تونـس :حـرب على القضـاء

تزداد حملة الرئيس التونسي قيس سعيّد على القضاء شراسة ،بشكل يضاعف
المخاوف بشأن استقاللية آخر سلطة تقاوم عودة التسلط6[ .ـ]7
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تتسارع وتيرة االنقالبات
العسكرية في أفريقيا،
فبعد غينيا ومالي،
وصل الدور إلى بوركينا
فاسو.
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الحدث

«فايزر» تطلق تجربة سريرية على لقاح لـ«أوميكرون»
أعلن تحالف «فايرز -بايونتيك» ،أمس الثالثاء،
ّ
متطوعني لتجربة سريرية
أنــه بــدأ باستقبال
ترمي إلى اختبار السالمة واالستجابة املناعية
ّ
للمتحور «أوميكرون» من فيروس
للقاح مضاد
كورونا ،على أشخاص ال تتجاوز أعمارهم 55
عامًا .وقالت املسؤولة عن اللقاحات في شركة
«فــايــرز» كاثرين جانسن (ال ـصــورة) فــي بيان
إنه «في وقت تفيد املعطيات الحالية أن الجرعات
املعززة من اللقاح األصلي تحمي من العوارض
الـخـطـيــرة ألوم ـي ـك ــرون ،إال أن ال ـشــركــة تفضل
ال ـت ـص ـ ّـرف ب ـح ــذر أكـ ـب ــر» .وقـ ــام صــان ـعــو لـقــاح

كوفيد 19-بتحديث جرعاتهم لتتناسب بشكل
أفـضــل مــع «أومـيـكــرون» فــي حــال مــا إذا قــررت
السلطات الصحية العاملية أن التغيير ضروري.
ً
وف ــي حــن أن «أوم ـي ـك ــرون» أك ـثــر اح ـت ـمــاال من
املـتـحــورات السابقة للتسبب فــي الـعــدوى حتى
لــدى األشخاص الذين تم تطعيمهم ،فليس من
الواضح بعد إن كان هناك حاجة لتغيير وصفة
اللقاح .وأوضحت الدراسات في الواليات املتحدة
وأمــاكــن أخــرى أن إضــافــة جــرعــة مـعــززة يقوي
تلك الحماية ويحسن من فرص تجنب األعراض
الـشــديــدة بعد ال ـعــدوى .وقــالــت جــانـســن« :نــدرك

الـحــاجــة إلــى االسـتـعــداد فــي حــالــة تـضــاؤل هذه
الحماية بمرور الوقت وللمساعدة في معالجة
ّ
واملتحورات الجديدة في املستقبل».
أوميكرون
وتسجل الدراسة األميركية الجديدة ما يصل
إلى  1420من البالغني األصحاء ،الذين تتراوح
أعمارهم بني  18و 55عامًا ،الختبار الجرعات
املحدثة القائمة على «أوميكرون» الستخدامها
م ـعـ ّـززًا أو تطعيمًا أول ـيــا .وسـيـقــوم الباحثون
بـفـحــص ســامــة ال ـل ـقــاح امل ـع ــدل وًك ـيــف يــرفــع
من سرعة الجهاز املناعي مقارنة بالجرعات
األصلية .وسيحصل حوالي  600متطوع تلقوا

جرعتني مــن لقاح «فــايــزر» الحالي قبل ثالثة
إلى ستة أشهر إما على جرعة واحدة أو اثنتني
من اللقاح املضاد لـ»أوميكرون» .وسيتم إعطاء
 600آخرين ممن حصلوا بالفعل على ثالث
جرعات منتظمة من لقاح «فايزر» جرعة رابعة
مــن اللقاح الـعــادي أو النسخة املعدلة ملواجهة
«أومـيـكــرون» .وسـتــدرج الــدراســة أيضًا بعض
املـتـطــوعــن غـيــر امللقحني الــذيــن سيحصلون
ع ـلــى ث ــاث ج ــرع ــات م ــن ال ـل ـق ــاح ال ـق ــائ ــم على
«أوميكرون».

(فرانس برس ،أسوشييتد برس)
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قضية

لبنان

للحديث تتمة...

الجزائر ...مرور
على القاهرة
عثمان لحياني

في توقيت عربي خالص ،ذهب
الرئيس الجزائري عبد املجيد
تبون إلى القاهرة ملالقاة الرئيس
املصري عبد الفتاح السيسي.
املنطق السياسي يقول إن تبون فعل
حسنًا ،حني قام بالخطوة األولى
لترميم ثقة غائبة «تاريخيًا» بني
القاهرة والجزائر ،وبناء محور عربي
جديد ،يقوم على «عيش وملح» حل
األزمات .لكن معطيات الراهن تؤكد
أن هذا الطموح الجزائري «متأخر
وبريء» ،وما زال بحاجة إلى وقت
أكبر ،لتتوفر له عوامل النضج
والكينونة السياسية.
«بريء» ألنه يأخذ املشهد العربي
بنفس حالة العقود الثورية السابقة،
التي كان يطغى عليها حد أدنى من
«األنفة» العربية واملواقف املناضلة،
وألنه يخاطب العقل العربي السليم،
الذي لم يكن قد تشوه بعد بـرقيم
التطبيع» ،ولم يلتبس عليه العدو من
الشقيق .و«متأخر» ألن القاهرة لم
تعد هي القاهرة ،والعرب غير العرب،
بحيث لم تعد إسرائيل عدوًا في نظر
عرب في املشرق واملغرب ،بينما
بقيت الجزائر هي الجزائر بعيدة كل
البعد عن التطبيع.
غير ذلك ،فإن الفاحص لتاريخ
العالقات السياسية بني الجزائر
ومصر ،يجد أنها لم تصل ،في أي
مرحلة من املراحل ،إلى مستوى
عال من الثقة السياسية ألسباب
ٍ
عدة .بعض هذه األسباب له صلة
بخلفيات تاريخية ،بدأت منذ ما
بعد انقالب الرئيس الراحل هواري
بومدين ،على الرئيس الراحل أحمد
بن بلة ،حليف الرئيس املصري
الراحل جمال عبد الناصر ،في
يونيو/حزيران  ،1965إلى قيادة
الجزائر لجبهة الصمود والتصدي
ضد اتفاقية كامب ديفيد ،وطرد
مصر من الجامعة العربية.
ووصل األمر إلى خالفات حادة
خالل الحرب على العراق في
تسعينيات القرن املاضي ،والصدام
داخل الجامعة العربية بشأن طرد
سورية منها ،والتدخل األجنبي في
ليبيا في  .2012وظلت البرودة هي
الغالبة على هذه العالقات.
املسافة السياسية بني الجزائر
ومصر متسعة أيضًا في الراهن،
على أكثر من صعيد ،وفي أكثر
من ملف .الجزائر ما زالت تحافظ
على رصيدها الثوري ضد التطبيع،
بينما تقف مصر دافعة له .وفي
امللف الليبي ،حيث تدفع مصر كتلة
من القوى الليبية خارج الحل ،تصر
الجزائر على مشاركة الجميع .ومن
تعتبرهم القاهرة جماعة إرهابية
(اإلخوان) ،يشاركون في الجزائر في
الحكومة والرئاسة والبرملان بكثافة.
يحتاج األمر إلى بعض الوقت ملعرفة
مخرجات الزيارة ،وما إذا كان من
الضروري على الجزائر املرور عبر
القاهرة ،للبحث عن إسناد مصري
لترتيب القمة العربية املقبلة.

تعليق رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد
الحريري عمله السياسي وعمل «تيار
المستقبل» ،يفتح الباب أمام طامحين كثر
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لخالفته في قيادة الطائفة السنية سياسيًا،
وإغالق الفجوة التي سيتركها خروج  20نائبًا
عن كتلته من البرلمان اللبناني .ولم تعرف

اعتزال
الحريري

الجمال
بيروت ـ ريتا
ّ

فــي ض ــوء «تـعـلـيــق» رئـيــس ال ــوزراء
الـلـبـنــانــي ال ـســابــق س ـعــد ال ـحــريــري
عـمـلــه الـسـيــاســي ف ــي ه ــذه املــرحـلــة،
وعـ ـ ــزوفـ ـ ــه ع ـ ــن خ ـ ـ ــوض غ ـ ـمـ ــار االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
الـنـيــابـيــة« ،ج ــارف ــا» مـعــه «ت ـي ــار املـسـتـقـبــل»،
تكثر األسئلة حول الشخصية التي ستخلف
ال ـحــريــري سـيــاسـيــا داخ ــل الـطــائـفــة السنية،
وحول تداعيات قراره.
وبات من الواضح أن تعليق الحريري ،أمس
األول ،عمله وعـمــل ت ـيــاره الـسـيــاســي ،يعني
إفساح املجال أمام طامحني كثر لخالفة سعد
ال ـح ــري ــري ،وه ــم دائ ـم ــا م ــا ت ـع ــود أس ـمــاؤهــم
لـلــواجـهــة عـنــد كــل «انـتـكــاســة» ل ــه .وم ــن أبــرز
ال ـش ـخ ـص ـيــات ال ـس ـن ـيــة ع ـم ـتــه ال ـنــائ ـبــة بهية
ال ـح ــري ــري ،ونـجـلـهــا أح ـم ــد ،ورجـ ــل األع ـم ــال
وال ـش ـق ـي ــق األكـ ـب ــر ل ـس ـع ــد ،ب ـه ــاء ال ـح ــري ــري،
وال ـنــائــب نـهــاد امل ـش ـنــوق ،ورئ ـيــس الحكومة
نـجـيــب مـيـقــاتــي ،ال ــذي لــم يـحـســم ق ــراره بعد
بـشــأن املـشــاركــة فــي االنـتـخــابــات النيابية أو
العزوف عن هذا األمــر ،باإلضافة إلى رئيس
ال ـح ـكــومــة األس ـب ــق فـ ــؤاد ال ـس ـن ـيــورة ،ووزي ــر
العدل األسبق أشرف ريفي ،الذي غرد خارج
سرب «تيار املستقبل».
ويقول الكاتب واملحلل السياسي علي حمادة،
لـ«العربي الجديد» ،إن «انسحاب الحريري،
وإن بشكل مــؤقــت ،ليس بالحدث الـعــادي أو
العادل ،ال في الحياة السياسية اللبنانية ،وال
في البيئة التي ينتمي إليها الحريري».
ويـعـتـبــر أن ال ـح ــري ــري «ال ي ـ ــزال ،ح ـتــى هــذه
الـلـحـظــة ،يمثل الـخــط الـعــريــض لـلــرأي الـعــام
في الوسط السني ،ويمتلك أكبر كتلة نيابية
وح ــده ،يعني أكثر مــن  60فــي املــائــة مــن عدد
الـنــواب السنة في البرملان .كما ويحمل إرث
رفيق الحريري ،العميق في جذوره في الوعي
والضمير السني ،ودمائه التي تشكل رمزية
مهمة داخل الطائفة السنية».
خروج الحريري نكسة

ويلفت حـمــادة إلــى أن «ال ـحــدث ليس عــابـرًا،
وه ــو غـيــر اع ـت ـيــادي ،لــذلــك يعتبر الكثيرون
ب ـ ــأن خ ـ ـ ــروج ال ــرئـ ـي ــس س ـع ــد الـ ـح ــري ــري فــي

متابعة

كثرت األسئلة حول
تداعيات قرار سعد
الحريري ()Getty

واإلم ــارات ،ويتعاطون معه باعتباره زعيم
لبنان املستقبلي الــذي سيكون رأس حربة
ملواجهة حزب الله».
ويـقــول يــوســف« :تــاريـخـيــا لــم يكن للطائفة
السنية زعــامــات كبرى عابرة للمناطق ،بل
كانت زعاماتهم الكبرى وطنية ،مثل كمال
جـنـبــاط ،وج ـمــال عـبــد الـنــاصــر وغـيــرهـمــا،
سواء كانوا لبنانيني وغير لبنانيني ليسوا
م ــن ال ـطــائ ـفــة ،لـكـنـهــم ك ــان ــوا يـمـثـلــون نبض
الـشــارع السني فــي لـبـنــان» .ويشير إلــى أنه
«حتى أن جــزءًا مــن االشتباك بــن الحريري
وجعجع ،وكنت على اطالع عن قرب (عليه)،
ارتبط إلى حد ما بأن جعجع بات في مرحلة
من املراحل صاحب حضور كبير في الساحة
السنية .وحتى رغــم مــا يقال عــن غضب من
جمهور تـيــار املستقبل مــن جعجع ،فــإنــه ال
يزال يمتلك حضورًا كبيرًا في الشارع السني
نتيجة وقــوفــه بوجه «حــزب الـلــه» ،التنظيم
ال ـع ـس ـك ــري امل ـس ـل ــح فـ ــي أحـ ـ ـ ــداث ال ـط ـي ــون ــة.
وبــالـتــالــي ف ــإن الـســاحــة السنية ق ــادرة على
الـسـيــر مــع أي م ـشــروع ،أو شـخــص يحاكي
إلى حد ما قوانني االشتباك مع حزب الله».

طامحون كثر
لوراثته شعبيًا
ونيابيًا
خلل في
المجتمع
حذر البطريرك الماروني
في لبنان بشارة الراعي ،في
تصريح أمس الثالثاء ،من
أن قرار رئيس الحكومة
السابق سعد الحريري
تعليق عمله وعمل
«تيار المستقبل» السياسي
«سيخلق خلًال في المكون
اللبناني» .وأعرب عن أمله
«أال يتسبب ذلك بخسارات
وخلل كبير في المجتمع
اللبناني ،وآمل أن يعرف
السنة اتخاذ موقعهم
في المجتمع اللبناني ،ألن
لبنان ال يمكن له التخلي عن
أي مكون من مكوناته،
والسنة مكون كبير ونأمل
خيرًا».

هــذه اللحظة يشكل نكسة ،وســوف ينعكس
ً
اختالال في التوازن ،وال سيما على املستوى
الوطني» .ويوضح أن «كــل البيئات ،املكونة
طائفيًا لـلـبـنــان ،تتمتع بـقـيــادات ذات طابع
تمثيلي واسع ،وبغياب الحريري اليوم األمر
بدأ يتغير في الوسط السني».
وي ـض ـي ــف« :ب ـع ــد ب ـض ـعــة أيـ ـ ــام ،أو أســاب ـيــع،
ت ـت ـج ــاوز ال ـب ـي ـئــة ال ـس ـن ـيــة الـ ـص ــدم ــة ،وت ـب ــدأ
البحث عن البدائل ،التي وإن كانت موجودة
في املناطق ذات الحضور السني إال أنها لن
تـكــون بحجم الـحــريــري وال يمكن مقارنتها
بحجم إرث سعد الحريري» .وتابع «بالتالي
فــإن الـفــراغ سيمأل في االنتخابات النيابية،
لكنه سيكون مختلفًا ،ويقتصر على قيادات
م ـتــوس ـطــة أو ص ـغ ـي ــرة ،م ـنــاط ـق ـيــة تـتـقــاســم
مجتمعة تركة الحريري».
ويؤكد حمادة أنه «لن يكون هناك بديل بحجم
الحريري في الوقت الحاضر ،وحتى إشعار
آخـ ــر ،ح ـتــى ض ـمــن ال ـب ـيــت املـسـتـقـبـلــي ،س ــواء
عمته بهية ،أو أحمد أو غيرهما ،خصوصًا
أنه كان واضحًا بدعوته تيار املستقبل التخاذ
الخطوة نفسها التي أقدم عليها» .في املقابل،
يشير حمادة إلــى أن «االنتخابات ال تخاض
فقط بــأشـخــاص ،بــل عبر ماكينة انتخابية،
وبــال ـتــالــي فـيـهــا جــانــب ت ـق ـنــي ،ي ـ ــوازي ال بل
يتعدى الـجــانــب السياسي والـشـعـبــي ،حيث
إن ماكينة الحريري حصدت في االنتخابات
األخيرة  295ألف صوت تفضيلي على صعيد
لبنان ،وهذا ليس باألمر السهل تحقيقه».
ومــن األسـمــاء املـعــروفــة فــي الــوســط السني

بهاء يحتاج لغطاء عربي

علي حمادة :قيادات
متوسطة أو صغيرة
ستمأل فراغ االنتخابات
قاسم يوسف :بهاء
الحريري بحاجة لغطاء
عربي ليرث الموقع

هـنــاك ،بهاء الـحــريــري شقيق سعد األكبر،
وف ـ ــؤاد م ـخ ــزوم ــي ،وأش ـ ــرف ري ـف ــي ،ون ـهــاد
امل ـش ـن ــوق وآخـ ـ ـ ــرون ،وربـ ـم ــا بــإم ـكــان ـهــم أن
ي ـح ـق ـقــوا ن ـت ــائ ــج ،ك ـمــا ي ـق ــول حـ ـم ــادة ،لكن
«بالوقت الحالي من املستحيل أن يحصد
أي مـنـهــم تــركــة ال ـحــريــري ،خـصــوصــا أنـنــا
ع ـل ــى م ـس ــاف ــة أش ـه ــر م ـ ـعـ ــدودة م ــن خ ــوض
االس ـ ـت ـ ـح ـ ـقـ ــاق فـ ـ ــي مـ ـ ــايـ ـ ــو/أيـ ـ ــار امل ـ ـق ـ ـبـ ــل».

الخناق يشتد على الحوثيين في مأرب

عدن ـ العربي الجديد

ال يــزال التصعيد العسكري ولغة التهديدات
تـطـغــى عـلــى املـشـهــد الـيـمـنــي ،خـصــوصــا من
قبل جماعة الحوثيني التي تتعرض لخسائر
م ـتــزايــدة عـلــى األرض ال سـيـمــا فــي محافظة
مـ ــأرب االسـتــراتـيـجـيــة ال ـتــي ت ــواص ــل ال ـقــوات
الحكومية التقدم فيها.
وفـ ـ ــي أحـ ـ ـ ــدث تـ ـه ــدي ــداتـ ـه ــا ،ل ــوح ــت ج ـمــاعــة
ال ـ ـحـ ــوث ـ ـيـ ــن ،أم ـ ـ ــس الـ ـ ـث ـ ــاث ـ ــاء ،ب ــاسـ ـتـ ـه ــداف
مـعــرض إكسبو فــي دب ــي ،وذل ــك بعد اشـتــداد
ال ـخ ـنــاق ال ـع ـس ـكــري وخ ـس ــارة مــدي ـنــة حــريــب
االستراتيجية في األطراف الجنوبية ملحافظة
م ــأرب ،فيما أعــربــت األم ــم املـتـحــدة عــن قلقها
إزاء دوامة العنف املتصاعدة في اليمن.
وبالتزامن مع حملة إلكترونية تحت عنوان
«اإلمارات غير آمنة» ،كتب املتحدث العسكري
لـلـحــوثـيــن ،يـحـيــى ســريــع ،فــي ت ـغــريــدة على
«تــوي ـتــر» ،أم ــس «إك ـس ـبــو ...مـعـنــا قــد تخسر،
وننصح بتغيير الوجهة» ،في تلويح ضمني
باستهداف املعرض الدولي.
ب ــدوره ،قــال وكـيــل وزارة اإلع ــام فــي حكومة
ال ـحــوث ـيــن ،نـصــر ال ــدي ــن ع ــام ــر ،ف ــي تـغــريــدة،
إن لـ ــدى ق ــوات ـه ــم «مـ ــا يـسـتـحــق الـ ـع ــرض في
م ـع ــرض دبـ ـ ــي» ،ف ــي إشـ ـ ــارة إلـ ــى ال ـص ــواري ــخ
الـبــالـسـتـيــة ال ـتــي تــزعــم الـجـمــاعــة صناعتها
وقــامــت بــاسـتـخــدامـهــا فــي أح ــدث هـجــوم لها
أول من أمس ،مستهدفة اإلمارات والسعودية.
ون ـ ـ ّـددت ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة م ـســاء أول أمــس،
على لسان املتحدث باسم وزارة خارجيتها،
ً
نيد برايس ،بالهجمات الجديدة معتبرة أنها
تشكل «تصعيدًا مقلقًا» .وطالبت «األط ــراف
كافة» بإعالن «وقــف إلطــاق النار» و«احترام
التزاماتها بموجب القانون الدولي اإلنساني».
وق ــال امل ـت ـحــدث «ن ـجــدد ال ـتــزام ـنــا بــاملـســاعــدة
ف ــي ت ـعــزيــز دف ــاع ــات شــركــائ ـنــا ال ـس ـعــوديــن

بعد تداعيات خروج الحريري وتياره على
االنتخابات النيابية ،المتوقع أن تجرى في
مايو/أيار المقبل ،وما إذا كان رئيس حزب

واإلمـ ــارات ـ ـيـ ــن» .وك ــان ــت ج ـمــاعــة الـحــوثـيــن
تتوقع أن تنجح هجماتها الـصــاروخـيــة في
تــراجــع اإلمـ ــارات عــن تـقــديــم دعـمـهــا للعملية
الـعـسـكــريــة ال ـتــي تـخــوضـهــا أل ــوي ــة الـعـمــالـقــة
خ ـصــوصــا ف ــي مـ ـ ــأرب ،لـكـنـهــا خ ـس ــرت خــال
ال ـس ــاع ــات امل ــاض ـي ــة مــدي ـنــة ح ــري ــب ،الــواق ـعــة
جـنــوبــي املـحــافـظــة .وأعـلـنــت ألــويــة العمالقة
املدعومة إماراتيًا ،أمس الثالثاء ،أنها تمكنت
أول من أمس ،من تحرير مركز مديرية حريب
املتداخلة مع مديرية عني غربي شبوة .وفي
حني لم يشر البيان إلى مواصلة الضغط على
الحوثيني باتجاه األط ــراف الجنوبية ملــأرب،
أك ــدت م ـصــادر عسكرية حكومية لــ«الـعــربــي
الجديد» ،أن القوات املشتركة أللوية العمالقة

لوح يحيى سريع
ّ
أمس باستهداف
معرض «إكسبو دبي»

والجيش واملقاومة الشعبية ،تواصل التقدم
باتجاه جبال ملعا في مديرية الجوبة ،وسط
انـ ـهـ ـي ــارات واسـ ـع ــة ف ــي ص ـف ــوف ال ـحــوث ـيــن.
كـمــا ق ــال م ـصــدران أحــدهـمــا عـسـكــري واآلخ ــر
عشائري ،لوكالة «رويترز» ،إن قوات العمالقة
تتحرك في مديريتي الجوبة والعبدية.
وتكتسب مدينة حريب ،التي وقعت في قبضة
ج ـمــاعــة ال ـحــوث ـيــن مـطـلــع سـبـتـمـبــر /أي ـلــول
املاضي ،أهمية استراتيجية ،حيث تعد مفتاح
استعادة مديرية العبدية ،ومنطلقا لعمليات
عسكرية باتجاه جبال ملعا ،بما يــؤدي إلى
كسر الحصار الحوثي على جبال البلق .كما
تسمح سيطرة الجيش وألوية العمالقة على
عقبة ملعا بعد استعادة مدينة حريب ،بقطع
خـطــوط إم ــداد الحوثيني إلــى مناطق الرملة
والطعوز والبلق الشرقي.
وك ــان ال ـحــوث ـيــون ق ــد ت ـقــدمــوا ال ـع ــام املــاضــي
ف ــي مـعـظــم مـنــاطــق م ــأرب بــاسـتـثـنــاء املــديـنــة
الرئيسية ومواقع النفط القريبة .وقال مسؤول
حـكــومــي م ــدع ــوم م ــن ال ـت ـحــالــف ،ل ــ«روي ـت ــرز»
أمس ،إن وحدات أخرى اخترقت طوقًا يضربه
الـحــوثـيــون ح ــول املــديـنــة الــرئـيـسـيــة مـمــا حـ ّـد
بشكل مؤقت من خطر شن أي هجوم مباشر.
وساهمت الغارات الجوية املكثفة للتحالف في
تحقيق املكاسب األخيرة .ووفقًا لبيان نشرته
وكــالــة «واس» الـسـعــوديــة ،فـقــد شــن الـطـيــران
الحربي  53غارة جوية على مواقع للحوثيني
في مأرب والبيضاء في الساعات األخيرة ،ما
أسفر عن «تدمير  34آلية عسكرية ،ومقتل 240
من عناصر مليشيا الحوثيني» .كذلك ،شنت
مقاتالت التحالف ،فجر أمس ،سلسلة غارات
على مــواقــع متفرقة للحوثيني فــي العاصمة
صنعاءُ ،
وسمع دوي انفجارات عنيفة ،وفقا
لـشـهــود ع ـيــان تـحــدثــوا ل ــ«ال ـعــربــي الـجــديــد».
وقالت املصادر ،إن الغارات استهدفت مواقع
عسكرية في مناطق السبعني وجبل النهدين

«القوات اللبنانية» سمير جعجع ،سيكون
الرابح األكبر من مغادرة الحريري الساحة
السياسية

ً
ومنطقة الـحـفــا ،فـضــا عــن غ ــارات فــي الريف
الجنوبي للعاصمة بمديرية سنحان ،والريف
الشرقي في مديرية أرحب.
ف ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،أع ــرب ــت األمـ ـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة ،أم ــس
ال ـ ـثـ ــاثـ ــاء ،عـ ــن ق ـل ـق ـه ــا إزاء دوام ـ ـ ـ ــة ال ـع ـنــف
املتصاعدة فــي اليمن والـتــي تمتد لتتخطى
حدود البالد ،وفقًا لبيان صحافي صادر عن
املبعوث األممي هانس غروندبرغ ،واملنسق
امل ـق ـيــم وم ـن ـســق الـ ـش ــؤون اإلن ـســان ـيــة لـلـيـمــن،
ديفيد غريسلي .وقال البيان إنه «من املؤكد أن
شهر يناير الحالي ،سيحطم األرقام القياسية
فيما يتعلق بـعــدد الضحايا املــدنـيــن» ،وأن
ال ـغــارات (الـتــي يتهم التحالف بشنها) التي
أسفرت عن مقتل العشرات في مركز احتجاز
في صعدة األسبوع املاضي «هي أسوأ حادثة
مــن حـيــث ع ــدد الـضـحــايــا املــدنـيــن فــي اليمن
م ـنــذ ث ــاث سـ ـن ــوات» .وق ــال ــت وزارة الـصـحــة
التابعة للحوثيني أمس إن عدد ضحايا هذه
الحادثة ارتـفــع إلــى  91و 236جريحًا .وأشــار
الـبـيــان األم ـمــي إل ــى أن ه ــذا التصعيد يــؤدي
إلى تفاقم أزمة إنسانية حادة بالفعل ،ويهدد
األمــن اإلقليمي ويقوض جهود إنهاء النزاع.
وأض ــاف «أن األم ــم املـتـحــدة على تــواصــل مع
جـمـيــع ال ـج ـهــات لـبـحــث ال ـخ ـي ــارات لتحقيق
خ ـفــض ال ـت ـص ـع ـيــد والـ ـب ــدء ف ــي ح ـ ــوار جــامــع
للوصول إلى حل سياسي».
فــي األث ـن ــاء ،ب ــدأت شـبـكــة اإلن ـتــرنــت بــالـعــودة
فــي الـيـمــن مـنــذ الـســاعــات األول ــى لـيــوم أمــس،
بعد انقطاع دام ألربعة أيام عقب غارة جوية
للتحالف طــاولــت الـبــوابــة الــدولـيــة لإلنترنت
فــي مدينة الـحــديــدة .مــن جهته ،طلب رئيس
الحكومة اليمنية معني عبد امللك ،أمس دعمًا
ً
دول ـيــا وبــريـطــانـيــا عــاجــا ملــواجـهــة تــداعـيــات
األزم ــة االقتصادية التي تواجهها حكومته،
وذلك خالل لقائه في عدن السفير البريطاني
لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم.

تشكيك بحدوث االنتخابات

وفي هذا السياق ،يشكك حمادة في إمكانية
ح ــدوث االنـتـخــابــات النيابية فــي موعدها،
نـظـرًا ألن «الـبـلــد قــد يشهد ت ـطــورات سلبية
ف ــي املــرح ـلــة املـقـبـلــة ،وم ــواج ـه ــات سياسية
ح ــادة ،مــن دون أن ننسى تـقــاطــع انسحاب
الحريري مع املذكرة الخليجية التي قدمها
وزير خارجية الكويت (الشيخ أحمد ناصر
املحمد الصباح) ،بما يشي بأن البلد مقبل
على تطورات صعبة ،والهدوء الذي ينعم به
لبنان اليوم على األرض قد يكون هــدوء ما
قبل العاصفة».
بـ ـ ــدوره ،يـشـيــر ال ـكــاتــب وامل ـح ـلــل الـسـيــاســي
قــاســم يــوســف ،لــ«الـعــربــي الـجــديــد» ،إلــى أنه
ب ــات مــن ال ــواض ــح أن الـسـعــوديــة طـلـبــت من
الـحــريــري الـجـلــوس جــانـبــا ،لـيــس هــو فقط،
بل كل تياره ودائرته الضيقة .ويعتبر أنها
طـلـبــت م ـنــه أي ـض ــا دع ــم ل ــوائ ــح شـخـصـيــات
سياسية ،كرئيس «حزب القوات اللبنانية»
سـمـيــر جـعـجــع وال ـن ــائ ــب ع ــن ب ـي ــروت ف ــؤاد
مـخــزومــي وآخــريــن .ويلفت يــوســف إلــى أنه
ُ
«سيترك لكل األشخاص خوض االنتخابات

تقرير

كل حسب منطقته وحجمه ،وعندها سيصار
إلــى تكوين جبهة سياسية عريضة قريبة
من الجو السعودي ،بقيادة سمير جعجع،
الذي يتمتع بأولوية قصوى ،أقله في ثالث
عــواصــم خـلـيـجـيــة ،عـلــى رأس ـهــا الـسـعــوديــة

في املقابل ،يرى يوسف أن «بهاء الحريري
بحاجة لغطاء عربي كبير ليرث املوقع».
وي ـل ـف ــت إل ـ ــى أن ـ ــه «ال ش ـخ ـص ـي ــات سـنـيــة
موجودة حاليًا قــادرة أن تؤسس لزعامة
كبيرة ،وال سيما أن رفيق الحريري ،ومن
بعده سعد الحريري ،رفعا السقف عاليًا
جدًا ،سواء ماليًا أو على صعيد الحضور
الـسـيــاســي وال ــدول ــي وال ـعــربــي .وال يمكن
ً
ألي شـخــص مـنــافـسـتــه أو الـحـلــول بــديــا
عـنــه ب ـهــذا ال ـح ـجــم ،ح ـتــى رئ ـيــس الـ ــوزراء
نجيب مـيـقــاتــي ،ال ــذي يـعــانــي مــن ضمور
س ـيــاســي ،وم ــا ي ــزال زعـيـمــا فــي طــرابـلــس
ف ـقــط ،ول ــم يـمـتــد حـتــى إل ــى ع ـكــار (شـمــال
لبنان)».
وي ـتــوقــف يــوســف عـنــد امل ـب ــادرة ال ـتــي قدمها
وزير الخارجية الكويتي أخيرًا ،والتي حملت
ش ــروط ــا س ـعــوديــة واض ـح ــة ل ـفــك ال ـعــزلــة عن
لبنان ،وبشكل أساسي عند البند األهم فيها،
املرتبط بالقرار  1559الذي يشي بأننا مقبلون
ع ـلــى مــرح ـلــة دق ـي ـقــة وح ـســاســة ج ـ ـدًا ،ولـيــس
ب ـع ـي ـدًا أن تـحـمــل ت ــوت ــرات ل ـحــد االغ ـت ـي ــاالت.

باسيل :هناك من يريد الحرب

انتقد رئيس تكتل «لبنان القوي» النائب جبران باسيل ،أمس الثالثاء ،من يريد
إشعال حرب لتنفيذ أجندة خارجية .وكتب ،في تغريدة« :في حدا اختار
يتعاقب حتى يمنع الحرب األهلية ،وفي حدا وافق ينسحب حتى ما
يسمح بالحرب األهلية ،بس في حدا مصمم يعمل الحرب ،ومش مهم
إذا طعن حليفه بالظهر أو خان تفاهم لمصالحة تاريخية .المهم أن
ينفذ أجندة خارجية ،ويوقع الفتنة بلبنان .الخيار هو بين مليشياوي
مهووس بالحرب ،وابن دولة يعمل لمنعها».

وي ـقــول :نحن على بــاب مشهد يشبه حقبة
 ،2005فـفــي ع ــام  2004اتـخــذ يــومـهــا ال ـقــرار،
ف ـك ــان ــت ال ــرس ــال ــة األولـ ـ ـ ــى ل ــرئ ـي ــس ال ـح ــزب
التقدمي االشـتــراكــي ولـيــد جنبالط ورفيق
ال ـ ـحـ ــريـ ــري عـ ـب ــر ال ـ ـنـ ــائـ ــب مـ ـ ـ ـ ــروان حـ ـم ــادة
باغتياله ،ومــن ثــم الثانية باغتيال رئيس
الوزراء السابق رفيق الحريري ودخلنا أزمة
طــويـلــة .ولــم يـعــد مــوضــوع ال ـقــرار مطروحًا
منذ أح ــداث  7أيــار الـعــام  ،2008باعتبار أن
الشق األساسي نفذ منه بانسحاب الجيش
الـســوري مــن لبنان ،ولــم تكن مسألة سحب
سالح املليشيات خاضعة للنقاش ،باعتبار
أن هناك استراتيجية دفاعية .وتبعًا لذلك
ف ـ ــإن ف ـت ــح الـ ـنـ ـق ــاش ،تـ ـح ــديـ ـدًا مـ ــن ال ـك ــوي ــت
مدعومة خليجيًا واميركيًا ،وإلــى حد كبير
أوروب ـيــا فتح الـســاحــة على مــواجـهــة كبيرة
جدًا.
ويعتبر جعجع ،في تصريح أمس الثالثاء،
أن ــه «ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن تـبــايـنــات ع ــدة اعـتــرت
العالقة بيننا وبني الرئيس سعد الحريري،
وتحديدًا فــي املـقــاربــات السياسية املتعلقة
ب ــالـ ـحـ ـك ــم ،اال أنـ ـن ــي ال أس ـت ـط ـي ــع فـ ــي ه ــذه
ال ـل ـح ـظ ــات بـ ــالـ ــذات إال أن أبـ ـ ــدي تـعــاطـفــي
الـشـخـصــي م ــع الـشـيــخ س ـع ــد» .وي ـق ــول« :إذ
نحترم ونـقــدر األصــدقــاء واإلخ ــوة فــي تيار
املستقبل ،نصر على التنسيق معهم ،ومع
كل أبناء الطائفة السنية في لبنان ،ومع كل
املخلصني واملــؤمـنــن فــي الـطــوائــف األخــرى
بــالـقـضـيــة الـلـبـنــانـيــة ،حـتــى يـنـتـصــر لبنان
ال ــدول ــة وال ـس ـي ــادة وال ـحــريــة غـيــر الـخــاضــع
إلرادة إي ـ ــران ،ولـبـنــان الـخــالــي مــن الـفـســاد،
وحـتــى ال يـمــوت ش ـهــداء الـحــريــة والـسـيــادة
في لبنان مرتني ،من كمال جنبالط وبشير
الجميل ورفيق الحريري ومحمد شطح وكل
قوافل الشهداء األبرار».
وأب ــدى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ
ع ـب ــد ال ـل ـط ـي ــف دريـ ـ ـ ــان أسـ ـف ــه ع ـل ــى تـعـلـيــق
ال ـحــريــري عـمـلــه بــالـشــأن الـسـيــاســي .وي ــرد،
في تصريح أمس الثالثاء ،على الشكر الذي
وجهه الحريري «لدار الفتوى وله وللعمائم
الـبـيـضــاء بتحية وف ــاء ومـحـبــة» .وي ـقــول إن
«ال ـخ ـطــوة ال ـتــي أق ــدم عليها الــرئـيــس سعد
الـحــريــري بتعليق عمله بالشأن السياسي
أمــر مؤسف ،يبعث على األلــم ،بعد الجهود
ال ـتــي بــذلـهــا خ ــال مـهــامــه الــوط ـن ـيــة ،وعـلــى
م ــدى س ـن ــوات ع ــدي ــدة ب ـت ـعــاونــه ال ــدائ ــم مع
دار الـفـتــوى ،الـتــي كــانــت وستبقى حاضنة
لتطلعات أبنائها وآمــال اللبنانيني جميعًا
ف ــي ن ـهــوض وب ـن ــاء ال ــدول ــة ومــؤسـســاتـهــا».
ويبدي دريان قلقه مما يجري على الساحة
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ،داعـ ـي ــا إل ـ ــى «م ــزي ــد م ــن وح ــدة
الـصــف اإلســامــي والــوط ـنــي» .ويـشــدد على
«تعزيز التكاتف والتعاضد في هذه املرحلة
العصيبة التي يمر بها لبنان ،والعمل معًا في
مواجهة التحديات التي تعصف بالوطن».
ويؤكد أن «عالقات لبنان مع األشقاء العرب،
وخصوصًا دول مجلس التعاون الخليجي،
وفــي مقدمتها السعودية ،ينبغي أن تكون
على أفضل وأرقــى مستوى ،وأن يكون لدى
اللبنانيني قناعة أال يسيء فريق منهم إلى
هــذه العالقات األخــويــة ،كي ال ينعكس ذلك
ضررًا على املصالح اللبنانية والعربية».

العراق :ال تنازالت بعد قرار المحكمة االتحادية

بغداد ـ عادل النواب

حسمت املحكمة االتحادية العليا في العراق،
أمـ ــس الـ ـث ــاث ــاء ،مــوق ـف ـهــا م ــن ال ـط ـعــن امل ـقــدم
أمامها ،بشأن شرعية الجلسة األولى للبرملان
العراقي املنتخب في  10أكتوبر/تشرين األول
املــاضــي ،والـتــي انعقدت فــي  9يناير/كانون
الثاني الـحــالــي ،ونتج عنها انتخاب محمد
الـحـلـبــوســي رئـيـســا لـلـبــرملــان ،وال ـق ـيــادي في
التيار الـصــدري حاكم الزاملي نائبًا أول له،
وع ـضــو ال ـح ــزب الــدي ـم ـقــراطــي الـكــردسـتــانــي
شاخوان عبد الله نائبًا ثانيًاّ .
وردت املحكمة
الـطـعــن ،مــؤكــدة أي ـضــا إن ـهــاء ال ـق ــرار الـســابــق
بتعليق عـمــل هيئة رئــاســة ال ـبــرملــان .ويــأتــي
ذلك على وقع تصاعد أزمة تشكيل الحكومة،
إذ أعـ ـل ــن مـ ـقـ ـت ــدى ال ـ ـص ـ ــدر ،رئـ ـي ــس ال ـت ـي ــار
الـصــدري الــذي تـصــدرت قائمته االنتخابات
البرملانية العراقية األخيرة ،فور صدور القرار
أمــس ،تمسكه بتشكيل حكومة أغلبية ،فيما
يتمسك «اإلطـ ــار الـتـنـسـيـقــي» ،وه ــو تحالف
القوى املتراجعة في االنتخابات ،باملشاركة
مجتمعًا في حكومة وحدة وطنية.
وبعد جلسة استمرت ساعات عــدة ،أصدرت
املحكمة االتحادية في العراق قرارها برفض
ال ـط ـع ــن املـ ـق ــدم م ــن ال ـن ــائ ــب امل ـس ـت ـقــل بــاســم
خـ ـش ــان ،وت ـح ـم ـي ـلــه ت ـكــال ـيــف الـ ــدعـ ــوى .كـمــا
أصــدرت ق ــرارًا بإلغاء األمــر الــوالئــي السابق،
الذي أصدرته في  13يناير الحالي ،وأوقفت
بموجبه عمل هيئة رئاسة البرملان املنتخبة.
وأكـ ـ ـ ــدت امل ـح ـك ـم ــة أن الـ ـغ ــاي ــة ال ــوحـ ـي ــدة مــن
الجلسة األول ــى لـلـبــرملــان ،هــي تــأديــة اليمني
واختيار رئاسة البرملان ،معتبرة أن «ترؤس
النائب خالد الدراجي لجلسة البرملان األولى
(بـسـبــب تـغـ ّـيــب رئـيــس ال ـســن) ال تتضمن أي
إشكال قانوني».
وأك ــد الخبير فــي الـشــأن الـقــانــونــي الـعــراقــي،

ردّ ت المحكمة طعن النائب باسم خشان وحمّ لته تكاليف الدعوى (فرانس برس)

علي التميمي ،لــ«الـعــربــي الـجــديــد» ،أن قــرار
املحكمة «أعــاد عمل مجلس الـنــواب العراقي
إل ــى وض ـعــه الـطـبـيـعــي م ــن نــاحـيــة الـتـشــريــع
والــرقــابــة ،حيث بــات يستطيع عقد جلساته
بشكل دوري»ّ .
وبي أن رد الدعوى «لن يؤثر
ع ـلــى س ـيــر امل ــواع ـي ــد ال ــدس ـت ــوري ــة الن ـت ـخــاب
ّ
رئيس للجمهورية» .وفور صدور القرار ،علق
رئيس الهيئة السياسية لـ«التيار الصدري»،
ً
حسني الـعــذاري على «تــويـتــر» ،قــائــا «شكرًا
للقضاء العراقي».
والح ـقــا ،ش ـ ّـدد زعـيــم «الـتـيــار ال ـصــدري» على
ّ
تمسكه بتشكيل حكومة أغلبية ،وإبعاد رئيس
ال ـ ــوزراء األس ـبــق ن ــوري املــالـكــي عـنـهــا .وقــال
الصدر في تصريح متلفز إنه يواجه اتهامات
«بالعمل على تفتيت البيت الشيعي» ،مشيرًا
إلــى أنــه «بــذل كل ما في وسعه للحفاظ على
تماسك وسمعة الشيعة» .وأضاف أنه عرض
عـلــى ق ــوى «اإلطـ ــار التنسيقي» الــدخــول في
حكومة أغلبية وطنية بـشــرط عــدم مشاركة
امل ــال ـك ــي ف ـي ـه ــا ،إال أنـ ـه ــا رفـ ـض ــت ذلـ ـ ــك ،كـمــا

رفضت شروطًا تقدم بها للتوصل إلى اتفاق
ّ
بشأن الحكومة ،وعلى رأسها حــل الفصائل
والحفاظ على هيبة واستقالل الدولة وعدم
الـتـبـعـيــة ألي أح ـ ــد .ون ـف ــى «س ـع ـيــه إلـ ــى حل
هيئة الحشد الـشـعـبــي» ،مبينًا أنــه «يطالب
ّ
بحل الفصائل خارج الحشد الشعبي وإبعاد
العناصر غير املنضبطة» .ورأى الـصــدر أن
«ح ـكــومــة األغـلـبـيــة الــوطـنـيــة بــاتــت ض ــرورة
بعد تفشي الـفـســاد فــي ال ـبــاد» ،معتبرًا أنه
«ال بد من إبعاد بعض القوى السياسية التي
من منحاها الفساد ،وإبعادها عن الحكومة
الـجــديــدة التي مــن شأنها االعـتـنــاء بالشعب
أكثر من نفسها».
ّ
وك ـ ــان الـ ـص ــدر ق ــد ع ــل ــق ع ـلــى ق ـ ــرار املـحـكـمــة
عبر «تــويـتــر» ،معتبرًا أن «الـقـضــاء العراقي
يثبت مرة أخــرى نزاهته واستقالليته وعدم
رضوخه للضغوطات السياسية» .وأضــاف:
«ن ـحــن مــاضــون فــي تشكيل حـكــومــة أغلبية
وبابنا ما زال مفتوحًا أمام من ال زلنا نحسن
الظن بهم» .وكتب الصدر« :سيبقى الجميع

إخواننا وإن اتـخــذوا املعارضة أو املقاطعة،
مــا دام ــوا لــإصــاح يـسـعــون ولهيبة الـعــراق
ي ـع ـم ـلــون .ف ـكــا لـلـتـبـعـيــة وك ــا لـلـعـنــف وكــا
لخرق القانون».
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،أش ـ ـ ـ ــار ال ـ ـق ـ ـيـ ــادي ف ـ ــي «اإلط ـ ـ ـ ــار
الـتـنـسـيـقــي» عــائــد ال ـهــالــي ،ف ــي ات ـص ــال مع
«الـ ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» ،إلـ ــى أن «قـ ـ ــوى اإلطـ ــار
الـتـنـسـيـقــي تـبـحــث ب ـجــديــة قـضـيــة مـقــاطـعــة
العملية السياسية ،أو مشاركة كــل أطرافها
ف ــي تـشـكـيــل ال ـح ـكــومــة ال ـج ــدي ــدة م ــع الـتـيــار
الـ ـ ـص ـ ــدري ،وال ي ــوج ــد خـ ـي ــار ث ــال ــث ل ــإط ــار
التنسيقي إطالقًا».
ويعتبر مراقبون أن قرار املحكمة االتحادية،
يعزز مــن حظوظ املعسكر السياسي التابع
لـلـصــدر وحـلـفــائــه م ــن كـتــل «ت ـق ــدم» و«ع ــزم»
وال ـحــزب الــديـمـقــراطــي الـكــردسـتــانــي الحاكم
في أربيل ،في املضي بحكومة أغلبية .ورأى
الخبير في الشأن السياسي العراقي إحسان
الشمري ،فــي حديث لـ«العربي الـجــديــد» ،أن
القرار «يضعف موقف قوى اإلطار التنسيقي
في املفاوضات املقبلة مع األطراف السياسية
بشأن تشكيل الحكومة».
وفور صدور القرار أمس ،أجرت كتل سياسية
عراقية عــدة ،بينها كــرديــة ،لـقــاءات مختلفة،
وسـ ــط تـ ـض ــارب واخـ ـت ــاف ف ــي اآلراء بـشــأن
امل ــدة الــدس ـتــوريــة املـتـبـقـيــة الن ـت ـخــاب رئيس
الجمهورية .وفــي هــذا الـصــدد ،اعتبر عضو
التيار املدني العراقي أحمد حقي ،في تصريح
لـ«العربي الجديد» ،أن القرار سيطلق مجددًا
حراك تشكيل الحكومة ،فيما ليس واضحًا ما
إذا كان سيتم احتساب الفترة املاضية ضمن
مهلة اختيار رئيس الجمهورية البالغة 15
يومًا ،وهو ما لم توضحه املحكمة االتحادية.
كما اعتبر أن «عدم تقديم تنازالت من طرفي
األزمة ال يبشر بأن ثمة توافقا قريبا حتى مع
عودة البرملان لفاعليته».
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شرق
غرب
إيران :السجن  8سنوات
لفرنسي بتهمة التجسس
حـ ـكـ ـم ــت مـ ـحـ ـكـ ـم ــة إي ـ ــران ـ ـي ـ ــة ع ـلــى
الفرنسي بنجامان بريير بالسجن
مل ــدة ثـمــانــي س ـنــوات بـعــدمــا أدانـتــه
ب ـت ـه ـمــة «الـ ـتـ ـجـ ـس ــس» ،ب ـح ـســب مــا
أعلن محاميه الذي وصف املحاكمة
ب ــ«امل ـهــزلــة» .وق ــال املـحــامــي فيليب
ّ
ف ــاالن فــي ب ـيــان ،أم ـ ّـس ال ـثــاثــاء ،إن
ّ
م ــوكـ ـل ــه ص ـ ــدر ب ـح ــق ــه أيـ ـض ــا ُح ـكــم
ـان بــال ـس ـجــن مل ــدة ث ـمــان ـيــة أشـهــر
ثـ ـ ٍ
إضافية ،بعدما أديــن بتهمة ثانية
هي «الدعاية» ّ
ضد النظام اإليراني.
وبريير أوقف في مايو/أيار .2020
(فرانس برس)
جولة ساترفيلد لبحث
الوضع السوداني

أعلنت وزارة الخارجية األميركية،
أمس الثالثاء ،أن املبعوث األميركي
الـ ـخ ــاص ل ـل ـق ــرن األف ــريـ ـق ــي دي ـف ـيــد
س ــات ــرفـ ـيـ ـل ــد (ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــورة) سـ ـي ــزور
كـيـنـيــا وم ـص ــر واإلمـ ـ ـ ــارات وتــركـيــا
وإسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ،مل ـن ــاق ـش ــة ال ـ ـسـ ــام فــي
ال ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــودان وامل ـ ـن ـ ـط ـ ـقـ ــة .وأض ـ ــاف ـ ــت
فـ ــي ب ـ ـيـ ــان أن س ــات ــرف ـي ـل ــد يـلـتـقــي
م ـســؤولــن م ــن ال ـح ـكــومــات املعنية
مـنــذ  24يـنــايــر/كــانــون الـثــانــي إلــى
 4ف ـبــرايــر/ش ـبــاط «لـتـعــزيــز الحكم
املــدنــي الــديـمـقــراطــي فــي ال ـس ــودان،
ودع ــم الـســام واالزدهـ ــار فــي القرن
األفريقي».
(رويترز)

تحركات شعبية متواصلة
في الخرطوم ومدن
أخرى
خـ ـ ــرج مـ ـئ ــات ال ـ ـسـ ــودان ـ ـيـ ــن ،أم ــس
الثالثاء ،إلى شــوارع مدينة عطبرة
ش ـم ــال الـ ـب ــاد ،لـلـمـطــالـبــة بـسـقــوط
االن ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــاب ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــري وت ـ ـنـ ــدي ـ ـدًا
ب ــان ـت ـه ــاك ــات ــه ض ــد امل ــدنـ ـي ــن .وف ــي
شـمــال ال ـس ــودان ،واص ــل محتجون
إغ ـ ــاق ال ـط ــري ــق الــرئ ـي ـســي ال ــراب ــط
ب ـ ـ ــن ش ـ ـ ـمـ ـ ــال الـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــودان وم ـ ـصـ ــر.
وفـ ــي الـ ـخ ــرط ــوم ،أغ ـل ــق مـحـتـجــون
ال ـش ــوارع فــي أح ـيــاء ب ــري ونــاصــر،
شرق العاصمة ،والصحافة جنوب
وأحـيــاء أخــرى فــي مدينة أم درمــان
ومدينة الخرطوم بحري.
(العربي الجديد)
اعتقاالت في الضفة
وهدم في القدس

هدمت القوات اإلسرائيلية وطواقم
م ــن ب ـلــديــة االحـ ـت ــال ف ــي ال ـق ــدس،
أم ــس ال ـث ــاث ــاء ،مـبـنــى م ــن شقتني
يـعــود لعائلة كــرامــة املـقــدسـيــة في
بلدة الـطــور إلــى الـشــرق مــن البلدة
الـقــديـمــة مــن ال ـق ــدس .عـلــى صعيد
آخ ـ ـ ـ ــر ،اعـ ـتـ ـقـ ـل ــت ق ـ ـ ـ ــوات االح ـ ـتـ ــال
عـ ــددًا م ــن الـفـلـسـطـيـنـيــن م ــن بـلــدة
بـ ـي ــت ف ـ ـجـ ــار جـ ـن ــوب ــي بـ ـي ــت ل ـحــم
جنوب الضفة ،ومن بلدة حوسان
غربي بيت لحم ،ومــن مدينة بيت
ساحور في بيت لحم .كما اعتقلت
شابني من قرية رمانة غرب جنني،
واألسير املحرر جهاد الشلبي من
بلدة السيلة الحارثية غرب جنني،
واألس ـيــر امل ـحــرر الـجــريــح إبــراهـيــم
أبو بكر من بلدة يعبد جنوب غرب
جنني.
(العربي الجديد)

استعداد روسي للتعاون
مع األردن حول سورية
أكد السفير الروسي في ّ
عمان غليب
دي ـس ـيــات ـن ـي ـكــوف اسـ ـتـ ـع ــداد ب ــاده
للتعاون والعمل مع األردن إلعــادة
األم ـ ـ ــن واالس ـ ـت ـ ـقـ ــرار إل ـ ــى س ــوري ــة،
خصوصا منطقة الجنوب السوري،
بـ ـحـ ـس ــب بـ ـ ـي ـ ــان صـ ـ ـ ــدر عـ ـ ــن ل ـج ـنــة
ال ـ ـشـ ــؤون ال ـخ ــارج ـي ــة ف ــي ال ـب ــرمل ــان
األردني ،أمس ،بعد اجتماع السفير
مع أعضاء اللجنة .من جهته ،شدد
رئ ـي ــس لـجـنــة الـ ـش ــؤون الـخــارجـيــة
ال ـن ــائ ــب خـ ـل ــدون ح ـي ـنــا ،ع ـلــى دور
روسيا الكبير في «إخــاء الجنوب
السوري من الجماعات اإلرهابية».
(العربي الجديد)
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إضاءة

بعد  11عامًا على ثورة يناير في مصر ،يعيش أهالي محافظة شمال سيناء
أوضاعًا صعبة ،بعدما شهدت السنوات األخيرة عمليات تهجير وهدم
منازل ومالحقات بحجة اإلرهاب ،مع فرض ترتيبات جديدة كانت إسرائيل أبرز
المستفيدين منها

استيالء بالتشجير في النقب

مشروع إسرائيلي يلتهم أراضي الهزيل

ذكرى

تتوسع سياسات
التهجير التي تنتهجها
الحكومة اإلسرائيلية
ضد البدو في النقب،
لتطاول هذه المرة
أراضي عائلة الهزيل

ثورة يناير

النقب ـ صابرين األعسم

سيناء من األمل
حتى تمدد إسرائيل

سيناء ــ محمود خليل

ك ــان ــت م ـح ــاف ـظ ــة شـ ـم ــال س ـي ـن ــاء،
ش ـ ــرق ـ ــي م ـ ـص ـ ــر ،طـ ـيـ ـل ــة الـ ـعـ ـق ــود
امل ــاضـ ـي ــة ،مـ ــن أكـ ـث ــر امل ـح ــاف ـظ ــات
املصرية التي عانت من اإلهمال والظلم .إال أن
ثــورة  25يناير/كانون الثاني  ،2011أيقظت
أمل أهالي سيناء بالخروج من نفق اإلهمال،
وأن ي ـعــامــل امل ــواط ــن ال ـس ـي ـن ــاوي ك ـمــا بقية
املواطنني املصريني .لكن فترة العامني التي
امتدت منذ سقوط الرئيس املخلوع حسني
م ـ ـبـ ــارك ،إلـ ــى عـ ــزل ال ــرئ ـي ــس الـ ــراحـ ــل مـحـمــد
م ــرس ــي ،وال ـت ــي ك ــان ــت بـمـثــابــة ج ــزء مقتطع
م ــن ت ــاري ــخ ح ـيــاة الـسـيـنــاويــن تـنـفـســوا فيه
الصعداء ،انتهت ليعودوا للعيش في أوضاع
أسوأ مما كان عليه حالهم قبل الثورة.
ّ
خالل الثورة ،تمكن أهالي سيناء من التمتع
بحقوقهم األساسية ،كحرية الحركة والتنقل
والتملك والتعليم والسفر وإقامة املناسبات
وإحـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاء ال ـ ـش ـ ـعـ ــائـ ــر الـ ــدي ـ ـن ـ ـيـ ــة ب ــأش ـك ــال ـه ــا
ومواسمها كافة .هذه الحقوق وغيرها كانت
مسلوبة على يد أجهزة األمــن الوطني (أمن
الــدولــة ســابـقــا) ،وج ـهــازي املـخــابــرات العامة
والـحــربـيــة ،والـتــي كــانــت لها مـقــرات ملالحقة
املــواط ـنــن ف ــي ش ـمــال س ـي ـنــاء .ووصـ ــل الـحــد
بهذه األجهزة إلى اختطاف املواطنني بتهمة
إط ـ ــاق ال ـل ـح ــى ،ك ـم ــا ي ـق ــول عـ ــدد م ــن س ـكــان
املحافظة ،في روايتهم لتفاصيل تلك الفترة
لـ«العربي الجديد».
كــان واضـحــا أن الـنـظــام املـصــري ال ــذي أنهى
ال ـث ــورة ف ــي يــول ـيــو/ت ـمــوز  2013كــانــت لــديــه
مـهـمــة خ ــاص ــة ب ـس ـي ـنــاء ،ووض ـع ـه ــا م ــن أهــم
امل ـل ـفــات عـلــى ط ــاول ــة ال ـن ـظــام ال ـجــديــد آن ــذاك.
فـبــالـتــزامــن م ــع ع ــزل م ــرســي ،تـحــركــت آلـيــات
الجيش باتجاه إغــاق أنفاق نقل أساسيات
ال ـح ـي ــاة إلـ ــى غـ ـ ــزة ،وم ـع ـه ــا ه ــدم ــت ع ـش ــرات
امل ـ ـنـ ــازل ،والحـ ـق ــت امل ــواطـ ـن ــن ف ــي تـفــاصـيــل
حياتهم .وبالتزامن مــع ذلــك ،نشط اإلرهــاب
في سيناء ،ليصبح الشماعة التي دفع ثمنها
أهالي سيناء ،فبعد أشهر قليلة بدأت عملية
ال ـت ـه ـج ـيــر ال ـق ـس ــري لـ ـ ـ ــ 100ألـ ــف م ـص ــري هــم
سكان مدينة رفــح الـحــدوديــة ،ومــن ثــم تمدد

شبح التهجير حتى طاول قرى الشيخ زويد
والعريش وبئر العبد ووسط سيناء.
وكانت «العربي الجديد» قد أجرت مقابلة مع
رئيس اتحاد قبائل سيناء إبراهيم املنيعي
قبل وفاته في أكتوبر/تشرين األول املاضي،
قال فيها إن «الظلم الذي كان واقعًا على أبناء
سـيـنــاء تـسـ ّـبــب ف ــي ت ـحــرك ال ـش ــارع بـسـيـنــاء،
خصوصًا مدينتي رفــح والشيخ زوي ــد ،منذ
بدء فعاليات الثورة في القاهرة ،إلى أن بلغت
ذروتها في الجمعة األولى من الثورة» .وأكد
أن «امل ــواط ـن ــن ف ــي سـيـنــاء وق ـف ــوا بــاملــرصــاد
في وجه الشرطة في ثورة يناير؛ ألن القوات
املنتشرة كانت تتهيأ لقمع املواطنني بصورة
همجية».
وأضــاف أن «مطالب أهالي سيناء كانت في
ذل ــك ال ـحــن تـتـلـخــص ف ــي اإلف ـ ــراج ع ــن مـئــات
املـعـتـقـلــن م ــن أب ـن ــاء سـيـنــاء م ــن دون تقديم
لــوائــح ات ـهــام ضــدهــم ،والـتـحـفــظ عـلـيـهــم في
سجون عسكرية ،من دون السماح ألهاليهم
بزيارتهم على مدار سنوات طويلة» .وكشف
املنيعي أن «بعض ضباط جهاز أمــن الدولة
ّ
واملسمى حاليًا األمن الوطني،
في ذلك الحني
تواصلوا معه في سبيل اإلف ــراج عن شقيقه
وعــدد من املعتقلني مقابل وقــف التظاهرات،
وان ـسـحــاب املــواط ـنــن مــن الـ ـش ــوارع» ،إال أنــه
رفض ذلك العرض إلى أن انتهت الثورة بخلع
مبارك من دون اإلفراج عن املعتقلني ،فيما تم
االفراج عن غالبيتهم بعد أشهر على دفعات
عدة.
أمـ ــا ع ــن أوض ـ ـ ــاع س ـي ـن ــاء ال ـ ـيـ ــوم ،ف ـق ــال أح ــد
مشايخ القبائل في الشيخ زويد ،أبو سلمان
ال ـس ــوارك ــة ،ل ــ«ال ـعــربــي ال ـج ــدي ــد»« :ن ـحــن في
أســوأ أحــوالـنــا ،والنعمة التي عشناها فترة
ال ـث ــورة وح ـكــم الــرئ ـيــس مــرســي ،بــاتــت نقمة
ع ـل ـي ـنــا ،وب ـت ـن ــا ن ـح ــاس ــب ع ـل ــى ت ـل ــك ال ـحــريــة
التي تنعمنا بها» .وأضاف« :لألسف ال تزال
الدولة تنظر إلينا على أننا لسنا مصريني،
وك ـ ــل م ـ ــا يـ ـت ــم ت ـ ــداول ـ ــه ع ـ ــن ت ـن ـم ـي ــة س ـي ـنــاء
وتطويرها ،هو للتداول اإلعالمي ،وتسجيل
مواقف وطنية بال رصيد على أرض الواقع».
ول ـف ــت إل ــى أن «س ـي ـنــاء بــإم ـكــان ـهــا أن تـكــون
خادمة ملصر بأكملها ،في النواحي الزراعية

تمدد التهجير
ليطاول اآلالف من سكان
العديد من البلدات
ترتيبات في سيناء
تحيي المخاوف من
تنفيذ «صفقة القرن»

واالقـتـصــاديــة والصناعية ،ولــو أراد النظام
امل ـص ــري ذل ــك عـلـيــه أن يـفـتــح ال ـب ــاب واس ـعــا
ً
أمــام أهلها لالنطالق فيها وتعميرها ،بــدال
مــن مالحقتهم وتدمير منازلهم ومــزارعـهــم،
واختطافهم وتغييبهم قسريًا» .وأشار إلى أن
«التنمية الحقيقية تبدأ من احترام اإلنسان
وت ــوفـ ـي ــر الـ ــدعـ ــم الـ ـ ـ ــازم لـ ــه ل ــاس ـت ـم ــرار فــي
ُ
الحياة على األرض التي تعتبر خط الدفاع
األول عن مصر بأكملها ،إال أن الــدولــة تصر
ع ـلــى إه ــان ــة امل ــواط ــن ال ـس ـي ـنــاوي ،واع ـت ـبــاره
مــواطــن درج ــة ثانية وثــالـثــة بــل األخ ـيــرة في
تصنيف املواطنني في نظر الــدولــة» .وتابع:
«حـتــى ال ـيــوم ال ي ــزال مـئــات الـسـيـنــاويــن في
غياهب السجون املصرية ،بال تهمة وال ذنب
سوى أنهم من سيناء ،وتم اختطافهم خالل
العمليات العسكرية في مواجهة تنظيم والية
سـيـنــاء املــوالــي لتنظيم داع ــش ال ــذي اكـتــوى
بـنــاره املــواطـنــون فــي سيناء أكثر مــن الدولة
نفسها».
م ــن ج ـه ـت ــه ،قـ ــال أحـ ــد م ــدرس ــي م ــدي ـن ــة رف ــح
امل ـه ـج ــري ــن وي ــدع ــى زي ـ ــاد ع ـ ــودة ل ــ«ال ـع ــرب ــي
الـ ـج ــدي ــد» ،إنـ ــه ع ـلــى م ـ ــدار سـ ـن ــوات م ــا بـعــد
االنـقــاب على الـثــورة ،خسرت سيناء اآلالف
م ــن س ـكــان ـهــا ب ــن ق ـت ـيــل وج ــري ــح وم ـف ـق ــود،
ودمرت فيها آالف املنازل والفدانات الزراعية،
وكذلك غابت عنها عشرات املــدارس واملراكز
الـصـحـيــة وم ـئ ــات ال ـك ـي ـلــوم ـتــرات م ــن ال ـطــرق

يعاني أهالي سيناء من غياب الخدمات األساسية (خالد دسوقي/فرانس برس)

والبنى التحتية ،وباتت بال كهرباء وال ماء
وات ـص ــاالت ،إال فــي نـطــاق م ـح ــدود .وأض ــاف
أن «ح ـ ــال س ـي ـن ــاء ل ـي ــس ك ـب ـق ـيــة امل ـحــاف ـظــات
املصرية التي تحظى بكل مــا سبق كحقوق
أســاس ـيــة ال يـمـكــن ل ـلــدولــة ت ـج ــاوزه ــا ،مهما
بلغت إجراءاتها وتضييقها على املواطنني».
واعتبر أن «النظام املصري أراد إنهاء الحياة
في سيناء إلى األبد ،وأن تصبح أرضًا جرداء
ُ
بال قيمة» ،مضيفًا «سيناء كتب عليها العناء
واإلهمال ،مع عدا عامي الثورة وحكم مرسي،
فتنفس فـيـهــا الـسـيـنــاويــون ال ـص ـعــداء نوعًا
مــا ،وهــي أي ــام سيبقى أهــالــي شـمــال سيناء
يتمنون عودتها مجددًا».
ولـعــل األخـطــر بعد  11عــامــا على ال ـثــورة ،أن
االح ـتــال اإلســرائـيـلــي لــم يعد يشعر بالقلق
مــن مصر كلها ،وفــي مقدمتها أرض سيناء
التي كانت مصدر إزعاج له ،يترقب فيها كل
تحرك.
م ــن ال ـن ــاح ـي ــة ال ـع ـس ـكــريــة واألمـ ـنـ ـي ــة ،يـشـيــر
املشهد إلى أنه بعد تهجير سكان مدينة رفح
املـصــريــة مـنــذ أكـتــوبــر/تـشــريــن األول ،2014
بحجة إقامة منطقة عازلة على الـحــدود مع
قطاع غــزة ،بــات جيش االحتالل اإلسرائيلي
وضـ ـب ــاط ــه ال يـ ـه ــاب ــون الـ ــدخـ ــول إل ـ ــى أرض
سيناء ،لتنفيذ مهام استخبارية وعسكرية،
تتعلق باملقاومة الفلسطينية ،وفقًا ملعلومات
نشرتها «الـعــربــي الـجــديــد» فــي وقــت سابق.
كما أن الطائرات اإلسرائيلية تشن غارات على
سيناء منذ عــام  2012وحتى الـيــوم ،ولطاملا
ّ
وثق أهالي سيناء قصف الطيران اإلسرائيلي
ألراضيهم ،وعلى مرأى من الجيش املصري.
م ــن نــاح ـيــة أخ ـ ــرى ،وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن نـجــاح

السلطات بــإعــداد بنية تحتية استراتيجية
تصلح ألن تكون مقومات دولة متواضعة في
سيناء ،شملت مشاريع توسيع مطار وميناء
ال ـعــريــش ،وإقــام ــة مـحـطــات كـهــربــاء وتحلية
مـيــاه ومـنــاطــق سكنية ،وط ــرق دول ـيــة ،إال أن
املواطن املصري لم يستفد منها.
لكن الترتيبات الجديدة في سيناء ،خصوصًا
على الصعيد االق ـت ـصــادي ،تحيي املـخــاوف
مــن مخطط لتنفيذ الطموحات اإلسرائيلية
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،ك ـم ــا ورد ف ــي خ ـط ــة اإلم ـ ـ ــاءات
ل ـت ـص ـف ـيــة ال ـق ـض ـيــة الـفـل ـس ـط ـي ـن ـيــة امل ـع ــروف ــة
ب ــ«ص ـف ـق ــة ال ـ ـقـ ــرن» ،ت ـح ــدي ـدًا ف ــي م ــا يـتـعـلــق
بتحويل جــزء من سيناء املصرية إلــى مكان
يستوعب جزءًا من سكان غزة.
وعـلــى الــرغــم مــن أن الـنـظــام امل ـصــري يـحــاول
رس ــم مـشـهــد انـتـصــار للجيش بـقــدرتــه على
إحـ ــداث تـغـيـيــرات فــي املـلـحــق الـعـسـكــري من
ات ـف ــاق ـي ــة ك ــام ــب دي ـف ـي ــد ،امل ـت ـع ـلــق بــان ـت ـشــار
الـجـيــش امل ـص ــري ف ــي س ـي ـنــاء ،واع ـت ـبــار ذلــك
فرضًا على إسرائيل ،والتي كــان آخرها قبل
أشـهــر ،فــي أعـقــاب لـقــاء الــرئـيــس عبد الفتاح
الـسـيـســي بــرئ ـيــس وزراء االحـ ـت ــال نـفـتــالــي
بينت فــي شــرم الشيخ ،بيد أن املشهد يقول
غير ذلــك .وتــركــز نشاط الجيش املـصــري في
العقد األخير على مالحقة التنظيمات التي
تحدث قلقًا إلسرائيل أكثر من مصر نفسها،
وكذلك منع حركة التهريب في طريق املقاومة
بغزة والسكان هناك ،وليس تعزيزًا للجيش
املـ ـص ــري ف ــي م ــواج ـه ــة األخـ ـط ــار ال ـخــارج ـيــة
املتمثلة في االحتالل اإلسرائيلي.
وتـعـقـيـبــا ع ـلــى ذلـ ــك ،ق ــال بــاحــث ف ــي ش ــؤون
س ـي ـن ــاء ،ط ـلــب عـ ــدم ذكـ ــر اسـ ـم ــه ،ل ــ«ال ـعــربــي

تقرير

قلل دبلوماسي مصري وخبير فــي الشؤون
األفــري ـق ـيــة ،مــن ج ــدوى ال ـعــرض ال ــذي قدمته
الحكومة املصرية أمس الثالثاء ،بالعودة إلى
مفاوضات سد النهضة اإلثيوبي ،واملتوقفة
مـنــذ نـحــو  10أش ـه ــر .وق ــال إن «ال ـف ـجــوة بني
األطــراف الثالثة (مصر والسودان وإثيوبيا)
أص ـب ـح ــت ك ـب ـي ــرة ،وال ـ ـعـ ــرض املـ ـص ــري (غ ـيــر
املـشــروط) للعودة إلــى التفاوض ال يــؤدي إال
ملزيد من تضييع الوقت والــدوران في حلقات
مفرغة».
وق ـ ـ ّـدم ـ ــت ال ـح ـك ــوم ــة املـ ـص ــري ــة أم ـ ــس عــرضــا
الستئناف املفاوضات الخاصة بسد النهضة،
ب ــن م ـصــر والـ ـ ـس ـ ــودان م ــن ج ـه ــة ،وإث ـيــوب ـيــا
م ــن ج ـه ــة أخـ ـ ـ ــرى ،امل ـت ــوق ـف ــة م ـن ــذ  4إب ــري ــل/
نيسان املــاضــي ،عندما طالبت الخرطوم في
كينشاسا ،بــوســاطــة دول ـيــةّ ،
وأي ــدت القاهرة
االق ـتــراح ،بينما رفـضــت أديــس أبــابــا املقترح
السوداني.
وقال رئيس الوزراء املصري مصطفى مدبولي،
في بيان أمس ،إن مصر «تؤكد حرصها على
التوصل التفاق مــلء وتشغيل ملزم قانونيًا
لسد النهضة يحقق املـصــالــح املـشـتــركــة ،من
خ ــال امل ــوازن ــة ب ــن تـحـقـيــق إثـيــوبـيــا أقـصــى
اسـتـفــادة ممكنة مــن ســد النهضة ،فــي مجال
توليد الكهرباء وتحقيق التنمية املستدامة،
فــي مقابل عــدم حــدوث ضــرر لدولتي املصب
مصر والـســودان» .وأضــاف مدبولي أن مصر
«أب ــدت اهـتـمــامــا بــاسـتـئـنــاف امل ـفــاوضــات في
أقـ ــرب وق ــت ب ـهــدف اإلسـ ـ ــراع ف ــي ح ــل الـنـقــاط
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الجديد» ،إن املشهد امليداني انعكاس للعالقة
السياسية واألمنية التي باتت تربط النظام
املـصــري بــاالحـتــال اإلســرائـيـلــي منذ انقالب
 .2013وأض ـ ـ ــاف أن الـ ـ ـغ ـ ــارات اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة
والـ ـتـ ـح ــرك املـ ـي ــدان ــي لـ ـق ــوات االح ـ ـتـ ــال عـلــى
األرض املصرية ،وتسهيل حركة املتعاونني
مع االحتالل عبر الحدود ،وتبادل املعلومات
عن الجماعات الجهادية في سيناء ،وكذلك
خـطــوط إم ــداد امل ـقــاومــة الفلسطينية ،باتت
أمـ ــورًا روتـيـنـيــة وم ـعــروفــة ل ــدى الـجـمـيــع في
سيناء.
ولفت الباحث إلى الطمع اإلسرائيلي بزيادة
حجم التعاون األمني والعسكري ،واستغالل
الـحــالــة القائمة فــي مصر لتحقيق إنـجــازات
م ـل ـمــوســة ع ـل ــى األرض ال ي ـم ـكــن تـغـيـيــرهــا،
ً
وتعطي مجاال أوسع إلسرائيل خالل األعوام
املقبلة حتى مع تبدل الشخصيات على سدة
الحكم .ورأى أن أرض سيناء باتت مكشوفة
تمامًا لالحتالل اإلسرائيلي ،فــي ظــل تشريد
آالف ال ـس ـكــان األص ـل ـي ــن ،وت ـحــويــل املـنــاطــق
السكانية التي تمثل ذخرًا استراتيجيًا لألمن
ال ـق ــوم ــي املـ ـص ــري ،إل ــى أرض ج ـ ـ ــرداء ،يمكن
لـلـعــدو احـتــالـهــا وقـتـمــا ش ــاء .ول ـفــت إل ــى أن
األنظمة املصرية السابقة حرصت على إبقاء
السكان في أقرب النقاط مع الحدود الفاصلة
ب ــن م ـصــر وف ـل ـس ـطــن امل ـح ـت ـلــة ،إال أن نـظــام
الـسـيـســي ك ــان حــريـصــا عـلــى إب ـع ــاد الـسـكــان
أكبر قدر ممكن عن الحدود ،من دون أن يكون
لذلك أهمية على الصعيد املصري .واعتبر أن
األسباب الظاهرة والخفية تشير إلى استفادة
إس ــرائ ـي ـل ـي ــة ب ــال ــدرج ــة األول ـ ـ ــى ع ـل ــى ح ـســاب
املواطن واألمن املصري على حد سواء.

ب ــدأت عــائـلــة الـهــزيــل جــولــة مــن النضال
السلمي ضد السياسات التهجيرية التي
تـنـتـهـجـهــا ال ـح ـكــومــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة ضد
السكان البدو في النقب ،وحالهم في ذلك
ليس مختلفًا عن حال أهالي قرية سعوة
التي تعرضت قبل أيــام لحملة تجريف
ألراضيها اتسمت بالعنف الذي يتعرض
لـ ــه أب ـ ـنـ ــاء الـ ـق ــري ــة ح ـت ــى ه ـ ــذه ال ـل ـح ـظــة.
أراضي عائلة الهزيل تبلغ مساحتها ما
يقارب  1300دونم وتقع إلى الشمال من
مــديـنــة ره ــط ،املــديـنــة الـعــربـيــة الــوحـيــدة
في النقب ،وتسمى هذه األرض باملثلث
ال ـش ـمــالــي ك ـمــا ه ــو م ـت ـعــارف عـلـيــه لــدى
األه ــال ــي ه ـن ــاك ،وه ــي قــري ـبــة م ــن خــربــة
ال ـهــزيــل .جـمـيــع ه ــذه األراض ـ ــي مملوكة
في األصــل للشيخ سلمان الهزيل ،الذي
توارثها من أجداده منذ العام  ،1880أيام
ال ــدول ــة الـعـثـمــانـيــة ال ـتــي كــانــت معترفة
ب ـه ــا كـ ـ ــأرض لـ ـلـ ـب ــدو .الحـ ـق ــا وف ـ ــي وق ــت
قــامــت فـيــه الـسـلـطــات بـتــرحـيــل الـسـكــان
البدو إلى منطقة السياج ،رفض سلمان
الهزيل الرحيل من أرضه ،وبقي فيها مع
عائالت أخــرى سكنت في محيط أرضه.
ف ــي سـبـعـيـنـيــات الـ ـق ــرن امل ــاض ــي حصل
على تسوية مــن الحكومة اإلسرائيلية
إلثبات ملكيته التاريخية لألرض بشكل
دائــم ،ولكن ال تــزال هناك دعــاوى ملكية
حتى الـيــوم بـهــذا الـخـصــوص .هــذا الفخ
وق ـع ــت ف ـيــه م ـع ـظــم ال ـع ـشــائــر ال ـب ــدوي ــة،
فالسلطات اإلســرائـيـلـيــة ال ـيــوم تتعامل
مع كافة األراضي العربية في النقب على
أنها أمالك دولة غزاها البدو وسيطروا
عليها.
وأوض ـ ـ ــح أحـ ـم ــد الـ ـه ــزي ــل ،ن ـج ــل الـشـ ّيــخ
ُ
سـ ـلـ ـم ــان ،أن «األراضـ ـ ـ ـ ـ ــي ك ــان ــت ت ــوث ــق
بسندات بني البدو تؤكد امللكية بينهم،
وه ــذا األم ــر كــان مـتـعــارفــا عليه فــي أيــام

االن ـت ــداب الـبــريـطــانــي وقـبــل ذل ــك الحكم
العثماني ،وك ــان وال ــدي قــد تــوصــل إلى
تسوية مع السلطات بخصوص أراضيه
شــاس ـعــة املـ ـس ــاح ــة» .وأض ـ ـ ــاف« :لـكـنـهــم
أخــذوا والــدي في عمر  98عامًا ودفعوه
لـلـتــوقـيــع عـلــى أوراق ب ـي ـضــاء ،ليتضح
أن ـهــا تـضـ ّـمـنــت األراض ـ ــي ال ـتــي يــريــدون
االسـتـيــاء عليها ،وهــي حــوالــي  20ألف
دونــم سجلتها السلطات على أن والدي
ت ـنـ ّـازل عـنـهــا لـصــالــح ال ــدول ــة ،وبــالـتــالــي
تبقى  2220دونـمــا ،لــدي أوراق ومذكرة
ق ـضــائ ـيــة ب ـم ـل ـك ـي ـت ـهــا» .وتـ ــابـ ــع« :ف ـج ــأة
ج ـ ـ ــاءت دائـ ـ ـ ــرة األراض ـ ـ ـ ــي اإل ّس ــرائ ـي ـل ـي ــة
لتقول إن هناك قانونًا تم سنه في العام
ُ
 2011وأن ه ــذه األراضـ ــي تـعـتـبــر تابعة
ل ـل ـص ـنــدوق ال ـق ــوم ــي ال ـي ـه ــودي وسـيـتــم
تشجيرها ،لتحضر قبل حوالي  5شهور
ال ـج ــراف ــات لـتـجــريــف األرض اس ـت ـعــدادًا
ل ــذل ــك» .وأض ــاف «ن ـح ــاول ال ــوص ــول إلــى
اتفاق مع السلطات لتحويل هذه األرض
إلــى ح ــارات للسكن لعائلة الـهــزيــل ،لكن
السلطات أبلغتنا بــأن القسم الشمالي
مــن األرض سيكون أحــراجــا» ،الفـتــا إلى
أن «امل ـس ــاح ــة ال ـت ــي يـ ـن ــوون تـشـجـيــرهــا
ليست بسيطة فهي حتى اآلن بلغت 370
دونمًا تقريبًا ،منها  25دونمًا من أرضي
شخصيًا حتى اآلن».
وإزاء ما يحصل ،قرر األهالي من عائلة
ال ـه ــزي ــل أن يـ ـك ــون ردهـ ـ ــم ع ـل ــى مـخـطــط
التشجير هو االحتجاج السلمي ،فقاموا
ببناء خيمة اعـتـصــام فــي األرض قبالة
مــوقــع التجريف والتشجير ،باإلضافة
إل ـ ــى ال ـت ــرت ـي ــب ل ـف ـع ــال ـي ــات اح ـت ـجــاج ـيــة
س ـل ـم ـيــة أخ ـ ـ ــرى ،م ــع م ـح ــاول ــة ال ـتــوصــل
إل ــى تـفــاهـمــات وتـســويــة حقيقية بشأن
ه ــذه امل ـن ـط ـقــة .وشـ ــرح ع ــام ــر ال ـهــزيــل أن

«م ـخ ـطــط الـتـهـجـيــر يـمـكــن أن يـمـتــد من
ً
قرية ضحية شماال إلى أرض أبو وادي
ثــم إلــى الــزيــادنــة والـهــزيــل وادي الصفا،
وي ـم ـتــد ش ــرق ــا إلـ ــى ه ـ ــراب ال ـ ـ ــرزوق ألنــه
سيستمر إلى الشرق بالتأكيد ،وبالتالي
من املمكن عمليًا أن يلتهم هذا املشروع
حوالي  8000دونــم تقريبًا» .وأشــار إلى
أن «ه ـ ــذه األرض ت ـق ــع ب ــال ـك ــام ــل ضـمــن
مسطح الخريطة الهيكلية لبلدية رهط
الذي أقر عام  ،2017ولكن لم نسمع موقفًا
واحـدًا من البلدية إال القول إنها أرسلت
مكتوبًا للجهات املسؤولة ،لكن سؤالنا
أين هي من هذه القضية؟».
أح ــد أص ـحــاب األراضـ ــي املـتـضــرريــن من
مخطط التشجير ،يدعى عصام الهزيل،
قــال إن «الـجــرافــات التهمت ثلث األرض
بــالـكــامــل 100 ،مـتــر عـلــى ط ــول األرض».
وأض ـ ــاف «ق ــد ن ــرى أن م ـســاحــة ال ـ ــ1300
دونــم قد ّ
تحولت إلــى أحــراج ،بني عشية
وضحاها ،على الرغم من أننا في العام
 2008ق ـ ّـدم ـن ــا اعـ ـت ــراض ــا ع ـل ــى تـشـجـيــر
األرض وأوقـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــاه ،إال أن الـ ـج ــراف ــات
عـ ـ ــادت ل ـل ـع ـمــل ف ــي الـ ـع ــام  ،2018وق ــال
ل ـنــا امل ـس ــؤول ــون ف ــي م ــا تـسـمــى (سـلـطــة
األراضي) إنه لم يتم تقديم اعتراض».
ـران الـهــزيــل ،فــأشــار إلى
أمــا املحامي مـهـ ُ
أن «ه ــذا املـخـطــط أق ــر قـبــل ع ــدة سـنــوات
ولــم نعرف ،لكن بلدية رهــط ،والتي كان
يـجــب أن ت ـكــون شــريـكــة ف ــي الـتـخـطـيــط،
علمت به» ،معتبرًا أنه كان عليها أن تبلغ
األهالي املتضررين بــأن هناك تخطيطًا
وأوضح
على أراضيهم ،لكنها لم تفعل.
ُ
أن «املشكلة هــي أن هــذا املخطط إذا أقــر
يصعب إيقافه قضائيًا ،والحل الوحيد
ه ــو ال ـض ـغــط ال ـج ـمــاه ـيــري ،إذ ي ـبــدو أن
دائرة أراضي إسرائيل ال تعترف بملكية
الـعــرب لــأرض فــي كــل أنـحــاء النقب ،بل
ف ــي ك ــل ال ـب ــاد ،وبــال ـتــالــي ع ـنــدمــا يــأتــي
التخطيط تقرر أن األراضــي لها» .ولفت
ال ـهــزيــل إل ــى أن ه ــذا مـخـطــط كـبـيــر ج ـدًا
ويـبـتـلــع الـكـثـيــر م ــن األراض ـ ـ ــي ،مضيفًا
«جـلـسـنــا مـعـهــم لـنـفـهــم م ــا ال ـغ ــرض من
تشجير مــا يـقــارب املــائــة متر على طول
واد
األراضــي من منطقة ال ــوادي ،فهناك ٍ
في األرض ،فقالوا إن هذه هي السياسة
القائمة ،فتوجهنا إليجاد حل وسط ،لكن
يبدو أنه حسب سياسة التشجير يسهل
قلع البشر وال يسهل قلع الشجر ،وهذه
س ـي ــاس ــة دائ ـ ـ ــرة األراضـ ـ ـ ــي وال ـص ـن ــدوق
القومي اليهودي على حد سواء».

ً
الخالفية الفنية والقانونية ،وصوال إلى اتفاق
ع ــادل وم ـتــوازن ومـنـصــف ،أخ ـذًا فــي االعتبار
مــا تعانيه مصر مــن ن ــدرة املـيــاه واعتمادها
بـشـكــل رئـيـســي عـلــى م ـيــاه ال ـن ـيــل ،ال ـتــي يعد
مصدرها األساسي من النيل األزرق» .وقال إن
مصر «تعرب عن أملها في إمكانية الوصول
لــاتـفــاق املـنـشــود لسد النهضة بما يؤسس
ملرحلة جديدة من التعاون من شأنها تحقيق
االستقرار اإلقليمي».
وعـ ــن ذل ـ ــك ،قـ ــال ال ــدب ـل ــوم ــاس ــي ال ـ ــذي تـحــدث
ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد» ،إن ــه «ب ـعــد أك ـثــر مــن 10
سنوات من التفاوض بني األطراف الثالثة من
دون جــدوى ،وبعد اقتراب إثيوبيا من إتمام
املــلء الثالث لبحيرة السد ،من دون التوصل
إلــى اتـفــاق فني بــن الــدول الـثــاث ،فــإن ّ
الهوة
أصـبـحــت عـمـيـقــة ،وال ـع ــوائ ــق بــاتــت ضخمة،
وال ـن ــواي ــا لـيـســت ص ــادق ــة ،والـ ـص ــدع كـبـيــر».
وأضــاف« :لذلك فإن مجرد عرض العودة إلى
امل ـفــاوضــات مــن دون وض ــع ش ــروط م ـحــددة،
ومــن دون تــدخــل أط ــراف دولـيــة ضــامـنــة ،أمــر
غير مفهوم».
في سياق متصل ،حضر ملف سد النهضة في
زيارة الرئيس الجزائري عبد املجيد تبون إلى
الـقــاهــرة ولـقــائــه نظيره املـصــري عبد الفتاح
الـسـيـســي .وق ــال م ـصــدر دبـلــومــاســي مصري
لــ«الـعــربــي الـجــديــد» إن تـبــون حـمــل مـعــه إلــى
ال ـقــاهــرة ،م ـب ــادرة جــزائــريــة ب ـشــأن استئناف
املفاوضات الخاصة بأزمة سد النهضة .ولفت
إلــى أن تبون سعى خــال الــزيــارة الستطالع
مــوقــف الـقـيــادة املـصــريــة حـيــال قـيــام الجزائر
بــدور وسيط في األزمــة بني مصر والـســودان

التوصل إلــى حــل يرضي
وإثيوبيا ،مــن أجــل
ّ
ك ــاف ــة األط ـ ـ ـ ـ ــراف ،ويـ ـج ــن ــب الـ ـبـ ـل ــدان ال ـث ــاث ــة
التداعيات السلبية جراء استمرار الخالفات.
وأك ــد الــرئ ـي ـســان فــي مــؤتـمــر صـحــافــي عصر
أمــس ،بعد لقاء بينهما في قصر االتحادية،
«ت ــواف ــق الـ ــرؤى ب ــن ال ـب ـلــديــن ،ف ــي م ــا يتعلق
ب ــال ـق ـض ــاي ــا الـ ـع ــربـ ـي ــة واإلقـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــة» .وأكـ ــد
الـسـيـســي أن امل ـحــادثــات تـطــرقــت إل ــى قضية
«األمــن املــائــي» وجهود تعزيزه على الساحة
األفــري ـق ـيــة ،مضيفًا أن «رؤانـ ــا تـطــابـقــت على
ضــرورة التوصل إلى اتفاق شامل بشأن سد
النهضة» .مــن جهته ،قــال تبون إنــه اتفق مع
نظيره املصري على ضرورة توسيع التشاور
ت ـم ـه ـي ـدًا لـلـقـمــة ال ـعــرب ـيــة ف ــي ال ـج ــزائ ــر .وأك ــد

ت ـبــون أن امل ـح ــادث ــات ب ــن ال ـطــرفــن «خلصت
إل ــى تــوافــق ت ــام فــي الـ ــرؤى ووج ـه ــات الـنـظــر،
فــي الـقـضــايــا الـعــربـيــة واإلقـلـيـمـيــة» ،مضيفًا
أن «هـنــاك أجـنــدات خفية ال تخدم مصالحنا
ال ـعــرب ـيــة امل ـش ـتــركــة» .أم ــا امل ـت ـحــدث الــرسـمــي
باسم الرئاسة املصرية بسام راضي ،فأوضح

استطلع تبون إمكانية
قيام الجزائر بدور وسيط
في األزمة

توافق الرئيسان على ضرورة التوصل التفاق شامل حول السد (األناضول)

ليبيا :مجلس النواب مص ّر على إطاحة حكومة الدبيبة

أنه تم التوافق حول أهمية التوصل إلى اتفاق
ق ــان ــون ــي ع ـ ــادل وم ـ ـتـ ــوازن ومـ ـل ــزم حـ ــول مــلء
وتـشـغـيــل ســد الـنـهـضــة ،بـمــا يـحـقــق مصالح
الـ ـ ـ ــدول ال ـ ـثـ ــاث ،ويـ ـح ــاف ــظ ع ـل ــى االسـ ـتـ ـق ــرار
اإلقليمي.
وع ــن ه ــذه الـ ـتـ ـط ــورات ،ق ــال أس ـت ــاذ ال ـقــانــون
الدولي العام في مصر أيمن سالمة ،إن هناك
«مصاعب كبيرة وعراقيل ال تبشر بــأي آمال
لحلحلة املوقف املأزوم وتحريك أي حجر في
املاء اآلسن الذي لم يتحرك على مدار عقد من
الــزمــان منذ عــام  2011وحتى اآلن» .وأضــاف
أن م ـص ــر «ت ـ ـبـ ــادر وت ـس ـت ـبــق األحـ ـ ـ ــداث ال ـتــي
تتمثل في عــودة الـســودان ملباشرة عضويته
في منظمة االتحاد األفريقي ،في حال صدور
قرار من مجلس السلم واألمن األفريقي بعودة
السودان إلى املنظمة» .وأكد أن «أي مفاوضات
ثــاثـيــة جــديــدة بـعــد م ــاراث ــون زاد عــن عشرة
أعوام بني املتنازعني الثالثة (مصر والسودان
وإثـيــوبـيــا) يـجــب أن تفضي فــي الـنـهــايــة إلــى
توقيع االتفاق الفني النهائي الذي يترجم ما
ورد في اتفاقية إعــان املبادئ لسد النهضة،
التي أبرمت في الخرطوم في  23مارس /آذار
 .»2015وقال سالمة إن إثيوبيا «ال تزال تعاند
وت ـك ــاب ــر وت ــرف ــض ال ـت ــوص ــل وال ـت ــوق ـي ــع على
مثل ذلــك االت ـفــاق كبقية االتـفــاقـيــات املنظمة
وال ـحــاك ـمــة ل ـل ـم ـشــاريــع املــائ ـيــة ع ـلــى األن ـه ــار
الــدولـيــة» .وأض ــاف أنــه «عـلــى الـجــانــب اآلخــر،
تتمسك مـصــر والـ ـس ــودان بـتــوقـيــع مـثــل ذلــك
االت ـفــاق ويــرفـضــان بـشــدة املـقـتــرح اإلثـيــوبــي،
وه ــو تــوقـيــع مــا يـسـمــى بـتــوجـيـهــات إطــاريــة
عامة لتشغيل سد النهضة».

يعود مجلس النواب
الليبي لخلط األوراق مع
سعيه إلطاحة حكومة
عبد الحميد الدبيبة
واختيار بديل لها ،بما قد
يعمق المشاكل في
ّ
الداخل
طرابلس ـ أسامة علي

تتجه األوضاع في ليبيا إلى مزيد من التأزم
بعد تأجيل االنتخابات التي كانت مقررة في
 24ديسمبر/كانون األول املاضي ،مع إصرار
مـجـلــس الـ ـن ــواب وخ ـصــوصــا رئ ـي ـســه عقيلة
صالح على ضــرورة تشكيل حكومة جديدة
وانتهاء واليــة حكومة عبد الحميد الدبيبة.
وف ــي ه ــذا ال ـس ـي ــاق ،ص ـ ـ ّـوت مـجـلــس ال ـن ــواب
الليبي أمس الثالثاء على استبعاد الشراكة
مع املجلس األعلى للدولة في اختيار رئيس
الحكومة الجديدة ،فيما ُينتظر أن تعلن هيئة
رئاسة املجلس عن موعد فتح باب الترشح.
وفيما لم يصدر أي موقف رسمي من جانب
ال ـح ـكــومــة ع ـلــى قـ ــرار مـجـلــس ال ـن ــواب بـشــأن
انتهاء واليتها ،بث املكتب اإلعالمي لرئيس
الحكومة عبد الحميد الدبيبة ،صورًا للدبيبة
أثناء وصوله إلى العاصمة التشادية ،أمس
الثالثاء ،في زيارة رسمية برفقة وفد وزاري.

وقال املكتب اإلعالمي إن الدبيبة التقى رئيس
املجلس االنتقالي التشادي ،محمد إدريــس،
ف ــي ال ـعــاص ـمــة أن ـجــام ـي ـنــا ،لـبـحــث ال ـعــاقــات
الثنائية بني البلدين.
وواص ــل مجلس ال ـنــواب فــي جلسة لــه أمــس
مناقشة تقرير لجنة «خريطة الطريق» ،التي
ّ
شكلها في وقــت سابق للتوصل إلــى صيغة
توافقية بشأن املسار الدستوري في البالد.
وأكدت اللجنة انتهاء والية حكومة الدبيبة،
وض ــرورة تشكيل حكومة بديلة عنها ،فيما
ط ـل ـبــت امل ــزي ــد م ــن ال ــوق ــت ل ـح ـســم املـ ـس ــارات
األخ ــرى للخريطة ،وهــي املـســار الــدسـتــوري،
واألمن ،واملصالحة الوطنية.
وجــدد رئيس مجلس الـنــواب ،عقيلة صالح،
ف ــي كـلـمـتــه االف ـت ـتــاح ـيــة بـجـلـســة أمـ ــس ،ق ــرار
مجلس النواب بشأن انتهاء واليــة الحكومة
الـحــالـيــة ،وض ــرورة اخـتـيــار حكومة جــديــدة،
اسـتـنــادًا إلــى انـتـهــاء أجــل الثقة املـمـنــوح لها
يوم  24ديسمبر/كانون األول املاضي ،وقرار
س ـحــب ال ـث ـقــة م ـن ـهــا ،راف ـض ــا إعـ ـ ــادة تشكيل
الحكومة الحالية ،مــؤكـدًا أنـهــا «سقطت وال
يجوز إعادة تشكيلها».
مــن جـهـتـهــا ،عــرضــت لجنة خــريـطــة الطريق
عــددًا مــن شــروط الترشح لرئاسة الحكومة،
ً
ومــن بينها أن يكون املرشح ليبيًا وحاصال
ع ـل ــى شـ ـه ــادة ج ــام ـع ـي ــة ،ول ـي ــس ع ـل ـيــه حـكــم
ق ـض ــائ ــي ي ـت ـع ـلــق ب ـج ـنــايــة أو ق ـض ـيــة مـخـلــة
ب ــال ـش ــرف ،وأن ي ـق ـ ّـدم ت ـع ـه ـدًا م ـك ـتــوبــا بـعــدم
ترشحه لالنتخابات الــرئــاسـيــة والبرملانية
املقبلة ،ويكون لديه تزكية من  25عضوًا من
مجلس النواب و 15عضوًا من املجلس األعلى

ل ـل ــدول ــة .ل ـكــن هـيـئــة رئ ــاس ــة مـجـلــس ال ـن ــواب
ط ــرح ــت ع ـل ــى ال ـت ـص ــوي ــت م ـس ــأل ــة م ـش ــارك ــة
املـجـلــس األع ـل ــى ل ـلــدولــة ف ــي اخ ـت ـيــار رئـيــس
ّ
وصوتت أغلبية املشاركني
الحكومة الجديد،
فــي الجلسة على عــدم إشــراك مجلس الدولة
ف ــي ه ــذا االخ ـت ـي ــار ،وإس ـق ــاط ش ــرط حـصــول
امل ــرش ــح ل ــرئ ــاس ــة ال ـح ـكــومــة ع ـلــى تــزك ـيــة 15
عضوًا من مجلس الدولة.
ً
لكن الجلسة لم تمر بهدوء ،إذ شهدت جدال
واسعًا بني عدد من النواب بشأن قرار انتهاء
والية الحكومة .فبينما ذهبت أغلبية النواب
املشاركني في الجلسة إلى تأييد قرار انتهاء
واليـ ــة ال ـح ـكــومــة ،واع ـت ـب ــار تـشـكـيــل حـكــومــة
ً
أخرى عامال من عوامل نجاح خريطة الطريق
في التهيئة لالنتخابات ،أبــدى نــواب آخرون
اعتراضهم على القرار.
وكشفت عضو مجلس النواب ،عائشة شالبي،
خالل كلمتها ،عن وجود شبهات داخل أروقة
مجلس الـنــواب «حــول تلقي أعـضــاء رشــاوى
لسحب الثقة من حكومة الــوحــدة الوطنية».
وطــالـبــت ب ـضــرورة أن يهتم مجلس الـنــواب
بأولويات أخــرى كتنفيذ املصالحة الوطنية

تحدثت نائبة عن شبهات
تلقي رشاوى لسحب
الثقة من الحكومة

وت ـن ـظ ـيــم م ـل ـف ــات الـ ـن ــازح ــن ومـ ـل ــف امل ـقــابــر
الجماعية .وقالت «الحكومة التي تنتقدونها،
م ـن ـع ـهــا م ـج ـلــس ال ـ ـنـ ــواب م ــن امل ـي ــزان ـي ــة ول ــم
ن ـمــارس عليها دورًا رقــابـيــا فــي مصاريفها
الحالية» ،معتبرة أن مجلس الـنــواب مقصر
ّ
الحكومة .وذك ــرت شالبي أن
فــي دوره لدعم
ُ
لجنة خريطة الطريق شكلت من أجل تحديد
م ــوع ــد ل ــان ـت ـخ ــاب ــات ،وق ــال ــت «ت ــرك ــت األه ــم
وذهـبــت إلسـقــاط الحكومة» ،مشيرة إلــى أنه
انحراف عن مسار مهمتها.
أم ـ ــا ع ـض ــو م ـج ـلــس الـ ـ ـن ـ ــواب ،م ـح ـمــد ل ـي ـنــو،
فطالب مجلس النواب بالنظر إلى إيجابيات
الحكومة وعدم الوقوف عند سلبياتها فقط،
مــوض ـحــا أن ـهــا «أن ـج ــزت خ ـط ــوات مـهـمــة في
م ـلــف ال ـطــاقــة وب ـنــت م ـح ـطــات ج ــدي ــدة منها
محطة في طبرق ،وأنهت ازمة الرواتب» ُ ،قبل
أن يقاطع عدد من النواب مداخلته ،فيما قطع
البث املرئي للجلسة لفترة قبل عودته.
وحـ ــول مـ ـس ــارات خــري ـطــة ال ـط ــري ــق األخـ ــرى،
أكـ ـ ــد عـ ـض ــو ال ـل ـج ـن ــة س ـل ـي ـم ــان الـ ـفـ ـقـ ـي ــه ،أن
اللجنة حسمت قرارها بشأن مسار السلطة
ال ـت ـن ـف ـيــذيــة ،وه ــو ض ـ ــرورة تـشـكـيــل حـكــومــة
ج ــدي ــدة ،مــوض ـحــا أن مــدت ـهــا ق ــد ت ـصــل إلــى
ع ــام ك ــام ــل .وقـ ــال «تــواص ـل ـنــا م ــع املـفــوضـيــة
العليا لالنتخابات وأك ــدت ان شــروعـهــا في
االنتخابات مجددًا سيحتاج ملدة  11شهرًا».
وأض ـ ــاف أن «ه ـ ــذه امل ـ ــدة ن ـح ـتــاج ف ـي ـهــا إلــى
حكومة قــادرة على توفير الخدمات وفرض
األمن وإزالة القوة القاهرة التي عرقلت إجراء
االنتخابات في السابق» ،مشيرًا إلى أن تنفيذ
املصالحة الوطنية يحتاج ألكثر من سنة.
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شرق
غرب
روسيا تدرج نافالني
على قائمة «اإلرهابيين
والمتطرفين»

أدرج ــت روس ـيــا امل ـعــارض أليكسي
نــافــالـنــي (ال ـص ــورة) املـسـجــون منذ
ع ــام ،عـلــى قــائـمـتـهــا ل ــ«اإلرهــاب ـيــن
واملتطرفني» ،وفق ما ظهر في الئحة
دائــرة الرقابة املالية الفيدرالية في
االتـ ـح ــاد ال ــروس ــي ،وال ـت ــي اطـلـعــت
عليها وكــالــة «فــرانــس بــرس» أمس
الـثــاثــاء .كما أضيفت إلــى القائمة
ل ـ ـيـ ــوبـ ــوف س ـ ــوب ـ ــول ،امل ـ ـقـ ــربـ ــة مــن
نــافــالـنــي وال ـتــي تـعـيــش فــي املنفى
بسبب مــاحـقــات قانونية بحقها.
وبحسب منظمة «صندوق مكافحة
ال ـ ـف ـ ـسـ ــاد» املـ ـ ـحـ ـ ـظ ـ ــورة ،وال ـت ــاب ـع ــة
لنافالني ،أضـيــف تسعة أشخاص
آخرين على األقــل مرتبطني بحركة
املعارض إلى القائمة.
(فرانس برس)

لبيد :لن نجري مفاوضات
سياسية مع السلطة
الفلسطينية
داف ــع رئـيــس ال ــوزراء الـبــديــل ووزيــر
الـخــارجـيــة اإلســرائـيـلــي يئير لبيد،
عـ ــن ق ـ ـ ـ ــراره رفـ ـ ــض طـ ـلـ ـب ــات رئ ـي ــس
الـ ـسـ ـلـ ـط ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــة م ـح ـم ــود
عباس املتكررة االجتماع بــه .وقــال
لبيد فــي مقابلة مــع إذاع ــة الجيش
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ،أم ـ ــس الـ ـث ــاث ــاء ،إن ــه
يمكن أن يلتقي بعباس فقط عندما
يـكــون هـنــاك م ـسـ ّـوغ سـيــاســي يبرر
ذلك ،مشيرًا إلى أن هذا املسوغ «غير
ق ــائ ــم» .وأوضـ ــح لـبـيــد أن الحكومة
التي يشارك فيها لن تسلك أي مسار
ي ـم ـكــن أن ي ـف ـضــي إلـ ــى م ـف ــاوض ــات
سياسية مع السلطة الفلسطينية.
(العربي الجديد)
كوريا الشمالية أطلقت
صاروخي كروز
أطلقت كوريا الشمالية صاروخي
ك ــروز عـلــى مــا ي ـبــدو ،ص ـبــاح أمــس
الـ ـث ــاث ــاء ،حـسـبـمــا أع ـل ـنــت س ـيــول.
وق ــال ــت قـ ـي ــادة األرك ـ ـ ـ ــان امل ـش ـتــركــة
الـ ـك ــوري ــة ال ـج ـنــوب ـيــة ف ــي بـ ـي ــان إن
«كوريا الشمالية أطلقت صاروخي
كـ ــروز مـفـتــرضــن» م ــن دون تقديم
مــزيــد مــن الـتـفــاصـيــل .وأض ــاف ــت أن
وكـ ـ ـ ــاالت االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات ال ـك ــوري ــة
الجنوبية واألميركية تقوم بتحليل
املعطيات.
(فرانس برس)
مقتل قيادي متمرد بارز
في كولومبيا
أع ـل ــن ال ــرئ ـي ــس ال ـكــولــوم ـبــي إي ـفــان
دوك ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،أم ـ ـ ـ ــس الـ ـ ـ ـث ـ ـ ــاث ـ ـ ــاء ،م ـق ـت ــل
قــائــد جـمــاعــة م ـت ـمــردة مـنـشـقــة عن
م ـن ـظ ـمــة «فـ ـ ـ ــارك» ورافـ ـض ــة الت ـفــاق
الـ ـس ــام امل ــوق ــع ع ـ ــام  ،2016خ ــال
اشـتـبــاك مــع الـجـيــش أول مــن أمــس
اإلث ـن ــن .وق ــال دوك ــي فــي ب ـيــان إنــه
ت ــم «تـحـيـيــد» يــوكـلـيــديــس إسـبــانــا
املـلـقــب ب ــ«جــون ـيــر» ،مـضـيـفــا «ه ــذه
واح ــدة مــن أكبر الضربات التي تم
تــوجـيـهـهــا ملـنـشـقــي مـنـظـمــة ف ــارك.
نحن نتحدث عن مجرم لديه سجل
إجرامي يعود ألكثر من  25عامًا».
(فرانس برس)
بريطانيا :تحقيق بخرق
قواعد اإلغالق بمقر
رئاسة الوزراء

أعـلـنــت ال ـشــرطــة الـبــريـطــانـيــة أمــس
الثالثاء ،أنها تحقق في مزاعم عن
خرق لقواعد اإلغالق في مقر إقامة
رئـيــس ال ـ ــوزراء بــوريــس جونسون
(ال ـ ـصـ ــورة) ف ــي داون ـي ـن ــغ سـتــريــت،
بعدما قدم تحقيق حكومي داخلي
ً
دل ـ ـي ـ ــا عـ ـل ــى إق ـ ــام ـ ــة س ـل ـس ـل ــة مــن
التجمعات .وقــالــت مفوضة شرطة
لـنــدن ،كريسيدا ديــك« :أستطيع أن
أؤكـ ــد أن ش ــرط ــة ال ـعــاص ـمــة تحقق
حاليًا في إقامة عدد من الفعاليات
في داونينغ ستريت خالل العامني
امل ــاضـ ـي ــن فـ ــي مـ ــا ي ـت ـع ـل ــق ب ـخ ــرق
محتمل لقواعد كوفيد.»19-
(رويترز)

6

سياسة

األربعاء  26يناير /كانون الثاني  2022م  23جمادى اآلخرة  1443هـ ¶ العدد  2704السنة الثامنة
Wednesday 26 January 2022

قضية

األربعاء  26يناير /كانون الثاني  2022م  23جمادى اآلخرة  1443هـ ¶ العدد  2704السنة الثامنة
Wednesday 26 January 2022

يقع مشروع الصلح الجزائي الخاص بالمتورطين في الجرائم االقتصادية والمالية ،في صلب
الخالف بين الرئيس التونسي قيس سعيّد والمجلس األعلى للقضاء ،إذ يريد الرئيس تمرير
المشروع لخدمة أجندته ،فيما يرفضه المجلس ألسباب تتعلق بالشكل والمضمون .ويعرب

خبراء ومتابعون للشأن السياسي في تونس ،عن اعتقادهم بأن رد المجلس األعلى للقضاء
الرافض لمرسوم الصلح الجزائي ،هو من أبرز أسباب تصاعد الصدام بين الطرفين ،وصوًال إلى
مرسوم الرئاسة بوضع حد للمنح واالمتيازات المخولة ألعضاء المجلس أخيرًا

حملة سعيّد على القضاء

عرض مجلس القضاء
أمورًا بيّنت عدم دستورية
مرسوم سعيّد

«الصلح الجزائي»
في صلب الخالف

تونس ـ آدم يوسف

ي ـت ـصــاعــد الـ ـص ــراع ب ــن الــرئ ـيــس
ّ
سعيد ،واملجلس
التونسي قيس
األع ـلــى لـلـقـضــاء ،بشكل يــزيــد من
امل ـخ ــاوف ب ـشــأن اسـتـقــالـيــة آخ ــر سـلـطــة في
ال ـبــاد ،بـعــدمــا سيطر سـعـ ّـيــد بــالـكــامــل على
السلطتني التنفيذية والتشريعية .وتعيش
ال ـس ــاح ــة ال ـس ـيــاس ـيــة ف ــي ت ــون ــس ع ـلــى وقــع
هـ ــذا الـ ـخ ــاف امل ـت ـص ــاع ــدة وت ـي ــرت ــه م ـنــذ 25
ّ
سعيد
يوليو /تموز املــاضــي ،تــاريــخ إعــان
ً
عــن إجــراءاتــه االستثنائية ،التي قضى أوال
ب ـمــوج ـب ـهــا ب ـح ــل ال ـح ـك ــوم ــة وت ـج ـم ـيــد عـمــل
ال ـب ــرمل ــان .إذ يــرفــض ال ـق ـضــاة م ــا يـعـتـبــرونــه
ً
ضـغــوطــا وتــدخــا فــي املــرفــق الـقـضــائــي ،في
مــا يعتبر الرئيس التونسي أن القضاء في
البالد ينخره الفساد ويجب إصالحه.
ّ
سعيد في كل مــرة ،وبكل وضوح،
ويكشف
عــن انــزعــاجــه مــن الـقـضــاء ،ال ــذي ال يسايره
في كثير من امللفات ،بل ويعترض عليها،
ويـبـطــئ بـشـكــل واضـ ــح رغ ـبــة الــرئ ـيــس في
تصفية ملفات منافسيه السياسيني بشكل
ّ
سعيد
يقفز فوق القوانني في البالد .ووجه
ات ـهــامــات إل ــى ج ــزء مــن الـقـضــاة بــالـتــواطــؤ
وعــرقـلــة سير الـعــدالــة ،وإعــاقــة تمرير عدد
م ــن امل ـل ـف ــات ال ـت ــي ي ـق ــوم بـضـبـطـهــا األمـ ــن،
وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا م ـ ـل ـ ـفـ ــات تـ ـبـ ـيـ ـي ــض األمـ ـ ـ ـ ــوال
وال ـت ـهــريــب واإلرهـ ـ ـ ــاب .وب ـلــغ ال ـخ ــاف بني
الطرفني ّ
أشده أخيرًا برفض املجلس األعلى
للقضاء إدخال تعديل على القوانني املنظمة
للقضاء وللمجلس الـقـضــائــي خ ــال فترة
االس ـت ـث ـنــاء ،وب ــواس ـط ــة مــراس ـيــم رئــاس ـيــة،
ل ـي ــزداد ح ــدة بتصعيد الــرئـيــس وإصـ ــداره
مرسومًا يــوم األربـعــاء املاضي ،ينص على

وضـ ــع ح ــد ل ـل ـم ـنــح واالم ـ ـت ـ ـيـ ــازات امل ـخــولــة
ألعـضــاء املجلس األعـلــى للقضاء ،وهــو ما
أدانه املجلس.
وأعرب املجلس في بيان يوم الجمعة املاضي
عــن رفـضــه لـلـمــرســوم الــرئــاســي ،ومل ــا وصفه
بـ ــ«الـ ـت ــدخ ــل فـ ــي ع ـم ــل الـ ـقـ ـض ــاة وب ـح ـم ــات
التشويه والضغط التي تستهدفهم» .وقال
رئيس املجلس ،يوسف بوزاخر ،أول من أمس
اإلثنني ،في تصريح إلذاعة «شمس» الخاصة،
إن «كافة أعضاء املجلس مستعدون إلتمام
املرحلة بال منح وامتيازات» ،مشيرًا إلى أن
املجلس «تعرض لالعتداء على استقالليته
اإلدارية واملالية» .ورأى بوزاخر أنه «إذا كان
إلغاء منح وامتيازات أعضاء املجلس األعلى
للقضاء يدخل في إطــار الحوكمة الرشيدة،
فليساهم الجميع في دعم موارد الدولة».
ويـ ـق ــع فـ ــي ص ـل ــب ال ـ ـخـ ــاف بـ ــن ال ــرئ ــاس ــة
واملجلس ،مشروع الصلح الجزائي الخاص
ب ــاملـ ـت ــورط ــن فـ ــي ال ـ ـجـ ــرائـ ــم االقـ ـتـ ـص ــادي ــة
واملــال ـيــة .ويـعـتــزم الــرئـيــس الـتــونـســي ،كما
ذكــر م ـ ّـرات عــديــدة ،إص ــدار مــرســوم للصلح
ال ـج ــزائ ــي لـلـتـعــامــل م ــع هـ ــؤالء امل ـتــورطــن،
وم ـم ــن يـتـهـمـهــم ب ـن ـهــب ث ـ ـ ــروات ومـ ـق ــدرات
البالد وامللك العام طوال السنوات املاضية.
ويـ ـ ــراهـ ـ ــن سـ ـع ـ ّـي ــد عـ ـل ــى مـ ـ ـش ـ ــروع ال ـص ـل ــح
ال ـج ــزائ ــي ب ـه ــدف اس ـت ـع ــادة هـ ــذه األمـ ـ ــوال،
وتوظيفها في تحقيق مشاريع استثمارية
وتنموية في البالد يتكفل بها كل من تورط
في النهب.
وب ـح ـس ــب ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ــون ـس ــي ،ف ـ ــإن رج ــال
األع ـمــال املـتــورطــن فــي نـهــب ث ــروات تونس
مـطــالـبــون بــإن ـجــاز م ـشــاريــع تـنـمــويــة داخ ــل
امل ـنــاطــق امل ـف ـقــرة واألق ـ ــل ح ـظــا ف ــي الـتـنـمـيــة،
بحسب جدول يرتبهم تنازليًا ،بحيث يتكفل

الغيلوفي:
سعيّد يغازل رجال األعمال
ليغطي على العجز

خرق واضح للدستور

قالت أستاذة القانون الدستوري منى كريم الدريدي ،لـ«العربي الجديد»،
إن «المجلس األعلى للقضاء اعتبر أن إجراءات عرض المرسوم المتعلق
بالصلح الجزائي فيها خرق واضح
لــلــدســتــور ولمقتضيات قــانــون
المجلس األعلى للقضاء ،باعتبار
أن الجهة العارضة والمتمثلة
فــي وزيــــرة الــعــدل ليلى جفال
(الـــصـــورة) ،غير مؤهلة لذلك،
باعتبار أن المرسوم يصدر عن رئيس
الجمهورية فقط» ،وشرحت أن
«المرسوم ال يمكن أن يندرج في
إطار التدابير االستثنائية».
يخشى التونسيون من توسع سعيّد في معاركه ()Getty

األكثر فسادًا باملناطق األكثر فقرًا ،حتى تتم
ّ
املصالحة مع الدولةّ .
سعيد مشروعه
وفسر
بــأنــه يـنـبـغــي عـلــى امل ـتــورطــن ال ـق ـيــام ببناء
م ــدارس ومستشفيات ومـصـحــات عمومية
ومـ ــرافـ ــق خ ــدم ــات ح ـكــوم ـيــة وخـ ـل ــق مـ ــوارد
رزق للعاطلني عــن العمل فــي تــونــس ،وذلــك
باستثمار األموال املنهوبة لفائدة املحليات
الـ ـت ــي ت ـش ـك ــل ل ـج ــان ــا ل ـت ـح ــدي ــد حــاج ـيــات ـهــا
ومطالبها التنموية ،وليس من حقهم تحقيق
ّ
سعيد األموال
مكاسب وأربــاح منها .ويقدر

املنهوبة في تونس والتي سيتم استعادتها
بنحو  13,5مليار دينار ( 4,8مليارات دوالر).
ولـطــاملــا أك ــد الــرئـيــس الـتــونـســي أن مــرســوم
الصلح الجزائي جاهز ،وسيتم عرضه على
مجلس الـ ـ ــوزراء ،كـمــا ّ
ردد م ــرارًا أن عراقيل
وع ــوائ ــق ت ـح ــول دون ق ـيــامــه بــاإلصــاحــات
التي يريدها الشعب .ونشر املجلس األعلى
للقضاء أخيرًا على موقعه رده على املرسوم
الرئاسي املتعلق بمشروع الصلح الجزائي،
والذي أحالته إليه وزارة العدل لالستشارة.

وخـلــص إلــى أنــه ال يمكن بواسطة املراسيم
أث ـن ــاء س ــري ــان ال ـحــالــة االسـتـثـنــائـيــة الـقـيــام
بــإصــاحــات جوهرية للمنظومة القضائية
وللقانون املتعلق باملجلس األعلى للقضاء.
وأع ـ ـلـ ــن أن ـ ــه ي ـت ـع ــذر ع ـل ــى ال ـج ـل ـس ــة ال ـعــامــة
للمجلس إبداء الرأي في الوثيقة برمتها.
وأظ ـ ـهـ ــرت امل ــراسـ ـل ــة أن م ـ ـشـ ــروع امل ــرس ــوم
ج ــاء لـيـضـبــط إط ـ ــارًا مــرجـعـيــا للمصالحة
ال ـج ــزائ ـي ــة م ــع ال ــذي ــن تـ ــورطـ ــوا ف ــي ج ــرائ ــم
اقتصادية ومالية ،ســواء منهم األشخاص

تقرير

متابعة

دومينو االنقالبات يصل إلى بوركينا فاسو

تمهيد إيراني  -أميركي لمفاوضات مباشرة
تشي التلميحات اإليرانية
والتصريحات األميركية،
بأن المفاوضات بشأن
إحياء االتفاق النووي
الموقع عام ،2015
قد تنتقل إلى الصيغة
المباشرة بين واشنطن
وطهران
طهران ـ صابر غل عنبري
واشنطن ـ العربي الجديد

شهد ملف املفاوضات بشأن االتفاق النووي
اإليراني ،تطورًا الفتًا في اليومني املاضيني،
ينبئ باحتمال حــدوث نقلة نوعية في هذه
امل ـفــاوضــات ،مــع تلميح إي ــران إل ــى إمكانية
ال ـ ـت ـ ـفـ ــاوض مـ ـب ــاش ــرة مـ ــع واشـ ـنـ ـط ــن خ ــال
مباحثات فيينا النووية ،ومالقاة واشنطن
لـهــا ،بــإبــداء اسـتـعــدادهــا لـهــذا األم ــر بطريقة
«عــاج ـلــة» .يــأتــي ذل ــك بــال ـتــوازي مــع تــواصــل
ال ـت ـح ــذي ــرات ال ـغــرب ـيــة ل ـط ـه ــران م ــن ان ـه ـيــار
امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات ،مـ ــع ح ــدي ــث ب ــري ـط ــان ـي ــا أم ــس
ال ـث ــاث ــاء ع ــن أن م ـح ــادث ــات إح ـي ــاء االت ـف ــاق
ّ
النووي «تقترب من مــأزق خطير» .وفي ظل
هذه األجواء ،يبدو أن تخبطًا يشهده الفريق
األم ـي ــرك ــي املـ ـف ــاوض ف ــي فـيـيـنــا ،م ــع ح ــدوث
انـسـحــابــات فــي صـفــوفــه إث ــر خــافــات بشأن
طريقة التعامل مع إيران وملفها النووي.
وأبدت واشنطن ،مساء أول من أمس اإلثنني،
اسـ ـتـ ـع ــداده ــا إلجـ ـ ـ ــراء م ـب ــاح ـث ــات م ـب ــاش ــرة
«عــاج ـلــة» م ــع ط ـهــران ب ـشــأن إح ـي ــاء االت ـفــاق
بشأن البرنامج النووي اإليراني ،بعد تلميح
وزي ــر الـخــارجـيــة اإلي ــرانــي حـســن أمـيــر عبد
اللهيان لهذا االحتمال في حال كان ضروريًا
إلبرام تفاهم «جيد».
وقـ ــال عـبــد الـلـهـيــان إن «ال ـجــانــب األمـيــركــي
يبعث بــرســائــل بـطــرق مختلفة مـفــادهــا أنــه
ي ـب ـحــث ع ــن م ـس ـت ــوى م ـع ــن م ــن امل ـبــاح ـثــات
امل ـبــاشــرة مــع إي ـ ــران» ،وذل ــك فــي تصريحات
متلفزة خالل مؤتمر في مقر وزارة الخارجية
في طهران .وأضاف «حاليًا إيران ال تتحدث
مباشرة إلى الواليات املتحدة ،واملفاوضات

ليز تراس :محادثات إيران النووية تقترب من مأزق خطير (بيانكا دي مارشي-بول)Getty/

انسحابات في صفوف
الفريق األميركي
المفاوض إثر خالفات
بــن الـطــرفــن خ ــال مـبــاحـثــات فيينا تجري
بـ ـشـ ـك ــل غ ـ ـيـ ــر م ـ ـبـ ــاشـ ــر ع ـ ـبـ ــر مـ ـنـ ـس ــق هـ ــذه
املفاوضات األوروبي أنريكي مورا ،وأعضاء
آخــريــن بــاالتـفــاق ال ـن ــووي» .وتــابــع «لـكــن إذا
بلغنا خــال املـفــاوضــات نقطة يحتاج فيها
إبـ ــرام ات ـف ــاق جـيــد م ــع ض ـمــانــات ق ــوي ــة ،إلــى
مـسـتــوى مـعــن مــن املـبــاحـثــات مــع الــواليــات
املتحدة ،لن نتجاهل ذلك في جدول عملنا».
وســارعــت واشنطن إلــى إب ــداء استعداداتها
ملباحثات من هذا القبيل .وقال متحدث باسم

الخارجية األميركية ،لوكالة «فرانس برس»،
إن «االلتقاءً بشكل مباشر سيسمح بتواصل
أكثر فعالية ،وهو أمر ّ
ملح للتوصل سريعًا
إلى تفاهم» .وحذر من أنه «لم يعد لدينا وقت
ّ
للتوصل إلى تفاهم».
تقريبًا
إلــى ذلــك ،وبـعــد ســاعــات مــن تصريحات عبد
اللهيان ،اشـتــرط أمــن املجلس األعـلــى لألمن
الـ ـق ــوم ــي اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي ،ع ـل ــي ش ـم ـخ ــان ــي ،أم ــس
ال ـثــاثــاء ،ال ــوص ــول إل ــى «ات ـف ــاق ج ـيــد» خــال
م ـف ــاوض ــات فـيـيـنــا إلج ـ ــراء ه ــذه امل ـفــاوضــات
املباشرة .وقــال في تغريدة على «تويتر» ،إن
«التواصل مع الوفد األميركي في فيينا يجرى
عبر كتابات غير رسمية ،ولم ولن تكون هناك
حاجة ألكثر من ذلك» ،مؤكدًا أن «هذه الطريقة
فــي الـتــواصــل ستستبدل بـطــرق بــديـلــة ،فقط
عندما يكون االتفاق الجيد في املتناول».
وجـ ـ ـ ــاءت ت ـص ــري ـح ــات ع ـب ــد الـ ـلـ ـهـ ـي ــان ،بـعــد
أس ـب ــوع ــن م ــن ت ـصــري ـحــات الف ـت ــة لـلـمــرشــد

اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي األع ـ ـلـ ــى عـ ـل ــي خ ــامـ ـنـ ـئ ــي ،اع ـت ـبــر
مــراق ـبــون أن ـهــا ض ــوء أخ ـضــر لـلـتـفــاوض مع
الواليات املتحدة .وقال خامنئي ،في التاسع
مــن يـنــايــر/كــانــون الـثــانــي الـحــالــي ،إن ــه «إذا
م ــا جـ ــرى الـ ـتـ ـف ــاوض والـ ـح ــدي ــث وال ـت ـعــامــل
مـ ــع ال ـ ـعـ ــدو فـ ــي فـ ـت ــرة مـ ـ ــا ،فـ ــا ي ـع ـن ــي ذل ــك
االسـتـســام» ،مؤكدًا «كما لم نستسلم حتى
اآلن فلن نستسلم بعد ذلك أيضًا».
ورفضت إيران مرارًا إجراء مباحثات مباشرة
مــع الــواليــات املتحدة فــي فيينا ،معللة ذلك
بأن واشنطن لم تعد طرفًا في االتفاق.
ويقر األطراف املعنيون بأن التفاوض يحقق
تـقــدمــا فــي اآلون ــة األخ ـيــرة ،لـكــن تبقى نقاط
عدة عالقة .لكن وزيرة الخارجية البريطانية
ليز تراس قالت ،أمس الثالثاء ،إن محادثات
إح ـي ــاء االت ـف ــاق ال ـن ــووي «ت ـق ـتــرب م ــن م ــأزق
خـ ـطـ ـي ــر» .وأض ـ ــاف ـ ــت أمـ ـ ـ ــام ال ـ ـبـ ــرملـ ــان «هـ ــذه
املفاوضات عاجلة والتقدم الذي تحرزه ليس

ال ـ ـ ـ ـ ـ ــواردة أس ـ ـمـ ــاؤهـ ــم ف ـ ــي تـ ـق ــري ــر ال ـل ـج ـنــة
الوطنية حــول الفساد والــرشــوة ،أو كل من
تتعلق بــه قضايا فـســاد مــالــي واقـتـصــادي
لــدى القطب القضائي االقـتـصــادي واملــالــي.
ويقوم املرسوم على إحــداث هیكل قضائي
م ـل ـحــق بـمـحـكـمــة االس ـت ـئ ـن ــاف ف ــي تــونــس،
«الـ ـقـ ـط ــب ال ـق ـض ــائ ــي ل ـل ـص ـلــح ال ـ ـجـ ــزائـ ــي»،
ت ـت ـكــون تــركـيـبـتــه م ــن  21قــاض ـيــا م ــن ذوي
االختصاص من بني القضاة املباشرين في
املحاكم من الصنف العدلي واإلداري واملالي.

َ
وذكـ ــر املـجـلــس األع ـل ــى لـلـقـضــاء ف ــي مـعــرض
ّ
رده ،بقراره «رفض املساس بواسطة املراسيم
ب ــال ـب ـن ــاء الـ ــدس ـ ـتـ ــوري ل ـل ـس ـل ـطــة ال ـق ـضــائ ـيــة
وب ــال ـض ـم ــان ــات امل ـك ـف ــول ــة ل ـل ـق ـضــاة هـيـكـلـيــا
ووظيفيًا» ،وبأنه «يتعني أن يتم التقيد عند
املبادرة بأي إصالح يتعلق باملجلس األعلى
للقضاء ،باملبادئ وبالضوابط التي جاء بها
الدستور ،على أال يكون ذلك في إطار التدابير
االس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة امل ـت ـع ـل ـقــة حـ ـصـ ـرًا بـمـجــابـهــة
الخطر الداهم املبرر إلعالن حالة االستثناء».

ويـعــرب خـبــراء ومتابعون للشأن السياسي
ف ــي ت ــون ــس ،ع ــن اع ـت ـقــادهــم ب ــأن رد املـجـلــس
األعـ ـل ــى ل ـل ـق ـضــاء الـ ــرافـ ــض مل ــرس ــوم الـصـلــح
الجزائي ،هو من أبرز أسباب تصاعد الخالف
ً
وال ـ ـص ـ ــدام ب ـي ـن ـه ـم ــا ،وصـ ـ ـ ــوال إل ـ ــى م ــرس ــوم
ال ــرئ ــاس ــة ب ــوض ــع ح ــد لـلـمـنــح واالمـ ـتـ ـي ــازات
املخولة ألعضاء املجلس .وفــي هــذا السياق،
أكد عضو تنفيذية «مواطنون ضد االنقالب»،
أح ـم ــد ال ـغ ـي ـلــوفــي ،ف ــي ت ـصــريــح ل ــ«ال ـعــربــي
الـ ـج ــدي ــد» ،أن «ج ــوه ــر الـ ـخ ــاف ب ــن سـعـ ّـيــد

واملجلس األعلى للقضاء هو مرسوم الصلح
الـ ـج ــزائ ــي ،وخ ـص ــوص ــا ب ـعــد ال ــرس ــال ــة الـتــي
وجهها املجلس ،والـتــي تتضمن نـقـدًا الذعــا
وتصويبًا كبيرًا ملا يسمى بمشروع الرئيس».
وأضـ ـ ــاف ال ـغ ـي ـلــوفــي أن «ه ـ ــذا األم ـ ــر أغـضــب
الــرئـيــس سـعـ ّـيــد ،خـصــوصــا بـعــرضــه لــأمــور
التقنية والقانونية التي ّبينت عدم دستورية
املــرســوم من الناحية اإلجرائية وخلوها من
محتوى إصــاحــي» ،مشيرًا إلــى أن «إصــاح
القضاء ال يتم بمرسوم خالل فترة االستثناء،
وأنه ال يكون قانونيًا إال بمروره عبر املجلس
التشريعي» .وق ــال الغيلوفي« :ك ــأن املجلس
ّ
لسعيد إنــه بصدد ممارسة انقالب على
قــال
السلطة القضائية» ،مشيرًا إلــى أن «هــذا هو
ل ـ ّـب ال ـص ــراع م ــع املـجـلــس األع ـل ــى لـلـقـضــاء».
ّ
سعيد «يبحث عــن تطويع القضاء
ورأى أن
ووضع اليد على السلطة القضائية من أجل
استكمال السيطرة على جميع السلطات».
ّ
«سعيد يغازل رجال
وأشار الغيلوفي إلى أن
األع ـم ــال وأص ـح ــاب امل ــال الـفــاســديــن ليغطي
على عدم اإلنجاز االقتصادي والعجز املالي».
م ـ ــن ج ـه ـت ـه ــا ،اعـ ـتـ ـب ــرت أس ـ ـت ـ ــاذة الـ ـق ــان ــون
الـ ــدس ـ ـتـ ــوري ،م ـن ــى ك ــري ــم ال ـ ــدري ـ ــدي ،أن رد
املجلس األعلى للقضاء على مشروع مرسوم
الصلح الجزائي «يرتقي إلى مستوى الدرس
فــي ال ـقــانــون» ،مــرجـحــة أن «ي ـكــون ه ــذا الــرد
م ــن ب ــن أس ـب ــاب تـعـكــر ال ـع ــاق ــة ب ــن رئـيــس
ال ـج ـم ـه ــوري ــة واملـ ـجـ ـل ــس األع ـ ـلـ ــى ل ـل ـق ـضــاء،
وسببًا في وصول الطرفني إلى مرحلة حرب
كسر العظام» .وخلصت الدريدي في حديث
لـ«العربي الـجــديــد» ،إلــى أن املجلس األعلى
ّ
لـلـقـضــاء ركـ ــز ع ـلــى «ال ـتــذك ـيــر بــاخـتـصــاصــه
فــي إب ــداء رأي ــه االسـتـشــاري فــي كــل مشاريع
ومقترحات القوانني التي تتعلق بالقضاء،
من حيث تنظيمه واإلجراءات املتبعة أمامه،
وبعد التذكير بقرارات الهيئة الوقتية ملراقبة
دستورية مشاريع القوانني ،والتي اعتبرت
ف ـي ـه ــا أن االس ـ ـت ـ ـشـ ــارة ال ــوج ــوبـ ـي ــة هـ ــي مــن
مقتضيات النظام العام الدستوري».

سريعًا بالقدر الكافي .نواصل العمل بشراكة
وثـيـقــة مــع حـلـفــائـنــا ،لـكــن امل ـفــاوضــات بــدأت
تصل إلى مأزق خطير .على إيران أن تختار
اآلن مــا إذا كــانــت تــرغــب فــي إب ــرام ات ـفــاق ،أو
أن تكون مسؤولة عن انهيار االتفاق النووي.
ول ـ ــو ان ـ ـهـ ــار االت ـ ـفـ ــاق ال ـ ـنـ ــووي س ـت ـك ــون كــل
الخيارات مطروحة على الطاولة».
فـ ــي غـ ـض ــون ذل ـ ـ ــك ،ك ـش ـف ــت ص ـح ـي ـفــة «وول
س ـتــريــت ج ــورن ــال» األم ـيــرك ـيــة ع ــن خــافــات
تعصف بصفوف الفريق األميركي املفاوض
فــي فـيـيـنــا ،ح ــول طــريـقــة الـتـعــامــل مــع إي ــران
وملفها الـنــووي ،وهــو ما أدى إلــى انسحاب
أس ـمــاء بـ ــارزة مــن امل ـف ــاوض ــات ،عـلــى رأسـهــا
ري ـت ـشــارد نـيـفـيــو نــائــب امل ـب ـعــوث األمـيــركــي
الخاص بإيران.
وأكــد مـســؤول ب ــوزارة الخارجية األميركية،
أول مــن أم ــس اإلث ـن ــن ،أن ري ـت ـشــارد نيفيو،
لم يعد ضمن فريق التفاوض ،لكنه ال يزال
موظفًا بالوزارة .ولم يذكر املسؤول ،بحسب
«روي ـتــرز» ،سببًا لرحيل نيفيو عــن الفريق،
لكنه ق ــال إن تـنـقــات األفـ ــراد «شــائـعــة ج ـدًا»
بعد عام في عمر اإلدارة.
وقبل ذلك ،ذكرت «وول ستريت جورنال» ،أنه
«مــع وصــول مـحــادثــات االتـفــاق الـنــووي إلى
مرحلة حــرجــة ،ظـهــرت خــافــات داخ ــل فريق
التفاوض األميركي بشأن كيفية التعامل مع
طهران وتوقيت االنسحاب من املحادثات»،
وفـ ـق ــا مل ـ ـصـ ــادر م ـط ـل ـعــة ع ـل ــى املـ ـف ــاوض ــات.
وأكـ ــد م ـس ــؤول ــون أم ـيــرك ـيــون لـلـصـحـيـفــة أن
ن ـي ـف ـيــو ،املـ ـع ــروف ب ــ«م ـه ـن ــدس» ال ـع ـقــوبــات
االقتصادية على إيــران من  2006إلــى ،2013
قد ترك الفريق ،مشيرين إلى أنه كان دعا إلى
ات ـخــاذ مــوقــف أكـثــر صــرامــة فــي املـفــاوضــات
الحالية ،ولم يحضر املحادثات في العاصمة
النمساوية منذ أوائل ديسمبر/كانون األول
املاضي .وكان نيفيو عضوًا بارزًا في الفريق
الذي تفاوض على االتفاق النووي مع إيران
عــام  .2015كــذلــك لفتت امل ـصــادر للصحيفة،
إلى أن عضوين آخرين في فريق املفاوضات
األميركي ،بقيادة روبــرت مالي ،انسحبا من
املحادثات ألنهما أرادا أيضًا موقفًا تفاوضيًا
«أكثر شدة» تجاه طهران .ومن بني القضايا
التي قسمت الفريق األميركي ،وفق مصادر
ال ـص ـح ـي ـف ــة ،هـ ــي «م ـ ـ ــدى ال ـ ـحـ ــزم فـ ــي إن ـف ــاذ
العقوبات الحالية ،ومــا إذا كــان يجب وقف
امل ـفــاوض ــات ،تــزامـنــا مــع ق ـيــام إيـ ــران بــإطــالــة
أمدها بينما ّ
يتقدم برنامجها النووي».

بعد غينيا ومالي،
شهدت بوركينا فاسو
انقالبًا عسكريًا أطاح رئيسًا
منتخبًا ،مع دخول البالد
مرحلة حكم عسكري
قد تدوم طويًال

ل ـ ــم يـ ـب ــق م ـ ــن غـ ـ ـم ـ ــوض ،حـ ـت ــى عـ ـص ــر أم ــس
الـثــاثـ ّـاء ،فــي بوركينا فــاســو ،منذ االنـقــاب
الــذي نفذته مجموعة عسكرية متمردة ليل
السبت األح ــد ،ســوى مصير الــرئـيــس روش
م ـ ــارك كــري ـس ـت ـيــان كـ ــابـ ــوري .ف ـب ـغ ـضــون 36
ســاعــة ،انـضــم ه ــذا الـبـلــد ال ــواق ــع فــي منطقة
الساحل األفريقي ،إلى مالي وغينيا ،اللتني
شهدتا  3انقالبات ،منذ أغسطس/آب ،2020
اثـ ـن ــان ف ــي م ــال ــي ،أح ــده ـم ــا أط ـ ــاح الــرئ ـيــس
ال ــراح ــل إبــراه ـيــم بــوبـكــر كـيـتــا ،فـيـمــا انقلب
العسكر في غينيا ضد الرئيس ألفا كوندي.
وتـشــي الــديـنــامـيــات العسكرية فــي أفريقيا،
ً
بــأن جيال جديدًا من النخبة العسكرية ،بدأ
يتحسس تراجع الهيمنة الغربية ،وتحديدًا
الـفــرنـسـيــة ،فــي ال ـق ــارة ،وس ــط مـتـغـيــرات في
النظام العاملي تسمح ألطــراف دولية أخرى
بدخول املشهد األفريقي بقوة.
وقد يكون كابوري ،الذي تحدثت أوساطه أول
من أمس عن نجاته من محاولة اغتيال ،فيما
أكــد املـتـمــردون أنــه فــي مـكــان آم ــن ،قــد ساهم
هــو أيضًا فــي سقوط جديد لرئيس أفريقي
منتخب .ودخلت بوركينا فاسو وغيرها من
«الديمقراطيات» الناشئة فــي أفريقيا ،منذ
سنوات ،في أتون حروب خاسرة ودموية مع
الجماعات املتطرفة اإلسالمية ،املستفيدة من
تهالك األنظمة األفريقية ،لصالح اللوبيات
املحلية والدولية الفاسدة .ولم يمنع الحراك
ال ـع ـس ـكــري االن ـق ــاب ــي امل ـت ــزاي ــد ف ــي الـ ـق ــارة،
صحفًا عاملية ع ــدة ،مــن الـحــديــث ال ـيــوم ،عن
«ان ـقــابــات عسكرية شـعـبـيــة» ،بـعــدمــا خــرج
املئات خــال اليومني املاضيني ،في عاصمة
بوركينا فاسو ،واغادوغو ،للترحيب وإظهار
تأييدهم االنقالب .وهو مشهد قد يتكرر في
أكـثــر مــن دولــة أفريقية بـعــد ،ومنها النيجر
التي تعيش عدم استقرار أمني متزايد.
ولـ ــم ي ـمــض وقـ ــت ط ــوي ــل ،م ـنــذ ف ـجــر األحـ ــد،

وسـ ـم ــاع دوي ال ــرص ــاص األول ف ــي قــاعــدة
سانغولي المـيــزانــا العسكرية على أطــراف
ال ـع ــاص ـم ــة ،وفـ ــي مــدي ـنــة كــاي ـيــه ال ـش ـمــال ـيــة،
حـ ـت ــى ت ــأك ــد أن مـ ــا ي ـح ـص ــل فـ ــي ب ــورك ـي ـن ــا
فــاســو هــو ان ـقــاب عـسـكــري ،عـلــى الــرغــم من
إع ــان الـحـكــومــة وال ـحــزب الـحــاكــم« ،الـحــركــة
الشعبية من أجل التقدم» ،األحــد ،أن الوضع
فــي ال ـبــاد ال ي ــزال تـحــت الـسـيـطــرة .ثــم تأكد
الحقًا ،أن املجموعة العسكرية ،التي أعلنت
عــن نفسها فــي إط ــار حــركــة جــديــدة أطلقت
ع ـل ـي ـهــا اسـ ــم «الـ ـح ــرك ــة ال ــوط ـن ـي ــة لـلـحـمــايــة
واالس ـ ـت ـ ـعـ ــادة» ،أط ــاح ــت كـ ــابـ ــوري ،ال ـ ــذي ال
يــزال مصيره غامضًا .وكــان كــابــوري ّ
سجل
عـلــى حـســابــه عـلــى «تــوي ـتــر» ،تعليقًا أخـيـرًا،
يدعو فيه «أولئك الذين أشهروا السالح إلى
خفضه ،خدمة للمصلحة العليا للبالد» .كما
أك ــد حــزبــه أن مـنــزلــه ال ـخــاص« ،م ــدم ــر» ،وأن
«الديمقراطية في خطر».
مــن جهتهم ،أكــد املـتـمــردون فــي بـيــان موقع
باسم الكولونيل بول هنري سانداغو داميبا،
وألقاه ضابط آخر ،عصر اإلثنني ،أن كابوري
فــي مـكــان آم ــن ،وأن ــه جــرت إطــاحـتــه وتعليق
ّ
العمل بالدستور وحــل الحكومة والبرملان،
وإغــاق الحدود .وتحدث البيان عن أسباب
االن ـقــاب ،وهــي تــراجــع الــوضــع األمـنــي ،وما

كابوري وماكرون في عام ( 2017فرانس برس)

وص ـفــوه بفشل كــابــوري فــي تــوحـيــد الــدولــة
ال ــواقـ ـع ــة ف ــي غـ ــرب أف ــري ـق ـي ــا ،واالس ـت ـج ــاب ــة
للتحديات ،ومنها هجمات املتطرفني .وقال
البيان ،إن االنقالب جرى دون إراقة دماء ،وإن
املعتقلني ،ومن بينهم الرئيس املخلوع« ،في
مكان آمن يحترم كرامتهم».
وأض ــاف الـكــابــن س ـيــدزوري ق ــادر أودراغ ــو،
الــذي تال البيان ،أن االنـقــاب حصل «لهدف
وح ـي ــد ه ــو ال ـس ـم ــاح ل ـب ـلــدنــا ،ب ــال ـع ــودة إلــى
املـ ـس ــار ال ـص ـح ـي ــح» .ول ـف ــت إلـ ــى أن ال ـحــركــة
االن ـقــاب ـيــة «ت ـضــم ك ــل أق ـس ــام ال ـج ـيــش» ،مع
التعهد باقتراح رزنــامــة للعودة إلــى النظام
ال ــدس ـت ــوري «ف ــي م ــدة زم ـن ـيــة مـعـقــولــة بعد
التشاور مع األطراف الفاعلة في البالد».
وتحدثت تقارير إخبارية ،أول من أمس ،عن
عـمـلـيــة ت ـف ــاوض م ــع الـسـلـطــة ج ــرت م ــن قبل
املـتـمــرديــن العسكريني ،الــذيــن قــدمــوا الئحة

تعهد العسكر
بالعودة سريعًا إلى
النظام الدستوري

مطالب ،منها تعزيز إمكانياتهم في مواجهة
امل ـت ـطــرفــن ،وتـغـيـيــر ق ــادة األج ـه ــزة األمـنـيــة
وال ـع ـس ـكــريــة واالس ـت ـخ ـب ــاري ــة .وت ـب ـقــى هــذه
املعلومات غير مــؤكــدة ،علمًا أن االنـقــاب لم
يدم طويال ،ما يعني انخراط أسماء عسكرية
قيادية فيه.
وكــانــت بــوركـيـنــا فــاســو ،وهــي إح ــدى الــدول
األفــريـقـيــة األك ـثــر فـقـرًا رغ ــم غـنــاهــا بــالــذهــب،
قد شهدت على غرار دول عدة في محيطها،
انقالبات عدة منذ استقاللها عن فرنسا في
عام  .1960لكن الترحيب الشعبي باالنقالب
يعود إلــى تفلت الوضع األمني املتزايد ،مع
س ـي ـطــرة امل ـس ـل ـحــن امل ـت ـطــرفــن امل ـن ـت ـمــن أو
امل ــوال ــن لتنظيمي «ال ـق ــاع ــدة» أو «داعـ ــش»،
على مساحات شاسعة من الـبــاد ،وسقوط
آالف ال ـق ـت ـل ــى مـ ــن الـ ـسـ ـك ــان ج ـ ـ ــراء ع ـن ـف ـهــم.
ويتعرض الجيش في هذا البلد ،إلى هجمات
م ـت ــزاي ــدة م ــن امل ـت ـط ــرف ــن ،م ــع س ـق ــوط قتلى
مـنـهــم ب ــأع ــداد م ـت ــزاي ــدة .وكـ ــان ك ــاب ــوري قد
واجه موجة تظاهرات شعبية خالل األشهر
األخ ـيــرة املــاضـيــة ،وســط إحـبــاط شعبي من
مقتل مدنيني وعسكريني على يد الجماعات
املتطرفة.
وف ـي ـم ــا ك ــان ــت ضـ ـغ ــوط االت ـ ـحـ ــاد األف ــري ـق ــي
واملجموعة االقتصادية لــدول غــرب أفريقيا
«إيكواس» ،موجهة إلى مالي ،لثني العسكر
عن تمديد فترة حكمهم والذهاب سريعًا إلى
االنتخابات ،باتت هذه الجهود أكثر تشتتًا،
وأكـثــر ضعفًا فــي تنبؤ م ــآالت األوض ــاع في
اإلق ـل ـيــم ،بـعــد تـحــول ظــاهــرة االن ـقــابــات في
املنطقة إل ــى لعبة دومـيـنــو وتــوجــه ممنهج
يستفيد مــن املتغيرات الــدولـيــة التي ترخي
بثقلها على القارة.
ودان ــت «إي ـك ــواس» ،أول مــن أم ــس ،االنـقــاب،
م ـح ـم ـلــة امل ـت ـم ــردي ــن امل ـس ــؤول ـي ــة عـ ــن ح ـيــاة
كــابــوري .وقــالــت املنظمة إنـهــا «تتابع بقلق
كـبـيــر ت ـطــور الــوض ـعــن الـسـيــاســي واألم ـنــي
ف ــي بــوركـيـنــا ف ــاس ــو» ،والـ ــذي وصـفـتــه بــأنــه
«مـ ـح ــاول ــة ان ـ ـق ـ ــاب» ،م ـع ــرب ــة عـ ــن إدان ـت ـه ــا
لـهــذا «الـتـحــرك الـخـطـيــر» .مــن جهتها ،قالت
وزارة الـخــارجـيــة األمـيــركـيــة ،إنـهــا على علم
بالتقارير حــول اعتقال كــابــوري ،داعية إلى
إط ــاق ســراحــه .كما دان األم ــن الـعــام لألمم
املـتـحــدة أنـطــونـيــو غــوتـيــريــس «أي محاولة
لـلـسـيـطــرة ع ـلــى الـسـلـطــة ب ـق ــوة ال ـس ــاح في
بوركينا فاسو».
(العربي الجديد)
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شرق
غرب
داود أوغلو :على
المعارضة استقطاب
مؤيدي أردوغان
دعا رئيس الوزراء التركي السابق،
رئ ـيــس ح ــزب املـسـتـقـبــل امل ـع ــارض،
أح ـ ـمـ ــد داود أوغ ـ ـلـ ــو (ال ـ ـ ـصـ ـ ــورة)،
املـعــارضــة الـتــركـيــة إل ــى االسـتـعــداد
لالنتخابات في أي لحظة ،والعمل
مـ ــن أج ـ ــل ج ـ ــذب مـ ــؤيـ ــدي ال ــرئ ـي ــس
رج ــب طـيــب أردوغ ـ ــان .وف ــي حديث
لقناة «خبر ت ــورك» ،أمــس الثالثاء،
ت ـط ــرق داود أوغـ ـل ــو ل ـل ـق ــاءات ــه مــع
قـ ـ ــادة املـ ـع ــارض ــة ،وقـ ـ ــال «ال يـكـفــي
أن ي ـكــون الـتـحــالــف ب ــن املـعــارضــة
انتخابيًا ،بل ينبغي أن يكون قادرًا
ع ـلــى ال ـت ـحــول إل ــى بـنـيــة تستطيع
إدارة تــرك ـيــا إذا ف ـق ــدت الـحـكــومــة
االنتخابات».
(العربي الجديد)

أول زيارة لرئيس وزراء
تايالندي إلى الرياض منذ
عقود
ب ـ ــدأ رئـ ـي ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء ال ـت ــاي ــان ــدي
برايوت تشان أوتشا ،زيارة رسمية
إل ــى ال ــري ــاض أم ــس ال ـثــاثــاء ،وهــي
أول زيارة رسمية ملسؤول تايالندي
رفيع املستوى إلــى السعودية منذ
نحو  30عامًا ،وجاءت تلبية لدعوة
ول ــي ال ـع ـهــد ال ـس ـع ــودي مـحـمــد بن
س ـل ـمــان ،وتـسـتـمــر ي ــوم ــن .وكــانــت
العالقات بني البلدين انقطعت عام
 1989إثــر سرقة مــا يقدر بنحو 20
مليون دوالر من األحـجــار الكريمة
واملجوهرات من قصر أمير سعودي
في الرياض وتهريبها إلى تايالند
ث ــم ت ــوال ــي تــداع ـيــات الـقـضـيــة الـتــي
باتت تعرف باسم «املاسة الزرقاء».
(األناضول)
المعارضة األسترالية:
العالقات مع الصين
لن تتغير
ق ــال زعـيــم امل ـعــارضــة فــي أسـتــرالـيــا
أنـ ـط ــون ــي أل ـب ــان ـي ــز (ال ـ ـ ـصـ ـ ــورة) إن
ع ــاق ــات بـ ــاده م ــع ال ـص ــن ستظل
صعبة حـتــى إذا ف ــاز ح ــزب العمال
بالسلطة في االنتخابات املقررة في
مــايــو/أيــار املقبل .وأض ــاف ألبانيز
أم ــام ن ــادي الصحافة الــوطـنــي «أيــا
كـ ـ ــان مـ ــن فـ ــي الـ ـحـ ـك ــوم ــة ،س ـت ـكــون
العالقة صعبة ...ألن موقف الصني
ق ـ ــد تـ ـغـ ـي ــر .إن ال ـ ـصـ ــن ه ـ ــي ال ـت ــي
تغيرت ،وليس أستراليا».
(أسوشييتد برس)

 32قتيًال في جنوب
السودان
قتل ما ال يقل عن  32شخصا ،بينهم
نساء وأطـفــال ،وأصـيــب  26شخصًا
على األقل ،في هجمات وقعت األحد
املـ ــاضـ ــي ع ـل ــى م ـن ـط ـقــة فـ ــي ج ـنــوب
ال ـ ـسـ ــودان ت ـش ـهــد أعـ ـم ــال ع ـنــف بني
سكان محليني من إثنيات مختلفة،
وفــق تقرير أصــدرتــه األمــم املتحدة،
أم ـ ــس ال ـ ـثـ ــاثـ ــاء .واس ـت ـه ــدف ــت ه ــذه
الهجمات الدامية قريتني تقعان في
منطقة بــايــديــت فــي والي ــة جونقلي
نفذها شـبــان مسلحون مــن جماعة
إثنية منافسة ،أطلقوا النار وأحرقوا
منازل ما أدى إلى فرار السكان.
(فرانس برس)
العسكر في مالي
يطالبون الدنمارك بسحب
جنودها
ط ـلــب امل ـج ـلــس ال ـع ـس ـكــري ال ـحــاكــم
فــي مــالــي مــن الــدن ـمــارك أن تسحب
«فـ ـ ــورًا» كـتـيـبــة م ـكـ ّـونــة م ــن حــوالــى
مــائــة عسكري أرسلتهم أخـيـرًا إلى
الدولة األفريقية للمشاركة في قوة
«تاكوبا» األوروبية التي تقف خلف
إنشائها فرنسا .وقــال املجلس في
ّ
بيان إنه طلب من كوبنهاغن سحب
ّ
ه ــؤالء الـجـنــود ألن «ه ــذا االنـتـشــار
السلطات
حصل مــن دون مــوافـقــة»
ّ
املـنـبـثـقــة م ــن االنـ ـق ــاب الـ ــذي نــفــذه
الجيش في أغسطس/آب املاضي.
(فرانس برس)
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تواصل الواليات المتحدة وحلفاؤها إظهار الوحدة في وجه روسيا ،مع التهديد بعقوبات قاسية ستفرضها على موسكو
في حال إقدامها على اجتياح أوكرانيا .وترتكز استراتيجية الغرب على تعزيز الردع ،في وقت تضعف اآلمال بحل األزمة

أزمة أوكرانيا :عقوبات وسالح لردع روسيا

طوارئ غربية استعدادًا لغزو محتمل
تقترب الــواليــات املـتـحــدة وحلف
شمال األطلسي والدول األوروبية
املـنـضــويــة فـيــه ،مــن رس ــم خريطة
طــريــق ش ـبــه مـكـتـمـلــة لـلـمــرحـلــة امل ـق ـب ـلــة ،في
ّ
ح ــال إقـ ــدام روس ـيــا عـلــى ش ــن عـمــل عسكري
ضد أوكرانيا ،وسط ما يشبه حالة الطوارئ
الغربية للغزو املحتمل مــع تــراكــم مؤشرات
ف ـش ــل املـ ـس ــار ال ــدب ـل ــوم ــاس ــي ب ــن واش ـن ـطــن
وموسكو الــرامــي إلــى تخفيف التوتر حول
األزمـ ــة األوك ــران ـي ــة .وت ـقــوم خــريـطــة الـطــريــق
ال ـغــرب ـيــة ب ـح ـســب م ــا ت ــوح ــي ال ـت ـصــري ـحــات
املتوالية من عواصم القرار الغربية ،وآخرها
الـ ـ ـص ـ ــادرة ع ــن ب ــري ـط ــان ـي ــا ،أم ـ ــس ال ـث ــاث ــاء،
عـلــى تـعــزيــز ق ــوة ال ــردع والـتــأهــب األطلسية
فــي ش ــرق أوروب ـ ــا ،ودع ــم أوكــران ـيــا بالعتاد
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ،مـ ــع ت ـح ـض ـي ــر رزمـ ـ ـ ــة ع ـق ــوب ــات
قاسية بحق روسـيــا ،ومنها تفعيل مــا بات
ي ـعــرف ب ــ«ال ـخ ـيــار ال ـن ــووي» الـعـقــابــي ،وهــو
فـصــل روس ـيــا عــن نـظــام «ســوي ـفــت» الـعــاملــي
للتعامالت املصرفية .وقابلت موسكو أمس،
هذه التهديدات ،بالتنديد بتصعيد التوتر،
مدينة إعالن الواليات املتحدة وضع أكثر من
 8آالف جندي فــي حالة تأهب وتحذيراتها
للروس من مغبة استخدام سالح الوقود في
األزمــة املتصاعدة .وبانتظار إعــان الساعة
ال ـص ـفــر لـفـشــل الــدب ـلــومــاس ـيــة أو نـجــاحـهــا،
يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
طرح مبادرة على نظيره الروسي فالديمير
ب ــوت ــن لـتـخـفـيــف ال ـت ــوت ــر ،عـلـمــا أن ك ــل ذلــك
يرتبط أيضًا بالرد الخطي األميركي املرتقب
على املطالب الروسية لحل األزمة.
وبـعــد يــوم مــن االتـصــال الــذي أج ــراه الرئيس
األم ـ ـيـ ــركـ ــي ج ـ ــو ب ـ ــاي ـ ــدن م ـ ــع ق ـ ـ ـ ــادة غ ــرب ـي ــن
واألمـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـع ـ ــام ل ـح ـل ــف ش ـ ـمـ ــال األطـ ـلـ ـس ــي،
يـنــس ستولتنبرغ ،إلظ ـهــار الــوحــدة والـحــزم
الغربيني في وجه روسيا ،أدلى رئيس الوزراء
البريطاني بــوريــس جــونـســون ،أمــس ،بدلوه
ح ــول األزم ـ ــة ،داع ـيــا األوروبـ ـي ــن لــاسـتـعــداد
لتفعيل حــزمــة عـقــوبــات قــاسـيــة عـلــى روسـيــا
إذا ما اجتاحت أوكرانيا ،مضيفًا أن الوحدة
في الغرب ستسمح بردع التحركات الروسية.
وقـ ــال جــون ـس ــون« :لــدي ـنــا حــزمــة ض ــارب ــة من
ال ـع ـقــوبــات ج ــاه ــزة لـلـتـفـعـيــل ،وس ـي ـكــون من
ال ـع ــدل ال ـق ــول إن ـنــا نــريــد أن ن ــرى أصــدقــاء نــا
األوروب ـيــن جــاهــزيــن لتفعيلها فــور حصول
تــوغــل روسـ ــي داخـ ــل األراضـ ـ ــي األوك ــران ـي ــة».
وأض ـ ــاف أن «ال ـغ ــرب م ــوح ــد» ،الف ـتــا إل ــى أنــه
يـ ـن ــاق ــش ح ــالـ ـي ــا سـ ـح ــب روسـ ـ ـي ـ ــا م ـ ــن ن ـظ ــام
«ســويـفــت» املـصــرفــي ،لكن لــن يكون باملقدور
تطبيق ذلــك من دون الــواليــات املتحدة .نحن
نناقش ذلك» .وأضاف جونسون أنه «يجب أال
نجعل بوتني يعتقد بــأن بإمكانه االستيالء
عـلــى ج ــزء صـغـيــر م ــن أوك ــرانـ ـي ــا» ،م ــؤك ـدًا أن
بالده ستبحث املساهمة في أي انتشار لقوات
األطلسي في حــال غــزت روسيا أوكرانيا .من
جهتها ،أكــدت وزيــرة الخارجية البريطانية،
ليز تروس ،التي تعتزم زيارة كييف األسبوع
امل ـق ـبــل ،أن ــه لــن ي ـكــون ه ـنــاك عـلــى األرجـ ــح أي

دعا جونسون األوروبيين لتجهيز عقوباتهم على روسيا ()Getty

مسؤول أميركي يحذر
موسكو من استخدام
سالح النفط والغاز
انتشار للقوات البريطانية في أدوار قتالية
ف ــي أوك ــران ـي ــا ،الف ـتــة إل ــى أن ب ــاده ــا «تـعـمــل
على األسلحة
على التأكد من حصول كييف ّ
الــدفــاعـيــة والـتــدريــب الـ ــازم» .وح ــذرت مــن أن
«أي توغل عسكري روســي آخــر فــي أوكرانيا
سيكون خطأ استراتيجيًا فــادحــا وستكون
تكلفته باهظة على االقـتـصــاد الــروســي ،بما
يشمل عقوبات منسقة».
وف ــي ال ـس ـيــاق ،أعـلـنــت املـفــوضـيــة األوروب ـي ــة
أمـ ــس ،أن ـه ــا ت ـقــدمــت ك ـث ـي ـرًا بـعـمـلـهــا لــوضــع
إج ـ ــراءات ردع قــويــة مــوضــع التنفيذ بوجه
روسيا بحال غزو األخيرة أوكرانيا .ونقلت
وكالة «رويـتــرز» عن متحدث باسم االتحاد
األوروبـ ـ ــي ،قــولــه إن «املـفــوضـيــة تـقــدمــت في
التحضير لهذه اإلجراءات بحال فشل الحوار

م ــع روسـ ـي ــا ،وإذا ل ــم ت ـقــم مــوس ـكــو بخفض
التصعيد».
وكان الرئيس األميركي جو بايدن قد أكد أول
مــن أم ــس ،على الــوحــدة «الـتــامــة» بــن الــدول
الـغــربـيــة ،بـعــد إج ــرائ ــه م ـحــادثــات أزم ــة عبر
الفيديو مع القادة األوروبيني .وتحدث بايدن
عــن ح ـصــول «إج ـم ــاع ت ــام» بــن املجتمعني،
حول كيفية مواجهة أي تصعيد روسي .كما
أعـلــن الـبـنـتــاغــون وض ــع مــا يـصــل إل ــى 8500
عسكري فــي حــالــة تــأهــب قـصــوى اسـتـعــدادًا
الحتمال نشرهم فــي عــداد قــوات الحلف إذا
م ــا اج ـتــاحــت روس ـي ــا أوك ــران ـي ــا .وأك ــد نــائــب
مستشار األمــن القومي األميركي جوناثان
فينر ،أن حلف األطلسي هو من سيتخذ كل
القرارات املتعلقة بأي تحرك محتمل لقواته.
وكــانــت الــواليــات املتحدة قــد أعلنت اإلثنني
أن اجـتـيــاحــا روس ـي ــا ألوك ــران ـي ــا ق ــد يحصل
ف ــي «أي وق ـ ـ ــت» .وإزاء هـ ــذا ال ـت ـه ــوي ــل ،ق ــال
م ـفــوض الـسـيــاســة ال ـخــارج ـيــة واألم ـن ـيــة في
االتحاد جوزيب بوريل« :يجب تجنب اللعب
بأعصابنا وردود الفعل املثيرة للقلق التي
لــديـهــا حـتــى تــداع ـيــات مــال ـيــة» ،مــوضـحــا أن
«عملية العقوبات جــاريــة للتأكد مــن أن كل

شـ ــيء س ـي ـكــون ج ــاهـ ـزًا ف ــي حـ ــال ال ـح ــاج ــة».
ّ
ويتعي تبني العقوبات األوروبية باإلجماع،
غير أن تلك التي تتعلق بخفض مشتريات
الـ ـط ــاق ــة تـ ـح ــدث انـ ـقـ ـس ــام ــا داخ ـ ـ ــل االتـ ـح ــاد
األوروبــي .وطلبت أملانيا سحب اقتراح عزل

موسكو عن نظام «سويفت» ،وفــق ما نقلت
وكالة «فرانس برس» عن مصدر دبلوماسي
أوروبـ ـ ـ ـ ــي ،ف ــي وق ـ ــت ت ــرف ــض ب ــرل ــن تـسـلـيــم
أسلحة إلى كييف.
وع ـ ــادت ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة أمـ ــس ،للتلويح
ب ـســاح ال ـع ـقــوبــات ،م ــؤك ــدة أن ـهــا ق ــد تشمل
ق ـيــودًا عـلــى صـ ــادرات م ـّعــدات التكنولوجيا
املتقدمة األميركية .وحــذر مسؤول أميركي،
بـ ـحـ ـس ــب «فـ ـ ــرانـ ـ ــس بـ ـ ـ ـ ــرس» ،مـ ــوس ـ ـكـ ــو ،مــن
محاوالت استخدام النفط والغاز «سالحًا»،
الفتًا إلى أنه سيأتي عليها بنتائج عكسية.
ول ـف ــت إل ــى أن واش ـن ـط ــن «ت ـع ـمــل م ــع ال ــدول
والشركات حول العالم لضمان أمن اإلمدادات
وتجنب أي صــدمــات فــي األسـعــار» فــي إطــار
«خطة ط ــوارئ» تشمل التفاوض مــع جهات
إمداد في شمال أفريقيا وآسيا «لزيادة إنتاج
الغاز بشكل مؤقت».
م ــن جـهـتـهــا ،ن ـ ـ ّـددت روس ـي ــا أمـ ــس ،م ـج ــددًا،
بــالـتـهــديــدات الـغــربـيــة .وق ــال املـتـحــدث باسم
الكرملني ديمتري بيسكوف إن بالده «تراقب
بقلق كبير الـتـحــركــات األمـيــركـيــة» ،معتبرًا
أن واش ـن ـطــن تـتـسـبــب «بـتـصـعـيــد ال ـتــوتــر».
وجــاء ذلك متزامنًا مع اإلعــان الروسي ،عن
إطــاق سلسلة جديدة من املـنــاورات بالقرب
م ــن أوك ــران ـي ــا وف ــي ش ـبــه ج ــزي ــرة الـ ـق ــرم ،مع
ت ــدري ـب ــات تـشـمــل  6آالف عـنـصــر وط ــائ ــرات
مقاتلة وقاذفات .من جهتها ،أعلنت السفارة
األمـيــركـيــة فــي كييف أن أوكــران ـيــا ستتسلم
م ـ ـسـ ــاعـ ــدة ج ـ ــدي ـ ــدة م ـ ــن واش ـ ـن ـ ـطـ ــن ت ـش ـمــل
«تجهيزات وذخائر لتعزيز القوات املسلحة
األوكرانية» بقيمة  200مليون دوالر.
وإزاء هذا التصعيد ،أعلن قصر اإلليزيه ،أن
م ــاك ــرون سـيـقـتــرح عـلــى بــوتــن فــي اجـتـمــاع
ً
ُ
سيعقد «خــال األيــام املقبلة سبيال لخفض
حدة التوتر» ،مشيرًا إلى أن اجتماعًا رباعيًا
بـ ـش ــأن أوك ــرانـ ـي ــا س ـي ـع ـقــد الـ ـي ــوم األربـ ـع ــاء
ف ـ ــي ب ـ ــاري ـ ــس عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى م ـس ـت ـش ــاري ــن
دبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــن ي ـم ـث ـل ــون ف ــرنـ ـس ــا وأمل ــانـ ـي ــا
وروسيا وأوكرانيا.
(العربي الجديد ،فرانس برس ،رويترز)

نشاط «إجرامي»
أعلنت أوكرانيا ،أمس الثالثاء ،أنها ّ
فككت «مجموعة إجرامية» تنشط
ّ
تحضر لهجمات مسلحة لـ«زعزعة استقرار»
تحت إمرة موسكو ،وكانت
ّ
«قائدي المجموعة كانا يحضران
البالد .وقال جهاز األمن األوكراني ،إن
َ
لسلسلة هجمات على بنى تحتية» ،مؤكدًا أن المجموعة «منسقة»
من جانب «أجهزة روسية خاصة» .وأوضــح أن القائدين وأحدهما
تم ضبط «متفجرات وأسلحة خفيفة وذخائر»،
روسي ،أوقفا وقد ّ
حيث كانا ينشطان في مدينة خاركيف الحدودية مع روسيا.

متابعة

■ املضحك املبكي أنه من سنتني لليوم مضمون تقارير البنك الدولي عن
لبنان ما تغيرت .كل فترة بيطلعوا بتشبيه جديد من بني أسوأ األزمات،
تراتبية جديدة للتضخم وتقلص الناتج املحلي ،وبزيدوا توصيفات
إلدارة األزمة من أسوأ أزمة ،لتضخم متعمد واليوم صارت اإلنكار
الكبير للركود املتعمد
■ طبعا البنك الدولي لن يكون صريحًا للحد الذي يقول فيه بأن
االنهيار ّ
تمت هندسته في الطائف عندما اتفق الخارج على طمس هوية
لبنان االقتصادية املنتجة قبل الحريرية ،واستبدالها باقتصاد وهمي،
ّ
هش وريعي ،يعتمد فقط على فتات الخارج والقروض
■ خطوط اإلنترنت العاملي تمر على املياه اإلقليمية لليمن بطول أكثر
من  2200كيلومتر البحر األحمر وباب املندب خليج عدن البحر العربي،
ومع ذلك لدينا كيبل واحد يربط اليمن بالشبكة العاملية ،ال توجد لدينا
حكومة شرعية فاعلة عشان نحملها املسؤولية ،أما مليشيا الحوثي
بارعني بزرع األلغام وقتل املدنيني
■ إلى حد اليوم بلغ عدد املستشارين املستقيلني من رئاسة الجمهورية
عشرة أشخاص .قيس يقصي كل املقربني لينتصر إلى الجهة األمنية
(توفيق شرف الدين) ،انتظروا عودة دولة البوليس ثم انتهاء قيس
ّ
سعيد كما حصل لسابقيه
■ استقالة نادية عكاشة ّ
عرابة االنقالب وهمزة الوصل بني قيس
وحلفائه يمكن أن يكون خوفًا من انقالب وشيك على املنقلب يتمّ
ّ
سعيد ّ
قرر العودة ولو جزئيا إلى ما قبل  25يوليو/
الترتيب له أو أن
تموز #يسقط_قيس_سعيد #يسقط_االنقالب_في_تونس #مواطنون_
ّ
#محاكمة_قيس_ونادية_وشرف_الدين
ضد_االنقالب
■ ما يسمى بالدعم السريع لم يعد دولة داخل الدولة فحسب،
بل أصبح دولة مستقلة تقوم بالتطبيع مع إسرائيل وتدعو وتستقبل
الوفود وتبرم اتفاقيات ثنائية ،منها اتفاقيات عسكرية ،مع الدول
دون حتى أن تتكرم بإخطار السلطة االنقالبية التي تسيطر على
السلطة! #السودان
■  25يناير مكنش حلم دا الحقيقة الوحيدة في حياتنا رغم كل القهر
والظلم اللي جه بعده

تأخر الحسم ضد «داعش» في الحسكة
ال تزال «قسد» تحاول
إنهاء سيطرة عناصر
«داعش» على سجن
الصناعة في الحسكة،
وسط تفسيرات متباينة
لتأخر الحسم
أمين العاصي ،سالم حسن

ل ــم تـسـتـطــع «قـ ـ ــوات س ــوري ــة الــدي ـم ـقــراط ـيــة»
(قـ ـس ــد) ،ح ـســم امل ــوق ــف ف ــي مــدي ـنــة الـحـسـكــة،
رغم مرور أيام على هجوم واسع النطاق من
قبل «داعش» على سجن الصناعة (غويران)،
والــذي تشير املعطيات إلــى أنــه استعد جيدًا
لهذه «الغزوة» ،ووضع في حساباته السيطرة
عليه والتمترس فيه.
وأع ـ ـلـ ــن املـ ــركـ ــز اإلعـ ــامـ ــي ل ـ ــ«ق ـ ــوات س ــوري ــة
الــدي ـم ـقــراط ـيــة» ف ــي ب ـي ــان ،أم ــس ال ـث ــاث ــاء ،أن
ه ــذه ال ـق ــوات حـ ــررت ،م ـســاء االث ـنــن املــاضــي،
«فــي عمليات أمنية وعسكرية دقيقة ،تسعة
أســرى (موظفي السجن) من قبضة إرهابيي
داع ــش» ،موضحًا أنــه تــم نقل هــؤالء األســرى
إلــى أمــاكــن آمـنــة .وب ـ ّـن املــركــز أن هــذه الـقــوات
ق ــام ــت ب ـح ـم ـلــة ت ـم ـش ـيــط فـ ــي حـ ـ ـ ّـي الـ ــزهـ ــور،
لــ«اسـتـهــداف املتحصنني فــي مـنــازل املدنيني
من إرهابيي داعش ،من الذين خططوا لتنفيذ
عمليات إرهابية ملؤازرة اإلرهابيني في سجن
الصناعة» ،وأعلن عن «مقتل خمسة إرهابيني
يرتدون أحزمة ناسفة».
وفـ ــي ال ـس ـي ــاق ،ن ـف ــذت «قـ ـس ــد» ،ال ـت ــي تـشـكــل
ال ــوح ــدات ال ـكــرديــة ثقلها الــرئـيـســي وتتلقى
دعمًا من التحالف الدولي« ،عمليات مداهمة

ـار اإلرهــابـيــن ،حيث اشتبكت
استهدفت أوك ـ ُ
مع عــدد منهم ،قتل خاللها تسعة إرهابيني،
بينهم انتحاريان» ،وفق البيان.
وأك ـ ـ ــد املـ ــركـ ــز م ـق ـت ــل  3ع ـن ــاص ــر مـ ــن تـنـظـيــم
«داع ــش» خــال اشـتـبــاك فــي جـنــوب الحسكة
على أطراف نهر الخابور.
وأعلن عن استسالم  250عنصرًا من التنظيم،
ص ـب ــاح أم ــس ال ـث ــاث ــاء ،م ـش ـي ـرًا إل ــى أن عــدد
ال ـع ـنــاصــر املـنـتـمــن لـلـتـنـظـيــم ال ــذي ــن سـلـمــوا
أن ـف ـس ـهــم ارتـ ـف ــع إلـ ــى  550ع ـن ـص ـرًا ،ك ـمــا أكــد
سيطرة «ق ــوات ســوريــة الديمقراطية» ،أمس
ال ـث ــاث ــاء ،ع ـلــى كـتـلــة م ــن امل ـبــانــي ت ـتــألــف من
 8مـهــاجــع فــي الـسـجــن ،مـشـيـرًا إل ــى أن حملة
التمشيط مستمرة.
م ــن ج ــان ـب ــه ،أكـ ــد امل ــرص ــد ال ـ ـسـ ــوري لـحـقــوق
اإلنـســان أن عــدد القتلى بلغ ،منذ بــدء عملية
«س ـج ــن غـ ــويـ ــران ،م ـس ــاء ال ـخ ـم ـيــس امل ــاض ــي
ً
وح ـتــى أم ــس ال ـث ــاث ــاء 166 ،ق ـت ـيــا ،وأوض ــح
أن القتلى  114مــن تنظيم «داع ــش» و 45من
«األسايش» وحــراس السجن وقــوات مكافحة
اإلرهاب (التابعة لـ«قسد») ،و 7مدنيني.
ولـفــت املــرصــد ،فــي بـيــان ،إلــى أن عــدد القتلى
«أكـ ـب ــر م ــن ذل ـ ــك ،وال ُي ـع ـلــم الـ ـع ــدد الـحـقـيـقــي
حتى اللحظة ،نظرًا لوجود عشرات ال يعرف
مصيرهم» .وتشير املعطيات املتوافرة إلى أن
عناصر تنظيم «داعش» ،املتحصنني بالسجن
ال ــواق ــع ف ــي ح ــي غ ــوي ــران وامل ـح ــاص ــر م ــن كل
ات ـجــاه ،يـحـتـجــزون ع ــددًا مــن عـنــاصــر «ق ــوات
ّ
يصعب مهمة
سورية الديمقراطية» ،وهو ما
هذه القوات في اقتحام السجن والتعامل مع
العناصر املتمردة داخله.
وع ـ ـ ـ ـ ــن أسـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــاب ت ـ ـ ــأخ ـ ـ ــر «ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوات سـ ـ ــوريـ ـ ــة
الــديـمـقــراطـيــة» ،أو فشلها فــي السيطرة على
السجن وإنهاء االستعصاء ،قال القيادي في
«قسد» محمود حبيب ،في حديث مع «العربي
الـجــديــد» ،إن أض ــرارًا كبيرة كــانــت ستحصل

ل ــوال الـتــدخــل الـســريــع وال ـف ـعــال» .وأش ــار إلــى
جار على عدة محاور» ،مضيفًا أن
أن «العمل ٍ
الهدف هو القبض على الفارين من السجن،
وعلى الخاليا التي دخلت من خارج الحدود
ومن ساعدها ،وتأمني السجن من الداخل مع
وجود رهائن ،وأكد أنه «ستتم إعادة األوضاع
إلى ما كانت عليه قبل العملية» ،وقال :علينا
األخ ــذ بعني االعـتـبــار التقليل مــن الضحايا،
وإدارة األزمة بكل فعالية.
وطالب حسني عــزام ،عضو املكتب السياسي
في «مجلس سورية الديمقراطي» (الواجهة
السياسية لـ«قسد») ،في حديث مع «العربي
الـ ـج ــدي ــد» ،امل ـج ـت ـمــع ال ــدول ــي ب ــدع ــم «اإلدارة
ال ــذات ـي ــة» ف ــي ش ـمــال شــرقــي س ــوري ــة «بـشـكــل
أكبر».
وأوضح أن أسرى التنظيم في السجن من 55
دولــة ،مضيفًا :لم نجد آذانــا صاغية ملحاكمة
عـنــاصــر الـتـنـظـيــم املـحـتـجــزيــن عـلــى الـجــرائــم
الـتــي اقـتــرفــوهــا فــي ســوريــة .وش ــدد عـلــى أنــه
يجب أن تقام محكمة دولية لهذا األمر.
م ــن ج ــان ـب ــه ،رأى امل ـح ـلــل ال ـع ـس ـكــري الـعـمـيــد
مصطفى ال ـفــرحــات ،فــي حــديــث مــع «الـعــربــي
الجديد» ،أن هناك أسبابًا سياسية وعسكرية
وراء ع ــدم إن ـه ــاء األزمـ ــة ف ــي مــديـنــة الحسكة
والسيطرة على السجن بأسرع وقت.
واع ـت ـبــر ال ـفــرحــات أن ب ـقــاء تـنـظـيــم «داعـ ــش»
نشطًا في سورية يحقق مصلحة عدة جهات،
منها إي ــران والـنـظــام و«ق ـس ــد» ،الـتــي ُوج ــدت
ملـحــاربــة الـتـنـظـيــم ،وال ــذي إذا انـتـهــى ينتهي
مبرر وجــودهــا ،ومــن ثــم فــإن مــا يحصل على
األرض ال يعكس دائمًا الحقيقة.
وأوضــح أن التنظيم «يعتمد أسلوب املعارك
الـقــريـبــة امل ـعــروفــة ف ــي الـكـلـيــات الـعـسـكــريــة»،
موضحًا أنه «ينتفي في املعركة القريبة الدعم
الـجــوي وال ـصــاروخــي واملــدفـعــي .امل ـعــارك في
الشوارع دائمًا ملصلحة تنظيم داعش».

األردن :إعادة تدوير انتهاكات حقوق العمال
عمان ـ زيد الدبيسية
ّ

ك ـشــف رئ ـي ــس امل ــرص ــد ال ـع ـمــالــي األردنـ ـ ــي أحـمــد
ع ــوض عــن ارت ـف ــاع االن ـت ـهــاكــات لـحـقــوق الـعـمــال
في األردن بشكل كبير خالل العام املاضي ،دون
أن ي ـحـ ّـدد نـسـبــة ال ــزي ــادة ،وخــاصــة فــي ض ــوء ت ـغــول بعض
مــؤسـســات الـقـطــاع الـخــاص على العاملني فــي ظــل جائحة
كورونا وتداعياتها.
ّ
وأضاف في حديث لـ«العربي الجديد» ،أن املرصد العمالي
(مؤسسة مجتمع مدني) ،رصد خالل العام املاضي ارتفاعا
واضحا في انتهاكات حقوق العمال من قبل أصحاب العمل
وتراجع قــدرة النقابات العمالية على الدفاع عن أعضائها
وحماية املكتسبات املالية والوظيفية للعمال ،اضافة إلى
سوء بيئة العمل بالنسبة لبعض القطاعات.
ّ
وق ــال إن االنـتـهــاكــات شملت الـعـمــال األردن ـي ــن والــوافــديــن
على حد ســواء ،وقــد عبر عاملون في بعض القطاعات عن
احتجاجهم على تلك االنتهاكات بتنفيذ إضرابات متواصلة،
ومنها ما قارب  3أشهر ،لكن دون استجابة أصحاب العمل
ملطالبهم املتعلقة بتحسني أوضــاعـهــم املعيشية وتوفير

بيئة عمل مناسبة وعدم فرض ساعات دوام طويلة بخالف
ما ينص عليه قانون العمل.
ومن أبرز االنتهاكات لحقوق العمال ،بحسب عوض ،هو بقاء
الحد األدنى لألجور منخفضا جدا عند  260دينارًا شهريًا
(الدينار =  1.41دوالر) ،وتجاهل مطالب العمال والهيئات
التي تعنى بالدفاع عنهم لرفعه وذلك رضوخا لضغوطات
أص ـح ــاب ال ـع ـم ــل ،األمـ ــر الـ ــذي س ــاه ــم ف ــي ت ــده ــور األحـ ــوال
املعيشية للعمال وع ــدم قــدرتـهــم على الــوفــاء بالتزاماتهم
املــالـيــة ومـتـطـلـبــات اإلن ـف ــاق عـلــى امل ـج ــاالت األســاس ـيــة ،إلــى
جانب عدم توفير التأمينات االجتماعية ،بخاصة الرعاية
الصحية املناسبة.
ّ
وأظهر تقرير تجميعي أعده املرصد العمالي أن االنتهاكات
ّ
الواقعة على العاملني والعامالت خالل عام  2021ما هي إل
إعــادة تدوير لالنتهاكات التي سبقتها في عــام  ،2020إلى
جانب تراجع احترام شــروط العمل ومعايير العمل الالئق
في غالبية القطاعات االقتصادية على مستوى السياسات
واملمارسات.
وأشار املرصد العمالي ،الذي يتبع ملركز الفينيق للدراسات
االقتصادية واملعلوماتية ،إلى أبرز التحديات التي واجهت

ال ـع ـم ــال خ ــال ال ـع ــام امل ــاض ــي ،وإل ـ ــى غ ـي ــاب الـ ـ ــدور الـفـعــال
للنقابات العمالية التي غابت عن الساحة بشكل ملحوظ،
إذ ضجت مختلف املحافظات باملطالبات الرامية إلى حماية
حقوق عاملني وعامالت من مختلف القطاعات.
وانتقد املــرصــد العمالي دور النقابات العمالية الضعيف
فــي الــدفــاع عــن حـقــوق عـمــالـهــا ،إذ ظـهــر جليا أن العاملني
والعامالت في معظم النقابات العامة للعمال ال يمارسون
حـقـهــم ف ــي االن ـت ـخ ــاب ،وم ــا أكـ ـ ّـد ذل ــك ه ــو تـشـكـيــل الـهـيـئــات
اإلداري ــة ل ــ 16نقابة عــامــة بالتزكية دون إج ــراء انتخابات،
مــا زاد مــن ابتعاد غالبية النقابات العمالية عــن قواعدها
النقابات التي تكون فيها العضوية شبه إلزامية.
باستثناء
ّ
وقــال عــوض إنــه وفقًا للمعطيات التي وقــف عليها املرصد
ّ
العمالي ،فــإن االحتجاجات العمالية زادت بشكل ملحوظ،
وتنوعت الفئات العمالية التي نفذت هذه االحتجاجات بني
عـمــال منتسبني لنقابات ولـجــان عمالية ونـقــابــات مهنية
وعاملني خارج أي إطار تنظيم نقابي ومتعطلني عن العمل،
وتلك االحتجاجات حدث جلها إثر فشل أو تعثر التفاوض
الـجـمــاعــي لتحقيق مـطــالــب الـعــامـلــن وال ـعــامــات أو لعدم
توافر قنوات الحوار والتفاوض مع أصحاب العمل.

الثلوج
تغلق مطار
إسطنبول
مـ ـ ـ ّـدد مـ ـط ــار إس ـط ـن ـبــول
التركي تعليق الرحالت،
أمـ ــس الـ ـث ــاث ــاء ،بـسـبــب
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـسـ ـ ــاقـ ـ ــط ال ـ ـك ـ ـث ـ ـيـ ــف
ل ـل ـث ـلــوج ،بـيـنـمــا أص ــاب
الـطـقــس الـشـتــوي حركة
امل ــواص ــات بــالـشـلــل في
امل ــديـ ـن ــة الـ ـت ــي يـقـطـنـهــا
ق ـ ـ ـ ـ ــراب ـ ـ ـ ـ ــة  16مـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــون
شـ ـ ـخ ـ ــص .وقـ ـ ـ ـ ــال م ـط ــار
إسـطـنـبــول عـلــى موقعه
اإلل ـ ـ ـك ـ ـ ـتـ ـ ــرونـ ـ ــي« :ج ـ ـ ــرى
تمديد تعليق الــرحــات
ال ـج ــوي ــة ح ـت ــى ال ـســاعــة
 10بـتــوقـيــت غــريـنـتــش،
اليوم (أمس) 25 ،يناير/
ك ــان ــون ال ـث ــان ــي ،بسبب
سـ ــوء أحـ ـ ــوال ال ـط ـقــس».
كــانــت الخطوط الجوية
التركية ،الناقل الرسمي
ف ـ ــي ال ـ ـب ـ ــاد ،ق ـ ــد ق ـ ّـال ــت،
أول مـ ـ ــن أمـ ـ ـ ـ ــس ،إن ـ ـهـ ــا
أل ـغ ــت ج ـم ـيــع ال ــرح ــات
مـ ــن مـ ـط ــار إس ـط ـن ـب ــول.
وتستمر فــي إسطنبول
اإلج ـ ـ ـ ــراءات االح ـت ــرازي ــة
لـتـفــادي ال ـح ــوادث ،بعد
عودة العاصفة الثلجية
منذ ليل األحــد املاضي،
ف ـب ـع ــد ت ـع ـل ـيــق م ــدي ــري ــة
أم ــن ال ـســواحــل الـتــركـيــة
امل ـ ــاح ـ ــة الـ ـبـ ـح ــري ــة فــي
م ـ ـض ـ ـيـ ــق الـ ـ ـب ـ ــوسـ ـ ـف ـ ــور،
مـ ـ ـنـ ـ ـح ـ ــت ال ـ ـ ـس ـ ـ ـل ـ ـ ـطـ ـ ــات
ال ـتــرك ـيــة إج ـ ـ ــازة ،أم ــس،
لـ ـلـ ـع ــامـ ـل ــن فـ ـ ــي ج ـم ـيــع
املؤسسات العامة.

(فرانس برس)

لقطات

السودان :زيادات حادة في أسعار الكهرباء
قال وزير الطاقة والنفط المكلف في السودان محمد
عبد اهللّ ،
إن الحكومة رفعت أسعار الكهرباء ،وهي
من بين عدد قليل من السلع التي ال تزال مدعومة،
في إطار حزمة إصالحات اقتصادية جارية .وتشمل
التغييرات السعرية ،التي ُتطبق بأثر فوري ،زيادة حادة
في أسعار االستهالك الزراعي من  1.6جنيه للكيلواط إلى
تسعة جنيهات ،كما تشمل زيادات كبيرة لالستهالك
المنزلي أيضًا (الدوالر =  440جنيهًا تقريبًا وفق السعر
الرسمي) .وقال عبد اهلل ،في تصريحات لـ«رويترز» أمس
الثالثاءّ ،
إن «من الصعب على الحكومة في الظروف
الحالية تقديم الدعم بالطريقة القديمة».

مصر تستهدف معدل نمو %5.7
قالت وزارة المالية المصرية ،أمس ،إن البالد تستهدف
تحقيق معدل نمو  5.7بالمائة من الناتج المحلي
اإلجمالي خالل السنة المالية المقبلة  .2023-2022وتبدأ
السنة المالية في مصر ،بداية يوليو /تموز من كل عام،
وتنتهي آخر يونيو /حزيران من العام التالي .وأضافت
الوزارة في بيان ،أن مصر تهدف أيضًا إلى تحقيق
فائض أولي بنسبة  1.5بالمائة وخفض العجز الكلي
إلى  6.1بالمائة في السنة المالية  .2023-2022وتابعت أن
الحكومة رفعت سعر توريد القمح المحلي بنحو 670
جنيهًا للطن خالل موسم الحصاد الذي يبدأ في إبريل/
نيسان  2022مقارنة بالسعر الذي حددته قبل عام.

ارتفاع الفائض التجاري السعودي
صعد فائض ميزان تجارة السعودية الخارجية (النفطية
وغير النفطية) بنسبة  263بالمائة على أساس سنوي،
خالل أول  11شهرا من العام  .2021ووفقا لبيانات
الهيئة العامة لإلحصاء في السعودية (حكومية)،
أمس ،بلغ فائض الميزان التجاري  110.9مليارات دوالر.
وارتفعت قيمة الصادرات السلعية (النفطية وغير
النفطية) بنسبة  60.4بالمائة ،إلى  250.9مليار دوالر ،فيما
ارتفعت الواردات  11.2بالمائة ،إلى  139.9مليار دوالر.
وصعدت قيمة الصادرات «النفطية» للسعودية ،أكبر
صدر للنفط في العالم ،خالل الفترة المذكورة ،بنسبة
م
ّ
ُ
 73.4بالمائة ،إلى  185.5مليار دوالر.

خلط األرقام
في عام الثورة
المصرية
مصطفى عبد السالم

ً
في يناير  2011تلقيت اتصاال من
مسؤول بارز في الدولة املصرية،
فحواه ّأن هناك عمليات تهريب
لألموال تجرى عبر املطارات
والطائرات الخاصة بكبار رجال
األعمال ،خاصة املحسوبني على
النظام الحاكم في ذلك الوقت،
ّ
وأن رجل أعمال بارزًا يقوم
بتهريب أمواله في كراتني ورقية
تعرضت واحدة منها للفتح على
سير املطار ،وأبلغ موظف املطار
السلطات املسؤولةّ ،
لكن التعليمات
صدرت بعدم االعتراض.
وقتها شدد القطاع املصرفي
الخاضع للبنك املركزي على
عمليات تحويل األموال ،للحيلولة
دون استخدام رجال أعمال مبارك
القطاع لتهريب األموال إلى الخارج،
سواء في شكل تحويالت نقدية ،أو
عبر فتح اعتمادات بمبالغ ضخمة
ومبالغ فيها ،والتحجج ّ
بأن الفتح
لصالح تمويل استيراد مصانع
وخطوط إنتاج ومواد خام وسلع
وسيطة من الخارج.
ساعتها توقعت حدوث ضغوط
شديدة على احتياطي النقد
األجنبي لدى البنك املركزي والبالغ
وقتها  36مليار دوالر ،وهو رقم
كان مريحًا لالقتصاد ،إذ كانت
قيمته تفوق حجم الدين الخارجي
للبالد وكافية لتغطية احتياجات
الواردات ّ
وسد أعباء الديون
وغيرها من االلتزامات الدوالرية،
كما توقعت حدوث ضغوط شديدة
على سعر الجنيه ،حني زاد الطلب
على الدوالر وتخزينه في املنازل
أو تهريبه إلى بنوك عاملية معروفة
باستقبال األموال املشبوهة.
وحدث ما توقعت ،حيث تراجعت
قيمة االحتياطي ألسباب بعضها
اقتصادي بحت ،وبعضها يتعلق
بالضغوط الشديدة من قبل
املستثمرين على سوق الصرف،
واستمر التراجع حتى نهاية 2016
حني جرى تعويم الجنيه.
اآلن وبعد  11سنة من قيام ثورة
 25يناير ،تخرج علينا أكاذيب
ّ
وتحملها
تهيل التراب على الثورة
ّ
خسائر ليست موجودة إل في
مخيلة ّ
مروجيها ،وذلك من نوعية
ّأن االحتياطي األجنبي خسر
قرابة  20مليار دوالر في ،2011
رقم يجري تضخيمه حاليًا ،في
محاولة لإلساءة للثورة وطمس
مالمحها والتفزيع من ّأي ثورة
جديدة .لكن ما لم يقله هؤالء الذين
يزيفون الحقائق عن عمد ،هو
ّأن هذا التراجع الحاد حدث لعدة
أسباب ال عالقة للثورة واألحداث
التالية بمعظمها.
ّ
أول تلك األسباب هو أن جزءًا مهمًا
من االحتياطي األجنبي تم إنفاقه
لتغطية كلفة واردات البالد من
القمح واألغذية والسلع التموينية
والزيوت والوقود من بنزين
وسوالر وغاز ومواد خام وسلع
وسيطة ومستلزمات اإلنتاج .كما
ّأن جزءًا آخر تم توجيهه لسداد
أعباء الديون الخارجية املستحقة
على الدولة في هذا العام ،علمًا ّأن
النظام الحاكم في ذلك الوقت كان
حريصًا على سداد ّأي التزامات
خارجية حفاظًا على مصداقية
الدولة.

قطر تستحدث رسومًا جديدة على المسافرين عبر مطارات الدوحة
الدوحة ـ أسامة سعد الدين

قــررت الهيئة العامة للطيران املــدنــي فــي قطر تعديل
واس ـت ـحــداث رس ــوم الـخــدمــات فــي امل ـط ــارات القطرية،
وتشمل مراجعة رســوم املسافرين الحالية ،وإضافة
رسوم جديدة تتضمن رسوما أمنية ورسوما للبنية
الـتـحـتـيــة للشحن ال ـج ــوي ،تـطـبــق اع ـت ـبــارًا مــن مطلع
إبريل /نيسان املقبل .وفي تصريح لـ«العربي الجديد»
قــال املــديــر الـعــام لــ«سـفــريــات تــوريـســت» فــي الــدوحــة،
ّ
أحمد حسني ،إن الــرســوم الجديدة تطبق على تذاكر
السفر التي ستصدر اعتبارا من مطلع فبراير /شباط

املقبل ،واعتبرها بسيطة مقابل الخدمات التي يقدمها
ّ
وتحمل على
العالم،
املطار ،وهي مطبقة في مطارات ّ
تــذاكــر املـســافــريــن .وأوض ــح ُحـســن أن ــه بـعــد إل ـغــاء ما
كان يعرف بـ«رسم الخروج» فرضت رسوم على تذاكر
ً
الطيران للمسافرين تتراوح بني  40و 60رياال (الدوالر
ً
ـاالت) ،وزادت قليال مــع الــرســوم الـجــديــدة،
=  3.64ريـ ـ ّ
وأشار إلى أنها لن تؤثر مطلقًا على حركة السفر عبر
مطار حمد الدولي ،والسياحة عمومًا.
وقال مدير أحد مكاتب السفر والسياحة في الدوحة،
ّ
ّ
فضل عــدم ذكــر اسمه ،لـ«العربي الجديد» إن الرسوم
الجديدة «طبيعية وبسيطة» وال عالقة لها بتداعيات

ّ
فيروس كورونا ،الفتًا إلى أنها ستساهم في الحفاظ
ع ـلــى ج ـ ــودة ال ـخ ــدم ــات ال ـت ــي ت ـق ــدم ف ــي م ـط ــار حـمــد،
ال ــذي يستعد الستقبال أكـثــر مــن مليون راك ــب خالل
فـتــرة استضافة قطر بطولة كــأس الـعــالــم لـكــرة القدم
املقررة إقامتها خالل شهري نوفمبر /تشرين الثاني
وديـسـمـبــر /كــانــون األول  .2022وبـمــوجــب التعميم،
ُ
ّ
ً
ت ـفــرض  60ريـ ــاال ( 16دوالرًا تـقــريـبــا) عـلــى ك ــل راكــب
رسوم تطوير املطارات على جميع املغادرين ،بما في
ّ
ً
ذلك الترانزيت ،و 60رياال على كل راكب رسوم مرافق
الركاب املغادرين بما في ذلك االنتقاالت.
ويـعـفــى مــن ال ــرس ــوم املـســافــر الــرضـيــع بـعـمــر أق ــل من
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ع ــام ــن م ــن دون م ـق ـعــد ،وم ـس ــاف ــرو ال ـت ــران ــزي ــت على
ال ـطــائــرة نـفـسـهــا ،كـمــا يعفى رك ــاب ال ـطــائــرة فــي حــال
إعادة توجيه الرحلة اإلجباري بسبب صعوبات فنية
أو ظــروف الطقس أو أسـبــاب وجيهة أخ ــرى .وفــي 30
أغسطس /آب  ،2016بدأ مطار حمد الدولي (جنوبي
الدوحة) تطبيق فرض رســوم استخدام املطار بقيمة
ً
 35ري ـ ــاال (ح ــوال ــى  10دوالرات) ،وذلـ ــك ع ـلــى جميع
املسافرين املغادرين ،من ضمنهم مسافرو الترانزيت
الذين تمتد فترة انتظارهم في املطار إلــى  24ساعة.
وشهد مطار حمد الدولي نموًا بلغ  %41.37في عدد
مسافريه لعام  2021مقارنة بعام .2020
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أكد كبير الخبراء االقتصاديين في «برنامج األغذية العالمي» ،عارف حسين ،في
مقابلة مع «العربي الجديد» أ ّن هناك قفزة كبيرة في أعداد الجائعين حول
العالم ،وأشار إلى أ ّن الحكومات أنفقت  26تريليون دوالر للتعامل مع الجائحة
الصحية

وقف المساعدات يفاقم الجوع في أفغانستان
يصر املجتمع الــدولــي على وج ــوب احـتــرام طالبان حـقــوق اإلنـســان
قبل استئناف إرسال املساعدات إلى أفغانستان ،حيث يتهدد خطر
املـجــاعــة أكـثــر مــن نـصــف ال ـس ـكــان .وت ــده ــور الــوضــع اإلن ـســانــي في
أفغانستان بدرجة كبيرة منذ شهر أغسطس /آب املــاضــي ،عندما
عــادت الحركة إلــى السلطة بعد  20عاما من اإلطــاحــة بها .وتوقفت
املساعدات الدولية ،ما فاقم معاناة ماليني السكان الذين كانوا في
األســاس يعانون من الجوع عقب موجات جفاف متتالية .وجــاء في
تغريدة ،يوم األحد املاضي ،للمبعوث األميركي الخاص توماس ويست:

عارف حسين

■ حـ ـت ــى قـ ـب ــل ت ـف ـش ــي أزمـ ـ ـ ــة ك ــورون ــا
وتبعاتها االقتصادية دوليًا ،كانت هناك
تـقــاريــر تـحــذر مــن عــدم تحقيق أهــداف
التنمية املـسـتــدامــة .اآلن مــع تفشي األزم ــة إلــى أي
م ــدى تـشـعــرون بالقلق لـعــدم تحقيقها وخــاصــة،
«القضاء على الفقر» و«القضاء التام على الجوع»
حول العالم بحلول 2030؟
عندما نتحدث عن هذه األمور علينا النظر
كذلك إلى نقطة البداية .جائحة كورونا بدأت
قبل سنتني ،لكن في واقع الحال الحظنا في
السنوات الخمس التي سبقت أزمة كورونا
أن نسبة ال ـجــوع ح ــول الـعــالــم فــي تصاعد.
ّ
وه ــذا كــان مــؤشــرا على أن شيئًا مــا لــم يكن
ع ـل ــى م ــا ي ـ ـ ــرام ،وهـ ــو أس ـ ــوأ ب ـك ـث ـيــر .ون ـحــن
ن ـت ـحــدث ه ـنــا ع ــن ت ـب ـعــات ال ـت ـغ ـيــر املـنــاخــي
والالمساواة االقتصادية ،ثم جاءت كورونا
وضاعفت املشكلة.
وإذا تــرج ـم ـنــا هـ ـ ّـذا ووضـ ـعـ ـن ــاه ف ــي س ـيــاق
األرقــام .نالحظ أنه بحلول نهاية عام 2019
كــان هـنــاك قــرابــة  135مليون شخص حول
ال ـعــالــم ي ــواج ـه ــون أزمـ ــة ال ـج ــوع أو ظ ــروف
أس ـ ـ ــوأ .اآلن وصـ ــل ال ــرق ــم إلـ ــى  283مـلـيــون
شخص حول العالم يواجهون أزمة الجوع،
 45مليون شخص يواجهون حالة
من بينهم ّ
طوارئ أي أنهم على بعد خطوة واحدة عن
ّ
املجاعة .ونالحظ أن هذا يحدث في  43دولة
حــول العالم وهــذه مشكلة حقيقية .فاقمت
ً
جــائ ـحــة ك ــورون ــا وض ـع ــا كـ ــان أص ـ ــا سيئًا
وجعلته أكثر سوءًا.
■ وماذا ترتب على الجائحة الصحية في مختلف
دول العالم ،وكم أنفقت الحكومات في هذا الصدد؟
مـ ـ ــن ت ـ ـب ـ ـعـ ــات ال ـ ـجـ ــائ ـ ـحـ ــة ك ـ ــذل ـ ــك اضـ ـ ـط ـ ــرار
الحكومات ،ســواء كانت صغيرة أو كبيرة،
وخ ــاص ــة ب ـعــد يــون ـيــو /ح ــزي ــران م ــن ال ـعــام
املـ ـ ــاضـ ـ ــي ،إل ـ ـ ــى ت ـخ ـص ـي ــص أمـ ـ ـ ـ ــوال ط ــائ ـل ــة
ل ـل ـت ـعــامــل م ــع ال ـج ــائ ـح ــة وت ـب ـع ــات اإلغـ ــاق
وفـقــدان الــوظــائــف .ويشعر البعض بذهول
عندما أقــول لهم إن الحكومات ،في الغالب
الكبيرة ،أنفقت في األشهر الـ 18األولى بعد

سيئا .السؤال هو ما إذا كانت لديك القدرة
ال ـشــرائ ـيــة والـ ـق ــدرة ع ـلــى تـحـمــل الـتـكــالـيــف
وارتـ ـف ــاع األسـ ـع ــار .إذا ك ــان يـمـكـنــك تحمل
االرت ـفــاع فــي األس ـعــار فـهــذه ليست مشكلة،
ولكن املشكلة عندما ال يمكنك ذلك.
يمكننا القول إن هــذه مشكلة كبيرة تواجه
ال ـك ـث ـيــر م ــن الـ ـن ــاس ال ــذي ــن ال يـسـتـطـيـعــون
تـحـمــل تـكــالـيــف ال ـغ ــذاء وارت ـفــاع ـهــا .ومل ــاذا؟
بسبب خسارتهم لعملهم والتضخم.

الحكومات أنفقت  26تريليون
دوالر للتعامل مع الجائحة

قفزة كبيرة في أعداد الجائعين
حول العالم بسبب كورونا
سيرة
¶ كبير الخبراء االقتصاديين ومدير
البحث والتقييم والمراقبة في
برنامج األغذية العالمي ،منذ
يوليو/تموز .2013
¶ يحمل درجة الدكتوراه في
االقتصاد الزراعي عام 1997
والماجستير عام  1994من
جامعة مينيسوتا األميركية.
¶ حاز حسين ذو األصول
الباكستانية والحاصل على
الجنسية األميركية ،جائزة القيادة
المتميزة .2021
¶ لعب دورًا أساسيًا في حصول
برنامج األغذية العالمي على
جائزة نوبل للسالم في عام
.2020
¶ كان له دور مهم في
موافقة مجلس األمن في عام
 2018على قرار األمم المتحدة
رقم  ،2417الذي يجعل التجويع
جريمة حرب.

بدء جائحة كورونا قرابة  26تريليون دوالر
للتعامل مع الجائحة وتبعاتها.
وه ــذا ق ــراب ــة  30بــاملــائــة م ــن ال ـنــاتــج املحلي
اإلج ـمــالــي ال ـعــاملــي وأن ـف ــق عـلــى أم ــر واح ــد.
وهذه أموال يجب إعادة دفعها .وما نالحظه
اآلن أن الكثير من الــدول تواجه هبوطًا في
قيمة عملتها .على سبيل املـثــال فــي لبنان
واليمن وإثيوبيا ونيجيريا وغيرها ،وفي
جـمـيــع ه ــذه ال ـب ـلــدان ل ــم تـكــن الـجــائـحــة هي
ال ـبــدايــة أو األسـ ــاس ولـكـنـهــا فــاقـمــت األزم ــة
وهبطت العمالت بشكل حاد.
وعندما تهبط قيمة العملة يرتفع التضخم
بـمـسـتــويــات كـبـيــرة .إذا ركــزنــا عـلــى الـشــرق
األوس ــط فــي دول كلبنان وســوريــة واليمن
واألراض ـ ـ ـ ــي الـفـلـسـطـيـنـيــة امل ـح ـت ـلــة وم ـصــر
فكلها دول تستورد الغذاء .اليمن على سبيل
املثال يستورد تسعني باملائة من منتجاته
الغذائية والنفط وعندما تهبط العملة فإن
لذلك تبعات واسعة النطاق على التضخم.
ّ
وهذا يحدث في وقت نالحظ فيه أن التضخم
ً
تـحـ ٍّـد يــواجــه حتى دوال كــالــواليــات املتحدة
حاليًا إذ فاق التضخم فيها سبعة في املائة.
إذا ك ــان ه ــذا ف ــي دولـ ــة ك ــال ــوالي ــات املـتـحــدة
فتخيلي ما الذي يحدث في بقية العالم .هذه

من األمور التي تؤدي إلى تفاقم انعدام األمن
الغذائي والفقر حول العالم.
■ فضحت جــائـحــة كــورونــا الـعـيــوب فــي مختلف
الـ ـقـ ـط ــاع ــات وأظـ ـ ـه ـ ــرت مـ ـسـ ـت ــوي ــات الـ ــام ـ ـسـ ــاواة
والـ ـف ــروق ــات االق ـت ـص ــادي ــة داخـ ــل ال ــدول ــة ال ــواح ــدة
ب ــوض ــوح ،ف ـمــا الـ ــذي ي ـجــب أن تـفـعـلــه الـحـكــومــات
لتخطي تبعات كورونا االقتصادية؟
إن قضية عدم املساواة في سوق العمل في
كل مكان ،ومع جائحة كورونا خسر الناس
عملهم ومالهم ،ليس فقط في الدول الفقيرة
بل في كل أنحاء العالم .كما واجهوا إجراءات
اإلغـ ــاق ،وتعطلت ســاســل ال ـتــوريــد ،وكــان
هــذا مؤملا وملموسا في كل مكان .ولكن ما
يسمى دول العالم األول قادرة على التعافي
بسرعة ،ولديها شبكة أمــان أقــوى وأوســع.
كما حصل الناس على تخفيضات ضريبية
وحوافز ثم اللقاحات وغيرها الكثير .ولكن
األلم الذي يشعر به الناس في الدول األخرى
أك ـب ــر وخ ــاص ــة ع ـنــدمــا ال ت ـتــوفــر ل ــدي ــك أي
إمكانية للحصول على كل هــذه املساعدات
واملحفزات .وهــذا ما نالحظه في الكثير من
الدول.
وع ـل ـي ـنــا أن ن ـس ـتــوعــب ،ف ــي س ـي ــاق جــائـحــة

(العربي الجديد)

كــورونــا وسـيــاق الفقر حــول الـعــالــم ،أنــه إذا
لــم نتعامل معها ونعالجها فــي كــل مـكــان،
فإنها لــن تختفي مــن أي مـكــان .ورأيـنــا هذا
مــع متحور أومـيـكــرون وقبله دلـتــا .وأعتقد
أن الطبيعة تحاول أن تعلمنا درســا مهما.
نحن نعيش في عصر العوملة .وهذه مشاكل
عاملية وتحتاج حلوال عاملية .وال يكفي أن
نقول إن هذه مشكلة اآلخرين .وإذا أردنا أن
نخرج من هذه األزمة علينا أن نتعامل معها
ً
كمشكلتنا جميعا ،ونحتاج حال جمعيًا.
■ ومــا هــي الـعــوامــل األخ ــرى الـتــي تفاقم األزم ــات
اإلنسانية من وجهة نظرك؟
ّ
ال يمكن على سبيل املثال أن نقول إن الحرب
في سورية أو اليمن أو غيرها ال عالقة لنا بها

وإننا ال ندفع الثمن .هذا غير صحيح .فالكل
يدفع الثمن وال يهم أين تعيش .بالنسبة لي
إن العالم ينظر اآلن ألفغانستان ،لكنه نسي
الــدروس في سورية .وعندما يهاجر الناس
ال يحدث هذا في الغالب ألنهم يريدون ذلك،
بل ألنهم مضطرون ولم يعد لديهم أي خيار
آخر ،إما الحروب أو الجوع أو الهجرة .وهذا
ً
لـيــس ح ــا .ث ــم يــذهــب امل ـه ــاج ــرون إل ــى دول
ال تريدهم وهــم ال يــريــدون أن يكونوا فيها
ً
أصــا لكن ال خيار لديهم .واآلن نكرر نفس
الدوامة في أفغانستان.
■ه ـن ــاك تــوق ـعــات ب ــان ــدالع اض ـط ــراب ــات سـيــاسـيــة
واجتماعية حــول العالم فــي الفترة املقبلة خاصة
مع زيــادة أسعار الغذاء والطاقة وظهور متحورات

جديدة .هل أثرت الظروف التي يمر بها العالم حاليًا
من جفاف وتصحر وتغيرات مناخية على إنتاج
الغذاء؟ وكيف تمكن محاربة ذلك؟
ق ـبــل ف ـت ــرة وجـ ـي ــزة ،وص ـل ــت أس ـع ــار ال ـغ ــذاء
خصوصًا الـحـبــوب ،إلــى أعلى مستوى لها
منذ  10سـنــوات .آخــر مــرة كانت لدينا مثل
هذه األسعار املرتفعة كانت في األعوام 2010
 .2011كما وصلت أسعار النفط إلــى أعلىمستوياتها خالل السنوات السبع األخيرة،
ولكن عادت لتنخفض ،إذ يلعب «أوميكرون»
على هذا الجانب ،وأضافت قوة الدوالر إلى
كل ذلك.
ولـكــن املـهــم هـنــا هــو أن املــوضــوع ال يتعلق
ب ــارت ـف ــاع األسـ ـع ــار ف ـق ــط .وم ــا الـ ــذي يعنيه
ارتفاع األسعار؟ قد يكون ارتفاعها جيدا أو

■ وهــل يعني ذلــك ّأن هناك عــدة عوامل وراء أزمة
الغذاء العاملية؟
نعم نحن ال نتحدث عــن عــامــل واح ــد ،وهو
ارتـفــاع أسـعــار ال ـغــذاء ،بــل عــدد مــن العوامل
اإلضــاف ـيــة كــانـخـفــاض ف ــي ال ــدخ ــل وارت ـف ــاع
نسبة التضخم .وكل هذا ليس بشكل مؤقت
لشهر أو شهرين بل مستمر منذ فترة .وهذا
االس ـت ـمــرار بــارتـفــاع أس ـعــار ال ـغــذاء والنفط
بسبب الخلل في سلسلة التوريد يزيد من
اإلشكاليات .وال يؤثر على األفراد فحسب بل
علينا فــي «برنامج األغــذيــة العاملي».
حتى ّ
مل ــاذا؟ ألن ـنــا أيـضــا نـشـتــري الـطـعــام وأشـيــاء
أخـ ـ ــرى ل ـت ـقــدي ـم ـهــا ل ـل ـم ـح ـتــاجــن ،ونـعـتـمــد
كــذلــك عـلــى سلسلة الـتــوريــد ونــواجــه نفس
التحديات.
ف ــي عـ ــام  ،2020ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن ال ـجــائ ـحــة،
تمكنا من تقديم املساعدات الغذائية لــ116
مليون شخص حول العالم .وكان هذا أعلى
رقــم منذ تأسيسنا قبل  60عــامــا .ونحتاج
لكال األمرين :الوصول اآلمن واملال وال يمكن
االستغناء عن ّ
أي منهما.
■ وص ـفــت ف ــي أح ــد تـصــريـحــاتــك أس ـع ــار ال ـغــذاء
ّ
العالية بأنها «الصديق الجديد» للجوع .وقلت ّإن
األس ـعــار العالية لـلـغــذاء أصبحت مكونًا إضافيًا
للثالثي القاتل -التغير املناخي والنزاعات وكورونا،
فهل يمكن تقديم مساعدات في دول تواجه حروبًا
ً
أصال كسورية وأفغانستان واليمن؟
ً
إذا أخذنا أفغانستان مثال هناك  23مليون
ش ـخــص م ــن أصـ ــل ق ــراب ــة أربـ ـع ــن مـلـيــونــا
يواجهون أزمــة حــادة وبحاجة ملساعدات.
وهـ ــذا ل ــم ي ـب ــدأ م ــع اس ـت ـي ــاء ط ــال ـب ــان على
الحكم وســط آب /أغسطس ،بــل كــان هناك
قرابة  13مليون أفغاني بحاجة ملساعدات

اتصاالت

صنعاء ـ محمد راجح

ع ــاش الـيـمــن أرب ـع ــة أي ــام ف ــي عــزلــة تــامــة عن
العالم الخارجي بعد توقف مفاجئ لخدمة
االتصاالت واإلنترنت شمل معظم محافظات
الـبــاد الـتــي عــاش سكانها فــي جحيم وقلق
وتــوتــر لــم يعهدوه منذ سـنــوات ،بعد قصف
طـيــران التحالف لشبكة اإلنترنت الرئيسية
ف ــي مـحــافـظــة ال ـح ــدي ــدة غ ــرب ــي ال ـب ــاد أو ما
يسمى بالبوابة اإللكترونية.
وع ــادت خــدمــات اإلنـتــرنــت إلــى حــد كبير في
اليمن ،يوم الثالثاء ،بعد انقطاع استمر أربعة
أيـ ــام ع ـقــب ال ـض ــرب ــات ال ـجــويــة ال ـتــي ألـحـقــت
أضــرارا بالبنية التحتية لالتصاالت .وقالت
وزارة االت ـصــاالت التابعة لجماعة الحوثي
املتحالفة مع إيران إن الخدمات عادت في كل
املحافظات بعد إصالح أولي.
فزع قطاعات األعمال

دب فزع كبير على أثر العزلة في قطاعات املال
واألع ـمــال والـبـنــوك ،بعدما توقفت حركتها

عن العمل مع تعطل حركة التحويالت املالية
لعدم وجود شبكة إنترنت ،إضافة إلى تكبد
شركات خسائر فادحة في مختلف املجاالت
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة والـ ـتـ ـج ــاري ــة واالس ـت ـث ـم ــاري ــة
وتقنيات املعلومات واألعمال املعتمدة بشكل
كلي على شبكة االتصاالت واإلنترنت.
وت ـح ــول ــت ص ـن ـع ــاء وم ـع ـظ ــم املـ ـ ــدن الـيـمـنـيــة
إلــى مناطق أشـبــاح مــع تــزامــن تــوقــف خدمة
االتـصــاالت وشبكة اإلنترنت بشكل كلي مع
أزمات انعدام الوقود وتأثيراته على قطاعات
أخرى مثل انقطاع التيار الكهربائي لساعات
ً
خصوصا في فترات املساء كما لوحظ
طويلة
ذلـ ــك ف ــي ال ـع ــاص ـم ــة ال ـي ـم ـن ـيــة ص ـن ـع ــاء ال ـتــي

خسائر كبيرة للبنوك
وقطاعات األعمال
والتجارة

تعتمد بنسبة كبيرة على الكهرباء التجارية
منذ نحو خمسة أع ــوام ،بعكس مــدن أخــرى
م ـثــل ع ــدن ف ــي ج ـن ــوب ال ـي ـمــن ال ـت ــي تـغــذيـهــا
محطات الكهرباء الحكومية.
املـهـنــدس املـتـخـصــص فــي تقنية املـعـلــومــات
مروان الشوافي ،يؤكد لـ«العربي الجديد» ،أن
مــا جــرى يمثل استهدافا لالقتصاد الرقمي
في اليمن والــذي أصبح يشكل أهمية كبيرة
في االقتصاد الوطني ونمو وتطور قطاعات
األعمال واالستثمار.
ويضيف أن ذلك يقوض توجهات اليمن رغم
كــون البالد في وضعية حــرب وصــراع مدمر
منذ سبع سنوات ،في التحول نحو االقتصاد
الرقمي.
وي ـب ـل ــغ ع ـ ــدد األف ـ ـ ـ ــراد امل ـس ـت ـخ ــدم ــن لـشـبـكــة
اإلنـ ـت ــرن ــت فـ ــي ال ـي ـم ــن حـ ــوالـ ــي  6.3مــايــن
مـسـتـخــدم وف ــق ب ـيــانــات إح ـصــائ ـيــة ص ــادرة
مطلع العام  ،2021مقارنة بحوالي  3.2ماليني
مـسـتـخــدم ع ــام  ،2014م ــا يـشـيــر إل ــى ارت ـفــاع
نسبة مستخدمي اإلنترنت بصورة كبيرة.
كما يصل عدد مشتركي خدمة اإلنترنت ذات
النطاق العريض «الحزمة العريضة» إلى 623
ألــف مشترك بزيادة قدرها  350ألــف مشترك
مقارنة بعام .2014
وكان اليمن قد عاش أجواء مماثلة في نفس
هــذه الـفـتــرة مــن شهر يـنــايــر /كــانــون الثاني
من العام  ،2020لكنها أقــل حــدة من الصدمة
الراهنة ،بعد خروج  %80من شبكة اإلنترنت
عــن الـخــدمــة بسبب تـعــرض الـكــابــل البحري
(ف ــالـ ـك ــون) ل ــان ـق ـط ــاع ف ــي قـ ـن ــاة ال ـس ــوي ــس،
لتستمر األزمــة ملــدة أسبوع وتسبب خسائر
قدرها خبراء بأكثر من  8مليارات ريال.
أيام عصيبة

التحويالت المالية تعطلت لمدة  4أيام (فرانس برس)

«في مــوازاة البحث مع حلفائنا وشركائنا واملنظمات اإلنسانية في
سبل حل األزمة اإلنسانية ،سنواصل اعتماد دبلوماسية قائمة على
النظر إلى األمور بال أي أوهام مع طالبان في ما يتعلق بمخاوفنا وبما
تقتضيه مصلحتنا بأن تكون أفغانستان مستقرة وتحترم حقوق
اإلنسان وجامعة» لكل األطراف املحليني .ووصف ممثلون عن طالبان
محادثات تاريخية يجرونها مع دبلوماسيني غربيني في أوسلو ،أول
ّ
من أمــس ،وتتركز على األزمــة اإلنسانية التي تشهدها أفغانستان،
ّ
بأنها «إنجاز بحد ذاته».

%30

وصــــــــل مــــــا أنـــفـــقـــتـــه
الحكومات حــول العالم
عــلــى الــجــائــحــة الصحية
وتداعياتها في األشهر الـ
 18األولــى بعد بدء انتشار
فيروس كورونا إلى قرابة
 %30مــن الناتج المحلي
اإلجمالي العالمي ،حسب
عارف حسين.

%28

ارتــفــعــت أســعــار الــغــذاء
وخــاصــة الــحــبــوب ،بنسبة
 %28خالل عام  2021وهي
أعــلــى مستوى لها منذ
 10سنوات ،حسب األغذية
والــزراعــة (الــفــاو) التابعة
لألمم المتحدة .وساهم
ارتفاع أسعار الغذاء في
زيادة أوسع نطاقا للتضخم
حول العالم.

إن ـســان ـيــة ق ـبــل ذل ـ ــك .ل ـك ــن ،ع ـنــدمــا خــرجــت
الــواليــات املـتـحــدة (ودول غــربـيــة) وجمدت
األرصدة ،وفعلت مثلها املؤسسات الدولية
ك ــال ـب ـن ــك الـ ــدولـ ــي ف ـ ــإن األثـ ـ ــر ال ـ ـفـ ــوري ك ــان

م ـت ـعــددًا .ف ـجــأة لــم يـعــد ممكنا دف ــع مقابل
الخدمات ،وفقد الكثيرون عملهم وغيرها.
وعـلــى الــرغــم مــن أن ه ــذا ح ــدث فــي الغالب
في مناطق املــدن ،إال أن الكثيرين يدعمون
عائالتهم وأقاربهم في األريــاف كذلك .كما
أنه حدث فجأة دون سابق إنذار تقريبا .فما
ّ
الحل اآلن؟ وعلينا أن نتذكر أن هذا يحدث
في أماكن وألشخاص ال توجد لديهم شبكة
داع ـم ــة تـحـمـيـهــم .ن ـحــن ن ـت ـحــدث ع ــن دول ــة
فقيرة .مما أدى إلــى تحول األمــر وبسرعة
إلى أزمة ملحة .والحظنا كذلك هبوط قيمة
العملة األفـغــانـيــة مـقــابــل الـ ــدوالر إذ وصــل
ص ــرف ال ـ ــدوالر إل ــى  125أفـغــانـيــة (العملة
املـحـلـيــة) بـعــدمــا ك ــان ح ــوال ــي  70أفـعــانـيــة
مقابل الدوالر قبل األزمة.
ولـلـتــذكـيــر ف ــإن أفـغــانـسـتــان كــذلــك تـسـتــورد
الكثير وهذا يزيد من العبء .أضف إلى هذا
فــإن أفغانستان تواجه أزمــة جفاف ،واحــدة
مــن أكـبــر مــوجــات ال ـج ـفــاف ،وه ـنــاك الشتاء
الـقــاســي .إذا هــي جملة مــن التحديات التي
تــواج ـه ـهــا الـ ـب ــاد .م ــؤخ ــرا الح ـظ ـنــا بـعــض
التحرك في ما يخص املساعدات اإلنسانية
وال ـع ـق ــوب ــات ،والح ـظ ـن ــا أن هـ ــذا س ــاع ــد في
ً
«ت ـع ــاف ــي» ال ـع ـم ـلــة امل ـح ـل ـيــة ق ـل ـيــا إذ وصــل
سـعــر ال ـص ــرف إل ــى  105أف ـغــان ـيــة .ول ـكــن ما
هــي تبعات عــدم التحرك؟ عــدم استقرار في
املنطقة ،وه ــذا يعني جـنــوب ووس ــط آسيا.
وسيكون هناك موجات هجرة أكبر ولجوء
ونــزوح داخلي .ورأينا ما حدث على حدود
بـيــاروسـيــا وأزمـ ــة الــاج ـئــن ه ـنــاك .وأكـثــر
مــا يقلقني هــو مــا ال ــذي تبقى عـنــد الـنــاس
ملجابهة واقـعـهــم؟ هــل سـنــرى ارتـفــاعــا أكبر
للفقر وتبعات أخرى؟
واألمــر ال يختلف عنه في سورية أو اليمن.
وعلينا أن نتعلم أن الفعل ورد الفعل ليس
بالضرورة في نفس املكان .إذا حدث شيء ما
ولــم نقم بمعالجته فــإن تبعاته قد تتخطى
ذلك املكان .وملاذا ال نفكر بطريقة كونية على
الــرغــم مــن أنـنــا نعلم أنـنــا غير منفصلني ال
جغرافيا وال اقتصاديا.
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

معاشات

اليمن تحت صدمة العزلة :انقطاع اإلنترنت يشلّ األسواق
دب فزع كبير في ظل
عجز قطاعات المال
واألعمال والبنوك عن
التواصل مع العمالء
واألسواق ،بعدما
توقفت حركتها عن
العمل النقطاع اإلنترنت
على إثر الضربات الجوية
لطيران التحالف ،األمر
الذي تسبب لها في
خسائر فادحة
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قال مواطنون وتجار ورجال أعمال لـ«العربي
الجديد» إنهم عاشوا أياما عصيبة مع توقف
اإلنترنت وبقائهم في منازلهم ال يستطيعون
الخروج إلى أعمالهم وممارسة حياتهم التي
اعتادوا عليها.
ويقول مسؤول االتصال واإلعــام في الغرفة
التجارية املركزية بأمانة العاصمة صنعاء،
أحمد حسن ،لـ«العربي الـجــديــد» إن القطاع
ال ـت ـجــاري ال ـخــاص تــأثــر بـشـكــل كـبـيــر بــأزمــة
تــوقــف اإلنـتــرنــت وتعطلت كثير مــن األعـمــال
وال ـش ــرك ــات وامل ــؤس ـس ــات ب ــال ــذات ت ـلــك الـتــي

المغرب أمام تحدي
معالجة ملف التقاعد

يـتـطـلــب عـمـلـهــا اس ـت ـخ ــدام شـبـكــة اإلن ـتــرنــت
واملــرت ـب ـطــة ب ـمــؤس ـســات وش ــرك ــات خــارجـيــة
مماثلة.
ويـشـيــر حـســن إل ــى أن كـثـيـرًا م ــن مــؤسـســات
القطاع التجاري الخاص في اليمن ال تمتلك
أي ب ــدائ ــل كـمــا يــاحــظ ف ــي بـعــض امل ـصــارف
وم ــؤسـ ـس ــات األع ـ ـمـ ــال األخـ ـ ـ ــرى .وت ـس ـت ـخــدم
ق ـطــاعــات أع ـم ــال وب ـعــض امل ـص ــارف شبكات
إنـتــرنــت فضائي وهــو غير مـتــاح لــأفــراد أو
لكثير من مؤسسات املال واألعمال والشركات
الرتفاع تكاليفه.
وتتميز شبكات اإلنترنت التي يطلق عليها
«واي ماكس» بالسرعة العالية والعمل على
عدة أنــواع من الشبكات نظرا ملرونة معايير
أدوات التشغيل والحماية األمنية العاملية.
املــوظــف فــي إح ــدى شــركــات األع ـم ــال ،ماجد
صــاح ،يقول لـ«العربي الـجــديــد» ،إنــه فضل
الـبـقــاء فــي مـنــزلــه وع ــدم ال ــذه ــاب إل ــى العمل
والـجـلــوس عـلــى املـكـتــب ب ــدون الـقـيــام بمهام
عمله الـيــومــي لـعــدم وج ــود إنـتــرنــت ،إضــافــة
إلـ ــى ص ـعــوبــة ال ـت ـن ـقــل ب ـس ـبــب أزم ـ ــة ال ــوق ــود
وانخفاض عــدد حافالت النقل العاملة التي
أصبحت ال تــزيــد على عــدد أصــابــع الـيــد في
مدينة واسعة مترامية األطراف وتعيش فيها
كتلة سكانية كبيرة من مختلف املحافظات
اليمنية.
أمــا العامل فــي مجال البرمجة اإللكترونية،
محمد عباس ،فيوضح لـ«العربي الجديد»،
أن ك ـث ـي ـرًا م ــن األعـ ـم ــال وال ـخ ــدم ــات الـيــومـيــة
للمواطنني أصبحت ال تقدم إال عبر اإلنترنت،
لــذا فــإن هناك أضــرارا بالغة لحقت بشريحة
واسـ ـ ـع ـ ــة م ـ ــن ال ـي ـم ـن ـي ــن جـ ـ ـ ــراء م ـ ــا ي ـع ـت ـبــره
اس ـت ـهــدافــا مل ـن ـشــأة مــدن ـيــة بــالـقـصــف بـهــدف
تدميرها وتعطيلها.

الرباط ـ مصطفى قماس

عقاب جماعي

يـعـيــش الـيـمــن صــراعــا كـبـيــرا بــن الـسـلـطــات
املـعـنـيــة الـتــابـعــة لـ ــوزارة االت ـص ــاالت وتقنية
امل ـع ـلــومــات ال ـخــاض ـعــة ل ـس ـي ـطــرة الـحــوثـيــن
بسبب ظاهرة اإلنترنت الفضائي في اآلونة
األخيرة في عدد من املدن اليمنية ،األمر الذي
أدى إل ــى تــدخــل ه ــذه الـسـلـطــات وتـحــذيــرهــا
املتواصل من لجوء بعض مالك الشبكات إلى
االنترنت الفضائي ،ملا له من أثار كارثية على
االقتصاد الوطني ،حسب الحوثيني.

(فرانس برس)

تباطؤ
اقتصاد تونس

توقع البنك الدولي تباطؤ نمو االقتصاد المحلي في تونس ،خالل كامل العام ،2021
وسط قلق متزايد من زيادة نسب البطالة .وذكر البنك في تقرير صادر خالل وقت متأخر،
أول من أمس ،أن ارتفاع البطالة عبء على أي تعاف اقتصادي للبالد.

يـتـجــه امل ـغــرب نـحــو مــواصـلــة إص ــاح أنظمة
التقاعد في سياق متسم بالتخوف من تراجع
احـتـيــاطــاتـهــا فــي املـسـتـقـبــل ،عـلـمــا أن ــه كانت
طــرحــت فــي الـســابــق ف ـكــرة تجميع صـنــاديــق
املوظفني الحكوميني وصناديق األج ــراء في
الـقـطــاع ال ـخ ــاص .ووف ــق أرق ــام حـكــومـيــة فقد
وصل عدد املساهمني في صناديق التقاعد في
العام ما قبل املاضي إلى  4.5ماليني شخص،
بانخفاض بنسبة  4.1في املائة ،مقارنة بعام
 ،2019وهو ما يعزى إلى تأثر سوق العمل في
القطاع الخاص بتداعيات الجائحة .ويصل
ع ــدد املـسـتـفـيــديــن مــن م ـعــاشــات الـتـقــاعــد في
املغرب إلى  1.5مليون شخص 69.4 ،في املائة
منهم مـتـقــاعــدون ،و 30.6فــي املــائــة مــن ذوي
الحقوق املمثلني في األرامل واليتامى.
والحـظــت الهيئة الوطنية ملراقبة التأمينات
واالحـتـيــاط االجتماعي ،أن الوضعية املالية
ألنظمة التقاعد اإلجبارية ،سجلت عجزا في
حـ ــدود  1.17مـلـيــار دوالر ف ــي ال ـع ــام م ــا قبل
املاضي ،مقابل  765مليون دوالر في .2019
وكانت الحكومة شرعت في إصالح الصندوق
املغربي للتقاعد فــي  ،2016حيث عمدت إلى
الـ ــزيـ ــادة ف ــي م ـســاه ـمــات ال ــدول ــة واملــوظ ـفــن
الحكوميني املدنيني والــرفــع التدريجي لسن
اإلحالة إلى التقاعد من  60إلى  63عاما.
غير أن ثمة من يدعو إلى املضي بشكل أكبر في
إصالح نظام تقاعد املوظفني الحكوميني ،فقد
ذهبت وزيــرة االقتصاد واملالية ،نادية فتاح
العلوي ،عند تــرؤس مجلس إدارة الصندوق
املغربي للتقاعد أخيرا ،إلى أهمية االنخراط
في املرحلة الثانية إلصالح منظومة التقاعد
عبر إرساء القطب العمومي.
فــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،يــؤكــد الـعـضــو الـســابــق في
ال ـل ـج ـن ــة ال ـف ـن ـي ــة إلص ـ ـ ــاح الـ ـتـ ـق ــاع ــد ،مـحـمــد
ال ـهــاكــش ،ل ــ«ال ـعــربــي ال ـج ــدي ــد» ،أن مــوضــوع
ُ
اإلص ـ ــاح ق ــد ط ـ ــرح ف ــي إط ـ ــار ل ـج ـنــة وطـنـيــة
ت ـفــرعــت ع ـن ـهــا ل ـج ـنــة ف ـن ـيــة م ــن أجـ ــل تـصــور
الـسـيـنــاريــوهــات فــي هــذا ال ـصــدد ،غير أنــه لم
ُيكشف عن الخيارات التي سيسلكها املغرب،
إال من كان مطالبا بالتوجه نحو إحداث نظام
تقاعد حكومي وآخر يهم القطاع الخاص.

وي ـ ـشـ ــدد الـ ـه ــاك ــش عـ ـل ــى أنـ ـ ــه يـ ـت ــوج ــب ع ــدم
التركيز فقط على الجوانب ذات الصلة بعجز
صناديق التقاعد من أجل التوجه نحو اتخاذ
ق ــرارات يمكن أن تــؤثــر على الـقــدرة الشرائية
للمتقاعدين في املستقبل.
ويـعـتـبــر الـعـضــو الـســابــق فــي الـلـجـنــة الفنية
إلص ــاح الـتـقــاعــد أن إص ــاح أنـظـمــة التقاعد
يـجــب أال يـقـتـصــر عـلــى رف ــع س ــن الـتـقــاعــد أو
الــزيــادة في املساهمات التي تستحضر فقط
ت ــوازن الصناديق ،بــل يجب استحضار عدم
خلق متقاعدين فقراء في املستقبل.
ووص ــل ع ــدد املــوظـفــن العموميني فــي الـعــام
املاضي إلــى  570769شخصا مقابل 566718
شخصا في العام قبل املاضي ،حيث لم يعرف
ال ـع ــدد ارت ـفــاعــا مـلـحــوظــا ف ــي ال ـع ـشــرة أع ــوام
األخ ـيــرة ،إذ أن عــددهــم بــدأ فــي الـتــراجــع منذ
 2016بفعل اللجوء إلــى التعاقد فــي التعليم
وزيادة عدد املحالني إلى التقاعد.
وي ـف ـيــد ت ـقــريــر ص ـ ــادر ع ــن وزارة االق ـت ـصــاد
واملــال ـيــة ح ــول املـ ــوارد الـبـشــريــة فــي الوظيفة
ال ـح ـك ــوم ـي ــة ،بـ ــأن ن ـس ـبــة ال ــوظ ــائ ــف ال ـت ــي تــم
حذفها نتيجة اإلحالة إلى التقاعد ،تمثل 78
في املائة من الوظائف التي حذفت في العشرة
أع ــوام األخ ـيــرة .ودأب ــت الحكومة فــي األع ــوام
األخيرة على التشديد على املستوى املرتفع
ألج ــور املــوظ ـفــن ،قـيــاســا بــالـنــاتــج اإلجـمــالــي
املـ ـحـ ـل ــي ،حـ ـي ــث وص ـ ـلـ ــت بـ ـع ــد األخـ ـ ـ ــذ ب ـعــن
االع ـت ـبــار مـســاهـمــات ال ــدول ــة بــرســم الـتـقــاعــد
وأنظمة االحتياط االجتماعي إلى  12.26في
املائة ،أي  13مليار دوالر.
ويتجلى أن مبلغ مساهمات املوظفني املدنيني
وم ـســاه ـمــات ال ــدول ــة املـشـغـلــة ف ــي الـصـنــدوق
امل ـغــربــي لـلـتـقــاعــد ،بـلــغ  2.7مـلـيــار دوالر في
 ،2020فــي الــوقــت الــذي وصلت فيه معاشات
التقاعد املوزعة إلى  3.5مليارات دوالر.
وكـ ــان رئ ـيــس الـحـكــومــة عــزيــز أخ ـن ــوش ،نبه
ب ـم ـنــاس ـبــة م ـ ــرور م ــائ ــة ي ـ ــوم ع ـل ــى تـنـصـيــب
حكومته إلــى أن صناديق التقاعد ستعاني
مــن عجز فــي أفــق الستة أع ــوام املقبلة ،إذا لم
يبادر إلى اإلصالح .وأكد أن الظرفية املرتبطة
بتداعيات الجائحة ،ال تساعد مباشرة هذا
النوع من اإلصــاحــات ،غير أنه شدد على أن
ذلك لن يمنعه من التصدي لهذا املشكل.
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رؤية

مال وسياسة
يتعمق الفساد في الكثير من الدول العربية ،إذ استغلت السلطات جائحة
فيروس كورونا لتزيد االنتهاكات واالستبداد ،وفق تقرير صادر عن منظمة
الشفافية الدولية ،التي لفتت إلى سيطرة قلة من األشخاص على األعمال
واإلعالم ،فضال عن استغالل النزاعات الطويلة في ترسيخ الفساد

بيع القطاع العام ...
للشعب
شريف عثمان

كورونا

يضعف النزاهة

 17دولة عربية ضمن البلدان
األكثر فسادًا في العالم
لندن ـ العربي الجديد
عدنان عبد الرزاق

أظ ـه ــر ت ـقــريــر مـنـظـمــة الـشـفــافـيــة
الــدول ـيــة عــن الـفـســاد فــي الـعــالــم،
أن  17دول ــة عربية ج ــاءت ضمن
َّ
ال ـب ـل ــدان األكـ ـث ــر فـ ـس ــادًا ،إذ ل ــم ت ـت ـخــط حد
النقاط الفاصل بني «األكثر فسادًا» و«األكثر
ن ــزاه ــة» ،م ـش ـيــرا إل ــى أن الـكـثـيــر م ــن ال ــدول
اسـتـغـلــت جــائـحــة ف ـيــروس ك ــورون ــا كغطاء
لالنتهاكات ،حتى أن البلدان التي نجحت
فــي إقــامــة أنـظـمــة حـكــومـيــة جــديــدة تعاني
من تراجع الديمقراطية ،مثل تونس ،فضال
عــن تسبب الـنــزاعــات العنيفة طويلة األمــد
فــي بـلــدان مثل ســوريــة واليمن فــي تصاعد
ال ـف ـس ــاد .ول ــم يـقـتـصــر اس ـت ـغــال الـجــائـحــة
ع ـل ــى الـ ـ ـ ــدول ال ـع ــرب ـي ــة وإن ـ ـمـ ــا امـ ـت ــد األمـ ــر
إل ــى دول ديـمـقــراطـيــة ،إذ أث ــرت اإلج ـ ــراءات
الـتــي اتخذتها ال ــدول ملــواجـهــة الــوبــاء على
املساءلة ،وفقًا ملؤشر مدركات الفساد لعام
 2021ال ـصــادر ،أمــس الـثــاثــاء ،عــن املنظمة
الدولية.
وسقطت الواليات املتحدة للمرة األولى ،من
قائمة ال ــدول الـ ــ 25األكـثــر نــزاهــة فــي العالم
وفــق مــؤشــر مــدركــات الـفـســاد ،الفـتــا إلــى أن
السيطرة على الفساد ســاءت فــي  %86من
الـبـلــدان الـتــي شملها املــؤشــر فــي السنوات
العشر املاضية .ومن بني القضايا التي كان
لها دور فــي تصنيفات املــؤشــر خــال العام
امل ــاض ــي ،اس ـت ـخ ــدام ب ــرن ــام ــج ب ـي ـغــاســوس،
الذي ارتبط بالتجسس على نشطاء حقوق
اإلنـ ـس ــان وال ـص ـحــاف ـيــن وال ـس ـيــاس ـيــن في
جميع أنحاء العالم.
ويصنف املؤشر  180دولة ومنطقة .ويصدر
مـنــذ ع ــام  ،1995وي ـتــم حـســابــه بــاسـتـخــدام
 13م ـص ــدرًا مختلفا لـلـبـيــانــات ال ـتــي تــوفــر
تصورات عن فساد القطاع العام من رجال
األع ـم ــال وخ ـب ــراء ال ـ ــدول ،وتـشـمــل امل ـصــادر
البنك الدولي واملنتدى االقتصادي العاملي
وشركات املخاطر واالستشارات الخاصة.
ويعتمد املؤشر في تصنيفه على نقاط من
صفر للدول «األكثر فسادًا» إلى « 100األكثر
ن ــزاه ــة» .ووف ــق رص ــد ل ــ«ال ـعــربــي الـجــديــد»
من خالل بيانات املؤشر لم تنجح  17دولة
ع ــرب ـي ــة ف ــي تـ ـج ــاوز م ـس ـت ــوى الـ ـ ـ  50نـقـطــة
الفاصلة فــي التصنيف ،إذ ج ــاءت سورية
ليس فقط في ذيل الدول العربية وإنما في
آخر القائمة العاملية كذلك بترتيب  178من
إجمالي  180دولــة بعد أن حصلت على 13
نقطة فـقــط فــي املــؤشــر مـتــراجـعــة عــن الـعــام
املاضي الذي حصلت خالله على  14نقطة.
وجــاءت الصومال في نفس ترتيب سورية
بحصولها على  13نقطة ،يليها اليمن في
الترتيب  174بحصوله على  16نقطة ،ثم
ليبيا باملركز  172بني الدول إذ حصلت على
 17نقطة فقط ضمن املؤشر.
وجاء السودان في الترتيب  164عامليًا بـ20
نقطة ،وجــزر القمر باملركز  164بــ 20نقطة،
ال ـع ــراق  157ب ـ ــ 20نـقـطــة ،لـبـنــان بــالـتــرتـيــب
 154بـحـصــولــه عـلــى  24نـقـطــة ،موريتانيا
باملركز  140ب ــ 28نقطة ،جيبوتي  128بــ30
نقطة ،مصر  117بحصولها على  33نقطة،
الـجــزائــر  117ب ــ 33نقطة ،املـغــرب بالترتيب
 87بـحـصــولــه عـلــى  39نـقـطــة ،الـبـحــريــن 78
ب ــ 42نـقـطــة ،الـكــويــت  73ب ــ 43نـقـطــة ،تونس
فــي الترتيب  70بحصولها على  44نقطة،
األردن في املركز  58بحصوله على  49نقطة.
وج ـ ــاءت  3دول عــرب ـيــة ف ـقــط ف ــي تصنيف
الدول األكثر نزاهة تصدرتها اإلمارات التي
جاءت في املركز الـ 24عامليا بحصولها على
 69نقطة من إجمالي  100نقطة ،تليها قطر
فــي الترتيب  31عامليًا بحصولها على 63
نقطة ،ثم السعودية في املركز  52بـ 53نقطة،
وسلطنة عمان في الترتيب  56بـ 52نقطة.
وفي تعليق له على تقرير منظمة الشفافية
الدولية ،يقول املحلل االقتصادي السوري،
علي الشامي لـ«العربي الجديد» إن تراجع
سـ ــوريـ ــة فـ ــي م ـ ــؤش ـ ــرات م ـ ــدرك ـ ــات ال ـف ـس ــاد
وت ــذي ـل ـه ــا ال ـق ــائ ـم ــة «ح ــال ــة ط ـب ـي ـع ـيــة» بـعــد
ت ـف ـشــي ج ـم ـيــع أشـ ـك ــال الـ ـفـ ـس ــاد ،م ــن رش ــى
وتهريب وتجاوز قوانني ،وعدم شفافية في
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أسوأ نتائج لدول الحروب

حصلت أكثر من  %70من دول المنطقة على درجــات أقل من 50
نقطة الفاصلة بين البلدان «األكثر فسادًا» و«األكثر نزاهة» ،إذ سجلت
الدول التي مزقتها الحروب أسوأ
النتائج ،وهي سورية بحصولها
على  13نقطة ،واليمن  16نقطة،
سجل لبنان
وليبيا  17نقطة .كما
ّ
مستوى له منذ عام 2012
أدنى
ً
بحصوله على  24نقطة ،إذ أشارت
منظمة الشفافية الدولية إلى ّ
أن
منطقة الشرق األوســط وشمال
أفريقيا تجسد مخاطر الفساد
أي تقدم.
السياسي التي تمنع ّ
متظاهر يرفع علم لبنان يحمل توقيعات المحتجين على الفساد (فرانس برس)

االنتخابات ،ألن منظمة الشفافية الدولية،
تـ ــأخـ ــذ هـ ـ ــذا الـ ـج ــان ــب ب ــالـ ـحـ ـسـ ـب ــان ،خ ــال
تصنيفها السنوي.
ويـشـيــر ال ـشــامــي إل ــى أن س ــوري ــة تــراجـعــت
مــن املرتبة  144عــام  2012إلــى املرتبة 159
عـ ــام  ،2014ل ـت ـتــوالــي االن ـخ ـف ــاض ــات حتى
وصـلــت إل ــى الـتــرتـيــب  178مـنــذ ع ــام ،2017
ول ـك ــن املـخـتـلــف ف ــي س ــوري ــة ،بـ ــرأي املـحـلــل
الشامي ،هو ضلوع الدولة بعمليات الفساد
وقيادتها ،وهذا مختلف عن أي دولة أخرى،
ألن قـطــاع األع ـمــال فــي الــدولــة تــاشــى بعد
التفقير والتهجير.
ويضيف« :نظام بشار األسد وضع يده على
أموال وشركات املستثمرين ورجال األعمال،
وط ـ ـ ــاول ذلـ ــك ح ـت ــى اس ـت ـث ـم ــارات خــارج ـيــة
وم ـن ـهــا خـلـيـجـيــة ،بـيـنـمــا يـسـتـمــر ف ــي دفــع
املستثمرين إلــى الهجرة إذ تشير تقديرات

إل ــى أن أك ـثــر م ــن  47مـسـتـثـمــرا رح ـل ــوا إلــى
مصر فقط».
ووجـ ـ ـ ــدت م ـن ـظ ـمــة ال ـش ـف ــاف ـي ــة ال ــدولـ ـي ــة أن
الـ ـبـ ـل ــدان الـ ـت ــي ت ـن ـت ـهــك الـ ـح ــري ــات امل ــدن ـي ــة
باستمرار تسجل درج ــات أقــل على مؤشر
مدركات الفساد .ويؤدي التراخي بمحاربة
الفساد إلى تفاقم انتهاكات حقوق اإلنسان
وت ـق ــويــض الــدي ـم ـقــراط ـيــة ،م ـمــا يـ ــؤدي إلــى
ن ـشــوء حـلـقــة م ـفــرغــة ،وم ــع ت ــآك ــل الـحـقــوق
والـ ـح ــري ــات وت ــراج ــع ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة ،يحل
االس ـت ـبــداد مـحـلـهــا ،مـمــا يسهم فــي ارتـفــاع
مستويات الفساد.
وقالت ديليا فيريرا روبيو ،رئيسة منظمة
الشفافية الدولية إن «حقوق اإلنسان ليست
مجرد شيء ُيستحسن أن يكون موجودًا في
جهود مكافحة الفساد ،فالنهج االستبدادي
يدمر الضوابط والتوازنات املستقلة ويجعل

وثائق باندورا
تدفع كندا للتراجع
كشف مؤشر مــدركــات الفساد الصادر
عن منظمة الشفافية الدولية ،أمس ،أن
وثــائــق بــانــدورا ،التي نشرها االتحاد
ال ــدول ــي لـلـمـحـقـقــن ال ـص ـحــاف ـيــن ،في
أكتوبر/تشرين األول من العام املاضي،
أظهرت أن كندا «مركز للتدفقات املالية
غ ـيــر املـ ـش ــروع ــة ،م ـمــا ي ــؤج ــج ال ـف ـســاد
الـ ـع ــاب ــر لـ ـلـ ـح ــدود فـ ــي ج ـم ـي ــع أنـ ـح ــاء
املنطقة وال ـعــالــم» .وأش ــار املــؤشــر إلــى
تراجع كندا ثــاث نقاط إلــى  74نقطة،
ومرتبتني إلى املركز  13عامليًا ،مشيرا
إل ــى أن ـه ــا «ت ـش ـهــد زيـ ـ ــادة ف ــي مـخــاطــر
الرشوة والفساد في مجال األعمال».
وج ـ ـ ــاءت كـ ـن ــدا ض ـم ــن  27دولـ ـ ــة ح ــول
ال ـعــالــم ،سـجـلــت أدنـ ــى درجـ ــة لـهــا منذ
عــام  ،2012بجانب أستراليا ،بلجيكا،
بـ ــوت ـ ـسـ ــوانـ ــا ،جـ ـ ـ ــزر ال ـ ـق ـ ـمـ ــر ،قـ ـب ــرص،

دوم ـي ـن ـي ـكــا ،إس ــوات ـي ـن ــي ،هـ ـن ــدوراس،
هـنـغــاريــا ،إســرائ ـيــل ،لـبـنــان ،ليسوتو،
منغوليا ،هولندا ،نيكاراغوا ،النيجر،
نـيـجـيــريــا ،ال ـف ـل ـبــن ،ب ــول ـن ــدا ،صــربـيــا،
سلوفينيا ،جنوب السودان ،سويسرا،
تايالند ،تركيا وفنزويال.
في املقابلّ ،
حسنت  25دولــة درجاتها
بـشـكــل م ـل ـحــوظ ف ــي ال ـس ـن ــوات الـعـشــر
املــاضـيــة ،شملت أفـغــانـسـتــان ،أنـغــوال،
أرمينيا ،النمسا ،بيالروسيا ،الصني،
س ــاح ــل ال ـ ـعـ ــاج ،إس ـت ــون ـي ــا ،إث ـيــوب ـيــا،
الـ ـي ــون ــان ،غ ــوي ــان ــا ،إي ـط ــال ـي ــا ،الت ـف ـيــا،
مــولــدوفــا ،ميانمار ،نيبال ،بــاراغــواي،
الـسـنـغــال ،سيشيل ،كــوريــا الجنوبية،
ت ـنــزان ـيــا ،تـيـمــور ال ـشــرق ـيــة ،أوكــران ـيــا،
أوزبكستان ،وفيتنام.
(العربي الجديد)

وثائق بنادورا أظهرت أن كندا مركز للتدفقات المالية غير المشروعة (فرانس برس)

جـهــود مكافحة الـفـســاد تعتمد على أهــواء
النخبة» .وأضافت أن «ضمان قــدرة الناس
على التحدث بحرية والعمل بشكل جماعي
إلخـضــاع السلطة للمساءلة يمثل الطريق
خال
الوحيد املستدام للوصول إلى مجتمع ٍ
مــن ال ـف ـســاد» .ووف ــق املـنـظـمــة الــدول ـيــة ،فــإن
هناك استغالال مستمرا من قبل الحكومات
لجائحة فيروس كورونا ،من أجل تقويض
حقوق اإلنسان والديمقراطية ،ما يؤدي إلى
تــدهــور أكـثــر حــدة فــي جميع أنـحــاء العالم
ف ــي املـسـتـقـبــل .وبـيـنـمــا كــانــت ش ـعــوب دول
الربيع العربي تطمح إلى النزاهة والعدالة
االجتماعية ضمن الشعارات التي رفعتها،
إال أن تقرير منظمة الشفافية ُالدولية يشير
إل ــى أن «الـفـســاد الـسـيــاســي املـمـنـ َـهــج ُيعيق
التقدم عبر املنطقة ويزيد تفاقم انتهاكات
ح ـ ـقـ ــوق اإلن ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــان» .وذكـ ـ ـ ـ ــرت املـ ـنـ ـظـ ـم ــة أن

 3دول عربية فقط
جاءت ضمن البلدان
األكثر نزاهة
«الوعود الطامحة في التجديد التي طالب
بها الــربـيــع الـ ُعــربــي منذ عــام  ،2011فشلت
ُ
فــي أن تــؤتــي أك ـل ـهــا ،حـتــى أن تـلــك الـبـلــدان
ال ـت ــي ن ـج ـحــت ف ــي إق ــام ــة أن ـظ ـمــة حـكــومـيــة
ج ــدي ــدة ت ـعــانــي م ــن ت ــراج ــع الــدي ـم ـقــراط ـيــة
ف ـي ـهــا ،ال سـيـمــا ت ــون ــس (ح ـص ـلــت ع ـلــى 44
نـقـطــة م ــن  100نـقـطــة ف ــي م ــؤش ــر م ــدرك ــات
الـفـســاد)» .وأش ــارت إلــى تداعيات النزاعات
العنيفة وطويلة األمد في بلدان مثل سورية

أميركا خارج قائمة
الـ 25األولى

واليمن ،كما جــاءت جائحة كــورونــا لتزيد
انتهاكات حقوق اإلنسان في املنطقة .وقالت
ك ـنــدة ح ـتــر ،امل ـس ـت ـشــارة اإلقـلـيـمـيــة لـلـشــرق
األوس ــط وشـمــال أفريقيا ملنظمة الشفافية
الدولية« :تناضل املنطقة لتحقيق أي نتائج
م ـل ـمــوســة ف ــي ال ـك ـف ــاح م ــن أجـ ــل الـشـفــافـيــة
وح ـقــوق اإلن ـســان والـ ُـديـمـقــراطـيــة فــي ضــوء
ال ـف ـس ــاد ال ـس ـيــاســي امل ـس ـت ـش ــري ف ــي الـ ــدول
الـعــربـيــة» .وأض ــاف ــت« :ل ــم يـتـحـ ّـســن الــوضــع
بشكل ملحوظ منذ عــام .2012
فــي أي بلد
ٍ
فــال ـن ـخــب ال ـس ـيــاس ـيــة وامل ـص ــال ــح ال ـخــاصــة
تـتـجــاوز الـصــالــح ال ـعــام ،امل ـ ّـرة تلو األخ ــرى،
لتحقيق مصالحها وتكريس االستبداد».
وس ـلــط الـتـقــريــر ال ـض ــوء عـلــى ل ـب ـنــان ،ال ــذي
س ـج ــل أدن ـ ـ ــى م ـس ـت ــوي ــات ــه ال ـت ــاري ـخ ـي ــة فــي
مــؤشــر م ــدرك ــات ال ـف ـســاد .لـيـتــزامــن ذل ــك مع
بيان للبنك الدولي ،أمس ،قال فيه إن كساد

االق ـت ـص ــاد ال ـل ـب ـنــانــي «مـ ــن تــدب ـيــر ق ـي ــادات
ال ـن ـخ ـبــة ف ــي ال ـ ـبـ ــاد» ،م ـش ـيــرا إلـ ــى أن ذلــك
ّ
«يعرض االستقرار والسلم االجتماعي في
ال ـب ــاد لـلـخـطــر عـلــى املـ ــدى ال ـط ــوي ــل» .وب ــدأ
انـ ــزالق لـبـنــان إل ــى االن ـه ـيــار املــالــي فــي عــام
 ،2019نتيجة ســوء إدارة اإلن ـفــاق الضخم،
م ـم ــا ت ـس ـب ــب فـ ــي ارتـ ـ ـف ـ ــاع ال ـ ــدي ـ ــون ،وش ـلــل
سـيــاســي م ــع تـنــاحــر الـفـصــائــل املـتـنــافـســة،
وامتناع املقرضني األجانب عن إنقاذ البالد
ما لم يتم إجراء إصالحات.
وي ـص ـنــف ال ـب ـنــك ال ــدول ــي األزم ـ ــة ف ــي لـبـنــان
ض ـمــن أش ــد األزمـ ـ ــات عــامل ـيــا م ـنــذ منتصف
الـقــرن الـتــاســع عـشــر ،حيث دم ــرت بـلـدًا كان
ُي ـن ـظــر إل ـي ــه ســاب ـقــا ع ـلــى أنـ ــه م ــرك ــز ل ـل ـثــراء
والليبرالية في الشرق األوســط قبل انــدالع
الحرب األهلية بني عامي  1975و.1990
وقــال س ــاروج كــومــار جها ،املــديــر اإلقليمي

تضارب مصالح في المغرب
الرباط ـ مصطفى قماس

طالبت الجمعية املغربية ملحاربة الــرشــوة،
بوضع آليات ملواجهة تضارب املصالح في
الــدولــة ،وإع ــادة طــرح مشروع قانون تجريم
اإلثراء غير املشروع ،الذي سحبته الحكومة
الحالية من البرملان.
تأتي تلك املطالب بعدما أشار تقرير منظمة
الشافية الدولية حول مؤشر مدركات الفساد
ّ
لعام  2021أن املـغــرب جــاء فــي املــركــز  87من
 180دولة عبر العالم ،إذ حصل على  39نقطة

م ــن  100ن ـق ـطــة ،وه ــو م ــا اع ـت ـبــره ع ــز الــديــن
اقـصـبــي ،عـضــو الجمعية املـغــربـيــة ملحاربة
ال ــرش ــوة «أمـ ـ ـرًا ال ي ــدع ــو ل ــارتـ ـي ــاح» .وق ــال
ّاقصبي في مؤتمر صحافي ،أمس الثالثاء،
ً
إنه يجب محاربة تضارب املصالح ،متسائال
حــول مــدى توفر اإلرادة السياسية ملحاربة
الفساد واملفسدين.
ب ـ ـ ـ ـ ــدوره ،ق ـ ــال أح ـ ـمـ ــد ال ـ ـبـ ــرنـ ــوصـ ــي ،رئ ـي ــس
ّ
الجمعية املغربية ملحاربة الــرشــوة ،إن عدم
تقدم املغرب في مؤشر مدركات الفساد على
م ــدى عـشــرة أعـ ــوام ،يـعــزى إل ــى ع ــدم تطبيق

بورصة نيويورك (فرانس برس)

ق ــال ــت مـنـظـمــة ال ـش ـفــاف ـيــة ال ــدول ـي ــة إن
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة سـقـطــت م ــن قائمة
الــدول ال ــ 25األولــى في مؤشر مدركات
الـ ـفـّ ـس ــاد لـ ـع ــام  2021لـ ـلـ ـم ــرة األولـ ـ ــى
«ألن ـهــا تــواجــه هجمات مستمرة على
االنـتـخــابــات ال ـحــرة والـنــزيـهــة ،ونـظــام
تمويل حمالت غامضًا».
واسـ ـتـ ـق ــرت ال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة ،عـنــد
مستوى  67نقطة الذي سجلته في عام
 2020بعد تراجع على مــدار السنوات
األخـ ـي ــرة ،لـتـحـصــل ع ـلــى ال ـتــرت ـيــب 27
عامليًا.
وت ـ ـعـ ــادلـ ــت ال ـ ــدنـ ـ ـم ـ ــارك ونـ ـي ــوزيـ ـلـ ـن ــدا
وفـنـلـنــدا فــي املــركــز األول بــرصـيــد 88
ّ
نـقـطــة ل ـك ــل م ـن ـهــا .ول ــم يـتـغـيــر رصـيــد
أول دولـ ـ ـت ـ ــن ،ب ـي ـن ـم ــا ارت ـ ـفـ ــع رص ـي ــد
فنلندا بثالث نقاط .واحتلت النرويج
وسـ ـنـ ـغ ــاف ــورة والـ ـس ــوي ــد وس ــوي ـس ــرا

وهولندا ولوكسمبورغ وأملانيا باقي
املراكز العشرة األولى ،واحتلت اململكة
املـتـحــدة املــركــز ال ـحــادي عـشــر برصيد
 78ن ـق ـط ــة .ويـ ـظ ــل املـ ـت ــوس ــط ال ـعــاملــي
ملؤشر مدركات الفساد دون تغيير عند
 43درجــة للعام العاشر على التوالي،
ويسجل ثلثا البلدان أقل من  50درجة،
وفــق تقرير منظمة الشفافية الدولية،
الـ ـص ــادر أم ـ ــس ،والـ ـ ــذي اط ـل ـعــت عليه
«العربي الجديد».
ومـ ـن ــذ ع ـ ــام  ،2012شـ ـه ــدت  23دولـ ــة
انخفاضًا ملحوظًا في مؤشر مدركات
ال ـ ـف ـ ـسـ ــاد ،بـ ـم ــا ف ـ ــي ذل ـ ـ ــك اق ـ ـت ـ ـ ّصـ ــادات
متقدمة .ولـفــت التقرير إلــى أن ــه حتى
بني الديمقراطيات ،شهد العقد املاضي
تــراج ـع ــا ف ــي ج ـه ــود م ـكــاف ـحــة الـفـســاد
وحقوق اإلنسان.
(العربي الجديد)

لـ ـ ــدائـ ـ ــرة املـ ـ ـش ـ ــرق ف ـ ــي الـ ـبـ ـن ــك ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــي ،إن
ّ
املتعمد
«اإلن ـك ــار املـتـعـ ّـمــد فــي ظــل ال ـك ـســاد
ِّ
ُيخلف أضــرارًا طويلة األمــد على االقتصاد
واملـجـتـمــع» ،مضيفا« :بـعــد م ــرور أكـثــر من
عــامــن على األزم ــة املــالـيــة ،لــم ُي ـحـ ِّـدد لبنان
بعد مسارًا يتسم باملصداقية للوصول إلى
التعافي واالستقرار االقتصادي واملالي».
وقــال دانييل إريكسون ،الرئيس التنفيذي
ملنظمة الشفافية الــدولـيــة« :فــي السياقات
االسـ ـتـ ـب ــدادي ــة ح ـي ــث ت ـق ــع ال ـس ـي ـط ــرة عـلــى
الحكومة واألع ـمــال واإلع ــام فــي أي ــدي قلة
من األشخاص ،تظل الحركات االجتماعية
هــي الضابط األخـيــر للسلطة» ،معتبرا أن
«الـقــوة التي يمتلكها املعلمون ،وأصحاب
املـتــاجــر ،وال ـطــاب ،واألش ـخــاص الـعــاديــون
من جميع مناحي الحياة هي التي ستؤدي
في النهاية إلى تحقيق املساءلة».

تظاهرة في الرباط ضد قرار حكومي بفرض لقاح كورونا (فرانس برس)

القانون في العديد من القطاعات ،متسائال
حــول أسـبــاب سحب قــانــون مـحــاربــة اإلث ــراء
غير املـشــروع مــن البرملان مــن قبل الحكومة
ّ
ال ـحــال ـيــة .وأش ـ ــار إل ــى أن ه ـنــاك ال ـعــديــد من
ال ـقــوانــن الـتــي ج ــرى تجميدها فــي األع ــوام
األخيرة ،بينما هناك قوانني تتسم بالضعف
مثل القانون الخاص بحماية املبلغني.
ّ
وت ـش ـيــر ال ـت ـق ــدي ــرات إلـ ــى أن ال ـف ـس ــاد يكلف
االقتصاد الوطني حوالي  5مليارات دوالر
س ـن ــوي ــا .ووف ـ ــق ال ـه ـي ـئــة ال ــوط ـن ـي ــة ل ـل ـنــزاهــة
ّ
والوقاية من الــرشــوة ومحاربتها ،فــإن هذه
األرق ـ ــام تـمـثــل م ــا ب ــن  %2و %5م ــن الـنــاتــج
اإلجمالي املحلي.
ّ
ويؤكد خبراء اقتصاد أن الفساد يعد معوقًا
ل ـل ـن ـم ــو ،إذ ي ـش ـجــع الـ ـقـ ـط ــاع غ ـي ــر الــرس ـمــي
واقتصاد الــريــع ،ويؤثر في قــدرات الفاعلني
االق ـت ـصــاديــن ويـ ــؤدي إل ــى ضـعــف الـنـشــاط
وانتشار البطالة.
وت ـشــدد الهيئة الــوطـنـيــة لـلـنــزاهــة والــوقــايــة
ّ
من الرشوة ،على أن بناء الثقة في االقتصاد
ّ
ال ي ـم ـكــن أن يـتـحـقــق إل ع ـبــر تـحـجـيــم بــؤر
الفساد وآث ــاره السلبية على التنمية ،الفتة
إلى ضــرورة دعم الحوكمة وقواعد النزاهة،
الـلـتــن ت ـعــدان ركـيــزتــن حــاسـمـتــن مــن أجــل
سيادة دولة القانون.
ّ
لكن تقرير منظمة الشفافية الــدولـيــة ،أشــار
إل ـ ــى نـ ـق ــاط أخ ـ ــرى غ ـي ــر ت ـ ـضـ ــارب امل ـص ــالــح
والرشوة ،منها قانون الطوارئ ،الذي لفتت
ّ
إلى أنه لم يقتصر على حرمان املواطنني من
ّ
والتجمع وحرية التعبير
حقهم في التنقل
ُ
فحسب ،بــل اســتـخــدم أيـضــا كغطاء قانوني
الستهداف منتقدي الحكومة واملدافعني عن
حقوق اإلنسان الذين تحدثوا عن سوء إدارة
البلد لجائحة فيروس كورونا.

زمن تتعرض فيه الكثير من الحكومات ألزمات مالية ،اختارت
في ٍ
الحكومة املصرية الطريق السهل ،فأعلنت قبل فترة نيتها بيع أكثر
من عشرين شركة قطاع عام ،وإن لم تنفذ حتى اآلن إال بيع شركة
واحــدة ،وتأجلت الشركات األخــرى ربما بسبب ظــروف الجائحة،
أو ألسباب أخرى لم يتم اإلعالن عنها ،وما زالت أنباء البيع املزمع
تسبب األوجاع للكثيرين من أبناء الوطن.
وبخالف بضع وعشرين شركة أعلنت الحكومة نيتها بيعها ،سواء
لسد عجز موازنة أو موازنات ،أو إليقاف الخسائر التي تحققها تلك
ً
الشركات كما تقول الحكومة ،أو أمال في اجتذاب بعض الدوالرات
مــن املستثمرين األج ــان ــب ،كــانــت حـكــايــات ال ـص ـنــدوق الـسـيــادي،
الذي تحال إليه ملكية األراضــي واألصــول املصرية ،ليتم عرضها
عـلــى املـسـتـثـمــريــن األج ــان ــب فـيـمــا يـصـفــه امل ـســؤولــون املـصــريــون
بمشروعات «شراكة مع مستثمرين ومطورين» ،وكأن ذلك ال يمثل
بيعًا بأي صورة من الصور.
وبينما كانت وسائل اإلعالم املصرية تبشرنا بأخبار عرض مجمع
التحرير الواقع وسط القاهرة في واحدة من تلك العمليات ،ثم فوز
التحالف األمـيــركــي اإلم ــارات ــي بصفقة تـطــويــره ،كــانــت الصحافة
األميركية تتحدث عن تجربة رائدة مللكية الشركات ،تخص شركة
بــابـلـيـكــس صــاحـبــة سـلـسـلــة م ـحــات الـبـقــالــة «ال ـســوبــر مــاركــت»
الشهيرة.
تحقق الشركة األميركية التي أنشأت قبل أكثر من تسعني عامًا،
ً
وتمتلك  1300مـحــا فــي األراضـ ــي األمـيــركـيــة وتـسـتـحــوذ واليــة
فلوريدا وحدها على  800منها ،هوامش ربحية تفوق ما يحققه
عمالقان من هذه النوعية من املحالت وهما كروغر وألبرتسونز،
ولديها ميزانية قوية تكاد تخلو من الديون ،وتدعمها نقدية تقدر
بنحو ملياري دوالر ،واستثمارات تتجاوز قيمتها  13مليار دوالر.
ويرجع املحللون أسباب قــوة الشركة إلــى هيكل ملكيتها الفريد،
إذ تستحوذ عائلة جنكينز التي أسستها على ما يقرب من %20
من قيمتها اإلجمالية التي تقدر حاليًا بنحو  45مليار دوالر ،بينما
يمتلك الجزء املتبقي موظفو الشركة وأعضاء مجلس إدارتها ،وال
يتم التعامل على أسهما في البورصة األميركية أو في أي بورصة
أخرى.
واعـتـبــر اقـتـصــاديــون هــذا الـنــوع مــن امللكية يمثل أحــد أب ــرز أنــواع
الرأسمالية التقدمية فــي عصرنا الـحــالــي ،حيث يكون الـعـمــال ،ال
املستثمرون ،هم الفائزون.
توظف الشركة ما يقرب من  225ألف موظف وعامل ،يمتلك 205
آالف منهم أسهمًا فيها ،ويتم منح املوظفني كل عام نسبة من أرباح
الشركة فــي صــورة أسـهــم ،كما يمكنهم شــراء أسهم إضافية إن
أرادوا.
وسمح هذا النظام إلدارة الشركة بدفع رواتــب للموظفني تقل عما
يحصل عليه مــوظـفــو الـشــركــات املـنــافـســة ،إال أن تملك املوظفني
لــأسـهــم ي ـعــوض ه ــذا ال ـن ـقــص ،وف ــي أغ ـلــب األح ـي ــان يـتـسـبــب في
حصولهم على دخل أعلى من موظفي الشركات األخرى.
وتسيطر بابليكس على ســوق محالت البقالة الكبيرة فــي واليــة
فلوريدا الغنية وال ينافسها هناك أحد ،ولم تطور خدمات التوصيل
لديها كما فعلت أغلب الشركات خالل عامي الجائحة ،كونها تمتلك
محالت كبيرة رائعة تجعل من زيارتها متعة حقيقية لكل أفــراد
األسرة.
الرئيس التنفيذي للشركة حاليًا هو تود جونز الذي بدأ عمله فيها
من أول السلم موظفًا صغيرًا ،ليمضي فيها أكثر من أربعة عقود،
ثم ليكون أول رئيس تنفيذي لها من خارج عائلة جنكينز املؤسسة.
وبسبب قضاء كل حياته العملية في الشركة ،وتملكه أسهمًا فيها،
يحصل جونز على راتــب سنوي منخفض مقارنة بنظرائه لدى
الشركات األخرى ،لم يتجاوز  3.6ماليني دوالر في عام .2020
ورغم أن إيــرادات الشركة في عام  2021قدرت بنحو  3.5مليارات
دوالر ،يقل راتب جونز عما تحصله بعض بطالت تطبيق تيكتوك
في الواليات املتحدة في العام.
ً
وتمثل الشركة العريقة نموذجًا وطنيًا جميال لدى األميركيني ،إذ
أسسها الشاب جــورج جنكينز عندما كــان عمره  23سنة .رهن
جنكينز بستان برتقال تمتلكه عائلته في فلوريدا ليفتح متجر
أحالمه الــذي كــان يحتوي على وسائل الراحة مثل تكييف الهواء
في الوالية الحارة أغلب فترات العام ،واألبواب األوتوماتيكية ،وعلب
االحتفاظ باألطعمة املجمدة ،واألرضـيــات سابقة التجهيز ،وكلها
كانت نادرة في ذلك الزمان .ووضع جنكينز أجهزة لقياس الوزن
أمام متجره ،كعنصر جذب للمستهلكني في وقت لم تتوفر فيه هذه
األجهزة في الكثير من البيوت.
أعجبتني مـتــاجــر بابليكس حــن زرت ـهــا لـلـمــرة األولـ ــى ،وأبـهــرنــي
ت ـن ــوع امل ـن ـت ـجــات ف ـي ـهــا وع ـب ـقــريــة أسـ ـل ــوب الـ ـع ــرض ،ف ــي صـنــاعــة
شديدة التنافس ،يقوم أسلوب التسويق األساسي فيها على منح
الخصومات وضغط هوامش الربحية ،إال أن ذلــك لم يقلل ربحية
الـشــركــة ،واسـتـمــرت فــي تحقيق هــوامــش ربحيتها املــرتـفـعــة ،بل
وزيادتها بمرور الوقت.
تــذكــرت الـشــركــات الـتــي تــرغــب الحكومة املـصــريــة فــي بيعها عند
قــراءتــي عــن بابليكس وهـيـكــل امللكية فـيـهــا ،وســرحــت بــأفـكــاري
فتخيلت الحكومة املصرية تعلن عن بيع شركاتها التي ترغب في
التخلص منها للعاملني فيها وللمستثمرين املصريني ،وتفتح باب
املساهمة فــي مـشــروع تطوير مجمع التحرير أمــام املــواطـنــن ،مع
املشاركة في األرباح ،وتسمح ملجموعة من رجال األعمال املصريني
بمشاركة العاملني فــي تملك مجمع الـحــديــد والـصـلــب قبل البدء
الفعلي في تصفيته وبيع األصول اململوكة له.
تتعامل الواليات املتحدة وأوروبا والدول املتقدمة مع تملك العاملني
حصة في الشركات التي يعملون فيها على أنه أحد أفضل الوسائل
لتقليل التفاوت في الدخول ،ورفع مستوى معيشة العمال ،وزيادة
حرصهم على إنجاح الشركات التي يعملون فيها .وفي عام ،2018
وظفت الشركات اململوكة للعاملني فيها  17مليون عامل أميركي،
أو ما يقرب من  %12من القوى العاملة في أميركا.
نـعــم يستطيع امل ـصــريــون ش ــراء ال ـشــركــات املـصــريــة الـتــي ترغب
الحكومة في بيعها ملستثمر أجنبي ،ويمكن للعاملني تملك نصيب
من الشركات التي يعملون بها ،ويمكنهم بعد ذلك اختيار مجلس
اإلدارة الذي يمثلهم ،فتكون مصلحة صاحب العمل والعامل واحدة،
ويستفيد العامل من نجاح العمل.
أليس هذا أفضل من انتظار املستثمر الخليجي ،مع تقديم التنازل
ً
بعد اآلخــر ،أمــا في الحصول على العملة األجنبية ،بينما تــزداد
األغالل املوضوعة في معاصمنا ومعاصم األجيال القادمة صالبة.
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في دولة «الشين بيت»
أنطوان شلحت

يحيل التحقيق الصحافي الذي يشغل ّ
عدة فئات من الرأي العام في إسرائيل ً
حاليا،
ُ
وكشف فيه عن استخدام الشرطة برنامج التجسس «بيغاسوس» التابع لشركة
ّ
الهجومية  NSOالختراق هواتف املواطننيُ ،يحيل ،من ضمن أمور أخرى،
السايبر
ُ
ّ
إلــى ظــاهــرة تـجــذر العمل البوليسي غير املــراقــب ،وال ــذي يحظى بشرعية رسمية
تحليالت إسرائيلي ٍة صرفة تؤكد أن
ومجتمعية .ومن غير العسير العثور حتى على
ٍ
بحريات أساسي ٍة ّ
ّ
تخص
املس
عملية
الحصيلة الناجزة ملثل هذا العمل هي رسوخ
ٍ
الفرد ،وتقويض مبادئ ديمقراطية للنظام وقواعد سيادية للدولة.
وعلى سبيل النمذجة ،في عام  2012نشرت أريئيال شدمي ،وهي ضابطة شرطة
سابقة ،كتابها «بــاد محروسة ،بولسة وسياسة األمــن الشخصي» ،اعتبر األول
من نوعه الذي يتناول بصورة نقدية عمل جهاز الشرطة في إسرائيلّ .
ويبي ،من
ّ
ثاقب ،كيف تتسلل األجهزة الشرطية ،بصورة تدريجية وعميقة ،إلى
خالل
ٍ
تحليل ٍ
ّ
نسيج الحياة االجتماعية والسياسية في دولة االحتالل ،وذلك تحت مظلة «متطلبات
ّ
األمن الداخلي» التي ّ
تسوغ إخضاع الحياة العامة والخاصة ألنظمة الرقابة والتحكم
ّ
بشكل آخــذ باالتساع .ويستعرض التغييرات الـحــادة في أشكال العمل البوليسي
ٍ
ومهمات أجهزة حفظ األمن الداخلي ،وما يرافق ذلك من استخدام صارم واستفزازي
لـلـصــاحـيــات واألجـ ـه ــزة ،خـصـ ً
ـوصــا فــي كــل مــا يتعلق بـسـلــوك نـشـطــاء الـيـســار،
والفقراء ،ومهاجري العمل ،ومــن وضــع املشكالت االجتماعية في إطــار التهديدات
االستراتيجية .كما يبحث الكتاب في ظهور أجهزة جديدة لحفظ األمن ّ
وتطورها ،مثل
شركات الحراسة الخاصة ،والشرطة البلدية والجماهيرية ،وذلك في نطاق عمليات
خصخصة العمل البوليسي ومهمات حفظ األمن .وتأتي املؤلفة على ما يجري من
ً
ظاهريا باسم القانون
نقل لصالحيات األمن العام إلى مؤسسات وأطر تجارية تعمل
ً
وأحيانا خارج القانون ،ما ُينتج حالة من الالمساواة على مستوى األمن الشخصي
واألم ــن الـعــام ،وخصوصا بالنسبة للمجموعات السكانية الضعيفة ،وبــاألســاس
الحيز العام من ّ
النساء والـعــرب ،ويـحـ ّـول ّ
ً
مفتوحا للجميع
حيز ُيفترض أن يكون
إلى مجموعة من الحيزات مفتوحة أمام مجموعات قوية وموصدة أمام مجموعات
ً
أخــرى .وليست ّالدولة وحدها املسؤولة عن هذه الحصيلة أو الصيرورة ،بل أيضا
مجتمعها ،كما تدل على ذلك حقيقة أن «اليوم العاملي للحفاظ على خصوصية الفرد»
وحمايته من أشكال التنصت واملراقبة ومن االعتداء على خصوصيته (يصادف يوم
 28يناير /كانون الثاني من كل عام) ،والذي أحيته منظمات حقوقية وحركات شعبية
عديدة في العالمّ ،
بصمت شبه مطبق في إسرائيل ،باستثناء هذا التحقيق الذي
مر
ٍ
ّ
أظهر محاوالت املؤسسة اإلسرائيلية الرامية إلى توسيع الصالحيات املخولة لها في
ّ
بالتنصت ورصد املواطن في حياته العامة.
كل ما يرتبط
ّ
ُ
ّ
ّ
حتى اآلن ،كان مثل هذا املوضوع يبرر بذرائع أمنية .وإلى حد كبير ،تجنبت أغلب
املنظمات الحقوقية اإلسرائيلية ّ
التطرق إليه ،كغيره من مواضيع لها ترابط تشابكي
مــع األمــن ،على غــرار عــدم إثــارة جمعيات الحفاظ على البيئة اإلسرائيلية قضية
املفاعالت النووية اإلسرائيلية بخالف مثل هذه الجمعيات في دول أخرى ،ما يعكس
ّ
شتى ّ
تحولت إلى
ممارسات
طبيعة عسكرة املجتمع اإلسرائيلي وأمننته ،ويوضح
ٍ
ما يشبه معطيات غير ُمفكر فيها أو مسكوت عنها.
ّ
ّ
ّ
وكــان املفكر اإلسرائيلي يشعياهو ليبوفيتش ( )1994 -1903أول من تنبأ بأن
تصبح إسرائيل ،بما في ذلك في نطاق التفاعالت داخل «الجماعة اليهودية» نفسها،
دولة أمنية أطلق عليها تسمية «دولة الشني بيت» («الشني بيت» كان االسم املختصر
لجهاز األمن اإلسرائيلي العام الذي أصبح «شاباك») ،تحت وطأة احتالل األراضي
ّ
الفلسطينية في عام  .1967فقد كتب في « :1968في غضون أعوام قليلة ،لن يظل
ّ
شعب مــن املفتشني واملوظفني
نتحول إلــى
هناك عامل أو فــاح يـهــودي .وســوف
ٍ
وأفراد الشرطة واملباحث السرية ..وستغدو إسرائيل دولة شني بيت تصوغ املناخ
العام برمته مع مؤشرات واضحة ّ
تتهدد بالخطر حرياتنا األساسية ،حرية الكالم
والتعبير والتنظيمُ .
ً
وسيمسي الفساد أسطوريا»!

رسالة الخليج إلى لبنان...
فرصة للحوار
وائل نجم

ش ـك ـل ــت زيـ ـ ـ ــارة وزي ـ ـ ــر خ ــارجـ ـي ــة ال ـك ــوي ــت
ب ـ ـيـ ــروت ،أحـ ـم ــد ن ــاص ــر الـ ـصـ ـب ــاح ،األح ــد
( ،)2022/1/23خــرقــا لـنــوع مــن املقاطعة
الخليجية غـيــر املـعـلـنــة لـلـبـنــان .فـلــم يــزر
بـيــروت منذ شـهــور ّ
أي مـســؤول خليجي.
ربـ ـم ــا ك ــان ــت ال ـ ــزي ـ ــارة األخ ـ ـيـ ــرة مل ـس ــؤول
خليجي إلــى لبنان زي ــارة وزي ــر خارجية
قطر ،محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ،في
يوليو /تموز املاضي.
ح ـم ــل الـ ــوزيـ ــر ال ـك ــوي ـت ــي الـ ـ ــذي حــافـظــت
ب ــاده على عــاقــة مقبولة مــع لبنان إلى
امل ـســؤولــن الـلـبـنــانـيــن رس ــال ــة تختصر
وج ـ ـهـ ــة نـ ـظ ــر خ ـل ـي ـج ـي ــة ت ـ ـجـ ــاه لـ ـبـ ـن ــان،
وت ـت ـض ـمــن ب ـض ـعــة ع ـن ــاوي ــن م ـط ـلــوب أن
تلتزم بها الحكومة اللبنانية قبل إعادة
ت ـط ـب ـيــع الـ ـع ــاق ــة بـ ــن ب ـ ـيـ ــروت وك ـ ــل مــن
ال ــري ــاض وأبــوظ ـبــي وال ـكــويــت وامل ـنــامــة،
ّ
سيما الــريــاض بشكل أســاســيّ .أمــا أبــرز
ّ
هذه العناوين أو النقاط التي تحدث عنها
الوزير الكويتي صراحة «رغبة بتطبيق
ّ
سياسة النأي بالنفس ،وأل يكون لبنان
مـنـ ّـصــة ّ
لفظي أو فـعـلــي ،وأن
ألي ع ــدوان
ً
ّ
ّ
ّ
مستقرًا ،آمنا وقويًا ،فقوته
يكون لبنان
هي قـ ّـوة للعرب جميعًا»ّ .أمــا ما تناولته
الصحف عن مضمون هذه الرسالة ،فجاء
فيها املطالبة بالتزام املسار اإلصالحي،
واحـ ـ ـت ـ ــرام م ــؤسـ ـس ــات ال ـ ــدول ـ ــة ،وت ـن ـف ـيــذ
ال ـ ـق ـ ــرارات ال ـع ــرب ـي ــة والـ ــدول ـ ـيـ ــة ،وض ـبــط
الحدود ومنع التهريب ،واحترام سيادة
الدول العربية ،وعدم اتخاذ لبنان ّ
منصة
إلطــاق املــواقــف املعادية للدول العربية،
إلى أمور أخرى.
هـ ــذه ال ـع ـن ــاوي ــن ك ـب ـيــرة وم ـه ـ ّـم ــة وم ـحــور
ال ـخــاف األس ــاس ــي بــن املـمـســك بتالبيب
القرار اللبناني في بيروت وبقية العواصم
ّ
الخليجية وحتى العربية .وبالتالي ،فإن
لـبـنــان ال ــذي يـعــانــي م ــن أزم ــة اقـتـصــاديــة
حـ ّ
ـادة ،ومــن انـســداد فــي األف ــق السياسي،
وم ــن مـشـكــات ع ــدي ــدة يـبـحــث ع ــن حـلــول
ّ
ج ـ ّـدي ــة ل ـل ـخ ــروج م ــن األزم ـ ـ ــة ،أق ــل ــه بعض
املسؤولني فــي مــواقــع الـقــرار يبحثون عن
ُ
تفاهمات يمكن أن تعقد
تلك الحلول في
ٍ
مع صندوق النقد الدولي ،أو مع غيره من
الدول التي يمكن أن تساعد على الخروج

ّ
من األزمة .وبالطبع ،فإن الدول الخليجية
تـ ـتـ ـق ـ ّـدم اهـ ـتـ ـم ــام ــات أولـ ـ ـئ ـ ــك املـ ـس ــؤول ــن
ّ
الـبــاحـثــن ع ــن تـلــك ال ـح ـلــول ،غـيــر أن هــذا
شيء والقرار في تلبية العناوين الــواردة
فــي الــرســالــة الخليجية واالل ـتــزام بـهــا ،إن
ّ
ّ
صحت كلها ،شيء آخر .ومما ورد في هذه
العناوين ما يعتبره بعضهم في بيروت
م ـ ّـس ــا ب ــامل ـح ـ ّـرم ــات ،وت ـح ــدي ـدًا ع ــن تنفيذ
القرارات الدولية ،ومنها قرار مجلس األمن
 1559عن نــزع ســاح حــزب الله .وهــذا في
ّ
ّ
ظل التوازنات القائمة ،وفي ظل املعطيات
ال ـتــي تـحـكــم اإلق ـل ـيــم ،لـيــس مــن الـسـهــل أن
يلتزم به أي طرف أو فريق داخلي.
ّ
وال يعني ذل ــك أن الـفـشــل هــو مــا سيكون
ً
ّ
مصير الرسالة وما تضمنته ،وإنما أوال
رغـبــة خليجية حقيقية بتطبيع العالقة
مــع بـيــروت ،وفـتــح بــاب للنقاش والـحــوار
بحد ذاتــه ُي ّ
ربما حول ّكل شــيء ،وهــذا ّ
عد
ّ
أم ـرًا إيجابيًا يمكن الـبـنــاء عليه ،غير أن
ً
ّ
أي نقاش أو حــوار بشأنه لن يكون سهال
وطريقه مفروشة بالورود.
ّ
قد يكون من مصلحة كل األطــراف إيجاد
الـحـلــول لـهــذه األزمـ ــات وامل ـش ـكــات ،فهي
ّ
تستنزف الجميع ،غير أن األهم يكمن في
كيفية مقاربة األطــراف املعنية في لبنان
ل ـهــذه ال ـفــرصــة ،ب ـهــدف ال ـت ـقــاط األن ـفــاس
وإي ـج ــاد ال ـح ـلــول ل ــأزم ــات ال ـتــي أرهـقــت
كاهل املواطنني ،وباتت ّ
تهدد كيان الدولة
ّ
واملجتمع .األكيد في لبنان أن قسمًا من
الفريق ّاملمسك بجزء من القرار اللبناني
كان يتمنى أن تكون املبادرة بيده ،حتى
ّ
الرسالة الكويتية.
ّ
يؤكد التزامه مضمون ّ
ّ
لكن حال أولئك يقول :كنا نتمنى االلتزام
ّ
ـادالت ْالداخلية ال تسمح بذلك.
لـكــن امل ـعـ
ّ ُ َ
ف ــي ح ــن أن امل ــن ــتـ ـظ ــر ك ـي ــف سـيـتـعــامــل
الـفــريــق اللبناني الــداخـلــي املـعـ ًنــي بهذه
الفرصة ،هل سيرى فيها مناسبة لتطبيع
العالقة بني بيروت وأخواتها من عواصم
الـ ـع ــرب؟ أم س ـي ــرى ف ـي ـهــا ض ـع ـفــا يــدفـعــه
ّ
مزيد من التصلب والعناد وحينها
إلــى ّ ٍ
ّ
متمسكًا بمواقفه الـتــي جنت ما
سيظل
جنته وعلى قاعدة الظفر ملن صبر أكثر؟!
وب ــال ـت ــال ــي ،ي ـت ـجــاهــل الـ ـف ــرص ــة ،ومـعـهــا
ّ
تتحول األم ــور إلــى مزيد مــن التعقيدات
واألزمات التي تستحكم بلبنان؟
(كاتب لبناني)
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ِ
تنته
ثورة  25يناير في مصر لم
علي أنوزال

م ـ ـ ّـرت أمـ ــس ال ــذك ــرى ال ـس ـنــويــة ال ـحــاديــة
عـشــرة ل ـثــورة  25يـنــايــر فــي مـصــر بشكل
غ ـيــر رس ـم ــي .وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن مـحــاولــة
ال ـن ـظــام امل ـص ــري مـحــو ه ــذا ال ـتــاريــخ من
ذاكــرة املصريني ،إال أنه هو نفسه ما زال
مسكونا بكوابيسه ،مرعوبا من ذاكرته.
وامل ـع ــروف فــي عـلــم الـنـفــس أن الــذكــريــات
الجميلة واملؤملة ال تتالشى أبدا ،وبينما
ي ـ ـحـ ــاول اإلنـ ـ ـس ـ ــان اسـ ـت ــرج ــاع األح ـ ـ ــداث
الـجـمـيـلــة ال ـت ــي عــاش ـهــا يـعـمــل ك ــل شــيء
لنسيان تلك املؤملة للتخلص منها ،لكنه
ال يستطيع ذلــك ،ويظل سجينا لذاكرته
الـسـلـبـيــة ال ـتــي ت ـت ـحـ ّـول م ــع م ــرور الــزمــن
إلـ ــى ع ـق ــدة ذن ـ ـ ٍـب ت ــازم ــه ط ـ ــوال ح ـيــاتــه.
وهــذا ما يعيشه النظام املصري املــأزوم،
ّ
فمن العالمات املبكرة على أن هذا النظام
االنـقــابــي مــا زال يـخــاف مــن ذك ــرى ثــورة
ي ـن ــاي ــر م ـح ــاول ـت ــه ش ـ ــراء ص ـم ــت ال ـش ــارع
امل ـصــري ،بــإعــان زي ــادة طفيفة فــي الحد
األدنى لألجور ،وتعهده بتحقيق العدالة
لضحايا قمعه ،فقبيل ذكرى ثورة يناير
تــم اإلع ــان عــن زي ــادة عشرين دوالرا ّ في
الحد األدنى لألجور الذي يبقى متدنيا،
وبالكاد سيعادل  172دوالرا .ومــع ذلــك،
هـ ــذه ال ـ ــزي ـ ــادة ،ح ـت ــى وإن ت ــم تـطـبـيـقـهــا
فــي الـقـطــاع ال ـعــام ،يصعب فــرضـهــا على

كاريكاتير

ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص وال ـق ـطــاع غـيــر املهيكل
الــذي يعيش منه أغلبية املصريني .وفي
ال ـس ـي ــاق ن ـف ـســه ،ديـ ــن ق ـبــل أي ـ ــام ضــابـطــا
شرطة مصريان بقتل خالد سعيد بعد
ق ــراب ــة  12عــامــا عـلــى مـقـتـلــه .ولـلـتــذكـيــر،
خــالــد سـعـيــد ،ال ـشــاب امل ـصــري ال ــذي قتل
فــي مـخـفــر لـلـشــرطــة بــاإلسـكـنــدريــة تحت
الـ ـتـ ـع ــذي ــب ،هـ ــو ب ـص ـي ـغــة أخ ـ ـ ــرى مـحـمــد
بــوعــزيــزي مـصــر ،الـشــاب التونسي الــذي
ّأدى إضــرامــه الـنــار فــي جسده عــام 2010
ّ
تحول
إلــى انــدالع الثورة التونسية ،فقد
ه ــاش ـت ــاغ ال ـت ـض ــام ــن م ـع ــه «ك ـل ـن ــا خــالــد
ّ
محرك للثورة
سعيد» ،قبل  11سنة ،إلى
الـشـبــابـيــة ف ــي م ـصــر ال ـتــي اشـتـعـلــت في
مواقع التواصل االجتماعي ،قبل أن تنزل
إل ــى م ـي ــدان ال ـت ـحــريــر ف ــي ق ـلــب ال ـقــاهــرة،
وتـ ـض ــع حـ ـ ــدا ل ـح ـك ــم ال ــرئـ ـي ــس املـ ـص ــري
السابق حسني مبارك الذي دام ً 29
عاما.
ول ـكــن إذا نـظــرنــا ال ـيــوم إل ــى الـ ـ ــوراء ،إلــى
بــدايــة تـلــك االحـتـجــاجــات غـيــر املسبوقة
ف ــي م ـص ــر والـ ـع ــال ــم الـ ـع ــرب ــي ،ه ــل كــانــت
كــل تلك التضحيات بــا ج ــدوى ،أم أنها
ـات ت ـج ـلــت فـيـمــا
ح ـم ـلــت م ـع ـهــا إيـ ـج ــابـ ـي ـ ٍ
سمي «الربيع العربي»؟ الجواب يختلف
حسب التموقع من الثورة نفسها ،فبينما
يــرى أنـصــارهــا أنـهــا فتحت آفــاقــا كبيرة
للحرية والكرامة والديمقراطية في مصر
وف ــي املـنـطـقــة ال ـعــرب ـيــة ،يـعـتـقــد أع ــداؤهــا

ُ
أنـهــا كــانــت ســتــدخــل الـبــاد فــي حــالــة من
ال ـف ــوض ــى وعـ ـ ــدم االسـ ـتـ ـق ــرار الـ ـ ــذي ك ــان
ّ
سيؤدي إلى خراب البالد وهالك العباد.
ُ
الواقع أن الثورة اغتصبت في سنواتها
األولـ ـ ــى ،وبــال ـتــالــي يـصـعــب ال ـح ـكــم على
مــآالتـهــا الـتــي لــم ُيـتــح لها الــوقــت الكافي
ّ
لتجسدها ،لكن ما هو موجود اليوم هو
االنـقــاب الــذي قضى عليها ،وقــد مضت
اآلن نـحــو ثـمــانــي س ـنــوات عـلــى هيمنته
عـلــى كــل مـنــافــذ الـسـلـطــة فــي م ـصــر ،فهل
واقع املصريني اليوم أفضل مما كان عليه
قـبــل ق ـيــام ثــورتـهــم املـغـتـصـبــة؟ لـقــد أعــاد
االنقالب عقارب الساعة إلى الوراء ،عندما
قـضــى عـلــى حـلــم املـصــريــن بــاخـتـيــار من
يحكمهم بطريقةٍ ديمقراطية ،وأعــادهــم
إلــى العيش تحت نير الدكتاتورية منذ
فرض املشير عبد الفتاح السيسي نفسه
رئيسا على البالد تدوم رئاسته رسميا،
بعد أن ّ
فصل دستورا جديدا على مقاسه،
حتى عــام  ،2024ويمكن أن يقترح نفسه
ل ــوالي ــة ثــال ـثــة تـسـتـمــر ح ـتــى ع ــام ،2030
وربما لواليات أخرى مقبلة!
ّ
مؤكد أن املصريني لم ينزلوا إلى الشوارع
عــام  2011ليخلفوا دكتاتورا بآخر أكثر
قمعا ودموية من سلفه ،كما ّأن مطالبهم
بــالـعـيــش وال ـحــريــة ل ــم تـتـحــقــق ف ــي عهد
مصر
الدكتاتورية الـجــديــدة ،فقد ّع ــادت ّ
ـزورة ومرشح
إلى سنوات االنتخابات املـ

عماد حجاج

يحدث
لو لم
ُ
االنقالب بدعم وتأييد
من أعداء الثورة
في الداخل والخارج
لكنّا اليوم أمام عالم
عربي آخر

اإلجـ ـم ــاع ال ــوط ـن ــي ال ــوح ـي ــد ال ـ ــذي يـفــوز
مــن ال ــدور األول بنسبة تـقــارب  .%99أما
حمالت القمع ضد كل األصــوات املنتقدة
فقد تكثفت طوال السنوات املاضية ،حتى
تحولت مصر إلى أكبر «سجن مفتوح»،
حسب وصــف تـقــاريــر منظمات حقوقية
دولية تعتبر أن وضع الحريات في مصر
اليوم أصبح «أكثر خطورة» من أي وقت
مضى بوجود أكثر من  60ألــف سياسي

عندما يتجدد «داعش»
ويحاول النهوض
عمار ديوب

يوسا
حاشية في مناكفة فارغاس
ّ
عبد اللطيف السعدون

ل ـه ــذه امل ـق ــال ــة مـنــاسـبـتـهــا ف ــي اح ـت ـجــاج
مجموعة من املثقفني واألكاديميني على
تبوؤ الروائي البيروني ،ماريو فارغاس
ّ
يوسا ،الحائز على جائزة نوبل لآلداب
( ،)2010أحد املقاعد الستة الشاغرة في
«األكاديمية الفرنسية» املعنية بحماية
اآلداب واللغة والثقافة الفرنسية ،على
خـلـفـيــة مــواق ـفــه «امل ـت ـطـ ّـرفــة» و«امل ـعــاديــة
ل ـ ـل ـ ـش ـ ـيـ ــوع ـ ـيـ ــة» ،وعـ ـ ـل ـ ــى دعـ ـ ـم ـ ــه زع ـ ـمـ ــاء
اليمني فــي أمـيــركــا الالتينية .ولــم ينس
املـ ـحـ ـتـ ـج ــون اإلش ـ ـ ـ ـ ــارة الـ ـ ــى «املـ ـشـ ـك ــات
األخــاقـيــة الـخـطـيــرة» لـيــوســا ،وارتـكــابــه
واقـ ـ ـع ـ ــة «ت ـ ـه ـ ـ ّـرب ض ــريـ ـب ــي» ف ـض ـح ـت ـهــا
«أوراق باندورا».
ورأوا أن دخ ـ ـ ـ ـ ــول ي ـ ـ ـ ّ
ـوس ـ ـ ــا إل ـ ـ ـ ــى حـ ــرم
األكـ ــادي ـ ـم ـ ـيـ ــة «يـ ـضـ ـف ــي الـ ـش ــرعـ ـي ــة عـلــى
مواقفه التي تضرب عرض الحائط بقيم
الديمقراطية الفرنسية ،وال سيما الحق
في الدفاع عن القضايا العادلة».
وم ــع أن دخـ ــول ي ـ ّ
ـوس ــا إل ــى األكــادي ـم ـيــة
ال ـفــرن ـس ـيــة ل ـيــس م ـك ـسـبــا شـخـصـيــا لــه،
بقدر مــا هــو مكسب لألكاديمية نفسها
ولـفــرنـســا ،ف ــإن مــا قــالــه املـحـتـ ّـجــون عنه
ليس جــديـدًا ،إذ كــان بــدأ حياته يساريًا
وصديقًا للثورة الكوبية ،إال أنه سرعان
مــا انقلب على ذلــك ،وتـحـ ّـول إلــى اليمني
امل ـت ـطـ ّـرف ،مــؤي ـدًا الـسـيــاســات األميركية
املعادية للشعوب .ومن مواقفه املعلومة
ت ـب ــري ــره غـ ــزو الـ ـع ــراق ع ـلــى أس ـ ــاس «أن
الــدكـتــاتــوريــات مــن املستحيل أن تتغير
بـفـعــل ال ــداخ ــل» ،لـكـنــه قـبــل ذل ــك ك ــان من
املعارضني لفكرة الحرب.
وقد زار العراق بعد الغزو بشهور ،وفي
«يــومـيــاتــه» كـتــب «إن ال ًـحــرب األميركية
خـلـفــت أن ـقــاضــا وح ــري ــة لـكـنـهــا الـحــريــة
البربرية التي ّأدت إلــى نهب كل شــيء»،
و«أن خرابًا ضــرب بغداد جعلها مدينة
ش ــدي ــدة ال ـق ـبــح ب ـعــدمــا كــانــت م ــن أجـمــل
املدن العربية» .وقريب من هذا املوقف ما
كتبه بخصوص القضية الفلسطينية،
واعـ ـت ــداده بـكــونــه «صــدي ـقــا إلســرائ ـيــل»،
لـكـنــه دان س ـيــاســات ـهــا ال ـع ـن ـصــريــة ضد

في سجون مصر اليوم ،بينما ّ
برر النظام
قـمـعــه امل ـت ــزاي ــد ل ـكــل م ـعــارض ـيــه بـمــزاعــم
املـحــافـظــة عـلــى «االس ـت ـق ــرار» و«مـكــافـحــة
اإلرهاب»! .أما على الصعيد االقتصادي،
ف ــال ــوض ــع ل ـي ــس ب ــال ـل ــون الـ ـ ـ ــوردي ال ــذي
ّ
يقدمه إعالم النظام ،ويكفي أن نستشهد
بـ ـم ــؤش ــري ــن فـ ـق ــط لـ ـل ــدالل ــة عـ ـل ــى ت ـفــاقــم
ال ــوضـ ـع ــن االقـ ـتـ ـص ــادي واالج ـت ـم ــاع ــي،
األول ه ـ ــو ارت ـ ـ ـفـ ـ ــاع ديـ ـ ـ ــون مـ ـص ــر ال ـت ــي
تجاوزت  137.8مليار دوالر حتى نهاية
يونيو  /حــزيــران املــاضــي ،وذلــك بحسب
بيانات البنك املركزي املصري ،ما يعني
أن الــديــن الـخــارجــي وح ــده أصـبــح يمثل
نحو  %20مــن الناتج املحلى اإلجمالي،
واعـتـمــادات فــوائــده تشكل نحو %33مــن
إجـمــالــي مــوازنــة ال ــدول ــة .أم ــا مــا يوصف
باإلصالحات االقتصادية التي يباشرها
الـنـظــام فـمــا زال ــت ثـمــارهــا بـعـيــدة املـنــال،
ولـ ــن ت ـصــل ب ــالـ ـض ــرورة إلـ ــى ك ــل شــرائــح
املجتمع املصري الذين يعيش نحو %30
منهم أي  30.6مليون نسمة ،وفــق وكالة
اإلح ـص ــاء الـحـكــومـيــة ،تـحــت خ ــط الـفـقــر،
وهؤالء من استهدفهم النظام عندما قرر
رفع الحد األدنــى لألجور لشراء صمتهم
ولو إلى حني!
عندما نزل الشعب املصري إلى الشوارع
وامليادين عام  2011رفعوا شعارا واحدا
هــو «ع ـيــش ،حــريــة ،ك ــرام ــة» ،وبـعــد مــرور

نحو  11سنة لم يتحقق ٌّ
أي من األهــداف
الـثــاثــة لـلـثــورة املـصــريــة ،وال يعني هــذا
أن ه ــذه امل ـطــالــب اخ ـت ـفــت ،وإن ـمــا اختفى
املـ ـط ــالـ ـب ــون بـ ـه ــا ،س ـ ـ ــواء مـ ــن ّ
زج ـ ـ ـ ــوا فــي
ال ـس ـج ــون ،أو م ـمــن أدخ ـل ـه ــم ال ـق ـمــع إلــى
غ ـي ــاه ــب ال ـص ـم ــت ال ــرهـ ـي ــب .ل ـق ــد أص ـبــح
الـ ـن ــاس م ـن ـه ـكــن ،ب ـس ـبــب م ــوج ــة الـقـمــع
التي لم تتوقف ،وثانيا بسبب األوضــاع
االقـتـصــاديــة واالجـتـمــاعـيــة الـتــي ازدادت
ً
ضراوة في السنوات األخيرة.
ّ
لم يؤثر االنقالب على الثورة املصرية عام
 2013على مصر فقط ،وإنما على شعوب
أخـ ــرى ف ــي املـنـطـقــة ،ول ــو ل ــم ي ـح ـ ُـدث ذلــك
االنـقــاب بــدعــم وتأييد ّ مــن أع ــداء الـثــورة
في الداخل والخارج لكنا اليوم أمام عالم
عربي آخر ،ال يشبه عالم الفوضى والدمار
وال ـ ـحـ ــروب وال ـق ـم ــع والـ ـخ ــوف وال ـف ـســاد
واالسـ ـتـ ـب ــداد ال ـ ــذي ت ـع ـيــش ف ـيــه شـعــوب
عربية كثيرة من العراق إلى املغرب ،ومن
سورية إلى اليمن .وكيفما سيكون الحكم
على الـثــورة املصرية ،فهي لم تنتهِ بعد.
ن ـعــم ،تــم قـمـعـهــا ،لكنها لــم تـ ُـمــت ،ألن ما
تـشـهــده دول عــربـيــة قــريـبــة مــن مـصــر أو
تشبهها ،مثل السودان والعراق ولبنان،
وقبل ذلك الجزائر ،مؤشرات تبعث على
الـتـفــاؤل ب ــأن الـشـعــوب الـعــربـيــة مــا زالــت
حية ولم تقل كلمتها األخيرة بعد.
(كاتب وإعالمي مغربي)

ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــن وم ـ ـمـ ــارس ـ ـت ـ ـهـ ــا ال ـق ـت ــل
االنتقائي والتعذيب والسجن ومصادرة
املمتلكات وهدم املنازل .والحقًا في زيارة
ل ــه إل ــى األردن ط ـ ّـور مــوق ـفــه« :ال ـح ــل في
دولتني ،إسرائيل ودولة للفلسطينيني».
يعترف يـ ّ
ـوســا بــأن الخطأ ال ـفــادح الــذي
ارتـكـبــه فــي حـيــاتــه أنــه أصـبــح شيوعيًا،
ولــذلــك تخلى عــن عـضــويـتــه فــي الـحــزب
ال ـش ـيــوعــي ب ـعــد عـ ــام ف ـق ــط« ،ك ـن ــت أفـكــر
أن املــاركـسـيــة هــي امل ـخــرج للبشرية من
الظلم ،لكنني اكتشفت في النهاية أنها
ّ
ومتعصبة
أيديولوجيا مغلقة وطائفية
وتقود إلى الخراب».
وف ــي أم ـيــركــا الــاتـيـنـيــة ،وج ــدت أح ــزاب
ال ـي ـمــن ف ــي ط ــروح ــات ي ـ ّ
ـوس ــا ن ــوع ــا من
الـتـنــاغــم مــع رؤيـتـهــا إل ــى أف ـكــار الـيـســار
وت ـن ـظ ـي ــرات ــه .وب ــال ـط ـب ــع ،ك ـ ــان ه ـ ــذا هــو
الــدافــع ألن تنظم املـعــارضــة الفنزويلية،
زم ــن ال ــزع ـي ــم ال ـي ـس ــاري ه ــوغ ــو شــافـيــز،
ّ
ّ
يتحدث فيها ّ
«التحديات
يوسا عن
ندوة
التي تواجه أميركا الالتينية» كنت أحد
شهودها.
وفي حينها أثــارت مشاركته في الندوة
ضجيجًا كثيرًا ،خصوصًا بعد أن أطلق
هـجــومــه عـلــى الـتـجــربــة الفنزويلية قبل
أن يصل إلى كاراكاس ،إذ وصفها بأنها
«تيار شعبوي خطر ّ
يهدد الديمقراطية
ّ
في أميركا الالتينية ويعيق تطورها»،
ولم يستجب شافيز لطلب أنصاره منع
ّ
يوسا من دخول البالد ،لقناعته أن ذلك
ّ
قــد يـفــســر بــالـعــداء للديمقراطية وملـبــدأ
ح ــري ــة ال ـت ـع ـب ـيــر ،ل ـكــن ي ـ ّ
ـوس ــا ،امل ـع ــروف
ّ
بغرابة أطواره وعشقه املناكفات وتعمده
ّ
إث ــارة الضجيج فــي كــل مـكــان يـحــل فيه،
ّ
وهـ ــو م ــا أك ـ ـ ــده ل ــي ص ـح ــاف ــي ف ـنــزوي ـلــي
ص ــدي ــق ل ــه ،واصـ ــل إطـ ــاق تـصــريـحــاتــه
املـ ـ ـ ـع ـ ـ ــادي ـ ـ ــة ،ح ـ ـتـ ــى وه ـ ـ ـ ــو داخ ـ ـ ـ ـ ــل ق ــاع ــة
الـ ـن ــدوة ،ف ــي مـنــاكـفــة مـنــه لــدفــع حكومة
شافيز إلــى طــرده من الـبــاد ،واستثمار
خـ ـط ــو ٍة ك ـه ــذه ل ـصــال ـحــه ،ل ـكــن الــرئ ـيــس
ال ـف ـنــزوي ـلــي رد ب ـم ـنــاك ـفــةٍ أشـ ـ ـ ّـد ،عـنــدمــا
فــاجــأ يـ ّ
ـوســا بــدعــوتــه إل ــى جـلـســة حــوار
ف ـ ـ ــي الـ ـ ـقـ ـ ـص ـ ــر ال ـ ـ ــرئ ـ ـ ــاس ـ ـ ــي ،يـ ـحـ ـض ــره ــا
م ـف ـكــرون ي ـس ــاري ــون ،إال أن ــه اش ـت ــرط أن

يوسا في
كان
ّ
ارتكاباته المتأرجحة
يعكس فكره
النقدي

يجرى الـحــوار بينه وبــن الرئيس فقط
م ــن دون م ـشــاركــة آخ ــري ــنّ ،
ورد شــافـيــز
بــالـقــول إن ــه رج ــل عـسـكــري ،وإن الـحــوار
ي ـم ـكــن أن ي ـن ـت ـظــم ع ـلــى م ـس ـتــوى رج ــال
الفكر ،مشترطًا على ّ
يوسا أن يعود الى
ب ـ ـ ـ ـ ـ ــاده (الـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــرو) ،وي ـ ـح ـ ـص ـ ــل ع ـل ــى
ً
الــرئــاســة عــن طــريــق االنـتـخــاب أوال ،في
إشـ ــارة س ــاخ ــرة إل ــى خ ـس ــارة ي ـ ّ
ـوس ــا في
االن ـت ـخ ــاب ــات الــرئــاس ـيــة ال ـت ــي ك ــان ــت قد
جرت في بالده.
ومع كل ما قيل ويقال ،يمكن اإلشارة إلى
أن يـ ّ
ـوســا كــان فــي ارتـكــابــاتــه املتأرجحة
يـعـكــس ف ـك ــره ال ـن ـق ــدي ،ب ـعــدمــا أدرك أن
«امل ــاركـ ـسـ ـي ــة» ت ـح ـم ــل «دوغ ـم ــائ ـي ـت ـه ــا»
م ـع ـه ــا ،وسـ ـ ــوف ي ـك ـت ـشــف دع ــاتـ ـه ــا ،فــي
مرحلة ما ،أنها مليئة بالثقوب ،وهذا ما
وصل إليه الحقًا.
ّ
وع ـل ــى أيـ ــة ح ـ ــال ،فـ ــإن يـ ـ ّ
ـوسـ ــا ،وإن ظ ــل
يـغـتــرف مــن الـسـيــاســة ويـكـتــب فـيـهــا ،إال
أنه ،بوصفه روائيًا كبيرًا ،وقد ّ
عد واحدًا
من قلة في هذا املضمار ،فإن ّ
ثمة مسافة
بـيـنــه وب ــن الـنـشــاط الـسـيــاســي املـبــاشــر
تـظــل قــائـمــة ،وه ــو حـتــى فــي سـعـيــه إلــى
ّ
الرئاسة في بلده لم يحاول أن يتخطى
ت ـلــك امل ـس ــاف ــة ،وهـ ــو ال ـق ــائ ــل «ال ـس ـيــاســة
مملكة الـكــذب» ،و«السياسي قد يضطر
للسير بــن الـجـثــث» ،وهــو لــم يكن يريد
ذلك لنفسه!
(كاتب عراقي في كاراكاس)

احتفل الرئيس األميركي السابق ،دونالد
ترامب ،بهزيمة تنظيم الدولة اإلسالمية
(داع ـ ـ ـ ـ ـ ــش) ف ـ ــي  ،2019وف ـ ـعـ ــل ال ــرئـ ـي ــس
ال ــروس ــي ،ب ــوت ــن ،األمـ ــر ع ـي ـنــه .واالث ـن ــان
ً
قــائــدا أعـظــم دول ـتــن ،واألك ـثــر تــدخـ ًـا في
ســوريــة ،وبــالـتــالــي األك ـثــر مـســؤولـيــة عن
كل مجريات الوضع السوري .ولكن ،كيف
ع ــاد امل ـه ــزوم إل ــى ال ـظ ـهــور .سـبــق اقتحام
س ـجــن غ ــوي ــران (ج ـن ــوب الـحـسـكــة شـمــال
ش ــرق ــي س ــوري ــة) ص ـ ــدور ت ـق ــاري ــر كـثـيــرة
ت ــؤك ــد أن ال ـت ـن ـظ ـيــم اإلره ـ ــاب ـ ــي اس ـت ـعــاد
الكثير من قوته في سورية والعراق ،وراح
ّ
يـشــن عمليات عسكرية كثيرة ،ويـحــارب
على جبهات قــوات ســوريــة الديمقراطية
(قسد) وأميركا وروسيا وإيران والنظام؛
االق ـت ـحــام األخ ـي ــر ،ك ــان إع ــان ــا ك ـب ـي ـرًا ،أن
مــرح ـلــة الـتـمـكــن أص ـب ـحــت م ـت ـقـ ّـدمــة ،وال
بــد مــن عملية عسكرية ،تجذب األنـصــار،
وتخرج «السجناء» وتقوم بواجب الوفاء
ألعضاء التنظيم املعتقلني .عملية ذكية
تنظيم إرهــابــي ،وتزامنت ،مع عملية
من
ٍ
ق ــوي ــة ض ــد ال ـج ـيــش ال ـع ــراق ــي ف ــي مــديـنــة
ديـ ــاال .أح ــدث ــت الـعـمـلـيــة خــوفــا كـبـيـرًا في
املـ ــدن ال ـشــرق ـيــة ال ـس ــوري ــة ،وف ــي املــوصــل
وس ـن ـج ــار ومـ ـ ــدن أخ ـ ـ ــرى .وي ــأت ــي خ ــوف
ال ـن ــاس م ــن ع ــدم تـجـفـيــف ال ـب ـي ـئــات الـتــي
احتضنت التنظيم ،ورداءة األوضــاع في
املناطق التي سيطر عليها «داعــش» قبل
هــزيـمـتــه ،وبـسـبــب كــارثـيــة الــوضــع الـعــام
ف ــي ش ــرق س ــوري ــة وغـ ــرب الـ ـع ــراق ،حيث
ُتــركــت املـنــاطــق املـ ّ
ـدمــرة «بـعــد االنـتـصــار»
كما هي ،ومن دون ّ
أي خدمات ذات معنى.
االس ـتـن ـتــاج الــوح ـيــد هـنــا أن املسيطرين
في العراق واإلدارة الذاتية (الكردية) في
الحسكة وفــي دمشق وفــي إي ــران ،وكذلك
اإلدارتان ،األميركية والروسية ،ال يريدون
اإلج ـه ــاز عـلــى الـتـنـظـيــم ،وأن االسـتـثـمــار
فـيــه لــم يـنـتــه ،حـيــث لــم يـتــم الــوصــول إلــى
ّ
تخص الوضع السوري ،وما زالت
صفقةٍ
األزمـ ــة الـسـيــاسـيــة مـفـتــوحــة ف ــي ال ـع ــراق.
وهــذا يعني أن ال مصلحة ألحــد ،بما فيه
اإلدارة الذاتية ،في تحسني أوضــاع املدن
الشرقية ،وفي إحالة املعتقلني لديها إلى
املحاكم.
ّ
ال ت ـن ـت ـه ــي ال ـت ـن ـظ ـي ـم ــات الـ ـجـ ـه ــادي ــة إل
ُ
ب ــال ـق ـت ــال ،ف ـ ّـإم ــا أن تـنـتـصــر أو أن ت ـب ــاد،
ويـعـتـقــل ع ـنــاصــر ّ ك ـث ـيــرة م ـن ـهــا .طـبـعــا ال
يخطئ من يرى أنها شركات استثمارية
دول ـ ـيـ ــة ،تــوظ ـف ـهــا األج ـ ـهـ ــزة األم ـن ـي ــة مــن
أج ــل زع ــزع ــة االس ـت ـق ــرار ف ــي ه ــذه الــدولــة
أو ت ـلــك ،وت ـخــريــب الـ ـث ــورات ال ـعــرب ـيــة ،أو
تــركـيــع بـعــض األنـظـمــة ،أو تــوجـيــه التهم
ُ
إلـ ــى أن ـظ ـم ــةٍ تـحـمـيـهــا ،وط ـب ـعــا تـسـتـثـمــر
ك ـ ــأدوات لـلـتـخــريــب ب ــن الـ ــدول الـعـظـمــى،
كما جــرى فــي أفغانستان ،وســواهــا .هذا
ل ـيــس ك ــل ش ـ ــيء ،ف ـه ـنــاك األيــديــولــوج ـيــا،
وحرب العقائد ،والحرمان واملظلوميات.
ّ
األخيرات تتجه نحو الجهادية كلما تأزم
الــوضــع الــداخـلــي ،وغــابــت الديموقراطية
واألحـ ـ ـ ـ ــزاب ال ـح ــداث ـي ــة الـ ـق ــوي ــة؛ ح ـي ــث ال
ّ
تبقى للمجتمع ق ــوة تــدافــع عـنــه إل تلك
ال ـ ـج ـ ـهـ ــاديـ ــات .ب ـع ــد االن ـ ـت ـ ـصـ ــار امل ــزع ــوم
ع ـلــى «داعـ ـ ـ ــش» ،ف ــي الـ ـع ــراق أو س ــوري ــة،
لــم ت ـجــر ّ
أي عملية تنمية اقـتـصــاديــة أو
ِ
ت ـصــالــح مـجـتـمـعــي أو اع ـت ــرف سـيــاســي،
ـأر مـ ــن امل ـن ــاط ــق
وم ـ ــورس ـ ــت ع ـم ـل ـي ــات ثـ ـ ـ ـ ٍ
ال ـت ــي حـكـمـهــا «داعـ ـ ـ ــش» ،وس ـك ــن أغـلـبـيــة
وعوملت
الـنــازحــن فــي مخيمات ردي ـئــة،
ُ
املخيمات ،وكأنها سجون حقيقية ،ون ِظ َر

إلــى الناس في املــدن الشرقية في سورية
على أنهم دواعــش؛ األمر ذاته في العراق.
الواقع املتأزم هذا ال يمكن أن ينتج شيئًا
آخر إال «داعش» ،أو أسوأ منه.
لم يكن لـ«داعش» أو ّ
تنظيمات جهادية
أي
ٍ
ّ
ـود في زمــن صــدام حسني ،وكذلك
من وجـ ٍ
ق ـب ــل عـ ــام  2011ف ــي سـ ــوريـ ــة .وفـ ــي ح ــال
وجود تنظيمات كهذه في هذه الدولة أو
تلك ،كان يتم محاصرتها واإلجهاز عليها
ســريـعــا .تنمو التنظيمات املـتـطـ ّـرفــة ،في
األقــل اسـتـقــرارًا ،واألكـثــر حرمانًا
املناطق ً
ومظلومية ،وحينما ُتـ َ
بجهاديات
ـواجــه
ٍ
أخـ ــرى ،كـمــا ح ــال الـتـنـظـيـمــات الـجـهــاديــة
ّ
التعصب الكردي الذي يتبناه
الشيعية ،أو
تنظيم حزب العمال الكردستاني وتابعه
حــزب االتـحــاد الــديـمـقــراطــي .املظلوميات
الدينية ال تنتج شيئًا آخر إال الجهاديات
املسلحة .هل ما نقوله هنا غير معروف،
أو فـيــه جــديــد نــوعــي؟ ال .الـقـضـيــة تكمن
فـ ــي املـ ـ ـ ــأزق ال ـ ـ ــذي ت ـع ــان ــي م ـن ــه الـعـمـلـيــة
الـسـيــاسـيــة ف ــي س ــوري ــة ،وف ــي الـخــافــات
بــن ال ــدول املتدخلة فــي ســوريــة ،وغياب
ّ
أي عمليات تنمية ،وعدم طي االنقسامات
ُ
ثمر فيها بعد  ،2011الطائفية
التي است ِ
والقومية واملناطقية .في ظل هذا الوضع،
ال ينتهي «داعش» ،وها هي هيئة تحرير
ال ـشــام تـقـيــم «دول ـت ـه ــا» ،بــاع ـتــراف تركيا
واإلدارة األم ـي ــرك ـي ــة والـ ـنـ ـظ ــام ال ـس ــوري
وروس ـيــا .ليس اسـتـمــرار سيطرتها على
ّ
إدل ــب وأري ــاف مــن حـمــاه وحـلــب ألجــل أل
تتدفق وف ــود الــاجـئــن نحو أوروبـ ــا ،بل
ـق للعملية
تتعلق استمراريها بغياب أفـ ٍ
السياسية ،وسهولة االستثمار فيها من
ه ــذه ال ــدول ــة أو ت ـلــك .وبــال ـط ـبــع ،ال قيمة
لثرثرات أبــو محمد الـجــوالنــي ،وحكاياه
السمجة بخصوص تحرير العاصمة.
تـ ـحـ ـت ــوي املـ ـعـ ـتـ ـق ــات وال ـ ـس ـ ـجـ ــون تـحــت
اإلدارة الــذات ـيــة ال ـكــرديــة (ال ـك ــردي ــة) أكثر
مــن خـمـســة وعـشــريــن أل ــف شـخــص ،وفــي
س ـجــن غ ــوي ــران ،خـمـســة آالف .الـسـجـنــاء
ّ
متعددو الجنسيات ،ودول كثيرة
هــؤالء
ترفض استقبال عناصرها منهم .الغريب
ً
فــي ذلــك كله ،أوال ،الـعــدد الكبير ،وثانيًا،
تشكيك مراقبني كثيرين في أنهم جميعًا
دواعـ ــش ،وثــالـثــا ع ــدم تخصيص محاكم
معنية لينالوا جزاءهم .وبالتالي ،يتغذى
«داعـ ــش» وي ـقــوى عـلــى تـلــك املظلوميات،
وي ـق ـ ّـدم نـفـســه مــدافـ ٍـعــا صـلـبــا ع ــن حـقــوق
الـسـجـنــاء املـسـلـمــن ،وال ـعــرب بالتحديد.
وهـ ـ ــذا ي ـل ـقــى هـ ـ ـ ً
ـوى كـ ـبـ ـيـ ـرًا ،ع ـل ــى ق ــاع ــدة
املحرومية مــن ّ
أي خــدمــات ،وكــذلــك غياب

عنصر من «قسد» يحرس مخيم الهول
في الحسكة حيث تحتجز عائالت مقاتلين من
داعش (دليل سليمان/فرانس برس)

داعش» هو نتيجة
ضرورية وليس
مقدمة لألحداث،
ّ
وبتغيّر وجهة
حاصر
األحداث س ُي
َ
التنظيم ،ويتالشى
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اعتزل الحريري...
فليقلق حزب اهلل
أرنست خوري

ّ
املتضررين من اعتزال سعد الحريري السياسة ،هو وتياره (املستقبل) ،سيكون
أبرز
ً
َ
ّ
حزب الله ومعسكره .أكثر من يعرف ذلك هو نبيه بري الذي سعى جاهدًا فعال إلى ثني
الرجل عن قراره .أما الحزب نفسه ،فإن فائض القوة عنده يمنعه من إدراك الحقائق ،وإن
أدركها فإنه ال يعترف بها ،فهو الحقيقة الوحيدة .سيكون على األخير أن يحصد اآلن
ثمار حربه على خصومه باسم املقاومة والغلبة الطائفية بالنيابة عن إيران ومشاريعها
مهادنة تتعايش مع التسويات ،بعيدة
التوسعية .سيفتقد حزب الله شخصية سياسية ِ
عن الصدام ،ليجد نفسه أمام جمهور طائف ٍة سني ٍة ستبقى ،على املدى املنظور على
ّ
األقل ،رافضة للنموذج الذي ّ
تصدره إيران أينما حلت أذرعها .وألن الحياة تكره الفراغ،
سيحاول حزب الله اختراع قيادات وهمية إضافية في صفوف تلك الطائفة يحلفون
ً
بحياة حسن نصرالله ،وأن يقنع نفسه بأن لها تمثيال شعبيًا حقيقيًا ،إلى حني يتطوع
وممارسة هجوميني ضد
كثيرون للتحدث باسم «الشارع السني الحقيقي» بخطاب
ّ
حزب الله ،وفليستعرض حزب املائة ألف مقاتل حينها قوته في أزقة بلد الطوائف الـ.18
وتعليق العمل السياسي قد يكون اختراعًا سياسيًا شاء القدر أن يكون لبنان ساحته.
ال هو اعتزال للشاب ( 51عامًا) وال هو انسحاب نحو املعارضة على طريقة ما فعله
والده بني  1998و 2000بقرار سوري .أكثر من استقالة واستكمال لالنسحاب وأقل
من اعتزال صريح ،وبالطبع أكثر من اعتكاف .واالعتكاف أيضًا بدعة لبنانية ارتبطت
تاريخيًا بأسماء سياسيني كانوا رموزًا للطائفة السنية التي ينتمي إليها الحريري.
ُ
سعد الحريري من طينة السياسيني الذين فرضت السياسة عليهم فرضًا .االبن البكر
لرفيق الحريري ،بهاء الدين ،كان ّ
مقررًا أن يكون هو الوريث السياسي الشرعي .لكن
ُ
ّ
رواية تحكى في لبنان تفيد بأن التشدد الديني لرجل األعمال ـ السياسي ،بهاء ،أثار
خشية لدى رعاة إقليميني ودوليني للحريرية السياسية ولدى األب حتى ،فرسا القرار
على نقل القيادة إلى سعد ،الذي وجد نفسه مرغمًا على تولي الدور السياسي ،بينما
همومه وهواياته واهتماماته تقع في مكان آخر تمامًا ،ال عالقة له بالسياسة وال بالشأن
ٌ
العامٌ .
أمر مماثل حصل مع وليد جنبالط بعدما اغتال حافظ األسد والده عام .1977
ّ
لكن جنبالط االبن أغوته «اللعبة» ،وصــارت ممارسات بعينها تسمى «الجنبالطية»،
ً
بينما ظل سعد الحريري كارهًا للسياسة ،وفاشال فيها ،أكان وفق تعريفها املكيافيلي
الرخيص أو في كونها تدبيرًا أمثل للشأن العام وفق برامج ورؤى وكفاءات وأفكار
وأحزاب .من هنا ،يمكن فهم تبديد الرجل ثروة مالية طائلة ،وخسارته دعمًا سياسيًا
دوليًا وداخليًا .فشل إلى درجة أنه في عهده ،صار اللبنانيون السنة يتصرفون كطائفة
تتملكها عقد األقليات .لكن ما العمل طاملا أن «ال مجال ألي فرصة إيجابية للبنان
ّ
والتخبط الدولي ،واالنقسام الوطني واستعار الطائفية واهتراء
في ظل النفوذ اإليراني
ُ
الدولة» مثلما قال في بيان اعتزاله /انسحابه /استسالمه؟ هل يــام الحريري على
رفضه معادلة املشاركة في الحكم بشروط حزب الله وإيران أو البقاء ّ
مهددًا في حياته
مغضوب عليه إلى ّ
ُ
حد االحتجاز ّ
ٌ
لو قـ ّـرر ّ
ممن يفترض أنه
التفرغ للمعارضة ،وهو
ّ
عرابه السياسي األول؟ هل هو خطأ سعد الحريري أن أميركا وفرنسا ودول الخليج
ال تريد مواجهة إيران في لبنان ،وكل ما يرغبون بهم هم فدائيون يقفون في وجه
حزب السالح ّ
مجردين من أي حصانة على حياتهم؟
ُ
في صيف  ،2005عشية االنتخابات األولــى التي تلت اغتيال رفيق الحريري ،سئل
ميشال عون عن سبب عدم ترشيحه ولو شخصًا واحدًا من حزبه في بيروت ملنافسة
ّ
لــوائــح الحريرية السياسية .أجــاب بـ ّ
ـأن «ال أحــد يمكنه أن يترشح فــي وجــه شهيد»،
في إشــارة ساخرة إلى حمل ٍة طاولت في حينها كل من نافس لوائح تيار املستقبل
واتهامهم باملشاركة سياسيًا فــي اغتيال الـحــريــري .فــي األم ــس ،كــان يمكن لسعد
الحريري أن يختصر أسباب اعتزاله السياسة بطرح سؤال وحيد على رافضي قراره:
هل يمكن ألحد أن يعمل في السياسة بينما ّ
ّ
مصوب إلى رأسه؟
مسدس املقاومة

ماذا لو انهارت أميركا؟
ّ
تتقدم
قــادة العشائر األقــويــاء .وطبعًا لم
املعارضة السورية ّ
مشاريع ،ملناقشة
بأي
ٍ
أحـ ــوال الـسـجـنــاء ،أو املـنــاطــق املـحــرومــة،
وعكس ذلــكّ ،
تشددت ضد اإلدارة الذاتية
ّ
الكردية ،وهذا عزز أيديولوجية «داعش»،
حيث تــرى أن الـعــرب واملسلمني يظلمهم
الـكــرد ،ولـيــس مــن مــدافــع عنهم ســوى من
أقام دولة الخالفة ،وغزا املناطق الكردية
فــي ســوريــة وال ـع ــراق ،وسـيـكـ ّـرر «داع ــش»
الـ ـفـ ـع ــل ذات ـ ـ ـ ــه .ال ـ ـسـ ــرديـ ــة هـ ـ ـ ــذهُ ،وضـ ـع ــت
اآلن عـلــى ال ـطــاولــة فــي ســوريــة وال ـع ــراق.
وبالتالي ،سنرى نزوحًا جديدًا وكبيرًا في
مناطق كثيرة في سورية والعراق .الدولة
ف ــي ال ـ ـعـ ــراق ،وض ـم ـنــا إق ـل ـي ــم ك ــردس ـت ــان،
ت ـت ـحـ ّـمــل امل ـس ــؤول ـي ــة ع ــن غ ـي ــاب الـتـنـمـيــة
الحقيقية ،واألزمة السياسية ،وبقاء إيران
العبًا سياسيًا في خراب العراق وسورية.
في سورية ،هناك انهيار كامل للخدمات،
وأشارت إلى بعض أحوال الناس «السنة»
فــي املـنــاطــق الـشــرقـيــة ،وبــالـتــالــي سيجد
هذا التنظيم أرضًا خصبة للحراثة.
سـتـتـمـكــن اإلدارة ال ـك ــردي ــة ،املــدعــومــة من
ق ــوات التحالف الــدولــي ،مــن الـقـضــاء على
فلول سجناء «داعــش» من سجن غويران،
ّ
وأغـ ـل ــب الـ ـظ ــن ل ــن ي ـت ـم ــك ـن ــوا م ــن الـ ـه ــرب،
وستنال اإلدارة دعمًا جديدًا من التحالف
وم ــن اإلدارة األم ـيــرك ـيــة .سـيـعــانــي الـعــرب
فــي األح ـيــاء املحيطة بــالـسـجــن ،وتتحدث
تقارير عن عمليات تهجير ممنهج منها،
اسـتـنــادًا إلــى اختباء عناصر هــاربــة فيها
والقتال منها.
تـقـلـيــص وج ـ ــود ال ـت ـن ـظ ـي ـمــات ال ـج ـهــاديــة
ٍّ
م ــرتـ ـب ــط ب ــالـ ـت ــواف ــق عـ ـل ــى ح ـ ـ ــل ل ـل ــوض ــع
الـ ـس ــوري ،والـ ـب ــدء بــالـعـمـلـيــة االنـتـقــالـيــة،
وإعطاء السوريني دورًا مركزيًا في فرض
االستقرار ،ورفض ّ
أي تقسيمات مجتمعية
ـس طــائ ـف ـيــةٍ أو ق ــوم ـي ــة ،وال ـب ــدء
ع ـلــى أس ـ ـ ٍ
املجتمعي.
والتصالح
االنتقالية،
بالعدالة
ِّ
ه ــذه األج ـ ــواء ه ــي م ــا يـسـمــح ب ـكــف أي ــدي
الدول عن اللعب بورقة الجهادية ،وستتم
م ـح ــاص ــرت ـه ــا م ـج ـت ـم ـع ـيــا ،وق ـ ــد ارت ـك ـب ــت
م ـجــازر كـبـيــرة بالبيئات الـتــي يـقــال إنها
أنتجت داعش ُ .وبالتالي ،لم يولد «داعش»
مــن ال ـعــدم ،أو أخ ــرج مــن نـصــوص قديمة.
ال« ،داع ــش» هــو نتيجة ضــروريــة وليس
ّ
ّ
وبتغير وجهة األحــداث
مقدمة لــأحــداث،
ُ
سيحاصر التنظيم ،ويتالشى.
إمارات
من دون فكرتنا األخيرة ،سنشهد
ٍ
جديد ٍة لداعش في سورية أو العراق؛ فمن
املستفيد من إنهاء الظاهرة الجهادية أو
تجديد فتوتها؟
(كاتب سوري)

مروان قبالن

لم يعد الحديث عن احتمال اندالع حرب أهلية في الواليات املتحدة ،أو حتى انهيارها،
ً
ً
مستهجنا ،من ضروب الخيال ،أو ّ
ً
مادة للتندر ،كما كان الحال سابقا .إذ أخذت
أمرا
ٌ
تتزايد في اآلونة األخيرة كتابات تتناول هذه اإلمكانية ملفكرين يتصفون بالرزانة،
وينتمون إلى التيار السائد في الساحة السياسية والفكرية األميركية (،)mainstream
ّ
بعد أن كان هذا الطرح مقتصرا على كتاب يساريني يعزفون النغمة املكرورة ذاتها
أميركيني خصوصا) طرحوا
عن «أزمة الرأسمالية» .والحق أن مفكرين غربيني (غير ً
ّ
متكر ًرا ( )patternفي
هذه االحتمالية سابقا باعتبارها حتمية تاريخية ،أو نمطا
حياة الــدول واإلمبراطوريات ،مثل املــؤرخ اإلنكليزي بول كيندي ()Paul Kennedy
صاحب كتاب «صـعــود الـقــوى العظمى وانـهـيــارهــا»The Rise and Fall of the( ،
 )Great Powersواالسكتلندي نيل فيرغسون ( ،)Neil Fergusonصاحب كتاب
«الحضارة :الغرب واآلخرون» ( ،)Civilization: The West and the Restوالنرويجي
يوهان غولتنغ (ّ )Johan Galtung
مؤسس معهد أوسلو لدراسات السالم ،وهو املفكر
ألسباب
الوحيد الذي تنبأ عام  1980بانهيار االتحاد السوفييتي خالل عشر سنوات،
ٍ
داخلي ٍة اقتصادي ٍة واجتماعية ،وتوقع عام  2000انهيار الواليات املتحدة خالل 25
عاما (بقي ثالثة أعوام وفقا لحساباته).
ّ
يؤيد مزاعم هؤالء جميعا تنامي حال االستقطاب في املجتمع األميركي ،وانقسام
أميركا إلــى اثنتني ،كما يوضح االستطالع الــذي أجــراه مركز السياسة في جامعة
فيرجينيا ( )University of Virginia Center for Politicsأواخــر العام املاضي،
وال ــذي بــن أن  %52مــن الـجـمـهــوريــن يفضلون الـعـيــش فــي دول ــة خــاصــة بـهــم ،في
حني يرى  %41من الديمقراطيني أن من األفضل تقسيم البالد .السؤال املهم الذي
يسترعينا هنا هو عن التداعيات املحتملة النهيار الــواليــات املتحدة ،بعد أن صار
ً
الحديث عنه مقبول في األوساط األكاديمية والفكرية األميركية والغربية.
كثيرون في العالم ،وخصوصا بني العرب ،مستاؤون من الواليات املتحدة وسياساتها
في املنطقة ،ابتداء من دعمها املستمر إسرائيل ،إلى غزوها العراق وتدميره ،وصوال
إل ــى ال ـجــرائــم الـتــي ارتـكـبـتـهــا قــواتـهــا فــي ســوريــة خ ــال ال ـحــرب عـلــى تنظيم الــدولــة
اإلسالمية ،بما في ذلــك محاولة تدمير سد الـفــرات لتخليصه من سيطرة التنظيم
عام  ،2017كما كشفت عن ذلك أخيرا صحيفة نيويورك تايمز ،لكن أن يكون املرء
ً
مستاء من سياسات الواليات املتحدة شيء وأن يتخيل عواقب انهيارها شيء آخر
ً
مختلف تماما ،فوزن الواليات املتحدة العسكري واالقتصادي والدبلوماسي في العالم
كبير إلى درجــة أن سقوطها ستكون له عواقب تبدو أمامها عواقب انهيار االتحاد
السوفييتي ّ
مجرد تفصيل صغير .ســوف نكون ،في الــواقــع ،أمــام تسونامي أمني،
اقتصادي ،سياسي لن يسلم من تأثيراته مطرح في العالم.
فما الــذي يمنع روسـيــا ،الـيــوم ،مــن اجتياح أوكــرانـيــا والــوصــول الــى بــراغ إذا شــاءت،
واستعادة األمجاد السوفيتية التي يحلم بها الرئيس بوتني؟ وما الذي يمنع الصني
من غزو تايوان ،والسيطرة على شرق آسيا ،وتحقيق حلم شي جني بينغ بسيادة
نموذجها األوتوقراطي على العالم؟ ما الذي يمنع إيران من امتالك سالح نووي وإغراق
املنطقة املمتدة من جبال هندوكوش إلى القرن األفريقي بالفوضى؟ هل تهاجم حينها
كوريا الشمالية جارتها الجنوبية؟ وهــل تندلع حـ ٌ
ـرب بني الهند وباكستان ،أو بني
الجزائر واملـغــرب ،أو بني مصر وإثيوبيا؟ مــاذا يحل بمنطقة الخليج العربي ،ومــاذا
يحصل لثروات النفط والغاز فيها؟ هل يدفع التنافس حولها إلى اندالع حرب بني الهند
والصني ،وماذا عن اليابان التي تستورد  %80من احتياجاتها من الطاقة منها؟ هل
تقف روسيا مكتوفة األيدي ،وفي صف من تكون (الهند أم الصني)؟ وكيف يكون حال
االقتصاد العاملي إذا انهار الــدوالر ،ولحقت به بورصات العالم؟ وماذا يكون مصير
بقية أوروبــا إذا قطعت روسيا إمــدادات الغاز عنها لدفعها إلى الرضوخ لشروطها؟
أسئلة صعبة قد نضطر يوما ملواجهتها إن تحققت نبوءة املتنبئني واملستبشرين.
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لماذا تتوالد الدكتاتوريات في العالم العربي
رفيق عبد السالم

أسـئـلــة كـثـيــرة ت ـثــار ب ـشــأن ال ــواق ــع السياسي
العربي الذي يتسم في عمومه بطغيان الحالة
االستبدادية
بشكل ال نظير له في أي منطقةٍ
ٍ
أخـ ـ ــرى ،ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن ت ــراك ــم الـتـضـحـيــات
ّ
املتكررة بالحرية والكرامة:
العالية واملطالبات
مل ــاذا تـتـنــاســل الــدك ـتــاتــوريــات وآفـ ــات الحكم
الفردي املطلق في هذه الرقعة من العالم ،ما
ّ
ّ
أن يغيب دكتاتور حتى يحل محله آخر أكثر
شراسة وبطشًا؟ وملاذا تبدو املنطقة موبوءة
بـ ـه ــذا ال ـ ـ ــداء ال ـع ـض ــال الـ ـ ــذي ي ـن ـهــش الـجـسـ ًـم
السياسي العربي؟ ولـ َـم تبدو املنطقة عصية
على التغيير ومعاكسة التجاه التحرر؟
ّ
يـتـبــن ع ـنــد الـتـحـقـيــق أن ال ـش ـعــوب الـعــربـيــة
ليست أقل طلبًا للحرية والحكم الديمقراطي
ّ
مــن غـيــرهــا ،بــل لعلها أكـثــر تضحيات وأشــد
ّ
حــرصــا م ــن غـيــرهــا عـلــى نـحــو م ــا ي ـبــن عــدد
املـســاجــن وامل ـش ـ ّـردي ــن لـ ــدواع سـيــاسـيــة ،ومــا
ّ
أكــدتــه ال ـث ــورات الـعــربـيــة الـتــي رفـعــت مطالب
ال ـح ــري ــة والـ ـع ــدال ــة ،ون ـ ــادت بـتـغـيـيــر أنـظـمــة
الـجــور واالسـتـبــداد .ارتـفــع سقف الطموحات
ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـع ــرب ـي ــة بــال ـت ـخ ـلــص م ــن اإلرث
االستبدادي ،بعد اندالع الثورات العربية التي
انطلقت من تونس بداية  ،2011ومنها انتقلت
إل ــى ب ـلــدان عــربـيــة أخـ ــرى ،حــامـلــة ال ـش ـعــارات
واملـطــالــب نفسها تقريبا ،مثل مصر وليبيا
وسـ ــوريـ ــة والـ ـيـ ـم ــن ،ل ـك ــن م ــن ي ـت ــأم ــل املـشـهــد
ُ
العربي اليوم يخلص إلــى نتيجة مفادها أن
ّ
األمور لم تراوح مكانها فحسب ،بل هي ارتدت
إلى حالة أسوأ مما كانت عليه قبل الثورات،
وبسقوط آخر جدران الديمقراطية التونسية
الناشئة ،تحت ضربات شعبوية قيس ّ
سعيد،
نـسـتـطـيــع ال ـق ــول إن ق ــوس ال ــدك ـت ــات ــوري ــة قد
اكتمل في هذه الرقعة من العالم ،من دون أن
ينفي ذلك وجود مقاومة عنيدة لهذه املوجة
االنقالبية العاتية في أكثر من موقع عربي.
ب ـعــد س ـق ــوط ح ـس ـنــي مـ ـب ــارك ت ـحــت ضــربــات
ث ـ ــورة  25ي ـن ــاي ــر /ك ــان ــون ال ـث ــان ــي  2011في
مصر ،اضطر الجيش إلى تسليم زمام األمور
ديمقراطي مدة ال تزيد عن السنة
لحكم مدني
ّ
لكنه بقي يمسك الحبل ّ
السري
والنصف سنة،
للسلطة ،ويتحكم في خيوط اللعبة من وراء
ح ـجــاب ،إل ــى أن قـفــز عـسـكــري مـغــامــر زاد في
منسوب البطش والــدكـتــاتــوريــة ،كـ ّـمــا وكيفًا،
مقارنة بالحكام السابقني الذين تداولوا على
مصر .وفي ليبيا تهاوى نظام ّ
معمر القذافي،
فـعــاشــت م ــن ب ـعــده قـ ــدرًا ك ـب ـي ـرًا م ــن االن ـف ـتــاح
السياسي مدة قصيرة ،قبل أن تنزلق باتجاه
ـرب أهـلـيــةٍ صعد معها نجم ال ـلــواء خليفة
حـ ٍ

حـفـتــر م ــن ش ــرق لـيـبـيــا ،وه ــو بـمـثــابــة طبعة
كربونية مستنسخة من سيسي مصر .ثورة
ً
الـشـبــاب اليمني الـتــي فتحت آم ــاال عريضة،
ّ
دجنتها ما سميت املبادرة الخليجية ،قبل أن
ينزلق البلد نحو حــرب أهلية مــدمــرة مــا زال
يعيش أتونها واختلطت بالقبيلة والطائفة.
في سورية ،تحولت الثورة إلى احتراب داخلي
امـتــزجــت فيه الـتــدخــات الــدولـيــة واإلقليمية
بالنزعات الطائفية واإلثنية .وأخيرًا تونس
الـتــي تـقـ ّـدمــت خـطــوات ملموسة على صعيد
الــديـمـقــراطـيــة وال ـح ـيــاة الــدسـتــوريــة مــا يزيد
عن عقد ،ترتكس إلــى هـ ّـوة سحيقة على وقع
ّ
شـعـبــويــة قـيــس سـعـ ّـيــد ال ــذي ب ــات يمسك كــل
دستور وال ّبرملان
أدوات السلطة بني يديه ،بال ّ
وال مــؤس ـســات رق ــاب ـي ــة ،وك ــأن ـن ــا إزاء قــذافــي
ّ
جديد بصدد التخلق في املجال املغاربي.
طـبـعــا ه ـنــاك بــاحـثــون وسـيــاسـيــون غــربـيــون
اس ـ ـت ـ ـنـ ــادًا إل ـ ـ ــى مـ ـ ـي ـ ــراث اسـ ـتـ ـش ــراق ــي م ــدي ــد
يـسـتـعــذبــون تفسير ه ــذا االسـتـثـنــاء الـعــربــي
بـ ــوجـ ــود ث ـق ــاف ــة ع ــام ــة فـ ــي امل ـن ـط ـق ــة ،مــان ـعــة
لـ ـلـ ـتـ ـح ـ ّـول ال ــديـ ـمـ ـق ــراط ــي ،ومـ ـغ ــذي ــة لـلـحـكــم
ّ
االستبدادي الفردي .والحقيقة أن هذه املقولة
ال تصمد كثيرًا أمام املعطيات الصلبة ،سواء
من الناحية الواقعية أم من الزاوية النظرية.
ال توجد ثقافة سياسية نمطية مـ ّ
ـوحــدة ،بل
ّ
متعددة وتعبيرات
الثقافة الواحدة هي ثقافات
مـتـنــوعــة .ويـمـكــن أن تـسـتـخــرج مـنـهــا الـشــيء
ّ
ونقيضه ،كما أن بالدًا إسالمية كثيرة تنتسب
ّ
إلى الدين والثقافة نفسيهما تقدمت خطوات
مهمة على صعيدي الديمقراطية والتخلص
مـ ــن أث ـ ـقـ ــال ال ـح ـك ــم الـ ـ ـف ـ ــردي وال ــدكـ ـت ــات ــوري
بدرجات متفاوتة ،مثل إندونيسيا وماليزيا
فلماذا
وتركيا والسنغال ونيجيريا وغيرها،
ً
ً
استثناء خاصًا ،وحالة
يبدو ًالعالم العربي
عصية على التغيير؟ إذا أردنا أن نفهم املشهد
ّ
بالجدية املطلوبة ،فسبيلنا إلى ذلك تمحيص
امل ـع ـط ـي ــات ال ـج ـي ــواس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة والـ ـت ــاري ــخ
الـسـيــاســي الـلــذيــن حكما ه ــذه املـنـطـقــة خــال
ال ـق ــرن األخ ـي ــر عـلــى األق ـ ــل ،ب ــدل االت ـك ــاء على
مقوالت الثقافة والوعي والفكر.
أول هذه العناصر التي يجب التوقف عندها
هي تركيبة الدول العربية نفسها التي تتسم،
والهشاشة ،فهذه من
في عمومها ،باالنقسام
ّ
بــن ال ـعــوامــل األســاس ـيــة امل ـغــذيــة لــاسـتـبــداد
والصانعة لألزمات ،مقارنة حتى بدول الجوار
اإلس ــام ــي ،مـثــل تــركـيــا وإي ـ ــران .ول ــدت ال ــدول
العربية ،خصوصا في املشرق العربي ،من رحم
ّ
االنقسامات السياسية والتمزقات االجتماعية
الناتجة عن لعبة األمــم وحساباتها الخاصة
ّ
بعد تفكك الدولة العثمانية منذ نهاية الحرب

العاملية األولــى تقريبا .لم يكن تكوين الدولة
العربية ،خصوصا في املشرق العربي ،نتاج
تــدافــع ال ـقــوى الــداخـلـيــة وتــوازنــاتـهــا الــذاتـيــة،
كما حـصــل ،فــي الـغــالــب ،فــي تشكل الكيانات
السياسية الحديثة ،بقدر ما كان األمــر منتج
حسابات القوى الدولية التي تقاطعت أحيانا،
وتعارضت أخرى ،مع رهانات القوى الداخلية
ذات التوجهات االنقسامية من مشائخ وأعيان
ووج ـه ــاء .كلنا يـعــرف قـصــة الـشــريــف حسني
ورغ ـب ـتــه ف ــي إق ــام ــة دول ــة عــربـيــة ك ـبــرى تضم
الحجاز وبالد الشام ،فانتهى به املطاف منفيا
فــي ق ـبــرص ،بـعــد تفصيل ك ـيــان جــديــد شــرق
األردن ،وب ــداي ــة تـخـلــق امل ـش ــروع الصهيوني
فــي املـنـطـقــة .نـخـلــص مــن ذل ــك إل ــى ال ـقــول إن
الدولة العربية ولدت مأزومة وقلقة من أصلها
بـسـبــب تـكــويـنــاتـهــا الجينية امل ـشــوهــة ،وهــي
ال تـفــرز غير األزم ــات واالن ـف ـجــارات الداخلية
والخارجية .هــذا األمــر يجعل عملية التغيير
أحيان كثيرة،
عسيرة ومعقدة ،وتصطدم ،في
ٍ
بمعيقات جيواستراتيجية ومكونات إثنية
ّ
وطــائـفـيــة قــات ـلــة ،وم ــن ذل ــك أن اإلص ـ ــرار على
ّ
تغيير النظام وإصالحه كثيرا ما يهدد كيان

ال ــدول ــة نـفـسـهــا ب ـح ـكــم ح ــال ــة ال ـت ــداخ ــل الـتــي
حصلت بــن الـنـظــام والـطــائـفــة أو القبيلة أو
األســرة (أو كلها مجتمعة) في أحيان كثيرة،
كما هو األمر في العراق وسورية ،وإلى حد ما
في اليمن ولبنان ،وحتى بعض بالد الخليج.
طبعا ه ــذه الـحــالــة مـتـفــاوتــة بــن قـطــر عربي
ً
استثناء
وآخ ــر ،وربـمــا تـبــدو مصر الحديثة
مــن بـعــض الــوجــوه ،بحكم اسـتـقــرار هويتها
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ن ـس ـب ـي ــا ،ثـ ــم ث ـق ـل ـه ــا ال ـس ـك ــان ــي
وأدوارها التاريخية .ولكنها أنهكت بالحروب
وث ـقــل األزم ـ ــات االق ـت ـصــاديــة وشـ ـ ّـدة القبضة
الخارجية مــع وجــود إســرائـيــل إلــى جــوارهــا.
كل هذه املعطيات وفــرت أرضية لتأبيد حكم
ّ
الـعـسـكــر وهـيـمـنـتـهــم عـلــى ك ــل شـّــيء ،وبــذلــك
تحولت مصر نفسها عنصرًا مغذيًا لألزمات
والقالقل ،بدل أن تكون مصدر عالج للوضع
العربي .وربما يبدو املغرب العربي أفضل من
بـعــض ال ــوج ــوه ،ولـكــن ثـقــل الـنـفــوذ الفرنسي
امل ـتـ ّ
ـوجــس م ــن ال ـتــوج ـهــات الــديـمـقــراطـيــة ،ثم
االنقسام الجزائري املغربي واألزمــة الليبية،
زادا في تكبيل املنطقة وإنهاكها.
امل ـع ـطــى ال ـث ــان ــي ،وال ـ ــذي ال ي ـقــل خ ـط ــورة عن
األول ،س ـطــوة ال ـب ـت ــرول وت ـنــامــي أدواره في
املجال العربي ،ومــا هو أوســع من ذلــك ،فبدل
أن توظف هذه الثروة الطبيعية التي حبا الله
بها أمة العرب في إصالح أوضاعهم وإشاعة
معاني التضامن بينهم ،استخدم املال النفطي
إلفـســاد املشهد السياسي الـعــربــي ،وتلويثه

المضادة
الثورة
ّ
تشتغل ببعد إقليمي
ودولي واسع
النطاق ،وال يمكن
مواجهتها أو كسرها
إلّا بمشروع إقليمي
مضاد

عـلــى ام ـتــداد عـقــود مـتـتــالـيــة .فــي ثمانينيات
القرن املاضي ،وظــف املــال الخليجي لتأجيج
الـصــراع الـعــراقــي اإليــرانــي ،وتسميم األج ــواء
ال ـس ـيــاس ـيــة وامل ــذه ـب ـي ــة ف ــي ع ـم ــوم امل ـن ـط ـقــة،
واستنزفت كثيرا من مــواردهــا وطاقاتها في
ه ــذا ال ـصــراع الـعـبـثــي ،ثــم اسـتـخــدم ه ــذا املــال
الـنـفـطــي فــي تـخــريــب ال ـع ــراق نـفـســه وإنـهــاكــه
بعد الخطأ القاتل الــذي ارتكبه صـ ّـدام حسني
ب ـغ ــزو ال ـك ــوي ــت ،ف ـت ـح ـ ّـول املـ ـح ــور الـخـلـيـجــي
مــن دعــم ص ـ ّـدام وتغذيته بــاملــال والـســاح إلى
االن ـق ــاب عـلـيــه ،وم ـعــاضــدة اح ـت ــال أمـيــركــي
دمـ ــر ال ـب ـلــد وأنـ ـه ــك امل ـن ـط ـقــة ب ــرم ـت ـه ــا .وبـعــد
ّ
ث ــورات الــربـيــع ال ـعــربــي ،تشكلت ن ــواة صلبة
بـ ـقـ ـي ــادة دول ال ـخ ـل ـي ــج ،وضـ ـع ــت ع ـل ــى رأس
أولــويــاتـهــا تلويث ث ــورات الــربـيــع الـعــربــي ثم
إسـقــاطـهــا واحـ ــدة بـعــد األخـ ــرى ،عـبــر تفجير
كــل الـصــراعــات وإث ــارة التناقضات الداخلية
ف ــي ه ــذه الـ ـب ــاد ،م ــع اس ـت ـخ ــدام اإلع ـ ــام وكــل
قوى الثورة املضادة .وقد ازدادت سطوة هذا
املحور أكثر مع حالة الفراغ السياسي الناتج
عن تتالي االنسحابات األميركية الفوضوية
من املنطقة ،بعد هزيمتي العراق وأفغانستان
منذ بــدايــة حقبة أوبــامــا سنة  .2008مــن هنا
ال يمكن فهم ما جــرى من ارت ــدادات في مصر
وســوريــة واليمن وليبيا وتونس بمعزل عن
ال ــدور التخريبي ال ــذي قــام ومــا زال يـقــوم به
النفط الخليجي ،بقيادة السعودية واإلمارات.
وليس سـ ّـرا أن هــذا املـحــور الخليجي قــد رأى
فــي ال ـثــورات العربية بمثابة كــارثــةٍ حلت به،
واعتبر وجود حالة سياسية ديمقراطية تتسم

بالنقاش الحر واملفتوح وانتخاب الحكام عبر
ص ـنــاديــق االقـ ـت ــراع بـمـثــابــة ت ـهــديـ ٍـد وج ــودي
«ألمنه القومي» الفردي والجماعي .وما يزيد
في مخاوف حكام الخليج أكثر ،حينما تأخذ
الحالة الديمقراطية بعدًا إسالميًا اصالحيًا،
ّ
م ــن ش ــأن ــه أن ي ـه ــز شــرعـيـتـهــا الـثـيــوقــراطـيــة
لإلسالم ،والقائمة على مقولة الطاعة املطلقة
انتقاد وال مراقبة وال محاسبة.
لولي األمر بال
ٍ
ال ـع ــام ــل ال ـث ــال ــث امل ــؤث ــر ف ــي أوضـ ـ ــاع املـنـطـقــة
واتجاهاتها الـعــامــة ،وخصوصا فــي املشرق
العربي ،املعطى اإلسرائيلي املؤثر واملتوجس
من أي تغييرات ديمقراطية عربية ،خشية أن
ترافقها بالضرورة استفاقة شعبية ،وهو دور
بــالــغ الـتــأثـيــر فــي الـسـيــاســات الــدولـيــة ورســم
ّ
خـيــاراتـهــا ،إلــى الـحــد ال ــذي يسمح بالقول إن
السياسات الغربية ،خصوصًا األميركية منها
في منطقتنا ،تعمل كلما جــاءت االنتخابات
ب ـم ــول ــود غ ـي ــر م ــرغ ــوب فـ ـي ــه ،ع ـل ــى إج ـه ــاض
الحمل ،ومعه قطع أنفاس األم وهي على فراش
الـ ــوالدة .الـعــامــل األخـيــر والـحــاســم فــي إعاقة
العملية الديمقراطية في املنطقة هو االنقسام
ال ـحــاصــل داخـ ــل ال ـن ـخــب ،وم ــا يـتـبــع ذل ــك من
مخاوف وأوهام متبادلة بينها ،فينتهي األمر
ببعض مكونات هذه النخب طمعًا وخوفًا إلى
والقهر،
االرتماء في أحضان أنظمة االستبداد
َ
بزعم حماية املكتسبات املدنية التي لم تبق
ّ
منها هــذه األنظمة شيئًا يذكر .والـكــل يعرف
ّ
أن العملية الديمقراطية ال يمكن أن تصمد في
ظــل حالة االستقطاب السياسي واملجتمعي
وغياب الحد األدنى من التوافق.
الحقيقة ،ال توجد حلول معجزة لهذا الوضع
املأزقي الذي يتخبط فيه العالم العربي مشرقًا
ومغربًا .لكن ،يمكن التخفيف من ّ
حدته على
األقـ ــل ،وتـحـيـيــد بـعــض عـنــاصــر اإلع ــاق ــة ،وال
يـمـكــن أن نـتـقـ ّـدم عـلــى ه ــذا الـصـعـيــد مــن دون
وجــود رؤيــة إصالحية عربية متكاملة ،ففي
وقــت كانت تغرق قــوى التغيير في قضاياها
الـ ــذات ـ ـيـ ــة وص ــراع ــاتـ ـه ــا امل ـح ـل ـي ــة ع ـل ــى نـحــو
م ــا بـ ّـي ـنــت ت ـج ــارب ال ـ ـثـ ــورات ال ـعــرب ـيــة ،كــانــت
ه ـن ــاك أجـ ـن ــدة إقـلـيـمـيــة مـسـلـحــة بــالـجـيــوش
واالس ـت ـخ ـبــارات ومـسـتـقــويــة بــاملــال واإلع ــام
والـخـبــراء تعمل بالليل والنهار على تعويق
هذه الديمقراطيات واإلجهاز عليها في املهد.
مشروع إصالح
من هنا ،تأتى الحاجة لبلورة ُ
ديمقراطي عابر لكيان الــدولــة القطرية ،لكن
مــن دون تـجــاوزهــا أو الـقـفــز عليها ،فــالـثــورة
املـضـ ّـادة تشتغل ببعد إقليمي ودولــي واسع
ّ
الـنـطــاق ،وال يمكن مواجهتها أو كسرها إل
بمشروع إقليمي مضاد.
(كاتب ووزير تونسي سابق)
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باكستان :مسلحون يقتلون شرطيًا

ّ
قالت الشرطة إن  19شخصًا على األقــل لقوا حتفهم بعد إضــرام النار في حانة في إقليم بابوا
الغربية في إندونيسيا ُعقب شجار بني عصابات متنافسة من الشبان في املنطقة .وذكر مسؤول
ّ
في الشرطة أن شخصًا قتل طعنًا في املشاجرة التي وقعت في الساعات األولــى من صباح يوم
الثالثاء قبل إشعال النار في املكان بينما حوصر  18في الداخل .وقال آدم إرويني ،املتحدث باسم
شرطة بابوا الغربية ،لقناة مترو التلفزيونية« :املشاجرات بني الشبان في املدن أمر طبيعي ،لكن،
ُ
ّ
(رويترز)
هذه هي املرة األولى التي تسبب فيها كل هذه الوفيات».

أطلق مسلحون النار وقتلوا شرطيًا باكستانيًا كان يوفر األمن لعمال تطعيم ضد شلل األطفال
في شمال غربي البالد ،يوم الثالثاء ،وفقًا للشرطة .وقال ديقدار خان ،املسؤول في الشرطة املحلية،
إن املهاجمني فروا من مكان الحادث ،ولم يعلن أحد مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع في مدينة
كوهات .وأضاف أنه تم نقل جثة الشرطي املقتول إلى أحد املستشفيات .وقالت الشرطة إن الهجوم
لم يؤد إلى إصابة أي من العاملني في مجال شلل األطفال بأذى ،وذلك بعد يوم من إطالق باكستان
(أسوشييتد برس)
حملة وطنية ملكافحة شلل األطفال.

 :2021أميركا أوقفت مليوني مهاجر
اتهم سياسيون فــي الـحــزب الجمهوري ،الرئيس
األميركي الديمقراطي جــو بــايــدن ونائبته كاماال
ه ــاري ــس ،بـخـلــق «أزمـ ــة إنـســانـيــة غـيــر مـسـبــوقــة»،
بـعــدمــا أظ ـه ــرت أرقـ ــام رسـمـيــة حـصـيـلــة قياسية
للمهاجرين الـسـ ّـريــن الــذيــن أوق ـفــوا على الـحــدود
الجنوبية مع املكسيك ،والتي ناهزت مليونني ،من
بينهم  180ألفًا في ديسمبر/كانون األول املاضي.
وأورد بيان أصــدره مكتب رئيسة اللجنة الوطنية

ل ـل ـح ــزب ال ـج ـم ـه ــوري رونـ ـ ــا م ــاك ــدانـ ـي ــال« :خ ــال
فـتــرة حكمهم (الــديـمـقــراطـيــون) تــزدهــر عمليات
الـعـصــابــات وامل ـهــربــن ،فــي وق ــت يـعــانــي مسؤولو
ق ــوات حــرس ال ـحــدود وعـنــاصــره مــن اإلرهـ ــاق ،ما
يجعل مجتمعاتنا أقل أمنًا».
وكـ ــان ع ــدد امل ـهــاجــريــن ال ــواف ــدي ــن إل ــى ال ــوالي ــات
املتحدة انخفض بشكل ملحوظ مع بداية جائحة
كــورونــا فــي ربيع عــام  ،2020ثــم ارتـفــع فــي وقت

الح ــق مــن ال ـعــام ذاتـ ــه ،وب ـلــغ مـسـتــويــات قياسية
مع تولي بايدن الرئاسة في يناير/كانون الثاني
 ،2021حــن وعــد بتوفير معاملة أكثر إنسانية
للمهاجرين الذين تشجعوا على الهروب من الفقر
والعنف في بلدانهم.
وفيما درجــت الـعــادة أن يتراجع رقــم املهاجرين
الذين يحاولون العبور إلى الواليات املتحدة خالل
الصيف بسبب ال ـحــرارة املــرتـفـعــة ،أعلنت وزارة

األمـ ــن ال ــداخ ـل ــي األم ـيــرك ـيــة اعـ ـت ــراض ع ــدد غير
مـسـبــوق م ــن امل ـهــاجــريــن يـنــاهــز  200أل ــف على
الحدود في تموز/يوليو املاضي.
وك ــان ــت اإلدارة الــدي ـم ـقــراط ـيــة ال ـحــال ـيــة ف ــي الـبـيــت
األب ـي ــض ق ــد وعـ ــدت ب ـعــدم إع ـ ــادة قـ ّـصــر يـصـلــون
بــا أول ـيــاء أم ــور ،فــي حــن لــم تـبــذل أي جـهــود في
الكونغرس إلصالح نظام الهجرة.
(فرانس برس)

ثورة يناير والحكم العسكري في مصر
عالء بيومي

يعتقد الباحث األميركي املتخصص في الشأن
املصري ،روبرت سبرنغبورغ ،في كتابه املهم
ّ
«مصر» الصادر في عام  ،2018أن ثورة يناير
ّ
تتمكن من إحداث ّ
أي تغيير يذكر في طبيعة
لم
ّ
النظام العسكري الحاكم ملصر منذ  ،1952وأن
إنجازها األهم يكمن في تعرية هذا النظام من
خالل دفعه إلى إزالة القشرة املدنية التي نجح
ن ـظــام الـضـبــاط فــي تغليف نـفـســه بـهــا خــال
العقود السبعة األخيرة .ويعتقد سبرنغبورغ
ّ
أن ال ـه ــدف األس ــاس ــي لـلـنـظــام امل ـص ــري ال ــذي
حماية انقالب الضباط
تأسس في  1952كان ّ
عـلــى الـحـكــم امل ـل ـكــي ،وأن ـه ــم ق ــام ــوا بــذلــك من
خالل بناء نظام أمني يقوم على أضلع ثالثة،
أولها رئيس قادم من الجيش ال يخضع لحكم
ال ـق ــان ــون أو ال ــدس ـت ــور ،فـسـلـطــاتــه فــرعــونـيــة
ا ّل ـط ــابــع ،وه ــو م ـف ـ ّـوض ب ـ ــإدارة ال ـب ــاد بحكم
أنــه قــادم من املؤسسة األهــم ،الجيش ،والــذي
يمثل الضلع الثاني واألهــم للنظام .الجيش
هو حامي النظام ،ومنه يأتي الحاكم ،ومنه
كــذلــك يــأتــي ع ــدد هــائــل مــن املـســؤولــن الــذيــن
تولوا املسؤولية السياسية بشكل مباشر من
خالل عهد جمال عبد الناصر ،أو ظلوا خلف
ّ
الستار موزعني على مناصب عليا في الدولة
خــال عهدي أنــور ال ـســادات وحسني مبارك.
ال ـج ـي ــش أيـ ـض ــا ه ــو املـ ـص ــدر األهـ ـ ــم لـلـنـخـبــة
ال ـس ـيــاســة واالق ـت ـص ــادي ــة ال ـت ــي تـحـكــم مصر
م ـنــذ  ،1952فـلـحـمــايــة ان ـق ــاب  ،1952سعى
الضباط إلى حماية أنفسهم بالسيطرة على
املرافق األساسية في الدولة واملجتمع ،سواء
كانت تلك املرافق مؤسسات حكم ،أو شركات
اق ـت ـصــاديــة ،أو نـ ــوادي ريــاض ـيــة ،أو وســائــل
إع ــام وثـقــافــة ونـشــر .وبـعــد سبعة عـقــود من
س ـي ـط ــرة ال ـج ـي ــش ،ب ــات ــت ال ـن ـخ ـبــة ال ـحــاك ـمــة
ت ـقــوم ،بشكل أو بــآخــر ،بــالـضـبــاط وأوالده ــم
وأحفادهم وترتبط بهم.
أم ـ ــا ال ـض ـل ــع الـ ـث ــال ــث مل ـث ـلــث الـ ـنـ ـظ ــام األم ـن ــي
الـحــاكــم فــي مـصــر ،أو مثلث الــدولــة العميقة
كـمــا يـسـ ّـمـيــه س ـبــرن ـغ ـبــورغ ،فـهــو املــؤسـســات
األمـ ـنـ ـي ــة واالسـ ـتـ ـخـ ـب ــاراتـ ـي ــة الـ ـت ــي ّأس ـس ـه ــا
ال ـض ـب ــاط ،وخ ـص ــوص ــا ال ــرئ ـي ــس الـ ـق ــادم مــن
الجيش ،لحماية نفسه والنظام والتجسس
على خصومه بداية من داخل الجيش نفسه.

ّ
ويعتقد سبرنغبورغ أن عبد الناصر ّأســس
ّ
االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات ال ـع ـس ـكــريــة ل ـل ـت ـجــســس عـلــى
الجيش وحماية نفسه من نفوذ عبد الحكيم
عامر ورفاقه .أما السادات ومبارك فقد سعيا
إل ــى م ــوازن ــة ن ـفــوذ االس ـت ـخ ـبــارات العسكرية
من خالل تقوية االستخبارات العامة ،والتي
ـوال لهما.
يقودها في العادة ضابط جيش مـ ٍ
وي ـن ـط ـبــق األمـ ـ ــر ن ـف ـســه ع ـل ــى قـ ـ ــوات ال ـح ــرس
الـجـمـهــوري ،والـتــي تــأتــي مــن داخ ــل الجيش،
لكي تحمي الــرئـيــس مــن الجيش نفسه ،هذا
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى جـ ـه ــاز أمـ ــن الـ ــدولـ ــة .ورب ـم ــا
ّ
يفسر هذا سبب اختيار مبارك املشير محمد
حسني طنطاوي ملنصب وزيــر الــدفــاع وتركه
فيه عشرين عــامــا ،فقبل صـعــوده ه ــذا ،أثبت
خالل عمله رئيسًا
طنطاوي والءه ملبارك ،من ّ
رجل للنظام
ه
أن
وأثبت له
للحرس الجمهوري،
ّ
ّ
بــا ط ـمــوح سـيــاســي ،وأنـ ــه لــن يـمــثــل تـهــديـدًا
للرئيس كما فعل املشير محمد عبد الحليم
مبارك .كما
أبو غزالة في العقد األول من حكم ّ
ّ
تمتع عمر سليمان بثقة م ـبــارك ،ألن ــه أيضًا
لم يكن يمثل تهديدًا له ،ورضي بموقع بعيد
عــن س ـ ّـدة الـحـكــم ،وبمراقبة مـحــاوالت مبارك
توريث ابنه جمال في صمت .وربما ّ
يفسر هذا
أيضًا رفــض املجلس األعلى للقوات املسلحة
االستعانة بعمر سليمان ،بعد تخلصه من
في  11فبراير /شباط  ،2011ورفضه
مبارك ّ
كذلك ترشحه للرئاسة ،فاملؤسسات األمنية
املختلفة ال تثق ببعضها ،وصـعــود املجلس
األعلى للقوات املسلحة إلــى حكم البالد كان
ّ
يتطلب التخلص مــن كــل منافسيه األمنيني
باألساس .عمومًا ،ظل هدف الحكم العسكري
املستمر منذ  1952منع االنـقــابــات وحماية
الــرئـيــس ال ـقــادم مــن الـجـيــش ،ومــن ثــم حماية
ن ـظ ــام يــول ـيــو خـ ــال م ـث ـلــث ال ــدول ــة الـعـمـيـقــة
السابق شــرحــه ،واملـشـغــول دائـمــا بالسيطرة
على مقاليد األمــور ومصادر القوة والسلطة
على مختلف األصعدة ،حتى لو ّأدى ذلك إلى
تأخر البالد ،لذا تمت السيطرة على مختلف
مؤسسات الدولة ،وتم القضاء على األحــزاب
الـسـيــاسـيــة واسـتـقــالـيــة مــؤس ـســات الـقـضــاء
والدين واملجتمع ،كما تم التخلص من النخب
االقتصادية والفكرية املستقلة ،ونشر أفكار
وطنية تعادي األجانب واملعارضة ،والشعب
نفسه لــو تطلب األم ــر ،ومثل تهديدًا للحاكم
نائب رئيس التحرير حسام كنفاني

¶

العسكري ورفاقه واملؤسسة العسكرية.
والـنـتـيـجــة ،كـمــا ي ـحــذر س ـبــرن ـغ ـبــورغ ،كــانــت
ت ــراج ــع م ـص ــر ع ـل ــى األص ـ ـعـ ــدة ك ــاف ــة ،بـشـكــل
ي ـص ـعــب إيـ ـق ــاف ــه .ت ــراج ـع ــت م ـص ــر سـيــاسـيــا
وأص ـب ـح ــت دولـ ـ ــة ض ـع ـي ـفــة ،وفـ ـق ــا ل ـل ـت ـقــاريــر
الدولية الخاصة بالفساد واالستقرار وكفاءة
م ــؤسـ ـس ــات الـ ـحـ ـك ــم .ت ــراجـ ـع ــت اقـ ـتـ ـص ــادي ــا،
وتـخـلـفــت عــن دول سبقتها فــي الـتـنـمـيــة في
نـهــايــة ال ـقــرن الـتــاســع عـســر كــالـيــابــان ،أو في
منتصف القرن العشرين ككوريا الجنوبية.
تــراجـعــت مـصــر أيـضــا تعليميًا وثـقــافـيــا ،من
خــال تــراجــع جامعاتها ونخبتها الثقافية
والفكرية التي سيطر عليها النظام لضمان
والئها له ،ولو ّأدى ذلك إلى انكفائها.
ومنذ صراع عبد الناصر وعبد الحكيم عامر،
والذي ّأدى إلى هزيمة مصر املهينة في حرب
ّ
 ،1967ولم ينتهِ إل بوفاة عامر أو التخلص منه
ّ
بعد النكسة ،حرص الحكام العسكريون على
إبعاد الجيش عن كرسي الرئاسة بأكبر قدر
ممكن ،سواء من خالل مؤسسات أمنية رقابية،
كــاالس ـت ـخ ـبــارات الـعـسـكــريــة واالس ـت ـخ ـبــارات
الـعــامــة ،أو التخلص مــن قــادة الجيش األكثر
استقاللية وكفاءة وكاريزما ،أو شغل الجيش
نفسه فــي مـشــاريــع اقـتـصــاديــة وربـحـيــة ،كما
حدث بشكل متزايد منذ نهاية عصر السادات،
وتـ ّ
ـوســع بشكل كبير فــي عصر م ـبــارك ،حيث
ّ
شجع مبارك املشير طنطاوي على التخلص
م ــن قـ ـي ــادات ال ـج ـيــش األكـ ـث ــر اس ـت ـقــال ـيــة من
نــاحـيــة ،واس ـت ـخــدام شــركــات الـجـيــش ملكافأة
الـ ـضـ ـب ــاط األك ـ ـثـ ــر ً
والء مـ ــن ن ــاحـ ـي ــة أخـ ـ ــرى،
باإلضافة إلى تعيني عدد ال بأس به منهم بعد
التقاعد في مختلف مؤسسات الدولة والقطاع
الخاص .وقد أثــار إبعاد الجيش بهذا الشكل
حساسيات بينه وبني النخب املسيطرة على
بعض مقاليد السلطة ،خصوصًا في النصف
األخير من عهد مـبــارك ،وذلــك على غــرار عمر
سليمان املسيطر على االستخبارات العامة،
والـ ـق ــوة امل ـت ــزاي ــدة ل ـلــداخ ـل ـيــة وأجـ ـه ــزة األم ـ ّـن
الداخلي املختلفة ،والنخب االقتصادية امللتفة
حول جمال مبارك .لذا مثلت ثورة يناير ،كما
يعتقد سـبــرنـغـبــورغ ،فــرصــة مثالية للجيش
لـلـعــودة إلــى الحكم وســاعــدتــه فــي ذلــك أربعة
أسباب رئيسية على األقل:
ً
أوال :ت ــراج ــع االه ـت ـم ــام ال ــدول ــي ،وخـصــوصــا
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األميركي ،بمصر وبنشر الديمقراطية ،فمنذ
الفشل األمـيــركــي فــي حــرب الـعــراق والــواليــات
املتحدة عازمة على تخفيف أعبائها في الشرق
األوس ــط تــدريـجـيــا ،ل ــذا لــم تـبــال بقمع مـبــارك
املعارضة بعد  ،2005كما لم تفعل إدارة أوباما
شـيـئــا ُي ــذك ــر مل ـســاعــدة م ـصــر لـتـعــزيــز الـحـكــم
املدني بعد  ،2011وال لالعتراض على االنقالب
العسكري فــي  ،2013وظـلــت أمـيــركــا تستثمر
في عالقتها بالجيش املصري باألساس خالل
تلك الـفـتــرة .ثــانـيــاّ :
تميز النشطاء املصريني
عـلــى مختلف تــوجـهــاتـهــم ب ــدرج ــة عــالـيــة من
املثالية واالنـقـســام بعدما ورث هــؤالء عقودًا
مــن التجريف السياسي .لــذا لــم تنتبه القوى
املختلفة بدرجات إلى طبيعة الدولة العميقة
والحكم العسكري املمتد ملصر ،وتركوا معظم
ّ
مؤسسات الدولة العميقة بال ّ
أي إصالح ُيذكر،
وان ـش ـغ ـلــوا ب ـص ــراع ــات ح ــول األيــديــولــوج ـيــا
وطرق التغيير (االنتخابات أو الدستور) من
دون االنتباه إلى الخطر املحدق بهم جميعًا.
ّ
ثالثًا :يعتقد روبــرت سبرنغبورغ أن الشعب
املـ ـص ــري م ــن أكـ ـث ــر ال ـش ـع ــوب اعـ ـتـ ـم ــادًا عـلــى
ح ـكــوم ـتــه ف ــي ال ـع ــال ــم ،ف ـه ــي امل ــوظ ــف األك ـب ــر
لحوالي ربع القوى العاملة املصري ( 7ماليني
مــوظــف) ،كما تــوفــر الحكومة الــدعــم لغالبية

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 :

امل ـصــري ــن ف ــي صـ ــورة أغ ــذي ــة وم ـ ــوارد طــاقــة
م ـخ ـف ـضــة ال ـث ـم ــن ،وت ـه ـم ــن ع ـل ــى مــؤس ـســات
التعليم والثقافة واإلعــام ،ما جعل ّ
مؤسسة
كالجيش تتمتع بدعم غالبية الشعب املصري
ّ
بشكل مستمر .رابعًا :تمكن الرئي املصري عبد
الفتاح السيسي من االستفادة من حالة الفراغ
السابقة ،بحكم قدومه من جهاز االستخبارات
ال ـع ـس ـكــريــة ،م ــا س ــاع ــده ف ــي ال ـس ـي ـطــرة على
الجيش ،ونجاح ثورة يناير في توجيه ضربة
قــويــة إلــى النخب املــدنـيــة الـتــي تكونت خالل
عهدي السادات ومبارك من دون أن تتفق على
نخبة بديلة ،وكذلك من خالل تشجيعه توسع
ال ـج ـيــش اق ـت ـص ــادي ــا وس ـيــاس ـيــا ب ـش ـكــل غير
مسبوق .وكانت نتيجة ما سبق عــودة مصر
إلى الحكم العسكري بشكل غير مسبوق في
تاريخها منذ أواخر الستينيات ،وبشكل أكثر
قمعًا عما مضى مــن أســوأ سـنــوات قمع عبد
ّ
الناصر .وهذا يعني أن ثورة يناير ساهمت،
بشكل
بغير قصد ،في عودة الحكم العسكري
ً
غ ـيــر م ـس ـبــوق ل ـل ـبــاد ،وق ــد ي ـكــون ه ــذا خـطــأ
غـيــر مـقـصــود أو ثـمــرة إيـجــابـيــة ،إذ ساهمت
القشرة املدنية التي صنعها السادات ومبارك
في إخفاء طبيعة النظام العسكرية وحقيقة
الدولة العميقة ،والتي بدت منذ يوليو /تموز
 2013أكثر وضوحًا لكثيرين .ويبقى السؤال
بشأن ردة فعل الشعب املصري ومدى انتشار
ال ــوع ــي ال ـس ــاب ــق بـطـبـيـعــة ال ـح ـكــم الـعـسـكــري
ل ـل ـبــاد ،وب ـكــونــه امل ـس ــؤول عـمــا وص ـلــت إلـيــه
ال ـب ــاد م ــن ت ــراج ــع ع ـلــى مـخـتـلــف األص ـع ــدة،
ومـ ــدى اس ـت ـع ــداد امل ـصــريــن ملــواج ـهــة الـحـكــم
الـعـسـكــري وت ـغ ـي ـيــره ،وتـحـمــل تـكــالـيــف ذل ــك.
وتبدو اإلجابة غير إيجابية ،أو غير واضحة
عـلــى أق ــل ت ـقــديــر ،ف ــي ظ ـ ّـل ت ــراج ــع مـ ّ
ـؤسـســات
التعليم والـثـقــافــة املستمر وسـيـطــرة النظام
عـلــى مــؤسـســات اإلع ــام وت ــراج ــع استقاللية
مـ ّ
ـؤسـ ـس ــات امل ـج ـت ـم ــع املـ ــدنـ ــي وامل ــؤسـ ـس ــات
السياسية املختلفة ،وتراجع االهتمام الدولي
بالديمقراطية كــذلــك .ويـبـقــى ال ـخــوف األكـبــر
من ّ
تعرض مصر لهزات اقتصادية وسياسية
مفاجئة بسبب أخطاء النظام ،قد تــؤدي إلى
مزيد من تدهور األوضاع ،مع العجز املستمر
في إيجاد حلول جـ ّـادة في ظل هيمنة الحكم
العسكري على البالد.
(كاتب مصري في لندن)
¶ مكتب بيروت
بيروت ــ الجميزة ــ شارع باستور ــ بناية west end 33
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(غييرمو أرياس /فرانس برس)

أفغانستان تواجه أزمة صحية

كابول ـ صبغة اهلل صابر

ّ
ف ــي ظـ ــل امل ـت ـغ ـ ّـي ــرات ال ـس ـيــاس ـيــة واألم ـن ـيــة
ال ـتــي شـهــدتـ ّهــا أفـغــانـسـتــان خ ــال األشـهــر
املــاضـيــة ،تــأثــر قـطــاع الصحة بشكل كبير،
ولم تنأ عن التأثيرات السلبية أي شريحة من عامة
املواطنني .وانسحب األمر على الكثير من القطاعات
كاملستشفيات ،ما دفع بعضها في العاصمة كابول
إلى إغالق أبوابها.
وف ــي ك ــاب ــول ،أغ ـل ـقــت خ ـمــس مـسـتـشـفـيــات أبــواب ـهــا
بسبب الحالة املعيشية الصعبة وقلة عدد املرضى،
وهـ ــي امل ـس ـت ـش ـفــى األفـ ـغ ــان ــي األملـ ــانـ ــي ،ومـسـتـشـفــى
زونــدون ،ومستشفى رحيمي ،ومستشفى يونايتد،
ومستشفى بــوســت .كـمــا أغـلـقــت ع ـشــرات الـعـيــادات
أبوابها بسبب الوضع املعيشي.
وي ـقــول األم ــن ال ـعــام لـنـقــابــة أص ـحــاب املستشفيات
والـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــادات م ـح ـم ــد آصـ ـ ــف سـ ـمـ ـس ــور ،ل ــ«ال ـع ــرب ــي
الجديد»« :املستشفيات واملــراكــز الطبية بشكل عام
تــواجــه مشاكل كثيرة وقــد تــأثــرت بشكل سلبي من
جراء الحالة االقتصادية الهشة والضعيفة في البالد
الناتجة عن املتغيرات التي شهدتها خــال األشهر
األخيرة بعد سيطرة حركة طالبان على الحكم خالل
الصيف املاضي».
يضيف أن عدد املرضى تراجع إلى أبعد الحدود،
األم ــر ال ــذي انـعـكــس عـلــى املـسـتـشـفـيــات الـخــاصــة،

مشيرًا إلى أن «عشرات العيادات أغلقت أبوابها».
وبحسب مسؤول في العاصمة كابول ،يعمل 114
مستشفى خاص فيها.
من جهته ،يقول مسؤول تقديم الخدمات العامة في
وزارة الصحة األفغانية عبد الباري عمر ،لـ«العربي
الجديد»« :مشاكل القطاع الصحي كثيرة وفي ارتفاع
م ـط ــرد» ،مــؤك ـدًا أن الـسـبــب األس ــاس ــي وراء ذل ــك هو
«تجميد األصول األفغانية من قبل الواليات املتحدة
األميركية ،األمر الذي أثر سلبًا على جميع قطاعات
الحياة .كما أن املؤسسات املعنية أوقفت مشاريعها
ف ــي مـ ـج ــال ال ـص ـح ــة ،األمـ ـ ــر الـ ـ ــذي ض ــاع ــف م ـشــاكــل
ال ـق ـطــاع» ،ويـطــالــب املـجـتـمــع الــدولــي بـتـقــديــم الــدعــم
الالزم من أجل تحسني الحالة الصحية في البالد ،ألن
املواطن العادي ضحية ما يفرضه املجتمع الدولي
من قيود على حكومة «طالبان».
وال يتعلق األمر بمستشفيات العاصمة وحدها ،بل
يشمل الواليات األفغانية ،التي كان القطاع الصحي
ف ـي ـهــا ي ـعــانــي م ــن ج ـ ــراء ال ـت ـه ـم ـيــش امل ـس ـت ـمــر خــال
الـحـكــومــات املـتـعــاقـبــة فــي املــاضــي .وتـعــانــي الكثير
مــن املستشفيات فــي الــواليــات مــن نقص فــي الـكــادر
الطبي واألدوية واملعدات الطبية ،فيما أغلقت بعض
املستشفيات أبوابها.
وأغ ـلــق املـسـتـشـفــى ال ـخ ــاص ال ــذي يستقبل مــرضــى
ك ــوفـ ـي ــد 19-ف ــي م ــدي ـن ــة ت ــري ـن ـك ــوت ،ع ــاص ـم ــة والي ــة
أورزك ـ ـ ــان ال ـج ـنــوب ـيــة ،بـسـبــب م ـشــاكــل مــال ـيــة .وك ــان

املستشفى قــد بــدأ العمل فــي يناير /كــانــون الثاني
من العام املاضي نتيجة التعاون املنسق بني وزارة
الصحة وبعض املؤسسات الدولية .لكن بسبب توقف
أعمال تلك املؤسسات وعدم تمكن وزارة الصحة من
تقديم العون الالزم ،أغلق املستشفى أبوابه.
ويقول رئيس إدارة الصحة املحلية في الوالية محمد
ال ـلــه روح ــان ــي ،ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد»« :املستشفيات
الخاصة املعنية باستقبال مرضى كــوفـيــد 19-على
وجــه الخصوص ،والقطاع الصحي في أفغانستان
ع ـلــى وج ــه ال ـع ـم ــوم ،ك ــان ــت تـتـلـقــى دع ــم املــؤس ـســات
الــدول ـيــة .وع ـنــدمــا أوق ـفــت دعـمـهــا ،تــوقــف عـمــل تلك
املستشفيات» ،مؤكدًا أن «جميع املستشفيات التي
كــانــت تـعــالــج مــرضــى ك ــوف ـي ــد 19-كــانــت عـلــى وشــك
االنهيار ،لكن األمم املتحدة بادرت بشكل عاجل إلى
تقديم املساعدات ،لتستمر املستشفيات في العمل،
باستثناء مستشفى ترينكوت الذي أغلق».
ويــؤكــد امل ـس ــؤول أن ــه بـسـبــب إغ ــاق املستشفيات،
يواجه سكان واليــة أورزك ــان مشاكل كبيرة ،إذ إن
جميع املـصــابــن بـكــوفـيــد 19-يــذهـبــون إلــى مدينة
قندهار إلجراء الفحوصات وتلقي العالج ،ويشير
إل ــى أن ــه ف ــي ه ــذه ال ــوالي ــة ال ـنــائ ـيــة ع ــدد كـبـيــر من
املــرضــى ،مـشــددًا على أن وزارة الصحة تعمل مع
املؤسسات املعنية ليزاول املستشفى عمله مجددًا
خ ــال ال ـع ــام الـ ـج ــاري ،كـمــا يــوضــح أن املستشفى
ال ـخــاص بـمــرضــى كــوف ـيــد 19-لـيــس الــوح ـيــد الــذي

مرضى على الطرقات
يقول أحــد سكان ترينكوت ،ويــدعــى محمد
أسلم ،لـ«العربي الجديد»« :نحن مرغمون على
أخذ مرضانا إلى مدينة قندهار أو إلى كابول بسبب
تراجع حال القطاع الصحي» علمًا ّ
أن المنطقة
تسجل ارتفاعًا في اإلصابات بكوفيد ،19-حتى ّ
أن
العينات التي تؤخذ من المرضى لفحصها تنقل
إلى قندهار ،ويستغرق تحليلها أيامًا».

أوق ــف عـمـلــه ،بــل أي ـضــا تــوقــف م ـشــروع مستشفى
كبير آخر في الوالية ذاتها ،والــذي أكمل مشروعه
بـنـسـبــة  85ف ــي امل ــائ ــة وه ــو أك ـب ــر مـسـتـشـفــى على
مستوى الــواليــة ،يضيف أن إدارة الصحة املحلية
وس ـك ــان ال ــوالي ــة ك ــان ــوا ي ـن ـت ـظــرون ب ـف ــارغ الـصـبــر
تدشني املشروع لكنه توقف ألسباب مالية.
أيضًا ،يعاني املستشفى املركزي الوحيد في الوالية
من نقص كبير في األدوية والكادر الطبي ،ولم يستلم
العاملون واألطباء فيه رواتبهم منذ أربعة أشهر ،ما
يـهــدد بتدني حــالــة املستشفى فــي الـقــريــب العاجل،
علمًا أنه املستشفى الوحيد في الوالية النائية.
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عراقيات يُحرمن من الميراث

في عالم الطغيان السياسي الذي يؤثر على أدنى شؤون
البشرية ،تنال منظمة الصحة العالمية حصتها من
مشاكسات الدول الكبرى .وهذه الحال رافقت أزمة
كورونا ،لكن أمينها العام «القوي» صمد

تدفع التقاليد
المتوارثة بعض
العائالت إلى حرمان
النساء من الميراث
حتى اليوم ،وإن
بدأت كثيرات برفع
الصوت عاليًا

حرب
كورونا
ناصر السهلي

كـ ّـرس املجلس التنفيذي ملنظمة
الصحة العاملية الخيار الدولي
املـحـســوم باختيار مــديــره العام
اإلثيوبي تيدروس أدهانوم غيبريسيوس
املرشح الوحيد لتولي والية ثانية تمتد 5
سنوات حتى عام  .2027جاء ذلك في اقتراع
ّ
سري أجري على هامش اجتماعات دورته
ال ــ 150املنعقدة حاليًا عبر تقنية االتصال
املرئي ،والــذي يسبق االنتخابات الرسمية
للمنصب املقررة في مايو /أيار املقبل.
وهـ ـ ـ ـك ـ ـ ــذا ت ـ ـت ـ ـجـ ــه األنـ ـ ـ ـ ـظ ـ ـ ـ ــار مـ ـ ـ ـج ـ ـ ــددًا إل ـ ــى
غ ـي ـب ــري ـس ـي ــوس ال ـ ـ ــذي ع ـ ــاش مـ ــع امل ـن ـظ ـمــة
فــي والي ـتــه األولـ ــى مـطـبــات ك ـث ـيــرة ،أهمها
بــالـتــأكـيــد ان ـف ـجــار أزمـ ــة جــائ ـحــة ك ــورون ــا،
والـتــوتــرات الـشــديــدة مــع الــواليــات املتحدة
تحديدًا ،التي انسحبت من عضوية املنظمة
خالل ذروة جائحة كورونا في مايو /أيار
 ،2020ب ـقــرار ات ـخــذه الــرئـيــس االـجـمـهــوري
ال ـســابــق دون ــال ــد ت ــرام ــب ،ق ـبــل أن يعيدها
الرئيس الديمقراطي الحالي جو بايدن إلى
كنف املنظمة.
ومنذ أن أنشأتها األمــم املتحدة عام ،1948
ش ـهــدت منظمة الـصـحــة الـعــاملـيــة محطات
صـ ـع ــود وهـ ـ ـب ـ ــوط .وقـ ـ ــد اض ـط ـل ـع ــت بـ ــدور
كـبـيــر وم ـه ــم ف ــي مـكــافـحــة م ــرض ال ـج ــدري
فــي ستينيات ال ـقــرن الـعـشــريــن ،ثــم أعلنت
في تقرير أصــدرتــه عــام  1979عن نجاحها
فـ ــي الـ ـقـ ـض ــاء ع ـل ـي ــه ب ــالـ ـتـ ـع ــاون مـ ـ ــع دول
الـعــالــم ،لكنها لــم تسلم مــن ان ـت ـقــادات دول
عــدة ،والـتــي بلغت حــد اتهامها باالنحياز
الـ ـسـ ـي ــاس ــي ،وأهـ ـمـ ـه ــا ل ـل ـص ــن ب ـس ـب ــب مــا
وص ـف ــه س ـيــاس ـيــون أم ـيــرك ـيــون وغــرب ـيــون
بـ«التأخر في اإلبــاغ عن جائحة كورونا»
فــي ديـسـمـبــر /كــانــون األول  ،2019وال ــذي
ً
رب ــط أي ـضــا ف ــي ظ ــاه ــرة الف ـتــة أثـ ــارت ج ــدال
كبيرًا بـ«التاريخ الشيوعي» لألمني العام
غيبريسيوس.
تاريخ جدلي

ورغ ــم أن منظمة الصحة العاملية اعتبرت
ً
مثاال ناجحًا للتعاون الدولي في مواجهة
األمـ ـ ـ ـ ـ ــراض الـ ـ ـس ـ ــاري ـ ــة ،لـ ـك ــن تـ ـه ــم ال ـف ـس ــاد
والبيروقراطية واكبت املحطات التاريخية
لعملها .وهــي استهدفت بسلسلة فضائح
حول سوء اإلدارة والفساد في عهد أمينها
العام الياباني هيروشي ناكاجيما ،لكنها
استعادت سمعتها العاملية القوية في عهد
مــديــرت ـهــا ال ـعــامـ ّـة ال ـنــروج ـيــة غـ ــررو هــارلــم
برونتالند التي أثر توليها املنصب بدءًا من

بغداد ـ كرم سعدي

الصحة
العالمية
ال تغير القائد
غيبريسيوس

مايو /أيار  1988في أولوية مواجهة جائحة
«سارس» التي حوصرت ُ
ومنع تحولها إلى
وباء عاملي .وتجاوزت إنجازات برونتالند
إص ــاح املـنـظـمــة واس ـت ـع ــادة مـكــانـتـهــا إلــى
طــرح تفكير جديد ربــط الصحة باألوضاع
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة لـ ـلـ ـبـ ـش ــر ،وتـ ـبـ ـن ــي م ـح ــارب ــة
الـعـنــف خـصــوصــا ضــد الـنـســاء باعتبارها
قضية صحة عــاملـيــة .وامتلكت برونتالند
كــاريــزمــا خــاصــة سـمـحــت لـهــا ب ــأن تـجــوب
الـعــالــم للتبشير بـ ــأدوار جــديــدة للمنظمة
شملت أيـضــا إدخ ــال وق ــف الـتــدخــن كجزء
م ــن ال ـت ـع ـل ـيــم واإلقـ ـ ـن ـ ــاع .وج ـل ـب ــت ال ـب ــرام ــج
الـتــي نفذتها ل ــدى شغلها منصبها خــال
واليتني حتى عام  ،2003مزيدًا من االعتراف
ال ــدول ــي ب ـصــواب سـيــاســاتـهــا فــي مــواجـهــة
«س ــارس» ومحاصرته ،قبل أن يخلفها لي
جونغ ووك ،الذي توفي بجلطة دماغية علم

 ،2006ثــم الـســويــدي أن ــدرس نــوردس ـتــروم.
وفيما استخدمت الصحة العاملية أدوات
بسيطة ،مثل االخـتـبــار واكـتـشــاف العدوى
وال ـع ــزل لـلـقـضــاء عـلــى «س ـ ــارس» ،لــم تنفع
اآلليات ذاتها في محاصرة فيروس كورونا
الـحــالــي ،مــا ض ــرب سمعتها م ـجــددًا ،علمًا
أنها عرفت نوعًا مــن االنتكاسة حــن ظهر
ف ـيــروس «أنـفـلــونــزا الـخـنــازيــر» ع ــام ،2009
وات ـه ـمــت بـ ــ«ص ــرف وت ـبــذيــر أم ـ ــوال ل ـشــراء
لقاحات ال حاجة لها ،تحت غطاء التهويل
واملـبــالـغــة فــي تقدير خ ـطــره» .وتــرافــق ذلك
م ــع أزمـ ــة مــال ـيــة ك ـب ـيــرة نـتـجــت ع ــن خفض
دول ع ـ ــدة م ـســاه ـمــات ـهــا ف ــي امل ـن ـظ ـم ــة ،مــا
ضرب صدقيتها ،ثم ساءت األمور أكثر مع
تفشي فـيــروس «إي ـبــوال» فــي غــرب أفريقيا
ع ــام  ،2014ح ــن وج ـ ّـه ــت ان ـت ـق ــادات ح ــادة
لجهود املنظمة «القليلة واملـتــأخــرة ج ـدًا».
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غيبريسيوس مستمر في قيادة الحرب العالمية على كورونا (فابريس كوفريني /فرانس برس)

«جرس اإلنذار» المتأخر

وم ــع ت ـحـ ّـول ف ـيــروس ك ــورون ــا إل ــى جائحة
عاملية بحلول ربيع  ،2020انتقدت دول عدة
العالقة امللتبسة بني منظمة الصحة العاملية
وال ـ ـصـ ــن ،خ ـص ــوص ــا أن «غ ـي ـبــري ـس ـيــوس
زار بـكــن فــي نـهــايــة  ،2019لكنه تــأخــر في
دق جــرس اإلنـ ــذار» .وب ــدأت هــذه ال ــدول في
الـبـحــث عــن بــديــل لـغـيـبــريـسـيــوس ،قـبــل أن
تـتــراجــع أخ ـي ـرًا وت ـخ ـتــاره املــرشــح الــوحـيــد
ملنصب األمني العام.
وفــي إطــار الشكوك بشأن الــروابــط الوثيقة
بــن الصحة العاملية والـصــن ،اتـهــم الغرب
املنظمة بعدم إجراء تحقيق متكامل ومثالي
فــي شــأن منشأ فـيــروس كــورونــا فــي مدينة
ووهان الصينية .وتكررت النظرة امللتبسة
ل ــدور املـنـظـمــة إث ــر تـمــريــرهــا أخ ـي ـرًا «الـطــب
ال ـت ـق ـل ـي ــدي ال ـص ـي ـن ــي» ف ــي دلـ ـي ــل أص ــدرت ــه

 50مليارًا

األرباح بالدوالر للطب الصيني
البديل الذي تتهم الصحة العالمية
بتبنيه لمحاباة بكين

ألســالـيــب التصنيف الــدولــي لــأمــراض ،ما
مـثــل ،بحسب خ ـبــراء دول ـيــن ،بينهم مدير
م ـع ـه ــد «األم ـ ـص ـ ــال واألم ـ ـ ـ ـ ــراض الـ ـس ــاري ــة»
ف ــي ال ــدن ـم ــارك هـنــريــك هـ ــول« ،ان ـح ــراف ــا عن
املمارسة العلمية والطب القائم» .في املقابل،
عزز وصف الصينيني خطوة املنظمة بأنها
«انتصار سياسي عظيم للصني» مخاوف
ال ـغ ــرب م ــن ان ـح ــراف املـنـظـمــة ع ــن مـســارهــا
واق ـت ــراب ـه ــا أك ـث ــر م ــن الـ ـص ــن ،م ــع تــرجـيــح
امتالك الدولة الشيوعية نفوذًا كبيرًا فيها.
بين الغرب والصين

وأخ ـ ــذت م ـخ ــاوف ال ـغ ــرب ف ــي االع ـت ـب ــار أن
«الطب الصيني البديل يجني سنويًا نحو
 50مليار دوالر ،ما يحتم تزايد الشكوك في
معايير تبني الصحة العاملية» له .لكن ذلك
لــم يمنع تــوافــق ال ــدول س ــواء تلك الراضية
أو الصامتة فــي نهاية املـطــاف على إعــادة
ان ـت ـخ ــاب غ ـي ـبــري ـس ـيــوس ،وإس ـ ـقـ ــاط ورق ــة
مــواج ـه ـتــه ب ـمــرشــح ب ــدي ــل ان ـط ــاق ــا م ــن أن
«الـعــالــم يعيش فــي أزم ــة كـبـيــرة ال يحتاج
فيها إلى استبدال قيادة».
وكان غيبريسيوس نفسه قد تحدث عن هذا
الواقع لدى تسويق ترشحه لوالية جديدة
في نهاية العام املاضي ،إذ أكد أنه لم ينته
من مهمته في قيادة املنظمة للقضاء على
الجائحة الحالية ،علمًا أن املتخصصة في
الصحة العاملية ونائبة الرئيس التنفيذي
ملركز التنمية العاملية في واشنطن أماندا
غ ــاس ـم ــان ع ـك ـســت ال ـف ـك ــرة ذاتـ ـه ــا بـقــولـهــا
ملجلة «نايتشور» إن «أحدًا ال يغير القيادة
أثناء الحرب».
وال ـ ــاف ـ ــت أنـ ـ ــه رغـ ـ ــم االت ـ ـهـ ــامـ ــات امل ــوج ـه ــة

لـلـمـنـظـمــة ب ـم ـحــابــاة الـ ـص ــن ،ب ـس ـبــب عــدم
ت ـش ــدده ــا م ــع ب ـك ــن أو ان ـت ـق ــاد أســالـيـبـهــا
ال ـص ــارم ــة مل ـح ــاص ــرة ك ــورون ــا ف ــي ب ــداي ــات
ال ـت ـف ـشــي ،اص ـط ــدم ــت ب ــان ـت ـق ــادات صينية
وجهت إليها في نهاية العام املاضي بعدما
صــرح غيبريسيوس بــأن الصني «يجب أن
تـسـمــح ب ــإج ــراء تـحـقـيــق عـمـيــق ف ــي أص ــول
فـ ـي ــروس ك ـ ــورون ـ ــا ،ب ـم ــا ف ــي ذل ـ ــك اح ـت ـمــال
تصنيعه ،وت ـسـ ّـربــه مــن مـخـتـبــر» ،وه ــو ما
ظلت بكني تنفيه طوال الوقت.
وفي وقت دخلت فيه البشرية عامها الثالث
مــع جــائـحــة ك ــورون ــا ،ال يمكن التقليل من
جهود منظمة الصحة العاملية في مواجهة
الجائحة ،فهي لعبت منذ البداية دورًا مهمًا
في التوعية العاملية حوله ،وقــادت جهودًا
ذاتية وجماعية ملحاولة محاصرته ووضع
برامج تعاون للقاح يمر عبر املنظمة.
رؤية القائد

وفي ذروة انتشار الجائحة وبدء اكتشاف
لـ ـق ــاح ك ــان ــت امل ـن ـظ ـم ــة تـ ـق ــدم ت ـص ــورات ـه ــا
وتوصياتها حــول تــوزيــع اللقاح .وتعالت
م ــع ظ ـه ــور م ـت ـح ـ ّـورات ــه ال ـك ـث ـي ــرة ،وآخ ــره ــا
«أوم ـي ـك ــرون» فــي نـهــايــة نــوفـمـيــر /تشرين
الـ ـ ـث ـ ــان ـ ــي املـ ـ ـ ــاضـ ـ ـ ــي ،انـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــادات وجـ ـهـ ـه ــا
غـيـبــريـسـيــوس نـفـســه «لـسـيــاســات احـتـكــار
اللقاح التي تمارسها الدول الثرية».
واعتبرت املنظمة أن «األنانية القومية التي
تمارس في تكديس اللقاح ،والتركيز على
تـلـقـيــح ش ـعــوب دول ال ـش ـمــال ال ـث ــري وت ــرك
ال ــدول النامية مــن دون ق ــدرة على تطعيم
شعوبها لن تضع حدًا للجائحة».
ومــن أب ــرز تصريحات غيبريسيوس التي

لم تسلم المنظمة
من انتقادات تتهمها
بالتسييس والمحاباة
ال يمكن التقليل من
جهود الصحة العالمية
في مواجهة كورونا
قــدمـهــا ضـمــن مـلــف إعـ ــادة انـتـخــابــه قــولــه:
«رؤيتنا ليست الصحة بالنسبة للبعض،
ب ــل ال ـص ـحــة ل ـل ـج ـم ـيــع :األغ ـن ـي ــاء وال ـف ـق ــراء
وال ـ ـقـ ــادرون وذوو اإلع ــاق ــات وك ـب ــار الـســن
والشباب وأولئك الذين يعيشون في الحضر
والريف ،واملواطنون والالجئون .فالصحة
للجميع في كل مكان» .ويرى مدير الصحة
العاملية في مجلس العالقات الخارجية في
واشنطن توم بوليكي أن «املنظمة في عهدة
الــرجــل ال ـقــوي غـيـبــريـسـيــوس ال ــذي أحــدث
فرقًا في مواجهة كورونا .وقد تحدثت إليه
بعبارات قوية عن حاجة الدول التباع نهج
أكثر إنصافًا في توزيع اللقاحات».
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــاد ب ـ ــاحـ ـ ـث ـ ــون فـ ـ ــي امل ـ ـج ـ ـلـ ــس ب ـ ـقـ ــدرة
غيبريسيوس على إقـنــاع ال ــدول األعـضــاء
فـ ـ ــي مـ ـنـ ـظـ ـم ــة ال ـ ـص ـ ـحـ ــة ال ـ ـعـ ــامل ـ ـيـ ــة الـ ـب ــال ــغ
عـ ـ ــددهـ ـ ــا  194دول ـ ـ ـ ــة بـ ــامل ـ ـضـ ــي ق ـ ــدم ـ ــا فــي
الخطط الخاصة باتفاق الــوبــاء ،والتي قد
ت ـح ــدد كـيـفـيــة اس ـت ـجــابــة ال ـب ـل ــدان لتفشي
األمراض في املستقبل.

مــا زال ــت امل ــوروث ــات الـقـبـلـيــة واملـفــاهـيــم
الخاطئة تسيطر على الكثير من األسر
ال ـعــراق ـيــة حـتــى يــومـنــا هـ ــذا ،م ــن بينها
ح ــرم ــان الـ ـنـ ـس ــاء م ــن املـ ـ ـي ـ ــراث ،إذ ي ــرى
األشـ ـق ــاء ال ــذك ــور أن ــه ال نـصـيـ ّـب لـلـمــرأة
فــي م ـيــراث الــوالــديــن وه ــو ح ــق لـلــذكــور
ف ـق ــط ،وخ ـصــوصــا إذا ك ــان ــت م ـتــزوجــة،
على اعتبار أن ما تحصل عليه النساء
سيذهب إلى الغريب أي الزوج .كما ترى
ّ
بـعــض األس ــر أن مـطــالـبــة املـ ــرأة بحقها
من أمــوال والدها أو والدتها أمر معيب
لألسرة ولسمعة األولى.
وإن لوحظ خالل السنوات األخيرة نيل
نساء حقوقهن في امليراث في ظل التمدن
وإندماجهن في سوق العمل ونضالهن،
إال أن كثيرات ما زلن محرومات من هذا
ال ـحــق وخــاض ـعــات لـلـسـلـطــة الــذكــوريــة،
وخصوصًا في املجتمعات القبلية التي
تعرف بكونها قاسية.
ويـ ـق ــول ع ـضــو م ـج ـلــس ش ـي ــوخ عـشــائــر
بغداد عبد العظيم الكربولي لـ «العربي
الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــد» إن «ح ـ ـ ــرم ـ ـ ــان ال ـ ـن ـ ـسـ ــاء مــن
اإلرث تــراجــع بــاملـقــارنــة مــع زم ــن آبائنا
وأجــدادنــا بشكل كبير ،وخصوصًا بني
سكان األرياف والبادية» .يضيف« :يرى
البعض أنــه ال حق للمرأة في الحصول
على امليراث .وعلى الرغم من هذا ،كانت
ع ــائ ــات ت ـل ـتــزم ب ـه ــذا الـ ـع ــرف املـ ـت ــوارث
وت ـ ـ ــوزع اإلرث ب ـح ـســب الـ ـش ــرع (ال ــدي ــن
اإلسالمي)».
ّ
ويوضح الكربولي أن «شيوخ العشائر
اليوم أكثر بعدًا عن التقاليد التي تخالف
الشريعة .وأرى أن املجتمع القبلي شهد
ثورة ثقافية كبيرة .وال أعرف شيخ قبيلة
الـيــوم يقبل أن يظلم أحــد أف ــراد قبيلته
الـنـســاء ومـخــالـفــة ال ـش ــرع ،بــل جميعهم
ً
أوال ّ
ثم
ينصحون باللجوء إلــى الـشــرع
العرف القبلي» .يضيف« :ال يمكن فرض
الـ ــرأي عـلــى الـجـمـيــع إذ مــا زال البعض
متمسكًا بــالـعــرف الـقـبـلــي» .ويشير إلى
أن بعض العائالت تحرم املرأة من اإلرث
طـمـعــا ب ــامل ــال أو ال ـع ـقــار .إال أن ــه يتوقع
انتهاء هــذا األمــر خــال السنوات املقبلة
ّ
في ظل تطور وعي املرأة واملجتمع.
إل ــى ذلـ ــك ،ت ــول ــي الـكـثـيــر م ــن ال ـعــائــات
أه ـم ـي ــة ل ـل ــذك ــور ف ــي امل ـن ــاط ــق الــري ـف ـيــة
وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا ف ـ ــي مـ ـح ــافـ ـظ ــات ج ـن ــوب
وش ـ ـمـ ــال وغـ ـ ـ ــرب ال ـ ـب ـ ــاد ،األمـ ـ ـ ــر الـ ــذي
يجعل كثيرات مرغمات على الصمت.
وتـ ـق ــول امل ـحــام ـيــة فــاط ـمــة ال ــزه ـي ــري لـ
«العربي الجديد» إنها لن تقف مكتوفة
الـيــديــن أم ــام أي قضية مــن هــذا الـنــوع،
وس ـت ــداف ــع ع ــن الـضـحـيــة أمـ ــام الـقـضــاء
لجلب حقوقها ،وإن تشر إلــى أنـهــا لم
تتقدم بشكوى للدفاع عن حق والدتها
امل ـس ـل ــوب .وت ــوض ــح« :ل ــم نـسـتـغــرب أن
يحرم أخوالي والدتي وخاالتي من إرث
والــدهــم وهــي  7أراض زراعـيــة تتجاوز
م ـســاح ـت ـهــا األل ـ ــف دون ـ ــم ف ــي مـحــافـظــة
ذي قــار جـنــوبــي ال ـعــراق .كـمــا أن موقع
ب ـع ـض ـهــا ي ـع ــد م ـم ـي ـزًا .وتـ ـق ــدر كـلـفـتـهــا
بنحو تسعمائة مليون دينار (أكثر من
 600أل ــف دوالر) .ح ــدث ذل ــك مـنــذ نحو
ّ
ث ــاث ــة أعـ ـ ــوام .كــل ـنــا نـ ــدرك أن ه ــذا غير
جائز لكن وال ـ ّ
ـدي اخـتــارا الصمت علمًا
ّ
أنهما يدركان أنه ال يمكن تجاوز بعض
التقاليد .لذلك ،ليس بيدي أية حيلة».
وال ي ــوج ــد خـ ـ ــاف بـ ــن وال ـ ـ ـ ــدة فــاط ـمــة
وأشـقــائـهــا ،بــل إن الـعــاقــات وال ــزي ــارات

م ـس ـت ـمــرة .ل ـكــن لـيـســت جـمـيــع ال ـح ــاالت
م ـت ـشــاب ـهــة إذ إن ه ـن ــاك س ـل ـبــا لـحـقــوق
النساء رغمًا عنهن وبــالـقــوة ،كما أنهن
يـخـشــن ال ـت ـقــدم ب ـش ـكــوى ل ــدى الـقـضــاء
خــوفــا م ــن عــاق ـبــة أش ــد وأق ـس ــى ق ــد تقع
عليهن».
م ــن جـهـتـهــا ،ت ـق ــول ش ـيــريــن ح ـمــة كــريــم
ل ـ ـ «ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» إن حـصـتـهــا من
مـيــراث والــدتـهــا كــانــت تـقــدر بنحو 200
ألف دوالر ،هي التي كانت تملك مزرعة
وثالث دور ومحال تجارية وقطيعا من
األغنام واألبقار .شيرين التي تسكن مع
أسرتها في منزل متواضع في محافظة
ديـ ــالـ ــى ش ــرق ــي الـ ـ ـب ـ ــاد ،تـ ـع ــود أصـ ــول
عــائـلـتـهــا إل ــى مـحــافـظــة أرب ـي ــل شـمــالــي
ال ـع ــراق .وع ـلــى الــرغــم مــن أن عشيرتها
تلتزم بإعطاء األنثى حقوقها من امليراث
ل ـك ــن إخ ــوت ـه ــا ل ــم ي ـف ـع ـلــوا هـ ـ ــذا ،ع ــازي ــة
السبب إلــى «امتالكهم الـقــوة» .تضيف:
«ل ــدى إخــوتــي عــاقــات قــويــة مــع أجـهــزة
ً
األمن فضال عن امتالكهم الجرأة لتنفيذ
أي ع ـم ــل م ـس ـلــح م ــن خ ـ ــال مــوظـفـيـهــم
الذين يعملون في مشاريعهمّ .
هددوني
بخطف زوجي وأبنائي في حال لم أرض
بـقـسـمـتــي م ــن إرث وال ــدت ــي ،ل ـكــن ليس
استنادًا إلــى الشرع بل تقديراتهم التي

اقتصرت على نحو  35ألف دوالر .لذلك،
رض ـيــت بـمــا قـسـمــه ل ــي أخ ــوت ــي حـفــاظــا
على سالمة زوجي وأوالدي».
م ــن ج ـه ـتــه ،ي ــوض ــح ع ـضــو راب ـط ــة أئـمــة
وخطباء الـعــراق الشيخ أحمد النعيمي
أن رأي ال ـشــرع «واضـ ــح وج ـلــي» فــي ما
يتعلق بتقسيم املـيــراث وإعـطــاء حقوق
األنـ ـث ــى ،ل ـكــن ي ـص ـعــب تـطـبـيـقــه أح ـيــانــا
ب ـس ـبــب الـ ـفـ ـس ــاد ال ـح ـك ــوم ــي .وي ـ ـقـ ــول ل ـ
«ال ـعــربــي ال ـجــديــد» إن «ال ـنــزعــة القبلية
الـجــاهـلـيــة يـمـكــن أن ت ـعــود فــي ظــل عــدم
وجـ ــود مـظـلــة قــانــون ـيــة رس ـم ـيــة تحمي
ال ـ ـقـ ــوانـ ــن اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة الـ ـت ــي شــرع ـت ـهــا
الـ ــديـ ــانـ ــات الـ ـسـ ـم ــاوي ــة ،وهـ ـ ــي مـشـكـلــة
ي ــواجـ ـهـ ـه ــا ال ـ ـ ـعـ ـ ــراق .إذ إن بـ ـع ــض مــن
يغتصبون الحقوق يستظلون بالفساد
الحكومي».
ي ـض ـيــف أنـ ــه ف ــي أحـ ـي ــان ك ـث ـي ــرة ،يعجز
أص ـحــاب الـحـقــوق املـسـلــوبــة عــن التقدم
ب ــدع ــاوى الس ـت ـع ــادة ح ـقــوق ـهــم نـتـيـجــة
الـفـســاد املـسـتـشــري فــي مـفــاصــل الــدولــة
وسطوة السالح» ،مشيرًا إلى أن «كثيرين
يتنازلون عن حقوقهم أو يتراجعون عن
الشكاوى في املحاكم بسبب تهديدهم.
والجميع يعلم أن من يهدد اليوم يملك
قوة التنفيذ من دون أن يحاسب».

مطالبة بحقوق مسلوبة (أحمد الربيعي /فرانس برس)

ترفض الصمت (مرتضى السوداني /األناضول)

فلسطينيو مخيم الرشيدية يشتهون «صحن الفقير»
تأثر سكان مخيم
الرشيدية لالجئين
الفلسطينيين في مدينة
صور جنوب لبنان باألزمة
االقتصادية لدرجة أنهم
باتوا يترحمون على
مقولة «العدس صحن
الفقير»

النسبة الكبرى من
سكان المخيم
عاطلة عن العمل
(العربي الجديد)

صور ـ انتصار الدنان

تضع األزم ــات االقـتـصــاديــة الـتــي يعيشها
لبنان ويتأثر بها الالجئون الفلسطينيون،
على املـحــك مستقبل غالبية سـكــان مخيم
الــرشـيــديــة لــاجـئــن الفلسطينيني جنوب
مدينة صور ،والذي يبعد نحو  13كيلومترًا
عن الحدود الفلسطينية  -اللبنانية ،ويعد
أك ـبــر مـخـيـمــات ص ــور ال ـثــاثــة ال ـتــي تضم
أيضًا البص والبرج الشمالي.
فـقـبــل األزم ـ ــة االق ـت ـص ــادي ــة وارتـ ـف ــاع سعر
صــرف ال ــدوالر ،كــان غالبية شـبــاب املخيم
يـعـمـلــون فــي قـطــاع ال ــزراع ــة والحمضيات
ت ـ ـحـ ــدي ـ ـدًا ،وأي ـ ـضـ ــا ق ـ ـطـ ــاع ال ـ ـب ـ ـنـ ــاء ،وه ـم ــا
املجاالن املتاحان أمــام الطبقة العاملة من
سكانه .لكن فرص العمل تضاءلت تدريجًا
بعد األزمــة حتى باتت النسبة الكبرى من
سكان املخيم عاطلة عن العمل ،وكذلك األمر
بالنسبة إلى املوظفني والعاملني في وكالة
غـ ــوث وت ـش ـغ ـيــل ال ــاج ـئ ــن الـفـلـسـطـيـنـيــن

(أونـ ـ ــروا) الــذيــن واج ـه ــوا مـشـكـلــة تقليص
الــوكــالــة خدماتها بسبب ان ـعــدام التمويل
ال ـخ ــارج ــي ،وم ـن ـهــا وق ــف تـشـغـيــل الـعـمــال
املياومني إال في حاالت الضرورة .وتتجاوز
نسبة البطالة فــي املخيم  70فــي املــائــة ،ما
ُ
يجعل شبابًا كـثـرًا يـحــاولــون الـهـجــرة إلى
أوروب ــا مــن أجــل توفير حياة كريمة تليق
بهم وبأسرهم.
وعن األزمة االقتصادية والحياة املعيشية،
تقول الالجئة آمال لـ«العربي الجديد» »:ال
يسمح الوضع الصحي لزوجي بالعمل في
قطاع البناء ،بعدما أصيب بجلطة في قدمه
قبل خمس سنوات ،ما يجعلني بال معيل،
في وقت أقوم بتربية أربعة أوالد ال يزالون
جميعهم فــي املــدرســة .وبعد مــرض زوجــي
ب ــت أت ـس ـل ــم م ـس ــاع ــدة غ ــذائ ـي ــة م ــن أون ـ ــروا
لتلبية بعض متطلبات حياتنا .وال أخفي
أنـنــي أشـعــر بـسـعــادة كـبـيــرة حــن تصلني
رســالــة بموعد اسـتــام املـســاعــدة الغذائية.
ك ــذل ــك يـعـمــل اب ـن ــي ال ـك ـب ـيــر ال ـ ــذي يـبـلــغ 15

تتجاوز نسبة
البطالة في مخيم
الرشيدية  70في المائة
فرص العمل
تضاءلت بعد األزمة
االقتصادية في لبنان
عامًا مــن العمر فــي مقهى قريب مــن بيتنا
خالل أيام العطل ،ويختلف مدخوله املادي
بحسب ما يمنحه الزبائن له».
من جهته ،يقول أبو هادي ،وهو أب لولدين،
وي ـت ـح ــدر م ــن بـ ـل ــدة ال ـخ ــال ـص ــة بـفـلـسـطــن
لـ«العربي الجديد» »:قبل األزمة االقتصادية

في لبنان ،وأزمــة تفشي وبــاء كورونا كنت
أعمل في زراعة الحمضيات ،لكنني بال عمل
منذ سنتني ،لذا انتقلت للعيش مع والدتي
في بيتها ،إذ لم أعد أستطيع السكن وحدي،
وتوفير ما نحتاجه من مأكل».
يضيف« :أعـمــل اآلن فــي مكتب محامي في
ص ــور حـيــث أن ـقــل أوراق وأخـتـمـهــا مقابل
عشرة آالف ليرة لبنانية (أقل نصف دوالر)
عـ ــن كـ ــل م ـع ــام ـل ــة .وال يـ ـتـ ـج ــاوز مــدخــولــي
اليومي  50ألف ليرة ( 2.1دوالر) ،علمًا أنني
أعمل يومني في األسبوع فقط».
وي ـك ـشــف أن اب ـن ــه الـصـغـيــر ال ـبــالــغ خمسة
أشـهــر أصـيــب أخ ـي ـرًا بــالـتـهــاب فــي الـصــدر،
«فأدخلته مستشفى من خالل األونروا ،لكن
انـتـهــاء مهلة التغطية الصحية املمنوحة
ل ـ ــه ف ـ ــي ي ـ ـ ــوم ع ـط ـل ــة م ـن ـع ـن ــي م ـ ــن ت ـج ــدي ــد
فـتــرة إكـمــالــه ال ـعــاج ،وحـتــم أن أخــرجــه من
املستشفى ،علمًا أن أمــي اشـتــرت لــه ال ــدواء
الذي كتبه الطبيب».
أي ـ ـضـ ــا ،لـ ــم ت ـس ـت ـط ــع ال ـط ــال ـب ــة ال ـجــام ـع ـيــة

لـ ـي ــال الـ ـت ــي ت ـق ـي ــم فـ ــي م ـخ ـي ــم ال ــرش ـي ــدي ــة
مـتــابـعــة تعليمها فــي الـجــامـعــة اللبنانية
ال ــدولـ ـي ــة بـ ـص ــور ،ب ـس ـبــب ت ــوق ــف وال ــده ــا
عــن الـعـمــل فــي زراع ــة الـحـمـضـيــات ،وتـقــول
لــ«الـعــربــي ال ـجــديــد»« :خ ـســرت سنتني من
عمري جــراء األزمــة االقتصادية في لبنان،
وكذلك اختصاص الهندسة الــذي أحببته
وأردت أن أحمل شهادته.
وبعدما اضطررت إلى ترك الجامعة ّ
غيرت
اختصاصي إلــى اللغة اإلنكليزية وآدابها
الـ ـت ــي ال ـت ـح ـق ــت ب ــدروسـ ـه ــا فـ ــي ال ـجــام ـعــة
اللبنانية الـفــرع الـخــامــس فــي صـيــدا ،كما
بت أعمل ألساعد أهلي بقدر استطاعتي،
وحـصـلــت عـلــى وظـيـفــة فــي مكتبة بمدينة
صــور حيث أتـقــاضــى راتـبــا ال يكفي ،لكنه
أفضل من ال شيء».
وت ـق ــول ال ـحــاجــة أم أح ـمــد ال ـبــال ـغــة  70من
الـ ـعـ ـم ــر وتـ ـسـ ـك ــن ف ـ ــي م ـخ ـي ــم ال ــرشـ ـي ــدي ــة:
«ب ــات صعبًا أن أش ـتــري األدويـ ــة الخاصة
ب ــي والـ ـت ــي أت ـن ــاول ـه ــا ب ــاس ـت ـم ــرار م ـن ــذ أن

أص ـبــت بجلطة أدخـلـتـنــي املـسـتـشـفــى قبل
س ـت ــة أش ـ ـهـ ــر ،ح ـي ــث أجـ ــريـ ــت ع ـم ـل ـيــة قـلــب
مفتوح.
وي ـت ــواج ــد ب ـعــض األدويـ ـ ــة ال ـتــي أتـنــاولـهــا
دوريــا في عيادة األونــروا ،لكنني مضطرة
إلى شراء أدوية أخرى من الصيدلية .ولوال
أن ابني يعيش فــي بريطانيا ،ويــرســل لي
مصروفي ملا استطعت شــراء ال ــدواء ،علمًا
أن أخ ــوت ــي ال ــذي ــن يـعـيـشــون ف ــي فلسطني
أرس ـل ــوا ل ــي تـكــالـيــف إجـ ــراء عـمـلـيــة الـقـلــب
املفتوح».
تـضـيــف« :صـ ــارت حـيــاتـنــا صـعـبــة ج ـدًا في
لبنان ،ولم نعد نحتمل هذه املعاناة ،فثمن
كــل شــيء يــرتـفــع ،ونـحــن نـحــرم أنفسنا من
أشياء ضرورية كثيرة ،علمًا أننا كنا نقول
فــي الـســابــق« :امل ـج ــدرة صـحــن الـفـقـيــر ،لكن
ال ـي ــوم ص ــار كـيـلــو ال ـع ــدس ب ـ ــ 45أل ــف لـيــرة
(نحو دوالري ــن) ،ما يعني أن العامل الذي
يتقاضى  50ألــف لـيــرة يوميًا ال يستطيع
توفير العدس لعائلته».
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مجتمع فالش

مدينة بكين
األولمبية وسط ضباب
تلوّ ث الشتاء

MEDIA
الكمبيوتر
األسرع

زكريا الكمالي

عاشت وسائل اإلعــام اليمنية ومراسلو
الـقـنــوات وال ــوك ــاالت العربية والــدولـيــة 4
أي ــام مــن الـعــزلــة اإلج ـبــاريــة ج ــراء انقطاع
خــدمــة اإلنـتــرنــت عــن الـيـمــن بشكل كــامــل،
في حادثة غير مسبوقة منذ اندالع النزاع
املتصاعد قبل نحو  8أع ــوام .وفــي ذروة
تصعيد عسكري قياسي منذ بداية العام
الجاري ،وتحول اليمن إلى حدث رئيسي
فــي وســائــل اإلع ــام الـخــارجـيــة ،تعرضت
الساحة الساخنة لعملية تغييب شاملة
بعد ضــربــات جوية للتحالف السعودي
 اإلمــاراتــي على مدينة الحديدة الواقعةعـ ـل ــى الـ ـبـ ـح ــر األح ـ ـ ـمـ ـ ــر .وع ـ ـ ـ ـ ــادت خ ــدم ــة
اإلن ـتــرنــت إل ــى الـعـمــل فــي وق ــت مـبـكــر من
فجر الثالثاء ،إلى عموم املدن التي دخلت
ف ــي ع ــزل ــة ت ــام ــة جـ ــراء اع ـت ـمــاد الـجـمـهــور
اليمني فــي استقاء األخـبــار على املــواقــع
اإللكترونية ووسائل التواصل.
ومــع تــوجــه ال ـســواد األعـظــم إلــى القنوات
الفضائية املحلية التي تبث من الخارج،
ّ ّ
خ ــال األيـ ــام املــاض ـيــة ،إل أن ه ــذه أيـضــا
باتت منزوعة الجناحني إثــر عجزها عن
التواصل مع طواقم مراسليها في الداخل.
ومنذ اندالع الحرب ،يعمل اإلعالميون من
داخــل اليمن فــي ظــروف بالغة الصعوبة
إضــافــة لبيئة عمل غير آمنة وانتهاكات
ت ـ ـشـ ــارك ف ـي ـه ــا ج ـم ـي ــع األط ـ ـ ـ ـ ــراف ،وت ـقــف
الخدمات املتردية من اتصاالت وإنترنت
كعقبة أخرى أمام العمل الصحافي.

إطاللة بيضاء لـ«الصين الحمراء»

كان الصينيون يأملون في
أن تستقبل عاصمتهم بكني
دورة األلعاب األوملبية الشتوية
املقررة من  4إلى  20فبراير/شباط املقبل
ّ
تجسد الهدف األول
في ظروف أفضل
الستضافة أحد أهم األحداث الرياضية في
العالم ،واملتمثل في إظهار تطور املدينة
املستضيفة والبالد عمومًا.
قبل أيام من افتتاح األلعاب ،تظهر
بوضوح ريبة السلطات من عدم رسم
األلعاب الصورة الراقية املنشودة ،فكل
أنحاء البالد تعيش في ضغط التعامل
بإجراءات مشددة جدًا مع أية إصابة

اللون األحمر يطغى في الحديقة األولمبية

تعويذة األلعاب بيضاء وضخمة

يتزلج على بحيرة مجمّ دة في شينيانغ
مسابقة قارب
مزود بمزالج في
شينيانغ

حركات رياضية وسط الثلج

(رويترز ،أسوشييتد برس)

اإلعالم اليمني 4 ...أيام من العزلة اإلجبارية

الشتاء األولمبي
بفيروس كورونا ،مرصودة حتى في
مدينة تبعد مئات من الكيلومترات عن
موقع الدورة في بكني .والالفت أن حملة
الصني الصارمة املستمرة منذ أسابيع
ضد كورونا رفعت شعار «عدم التسامح
مع الوباء» الذي ال يحبذه سياسيون في
الغرب ،باعتباره يعكس موقف الحكم
الشيوعي املتسلط الذي تواجه ممارساته
انتقادات منذ عهود.
وبني املمارسات التي ركزت الدول
الغربية عليها أخيرًا انتهاكات الصني
لحقوق اإلنسان عبر القمع في هونغ
كونغ والتمييز الذي تتعرض له أقلية

ّ
أنــه بــدأ بالفعل تشغيله رغــم أن ــه ال ي ــزال قيد
البناء .وجاء الكومبيوتر الذي يحمل اسم AI
 Research SuperClusterثمرة عمل مستمر
م ـنــذ ح ــوال ــي ع ــام ــن «وغ ــال ـب ــا بـ ــدأ تصميمه
وتصنيعه عن ُبعد خالل ذروة الوباء ،بقيادة
فريق الذكاء االصطناعي وفرق البنية التحتية
التابعة للشركة».

أربعة أيام من العزلة اإلجبارية عاشها اإلعالم اليمني جراء انقطاع خدمة اإلنترنت عن اليمن بشكل كامل ،في حادثة
غير مسبوقة ،تأتي في ذروة تصعيد عسكري قياسي منذ بداية العام الجاري

يركضان داخل البرج األولمبي في بكين

األويغور املسلمة وغيرها .وجعل
ذلك بعض هذه الدول ،وبينها الواليات
املتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا
وبريطانيا ،تعلن مقاطعة االستحقاق
دبلوماسيًا ،رغم أن املقاطعة الرياضية
مستبعدة.
ّ
وستسلط الدورة الضوء أيضًا على
عدم احتواء الصني التداعيات السلبية
للتغيرات املناخية في العالم ،علمًا أن بكني
تعتبر بني أكثر مدن العالم استخدامًا
للوقود األحفوري ّ
امللوث للبيئة.
(العربي الجديد)
(الصور :فرانس برس)Getty ،

قالت شركة «ميتا» املالكة ملوقع «فيسبوك»،
ّ
اإلث ـنــن ،إن ـهــا تصنع جـهــاز كمبيوتر عمالق
ّ
وخارق ،تعتقد أنه سيكون «األسرع في العالم»
عـنــد االنـتـهــاء مــن الـعـمــل فـيــه ،منتصف الـعــام
الحالي .وأكدت الشركة ّأن الكمبيوتر «الخارق»
س ـي ـف ـيــدهــا ف ــي م ـج ــال الـ ــذكـ ــاء االص ـط ـنــاعــي
م ــن خ ــال ب ـن ــاء ن ـم ــاذج بــوسـعـهــا الـتـعـلــم من
تريليونات األمثلة ،والتعامل مع مئات اللغات،

وتحليل النصوص والصور ومقاطع الفيديو،
لتحديد ما إذا كان ّأي محتوى منشور مؤذيًا
أم ال .وقــالــت ال ـشــركــة« :ل ــن يـســاعــد ذل ــك فقط
على تأمني مستخدمي خدماتنا فحسب ،بل
سيفيدنا في املستقبل أيضًا ،ألننا نعمل من
أجل العالم االفتراضي الكامل (ميتافيرس)».
و«ميتافيرس» هو مجموع البرامج واألجهزة
التي تسمح للمستخدمني باللعب أو العمل في

مساحات افتراضية ثالثية األبعاد ،أو سحب
املـع ـلــومــات مــن اإلن ـتــرنــت ودم ـج ـهــا مــع الـعــالــم
الحقيقي في الوقت الفعلي.
ويعتبر الكمبيوتر العمالق هذا جهازًا سريعًا
للغاية وقويًا ،مصممًا إلجراء عمليات حسابية
معقدة غير ممكنة باستخدام كمبيوتر منزلي
ع ـ ــادي .ول ــم تـكـشــف «م ـي ـتــا» ب ـعــد ع ــن مـكــان
وجـ ــود الـكـمـبـيــوتــر أو تـكـلـفــة إن ـش ــائ ــه ،علمًا
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ما الذي حدث؟
م ـن ــذ انـ ـ ـ ــدالع ال ـ ـنـ ــزاع ال ـي ـم ـن ــي فـ ــي ال ـع ــام
 ،2015ظ ـلــت ج ـمــاعــة ال ـحــوث ـيــن تتحكم
بـخــدمــة اإلنـتــرنــت لـكــافــة امل ــدن الخاضعة
لسيطرتها شمالي البالد ،أو تلك الواقعة
ت ـح ــت س ـي ـط ــرة ال ـح ـك ــوم ــة امل ـع ـت ــرف بـهــا
دولـيــا جنوبي وش ــرق ال ـبــاد ،باستثناء
خدمة مستحدثة داخــل مدينة عــدن ّفقط
تم إطالقها بعد سنوات من الحرب ،لكنها
ال تحظى بانتشار واس ــع نـظـرًا لكلفتها
ال ـب ــاه ـظ ــة .اس ـت ـخ ــدم ال ـح ــوث ـي ــون خــدمــة
اإلنـتــرنــت وق ـطــاع االت ـص ــاالت بشكل عــام
كسالح رئيسي فــي املعركة ،إذ تــم حجب
كــافــة املــواقــع الرسمية التابعة للحكومة
ً
الشرعية ودول التحالف فضال عن مواقع
صحف ووك ــاالت أنباء دولـيــة ،ودائـمــا ما
كانت الجماعة تتحكم بالخدمة صعودًا
وهبوطًا بعد تخفيض السرعة عن املدن
ً
الـبـعـيــدة عــن سـيـطــرتـهــا تـ ــارة أو قطعها
ً
بالكامل تارة أخرى.
منتصف لـيــل الـخـمـيــس امل ــاض ــي ،أعلنت
الـسـلـطــات الـحــوثـيــة عــن ت ـعــرض الـبــوابــة
ال ــدول ـي ــة لــإن ـتــرنــت ف ــي مــدي ـنــة ال ـحــديــدة
لعدة غــارات جوية من مقاتالت التحالف
ّ
ال ــذي ت ـق ــوده ال ـس ـعــوديــة ،وق ــال ــت إن تلك
البوابة هي املسؤولة عن تزويد كافة مدن
الـيـمــن وش ــرك ــات الـهــاتــف الـنـقــال بخدمة
اإلنترنت ،لتنقطع خدمة اإلنترنت ابتداء
من الواحدة من فجر يوم الجمعة املاضي.
أث ــار اإلعـ ــان الـحــوثــي عــامــات استفهام
واسـ ـ ـع ـ ــة ،كـ ـ ــون ال ـ ـ ـغـ ـ ــارات الـ ـج ــوي ــة ال ـت ــي
ط ــاول ــت مـقــر شــركــة االتـ ـص ــاالت اليمنية
فــي الـحــديــدة قــد حصلت قبل أكـثــر مــن 3
ساعات من انقطاع خدمة اإلنترنت ،وهو
ما زاد الشكوك حول إجراء حوثي متعمد
العتبارات أمنية وكذلك سياسية بهدف
تأليب الرأي العام الداخلي والدولي ضد
الـتـحــالــف .عقب انـقـطــاع الـخــدمــة ،عجزت
وس ــائ ــل اإلعـ ـ ــام الـيـمـنـيــة وال ــدولـ ـي ــة عن
تقصي حقيقة ما جــرى ،أو كشف السبب
وراء انقطاع خدمة اإلنترنت ،وما إذا كانت
البوابة الحكومية في مدينة الحديدة هي
امل ـ ّ
ـزود الــوحـيــد للمدن اليمنية بالخدمة
ّ
أم أن ه ـن ــاك ك ــاب ــات ب ـحــريــة أخ ـ ــرى من
محافظتي املهرة وعدن .فرضت السلطات
ال ـح ــوث ـي ــة تـع ـتـيـمــا ش ــديـ ـدًا ع ـل ــى مـســألــة
انقطاع خدمة اإلنترنت .وأكــد مصدر في

لالتصاالت واإلنترنت
املؤسسة اليمنية ّ
لـ«العربي الجديد» أنهم لم يتمكنوا من
الـحـصــول عـلــى أي مـعـلــومــة دقـيـقــة حــول
وضــع سيرفيرات التحكم ،جــراء القبضة
األمـنـيــة للحوثيني .مـصــدر آخ ــر أك ــد ،في
ّ
حديث لـ«العربي الجديد» ،أن سيرفيرات
بوابة اإلنترنت في الحديدة لم تتعرض
لدمار شامل جراء القصف الجوي ،وأشار
ّ
إلــى أن الخلل الــذي طــاول منافذ الخدمة
ّ
ف ـقــط ل ــم ي ـكــن ي ـس ـتــدعــي كـ ــل هـ ــذا الـعـطــل

لجأ المراسلون
لخدمة الرسائل النصية
إلرسال األخبار العاجلة

الطويل ملــدة  4أي ــام ،وكــان بمقدور الفرق
الهندسية إصالحه خالل ساعات.

أكبر المتضررين
ك ــان الـعــامـلــون فــي وســائــل اإلع ــام داخــل
ال ـي ـمــن م ــن أك ـث ــر ال ـش ــرائ ــح ت ـض ــررًا ج ــراء
انـقـطــاع خــدمــة اإلنـتــرنــت .ولـلـمــرة األولــى
منذ العام  ،2015تعرضت الحقائق على
األرض لـتـغـيـيــب ش ـبــه ك ــام ــل ،فـيـمــا بــدت
قـ ـن ــوات ال ـت ـل ـفــزة الـيـمـنـيــة ال ـت ــي ت ـبــث من

آثار غارة للتحالف على صعدة الخاضغة لسيطرة الحوثيين في  22الحالي (محمد حمود)Getty/

توقف المواقع

أث ــر ان ـق ـطــاع اإلن ـت ــرن ــت ف ــي ال ـخــدمــة اإلخ ـب ــاري ــة لـلـمــواقــع
ُ
اإللكترونية التي تدار من البالد ،ومعظمها تابع للحوثيني،
إذ توقف عدد كبير منها ،وأبرزها «وكالة سبأ» .ونشرت
منصة «يمن فيوتشر» اإلخبارية التي انطلقت في إبريل/
ن ـي ـســان م ــن ال ـع ــام امل ــاض ــي اعـ ـت ــذارًا مـقـتـضـبــا لـقــرائـهــا،
ل ــ«ص ـعــوبــة مــواك ـبــة امل ـس ـت ـجــدات بـسـبــب خـ ــروج شبكة
اإلنترنت في معظم أنحاء البالد عن الخدمة» واعدة إياهم
بـ«العمل على تجاوز اإلشكال وإبقاء أخبار اليمن واإلقليم
ف ــي ال ــواجـ ـه ــة» .وظ ـل ــت مـسـتـمــرة ف ــي ت ـغــذيــة مـنـصــاتـهــا
باألخبار القصيرة.
وواجـهــت املحطات التلفزيونية أزم ــة فــي الحصول على
األخبار واملــواد املرئية من مراسليها في اليمن ،ما ّ
سبب
إرباكًا داخل غرف األخبار واإلعداد البرامجي ،وانحصرت
العمليات في التواصل عبر املكاملات الدولية واالستعانة
بأرشيف الصور ،في مسعى لتعويض التغذية البصرية

املـنـقـطـعــة ال ـتــي أث ــرت فــي شــاشــاتـهــا ومـنـصــاتـهــا .وقــال
الصحافي يوسف عجالن ،الذي يعمل في فضائية «يمن
شباب» ّإن مكتب املحطة ،في مدينة إسطنبول التركية،
اضطر إلــى الـتــواصــل هاتفيًا مــع املكتب فــي مدينة تعز،
للحصول على األخ ـبــار ،بعد تـعــذر الـتــواصــل حتى عبر
اإلنترنت الفضائي املنقطع .وأضــاف عجالن ،في حديث
ّ
لـ«العربي الجديد» ،أنه واجه يومًا عصيبًا مع فريق القناة
ملواكبة األحــداث واملستجدات في البالد .واستحال على
اليمنيني التواصل داخل البالد ،أو مع من في الخارج.
وأث ـ ــارت مـعـلــومــات تــداول ـهــا نــاش ـطــون ومـخـتـصــون في
االت ـص ــاالت أسـئـلــة عــن مـســؤولـيــة الـحــوثـيــن عــن انقطاع
الخدمة ،بمعزل عن هجمات التحالف في مدينة الحديدة،
مشيرين إلى وجود كابالت بحرية بديلة ،خصوصًا مع
تحكم شركة «يمن نت» ّ
املزود الرئيس للخدمة ،الخاضعة
لسيطرة الحوثيني في صنعاء.

الـخــارج شبه معطلة ،وتعمل على تكرار
أخ ـ ـبـ ــار ق ــدي ـم ــة فـ ــي ش ــري ـط ـه ــا ال ـع ــاج ــل،
بعضها انقضى عليها عــدة أي ــام .لجأت
ب ـع ــض وس ــائ ــل اإلع ـ ـ ــام ال ـخ ــارج ـي ــة إل ــى
الـتــواصــل الـهــاتـفــي مــع شبكة مراسليها
داخــل اليمن ،من أجــل معرفة املستجدات
ّ
على األرض ،لـكــن هــذه الطريقة أيـضــا لم
تكن مجدية نظرًا لشح تدفق املعلومات
وانقطاع املصادر املحلية التي كان ُيعتمد
عليها في السابق.
وقـ ــال ع ــدد م ــن مــراس ـلــي وس ــائ ــل اإلع ــام
العربية والــدولـيــة فــي أحــاديــث منفصلة
لـ«العربي الجديد» ،إنهم عاشوا لحظات
قــاس ـيــة أع ــادت ـه ــم ع ـقــديــن م ــن ال ــزم ــن إلــى
الــوراء وجعلتهم يفكرون جديًا باللجوء
لـ ـخ ــدم ــة ال ـ ـفـ ــاكـ ــس ،ف ـي ـم ــا لـ ـج ــأ ال ـب ـعــض
لالكتفاء بإرسال أخبار عاجلة فقط عبر
خــدمــة الــرســائــل الـنـصـيــة .ب ــدا الـعــامـلــون
فــي حـقــل اإلع ــام تــائـهــن مــن دون خدمة
اإلنـ ـت ــرن ــت .ووفـ ـق ــا ل ـص ـحــافــيّ ي ـق ـطــن في
صنعاء ،لم يشأ ذكر اسمه ،فإنه حتى في
ّ ّ
حال كان قريبًا من الحدث ،إل أن الحقائق
كانت ناقصة بالنسبة لــه ،خصوصًا في
مـســألــة ال ـغ ــارات الـجــويــة لـلـتـحــالــف التي
استمرت بعد توقف اإلنترنت ،وقال «كنا
نسمع الغارة الجوية ولكن ال نعرف أين
مــوقـعـهــا عـلــى وج ــه ال ـت ـحــديــد ،س ــواء في
شـمــال أو جـنــوب الـعــاصـمــة ،وأي املــواقــع
استهدفت وهل هناك ضحايا أم ال ...كافة
هـ ــذه ال ـت ـفــاص ـيــل ك ـنــا نـعـتـمــد عـلـيـهــا من
اإلعالن الرسمي للحوثيني أو من شبكات
رصد تنشط في وسائل التواصل».
واعـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــدت بـ ـع ــض ال ـ ــوس ـ ــائ ـ ــل امل ـح ـل ـي ــة
وال ــدولـ ـي ــة ع ـل ــى مــراس ـل ـي ـهــا امل ــوج ــودي ــن
في عــدن ويشتركون في خدمة اإلنترنت
ال ـتــاب ـعــة لـلـحـكــومــة امل ـع ـت ــرف ب ـهــا دول ـيــا
والـتــي تسمى «ع ــدن ن ــت» ،لـكــن العاملني
مــن هناك ظـهــروا عاجزين أيضًا عــن نقل
ح ـق ـي ـقــة م ــا ي ـج ــري ع ـل ــى ام ـ ـتـ ــداد ال ـي ـمــن،
ن ـ ـظـ ـ ًـرا لـ ـش ـ ّـح ت ــدف ــق املـ ـعـ ـل ــوم ــات مـ ــن 21
محافظة معزولة كليًا .وفي ظل املخاوف
م ـ ــن سـ ـيـ ـن ــاري ــو مـ ـم ــاث ــل ف ـ ــي امل ـس ـت ـق ـب ــل،
دف ــع االن ـق ـطــاع الـطــويــل لــإنـتــرنــت بعض
الصحافيني للتفكير بــاالشـتــراك بخدمة
إنترنت عبر األقمار الصناعية ،والتي لم
تتأثر خالل أيام االنقطاع ،واعتمدت عليه
ب ـعــض ال ـق ـن ــوات خ ـصــوصــا ت ـلــك الـتــابـعــة
للسلطات الحوثية.
وق ـ ـ ــال م ـح ـم ــد الـ ـس ــامـ ـع ــي ،وه ـ ــو م ــراس ــل
وكــالــة «األنـّـاضــول» فــي اليمن ،لـ«العربي
الجديد» ،إنــه يفكر باالشتراك في خدمة
اإلنـ ـت ــرن ــت ال ـف ـض ــائ ــي ل ـك ــن ك ـل ـف ـتــه ال ـتــي
ت ـ ــراوح ب ــن  400و 1000دوالر أم ـيــركــي،
تـ ـح ــول دون ات ـ ـخـ ــاذ الـ ـ ـق ـ ــرار فـ ــي ال ــوق ــت
ال ــراه ــن ،وأض ـ ــاف «ن ـحــن ف ــي بـلــد يعيش
حــالــة ح ــرب مـتـصــاعــدة وكــافــة الـخــدمــات
مهددة بالتوقف في ّ
أي لحظة ...ما جرى
ي ـس ـتــدعــي أن ت ـم ـنــح ال ــوس ــائ ــل ال ـعــرب ـيــة
وال ـ ــدولـ ـ ـي ـ ــة وأيـ ـ ـض ـ ــا الـ ـ ـقـ ـ ـن ـ ــوات امل ـح ـل ـي ــة
مراسليها ومكاتبها داخــل اليمن خدمة
إنترنت ال تتأثر بـ ّ
ـأي عــارض وال تخضع
ل ــاب ـت ــزاز وامل ـس ــاوم ــة ال ـس ـيــاس ـيــة» .وظــل
اإلعــامـيــون كافة أســرى لحالة مــن القلق
ط ـي ـل ــة األي ـ ـ ـ ــام املـ ــاض ـ ـيـ ــة ،حـ ـي ــث ح ـض ــرت
هواجس لدى البعض من فقدان وظائفهم
ف ــي ح ــال ل ـجــأت الــوســائــل ال ـتــي يعملون
بـهــا إل ــى االسـتـغـنــاء عنهم والـتـعــاقــد مع
مراسلني تتوفر لديهم اإلمكانيات ،فيما
كان البعض اآلخر يتجه إلى مدن ومقرات
خاصة تمتلك خدمة اإلنترنت الفضائي.
وقال صحافي يعمل بالقطعة مع وسيلة
خارجية ،في حديث لـ«العربي الجديد»:
ّ
«صحيح أن ما جــرى قــوة قاهرة خارجة
ع ــن إرادتـ ـ ـن ـ ــا ،ل ـكــن ب ـعــض ج ـه ــات الـعـمــل
ال تتفهم ه ــذا ال ـشــيء وأن ـنــا نعمل وســط
ظ ــروف بالغة الصعوبة ط ــوال السنوات
املــاض ـيــة ،نـكــافــح بـشــق األن ـف ــس م ــن أجــل
الوصول إلى املعلومة وتأدية أعمالنا في
بيئة معقدة من كافة النواحي».
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منوعات فنون وكوكتيل
قراءة

نديم جرجوره

ث ـ ــاث ث ـن ــائ ـي ــات وفـ ـ ـ ــرد ،يـلـتـقــون
ْ
عشاءُ ،يراد له أن يكون
جميعًا في
ٍ
ً
وقت طويل
بعد
،
أصدقاء
لقاء بني
ٍّ
ٍ
غياب غير مقصود .كل واحد ٌمن هؤالء
على
ٍ
يمتلك شيئًا حيويًا؛ فالعشاء فرصة لسهر ٍة،
ْ
تترافق وخسوفًا للقمرُ ،يفترض به أن يكون
ً
ّ
كامال ،ما يعني أن «حاجات غريبة ستحصل
حـيـنـهــا» ،كـمــا ي ـقــول شــريــف (إيـ ــاد ن ـصــار)،
زوج مريم (منى زكي) ،في بداية «أصحاب...
ّ
ّ
وال أعـ ــز» ( ،)2022لــلـبـنــانــي وس ــام ْسـ َـمـ ْـيــرة
(نتفليكس).
ّ
ال ـ ـحـ ــاالت ال ـغ ــري ـب ــة س ـت ـح ـصــل ،ل ـكــن ـهــا غـيــر
متأتية من عوامل طبيعية ،أو من فانتازيا
ّ
ال ــرع ــب والـ ـخـ ـي ــال ال ـع ـل ـم ـ ّـي ،رغـ ــم أن بـعــض
ّ
ال ـحــاصــل ْف ــي ال ـع ـشــاء أق ــرب إل ــى الـغــرائـبــيــة
ُ
املخيفة ،إذ تسقط أقنعة ،وتكتشف خفايا،
ّ
وي َ
ُ
صدم كثيرون بمسائل يجهلونها ،ويتخذ
وعالقات.
وسلوك
تفكير
البعض مواقف إزاء
ٍ
ٍ
ٍ
املدرسة ،يتواجهون ّ
بحدة
أصدقاء منذ زمن
وعنفً ،
بناء على لحظةٍ تنفلت األمــور فيها
ٍ

تعرض منصة «نتفليكس» النسخة السينمائية العربية من «غرباء تمامًا» بعنوان «أصحاب ...وال
عدة
س َ
ميْرة ،الذي شاركت في إنتاجه جهات عربية ّ
أعزّ» لل ّبناني وسام ْ

أصحاب ...وال أعزّ

عشاء على مائدة الخسوف

ٌ
أزواج ي ـت ـع ـ ّـرون أمـ ــام ذوات ـهــم
ـت ق ـل ـيــل.
ل ــوق ـ ٍ
ُ
وزوجـ ــات ـ ـهـ ــم واآلخـ ـ ــريـ ـ ــن ،وفـ ـض ــائ ــح ت ـع ـ ِـل ــن
هـشــاشــة عــاقــة ،تـتـنـ ّـوع بـتـنـ ّـوع األش ـخــاص.
ّ
الــواج ـهــة تـتـحــطــم شـيـئــا فـشـيـئــا ،واملـسـتــور
ّ
ُ
واحد يظهر شيئًا من
ينكشف تدريجيًا ،وكل
ٍ
حقيقته الـتــي ُيخفيها قـصـدًا ،عــن اآلخــريــن،
ْ
ً
وربما ـ أوال وأساسًا ـ عن نفسه ،وإن من دون
ّ
ق ـصـ ٍـد .ال ـحــب ي ـنــزوي بـعـيـدًا ،فاللعبة ـ التي
تقترحها ّ
مي (نادين لبكي) في بداية العشاء
ٌ
ذوات منغلقة عـلــى أس ــراره ــا،
ـ م ــدخ ــل إل ــى
ٍ

وإلى أرواح هائمةٍ في فوضى العيش ،وإلى
ً
ّ
ـن ُيصيب حياة
ٍ
أجساد تريد تحررًا من ّ روتـ ٍ
ـوس
ـ
ف
ـ
ن
ـى
ـ
ـ
ل
وإ
ـات،
ـ
ـ
ـض
ـ
ـ
خ
و
ـاب
ي ــوم ـي ــة ب ــأعـ ـط ـ
ّ ٍ
ٍ
تمارس في الظاهر ما ُيخفي باطنًا ،يــؤدي ـ
عنيف.
في لحظةٍ ما ـ إلى انفجار
ٍ
مي ،زوجة وليد ٍ(جورج ّ
تقترح ّ
خباز) ،اللذان
ُيقيمان العشاء في منزلهما ،وضع الهواتف
ّ
الخلوية كلها على الطاولة ،وإشراك الجميع
ّ
بكل اتصال يرد على أي هاتف ،وكــل رسالة
إلكترونية أو تسجيل صوتي أو ُصــور ،ترد

مصداقية الحوارات
تالئم واقعًا عربيًّا يُخفي
كش ُ
ف
أكثر مما يَ ِ

ّ
مصدر (فيسبوك،
كلها على الهاتف من أي
ٍ
واتساب ،إنستغرام ،رسائل هاتفية ،إلخ) .أي
ْ
شيء
أن يكون هاتف فالن ،في حال ورود أي
ٍَ
إليه ،مفتوحًا أمام الجميع .هذا يعني إسقاط
ّ
كل حاجز بني خاص وعام ،واإلسقاط يحصل
ّ
مع كشف كل خاص أمــام العام .الكشف غير
ّ
ّ
ـيء من
ـيء م ـح ــدد ،ب ــل ب ـكــل ش ـ ٍ
مـحـصــور ب ـش ـ ٍ
دون اسـتـثـنــاء .اق ـت ـ ٌ
ُ
ـربــك البعض،
ـ
ي
ـذا
ـ
ه
ـ
ك
ـراح
ِ
ّ
التنصل من اللعبة ،من
فيحاول هذا البعض
ّ
دون جدوى .كل اتصال يرد ،يكشف شيئًا ما،

قيم األسرة
المصرية
رغم الرواج الذي القته
النسخة اإليطالية من
فيلم Perfect Strangers
ّ
فإن
في العالم العربي،
النسخة العربية الصادرة
حديثًا ،تصادمت مع «قيم
األسرة المصرية» والعربية
عمومًا ،بسبب ما اعتبره
الجمهور وبعض الجهات
الرسمية في مصر «خدشًا
للحياء العام» مطالبين
بمنع الفيلم وإيقافه
ومحاسبة القيّمين عليه...
ً
إلخ ،كما لو ّ
سلطة
أن لهم
على «نتفليكس»! الالفت
ّ
أن العمل واحد من أكثر
األفالم مشاهدة على
المنصة.

ميْرة (نتفليكس)
س َ
الفيلم من إخراج اللبناني وسام ْ

متابعة

عمار فراس
ّ

في الرابع من الشهر املاضي ،توقف كل خدمات
ج ـه ــاز «ب ــاكـ ـبـ ـي ــري»؛ ال ـه ــات ــف ال ـن ـق ــال ال ــذي
ينتمي إلى حقبة سابقة ،لم تعرف واتساب،
وال ـ  ،4Gووســائــل التواصل االجتماعي .هذا
التوقف ،أعلنته أغلب الصحف العاملية ،التي
عنونت مقاالتها بـ«موت بالكبيري» ،السبب
ه ــو ت ـصــريــح ال ـش ــرك ــة م ــؤخـ ـرًا أن م ــا ي ـقـ ّـدمــه
ال ـج ـهــاز ،م ــن م ـكــاملــات ،وات ـص ــال بــاإلنـتــرنــت،
والرسائل النصية ...إلخ ،توقفت عن الخدمة.
تــربــع «بــاك ـب ـيــري» عـلــى ع ــرش ال ـهــواتــف في
نهاية التسعينيات وبــدايــة األلـفـيــة الثانية،
لـيــس بـسـبــب لــوحــة املـفــاتـيــح ال ـتــي يحويها
فحسب ،بل ميزة الرسائل املشفرة التي يمكن
ت ـبــادل ـهــا ب ــن م ـس ـت ـخــدم ـيــه ،م ــا ج ـع ـلــه لعبة
األغـنـيــاء املفضلة واألط ـف ــال املــدلـلــن ،ناهيك
عن سياسات الخصوصية التي يحويها ،ما
جعله ملجأ للعديد من الشركات التي أرادت
خلق نظام تواصل داخلي بني موظفيها.
ال ـص ـف ـعــة ال ـت ــي تـلـقـتـهــا ش ــرك ــة «بــاك ـب ـيــري»
ال ـك ـن ـ ّ
ـدي ــة ك ــان ــت ف ــي عـ ــام  ،2007ع ـن ـمــا ظـهــر
«آي ـ ـف ـ ــون» .م ـن ــذ ت ـل ــك ال ـل ـح ـظ ــة ،بـ ـ ــدأت حـصــة
الشركة في السوق تتراجع ،بالرغم من اعتماد
بـعــض نـسـخــه عـلــى ن ـظــام تـشـغـيــل آن ــدروي ــد،
لكن األوان قــد فــات؛ فالشركة التي كــان سعر
سهمها  147دوالرًا ،اآلن يبلغ سـعــر السهم
نحو ثمانية دوالرات ،ما يذكرنا بما واجهته
شركة «نوكيا»؛ عمالق الهواتف النقالة ،التي
يمكن القول إنها تالشت بعد طرح «آيفون».
ه ـ ــذا املـ ـ ــوت ل ـي ــس م ـف ــاج ـئ ــا؛ إذ أعـ ـل ــن امل ــدي ــر
الـتـنـفـيــذي لـلـشــركــة ع ــام  2016تـحــولـهــا إلــى
البرمجيات ،خصوصًا تلك الخاصة باألمن

أعلن المدير التنفيذي
للشركة عام 2016
تحولها إلى البرمجيات
ّ
رانغل /فرانس برس)
انفصال لوحة المفاتيح عن الشاشة أكسب «الكتابة» قيمة مختلفة عما هي اآلن (سيزار ِ

فبعض املسائل
لن
يكون بالضرورة سلبيًاٌ ،
ّ
تقول إن صاحب الهاتف صادق في اعترافه،
ّ
يتعرون فعليًا أمام الجميع.
بينما آخرون
ّ
واحد من الساهرين ُيخفي شيئًا :عالقة
كل
ٍ
ّ
ـت
عاطفية ،ارتـبــاط
فيسبوكي لتمضية وقـ ٍ
ولبعض التسلية في مواجهة حياة زوجية
ّ
معطلة ،مثلية جنسية ،خيانات تخرج من
ّ
اإلط ــار الــزوجــي إلــى العالقة بــن األصــدقــاء
ّ
وزوجــات ـهــم .اشـتـبــاكـ ٌ
ـات تـقــول إن الــواجـهــة
ـار مــريــر في
الـجـمـيـلــة ت ـح ــاول إخ ـف ـ ُـاء ان ـه ـي ـ ٍ
ال ــذات والـعــاقــة .انـكـشــاف هــذا يـفــرض على
ّ
ال ـب ـع ــض ات ـ ـخـ ــاذ م ــواق ــف أخ ــاقـ ـي ــة ،بـيـنـمــا
ُ
ّ
ُ
ـف اخالقي
يقيم فــي دائ ــرة تناقض كــل مــوقـ ٍ
يقول به علنًا .محاولة الهروب من فضيحةٍ
ّ
ـأزق
صغيرة ت ـ ّـؤدي ْ ،بعد وق ـ ٍ
ـت قليل ،إلــى مـ ٍ
ُ
ّ
غ ـيــر م ـت ــوق ــع ،إذ ي ـص ــر ش ــري ــف ع ـلــى ربـيــع
ْ
(ف ـ ــؤاد ي ـ ّـم ــن) أن ي ـت ـبــادال ج ـ ًه ــازي الـهــاتــف
ّ
ّ
الخلوي بينهما ،ألن مصيبة ستحل على
ً ُ
ـاء ســتــرســل
ش ــري ــف ،ف ـع ـنــد الـ ـع ــاش ــرة مـ ـس ـ
ّ
إحداهن صورًا خليعة لها على هاتفه .هذا
يـ ّ
ـؤدي الحقًا إلــى انكشاف املثلية الجنسية
ّ
ل ــربـ ـي ــع ،وه ـ ــذه ص ــدم ــة ل ـل ـج ـم ـيــع ،رغ ـ ــم أن
الجميع ّ
ّ
وتحررًا في مسائل
يدعون انفتاحًا
اجتماعية ٌ وحياتية وانفعالية.
ـال من
ـ
ص
ـ
ت
ا
ورود
مل ـ ّـي عـشـيــق سيظهر عـنــد
ٍ
ّ
صــاحــب م ـحــل م ـجــوهــرات إل ــى زيـ ــاد (ع ــادل
كرم) ،زوج جنى (ديامان بو ّ
عبود) وصديق

ول ـي ــد وش ــري ــف م ـنــذ س ـن ــن .ف ــزي ــاد يـشـتــري
ْ
مجوهرات لعشيقةٍ  ،قبل أن تكتشف مـ ّـي أن
ْلعشيقها زي ــاد عشيقة أخ ــرى ،وهــي حامل،
ُ
وقلق
إذ تتصل به وتخبره
عن هذا ،بارتباك ِ
ٌ ُ
وخوفّ .
ملي ووليد ابنة تدعى صوفي (شنيد
شعيا) ،ستبلغ  18عامًا بعد أسابيع قليلة.
ع ــاق ــة ص ــوف ــي ب ــوال ــده ــا أم ــن م ــن عــاقـتـهــا
بوالدتها .تبوح ـ في اتصال هاتفي بوالدها
ّ
بحبيب لها،
ـ ُعــن تــرددهــا إزاء إقـ ُـامـ َـة َ عــاقــة ٍّ ٍ
فيجيبها الوالد بما يعتبر أجمل رد إنساني
ّ
ألب إزاء لـحـظــةٍ ك ـهــذه .ول ـعــل هــذا
وأخــاقــي ٍ
امل ـش ـه ــد ،بـكـيـفـيــة ت ــأدي ــة ج ـ ــورج خ ـ ّـب ــاز دور
إنساني ّ
ّ
بهي ،يبقى أحد أجمل
بصدق
األب
ٍ
مـشــاهــد الـفـيـلــم ،وأعـمـقـهــا وأمـتـنـهــا ،درامـيــا
وجماليًا وحـ ّـسـيــا ،خـ ّ
ـاصــة مــع جـلــوس مي/
نــاديــن لبكي إل ــى جــانـبــه ،ف ـي ـبــدوان مـعــا في
أجـمــل لحظة صــادقــة إزاء عــاقــة أه ـ ٍـل بابنة
ُمراهقة ،تخطو خطواتها األولى إلى مرحلةٍ
أخرى من عمرها.
مشاهد ّ
عدة ُمثيرة لالنتباه :الصدام القاسي
بني مريم وشريف ،الصدام األقسى بني جنى
وزيــادّ ،
رد فعل مريم وجنى (حركة وتعابير
ربيع
وج ــه وجـســد ون ـظ ــرات ،إل ــخ) ،اع ـتــراف ّ
بمثليته الجنسية ،بالغة وليد في قوله إنه
ّ
نفسي .هذه مسائل مشغولة
لعالج
يخضع
ٍ
ّ ّ
ـحــرف ـيــة سـيـنـمــائـيــة ،وب ـ ــأداء ي ـق ــول إن كــل
بـ ِ
ّ
مهنية متينة ُ
الصنعة.
عفوية فيه مبنية على
ّ
حـكــايــة «أص ـح ــاب ...وال أع ــز» مـعــروفــة :هــذه
نـسـخــة عــربـيــة مــن الـفـيـلــم اإلي ـطــالــي «غــربــاء
ت ـم ــام ــا» ( ،)Perfetti Sconosciutiملـخــرجــه
باولو جينوفيزي ( ،)2016وعنوانه العاملي
بــاإلن ـك ـل ـيــزيــة  .Perfect Strangersالـنـسـخــة
بحرفية سينمائية ،تمزج
العربية مشغولة ِ
امل ـه ـنـ ّـيــة الـفـنـيــة وال ـت ـق ـن ـيــة وال ــدرامـ ـي ــة ،رغــم
كونها منقولة عن ّ
النص اإليطالي األصلي،
ب ــأداء يرتكز على بساطة التعبير والحركة
اختبارات،
والنبرة ،وعلى عفويةٍ منبثقة من
ٍ
ومـتــأتـيــة مــن مـصــداقـيــة الـشـخـصـيــات ،التي
صـيــل العيش
تـعـكــس أش ـيــاء كـثـيــرة مــن تـفــا ّ
فــي مجتمع عــربـ ّـي ،ال ي ــزال منفضًا عــن قول
ح ـق ــائ ــق ي ــوم ـ ّـي ــات ــه فـ ــي الـ ـع ــاق ــات والـ ـح ـ ّـب
وال ـج ـســد وال ـج ـنــس وال ـص ــداق ــة واالن ـف ـع ــال.
ّ
متالئمتان
ومصداقيتها
حيوية الـحــوارات
ُ
َ
م ــع واق ــع ع ــرب ـ ّـيُ ،يـخـفــي أك ـثــر مـمــا ي ـكـ ِـشــف،
ُ ِّ
َ َ ُ
َ
ظهر.
ويختبئ ويخبئ أكثر مما يظهر وي ِ

الخط التصاعدي
السليم لألحداث
من أهم مزايا
العمل (نتفليكس)

مسلسل

«أرشيف  :»81عالم في شريط
سالم أبو ناصر

عــالــم الــروحــانـيــات ،م ــادة جـيــدة ملــوضــوع درام ــي.
والـ ــدرامـ ــا ل ــن ت ـك ــون ح ـ ــذرة ف ــي تــوص ـي ـفــه إذا ما
ّ
عبرت عن خلل في تنفيذ قصة متماسكة كالتي
في «أرشيف  .)ARCHIVE 81( »81فجنس العمل
غموض وكذلك رعب .وهو في الحالة هذه ،يتقبل
التكرار ،وهــذا خلل تقليدي نعرفه عن أعمال من
هذه النوعية.
املـ ـي ــزات تـغـلــب ال ـت ـك ــرار ع ـنــدمــا تـتـســق عـنــاصــر
التنفيذ فــي بـنـيــة الـعـمــل .ولــديـنــا هـنــا مسلسل
يقترب من تحقيق هذا االتساق بشكل ملحوظ.
الخط التصاعدي السليم لــأحــداث أهــم مزاياه.
تكر .دان (مامودو آثــي) ّ
والسبحة ّ
مرمم شرائط
ال ـكــاس ـيــت وال ـف ـي ــدي ــو ،تـسـتـخــدمــه ش ــرك ــة LMG
مل ـه ــارت ــه .ت ــري ــد تــرم ـيــم ش ــرائ ــط ف ـيــديــو مـهـتــرئــة
بفعل حريق وقع قبل خمسة وعشرين ً
عاما في
مبنى تاريخي (فيسر) .ميلودي (دينا شهابي)،
شريكة دان في البطولة ،هي من قامت بتوثيق
احداث تلك الفترة.
خ ـ ـطـ ــان زمـ ـنـ ـي ــان س ـي ـت ـق ــاط ـع ــان مـ ــن خـ ـ ــال تـلــك
الشرائط .وهذا الشكل من األزمان الدرامية يحتاج
ً
دقة وبراعة في التقديم ،لن يفتقر لهما عمل كهذا.
اإلي ـق ــاع امل ـت ــوازن يـقـبــض عـلــى الـحـكــايــة مــن دون
تورط بالرتابة .قضية املبنى التاريخي املحترق،
واخـ ـتـ ـف ــاء مـ ـيـ ـل ــودي ،م ـ ـحـ ــوران اس ــاسـ ـي ــان لـبـنــاء

غموض.
األحداث الشائكة ،وفض ما يعتريها من
ٍ
اح ـتــراق نــاتــج عــن طـقــوس روحــانـيــة ،هــي امـتــداد
القرن
لطقوس كانت تمارسها عائلة فــوس منذ
ً
التاسع عشرً ،
مواز يكون أكثر إشراقا
طمعا بعالم
ٍ
ً
وخيرا ،بحسب اعتقاد العائلة .تكتشف ميلودي
هــذه الـطـقــوس بـعــد انتقالها إلــى املـبـنــى فــي عــام
 ،1994بهدف البحث عن والدتها جوليا بانيت،
التي اختفت في نفس املبنى ألسباب غامضة .في
سـيــاق م ــواز ،تتسع الـحـكــايــة ،وتمتد وخيوطها
لـلــزمــن ال ـحــاضــر .يـنـخــرط دان فــي ص ــراع نفسي
وذهـ ـن ــي أم ـ ــام ك ــل ش ــري ــط ي ـص ـل ـحــه .ف ـكــل شــريــط
سيحتوي على قصة تمأل ثغرة في شريط سابق
«شريط
وتمهد لثغرة في آخــر الحــق .كأننا أمــام
ً
كراب األخير» لبيكيت .هذه املعادلة خلقت تشويقا
ً
وفـضــول ال مهرب منهما .تفاصيل شائكة تكثر
فيها املعطيات واألس ــرار واالكـتـشــافــات ،ستغزل
حـبـكــة مـحـكـمــة لـحـكــايــة ل ــن تـبـخــل عـلــى املـشــاهــد
بـبـعــض اإلج ــاب ــات واالس ـت ـن ـتــاجــات .وسـتـتــرك له

يستلهم المسلسل
بعض مالمحه من أفالم
رعب مثل «الخاتم»

فسحات متقطعة للملمة الخيوط املتفرعة .وهذه
الفسحات ،ستستطيع الشخصيات املساعدة في
العمل خلقها وتهيئتها.
مالمح من أفالم رعب ،مثل  The RingوThe
هناك
ّ
َ
املشاهد لرفع وتيرة الخوف .بينما
ي
تغذ
،Mirror
ّ
الغموض يتكفل بــإثــارة مشاعر القلق والترقب.
فكاميرا متجولة تصور على طريقة ألعاب الفيديو
(بلير ويتش) بيد ميلودي ،ستقدر على خلق هذا
الـنـمــط امل ـض ـطــرب .سـيـتـعــرف دان عـلــى مـيـلــودي
مــن خــال الـشــرائــط .سيلتقيان ويتخاطبان رغم
املـســافــة الزمنية البعيدة بينهما .وهـنــا نموذج
آخر قريب من فيلم  The lake houseلألرجنتيني
أليخاندرو أغريستي .هذه الوصفة أضافت ً
نغما
آخر إلى الحكاية .نمط غريب وحميمي جمع بني
شخصيتني يفصل بينهما خمسة وعشرون ً
عاما،
مــا سمح بــرفــع وتـيــرة الـتـشــويــق .فعالم ميلودي
وقصتها التي نتعرف عليها من خالل الشرائط،
وح ـي ــاة دان ال ــراه ـن ــة وس ـع ـيــه لـكـشــف مــابـســات
القصة وإنـقــاذ ميلودي املـفـقــودة والضائعة بني
عــالـ ًـم األرواح وع ــال ــم األحـ ـي ــاء – ك ـمــا سنكتشف
الحقا – سيضبطان إيقاع األحداث وربط األجزاء
املتناثرة فــي الحكاية .إال أن الحكاية لــن تنتهي
موسم واحــد وثماني حلقات .هناك
فصولها في
ً
قصة ستروى الحقا ،لنكتشف ما سيحدث ًلدان
بعد آخر ،كانت ميلودي عالقة فيه
بعد أن علق في ٍ
قبل أن يتمكن دان من إخراجها منه.

أزياء

«بالكبيري» إلى متحف الهواتف النقالة االفتراضي
الــرق ـمــي .وأش ـ ــارت ال ـشــركــة ،ف ــي إعــان ـهــا عن
النهاية ،إلى أنه على املستخدمني اآلن االعتماد
على أجهزة جديدة ،وكأن «بالكبيري» ،حسب
بعض املقاالت ،ليس إال خردة أو ثقالة للورق،
خصوصًا بعد فشل الشركة بتقديم هواتف
تــدعــم الجيل الـخــامــس ال ــذي أعلنت عنه عام
 ،2020ولكن حتى اآلن ،ال جديد.
يذكر مراقبو التكنولوجيا العديد من األسباب
التي أدت إلــى انهيار الشركة ،كحيرتها بني
تقديم جهاز محمول لرجال األعمال ،أو جهاز
يمكن للجميع استخدامه .هذه األزمة تتجلى
في  ،BBM musicالذي لم يسمع به أحد ،ترافق
ذلــك مع رفــض الشركة التعاون مع الشركات
األميركية حني انتقلت إلى الواليات املتحدة.
امل ـل ـف ــت أيـ ـض ــا هـ ــو ت ـع ـط ــل خ ــدم ــة ال ـ ـطـ ــوارئ
فــي هــواتــف «بــاك ـب ـيــري» ،أي حـتــى إمكانية
االتصال بالشرطة أو اإلسعاف لم تعد قائمة،
مــا يعني أن مــن يمتلك ه ــذا الـهــاتــف ،ووجــد
نفسه في موقف خطر ُم ّ
هددًا حياته ،سيموت
هو وهاتفه ،وكــأن الشركة تقول إنــه ال يمكن
االعتماد على «بالكبيري» حتى إلنقاذ حياة
أح ــده ــم ،وك ــأن ــه م ــات م ــع مـسـتـخــدمـيــه إن لم
يسارعوا لشراء غيره.
ما يمكننا فعله اآلن ،بعد تالشي «بالكبيري»،
هو زيارة متحف الهواتف النقالة االفتراضي،
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أسابيع الموضة تتوزع على عواصمها
وتــأمــل ص ــور امل ــودي ــات الـســابـقــة ،تـلــك التي
ً
ت ـع ــود إلـ ــى عـ ــام  2002م ـث ــا ،ح ـيــث الـشــاشــة
ّ
بدائية ،تشبه تلك الخاصة باآللة الحاسبة،
مـ ـ ـ ـ ـ ــرورًا ب ــالـ ـتـ ـصـ ـمـ ـيـ ـم ــات األشـ ـ ـ ـ ــد عـ ـص ــري ــة،
وتـنــويـعــات لــوحــة املـفــاتـيــح ،الـتــي كــانــت ومــا
زال ــت تمتلك سـحـرًا خــاصــا؛ فضغط األحــرف
واألرق ـ ـ ـ ــام م ـخـت ـلــف ف ــي ق ـي ـم ـتــه وحـســاسـيـتــه
ع ــن «مل ــس» ال ـشــاشــة ،ال ـتــي ل ــم تـعــد مستقلة،
بــل أمست جــزءًا مــن عملية استخدام الهاتف
ال ـن ـقــال ،ف ــي م ــا يـشـبــه أف ــام ال ـخ ـيــال العلمي
ّ
الكالسيكية.
ان ـف ـص ــال ل ــوح ــة امل ـفــات ـيــح ع ــن ال ـش ــاش ــة كــان
ُيكسب «الكتابة» قيمة مختلفة عما هي اآلن،
ف ـه ـنــاك م ـســافــة م ــا ب ــن عـمـلـيــة إن ـت ــاج الـنــص
(لوحة املفاتيح) ومساحة تلقيه (الشاشة)..
ه ـ ــذه املـ ـس ــاف ــة ن ـح ــاف ــظ ف ـي ـهــا ع ـل ــى ن ـ ــوع مــن
االنفصال بيننا وبني الشاشة ،التي ال تبتلع
كــل ش ــيء ،فـلــوحــة املـفــاتـيــح وسـيــط فيزيائي
بيننا وبينها ،نحافظ فيه على «أصــواتـنــا»
الداخلية ،وال نصبها مباشرة على الشاشة.
ل ــم ي ـم ــر حـ ــدث «م ـ ـ ــوت» جـ ـه ــاز «ب ــاك ـب ـي ــري»
مــن دون دغــدغــة ل ـلــذاكــرة ،وب ـعــض النفحات
ّ
ّ
العاملية،
النوستالجية؛ إذ نقرأ في مجلة Elle
ت ـح ـي ــة إل ـ ــى هـ ــواتـ ــف «ب ــاكـ ـبـ ـي ــري» مـ ــن قـبــل
«مانسي ش ــاه» ،التي تستعيد ذكرياتها في
الـتـسـعـيـنـيــات مــع ال ـهــاتــف ال ــذي ك ـبــرت مـعــه،
لتحدثنا عــن «زم ــن» لــم تـكــن امل ـحــادثــات فيه
ً
ّ
آنية ،وكــان مصطلح  BB pinsمـتــداوال ،امليزة
التي تتيح ملستخدمي ذات الهاتف الدردشة
مــع بعضهم بـعـضــا ،مــن دون االض ـط ــرار إلــى
ال ـك ـش ــف ع ــن ه ــوي ـت ـه ــم ،ن ــاه ـي ــك ع ــن أن ه ــذه
ال ـخ ــدم ــة م ـج ــان ـ ّـيــة ،وغ ـي ــر م ـ ـحـ ــدودة ،بعكس
الرسائل القصيرة في تلك الفترة.

ينتظر عشاق ومتابعو
األزياء في العالم عودة
أسبوع الموضة في
ميالنو ،بعد مرور عامين
على جائحة كورونا ،التي
استبدت بإيطاليا
ّ
بيروت ـ العربي الجديد

يــواجــه مصممو األزي ــاء فــي العالم تحديات
وفيرة .السبب ،بالطبع ،أصبح معروفًا؛ فبني
جائحة كورونا التي «انطلقت» قبل سنتني،
وب ــن م ــواق ــع األزي ـ ــاء الـبــديـلــة ال ـتــي تسيطر
حــالـيــا عـلــى ه ــذه الـصـنــاعــة ،وتـنـشــط بشكل
س ــري ــع وف ــق الـتـطـبـيـقــات املـخـصـصــة لــذلــك،
يتأرجح هؤالء املصممون.
ينتظر عـشــاق ومـتــابـعــو األزيـ ــاء فــي الـعــالــم
ع ــودة أس ـبــوع املــوضــة فــي مـيــانــو .الجميع
ينتظر عــودة «غــوتـشــي» إلــى الـعــروض هذه
ال ـس ـنــة ،ب ـعــد مــوس ـمــن م ــن ال ـتــوقــف بسبب
انتشار فيروس كورونا ،وما عانته إيطاليا
تحديدًا من الوباء في البدايات.
ب ـي ـن ـمــا س ـت ــؤخ ــر بـ ــاريـ ــس ،أيـ ـض ــا ،أس ـب ــوع
املوضة ،ليصبح ما بني الثامن والعشرين
مــن فبراير/شباط إلــى الثامن مــن مــارس/
آذار املقبل.
لـفـتــت دور األزيـ ـ ــاء ال ـعــامل ـيــة ،ف ــي الـخــريــف
امل ــاض ــي ،امل ـتــاب ـعــن ع ـبــر ال ـت ـصــام ـيــم الـتــي
اسـتـعــرضــت فــي عــواصــم امل ــوض ــة ،بــاريــس

وميالنو ولندن ،وكــان الخط الــذي التزمت
به دار «كـلــوي» بفساتني طويلة مميزًا ،ما
ً
انقالبا على خط «كلوي» الــذي تميز
شكل
ّ
ل ـس ـنــوات ب ـقــصــات وإكـ ـسـ ـس ــوارات مـثـيــرة،
بطابع يضج بــاألنــوثــة .ولــم توفر «كلوي»
هــذه السنة إدراج موضة التنانير املريحة
الخاصة بفصل صيف.
فــي املقابل ،أظـهــرت خطوط املــوضــة األخــرى
في باريس ،عودة واضحة لعصر الستينيات.
هكذا ،أخرجت «ديور» مجموعتها الجديدة،
وج ـ ـ ــاءت ال ـت ـع ـل ـي ـقــات ع ـل ــى «دي ـ ـ ـ ــور» بــأن ـهــا
التزمت هــذه امل ــرة بالخطوط املــريـحــة ،وهو
أم ــر أك ــده أن ـطــونــي فــاكــاري ـلــو ،مـصـمــم ال ــدار
ال ـحــالــي ،مـثـنـيــا عـلــى األش ـك ــال والـتـصــامـيــم
ال ـتــي ظ ـهــرت ل ـهــذا امل ــوس ــم ،وم ــا أدرج على
الئحة موضة الصيف املقبل.
مـصـمــم األزي ـ ــاء الـلـبـنــانــي ،أن ـط ــوان ال ـق ــارح،
يحاول مجددًا اإلبقاء على عناصر تقليدية
تميز بها منذ انطالقته قبل سنوات.
ي ـ ـقـ ــدم الـ ـ ـق ـ ــارح فـ ــي م ـج ـم ــوع ـت ــه الـ ـج ــدي ــدة
فـ ـس ــات ــن خـ ــاصـ ــة بـ ــال ـ ـس ـ ـهـ ــرات ،رب ـ ـمـ ــا مــا
يميزها فــي املخمل بــألــوانــه وسـحــره الــذي
ي ـح ـم ــل «الـ ـفـ ـخ ــام ــة ،وال يـ ـب ــدو أن الـ ـق ــارح
تــأثــر «ب ـج ـن ــون» خ ـطــوط امل ــوض ــة الـعــاملـيــة
او االن ـق ــاب ال ـحــاصــل ،عـلــى الـعـكــس يبدو
أنــه تفرد هــذه املــرة بمجموعة مختلفة في
التنفيذ ،لكنها تحمل التجانس ،مثل الكتف
املكشوف بتصميم مخملي أنيق جدًا.
يقول أنـطــوان إن هــذه املجموعة هــي األقــرب
ل ـ ــه؛ ألن ـ ــه اع ـت ـم ــد ال ـق ـم ــاش امل ـخ ـم ـلــي بـشـكــل
كامل ،ليشكل كل فستان حالة مختلفة ،كما
عـ ّـبــر الـقــارح عــن سعادته الكبيرة بــاألصــداء
اإليجابية حول املجموعة ،خاصة أنها تتميز

من مجموعة أنطوان القارح الجديدة (المكتب اإلعالمي للمصمم)

بطابع جديد يتطابق مع أفكاره ويتناسب
مع كافة األذواق.
أطلق القارح اســم  Velvet Dreamsعلى هذه
امل ـج ـمــوعــة ،وي ــؤك ــد أن ــه عـمــل عـلـيـهــا ألشـهــر
طويلة ،وحاول أن يعود إلى الكالسيكي من
خالل قماش املخمل الذي يفضله ،مع إضافة

عناصر جديدة ،أو ألوان في بعض التصاميم
من ضمن املجموعة ،لتبيان االختالف.
وحول خطوط املوضة العاملية ،يرى القارح،
أن الجميع هــذه امل ــرة عــاد إلــى الكالسيكية،
وه ــذا أم ــر م ـف ــروغ مـنــه ف ــي أي مـجـمــوعــة أو
تصاميم ،ال يهم ان كانت في فصل الصيف،

أو م ـخ ـص ـصــة مل ــوض ــة الـ ـشـ ـت ــاء ،األه ـ ـ ــم هــو
الحفاظ على هذا الرونق الــذي يبعثه الخط
الكالسيكي ،وإضــافــة مــا يمكن أن يتماشى
ً
م ــع حــاضــرنــا الـ ـي ــوم .وفـ ـع ــا ،أن ـج ــز ال ـق ــارح
مجموعة جــذابــة ،مشغولة بــإتـقــان ،تميزت
بتناسق واضح لأللوان.
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«جنزير» في «القبّة الشمسية» من يناير  2011إلى عالم يغرقه

إضاءة
سلسلة القصص
في
ِ
المصورة التي ينشرها
َّ
ضمن عشرة أجزاء
ٌ
خمسة
صدرت منها
إلى اآلن ،يتخيّل الفنّان
المصري مستقبًال قاتمًا:
تغرق مد ٌ
ن بأكملها
وتتحول أُخرى إلى مدن
ّ
نهرية ،بينما ينجو األغنياء
ويُواصلون سرقة خيرات
األرض ..إلى كوكب آخر
هذه المرّة
أحمد ناجي

من املستقبل البعيد تبدأ أحداث
َّ
ّ
«القبة
املصورة،
سلسلة القصص
الشمسية» ،للفنان املصري محمد
ٌ
ف ـه ـمــي ،املـ ـع ــروف ب ــاس ــم ج ـن ــزي ــر .مـسـتـقـبــل
املسافة بينه وبــن لحظتنا
يصعب تعيني ُ ُ
األول ــى مــن الـجــزء ّ
األول
الــراهـنــة؛ فالصفحة
تحمل إشارة إلى عام  949بعد الطوفان .متى
حدث هذا الطوفان؟ ليس ذلك واضحًا .ربما
حــدث فــي زمننا ،وربـمــا يـحــدث غ ـدًا أو بعد
ثالثني عامًا ،فنحن بالفعل في لحظة انتظار
الطوفان واالنهيار الكبير ،مع ذوبــان جليد
َ
القطبيني وارتفاع مستوى مياه املحيطات.
لــذلــك ،وعـلــى الــرغــم مــن طابعها املستقبلي،
ُ
بإيقاع لحظتنا ،وبخوفنا
تمسك السلسة
َ
َّ
م ــن ال ـغ ــد املـ ـه ــدد ب ــال ــف ـن ــاء ،وب ــال ــواق ــع ال ــذي
دهـســه ح ــذاء ال ـيــأس ،وبــاألمـنـيــات واألح ــام
بنهوض شعلة املقاومة بعد أن انطفأت في
أيدينا .هذا هو جوهر The solar grid؛ وهو
العنوان اإلنكليزي األصلي الــذي تصدر به
هذه السلسلة.
أثَر الثورة

ب ــرز اس ـ ُـم جـنــزيــر ( )1982قـبــل ث ــورة يناير

بلغة أُخرى

معرض
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وقفة
مع

انتظار الطوفان الجديد
ّ
ّ
واملصممني
 ،2011ضمن موجة من الفنانني
الذين أع ــادوا صياغة املشهد البصري في
مصر بعد عــام ّ .2000تـمـ ّـيــزت هــذه املوجة
بــاالع ـت ـمــاد امل ـكــثــف ُّ عـلــى ب ــرام ــج التصميم
اإللكتروني ،وبالتأثر بتصميمات «البوب
آرت» ال ـغــرب ـيــة ،وال ـس ـعــي لـخـلــق ت ـص ـ ّـورات
ّ
ـ«بوب آرت» محلي.
ل َ
ّ
ترافق ذلك مع صعود جيل من السياسيني
أبناء زمن ما بعد  11أيلول/
ورجال
ُ
األعمالُ ،
التجارية ،وظهور
والت
امل
ر
وتكاث
سبتمبر،
َ
«الكافيهات» باعتبارها صيغة «بوب آرت»
ّ
للمقهى .كان عالم اإلنترنت يتطلب إنتاج
تـصـمـيـمــات وصـ ــور تـعـكــس الـخـصــوصـ َيــة
ّ
ُ
املحلية ،وتناسب ،في الوقت نفسه ،العرض
العاملي وذوق الفئات الجديدة.
ّ
في واحـ ٍـد من معارضه املبكرة قبل الثورة،
قـ ـ ـ ّـدم ج ـن ــزي ــر س ـل ـس ـلــة مـ ــن ال ـب ــورت ــري ـه ــات
ّ
ُ
ألبطال خارقني محل ّيني :عامل نظافة يمتلك
قـ ــدرة خ ــارق ــة ع ـلــى ح ـمــل أث ـقــل األوزان ،أو
ّ
يتحول إلى رجل خارقُ .عرضت
«مكوجي»
ُ ّ
تلك البورتريهات في مطعم فاخر يطل على
ُ
ً
لت ّ
ّ
بصريًا يناسب
قدم معادال
نيل الزمالك،
الــذائ ـقــة ال ـجــديــدة ،ويجعلها ت ــرى واقعها
ّ
املحلي عبر «فلتر» الثقافة األميركية.
ّ
بعد تنحي حسني مـبــارك ببضعة أشهر،
ش ــاه ــد امل ـ ـ ـ ّ
ـارة ف ــي الـ ـش ــارع ال ـ ــذي ي ـقــع فيه
َ
ذلك املطعم عمل غرافيتي شهيرًا لجنزير،
يـضـ ُّـم بــورتــريـهــات لـعــدد مــن وزراء مـبــارك
ال ـس ــاب ـق ــن ،ال ــذي ــن ك ــان ــوا أحـ ـ ـ ــرارًا وق ـت ـهــا،
وق ــد كـتــب فــوقـهــا« :الـشـعــب ّيــريــد محاكمة
َ
ُ
حبايب النظام» .احتفظ الفنان باألسلوب
ّ
التقني في رســم البورتريهات الــذي طــوره
ف ــي م ـش ــروع األبـ ـط ــال ال ـخ ــارق ــن ،وأض ــاف
إليه طبقات جديدة بعد الثورة ،ليظهر في
ّ
سلسلة بورتريهات انتشرت على محطات
املـ ـت ــرو ،وهـ ــذه امل ـ ـ ّـرة ل ـش ـهــداء ثـ ــورة يـنــايــر،
ّ
الشخص وعمره.
وبجوار كل ُبورتريه اسم َ
ُي ّ
جسد الفارق بني العملني أثر ثورة يناير

يرى جنزير ،الذي يعيش حاليًا في مدينة
هيوستن بوالية تكساس بعدما ّ
تنقل
عدة واليات أميركية منذ وصوله
بين ّ
َّ
إليها قبل بضع ســنــوات ،أن على
الفنان ْ
أن «يفتح عينيه على محيطه
ويتفاعل مع مكان إقامته» .انطالقًا
كتب «الــقـبّـ َ
ـة الشمسية»
مــن ذلــك،
َ
األول منها)
(الــصــورة لغالف الجزء
ّ
يستخدمها ،إلى
باإلنكليزية التي كان
ُ
جانب العربية ،في أعماله بمصر التي
قدم فيها عد ّة تجارُب في القصص
ّ
المصورة بالعربية.
َّ

تونس ـ العربي الجديد

■ ما الذي يشغلك هذه األيام؟
أن ــا اآلن مـنـشـغـلــة ب ــإع ــداد دراس ـ ــة حــول
املراجعات املعاصرة للتشريع اإلسالمي:
آفــاقـهــا وحــدودهــا .ومنشغلة ج ـ ّـدًا ،مثل
أغ ـل ــب ال ـت ــون ـس ـ ّـي ــن ،ب ـُـال ــوض ــع الـصـعــب
الذي ّ
تمر به تونس ،وأحاول من موقعي
فهم ما يحصل ،وتقديم ما أستطيع من
مساعدة.
■ مــا هــو آخ ــر عـمــل ص ــدر لــك وم ــا هــو عملك
القادم؟
آخ ــر مــا ص ــدر لــي ك ـتـ ٌ
ـاب بـعـنــوان «ال ــوأد
ال ـ ـجـ ــديـ ــد :مـ ـ ـق ـ ــاالت ف ـ ــي ال ـ ـف ـ ـتـ ــوى وف ـق ــه
ً
ً
ال ـن ـســاء» تـضـ ّـمــن م ـقــاال م ـط ـ ّـوال بـعـنــوان
ّ
«القانون والجندر :املثال التونسي» .أما
عملي القادم فهو ما أشـ ُ
ـرت إليه سابقًا؛
َّ
أنا بصدد إنجاز عمل بحثي مطول حول
املراجعات املعاصرة للتشريع اإلسالمي.

■ ما هو التغيير الــذي تنتظرينه أو تريدينه
في العالم؟
ه ـنــاك ت ـغ ـيــرات سـتـحـصــل بــال ـضــرورة،
بصرف النظر ّ
عما أريد أنا أو يريد أي
ّ
فرد آخر .في قراءتي الخاصة أن العالم
يسير نحو تغيرات هيكلية قــد تكون،
م ــن ح ـي ــث وض ـع ـه ــا وأث ـ ــره ـ ــا ،شـبـيـهــة
ّ
بالتغيرات التي شهدتها البشرية إبان
الـ ـث ــورة الـعـلـمـيــة وال ـص ـنــاع ـيــة األو ْلـ ــى،
ثــورة غـ ّـيــرت آن ــذاك وجــه العالم ووضــع
اإلنـســان تغييرًا جوهريًاّ ،إل أنــه ُّ
تغير
ٌ
تبعات أقسى على جزء مهم
ستكون له
من البشرية نحن ضمنه ،وعلى كوكبنا
عمومًا املهدد بالكوارث.
ّأم ـ ــا ال ـت ـغ ـيــر ال ـ ــذي أريـ ـ ــده ل ـه ــذا ال ـعــالــم
وأرج ـ ـ ــوه وأحـ ـل ــم بـ ــه ،وأظ ـ ــل ف ــي قـ ــرارة
ّ
متمسكة بشيء من اإليمان بأن
نفسي
اإلن ـس ــان ـي ــة قـ ـ ــادرة ع ـل ـيــه ،ف ـهــو الـتـغـيــر
الذي يجعل من اإلنسان القيمة األعلى،
أو ق ـي ـم ــة الـ ـقـ ـي ــم ،تـ ـغ ـ ُّـي ــر ي ـس ـي ــر نـحــو
إرسـ ــاء ال ـعــدالــة ف ــي مـفـهــومـهــا الـشــامــل
ّ
لـكــل الـبـشــر ،الـتـغـ ّـيــر ال ــذي تـتـخــلــى فيه
ال ـب ـش ــري ــة ع ــن أنــان ـي ـت ـهــا وفــردان ـي ـت ـهــا
حتى تنظر لنفسها بوصفها جزءًا من
كوكب يتقاسم ُ معها العيش فيه كثير
من الكائنات األخرى ،عليها أن ّتحافظ
عليه لألجيال القادمة ،وأن تخفف من
وط ـ ــأة جـشـعـهــا ف ــي اس ـت ـن ـفــاد م ـ ــوارده

ّ
ومقدراته ،وأن تعتني أكثر باملحافظة
على توازناته.
■ شخصية من املاضي تودين لقاءها ،وملــاذا
هي بالذات؟
ّ
أود أن ألتقي بــرســول اإلس ــام محمد بن
ّ
عبد الله (ص) أود أن ألقي عليه سؤالني:
هل هو راض عن املآالت التي انتهي إليها
عصرنا؟ وهل هذا
اإلسالم واملسلمون في ّ
ال ــذي نعيش الـيــوم على ّأن ــه اإلس ــام هو
ً
اإلسالم الذي دعا إليه وبشر به فعال؟
■ صديق/ة يخطر على بالك أو كتاب تعودين
إليه دائمًا؟
ألن لي مفهومًا خاصًا للصداقة يجعلني
أع ـت ـب ــر الـ ـص ــدي ــق ج ـ ـ ــزءًا مـ ــن ذات ـ ـ ــي وم ــن
حياتي ،فأنا قليلة األصدقاء ،وهؤالء «ال
يخطرون على بالي» ألنهم حاضرون ّ
في
بــاس ـت ـمــرارّ .أم ــا الـكـتــاب ال ــذي أع ــود إليه
باستمرار ،أو باألحرى الكتب في صيغة

حلمي اآلن أن أكتب
على الورق الرواية الذي
ظللت أكتبها في ذهني

ّ
ال ـج ـم ــع ،ف ــأن ــا م ـغ ــرم ــة بـ ـك ــل م ــا ل ــه صـلــة
بالرموز الثقافية الكبرى في كل الثقافات،
وأفترض دائمًا أنه دون فهم هذه الرموز
وأخذها بعني االعتبار ،فإنك لن تستطيع
ف ـهــم ت ـلــك ال ـث ـقــافــات وال ف ـهــم أصـحــابـهــا
ّ
وطــرائــق تفكيرهم وعـيـشـهــم .لــذلــك كلما
َ
أشكلت َّ
علي ظــاهــرة أو قضية أعــود إلى
ّ
املوسوعات أو املصادر الخاصة بالرموز
واألديـ ــان ،أع ــود بكثرة إلــى كـتــاب فــرايــزر
«الغصن الذهبي» على سبيل املثال ،كما
أعود باستمرار ،وبحكم اختصاصي ،إلى
ّ
ـاريـخــه ،وبــدرجــة أقــل
مـصــادر اإلس ــام وتـ ُ
إلى مصادر األديان األخرى.
■ ماذا تقرئني اآلن؟
سألتني إحــدى الصديقات منذ أيــام عن
كتاب لبول ريكور لم أقرأه سابقًا عنوانه
 vivant jusqu’à la mortف ـك ــان ال ـس ــؤال
َ
مناسبة لي حتى أنخرط في قراءته.
■ مـ ــاذا تـسـمـعــن اآلن وه ــل تـقـتــرحــن علينا
تجربة غنائية أو موسيقية يمكننا أن نشاركك
سماعها؟
ً
ذوق ــي فــي الـفـنــون عـ ّـامــة كــاسـيـكـ ٌّـي ج ـدًا.
أحب املوسيقى الكالسيكية ،وفي الغناء
ال أستبدل فيروز بأي أحد آخر ،وإن ُ
كنت
أح ــب أيـضــا عـبــد الـحـلـيــم حــافــظ ومحمد
عبد الوهاب وصليحة وعلي الرياحي.

■ هل أنت راضية عن إنتاجك وملاذا؟
ل ـيــس ت ـم ــام ــا .ك ــل م ــن ي ـت ـعــاطــى الـبـحــث
وا ّلـكـتــابــة يـشـعــر ،حــاملــا ي ـفــرغ مــن عمل،
بأنه كان بإمكانه أن ّ
يقدم ما هو أفضل،
لــذلــك يـظــل يـسـعــى وراء الـعـمــل األفـضــل
املنشود ويحلم بإنجازه إلى آخر حياته.
حلمي اآلن أن أكتب على الــورق الرواية
الــذي ظللت أكتبها فــي ذهني منذ أكثر
من ثالثني سنة.

ّ
ُ
عليه وعـلــى أعـمــالــه :ح ـ ّـررت ّال ـثــورة الفنان
َمثلما ح ـ ّـررت عـشــرات مــن فناني جيله من
ّ
أ ْســر قاعات الفن املغلقة ،أو زاويــة الديكور
ّ
ف ــي امل ـط ـعــم ال ـف ــاخ ــر .ل ـك ــن ج ـنــزيــر ّك ــان من
أك ـث ــر األسـ ـم ــاء ن ـشــاطــا؛ إذ ل ــم ي ـتــوقــف عن
وضع بصمته في الشوارع ،في تصميمات
املـطـبــوعــات ،فــي ملصقات صغيرة الحجم
ُ َّ
توزع في املظاهرات.
ّ َ
تـمــيــزت أعـمــالــه بـجــرأة طرحها السياسي،
وب ـع ـن ــف ث ـي ـم ـت ـهــا الـ ـبـ ـص ــري ــة .أشـ ـه ــر ه ــذه
األع ـمــال  -وال ــذي تـسـ ّـبــب فــي إل ـقــاء القبض
عليه  -هــو «قـنــاع الـحـ ّـريــة» ( ،)2012والــذي
لـ ــم ي ـك ــن صـ ــادمـ ــا ع ـل ــى م ـس ـت ــوى رس ــال ـت ــه
السياسية فحسب ،بل على مستوى طرحه
ّ
ال ـفــنــي .ك ــان غــريـبــا ع ــن مـعـظــم تصميمات
الـثــورة ،ويحمل ثيمات واضحة من عوالم
السادومازوخية.
الخروج من مصر

خــرج جنزير من مصر مع العودة العنيفة
ّ
وامللطخة باملذابح ُ
للحكم العسكري .يقول
ّ
ّ
إن ــه لــم يـكــن يـتــوقــع أن يـطــول غـيــابــه عنها.

تتخيّل عالمًا مستقبليًا
ّ
تتحقق فيه المخاوف
البيئية
قصص تتأرجح
ٌ
بين اليأس واألمل والوعد
المتجدد بالثورة
ّ

ّ
أقصى تقدير كــان أن يستمر لعامني ،لكنه
ُ
تجاوز اآلن عامه السادس .في البداية ،طلب
منه ،وبشكل صريح ،أن ُيعيد إنتاج ما كان
ّ
يفعله في مصر ُلي َ
عرض في نيويورك ،لكن
ً
َ
جنزير ،بدال من ذلك ،وضع النظام األميركي
ّ
ّ
هدفًا ملعرضه األول فــي الــواليــات املتحدة،
حيث ق ـ ّـدم طــرحــا نقديًا للنظام السياسي

ّ
وال ـ ّح ـيــاة األم ـيــرك ـيــة .ي ــري جـنــزيــر أن على
ّ
الفنان  -على األقــل في حالته الشخصية -
ّ
أن يكون على اتـصــال بمحيطه الجغرافي
وب ـل ـح ـظ ـتــه ال ــزم ـن ـي ــة .وال ـ ـيـ ــوم ،ي ـضــع على
موقعه الشخصي مجموعة من التنبيهات
ّ
للصحافيني والـبــاحـثــن ،أبــرزهــا اع ـتــذاره
َ
ّ
مسبقًا عن تلبية أيــة ّ طلبات بالحديث عن
الثورة ،أو املشهد الفني في مصر.
تحدث كثيرًا عن ذلك ،ولم ُ
والسبب أنه ّ
يعد
يشعر أن لديه جديدًا يقوله بشأنهما ،كما
أنه غــادر مصر منذ سنوات ،ولم ُ
يعد على
ّ
ّ
اتصال مباشر باملشهد الفني فيها.
ٌ
ّ
ُّ
ال ت ـ ــردد ل ــدى ج ـنــزيــر .ه ــو م ـث ــال مل ــن ات ـبــع
ّ
فتتحول عمودًا من
نصيحة «ال تنظر خلفك
مشروع
فجاء
املستقبل،
ِامللح» .لذا ،نظر إلى
َ
ّ
«ال ـق ـ ّـب ــة ال ـش ـم ـس ـيــة» ،ك ـمــا ي ـفــضــل تــرج ـمــة
عـنــوانــه ال ــذي جــاء باإلنكليزيةThe solar :
( gridالشبكة الشمسية).
عالَم من مياه

ي ـ ـبـ ــدأ ال ـ ـ ـعـ ـ ـ ُ
ـدد األول م ـ ــن سـ ـلـ ـس ــة «الـ ـق ـ ّـب ــة
الشمسية» بمشهد لطفلني يسيران وسط

خــرائــب ورك ــام مــن الـنـفــايــات ،يبحثان ّ
عما
يمكن تــدويــره أو بيعه لـتـ ّـجــار «األنـتـيـكــا»
ً
وقطع التكنولوجيا القديمة .فـجــأة ،تلمع
مـجـمــوعــة مـصــابـيــح فــي ال ـس ـمــاء ،فـيـســارع
الــولــدان إلــى ارت ــداء بدلة وقــايــة ،واالختباء
ق ـبــل أن تـلـمــع ف ــي ال ـس ـمــاء آالف الـشـمــوس
الصغيرة بأضوائها الحارقة.
ّ
على امتداد خمسة أعداد صدرت حتى اآلن
من السلسلة ،نتنقل بني ّ
عدة قصص تحدث
ّ
متعددة على سطح كوكب األرض
في أماكن
ال ـغ ــارق ف ــي ال ـف ـي ـضــان ،وذلـ ــك عـلــى ام ـتــداد
زمني يصل إلى ألف عام .أبعاد هذا العالم
ّ
وتفاصيله لــم تتضح ّكاملة بـعـ ُـد؛ فاملتاح
ُ
لـلـقــراءة ،حتى اآلن ،يمثل نصف السلسلة
ّ
أعداد (من املنتظر أن
التي تتكون من عشرة ُ
األخــرى هذا العام)
تصدر األعــداد الخمسة ً
ّ
ّ
مصورة.
تشكل في مجموعها رواية
(كاتب من مصر)
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

خديجة بوكرين أمطار من أزرار وعقيق

يضيء معرض الفنّانة
المقام في
المغربيةُ ،
مدينة فاس ،تجربة
جديدة في الفن
الفطري ،تمزج بين إعادة
التدوير والنسيج في
رسومات وأعمال إنشائية

الرباط ـ لبيبة شكري

ّ
تعددت األسباب في إبــراز بعض التجارب
الـعــربـ ُيــة فــي الـفــن الـفـطـّـري وإغ ـف ــال أخ ــرى؛
حيث أعيد االعتبار لفنانني مثل اللبناني
بــولــس ريـشــا ( )2018 - 1928بـعــد العثور
صــدفــة عـلــى أعـمــالــه سـنــة  1972لـ ُـيـقــام ّأول
معرض له ،أو حظوا بإشادة من تشكيليني
ّ
ّ
غربيني دفعت إلى االهتمام بأعمالهم
ونقاد
مـثـلـمــا حـصــل م ــع ال ـجــزائــريــة بــايــة محيي
الدين ( )1998 -1931أو املغربية الشعيبية
طالل (.)2004 - 1929
وس ـ ــاه ـ ـم ـ ــت م ـ ـن ـ ــاخ ـ ــات املـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاوم ـ ـ ــة ،خـ ــال
السبعينيات ،في تكريس تجربة الفلسطيني
عبد الحي مسلم ( )2020-1933التي مزجت
بني األسطورة َ
ومشاهد من الحياة اليومية

ُّ
فــي ّ قــرى فلسطني ،بينما كــان لـتــأثــر بعض
الـفــنــانــن املـعــاصــريــن بــأعـمــال الــزجــاج التي
ّ
قدمها السوري أبو صبحي التيناوي (1888
  )1973دور مهم في استعادتها.لم َتلق هذه النماذج دراسات نقدية ّ
معمقة
تـقــرأ الـصـلــة بــن الـفــن وال ـحــرفــة فــي وقتنا
رغم االحتفاء املتزايد بها كما في
الحاضرّ ،
مـعــرض الفنانة املغربية خديجة بوكرين
ال ــذي افـتـتــح فــي «رواق مـحـمــد الـقــاسـمــي»
بـمــديـنــة ف ــاس فــي الـثــالــث عـشــر مــن الشهر
الجاري ،ويتواصل حتى السابع والعشرين
منه ،تحت عنوان «أمطار من أزرار وعقيق
تكتسح سماوات الفن الفطري».
ّ
تقدم الفنانة الفطرية ( ،)1948في معرضها
ّ
األول ،س ــت ــا وأربـ ـع ــن ل ــوح ــة ب ـ ــدأت ا ّلـعـمــل
عليها بعد انتشار جائحة كورونا ،نفذتها
باستخدام وسائط مثل أزرار قطع الثياب
القديمة وعقيق وحـلــي مــن أس ــاور وعقود
عبر حياكتها وتثبيتها على قماش أبيض
ّ
ومـ ـل ـ ّـون ض ـمــن ت ـكــوي ـنــات مــت ـس ـقــة أحـيــانــا
وعفوية أحيانًا أخــرى .لم تلتحق بوكرين

أعمال فطرية تسبر
الثنائيات المتضادة وعناصر
الخصوبة ونشأة الكون

■ لو قيض لك البدء من جديد ،أي مسار كنت
ستختارين؟
ّ
س ــأخ ـت ــار امل ـس ــار ن ـف ـســه ،ألن ـن ــي بــدأتــه
عــن وعــي واقـتـنــاع واخـتـيــار ،كنت فقط
ســأخـ ّـصــص شـيـئــا مــن الــوقــت للكتابة
اإلبــداعـيــة التي ب ـ ُ
ـدأت بها وكــانــت تنال
إع ـجــاب كــل مــن قـ ــرأوا مــا كـتـ ُبــت ،ولكن
ّ
ل ــأس ــف ت ـخــل ـيــت ع ـن ـهــا ،أو قـ ــل ظللت
أمارسها ذهنيًا ال غير.
بطاقة

ّ
متخصصة في الدراسات
باحثة تونسية
اإلسالمية والحضارية .أسـتــاذة جامعية
في «كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات -
مـنــوبــة» بـتــونــس الـعــاصـمــة ،وتــديــر حاليًا
ّ
«معهد تــونــس للترجمة» .مــن مؤلفاتها:
«اإلسالم الشعبي» ( ،)2007و«القصاص
فــي النصوص املـقـ ّـدســة :ق ــراءة تاريخية»
( ،)2007و«مـ ّ
ـؤس ـســة اإلف ـتــاء بــن سياج
امل ــذه ــب وإك ـ ــراه ـ ــات الـ ـت ــاري ــخ» (،)2014
و«ال ــوأد الجديد :مقاالت في الفتوى وفقه
النساء» (.)2020

زهية جويرو

فعاليات

عالمات من الذاكرة األمازيغية

الفنانة مع حفيدتها التي قدمت عزفًا على آلة القانون في افتتاح المعرض

زهيّة جويرو

تقف هذه الزاوية
مع مبدع عربي في
أسئلة حول انشغاالته
وجديد إنتاجه وبعض
يود مشاطرته
ما
ّ
مع قرّائه

الفنّان المصري جنزير

باملدرسة في قريتها ،وتذهب إلى ممارسة
فـنـيــة ب ــا تـعـلـيــم أك ــادي ـم ــي ،م ـس ـت ـنــدة إلــى
الفخارية
خبرات سابقة في صناعة األواني
ّ
وال ـق ـي ــام ب ــاألش ـغ ــال ال ـي ــدوي ــة ،ح ـيــث تـنــفــذ
ً
ّ
أعماال تشكل الرموز والعالمات األمازيغية
العنصر األساسي في معظمها ،وتدمج في
تجربتها الفطرية بني إعادة تدوير املالبس
ال ـق ــدي ـم ــة وب ـ ــن ف ــن ال ـن ـس ـي ــج بـتـطـعـيـمــات
الحلي فــي رســومــات وأع ـمــال إنشائية من
دون تنظير حولها.
فــي إح ــدى الـلــوحــات ،تنسج دائ ــرة تحاكي
تـلــك املـطـبــوعــة عـلــى ال ــزراب ــي واملـنـســوجــات
ال ـت ـق ـل ـي ــدي ــة ،وت ـس ـت ـح ـضــر رمـ ــزيـ ــا ال ـج ـســد
األنثوي عبر امتزاج املادة والروح والظلمة
وال ـ ـنـ ــور والـ ـعـ ـن ــف وال ــرغـ ـب ــة وغـ ـي ــره ــا مــن
ال ـث ـن ــائ ـي ــات املـ ـتـ ـض ــادة الـ ـت ــي ت ـت ـك ــام ــل فــي
الـنـفــس الـبـشــريــة ،بـيـنـمــا ُي ـحــاك املــربــع في
ً
لوحة ثانيةُ ،محيال إلى التقاء الرجل واملرأة
ّ
والخصوبة فــي ال ـتــراث األمــازيـغــي ،ليعبر
عن نشأة الكون واستمراريته.
ّأما الخطوط املستقيمة التي تظهر في عدد
من اللوحات ،فهي ترمز إلى أزلية الصراع
بـ ــن قـ ـ ــوى الـ ـخـ ـي ــر وق ـ ـ ــوى الـ ـش ــر وت ــوض ــع
متواز .وحني تتقاطع هذه
عــادة على نحو
ٍ
تشير إلى نظام الكون الذي
الخطوط ،فإنها
ّ
ّ
ّ
يتكون مــن روح مؤنثة وروح مــذكــرة ،إلى

جــا ّنــب الـنـجـمــة فــي بـعــض األع ـم ــال ،والـتــي
تـمــثــل تـعـبـيـرًا حـ ـ ّـرًا ع ــن أن ـثــويــة ال ـعــالــم في
مواجهة قسوة الطبيعة.
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غد معرض خيوط من الماضي والحاضر
يُفتتح عند السادسة والنصف من مساء ٍ
للفنان الغاني إربك أدجي تاويا في «غاليري  »1957بلندن ،والذي يتواصل حتى
الخامس من آذار /مارس المقبل .يتناول تاويا مشاهد شواطئ غانا في الستينيات
حيث تظهر على المصطافين مالمح الحياة العصرية في البالد بعد االستقالل.

يستضيف «غاليري مطافئ :مقرّ الفنانين» في الدوحة ،عند الرابعة والنصف
من مساء اليوم ،الفنانة التونسية نادية الكعبي ـ لينك للحديث عن تجربتها.
يقام اللقاء ضمن سلسلة محاضرات إزالة االستعمار من الروايات الفنية :فنانات
عربيات اليوم التي ّ
ينظمها الغاليري مع «جامعة فيرجينيا كومونولث» في قطر
إلضاءة األصوات النسائية العربية الناقدة في الفن والتصميم.
غد الخميس ،على خشبة مسرح تشايكوفسكي
ُتختتم عند السابعة من مساء
ٍ
َ
ي
في «البيت الروسي» بالقاهرة ،أيام الثقافة الروسية بحفل موسيقي
لعازف ْ
تقدم
األكورديون رينات فالييف وبيتر مازرويك ،ويعقبه عرض لـ فرقة بيلينا التي
ّ
مستمدة من قصص تراثية في الثقافة الشعبية السالفية.
لوحات استعراضية
ّ

حتى السابع عشر من شباط /فبراير المقبل ،يتواصل في «غاليري صالح بركات»
ببيروت معرض الفنان اللبناني زياد أبي اللمع ( )1969الذي افتُتح الخميس الماضي.
يقارب أبي اللمع في منحوتاته أزمة الرأسمالية العالمية التي تتجاوز حدود
السياسة واالقتصاد لتعبّر عن أزمة فلسفية أخالقية تشير إلى نهاياتها.
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مشاهدات سينمائية عربية

مبسطة لكنّ الصراخ يُغ ِّيب بعضها
كوميديا
ّ

العروض التجارية في
الصاالت السينمائية اللبنانية
ال تشبه تلك السابقة
على تفشي كورونا قبل
عامين ،لكن أفالمًا عربية
عدة ُتعرض فيها
ّ
نديم جرجوره

ُت ِّ
نوع صــاالت سينمائية لبنانية
ّ
عـ ـ ـ ـ ــدة ب ــرمـ ـجـ ـتـ ـه ــا األس ـ ـبـ ــوع ـ ـيـ ــة.
ّ
ٌ
ـاغ.
ال ـت ـج ــاري غ ــال ــب .األ ُج ـ َن ـبـ َـي ٌ ط ـ ٍ
األفالم ـ التي يسبقها صيتها ـ منتظرة أكثر
ّ
ّ ٌ
حيز ،رغــم قلة
من غيرها .للسينما العربية
ّ
ّ
تجاري لبناني ،وقلة
لعرض
أفالمها املختارة
ٍ
ُمشاهديها .بعض تلك األفالم حديث اإلنتاج.
ٌ
ٌ
سبب لتأخير
قديم ،فكورونا
بعضها اآلخر
ّ
ٌ
ال ـعــرض ال ـت ـجــاري .أف ــام تعبر ســريـعــا ،ألن
حدد مسبقًا ّ
البرمجة ُت ِّ
بأسبوع
مدة عرضها
ٍ
ٌ
ٌ
سبب مرتبط بجائزة «أوسكار»
واحد ،ولهذا
أف ـض ــل ف ـي ـلـ ٍـم دول ـ ــي (ال ـن ـس ـخــة ال ـ ـ ــ 94ف ــي 27

ْ
م ـ ــارس/آذار  ،)2022إذ تـشـتــرط «أكــاديـمـيــة
ّ
املتحركة وعلومها» ،مانحة
فنون الـصــورة
ْ
ال ـج ــوائ ــز ،أن ُيـ ـع ـ َـرض ال ـف ـي ـلــم األج ـن ـب ــي في
صــاالت بلده قبل نهاية الـعــام السابق على
ّ
مــوعــد ك ــل نـسـخــة« .كــوسـتــا بــرافــا» (،)2021
ّ
ُ
للبنانية منية عقل ،يعرض أسبوعًا واحـدًا،
الختياره رسميًا في التصفيات األولى ،علمًا
ُ َ
ّ
أن الالئحة القصيرة للترشيحات تعلن في
ّ
 27يناير/كانون الثاني « .2022علي صوتك»
ّ
للمغربي نبيل عـ ّـيــوش ،املـعــروض
(،)2021
لبنانيًا منذ  20يناير/كانون الثاني ،2022
يـنـتـظــر ب ـ ــدوره إعـ ــان تـلــك الــائ ـحــة ،ملعرفة
ّ
األوسكاري».
«مصيره
ال ـعــودة إل ــى ال ـصــاالت ُالـتـجــاريــة اللبنانية
شبيهةٍ بحيوية املـشــاهــدة الجماعية
غير ّ
ـال
ـ
خ
ـاالت
ـ
ص
ـ
ل
ا
ـض
ـ
ع
ـ
ب
ـا.
ـ
ن
ـورو
ـ
ك
ـي
ـ
ـش
قـبــل تـفـ
ٍ
ّ
كليًا ،والعرض يحصل أحيانًا أمام ُمشاهد
َ ُ ُ
ـول األزم ــة االقـتـصــاديــة ،أســاســا،
واح ــد .تــحـ ُ
إحياء املشاهدة الجماعية .ثمن بطاقة
دون
ُ
الدخول ،ملشاهدة غالبية األفــام املعروضة
تجاريًاُ ،يساوي  100ألف ليرة لبنانية ،أي
ْ
دوالرات أميركية ،إن يكن سعر الصرف
4
ٍ
 25أل ــف ل ـي ــرة لـبـنــانـيــة لـ ـل ــدوالر األم ـيــركــي
ّ
يتغير يوميًا ،وأحيانًا
الــواحــد (ه ــذا سعر
ـرق كـبـيــر ،يـصــل أح ـيــانــا إل ــى  33ألــف
م ــع فـ ـ ٍ

ليرة لبنانية) .هــذا ُيثقل على ذوي الدخل
امل ـن ـخ ـف ــض ،أي أول ـ ـئـ ــك الـ ــذيـ ــن ي ـت ـقــاضــون
ّ
لكن أفالمًا ّ
عدة،
رواتبهم بالعملة اللبنانية.
ً
لـبـنــانـيــة أوال وعــرب ـيــة ثــان ـيــا ،غ ـيــر جــاذبــةٍ
لكثيرين ،فــي األزم ــة او مــن دون ـهــا ،فهؤالء
ّ
ُي ـفــض ـلــون ـ ف ــي لـحـظــة اخ ـت ـيــارهــم تمضية
ـت في صالةٍ سينمائية ـ أفالمًا أجنبية،
وقـ
ٍّ
«يتأكدون» سلفًا من جودتها وقدرتها على
ّ
التسلية ،في مقابل «تأكدهم شبه الكامل»
ّ
أفالم لبنانية ،ومن قلة
من ندرة التسلية في
ٍ
أفالم عربية.
املتعة في
ه ــذا غـيــر م ـتـ ٍـوافــق دائ ـم ــا م ــع ال ــواق ــع .أف ـ ٌ
ـام
ل ـب ـنــان ـيــة وع ــربـ ـي ــة ،مـ ـع ــروض ــة ح ــال ـي ــا فــي
صـ ـ ـ ـ ــاالت تـ ـ ـج ـ ــاري ـ ــة فـ ـ ــي بـ ـ ـ ـي ـ ـ ــروتُ ،مـ ـثـ ـي ــرة
ـاوت
لــان ـت ـبــاه وامل ـت ـع ــة وال ـت ـس ـل ـيــة ،م ــع ت ـف ـ ٍ
واض ــح فــي كـيـفـيــة اشـتـغــاالتـهــا وتقديمها

أفالم لبنانية
ٌ
مثيرة لالنتباه
وعربية ُ
والمتعة والتسلية

ّ
ملـتـعــةٍ وتـسـلـيــة وإف ـ ــادة .أفـ ـ ٌ
ـام أخ ــرى تــؤكــد
مــا يشعر بــه ه ــؤالء« .كوستا بــرافــا» يرتكز
عـلــى مـســألــةٍ حـيــويــة فــي الـحـيــاة اللبنانية
ّ
(ملف النفايات) ،لكن ُمشاهديه في الصالة
ّ
قـلـيـلــون ،ول ـعــل ســرعــة إطــاقُــه وسـحـبــه من
الصالة سببان النفضاض املشاهدين عنه.
ّ
ّ
«ي ــرب ــوا ب ـعــزكـّـن» ( ،)2019لــلـبـنــانــي ديفيد
ً
أوريـ ـ ـ ــان ،ي ـت ــأخ ــر وق ـت ــا ط ــوي ــا ق ـبــل إط ــاق
عروضه التجارية ،بسبب كورونا واإلغالق
العام واشتداد األزمة االقتصادية .رغم هذا،
ٌ
ّ
يستمر عرضه منذ  8أسابيع ،وهذا حسن،
ٍّ
فالفيلم ُمسل في معالجته مسائل مرتبطة
بــاالجـتـمــاعـ ّـي واإلن ـس ــان ـ ّـي ،كـمــا بــالـعــاقــات
ّ
والحب ،وأزمــات لبنانية مختلفة.
العائلية
ت ـس ـل ـ ّـي ـت ــه غـ ـي ــر ح ــاجـ ـب ــةٍ ِح ــرفـ ـيـ ـت ــه ال ـف ـن ـيــة
ّ
والـتـقـنـيــة والـتـمـثـيـلـيــة ،ب ـكــل مــا فــي الشكل
ـدق .املعالجة غير تعليمية
من بساطةٍ وصـ ٍ
فالتسلية تــريــد إضـحــاكــا،
وغـيــر تلقينيةَّ ،
ُ ِّ
والـكــومـيــديــا املـخــفـفــة تـغــلــف شيئًا عميقًا،
ً
ـراد
ي ـقــول أحـ ـ ــواال واق ـع ـيــة وح ـ ّـس ـي ــة ،ع ــن أفـ ـ ٍ
ُيقيمون في بيئات لبنانية مختلفة.
االجـتـمــاعـ ّـي واإلنـســانـ ّـي يـحـضــران فــي «من
أجــل زيكو» ( ،)2022للمصري بيتر ميمي،
قالب
لهما ،في
ٍ
ُمن دون ْأي ترجمة بصرية ّ
كوميديًا ،لكنه يفشل ّفي
ي ــراد لــه أن يكون
ْأن يجعل الكوميديا ـ ُامل َّ
قدمة بسذاجة وخفة
لعيش واقـعـ ّـي،
وكليشيهات باهتة ـ غــافــا
ٍ
ـص حـقـيـقـيــة .الـ ـص ــراخ ،أي الـصــوت
ول ـق ـصـ
ٍ ْ
األع ـلــى مــن أن يـكــون مـفـهــومــا ،سـمـ ْـة غالبة
ع ـ ّلــى شـخـصـيــة ص ـف ــاء ت ـح ــدي ـدًا ،إذ تعجز
م ــنــة شـلـبــي ع ــن إخ ـ ــراج ال ـك ـل ـمــات ونـطـقـهــا
ّ
بعصبية تتالءم والسياق املبني على واقع
ّ
منزل
العيش في بيئة فقيرة ومكتظة ،وفي
ٍ
ّ
يضمها إلــى زوجـهــا فتحي (كــريــم محمود
عبد العزيز) وابنهما زيكو (يوسف ُصالح)
وشقيقه (محمود حــافــظ) ،ووال ــده املصاب
بألزهايمر .ال عالقة للتسجيل والتقنيات
ّ
والنص والحوارات بالرداءة والفشل ،وهذه
ّ
ُ
ُ
ـاق مــذهــل فــي صنع
كلها مسؤولة عــن إخـفـ ٍ
تمثيلي مصري
ألداء
فـيـلـ ٍـم سينمائي ،بــل
ٍ
ّ
أيـ ـض ــا ،ي ـم ـيــل إل ـ ــى الـ ـ ـص ـ ــراخ ،ظ ــن ــا م ـن ــه أن
ٌ
ٌ
وحيد عن غضب أو توتر أو
تعبير
الصراخ

ارتباك أو قهر.
ّ
ٌ
تعبير باملحلية اللبنانية،
«يربوا بعزكن»
ُي ـق ــال ل ـلــوالــديــن واألق ـ ـ ــارب م ــع والدة طفل
ّ
أو ط ـف ـل ــة ،رغ ـ ــم أن االجـ ـتـ ـم ــاع ال ـل ـب ـنــانــي،
كــاالجـتـمــاع الـعــربــي ،ينفر مــن والدة طفلة،
وي ـب ـت ـهــج بـ ـ ــوالدة طـ ـف ـ ٍـل ،وه ـ ــذا ُي ـش ـيــر إلـيــه
ّ
النص (سيناريو أيزك فهد ودوريس سابا).
الـفـيـلــم م ـحــاولــة لـبـنــانـيــة ج ــدي ــدة ف ــي امل ــزج
ب ــن مـعــايـنــة م ـســائــل أســاس ـيــة ف ــي الـحـيــاة
وال ـع ــاق ــات واالنـ ـفـ ـع ــاالت ،وم ـعــال ـجــة فنية
ـط غـيــر ُمـســيء
ودرام ـي ــة تــرتـكــز عـلــى تـبـسـيـ ٍ
إلى أهمية الحكايات والشخصيات ،وعلى
ّ
كوميدي لغليان االجتماع والناس،
تخفيف
من دون إلغاء أهمية هذا الغليان وتأثيراته
سلوك ومواقف.
على
ٍ
النص الكامل
على الموقع األلكتروني
منة شلبي:
ٌ
صراخ ال تمثيل
(خالد الدسوقي/
فرانس برس)

أفالم جديدة

¶  The Good Nurseلتوبياس
ليندولم ،تمثيل جيسيكا تشاسنت
(الصورة) وونواه إيميريك وإدي
ْ
رادماين :قصة حقيقية عن ّ
املمرض
ّ
ُ
األميركي تشارلز ْ كولن ،الذي يصبح
ً
ً
قاتال متسلسال إذ يقتل نحو 300
مريض في  16عامًا .الفيلم ـ الذي
الحق
وقت
تعرضه «نتفليكس» في ٍ
ٍ
هذا العام ،واملقتبس عن كتاب
لتشارلز غرايبر بعنوان «املمرض
ّ
الطيب :قصة حقيقية عن الطب
والجنون والقتل» ( )2013ـ يتابع
ُ
حكاية ممرضة تشارك في إلقاء
القبض عليه.

¶ ِ Marloweلنل جوردان ،تمثيل دايان
كروغر (الصورة) وليام نيسن وآلن
كامينغِّ :في خمسينيات القرن الـ،20
ُ ِّ
كلف املحقق الخاص فيليب مارلو
بالبحث عن حبيب سابق لوريثة
ّ
يتورط
ثرية وجميلة .في عمله هذاْ ،
مارلو في عالم الفن السابع ،إذ يجد
نفسه فجأة في قلب صناعة السينما
ّ
في هوليوود ،بتقلباتها ومنعطفاتها
ومشاكلها ودهاليزها .باختصار،
نزاع حاد بني
يجد نفسه في حقل ٍ
ممثلة أسطورية وابنتها الطموحة.

¶  Assassin Clubلكاميل دوالمار،
ْ
تمثيل دانييال َملكيور (الصورة)
عالم
وسام نيل وهنري غولدينغ :في
ٍ
ّ
يضم نخبة القتلة والجواسيس،
يحتل مورغان غاينز املرتبة األولى
ّ
األهم واألخبث واألذكى
بينهم ،فهو
َّ
واألقوىُ .يكلف بقتل  6أشخاص في
ّ
مدن مختلفة ،فيكتشف سريعًا أن
ٍ
ّ
جميعهم قتلة ،مكلفون بقتل بعضهم
ّ
سفلي
عالم
البعض .رحلة عنيفة في
ٍ
مليء بالجثث والدم والتشويق.

«أفالمنا» تستعيد عامًا مضى

اختيارات دقيقة لنتاجات عربيّة مستقلّة
بيروت ـ العربي الجديد

ـام
تـحــت ع ـنــوان «أفــام ـنــا  :21ن ـظــرة عـلــى عـ ٍ
مضى» ،كتبت رينيه عويط ،مديرة برنامج
«أفالمنا» ،مقالة استعادت فيها برامج العام
ّ
املاضي ،منشورة على موقع ّ
كمقدمة
املنصة
ألول ف ـي ـل ـ ٍـم ُي ـ ـعـ ــاد ع ــرض ــه ع ـل ــى شــاش ـت ـهــا،
«ســرقــات صيفية» للمخرج املـصــري ُيسري
نصرالله (:)aflamuna.online
تكريم السينما العربية ،املساهمة في إتاحة
ّ
أفضل إنـتــاجــات السينما العربية املستقلة
أمـ ــام ج ـم ـهــور واسـ ــع وم ـ ّت ـن ـ ّـوع ع ـلــى ام ـتــداد
الـ ـع ــال ــم ،الـ ـت ــروي ــج ل ـص ــن ــاع األف ـ ـ ــام ال ـع ــرب
ودعمهم ،توظيف القوة الكامنة التي تحملها
ّ
رفد
السينما فــي معالجة القضايا املـ ّلــحــةّ ،
مستخدمي شبكة االنـتــرنــت بمنصة تــوفــر
لـهــم تــرفـيـهــا ض ــروري ــا ،فيما تخلق فــي اآلن
عينه مساحة ّ
تأمل نقدي اجتماعي سياسي
ّ
بالسينما العربية املستقلة ،هــذا مــا سعت
وتسعى إليه ّ
منصة «أفالمنا» منذ إطالقها
ّ
ع ــام  .2020مـنــذ عــودت ـهــا بـحــلــة جــديــدة في
آذار/م ـ ـ ـ ـ ــارس  ،2021ت ــواظ ــب امل ـن ـ ّـص ــة عـلــى
ّ
متجددة ،تتيح ـ ّ
مجانًا
تقديم برامج شهرية
ـام ،كــاسـيـكـيــة
ـ
ـ
ـ
ـ
ف
أ
ـدة
ـ
ه
وأس ـب ــوع ـي ــا ـ ُمـ ـش ــا
ٍ
ّ
ـرة ،ب ـع ـض ـه ــا حـ ـ ــاز عـ ـل ــى ش ـع ـبــيــة
وم ـ ـ ّعـ ــاصـ ـ ّ
متميزة ،وأثر في الثقافة العربية؛ وبعضها
َ
س ـ ــاب ـ ــق .م ـن ـ ّـصــة
اآلخـ ـ ـ ــر ل ـ ــم ي ـ ـحـ ــظ ب ـ ـعـ ــرض ٌ
لــأصــوات العربية ،ومـســاحــة لنشر مقاالت
مميزة ،تبعث على ّ
ّ
التأمل ّ والتفكير.
مقاربات ،توفر أعدادًا هائلة من
على نقيض
ٍ
األفـ ــام املـخـتـلـفــة ،تعتمد مـنـ ّـصــة «أفــامـنــا»
ّ
ـام منتقاة بعناية،
عـلــى بــرمـجــة دوريـ ــة ألف ـ ٍ
على غــرار برمجة عــروض صــاالت السينما،
ْ
لـكــن مــع الـحــرص على التنويع والـغـنــى في
ُ
ّ
الخيارات .املهم اعتماد البرمجة ّعلى مقاربةٍ
تـنـتـقــي األف ـ ــام ب ـع ـنــايــة ،ف ــي خ ــط ت ـحــريـ ّ
ـري

يُسري نصراهلل :استعادة سينمائيّة لصيف ( 1961جينا ْ
غرانيتو)Getty/

«أفالمنا» تعرض
أفضل إنتاجات السينما
العربية المستقلّة

دق ـيــق ،يـنـهــل مــن مــواضـيــع مـتـنـ ّـوعــة .بــذلــك،
ُ
ُت ـشـ ّـجــع امل ـنـ ّـصــة الـتـفــاعــل وال ـت ـ ّ
ـأم ــل ،وتـتـيــح
ُ
للمشاهد فرصة اكتشاف ،أو إعادة اكتشاف
ّ
ـام روائية ووثائقية،
ٍ
إبداعات مميزة ،من أفـ ٍ
ـن م ـع ــروف ــن ،مع
ـ
ج
ـر
ـ
خ
ـ
مل
ـة،
ـ
ل
ـ
ي
ـو
ـ
ط
و
ـرة
ق ـص ـيـ
ّ
حرص دائم على تسليط الضوء على إنتاج
ٍ
جيل جــديــد مــن املبدعني الـعــرب .هـكــذا ،جاء
ّ
عـ ــام  2021غ ـن ـيــا ب ـبــرم ـجــات م ـت ـنــوعــة على

«أف ــام ـن ــا» ،رافـقـتـهــا غــالـبــا أنـشـطــة مختلفة
(ن ـ ـقـ ــاشـ ــات ،حـ ـلـ ـق ــات ح ـ ـ ـ ــوار ،مـ ـق ــاب ــات مــع
ُمخرجني) .تمحورت األفــام حــول مواضيع
م ـخ ـت ـل ـفــة ،س ـي ــاس ـيــة واج ـت ـم ــاع ـي ــة وبـيـئـيــة
وغيرها ،اختارها مبرمجون عرب وأجانب،
ّ
بمقاالت تناولت تأثير كل برمجة،
وأرفقوها
ٍ
واستكشفت تفاعلها مع العالم.
املخرج واملـ ّ
ـؤرخ السينمائي اللبناني هادي
ّ
الفلسطينية ،فــي «هل
زك ــاك تـنـ
ـاول القضية ّ
ّ
ْ
ُ
ّ
كلنا فــدائــيــون؟» ،فكتب أنــه يمكن أن «تكون
ّ ّ
ّ
في ظل كل التحديات
السينما عملية فدائيةّ ،
ال ـت ــي ن ـع ـيــش ف ـي ـهــا ،ل ـكــن ـهــا ضـ ـ ــرورة كفعل
مقاومة»ّ .أما برمجة «مدار بيروت دي سي»،
ّ
َ
ـوع ،ذات ُب ـعـ ٍـد اجـتـمــاعــي.
فتضمنت أف ــام ن ـ ٍ
أف ــام ح ــرب ،ودراس ـ ــات تــاريـخـيــة ،وقصص
للم ّ
وصور صارخة ُ
لجوءُ ،
همشني في لبنان
وت ــون ــس والـ ـ ـس ـ ــودان وف ـل ـس ـطــن وس ــوري ــة،
ع ـك ـس ــت الـ ـتـ ـن ـ ّـوع ال ـج ـم ــال ــي ال ـ ـ ــذي ت ـك ـت ـنــزه
ّ
السينما العربية املـعــاصــرة ،وســط تقلبات
س ـي ــاس ـي ــة ،ط ـب ـعــت األعـ ـ ـ ــوام الـ ـ ـ ــ 20امل ــاض ـي ــة.
«متمردات» ،التي ّ
ّ
قدمتها «سينماتيك
برمجة
ّ
ّ
بيروت» ،أعطت ّللنساء املتمردات مكانتهن
َ
واملستحقة .فيها ،أش ــادت «جمعية
املـمـ ّـيــزة
املتمرد الحرّ،
ّ
متروبوليس للسينما» بالدور
الذي لعبته النساء في صوغ مختلف مراحل
تــاريــخ السينما فــي لبنان .فــي هــدى مفهوم
«الـنـظــرة األنـثـ ّ
ـويــة ( ،»)Female Gazeأو تلك
ّ
تتحدى طغيان النظام األبــويّ
النظرة التي
النسوية والـكــويـ ّ
ّ
ـريــة ،جهدت
على السينما
ّ
منصة «أفالمنا» في إلقاء نظرة مختلفة على
ّ
«رواية القصة الشخصية» ،من خالل تجارب
ّ
ّ
وكويرية.
نسوية
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

¶  You Won’t Be Aloneلغوران
ْستولفسكي ،تمثيل نعومي راباس
(الصورة) وكارلوتو كوتا وآرتا
دوبروشي :في قرية نائية في جبال
ُ
مقدونيا ،في القرن الـ ،19تختطف
ُ
فت ّ
ٌ
حولها روح قديمة
فتاة صغيرة،
إلى ساحرة .بسبب فضولها إزاء
الحياة البشرية ،تقتل الساحرة
ّ
الشابة ،خطأ ،فالحًا في قرية
ُ
مجاورة ،فتأخذ مظهر الضحية لتقيم
في جلدها .قوة كهذه لديها تدفعها
إلى تكرار فعلتها لفهم اإلنسان.

¶  The Old Guardلجينا برنس ـ
باثووود ،تمثيل كيكي الين (الصورة)
وتشارليز ثيرون ومروان كنزاري4 :
ّ
محاربني منذ قرون ّ
عدة يتمتعون
ّ
تتجدد فيهم عامًا
بقدرات عالجية
تلو آخر .يستخدمون هذه القدرات
لتحقيق أعمال ّ
خيرة في األرض ،رغم
لجوئهم إلى العنف أحيانًا .ذات ّ
مرة،
ّ
ّ
بمهمة إنقاذ أطفال في جنوب
ُيكلفون
ّ
ِّ
ُ
السودان ،لكن أمرًا ما يحصل ،يغير
ّ
شيء في سيرتهم املديدة.
كل
ٍ

تع ّرض الدراج
الكولومبي،
إيغان بيرنال،
لحادث خطير،
حين اصطدم
صاحب الـ25
سنة بسرعة
عالية بحافلة
كانت متوقفة
على الطريق
الواصل بين
بوغوتا وتونغا
في منطقة
جاشانكيبا في
كولومبيا ،وإزاء
خطورة إصاباته،
أجريت لبيرنال
ثالث جراحات
لترميم عدد من
الكسور ،ولكنه
سيحتاج إلى
جراحة أخرى
في األعصاب،
وفقًا لما أكده
األطباء.

حادث خطير وعمليات
بيرنال هو حامل لقب طواف إيطاليا وبطل طواف فرنسا عام ( 2019تيم دي والي)Getty /

دييغو سيميوني:
أنا سعيد في أتلتيكو
وال أريد الرحيل

إقامة مباراة اإلكوادور
والبرازيل من دون
جمهور بسبب كورونا

تيباس :علينا أن
نسيطر من جديد
على األولتراس

سيميوني ،مدرب
أكد األرجنتيني دييغو
ّ
فريق أتلتيكو مدريد اإلسباني ،أنه سعيد في
«الروخيبالنكوس» .وقال املدرب خالل تقديم
مسلسل وثائقي عنه« :أنا سعيد للغاية في مكاني
ّ ّ
وال أريد الرحيل ،لكن كل شيء له نهاية .حياتي
تقريبًا كلها في أتلتيكو ،لكن بالتأكيد سأضطر
ّ
للرحيل في وقت ما ،ألن الحياة تبدأ وتنتهي كما
هو الحال بالنسبة للجميع .في الحقيقة أتلتيكو
حياتي ،قضيت  15أو  16سنة كالعب ومدرب فيه».

قررت السلطات اإلكوادورية إقامة مباراة منتخبي
اإلكوادور والبرازيل ضمن تصفيات أميركا
الجنوبية املؤهلة إلى مونديال  2022والتي
ستجرى الخميس املقبل في العاصمة كيتو من
دون حضور جماهيري ،وذلك بسبب ارتفاع عدد
اإلصابات بفيروس كورونا .وتسعى اإلكوادور
من خالل هذا اإلجراء لتجنب زيادة محتملة
أخرى في اإلصابات بسبب هذه املباراة ،مع األخذ
في الحسبان انتشار املتحور «أوميكرون».

أشار رئيس االتحاد اإلسباني لكرة القدم خافيير
تيباس إلى ضرورة التحدث مع ممثلي األندية
مرة أخرى من أجل السيطرة على تصرفات روابط
األولتراس بسبب أعمال العنف .وقال تيباس:
«منذ بداية املوسم ،اكتشفنا زيادة في الشكاوى
أكبر مما كانت عليه قبل بضع سنوات .سنبدأ
العمل ،وعلينا أن نكون على رأس األمر مرة
أخرى ،كما فعلنا قبل ثماني سنوات للسيطرة
على روابط األولتراس».
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مباريـات
األسبـوع

يتطلع منتخب مصر لمتابعة رحلته في كأس
أمم أفريقيا المقامة حاليًا في الكاميرون ،التي
تمتد حتى  6فبراير /شباط ،وذلك حين يالقي
منتخب ساحل العاج في مباراة صعبة للغاية

السويسري كوميرت يصل للتوقيع لفالنسيا
وصل املدافع السويسري إراي كوميرت إلى مطار مانيسيس ليصبح العبًا
جديدًا في صفوف فريق فالنسيا ،وسيوقع لعدة مواسم بعد اجتياز الفحص
الطبي .ويمتد عقد كوميرت ( 23سنة) حتى نهاية املــوســم مــع ب ــازل ،مما
سمح له بالتوصل التفاق مع النادي السويسري مقابل حصول األخير على
تعويض مــادي .وكــان مــدرب فالنسيا خوسيه بــورداالس طلب تعزيز موقع
الــدفــاع ،الــذي يضم ثالثة العبني فقط بعد تغيير موقع هوغو جيامون لكي
يلعب في منتصف امللعب ،وتأثر في الشهرين األخيرين بإصابة غابريل
باوتيستا .وقال كوميرت في املطار إنه سعيد للغاية وكشف أنه تحدث أيضًا
مع عمر الدريريتي ،الــذي انضم إلــى فريق فالنسيا الصيف املاضي وكان
يلعب معه في الدفاع في فريق بازل قبل عدة مواسم.

قمة أفريقية
كبرى

ديمبيلي يعود لتدريبات برشلونة دون جديد
في مسألة التجديد
عاد الفرنسي عثمان ديمبيلي ،جناح برشلونة ،لتدريبات الفريق بعد أن غاب عن
مران األحد بسبب مشاكل في املعدة ،قبل أن يستبعده املدرب تشافي هرنانديز
من قائمة املباريات للمرة الثانية تواليًا بسبب رفضه تجديد عقده مع النادي
«الكتالوني» .وتدرب صاحب الـ 24سنة ،الذي ينتهي عقده مع «البالوغرانا» في
 30حزيران /يونيو املقبل ،بشكل طبيعي رفقة باقي زمالئه دون أي تغير في
كل من
موقفه من التجديد قبل أسبوع من غلق باب االنتقاالت الشتوية .وال يزال ّ
تشافي ومدير قطاع كرة القدم في النادي ،ماتيو أليماني ،متمسكني بموقفهما
الــذي أعلنا عنه األسـبــوع املــاضــي ،وهــو إمــا قبول الالعب الشاب للعرض الذي
قدمته اإلدارة للتجديد ،أو ضرورة البحث عن فريق آخر .وشارك في املران الذي
أقيم على مدينة «جوان غامبر» الرياضية جميع العبي الفريق األول املتاحني،
إذ أجرت املجموعة التي شاركت في االنتصار الصعب على ديبورتيفو أالفيس
( )1-0تدريبات استشفائية ،بينما خاض باقي الالعبني تدريبات بدنية قوية.

مصر في اختبارٍ شديد الصعوبة
مجدي طايل

ُي ـس ــدل ال ـس ـتــار ع ـلــى مــواج ـهــات
الدور ُثمن النهائي لبطولة كأس
األمم األفريقية لكرة القدم ُاملقامة
ُ
حــال ـيــا ف ــي ال ـك ــام ـي ــرون ،ع ـبــر ق ـمــة أفــريـقـيــة
كـبــرى ،تترقبها الجماهير العربية بشكل
خـ ــاص ،حـيـنـمــا يـلـتـقــي ُمـنـتـخــب مـصــر مع
نظيره ساحل العاج في ملعب غابوما في
نهائي ُمبكر للبطولة القارية.
وتـمـثــل امل ـب ــاراة ،ال ـيــوم األرب ـع ــاء ،بالنسبة
ُ
للجماهير املصرية والعربية ،تحديًا خاصًا
ظ ـهــر واضـ ـح ــا ،ع ـلــى خـلـفـيــة الـتـصــريـحــات
ال ـت ــي أط ـل ـق ـهــا امل ـع ـلــق الـ ـج ــزائ ــري الـشـهـيــر
ح ـف ـيــظ دراج ـ ـ ــي خ ـ ــال ت ـع ـل ـي ـقــه ع ـل ــى ل ـقــاء
ال ـجــزائــر وســاحــل ال ـعــاج قـبــل أيـ ــام ،عندما
أك ــد ف ــوز مـصــر عـلــى ســاحــل ال ـعــاج ،والـثــأر

تصب
لغة التاريخ
ّ
في مصلحة مصر على
حساب ساحل العاج
للكرة الـجــزائــريــة مــن الـخـســارة ( )3-1أمــام
«األفيال» في الدور األول ،بخالف أن اللقاء
نفسه ُيمثل عقبة كبيرة في رحلة ُاملنتخب
املصري يسعى لتجاوزها بنجاح ،بحثًا عن
حصد اللقب الثامن في تاريخه ،واكتساب
ث ـقــة ال ـج ـمــاه ـيــر امل ـص ــري ــة بــال ـتــأهــل ل ـلــدور
ال ـتــالــي ع ـلــى ح ـس ــاب ُم ـنــافــس قـ ــوي ،وطــي
صفحة العروض الهزيلة في الدور األول.
وتأهل منتخب «الفراعنة» إلــى الــدور ُثمن

منتخب مصر ّ
حل ثانيًا في دور المجموعات (أورليك بيدرسن)Getty/

ساحل العاج تمتلك العبين مميزين ()Getty

النهائي ،بعد الحصول على املركز الثاني
فـ ــي ج ـ ـ ــدول ت ــرتـ ـي ــب املـ ـجـ ـم ــوع ــة ال ــرابـ ـع ــة،
برصيد  6نقاط بالفوز على غينيا بيساو
وال ـس ــودان بـهــدف دون رد ،وال ـخ ـســارة من
نيجيريا بالنتيجة نفسها.
في ُاملقابل تأهل املنتخب العاجي إلى الدور
ُث ـمــن الـنـهــائــي بـعــد حـسـمــه قـمــة املجموعة
الخامسة لصالحه برصيد  7نـقــاط ،عقب
الـفــوز على الـجــزائــر (حــامــل الـلـقــب) بثالثة
أهـ ــداف مـقــابــل ه ــدف وغـيـنـيــا االسـتــوائـيــة
ب ـهــدف دون رد ،وال ـت ـع ــادل م ــع سـيــرالـيــون
بهدفني لكل فريق.
ويـ ـ ــدخـ ـ ــل املـ ـنـ ـتـ ـخ ــب امل ـ ـ ـصـ ـ ــري املـ ــواج ـ ـهـ ــة
متسلحًا ،بامتالكه أفضل العــب في القارة
الـسـمــراء حــالـيــا وأح ــد أفـضــل  3العـبــن في
العالم ،وهــو محمد صــاح هــداف ليفربول
اإلنـكـلـيــزي وال ــذي ُيـمـثــل ال ـقــوة الهجومية
ال ـض ــارب ــة ف ــي تـشـكـيـلــة ُاملـ ـ ــدرب الـبــرتـغــالــي
كــارلــوس ك ـيــروش ،وأم ـلــه األك ـبــر فــي حسم
االنتصار لصالحه.
وإلى جانب صالح ،تبرز مجموعة أخرى من
الالعبنيُ ،يراهن عليها كيروش في حصد
ال ـف ــوز ،وب ـطــاقــة ال ـتــأهــل إل ــى الـ ــدور الـتــالــي
للبطولة القارية ،مثل محمد الشناوي في
ح ــراس ــة امل ــرم ــى ،وأم ــام ــه م ـح ـمــود الــونــش
«محمد عبد املنعم» وأحمد حجازي وعمر
كمال عبد الواحد وأحمد فتوح «أيمن أشرف
للدفاع» وعمرو السولية وعبد الله السعيد
وم ـح ـم ــد ال ـن ـن ــي ل ـل ــوس ــط وم ـح ـم ــد ص ــاح
وعمر مــرمــوش ومحمود حسن تريزيغيه
ومصطفى محمد للهجوم بطريقة 3/3/4
ُاملفضلة لدى ُاملــدرب البرتغالي منذ توليه
قيادة الفراعنة سبتمبر /أيلول املاضي.
وتبرز مجموعة أخــرى من الالعبنيُ ،يمكن
الــرهــان عليها فــي أي وقــت مــن اللقاء ،مثل
رمـضــان صبحي ومحمد شــريــف وحمدي
فتحي ومروان حمدي وأحمد سيد «زيزو»،
وهي أسماء شاركت بالفعل في الدور األول.
ويميل كـيــروش فــي ُمـبــاريــاتــه الصعبة إلى
تطبيق أسلوب دفاعي ،والبحث عن السيطرة
على منطقة الوسط مع االعتماد على عنصر
السرعة في الهجمات ُاملــرتــدة للوصول إلى
مرمى ُاملنافس ،وتسجيل األهداف ،ولكن هذا
األسـلــوب لم يظهر له فاعلية ،عندما التقى
نيجيريا في الدور األول ،ويبحث عن حلول
لــه ،والحصول على االنتصار وعبور عقبة
«األفيال» في البطولة.
ويـ ــدخـ ــل ُم ـن ـت ـخ ــب س ــاح ــل ال ـ ـعـ ــاج ال ـل ـق ــاء،
ُمـ ـعـ ـتـ ـمـ ـدًا عـ ـل ــى نـ ـج ــوم ــه ُامل ـ ـح ـ ـتـ ــرفـ ــن فــي
ال ـ ــدوري ـ ــات الـ ـكـ ـب ــرى ،ال ــذي ــن ُي ـم ـث ـل ــون ق ــوة
ضاربة بالنسبة إلى باتريس بوميل ُاملدير

فالكاو يبحث عن مصالحة الشباك
مع منتخب كولومبيا

الجماهير المصرية تعوّ ل على صالح ()Getty

الفني ،مثل نيكوالس بيبي الجناح األيمن
والذي ّ
سجل هدفني في الدور األول ُملنتخب
«األفيال» ،باإلضافة إلى سباستيان هالير
رأس ال ـحــربــة ُامل ـم ـيــز ُامل ـح ـتــرف ف ــي أيــاكــس
ال ـهــول ـنــدي وهـ ــداف دوري أب ـط ــال أوروبـ ــا،
وفرانك كيسى نجم الوسط ُاملتألق في ميالن
اإلي ـط ــال ــي ،ووي ـل ـفــرد زاهـ ــا نـجــم كــريـسـتــال
باالس اإلنكليزي وأحد أبرز أعمدة الهجوم،
وماكس غــاردل قائد «األفيال» وأحد زمالء
ديديه دروغبا في املاضي ،بطريقتي لعب
في مبارياته  1-3-2-4و.3-3-4
ويملك ُاملنتخب املصري ،أفضلية تاريخية

كـبـيــرة عـلــى نـظـيــره الـعــاجــي فــي الـسـنــوات
األرب ـعــن األخ ـي ــرة ،حـيــث حـقــق ال ـفــوز على
«األف ـي ــال» عــدة م ــرات فــي الـبـطــولــة ،وكــانــوا
بطال
محطة بالنسبة له في رحلة التتويج
ً
للقارة .ففي عام  1986التقى ُاملنتخب املصري
نظيره العاجي في مرحلة املجموعات ،وفاز
بهدفي جمال عبد الحميد وشوقي غريب،
ثم التقاه في مرحلة املجموعات ألمم أفريقيا
 ،2006وفاز «الفراعنة» بثالثة أهداف لهدف
سجلها عماد متعب ( )2ومحمد أبوتريكة،
وت ـجــدد املــوعــد فــي الـبـطــولــة نفسها خــال
ُامل ـ ـبـ ــاراة ال ـن ـهــائ ـيــة ،وفـ ـ ــازت م ـصــر بــركــات

صراع «شرس» على لقب الهداف في دوري نجوم قطر
يشهد دوري نجوم قطر
صراعا كبيرا بين مجموعة
من المهاجمين على
لقب هداف المسابقة

أولونغا يتألق مع فريق الدحيل (فادي األسعد)Getty /

حافظ مهاجم فريق الدحيل الكيني مايكل
أول ــونـ ـغ ــا ع ـل ــى صـ ــدارتـ ــه ل ـه ــداف ــي الـ ـ ــدوري
القطري لكرة القدم «دوري النجوم» للموسم
الكروي  2022 -2021مع ختام الجولة الـ،16
ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن غ ـيــابــه ع ــن ال ـت ـهــديــف بعد
خسارة فريقه أمــام الوكرة برباعية نظيفة،
وكــان مهاجم الدحيل قد سجل هدف فريقه
الــوح ـيــد ف ــي مــرمــى الـسـيـلـيــة خ ــال الـجــولــة
الـ ــ 15فــي املــواج ـهــة الـتــي حسمت بالتعادل
ب ـهــدف مل ـث ـلــه .وي ـم ـلــك الـكـيـنــي أول ــون ـغ ــا في
رصيده  17هدفًا ،مبتعدًا بفارق ستة أهداف
عن الجزائري بغداد بونجاح ،مهاجم السد،
ال ــذي تــوقــف رص ـيــده عـنــد  11هــدفــا فــي ظل
غ ـيــابــه ع ــن امل ـش ــارك ــة م ــع فــري ـقــه ،اللـتـحــاقــه
بمنتخب بالده في بطولة كأس أمم أفريقيا.
وصعد الدولي العراقي أيمن حسني ،مهاجم
أم صالل ،إلى الشراكة في وصافة الهدافني،
ب ـع ــد تـسـجـيـلــه ث ـنــائ ـيــة ل ـفــري ـقــه ف ــي ش ـبــاك
الـشـمــال ،فــي املــواجـهــة الـتــي انتهت لصالح
أم ص ــال بـســداسـيــة نـظـيـفــة لـيـتـســاوى مع
الجزائري بونجاح بـ 11هدفًا لكل منهما.
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وم ــن جــانـبــه ،تــراجــع الـنـجــم الـغــانــي أنــدريــه
أي ــو ،العــب الـســد ،إلــى املــركــز الــرابــع برصيد
تـسـعــة أهـ ــداف ،وق ــد غ ــاب عــن الـتـهــديــف في
ه ــذه ال ـجــولــة ،وي ـشــاركــه فــي ه ــذا املــركــز كل
من األنغولي غيلسون داال ،مهاجم الوكرة،
بــرصـيــد تسعة أه ــداف بـعــد تسجيله هــدف
فريقه الثالث في مرمى الدحيل ،في املواجهة
الـتــي انتهت بـفــوز الــوكــرة برباعية نظيفة،
إلــى جــانــب أك ــرم عفيف ،مهاجم الـســد ،بعد
ت ـس ـج ـي ـلــه ث ــاث ـي ــة ف ــي شـ ـب ــاك الـ ـع ــرب ــي ،فــي
املواجهة التي انتهت لصالح السد برباعية
مقابل هدفني .وواصل املالي شيخ دياباتي،
مهاجم الغرافة ،التهديف ،ورفع رصيده إلى
ثمانية أه ــداف ،بـعــد تسجيله هــدف فريقه
ال ـثــانــي ف ــي مــرمــى قـطــر ف ــي املــواج ـهــة الـتــي
انتهت بفوز الغرافة بثالثية مقابل هدفني.
ورفـ ــع ال ـج ــزائ ــري مـحـمــد ب ــن ي ـط ــو ،مـهــاجــم
الـ ــوكـ ــرة ،رص ـي ــده إلـ ــى سـبـعــة أه ـ ـ ــداف ،بعد
تسجيله هدف فريقه األول بشباك الدحيل،
فـ ــي الـ ـلـ ـق ــاء ال ـ ـ ــذي ان ـت ـه ــى ل ـص ــال ــح ال ــوك ــرة
برباعية نظيفة .ويملك كل من سيبستيان

الجزائري بونجاح والعراقي
أيمن حسين يحتالن
وصافة ترتيب الهدافين

ســوريــا ،مهاجم قـطــر ،والكولومبي جايس
إسكوبار ،مهاجم الشمال ،واألردنــي ياسني
بخيت ،مهاجم أم ص ــال ،ستة أه ــداف لكل
منهم .كما يتساوى خمسة العبني برصيد
خـمـســة أهـ ــداف لـكــل مـنـهــم وه ــم :اإلي ـف ــواري
يــوهــان بــولــي ،مهاجم الــريــان ،واملـعــز علي،
مهاجم الدحيل ،وحسن الهيدوس ،مهاجم
ال ـس ــد ،وال ـبــرازي ـلــي إي ــزي ــل ب ــارب ــوس ــا ،العــب
أم صـ ـ ــال ،وعـ ـب ــد ال ـ ـقـ ــادر إل ـ ـيـ ــاس ،مـهــاجــم
ال ـ ـعـ ــربـ ــي .وأح ـ ـ ـ ــرز أرب ـ ـعـ ــة أه ـ ـ ـ ــداف كـ ــل م ــن:
رودريغو تاباتا ،العب السد ،الذي غاب عن
التسجيل فــي هــذه الـجــولــة ،واألردنـ ــي بهاء
فيصل ،مهاجم الشمال ،والتونسي يوسف
املساكني ،مهاجم العربي ،وباتريك فرايداي
إيـ ــزي ،مـهــاجــم األه ـل ــي ،وسـعـيــد بــراهـيـمــي،
مهاجم الـخــور ،وغابرييل بيريس ،مهاجم
الغرافة ،والجزائري ياسني براهيمي ،العب
ال ــري ــان .ثــم يــأتــي بــرصـيــد ثــاثــة أهـ ــداف كل
مــن الـكــولــومـبــي خــامـيــس رودري ـغ ـيــز ،العــب
ال ـ ــري ـ ــان ،وال ـ ـعـ ــراقـ ــي أمـ ـج ــد ع ـ ـطـ ــوان ،الع ــب
الشمال ،والغابوني آرون بوبيندزا ،مهاجم
العربي ،واملغربي إسماعيل الحداد ،مهاجم
الخور ،والكوري نام تا-هي ،العب الدحيل،
وأح ـم ــد ال ـجــان ـحــي ،الع ــب ال ـغ ــراف ــة ،وأح ـمــد
عالء ،مهاجم الغرافة ،وعبد الرحمن فهمي،
الع ـ ــب الـ ـع ــرب ــي ،وال ـب ـل ـج ـي ـك ــي إدم ـي ـل ـس ــون
جونيور ،مهاجم الدحيل ،وزميله في الفريق
رابح يحيى.
(قنا)

ال ـتــرج ـيــح .وف ــي ع ــام  2008ك ــان امل ــوع ــد مع
لـقــاء آخ ــر ،ولـكــن فــي ال ــدور نـصــف النهائي
ووقتها فاز «الفراعنة» بأربعة أهداف مقابل
هدف سجلها عمرو زكي ( )2وأحمد فتحي
ومحمد أبو تريكة تحت قيادة ُاملدرب حسن
شحاتة.
وبـشـكــل ع ــام ُتـشـيــر س ـجــات ال ـتــاريــخ إلــى
 10مــواج ـهــات جـمـعــت ب ــن مـصــر وســاحــل
العاج في بطولة كأس األمم األفريقية منذ
انطالقها فــي عــام  1957ألول م ــرة ،وخــال
تلك الـفـتــرة فــاز «الـفــراعـنــة»  9م ــرات ُمقابل
فوز واحد لألفيال .من جانبه أكد كارلوس

للمنتخب املـصــري،
ك ـيــروش ُاملــديــر الـفـنــي ُ
جاهزية العبيه لخوض لقاء ساحل العاج،
س ـع ـيــا ل ـع ـبــور ع ـق ـبــة «األفـ ـ ـي ـ ــال» ف ــي رحـلــة
ُاملنافسة على حصد اللقب.
«مـبــاراة صعبة أخــرى ،ساحل العاج
وقــالُ :
فــريــق كـبـيــر ،ت ـصــدر مـجـمــوعـتــه ف ــي ال ــدور
األول ،لديه مجموعة ُمميزة مــن الالعبني،
اآلن هو ُمرشح قوي للبطولة بعد تخطيه
ل ـحــامــل ال ـل ـق ــب ،سـنـلـعــب ب ـش ـكــل ُمـ ـت ــوازن،
الــاعـبــون لديهم طموحات كبيرة ،خضنا
فترة إعداد جيدة على مدار األيام الخمسة
املــاضـيــة لـلـمـبــاراة ،ال نفكر فــي أي غيابات

ولـكــن فــي كيفية تعويض غـيــاب أي العــب،
ول ــديـ ـن ــا م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن ال ــاعـ ـب ــن هــدف ـهــم
الوحيد إسعاد الجماهير ،وتحقيق الفوز
الثالث على التوالي ،والظهور بشكل طيب
أمام ساحل العاج.
وي ـش ـه ــد ال ـ ـ ــدور ُثـ ـم ــن ال ـن ـه ــائ ــي ،مــواج ـهــة
أخرى حينما يلتقي منتخبا مالي وغينيا
االستوائية في لقاء صعب ،وتأهلت مالي
بـعــد حسمها ص ــدارة املـجـمــوعــة الـســادســة
ب ــرصـ ـي ــد  7نـ ـ ـق ـ ــاط ،ف ـي ـم ــا ت ــأهـ ـل ــت غـيـنـيــا
االس ـت ــوائ ـي ــة ب ـعــد ال ـح ـصــول ع ـلــى وصــافــة
املجموعة الخامسة برصيد  6نقاط.

يسعى النجم املخضرم راداميل فالكاو ،مهاجم فريق رايو فاييكانو اإلسباني،
لـيـحـصــل عـلــى اس ـتــدعــاء مــن املـ ــدرب ري ـنــالــدو روي ـ ــدا ،املــديــر الـفـنــي ملنتخب
كولومبيا ،ملواجهتي البيرو واألرجنتني في تصفيات أميركا الجنوبية املؤهلة
إلى مونديال  ،2022ملصالحة الشباك بعد أن صام عن التسجيل مع فريقه
خالل آخر  7مباريات .وانضم «النمر» الكولومبي ملعسكر «لوس كافيتيروس»
من أجل االستعداد ملواجهتي التصفيات أمام البيرو يوم  28من الشهر الجاري
في مدينة بارانكيا الكولومبية ،ثم األرجنتني أول شباط /فبراير املقبل في
العاصمة األرجنتينية «بوينوس آيــرس» .وسيحول استدعاء فالكاو لهاتني
املباراتني دون مشاركة فالكاو مع فاييكانو في مباراة ريــال مايوركا يوم 2
شباط /فبراير املقبل في ربــع نهائي كــأس امللكُ .ويمثل غياب صاحب الــ35
سنة مشكلة كبيرة ملدربه في الفريق «املدريدي» أندوني إيــراوال ،إذ يعد أحد
العناصر األساسية في تشكيلة الفريق ،رغــم غيابه عن التسجيل في آخر
 7مباريات .وكان آخر هدف سجله النجم الكولومبي في شباك ريال مدريد
على ملعب في  6تشرين الثاني /نوفمبر املاضي ،ومنذ تلك املباراة دخل في
خصام مــع الشباك فــي مـبــاريــات إسبانيول وديبورتيفو أالفـيــس وأتلتيكو
مدريد وميرانديس وريال بيتيس وجيرونا وأثلتيك بلباو.
كييزا يغيب عن يوفنتوس  7أشهر بعد جراحة
في الركبة اليسرى
سيغيب فيدريكو كييزا جناح فريق يوفنتوس ومنتخب إيطاليا عن املالعب
ملدة  7أشهر بعد خضوعه لجراحة ناجحة في الركبة اليسرى بعد تعرضه
إلصابة فيها .وعانى كييزا ( 24سنة) ونجل الالعب الدولي اإليطالي السابق
إنريكو كييزا لقطع في الرباط الصليبي بالركبة اليسرى في التاسع من
الشهر الحالي خــال مباراة يوفنتوس ورومــا ،وبعدها بأسبوعني خضع
لجراحة فــي إنــزبــروك بالنمسا .وبالتالي سيفقد فريق يوفنتوس جهود
الالعب ملا تبقى من املوسم وكذلك األسابيع األولى من املوسم املقبل.

توم سينتفيت يكتب التاريخ األفريقي مع غامبيا
ساعد توم سينتفيت
منتخب غامبيا على بلوغ
ربع نهائي كأس أمم
أفريقيا  2021بالكاميرون
أيوب الحديثي

قــاد املــديــر الـفـنــي البلجيكي تــوم سينتفيت
م ـن ـت ـخــب غــام ـب ـيــا لـتـحـقـيــق ت ــأه ــل تــاري ـخــي
إلـ ــى ربـ ــع ن ـهــائــي كـ ــأس ّأم ـ ــم أف ــري ـق ـي ــا ،2021
عقب فــوزه على نظيره الغيني  ،0-1بملعب
«كويكونغ» بالكاميرون ،فــي ثمن النهائي.
ون ـج ــح املـ ـ ــدرب ،الـ ــذي صـنـفــه ال ـك ـث ـيــرون من
بني األبــرز ،في النسخة الحالية من البطولة
األفريقية ،في قيادة غامبيا إلى هذا اإلنجاز،
ف ــي أول م ـشــاركــة لـكـتـيـبــة «الـ ـعـ ـق ــارب» ،على
م ـس ـتــوى ال ـع ــرس الـ ـق ــاري« .اع ـت ـق ــد الـجـمـيــع
أن ـن ــي م ـج ـن ــون» ،ه ـك ــذا ق ــال سـيـنـتـفـيــت ،عن
قــراره بتولي مهمة تدريب غامبيا ،ومع ذلك
فقد قــاد البلجيكي الدولة الصغيرة الواقعة
ف ــي غ ــرب أفــري ـق ـيــا إل ــى دور ال ـ ــ 8م ــن بـطــولــة
كــأس األمــم .إنجاز رائــع ملنتخب «العقارب»،
بعد أن وصـلــوا إلــى املسابقة للمرة األول ــى،
تحت قيادة املدير الفني البالغ من العمر 48
عــامــا ،وال ــذي كشفت سـيــرتــه الــذاتـيــة أنــه من
طينة الكبار .وحسب تقرير لصحيفة «ديلي

س ـت ــار» الـبــريـطــانـيــة ،فـقــد قـضــى سينتفيت
فترات مع سبعة منتخبات أفريقية ،وكذلك
م ــع ال ـي ـمــن وت ــري ـن ـي ــداد وت ــوب ــاغ ــو ومــال ـطــا،
ـا عــن ب ـن ـغــادش ،حـيــث عــانــى مــن فترة
فـضـ ً
كارثية .وتزامنت الفترة القصيرة التي قادها
فيها البلجيكي منتخب بـنـغــادش فــي عام
 ،2016م ــع أدنـ ــى ن ـتــائــج لـلـفــريــق ع ـلــى م ــدار
تاريخه ،بعد الهزيمة  0-5خــارج أرضــه أمام
جزر املالديف في مباراة دولية ّ
وديــة ،تلتها
ال ـخ ـس ــارة ض ــد ب ــوت ــان ف ــي ت ـص ـف ـيــات كــأس
آسـيــا ،وهــي الـتــي وضـعــت ح ـ ّـدًا ملهمة املــدرب
البلجيكي .بــدأ سينتفيت الـتــدريــب فــي سن
الـ 24من عمره ،رفقة فرق من الدوريات الدنيا
فــي بلجيكا ،بعد أن تخلى عــن فكرة اللعب،
بسبب تعرضه لتمزق في أربطة الركبة ،في
ست مناسبات سابقة ،وقضى نصف حياته
ف ــي االنـ ـتـ ـق ــال م ــن ب ـل ــد إلـ ــى آخ ـ ــر ،هـ ــذا وق ــال
ف ــي تـصــريـحــات لـلـصـحـيـفــة ذات ـه ــا« :خـضــت
الكثير من املغامرات ،ولكن أفضل قصة هي
ه ــذه ،فــي ك ــأس األم ــم األفــريـقـيــة مــع غامبيا.
أنــا سعيد للغاية وفـخــور بفريقي» .لــم تكن
غامبيا قد وصلت إلى البطولة األفريقية من
قبل ،فيما حققت فوزًا وحيدًا في التصفيات
املؤهلة لنهائيات بطولة  2019بمصر ،لكن
تــوسـيــع ك ــأس األم ــم إل ــى  24فــريـقــا ساعدها
عـلــى الـحـضــور فــي  ،2021إل ــى جــانــب تأثير
سينتفيت .وأض ــاف امل ــدرب فــي تصريحاته:
«ع ـن ــدم ــا وص ـل ــت ف ــي يــول ـيــو  2018ل ــم تـكــن
غامبيا قد فازت بمباراة في التصفيات منذ

خمس سنوات ،لم يكن هناك أمل ،كان الفريق
فــي املــركــز  172فــي تصنيف فيفا .قلت إنني
جـئــت لـتـتــأهــل غــامـبـيــا واعـتـقــد ال ـنــاس أنني
مجنون» .وتابع« :سافرت إلــى جميع أنحاء
أوروبا ،على نفقتي الخاصة ،للذهاب وإقناع

الــاعـبــن ذوي الجنسية امل ــزدوج ــة بتمثيل
غامبيا ،أعلم أن اتحادنا لديه موارد محدودة،
لــذا كــان يمكنني البقاء في املنزل واالعتماد
على األدوات املوجودة ،لكن لم يكن املال أبدًا
حافزي» .وبدأ سينتفيت بجني الثمار ،بعد

سينتفيت در ّب المنتخب اليمني في وقت سابق (إيسوف سانوغو /فرانس برس)

الـتـعــادل أم ــام الـجــزائــر فــي سبتمبر /أيـلــول
 ،2018عندما حقق «العقارب» التعادل  ،1-1في
تصفيات «كان  ،»2019أمام  45ألف متفرج في
اسـتــاد االسـتـقــال ،بغامبيا .وفشل املنتخب
األفــريـقــي فــي الـتــأهــل بتلك التصفيات ،لكن
كتيبة سينتفيت حضرت فــي هــذه النسخة
بالكاميرون ،بعد تصدرها مجموعة ضمت
منتخبات الغابون والكونغو الديمقراطية
وأنغوال .وتملك غامبيا فريقًا يتكون بشكل
كبير من العبني مقيمني في أوروبا ،بعضهم
ول ــد ه ـنــاك ،بـمــا فــي ذل ــك إيـبــو تـ ــوراي ،العــب
لـ ـيـ ـف ــرب ــول ،وس ـ ـيـ ــدي ي ــان ـك ــو ن ـج ــم ال ـ ـ ــدوري
ال ـســوي ـســري ،مــع ن ـجــوم مـثــل ال ـج ـنــاح أبـلــي
غ ــال ــو ،الـ ــذي س ـجــل هــدفــن رائ ـع ــن ف ــي دور
املـجـمــوعــات ،ومــوســى ب ــارو العــب بولونيا،
ف ــي دوري ال ــدرج ــة األول ـ ــى اإلي ـط ــال ــي ،ال ــذي
أح ـ ــرز هـ ــدف ال ـت ــأه ــل إلـ ــى دور الـ ـ ــ .8وح ــول
ه ـ ــذا ،قـ ــال امل ـ ــدرب ال ـب ـل ـج ـي ـكــي« :ل ـق ــد غ ـيــرت
االسـتــراتـيـجـيــة ،بــالـتــركـيــز عـلــى االنـضـبــاط،
في امللعب وخــارجــه ،وأنــا مدعوم من اتحاد
جيد للغاية ،طموحي هو الذهاب إلى كأس
الـعــالــم ،لكنني شـخــص واق ـعــي وأع ـلــم أنني
لن أدير منتخبات مثل بلجيكا أو فرنسا أو
األرجـنـتــن» .وقــد ال يحدث ذلــك ،لكن إذا فاز
فريقه فــي لقاء دور ربــع النهائي ،فــإن بلوغ
مــربــع ال ـك ـبــار بــالـبـطــولــة األفــري ـق ـيــة سيكون
إنجازًا من نوع خاص لهذا املدرب ،الذي على
ما يبدو سيكون أمام فرصة لقيادة منتخب
كبير في املستقبل القريب.
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صورة في خبر

تغطية
شهدت منافسات بطولة أستراليا المفتوحة للتنس انتصارًا صعبًا لنادال
وعبورًا سلسًا للنجمة األسترالية آشلي بارتي إلى الدور نصف النهائي ،كما
سقطت المصنفة الرابعة التشيكية باربورا كريتشيكوفا

صنز يواصل انتصاراته
واصــل فريق فينيكس صنز تحليقه فــي ص ــدارة املنطقة الغربية ودوري كــرة السلة
األميركي للمحترفني هذا املوسم عندما تغلب على منافسه يوتا جاز بصعوبة كبيرة
(ُ ،)109 - 115ويعبتر هذا الفوز السابع تواليًا لفريق فينيكس صنز والـ 37في  46مباراة
خاضها حتى اآلن في موسم ُ ،2022-2021ويدين في صناعة هذا الفوز إلى الثالثي
ديفني بوكر صاحب  33نقطة و 7متابعات ،وكريس بول الــذي كان قريبًا من تحقيق
«تريبل دابــل» بتسجيله  27نقطة ،أعلى غلة له هذا املوسم ،مع  14تمريرة حاسمة و9
متابعات ،إلى جانب  20نقطة لكاميرون جونسون.

أستراليا المفتوحة

فوز صعب لنادال

تــابــع الـنـحــم اإلس ـبــانــي رافــايـيــل
نـ ـ ـ ــادال م ـ ـشـ ــواره فـ ــي م ـنــاف ـســات
بطولة أستراليا املفتوحة للتنس
وذل ــك بـعــد تحقيقه ان ـت ـصــارًا صـعـبــا على
منافسه الـكـنــدي دينيس شــابــوفــالــوف في
منافسات الــدور ربع النهائي ،في مواجهة
شـهــدت الكثير مــن التنافس وام ـتــدت على
 5مجموعات واستمرت لحوالي  4ساعات
و 8دقــائــق .وت ـفــوق اإلسـبــانــي نـ ــادال ،وهــو
أحــد أبــرز املرشحني للتتويج بلقب بطولة
أستراليا املفتوحة للتنس فــي عــام ،2022
على منافسه الكندي بنتيجة (- 6( ،)3 - 6
 )3 - 6( ،)4و( ،)3 - 6ليحجز مقعدًا لــه في
املــربــع الــذهـبــي ويـقـتــرب مــن ال ــوص ــول إلــى
امل ـبــاراة النهائية وبالتالي املنافسة بقوة
ـا طـبـعــا غ ـيــاب النجم
عـلــى ال ـل ـقــب ،مـسـتـغـ ً
الصربي نوفاك ديوكوفيتش.
ورغــم تفوقه بشكل الفــت في بداية املباراة
ليقتنص ال ـف ــوز بـ ــأول مـجـمــوعـتــن ،إال أن
اإلس ـب ــان ــي امل ـص ـنــف األول ســاب ـقــا تــراجــع
م ـس ـتــواه ف ــي املـجـمــوعــة ال ـثــال ـثــة ،ال ـتــي فــاز
بها شابوفالوف ،ليحيي آماله في العودة
ل ـل ـم ـبــاراة .وف ــي املـجـمــوعــة الــراب ـعــة ب ــدا أن
مستوى نــادال تراجع كثيرًا بسبب مشكلة

تأهلت األسترالية
آشلي بارتي إلى الدور
نصف النهائي
ف ــي ال ـب ـط ــن ،األم ـ ــر ال ـ ــذي دف ـع ــه الس ـتــدعــاء
الطبيب من أجل الكشف عليه ،إال أنه خسر
الجولة ملصلحة الكندي وتأجل تأهله إلى
املجموعة الخامسة.
وفي املجموعة األخيرة نجح رافاييل نادال
في كسر إرسال شابوفالوف مبكرا ليتقدم
( - 2صـ ـف ــر) ،ب ـع ــد ذل ـ ــك ك ـ ــاد ال ـك ـن ــدي ي ــرد
الكسر في الشوط الثالث لــوال أن التوفيق
وق ــف إل ــى جــانــب اإلسـبــانــي لـ ُـيـجــدد تقدمه
( - 3صـفــر) .وحــافــظ ن ــادال على تفوقه في
ه ــذا ال ـشــوط حـتــى ( ،)3 - 5قـبــل أن يحسم
بإرساله الشوط التاسع بشكل مريح .وبعد
هذا االنتصار الصعب ،سيواجه نــادال في
الدور نصف النهائي الفائز من املباراة التي
ستجمع اإليطالي ماتيو بيريتيني صاحب
التصنيف الـســابــع فــي الـعــالــم ،والفرنسي

تراجع عن حظر قمصان شواي

أعلن منظمو بطولة أستراليا المفتوحة للتنس تراجعهم عن القرار
بحظر استخدام القمصان التي تحمل رسالة مطبوعة تسأل عن مكان
وجود العبة التنس الصينية ،بينغ شواي ،أثناء البطولة ،لكنها ستبقي
على منع «الالفتات الكبيرة التي تؤثر سلبًا» .وجــاء في بيان رسمي
للمنظمين« :نحن نتفهم ونقدر أن الناس لديهم آراء شخصية وسياسية
قوية حول عدد من القضايا ،لكننا سنواصل حظر استخدام الالفتات
فقط والتي ُتهدد سالمة وراحة المشجعين.

غــايــل مونفليس صــاحــب التصنيف ال ــ17
في الترتيب ،وعليه لن تكون هذه املواجهة
سهلة أبدًا على اإلسباني .هذا ويسعى نادال
( 35سنة) ،للتتويج بلقب بطولة أستراليا
املفتوحة للمرة الثانية في مسيرته بعد أن
كان حققه في عام  ،2009والـ 21في بطوالت
«الغراند ســام» واالنفراد بالرقم القياسي
ب ـه ــدف ت ـخ ـطــي ال ـث ـنــائــي ال ـص ــرب ــي نــوفــاك
ديوكوفيتش والسويسري روجيه فيدرير.
آشلي بارتي إلى نصف النهائي

في فئة السيدات ،نجحت النجمة األسترالية
آشـلــي ب ــارت ــي ،املـصـنـفــة األولـ ــى عــاملـيــا ،في
التفوق على منافستها األميركية جيسيكا
بـ ـيـ ـغ ــوال ،فـ ــي ط ــري ـق ـه ــا إل ـ ــى الـ ـ ـ ــدور نـصــف
الـنـهــائــي مــن الـبـطــولــة ،لـتــؤكــد عــزمـهــا على
املنافسة على لقب نسخة عام  ،2022وعدم
تساهلها مع املوضوع أبدًا.
وهيمنت بارتي ( 25سنة) ،على املصنفة 21
عامليًا حاسمة املباراة ( )2 - 6و( - 6صفر)
ف ــي  63دق ـي ـقــة ،لـتـضــرب م ــوع ـدًا ف ــي املــربــع
األخ ـي ــر م ــع األم ـيــرك ـيــة األخ ـ ــرى مــاديـســون
كـيــز .وقــالــت بــارتــي ،الـتــي تـقــدم مستويات
رائعة في البطولة الحالية ،بعد املواجهة:
«س ـع ـيــدة لـشــراسـتــي ف ــي ال ـك ــرات األمــامـيــة
حتى لو ارتكبت بعض األخطاء».
وبلغت بارتي في أستراليا الــدوري نصف
النهائي عــام  2020وربــع النهائي فــي عام
 ،2021علمًا أنـهــا مـتــوجــة بلقبني كبيرين
ه ـم ــا روالن غ ـ ـ ــاروس  2019ووي ـم ـب ـل ــدون
 ،2021وشــرحــت أن ـهــا مـنــذ خ ـســارة نصف
كماال.
النهائي في أستراليا «أصبحت أكثر
ً
لدي خبرة أكثر إلدارة املواقف املختلفة».
وجـ ــاءت املــواج ـهــة ضــد بـيـغــوال فــي اتـجــاه
واحد ،وبعد أن أصبحت النتيجة ( )2 - 3في
املجموعة األولى ،خسرت بيغوال كل أشواط
املـبــاراة ( .)9وكانت بارتي قد تفوقت على
األوكرانية ليسيا تسورنكو ( - 6صفر) و(6
  )1في  54دقيقة ،وعلى اإليطالية لوتشيابرونتسيتي ( )1 - 6و( )1 - 6في  52دقيقة،
واإليطالية األخرى كاميال جورجي ()2 - 6
و( )3 - 6فــي  61دقيقة ،واألميركية أماندا
أنيسيموفا ( )4 - 6و( )3 - 6في ساعة و14
دقيقة.
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،ب ـل ـغــت األم ـي ــرك ـي ــة مــادي ـســون
كـ ـي ــز ،امل ـص ـن ـف ــة  51ع ــاملـ ـي ــا ،الـ ـ ـ ــدور نـصــف
الـنـهــائــي بـفــوزهــا عـلــى التشيكية بــاربــورا
كرايتشيكوفا الرابعة وبطلة روالن غاروس
الـعــام املــاضــي ( )3 - 6و( ،)2 - 6وهــي املــرة
الثانية التي تبلغ فيها كيز دور األربعة في
البطولة األسترالية بعد عــام  2015عندما
خسرت أمام مواطنتها سيرينا وليامز.
وقالت كيز ،البالغة من العمر  26سنة ،بعد
املـ ـب ــاراة« :أع ـت ـقــد أن ـنــي ســأب ـكــي .ك ــان ال ـعــام
معقدا جدا .لقد فعلت كل شيء خالل
املاضي
ً
الفترة اإلعــداديــة للموسم الجديد للبدء من
الصفر دون التفكير في العام املاضي .وحتى

على هامش الحدث
بوكا جونيورز يضم المدافع نيكوالس فيغال
من إنتر ميامي
أعلن فريق إنتر ميامي األميركي عن انتقال مدافعه األرجنتيني نيكوالس فيغال إلى
بوكا جونيورز ،ويعود فيغال بذلك إلى األرجنتني التي بدأ بها مسيرته االحترافيه في
 2014في صفوف إندبيندينتي .وقال كريس هندرسون ،املدير الرياضي لفريق إنتر
ميامي« :نريد شكر نيكو على مساهماته في النادي خــال أول موسمني ،ونتمنى
له األفضل في عودته لبلده» ،وأضــاف أن الصفقة أحدثت مرونة في فريقه وسقف
األجــور قبيل املوسم الثالث له في دوري كــرة القدم للمحترفني .وانضم فيغال إلى
صفوف إنتر ميامي فــي شهر كــانــون الـثــانــي /يناير عــام  2020قبل املــوســم األول
للفريق في دوري املحترفني ،وخاض مع الفريق خالل  45مباراة في موسمني ،منها
 44مباراة أساسيًا ،وسجل هدفًا وصنع آخر.

اآلن نـجـحــت فــي م ـس ـعــاي» .وإذا كــانــت كيز
حاليًا خــارج الئحة الالعبات ال ــ 50األوليات
(كــانــت فــي املــركــز  87فــي  10كــانــون الثاني/
يناير الحالي) ،فقد سبق لها احتالل املركز
السابع في عام  2016ولعبت املباراة النهائية
لـبـطــولــة ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة امل ـف ـتــوحــة على
مــاعــب فــاشـيـنــغ م ـيــدوز ع ــام  2017عندما

خ ـس ــرت أم ـ ــام مــواط ـن ـت ـهــا س ـل ــون سـتـيـفـنــز،
ون ـصــف الـنـهــائــي ف ــي ال ـع ــام ال ـتــالــي قـبــل أن
تخرج على يد اليابانية ناعومي أوساكا.
وفـ ــي الـ ـع ــام امل ــاض ــي ،ب ـ ــدأت مــوس ـم ـهــا في
شهر آذار /م ــارس وف ــازت بـمـبــاراة واحــدة
فقط فــي دورة إنــديــان ويـلــز األمـيــركـيــة في
تـشــريــن األول /أكـتــوبــر مـنــذ خــروجـهــا من

ثمن نهائي بطولة ويـمـبـلــدون فــي تموز/
ي ــول ـي ــو .وفـ ــي م ـل ـب ــورن ،ش ـه ــدت نـتــائـجـهــا
تراجعًا منذ بلوغها ربع النهائي عام ،2018
إذ خرجت مــن ال ــدور ثمن النهائي فــي عام
 ،2019وال ـ ــدور ال ـثــالــث ع ــام  ،2020وغــابــت
عــن نـسـخــة ال ـعــام امل ــاض ــي ،ول ــم تـلـعــب ربــع
نهائي إحدى البطوالت األربع الكبرى منذ

منافسات «روالن غاروس» عام  .2019ومن
أجــل الــوصــول إلــى امل ـبــاراة النهائية ألولــى
البطوالت األربع الكبرى في املوسم ،سيكون
على كيز مواجهة النجمة األسترالية آشلي
ب ــارت ــي ،ال ـتــي ُتـعـتـبــر مـنــافـســة صـعـبــة جـدًا
على أرض امللعب.
(العربي الجديد ،إفي)

نادال يُتابع سلسلة
االنتصارات لكن
بصعوبة كبيرة (مارك
ميتكالفي)Getty/

منتخب األرجنتين يبدأ معسكره
في «بوينس آيرس» استعدادًا للتصفيات
يقيم منتخب األرجنتني األول لكرة القدم معسكره في مركز التدريب الواقع في مدينة
إيزيزا بضواحي العاصمة «بوينس آيرس» استعدادًا لخوض املباريات القادمة ضمن
تصفيات قارة أميركا الجنوبية املؤهلة إلى بطولة كأس العالم  .2022وأكد املنتخب بدء
املعسكر في رسالة نشرها على «تويتر» بعد وصول نجوم يلعبون في أندية أوروبية
مثل أنخيل دي ماريا ولياندرو باريديس وإميليانو «ديبو» مارتينيز .ووفقًا للجدول
الرسميُ ،
سيشارك الفريق تحت إمرة املدرب ليونيل سكالوني في أول حصة تدريبية
له دون جمهور .وستتوجه بعثة «األبيسيليستي» ،التي لن تضم في هــذه املناسبة
العبني مثل ليونيل ميسي وكريستيان روميرو ،إلى تشيلي مساء األربعاء ،تمهيدًا
ملواجهة «ال روخا» الالتيني في اليوم التالي في مدينة كاالما الشمالية .وستختتم الخطة
األسبوعية للمنتخب األرجنتيني بجلسة تدريبية أخيرة مساء الجمعة ،إذ سيستعد
رجال سكالوني للمباراة التالية املرتقبة أمام كولومبيا في أول شباط /فبراير.

وجه رياضي

إبراهيم سنغاري
أصبحت األندية
األوروبية الكبيرة
تراقب العاجي
إبراهيم سنغاري
بسبب تألقه
في كأس األمم
األفريقية المقامة
في الكاميرون

قتيبة خطيب

خـطــف الـنـجــم إبــراهـيــم سـنـغــاري قــائــد خــط وســط منتخب
ساحل العاج األضــواء ،بعدما ساهم بقيادة بالده إلى ثمن
نهائي كــأس األمــم األفريقية ،املقامة حاليًا في الكاميرون،
عقب تسجيله أحد أهداف الفوز ( ،)1-3على منتخب الجزائر
فــي الـجــولــة الـثــالـثــة واألخـ ـي ــرة ،مــن مــرحـلــة املـجـمــوعــات في
املسابقة الـقــاريــة .ويسعى إبراهيم سنغاري إلــى مواصلة
تألقه مع منتخب ساحل العاج ،عندما يواجه اليوم األربعاء،
منتخب مصر ،في ثمن نهائي كأس األمم األفريقية ،حيث
يأمل قائد خط وســط «األفـيــال» بتسجيل هــدف في شباك
حارس «الفراعنة» .وانضم إبراهيم سنغاري إلى نادي بي
إس أيندهوفن الهولندي في سوق االنتقاالت الصيفية عام
 ،2020قادمًا من فريق تولوز الفرنسي ،الذي صقل مهارته

الفنية الكبيرة ،التي يتمتع بها ،خاصة قدرته الكبيرة على
اللعب فــي الـكــرات الهوائية ،نظرًا لطوله .ويتميز سنغاري
بقدرته على الدفاع ،واملراوغة ،مع مهارة متوسطة في املبارازة
مع منافسيه ،لكن لديه تمريرات متقنة ،ويحب التواجد دائمًا
بالقرب من منطقة جــزاء ناديه ،ما جعل الكثير من األندية
اإلنكليزية تسعى إلى الحصول على خدماته في صيف عام
 ،2020إال أنه فضل الرحيل إلى الدوري الهولندي.
ولعب سنغاري مع نادي أيندهوفن في  44مواجهة بجميع
املسابقات ،سجل فيها  4أهداف ،ما جعله محط أنظار عدد
مــن عمالقة «البريمييرليغ» فــي ســوق االنـتـقــاالت الشتوية
الحالية ،خاصة نيوكاسل يونايتد ،الــذي يعمل على إعــادة
بناء تشكيلته .ووصف دانييل إيكيدو نجم منتخب غينيا
االستوائية السابق ،سنغاري بأنه خليفة األسطورة باتريك
فييرا ويــايــا تــوريــه فــي املــاعــب ،بسبب التشابه فــي البنية

واتفورد يُقيل مدربه اإليطالي كالوديو رانييري
أقال فريق واتفورد اإلنكليزي مدربه اإليطالي
كالوديو رانييري بعد  9مباريات متتالية دون
تحقيق أي فوز .وخسر الفريق «اللندني» تحت
إمــرة رانييري فــي ثمان مــن املــواجـهــات التسع
املاضية التي خاضها ،فيما تعادل في مباراة
واحدة فقط أمام نيوكاسل يونايتد .باإلضافة
إل ــى ذل ــك ،تـعــرض الـفــريــق لـخـســارة مــذلــة على
أرضــه بثالثة أهــداف نظيفة على يد نورويتش
سيتي ،أحــد أضـعــف أنــديــة ال ــدوري اإلنكليزي
املمتاز لكرة قدم .وأدت هذه الخسارة إلى إقالة
رانييري ،الــذي وصــل إلــى قيادة الجهاز الفني
لواتفود في  4تشرين األول /أكتوبر املاضي،
بعد يوم واحد من إقالة اإلسباني إكسيسكو مونيز ،الذي صعد بواتفورد إلى الدوري
اإلنكليزي املمتاز والذي كان الفريق عند رحيله بعيدًا عن مراكز الهبوط.

الجسدية ،والقوة البدنية الكبيرة ،التي يتمتع بها قائد خط
وسط أيندهوفون ومنتخب ساحل العاج.
وقال دانييل إيكيدو في تصريحاته لصحيفة «ديلي ميل»
البريطانية« :سـنـغــاري يــذكــر الجميع بــاألسـطــورة باتريك
فييرا ويايا توريه ،وأتمنى أن أشاهده يلعب مع نيوكاسل
يونايتد ،ويساهم في إبقائهم بالدوري اإلنكليزي املمتاز».
ولد إبراهيم سنغاري في الثاني من شهر ديسمبر/كانون
األول ع ــام  ،1997وتـعـلــق ب ـكــرة ال ـقــدم فــي طـفــولـتــه ،حتى
اسـتـطــاع االلـتـحــاق بــأحــد األكــاديـمـيــات املحلية فــي ساحل
العاج ،ليسارع أحد كشافي فريق جمعية دانغيلي العاجي،
إلى إقناع اإلدارة بضمه ،بسبب قيمته الفنية عام .2012
ولعب سنغاري مــع فريق جمعية دانغيلي العاجي ملــدة 4
سنوات ،لكنه استطاع إقناع إدارة تولوز الفرنسي بضمه
إلى الفريق الثاني ،عام .2016

األشعة تؤكد سالمة بنزيمة من التمزق العضلي
أج ــرى الـفــرنـســي كــريــم بـنــزيـمــة ،نـجــم وه ــداف
فريق ريــال مدريد ،اختبارات طبية أثبتت عدم
معاناته من تمزق عضلي ،وأن اآلالم التي شعر
ب ـهــا وحــرم ـتــه م ــن اس ـت ـك ـمــال مـ ـب ــاراة إلـتـشــي،
األحــد ،وانتهت بالتعادل اإليجابي ( ،)2-2هي
مـجــرد تقلص فــي الـعـضــات املــأبـضـيــة للقدم
ال ـي ـس ــرى .وب ـح ـســب م ــا كـشـفــت م ـص ــادر من
داخــل النادي «امللكي» لوكالة األنباء اإلسبانية
(إفـ ـ ــي) ،ل ــم ي ـجــر ال ــاع ــب أش ـعــة رن ــن لتحديد
حجم اإلصابة ،بينما اكتفى ببعض االختبارات
الـطـبـيــة ال ـتــي أكـ ــدت إصــاب ـتــه بـتـقـلــص عضلي
فقط .وتأتي فترة التوقف الدولي في موعدها
بالنسبة لبنزيمة ،الــذي شــارك تقريبًا مع ريــال مدريد في كل املباريات هذا املوسم،
إذ ستساعده على التعافي بشكل جيد من اإلصابة ،وال سيما أن الفريق مقبل على
مباراة قوية في ربع نهائي كأس امللك أمام أتلتيك بلباو في  3شباط /فبراير املقبل.
وكان بنزيمة ،الذي أهدر ركلة الجزاء األولى له مع النادي «امللكي» أمام إلتشي ،قد غادر
املواجهة في الدقيقة  ،58بعد شعوره بآالم عضلية.
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هوامش

في حساب حركة  ADATعلى «تلغرام» ،ورد أن السلطات الشيشانية أطلقت حملة في أنحاء الجمهورية ،تستهدف كل من
يضع صور ًة ،على قميص أو هاتف أو سيارة ،بهدف قمع مؤيدي االنفصال

أعضاء نادي «ذئاب الليل» على عالقة وطيدة بـ قاديروف (أليكسي بافيلشاك )Getty /

السلطات الشيشانية
كل ذئب إرهابي إلى أن يثبت العكس
سامر إلياس

ات ـ ـهـ ــم م ـ ـعـ ــارضـ ــون ش ـي ـش ــان ـي ــون
الـسـلـطــات بـشــن حـمـلــة مــداهـمــات
وتـفـتـيــش ،مل ـصــادرة جميع رمــوز
الذئب في الجمهورية القوقازية ،التي يعد
فـيـهــا ه ــذا ال ـح ـيــوان رمـ ـزًا لـلـنـبــالــة وال ـتــوق
ل ـل ـحــريــة .ووضـ ـع ــت ص ــورت ــه شـ ـع ــارًا على
ع ـلــم رف ـع ــه االن ـف ـصــال ـيــون ع ــن روس ـي ــا في
تـسـعـيـنـيــات ال ـق ــرن امل ــاض ــي ،ح ــن أعـلـنــوا
تأسيس جمهورية إشكيريا االنفصالية
على أراضي الشيشان.
وذكر حساب حركة  ADATعلى «تلغرام»،
الذي تأسس في عام  ،2020لتوثيق عمليات
االخـ ـتـ ـط ــاف والـ ـقـ ـت ــل وانـ ـتـ ـه ــاك ــات ح ـقــوق
اإلنسان في الشيشان ،أن السلطات أطلقت
م ـنــذ ب ــداي ــة ال ـش ـهــر ال ـحــالــي حـمـلــة شــامـلــة
فــي أن ـحــاء الـجـمـهــوريــة ،وس ـيــرت دوري ــات
لتفتيش السيارات ،من أجل البحث عن أي
ممتلكات شخصية يوجد عليها صورة أو
رم ــز لـلــذئــب ،ومـصــادرتـهــا مــن دون وجــود
أســاس قانوني في روسيا أو الجمهورية
بحظر استخدام صورة الذئب.
وأفـ ــاد ح ـســاب  ،ADAT 1أن أج ـهــزة األمــن
تختطف «كل أولئك الذين لديهم على األقل
ش ــيء يـشـبــه عــامــة ال ــذئ ــب» ،مــوض ـحــة أن

السلطات تنظر إلى أن كل من يملك ملصقًا
ف ــي ال ـس ـي ــارة أو خـلـفـيــة ع ـلــى ال ـه ــات ــف أو
ً
قميصا ُرســم عليه رمز
حمالة مفاتيح أو
ً
إرهابيا.
الذئب يعد
وأشار الحساب إلى أن «الشيشانيني لطاملا
ً
اعتبروا الذئب رمــزا للحب الحرية» ،ورأى
أن الــرئ ـيــس رم ـض ــان ق ــادي ــروف ،والـفــريــق
املـ ـق ــرب ب ــه «ق ـم ــع هـ ــذا الـ ـت ــوق الـشـيـشــانــي
للحرية» ،وأنهم «فــي البداية قتلوا كل من
ح ــارب مــن أج ــل الـحــريــة بــالـســاح ،والـيــوم
يخطفون ويعذبون ويهينون من يحبون
الحرية» .وخلص إلى أن «برنامج تحويل
الـشـيـشــانـيــن إل ــى عـبـيــد يـسـيــر ع ـلــى قــدم
وسـ ــاق ،وقــري ـبــا سـتـحــل املــرح ـلــة األخ ـيــرة،
حــن ُيـضـطــر الـجـمـيــع إل ــى ارتـ ــداء عــامــات
الوالء للنظام ،ومن يرفض فهو إرهابي».
معلوم أن برملان جمهورية الشيشان ،وافق
فــي نوفمبر/تشرين الثاني مــن عــام 1991
على علم للجمهورية ،تضمن شـعــارًا فيه
صــورة ذئــب جاثم مع تسعة نجوم حوله.
وتعود فكرة وضع الشعار على العلم إلى
الــرئ ـيــس األس ـب ــق جــوهــر دودايـ ـي ــف ،ال ـ ُـذي
أعلن االنفصال عن روسيا في  ،1991وقتل
ف ــي  1996أثـ ـن ــاء حـ ــرب ال ـش ـي ـشــان األولـ ــى
(.)1996-1994
وك ـش ــف دي ـغ ــي دوداي ـ ـيـ ــف ،االب ـ ــن األص ـغــر

لجوهر ،والذي يعيش في دول البلطيق ،أن
أمه آال دوداييفا طورت الشعار الذي صممه
زوجها بعد عودته من املشاركة في مؤتمر
للشعوب غير املعترف بها في هولندا عام
 .1990وأوضح أنها استوحته من النسخة
الـســوفـيـيـتـيــة لـفـيـلــم «م ــاوكـ ـل ــي» ل ـلــرســوم
امل ـت ـح ــرك ــة ،وج ـع ـل ــت الـ ــذئـ ــب «أك ـ ـثـ ــر رع ـبــا
مـمــا رس ـمــه وال ـ ــده» ،بــاسـتـخــدام مواهبها
ودراس ـت ـه ــا األك ــادي ـم ـي ــة ف ــي ق ـســم الـفـنــون
والــرســم فــي معهد سمولينسك الـتــربــوي،
والحـقــا عملها مـ ّ
ـدرســة فــي الـثــانــويــة ملــادة
الرسم.
ومـ ـ ــن الـ ــافـ ــت أن رمـ ـ ـ ــوز إشـ ـكـ ـي ــري ــا ،مـثــل
ال ـج ـم ـه ــوري ــة غ ـي ــر املـ ـعـ ـت ــرف ب ـه ــا ذاتـ ـه ــا،
ليست محظورة في روسـيــا .وفــي روسيا،
ه ـنــاك قــائـمــة بــالــرمــوز املـمـنــوعــة بموجب
قانون «الدعاية أو العرض العام لــأدوات
أو الـ ــرمـ ــوز الـ ـن ــازي ــة أو أدوات أو رمـ ــوز
املنظمات املتطرفة» ،ويعاقب على نشرها
ف ــي ال ـش ـب ـكــات االج ـت ـمــاع ـيــة ،وال تتضمن
عـلــم جـمـهــوريــة إشـكـيــريــا االنـفـصــالـيــة ،أو
شعارها.
وأث ـ ــارت ال ــدوري ــات وامل ــداه ـم ــات ض ــد رمــز
الذئب ،غضبًا واسعًا ،ورأى املدون املعارض
إس ــام بيلوكييف ،صــاحــب قـنــاة «خــواطــر
إسالمية» على موقع «يوتيوب» ،أنــه «من

باختصار
تعود فكرة وضع
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■■■
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أحداث القرم 2014
■■■
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قائمة بالرموز املمنوعة
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امل ـهــم ج ـ ًـدا بــالـنـسـبــة ل ـقــاديــروف أن ُيظهر
للكرملني أن «الباديشاه» (لقب كان يطلق
على حكام الدول الشرقية في القدم) ال يزال
مطلوبًا ،عبر قمع الشيشانيني ،بعدما بدأ
يفقد السيطرة على املوقف» .ومع تشكيكه
في تصريحات ملوقع «كافكازسكي ريالي»،
في أن يتمكن من إخماد صوت الحرية لدى
ال ـش ـعــب ال ـش ـي ـشــانــي ،ع ـبــر عـمـلـيــات الـقـتــل
واالعتقال ،سخر املدون من لجوء قاديروف
إلــى «مـحــاربــة طــواحــن ال ـهــواء» عبر حظر
أي داللة إلى الذئب.
وي ــوض ــح ب ـي ـلــوك ـي ـيــف ،إلـ ــى أن ق ــادي ــروف
وفريقه ،ليسوا ضد رموز الذئب ،من حيث
املبدأ ،وغالبًا ما يستخدمونها بأنفسهم،
ألن الذئب بالنسبة ألي شيشاني هو رمز
الـحــريــة وامل ـثــابــرة والـشـجــاعــة والـصـمــود.
وي ـش ـي ــر إلـ ــى أن ك ـث ـي ـرًا م ــن الـشـيـشــانـيــن
يـ ــرتـ ــدون ق ـم ـصــان ــا ق ـط ـن ـيــة ع ـل ـي ـهــا ص ــور
لـ ـ ـل ـ ــذئ ـ ــاب ،أو ي ـ ـض ـ ـعـ ــون صـ ـ ـ ـ ــورة ل ـل ــذئ ــب
فـ ــي ص ـف ـح ــات ـه ــم عـ ـل ــى مـ ــواقـ ــع الـ ـت ــواص ــل
االجتماعي ،أو يحتفظون بتماثيل للذئاب
في البيوت.
ومــن املـفــارقــات ،أن قــاديــروف ذاتــه ظهر في
عدة مرات وهو يرتدي مالبس نادي «ذئاب
الليل» للدراجات النارية ،الذي كان له دور
في أحــداث القرم ُ ،2014
ووضــع على قائمة
الـعـقــوبــات األمـيــركـيــة .وال ــاف ــت أن أعـضــاء
ال ـن ــادي وامل ـقــربــن م ــن ق ــادي ــروف يطلقون
عليه لقب «ذئــب الليل» .وينشر قاديروف
واملـ ــراف ـ ـقـ ــون ل ــه ب ــان ـت ـظ ــام صـ ــور وم ـقــاطــع
فيديو مع الذئاب على إنستغرام والشبكات
االجتماعية األخــرى .وفي نهاية ديسمبر/
كانون األول من العام املاضي ،نشر الرئيس
الشيشاني مقطع فيديو لقيامه بجولة مع
ذئب قطبي أبيض اللون.

وأخيرًا
بيت القطط
سما حسن

ّ
عيني ،أتأمل
كــان مــن املمكن أن أجـلــس والـخــوف فــي
املـشـعــوذة الـعـجــوز ذات األظــافــر الـطــويـلــة ال ـقــذرة التي
تشبه املـخــالــب .وك ــان مــن املـمـكــن أن أسـتـمــر بابتالع
ّ
الحبوب املسك ًنة حتى آخر يوم في حياتي ،لوال أنني
وقعت مصادفة على إعالن تخفيضات على األسعار
ألحد املعامل املخبرية على بعض فحوص الفيتامينات
واملعادن الضرورية للجسم.
وهكذا ،كنت أجلس أمــام ّ
املمرضة الشابة التي لطخت
وج ـه ـهــا بــامل ـســاح ـيــق ،لـتـخـفــي آثـ ــار اإلجـ ـه ــاد ،وب ــدأت
تسحب القليل مــن دم وري ــدي امل ـمــدود أمــامـهــا ،فيما
ّ
تردد كلمات معتادة روتينية بأن العملية سهلة وليست
ّ
موجعة ،وكــل ما علي أال أنظر نحو اإلبــرة التي تتجه
نحو ذراعي ،لتنغرس فيها وتنشر بعض األلم قبل أن
تبدأ عملية سحب بضع قطرات من الدم.
وهكذا ،جاءت نتيجة التحاليل بعد يومني وعبر رسالة
ّ
نصية على هاتفي لكي تضعني فــي حـيــرة ومتاهة
جــديــدتــن ،فنتيجة الـتـحــالـيــل تشير إل ــى أنـنــي أعــانــي
من نقص حـ ٍّـاد في نسبة فيتامني «د» ،وهــذه مفاجأة
لــي ،فعادتي بالجلوس تحت أشـعــة الشمس كــل يــوم،

مـثــل قـطــة كـســولــة ل ـعــدة دقــائــق ثــم اسـتـئـنــاف مــزاولــة
عملي بكل رضــا دفعتني لالعتقاد أن هــذه الدقائق
تحت أشعة الشمس كفيلة بــإذابــة القليل مــن الدهون
املتجمعة تحت جلدي وتحويلها لفيتامني ّ
مهم ًيقوي
ً
عظامي ومفاصلي ،ويبدو أنني كنت تلميذة نجيبة في
املدرسة ،ألني ما زلت أذكر نصيحة معلمتي السمراء
ّ
تحمر خــدودنــا
عــن ض ــرورة الـتـعـ ّـرض للشمس ،لكي
وتقوى أسناننا وعظامنا.
قبل ذلك اإلعالن بأيام ،كدت أستمع لنصائح جارتي
ال ـت ــي أش ـ ــارت ع ـلــي بـ ـض ــرورة زي ـ ــارة ت ـلــك الـعـجــوز
الـشـمـطــاء ال ـتــي تـسـكــن ف ــي أق ـصــى امل ـخ ـيــم ،وحـيــث
تحيط بيتها بجيش مــن الـقـطــط ،حـتــى أطـلــق على
بيتها اسم «بيت القطط» ،فجارتي ترى أن اآلالم التي
أعاني منها مع األرق الليلي ما هي إال نتيجة لسحر
سفلي قد ّ
ّ
أعده شخص ما لي ،وربما هو من صنيع
امرأة خبيثة ،فاملرأة ال يكيد لها إال امرأة مثلها ،وأن
ّ
علي أن أختلي بنفسي وأستعيد مــواقــف أغضبت
فيها نساء أعرفهن أو أثــرت غيرتهن ،حسب قول
ّ
وعلي أال أستبعد أن إحــداهــن قد أعــدت لي
جــارتــي،
سحرا للمرض ،فليس من الطبيعي أن تداهمني مثل
هــذه األم ــراض في هــذه السن .ويبدو أنني كــدت أقع

ضحية لوساوس جارتي األمينة املخلصة ،لوال ذلك
اإلعالن الصغير الذي طالعته في «فيسبوك».
ّ
تحولت إلى قارئة نهمة عن كل ما يخص هذا الفيتامني،
ويبدو أن معلومة صغيرة من معلمة املرحلة االبتدائية
ال تكفي .ولذلك ،أمضيت الساعات وأنــا أقــرأ بالعربية
واإلنكليزية عــن فيتامني «د» .أمــا مشاهداتي مقاطع
الفيديو ألطباء التغذية ومختصيها ّ
فحدث وال حرج،
وهكذا اكتشفت أن أعراض نقص فيتامني «د» تنطبق
ّ
سحر قد
علي تماما ،مثلما كــدت أصــدق أن أع ــراض
ٍ

يجيد صانعو الوهم
عملهم ،يستغلون اللعب
قاعدة مثبتة ،أن العقل
على
ٍ
البشري قابل لتلقي الخرافة
وتصديق المجهول أكثر

أصابتني قبل أي ــام ،مــن خــال وس ــاوس جــارتــي التي
تبدو كنصائحّ ،
وتنم عن محبتها الطيبة لي.
ل ـعــدة أيـ ــام مـتـتــالـيــة ،أجـ ــادت ج ــارت ــي صـنــاعــة الــوهــم
داخ ـل ــي ،وكـ ــدت أص ـبــح نـهـبــا ألف ـك ــار وظ ـن ــون بثتها
على مسامعي ،خصوصا وهي تستشهد بقصص
وحـكــايــات غــريـبــة عــن ضـحــايــا الـسـحــر ،وتستشهد
أيضا بـ «السر الباتع» للمشعوذة العجوز التي تعيش
في بيت القطط التي ال يجرؤ ٌ
أحد أن يركل قطة تموء
أمام باب بيتها في منتصف الليل .هكذا يجيد صانعو
الوهم عملهم ،والواقع أنهم يستغلون اللعب على قاعد ٍة
مهم ٍة ومثبتة ،أن العقل البشري قابل لتلقي الخرافة
والــوهــم وتـصــديــق املـجـهــول أك ـثــر .وتـعـتـبــر الــرغـبــات
واملـخــاوف من أكبر ّ
مسببات تقبل الوهم ،وهــي غير
مرتبطة بمستوى تعليمي أو اجتماعي أو اقتصادي
مـعــن .ولــذلــك نـجــد أن كـبــار رج ــال الـسـيــاســة زبــائــن
دائـمــون ّ
للعرافني والـسـحــرة واملـشـعــوذيــن .وكــان من
املمكن أن أصبح زائرة دائمة لتلك املشعوذة العجوز،
ولكني اليوم زائرة دائمة لقنوات «يوتيوب» ،حيث أعيد
املرات ّ
مشاهدة املقطع الواحد عشرات ّ
ألدون األطعمة
التي يتوفر فيها فيتامني «د» بكميات كبيرة وأطبق
أعراض نقصه على نفسي بكل رضا واقتناع.
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