مصـر :عسـكرة سـيناء

قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إعطاء وزير الدفاع صالحيات جديدة
في سيناء ،ما سيجعلها تحت سيطرة الجيش التامة18[ .ـ]19
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الحدث

تتشدد في إجراءات مواجهة موجة جديدة
كورونا :الصين
ّ
فــرضــت السلطات الصينية إغــاقــا فــي شمال
الـ ـ ـب ـ ــاد ،ي ـش ـم ــل ع ـ ـشـ ــرات آالف األش ـ ـخـ ــاص،
وق ــد طــالـبــت سـكــان الـعــاصـمــة بـكــن بــالـحـ ّـد من
ّ
تنقالتهم بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد
مـ ـ ّـرة أخـ ــرى ،وذلـ ــك قـبــل مــائــة ي ــوم م ــن انـطــاق
دورة األلعاب األوملبية الشتوية في املدينة .وفي
الحصيلة األخ ـيــرةّ ،
سجلت الـصــن  39إصابة
ج ــدي ــدة ب ـك ــوف ـي ــد 19-وأك ـث ــر م ــن م ــائ ــة إصــابــة
خالل األسبوع املاضي ،وترتبط تلك اإلصابات
ّ
بتنقل مجموعة من ّ
السياح في البالد
بمعظمها
بحسب مــا تـقــولــه الـسـلـطــة .وعـلــى ال ـفــورّ ،
ردت

السلطات الصينية التي تمارس سياسة «صفر
ّ
تـســامــح» مــع ال ـف ـيــروس ،بـفــرض قـيــود ونظمت
حمالت فحص جماعية في املناطق ّ
املعنية.
وفــي بـكــن حـيــث مــن امل ـقـ ّـرر أن تنطلق األلـعــاب
األوملبية الشتوية في الرابع من فبرايرّ /شباط
ُ
املقبل ،أرجــئ املاراثون الــذي كان من املتوقع أن
يشارك فيه نحو  30ألــف عــداء في  31أكتوبر/
تـشــريــن ّ
األول ال ـج ــاري إل ــى أج ــل غـيــر ّ
مسمى
ّ
«مــن أجــل الحد من انتشار الــوبــاء» ،بحسب ما
أفاد املنظمون .وطلبت السلطات من ّأي شخص
يصل إلى املدينة من منطقة ُرصدت فيها إصابة

بـكــوفـيــد 19-إب ــراز نتيجة اخـتـبــار ســالـبــة .وقــد
ُس ّجلت اإلصــابــات الجديدة فــي شمالي البالد،
فيما أطلقت  11مقاطعة حمالت اختبار جماعية.
وفــي إيـجــن ،وهــي مدينة فــي مقاطعة منغوليا
ُ
الداخلية (شمال) ،فرض اإلغــاق على نحو 35
َ
أسبوعني .وفي عدد من املدن
ألفًا من السكان ّملدة
الشمالية ،مــن بينها النتشو عاصمة مقاطعة
ّ
قــان ـســوُ ُ ،عــل ـقــت خ ــدم ــات ال ـحــافــات وس ـي ــارات
األجرة وأغلقت املواقع السياحية أمام الزائرين.
من جهة أخرى ،أعلنت روسيا عن رقم قياسي
يــومــي جــديــد لــإصــابــات امل ــؤك ــدة بـكــوفـيــد.19-

وأحصت فرقة العمل الحكومية الروسية ّ
املعنية
بفيروس كورونا الجديد في آخــر بياناتها 37
ألـفــا و 930إصــابــة مــؤكــدة جــديــدة فــي غضون
 24ساعة ،وهو أعلى رقم منذ رصد الوباء في
البالد .كذلك أبلغت فرقة العمل عن  1069وفاة
إضافية .وكان الرئيس الروسي فالديمير بوتني
(الصورة) قد أمر الروس بعدم الذهاب إلى العمل
فــي الفترة املمتدة مــا بــن الثالثني مــن أكتوبر/
تـشــريــن األول ال ـج ــاري وال ـســابــع مــن نوفمبر/
تشرين الثاني املقبل.

(رويترز ،أسوشييتد برس)
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الحدث

أعاد عسكر السودان أمس اإلثنين ،البالد
إلى زمن االنقالبات ،وسددوا صفعة
كبيرة للمرحلة االنتقالية والحكم المدني
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الديمقراطي الذي يرومه الشعب السوداني،
بإعالن عبد الفتاح البرهان ،حالة الطوارئ
وحل مجلسي السيادة والوزراء فضًال عن

انقالب السودان
للحديث تتمة...

اليمن :صحوة
مصالح
زكريا الكمالي

عندما كانت املعركة على تخوم
صنعاء والفرصة سانحة للقضاء
على انقالب الحوثيني وإجبارهم على
االنصياع لصوت السالم ،انصرفت
الحكومة اليمنية إلى مشاريعها
الخاصة ،ودشنت القوى املناهضة
لالنقالب معارك جانبية ال وطنية،
تاركة ماليني اليمنيني بني نارين.
واليوم ،وبعد أن ترعرع االنقالب
ّ
وتحول إلى مارد يبتلع املدن
الحوثي
ويهدد الجميع؛ شرقًا وجنوبًا وغربًا،
ّ
تذكر رفقاء السالح سابقًا وحدة
الصف وضرورة املعركة الوطنية
الواحدة ،كما اكتشفوا أن املشروع
اإليراني في اليمن ال يزال على قيد
الحياة ،وأن الخالفات داخل صفوف
القوى املناهضة للحوثيني ،خطأ
استراتيجي .هل هذه صحوة ضمير
بأثر رجعي ،وطلب للصفح من شعب
متسامح ّ
ولي األفئدة ،أم أنها صحوة
مصالح ومخاوف مشتركة؟
ال تفسير للحديث املكرر عن وحدة
الصف اليمني خالل األيام املاضية،
سوى إدراك األحزاب والقوى
واملكونات السياسية أن نيران
االنقالب ستحرقهم جميعًا ،ولن
يكون هناك أي طرف في منأى من
مصير ما تعيشه أحزاب وقبائل
ُ
صنعاء التي تساق مجبرة إلى
فعاليات طائفية في ميدان السبعني
وتصفق ملا يقوله الحوثيون .املصالح
الضيقة هي من جعلت «الشرعية»
واألحزاب تتذكر وحدة الصف.
تفقد الحكومة أسلحتها السياسية
ويتضاءل موقفها التفاوضي
في محادثات السالم املحتملة مع
ّ
تغير موازين القوى .وفي اليومني
املاضيني ،كانت الضربة القاضية
من السفير البريطاني لدى اليمن،
ريتشارد أوبنهايم ،الذي قال إن
السالم في اليمن بحاجة إلى قرار
ً
دولي جديد بدال عن القرار 2216
الذي يمنح الشرعية للرئيس عبدربه
منصور هادي.
يشعر املعسكر املناهض لالنقالب،
أن مأرب لو سقطت بالكامل ،لن ّ
تسد
شره الحوثيني على الرغم من الثروات
التي تكتنزها ،وأن مدن الجنوب
النفطية من شبوة إلى حضرموت
وسواحل البحر األحمر كاملة والبحر
العربي ،ستكون الهدف التالي ،ولذلك
ّ
تنبه املنتمون لهذا املعسكر إلى أنهم
ّ
ّ
يقفون على صف أعوج ال بد من
توحيده.
حسنًا ،هل ما يزال الوقت أو األرض
متاحني أمام القوى اليمنية إلعادة
ترتيب الصفوف ،أم أنهم يخططون
لحراسة اإلسطبل بعد أن ُسرق
الحصان؟
وحدة الصف الصادقة والتخلي
عن املشاريع االنتهازية وحدها
من ستوقف الحرب ،ليس بهزيمة
الحوثي ،ولكنها ستجعله يدرك
جيدًا أن مشروعه يواجه مقاومة
صلبة ،وساعتها سيفكر جديًا هو
اآلخر باالنضمام إلى الصف اليمني
الشامل الذي ال مفر منه.

الخرطوم ـ العربي الجديد

لم يكن االنقالب العسكري الجديد
ف ــي الـ ـ ـس ـ ــودان ،وال ـ ـ ــذي ك ـ ــان بـطـلــه
الظاهر أمس اإلثنني ،رئيس مجلس
السيادة عبد الفتاح البرهان ،وليد اللحظة،
بل إن مسار االنقضاض على مرحلة االنتقال
الــديـمـقــراطــي والـسـعــي لالستئثار بالحكم
بـعـيـدًا ع ــن املــدن ـيــن ،ب ــدأ مـنــذ ف ـتــرة ليست
ق ـص ـي ــرة ،وت ـج ـلــى ب ــوض ــوح م ـنــذ أســاب ـيــع،
بحجة محاولة انقالب فاشلة وقعت في 21
سبتمبر /أيلول املاضي ،استغلها العسكر
لـبــدء حملتهم ضــد حكومة رئـيــس ال ــوزراء
عبد الله حمدوك ،ثم تم دفع بعض املنشقني
عن تحالف «قوى الحرية والتغيير» الحاكم
لالعتصام في الشارع ملطالبة الجيش بحل
الحكومة ،إضافة إلى تصريحات وتهديدات
لم تتوقف للمدنيني ،تمهيدًا للوصول إلى
مــا آلــت إلـيــه األم ــور أم ــس .وكــانــت األح ــداث
تتدحرج أمــس بشكل درامــاتـيـكــي ،بــدءًا من
ال ـخ ـطــوات األولـ ــى لــان ـقــاب وال ـت ــي تجلت
ف ـج ـرًا ،بــاعـتـقــال ح ـم ــدوك والـ ـق ــادة املــدنـيــن
فــي مجلسي ال ـ ــوزراء وال ـس ـيــادة وع ــدد من
الـ ـق ــادة ال ـس ـيــاس ـيــن ال ــداع ـم ــن لـلـحـكــومــة،
واقتيادهم إلى جهات مجهولة ،ليظهر بعد
ذلك البرهان معلنًا حالة الطوارئ في البالد
ً
وحل مجلسي السيادة والوزراء» ،فضال عن
تعليق عــدد مــن مــواد الوثيقة الدستورية،
خصوصًا الـتــي تتضمن ذكــر قــوى الحرية
والـتـغـيـيــر ال ـشــريــك امل ــدن ــي ف ــي ال ـح ـكــم ،في
تأكيد جديد ّ
لنيات العسكر برفض التزام
مهاهم ورفـضـهــم التسليم بمبدأ التناوب
ع ـل ــى ال ـس ـل ـط ــة ،وت ـس ـل ـي ــم رئـ ــاسـ ــة مـجـلــس
السيادة للمدنيني.
لكن هذا الوضع الجديد الذي فرضه البرهان
وم ــن ه ــم خـلـفــه ،ل ــم يـمــر مـ ــرور ال ـك ــرام على
الشعب ،الذي ما إن بدأت تتوارد األخبار إليه،
حتى نــزل إلــى الـشــوارع للتعبير عن رفضه
االن ـ ـقـ ــاب ال ـع ـس ـك ــري ،وح ـم ـل ــة االع ـت ـق ــاالت
الواسعة ،وقــد اشتبك عــدد من املتظاهرين
مع القوات األمنية في محيط قيادة الجيش
بالخرطوم مــا أوقــع ثالثة قتلى وع ــددًا من
الـجــرحــى بــرصــاص ه ــذه ال ـق ــوات ال ـتــي قــال
بعضهم إنـهــا تابعة لـقــوات الــدعــم السريع
التي يقودها نائب البرهان ،محمد حمدان
دقلو املعروف بحميدتي .وكانت التظاهرات
تتوسع مع مرور الوقت ،خصوصًا مع حث
مـخـتـلــف األحـ ـ ـ ــزاب وال ـه ـي ـئ ــات امل ـه ـن ـيــة فــي
البالد ،السودانيني على النزول إلى الشارع
والتصدي لالنقالب والدفاع عن الثورة ،لكن
مع التشديد على تجنب االحتكاك بالعسكر.

تقرير

شكلت الوثيقة الدستورية للفترة االنتقالية
التي تم التوقيع عليها في  17أغسطس/آب
 2019بــن املـجـلــس الـعـسـكــري وق ــوى الحرية
والـتـغـيـيــر ،فــي ال ـس ــودان ،قـبــل أن يـتــم إدخ ــال
تعديالت عليها فــي نوفمبر/تشرين الثاني
 ،2020عنوانًا أساسيًا للتجاذب بني املكونني
العسكري واملدني ملجلس السيادة ،خصوصًا
أن الـعـسـكــر ك ــان ي ــرى فيها عــائـقــا يـقـيــده من
ت ـح ـق ـيــق الـ ـع ــدي ــد م ــن م ـخ ـط ـط ــات ــه ،ال سـيـمــا
أنــه محكوم بــالـتـشــاور مــع املـكــون املــدنــي في
الـعــديــد مــن الـقـضــايــا .ولــذلــك لــم يكن مفاجئًا
أن ب ـي ــان ت ـبــريــر االنـ ـق ــاب ال ـ ــذي أع ـل ـنــه عبد
الفتاح البرهان ،شمل ،إلى جانب إعالن حالة
ال ـطــوارئ وحــل مجلسي الـسـيــادة والحكومة
وتـجـمـيــد عـمــل لـجـنــة إزالـ ــة الـتـمـكــن ،تعليق
العديد من مواد الوثيقة الدستورية ،تحديدًا
التي يرد فيها ذكر «قوى الحرية والتغيير»،
رغ ــم تــأكـيــد الـبــرهــان االل ـت ــزام بــاتـفــاق تقاسم
ال ـس ـل ـطــة .وكـ ــان االتـ ـف ــاق ق ــد ن ـ ّـص ع ـلــى فـتــرة
انتقالية من ثالث سنوات ،تم تمديدها الحقًا
ل ــ ً 14شـهـرًا ،بعد توقيع الحكومة السودانية
ّ
اتفاقا للسالم ينهي الصراعات املسلحة في
إقليم دارفــور وجنوب كردفان وجنوب النيل
األزرق ،على أن تنتهي الفترة االنتقالية في
يناير/كانون الثاني  ،2024مــع مــا استتبعه
ّ
ذلك من تفسير بأن موعد تسلم املكون املدني
للسلطة هــو فــي إبــريــل/نـيـســان  2022وليس
فــي نــوفـمـبــر/تـشــريــن الـثــانــي املـقـبــل .وتــرافــق
الـخــاف بشأن تفسير موعد تسليم السلطة
من العسكر للمدنيني مع استمرار عدم الثقة
ب ــن ال ـط ــرف ــن ،خ ـصــوصــا ب ـعــدمــا ت ــوال ــت في

تعليق بعض مواد الوثيقة الدستورية،
وذلك بعد اعتقال رئيس الحكومة عبد اهلل
حمدوك وعدد من الوزراء والقادة المدنيين،

أعلن البرهان حالة الطوارئ وحل
مجلسي السيادة والوزراء (محمد
حجاج/األناضول)

العسكر
يغتالون
المرحلة
االنتقالية
خيانة
أكد عضو مجلس السيادة
عن المكون المدني،
محمد التعايشي ،رفضه
التحرك العسكري الذي
قاده رئيس مجلس السيادة
عبد الفتاح البرهان ،وقال
في تصريحات صحافية
إن «االنقالب خيانة ،وأدعو
أبناء الشعب السوداني إلى
المقاومة السلمية».

سقوط حتمي
طالب عضو «لجنة إزالة
التمكين واسترداد األموال
العامة» ،صالح مناع،
َمن وصفهم بـ»شرفاء
الجيش» ،باالنحياز للشعب
السوداني ومدنية الدولة،
مشددًا في تصريحات
صحافية على أن «البرهان
سيسقط».

وبــالـتــوازي ،كانت املــواقــف الدولية تتوالى
وت ــدع ــو ال ـع ـس ـكــر ب ــوض ــوح إل ـ ــى مــواص ـلــة
الـتــزام املـســار االنتقالي واالمـتـثــال للوثيقة
الدستورية .وبينما كانت خدمات اإلنترنت
ّ
واالتـصــاالت مقطوعة ،تولت وزارة اإلعــام
والثقافة مهمة نقل األح ــداث عبر حسابها
في موقع «فيسبوك» ،على الرغم من اعتقال
وزيرها حمزة بلول.
وأع ـلــن ال ـبــرهــان أم ــس «حــالــة ال ـط ــوارئ في
ّ
ال ـب ــاد وح ـ ــل مـجـلـســي ال ـس ـي ــادة وال ـ ـ ــوزراء
وتجميد عـمــل لجنة إزال ــة التمكني (تعنى
بتفكيك نظام الرئيس األسبق عمر البشير
واس ـتــرداد األم ــوال الـعــامــة) ،وإنـهــاء تكليف
والة ال ــوالي ــات ،وإع ـف ــاء وكـ ــاء ال ـ ـ ــوزارات».
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف« :نـ ـ ــؤكـ ـ ــد االل ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــزام ب ــال ــوثـ ـيـ ـق ــة
ال ــدسـ ـت ــوري ــة م ــع ت ـع ـل ـيــق ب ـع ــض م ــواده ــا،
واالل ـتــزام باتفاق جوبا للسالم (املــوقــع مع
حــركــات مسلحة فــي أكتوبر/تشرين األول
 .»)2020وحـ ــاول ال ـبــرهــان تـبــريــر االن ـقــاب
ً
بــذرائــع شتى وتقديم تطمينات ،قــائــا إنه
س ـي ـتــم ت ـش ـك ـيــل ح ـك ــوم ــة ك ـ ـفـ ــاءات مـسـتـقـلــة
تحكم البالد حتى موعد إجراء االنتخابات
فــي يــولـيــو/تـمــوز  ،2023وق ــال« :سـنــواصــل
ال ـع ـم ــل مـ ــن أج ـ ــل ت ـه ـي ـئــة األجـ ـ ـ ـ ــواء إلج ـ ــراء
االن ـت ـخــابــات» .وتــابــع أن «الـتـحــريــض على
الـفــوضــى مــن ق ــوى سياسية دفـعـنــا للقيام
ب ـمــا يـحـفــظ ال ـ ـسـ ــودان ،ف ـمــا ت ـمــر ب ــه ال ـبــاد
أصـبــح يشكل خـطـرًا حقيقيًا» ،فيما اعتبر
أن «االن ـق ـســامــات شكلت إن ــذار خـطــر يهدد
السودان» .وأشار إلى أن «املرحلة االنتقالية
ً
ستتواصل ،وصــوال إلى حكومة منتخبة»،
وأن «ال ـ ـقـ ــوات امل ـس ـل ـحــة مــاض ـيــة ق ــدم ــا في
الـتـحــول الــدي ـم ـقــراطــي» .وأوض ــح الـبــرهــان،
أنــه سيجري العمل على تشكيل برملان من
شباب الثورة في السودان.
وي ـب ــدو أن ت ـح ــرك ال ـع ـس ـكــر ،وإن ك ــان غير

تجمع المهنيين وأحزاب
تدعو إلى التصدي
لالنقالب واالعتقاالت
مستبعد فــي بلد اعـتــاد االنـقــابــات ،إال أنه
فــاجــأ ب ـعــض األط ـ ـ ــراف ،خ ـصــوصــا ف ــي ظل
الـحــراك األميركي األخـيــر على خــط األزمــة،
وزي ــارة املبعوث األميركي للقرن األفريقي
جـيـفــري فيلتمان ل ـل ـســودان يــومــي السبت
واألح ـ ـ ــد امل ــاض ـي ــن وج ـم ـع ــه ب ــن ال ـب ــره ــان
وحمدوك وحميدتي .وفي هذا السياق ،قال
مــديــر مكتب ح ـمــدوك ،آدم حــريـكــة ،لوكالة
«رويـ ـ ـتـ ـ ــرز» أمـ ـ ــس ،إن «الـ ـجـ ـي ــش اس ـتــولــى
ع ـل ــى ال ـس ـل ـط ــة ،ع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن ت ـحــركــات
إيجابية نحو اتفاق مع رئيس الوزراء بعد
اجتماعات مع فيلتمان».
وسبقت ظهور البرهان أمس ،والذي تأخر
لـســاعــات ،سلسلة اعـتـقــاالت نفذتها قــوات
عسكرية بعضها بلباس مــدنــي ،وطــاولــت
وزراء في الحكومة االنتقالية وقيادات من
قوى «إعالن الحرية والتغيير» ،على رأسهم

محو أثر «الحرية والتغيير» من الوثيقة الدستورية

الخرطوم ـ العربي الجديد

ليلقي العسكر بذلك البالد مجددًا بين براثن
الفوضى ،علمًا بأن السودانيين سارعوا إلى
النزول للشارع رفضًا لالنقالب

اآلونة األخيرة املؤشرات بشأن نوايا العسكر
إطاحة املرحلة االنتقالية التي فرضت عليه
ب ـم ــوج ــب هـ ــذه ال ــوث ـي ـق ــة ،ب ـع ــد مـ ـج ــزرة فــض
اعتصام الخرطوم في يونيو/حزيران .2019
وأع ـل ــن ال ـب ــره ــان ،ف ــي خ ـطــابــه أم ــس اإلث ـنــن،
تعليق العمل باملواد  11و 12و 15و 16و-24
 ،3و 71و ،72والتي تعنى في معظمها بدور
املكون املدني .وتركز املادة الــ11ـ على مجلس
الـسـيــادة ،وتـحــديـدًا على تشكيله «بالتوافق
بــن املجلس العسكري وق ــوى إع ــان الحرية
وال ـت ـغ ـي ـي ــر» .وف ـي ـمــا ك ــان ــت ال ـن ـس ـخــة األولـ ــى
م ــن الــوثـيـقــة تـنــص عـلــى أن ــه يـتـشـكــل م ــن 11
ع ـ ـض ـ ـوًا؛  5م ــدن ـي ــن ت ـخ ـت ــاره ــم ق ـ ــوى إعـ ــان
الحرية والتغيير وخمسة يختارهم املجلس
العسكري االنتقالي ،ويكون العضو الحادي
ع ـش ــر م ــدن ـي ــا ،ي ـت ــم اخـ ـتـ ـي ــاره ب ــال ـت ــواف ــق بــن
امل ـج ـلــس ال ـع ـس ـكــري االن ـت ـقــالــي وقـ ــوى إع ــان
الـحــريــة والـتـغـيـيــر ،فــإنـهــا نـصــت بـعــد تعديل
 2020عـلــى أن «يـشـكــل مـجـلــس ال ـس ـيــادة من
أرب ـعــة عـشــر ع ـض ـوًا ،خـمـســة أع ـضــاء مدنيني
ت ـخ ـت ــاره ــم قـ ــوى إع ـ ــان ال ـح ــري ــة وال ـت ـغ ـي ـيــر،
وخمسة أعضاء يختارهم املكون العسكري،
وع ـضــو مــدنــي ي ـتــم اخ ـت ـي ــاره بــال ـتــوافــق بني
املـ ـ ـك ـ ــون الـ ـعـ ـسـ ـك ــري وقـ ـ ـ ــوى إعـ ـ ـ ــان ال ـح ــري ــة
والـتـغـيـيــر ،وثــاثــة أع ـضــاء تـخـتــارهــم أط ــراف

عطل البرهان المادة
ّ
 72الخاصة بحل المجلس
العسكري

العملية السلمية املــوقـعــة عـلــى ات ـفــاق جوبا
لسالم السودان ،ويجوز للجهات التي قامت
باالختيار حق تعيني واستبدال ممثليها».
أما املادة  12فركزت على اختصاصات مجلس
السيادة وسلطاته ،بما في ذلك تعيني رئيس
مـجـلــس ال ـ ــوزراء ال ــذي تـخـتــاره ق ــوى الـحــريــة
والـتـغـيـيــر ،اع ـت ـمــاد أع ـض ــاء مـجـلــس ال ـ ــوزراء
ال ــذي ــن يـعـيـنـهــم رئ ـي ــس مـجـلــس الـ ـ ـ ــوزراء من
قائمة مرشحي قوى إعالن الحرية والتغيير،
اعتماد حكام األقاليم أو والة الــواليــات ،وفق
ما يكون عليه الحال ،بعد تعيينهم من رئيس
مـجـلــس الـ ـ ــوزراء .كـمــا تـتـنــاول ش ــروط إعــان
حــالــة الـ ـط ــوارئ بـطـلــب م ــن مـجـلــس الـ ـ ــوزراء،
ورعاية عملية السالم مع الحركات املسلحة.
كــذلــك جمد الـبــرهــان العمل بــاملــادة  15التي
ت ـخ ـص ــص لـ ـش ــرح ت ـك ــوي ــن م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ــوزراء
االنتقالي ،الذي يتكون بموجب نص  2019من
«رئيس وعدد من الوزراء ال يتجاوز العشرين
من كفاءات وطنية مستقلة بالتشاور ،يعينهم
رئ ـيــس مـجـلــس الـ ـ ــوزراء م ــن قــائـمــة مرشحي
ق ــوى إعـ ــان ال ـحــريــة وال ـت ـغ ـي ـيــر ،ويـعـتـمــدهــم
مجلس السيادة ،عدا وزيري الدفاع والداخلية
اللذين يرشحهما املكون العسكري بمجلس
السيادة» ،على أن «تختار قوى إعالن الحرية
وال ـت ـغ ـي ـيــر رئ ـي ــس م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء ويـعـيـنــه
مجلس السيادة» ،قبل أن تعدل هذه املادة في
 2020ليصبح البند األول منها ينص على أن
«يتكون مجلس الــوزراء من رئيس ،وعدد من
الوزراء من كفاءات وطنية بالتشاور ،يعينهم
رئيس الوزراء من قائمة مرشحي قوى إعالن
الحرية والتغيير ،وأطــراف العملية السلمية
املــوق ـعــة عـلــى ات ـف ــاق جــوبــا ل ـســام ال ـس ــودان،
على أن يكون من بينهم نسبة  %25تختارهم

أط ــراف العملية السلمية املوقعة على اتفاق
ج ــوب ــا لـ ـس ــام ال ـ ـ ـسـ ـ ــودان ،وي ـع ـت ـم ــد مـجـلــس
الـسـيــادة جميع األع ـضــاء ،ومــن بينهم وزيــرا
الــدفــاع والــداخـلـيــة ،ال ـلــذان يرشحهما املكون
العسكري بمجلس السيادة».
أمـ ـ ـ ــا امل ـ ـ ـ ـ ــادة  16ف ـخ ـص ـص ــت لـ ـلـ ـح ــدي ــث عــن
اختصاصات وسلطات مجلس ال ــوزراء ،بما
فــي ذلــك «تنفيذ مهام الفترة االنتقالية وفق
بــرنــامــج إع ــان الـحــريــة والتغيير الـ ــوارد في
ه ــذه الــوث ـي ـقــة ،ال ـع ـمــل ع ـلــى إي ـق ــاف ال ـح ــروب
والنزاعات وبناء السالم».
أم ــا امل ــادة  ،24واملـخـصـصــة لتكوين املجلس
التشريعي ،فاختار البرهان تعليقها جزئيًا،
ت ـحــدي ـدًا املـ ــادة ال ـثــال ـثــة ،ال ـتــي تـنــص عـلــى أن
«يتكون املجلس التشريعي االنتقالي بنسبة
 %67م ـم ــن ت ـخ ـت ــاره ــم ق ـ ــوى إعـ ـ ــان ال ـحــريــة
والتغيير ،ونسبة  %33للقوى األخ ــرى غير
املوقعة على إعــان الحرية والتغيير ،والتي
ت ـتــم تـسـمـيـتـهــا وت ـحــديــد ن ـســب م ـشــاركــة كل
م ـن ـهــا ب ــال ـت ـش ــاور ب ــن ق ـ ــوى إعـ ـ ــان ال ـحــريــة
والتغيير واألعـضــاء العسكريني فــي مجلس
السيادة» ،فيما تم اإلبقاء على باقي تفاصيل
تكوين املجلس.
وفيما جمد البرهان املادة  71التي تنص على
أن أح ـكــام الــوثـيـقــة الــدسـتــوريــة «م ــن االتـفــاق
السياسي لهياكل الحكم في الفترة االنتقالية
امل ــوق ــع ب ــن قـ ــوى إع ـ ــان ال ـح ــري ــة والـتـغـيـيــر
وامل ـج ـلــس ال ـع ـس ـكــري االن ـت ـقــالــي ،وف ــي حــالــة
تعارض أي ّمن أحكامهما تسود أحكام هذه
ّ
الوثيقة» ،فإنه عطل أيضًا املادة  72التي تنص
ّ
ّ
على أنــه ُ«يـحــل املجلس العسكري االنتقالي
ب ـ ـ ــأداء ال ـق ـس ــم ال ــدسـ ـت ــوري م ــن ق ـب ــل أع ـض ــاء
مجلس السيادة».

رئ ـيــس الـحـكــومــة عـبــد ال ـلــه ح ـم ــدوك .وقــال
مكتب حـمــدوك فــي بـيــان إنــه «تــم اختطاف
رئـيــس الـ ــوزراء عبد الـلــه حـمــدوك وزوجـتــه
فجر اإلثنني من مقر إقامتهما في الخرطوم،
واقتيدا إلى جهة غير معلومة من قبل قوة
ً
عسكرية» ،محمال «القيادات العسكرية في
الدولة املسؤولية الكاملة عن حياة وسالمة
رئيس الــوزراء وأسرته» .فيما ذكرت وزارة
اإلع ــام والثقافة عبر حسابها على موقع
«ف ـي ـس ـبــوك» ،أن اعـتـقــال ح ـمــدوك ج ــاء بعد
رفـ ـض ــه إص ـ ـ ــدار بـ ـي ــان م ــؤي ــد «ل ــانـ ـق ــاب».
كذلك تم اعتقال املستشار اإلعالمي لرئيس
ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء ف ـي ـص ــل م ـح ـم ــد صـ ــالـ ــح ،إض ــاف ــة
مل ـس ـت ـش ــاره اآلخ ـ ــر ي ــاس ــر عـ ــرمـ ــان ،ووزراء
اإلع ـ ــام ح ـمــزة ب ـل ــول ،واالت ـ ـصـ ــاالت هــاشــم
الرسول ،والصناعة إبراهيم الشيخ ،ووالي
الـخــرطــوم أيمن نمر ،ورئـيــس حــزب البعث
العربي االشتراكي علي الريح السنهوري،
ً
فضال عن حديث عن اعتقال محمد الفكي
سليمان ،عضو مجلس السيادة عن املكون
املــدنــي وأح ــد أب ــرز ال ــوج ــوه الـتــي تـصــدرت
ال ـ ـس ـ ـجـ ــاالت مـ ــع ال ـع ـس ـك ــر .كـ ــذلـ ــك ،شـمـلــت
االعـ ـتـ ـق ــاالت ق ـ ـيـ ــادات ف ــي أح ـ ـ ــزاب «ال ـب ـعــث
العربي االشتراكي» و«التجمع االتحادي»
و«امل ــؤت ـم ــر ال ـس ــودان ــي» .وج ــاء ذل ــك بينما

رصد

كانت تشهد العاصمة السودانية انتشارًا
أمنيًا مكثفًا.
كذلك ،اقتحمت قوات عسكرية مشتركة مقر
اإلذاعة والتلفزيون في أم درمان واحتجزت
ع ــددًا مــن العاملني ،بينما انقطع بــث عدد
م ــن اإلذاعـ ـ ـ ــات ال ـس ــودان ـي ــة بـيـنـهــا اإلذاع ـ ــة
ال ــرس ـم ـي ــة ،ف ـي ـمــا ش ـه ــدت م ـنــاطــق واس ـعــة
في البالد منذ ساعات الفجر انقطاعًا في
االتصاالت واإلنترنت.

وإثر هذه التطورات ،توالت الدعوات ال سيما
م ــن ق ـبــل مـكـتــب ح ـم ــدوك وت ـج ـمــع املهنيني
السودانيني وعدد كبير من األحزاب ملواجهة
االن ـ ـق ـ ــاب ،ب ـي ـن ـمــا ك ــان ــت حـ ـش ــود بــال ـف ـعــل
ق ــد خــرجــت إل ــى ش ـ ــوارع الـعــاصـمــة تـنــديـدًا
بــاالنـقــاب العسكري وسلسلة االعـتـقــاالت.
وأظهرت لقطات تلفزيونية عبور محتجني
سودانيني حواجز ودخولهم الشارع املحيط
بمقر الجيش في الخرطوم ،قبل أن يشتبكوا

مقاومة بكل السبل
اعتبرت وزيــرة الخارجية السودانية مريم الــصــادق المهدي ،في
تصريحات تلفزيونية أن «أي انقالب في البالد مرفوض وسنقاومه
وشددت على أن الشعب السوداني سيقاوم
بالوسائل المدنية كافة».
ّ
«بكل الطرق السلمية ،بما فيها العصيان المدني» .وأضافت أن «احتجاز
رئيس الــوزراء عبد اهلل حمدوك في جهة غير معلومة أمر خطير
جدًا وغير مقبول» .وذكرت أنه «ال توجد أي اتصاالت بين الوزراء بسبب
انقطاع وسائل التواصل المباشرة وإغالق الجسور».

مــع ال ـقــوات األمـنـيــة الـتــي أطلقت الــرصــاص
باتجاههم ،ما أدى لسقوط  12إصابة على
األقل بحسب ما ذكرت لجنة أطباء السودان
امل ــرك ــزي ــة ف ــي صـفـحـتـهــا ب ـمــوقــع فـيـسـبــوك
وال ـتــي تـحــدثــت فــي وق ــت الح ــق عــن سقوط
 3قتلى ،في حني أحــرق محتجون يحملون
علم السودان إطارات في مناطق متفرقة من
العاصمة.
وكــانــت وزارة اإلع ــام التي تـصــدرت ناقلي
التطورات ،دعت في وقت مبكر السودانيني
«ل ـق ـطــع ال ـط ــري ــق ع ـلــى ال ـت ـح ــرك الـعـسـكــري
لقطع الطريق أمــام التحول الديمقراطي».
وأضافت« :ندعو الجميع ملواصلة املسيرة
حتى إسـقــاط املـحــاولــة االنـقــابـيــة» ،قبل أن
ت ـع ــود وت ـق ــول ف ــي وق ــت الح ــق إن «ج ـمــوع
ال ـش ـع ــب ال ـ ـسـ ــودانـ ــي ت ـت ـح ــدى الـ ــرصـ ــاص،
وتصل إلى محيط القيادة العامة للجيش».
ك ــذل ــك دعـ ـ ــا م ـك ـت ــب ح ـ ـمـ ــدوك الـ ـشـ ـع ــب إل ــى
التظاهر «واستخدام كل الوسائل السلمية
الس ـت ـعــادة ث ــورت ــه» .وأضـ ــاف فــي ب ـيــان «مــا
ح ــدث يـمـثــل تـمــزيـقــا لـلــوثـيـقــة الــدس ـتــوريــة
ً
وانقالبًا مكتمال على مكتسبات الثورة التي
مـهــرهــا شعبنا بــالــدمــاء بـحـثــا عــن الـحــريــة
والسالم والعدالة».
بــدوره ،وصف ّ
تجمع املهنيني السودانيني،
أحــد املحركني األساسيني لالنتفاضة التي
أسقطت عمر البشير عام  ،2019االعتقاالت
بـ«االنقالب» .وفي بيان نشره على حسابه
على «تــويـتــر» ،دعــا التجمع إلــى «املـقــاومــة
الشرسة لالنقالب العسكري الغاشم» .وقال
«لــن يحكمنا العسكر واملـلـيـشـيــات .الـثــورة
ثورة شعب .السلطة والثروة كلها للشعب،
نـنــاشــد الـجـمــاهـيــر ل ـل ـخــروج إل ــى ال ـش ــوارع
واحـتــالـهــا وإغ ــاق كــل ال ـطــرق بــاملـتــاريــس،
واإلض ــراب الـعــام عــن العمل وعــدم التعاون
مـ ــع االنـ ـق ــابـ ـي ــن والـ ـعـ ـصـ ـي ــان املـ ــدنـ ــي فــي
مواجهتهم».
بدوره ،دعا تحالف «قوى الحرية والتغيير»
في بيان إلــى عصيان مدني شامل وطالب
ال ـش ـعــب ب ــال ـخ ــروج إل ــى الـ ـش ــوارع ،وف ــق ما
ذك ــرت وزارة اإلع ــام الـســودانـيــة .وأضــافــت
ال ــوزارة ،أن قــوى الحرية والتغيير «تطالب
أي ـ ـضـ ــا ب ـت ـن ـح ــي ج ـم ـي ــع أعـ ـ ـض ـ ــاء امل ـج ـل ــس
ال ـع ـس ـك ــري االنـ ـتـ ـق ــال ــي وت ـس ـل ـي ــم ال ـس ـل ـطــة
لـلـحـكــومــة املــدن ـيــة ،وب ــإط ــاق س ــراح جميع
امل ـع ـت ـق ـلــن» .م ــن ج ـه ـتــه ،ق ــال «حـ ــزب األم ــة»
القومي في بيان« :نناشد جماهير حزبنا
وال ـش ــرف ــاء مــن أب ـن ــاء شـعـبـنــا اس ـت ـخــدام كل
الـ ــوسـ ــائـ ــل ال ـس ـل ـم ـي ــة امل ـ ـشـ ــروعـ ــة لـلـتـمـســك
بخيارهم املدني والتصدي ألعمال االنقالب
العسكري وإجراءاته» .وعبر حسابه بموقع
«تــويـتــر» ،قــال الـحــزب الشيوعي السوداني
ف ــي تـصــريــح ملـتـحــدثــه فـتـحــي ف ـضــل« :ن ــداء
ل ـج ـم ــاه ـي ــر الـ ـشـ ـع ــب ال ـ ـ ـس ـ ـ ــودانـ ـ ــي ..دع ـ ــوة
ل ــإض ــراب الـسـيــاســي وال ـع ـص ـيــان امل ــدن ــي».
ب ــدوره ،قــال «ح ــزب املؤتمر الـســودانــي» في
ب ـيــان« :نــدعــو جـمــاهـيــر الـشـعــب الـســودانــي
قاطبة للخروج إلى الشوارع فورًا» .أما لجنة
أط ـبــاء ال ـس ــودان املــركــزيــة (غ ـيــر حـكــومـيــة)،
فــأع ـل ـنــت ع ـب ــر ص ـف ـح ـت ـهــا ف ــي «ف ـي ـس ـبــوك»
االنـ ـ ـسـ ـ ـح ـ ــاب مـ ـ ــن كـ ـ ــل املـ ـسـ ـتـ ـشـ ـفـ ـي ــات عـ ــدا
ً
ال ـطــوارئ ،فضال عــن االنسحاب الكامل من
كل املستشفيات العسكرية ،احتجاجًا على
االن ـقــاب الـعـسـكــري .فيما أعـلـنــت «اللجنة
التسييرية التحاد الطيارين السودانيني»
و«تجمع املصرفيني» اإلضراب العام.

محطات من التأزيم السياسي المتعمد

الخرطوم ـ العربي الجديد

منذ إطاحة الرئيس السوداني السابق عمر
الـبـشـيــر ف ــي  11إب ــري ــل /ن ـي ـســان  ،2019مـ ّـر
الـســودان بعدة أزمــات سياسية واقتصادية
ً
وأم ـن ـي ــة ،ب ــدا ال ـج ــزء األح ـ ــدث مـنـهــا مفتعال
أو ي ـتــم اس ـت ـغــالــه م ــن ق ـبــل الـعـسـكــر بــالـحــد
األدن ـ ـ ـ ـ ــى ،خـ ـص ــوص ــا بـ ـع ــدم ــا بـ ـ ـ ــدأت ب ـ ــوادر
االح ـت ـج ــاج ــات ف ــي شـ ــرق ال ـ ـسـ ــودان تـتـطــور
منذ شهر سبتمبر /أيـلــول املــاضــي .وبلغت
ه ــذه ال ـت ـط ــورات ذروتـ ـه ــا م ــع إغـ ــاق املـيـنــاء
الرئيسي فــي الـبــاد ،والـطــريــق الــرابــط بينه
ً
وب ــن الـعــاصـمــة ال ـخــرطــوم ،فـضــا عــن بــروز
مطالب بحق تقرير املصير وتأسيس دولة
ّ
وتصدر «املجلس األعلى لنظارات
مستقلة.
قبائل البجا والعموديات املستقلة» املواجهة
مع الحكومة املدنية ،معلنًا أنــه سيتفاوض
مع الحكومة االتحادية حول منح إقليم شرق
السودان حق تقرير مصيره ،وداعيًا إلى إلغاء
ً
اتفاق السالم الخاص بشرق السودان ،فضال
عــن تقديمه مطالب اقتصادية ،قبل انتقاله
ّ
للمطالبة بحل الحكومة .وهو ما ترافق مع
اتهامات للجيش بالوقوف وراء هذا املطلب
تحديدًا ،قبل أن يعزز موقف النظارات ،الذي
تم تداوله أمس اإلثنني بإعالن التوجه إلنهاء
اإلغالق في الشرق ،هذا االتهام.
وتــرافــق تصعيد الـشــرق مــع اإلع ــان فــي 21
سبتمبر املاضي عن إحباط محاولة انقالب،
شكلت ذريـعــة للمكون العسكري للتصعيد
ضــد املدنيني حتى تنفيذ االنـقــاب الجديد
أم ــس .وأدى كشف املـكــون املــدنــي للمحاولة
االنقالبية قبل شهر ،واملسارعة إلــى الطلب
م ــن ال ـش ـعــب ال ـت ـصــدي ل ـهــا م ــن أج ــل حـمــايــة

االنتقال الديمقراطي ،إلى حالة من الغضب
في أوساط العسكر ،خصوصًا رئيس مجلس
السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد
حمدان دقلو (حميدتي).
وجـ ـ ــد ال ـ ـبـ ــرهـ ــان وحـ ـمـ ـي ــدت ــي فـ ــي املـ ـح ــاول ــة
االنقالبية ،كما في احتجاجات الشرق ،فرصة
للمناداة بتوسيع قاعدة املشاركة السياسية
في اتخاذ القرار السياسي والتنفيذي ،بما
يشمل جميع األحزاب باستثناء حزب املؤتمر
الوطني املحظور .واتهما أربعة أحزاب فقط
(األم ــة الـقــومــي ،التجمع االت ـح ــادي ،املؤتمر
الـســودانــي ،حــزب البعث فصيل علي الريح
السنهوري) ،باختطاف الـقــرارات املصيرية.
وهــي م ـنــاداة اعتبرها املـكــون املــدنــي مجرد
ذريعة من العسكر لتغيير املعادلة السياسية
وتصدر املشهد السياسي ،ورغبة منهم في
خلق حاضنة سياسية بديلة للثورة.
وفـ ــي  22سـبـتـمـبــر امل ــاض ــي ،ركـ ــز حـمـيــدتــي
على اعتبار أن أحــد أسباب االنقالبات «هم
السياسيون الذين أهملوا خدمات املواطن»،
فـيـمــا ق ــال ال ـب ــره ــان« :ل ــم ن ــر ق ــوى سياسية
تتحدث عــن االنتخابات ،وهـنــاك مــن يسعى
للجلوس على الكراسي» ،وهو ما ردت عليه
ق ــوى إع ــان الـحــريــة والـتـغـيـيــر مـعـتـبــرة ،في
بيان ،أن انتقادات البرهان ونائبه تستهدف
«النكوص عن التحول املدني الديمقراطي».
كما اتهم عضو مجلس السيادة محمد الفكي
سليمان املكون العسكري في البالد بمحاولة
السيطرة على األوضــاع السياسية .وفي 26
سبتمبر املاضيّ ،
تم تــداول أنباء عن تعليق
املكون العسكري في مجلس السيادة جميع
االجتماعات مع املكون املدني.
وت ـ ــراف ـ ــق هـ ـ ــذا ال ـت ـص ـع ـي ــد مـ ــع ب ـ ـ ــروز دعـ ــوة

وج ـه ـت ـه ــا ،م ـط ـل ــع ش ـه ــر أكـ ـت ــوب ــر /ت ـشــريــن
األول ال ـح ــال ــي ،أحـ ـ ــزاب وح ــرك ــات مـسـلـحــة،
منشقة عــن تحالف قــوى الحرية والتغيير،
إل ـ ــى ع ـق ــد م ــؤت ـم ــر م ـف ــاج ــئ ل ـل ـت ــوق ـي ــع عـلــى
ميثاق جديد تحت الفتة العودة إلى منصة
التأسيس لتحالف الحرية والتغيير .وأهم
تـلــك ال ـقــوى حــركــة ال ـعــدل وامل ـس ــاواة بقيادة
جـبــريــل إب ــراه ـي ــم ،وزي ــر املــال ـيــة والتخطيط
االقتصادي ،وحركة تحرير السودان بقيادة
مـيـنــي أرك ــو م ـي ـنــاوي ،حــاكــم إقـلـيــم دارفـ ــور،
وحزب البعث السوداني ،والجبهة الشعبية
لـلـتـحــريــر ،وتـنـظـيـمــات ج ـهــويــة ،م ـثــل كـيــان
الـشـمــال بـقـيــادة محمد سيد أحـمــد ،وحركة
تـمــازج ،وهــي من الحركات املسلحة املوقعة
على اتفاق السالم ،وتتهم باالرتباط باملكون
العسكري.
وشكلت مواقف إبراهيم وميناوي الكثير من
عالمات االستفهام ،فالحكومة التي يتبنيان
مـطـلــب ح ـل ـهــا ،ه ـمــا ج ــزء مـنـهــا وم ـشــاركــان
بـقــوة فــي قــرارات ـهــا ويـتـقــاسـمــان إنـجــازاتـهــا
كما يتحمالن جزءًا من إخفاقاتها ،ولديهما
ح ـص ــص ف ــي الـ ـ ـ ـ ــوزارة ،ووظـ ــائـ ــف حـكــومـيــة
رفـيـعــة امل ـس ـتــوى .كـمــا يـفـتــرض حصولهما
ع ـ ـلـ ــى وظ ـ ـ ــائ ـ ـ ــف ع ـ ـلـ ــى م ـ ـس ـ ـتـ ــوى الـ ـجـ ـي ــش
السوداني والشرطة وجهاز املخابرات طبقًا

بدأ العسكر التمهيد
لالنقالب عبر خطوات عدة
في األسابيع األخيرة

التفاق السالم الــذي وقعاه مع الحكومة في
 3أكتوبر /تشرين األول  ،2020الــذي ّ
ينص
كذلك على دمج قــوات الحركات املسلحة في
الجيش السوداني ،وعلى تشكيل قوة أخرى
منفصلة قوامها  20ألف جندي من الحركات
امل ـس ـل ـحــة وال ـج ـي ــش الـ ـس ــودان ــي وال ـش ــرط ــة
والدعم السريع ،لحماية املدنيني في دارفور.
وانتهت هــذه الـقــوى إلــى رفــع املطالب ذاتها
الـتــي ي ــروج لـهــا الـعـسـكــر ،مــن حـيــث توسيع
قــاعــدة املـشــاركــة الـسـيــاسـيــة ،وات ـهــام أح ــزاب
ب ــاخ ـت ـط ــاف ال ـ ـقـ ــرار ال ـس ـي ــاس ــي وال ـت ـن ـف ـيــذي
ودع ــم العصيان فــي شــرق ال ـس ــودان .وفيما
أظ ـهــرت الــوقــائــع الـتــي راف ـقــت املــؤتـمــر الــذي
ع ـقــدتــه الـ ـق ــوى امل ـن ـش ـقــة ال ــدع ــم ال ـع ـل ـنــي من
الجيش لها ،جــاء االعتصام الــذي نفذته في
 16أكـتــوبــر الـحــالــي أم ــام الـقـصــر الــرئــاســي،
وتــوقـيــع «مـيـثــاق لـتــوافــق الــوطـنــي» ،ليعززا
ت ـق ــاط ــع األدوار م ــع امل ــؤس ـس ــة ال ـع ـس ـكــريــة،
خـصــوصــا بـعــدمــا رف ــع املـحـتـجــون ش ـعــارات
تطالب بتدخل العسكر وحل الحكومة ،قبل
أن ينسحب منه حزب البعث السوداني بعد
تسجيله مالحظات على ما يجري ،وهو ما
اسـتــدعــى ت ـحــرك أن ـصــار الـحـكــم املــدنــي بعد
اس ـت ـش ـعــار ال ـخ ـطــر م ــن مـخـطـطــات الـجـيــش.
وووجهت تظاهرات  21أكتوبر الحالي ،التي
جاءت تزامنًا مع مرور  57عامًا على نجاح
أول ثــورة شعبية فــي ال ـســودان أطــاحــت أول
ح ـكــم ع ـس ـكــري ،ه ــو ن ـظــام الــرئ ـيــس األس ـبــق
الفريق إبراهيم عبود ( ،)1964-1958رسالة
واضحة بحجم التمسك باستكمال املرحلة
االنتقالية ،بعدما خرج مئات آالف املواطنني
إل ــى ال ـش ــوارع فــي مختلف ال ــوالي ــات ،لكنها
دفعت العسكر لتسريع تنفيذ االنقالب.
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شرق
غرب
أمير قطر يفتتح أعمال
مجلس الشورى اليوم

ي ـف ـت ـتــح أمـ ـي ــر قـ ـط ــر ،ال ـش ـي ــخ تـمـيــم
بـ ـ ــن حـ ـم ــد آل ث ـ ــان ـ ــي (ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــورة)،
الـيــوم الـثــاثــاء ،أعـمــال أول مجلس
ش ـ ــورى مـنـتـخــب ف ــي الـ ـب ــاد ،عـلــى
أن يلقي كلمة فــي جلسة االفتتاح،
يـسـتـعــرض فـيـهــا س ـيــاســات ب ــاده
ال ــداخ ـل ـي ــة وال ـخ ــارج ـي ــة وب ــرن ــام ــج
ّ
ويضم
الحكومة في املرحلة املقبلة.
مـجـلــس ال ـش ــورى  30ع ـض ـوًا جــرى
ان ـت ـخ ــاب ـه ــم فـ ــي االق ـ ـ ـتـ ـ ــراع ال ـس ــري
املباشر مطلع الشهر الحاليّ ،
وعي
األم ـي ــر  15ع ـض ـوًا آخ ــري ــن .وي ــؤدي
أعـ ـض ــاء امل ـج ـلــس ق ـبــل مـبــاشــرتـهــم
أع ـمــال ـهــم ال ـي ـمــن ال ــدس ـت ــوري ــة فــي
الجلسة العلنية األول ــى للمجلس،
على أن ينتخب مجلس الشورى في
أول جلسة له برئاسة أكبر أعضائه
سنًا ،رئيسًا ونائبًا لرئيس املجلس.
(العربي الجديد)

لبنان :القضاء يدعم
البيطار
استمع مجلس القضاء األعـلــى في
ل ـب ـنــان ،أم ــس اإلث ـن ــن ،إل ــى املـحـقــق
ال ـعــدلــي ف ــي ان ـف ـجــار مــرفــأ ب ـيــروت،
ال ـقــاضــي طـ ــارق ال ـب ـي ـطــار ،وتـ ــداول
مـ ـع ــه فـ ــي آخـ ـ ــر امل ـ ـس ـ ـت ـ ـجـ ــدات ،وت ــم
الـتـشــديــد عـلــى الـعـمــل عـلــى إنـجــاز
ـت ممكن وفق
التحقيق بــأســرع وق ـ ٍ
ً
األص ــول الـقــانــونـيــة ،وذل ــك تــوصــا
إل ـ ـ ــى ت ـح ـق ـي ــق الـ ـ ـع ـ ــدال ـ ــة وتـ ـح ــدي ــد
املسؤوليات بحق املرتكبني.
(العربي الجديد)
استخبارات الجيش تطلب
االستماع إلى جعجع غدًا
ّادعـ ـ ـ ـ ـ ــى مـ ـ ـف ـ ــوض ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة لـ ــدى
امل ـح ـك ـم ــة ال ـع ـس ـك ــري ــة فـ ــي ل ـب ـن ــان،
الـ ـ ـق ـ ــاض ـ ــي فـ ـ ـ ـ ــادي عـ ـقـ ـيـ ـق ــي ،أمـ ــس
اإلث ـنــن ،عـلــى  68شخصًا بــأحــداث
الطيونة في بيروت ،التي وقعت في
 14أكـتــوبــر/تـشــريــن األول الحالي،
بـيـنـهــم  18م ــوق ــوف ــا .وق ـ ــال م ـصـ ٌ
ـدر
عـسـكــري مـتــابــع للملف إن غالبية
امل ــدع ــى عـلـيـهــم يـنـتـمــون إل ــى حــزب
«ال ـقــوات الـلـبـنــانـيــة» ،كـمــا أن هناك
موقوفني من «حــزب الله» و«حركة
ّ
أمـ ـ ـ ــل» ،وس ـ ــوري ـ ــن .وتـ ـب ــل ــغ رئ ـيــس
«الـقــوات» سمير جعجع (الصورة)
دعــوة للحضور إلــى وزارة الــدفــاع،
غ ـدًا األربـ ـع ــاء ،لـسـمــاع إف ــادت ــه أمــام
اسـتـخـبــارات الـجـيــش فــي القضية،
بصفته شاهدًا.
(العربي الجديد)

التحالف في اليمن:
مقتل  105حوثيين
أعلن التحالف العسكري في اليمن
ب ـق ـيــادة ال ـس ـعــوديــة ،أم ــس اإلث ـنــن،
مقتل  105حوثيني ،في غارات جوية،
خــال الساعات ال ــ 24املاضية ،على
منطقتني قــرب مدينة م ــأرب .وذكــر
التحالف ،فــي بيان ّنشرته وسائل
إع ــام رسـمـيــة ،أنــه نــفــذ « 88عملية
اسـتـهــداف» فــي منطقتي الـكـســارة،
على بعد نحو  30كيلومترًا شمالي
غرب مأرب ،والجوبة على بعد نحو
 50كيلومترًا جنوبي مأرب ،ما أدى
إلــى «تدمير  13آلية والقضاء على
 105عناصر إرهابية».
(فرانس برس)
مالي تطرد ممثل
منظمة أفريقية
أعلنت مالي ،أمس اإلثنني ،أن املمثل
ال ـخ ــاص لـلـمـجـمــوعــة االق ـت ـصــاديــة
لـ ـ ـ ــدول غـ ـ ــرب أف ــريـ ـقـ ـي ــا (إيـ ـ ـك ـ ــواس)
حميدو بولي ،أصبح «شخصًا غير
مــرغــوب فـيــه» ،بسبب «تصرفات ال
تتسق مــع مهامه» ،حسب مــا أورد
التلفزيون .وجاء في اإلعالن أن أمام
الــدبـلــومــاســي « 72ســاعــة مل ـغــادرة»
ال ـب ــاد .ول ــم ي ـحــدد اإلعـ ــان السبب
ال ــدقـ ـي ــق لـ ـلـ ـط ــرد ،ل ـك ـن ــه ي ــأت ــي فــي
وقــت يـتــزايــد الـضـغــط عـلــى الحكام
الـعـسـكــريــن ملــالــي إلعـ ــادة السلطة
إلى مدنيني منتخبني.
(فرانس برس)
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رصد

دعت مختلف القوى والمنظمات الدولية العسكر في السودان إلى
التراجع عن االنقالب الذي وقع أمس االثنين ،فيما تركزت الدعوات
العربية على ضرورة الحوار واإلفراج عن جميع المعتقلين ،يتقدمهم
رئيس الحكومة عبد اهلل حمدوك

«فرصة الستقرار أكبر» في السودان

ارتياح إسرائيلي لتحرك العسكر

السودان

كشفت التصريحات
اآلتية من إسرائيل
عن ارتياح تل أبيب
لالنقالب العسكري في
السودان ،خصوصًا
أن العسكر يعززون
التطبيع

تنديد دولي
باالنقالب

القدس المحتلة
نضال محمد وتد

تلوح بورقة
أميركا ّ
المساعدات

اتـفــق املجتمع الــدولــي عـلــى إدان ــة
االن ـقــاب العسكري فــي ال ـســودان،
أمـ ـ ـ ــس االثـ ـ ـ ـن ـ ـ ــن ،وبـ ـ ـ ـ ــدت م ــواقـ ـف ــه
مـتـنــاغـمــة م ــع ضـ ـ ــرورة الـ ـع ــودة إلـ ــى ال ـن ـظــام
الديمقراطي واستمرار عمل مجلس السيادة
في املرحلة االنتقالية ،خصوصًا العودة إلى
الوثيقة الدستورية املوقعة في أغسطس/آب
 2019بــن الـعـسـكــر واملــدن ـيــن .وج ــاء املــوقــف
األوضح من قبل الواليات املتحدة ،خصوصًا
أن االن ـقــاب أت ــى بـعــد ســاعــات مــن مباحثات
أجراها املبعوث األميركي الخاص إلى القرن
األفريقي جيفري فيلتمان ليل األح ــد ،للمرة
الثانية في غضون يومني ،مع رئيس مجلس
السيادة عبد الفتاح البرهان من أجل التوسط
ف ــي ح ــل األزم ـ ـ ــة ،ش ـم ـلــت ت ـقــدي ـمــه مـقـتــرحــات
زعـ ـ ــم ال ـع ـس ـك ــر أن ـ ـهـ ــم سـ ـي ــدرس ــونـ ـه ــا .وقـ ــال
فيلتمان إن واشـنـطــن «تشعر بقلق عميق»،
م ـش ـي ـرًا إل ــى أن االن ـق ــاب ال ـع ـس ـكــري سـيـهــدد
امل ـســاعــدات األمـيــركـيــة ل ـل ـســودان .مــن جانبه،
ذكـ ــر م ـك ـتــب ال ـ ـشـ ــؤون األف ــري ـق ـي ــة األم ـيــرك ـيــة
فــي تـغــريــدة عـلــى «تــوي ـتــر» أن «أي تغييرات
ف ــي ال ـح ـكــومــة االن ـت ـقــال ـيــة بــال ـقــوة سـتـعـ ّـرض
املساعدة األميركية للخطر» .وطالبت السفارة
األميركية في الخرطوم جميع األطــراف التي
تـعـطــل الـعـمـلـيــة االنـتـقــالـيــة ب ـق ـيــادة املــدنـيــن
ّ
التنحي .بدوره ،أعرب البيت األبيض عن
إلى
قلق أمـيــركــا الـبــالــغ إزاء الـتـقــاريــر عــن انقالب
عسكري في السودان ،داعيًا إلى اإلفــراج فورًا
عن املسؤولني املعتقلني.
أم ــا وزارة الـخــارجـيــة اإلثـيــوبـيــة ،فـقــد أعلنت
فــي بـيــان أنـهــا تتابع عــن كثب الـتـطــورات في
ال ـ ـسـ ــودان ،ودع ـ ــت إلـ ــى «اح ـ ـتـ ــرام الـتـطـلـعــات
السيادية لشعب السودان وعدم تدخل الجهات
الخارجية فــي الـشــؤون الداخلية لـلـســودان».
ّ
وفيما ذكــرت بأن «الحكومة اإلثيوبية لعبت
دورًا هــامــا فــي الـتــوســط بـنـجــاح فــي تشكيل
حكومة ائتالفية تتألف من عنصريها املدني
وال ـع ـس ـكــري ،واع ـت ـمــاد الــوثـيـقــة الــدسـتــوريــة
للفترة االنتقالية» ،دعت «جميع األطراف إلى
الـهــدوء ووقــف التصعيد في الـســودان ،وبذل
ك ــل ج ـهــد مـمـكــن م ــن أج ــل إن ـه ــاء ه ــذه األزم ــة
سلميًا» .وأض ــاف البيان« :وفــي هــذا الصدد،

ت ــؤي ــد ح ـكــومــة إث ـيــوب ـيــا بــال ـكــامــل اسـتـكـمــال
انـتـقــال ال ـســودان إلــى الديمقراطية ،واحـتــرام
الوثيقة الدستورية للفترة االنتقالية».
من جهته ،دعــا األمــن العام لألمم املتحدة
أنطونيو غوتيريس «قوات األمن إلى اإلفراج
الـفــوري عن الذين تـ ّـم اعتقالهم بشكل غير
قانوني أو وضعهم رهن اإلقامة الجبرية»،
مشيرًا إلى أنه «تقع على عاتق هذه القوات
مسؤولية ضمان أمــن وسالمة األشخاص
املحتجزين لديها» .وحث «جميع األطراف
على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس،
والعودة فورًا إلى الحوار واملشاركة بحسن
نية الستعادة النظام الــدسـتــوري» .وشـ ّـدد
ع ـلــى وجـ ــوب «االح ـ ـتـ ــرام ال ـكــامــل لـلـمـيـثــاق
ال ــدس ـت ــوري لـحـمــايــة االن ـت ـق ــال الـسـيــاســي،
الذي تم تحقيقه بشق األنفس في السودان».
وتــابــع« :األم ــم املـتـحــدة سـتــواصــل الــوقــوف
إلى جانب الشعب السوداني».
بـ ـ ـ ــدوره ،أبـ ـ ــدى رئـ ـي ــس ب ـع ـثــة األمـ ـ ــم امل ـت ـحــدة
املـمـثــل ال ـخــاص لــأمــن ال ـعــام لــأمــم املتحدة
فـ ــي ال ـ ـ ـسـ ـ ــودان ف ــول ـك ــر ب ـي ــرت ــس ق ـل ـق ــه «إزاء
الـ ـتـ ـق ــاري ــر ال ـ ـتـ ــي تـ ـتـ ـح ــدث ع ـ ــن انـ ـ ـق ـ ــاب فــي
السودان ومحاوالت تقويض عملية االنتقال
ال ـس ـيــاســي» .وط ــال ــب ف ــي ب ـيــان «قـ ــوات األم ــن
ُ
ب ــاإلف ــراج ال ـف ــوري عــن أول ـئــك الــذيــن اعــتـقـلــوا
بشكل غير قــانــونــي أو وضـعــوا رهــن اإلقــامــة
الـجـبــريــة» ،مـعـتـبـرًا أن ــه «يـتـعــن أن تـعــود كل
األطـ ــراف عـلــى ال ـفــور إل ــى ال ـح ــوار واملـشــاركــة
بحسن نية في استعادة النظام الدستوري».
ولــم يبد موقف االتحاد األوروبــي مغايرًا ،إذ
قــالــت املـتـحــدثــة بــاســم املـفــوضـيــة األوروب ـي ــة
نبيلة مصرالي لصحافيني« :يشعر االتحاد
األوروبي بقلق بالغ حيال التقارير عن وضع
رئيس ال ــوزراء حمدوك قيد اإلقامة الجبرية،
واع ـت ـق ــال ع ــدد م ــن أع ـض ــاء ال ـق ـي ــادة املــدن ـيــة،
وندعو إلى اإلفراج سريعًا عنهم».
أما مفوض السياسة الخارجية واألمنية في
االتحاد األوروب ــي جوزيب بوريل فاعتبر أن
الجيش السوداني «خان التطلعات املشروعة
للسالم والعدل والتنمية» ،داعيًا إلى اإلفراج
عن جميع املعتقلني وإعادة العملية االنتقالية
إل ــى مـســارهــا .وفـيـمــا دان الــرئـيــس الفرنسي

دعت قطر إلعادة
العملية السياسية إلى
المسار الصحيح
دعت إثيوبيا جميع
األطراف إلى الهدوء
ووقف التصعيد

إيـ ـم ــان ــوي ــل مـ ــاكـ ــرون مـ ــا ح ـص ــل مـ ـع ـ ّـبـ ـرًا عــن
مساندته الحكومة االنـتـقــالـيــة ،دعــا لــإفــراج
فــورًا عــن رئيس ال ــوزراء الـســودانــي .بــدورهــا،
نـ ـ ــددت أمل ــانـ ـي ــا ب ــاالنـ ـق ــاب ف ــي بـ ـي ــان ل ــوزي ــر
الخارجية هايكو ماس ،الذي ّ
شدد على «إنهاء
م ـحــاولــة اإلط ــاح ــة بــالـحـكــومــة ع ـلــى ال ـف ــور».
ووصفت الخارجية األنـبــاء بأنها «محزنة»،
داعـيــة «كــل الــذيــن يتحملون مسؤولية األمــن
وال ـن ـظــام ف ــي الـ ـس ــودان إل ــى مــواص ـلــة عملية
االنـتـقــال السياسي السلمي فــي الـبــاد نحو
الديمقراطية» .من جهتها ،وصفت الخارجية
الــروس ـيــة األح ـ ــداث ال ـتــي يـشـهــدهــا ال ـس ــودان
بأنها «دليل على أزمة حادة ناجمة عن اتباع
س ـيــاســة فــاش ـلــة ع ـلــى م ــدى ع ــام ــن» ،وأك ــدت
ثقتها بقدرة شعب السودان على حل املشاكل
الداخلية بنفسه ،وفقًا ملا نقلته وكالة «روسيا
اليوم» .أما املتحدث باسم الخارجية الصينية
وانغ وين فأشار إلى أن بكني تريد من جميع
األط ـ ــراف ف ــي الـ ـس ــودان «ح ــل خــافــات ـهــم من
خــال ال ـحــوار ،مــن أجــل الـحـفــاظ على السالم
واالسـتـقــرار في الـبــاد» ،مشيرًا إلــى أن بالده
س ـ ــوف تـ ــواصـ ــل م ـت ــاب ـع ــة االض ـ ـطـ ــرابـ ــات فــي
السودان عن كثب ،و«اتخاذ اإلجراءات الالزمة
لضمان سالمة املؤسسات واألفراد الصينيني
هناك».
عربيًا ،بــدت املــواقــف فــي معظمها فضفاضة
ال تسمي ما حصل باالنقالب ،خصوصًا في
ما يتعلق بإدانة العسكر ،مركزة على ضرورة

دعوات دولية للحفاظ على تطلعات الشعب السوداني (فرانس برس)

ال ـح ــوار واس ـت ـع ــادة الـعـمـلـيــة الـسـيــاسـيــة في
أقرب فرصة .وأصدرت جامعة الدول العربية
بيانًا عـ ّـبــرت فيه عــن «الـقـلــق العميق» حيال
ّ
التطورات .وحث األمني العام للجامعة أحمد
أبو الغيط كافة األطراف على «االلتزام الكامل»
بالوثيقة الدستورية املوقعة فــي أغسطس/
آب  ،2019وال ـتــي تـهــدف إل ــى تمهيد الطريق
لــان ـت ـقــال إلـ ــى ال ـح ـكــم امل ــدن ــي واالن ـت ـخــاب ــات
ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة ب ـع ــد اإلط ـ ــاح ـ ــة ب ـن ـظ ــام عـمــر
الـبـشـيــر .وق ــال أب ــو الـغـيــط «ال تــوجــد مشاكل
ال يمكن حلها من دون ح ــوار» .وأضــاف «من
امل ـهــم اح ـت ــرام جـمـيــع الـ ـق ــرارات واالت ـفــاق ـيــات
التي تــم إقــرارهــا ،واالمـتـنــاع عــن أي إج ــراءات
من شأنها تعطيل الفترة االنتقالية وزعزعة
االسـ ـتـ ـق ــرار ف ــي ال ـ ـ ـسـ ـ ــودان» .ب ـ ــدوره ـ ــا ،دع ــت
وزارة الخارجية السعودية إلــى التهدئة في
الـ ـس ــودان وعـ ــدم ال ـت ـص ـع ـيــد ،وال ـح ـف ــاظ على
امل ـك ـت ـس ـبــات ال ـس ـيــاس ـيــة واالق ـت ـص ــادي ــة .كما
أوض ـح ــت ال ـ ـ ـ ــوزارة ،ف ــي ب ـي ــان ن ـشــرتــه وكــالــة
األنـبــاء السعودية (واس) ،أن الــريــاض تتابع
بـقـلــق واه ـت ـم ــام ب ــال ــغ األحـ ـ ــداث ال ـج ــاري ــة في
ال ـ ـسـ ــودان ،داع ـي ــة إل ــى أه ـم ـيــة ض ـبــط الـنـفــس
والتهدئة .وأكدت استمرار وقوفها إلى جانب
الـشـعــب ال ـس ــودان ــي ،ودع ـم ـهــا لـكــل مــا يحقق
األمن واالستقرار والنماء واالزدهار للسودان
وشـعـبــه .كــذلــك دعــت مـســؤولــة فــي الخارجية
اإلماراتية عبر تويتر إلى االستقرار وتجنب
الـتـصـعـيــد .أم ــا ال ـخــارج ـيــة الـقـطــريــة فــأبــدت،
فـ ــي بـ ـي ــان أص ـ ــدرت ـ ــه ،عـ ــن ت ـط ـل ـع ـهــا «إلع ـ ــادة
ال ـع ـم ـل ـيــة ال ـس ـيــاس ـيــة إلـ ــى املـ ـس ــار الـصـحـيــح
تحقيقًا لتطلعات الشعب السوداني» .ودعت
«األطـ ـ ــراف ال ـس ــودان ـي ــة إل ــى تـغـلـيــب الـحـكـمــة
والعمل ملصلحة الشعب السوداني الشقيق،
والعمل على احتواء املوقف وعدم التصعيد».

ودعــت الـجــزائــر األط ــراف املدنية والعسكرية
فــي ال ـســودان إلــى انـتـهــاج ال ـحــوار واالحـتـكــام
إلى الوثيقة الدستورية واتفاق جوبا للسالم
م ــن أجـ ــل ح ــل األزم ـ ـ ــة ال ــراهـ ـن ــة .وأف ـ ـ ــاد ب ـيــان
للخارجية الجزائرية بأن «الجزائر تعرب عن
بــالــغ قلقها حـيــال ال ـت ـطــورات الـتــي تشهدها
األوضاع في السودان ،وتؤكد ضرورة التحلي
ب ــروح املسؤولية وضـبــط الـنـفــس ،واالمـتـنــاع
عن أي أعمال من شأنها تضييع املكتسبات
التي حققتها العملية االنتقالية في هذا البلد
الشقيق ،أو املساس بأمن وسالمة املواطنني».
وأض ــاف الـبـيــان« :كـمــا تــدعــو الـجــزائــر جميع
األطــراف املدنية والعسكرية في السودان إلى
االحـتـكــام إل ــى ال ـح ــوار ،مــن أج ــل حــل املشاكل
وم ــواج ـه ــة ال ـت ـحــديــات األم ـن ـيــة والـسـيــاسـيــة
التي تواجه البالد في هذه املرحلة الهامة من
تاريخها املعاصر» .وأشــار إلــى أن ذلــك يأتي
«استنادًا إلى املرجعيات املتفق عليها ضمن
الوثيقة الدستورية ،وكذا اتفاق جوبا للسالم،
ب ـم ــا ي ـض ـمــن ت ـح ـق ـيــق ال ـت ـط ـل ـعــات امل ـش ــروع ــة
للشعب السوداني الشقيق».
وأعربت الخارجية التركية عن قلقها العميق
إزاء األنباء الواردة من الخرطوم ،مؤكدة في
بـيــانـهــا «تطلعاتها الـكـبـيــرة حـيــال تمسك
جميع األط ــراف فــي ال ـســودان بــااللـتــزامــات
ال ـ ـ ـ ــواردة ف ــي اإلع ـ ـ ــان ال ــدسـ ـت ــوري وب ـع ــدم
تعطيل املرحلة االنتقالية» .وأبــدت منظمة
التعاون اإلسالمي قلقها إزاء االنقالب في
ال ـس ــودان ،وحـثــت ال ـقــادة الـســودانـيــن على
ُ
«االل ـت ــزام بالوثيقة الــدسـتــوريــة وم ــا اتـفــق
عليه خالل املرحلة االنتقالية» .ودعا رئيس
مـفــوضـيــة االت ـح ــاد األفــري ـقــي مــوســى فكي
محمد إلى إطالق سراح القادة السياسيني
ف ــي ال ـ ـسـ ــودان واح ـ ـتـ ــرام ح ـق ــوق اإلنـ ـس ــان،

تقرير

القاهرة ـ العربي الجديد

لــم يـخــرج املــوقــف املـصــري مــن الـتـطــورات في
السودان ،أمس اإلثنني ،عن املتوقع ،بعد اكتفاء
ب ـيــان صـ ــادر ع ــن وزارة ال ـخــارج ـيــة املـصــريــة
بالحديث عن «أهمية تحقيق االستقرار واألمن
غير
ّللشعب السوداني والحفاظ على مقدراته»ً .
أن هذا املوقف العام ،الذي تال أحداثًا مفصلية
تـمـثـلــت بــان ـقــاب عـسـكــري واح ـت ـجــاز رئـيــس
الوزراء عبد الله حمدوك ،قبل إعالن حل مجلس
السيادة والحكومة ،يعتبر امـتــدادًا ونتيجة
طبيعية لحالة من عدم االرتياح املصري تجاه
رئيس الوزراء السوداني ،والرغبة في إفشاله
وإقصائه.
وقــالــت الـخــارجـيــة املـصــريــة فــي ب ـيــان ،أمــس،
تعليقًا عـلــى األحـ ــداث فــي ال ـس ــودان« :تتابع
جمهورية مصر العربية عن كثب التطورات
األخـ ـي ــرة ف ــي ج ـم ـهــوريــة الـ ـس ــودان الـشـقـيــق،
ً
مؤكدة على أهمية تحقيق االستقرار واألمن
للشعب ال ـســودانــي وال ـح ـفــاظ عـلــى مـقــدراتــه
والتعامل مع التحديات الراهنة بالشكل الذي
ً
يضمن ســامــة هــذا البلد الشقيق ،ومــؤكــدة
كذلك أن أمن واستقرار السودان جزء ال يتجزأ
من أمن واستقرار مصر واملنطقة» .وتابعت:
«كـمــا تــدعــو مصر كــافــة األط ــراف السودانية
الشقيقة ،في إطار املسؤولية وضبط النفس،
لتغليب املـصـلـحــة الـعـلـيــا لـلــوطــن والـتــوافــق
الــوطـنــي» .فــي الـسـيــاق ،قــال مـصــدر سياسي
م ـصــري وآخ ــر دب ـلــومــاســي ،وه ـمــا م ـصــدران
مـطـلـعــان ،ل ــ«ال ـعــربــي ال ـج ــدي ــد» ،إن الــرئـيــس

املصري عبد الفتاح السيسي ،وساعده األيمن
رئيس املخابرات العامة اللواء عباس كامل،
أك ــدا فــي مناسبات سابقة خــال اجتماعات
مع املسؤولني السودانيني والعرب والتابعني
لدولة االحتالل اإلسرائيلي ،عدم ترحيبهما
باستمرار حمدوك رئيسًا للوزراء .وأوضحت
املصادر أن ذلك ،ليس فقط بسبب رغبة مصر
ف ــي ال ـت ـعــامــل م ــع املـ ـك ــون ال ـع ـس ـكــري وحـ ــده،
وت ـحــدي ـدًا م ــع رئ ـيــس مـجـلــس ال ـس ـيــادة عبد
الفتاح البرهان ونائبه محمد حـمــدان دقلو
(ح ـم ـيــدتــي) ،الـلــذيــن تجمعهما عــاقــة قوية
بالسيسي ،ولكن أيضًا بسبب رؤية مستقرة
ب ــأن ح ـمــدوك م ـقـ ّـرب مــن ال ـعــواصــم الـغــربـيــة،
ول ــه أج ـنــدة تـسـمــح بــوصــول ق ــوى سياسية

ً
ال ترحب بها القاهرة إلــى الحكم ،فضال عن
وقوفه عائقًا أمام بعض املخططات التي حاول
النظام املصري اإلسراع في تنفيذها مع املكون
العسكري السوداني.
عـلــى رأس ه ــذه املـخـطـطــات امل ـضــي قــدمــا في
التطبيع مــع دول ــة االح ـت ــال ،وه ــو مــوضــوع

السيسي وكامل أكدا
سابقًا عدم ترحيبهما
باستمرار حمدوك

تبدي مصر حالة من عدم االرتياح تجاه حمدوك (فرانس برس)

البرهان يميل أكثر من
حمدوك لتعزيز العالقات
مع إسرائيل
رافيد :حميدتي يتعاون
مع الموساد ويعمل
معه عالنية

شرق
غرب
ّ
توغل لالحتالل في غزة
توغلت آليات عسكرية إسرائيلية،
أمـ ـ ــس اإلثـ ـ ـن ـ ــن ،ملـ ـس ــاف ــة مـ ـح ــدودة
ش ـ ــرق ـ ــي مـ ـح ــافـ ـظ ــة خـ ـ ـ ــان يـ ــونـ ــس،
جـنــوبــي قـطــاع غ ــزة .وذك ــرت وكــالــة
ً
األنـ ـب ــاء الـفـلـسـطـيـنـيــة «وفـ ـ ــا» نـقــا
ع ــن ش ـه ــود ع ـي ــان ،أن س ـبــع آل ـيــات
عسكرية إسرائيلية توغلت بشكل
مـ ـ ـح ـ ــدود شـ ــرقـ ــي ب ـ ـلـ ــدة الـ ـفـ ـخ ــاري
وشرعت بأعمال تسوية وتجريف
قـ ــرب ال ـس ـي ــاج األمـ ـن ــي .وفـ ــي بـيـتــا،
جنوبي نابلس ،في الضفة الغربية
امل ـح ـت ـلــة ،اع ـت ـق ـلــت ق ـ ــوات االح ـت ــال
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،ث ــاث ــة فـلـسـطـيـنـيــن.
كما اعتقلت ثالثة آخرين من بلدة
سـلــوان ،وشــابــا مــن مدينة الخليل.
واق ـ ـت ـ ـحـ ــم مـ ـسـ ـت ــوطـ ـن ــون امل ـس ـج ــد
األقصى بحماية شرطة االحتالل.
(قنا)
وزير الخارجية اليمني
في عدن بعد  8أشهر
من الغياب

وصل وزير الخارجية اليمني أحمد
عــوض بــن مـبــارك (ال ـص ــورة) ،أمس
اإلثنني ،إلى العاصمة املؤقتة عدن،
للمرة األولــى منذ  8أشهر .وكشف
مسؤول بــوزارة الخارجية اليمنية
أن «بــن مـبــارك وصــل إلــى عــدن بعد
إج ـ ـ ــراء زيـ ـ ـ ــارات ن ــاج ـح ــة ل ـع ــدد مــن
العواصم العربية واألجنبية ،وذلك
لـلـمــرة األولـ ــى مـنــذ فـبــرايــر/شـبــاط
املاضي».
(األناضول)

سورية :استهداف الروس
جنوبًا والمعارضة شماًال
ُجرح عناصر من الشرطة العسكرية
ال ـ ــروسـ ـ ـي ـ ــة ،أم ـ ـ ــس اإلث ـ ـ ـنـ ـ ــن ،ج ـ ــراء
اس ـت ـهــداف عــربـتـهــم بـعـبــوة ناسفة
ع ـل ــى الـ ـط ــري ــق الـ ــدولـ ــي «دم ـ ـشـ ــق -
عـ ـ ـ ّـمـ ـ ــان» ،بـ ــن بـ ـل ــدت ــي ص ـ ـيـ ــدا وأم
املـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــاذن ،ش ـ ــرق ـ ــي درع ـ ـ ـ ـ ـ ــا .وأف ـ ـ ـ ــاد
املــرصــد ال ـس ــوري لـحـقــوق اإلن ـســان
بـ ــأن ال ـ ـقـ ــوات ال ــروسـ ـي ــة اس ـت ـن ـفــرت
فـ ــي املـ ـنـ ـطـ ـق ــة ،ف ـي ـم ــا لـ ــم ت ـع ـل ــن أي
ج ـه ــة م ـســؤول ـي ـت ـهــا ع ــن الـتـفـجـيــر.
وف ــي ال ـع ــدوان ـي ــة ،ف ــي نــاح ـيــة رأس
ال ـعــن ،شـمــالــي مـحــافـظــة الحسكة،
ّ
مسيرة مجهولة موقعًا
استهدفت
ض ـم ــن م ـن ــاط ــق س ـي ـط ـ ُـرة «ال ـج ـيــش
الــوط ـنــي ال ـ ـسـ ــوري» ،فــق ـتــل عنصر
على األقل ُ
وجرح آخرون.
(العربي الجديد)
الماليون يجددون
تمسكهم باتفاق الجزائر
2015

خالل وقفة احتجاجية في الخرطوم ضد لقاء البرهان ونتنياهو ،فبراير ( 2020محمود حجاج /األناضول)

متابعة

ّ
يحذر دول الجوار
وزير دفاع «طالبان»

ثالثة ملفات جعلت حمدوك غير مرحب به مصريًا
نــوقــش صــراحــة خ ــال زيـ ــارة رئ ـيــس الـ ــوزراء
اإلسرائيلي نفتالي بينت في سبتمبر /أيلول
امل ــاض ــي إل ــى ش ــرم ال ـش ـيــخ ول ـقــائــه السيسي
هـنــاك ،حيث تـطــرق مــع الرئيس املـصــري إلى
حرصهما على تطوير عــاقــات إســرائـيــل مع
ال ـ ـسـ ــودان ،ك ـج ــزء م ــن امل ـش ـهــد ال ـجــديــد امل ــراد
لـلـشــرق األوسـ ــط ،وإجـ ــراء ات ـص ــاالت متقدمة
ع ـلــى م ـس ـتــويــات ع ـس ـكــريــة واس ـت ـخ ـبــارات ـيــة
واق ـت ـصــاديــة ،بـمـبــاركــة مــن امل ـكــون العسكري
في السلطة ،على أن يتوازى ذلك مع وساطة
مـنـتـجــة يـبــذلـهــا بـيـنــت لـلـتـقــريــب ب ــن دولـتــي
مصب النيل (مصر والسودان) وإثيوبيا في
ّ
قضية سد النهضة .إال أن حمدوك كــان يقف
ً
ً
حائال دون املضي قدمًا في هــذا املسار ،تــارة
باالعتراض الصريح على التطبيع من خالل
الوزراء املقربني منه ،وتارة أخرى بالدعوة إلى
إرجاء اتخاذ مثل تلك املواقف ،ملا بعد انتخاب
السلطة التشريعية .مع العلم أن حمدوك ناقض
ت ـصــري ـحــات ســاب ـقــة ل ــه ب ـشــأن ض ـ ــرورة قـيــام
حكومة منتخبة قبل النظر بقضية التطبيع،
ب ـتــوق ـيــع ح ـكــوم ـتــه ع ـل ــى «ات ـ ـفـ ــاق أبـ ــراهـ ــام»
لـلـتـطـبـيــع ف ــي ي ـنــايــر /ك ــان ــون ال ـثــانــي .2021
وأوض ــح امل ـصــدران أن املـلــف اآلخــر الــذي أثــار
حفيظة املخابرات املصرية ضد حمدوك هو
سد النهضة ،فمن البداية كان واضحًا اتجاهه
لـلـفـصــل ب ــن املــوق ـفــن امل ـص ــري وال ـس ــودان ــي،
ً
بحيث يتم ضمان مصالح الخرطوم أوال ،وفق
مطالبات واضحة لم تكن ترفضها إثيوبيا في
مرحلة ما قبل بدء امللء األول في يوليو /تموز
 .2020وبالتالي ،عملت مصر جاهدة على دعم

وشـ ـ ّـدد عـلــى وج ــوب اسـتـئـنــاف املـحــادثــات
ب ــن ال ـج ـيــش وال ـج ـن ــاح امل ــدن ــي لـلـحـكــومــة
االنتقالية.
مــن جهتها ،أعــربــت منظمة «هيومن رايتس
ووتـ ــش» ع ــن رفـضـهــا «االنـ ـق ــاب الـعـسـكــري»
فــي ال ـس ــودان ،قــائـلــة إن ــه «يـمـثــل ضــربــة قوية
آلمـ ـ ــال الـ ـس ــودانـ ـي ــن» .ون ـق ـل ــت امل ـن ـظ ـم ــة عــن
باحثها فــي ال ـســودان محمد عثمان قــولــه إن
«استيالء الجيش على السلطة في السودان
يوجه ضربة كبيرة لآلمال في أن يكون لدى
ال ـس ــودان ـي ــن م ــن م ـخ ـت ـلــف م ـن ــاح ــي ال ـح ـيــاة
ً
إمكانية االنتقال إلى بلد أكثر عدال واحترامًا
للحقوق» .وأضاف أنه «مع خروج املتظاهرين
املــؤيــديــن لـلــديـمـقــراطـيــة إل ــى ال ـش ــوارع ،يجب
على قــوات األمــن حماية حقهم األســاســي في
االح ـت ـج ــاج واالم ـت ـن ــاع ع ــن اس ـت ـخ ــدام ال ـقــوة
املميتة ،كما حدث في كثير من األحيان ،للرد»
على االحتجاجات .وقال« :يجب على املجتمع
الــدولــي الـضـغــط مــن أج ــل ال ـعــودة إل ــى مسار
االن ـت ـقــال إل ــى الـحـكــم امل ــدن ــي» .ب ـ ــدوره ،ناشد
املـجـلــس الـنــرويـجــي لــاجـئــن ق ــادة ال ـســودان
ح ـمــايــة املــدن ـيــن وس ــط االنـ ـق ــاب الـعـسـكــري
عـلــى الـسـلـطــة فــي ال ـب ــاد ،مـطــالـبــا بــالــوصــول
ال ـح ــر ل ـل ـم ـســاعــدات اإلن ـس ــان ـي ــة إلـ ــى املــايــن
الــذيــن ف ــروا مــن وي ــات الـحــرب خــال األع ــوام
املاضية .واعتبر مدير املجلس فــي الـســودان
ويــل كــارتــر ،أن تغيير القيادة السياسية في
ال ـســودان ال ينبغي إلـغــاء تعهدات السلطات
السابقة بضمان مساعدة املنظمات اإلنسانية
 13م ـل ـيــون ش ـخــص ف ــي ح ــاج ــة ش ــدي ــدة إلــى
املساعدات عبر أنحاء الـســودان ،ويشمل ذلك
ماليني النازحني السودانيني.
(العربي الجديد ،األناضول ،أسوشييتد برس،
فرانس برس ،رويترز)

عكست امل ــواق ــف ال ـص ــادرة فــي إســرائـيــل،
أمس اإلثنني ،ارتياحًا لالنقالب الذي قاده
الـعـسـكــر ،بــرئــاســة عـبــد الـفـتــاح الـبــرهــان،
على الشركاء املدنيني في الحكم ،والــذي
شـمــل ح ــل الـحـكــومــة ومـجـلــس ال ـس ـيــادة،
إلــى جانب إعــان حالة ال ـطــوارئ .ويأتي
االرتـ ـ ـي ـ ــاح اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ف ــي ظ ــل ت ـنــامــي
التطبيع بني املكون العسكري واملسؤولني
اإلسرائيليني ،خصوصًا منذ بــدأت أولى
مـحـطــات انـكـشــاف هــذا املـســار عــام 2020
باللقاء العلني الذي جمع البرهان برئيس
ال ـ ـ ـ ــوزراء اإلس ــرائ ـي ـل ــي ح ـي ـن ـهــا بـنـيــامــن
نتنياهو ،في مدينة عنتيبي األوغندية،
وتحديدًا في  3فبراير/شباط  ،2020قبل
توقيع الحكومة االنتقالية على «اتـفــاق
أبــراهــام» لتطبيع العالقات مع إسرائيل
خ ـ ــال زيـ ـ ـ ـ ــارة أجـ ـ ــراهـ ـ ــا وزيـ ـ ـ ــر الـ ـخ ــزان ــة
األمـيــركــي حينها ستيفن مـنــوشــن ،إلى
السودان في  6يناير/كانون الثاني ،2021
ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن إع ــان ـه ــا ســاب ـقــا أن أمــر
الـعــاقــات مــع إســرائـيــل هــو شــأن يتعدى
اخـتـصــاصــات الـحـكــومــة االنـتـقــالـيــة ذات
التفويض املحدود ،ويجب أن ينظر فيها
الجهاز التشريعي واملؤتمر الدستوري.
وأفادت صحيفة «يسرائيل هيوم» ،أمس
اإلث ـن ــن ،ب ــأن م ـصــدرًا إســرائـيـلـيــا مطلعًا
عـ ـل ــى مـ ــا يـ ـح ــدث فـ ــي الـ ـ ـس ـ ــودان ،ان ـت ـقــد
موقف املوفد األميركي إلى منطقة القرن
األفريقي جيفري فيلتمان ،الذي اعتبر في
تغريدة له أمس أن االنقالب في السودان
ً
مقبوال ،ومن شأنه ّ
املس باملساعدات
ليس
األميركية للسودان .وأوضحت الصحيفة
أن املصدر اإلسرائيلي الذي لم ّ
تسمه ،قال
إنــه في ظل الوضع السائد في السودان،

ي ـجــدر بــالــواليــات امل ـت ـحــدة دع ــم الجيش
وقـ ــائـ ــده ع ـب ــد ال ـف ـت ــاح الـ ـب ــره ــان ،ول ـيــس
رئيس الحكومة املدنية عبد الله حمدوك.
وبحسب ما نقلت الصحيفة اإلسرائيلية
عن املصدر نفسه ،فإن االنقالب الذي نفذه
البرهان «كان حتميًا ،وال يمكن تفاديه»،
إذ إن رئيس الحكومة من جهة ،ورئيس
مجلس السيادة من جهة ثانية« ،يدفعان
باتجاهني متناقضني ،وكــان واضـحــا أن
األمر سيصل إلى مرحلة حسم» .وأضاف
املصدر اإلسرائيلي أنه «على الرغم من أن
الرجلني يدركان ضرورة تعزيز السودان
لعالقاته مع الغرب ،إال أن الوضع السائد
يعيد إلى األذهــان وضع مصر مع نهاية
ع ـهــد الــرئ ـيــس امل ـص ــري امل ـخ ـلــوع محمد
ح ـس ـنــي مـ ـب ــارك ،ف ــال ــدول ــة (ال ـس ــودان ـي ــة)
ليست ديمقراطية ،واعتادت حكم فرد ملدة
ثالثني عامًا بقيادة عمر البشير» ،مشيرًا
إلى أن «التطلعات األميركية للديمقراطية
م ـف ـه ــوم ــة ،ل ـك ــن م ــن ب ــن ال ــزع ـي ـم ــن ،ف ــإن
البرهان هو من يميل أكثر من حمدوك إلى
تعزيز العالقات مع الواليات املتحدة ومع
إسرائيل» .وبحسب املصدر اإلسرائيلي،
«بما أن الجيش في السودان هو األقوى
فــي الــدولــة ،والـبــرهــان هــو الـقــائــد األعلى
ل ـل ـج ـي ــش ،ف ـ ــإن الـ ـتـ ـط ــورات الـ ـت ــي وق ـعــت
تعطي فرصًا الستقرار أكبر في السودان،
وهو استقرار ضــروري للمنطقة ،وأيضًا
لـتـعــزيــز ال ـعــاقــات مــع ال ــوالي ــات املـتـحــدة
والغرب وإسرائيل على وجه التحديد».
ولـ ـفـ ـت ــت «يـ ـس ــرائـ ـي ــل ه ـ ـيـ ــوم» فـ ــي ه ــذا
الـ ـسـ ـي ــاق ،إلـ ــى أنـ ــه ع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن أن
الـ ـس ــودان ه ــو واحـ ــد م ــن ال ـ ــدول األرب ــع
الـتــي انـضـمــت التـفــاقـيــات التطبيع مع
دول ــة االح ـت ــال ،امل ـعــروفــة «بــاتـفــاقـيــات
أبراهام» ،إال أنه لم يقم بخطوات فعلية
فــي هــذا اإلط ــار ،ولــم يفتتح ممثلية له

ف ــي إس ــرائ ـي ــل ،وأحـ ــد أس ـب ــاب ذل ــك هو
معارضة حمدوك للتطبيع مع إسرائيل.
ف ــي اإلط ـ ـ ــار ذات ـ ـ ــه ،ن ـق ـلــت ال ـص ـح ـي ـفــة عــن
وزير االستخبارات اإلسرائيلية السابق،
إيـلــي كــوهــن ،وال ــذي أدار االت ـصــاالت مع
الـ ـس ــودان ،قــولــه إن «الـ ـس ــودان بـلــد كبير
وفي موقع استراتيجي ،واستقراره مهم
للحفاظ على األم ــن اإلقـلـيـمــي» ،مضيفًا:
«يمكن التقدير بأن رغبة السودان باملضي
قدمًا فــي الـعــاقــات مــع الــواليــات املتحدة
والغرب ،بما في ذلك إسرائيل ،ستستمر
ألن ه ــذه مـصـلـحــة ســودان ـيــة صــرفــة ،من
أج ــل تـطــويــر اقـتـصــاد ال ـبــاد واملـحــافـظــة
على االستقرار فيها ،ومنع تسلل ودخول
جهات وعناصر إسالمية متطرفة».
مـ ــن ج ـه ـت ــه ،ل ـف ــت امل ـ ــراس ـ ــل ال ـس ـيــاســي
ملوقع «وااله» اإلسرائيلي ،بــراك رافيد،
فــي مقابلة مــع إذاع ــة «أف أم  »103في
تل أبيب أمــس ،إلــى أن «إسرائيل كانت
تلعب دورًا مكثفًا في السودان في العام
األخير ،وحتى في األسابيع األخيرة»،
وأن هـ ـن ــاك «نـ ـش ــاط ــا ك ـب ـي ـرًا مـ ــن جـهــة
ال ـ ـسـ ــودان أيـ ـض ــا ،ي ـش ـمــل ح ـتــى ت ـعــاون
مساعد عبد الفتاح البرهان مع املوساد
اإلسرائيلي علنًا» ،في إشارة إلى النائب
األول لــرئـيــس مـجـلــس ال ـس ـيــادة (ال ــذي
ُحل أمس) محمد حمدان دقلو املعروف
بـ«حميدتي» .وقال رافيد إنه خالل زيارة
قام بها إلى الواليات املتحدة قبل نحو
 10أي ــام ،ضـمــن زي ــارة وزي ــر الخارجية
اإلســرائـيـلــي يئير لبيد ألمـيــركــا ،سمع
من مسؤول أميركي مطلع على النشاط
اإلســرائـيـلــي فــي ال ـس ــودان ،أن الــواليــات
امل ـت ـحــدة غـيــر راض ـيــة عــن ه ــذا ال ـحــراك.
وبحسبه ،فــإن «إسرائيل تدعم الجناح
العسكري في مجلس السيادة ،ولعبت
دورًا فــي الـتــوتــر بــن جـنــاحــي الـبــرهــان
وح ـ ـمـ ــدوك» .ورأى راف ـي ــد أن ــه «يـنـبـغــي
فحص ما يحدث هناك ،فإسرائيل كانت
فــاع ـلــة ب ـمــا ي ـح ــدث ف ــي ال ـ ـسـ ــودان عـبــر
املوساد ومجلس األمن القومي ووزارة
الـخــارجـيــة ،وتـقــف بــوضــوح إلــى جانب
ال ـع ـس ـكــر» ،م ـش ـي ـرًا إل ــى أن «ح ـم ـيــدتــي،
ي ـ ـت ـ ـعـ ــاون م ـ ــع املـ ـ ــوسـ ـ ــاد ويـ ـعـ ـم ــل م ـعــه
عالنية» .ولفت رافيد إلــى أن «األحــداث
الجارية في السودان ،تثير السؤال حول
ما الذي قامت به إسرائيل في األسابيع
األخـ ـي ــرة ف ــي هـ ــذا ال ـب ـل ــد ،ودورهـ ـ ـ ــا فــي
السياسة الداخلية في السودان أخيرًا،
وكذلك دورها في االنقالب».
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سيطرة املكون العسكري على امللف ،من خالل
ضــخ املـســاعــدات املالية واإلنـســانـيــة وربطها
بدعم املوقف املصري.
وقــال املـصــدر الدبلوماسي إنــه خــال زيــارات
عباس كامل ومساعديه إلى الخرطوم ،العام
املــاضــي ،أبلغهم أعـضــاء عسكريون بمجلس
السيادة بعدم رضاهم عن إدارة حمدوك للملف،
لكنهم في الوقت ذاته ،وفي ظل ضبابية املوقف
الــداخـلــي ،كــانــوا عاجزين عــن اتـخــاذ خطوات
ً
ج ــذري ــة لـلـتـغـيـيــر ،ف ـضــا ع ــن رص ــد مـخــاوف
ل ــدى الـحـكــومــة املــدن ـيــة وامل ـســؤولــن الفنيني
بـشــأن لعب العسكريني وبـعــض السياسيني
دورًا لـصــالــح مـصــر أو إثـيــوبـيــا عـلــى حساب
املصالح السودانية األصيلة في القضية ،ما
دفعهم التخاذ مواقف تعبر عن هذه املصالح
وحدها .وفي الوقت ذاته ،كانت بعض القيادات
العسكرية ترحب بشكل غير معلن ،باستمرار
التلويح بموقف حمدوك الستغالله ملطالبة
مصر بتقديم املزيد إلى شقيقتها الجنوبية.
أمــا املـلــف الـثــالــث املــرتـبــط بـحـمــدوك ،فيتعلق
باألساس بطبيعة النظام املصري العسكرية،
الــذي يجد ،بحسب املصدرين ،راحــة أكبر في
الـتـعــامــل مــع امل ـكــون الـعـسـكــري فــي ال ـســودان
واملرتبط بعالقات مع اإلمارات وروسيا أكثر من
العواصم الغربية املتمسكة ظاهريًا بالتداول
السلمي للسلطة وضخ دماء جديدة مدنية في
نظام الحكم السوداني ،األمــر الــذي يهدد في
األوضاع املثالية ببناء نظام ديمقراطي سعى
ً
الجيش طويال لتحاشي وجوده في مصر ،في
أعقاب ثورة  25يناير /كانون الثاني .2011

بموازاة ترحيبها بعودة
بعثة االتحاد األوروبي
ّ
حذرت حركة
إلى كابول،
«طالبان» دول جوار
أفغانستان ،من التدخل
في شؤونها
كابول ـ العربي الجديد

ّ
حــذر وزيــر الدفاع في حكومة «طالبان» املال
يعقوب محمد عمر ،نجل مؤسس الحركة املال
عمر ،دول الجوار من االعتداء على األراضي
األفـغــانـيــة ،م ـشـ ّـددًا عـلــى أن «ب ــاده لــن تبقى
أراضيها» .وقال
صامتة إزاء أي اعتداء على
ُ
املال يعقوب ،في تسجيل صوتي نشر ،مساء
أول مــن أم ــس األحـ ــد ،إن حـكــومــة «طــال ـبــان»
ل ــن تـسـمــح ألي جـهــة ب ــأن تـسـتـخــدم أراض ــي
أفغانستان ضــد أي دول ــة م ـجــاورة ،ولكنها
في الوقت نفسه تعلن أن أي دولة تتدخل في
ّ
سترد
شــؤون أفغانستان أو تعتدي عليها،
«طــال ـبــان» عليها ب ـقــوة .وأك ــد أن «طــالـبــان»
تسعى لتأسيس جيش وطني حر يدافع عن
حرية البالد وسيادتها».
ول ــم يــذكــر امل ــا يـعـقــوب اس ــم أي دولـ ــة ،ولكن
رسالته تأتي في وقت انتهت فيه التدريبات
العسكرية لعدة دول في آسيا الوسطى ،من
بينها طاجكستان وروس ـيــا .كما أن وسائل

اإلعــام األميركية أكدت أن أميركا وباكستان
على وشــك توقيع اتفاقية تسمح بموجبها
ب ــأن ت ـس ـت ـخــدم الـ ـق ــوات األم ـيــرك ـيــة األراضـ ــي
الباكستانية من أجل مراقبة أجواء أفغانستان،
رغم نفي املسؤولني الباكستانيني ذلك .ويأتي
ال ـت ـحــذيــر ب ـعــد أيـ ــام م ــن اس ـت ـضــافــة مــوسـكــو
مؤتمرا لدول جوار أفغانستان بحضور وفد
من الحركة ،فيما تستعد إيران ،غدًا األربعاء،
لعقد اجتماع مماثل بغياب «طــالـبــان» التي
لم توجه لها دعــوة ،بحضور وزراء خارجية
أوزبـ ـكـ ـسـ ـت ــان وط ــاج ـك ـس ـت ــان وتــرك ـم ـن ـس ـتــان
وب ــاك ـس ـت ــان ،ف ـي ـمــا ل ــم ت ـح ـســم ب ـعــد م ـشــاركــة
وزي ــر الـخــارجـيــة ال ــروس ــي سـيــرغــي الف ــروف.
ومن املقرر أن يلقي وزير الخارجية الصيني
وانغ يي كلمة عبر الفيديو ،علمًا أنه سيزور
ال ـعــاص ـمــة ال ـق ـطــريــة ال ــدوح ــة ل ـل ـقــاء وف ــد من
حكومة «طالبان».
وق ـب ـي ــل ال ـل ـق ــاء ذك ـ ــر امل ـت ـح ــدث ب ــاس ــم وزارة
الخارجية وان ــغ وي ــن ،فــي إفــادتــه الصحافية
املـعـتــادة فــي بـكــن ،أن الـجــانـبــن سيتبادالن
الـ ـ ــرأي ب ـخ ـصــوص ال ــوض ــع ف ــي أف ـغــان ـس ـتــان
والقضايا «ذات االهتمام املشترك» .وأضــاف
«ب ــوص ــف ال ـص ــن ج ـ ــارة وص ــدي ـق ــة تـقـلـيــديــة
ألفغانستان ،فإنها دائـمــا تــدعــو إلــى الـحــوار
وال ـتــواصــل لتوجيه الــوضــع فــي أفغانستان
نحو التطور اإليجابي».
وت ـع ـهــدت حـكــومــة «ط ــال ـب ــان» ،أم ــس االث ـنــن،
بضمان أمن أي بعثة جديدة لالتحاد األوروبي
في كابول ،فيما تدرس بروكسل خطوة العودة
إلى البالد بحذر .وقال مسؤول أوروبي لوكالة

«فرانس برس» ،إنه «يمكننا أن نؤكد أننا نعمل
على إعادة حد أدنى من الوجود على األرض»،
وذلـ ــك ب ـعــد أن ذكـ ــرت صـحـيـفــة «فــايـنــانـشــال
ُ
إعادة افتتاح البعثة
تايمز» أخيرًا ،أنه يمكن ُ
األوروبية في غضون شهر .وأغلق مكتب العمل
الخارجي األوروبي والعديد من السفارات ،في
أغسطس/آب املاضي ،بعد سيطرة «طالبان»
على السلطة .لكن بروكسل حريصة اآلن على
ال ـت ــواص ــل م ــع ال ـحــركــة ب ـش ــأن مـعــالـجــة أزم ــة
إنسانية تلوح في األفــق ،رغم تشديدها على
عدم االعتراف بحكومة «طالبان» .وفي األسبوع
املاضي ،ذكر مفوض السياسة الخارجية في
االتـحــاد األوروب ــي جــوزيــب بــوريــل ،أن الــدول
األعضاء في االتحاد األوروبي قد اتفقت «على
أن وجــود االتحاد األوروب ــي في الحد األدنــى
فــي كــابــول ض ــروري لــدعــم الشعب األفـغــانــي،
ّ
ويشكل ضمانة ملرور آمن لألفغان املعرضني
للخطر ،لكن هذا ال يعني أي اعتراف من قبل
االت ـح ــاد األوروب ـ ــي»ّ .
ورحـ ــب املـتـحــدث باسم
وزارة خارجية «طالبان» عبد القهار بلخي،
أمس ،بقرار إعادة فتح بعثة االتحاد األوروبي.
وقال :مثلما يتم ضمان أمن السفارات األخرى

تعهدت «طالبان»
ّ
بضمان أمن أي بعثة
أوروبية في كابول

فــي كــابــول سيتم ضمان أمــن سـفــارة االتحاد
األوروبي وموظفيها .وقبل وصول «طالبان»
إلــى السلطة كــان يتولى مـتـعــاقــدون أمنيون
وج ـي ــوش غــرب ـيــة ،أم ـيــرك ـيــون وح ـلــف شـمــال
األطلسي خصوصًا ،حماية البعثات الدولية
في كابول ،في عهد الحكومات السابقة الحليفة
للواليات املتحدة.
ميدانيًا ،ذكر مصدر قبلي لـ«العربي الجديد»
أن مسلحني مجهولي الهوية قتلوا عالم دين
يدعى مفتي سعيد الله سهيل ،أمس اإلثنني،
ف ــي مــدي ـنــة ج ــال أب ـ ــاد ،ش ــرق ــي أفـغــانـسـتــان.
وأضـ ــاف أن ال ـعــالــم ك ــان م ـ ّ
ـدرس ــا ف ــي مــدرســة
أصـحــاب الـصـفــة ،وخطيب جــامــع مـقــام خــان.
كذلك قتل مسلحون مجهولون أمــس الزعيم
القبلي غفران الله مراد ،في املدينة نفسهاُ .وقال
مصدر محلي لـ«العربي الجديد» ،إن مراد قتل
في هجوم مسلح قرب جسر بهسود .وغفران
الله مراد شقيق عضو البرملان األفغاني إبرار
الله مراد .وكان ثالثة أشخاص قد قتلوا أمس
في أعمال عنف في املدينة نفسها ،بينهم عالم
دين آخر .كما شهدت مدينة هرات اشتباكات
عنيفة بني قوات «طالبان» ومسلحني مجهولني
ليل األحد اإلثنني ما أدى إلى مقتل العديد من
األشخاص .وفيما قالت داخلية «طالبان» ،في
بـيــان ،إن قواتها قتلت  4مسلحني مــن خلية
ضــال ـعــة ف ــي أعـ ـم ــال ال ـس ــرق ــة ،أك ـ ــدت م ـصــادر
محلية لـ«العربي الجديد» أن االشتباك وقع
بــن «طــالـبــان» وبــن أنـصــار القائد الجهادي
السابق الجنرال إسماعيل خان الــذي يعيش
حاليا في إيران.

عقد وفد من الحكومة املالية بقيادة
وزي ـ ــر امل ـصــال ـحــة الــوط ـن ـيــة الـعـقـيــد
إسـمــاعـيــل واغ ــي (الـ ـص ــورة) ،وعــدد
من قــادة حركات األزواد التي تمثل
الـسـكــان ال ـط ــوارق فــي ش ـمــال مــالــي،
اجتماعًا في الجزائر ،أول من أمس
األحد ،ملناقشة تطورات األوضاع في
املنطقة ،على خلفية تزايد التوترات
ونـ ـش ــاط ال ـج ـم ــاع ــات امل ـس ـل ـح ــة فــي
املنطقة ،وجرى االتفاق على تثبيت
ال ـع ـمــل ب ــات ـف ــاق الـ ـس ــام امل ــوق ــع فــي
الجزائر في مايو/أيار .2015
(العربي الجديد)

األمم المتحدة :قصف
الحديدة انتهاك التفاق
استوكهولم
أع ـل ـنــت األم ـ ــم امل ـت ـح ــدة ،م ـس ــاء أول
مــن أمــس األح ــد ،عــن تـعـ ّـرض ميناء
الـحــديــدة ،غربي اليمن ،إلــى قصف
صـ ـ ــاروخـ ـ ــي ،فـ ــي إج ـ ـ ـ ــراء اع ـت ـب ــرت ــه
«خرقًا التفاق استوكهولم» (.)2018
وأوضـ ـح ــت ف ــي ب ـي ــان أنـ ــه «تـسـنــى
للبعثة األممية لدعم اتفاق الحديدة
بــال ـي ـمــن (أونـ ـمـ ـه ــا) الـ ــوصـ ــول إل ــى
ميناء الحديدة ،لم يظهر املوقع أي
أضــرار في البنية التحتية للميناء
ول ــم يـسـقــط ض ـحــايــا» .وج ــاء بـيــان
األمم املتحدة ،عقب إعالن التحالف
تــدم ـيــر زورق ـ ــا مـفـخـخــا ف ــي جــزيــرة
كمران في الحديدة.
(األناضول)
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ال تــزال القوى الرافضة لنتائج االنتخابات في
الــعــراق ،والمتمثلة بشكل خــاص في «اإلطــار
التنسيقي للقوى السياسية الشيعية» ،تصر على
موقفها ،ال بل تسعى لتوسيع جبهة الرافضين
لهذه النتائج عبر محاولة إقناع قوى عربية سنية
وكردية بالحذو حذوها

ّ
يعقد المشهد
صعود المالكي

اعتبر الباحث العراقي عبد اهلل الركابي ،في حديث مع «العربي
الــجــديــد» ،أن «صــعــود نجم رئيس ائــتــاف دولــة الــقــانــون ،رئيس
ّ
عقد المشهد السياسي
الــوزراء األسبق نوري المالكي (الصورة)،
والــــحــــوارات بــيــن الــمــكــونــات
الــشــيــعــيــة ،ال ســيــمــا أن زعــيــم
التيار الــصــدري مقتدى الصدر
يرفض أي حــوارٍ معه» .وتابع:
«لــهــذا ،تــبــدو األمـــور متجهة
نحو تعقيدات أكبر وخروقات
قانونية وتهديدات أمنية ،قد
تتسبب بنقمة ،خصوصًا من قبل
الحركات المدنية».

االنتخابات العراقية

حلفاء طهران
يحاولون توسيع
جبهة الرافضين
للنتائج

بغداد ـ زيد سالم

تدخل العاصمة العراقية بغداد،
اليوم الثالثاء ،أسبوعها الثاني
من التشديد األمني الذي فرضته
ال ـس ـل ـط ــات ،خ ـص ــوص ــا ف ــي م ـن ــاط ــق وس ــط
الـعــاصـمــة وف ــي محيط املنطقة الـخـضــراء،
عـبــر وح ــدات مــن الـجـيــش وج ـهــاز مكافحة
اإلره ـ ـ ـ ـ ــاب ،فـ ــي وق ـ ــت تـ ــواصـ ــل ف ـي ــه ال ـق ــوى
ال ــراف ـض ــة لـنـتــائــج االن ـت ـخ ــاب ــات مساعيها
إللـغــاء النتائج ،وكــذلــك تحشيد أنصارها
ح ــول املنطقة الـخـضــراء مـنــذ ي ــوم الـثــاثــاء
املــاضــي ،بعدما كــان نصب عــدد مــن هــؤالء
أخـ ـيـ ـرًا خ ـيــامــا ك ـب ـيــرة ع ـلــى ب ـعــد  200متر
فقط من البوابة الرئيسة املخصصة لكبار
الشخصيات والدبلوماسيني الغربيني.
وعـلــى خــاف الـتــوقـعــات ،انتهى االجتماع
ال ـ ــذي ع ـقــد ف ــي س ــاع ــة م ـت ــأخ ــرة م ــن مـســاء
أول مــن أم ــس األح ــد ،لـلـقــوى الـخــاســرة في
االنتخابات ،والتي تجتمع ضمن ما يعرف
ب ـ ــ«اإلطـ ــار الـتـنـسـيـقــي ل ـل ـقــوى الـسـيــاسـيــة
الشيعية» ،بزعامة رئيس ال ــوزراء األسبق

نـ ـ ـ ــوري املـ ــال ـ ـكـ ــي ،وال ـ ـ ـ ــذي عـ ـق ــد االجـ ـتـ ـم ــاع
ف ــي م ـن ــزل ــه ،بــال ـتــأك ـيــد ع ـلــى رفـ ــض نـتــائــج
االنتخابات بالكامل وعــدم االع ـتــراف بها.
ودعــا املجتمعون في بيان مشترك مجددًا
إلـ ــى إعـ ـ ــادة ع ــد وف ـ ــرز ن ـتــائــج االن ـت ـخــابــات
ب ـع ـمــوم م ــدن الـ ـع ــراق ،أي ف ــي أك ـثــر م ــن 55
ً
ألــف محطة انتخابية ،فـضــا عــن دعوتهم
ال ــرئ ـي ــس ال ـع ــراق ــي ب ــره ــم ص ــال ــح لـلـتــدخــل

اجتماعات بين الرافضين
للنتائج مع قوى سنية
وكردية اليوم
المالكي والعامري
والحكيم يرفضون لغة
التهديد في الشارع

للضغط على مفوضية االنتخابات بشأن
هذا املطلب.
وتضم جبهة الرافضني لنتائج االنتخابات
ك ــل م ــن تـحــالــف «دولـ ــة ال ـق ــان ــون» ،بــزعــامــة
امل ـ ــالـ ـ ـك ـ ــي ،وت ـ ـحـ ــالـ ــف «ال ـ ـف ـ ـت ـ ــح» ،ب ــزع ــام ــة
ه ــادي ال ـعــامــري ،وال ــذي يـضــم نـحــو  7كتل
وأح ـ ــزاب جميعها تـمـثــل فـصــائــل مسلحة
ضـمــن «الـحـشــد الـشـعـبــي» ،أب ــرزه ــا «ب ــدر»،
و«صـ ــادقـ ــون» الـتــابـعــة ملـلـيـشـيــا «عـصــائــب
أه ــل الـ ـح ــق» ،و«حـ ـق ــوق» ال ـتــاب ـعــة ملليشيا
«ك ـت ــائ ــب ح ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه» ،و«س ـ ـنـ ــد» ال ـتــاب ـعــة
ملليشيا جند اإلمام ،إضافة إلى قوى أخرى
مماثلة .كما يشارك هؤالء الرفض« ،تحالف
قوى الدولة» بزعامة عمار الحكيم وحيدر
العبادي ،وتحالف «العقد الوطني» بزعامة
ف ــال ــح الـ ـفـ ـي ــاض ،وحـ ـ ــزب «ال ـف ـض ـي ـل ــة» .وال
يتجاوز مجموع ما حصلت عليه تلك الكتل
باملجمل الستني مقعدًا إلى اآلن ،وهي تعتبر
أن النتائج تم التالعب بها عبر أجهزة العد،
ُ
وتصر على إعــادة العد والفرز ،لكن خبراء
القانون العراقي يؤكدون أن الخطوة ال تتم
إال بــأمــر قـضــائــي مـبـنــي عـلــى وجـ ــود أدل ــة

يتواصل التشديد األمني في المنطقة الخضراء (أحمد الربيعي/فرانس برس)

بــالـتــزويــر ،وه ــو مــا يعني ات ـهــام مفوضية
االنتخابات وكذلك األمم املتحدة واالتحاد
األوروبــي بالتقصير ،باعتبار أن الجهتني
األخ ـيــرتــن شــارك ـتــا بـمــراقـبــة االنـتـخــابــات
وأعلنتا عن نجاح العملية.
ف ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،ك ـش ـفــت مـ ـص ــادر رف ـي ـع ــة فــي
بـ ـغ ــداد ،ل ــ«ال ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» ،أن ل ـق ــاءات
جــديــدة ستعقد ال ـيــوم ال ـثــاثــاء ،بــن قــادة
الجبهة الــرافـضــة لنتائج االنـتـخــابــات مع
قوى أخرى من العرب السنة واألكراد ،بغية
إق ـنــاع ـهــم بــال ـتــوجــه ن ـحــو رفـ ــض الـنـتــائــج
أي ـض ــا واع ـت ـب ــار أن ــه ت ــم ال ـت ــاع ــب ب ـه ــا ،في
م ـس ـعــى ل ـتــوس ـيــع ج ـب ـهــة ال ــراف ـض ــن لـهــذه
ّ ًّ
النتائج .وأكدت املصادر أن كل من تحالف
«تـ ـق ــدم» بــزعــامــة رئ ـي ــس ال ـب ــرمل ــان الـســابــق

محمد الحلبوسي ،والـحــزب «الديمقراطي
الكردستاني» بزعامة مسعود الـبــارزانــي،
وح ــرك ــة «امـ ـ ـت ـ ــداد» امل ــدن ـي ــة ب ــزع ــام ــة ع ــاء
الركابي ،رفضوا هذا التوجه مبكرًا.
وب ـح ـس ــب ن ــائ ــب بـ ـ ــارز تـ ـح ــدث ل ــ«ال ـع ــرب ــي
ّ ًّ
الجديد» ،فإن «كل من نوري املالكي وهادي
العامري وعمار الحكيم يرفضون التصعيد
ولـغــة التهديد فــي الـشــارع الـتــي تعتمدها
أجنحة الفصائل املسلحة ووســائــل إعــام
تــاب ـعــة ل ـه ــا ،خ ــاص ــة مـهــاجـمــة بـعـثــة األم ــم
املـ ـتـ ـح ــدة واالت ـ ـ ـحـ ـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،وهـ ـن ــاك
خ ــاف ــات داخ ـ ــل ال ـت ـك ـتــل ال ــراف ــض لـنـتــائــج
االنتخابات في هذا الشأن تحديدًا» .وأشار
النائب الــذي طلب عــدم ذكــر اسـمــه ،إلــى أن
«اإليرانيني غير راضني أيضًا عن التصعيد

تقرير

حرب مسيّرات تركية ضد «قسد» :تعويض عن العمل العسكري؟
تواصل تركيا ضغطها
العسكري ضد «قوات
سورية الديمقراطية»
(قسد) في الشمال
السوري ،وسط استمرار
التلويح بعمل ميداني
جديد
أمين العاصي

ُي ـخـ ّـيــم ال ـتــوتــر ع ـلــى ال ـ ّش ـمــال الـ ـس ــوري منذ
ّ
نحو شهر ،في ظل تحفز األتــراك ،كما يبدو،
ّ
لـتـغـيـيــر ت ــوازن ــات إقـلـيـمـيــة ح ـ ــددت خـطــوط
الصراع الذي يهدد باالنتقال إلى مستويات
جـ ــديـ ــدة ،فـ ــي ح ـ ــال ف ـش ــل األط ـ ـ ـ ــراف املـعـنـ ّيــة
فــي نـســج خـيــوط تـفــاهـمــات ج ــدي ــدة ،تجنب
ً
الشمال عـمــا عسكريًا واس ــع الـنـطــاق ،ربما

يفضي إلى خريطة سيطرة مختلفة عما هي
عليه اليوم.
وب ـ ــدأ ال ـج ـيــش ال ـت ــرك ــي ،ف ــي األيـ ـ ــام الـقـلـيـلــة
ّ
ّ
بمسيرات ،تستهدف
املاضية ،شــن عمليات
قـ ـي ــادي ــن وعـ ـن ــاص ــر فـ ــي «وحـ ـ ـ ـ ــدات ح ـمــايــة
الشعب» الكردية ،الثقل الرئيسي في «قوات
سـ ــوريـ ــة ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة» (ق ـ ـسـ ــد) .وك ـش ـفــت
ّ
مسيرة
م ـصــادر إعــامـيــة ،أم ــس اإلث ـنــن ،أن
تركية قصفت هدفًا عسكريًا فــي منطقة تل
رف ـعــت فــي ري ــف حـلــب الـشـمــالــي ،الخاضعة
لـ«قسد» وقوات النظام السوري ،مشيرة إلى
أن املوقع املستهدف في تل رفعت يقع بالقرب
من نقطة لـ«قسد».
وس ـب ــق ل ــ«ق ـس ــد» أن أع ـل ـنــت ،أول م ــن أمــس
األحد ،مقتل ثالثة من عناصرها في ريف عني
ّ
مسيرة تركية،
الـعــرب ،عقب قصف مــن قبل
مشيرة إلــى أن العناصر كــانــوا فــي طريقهم
من بلدة صرين إلى عني العرب لتلقي العالج.
ـ«قسد» ،قد
وكانت «اإلدارة الذاتية» ،املوالية ل
ُ
ذكرت ،يوم األربعاء املاضي ،أن مدنيني قتلوا
بقصف ّ
مسيرة تركية وسط عني العرب .وأتت

جندي تركي في نقطة متقدمة في ريف الحسكة (دليل سليمان/فرانس برس)

هذه التطورات امليدانية ،عقب ّ
توعد الرئيس
ال ـت ــرك ــي رجـ ــب ط ـيــب أردوغ ـ ـ ـ ــان «قـ ـس ــد» فــي
منتصف الشهر الحالي بالهجوم عليها ،إثر
وقــوع عمليات عــدة ضد القوات التركية في
شمال سورية أدت إلى مقتل عسكريني أتراك.
وعلى الرغم من نفي «قسد» مسؤوليتها عن
هــذه العمليات ،إال أن مصادر النيران كانت
م ــن مـنـطـقــة ت ــل رف ـع ــت ،ال ـخــاض ـعــة ل ـهــا منذ
عام  .2016وتــدل املؤشرات امليدانية على أن
الـجـيــش ال ـتــركــي حـســم أم ــره فــي امل ـضــي في
عمل عسكري واسع النطاق في غربي الفرات
أو في شرقه لردع قوات «قسد» ،لكنه ينتظر

بدأت «قسد» عمليات
تجنيد في مناطق
سيطرتها أخيرًا

مــا ستسفر عـنــه مـبــاحـثــات مــن املـفـتــرض أن
يجريها أردوغـ ــان مــع نظيره األمـيــركــي جو
بايدن ،خالل قمة مجموعة العشرين ،املقررة
ف ــي الـعــاصـمــة اإلي ـطــال ـيــة روم ــا ف ــي  30و31
أكتوبر/تشرين األول الحالي.
م ــن ج ـه ـتــه ،ذكـ ــر امل ــرص ــد الـ ـس ــوري لـحـقــوق
اإلن ـ ـس ـ ــان ،أن «ق ـ ـيـ ــادات ال ـف ـص ــائ ــل امل ــوال ـي ــة
للقوات التركية استدعت جميع عناصرها
امل ـت ــواج ــدي ــن ف ــي م ـن ـط ـقــة عـ ـف ــري ــن» ،مـشـيـرًا
إل ــى «أن ال ـقــوات الـتــركـيــة تـجـ ّـهــز لنقل مئات
الـعـنــاصــر إلــى تــل أبـيــض فــي منطقة شرقي
نـهــر ال ـف ــرات ،وذل ــك للقيام بعمل عـسـكــري».
وكشف أن الجيش التركي استقدم منذ أيام
ت ـعــزيــزات عـسـكــريــة إل ــى ت ــل أب ـي ــض ،مـكـ ّـونــة
من دبابات ومدفعية وأسلحة ثقيلة ومواد
لــوج ـس ـت ـيــة ،م ـش ـي ـرًا إل ـ ــى أن قـ ـ ــوات ال ـن ـظــام
ال ـس ــوري اسـتـقــدمــت ب ــدوره ــا ت ـعــزيــزات إلــى
محاور عني عيسى في ريف الرقة الشمالي،
بالتوازي مع تعزيزات عسكرية لـ «قسد» إلى
نقاط التماس مــع الفصائل املــوالـيــة لتركيا
قرب قرية التراوزية ،شرقي عني عيسى .مع
العلم أن «قسد» اضطرت في أكتوبر  2019إلى
توقيع اتفاق عسكري مع الجانب الروسي،
للسماح له وللنظام السوري بنشر قوات في
منطقة شرقي الفرات ،إليقاف عملية عسكرية
تركية في ذلك الحني.
حـ ــول هـ ــذه ال ـ ـت ـ ـطـ ــورات ،أشـ ـ ــار ال ـب ــاح ــث فــي
الشأن التركي والعالقات الدولية طه عودة
أوغلو ،في حديث مع «العربي الجديد» ،إلى
أن «قـســد ب ــدأت فــي اآلون ــة األخ ـيــرة فــي حفر
أنفاق في شمال شرقي ســوريــة» ،معتبرًا أن
ذلــك يـنــدرج فــي إط ــار اسـتـعــداداتـهــا تحسبًا
ألي ه ـج ــوم م ــن ال ـج ـيــش ال ـت ــرك ــي وفـصــائــل
«الجيش الوطني الـســوري» .ورأى أن «قسد
تهدف إلى إثارة الفوضى والبلبلة في شمال
وش ـمــال شــرقــي س ــوري ــة» ،كــاشـفــا أن «ق ــوات
ســوريــة الديمقراطية» أقــدمــت على سياسة
ح ـف ــر األن ـ ـفـ ــاق م ـن ــذ س ـ ـنـ ــوات ،ت ـح ــدي ـدًا مـنــذ
مــا قـبــل العملية الـتــركـيــة فــي أكـتــوبــر ،2019
التي سيطر بموجبها الجيش التركي على
مساحة واس ـعــة ،تمتد مــن تــل أبـيــض بريف
الـ ــرقـ ــة ال ـش ـم ــال ــي ح ـت ــى رأس الـ ـع ــن بــريــف
الحسكة.
واعتبر عودة أوغلو أن القيادة التركية تدرك
التحركات األخيرة من قبل «قسد» ،املدعومة
مــن جـهــات خــارجـيــة ،للضغط على الجانب
الـتــركــي فــي املـنــاطــق امل ـحــررة وإحــراجـهــا من
ّ
وشدد
خالل العمليات التي قامت بها أخيرًا.
عـلــى أن «الـجـيــش الـتــركــي نـجــح فــي إحـبــاط

العديد من هذه العمليات عبر االستخبارات،
مــن خــال املـسـ ّـيــرات التركية الـتــي أدت دورًا
كبيرًا في إفشال خطط هذه املنظمات».
وتـعـتـبــر أن ـق ــرة «ق ـس ــد» ،ال ـتــي تـسـيـطــر على
مجمل الشمال الشرقي من سورية ومناطق
ف ـ ــي غ ـ ـ ــرب الـ ـ ـ ـف ـ ـ ــرات ،ت ـ ـحـ ــدي ـ ـدًا مـ ـنـ ـب ــج وت ــل
رفـ ـع ــت ،ن ـس ـخــة س ــوري ــة م ــن حـ ــزب «ال ـع ـمــال
ال ـك ــردس ـت ــان ــي» ،ال ـ ــذي ت ـن ـظــر إل ـي ــه بـصـفـتــه
«ال ـت ـهــديــد األك ـب ــر لــأمــن ال ـقــومــي ال ـتــركــي».
ّ
وس ـب ــق لـلـجـيــش ال ـت ــرك ــي أن شـ ــن عمليتني
عـسـكــريـتــن ض ــد «قـ ـس ــد» ،األول ـ ــى ف ــي غــرب
ال ـف ــرات فــي مطلع ع ــام  ،2018داف ـعــا «قـســد»
إلــى مـغــادرة عفرين في ريــف حلب الشمالي
الـ ـغ ــرب ــي ،ب ـ ّـات ـج ــاه ت ــل رفـ ـع ــت .أمـ ــا الـعـمـلـيــة
الثانية ،فشنها في أواخر عام  2019في شرق
ال ـفــراتُ ،مبعدًا «قـســد» عــن تــل أبيض ورأس
العني.
وتشير املعطيات إلى أن لدى الجيش ثالثة
أه ــداف فــي شـمــال ســوريــة :األول منطقة تل
رف ـعــت فــي ري ــف ح ـلــب ،إلب ـعــاد أي خـطــر عن
منطقتي «غصن الزيتون» في عفرين و«درع
ال ـف ــرات» فــي ري ــف حـلــب الـشـمــالــي .والـثــانــي
منطقة منبج في ريف حلب الشمالي الشرقي،
للقضاء على وجود «قسد» في غرب الفرات.
وال ـث ــال ــث ف ــي ع ــن الـ ـع ــرب ،ال ــواق ـع ــة شــرقــي
نهر ال ـفــرات ،وتعني السيطرة على املنطقة
األخيرة بالغة األهمية استراتيجيًا ،لوصلها
مع منطقة «نبع السالم» (أي تل أبيض ورأس
يضيق الخناق ّ
ّ
بشدة على «قسد»
العني) ،ما
في الشمال الشرقي من سورية ويفقدها أهم
مـعــاقـلـهــا .وتـ ــؤدي ال ـظ ــروف الـسـيــاسـيــة في
تحديد الهدف التركي العتيد ،مع وقــوع تل
رفعت وعني العرب في نطاق النفوذ الروسي،
بينما تعد منبج منطقة نفوذ أميركية ،حيث
سبق أن حالت واشنطن أكثر من مرة خالل
السنوات املاضية دون تقدم الجيش التركي
نحوها.
وأف ــادت مصادر محلية بــأن «قسد» ّ
وسعت
ح ـم ــات امل ــداهـ ـم ــة واالعـ ـتـ ـق ــال ف ــي امل ـنــاطــق
الـ ـخ ــاضـ ـع ــة ل ـ ـهـ ــا ،وكـ ـثـ ـف ــت م ـ ــن الـ ـح ــواج ــز
املـتـنـقـلــة ع ـلــى ال ـطــرق ــات وم ــداخ ــل وم ـخــارج
امل ـ ــدن ،واع ـت ـق ـلــت أك ـثــر م ــن  100ش ـخــص في
مناطق متفرقة من الرقة وحلب وديــر الزور
والحسكة.
وك ــان مكتب الــدفــاع الــذاتــي الـتــابــع لـ«قسد»
و«اإلدارة الذاتية» قد أصــدر تعميمًا أخيرًا،
ل ـل ـقــوات ال ـتــاب ـعــة ل ــه ،ب ـهــدف تــوس ـيــع حملة
التجنيد اإلجـبــاري التي تـطــاول الــذكــور في
مناطق سيطرة «قسد».

في الشارع من قبل فصائل مسلحة ،وهو
ما قد يجعل من وصول زعيم فيلق القدس
إسماعيل قاآني إلى بغداد متوقعًا في أي
ً
بناء على طلب من زعماء وساسة
لحظة،
عراقيني».
ف ــي األثـ ـن ــاء ،وع ـقــب ال ـب ـيــان الـ ــذي أصــدرتــه
ال ـقــوى الــراف ـضــة لـنـتــائــج االنـتـخــابــات بعد
اجتماعها مساء األحــد ،أصــدرت مفوضية
االنتخابات العراقية بيانًا قالت فيه إنها
قبلت طعونًا انتخابية جديدة في عدد من
املـحـطــات ،وستباشر الـعــد وال ـفــرز الـيــدوي
يوم غد األربعاء تحت إشراف ممثلي القوى
السياسية املتنافسة ،وذلك بعد يومني من
انتهاء إعادة ّ
عد أصوات  8آالف محطة ،من
دون أن يـغـ ّـيــر ذل ــك مــن نـتــائــج االنـتـخــابــات

ّ
الـحــالـيــة ،إذ ظ ــل ال ـت ـيــار ال ـص ــدري بــزعــامــة
مـقـتــدى ال ـصــدر م ـت ـصــدرًا ب ـفــارق كـبـيــر عن
أقرب منافسيه.
وتـكـتـفــي مـفــوضـيــة االن ـت ـخ ــاب ــات ب ــإص ــدار
ب ـي ــان ــات رس ـم ـي ــة ح ـي ــال اسـ ـتـ ـم ــرار عـمـلـيــة
فـحــص وتــدقـيــق ال ـش ـكــاوى ال ـ ــواردة إليها،
لـكــن ع ـض ـوًا فــي املـفــوضـيــة طـلــب ع ــدم ذكــر
اسمه ،قال لـ«العربي الجديد» ،إن «شكاوى
وط ـعــون ال ـقــوى ال ـخــاســرة لــن ت ـحــدث فرقًا
كـبـيـرًا ،وه ــم يـعـلـمــون ذل ــك ،وه ـنــاك خشية
من أن يكون إصرارهم على رفض النتائج
مـ ـق ــدم ــة ل ـخ ـل ــق فـ ــوضـ ــى ك ـ ـب ـ ـيـ ــرة» .ووفـ ـق ــا
ل ـل ـم ـس ــؤول ذات ـ ـ ــه ،فـ ــإن «ال ـ ـقـ ــوى ال ـخ ــاس ــرة
تدرك أن بيان مجلس األمن الدولي املرحب
بــاالنـتـخــابــات وال ــداع ــي الح ـت ــرام الـنـتــائــج،

وكذلك ما صدر عن األمم املتحدة واالتحاد
األوروبي في اإلطار ذاتهّ ،
ضيق من مساحة
تـحــركـهــا ،لــذا هــي تسعى اآلن لـلــدفــع نحو
إع ــادة عــد وف ــرز األصـ ــوات عــامــة ،وه ــذا قد
ً
يـسـتـغــرق م ــا ب ــن  3أســاب ـيــع وش ـه ــر ،أم ــا
مـنـهــا فــي إحـ ــداث فـ ــارق ،أو مـحــاولــة منها
إلقناع اآلخرين بجدوى إلغاء االنتخابات
وت ـن ـظ ـيــم غ ـي ــره ــا» .وأك ـ ــد امل ـت ـح ــدث نـفـســه
أن «التيار الـصــدري ال يمانع العد والفرز
ال ـيــدوي ،لكنه يخشى أن يخسر ع ــددًا من
مـقــاعــده ،وبالتالي قــد يتحول األخـيــر إلى
رافض للنتائج هو اآلخر ،وتدخل الحكومة
واملـفــوضـيــة فــي دوام ــة جــديــدة ،ت ــؤدي إلى
إلغاء االنتخابات بالكامل».
من جهته ،قال سعد السعدي ،القيادي في
حــركــة «عـصــائــب أه ــل ال ـحــق» ،وه ــي عضو
في «اإلطار التنسيقي» ،إن «اإلعالن السابق
عن تطابق نتائج العد والـفــرز الـيــدوي مع
نتائج األجـهــزة اإللكترونية ،لم يكن يمثل
إال نموذجًا لبعض مراكز االقتراع املطعون
ب ـه ــا ،وال ي ـعــد نـتـيـجــة ك ـل ـيــة لــانـتـخــابــات
العراقية ،لذلك ننتظر استكمال العد والفرز
الـ ـي ــدوي ف ــي جـمـيــع امل ــراك ــز امل ـط ـعــون بـهــا،
وبعدها لكل حادث حديث» .وعن الخيارات
املستقبلية لـ«اإلطار التنسيقي» والفصائل
امل ـس ـل ـح ــة ،أك ـ ــد الـ ـسـ ـع ــدي فـ ــي ات ـ ـصـ ــال مــع
«الـعــربــي ال ـجــديــد» ،أن «ال ـقــوى السياسية
املعترضة على نتائج االنـتـخــابــات ،ذاهبة
إل ــى كــل ال ـخ ـيــارات وط ــرق االعـ ـت ــراض ،بما
في ذلــك الشعبية ،وقــد نذهب إلــى املحكمة
االت ـحــاديــة ومـجـلــس الـقـضــاء األع ـلــى لحل
هــذه األزم ــة ،ووضــع حد للسرقة الواضحة
ألص ـ ـ ـ ــوات جـ ـمـ ـه ــورن ــا .ويـ ـمـ ـك ــن ال ـ ـقـ ــول إن
األحـ ــزاب حــالـيــا مـسـيـطــرة عـلــى الجماهير

الغاضبة ،لكن استمرار استغفال العراقيني
بهذا الشكل ،قد يــؤدي إلى انفجار تصعب
السيطرة عليه ،وعلى املفوضية أن تعي هذا
األمر».
بـ ـ ـ ـ ــدوره ،قـ ـ ــال ال ـس ـي ــاس ــي الـ ـع ــراق ــي أح ـمــد
األب ـيــض ،إن «الــوضــع الـحــالــي يـحـتــاج إلــى
حــل وســط يرضي الطرفني ،لكن هــذا الحل
غير متوفر إلــى اآلن» .وأض ــاف فــي حديث
مع «العربي الجديد» ،أن «األزمة تتجه نحو
م ـســاريــن؛ األول يـتـلـخــص بــال ـتــوافــق حــول
تسوية بــن الكيانات السياسية الشيعية
الخاسرة مع التيار الصدري الفائز باملركز
األول وف ــق ن ـتــائــج االن ـت ـخ ــاب ــات ،وال ـثــانــي
تــوجــه الـصــدر نحو تشكيل الحكومة عبر
أغلبيته الـبــرملــانـيــة» .وتــابــع أن «االح ـتــدام
(ب ـ ــن الـ ـص ــدري ــن وال ـ ـقـ ــوى الـ ـخ ــاس ــرة) قــد
ي ـح ـصــل كـنـتـيـجــة ح ـت ـم ـيــة ل ـه ــذه الـعـمـلـيــة
السياسية املبنية على أســس التحاصص
ال ـطــائ ـفــي ،نــاهـيــك ع ــن ك ــون األط ـ ــراف الـتــي
ّ
ك ــان ــت ت ــؤث ــر ع ـل ــى األحـ ـ ـ ــزاب ال ـش ـي ـع ـيــة ق ــل
تأثيرها» ،في إشارة إلى زعيم فيلق القدس
السابق قاسم سليماني.
أم ــا ال ـبــاحــث وامل ـح ـلــل ال ـس ـيــاســي ال ـعــراقــي
عبد الله الركابي ،فقد اعتبر في اتصال مع
«الـعــربــي الـجــديــد» ،أن «الفصائل املسلحة
هي التي تمثل الصوت األقوى حاليًا داخل
اإلط ــار التنسيقي ،وتـقــود معظم توجهات
األحزاب املعترضة على نتائج االنتخابات،
وبالتالي ،فإن صوت العقل قد خفت خالل
األيام املاضية ،وتراجع دور هادي العامري
في قيادة الحوارات والتفاهمات مع التيار
ال ـ ـ ـصـ ـ ــدري ،كـ ـم ــا حـ ـص ــل فـ ــي ال ـح ـك ــوم ـت ــن
املــاض ـي ـتــن (ح ـكــوم ـتــي عـ ــادل ع ـبــد امل ـهــدي
ومصطفى الكاظمي)».
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شرق
غرب
الرئيس الكوبي يهدد
بمواجهة أي تظاهرات
ح ـ ـ ــذر الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـ ـكـ ــوبـ ــي م ـي ـغ ـيــل
دي ــاز كــانـيــل ،أول مــن أم ــس األح ــد،
م ـ ــن أن ه ـ ـنـ ــاك «عـ ـ ـ ـ ــددًا ك ــافـ ـي ــا مــن
ال ـث ــوار فــي كــوبــا ملــواجـهــة أي نــوع
م ـ ــن ال ـ ـت ـ ـظـ ــاهـ ــرات وع ـ ـبـ ــر اح ـ ـتـ ــرام
الـ ـق ــان ــون» ،وذل ـ ــك ردًا ع ـلــى إع ــان
ج ـم ــاع ــات م ـع ــارض ــة ع ــزم ـه ــا عـلــى
تـنـظـيــم م ـس ـيــرة ف ــي  15نــوفـمـبــر/
تـشــريــن الـثــانــي املـقـبــل .وق ــال ديــاز
كــان ـيــل ف ــي خ ـت ــام الـجـلـســة الـعــامــة
للجنة املــركــزيــة للحزب الشيوعي
الكوبي «فليعلم اإلمبرياليون أنهم
سيضطرون للقتال مع شعب كثير
بما فيه الكفاية ،شجاع بما يكفي
للقتال ،وال يخشى التهديدات».
(فرانس برس)
«العفو الدولية»
ستغلق مكاتبها في
هونغ كونغ
أعلنت منظمة العفو الدولية ،أمس
اإلث ـ ـنـ ــن ،أنـ ـه ــا س ـت ـغ ـلــق مـكــاتـبـهــا
فـ ــي ه ــون ــغ ك ــون ــغ ج ـ ــراء ال ـت ـهــديــد
ال ــذي يمثله قــانــون األم ــن الـقــومــي
املـ ـف ــروض م ــن ب ـكــن ع ـلــى املــدي ـنــة.
وقـ ـ ــالـ ـ ــت رئ ـ ـي ـ ـسـ ــة مـ ـجـ ـل ــس إدارة
املنظمة ،أنوال ميا سينغ بايس ،في
بـيــان «جـعــل قــانــون األم ــن القومي
عـمــل املـنـظـمــات الـحـقــوقـيــة بحرية
وم ـ ـ ــن دون خ ـ ـ ــوف م ـ ــن الـ ـتـ ـع ـ ّـرض
لعمليات انتقامية خطيرة من قبل
ً
الحكومة ،أمرًا مستحيال».
(فرانس برس)
كوريا الجنوبية
ستواصل السعي للسالم
مع الشمال
قـ ــال ال ــرئ ـي ــس الـ ـك ــوري ال ـج ـنــوبــي،
م ــون ج ــاي إن ،أم ــس اإلثـ ـن ــن ،إنــه
سـيــواصــل الـسـعــي لتعزيز الـســام
م ــع ك ــوري ــا الـشـمــالـيــة حـتــى نهاية
واليته في مايو /أيــار املقبل .وفي
خـ ـط ــاب أمـ ـ ــام الـ ـب ــرمل ــان ،ق ـ ــال م ــون
جاي إن ،إنه «سيبذل جهودًا حتى
النهاية للمساعدة في إقامة نظام
جــديــد للسالم واالزدهـ ــار فــي شبه
الجزيرة الكورية من خــال الحوار
والدبلوماسية».
(أسوشييتد برس)
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صبر «اتحاد الشغل» ينفد

قيس سعيّد يفقد مزيدًا من الحلفاء
لم يعد الرئيس التونسي
قيس سعيّد قادرًا على
ّ
التحكم بقاعدة أنصاره،
بعد انسحاب العديد
منهم ،الحقوقيين
خصوصًا ،فضًال عن إبداء
االتحاد العام التونسي
للشغل مالحظات عدة
حول «الحالة االستثنائية»
في البالد
صالح الدين الجورشي

ك ـل ـمــا ت ـق ــدم ال ــرئ ـي ــس الـتــونـســي
ّ
سعيد خطوة نحو األمــام
قيس
ف ــي تـنـفـيــذ م ـشــروعــه الـسـيــاســي
ّ
وتفرق أنصاره
اتسعت دائرة املعارضني له،
الـ ــذيـ ــن س ـ ــان ـ ــدوه حـ ــن أق ـ ـ ــدم ع ـل ــى إدخ ـ ــال
الـبــاد فــي حالة االستثناء فــي  25يوليو/
تموز املاضي ،والتي تضمنت تجميد عمل
البرملان وإقالة حكومة هشام املشيشي إلى
جانب وضع يده على مختلف السلطات.
وب ـعــد مـ ــرور أرب ـع ــة أش ـهــر ع ـلــى إج ـ ــراءات
سـعـ ّـيــد ال ـتــي ج ــرى تـمــديــدهــا وتــوسـيـعـهــا،
ج ــاء دور االت ـحــاد ال ـعــام الـتــونـســي للشغل
ليعلن عـلــى لـســان أمـيـنــه ال ـعــام ن ــور الــديــن
الطبوبي ،أن االتحاد غير مستعد ملواصلة
مـســايــرة الــرئـيــس فــي تــوجـهــه «الـغــامــض».
ولــم يـتــردد الطبوبي فــي التأكيد قبل أيــام
أن اتـ ـح ــاد ال ـش ـغــل «لـ ــن ي ـع ـطــي ص ـكــا على
بياض ّ
ألي كــان ،وال يمكن أن يقبل املضي
بالبالد نحو املجهول ،وهو يطالب الرئيس
بتحديد الـخـيــارات واملـضــامــن السياسية
التي يتجه فيها ليحدد إن كان سيوافقها
أو يعارضها» .وأضــاف «نقولها منذ اآلن،
اتـحــاد الشغل لــن يقبل التوجه إلــى العمل
وفق ما يعرف باللجان الشعبية».
ف ــي ال ـبــدايــة ك ــان مــوقــف ال ـق ـيــادة الـنـقــابـيــة
مؤيدًا لـقــرارات  25يوليو ،إذ حرصت على
ت ــوف ـي ــر امل ـ ـبـ ــررات ل ـه ــا ب ـش ـكــل واضـ ـ ــح رغ ــم
تمسكها بالديمقراطية ورفضها املساس
ب ــال ـح ــري ــات .وحـ ـ ــاول «االت ـ ـحـ ــاد» أن يـكــون
عـمـلـيــا ،إذ ع ــرض مــن جــديــد خــدمــاتــه على
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ّ
سعيد كــل السلطات بيده،
الــذي جمع فيه
من دون أن ّيضع سقفًا زمنيًا لذلك .على هذا
األساس حذر االتحاد من تداعيات ذلك على
ً
املستقبل قائال «في  25يوليو الله لطف بنا
وك ّـ ــان ه ـنــاك وع ــي لـلـشـعــب وال ـش ـب ــاب مما
جنب البالد الفوضى ،ولكن في املرة املقبلة
ال تستطيع أن تضمن النتيجة ،والناس إذا
فقدت الثقة بكل األطراف سنعيش في حالة
الالدولة ونصبح في خطر كبير جـدًا» .مع
ذل ــك اسـتـمــرت حــالــة الـغـمــوض ،وتـســارعــت
ّ
سعيد
الـخـطــى نـحــو ال ـهــدف ال ــذي وض ـعــه
أمام عينيه ،وهو تغيير النظام السياسي،
وتحويل موازين القوى االنتخابية من أجل
إقــامــة مــا يسميه أن ـصــاره بـ«الديمقراطية
القاعدية».
وعـلــى الــرغــم مــن أن الــائـحــة الـتــي صــدرت
عــن ال ـبــرملــان األوروب ـ ــي قـبــل أي ــام تضمنت
اإلقرار بأهمية دور اللجنة الرباعية للحوار
ال ــوطـ ـن ــي ،وفـ ــي م ـقــدم ـت ـهــا االت ـ ـحـ ــاد ال ـع ــام
التونسي للشغل ،إال أن الـقـيــادة النقابية
ّ
عبرت عن رفضها ملا وصفته بـ»التدخالت
األجـنـبـيــة» فــي األوض ـ ــاع الــداخـلـيــة للبالد
«تـحــت أي مـبــرر» .وذك ــرت فــي بـيــان لها أن
«ذل ـ ــك يـمـثــل م ـســاســا ب ــال ـس ـي ــادة الــوطـنـيــة
وتكريسًا لنزعة استعمارية بائدة تسعى
إلى تقديم دروس فاشلة في الديمقراطية،
وتـصـمــت ف ــي امل ـقــابــل أم ــام م ــا تـتـعــرض له
تونس من إفقار وتهديدات إرهابية ،في ظل
حكم التحالف الحاكم الذي استجار بالدول
الخارجية بدعوى الدفاع عن الديمقراطية».
فعلت الـقـيــادة العمالية ذلــك حــرصــا منها
عـلــى كـســب ثـقــة الــرئ ـيــس ،وتشجيعه على
اإلس ــراع فــي الـتـحــاور معها ،لكنه لــم يهتم
بتلك الهدية التي قدمتها له.
ّ
سعيد بإطالق حــوار وطني
طالب الجميع
لـكـنــه راوغ ـه ــم مـتـحــدثــا عــن ح ــوار مختلف
تمامًا عن الــذي دعت إليه األحــزاب واتحاد
الـشـغــل وال ـكــون ـغــرس األم ـيــركــي وال ـبــرملــان
األوروبـ ـ ـ ـ ــي والـ ـ ـ ــدول ال ـس ـب ــع الـ ـكـ ـب ــرى .دع ــا
ه ــؤالء إلــى ح ــوار يشمل الـقــوى السياسية
ومنظمات املجتمع املدني ،في حني تحدث
الــرئـيــس الـتــونـســي عــن ح ــوار مــع الـشـبــاب.
والغريب أن هذا الحوار لن يتناول قضايا
الـشـبــاب وهـمــومــه الرئيسية ،بــل سيتعلق
ف ـق ــط بـتـغـيـيــر ال ـن ـظ ــام ال ـس ـي ــاس ــي وأي ـض ــا
بــوضــع قــانــون جــديــد لــانـتـخــابــات ،وهما
مـســألـتــان مــركــزيـتــان فــي اللحظة الــراهـنــة،
وتهمان مباشرة مختلف األطــراف الفاعلة
فـ ــي الـ ـ ـب ـ ــاد ،والـ ـشـ ـب ــاب ل ـي ــس س ـ ــوى ج ــزء
حيوي من هذه القوى .يبدو أن صبر اتحاد

لبنان :تواصل احتجاجات السائقين
الجمال
بيروت ـ ريتا
ّ

تـسـتـمـ ّـر ت ـحـ ّـركــات ســائـقــي ال ـس ـي ــارات الـعـمــومـيــة
(األجـ ـ ـ ـ ــرة) ف ــي ل ـب ـن ــان ،ع ـل ــى وق ـ ــع زي ـ ـ ــادة أس ـع ــار
امل ـحــروقــات ،مــن دون ّ
أي تـجــاوب مــن املـســؤولــن،
حتى الساعة ،مع مطالبهم ومعاناتهم التي فاقمها رفع الدعم
ّ
والغالء املعيشي ،في ظل غياب أي خطوة عالجية ملموسة
أو بدائل للصمود .وقطع سائقو السيارات العمومية ،أمس
االثنني ،عددًا من الطرقات ،خصوصًا في العاصمة اللبنانية
وصـ ـي ــدا ج ـن ــوب ــي ال ـ ـبـ ــاد ،اح ـت ـج ــاج ــا ع ـل ــى ارت ـ ـفـ ــاع أس ـع ــار
املحروقات والفوضى الكبيرة التي يشهدها القطاع ،وسط
تـجــاوزات فاضحة للسائقني غير الشرعيني الــذيــن يعملون
لحسابهم الـخــاص أو لـشــركــات أج ــرة بـلــوحــات خصوصية،
وه ــو م ــا يــؤثــر كــذلــك عـلـيـهــم ،ن ـظ ـرًا لـلـتـكــالـيــف واملـتــوجـبــات
والبدالت امللقاة عليهم بعكس املخالفني.
وحمل ّ
تحرك السائقني شعار «جعنا» ،بعدما تخطى سعر
صفيحة البنزين عتبة الـ 300ألف ليرة ،عدا عن الزيادة الكبيرة

التي طــاولــت أسـعــار امل ــازوت (الــديــزل) وال ـغــاز ،مرفقة بغالء
معيشي غير مسبوق انسحب على الخبز واملـيــاه ومختلف
أنواع السلع واملواد الغذائية التي ال يمكن االستغناء عنها،
وكــذلــك األم ــر بالنسبة إل ــى الـخــدمــات األســاس ـيــة .وق ــد ّ
عبر
ّ
السائقون عن غضبهم ملا وصلت إليه األمور ،وطالبوا بحل
ّ
سريع لــأزمــة ،خصوصًا أن الغالء طــاول أيضًا قطع الغيار
وصيانة السيارات التي باتت أسعارها إما بالدوالر النقدي
أو تبعًا لسعر الصرف اليومي ،ما يجعلهم غير قادرين على
مـتــابـعــة عملهم وه ــم ال يـجـنــون مــا يــوفــر لـهــم ال ـحــد األدن ــى
ـت لــم يلتئم مـجـلــس ال ـ ــوزراء مـنــذ تــاريــخ
لـلـصـمــود .وف ــي وق ـ ٍ
ّ
 12أكتوبر/تشرين األول الـجــاري ،في ظــل استمرار الخالف
ال ـس ـيــاســي ح ــول مـصـيــر امل ـح ـقــق ال ـعــدلــي ف ــي ان ـف ـجــار مــرفــأ
بيروت ،القاضي طارق البيطار ،ترأس رئيس الحكومة نجيب
ميقاتي اجتماعًا ،صباح أمس ،لبحث األوضــاع االقتصادية
قبل أن يتوجه إلــى الـعــراق فــي زي ــارة رسمية التقى خاللها
رئ ـيــس الـ ـ ــوزراء ال ـعــراقــي مـصـطـفــى ال ـكــاظ ـمــي .وأك ــد مـصــدر
ّ
مقرب من ميقاتي لـ«العربي الجديد» أن املباحثات تطرقت

ّ
إلى وضع لبنان في ظل األزمة الراهنة ،وملف النفط العراقي
وسبل التعاون في املرحلة املقبلة.
وحـضــر االجـتـمــاع ال ــذي تــرأســه ميقاتي قبيل س ـفــره ،وزيــر
العمل مصطفى بيرم ،وقد ّ
ضم رئيس الهيئات االقتصادية
محمد شقير ،ورئيس االتحاد العمالي العام بشارة األسمر،
وت ــم خ ــال االج ـت ـمــاع بـحــث األوض ـ ــاع االق ـت ـصــاديــة تمهيدًا
الجتماع لجنة املــؤشــر الــذي ينعقد األربـعــاء ب ــوزارة العمل،
ويتعلق بتحسني الرواتب واألجور في القطاع الخاص.
وقــال وزيــر العمل اللبناني« :نحن فــي مرحلة إدارة األزمــة،
ّ
وبــالـتــالــي ف ــإن الـحـلــول ليست حـلــول ازدهـ ــار ،بــل إدارة أزمــة
تنقسم إلــى عــدة أقـســام ،وهــي بــدل النقل ليكون مــوحـدًا بني
الـقـطـ َ
ـاعـ ْـن الـعــام وال ـخــاص ،ومـســألــة الـبــدل املتعلق باملنحة
ّ
التعليمية لكل ولــد في القطاع الرسمي وامل ــدارس الخاصة،
وتــم االتـفــاق أيضًا على إمكانية منح سلفة شهرية للقطاع
ال ـخــاص ،وه ــذه األم ــور ستكون قيد ال ــدرس بطريقة علمية
متوازنة في لجنة املؤشر» ،مضيفًا «كما جرى البحث بشكل
معمق في مسألة تعويضات نهاية الخدمة».

يواصل معارضو سعيّد احتجاجاتهم ضد إجراءاته (ناصر تليلي/األناضول)

تتآكل قاعدة الرئيس
التونسي في األوساط
الحقوقية
الشغل قد نفد ،لهذا وجه الطبوبي دفعة من
الرسائل القوية مثل قوله إن «ال أحد بإمكانه
رسم مستقبل تونس خارج االتحاد» ،وإنه
«ال يمكن ّ
ألي طرف أن يسيطر على اتحاد
الشغل» .االتحاد متمسك بعدم التراجع عن
الحق في تطبيق االتفاقيات التي وقعتها
الـ ـحـ ـك ــوم ــات الـ ـس ــابـ ـق ــة ،بـ ــل ه ـ ــدد ال ـس ـل ـطــة
بمعركة حول الحقوق االقتصادية ستكون
«ضـ ــاريـ ــة» ،م ــع تــذك ـيــره بــأهـمـيــة األحـ ــزاب
ف ــي ك ــل بـلــد دي ـم ـقــراطــي ،عـلـمــا أن االت ـحــاد
ُ
بــاشــر م ـشــاورات مــع بعضها .وتـنـبــئ هذه
ال ـت ـحــذيــرات عــن احـتـمــال تغيير فـعـلــي في

استراتيجية االتحاد بعد حالة من التردد
والتأييد املشروط للسلطة.
ل ـكــن ل ـيــس االت ـح ــاد وحـ ــده م ــن ب ــدأ تـعــديــل
س ـ ـيـ ّــاس ـ ـتـ ــه ،بـ ـ ــل ت ـ ــوج ـ ــد أصـ ـ ـ ـ ـ ــوات أخـ ـ ــرى
س ـ ــخ ـ ــرت ج ـ ـهـ ــودهـ ــا ل ـ ـلـ ــدفـ ــاع الـ ـ ـق ـ ــوي عــن
رئاسة الجمهورية ،إال أنها وجدت نفسها
مضطرة لتعديل خطابها ،بعد أن اتضحت
ل ـهــا ال ـج ــوان ــب الـخـفـيــة ف ــي خ ـطــة الــرئـيــس
وأنصاره ،رغم أنه لم يخفها عن التونسيني
مـنــذ حـمـلـتــه االن ـت ـخــاب ـيــة .وم ــن ب ــن ه ــؤالء
الذين قرروا مغادرة السفينة قبل أن تواصل
طريقها نحو محطتها النهائية ،أستاذان
فــي الـقــانــون الــدسـتــوري خالفا آراء معظم
زمــائـهـمــا ،وداف ـعــا بـشــراســة عــن توجهات
الرئيس .األول هو أمــن محفوظ الــذي أكد
للرئيس أن ــه مــع بـقــاء األحـ ــزاب السياسية
والـجـمـعـيــات ،وأن ــه مــع االنـتـخــابــات الـحــرة
واملباشرة والنزيهة ،وطالبه بسقف زمني
لحالة االستثناء.
أمــا األسـتــاذ الجامعي الثاني فهو صغير

ال ــزك ــراوي ال ــذي أصـبــح مـعــروفــا فــي العالم
العربي بعد ظهوره املتكرر في الفضائيات
لـلــدفــاع عــن سـعـ ّـيــد ،والـ ــذي كـتــب أخ ـي ـرًا ما
يـ ـل ــي« :يـ ـب ــدو أنـ ـن ــا ك ـتــون ـس ـيــن سـنـصـبــح
أضحوكة العالم من جديد .ففي الوقت الذي
بــدأت فيه الـبــاد بالكاد تخرج مــن عشرية
مـ ّ
ـدمــرة أت ــت عـلــى األخ ـضــر وال ـيــابــس ،يطل
علينا غير مرحب به رضا لينني وجماعته
مبشرين بنظرية البناء القاعدي ،أي بناء
الــدي ـم ـقــراط ـيــة م ــن امل ـح ـل ـيــات ص ـع ــودًا إلــى
الـبــرملــان .وهــي نظرية طــوبــاويــة لــم تنجح
فــي أي بـلــد ،وستفضي إلــى تفكيك الــدولــة
ترابيًا» .ورضــا لينني هو صديق الرئيس،
وأحـ ـ ــد رمـ ـ ــوز أقـ ـص ــى ال ـي ـس ــار ف ــي مــرح ـلــة
السبعينات من القرن املاضي .وبناء عليه
أع ـل ــن زك ـ ــراوي أن ــه «س ـي ـت ـصــدى شخصيًا
إلــى مثل هــذه امل ـبــادرات التي تنطوي على
مخاطر جدية» .بالتالي ،يبدو أن للمشهد
حلقات أخرى سيتابعها التونسيون بكثير
من الشغف والقلق وربما األلم.

()Getty

تعطل اإلمدادات يكبح المصانع األلمانية
أظهر مسح ،أمس االثنني ،أن معنويات قطاع األعمال األملاني
انخفضت للشهر الــرابــع على التوالي فــي سبتمبر /أيلول
املاضي ،إذ أدى تعطل اإلمــدادات لكبح إنتاج املصانع .وقال
معهد إيفو للبحوث االقتصادية إن مؤشره ملناخ األعمال

لقطات

أسهم اليابان تغلق على انخفاض
انخفضت األسهم اليابانية عند اإلغالق أمس االثنين،
بعد أرباح مخيبة لآلمال ،وكانت األسهم المرتبطة
بأشباه الموصالت من بين األكثر تراجعا مقتفية أثر
االنخفاضات في أسهم شركات التكنولوجيا األميركية
نتيجة ضعف األرباح والمخاوف بشأن تقليص برنامج
مجلس االحتياطي االتحادي للتحفيز.
ونزل نيكي  204نقاط أو  ،%0.71ليغلق عند 28600.41
نقطة ،وكان قد نزل خالل الجلسة إلى ما دون 28500
نقطة ،مسجال أدنى مستوى له في عشرة أيام.
وتراجع المؤشر توبكس األوسع نطاقا  %0.34إلى
 1995.42نقطة.

هبط إلــى  97.7مــن  98.9املعدلة بــالــزيــادة فــي سبتمبر ،في
أدن ــى ق ــراءة للمؤشر مـنــذ إبــريــل /نـيـســان .وك ــان استطالع
«روي ـ ـتـ ــرز» آلراء امل ـح ـل ـلــن ق ــد ت ــوق ــع أن ت ـك ــون الـ ـق ــراءة في
سبتمبر  .97.9ومــن املتوقع أن تخفض الحكومة األملانية،

قفزة لواردات السعودية من اإلمارات
أظهرت بيانات رسمية ،أمس ،أن قيمة واردات
السعودية من اإلمارات في أغسطس /آب زادت بنحو
 %31على أساس شهري ،في قفزة من انخفاض حاد
في يوليو /تموز .وأفادت بيانات من الهيئة العامة
لإلحصاء بأن الواردات من اإلمارات ارتفعت إلى 4.1
مليارات ريال ( 1.09مليار دوالر) ،من  3.1مليارات ريال في
يوليو /تموز .تأتي الزيادة الشهرية في أعقاب انخفاض
 % 33في يوليو ،عندما عدلت السعودية القواعد
الخاصة بالواردات من دول مجلس التعاون الستبعاد
السلع المصنعة في المناطق الحرة أو التي تستخدم
مدخالت إسرائيلية.

غدا األربعاء ،توقعاتها للنمو االقتصادي هذا العام ،بعدما
خفضت املـعــاهــد االقـتـصــاديــة ال ــرائــدة ،توقعاتها املشتركة
للنمو إلى  2.4باملائة من  3.7باملائة هذا العام ،وتوقعت أن
يكون النمو العام املقبل  4.8باملائة.

انخفاض مؤشر المصرفيين الصينيين
سجل مؤشر نشاط االقتصاد الكلي للمصرفيين %38.6
في الصين ،بانخفاض  7.3نقاط مئوية عن الربع السابق،
وفقا لمسح مصرفي على مستوى البالد أجراه
البنك المركزي .ومن بين المصرفيين الذين شملهم
االستطالع ،اعتبر  %71.8منهم أن مناخ االقتصاد الكلي
الحالي «طبيعي» ،بانخفاض  7.5نقاط مئوية عن الربع
السابق ،واعتبر  25.5في المائة منهم أنه «هادئ
نسب ًيا» ،بزيادة  11نقطة مئوية عن الربع السابق .بالنسبة
للربع المقبل ،من المتوقع أن يصل مؤشر توقعات
االقتصاد الكلي للمصرفيين إلى  ، %42.5بزيادة  3.9نقاط
مئوية عن الربع الحالي.

انقالب السودان
وخطيئة
حمدوك
مصطفى عبد السالم

ُ
تحكم املؤسسة العسكرية
السودانية قبضتها على األنشطة
االقتصادية الرئيسية ،وتسيطر
على مئات الشركات العاملة في
قطاعات ال عالقة لها باألنشطة
العسكرية والدفاعية ،مثل الزراعة
والتجارة والسياحة والطاقة
والتنقيب عن النفط واملعادن.
ال تتوقف السيطرة عند مزاحمة
الجيش شركات الدولة والوزارات
واملؤسسات االقتصادية ،بل
وصل األمر إلى حد احتكار بعض
األنشطة االستثمارية ،ومزاحمة
الشركات الخاصة في املشروعات
املدنية ،وامتالك أسماء بارزة في
القوات املسلحة لشركات مدنية.
ال يتوقف األمر عند حد انخراط
املؤسسة العسكرية في النشاط
االقتصادي ،بل إن قوات الدعم
السريع التي يقودها (حميدتي)،
تسيطر على قطاع الذهب الحيوي،
كما سيطرت بشكل كامل على
مناجم جبل عامر .وفي السنوات
األخيرة بات حميدتي أحد أبرز
أركان تهريب الذهب إلى الخارج ،ال
سيما إلى اإلمارات.
ال يتوقف األمر عند سيطرة
املؤسسة العسكرية وقوات الدعم
السريع على أنشطة اقتصادية
رئيسية ،فهناك املليشيات التي
تفرض إتاوة على املواطن للسماح
له بممارسة حياته الطبيعية من
زراعة وتجارة وصناعة وغيرها.
وعقب قيام ثورة ديسمبر /كانون
األول  ،2018بدأت تحركات قوى
ثورية ونخب مدنية في محاولة
إلقناع الجيش بضرورة االنسحاب
من األنشطة االقتصادية ،وإخضاع
شركاته لرقابة الدولة ،لكن املجلس
العسكري رفض ذلك بشدة ،بل
وتوسعت املؤسسة العسكرية
بعد ذلك في األنشطة االقتصادية
على حساب االقتصاد واملوازنة
واملواطن ،والنتيجة أرباح ومليارات
الجنيهات تتدفق على موازنة
الجيش ،في الوقت الذي تجف
فيه األموال والسيولة من خزانة
الدولة ،وتشهد األسواق قفزات
في األسعار لم تشهدها من قبل
لدرجة أن التضخم قفز ألكثر من
 %420في يونيو /حزيران ،وهو
من أعلى املعدالت في العالم .وانضم
عبد الله حمدوك ،رئيس الوزراء،
إلى مطالب الحكومة املدنية والقوى
الثورية املطالبة بإقصاء الجيش
عن البيزنس والصفقات واألنشطة
االقتصادية ،حيث أكد مرات على
رغبة حكومته في تحويل الشركات
اململوكة للجيش إلى شركات
مساهمة يمكن للجمهور االستثمار
فيها .بل أعلن صراحة أن مشاركة
الجيش في شركات القطاع الخاص
أمر غير مقبول وأن مثل هذه
الشركات يجب أن تتحول إلى
شركات عامة مملوكة للسودانيني.
خطيئة حمدوك أنه تحدث علنًا
عن ضرورة إقصاء املؤسسة
العسكرية عن البيزنس والصفقات،
وأكد رفضه املطلق تدخل الجيش
في الحياة االقتصادية ،ولو غض
حمدوك الطرف عن املطلب وغيره
فربما كان سيحظى بحماية ودعم
أعضاء املجلس العسكري ،ال
االنقالب عليه.

العراق :تفاهمات مع تركيا لحل أزمة المياه
بغداد ـ براء الشمري

أكـ ــد وزي ـ ــر املـ ـ ـ ــوارد امل ــائ ـي ــة الـ ـع ــراق ــي ،م ـه ــدي رش ـيــد
ال ـح ـمــدانــي ،أم ــس االثـ ـن ــن ،ال ـتــوصــل إل ــى تـفــاهـمــات
م ــع تــرك ـيــا ،ب ـشــأن ح ـصــة ال ـع ــراق م ــن امل ـي ــاه ،كــاشـفــا
عن املضي في إجــراءات تدويل أزمــة املياه مع إيــران.
وللشهر الثالث على التوالي ،تعاني مدن ومحافظات
عراقية حدودية مع إيران من موجة جفاف ،على إثر
قـطــع إيـ ــران ع ــددا مــن م ـيــاه روافـ ــد األن ـه ــار وتـحــويــل
مسارها إلــى داخــل أراضيها أو إقامة ســدود عليها.
ال ــوزي ــر ال ـع ــراق ــي ك ـشــف ع ــن أن الـ ــزيـ ــارات املـسـتـمــرة

إلــى تركيا أثـمــرت عــن نتائج إيجابية ،منها تفعيل
مذكرة التفاهم التي ُوقعت عام  2009ودخولها حيز
التنفيذ ،ومن أهم بنودها إعطاء حصة عادلة للعراق
مــن امل ـيــاه .مـشـيــرا ،فــي حــديــث لصحيفة «الـصـبــاح»
الرسمية ،إلى أن هذا الجهد لم يتحقق منذ  40عاما.
ولفت إلى أن البالد تعاني من التغيرات املناخية التي
تسببت في أزمة جفاف ،موضحا أن العراق يبحث في
آليات التغلب على هذه املشكلة .وتابع« :على العكس
من التفاهمات مع تركيا ،نتمنى أن نتفاهم قريبا مع
الجارة إيران ،كون العراق املتضرر األكبر من التغيرات
املناخية األخيرة» ،ملوحا بتقديم شكوى ضد إيران

في املحكمة الدولية ،عقب قطع جميع واردات املياه
املـتـجـهــة ل ـل ـعــراق م ــن األراضـ ـ ــي اإلي ــران ـي ــة .وأضـ ــاف:
«طالبت الـ ــوزارة ،عبر وزارة الخارجية والــرئــاســات
الثالث (رئاسة الجمهورية ورئاسة الــوزراء ورئاسة
البرملان) ،بتقديم شكوى رسمية في املحكمة الدولية
ضد إيــران ،ألجل أن تستجيب وتطلق حصة العراق
مــن امل ـيــاه» .مــن جــانـبــه ،أكــد املستشار الفني ل ــوزارة
امل ــوارد املائية ،عــون ذيــاب ،أن «املباحثات مع تركيا
وص ـل ــت إلـ ــى ت ــوق ـي ــع ورق ـ ــة ت ـف ــاه ــم م ـش ـتــركــة ب ـشــأن
حصة العراق املائية ،وتمت املصادقة عليها من قبل
الـحـكــومــة الـتــركـيــة ودخ ـلــت حـيــز الـتـنـفـيــذ» .مـســؤول
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حكومي عــراقــي قــال ل ـ «الـعــربــي الـجــديــد» إن الـعــراق
ملس تعاونا تركيا كبيرا في ملف املياه خالل األشهر
األخـيــرة ،موضحا أن الجانب التركي ّ
تفهم إلــى حد
كـبـيــر حــاجــة ال ـع ــراق لـلـمـيــاه ال ـتــي تــأتــي م ــن تــركـيــا.
وأشـ ــار إل ــى أن املـشـكـلــة تـكـمــن فــي الـجــانــب اإليــرانــي
الذي يرفض تزويد العراق بحصته من املياه .مبينا
أن قطع روافــد املياه من إيــران تسبب في ضرر كبير
لعدد من مناطق الـعــراق ،خصوصا محافظة ديالى
الحدودية مع إيران التي اضطرت وزارة الزراعة إلى
وضعها خ ــارج الخطة الــزراع ـيــة ،واالكـتـفــاء بتوفير
مياه الشرب فيها بسبب شح املياه.

10

اقتصاد

الثالثاء  26أكتوبر /تشرين األول  2021م  20ربيع األول  1443هـ ¶ العدد  2612السنة الثامنة
Tuesday 26 October 2021

الثالثاء  26أكتوبر /تشرين األول  2021م  20ربيع األول  1443هـ ¶ العدد  2612السنة الثامنة
Tuesday 26 October 2021

مصر

مال وسياسة

السودان :أزمات اقتصادية
مفتعلة لتبرير االنقالب
لم يكن تدهور االقتصاد
بعيدًا عن التطورات
األخيرة في السودان ،إذ
كان أحد األسباب الرئيسية
وراء اشتعال الشارع غضبًا
من تدهور أوضاعه
المعيشية
الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

جـ ـ ـ ـ ــاءت األزمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة
امل ـف ـت ـع ـلــة ف ــي الـ ـ ـس ـ ــودان ك ـخ ـطــوة
أولــى ساهمت فــي تمهيد األجــواء
لالنقالب العسكري عبر إثــارة غضب الشارع
من الحكومة التي واجهت العديد من العراقيل
ّ
املتعمدة ،حسب مراقبني لـ«العربي الجديد».
ويعيش الـشــارع الـســودانــي على وقــع أزمــات
معيشية متصاعدة طــوال الشهور املاضية،
تـشـمــل ارت ـف ــاع ــات كـبـيــرة ف ــي األس ـع ــار وشــح
السلع األساسية وضعف الـخــدمــات ،مــا دفع
آالف املواطنني إلى تنظيم احتجاجات شعبية
طوال الفترات املاضية .وفي هذا السياق ،قال
الخبير االقتصادي ،إبراهيم توفيق ،لـ«العربي
ال ـج ــدي ــد» ،إن أزم ــة إغ ــاق ــات ش ــرق ال ـس ــودان
واملـ ــوانـ ــئ اف ـت ـع ـل ـهــا ال ـج ـيــش م ــن أجـ ــل وضــع
العراقيل أمام الحكومة السودانية ،وبالفعل أدى
ذلك إلى تصاعد األزمات االقتصادية واملالية ،ما
أثار احتجاجات الشارع الذي يعاني من تدهور
األوضاع املعيشية .ونقلت رويترز تصريحات
ملــديــر مـكـتــب رئ ـيــس ال ـ ــوزراء ال ـس ــودان ــي ،آدم
حريكة ،أمس اإلثنني ،قال فيها إن الجيش أثار
الغضب في شــرق الـســودان واستغل األزمــات
للقيام بانقالب على حكومة رئيس الوزراء عبد
الله حمدوك .وأضاف :الجيش مسؤول عن إثارة
االضـطــراب في شــرق الـســودان .وأعلن رئيس
مجلس السيادة االنتقالي في الـســودان عبد
الفتاح البرهان ،أمس اإلثنني ،حالة الطوارئ في
ّ
جميع أنحاء السودان ،وحل مجلسي السيادة
ّ
والوزراء في البالد ،وكذلك علق العمل في بعض
مواد الوثيقة الدستورية.
إشعال االحتجاجات

ويغلق محتجون الـطــرق التي تربط املوانئ
ال ــرئ ـي ـس ـي ــة ب ـب ــاق ــي املـ ـن ــاط ــق فـ ــي ال ـ ـسـ ــودان،

مـعـطـلــن ك ــل إمـ ـ ــدادات الـ ـس ــودان ،ويـطــالـبــون
بإلغاء اتفاق وقعته حكومة عبد الله حمدوك
مــع مجموعات يعتبرها املحتجون ال تمثل
اإلقليم الشرقي .وتحديدًا منذ  17سبتمبر/
أيلول املاضي ،يغلق «املجلس األعلى لنظارات
الـبـجــا وال ـع ـمــوديــات املـسـتـقـلــة» (ق ـب ـلــي) ،كل
املوانئ على البحر األحمر ،والطريق الرئيسي
بني الخرطوم وبــورتـســودان ،احتجاجا على
م ــا ي ـق ــول إنـ ــه تـهـمـيــش ت ـن ـمــوي ت ـعــانــي منه
املناطق الشرقية.
ووصـ ـ ـ ــف وزيـ ـ ـ ــر املـ ـ ـ ــال ال ـ ـس ـ ــودان ـ ــي ،ج ـبــريــل
إب ــراه ـي ــم ،ف ــي ت ـصــري ـحــات ســاب ـقــة ف ــي شهر
أكتوبر /تشرين األول املاضي ،موقف البالد
من السلع االستراتيجية باملقلق وغير املريح،
جــراء إغــاق املوانئ والطريق القومي الرابط
بني العاصمة الخرطوم ،ومدينة بورتسودان
شرقي البالد .وحادثة إغالق شرق السودان لم
تكن األولى من نوعها ،إذ أغلق املجلس األعلى
لنظارات البجا ،في  5يوليو /تموز املاضي
الطريق القومي بني الخرطوم وبورتسودان
لثالثة أيام ،قبل إرسال الحكومة وفدا وزاريا
ف ــي ال ـ ـ  17م ــن الـشـهــر ذات ــه لـلـتـفــاوض معهم
حول مطالبهم ،لكن من دون االستجابة لها،
بحسب تصريحات لقيادات املجلس.

ارتفاعات قياسية في أسعار الحديد
القاهرة ـ عبداهلل عبده

سجلت أسـعــار حديد التسليح فــي مصر ارتـفــاعــات قياسية
غير مسبوقة ،خالل األيام القليلة املاضية ،إذ وصل سعر البيع
للمستهلك إلــى  15.6ألــف جنيه للطن (حــوالــي  1000دوالر)،
بزيادة  1000جنيه عن الشهر املاضي ،بزيادة بنسبة  52في
املائة عن أسعار أكتوبر /تشرين األول من العام املاضي ،إذ
ً
جنيها .وأرجع مصدر مسؤول
سجل سعر الطن وقتها 9550
باتحاد الصناعات املصرية ،في حديثه لـ«العربي الجديد»،
أس ـبــاب االرت ـف ــاع إل ــى زي ــادة أس ـعــار ال ـخــامــات عــاملـ ًـيــا وكــذلــك
ً
عامليا
أسـعــار الــوقــود .وكــانــت أسـعــار «البيليت» قــد ارتفعت
دوالرا للطن مع نهاية الشهر املاضي ،إلى  730دوالراً
ً
من 630
للطن في منتصف الشهر الجاري.
وحول حدوث قفزة في صادرات الحديد املصري ،أكد مسؤول
بغرفة الصناعات املعدنية ،رفض ذكر اسمه ،أن شركة حديد
عــز أصـبـحــت هــي الـشــركــة الــوح ـيــدة ال ـتــى ت ـصــدر مسطحات
الصلب بنسبة  100في املائة ،وذلــك بعد غلق شركة الحديد
والصلب املصرية ،كما أنها تستحوذ على  99فــي املــائــة من
صادرات املنتجات األخرى من الحديد ،باإلضافة إلى أكثر من
 40في املائة من اإلنتاج املحلي لحديد التسليح.
وأرجع املسؤول قفزة صــادرات الشركة خالل األشهر التسعة
األول ــى مــن  2021متخطية حــاجــز املـلـيــار دوالر ،إل ــى تــراجــع
اإلن ـت ــاج ال ـعــاملــي ،كــأحــد تــداع ـيــات جــائـحــة ك ــورون ــا ،وه ــو ما
أدى إلى زيادة الطلب على املنتج املصري ،باإلضافة الرتفاع
األسعار في البورصة العاملية نتيجة ارتفاع أسعار الخامات
وال ــوق ــود .وأف ـص ـحــت شــركــة «ح ــدي ــد عـ ــز» ،أخـ ـيـ ـرًا ،ف ــي بـيــان
للبورصة املـصــريــة ،عــن ارت ـفــاع قيمة صــادراتـهــا إلــى 1.013
مليار دوالر خالل أول  9أشهر من .2021
وكانت بيانات املجلس التصديري للحراريات والصناعات
املعدنية قــد أظـهــرت ارت ـفــاع ص ــادرات الـحــديــد خــال األشهر
التسعة األولــى من  ،2021مسجلة  1.097مليار دوالر ،مقابل

صراع مبكر بين الجناحين

وبـ ــدأت قـصــة ح ــدة االت ـهــامــات امل ـت ـبــادلــة بني
جـنــاحــي الـحـكــومــة االنـتـقــالـيــة ف ــي ال ـس ــودان
(املــدنــي والـعـسـكــري) فــي التصاعد منذ عدة
شهور على خلفية عمل الجيش في األنشطة
االق ـت ـص ــادي ــة .إذ أع ـل ــن رئ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء عبد
ال ـلــه ح ـم ــدوك ،فــي منتصف شـهــر ديسمبر/
كانون األول املاضي ،أن مشاركة الجيش في
شــركــات الـقـطــاع ال ـخــاص أم ــر «غـيــر مـقـبــول»
وأن شـ ــركـ ــات كـ ـه ــذه ي ـج ــب أن ت ـت ـح ــول إل ــى
شركات «مساهمة عامة» .وقال حمدوك« :كل
جيوش العالم لديها عالقة باالستثمار ،لكن
االستثمار املتعلق بميزتهم التفضيلية ،مثل
االستثمار في الصناعات الدفاعية ،هذا مهم
ومشروع ،لكن أن تستثمر املؤسسة العسكرية
في قطاع اإلنتاج وتزيح وتحل محل القطاع
الـخــاص أمــر غير مقبول» .ويسيطر الجيش
الـ ـس ــودان ــي ،الـ ــذي يـحـكــم م ــع ت ـحــالــف مــدنــي
خالل فترة انتقالية بعد إطاحة الرئيس عمر
البشير في إبريل  /نيسان  ،2019على العديد
من الشركات في قطاعات الــزراعــة والتعدين
والـ ـط ــاق ــة .وي ــرف ــض ال ـج ـن ــاح ال ـع ـس ـك ــري فــي
املقابل رفع قبضته عن األنشطة االقتصادية
ويصر على ّ
تمسكه بها ووضعها تحت بند
«ال ـخ ـط ــوط الـ ـحـ ـم ــراء» ،ب ـح ـجــة أن ال ـشــركــات
واملؤسسات العسكرية «قطاع عام».

 369مليون دوالر خالل الفترة نفسها من العام املاضي،2020 ،
بنسبة  197في املائة.
وارت ـف ــع ع ــدد الـ ــدول ال ـتــي تــم الـتـصــديــر إلـيـهــا إل ــى  94دول ــة،
واسـ ـتـ ـح ــوذت  5دول ع ـل ــى ح ــوال ــي  70ف ــي امل ــائ ــة م ــن تـلــك
الـصــادرات ،وجــاءت على رأس القائمة إيطاليا ب ــ 269مليون
دوالر ،وإسـبــانـيــا بـ ــ 258مـلـيــون دوالر ،ثــم الـسـعــوديــة ب ــ100
مليون دوالر ،وحلت الواليات املتحدة األميركية رابعة ،وكندا
خامسة بـ 598مليون دوالر ،حسب بيانات رسمية.
وتستحوذ شركة «حديد عــز» على  42في املائة من إجمالي
إنتاج الحديد الصلب في مصر بـ 5.4ماليني طن ،تليها شركة
«السويس للصلب» بـ 2.4مليون طن ( 19في املائة) ،ثم شركة
«ب ـشــاي» بمليوني طــن ( 15فــي امل ــائ ــة) ،وحـلــت «املـصــريــن»
رابعة بـ 1.6مليون طن ( 12في املائة).
ّ
ويؤكد خبراء في القطاع العقاري أن الحكومة ساهمت أيضا
بشكل مباشر في ارتفاع األسعار إلى مستويات غير مسبوقة،
موضحني أنه بجانب تحرير سعر صرف الجنيه الذي ألهب
أسعار مختلف السلع والخدمات ،دخلت الحكومة في منافسة
مع القطاع الخاص لرفع أسعار العقارات ،بل وكانت هي التي
تبدأ برفع أسعار األراضي والوحدات السكنية التي تطرحها
ويقتفي الـقـطــاع الـخــاص أثــرهــا فــي الـسـنــوات األخ ـيــرة .وهو
مــا انـعـكــس عـلــى أس ـعــار م ــواد الـبـنــاء ومـنـهــا ال ـحــديــد ،الــذي
شـهــدت أس ـعــاره ارت ـفــاعــات قـيــاسـيــة أخ ـيــرا .وحـســب بيانات
رسمية ،انخفضت صادرات مصر من مواد البناء والحراريات
والصناعات املعدنية بنحو  2في املائة خالل الفترة من يناير/
كــانــون الثاني إلــى يونيو /حــزيــران  ،2021لتسجل مليارين
و 998مليون دوالر ،مقابل  3مليارت و 46مليون دوالر خالل
الفترة نفسها من  .2020يشار إلى أن الصادرات املصرية غير
البترولية حققت زي ــادة ملموسة بنسبة  22فــي املــائــة خالل
األش ـهــر ال ــ 7األول ــى مــن ع ــام  ،2021لتسجل  17مـلـيــارًا و701
مليون دوالر ،مقابل  14مليارًا و 552مليون دوالر خالل الفترة
نفسها من عام  ،2020وبفارق  3مليارات و 148مليون دوالر.

تعطيل متعمد

%21.74
ســجــل مــعــدل التضخم
فــي الـــســـودان انخفاضًا
خــال شهر سبتمبر/أيلول
الماضي ،وصل إلى 365.82
بالمائة ،مقارنة مع 387.56
بالمائة في شهر أغسطس
/آب الماضي ،بتراجع قدره
 21.74نقطة ،إال أنه يبقى
عند مستويات قياسية.

وي ـ ـ ــرى م ــراقـ ـب ــون أن مـ ــا حـ ـ ــدث مـ ــن تــدخــل
لـلـجـيــش ال ـس ــودان ــي ف ــي امل ـلــف االق ـت ـصــادي
وإص ـ ـ ــراره ع ـلــى ب ـقــاء ال ـش ــرك ــات ال ـتــاب ـعــة له
تـحــت سـيـطــرتــه ،ســاهــم فــي وض ــع العقبات
أمام الحكومة التي حاولت تحسني األوضاع
االقتصادية واملعيشية ،في حني يرى آخرون
أن الجيش ال يتحكم إال في نسبة قليلة من
االقتصاد ،وبالتالي ما تفعله الحكومة هو
تـبــريــر فشلها االقـتـصــادي بـتــدخــل الجيش
في هذا امللف .االقتصادي السوداني ،أحمد
خضر إبــراهـيــم ،أكــد لــ«الـعــربــي الـجــديــد» أن
امل ـكـ ّـون الـعـسـكــري عـمــل مـنــذ بــدايــة الـشــراكــة
مـ ــع الـ ـجـ ـن ــاح املـ ــدنـ ــي ع ـل ــى ع ــرق ـل ــة م ـس ـيــرة
الـحـكــومــة ب ــاإلص ــرار عـلــى ع ــدم نـقــل تبعية
شركاته لوزارة املالية .وقال إبراهيم إن %80
مــن اإليـ ــرادات العامة خ ــارج سيطرة املـكـ ّـون
املدني بسبب سيطرة الجيش على العديد
من القطاعات االستراتيجية ،مشيرًا إلى أنه
رغــم توصل حكومة حـمــدوك إلــى اتـفــاق مع
ّ
املكون العسكري لنقل تبعية الشركات إال أنه
فوجئ بتعطيل هذا االتفاق.

زيادة كبيرة في أسعار مواد البناء (خالد الشاذلي/فرانس برس)

تدهور األوضاع المعيشية أشعل غضب الشارع (فرانس برس)

تقارير عربية
أسواق

الجزائر :المضاربة تقفز بأسعار الخضر والفواكه
الجزائر ـ حمزة كحال

«حرام عليهم ما فعلوه بنا ،هم أشد فتكًا من
الحكومة ومن فيروس كورونا» هي صرخة
املواطن عبد الهادي عبد القادر من العاصمة
ال ـجــزائــريــة ،ضــد ال ـغ ــاء ،وه ــو ال ــذي فوجئ
بأسعار الخضر والفواكه في األسواق .يقول
عـبــد ال ـقــادر لــ«الـعــربــي الـجــديــد» إن ــه اضطر
للبحث فــي  3أس ــواق عــن الـبـطــاطــا وعندما
وجـ ــدهـ ــا ،ك ــان ــت ب ـس ـعــر يـ ـف ــوق  100دي ـن ــار
للكيلوغرام الواحد ،وبنوعية رديئة.
ح ــال ــة ع ـبــد ال ـ ـقـ ــادر ،يـتـقــاسـمـهــا جــزائــريــو
ال ـعــاص ـمــة وامل ـحــاف ـظــات املـ ـج ــاورة ل ـهــا ،إذ
فــوجـئــوا بـقـفــزات فــي أسـعــار الخضر زادت

قفزات هائلة في أسعار البطاطا (فرانس برس)

 200ب ــامل ــائ ــة ع ـلــى ب ـعــض األن ـ ـ ــواع واس ـعــة
االس ـت ـه ــاك كــالـبـطــاطــا ال ـت ــي ق ـفــز سـعــرهــا
م ــن  45ديـ ـن ــارا إلـ ــى  100ديـ ـن ــار ( 1دوالر
أيام قليلة،
أميركي=  137دينارًا) في ظرف ٍ
والطماطم التي ارتـفــع سعرها مــن  60إلى
 120دينارا ،والبصل من  45دينارا إلى .70

تسخير قوات أمن
القتحام نقاط تخزين
«سوداء» غير قانونية

ل ـه ـي ــب أسـ ـ ـع ـ ــار الـ ـخـ ـض ــر جـ ـع ــل امل ــواطـ ـن ــن
ينتفضون ضــد التجار وغـيــاب الــرقــابــة ،في
ظل اكتواء جيوبهم بغالء األسعار في وقت
قررت فيه السلطات إشهار سيف التهديدات
في وجه «التجار املضاربني».
تـقــول املــواطـنــة كــوثــر لــ«الـعــربــي الـجــديــد»:
«ما كنا نخشاه حدث ،جشع التجار دفعهم
إلــى مضاعفة أسعار الخضر في ظــرف 72
ساعة» .وتضيف نفس املتحدثة لـ«العربي
الـ ـج ــدي ــد» أن «الـ ـحـ ـك ــوم ــة غ ــائ ـب ــة وت ــرك ــت
املواطن بني فكي جشع التجار».
ولقيت هذه التصرفات االحتكارية من طرف
بعض التجار ،انتقادات واسعة على مواقع
التواصل إذ طالب مواطنون بتشديد الرقابة

وتسليط أقـســى الـعـقــوبــات عـلــى املـضــاربــن
الذين استغلوا وبــاء كورونا لرفع األسعار.
وال ــاف ــت أن ال ـق ـف ــزات ال ـتــي عــرفـتـهــا أس ـعــار
ال ـخ ـضــر والـ ـف ــواك ــه ،ت ــأت ــي ب ـعــد أي ـ ــام قليلة
مــن حملة قــادهــا م ــزارع ــو ال ـجــزائــر ،ملطالبة
ال ـح ـك ــوم ــة ب ــال ـت ــدخ ــل ل ـت ـس ــوي ــق م ـحــاص ـيــل
البطاطا والطماطم ،بعدما سجلوا فائضا
في اإلنتاج هوى بأسعارها.
وملواجهة ظاهرة املضاربة التي استفحلت
ف ــي األسـ ـ ـ ــواق الـ ـج ــزائ ــري ــة ،اق ـت ــرح ــت وزارة
الـتـجــارة قانونا ملكافحة املـضــاربــة عرضته
على الــرئـيــس الـجــزائــري عبد املجيد تبون،
وينتظر عــرضــه على الـبــرملــان فــي األسابيع
املقبلة .وحسب مشروع القانون الذي تقدمت
به وزارة التجارة الجزائرية ،واطلعت عليه
«ال ـعــربــي ال ـجــديــد» فـسـيـتــم وض ــع عـقــوبــات
إداريــة على املحتكرين ،كالشطب والحرمان
ال ـن ـهــائــي م ــن م ـم ــارس ــة ال ـن ـش ــاط ال ـت ـج ــاري،
وسـ ـح ــب ال ـس ـج ــل الـ ـتـ ـج ــاري ل ـس ـن ــوات ع ــدة
للمتلبسني بممارسة االحتكار ،فيما تصل
عقوبة املضاربني بالسلع إلى  30سنة سجنًا
نــاف ـذًا أو الـسـجــن املــؤبــد إذا ثـبــت أن نشاطه
حدث في شكل منظم.
كما منحت السلطات الجزائرية املــزارعــن
والتجار واملوردين ،مهلة حتى نهاية شهر
نوفمبر /تشرين الثاني املقبل ،للتصريح
ع ـ ــن ك ـ ــل املـ ـ ـخ ـ ــزون ـ ــات ال ـ ــزراعـ ـ ـي ـ ــة وال ـس ـل ــع
االس ـت ـه ــاك ـي ــة امل ـ ــوج ـ ــودة فـ ــي م ـخ ــازن ـه ــم.
وهـ ــددت ف ــي ح ــال مـخــالـفــة ذلـ ــك ،بحجزها
وتحويلهم إلى القضاء بتهمة املضاربة.
ووسط تبادل االتهامات ،برأ رئيس الجمعية
الـجــزائــريــة للتجار والحرفيني الجزائريني،
ال ـحــاج طــاهــر بــول ـنــوار ،ذم ــة الـتـجــار .ووجــه
االت ـ ـ ـهـ ـ ــامـ ـ ــات لـ ـلـ ـسـ ـم ــاس ــرة الـ ـ ــذيـ ـ ــن ألـ ـهـ ـب ــوا
األس ـعــار ،مــؤكــدا أنـهــم ليسوا ت ـجــارا ،بــل هم
وسطاء يستغلون األزم ــات لفرض منطقهم
بــاالحـتـكــار وامل ـضــاربــة ،ويـعـمـلــون فــي جنح
الظالم وخــارج أســواق الجملة ،أين يشترون
ال ـخ ـض ــر والـ ـف ــواك ــه م ــن ال ـف ــاح ــن م ـبــاشــرة
ويعيدون بيعها لتجار الجملة.
وأرج ــع رئـيــس الجمعية الــوطـنـيــة للتجار

وال ـح ــرف ـي ــن ال ـج ــزائ ــري ــن ف ــي تـصــريـحــات
لـ«العربي الجديد» ارتفاع أسعار الخضر
فـ ــي أسـ ـ ـ ــواق ال ـج ـم ـل ــة إل ـ ــى ارت ـ ـفـ ــاع ال ـط ـلــب
عـلــى الـخـضــر ف ــي األيـ ــام الـقـلـيـلــة املــاضـيــة،
بــاإلضــافــة إل ــى نـقــص الـتـمــويــن خــاصــة من
م ــادة ال ـب ـطــاطــا ،بـعــد ع ــزوف امل ــزارع ــن عن
جني محصولهم ،خوفا من املضاربة التي
تجعلهم الحلقة األضعف.
وق ـصــد ض ـبــط األس ـ ـ ــواق ،اض ـط ــرت وزارتـ ــا
التجارة والــزراعــة للتدخل ،من خالل شراء
امل ـن ـت ـجــات واس ـع ــة االس ـت ـه ــاك كــالـبـطــاطــا
مــن عند الـفــاحــن مـبــاشــرة وإع ــادة بيعها
ب ــأسـ ـع ــار مـ ـ ـح ـ ـ ّـددة ال ت ـت ـع ــدى  50ديـ ـن ــارًا
للكيلوغرام الواحد ،مع تسخير قوات األمن
القتحام نقاط تخزين «سوداء» غير مصرح
بها وتحويل الخضر املحجوزة للبيع في
األسواق مباشرة.
إل ــى ذلـ ــك ،ك ـشــف م ــدي ــر ال ــدي ــوان ال ـج ــزائ ــري
املهني املشترك للخضر واللحوم ،عبد العزيز
أوشـمــن ،أن «الــديــوان شــرع فــي ثــالــث عملية
تـفــريــغ مل ــادة الـبـطــاطــا مــن امل ـخــازن وضخها
في أسواق الجملة واألسواق الجوارية ،بغية
ضـبــط األس ـع ــار ،والـعـمـلـيــة مـســت  14والي ــة
وبمساهمة  30متعامل مـخــزن ،إذ ستشهد
ت ــوزي ــع ك ـم ـيــات ك ـب ـيــرة م ــن ال ـب ـطــاطــا تكفي
لتغطية احتياجات الطلب املتزايد».
وأوضح نفس املتحدث لـ«العربي الجديد» أن
«مباشرة الــديــوان تموين السوق بـ  10آالف
طن من البطاطا في العملية التي انطلقت في
 7اكتوبر /تشرين األول الجاري وستستمر
طيلة فترة الفراغ املمتدة إلى أواخر نوفمبر/
تـشــريــن ال ـثــانــي امل ـق ـبــل ،وسـتـشـهــد العملية
ت ـفــريــغ م ـخ ــازن والي ـ ــات ال ـج ــزائ ــر ،الـبـلـيــدة،
ت ـي ـب ــازة ،امل ــدي ــة ،بـ ــومـ ــرداس ،الـ ـب ــوي ــرة ،عني
الدفلى ،الشلف ،غليزان ،معسكر ،مستغانم،
سعيدة ،سكيكدة ،الطارف ،ومنها ستتوسع
لتشمل تسويق املنتج عبر أس ــواق الجملة
واألسـ ـ ـ ــواق الـ ـج ــواري ــة ،إض ــاف ــة إلـ ــى تـمــويــن
ال ـعــديــد م ــن ن ـقــاط الـبـيــع املـعـتـمــدة بــأسـعــار
محددة بـ  50دينارا للكيلوغرام الواحد من
البطاطا بأكياس تزن  5كيلوغرامات».

ارتفاع العجز
التجاري
لألردن

بـلـغــت قـيـمــة امل ـس ـت ــوردات الكلية
لـ ــأردن خ ــال األش ـه ــر الـثـمــانـيــة
األول ــى مــن الـعــام الحالي ()2021
 9.497مـ ـلـ ـي ــارات ديـ ـن ــار (13.3
م ـل ـيــار دوالر) ،ب ــارت ـف ــاع نسبته
 %21.3م ـقــارنــة بــال ـف ـتــرة ذات ـهــا
م ــن عـ ــام  ،2020ح ـســب تـقــريــر
دائرة اإلحصاءات العامة الشهري
الحكومية .وبلغت قيمة الصادرات
ال ـك ـل ـيــة  4.127مـ ـلـ ـي ــارات دي ـن ــار
( 5.777مليارات دوالر) ،بارتفاع
نسبته  %13.7مـقــارنــة بالفترة
نفسها من عام .2020
وبلغت قيمة ال ـصــادرات الوطنية
خـ ــال األشـ ـه ــر ال ـث ـمــان ـيــة األولـ ــى
من عــام  2021ما مقداره 3.745
م ـل ـيــارات دي ـنــار ( 5.24مـلـيــارات
دوالر) ،بــارتـفــاع نسبته %15.9
مـ ـق ــارن ــة ب ــالـ ـفـ ـت ــرة ن ـف ـس ـه ــا مــن
ع ــام  ،2020وبـلـغــت قـيـمــة املـعــاد
تصديره  381مليون دينار (533
م ـل ـي ــون دوالر) ،خـ ــال األش ـه ــر
الـثـمــانـيــة األولـ ــى مــن ع ــام ،2021
بانخفاض نسبته .%4.3
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استثمارات قياسية في موازنة 2022
الرباط ـ مصطفى قماس

ي ـتــوقــع أن ت ــرف ــع ال ـح ـكــومــة املـغــربـيــة
ح ـج ــم االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات ال ـع ـم ــوم ـي ــة فــي
العام املقبل ،ما يشكل فرصة للشركات
ال ـخ ــاص ــة ل ــاس ـت ـف ــادة م ــن ال ـص ـف ـقــات
العمومية في إطار األفضلية الوطنية،
ع ـل ـمــا أن اس ـت ـث ـم ــارات ال ــدول ــة تـحــرك
االقـتـصــاد رغ ــم الـنـقــاش الـســائــد حــول
ضعف مردوديتها .وتخطط الحكومة
املغربية إلنـجــاز استثمارات عمومية
ف ــي حـ ــدود  27م ـل ـيــار دوالر ،وه ــو ما
يمثل  22في املائة من الناتج اإلجمالي
امل ـ ـح ـ ـلـ ــي ،حـ ـي ــث ي ـع ـت ـب ــر االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار
املوعود غير مسبوق في تاريخ اململكة.
َّ
يتعد متوسط االستثمارات التي
ولم
تنجزها الدولة املغربية عبر املوازنة
والشركات واملؤسسات الحكومية 17
في املائة من الناتج اإلجمالي املحلي،
ع ـل ـم ــا أن الـ ـسـ ـن ــة امل ـق ـب ـل ــة س ـت ـضــاف
استثمارات صندوق محمد السادس
لالستثمار.
ويـتـجــه امل ـغــرب إل ــى تفعيل صـنــدوق
م ـح ـمــد ال ـ ـسـ ــادس ل ــاس ـت ـث ـم ــار ال ــذي
ينتظر أن تصل استثماراته إلى 4.97
مليارات دوالر ،وهو صندوق يندرج
ض ـم ــن خ ـط ــة اإلن ـ ـعـ ــاش االق ـت ـص ــادي
التي يرتقب أن تصل إلى  13.25مليار
دوالر .ويتصور الخبير االقتصادي،
إدريــس الفينا ،في حديثه لـ«العربي
الجديد» أن تكون ميزانية االستثمار
املـتــوقـعــة ،قـيــاسـيــة ،ويـمـكــن أن تنجز
في إطار الشراكة بني القطاعني العام
والخاص ،مؤكدا على ضرورة تحفيز
الـ ـش ــرك ــات ف ــي ال ـق ـط ــاع الـ ـخ ــاص كــي
يـكــون شــريـكــا فــي املـجـهــود التنموي
باملغرب .ويرى الخبير االقتصادي أن
االستثمار مشترك بني موازنة الدولة
والـ ـش ــرك ــات ال ـع ـمــوم ـيــة وال ـج ـمــاعــات
املحلية ،حيث سيساهم ذلك في دعم
الـجـهــد االس ـت ـثـمــار ف ــي س ـيــاق متسم

بـتــواضــع اسـتـثـمــار الـقـطــاع الـخــاص،
الـ ـ ــذي ي ـف ـت ــرض ف ـي ــه أن ي ـك ــون ق ــائ ــدا
ل ــاسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ،خـ ـص ـ ً
ـوص ــا الـ ـنـ ـم ــوذج
التنموي.
وكــان املغرب راهــن منذ العام الحالي
على االستثمار العمومي فــي سياق
اإلنـ ـع ــاش االقـ ـتـ ـص ــادي ،ح ـيــث كــانــت
ال ـح ـك ــوم ــة ال ـس ــاب ـق ــة ب ــرئ ــاس ــة سـعــد
الدين العثماني ،برمجت استثمارات
عبر املــوازنــة واملــؤسـســات والشركات
الحكومية في حدود  25مليار دوالر.
وي ــرتـ ـق ــب أن ت ـس ــاه ــم املـ ـي ــزانـ ـي ــة فــي
االسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــارات الـ ـعـ ـم ــومـ ـي ــة بـ ـ ـ ـ ــ9.65
م ـ ـل ـ ـيـ ــارات دوالر فـ ــي ال ـ ـعـ ــام امل ـق ـب ــل،
حيث سعت الدولة إلى دعم اإلنعاش
ال ـع ـم ــوم ــي ع ـب ــر االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات ال ـتــي
تتيحها امل ــوازن ــة .وينتظر أن توجه
االس ـ ـ ـت ـ ـ ـث ـ ـ ـمـ ـ ــارات ال ـ ـت ـ ــي س ـت ـن ـج ــزه ــا
الـ ـ ــدولـ ـ ــة عـ ـب ــر امل ـ ـ ــوازن ـ ـ ــة وال ـ ـشـ ــركـ ــات
وامل ــؤس ـس ــات الـعـمــومـيــة والـجـمــاعـيــة
ل ـل ـم ـشــاريــع ال ـك ـب ــرى ،ال ـت ــي ت ـهــم امل ــاء
واملــوانــئ والـطــرق والسكك الحديدية
والـ ـل ــوجـ ـسـ ـتـ ـي ــك .ويـ ــرت ـ ـقـ ــب أن ت ـهــم
اس ـت ـث ـم ــارات امل ــؤس ـس ــات وال ـشــركــات
الـ ـعـ ـم ــومـ ـي ــة ال ـ ـطـ ــاقـ ــة واالتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاالت
والـ ـسـ ـكـ ـن ــى والـ ـ ـف ـ ــاح ـ ــة والـ ـكـ ـه ــرب ــاء
واملـ ــاء ال ـصــالــح لـلـشــرب والـفــوسـفــات
ومشتقاته وال ـطــرق الـسـيــارة والنقل
الجوي والبحرى والسككي.
وستوجه االستثمارات التي ستنجزها
الجماعات املحلية إلى تدعيم البنيات
الـتـحـتـيــة ،ح ـيــث س ـتــركــز ع ـلــى تـقــويــة
شبكة التظهير وبناء املنشآت الثقافية
وال ــري ــاض ـي ــة وال ـتــرف ـي ـه ـيــة واألسـ ـ ــواق
والبنايات العمومية وتهيئة الحدائق
واملساحات الخضراء.
ويـعـتـبــر االس ـت ـث ـمــار الـعـمــومــي ال ــذي
تـ ـنـ ـج ــزه ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة عـ ـب ــر امل ـ ـ ــوازن ـ ـ ــة أو
الـ ـش ــرك ــات وامل ــؤسـ ـس ــات ال ـع ـمــوم ـيــة،
حــاس ـمــا بــالـنـسـبــة ل ـش ــرك ــات الـقـطــاع
الـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ــاص م ـ ـ ـ ــن خـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـص ـ ـف ـ ـقـ ــات

العمومية ،علما أن املـغــرب يرنو إلى
م ـنــح األف ـض ـل ـيــة ل ـل ـشــركــات الــوطـنـيــة
فــي إن ـجــاز الـصـفـقــات فــي ظــل اإلق ــاع
االقـتـصــادي .ورغــم اإلعــان عن زيــادة
االستثمارات في العام املقبل ،إال أنه
جــرت ال ـعــادة عـلــى أال يـتـجــاوز معدل
تنفيذ االلـتــزامــات ما بني  60و 70في
املائة ،حيث يرتبط ذلك بوتيرة إطالق
طلبات العروض الخاصة.
وأوص ـ ـ ـ ــى االتـ ـ ـح ـ ــاد ال ـ ـعـ ــام مل ـ ـقـ ــاوالت
املـ ـغ ــرب ،ال ـ ــذي ي ـم ـثــل م ـصــالــح رج ــال
األع ـ ـمـ ــال ،بـتـفـعـيــل ت ــوص ـي ــات تـقــريــر
ال ـن ـمــوذج الـتـنـمــوي ،ال ــذي يجعل من
أولوياته ،مواكبة الشركات الصغيرة
واملـتــوسـطــة والـصـغـيــرة ج ــدا ،خاصة
عبر إعادة النظر في املعايير التي تهم
الصفقات العمومية ،بما يساعد على
تشجيع الطلب وتحفيز عالمة «صنع
باملغرب».
ويـلــح االت ـحــاد الـعــام لـلـمـقــاوالت على
إعـ ـ ـط ـ ــاء األول ـ ــوي ـ ــة ل ـت ـل ــك ال ـ ـشـ ــركـ ــات،
م ــع ال ـق ـطــع م ــع م ــا يـعـتـبــرهــا مـعــايـيــر
تمييزية في طلبات تقديم العروض،
ال ـ ـتـ ــي تـ ــركـ ــز عـ ـل ــى سـ ـ ـن ـ ــوات ال ـخ ـب ــرة
وحجم الشركات ،مؤكدة على ضرورة
تغليب االندماج املحلي في الصفقات
ال ـع ـم ــوم ـي ــة .ودأب االت ـ ـحـ ــاد ع ـل ــى أن
ي ــؤول ج ــزء م ــن الـصـفـقــات العمومية
التي تنجزها الدولة لفائدة الشركات
الـخــاصــة املـغــربـيــة ،مــع تغليب العمل
ب ـم ـبــدأ األف ـض ـل ـيــة الــوط ـن ـيــة .ويـعـتـقــد
خ ـ ـب ـ ــراء أن ال ـ ـت ـ ـحـ ــدي ال ـ ـ ـ ــذي ي ــواج ــه
ال ـح ـكــومــة يـتـمـثــل ف ــي ت ـســريــع وت ـيــرة
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات امل ـب ــرم ـج ــة كـ ــي ي ـكــون
ل ــإن ـف ــاق أثـ ــر حـقـيـقــي وم ـب ــاش ــر على
االقـ ـتـ ـص ــاد ،ف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـســه ،ي ــرون
أن التحدي يكمن فــي تعبئة االدخ ــار
الـ ــوط ـ ـنـ ــي وال ـ ـ ــدول ـ ـ ــي ب ـ ـهـ ــدف ت ـف ـع ـيــل
صـنــدوق محمد الـســادس لالستثمار
التي سيكون له دور فعال في إنعاش
نشاط املقاوالت والتشغيل.
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أخبــار
العرب
«أرامكو» و«توتال»
تدشنان أول محطتين
مشتركتين
دشنت أرامكو السعودية ،أكبر شركة
نفط في العالم ،وشركة توتال إنيرجيز
الفرنسية ،أول محطتني لبيع الوقود في
العاصمة الرياض ،ومدينة سيهات في
املنطقة الشرقية .بحسب بيان مشترك،
أمس ،يأتي التدشني في أعقاب التوقيع
على اتفاقية مشروع مشترك مناصفة
بني الشركتني في عام  ،2019في ظل
خطط لتحديث شبكة محطات ُمستحوذ
عليها تتكون من  270محطة خدمة،
وبناء محطات نوعية في جميع مناطق
اململكة .وستعمل هذه املحطات تحت
العالمتني التجاريتني للشركتني .وفي
 ،2018أسست «أرامكو السعودية»
شركة تابعة مملوكة لها بالكامل ،تعمل
بمجال محطات وقود السيارات .وقال
إدارييها
رئيس أرامكو السعودية وكبير
ُ
التنفيذيني ،أمني الناصر ،أثناء تدشني أقيم
في الرياض« :لدينا عدة آالف من محطات
الوقود في أعمالنا الدولية في شرق آسيا
وأميركا الشمالية ،ولكن هذه املرة األولى
التي تبيع فيها الشركة الوقود بعالمتها
التجارية في اململكة منذ أن توقفت عن
ذلك في الستينيات».
حكومة األسد ُتحضر
لرفع أسعار الكهرباء
كشفت وثيقة رسمية صادرة عن وزارة
الكهرباء في حكومة بشار األسد ،عن
خطة لرفع أسعار الكهرباء في سورية،
وذلك بعد رفع أسعار املازوت والغاز
للقطاعني الصناعي والتجاري ،أمس
األحد ،ليتخلى تدريجيًا عن دعم املشتقات
النفطية ،بينما يواجه املواطنون ظروفًا
معيشية قاسية في ظل تفاقم الغالء
وتردي األجور .وتستهدف الوثيقة التي
اطلع عليها «العربي الجديد» رفع الدعم
تدريجيًا عن أسعار الطاقة الكهربائية
ملختلف القطاعات االقتصادية ،وكذلك
الشرائح العليا من االستهالك املنزلي التي
تزيد على  1500كيلوواط .وبررت الوزارة
سحب الدعم باإلسهام في تخفيض
الخسائر املالية ملؤسسات الكهرباء
الناجمة عن الدعم املباشر ،وتوفير
السيولة املالية الستمرار عمل املنظومة
ً
الكهربائية ،فضال على تحفيز املشتركني
لالعتماد على مصادر الطاقات املتجددة
«أسوة بالعديد من الدول».

أخبــار
العالم
«تركسات» تشارك في معرض
«كابسات »2021
أعلنت شركة «تركسات» التركية عن
اعتزامها املشاركة في املعرض الدولي
لإلعالم الرقمي واتصاالت األقمار الصناعية
«كابسات  ،»2021املزمع عقده في مدينة دبي
اإلماراتية .وأفاد بيان صادر عن الشركة
التركية ،أمس االثنني ،بأن املعرض الذي يعقد
في الفترة بني  28 – 26أكتوبر /تشرين األول
الجاري ،يعد من أكبر املعارض في منطقة
الشرق األوسط ،على صعيد اإلعالم الرقمي
واتصاالت األقمار الصناعية .وأكد البيان ّأن
«تركسات» بصدد البحث عن فرص جديدة
مع نظيراتها في دول املنطقة ،وذلك على
هامش معرض «كابسات  .»2021وتخطط
الشركة التركية لعرض مختلف منتجاتها
املحلية وخدماتها في املعرض .ومن املقرر
أن يشهد معرض «كابسات  »2021إطالق
حوارات حول مواضيع تشمل قطاعات البث
واإلعالم والترفيه لعام  2021وما بعده.
أرباح « »HSBCترتفع %108
أعلن بنك «إتش إس بي سي» البريطاني
(أكبر بنك في أوروبا من حيث األصول)،
عن ارتفاع األرباح بعد الضرائب خالل
الربع الثالث من  2021بنسبة  %108على
أساس سنوي .وقال البنك البريطاني في
بيان ،أمس ،إن صافي األرباح خالل األشهر
الثالثة املنتهية في سبتمبر /أيلول بلغ
 4.242مليارات دوالر ،قياسا بـ 2.039مليار
دوالر في الفترة املماثلة من العام السابق.
وعلى صعيد فترة األشهر التسعة األولى
من العام الحالي ،ارتفع صافي أرباح البنك
بعد الضريبة بنسبة  %145إلى 12.664
مليار دوالر ،قياسا بـ 5.164مليارات دوالر
في الفترة املقارنة من  .2020وأرجع البنك
نمو األرباح إلى انخفاض خسائر االئتمان
املتوقعة ورسوم انخفاض القيمة ،في املقابل
ارتفعت حصة األرباح املحققة من الشركات
الزميلة .وذكرت البيانات أن جميع مناطق
نشاط البنك سجلت أرباحا في الربع الثالث.
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رؤية

تقرير
يضع االرتفاع الكبير في أسعار الغاز الطبيعي والنفط تحديات أمام
خطط الطاقة النظيفة التي تستهدفها «قمة المناخ» .وتشهد
شركات الطاقة في أسواق المال األميركية واألوروبية ارتفاعًا ،وسط
تدفق االستثمارات الباحثة عن األرباح والتوزيعات النقدية

محطة وقود
في العاصمة
الفرنسية باريس
()Getty

ت ـ ـ ــواص ـ ـ ــل ص ـ ـن ـ ــادي ـ ــق ال ـ ـت ـ ـحـ ــوط
ال ـع ــامل ـي ــة االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار فـ ــي أس ـهــم
شــركــات النفط والـغــاز الطبيعي،
أو م ــا ُيـ ـع ــرف بــال ـطــاقــة ال ـه ـيــدروكــربــون ـيــة،
رغم الضغوط الشعبية في أوروبــا وأميركا
ل ـل ـت ـح ــول م ــن ت ــول ـي ــد الـ ـط ــاق ــة م ــن املـ ـص ــادر
التقليدية امللوثة للبيئة إلى الطاقة النظيفة.
وتـبــرر صـنــاديــق الـتـحــوط استثماراتها في
ش ــرك ــات ال ـن ـفــط والـ ـغ ــاز الـطـبـيـعــي ،بـقــولـهــا
إن «االس ـت ـث ـمــار فــي ه ــذه ال ـشــركــات سيدعم
التحول نحو الطاقة النظيفة في املستقبل،
ألنه سيوفر لها االستثمارات الالزمة لتمويل
مشاريع الطاقة النظيفة «.
لكن خـبــراء فــي استثمارات الطاقة يــرون أن

تراجع االستثمارات في
الطاقة النظيفة بسبب
ارتفاع أسهم شركات
النفط والغاز

شركات النفط
والغاز تجذب
استثمارات
صناديق التحوط

هذه التبريرات غير صحيحة ،إذ أن األهداف
الرئيسية مــن االستثمار فــي أسهم شركات
الـنـفــط وال ـغــاز الطبيعي تــرجــع إلــى األرب ــاح
املتحققة لصناديق التحوط في هذا القطاع
الذي ارتفعت أسعاره بمستويات لم تكن في
الحسبان ،وانعكس ذلــك على أسـعــار أسهم

مستوى قياسي من الغازات الملوثة

أكدت المنظمة العالمية لألرصاد الجوية التابعة لألمم المتحدة ،أن
تركيزات الغازات الدفيئة وصلت إلى مستوى قياسي في  ،2020وأن
العالم أصبح بعيدًا عن المسار
الصحيح للحد من ارتفاع درجات
ً
ووفقا لبيان المنظمة،
الحرارة.
فإن مستويات ثاني أكسيد الكربون
زادت إلى  413.2جزءًا في المليون
فــي الــعــام الــمــاضــي .وشــددت
عــلــى أن الــتــبــاطــؤ االقــتــصــادي
بسبب كورونا لم يكن له أي تأثير
مــلــحــوظ عــلــى نــمــو مــعــدالت
غازات االحتباس الحراري.

شــركــات الـطــاقــة الـتـقـلـيــديــة .فــي ه ــذا الـشــأن،
ي ـق ــول رئ ـي ــس ش ــرك ــة «آبـ ـك ــس فــايـنــانـشـيــال
س ـيــرف ـي ـســز» األم ـي ــرك ـي ــة ،م ــال ــي ب ـي ـكــر« ،مــن
الـصـعــب ت ـف ــادي املـسـتـثـمــريــن ركـ ــوب مــوجــة
ارت ـف ــاع أس ـهــم ش ــرك ــات ال ـطــاقــة الـتـقـلـيــديــة».
وينصح بيكر ،في تعليقات نقلتها صحيفة
«وول ستريت جورنال» ،املستثمرين ،بشراء
أسهم شركات النفط والغاز الكبرى ،خاصة
أسهم شركات أكسون موبيل وشيفرون.
ُ
وب ـي ـن ـم ــا ت ـ ِـع ــد الـ ـش ــرك ــات ال ـن ـف ـط ـيــة إلع ــان
ب ـي ــان ــات األرب ـ ـ ــاح ل ـلــربــع ال ـث ــال ــث م ــن ال ـع ــام،
ف ـق ــد ت ــوق ـع ــت ش ــرك ــة «رايـ ـسـ ـت ــاد إن ـي ــرج ــي»
النرويجية ألبحاث الطاقة أن تتمكن شركات
النفط الصخري من تحقيق دخل يصل إلى
 195مليار دوالر خالل العام الجاري .وكانت
هذه الشركات قد تعرضت لخسائر ضخمة
خالل العام املاضي ،بسبب جائحة كورونا.
والح ــظ خـبــراء أن معظم صـنــاديــق التحوط
اسـتـثـمــرت مـبــالــغ ضـخـمــة فــي أس ـهــم النفط
وال ـغــاز الطبيعي خ ــال ال ـعــام ال ـج ــاري ،كما
ه ـج ــر ب ـع ـض ـهــم ش ــرك ــات ال ـط ــاق ــة الـنـظـيـفــة،
وهو ما يمثل شبه انقالب على قمة «الطاقة
النظيفة» التي ستعقد مؤتمرها بعد أسبوع
في مدينة غالسكو شمالي إنكلترا.
وحسب تقرير بريتش بتروليوم السنوي عن
الطاقة ،فإن الوقود التقليدي من النفط والغاز
الطبيعي والفحم ال يزال يمثل نسبة %83.1
مــن إجـمــالــي الـطــاقــة املستهلكة فــي الـعــالــم،
وهو ما يعني أن العالم ال يزال بعيدا جدًا عن

أهداف التحرير من الغازات الهيدروكربونية
املـلــوثــة للجو وال ـتــي تتسبب فــي التسخني
الحراري .وتشير بيانات «داو جونز ماركت
داتا» إلى أن أسهم شركات الطاقة التقليدية
شهدت أكبر ارتفاعاتها خالل العام الجاري،
بينما تراجع مؤشر االستثمار في شركات

الطاقة النظيفة بعد موجة التدفقات املالية
الضخمة التي شهدتها في العام املاضي.
وحـســب بـيــانــات «داوجــونــز مــاركــت» ،ارتفع
مــؤشــر قـطــاع الـطــاقــة التقليدية فــي املــؤشــر
ال ـعــام لـقـيــاس األس ـهــم األمـيــركــي «سـتــانــدرد
آند بوورز  »500بنسبة  %54منذ بداية العام

الصين ّ
تئن تحت أزمات المال والعقارات
يواصل البنك المركزي
الصيني ضخ عشرات
المليارات شهريًا لتالفي
انهيار السوق الذي
تعرّض مؤخرا ألكبر هزات
بكين ـ العربى الجديد

مقر البنك المركزي الصيني في بكين ()Getty

تــواجــه الـصــن صـعــوبــات مـتــزايــدة فــي النمو
االقتصادي خالل العام الجاري ،وسط أزمات
ال ـق ـط ــاع الـ ـعـ ـق ــاري وتـ ــراجـ ــع أسـ ـه ــم الـتـقـنـيــة
وخ ـطــط ان ـت ـقــال املـ ـص ــارف االس ـت ـث ـمــاريــة من
جــزيــرة هونغ كــونــغ .وســط هــذه الصعوبات،
خ ـ ـفـ ــض م ـ ـ ـصـ ـ ــرف االسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــار األم ـ ـيـ ــركـ ــي
«غــولــدمــان ســاكــس» ،أمــس االث ـنــن ،توقعاته
لـنـمــو االق ـت ـصــاد الـصـيـنــي لـلـعــام امل ـق ـبــل ،مع
الـ ـت ــزام ال ـح ـكــومــة ب ــأه ــداف ـه ــا طــوي ـلــة األجـ ــل،
مثل تقليل الــديــون الـعـقــاريــة .وحـســب وكالة
بلومبيرغ ،أعلن البنك األميركي فــي مذكرة،
أمــس اإلث ـنــن ،خـفــض تــوقـعــاتــه لنمو الناتج
املحلي اإلجمالي الصيني من  %5.6إلى %5.2
ف ــي ال ـع ــام الـ ـج ــاري .ويـ ــرى ال ـب ـنــك أن ضعف
ال ـن ـمــو االقـ ـتـ ـص ــادي وتـ ـس ــارع ال ـت ـض ـخــم فــي
الــربــع الـثــالــث ربـمــا يـكــون مؤقتا فــي الصني،
وأن البالد ربما تعود لالنتعاش خالل الربع
الــرابــع .أمــا على أســاس سـنــوي ،فمن املتوقع
تباطؤ النمو إلى  %3.1خالل الربع السنوي
ال ـحــالــي .وأوض ــح الـبـنــك أن ات ـجــاه السياسة
طويلة األجــل مثل خفض املديونية العقارية
لم يتغير ،كما يتضح من آخر األنباء حول بدء
فرض ضرائب على العقارات في بعض املدن.
وم ـنــذ ش ـه ــور ،ت ــواص ــل الـسـلـطــات الـنـقــديــة
الصينية ضخ مئات املليارات من الدوالرات
في أسوق املــال ،خوفًا من حدوث انهيارات
مدمرة لثقة املستثمرين في الصني .وتشير

أزمة الطاقة الصينية
واالقتصاد العالمي
أحمد ذكر اهلل

قفزة
أسهم الطاقة

لندن ـ العربي الجديد
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آخر البيانات إلى أن البنك املركزي الصيني
ض ــخ ،ي ــوم االث ـن ــن ،نـحــو  200مـلـيــار يــوان
(نحو  31.3مليار دوالر) في النظام املالي،
مــن خــال عمليات إع ــادة ال ـشــراء العكسي،
بهدف الحفاظ على اسـتـقــرار السيولة في
ال ـن ـظــام امل ـص ــرف ــي .ووف ـق ــا مل ــا أع ـل ـنــه الـبـنــك
امل ــرك ــزي ،ف ــإن مـعــدل الـفــائــدة عـلــى عمليات
إعــادة الشراء العكسي ملــدة سبعة أيــام بلغ
 .%2.2ويــأتــي ذل ــك فــي ظــل م ـخــاوف بشأن
تـفـشــي ع ــدوى أزم ــة دي ــون شــركــة التطوير
العقاري الصينية «إيفرغراند» ،إلى جانب
سـ ـع ــي ال ـ ـصـ ــن ل ـل ـح ـف ــاظ عـ ـل ــى امل ـ ـعـ ــروض
ال ـن ـق ــدي .وقـ ــال ي ــي ج ــان ــج ،م ـحــافــظ الـبـنــك
امل ــرك ــزي ،ف ــي وق ــت ســابــق ه ــذا ال ـش ـهــر ،إن
الـسـلـطــات يـمـكـنـهــا اح ـت ــواء امل ـخــاطــر الـتــي
يتعرض لها االقـتـصــاد الصيني والنظام
املالي جراء أزمة «إيفرغراند».
وح ـ ـسـ ــب بـ ـي ــان ــات م ـج ـم ــوع ــة «غ ــول ــدم ــان
ســاكــس» املـصــرفـيــة األم ـيــرك ـيــة ،ف ــإن ديــون
القطاع اإلسكاني في الصني الضخم ربما
ت ـك ــون أك ـب ــر م ـه ــدد لــاق ـت ـصــاد ع ـلــى امل ــدى
الـقـصـيــر .وي ـقــدر حـجــم س ــوق اإلس ـك ــان في
الصني بنحو  52تريليون دوالر ،أي أكثر
من ثالثة أضعاف حجم االقتصاد الصيني
املـ ـق ــدر ب ـن ـحــو  13.5تــري ـل ـيــون دوالر .كما
يعادل سوق العقارات السكنية بهذا الحجم
ضعفي سوق اإلسكان األميركي وأكبر من
سوق السندات األميركية املقدرة بنحو 40
تريليون دوالر .ويترقب املستثمرون كيفية
مـعــالـجــة ال ـح ـكــومــة الـصـيـنـيــة أزمـ ــة شــركــة

سوق اإلسكان وقيمته
نحو  52تريليون دوالر ،أكبر
ٍ
تحد للحكومة

ال ـجــاري ،ليتفوق على ارتـفــاع املــؤشــر العام
لكل القطاعات املسجلة في البورصة ،والذي
ب ـلــغ ن ـس ـبــة  .%21وح ـت ــى ال ـف ـحــم ال ـح ـجــري
األكثر خطرًا على البيئة ال يزال يحظى بطلب
كـبـيــر ف ــي آس ـي ــا ،إذ ارت ـف ـعــت أس ـع ــار الـفـحــم
الـحـجــري بـمـعــدالت لــم تـكــن مـتــوقـعــة ،وســط

االرتـفــاع الجنوني في أسعار توليد الطاقة
من املصادر النظيفة ،حيث ارتفع سعر الفحم
الـحـجــري فــي إنــدونـيـسـيــا ،حـســب بـيــانــات «
فــايـنــانـشـيــال تــايـمــز» الـبــريـطــانـيــة ،إل ــى 150
دوالرًا ل ـل ـطــن ف ــي ال ـش ـهــر ال ـ ـجـ ــاري ،مـقــارنــة
بنحو  90دوالرًا للطن في يونيو/حزيران من

العام املاضي .ورفعت إندونيسيا صــادرات
ال ـف ـحــم ال ـح ـج ــري إلـ ــى الـ ـص ــن ،م ــن  17طنًا
ف ــي أغ ـس ـط ــس/آب امل ــاض ــي إل ــى  21ط ـنــا في
سبتمبر/أيلول املاضي .ويرى مسؤولون أن
نهاية استخدامات الفحم الحجري في توليد
الطاقة لن تكون سريعة كما يعتقد البعض،
وربـمــا تــأخــذ ع ـقــودًا .فــي هــذا ال ـصــدد ،يقول
سيرغي موخالنيكوف ،مدير إدارة التعاون
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي الـ ـخ ــارج ــي وتـ ـط ــوي ــر أس ـ ــواق
الــوقــود بـ ــوزارة الـطــاقــة الــروس ـيــة ،إن نهاية
عصر الفحم على األرجح ستكون قبل نهاية
القرن الحالي ،لكنها لن تكون سريعة.
وأش ـ ـ ـ ــار م ــوخ ــال ـن ـي ـك ــوف إلـ ـ ــى أن ت ـحــديــد
ال ـف ـتــرة بــالـضـبــط أم ــر ص ـعــب ،بـسـبــب عــدم
وجود تطور تقني في قطاع الطاقة ،وقال:
«الـســؤال متى سيحدث ذلــك ال يــزال صعبًا
بالنسبة لي ،ألنني ال أرى اختراقًا تقنيًا من
شأنه إعادة هيكلة قطاع الطاقة في العالم
بشكل جــذري مع ضمان املستوى املطلوب
من االستقرار والسعر».
ويرى خبراء أن الدول ال تزال تعاني من فقر
الطاقة ،واليوم ُيعد الفحم من أرخص أنواع
الطاقة ،لذلك سيظل الفحم حتى عام 2040
أحد العناصر األساسية لتوازن الطاقة.
مــن جــانـبـهــا ،قــالــت وكــالــة الـطــاقــة الــدولـيــة،
في تقرير حديث ،إن االستثمار العاملي في
قطاع الطاقة مــن املتوقع أن يرتفع بنسبة
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إل ــى  1.9تــريـلـيــون دوالر ،ولـكـنــه يـظــل غير
كاف ليعوض االنخفاض املسجل في العام
ٍ
امل ــاض ــي ،ب ـس ـبــب جــائ ـحــة كـ ــورونـ ــا .وت ــرى
الوكالة ،في تقريرها السنوي عن «استثمار
ال ـ ـطـ ــاقـ ــة الـ ـ ـع ـ ــامل ـ ــي» ،أن ال ـ ـعـ ــالـ ــم س ـي ـش ـهــد
اس ـت ـث ـمــارات بـقـيـمــة  750م ـل ـيــار دوالر في
تقنيات الطاقة النظيفة والكفاءة هذا العام.
ويذكر أن أسعار الخامات النفطية ارتفعت
إل ــى أع ـل ــى مـسـتــويــاتـهــا ف ــي ع ــدة س ـن ــوات،
مــع اس ـت ـمــرار شــح اإلمـ ـ ــدادات الـعــاملـيــة ،في
ظــل الطلب الـقــوي على الــوقــود فــي أميركا
وان ـت ـعــاش االق ـت ـص ــادات مــن رك ــود جائحة
كورونا وتراجع املخزون.
وحسب قناة «ســي أن بي ســي» األميركية،
ارتفعت العقود اآلجلة لخام غرب تكساس
الــوس ـيــط األم ـي ــرك ــي  62سـنـتــا ب ـمــا ي ـعــادل
 %0.7إل ـ ــى  84.38دوالرا ل ـل ـب ــرم ـي ــل ،فــي
التعامالت الصباحية بلندن .كما ارتفعت
العقود اآلجلة لخام برنت  56سنتًا أو %0.7
إل ــى  86.09دوالرا لـلـبــرمـيــل ،بـعــد مكاسب
الجمعة املاضية التي بلغت .%1.1

 2.6تريليون دوالر خسائر محتملة
«أيفرغراند « التي تعاني من التخلف في
السداد.
في ذات الصدد ،كشفت دراسة استقصائية
أن م ــا ي ـق ــرب م ــن ن ـصــف ال ـب ـن ــوك الــدول ـيــة
الكبرى ومــديــري األص ــول يفكرون فــي نقل
املوظفني أو عملياتها خارج جزيرة هونغ
كونغ ،بسبب الضغوط األمنية والصحية.
ً
وبناء على خطاب أرسل خالل عطلة نهاية
األس ـبــوع إل ــى وزي ــر املــالـيــة بــالـجــزيــرة بــول
تشان ،اطلعت عليه وكالة بلومبيرغ ،قالت
راب ـط ــة صـنــاعــة األوراق املــال ـيــة واألسـ ــواق
املالية في آسيا ،وهي أكبر مجموعة ضغط
ل ـل ـش ــرك ــات امل ــال ـي ــة ف ــي امل ــديـ ـن ــة ،إن الـنـهــج
كمركز
املـتـشــدد وض ــع مـكــانــة هــونــغ كــونــغ
ً
مالي وانتعاشها االقتصادي األوسع نطاقًا
وقــدرتـهــا التنافسية فــي خـطــر .وفــي ردود
تلقتها الرابطة من  30عضوًا من أعضائها،
وجــدت أن حوالي  %90قالوا إن العمل في
الجزيرة قد تأثر بشكل معتدل أو كبير ،وأن
ما يقرب من ثالثة أربــاع الشركات الدولية
ف ــي ال ـغ ــال ــب ت ــواج ــه ص ـع ــوب ــات ف ــي ج ــذب
املواهب واالحتفاظ بها ،ويتعامل ثلثها مع
تحديات كبيرة.
ويأتي هذا التحذير في الوقت الذي تبدأ فيه
املراكز املالية األخرى ،بما في ذلك سنغافورة
ول ـنــدن ون ـيــويــورك ،فــي ال ـعــودة إل ــى الحياة
الطبيعية وتخفيف قــواعــد الـسـفــر .وتشهد
هونغ كونغ سياسات الحجر الصحي األكثر
ص ــرام ــة ف ــي ال ـع ــال ــم ،إذ ي ـخ ـضــع ال ــواف ــدون
إليها إلى حجر صحي مدته ثالثة أسابيع،
ون ـج ـح ــت ت ـل ــك ال ـس ـي ــاس ــة ف ــي ج ـع ــل م ـعــدل
العدوى املحلي بالفيروس قرب الصفر .كما
فــرضــت ال ـس ـل ـطــات الـصـيـنـيــة ،ي ــوم االث ـنــن،
إغ ــاق ــا ش ـمــل ع ـش ــرات آالف األشـ ـخ ــاص في
ش ـم ــال ال ـ ـبـ ــاد ،وط ــال ـب ــت س ـك ــان ال ـعــاص ـمــة
بالحد من تنقالتهم بسبب عودة اإلصابات
بفيروس كورونا ،قبل مائة يوم من انطالق
دورة األلعاب األوملبية الشتوية في بكني.

لندن ـ العربي الجديد

ت ــوق ــع ت ـقــريــر أن يـتـكـبــد امل ـس ـت ـث ـمــرون في
س ـ ــوق الـ ـسـ ـن ــدات الـ ـع ــامل ــي خ ـس ــائ ــر بـنـحــو
 2.6ترليون دوالر ،في حــال ارتـفــاع العائد
عـلـيـهــا ب ـس ـبــب ح ـ ــدوث ت ـغ ـي ـيــرات مــرتـقـبــة
فـ ــي الـ ـسـ ـي ــاس ــة الـ ـنـ ـق ــدي ــة ،وق ـ ـيـ ــام ال ـب ـن ــوك
املــركــزيــة ،وفــي مقدمتها مجلس االحتياط
الفيدرالي األمـيــركــي ،برفع أسـعــار الفائدة
ع ـل ــى ال ـع ـم ــات ال ــرئ ـي ـس ـي ــة .وتـ ـق ــدر وك ــال ــة
«بلومبيرغ» االقتصادية األميركية الحجم
ال ـع ــامل ــي ال ـك ـل ــي ل ـس ــوق الـ ـسـ ـن ــدات ال ـعــاملــي
ب ـن ـح ــو  68ت ــري ـل ـي ــون دوالر ،ف ـي ـم ــا ت ـقــدر
الخسائر بنحو  2.6تريليون دوالر في حال
ارتفاع العائد بنسبة متواضعة .وعادة ما
يعني ارتـفــاع العائد على السندات تراجع
جاذبيتها لدى املستثمرين ،وحينما يرتفع

العائد يعني أن املستثمرين يهربون إلى
بــدائــل مـثــل األس ـهــم وأدوات امل ــال الـبــديـلــة.
وت ـ ـصـ ــدر الـ ـحـ ـك ــوم ــات أدوات دي ـ ــن م ـن ـهــا،
السندات وأذون الخزانة ،تقترض بموجبها
أمواال من األسواق مقابل سداد سعر فائدة،
وذلك لتمويل عجز املوازنة العامة وتوفير
اإليرادات .وحذر تقرير حول مستقبل سوق
السندات الدولية من أن حاملي السندات قد

مخاوف من تداعيات
ارتفاع الفائدة على
سوق الدين العالمي

خسائر متوقعة للمستثمرين في السندات األميركية ()Getty

يتعرضون لخسائر تصل إلــى تريليونات
الدوالرات في حالة حدوث ارتفاع متواضع
فــي ال ـعــائــدات .وأك ــدت وكــالــة «بلومبيرغ»
أن م ـق ـيــاســا أس ــاس ـي ــا ل ـل ـم ـخــاطــر لـحــامـلــي
ال ـس ـنــدات يـقـتــرب مــن مـسـتــويــات قياسية،
مشيرة إلى أنه حتى في حالة ارتفاع عائد
الـسـنــدات بمقدار نصف نقطة مئوية فقط
إلى ما يقرب من متوسط مستوياته ما قبل
الجائحة فــي  ،2019فــإن ذلــك ســوف يــؤدي
إل ــى ع ــواق ــب وخ ـي ـمــة .وسـ ــوف ي ـكــون لـهــذه
الـعــواقــب تأثير مــدمــر على الـصـنــاديــق في
جميع النطاقات ،وهــو تهديد له تداعياته
ع ـلــى ف ـئ ــات األص ـ ـ ــول ،ب ــداي ــة م ــن األس ـ ــواق
الناشئة وحتى أسهم التكنولوجيا الكبرى.
واتجهت البنوك املركزية حــول العالم إلى
التيسير النقدي في العام املاضي ملواجهة
ت ــداعـ ـي ــات ج ــائ ـح ــة ك ـ ــورون ـ ــا ،ف ـي ـم ــا زادت
ال ـت ـك ـه ـنــات أخـ ـيـ ـرًا بـ ــأن م ـج ـلــس االح ـت ـيــاط
الفيدرالي (البنك املركزي األميركي) سوف
يرفع معدل الفائدة على ال ــدوالر في العام
املقبل تزامنًا مع زيادة معدل التضخم على
مدى األشهر القليلة املاضية.
وق ـ ــال أل ـب ــرت ــو ج ــال ــو ،م ــدي ــر مـحـفـظــة لــدى
«أل ـج ـي ـب ــري ــس إن ـف ـس ـت ـم ـن ـت ــس» Algebris
 ،Investmentsإن الـ ـع ــدي ــد مـ ــن األصـ ـ ــول
ال ـخ ـطــرة بــاه ـظــة ال ـث ـمــن نـتـيـجــة انـخـفــاض
أسعار الفائدة الحقيقية ،ومع سعى البنوك
املركزية للتشديد ،سوف يتغير هذا الواقع.
وأش ـ ـ ــارت ال ــوك ــال ــة إل ــى أن زيـ ـ ــادة ال ـعــوائــد
بـمـقــدار نصف نقطة مئوية قــد ت ــؤدي إلى
تكبد مؤشر «بلومبيرغ» لسندات الخزانة
األم ـي ــرك ـي ــة خ ـس ــائ ــر ت ـت ـج ــاوز  350مـلـيــار
دوالر ،إذ يتتبع املــؤشــر ديــونــا بقيمة 10
تريليونات دوالر ،فيما من املتوقع أن يتكبد
مــؤشــر «بـلــومـبـيــرغ» الـعــاملــي الـكـلــي ،الــذي
تصل قيمته إلى  68تريليون دوالر ويتتبع
السندات فــي األس ــواق املتقدمة والناشئة،
خسائر بقيمة  2.6تريليون دوالر.

بــدأت إرهــاصــات أزمــة الطاقة في الصني بداية من الصيف ،لكنها
تفاقمت بحدة الشهر املاضي وبصورة غير مسبوقة ،حيث تسببت
في انقطاع الكهرباء بشكل حاد ،ليس في املنازل واملصانع فقط ،بل
وفي الشوارع والطرقات أيضًا ،األمر الذي أجبر املقاطعات الشمالية
الشرقية للصني على قطع الكهرباء بصورة مفاجئة عن األحياء
السكنية .كما أجبرت املصانع على التحول نحو تخفيض ساعات
وأيــام العمل ووضع جــداول إنتاجية مخفضة تتماشى مع كميات
الطاقة املتاحة للتشغيل .وأعلن مسؤولون في مقاطعة قوانغدونغ،
أكبر مركز تصنيع ،بــأن مــا يقرب مــن  150ألــف شركة تضررت
مــن نقص الطاقة الشهر املــاضــي ،وأن بعضًا مــن املصانع كثيفة
ُ
استخدام الطاقة طلب منها اإليقاف الكلي لعمليات اإلنتاج.
سلط انقطاع التيار الكهربائي املفاجئ الضوء على نقاط الضعف
واملشاكل الهيكلية التي يعانيها قطاع الطاقة واالقتصاد في الصني،
حيث أدت محاوالت إنعاش االقتصاد بعد أزمــة كورونا واعتماد
سـيــاســات مــركــزيــة تـهــدف إل ــى زي ــادة كـبـيــرة بـمـعــدالت الـنـمــو إلــى
استمرار االعتماد املفرط على الفحم ،على الرغم من ارتفاع أسعاره،
وهو األمر الذي يبرز ضعف التنسيق بني السياسات االقتصادية
املركزية وسياسات قطاع الطاقة.
وتسببت عمليات اإلنعاش االقتصادي في معظم الدول الصناعية
الـكـبــرى فــي ت ـنــام غـيــر مـسـبــوق فــي الـطـلــب عـلــى م ـصــادر الـطــاقــة
وارتفاع أسعارها العاملية ،وهو ما امتد إلى أسعار الفحم أيضًا.
وما زاد من االعتماد على الفحم في الصني وتأجيج املشكلة ،هو
حالة الجفاف التي ضربت جنوب غربي البالد وتسببت في خفض
إنـتــاج الطاقة الكهرومائية ،الـتــي كــانــت تحل جزئيا محل الفحم.
عالوة على ذلك ،تبنت الصني هدف التحكم املــزدوج لحماية البيئة
الوطنية ،والذي يتعلق بخفض استهالك الطاقة لكل وحدة من الناتج
املحلي اإلجمالي (املعروف باسم كثافة الطاقة) ،وقد قطعت أشواطا
مهمة خالل الفترة  ،2020-2015وتهدف حاليًا إلى خفض كثافة
الطاقة بنسبة  %13.5بحلول عام  ،2025وخفض انبعاثات الكربون
لكل وحدة من الناتج املحلي اإلجمالي بنسبة  ،%18بهدف خفض
إجمالي انبعاثات الكربون بحلول عام .2030
وتحقيقا لهذه الغاية ،تقوم الدولة بقمع إنتاج الفحم ،الذي ال يزال
يولد حــوالــي ثلثي احتياجات محطات الكهرباء ،وذلــك مــن خالل
إغــاق املناجم الصغيرة وغير الفعالة وفــرض قيود على اإلنتاج،
ما أدى إلى انخفاض اإلنتاج وارتفاع األسعار .مشكلة الطاقة في
الـصــن لــم يتسبب بـهــا ارت ـفــاع األس ـعــار الـعــاملـيــة واالستراتيجية
الــوطـنـيــة لخفض االنـبـعــاثــات وح ـســب ،بــل لـهــا ج ــذور هيكلية في
قطاع الطاقة الصيني ،حيث تشتري محطات الطاقة الفحم بسعر
السوق ،ولكن ال ُيسمح لها برفع أسعار الكهرباء على العمالء بما
يتجاوز الهوامش الصغيرة التي حددها املخططون املركزيون ،ومن
املنطقي أنه في حال ارتفاع أسعار الفحم تتوقف املحطات عن إنتاج
الكهرباء جزئيا أو كليا تحت ذرائع الصيانة في محاولة للتملص
من الخسائر.
ووفقًا لتعبير لي شو ،كبير مستشاري السياسة العاملية في غرين
بيس شرق آسيا« :لن يولد أحد الطاقة ليخسر املزيد من األمــوال،
ألنهم يعلمون أنهم ال يحرقون الفحم فحسب ،بل يحرقون األموال
ً
أيــضــا» ،وقــولــه «إن هــذا االنفصال بــن أسـعــار الفحم القائمة على
السوق وأسعار الطاقة املنظمة هو أحد أعراض قطاع الطاقة الصيني
الذي عفا عليه الزمن»« ،وإن هذا الخلل الهيكلي لقطاع الطاقة وانعدام
مرونة السوق هو الذي أجبر املقاطعات الشمالية الشرقية على قطع
التيار الكهربائي بشكل مفاجئ لتجنب انهيار الشبكة».
عمومًا وأيًا كانت األسباب الكامنة وراء األزمة ،فالحقيقة الواقعة أن
هناك سوء تخطيط صينيًا سواء على املستوى املركزي أو حتى
على مستوى املقاطعات بالتركيز على رفع معدالت النمو مع الفشل
في توفير احتياجات ذلك النمو من الطاقة ،وأن رهان قطاع الطاقة
في الصني على استمرار وأمــان التدفق من محطات الفحم أثبتت
األزمــة زيفه إلــى حد كبير .كما أن الحقيقة الراسخة أيضًا تكمن
في كــون تضرر النمو الصيني جــراء األزمــة قد يؤثر سلبيًا على
سالسل اإلمــداد والتوريد العاملية والتي لم تستعد كامل عافيتها
بعد أزمة كورونا ،وال تزال تكافح من أجل التعافي واالنتعاش .وهو
مــا عبر عنه لــويــس كــويـجــس ،كبير االقـتـصــاديــن اآلسـيــويــن في
ً
أكسفورد إيكونوميكس قائال «إذا استمر نقص الكهرباء وخفض
ً
اإلن ـتــاج ،فقد يصبحان عــامــا آخــر يتسبب فــي مشاكل للعرض
العاملي ،خاصة إذا بدأوا في التأثير على إنتاج منتجات التصدير».
ولــذلــك ،فــإن االسـت ـعــراض الـســريــع لـقــوائــم املـتـضــرريــن يشير إلــى
أنها تضم داخليا املنتجني الصغار في السوق الصيني الذين ال
يستطيعون تحمل كلفة املولدات الكهربائية ولم يتمكنوا من تلبية
تعهداتهم اإلنتاجية املتعاقد عليها ،لذا من املتوقع إفالسهم ،كما
سيحاول كبار املصنعني تعويض كلفة استئجار املولدات وتباطؤ
إنتاجهم ،وبالتالي قلة السلع التي يتم تصديرها بشكل عــام ،ما
يعني محاولتهم نقل هذه التكاليف إلى املستهلكني حول العالم في
صورة ارتفاع لألسعار.
ويدعم ذلــك تفشي حالة واسعة من عــدم اليقني حــول أرقــام النمو
الصيني للربع الثالث ،مقارنة بالتوسع الحاد بنسبة  %7.9في الربع
الثاني ،حيث راوحــت التوقعات في استطالع أجرته بلومبيرغ ما
بني  %5.8و .%4.5وبالتالي يبدو أن هناك موجة تضخمية أخرى
واسعة النطاق للمنتجات الصناعية ،كنتيجة للمشاركة العميقة
للصني فــي ســاســل الـتــوريــد الـعــاملـيــة .فعلى الــرغــم مــن مـحــاوالت
الحكومة املركزية الصينية وتدخالتها املتسارعة لحل األزمة ،والتي
جعلت بيوت الخبرة تشير إلى أن جزءا فقط من األزمة قد ينتهي
قريبا ،فــإن قيود اسـتـخــدام الطاقة على الصناعات األكـثــر كثافة
في استخدام الطاقة ،مثل الصلب واألملنيوم واإلسمنت ،ستستمر
ألشهر ،وستواصل الصني استهداف واردات الغاز الطبيعي بقوة،
وهو ما يزيد من ضغوط األسعار العاملية عليها وعلى أسعار هذه
السلع .أما خارجيا ،فلن يكون من املستغرب أن يتضرر مصدرو
مدخالت اإلنتاج إلى الصني ،وفي مقدمتهم كوريا الجنوبية وتايوان،
وكذلك سيتضرر مصدرو املعادن ،مثل أستراليا وغينيا وتشيلي،
كما سيتضرر الشركاء التجاريون الرئيسيون مثل أملانيا.
أعطت العوملة العديد من املزايا لإلنسان حول العالم ،حيث حسنت
جودة الحياة من خالل التمكن من الحصول على السلع األرخص
واألكثر جودة ومن أي مكان في العالم ،لكن األزمــات التي تضرب
العالم أخيرًا أكدت أن النظام العاملي بحاجة إلى التغيير ،وربما تكون
تجزئة املصنع الصيني الضخم أحد مستهدفات ذلك التغيير.
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«ريش» ...الفيلم والصدمة
معن البياري

أوال ،يجب االعتذار للشركات األربع من بلدان أربعة (بينها مصر) التي اشتركت في
ّ
«تسرب» إليك ،كما لغيرك ،ما ُيحسب
إنتاج الفيلم املصري «ريش» ،ألنك شاهدته وقد
انتهاكا منك لحقوق امللكية الفكرية ،وفي األخبار أن الفيلم سيتم عرضه قريبا في
ـيء من الشكر للذين ّ
الصاالت العمومية .أما ثانيا ،ربما يجوز شـ ٌ
تسببوا بالزوبعة
ّ
التي شاعت بشأن الفيلم ،ملا خرجوا من قاعة عرضه في مهرجان الجونة السينمائي
األسبوع املاضي ،ثم رموه بالكالم إياه عن تشويهه صورة مصر وسمعتها ،فلوال
ما أشاعه هــؤالء ،وفي ّ
مقدمتهم شريف منير ،لم يكن ُليحرز االهتمام الشاسع به،
والفضول العريض ملشاهدته ،سيما وأن في الذي ذاع عن مضمونه ما يثير هذا ،من
قبيل أن رجال فيه ّ
يتحول إلى دجاجة (أو فرخة بالعامية املصرية) .على أن شكرا
ّ
كهذا ال معنى له طبعا ،بالنظر إلى ما فعله الذين شنعوا على «ريش» ،وأفادوه إفادة
ّ
كبرى من حيث لم يقصدوا ،من تأليب على صناع هذا العمل ،السينمائي الروائي األول
ٌ
شخص
ملخرجه عمر الزهيري ،سيما وأن هجمتهم توبعت بدعوى قضائية رفعها
غير ظريف ضد الفيلم ،وبغضب ٍة واسعة في برامج تلفزيونية ،يسيء الجهل والتهريج
ٌ
ٌ
ٌ
وغريب وجديد ،وهذه
صعب ومختلف
فيها إلى اإلعالم املصري .أما ثالثا ،فالفيلم
ّ
إن كانت مدائح يستحقها ،إال أن من املهم أن ُيقال معها إنه فيلم يحتاج استقباال
خاصا ،وربما أيضا أعصابا من نوع ما ،الحتمال ما قد ال ُيحتمل فيه من شناعة
شديد اعتنى الفيلم بتصويره ،في تتابع مشاهده التي يؤالف بينها ّ
الحس
ـؤس
ٍ
بـ ٍ
اكتراث من املخرج (كاتب السيناريو أيضا)
الكابوسي القاسي ،من غير
الغرائبي
ٍ
ً
بــأن تكون مقنعة ،فذلك ما ال يحفل به «ريــش» أبــدا ،فهو إنما يراهن ،أساسا ،على
ُ
َ
صدم ٍة يريد إحداثها لدى املشاهد الذي سيستغرب أنه لم يسبق له أن صادف أحدا
في الفيلم في ٍّأي من أفالم سينما شاهدها ،فهم من الناس وحسب .كما أن بطلته،
دميانة نصار ،كما كل من فيه ،ال أسماء لشخصياتهم في الفيلم الذي أراد «إمتاع»
ّ
نظارته بمشاهد القذارة واألوساخ والتلوث املتوالية فيه .الصدمة التي يفعلها «ريش»
إنما يريدها في الجميع ،مع التسليم بأنه فيلم نخبوي إلى حد ما ،قد ال ُيحرز نجاحا
تجاريا وجماهيرية واسعة .إنه يصدم ذائقة ّ
مكرسة ومتوطنة في تقاليد مشاهدة
ٌ
السينما العربية .جــاءت أفـ ٌ
ٌ
ـام مصرية عديدة على الفقر والبؤس ،وكــان كثير منها
ّ
ُ
بديعا ،غير أن مقصد «ريش» ليس أن يؤشر إلى فقر وبؤس يغالبهما مصريون في
عيشهم ،بل أن يختبر قدرة كاميرا السينما في التعبير عن انسحاق اإلنسان وعجزه
وشيئيته ،بمقادير من العبثية والسوريالية ،وبروحي ٍة فني ٍة مهجوسة بالتجريب أكثر
من التفاتها إلى السؤال ّ
عما إذا كان الواقع على الشاشة حقيقيا أو متخيال ،فلك أن
ّ
تقول إن ّثمة مبالغات في غير مشهد ،ولك أن تسأل عما جعل الرجل الدجاجة يظهر
ً
جرحا ّ
رجال من لحم ودم ،لكن ُم ّ
مدمى وفي بشاع ٍة مهولة ،بعد العثور عليه
متأخرا
في مركز شرطة .ولك أن تسأل عن النهاية الفالتة للفيلم ،املفتوحة على ال شيء ،بعد
ذبح الدجاجة ،وعدم حسم حال الزوج العائد الذي حاولت الزوجة الصموتة طوال الفيلم
مرسالت
مدلوالت أو
(تشعر أحيانا أنها خرساء) أن تستنطقه عبثا .لك أن تسأل عن
ٍ
ٍ
التقليدي بــن الفقر املــدقــع جدا
قــد تكون فــي هــذا املشهد وذاك ،مــن قبيل التناقض ً
ّ
منزل واسع تعمل فيه الزوجة خادمة قبل طردها منه ملا أخذت
والثراء الفاحش في
ٍ
منه شيئا من اللحم والحلوى (كأن شيئا من فيلم محمد خان «أحالم هند وكاميليا»
هنا؟) ،لكن كل هذه األسئلة وغيرها ال يبدو «ريش» معنيا بتيسير إجابات عليها.
ببساط ٍة ،ألنه فيلم ال يقصد سوى شيء وحيد ،أن يصدمك العبث والالمعقول في
تعبيرات في وقائع أخرى عن انعدام آدمية اإلنسان في
بعض الوقائع ّقدامك ،وأن ترى
ٍ
بيئات ّ
متلوثة ،ليس فقط بسموم وأغبرة وقد امتأل بها الفيلم ،وإنما أيضا ّبنقصان
ٍ
ّ
ّ
شروط العيش الطبيعي ،عندما تتدنى القيم واألخالق ،بالتوازي مع كل ما يحطم الروح
والبدن والنفس ،ومع البحث الصعب عن لحظة فرح عابرة ،أو لحظة ّ
حب غائبة.
ّ
وقاس ومدهش وعادي وعجيب وضعيف وقوي وشائق وممل
«ريش» فيلم ساخر
ٍ
ّ
ّ
وواقعي وعجائبي وعبثي وكوميدي ومحزن .إن كان قد توسل حدوتة ساحر يفشل
فــي إع ــادة رجــل حـ ّـولــه إلــى دجــاجــة إلــى رجــولـتــه ،فهو تـ ّ
ـوســل أسـلــوبــا فــي التصوير
واإلخــراج والتعبير صادما ،نجح في التنبيه إلى موهب ٍة جديد ٍة مبتكرة ،في سينما
عربية مختلفة ،اسمها عمر الزهيري.
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عمار ديوب

تـ ـظ ــاه ــرت فـ ــي األيـ ـ ـ ــام األخ ـ ـيـ ــرة ق ـط ــاع ـ ٌ
ـات
ٌ
ٌ
ش ـع ـب ـي ــة م ـل ـي ــون ـي ــة فـ ــي مـ ـ ــدن ال ـ ـس ـ ــودان،
لتعلن تجديد الثورة ،ومحاصرة الخالف
الـخـطـيــر بــن مـكـ ّـونــي الـسـلـطــة االنـتـقــالـيــة،
العسكري واملــدنــي .تـصــاعـ َـد الـخــاف على
وق ـ ــع اق ـ ـتـ ــراب ت ـس ـل ـيــم امل ـ ـكـ ـ ّـون ال ـع ـس ـكــري
للمدني قيادة املرحلة الثانية في السلطة
االنـتـقــالـيــة ،وت ـخـ ّـوف العسكر مــن تحجيم
محاكمات ملــن أوغلوا
دوره ــم ،ومــن إج ــراء
ٍ
فــي دم ــاء ال ـســودان ـيــن ،واسـتـكـمــال تنفيذ
ق ـضــايــا الــوث ـي ـقــة ال ــدس ـت ــوري ــة .ل ـقــد دفـعــت
ّ
حدة الخالفات املكون العسكري إلى القيام
بانقالب عسكري ،وإعــان حالة الـطــوارئ،
َّ
وزج قـ ــادة امل ــدن ــي ف ــي امل ـع ـت ـقــات ،وأط ـلــق
قائد الـقــوات املسلحة ،الفريق عبد الفتاح
البرهان ،خطابًاّ ،
جمد (أو ألغى) فيه فقرات
كـثـيــرة مــن الــوثـيـقــة الــدسـتــوريــة ،وق ــال إنــه
يريد إنقاذ البالد من الفوضى.
رفضت قوى الثورة ،ومنذ تشكيل السلطة
االنـ ـتـ ـق ــالـ ـي ــة فـ ــي  ،2019مـ ـس ــاع ــي املـ ـك ــون
العسكري .وها هي تعلن رفضها االنقالب،
ـرات ك ـ ـبـ ــرى ،وإبـ ـع ــاد
وتـ ــدعـ ــو إل ـ ــى م ـ ـظـ ــاهـ ـ ٍ
الجيش نهائيًا عن السياسة .املعنى من ذلك
أن الشعب ال يثق بالعسكر ،ويــريــد إقامة
نظام حكم مدني ،ليصل إلى مطالب الثورة
ومبادئها ،وتحقيق االنتقال الديمقراطي
والـ ـع ــدال ــة االج ـت ـمــاع ـيــة وإنـ ـص ــاف أقــال ـيــم
السودان ،وإيقاف مسلسل تفكيك السودان؛
ال ــذي أوص ــل حـكــم الـبـشـيــر ال ـس ــودان إلـيــه،
وكذلك يفعل ّ
املكون العسكري؛ استغل دوره
فــي مجلس الـسـيــادة والسلطة االنتقالية،

كاريكاتير

وأعـ ــاد صـلـتــه بـشـبـكــات املـصــالــح السابقة
صفقات
في زمن البشير ،وعقد ،كما يبدو،
ٍ
ّ
املتمردة ،والتي تظاهر
مع قــادة الفصائل
عناصرها ،فــي األسـبــوع األخـيــر ،رافضني
ّ
املكون املدني ،واستثنى البرهان وزراء هــا
ورموزها من اإلعفاء من مناصبهم.
ّ
املتجددة في السودان ،والتي
رسالة الثورة
أعلنت رفضها االنقالب الحالي ،تقول بعدم
ال ـث ـقــة ب ــامل ـع ــارض ــة ،وب ـ ــأي ق ـ ـ ً
ـوى سـيــاسـيــة
تنخرط بالعملية السياسية .املقصد هنا أن
من أكبر أخطاء املعارضة السورية الركون
مل ـصــالــح ال ـ ــدول امل ـت ـن ـفــذة ف ـي ـهــا ،وتـغـلـيــب
مصالحها الـفـئــويــة والــذات ـيــة ،واالن ـخــراط
ومفاوضات غير مشروطةٍ بنقاط
بلقاءات
ٍ
ٍ
ّ
محددة ،تخلق الثقة بني أطراف التفاوض،
ً
ّ
وتحدد مهال زمنية إلنجاز الحل السياسي،
وهو ما لم تفعله الهيئة العليا للمفاوضات
واللجنة الدستورية أو مسار أستانة .وقد
أوصلت هــذه املـســارات تركيا وروسيا إلى
ّ
الـتـحــكــم الـكــامــل بتلك امل ـفــاوضــات ،وكــذلــك
بــالـقــوى املــوجــودة على األرض .والقضية
ُ
ال تـخـتـصــر ب ـخ ـســارة م ــدن كـثـيــرة لصالح
الـنـظــام ،بــل بـتــدخـ ٍـل تــركــي واس ــع فــي غــرب
سـ ــوريـ ــة وشـ ـم ــالـ ـه ــا وشـ ــرق ـ ـهـ ــا ،وب ـت ــدخ ــل
أمـ ـي ــرك ــي ،وهـ ـن ــاك الـ ـ ـ ــروس واإليـ ــران ـ ـيـ ــون.
ّ
وب ــال ـت ــال ــي ش ــك ــل غ ـي ــاب ال ــرؤي ــة الــوطـنـيــة
واالرتهان للخارج ،وال سيما لدى املعارضة،
خسارات ال تنتهي ،وال تجدي نفعًا .وغير
ٍ
ّ
ذلك ،هناك تحكم كامل للقوى العسكرية من
الفصائل التابعة لتركيا أو هيئة تحرير
الـشــام (الـجـهــاديــة) ،وهـنــاك «ق ــوات سورية
الديمقراطية» (قـســد) ،التابعة لألميركان،
ّ
تتحرك املعارضة السياسية.
وضمن ذلــك

عماد حجاج

عيسى الشعيبي

رسالة الثورة
المتجددة بالسودان،
ّ
والتي أعلنت رفضها
االنقالب ،تقول بعدم
الثقة بالمعارضة،
قوى تنخرط
وبأي
ً
ّ
بالعملية السياسية

ّ
دور ُيذكر
األرض «امل ـحــررة» ،ولــم يعد مــن ٍ
للمعارضة فــي الـشــأن ال ـســوري .كــان فشل
اللجنة الدستورية واضحًا منذ اليوم األول
لـهــا؛ وقــد رفـضــت أغلبية الشعب الـســوري
ومــؤسـســاتــه تـلــك الـلـجـنــة .املـبـكــي واملفجع
أن امل ـم ـث ـلــن ع ــن امل ـج ـت ـمــع امل ــدن ــي وهـيـئــة
التفاوض فيها لم يستنتجوا بعد ضرورة
االن ـس ـح ــاب ال ـكــامــل م ـن ـهــا .رس ــال ــة ال ـثــورة
الـســودانـيــة هنا تكمن فــي الـقــول إنــه ليس
هناك مــن يمثلها ،وهــي قــد تقدم الــدعــم أو
ّ
تصوب هذا املكون أو ذاك ،هذا
تسحبه ،أو
الـفـصـيــل أو ذاك ،وس ــوى ذل ــك لـيــس ألحـ ٍـد
مشروعية مطلقة.
الوضع السوري ،وعلى الرغم من أنه أصبح

ميساء شجاع الدين

ب ـه ــرج ــة االحـ ـتـ ـف ــال ب ــامل ــول ــد ال ـن ـب ــوي فــي
ص ـن ـع ــاء ومـ ـن ــاط ــق س ـي ـط ــرة الـ ـح ــوث ــي ال
تتناسب إطــاقــا مــع حقيقة أن اليمن ٌ
بلد
ي ـع ـيــش م ـج ــاع ــة ،وأي ذك ـ ـ ٍـر ل ـه ــذه الـكـلـفــة
ٍّ
مبالغ فيه
املالية الضخمة
ٍ
الحتفال نبوي ٌّ ٍ
تتلقى عليه ّ
ردا ســريـعــا ،وهــو رد ديني،

ممدوح حمادة

حكومة توافقية مرة أخرى في العراق
إياد الدليمي

ال ي ـبــدو أن مـسـلـســل ال ـت ــواف ــق ،وه ــو اســم
عـلــى غـيــر مـسـمــى ،سينتهي مــن ع ــراق ما
بـعــد  ،2003وهــو الـتــوافــق ال ــذي غــالـبــا ما
يــرافــق كــل انـتـخــابــات تشريعية تشهدها
البالد ،ويراد منه توافق القوى السياسية
على تــوزيــع مغنم السلطة فــي مــا بينها،
من دون أن يكون لنتائج االنتخابات قول
ف ـصــل ف ــي ت ـحــديــد ال ـج ـهــة ال ـت ــي ستشكل
الحكومة والـجـهــة األخ ــرى الـتــي ستشكل
املـعــارضــة الـبــرملــانـيــة ط ــوال أرب ــع سـنــوات
مــن عمر هــذه الحكومة .فــي عــراق مــا بعد
 ،2003ال ت ـع ــرف ال ـق ــوى واألحـ ـ ـ ــزاب الـتــي
شــاركــت فــي تأسيس العملية السياسية
بـ ــرعـ ــايـ ــة أم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة إي ـ ــران ـ ـي ـ ــة ب ـم ـف ـه ــوم
املـعــارضــة الـبــرملــانـيــة ،فـهــي ال تلتفت إلــى
الفعل السياسي الــذي يحفل بــه أي نظام
ديمقراطي ،أو يمتلك الحد األدنى من هذه
املمارسة ،فالقوى السياسية في العراق ال
تبحث ســوى عــن السلطة ومغانمها ،وال
تعترف بأي فعل سياسي آخر ضمن لعبة
ّ
سيتكرر
الديمقراطية ،وهــو مــا يبدو أنــه
مع مشهد ما بعد انتخابات  10أكتوبر/
تـشــريــن األول  ،2021املـبـكــرة الـتــي أف ــرزت
صعود قوى وخسارة أخرى.
ال ـك ـت ـلــة ال ـص ــدري ــة صــاح ـبــة الـ ـ ــ 73مـقـعــدا
برملانيا ،ويفترض أنها التي تمتلك حق
تشكيل الحكومة ،بترشيح رئيس وزراء
ألرب ـ ـ ــع س ـ ـنـ ــوات م ـق ـب ـل ــة ،وج ـ ـ ــدت نـفـسـهــا
محاصرة ،ومعها تحالف «تقدم» بزعامة
رئيس البرملان السابق ،محمد الحلبوسي،
وال ــديـ ـمـ ـق ــراط ــي الـ ـك ــردسـ ـت ــان ــي ب ــزع ــام ــة
م ـس ـع ــود الـ ـ ـب ـ ــارزان ـ ــي ،بـ ـطـ ـع ــون ،ورفـ ــض
وت ـه ــدي ــدات عـلـنـيــة م ــن ال ـق ــوى ال ـخــاســرة،
وفي مقدمتها القوى واملليشيات الوالئية
«ال ـت ــي تــديــن ب ــال ــوالء والـتـبـعـيــة إليـ ــران».
ول ــم ت ـجــد ه ــذه ال ـق ــوى ال ـتــي تـعـتـبــر أب ــرز
القوى الخاسرة في انتخابات أكتوبر ّ
بدًا
مــن الضغط على الـقــوى الـفــائــزة ،مــن أجل

بـيــد ال ـخــارج اإلقـلـيـمــي وال ــدول ــي ،وبسبب
سياسات املـعــارضــة الفاشلة واالنتهازية
وسياسات النظام ،الــذي ارتضى أن يكون
تــابـعــا لـكــل مــن إي ــران وروس ـي ــا ،ف ــإن هناك
مـمــارســات «اسـتـبــداديــة» للقوى الخارجة
ع ــن س ـي ـطــرة ال ـن ـظ ــام؛ ن ـق ـصــد ف ــي مـنــاطــق
«ق ـســد» وهـيـئــة تـحــريــر ال ـشــام والـفـصــائــل
ال ـتــاب ـعــة ل ـتــرك ـيــا .ف ــي ت ـلــك امل ـن ــاط ــق ،يقبع
م ــاي ــن ال ـ ـسـ ــوريـ ــن ،ول ـي ـس ــت ل ــدي ـه ــم أي
ُ
ح ــري ــات لـلـتـعـبـيــر ،وت ـق ـم ــع ك ــل م ـح ــاوالت
ال ـ ـت ـ ـظـ ــاهـ ــر واالحـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاج واالس ـ ـت ـ ـق ـ ــال
بالشعارات والبرامج عن قوى األمر الواقع.
يـمـكــن أن تـلـعــب امل ــاي ــن ال ـت ــي ت ــوج ــد في
املـ ـن ــاط ــق الـ ـخ ــارج ــة ع ــن س ـي ـط ــرة ال ـن ـظــام
دورًا مــركــزيــا فــي تقوية «قـســد» و«مـســد»،
واالئ ـت ــاف الــوطـنــي ولـجــانــه الـتـفــاوضـيــة،
ولـكــن شــرط ذلــك إعـطــاء الـحــريــات للشعب
بــال ـت ـع ـب ـيــر وال ـت ـظ ــاه ــر وت ـح ــدي ــد مـطــالـبــه
واحتياجاته ،ورفــع كل أشكال القمع عنه.
ذلــك هــو الحيز الوحيد املتبقي لفاعليات
مختلفة للمعارضات ،ونضع بني قوسني
ُ
كلمة معارضات ،حيث تشبه ممارساتها
ممارسات النظام املعهودة.
ب ـع ـي ـدًا عـ ــن ق ـ ــوى األم ـ ــر ال ـ ــواق ـ ــع ،ي ـت ـحـ ّـمــل
الشعب في تلك املناطق مسؤولية التسليم
بــأوضــاعــه للمسيطرين ،وع ــدم االن ـخــراط
ب ــاح ـت ـج ــاج ــات قـ ــويـ ــة ،ت ــرف ــض س ـيــاســات
املـ ـع ــارض ــة والـ ـنـ ـظ ــام ،وم ـن ـه ــا االس ـت ـم ــرار
ب ـ ـ ـجـ ـ ــوالت الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ال ـ ــدسـ ـ ـت ـ ــوري ـ ــة الـ ـس ــت
«املخزية» .نعم ،لن يهتم ألوضاع السوريني
ب ـصــورة ج ــادة إال أنـفـسـهــم ،وت ـحــدي ـدًا في
ّ
«املحررة» ،وهي القادرة على تغيير
املناطق
ـادالت كثيرة ،وتجسير الـهــوة بــن تلك
مـعـ
ٍ

املناطق ،بعيدًا عما ّ
ترسخه كل من تركيا
وأميركا من انفصال بني املناطق التي فيها
أغلبية كــرديــة أو عــربـيــة ،وتـسـتـخــدم هــذه
األغلبيات في معارك بعضها ضد بعض أو
في ما بينها .يشكل غياب الرؤية النقدية
ال ـجـ ّـادة ملـمــارســات املـعــارضــة ومـنــذ ،2011
وهو ما نراه في تحليالت ومقاالت كثيرة،
مشكلة كـبــرى فــي تغييب الــوعــي الـثــوري
الـقــديــم أو االسـتـكــانــة لـقــوى األم ــر الــواقــع،
حـيــث يـتــم الـتــركـيــز ّإم ــا عـلــى الـنـظــام ،وهــو
املـســؤول ّ
األول عن أحــوال ســوريــة ،أو على
الجهاديني ،أو على التدخالت الخارجية،
ّ
تتحمل وال شــك قسطًا واسـعــا عما
وه ــذه
حــدث .القضية املغيبة ،أي الرؤية النقدية،
لــرؤى املعارضة املكرسة وسلوكها ،وبـ ً
ـدء ا
ً
انتهاء باالئتالف
باملجلس الوطني وليس
ال ــوط ـن ــي ،ه ــي واح ـ ــدة م ــن ال ـق ـضــايــا الـتــي
يـجــب مناقشتها باستفاضة وتــدارسـهــا،
وت ـ ـش ـ ـك ـ ـيـ ــل ورش ث ـ ـقـ ــاف ـ ـيـ ــة وسـ ـي ــاسـ ـي ــة
باستنتاجات عن
بخصوصها ،والـخــروج
ٍ
دور املعارضة ومسؤوليتها في مشكالت
الثورة وتراجعها الخطير ،وكيفية إيقاف
التدهور .مشاركة وفود املعارضة في مسار
أس ـتــانــة أو الـلـجـنــة الــدس ـتــوريــة وســواهــا
يستقي م ـبـ ّـرراتــه «االن ـت ـهــازيــة» مــن غياب
ال ــرؤي ــة الـنـقـ ّـديــة والــوطـنـيــة لكيفية الـحــل،
وش ــروط تحققه ،والـتــي تـبــدأ بــإعــادة دور
الشعب باملشاركة السياسية والتظاهرات.
هـنــا بــالـضـبــط رســالــة ال ـث ــورة الـســودانـيــة،
والتي ستدحر االنقالب العسكري بقيادة
عبد الـفـتــاح الـبــرهــان وحـمـيــدتــي ،فهل من
يعي ذلك؟
(كاتب سوري)

المولد النبوي في اليمن...
جمهورية األخ األكبر

جنّة اللصوص
ُ
حكاية تنسب إلى قراقوش ما (إعداد وإعادة صياغة)
ّ
بينما كــان ّ لـ ٌّـص يتسلل إلــى أحــد املـنــازل عبر النافذة ،انزلقت قدمه وسقط كجلمود
بكسور أخرى
عل ،فوق حجارة الطريق ،وكسرت يده ،وأصيب
صخر حطه السيل من ٍ
ٍ
بحنق كبير نحو صاحب املنزل الذي ربط أمام الباب كلبًا
يشعر
في األضالع ،ما جعله
ٍ
ّ
ّ
اضطره للدخول من النافذة املشؤومة ،فتوجه من فوره إلى الوالي وشكا له
شرسًا ،ما
شديد على الرجل صاحب املنزل ،وأشفق على اللص ،وطلب
بحنق
الوالي
فشعر
أمره،
ٍ
ٍ
يتوجه إلى املنزل ،ويجري تحقيقًا ّ
حدد فيه سبب سقوط اللص
من شيخ العسس أن
املحترم .وبعد تمحيص وتدقيق ،اكتشف شيخ العسس سبب ذلك ،فقد كان الحجر
ً
ّ
الذي تشكلت منه حافة النافذة مائال وأملس ،ما ّأدى إلى تزحلق اللص .ومن فوره ،أبلغ
الوالي الذي أمر بنصب مشنق ٍة على تلك النافذة ،وتعليق صاحب البيت بها ،ليكون عبرة
ً
ملن اعتبرّ .
احتج صاحب البيت على هذا القرار ،وصرخ قائال:
ّ
ّ
يا ّ
عمي ،ما عالقتي أنا بحافة النافذة ،مائلة كانت أم مستوية؟ إنه ذلك البناء اللعني
ّ
الذي ال يتقن عمله ،ما يجعل اللصوص يتزحلقون عن حواف النوافذ ،ويتسبب في
ّ
الخالفات بني البشر .اقتنع الوالي بكالمه ،وطلب أن يحضروا البناء ويشنقوه على تلك
ً
ّ ّ
لكن البناء أخذ ينتحب ،متسائال:
النافذة،
وما ذنبي أنا ،يا شيخ عسسنا الجليل؟ هذه أول نافذة مائلة أبنيها في حياتي ،فكل
نوافذي مستوية ،ولم يسبق أن سقط من فوقها ٌّ
لص وال عشيق والحمد لله ...الذنب
يقع على تلك الحسناء ،ذات الثوب األحمر التي ّ
مرت تتبختر في ذلك اليوم الذي بنيت
ّ
بعيني ،ما تسبب بهذا الخطأ الفاحش.
فيه النافذة ،جعلني أغفل عن عملي ،وأالحقها
َ
ينصب لها مشنقتها في
طلب الوالي القبض على الحسناء ،وطلب من شيخ العسس أن
ّ
املكان الذي خطرت فيه ،عندما الحقها البناء بعينيه وأهمل عمله ،فأخذت الفتاة تنتحب
وتقول :ما ذنبي إن كان لون ثوبي أحمر ...وهل أنا من صبغه بهذا اللون اللعني .إنه
ّ
ّ
الصباغ الذي صبغ ذلك الثوب باللون األحمر،
الصباغ ...فأمر الوالي بنصب مشنقة
ّ
ّ
مــا ّأدى إلــى لفت انتباه البناء وكــل مــا حصل بعده مــن مشكالت ،وتعليقه فــي باب
ّ
ّ
وقرر وضع نهاية لهذه املهزلةّ ،
فلف شيخ العسس الحبل على ّ
الصباغ فورًاّ ،
لكن
دكانه،
ً
املشكلة أن ّ
طويال ،وباب دكانه كان منحفضًا ،فال يمكن تعليقه ّ
بأي شكل،
الصباغ كان
ّ
ّ
لكنه لم يهتد إليها ،غير أنّ
فأخذ شيخ العسس يفكر في طريقة ينفذ فيها أمر الوالي،
ّ
الرجل القصير الذي كان ّ
يمر في املكان أنقذه من حيرته ،حني جر شيخ العسس ذلك
ّ
ً
ّ
الرجل القصير ،وعلقه بدال من الصباغ في باب الدكان ،وظلت رجاله ترتعشان فترة،
ُ
ّ
وسجلت القضية في
ثم خمدت حركته تمامًا .وهكذا ،أخذ العدل مكانه في املقاطعة،
ملفات القضاءّ ،
وقدمت في برنامج حكم العدالة .وفي صحيفة اإلعالنات ،ظهر إعالن
ّ
أرسله صاحب البيت الذي سقط عن حافة نافذته اللص آنف الذكر ،يقول:
«أحبائي اللصوص :أعلمكم أنني ،بعون الله تعالى ،أصلحت نافذة املنزل ،لكيال يسقط
ّ
أحـ ٌـد عن حافتها .وركـبــت مقابض على الجانبني لكي تتشبثوا بها .لكن ال حاجة
لكم إلى النافذة ،فقد طردنا الكلب الحقير من أمام بابنا ،وتركنا الباب مفتوحًا على
مصراعيه .على الراغبني بالسرقة الحضور في أي وقت يريدون ،ويفضل أن نكون
فــي البيت للقيام بــواجــب الضيافة .أمــا مــن يشعر بالحرج مما يقوم بفعله ،فنحن
ً
مساء ...العنوان كذا كذا ...إلخ».
موجودون في العمل من الثامنة صباحًا حتى الرابعة
وبالفعل ،تــوافــد الـلـصــوص مثنى وث ــاث ورب ــاع على مـنــزل الــرجــل املــذكــور ،وكــانــوا
يأكلون ويشربون ،ومــن هناك يخرجون وعلى وجوههم االبتسامات ،وفــي أيديهم
َ
املسروقات ،وقد غلفت بورق السوليفان .سرق اللصوص البيوت حتى لم يبق فيها
شيء ،ثم أخذوا يسرقون األوطان التي لن يبقى فيها شيء في أقرب وقت.

السودان ...إلى الخلف ُدر

رسالة الثورة السودانية إلى المعارضة السورية
وبــال ـتــالــي ،لـيــس لـهــا أي حــاضـنــة شعبية
أو دع ــم حـقـيـقــي م ــن دول ـ ــةٍ م ــا كـتــركـيــا ،بل
توظفها األخيرة في إطار تضارب املصالح
أو ت ـقــارب ـهــا م ــع ك ــل م ــن روسـ ـي ــا وأم ـيــركــا
وإي ــران .تقول رسالة الـثــورة السودانية إن
الشعب وحده مصدر القوة ،وهو املرجعية
ال ــوح ـي ــدة ف ــي ال ـت ـشــريــع ل ـه ــذه الـسـلـطــة أو
تلك املـعــارضــة ،وهــو ال ــذي يسمح بحدوث
املفاوضات أو يلغيها .يتمظهر دور الشعب
فــي االحـتـجــاجــات ،كما يفعل السودانيون
اآلن .وفي هذا يحاول عبد الفتاح البرهان
استمالة الشعب عبر أكــاذيــب ،كالقول إنه
ّ
يتمسك بأهداف الثورة ،وإنه سيتم اإلعالن
ّ
عن وزارة مدنية وسواها ،وبغياب التمسك
باالحتجاجات والتظاهرات الـعــارمــة ،كما
فــي الحالة الـســوريــة ،سيكون االستخفاف
وعدم االهتمام الدولي واإلقليمي بالشعب
السوري .إن قوى األمــر الواقع ،في املناطق
الـ ـخ ــارج ــة ع ــن س ـي ـط ــرة الـ ـنـ ـظ ــام ،تـتـحـ ّـمــل
مسؤولية غياب ال ــدور الفاعل للشعب في
امل ـســاه ـمــة ف ــي إن ـج ــاح ب ـعــض امل ـفــاوضــات
أو إيـقــافـهــا؛ وف ــي مـقــدمــة تـلــك ال ـقــوى يأتي
االئتالف الوطني لقوى الثورة واملعارضة،
و«مـجـلــس ســوريــة الــديـمـقــراطـيــة» (مـســد)،
وبــالـطـبــع ك ــل الـهـيـئــات املـنـبـثـقــة عـنـهــا من
وزارات وإدارات ذاتـيــة ومحلية ومجالس
محلية وسواها كثير.
فشلت الجولة السادسة للجنة الدستورية
السورية فــي املـفــاوضــات أخـيــرا ،كما أعلن
م ـب ـعــوث األمـ ــم امل ـت ـح ــدة إل ــى س ــوري ــة غير
بـيــدرســون .وقبلها فشلت ل ـقــاءات جنيف
ال ـت ـس ـع ــة وانـ ـتـ ـه ــت م ـ ـفـ ــاوضـ ــات أس ـت ــان ــة
الـ ـ ـ ــ 15إلـ ــى ه ـي ـم ـنــة روسـ ـي ــة خ ــال ـص ــة عـلــى

اس ـت ـمــرار مكاسبها واس ـت ـمــرار وجــودهــا
بالسلطة ،ألنـهــا؛ وكـمــا أسلفنا ،ج ـ ٌ
ـزء من
منظومة سياسية فاسدة في عراق ما بعد
 ،2003ال تــؤمــن بــأي فعل سـيــاســي ،مــا لم
تـكــن فــي الـسـلـطــة أو ج ــزءا مـنـهــا ،وتــأخــذ
ّ
حصتها من محاصصةٍ مقيتةٍ لم تقتصر
على التوزيع املكوناتي للشعب العراقي،
شيعةُ ،سنة ،أكــراد ،وإنما نزعت إلى حيز
أض ـي ــق ،ه ــو ح ـيــز ال ـتــواف ـقــات الـسـيــاسـيــة
واملحاصصاتية ،فالسلطة في عني هؤالء
مغنم ،فما بالك إن كانت في عراق ما بعد
 2003الذي أضحى نهبًا لتلك القوى؟
الـ ـ ـي ـ ــوم ،وعـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن ق ـ ـ ــدرة ال ـك ـت ـلــة
الصدرية على تشكيل كتلةٍ برملانيةٍ هي
األكبر ،وبالتالي صاحبة الحق في تشكيل
الحكومة ،فإنها وفــي ظــل هــذه الضغوط
الـهــائـلــة ال ـتــي تـمــارسـهــا ال ـق ــوى الــوالئـيــة
الخاسرة في االنتخابات ،قد تجد َ
نفسها
ً
ً
مـ ـضـ ـط ـ ّـرة مـ ـ ــرة أخـ ـ ــرى ل ـت ـش ـك ـيــل حـكــومــة
توافقية ترضي جميع األط ــراف ،وتعطي
لهم سهمًا من مغانم السلطة ،إرضاء لهذه
ال ـقــوى ال ـخــاســرة ودرءًا ألي مـشـكــات قد
تؤدي إلى وقوع العراق في طائلة املجهول
سنوات مقبلة.
سـيـحـصــل ال ــوالئـ ـي ــون ع ـلــى هـ ــذا ال ــوع ــد،
ولكن السؤال :هل يمكن أن تنفذه الحكومة
امل ـق ـب ـل ــة؟ وب ـ ـ ــأي ضـ ـم ــان ــات؟ ال يـ ـب ــدو أن
ال ـن ـتــائــج ال ـت ــي يـمـكــن أن ت ـصــل إل ـي ـهــا أي
نهايات في العراق قابلة للقراءة الدقيقة،
ٍ
فــي ظــل واق ــع عــراقــي مـتـغـيــر ،خــاضــع هو
أي ـضــا ملـتـغـيــرات عــديــدة محيطة ب ــه .لكن
يمكن الـقــول ألن ال ضمانة بالتأكيد بأن
الحكومة املقبلة قــد ال تضطر ،فــي لحظة
فــارقــة ،إلــى ضــم املليشيات الــوالئـيــة التي
تشكل ،في غالبيتها ،العمود الفقري لهيئة
الحشد الشعبي ،للقوات األمنية ،وإلغاء
هــذه الهيئة بالكامل ،وحــل كــل مفاصلها
وإعــادة هيكلتها ،مستغلة أن هذه الهيئة
ّ
مؤسسة حكومية تتبع ،بالدرجة األولى،
ل ـل ـقــائــد الـ ـع ــام ل ـل ـق ــوات امل ـس ـل ـحــة ،رئـيــس

ال يبدو ّ
أن النتائج
التي يمكن أن تصل
نهايات في
أي
إليها ّ
ٍ
العراق قابلة للقراءة

ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،ن ــاه ـي ــك ط ـب ـع ــا ع ـم ــا ي ـم ـك ــن أن
أسباب أخرى ،تتعلق
تسوقه الحكومة من
ٍ
بخروج الحشد الشعبي على إرادة القائد
الـعــام ،ومــا يسببه ذلــك مــن فوضى أمنية
وسياسية واقتصادية.
لـيــس األم ــر ب ـهــذه الـسـهــولــة ،خـصــوصــا أن
شـخـصـيــة رئ ـي ــس ال ـ ـ ــوزراء امل ـق ـبــل ستبقى
ملفًا شائكا وقابال للتفاوض بني مختلف
الـ ـق ــوى ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،م ــا ي ـع ـنــي أن رئ ـيــس
ال ـح ـكــومــة ال ـجــدي ــد ي ـجــب أن ي ـخ ـضــع ،هو
اآلخــر ،لتوافقات القوى السياسية ،ومنها
بــال ـتــأك ـيــد ال ـق ــوى امل ــوال ـي ــة إلي ـ ــران ّال ـت ــي ال
ي ـبــدو أن ـهــا مـسـتـعـ ّـدة لـلـقـبــول بـمــرشــح من
التيار الـصــدري .وبالتالي ،التوافق ،بدعة
ال ـس ـيــاســة ال ـع ــراق ـي ــة ب ـعــد  ،2003سيبقى
قائما حتى على شخص رئيس الحكومة.
ال ـت ــواف ــق مـصـطـلــح ل ــه م ــدل ــوالت ــه الـخــاصــة
بالعملية السياسية في عراق ما بعد ،2003
فهو يعني ،من بني ما يعنيه ،توافق القوى
السياسية على تقاسم املغانم التي تنتجها
ال ـس ـل ـطــة ،م ــن دون ت ــواف ــق ف ـع ـلــي ع ـلــى ما
يمكن أن ّ
خدمات
تقدمه الحكومة املقبلة من
ٍ
وتـنـمـ ّيــة ل ـل ـمــواطــن ال ـع ــراق ــي ،أو م ــا يمكن
بلد ما زال
أن تحققه من اسـتــرداد لسيادة ٍ
خاضعا إلمالءات الخارج وقواه النافذة.
(كاتب وإعالمي عراقي)
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حتى يقطع أي مجال للجدل والنقاش ،من
دون نسيان اتهام املتسائل بالنفاق.
ً
ل ـ ــم تـ ـع ــد امل ـ ـسـ ــألـ ــة ق ـ ــاص ـ ــرة عـ ـل ــى م ــول ــد
نـبــوي أغ ــرق صـنـعــاء وغـيــرهــا باللوحات
ّ
تمتد
واإلض ـ ــاءات وال ـح ـفــات ،بــل ص ــارت
مناسبات دينيةٍ وسياسيةٍ  ،ال حصر
إلى
ٍ
لها على مدار السنةّ .
يبرر الحوثي كل هذا
ّ
بشتى ّ
املبررات
جائع
بلد
السفه املادي في ٍ
ٍ
الــديـنـيــة والــوطـنـيــة ال ـجــامــدة ،واملتعالية
ّ
عـلــى مـعــانــاة ال ـن ــاس ،واملـشــكـكــة بسهولة
في نيات اآلخرين .تسعى هذه االحتفاالت
وامل ـن ــاس ـب ــات إلـ ــى هـ ــدف دع ــائ ــي جــوهــري
وم ـهــم لـلـحــوثـيــن الــذيــن صــدمـهــم الــرفــض
املجتمعي ألفكارهم ومعتقداتهم ،ودفعهم
إلــى االستعجال وتشغيل آلتهم الدعائية
بــأقـصــى قــوتـهـ ٌـا إلقــامــة مجتمع يشبههم،
كما أنها فــرصــة يستعرض فيها الحوثي
قاعدته الشعبية ،حتى لو استخدم اإلكراه
جزء كبير من الحشود ،فالحوثي
في جمع ٍ
ربط شرعيته بقدرته على التحشيد ،بعد
ّ
واستبدلها
أن عــطــل كــل أدوات الـسـيــاســة،
ّ
ب ـ ـهـ ــذه ال ــوسـ ـيـ ـل ــة الـ ـشـ ـعـ ـب ــوي ــة ،م ـت ـب ــن ـي ــا
أعـ ـل ــى م ـس ـت ــوى م ــن م ـس ـت ــوي ــات ال ـخ ـطــاب
الـشـعـبــوي ،والـ ــذي يـحـمــل ،فــي طـيــاتــه ،كل
أش ـكــال الـتــرهـيــب للمختلف .وه ـكــذا صــار
مــن املمكن أن تجد شبابا فتحوا أعينهم
في أثناء طفولتهم على شعارات الحوثي
وخطبهم في أثناء حــرب إقليمية وأهلية،
ي ـت ـحـ ّـدثــون ع ــن لـحـظــة اج ـت ـيــاح الـحــوثـيــن
ص ـن ـع ــاء ف ـت ـحــا ول ـي ــس ف ـق ــط ث ـ ــورة ،ه ـكــذا
ّ
تمتد
ص ــارت الـجـمـلــة الــديـنـيــة للحوثيني
إلى شريحةٍ أوسع ،وتشمل شبابا صاعدا.
وليس هذا اإلسقاط لعهد النبوة اعتباطيا،
فاللوحات فــي صنعاء والــزوامــل (أناشيد
شـعـبـيــة) الـحــوثـيــة ت ـت ـحـ ّـدث عــن اليمنيني
بصفتهم أنـصــار النبي ،وقــائــد الحوثيني
ام ـتــدادا للنبي ،وكــأنـنــا فــي مقتبل مرحلة
الدعوة التي تعني ،بالضرورة ،أن املجتمع
كافر ،وتتم حاليًا دعوتهم وهدايتهم إلى
اإلس ـ ــام ،ول ـي ــس م ــن ب ــاب ال ـع ـجــب وصــف
املعارضني منافقني.
ه ــذا هــو ح ــال ب ـلـ ٍـد ك ــان قـبــل ع ـشــرة أع ــوام
فـ ـق ــط ي ـ ـعـ ـ ّـج بـ ـ ــاألحـ ـ ــزاب والـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــث عــن
ّ
ويعد صاحب
االنتخابات والديمقراطية،
تجربة سياسية حديثة ومتطورة نسبيًا
قياسًا بجيرانه ،واكتسب خبرة تتجاوز
الـ ـعـ ـق ــدي ــن ،إثـ ـ ــر انـ ـفـ ـت ــاح هـ ــامـ ــش ال ـع ـمــل
الـسـيــاســي واملــدنــي بـعــد الــوحــدة فــي عــام
 .1990ومن املمكن تفسير هذه االنتكاسة
الهائلة بعدة أسباب ،لكن الحرب وسياسة
التجويع الـتــي مارستها جميع األط ــراف
تبقيان سببني رئيسيني.
ي ـك ـ ّـرر بـعـضـهــم م ـخــاوفــه ب ـشــأن حـقـيـقــة أن
الحوثي يستعيد حكما ثيوقراطيا بائسا،
وهــو اإلمــامــة ،ويتجاهل املتغير األهــم في
هــذه الحقيقة القاسية ،أن الحوثي يمتلك
ـدرات لم يكن يحلم بها أي إمــام أو حاكم
قـ ٍ
فــي الـعـصــور الــوسـطــى ،أو أسـيــر العصور

الوسطى خشية االنفتاح مثل ما كان حال
اإلمــامــة فــي الـقــرن العشرين ،وهــذا املتغير
هو الـقــدرات االستثنائية للدولة الحديثة
ّ
ف ــي ال ـت ـحــكــم بــامل ـج ـت ـمــع .ل ــم ي ـك ــن ال ـحــاكــم
قديمًا يمتلك كل تلك الوسائل الجماهيرية
التي ال حصر لها من
مؤسسات تعليميةٍ
ٍ
رس ـ ـم ـ ـيـ ــةٍ وغ ـ ـيـ ــر رس ـ ـم ـ ـيـ ــة ،وال ال ـ ـق ـ ــدرات
ّ
ّ
التنصت والتحكم بحياة
التكنولوجية في
ال ـنــاس ،ويستغلها الـحــوثــي جميعًا ،فها
هــي املنظومة التعليمية ُيـعــاد تأسيسها،
ُ
وت ـ ـط ـ ـبـ ــع مـ ـن ــاه ــج ج ـ ــدي ـ ــدة ت ـن ـش ــر أفـ ـك ــار
ال ـحــوثــي ،إض ــاف ــة إل ــى الـ ـ ــدورات الصيفية
الـتــي تحشو عـقــول األط ـفــال بـكــل أفـكــارهــم
التي تلغم مستقبل البلد لجيل قــادم على
األق ــل .وهـكــذا تطبق الـقــاعــدة الذهبية ألي
سلطة شـمــولـيــة« ،أف ـضــل س ــاح للقامعني
ه ــو رؤوس امل ـق ـم ــوع ــن» .ب ــال ـت ــال ــي ،ي ـكـ ّـرر
الحوثي رسالته إلى الجمهور عبر اإلعالم
والـتـعـلـيــم واالح ـت ـف ــاالت ،لـيــرســخ مفاهيم
مثل الجهاد وآل البيت والــواليــة ّ
الربانية،
لكي ّ
يؤسس جيال جديدا مؤمنا بأفكاره،
وهــو جيل أهــم وأسهل من تغيير قناعات
الجيل ال ــذي عــاصــر زمــن مــا قبل الحوثي.
ليس هذا فقط ،فالسلطات الحوثية نشطة
ّ
التجسس على مواطنيها بمختلف
جدًا في
الوسائل ،سواء بمراقبة الهواتف ،أو تكليف
عـقــال ال ـحــارات (أش ـخـ ٌ
ـاص يختارهم أبناء
بمعلومات عن كل صغيرة
الحي) إلمدادهم
ٍ
وكبيرة في الحي .هذا غير استغالل حاجة
الناس بتوزيع املساعدات ،بل وأيضا غاز
الطبخ حسب والئهم ،والــذي يتم اختباره
ب ـعــدة أم ـ ــور ،أهـمـهــا إرس ـ ــال أح ــد أبـنــائـهــم
إلــى جبهة الـقـتــال .تنتشر صــور عبدامللك
الحوثي في كل ركن في صنعاء ،لتذكر كل
مــواطـ ٍـن ب ــاألخ األك ـبــر ال ــذي يلقنه مفاهيم
ّ
الــديــن والوطنية ،ويــذكــره بــواجــب الطاعة
وال ــوالء املطلق ،بــل إن صــورتــه ومسلحيه
ّ
املنتشرين فــي كــل ال ـشــوارع تــذكــر اليمني،
في كل لحظة ،بأنه مراقب ومسيطر عليه
ك ـل ـيــا .يـجـمــع ال ـحــوثــي ب ــن أف ـك ــار شــديــدة
التخلف واالنغالق وأكثر األسلحة وأجهزة
االتـ ـص ــال تـقـنـيــة وتـ ـط ــورًا ،وهـ ــذه تــركـيـبــة
مـفــزعــة ،فـهــو ال يمتلك لليمن أي مـشــروع
س ــوى ال ـح ــرب .سـبــق وأن ص ـ ّـرح زعيمهم،
في خطاب لــه ،إنهم «سيحاربون إلــى يوم
ال ـق ـيــامــة» ،وا ّل ــرج ــل الـ ــذي أخ ــذت ــه الـجــالــة
النبوية ال يكف ،هو وجماعته ،عن الحديث
ّ
وتوسعاتهم املستقبلية إلى
عن أحالمهم
ّ
خارج اليمن نحو مكة والقدس.
اليمن بالنسبة لعبد امللك الحوثي ليس
ّ
س ــوى خـ ــزان ب ـشــري مــن الـجـنــود ملـعــاركــه
امل ـق ـ ّـدس ــة ،ال ـي ـمــن ل ـيــس ه ــدف ــا ،ه ــو م ـجـ ّـرد
وقــود للمعركة لتحقيق الـغــرض األسمى
ن ـح ــو الـ ــوصـ ــول إلـ ــى األراضـ ـ ـ ــي امل ـق ـ ّـدس ــة.
والـ ـ ـح ـ ــرب ال ت ـش ـك ــل ع ـب ـئ ــا ع ـل ــى ج ـم ــاع ــةٍ
تشكل وعــي أفــرادهــا منذ مراهقتهم على
الحروب ،فأكبر شخص عمرًا في الجماعة
في منتصف األربعينيات ،وهــم في حالة
اقتتال مستمر منذ بــدايــة حــروب صعدة
منذ  17عامًا .وقد أعطت السنوات السبع
األخيرة للحوثيني دروســا مهمة ،عسكرة
امل ـج ـت ـم ــع وإدخ ـ ــال ـ ــه ف ـ ــي دائـ ـ ـ ـ ــرة ال ـخ ـطــر
املـسـتـمـ ّـرة ج ــراء ال ـح ــروب ،وكــذلــك إشـغــال
الناس بالجري وراء قوت يومهم اليومي،
ـف للطبقة
بـكــل مــا يـعـنـيــه ه ــذا مــن ت ـجــريـ ٍ
الوسطى ،والقضاء الكلي على املساحات

يجمع الحوثي بين
أفكار شديدة
التخلف واالنغالق
وأكثر األسلحة
وأجهزة االتصال
تقنية وتطورًا

ال ـب ـس ـي ـطــة م ــن ال ـف ـكــر امل ـس ـت ـقــل ال ـت ــي كــان
يتيحها التعليم سابقًا بدون أيديولوجية
مكثفة .واأله ــم ،يـظــل الـتــرويــع أداة مهمة
إعدامات
بالحكم ،مثل ما حدث أخيرا من
ً
في وســط ميدان عــام .كلها أثبتت نجاعة
فــي اسـتـمــرار السلطة ،وال يهم بــأي كلفة
بشرية ومستقبلية.
هـ ـك ــذا أصـ ـب ــح ال ـي ـم ـن ـي ــون ي ـع ـي ـش ــون فــي
ّ
ج ـم ـه ــوري ــة األخ األك ـ ـبـ ــر ،األخ امل ـت ـســلــط
واملـ ــراقـ ــب ،والـ ـ ــذي يـقـلــب م ـعــانــي األم ـ ــور،
فوزارة السالم هي املعنية بالحرب ،حسب
منطق األخ األكبر .املغالطة وقلب املفاهيم
ضـ ــروريـ ــان ل ـل ـب ـقــاء ،ه ـك ــذا تـصـبــح ســرقــة
ّ
بحجة املــولــد النبوي،
الـنــاس وجبايتهم
ف ـي ـمــا ه ــو مـ ـج ـ ّـرد اح ـت ـف ــال دي ـن ــي عـظـيــم،
ّ
ويتحجج الحوثي
اختبارا إليمان الناس.
بــأن مولد نبي وصــاحــب رســالــة سماوية
أم ــر جــديــر بــاالح ـت ـفــال ،لـكـنـهــم ،ف ــي واق ــع
األمــر ،وحسب تصرفاتهم وأقوالهم ،إنما
بمؤسس الساللة ّ
ّ
املقدسة التي
يحتفلون
يستمد منها عبد امللك الحوثي شرعيته،
ورسول.
وليس بنبي
ً
تبدو األمور قاتمة وشديدة السواد .ولكن
ه ــل ه ـن ــاك م ــا يـمـكــن ف ـع ـلــه؟ ب ـه ــذا ال ــواق ــع
ّ
املتردي ،تتضاعف مسؤولية املثقفني في
التوعية وإدراك خطورة ما يجري ،واألهم
ال ــوع ــي بـحـقـيـقــة أن ك ــل أس ـل ـحــة الـحــوثــي
يمكن أن تنقلب ضده ،لو استخدمت جيدًا،
فالتكنولوجيا يمكن أن تستخدم لدعاية
م ـ ـضـ ـ ّ
ـادة ،ف ــاإلع ــام ل ــم ي ـعــد ق ــاص ــرا على
ّ
ّ
اليمن .كما أن التجهيل قد يسهل التحكم
ب ـك ـث ـيــريــن ف ــي أي ات ـ ـجـ ــاه .أمـ ــا ال ـت ـجــويــع
والـ ـ ـح ـ ــرب ف ـه ـم ــا س ـب ـب ــان ك ــافـ ـي ــان لـيـظــل
ملجتمع لو امتلك
الحوثي ذكرى مشؤومة
ّ ٍ
ً
وقيادة ٌ
التحرك والغضب
قادر على
بدائل
ّ
من وضـ ٍـع كهذا ،فلطاملا تحرك اليمنيون،
وث ـ ــاروا ض ــد م ــا ه ــو أق ــل سـ ــوءًا .ول ــم يكن
ال ـي ـمــن ي ــوم ــا مـ ـع ــزوال ع ــن ك ــل امل ـت ـغ ـيــرات
اإلقـلـيـمـيــة وال ــدول ـي ــة ،مـثــل ال ـت ـحـ ّـول نحو
ال ـج ـم ـه ــوري ــة والـ ـكـ ـف ــاح ض ــد االس ـت ـع ـمــار
واالنفتاح الديمقراطي في املوجة الثالثة
بداية التسعينيات ،إضافة إلى انتفاضات
الــرب ـيــع ال ـعــربــي وغ ـيــرهــا كـثـيــر .ه ــذا كله
يقول إن هناك مجتمعا ديناميكيا تواقا
للتغيير ،وقادرا على التضحية واملجازفة
ألج ــل أحــامــه ال ـتــي قــد تـنـطـفــئ ،لكنها ال
تذوي تمامًا.
(كاتبة يمنية)

ال يمكن وصف ما وقع في العاصمة السودانية فجر يوم أمس بغير جملة واحدة،
ّأن انقالبًا كالسيكيًا جرى في البلد العربي األفريقي الكبير ،على غرار االنقالبات
التي جرت في الخرطوم تباعًا وفي بلدان في املشرق العربي منذ ستينيات القرن
املاضي حتى ثمانينياته ،حتى وإن تجنب جنراالت عمر البشير إصــدار البالغ
األول عن استيالء القوات املسلحة ،نيابة عن جماهير األمــة ،على الحكم ،خدمة
ّ
ملصالح الشعب املغلوب على أمره ،واستردادًا ّ
ملقدراته املنهوبة .وبحسب املؤشرات
املتواترة من العاصمة املثلثة طوال األشهر القليلة املاضية ،كان االنقالب العسكري
أمرًا حتميًا ،وعودة السودان إلى الخلف ،عامني على األقل ،تحصيل حاصل لكل
االستعصاءات التي واجهت التحول الديمقراطي ،وكبحت مسار االنتقال إلى الحكم
املدني ،وفق ما ّ
نصت عليه الوثيقة الدستورية ،املوقعة بني طرفي املرحلة االنتقالية
ّ
غداة خلع نظام البشير ،خصوصا إثر اشتداد مظاهر االنقسام الذي كان يتعمق
شيئًا فشيئًا بــن املـكــونـ ْـن املــدنــي والـعـسـكــري ،وتـفــاقــم املـعـضــات االقتصادية
املوروثة ،وزيادة ّ
حدة الخالف ،على أساس جهوي ،بني املناطق السودانية املتنازعة
على املوارد الشحيحة.
ّ
ّ
ّ
أبرز تلك املؤشرات الدالة على حتمية وقوع االنقالب ،وأهم الدالئل على أنها مسألة
وقت فقط ،كان يمكن قراءتها بوضوح من خالل سلسلة املراوغات التي ظل يقوم
بها الجنراالت على طول الخط ،إلطالة أمد املرحلة االنتقالية ،وتجريد ّ
املكون املدني
ً
من سلطاته التنفيذية ،وبعد ذلك تقويضه من الداخل ،فضال عن تحميله مسؤولية
الفشل في حل األزمات املعيشية ،وغير ذلك ذرائع كثيرة ُيحسن العسكر استخدامها
ببراعة إللقاء التبعات على اآلخرين ،ومن ّثمة شيطنتهم بفظاظة ،وذلك كله في مسعى
مداور لالحتفاظ بالسلطة ،وربما إعادة إنتاج حكم البشير بصورة جديدة .بكالم
ّ
املضادة،
آخر ،ما وقع في السودان يوم أمس كان حلقة في سلسلة من حلقات الثورة
وضوحًا ،تلك التي شملت سائر محطات الربيع العربي املغدور،
وربما أشد تجلياتها
ّ
وكانت تونس جديد محطاتها ،األمر الذي يؤكد حقيقة أن النظام الرسمي العربي
لم يستسلم بعد لقوى الحرية والتغيير ،وإن ليل هذه املنطقة املسكونة باالستبداد
ً
والفساد ال يزال طويال ،تمامًا على نحو ما تنطق به حركة االنقالب السودانية أخيرا،
ّ
يات مضاعف ٍة على القوى الديمقراطية ،بما فيها قوى الحرية
وما طرحته من تحد ٍ
والتغيير املنقسمة على نفسها فــي الـخــرطــوم ،ونظيرتها فــي تــونــس ،ناهيك عن
األقطار العربية األخرى ،املخاطبة قواها بمثل هذا ّ
التحدي الثقيل في املدى املنظور.
مــن غير أن ننتظر مــآالت أحــدث حلقات الـثــورة امل ـضـ ّـادة فــي ال ـســودان ،ونهجس
ـرب ح ـقــا ،ف ــإن ه ــذا الـبـلــد ال ــذي ينوء
ـوار مـضـطـ ٍ
بـمـضــاعـفــاتـهــا املـحـتـمـلــة عـلــى جـ ـ ٍ
الفوضى الشاملة ،وتتعمق
من
ة
مرحل
غياهب
بمشكالت ال حصر لها يدخل في
ٍ
ٍ
ً
ً
ّ
لديه مظاهر البطالة والفقر ،ويقع ،بكله وكليله ،فريسة سهلة لهذه املغامرة التي
يبدو أن أصحابها لم يقرأوا درسًا من املاضي القريب ،إن لم نقل إنهم لم يقرأوا
التاريخ ،بما فيه تاريخ الـســودان الــذي أوصلته االنقالبات العسكرية إلــى الحرب
ّ
األهلية والتدهور االقتصادي املريع ،ووضعت البلد الذي يعتبر سلة الغذاء للعالم
العربي على ضفاف مجاع ٍة قد تشد أكثر من ذي قبل.
وليس من ٍّ
ّ
واملعولني
شك في أن السودانيني ،املتكلني على أنفسهم في املقام األول،
مواجهة قد تكون طويلة ومريرة مع االنقالبيني الجدد،
على إرادتهم الصلبة في
ٍ
ّ
هم اليوم أشد ما يكون عليه حال كل الثوار ،في كل زمان ومكان ،في حاجتهم إلى
إسناد معنوي الزم من الخارج ،وضغط دولي مستحق ،الختصار زمن استعادة
الثورة ،وتخفيف آالم املخاض الجديد عليهم ،وهذه مسؤولية أحسب أنها عربية
ودولية مشتركة.

يتحول إنسان طبيعي
كيف
ّ
إلى «شريف منير»؟
محمد طلبة رضوان

كــان توفيق عكاشة مذيعا فــي التلفزيون امل ـصــري ،واشـتـغــل فــي بــرامــج حــواريــة،
ّ
يتحدث بلهجة ريفيةّ ،
يتعمد
وفــق معايير «ماسبيرو» .شاهدته بنفسي ،لم يكن
صاحبها أن يبدو في صورة القروي الساذج .واعترف عكاشة ،بعد انقالب يوليو
 ،2013في حوار مع اإلعالمي خالد صالح ،بأن طريقة تقديمه برنامجه على فضائية
«الفراعني» ،كانت باالتفاق مع أجهزة الدولة ،نظرا إلى طبيعة املرحلة (ثورة يناير وما
ّ
طبقات بعينها ،تشكل أكثر من خمسني
بعدها) ،وحاجة هــذه األجـهــزة لتجييش
ٍ
باملائة من الشعب املصري ،ضد تجربة يناير .قبل اعتراف عكاشة ،وقبل االنقالب ،لم
مادة ّ
يكن عكاشة ،في أوساط الثورة املصرية ،سوى ّ
للتندر والسخرية .وحني كانت
أصوات تطالب ّ
ٌ
بالرد على عكاشة ،بطريقته نفسها ،أو على األقل تفكيك خطابه أمام
ّ
جمهوره بلغ ٍة يفهمونها( ،بالتوازي مع السخرية املستحقة) ،كانت ردود «النخب
الثورية» تتراوح بني االستنكار ،من ّ
مجرد طرح املوضوع ،والتعالي على «أي أحد»
ّ
يمكن أن ّ
يصدق هذا الكالم الفارغ ،باعتباره أقل وزنا وقيمة وتأثيرا ،من أن نناقشه
أو نرد عليه .ظل عكاشة يظهر يوميا ،ويشحن مشاهديه ،ويعيد برمجتهم ،وفق
ّ
ّ
رؤية ّ
«جادة» ،تتبناها أجهزة ،تعرف ما تريد ،وإلى من تتكلم .ونزل ماليني املصريني،
ألسباب مختلفة ،من بينها الشحن اإلعالمي
بعد أقل من عام ،ضد التجربة كلها،
ٍ
ُ
وأشباهه ،وهو ما التفت إليه باحث وأستاذ مساعد
الذي يأتي في مقدمته عكاشة
لدراسات الشرق األوسط الحديث في جامعة أكسفورد ،والتر أرمبرست ،في كتابه
«حاوي الثورة املصرية ..دراسة أنثروبولوجية لظاهرة توفيق عكاشة».
اقتنع قطاع كبير من املصريني بما يقوله توفيق عكاشة وأحمد موسى وغيرهما،
ولم يجدوا في خطابات «يناير» ما يقنعهم ،أو حتى ينجح في الوصول إليهم ،وليس
أسهل من أن تصف هؤالء بـ الجهالء ..األغبياء ..األميني ..أو حتى عبيد البيادة .ذلك
ّ
كله سهل ،بقدر ما هو مضلل ،مريح بقدر ما هو شعبوي .األصعب أن تعترف بأنك
تحب البلد لكن ال تعرفها ،لديك «نوايا» حسنة ،لكن ليس خططا ،لديك خطابات
ٌ
ّ
نخبوية ،عميقة ،لكن ليست مؤثرة ،سهل أن تستدعي اآليــة الكريمة «فاستخف
ّ
قومه فأطاعوه»ّ ،
وتهز رأسك .األصعب أن تعرف :كيف استخفهم ..،وملاذا أطاعوه؟
باستسهال مرعب ،حني نصف كل مؤيد للنظام بأنه
الخطاب نفسه نستخدمه،
مؤيد لإلخوان ٍبأنه ّ
ببساطة «منافق» ،كل ّ
«ممول» ،كل مؤيد للثورة بأنه «متآمر»،
ّ
كل مؤيد للحريات الليبرالية والديموقراطية بأنه «متغرب  ..منسحق  ..مهزوم» .هذه
ّ
«األوصاف املعلبة» ،منتهية الصالحية ،قد تغني من جوع ،لكنها ،في املقابل ،تمرض،
وتعطل ،تصيب الدماغ بالسكتة ،والواقع بمزيد من التأزم ،ويبقى الحال على ما هو
عليه ،أو يتغير إلى األسوأ .شريف منير هاجم فيلم «ريش» ،واعتبره مسيئا ملصر،
(التي يعرفها!) .أغلب التعليقات تجزم بأنه منافق ،يسعى وراء ّ
سبوبة .األمر نفسه
ّ
ُيستخدم مع «كــل» الفنانني الداعمني للنظام ،كلهم فسدة ،منافقون« ،سبوبجية»،
ٌ
خطابات تزيد من قناعات الفنانني بصحة موقفهم ،وتزيد من تصديقهم كل
وهي
خطابات في شيطنة معارضيها.
من
السلطة
تطرحه
ما
ٍ
لكنهم ليسوا بالضرورة
ثقافية»،
«صناعة
من
جزء
وغيرها،
مصر،
في
الفنانون
ّ
الدقة ،دالالت ما ّ
مثقفني .املمثل ّ
يؤديه،
«يؤدي» ،لكنه ،في األغلب ،ال يفهم ،على وجه
وأثره .ممثلة «شاطرة» مثل يسرا ،قالت ذلك ،بوضوح ،عن بعض أدوارها مع يوسف
شاهني .ووصفت مشاهد بعينها ،في فيلم «اسكندرية كمان وكمان» ،شاركت فيها
مع آخرين ،وقالت إن أحدا من املمثلني لم يكن يفهم ماذا يريد يوسف شاهني؟! املمثل
املثقف موجود ،لكنه استثنائي ،وشريف منير ،مثل غيره« ،على ّقده» ،ثقافة سمعية،
ودوائــر ،أغلبها ،سلطوية ،وتعاط يومي ّ
ملخدرات املؤامرة الكونية على مصر ،وبلد
مواز ،بالكامل« ..كومباوندات ..وفيالت ..ومنتجعات سياحية ..ومطاعم و«كافيهات»،
خاصة بطبقة بعينها ،وقريبا عاصمة جديدة ،قاهرة أخــرى .ولذلك حني يقول إن
«ريش» يعرض مصر غير التي يعرفها ،فهو صادقّ ،
مغيب ،ربما ،لكنه صادق ،ال
ّ
«مطبل» ،وال يحزنونْ ،
ّ
واألولى أن نفهمه ليفهمنا ،ربما نتغير.
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زيارة الملك قطر ...و«التحويلة الدبلوماسية» األردنية
محمد أبو رمان

ّ
مثلت زيــارة ملك األردن ،عبدالله الثاني ،مع
وفد رفيع من كبار املسؤولني ،إلى قطر في 12
أكتوبر /تشرين األول الحالي خطوة أخــرى
من الخطوات التي يقوم بها األردن ،منذ أشهر،
فيما يمكن أن نعتبرها «تحويلة دبلوماسية»
ملحوظة ،في إدارة ملف السياسة الخارجية
ومراجعة الحسابات الدولية واإلقليمية .وقد
بــدأت مالمح التحويلة بالظهور منذ رحيل
إدارة ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي ال ـس ــاب ــق ،دون ــال ــد
ت ــرام ــب ،ب ــداي ــة ال ـع ــام ال ـحــالــي ،بــال ـتــزامــن مع
رح ـيــل رئ ـيــس ال ـ ــوزراء اإلســرائ ـي ـلــي الـس ّــابــق،
بـنـيــامــن نـتـنـيــاهــو ،وال ــراب ــط بينهما أنـهـمــا
ّ
ّ
شكال معًا في األعــوام األخيرة فكي الكماشة
فــي املــواجـهــة الــدبـلــومــاسـيــة مــع األردن ،على
خـلـفـيــة امل ــوق ــف م ــن ال ـق ـض ـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة،
ســواء نقل السفارة األميركية إلــى الـقــدس أو
إعالن صفقة القرن وما صاحبها من ٌعمليات
تطبيع عربية  -إسرائيلية ،وهو سياق وقف
األردن ضده دبلوماسيًا ،ولم يؤيد جزءًا منه
ّ
الحد األدنــى .شهدت تلك املرحلة حصارًا
في
ّ
دب ـل ــوم ــاس ـي ــا غ ـي ــر م ـع ـلــن لـ ـ ـ ــأردن ،وت ــوج ـه ــا
واضحا أميركيا  -إسرائيليا لتحجيم دوره
وتهميشه إقليميًا ،من خالل ما ّ
يسمى السالم
تحالفات مــع دول عربية
اإلقليمي ،أو نسج
ٍ
أخــرى ،توافقت مع اإلدارة األميركية في هذه
الــرؤيــة ،بخاصة مع صهر الرئيس األميركي
الـســابــق ،جــاريــد كــوشـنــر ،وك ــان ع ـ ّـراب صفقة
القرن وعمليات التطبيع العربي  -اإلسرائيلي.
من العام الحالي
بدأ األردن منذ األشهر األولى ّ
اختبار املسار الجديد ،وقــد كثف املفاوضات
والنقاشات مــع كــل مــن الـعــراق ومـصــر ،ضمن

ّ
مــا ّ
يسمى «م ـشــروع الـشــام الـجــديــد» ،وتمكن
املسؤولون في هذه الدول من تطوير مفاهيم
وت ـ ـص ـ ـ ّـورات م ـه ـمــة ل ـل ـم ـصــالــح االق ـت ـص ــادي ــة
املشتركة .وفي األثناء ،كان امللك وراء األضواء
ّ
يـ ـن ــاق ــش اإلدارة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ف ـي ـم ــا ي ـت ـعــلــق
بــامل ـصــالــح األردنـ ـي ــة م ــع س ــوري ــة ،واسـتـثـنــاء
األردن مــن كثير مــن بنود قــانــون قيصر ّ
(يقر
عـقــوبــات عـلــى ســوريــة ،وم ــن يتعامل معها)،
وه ــو األمـ ــر الـ ــذي يـتـيــح ل ـ ــأردن ال ـخ ــروج من
العزلة االقتصادية التي أحكمت حــولــه ،منذ
ما يقارب عقدا ،مع األحداث في كل من العراق
وســوريــة .كــان الفتًا فــي لقاء مدير املخابرات
األردن ـي ــة ،ال ـلــواء أحـمــد حسني ،مــع مجموعة
م ــن ال ـك ـت ــاب ال ـص ـحــاف ـيــن (ف ـ ــي ب ــداي ــة شـهــر
أكـتــوبــر /تشرين األول الـحــالــي) إشــارتــه إلى
أهـمـيــة الـعــاقــات مــع دم ـشــق ،وم ــع ب ـغــداد ،ما
يعكس حــرص األردن على استدخال سورية
في محور الشام الجديد ،وتطوير منظومةٍ من
املصالح االقتصادية واالستراتيجية .ضمن
هذا السياق ،بعد ّأيــام عدة من هذا اللقاء كان
وزير الخارجية األردني ،أيمن الصفدي ،يتلقى
ً
اتصاال هاتفيًا من نظيره اإليراني ،حسني عبد
اللهيان ،ليناقشا ملف العالقات بني بلديهما
(األردن استدعى سفيره في طهران في ،2016
ولــم ّ
يعي سفيرًا جــديـدًا ،على خلفية تدهور
العالقات السعودية اإليرانية حينها).
من الواضح ،إذًا ،أننا أمــام حــراك أردنــي جديد
الستعادة الــدور اإلقليمي األردنــي ،أو بعبار ٍة
ّ
أدق إعادة تعريفه ،في ضوء املتغيرات الدولية
واإلقليمية الراهنة ،ومحاولة لتجاوز مرحلة
اإلدارة األمـيــركـيــة الـســابـقــة ،واإلم ـس ــاك بزمام
املبادرة ،وهو ما انعكس على أكثر من صعيد؛
الصعيد األول يرتبط بالقضية الفلسطينية،

مــع إدراك األردن تــراجــع فــرص حــل الــدولـتــن،
ّ ّ
ومع عدم وجود بديل ،إال أن هنالك انفتاحًا غير
معلن على رئيس الوزراء اإلسرائيلي الجديد،
نفتالي بينت ،فــي مـحــاولــةٍ إلي ـقــاف التدهور
الــذي حــدث مع الحكومة السابقة ،واستعادة
قـ ـ ـ ــدرة األردن عـ ـل ــى الـ ـت ــأثـ ـي ــر عـ ـل ــى املـ ــواقـ ــف
اإلســرائـيـلـيــة ،بـخــاصــة فيما يتعلق بتجميد
االس ـت ـي ـط ــان وح ـم ــاي ــة الـ ـق ــدس واملـ ـق ــدس ــات،
وإيقاف املشروع اإلسرائيلي املعلن في تهويد
املــديـنــة املـقــدســة بالكلية .على الـطــرف اآلخــر،
يـسـعــى وزي ــر الـخــارجـيــة األردن ـ ــي إل ــى ترميم
املوقف العربي من القضية الفلسطينية ،ورأب
الصدع بني الفلسطينيني والدول العربية التي
ّ
ـوازن بني مواقف
طبعت مع إسرائيل ،وبناء تـ ٍ
هذه الدول غير املرغوبة أردنيًا وفلسطينيًا من
جهة ،والحفاظ على الـحـ ّـد األدن ــى مــن املوقف

العربي في حماية حقوق الفلسطينيني وربط
ال ـعــاقــات الـعــربـيــة  -اإلســرائـيـلـيــة بالتسوية
ثان ،دول الجوار ،األولوية
السلمية .على
ٍ
صعيد ٍ
األردن ـي ــة واض ـحــة تـمــامــا فــي تحسني شــروط
العالقات السياسية واالقتصادية مع كل من
العراق وسورية ،ما يساهم في إنقاذ االقتصاد
األردنــي من الحصار ّ
البري الخانق ،وتنشيط
خطوط التجارة والتعاون األردن ــي اإلقليمي.
ع ـل ــى ال ـص ـع ـيــد الـ ـث ــال ــث ،ال ـخ ـل ـيــج ال ـع ــرب ــي،
استثمر األردن جيدًا في نتائج قمة العال في
بــدايــة الـعــام الـحــالــي ،للمصالحة الخليجية
الداخلية ،والحراك الدبلوماسي الخليجي-
امل ـص ــري -ال ـتــركــي ،مــا ســاعــد عـلــى االنـفـتــاح
على قطر وتـطــويــر الـعــاقــات بــن الــدولـتــن،
بــاتـجــاه إيـجــاد شــريـ ٍـك اسـتــراتـيـجـ ٍّـي إقليمي
ّ
ج ــدي ــد ،وال ـت ـحــلــل م ــن ال ـض ـغــوط الخليجية
لتحجيم العالقات األردنية القطرية سابقًا.

حراك أردني جديد
الستعادة الدور
بعبارة
اإلقليمي ،أو
ٍ
ّ
أدق إعادة تعريفه،
في ضوء المتغيرات
الدولية واإلقليمية

وي ـص ـعــب ه ـنــا تـ ـج ــاوز م ــا حـ ــدث م ــن فـتــور
واضـ ــح ف ــي ال ـع ــاق ــات األردنـ ـي ــة الـسـعــوديــة
خــال األع ــوام األخـيــرة ،واألسـبــاب متعددة؛
سـ ـ ــواء االخ ـ ـتـ ــاف ف ــي م ـن ـظ ــوري ال ــدول ـت ــن
إلدارة العالقات اإلقليمية ،واملوقف من إدارة
ت ــرام ــب ،وم ــن الـقـضـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة خــال
ت ـلــك امل ــرح ـل ــة ،ث ــم م ــا عـ ــرف بـقـضـيــة األم ـيــر
ح ـم ــزة (م ـن ــذ ش ـه ــر إبـ ــريـ ــل /ن ـي ـس ــان ال ـع ــام
الحالي) التي وضعت العالقة بني الدولتني
فــي مــرحـلــةٍ غير مـعـ ّـرفــة (نتيجة مــوقــع أحد
الشخصيات املفتاحية فــي القضية ،باسم
ع ــوض ال ـلــه ،مـسـتـشــارا ســابـقــا لــولــي العهد
الـ ـسـ ـع ــودي ،وم ـب ـع ــوث املـ ـل ــك الـ ـخ ــاص إل ــى
السعودية قبل ذلــك ،وكانت هنالك إشــارات
أردنـيــة غير مريحة إلــى السعودية بوجود
أصــابــع خــارج ـيــة ،فــي الــوقــت نـفـســه جـهــود

سعودية إلطــاق ســراح عــوض الله رفضها
األردن) ،مع تراجع كبير وغير مسبوق في
املساعدات السعودية إلى األردن ،منذ نهاية
حكم امللك عبدالله بن عبد العزيز (في بداية
ال ـعــام  .)2015بــال ـضــرورة ،هـنــالــك تـحـ ّـديــات
الدبلوماسية األردنية والسياق
عديدة أمام
ّ
الـ ـح ــال ــي ،وتـ ـم ــث ــل االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـع ــراق ـي ــة
ّ
أخـيــرا اختبارًا أولـيــا ،خصوصا أن عالقات
الدولتني شهدت ّ
تطورًا ملحوظًا مع رئيس
الوزراء العراقي ،مصطفى الكاظمي ،وهنالك
ق ــوى سياسية مـعــاديــة ل ــأردن فــي ال ـعــراق.
لذلك سيكون هنالك فرق بني عودة الكاظمي
أو صعود غيره ال يحمل التوجهات نفسها.
مع ذلك ،القرار األردني هو العمل على تعزيز
العالقات مع العراق ،واالنفتاح على القوى
وسنيًا.
املختلفة ،شيعيًا ّ
ّ
التحدي األكبر يتمثل في تراجع فــرص حل
الــدول ـتــن ،وع ــدم وج ــود بــديــل واض ــح لــذلــك،
م ــع ص ـعــوبــة ت ـص ـ ّـور ق ـبــول إســرائ ـي ـلــي بحل
ال ــدول ــة الـ ــواحـ ــدة ،ورفـ ــض األردن أي خـيــار
فــدرالــي مــع الضفة الغربية ،قبل إعــان قيام
ّ
الدولة الفلسطينية .ومن املعروف أن القضية
ّ
الـفـلـسـطـيـنـيــة ل ـي ـســت ف ـقــط ع ـلــى تـ ـم ــاس مع
املصالح الحيوية األردن ـيــة ،بــل هــي جــزء من
ّ
والتحدي الثالث مع
األمــن الوطني األردنــيّ .
دول الخليج العربي يتمثل في مسار العالقات
األردنية السعودية ،في ضوء الوضع الراهن،
مع تغليب سيناريو عودة العالقات ،وتراجع
ّ
حـ ـ ـ ّـدة الـ ـخ ــاف ــات وت ـ ـجـ ــاوزهـ ــا ،ب ـخ ــاص ــة أن
بعالقات تاريخيةٍ وثيقة،
الدولتني تمتعتا
ٍ
منذ خمسينيات الـقــرن املــاضــي ،وتـجــاوزتــا
أزمات آنية عديدة في العالقة بينهما.
(كاتب ووزير أردني سابق)
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الصين :قتيالن و 9جرحى في انفجار مختبر بجامعة

قـتــل شـخـصــان وج ــرح تسعة آخ ــرون عـلــى األق ــل فــي انـفـجــار وق ــع بــأحــد املـخـتـبــرات بجامعة،
شرقي الصني ،حسبما أعلنت وسائل إعالم رسمية أمس االثنني .ووقع االنفجار مساء األحد
بجامعة «نانجينغ» املتخصصة في علوم الطيران واملالحة الفضائية .وتعد نانجينغ مركزًا
رئيسيًا للتعليم العالي يجذب أعدادًا كبيرة من الطالب األجانب .ويحقق املسؤولون في أسباب
االنفجار الذي وقع في كلية علوم املواد والتكنولوجيا ،وفق تلفزيون الصني املركزي .ولم يتم
(أسوشييتد برس)
اإلعالن عن هوية الضحايا.

تمكنت قــوات األمــن الكولومبية من اعتقال أخطر مهرب مـخــدرات في البالد واملطلوب األول لدى
العدالة ،وهــو زعيم عصابات ظل هاربًا ألكثر من عشر سنوات من خــال رشــوة مسؤولي الدولة،
والتحالف مــع مقاتلني مــن اليسار والـيـمــن .وقــامــت السلطات بترحيل داري ــو أنطونيو أوسوغا
ليل السبت من قاعدة كاريبا العسكرية في أنتيوكيا إلى العاصمة بوغوتا على منت طائرة تابعة
للشرطة .وظل أوسوغا على رأس قائمة اإلدارة األميركية ملكافحة املخدرات باعتباره أخطر مطلوب
(أسوشييتد برس)
هارب عرضت الواليات املتحدة مكافأة خمسة ماليني دوالر العتقاله.

«األفغان سيموتون جوعًا»
ح ــذر امل ــدي ــر الـتـنـفـيــذي لـبــرنــامــج األغ ــذي ــة الـعــاملــي
التابع لألمم املتحدة ديفيد بيزلي من أن «ماليني
األفغان ،وبينهم أطفال ،ربما يموتون جوعًا إذا لم
يحدث تحرك عاجل إلبعاد أفغانستان عن حافة
االنهيار» ،داعيًا إلى اإلفراج عن أموال ّ
مجمدة لدعم
جهود اإلغــاثــة اإلنسانية .وأض ــاف« :يــواجــه 22.8
مليون شـخــص ،أي أكـثــر مــن نصف عــدد سكان

أفـغــانـسـتــان الـبــالــغ  39مـلـيــونــا ،انـعــدامــا ح ــادًا في
األمن الغذائي ويتجهون نحو مجاعة ،علمًا أن هذا
التهديد كان يشمل  14مليون أفغاني قبل شهرين.
من هنا سيموت األطفال وسيتضور الناس جوعًا،
واألمـ ـ ــور سـ ـت ــزداد سـ ـ ــوءًا» .وف ــاق ــم ط ــرد مـقــاتـلــي
حــركــة «ط ــال ـب ــان» الـحـكــومــة املــدعــومــة م ــن الـغــرب
في أغسطس /آب املاضي األزمــة في أفغانستان،

بعدما حجب مانحون دوليون مليارات الــدوالرات
من املساعدات التي يعتمد عليها اقتصاد البالد
بشكل كبير .وتعتبر أزمة الغذاء التي فاقمها ّ
تغير
املـنــاخ ،ح ــادة فــي أفغانستان حتى قبل استعادة
«طالبان» الحكم ،والتي ترافقت مع منع حكومتها
من الوصول إلى أصــول في الخارج .وقــال بيزلي:
«األمور السيئة التي نتوقع حصولها تحدث بوتيرة

سرعة أكبر ،إذ سقطت كابول خالل فترة قصيرة،
وح ـصــل ان ـه ـيــار كـبـيــر ف ــي االق ـت ـص ــاد .ونـ ــرى أن
املبالغ املخصصة ملساعدات التنمية يجب أن ّ
توجه
للمساعدة اإلنسانية ،وهــو ما فعلته بعض الــدول
ً
فعال ،أو فك األموال ّ
املجمدة ،وتحويلها عبر برنامج
كي ينجو الناس».

(رويترز)

جيوسياسية الزحف اإليراني الجديد
مهنا الحبيل

أمـ ــام ه ــذا ال ـع ـن ــوان ،ال ب ــد أن ن ـط ــرح م ـب ـ ّـررًا
م ـ ـق ـ ـن ـ ـعـ ــا ،ي ـ ـ ـقـ ـ ــود إلـ ـ ـ ـ ــى فـ ـ ـه ـ ــم وجـ ـ ـ ـ ـ ــود ه ـ ــذه
ال ـج ـيــوس ـيــاس ـيــة ع ـل ــى األرض .وب ــال ـط ـب ــع،
نـحــن هـنــا نـسـتـعــرض واق ــع امل ـشــرق العربي
حاليًا ،بني إيــران واملحيط العربي ،وبالذات
م ــع الـخـلـيــج ال ـعــربــي ،بـحـكــم أنـ ـ ُـه ك ــان يعلن
سابقًا وحتى الـيــوم ،مــع ضعف هــذا الزخم،
أن ّ
تقدم املـشــروع اإليــرانــي على الصعيدين،
ّ
الطائفي والسياسي ،بــل والعسكري ،يهدد
أم ـن ــه ال ـق ــوم ــي ،وش ـع ـب ـيــا ف ــي دول الـخـلـيــج
الـعــربــي وفــي غالبية املـشــرق الـعــربــي ،هناك
إي ـمــان عميق بــذلــك .لـكــن الـحــاصــل ال ـيــوم أن
ه ــذه ال ـس ـيــاســة ال ـعــرب ـيــة الـخـلـيـجـيــة فشلت
ً
فشال ذريعًا ،وأصبح فشلها قاعدة االنطالق
ال ـجــديــد لـجـيــوسـيــاسـيــة امل ـش ــروع اإلي ــران ــي
ال ـك ـب ـيــر .وه ــو مـ ـش ـ ٌ
ـروع بــالـفـعــل ُي ـع ـيــد رســم
خريطة الشرق األوســط ،لكنه ،وللمفارقة ،ال
يـتـصــادم حـتــى ال ـيــوم مــع الـخــريـطــة األخ ــرى
ملشروع الشرق األوسط الكبير ،الذي توافقت
ع ـل ـي ــه تـ ــل أبـ ـي ــب وواشـ ـنـ ـط ــن حـ ــا ن ـهــائ ـيــا،
لتصفية القضية الفلسطينية والتطبيع مع
ال ـش ـعــوب وم ــع األن ـظ ـمــة ،وه ــو بــالـضـبــط ما
يحصل الـيــوم على األرض ،جنبًا إلــى جنب
ّ
التقدم اإليراني .ال نعيد هنا طرح
مع حقيقة

ضجيج البروباغندا عــن اتـفــاق املشروعني،
فــا حــاجــة لــذلــك الـصـخــب ،غـيــر أنـنــا نرصد
اتحادًا في مسيرة االقتطاع ،وأحيانًا االقتالع
للمفاهيم ول ــأرض الـعــربـيــة ،يبسطها كال
الـ ـط ــرف ــن .ومـ ــن ال ـي ـق ــن أن م ـس ــؤول ـي ــة ه ــذه
ّ
تتحملها املــؤسـســة السياسية في
الهزيمة
الخليج العربي .لكن من دون أن ُيسقط ذلك
مسؤولية باقي األنظمة العربية .ولسنا نورد
ً
هنا الـعــراق وال ســوريــة ،لكونهما أصــا في
العربة الخلفية للقوة اإليرانية الجديدة ،كما
أن الـنـظــام الـســوري يــرى مشروعية وجــوده
في هذا الرداء اإليراني الذي وجد من الوحدة
الـطــائـفـيــة عـلــى تـنــاقـضـهــا ،معسكر تحالف
ّ
سـيــاســي ُي ـعــزز االنـشـطــار الـعــربــي ،ويصنع
ـزل على أســاس مذهبي أو طائفي،
جــدران عـ ٍ
فتخلي مصر عن دورها لتكون قاعدة توازن،
كــان أحــد أسبابه واقعها القومي والـصــراع
األم ـنــي مــع ث ــورة  25يـنــايــر (ك ــان ــون الـثــانــي
ٌ
 )2011وم ـ ــا أف ـ ــرزت ـ ــه .وهـ ـن ــاك فـ ـش ــل خ ــاص
للسياسة الخليجية في هــذا امللف تحديدًا،
إذ إن االستقرار القومي ،ســواء كان في عهد
الــرئ ـيــس املـنـتـخــب ال ــراح ــل ،مـحـمــد مــرســي،
الــذي مــد يــده مخلصًا للخليج ،أو حتى في
عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ،بتشجيع
املـصــالـحــة الــوطـنـيــة وإطـ ــاق كــل املعتقلني،
حـتــى مــع إق ـصــاء الـنـظــام اإلخـ ــوان املسلمني

سـيــاس ـيــا ،فـقــد ك ــان م ــن امل ـمـكــن أن تستفيد
من هــذه األرضـيــة دول الخليج العربي ،لكن
مــا حصل هــو العكس تماما ،إذ ساهم املــال
الخليجي في تصعيد التوتر الذي أفقد مصر
مزيدا من توازنها ،وأضحت في مرحلة عجز
شديد ،حتى في تحقيق ردع سياسي ال أكثر،
أمــام إيــران في لبنان وسورية واليمن ،ومن
ثم الخليج العربي ،وبعض التأثير الضعيف
لصالح عروبة العراق.
أما في املسألة املذهبية ،فها نحن اليوم ّ
نتبي،
على أرض الواقع ،أن ّ
تورط الخليج في اللعبة
الطائفية ،وتحشيد العواطف داخــل النسيج
االجتماعي الوطني ،خسر خسارة كبرى ،من
دون أن تتراجع طهران عن خطابها الطائفي،
ّ
وال أيقونات وأدوات مشروعها فيه ،غير أن
طهران كانت تعتمد ،في سنوات التأسيس،
ّ
براغماتي
خطاب
خالفًا للخليج العربي ،على
ٍ
ذك ــي مـنــافــق سـيــاسـيــا .وت ـت ــرك لـلـمـســار غير
الرسمي تحشيد الكراهية املذهبية ،وتزحف،
من خالله ،إلــى إنساننا العربي ،وهــي اليوم
الخيمة السوداء التي تسعى حركة االحتجاج
املــدنــي ،وغــالـبـهــا مــن أس ــر شـيـعـيــة ،إل ــى هــدم
أسوارها وتحرير العراق اجتماعيا والعودة
إلـ ــى ال ــوح ــدة ال ــوط ـن ـي ــة .ف ـشــل امل ــواج ـه ــة فــي
ً
اليمن ليس متصال بمستقبل اليمن وحــده،
ول ـك ـن ــه ي ـت ـج ــاوز ذل ـ ــك إل ـ ــى اإلق ـل ـي ــم ال ـعــربــي

تورّط الخليج في
اللعبة الطائفية،
وتحشيد العواطف
داخل النسيج
االجتماعي الوطني،
خسر خسارة كبرى

الكبير ،ويجعل انتصار الخيار اإليــرانــي مع
ّ
تماس سياسي
الحوثي مهيأ إليجاد خطوط
خـطــرة ج ـدًا مــع الخليج الـعــربــي ،لــم تصل له
من قبل مستويات الصراع اإليراني العربي،
وخ ـصــوصــا بـعــد ت ـقـ ّـدم اإليــران ـيــن مــن خــال
الحوثي لحسم كامل جبهة اليمن الشمالي.
لقد قاد الفشل في خطة الحرب إلى إنهاك أكبر
قــوة اجتماعية متماسكة ضد الحوثي ،وهم
رجال القبائل ،سواء كانوا في الجيش ،أو في

مـقــاومـٌـة الـقـبــائــل ،والـتــراجــع فــي جبهة مــأرب
جبهات أخــرى ،وبالتالي مسألة
مسبوق في
ٍ
حسم الـشـمــال لصالح طـهــران تقترب كثيرًا،
وف ــي الــوقــت ذات ــه ال ــذي ت ـت ـقـ ّـدم فـيــه الــريــاض
ب ـعــدة خ ـط ــوات إلن ـه ــاء ال ـح ــرب ،ف ــي مـسـتــوى
ضمانات لحدودها فقط ،مع شــروط حوثية
وإيرانية أخرى ،فماذا يعني هذا؟
ّ
وعـ ـلـ ـي ــه ،ف ـ ــإن الـ ـتـ ـع ــارض بـ ــن ت ــأم ــن ات ـف ــاق
لصالح أمنها مع ايــران ومصالح الجنوبيني
الـيـمـنـيــن سـيـكـســب ف ـيــه أم ـن ـهــا امل ـبــاشــر مع
ط ـ ـهـ ــران .أم ـ ــا ال ـج ـي ــوس ـي ــاس ـي ــة ال ـث ــان ـي ــة فــي
البحرين ،فسياسات الــدولــة الطائفية هناك
فاقمت األزم ــة ،وهــي ذات ج ــذور قــديـمــة ،منذ
َ َ
خ ــذل الـحـكــم مــوقــف وج ـهــود الــرمــز الشيعي
املعتدل الــراحــل الشيخ عبد األمـيــر الجمري،
ال ـ ــذي م ـهــد التـ ـف ــاق امل ـصــال ـحــة واملـ ـيـ ـث ــاق ،ثم
تراجع الحكم عن مساحة السلطة التشريعية،
فقويت املـعــارضــة الطائفية ،وأصـبــح الشيخ
عـيـســى قــاســم مــرجـعـهــا امل ـط ـلــقً ،وه ــو الـيــوم
رسميا يتخذ مــن املنفى مرجعية للمشروع
السياسي ،بالنموذج الطائفي اإليراني ذاته،
ومـكــابــرة الـنـظــام فــي عــدم املصالحة ستعقد
ّ
املـشـهــد أك ـث ــر ،وه ــو ي ـتــذكــر مــوقــف ل ـنــدن في
الساعات األخيرة الحتجاجات  ،2011والتي
كادت أن تهوي بكل النظام الخليفي.
(كاتب عربي في كندا)

تجويد مناخ األعمال…السياسي
عبد الحميد اجماهيري

ـب يــوضــع ع ــادة
تـجــويــد م ـنــاخ األع ـم ــالمـطـلـ ٌ 
أمام السياسيني ،من أجل االستجابة ألرباب
العمل ،فهل يكون رجل األعمال الثري رئيس
حكومة املغرب، عزيز أخنوشُ ،مطالبا اليوم
بتجويد مناخ األعمال ..السياسي في بالده؟
قـ ـد ي ـب ــدو األم ـ ــر ك ـمــا ل ــو أنـ ــه م ــن امل ـحـ ّـس ـنــات
البالغية في ظرف سياسي لم يستكمل الرجل
فيه املــائـة ي ــوم، املـعـتــادة قبل انـطــاق الرشق
وال ـن ـقــد ،الــرسـمـي منهما والـشـعـبـي ،غـيــر أن
الـحـكــومــة الـحــالـيــة تـعـيــش م ـفــارقــة أن تعمل
ّ
من أجل تجويد مناخ سياسي، بدأ مبكرا أن ه
يتطلب تجويدا ،حيث نجد أنــه ال يوجد أي
تنظيم حــزبـي أو نقابي ش ــارك فـي االق ـتــراع،
طعن سياسيا فـي هــذه االسـتـحـقــاقــات، على
الرغم من التنديد املرتفع باستعمال املال فيها
(بالغوا وتحدثوا عن ديموقراطية األثرياء)!
كما أن الحكومة تدخل على وضــع سياسي،
وصفه امللك محمد السادس باإليجابي .ومن
مقومات هذا السياق اإليجابي:
ن ـس ـبــة ن ـمــو ت ـف ــوق  %5.5س ـنــة  ،2021وهــي
نسبة لــم تتحقق منذ سـنــوات ،وتـعـ ّـد مــن بني
األع ـلــى ،عـلــى الصعيدين الـجـهــوي وال ـق ـ ّـاري.
ن ـمــو ال ـق ـط ــاع ال ـف ــاح ـي ن ـم ــوا م ـت ـم ـيــزا يـفــوق
 .%71ارت ـف ــاع مـلـحــوظ ل ـل ـص ــادرات كصناعة

السيارات  ،والنسيج والصناعات اإللكترونية
والكهربائية .ارتـفــاع االسـتـثـمــارات األجنبية
ب  .%61زي ــادة تحويالت
املـبــاشــرة  ،بم ا يـقــار 
املـغــاربــة املقيمني فــي ال ـخــارج  ،بحوالي .%64
ي ح ــدو د .%1
ي نـسـبــة الـتـضـخـ م ف ـ 
الـتـحـكــم ف ـ 
ي أول
غير أن الحكوم ة قلصت من طموحها ،ف 
برنامج ّ
تقدمت به ،عندما أعلنت أنها ستعمل
على نسبة نمو أقل من التي أعلنها ملك البالد،
ي قانون مالية  ،2202وهو
وحددتها في %3ف 
ما خلخل أفــق انتظار الفاعلني االقتصاديني
واالجـتـمــاعـيــن ،وط ــرح س ــؤال ق ــدرة الحكومة
ي
على الوفاء بعهودها ،بنسبة نمو أقل من الت 
ي املغرب ال
ي ف 
دخلت عليها .واملناخ السياس 
يستدعي تجويد ا، يستطيع أن يساير ما رافق
نتائج االنتخابات ،وأيضا ما أعلن عنه العاهل
ي
ي ف ـق ــط  ،ب ــل ألن ال ـس ـي ــاق االج ـت ـمــا ّع ـ 
امل ـغ ــرب ـ 
والصحي واملؤسساتي يطرح نقاشا متجذرا.
وأول ما يتداوله املغاربة في هذه األسابيع
بعد تنصيب الحكومةهو زيادات صاروخية
في األسعار أحدثت ّ
تذمرا غير مسبوق ،وما
ّ
زال يشيع أم ــام صـمــت حـكــومـي غـيــر مـبــرر.
ط ــاول ــت ه ــذه ال ــزي ــادات أس ـع ــار امل ـح ــروق ــات،
ّ
والتي يعتبر رئيس الحكومة أكبر موزعيها
في املغرب، وسبق أن كان موضوع مقاطعة
شعبية عارمة، كما أن مستخلصات أرباحه،
ن كــانــت مــوضــوع لجنة
وه ـو وبــاقـي املــوزعـ 

نائب رئيس التحرير حسام كنفاني

¶

ٍّ
تقص برملانية، وموضوع أزمة داخل مجلس
ّ
املنافسة، أدت إلــى تغيير رئيسه ،واإلغــاق
الـعـمـلـي لـلـمـلـف .وف ـي ه ــذه الـنـقـطــة ب ــال ــذات،
والتي ال تتطلب غالفا ماليا لحلها ،ينتظر
الرأي العام كيف سيتعامل رئيس الحكومة
م ــع م ــوض ــوع ي ــوج ــد ه ــو فـ ـي ص ـل ـب ـه .وقـ ـد
يعطي صورة إيجابية عن إرادته السياسية
ـات
ف ـي حــالــة الـتـفــاعــل اإلي ـجــاب ـي مــع تــوصـيـ ٍ
ل ـج ـنــة أن ـش ــأه ــا امل ـل ــك لـلـنـظــر فـ ـي هـ ــذا املـلــف
ال ـش ــائ ـك .وق ـض ـيــة األسـ ـع ــار فـ ـي املـ ـغ ــرب قد
ت ــؤزم الـسـيــاســة ،كـمــا ح ــدث ف ـي ثمانينيات
الـ ـق ــرن امل ــاض ــي، وقـ ـ ــادت إلـ ــى ص ـف ـحــة مــؤملــة
م ــن ص ـف ـحــات س ـن ــوات ال ـج ـمــر وال ــرص ــاص،
ّ
بزيادات أقل من هاته الحالية.
ص ـح ـي ــح أن الـ ـفـ ـت ــرة كـ ــانـ ــت م ـل ـت ـه ـب ــة ،لـكــن
األسعار ،مع وجود ضيق تنفس اجتماعي،
قد تؤجج الوضعية، ومعها املناخ السياسي.
وم ــن م ـثــالــب ه ــذا املـ ـن ــاخ،أي ـض ــا، االرت ـب ــاك
الـ ـ ــذي س ـ ــاد فـ ـي األس ـ ـبـ ــوع األول لـتـشـكـيــل
الـحـكــومــة بـتـعــديـ ٍـل هــو األسـ ــرع ف ـي تــاريــخ
املغرب، وموضوعه أن الــوزيــرة املعينة في
قطاع الصحة هي، في الوقت نفسه ،عمدة
أك ـب ــر مــدي ـنــة ف ـي املـ ـغ ــرب، ال ـ ــدار ال ـب ـي ـضــاء.
وتبني أن تبرير تعديل هذا املنصب لم يكن
مـقـنـعــا، ألن ال ـقــول إن الـسـبــب هــو صعوبة
ال ـج ـم ــع بـ ــن الـ ـعـ ـم ــودي ــة ف ـ ـي أكـ ـب ــر مــدي ـنــة
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يدرك الفاعل
الحكومي المغربي
أنه أمام امتحانات
سيادية حقيقية، قد
المس بها، بل تم
تم
ّ
تأزيم وضعها

وال ـ ـ ـ ــوزارة ال ـت ـي جـعـلـهــا خ ـط ــاب امل ـل ــك ف ـ 
ي
افتتاح البرملان املهمة الرئيسية للحكومة
أمـ ٌـر كــان معروفا ،فقد سبق نيلها منصب
العمودية تعيينها وزي ــرة، ع ــاوة على أن
مدن
وزراء آخرين في وضعيتها نفسها في  ٍ
ذات أهمية كبيرة ،كمراكش .وال ــرأي العام
ينتظر ت ــوازي األشـكــال القانونية لتشابه
ْ
وزيرين
وضعية وزيرة الصحة مع وضعية
آخرين .وقد بدا واضحا أن رئيس الحكومة

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 :

لـم يلتقط اإلش ــارة ال ــواردة فـي خطاب ملك
البالد ،جعل هذا القطاع استثنائيا في أفق
تحقيق السيادة الصحية .وقد اعتبر نص
الخطاب أن «الـتـحـ ّـدي الرئيسي هــو القيام
بتأهيل حقيقي للمنظومة الصحية، طبقا
ألفضل املعايير، وفي تكامل بني القطاعني،
ال ـ ـعـ ــام والـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاص»، عـ ـل ــى قـ ــاعـ ــد ة «عـ ـ ــودة
قضايا السيادة إلــى الواجهة ،في مختلف
أبـعــادهـا، الصحية والطاقية، والصناعية
والغذائية.»..
وعـلــى ذكــر القضايا الصحية ،ألـقــت قــرارات
الحكومة بإجبارية التوفر على جواز التلقيح
للتنقل وولوج املطاعم واملقاهي والحمامات
واإلدارات زوبعة من األسئلة، املبدئية منها
وال ـقــانــون ـي ـة .وم ــا زالـ ــت ال ـت ـفــاعــات قــائ ـمــة،
س ـي ـمــا فـ ـي غ ـي ــاب ن ـق ــاش داخ ـ ــل املــؤس ـســات
ّ
املخول لها ذلك، مثل البرملان.
يــدرك الفاعل الحكومي أنــه أمــام امتحانات
سيادية حقيقية، قد تم املس بها، بل تم تأزيم
وضـعـهــا، وه ـي الـسـيــادة الطاقية والـسـيــادة
ال ـغــذائ ـي ـ ة (ب ــارت ـف ــاع األسـ ـع ــار) ث ــم ال ـس ـيــادة
الصحية (تقدير املوقف غير سليم ّأدى إلى
تعديل أبان عن االرتباك).
 ..تفرض هذه املتواليات بالفعل التفكير في
تجويد مناخ األعمال ..السياسي في املغرب!
(كاتب مغربي)

¶ مكتب بيروت
بيروت ــ الجميزة ــ شارع باستور ــ بناية west end 33
هاتف009611442047 - 009611567794 :
¶ البريد اإللكترونيEmail: info@alaraby.co.uk :
¶ لالشتراكاتalaraby.co.uk/subscriptions :
هاتف +97440190635 :جوال+97450059977 :
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(جاوييد تنوير /فرانس برس)

تلميذات أفغانيات يخشين على مستقبلهن

كابول ــ صبغة اهلل صابر

تخشى الكثير مــن الـفـتـيــات األفـغــانـيــات
ض ـي ــاع مـسـتـقـبـلـهــن الـ ــدراسـ ــي ف ــي ح ــال
ل ــم تـسـمــح حــركــة طــال ـبــان لـهــن بــالـعــودة
إلــى امل ــدارس ،على غــرار الفتيان .وتقول التلميذة
في الصف األول ثانوي في مدرسة ربيعة بخلي
فــي العاصمة األفغانية كــابــول ،لطيفة عــزيــزي ،لـ
«العربي الجديد»« :أحلم أن أدرس املحاماة وأدافع
ع ــن ح ـق ــوق الـ ـنـ ـس ــاء ،خ ـص ــوص ــا أن ـه ــن الـضـحـيــة
األكبر ملا شهدته أفغانستان من حــروب وويــات
خالل العقود األربعة املاضية .لكن ما حصل عقب
سيطرة حركة طالبان على سدة الحكم في البالد
قضى على كل ما خططت له .وفي الوقت الحالي،
أفكر في الهرب من الـبــاد ،ال سيما إذا لم تسمح
طالبان للمدارس بفتح أبوابها».
وتعرب لطيفة عن حزنها ملا آل إليه القطاع التعليمي
ف ــي أف ـغ ــان ـس ـت ــان ،وعـ ـ ــدم ت ـل ـب ـيــة الـ ـح ــرك ــة امل ـطــالــب
ّ
الشعبية والدولية بفتح مدارس الفتيات ،مؤكدة أن
ً
«طالبان تقتل جيال بكامله إذا لم تسمح للمدارس
بفتح أبــواب ـهــا» .وتـطــالــب األم ــم املـتـحــدة واملجتمع
الدولي ،وتحديدًا الواليات املتحدة األميركية ،بعدم
ّ
االعتراف بحكومة «طالبان» إل في حال إعادة فتح
مدارس الفتيات والسماح للمرأة بالعمل .وقبل أيام،

أعلنت منظمة األمــم املتحدة للطفولة «يونيسف»
ّ
أن «طــالـبــان أعــربــت عــن اسـتـعــدادهــا لفتح م ــدارس
ال ـب ـن ــات» .وقـ ــال نــائــب امل ــدي ــر الـتـنـفـيــذي للمنظمة
ّ
عمر عبدي إن «طالبان أبلغته أنها ستعلن قريبًا
جدًا السماح لجميع األفغانيات االلتحاق باملدارس
ال ـث ــان ــوي ــة» .ك ـمــا أب ـل ـغــه وزيـ ــر الـتـعـلـيــم ال ـعــالــي في
حكومة «طالبان» عبد الباقي حقاني ،أن «الحركة
تـعـمــل عـلــى وض ــع خـطــة لـلـسـمــاح لجميع الفتيات
بمواصلة تعليمهن بعد الصف السادس» ،متوقعًا
ّ
اإلع ــان عــن األم ــر خــال شهر أو شـهــريــن .ورأى أن
«طالبان قد تفرض بعض الشروط املتعلقة بعودة
الفتيات إلى امل ــدارس» ،مشيرًا في الوقت نفسه إلى
أن مــايــن الـفـتـيــات ف ـقــدن ،مـنــذ سـيـطــرة «طــالـبــان»
على سدة الحكم ،حقهن في التعلم ،مناشدًا الحركة
واملدارس بعدم االنتظار.
ف ــي هـ ــذا اإلط ـ ـ ــار ،ي ـق ــول ال ـق ـي ــادي وع ـض ــو الـلـجـنــة
الـثـقــافـيــة فــي «طــال ـبــان» إن ـعــام ال ـلــه سـمـنـغــانــي ،لـ
ّ
«العربي الجديد» ،إن الحركة «ال تمنع الفتيات من
التعليم أب ـدًا ،وه ــذا أمــر ض ــروري ملستقبل الـبــاد،
لكنها في صدد وضع إطــار وتهيئة بيئة مناسبة
من أجــل املضي قدمًا والسماح للفتيات بالذهاب
ً
إلى املدارس» .ويؤكد أن «البالد تشهد تحوال كبيرًا،
وأن امل ـ ــدارس كــانــت مـغـلـقــة ألش ـهــر بـسـبــب تفشي
فـيــروس كــورونــا الـجــديــد .بــالـتــالــي ،ال يجب إثــارة

ضجة إلقــدام طالبان على إغــاق املــدارس فقط من
أجــل ترتيب األوراق وخلق أجــواء مناسبة لتعليم
ّ
ّ
الـفـتـيــات» .وفــي مــا يتعلق بخطة «طــالـبــان» تقول
مسؤولة الحملة اإلعالمية التي دشنتها نساء في
كابول وتدعى وحيده أميري ،إنه ما من خطة لدى
الحركة ،وأن التحقيقات التي أجرتها الحملة تشير
ّ
إلــى أن طــالـبــان ال تعمل حاليًا على أي خـطــة ،وال
نعرف سبب التسويف» .وتؤكد أميري في حديثها
لـ «العربي الجديد» أن «النساء أطلقن الحملة في
كابول من أجل جذب أنظار العالم إلى قضية تعليم
الفتيات فــي الـبــاد ،والضغط على الحركة لقبول
َ
وتواجه املتظاهرات
مطلب الشعب بفتح املدارس».
بعنف مــن قبل مسلحي «طــالـبــان» ،على غــرار ما
ح ـص ــل مـ ــؤخ ـ ـرًا حـ ــن خ ــرج ــت ن ـح ــو ع ـش ــر ن ـســاء
لتسجيل موقف على مقربة من وزارة الخارجية
األف ـغــان ـيــة .ول ــم تـسـمــع ال ـحــركــة لــوســائــل اإلع ــام
بــاالقـتــراب منهن وتغطية املـسـيــرة ،الـتــي طالبت
بفتح مدارس الفتيات ،باإلضافة إلى أمور أخرى.
ّ
يــذكــر أن «ط ّــالـبــان» لــم تسمح علنًا بفتح مــدارس
الفتيات ،لكنها وعــدت بــأن تفعل ذلــك في القريب
الـ ـع ــاج ــل .وب ـش ـك ــل غ ـي ــر رسـ ـم ــي ،ف ـت ـحــت مـ ــدارس
ال ـف ـت ـيــات ف ــي س ــت واليـ ـ ــات ح ـتــى اآلن ،ه ــي بلخ
وجوزجان وسمنغان في الشمال الغربي ،وقندوز
ف ــي ال ـش ـمــال ال ـش ــرق ــي ،وأوروزغ ـ ـ ـ ــان ف ــي الـجـنــوب

تسويف القضية
تقول المديرة في إحدى المدارس الخاصة في
كابول ،محمودة عبد الخبير ،لـ«العربي الجديد»،
ّ
إن «طالبان ،ومن خالل تسويفها القضية ،تدمر

المدارس من الناحيتين العلمية واالقتصادية ،وإن
 50في المائة منها على وشك السقوط ،وتحديدًا
المدارس الخاصة .والسبب ّ
أن التلميذات ،في حال
لم يأتين إلى المدارس ،لن يدفعن األقساط».

ال ـغــربــي ،بــاإلضــافــة إل ــى زاب ــل فــي ج ـنــوب ال ـبــاد.
واتخذت اإلدارات املحلية في تلك الواليات القرار
ّ
بـفـتــح املـ ـ ــدارس ،م ــا ق ــد يـشـيــر إل ــى أن ال ـحــركــة لن
ت ـع ــارض تـعـلـيــم ال ـف ـت ـيــات ،كـمــا ك ــان عـلـيــه الـحــال
ّ
ف ــي تـسـعـيـنـيــات ال ـق ــرن امل ــاض ــي .وي ـش ــار إلـ ــى أن
الـجــامـعــات األفـغــانـيــة الحكومية مــا زال ــت مغلقة
حتى اآلن ،وذلك منذ سيطرة «طالبان» على سدة
ّ ّ
الحكم .إل أن حقاني أعلن في  23أكتوبر /تشرين
ّ
األول الجاري أن الحركة في صدد إعــان فتح كل
الجامعات أمام البنني والبنات.
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قرار ٌ جديد فرضه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتمثّل في
إعطاء وزير الدفاع صالحيات جديدة في سيناء ،ما سيجعلها

تحت سيطرة تامة للجيش .وتسعى السلطات إلى إلهاء األهالي،
تخوف من السعي إلى تهجيرهم في المستقبل
لكن يبقى هناك
ّ

املـ ـي ــدان الـ ــذي ك ــان يـعـتـبــر مـعـبــر ال ــدخ ــول
والخروج من وإلى مدينة العريش ،وكمني
الــري ـســة سـيــئ الـسـمـعــة ال ــذي ك ــان بمثابة
معبر للدخول نحو مدينتي رفح والشيخ
زويد ،باإلضافة إلى معبر رفح البري.
يشار إلى أن القرار الذي أصــدره السيسي
عـمـلـيــا ه ــو األول م ــن نــوعــه الـ ــذي ي ـفـ ّـوض
فيه زكــي لفرض عشرة تدابير استثنائية
وقتما يشاء ،بناء على توجيهات الرئيس
نفسه ،على مستوى كل مناطق شبه جزيرة
س ـي ـن ــاء ،ول ـي ــس ف ـقــط ف ــي ش ـم ــال شــرق ـهــا،

وسـ ــائـ ــل ات ـ ـصـ ــال م ـع ـي ـن ــة ،أو غ ـي ــره ــا مــن
تقنيات البحث عن األشخاص واملنشآت أو
منع حيازتها .كما أن من حقّ الوزير حظر
حيازة األسلحة النارية املرخصة ،وحظر
حـيــازة أجــزاء األسلحة النارية وكــواتــم أو
مخفضات ال ـصــوت والـتـلـسـكــوبــات املـعــدة
ً
لـتــركـيـبـهــا لــأس ـل ـحــة ال ـن ــاري ــة ،ف ـض ــا عن
حظر سير الــدراجــات البخارية ومركبات
الدفع الرباعي أيًا كان نوعها.
ومـ ـ ــن صـ ــاحـ ـيـ ــات الـ ـ ــوزيـ ـ ــر أيـ ـ ـض ـ ــا ،ح ـظــر
اسـتـخــدام املــواطـنــن واألجــانــب للطائرات
امل ـ ـسـ ـ ّـيـ ــرة «درون» سـ ـ ـ ــواء بـ ـتـ ـص ــري ــح أو
م ــن دون ـ ـ ــه ،وحـ ـظ ــر ت ـ ـ ــداول امل ـ ـ ــواد ثـنــائـيــة
االس ـت ـخ ــدام وال ـت ــي تـسـتـخــدم ف ــي صـنــاعــة
املواد املتفجرة.
تعقيبًا على ذلــك ،يقول باحث فــي شــؤون
سيناء ل ـ «الـعــربــي الـجــديــد» ،إن مــا يقدمه
ال ـن ـظ ــام املـ ـص ــري م ــن ت ـس ـه ـيــات حـيــاتـيــة
مؤقتة فــي سـيـنــاء ،هــو بمثابة ذر للرماد
في عيون أهالي سيناء ،من خالل محاولة
إلهاء املواطنني عن امللف الخطير املتمثل
ف ـ ــي تـ ـف ــوي ــض الـ ـجـ ـي ــش املـ ـ ـص ـ ــري ووزيـ ـ ــر
الــدفــاع على وجــه الخصوص زمــام الـقــرار
وامل ـب ــادرة فــي كــل أن ـحــاء سـيـنــاء .وال ـهــدف
األسـ ــاسـ ــي مـ ــن ال ـت ـض ـي ـي ــق ع ـل ــى امل ــواط ــن
فــي سيناء هــو تهجيره ،مــا يمكن النظام
املـصــري مــن تنفيذ أي مـشــروع أو مخطط
مهما كانت انعكاساته بكل سهولة في ظل
توفر األرضية واملقومات وبغطاء قانوني
واسـ ــع ال ـن ـطــاق وفـ ــره الـسـيـســي م ــن خــال
ق ـبــة ال ـب ــرمل ــان وم ــواف ـق ــة ال ـح ـكــومــة وإل ـه ــاء
املواطنني بتفاصيل هامشية.
ك ـمــا ي ـش ـيــر إل ــى أن م ــن امل ـت ــوق ــع أن يتجه
ال ـن ـظــام امل ـص ــري م ــن خ ــال ق ــوات الـجـيــش
إل ــى م ـنــح ال ـس ـكــان امل ــزي ــد م ــن الـتـسـهـيــات
في املرحلة املقبلة ،إلشعارهم بالطمأنينة
واألمـ ــان ،وأن ـهــم أص ـحــاب األرض والــدولــة
تهتم بشؤونهم كما أنها معنية بوجودهم
في سيناء .لكن الحديث عن النوايا املبيتة
للمنطقة يـخــالــف ه ــذا املــوقــف؛ فـقــد عانى
سكان شمال سيناء على مدار سبع سنوات
من القتل واإلصابات والخطف والتهجير
وإنهاء أوجــه الحياة ،ما يعني أن الخوف
من قــرارات السلطات منطقية ،إذ تجعلهم
يشككون في مساعيها إلــى إعــادة الحياة
للمواطنني نفسهم الذين تأذوا منها خالل
املرحلة السابقة ،من باب أن الخطر ما زال
ظاهرًا في سيناء بحجة مكافحة اإلرهاب
وحماية الحدود الشرقية للجمهورية من
امل ـخــاطــر الــداخ ـل ـيــة وال ـخ ــارج ـي ــة ،بحسب
الــروايــة الرسمية املـصــريــة .كما أن حديث
أهـ ــالـ ــي سـ ـيـ ـن ــاء عـ ــن امل ـ ـشـ ــاريـ ــع ال ـح ـي ــوي ــة
وال ـك ـبــرى ال ـتــي تقيمها ال ــدول ــة حــالـيــا في
ش ـم ــال س ـي ـنــاء ل ـي ـســت م ــن أجـ ــل عـيــونـهــم،
ب ـح ـســب الـ ـب ــاح ــث ،ب ــل ل ـه ــا أهـ ـ ــداف أخ ــرى
ستظهر للعيان بمرور الوقت.

عسـكرة سـيناء

إلهاء األهالي بالوقود واالتصاالت
سيناء ــ محمود خليل

لم ُيحدث قــرار الرئيس املصري
ع ـ ـبـ ــد ال ـ ـف ـ ـتـ ــاح الـ ـسـ ـيـ ـس ــي م ـنــح
وزيــر الــدفــاع الفريق أول محمد
ـاول كل
زك ــي امل ــزي ــد م ــن ال ـصــاح ـيــات ل ـت ـطـ ً
شــيء فــي شبه جــزيــرة سيناء ضـجــة على
امل ـس ـت ــوى ال ـش ـع ـبــي تـ ـ ــوازي ح ـجــم الـ ـق ــرار.
وخشية انتباه املواطن املصري في سيناء
إلى السيطرة املطلقة للجيش على حريته
وتـفــاصـيــل حـيــاتــه ســارعــت قــواتــه التـخــاذ
سلسلة مــن التسهيالت الـتــي تمس حياة
امل ــواطـ ـن ــن ب ـش ـكــل م ـب ــاش ــر .هـ ـك ــذا ،ت ـحــول
ال ـحــديــث مــن ت ـشــديــدات الـجـيــش وطبيعة
املرحلة املقبلة ،واملخاطر املحدقة بسيناء
ف ــي ضـ ــوء ال ـ ـقـ ــرار الـ ـسـ ـي ــادي وال ـت ـفــويــض
واسع النطاق ،إلى مجرد تفاصيل حياتية
ال ت ـت ـج ــاوز الـ ـح ــد األدن ـ ـ ــى م ــن حـ ـق ــوق أي
مواطن.
وفي تفاصيل الوضع امليداني والتسهيالت
األخيرة ،يقول أحد وجهاء مدينة العريش،
مفضال عــدم الكشف عن اسمه ،لـ «العربي
ال ـ ـجـ ــديـ ــد» ،إن ق ـ ـ ــوات ال ـج ـي ــش امل ـس ــؤول ــة
ع ــن ت ــأم ــن م ـح ـطــات امل ـح ــروق ــات وت ــوزي ــع
الـكـمـيــات عـلــى املــواط ـنــن ق ــررت تخفيض

ﺳﻴﻨﺎء

اﻟﻘﺎﻫﺮة

ﻣﺼﺮ

ال ــذي يـشـهــد ذروة امل ـعــارك ضــد العناصر
املسلحة وسيطرتهم على بعض املناطق
العصية حتى اآلن على الجيش .بالتالي،
ي ـحـ ّـول ال ـقــرار شـبــه الـجــزيــرة بــالـكــامــل إلــى
م ـن ـط ـقــة أقـ ـ ــرب إل ـ ــى ال ـط ـب ـي ـعــة ال ـع ـس ـكــريــة
بعدما أصبح زكــي بمثابة الحاكم األعلى
ل ـه ــا ،وي ـت ـم ـتــع ب ـصــاح ـيــات ت ـف ــوق رئـيــس
ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء واملـ ـح ــافـ ـظ ــن .وس ـي ـت ــرت ــب عـلــى
التدابير أعــاه تداعيات مــن قبيل تطبيق
قــانــون حماية املـنـشــآت الـعــامــة والحيوية
عـلــى كــل تـلــك امل ـنــاطــق ،األم ــر ال ــذي يسمح

بإحالة املدنيني املخالفني للتعليمات إلى
املـحــاكـمــات الـعـسـكــريــة بـعـيـدًا عــن القضاء
امل ــدن ــي ،بــاإلضــافــة إل ــى تـحـصــن ال ـق ــرارات
الـصــادرة بموجب تلك التدابير مــن رقابة
القضاء.
وب ـم ــوج ــب ال ـ ـقـ ــرار ،أص ـب ــح م ــن ح ــق وزي ــر
الـ ــدفـ ــاع إصـ ـ ـ ــدار ق ـ ـ ـ ــرارات ح ـظ ــر ال ـت ـج ــول،
وت ـح ــدي ــد م ــواع ـي ــد ف ـت ــح املـ ـح ــات ال ـعــامــة
وإغ ـ ــاقـ ـ ـه ـ ــا ،وإخ ـ ـ ـ ــاء بـ ـع ــض األم ـ ــاك ـ ــن أو
امل ـن ــاط ــق ،وح ـظ ــر اإلق ــام ــة أو االقـ ـت ــراب أو
التردد على أماكن معينة ،وحظر استخدام

م ــدة تعبئة الـكـمـيــة املـمـنــوحــة لـكــل سـيــارة
من  10أيام إلى أسبوع ،لتحصل كل سيارة
على  40لـتـرًا مــن الــوقــود أسبوعيًا .ولهذا
الخبر تأثير مباشر على حياة املواطنني
في املحافظة ،إذ ال يمكنهم تعبئة أي لتر
من الوقود خــارج إطــار الحصة املمنوحة،
والـتــي كــانــت تعطى كــل أسـبــوعــن قـبــل أن
تنخفض إلى  10أيام ثم أسبوع في الوقت
الـحــالــي .وهـنــاك وع ــود بــأن تصبح مرتني
أسـبــوعـيــا فــي املــرحـلــة املـقـبـلــة ،كـمــا أف ــادت
القيادات امليدانية العسكرية املنتشرة على
املحطات في مدينة العريش.
ي ـض ـيــف ال ــوجـ ـي ــه أن ال ـ ـق ـ ــرارات ال ـج ــدي ــدة
ت ـت ـم ـثــل أيـ ـض ــا فـ ــي إعـ ـ ـ ــادة ع ـم ــل م ـح ـطــات
إرسـ ــال االت ـص ــاالت ف ــي م ــدن امل ـحــاف ـظــة ،ال
سيما مدينة الشيخ زويــد وأطــراف مدينة
الـعــريــش ،وتشغيل خــدمــة الـ ـ  ،4Gوإع ــادة
خـطــوط االت ـصــال إل ــى مـنــاطــق واس ـعــة من
امل ـحــاف ـظــة ال ـت ــي ك ــان ــت م ـحــرومــة م ــن هــذه
الخدمة على مدى سبع سنوات ،األمر الذي
قابله املواطنون بإيجابية .بل إن كثيرين
أع ــرب ــوا ع ــن امـتـنــانـهــم ل ـل ـنــواب وامل ـحــافــظ
بـسـبــب ال ـج ـهــود ال ـتــي بــذلــوهــا ف ــي سبيل
تحقيق ما يعتبره أهالي سيناء حلمًا طال
انتظاره .كما يلفت الوجيه إلى إلغاء كمني
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كمية لترات الوقود التي
تحصل عليها السيارة في
سيناء كل أسبوع ،علمًا أن
المدة كانت  10أيام

تزداد الحياة صعوبة في شمال سيناء (خالد دسوقي /فرانس برس)

ليبيا :إزالة عشوائيات من دون بديل لألهالي
طرابلس ــ العربي الجديد

ّ
مؤخرًا ،أطلقت الحكومة الليبية حملة إلزالة
ال ـع ـشــوائ ـيــات ف ــي بـعــض أح ـي ــاء الـعــاصـمــة
طـ ــراب ـ ـلـ ــس ،وسـ ـ ــط ت ـ ـس ـ ــاؤالت ع ـ ــن مـصـيــر
ً
سكانها ،األمــر الــذي أثــار جــدال واسـعــا في
ال ـب ــاد .ورك ــز م ـشــروع الـحـكــومــة عـلــى حي
قــرقــارش ،غــرب الـعــاصـمــة ،وب ــدأت جــرافــات
تابعة لجهاز الـخــدمــات الـعــامــة الحكومي
ج ــرف وه ــدم ع ـشــرات امل ـســاكــن الـعـشــوائـيــة
في الحي بعد إفراغها من سكانها ،من دون
تحديد مصيرهم .وبـ ّـررت الحكومة قرارها

ّ
قــائـلــة إن الحملة اسـتـهــدفــت الـعـشــوائـيــات
الـتــي كــانــت وك ـرًا للخمور وبـيــع املـخــدرات،
وش ـب ـك ــات ال ـ ــدع ـ ــارة ،وتـ ـل ــك الـ ـت ــي تـحــولــت
إلــى مساكن ملـئــات املهاجرين السريني من

وعد الدبيبة أصحاب
المساكن التي سيشملها
الهدم بالتعويض المالي

بعد هدم مجموعة من البيوت (محمود تركية /فرانس برس)

الجنسيات األفريقية .وأكد رئيس الحكومة
ع ـبــد الـحـمـيــد الــدب ـي ـبــة ،ع ـبــر ح ـســابــه على
«تويتر» ،أنها حملة «مخططة ،وتستهدف
أكبر أوك ــار صناعة وتــرويــج امل ـخــدرات في
منطقة قــرقــارش» .أض ــاف« :لــن نسمح بأن
ُ
تشن حرب أخرى ضد شبابنا ،وهي حرب
امل ـ ـخ ـ ــدرات ،وس ـن ــاح ــق امل ـج ــرم ــن ف ــي كــل
مناطق ليبيا».
وبعدما ظهر الدبيبة يتجول داخــل الحي
ويتحدث إلى األهالي ،خالل فيديو نشرته
م ـنـ ّـصــة «ح ـك ــوم ـت ـن ــا» ،أع ـ ــرب بـعـضـهــم عن
شكواهم للدبيبة بسبب خوفه على منزله
مـ ــن ال ـ ـجـ ــرافـ ــات ب ــاعـ ـتـ ـب ــاره أنـ ـش ــئ خـ ــارج
ً
م ـخ ـط ـطــات ال ـح ـك ــوم ــة ،م ــا أثـ ـ ــار جـ ـ ــدال فــي
أوســاط الليبيني بشأن مصير األســر التي
ستفقد مساكنها .وخــال حديثه لألهالي،
وع ـ ـ ــد ال ــدبـ ـيـ ـب ــة أصـ ـ ـح ـ ــاب امل ـ ـسـ ــاكـ ــن ال ـت ــي
سيشملها ال ـهــدم بالتعويض املــالــي ،لكن
بعضهم أع ــرب عــن امـتـعــاضــه مــن الــوعــود
الحكومية التي ال تتحقق ،وخصوصًا مع
إصرار الحكومة على تنفيذ مشروعها.
ويــؤكــد فــوزي الـشــاوش ،أحــد سكان الحي،
أن مسؤولي الحكومة أبلغوه ،كما أبلغوا
عـ ـ ــددًا م ــن سـ ـك ــان الـ ـح ــي ،ب ـ ــأن م ـن ــزل ــه يـقــع
ضـمــن حملة إزال ــة الـعـشــوائـيــات .وي ـقــول لـ
«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد»« :ســأل ـت ـهــم ع ــن الـجـهــة
التي ستعوضني وكيف سيكون التعويض
وقيمته؟ وكيف لهم أن يهدموا منزلي قبل
تعويضي لشراء سكن بديل؟».
لكن الحكومة أعلنت في الثالث من أكتوبر/
تـشــريــن األول الـ ـج ــاري ،ع ــن ق ــراره ــا بـشــأن
استكمال فتح امل ـســارات والـبــدء فــي أعمال
ترميم البنى التحتية للمسارات املفتوحة
ف ــي مـنـطـقــة ق ــرق ــارش ف ــي ط ــراب ـل ــس ،وفــق
املكتب اإلعــامــي للحكومة .وأش ــار إلــى أن
القرار جاء بعد اجتماع حكومي ضم وزير
اإلس ـ ـكـ ــان واإلع ـ ـمـ ــار ف ــي ح ـك ــوم ــة ال ــوح ــدة
ال ــوط ـن ـي ــة أب ـ ــو ب ـك ــر الـ ـ ـغ ـ ــاوي ،وم ـس ــؤول ــن
مــن مصلحة أم ــاك ال ــدول ــة ،بــاإلضــافــة إلــى
رؤس ــاء األج ـهــزة األمـنـيــة وال ـحــرس البلدي
ُ
ال ــذي ــن ط ـل ــب مـنـهــم ت ــأم ــن عـمـلـيــات ال ـهــدم
وإزالة العشوائيات.
ون ـقــل املـكـتــب اإلع ــام ــي عــن الــدبـيـبــة قــولــه:
«ال تــراجــع عــن ال ـقــرار إذ لــن تـعــود املنطقة
إلــى وضعها الـســابــق» ،مستدركًا بالقول:

«مــع ض ــرورة املحافظة على حقوق الناس
وت ــوف ـي ــر ال ـت ـعــوي ـضــات ال ــازم ــة وفـ ــق آلـيــة
عملية وسريعة» .ولتأكيد شرعية حملتها،
أشـ ــارت الـحـكــومــة إل ــى أن وزارة الــداخـلـيــة
اعتقلت عددًا من املجرمني وتجار املخدرات
واملـهــاجــريــن السريني أثـنــاء حملة مداهمة
ل ـل ـحــي ،م ــا أث ـ ــار ق ـلــق األم ـ ــم امل ـت ـح ــدة الـتــي
كشفت النقاب عن إصابة ما ال يقل عن 15
م ـهــاج ـرًا ،سـتــة مـنـهــم إصــابــات ـهــم خـطـيــرة،
أثناء حملة املداهمة.
يوافق الشاوش على أسباب حملة املداهمة،
إال أن ـ ــه ي ــؤك ــد رفـ ـض ــه إخـ ـ ــاء الـ ـبـ ـي ــوت مــن
سكانها بغرض هدمها وتحديث املنطقة،
من دون إيجاد حلول لسكان تلك البيوت.
وت ــداول ــت مـنـصــات ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي
فـيــديــوهــات تظهر قـيــام جــرافــات الحكومة
ب ـه ــدم مـ ـن ــازل مل ــواط ـن ــن م ــن س ـك ــان ال ـحــي،
وأخرى تظهر جرف مساكن من صفيح كان
يقطنها مهاجرون سريون.
مــن جهتها ،تلفت سمية عـيــاد ،مــن أهالي
املنطقة ،إلــى أن ق ــرار تنمية املنطقة صدر
عـ ــام  ،2000وك ـ ــان ي ـف ـت ــرض أن ي ـن ـفــذ ف ــور
ص ـ ـ ـ ــدوره .وت ـ ـسـ ــأل« :ه ـ ــل ن ـن ـت ـظــر كـ ــل ه ــذه
السنوات ونسكن على قارعة الطريق؟ بنينا
بيوتًا لنسكن وأسرنا ولن أنتظر الحكومة
لتنفيذ مـشــروعـهــا» ،مــؤكــدة أن املسؤولية
ت ـقــع ع ـلــى ال ـح ـكــومــة ول ـي ــس ع ـلــى امل ــواط ــن
ال ــذي يـحـتــاج مـسـكـنــا .تـتــابــع فــي حديثها
لـ ـ «ال ـعــربــي ال ـجــديــد»« :بـعــد عـشــريــن سنة،
تأتي الحكومة لتحاسبني على عدم تقيدي
بـقــراراتـهــا الـســابـقــة» ،مشيرة إلــى أن «قــرار
الـحـكــومــة ح ــدد الـتـعــويــض بـ ـ  1500ديـنــار
(ن ـحــو  330دوالرًا) لـلـمـتــر امل ــرب ــع ال ــواح ــد،
قائلة إنه «سعر لن يمكن املواطن من شراء
مسكن حتى في أقصى ضواحي طرابلس».
وي ـع ـت ـب ــر حـ ــي ق ـ ــرق ـ ــارش مـ ــن أكـ ـث ــر أح ـي ــاء
ال ـع ــاص ـم ــة اك ـت ـظ ــاظ ــا ب ــالـ ـسـ ـك ــان .وي ـس ــأل
ال ـ ـش ـ ــاوش« :مـ ـ ـ ــاذا بـ ـش ــأن سـ ـك ــان األحـ ـي ــاء
األخ ـ ـ ــرى ف ــي ط ــراب ـل ــس ف ـف ـي ـهــا ال ـك ـث ـيــر مــن
ال ـع ـشــوائ ـيــات؟» .يـضـيــف« :أع ـت ـقــد أن ق ــرار
الـحـكــومــة عـشــوائــي إذ لــم ت ـبــادر إل ــى خلق
ب ــدائ ــل ق ـبــل تـنـفـيــذ امل ـ ـشـ ــروع .ك ـمــا أن دفــع
تعويضات للسكان سينعكس سلبًا ويرفع
األسـ ـع ــار بـشـكــل كـبـيــر ويـتـسـبــب ف ــي أزم ــة
سكن حقيقية في البالد».
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حين تحدث ثورة في أي بلد يجب أن يتجدد بالكامل .وسورية
تحتاج اليوم إلى كوادر كثيرة في كل المجاالت

أسامة الخطاب

نجاح السوري ألهله وبلده
عبد اهلل البشير

ب ــدأ أســامــة الـخـطــاب رحـلــة تحصيل الـعـلــم فــي مــدرســة ال ـجــزائــر بمنطقة بــاب
النيرب في مدينة حلب شمال سورية ،ثم انتقل فيها إلى مدرسة ابراهيم هنانو،
ومضى في طريق التفوق .يقول أسامة ( 27عامًا) لـ«العربي الجديد»« :زادت
حدة التظاهرات في مدينة حلب مطلع  ،2012وشاركت في الكثير منها قبل أن
أتعرض إلصابة بالغة بطلق ناري جعلتني أفقد كليتي وطحالي وأواجه إعاقة
فــي الـقــدم اليمنى بسبب مشكلة فــي العمود الفقري .وعانيت مــن جــروح وآالم
عصبية نحو سنتني» .يتابع« :فــي صيف عــام  ،2012هربت عائلتي مــن حلب
إثر دهم قوات النظام منزلنا واعتقال أعمامي ،في حني لم يكن والدي موجودًا.
وغــادرنــا إلــى مدينة تــل رفـعــت بــريــف حلب الشمالي ،وبقينا  15يــومــا قبل أن
يسوء الــوضــع بعد قصفها بقذائف صاروخية وترهيب سكانها برصاصات
الرشاشات الثقيلة للمروحيات ،فتوجهنا في رحلة شاقة ومخيفة عبر الحقول
إلى تركيا حيث نقلت إلى املستشفى إثر تدهور وضعي الصحي .وبعدما أنهيت
عالجي مكثت في مدينة كلس حيث افتتحت متجرًا للعطور ،ثم قــررت العودة
إلى مقاعد الدراسة في العام الثاني إلقامتي في تركيا».
يقول أسامة إنه واجه صعوبات في نيل الشهادة الثانوية تمهيدًا لدخوله كلية
الكيمياء في جامعة كلس .ثم تفوق في هذا التخصص وتخرج بدرجة ممتاز،
رغم عقبة اللغة التي مثلت تحديًا بالنسبة له ،ومسؤولياته الكثيرة كونه يعمل
في متجر العطور ومتزوج ولديه طفالن .وجعله ذلك ينام فترات محدودة خالل
فترات االمتحانات .ويشكر أسامة والده الذي «ساندني وساعدني وزرع الثقة
ً
في نفسي منذ الصغر ،وعلمني كيف أكون مثابرًا وأتحلى بالصبر وصوال إلى
النجاح ،وكذلك أمي التي ساعدتني وساندتني في طريق التفوق ،وزوجتي التي
وفرت جو الدراسة املالئم لي ،وأخي الذي تحمل غيابي عن العمل ،وكل األحباب
واألصدقاء الذين ساندوا مشواري الدراسي».
ويعتبر أسامة أن نجاح الطالب السوريني هو ألهلهم وبلدهم ،ويقول« :حني
تحدث ثــورة فــي أي بلد يجب أن يتجدد بالكامل .وســوريــة تحتاج الـيــوم إلى
كوادر كثيرة في كل املجاالت» .يضيف« :يجب أن يتعلم كل طالب في دول اللجوء
لغة البلد الــذي يعيش فيه في شكل جيد باعتبار أن هذا األمــر يشكل الخطوة
األولــى لنجاحه ،ثم تصبح األمــور أكثر سهولة ،ويحدد النجاح مقدار الجهد
واالجتهاد املبذولني .وأعتقد بأن الطالب في مناطق سورية املحررة هو أكثر من
يعاني من الحروب ،وأنا أدعو له بالصبر والتفوق والنجاح».

تونس :النقل المدرسي في الريف «متوفر مشيًا»
فسبكة

قوبل مشروع
الحكومة الليبية
إزالة العشوائيات في
بعض أحياء العاصمة
طرابلس ،بغضب
من قبل العديد من
المواطنين ،وهو
ما عكسه موقع
«فيسبوك» .أحد
المواطنين كتب على
صفحته« :المتر الذي
تقدمه الحكومة
كتعويض ألهالي
قرقارش التي ستهدم
منازلهم هو  1500دينار
(نحو  330دوالرًا) .وهذا
رقم غير منطقي وغير
عادل لألمانة» ،مشيرًا
في الوقت نفسه إلى
أن بعض المواطنين
يطلبون مبالغ مالية
كبيرة .في المقابل،
عمد آخرون إلى تصوير
عمليات الجرف ،معربين
عن خوفهم من
المستقبل.

انطلق العام الدراسي
في تونس بصعوبات
على صعيد وضع
منشآت التعليم ،وكذلك
باحتجاجات على استمرار
مشكلة عدم توفير
وسائل نقل للتالميذ
تونس ــ مريم الناصري

يقطع التلميذ في الصف الرابع محمد أمني
نـحــو أرب ـعــة كـيـلــومـتــرات مشيًا عـلــى األق ــدام
يوميًا للذهاب إلــى مدرسته والـعــودة منها
فــي منطقة ريــف جندوبة ،بسبب عــدم توفر
النقل املدرسي في املنطقة على غرار مناطق
ريفية عدة.
يـقــول راب ــح وال ــد التلميذ« :األم ــر ع ــادي في
عـ ــدة م ـنــاطــق ري ـف ـيــة ب ـت ــون ــس .ال ـس ـيــر عـلــى
األق ــدام أكثر من ثالثة كيلومترات للوصول
إلــى قاعات الــدرس أمــر مألوف بالنسبة إلى
تالميذ األرياف املحرومني من النقل املدرسي
بسبب الـطــرق التي تحتوي على تضاريس
صعبة ،وبسبب قلة عدد التالميذ وسكنهم
فــي أمــاكــن متفرقة ال تصل إليها الباصات.
لـكــن ذل ــك ال يمنع مــواصـلــة تــامـيــذ األري ــاف
رحلتهم الشاقة ،خصوصًا في فصل الشتاء،
من أجل الوصول إلى مقاعد الدراسة».
وش ـه ــدت األس ــاب ـي ــع الـقـلـيـلــة األخـ ـي ــرة الـتــي
ـال في
تلت انطالق العام الدراسي تنظيم أهـ ٍ
مناطق ريفية احتجاجات للمطالبة بتوفير
ال ـن ـقــل املـ ــدرسـ ــي ،وب ـي ـن ـهــم ف ــي الــرم ـضــان ـيــة
بمحافظة ال ـق ـيــروان حـيــث أغـلـقــوا الـطــريــق.
ويشتكي هــؤالء أيضًا من أن أصحاب النقل
الــريـفــي يــرفـضــون نـقــل األب ـن ــاء إل ــى امل ــدارس
واملعاهد بسبب عدم دفع مستحقاتهم املالية
الخاصة بالعام الدراسي السابق ،ما يدفعهم
إلى املطالبة بعدم اللجوء إلى حلول ترقيع
تلحظ تكليف النقل الخاص إيصال األبناء،
وتــوفـيــر بــاصــات مــدرسـيــة مخصصة لنقل
الـتــامـيــذ دون س ــواه ــم ،تـعـمــل ط ــوال ال ـيــوم.

احتجاجات متكررة

وتحتضن محافظات الـقـيــروان وجندوبة
وسليانة والـقـصــريــن فــي الـجـنــوب غالبية
امل ـنــاطــق الــريـفـيــة ال ـتــي يـغـيــب فـيـهــا النقل
املـ ــدرسـ ــي .وت ـت ـك ــرر اح ـت ـج ــاج ــات األه ــال ــي
س ـن ــوي ــا ،ل ـكــن امل ـش ـك ـلــة م ــا زال ـ ــت مـسـتـمــرة،
م ــا يـجـعـلـهــم ال يــأم ـلــون بـمـعــالـجـتـهــا عبر
توفير نقل مدرسي خاص بأبنائهم ،وهو
م ــا ي ــزي ــده إدراكـ ـه ــم صـعــوبــة ع ـبــور الـطــرق
الجبلية الوعرة وغير ّ
املعبدة.
وهكذا يضطر العديد من أولـيــاء التالميذ
في املناطق الريفية إلــى نقل أبنائهم على
الـ ـ ــدواب بـسـبــب ب ـعــد املـ ـ ــدارس ع ــن امل ـن ــازل،
ويـ ــواج ـ ـهـ ــون خ ـط ــر ال ـت ـن ـق ــل فـ ــي الـ ـظ ــروف

املناخية الصعبة وعـقـبــات الـطــرق الــوعــرة
ال ـت ــي ال يـسـتـطـيــع األب ـ ـنـ ــاء أن يـسـلـكــوهــا.
وقــد شهدت املناطق الريفية فــي السنوات
األخ ـيــرة وف ــاة تــامـيــذ بسبب الـسـقــوط في
أودي ــة خ ــال رحـلـتــي الــذهــاب إل ــى املــدرســة
والـ ـع ــودة م ـن ـهــا .وال ــاف ــت أن مـشـكـلــة عــدم

توفر النقل املدرسي ال تقتصر على املناطق
الــري ـف ـيــة ال ـنــائ ـيــة ،إذ يـشـتـكــي س ـك ــان قــرى
وم ــدن صغيرة مــن ظ ــروف انـتـقــال أبنائهم
إلــى امل ــدارس واملعاهد البعيدة ،خصوصًا
تلك الجديدة التي ّ
تشيد على أطــراف مدن
وقرى.
باص واحد

شهدت المناطق الريفية
في السنوات األخيرة وفاة
تالميذ خالل رحلة المدرسة

ورغم أن العام الدراسي الحالي انطلق وسط
م ـع ــان ــاة م ــؤس ـس ــات ال ـت ـع ـل ـيــم م ــن نــواقــص
ف ــي ال ـص ـيــانــة وال ـت ـج ـه ـي ــزات ومـ ــن اف ـت ـقــار
للمياه الصالحة للشرب ،والنقص في عدد
املعلمني ،واصل األهالي في بعض املناطق
ت ـح ــرك ــات ـه ــم ل ــاح ـت ـج ــاج ع ـل ــى ع ـ ــدم تــوفــر

وســائــل نـقــل ألبـنــائـهــم .واش ـت ـكــى بعضهم
من غياب الخطوط الكافية لتغطية شبكة
املـ ّ
ـؤس ـســات الـتــربــويــة فــي غالبية املـنــاطــق،
وح ـص ــول اضـ ـط ــراب مـسـتـمــر ف ــي مــواعـيــد
ُ
رح ــات ال ـبــاصــات ،مــا يجعل تــامـيــذ كـثــرا
يتخلفون عن حضور الحصص الصباحية
األولى.
وقد ّ
وجه أهالي منطقة بازمة في والية قبلي
ن ــداءات متكررة للمطالبة بتوفير وسائل
نقل كافية لتالميذ املنطقة ،خصوصًا أن
باصًا واحدًا فقط يؤمن الرحالت املدرسية.
ك ـمــا ط ــال ــب عـ ــدد م ــن أه ــال ــي مـنـطـقــة أوالد
مـبــروك بمحافظة صفاقس بتوفير النقل
ّ
املــدرســي وإيـجــاد حــل لتأخر الباصات في
الصباح ،مؤكدين ضرورة توفير أكبر عدد
من الرحالت لتسهيل نقل التالميذ بحسب
موعد التحاقهم بمقاعد الدراسة.
انتظار طويل

في الطريق إلى المدرسة (العربي الجديد)

ويشير عبد الــرحـمــان ،أحــد أهــالــي منطقة
الجهة لـ«العربي الـجــديــد» ،إلــى أن تالميذ
ُ
ك ـث ـرًا ي ـض ـطــرون إل ــى ال ـب ـقــاء أمـ ــام املـعــاهــد
واملـ ـ ـ ــدارس ح ـتــى م ــوع ــد ال ــرح ـل ــة املـســائـيــة
األخيرة في الساعة السادسة مساء لنقلهم
إلى منازلهم ،بغض النظر عن ساعة انتهاء
دروسـهــم ،ما يجبر عــددًا منهم على البقاء
ســاعــات طويلة تـفــوق الـثــاث أحـيــانــا أمــام
املعهد في انتظار قدوم الباص ،بعد خفض
عــدد الــرحــات اليومية ذهــابــا وإيــابــا .وقد
ّ
يعرض ذلك حياة تالميذ إلى خطر بسبب
انتظارهم في الشارع لوقت طويل.
وم ـع ـلــوم أن وزارة الـتــربـيــة ال تــوفــر النقل
املدرسي للتالميذ في كل املناطق ،ما يحتم
استخدام التالميذ وسائل النقل العمومي،
ما يؤرق التالميذ واملواطنني معًا ،إذ يتذمر
التلميذ من تأخر الباصات عن مواعيدها،
مــا يــؤدي إلــى غيابهم عــن بعض الفصول،
ف ــي ح ــن يـشـتـكــي امل ــواط ـن ــون م ــن اكـتـظــاظ
النقل العمومي.
ّ
وتؤكد وزارة التربية أن أزمة النقل املدرسي
قديمة وعميقة في بعض املناطق ،خصوصًا
تـلــك الـنــائـيــة ،وت ـشــدد عـلــى محاولتها حل
مشاكل النقل بالتعاون مع كل الفاعلني في
القطاع التربوي ،وبالتنسيق خصوصًا مع
إدارات التربية في كل املحافظات.

20

قضايا

منوعات

الثالثاء  26أكتوبر /تشرين األول  2021م  20ربيع األول  1443هـ ¶ العدد  2612السنة الثامنة
Tuesday 26 October 2021

الثالثاء  26أكتوبر /تشرين األول  2021م  20ربيع األول  1443هـ ¶ العدد  2612السنة الثامنة
Tuesday 26 October 2021

عموما ،فانطلق نقاش
يستم ّر النزاع حول نتائج االنتخابات النيابية المبكرة التي أجريت في العراق ،ويُنظر إليها أنها كانت نزيهة
ً
حول شكل الحكومة العراقية القادمة ،والتي يتوقف تشكيلها على عاملين :الضغط اإليراني ،ومقدرة الصدر على الصمود

هل تتجه البالد نحو حكومة أغلبية سياسية؟

انتخابات العراق النيابية المبكرة

MEDIA

فيسبوك
في
الهند

ك ــان مــوقــع «ف ـي ـس ـبــوك» ف ــي ال ـه ـنــد انـتـقــائـيــا
ف ــي ال ـحــد م ــن خ ـطــاب ال ـكــراه ـيــة واملـعـلــومــات
املضللة واملـنـشــورات التحريضية ،ال سيما
امل ـح ـتــوى امل ـع ــادي لـلـمـسـلـمــن ،وف ـقــا لــوثــائــق
مسربة حصلت عليها «أسوشييتد بــرس».
استنادًا إلــى بحث أجــري مؤخرًا في مــارس/
آذار مــن هــذا الـعــام ملالحظات للشركة تعود
ّ
إل ــى ع ــام  ،2019تـســلــط مـسـتـنــدات الـشــركــة

ال ــداخ ـل ـي ــة ف ــي ال ـه ـن ــد الـ ـض ــوء ع ـل ــى م ـعــانــاة
فيسبوك املستمرة فــي الـتـصــدي للمحتوى
املسيء على منصاتها في أكبر ديمقراطية
في العالم وأكبر ســوق نامية للشركة .ولدى
التوترات الطائفية والعقائدية في الهند تاريخ
من الغليان على وسائل التواصل االجتماعي
وت ــأج ـي ــج ال ـع ـن ــف .تـظـهــر امل ـل ـف ــات أن شــركــة
فيسبوك كــانــت على دراي ــة باملشكالت منذ

سنوات ،ما أثــار تساؤالت حول ما إذا كانت
قد فعلت ما يكفي للتصدي لهذه املشكالت.
يـقــول الـعــديــد مــن الـنـقــاد وال ـخ ـبــراء الرقميني
إن الشركة فشلت في القيام بذلك ،ال سيما
فــي الـحــاالت الضالع فيها أعـضــاء مــن حزب
بهاراتيا جاناتا الحاكم بزعامة رئيس الوزراء
ناريندرا مودي.
تشمل الوثائق املسربة مجموعة من تقارير
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ال ـش ــرك ــة ال ــداخ ـل ـي ــة حـ ــول خ ـط ــاب ال ـكــراه ـيــة
واملعلومات املضللة في الهند والتي يبدو أنه
ت ــم تـكـثـيـفـهــا ف ــي ب ـعــض ال ـح ــاالت م ــن خــال
الـخــواص والـخــوارزمـيــات «املــوصــى بها».كما
تشمل مخاوف موظفي الشركة بشأن سوء
التعامل مــع هــذه املـشـكــات واسـتـيــاءهــم من
«السخط» املنتشر على املنصة.
(أسوشييتد برس)

المركز العربي لألبحاث
ودراسة السياسات

ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن م ـ ــرور م ــا يــزيــد
على أسبوعني على االنتخابات
ّ
النيابية املبكرة التي جــرت يوم
 10تـشــريــن األول /أك ـتــوبــر  ،2021ال ت ــزال
الكتل السياسية العراقية الخاسرة ترفض
االع ـتــراف بالنتائج األول ـيــة الـتــي أعلنتها
املفوضية املستقلة العليا لالنتخابات التي
تتمهل بدورها في إعالن النتائج النهائية
إلــى مــا بعد النظر فــي الطعون ّ
املقدمة في
عــدد من الــدوائــر االنتخابيةُ .
ويضفي ذلك
أج ـ ـ ً
ـواء م ــن ال ـتــوتــر ح ــول إمـكــانـيــة حـصــول
ّ
أزمة جديدة ،إذا استمر النزاع حول نتائج
االنـتـخــابــات الـتــي ُيـنـظــر إلـيـهــا أنـهــا كانت
ً
عموما ،على الرغم من نسب املشاركة
نزيهة
ّ
املتدنية .لكن ذلك كله ،على أهميته ،لم يمنع
مــن ان ـطــاق الـنـقــاش ح ــول شـكــل الحكومة
العراقية القادمة.

تدنّي نسب المشاركة
شـ ـه ــدت ن ـس ــب املـ ـش ــارك ــة ف ــي االن ـت ـخــاب ـيــة
ً
ًّ
مستمرا منذ أول
النيابية في العراق هبوطا
انتخابات جــرت بعد الغزو األميركي عام
ٍ
 .2003ولم تكن للتعبئة الكبيرة التي رافقت
االنتخابات أخيرا (بلغت ذروتها في دعوة
املرجع الشيعي علي السيستاني الناخبات
والناخبني إلى املشاركة) نتائج ملموسة،
فقد ّ
سجلت نسبة املشاركة الرسمية ،41%
ً
ً
مقارنة ب ـ  44%فــي انتخابات  ،2018علما
أن منظمات الــرقــابــة املحلية ق ـ ّـدرت نسبة
املشاركة بـ  ،38%كما الحظت رئيسة بعثة
خ ــاب ــات،
االتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ـ ــي مل ــراق ـب ـ ًـة االن ـت ـ ً
ف ـيــوال ف ــون ك ــرام ــون ،إق ـب ــال ضـعـيــفــا على
مراكز االقـتــراع .وعلى الرغم من أن الحالة
العراقية تشبه الحالة العامة فــي البلدان
ـي؛
ال ـتــي ّتـشـهــد عـمـلـيــات ان ـت ـقــال ديـمـقــراطـ ً
ذلك ًأن أول دورة انتخابية تشهد حماسة
عــالـيــة مّــن الـجـمـهــور ال تـلـبــث أن تـتــراجــع،
فإن لتدني نسب املشاركة في االنتخابات
النيابية األخ ـيــرة دالالت سياسية مهمة،
ال تتوقف عند فقدان أقوى ّ
مؤسسة دينية
مجتمعية فــي ال ـع ــراق (املــؤس ـســة الدينية
الشيعية) قــدرتـهــا عـلــى التعبئة ،بــل إنها
ّ
ت ـ ــدل ك ــذل ــك ع ـلــى ن ـج ــاح دعـ ـ ــوات املـقــاطـعــة
ال ـتــي أطـلـقـتـهــا ال ـق ــوى والـتـنـظـيـمــات ا ًلـتــي
انبثقت من الحركة االحتجاجية ،بداية من
 ،2019وهــي القوى
تشرين األول /أكتوبر
ٌ
الـتــي كــانــت قــد دع ــت أطـ ــراف كـثـيــرة منها،
ّ
انتخابات نيابيةٍ مبكرة،
في األساس ،إلى
ٍ
ُ
تغيير فــي الطبقة السياسية
تفضي إلــى
ٍ
َّ
ُ
الحاكمة ،على أن يعدل قانونا االنتخابات
استقاللية مفوضية
واألحــزاب ،مع ضمان ّ
خ ــاب ــات .وق ـ ــد ت ـب ــن ــت ه ـ ــذه امل ـط ــال ـ َـب
االنـ ـتـ ـ ُ
حـكــومــة رئـيــس ال ــوزراء الـعــراقــي مصطفى
ال ـك ــاظ ـم ــي ( ،)2020ال ـت ــي خ ـل ـفــت حـكــومــة
رئـيــس ال ــوزراء الـعــراقــي ع ــادل عبد املهدي
( ،)2019-2018وجعلته الـفـقــرة األول ــى في
برنامجها الوزاري .واستهوى األمر القوى
الشيعية الحاكمة التي رأت في االنتخابات
وسـ ـيـ ـل ــة الحـ ـ ـت ـ ــواء م ــوج ــة االحـ ـتـ ـج ــاج ــات
الـتــي انفجرت فــي ّعــام  ،2019غير أن قوى
ت ـشــريــن ،ال ـت ــي ت ـبــنــت مـطـلــب االن ـت ـخــابــات
املبكرة ،دعت إلى املقاطعة؛ بسبب استمرار
استهداف الناشطني البارزين في الحركة
االح ـت ـجــاج ـيــة واغ ـت ـيــال ـهــم م ــن الـجـمــاعــات
واملليشيات املسلحة ،في ظل عجز الدولة
عــن وض ــع حــد النـتـهــاكــاتـهــا .وع ـلــى الــرغــم
مــن دع ــوات املـقــاطـعــة ،فــإن االنـطـبــاع الـعـ ّ
ـام
ً
ُ
أن انـتـخــابــات  2021تـعــد األكـثــر نــزاهــة من
بني سائر االنتخابات التي جرت منذ عام
 .2003وكان إلعالن النتائج في وقت مبكر،
كما ّ
نص عليه قانون االنتخابات الجديد،
ُ َ
وذل ــك بــأن تـعــلــن النتائج خــال  24ساعة،
ٌ
دور كبير فــي ال ـحـ ّـد مــن عمليات التالعب
باألصوات.
نتائج متناقضة
ّ
حـ ـمـ ـل ــت نـ ـت ــائ ــج االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات م ـ ــؤش ـ ــرات
ً ّ
م ـت ـن ــاق ـض ــة ،م ـ ــن ذلـ ـ ـ ــك ،مـ ـ ـث ـ ــا ،أن ت ــراج ــع
الفصائل الشيعية القريبة من إيران (ممثلة
ً
مقعدا)،
بقائمة الفتح التي حصلت على 17
ٌ
ق ــابـ ـل ــه ص ـ ـعـ ـ ٌ
ـود مـ ـلـ ـح ــوظ ل ـق ــائ ـم ــة رئ ـي ــس
الـ ـ ـ ــوزراء األسـ ـب ــق ن ـ ــوري امل ــال ـك ــي (ائ ـت ــاف
ً
مقعدا،
على 35
دولــة الـقــانــون) بحصولها ً
من إيران أيضا .وفي حني
وهو تيار قريب ّ
ّ
شــكــل حـصــول املــرشـحــن املـحـســوبــن على
الحركة االحتجاجية (قائمة امـتــداد) ،على
تسعة مقاعد ،وفوز عدد ّ
مهم منً املرشحني
املستقلني املحسوبني عليها أيضا ،إحدى
ّ
النتائج الـبــارزة فــي هــذه االنـتـخــابــات ،فــإن
ذلك قابله فوز الكتلة الصدرية باملركز األول،
ً ّ
ً
علما أن التيار الصدري أصبح
مقعدا،
بـ 72
ُي ّ
ً
خصما لقوى الحركة االحتجاجية.
عد
ّ
وم ــن امل ــؤش ــرات املـتـنــاقـضــة كــذلــك أنـ ــه ،مع
ت ــراج ــع الـ ـق ــوى املـ ــؤيـ ــدة ّ إي ـ ـ ـ ــران ،تــراج ـعــت
القوى الشيعة التي تصنف معتدلة ،وغير
مـحـســوبــة ع ـ ًلــى ال ـت ـيــار اإلي ــران ــي ،تــراجـ ًـعــا
ً
كبيرا هي أيضا؛ إذ لم يحصل ائتالف قوى
الــدولــة ،وهــو يجمع تـيــار الحكمة بزعامة

ّ
لكن
خالل االنقالب العسكري في السودان ،حاولت السلطة العسكرية كتم الصوت والصورة وقتل الثورة بصمت،
السودانيين قاموا بحمالت إلكترونيّة وإعالميّة أوصلت الرسالة إلى العالم :ال لالنقالب العسكري

السودانيون يقاومون االنقالب إعالميًا
الخرطوم ـ العربي الجديد

عنصر أمن يحرس صناديق االنتخابات في بغداد ( 2021/10/13األناضول)

ع ـم ــار ال ـح ـك ـيــم ،وائـ ـت ــاف ال ـن ـصــر بــزعــامــة
رئ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء األسـ ـب ــق ح ـي ــدر ال ـع ـب ــادي،
على أكـثــر مــن أربـعــة مقاعد؛ مــا قــد يفضي
إل ــى تفسير الـسـلــوك الـتـصــويـتــي للناخب
الـ ـع ــراق ــي ب ــأن ــه م ـ ـضـ ـ ّ
ـاد ل ـس ــائ ــر امل ـن ـظــومــة
الحزبية ،على نـحـ ِـو مــا حصل فــي فرنسا،
ً
وفي تونس عربياّ .
ومـ ــع ذل ـ ــك ،ه ـن ــاك مـ ــؤشـ ــرات ع ــدي ــدة يمكن
اس ـت ـخــاص ـهــا ،والـ ـت ــي ت ـع ـطــي ان ـت ـخــابــات
ّ
 2021فــرادت ـهــا؛ إذ عـلــى الــرغــم مــن أن هــذه
االنتخابات أعادت إنتاج الطبقة السياسية
ـاوت فــي النتائج
القائمة ،مــع اخـتـ ٍ
ـاف وتـفـ ٍ
ال ـت ــي حـقـقـتـهــا ،فــإن ـهــا فـتـحــت ال ـب ــاب أم ــام
ـارات سياسيةٍ بديلة،
إمكانية صـعــود خ ـيـ ٍ
ف ــي حـ ــال ت ــوف ــر ش ـ ــروط إجـ ـ ــراء ان ـت ـخــابــات
نزيهة .ومــن جهة أخــرى ،تعكس َاملؤشرات
انقسام
املتناقضة ،التي أشرنا إليها ،حالة
ٍ
مجتمعي ،وال سيما داخل الوسط الشيعي؛
ّ
إذ إن الكتلة الصدرية إذا كانت قد حصلت
ّ
ً
ع ـلــى  72م ـق ـع ــدا ،ف ـ ــإن األط ـ ـ ــراف الـشـيـعـيــة
األخـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،املـ ــوال ـ ـيـ ــة إليـ ـ ـ ـ ـ ــران ،ق ـ ــد ح ـص ـلــت
بمجموعها (ائتالف دولة القانون ،والفتح)
ً
مقعدا .ويتمحور االنقسام
على أكثر من 50
ّ
الحاد بني التنظيمات السياسية الشيعية
حول طريقة إدارة الحكم والدولة ،وطبيعة
ً
جديدا،
عالقتها بإيران .وهو انقسام ليس
ّ
ّ
غ ـي ــر أن احـ ـتـ ـج ــاج ــات  2019عـ ـ ـ ــززت ه ــذه
االن ـق ـســامــات؛ ألنـهــا كشفت فـشــل منظومة
الحكم ،ومأزقها ،وأزماتها البنيوية.
وب ـ ـ ـ ـ ــإزاء ه ـ ـ ــذا االنـ ـ ـقـ ـ ـس ـ ــام ،ت ـع ـك ــس ن ـت ــائ ــج
ًّ
ًّ
جذريا في موقف التيار
تحول
االنتخابات
الصدري وزعيمه مقتدى الصدر من مسألة
ّ
تحول التيار من كونه
الدولة والحكم ،فقد
مليشيا (جيش املهدي) ،نشأت في ظروف
االح ـت ــال األم ـيــركــي ،إل ــى تنظيم سياسي
أقرب إلى الحزب ،ثم أصبح ً
جزء ا من الدولة
ً
ومنظومة الـحـكــم ،وص ــول إلــى احـتـمــال أن
ّ
ي ـتــولــى ال ـت ـيــار بـنـفـســه إدارة ال ـح ـكــم وفــق
نـ ـت ــائ ــج االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة .وت ـك ـشــف
ّ
التعبئة الكبيرة التي نظمها التيار ملشاركة
ّأتباعه في االنتخابات ،عن هذه الرغبة؛ ذلك
َ
يسع إلى الفوز في االنتخابات فقط،
أنه لم
ّ
بل إلى أن يكون ثمة فرق كبير في األصوات

سجلت نسبة المشاركة
ّ
ً
مقارنة
الرسمية ،%41
بـ  %44في انتخابات
2018
تعكس نتائج االنتخابات
تحولًا جذريً ّا في
ّ
موقف التيار الصدري
وزعيمه مقتدى
الصدر من مسألة
الدولة والحكم
المشهدان السياسيان
والسني شهدا
الكردي
ُّ
تراجعا لبعض القوى
ً
الكبيرة ،وظهو ًرا الف ًتا
لقوى جديدة

ب ـي ـنــه وبـ ــن ًأق ـ ــرب مـنــافـسـيــه م ــن األط ـ ــراف
نحو يؤهله لترشيح
الشيعية أيضا ،على
ٍ
ُ
نتم إلــى التيار وعضو فيه،
رئيس وزراء م ٍ
ّ
مستقل ولكنه مقيد بتوجهات التيار،
أو
ٍ
ً
بــدل من اللجوء إلــى رئيس وزراء توافقي،
على نحو ما حصل في عام 2018؛ في الحال
التي يكون فيها عدد مقاعد الكتلة الصدرية
وعدد مقاعد منافسيها من القوى الشيعة

انقسام مجتمعي
َ
انقسام مجتمعي ،وال سيما داخل
حالة
تعكس االنتخابات العراقية
ٍ
الوسط الشيعي؛ إذ ّ
إن الكتلة الصدرية إذا كانت قد حصلت على 72
ّ
فإن األطــراف الشيعية األخــرى ،الموالية إليــران ،قد حصلت
مقعدا،
ً
مقعدا.
بمجموعها (ائتالف دولة القانون ،والفتح) على أكثر من 50
ً
الحاد بين التنظيمات السياسية الشيعية حول طريقة
ويتمحور االنقسام
ّ
إدارة الحكم والدولة ،وطبيعة عالقتها بإيران .وهو انقسام ليس
جديدا ،غير ّ
أن احتجاجات  2019عزّزت هذه االنقسامات؛ ألنها كشفت
ً
فشل منظومة الحكم ،ومأزقها ،وأزماتها البنيوية.

األخ ــرى مـتـقـ َ
ـاربــن .ويـبــدو أن احتجاجات
 2019قــد سـ ّـرعــت ب ـلــورة ه ــذه ال ــرؤي ــة لــدى
الـتـيــار؛ فمقتدى ال ـصــدر ،ال ــذي انـخــرط في
الحركة االحتجاجية في عام  2015وانتهى
بــه ذل ــك إل ــى إط ــاق م ـب ــادرة إصــاح ـيــة في
ع ــام  2016وتـحــالــف مــع ال ـقــوى املــدنـيــة في
ان ـت ـخ ــاب ــات  ،2018ق ــد ي ـئــس م ــن إمـكــانـيــة
اإلص ـ ـ ـ ــاح م ـ ــن خـ ـ ــال الـ ـصـ ـي ــغ ال ـت ــواف ـق ـي ــة
ّ
القائمة .وقــد عــزز هــذا األمــر خصومته مع
الحركة االحتجاجية ،فــي عــام  ،2019التي
رفض الكثير من أطرافها االعتراف بـ «أبوة»
ال ـص ــدر ال ـحــركــة االحـتـجــاجـيــة واملـ ـب ــادرات
اإلصــاح ـيــة .مــن ه ـنــا ،تـبـلــورت لــديــه رؤيــة
ِّ
ً
مـفــادهــا تــولــي الـحـكــم ،ليكون م ـســؤول عن
إصالح النظام من الداخل.

نتائج االنتخابات سن ًيّا وكرديً ّا
والتنظيمات
لم يتوقف االنقسام على القوى ً
السياسية الشيعية ،بل شمل أيضا القوى
ّ
ّ
السنية والكردية .ومع أن ُمنظري التوافقية
ّ
ً
ّ
نزاعا بني النخب املعبرة
يتحدثون عن أن
ع ــن الـ ـه ــوي ــات اإلثـ ـنـ ـي ــة ،ع ـل ــى ت ـم ـث ـيــل ه ــذه
الـ ـه ــوي ــة ،ي ـظ ـه ــر ،ف ــي ال ـ ـعـ ــادة ،ب ـع ــد إن ـش ــاء
ال ـن ـظ ــام ال ـت ــواف ـق ــي ،فـ ــإن االن ـت ـخ ــاب ــات ومــا
ّ
سبقها ونتائجها كشفت كلها ،هــذه املـ ّـرة،
عن عدة سمات ،أبرزها ما يلي:
ّ
إن املشهدين السياسيني الكردي ُّ
والسني
¶
ً
شـ ـه ــدا ت ــراج ــع ــا ل ـب ـعــض الـ ـق ــوى ال ـك ـب ـيــرة،
ً
وظ ـ ـهـ ـ ً
ـورا الف ــت ــا ل ـق ــوى ج ــدي ــدة؛ إذ واص ــل
االتـ ـح ــاد الــوط ـنــي ال ـكــردس ـتــانــي تــراج ـعــه،
ب ـس ـبــب األزم ـ ـ ــة الـ ـت ــي ي ـع ـي ـش ـهــا م ـن ــذ وف ــاة
مــؤسـســه الــرئ ـيــس ال ـعــراقــي األس ـب ــق جــال
طــالـبــانــي ع ــام  ،2017فـقــد حـصــل عـلــى 16
م ـق ـعـ ًـدا .ول ــم تـحـصــل كـتـلــة الـتـغـيـيــر كــذلــك،
ال ـت ــي أن ـشــأهــا ال ـس ـيــاســي الـ ـك ــردي ال ــراح ــل
نــوش ـيــروان مصطفى ع ــام  ،2017عـلــى أي
مـقـعــد ،رغ ــم أن ـهــا ب ــدت ،لـحـظــة تأسيسها،
َ
الـ ـق ــوة املـسـتـقـبـلـيــة ال ـص ــاع ــدة ف ــي املـشـهــد
ال ـكــردي .وب ــإزاء هــذه األوضـ ــاع ،ب ــرزت قوة
س ـي ــاس ـي ــة ج ـ ــدي ـ ــدة ،ت ـح ـم ــل اس ـ ــم «ال ـج ـي ــل
ال ـجــديــد»؛ إذ حـصـلــت عـلــى تـسـعــة مـقــاعــد.
ّ
وإذا كــانــت كـتـلــة الـتـغـيـيــر ق ــد تـشــكـلــت من
السياسي الكردي التقليدي،
داخل الفضاء ً
بوصفها انـشـقــاقــا داخ ــل االت ـحــاد الوطني
ّ
الكردستاني ،قاده نائب رئيس الحزب ،فإن
الجيل الجديد يأتي من خارج هذا الفضاء؛
إذ ّأسـ ـس ــه رجـ ــل األع ـ ـمـ ــال ال ـ ـكـ ــردي ال ـش ــاب
شاسوار عبد الواحد.
ُ
¶ ُس ـنـ ًّـيــا ،اخـتـفــت كـتــل أســاس ـيــة ،كــانــت قد
ُّ
سيطرت على املشهد السياسي السني ما
بعد عام 2003؛ من قبيل الحزب اإلسالمي
العراقي ،وتيار السياسي املوصلي أسامة
النجيفي ،وجبهة الحوار الوطني بزعامة
ص ــال ــح امل ـط ـلــك؛ إذ ل ــم تـحـصــل ه ــذه الـكـتــل
عـلــى أي مـقـعــد ،وكـ ــان ذل ــك ملـصـلـحــة ب ــروز
كتلتني أساسيتنيّ ،
«تقدم» و«عزم» .والكتلة
األولـ ـ ــى ج ــدي ــدةّ ،أس ـس ـه ــا رئ ـي ــس ال ـبــرملــان
ً
مستفيدا مــن شبكات
محمد الـحـلـبــوســي،
ً
املـصــالــح الـتــي أقــام ـهــا ،حــن ك ــان محافظا
ل ــأن ـب ــار ،ورئ ـي ـ ًـســا ملـجـلــس الـ ـن ــواب .وعـلــى
السني أكثر ً
نحو عــام ،يبدو املشهد ُّ
تقلبا
ً
ّ
ً
استقرارا ،مقارنة بالشيعة واألكراد؛ إذ
وأقل
ّ
ُ
يتصف بسيولةٍ الفتة ،فتظهر كتل وتختفي،

وهـ ــو م ــا ي ـم ـكــن ت ـف ـس ـيــره ب ـح ــداث ــة ال ـهــويــة
ال ـ ُّـس ـن ـي ــة ،م ــن ح ـيــث إن ـه ــا ه ــوي ــة سـيــاسـيــة
ظـهــرت فــي أج ــواء االن ـق ـســام الـطــائـفــي بعد
ّ
عــام  ،2003في حني أن الهويتني ،الشيعية
ً
والكردية ،أعرق وأكثر استقرارا .وبإزاء هذا
املـشـهــد ،ع ــرف امل ـج ــاالن ،ال ـك ــردي والـ ُّـسـنــي،
ً
بــروزا وهيمنة لقوة سياسية على حساب
ّ
الـقــوى األخ ــرى .ففي املـجــال الـكــردي ،تفوق
الحزب الديمقراطي الكردستاني (بزعامة
رئ ـي ــس إق ـل ـيــمً ك ــردس ـت ــان الـ ـع ــراق مـسـعــود
بارزاني) ّ
ً
كبيرا على أقرب منافسيه؛
تفوقا
ً
إذ حـصــل عـلــى  33مـقـعــدا ،فــي حــن حصل
غريمه التقليدي وأقــرب منافسيه ،االتحاد
ً
مقعدا ،كما
الوطني الكردستاني ،على 16
أسلفنا .وفي الوسط ُّ
السني ،حصلت كتلة
ً
ّ
مقعدا،
«تقدم» بزعامة الحلبوسي على 37
فــي حــن حـصـلــت أق ــرب كـتـلــة مـنــافـســة لها
«عـ ــزم» ،بــزعــامــة الـسـيــاســي ورج ــل األعـمــال
ً
مقعدا فقط.
خميس الخنجر على 13

دور العامل الخارجي
ب ـق ــدر م ــا ت ـح ـمــل ن ـت ــائ ــج االن ـت ـخ ــاب ــات مــن
دالالت سياسية ،ال يمكن الركون إلى أنها
ٍ
ّ
ستحدد بمفردها مالمح الحكومة العراقية
املقبلة؛ إذ ستعمد القوى األجنبية النافذة
واملــؤثــرة فــي الـعــراق ،وال سيما إي ــران ،إلى
أن ّ
تكيف النتائج على نـحـ ٍـو يتماشى مع
ّ
تصورها ملصالحها ونفوذها في العراق.
وهنا ،ينبغي أن يؤخذ أمران في الحسبان:
األول ،إصـ ـ ــرار إيـ ـ ــران ع ـلــى ض ـم ــان وح ــدة
الجسم السياسي الشيعي؛ إذ على الرغم
ّ
من أن االنقسامات الشيعية قديمة ،كانت
إيران تضغط في كل انتخابات ،وتستعمل
نفوذها ،حتى تشارك القوى والتنظيمات
السياسية الشيعية في قائمةٍ واحــدة ،ذلك
ّ
أنها تعتقد أن نفوذها في العراق يتأتى من
وحــدة الجسم السياسي الشيعي .الثاني،
أن إيـ ـ ــران ،ح ـتــى ل ــو اضـ ـط ـ ّـرت إل ــى الـقـبــول
بــواقــع االن ـق ـســام الـشـيـعــي ،فــإنـهــا ستعمد
إل ـ ــى م ـن ــع تـ ـف ـ ّـرد الـ ـص ــدر ب ــواج ـه ــة ال ـح ـكــم
الشيعي العراقي؛ فهي ال ّ
تعده من حلفائها
ْ
امل ـق ـ ّـرب ــن ،وإن ك ــان ــت ل ــه «ع ــاق ــات طـيـبــة»
ً
خطوات ال تنسجم
معها؛ إذ اتخذ ،مــرارا،
ٍ
مع سياساتها وتوجهاتها ،وال سيما في
عالقته بــالــدول العربية وانفتاحه عليها،
ّ
خ ـصـ ً
ـوصــا ال ـس ـعــوديــة ،وال سـيـمــا أن ذلــك
قــد جــاء فــي ذروة ال ـصــراع اإليــرانــي معها.
مــن هـنــا ،سيتوقف تشكيل الحكومة على
ّ
في اتجاه ًأن يشكل
أمرين :الضغط اإليراني ً
ال ـفــرقــاء الـشـيـعــة ح ـكــومــة تــواف ـق ـيــة تشمل
الجميع ،ومقدرة الصدر على الصمود أمام
هــذا الـضـغــط ومـنــع قـيــام حـكــومــة توافقية
ت ـض ــم خ ـص ــوم ــه مـ ــن األح ـ ـ ـ ــزاب ال ـش ـي ـع ـيــة.
وع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن ال ـص ــدر يـحـتــاج م ــا ال
يـقــل عــن  96مـقـعـ ًـدا لـضـمــان حـصــولــه على
ٌّ
مضطر
ثقة مجلس ال ـنــواب؛ مــا يعني أنــه
تحالفات ،فــإنــه ،بحسب مــا أعلن
إلــى بناء
ٍ
في خطابه األخير ،يريد أن يبتعد عن شكل
ً
ال ـح ـكــومــة ال ـتــواف ـق ـيــة ،وأن يـتـحــالــف ب ــدل
مــن ذل ــك مــع بـعــض الـكـتــل الـكـبـيــرة الـفــائــزة
لتشكيل حكومة «أغلبية سياسية» ،وهو
ً
ّ
أمـ ٌـر يختلف فعل عن النمط الــذي تشكلت
عليه جميع حكومات ما بعد عام .2003

ّ
العسكرية تقطع
بينما كــانــت السلطات
اإلنـ ـت ــرن ــت واالت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت فـ ــي الـ ـ ـس ـ ــودان،
م ـن ـعــا الن ـت ـش ــار األخ ـ ـبـ ــار حـ ــول م ـحــاولــة
االنـقــاب واعـتـقــال مسؤولني مدنيني في
ّ
االنتقالية ووزراء في الحكومة،
السلطة
كما األخـبــار عــن حشود املواطنني الذين
خـ ــرجـ ــوا ل ـ ـل ـ ـشـ ــوارع تـ ـص ــدي ــا ل ــانـ ـق ــاب،
كــان الـســودانـيــون ،وأغلبهم فــي الـخــارج،
ي ـح ـسـمــون ّ
رده ـ ــم ع ـبــر م ــواق ــع ال ـتــواصــل
االجتماعي# :الردة_مستحيلة.
وذك ـ ــرت وزارة اإلع ـ ــام ال ـس ــودان ـي ــة على
صـفـحـتـهــا ب ـمــوقــع «ف ـي ـس ـبــوك» ،االث ـنــن،
أن ق ـ ـ ــوات ع ـس ـك ــري ــة م ـش ـت ــرك ــة اق ـت ـح ـمــت
م ـقــر اإلذاعـ ـ ــة وال ـت ـل ـفــزيــون ف ــي أم درم ــان
(العاصمة الـتــوأم للخرطوم) واحتجزت
ع ــ ً
ـددا م ــن ال ـعــام ـلــن ،فـيـمــا ب ـثــت إذاعـ ــات
والـقـنــاة اإلخـبــاريــة الحكومية فــي البالد
موسيقى وطنية تقليدية ومشاهد لنهر
النيل ،وفق «أسوشييتد بــرس» .وأعلنت
ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة ق ـط ــع اإلن ـ ـتـ ــرنـ ــت .وق ـ ـ ــال تـجـمــع
امل ـه ـن ـيــن الـ ـس ــودانـ ـي ــن ،وهـ ــو مـجـمــوعــة
تقود مطالب االنتقال إلــى الديمقراطية،
إن هـنــاك انـقـطــاعــا فــي إشـ ــارات اإلنـتــرنــت
والهاتف في جميع أنحاء البالد.
ف ــي س ـيــاق مـتـصــل ،قــالــت «ن ــت بـلــوكــس»
وهي جماعة تتعقب مشاكل واضطرابات
ً
كبيرا»
اإلنترنت ،إنها شهدت «اضطرابًا
في كل من اتصاالت اإلنترنت عبر الهاتف
الثابت والهاتف املحمول في جميع أنحاء
السودان مع عدد من مقدمي الخدمات في
وق ــت مـبـكــر اإلث ـن ــن .وأض ــاف ــت الـجـمــاعــة:
«املقاييس تؤكد تقارير املستخدمني التي
تظهر أن اضـطــرابــات الشبكة متسقة مع
وقف خدمة اإلنترنت ...من املرجح أن يحد
االضـطــراب مــن التدفق الحر للمعلومات
عـ ـب ــر اإلن ـ ـتـ ــرنـ ــت وال ـت ـغ ـط ـي ــة اإلخـ ـب ــاري ــة
للحوادث على األرض».
مقاطع فيديو وصور ملتظاهرين وحشود
باآلالف في مناطق مختلفة ،وسط إشعال
لإلطارات احتجاجًا ،انتشرت على مواقع
ال ـتــواصــل مــن داخ ــل م ــدن الـ ـس ــودان ،رغــم
وق ــف اإلن ـت ــرن ــت ،فـيـمــا ق ــام ال ـســودان ـيــون
في الخارج بــدور التوعية ونشر األخبار
ل ـل ـعــالــم ،مـسـتـخــدمــن بـشـكــل بـ ــارز الـلـغــة
ّ
اإلنكليزية كي تصل األخبار وتفاصيلها
حول ما يحصل في السودان بشكل أوسع.
وكـ ـ ـ ــان ه ـ ـنـ ــاك ت ـق ـس ـي ــم واضـ ـ ـ ــح ل ـل ـم ـه ــام،
فـ ّـق ــد نـ ـش ــر نـ ــاش ـ ـطـ ــون داخ ـ ـ ـ ــل الـ ـ ـس ـ ــودان
أن ـه ــم سـيـقــومــون بـمــا ً أمـكـنـهــم لـلـتـصـ ّـدي
لـهــذا االن ـقــاب حـمــايــة لـلـثــورة ،فيما أكــد
ّ
ن ــاشـ ـط ــون سـ ــودان ـ ـيـ ــون فـ ــي ال ـ ـخـ ــارج أن
ّ
ّ
تتضمن بشكل بــارز نقل
مهمتهم حاليًا
أصـ ــوات ال ـســودان ـيــن كـمــا نـشــر الــوســوم
والـ ـص ــور وال ـح ـم ــات اإلل ـك ـتــرونـ ّـيــة الـتــي
ت ـحــاول السلطة الـعـسـكـ ّ
ـريــة داخ ــل الـبــاد
حجبها .وكتب حسن إبراهيم« :الناس في
الـخــارج ...ال إحباط في الـشــارع ...الشارع
نار تشتعل .الناس يموتون .االنقالب لن
يتم».
وكــان دور وزارة اإلع ــام الـســودانـ ّـيــة عبر
«ف ـي ـس ـب ــوك» ب ـ ـ ــارزًا ل ـل ـغ ــاي ــة ،إذ اع ـت ـمــدت
على منشوراتها السريعة كل من وكاالت
ّ
والعاملية،
األنباء ووسائل اإلعالم العربية
وسط أنباء عن اقتحام عسكريني لوسائل
إعـ ــام واح ـت ـجــاز عــامـلــن فـيـهــا ،تـحــديـدًا
ف ــي م ــدي ـن ــة أم درم ـ ـ ــان (ث ــان ــي أك ـب ــر م ــدن
السودان).
وانتشرت وسوم عدة عبر مواقع التواصل
االجتماعي تعبيرًا عــن الــرفــض الشعبي
والـ ـث ــوري لــا ًن ـقــاب ف ــي الـ ـس ــودان وك ــان
بينها ،إضــافــة إلــى «#الردة_مستحيلة»،
«#ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــودان» ،و«#ال_لـ ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــاب_
العسكري» ،و«#العصيان_املدني_العام»،
و ،SudanCoup#و«#ال ـشــوارع_الت ـخــون»،
و«#الـ ـث ــورة_مـ ـسـ ـتـ ـم ــرة» .وك ـت ـب ــت إح ــدى
املـ ـ ـغ ـ ــردات« :خ ــدم ــة اإلنـ ـت ــرن ــت وال ـه ــات ــف
معطلة فــي  #ال ـســودان .الجيش يفصلنا

ً
تماما كما فعلوا أثناء الثورة.
عن العالم.
وم ـث ـل ـمــا ف ـع ـلــوا ف ــي ع ــام  .2016ي ــري ــدون
إسكات الشعب السوداني .وإذا لم نذهب
بهدوء ،فسوف يقضون علينا».
وكتب حساب «التغيير اآلن» في السودان:
«الـ ــى جـمــاهـيــر ال ـش ـعــب الـ ـس ــودان ــي :يتم
اآلن تـمـهـيــد ال ـط ــري ــق ل ـشــرع ـنــة االن ـق ــاب
العسكري الــدائــر بالبالد .نهيب بجموع
الـشـعــب ال ـســودانــي فــي الــداخــل وال ـخــارج
ّ
ـأن ّ
أي سـلـطــة يتم
وبــاملـجـتـمــع ال ــدول ــي بـ ـ

اقتحمت قوات
عسكرية مقار وسائل
إعالم وقطعت
اإلنترنت

تكوينها تحت مسميات مضللة كـ(اصالح
مسار الـثــورة) هي سلطة انقالبية وغير
شرعية# .الردة_مستحيلة #ال_لالنقالب_
ال ـ ـع ـ ـس ـ ـك ـ ــري» .وك ـ ـتـ ــب تـ ـجـ ـم ــع امل ـه ـن ـي ــن
السودانيني« :نناشد الجماهير للخروج
ل ـل ـشــوارع واحـتــالـهــا وإغـ ــاق كــل الـطــرق
بــاملـتــاريــس ،واإلض ـ ــراب ال ـعــام عــن العمل
وأي ت ـعــاون مــع االنـقــابـيــن والـعـصـيــان
املدني في مواجهتهم .لن يحكمنا العسكر
واملليشيات الثورة ثورة شعب ...السلطة

سودانيون خرجوا ضد االنقالب يوم أمس اإلثنين (فرانس برس)

اعتداء على الصحافيين

ّ
قـبــل االنـ ـق ــاب ،تـكــثـفــت االع ـ ـتـ ــداءات عـلــى الصحافيني
ال ـ ـسـ ــودان ـ ـيـ ــن .يـ ـ ــوم األحـ ـ ـ ــد امل ـ ــاض ـ ــي ،ذكـ ـ ـ ــرت شـبـكــة
الصحافيني السودانيني أنها رصــدت تزايد االعـتــداءات
على الصحافيني منذ بدء اعتصام القصر الجمهوري،
من بينها االعتداء على فريق قناة «بي بي سي» بالضرب
ومنعهم من أداء عملهم ،بجانب االعـتــداء على مراسل
وكالة «األنــاضــول» بهرام عبداملنعم وتهشيم سيارته،
بــاإلضــافــة إل ــى االع ـت ــداء عـلــى مــراســل ق ـنــاة «ال ـجــزيــرة
مباشر» محمد عمر وتهديده بالقتل .كما تم منع مصور
وكالة «فرانس بــرس» أشــرف شاذلي من التقاط صور
من باحة االعتصام ،عدا االعتداء على مراسل صحيفة
«الشرق األوسط» محمد أمني يس من قبل ضابط برتبة
لواء بالقوات املسلحة ،أثناء تغطيته ملوكب املحامني أمام
القصرالجمهوري ،قبل أي ــام ،واالع ـتــداء بالضرب على
الصحافي في «وكالة السودان لألنباء» ،األحمدي فرح.
وذكرت الشبكة أن «تلك التصرفات اإلجرامية والسلوك

البربري الذي تجاوز نهج النظام البائد من شأنه تعريض
حياة الصحافيني للخطر ،ومنعهم من القيام بواجباتهم
واملهام املوكلة إليهم» ،مضيفة أن «حماية الصحافيني
وصيانة حقوقهم وتمكينهم من أداء عملهم دون خوف
أو تهديد أو عــدوان ،صارت ضرورية أكثر من أي وقت
مضى» ،وطالبت الجهات ذات الصلة بالتعامل مع األمر
ً
بالحزم املطلوب منعًا ألي جريمة محتملة مستقبال.
من جهتها ،هددت اللجنة املشتركة لألجسام الصحافية
بمقاطعة كل األخبار والتغطيات الخاصة بالجهات التي
تقف وراء تلك األفعال وذلك السلوك ،سواء كانت جهات
ظاهرة أو مستترة .وأكدت اللجنة ،على صعيد مختلف،
قــرب اكتمال وحــدة األجـســام الصحافية بعد حالة من
التشظي أعقبت نجاح الثورة السودانية في العام ،2019
ً
ُ
مشيرة في بيان لها إلى أنه تجرى حاليًا عملية الحصر
املـبــدئــي الـتــي تمهد لفتح الـسـجــل الـصـحــافــي رسميًا،
تمهيدًا النعقاد الجمعية العمومية.

والـثــروة كلها للشعب .إعــام التجمع 25
أكتوبر  .»2021بينما كتب عثمان مكي:
«ه ــذه م ــرة أخ ــرى سـنـخــرج إل ــى ال ـشــوارع
شاهرين هتافنا ،ولسوف تلقانا الشوارع
بالبساالت املـضــادة للعساكر واملساخر
وال ـخ ـنــوع .هــا م ــرة أخ ــرى سنصعد فــوق
ه ــذا االخ ـت ـنــاق ال ــى ع ـنــاق الـبـنــدقـيــة #ال_
لــانـقــاب_الـعـسـكــري #الــردة_مـسـتـحـيـلــة
ّ
#انـ ـق ــاب_الـ ـب ــره ــان» .وأكـ ــد خ ــال ــد ط ــه أن
«إرادة الشعب هي الباقية ،وليست إرادة
ال ـع ـس ـكــر وم ـل ـي ـش ـيــات ـهــم .امل ــواج ـه ــة الـتــي
توجعهم هــي الـعـصـيــان املــدنــي الـشــامــل،
مهما لونوا من شعارات والتف حولهم من
انتهازيني وأذيــال نظام وإن كانوا وزراء
وحكام أقاليم# .ال_لالنقالب_العسكري».
وكتب خالد عثمان الفيل سلسلة خطوات
رأى أن ـ ــه ي ـج ــب ال ـع ـم ــل ع ـل ـي ـهــا مل ـســانــدة
اإلرادة الشعبية للمدنيني فــي ال ـســودان
ضــد االن ـق ــاب ،وك ــان مــن بينها «اإلع ــام
ال ـخ ــارج ــي م ـهــم ون ـق ــل صـ ــوت املــواط ـنــن
ل ـل ـعــالــم م ـه ــم ،ل ـكــن األه ـ ــم م ـنــه الـتـشـبـيــك
وبناء وسائل تواصل مشتركة بني لجان
املقاومة وبني املتظاهرين ،املوضوع هذا
أولوية قصوى ،ومــن املفترضالتفكير به
واالجتهاد في ايجاد خيارات بديلة مثل
االعتماد على قناة ســودان بكرة (ناطقة
باسم الثورة) ألخذ األخبار ،كما التطبيق
الهاتفي الــذي يرسل رســائــل بالبلوتوث
ف ــي ح ـ ــدود  300م ـت ــر ،وغـ ـي ــره .وإذا كــان
لديك وقــت وأنــت خــارج الـســودان ،اجتهد
فــي التفكير والـبـحــث عــن وســائــل تـقـ ّـوي
وتدعم التنظيم الداخلي للجان املقاومة
واملتظاهرين» .وقال آخر#« :ال_لالنقالب_
العسكري .عبدة الكراسي ال يرون في هذا
البلد الطيب ســوى كرسي سلطة وال في
هذا الشعب الطيب سوى دمى يحركونها
كما يفعلون في ما بينهم .مثلهم ال يعي
ال ـ ـ ــدرس :فــديـسـمـبــر ال ـت ــي أب ـه ــرت الـعــالــم
ش ــاه ــدةّ ،واآلن بــال ـف ـعــل ،يـحـفــر الـعـسـكــر
ّ
وك ــل مــن لــف لفيفهم ،قـبــورهــم بأيديهم.
#ال ــردة_مـ ـسـ ـتـ ـحـ ـيـ ـل ــة» .وأكـ ـ ـ ــدت أم ـ ــل أب ــو
عيسى#« :ال_لــانـقــاب_الـعـسـكــري إعــان
العصيان املدنى اآلن الثوار يترسون كل
ال ـش ــوارع وأمـ ــواج بـشــريــة تعتصم خلف
التروس لجان املقاومة واألحزاب الوطنية
تـقــود الـتـعـبـئــة ،م ـش ــاورات واس ـعــة وســط
لجان تسيير معظم النقابات إلعالن بيان
مـشـتــرك لــدعــم الـعـصـيــان امل ــدن ــى .الشعب
أقوى والردة مستحيلة والنصر أكيد».
ودع ـ ــت ح ـس ــاب ــات س ــودان ـي ــة إلـ ــى تغيير
ألوان الحسابات على «تويتر» إلى اللون
األزرق كي ينتبه العالم إلى ما يجري في
السودان .وكتب ود البيهّ :
«غير إلى أزرق
ك ــي ي ـعــرف ال ـعــالــم .ه ــذا أق ــل م ــا يـمـكــن أن
نفعله».
وكانت سلسلة االعتداءات قد وقعت على
الصحافيني في السودان ،خالل تغطيتهم
ألحــداث اعتصام محيط القصر الرئاسي
بـ ــال ـ ـخـ ــرطـ ــوم الـ ـ ـ ــذي ن ـظ ـم ـت ــه ت ـن ـظ ـي ـمــات
مدعومة من املكون العسكري في السلطة
االنـ ـتـ ـق ــالـ ـي ــة ،الـ ـت ــي ك ــان ــت ت ـط ــال ــب بـحــل
حكومة رئيس الــوزراء عبد الله حمدوك،
قبل اعتقاله ووضعه قيد اإلقامة الجبرية
اإلثنني .فقد تعرض مراسل قناة «الجزيرة
مباشر» في الخرطوم ،مروان نجم الدين،
العتداء أثناء تغطيته لتظاهرة ملعتصمي
ال ـق ـص ــر ال ــرئ ــاس ــي وإغ ــاقـ ـه ــم ل ـل ـطــرقــات
بـمـنـطـقــة وسـ ــط الـ ـخ ــرط ــوم ،األح ـ ـ ــد .كـمــا
هاجمت مجموعة من املعتصمني ،السبت،
مـقــر «وك ــال ــة الـ ـس ــودان لــأن ـبــاء» ومنعت
ب ــداي ــة ق ـي ــام م ــؤت ـم ــر ص ـح ــاف ــي لـتـحــالــف
قـ ــوى ال ـح ــري ــة وال ـت ـغ ـي ـيــر ال ـح ــاك ــم .كــذلــك
منعت مجموعة أخ ــرى العاملني ب ــوزارة
ال ـث ـقــافــة واإلع ـ ـ ــام بـ ـش ــارع ال ـجــام ـعــة من
دخــول مقر ال ــوزارة ،وحــاولــت اقتحامها.
وكان الصحافي أحمد حمدان قد تعرض
إلصــابــة بــالـغــة أث ـنــاء تغطيته ملــوكــب 21
أكتوبر/تشرين األول ،الخميس املاضي،
بواسطة عبوة غاز مسيل للدموع.
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منوعات فنون وكوكتيل
وثائقي

سعيد المزواري

ص ـ ـ ـ ّـور فـ ـ ــال ك ـي ـل ـمــر ( ،)1959فــي
ن ـح ــو  40ع ــام ــا ّ ،م ـئ ــات ال ـس ــاع ــات
ـات
م ــن ال ـف ـيــديــو ،وث ــق فـيـهــا لـحـظـ ٍ
ّ
مهمة فــي م ـســاره ،وأخ ــرى عــاديــة مــن حياته
اليومية .نبدأ في الوثائقي منذ طفولة كيلمر،
بعشقه لخشبة امل ـس ــرح ،ثــم الـشـبــاب،
مـ ــرورًا
ّ
الحتراف التمثيل ،إلى
طريقه
يشق
بدأ
حني
ّ
أول في هوليوود.
صف
نجمًا
تكريسه
مرحلة
ّ
إصابته بسرطان الحنجرة ،حفزت رغبته في
روايــة ّ
قصة حياته ،بتعليق مــن كتابته قــرأه
ابنه ،في الوثائقي «فال» ( )2021للثنائي ليو
سكوت وتينغ بو.
ّ
ركــزت ّ
مقدمة الفيلم على العالقة الخاصة
لفال بأخيه األكبر ،ويسلي ،في طفولتهما،
ٍّ
ـاو بإمكانات
وتــواطــؤهـمــا فــي إب ــداع فــن ه ـ
ٍّ
ْ
بسيطة ،لـكــن بشغف ع ــارم وتـمــتـ ٍـع .تلتقط
كاميرا الفيديو املنزلية تفاصيله في لقطات
ّ
م ــؤث ــرة ،تـعــود فــي مـنــاطــق ع ـ ّـدة مــن «ف ــال»،
فهم عالقة آل كيلمر
نظرًا إلى أهميتها في ّ
الوثيقة باإلبداع ،الذي يمثل بالنسبة إليهم

مهمة في حياة
في فيلم وثائقي صدر حديثًا ،يحمل عنوان «فال» نقف عند محطات
ّ
تصور لنا سيرة الفتة
الممثل األميركي ،فال كيلمر .محطات يمتزج فيها الطريف والمؤلم،
ّ

فال كيلمر

سيرة ممثل صعب المراس
الوسيلة الــوحـيــدة إلعـطــاء معنى للحياة.
وفاة ويسلي غرقًا في املسبح ،عن  15عامًا،
ول ــوم كيلمر األب نفسه على تقصيره في
ّ
بداء الصرع ،شكال نقطة
رعاية ابنه املصاب ّ
فارقة في َحياة فال ،غذت الجانب املظلم من
روح ــه ،ونـ َـحـ ْـت بحياته ،بشكل حــاســم ،إلى
مسارها التراجيدي.
ّ
عززا قوة تأثير الفيلم ّ
وتفرده كوثيقة
عامالن
غالية عن الحياة والسينما:
ً
أوال ،غـنــى املـ ــادة الفيلمية امللتقطة مــن فــال

ّ
وبتنوع
كيلمر ،الـتــي حبكت الـســرد بكثافةٍ ،
م ـ ـنـ ــاخـ ــات ،ح ـ ـضـ ــرت ب ـم ــوج ـب ـه ــا ال ـل ـح ـظ ــات
ّ
الـطــريـفــة ،كلقطة الـتـهــكــم عـلــى نـجــومـيــة تــوم
كـ ـ ــروز ،ال ـط ــاغ ـي ــة ف ــي ت ـص ــوي ــر «تـ ـ ــوب غ ــان»
( )1986لتوني سكوت ،الــذي له فضل إطالق
نجومية كيلمر ،وارتباطه الوثيق بشخصية
«آي ـس ـم ــان» ف ــي مـخـيــال الـجـمـهــور الـعــريــض؛
ولحظات الـحــزن على رحيل الشقيق األكبر،
َ
ومشاهد مثيرة ّ كـ«التزامنية السانكرونية»
ُ
ً
املــذهـلــة ،حــن تلقى كيلمر ات ـصــاال مــن وكيل
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دردشة

ال تخفي الفنانة األردنـيــة ،املقيمة في مصر،
م ــي س ـل ـيــم ،س ــروره ــا م ــن االن ـف ـت ــاح ال ـعــربــي
ال ــذي تعيشه ال ــدرام ــا األردن ـي ــة حــالـيــا .تقول
في حديث إلى «العربي الجديد» ،على هامش
تصوير مشاهدها في املسلسل الدرامي «على
ُبعد مسافة من الحب» ،إن وجودها في األردن
لتصوير عمل درامي ،من املقرر أن ُيعرض في
املــوســم الــرمـضــانــي املـقـبــل ،بمشاركة فنانني
عرب من األردن ومصر والسعودية والعراق،
يعني لها الكثير« :أشارك في الدراما األردنية
متأخرة ،لكن ما يهم أنني وصلت اآلن وسط
مرحلة االنفتاح الكبيرة التي تعيشها الدراما
األردنـيــة ،في الوقت الــذي أفتخر به بوصول
هــذه األعـمــال بشكل كبير للجمهور العربي،
فــي ظــل الـنـجــاحــات الـتــي تحققها وبزمالئي
الفنانني األردنيني الذين أثبتوا وجودهم في
الدراما العربية».
وتـ ـق ــدم م ــي ش ـخ ـص ـيــة نـ ـ ــورة ،ف ــي املـسـلـســل
ال ــذي يجمعها بــالـفـنــانــة املـصــريــة مـنــى عبد
الغني بــدور والــدتـهــا« :أرهقتني الشخصية
جدًا كونها شريرة ولها عمق وأبعاد نفسية
م ـخ ـت ـل ـفــة ،ت ـت ـع ــام ــل م ــع ش ـخ ـص ـي ــات عــرب ـيــة
متعددة في قصة اجتماعية كتبها سليمان
أبـ ـ ــو ش ـ ـ ـ ــارب ،وي ـخ ــرج ـه ــا حـ ـس ــام حـ ـج ــاوي.
وسيلحظ الجمهور التأثيرات الكثيرة التي
ت ـت ـعــرض ل ـهــا الـش ـخـص ـيــة ،ف ــي تـعــامـلـهــا مع
الـشـخـصـيــات الـعــربـيــة األخـ ــرى ،والح ـظــت أن
املنتج عصام حجاوي اختار أبطال األعمال
ً
بناء على قدراتهم األدائية».
ُ
تفضل مي تقديم أعمال تحسب لها ال عليها،
وف ـ ــق ت ـع ـب ـي ــره ــا« :بـ ـن ــاء ع ـل ــى ه ـ ــذا ال ـت ــوج ــه،

تناقضات أويس مخلالتي
نور عويتي

ُ
ص ــورة شــاهــدة قـبــر ،كـتــب عليها «صـخــر شيخ
الجبل» ،ظهرت في برومو «الهيبة :جبل» ،كانت
كفيلة بإنهاء مسيرة املمثل أويس مخلالتي في
املسلسل ،قبل انطالقة جزئه الخامس .بذلك ،تم
إنهاء وجــود الشخصية التي رسمت لها نهاية
إكلينيكة فــي نهاية الـجــزء األول ،عندما أصيب
«ص ـخ ـ ّـر» بـعـيــار ن ــاري أدى إل ــى ف ـقــدانــه بـصــره،
لكن صناع العمل ،حافظوا على وجوده ،وهيأوا
ك ــل الـ ـظ ــروف وف ـبــركــوهــا ،لـيـبـقــى بـ ــذات املــامــح
الهائجة التي تميز بها منذ البداية.
الرجولية
ّ
ادعى مخلالتي أنه فوجئ بموت شخصيته ،كما
فوجئ بذلك الجمهور عند عرض البرومو ،وأن
الجهة املنتجة ،وزم ــاءه بالعمل ،لم يتواصلوا
معه بشكل مسبق ليعلموه بخروجه رسميًا من
املـسـلـســل ،ال ــذي ك ــان لــه الـفـضــل األك ـبــر بشهرته
ً
محليًا وعــربـيــا؛ لـتـكــون ه ــذه االدع ـ ــاءات مــدخــا
أولـيــا لنقد أخــاقـيــات العمل الـفـنــي ،والـعــاقــات
ف ــي ه ـ ــذا الـ ــوسـ ــط ،ق ـب ــل ع ـ ــرض الـ ـج ــزء ال ـجــديــد
مــن «ال ـه ـي ـبــة» .حـيـنـهــا ،الق ــى تـعــاطـفــا كـبـيـرًا من
الجمهور الــذي لم يشكك بالقصة؛ لكن املفاجأة
كانت بتصريحات أويس مخلالتي بعدما بدأت
منصة «شاهد» بعرض الجزء الجديد من العمل،
حني غالى بانتقاد مسلسل «الهيبة»ّ ،
وعبر عن

ندمه على مشاركته فيه ،واصفًا إياه بأنه ّ
يروج
للعنف.
سواء اتفقنا مع هذه االنتقادات ،أم لم نفعل؛ فإنه
ال يمكن ،بأي حال من األحــوال ،أن نتقبلها منه،
فـهــو ك ــان ركـنــا مــن أرك ــان «الـهـيـبــة» طيلة أربـعــة
مواسم ،ولم يخرج بهذه التصريحات واآلراء إال
بعد إقصائه عــن العمل .لــذلــك ،يصعب التعامل
مــع انـتـقــادات أوي ــس مخلالتي على أنـهــا مجرد
رأي ،أو نقد فني ،وأن نأخذها على محمل الجد؛
فهي ال تبدو سوى ردة فعل طائشة على خالفاته
مع شركائه بصناعة العمل.
هــذا الـنــوع مــن التعامل ال ــذي يظهر بشكل حاد
عند أويس مخلالتي ،اعتدنا عليه لدى عدد من
املمثلني السوريني؛ فكثير منهم يواظبون على
انتقاد أعمالهم القديمة بعد أن تسقط ،وكأنهم
لــم يـكــونــوا ج ــزءًا منها؛ شهدنا ذلــك هــذه السنة
ً
مع مسلسل «الكندوش» الذي القى فشال ذريعًا،

بمج ّرد مغادرته
مسلسل «الهيبة» بدأ
مخلالتي بمهاجمته

بعدما حـ ّـمــل الجميع مسؤولية الفشل للكاتب
واملمثل حسام تحسني بيك ،وكأنهم لم يكونوا
جزءًا من صناعة العمل.
يتجلى هذا الشكل من التناقض أكثر مع مسلسل
«باب الحارة» ،الذي حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا
في األجزاء األولى منه ،قبل أن يتحول في األعوام
األخيرة ،إلى مثال على الرداءة الفنية في سورية.
فبعد أن سقط «باب الحارة» ،خرج عدد كبير من
صناعه بتصريحات متناقضة ،لنرى عددًا كبيرًا
من املمثلني املشاركني باملسلسل ينتقدونه بشكل
غريب ،وكأنهم لم يكونوا يومًا جزءًا منه ،وحتى
امل ـخ ــرج ب ـســام امل ــا وش ــرك ــة اإلنـ ـت ــاج «ق ـب ـنــض»،
بدأوا في األعوام األخيرة بإنتاج مسلسالت بيئة
شامية ،روجــوا لها باعتبارها مسلسالت تعيد
للبيئة الشامية ألقها الذي أضاعه «باب الحارة»!
جــديــر بــالــذكــر أن أويـ ــس مـخـلــاتــي ك ــان واحـ ـدًا
مــن املـمـثـلــن الــذيــن رك ـبــوا املــوجــة وانـتـقــد «بــاب
الـ ـح ــارة» ف ــي أح ــد ل ـقــاءاتــه الـتـلـفــزيــونـيــة أيـضــا،
ليظهر بصورة املمثل املثقف الذي ينتقي أعماله
الفنية بـعـنــايــة؛ لـكــن مــا ح ــدث مـعــه فــي مسلسل
«الـهـيـبــة» يـبــن بشكل جـلــي أن ــه لــم يـكــن ليتردد
باملشاركة في «باب الحارة» ،أو أي عمل آخر لو
أتيحت لــه الفرصة .فــإذا كــان «الهيبة» مسلسال
رديئا برأيه وشــارك بأربعة أجــزاء منه ،فعن أي
مبادئ يتحدث؟

قطاع الموسيقى ...خطوات خجولة نحو مراعاة البيئة
شــاركــت فــي فيلم « 200جنيه» ال ــذي يعرض
حــالـيــا فــي دور الـسـيـنـمــا .الـقـصــة هــي البطل
وه ـ ــي مـ ـح ــرك األح ـ ـ ـ ـ ــداث؛ ف ــأعـ ـم ــال ال ـب ـطــولــة
الجماعية هــي مــن تنتصر للفن والجمهور،
وهــذا الفيلم يضم قصصًا وحكايات كثيرة،
ّ
أقدم فيه دور إخالص إلى جانب فنانني مثل
أحمد السقا ،وإسـعــاد يــونــس ،وليلى علوي،
وأحـ ـم ــد رزق وآخ ـ ــري ـ ــن» .وال تـسـتـعـجــل مــي
دور البطولة األول ــى ،بل تشير إلــى وجودها
كبطلة فــي كــل املسلسالت التي شــاركــت بها،
لكنها تستدرك« :كل شيء في وقته أفضل ،من
ً
ينظر إلى أرشيفي ،سيجد أنني قدمت أعماال
كثيرة كبطلة أول ــى أو ثــانـيــة ،مــا يهمني في
الشخصية التي أجسدها ،أن تكون محورية
فــي األح ـ ــداث ،فـقــد أق ــدم دورا كـضـيـفــة شــرف
ويؤثر بالجمهور ،فيما قد يذهب دور بطولة
إلــى الـنـسـيــان ،لــذلــك ال أقـبــل إال بالعمل الــذي
يقدمني بشكل جيد للجمهور».
وتسترجع مي بعض أدوارهــا الدرامية خالل
العام الحالي« :كنت ضيفة شــرف مع الفنان
مصطفى قمر فــي مسلسل ف ــارس بــا جــواد،
ك ـمــا قــدمــت ب ـطــولــة ثــان ـيــة م ــع ال ـف ـنــانــة غ ــادة
عـبــد الـ ــرازق فــي مسلسل لـحــم غ ــزال ،وقــدمــت
دور بـطــولــة أول ــى فــي مسلسل ضــربــة معلم،
مــع الفنان محمد رجــب .مــا كــان يهمني عند

ترى أنّ من المهم أن
ّ
بغض
يكون الدور مؤثرًا
النظر عن حجمه
أغان منفردة (عمّ ار عبد ربه /فرانس برس)
قد تعود للغناء من خالل
ٍ
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الذين ركبوا
موجة انتقادات
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(فيسبوك)

قضية

مي سليم :ما زال الجمهور يتذكرني
عمان ـ محمود الخطيب
ّ

ّ
س فــي عنقه .ثــم املــزاوجــة ،تدريجيًا ،بني
تنف ٍ
الحاضر واملاضي البعيد ،من طفولة فال إلى
ً
بروز نجمه ،وصوال إلى املرحلة السابقة على
ّ
املرض بقليل ،التي تركز بمنتهى الحساسية
على انغماس املمثل في أداء شخصية مارك
ت ــوي ــن ع ـلــى املـ ـس ــرح ،ف ــي ع ـ ــروض «وان مــان
ً
شو» القت إقباال واستحسانًا ،سببهما ربما
التقاطعات الجوهرية بني كيلمر وشخصية
بنظرة
الكاتب األميركي ،التي تمزج السخرية
ّ
ن ــاف ــذة لـتــراجـيــديــا ال ـح ـيــاة وم ـعــانــي الـتـمــثــل
ّ
اإلبداعي ،خصوصًا أن نبرة الحكمة الساخرة،
ال ـتــي تحملها املـقـتـطـفــات امل ـخ ـتــارة م ــن أدب
ّ
تتضمن إحالة رائعة على خريف عمر
توين،
ونظرته الشفقية على ما مضى
نفسه،
كيلمر
ً
مــن حـيــاتــه ،جــاعـلــة مــن ه ــذا الـعـمــل نــوعــا من
الوصية الخاتمة لحيا ٍة حافلة.
ّ
حـ ــقـ ــق «ف ـ ـ ـ ـ ــال» ت ـ ـمـ ــازجـ ــا رائ ـ ـع ـ ــا ب ـ ــن ن ـط ــاق
ال ـح ـم ـي ـمــي /ال ـعــا ّئ ـلــي وال ـع ـم ـلــي /اإلع ــام ــي،
وال ـتــداخــات املـعــقــدة بينها فــي حـيــاة نجوم
التمثيل ،كاملشاهد الشجية التي توضح كيف
ّأدى االن ــدم ــاج الـفــائــق لكيلمر فــي دور جيم
م ــوري ـس ــون ،ف ــي «ذا دورز» ( )1991ألولـيـفــر
سـ ـت ــون ،إلـ ــى ت ــأج ـي ــج ال ـت ـب ــاع ــد م ــع زوجـ ـت ــه،
م ــا أف ـض ــى إلـ ــى ان ـف ـصــال ـه ـمــا .ان ـف ـص ــال ب ــرع
املخرجان في إقامة جسور بينه وبــن طالق
وال ــدي كـيـلـمــر ،ال ــذي ّســاهــم بقسط كبير في
تشكيل شخصيته الهشة وقتامة اختياراته.
رغ ــم ذل ــك ،حـمــل الـفـيـلــم ملـســة ت ـفــاؤل ،بــإبــرازه
عــاقــة الـحــب بــن كيلمر وول ــدي ــه ،مرسيدس
وجاك ،الذي اختار التمثيل بدوره.
قــرأ ج ــاك ،بصوته ال ـنـ ّ
ـدي ،تعليق الفيلم ،في
تباين الفت مع صوت األب ،الغليظ واملحشرج
بتأثير املرض الخبيث ،ما أضفى نسقًا حلقيًا
ً
فــاضــا ،فـحــواه تمرير شاهد اإلب ــداع ،واالبــن
الذي ُيكمل صنيع األب.
ً
ّ
يشكل «فال» شهادة ّثمينة عن عالم السينما،
من منظور ممثل صــف أول ،حصره التناول
اإلعالمي السطحي في خانة الشاب الوسيم،
مفتول العضالت ،بينما تنطوي حياته على
ـان،
جــانــب م ــأس ــاوي ،ق ــوا ًم ــه تـضـحـيــات وت ـف ـ ٍ
ي ـبــرز (ال ـت ـفــانــي) م ـثــا ف ــي م ـشــاهــد الـتـمــريــن
املـهــووس على دور هاملت إلــى حـ ّـد الغثيان،
ّ
ونجاحات تحجب خيبات أمــل ،لعل أكبرها
تـجــربــة تــأديــة دور «بــاتـمــان» الـتــي لــم تحمل
ّ
أي تـحـ ٍّـد فني بسبب نمطية ال ــدور ،وتعقيد
ال ـحــركــة ،والـتـعـبـيــر مــن داخ ـ ّـل ال ــزي الـجـلــدي
ً
األسود الثقيل ،لبطل ميزته أنه ّ
يؤدي أعماال
ً
ٍّ
ـدرات خــارقــة.
خ ــارق ــة ،مــن دون تــوفــره عـلــى قـ ـ ٍ
رفض كيلمر تجديد العقد لتأدية بروس واين
ّ
ّ
هوليوود أبدًا ْله .لكن
مجددًا ،وهذا لم تغفره
ٌ
تجربة فيلمه املــوالـ َـي موفقة للغاية ،إذ برع
دور كريس ش ْهرليس ،ذي الشخصية
في أداء ّ
غير املتوقعة واملهزوزة ،وعالقته االلتحامية
ّ
مع رفيقته ،في «ح ــرارة» ( )1995ملايكل مــان.
ً
التراجيديا ليست بعيدة ،مرة أخرى.
من أكثر مقاطع الفيلم إثارة لالهتمام ،رواية
كـيـلـمــر ،بــال ـصــوت وص ــور الـفـيــديــو ،لتجربة
ت ـصــويــر «ج ــزي ــرة ال ــدك ـت ــور َمـ ـ ــورو» ()1996
ً
فرانكنهايمر ،الـتــي َعــقــد عليها آمــاال
لـجــون ّ
ك ـب ـيــرة ،ألن ـه ــا سـتـجـمـعــه ب ـم ــارل ــون ب ــران ــدو،
مـثـلــه األعـ ـل ــى ،وأحـ ــد ال ــذي ــن زرع ـ ــوا ف ـيــه حـ ّـب
ّ
التشخيص .لـكــن مشاكل اإلن ـتــاج ،وخــافــات
فرانكنهايمر (هناك لقطة صوتية
كيلمر مع
ّ
ـوار ُمتشنج بينهما) ،عصفت بكل
ـ
الفـتــة ل ـح ٍ
ـورة التي
ـ
ص
ـ
ل
ا
ـن
ـ
ي
ـو
ـ
ك
ـ
ت
ـي
ـ
ف
ـم
ـ
ه
ـا
ـ
س
آم ــال ــه .ه ــذا
ّ
أضحت سائدة حوله في هوليوود ،بأنه ممثل
صعب ،يهوى خلق املشاكل في التصوير.
سوء فهم وأحكام مسبقة ُ
وصور سطحية،
ٍّ
ّ
بددها «فــال» تباعًا ،في تجل رائــع للمهمة
األسـ ـمـ ــى ل ـل ـس ـي ـن ـمــا ،امل ـت ـم ـث ـلــة فـ ــي ال ـن ـفــاذ
إل ــى عـمــق األشـ ـي ــاء ،الس ـت ـخــراج جــوهــرهــا،
والتسامي بحقيقتها.
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اختيار هذه األعمال ،مدى تنوعها وحضور
الشخصيات الـتــي أقدمها فــي القصة ،وأجــد
أن الجمهور عــادة ما تستهويه الشخصيات
الرومانسية وأدوار ابن البلد».
تجد مي سليم نفسها محظوظة أنها شاركت
كبار نجوم الدراما أعمالهم ،مثل عــادل إمام،
ومحمود عبد العزيز ،ونور الشريف وحسني
ف ـه ـم ــي ،م ـش ـي ــرة إلـ ــى أن ال ـش ـخ ـص ـيــات ال ـتــي
قــدمـتـهــا مـعـهــم ك ــان ــت م ــن أص ـع ــب تـجــاربـهــا
الـ ـفـ ـنـ ـي ــة ،م ــوضـ ـح ــة« :أم ـ ـ ـ ــام كـ ــل فـ ـن ــان كـبـيــر
وصــاحــب تـجــربــة ،عـلــى الـفـنــان أن يمثل بكل
إمكاناته وحواسه ليستفيد من حضوره أمام
قــامــات فنية كبيرة .مــا زلــت أذكــر دور مدمنة
املخدرات الذي قدمته أمام الفنان محمود عبد
العزيز في مسلسل جبل الحالل ،ودور الفتاة
الـتــي يلبسها جــن أم ــام الـفـنــان نــور الشريف
في مسلسل خلف الله ،فهذه التجارب هي ما
ّ
يصقل الفنان بالخبرة ،خصوصًا أن هذين
الدورين كانا من أصعب ما قدمت».
وعن سبب توقفها عن الغناء ،تشير سليم إلى
أن الدراما سرقتها من مهنتها األصلية« :ما
زال الجمهور يتذكرني بأغنياتي التي نجحت
معه ،وبصراحة أتــوق للغناء مجددًا ،ويمكن
أن يحدث ذلك بعد انتهائي من تجهيز أعمال
درامــا رمضان ،إذ ينتظرني تصوير مسلسل
أمـ ـ ــام ال ـف ـن ــان م ـح ـم ــود ح ـم ـي ــدة ،وق ـ ــد أط ــرح
أغـنـيــة فــرديــة كــل ف ـتــرة» .تتمنى مــي أن تجد
هــي وشقيقتاها ،ميس سليم ودان ــا حمدان،
ف ـك ــرة م ـمــاث ـلــة ل ـبــرنــامــج «س ـي ـس ـتــرز س ــوب»
التلفزيوني« :فــاق نجاح البرنامج توقعاتنا
عندما عرض ،ولذلك إذا كنا سنجتمع مجددًا
يجب أن نقدم ما هو أكثر تطورًا واحترافية،
وعلينا أال نكرر أنفسنا».

يدعو عدد من الفنانين
والعاملين في القطاع
الموسيقي ،إلى مراعاة
الظروف البيئية التي
يمر بها العالم ،واتخاذ
إجراءات مناسبة لذلك
ً
ال ي ــزال الـطــريــق ط ــوي ــا ،غـيــر أن األص ــوات
ت ــرت ـف ــع فـ ــي الـ ـقـ ـط ــاع امل ــوس ـي ـق ــي ل ــإع ــراب
ع ــن ش ــواغ ــل ب ـي ـئ ـيــة ،م ــع ت ـكــاثــر املـ ـب ــادرات
ال ـت ــوع ــوي ــة م ــن ج ــان ــب نـ ـج ــوم ،م ـث ــل بـيـلــي
ّ
أيليش ،إلــى اتـخــاذ تدابير بسيطة مراعية
للبيئة كـتـفــادي وض ــع ملصقات ال حاجة
إليها على أقراص الفينيل.
وكـثـيــرة هــي الـهـيـئــات الـعــامـلــة فــي القطاع
ال ـت ــي ب ــات ــت تـعـنــى ب ـم ــراع ــاة ال ـب ـي ـئــة ،أك ــان
ذل ــك عـلــى الـصـعـيــد املـحـلــي أم ال ـعــاملــي ،في
ح ــن ل ــم يـكــن األم ــر ب ـهــذه األه ـم ـيــة قـبــل 10
سنوات ،بحسب ما قالت كليمانس مونييه
م ــن ال ـف ــرع ال ـفــرن ـســي ل ــ«م ـيــوزيــك ديـكـلـيــرز
إيمرجنسي» (أم دي إي) التي ّ
تحدثت خالل
ّ
التحول البيئي في مهرجان «سوق
منتدى
املوسيقى الحالية» (ماما) في باريس.
وتجمع «أم دي إي» التي أبصرت النور في
بريطانيا سنة  2019تحت رايتها عددًا من
ال ـف ـنــانــن واالخ ـت ـصــاص ـيــن وامل ـج ـمــوعــات
املوسيقية الــذيــن ّ
رص ــوا الـصـفــوف إلعــان
حالة طوارئ بيئية وإيكولوجية.
وس ــرع ــان م ــا ذاع صـيـتـهــا ف ــي اإلع ـ ــام مع

أعضاء مشهورين في صفوفها مثل بيلي
أيـلـيــش و«مــاس ـيــف أت ـ ــاك» .وع ـلــى موقعها
ً
اإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرونـ ــي صـ ـ ـ ــورة م ـ ـثـ ــا ل ـل ـمــوس ـي ـقــي
البريطاني براين إنــو يرتدي قميصًا كتب
عليه «ال موسيقى على كوكب ميت» («نو
ميوزيك أون إيه ديد بالنيت»).
ـ«االس ـت ـف ــادة م ــن صــوت
وتـقـضــي ال ـف ـكــرة ب ـ ّ
الفنانني الذي قد يؤثر أكثر على الجمهور
م ــن ت ـقــريــر لـهـيـئــة األمـ ــم امل ـت ـحــدة لـلـمـنــاخ،
فجمهورنا هــو أيـنـمــا ك ــان وم ــن ال ـنــادر أال
يستمع أشخاص إلى املوسيقى» ،على ّ
حد
قول كليمانس مونييه.
ّ
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ــدت األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة أن هـ ـيـ ـئ ــات مـ ـث ــل «أم
دي إي» ت ـس ـعــى إل ـ ــى «ت ــوع ـي ــة ال ـج ـم ـهــور
واالخـتـصــاصـيــن» عـلــى ح ـ ّـد سـ ــواء ،بشأن
«مسائل مثل النقل».
وســائــل النقل هــي «أول مصدر النبعاثات
ّ
الحية»،
غازات الدفيئة في مجال العروض
بـحـســب م ــا ق ــال ــت خ ــال م ـهــرجــان «م ــام ــا»
سولفيغ باربييه التي ساهمت في تأسيس
جمعية «أرف ـي ـفــا» (الـفـنــون الـحـ ّـيــة ،الفنون
املستدامة) سنة  .2020وفي نظرها ،تقضي
امل ـس ــأل ــة بــالـنـسـبــة إلـ ــى االخ ـت ـصــاص ـيــن بـ
«ترشيد االستخدام لتفادي إقامة جوالت
بكثرة فــي الــواليــات املتحدة وفــي الصني».
تعهدت منذ
وكــانــت فــرقــة «كــولــدبــاي» قــد
ّ
ف ـت ــرة الـ ـح ــرص ع ـل ــى الـ ـح ـ ّـد م ــن تـنــقــاتـهــا
بالطائرة .وال ّ
بد من إيجاد بدائل للمركبات
الفردية بالنسبة إلى الجمهور.
وت ــدرك بــاربـيـيــه أن أحـ ـدًا قــد «ال يــرغــب في
استخدام دراجة هوائية لحضور حفل ،فال
بـ ّـد من أن نعرض عليهم حافالت جماعية
ت ـ ـقـ ـ ّـدم لـ ـه ــم ف ـي ـه ــا بـ ـع ــض مـ ــن ال ـف ـع ــال ـي ــات

بيلي أيليش تقترح تفادي وضع ملصقات ال حاجة إليها على أقراص الفينيل (فرانس برس)

الـتـمـهـيــديــة» .وال ب ـ ّـد ل ـهــذه االتـ ـح ــادات من
أن ت ـت ـشــارك «امل ـ ـ ــوارد وامل ـ ـعـ ــارف» ،بحسب
مونييه .وهو أيضًا رأي باربييه التي قالت
ّ
نصور في املواقع عينها ،ينبغي إذن
«نحن
إيجاد فنادق ال تستهلك الكثير من الغسيل
(وم ــن ث ـ ّـم امل ـيــاه ومـنـتـجــات الـتـنـظـيــف) ،وال

تضيء األنوار أكثر من الالزم وال تفرط في
استخدام البالستيك ،وسواها من التدابير»
املراعية للبيئة.
ّ
واستعرضت لوسي بوشيه-داهان املكلفة
بــالـتـســويــق الـثـقــافــي والـتـنـمـيــة املـسـتــدامــة
ّ
في القطاع الخطوات التي يمكن لكل جهة

ّ
ات ـخــاذهــا بـحـســب مـسـتــواهــا .وه ــي قـ ّـدمــت
مثل الفنانة الفرنسية» إيميلي لوازو التي
ّ
تجنبت اسـتـخــدام املـلـصـقــات عـلــى أق ــراص
ً
الفينيل الـتــي ال ج ــدوى منها أص ــا .وهــو
مثل مالئم».
(فرانس برس)
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االسم وبقي «المنجد»
جان باتيست بيلو نُسي
ُ

إضاءة
إن كان األب اليسوعي
جان  -باتيست بيلو (- 1822
 )1904قد اكتشف العالم
ّ
ظل
العربي ولغته في
االحتالل الفرنسي للجزائر،
تحول
فإنّه سرعان ما
ّ
إلى واحد من مراجع
الضاد في زمانه .مسير ٌة
ّ
طويلة في نشر الفصحى
ما تزال بحاجة إلى الدرس
والمراجعة
نجم الدين خلف اهلل

ّ
ح ـ ـ ــل األب ال ـ ـي ـ ـسـ ــوعـ ـ ّـي ،ج ـ ـ ــان -
بــاتـيـســت بـيـلــو (،)1904 - 1822
بالجزائر ً
قادما إليها من فرنسا
حــوالـ ْـي سنة ْ ،1844
الحقبة األولــى
أي فــي ِ
ّ
الفرنسي لهذا البلد .واشتغل
من االحتالل
هناك ،ضمن ّ
ّ
العسكري الـ ًـذي رافق
السياق
ّ
ْ
ّ
االستعماري ،أسـتــاذا للنحو
بسط النفوذ
دار لأليتام ببلدة بن أكنون،
الفرنسي في ٍ
قـ ـ ـ َ
ـرب الـ ـج ــزائ ــر ال ـع ــاص ـم ــة ،ث ــم ف ــي مــديـنــة
ّ
الـقـسـطـنـطـيـنـيــة .وفـ ــي ت ّـلــك األث ـ ـنـ ــاء ،تـعــلــم
ّ
ّ
العربية .وملا عاد إلى باريس
مبادئ اللغة
َ
واص ـ ــل دراسـ ــتـ ــه ل ـه ــا ،ف ــي «م ـع ـهــد ال ـل ـغــات
ّ
ّ
ّ
الشرقية» حتى تمكن مــن ناصيتها وألــف
َ
ـاب لــه بـعـنــوان« :م ـب ــادئ فــي النحو
أول ك ـتـ ٍ
ً
نسجا على منوال أستاذه
العربي» (،)1849
 )1838الذي
سيلفستر َ دو ساسي (- 1758
َ
كان صديق رافع الطهطاوي وأستاذه.
وبعد ذلكّ ،
ّ
ليستقر في
توجه بيلو إلى لبنان
َ
ّ
تولى إدارة «املطبعة
بيروت ( )1867حيث ّ
ال ـكــاثــول ـي ـكـ ّـيــة» ال ـتــي س ــخ ــرت إمـكــانـيــاتـهــا
لنشر أعـ َمــالــه الـلـغــويــة ،إل ــى جــانــب إص ــدار
ّ
مجلة «املـشــرق» التي كــان ّأس َسها وأدارهــا
ً
األب لويس شيخو ( ،)1927 - 1859فضل

أحكام جاهزة

صوت جديد
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لكي نفهم مساهمة جــان باتيست
بيلو (الــصــورة) في الثقافة العربية
علينا أن نترك جانبًا ما يــروج عن ربط
المنجزات المعجمية باالنتماءات
الدينية ،كالقول بأن قداسة العربية
لدى المسلمين قد أعاقت الجهود
البحثية في اللغة ،ومنها الصناعة
المعجمية .تمنع مثل هذه األحكام
الجاهزة من فهم إشكاليات كثيرة
في تاريخ اللغة العربية ،والتي ال يمكن
تطوراتها عن التراث الديني
فصل
ّ
بصيغتيه اإلسالمية والمسيحية.

ٌ
خطوات سريعة نحو تأصيل الهمجيّة

ماذا عن القرن الواحد والعشرين؟
ّ
قر ٌ
مرشح ليكون ساحة
ن
صراع بين مفاهيم
الحرّية والتكافل
اإلنساني ،وبين تيّارات
القومية المتشنّجة
والثقافة المنحازة
والتفوق الحضاري
ّ

فواز حداد
ّ

في مدينة خيوة ،سابقًا خوارزم ،بأوزبكستان ()Getty

ّ
(الـ ـف ــونـ ـيـ ـتـ ـيـ ـك ــي) ومـ ـعـ ـن ــاه ــا ب ــال ــلـ ـغـ ـت ــن...
وي ـض ـيــف بـيـلــو ّأن ك ـتــابــه ي ـت ـ ّ
ـوج ــه ،بنفس
الدرجة ،إلى الطلبة َ
ّ
العرب الذين «يتشوقون
إلى معرفة املقابالت الفرنسية» .وقد التزم
ّ
فيه َ
ّ
العربية العديدة لكل
بوضع املرادفات
ّ
ُ
كلمة فرنسية واح ــدة ،حــتــى يطلع الـقــارئ
ع ـلــى الـ ـت ــراث امل ـع ـج ـمـ ّـي الـ ـث ـ ّ
ـري ويـكـتـشــف
الفوارق بني تلك املترادفات.
ّ
هذا وقد ركز بيلو على تسجيل املصطلحات
ذات الطابع اإلداري والقانوني التي بدأت
تشيع فــي الـعــواصــم العربية بعد تحديث
ّ
اإلدارات ف ــي ظ ــل الـسـلـطــات االسـتـعـمــاريــة
التي فرضت نماذجها في اإلدارة والقانون
واالق ـت ـصــاد الــرأسـمــالــي .كـمــا ّ
دون املعاني
ّ
والعبارات الجاهزة والتداوالت االعتيادية،
إل ــى جــانــب أس ـمــاء األع ــام مـ ّـمــن نـبـغــوا في
التاريخ العربي ،ليكون معجمه أقــرب إلى
َمــوســوعــة ُمـيـ ّـســرة تـمـ ّـد الباحثني بــأهـ ّـم ما
يحتاجونه من معارف معجمية معاصرة.
وقد أضيف له ُملحق به العديد من املفردات
التي سقطت أثناء التحرير ّ
األول.
ّ
وظـ ـ ـ ــل ه ـ ــذا الـ ـكـ ـتـ ــاب ف ـ ــي ق ــائـ ـم ــة األع ـ ـمـ ــال

أثّرت أعماله على
أجيال متعاقبة من
متعلّمي العربية
امحى اسم معجمه
ّ
وراء «المنجد» الذي لم
يكن إلّا طبعة منه

امل ـع ـج ـمـ ّـيــة امل ــزدوج ــة طـيـلــة م ــا ي ــرب ــو على
ال ـ ّـسـ ّـتــن ع ـ ً
ـام ــا ُدون م ـن ــازع .وب ـعــد ذلـ ــك ،ال
ّ
أح ـ ـ َـد ي ـ ــدري ّأي ـ ــة ل ـع ـن ــةٍ ح ــل ــت ب ـه ــذا الـعـمــل
الـ ــدق ـ ـيـ ــق ،حـ ـي ــث ّامـ ـح ــى مـ ـن ــه اسـ ـ ـ ـ ُـم ج ـ ــان ـ
بــاتـيـســت بـيـلــو ن ـهــائـ ًّـيــا ،م ــع أن ــه ك ــان أكـثــر
ً
ً
وشيوعا .وهذه
اشتهارا
املعاجم املزدوجة
الـقـ ّـصــة مــن الـغــرابــة والـ َـعـجــب بحيث ال بــدّ

ّ
ّ
تسجل للتاريخ ،ذلــك أن األب رافــائـيــل
َوأن
ن ـخ ـل ــة ال ـي ـس ــوع ــي «اسـ ـت ــول ــى» عـ ـل ــى ه ــذا
املعجم سنة  1952وأصدر منه ما ّادعى َ أنه
ّ
«طبعة جديدة ُمـعـ ّـدلــة كــلـ ًـيــا» ،بـعــد أن غـ ّـيـ َـر
ّ
اسـ َـمــه وخــطــة تــرتـيــب امل ـف ــردات فـيــه فصار
يحمل عنوان« :املنجد» ،وهو السائد اليوم
بني الناس في طبعاته العديدة .فهل هذا من
قبيل الـ ّـســرقــة األدبـيــة التي صمتت عليها
ّ
َّ
واحد
الناس؟ أم أن إعادة الطبع في مجلد
ٍ
تـشـفــع لـنـسـبـتــه إل ـيــه بـعــد أن قـ ـ َ
ـام بتعديل
ّ
مواده وترتيبها وإضافة أخرى لها؟
ّ
ّ
ف ـ ـ ـ ـ ــي كـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاالت ،يـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــوج ـ ـ ـ ــه ه ـ ـ ــذا
املعجم إلى املستشير املـتـعـ ّـجــل ال ــذي يـ ّ
ـود
معرفة املقابل العربي للفظ الفرنسي دون
أن يتيه في التعريفات والتعليقات النحو
َ
ّ
والصرفية ،كتلك التي كــان تـغــرق فيها
ّية
ّ
املعاجم املطولة ،فهو أقرب إلى االستخدام
ّ
املـ ــدرسـ ـ ّـي بـشـكـلــه وغ ــاي ــات ــه .وي ـت ـن ــزل هــذا
العمل ضمن املجهودات التي قام بها اآلباء
امل ـس ـي ـحـ ّـيــون ف ــي خ ــدم ــة الـ ـ ُت ــراث املـعـجـمــي
ً
العربي ًوتطوير العربية املـعــاصــرة شكل
ومضمونا ،ومن أشهر اآلباء الذين اشتغلوا

فــي ه ــذا امل ـض ـمــار :فيليب ك ــوش ،وج ــوزف
غابريل هافا ،وقد ّ
خصص لهما املستعرب
ّ
ً
ّ
ً
هنري فاليش مقال قيما بمجلة «أرابيكا»
(.)1963
ّ ّ
إل أن ه ــذه األع ـمــال تـطــرح قـضـ ّـيــة العالقة
ّ
ّ
ّ
الحساسة بني الخلفية الدينية واالختيارات
املعجمية ومحتوى َالتعريف وكيفية إثبات
ال ـش ــواه ــد وآلـ ـي ــات ض ـب ــط امل ـع ـنــى وإث ـب ــات
حـ ـج ـ ّـيـ ـت ــه .حـ ـي ــث تـ ــازمـ ــت خـ ــدمـ ــة الـ ـض ــاد
ومفرداتها ،لــدى هــؤالء اآلبــاء اليسوعيني،
مع ترجمات الكتاب املقدس والعهد القديم،
ّ
ف ـ ــرك ـ ــزوا ع ـل ــى الـ ـع ــدي ــد م ــن املـ ـ ـف ـ ــردات ذات
الصلة الوثيقة بالفضاء املسيحي ودوائره
االصطالحية واملفهومية مثل« :البشارة»،
«كـ ـ ـ ـ ـ ــرازة»« ،أس ـ ـق ـ ــف»« ،أق ـ ـ ـنـ ـ ــوم» ،وغ ـي ــره ــا
ُ
ّ
حيل على مرجعية واضحة
عشرات مما ال ي ُ
لدى ُمستشيري املعجم من غير املسيحيني.
(كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس)
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

من المبكر الحديث عن مالمح واضحة لجيلنا

حنين الصايغ

تقف هذه الزاوية من
خالل أسئلة سريعة مع
صوت جديد في الكتابة
العربية ،في محاولة لتبيّن
مالمح وانشغاالت الجيل
العربي الجديد من الكتّاب
بيروت ـ العربي الجديد

■ كيف تفهمني الكتابة الجديدة؟
ّ
كل كتابة هي تعبير عن روح عصرها وتكملة
ألسلوب الحياة الذي يعيشه الكاتب .الكتابة
ال ـجــديــدة خــرجــت بـشـكــل كـبـيــر م ــن الـقـضــايــا
الجماعية الكبرى وأصبحت معنية بتجارب
ف ــردي ــة ت ـعـ ّـبــر ع ــن ال ـحــالــة ال ـخ ـ ّ
ـاص ــة ل ــوج ــدان
الكاتب وهمومه ومشاغله.

حنين الصايغ (العربي الجديد)

إطاللة

في علمنة المعاجم العربية
ّ
َ
ع ــن م ـجــلــة «ال ـب ـش ـي ــر» ال ـت ــي ك ــان ــت ت ـصــدر
ّ َّ
ّ
ًّ
مسيحية
أسبوعيا والتي تعد أول جريدة ُ
بلغة الضاد .كما شارك في صياغة نسخة
جـ ــديـ ــدة مـ ــن اإلنـ ـجـ ـي ــل ب ــال ـل ـس ــان ال ـع ــرب ـ ّـي
(.)1875
وكـ ـ ــان ألع ـم ــال ــه صـ ـ ـ ً
ـدى ك ـب ـي ـ ٌـر لـ ــدى أج ـي ــال
ّ
متعاقبة من متعلمي العربية آن ــذاك ،ومن
ّ
«منهج للمحاورة الشفوية»
هــذه األعـمـ ُـالُ :
( ،)1871و«نخب امللح» الذي أصدره مع األب
ّ
ً
مستخدما
رودي ( )1877- 1875والذي ظل
إلـ ـ ــى جـ ــانـ ــب «ال ـ ـفـ ــرائـ ــد ال ـ ـ ـ ّ
ـدري ـ ـ ــة» ()1882
ّ
ل ــأب ش ـي ـخــو .وك ــذل ــك «امل ـ ـفـ ــردات الـعــربــيــة
 ال ـف ــرن ـس ـ ّـي ــة» ،ال ـ ــذي ّوجـ ـه ــه إلـ ــى ال ـط ــاب
ُوكــان الهدف منه شرح الكلمات الفصيحة
َ
ّ
ّ
والدينية الدائرة
األدبية
املتداولة في الكتب
ُ
بينهم ،إلى جانب تفسير مفردات األناجيل
ّ
وتــرجـمـتـهــا .وف ــي سـنــة  1896كــلــل أعـمــالــه
بـ ــ«الـ ــدروس امل ـيـ ّـســرة ف ــي الـلـغــة الـعــربـيــة»،
ً
ً
خاتما بذلك مسيرة طويلة من الجهود في
َ
واسع من
نشر اللغة الفصحى لدى جمهور
ٍ
غير الناطقني بهاُ .
ويبقى عمله األهم املعجم املزدوج الفرنسي
ْ
والذي اعتمد
جزأين،
 العربي ( ،)1890فيُ َ
فــي صـيــاغـتــه عـلــى «ال ـق ــامــوس املـخــتـصــر»
ال ــذي ك ــان قـ ّـد وضـعــه األب جــوزيــف هــوري
( ،)1867ولكنه لــم َيشتهر بــن الـنــاس .فما
لبث بيلو أن طـ َّـوره وزاد فيه مئات املداخل
ّ
ّ
ّ
املعجمية ،وصدره بمقد ّمةّ .
ّ
ويؤكد بيلو في هذه املقدمة أنــه أنجز هذا
امل ـع ـجــم م ــن أجـ ــل تـيـسـيــر أبـ ـح ــاث ُال ـطــاب
وتدقيق املعاني لديهم ،وتقديم املقابالت
ّ
ّ
ً
مسعى
الفرنسية ،في
حيحة للمفردات
الص ُّ
ّ
ل ـت ـجــنــب ا ُل ـن ــزع ــة ال ـت ـقــري ـبــيــة ال ـس ــائ ــدة في
عجمية املعاصرة لــه ،وال ّ
ّ
سيما
األعـمــال امل
ِ
في ُمعجم إدوارد غاسالن (،)1900 - 1840
َ
ال ـ ــذي اع ـت ـب ــره ب ـم ـثــابــة «م ـح ـيــط م ــن الــكـ ِـلــم
َي ـض ـي ــع ال ـط ـُـال ــب ب ــن أمـ ــواجـ ــه وي ـت ـي ــه بــن
َ
تـفــاصـيـلــه امل ـض ـن ـيــة» ،ح ـيــث ك ــان غــاســان
يكتب الكلمة العربية ومقابلها الصوتي

■ ه ــل ت ـش ـعــريــن نـفـســك جـ ــزءًا م ــن ج ـيــل أدبـ ــي له
مالمحه وما هي هذه املالمح؟
أظـ ّـن ّأن عنصر الوقت ّ
مهم في كشف وبلورة
ّ
مــراحــل كــل جيل وأنــه مــن املبكر الحديث عن
ّ
مالمح واضحة لجيلنا .لكن ما ذكرته سابقًا
ب ـشــأن ت ــرك الـقـضــايــا ال ـك ـبــرى وال ـت ـ ّ
ـوج ــه إلــى
الفردية أصبح سمة واضحة.
عالقتك مع األجيال السابقة؟
■ كيف هي
ِ

«إذا كـ ــان الـ ـق ــرن ال ـس ــاب ــع ع ـشــر ه ــو قــرن
ال ــري ــاض ـي ــات ،وال ـق ــرن ال ـثــامــن ع ـشــر قــرن
الـ ـفـ ـي ــزي ــاء ،وال ـ ـقـ ــرن الـ ـت ــاس ــع ع ـش ــر ق ــرن
البيولوجيا ،فإن القرن العشرين هو قرن
ال ـخ ــوف» .ه ــذا حـســب ال ــروائ ــي الفرنسي
ً
ّ
ألـبـيــر كــامــو .مــا نـعــرفــه ف ـعــا ،ون ـتــذكــره،
ولــم ننسه بعد ،هو أن الخوف قد هيمن
على القرن العشرين .فخالله ظهرت أربعة
أنـظـمــة شـمــولـيــة؛ الـسـتــالـيـنـيــة وال ـنــازيــة
والفاشية والصينية ،إضافة إلى حربني
عــاملـ ّـيـتــن ،امـتـ ّـدتــا مــن أوروب ــا إلــى ق ـ ّـارات
العالم األخ ــرى .ضحايا هــذا الـقــرن زادت
وخراب بلدان وعواصم
عن مائتي مليون،
ً
ّ
ومدن .كان العالم خائفا ،حتى أن الحرب
الباردة لم تكن باردة؛ كانت مرعبةّ ،
هددت
البشرية بحرب نووية .وإن لم تكن أكثر
من حرب جواسيس ،فالبشر كانوا تحت
رقابة األعداء من الطرفني.
م ــاذا عــن ال ـقــرن ال ــواح ــد وال ـع ـشــريــن؟ هل
سيشهد انـتـشــار ال ـحـ ّـريــات ،بـعــد سقوط
ّ
جدار برلني ،وانهيار االتحاد السوفييتي
ّ
ّ
وتـمــزقــه ،وانـفــراط عقد تكتل اشتراكيات
أوروبا ،أم عودة الدكتاتوريات؟
شرق
ّ
كـ ــان امل ـت ــوق ــع ان ـت ـش ــار الـ ـح ـ ّـري ــات؛ ب ــدأت
بـ ــوادره أواخـ ــر ال ـقــرن املــاضــي بــالـثــورات
املـخـمـلـيــة وامل ـل ـ ّـون ــة ال ـت ــي ع ـ ّـم ــت أوروب ـ ــا.
غني عــن البيان ،فــي هــذا الـقــرن ّ
ٌّ
ترسخت
ح ـ ّـري ــات املـثـلـ ّـيــن ف ـ ّـي ال ـغ ــرب ،ب ــإج ــراءات
ّ
بالعلنية
طاولت الزواج والتبني والتمتع ّ
ً
بحماية القانون .وكان من املتوقع أيضا
االنـتـصــار النهائي للديمقراطية كنظام
وحيد يشمل العالم؛ بذلك ينتهي التاريخ،
ّ
لكن التراجعات بدأت من روسيا ،بانتهاج
ً
ً
نظام ليس دكتاتوريا وال ديمقراطيا ،كان
ً
مزيجا منهما .وهو ما سوف تسير على
خطاه بعض الدول :مظهر ديمقراطي وفي
الحقيقة دكـتــاتــوري ،وك ــأن الديمقراطية
ّ
تتلخص بـبــرملــان يمكن الـسـيـطــرة عليه،
وان ـت ـخ ــاب ــات ق ــاب ـل ــة ل ـل ـت ــزوي ــر .واألسـ ـ ــوأ
ت ـعــالــي أص ـ ــوات ال ـع ـن ـصــريــات ف ــي أغـلــب
ّ
فالحريات سمحت
بلدان الديمقراطيات،
ّ
بإطالق نيران الـعــداوات على أنها حرية
رأي ،ولو ّأدت إلى سقوط ضحايا ،أو إلى
ّ
ً
تراجعا عن
تغيير أنظمة حكم ،ما شكل
ً
َقيم حضارية عانت البشرية طويل حتى
وضـعــت لـهــا األس ــس ،بـعــد ث ــورات دا ًمـيــة
وم َحن دفعت أثمانها باهظة.
وتجاربّ ِ
ّ
ـدث م ــا ي ـعــاك ـســه ،ل ـيــس مــن
ك ـ ــأن ل ـك ــل ح ـ ـ ٍ

الضروري أن يكون ًّ
ردا عليه .فالعالم كما
ي ـبــدو ال يـكـســر ق ـي ــوده ،ق ــدر مــا يستعيد
ّ
يستجره إليها ،أو
القديمة ،كأنما الحنني
يبتدع ً
قيودا جديدة .فالبشرية ليست في
ُّ
ُّ
ُّ
تقد ٍم دائم ،بل في تقدم وتراجع .والتقدم
ٌ
َّ
مـهــدد بــاملـخــاوف ،تأتي الـيــوم مــن الغرب
ّ
ال ــذي ك ــان يـشــكــل ضـمــانــة لـحـ ّـريــة ال ـفــرد،
ّ
بـيـنـمــا ه ــو يـتـنــصــل م ـن ـهــا ،ع ـلــى أم ــل أن
ّ
تـكــون ِح ـكـ ًـرا عليه ،وبينما يـكــاد يتخلى
عـنـهــا ،ق ــد تـخـســرهــا ش ـعــوبــه ،م ــع تــزايــد
نزعات الكراهيات.
ل ــم يـشـهــد ال ـعــالــم ه ــذا ال ـق ــدر م ــن انـتـشــار
الـشـعـبــويــة ضــد املـهــاجــريــن؛ تـبــدو أشبه
ً
بـجــائـحــة ل ــم تـسـتـثـ ِـن ب ـل ـ ًـدا .ل ـب ـنــان م ـثــا،
رغـ ـ ـ ــم مـ ـ ــا يـ ـجـ ـمـ ـع ــه مـ ـ ــع ال ـ ـس ـ ــوري ـ ــن مــن
ـاس
أواص ــر ـ ـ أحــدهــا النقمة على نـظــام قـ ٍ
عــانــى مـنــه كــاه ـمــا .فـفــي الـبـلــد الشقيق
تـ ـتـ ـص ــاع ــد دع ـ ـ ـ ـ ــوات عـ ـنـ ـص ــري ــة ت ـط ــال ــب
بطردهم مع توفير االعتداء عليهم .كذلك
ف ــي أوروب ـ ـ ــا ،ح ـيــث اس ـت ـث ـمــرت األح ـ ــزاب
ّ
املتطرفة دعاياتها االنتخابية
اليمينية
ُّ
بــالـتـخــلــص مـنـهــم فــي فــرنـســا وهـنـغـ ًـاريــا
وال ـنــرويــج والــدن ـمــارك وهــول ـنــدا وأيــضــا
تــرك ـيــا .ول ــم ت ـقـ ّـصــر غ ـيــرهــا م ــن ال ـب ـلــدان،

ّ
املضادة للمهاجرين
فالدعوات الشعبوية
ّ
قــاب ـلــة ل ـل ـع ــدوى ،ت ـق ـ ّـدم م ـ ــادة لتحميلهم

خسائر وكــوارث اقتصادية مع انتقادات
استفزازية حضارية وأخالقية مجحفة،
ً
ترافقها اعـتــداءات فردية متبادلة .وبــدل
من التعاطف معهم ومساعدتهمّ ،
تحرض
ُ
األحزاب اليمينية عليهم ،وتظهر تأييدها
لألنظمة الــدكـتـ َـاتــوريــة الـتــي كــانــت سبب
مغادرتهم بلدانهم.
ً
طبعا ،ال ّبد من التأكيد على أن الكثير من
الحكومات واألح ــزاب أبــدت تعاطفها مع
ّ
اللجئني ،ولعبت ً
أدوارا مناهضة لطردهم
وإيــذائ ـهــم ،ول ــواله ــم لـجــرى إل ـقــاؤهــم في
البحر ،أو أعيدوا إلى بلدانهم ً
رغما عنهم،
ُ
مع معرفة أن الــذي سيستقبلهم حواجز
الـنـظــام ،واالعـتـقــال قيد التوقيف ،ريثما

لم يسبق أن شهد العالم
هذا القدر من الشعبوية
ضد المهاجرين

يجري التحقيق معهم ،بانتظار السجون
واملحاكمات ،وربما اإلعدام أو احتجازهم
ْ
ـوات ط ــوي ـل ــة ،إن ل ــم ُي ـض ـ ّـي ــق عليهم
سـ ـن ـ َ ٍ
ُ
تحت املراقبة.
عوا
ويوض
ّ
ه ــذا ال ـق ــرن م ــرش ـ ٌـح لـيـكــون ق ــرن ال ـصــراع
ّ
الحرية والتكافل اإلنساني
بــن مفاهيم
ّ
والتقدم الحضاري الذي أحرزته البشرية،
ّ
املفاهيم:
وبني تيارات
ّ
تحمل مجموعة من ّ
من القومية املتشنجة ،والعزلة املتنفجة،
ّ
والتفوق الحضاري...
والثقافة املنحازة،
َ
ّ
ستتذرع بها األحــزاب ،وتجد من يستمع
ّ
ُ
إل ـي ـهــا ،ول ــن ي ـكــون تـفـسـيــرهــا ي ـقــل إن لم
ـوات ال ـن ـقــاء ال ـعــرقــي،
ـار وي ـشــابــه دعـ ـ ـ ِ
ي ـج ـ ِ
ـراق
ـ
ع
أ
ـن
ـ
ع
ـة
ـ
م
ـزو
ـ
ه
ـ
م
قديمة
ـاوى
ـ
ع
د
تحت
ٍ
ُعـلـيــا حـضــاريــة ذات ثـقــافــة مـتـقـ ّـدمــة ،في

ـراق دنيا ذات ثقافة متخلفة.
مواجهة أعـ ٍ
هـ ــذه الـ ـن ــزع ــات امل ــريـ ـض ــة ،ت ـع ـمــل عـلـيـهــا
ـوي ـ ٌ
هـ ّ
ـات أن ــان ـي ــة ،يــدعـمـهــا ِع ـل ـ ٌـم مـشـبــوه،
ّ
ّ
وث ـقــافــة م ـن ـحــطــة ،وعـلـمــانـيــة مـتـحــجــرة،
ودعوات انعزاليةّ .
إذا ك ــان ه ــذا مــا يـبــشــر بــه ال ـقــرن الــواحــد
والعشرون ،فقد خطا هذا القرن خطوات
ّ
الهمجية.
سريعة نحو تأصيل
(روائي من سورية)

«أطفال مختبئون» لـ فايث رينغولد1966 ،

فعاليات

األج ـي ــال الـســابـقــة واألع ـم ــال الـســابـقــة ،ســواء
أحببناها أم ال ،تبقى حجر أساس في تكوين
لـغـتـنــا ووج ــدان ـن ــا ووع ـي ـنــا األدب ـ ــي .أحـ ـ ّـب أن
ّ
واح ـ ـدًا م ــن أف ـض ــل كــتــابــي ع ـلــى اإلط ـ ــاق هو
كاتب لبناني :ميخائيل نعيمة.
■ كيف تصفني عالقتك مع البيئة الثقافية في بلدك؟
أن ــا ان ـطــوائ ـيــة بـطـبـعــي ،وهـ ــذا يـجـعــل دائ ــرة
مـعــارفــي ضـ ّـيـقــة جـ ـدًا ،وح ـض ــوري األمـسـيــات
واملناسبات الثقافية يكاد يكون منعدمًا .عدا
عن ذلك ،فأنا أحترم الجميع.
■ كيف صدر كتابك األول وكم كان عمرك؟
صـ ــدر ديـ ـ ــوان «ف ـل ـي ـكــن» ع ــن «ال ـ ـ ــدار الـعــربـيــة
لـ ـلـ ـعـ ـل ــوم ـ ن ـ ـ ــاش ـ ـ ــرون» وأن ـ ـ ـ ــا ف ـ ــي ال ـت ــاس ـع ــة
والعشرين مــن عـمــري .كنت قــد بــدأت الكتابة
ّ
ف ــي ّأول ال ـع ـشــري ـن ـيــات ،ولـ ـك ــن ف ـك ــرة الـنـشــر
ودخول الوسط األدبي لم تكن مطروحة حتى
نصحني بـعــض ال ـش ـعــراء الــذيــن يكبرونني
ً
وخبرة أنه آن األوان كي أشارك تجربتي
سنًا ِ
مع اآلخرين ،وهذا ما حدث.

أحب أن أُبقي القراءة
ّ
والكتابة بعيدتين
عن إطار «الواجب»
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بعمان ،عند السادسة والنصف من
يُعرض في «مؤسسة عبد الحميد شومان»
ّ
مساء اليوم ،فيلم قضية ماتي ( )1972للمخرج فرانشيسكو روزي .يبحث العمل
في سيرة الصناعي اإليطالي إنريكو ماتي ،الذي ال يزال الغموض يكتنف رحيله في
ُّ
حاوًال اإلجابة ْ
إن كان ذلك حادثًا أو اغتياًال.
م
حادث
تحطم طائرة عام ُ ،1962
ِ

بطاقة

شــاعــرة لبنانية مــن مواليد عــام  .1988حاصلة
على إجازة في اللغة اإلنكليزية وآدابها ،وشهادة
ماجستير في تدريس مناهج اللغة اإلنكليزية من
الجامعة األميركية في بيروت .تعمل في التدريس
والترجمة األدبـيــة .صــدرت لها ثــاث مجموعات
شعرية« :فليكن» (« ،)2016روح قديمة» (،)2018
و«مـنــارات لتضليل الوقت» الـصــادرة حديثًا عن
«دار النهضة العربية» في بيروت.
■ أين تنشرين؟
أن ـش ــر ع ـلــى صـفـحــاتــي ف ــي م ــواق ــع ال ـتــواصــل
االج ـت ـمــاعــي وف ــي ب ـعــض ّال ـص ـحــف وامل ــواق ــع
َ
اإللكترونية حني ُيطلب مني.
تقرئني وكيف تصفني عالقتك مع القراءة:
■ كيف
ّ
منهجية ،مخططة ،عفوية ،عشوائية؟
أح ـ ّـب أن أعــامــل ال ـق ــراءة كـمــا أعــامــل الـكـتــابــة.
وسط كل الضغوط والواجبات الحياتية ّ
أحب
ُ
أن أبـقــي الـقــراءة والكتابة بعيدتني عــن إطــار
أعيد قراءة كتاب
«الواجب» .أقرأ
بمزاجية وقد ّ
أو رواية أكثر من ّ
مرة ،بينما أتوقف عن قراءة
عمل مشهور ّ
وأتصالح مع فكرة
جدًا في
أولهّ ،
أنني لم ّ
ّ
أحبه بمعزل عما يظنه الجميع.
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

ميراث موسيقي هو عنوان المعرض الذي افتتح مساء السبت الماضي في
بعمان ويتواصل حتى مساء يوم اإلثنين
«المتحف الوطني للفنون الجميلة»
ّ
يضم المعرض خمس عشرة مقطوعة
األول من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
ّ
موسيقية لفنانين عرب منهم أمل زين (الصورة) من الجزائر ،ومحمد آدم من
السودان ،وغسان سحاب من لبنان ،وحجار زهاوي من العراق.
العامة للحي الثقافي
«المؤسسة
غد ،تستضيف
ّ
ّ
غد حتى يوم بعد ٍ
ابتداء من يوم ٍ
ً
كتارا» بالدوحة فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان قطر الدولي للفنون ،والتي
َ
معارض للرسم
يضم برنامج التظاهرة
يشارك فيها نحو  300فنّان من  65بلدًا.
ُّ
وجوالت ثقافية.
وجلسات نقاشية،
والنحت،
ٍ
ٍ

نوار بوبكر» بأم البواقي ،شرق الجزائر ،تنطلق اليوم األيام الوطنية
في «دار الثقافة ّ
السنيمائية لفيلم التراث ،وتستمر حتى الجمعة المقبل بمشاركة  19فيلمًا قصيرًا
تتناول التراث المادي وغير المادي في الجزائر ،وتتنافس على جائزة أفضل فيلم
قصير ،كما يُقام على الهامش عدد من الورش التدريبية.
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ّ
للمفكر الفرنسي باضطهاد تعرّضت
فيما يوحي عنوان الكتاب األخير
له بعض الكتب التي كانت تحاول أن تقول حقيقة مختلفة عما
وجه المؤسسات الرسمية ،نجد أن الكتب التي تناولها نُشرت وأعيد
تر ّ
نشرها وحظي أصحابها بمنابر إعالمية للدفاع عما كتبوه

ميشيل أونفري أقرب إلى تصفية حسابات

اختراع مظلوميات أدبية
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نظرة أولى
يعود كتاب لبنان :دراسات في املجتمع واالقتصاد
وال ـث ـق ــاف ــة ال ـ ــذي صـ ــدر حــدي ـثــا ع ــن «امل ــرك ــز ال ـعــربــي
لألبحاث ودراســة السياسات» إلى إعالن تأسيس دولة
لبنان الكبير عام  ،1929في محاولة لفهم ّ
تعدد هذا البلد
في سياقه العربي ،من خالل دراسات وضعها مجموعة
ّ
ً
ّ
تضمنت مسحًا شــامــا ألب ــرز القطاعات
مــن املــؤلـفــن
وامل ـج ــاالت الـتــي تشمل الـتــاريــخ والـجـغــرافـيــا والـسـكــان
واالق ـت ـصــاد والـتــربـيــة والـسـيــاحــة والـثـقــافــة والـسـيــاســة
وعالقات لبنان الخارجية ،تسعى إلى التعريف بلبنان
ً
طبيعة واق ـت ـصــادًا واجـتـمــاعــا خ ــال مـئــة ع ــام ،وكيفية
تفاعل نخبه مع سلسلة من األزمات التي عصفت به.

ديما شريف

ي ـخ ــال ل ـل ـمــرء ق ـبــل الـ ـش ــروع في
ّ
ق ـ ـ ــراءة كـ ـت ــاب املـ ـف ــك ــر ال ـفــرن ـســي
م ـ ـي ـ ـش ـ ـيـ ــل أون ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ــري ()1959
Autodafés: L’art de détruire les livres
(يمكن ترجمة العنوان إلى «رسوم اإليمان:
فن تدمير الكتب») الصادر بالفرنسية في
آب /أغـسـطــس ّ امل ــاض ــي ،وإذا تــوقـفـنــا عند
عنوان العمل ،أننا سنكون أمام نص يتناول
م ـن ــع أعـ ـم ــال أدبـ ـي ــة وف ـل ـس ـف ـيــة ف ــي فــرنـســا
واضـطـهــاد أصـحــاب هــذه األع ـمــال .فرسوم
اإليـ ـم ــان ه ــي م ــا اض ـط ــر لـلـقـيــام ب ــه ك ــل من
ُّ
اتهموا بالهرطقة والردة الدينية وأجبرتهم
محاكم التفتيش في العصور الوسطى على
االعتراف العلني بـ«خطيئتهم» ،قبل تنفيذ
حكم بحقهم ،وغالبًا مــا يـكــون هــذا الحكم
هو اإلعدام حرقًا في الساحات العامة .لكن
الصفحات املئتني في كتاب أونفري تتناول
ستة كتب ،يبدو أنها مفضلة عند أونفري
ويعتقد أنها لم تنل حقها ،وأن مضمونها
وأص ـحــاب ـهــا ت ـع ـ ّـرض ــوا لـلـنـقــد م ــن ق ـبــل من
يسميهم في مقدمته «فاشيو اليسار».
ّ
يكرس صاحب «نفي الالهوت» ( ،)2005ما
بــدأ فيه سابقًا من انتقادات ألبــرز فالسفة
اليسار مثل جان بول سارتر وسيمون دو
بوفوار وميشيل فوكو وغيرهم ،ويجعلهم
هدفًا له ويتهمهم بأنهم مــاألوا ستالني ثم
م ــاو تـســي تــونــغ والـخـمـيـنــي عـلــى حـســاب
مـنـتـقــدي ه ــؤالء وح ــارب ــوا أي نـقــد لـهــم في
الكتب أو الصحافة .عـنــوان الكتاب يجعل
ً
ّ
يستعد ليقرأ أســرارًا مثال عن كتب
القارئ
ُ
ل ــم ت ـط ـب ــع أو ص ـ ـ ــودرت ب ـس ـبــب ان ـت ـقــادهــا
للصني واالتـحــاد السوفييتي ،ليفاجأ بأن
املؤلفات التي يتناولها مشهورة ،ال بل إن
بعضها ال يزال ُيطبع إلى اليوم بعد عقود
ع ـلــى ن ـش ــره ــا ،م ـثــل «صـ ـ ــدام ال ـح ـض ــارات»
لصامويل هانتنغتون.
الـكـتــب الـسـتــة ال ـتــي يـتـنــاولـهــا الـعـمــل هــي:
«الثياب الجديدة للرئيس مــاو» لـ سيمون
اليز ()1971؛ «أرخبيل الغوالغ» لـ ألكسندر
ســولـجـنـسـتــن ()1973؛ «رحـ ـل ــة إلـ ــى قلب
االستياء الفرنسي» لـ بــول يونيه ()1993؛
«صدام الحضارات» لـ صامويل هانتنغتون
()1996؛ «الكتاب األسود للتحليل النفسي»
(جـمــاعــي)2005 ،؛ و«أرس ـطــو فــي قمة سان
ميشيل» لـ سيلفان غوغنهايم (.)2008
ِّ
ل ـكــن امل ــؤل ــف وق ـب ــل تـفـنـيــد م ــا ي ـ ــراه حملة
ش ـعــواء عـلــى كــل ك ـتــاب ،يـخـ ّـصــص مقدمته
لـ ـهـ ـج ــوم شـ ـ ــرس عـ ـل ــى الـ ـيـ ـس ــار ال ـف ــرن ـس ــي
الــذي يعتبر أونـفــري نفسه ممثال للجانب
الليبرالي منه .فمن تسع وعشرين صفحة
تشكلها املقدمة ،نجد ستًا وعشرين منها
م ــوج ـه ــة ل ـن ـقــد «ف ــاشـ ـي ــي الـ ـيـ ـس ــار» ال ــذي ــن
كرستهم تظاهرات أيار /مايو  1968لتكون
ل ـه ــم س ـ ـطـ ــوة ،وف ـ ــق أون ـ ـف ـ ــري ،لـيـتـحـكـمــوا
بالجامعات والصحافة واألدب والسينما
وعالم النشر ،إلخ .ونتيجة لذلك ،لن يعرف
الـ ـ ـق ـ ــارئ ع ـم ــا ي ـت ـح ــدث ع ـن ــه الـ ـكـ ـت ــاب قـبــل
ُالصفحة  26حني يفسر لنا أنه «يدرس كيف
ن ِسفت كتب ضرورية لتأسيس الحقيقة ()...
كان هدفها تدمير أوهــام يعيشها الناس».
بالتالي ،إذا لم يكن قارئ الكتاب على ّ
بينة
مــن مــوضــوعــه قبل ال ـشــروع بــه ،لــن تخبره
املقدمة الكثير.
ي ـخ ـ ّـص ــص أون ـ ـفـ ــري ل ـك ــل كـ ـت ــاب م ــن الـكـتــب
ً
اآلنـفــة الــذكــر فـصــا ،يقسمه لـجــزأيــن :األول
يتحدث فيه عن تفاصيل الكتاب والثاني عن
الـحـمــات الـتــي طــاولـتــه .ويستعير فــي هــذا
التقسيم جملة من أغنية فرنسية اشتهرت
فــي الستينيات للمغني غــي بـيــار عنوانها
«ال ـح ـق ـي ـقــة»« :أول م ــن ي ـقــول الـحـقـيـقــة ،يتم
إع ــدام ــه»ُ .
فيعنون الـجــزء ال ــذي يتحدث عن
تفاصيل الكتاب «أول من يقول الحقيقة»...

كوالج لـ أنطوني تابييس

انتقائية مريبة

ّ
يتنقل ميشيل أونفري بين التلفزيونات الفرنسية
منذ صدور كتابه،
مروجًا إلصداره بطريقة توحي ّ
أن الكتاب يفضح اإلنتليجنسيا الفرنسية
ّ
ودوافعها السياسية ،وسيفاجأ من اطلع على الكتاب بالمسافة التي
تفصل ما يقوله أونفري عما ورد في كتابه ،ففي النهاية لم تتعرّض
الكتب التي اختارها ألكثر من انتقادات عادية ترافق أي إصدار جديد،
فيما تغيب عن قائمته أعمال تعرّضت لما هو أفظع بما ال يقاس.

والثاني « ...يتم إعــدامــه»« .الثياب الجديدة
للرئيس م ــاو» لسيمون الي ــز يـتـنــاول فترة
ح ـكــم م ــاو ت ـســي ت ــون ــغ والـ ـث ــورة الـثـقــافـيــة،
ويـفـنــد كــل مـســاوئـهــا .وال ـك ـتــاب طـبــع مــرات
ع ـ ّـدة ،منذ ص ــدوره للمرة األول ــى عــام .1981
يعتقد أونـفــري أن الكاتب ،وهــو متخصص
فــي ال ـشــؤون الصينية واآلس ـيــويــةّ ،
تعرض
لحملة شعواء بسبب عشرات املقاالت نشرت
في األشهر التي تلت صــدور الكتاب تنتقد
مضمونه ،في الصفحات الثقافية للصحف
الفرنسية .هذه املقاالت لم تمنع اليز من نشر
كتابني فــي الـسـنــوات الالحقة يتابع فيهما
ما بــدأه من تأريخ لفترة حكم مــاو« :الظالل
الـصـيـنـيــة» ( ،)1974و«الـ ـص ــور امل ـك ـســورة»
( ،)1976إلــى جــانــب عـشــرات الكتب األخــرى
في مواضيع متنوعة ،وتم تكريمه بعدد من
الجوائز األدبية في فرنسا وخارجها.
أم ــا ك ـت ــاب «أرخ ـب ـي ــل الـ ـغ ــوالغ» أللـكـسـنــدر
سولجنستني ،فيعتبر أونفري أن منتقديه
يتساوون مع الجالدين في الغوالغ نفسه،
وي ـت ـس ــاءل :كـيــف ل ــم تـتــم مـحــاكـمــة مــؤيــدي
الفكر املــاوي والتروتسكي في فرنسا على

يدرس العمل بحسب
مؤلفه كيف ن ُسفت كتب
ضرورية لفهم الحقيقة
الكتاب أقرب إلى
«تنفيسة» شخصيّة
فكري
منه إلى عمل
ّ

غـ ـ ــرار م ــؤي ــدي ه ـت ـلــر وب ـي ـت ــان (امل ــاريـ ـش ــال
الفرنسي الــذي تعاون مع النازية) .ويصل
به األمر إلى اعتبار ّأن الهجوم الذي ّ
تعرض
له الكتاب كان يهدف لتمهيد الطريق أمام
فرانسوا ميتران لكسب االنتخابات.
كتاب «رحلة إلــى قلب االستياء الفرنسي»
ل ـ ـبـ ــول ي ــونـ ـي ــه كـ ـ ــان م ـ ّ
ـوجـ ـه ــا ض ـ ــد ج ـه ــود
جـمـعـيــات مـنــاهـضــة الـعـنـصــريــة الفرنسية
ال ـت ــي ن ـش ـطــت ف ــي ال ـث ـمــان ـي ـن ـيــات ،ويـنـتـقــد
«شـ ـيـ ـطـ ـن ــة الـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــض» ويـ ـ ــرفـ ـ ــض ت ـح ـم ـيــل
البيض أي مسؤولية عن العنصرية تجاه
املهاجرين .كان الكتاب بطبيعة الحال هدفًا
ّ
وتطوع
لعدد كبير من املقاالت الصحافية
فـ ـن ــان ــون ومـ ـثـ ـقـ ـف ــون لـ ـلـ ـت ــروي ــج ضـ ـ ــده فــي
مقابالتهم التلفزيونية .لكن ذلــك لم يمنع
طـبــع الـكـتــاب م ــرات ع ــدة ،وب ـقــاء يــونـيــه في
منصبه الجامعي حتى تقاعده ،واستمراره
في النشر والكتابة.
وم ــن املـسـتـغــرب أن يـحـضــر ك ـتــاب «ص ــدام
الـ ـ ـحـ ـ ـض ـ ــارات» لـ ـص ــام ــوي ــل ه ــان ـت ـن ـغ ـت ــون.
ّ
أون ـف ــري مـقـتـنــع بـ ــأن الـحـمـلــة ض ــد الـكـتــاب
في الصحف الفرنسية قام بها من ينعتهم
بـ«اليسار املــدافــع عــن الخطاب اإلســامــي»
 .islamo-gauchistesه ــؤالء ،وف ــق أون ـفــري،
خـ ــدمـ ــوا ب ـش ـك ــل غـ ـي ــر مـ ـب ــاش ــر أطـ ــروحـ ــات
ف ــران ـس ـي ــس ف ــوك ــوي ــام ــا وم ـن ـت ــدى دافـ ــوس
والـلـيـبــرالـيــة ال ـتــي يـ ـ ّ
ـروج ل ـهــا .كـيــف يمكن
لـعـشــرات امل ـقــاالت أن تـكــون «دمـ ــرت» كتاب
هانتنغتون ال ــذي أعـيــد طبعه فــي فرنسا
وحــدهــا م ــرات ع ـ ّـدة منذ ص ــدوره؟ ال يفسر
لنا أونفري ذلــك ،وهو يركز انتقاده األكبر
على مقال إدوارد سعيد النقدي «صدام عبر
الجهل» الذي نشرته صحيفة «لوموند» في
تشرين األول /أكتوبر .2001
أم ــا «ال ـك ـت ــاب األس ـ ــود لـلـتـحـلـيــل الـنـفـســي»
فـ ــا ي ـن ـج ــح أونـ ـ ـف ـ ــري فـ ــي تـ ّـن ــوي ّــرن ــا كـيــف
ُ
«استهدف» وهو يؤكد لنا أنه حقق نجاحًا
جماهيريًا كبيرًا فبيعت خمس وعـشــرون
ألف نسخة منه في أسبوعني .الكتاب يجمع
نصوصًا لعدد من الباحثني في علم النفس
ّ
يفندون فيه طريقة عمل سيغموند فرويد
ونـظــريــاتــه ويـنـتـقــدونـهــا ،وق ــد أعـيــد طبعه
بـصـفـحــاتــه الـثـمــانـمــائــة م ــرات ع ــدة بسبب
اإلقـبــال الجماهيري عليه .تـعـ ّـرض الكتاب
لحملة نقد كبيرة مــن قبل مــؤيــدي فرويد
وتالمذته ،لكن األمر اقتصر على مقاالت في
الصفحات الثقافية في الصحف ومداخالت
في برامج ثقافية على شاشات التلفزة.
وأخـ ـيـ ـرًا ،ي ـت ـنــاول أون ـف ــري ك ـتــاب «أرس ـطــو
ف ــي قـمــة س ــان مـيـشـيــل» اإلش ـك ــال ــي ،وال ــذي
نشره الباحث في شــؤون القرون الوسطى
سيلفان غوغنهايم في العام  .2008يطرح
الـكـتــاب إعـ ــادة الـنـظــر فــي مـســاهـمــة الـعــرب
ف ــي إح ـي ــاء ال ـع ـلــوم واألدب ف ــي أوروب ـ ــا في
ال ـق ــرون الــوس ـطــى ،لـيــؤكــد عـلــى أن مــن نقل
ع ـلــوم ال ـيــونــان الـقــديـمــة إل ــى أوروب ـ ــا ليس
املـسـلـمــون ولـكــن مـتــرجـمــون نـ ّـســاك عــاشــوا
ف ــي س ــان مـيـشـيــل ف ــي فــرن ـســا وب ـج ـهــد من
راهــب كاثوليكي يدعى يعقوب مــن مدينة
البندقية .الكتاب أثار زوبعة داخل األوساط
األك ــادي ـم ـي ــة الـفــرنـسـيــة وانـ ـتـ ـق ــادات كـثـيــرة
بــاع ـت ـبــار أن ــه ال تــوجــد إث ـب ــات ــات تــاريـخـيــة
عـ ـل ــى وجـ ـ ـ ــود ال ـ ــراه ـ ــب يـ ـعـ ـق ــوب ،وهـ ـ ــو مــا
قــالــه غــوغـنـهــايــم بـعــد ف ـت ــرة ،مـعـتــرفــا بــأنــه
ل ــم ي ـجــد ب ــراه ــن تــاري ـخ ـيــة ع ـلــى ع ـمــل هــذا
الـ ــراهـ ــب .ل ـكــن غــوغ ـن ـهــايــم رغـ ــم ذل ـ ــك ،بقي
ف ــي عـمـلــه ال ـجــام ـعــي ،ويـسـتـمــر ل ـل ـيــوم في
النشر والكتابة .أونفري يعتبر أن الحملة
اإلعــامـيــة واألكــاديـمـيــة أجـبــرت غوغنهايم
ّ
على القول إن الشخصية الرئيسية لكتابه
ّ
لم تكن موجودة كي يتخلص من النقد ،وأن
الكتاب «عمل إبداعي».
استعارة أونفري عنوان كتابه من أدبيات
العصور الوسطى قد تحمل بعض املبالغة
والتضليل .الكتب التي تناولها فــي عمله
نـشــرت (وبعضها أعـيــد نـشــره فــي طبعات
الحقة) وحظي أصحابها بمنابر إعالمية
للدفاع عما كتبوه ،وحافظوا على وظائفهم
ولــم يـتـعـ ّـرض أحــدهــم ملـحــاولــة اغـتـيــال عدا
املعنوية منها التي يكررها في كل فصل من
فصول كتابه.
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

كــل شــيء وأق ــل :الــروايــة فــي عصر أم ــازون عنوان
الكتاب الذي صدر للناقد األميركي مارك ماكغورل عن
ّ
«منشورات فيرسو» .يستند املؤلف إلى فرضية تقول
بــأن الكتابة املعاصرة ال تتعلق بالكتابة في حـ ّـد ذاتها
بقدر ما تتعلق بطريقة توزيعها وفق منطق استهالكي
بــات من الصعب تجاوزه حني تتجاور األعمال األدبية
والفكرية مع كتب التسلية والتنمية البشرية في سوق
ّ
واح ــدة ،وتـجــلــى ذلــك منذ انـطــاق مــوقــع «أمـ ــازون» عام
ّ
 1994حيث أث ــر ذلــك على نـظــرة الجمهور إلــى الكتاب
وكـيـفـيــة ات ـخــاذهــم ال ـق ــرار ب ـشــرائــه ،وأص ـب ــح تصنيف
ّ
العناوين يعتمد معايير تتعلق بتواجدها اقتراضيًا.
كتاب الكوابيس عنوان مجموعة قصصية صدرت
م ــؤخ ـرًا لـلـكــاتــب ال ـعــراقــي حـســن أك ــرم ع ــن مـنـشــورات
«مقبرة الكتب» .يجمع العمل عددًا من القصص حازت
منحة «الصندوق العربي للثقافة والفنون -آفاق» للكتابة
عام  2020لنشرها في كتاب وكان بعضها قد نشر ّأول
مرة على صفحات «العربي الجديد» .املؤلف من مواليد
مــديـنــة الـبـصــرة ع ــام  1993ويـقـيــم فــي ب ـغــداد .حاصل
على شهادة البكالوريوس في علوم الحياة من جامعة
القادسية في العراق ،قبل أن يتجه إلى العمل في مجال
وصناعة وتسويق الكتاب .للمؤلف أيضًا رواية
النشر
ّ
بعنوان «خطة إلنقاذ العالم» صدرت عن «دار الرافدين».
للباحثة الفرنسية بــاربــارا ستيغلر ،صــدر حديثًا لدى
منشورات «فوليو» في باريس كتاب نيتشه والحياة:
ً
تاريخ جديد للفلسفة .يقترح العمل مدخال جديدًا
ّ
وغـيــر مــألــوف ل ـقــراءة جــزء مــن تــاريــخ الفلسفة ،يتمثل
ّ
بالفلسفة النيتشوية .تنطلق املؤلفة من فكر الفيلسوف
األملــانــي وسـيــرتــه ،الـلــذيــن أعطيا الـحـ ّـيــز األكـبــر للجسد
ُ
والعيش ،لتطلع قارئها على أسماء وتجارب ونظريات
بارزة في تاريخ التفلسف الغربي حول عالقة الفلسفة
بــالـجـســد وال ـح ـيــاة ،وذل ــك مــن دي ـك ــارت وكــانــط وهيغل
ً
وماركس وصوال إلى ويليام جيمس وهنري برغسون
وجان كانغيلم وميشيل فوكو.
عن «مركز دراسات الوحدة العربية» ،صدر حديثًا ٌ
كتاب
للباحث ميرزا حسن القصاب بعنوان ما بعد النفط:
ّ
تحديات البقاء في دول الخليج العربيةُ .يضيء
ُ
ً
ُّ
ّ
التحوالت
يتضمن ستة عشر فصال ،على
العمل ،الذي
التي شهدتها بلدان الخليج بفضل الثروة النفطية التي
ّ
بــاتــت تـشــكــل «ش ــري ــان ح ـي ــاة» ألنـظـمـتـهــا االجـتـمــاعـيــة
واالق ـت ـص ــادي ــة ،مـنـ ّـبـهــا إل ــى َّأن مـسـتـقـبــل ه ــذه ال ـب ـلــدان
م ـهـ َّـدد بـنـضــوب الـنـفــط ،بالنظر إل ــى َّأن املنطقة تعتمد
على االسـتـيــراد الــذي ّ
تموله عــائــدات صــادراتــه ،مشيرًا
ُ
إلــى ض ــرورة وجــود إرادة سياسية تـجــري إصالحات
وتغييرات جذرية في السياسة واالقتصاد.
مجموعة قصصية بعنوان جيجي وأرنب علي صدرت
للكاتب والشاعر الفلسطيني أمير حمد (مواليد القدس
ْ
حصلت
عام  ،)1992عن «األهلية» .سبق للمجموعة أن
ـاب للعام  ،2019التي
على جــائــزة ّمسابقة الـكــاتــب الـشـ ّ
«مؤسسة عبد املحسن القطان» والتي فاز بها
تمنحها
ّ
تتضمن املجموعة عشرين
حمد بجائزة الشعر أيضًا.
قـصــة مـ ّ
ـوزعــة عـلــى خمسة أقـســام هــي« :بـصــرامــة طفل
يلعب» ،و«بيوت تطارد ساكنيها» ،و«كلما عبرت حاجزًا»،
و«شـبــح يــراقــص بـحـيــرة» ،و«قــافـيــة لــرثــاء ســريــع» .ومــن
عناوين قصص املجموعة« :طريق القدس يافا» ،و«ضيعة
املتنبي» ،و«ما يشبه الثعلب» ،و«منزل نهاية األسبوع».
ُ
شـ ـف ــروز ه ــو ع ـن ــوان آخ ــر روايـ ـ ــات ال ـكــاتــب الـفــرنـســي
بــاتــريــك مــوديــانــو ،حــائــزة جــائــزة «نــوبــل ل ـ ــآداب» عــام
 ،2014والـصــادرة أخيرًا لدى منشورات «غاليمار» في
ُ
باريس .يحمل العمل اسم وادي شفروز الذي يقع جنوب
غرب العاصمة الفرنسية ،وفيه يــروي صاحب «ساحة
النجمة» حكاية رجل يستعيد سنوات شبابه ّ
األول ،وال
ٍ
ّ
سيما ّ
ّ
لكامي ،تلك الفتاة التي عاد اسمها ليشغل
حبه
ّ
باله بعد غياب أكثر من  15عامًا .يتنقل السرد بني أزمنة
ثالثة ،هي طفولة الراوي ،وسنوات شبابه ّ
وحبه ،والوقت
الـحــالــي ،ال ــذي ينطلق منه الـســرد والـ ــراوي ،الباحث عن
كتابة ماضيه.
عــن دار «ال ـس ــاق ــي» ،ص ــدرت حــديـثــا الـنـسـخــة العربية
من روايــة املستحيل للكاتب اإليطالي ّإري دي لوكا،
بـتــرجـمــة رامـ ــي ط ــوي ــل .يـتـمـحــور ال ـع ـمــل ـ الـ ــذي صــدر
قاض
باإليطالية عــام  2019ـ حــول جلسة تحقيق بني
ٍ
ّ َّ
كفاح
رفيق
يساري ُيتهم ،بال دليل ،بقتل
وناشط
شاب
ٍ
ٍ
له .يروي الحكاية الناشط ،الذي ال نعرف من اسمه إال
ّ
حــرفــه األول :ر ،وال ــذي يـقـ ًّـدمــه املــؤلــف بــاعـتـبــاره واح ـدًا
األكثر مالحقة من قبل القضاء في تاريخ
من «الجيل ٌ
إيـطــالـيــا» .قـ ّـصــة يـعــود فيها صــاحــب «بــاســم األم» إلى
ّ
عدد من ثيماته املفضلة ،كااللتزام السياسي ،والعدالة،
والصداقة ،والخيانة.

يستضيف أي
سي ميالن اليوم
الثالثاء على
أرضه نظيره
تورينو في
الجولة العاشرة
من مسابقة
الدوري اإليطالي
لكرة القدم،
على ملعبه
«سان سيرو».
ويسعى فريق
المدرب ستيفانو
بيولي لمتابعة
النتائج اإليجابية
محليًا ،إذ لم
يتلق أي هزيمة
حتى اللحظة،
بعدما فاز في 9
مباريات وتعادل
لقاء واحد.
في
ٍ
ومن المنتظر
أن يستعيد
الروسونيري
الفرنسي ثيو
هيرنانديز ،الذي
تعافى من
فيروس كورونا.

ميالن النتصار جديد
ميالن يسعى لتحقيق لقب الدوري الغائب عن حزائنه منذ ( 2011ماركو بيرتوريلو)Getty/

كونتافيت تتوج بكأس
الكرملين للتنس بفوزها
على ألكسندروفا

بيع حذاء انتعله
جوردان ببداية مسيرته
بـ 1.5مليون دوالر

يوجه رسالة
الهوني
ّ
للجماهير بعد إصابته
بمباراة أبطال أفريقيا

انتزعت اإلستونية آنيت كونتافيت ،لقب بطولة
كأس الكرملني الروسي بفوزها في النهائي على
الروسية إيكاترينا ألكسندروفا بمجموعتني
لواحدة .وحسمت كونتافيت املباراة لصالحها
بفضل تفاصيل صغيرة للغاية ،لتضيف لقبا
جديدا إلى خزائنها التي تضم بالفعل ثالثة
ألقاب ،وسبق لها الوصول لربع نهائي أستراليا
املفتوحة في ُ .2020يذكر أن بطلة نسخة 2019
كانت السويسرية بليندا بينشيتش.

بيع زوج من األحذية الرياضية انتعله أسطورة
كرة السلة األميركية مايكل جوردان في عام
 ،1984في مزاد بدار «سوذبيز» بسعر قياسي بلغ
حوالي  1.5مليون دوالر .وأوضحت الدار في بيان
رسمي ،أن «الحذاء الرياضي األعلى قيمة على
اإلطالق الذي طرح باملزاد هو من طراز نايك اير
شيبس» .وأضاف البيان أن الحذاء «تم بيعه للتو
مقابل  1.472.000دوالر خالل مزادنا على السلع
الفاخرة في الس فيغاس».

طمأن النجم الليبي لنادي الترجي التونسي،
حمدو الهوني ،الجماهير العربية على حالته
الصحية ،بعد ّ
تعرضه إلصابة خطيرة في
لقاء ناديه ضد اتحاد طرابلس الليبي ،ضمن
منافسات دوري أفريقيا لكرة القدم .من جهته،
قال الهوني ،في تدوينة نشرها على «إنستغرام»:
ّ
«أود أن أشكر الجميع ،الحمد لله حمدًا كثيرًا
ّ
مباركًا فيه ،أطمئنكم جميعًا أن حالتي الصحية
جيدة ،والحمد الله ودفع الله ما كان أعظم».
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مباريـات
األسبـوع

تمكن الريال من تحقيق الفوز للمرة الثالثة
على التوالي بتاريخ «الكالسيكو» أمام برشلونة،
في ملعب «كامب نو» ،فيما أصبح كومان
ثاني مدرب في تاريخ البارسا يخسر  3مرات ضد
«الملكي»

الريال يحسم
«الكالسيكو»

تالشي أحالم بوكا جونيورز في المنافسة
على الدوري األرجنتيني
سقط بوكا جونيورز  0-2أمام فيليز سارسفيلد ،ضمن منافسات الجولة الـ18
من الدوري األرجنتيني لتتالشى أحالم األول في املنافسة على اللقب .وسجل
ّ
ثنائية فيليز سارسفيلد كــل مــن فدريكو مانكويو وكريستيان تاراخونا،
ليصل صاحب األرض إلى النقطة  31ويصبح بعيدًا عن املتصدر ريفر بليت.
كما اقترب سارسفيلد من التأهل إلى كأس ليبرتادوريس املوسم املقبل.
وفــي مـبــاراة أخ ــرى ،فــاز أوراك ــان  1-2على ســان لــورنــزو الــذي تعقدت أزمته
بعد إقالة مدربه األوروغوياني باولو مونتيرو األسبوع املاضي ،لكنه عاد هذا
األسبوع ليتلقى الخسارة التاسعة على التوالي ويتراجع إلى املراكز الخمسة
األخيرة من الجدول .من جانب آخر استهل نادي راسينغ مشواره مع مدربه
الجديد فرناندو غاغو بالهزيمة أمــام مضيفه روساريو سنترال  ،1-2وهي
نفس النتيجة التي تكررت في مباريات جمعت جــودوي كــروز مع بانفيلد،
وكولون مع إستوديانتس ،وكذلك ديفينسا إي خوستيثيا ضد بالتينسي.

أنشيلوتي يتفوق
ومهمة كومان تتعقد

برشلونة ـ العربي الجديد

حـ ـ ـ ـس ـ ـ ــم ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادي ري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال م ـ ـ ــدري ـ ـ ــد
«ال ـ ـك ـ ــاس ـ ـي ـ ـك ـ ــو» أمـ ـ ـ ـ ـ ــام خ ـص ـم ــه
التاريخي برشلونة ،للمرة الرابعة
على التوالي ،بعدما انتصر «امللكي» بهدفني
مـقــابــل ه ــدف وح ـيــد ،فــي ملعب «كــامــب نــو»،
ضمن منافسات األسبوع العاشر من الدوري
اإلسباني لكرة القدم.
واس ـت ـط ــاع ال ـن ـجــم ال ـن ـم ـس ــاوي ،دي ـف ـيــد أالب ــا
اف ـت ـتــاح الـنـتـيـجــة ل ـصــالــح ريـ ــال م ــدري ــد ،في
الدقيقة الـ ــ( ،)32مــن عمر الـشــوط األول ،فيما
أضاف زميله لوكاس فاسكيز الهدف الثاني،
في الدقيقة الـ( ،)93في حني أحرز األرجنتيني،

نجح كارلو أنشيلوتي
مدرب ريال مدريد بإدارة
«الكالسيكو»
سيرجيو أغــويــرو الهدف الوحيد لبرشلونة
ف ــي الــدق ـي ـقــة ال ـ ـ ـ ــ( .)97وت ـع ـقــد م ــوق ــف امل ــدرب
الهولندي ،رونالد كومان ،املدير الفني لنادي
بــرشـلــونــة ،بـعــد الـخـســارة فــي «الـكــاسـيـكــو»،
أمام الخصم التاريخي ريال مدريد ،الذي عاد
منتصرًا من ملعب «كامب نو» ،للمرة الثالثة

أدار أنشيلوتي الكالسيكو مثلما أراد (جوزيه برايتون)Getty/

تعقدت مهمة المدرب كومان مع البارسا ()Getty

عـلــى الـتــوالــي فــي تــاريــخ املــواج ـهــات بينهما
(األولـ ــى عــامــي  ،1929و ،1930والـثــانـيــة بني
 ،1963و ،)1956حني انتصر «امللكي»  3مرات
متتالية في معقل البارسا.
وأص ـ ـبـ ــح رونـ ــالـ ــد كـ ــومـ ــان ث ــان ــي م ـ ـ ــدرب فــي
تاريخ برشلونة ،يخسر أول ثالث مواجهات
ضــد الـغــريــم ري ــال م ــدري ــد ،بـعــد املــديــر الفني
األيرلندي السابق ،باتريك أكونيل ،بي أعوام
 ،1935و ،1940فـيـمــا ح ـقــق «امل ـل ـك ــي» أفـضــل
سـلـسـلــة ان ـت ـص ــارات ع ـلــى ال ـب ــارس ــا ،م ــن عــام
 ،1965حني حقق انتصاره السابع تواليًا على
«البالوغرانا» عام  ،1965في سلسلة تضمنت
االنتصار في مسابقة الكأس و 6في «الليغا».
لكن امل ــدرب كــومــان نجا مــن اع ـتــداء جماهير
ب ــرش ـل ــون ــة ع ـل ـي ــه ،ع ـق ــب خ ــروج ــه م ــن مـلـعــب
«ك ــام ــب نـ ــو» ،ب ـعــدمــا ع ـ ّـبــر ب ـعــض املـشـجـعــن
عــن غضبهم الكبير ،بعدما ضــربــوا سيارته
وطــالـبــوه عـبــر ع ـبــارات قــاسـيــة بــالــرحـيــل عن
الـفــريــق ف ــورًا ،والـتــوقــف عــن الـتـبــريــرات التي
أضحت عادة يمارسها عقب كل لقاء.
وشـ ـع ــر ك ــوم ــان ب ــرع ــب ش ــدي ــد ،ب ـس ـبــب ع ــدد
امل ـش ـج ـع ــن الـ ـغ ــاضـ ـب ــن ،وس ـ ـ ـ ــارع ل ـل ـه ــروب
خشية على حياته ،بعد أن أفسحوا له املجال
لــذلــك ،ولحسن الحظ أنــه تـفــادى التسبب في
حادث مروري ،خاصة أن الوضع كان خطيرًا
واألع ـ ـصـ ــاب مـتـشـنـجــة ل ـح ــد ب ـع ـي ــد .وسـ ــارع
مـجـلــس إدارة نـ ــادي بــرش ـلــونــة ،إل ــى إص ــدار
بـيــان شــديــد اللهجة على مــوقــع اإللكتروني،
بعدما توعد جميع املشجعني ،الذين حاولوا
االعتداء على املدرب الهولندي رونالد كومان،
باللجوء مباشرة إلى القضاء ،ملحاسبتهم.
وج ــاء فــي نــص الـبـيــان «يــديــن مـجـلــس إدارة
ن ــادي بــرشـلــونــة أع ـمــال الـعـنــف وال ـت ـجــاوزات
ضــد مــدربـنــا رون ــال ــد كــومــان خ ــال مـغــادرتــه
ملعب كــامــب نــو ،وسـنــأخــذ الـتــدابـيــر الــازمــة
واالنـضـبــاطـيــة ضــد املـعـتــديــن ،لـكــي ال تتكرر
ً
مثل هذه األحداث املؤسفة مستقبال».
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،ن ـ ـجـ ــح املـ ـ ـ ـ ـ ــدرب اإليـ ـ ـط ـ ــال ـ ــي كـ ــارلـ ــو
أنشيلوتي ،املدير الفني لنادي ريــال مدريد،
فــي قـتــل «الـكــاسـيـكــو» ال ـن ــاري فـنـيــا ،بعدما
ق ــاد «امل ـل ـكــي» إل ــى ض ــرب خـصـمــه الـتــاريـخــي
بــرش ـلــونــة ف ــي م ـعـقـلــه «ك ــام ــب نـ ــو» بـهــدفــن
مقابل هدف وحيد .تكتيك أنشيلوتي اعتمد
ع ـل ــى ام ـت ـص ــاص حـ ـم ــاس نـ ـج ــوم بــرش ـلــونــة
فــي الــدقــائــق األولـ ــى مــن عـمــر «الـكــاسـيـكــو»،
والـتــركـيــز عـلــى تـحــركــات املــوهـبــة البرازيلية
ف ـي ـن ـي ـس ـي ــوس ج ــونـ ـي ــور والـ ـف ــرنـ ـس ــي ك ــري ــم
بنزيمة ،قــائــد ري ــال مــدريــد ،مــن أجــل صناعة

ديباال يقتنص تعادًال صعبًا ليوفنتوس
أمام إنتر ميالنو
تعادل إنتر ميالنو مع يوفنتوس بهدف ملثله في اللقاء الذي جمع كال الفريقني،
في الجولة التاسعة من ال ــدوري اإليطالي لكرة القدم على ملعب (جيوزيبي
مياتزا) .وجاء هدف إنتر ميالنو عن طريق إدين دجيكو في (د )17.من زمن
الشوط األول ،وعادل األرجنتيني باولو ديباال ليوفنتوس من ركلة جزاء في
(د .)89.وعطل «النيراتزوري» سلسلة انتصارات «السيدة العجوز» األخيرة
في الكالتشيو ،حيث كان األخير قريبًا من الخسارة أمــام حامل اللقب ،لكن
هدف ديباال أنقذه من هزيمة محققة .ورفع إنتر ميالنو رصيده إلى  18نقطة
ً
محتال املركز الثالث بفارق  7نقاط عن الوصيف واملتصدر ،ميالن ونابولي،
ً
على الترتيب ،بينما رفع يوفنتوس رصيده إلى  15نقطة محتال املركز الـ 6في
جدول الترتيب.

التعادل السلبي يحسم قمة روما ونابولي
انتهت قمة مـبــاراة روم ــا ونــابــولــي الـتــي احتضنها ملعب (األوليمبيكو) في
الجولة التاسعة من الدوري اإليطالي لكرة القدم بالتعادل السلبي بني الفريقني.
وشهدت املباراة ندية كبيرة من جانب أصحاب األرض ،إذ أشهر الحكم بطاقة
حمراء في وجه مدرب روما ،البرتغالي جوزيه مورينيو ،في (د ،)81.إلى جانب
 3بطاقات صفراء أخرى لالعبني .واستطاع نابولي تحقيق  8انتصارات في
الجوالت الثماني املاضية ،لكنه أخفق في مواصلة هذه السلسلة الرائعة وتعادل
مع روما .ورغم ذلك ال يزال فريق نابولي في صدارة ترتيب الكالتشيو برصيد
 25نقطة وبفارق األهداف فقط عن الوصيف ميالن .على الجانب اآلخر رفع
فريق روما رصيده إلى النقطة الـ 16محتال املركز الرابع في جدول الترتيب.

فيرستابن يحتفي مع فريقه على منصة التتويج (كريس غرايثين )Getty/

ت ـفــوق ســائــق «ريـ ــد بـ ــول» ال ـهــول ـنــدي مــاكــس
ف ـ ـيـ ــرس ـ ـتـ ــابـ ــن عـ ـ ـل ـ ــى بـ ـ ـط ـ ــل ال ـ ـع ـ ــال ـ ــم س ــائ ــق
«مــرس ـيــدس» الـبــريـطــانــي لــويــس هاميلتون
وابتعد في صــدارة الترتيب العام ،بعد فوزه
بـجــائــزة الــواليــات املـتـحــدة ،الـجــولــة السابعة
ع ـشــرة مــن بـطــولــة ال ـعــالــم لـل ـفــورمــوال  1على
حلبة األميركيتني في أوسنت «تكساس».
وأن ـهــى فـيــرسـتــابــن وهــامـيـلـتــون الـسـبــاق من
ح ـيــث انـطـلـقــا ف ــي امل ــرك ــزي ــن األول وال ـثــانــي،
ل ـي ـح ــرز ال ـه ــول ـن ــدي فـ ـ ــوزه ال ـث ــام ــن لـلـمــوســم
والـ ـث ــام ــن ع ـش ــر فـ ــي م ـس ـي ــرت ــه ،مـ ــا س ـم ــح لــه
باالبتعاد في صدارة الترتيب العام عن سائق
مرسيدس بفارق  12نقطة قبل  5جوالت على
نهاية املوسم .وأكمل فريق «ريد بول» منصة
التتويج بحلول املكسيكي سيرخيو بيريز
ثالثًا أمام سائق «فيراري» ابن موناكو شارل
لوكلير وسائق «ماكالرين» األسترالي دانيال
ري ـك ـي ــاردو وس ــائ ــق «م ــرس ـي ــدس» الـفـنـلـنــدي
فالتيري بوتاس .وجــاءت نهاية السباق قمة
فــي اإلث ـ ــارة بـعــدمــا قـلــص هــامـيـلـتــون ال ـفــارق
الذي يفصله عن فيرستابن إلى أقل من ثانية

بنفيكا يستعيد الصدارة بانتصار قاتل على فيزيال
بـهــدفــه ال ـقــاتــل ف ــي ش ـبــاك مـضـيـفــه ف ـيــزيــا ،ال ـصــاعــد حــدي ـثــا ،خ ــال م ـبــاراة
الفريقني ضمن الجولة التاسعة من املسابقة ،استعاد بنفيكا صدارة ترتيب
الــدوري البرتغالي لكرة القدم .وعلى ملعب (دو فيزيال) ،ظل التعادل السلبي
املسيطر على نتيجة املباراة ،حتى ظن الجميع أن املباراة في طريقها لالنتهاء
بهذه النتيجة ،ولكن كان لرافا سيلفا رأي آخر بعد أن سجل هدف اقتناص
ً
النقاط الـثــاث وال ـصــدارة لــ«الـنـســور» فــي الــوقــت املحتسب بــدال مــن الضائع.
وضــرب الفريق العاصمي بهذه النتيجة أكثر مــن عصفور ،إذ استعاد بها
تــوازنــه في املسابقة ،بعد خسارته في الجولة املاضية في عقر داره بهدف
أمام بورتيمونينسي .كما أن الفريق استعاد صدارة ترتيب املسابقة بعد أن
رفع رصيده إلى  24نقطة ،ويبتعد بفارق نقطة عن غريميه التقليديني بورتو
وسبورتنغ لشبونة ،الثاني والثالث ،على الترتيب .من جانبه ،فشل فيزيال في
تحقيق أي انتصار للجولة السابعة على التوالي (خسارتان و 5تـعــادالت)،
ّ
ليتجمد رصيده عند  8نقاط في املرتبة الـ.12

سعادة نجوم الريال بالفوز في «الكالسيكو» (إريك ألونسو)Getty/

الـهـجـمــات امل ــرت ــدة .وج ـنــى أنـشـيـلــوتــي ثـمــار
تكتيكه الــرائــع ،بعدما استطاع فينيسيوس
جونيور قيادة هجمة مرتدة ،وأعطى تمريرة
متقنة ضــرب فيها خطوط برشلونة ،لتصل
ّ
يضيع الوقت،
إلى مواطنه رودريغو ،الذي لم
وق ــام بإعطائها عـلــى طـبــق مــن ذه ــب لزميله
ديفيد أالب ــا ،ليفتتح التسجيل لصالح ريــال
مدريد في الدقيقة الـ(.)32
أم ــا فــي ال ـشــوط ال ـثــانــي ،فــاعـتـمــد أنشيلوتي
عـ ـل ــى دفـ ـ ـ ــاع امل ـن ـط ـق ــة والـ ـهـ ـجـ ـم ــات املـ ــرتـ ــدة،
م ــع ال ـق ـيــام بــالــدفــع بـنـجـمــه األوروغ ــواي ــان ــي
فالفيردي حتى يساعد لــوكــاس فاسكيز في

الجهة اليمنى ،وتــركـيــزه فقط على تحركات
فينيسيوس جونيور وكريم بنزيمة.
وع ـ ـلـ ــم أنـ ـشـ ـيـ ـل ــوت ــي أن املـ ـ ـ ـ ــدرب الـ ـه ــولـ ـن ــدي
رون ــال ــد ك ــوم ــان ق ــد رم ــى بـجـمـيــع أوراق ـ ــه في
«الـ ـك ــاسـ ـيـ ـك ــو» ،ل ـي ـق ــرر الـ ــدفـ ــع ب ــاإلس ـب ــان ــي
ماركو أسينسيو ،ودانــي كارفخال ،ليواصل
االستراتيجية بالهجمات املرتدة ،مع إشارته
لجميع نجومه بضرورة إضاعة الوقت.
واسـتـطــاع الـبــديــل مــاركــو أسـيـنـســو تسجيل
الهدف الثاني لنادي ريال مدريد في الدقيقة
ال ــ( ،)93لينجح أنشيلوتي بجميع تكتيكاته
ف ــي «ال ـك ــاس ـي ـك ــو» ،ويـ ـض ــرب بــرش ـلــونــة في

فيرستابن يحسم سباق أميركا للفورموال 1
تفوق فيرستابن على
هاميلتون وابتعد في
صدارة البطولة بفوزه
بجائزة الواليات المتحدة
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نتيجة تأخر األخير في إجــراء توقفه الثاني
الستبدال إطاراته ،لكن الهولندي صمد تحت
الضغط .وكــانــت البداية مثالية لهامليتون،
إذ نجح في تجاوز فيرستابن عند املنعطف
األول ،فيما حافظ بيريز على مركزه الثالث
بعدما أفسح املجال للهولندي للبقاء أمامه،
ومــن خلفهما شــارل لوكلير .وبــدأ هامليتون
يبتعد عــن ســائــق «ري ــد ب ــول» ووصــل الـفــارق
بينهما الى قرابة ثانية مع الوصول الى اللفة
ّ
الخامسة من أصل  56يتكون منها السباق ،إل
ّ
أن الهولندي عاد بقوة وقلص الفارق ودخل
فــي مـعــركــة مــع بـطــل الـعــالــم لـكــن األخ ـيــر بقي
متمسكًا بالصدارة.
وأدى هذا األمر بفيرستابن الى الدخول باكرًا
الستبدال إطارات سيارته في اللفة  ،11ليخرج
في املركز الخامس خلف هامليتون وبيريز
ولــوك ـي ـلــر وس ــائ ــق «م ــاك ــاري ــن» األس ـت ــرال ــي
دانـيــال ريـكـيــاردو .وعلق الهولندي على هذا
ً
األمر قائال« :بالطبع خسرنا في بداية السباق
فحاولنا القيام بشيء آخر .استهالك اإلطارات
مــرت ـفــع ع ـلــى ه ــذه ال ـحـل ـبــة .اع ـت ـمــدنــا مـقــاربــة

فيرستابن ابتعد في
صدارة الترتيب العام
لبطولة العالم

عقر داره ،رغــب هــدف األرجنتيني سيرجيو
أغويرو في الدقيقة الـ(.)97
ّ
وعبر أنشيلوتي عن سعادته الكبيرة بفوز
ريـ ــال م ــدري ــد ،ف ــي «ال ـكــاس ـي ـكــو» ،بـقــولــه في
تـصــريـحــاتــه ع ـقــب ن ـهــايــة املـ ـب ــاراة بــاملــؤتـمــر
الـ ـصـ ـح ــاف ــي« :الـ ـف ــري ــق م ـع ـت ــاد ع ـل ــى ال ـل ـعــب
بـ ـط ــريـ ـق ــة ( ،)3-3-4وظ ـ ـهـ ــر ف ـي ـن ـي ـس ـيــوس
ورودريـ ـغ ــو ب ـص ــورة ج ـيــدة لـلـغــايــة ،وأيـضــا
أسينسيو ،وجميع الالعبني يريدون اللعب.
أعـتـقــد أن ــه يـمـكـنـنــا الـتـنــافــس ض ــد الـجـمـيــع،
والفريق صلب للغاية ،وعلينا أن نكون أكثر
فعالية فــي الهجوم ،لكننا لعبنا ضــد فريق

عظيم وعــانـيـنــا» .وتــابــع «لـقــد كــانــت مـبــاراة
ع ـم ـل ـيــة وذك ـ ـيـ ــة ،وظ ـه ــرن ــا ب ـش ـكــل ج ـي ــد ج ـدًا
فــي ال ــدف ــاع ،وأخـطــأنــا فــي بـعــض الـتـمــريــرات
وكـنــا مــؤثــريــن ج ـدًا فــي الـهـجـمــات العكسية،
ويـتـمـتــع ه ــذا ال ـفــريــق بــالـكـثـيــر م ــن ال ـج ــودة
وعليكم االستمتاع به ،لم تكن مباراة سهلة
وال ـ ـفـ ــوز ي ـج ـع ـل ـنــا س ـ ـعـ ــداء» .وأض ـ ـ ــاف «ق ـلــق
ح ــول ال ـحــارس تيبو ك ــورت ــوا؟ ب ــدا بسقوطه
فــي الدقائق األخـيــرة مــن امل ـبــاراة ،أنــه ُيعاني
مــن ش ــيء خـطـيــر ،لكنه بـعــد ذل ــك ك ــان جـيـدًا،
كنت أري ــد إج ــراء التغيير األخـيــر ،وانتظرت
ملــا سـيـحــدث ،وح ــن تــأكــدنــا مــن ع ــدم وجــود

خ ـطــورة دفـعــت بالتغيير ال ــذي فـكــرت فـيــه».
وعن تحقيقه ألول فوز كمدرب لريال مدريد
على برشلونة في ملعب «كامب نــو» ،أجاب
اإليطالي «سعيد بالفوز بالكالسيكو ألنها
أهم مباراة ،والخصم قدم مباراة جيدة أيضًا.
لـكــن فــالـفـيــردي ت ـعــرض لـضــربــة فــي الــركـبــة،
وسيقوم الجهاز الطبي بتقييم حالته».
واخـتـتــم امل ــدرب اإليـطــالــي ،كــارلــو أنشيلوتي
املدير الفني لنادي ريال مدريد حديثه «القلق
من التعادل أمام برشلونة؟ لم أشعر بالخوف
أو القلق إطــاقــا ،لكن دائـمــا مــا تـكــون خائفًا
قليال قبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية».

صالح يقود ليفربول النتصار تاريخي على اليونايتد
عدائية ولم أكن متأكدًا من أنها ستفلح ،لكن
اللفات األخيرة كانت ممتعة» .وعاد الهولندي
الــى املــركــز الثاني بعد لفات مـعــدودة نتيجة
دخ ــول السائقني أمــامــه السـتـبــدال اإلط ــارات،
باستثناء هاميلتون الذي بقي أمام الهولندي
حتى توقف في اللفة  ،14ليخرج خلف األخير.
وكــان الـفــارق بــن الغريمني أكثر مــن  6ثــوان
ونـ ـص ــف ال ـث ــان ـي ــة م ــع الـ ــوصـ ــول إل ـ ــى ال ـل ـفــة
الخامسة عـشــرة ،فــي وقــت سيطرت الرتابة
على السباق باستثناء الـصــراع بــن سائق
«ألـبــن» اإلسباني فرناندو ألــونــزو وثنائي
«ألـ ـف ــا رومـ ـي ــو» ال ـف ـن ـل ـنــدي ك ـي ـمــي راي ـكــونــن
واإليطالي أنتونيو جوفيناتسي على املركز
العاشر وتذمر الثالثة من الخروج عن حدود
الحلبة .وواص ــل هاميلتون تقليص الفارق
م ــا دف ــع ف ـيــرس ـتــابــن إل ــى اس ـت ـع ـجــال تــوقـفــه
ال ـثــانــي واس ـت ـب ــدال إط ــارات ــه ،قـبــل أن يلحق
ب ــه زم ـي ـلــه ب ـيــريــز الـ ــذي خ ــرج خ ـلــف لوكلير
في املركز الــرابــع ،قبل أن يعود ويتقدم على
األخـ ـي ــر ب ـع ــد ت ــوق ــف س ــائ ــق «فـ ـ ـي ـ ــراري» فــي
الـلـفــة الـثــالـثــة وال ـثــاثــن .وف ــي ظــل خسارته
الـقـلـيــل مــن الــوقــت لـصــالــح فـيــرسـتــابــن ،قــرر
هــامـيـلـتــون تــأخـيــر تــوقـفــه ال ـثــانــي عـلــى أمــل
أن تسمح له اإلط ــارات الجديدة في الضغط
عـلــى الـهــولـنــدي فــي أواخـ ــر ال ـس ـبــاق .وعــرف
فيرستابن كيف يتعامل مع الوضع ،فضغط
فــي اللفات الحاسمة ليمنع بطل العالم من
تجاوزه ليخرج في النهاية منتصرًا.
(فرانس برس)

نجح المصري محمد
صالح ،نجم ليفربول
بقيادة فريقه النتصار
تاريخي على يونايتد
ف ــي لـيـلــة تــاريـخـيــة ل ـلــدولــي امل ـص ــري محمد
صـ ـ ـ ــاح ،حـ ـط ــم ف ـي ـه ــا الـ ـع ــدي ــد مـ ــن األرقـ ـ ـ ــام
القياسية بفضل ثالثيته «هــاتــريــك» ،حقق
ليفربول أكـبــر فــوز فــي معقل غريمه األزلــي
مــان ـش ـس ـتــر ي ــون ــاي ـت ــد بـ ــ-5صـ ـف ــر ف ــي «أول ـ ــد
ترافورد» ضمن املرحلة التاسعة من الدوري
اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم.
وب ـ ــات صـ ــاح أول العـ ــب ع ـل ــى اإلط ـ ـ ــاق فــي
ت ــاري ــخ الـبــرمـيــرلـيــغ» يـسـجــل «ه ــات ــري ــك» في
ملعب «أولــد ترافورد» وأول العب في تاريخ
ليفربول يسجل فــي ثــاث مباريات متتالية
خ ــارج الــديــار ضــد يــونــايـتــد .وق ــام الضيوف
بــان ـطــاقــة ن ــاري ــة مـفـتـتـحــن الـتـسـجـيــل عبر
الغيني نابي كيتا ،وأضاف البرتغالي ديوغو
جوتا الثاني ،قبل أن يحقق صالح ثالثيته.
وزادت محن أصحاب االرض بعدما خاضوا
نصف الساعة األخـيــر بعشرة العبني لطرد
البديل الفرنسي بول بوغبا .وحافظ ليفربول
على سجله الخالي مــن الهزائم فــي الــدوري
ً
تواليا في سلسلة
للمباراة التاسعة عشرة
بــدأت في نيسان /أبريل من املوسم الفائت،

راف ـ ًـع ــا رص ـي ــده إل ــى  21نـقـطــة ف ــي الــوصــافــة
خ ـلــف تـشـلـســي ( ،)22فـيـمــا ف ـشــل يــونــايـتــد
فــي تحقيق ال ـفــوز لـلـمـبــاراة الــراب ـعــة تــوالـ ًـيــا
فــي ال ــدوري (ثــاث هــزائــم وت ـعــادل) ليتجمد
رصيده عند  14نقطة في املركز السابع.
وقال صالح بعد الفوز« :أعتقد أنه من الرائع
الفوز هنا -5صفر .كنا ندرك قبل املباراة أنها
ستكون صعبة في حال لم نفرض أسلوبنا...
حاولنا اللعب بني الخطوط لصناعة املزيد
مــن الـفــرص .فعلنا ذلــك وحالفنا الحظ في
الـتـسـجـيــل» .أم ــا عــن أدائ ــه «أ ًن ــا سعيد جـ ًـدا
بتسجيل األه ــداف وأفــرح ايضا بلعب دور
ص ــان ــع األل ـ ـعـ ــاب .ط ــامل ــا أن ال ـف ــري ــق يـحـقــق
االن ـت ـص ــارات ،أن ــا سعيد لـتـقــديــم أفـضــل ما
لدي للفريق».
وف ـشــل ســولـشــايــر الـ ــذي وص ــل إل ــى منصب
امل ــدي ــر ال ـف ـنــي لـيــونــاًيـتــد ف ــي ك ــان ــون األول/
دي ـس ـم ـبــر  2018خ ـلــفــا ل ـل ـبــرت ـغــالــي جــوزيــه
مــوري ـن ـيــو ،ف ــي ال ـف ــوز ع ـلــى ن ـظ ـيــره األمل ــان ــي
يورغن كلوب في منافسات الدوري للمباراة
الـســادســة (ثــاثــة ت ـعــادالت ومثلها هــزائــم).
ودخ ـ ــل صـ ــاح ال ـ ــذي أص ـب ــح أول العـ ــب في
يسجل لـلـمـبــاراة الـعــاشــرة تــوالـ ًـيــا،
ليفربول ً
ال ـت ــاري ــخ أي ــض ــا بــإحـصــائـيــة أخـ ــرى وان ـفــرد
ب ـف ـضــل ثــاث ـي ـتــه ب ـ ـصـ ــدارة ت ــرت ـي ــب ه ــداف ــن
الالعبني األفــارقــة فــي ال ــدوري املمتاز رافـ ًـعــا
رص ـ ـيـ ــده إل ـ ــى  107أهـ ـ ـ ـ ــداف ،م ـت ـق ـ ً
ـدم ــا عـلــى
اإليفواري ديدييه دروغبا أسطورة تشلسي
( .)104وكانت هذه الثالثية األولى لالعب في

ملعب «أولد ترافورد» منذ رونالدو البرازيلي
مــع ريــال مــدريــد اإلسـبــانــي فــي دوري أبطال
أوروبــا عــام  .2003ورفــع صــاح رصيده إلى
عشرة أهــداف في الــدوري في صــدارة ترتيب
الهدافني بفارق ثالثة عن جيمي فاردي نجم

ً
ليستر سيتي ،وإلــى  15هدفا في  12مباراة
في مختلف املسابقات هذا املوسم.
ودخ ــل يــونــايـتــد إل ــى املــواج ـهــة بـعــدمــا أفلت
مـ ــن خ ـ ـسـ ــارة أم ـ ـ ــام أت ــاالنـ ـت ــا اإليـ ـط ــال ــي فــي
الجولة الثالثة مــن دور املجموعات لــدوري

صالح واصل تحطيم األرقام التاريخية (مايكل ريغان)Images/

أبـطــال أوروب ــا  ،وع ـ ّـوض تــأخــره بهدفني في
الشوط األول إلى فوز مثير  2-3بفضل نجمه
ال ـبــرت ـغــالــي كــريـسـتـيــانــو رون ــال ــدو صــاحــب
ال ـه ــدف ال ـقــاتــل .أم ــا ل ـي ـفــربــول ،فـحـقــق ف ــوزه
الثالث في دوري األبطال هذا املوسم ليبقى
بالعالمة الكاملة ،بتفوقه  2-3على أتلتيكو
مدريد اإلسباني في عقر دار األخير بفضل
صالح الذي سجل له هدفني.
وبـ ــات ص ــاح أول الع ــب يـحـقــق «هــاتــريــك»
ف ــي مـلـعــب أولـ ــد ت ــراف ــورد ض ـمــن مـنــافـســات
ال ـبــري ـم ـيــرل ـيــغ» (ال ـح ـل ــة الـ ـج ــدي ــدة ل ـل ــدوري
ال ـت ــي ت ــأس ـس ــت ف ــي ش ـب ــاط/ف ـب ــراي ــر )1992
بعد أن كــان آخــرهــم فــي البطولة اإلنكليزية
ديـنـيــس بــايـلــي الع ــب كــويـنــز ب ــارك ريـنـجــرز
(فــي األول مــن كــانــون الثاني/يناير .)1992
كما رفع صالح ،الذي سجل في  10مباريات
متتالية ،رصيده من املساهمة في األهــداف
وصوله
مــع ليفربول فــي البريميرليغ ،منذ
ً
إلــى الــريــدز في صيف  ،2017إلــى  143هدفا،
ح ـس ــب ش ـب ـك ــة «س ـ ـكـ ــواكـ ــا» ل ــإح ـص ــائ ـي ــات.
ويعتبر النجم اإلنكليزي هاري كني ،مهاجم
املصرية
توتنهام ،أقرب منافسي نجم الكرة
ً
في البريميرليغ ،بمساهمته في  112هدفا،
فـ ــي الـ ــوقـ ــت ال ـ ـ ــذي واص ـ ـ ــل ص ـ ــاح ص ــدارت ــه
لهدافي الدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم
باملوسم الحالي برصيد  10أهــداف ،متقدما
على جيمي فاردي ،نجم فريق ليستر سيتي،
بفارق  3أهداف.
(العربي الجديد ،فرانس برس)
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على هامش الحدث

تقرير
واصلت األندية العربية ،تألقها على مستوى بطولة دوري أبطال أفريقيا
لكرة القدم لموسم  ،2022-2021عقب نجاح  10منها في الحصول على
تأشيرة التأهل إلى مرحلة المجموعات والدور ثمن النهائي من المسابقة
األولى على المستوى القاري.

اعتقال  21مشجعًا لمرسيليا بسبب أحداث الشغب
ّأدت األحــداث التي وقعت في محيط ملعب «فيلودروم» حيث أقيمت مباراة كالسيكو
الدوري الفرنسي لكرة القدم بني أوملبيك مرسيليا وباريس سان جيرمان ،إلى اعتقال
 21شخصًا .وأفــادت مصادر من الشرطة لقناة «بي إف إم تي في» ومحطة «فرانس
إنفو» اإلذاعية ،بوقوع تسع إصابات بني عناصر قوات األمن خالل االشتباكات .ووقع
القدر األكبر من املشاجرات خــال الشوط األول من املـبــاراة ،عندما حــاول املئات من
مشجعي مرسيليا دخــول امللعب رغم أن األبــواب كانت قد أغلقت بالفعل ،األمــر الذي
استدعى تدخل قــوات األمــن التي استخدمت الغاز املسيل للدموع .وفي داخــل امللعب،
معقل مرسيليا ،كان هناك  65ألف شخص في املدرجات ملشاهدة املباراة التي لم تخل
أيضًا من أحداث الشغب ،بعدما رميت مقذوفات عديدة إلى أرض امليدان ،خاصة نحو
البرازيلي نيمارّ ،أدت إلى توقف اللقاء مرتني .كما تسببت األلعاب النارية والشماريخ في
ّ
إحداث ضباب كثيف في امللعب .يشار إلى أنه في ظل املخاوف من حدوث أعمال عنف
بسبب السوابق في مباريات الكالسيكو األخــرى التي أقيمت في املدينة في السنوات
السابقة ،حظرت الشرطة على مشجعي باريس سان جيرمان التوجه إلى مرسيليا.

دوري أبطال
أفريقيا
القاهرة ـ العربي الجديد

فرضت األنــديــة العربية سطوتها
على بطولة دوري أبـطــال أفريقيا
ل ـك ــرة الـ ـق ــدم مل ــوس ــم ،2022-2021
عـ ـق ــب ن ـ ـجـ ــاح  10أنـ ــديـ ــة دف ـ ـعـ ــة واحـ ـ ـ ـ ــدة فــي
ال ـح ـصــول عـلــى تــأشـيــرة ال ـتــأهــل إل ــى مرحلة
املـجـمــوعــات وال ــدور ثـمــن الـنـهــائــي .ونجحت
أندية الهالل السوداني ،والترجي التونسي،
وال ـ ــوداد امل ـغــربــي ،وش ـبــاب بـ ـل ــوزداد ،ووف ــاق
سـطـيــف ال ـجــزائــريــان ،فــي حـصــد  5بـطــاقــات،
لتنضم إلى الزمالك واألهلي املصريني واملريخ
السوداني والرجاء املغربي والنجم الساحلي
التونسي ،في الدور املقبل ليصل عددها إلى
 10أندية من إجمالي  .16وإلى جانب األندية
العربية العشرة ،تأهل ماميلودي صن داونز،
وأمـ ــازولـ ــو م ــن ج ـن ــوب أفــري ـق ـيــا وسـ ــاغـ ــرادا،
وبيترو أتلتيكو من أنغوال ،وحورويا الغيني
وغــاالك ـســي الـبـتـســوانــي ،مـمــا يـتـيــح متابعة
مـبــاريــات «ديــرب ــي» عــربـيــة قــويــة ،وصــدامــات
نارية بني األنــديــة العشرة عند إقامة مرحلة
املجموعات .ويتم توزيع األندية الـ 16املتأهلة
على  4مجموعات ،وفقا لتصنيف املستويات،
ويضم املستوى األول األهلي والوداد والترجي
والرجاء ،فيما يضم املستوى الثاني الزمالك
وص ــن داونـ ــز وح ــوروي ــا وال ـن ـجــم الـســاحـلــي،
ويضم الثالث الـهــال ووف ــاق سطيف وبترو
أتلتيكو وشباب بلوزداد ،ويضم الرابع املريخ
وساغرادا وغاالكسي وأمازولو.
وص ـع ــد ال ـ ـ ــوداد امل ـغ ــرب ــي ،ف ــي «ري ـم ــون ـت ــادا»
مثيرة إلى دور املجموعات في الليلة الثالثة
واألخـيــرة لجولة إيــاب دور ال ـ  ،32بعدما فاز
على هــارتــس أوف أوك الغاني بستة أهــداف
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األندية العربية تأمل في
االحتفاظ باللقب األفريقي
لموسم جديد
مقابل هدف ،ليعوض خسارته ذهابا بهدف
مـقــابــل الش ــيء ف ــي ال ــذه ــاب .وض ــرب الـ ــوداد،
بـقــوة فــي الـشــوط األول ،الــذي شهد تسجيله
ل ــرب ــاع ـي ــة ع ـب ــر س ــايـ ـم ــون م ــوس ــوف ــا وأي ـم ــن
الحسوني وأش ــرف داري ويحيى جـبــران في
الدقائق ،ثم أضــاف أيــوب العملود وسيمون
مــوســوفــا هــدفــن ف ــي ال ـش ــوط ال ـثــانــي مقابل
ه ــدف ل ـهــارتــس أوف أوك ،لـيـحـصــد الـفــريــق
املغربي بطاقة التأهل.
وت ــأه ــل ال ـه ــال الـ ـس ــودان ــي ،ب ـعــد فـ ــوزه على
ريفرز يونايتد النيجيري بهدف ياسر مزمل
مستفيدا من تعادله  1-1في جولة الذهاب.
كـمــا صـعــد ش ـبــاب بـ ـل ــوزداد ال ـج ــزائ ــري ،بعد
«ريمونتادا» مثيرة ،حقق خاللها الفوز على
أسيك ميموزا العاجي بهدفني مقابل ال شيء،
سـجـلـهـمــا ش ـع ـيــب ق ـ ــداد وخ ــال ــد بــوسـيـلـيــو،
ليعوض خـســارتــه فــي جــولــة الــذهــاب بثالثة
أهداف مقابل هدف.
وس ــار ن ــادي وف ــاق سـطـيــف ال ـج ــزائ ــري ،على
املـ ـن ــوال ن ـف ـســه ،ب ـعــدمــا ح ـقــق «ري ـم ــون ـت ــادا»
بالفوز على نواذيبو املوريتاني في الديربي
ال ـع ــرب ــي ب ـهــدفــن م ـقــابــل الش ـ ــيء ،سـجـلـهـمــا
عبدالرحيم دغـمــوم وخليل درفـلــو ،ليعوض
خسارته ذهابا بثالثة أهداف لهدف.
وحـســم ن ــادي الـتــرجــي الـتــونـســي «الــديــربــي»

العربي ،الذي جمعه مع االتحاد الليبي بالفوز
بهدف مقابل الشيء ،سجله نسيم بن خليفة،
لينتزع بطاقة التأهل ،مستفيدا من التعادل
السلبي في جولة الذهاب على ملعب االتحاد.
ولـحــق بــاألنــديــة الـعــربـيــة ،كــل مــن صــن داونــز
ال ـج ـن ــوب أف ــري ـق ــي ،ب ـعــد ف ـ ــوزه ع ـلــى مــانـيـمــا
ال ـكــون ـغــولــي ب ـهــدفــن م ـقــابــل ال ش ـ ــيء ،عقب
تعادلهما  2-2فــي الــذهــاب ،وتــأهــل غاالكسي
ال ـب ــوت ـس ــوان ــي ،ع ـقــب ف ـ ــوزه ال ـت ــاري ـخ ــي عـلــى
مضيفه سيمبا التنزاني بثالثة أهداف لهدف،
ليعوض خسارته بهدفني دون رد ذهابا ،كما
تــأهــل حــورويــا الـغـيـنــي ،بـعــد أن ج ــدد تفوقه
على امللعب املالي ،وفــاز بهدفني مقابل هدف
في جولة اإلياب.
وفـ ــرضـ ــت االح ـ ـت ـ ـفـ ــاالت ن ـف ـس ـهــا ع ـل ــى ردود
األفعال العربية ،عقب حسم بطاقات التأهل.
وقال راضي الجعايدي ،املدير الفني للترجي
التونسي ،في املؤتمر الصحافي ،الــذي عقده
عـقــب نـهــايــة ال ـل ـقــاء ،إن ال ـف ــوز ل ــم يـكــن سهال
في ظل األداء الدفاعي ،الــذي أدى به االتحاد
ال ـل ـي ـبــي ،ب ـخ ــاف م ـع ـط ـيــات امل ـ ـبـ ــاراة ،ومـنـهــا
تـعــرض محمد بــن رم ـضــان وح ـمــدو الهوني
لـ ـل ــرق ــاب ــة ،وغ ـ ـيـ ــاب املـ ـس ــاح ــات الـ ـت ــي حـ ــاول
صناعتها للهجوم ،بــاإلضــافــة إلــى اإلصــابــة
التي تعرض لها الهوني في اللقاء ،مشيرا إلى
أن الفريق التونسي كسب التحدي الصعب في
أرض امللعب ،ونجح في التعامل مع الهجمات
املــرتــدة ملنافسه وحـصــد بـطــاقــة الـتــأهــل عبر
هدف نسيم بن خليفة.
وق ــال مــاركــوس باكيتا ،املــديــر الفني لشباب
ب ـل ــوزداد ال ـجــزائــري ،فــي املــؤتـمــر الصحافي،
إن فريقه استحق «الريمونتادا» التي حققها
على حساب أسيك بفضل تنفيذ التعليمات

وجه رياضي

مهدي طارمي
تمكن النجم اإليراني ،مهدي طارمي ،من مواصلة تألقه في المالعب
األوروبية ،بسبب أهدافه الحاسمة والرائعة مع بورتو البرتغالي

زهير ورد

أصـبــح املـهــاجــم مـهــدي طــارمــي ،نـجــم ك ــرة ال ـقــدم اإليــران ـيــة في
مالعب أوروبــا ،كما أنه يسير على خطى األسطورة علي دائي
الــذي ُيعتبر أفضل العــب إيــرانــي على مـ ّـر الـتــاريــخ ،ولعب دورًا
مهمًا في التعريف بكرة القدم اإليرانية.
وبــدأ املهاجم اإليــرانــي يبرز على الساحة الدولية منذ أن نجح
في إياب الدور ربع النهائي من رابطة األبطال األوروبية عندما
سجل هدفًا رائعا في مرمى تشلسي اإلنكليزي حقق بفضله
عــديــد املـكــاســب ،حـيــث تسبب فــي خ ـســارة تشلسي الــوحـيــدة
في املسابقة كما حصل بإبداعه على جائزة أفضل هــدف في
النسخة السابقة من املسابقة األوروبية األهم وذلك بعد مقصية
فــي اخــر دقيقة مــن الـلـقــاء لــم يـقــدر أفـضــل ح ــارس فــي أوروب ــا
ميندي على التعامل معها .وكــرر طارمي إنـجــازه هــذا املوسم
عندما سجل هدفًا رائعًا في بداية الدوري البرتغالي بعد أن رفع
الكرة بالحارس من وسط امليدان تقريبًا في مشهد جاء ليؤكد
مرة أخرى مهاراته العالية .وبرز اإليراني في موسمه األول في
ال ــدوري البرتغالي عندما سجل  18هدفًا مع ريــو آفــي ،وأنهى
املوسم في صــدارة ترتيب الهدافني كما قــاد فريقه للمشاركة
األوروب ـي ــة األول ــى فــي تــاريـخــه عندما تــأهــل ملنافسات يــوروبــا

ليغ .وهذا التميز مكنه من االنتقال إلى فريق بورتو في موسم
2020ـ 2021مقابل  10مليورو يورو ،ولم ُيخيب ثقة الجماهير
عندما سجل  16هدفًا ،ليحصل على املركز الثالث في ترتيب
الهدافني .وكانت بداية طارمي في الدوري اإليراني ،بعد أن خاض
 8سنوات تنقل خاللها بني ثالثة فرق قبل أن يتعاقد مع الغرافة
القطري في موسم 2018ـ ،2019وتألق مع الفريق بشكل الفت،
مكنه من االنتقال للدوري البرتغالي ،بعد التعاقد مع ريو آفي في
موسم 2019ـ 2020ثم انضم إلى بورتو.
ويتمتع صاحب  29عامًا بحس تهديفي مميز يساعده على
ً
التسجيل مــن وضـعـيــات صعبة ويـمـلــك خ ـصــاال فنية مميزة
ّ
خــاصــة وأن ــه ق ــادر عـلــي تغيير تـمــركــزه حـســب حــاجــة الفريق
ويمكنه أن يلعب في دور مهاجم ثان حسب حاجة الفريق ،وهو
ما ساعده على أن يكون ثنائيًا قويًا مع موسى ماريغا املهاجم
املالي السابق لفريق بورتو ،قبل أن يحيله على دكة االحتياط،
كما أن قدراته البدنية مميزة إضافة إلى روحه املعنوية العالية.
كذلك تثبت أرقــام طارمي مع املنتخب اإليــرانــي هــذا التميز بما
ّ
ّ
أنــه سجل  22هدفا فــي  46م ـبــاراة ،إضــافــة إلــى أنــه شــارك في
كأس العالم روسيا ُ 2018ويعتبر حاليًا أبرز العب في صفوف
املنتخب ،وخالل هذا املوسم تميز بتسجيل  7أهداف مع بورتو
وأحرز في اخر لقاء «هاتريك».

كاراتسيف يحصد لقب كأس الكرملين بتغلبه على سيليتش
حصد الروسي أصالن كاراتسيف لقب كأس الكرملني للتنس بعد تغلبه على الكرواتي
مــاريــن سيليتش بنتيجة ( 2-6و .)4-6وسيطر الــروســي على مجريات امل ـبــاراة منذ
ً
ُ
اإلرسال األول وتفوق طوال وعرضًا على الكرواتي ،الذي توج بكأس الكرملني في عامي
ً
أخطاء
 2014و 2015بعد تفوقه آنــذاك على اإلسباني روبرتو باوتيستا ،ولم يرتكب
يحصد كاراتسيف لقبه الثاني طوال مسيرته في عالم التنس.
كبيرة في املباراة .وبهذا
ُ
ُيذكر أن بطولة كأس الكرملني ألغيت العام املاضي بسبب تفشي فيروس كورونا في
روسيا ،أما بالنسبة إلى مباراة النسخة األخيرة ( ،)2019فجمعت بني الروسي أندريه
ُ
روبليف والفرنسي أدريان مانارينو ،وانتصر األخير وتوج باللقب.
إقالة مدرب فولفسبورغ مارك فان بوميل
أعلن نادي فولفسبورغ األملاني في بيان رسمي ،عن إقالة مدربه الهولندي مارك فان
بوميل ( 44عــامــا) ،من منصبه كمدير فني للفريق على خلفية النتائج السيئة التي
يحققها الفريق منذ بداية املوسم .وقال يورغ شمادتك ،املدير العام للنادي األملاني« :في
نهاية األمر كانت هناك جوانب تفرقنا أكثر من الجوانب التي كانت توحدنا» ،مشيرًا
إلى عدم وجود قناعة داخل النادي بأن املدرب الهولندي قادر على الخروج من «الوضع
الصعب» الذي يعيشه الفريق «وعكس األمور في أسرع وقت ممكن» .وأضاف شمادتك:
«هذا قادنا إلى اتخاذ قرار إنهاء عالقة العمل التي تجمعنا .نتمنى التوفيق ملارك في
حياته الشخصية واملهنية» .من جانبه ،اعترف فان بوميل بأنه «فوجئ بالقرار وشعر
بخيبة أمل» ،وقال« :كنت متأكدًا من قدرتنا على العودة إلى املسار الصحيح ،أتمنى أن
ً
سريعا».
يصحح الفريق مساره

ال ـه ـجــوم ـيــة ،مـ ـش ــددا ع ـلــى أن الـتـسـجـيــل في
ـان
ال ـش ــوط األول م ـب ـكــرا ،ث ــم إض ــاف ــة ه ــدف ث ـ ٍ
ســريـعــا فــي ال ـشــوط ال ـثــانــي ،أنـهــى كــل شــيء،
ومـنــح الـفــريــق النتيجة الـتــي ك ــان يـلـعــب من
أجـلـهــا ،وهــو الـفــوز بهدفني مــن دون رد على
األق ــل ،والـتـحــرر مــن الـخـســارة األول ــى ،مشيرا
إلــى أنــه ش ــارك فــي احـتـفــاالت الــاعـبــن داخــل
غ ــرف ــة خ ـلــع امل ــاب ــس ،وح ـ ــرص ع ـلــى تــوجـيــه
الشكر لهم على املستوى الذي ظهروا عليه.
وأك ـ ــد ال ـب ــرت ـغ ــال ــي ري ـ ـ ـكـ ـ ــاردو ،املـ ــديـ ــر ال ـف ـنــي

لـلـهــال ال ـســودانــي ،أن الـتــأهــل ل ـلــدور املقبل،
جاء مستحقا وبعد  90دقيقة قوية وصعبة.
وأض ــاف ري ـك ــاردو« :حققنا الـهــدف املطلوب،
وهو الفوز وحصد بطاقة التأهل ،التسجيل
املبكر ،كان هدفنا من البداية ،بعدها لم يحدث
التوفيق فــي أكثر مــن فرصة هجومية ،وهي
مــن املـشـكــات الـتــي نبحث لـهــا عــن ع ــاج في
ال ـف ــري ــق ،خــاصــة وأن ـن ــا ك ـنــا ال ـط ــرف األف ـضــل
داخ ــل املـلـعــب ،ونـجـحـنــا فــي ف ــرض أسلوبنا
على مــدار الشوطني ،وأغلقنا املساحات ،ولم

فوز أول لليكرز وثالث
لووريرز وهورنتس

حـ ـق ــق لـ ـ ــوس أن ـج ـل ـي ــس لـ ـيـ ـك ــرز ف ـ ـ ــوزه األول
للموسم الجديد من دوري كرة السلة األميركي
للمحترفني ،وجاء على حساب ضيفه ممفيس
غريزليز  118-121رغــم تألق جا مــورانــت في
صفوف األخير بتسجيله  40نقطة.
ول ـع ــب ال ــواف ــد ال ـجــديــد امل ـخ ـضــرم كــارمـيـلــو
أنتوني دورًا أساسيًا في الفوز األول لليكرز
ف ــي ث ـ ــاث مـ ـب ــاري ــات ب ـت ـس ـجـي ـلــه  28ن ـقـطــة،
وأضــاف أنتوني ديفيس  22مع  8متابعات
وليبرون جيمس  19مع  6متابعات ومثلها
تمريرات حاسمة ،فيما ساهم الوافد الجديد
اآلخ ــر راس ــل وس ـت ـبــروك بـ ــ 13نقطة ومثلها
تمريرات حاسمة مع  7متابعات.
ورف ــع أن ـتــونــي رص ـي ــده إل ــى  27.423نقطة،
وب ــات تــاسـعــا عـلــى الئ ـحــة أف ـضــل املسجلني
ف ــي ت ــاري ــخ الـ ـ ـ ــدوري ع ـلــى ح ـس ــاب مــوزيــس
مالون ،لكن سيكون من شبه املستحيل على
ابن الـ 37عامًا التقدم كثيرًا في هذه الالئحة
التي يتصدرها كريم عبد الجبار ()38387
أمــام كــارل مالون ( )36928وليبرون جيمس
( )35445وال ــراح ــل كــوبــي بــرايـنــت ()33643
واألسطورة مايكل جوردان ( )32292تواليًا.
ً
ولــم يكن الفوز األول لصاحب األرض سهال
عـلــى اإلط ـ ــاق ،إذ ك ــان غــريــزلـيــز قــريـبــا جـدًا
مــن إرس ــال امل ـبــاراة إلــى شــوط إضــافــي ،حني

كارميلو أنتوني سجل  28نقطة لليكرز
(هاري هو)Getty/

حصل نجمه مورانت على خطأ في آخر 2.5
ثــانـيــة خ ــال مـحــاولـتــه الـتـســديــد م ــن خــارج
القوس .لكنه أخفق في رميته الحرة الثالثة
واألخيرة ،ما أبقى التقدم لليكرز الذي أضاف
نقطتني أخــريــن مــن رميتني حــرتــن لينهي
ال ـل ـقــاء ب ـف ــارق ث ــاث ن ـق ــاط ،مـلـحـقــا بضيفه
الهزيمة األولى بعد فوزين افتتاحيني.
وبدا املدرب فرانك فوغل مطمئنًا على وضع
فــري ـقــه ل ـي ـكــرز ب ـعــدمــا وضـ ــع خ ـل ـفــه بــداي ـتــه
ً
امل ـت ـع ـثــرة ،ق ــائ ــا« :أع ـت ـقــد أن ال ـش ـعــور الـعــام
بشأن املجموعة التي لدينا ،أننا على ما يرام.
أمــامـنــا الكثير مــن العمل ونـحــن مستعدون
ل ـبــذل امل ـج ـه ــود» .وشـ ــدد فــوغــل عـلــى أهمية
«ال ـص ـبــر» نتيجة الـتـغـيـيــرات الـكـثـيــرة التي
أجــراهــا الـفــريــق عـلــى تشكيلته ه ــذا املــوســم
ّ
بــاسـتـقــدام العـبــن كثر
يتقدمهم وستبروك
م ـلــك ال ــ«ت ــري ـب ــل دابـ ـ ــل» وك ــارم ـي ـل ــو أن ـتــونــي
وراجون روندو ودي أندري جوردان ودوايت
هاورد وتريفور أريزا ،مضيفًا« :لكن الشعور
جيد حيال هذه املجموعة».
وفــي كاليفورنيا أيضًا ،أكــد غولدن ستايت
ووريــرز أنه عاد مجددًا ليلعب دور املنافس
بـعــد مــوسـمــن للنسيان عـجــز خاللهما عن
التأهل الــى الـبــاي أوف ،بعدما تــوج قبلها
ثـ ــاث م ـ ــرات بــال ـل ـقــب ف ــي خ ـمــس م ـشــاركــات
متتالية في الــدور النهائي ،وذلــك بتحقيقه
ف ــوزه ال ـثــالــث ف ــي ثــالــث مـ ـب ــاراة ،وج ــاء على
حساب جــاره في الوالية ساكرامنتو كينغز
 107-119خارج الديار.
ويــديــن ووريـ ــرز بــالـفــوز إل ــى نـجـمــه ستيفن
كيري الذي بات أول العب في تاريخ النادي
يصل إلى التمريرة الحاسمة الـ 5آالف وذلك
بعدما حقق  10تمريرات حاسمة إلى جانب
نقاطه ال ــ 27ومتابعاته السبع .وب ــرز أيضًا
ّ
في صفوف فريق املــدرب ستيف كير كل من
ج ـ ــوردان ب ــول ( 22نـقـطــة) وال ــواف ــد الـجــديــد
الكندي أندرو ويغينز ( 17نقطة) ودرايموند
غرين ( 14مــع  6متابعات ومثلها تمريرات
حــاس ـمــة) ،فـيـمــا ك ــان هــاري ـســون ب ــارن ــز (24
نقطة مع  7متابعات) ودايفيني ميتشل ()22
األفضل في صفوف كينغز الذي سقط للمرة
الثانية في أرضه مقابل فوز خارج القواعد.
وع ـ ـلـ ــى غ ـ ـ ـ ــرار ووريـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرز ،حـ ـق ــق تـ ـش ــارل ــوت
هورنتس الفوز في مبارياته الثالث األولى
في إنجاز هو األول من هذا النوع في تاريخ
ال ـن ــادي ،وج ــاء عـلــى حـســاب مضيفه الـقــوي
بروكلني نتس .111-95
(فرانس برس)

ن ـم ـنــح ف ــرص ــة ل ـل ـفــريــق ال ـن ـي ـج ـيــري لـصـنــاعــة
خطورة حقيقية على مرمانا».
وف ــي ك ــأس الـكــونـفـيــدرالـيــة األفــري ـق ـيــة ،تــأهــل
ن ــادي ــا شـبـيـبــة ال ـق ـبــائــل ال ـج ــزائ ــري ونـهـضــة
بركان املغربي ،إلى ملحق الدور ثمن النهائي،
على حساب الجيش امللكي املغربي واتحاد
بـنـقــردان الـتــونـســي ،عـلــى الـتــرتـيــب ،لينضما
إل ــى ك ــل م ــن امل ـص ــري وب ـيــرام ـيــدز امل ـصــريــن،
وشـبـيـبــة الـ ـس ــاورة ال ـج ــزائ ــري والـصـفــاقـســي
التونسي واألهـلــي الليبي ،املتأهلة فــي وقت

ســابــق ،أي  7ف ــرق عــربـيــة مــن بــن  16فــريـقــا.
وفاز شبيبة القبائل الجزائري ،على الجيش
امللكي بهدفني لهدف في ملعب األخير ،بعدما
فــاز ذهــابــا بـهــدف مــن دون رد ،وسـجــل العبه
علي ه ــارون هــدفــا جميال مــن تـســديــدة قوية
قبل خط املنتصف ،منح به فريقه االنتصار.
كما تأهل نهضة بركان ،بعد فوزه على اتحاد
بنقردان بأربعة أهداف مقابل الشيء ،سجلها
إبــراه ـيــم ال ـب ـحــراوي «هــدفــن» وبـكــر الهاللي
واملودن ،ليحصد تأشيرة الصعود بسهولة.

ماميلودي صن
داونز مرشح بارز
لحصد البطولة
(فيل ماغوك/
فرانس برس)

سواريز :علينا انتقاد نقاط ضعفنا
أك ــد األوروغ ــواي ــان ــي لــويــس س ــواري ــز ،مـهــاجــم فــريــق أتلتيكو مــدريــد ،أن ــه ينبغي على
العبي فريقه «انتقاد نقاط ضعفهم» التي ظهرت خالل الدقائق األولى من مباراة ريال
سوسييداد ،التي احتضنها ملعب «واندا ميتروبوليتانو» وانتهت بتعادل الفريقني .2-2
وأجرى لويس سواريز مقابلة مع شبكة «موفيستار» بعد انتهاء املباراة قال فيها« :دخلنا
امللعب منذ اللحظة األولى ونحن نريد التقدم في النتيجة ،لكن أحيانا يكون األمر صعبا.
ينبغي علينا دخــول املـبــاريــات باهتمام أكـبــر ،وأن ننتقد نقاط ضعفنا التي ظهرت في
الدقائق األولــى من املباراة لكي ال نكررها مرة أخــرى» .وأضــاف املهاجم األوروغواياني:
«علينا إدراك أن الخصم يتمتع بإمكانيات .لقد لعب بتشكيلة فاجأتنا بعض الشيء ،وفي
الشوط الثاني صححنا أخطاءنا لكي نتعادل في املباراة» .وأشار سواريز إلى أن نتيجة
التعادل «غير جيدة» بالنسبة له ،وفي هذا السياق قال« :نحن نلعب في ملعبنا ،علينا أن
نكون أكثر قوة هنا ،لكن بالنظر إلى ظروف املباراة واستقبال هدف في أول املباراة وآخر
في بداية الشوط الثاني ،فأنا أعتقد أن الفريق تمتع بالشخصية وخلق الكثير من الفرص
ّ
واستطعنا تحقيق التعادل .حاولنا حتى النهاية ،لكننا أخفقنا في تحقيق االنتصار».
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هوامش

يشير استمرار الطب التقليدي في الجزائر رغم التقدم العلمي والتقني إلى أن عالجاته نفعت مرضى كثيرين وال تزال .والالفت أن
بعض األطباء يوصون به في حال «استعصاء» العالج

الجزائر ــ كمال بوحدة

ما زال الطب التقليدي والشعبي
يـ ـ ـسـ ـ ـج ـ ــل حـ ـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ــورًا الف ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــا ف ــي
الـجــزائــر ،ومــا زال بعض سكانها
يفضلون اللجوء إليه والتداوي بالحجامة
واألع ـش ــاب الـتــي تــوفــرهــا الطبيعة لعالج
مـ ـش ــاك ــل صـ ـحـ ـي ــة وأمـ ـ ـ ـ ـ ــراض ي ـس ـت ـع ـصــي
بعضها على األطباء .من هنا يقصد بعض
املرضى معالجني كبارًا في السن يزعمون
أنهم أصحاب حكمة ورثوها عن أسالفهم.
وي ـ ـبـ ــرر هـ ـ ــؤالء املـ ــرضـ ــى ذلـ ـ ــك ب ــالـ ـج ــدوى
املحتملة من الطب التقليدي ،رغم التطور
العلمي الكبير في مجال العالج بالتقنيات
الـ ـح ــديـ ـث ــة ،وكـ ــذلـ ــك ب ـم ـح ــاول ـت ـه ــم تـجـنــب
اس ـت ـخ ــدام أدويـ ـ ــة ت ـح ـتــوي ع ـلــى م ـكــونــات
ك ـي ـم ـيــاويــة وغ ـي ــر طـبـيـعـيــة ،ك ـمــا أن كلفة
العالج التقليدي والشعبي منخفضة.

بـ«الكي»
شفاء
ّ
في منطقة املعايف بمحافظة البليدة (غرب)،
افتتح رضا حمياني ما يشبه عيادة صغيرة
داخل منزله لعالج مرض «عرق النسا» الذي
شهد انـتـشــارًا كبيرًا فــي الـسـنــوات األخـيــرة،
وب ــات يستقبل حــوالــى  15شخصًا مريضًا
يوميًا .يشرح لـ«العربي الجديد» أنــه ورث
تقنيات العالج التقليدي من أبيه الذي ورثها
ب ـ ــدوره م ــن والـ ـ ــده ،وي ـصــف ه ــذه الـتـقـنـيــات
بــأن ـهــا «ح ـك ـم ــة» .أمـ ــا طــري ـق ـتــه ف ــي ال ـعــاج
فتلحظ وضـعــه سكينًا خــاصــا قــديـمــا على
النار ،ثم استخدامه في «كــي» املنطقة التي
يـتــألــم منها امل ــري ــض ،وه ــو مــا ي ـكــرره ثــاث
مــرات مــع ق ــراءة آيــات وأدعـيــة ،ثــم يطلب من
املريض العودة على ثالث مراحل الستكمال
ال ـ ـعـ ــاج .يـ ـق ــول رض ـ ــا الـ ـ ــذي زادت شـهــرتــه
بـعــدمــا تـعــافــى أش ـخ ــاص خـضـعــوا للعالج
على يــديــه« :استقبلت فــي عـيــادتــي مرضى
شبه مشلولني ويعانون من ألم شديد ،علمًا
أن م ــرض ع ــرق الـنـســا ق ــد يـ ــؤدي إل ــى عجز
ت ــام عــن ال ـحــركــة .لـكــن نتيجة ال ـعــاج الــذي
أقدمه من خــال الكي ثــاث مــرات هي شفاء
املريض وعودته إلى املشي بطريقة عادية».
ويشير إل ــى أن «م ــرض ع ــرق النسا يصيب
األش ـخــاص الــذيــن يجلسون فــي شـكــل دائــم
أو يقودون السيارة لفترات طويلة ،أو أولئك
الذين يقفون فترات طويلة أيضًا في عملهم،
إض ــاف ــة إل ــى ع ـمــال الـ ــورش ال ــذي ــن يحملون
األوزان الثقيلة بوضعيات خاطئة».
في قلب التجربة
خارج العيادة التقليدية لرضا كان موظف
في إحدى اإلدارات العمومية يدعى سمير،
وه ــو ف ــي األرب ـع ـي ـن ــات م ــن ال ـع ـمــر ،وأخ ـبــر
«الـعــربــي الـجــديــد» أنــه قــرر تجربة العالج
التقليدي لعرق النسا بطريقة الكي بعدما
اس ـت ـن ـفــد ك ــل ال ـس ـب ــل لـلـتـخـلــص م ــن آالم ــه
ال ـك ـب ـيــرة ال ـت ــي جـعـلـتــه ي ـش ـعــر ب ـمــا يشبه
ص ـع ـقــات ك ـه ــرب ــاء ع ـلــى م ـس ـتــوى ال ـع ـمــود
الفقري والعضالت الخلفية للفخذ .ويقول:
«أج ــري ــت ك ــل صـ ــور األش ـ ّـع ــة وال ـت ـحــال ـيــل،
واس ـت ـع ـم ـل ــت كـ ــل األدوي ـ ـ ـ ــة الـ ـت ــي وص ـف ـهــا
ل ــي األطـ ـب ــاء ،ل ـكــن حــال ـتــي ل ــم تـتـحـســن ،ثم
أخ ـبــرنــي أح ــد أق ــرب ــائ ــي ع ــن ع ـي ــادة الـطــب
التقليدي املتواضعة فقصدتها .والحقيقة
أنــه عندما جئت للمرة األول ــى إلــى هنا لم
أك ــن مـتــأكـدًا مــن ج ــدوى ال ـعــاج التقليدي،

الطب التقليدي
الطب الشعبي شريك في صحة الجزائريين (بالل بنسالم)Getty /
ّ

«منفعة» متوارثة في الجزائر

باختصار
بعض املرضى يرون
جدوى من الطب
التقليدي ،رغم التطور
العلمي الكبير في
مجال العالج بالتقنيات
الحديثة
■■■
ممارسات العالجات
التقليدية نابعة من
ً
املوروث الشعبي جيال
بعد آخر ،وقد أثبتت
فعاليتها تاريخيًا في
بعض األمراض
■■■
ّ
يصر معارضو
ممارسات العالجات
ّ
التقليدية ،على أنها «ال
تستند إلى أساليب
صحيحة باستثناء
الرقية الشرعية»

ولم أكن مقتنعًا بممارساته ،لكنني قررت
تجربته ألنني لن أخسر شيئًا في أي حال،
علمًا أن والــدتــي طلبت مـنــي الـتــوجــه إلــى
العيادة بنية حسنة ،وهو ما فعلته .وبعد
حصتي عالج فوجئت بتقلص نسبة األلم،
وب ـعــودتــي إل ــى امل ـشــي ب ــا أوج ـ ــاع ،م ــا زاد
قناعتي بفعالية الـعــاج الــذي سأستكمل
حصته الثالثة واألخيرة اليوم».

منطقة مناصر قرب مدينة شرشال األثرية،
مــرضــى مــن مختلف املـنــاطــق واملـحــافـظــات.
وت ـقــول لــ«الـعــربــي ال ـجــديــد»« :أف ـحــص عني
املــريــض لتأكيد إصــابـتــه ،ثــم أتــدخــل عمليًا
ع ـبــر ج ــرح ي ــده ومــرف ـقــه وج ـب ـه ـتــه ،وأك ــوي
منطقة الجرح بالثوم األحمر ،وأكرر ذلك في
ثالث جلسات كي أضمن فعالية العالج في
القضاء على املرض نهائيًا».

زيت طبيعي وثوم
أي ـضــا يـشـتـهــر ال ـطــب الـتـقـلـيــدي بمعالجته
مرض الصداع النصفي أو ما يعرف شعبيًا
باسم «الشقيقة» ،والذي يترافق مع آالم كبيرة
في الــرأس ،وزاد انتشاره أيضًا في السنوات
األخـ ـ ـي ـ ــرة فـ ــي ظـ ــل ت ـف ــاق ــم ح ـج ــم ال ـض ـغ ــوط
االج ـت ـمــاع ـيــة واالس ـت ـخ ــدام امل ـف ــرط للهاتف
الخلوي وتجهيزات االتصال الحديثة.
في بيته ببلدة حمر العني (غــرب) ،يستقبل
مـ ــروان أرن ــوف ــي مــرضــى ال ـص ــداع النصفي
بوصفة تقليدية يستخدم فيها زيتًا طبيعيًا،
والتي يدافع عن فعاليتها في توفير العالج
املطلوب .أمــا الخالة عائشة فتعالج مرض
«البوصفاير» الذي تظهر عالماته بوضوح
في عني املريض ويــؤدي غالبًا الى إصابته
بنقص الشهية ،بالثوم وشـفــرة حــاقــة في
طــري ـقــة تـطـبـقـهــا م ـنــذ ثــاثــة ع ـق ــود ،بـعــدمــا
ورثتها عن أبيها الذي اشتهر سابقًا بعالج
هذا املرض .ويقصد بيت الخالة عائشة في

اختالف في التقييم
وتـخـتـلــف الـتـقـيـيـمــات الـعـلـمـيــة مل ـثــل هــذه
الـ ـح ــاالت م ــن الـ ـع ــاج ال ـت ـق ـل ـيــدي ،فبعض
األط ـبــاء مثل البروفيسور بوعيطة سليم
ال ــذي ي ـتــرأس مصلحة طــب األع ـص ــاب في
مـسـتـشـفــى ش ــرش ــال ،ال ي ـن ـكــر ف ــي حــديـثــه
ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» واق ـ ــع أن ال ـعــاجــات
ال ـت ـق ـل ـيــديــة أث ـب ـتــت ف ـعــال ـيــات ـهــا ف ــي بعض
األمـ ـ ــراض رغـ ــم ال ـت ـط ــور ف ــي م ـج ــال الـطــب
ال ـحــديــث ،وي ـق ـ ّـر بــأنــه ّ
وج ــه بـنـفـســه بعض
امل ــرض ــى إل ـ ــى م ـعــال ـجــن ت ـق ـل ـي ــدي ــن ،بـعــد
اس ـت ـع ـصــاء ت ـش ـخ ـيــص امل ـ ــرض أو عــاجــه
بالطرق العلمية .لكن الطبيب املتخصص
فــي طــب األط ـفــال سحنون محمد يعارض
ممارسات العالجات التقليدية ،ويصفها
فــي حــديـثــه لــ«الـعــربــي الـجــديــد» بــأنـهــا «ال
تستند إل ــى أســالـيــب صحيحة باستثناء
الرقية الشرعية» ،مشددًا على أن «معالجني
ُ
ك ـث ـرًا ي ـب ـت ــزون امل ــرض ــى وي ـس ـت ـث ـمــرون في

معاناتهم ،علمًا أنــه ال يخفى أن استخدام
العالجات التقليدية فاقم معاناة املرضى
في بعض الحاالت ،علمًا أن الظروف املادية
تـجـبــر مــرضــى عـلــى ال ـل ـجــوء إل ــى عــاجــات
تـقـلـيــديــة مـنـخـفـضــة ال ـك ـل ـفــة ،ك ـمــا يتسبب
الجهل في استخدامهم الخاطئ ألنواع من
األعشاب ال تنفع في معالجة الداء».

مخاطر مبررة
وف ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاق ،يـ ـ ـ ـق ـ ـ ــول رشـ ـ ـ ـي ـ ـ ــد زواد
االختصاصي في علم االجتماع لـ«العربي
الـجــديــد» إن «املــرضــى يـصــابــون بـتــوتــرات
نفسية تدفعهم إلــى اإلي ـمــان بــأي شخص
قد يقدم العالج لهم .وممارسات العالجات
ً
التقليدية نابعة من املوروث الشعبي جيال
بـعــد آخ ــر ،وق ــد أثـبـتــت فعاليتها تاريخيًا
فـ ــي بـ ـع ــض األم ـ ـ ـ ـ ـ ــراض» .ويـ ـشـ ـي ــر إلـ ـ ــى أن
العوامل االجتماعية واألزم ــة االقتصادية
التي أضعفت القدرة الشرائية لدى الناس
وغ ــاء األدوي ــة الـتــي يصفها األط ـبــاء ،أدت
إلى عدم التردد في استعمال أدوية أعشاب
وم ـش ـت ـقــات ح ـيــوان ـيــة وم ـعــدن ـيــة مـجـهــولــة
ُ
الـ ـه ــوي ــة ل ـ ـل ـ ـتـ ــداوي ،ل ـك ــن أشـ ـخ ــاص ــا ك ـث ـرًا
يمارسون الطب التقليدي البديل فــي ظل
جهلهم األم ــراض والـطــرق السليمة للطب،
مــا يفسح فــي امل ـجــال أم ــام ان ـحــراف بعض
املعالجني الــذيــن يخلطون بــن العالجات
الطبيعية والضرورات الطبية.

وأخيرًا

عيسى مخلوف ،على ضفا ٍ
ف أخرى
نجوى بركات

ُ
نقلتني ق ـ ــراءة الـكـتــاب ال ـص ــادر حــديـثــا تـحــت عـنــوان
«ضفاف أخرى» عن دار الرافدين ،وهو حوار ،أو لنقل
«مسامرة» عميقة هادئةّ ،قدم لها وأجراها بكل براعة
ال ـكــاتـ ُـب ال ـعــراقــي عـلــي مـحـمــود خـضـ ّـيــر ،مــع الـشــاعــر
زمن آخر ،كانت للمعرفة
اللبناني عيسى مخلوف ،إلى ٌ ٍ
ـات أصيلة أخ ــرى .بيد أن
والـثـقــافــة والـكـتــابــة فيه نـكـهـ
الحوار ال يكتفي بذلك ،إذ يسافر بقارئه عبر األمكنة
ً
وال ـف ـضــاءات واألزم ـن ــة املختلفة ،نــاهـ ًـبــا ً
دروبـ ــا كثيرة
تجتمع في جغرافيا الذاكرة واالستحضار واملحاكاة
وامل ـس ــاءل ــة والـ ـس ــرد .بـيــد أن االس ـت ـح ـضــار هـنــا بـعـ ٌـث
ٌ
وانبعاث ،ألن الفكرة التي ُذكــرت ،والتجربة التي ّ
مرت،
والجملة الـتــي قيلت ،واملـعــرفــة الـتــي خيضت ،صنعت
ّ
النص متنا وهامشا ،بقدر ما تصنعه الكلمات .الفقد
والحرب واملــوت والهجرة واكتشاف البعيد ،املختلف،
اآلخر الذي ال نشبهه وال يشبهنا ،ومع ذلك ،يجمعنا ٌبه
الكثير .رحلة في ذاكرة عيسى مخلوف؟ ال بل هي رحلة
ّ
ومستمرة ،من خالل
في رأســه حاضرا اآلن ،طازجة
الخوض في املواضيع التي تشغل بال العالم اليوم ،وفي

ّ
متعددة األبعاد واملستويات .نحن
ارتداداتها الكثيرة
هنا للتأكيد على أن اإلبــداع فعل حرية ،فعل انضمام
إلــى اإلنسانية فــي جانبها املـضــيء ،وعلى أن الضوء
مـقــابــل الـعـتـمــة ،الـجـهــل ،االس ـت ـب ــداد ،الـعـنــفّ ،
التمسك
باملاضي وال ـخــروج مــن فـضــاء الـحـيــاة .العنف والقتل
ألتفه األسباب ،وضــرورة االبتعاد عن جحيم خلقناه
ّ
بأيدينا فــي تلك املنطقة مــن الـعــالــم ،ومــا زلـنــا نغذيه،
ٌّ
نصوص
ونعيد إنتاجه كــل يــوم .هــو نـ ٌّـص مــؤلــف مــن
ٍ
ُ
ّ
ستشدك إليها رغما عنك ،تحكم وثاقك وتجعلك تعود
ّ
َ
أحيا ًنـا إلى ما سبق أن قرأت فبدا ،للوهلة األولى ،وكأنه
ُ
سقط ً
سهوا بني جملتني .ال ،لم تخنك ذاكرتك ،تطمئن
َ
ُ
سياق آخر ،وها هو
ذات َك ،لقد قيل الكالم هذا قبال في
ٍ
في هذا الفصل ُيصبح هو السياق .وال بد للحساسية
العالية التي ينضح بها الحوار من أن تكون حساسية
شاعر .وال بد لهذا الوعي واإلدراك من أن يكونا وعي
قارئ ،مآلن بقدر ما هو فارغ ،منفتح على االكتشاف
ٍ
واالستزادة واملساءلة والتعميق ،ومنغلق أمام ّ
التمسك
بالرأي الواحدً والحقيقة املطلقة .لتكن الكلمة هي البدء،
ّ
وتجلياّ ،
يتذوقها موسيقى وأدبا
ولتكن حقيقة ونورا
وهندسة معمارية وفنا تشكيليا وأسئلة علمية وبيئية

و ...وفــي النهاية ،مــن يــأتــي كــل هــذا الـشـ ّـر وذاك الولع
املخيف بالتدمير والقتل والعتمة؟
مقابلة وج ــه امل ــوت بــاكــرا ج ــدا مــع فقد األخ ،ثــم الهرب
من الحرب األهلية إلــى فنزويال ومنها إلــى بــاريــس ،ثم
االنتقال للعمل مستشارا ثقافيا في نيويورك ،ثم العودة
إلى باريس« .نحن أيضا ّ
محصلة األماكن التي نعيش
ّ
يتشربها الكائن وروحــه َ وتصبح جــزءا من
فيها ()...
ّ
ّ
كيانه» .لكن الرائي ال يحتاج االنتقال جسديا كي يرى،
أو لكي ّ
يتحسس نبض العالم ويسمع أنينه ،يشهد على

ينطق عيسى مخلوف،
بفعل أسئلة محاورِه
ّ
المحفزة ،بما يثقل صدورنا.
يلهج بعجزنا ،بؤسنا

محي لـلــروح .ال خــاص إال
جماله القاتل بقدر مــا هــو ٍ
ّ
بقول الحقائق ،بالنظر إلى األمام ،بصعود السلم املعرفي
والتأرجح فوق حبال اللغات ،بالترجمة ،بفتح ّ
النص كائنا
ما كان على التأويل ،وبتدجني املوت الفردي والجماعي
الشعراء ُ
ُ
بعد مع الطيور
العام« .ال أدري ملــاذا لم يغادر
املغادرة؟» يتساءل عيسى مخلوف ،في العبارة األخيرة
ِ
من ديوانه «ما سوف يبقى» ،ثم يضيف ّردا على سؤال
ّ
خضير حــول هــويــة جـمــوع الـهــاربــن فــي ال ــدي ــوان« :هم
أمهاتهم تحت نجوم مطفأة ولــم يجدوا،
الذين ولدتهم ً
حيث ُولدوا ،أمكنة تؤويهم .الهاربون من أنظمة االستبداد
وأهــوال الحروب والجوع» .أجل ،ينطق عيسى مخلوف،
ّ
محاوره املحفزة ،بما يثقل صدورنا .يلهج
بفعل أسئلة
ِ
بعجزنا ،بؤسنا .يرسم بورتريه أمينا لسيرة عاملنا ،ملا
ّ
الحتمي،
يجري فيه ،ألفوله الثقافي السافر وشبه غرقه
ف ـي ـت ـحـ ّـول ق ــول ــه إل ــى ق ـ ــو ٍة مـمـغـنـطـ ٍة تـجـمــع هــواجـسـنــا
وتساؤالتنا ومالحظاتنا حول ما يؤول إليه ذلك الجزء
البائس حيث نحيا .مــن نحن؟ جرحى الـكــام امل ــراوغ،
مصابو حرائق سوء الفهم ،أبناء تزاوج ّ
الفن واملال والعلم
ّ
ّ
القيامي»،
املتقدم على حبل الهاوية ،ضحايا هذا «املناخ
حيث ال خالص ربما إال بعبور بوابة ّ
الحب والجمال.

ســعر النســخة :مصــر جنيهــان ،تونــس  900مليــم ،لبنــان  1000ليــرة ،قطــر  3ريــاالت ،الســعودية  3ريــاالت ،الكويــت  200فلــس ،اإلمــارات  3دراهــم ،عمــان  300بيــزة ،البحريــن  300فلــس ،األردن  400فلــس ،العــراق  500دينــار ،المغــرب  4دراهــم ،الجزائــر دينــاران،
اليمن  50رياًال ،ســورية  25ليرة ،الســودان  10جنيهات ،ليبيا  200درهم ،موريتانيا  35أوقية □ UK £ 1.20, Austria € 2.20, Belgium € 2.20, France € 2.20, Germany € 2.30, Holland € 2.30, Italy € 2.10, Spain € 2.20, Switzerland CHF 3.50
Turkey TL 5.00, USA $ 2.00

