رامي شعث :إسرائيل طلبت اعتقالي

يكشف رامــي شعث تفاصيل خاصة بسجنه وبإطالق سراحه ،ويفصح عن
معلومات وصلته تفيد بأن السفارة اإلسرائيلية في القاهرة طالبت باعتقاله4[ .ـ]5
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كابوس ينتظر المهاجرين
إلى بريطانيا أو الحالمين
بالوصول إليها ،إنه
مشروع قانون الجنسية
والحدود.
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مناصر للحوثيين في صنعاء خالل تحركات مناهضة للتحالف العربي األسبوع الماضي (محمد حويس/فرانس برس)

الحدث

منظمة الصحة 21 :مليون إصابة بكورونا خالل أسبوع
كشفت منظمة الصحة العاملية تسجيل «أكثر
من  21مليون إصابة جديدة بكوفيد 19-خالل
األي ـ ــام ال ـس ـب ـعــة امل ــاض ـي ــة ،م ــا يـمـثــل أك ـب ــر عــدد
ّ
مسجل في أسبوع واحد منذ بدء تفشي
إصابات
ّ
الوباء» ،مشيرة إلى أن معدل العدوى العام يرتفع
«بشكل بطيء» .وزاد عدد اإلصابات بنسبة 5
في املائة خالل األسبوع املاضي .وقالت املنظمة
إن مستوى الخطر املرتبط باملتحور أوميكرون
م ــن ف ـي ــروس ك ــورون ــا ال ـجــديــد م ــا زال مرتفعًا
بـنـ ًـاء على املعطيات املتوفرة حاليًا .وأوضحت
املنظمة أن معدل انتشار املتحور دلتا «يواصل

االنـخـفــاض» فــي وقــت بــات انـتـشــار املـتـحــورات
ً
ألفا وبيتا وغــامــا «ضئيال ج ـدًا» .وأش ــارت إلى
أن منطقة الـشــرق األوس ــط شـهــدت أكـبــر زيــادة
في حــاالت اإلصابة بكوفيد 19-بنسبة  39في
املائة ،تلتها قفزة بنسبة  36في املائة في جنوب
شــرق آسـيــا .وزادت الــوفـيــات فــي جـنــوب شرق
آس ـيــا وال ـش ــرق األوسـ ــط واألم ـيــرك ـي ـتــن ،لكنها
انخفضت فــي مـنــاطــق أخ ــرى .فــي ه ــذا اإلط ــار،
سـجـلــت فــرن ـســا أول م ــن أم ــس رق ـم ــا قـيــاسـيــا
جــدي ـدًا فــي ع ــدد اإلص ــاب ــات الـيــومـيــة بـفـيــروس
ك ــورون ــا ال ـجــديــد بـلــغ  501,635إص ــاب ــة خــال

 24ساعة ،وهــي املــرة األولــى التي يتجاوز فيها
عدد اإلصابات اليومية حاجز النصف مليون.
وتعد حصيلة اإلصابات اليومية في فرنسا في
الوقت الحالي األعلى مقارنة بأي دولــة أوروبية
أخرى .وفي بريطانيا ،سجل باحثون في جامعة
«امبريال كوليدج لندن» أعلى معدل انتشار على
اإلطـ ــاق ل ـكــوف ـيــد 19-فــي وق ــت ســابــق مــن هــذا
الشهر .وتشير التقديرات إلى أن واحدًا من كل
 23شخصًا خضعوا لفحص كــورونــا مصاب
بــال ـف ـيــروس .إل ــى ذل ــك ،أفـ ــادت دراسـ ــة أمـيــركـيــة
ُ
نشرت في التقرير األسبوعي للمراكز األميركية

مل ـكــاف ـحــة األمـ ـ ـ ــراض وال ــوق ــاي ــة م ـن ـه ــا ،ال ـخ ــاص
بــاملــرضــى والــوف ـيــات ،بــأن «أوم ـي ـكــرون» تسبب
على ما يبدو في اإلصابة بأعراض أقل حدة من
كوفيد 19-باملقارنة مع ما كان عليه الحال في
الفترات السابقة وقــت االنتشار الواسع النطاق
لـفـيــروس ك ــورون ــا ،بـمــا فــي ذل ــك مــوجــة «دل ـتــا».
وأشــارت إلى أن «أوميكرون» يحتاج إلى فترات
ع ــاج أق ـص ــر ف ــي املـسـتـشـفـيــات وت ـق ــل حــاجــة
املـصــابــن بها لــدخــول وح ــدات العناية املــركــزة،
وينتج عنه وفيات أقل.

(رويترز ،فرانس برس ،أسوشييتد برس)

2

سياسة

الخميس  27يناير /كانون الثاني  2022م  24جمادى اآلخرة  1443هـ ¶ العدد  2705السنة الثامنة
Thursday 27 January 2022

الغالف

الخميس  27يناير /كانون الثاني  2022م  24جمادى اآلخرة  1443هـ ¶ العدد  2705السنة الثامنة
Thursday 27 January 2022

ال ينفصل تصعيد جماعة الحوثيين األخير على األرض ،بعدما بدأت موازين القوى تنقلب
ضد اإلمارات ومواصلة تهديدها ،عن حجم ضدها ،وال سيما في مأرب االستراتيجية،
مخاوف الجماعة من تلقي هزيمة عسكرية بفعل دخول اإلمارات مجددًا على خط

حرب اليمن

للحديث تتمة...

مصالح
عقيلة صالح
أسامة علي

تبنى مجلس النواب الليبي ،الثالثاء
املاضي ،قرار رئيسه عقيلة صالح
بشأن انتهاء والية حكومة الوحدة
الوطنية .كما اعتمد قراره بشأن
الذهاب لفتح باب الترشح ملنصب
رئيس حكومة جديدة .وعلقت
جلساته من دون أي حسم ملسارات
خريطة الطريق ،التي تشكلت في
األساس من أجل تحديد مصير
االنتخابات ،وتركت مواعيدها
مفتوحة .كما ترك البرملان باب
الترشح لرئاسة الحكومة مفتوحًا
أيضًا ،من دون أن يحدد موعد تقديم
ُ
الترشيحات ،لتفتح بذلك األبواب أمام
كل االحتماالت ،ليس أقلها إمكانية
حدوث فراغ في السلطة.
وال يجد املتابع لجلسات املجلس،
خالل يومي اإلثنني والثالثاء
املاضيني ،كثير عناء ليرصد تذبذب
موقف لجنة خريطة الطريق من
الحكومة .فعلى الرغم من حسم
اللجنة لقرارها بشأن إنتهاء واليتها،
ودعوتها النواب لضرورة التركيز
على مسارات خريطة الطريق
األخرى ،وأهمها الدستور ،على
اعتبار أن أمر الحكومة «ثانوي»،
إال أنها تراجعت بعد كلمات صالح
املتكررة ،التي أصر فيها على
إسقاط الحكومة .وأعلنت اللجنة
أنها ستعد شروط الترشح ،وهو
ما تم ،إذ خرجت لتتحدث بلهجة
حازمة عن ضرورة تشكيل حكومة
أخرى «قادرة على توفير الخدمات،
وفرض األمن ،وإزالة القوة القاهرة
التي عرقلت إجراء االنتخابات في
السابق» ،بحسب أحد أعضاء اللجنة.
كما لن يجد املتابع أيضًا كثير عناء
ليرصد توجيه الجلسة من قبل
صالح نحو إسقاط الحكومة .فكل
نائب عارض اتجاهه تمت مقاطعته،
ُ
وقطع البث املرئي املباشر أكثر من
مرة ،ليعود بعد لحظات ،وتستمر
الحملة على الحكومة.
كما ضمن صالح أن تخرج الحكومة
الجديدة من تحت عباءته لتعمل
لصالحه .فمقابل عدم شراكة مجلس
الدولة في تشكيلها ،بإسقاط شرط
حصول املترشح لرئاسة الحكومة
الجديدة على تزكية  15عضوًا من
مجلس الدولة ،حافظ على شرط
ضرورة حصول املترشح على
تزكية  25نائبًا .الجديد أن كثيرين
لم ينتبهوا إلى أن إصرار صالح على
إسقاط الحكومة برمتها ،كان بحجة
الفساد ،واستخدام رئيسها عبد
الحميد الدبيبة لصالحياته الحكومية
للترويج لنفسه ،لكونه مرشحا
رئاسيا .وإذا أراد الدبيبة الترشح
مجددًا لرئاسة الحكومة ،فعليه التعهد
بعدم الترشح لالنتخابات.
والسؤال« :أليس صالح مرشحًا
رئاسيًا ،ويستخدم صالحياته
كرئيس للمجلس إلقصاء الدبيبة،
أقوى خصومه في االنتخابات؟»،
و«كيف له أن يعود لرئاسة مجلس
النواب من دون أن يتنازل عن ترشحه
للرئاسة ،ويجمع بينهما في آن
واحد؟».

زكريا الكمالي

ال تـ ـ ـعـ ـ ـك ـ ــس رس ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ــل ال ـ ـت ـ ـهـ ــديـ ــد
الصريحة واملتكررة التي توجهها
جـمــاعــة الـحــوثـيــن لــدولــة اإلم ــارات
ب ــاس ـت ـه ــداف م ـن ـش ــآت اق ـت ـص ــادي ــة ع ـمــاقــة،
اس ـت ـعــراض فــائــض ق ــوة كـمــا ج ــرت ال ـع ــادة،
ب ـقــدر م ــا تـكـشــف حـجــم امل ـخ ــاوف الحقيقية
ال ـتــي تـحـيــط بـحـلـفــاء إي ـ ــران ف ــي ال ـي ـمــن ،من
انـتـكــاســة عسكرية مــدويــة لــم تـحــدث مـنــذ 3
سنوات.
وخــال العامني املاضيني ،هيمن الحوثيون
على املشهد العسكري بشكل تام .ففي مقابل
هجوم واسع انتهى بتطويق محافظة مأرب
الغنية بالنفط والغاز من  3اتجاهات ،زادت
أطماع الجماعة باجتياح كافة مدن الجنوب
بعد التوغل السلس فــي  3مــديــريــات غربية
بمحافظة شبوة (بيحان وعسيالن وعــن)،
مطلع سبتمبر /أيلول املاضي .شعر حلفاء
إيـ ـ ـ ــران ب ــال ــزه ــو أكـ ـث ــر م ــن أي وق ـ ــت م ـضــى،
وخالفًا لرفض كافة مـبــادرات الحل األممية
وال ـس ـعــوديــة واألم ـيــرك ـيــة ،امـتـنـعــت جماعة
ال ـحــوث ـيــن ع ــن اس ـت ـق ـبــال امل ـب ـع ــوث األم ـمــي
الجديد هانس غروندبرغ منذ تعيينه قبل
خ ـم ـســة أشـ ـه ــر ،إلدراك ـ ـهـ ــا أن م ــدي ـن ــة م ــأرب
وثرواتها باتت في متناول اليد.
م ـط ـلــع ال ـ ـعـ ــام الـ ـح ــال ــي ،ب ـ ــدأ م ـ ـيـ ــزان ال ـق ــوى
ّ
يتغير
العسكرية بــن الحوثيني والتحالف
بـشـكــل الف ــت .وج ــد ال ـحــوث ـيــون أنـفـسـهــم في
كـمــاشــة عـسـكــريــة ُمـحـكـمــة أع ــده ــا الـتـحــالــف
الذي تقوده السعودية .وخالل أقل من شهر،
فـقــدت الـجـمــاعــة الـعــديــد مــن األوراق الهامة
ال ـتــي كــانــت تـمـنـحـهــا م ـيــزة ت ـف ـ ّـوق عـسـكــري
وسياسي ،بعد دحرها من املديريات الثالث
ً
ف ــي م ـحــاف ـظــة شـ ـب ــوة ال ـن ـف ـط ـيــة ،فـ ـض ــا عــن
تشديد الخناق عليها في محافظتي مأرب
والبيضاء.
بدت املكاسب الصعبة واملكلفة التي حققتها
جماعة الحوثيني أواخ ــر الـعــام املــاضــي في
الخاصرة الجنوبية ملحافظة مــأرب ،مهددة
بالتالشي دفعة واحــدة بعد خسارة حريب،
املــديـنــة االستراتيجية الـتــي تمنح املسيطر

العراق

موالون للحوثيين
في صنعاء (محمد
حويس/فرانس برس)

تهديدات
الحوثيين
لحجب
الخوف
دعوة إلحياء
مفاوضات
الحديدة
دعت األمم المتحدة،
أمس األربعاء ،إلى إحياء
المفاوضات بين الحكومة
اليمنية والحوثيين ،بشأن
محافظة الحديدة.
وأفادت بعثة األمم
المتحدة في الحديدة ،في
تغريدة عبر «تويتر» ،بـ«لقاء
رئيس بعثة األمم المتحدة
لدعم اتفاق الحديدة،
الجنرال مايكل بيري ،مع
األطراف في كل من عدن
وصنعاء (الحكومة اليمنية
والحوثيين)» .وقالت إن
بيري دعا إلى «أهمية إحياء
المفاوضات لتقديم الحلول
والوصول إلى تهدئة
عاجلة في الحديدة».

ع ـل ـي ـهــا أف ـض ـل ـيــة ع ـس ـكــريــة إلسـ ـق ــاط مـعـظــم
مديريات مــأرب الجنوبيةُ .يـضــاف إلــى ذلك
ت ـض ـي ـيــق ال ـخ ـن ــاق ع ـل ــى ال ـج ـم ــاع ــة ب ــإط ــاق
عمليات عسكرية فــي تعز وبـلــدات الساحل
الغربي.
أل ـق ــى ال ـحــوث ـيــون بــالــائ ـمــة ف ــي االن ـت ـكــاســة
ال ـجــديــدة عـلــى دول ــة اإلمـ ـ ــارات ال ـتــي حـ ّـركــت
أل ــوي ــة الـعـمــالـقــة الـسـلـفـيــة م ــن ال ـســاحــل إلــى
ش ـبــوة .ولـلـمــرة األولـ ــى مـنــذ س ـن ــوات ،كانت
وس ــائ ــل إعـ ـ ــام ال ـج ـم ــاع ـ ّـة ت ـح ـ ّـم ــل أبــوظ ـبــي
مسؤولية التصعيد وتحذر من عواقب ذلك.
وبما أن منطق القوة العسكرية هو رأسمالها
ال ــوح ـي ــد أم ـ ــام أن ـص ــاره ــا وخ ـصــوم ـهــا على
السواء ،لم يكن أمام جماعة الحوثيني سوى
الـتـصـعـيــد ع ـس ـكــريــا ،بــاس ـت ـهــداف اإلم ـ ــارات
ّ
مسيرة وصــواريــخ بالستية ،ولو
بـطــائــرات
كــان ذلــك على حساب التخلي عــن الحضور
الدبلوماسي أو إعادتها إلى خانة املنظمات
والجماعات اإلرهابية .وبعد تنفيذ عمليتني
هجوميتني في العمق اإلماراتي خالل أسبوع
واح ــد ،تــواصــل جـمــاعــة الـحــوثـيــن مساومة
اإلمـ ـ ـ ــارات ،بــال ـت ـلــويــح امل ـس ـت ـمــر بــاس ـت ـهــداف
م ـن ـشــآت ـهــا ال ـع ـم ــاق ــة وت ـه ــدي ــد اس ـت ـق ــراره ــا
االق ـت ـصــادي ال ــذي يـعــد رك ـيــزة أســاسـيــة في
البالد.
وب ـمــا أن ال ـه ـج ـمــات ال ـســاب ـقــة ل ــم تـنـجــح في
ثني اإلم ــارات وتجبرها على رفــع يدها عن
العملية العسكرية التي وصلت إلــى جنوب
مــأرب ،شعر الحوثيون بنوع من االستفزاز.
وللمرة األول ــى ،كــان عــدد من قـيــادات الصف
األول ال ـع ـس ـكــريــة وال ـس ـيــاس ـيــة بــالـجـمــاعــة،
يطلقون رسائل تهديد صريحة.
وبــال ـتــزامــن م ــع تـلــويــح امل ـت ـحــدث الـعـسـكــري
لـ ـلـ ـح ــوثـ ـي ــن ،ي ـح ـي ــى س ـ ــري ـ ــع ،ب ــاسـ ـتـ ـه ــداف

عبد السالم :لن
يتحقق لإلمارات أي أمن
إذا استمر عدوانها
تدخل اإلمارات
بدل موازين القوى
في الميدان
م ـعــرض إكـسـبــو ال ــدول ــي ف ــي دبـ ــي ،وتـهــديــد
ق ـ ـيـ ــادات أخ ـ ــرى ب ــاسـ ـتـ ـه ــداف ب ـ ــرج خـلـيـفــة،
كـ ــان امل ـت ـح ــدث ال ــرس ـم ــي لـلـحــوثـيــن وكـبـيــر
م ـف ــاوض ــي ال ـج ـم ــاع ــة ،م ـح ـمــد ع ـبــد ال ـس ــام،
يـ ـس ــاوم ك ــاف ــة دول ال ـت ـحــالــف ع ـلــى م ـعــادلــة
«ال أمــن وال اسـتـقــرار إال للجميع» .ويحاول
ال ـحــوث ـيــون ت ـصــويُــر عـمـلـيــاتـهــم ف ــي الـعـمــق
اإلمــاراتــي ،والـتــي قوبلت باستهجان دولــي

رسائل الكاتيوشا تصل لمنزل الحلبوسي

بغداد ـ عادل النواب

لم تفرز التطورات السياسية التي شهدتها
الساحة العراقية ،خــال اليومني املاضيني،
أي انـ ـف ــراج ــة ح ـق ـي ـق ـيــة ف ــي األزم ـ ـ ــة ال ــراه ـن ــة
واملـتـعـلـقــة بتشكيل الـحـكــومــة ال ـجــديــدة ،أو
حـتــى االت ـف ــاق عـلــى امل ــرش ــح ملـنـصــب رئــاســة
الجمهورية .في املقابل ،تلقى رئيس البرملان
محمد الحلبوسي رســالــة صــاروخ ـيــة ،عبر
استهداف منزله في األنبار.
يــأتــي هــذا وســط تـســريـبــات ،حصلت عليها
«ال ـ ـعـ ــربـ ــي ال ـ ـجـ ــديـ ــد» ،ت ــؤك ــد نـ ـي ــة الـ ـب ــرمل ــان
ت ـح ــدي ــد م ــوع ــد ل ـج ـل ـســة ج ــدي ــدة الن ـت ـخــاب
رئ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة ،م ــن امل ــرج ــح أن تـكــون
األسـ ـ ـب ـ ــوع املـ ـقـ ـب ــل .وشـ ـه ــد ي ــوم ــا الـ ـث ــاث ــاء
واألربـ ـع ــاء امل ــاض ـي ــان ف ــي الـ ـع ــراق ،ت ـطــورات
س ـي ــاس ـي ــة وأمـ ـنـ ـي ــة ع ـ ـ ــدة ،كـ ـ ــان أب ـ ــرزه ـ ــا رد
امل ـح ـك ـم ــة االت ـ ـحـ ــاديـ ــة ال ـع ـل ـي ــا ق ـ ـ ــرار ال ـط ـعــن
بـشــرعـيــة الـجـلـســة األولـ ــى لـلـبــرملــان والـحـكــم
بدستوريتها ،وإلغاء قرار تقرير عمل هيئة
رئاسة البرملان .وأعقب هذا األمر تصريحات
لزعيم الـتـيــار ال ـصــدري مقتدى ال ـصــدر ،أكد
فيها عدم تراجعه عن خيار حكومة األغلبية
الــوط ـن ـيــة ،م ــع إب ـق ــاء ال ـب ــاب مـفـتــوحــا للقوى
الـتــي تــرغــب فــي املـشــاركــة بـهــا ،مستثنيًا من
ذلــك تحالف «دولــة القانون» بزعامة رئيس
الوزراء األسبق نوري املالكي.
ومع حديث غير مؤكد لغاية اآلن عن تواجد
ق ــائ ــد «ف ـي ـل ــق ال ـ ـقـ ــدس» اإلي ـ ــران ـ ــي ال ـج ـن ــرال
إسـمــاعـيــل قــاآنــي فــي ب ـغــداد م ـج ــددًا ،أعلنت
قــوى «اإلط ــار التنسيقي» ،عن اجتماع ،جاء
بمثابة رد على تصريحات الصدر .وجددت،
في بيان فجر أمــس األربـعــاء ،إعــان رفضها
حكومة األغلبية ،معتبرة أنها تمس بوحدة
مكون األغلبية في العراق وحقه السياسي،
ف ـ ــي إشـ ـ ـ ـ ــارة إل ـ ـ ــى رفـ ـضـ ـه ــا ذه ـ ـ ـ ــاب الـ ـص ــدر

المعركة .وبعدما فقدت الجماعة العديد انتكاستها الجديدة على دولة اإلمارات ،وقد
من األوراق الهامة التي كانت تمنحها ميزة نفذت أخيرًا هجومين في عمقها ،متوعدة
تفوق عسكري وسياسي ،ألقت بالالئمة في بمزيد من الضربات
ّ

لـلـتـحــالــف م ــع ال ـق ــوى ال ـك ــردي ــة والـتـحــالـفــن
العربيني السنيني بتشكيل الحكومة.
وش ـهــدت ال ـبــاد ت ـطــورًا أمـنـيــا ج ــدي ـدًا ،وهــو
اسـ ـتـ ـه ــداف مـ ـن ــزل ال ـح ـل ـب ــوس ــي ب ـص ــواري ــخ
كاتيوشا ،سقط أحدها بالقرب منه ،وأسفر
عن سقوط جريحني .وقوبل الهجوم بتنديد
س ـيــاســي واسـ ـ ــع ،م ــن أحـ ـ ــزاب وق ـ ــوى فــاعـلــة
ف ــي الـ ـب ــاد ،اع ـت ـبــرتــه م ـحــاولــة ف ــرض ال ـقــوة
عـلــى الـعـمـلـيــة الـسـيــاسـيــة .وأع ـق ــب الـهـجــوم
الـ ـص ــاروخ ــي ع ـل ــى مـ ـن ــزل ال ـح ـل ـب ــوس ــي ،فــي
منطقة الحالبسة التابعة ملدينة الكرمة شرق
األنـ ـب ــار ،ب ـيــانــان ل ـل ـقــوات األم ـن ـيــة الـعــراقـيــة،
أكــدت فيهما ضبط  5صــواريــخ أخــرى كانت
تـسـتـهــدف املـنـطـقــة ذات ـه ــا .وت ـحــدثــت ع ــن أن

أعلن الحلبوسي
مواصلة العمل لتحقيق
دولة يسودها العدل

الهجوم نفذ من منطقة ذراع دجلة الحدودية
م ــع املــدي ـنــة ،وال ــواق ـع ــة تـحــت ن ـفــوذ فصائل
مسلحة مختلفة ،مــن أبــرزهــا «كتائب حزب
ال ـلــه» ،الـتــي تنتشر فــي قــريــة الــرشــاد ضمن
املنطقة ذاتها التي أطلقت منها الصواريخ.
وف ــي حــن تـعـهــدت الـسـلـطــات بفتح تحقيق
للكشف عــن املـنـفــذيــن ،ف ــإن بـيــانــات الرئيس
بـ ــرهـ ــم صـ ــالـ ــح وقـ ـ ـ ـي ـ ـ ــادات سـ ـي ــاسـ ـي ــة ،ب ـمــن
فيها رئـيــس الـبــرملــان نـفـســه ،أك ــدت اتهامها
ملـلـيـشـيــات مـسـلـحــة وأبـ ـع ــدت فــرض ـيــة قـيــام
تنظيم «داعش» بهذا األمر .وقال صالح ،في
ب ـيــان ،إن «ال ـه ـجــوم ال ــذي ط ــاول مـقــر رئيس
مجلس النواب في األنبار ،وأسفر عن إصابة
مــدن ـيــن ،عـمــل إره ــاب ــي ُمـسـتـنـكــر ،وتــوقـيـتــه
يستهدف استحقاقات وطنية ودستورية».
بدوره ،قال الحلبوسي ،معلقًا على الهجوم،
إنه «سيواصل العمل لتحقيق دولة يسودها
ال ـع ــدل ،ويـ ــزول عـنـهــا الـظـلــم وت ـنــدحــر فيها
قوى اإلرهاب والالدولة ،كي تنعموا بالسالم
واألمان».
وقـ ــال ع ـضــو ت ـحــالــف «تـ ـق ــدم» ف ــي مـحــافـظــة
األن ـ ـ ـبـ ـ ــار ،غـ ـ ــرب ال ـ ـب ـ ــاد ،أح ـ ـمـ ــد ال ـج ـم ـي ـلــي،
ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» ،إن «ال ـه ـج ــوم مـشــابــه
مـ ــن حـ ـي ــث الـ ـجـ ـه ــة املـ ـنـ ـف ــذة ل ـل ـه ـج ــوم عـلــى
مـنــزل رئـيــس الـحـكــومــة مصطفى الكاظمي،
وكذلك استهداف مقرات أحــزاب في بغداد».
وأض ـ ـ ـ ــاف أن «امل ـ ـتـ ــوقـ ــع مـ ــن ال ـع ـم ـل ـي ــة أن ـهــا
رسائل تحذير ،في حــال استمر الحلبوسي
عـلــى مــوقـفــه املـتـحــالــف م ــع ال ـص ــدر .ويمكن
وص ـف ـه ــا ب ــرس ــائ ــل ت ــرهـ ـي ــب» .وق ـ ـ ــال عـضــو
«اإلطار التنسيقي» علي الفتالوي ،لـ«العربي
ال ـج ــدي ــد» ،عـقــب ان ـت ـهــاء االج ـت ـمــاع لـقـيــادات
التحالف في منزل رئيس «املجلس اإلسالمي
األعلى» همام حمودي ،وضم املالكي وهادي
الـعــامــري وأح ـمــد األس ــدي وح ـيــدر الـعـبــادي
ً
وقيادات أخرى ،إن «الحل لن يكون سهال ،مع

اإلصرار على إقصاء أطراف سياسية مؤثرة
من العملية السياسية والحكومة» .وأضاف:
«ربما نشهد ،خــال الساعات املقبلة ،موقفًا
نهائيًا ورسميًا من قبل قوى اإلطار في إعالن
املعارضة أو املقاطعة .وال شيء يمنعنا عن
هــذيــن الـخـيــاريــن ،غير مشاركة كــل األط ــراف
فــي الـحـكــومــة ال ـج ــدي ــدة» .وأع ـلــن السياسي
الـعــراقــي ،املـقــرب مــن التيار ال ـصــدري ،مناف
املوسوي ،لـ«العربي الجديد» ،أن «املعلومات
امل ـتــوفــرة لــديــه حـتــى ظـهــر (أمـ ــس) األرب ـع ــاء
ت ــؤك ــد أن ال ـص ــدري ــن م ــاض ــون ف ــي حـكــومــة
األغلبية ،ولم تثمر الوساطات عن أي تغيير.
كـمــا أن ق ــوى اإلطـ ــار الـتـنـسـيـقــي متمسكون
بموقفهم أي ـضــا» .وأض ــاف أن «ه ـنــاك دعمًا
ً
س ـي ــاس ـي ــا س ـن ـي ــا كـ ــامـ ــا لـ ـلـ ـص ــدر ،وك ــردي ــا
متمثال بالحزب الديمقراطي الكردستاني.
وتلويح قوى اإلطار التنسيقي بالذهاب إلى
املـعــارضــة ،أو حتى املقاطعة ،لــن يــؤثــر على
تشكيل الحكومة الجديدة».
وق ــال الخبير فــي الـشــأن السياسي العراقي
أح ـم ــد ال ـش ــري ـف ــي ،ل ــ«ال ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» ،إن
«األزمـ ـ ـ ــة ال ـس ـيــاس ـيــة ل ــم ت ـص ــل إلـ ــى مــرحـلــة
االنـســداد واالن ـغــاق ،بــل هــي وصلت ملرحلة
االنـ ـ ـكـ ـ ـش ـ ــاف .وه ـ ـ ـ ــذا االن ـ ـك ـ ـشـ ــاف م ـ ــن خ ــال
الـ ـت ــوج ــه نـ ـح ــو حـ ـك ــوم ــة أغ ـل ـب ـي ــة يـشـكـلـهــا
ال ـ ـص ـ ــدر ب ــالـ ـتـ ـح ــال ــف م ـ ــع (زع ـ ـي ـ ــم الـ ـح ــزب
الديمقراطي الكردستاني مسعود) البارزاني
والـحـلـبــوســي والـخـنـجــر ون ــواب مستقلني».
وب ــن أن «ك ــل ال ـج ـه ــود ،سـ ــواء الــداخ ـل ـيــة أو
الخارجية ،فشلت في توحيد التيار الصدري
واإلطار التنسيقي في كتلة واحدة ،والتوجه
نحو تشكيل حكومة يـشــارك فيها الجميع.
ولـ ـه ــذا ف ــإن ــه ال خـ ـي ــار ح ــال ـي ــا غ ـي ــر حـكــومــة
األغـلـبـيــة ،الـتــي يــريــدهــا ال ـصــدر ،وال ـتــي هي
مدعومة من قبل قوى سنية وكردية لها ثقل
كبير في البرملان».

واس ــع ،بأنها دف ــاع عــن الـنـفــس .ومـســاء أول
مــن أم ــس ال ـثــاثــاء ،أع ــاد امل ـت ـحــدث الــرسـمــي
للجماعة ،االستشهاد بــاآليــة القرآنية التي
دائمًا ما يرددها مع كل موجة تصعيد «فمن
اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى
عليكم» ،قبل َّأن يعود أمس األربـعــاء ،ليهدد
بأنه «لن يتحقق لإلمارات أي أمن إذا استمر
عــدوان ـهــا عـلــى ال ـي ـمــن» .وك ـتــب عـبــد الـســام
ع ـلــى «ت ــوي ـت ــر»« :ت ـع ــان ــي دويـ ـ ــات ال ـع ــدوان
على اليمن من أزمــة أمن ذاتــي ،كما هو حال
اإلمارات ،فال تستطيع الوقوف على قدميها
إال ب ـع ـك ــازات أم ـيــرك ـيــة ،وت ـج ـهــد ف ــي ت ـسـ ّـول
الدعم األميركي ،وهــي في ً
غنى عن ذلــك بأن
تخرج من املستنقع اليمني فعليًا ،وإال فلن
يجديها أي دعم ،ولن يتحقق لها أي أمن إذا
استمر عدوانها على اليمن».
ولـ ـ ــم ت ـك ـت ــف ج ـم ــاع ــة ال ـح ــوث ـي ــن بـ ــذلـ ــك .إذ
ظ ـه ــر ن ــائ ــب رئـ ـي ــس األركـ ـ ـ ـ ــان فـ ــي ص ـن ـع ــاء،
عـلــي املــوش ـكــي ،لـتــأكـيــد ج ـ ّـدي ــة ال ـت ـهــديــدات،
وذلــك بالقول إنـهــم يمتلكون أسلحة دقيقة
وط ــائ ــرات مـسـ ّـيــرة بـمـقــدورهــا الــوصــول إلــى
أي نقطة يريدونها داخــل أي دولــة معتدية

تقرير

أو مساندة للتحالف .وتــراهــن الجماعة في
ت ـهــديــدات ـهــا هـ ــذه ،ع ـلــى ص ــواري ــخ بالستية
مجنحة مــن ط ــراز «ق ــدس  »2و«ذو الـفـقــار»،
والتي تم استخدامها في الهجمات األخيرة
ً
عـلــى اإلم ـ ـ ــارات ،ف ـضــا ع ــن ط ــائ ــرات مـسـ ّـيــرة

مــن ط ــراز «صـمــاد  « 3بعيدة امل ــدى .وحسب
تقارير دولية ،فإن هذا النوع من الصواريخ
الجوالة ،يبلغ مداها أكثر من  1500كيلومتر،
وتكمن خطورتها في أنه باإلمكان إطالقها
من البر والبحر .ويبدو أن تكثيف التحالف
غاراته الجوية على مدينة الحديدة املشمولة
بــاتـفــاق اسـتــوكـهــولــم خــال الـفـتــرة املــاضـيــة،
يهدف إلى درء مخاطر حقيقية.
وح ـ ـسـ ــب اإلعـ ـ ـ ـ ــام الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ل ـل ـح ــوث ـي ــن،
ف ــإن ص ــواري ــخ «ق ــدس  ،»2راداري ـ ــة التوجيه
وال ـ ـت ـ ـح ـ ـكـ ــم ،ومـ ـ ـ ـ ـ ــزودة بـ ـجـ ـه ــاز اس ـت ـش ـع ــار
ت ـص ــوي ــري ي ـع ـمــل ب ــاألش ـع ــة ت ـحــت ال ـح ـمــراء
ون ـ ـظـ ــام ت ــوج ـي ــه مـ ــاحـ ــي .ك ـم ــا ت ـط ـي ــر ه ــذه
الصواريخ بسرعة عالية جـدًا وعلى ارتفاع
مـنـخـفــض ،وه ــو م ــا يـفـ ّـســر فـشــل مـنـظــومــات
ال ــدف ــاع ال ـجــوي بــاعـتــراضـهــا ف ــي مـنــاسـبــات
مختلفة.
وأكد املتحدث الرسمي للجماعة ،محمد عبد
السالم ،اإلثنني املاضي ،هذه الرواية ،وقال إن
الـصــواريــخ البالستية الـتــي تــم استخدامها
ف ــي ال ـه ـج ــوم ال ـث ــان ــي «ال يـمـكــن اع ـتــراض ـهــا
بــال ـبــاتــريــوت ،وإال مل ــاذا ان ـت ـظــروا وصــولـهــا
إل ـ ــى ف ـ ــوق رؤوس ـ ـهـ ــم فـ ــي أبـ ــوظ ـ ـبـ ــي» ،وف ـقــا
لتصريحات نقلتها قناة «املسيرة» التابعة
للحوثيني.
وت ـ ـس ـ ـعـ ــى ج ـ ـمـ ــاعـ ــة ال ـ ـحـ ــوث ـ ـيـ ــن مـ ـ ــن خ ـلــف
تصعيدها وتلويحها الدائم باالنتقام ،إلى
كسر زخــم املعركة التي تواجهها في مــأرب.
ووفـقــا لـخـبــراء ،فــإن تــدخــل اإلم ــارات مـجــددًا،
أع ــاد عـكــس امل ـب ــادرة الـعـسـكــريــة ال ـتــي كانت
لصالح الحوثيني منذ فترة طويلةّ ،
وقوض
بشكل هائل فرص حصولهم على «الجائزة
الكبرى» املتمثلة بمدينة مأرب.
وفــي السياق ،رأى املــديــر التنفيذي لـ«مركز
صـنـعــاء ل ـلــدراســات اإلسـتــراتـيـجـيــة» ،ماجد
املذحجي ،في حديث مع «العربي الجديد»،
أن «الـ ــدور اإلم ــارات ــي الـنــوعــي أث ــار مـخــاوف
الحوثيني وجعلهم يرفعون الكلفة واملغامرة،
ليس بدفع حرب اليمن نحو مرحلة جديدة
ف ـح ـســب ،ول ـك ــن ب ــدف ــع االس ـت ـق ــرار اإلقـلـيـمــي
بشكل كامل إلى حافة هاشة وخطيرة».
وفــي مــا يخص السيناريوهات املستقبلية
ل ــإم ــارات ،ق ــال املــذح ـجــي إن األخ ـي ــرة «تـقــع
تحت ضغط كبير .فمن ناحية ،هي ال تريد

استدعاء «مروجي فيديوهات»

استدعت النيابة العامة اإلماراتية عددًا من األشخاص «بعد تداولهم
مقاطع فيديو على منصات التواصل االجتماعي تظهر تصدي
دفاعات الدولة لمحاوالت مليشيا الحوثي اإلرهابية استهداف بعض
المنشآت الحيوية» ،وفق ما ذكرت وكالة األنباء اإلماراتية (وام) ،أمس
األربعاء .وحذرت النيابة من أن «مثل هذه المقاطع تعرّض منشآت
حيوية وعسكرية للخطر» ،وأكدت أنه «سيتم اتخاذ اإلجراءات القانونية
الرادعة حيال من ينشرون هذه المواد».

املـجــازفــة بــاسـتـقــرارهــا االق ـت ـصــادي الناجح
كبيئة آمنة ومستقرة وجذابة ،لكن من ناحية
ثانية ،الطموحات السياسية والعسكرية لها
كبيرة ،وأي تــراجــع دراماتيكي أو انسحاب
ب ـس ـب ــب ال ـ ـت ـ ـهـ ــديـ ــدات الـ ـح ــوثـ ـي ــة ،س ـي ـش ـ ّـوه
صــورتـهــا» .وأض ــاف «هـنــاك منطقة ملتبسة
حــول الـخـيــارات اإلمــاراتـيــة ،لكن ال أعتقد أن
أبــوظـبــي سـتـتــراجــع عــن املـعــركــة ،فـهــي تريد
ال ــدف ــاع ع ــن رأس م ــال ح ـضــورهــا ف ــي حــرب
الـيـمــن ،وأي ـضــا تــأديــب الـحــوثـيــن لجرأتهم
عليها ،باعتبار الهجمات حدث استثنائي ال
يجب أن يتكرر».
وخــافــا لترسانتها الدفاعية الـتــي تؤهلها
ل ــاسـ ـتـ ـع ــداد ج ـ ـي ـ ـدًا ألي هـ ـجـ ـم ــات حــوث ـيــة
مرتقبة ،تتسلح اإلمارات بدعم أميركي قوي،
خ ـصــوصــا أن ال ـه ـج ـمــات األخـ ـي ــرة الـفــاشـلــة
للحوثيني ،اإلثنني املاضي ،كانت تستهدف
ق ــاعــدة ال ـظ ـفــرة ف ــي أبــوظ ـبــي ال ـتــي تحتضن
ً
ق ـ ــوات أم ـي ــرك ـي ــة ،ف ـض ــا ع ــن آالف ال ــرع ــاي ــا.
وتـ ـش ــدد ت ـح ـل ـيــات أم ـيــرك ـيــة ع ـلــى ضـ ــرورة
أن ُيـ ــدرك ال ـحــوث ـيــون أن ـهــم سـيــدفـعــون ثمن
هـجـمــاتـهــم األخـ ـي ــرة ف ــي ال ـع ـمــق اإلم ــارات ــي،
وتـشـيــر إل ــى أن ال ــوالي ــات املـتـحــدة ،تتحضر
لـ ـتـ ـق ــدي ــم ق ـ ـ ـ ــرار إل ـ ـ ــى مـ ـجـ ـل ــس األم ـ ـ ـ ــن ي ــدي ــن
الحوثيني ،خصوصًا أن الصينيني أو الروس
لــن يحجبوا مثل هــذا ال ـقــرار ،نظرًا للروابط
التي تجمعهم باإلماراتيني.
وفــي الـسـيــاق ،أعلنت الـخــارجـيــة األميركية،
مـســاء أول مــن أم ــس ال ـثــاثــاء ،أنـهــا ستعمل
م ــع ح ـل ـفــائ ـهــا ع ـلــى «ت ـع ــزي ــز م ـس ــاء ل ــة ق ــادة
ال ـح ــوث ـي ــن مـ ـ ّ
ـدبـ ــري ال ـه ـج ـم ــات اإلره ــابـ ـي ــة
األخـيــرة التي كــان يمكن أن توقع قتلى بني
القوات األميركية في قاعدة الظفرة» .ويبدو
أن اإلم ــارات ستستثمر الهجمات الحوثية،
داخ ـ ــل واش ـن ـط ــن ،ب ـعــد ت ـع ـق ـيــدات شـهــدتـهــا
ال ـع ــاق ــات خ ــال ع ـهــد الــرئ ـيــس ج ــو ب ــاي ــدن.
وسيكون هذا االستثمار من خالل الحصول
ع ـلــى وس ــائ ــل إضــاف ـيــة لـتـحــديــث الــدفــاعــات
الجوية والـصــاروخـيــة وهــي األم ــور التي لم
تتم االستجابة لها من قبل اإلدارة األميركية
ً
الجديدة ،فضال عن الحصول على معلومات
استخباراتية لــإنــذار املبكر بشأن عمليات
إطالق الصواريخ.
ويـ ـ ــدرك امل ـج ـت ـمــع ال ــدول ــي أن ال ـت ـســاهــل مع
ال ـت ـه ــدي ــدات ال ـح ــوث ـي ــة ب ــاس ـت ـه ــداف الـعـمــق
اإلم ــارات ــي ،سيدفع املليشيات إلــى التمادي
بشكل أكبر ،حتى لو انسحبت أبوظبي من
املعركة ،وذلك بشن هجمات أعنف في العمق
السعودي ،أو تهديد خطوط املالحة الدولية
في البحر األحمر ومضيق باب املندب.
وفي سياق متصل ،قالت السفيرة اإلماراتية
لــدى األم ــم املـتـحــدة ،النــا نسيبة ،فــي مقابلة
مع قناة «سي أن أن» أول من أمس الثالثاء،
إن بــادهــا قــد تـطــور قــدراتـهــا الدفاعية بعد
الهجومني الحوثيني عليها أخيرًا .وأوضحت
«قــدرت ـنــا عـلــى اع ـت ــراض ه ــذه الـهـجـمــات من
ال ـط ــراز ال ـعــاملــي .وم ــن املـمـكــن دائ ـم ــا أن تتم
ع ـم ـل ـيــات ال ـت ـط ــوي ــر وال ـت ـح ـس ــن وال ـت ـع ــاون
اإلضافي في االستخبارات ،وأعتقد أن هذه
هــي امل ـج ــاالت ال ـتــي نــدرسـهــا مــع شــركــائـنــا»
األميركيني.

النووي اإليراني :القضايا العالقة بال حلول

طهران ـ صابر غل عنبري

كشفت مصادر مطلعة على سير املفاوضات
غـ ـي ــر امل ـ ـبـ ــاشـ ــرة ال ـ ـجـ ــاريـ ــة ف ـ ــي ال ـع ــاص ـم ــة
ال ـن ـم ـســاويــة ف ـي ـي ـنــا ،ب ــن إيـ ـ ــران وال ــوالي ــات
املتحدة ،فــي محاولة إلع ــادة إحـيــاء االتفاق
الـ ـن ــووي ،ع ــن وصـ ــول ه ــذه امل ـف ــاوض ــات في
جــول ـت ـهــا ال ـث ــام ـن ــة «إلـ ـ ــى م ــرح ـل ــة ح ـســاســة
للغاية» ،مضيفة أنــه «بــات مــن الصعب عل
املـفــاوضــن إي ـجــاد حـلــول للقضايا العالقة
امل ـت ـب ـق ـيــة ،وال ـت ــي تــرت ـبــط مـعـظـمـهــا بملفي
التحقق من تنفيذ االتفاق ،والضمانات التي
تطالب بها طهران».
وتــوقـعــت امل ـصــادر ،الـتــي تـحــدثــت لــ«الـعــربــي
الـجــديــد» مفضلة عــدم الكشف عــن هويتها،
«عودة رؤساء الوفود املشاركة في املفاوضات
خ ــال األس ـبــوع املـقـبــل إل ــى عــواصــم بلدانهم
ل ـل ـت ـش ــاور ،ث ــم ال ـ ـعـ ــودة إلـ ــى ف ـي ـي ـنــا حــامـلــن
ّ
الحساسة املتبقية».
ق ــرارات بشأن القضايا
وك ــان رؤس ــاء الــوفــديــن اإليــرانــي واألمـيــركــي،
بــاإلضــافــة إل ــى رؤسـ ــاء الـبـعـثــات األوروب ـي ــة
امل ـش ــارك ــة ف ــي م ـف ــاوض ــات فـيـيـنــا ،ق ــد ع ــادوا
ف ــي  14ي ـنــايــر /ك ــان ــون ال ـثــانــي ال ـحــالــي إلــى
عــواصـمـهــم ،حيث جــرى الـتـشــاور على ورقــة
تفاهم حــول بعض القضايا ،فيما تواصلت
املباحثات على مستوى لجان الخبراء.
في غضون ذلك ،أكد وزير الخارجية اإليراني
ح ـســن أم ـيــر ع ـبــد ال ـل ـه ـيــان ،أم ــس األربـ ـع ــاء،
أمــام أعـضــاء لجنة األمــن القومي والسياسة
الخارجية في البرملان اإليراني ،أن املفاوضات
ال ـنــوويــة ال ـجــاريــة فــي فيينا «ت ـت ـقــدم بشكل
ّ
جيد حتى اللحظة» ،الفتًا إلى أنها «أحــرزت
ّ
تقدمًا ،لكن هناك ثمة قضايا ال تزال عالقة»،
بحسب مــا نـقــل عـنــه املـتـحــدث بــاســم اللجنة
محمود عباس زادة مشكيني.
ونــاقــش الــوزيــر اإلي ــران ــي ،أم ــام الـلـجـنــة ،آخــر

تحدث عبد اللهيان عن تقدم جيّد في المفاوضات ()Getty

تطورات املفاوضات ،موضحًا وفق ما أوردته
وكــالــة «إيـلـنــا» اإليــرانـيــة ّ
العمالية ،أن الوفد
اإليــرانــي فــي فيينا لــم يجر حتى الساعة أي
ت ـفــاوض مـبــاشــر مــع امل ـفــاوضــن األمـيــركـيــن
بــرئــاســة روب ــرت مــالــي ،مــؤكــدا أن «الحصول
على ضمانات شاملة ومحكمة ،أمر مهم لنا،
وك ــذل ــك بــالـنـسـبــة لـلـتـحـقــق» م ــن مـســألــة رفــع
العقوبات.
ّ
مـ ــن ج ـه ـت ــه ،ح ـ ــذر املـ ـتـ ـح ــدث ب ــاس ــم ال ـل ـجـنــة
محمود عباس زادة مشكيني من أن «الغرب
ب ـصــدد الـحـصــول عـلــى ت ـن ــازالت مــن إيـ ــران»،
متهمًا الــدول الغربية وعلى رأسها الواليات
املـ ـتـ ـح ــدة ب ــال ـس ـع ــي ل ـل ـض ـغــط ع ـل ــى الـ ـش ــارع
اإليراني لتحقيق أهدافها ،بحسب قوله.
وأض ـ ـ ــاف مـشـكـيـنــي أن «مـ ــا ي ـه ــم إي ـ ـ ــران هــو
الـتــوصــل إل ــى ات ـفــاق مـسـتــدام ودائ ــم وشــامــل
ومحكم على قاعدة رابح ـ رابح» ،موضحًا أن
«االت ـفــاق يجب أن يـكــون وفــق هــذه الصيغة،
لكي تزول مخاوف الطرف اآلخر ،وفي الوقت
نـفـســه تتحقق املـطــالــب املـنـطـقـيــة إليـ ــران في

ّ
رفع العقوبات» .وحذر املتحدث اإليراني ،في
تصريحاته ،من أن «الطرف اآلخر يسعى إلى
اتفاق مؤقت لكي يطيحه وقتما شاء».
وك ــان الــرئـيــس اإليــرانــي إبــراهـيــم رئيسي قد
أش ــار ،مـســاء أول مــن أم ــس ال ـثــاثــاء ،إل ــى أن
ً
«هناك مجاال لالتفاق (في مفاوضات فيينا)
إذا مــا رفـعــت أمـيــركــا العقوبات الـظــاملــة» عن
بالده ،مؤكدًا أن الحكومة اإليرانية املحافظة
«ستواصل املفاوضات ،لكننا لن نربط البالد
بها ،وهي ليست كل شيء».
وانطلقت مفاوضات فيينا غير املباشرة بني
طهران وواشنطن في محاولة إلعــادة إحياء
االتفاق النووي املوقع في عــام  ،2015والــذي
انـسـحـبــت مـنــه واش ـن ـطــن فــي ع ــام  ،2018في
إب ــري ــل /نـيـســان امل ــاض ــي ،فــي نـهــايــة حكومة
الــرئـيــس حسن روحــانــي ،وعـقــدت حتى اآلن
س ـبــع ج ـ ــوالت م ـن ـهــا ،ف ـي ـمــا ال ت ـ ــزال ال ـجــولــة
الـثــامـنــة مـسـتـمــرة ،وه ــي األطـ ــول حـتــى اآلن.
تسعى مجموعة  4+1التي ال تزال شريكة مع
إيران في االتفاق النووي ،واملكونة من روسيا

ً
والصني وبريطانيا وفرنسا وأملانيا ،فضال
عــن االت ـحــاد األوروب ـ ــي ،إل ــى تـقــريــب وجـهــات
ال ـن ـظ ــر ب ــن ال ــوف ــدي ــن اإليـ ــرانـ ــي واألم ـي ــرك ــي
خالل مفاوضات فيينا ،وذلك في اجتماعات
منفصلة مــع الوفدين فــي فندقي «كــوبــورغ»
و«ماريوت» في فيينا .وتشهد الجولة الثامنة
ال ـت ــي ك ــان ــت ق ــد ان ـط ـل ـقــت ف ــي  27ديـسـمـبــر/
كانون األول املاضي ،أخيرًا ،اجتماعات على
مستوى لجان الخبراء ورؤساء الوفود بغية
التوصل التفاق.
ّ
وحـ ــذرت وزيـ ــرة الـخــارجـيــة الـبــريـطــانـيــة ليز
تــروس ،أول من أمــس ،من أن التقدم في هذه
املفاوضات لم يكن سريعًا حتى اآلن ،ما يهدد
بــدخــولـهــا مــرحـلــة جـمــود خـطـيــرة .وأضــافــت
ت ــروس ،أم ــام ال ـبــرملــان الـبــريـطــانــي ،أن «هــذه
املفاوضات عاجلة ،والتقدم الذي تحرزه ليس
سريعًا بالقدر الكافي .نواصل العمل بشراكة
وثـيـقــة مــع حـلـفــائـنــا ،لـكــن امل ـفــاوضــات بــدأت
تصل إلى مأزق خطير» ،ورأت أنه ينبغي على
إيــران «أن تختار اآلن ما إذا كانت ترغب في
إبــرام اتفاق ،أو أن تكون مسؤولة عن انهيار
االت ـف ــاق الـ ـن ــووي» ،م ـح ــذرة م ــن أن ــه ف ــي حــال
انـهـيــار املـفــاوضــات «فستكون كــل الـخـيــارات
مطروحة على الطاولة».
وتــراجــع الحديث أمــس عــن إمكانية حصول
لقاء مباشر بني الوفدين اإليراني واألميركي
في فيينا ،بعد تلميح عبد اللهيان إلى ذلك،
وإبداء األميركيني ترحيبًا بالفكرة .وكان أمني
املجلس األعلى لألمن القومي اإليــرانــي علي
شمخاني قد اشترط ،أول من أمس ،الوصول
إلى «اتفاق جيد» إلجراء مفاوضات مباشرة،
وقال إن «التواصل مع الوفد األميركي يجرى
عبر كتابات غير رسمية ،ولم ولن تكون هناك
حاجة ألكثر من ذلك» ،مؤكدًا أن «هذه الطريقة
ستستبدل بـطــرق بــديـلــة فـقــط عـنــدمــا يكون
االتفاق الجيد في املتناول».
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شرق
غرب
الجزائر 40 :ناشطًا
يباشرون إضرابًا عن
الطعام في سجنهم
أعلن عضو هيئة الدفاع عن معتقلي
الـ ـ ــرأي ف ــي الـ ـج ــزائ ــر ،امل ـح ــام ــي عبد
الغني ب ــادي ،أمــس األرب ـع ــاء ،أن 40
موقوفًا من نشطاء الحراك الشعبي
ف ــي س ـجــن الـ ـح ــراش ف ــي الـضــاحـيــة
ال ـش ــرق ـي ــة ل ـل ـع ــاص ـم ــة الـ ـج ــزائ ــري ــة،
سـيـبــدأون غ ـدًا الجمعة إضــرابــا عن
ال ـ ـط ـ ـعـ ــام ،احـ ـتـ ـج ــاج ــا عـ ـل ــى ت ـمــديــد
ت ــوقـ ـي ــف ب ـع ـض ـه ــم ،وت ــوجـ ـي ــه تـهــم
جنائية لبعضهم اآلخر .وقال بادي،
ف ــي بـ ـي ــان ،إن ال ـس ـج ـنــاء يـعـتــزمــون
جعل إضرابهم مفتوحًا.
(العربي الجديد)
واشنطن اقترحت على
السلطة الفلسطينية
وقف رواتب األسرى

ك ـش ـف ــت الـ ـقـ ـن ــاة اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة ،12
أمــس األربـعــاء ،أن اإلدارة األميركية
اقـ ـ ـت ـ ــرح ـ ــت ع ـ ـلـ ــى رئـ ـ ـي ـ ــس ال ـس ـل ـط ــة
الـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـنـ ـي ــة م ـ ـح ـ ـمـ ــود عـ ـب ــاس
(الـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــورة) ،ف ـ ــي ل ـ ـ ـقـ ـ ــاءات م ـغ ـل ـقــة
ج ـ ـ ــرت أخـ ـ ـيـ ـ ـرًا ،ال ـ ـتـ ــوقـ ــف ع ـ ــن دف ــع
مـ ـخـ ـصـ ـص ــات األس ـ ـ ـ ـ ــرى امل ـع ـت ـق ـل ــن
وامل ـح ــرري ــن .وط ــرح ــت واش ـن ـطــن أن
يـتــم اس ـت ـبــدال ذل ــك بـبــرنــامــج «رف ــاه
اجتماعي»ّ ،
يحول هذه املخصصات
إل ــى مخصصات تـقــاعــد ملــن تـجــاوز
ال ـس ـت ــن ع ــام ــا مـ ــن األسـ ـ ـ ـ ــرى ،فـيـمــا
يـ ـح ـ ّـول األسـ ـ ــرى ال ــذي ــن دون الـ ـ ــ60
ملوظفني يحصلون على روات ــب من
السلطة.
(العربي الجديد)

تونس :تحشيد
الحتجاجات األحد
في الجنوب
أعـلـنــت تنسيقية ح ــراك «مــواطـنــون
ض ــد االنـ ـق ــاب» ،بـمـحــافـظــة قــابــس،
جنوب شرقي تونس ،أمس األربعاء،
إرجـ ـ ــاء ال ــوق ـف ــة االح ـت ـجــاج ـيــة الـتــي
كــانــت م ـق ــررة ال ـي ــوم الـخـمـيــس أم ــام
محكمة قابس ،رفضًا لالنقالب ،إلى
األحــد املقبل .وقــال املنسق الجهوي
ل ـل ـح ــراك ف ــي ق ــاب ــس ،جـ ــال ح ـم ــزة،
لـ»العربي الجديد» ،إن قرار التأجيل
ج ـ ــاء مـ ــن أج ـ ــل املـ ــزيـ ــد مـ ــن اإلع ـ ـ ــداد
للحشد لهذا التحرك.
(العربي الجديد)
السودان :تمسك
بإنهاء االنقالب
قال القيادي في تحالف «قوى إعالن
الحرية والتغيير» ،عمر الدقير ،في
مؤتمر صحافي أمــس األرب ـع ــاء ،إن
الـتـحــالــف أبـلــغ بعثة األم ــم املتحدة
ال ـت ــي ت ـق ــود مـ ـب ــادرة إلنـ ـه ــاء األزمـ ــة
الـســودانـيــة ،أن أي عملية سياسية
لحل األزم ــة ،يجب أن يـكــون هدفها
إنـهــاء االن ـقــاب .فــي األث ـنــاء ،تظاهر
مئات السودانيني أمــس ،بدعوة من
جسم محسوب على نـظــام الرئيس
املعزول عمر البشير ،أمام مقر بعثة
األم ــم املـتـحــدة بــالـخــرطــوم ،للتعبير
ع ــن رف ـض ـه ــم لـ ــ»ت ــدخ ــل ال ـب ـع ـثــة فــي
الشأن السوداني».
(العربي الجديد)
ماكرون يتحدث عن مجازر
«ال تغتفر» في الجزائر

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل
ماكرون (الـصــورة) ،أمس األربعاء،
أن ح ــادث ــة إط ــاق ال ـن ــار ف ــي ش ــارع
إي ـس ـل ــي ب ــال ـج ــزائ ــر ال ـع ــاص ـم ــة فــي
مارس/آذار  1962والتي قتل خاللها
الـ ـجـ ـي ــش الـ ـف ــرنـ ـس ــي عـ ـ ـش ـ ــرات مــن
أنـصــار الـجــزائــر الفرنسية ،حادثة
«ال تغتفر بالنسبة للجمهورية»
الفرنسية .وأض ــاف فــي خطاب في
قصر اإلليزيه ،أن مجزرة  5يوليو/
ت ـمــوز  1962ف ــي وهـ ــران بــالـجــزائــر
الـ ـت ــي ارت ـك ـب ــت ق ـب ـيــل س ــاع ــات مــن
إع ـ ــان اس ـت ـق ــال الـ ـج ــزائ ــر ،وال ـتــي
راح ضحيتها «مـئــات األوروبـيــن،
وبالدرجة األولى فرنسيون» ،يجب
أن «يتم االعتراف بها».
(فرانس برس)
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أجرتها من باريس
سوالفة مجدي

شعث :سيكون لي
دور سياسي من
خالل مكاني الجديد
(حسام الصياد)

يتحدث الناشط الفلسطيني المصري رامي شعث ،في أول حوار له مع اإلعالم العربي ،عن
مالبسات اعتقاله لمدة عامين ونصف العام في مصر ومن وراء ذلك .ويكشف لـ«العربي
الجديد» تفاصيل عن مساومته على الحرية مقابل التنازل عن جنسيته المصرية

رامي شعث

■ فــي ال ـبــدايــة حــدثـنــا عــن مــابـســات
االعتقال؟
تــم اعتقالي فــي  5يوليو /تموز
 ،2019بهجوم عــدد ضخم جـدًا مــن القوات
األمنية مع اثنني من ضباط األمن الوطني
ولـحــق بهم ل ــواء فــي نفس الجهاز األمـنــي،
وكـ ـ ـ ــان ه ـ ـنـ ــاك ع ـ ـ ــدد ضـ ـخ ــم م ـ ــن الـ ـع ــرب ــات
وامل ـج ـنــزرات فــي إع ــادة لـفـكــرة زوار الفجر.
ع ـنــدمــا طـلـبــت رؤيـ ــة إذن ال ـن ـيــابــة أبلغني
اللواء أن «املوضوع كبير وأكبر مني» على
حد تعبيره .تم تفتيش املنزل واالستيالء
على أجـهــزة كومبيوتر وهــواتــف وأقــراص
صلبة والعديد من امللفات واألوراق والكتب
وشهادة ميالدي وجــوازي سفري املصري
والفلسطيني ،ول ــم تثبت تـلــك األحـ ــراز في
تحقيق النيابة .قضينا ساعة أو أكثر من
الــذعــر وكــأنـهــا ده ــر .تــم إرهــاب ـنــا واح ـتــال
منزلنا وأشهرت األسلحة علينا داخل غرفة
نومنا ،ثم نزلنا أنا وزوجتي في لحظة وداع
مؤملة .لم نكن نعلم متى سنلتقي مرة أخرى
وكانت تبكي على فقداني وفقدان حياتها
وم ـنــزل ـهــا ف ــي م ـص ــر .ت ــم تـكـبـيـلــي ووض ــع
عصابة على عيني واصطحابي إلى مبنى
األم ــن الــوطـنــي فــي منطقة العباسية وفــي
نـفــس الـلـحـظــة تــم اص ـط ـحــاب زوج ـتــي إلــى
مطار القاهرة لتواجه الترحيل القسري إلى
فرنسا.
ً
تــم اقـتـيــادي مـكـ ّـبــا مـعـصــوب العينني إلــى
أحد مقرات االحتجاز غير القانونية ،علمت
ف ــي م ــا بـعــد أن ــه م ـقــر األمـ ــن الــوط ـنــي بحي
العباسية في القاهرة .وضعوني في غرفة
ّ ً
مكبال في الحائط في وضع
منفردة وبقيت
مهني وال إنساني ومخالف للقانون .وطبعًا
رف ـضــوا كــل م ـحــاوالتــي االت ـص ــال بــأســرتــي
ّ ً
مكبال
أو باملحامي .بقيت فــي أمــن الــدولــة
منذ مساء الخميس لحظة اعتقالي لغاية
صباح السبت عندما وصلت إلى مقر نيابة
أمن الدولة العليا في حي التجمع الخامس.
أم ـ ـ ــا ع ـ ــن ال ـت ـح ـق ـي ـق ــات ال ـ ـتـ ــي تـ ـم ــت م ـع ــي،
فستفاجئني حني أقــول إنــه خــال اختفائي
الـقـســري وخ ــال عــامــن ون ـصــف ال ـعــام في
الـسـجــن وحـتــى خــروجــي لــم يـتــم التحقيق
م ـع ــي ،ول ــو مـ ــرة ،ف ــي ال ـت ـهــم املــوج ـهــة إل ـ ّـي.
والتحقيق الــوحـيــد ال ــذي تــم معي كــان في
ن ـيــابــة أمـ ــن ال ــدول ــة ال ـع ـل ـيــا واس ـت ـغ ــرق 45
دق ـي ـقــة وكـ ــان يـ ــدور ح ــول آرائ ـ ــي ف ــي ث ــورة
يناير وأحداث  30يونيو ،ثم تم نقلي فيما
بـعــد إل ــى الـسـجــن ففوجئت بــأنـهــم رفـضــوا
استالمي بزعم أن األوراق غير مكتملة ،ولذا
اض ـط ــروا ألن ي ـع ــودوا ب ــي م ــرة أخـ ــرى إلــى
ً
مـقــر أم ــن الــدولــة مـكـ ّـبــا مـعـصــوب العينني
ووضعت في نفس الغرفة التي كنت فيها
منذ أول ليلة .حينها عــدت مـجــددًا ألكــون
مختفيًا قسريًا باملخالفة للقانون بشكل
ف ــج .وف ــي ص ـبــاح ي ــوم األح ــد تــم نـقـلــي إلــى
سجن طرة تحقيق .أي بقيت ملدة ثالثة أيام

السفارة اإلسرائيلية في
القاهرة طالبت باعتقالي
اضطررت للتنازل عن الجنسية
المصرية تحت وطأة االبتزاز
سيرة
¶ رامي شعث هو ناشط
سياسي وحقوقي ،ولد
عام .1971
¶ عمل مستشارًا سياسيًا
للرئيس الفلسطيني الراحل
ياسر عرفات .وفي أواخر
فترة التسعينيات وعقب
فشل المفاوضات
الفلسطينية اإلسرائيلية،
انسحب رامي من العمل
السياسي الفلسطيني
الرسمي.
¶ انضم رامي إلى تحالف
الناشطين الذين انخرطوا في
ثورة يناير /كانون الثاني .2011
في السنوات التالية ،ساعد
في تأسيس مجموعة
من الحركات واالئتالفات
التي لعبت دورًا نشطًا في
االنتقال الديمقراطي للبالد،
بما في ذلك حزب الدستور،
الذي عمل كأمين عام له
قبل إنشائه الرسمي.
¶ عام  ،2015شارك في
تأسيس حركة مقاطعة
إسرائيل في مصر.

في مقر األمن الوطني .ومنذ بداية اعتقالي
حتى لحظة ترحيلي وأنــا أتوجه بالسؤال
إليهم ،ملاذا تم إلقاء القبض ّ
علي؟
■ كيف كنت تقضي أوقاتك داخل السجن؟
منذ وطأت قدماي أعتاب السجن ،فوجئت
ب ـعــدد ضـخــم ج ـدًا مــن املـعـتـقـلــن عـلــى بــاب
غرفة اإليراد أتوا ليشدوا من أزري .أحضروا
لـ ــي احـ ـتـ ـي ــاج ــات ــي مـ ــن الـ ـسـ ـج ــائ ــر واملـ ـي ــاه
وامل ـل ـبــس واألكـ ـ ــل ،وط ـب ـعــا م ــن دون رعــايــة
الزمالء لي والتكافل بيننا كانت ستصبح
ف ـتــرة صـعـبــة جـ ـدًا .كـنــت أقـ ـ ّـدم م ـحــاضــرات،
داخ ـ ـ ــل الـ ــزنـ ــزانـ ــة ح ـ ــول ال ـس ـي ــاس ــة وحـ ــول
التجارب السابقة .حتى أثناء فترة التريض
كان الزمالء مرحبني بتحليل األمور وتقليل
مساحات الخالف بني القوى املختلفة .نحن
معتقلون سياسيون وجــزء مــن دورن ــا هو
إبقاء دورنا السياسي ،ومتابعتنا لألحداث
وفهمنا لـهــا فــي إطــارهــا األوسـ ــع .بــا شك
ك ــان عـنــدنــا ط ــول ال ــوق ــت م ـع ــارك ،بعضها
مشترك وبعضها فردي مع إدارة السجون
حول حقوقنا واحتياجاتنا ،حول حقوقنا
في العالج الطبي وزيارة األهل بشكل كريم
ومحترم ،حول حقوقنا بدخول متعلقاتنا،
وحــول حقوقنا في صحف ومذياع يسمح
لنا باالطالع عن األحداث.
دخـلــت السجن وكــان فيه بعض األصــدقــاء
وال ــرف ــاق املـعـتـقـلــن ،وخ ــرج ــت م ــن السجن
بمئات الرفاق وبمئات األصدقاء والزمالء
امللتزم بقضيتهم .في لحظة خروجي بكينا
كثيرًا ،وقد التزمت أمامهم والتزمت بيني
وبني نفسي أنني لن أتخلى عن قضيتهم،
وال عن حقهم في الخروج ،ولن أتخلى عن
إنسانيتهم.
■ في رأيك ما هو السبب الرئيسي في اعتقالك؟
بشكل واضــح تم إبــاغ والــدي ،الــذي حاول
الـتــدخــل ل ــإف ــراج عـنــي ،أنـنــي أض ــر بعالقة
مصر مــع إســرائـيــل وكــذلــك بعض الحلفاء
اآلخرين ،وأن السفارة اإلسرائيلية طالبت
باعتقالي ،وفــي بعض األح ـيــان قيل لــه إن

هناك طرفًا إماراتيًا منزعجًا مني ،وبالتالي
قد يكون اعتقالي ذا طابع إقليمي .ليست
لــدي معلومات دقيقة أكثر ،ولكن يبدو أن
جميع األطـ ــراف اتـفـقــت عـلــى اعـتـقــالــي بعد
دوري الرافض لـ«صفقة القرن» في األشهر
السابقة العتقالي ألنني كنت رافضًا لفكرة
االس ـ ـت ـ ـيـ ــاء ع ـل ــى مـ ــا ت ـب ـق ــى مـ ــن فـلـسـطــن
ً
واستيطانها وطرد أهلها وإعطائهم حلوال
م ــال ـي ــة ،بــاع ـت ـبــار أن ال ـش ـعــب الـفـلـسـطـيـنــي
قــد يقبل فــي لحظة مــا بالحلول املــالـيــة أو
التنمية في مقابل التخلي عن وطنه .كان
لــي دور فــاضــح لـسـيــاســات دونــالــد تــرامــب
وجـ ــاريـ ــد ك ــوش ـن ــر ،ول ـ ـلـ ــدور اإلس ــرائ ـي ـل ــي،
ولألسف للدور املصري الذي شارك ووافق
وح ـضــر مــؤتـمــر ال ـبـحــريــن (ال ـ ــذي ُع ـقــد في
ي ــون ـي ــو /ح ــزي ــران  .)2019فـشـلــت «صـفـقــة
ال ـق ــرن» وعـلـيـنــا ض ـمــان إفـشــالـهــا .وانـتـهــى
ت ــرام ــب وح ــل مـحـلــه الــرئ ـيــس ال ـجــديــد جو
بايدن .وفي تقديري أن لديه رؤية مختلفة،
وعلينا تشجيع هذه الرؤية املختلفة التي
تعيد الحقوق وليس مصادرتها ،حتى ولو
أنها ما زالت ضعيفة وما زالت متماهية مع
سياسة أميركية طويلة املــدى ،ولكنه على
األقل أقل عدائية تجاه الشعب الفلسطيني.

■ حدثنا عن التنازل عن جنسيتك املصرية؟
كنت دائمًا شخصًا رافضًا لفكرة املعارضة
مــن ال ـخ ــارج ،لـكــن اآلن بـعــد أن تــم اعتقالي
وإرهابي للتنازل عن جنسيتي وطردي من
البالد أصبحت مجبرًا على ممارسة نشاطي
من أوروبا ،وهي دول ديمقراطية وحاضنة
لحرية ال ــرأي والتعبير ،وس ــوف تعطيني
مـســاحـتــي ف ـ ّـي حــريــة ال ـ ــرأي وال ـت ـع ـب ـيــر .إال
أنني كنت أفضل أن يبقى دوري من داخل

ثنائية االحتالل والديكتاتورية
يرى رامي شعث أن هناك حاجة لتغيير طريقة تفكير اإلدارة األميركية
وبعض اإلدارات األوروبية حول الشرق األوســط .ويضيف« :لم يعد
ممكنًا استمرار ثنائية االحتالل والديكتاتورية الموجودة في العالم
العربي باعتبارها أداة حكم وسيطرة علينا» .ويلفت إلى أن «ذروة
الدعم األميركي إلسرائيل كانت أثناء حكم دونالد ترامب ،لكن اإلدارة
الديمقراطية الجديدة ال تشارك ترامب هذه الرؤية ،وتحاول بالتدريج
االلتزام ببعض أطر القانون الدولي».

رصد

رام اهلل ـ محمود السعدي

تواصل قوات االحتالل إغالق طرق برقة بالسواتر الترابية (نضال اشتية/األناضول)

مـنــذ أكـثــر مــن شـهــر ،تــواصــل ق ــوات االحـتــال
اإلسرائيلي حصار قرية برقة شمال نابلس
إلى الشمال من الضفة الغربية املحتلة ،وسط
تـفــاقــم م ـعــانــاة األه ــال ــي ج ــراء ه ــذا الـحـصــار.
يأتي ذلك بينما تتواصل انتهاكات االحتالل
ومستوطنيه ضد الفلسطينيني في مختلف
مناطق الضفة الغربية.
وق ــال الــرئـيــس الـســابــق ملـجـلــس ق ــروي بــرقــة،
ســامــي دغـلــس ،لــ«الـعــربــي الـجــديــد» أمــس ،إن
«قـ ــوات االح ـت ــال ت ــواص ــل ح ـصــار بــرقــة منذ
 31يــومــا ،حيث يـتــواصــل إغ ــاق جميع طرق
القرية بالسواتر الترابية املرتفعة ،باستثناء
مــدخــل ال ـقــريــة ال ـغــربــي الــرئ ـيــس ،حـيــث تقيم
قــوات االحتالل عليه نقطة عسكرية» .وأشــار
دغـلــس إل ــى أن ه ــذا اإلغ ــاق يــأتــي فــي سياق
العقاب الجماعي ألهالي برقة بعد تصديهم
العـ ـ ـ ـت ـ ـ ــداءات واقـ ـتـ ـح ــام ــات قـ ـ ــوات االحـ ـت ــال
واملستوطنني ،بعد االعتداءات التي شهدتها
املـنـطـقــة ع ـقــب مـقـتــل أح ــد املـسـتــوطـنــن قــرب
برقة بــرصــاص مقاومني فلسطينيني فــي 16
ديسمبر/كانون األول املاضي.
ووف ــق دغـلــس ،فــإن أهــالــي بــرقــة وكــل مــن يمر
من املنطقة ،حيث تقع القرية بمحاذاة شارع
نابلس جنني ويـخــدم الـشــارع أهــالــي الضفة،
يضطر في كثير من األحيان إلى سلوك طرق

اعتداءات للمستوطنين
واعتقاالت في مناطق
عدة بالضفة

م ـيــدان الـتـحــريــر وم ــن داخ ــل رام ال ـلــه ومــن
داخ ــل فلسطني ،س ــواء فــي مــواجـهــة أدوات
الـقـمــع وال ـع ـنــف أو ض ــد االحـ ـت ــال .وخ ــال
فترة سجني كانت أجـهــزة األمــن تلوح لي
وألسرتي بني الفينة واألخــرى أنه يمكنني
أن أنال حريتي بشرط التنازل عن جنسيتي
املصرية ،وهذا ما رفضته ،وتمسكي بحقي
بجنسيتي جعلني أقضي مدة حبس أطول
دامت نحو عامني ونصف العام.
ف ــوج ـئ ــت ب ـع ــد ت ـس ـع ــة أشـ ـه ــر فـ ــي ال ـس ـجــن
ب ـض ـمــي ع ـل ــى ذمـ ــة ق ـض ـيــة ج ــدي ــدة تـحـمــل
رق ــم  2020/570وب ـعــدهــا ُرف ـع ــت للقاضي
الــذي اتخذ قــرارًا بوضع اسمي على قوائم
اإلره ـ ــاب ،وعـلـمـ ُـت بــاألمــر مــن الـصـحــف في
ال ـس ـجــن .أن ــا ل ــم أع ـ ـ ُـرض ع ـلــى ال ـن ـيــابــة ولــم
ُي ـح ـقــق م ـع ــي ،ولـ ــم أعـ ـ ــرض ع ـلــى ال ـقــاضــي
فـ ــي ال ـق ـض ـي ــة ال ـث ــان ـي ــة الـ ـت ــي تـ ــم ت ــدوي ــري
عليها .ومــن ثــم ازداد الضغط على والــدي
وتدهورت حالته الصحية كثيرًا ،ثم توفيت
وال ـ ــدة زوجـ ـت ــي ب ـعــد ذلـ ــك ب ـف ـت ــرة وج ـي ــزة،
حـي ـنـهــا أدرك ـ ـ ــت س ــري ـع ــا أن ك ــل م ــا ي ـجــري
ه ــو م ـحــاولــة لـلـحــد م ــن حــرك ـتــي وحــريـتــي
وال ـط ـعــن ف ــي مـصــريـتــي عـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن
جنسيتي املصرية راسخة منذ الــوالدة .أنا
لــم أح ـصــل عـلــى الجنسية املـصــريــة ألنني
ول ــدت مـصــريــا ،وعـشــت مـصــريــا ،أن ــا فعليًا

لم أحمل جــواز السفر الفلسطيني إال وأنا
في الثالثة وعشرين من عمري .والحقيقة
ه ــي أن الـجـنـسـيــة ال ـتــي حـصـلــت عـلـيــه هي
الجنسية الفلسطينية ولـيـســت املـصــريــة.
ل ـك ــن ك ـن ــت م ـض ـط ـرًا ت ـح ــت وطـ ـ ــأة االبـ ـت ــزاز
باالعتقال ألن آخــذ هــذه الخطوة (التنازل
عن الجنسية املصرية) ،وبــدأت مفاوضات
اسـتـمــرت مـعــي فــي الـسـجــن مل ــدة شـهــر قبل
إط ــاق ســراحــي إلج ـب ــاري عــن ال ـت ـنــازل عن
الجنسية والترحيل خارج البالد.
■ أص ـب ـحــت اآلن م ـض ـط ـرًا الس ـت ـك ـمــال نـشــاطــك
السياسي من الخارج .كيف تخطط لذلك؟
بــالـطـبــع سـيـكــون لــي دوري الـسـيــاســي من
خالل مكاني الجديد الذي أصبحت مجبرًا
عـلـيــه اآلن ،ول ـك ـنــي ح ـتــى الـلـحـظــة م ــا زلــت
بحاجة للتفكير بروية في بلورة هذا الدور،
وأنــا فــي البداية بحاجة ماسة لكي أضمد
مــرارة تلك األيــام التي كنت بعيدًا فيها عن
زوجتي وأســرتــي ،لكن هــذا ال ينفي نهائيًا
االلـ ـ ـت ـ ــزام ب ـح ـم ـلــة ( BDSحـ ــركـ ــة امل ـقــاط ـعــة
الــدولـيــة) الـتــي شــاركـ ُـت فيها بشكل فاعل،
ُ
واستخدمت
ولكن لم تكن األداة الوحيدة،
أدوات أخرى للنشاط السياسي.
أنــا مــا زلــت مؤمنًا بـشــدة بالحملة وداعـمــا
ل ـهــا ،وأراهـ ــا أداة سلمية شعبية حقيقية

ت ــرف ــض االس ـت ـع ـمــار وت ــرف ــض ق ـمــع حـقــوق
اإلنسان.
أود أن أضـيــف أنــه لــأســف ولـحـســن الحظ
في الوقت نفسه أن اعتقالي ومن مثلي من
الـنــاشـطــن املــدنـيــن السلميني واملـعــروفــن
م ـث ــل الـ ـب ــرمل ــان ــي الـ ـس ــاب ــق زي ـ ـ ــاد الـعـلـيـمــي
وآخ ــري ــن ،ف ــإن اتـهــامـنــا ب ــاإلره ــاب م ــن قبل
ً
السلطات الحاكمة فــي بلداننا كــان دليال
جــديـدًا على نـظــام القمع الــذي يقمع حرية
الـ ــرأي والـتـعـبـيــر ويـسـتـخــدم تـهــم اإلره ــاب
ضد كل من يناضل سلميًا .هذه رسالة في
رأيي مهم أن يدركها آالف الناس اآلخرين،
بأن هذه التهم ملجرد القمع والتنكيل فقط
باملعارضني السلميني.
■ توقف كثيرون عند إصــرار زوجتك وتفانيها
فــي التصميم على دفــع كافة األط ــراف الحقوقية
والدولية للضغط من أجل إطالق سراحك .حدثنا
عن مشاعرك هنا؟
واف
بشكل
ـف
ـ
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أ
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يمكنني
أعتقد أنــه ال
ٍ
ك ــل م ــا ف ـع ـل ـتــه زوجـ ـت ــي س ـي ـلــن ش ـع ــث مــن
أجلي ،وهي فرنسية الجنسية ،إذ غمرتني
بالحب واالل ـتــزام وق ــوة اإلرادة والصمود،
وتفان لن أنساه مطلقًا
في رأيي إنه تاريخي
ٍ
مدى الحياة .كانت ملتزمة بمعركة وحملة
واضـحــة ،للضغط مــن أجــل إطــاق سراحي

وإدارة ذلــك بشكل عبقري ،واستطاعت أن
تجمع حولها كل املحبني الناشطني ،حتى
ْ
نجحت
وص ــل ال ــدع ــم إل ــى مـســاحــة أوسـ ــع.
في استقطاب العديد من األحــزاب املصرية
كـ ــي ت ـ ـقـ ـ ّـدم الـ ــدعـ ــم وال ـك ـث ـي ــر مـ ــن مـنـظـمــات
املـجـتـمــع امل ــدن ــي ف ــي م ـصــر وف ــي فلسطني
وغ ـي ــره ــا .ب ـعــدهــا ت ــوس ــع أك ـث ــر وأك ـث ــر إلــى
أعضاء البرملان الفرنسي وأعضاء البرملان
األوروب ـ ــي وأع ـض ــاء الـكــونـغــرس األمـيــركــي
والكثير من املؤسسات الدولية .ثم جاء دور
منظمة العفو الدولية التي أصدرت تقريرًا
يدين اعتقالي ويصفني باملناضل من أجل
حرية اإلنسان ،ومن ثم صدر قرار من األمم
امل ـت ـحــدة اعـت ـبــر أن قـ ــرار اع ـت ـقــالــي مـخــالــف
للقانون ،وبالتالي تم بناء اإلطــار الشعبي
والقانوني الذي طالب باإلفراج عني.
كـ ــذلـ ــك ك ـ ـ ــان خ ـ ـطـ ــاب الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـف ــرن ـس ــي
إيمانويل ماكرون خالل لقائه مع الرئيس
ع ـبــد ال ـف ـت ــاح ال ـس ـي ـســي ف ــي ب ــاري ــس ف ــي 7
ديسمبر /كانون األول  ،2020وذكر املطلب
األس ـ ــاس ـ ــي وهـ ـ ــو اإلف ـ ـ ـ ـ ــراج ع ـ ــن امل ـع ـت ـق ـلــن
السياسيني ومعتقلي الضمير وعلى رأسهم
رامي شعث .الخطاب واملطالبة باإلفراج عن
املعتقلني وذك ــر اس ـمــي ،كــانــت مـثــل ش ــرارة
تـفــاؤل داخــل السجن بعد أن انتشر الخبر
بـســرعــة ش ــدي ــدة .ه ــذا الـلـقــاء مـنــح الجميع
داخل السجن حالة من التفاؤل .إذ قد يكون
مقدمة لبداية انفراجة سياسية فــي مصر
تؤدي إلى اإلفراج عن املعتقلني.
ولكن ذكــر اسمي كانت لــه عــواقــب وخيمة،
ففي اللحظة األولى حاول األمن أن يرهبني،
وق ــام رج ــال األم ــن داخ ــل الـسـجــن بتفتيش
ال ــزن ــزان ــة وت ـح ـط ـيــم ك ــاف ــة امل ـت ـع ـل ـق ــات ،ثــم
منعوني من التريض اإلضــافــي الــذي كنت
أحصل عليه نظرًا للسن أو وضعي الصحي
ط ـب ـع ــا .ال ـح ـق ـي ـقــة أن كـ ــل ه ـ ــذه اإلج ـ ـ ـ ــراءات
الـعـقــابـيــة ل ــم أع ــره ــا اه ـت ـمــامــا .ألن ـنــي كنت
مدركًا ألهمية استمرار الضغط السياسي
باتجاه إحقاق الحقوق وخــروج املعتقلني
فكنت مستعدًا لهذا الضغط .طبعًا تصاعد
الدور الفرنسي .ولألسف السلطات املصرية
لم تمتثل ولم تقتنع بضرورة إنهاء املأساة،
واسـتـمــر اعـتـقــالــي عــامــا بـعــد ه ــذا املــؤتـمــر،
ومـ ــا زال امل ـع ـت ـق ـلــون ح ـت ــى ب ـع ــد خ ــروج ــي
فــي محنتهم قابعني خلف الـقـضـبــان .لكن
الضغط الفرنسي بعد ذلك لعب دورًا مهمًا
ف ــي ال ـت ــوس ــط وفـ ــي دع ـم ــي ب ـم ــا س ـم ــح فــي
النهاية بإطالق سراحي ،ولكن دعيني أؤكد
أن الـفــرنـسـيــن امـتـثـلــوا للحملة بـنــاء على
قاعدة أسستها زوجتي.
■ كـيــف تـقـ ّـيــم الـ ــدور الـفــرنـســي فــي ق ــرار إطــاق
سراحك بعد عامني ونصف من الحبس التعسفي؟
فرنسا دولــة تعلن دائـمــا التزامها بحقوق
اإلنسان وبمعاييره ،لكنها في الوقت ذاته
هــي شريك مهم للنظام السياسي الحالي
في مصر ،وتسانده في الجوانب العسكرية
واألم ـن ـيــة ،وعـلـيـهــا اإلث ـب ــات بـشـكــل واضــح
أن هذا الــدور وهــذه العالقة ال يؤثران على
التزامها الحقيقي بحقوق اإلنـســان .أيضًا
ف ــي اعـ ـتـ ـق ــادي أن ث ـم ــة م ـص ـل ـحــة أوروبـ ـي ــة
واضحة وفرنسية في التحول الديمقراطي
وخلق مساحة لحرية الــرأي والتعبير ،ألن
هــذا هــو املـســار الوحيد الــذي ســوف يــؤدي
إل ــى اس ـت ـق ــرار حـقـيـقــي ف ــي مـنـطـقــة ال ـشــرق
األوس ـ ـ ــط .االسـ ـتـ ـق ــرار ف ــي الـ ـش ــرق األوسـ ــط
ق ـ ـ ــادر ع ـل ــى أن ي ـح ـم ــي ف ــرن ـس ــا مـ ــن تــدفــق
الالجئني بعد أن أثقل كاهلهم الفقر والعوز
إل ــى جــانــب ال ـقـمــع ،ه ــذا االس ـت ـقــرار حينما
يتحقق سيحمي فرنسا من التطرف الذي
تكون نشأته في السجون واملعتقالت وفي
اإلحساس بــاإلذالل .وحينما يتوقف القمع
في بلداننا فإن ذلك سيمنح أوروبا مساحة
أوس ـ ـ ــع ل ـل ـت ـب ــادل ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري واالس ـت ـث ـم ــار

لحوار حول
االختالفات

يقول رامــي شعث إن «إجباري على
التنازل عن جنسيتي ورقيًا لن يجبرني
على أن أكون غير مصري» .ويتوجه
للسلطات المصرية بالقول «يــدي
مــمــدودة لكم دائمًا للعودة إلى
مــســار وطــنــي يبني بــادنــا ويمنع
اختراقها ويحمي أمننا القومي،
وهذا لن يحصل إال في وطن يحافظ
على كــرامــة مواطنيه ،بمؤسسة
تحافظ على حرية مواطنينا في الرأي
والتعبير ،بخلق حوار واسع ونقاش
حول اختالفاتنا وليس بقمعها».

املشترك طويل املدى .لكن هذا لن يحدث في
ظــل عــدم االسـتـقــرار السياسي فــي املنطقة،
وعــدم االستقرار السياسي دائمًا ما يكون
موجودًا في بلدان ال تحترم حقوق اإلنسان.
■ هــل كــان هـنــاك دور للسلطة الفلسطينية في
التدخل أو الوساطة إلطالق سراحك؟
ـول ال ـس ـل ـط ــات فــي
ل ــأس ــف الـ ـش ــدي ــد لـ ــم ت ـ ـ ـ ِ
م ـص ــر اه ـت ـم ــام ــا ك ـب ـي ـرًا ل ــوس ــاط ــة الـسـلـطــة
قضيتي .وقــد قيل لـ ّـي إن
الفلسطينية فــي
ّ
السلطة الفلسطينية تدخلت ،لكن تدخلها
لم يكن مؤثرًا ،والحقيقة أنه ليس فقط ألن
والـ ــدي نـبـيــل شـعــث شـخـصـيــة فلسطينية
س ـيــاس ـيــة م ــرم ــوق ــة أدار م ـن ــاص ــب ع ــدي ــدة
فــي الـسـلـطــة الفلسطينية ،أن ــا أي ـضــا كنت
لفترة مــا قريبًا مــن الــرئـيــس الــراحــل ياسر
عرفات .طوال عمري أنا ناشط في القضية
الـفـلـسـطـيـنـيــة ،وت ــم اع ـت ـقــالــي ع ـلــى خلفية
حملة مقاطعة إسرائيل وعلى رفض «صفقة
أسباب عديدة
القرن» .وبالتالي كانت هناك
ّ
تدعو السلطة الفلسطينية للتدخل وبقوة
لإلفراج عني.
■ أتــوقــع أنــه أصبح لديك ّعلم مــن خــال األخبار
بــاتـفــاقـيــات التطبيع الـتــي وقـعـهــا ع ــدد مــن ال ــدول
العربية مــع إســرائـيــل .كيف كــان وقــع ذلــك عليك
وأنت سجني؟
ك ــان وقـعــه حــزيـنــا جـ ـدًا ،ول ــم ي ــأت فــي إطــار
«صفقة ال ـقــرن»« .صفقة ال ـقــرن» الحقيقية
الـتــي أعلنها تــرامــب لــم يـكــن لـهــا أي عالقة
بالقضية الفلسطينية ،بالعكس كان دورها
الوحيد هو إهدار كل الحقوق الفلسطينية
ب ـ ـه ـ ــدف اإلع ـ ـ ـ ـ ـ ــان ع ـ ـ ــن انـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــاء ال ـ ـص ـ ــراع
الفلسطيني اإلسرائيلي بمصادرة حقوق
الشعب الفلسطيني ،والهدف الرئيسي هو
إعــان تحالف عربي إسرائيلي في املنطقة
ي ـخــدم رؤيـ ــة ت ــرام ــب وكــوش ـنــر الـعـنـصــريــة
وخـلــق أز ّمـ ــات عــربـيــة-عــربـيــة وت ـح ــارب في
محور سني وشيعي .حان وقت إلغاء هذه
الـعــاقــات وربـطـهــا بشكل مـبــاشــر بحقوق
الشعب الفلسطيني .نحن ال نطلب هذا فقط
من الدول العربية التي ّ
طبعت مع إسرائيل،
لكن أطالب حتى من الدول الغربية والدول
األفــري ـق ـيــة تـحــديــد ووق ــف وم ـنــع ومـعــاقـبــة
إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل عـ ـل ــى ج ــرائـ ـمـ ـه ــا حـ ـت ــى تـمـتـثــل
للقانون الدولي.
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

تقرير

أكثر من شهر على حصار االحتالل لبرقة الفلسطينية
بــديـلــة ،وق ــد تـعــرضــت مــركـبــات ع ــدة لـحــوادث
سـيــر وت ـع ـطــل ،وه ــو م ــا يـكـبــد الفلسطينيني
مــزيـدًا مــن املتاعب ،عــاوة على تعرض املــارة
من الشارع العتداءات املستوطنني.
م ــن ج ــان ــب آخ ـ ــر ،أش ـ ــار دغ ـل ــس إلـ ــى م ـعــانــاة
ع ـ ــائ ـ ــات ع ـ ـ ــدة ت ـق ـط ــن م ـن ـط ـق ــة املـ ـسـ ـع ــودي ــة
التاريخية التابعة ألراضي برقة ،جراء إغالق
الطريق الواصل إليها بالسواتر الترابية منذ
 3أسابيع ،وهم يضطرون لسلوك طرق أخرى
بــدي ـلــة ،فـيـمــا يـخـشــى األه ــال ــي م ــن اع ـت ــداءات
ق ــد ي ـت ـع ــرض ــون ل ـه ــا م ــن ق ـب ــل امل ـس ـتــوط ـنــن،
واالستفراد بهم في تلك املنطقة البعيدة عن
منازل برقة .ومساء أول من الثالثاء ،أصيب
ع ــدة فـلـسـطـيـنـيــن ب ـح ــاالت اخ ـت ـن ــاق بــالـغــاز
امل ـس ـيــل ل ـلــدمــوع خ ــال م ــواج ـه ــات م ــع ق ــوات
االحتالل على مدخل بلدة برقة الرئيسي عقب
إغالقه .من جهة أخــرى ،اعتدى مستوطنون،
أم ـ ــس األربـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاء ،عـ ـل ــى ع ــائـ ـل ــة ف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة
واستهدفوا مركبات الفلسطينيني فــي بلدة
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محادثات السيسي وبن زايد :العالقات الثنائية واليمن وسد النهضة
سبسطية شمال غرب نابلس ،ما أدى إلصابة
عــدد مــن أف ــراد العائلة بـحــروق بــالــوجــه بعد
رش ـهــم ب ـغــاز الـفـلـفــل .إل ــى ذل ــك ،أغـلـقــت ق ــوات
االحتالل أمس بوابة حاجز «شافي شمرون»
املـ ـق ــام ع ـلــى ش ـ ــارع ج ـنــن ن ــاب ـل ــس ،واع ـت ــدى
مستوطنون على املركبات املــارة بالحجارة.
في سياق آخــر ،أجبرت قــوات االحتالل أمس،
رع ــاة األغ ـن ــام عـلــى ت ــرك امل ــراع ــي ،والحـقــوهــم
شرق خربة مكحول في األغوار الشمالية.
في هــذه األثـنــاء ،اقتحم عشرات املستوطنني،
أم ــس ،بــاحــات املـسـجــد األق ـصــى بـحـمــايــة من
قوات االحتالل ،وأدوا طقوسًا تلمودية فيه.
ع ـل ــى ص ـع ـيــد االع ـ ـت ـ ـقـ ــاالت ،أكـ ــد م ــدي ــر ن ــادي
األسير الفلسطيني في جنني ،منتصر سمور،
لــ«الـعــربــي الـجــديــد» ،اعتقال قــوات االحـتــال،
أم ـ ــس ،أرب ـع ــة ش ـب ــان م ــن ب ـل ــدة سـيـلــة الـظـهــر
جنوب جنني ،على حاجز عسكري في األغوار
الـفـلـسـطـيـنـيــة .ك ـمــا اعـتـقـلــت قـ ــوات االح ـت ــال
شابني من جنني ،وشابًا من قرية عابود غرب
رام الله ،واألسير املحرر محمد علقم من مخيم
قلنديا شمال القدس ،وشابًا آخر من املخيم.
ك ــذل ــك ،اع ـت ـق ـلــت قـ ـ ــوات االح ـ ـتـ ــال األس ـي ــري ــن
املـحــرريــن مـهــدي طقاطقة وع ــدي ثــوابـتــة في
بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم .من جهتهم،
واصــل األســرى اإلداري ــون ،أمــس ،لليوم ال ـ 26
على التوالي ،مقاطعة محاكم االحتالل ،وذلك
في إطار مواجهتهم سياسة االعتقال اإلداري.

ّ
حل الرئيس عبد الفتاح
السيسي أمس األربعاء،
في اإلمارات ،حيث عقد
مباحثات مع ولي عهد
أبوظبي محمد بن زايد
القاهرة ــ العربي الجديد

رسائل عديدة حملتها زيارة الرئيس املصري
ع ـبــد ال ـف ـتــاح ال ـس ـي ـســي ،امل ـفــاج ـئــة ل ــإم ــارات
أمس األربعاء ،والتي تخللها اجتماعه بولي
عهد أبوظبي محمد بن زايــد ،خصوصًا في
ّ
ظل مساع إماراتية إلعادة العالقات مع مصر
ّ
لسابق عهدها لناحية توحد املواقف.
وقــال مصدر دبلوماسي مصري ،لـ«العربي
الجديد» ،إن اإلمارات عرضت أخيرًا ،تجاوبًا
م ــع م ـطــالــب م ـصــريــة س ــاب ـق ــة ،ب ـت ـقــديــم دعــم
مالي ،عبر وديعة دوالرية في البنك املركزي
امل ـصــري .ولـفــت إلــى أن الـتـحــول الـجــديــد في
املوقف اإلماراتي يأتي في ضوء التهديدات
والصعوبات األمنية التي تواجهها أبوظبي
أخيرًا .وكشف املصدر أنه إضافة إلبداء ولي
عـهــد أبــوظ ـبــي ،مــوافـقــة مـبــدئـيــة عـلــى تلبية
املطلب املصري بحزمة مساعدات اقتصادية،

ج ــددت اإلمـ ــارات عــرضـهــا لـلــوســاطــة مـجــددًا
واملساعدة على الــوصــول لحل في أزمــة سد
النهضة اإلث ـيــوبــي ،انـطــاقــا مـمــا تملكه من
نفوذ كبير لــدى الحكومة اإلثيوبية .وأشــار
املصدر إلى أن هناك مساعي إماراتية أخيرًا،
بـعــد ال ـت ـقــارب امل ـصــري ال ـس ـعــودي مــن جهة،
والـتـحـ ّـســن فــي ال ـعــاقــات امل ـصــريــة القطرية
من جهة أخرى ،إلعادة العالقات مع القاهرة
لسابق عهدها لناحية ّ
توحد املواقف.
وكانت العالقات بني البلدين شهدت توترًا
مكتومًا على وقع التباين في الرؤى الخاصة
ب ـق ـض ــاي ــا املـ ـنـ ـطـ ـق ــة ،بـ ـع ــدم ــا وصـ ـل ــت ذروة
الخالفات بتقديم أبوظبي الدعم العسكري
إلـ ــى رئ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء اإلث ـي ــوب ــي أبـ ــي أح ـمــد،
ملواجهة متمردي إقليم تيغراي الشمالي.
وجاءت زيارة السيسي ،التي سبقتها زيارة
وف ــد سـيــاســي وإعــامــي مـصــري مــدفــوع من
جـهــاز امل ـخــابــرات ال ـعــامــة ،لتلطيف األج ــواء
بــن البلدين ،وســط وع ــود إمــاراتـيــة بتقديم
دعم مالي جديد ملصر ،وإبداء حسن النوايا،
فــي الــوقــت الــذي تــدرك فيه أبوظبي الحاجة
ملواقف القاهرة الداعمة في قضايا اإلقليم.
وأك ــد السيسي أمــس خــال لقائه ولــي عهد
أبــوظـبــي محمد بــن زاي ــد« ،إدانـ ــة مـصــر ألي
ع ـمــل إره ــاب ــي ت ـق ـتــرفــه مـلـيـشـيــا الـحــوثـيــن
الس ـت ـه ــداف أم ــن واس ـت ـق ــرار وس ــام ــة دول ــة
اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ــارات ومـ ــواط ـ ـن ـ ـي ـ ـهـ ــا» ،ب ـح ـس ــب ب ـي ــان

للرئاسة املـصــريــة .وش ــدد على «دع ــم مصر
لـ ـك ــل مـ ــا تـ ـتـ ـخ ــذه اإلمـ ـ ـ ـ ـ ــارات مـ ــن إج ـ ـ ـ ــراءات
للتعامل مــع أي عمل إرهــابــي يستهدفها».
وأض ــاف السيسي أن مصر «حــريـصــة على
تطوير التعاون والتنسيق الثنائي الوثيق،
ملــا فيه مصلحة ًالشعبني الشقيقني واألمــة
ال ـعــرب ـيــة ،خ ــاص ــة م ــن خ ــال تـكـثـيــف وتـيــرة
انعقاد اللقاءات الثنائية ،للتنسيق الحثيث
وامل ـت ـبــادل تـجــاه ال ـت ـطــورات املـتــاحـقــة التي

تـشـهــدهــا حــالـيــا مـنـطـقــة ال ـشــرق األوسـ ــط».
م ــن ج ــان ـب ــه ،أكـ ــد ب ــن زايـ ـ ــد ع ـل ــى «ال ـت ـقــديــر
ال ـب ــال ــغ لـ ـل ــدور االس ـت ــرات ـي ـج ــي واملـ ـح ــوري
الــذي تقوم بــه مصر تحت قـيــادة السيسي،
فــي حـمــايــة األم ــن الـقــومــي الـعــربــي والــدفــاع
عــن قضايا األم ــة الـعــربـيــة ،ومـســاعــي مصر
الدؤوبة في سبيل ترسيخ األمن واالستقرار
والـتـنـمـيــة فــي املـنـطـقــة ،وارتـ ـك ــازًا عـلــى ثقل
دورهــا ومحوريته ومقوماته على الساحة

بن زايد مستقبًال السيسي أمس (صفحة الرئاسة المصرية على فيسبوك)

اإلقليمية» .من جهته ،ذكر املتحدث الرسمي
ب ــاس ــم ال ــرئ ــاس ــة املـ ـص ــري ــة ال ـس ـف ـي ــر ب ـســام
راضـ ـ ــي ،أنـ ــه ت ــم خـ ــال ل ـق ــاء ال ـس ـي ـســي وبــن
زاي ــد ،التباحث بمختلف جــوانــب العالقات
ً
الثنائية ،فضال عن التشاور إزاء مستجدات
االهتمام املشترك على الساحة
القضايا ذات ً
اإلقليمية ،خاصة ليبيا واليمن .وأشــار إلى
أن ــه «ت ــم ال ـتــوافــق عـلــى أن م ـس ــارات الـحـلــول
السياسية هي األساس لحل تلك القضايا».
وأوض ــح راض ــي أن السيسي أش ــار إل ــى «مــا
يشكله أم ــن دول الخليج مــن ام ـتــداد لألمن
ال ـق ــوم ــي امل ـ ـصـ ــري» ،م ــؤكـ ـدًا «ع ـ ــدم ال ـس ـمــاح
باملساس به والتصدي بفعالية ملا يتعرض
له من تهديدات ،ورفض أي ممارسات تسعى
إلى زعزعة االستقرار».
مــن جــانـبــه ،أش ــار ول ــي عـهــد أبــوظ ـبــي ،وفــق
راضي ،إلى «تطابق موقف بالده مع الجهود
امل ـص ــري ــة ل ـت ـســويــة م ـخ ـت ـلــف الـ ـن ــزاع ــات فــي
املنطقة» ،مشددًا على «تالحم األمــن القومي
املشترك لكال البلدين» ،وعلى أن مصر «ستظل
دائمًا الشريك املحوري لإلمارات باملنطقة».
وأكد الجانبان «مواصلة العمل معًا من أجل
التصدي للتدخالت اإلقليمية ومحاوالت بث
الفرقة والتقسيم بني دول املنطقة ،والتعاون
ملواجهة املخاطر والتحديات التي تتعرض
لها املنطقة العربية ،وعلى رأسـهــا اإلرهــاب
والدول الداعمة له».
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بعد مرور ثماني سنوات على وضع الدستور التونسي ،تجد البالد
عمقها تعليق الرئيس قيس سعيّد
نفسها في أزمة سياسية كبيرةّ ،
لبنود من هذا الدستور ،الذي تختلف التقييمات الداخلية لما أنتجه
وللحاجة إلى تعديله وكيفية حصول ذلك

تقرير

استعصاء يعمقه التهرّب الدولي

أسرى «داعش» في سورية

دستور مع
وقف التنفيذ

كشف هجوم
تنظيم «داعش» على
سجن الصناعة في
الحسكة ،مجددًا،
التقاعس الدولي في
ّ
حل معضلة األسرى
من التنظيم

أمين العاصي

يعمق
تعطيل سعيّد
ّ
األزمة التونسية

تونس ـ آدم يوسف

تحل الــذكــرى الثامنة للمصادقة
على دستور الجمهورية الثانية
فـ ــي ت ــون ــس الـ ـ ـي ـ ــوم 27 ،ي ـن ــاي ــر/
كانون الثاني ،وسط أزمة سياسية متعددة
امل ـط ـ ّـب ــات ،تـعـ ّـمـقــت مـعــاملـهــا مـنــذ ان ـق ــاب 25
ي ــول ـي ــو /ت ـم ــوز امل ــاض ــي ،بـتـعـلـيــق الــرئ ـيــس
ّ
سعيد العمل بغالبية أبواب
التونسي قيس
هــذا الــدسـتــور .وتختلف تقييمات األح ــزاب
الـسـيــاسـيــة ل ـهــذا ال ــدس ـت ــور واألزم ـ ـ ــات الـتــي
تلته ،بني من يرى عطبًا في بنوده ،وبني من
يـ ّ
ـرد ذل ــك لـلـمـمــارســات السياسية وال ـصــراع
على السلطة .ونجح دستور  2014في تأمني
االنـ ـتـ ـق ــال ال ـس ـي ــاس ــي ف ــي الـ ـب ــاد بـمـخـتـلــف
امل ـح ـطــات االنـتـخــابـيــة ،عـلــى ال ــرغ ــم م ــن عــدم
اسـتـكـمــال مــؤسـســاتــه وأرك ــان ــه مــن الهيئات
الدستورية ،إذ فشل الفاعلون السياسيون
على ام ـتــداد  8سـنــوات فــي استكمال البناء
الـ ــدس ـ ـتـ ــوري الـ ـض ــام ــن لـ ـ ـت ـ ــوازن ال ـس ـل ـط ــات
ولـحـمــايــة الـنـظــام الـجـمـهــوري الــديـمـقــراطــي
الذي يؤسس له دستور .2014
ل ـك ــن س ـع ـ ّـي ــد ل ـط ــامل ــا ان ـت ـق ــد ه ـ ــذا ال ــدس ـت ــور
واعتبره سببًا في تعطيل البالد وفي اختالل
ً
الـسـلـطــات وتـعـثــر الـتـنـمـيــة ،ق ــائ ــا ف ــي أكـثــر
مــن مناسبة إنــه صيغ على مـقــاس األح ــزاب
ال ـتــي وض ـع ـتــه ،مـتـهـمــا بــال ـخـصــوص حــركــة
الـنـهـضــة وح ـل ـفــاء هــا .وأق ـ ــدم سـعـ ّـيــد ف ــي 25
يوليو املــاضــي على إعــان حالة االستثناء،
ً
معتمدًا البند  80من الدستور ،ومعطال بذلك
ً
البرملان ومقيال حكومة هشام املشيشي .ثم
عـمــد ف ــي  22سـبـتـمـبــر /أي ـل ــول امل ــاض ــي إلــى
تعليق غالبية أب ــواب الــدسـتــور ،مبقيًا على
الـبــابــن الـخــاصــن بالحقوق والـحــريــات ،ما
اعتبرته غالبية األحــزاب واملنظمات انقالبًا
على الدستور وان ـفــرادًا بالسلطات .بعدها،
ّ
سعيد فــي  14ديسمبر /كــانــون األول
أعـلــن
املاضي ،عن مواعيد سياسية لتعديل نظام
الحكم واستبدال الدستور وإجراء انتخابات
في نهاية العام الحالي ،تنطلق باستشارة
إلكترونية لجمع مقترحات تتم صياغتها
وتجميعها من هيئة صياغة لم يكشف عنها
بـعــدُ ،
وي ـعــرض الـنــص على استفتاء فــي 25
يــولـيــو /تـمــوز املـقـبــل .لـكــن غالبية مكونات

الطيف السياسي واملدني في تونس رفضت
ّ
سعيد لتعديل املنظومة
املـســار الــذي أعلنه
الدستورية والسياسية بشكل منفرد ،وسط
تحذيرات من عودة االستبداد إلى البالد.
وتتباين وجـهــات النظر الـيــوم بــن األحــزاب
واألط ـي ــاف الـسـيــاسـيــة املـخـتـلـفــة فــي تــونــس
حول تقييم هذا الدستور وبنوده منذ إقراره.
الـقـيــادي فــي حــركــة الـنـهـضــة ،عـضــو مجلس
الشورى محسن السوادني ،أكد في تصريح
لـ«العربي الجديد» ،أن «الدستور التونسي
عـلــى ق ــدر جـيــد مــن الـتـمــاســك والـتـكــامــل بني
بنوده ،إذ ساهمت في وضعه أفضل النخب
الــوط ـن ـيــة وال ـع ــامل ـي ــة ،وح ـص ــل ع ـلــى إج ـمــاع
ـال ج ـدًا داخ ــل املـجـلــس الـتــأسـيـســي ،وكــان
عـ ٍّ
محل إش ــادة عاملية ب ــارزة» .وأض ــاف أن هذا
الدستور «صيغ على خلفية تحصني الحكم
ّ
وسد املنافذ على عودة الحكم
من االستبداد
ال ـف ــردي» .لـكــن ال ـســودانــي اس ـتــدرك ب ــأن هــذا
ال ــدس ـت ــور «ي ـن ـط ــوي ع ـلــى ب ـعــض ال ـث ـغ ــرات،
وهــي ال تظهر إال بعد املـمــارســة ،مــن بينها
ّ
أن الـسـلـطــة م ــوزع ــة بـشـكــل يـحـ ّـد مــن نجاعة
القرار وسرعته وقوته ،كما أن وضع القوات
املـسـلـحــة ت ـحــت إمـ ــرة ش ـخــص واحـ ــد يحمل
مـحــاذيــر التوظيف ال ـفــردي لتلك األج ـهــزة».
ورأى الـ ـس ــودان ــي أن س ـعـ ّـيــد «اع ـت ـل ــى ســدة
الحكم بفضل الدستور وأقسم على احترامه،
وأدى اليمني أمــام الـبــرملــان ،ثــم أقــدم على ما
يخالف ذلك تمامًا ،فيما كان بوسعه أن يدعو
إلى حوار وطني ويشرف عليه».
مــن جـهـتـهــا ،قــالــت الـنــائـبــة عــن ح ــزب التيار
ال ــدي ـم ـق ــراط ــي م ـن ـيــرة الـ ـعـ ـي ــاري ،ل ــ«ال ـعــربــي
ال ـج ــدي ــد» ،إن «م ــوق ــف ال ـت ـيــار الــديـمـقــراطــي
يقوم على أن الدستور فيه بعض النواقص،
وتـحــدثـنــا حـتــى قـبــل  25يــولـيــو عــن ضــرورة
تحسينه وتعديله ،واستغربنا عــدم تقديم
ال ــرئـ ـي ــس أي م ـ ـب ـ ــادرة ل ـت ـع ــدي ــل ال ــدسـ ـت ــور
فـ ــي س ـن ـت ــن مـ ــن حـ ـكـ ـم ــه» .وأردفـ ـ ـ ـ ــت «ن ـح ــن
م ــؤمـ ـن ــون ب ـ ــأن ال ــدسـ ـت ــور ل ـي ــس س ـب ـب ــا فــي
األزم ــة السياسية التي تعيشها الـبــاد منذ
 ،»2014معتبرة أن «امل ـمــارســات السياسية
هــي الـسـبــب ،فتطبيق الــدسـتــور لــم يـكــن في
املـسـتــوى الـكــافــي للحكم عـلـيــه ،ألن ــه لــم يتم
تطبيق أج ــزاء مهمة منه ولــم يتم احترامه،
خـصــوصــا عــدم إرس ــاء املحكمة الــدسـتــوريــة

لطالما انتقد سعيّد
الدستور واعتبره سببًا
في التعطيل
نجح الدستور في
تأمين االنتقال السياسي
بمختلف المحطات
والعديد من املؤسسات الدستورية األخرى».
ورأت العياري أنــه «لــم يتم احترام الدستور
منذ  ،2014وحتى الرئيس ّ
سعيد لم يحترمه،
مثلما حــدث فــي تطبيقه للبند  80الخاص
بــإعــان الـحــالــة االسـتـثـنــائـيــة» ،مـشـيــرة إلــى
أن امل ــرس ــوم  117الـ ــذي أص ـ ــدره ب ـعــد ذل ــك ال
يحترم نــص الــدسـتــور كما يـجــب .واعتبرت
ّ
سعيد ليس
أن «مسار تعديل الدستور من
واضحًا ،فالتواريخ والرزنامة املقترحة ليس
فيها مضمون واضح ،واالستشارة الوطنية
ارتجالية وغير مدروسة».
أمـ ــا ن ــائ ـب ــة رئ ـي ــس حـ ــزب آف ـ ــاق ت ــون ــس ري ــم
مـ ـحـ ـج ــوب ،ف ـ ــرأت فـ ــي ت ـص ــري ــح ل ــ«ال ـع ــرب ــي
ال ـج ــدي ــد» ،أن «ه ـن ــاك مـشـكـلــة م ــزدوج ــة في
دسـ ـت ــور  2014ج ـع ـل ـتــه ال ي ـص ـمــد خ ـ ــال 8
س ـ ـن ـ ــوات» .وأوضـ ـ ـح ـ ــت أن «ه ـ ـنـ ــاك مـشـكـلــة
ف ــي ال ـن ـظــام الـسـيــاســي الـهـجــن ال ــذي يقسم
الـسـلـطــة الـتـنـفـيــذيــة إل ــى رأسـ ــن ،إل ــى جانب
م ـش ــاك ــل الـ ـق ــان ــون االنـ ـتـ ـخ ــاب ــي ال ـ ـ ــذي خـلــق
تشتتًا في املشهد ،باإلضافة إلى األشخاص
الـ ــذيـ ــن م ـ ــارس ـ ــوا ال ـح ـك ــم ووظـ ـ ـف ـ ــوه ل ـخــدمــة
مــآرب شخصية بعيدة كل البعد عن أهــداف
الـثــورة واستحقاقاتها» .ورأت محجوب أن
«املـشـكـلــة ال ـتــي تـعـيـشـهــا ال ـب ــاد عـمـيـقــة وال
يمكن أن تنسب لجهة من دون جهة أخــرى،
وتحميل املسؤولية لنص الــدسـتــور» ،الفتة
إلــى أن حــزب آفــاق تونس ضد «سير رئيس
الجمهورية املنفرد بالرأي ومحاولة تغيير
الدستور بهذه الطريقة».
رئيس كتلة حزب تحيا تونس ،عضو مبادرة

من تظاهرات في العاصمة التونسية ضد االنقالب ()Getty

الـلـقــاء الــوطـنــي لــإنـقــاذ مصطفى بــن أحـمــد،
أشار في تصريح لـ«العربي الجديد» ،إلى أن
ً
«هناك إشكاال في طبيعة النظام السياسي ،إذ
يقوم على سلطة متعددة الرؤوس نظرًا لعدم
مالءمته للواقع التونسي ولــإرث السياسي
والـثـقــافــي بالنسبة للشعب الـتــونـســي الــذي
اعتاد على سلطة يرمز لها رئيس وقبله باي
(وال)» .وأض ــاف« :ليس من السهل أال يجد
الشعب هذا الرمز وهذه املرجعية ،ولكن ما
عدا ذلك فهو كباقي الدساتير يحمل نقاطًا
إيجابية حول الحريات والسلطة القضائية
وح ــول حــريــة الضمير واملـ ـس ــاواة» ،مشيرًا
إل ـ ــى أن «نـ ـق ــاط ال ـض ـع ــف ت ـس ـت ـحــق بـعــض
التعديل» .ورأى بن أحمد أنه «يمكن اعتبار
الــدسـتــور سببًا فــي مــا وصـلــت إلـيــه الـبــاد
ف ــي  25ي ــول ـي ــو ،خ ـصــوصــا ج ــان ــب تشكيل
الـحـكــومــة بـتـسـ ّـبـبـهــا فــي تـعـطـيــل ونــزاعــات
وعبر اختيارات تكون هزيلة».
ولفت القيادي في حركة الشعب عبد الرزاق
عويدات ،في تصريح لـ«العربي الجديد» ،إلى
أن «ما يميز دستور  2014هي الحريات التي
نــاضــل م ــن أجـلـهــا ال ـش ـعــب ،وكـ ــان الـهــاجــس
الذي يحدو الجميع هو إحداث سلطة بعيدًا
عــن االس ـت ـبــداد ،مــن خ ــال التفكير فــي خلق
تـ ــوازن بــن الــرئــاســات (رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة
والحكومة والـبــرملــان) ،لــدرجــة أن كــل رئيس
أصبح أقــدر على التعطيل منه على البناء».
ورأى أن «الصالحيات املمنوحة لكل رئيس
تجعله غير قــادر على اإلنجاز إال بمساعدة
اآلخ ــر ،وعـنــدمــا تـكــون عقلية التعطيل أكثر
ّ
تتقدم البالد» .وأعلن عويدات
من البناء لن
أن «حركة الشعب تؤيد وجهة نظر الرئيس
ّ
سعيد التي تعتبر الدستور عنصر تعطيل»،

وتابع «نعتبر أنه ال بد من تعديل الدستور،
وه ــذا ض ــروري وحتمي لـلـخــروج مــن األزمــة
والعطالة ،فمنذ  2011وحتى  2021لم يضف
شيء في تونس إال على مستوى الحريات».
ورأى ع ــوي ــدات أن «آل ـي ــة ت ـعــديــل الــدس ـتــور
يجب أن تكون على قاعدة حوار حقيقي بني
املؤمنني بالتعديل واملساندين لـ 25يوليو»،
مستدركًا بأن «خيار االستشارة اإللكترونية
غير مـجـ ٍـد أم ــام تـعــدد األجــوبــة ،وهــي ليست
آلية علمية وشفافة».
ل ـك ــن الـ ـقـ ـي ــادي فـ ــي ح ـ ــزب ائ ـ ـتـ ــاف ال ـك ــرام ــة
زيــاد الهاشمي رأى فــي حديث مــع «العربي
الجديد» ،أن «عــدم صمود دستور  2014هو
نتيجة عدم استكمال املؤسسات الحامية له
على غــرار املحكمة الدستورية» .واعتبر أنه
«لم تكن هناك رغبة سياسية من ِقبل برملان
 2014الستكمال الهيئات الدستورية ،والتي
للمفارقة لــو كانت مــوجــودة ملــا تــم االنقالب
ّ
سعيد
على الدستور وإرادة الشعب من ِقبل
الـ ــذي اس ـت ـغــل ه ــذا الـ ـف ــراغ املــؤس ـســاتــي في
الــدولــة واستفرد بتأويل الــدسـتــور» .وتابع:
«لـيــس بــالــدسـتــور أع ـطــاب ،ولـكــن كـمــا تقول
الـعــرب :مــا ذنــب الـقــانــون إذا أخطأ القاضي.
فـ ـ ــاإلرادة الـسـيــاسـيــة كــانــت غــائـبــة ف ــي فـتــرة
ب ــرمل ــان  2014وم ــن ب ـعــدهــا م ــن ِق ـب ــل سـعـ ّـيــد
ّ
اب ـ ـتـ ــداء مـ ــن ال ـ ـعـ ــام  ،2019إذ ع ــط ــل جـمـيــع
امل ـح ــاوالت السـتـكـمــال الـهـيـئــات الــدسـتــوريــة
وعلى رأسها املحكمة الدستورية ،بالتنسيق
مع حزامه البرملاني املتكون من عبير موسي
والتيار الديمقراطي وحركة الشعب» .ورأى
أن ــه «بــاسـتـهــداف دس ـتــور ال ـبــاد ،اسـتـهــداف
للتجربة الديمقراطية ،والخطير استهداف
مؤسسات الدولة ،وهذا ما شرع في تنفيذه

رصد

رحب الرئيس اللبناني ميشال عون باملبادرة
التي حملها وزير الخارجية الكويتي الشيخ
أحمد ناصر املحمد الصباح إلــى املسؤولني
ال ـل ـب ـنــان ـيــن أخـ ـيـ ـرًا ،ف ـي ـمــا اع ـت ـب ــرت أوسـ ــاط
«حـ ــزب ال ـل ــه» أن ـه ــا «ت ـن ـفــذ أج ـن ــدة سـعــوديــة
ت ـه ــدف ب ــال ــدرج ــة األولـ ـ ــى إل ــى ال ـق ـض ــاء على
ال ـ ـحـ ــزب» .مـ ـب ــادرة س ـبــق ل ــوزي ــر ال ـخــارج ـيــة
اللبناني عبد الله بوحبيب أن كشف أن الرد
اللبناني الرسمي عليها سيكون جاهزًا قبل
ي ــوم الـسـبــت (ب ـعــد غ ــد) .وأبـ ــدى ع ــون ،خــال
اجتماعه مع املنسقة الخاصة لألمم املتحدة
فــي لبنان يــوانــا فرونيسكا ،أمــس األرب ـعــاء،
«تــرحـيـبــه ب ــامل ـب ــادرة الـكــويـتـيــة ال ـهــادفــة إلــى
إعادة الثقة بني لبنان والدول العربية عمومًا،
والـخـلـيـجـيــة خ ـصــوصــا ،وال سـيـمــا أن دولــة
الكويت كانت دائمًا إلى جانب لبنان ،وقدمت
له الدعم في مختلف الظروف التي ّ
مر بها»،
وأشــار إلى أن «األجــواء اللبنانية سيحملها
معه وزيــر الخارجية إلــى االجتماع الــوزاري
ال ـع ــرب ــي ال ـ ــذي س ـي ـع ـقــد ف ــي ال ـك ــوي ــت نـهــايــة
األسبوع الحالي».
وتتجه األنظار إلى موقف لبنان الرسمي من
امل ـب ــادرة الكويتية الـتــي تـتــألــف مــن  12بـنـدًا،
وهـ ــي ع ـب ــارة ع ــن ش ـ ــروط س ـع ــودي ــة مـطـلــوب
االل ـت ــزام بـهــا لـفــك الـعــزلــة عــن الـبـلــد ،ال سيما
لـنــاحـيــة ش ــرط االل ـت ــزام الـلـبـنــانــي بــال ـقــرارات
الــدولـيــة ،على رأسـهــا ال ـقــراران  1559و،1701
عـ ــدا ع ــن ب ـن ــود أخ ـ ـ ــرى ،رب ـط ــا ب ــاإلص ــاح ــات
واالنـتـخــابــات النيابية وال ـنــأي بالنفس عن

دعوة لحل معضلة
أسرى «داعش» عبر
إنشاء محكمة خاصة
فضل عبد الغني:
ألسرى داعش حقوق
ال يجوز انتزاعها

استهدف هجوم «داعش» سجن غويران في الحسكة (فرانس برس)

متابعة

الورقة السعودية :عون يرحب و«حزب اهلل» متوجس
الجمال
بيروت ـ ريتا
ّ

سـعـ ّـيــد مـنــذ االن ـق ــاب» .مــن جـهـتــه ،ق ــال عمر
الـ ـسـ ـيـ ـف ــاوي ،املـ ـتـ ـح ــدث ب ــاس ــم ح ـ ــزب حـ ــراك
تونس اإلرادة ،الــذي يرأسه شرفيًا املنصف
املــرزوقــي ،إن «دسـتــور  2014تمت املصادقة
عـلـيــه بـعــد نـقــاشــات طــويـلــة ومـجـهــود كبير
وبأغلبية ساحقة ،وقــد تضمن كل مقومات
ان ـت ـق ــال دي ـم ـق ــراط ــي س ـل ـيــم ت ــؤس ــس ل ــدول ــة
املــؤسـســات» .وأضــاف السيفاوي في حديث
مــع «الـعــربــي الـجــديــد» ،أنــه «تــم االستئناس
ف ـيــه بــالــدســات ـيــر امل ـق ــارن ــة وت ـض ـمــن م ـبــادئ
تـقــدمـيــة ،وه ــو مــا يفسر اسـتـهــدافــه مــن قبل
الـ ـث ــورة املـ ـض ــادة واألطـ ـ ـ ــراف امل ـت ـض ــررة من
ثورة  2011ومن االنتقال الديمقراطي ،وهي
أط ــراف تسحب ال ـبــاد إل ــى الـخـلــف وتبحث
عبر اسـتـهــداف الــدسـتــور عــن مسح كــل آثــار
ُ
الـ ـث ــورة» .ول ـفــت إل ــى أن ــه «ع ـنــدمــا اســتـهــدف
الدستور هوجم في الجانب املتعلق بتنظيم
السلطات وطبيعة النظام السياسي ،وكانت
الـ ّهـجـمــات عـلــى أن ــه ف ـ ّـرق الـسـلـطــات وفتتها
وأثر على إدارة البالد ،وهي مغالطة واضحة،
ألن الــدس ـتــور قــائــم عـلــى الـ ـت ــوازن واملــراق ـبــة
املـ ـتـ ـب ــادل ــة ب ـ ــن الـ ـسـ ـلـ ـط ــات وبـ ـص ــاحـ ـي ــات
واضـ ـح ــة م ــن خـ ــال ن ـظ ــام ب ــرمل ــان ــي م ـع ــدل».
ورأى أنه «ال عالقة للدستور باألزمات التي
عاشتها البالد ،فبعد  2014كانت السلطات
جميعها بـيــد جـهــة وح ـيــدة هــي ح ــزب نــداء
تــونــس ،الــذي تــرأس الجمهورية والحكومة
والبرملان ،وعلى الرغم من ذلك غرقت البالد
في الصراعات» ،وتابع« :ما يجري استهداف
لالنتقال الديمقراطي من األطــراف الداخلية
ال ـت ــي ك ــان ــت م ـس ـن ــودة م ــن أطـ ـ ــراف إقـلـيـمـيــة
متوجسة من النموذج الديمقراطي التونسي
الذي استلهمت منه الشعوب العربية».

دفعت األحداث الدامية في مدينة الحسكة،
عــاصـمــة مـحــافـظــة الـحـسـكــة فــي الشمال
ال ـش ــرق ــي م ــن س ــوري ــة ،وال ـت ــي اسـتـمــرت
أليام ،بعد اقتحام تنظيم «داعش» سجن
«ال ـص ـنــاعــة» ف ــي املــدي ـنــة واالس ـت ـع ـصــاء
داخله ،ليل الخميس  -الجمعة املاضيني،
ملف أســرى التنظيم إلى واجهة الحدث
ال ـســوري ،بعد التغاضي عــن هــذا امللف
امل ـم ـتــد م ـنــذ سـ ـن ــوات ،م ــن ق ـبــل املـجـتـمــع
ال ــدول ــي ،وت ـحــدي ـدًا الـ ــدول ال ـتــي ينتمي
إلـيـهــا عـنــاصــر الـتـنـظـيــم وال ـت ــي تــرفــض
استقبالهم.
ويبدو أن التصعيد الذي قام به ٌ
عدد كبير
م ــن أس ــرى الـتـنـظـيــم ف ــي سـجـنـهــم األكـبــر
ف ــي ال ـح ـس ـكــة ،وص ــل أم ــس إل ــى نـهــايـتــه،
بعدما فقد عناصر التنظيم الـقــدرة على
االس ـت ـم ــرار أك ـثــر ف ــي ال ـق ـتــال ض ــد «ق ــوات
سـ ــوريـ ــة ال ــدي ـمـ ـق ــراطـ ـي ــة» (ق ـ ـسـ ــد) ،ال ـتــي
حاصرت السجن وتعاملت أليام مع فارين
خــارجــه .وأعلنت «قـســد» ،أمــس األربـعــاء،
انتهاء عمليتها العسكرية واألمنية ضد
عناصر التنظيم ،بالسيطرة الكاملة على
س ـج ــن «الـ ـصـ ـن ــاع ــة» واسـ ـتـ ـس ــام جـمـيــع
عناصر «داعش» .وأكد بيان لهذه القوات
«تتويج حملة مطرقة الشعوب العسكرية
واألمنية ،بالسيطرة الكاملة على سجن
الـصـنــاعــة فــي الـحـسـكــة م ــن قـبــل قــواتـنــا،
واستسالم جميع عناصر» التنظيم.
ووفق املرصد السوري لحقوق اإلنسان،
فقد قتل في هــذه العملية بحي غويران،
 159شخصًا ،هم 107 :من عناصر تنظيم
«داعش» ،و 45عنصرًا من قوات األسايش
الكرديةّ ،
وحراس السجن ،وقوات مكافحة
اإلرهاب ،باإلضافة إلى  7مدنيني.
ووصــف النظام ال ـســوري ،عبر وسائل
إع ـ ـ ــام ـ ـ ــه ،أحـ ـ ـ ـ ـ ــداث مـ ــدي ـ ـنـ ــة ال ـح ـس ـك ــة

األخ ـيــرة بــ«املـســرحـيــة» ،متهمًا «قسد»
بـ«التواطؤ» فيها.
وكــانــت مــا ّ
تسمى بـ«هيئة أعـيــان شمال
وش ـ ـ ــرق س ـ ــوري ـ ــة» ،دع ـ ــت أول مـ ــن أم ــس
ال ـ ـثـ ــاثـ ــاء ،الـ ـتـ ـح ــال ــف ال ـ ــدول ـ ــي مل ـح ــارب ــة
«داع ــش» ال ــذي تـقــوده الــواليــات املتحدة،
واألم ـ ــم امل ـت ـح ــدة ،وامل ــؤس ـس ــات الــدول ـيــة،
ّ
لالعتراف بـ ــ«اإلدارة الــذاتـيــة» ،وحــل ملف
عـنــاصــر «داع ـ ــش» املـعـتـقـلــن فــي سـجــون
ه ـ ــذه اإلدارة ال ـت ــاب ـع ــة ل ـ ـقـ ــوات «قـ ـس ــد».
وت ـح ـت ـج ــز «ق ـ ـسـ ــد» اآلالف مـ ــن ع ـنــاصــر
وقـيــادات «داع ــش» منذ سـنــوات عــدة ،في
ّ
والسرية ،وهو
العديد من السجون املعلنة
ّ
ما شكل عبئًا كبيرًا على هذه القوات ،التي
لـطــاملــا طــالـبــت ال ــدول الـتــي يحمل هــؤالء
العناصر جنسياتها ،باستالم رعاياهم،
وهو ما قوبل بالرفض .كما دعت «قسد»
ف ــي ال ـعــديــد م ــن امل ـنــاس ـبــات إل ــى تشكيل
محاكم خاصة ملحاكمة عناصر «داعش»
امل ـع ـت ـق ـل ــن ،إال أن امل ـج ـت ـم ــع الـ ــدولـ ــي لــم
يتجاوب .ويجعل هذا الواقع مصير هؤالء
ً
العناصر ،ومصير عائالتهم ،مجهوال ،إذ
تـحـتـجــز أغ ـلــب ع ــائ ــات أسـ ــرى «داعـ ــش»
في مخيم الهول في ريــف الحسكة ،الذي
يعيش فلتانًا أمنيًا كبيرًا ،ما يــؤدي إلى
مقتل أشخاص ،بشكل شبه يومي .وكانت
قــوات «قسد» قد أســرت أكثر من  10آالف
عنصر وق ـيــادي مــن «داع ــش» مـنــذ بــدايــة
ع ــام  ،2016وح ـتــى بــدايــة ع ــام  ،2019مع
اإلع ــان الــرسـمــي عــن نهاية التنظيم في
شرقي الـفــرات .وتحدثت تقارير عــدة في
ع ــام  ،2020عــن وج ــود  19أل ــف أسـيــر من
«داعش» ،لدى «اإلدارة الذاتية» ،من بينهم
 12أل ــف سـ ــوري و 5آالف ع ــراق ــي ،وأل ـفــا
أجنبي يتحدرون من  55دولة ،محتجزون
في  12سجنًا ،في مناطق عدة ،في شرقي

ال ـف ــرات .وح ــاول ــت «ق ـســد» اسـتـثـمــار هــذا
امللف لتحصيل دعم ومكاسب سياسية،
حيث رفضت أواخ ــر  2019تسليم هــؤالء
األســرى إلــى فصائل املعارضة السورية،
التي اقترحت تسلمهم ،وتعهدت بضمان
عــدم فــرار أي أسـيــر ،ووضعهم فــي مراكز
أمنية خاصة.
ك ـم ــا ت ـع ـه ــدت «قـ ـس ــد» ب ــ«ض ـم ــان الـعـمــل
على إجــراء محاكمات عادلة للمتورطني
ب ــالـ ـج ــرائ ــم وال ـع ـم ـل ـي ــات اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــة مــن
خ ـ ـ ــال املـ ـ ـح ـ ــاك ـ ــم ال ـ ـس ـ ــوري ـ ــة امل ـخ ـت ـص ــة
امل ــوج ــودة ف ــي امل ـن ـط ـقــة ،ووفـ ــق املـعــايـيــر
الــدول ـيــة واإلن ـســان ـيــة ،وإخ ـض ــاع الـنـســاء
واألطفال لدورات إعادة التأهيل ،بإشراف
م ـج ـمــوعــات مـتـخـصـصــة وك ـ ــوادر املــركــز
الـســوري ملحاربة الفكر املتطرف» .ويرى
ال ـبــاحــث ال ـس ـيــاســي امل ـق ــرب م ــن «اإلدارة
الــذات ـيــة» ،إبــراهـيــم مسلم ،فــي حــديــث مع
ّ
«العربي الجديد» ،أن حل معضلة أسرى
«داعــش» في الشمال الشرقي من سورية
«يـكـمــن فــي إن ـشــاء محكمة خــاصــة ،على
أن ينقل كــل عنصر لتنفيذ الـحـكــم الــذي
يـ ـص ــدر ع ـل ـي ــه ،إل ـ ــى ال ـب ـل ــد ال ـ ـ ــذي يـحـمــل
جـنـسـيـتــه» ،م ـشــددًا عـلــى «وجـ ــوب إع ــادة
األطفال إلى بلدانهم األصلية».
من جهته ،يتحدث مدير الشبكة السورية
لـحـقــوق اإلن ـس ــان ،فـضــل عـبــد الـغـنــي ،في
حــديــث لــ«الـعــربــي الـجــديــد» ،عــن «وجــود
ع ـ ـش ـ ــرات اآلالف م ـ ــن املـ ـحـ ـتـ ـج ــزي ــن مــن
داعـ ــش ،وآخ ــري ــن ت ـبـ ّـرر قـســد احـتـجــازهــم
في السجون بحجة مساعدتهم للتنظيم
إبان سيطرته على جزء كبير من الشمال
ال ـشــرقــي م ــن س ــوري ــة ،ول ـكــن م ــن دون أن
تـقــدم أي أدل ــة على ذل ــك» .ويــوضــح مدير
الشبكة السورية لحقوق اإلنسان ،أن «أي
أح ــد ي ــري ــدون الـتـخـلــص م ـن ــه ،يـلـصـقــون
هـ ـ ــذه ال ـت ـه ـم ــة بـ ــه ع ـل ــى ط ــري ـق ــة ال ـن ـظ ــام
السوري الــذي يلصق تهمة اإلرهــاب بكل
ّ
ويبي عبد الغني أن مخيم
معارضيه».
ال ـه ــول «ي ـضــم ن ـحــو  10آالف مـحـتـجــز»،
معتبرًا أنه «حتى األعداد هي غير دقيقة
ألن قـســد ال تفصح عــن الـعــدد الحقيقي،
إذ ال شفافية في اإلحصائيات» .ويشدد
عبد الغني على «حصول انتهاك لحقوق
ه ــؤالء ال ـس ـج ـنــاء ،إذ حـتــى ل ــو ك ــان ــوا من
داعش ،أو متهمني باالنتساب إليه ،فلهم
ح ـق ــوق ال ي ـج ــوز ان ـتــزاع ـهــا م ــن أي جهة
كــانــت ،مــن قبيل الحصول على محاكمة
عادلة ،واإلقامة في مركز احتجاز مناسب،
وتوكيل محامني ،واالتصال بذويهم».

ال ـصــراعــات ال ـخــارج ـيــة ،وغ ـيــرهــا مــن الـبـنــود
التي يرتبط أهمها بسالح «حزب الله».
ويـشـكــل ه ــذا الـبـنــد م ــادة خــافـيــة بــن الـقــوى
السياسية ،كما أنه يحرج عون .وتؤكد أوساط
رئـيــس الـجـمـهــوريــة ،لــ«الـعــربــي ال ـجــديــد» ،أن
«ع ــون رح ــب بــامل ـبــادرة الـكــويـتـيــة كـكــل ،وهــي
الكثير مــن اإلج ـ ــراءات الـتــي دعــا إليها
تمثل ُ
ع ــون ،وذكـ ــرت فــي م ـق ــررات ال ـح ــوار الــوطـنــي،
وعـلــى رأس ـهــا االسـتــراتـيـجـيــة الــدفــاعـيــة .لكن
هـنــاك نـقــاطــا تـحـتــاج إل ــى درس وتــدقـيــق في
معناها ،واتخاذ موقف منها ،وال سيما على
صعيد سالح حزب الله».
يخف صهر عون ،رئيس «التيار الوطني
ولم
ِ
الحر» النائب جبران باسيل ،في كلمة له أمس
األول ،قلقه من أن «الــورقــة الكويتية تتضمن
عناوين حساسة ،بعضها متوافق عليه بني
اللبنانيني وبعضها خالفي بينهم» ،ما يضع
الرد اللبناني في مهب السجاالت.
وقــال مصدر مقرب من رئيس الــوزراء نجيب
ميقاتي ،لــ«الـعــربــي الـجــديــد» ،إن االتـصــاالت
مستمرة لالتفاق على صيغة واحــدة ينقلها
وزير الخارجية عبد الله بوحبيب معه ،يكون
مـتــوافـقــا عليها بــن كــل األف ــرق ــاء ،وال تحدث
أزمة لبنانية ،وال سيما أن لبنان بغنى اليوم
عــن أزم ــة ج ــدي ــدة ،خـصــوصــا بـعــد استئناف
جلسات مجلس الوزراء.
ولم يصدر «حزب الله» بعد أي موقف رسمي
مــن امل ـب ــادرة ،فيما يتحفظ نــوابــه عــن إعـطــاء
مــواقــف لــإعــام بــاسـمـهــم ب ـهــذا الـخـصــوص.
بـيــد أن أوسـ ــاط ال ـحــزب تــؤكــد «ع ــدم رضــاهــا
على املبادرة ،وتعتبرها تنفذ أجندة سعودية

تهدف بالدرجة األولى إلى القضاء على حزب
الله ،وفي حال لم يلتزم لبنان بهذه الشروط
ال ـت ــي ت ـف ــرض ع ـل ـي ــه ،فـ ــإن ال ـن ـت ــائ ــج سـتـكــون
وخيمة ،وتحملها حكمًا لحزب الله».
فـ ــي امل ـ ـقـ ــابـ ــل ،ي ـ ـغـ ــازل لـ ـبـ ـن ــان الـ ـسـ ـع ــودي ــة،
وح ــاول أخـيـرًا الــرد على املـبــادرة الكويتية

االتصاالت مستمرة
لالتفاق على صيغة
ينقلها بوحبيب للكويت

أكد عون رفض لبنان التعرض لـ«اليونيفيل» (األناضول)

مـ ــن خـ ـ ــال إظ ـ ـهـ ــار مـ ـ ــدى ج ــدي ــة ع ـم ـل ـيــاتــه
األمنية ملكافحة عمليات تهريب املخدرات
عـبــر املـعــابــر الـلـبـنــانـيــة ،الـتــي يتهم «حــزب
ال ـل ــه» بــالـسـيـطــرة عـلـيـهــا ،وذل ــك نـحــو دول
الخليج ،وبخاصة السعودية .وأعلن وزير
الداخلية اللبناني بسام مــولــوي ،الثالثاء
املــاضــي ،عن ضبط شحنة كبتاغون كانت
في طريقها إلى توغو قبل إعــادة تهريبها
إلى السعودية ،كما أعلن في الفترة املاضية
ع ــن ض ـبــط ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـش ـح ـنــات تـنـفـيـذًا
لـلـمـبــادرة الـسـعــوديــة – الـفــرنـسـيــة وقـتـهــا،
التي كانت تهدف إلى معالجة األزمــة التي
أنتجتها تصريحات وزير اإلعالم املستقيل
جورج قرداحي بشأن حرب اليمن .من جهة

ّ
ُثــانـيــة ،أبـلــغ ع ــون فــرونـيـسـكــا ب ــأن تحقيقًا
فتح في حادثة االعـتــداء على دوريــة قوات
األمم املتحدة املؤقتة «اليونيفيل» في بلدة
رامـيــة الـحــدوديــة جـنــوبــا ،تمهيدًا لتحديد
املسؤولية .وشــدد عــون ،وفــق مــا أف ــادت به
الرئاسة على «تويتر» ،على «رفــض لبنان
الـ ـتـ ـع ــرض لـ ـلـ ـق ــوات ال ــدولـ ـي ــة ال ـع ــام ـل ــة فــي
ال ـج ـنــوب ،وضـ ــرورة التنسيق مــع الجيش
تفاديًا لتكرار مثل هذه الحوادث».
من جهتها ،نقلت فرونيسكا إلى عون موقف
األمم املتحدة من التطورات في لبنان ،مشيرة
ّ
إلى أن مجلس األمن سوف يعقد في مارس/
آذار املقبل ،جلسة يقدم خاللها األمــن العام
أنـ ـط ــونـ ـي ــو غ ــوتـ ـي ــري ــس تـ ـق ــريـ ـرًا ع ـ ــن ت ـط ــور
األوض ــاع اللبنانية والنقاط اإليجابية التي
ُسجلت في اآلونة األخيرة ،بحسب ما أعلنت
اللبنانية.
الرئاسة ُ
وكـ ــان ق ــد أص ـي ــب ج ـن ــدي ف ــي «ال ـيــون ـي ـف ـيــل»،
أمـ ــس األول الـ ـث ــاث ــاء ،إثـ ــر اعـ ـت ــراض دوريـ ــة
ّ
وتعرضها لهجوم
كانت في مهمة روتينية،
غــربــي قــريــة رام ـيــة ،جـنــوب لـبـنــان .وه ــذه هي
الحادثة الثالثة التي تطاول خالل شهر واحد
فقط قــوات «اليونيفيل» فــي مناطق سيطرة
ح ـ ــزب الـ ـل ــه .ك ـم ــا أك ـ ــد ع ـ ــون ع ـل ــى «ج ـه ــوزي ــة
لـبـنــان مل ـع ــاودة ال ـت ـفــاوض لـتــرسـيــم ال ـحــدود
البحرية الجنوبية على نحو يحفظ حقوق
ال ــدول ــة اللبنانية وس ـيــادت ـهــا» ،فيما أعلنت
وزارة الطاقة اإلسرائيلية في بيان ،أمــس ،أن
املفاوضات بشأن ترسيم الحدود البحرية مع
لبنان ،والتي تتوسط فيها الواليات املتحدة،
ستستأنف األسبوع املقبل.

ليبيا :صمت سياسي على تفرد مجلس النواب

تنذر قرارات البرلمان الليبي
حول إسقاط حكومة عبد
الحميد الدبيبة ،بعودة
مشهد االنقسام في
البالد ،ال سيما مع تهميش
المجلس األعلى للدولة
طرابلس ـ أسامة علي

دفعت قرارات ملجلس النواب الليبي ،اتخذها
خــال األي ــام املــاضـيــة ،املشهد فــي الـبــاد إلى
مزيد من التأزيم والغموض ،بعد مواصلته
التصويب على الحكومة االنتقالية برئاسة
عبد الحميد الدبيبة ،وإغ ـفــال مهمته برسم
خ ــريـ ـط ــة طـ ــريـ ــق تـ ـمـ ـه ــد لـ ـتـ ـح ــدي ــد وإج ـ ـ ـ ــراء
االنـتـخــابــات فــي وق ــت قــريــب نسبي للخروج
ّ
وسجل أول من أمس،
من املرحلة االنتقالية.
فــي هــذا اإلط ــار ،اتـفــاق جــزائــري مـصــري ،على
ضرورة إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية
متزامنة في ليبيا ،وهو ما كان مجلس النواب
ال ـل ـي ـبــي ب ــرئ ــاس ــة عـقـيـلــة ص ــال ــح ،ق ــد عــرق ـلــه.
ف ــي غ ـضــون ذل ــك ،ت ــواص ــل مـسـتـشــارة األم ــن
ال ـعــام لــأمــم املـتـحــدة ح ــول ليبيا ،األميركية
ستيفاني وليامز ،حراكها في الداخل الليبي،
ّ
والذي يركز على الشق العسكري.
وق ـ ّـرر مجلس ال ـنــواب الليبي ،أول مــن أمــس،
فتح بــاب الـتــرشــح ملنصب رئــاســة الحكومة،

ب ـعــدمــا ص ـ ـ ّـوت ع ـلــى اس ـت ـب ـعــاد ش ــراك ـت ــه مــع
امل ـج ـلــس األع ـل ــى ل ـلــدولــة ف ــي اخ ـت ـيــار رئـيــس
ج ــدي ــد ل ـل ـح ـكــومــة .وي ـن ـت ـظــر أن ت ـع ـلــن هـيـئــة
رئــاســة املجلس عــن موعد فتح بــاب الترشح
لـهــذا املنصب .وأك ــدت لجنة خريطة الطريق
ال ـن ـي ــاب ـي ــة ،الـ ـت ــي ت ـش ـك ـلــت ب ـع ــد ف ـش ــل إج ـ ــراء
االن ـت ـخــابــات ف ــي  24دي ـس ـم ـبــر/كــانــون األول
امل ــاض ــي ،حسمها مل ـســار الـسـلـطــة التنفيذية
بــان ـت ـهــاء والي ـ ــة ح ـكــومــة الــدب ـي ـبــة ودعــوت ـهــا
لتشكيل حكومة بديلة عنها ،مطالبة باملزيد
مــن الــوقــت لحسم امل ـســارات األخ ــرى لخريطة
ال ـط ــري ــق ،وه ــي امل ـس ــار ال ــدس ـت ــوري ،األم ـنــي،
واملصالحة الوطنية.
وبـ ـ ـ ـ ــدت شـ ـ ـ ـ ــروط ال ـ ـتـ ــرشـ ــح ملـ ـنـ ـص ــب رئـ ـي ــس
الحكومة ،التي تلتها لجنة خريطة الطريق
أول م ــن أم ـ ــس ،ع ــام ــة ،ل ـكــن رئ ــاس ــة املـجـلــس
أسقطت شرط تقاسم مجلس النواب و«األعلى
للدولة» تزكية املرشح بناء على تصويت بني
ال ـنــواب فــي خـطــوة اعـتـبــرهــا مــراقـبــون ضربًا
ج ــدي ـدًا لـلـمـســار ال ـتــواف ـقــي وج ـه ــود الـتـقــارب
األخيرة مع مجلس الدولة.
ول ــم ي ـص ــدر ع ــن امل ـج ـلــس األع ـل ــى ل ـلــدولــة أي
موقف رسمي خالل اليومني املاضيني حيال
استبعاده من قراري اختيار رئيس للحكومة
بعد إسقاط حكومة الدبيبة ،كما أن الحكومة،
ال ـتــي يـ ــزور رئ ـي ـس ـهــا ت ـش ــاد ،ل ــم ت ـخــرج بــأي
موقف بعد حول املسألة.
ووصف عضو املجلس األعلى للدولة ،إبراهيم
ّ
صـهــد ،الـخـطــوة بــ«غـيــر الـبــريـئــة» .وذك ــر ،في
حديث لـ«العربي الجديد» ،بأن عقيلة صالح
اعتاد على االلتفاف على االتفاقات التي وقعت

سابقًا بني املجلسني ،معتبرًا أن الثقة مهتزة
بينهما على الــرغــم مــن الـتـقــارب ال ــذي فرض
نفسه للتوافق حــول خريطة طــريــق جــديــدة.
وش ـ ّـدد صهد على أن ق ــرار استبعاد مجلس
الدولة من اختيار رئيس الحكومة «هو ضرب
لالتفاق السياسي (في الصخيرات  )2015-في
الصميم ومخرجات ملتقى الحوار السياسي
وكــاه ـمــا ن ـ ّـصــا ع ـلــى ض ـ ــرورة الـتـنـسـيــق مع
املـجـلـســن وت ـحــديــد ك ــل ال ـخ ـط ــوات املـتـعـلـقــة
باملسار السياسي بصفة مشتركة».
م ــن جـهـتــه ،رأى ال ـبــاحــث الـسـيــاســي الـلـيـبــي،
أحمد روياتي ،في حديث لـ«العربي الجديد»،
أن عدم صــدور أي رد فعل رسمي من مجلس
ال ــدول ــة يــؤكــد عـلــى اس ـت ـمــرار ال ـتــواصــل بينه
وب ـ ـ ــن م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــواب ،م ـس ـت ـب ـع ـدًا وق ـ ــوع
إشـكــاالت فــي املستقبل بــن الطرفني ،بحسب
رأي ـ ــه .وأقـ ــر أس ـت ــاذ ال ـق ــان ــون ال ــدس ـت ــوري في
الجامعة الليبية ،سليمان الرطيل ،لـ«العربي
الـجــديــد» ،بــأن حـكــومــة الــدبـيـبــة شــاب عملها
الكثير من اإلخفاقات ،وهي متهمة بالفساد،
لكنه رأى أن إسقاطها «جــاء في أتــون صراع
خفي بني صالح والدبيبة» ،معربًا عن خشيته
مــن تسخير صــالــح ل ـقــرارات املـجـلــس لخدمة

ال تزال الثقة مهتزة
بين البرلمان
و«األعلى للدولة»

م ـصــال ـحــه .ف ــي غ ـضــون ذل ــك ،ل ــم ي ـخــرج بعد
عــن املستشارة األممية إلــى ليبيا أي تعليق
مــرتـبــط بـمــوعــد االن ـت ـخــابــات .وزات ولـيــامــز،
أمــس ،مدينة سبها في جنوبي ليبيا ،والتي
وص ـف ـت ـهــا ب ــ«ق ـل ــب ال ـج ـن ــوب ون ـق ـط ــة ال ـت ـقــاء
مـخـتـلــف م ـكــونــات امل ـج ـت ـمــع ال ـل ـي ـبــي» ،حيث
أكــدت على «أهمية أن ينعم أبناؤها بخيرات
أرضـهــم ،وأن يحترم الجميع حقوقهم كاملة
بــا ان ـت ـقــاص أو تـهـمـيــش ،مــع االل ـت ــزام الـتــام
بـ ـمـ ـب ــادئ ال ـت ـع ــاي ــش واملـ ــواط ـ ـنـ ــة والـ ـش ــراك ــة
والـعــدالــة االجـتـمــاعـيــة» ،بحسب تـغــريــدة لها
عـلــى «تــوي ـتــر» .وك ــان ولـيــامــز قــد بحثت أول
مــن أم ــس سـبــل إع ــادة دم ــج املـنـضــويــن تحت
التشكيالت املسلحة في ليبيا ،في مؤسسات
الـ ــدولـ ــة ،خـ ــال ل ـقــائ ـهــا رئ ـي ــس ل ـج ـنــة «»410
العسكرية التابعة لــرئــاســة األرك ــان الليبية،
محمود بن يزة ،في قاعدة «أبو ستة» البحرية
في طرابلس .وأكــدت اللجنة أن «ليبيا قادرة
على استيعاب جميع األفراد في إطار برنامج
نــزع السالح والتسريح وإعــادة اإلدمــاج ،لكن
ذل ــك يـتـطـلــب االس ـت ـق ــرار وال ـح ــد م ــن الـتــدخــل
األجـ ـنـ ـب ــي» .إق ـل ـي ـم ـيــا ،أكـ ــد وزي ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
امل ـصــري ســامــح ش ـكــري ،أول مــن أم ــس ،على
أهمية عقد االنتخابات الرئاسية والبرملانية
في ليبيا بشكل متزامن ،وذلــك خــال اتصال
هاتفي أج ــراه مــع نظيره الفرنسي جــان إيف
لودريان .وكان الرئيسان املصري عبد الفتاح
ال ـس ـي ـســي وال ـ ـجـ ــزائـ ــري ع ـب ــد امل ـج ـي ــد ت ـب ــون،
قــد أك ــدا خ ــال لقائهما فــي ال ـقــاهــرة ،أول من
أمــس ،على ضــرورة إجــراء انتخابات رئاسية
وبرملانية متزامنة في ليبيا.
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شرق
غرب
الحكومة اإلثيوبية
توافق على رفع
حالة الطوارئ
أع ـ ـ ـلـ ـ ــن م ـ ـك ـ ـتـ ــب رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء
اإلثيوبي أبي أحمد (الصورة) ،في
ب ـي ــان ،أم ــس األربـ ـع ــاء ،أن مجلس
الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء وافـ ـ ـ ــق عـ ـل ــى رفـ ـ ــع ح ــال ــة
الطوارئ التي سبق أن فرضها ملدة
ستة أشهر ،قبل انتهاء املدة املقررة
لـهــا .وكــانــت السلطات قــد فرضت
حـ ــالـ ــة الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــوارئ ف ـ ــي ن ــوف ـم ـب ــر/
ت ـشــريــن ال ـث ــان ــي امل ــاض ــي ،بـعــدمــا
أع ـل ـنــت ق ـ ــوات م ــن إق ـل ـيــم ت ـي ـغــراي
أنها استولت على مناطق خــارج
اإلق ـل ـي ــم ،وتـ ـ ــدرس ال ــزح ــف صــوب
العاصمة أديس أبابا.
(رويترز)

البرلمان الكويتي يجدد
الثقة بوزير الدفاع
ج ـ ـ ــدد م ـج ـل ــس األمـ ـ ـ ــة (ال ـ ـبـ ــرملـ ــان)
ال ـك ــوي ـت ــي ،أمـ ــس األربـ ـ ـع ـ ــاء ،الـثـقــة
بنائب رئيس الــوزراء وزير الدفاع
حـمــد جــابــر ال ـع ـلــي ،بـعــدمــا رفــض
 23ن ــائ ـب ــا طـ ــرح ال ـث ـق ــة ب ــه مـقــابــل
 18مــؤي ـدًا مــن إجـمــالــي الـحـضــور،
وعــددهــم  41نــائـبــا .وج ــاء تجديد
الثقة بوزير الــدفــاع الكويتي بعد
مـنــاقـشــة االس ـت ـج ــواب الـ ــذي تـقــدم
به النائب حمدان العازمي للعلي،
عـ ـل ــى خ ـل ـف ـي ــة دخـ ـ ـ ــول املـ ـ ـ ـ ــرأة إل ــى
ال ـج ـيــش ،وق ـضــايــا أخـ ــرى تتعلق
بفساد صفقات السالح وعدم طرد
غير الكويتيني العاملني في وزارة
الدفاع.
(العربي الجديد)
المغرب :توقيف
شخصين يُشتبه
بارتباطهما بـ«داعش»
أوقفت أجهزة األمن املغربية ،أمس
األرب ـ ـع ـ ــاء ،ش ـخ ـصــن ُي ـش ـت ـبــه فــي
ارتباطهما بخلية إرهابية موالية
لـتـنـظـيــم «داع ـ ـ ـ ــش» .وق ـ ــال املـكـتــب
املركزي لألبحاث القضائية ،التابع
لـلـمــديــريــة ال ـعــامــة ملــراق ـبــة ال ـتــراب
ال ــوط ـن ــي (املـ ـخ ــاب ــرات الــداخ ـل ـيــة)،
إنـ ــه ت ـم ـكــن م ــن تــوق ـيــف شخصني
متشبعني بالفكر املـتـطــرف ،وذلــك
لــاشـتـبــاه فــي ارتـبــاطـهـمــا بخلية
موالية لتنظيم «داعش».
(العربي الجديد)
األردن :سجن
العجارمة  12سنة
أص ـ ـ ـ ـ ــدرت مـ ـحـ ـكـ ـم ــة أمـ ـ ـ ــن ال ـ ــدول ـ ــة
األردنـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة (مـ ـحـ ـكـ ـم ــة عـ ـسـ ـك ــري ــة)،
أمـ ـ ـ ــس األربـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــاء ،حـ ـكـ ـمـ ـه ــا ع ـلــى
النائب السابق أســامــة العجارمة
ب ــاألش ـغ ــال املــؤق ـتــة مل ــدة  12سـنــة،
ودفـ ـ ـ ـ ــع رسـ ـ ـ ـ ــوم املـ ـ ـح ـ ــاكـ ـ ـم ـ ــة ،ب ـعــد
تجريمه بالتهم املـسـنــدة إلـيــه من
ال ـن ـيــابــة ال ـع ــام ــة ،وال ـت ــي تتضمن
ارتكابه مع متهمني آخرين (لم يتم
ً
تحديد عددهم) ،أفعاال من شأنها
ت ـعــريــض س ــام ــة املـجـتـمــع وأم ـنــه
للخطر وإحــداث الفتنة ،باإلضافة
إلــى تهديد حياة العاهل األردنــي
عبد الله الثاني.
(العربي الجديد)
روسيا :شقيق نافالني
على قائمة المطلوبين

أدرجــت وزارة الداخلية الروسية،
أمس األربعاء ،اسم أوليغ نافالني
(ال ـصــورة) ،وهــو الشقيق األصغر
لـ ـ ـلـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــارض امل ـ ـع ـ ـت ـ ـقـ ــل م ــؤس ــس
«صـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدوق مـ ـك ــافـ ـح ــة ال ـ ـف ـ ـسـ ــاد»
أل ـي ـك ـس ــي ن ــاف ــالـ ـن ــي ،ع ـل ــى قــائ ـمــة
ور َ
املطلوبنيُ .
فعت قضية مخالفة
الـقــواعــد الصحية  -الوبائية بعد
الـ ـتـ ـظ ــاه ــرة «غـ ـي ــر امل ـ ـصـ ــرح ب ـهــا»
دع ـم ــا ألل ـي ـك ـســي نــافــال ـنــي ف ــي 23
يناير /كانون الثاني ُ .2021وفي
أغسطس /آب املاضي ،أدين أوليغ
بـتـهـمــة ال ـت ـحــريــض ع ـلــى مـخــالـفــة
األص ـ ـ ـ ــول ال ـص ـح ـي ــة  -ال ــوب ــائـ ـي ــة،
وص ــدر بحقه حـكــم بــالـسـجــن ملــدة
عام مع وقف التنفيذ.
(العربي الجديد)
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ال يزال الملف األوكراني متصدرًا أجندة الحراك الدولي ،مع اســتمرار مؤشــرات التصعيد والحشــد العسكري ،بالتوازي مع تحذيرات
غربية لروسيا من القيام بأي غزو .مقابل ذلك ،تصاعد الحراك الدبلوماسي لخفض حدة التوتر ،من دون بروز مؤشرات لنجاح هذه
الجهود في الوقت الراهن

الجبهة األوكرانية الروسية

تحشيدات تسابق الحوارات
يســابق التصعيــد علــى الجبهــة
األوكرانيــة الروســية ،الجهــود
الدبلوماســية ملنــع االنــزالق إلــى
صــراع عســكري مــع ورود أكثــر من إشــارة
متضاربــة فــي هــذا الســياق .ففــي حــن
كانت وفود روسية وأوكرانية تجتمع في
باريــس أمــس األربعــاء ،فــي محاولــة لنزع
فتيــل التوتر بني البلدين ،كانت مؤشــرات
أخرى تدل على ســباق عســكري للتجهيز
الحتمــال غــزو ألوكرانيــا ،مــع عــدم حســم
توقيت هكذا تحرك.
واجتمعــت وفــود روســية وأوكرانيــة فــي
باريــس أمــس ،بحضــور دبلوماســيني
ـان ،بصيغــة «نورمانــدي»
فرنســيني وأملـ ّ
الرباعيــة .ومثــل الجانــب الروســي
نائــب كبيــر موظفــي الكرملــن ديمتــري
كــوزاك ،واألوكرانــي مستشــار الرئيــس
أندريــه يرمــاك .كمــا شــارك فــي املحادثــات
مستشــارون دبلوماســيون للرئيــس
الفرنســي إيمانويــل ماكــرون واملستشــار
األملانــي أوالف شــولتز .وفيمــا لــم تخــرج
تصريحــات حتــى عصــر أمــس عــن نتائــج
اللقاء ،كان أحد مســاعدي ماكرون قد قال
فــي وقــت ســابق لوكالــة «فرانــس بــرس»
إنــه «أمــر مشـ ّـجع للغايــة بــأن الــروس
وافقــوا علــى الدخــول فــي هــذه الصيغــة
الدبلوماسية مجددًا ،وهي الوحيدة التي
يعــد الــروس معنيــن فيهــا» .وأضــاف أن
«هذا االجتماع ســيعطينا إشارة واضحة
علــى عقليــة الــروس قبل االتصــال املرتقب
الجمعــة بــن إيمانويل ماكــرون والرئيس
الروسي فالديمير بوتني».
وتقــوم الخطــة الفرنســية ،بنــاء علــى
التفاصيــل التــي ّ
قدمهــا مســاعد ملاكــرون،
علــى قيــام الطرفــن بخطــوات لبنــاء الثقة.
وقامــت الحكومــة األوكرانيــة بالخطــوة
األولــى ،وفــق التصــور الفرنســي ،عبــر
ســحب مشــروع قانــون طــرح فــي البرملــان
إلدارة وضــع املناطــق الخاضعــة لســلطة
االنفصاليــن املدعومــن مــن روســيا
فــي شــرق البــاد .وتأمــل باريــس فــي أن
توافــق موســكو علــى بعــض «اإلجــراءات
اإلنســانية» مثــل تبــادل الســجناء فــي
شــرق أوكرانيــا وفتــح نقــط التفتيش التي
يديرها االنفصاليون.
وفــي الســياق ،قــال وزيــر الخارجيــة
الفرنســي جــان إيــف لودريــان إن فرنســا
تعمــل مــع الشــركاء األوروبيــن وفــي
الواليــات املتحــدة إليجــاد ســبل لخفــض
التصعيــد فــي األزمــة األوكرانية .وأضاف
في كلمة أمام مجلس الشــيوخ الفرنســي،
أمــس ،أن «الوضــع فــي أوكرانيــا متوتــر
بشــدة ،لكننــا نقــوم بكافــة املبــادرات
الضروريــة لبــدء عمليــة لخفــض
التصعيــد» .وأعلــن أن فرنســا تتضامــن
مــع بلــدان شــرق أوروبــا التــي قــد تتأثــر

جالل بكور

وقعــت حكومــة النظــام الســوري ،أمــس األربعــاء
مــع األردن ولبنــان علــى اتفاقيــة الربــط الكهربائــي
بــن ّ
عمــان وبيروت عبر األراضي الســورية .وقالت
وكالة األنباء الرســمية «ســانا»« :تم اليوم في بيروت التوقيع
علــى اتفاقيــة الربــط الكهربائــي مــن األردن عبــر ســورية إلــى
لبنــان» .ونقلــت الوكالــة عــن وزير الكهرباء فــي حكومة النظام
السوري ،غسان الزامل قوله« :سورية أنجزت كامل الترتيبات
للربط الكهربائي من األردن إلى لبنان عبر ســورية ،وســتقدم
كل التســهيالت إلتمام االتفاق» .وأضاف الزامل« :نحن نعتبر
هــذا اإلنجــاز مميــزا ،ونحــن فــي ســورية من الــدول األولى التي
تسعى إلى التعاون العربي العربي في جميع املجاالت».
ويأتــي ذلــك بعــد توقيــع العديــد مــن االتفاقيــات االقتصاديــة
بــن النظــام واألردن وإعــادة فتــح املعابــر بــن الطرفني ،إضافة
لتوقيــع اتفاقيــات تتعلــق بخــط الغــاز العربــي الــذي من شــأنه
إيصال الغاز من مصر إلى لبنان عبر سورية واألردن.
ويذكــر أن النظــام الســوري يعيــش أزمــات اقتصاديــة علــى

مختلــف األصعــدة ،وتعانــي مناطــق ســيطرته مــن انقطــاع
شــبه دائــم للكهربــاء ،وبعضهــا يعاني من انقطــاع دائم أيضا،
إضافة لألزمة الخانقة على مستوى املشتقات النفطية واملواد
التموينيــة الرئيســية .وكانــت حكومــة النظــام قــد اعتــذرت فــي
وقــت ســابق عــن اللقــاء الــذي كان مقــررًا ،أول مــن أمــس ،مــع
الجانب األردني إلتمام االتفاق بشأن الربط الكهربائي بحجة
«التريــث» .ومــن املفتــرض وفــق االتفــاق تزويــد لبنــان بنحــو
 150ميغــاواط كهربــاء مــن منتصــف الليــل وحتــى السادســة
صباحــا ،و 250ميغــاواط خــال بقية األوقات ،وجرى التوصل
إلــى االتفــاق بــن األطــراف الثالثــة فــي أكتوبــر /تشــرين األول
مــن العــام املاضــي .ومــن جانبــه ،قـ ّـال وزيــر الكهربــاء اللبنانــي
ّ
وليــد فيــاض ،إن لبنــان واألردن وقعا ،فــي بيروت أمس ،اتفاقًا
لتوصيــل الكهربــاء إلــى لبنــان عبــر ســورية ،وبحضــور وزيــر
الطاقــة األردنــي صالــح الخرابشــة ووزيــر الطاقــة فــي حكومــة
النظام السوري غسان الزامل.
وأكــد فيــاض أن االتفــاق لــن يبــدأ العمــل بــه علــى الفــور ،إذ إن
الحكومــة مــا زالــت تعمــل مــع البنــك الدولــي علــى اســتكمال
ترتيبــات ماليــة ســتتضح تفاصيلهــا فــي غضــون شــهرين.

وقــال فيــاض إنهــا «اتفاقيــة متواضعــة لكــن أهميتهــا كبيــرة
للشــعب اللبنانــي الــذي بحاجــة اليــوم إلــى كل ســاعة كهربــاء
ّ
إضافيــة» .وقــال وزيــر الطاقــة األردنــي صالــح الخرابشــة إن
سعر الكهرباء التي سيبيعها األردن للبنان سيكون مرتبطًا
بسعر خام النفط برنت.
واتفــق وزراء طاقــة األردن وســورية ولبنــان فــي ّ
عمــان ،فــي
أكتوبر/تشــرين األول املاضــي ،علــى خريطــة طريــق لتزويــد
لبنــان بجــزء مــن احتياجاتــه مــن الكهربــاء .واالتفــاق جــزء مــن
خطــة أوســع تهــدف كذلــك إلــى ضــخ الغــاز املصــري لتشــغيل
محطات كهرباء في شمال لبنان عبر خط أنابيب يمر باألردن
وســورية ،لكنهــا لــم توقــع بعــد .وقالــت مستشــارة سياســات
الطاقــة اللبنانيــة والباحثــة غيــر املقيمــة فــي معهــد الشــرق
األوسط ،جيسيكا عبيد لوكالة رويترز إن «الكهرباء األردنية
والغاز املصري يمكنهما توفير الكهرباء لنحو ست ساعات...
هذا مطلوب بكل تأكيد ،خاصة أن أزمة قطاع الكهرباء تحولت
إلى أزمة إنسانية» .وقال فياض أول من أمس إن مصر تنتظر
تطمينــات مــن واشــنطن فيمــا يتعلــق باإلعفــاء مــن العقوبــات
األميركية املفروضة على سورية.
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بشــكل مباشــر بالوضــع الحالــي فــي
املنطقــة .لكــن هــذه الجهــود الدبلوماســية
تصطــدم بتصعيــد عســكري متواصــل.
وفــي الســياق ،نقلــت قنــاة «ســي أن أن»
عــن ثالثــة مســؤولني أميركيــن أمــس أن
الواليــات املتحــدة تجــري مناقشــات مــع
عــدد قليــل من الحلفاء لنشــر آالف القوات
اإلضافيــة فــي دول أوروبــا الشــرقية قبــل
أي غــزو روســي محتمــل ألوكرانيــا ،وذلك
إلظهــار الدعــم في مواجهة موســكو .ومن
بــن الــدول التــي تفكــر فــي قبــول عمليــات
االنتشــار ،رومانيــا وبلغاريــا واملجــر.
وســيبلغ عدد القوات حوالي ألف فرد في

كل دولــة ،وســتكون مماثلــة ملجموعــات
القتــال األماميــة املتمركــزة حاليــا فــي
دول البلطيــق وبولنــدا .وبحســب القنــاة،
فــإن الواليــات املتحــدة واململكــة املتحــدة
مــن بــن الــدول التــي تفكــر فــي عمليــات
االنتشــار الجديــدة قبــل الغــزو ،لكــن ليس
كل أعضاء الناتو راغبني بذلك.
بالتــوازي ،حثــت الســفارة األميركيــة فــي
كييــف املواطنــن األميركيني فــي أوكرانيا
علــى التفكيــر في مغادرتها فورًا ،قائلة إن
الوضع األمني في البالد «ال يمكن التنبؤ
بــه نظ ـرًا للتهديــد املتزايــد بشــأن عمــل
عســكري روســي» .وقالــت علــى موقعهــا

إمدادات الطاقة بين بايدن وأمير قطر

في أول زيارة ألمير قطر الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى واشــنطن خالل عهد جو بايدن ،يوم
اإلثنين المقبل ،تحضر ملفات التعاون المشتركة وإمدادات الطاقة في أوروبا
كأبرز بندين للمباحثات
الدوحة ـ العربي الجديد

تحضــر املخــاوف مــن أزمــة غــاز فــي
ّ
أوروبــا ،فــي حــال شــن روســيا هجومــا
عســكريًا علــى أوكرانيــا ،كبنــد أساســي
فــي محادثــات أميــر قطــر الشــيخ تميــم
بــن حمــد آل ثانــي مــع الرئيــس األميركي
جو بايدن في واشنطن األسبوع املقبل.
ويلتقــي الشــيخ تميــم الرئيس األميركي
فــي واشــنطن اإلثنــن املقبــل ،كمــا أعلــن
الديــوان األميــري القطــري ،الــذي أشــار
إلــى أن املباحثــات ســتتناول ســبل دعــم
وتعزيــز عالقــات الشــراكة والتعــاون
الوطيــدة بــن البلديــن ،باإلضافــة
إلــى القضايــا ذات االهتمــام املشــترك
وفــي مقدمتهــا مســتجدات األوضــاع
اإلقليميــة والدوليــة وســبل تعزيــز األمن
واالستقرار في املنطقة.
وإضافــة إلــى ذلــك ،ســيتناول اللقــاء
«تأمــن اســتقرار اإلمــدادات العامليــة
للطاقــة» ،وفــق ما أعلنت املتحدثة باســم
البيــت األبيــض جــن ســاكي ،فــي بيــان،
الثالثــاء .وتســعى الواليــات املتحــدة
ودول أوروبيــة إلــى إعــداد خطــط طارئــة
فــي حــال قلصــت روســيا إمداداتهــا مــن
مــوارد الطاقــة بســبب توتــر عالقاتهــا
مــع الغــرب علــى خلفيــة أزمــة أوكرانيــا.
ويســتورد االتحــاد األوروبــي نحــو 40
فــي املائــة مــن احتياجاتــه علــى صعيــد
مــوارد الطاقــة من روســيا .وقالت ســاكي
إن بايــدن سيشــكر أيضــا أميــر قطــر على

توقيع اتفاق توصيل الكهرباء إلى لبنان

دعــم بــاده للواليــات املتحــدة فــي إجــاء
املواطنــن األميركيــن والشــركاء األفغان
مــن أفغانســتان فــي أعقــاب االنســحاب
األميركي منها في العام املاضي.
وفــي الســياق ،نقلــت وكالــة «رويتــرز»
عــن مصــدر مطلــع ،أمــس ،أن «الدوحــة
قــد تكــون قــادرة علــى املســاعدة فــي حــال
حدوث اضطراب عاملي كبير مثلما حدث
فــي  2011خــال (حــادث) فوكوشــيما»،
فــي إشــارة إلــى حــادث املفاعــل النــووي
اليابانــي .وأوضــح املصــدر أن قطــر

ســتحتاج مســاعدة من الواليات املتحدة
إلقنــاع عمــاء الغــاز الطبيعــي للدوحــة
بإعــادة توجيــه بعــض اإلمــدادات إلــى
ّ
أوروبــا فــي حــال عطــل الصــراع الروســي
األوكرانــي اإلمــدادات الرو َســية إلــى
القــارة ،وقــال إن األمــر ســيناقش خــال
محادثــات أميــر قطــر وبايــدن .وذكــر
املصدر أنه ليس لدى الدوحة الكثير من
اإلمــدادات االحتياطيــة ،إذ يتــم التعاقــد
علــى معظــم الكميات فــي صفقات طويلة
األجــل ،وأضــاف «ينبغــي علــى الواليــات
املتحــدة أو غيرهــا إقنــاع عمــاء الغــاز
القطــري للســماح بإعــادة توجيــه الغــاز
املخصــص لهــم إلــى أوروبــا كحــل قصير
األمــد» .وكانــت وكالــة «رويتــرز» قــد
نقلــت فــي وقــت ســابق عــن مصــدر مطلع
أن وزيــر الخارجيــة األميركــي أنتونــي
بلينكــن ناقــش األمــر مــع نظيــره القطري
الشــيخ محمــد بــن عبــد الرحمــن آل ثانــي
في اتصال هاتفي ،اإلثنني.
وزيــارة أميــر قطــر هــي األولــى لــه إلــى
الواليــات املتحــدة منــذ تولــي بايــدن
الســلطة قبــل عام .واســتضافت الدوحة
محادثــات أفضــت إلــى اتفــاق 2020
النســحاب القــوات األميركيــة مــن
أفغانســتان ،ولعبــت دورًا محوريــا
فــي جهــود اإلجــاء أثنــاء االنســحاب
األميركــي .أيضــا أصبحــت قطــر املمثــل
الدبلوماســي للواليــات املتحــدة فــي
أفغانســتان ،التــي تخضــع اآلن لحكــم
حركة طالبان.

الواليات المتحدة تجري
مناقشات لنشر قوات
في شرق أوروبا

اإللكترونــي أمــس إن الوضــع األمنــي فــي
أوكرانيــا «يمكــن أن يتدهــور مــن دون
سابق إنذار».
ويأتــي ذلــك مــع اســتمرار التحذيــر
األميركي من أن موسكو مستعدة للقيام
بتحرك عســكري .وأعلنت مســاعدة وزير
الخارجيــة األميركــي وينــدي شــيرمان
أمــس ،أن الواليــات املتحــدة تعتقــد أن
الرئيــس الروســي فالديميــر بوتــن
مســتعد الســتخدام القــوة ضــد أوكرانيــا
بحلــول منتصــف فبراير/شــباط املقبــل،
على الرغم من الضغوط الرامية ملنع ذلك.
وقالــت شــيرمان خــال منتــدى «يالطــا
لالستراتيجية األوروبية»« :ال فكرة لدي
ّ
بشأن إن كان اتخذ القرار النهائي ،لكننا
بالتأكيد نرى أن كل مؤشــر يدل على أنه
سيســتخدم القــوة العســكرية فــي وقــت
مــا ،ربمــا (بــن) اآلن ومنتصــف فبرايــر».
ولفتــت إلــى أن خطــط بوتــن قــد تتأثــر
بأوملبياد بكني ،مضيفة «نعرف جميعنًا
بــأن أوملبيــاد بكــن ينطلــق فــي الرابع من
فبرايــر ،حفــل االفتتــاح ،ومــن املقــرر أن
يحضر الرئيس بوتني» .وتابعت «أعتقد
على األرجح بأن الرئيس (الصيني) شي
جــن بينــغ لــن يكــون فــي غايــة الســعادة
إذا اختــار بوتــن هــذه اللحظــة لغــزو
أوكرانيــا ،ولــذا قد يؤثر ذلك على توقيته
وطريقة تفكيره».
وكان الرئيــس األميركــي جــو بايــدن قــد
حــذر الثالثــاء مــن أن بــاده قــد تفــرض
عقوبــات علــى بوتــن شــخصيًا .كمــا
انضمــت بريطانيــا لهــذا التحذيــر ،إذ
قالــت وزيــرة الخارجيــة البريطانيــة ليــز
تــراس أمــس إن لنــدن ال تســتبعد فــرض
عقوبــات تســتهدف بوتــن شــخصيًا إذا
غــزت موســكو أوكرانيــا .وردا علــى ســؤال
حــول العقوبــات املحتملــة علــى بوتــن،
قالــت تــراس لتلفزيــون «ســكاي»« :ال
نســتبعد أي شــيء» .وأضافــت «ســنطرح
تشــريعا جديــدا يجعــل نظــام العقوبــات
الخاص بنا أكثر صرامة حتى نتمكن من
اســتهداف املزيــد مــن الشــركات واألفــراد
في روسيا .سنقدم ذلك في غضون األيام
القليلة املقبلة».
مقابــل ذلــك ،كانــت موســكو تنــدد
بالتهديــدات بفــرض عقوبــات مباشــرة
علــى بوتــن .وقلــل املتحــدث باســم
الكرملــن دميتــري بيســكوف ،فــي
تصريحــات للصحافيــن أمــس األربعــاء،

من قيمة التهديدات ،مشيرا إلى أنه ُيمنع
أساســا علــى كبــار املســؤولني الــروس
امتــاك أصــول فــي الخــارج .لكنــه شــدد
مــع ذلــك علــى أنــه من شــأن خطــوة من هذا
القبيــل أن تضــر بدرجــة كبيــرة بالجهــود
الدبلوماســية الراميــة لنــزع فتيــل التوتــر
حيال أوكرانيا .وقال «سياسيًا ،هذا األمر
ليس مؤملًا ،إنه ّ
مدمر».
في الغضون ،كانت وســائل إعالم روســية
ّ
تتحــدث مســاء أمس عــن تســلم الخارجية
الروســية رد واشــنطن املكتــوب بشــأن
الضمانات األمنية التي طلبتها موســكو،
من دون الكشف عن محتواها .وكان وزير
الخارجيــة الروســي ســيرغي الفــروف ،قد
حذر قبل ذلك من أن بالده ســتتخذ «كافة
اإلجــراءات الالزمــة» إذا واصــل الغــرب
«سياســته ّالعدوانيــة» ،ومــا لــم تحصــل
على ردود بناءة حول الضمانات األمنية
التــي طلبتهــا ،مضيفــا « فــي كل األحــوال،
علــى الجميــع أن ينطلقــوا مــن أن أمــن
روســيا ومواطنيهــا هــو أولويــة مطلقــة
سيتم تحقيقها في جميع الظروف» .وفي
كلمــة لــه أمام مجلس الدومــا ،قال الفروف
إن موســكو ال تريــد إطالــة أمــد املحادثــات
بشــأن أوكرانيــا .وأكــد موقف بــاده بأنها
ســتتخذ «تدابيــر مناســبة» ،لــم يحددهــا،
إذا لــم تتلــق إجابــة بنــاءة مــن الواليــات
املتحــدة وحلــف شــمال األطلســي بشــأن
الضمانات األمنية التي تطالب بها.
وأفــاد دبلوماســيون مــن دول حلــف
األطلســي أمــس أن الحلــف يقتــرب مــن
اســتكمال كتابــة مقترحاتــه ملوســكو فــي
ّ
هــذا الصــدد ومــن املقــرر أن يســلمها إياها
األســبوع الحالي .وقال دبلوماســي غربي
لـ«فرانــس بــرس»« :العديــد مــن املطالــب
الروســية غيــر مقبولــة وال واقعيــة ،لكــن
الــرد يحــدد عــددًا مــن القضايا التــي يمكن
التعامــل فيهــا مع مخاوفهم ...الســؤال هو
إن كان هذا ما يريده الروس».
فــي األثنــاء ،أعلنت وزارة الدفاع الروســية
في بيان ،أمس ،دخول أكثر من  20سفينة
حربيــة تابعــة لهــا إلــى مواقــع محــددة في
البحــر األســود إلجــراء مناورات عســكرية.
وكانــت وزارة الدفــاع أعلنــت أن أســطولها
ســيجري منــاورات عســكرية متسلســلة
فــي كافــة املناطــق «املســؤولة عنها» خالل
شــهري يناير/كانــون الثانــي الحالــي
وفبراير/شــباط املقبــل .وفــي ســياق
متصل ،أعلنت وزارة الدفاع في بيان آخر،
إرســال مقاتالت من طراز «ســوخوي،»35-
لــم تحــدد عددهــا ،إلــى بيالروســيا
للمشــاركة في مناورات عســكرية مشتركة
معهــا .كمــا نشــرت وحــدة مظليــن بعــد
يــوم مــن نقــل قــوات مــن املدفعيــة ومشــاة
البحريــة قبــل التدريبات املشــتركة املقررة
الشــهر املقبــل .وأشــارت الــوزارة إلــى أن
املناورات ستنطلق في  10فبراير املقبل.
(العربي الجديد ،فرانس برس ،رويترز)
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ارتفاع إنتاج الصلب العالمي
أعلــن اتحــاد الصلــب العاملــي عــن ارتفــاع إنتــاج الصلــب الخــام
العاملــي خــال العــام  2021بنســبة  3.7باملئــة علــى أســاس
ســنوي ،بدعــم مــن تعافــي االقتصــاد العاملــي مــن تداعيــات
جائحــة كورونــا .وأوضــح التقريــر الشــهري التحــاد الصلــب،

لقطات

اجتماع للجنة االقتصادية المشتركة التركية اليونانية
استضافت العاصمة أثينا ،أمس ،اجتماع الدورة
الخامسة للجنة االقتصادية المشتركة بين تركيا واليونان.
وقالت وزارة التجارة التركية في بيان ،إن االجتماع انعقد
برئاسة نائب وزير التجارة التركي مصطفى توزجو،
ونائب وزير الخارجية اليوناني كوستاس فراغوغيانيس.
وتناول الجانبان العالقات التجارية الثنائية واالستثمارات
المتبادلة والملفات التجارية المدرجة على أجندة
االتحاد األوروبي والطاقة والسياحة والزراعة والجمارك
والنقل .ولفت البيان إلى أن النسخة األخيرة من االجتماع
انعقدت عام  2010في أنقرة ،مؤكدة على أهمية
إعادة عقد االجتماع بعد انقطاع ألكثر من  10سنوات.

أمــس األربعــاء ،أن إنتــاج الصلــب العاملــي ســجل مليــارا و950
مليون طن خالل العام املاضي ،مقارنة مع مليار و 880مليون
طــن فــي عــام  .2020وتصــدرت الصــن (أكبــر منتــج ومســتهلك
للصلــب فــي العالــم) ،اإلنتــاج مــن حيــث الحجــم ،بمقــدار مليار

الحبس االحتياطي لوزير ليبي ونائبه بتهم فساد
أصدر مكتب النائب العام أمرا بحبس وزير الصحة الليبي
علي الزناتي ،ونائبه سمير كوكو في الحكومة احتياطيا
على خلفية تورطهما في قضايا فساد مالي وإداري.
وأعلن مكتب النائب العام في ليبيا في بيان صحافي
أمس األربعاء ،مباشرة «التحقيق أول من أمس ،في
المخالفات المالية بخصوص تنفيذ ميزانية التنمية
المخصصة للصحة؛ واستجواب وزير الصحة ووكيله،
لعدم مراعاة الئحة العقود اإلدارية واإلحجام عن التقيد
بالمعايير» .وأضاف أنه «أمام قيام الدليل الكافي على
صحة ارتكابهما للواقع المسند إليهما ،انتهت النيابة
العامة إلى األمر بحبسهما احتياطيا على ذمة القضية».

و 32مليــون طــن ،مســجلة انخفاضــا ســنويا بنســبة  3باملئــة.
وجــاءت الهنــد فــي املرتبــة الثانيــة بحجــم إنتــاج ســجل 118.1
مليــون طــن بارتفــاع ســنوي  17.8باملئــة ،ثــم اليابــان بإنتــاج
 96.3مليون طن ونمو  15.8باملئة.

الطاقة على طاولة المحادثات األميركية القطرية
قال البيت األبيض ،أول من أمس ،إنه سيستضيف أمير قطر
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ،يوم  31يناير /كانون الثاني،
إلجراء محادثات مع الرئيس جو بايدن تتناول عددًا من
القضايا؛ منها أمن الطاقة العالمي ،وسط مخاوف
بشأن إمدادات الغاز إلى أوروبا .تأتي زيارة الشيخ تميم،
وهي األولى له إلى الواليات المتحدة منذ تولّى بايدن
السلطة قبل عام ،في الوقت الذي تبحث فيه واشنطن
مع الدول والشركات المنتجة للطاقة تحويًال محتمًال
لإلمدادات إلى أوروبا إذا غزت روسيا أوكرانيا .وقال مصدر
مطلع طلب عدم الكشف عن اسمه ّ
إن وزير الخارجية
األميركي أنتوني بلينكن ناقش األمر مع وزير خارجية قطر.

العالم يترقب
إشارات الفيدرالي
مصطفى عبدالسالم

البداية قد تنطلق من روسيا
والعمالت املشفرة ،وتمتد الحقًا
للدول النامية األكثر اقتراضا
وألسواق وسلع ومعادن أخرى،
فما يحدث اآلن في روسيا من
هروب لرؤوس األموال األجنبية
وتهاو في البورصة وقيمة
الروبل ال يرجع فقط للمخاطر
الجيوسياسية ،وتأكيد واشنطن
أن خطر الغزو الروسي ألوكرانيا
«ال يزال وشيكا» ،وإنما هناك
عامل آخر مهم دخل على الخط
وهو تحركات مجلس االحتياطي
الفيدرالي (البنك املركزي
األميركي) ،نحو رفع الفائدة،
والتي من املتوقع أن تكون بمعدل
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وإذا تم رفع الفائدة على الدوالر
بسرعة وبمعدل يفاجئ األسواق،
فإن هروب األموال واالستثمارات
لن يقتصر فقط على روسيا
وإنما سيمتد لباقي األسواق
الناشئة التي تعاني من فجوات
تمويلية بالدوالر أو تعتمد على
االقتراض في عالج عجز املوازنة
ودعم استقرار سوق الصرف.
وما حدث في سوق العمالت
املشفرة ،خاصة بيتكوين ،من
تهاو لألسعار خالل األيام
املاضية ،وربما الدخول في عصر
ّ
«التجمد» في الفترة املقبلة ال
يرجع فقط إلى تنامي التوترات
السياسية واألزمة األوكرانية ،وإنما
إلى اإلشارات الكثيرة التي بعث بها
الفيدرالي واملتعلقة برفع الفائدة
ربما في أسرع وقت ،مع تشديد
السياسة النقدية ملكافحة التضخم.
وما يهدد العمالت الرقمية أيضا
هو بدء البنوك املركزية في وضع
قواعد مشددة لتنظيم التعامل
بها ،ما يجعل مستقبلها قاتمًا،
وفق تقرير بموقع «بيزنس
إنسايدر» نشر السبت ،وأكد
أن «العصر الجليدي» لتلك
العمالت قد يأتي مع خفض
املركزي األميركي دعمه لألسواق
ولالقتصاد ،ورفع الفائدة.
إذًا بات العالم يترقب إطالق
صافرة رفع الفائدة على الدوالر
والتي ستسبب تغيرات حادة
في األسواق النامية ،حيث تحرك
مليارات الدوالرات من دولة
ألخرى ،وربما تتسبب في إفالس
دول وتعثر حكومات وتعويم
عمالت ،واندالع موجة غالء لم
يشهدها العالم منذ سنوات.
وبعد أن كانت أنظار املستثمرين
تتجه نحو أزمة أوكرانيا،
واحتماالت «الغزو» العسكري
الروسي ومخاوف أوروبا من
تداعيات األزمة على إمدادات الطاقة،
باتت األنظار تتجه أكثر نحو مقر
الفيدرالي في واشنطن ،فقرار رفع
الفائدة أهم لألسواق ربما من أزمة
سياسية بني الغرب وروسيا أو
حتى اندالع حرب في أوكرانيا.
العالم كله ربما سيدخل خالل
الفترة املقبلة حالة أقرب إلى
الغموض وعدم اليقني في ظل
توقعات بزيادة التضخم ،خاصة
أسعار النفط والغاز واألغذية،
وبالتالي فإن على الحكومات
االستعداد مبكرا ملرحلة وصفها
كل من صندوق النقد والبنك
الدولي واألمم املتحدة باملضطربة.

الجزائر :تحذيرات من تداعيات فرض ضرائب على واردات النسيج
الجزائر ـ عثمان لحياني

حــذرت منظمــات مهنيــة وأهليــة فــي الجزائــر الحكومة
مــن تطبيــق قــرار فــرض ضرائــب جديــدة علــى بعــض
السلع والبضائع املوردة من الخارج ،وطالبت بتجميد
هــذه الضرائــب تجنبــا لرفــع أســعارها فــي البــاد،
وملتاعــب اجتماعيــة قاســية علــى الجزائريــن فــي ظــل
تهاوي القدرة الشرائية للمواطنني في الفترة األخيرة.
وأفــاد بيــان مشــترك بــن املنظمــة الجزائريــة لحمايــة
وإرشــاد املســتهلك ،واالتحــاد العام للتجــار والحرفيني
الجزائريــن بــأن «بعــض املنتجــات التــي ظهــرت فــي

القائمــة املعدلــة املتواجــدة على مســتوى األمانة العامة
للحكومــة قصــد نشــرها فــي الجريدة الرســمية ،لتدخل
حيز التنفيذ ،تضم قائمة ملنتجات ال نملك فيها اكتفاء
ذاتيا كاملالبس الجاهزة والنسيج ،وكالهما ال يغطيان
 20في املائة من احتياجات السوق ،ورغم هذا فقد طبق
عليها رسم بـ 30في املائة» ،ما يعني أن أسعار املالبس
واملشــتريات النســيجية ،مرشــحة لالرتفــاع بســبب
هــذه الضرائــب الجديــدة ،لكون إنتاجية قطاع النســيج
ضعيفة في الجزائر.
وجرى في منتصف التسعينات تفكيك البنية التحتية
لقطــاع النســيج فــي الجزائــر ،بفعــل اإلصالحــات

الهيكيليــة التــي فرضهــا صندوق النقــد الدولي حينها
علــى الجزائــر مقابــل قــروض قدمهــا فــي تلــك الفتــرة،
حُيــث أغلقــت مصانــع للنســيج كانــت رائــدة فــي البــاد
وفتــح البــاب أمــام الــواردات مــن الخــارج ،مــا ســمح
لــواردات املالبــس خاصــة مــن فرنســا وتركيــا وســورية
بالهمينة على السوق املحلية.
واتخــذت الحكومــة هــذه القــرارات فــي ســياق تدابيــر
للحــد مــن الــواردات مــن الخــارج وخفــض فاتــورة
االســتيراد وتشــجيع اإلنتاج املحلي ،خاصة مع دخول
مركــب اســتثماري تركــي يضــم سلســلة مصانــع فــي
منطقة غليزان غربي الجزائر ،حيث بات يغطي لوحده
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جــزءا مــن االحتياجــات املحلية في الجزائر من املالبس
الجاهزة .لكن املنظمتني تعتبران أن مطالبتها بتجميد
الضرائــب علــى بعــض الــواردات التــي ال يوفــر فيهــا
اإلنتــاج املحلــي كفايــة ،متأتيــة «من خــال متابعة واقع
الســوق واملســتجدات التنظيمية للمعامالت التجارية،
خاصــة فــي الوضــع الراهــن الــذي تميــزه الجائحــة
املســتمرة وتأثيراتهــا امللموســة علــى القــدرة الشــرائية
للمســتهلكني والقطاع التجاري ومناصب الشــغل التي
يوفرها» وشددتا على أنه يتعني على الحكومة تنفيذ
التوصيــات املتكــررة لرئيــس الجمهوريــة فــي إشــباع
حاجيات املواطنني وحماية قدرتهم الشرائية.
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السودان

مال وسياسة

غالء الكهرباء يحاصر القطاعات اإلنتاجية

العصر الذهبي للفساد في مصر:

القمع يحمي كبار اللصوص
أسهم القمع األمني
في تواصل انتشار الفساد
بمختلف قطاعات الدولة
للعام الثامن على التوالي،
وأصبحت سرقة المال
العام عملية ممنهجة
وسط ضعف األجهزة
الرقابية

القاهرة  -العربي الجديد

ب ــات الكثير مــن م ــوارد مـصــر في
ق ـب ـضــة ال ـف ــاس ــدي ــن ،إذ أصـبـحــت
عمليات سرقة املال العام ممنهجة
ف ــي ظ ــل ق ـم ــع أمـ ـن ــي أضـ ـع ــف دور ال ـج ـهــات
الرقابية وزاد من تدخالت األجهزة السيادية
فــي عقود ومناقصات بمليارات ال ــدوالرات،
مــا سـ ّـهــل الـتـسـتــر عـلــى مـخــالـفــات بـمـلـيــارات
الدوالرات أيضًا .وللعام الثامن على التوالي
ت ـم ـنــح مـنـظـمــة ال ـش ـفــاف ـيــة ال ــدول ـي ــة درجـ ــات
مـتــدنـيــة ملـصــر فــي تـقــريــرهــا ال ـس ـنــوي ،حــول
«مــؤشــر مــدركــات الـفـســاد فــي الـعــالــم» ،لعدم
قدرتها على مكافحة الفساد ،في القطاعات
الحكومية والعامة .وكشف التقرير أن مصر
على مدار السنوات املاضية (منذ عام 2013
وحـتــى اآلن) ،كــانــت تـتـقــدم درج ــة وتـتــراجــع
درجـ ـ ــات ،ح ـيــث حـصـلــت ع ـلــى  33نـقـطــة من
مائة عامي  2021و ،2020لتظل فــي املنطقة
ال ـح ـم ــراء .وت ـحــت ع ـن ــوان «ح ـق ــوق اإلن ـســان
ٌ
والـ ـفـ ـس ــاد» َب ـ ـ ّـن ت ـح ـل ـيــل ملـنـظـمــة الـشـفــافـيــة
الدولية أن دعم حقوق اإلنسان أمر حاسم في
مكافحة الفساد.
التدخل السياسي واألمني

يرجع خبراء اقتصاد وناشطون في املجتمع
املــدنــي انـتـشــار الـفـســاد ،إلــى تــدخــل الرئاسة
فــي إسـنــاد املـنــاقـصــات بـمـلـيــارات ال ــدوالرات
لشركات محلية ودولية باألمر املباشر ودون
إجراء مزاد حسب القانون ،وسيطرة األجهزة
األمـ ـنـ ـي ــة ع ـل ــى ص ـن ــاع ــة الـ ـ ـق ـ ــرار ال ـس ـيــاســي
واالقتصادي في الدولة ،وقبضتهم الحديدية
على وســائــل اإلع ــام ،واألح ــزاب السياسية،
مــع منعهم حــريــة ت ــداول املـعـلــومــات ،وحرية
ال ـت ـع ـب ـيــر ،وغ ـل ــق بـ ــاب ال ـن ـق ــاش ال ـع ـل ـنــي في
الـشــأن ال ـعــام ،بما يـهــدر ق ــدرة املجتمع على

رقابة املؤسسات العامة .وفي هذا السياق،
يــؤكــد خـبـيــر اق ـت ـصــادي تـجـنــب ذك ــر اسـمــه،
لـ«العربي الجديد» ،استغالل بعض الــوزراء
واملسؤولني وجــود القبضة األمنية للتستر
على مخالفاتهم ،مشيرًا إلى ما يحدث حاليًا
ف ــي وزارة ال ـص ـحــة م ــن م ـحــاك ـمــات لبعض
ق ـيــادات ـهــا وارتـ ـب ــاط الـ ــزوج ال ـســابــق لــوزيــرة
الصحة هــالــة زاي ــد ونجلها ،بقضية فساد،
دون أن يعلم املجتمع ،مــا هــي القضية وما
عــاقــة ال ــوزي ــرة ب ـهــا ،وحـ ــدود ال ـجــرائــم التي
ارتكبت رغم إحالة األمر على القضاء.
ولـفــت الخبير االقـتـصــادي إلــى تـقــدم بعض
العاملني فــي املجتمع املــدنــي الــذيــن يعانون
من املالحقات األمنية إلى الدائنني الدوليني
وم ـن ـهــم ص ـن ــدوق ال ـن ـقــد وال ـب ـنــك ال ــدول ـي ــان،
يطالبونهم بالتدخل لدفع الحكومة املصرية
إلى تحقيق الشفافية في القروض الضخمة
ال ـ ـتـ ــي ت ـم ـن ـح ـه ــا مل ـ ـصـ ــر ،وال ـ ـتـ ــي سـيـتـحـمــل
أعباؤها املواطنون واألجيال املقبلة.
عدم الشفافية في إنفاق القروض

وأك ــد م ـصــدر ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد» أن إدارة
صـنــدوق النقد الــدولــي وع ــدت تلك الجهات
املصرية بمراجعة دقيقة ملدى التزام الحكومة
ال ـش ـفــاف ـيــة وإجـ ـ ـ ــراءات ال ـحــوك ـمــة ،ف ــي إدارة

2.5

حـــصـــلـــت مــــصــــر عــلــى
مساعدات مالية عاجلة من
النقد الــدولــي لمواجهة
تداعيات وباء كوفيد ـ ،19
بلغت قيمتها اإلجمالية
نحو  2.5مليار دوالر ،وسط
غــمــوض حـــول عمليات
اإلنفاق بسبب عدم وجود
رقــابــة حكومية كافية
عليها.

الخرطوم ـ هالة حمزة

ق ــررت الحكومة الـســودانـيــة تعديل أسـعــار تعرفة الكهرباء
لكافة القطاعات السكنية والصناعية والزراعية والخدمية،
وس ــط م ـخ ــاوف م ــن تـكـبــد ال ـق ـطــاعــات اإلن ـتــاج ـيــة املـخـتـلـفــة
خسائر باهظة.
وق ـ ــال وزي ـ ــر ال ـ ــري واملـ ـ ـ ــوارد امل ــائ ـي ــة ،ض ــو ال ـب ـيــت م ـن ـصــور،
لـ«العربي الجديد» إن الزيادة الجديدة في تعرفة الكهرباء
ترتبط بامليزانية الجديدة للعام الحالي .2022
وبحسب تصريحات الوزير الخاصة فــإن الــزيــادة الجديدة
«تؤدي الرتفاع فاتورة الري الكهربائي للمشاريع الزراعية،
مــا يضطرنا لتعديل تـعــرفــة ال ــري بالطلمبات الكهربائية
لـتـغـطـيــة ال ـع ـج ــز» ،وهـ ــذه الـ ــزيـ ــادات ت ــؤث ــر بـشـكــل كـبـيــر في
مجملها على القطاع الزراعي في السودان ،حسب وزير الري.
وكان وزير الطاقة والنفط املكلف بالسودان ،محمد عبد الله،
أكد أول من أمس أن الحكومة رفعت أسعار الكهرباء ،وهي
من بني عدد قليل من املنتجات التي ال تزال مدعومة ،في إطار
حزمة إصالحات اقتصادية جارية.
ُ
وتشمل التغييرات السعرية ،التي تطبق بأثر فــوري ،زيادة
حادة في أسعار االستهالك الزراعي من  1.6جنيه للكيلواط
إلــى تسعة جنيهات ،كما تشمل زي ــادات كبيرة لالستهالك
املنزلي أيضا .وقــال عبد الله لرويترز ،إن من الصعب على
الحكومة في الظروف الحالية تقديم الدعم بالطريقة القديمة.
وأضاف أن الحكومة تدرس مشروعات استثمارية في الطاقة
الشمسية وطاقة الرياح ،لكنها تواجه صعوبة بسبب الدعم.
وتوقعت الغرفة التجارية بالخرطوم حدوث نتائج وصفتها
بــالـكــارثـيــة عـلــى الـقـطــاع الـتـجــاري نتيجة لــزيــادة الكهرباء
والتي تزامنت مع تذبذب كبير في أسعار الــدوالر بالسوق
امل ــوازي وال ــذي تــراجــع مــؤخــرا مــن خانة الـ ــ( )505إلــى ()495
جنيها للبيع.
وقــال األمــن الـعــام السابق للغرفة التجارية فــي الخرطوم،
الـط ـيــب ط ـلــب ،ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد» إن ال ــزي ــادة ف ــي أس ـعــار

القروض التي حصلت عليها من الصندوق.
وتشمل اإلجـ ــراءات مطالبة الحكومة بعدم
االكـتـفــاء بـمــراجـعــة الـبـنــك املــركــزي والـجـهــاز
املـ ـ ــركـ ـ ــزي ل ـل ـم ـح ــاس ـب ــات لـ ـبـ ـن ــود ال ـ ـصـ ــرف،
وسيطلبون إشراف مراجعني ماليني دوليني
على الحسابات التي يودعها الصندوق في
حسابات الحكومة لــدى البنك املــركــزي ،مع
ضرورة نشر كل املعلومات عن طريقة إنفاق
القروض ونتائج املراجعات املالية.
وأع ـ ــرب امل ـص ــدر ع ــن خـشـيـتــه م ــن أن ي ــؤدي
ع ــدم ال ـت ــزام الـحـكــومــة تـلــك الـتـعـلـيـمــات ،إلــى
تعطيل الـقــروض التي ستطلبها الــدولــة في
املفاوضات املقبلة مع الصندوق.
جذور عميقة في المؤسسات

يـصــف الـتـقــريــر ال ـس ـنــوي ملـنـظـمــة الشفافية
الــدول ـيــة ،ال ــذي ص ــادف إعــانــه ي ــوم احتفال
امل ـص ــري ــن امل ـك ـت ــوم بـ ـث ــورة  25ي ـن ــاي ــر ال ـتــي
أش ـع ـل ـهــا ال ـف ـس ــاد ال ـس ـيــاســي واالج ـت ـمــاعــي
فــي مصر عــام  ،2011الحالة املصرية بأنها
«األس ـ ــوأ واألك ـث ــر إج ــرام ــا ع ــام  ،2021حيث
أصبح الفساد ُم َم َ
نهجًا ،وله جذور عميقة في
املؤسسات العامة والحياة اليومية بداية من
الفساد السياسي رفيع املـسـتــوى ،وانتشار
املحسوبية واالنـتـهــاكــات الجسيمة لحقوق
اإلنسان.
وي ــأت ــي ذلـ ــك ف ــي ظ ــل ض ـع ــف دور األج ـه ــزة
ال ــرق ــابـ ـي ــة ب ـس ـب ــب ال ـ ـتـ ــدخـ ــات ال ـس ـيــاس ـيــة
واألمـ ـنـ ـي ــة ،وك ــان ــت ال ـس ـل ـط ــات امل ـص ــري ــة قــد
أل ـقــت الـقـبــض عـلــى رئ ـيــس ال ـج ـهــاز املــركــزي
لـلـمـحــاسـبــات (ح ـك ــوم ــي) امل ـس ـت ـشــار هـشــام
جنينة في  13فبراير/شباط  ،2018بعد جدل
كبير حول تقرير له في أثناء توليه منصبه،
ق ــال فـيــه إن ال ـف ـســاد ف ــي ال ـج ـهــاز الـحـكــومــي
للدولة تجاوز  600مليار جنيه مصري (نحو
 67.5مليار دوالر حسب سعر الصرف وقت
صدور التقرير) في ثالث سنوات .وعقب ذلك
ُ
ُعزل جنينة من منصبه واعت ِقل.
ت ـح ـظــر ال ـح ـك ــوم ــة امل ـص ــري ــة م ــوق ــع مـنـظـمــة
ال ـش ـفــاف ـيــة ال ــدولـ ـي ــة ع ـلــى «اإلن ـ ـتـ ــرنـ ــت» ،مــن
الـظـهــور فــي م ـصــر ،مـنــذ ع ــام  ،2016حينما
أصـ ـ ـ ــدرت تـ ـق ــريـ ـرًا تـ ـح ــذر ف ـي ــه مـ ــن اش ـت ـع ــال
احتجاجات جديدة ،مع عدم اتخاذ إجراءات
صــارمــة ملكافحة الـفـســاد ،وسيطرة شركات
مــرتـبـطــة بــالـجـيــش واألجـ ـه ــزة األم ـن ـيــة على
االقتصاد املحلي.
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

إسناد مشروعات باألمر المباشر أسهم في تفاقم الفساد (خالد دسوقي/فرانس برس)

الكهرباء انسحبت على بعض أسـعــار السلع االستهالكية
خاصة زيوت الطعام.
وأض ـ ــاف ط ـلــب :رغ ــم ع ــدم اع ـت ـمــاد ال ـق ـطــاع ال ـص ـنــاعــي على
الكهرباء بشكل كلي بسبب مشاكلها املتكررة في السودان
وتركيزه أكثر على التوليد بالجازولني ،إال أن ذلك يتسبب
أيضا فــي زي ــادة تكلفة السلع االستهالكية املنتجة محليا
والـ ـت ــي ت ـط ــرح لـلـمـسـتـهـلــك األخـ ـي ــر ل ـع ــدم ت ـح ـمــل املـنـتـجــن
واملصنعني تكلفة منصرفات التشغيل واإلنـتــاج بمفردهم.
وأش ــار إل ــى أن األث ــر األك ـبــر ل ــزي ــادة الـكـهــربــاء سـتـكــون على
القطاع الزراعي والحيواني ومنتجاتهما.
من جانبه ،دعا املحلل االقتصادي ،هيثم فتحي ،في حديثه
لـ«العربي الجديد» الحكومة للتراجع عن قرار زيادة تعرفة
الكهرباء والــذي يقلل ربحية املزارعني الذين يفكرون جديا
في ترك املهنة ،وبيع ممتلكاتهم لسداد ما عليهم من أقساط
نتجت عن مشاكل التسويق والركود االقتصادي ،مشيرا إلى
أهمية إعادة النظر في أسعار الكهرباء على القطاع الزراعي
وتـخـفـيـضـهــا ،ح ـتــى ال يـهـجــر امل ــزارع ــون أراض ـي ـه ــم بسبب
تكبدهم خسائر مالية باهظة .وقال فتحي إن املواطن أصبح
يعاني من االرتفاع املستمر في األسعار وعدم اإلحساس به
يخلق لديه حالة من القهر والظلم وعــدم الشعور باألمان،
خــاصــة فــي ظــل ارتـفــاع األسـعــار وثـبــات الــدخــل ،مبينا تأثر
كافة املستهلكني بزيادة تعرفة الكهرباء األمــر الــذي تترتب
عـلـيـهــا أع ـبــاء اق ـت ـصــاديــة واجـتـمــاعـيــة جــديــدة عـلـيـهــم .كما
ي ـطــاول ارت ـفــاع الــرســوم زي ــادة فــوريــة فــي أس ـعــار املشتقات
النفطية وأجور النقل ،والخبز وغيره ،حسب فتحي .وتعاني
شبكة الكهرباء السودانية من عقود من اإلهمال وصعوبة
س ــداد تكاليف الــوقــود وقـطــع الـغـيــار ،مما أدى إلــى انقطاع
التيار لفترات طويلة خالل شهور الصيف هذا العام .وقدرت
وزارة املالية والتخطيط االقتصادي في موازنتها الجديدة
لـلـعــام الـحــالــي  2022دعــم الـقـطــاع الـكـهــربــائــي بـ ــ 735مليون
جنيه مقابل  308.245ماليني جنيه في موازنة العام السابق
بنسبة زيادة  ،%138ورغم ذلك تم رفع أسعار الكهرباء.

الشارع على موعد جديد مع الغالء (أشرف شاذلي/فرانس برس)

تقارير عربية
مصارف

توحيد «المركزي الليبي» خطوة في طريق االستقرار
طرابلس ـ أسامة علي

جــاء قــرار املـصــرف املــركــزي الليبي ،بانطالق
مـ ـ ـس ـ ــار تـ ــوح ـ ـيـ ــد ج ـ ـنـ ــاح ـ ـيـ ــه ،فـ ـ ــي ط ــرابـ ـل ــس
وال ـب ـي ـضــاء ،بـمـثــابــة خ ـطــوة إي ـجــاب ـيــة ق ــادرة
على مزيد من دفع االقتصاد الليبي والذهاب
أكثر نحو مزيد من االستقرار والحد من حالة
االنقسام التي يشهدها املشهد السياسي في
البالد ،حسب مراقبني.
وجــاء هذا اإلعــان يوم الخميس املاضي ،من
خالل بيان صادر عن املصرف املركزي الليبي،
إثر لقاء جمع رئيسه ،املحافظ الصديق الكبير،
ب ـنــائــب امل ـحــافــظ ل ـل ـفــرع ال ـشــرقــي ع ـلــي ســالــم
الحبري ،حيث ذكر البيان بأن جهود التوحيد

ت ــأت ــي ت ـت ــوي ـج ــا ل ـل ـج ـه ــود املـ ـب ــذول ــة إلن ـج ــاز
امل ـه ـمــة؛ «إذ تــم تــوقـيــع عـقــد لـتـقــديــم خــدمــات
استشارية مع شركة للخدمات املهنية لدعم
تنفيذ خارطة إعادة التوحيد املتفق عليها»،
مشددًا على أن «إعادة التوحيد ستكون ضمن
أربــع مــراحــل ،سينتج عنها نموذج تشغيلي

توقعات بعقدد
أول اجتماع في نهاية
الشهر المقبل

مـتـطــور لـلـمـصــرف امل ــرك ــزي امل ــوح ــد ،يحاكي
أفضل املمارسات العاملية».
أول اجتماع موحد

وحسب مصادر مقربة من الحبري ،لـ«العربي
الـجــديــد» ،فــإن اللجنة الفنية املكلفة بتنفيذ
إج ـ ـ ـ ــراءات ت ــوح ـي ــد املـ ـص ــرف س ـت ـش ــرف عـلــى
أول اج ـت ـمــاع مــوحــد ل ـكــامــل أع ـض ــاء مجلس
إدارة ال ـب ـنــك ،نـهــايــة ف ـبــرايــر /ش ـبــاط املـقـبــل.
وقــالــت املـصــادر ،التي رفضت ذكــر أسمائها،
إن االجـتـمــاع سيناقش الـنـمــوذج التشغيلي
ل ـل ـم ـصــرف ك ــأول ــى خـ ـط ــوات خ ــارط ــة طــريــق
تــوح ـيــد املـ ـص ــرف .وقـ ــد القـ ــى إع ـ ــان الـكـبـيــر
وال ـح ـبــري تــرحـيـبــا واس ـعــا عـلــى املـسـتــوىيــن

امل ـح ـل ــي والـ ـ ــدولـ ـ ــي ،ف ـق ــد عـ ـب ــرت امل ـس ـت ـش ــارة
األممية ،ستيفاني وليامز ،عــن تفاؤلها ،في
تغريدة عبر تويتر ،بــأن يتخذ املصرف هذه
ال ـخ ـطــوة ل ــ«تــوح ـيــد م ـصــرف لـيـبـيــا املــركــزي
بشكل رسمي» ،مشيرة إلــى أن «هــذه املبادرة
تستند إلى توصيات املراجعة املالية املستقلة
للمصرف املركزي ،برعاية بعثة األمم املتحدة
ل ـلــدعــم ف ــي ل ـي ـب ـيــا» .ك ـمــا ح ـثــت ول ـي ــام ــز ،في
تدوينة ثانية ،املصرف على «املضي قدما في
تنفيذ خارطة طريق إعــادة توحيد املصرف،
ال ـتــي تـطـبــق وت ــراع ــي امل ـعــاي ـيــر وامل ـم ــارس ــات
الدولية ،وذلك من أجل تعزيز االستقرار املالي
والسياسي الذي ليبيا في أمس الحاجة إليه».
وت ـ ـكـ ــرر فـ ــي أوق ـ ـ ـ ــات س ــاب ـق ــة م ـش ـه ــد ال ـن ــاس
املـصـطـفــن أم ــام امل ـص ــارف الـلـيـبـيــة بــانـتـظــار
ال ـح ـصــول عـلــى بـضــع م ـئــات م ــن ال ــدي ـن ــارات،
ً
هــي جــزء مما يملكونه فـعــا فــي حساباتهم
الـبـنـكـيــة ،بسبب أزم ــة الـسـيــولــة الـتــي تعاني
مـنـهــا ال ـب ــاد ،ول ـكــن ه ــذه ال ـظــاهــرة تــراجـعــت
خالل الفترة األخيرة.
االنعكاسات على االقتصاد

انعكاسات إيجابية لقرار توحيد المركزي على المصارف الليبية (فرانس برس)

وج ــاء اإلع ــان بـعــد أن أنـهــت شــركــة ديلويت
للمحاسبة الــدولـيــة ،بــإشــراف األمــم املتحدة،
مطلع الـعــام املــاضــي ،عملية املــراجـعــة املالية
ملـصــرف ليبيا املــركــزي بفرعيه فــي طرابلس
والبيضاء ،قبل تسلم تقرير املراجعة لسلطات
البنك املركزي في يوليو من العام املاضي.
وصــرح الخبير االقتصادي الليبي ،سليمان
الشحومي ،لــ«العربي الجديد» بــأن مشروع
اإلدمــاج انطلق منذ فترة ،إال أنه يرى أنه من
املبكر القول بأن «هذه العملية اكتملت اآلن»،
مــوضـحــا أن «م ـش ــروع اإلدمـ ــاج لــم يظهر في
شكله النهائي حتى وإن عــاد مجلس اإلدارة
للعمل من جديد ،وستظل منقوصة ما لم يتم
الدمج الكامل وإثبات كل العمليات التي تمت
خصوصًا من طرف البنك املركزي بالبيضاء
وإعادة دمجها في حسابات البنك املركزي في
طرابلس» .وأضاف الخبير الليبي أن النجاح
في عملية اإلدماج «يحتاج إلى عودة املقاصة
ب ـش ـكــل ط ـب ـي ـعــي وان ـس ـي ــاب ــي م ــا ب ــن ال ـش ــرق

والغرب الليبي فهي عملية غير مكتملة حتى
اآلن وما زالت نتائجها لم تظهر بشكل كامل
عـلــى االق ـت ـصــاد الـلـيـبــي» ،مـشـيــرا إل ــى أهمية
ضـ ـ ــرورة ال ـق ـي ــام ب ــدم ــج حـقـيـقــي لـلـحـســابــات
وإدخــال كل العمليات الخاصة بالدين العام
الذي ترتب عن اإلنفاق من قبل حكومة الشرق.
وحـ ـ ــول انـ ـعـ ـك ــاس ــات ع ـم ـل ـي ــات الـ ــدمـ ــج عـلــى
االقتصاد الليبي ّ
بي الشحومي أنه ال يمكن
ألي بلد أن يكون له أكثر من بنك مركزي .وقال:
«وجود بنكني كان له آثار مدمرة على النظام
املـصــرفــي الليبي وه ــذه الـخـطــوة ق ــادرة على
إرجاع الثقة له وعودة الدور الرقابي وإشراف
البنك املركزي على القطاع املصرفي وتطوير
نظام الدفع» ،معتبرا أن أولى فوائدها تقلص
املعاناة السيولة وتسهيل عودة املقاصة بني
بنوك الشرق والبنك املركزي.
كما شدد الشحومي على الحاجة إلى تنظيم
وصياغة وضبط السياسات النقدية في ليبيا،
ب ـهــدف مـعــالـجــة عــديــد امل ـشــاكــل االقـتـصــاديــة
«وعلى رأسها التضخم وارتفاع سعر صرف
ال ـ ـ ـ ــدوالر» ،م ــؤك ــدا أي ـض ــا ع ـلــى أن االق ـت ـصــاد
الليبي في حاجة إلى عديد اإلصالحات.
وم ـ ــن ت ـل ــك اإلص ـ ــاح ـ ــات الـ ـت ــي ي ــؤك ــد عـلـيـهــا
الشحومي «اإلصــاح الهيكلي وهــي العملية
ت ـح ـتــاج إلـ ــى م ـش ــروع ط ــوي ــل امل ـ ــدى إلص ــاح
عـمــل املــؤس ـســات واألدوات االسـتـثـمــاريــة إن
كـ ــان ال ـق ـط ــاع ال ـع ــام أو الـ ـخ ــاص ف ــي تـحــريــك
عـجـلــة االق ـت ـصــاد وتـحـقـيــق الـتـنـمـيــة والـنـمــو
االقـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادي» .وح ـ ـ ـ ــول ت ـ ــداعـ ـ ـي ـ ــات خ ـط ــوة
دم ــج جـنــاحــي الـبـنــك امل ــرك ــزي عـلــى الصعيد
ال ـس ـي ــاس ــي ،أكـ ــد ال ـش ـحــومــي أن «االس ـت ـق ــرار
االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــادي هـ ـ ــو مـ ـ ــا يـ ـصـ ـن ــع االس ـ ـت ـ ـقـ ــرار
ال ـس ـيــاســي ،فـسـهــولــة عـمــل ال ـن ـظــام املـصــرفــي
وتـنــاقــل األم ــوال والـتـجــارة الــداخـلـيــة وتناقل
البضائع ستنتج عنها زيــادة مواطن الشغل
وت ـع ــزي ــز قـ ـ ــدرات االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد» .وتـ ــابـ ــع« :م ــن
الضروري أيضا أن يركز الجميع على تعزيز
الفرص لالستثمار والتنمية ال تعزيز فرص
لالنقسام والصراع ،وأن توحيد البنك املركزي
يـجــب أن ي ـكــون مـتـبــوعــا بـضـمــان استقاللية
عمله وإبعاده عن الصراعات السياسية».

ارتفاع أرباح
أكبر مصارف
دبي

أعلن بنك اإلم ــارات دبــي الوطني
أكبر مصارف دبي أمس األربعاء،
ع ــن ارت ـف ــاع صــافــي أرب ــاح ــه في
الـعــام  2021مــع تعافي اقتصاد
ال ـ ــدول ـ ــة ال ـخ ـل ـي ـج ـي ــة فـ ــي أع ـق ــاب
الــركــود ال ــذي تسبب بــه فـيــروس
ك ــورون ــا .وق ــال الـبـنــك وه ــو ثاني
أكـبــر بنك فــي اإلم ــارات فــي بيان
ّإن صافي أربــاحــه ارتـفــع بنسبة
 34بــاملـئــة إل ــى  2.5مـلـيــار دوالر
مــن  1.9مليار دوالر فــي .2020
وأوضح البنك في بيان أن ارتفاع
األرب ــاح «يعكس مستوى مرونة
نـهــج أع ـمــالــه امل ـت ـنــوع واالن ـت ـعــاش
ال ـقــوي الـنــاتــج عــن زخ ــم التعافي
االق ـت ـص ــادي امل ـل ـحــوظ ف ــي الـعــام
 .»2021وقــال إن إجمالي الدخل
ارت ـف ــع إل ــى  6.5م ـل ـي ــارات دوالر
من  6.3مليارات دوالر في العام
ال ـســابــق .وف ــي ع ــام  ،2020قــال
ال ـب ـن ــك املـ ــركـ ــزي اإلم ـ ــارات ـ ــي إن ــه
ض ــاع ــف حـ ــزم الـتـحـفـيــز بـهــدف
دعــم االقـتـصــاد والـبـنــوك املحلية
في مواجهة الجائحة.

عمالت

األردن يتمسك بالدينار في التعامالت
عمان ـ زيد الدبيسية
ّ

يـتـمـســك األردن ب ـس ـيــاس ـتــه الـنـقــديــة
القائمة على ربط سعر صرف عملته
الــديـنــار ب ــال ــدوالر الـتــي يطبقها منذ
الـ ـع ــام  1995والـ ـت ــي عـ ـ ــززت بـحـســب
البنك املركزي األردني الثقة بالدينار
وزادت جــاذبـيـتــه االدخ ــاري ــة .ويــأتــي
ذل ـ ـ ــك رغ ـ ـ ــم ال ـ ـض ـ ـغـ ــوط االقـ ـتـ ـص ــادي ــة
واملــالـيــة الـتــي تتعرض لها الحكومة
بسبب تــداعـيــات الجائحة الصحية،
واالض ـط ــراب ــات باملنطقة وال ـتــي أدت
إلــى تــراجــع حــاد فــي ص ــادرات البالد،
وزي ـ ــادة الــديــن ال ـخــارجــي ،بــاإلضــافــة
على هبوط تحويالت املغتربني.
غالبية التعامالت بالدينار

وقـ ـ ـ ـ ــال رئـ ـ ـي ـ ــس جـ ـمـ ـعـ ـي ــة ال ـ ـصـ ــرافـ ــن
السابق وعضو غرفة تـجــارة األردن،
ع ــاء دي ــران ـي ــة ،ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـجــديــد»
إن غ ــال ـب ـي ــة الـ ـتـ ـع ــام ــات ال ـت ـج ــاري ــة
والـ ـخ ــدمـ ـي ــة واملـ ــال ـ ـيـ ــة داخ ـ ـ ــل األردن
ت ـتــم ب ــال ــدي ـن ــار ن ـظ ــرا لـلـثـقــة الـعــالـيــة
بالعملة املحلية نتيجة لــربــط سعر
صرفها منذ سنوات طويلة بالدوالر.
وأضـ ـ ـ ــاف أن ـ ــه بـ ـخ ــاف بـ ـل ــدان أخ ــرى
ف ـ ــإن ال ـت ـع ــام ــات ب ــال ــدي ـن ــار األردنـ ـ ــي
أم ــر أســاســي ،وال تــوجــد أي مـخــاوف
ل ــدى رجـ ــال األعـ ـم ــال وامل ــواط ـن ــن من
تلك التعامالت باعتبار أن السياسة
النقدية الـتــي يطبقها البنك املــركــزي
مستقرة ومرتبطة بالعملة األميركية.
وقــال إنــه بالنظر إلــى حجم مدخرات
األردن ـ ـيـ ــن ف ــي ال ـب ـن ــوك امل ـح ـل ـيــة ف ــإن
غــال ـب ـت ـي ـهــا ب ــال ــديـ ـن ــار ال ـ ـ ــذي يـتـمـتــع
بجاذبية ادخــاريــة كبيرة ،إلــى جانب
ارتـفــاع العائد املــالــي املتحقق عليها
لدى اإليداع في الجهاز املصرفي.
وبحسب ديــرانـيــة فــإن الــديـنــار أيضا
يسيطر على التعامالت املختلفة وهو
الـعـمـلــة ال ـس ــائ ــدة ف ــي ك ــاف ــة األنـشـطــة

االقـتـصــاديــة بخاصة حــركــة التجارة
واألسـ ـ ـ ـ ــواق وتـ ـس ــدي ــد أث ـ ـمـ ــان ال ـس ـلــع
وال ـخــدمــات .وأك ــد الـبـنــك املــركــزي أنــه
يواصل منذ عام  1995املحافظة على
سعر الـصــرف الثابت للدينار مقابل
الدوالر عن سعر وسطي للدوالر ،وقد
شهد العام املاضي انخفاضا للدينار
مقابل العمالت األخ ــرى .ويبلغ سعر
الدوالر نحو  0.71دينار ،حسب البنك
املركزي.

عـلـيـهــا أن ـهــا تـتـعـلــق بتخفيض كلف
الـ ــواردات أحـيــانــا ،وع ــدم اإلب ـقــاء على
ت ـب ـع ـيــة ال ـس ـي ــاس ــة ال ـن ـق ــدي ــة لـ ـق ــرارات
ال ـب ـنــك ال ـف ـي ــدرال ــي األم ـي ــرك ــي (ال ـب ـنــك
امل ــرك ــزي األمـ ـي ــرك ــي) وخ ــاص ــة لجهة
رفع أو تخفيض أسعار الفوائد حيث
يضطر البنك املركزي األردني التخاذ
قــرارات متزامنة مع قــرارات الفيدرالي
إضــافــة لـعــوامــل أخ ــرى منها تنشيط
السياحة.

السياسات النقدية

ال مخاوف

وخـ ــال ال ـع ــام امل ــاض ــي واصـ ــل الـبـنــك
امل ــرك ــزي تـطـبـيــق س ـيــاس ـتــه الـنـقــديــة
الـ ــرام ـ ـيـ ــة ل ـل ـح ـف ــاظ عـ ـل ــى االسـ ـتـ ـق ــرار
الـ ـ ـنـ ـ ـق ـ ــدي وامل ـ ـ ــال ـ ـ ــي وتـ ـ ـع ـ ــزي ـ ــز ال ـث ـق ــة
ب ــال ــدي ـن ــار األردنـ ـ ـ ــي ك ــوع ــاء ادخ ـ ــاري
مــن خــال توفير هيكل أسـعــار فائدة
يتناسب مــع ال ـت ـطــورات االقـتـصــاديــة
امل ـح ـل ـيــة واإلق ـل ـي ـم ـيــة وال ــدولـ ـي ــة ،إلــى
جــانــب ذلــك ســاهــم البنك املــركــزي في
تـحـقـيــق االس ـت ـق ــرار امل ــال ــي م ــن خــال
رفــع مناعة ومتانة الجهاز املصرفي
وات ـخ ــاذ اإلجـ ـ ــراءات ال ـهــادفــة لتنظيم
عمل البنوك وتقوية مراكزها املالية.
ووفقا ألحــدث بيانات للبنك املركزي
األردنــي ،بلغ رصيد إجمالي الودائع
لدى البنوك املرخصة في نهاية شهر
سبتمبر /أيلول من العام الحالي ما
قيمته  38.4مليون دينار منها 29.8
مليون ديـنــار بالعملة املحلية و8.6
م ــاي ــن دي ـ ـنـ ــار لـ ـل ــودائ ــع بــال ـع ـمــات
األجـ ـنـ ـبـ ـي ــة .وح ـ ـسـ ــب دي ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــة ،ف ــإن
الـسـلـطــات املختصة تطبق إج ــراءات
رق ــاب ـي ــة وم ـت ــاب ـع ــة ل ـح ــرك ــة ال ـع ـمــات
وكـ ـيـ ـفـ ـي ــة ت ـ ـمـ ــويـ ــل ال ـ ـت ـ ـعـ ــامـ ــات بــن
األفــراد وأصحاب األعمال وغالبيتها
العظمي تتم بالدينار وليس بعمالت
أخرى كالدوالر .وكانت هناك العديد
م ــن امل ـطــال ـبــات ب ـفــك ارتـ ـب ــاط الــدي ـنــار
ب ــال ــدوالر الع ـت ـب ــارات ي ــرى الـقــائـمــون

وقـ ـ ـ ــال ال ـخ ـب ـي ــر االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ،مـ ــازن
م ـ ــرج ـ ــي ،ل ـ ــ«ال ـ ـعـ ــربـ ــي ال ـ ـجـ ــديـ ــد» إن ــه
بالنظر في حجم الودائع لدى الجهاز
امل ـص ــرف ــي وعـ ـم ــات اإليـ ـ ـ ــداع يـتـضــح
م ـقــدار اس ـت ـقــرار الــدي ـنــار ،مـشـيـرًا إلــى
أن ال ـت ـع ــام ــل ب ــه ف ــي ش ـت ــى املـ ـج ــاالت
يـعـكــس ال ـث ـقــة ال ـك ـب ـيــرة ال ـت ــي تــولــدت
لدى األفراد وأصحاب األعمال وحتى
املستثمرين ،وعدم وجود مخاوف في
ظــل الـسـيــاســة الـنـقــديــة الـحــالـيــة التي
يطبقها البنك املركزي.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـخـ ـبـ ـي ــر االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي أن
الطلب على الدينار أيضا مرتفع في
السوق املالي ،وربما توجد تعامالت
ت ـج ــاري ــة واق ـت ـص ــادي ــة ت ـتــم ب ــال ــدوالر
مثل تغطية ال ـص ــادرات األردن ـيــة الى
م ـخ ـت ـل ــف األس ـ ـ ـ ـ ــواق .ويـ ـص ــل م ــرج ــي
إلــى خالصة وهــي أنــه ال توجد دواع
للتعامل ب ــأوراق نقدية أخ ــرى داخــل
البالد ،فدرجة االطمئنان على سالمة
السياسة النقدية واستقرارها يزيل
أي مـ ـخ ــاوف ع ـل ــى مـسـتـقـبــل الـعـمـلــة
األردنـ ـ ـي ـ ــة .وأوض ـ ـ ــح أنـ ــه ح ـت ــى خ ــال
األزم ـ ـ ـ ــات امل ــالـ ـي ــة الـ ـت ــي تـ ـح ــدث عـلــى
املستوى العاملي والهزات االقتصادية
ح ــاف ــظ ال ــديـ ـن ــار ع ـل ــى ق ــوت ــه وب ـق ـيــت
املـ ـ ـ ــدخـ ـ ـ ــرات بـ ـ ــه ع ـ ـنـ ــد م ـس ـت ــوي ــات ـه ــا
االع ـت ـي ــادي ــة ،ب ــل ازداد اإلقـ ـب ــال على
االدخار بالعملة املحلية.
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أخبــار
العرب
السياح األوروبيون
يعودون للشمال
الموريتاني
عاد السياح األوروبيون مجددا إلى
الشمال املوريتاني ،لالستمتاع بأجواء
الصحراء واكتشاف املناظر الطبيعية
واملواقع األثرية في البلد العربي الواقع
غرب أفريقيا .ووصلت أول دفعة إلى
مدينة أطار (شمال) ،في رحلة على متنها
 109سياح قادمة من العاصمة الفرنسية
باريس في  18ديسمبر /كانون األول
 .2021فيما أعلنت السلطات املوريتانية
أنها ستنظم ابتداء من هذا التاريخ رحلة
كل سبت بني مطار شارل ديغول في
باريس ،ومطار مدينة أطار ،على أن
تتواصل الرحالت املباشرة حتى نهاية
مارس /آذار املقبل .وعاد السياح إلى
الشمال املوريتاني رغم انتشار متحور
فيروس كورونا «أوميكرون» في بلدان
عدة ،إذ سجلت موريتانيا  14إصابة به.
وقال املكتب الوطني املوريتاني للسياحة
(حكومي) ،إنه اتخذ كل اإلجراءات الكفيلة
بضمان نجاح املوسم ،بالتعاون مع
الجهات األمنية واإلدارية.
لبنان يحدد المعدل
الوسطي لسعر الصرف
حددت وزارة املالية اللبنانية املعدل الوسطي
لسعر الصرف  10.083آالف ليرة لبنانية
للدوالر الواحد في مشروع قانون املوازنة
العامة لعام  .2022وشددت على ضرورة
اعتماد سعر صرف «واقعي» في تقدير
أرقام املوازنة ،معتبرة إياه «التحدي األكبر»،
موضحة ّأن «عملية تقدير اإليرادات
والنفقات بالتزامن مع أسعار صرف فعلية
تساهم في إنجاز موازنة واقعية ولكن غير
تضخمية» .ويشهد لبنان منذ عام 2019
ّ
انهيارًا اقتصاديًا غير مسبوق ،صنفه
البنك الدولي من بني األسوأ في العالم
منذ منتصف القرن املاضي ،ويترافق مع
شلل سياسي يحول دون اتخاذ خطوات
إصالحية ّ
ّ
وتحسن من
تحد من التدهور
نوعية حياة السكان الذين بات أكثر من
 %50منهم تحت خط الفقر ،وفق البيانات
الرسمية .ويشترط املجتمع الدولي تطبيق
إصالحات بنيوية مقابل توفير الدعم
املالي .وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من %90
من قيمتها أمام الدوالر ،منذ  ،2019وأكبر
املتضررين من ذلك القوى العاملة التي
تتقاضى رواتبها بالليرة ونسبتها تصل
إلى .%95

أخبــار
العالم
العسل التركي يصل إلى
أسواق  55دولة
وصل العسل التركي خالل العام املاضي،
إلى أسواق  55دولة أبرزها الواليات
املتحدة وأملانيا وإسبانيا .وبحسب بيانات
أحصتها األناضول من اتحاد مصدري
منطقة شرقي البحر األسود في تركيا ،فإن
عائدات البالد من العسل بلغت  30مليونا
و 498ألفا و 600دوالر ،خالل عام .2021
ووصلت كمية صادرات العسل إلى  9آالف
و 875طنا ،بزيادة قدرت بـ  65باملئة مقارنة
بعام  .2020كما حققت صادرات العسل
التركي نموا في العائدات ،وصل إلى 18
باملئة ،مقارنة بعام .2020
وعلى صعيد البلدان املستوردة ،تصدرت
الواليات املتحدة القائمة بـ  8ماليني و860
ألفا و 506دوالرات ،تلتها أملانيا بـ  6ماليني
و 940ألفا و 35دوالرا .وقال صفوت
قليونجو ،رئيس اتحاد مصدري منطقة
شرقي البحر األسود ،إنهم تمكنوا من رفع
قيمة وكمية صادرات العسل ،خالل ،2021
رغم قيود كورونا.
ارتفاع صافي أرباح كيا
في الربع األخير
قالت شركة كيا ،ثاني أكبر شركة لتصنيع
السيارات في كوريا الجنوبية ،األربعاء
إن صافي أرباحها للربع األخير من العام
املاضي ارتفع بنسبة  %30على أساس
سنوي بفضل ضعف الوون وزيادة
مبيعات السيارات الرياضية متعددة
االستخدامات ( .)SUVوقالت الشركة
في بيان إن صافي أرباح األشهر الثالثة
املنتهية في ديسمبر /كانون األول قفز إلى
 1.248تريليون وون ( 1.04مليار دوالر)
من  961.6مليار وون خالل نفس الفترة
من عام .2020
وقال البيان« :ساعد ضعف الوون وتحسني
تشكيلة املنتجات وتقليل الحوافز في
تعويض تأثير مشاكل سلسلة التوريد
للرقائق وفيروس كورونا املستجد».
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رؤية

مال وسياسة
تمر األسواق الروسية بأوقات عصيبة بسبب التوترات الجيوسياسية
اآلخذة في التصاعد على خلفية األزمة األوكرانية وإشهار الواليات
المتحدة سالح العقوبات االقتصادية في وجه موسكو ،إذ يتعرض
الروبل وسوق األسهم لخسائر حادة

مكتب صرافة
في موسكو
(فرانس برس)

ت ـ ـت ـ ـعـ ــرض األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواق الـ ــروس ـ ـيـ ــة
ل ـض ـغــوط مـ ـت ــزاي ــدة ،ت ـحــت وط ــأة
ال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــوتـ ـ ـ ــرات الـ ـجـ ـي ــوسـ ـي ــاسـ ـي ــة
املتصاعدة بني روسيا والـغــرب على خلفية
األزم ـ ــة األوك ــرانـ ـي ــة ،إذ تـتـسـبــب ال ـت ـهــديــدات
األميركية واألوروبـيــة بفرض عقوبات على
مــوسـكــو ت ـط ــاول الــرئ ـيــس فــاديـمـيــر بــوتــن
شخصيا فــي ت ـهــاوي س ــوق األس ـهــم وسعر
صرف الروبل.
واس ـت ـه ـل ــت األس ـ ـ ـ ــواق الـ ــروس ـ ـيـ ــة ،األس ـ ـ ــواق
األسـ ـب ــوع ال ـح ــال ــي ب ـت ـعــامــات ع ـص ـي ـبــة ،إذ
ً
تجاوز سعر صرف الدوالر حاجز الـ 79روبال،
يوم االثنني املاضي ،ألول مرة منذ نوفمبر/
تشرين الثاني  ،2020بينما ال تزال األسعار
تتحرك في هــذا النطاق رغــم تحسنها قليال
أمــس األربـعــاء ،ليسجل سعر صــرف الــدوالر

سيناريوهات سلبية

مؤشرا بورصة موسكو
و«أر تي إس» خسرا خالل
أيام مكاسب 2021

الروبل الروسي
يتهاوى...
والخسائر
تمتد ألوكرانيا

ً
نحو  78.7روبــا .كما خسر مؤشرا بورصة
مــوس ـكــو و«أر ت ــي إس» لــأس ـهــم امل ـم ـت ــازة،
املكاسب التي حققاها في عام  2021بأسره
بعد تعافي االقتصاد الروسي من تداعيات

تراجع المحللون االستراتيجيون في بنك االستثمار األميركي «جيه
بي مورغان» عن توصية العمالء بزيادة استثماراتهم في الروبل
الـــروســـي لتحقيقه مكاسب
متوقعة ،وذلك في ظل زيادة
حــالــة عــدم اليقين المتعلقة
بتصاعد التوترات حول أوكرانيا.
وذكر البنك في مذكرة بحثية،
وفق وكالة بلومبيرغ األميركية
أن «توصياتنا االستثمارية طويلة
األجـــل سابقًا لــم تعد مناسبة
اآلن ،إذ ال يمكن استبعاد حدوث
سيناريوهات سلبية».

جائحة فيروس كورونا .وأشهرت الواليات
امل ـت ـح ــدة وب ــري ـطــان ـيــا ودول غ ــرب ـي ــة أخ ــرى
س ــاح ال ـع ـقــوبــات ف ــي وج ــه روس ـي ــا .إذ قــال
الرئيس األمـيــركــي جــو بــاديــن ،يــوم الثالثاء
امل ــاض ــي ،إن ــه مستعد ل ـفــرض عـقــوبــات على
نظيره الروسي شخصيًا إذا هاجمت روسيا
أوكرانيا ،محذرا من أن هذه الخطوة تترتب
عليها «نتائج هائلة» حتى أنها قــد «تغير
العالم».
وم ـن ـســوب ال ـتــوتــر ف ــي ه ــذه األزم ـ ــة آخ ــذ في
التصاعد ،مع تأكيد البيت األبيض أن خطر
الغزو الــروســي ألوكرانيا «ال يــزال وشيكا»،
بـيـنـمــا تـنـفــي مــوسـكــو ذل ــك .وح ــذر مـســؤول
أمـيــركــي رف ـيــع مــن أن ب ــاده لــن تـتــوانــى عن
فــرض عـقــوبــات قاسية على روس ـيــا ،تشمل
ق ـيــودًا عـلــى صـ ــادرات م ـعـ ّـدات التكنولوجيا
ّ
املتقدمة األميركية ،مطمئنًا حلفاء واشنطن
األوروب ـي ــن إل ــى أن أي اسـتـخــدام مــن جانب
م ــوس ـك ــو لـ ـص ــادراتـ ـه ــا مـ ــن ال ـن ـف ــط والـ ـغ ــاز
كـ«سالح» ستأتي بنتائج عكسية.
ولـفــت امل ـســؤول األم ـيــركــي ،قـبــل يــومــن ،إلــى
أن الــواليــات املتحدة وحلفاءها األوروبـيــن
يبحثون فــي األسـ ــواق الـعــاملـيــة عــن مـصــادر
ب ــديـ ـل ــة ل ـل ـط ــاق ــة ل ـل ـت ـخ ـف ـيــف مـ ــن ت ــداعـ ـي ــات
أي ن ـ ــزاع ،ف ــي وق ــت ت ـعــانــي ف ـيــه أوروبـ ـ ــا في
األس ـ ــاس م ــن ارت ـف ــاع أس ـع ــار ال ـطــاقــة بشكل
كبير خالل الشتاء .وباإلضافة إلى العقوبات

االق ـت ـصــاديــة ،ف ــإن ال ــوالي ــات املـتـحــدة تعتزم
فــرض عقوبات مالية على روسيا من خالل
منع املصارف الروسية من استخدام الدوالر.
ومــن شــأن مـثــل هــذا ال ـقــرار أن يـسـ ّـدد ضربة
ّ
السيما وأنــه
قاسية ج ـدًا القتصاد روسـيــا،
مـنــذ مـطـلــع الـسـنــة تــواجــه بــورصــة موسكو
وأسـ ـع ــار صـ ــرف ال ــروب ــل ص ـع ــوب ــات بسبب
حالة انعدام اليقني.
وم ــع ذلـ ــك ،ات ـفــق خ ـب ـيــران مــال ـيــان روس ـيــان
اسـ ـتـ ـطـ ـل ــع «ال ـ ـع ـ ــرب ـ ــي ال ـ ـج ـ ــدي ـ ــد» ع ـ ـلـ ــى أن
االض ـط ــراب ــات ب ــاألس ــواق الــروس ـيــة وغـيــرهــا

م ــن أس ـ ــواق ال ـ ــدول ال ـنــاش ـئــة لـيـســت نــاجـمــة
عـ ــن ال ـ ـتـ ــوتـ ــرات ال ـج ـي ــوس ـي ــاس ـي ــة وح ــده ــا،
وإنـمــا بــاتــت أيـضــا رهينة تـحــركــات مجلس
االحـ ـتـ ـي ــاط ــي ال ـ ـفـ ــدرالـ ــي األمـ ـي ــرك ــي (ال ـب ـن ــك
املركزي) حيال أسعار الفائدة والتي يتوقع
رفعها بضع مرات في العام الحالي.
وتعتبر ناتاليا ميلتشاكوفا ،نائبة رئيس
مــركــز «ألـ ـب ــاري» لـلـتـحـلـيــل وامل ـع ـل ــوم ــات ،أن
األسـ ــواق الــروسـيــة واج ـهــت مطلع األسـبــوع
الجاري صدمة مزدوجة ،موضحة في حديث
لـ«العربي الجديد» أن «السبب األول لتهاوي

التوترات ترفع أسعار القمح ...ودول عربية مهددة
يتعرض األمن الغذائي
في الكثير من الدول
العربية للخطر في
حال اندالع حرب بين
روسيا وأوكرانيا اللتين
تستحوذان وحدهما
على نحو ثلث تصدير
القمح
لندن ـ العربي الجديد

مزارع روسي يحصد القمح (فرانس برس)

قفزت أسعار القمح إلى أعلى مستوى لها في
شهرين ،بعد أن أثارت العالقات املتوترة بني
الــواليــات املـتـحــدة األمـيــركـيــة وروس ـيــا بشأن
أوكرانيا املخاوف حيال الشحنات املستقبلية
لـلـحـبــوب ،خــاصــة مــن أوروبـ ــا الـشــرقـيــة التي
تستحوذ وحــدهــا على نحو ثلث الشحنات
الـعــاملـيــة لـهــذه الـسـلـعــة .وي ـهــدد ع ــدم تصدير
القمح من الدول الرئيسية املنتجة له في حال
اندالع حرب ،باشتعال أسعاره عامليًا ويضع
ال ـك ـث ـيــر م ــن الـ ـ ــدول ال ـعــرب ـيــة ف ــي مـ ــأزق ح ــاد،
خاصة مصر والجزائر اللتني تعتمدان على
استيراد كميات كبيرة من هذه السلع لتلبية
ُ
اح ـت ـيــاجــات ـه ـمــا .وت ـم ـث ــل روس ـي ــا وأوك ــران ـي ــا
فـقــط أكـثــر مــن  %35مــن ثـلــث شـحـنــات القمح
والـشـعـيــر الـعــاملـيــة ،كـمــا تـسـتـحــوذ الــواليــات
املتحدة على نحو  %16من الشحنات.
وتـتـصــاعــد الـتــوتــرات العسكرية بــن روسـيــا
وأوكرانيا وسط دعم غربي لكييف ،إذ تؤكد
واشنطن أن خطر الغزو الروسي ألوكرانيا «ال
يزال وشيكا» ،بينما تنفي موسكو ذلك.
وق ــال ج ــاك سـكــوفـيــل ،نــائــب رئ ـيــس مؤسسة
«بــرايــس فـيــوتـشــرزغــروب» فــي شيكاغو عبر

«الالمساواة تقتل»
جواد العناني

أميركا
تلوح بالعقوبات
ّ

موسكو ـ رامي القليوبي
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ال ـبــريــد اإلل ـك ـتــرونــي ،وف ــق وك ــال ــة بلومبيرغ
األم ـيــرك ـيــة إن «ف ــرص ــة عـ ــدم ت ـصــديــر الـقـمــح
من كل من روسيا وأوكرانيا في حــال انــدالع
الحرب سترفع األسعار».
كـمــا ي ــؤدي تــدهــور ظ ــروف زراع ــة املحاصيل
األميركية إلــى ارتـفــاع العقود اآلجـلــة للقمح.
وق ـ ــال س ـك ــوف ـي ــل« :مـ ــا ي ـ ــزال ال ـج ــو ج ــاف ــا فــي
الـسـهــول الـكـبــرى الـغــربـيــة ،وال تــوجــد عالمة
مريحة حقيقية في األفق».
وأعلنت وزارة الزراعة األميركية ،يوم اإلثنني
املاضي ،عن انخفاض ظروف محصول القمح
ال ـش ـتــوي فــي واليـ ــات الـنـمــو الــرئـيـسـيــة ،مثل
كانساس مقارنة باألسابيع القليلة املاضية.
وقـفــز القمح القياسي األكـثــر نشاطًا بنسبة
 %3.5إلــى  8.287دوالرات للبوشل (البوشل
وح ــدة قـيــاس أمـيــركـيــة للقمح وي ـعــادل 27.2
كيلوغراما) ،مسجال أعلى سعر له منذ أواخر
نوفمبر /تشرين الثاني املاضي.
وس ـج ـل ــت ال ـع ـق ــود اآلجـ ـل ــة ل ـل ـق ـمــح ال ـش ـتــوي
األحـمــر الصلب أعـلــى مستوياتها فــي أربعة
أس ــاب ـي ــع ،ج ـن ـبــا إلـ ــى ج ـنــب م ــع ارتـ ـف ــاع فــول
الـصــويــا وال ـ ــذرة .وال تقتصر امل ـخ ــاوف على
عدم تصدير القمح الروسي واألوكراني فقط،
وإنـمــا قــد تتسع الــدائــرة لتشمل ال ــدول التي
قــد تــدخــل فــي الـصــراع فــي حــال ان ــدالع حــرب،
خاصة الواليات املتحدة التي حذر الكرملني
الـ ــروسـ ــي فـ ــي وق ـ ــت س ــاب ــق مـ ــن أن ال ـت ـح ــرك
األميركي لوضع ما يصل إلى  8500جندي في
حالة تأهب «يؤدي إلى تفاقم التوترات».
وجـ ــاءت روس ـيــا فــي صـ ــدارة الـ ــدول امل ـصــدرة

أسعار القمح تصل أعلى
مستوى منذ
نوفمبر /تشرين الثاني 2021

للقمح خــال عــام  ،2020وفــق بيانات صــادرة
حديثًا عن وزارة الزراعة األميركية ،بما يصل
إلى  37.3مليون طن سنويا ،تليها الواليات
امل ـت ـحــدة بـ ـ  26.1م ـل ـيــون ط ــن وك ـن ــدا بـ ـ 26.1
مليونا ،فرنسا بـ ــ 19.8مليون طــن ،أوكرانيا
 18.1مليون طن ،األرجنتني  10.6ماليني طن،
وأستراليا  10.5ماليني طن ،أملانيا  9.2ماليني
ط ــن ،كــازاخ ـس ـتــان  5.2مــايــن ط ــن ،وبــولـنــدا
بنحو  4.7ماليني طن.
ويهدد وضع تصدير القمح في ظل التوترات
الجيوسياسية ،األمن الغذائي في الكثير من
ال ــدول املـسـتــوردة لـهــذه السلعة ،ومنها دول
عربية عدة على رأسها مصر والجزائر.
ووفـ ـ ــق ب ـي ــان ــات وزارة الـ ــزراعـ ــة األم ـي ــرك ـي ــة،
استوردت مصر خالل  ،2020نحو  9.6ماليني
طن تشكل  %5.8من واردات العالم من القمح
في ذلك العام ،كما استوردت الجزائر حوالي
 7م ــاي ــن طـ ــن ،ت ـم ـثــل  %4.3م ــن االس ـت ـي ــراد
العاملي في العام ذاته.
وتـحــل الـعــديــد مــن ال ــدول الـعــربـيــة فــي مــراكــز
تالية ،إذ يأتي املغرب بعد الجزائر بــواردات
تبلغ نحو  4.8ماليني طن ،العراق  3.3ماليني
ط ــن ،الـيـمــن  3.3مــايــن ط ــن ،الـسـعــوديــة 3.2
ماليني طن ،السودان  2.7مليون طن ،اإلمارات
 1.8مليون طن ،وتونس  1.6مليون طن.
ويلقي ارتـفــاع أسـعــار الـغــذاء بتداعيات على
الكثير من الدول ،ال سيما في الشرق األوسط،
حيث شكل الغالء وتــردي الـظــروف املعيشية
املـتــرديــة ،دافـعــا لـثــورات الربيع العربي ،وفق
محللني جيوسياسيني.
وم ـنــذ نـهــايــة ع ــام  ،2019ارت ـفــع مــؤشــر األمــم
املتحدة ألسعار املــواد الغذائية بنحو الثلث،
فيما يتوقع اسـتـمــرار األس ـعــار فــي الصعود
خالل العام الحالي .وتعد دول الشرق األوسط
وشـ ـم ــال أف ــري ـق ـي ــا م ـث ــل ال ـ ـس ـ ــودان ،وال ـي ـم ــن،
ول ـب ـن ــان ،وت ــون ــس ،ومـ ـص ــر ،األكـ ـث ــر تـعــرضــا
ألس ـعــار ال ـغــذاء املــرتـفـعــة ،وفـقــا لـ«بلومبيرغ
إيكونوميكس».

الروبل واضح ،وهو املخاطر الجيوسياسية
وامل ـخ ــاوف مــن ف ــرض عـقــوبــات جــديــدة على
روسيا وحظر االستثمار في سنداتها وحتى
فصلها عــن مـنـظــومــة ســويـفــت للتحويالت
املالية العاملية ،أما السبب الثاني ،فهو ترقب
األس ـ ـ ــواق ل ـن ـتــائــج ل ـج ـنــة الـ ـس ــوق املـفـتــوحــة
الـتــابـعــة لــاحـتـيــاطــي ال ـف ـيــدرالــي األمـيــركــي،
وهو ما سيترتب عليها تعزيز سعر صرف
الدوالر وتراجع عمالت األسواق الناشئة».
وتـتــوقــع ميلتشاكوفا تحسنا ألداء الــروبــل
ف ــي ح ــال ت ــراج ــع امل ـخــاطــر الـجـيــوسـيــاسـيــة،

مضيفة أن فرض عقوبات قاسية مثل فصل
روسيا عن منظومة «سويفت» غير واقعي،
كونه سيكبد املنظومة خسائر مالية فادحة
وأعـبــاء فسخ العقود مع املـصــارف الروسية
ال ـك ـب ــرى ،ول ـي ــس م ــن ال ــواض ــح م ــن سـيـكــون
الخاسر األكبر جراء ذلك.
وت ـق ــول إن ــه «ف ــي ح ــال ت ــراج ــع امل ـخ ــاط ــر ،قد
ينخفض الدوالر إلى مستوى  73 - 72روبال،
شأنه في ذلك شأن أي أصول بعد الطفرة في
الطلب عليها ،كما أن ارتفاع أسعار الفائدة
ع ـلــى ال ــودائ ــع واألص ـ ــول امل ــدرج ــة بــالــروبــل

يجعل العملة الروسية مغرية للمستثمرين».
وم ــن الــافــت أن املــوجــة األخ ـيــرة مــن التوتر
ال ـج ـيــوس ـي ــاســي شـ ــرق أوكـ ــران ـ ـيـ ــا ،تــزام ـنــت
مــع تــراجــع احـتـيــاطــات الـغــاز باملستودعات
تحت سطح األرض األوروب ـي ــة واألوكــرانـيــة
إل ــى أدنـ ــى م ـس ـتــوى تــاري ـخ ـيــا ،م ـمــا زاد من
ال ـت ـس ــاؤالت ح ــول إذا م ــا ك ــان ع ـمــاق الـغــاز
الروسي «غــازبــروم» سيستثمر هذا النقص
ملـ ـع ــاون ــة ال ـك ــرم ـل ــن فـ ــي مـ ـم ــارس ــة ض ـغــوط
سياسية على الغرب.
إال أن الـ ـن ــاط ــق ال ــرسـ ـم ــي ب ــاس ــم ال ــرئ ــاس ــة
الــروسـيــة ،دمـيـتــري بيسكوف ،س ــارع مطلع
األسبوع الجاري ،إلى وصف التقارير حول
احتمال قيام روسيا بتقليص إمدادات الغاز
إلــى أوروب ــا فــي حالة فــرض عقوبات ،بأنها
«ن ـمــوذج للهيستريا املـفـبــركــة» ،م ـشــددا في
تصريحات صحافية على أن روسـيــا حتى
فــي أص ـعــب الـلـحـظــات لـلـعــاقــات مــع الـغــرب
«كانت ضامنا يعتمد عليه ألمان الطاقة في
أوروب ــا» ،ومضيفا أن «روسـيــا كانت تــؤدي
التزاماتها التعاقدية على أكمل وجه».
وفــي هــذا الـسـيــاق ،تشير ميلتشاكوفا ،إلى
تباين املقاربتني األميركية واألوروبية حيال
مسألة العقوبات بحق روسيا ،حيث ال تريد
دول االتـحــاد األوروب ــي فــرض عقوبات على
خط أنابيب الغاز «السيل الشمالي »2-لنقل
ال ـغــاز الــروســي إل ــى أملــانـيــا ،إدراكـ ــا منها أن
أسـعــار الـغــاز ستكون مبالغا فيها فــي حال
تعطيل املشروع.
ويــؤكــد م ــارك غــويـخـمــان ،كبير املحللني في
مجموعة «تيلي تريد» للتداول في موسكو،
أن املـخــاطــر الـجـيــوسـيــاسـيــة لـيـســت الـعــامــل
ال ــوح ـي ــد الـ ـ ــذي ي ـخ ـيــم ع ـل ــى الـ ــروبـ ــل ،قــائــا
ف ــي تـعـلـيــق ل ــ«ال ـعــربــي ال ـج ــدي ــد»« :الخلفية
االقتصادية الخارجية غير مواتية أيضا».
ويلفت غويخمان إلى أن العامل الوحيد لدعم
الــروبــل فــي املرحلة الحالية ،هــو فترة جني
الضرائب عن العام املاضي ،وقيام املصدرين
ب ـب ـيــع ال ـع ـم ــات األج ـن ـب ـيــة ل ــدف ــع ال ـضــرائــب
بالعملة الــروسـيــة .وفــي مؤشر لعدم وجــود
راب ـح ــن م ــن ال ـتــوتــر الـسـيــاســي والـعـسـكــري
ال ـحــالــي ،لــم تـسـلــم األسـ ــواق األوكــران ـيــة هي
األخـ ــرى م ــن ال ـت ــراج ــع ،إذ خ ـســرت الـسـنــدات
األوروبية األوكرانية املدرجة بالدوالر نحو
 %8مــن قيمتها منذ بــدايــة الـعــام ،فيما يعد
ثــانــي أسـ ــوأ نـتـيـجــة ب ــن األسـ ـ ــواق الـنــاشـئــة
بـعــد األرج ـن ـتــن ،بينما تــراجــع سـعــر صــرف
الهريفنا األوكرانية بنسبة .%4.5
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رغـ ـ ــم ات ـ ـجـ ــاه ب ــوص ـل ــة أس ـ ـ ـ ــواق ال ـن ـف ــط نـحــو
الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــؤر امل ـ ـ ـتـ ـ ــوتـ ـ ــرة ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ـعـ ـ ــالـ ـ ــم ،ال س ـي ـم ــا
التصعيد الـعـسـكــري بــن روس ـيــا وأوكــرانـيــا
واالض ـ ـطـ ــرابـ ــات ف ــي ك ــازاخ ـس ـت ــان ون ــزاع ــات
ليبيا ،إال أن متداولي النفط ينظرون بأهمية
بــال ـغــة إلـ ــى املـ ـح ــادث ــات ال ـن ــووي ــة اإلي ــران ـي ــة،
باعتبارها تحمل سيناريوهات عدة قد تقلب
أســواق النفط .وارتفعت أسعار النفط بأكثر
مــن  %10منذ بــدايــة الـعــام الـحــالــي ،ليتجاوز
خ ــام ب ــرن ــت  88دوالرًا ل ـل ـبــرم ـيــل ،فـيـمــا يــرى
محللون أنها مسألة وقــت فقط قبل أن تصل
إلى رقم مؤلف من ثالث خانات للمرة األولى
منذ ثماني سنوات ،إذ تتوقع بنوك استثمار
عــاملـيــة أن تـكـســر األس ـع ــار حــاجــز  100دوالر
للبرميل وربـمــا تصل إلــى  120دوالرًا خالل
الـعــام الـجــاري .لكن هناك مــن يــرى أن اندفاع
األسعار إلى هذا املستوى أو تراجعها ،يرجع
إلى عودة إيران إلى أسواق الطاقة العاملية إلى
حد كبير ،حيث تخوض طهران مفاوضات في

فيينا مع القوى العاملية ،بما في ذلك الواليات
املتحدة ،في محاولة إلحياء االتفاق النووي
الذي جرى التوصل إليه في  ،2015وانسحبت
مـنــه واشـنـطــن خ ــال والي ــة الــرئـيــس الـســابــق
دونــالــد تــرامــب فــي  .2018والسيناريو األول،
الذي سيحدد مصير أسعار النفط يتمثل في
احتمال التوصل إلــى اتفاق شامل مع إيــران.
وقد تكون إيــران قــادرة على زيــادة صادراتها
بما يكفي لخفض أسعار النفط الخام ،وبناء
على ذلك فإن إيــران تعتبر «العامل الحاسم»
لهذا العام فيما يتعلق بإنتاج النفط ،ووفقًا
ملــا ي ــراه املحللون اإلسـتــراتـيـجـيــون فــي «بنك
أوف أم ـي ــرك ــا» .وال ـتــوصــل إل ــى ات ـف ــاق جــديــد

«بنك أوف أميركا»
يتوقع صعود سعر النفط
إلى  120دوالرًا للبرميل
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مشابه التـفــاق ُ ،2015
سيمكن إي ــران مــن بيع
ما يقرب من  80إلى  90مليون برميل مخزنة
لديها ،ويقع العديد منها في سوقها الرئيسي
فــي آسـيــا .وسيزيد اإلنـتــاج فــي حقول النفط
في نفس الــوقــت ،حيث قد يرتفع اإلنـتــاج من
حوالي  2.5مليون برميل يوميًا  -تستهلكها
الشركات املحلية في الغالب  -إلى  3.8ماليني
برميل فــي غـضــون ستة أشـهــر ،وفـقــا لوكالة
الـطــاقــة الــدولـيــة .ويـقــول «بـنــك أوف أمـيــركــا»،
وفــق وكالة بلومبيرغ ،إن صــادرات إيــران في
العام الذي يلي أي اتفاق شامل ستضيف ما
يصل إلــى  400مليون برميل ،وهــو مــا يكفي
لتحويل أرصدة النفط العاملية إلى فائض.
ويتوقع البنك أن يرتفع سعر النفط إلى 120
دوالرًا لـلـبــرمـيــل بـحـلــول منتصف ال ـع ــام ،إال
أن ــه سينخفض بـعــد ذل ــك إل ــى  71دوالرًا في
املتوسط في الربع األخير من العام ،ويرجع
ذلك جزئيًا إلى اإلمدادات اإليرانية اإلضافية.
والسيناريو الثاني يتمثل فــي التوصل إلى
اتفاق جزئي ،فهناك حديث متزايد عن اتفاقية
مــؤق ـتــة ال ت ــرق ــى إلـ ــى م ـس ـتــوى اس ـت ـع ــادة ما
يسمى بخطة العمل الشاملة املشتركة .ويمكن
أن يؤدي ذلك على األقل إلى تهدئة التوترات
الجيوسياسية.
لـكــن م ــا ت ــزال االن ـق ـســامــات الـعـمـيـقــة تعصف
بــاملـفــاوضــات ،الـتــي ط ــال أمــدهــا مـنــذ إبــريــل/
نـيـســان  ،2021وعـلــى ه ــذا األس ــاس يتمحور
الـسـيـنــاريــو ال ـثــالــث .ويـشـيــر بـنــك «غــولــدمــان
ساكس» إلى أن السيناريو األكثر ترجيحًا هو
عدم التوصل إلى اتفاق حتى نهاية هذا العام،
مع زيادة إنتاج إيران من النفط فقط في عام
 .2023ويتوقع البنك أن يرتفع خام برنت إلى
 100دوالر للبرميل في الربع الثالث من العام
ومتوسط  96دوالرًا للعام بأكمله.
والسيناريو الرابع يتمثل في انهيار محادثات
فـيـيـنــا ،مــع انـسـحــاب إيـ ــران أو إح ــدى الـقــوى
األخرى ،ما يؤدي إلى تصعيد التوترات ،وهو
ما يدعم مواصلة أسعار النفط الصعود.

عشرة أشخاص من أصحاب الباليني «املـلـيــارات» تمكنوا في
العامني األول ــن مــن تفشي جائحة كــورونــا ،2021-2020 ،من
مضاعفة ثــرواتـهــم الشخصية مــن  750مليار دوالر إلــى 1.5
تريليون دوالر ،أو بما يساوي  15ألف دوالر في الثانية أو 1.3
مليار دوالر كل يــوم .وفــي الوقت نفسه ،هبطت حظوظ %99
من سكان العالم وثرواتهم ،ودخل حوالي  160مليون فرد إلى
صفوف الفقراء.
ه ــذه كــانــت أبـ ــرز امل ـع ـلــومــات الـ ـص ــادرة ع ــن مـنـظـمــة أوكـسـفــام
( )Oxfamوهـ ــي ح ــرك ــة عــامل ـيــة ت ـس ـعــى لـلـتـغـلــب ع ـلــى الـفـقــر
والالمساواة وذلك في تقريرها الصادر يوم  17من شهر يناير/
كانون الثاني الحالي.
ُ
و«أوكـسـفــام» منظمة خيرية أنشئت عــام  1942فــي بريطانيا
إلنهاء الجوع والحد من الفقر حول العالم ،وغيرت حياة الكثيرين
مــن الـنــاس .وفــي عــام  ،1948فتحت أول متاجرها فــي اململكة
املتحدة .وتضم املنظمة اليوم أكثر من  25ألف متطوع يعملون
دون مقابل فــي مـئــات املـتــاجــر املنتشرة حــول الـعــالــم .وتتلقى
املنظمة سنويًا أطنانًا من املالبس الجديدة واملستعملة لتوزيعها
وبيعها لصالح أعمالها الخيرية.
واحتلت منظمة أوكـسـفــام الخيرية املرتبة الــرابـعــة فــي اململكة
املـتـحــدة مــن بــن أفـضــل  100جمعية خـيــريــة لجمع التبرعات
الخيرية عام  ،2017بعد جمعيات أبحاث السرطان ومؤسسة
القلب البريطانية ومكميالن ألبحاث السرطان.
ولـكــن قــامــت بـعــد ذل ــك (أوك ـس ـفــام الــدول ـيــة) ع ــام  1995كهيئة
مستقلة تتخذ من نيروبي ،عاصمة كينياّ ،
مقرًا لها .وهدفها
املعلن وضع حلول دائمة ملكافحة الفقر ،والجوع والظلم ،علمًا
ّ
أن هدفها ملا أنشئت في بريطانيا عام  1942تركز على مقاومة
املجاعة ّإبان فترة الحرب العاملية الثانية « .»1945-1939
وفــي ال ـعــودة إلــى التقرير ال ــذي صــدر عــن املنظمة مــوســومــا بـ
«الالمساواة تقتل» ( ،)Inequality Killsفإنه يؤكد أنه لو فقد
أغنى عشرة رجــال في العالم  %99.999من ثروتهم ،أي لو لم
يبق لكل واحد منهم سوى ( %...1واحد في األلف في املائة) من
ثروته الحالية ،فإنهم سيبقون أغنى من  %99من األشخاص
في العالم.
ّ
تسببت هذه الالمساواة الفادحة والفاحشة في الثروة ،حسب
تقرير «أوكـسـفــام» فــي مــوت  21ألــف شخص فــي الـيــوم .ومن
وجـهــة نظر الـتـقــريــر ،ال يعكس هــذا الــرقــم الـعــدد الحقيقي ملن
يموتون في العالم نتيجة الحرمان من العناية الصحية والعنف
ضد النساء ،والجوع ،وانهيار البيئة.
ّ
تــذكــرنــا هــذه الـصــورة الظالمية الـتــي يعكسها التقرير الــدولــي
بالغياب الخلقي واملسؤولية التكافلية في العالم .وأشير هنا إلى
الفقراء عن األغنياء
أن مثل هذه الفجوة الشاسعة التي تفصل
ّ
تذكرنا باآلية الكريمة َ«وإ َذا َأ َر ْد َنا َأن ُّن ْه ِل َك َق ْر َي ًة َأ َم ْر َنا ُم ْت َر ِف َ
يها
َََ ُ
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ْ
ً
ففسقوا ِفيها فحق عليها الــقــول فدمرناها تد ِميرا (اآليــة 16
ّ
سورة اإلسراء) .وحتى تذكرنا ببيت الشاعر أحمد شوقي في
قصيدة ولد الهدى:
ّ
ُ
سواء.
أنصفت أهل الفقر من أهل الغنى /فالكل في حق الحياة
وال يخرج تقرير «أوكسفام» عن الحقيقتني املاثلتني في اآلية
الكريمة ،وفي بيت الشعر ألحمد شوقي.
ّ
ويتحدث التقرير ليس فقط عن ارتـفــاع نسب الوفيات بسبب
ال ـف ـقــر ،ول ـكــن أي ـضــا عــن ال ـت ـفــاوت الـكـبـيــر بــن إن ـفــاق األغـنـيــاء
والفقراء على الطاقة ووسائل استهالكها.
ّ
ويقدر التقرير أن مقدار التلوث الذي ّ
يسببه أحد األغنياء الكبار
ّ
في العالم يعادل مائة ألــف مــرة مقدار التلوث الناتج عن الفرد
ّ
ال ـعــادي .ويـقــول التقرير إن البنوك املــركــزيــة العاملية ،بضخها
تريليونات ال ــدوالرات فــي أســواقـهــا ،حتى تحافظ على حيوية
االقـتـصــاد لــم تنتبه أن معظم هــذه السيولة قــد آل ــت ،فــي نهاية
املطاف ،إلــى حساب الشركات الكبرى ،مثل شركات اإلنترنت
وتكنولوجيا املعلومات ،والذكاء االصطناعي ،واألدويــةّ ،
وتجار
ً
العقار ،ما ّ
سبب لهم تخمة مالية.
وفي املقابل ،يعطي حصر الثروة في أيد قليلة هذه األيدي قوة
ّ
احتكارية خارقة تمكنها من التحكم في األسواق ،سواء دخلت
مشترية أو دخلت السوق بائعة .وهي في كال الطرفني مستفيدة
واكله».
واكله ،نازله ِ
كاملنشار ،كما يقول املثل «طالعة ِ
ً
حال كهذا ال يمكن أن يستمر ،فقد رأينا مثال بعد
والصبر على ٍ
الثورة الصناعية األولى في القرنني الثامن عشر والتاسع عشر
ّ
حصول أمر مشابه ،تركز الثروة في أيدي قلة من األشخاص،
ولكن سوء التوزيع لم يصل إلى الحد الذي نراه في القرن الحادي
والعشرين والثاني والعشرين.
وبسبب تركز الثروة ،وزيــادة األربــاح ،وتراجع األجــور ،وازدياد
ً
معدالت البطالة ،فإن الفرق كله يذهب دخوال إلى األغنياء .وفي
لغة كارل ماركس في كتابه «رأس املال» ،فإن نسبة االستغالل
( )exploitation rateترتفع.
وقد رأينا أن العالم لم يخرج من حالة التفاوت الكبير في الدخل
وال ـث ــروة إال بـعــد فــن ك ـبــرى ،وح ــروب طــاحـنــة ،وان ـقــابــات في
االنظمة السياسية في روسيا ،وبــروز حركات عمالية عنيفة،
وكساد كبير تخلل الفترة بني الحربني العامليتني األولى والثانية.
ولكن مهمة تغيير هذا الحال قد تكون أصعب بكثير في الوقت
الحاضر ،بسبب التفوق التكنولوجي السيبراني ،والقدرة على
استبدال الجنود بالروبوت والطائرات بدون طيار ،والصواريخ
رؤوس نووية.
الدقيقة العابرة للمسافات والقادرة على حمل
ٍ
ّ
وكــذلــك نــرى أن مظاهر الغنى تـتــركــز فــي ال ــدول العظمى التي
يوجد فيها األثرياء ،وليس فاحشي الثراء فحسب ،فالصني التي
ّ
كانت تتبنى الفلسفة الشيوعية هي اآلن أكبر منتج للرأسماليني
الجدد ،وكذلك روسيا بعد انهيار االتحاد السوفياتي في العام
 .1991إذن ،ربما تأتي الـثــورة داخــل الــدول النامية التي تــزداد
فقرًا ،وليس عندها القدرة ملحاربة الكبار .الحل أن تحارب الدول
الغنية عمليات تهريب األم ــوال ،وترفع الضرائب على األثرياء،
وتعيد إنفاقها على الـفـقــراء ،وتبني نـظــام إنـتــاج عــاملــي عــادل،
وتعيد توزيع تقسيم العمل الدولي ،حتى يكون للفقراء نصيب
في العمل والحياة الكريمة .لقد تحولت العوملة إلى سالح ّ
حاد
للتمييز ،والتفاوت ،وزيادة الفقر ،وتدهور الحياة كما نعرفها.
يرسم تقرير «أوكسفام» املــوســوم «الــامـســاواة تقتل» صورة
قاتمة جـدًا ،وهو بحق يفتح علينا أبــواب جهنم ويقرع الجرس
ّ
محذرًا من األخطار املقبلة.
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داود عبد السيّد وسؤال المعنى
عبد الحكيم حيدر

كان يمكن لداود عبد ّ
السيد أن يبحث عن بقايا أشالء «سيد مرزوق» في منتجعات
ّ
ّ
شرم الشيخ لشهرين ،أو سنة ،وال يدفع مليمًا في التكلفة ،ويعود برواي ٍة كم تمنى
أن يكتبها ولم يستطع .وفي العودة ،يتوج برجل السينما النزيه ،خصيصًا له ،من
امللياردير سميح ساويرس ،ويعيش بقية عمره هادئًا بال أي إزعــاج مع الزهور أو
القطط أو املوسيقى ،ويحضر كل العزاءات الجامدة جدًا في «عمر مكرم» وكنيسة
الــدوبــارة ،ويــراعــي املــابــس الثقيلة فــي الـشـتــاء ،ويبتعد قــدر اإلمـكــان عــن كاميرات
الفيديوّ ،
متنعمًا بالوحدة في قضاء الواجب ،ثم يخرج وحيدًا وصامتًا.
ّ
كــان يمكن ل ــداود عبد الـســيــد أن يـعــود مــن بـغــداد مبتهجًا بــآثــار املــوصــل وعظمة
بغداد ودجلة والفرات ،ومعه شجن موصلي قديم ،ويالقي بعد العودة املذيع محمد
ّ
ّ
متحدثًا عن رحلته إلى العراق التي طاملا تمناها لوال أعشاش الدكتاتوريات
الباز،
ّ
والدماء ،وأنه قابل الناس هناك في أماكن بسيطة ،وأنهم تحدثوا معه في أمر مصر
ّ
وأهلها ورئيسها وتجربتها الفريدة .وكم تمنى الشباب أن ينقلوا إلى العراق «تجربة
الحجار للمذيع محمد الباز ،ولكن علي ّ
السيسي هناك» ،كما قال املطرب علي ّ
الحجار
ّ
لم يسافر إلى العراق إال حلمًا ،وعله كان يبحث عن سيد مرزوق آخر ،سافر مهاجرًا
إلى أميركا من املوصل مشيًا .كان يمكن لداود عبد ّ
السيد أن يريح نفسه من كل
التعب ،ويقلبها إلى ضحك يشبه البكاء .ولم ال؟ ويتصل بالسيدة املمثلة نبيلة عبيد،
ّ
ويكلمها فــي أمــر يــؤرقــه منذ شبابه ،وأنــه ينتوي أن ّ
يعد فيلمًا أو ريبورتاجًا عن
ٍ
ُ
عالقتها بالسيدة والدتها وشقتها وفضياتها التي عرف من ّ
املقربني أنها تحمل على
ظهور سبعة بعران .ويا حبذا لو كتب سيناريو الريبورتاج مفيد فوزي ،كما فعلها
املخرج خيري بشارة ،ولكن داود لم ينتو ذلك ،وأعلن كآبته العامة الفنية ،والهجرة
معان أخــرى شائكة ،قد تكلفه جــواز سفره ،والناس «ما صدقت
أيضًا ،فدخل إلى
ٍ
ّ
استرد صديقه املخرج الراحل ،محمد
فرحت» ،واألوساط السينمائية أيضًا حينما
خان ،احترامة الفني ،ومنحته السلطة الحالية جواز سفره املصري ،وكان ذلك «ضربة
العمر له» ،ولصناعة السينما بالطبع.
السيد أن يعيش في منزله ّ
كــان يمكن لــداود عبد ّ
متنعمًا بالوحدة كما هو الحال
ّ
ّ
باملخرج علي بــدرخــان ،بعدما أدرك مبكرًا آخــرة املوضوع وتحمل الكثير ،أو يعلم
صغار الطلبة حرفة اإلخراج أو يعود إلى السينما الوثائقية ،أو يعد الجزء الثاني من
رائعته «الكيت كات» ويستعني بـ«شيخ حسني جديد» ،يوقع الفتيات األجنبيات في
ّ
حبه في مياه شرم الشيخ أو الساحل الشمالي أو دهــب ،ويستعني بمراكب القوات
ّ
املسلحة و«النشاتها» مجانًا.
كان يمكن لداود فعل أشياء عديدة جدًا تنفيسًا عن كربه أو حزنه ،فاألنتيكات في
خان الخليلي ما زالت صالحة لفضول السينمائيني بروعتها القديمة وعبق التاريخ
ّ
العالق بها .وما تزال القاهرة اململوكية والكنيسة املعلقة والعمال الفقراء على املقاهي
صباحًا ،بمساميرهم ّ
وعدتهم في انتظار العمل مع موبيالتهم القديمة في جالليب
واسـعــة ،ومعهم حكايات عن الصعيد ونهر النيل وحبيباتهم األولـيــات ،أيــام كانوا
شبابًا أو حينما سافروا إلى العراق ثم عادوا.
كان يمكن لداود عبد ّ
السيد أن يشارك بآرائه في مؤتمرات شرم الشيخ مع الكاتب
ّ
حلمي النمنم ،وي ــرى اإلن ـج ــازات بــأم عينيه وخالتها وعمتها ،أو يـشــارك الكتاب
ّ
ويشم عبق التاريخ
والفنانني فرحة افتتاح قناة السويس من على ظهر «املحروسة»،
ّ
ومحركاتها ويسمع زغاريد النسوة على ضفتي القناة ،ويرى الجمبري
من أخشابها
والبياض والبلطي ،وهو خارج من مياه القناة الجديدة «بتراب الفلوس».
كان يمكن لداود عبد السيد فعل أي شيء ،كأن يشارك السيدة ساندا نشأت فرحتها
بأغانيها الـتــي انطلقت مــع املـسـيــرة وامل ـطــرب حسني الجسمي ،مــن الـســويــس إلى
اإلسماعيلية حتى أسيوط وقنا وفرشوط وأبو النمرس ،أو حتى يعلق على حوارها
األخير مع الرئيس وبساطة األسئلة وعبقريته ووقوفها الطويل على «أمر الخاتم»
الذي ّ
يحرك كل األمور ويحل كل عقد الوطن.

تحوالت أوروبية
كاشفة
ممدوح الشيخ

م ـن ــذ مـ ــا يـ ـق ــرب مـ ــن ن ـص ــف ق ـ ـ ــرن ،ت ـق ـتــات
ال ـس ـيــاســة األوروب ـ ـيـ ــة ع ـلــى خ ـبــز «الـخـطــر
اإلس ــام ــي» .وخ ــال ه ــذه ال ـع ـقــود ،امـتــأت
جعبة اإلعالميني وغــاة اليمني الشعبوي
ب ـك ـث ـيــر م ــن ال ـس ـي ـن ــاري ــوه ــات واألكـ ــاذيـ ــب
والصور النمطية .وخــال العقدين اللذين
مـ ّـرا مــن الـقــرن العشرين ،كــان هناك صوت
أوروب ـ ـ ــي «خ ــاف ــت» ي ـت ـح ـ ّـدث ع ــن تــأث ـيــرات
إيـجــابـيــة عـلــى أوروب ـ ــا م ـصــدرهــا الـعــا ًقــة
بني أوروبــا واإلســام ،سـ ٌ
ـواء كان موصوفا
ب ـ «الـخـطــر» أو «ال ـت ـحـ ّـدي» .وبتعبير آخــر،
كــان هناك مــن يستدعي «منطوق» نظرية
ّ
التحدي واالستجابة لفيلسوف الحضارة
الشهير ،أرنولد توينبي .واعتبر هؤالء أن
«اإلس ـ ــام» لـعــب ً
دورا (غ ـيــر م ـق ـصــود) في
نحو
إعادة االعتبار للدين في أوروبا ،على
ٍ
لم ُ
يحدث منذ الحرب العاملية الثانية.
ّ
وخــال األزمــة األوكرانية ،التحدي املغاير،
ت ـغ ـي ــرت ل ـغ ــة ال ـخ ـط ــاب األوروبـ ـ ـ ـ ــي ت ـغ ـيـ ًـرا
ً
ً
و«ح ـ ًّـدة» ال نظير لها
كبيرا لتشهد وحــدة ِ
منذ عقود طويلة .وعبر بعض الساسيني
األوروبـ ـي ــن ع ــن أن الـخـطــر ال ــروس ــي على
ً
تأكيدا
أمن شرق أوروبا كله كان هو اآلخر
لصحة نظرية املثير واالستجابة ،فالخطر
ّ
تصدعات
ســاهــم فــي ترميم غير قليل مــن
خالف
البيت األوروبــي ،وخصوصا لجهة
ٍ
قديم بشأن مصادر التهديد الرئيسة ألمن
ٍّ
ّ
القارة ،واليوم تؤكد أوروبا ،كما لم يحدث
من قبل ،استعدادها للتصعيد في مواجهة
الخطر الروسي ،ووحدتها في القناعة بأن
املـصــدر الرئيس للخطر على أمــن ّ
قارتهم
يأتي من الشرق.
لغة أوروب ــا ،فــي الشكل واملـضـمــون ،صدى
لـلـصــوت األم ـيــركــي .وبــالـتــالــي ،ه ــذه عــودة
إلــى «بيت الطاعة األميركي» ،تطوي ،ولو
إل ـ ــى ح ـ ــن ،ص ـف ـحــة ال ـح ــدي ــث ع ــن أوروبـ ـ ــا
«األوروب ـيــة» ،وعــن مشاريع دفــاع أوروبية
مستقلة عن الواليات املتحدة أو  ...وأوروبا
التي لم تستطع ًفرنسا أن ًتقودها ًباتجاه
أن تكون (صــراحــة أو ضمنا) تحالفا ضد
خـطــر فــي ال ــداخ ــل ،يمثله مسلمو أوروب ــا،
أو رديـ ّـف لهم يمكن أن يأتي مــن الجنوب،
اص ـ ـطـ ــفـ ــت سـ ــريـ ـ ًـعـ ــا ج ـ ـ ـ ـ ًـدا أم ـ ـ ـ ــام «ال ـخ ـط ــر
الحقيقي» الــذي تمثله روسـيــا على األمــن
والقيم والـنـظــام السياسي ،بينما الخطر
الــوه ـمــي الـ ــذي ج ــرى تـضـخـيـمــه خ ــال ما

ي ـقــرب مــن نـصــف ق ــرن ،عـبــر كــم كـبـيــر جـ ًـدا
من النتاج املرئي واملقروء ،بقي في حجمه
الحقيقي.
وخ ــال أســابـيــع ،كشفت ماكينة السياسة
األوروبية أن مصدر الخطر هو (في املقام
األول) ما يتسق مع رؤية الواليات املتحدة
ما حاولت قوى
ودول شمال أوروبا ،وليس ً
الـيـمــن الـشـعـبــوي ،مستقوية بـفــرنـســا ،أن
تشيعه في الفضاء العام في أوروبا خالل ما
يقرب من عقدين .وأحد األشياء امللهمة في
ّ
«التحدي
هذه التحوالت التي تسبب فيها
الــروســي» أن الجلبة الـتــي يشهدها شرق
املتوسط منذ سنوات لم تتجاوز تأثيراتها
في أوروبا دوائر محددة وعواصم محدودة
ال ـع ــدد سـ ــارت بـخـطــى مـ ـت ـ ّ
ـرددة ف ــي طــريــق
بناء صــورة لشرق املتوسط وجنوبه ،كما
لو كان «القمقم» الذي سيخرج منه «مارد
ً
مهددا مهد التنوير! وفي خطوة
البرابرة» ً
ّ
مهمة أيضا ،قررت فرنسا تغليب عالقتها
م ــع ال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة ع ـل ــى مـصــالـحـهــا
الكبيرة مع الصني (بعض ّعواصم عربية
ت ــدع ــم إبـ ـ ــادة األوي ـ ـغـ ــور) ت ـبــنــت الـجـمـعـيــة
الــوطـنـيــة الفرنسية ق ـ ً
ـرارا غـيــر مـلــزم يـنـ ّـدد
بإبادة أقلية األويغور املسلمة .وعلى الرغم
من صمت حلفاء فرنسا في العالم العربي،
ً
فضل عن النخب العربية املتفرنسة التي ال
يجرؤ على اتخاذ موقف إدان ــةٍ مماثل ،إال
ً
جميعا،
أن الخطوة صادمة لهذه األطــراف
وهم لم ّ
يتورعوا عن الدفاع عن أن ما يحدث
ألقلية األويغور «شأن داخلي»!
والنخب الرسمية األوروبـيــة (واألطلسية)
الـ ـت ــي ي ـع ـكــس خ ـط ــاب ـه ــا الـ ـتـ ـح ــوالت ال ـتــي
تشهدها أوروبــا تكشف عن «نــواة صلبة»
ّ
مؤسسية مــا تــزال صاحبة التأثير األكبر
ّ
فــي الـقــرار السياسي فــي ق ــارة كــان الغالب
تصورنا عنها ،أخيرا ،أنها ّ
ّ
ترتد إلى
على
فاشيتها القريبة ،وبخاصة بــن الحربني
الـ ـع ــاملـ ـيـ ـت ــن .وأن مـ ــامـ ــح ه ـ ـ ــذا ال ـت ـح ــول
ً
نـحــو الـفــاشـيــة ي ـعـ ّـزز ص ـ ً
ـراع ــا مـحـتـمــا مع
امل ـس ـل ـمــن داخـ ــل أوروب ـ ــا وخ ــارج ـه ــا .لكن
ظواهر املــد السياسي اليميني تظل ،على
ال ــرغ ــم م ــن ذل ـ ــك ،رق ـ ًـم ــا م ـهـ ًـمــا ف ــي خــريـطــة
ال ــراه ــن الـسـيــاســي األوروبـ ـ ــي ،لـكـنــه م ـ ٌّـد لم
يقتلع ج ــذور الـبـنــاء األوروبـ ــي ال ــذي نشأ،
ّ
لتحدي
من الناحية التاريخية ،استجابة
الـشـيــوعـيــة ،وأع ـ ــاده الـخـطــر ال ــروس ــي إلــى
مسار سنوات النشأة.
(كاتب مصري)
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ّ
يتذكر يناير وأخواتها
عربي
سامر خير أحمد

في ذكــرى انــدالع ثــورة  25يناير في العام
 2011في مصر ،وقبلها ثورة تونس التي
ّ
مثلت مفاجأة غير متوقعة ،على الرغم من
كل ما كان يعانيه الشعب التونسي في ظل
ً
النظام القديم ،علينا أن نجد سبيال يمكن
م ــن خ ــال ــه تـقـيـيــم ن ـتــائــج ث ـ ــورات الــربـيــع
العربي ،لعله يوفر لنا طريقة الستشراف
املستقبل العربي .ال بد من وجود معايير
للحكم على كل ما جرى ،وما يزال يجري،
خـ ـص ــوص ــا وسـ ـ ــط الـ ـت ــداعـ ـي ــات الـ ـت ــي مــا
تــزال مستمرة ،فــي مصر وتــونــس وليبيا
وسورية واليمن.
قبل عدة سنوات من اندالع الربيع العربي،
رأى املفكر برهان غليون أن العالم العربي
يتعاطى مع العالم ليس من خالل تنامي
امل ـب ــادالت الـعـلـمـيــة والـتـقـنـيــة والـتـجــاريــة
وتطوير التعاون مــع الــدول األخ ــرى ،كما
ه ــو ح ــاص ــل م ــع ع ــدي ــد م ــن أم ـ ــم األرض،
وإنـ ـم ــا م ــن خـ ــال ال ـ ـحـ ــروب الـ ـت ــي هــدفــت
إل ــى اس ـت ـخ ــدام م ـ ــوارد ال ـع ــرب الطبيعية
والجيوسياسية لصالح ال ــدول العوملية
الكبرى ،بمعنى أن العرب ْ
تعوملوا سلبيًا،
أي باتوا جزءًا من العالم ال بصفتهم أحد
أطراف التنافس أو املشاركة ،بل بوصفهم
الطرف الــذي ُيتنافس عليه ،ولهذا فإنهم
لـ ــم ي ـس ـت ـف ـي ــدوا مـ ــن الـ ـتـ ـع ــاون اإلق ـل ـي ـمــي

كاريكاتير

ّ
التحدي الرئيس أمام
والدولي ،معتبرًا أن
الـعــرب ،ال ــذي هــو العمل لتغيير موقعهم
فــي الـعــالــم ،مـشــروط بتحقيق ضــرورتــن:
التكتل االقـتـصــادي ،وتــأهـيــل املجتمعات
ال ـعــرب ـيــة اج ـت ـمــاع ـيــا وس ـيــاس ـيــا وعـلـمـيــا
وثـقــافـيــا لـلـتـعــامــل مــع مـعـطـيــات الـعـصــر،
ألن النظم املجتمعية العربية ،السياسية
واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة وال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة وال ــدي ـن ـي ــة
والثقافية واإلعالمية والعسكريةّ ،
حولت
املـجـتـمـعــات الـعــربـيــة إل ــى جـثــث هــامــدة ال
وعي لها وال إرادة وال شعور وال حياة.
وه ـكــذا ي ـكــون عـلـيـنــا ،بـعــد م ــرور كــل هــذه
ال ـس ـنــوات ،مــاحـظــة تـلــك الـنـتــائــج املريعة
الـ ـت ــي ب ــات ــت ق ــائ ـم ــة ب ـع ــد ث ـ ـ ــورات الــرب ـيــع
الـعــربــي ،إذ ليس ثـ ّـمــة معيار للحكم على
إيـجــابـيــة تـلــك ال ـث ــورات مــن سلبيتها ،إال
بـمــدى تحقيقها أو إخـفــاقـهــا فــي تحقيق
تــأه ـيــل امل ـج ـت ـم ـعــات ال ـعــرب ـيــة اجـتـمــاعـيــا
وس ـيــاس ـيــا وعـلـمـ ُيــا وث ـقــاف ـيــا ،واالن ـت ـقــال
بالعرب من موقع املتنافس عليه إلى موقع
الـشــريــك فــي الـتـعــاون اإلقليمي والــدولــي،
على قاعدة من التكتل االقتصادي العربي،
وهـ ــي ال ـ ـشـ ــروط ال ـت ــي ت ـب ــدو ال ـ ـيـ ــوم ،بـعــد
سـنــوات مــن ان ــدالع ال ـثــورات العربية ضد
االسـ ـتـ ـب ــداد ،ب ـم ـثــابــة أح ـ ــام خ ــارج ــة عــن
سياق األحداث ،وأوهام ليس من الواقعية
انتظار تحققها.
أمـ ـ ــا عـ ـل ــى صـ ـعـ ـي ــد مـ ـس ــاهـ ـم ــة ال ـ ـث ـ ــورات

ف ــي ت ــأه ـي ــل امل ـج ـت ـم ـعــات ال ـع ــرب ـي ــة ،وه ــي
مساهمة كان يمكنها أن تتحقق كردة فعل
مجتمعية داخلية تتفاعل مع األمــل الذي
زرعته الثورات ،يتعلق األمر بالقدرة على
الخالص من األزمة الثقافية التي تعيشها
امل ـج ـت ـم ـع ــات عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوي ــي :الـ ــروابـ ــط
والعالقات فيما بينهم ،منهجية التفكير.
ق ـب ــل ال ــرب ـي ــع الـ ـع ــرب ــي ،كـ ــان االعـ ـتـ ـق ــاد أن
التخلص من االستبداد أولــى من تطوير
ال ــرواب ــط االجـتـمــاعـيــة (لـصــالــح التخلص
م ـ ــن ال ـ ـعـ ــاقـ ــات الـ ـعـ ـصـ ـب ــوي ــة) ،وت ـط ــوي ــر
منهجية التفكير (لصالح إحالل التساؤل
محل تكرار املحفوظات) ،باعتبار أن زوال
االس ـت ـبــداد ش ــرط لتحقيق ذل ــك التطوير.
لكن الربيع العربي أثبت أن التخلص من
االستبداد قبل التخلص من حالة التخلف
الـ ـق ــائـ ـم ــة ،س ـي ـع ـن ــي أحـ ـ ــد أم ـ ــري ـ ــن :وض ــع
ال ـت ـخ ـلــف ف ــي ال ـس ـل ـطــة م ـحــل االس ـت ـب ــداد،
أو اإلتـ ـي ــان بــاس ـت ـبــداد ج ــدي ــد ت ـحــت اســم
مختلف.
أل ـيــس م ــن م ـظــاهــر إحـ ــال الـتـخـلــف محل
ّ
املشرف عقب
االستبداد ذلك الظهور غير
ّ
ث ـ ــورات الــرب ـيــع ال ـعــربــي ،ل ـحــركــات تــدعــي
تمثيل اإلســام واالنتساب إليه ،والسعي
إلى إقامة «دولة إسالمية» ،تمثل اإلسالم
وتدافع عنه ،وتتمثل دول املسلمني القوية
األول ـ ــى ال ـت ــي ك ــان ــت ح ــاض ــرة ف ــي عــاملـهــا،
ولها مكانتها تحت الشمس ،سبيلها إلى

عماد حجاج

عبرنا هذه السنوات،
منذ اندالع الربيع
العربي ،من دون
أن نضع أقدامنا
على الطريق
الصحيح لتحقيق
الضرورتين السياسية
واالجتماعية

ّ
متخيل
ذل ــك اس ـتــدعــاء ن ـم ــوذج تــاري ـخــي
ّ
التطرف الفكري محل
وتقليده؟! حني يحل
االستبداد ،فإننا ننتقل من أزمة إلى أخرى
في املضمار الحضاري ،لكننا ال نتجاوز
أزم ـت ـنــا ال ـح ـضــاريــة أب ـ ـدًا .إن ـن ــا نـ ــدور في
حلقةٍ مغلقةٍ مــن الـتــأخــر الـحـضــاري ،بني
االستبداد واملاضوية واالستبداد البديل.

لقمان سليم ضحية ذاكرة مثابِرة
دالل البزري

الصدر وحديث المكونات
فارس الخطاب

الـعــراقـيــون ،ومعهم كــل دول اإلقليم ودول
أخـ ـ ـ ــرى كـ ـثـ ـي ــرة ،يـ ــراق ـ ـبـ ــون ،بـ ـقـ ـل ـ ٍـق ك ـث ـيــر،
م ـج ــري ــات األمـ ـ ــور ف ــي ال ـ ـعـ ــراق ،خـصــوصــا
بـ ـع ــد تـ ـم ـ ّـس ــك مـ ـقـ ـت ــدى الـ ـ ـص ـ ــدر ب ـث ــواب ـت ــه
املـعـلـنــة ومــواق ـفــه تـجــاه ال ـقــوى السياسية
الخاسرة أو غير الخاسرة في االنتخابات
التشريعية الـتــي أجــريــت فــي  10أكـتــوبــر/
تشرين األول املاضي؛ ومع كل خطو ٍة تقوم
بـهــا ه ــذه ال ـقــوى للملمة نفسها وتوحيد
ص ـفــوف ـهــا ل ـل ـت ـف ــاوض أو ل ـل ـت ـح ـ ّـدي ت ـجــاه
الصدر ورئاسة حكومة تصريف األعمال،
مـصـطـفــى ال ـك ــاظ ـم ــي ،ب ــاع ـت ـب ــاره مـهـنــدس
إخ ـ ــراج االن ـت ـخــابــات بــالـشـكــل الـ ــذي أظـهــر
خسارة التنظيمات والتيارات واملليشيات
املوالية إليران ،إال أن ذلك لم يزد الصدر إال
ّ
وتمسكًا بشعاره «ال
إصــرارًا على مواقفه،
شرقية وال غربية».
ظهرت طبيعة العالقة بــن جماعة اإلطــار
التنسيقي وال ـقــوى املنضوية فــي تحالف
الـصــدر و»ال ـعــزم» و«تـقــدم»و«الــديـمـقــراطــي
الـ ـك ــردسـ ـت ــان ــي» واضـ ـح ــة ب ـش ـك ـ ٍـل زاد مــن
ضـحــالــة األس ــاس الـفـكــري واأليــديــولــوجــي
لـ ـه ــا ،ع ـب ــر ت ـص ـع ـيـ ٍـد ف ــي ل ـغ ــة ال ـت ـه ــدي ــدات
املتبادلة وامل ـشـ ّـادات غير الالئقة وتحويل
جـلـســة ال ـب ــرمل ــان األول ـ ــى ال ـت ــي ع ـق ــدت بعد
ثالثة أشهر من االنتخابات إلــى مسرحيةٍ
ف ــوض ــوي ــة ،ك ــان أس ــاس ـه ــا ت ـقــديــم «اإلطـ ــار
الـتـنـسـيـقــي» الئ ـحــة بــأس ـمــاء  88نــائـبــا مع
تــوقـيـعــاتـهــم (ق ــال عـنـهــا ال ـص ــدري ــون إنـهــا
مـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـزورة) ،وبـ ـت ــواط ــؤ م ــن ال ــرئ ـي ــس األك ـب ــر
س ـ ـنـ ــا ،مـ ـحـ ـم ــود امل ـ ـش ـ ـهـ ــدانـ ــي ،ل ـت ـس ـج ـيــل
«اإلط ـ ــار» بــاع ـت ـبــاره الـكـتـلــة األك ـب ــر ،ومـمــا
يـ ــؤيـ ــد هـ ـ ــذا االت ـ ـه ـ ــام أن املـ ـ ّشـ ـه ــدان ــي هــو
عـضــو تـحــالــف ال ـعــزم املـنـشــق عــن خميس
الخنجر واملنضوي تحت تحالفات اإلطار
التنسيقي كان موعودًا في حال تمرير هذه
العملية برئاسة مجلس النواب.
وشــاهــد الـعــالــم عـلــى شــاشــات تلفزيونية
وقائع هذه الجلسة مهزلة مملة ،ومحبطة
للشعب العراقي بكل طوائفه ،بدأت بدخول
نواب التيار الصدري وهم يرتدون األكفان،
ف ــي تــرم ـيــز إل ــى أن ـه ــم م ـس ـت ـعـ ّـدون لـلـمــوت

وهــذا يعني أن مسألة «الثقافة الدينية»
التي ّ
يسميها بعضنا «اإلصالح الديني»،
ه ــي واح ـ ــدة م ــن ال ـق ـضــايــا األس ــاس ـي ــة في
تـ ـط ــوي ــر م ـن ـه ـج ـيــة ال ـت ـف ـك ـي ــر فـ ــي ال ـع ــال ــم
ال ـعــربــي .صـحـيـ ٌـح أن ـهــا لـيـســت ك ــل ش ــيء،
لـكـنـهــا وب ـس ـبــب م ــن ال ـح ـضــور األس ــاس ــي
ل ــإس ــام ف ــي ال ـث ـقــافــة ال ـع ــرب ـي ــة ،ووجـ ــود
ال ـج ـمـهــور ال ًـعــريــض امل ـتــديــن م ــن ال ـنــاس،
تـبــدو قـضـيــة ذات أول ــوي ــة .لـكــن ،مــا دامــت
هــذه املسألة عامة ،لكونها ّ
تمس الجانب
الـ ـحـ ـض ــاري ل ـل ـع ــرب ج ـم ـي ـع ـهــم ،س ـي ـكــون
ضــروريــا إع ــادة الـنـظــر فــي مــا هــو مقبول
ل ـب ـعــض ال ـ ـنـ ــاس ،أفـ ـ ـ ــرادًا وجـ ـم ــاع ــات ،مــن
استعمال الســم «اإلسـ ــام» ،وكــأنــه خـ ّ
ـاص
بهم وحدهم ،سواء من خالل إلصاق اسم
«اإلس ـ ــام» بــأسـمــاء أحــزاب ـهــم وحــركــاتـهــم
وجماعاتهم السياسية ،أو حتى إلصاقه
باسم استثماراتهم التجارية من مدارس
ومـسـتـشـفـيــات وب ـن ــوك وأصـ ـن ــاف ط ـعــام.
إذ كيف يمكننا تطوير منهجية التفكير
باإلسالم باعتبارها مسألة ثقافية عامة،
من املاضوية إلى املعاصرة ،بينما ُيسمح
ّ
أمام عامتنا أنه هو من
لبعضنا أن يدعي ّ
يمثل اإلس ــام ويـحــق لــه استعمال اسمه
في معامالته؟!
ً
لكن مـهــا .ليس الـطــرف اآلخ ــر فــي الثقافة
ً
ال ـعــرب ـيــة ال ـي ــوم أح ـس ــن حـ ـ ــاال ،وال تتمثل
املـشـكـلــة ف ــي ال ـف ـكــرة الــديـنـيــة ال ـتــي ي ـتـ ّ
ـذرع

ب ـهــا أولـ ـئ ــك امل ـت ـط ـ ّـرف ــون ،ب ــل ف ــي املـفــاهـيــم
ّ
تتحرك فيها األفكار الدينية
الثقافية التي
والالدينية معًاّ .
ثمة ظــن رائ ـ ٌـج مـفــاده بأن
ه ــؤالء ال ــذي ــن ت ـ ّ
ـذرع ــوا بــال ـتــاريــخ ملـمــارســة
نـفــي اآلخ ــر ،ي ـتــوفــرون حـصــريــا عـلــى لوثة
ّ
متطرفة .ال! فاللوثة تنبع من فكرة
فكرية
ن ـف ــي اآلخ ـ ـ ــر ،ال م ــن األي ــدي ــول ــوج ـي ــا ال ـتــي
ي ـت ـب ـنــون ـهــا ،وهـ ــم إن ـم ــا ي ـل ـب ـســون لــوثـتـهــم
ال ـف ـكــريــة ل ـبــاســا دي ـن ـي ــا ،ال ال ـع ـك ــس .واق ــع
األمـ ـ ــر أن غ ـي ــر ال ــدي ـن ـي ــن يـ ـت ــوف ــرون عـلــى
اللوثة نفسها :هم كذلك يـ ّ
ـودون لو ينفون
ك ــل آخـ ــر ،وي ـت ـعــام ـلــون م ـعــه ب ـت ـط ـ ّـرف ،لكن
ال ـف ــرق أن ـنــا ال نـعـيــش املــرح ـلــة الـتــاريـخـيــة
التي يمكن أن ّ
يتبدى فيها ّ
تطرفهم .وهذا
يـعـنــي أن امل ـعــاي ـيــر امل ـنــاس ـبــة لـلـحـكــم على
مــا يـجــري حولنا فــي املجتمعات العربية
يتعلق بمدى تغيير تلك الثقافة اإلقصائية
ّ
املتطرفة ،ويتساوى فيها أدعياء االنتساب
إلــى الــديــن وإل ــى الــاديـنـيــة .لقد عبرنا كل
هذه السنوات ،منذ اندالع الربيع العربي،
م ــن دون أن نـضــع أقــدام ـنــا عـلــى الـطــريــق
الصحيح لتحقيق الضرورتني ،السياسية
ـأزق
واالج ـت ـمــاع ـيــة .والـ ـ
ح ــال أن ـن ــا أمـ ــام م ـ ٍ
ّ
ّ
يخص األنظمة وحدها،
مــركــب تمامًا؛ ال
ّ
يختص باملجتمعات بما فيها من
كما ال
ّ
تربية وتعليم وأف ـكــار ومـفــكــريــن ،بمعزل
عن القرار السياسي الذي يديرها.
(كاتب من األردن)

فـ ــي س ـب ـي ــل مـ ـن ــع االل ـ ـت ـ ـفـ ــاف عـ ـل ــى ن ـتــائــج
االن ـت ـخــابــات ،أو ت ــزوي ــر ال ـقــوائــم الـخــاصــة
بــال ـت ـحــال ـفــات داخ ـ ــل م ـج ـلــس ال ـ ـنـ ــواب ،ثــم
الهتافات التي صاحبت الجلسة ومشهد
ّادعاء املشهداني أنه ّ
تعرض للضرب ،على
الرغم من أن صور التلفزيون الحية لم تثبت
ذل ــك مطلقًا ،ثــم اخـتـتــم املـشـهــد بانسحاب
نواب اإلطار التنسيقي من الجلسة ،ومعهم
ن ـ ـ ــواب االت ـ ـحـ ــاد ال ــوطـ ـن ــي ال ـك ــردس ـت ــان ــي،
إلعاقة موضوع اكتمال النصاب القانوني
النتخاب رئيس املجلس ونائبيه ،وهو ما
لم ينجحوا به ،فذهبوا بعدها إلى املحكمة
االتـحــاديــة إلبـطــال مـقـ ّـررات الجلسة بشكل
كامل.
وعلى الرغم من تدخل إيران بشكل مباشر
م ــن خ ـ ــال زيـ ـ ــارة ق ــائ ــد الـ ـح ــرس الـ ـث ــوري
اإليـ ــرانـ ــي ،إس ـمــاع ـيــل ق ــاآن ــي ،الـ ـع ــراق عــدة
م ــرات واجـتـمــاعــه بـقــادة اإلط ــار التنسيقي
وبمقتدى الصدر ،إال أن األمور لم تتلحلح،
ولم يتراجع الصدر عن مواقفه املعلنة ،بل
ربـمــا زاد إص ــرارًا على املــواجـهــة مــن خالل
وضعه مليشيا ّسرايا السالم التابعة له في
حالة إنذار وترقب ملساندة القوات األمنية
ودع ـم ـه ــا ،وأي ـض ــا تـعـيـيـنــه أب ــو مصطفى
الحميداوي قائدًا لها وبصالحيات مطلقة،
ت ـح ـ ّـس ـبــا م ــن الـ ـص ــدر إلي ـ ــة م ـ ـحـ ــاوالت مــن
نوري املالكي وقيس الخزعلي ،وبمساعدة
إيــران إلثــارة مشكالت أمنية داخــل العراق،
وبخاصة في وسط البالد وجنوبها ،بسبب
فشل محاوالتهم الستغالل القضاء بتمرير
محاوالت تغيير الواقع السياسي الجديد،
«اإلطار»
خصوصا بعد تهديد قيادات في
ّ
األكراد (الديمقراطي الكردستاني) والسنة
(عـ ــزم وتـ ـق ـ ّـدم) بـتـحـ ّـمــل م ـســؤول ـيــة الــواقــع
السياسي الـجــديــد ،بتحالفهم مــع الصدر
الــذي يؤمن أن املليشيات الوالئية تنتظر
األوامر لفرض األمر الواقع بقوة السالح.
من هنا ،وإلــى خطورة األوضــاع الحقيقية
ل ـل ـم ـش ـه ــد ال ـ ـ ـعـ ـ ــراقـ ـ ــي ،ال ـ ـ ـطـ ـ ــرف ال ــرئـ ـي ــس
املـسـتـهــدف فــي ال ـح ــراك املـقـبــل هــو مقتدى
ال ـص ــدر ،وم ــع اس ـت ـهــدافــه ،سـتـسـتـهــدف كل
القوى التي نجحت ،وبتنسيق مع رئيس
الحكومة الحالية ،مصطفى الكاظمي ،في
بـلــوغ الــواقــع الـسـيــاســي الـجــديــد وفــرضــه،

على الحكومة
العراقية المقبلة
أن تضع الشخص
المناسب في المكان
المناسب

ّ
لنقل ال ـعــراق إل ــى فــوضــى مسلحة عــارمــة،
تبدأ بعزل وسط العراق وجنوبه عن سلطة
ال ــدول ــة .ل ــذا م ــن امل ـنــاســب ات ـخ ــاذ خ ـطــوات
ُ
وإج ـ ـ ــراءت تـحـتـســب ل ـكــل اح ـت ـمــال مـمـكــن،
حتى ولــو بـقــدر ضئيل ،فنحن الـيــوم أمــام
معقد وخطير ،قاعدته رغبة شعبية
مشهد
ٍ
ٍ
عارمة في التغيير واإلصالح .وحتى يكون
لـلــدولــة الـعــراقـيــة هيبتها ،عـلــى الحكومة
امل ـق ـب ـلــة أن ت ـض ــع ال ـش ـخ ــص امل ـن ــاس ــب فــي
املكان املناسب ،وأن يرأسها من له القدرة
والـ ـق ــوة ع ـلــى فـ ــرض ال ـق ــان ــون ومـحــاسـبــة
الـفــاســديــن ومـحــاكـمــة الـقـتـلــة والـخــاطـفــن،
ـاس ب ـس ـيــادة ال ـع ــراق وفـتــح
وم ـنــع أي م ـس ـ ٍ
آفاق االقتصاد العراقي وقواعده الصناعية
وال ــزراع ـي ــة ،واأله ــم إن ـهــاء دور املليشيات
املسلحة بشكل كــامــل ،وبضمنها الحشد
الـشـ ٌعـبــي وس ــراي ــا ال ـس ــام ،لـيـكــون لـلـعــراق
جـيــش واح ــد يحمي ح ــدوده وق ــوى أمنية
ق ـ ــادرة عـلــى ضـبــط األمـ ــن واالس ـت ـق ــرار في
عموم البالد .وألن القوى الفاسدة واألخرى
الــوالئـيــة الـتــي م ـ ّـررت خدعها على بسطاء
الـنــاس باسم «امل ـكــون» ،تعرف السيناريو
املقبل إلدارة ال ـعــراق فإنها سـتـحــارب هذا
امل ـت ـغ ـي ــر ب ـ ـقـ ــوة ،وه ـ ــو مـ ــا ي ـع ـنــي ض ـ ــرورة
االلتفاف الشعبي حــول حكومة «األغلبية
الوطنية» ،ألنها تمثل مفترق طرق واضحا
ملستقبل العراق.
(كاتب عراقي في لندن)

ي ـت ـســاءل املـ ــرء ف ــي دواخـ ـل ــه :كـيــف وصـلـنــا
إل ــى ه ــذا الـحـضـيــض؟ كـيــف ي ـت ـجـ ّـرأ رج ــال
ال ـن ـظ ــام ال ـل ـب ـنــانــي ع ـلــى قـتـلـنــا وســرقـتـنــا
وإفـ ـق ــارن ــا وط ــردن ــا م ــن ب ـيــوت ـنــا وب ـلــدنــا؟
كـيــف يـ ْـسـتـبـسـلــون فــي تـحــويــل لـبـنــان إلــى
مقبرة جماعية وخــراب عمراني ...من دون
أي ح ــرج؟ مــن دون أي رادع؟ مــن دون أيــة
محاسبة؟
وي ـتــابــع :م ــن أي ــن أص ــل ال ـب ــاء؟ م ــن لبنان
الـكـبـيــر؟ مــن الــرأسـمــالـيــة؟ مــن اإلمبريالية
واالس ـت ـع ـم ــار وال ـص ـه ـيــون ـيــة؟ م ــن م ـجــازر
جـبــل لـبـنــان الـطــائـفـيــة؟ مــن اإلمـبــراطــوريــة
العثمانية؟ من الفتوحات ّاإلسالمية؟ من
الفينيقيني؟ وه ـكــذا ..يتوغل فــي التاريخ،
لــإمـســاك بــامل ـســؤول عــن مـصــائـبــه .يذهب
بعيدًا ج ـدًا ،إمـعــانــا فــي الـشــرح والتفسير،
فـيـلـتـقــط «ال ـ ـجـ ــذر» :ق ــاي ــن وأخ ـ ــاه هــابـيــل.
وجــريـمــة قتل الـثــانــي ل ــأول .ك ــأول جريمة
َّ
واملكرسة.
في التاريخ تبعًا للكتب املقدسة
أص ــل ال ـشـ ّـر الـبـشــري .ويـنـســى فــي معرض
ح ـمــاس ـتــه ل ـل ـشــرح وال ـت ـف ـس ـيــر ،أن ضمير
هابيل ّ
وبـخــه ،فعاقبه ،وقـضــى بــذلــك على
أمله بأن يصطفيه الله بدل أخيه هابيل.
ُ
م ـه ـمــا ي ــك ــن ،وب ـم ــا أن ـن ــا ب ـش ــر ،مـخـلــوقــات
فانية ،ليس في وسعنا أن نرسم التاريخ
املتسلسل لـلـشـ ّـر ال ـ َصــرف .وال فــي وسعنا
مـحــاسـبــة أوائ ـ ــل الــق ـت ـلــة ،وإن ـ ــزال الـعـقــوبــة
عـ ـلـ ـيـ ـه ــم .فـ ـق ــط بـ ـع ــض امل ـ ـ ـجـ ـ ــازر ال ـق ــري ـب ــة
تــاري ـخ ـيــا أخ ـ ــذت ح ـق ـهــا م ــن اإلدانـ ـ ـ ـ ُـة .مثل
امل ـج ــازر بـحــق الـيـهــود أو األرمـ ــن .وأنــزلــت
بمرتكبيها عقوبات تعويضية ،منها املالي
ومـنـهــا امل ـع ـنــوي .ولـكـنـهــا كــانــت كـشــوفــات
م ـن ـت ـصــريــن ،أق ــوي ــاء .وم ــن نــاح ـيــة أخ ــرى،
نحن نملك محطة مستوفية الـشــروط ،إذا
ابتغينا تاريخًا ّ
محددًا نبدأ به في اإلجابة
عـ ــن تـ ـس ــاؤالتـ ـن ــا :تـ ــاريـ ــخ ن ـه ــاي ــة ال ـح ــرب
األهلية ،أي منذ ثالثني عاما تقريبا.
ملاذا هذا التاريخ بالذات؟ ألن هذه النهاية
َّ
توجت زعماء املليشيات الطائفية املنتصرة
في هذه الحرب حكامًا علينا ،حتى اآلن .أي
املليشيات الشيعية والدرزية .استلحقتها
بـعــد ذل ــك بـخـمــس ع ـشــرة سـنــة املليشيات
امل ـ ــارونـ ـ ـي ـ ــة .وبـ ـ ـ ــدل امل ـل ـي ـش ـي ــات ال ـس ـن ـي ــة،
الضعيفة في أثناء الحرب ،واملندثرة تمامًا
في نهايتها ،كانت زعامة «جديدة» ،وجدت
ّ
ضالتها في تقسيم العمل بينها وبني بقية
الزعامات املليشياوية ،من أكثرها ضراوة،
إلى أقلها.
في نهاية الحرب األهلية .ماذا فعلنا نحن
«مــواطـنــي» هــذه الــدولــة املثخنة بــالـ ِـجــراح
الـعـمـيـقــة؟ أردنـ ــا أن نـنـســى .أردنـ ــا ال ـعــودة
ُ
إل ــى الـحـيــاة ب ــأي ثـمــن .ك ــأن شيئا لــم يــكــن.
ّ
«نتكيف» ،مفتخرين بأننا «شعب
أردنا أن

َ
 فـ ْـيـنـيــق» ،ينبعث دوم ــا وأبـ ـدًا مــن ِرم ــاده.ورحنا نسهر ،نسعد بالحياة ،ونتلقف أية
لذة من ملذاتها .بشراهة ،بنوع من الجوع
القديم ،بالعجلة ،من دون ضياع أية دقيقة،
على مصراعيها .كــأن العمر
طــاب الحياة ّ
ي ــداه ـم ـن ــا ،ف ـن ـغــض الـ ـط ــرف ع ــن ك ــل اإلرث
الثقيل للحرب .وما كانت تضيف شيئًا تلك
االستذكارات املوسمية ،املؤقتة ،املتقطعة،
ال ـتــي كــانــت تــد ْفــع ه ــذه املـجـمــوعــة أو تلك
للمشاركة في وقفة ،أو بيان ،أو فعالية ،من
أجل قوانني أحوال شخصية أو دستور أو
َ
قانون أو طائف ..نوع من رفع العتب بأننا
قـمـنــا بـمــا عـلـيـنــا .وبــأن ـنــا ل ــن نــذهــب أبـعــد
مــن ذل ــك ،تجنبًا لــ«الـفـتـنــة» .وهــي الــرديــف
التهويلي للحرب األهلية.
كانت «لجنة أهالي املخطوفني واملفقودين»
ف ــي ت ـلــك الـ ـح ــرب ت ـم ـ ّـر أم ــام ـن ــا ،وال ننتبه
إليها إال عندما تقضي نحبها واحــدة من
عـضــواتــه ،بعد بقية عمر قضته بحثًا عن
ّ
ابـنـهــا املـخـطــوف فــي أث ـنــاء ال ـحــرب .ال يهز
«س ـك ـي ـن ـت ـنــا» الـ ـع ــدد املـ ـه ــول لـلـمـخـطــوفــن
واملفقودين الذين كانت تطالب هذه اللجنة
بــالـكـشــف عــن مـصـيــرهــم 17 :أل ـفــا 17 .الــف
مواطن ،ال نعرف عنهم شيئا ،وقــد انتهت
الحرب منذ ثالثني عامًا.
اغـ ـتـ ـي ــال ل ـق ـم ــان س ـل ـي ــم ك ـ ــان م ـث ــل ضــربــة
وع ـ ــي ع ـل ــى رؤوس ـ ـن ـ ــا .م ـ ـ ــاذا ف ـع ــل ال ــرج ــل
لــ«يـسـتـحــق» ال ـق ـتــل ،بـحـســب تـعـبـيــر قــائــد
َ
فضح حزب
الذباب اإلكتروني املمانع؟ ألنه
الله في قضية انفجار املرفأ ،وحسب؟ هل
ألن ه ــذا الـفـضــح ك ــان مــوث ـقــا؟ وه ــل كــانــت
بقية املنظومة ستسكت عــن قتله لــو كان
الــدافــع الــواحــد إليها ،هو «مـجـ ّـرد» إسكات
َّ
لــأصــوات الرصينة الـتــي تتهم حــزب الله
باملسؤولية عن إنفجار املرفأ؟
أخطر من ذلك عليهم .قبل
لقمان سليم كان ْ
انفجار املرفأ ،كان ينبش في ذاكرة الحرب
األه ـل ـيــة .ك ــان يـمـشــي مـنــذ س ـنــوات بعكس
الـتـيــار :إن ــه يــريــد التنقيب عــن ذاك ــرة هــذه
الحرب ،بالبحث عن تفاصيل الجرائم التي
ارتكبتها املليشيات في أثنائها ،وقد باتت
حاكمة .وهــذا البحث كــان سيفضي حتمًا
إلــى إثـبــات ت ـ ّ
ـورط «املـســؤولــن الرسميني»
بال ِعني
ـن
ـ
ب
و
مرتكبيها
ـن
ـ
ب
فــي جرائمها.
ِ
َ
موسها.
ّ
املؤسسة التي أنشأها لقمان سليم« ،أمــم
لألبحاث والـتــوثـيــق» ،كــانــت هــذه غايتها.
وت ـف ـ ّـرع عـنـهــا مــا سـ ّـمــاه «ديـ ــوان ال ــذاك ــرة».
َ
وراح يبحث عن «من قتل من؟» .كان يجمع
ُ
ِّ
ُ
ُ
ك ــل م ــا ك ـت ــب وصـ ـ ـ ــور وس ـ ِـج ــل م ــن وق ــائ ــع
الحرب األهلية .بيانات ،مـقــاالتّ ،
كتيبات،
م ـع ـط ـي ــات :اإلخـ ـ ـف ـ ــاء الـ ـقـ ـس ــري ،ال ـخ ـط ــف،
ال ـت ـع ــذي ــب ،الـ ـسـ ـج ــن ،املـ ـق ــاب ــر ال ـج ـمــاع ـيــة،
ـاويــن،
اإلعـ ــدامـ ــات ،الـتـهـجـيــر .يـجـمــع ال ـع ـنـ ُ
ي ـف ــرزه ــا ،يـحـفـظـهــا ،يـحـمـيـهــا م ــن الــغ ـبــار
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نسيان جرائم الحرب
األهلية هو الذي
يسمح لهؤالء
الممسكين بخوانيقنا
ْ
بأن يستم ّروا بقتلنا
حتى هذه اللحظة،
بحرية تامة

ْ
والـ ــرطـ ــوبـ ــة ،ي ـ َـم ــك ـ ِـن ــن ب ـع ـض ـه ــا ،ويـ ـص ـ ِّـور
ب ـع ـض ـهــا اآلخ ـ ــر .وصـ ــف أح ــده ــم نـتــاجـهـ ًـا
ب ــ«ال ـخ ــزان ــة امل ــواط ـن ـي ــة» ،ت ـك ــون مـفـتــوحــة
ِّ
أمــام اإلستعمال الـعــام .وهــي خــزانــة ُرتبت
بضمير الـتــأنــي وال ــدق ــة ،ال ي ـق ـ َـارن إال بما
َ
كتبه هو ،لقمان سليم ،أو ما نشره في داره،
«الجديد» ،الزاخرة باألعمال الالمعة.
كان يقول« :ال يحق ألحد أن يصادر املاضي،
فهو الذي يصنع الحاضر .وألننا مواطنون،
حق التدخل في الحاضر ،فلنا أيضًا
ولنا ْ
حق التنقيب في املاضي ومحاولة فهم ما
جــرى .وفــي النهاية ،لن تكون هناك روايــة
واح ــدة ،وأي محاولة لفرض روايــة واحــدة
ه ــي مـ ـش ــروع ت ــوت ــال ـي ـت ــاري» .وفـ ــي ال ـع ــام
 ،2008أط ـلــق لـقـمــان سـلـيــم مــوقــع «دي ــوان
الــذاكــرة اللبنانية» ،حيث ْ
يؤرشف لقضية
املـ ـخـ ـط ــوف ــن واملـ ـفـ ـق ــودي ــن خـ ـ ــال الـ ـح ــرب
األهلية .على موقعه اإللكتروني ،يلخص
مشروعه بالقولّ :
«ندعي أن «ديوان الذاكرة
اللبنانية» دليل إلى «السلم» و«الحرب» ال
إلى واحد منهما دون اآلخر».
لقمان سليم مثقف عضوي بامتياز .رغم
سخريته ّ
املرة من التعبيرات املاركسية ،هو
الشيوعي الـقــديــم ،كــان يــأخــذ مــن الجدلية
أداة فلسفية يصيغ بها تناقضات العالم.
َّ
ويتوسل الــواقــع الـحــي ،الـنــاس ،قصصها،
م ــأس ــات ـه ــا ،م ـس ــارات ـه ــا .ي ـت ـفــاعــل وج ــدان ــه
وع ـق ـلــه م ـع ـهــا ،وي ـخ ـلــص إل ــى الـنـتـيـجــة :ال
تنسوا يا جماعة اننا خارجون من الحرب.
وأن الذين خاضوها ،هم سادتنا اآلن .وأن
ّ
علينا أن تنذكر ذل ــك ،دائـ َمــا ،بــالــوثــائــق ،ال
ّ
بالتفجع .وهو الــذي خــاض معركة حياته
ضد اإلفــات من عقاب جرائم الحرب ،وقع
شهيدًا برصاص الفالتني منه.
ُس ِكت عن اغتياله ،كما ُج ِّمدت كل إجراءات
التحقيق بـشــأنــه ،ألن مـشــروعــه كــان ّ
يهدد
املنظومة بأسرها ،من الصميم .املنظومة
املحلية ،اللبنانية ،السورية والفلسطينية،
فلقمان مثقف مشرقي ،ال لبناني فقط.
ّ
ل ـق ـمــان س ـل ـيــم ت ـ ـ َ
ـرك ل ـنــا م ـي ــراث ــا ن ـع ـتــز بــه:
ّ
ميراث الذاكرة الحية .النسيان مثل الفراغ،
ْ
لكات
مـثــل الـعـبــوديــة .يـجـ ّـر ال ـنــاس إل ــى ته ٍ
ال تفهمها ،ال تملك الحجة ،وال الكلمة ،ال
تستطيع إزاء ه ـ ــا شـيـئــا .طــاملــا أن َّجــذرهــا
ُض ــائ ـ ٌـع ف ــي م ـتــاهــات ال ـت ــواري ــخ امل ـلــف ـقــة أو
امل ـه ـ َـم ـل ــة .وم ــن ص ـ ـ َ
ـادر ذاك ـ ــرة ال ـن ـ َـاس كمن
َ
حرمها من كل أشكال املقاومة ،واألنفة.
نـسـيــان جــرائــم ال ـحــرب األهـلـيــة هــو الــذي
يسمح لـهــؤالء ْ
املمسكني بخوانيقنا بأن
ي ـس ـت ـم ـ ّـروا بـقـتـلـنــا ح ـت ــى هـ ــذه ال ـل ـح ـظــة،
بحرية تامة ،ومــن دون أيــة محاسبة ،من
دون أي عقاب.
(كاتبة لبنانية)
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الجريمة المتواصلة
بحق أطفال الدواعش
ياسر أبو هاللة

يحتل طفل أميركي عناوين األخبار إن اختطفته عصابة أو فقده ذووه في أثناء
نزهة على الشاطئ .في املقابل ،مئات األطفال عديمي الجنسية تخلت عنهم دولهم
بال ذنــب اقترفوه مختطفون رهائن منذ أسبوع في سجن الحسكة في سورية،
ّ
معرضون للموت في أي لحظة ،إن هاجمت القوات األميركية وعمالؤها من جماعة
قــوات سورية الديمقراطية (قسد) سجن الحسكة املؤقت (غوانتنامو مؤقت منذ
عقدين) لتحرير السجن من قبضة مقاتلي تنظيم الدولة اإلسالمية (داع ــش) .ال
صور لألطفال ،وال األمهات ،وال يحتلون عناوين األخبار .القصة هي عودة «داعش»،
ّ
وكيفية مواجهة خطره الداهم .شكل هجوم «داعش» فرصة للتذكير بكارثة أسر
الدواعش ،بحسب «نيويورك تايمز» ،أول من أمس الثالثاء« ،ما يقدر بنحو 3500
محتجز في السجن املكتظ .وهناك ما يصل إلى  700قاصر ،حوالي  150منهم من
ّ
انضموا لدولة
مواطني دول أخرى وصلوا إلى سورية أطفاال صغارا مع ذويهم الذين
الخالفة» .وبحسب الصحيفة األميركية« ،سلط حصار السجن الضوء على محنة
آالف األطفال األجانب املحتجزين منذ ثالث سنوات في املعسكرات والسجون في
صبية ال تتجاوز أعمارهم
املنطقة
الذين هجرتهم بلدانهم» .وتكشف أن من النزالء ِ
ُ
 12سنة .نقل بعضهم إلى السجن ،بعد أن اعتبروا أكبر من أن يبقوا في معسكرات
عائالت يشتبه في أن أفرادهها من مقاتلي تنظيم الدولة
االعتقال التي احتجزت
ٍ
اإلسالمية .وتوضح «عندما يصبح األوالد في املعسكرات مراهقني ،يتم نقلهم عادة
إلى زنازين مكتظة ،الغذاء والرعاية الطبية وحتى ضوء الشمس فيها شحيحان».
و«تــزداد محنتهم صعوبة عندما يبلغون ً 18
عاما .على الرغم من عدم توجيه أي
تهم ٍة ألي من الشباب األجانب بارتكاب جريمة ،إال أنهم وضعوا مع عموم السجناء،
حيث ينام مقاتلو داعش كل ثالثة على سرير»ّ .
تقيد الجريمة ضد مجهول .دول
ُ
عربية وغربية تنكر مواطنيها ،مقاتلني مذنبني كانوا أم أسرا بريئة تعاقب بجريرة
اآلباء .والعالم ّ
يتفرج على الجريمة البشعة املرتكبة يوميا وبرعاية أميركية .وهو ما
ّ
يساهم في صناعة نسخة جدية من «داعش» ،سواء داخل املعتقالت أم من ذويهم
خــارج املعتقالت ،والذين يــرون كل هذا الظلم بال أفــق .تنقل «نيويورك تايمز» عن
مدير املعهد األميركي ملكافحة اإلرهاب أرديان شاكوفسكي قوله إن املسلحني الذين
تم اعتقالهم في هجمات منذ فقدت املجموعة آخر أراضيها قبل ثالث سنوات يبدو
أنهم أصغر سنًا ،ومــن عائالت ذات أعضاء أكبر سنًا مرتبطة بــداعــش« ،إذا كان
ّ
مجندي داعشّ ،
يغير حسابات التفاضل والتكامل
األمر كذلك ،فهذا جيل جديد من
والتهديدات بعدة طرق».
وكانت «هيومان رايتس ووتش» قد اتهمت ،في  ،2019السلطات العراقية وسلطات
إقليم كردستان بأنها تعتقل وتالحق غالبا األطـفــال الذين ليست لهم أي صالت
ّ
مزعومة بداعش ،وتعذبهم النتزاع االعترافات ،وتحكم عليهم بالسجن بعد محاكمات
سريعة وغـيــر عــادلــة .وق ـ ّـدرت املنظمة عــدد املحتجزين بنحو  1500طفل لشبهة
االنـتـمــاء إلــى التنظيم ،ودان ــت مـئــات األط ـفــال ،بينهم  185أجنبيا على األق ــل ،بتهم
متصلة باإلرهاب.
ّ
مستمرة ،وال أحد
سواء انتهت مأساة سجن الحسكة بالتفاوض أم بمجزرة ،الجريمة
يريد أن يعرف بوجود آالف األطفال األبرياء في السجن ،وال دولة تريد أن تستقبلهم،
سواء دولهم أم الدول الغربية التي تستقبل الجئني .املطلوب التخلص منهم بصمت.
ّ
مذكراته ،وتجد من ينتجها فيلما سينمائيا ،ساعتها ُ
سيصعق
ربما يكتب بعضهم
املشاهدون ويستغربون كيف ُسمح بتعذيب هــؤالء األطفال بال ذنــب؟ املؤكد أننا
نشاهد دراما على الهواءّ ،
تخيل أزيز الرصاص واالنفجارات وتحليق الطيران فوق
رؤوس األطفال وال يجدون من يلوذون بهّ .
مجرد أرقام بعد نهاية العملية «نجحت
قوات سورية الديموقراطية ،بدعم أميركي ،في تحرير سجن الحسكة من مقاتلي
داعــش ،وقتل في العملية  89مقاتال و 34قاصرا و 10نساء» ،من نجوا من املوت
ّ
يتمنون لو كانوا في عداد املوتى حتى ال يذهبوا إلى معسكر االعتقال.

اليهودية والصهيونية...
المراجعة الضرورية
محمد أحمد بنّيس

ّ
مؤكد أن القضية الفلسطينية تمر بأسوأ مراحلها ،ألسباب كثيرة ،منها ما يرتبط
ّ
ُ
اتفاقات
باالنقسام الفلسطيني ،ومنها ما يرتبط باملتغيرات اإلقليمية التي تشكل
ـورهــا الــراهـ َـن ،بما يحيل إليه مــن تـ ٍّ
التطبيع بــن دول عربية وإســرائـيــل طـ َ
ـرد غير
مسبوق في املشهد العربي .وحني تقوم الدنيا وال تقعد داخل األوساط الصهيونية
بسبب إعادة املمثلة األميركية إيما واتسون نشر تدوينة مرفق ٍة بصورة متظاهرين
ّ
يؤشر على ّ
تحول نوعي في تعاطي الرأي
مؤيدين للشعب الفلسطيني ،فإن ذلك
ّ
التحول قد ال يفرز تداعياته املنشودة ما
العام الغربي مع هذه القضية ،غير أن هذا
لم تسنده مراجعة فكرية وسياسية تقع على كاهل حركات وتنظيمات سياسية
فلسطينية وعــرب ـيــة ،وت ـحــدي ـدًا مــا يتعلق بالتمييز بــن الـيـهــوديــة ديـنــا سماويًا
والصهيونية حركة استعمارية تستهدف احتالل فلسطني واجتثاث شعبها وإقامة
وطن قومي لليهود ،ألن استمرار االلتباس بينهما ،في تمثالت الرأي العام العربي،
يضر فقط بالقضية الفلسطينية ،بل ّ
ّ
يقدم مــوارد مجانية للكيان الصهيوني
ال
لتعزيز سرديته وفتح دروب جديدة أمامها في مختلف الجغرافيات الثقافية ،بما
ٍّ
يجعل تهمة ‹›مـعــاداة السامية›› جاهزة إلشهارها في وجــه من يقول كلمة حق
تأييدًا للحق الفلسطيني.
مــن َث ـ َّـم ،بــاتــت الـحــاجــة ّ
ملحة إلغـنــاء الـســرديــة الفلسطينية بمراجعة املرجعيات
ٌ
تنظيمات إسالمية فلسطينية
واملواثيق واألوراق التأسيسية التي تستند إليها ّ
وعــربـيــة فــي رؤيـتـهــا لـلـصــراع وتـحـ ّـوالتــه ،بــل تتخطاها نحو انـفـتــاح ممنهج على
حركات وأوساط يهودية مناهضة إلسرائيل ،بما ال يسهم فقط في إرباك املشروع
الصهيوني ،بل يسحب البساط من تحت كل من يرفع شعار مكافحة ‹›اإلرهــاب
ٌ
اإلســامــي›› الــذي ّ
صحيح أن
تتذرع به القوى الغربية الكبرى الداعمة إلسرائيل.
ّ
حركة حماس كانت قد أكدت ،في وثيقة املبادئ والسياسات العامة ( ،)2017أنها
‹›ال تخوض صراعًا ضد اليهود لكونهم يهودًا ،وإنما ضد الصهاينة ( ،››)..إال
أن ذلك ال يبدو كافيًا ،ليس فقط بسبب عدم تمييز ميثاق تأسيسها ( )1988بني
اليهودية والصهيونية ،ولكن أيضًا ألنه يحرم القضية الفلسطينية من مناصرين
كثر ،يحول ُ
تردد «حماس» ،وغيرها من تشكيالت اإلسالم السياسي ،في الفصل
الـصــريــح بــن الـيـهــوديــة والـصـهـيــونـيــة مــن دون انـضـمــامـهــم للمعسكر املناهض
للسياسات اإلسرائيلية .وتصبح هـ ًـذه املراجعة أكثر إلحاحًا حني نعلم أن هناك
وحركات يهودية ترفض الصهيونية وال تعترف بإسرائيل،
يهودًا غير صهاينة
ٍ
وفي مقدمتها حركة ناطوري كارتا املعروفة بعدائها إسرائيل ،هذا من دون إغفال
املكاسب التي حققتها حركة مقاطعة إسرائيل .ولسنا في حاج ٍة للتذكير بالفشل
الذريع للنخب العربية ،خالل النصف األول من القرن املنصرم ،في إدارة ملف اليهود
العرب الذين وجدوا أنفسهم ،في لحظة تاريخية فارقة ،بني مطرقة ضغوط الحركة
الصهيونية وسندان رأي عـ ٍّ
ٍّ
عربي لم يجد في هذه النخب ما ُيسعفه للتعاطي
ـام
ٍ
بنضج أكثر مع ّ
تمدد هذه الحركة داخل األوساط اليهودية العربية.
ٍّ
تتحكم هذه الحركة في معظم وسائل اإلعــام األميركية من صحافة وتلفزيون
ّ
ودعاية وسينماً ونشر وغيرها .وقد مكنها ذلك من التأثير في الرأي العام الغربي
ّ
عـقــودًا ،مستغلة التخلف الـعــام الــذي تــرزح تحت وطــأتــه املجتمعات العربية ،لكن
إمعان دولة االحتالل في تقتيل الفلسطينيني وتشريدهم وتجويعهم جعل فنانني
ّ
ومثقفني وكتابًا غربيني يعيدون النظر في السردية اإلسرائيلية التي ترفع شعار
‹›معاداة السامية›› لتبرير ّ
توحش هذه الدولة ،وينبرون ملناصرة فلسطني وفضح
الترهات التي ّ
ّ
دالالت كثيرة في ظل
تتوسل بها هذه السردية .وهو أمر ينطوي على
ٍ
املأزق الذي تمر منه القضية الفلسطينية.
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حرّيات مستباحة في تونس
أنور الجمعاوي

تعـ ّـد ّ
الحريــة باعتبارهــا قــدرة اإلنســان علــى
اتخــاذ قــراره ،وتحديــد مصيــره ،والتعبيــر
عــن وجــوده ،وإثبــات ْ
بالطريقــة
كينونتــه
ّ
التــي يريــد ،مــن أهـ ّـم املكاســب التــي حققهــا
االجتمــاع التونســي بعــد ثــورة  ،2011فبعــد
عقــود مــن قيــام الدولــة األحاديــة ،الشــمولية،
القامعــة التــي احتكــرت الشــارع ،والفضــاء
العــام ،ومنابــر التفكيــر والتعبيــر ،ووســائل
اإلعــام ،علــى عهــد الحبيــب بورقيبــة وخلفــه
ّ
زيــن العابديــن بن علي ،عاش جل التونسـ ْـيني
َ
خــال العشــرية املنقضيــة مــا ُيعــرف بـ«عقــد
ّ
الحريــات» بامتيــاز ،فقــد انتقلــت البــاد مــن
ْ
ّ
حقبــة األحاديــة إلى زمن التعددية ،ومن حكم
الحــزب الواحــد والرجل الواحــد إلى التنافس
السّــلمي علــى الســلطة ،واختــار النــاس
ممثليهــم فــي قصــر الرئاســة ،وفــي البرملــان،
وفــي املجالــس البلديــة فّــي كنــف الشــفافية.
ّ
التجمــع
ـارس املواطنــون حقهــم فــي
ومـ ّ
والتنقــل ،والتظاهــر ،والتفكيــر والتعبيــر
بصــوت عــال ،وغــدا االحتجــاج ســلوكا
ّ
ّ
عمليا ملك
يوميــا ،وأصبــح الشــارع
مواطنيــا
ّ
وتعددت وســائل اإلعالم بشــكل غير
الشــعب.
ّ
تعبيريا،
مســبوق ،وغدا الفضاء العام مجاال
تشــاركيا ،ال يســتثني أحــدا ،بــل ســاهم فــي
ّ
تأثيثــه ،وصياغــة مشــهديته ُجــل التونســيني
علــى اختــاف ّ
توجهاتهم العقديــة ،والفكرية،
والجندرية ،والسياسية.
ّ
ّ
العامــة
لكــن الــدارس يالحــظ أن الحريــات
ّ
والخاصــة آلــت إلــى االنحســار بشــكل مريــع،
ّ
منــذ أعلــن الرئيــس قيــس ســعيد التدابيــر
االســتثنائية ( ،)2021/07/25ويخشــى
مراقبــون فــي الداخــل والخــارج مــن أن تعــود
البــاد إلــى ّ
مربــع االســتبداد ومصــادرة الرأي
ّ
ّ
الحريــات املســتباحة زمــن
اآلخــر .ومــن أهــم
حكــم االســتثناء ،نذكــر التضييــق علــى ّ
حريــة
ّ
التعبيــر ،وتقييــد ّ
حريــة التنقــل لبعضهــم،
والتعامــل القمعــي /العنيــف مــع الحــق فــي
التظاهــر .ولذلــك تداعيــات خطيــرة علــى
الداخــل التونســي ،وعلــى صــورة تونــس فــي
الخارج.
تحـ ّـررت بعــد ثــورة  2011األقــام والحناجــر،
وارتفــع الخــوف مــن القلــوب ،وانتشــرت
صحافــة املواطــن ،وصناعــة التدويــن،
وكتابــة التقاريــر االســتقصائية ،وأصبحــت

السياســة شــأنا ّ
عامــا ال شــأنا نخبويــا .كمــا
ازدهــرت أدبيــات نقــد الشــخصيات القياديــة
ّ
وتيســر ،إلــى درجــة
الحاكمــة واملعارضــة،
معتبــرة ،النفــاذ إلى املعلومة ،وغدت مســاءلة
ّ
التعددية
املسؤولني حدثا متواترا .وساهمت
التعبيريــة فــي تخفيــف الكبــت الجماعــي،
والتنفيــس عــن النــاس ،وأتاحــت الفرصــة
لتدشني حوار ّ
موسع بشأن مسائل إشكالية،
كان النظــر فيهــا محظــورا أو يــكاد ،مــن قبيــل
محامــل الدســتور ،والعالقــة بــن الحاكــم
ّ
وقضيــة
واملحكــوم ،والعدالــة االنتقاليــة،
الشــريعة وامليــراث ،ومســألة الجندريــة،
ّ
وحريــة الضميــر ،وغيــر ذلــك
والجنســانية،
ّ
ّ
مــن املشــاغل كثيــر .وأدى ذلــك نســبيا إلــى
دمقرطــة التفكيــر والتعبيــر ،وترســيخ ثقافــة
ّ
املســاءلة في الســياق التونسي .لكن املشهود،
ّ
ّ
فــي ظــل التدابيــر االســتثنائية ،أن هامــش
ّ
حريــة التعبيــر تراجــع بشــكل مفــزع ،فقــد تـ ّـم
اعتقال ّ
خلفية نقدهم سياســات
على
نني
مدو
ُ
رئيــس الجمهوريــة ،وأحيــل آخــرون علــى
القضــاء العســكري ،بدعــوى تهديــد الســلم
االجتماعـ ّـي والنظــام العــام .وتـ ّـم إيقــاف
إعالمــي ألنــه ألقــى قصيــدة ألحمــد مطــر فــي
برنامــج تلفــزي .فيمــا تـ ّـم إغــاق عـ ّـدة أقنيــة
تلفزيــة بســبب تقديمهــا نقــدا جريئــا للنظــام
القائــم (مكتــب الجزيــرة ،نســمة ،الزيتونــة.)...
كمــا أشــارت النقابــة الوطنيــة للصحافيــن
ّ
التونســيني مــرارا إلــى أن عــددا معتبــرا مــن
اإلعالميــن امليدانيــن غــدوا يعانــون بشــكل
ّ
مكثــف مــن الهرســلة واملضايقــات األمنيــة،
وبلــغ األمــر درجــة احتجازهــم فــي مراكــز
اإليقــاف ،ومصــادرة أدوات عملهــم ،وتعنيــف
أمنيــن لهــم ّ
ّ
ولفظيــا بســبب تغطيتهــم
ماديــا
تظاهــرات احتجاجيــة معارضــة للمنظومــة
الحاكمــة بعــد  25يوليو /تمــوز .2021يضاف
إلى ذلك تراجع منســوب البرامج السياســية/
الجداليــة فــي القنــوات اإلعالميــة العموميــة
ّ
ّ
والخاصــة ،وظهــور خــط تحريــري فــي
ّ
ـال
وســائل اإلعــام ّالعموميــة خصوصــا ميـ ٍ
توجهــات الرئيــس السياســية،
إلــى تمجيــد
وترويــج خطــاب أنصــاره مقابــل تهميــش
الصــوت املخالــف لهــم أو إقصائــه مــن املشــهد
َّ
وجلــى ذلــك مثــا تغييــب قيــادات
اإلعالمــي.
األحــزاب املعارضــة في برامــج القناة التلفزية
الوطنيــة األولــى منــذ اإلعــان عــن التدابيــر
االســتثنائية .وتخبــر هــذه املعطيــات بوجود

مســاع نظاميــة /رســمية تــروم إحيــاء خطاب
املديــح فــي الفضــاء اإلعالمــي ،وتعمــل علــى
تدجــن الســلطة الرابعــة ،وإعادتهــا إلــى بيــت
ْ
طاعة الحاكم بأمره
ّ
على كي ّف ماّ .
علــى صعيـ ٍـد آخــر ،تعـ ّـد حريــة التنقــل حقــا
ّ
طبيعيــاّ ،
أقرتــة املواثيــق الحقوقيــة الدوليــة.
ّ
لكن املالحظ في زمن حكم االستثناء بتونس
ّ
والحقوقيــن ،ورجــال
أن بعــض السياســيني ّ
األعمــال ،جــرى تقييــد تنقلهــم ،ومنعهــم مــن
ّ
العمــل ،والســفر ،وذلــك بتعلــة وجود شــبهات
ْ
ـاد تحوم حولهم ،فوجدوا أنفســهم أسرى
فسـ ٍ
اإلقامــة الجبريــة مــن دون إذن قضائــي أو
موجــب قانونــي .وفــي ذلــك ّحرمــان ملواطنـ ّـن
مدنيــن مــن ممارســة حقهــم فــي ّ التنقــل
داخــل البــاد وخارجهــا ،وهــو مــا أثــر ســلبا
علــى حياتهــم املهنيــة ،وأوضاعهــم الصحيــة
والنفســية ،وعالقاتهــم االجتماعيــة .وبلــغ
األمــر أخيــرا درجــة اختطــاف رئيــس كتلــة
حركــة النهضــة فــي البرملــان التونســي ،نــور
الديــن البحيــري ،وهــو فــي طريقــة مــن منزلــه
إلى ّ
مقر عمله ،وتعنيفه أمنيني له ،ومصادرة
ً
هاتفــه ،وأخــذه عنــوة إلــى جهــة غيــر معلومــة
ّ
بحســب مــا ّ
صرحــت بــه زوجتــه .وظــل الرجــل
ُ
ّأيامــا فــي مــكان مجهــول ،وهــو مــا يعتبــر
فــي القانــون الدولــي إخفــاء قســريا .وبقــي
البحيري على تلك الحالة ،محروما من زيارة
أهلــه وطبيبــه ومحاميــه لــه إلــى حني الكشــف
عــن وجــوده فــي مستشــفى خــارج العاصمــة
لخوضــه معركــة أمعــاء خاويــة (إضــراب
ّ
التعسفي من
جوع) احتجاجا على احتجازه
الســلطات األمنيــة .وبـ ّـررت وزارة الداخليــة ما
ّ
حصــل بــأن الرجــل واقــع تحــت طائلــة اإلقامــة
الجبريــة مــن دون أن تقـ ّـدم إذنــا قضائيــا فــي
ّ
هــذا الخصــوص .وخلــف ذلك اســتياء واســعا
لــدى الــرأي العــام فــي الداخل والخــارج ،وأثار
ّ
حفيظــة منظمــات حقوقيــة وطنيــة ودوليــة.
وأصدرت املفوضية األممية الســامية لحقوق
اإلنســان بيانــا فــي هذا الشــأنّ ،
عبــرت فيه عن
ّ
تخوفها من تدهور وضع حقوق اإلنسان في
ّ
تونــس ،مشــيرة إلــى أن «ظاهرتــي االختطــاف
واالحتجــاز التعســفي تثيــران تســاؤالت
ّ
ّ
ّ
للحريــات
جديــة ،وأن هــذا االنتهــاك املفــرط
لــم تشــهده البــاد منــذ عهــد بــن علــي».
وطالبــت املفوضيــة الســلطات التونســية
باإلفــراج الفــوري عــن البحيــري ورجــل أمــن
آخــر محســوب على حركــة النهضة أو توجيه

لم تكن الح ّريات
والعامة
الفردية
ّ
التي كسبها
التونسيون بعد الثورة
هديّة من رئيس ،وال
هبة من أحد

االتهــام إليهمــا بشــكل مباشــر بنــاء علــى
ّ
وتوسلت السلطة التنفيذية
تدابير قضائية.
فــي اعتمادهــا اإلقامــة الجبريــة باألمــر عــدد
ّ
 50لســنة  1978املنظــم لحالــة الطــوارئ ،وهــو
أمر رئاســيْ ،
ّ
ٌ
زجري ،تعســفي أصدره الحبيب
ّ
بورقيبة إبان انتفاضة الخميس األسود (26
ينايــر /كانــون الثانــي  )1978بغايــة تقييــد
حركة النقابيني ،والسياســيني املعارضني له.
ّوأحــرى بالرئيــس الحالــي الــذي أعلــن مــرارا
أنــه ُيريــد اإلصــاح أن يدفــع نحــو إلغــاء ذلــك
ّ
األمــر الالدســتوري ،املتخلــف ،بــدل توظيفــه
للتضييق على خصومه السياسيني.
ّأمــا التظاهــر ،ففعــل وجــودي ،وحركــة
تعبيريــة ،ســلميةّ ،
يعبــر مــن خاللهــا املواطــن
عــن مشــاركته فــي الفضاء العــام ،وعن مواقفه
ومطالبــه .وورد فــي الفصــل  37مــن الدســتور
ّ
التونســي أن «حريــة االجتمــاع والتظاهــر
ّ
الســلميني مضمونــة» .لكــن واقــع الحــال بعــد
التدابيــر االســتثنائية ُيثبــت خــاف ذلك ،فقد
دأبت الســلطات األمنية ،في الشــهور الخمسة
املنقضيــة ،علــى ممارســة تضييقــات علــى
املظاهــرات االحتجاجيــة ،املعارضــة للنظــام
الحاكــم ،فكثيــرا ما عمدت إلى تعطيل وصول
املواطنــن إلــى ســاحات التظاهــر عبــر غلــق
ّ
املؤديــة إليهــا ،وتكثيــف الحواجــز
املنافــذ
ُ ّ
الحديديــة ،وتفتيــش املـ ّـارة العــزل ،ومنــع
آخريــن مــن دخــول العاصمــة .وتطـ ّـور األمــر
أحيانــا إلــى درجــة اســتخدام القـ ّـوة املفرطــة

ّ
محتجــن .وتبـ ّـدى ذلــك بشــكل واضــح
ضـ ّـد
يــوم نــزل طيــف مــن التونســيني لالحتفــال
بذكــرى الثــورة ( 14ينايــر /ينايــر الحالــي)،
ّ
فقــد واجهــت القـ ّـوات املســلحة املتظاهريــن
السلميني بالغاز املسيل للدموع ،والرصاص
الصوتــي ،وخراطيــم امليــاه ّ
امللوثــة .فيمــا تـ ّـم
سـ ْـحل بعضهــم ،وضــرب آخريــن واعتقالهــم.
ولم يسلم من ذلك مراسلون صحافيون .وفي
هــذا الســياق ،صـ ّـرح ماتيو غاليتييه ،مراســل
«ليبراســيون» و«جــون أفريــك» فــي تونــس
ّ
بأنــه تـ ّـم تعنيفــه مــن عناصــر مــن الشــرطة في
أثنــاء تصويــره عمليــة اعتقــال ّ قاســية فــي
شــارع محمد الخامس ،قائال «رشــني أحدهم
بالغــاز املســيل للدمــوع مــن مســافة قريبــة.
طــوال الوقــت ،كنــت أصــرخ إننــي صحافــي.
ّ
وقدمــت االعت ّمــاد الــذي منحتــه لــي الســلطات
التونســية .لكنهــم ركلوني ،وصــادروا هاتفي
ّ
املحمــول وبطاقتــي الصحافيــة» .وســلمه
الطبيــب وصفــة تنـ ّـص علــى راحــة بـ ـ  15يومــا
ّ
ـدوش .ويبدو
ّجــراء مــا أصابــه من كدمات وخـ ّ
أن املــراد مــن ذلــك كلــه ضــرب حــق التظاهــر،
ّ
املحتجــن علــى النظــام الحاكــم،
وترهيــب
ّ
ّ
وثنيهــم عــن الخــروج ضده ثانيــة .وقد عبرت
 21منظمــة وطنيــة عــن «ســخطها مــن نهــج
املتظاهرين
القمــع البوليســي الذي اســتهدف
ّ
ّ
بما شــكل وصمة عار في ذكرى الثورة وأشــر
إلى سعي السلطة للتحكم في تونس بآليات
ّ
غيــر ديمقراطيــة وغيــر مدنيــة لــن تــؤدي إال
إلــى تغذيــة الغضــب تجــاه املؤسســة األمنيــة،
وتعميق األزمة بني املواطنني والدولة».
ّ
ّ
والعامــة
الحريــات الفرديــة
ختامــا ،لــم تكــن
ّ
التــي كســبها التونســيون بعــد الثــورة هديــة
مــن رئيــس ،وال هبــة مــن أحد .بــل كانت وليدة
ـال طويـ ٍـل
تضحيــات الشــهداء ،ونتــاج نضـ ٍ
بذلــه ســجناء الــرأي ،ونقابيــون ،وحقوقيــون،
وسياسون معارضون وقفوا في وجه الدولة
القامعــة ،وبذلوا وقتهــم وجهدهم وأعمارهم،
بــل حياتهــم ،مــن أجــل أن يحيــا التونســيون
ّ
ّ
بمكونـ ّـات
الحريــة .لذلــك أحــرى
فــي كنــف
املجتمــع املدنــي أن تتجاوز خالفاتها وتكثف
جهودهــا النضاليــة والتنويريــة ّمــن أجــل
تحقيق دولة املواطنني ،وأن تقف صفا واحدا
ْ
ضـ ّـد محــاوالت قضم ّ
وضرب املنجز
الحريات
ّ
ّ
الحريــة قــوام الكينونــة
الديمقراطــي .ذلــك أن
ّ
الحية ،وأساس املواطنة الفاعلة ال محالة.
(كاتب تونسي)

انقالب مركب يودي بحياة  39شخصًا بفلوريدا

المغرب :مصرع ثالثة أطفال مهاجرين في حريق

ُ
بــدأ خفــر الســواحل األميركــي البحــث عــن  39شــخصًا فقــد أثرهــم عندمــا انقلــب قــارب قبالــة ســواحل
فلوريدا في عملية يشتبه بأنها «تهريب للبشر» .وقال في بيان على «تويتر» إن القارب الذي انطلق
من جزر بيميني في أرخبيل الباهاماس ،انقلب على بعد  70كيلومترًا شرقي محمية «فورت بيرس
انلت» نتيجة الطقس السيئ .وأوضح أنه يشتبه بأنها كانت «عملية لتهريب البشر» .أضاف أن خفر
ّ
الســواحل فــي ميامــي تلقــى إنــذارًا أول مــن أمــس من بحار أنقذ راكبًا .يشــار إلــى أن القارب كان يقل 39
(فرانس برس)
شخصًا من دون أن توفر لهم سترات نجاة .

لقي ثالثة أطفال حتفهم في املغرب في حريق أدى إلى اختناقهم وتفحم جثثهم في مأوى مؤقت في
غوروغو شــمال غرب البالد ،بحســب رئيس الفرع املحلي للجمعية املغربية لحقوق اإلنســان محمد
أمني أبيدار .ويقول« :أشعلت األم النيجيرية ،وهي مهاجرة ،النار داخل الخيمة لتدفئة صغارها ،إال
أن األطفــال لقــوا حتفهــم اختناقــا ثــم احتراقــا بالنيــران التــي اندلعــت صبــاح اإلثنني املاضــي» .ونقلت
األم إلــى مستشــفى فــي الناظــور ،البلــدة الحدودية املجاورة لجيب مليلية اإلســباني ،علمًا أن حالتها
(فرانس برس)
حرجة .وتعذر الحصول على مزيد من التفاصيل من السلطات.

أستراليا :سجال حول اليوم الوطني
أحيــا األســتراليون ذكــرى االســتعمار
البريطانــي لبالدهــم وســط احتجاجــات فــي يــوم
يعــرف رســميًا باســم العيــد الوطنــي ألســتراليا،
والــذي يعتبــره ناشــطون مــن الســكان األصليــن
يــوم غــزو .ســنويًا ،يحتــدم الجــدال فــي أســتراليا
حــول كيفيــة إحيــاء ذكــرى وصــول  11ســفينة
بريطانيــة كانــت تقــل مجموعــة مــن الســجناء
البريطانيــن إلــى مينــاء جاكســون فــي

مدينــة ســيدني الحاليــة فــي  26ينايــر /كانــون
الثاني .1788
وفــي مدينــة ملبــورن ،تعــرض تمثــال الضابــط
البريطانــي جيمــس كــوك ،الــذي رســم خريطــة
ســاحل ســيدني عــام  ،1770للتشــويه ،وعلقــت
منشــورات تطالب بإلغاء العيد الوطني ألســتراليا.
وأشــارت الحكومــة إلــى أن هــذا اليــوم تزامــن مــع
حصــول أكثــر مــن  16ألــف مهاجــر مــن  150دولة

على الجنسية األسترالية ،وأكثر من  400احتفال
في جميع أنحاء أستراليا.
ولعــب رئيــس الــوزراء ســكوت موريســون دورًا
أساسيًا في تغيير أغنية النشيد الوطني «تقدمي
يــا أســتراليا الجميلــة» العــام املاضــي ،اســتجابة
لشــكاوى الســكان األصليــن األســتراليني ،الذيــن
يمثلــون  3فــي املائــة مــن إجمالــي عــدد الســكان،
بســبب اســتبعادهم منــه .وتبدلــت الفقــرة الثانيــة

مــن النشــيد الوطنــي مــن «نحــن شــباب وأحــرار»
إلــى «نحــن متحــدون وأحــرار» فــي اعتــراف بــأن
األرض كانــت مأهولــة بالســكان لعشــرات اآلالف
من السنني قبل وصول األوروبيني.
وعلــى مــدى عقــود ،يحتــدم النقــاش حــول تغييــر
تاريــخ اليــوم الوطنــي ألســتراليا ،الــذي يقيــم فيــه
العديد من السكان األصليني طقوس حداد.
(أسوشييتد برس)

الخطاب الحقوقي للسيسي
أحمد مفرح

تقوم فلسفة حكم الرئيس املصري ،عبد الفتاح
السيســي ،على أن الشــعب هو الذي اســتدعاه،
على غير رغبته ،لكي يقوده ويحكمه ،لذا فهو
َ
غيــر مطالــب بتبريــر أفعاله وشــرح سياســاته
وتفســير أفــكاره ،وعلــى الشــعب أن يقبــل ،فــي
كل األحــوال ،قراراتــه ،راغبــا أو مجب ـرًا .وتنبــع
تلــك الفلســفة النرجســية املتعاليــة املرضيــة،
عرض السيسي َ
من الخطر الكبير الذي ّ
نفسه
لــه ّإبــان انقــاب  3يوليــو ،فلــو فشــل االنقــاب،
لســقطت ُ
رأســه معــه ،لــذا ســيظل يحصــد
ثمــار نجــاح انقالبــه حتــى ينتهــي وجــوده،
هكــذا يعتقــد .فــى أشــهر الخدمــة العســكرية
التــي مررنــا بهــا ،تختفــي كلمــة الحقــوق أو
اإلنسانية أو املألوف من القاموس ،فكل شيء
ّ
يحركــه هــوى ورغبــة الرتبــة أو الدرجة األقدم،
ّ
ال قانــون وال قيــم وال ثوابــت ،هــذا مــا يترســخ
فــى عزلــة الكهــف بــن قوانــن الغــاب املمتـ ّـدة،
ّ
والتــي تنتهــي بتكلســات ال تبــرأ ،فــي العقــول
والســلوك .لذلــك لــم يكــن العســكر فــى بدايــات
ّ
مضطريــن لتبريــر قمعهــم لحقــوق
االنقــاب
اإلنســان ،وال ارتكابهــم عشــرات املجــازر ،وال
القتــل بــدم بــارد ،بــل تجــاوز ذلــك املعســكر
الــذي شــيطنوه وبنــوا علــى ســيل دمائــه
اســتراتيجيتهم ،لينــال البطــش معســكرهم
الداعم ،ثم قادتهم وزمالءهم.
في البداية ،كان خطاب حقوق اإلنسان الوارد
مــع ثــورة  25ينايــر ،غريبًا على من ّ
تربوا على
جــدران ســلطة القمــع وكانــوا أدواتــه ،كمــا كان
غريبــا ،أيضــا ،علــى مــن قامــوا بالثــورة ،لــذا
ّفرطوا به سريعًا ..وضع النظام معادلة القمع
بمــوازاة ظاهــرة اإلرهــاب ،وكأنهــا الزم وحيــد
الستئصاله .كان الخطاب الخارجي املتصلب
يقــوم ،فــي املجمــل ،علــى رفــض ّ
أي ضغــوط
خارجيــة فــي ملــف حقــوق اإلنســان ،والتذكيــر
بادعــاءات مــا ّ
بقــوة ّ
تقدمه مصــر ،وحدها ،من
ـات فــى مجــال مكافحــة اإلرهــاب نيابة
تضحيـ ٍ
عــن العالــم بأســره ! ودورهــا الفاعــل والــذي
يتوجــب حمــده ،فــي منــع الهجرة مــن الجنوب
إلــى الشــمال .مــع التشـ ّـدد فــى فــرض مرجعيــة
ـوذج معــن للقيــاس.
أو املقارنــة أو تصديــر نمـ ٍ
إضافــة إلــى التعامــل الفــردي مع الــدول املركز،
مــن خــال بعــض املزايــا وصفقــات األســلحة
ومنـ ًـح املناطــق االقتصاديــة ،والتــي كانــت
كافيــة للفــت االنتباه عما ّ
يؤســس في القاهرة
مــن قهــر وعنــف وكراهيــة .أمــا خطــاب الداخــل

فلم يتجاوز الحديث عن إنقاذ الرئيس الدولة
من تداعيات ثورة يناير التي كادت أن تغرقها
فــى عالــم الفوضــى والخــراب ،ومشــروعاته
العمالقــة ،وجلبــه االســتقرار مقارنــة بــدول
الجــوار .ربمــا فرضــت الضغــوط علــى النظــام،
يبرر أفعاله ،أو يفصل بني ّ
أخيرا ،أن ّ
املقدمات
التي ّادعاها والنتائج التي وصل إليها .لذلك
كان رد فعــل الرئيــس علــى انتقــادات وجهــت
إلــى بــاده فــي منتــدى شــباب العالــم في شــرم
الشــيخ قبــل أيــام ،انفعاليــا .وعلــى الرغــم مــن
أن التســاؤل جــاء فــى ســياق محــاكاة وتمثيل،
لكنــه لــم يقبــل بــه ،فمنــذ ثمانــي ســنوات ،لــم
يجرؤ صحافي مصري أن يطرح ســؤاال كهذا
في حضرته.
كان دور هــذه املشـ ِـاركة التــي أثــارت الجــدل
فــى املحــاكاة أن تطــرح هــذا الســؤال بهــذه
الكيفيــة ،لكــن اإلحســاس بحجــم الجريمــة
ربمــا أخــرج الرئيس عن شــعوره ،ووضعه في
قفــص االتهــام املجــازي الــذي يبــدو أنــه يمثــل
لــه كابوســا ،فقــد يقــف فــى قرينــه الحقيقــي
ُ
يومــا ،ليســأل عــن جرائــم يشــيب لهــا البشــر!
ّ
«نشــعر بالقلق من حاالت االعتقال التعســفي
واالختفــاء القســري وقمــع املجتمــع املدنــي
وانتهــاكات للســجناء  ،»..كلمــات محــدودة
تطلبــت ثلــث الســاعة لدحضهــا مــن ممثــل
ـت غيــر مقنــع ،مــا اســتلزم تدخــل
مصــر بتهافـ ٍ
الرئيــس ،ليفاقــم األزمــة .اعتبرهــا السيســي
ّادعــاءات ،وتحـ ّـدث عــن إطــاق اســتراتيجية
حقــوق اإلنســان ،علــى الرغــم مــن انفصالهــا
عــن الواقــع .وكـ ّـرر القــول إن حقــوق اإلنســان ال
تقتصر على الحقوق املدنية والسياسية فقط
مــع أهميتهــا ،وأن توفيــر فــرص العمــل وحــق
الســكن والرعاية الصحية والتعليم املناســب،
حقــوق أصيلــة مــن حقــوق اإلنســان ،وأنهــا
تحديات للدولة املصرية .وقال إن مصر
تمثل ٌ
حريصــة علــى حقــوق اإلنســان مــن منظـ ّـور
ّ
فكري! مؤك ًدا أن التنوع واالختالف هما ســنة
كونيــة بــن الــدول ال يســتطيع أحــد تغييرهــا،
مشـ ّـددًا علــى خصوصيــة الرؤيــة املصريــة
للحقــوق والحريــات ،فيمــا َيعتبــر االختــاف
فــى وجهــات النظــر ،داخليــا ،أو التبايــن مــع
رأيه ورأي الســلطات جريمة عقوبتها السجن
سنوات.
بالجمــل نفســها ،تحـ ّـدث رئيــس وزراء مصــر
مصطفــى مدبولــي مــع «برنامــج بــا قيــود»
علــى «بــي بــي ســي» فــي أثنــاء املؤتمــر،
والــذي بــث يــوم األحــد  16ينايــر « :2022ال
نائب رئيس التحرير حسام كنفاني

¶

بــد مــن أن نعــي أن ظــروف الــدول مختلفــة،
وبالتالــي عندمــا ننظــر إلــى قضيــة حقـ ًـوق
اإلنســان ال بــد أن نضــع فــي اعتبارنــا أيضــا
الحقــوق االجتماعيــة واالقتصاديــة والبيئيــة
مشيرا إلى املعايير التي ّ
ً
تطبق
والسياسية»،
ّ
متقدمــة ال يمكــن تطبيقهــا فــي دول
فــي دول
املنطقــة لظــروف معينــة! وقبــل هــذا الحديــث
بســاعات ،كان عضــو املجلــس القومي لحقوق
اإلنسان ،أنور السادات ،يناقض هذا الخطاب
املوحــد ،و يعلــن أن الســلطات القضائيــة
والنيابــة العامــة تبحثــان حــاالت املحبوســن
احتياطيــا ،تمهيــدا لإلفــراج عــن عــدد منهــم
خالل أيام قليلة!
لــم يكــن الرئيــس وال نظامــه ،بمــن فيهــم وزيــر
خارجيتــه ،يكترثــون قبــل ،بالحديــث عــن
حقوق اإلنسان ،ولكن ّ
ردات الفعل ّ
عبرت ،هذه
املـ ّـرة ،عــن قلــق عــارم .وكان الرئيــس ســئل ،فــي
ديســمبر /كانــون األول  2020فــى اإلليزيــه،
عــن مســألة «اعتقــال مدونــن وصحافيــن
وناشطني مصريني» كان ّ
رده «ال تنسوا أننا
في منطقة مضطربة» .وهذه ّ
املرة أعاد التكرار
أن بالده فقط نجت من بني كل الدول املجاورة
مــن الخــراب ،وطلــب  50مليــار دوالر ســنويًا
لكــي يســمح لشــعبه بحــق التظاهــر والتعبيــر
عــن رأيــه ،وكأن املجتمــع الدولــي مطالبــا بــأن
يدفــع لــه علــى الــدوام .وفــي  16ســبتمبر/
أيلــول  ،2021نشــرت منظمــة العفــو الدوليــة
( ،)Amnestyوهيومــن رايتــس ووتش واملعهد
الدنماركــي ملناهضــة التعذيــب (،)DIGNITY
بالتعــاون مــع كوميتــي فــور جســتس (،)CFJ
واملفوضيــة املصريــة للحقــوق والحريــات
ّ
تضمنت أن ممارسات
( ،)ECRFثالثة تقارير،
جهــاز األمــن الوطنــي ّأدت إلــى إقامــة «نظــام
إرهابــي» يســعى إلى إســكات جميــع العاملني
فــي مجــال الدفــاع عــن حقــوق اإلنســان .وإلغاء
الســلطات املصرية حقوق اإلنســان والحريات
األساســية فــي منــاخ يــكاد يرقــى إلى مســتوى
اإلفالت التام من العقاب.
وســط هــذا املنــاخ املتـ ّ
ـردي ،يرمــي الرئيــس
أزماتــه فــي ملعــب الغــرب ،قــال« :أنــا مســؤول
عــن إحيــاء  100مليــون نفس والحفاظ عليهم،
وهذا أمر ليس باليسير» .وكلمة اإلحياء هذه
ربما تدخل القاموس السياسي للمرة األولى،
فقــد تجــاوز وزيــر الدفــاع املصــري الســابق
حــدود صالحياتــه بوصفــه بشــرا ،واعتقــد أن
اإلحيــاء والــرزق مــن مهــام عملــه ،علــى الرغــم
مــن إصــراره علــى إلغــاء الدعــم التمويني – (ال
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من الهلع

يتجــاوز  50جنيهــا ألربعــة أفــراد حـ ّـدا أقصى)
ً
كامــا ،ورغبتــه العارمــة فــى رفع ســعر الخبز،
ّ
ووضعــه املاليــن تحــت حــد الفقــر ســنويًا
بسياســاته الرأســمالية املتوحشــة ،وشــهيته
لالقتــراض .وأضــاف« :هــل أنتــم مسـ ّ
ـتعدون
كأصدقــاء أوروبيــن ودول مهتمــة بحقــوق
اإلنســان أن توفــروا لنــا ذلــك؟ مسـ ّ
ـتعدون
لتوفيــر توأمــة لجامعــات مصريــة مــع
ّ
املتقدمــة لتقديــم نــوع مــن التعليــم
جامعتكــم
الجيــد الــذي يناســب متطلبــات العصر»« .هل
أنتــم مسـ ّ
ـتعدون لنقــل جــزء مــن الصناعــة إلــى
بلدنــا حتــى نوفــر فــرص عمــل ألكثــر من % 65
مــن شــعبنا مــن الشــباب؟ هــل أنتم مسـ ّ
ـتعدون
تعملــوا ده؟ وال إحنــا بنطالــب فقــط القيــادة
السياســية املوجــودة فــي الــدول توفر املعايير
ّ
تتصورهــا؟ أنــا أتصـ ّـور أننــا محتاجــن
التــي
شكل أعمق للنقاش والحوار ما بيننا»! ظ
لــم توفــر سياســات القمــع للشــعب طعامــه
بأريحيــة ،واعتــرف الرئيــس ،هــذه املـ ّـرة ،بــأن
الشعب فقير ال يخرج من منزله إال للعمل بجد
ليوفــر قــوت يومــه .علــى الرغــم من ذلــك ،وصل
عــدد الســجناء واملعتقلني علــى خلفية قضايا
سياســية إلــى  65ألــف ســجني ومعتقــل ،توفى
منهم حتى أكتوبر /تشرين األول  2020حوالي
 1058شــخص ،بحســب منظمة «كوميتي فور
جســتس ( .)Committee For Justiceبخــاف
األزمــات املاليــة واالقتصاديــة ،يشــير التغيــر
فــي خطــاب الرئيــس إلــى الخــارج ،أخيــرا ،إلــى
نوع من الهلع ،يبدو من صوته وكلماته التي
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يحــاول أن يخرجهــا بعفويــة ،فتخــرج جب ـرًا
ّ
مــا يؤكــد أن انتهــاكات حقــوق اإلنســان هــي
امللــف الوحيــد ربمــا الــذي يحاصــره ويضغط
علــى رقبتــه ويحجــز أنفاســه .وقــد جعــل
هــذا التغييــر النظــام يطلــق «اإلســتراتيجية
الوطنيــة لحقــوق اإلنســان  »2026-2021جبرًا،
علــى الرغــم مــن عــدم تفعيلهــا ،وســاهم فــى
اإلفــراج عــن عشــرات املعتقلــن ،بعضهــم بأمــر
مباشــر وقــرارات فوقيــة ،مثــل رامــي شــعث
وباتريــك جــورج وعــا القرضــاوي ،وبعضهــم
جــاء تخفيفــا للضغــوط .كمــا ّأدى إلــى تغييــر
املجلــس القومــي لحقــوق اإلنســان ( عدا ثالثة
أعضاء) ،ووضع أنور السادات وفريق الحوار
الدولــي داخلــه ،علــى الرغــم مــن تصريحاتــه
بشــأن االعتقــاالت واإلخفــاء القســري ،والتــي
ُ
قــد تؤخــذ علــى النظــام ال لصالحــه .وكذلــك
إلغــاء حالــة الطــوارئ ،على الرغــم من التالعب
القانونــي والتشــريعي الــذي أعقبهــا .وهــذا
يلقــي بتبعــات إضافيــة علــى العاملني فى هذا
امللــف ،فمزيــد مــن الضغــط ســيمنح مزيــدا من
الحقــوق والحلحلــة ،مــع اإليمــان بــأن الجهود
تؤتــي ثمارهــا ،ولــو بالتركيــز بالضغــط علــى
الســلطات املصريــة لالنضمــام إلــى االتفاقيــة
الدوليــة لحمايــة األشــخاص مــن االختفــاء
القســري ،ووضــع إطــار تشــريعي يجـ ّـرم تلــك
املمارســة ،وكذلــك الضغــط لتحســن أوضــاع
االحتجــاز لحمايــة الســجناء مــن الحرمان من
الرعاية الصحية وسوء املعاملة ،واإلفراج عن
كبار السن وذوي األمراض املزمنة.
إنمــا النقــاش هنــا بشــأن قضايــا تحســن
األوضــاع وليــس تيبيــض الســجون ،مــا ّ
يعبــر
عــن طبيعــة األزمــة وتوحــش النظــام .لكــن
«بــي بــي ســي» بثــت ،أخيــرا ،مكاملــات للرئيس
التونســي املخلــوع ،زيــن العابديــن بــن علــي،
وهــو يتحـ ّـدث مع أركان نظامه في أثناء فراره
إلــى العربيــة الســعودية ،بضغــط جماهيــر
ثورة الياســمني التي افتتحت الربيع العربي،
وبــدا وهــو يتســاءل فى هلع :هــل أعود ّ
مجددًا
وهــم ينصحونــه بالتريــث ،حفاظــا على أمنه..
«ال ،ال ،ال ،الوضــع يتغيــر بســرعة والجيــش ال
يكفــي» .. .تؤكــد التســريبات حقيقــة املسـ ّ
ـتبد
الــذي هيمــن علــى نظــام قمعــي مخيــف قرابــة
 23ســنة ،وقــد تحــول إلــى إنســان مرتبك تحت
رحمــة تعليمــات وزرائــه فــي لحظاتــه األخيرة
فــي الســلطة ،فبداخــل كل دكتاتــور صــارم فــأر
مذعور.
(مدير تنفيذي كوميتي فور چستس)
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ليبيا :حقوق سجناء قرنادة ُتنتهك

طرابلس ـ أسامة علي

فــي وقــت تبحــث ليبيــا عــن وســائل لتعزيــز
االســتقرار ،مــا زالــت الحريــات وحقــوق
املواطن في شرق البالد تحت سيطرة حكم
العســكر ،مــع اســتمرار اعتقــال مئــات املواطنــن فــي
السجون من دون محاكمة.
وأحــد أبــرز تلــك الســجون ســيئة الصيــت هــو ســجن
قرنادة العسكري التابع لقيادة قوات اللواء املتقاعد
خليفــة حفتــر ،الــذي تحــول إلــى رمــز للترهيــب فــي
كامــل مناطــق شــرق البــاد .وبســبب ســوء أوضاعــه،
قــرر املعتقلــون االنتفــاض ومحاولــة الفــرار .وفــي
أغســطس /آب املاضــي ،حصــل تمــرد فــي الســجن
حيث تمكن  29سجينًا من الفرار.
وعلى الرغم من عدم اعتراف إدارة السجن بما حدث،
إال أنها عادت وكلفت جهاز الشرطة القضائية بفتح
تحقيق في الحادثة إلرجاع الفارين إلى السجن.
وبحســب جهــاز الشــرطة القضائيــة ،فقــد شــكلت
«لجنــة للتحقيــق وتحديــد املســؤولية فــي واقعــة
الشغب والتمرد التي أدت إلى هروب عدد من النزالء
من سجن قرنادة « ،مشيرًا إلى أن اللجنة تشكلت من
أربعــة ضبــاط فــي الجهــاز .وبحســب بيان نشــر على
الصفحة الرســمية للجهاز مؤخرًا ،فإن فرع الشــرطة
القضائيــة فــي مدينــة البيضــاء حيــث ســجن قرنادة،
عقــدت اجتماعــات عــدة مــع لجنة التحقيــق ومحكمة

اســتئناف البيضــاء وفــرع إدارة العمليــات واالمــن
القضائي البيضاء ،موضحًا أن االجتماعات ناقشت
«اإلجــراءات املتخــذة حيــال واقعــة هــروب النــزالء من
ســجن قرنــادة ،والتأكيــد علــى ضــرورة االطــاع على
أوضاع السجن والقبض على الفارين وإعادتهم إلى
السجن».
وتلفــت الناشــطة الحقوقيــة الليبيــة بدرية الحاســي
إلــى أن «بيــان الشــرطة القضائيــة يؤكــد بوضــوح
وقــوع كافــة األجهــزة األمنيــة فــي قبضــة حفتــر ،مــا
يعنــي االعتــراف بشــرعية الســجن والعمــل وفــق
تعليماتــه ملالحقــة الفاريــن وإرجاعهــم .لكــن الســؤال
هــو :هــل تســيطر هــذه األجهــزة األمنية على الســجن
وتعــرف مــا يحــدث فيــه؟» .وتؤكــد فــي حديثهــا لـ ـ
«العربــي الجديــد» أن أيــا من ضباط األجهزة األمنية
ال يمكنه الجواب عما يدور داخل السجن ،والجميع
يدرك حجم االنتهاكات التي تحدث فيه والتي وصل
صداها إلى منظمات دولية».
وعلــى مــدى الســنوات املاضيــة ،واجه ســجن قرنادة
انتقــادات مــن منظمــات دوليــة معنيــة بحقــوق
اإلنســان ،منهــا منظمــة «هيومــن رايتــس ووتــش»
التــي أكــدت أنهــا قابلــت  73ســجينًا وكشــفت عــن
إرغامهــم علــى االعتــراف بجرائــم خطيــرة تحــت
التعذيــب .وأوضحــت أن الســجناء تعرضــوا
النتهــاكات واســعة مــن بينهــا «غيــاب اإلجــراءات
السليمة والرعاية الطبية» .كما كشفت عن احتجاز

أطفــال دون ســن الثامنــة عشــرة داخــل الســجن .وال
تعتــرف ســلطات حفتــر بوجــود انتهــاكات داخــل
الســجن .إال أن الحاســي تلفت إلى وجود الكثير من
التقاريــر التــي تؤكــد حصــول االنتهــاكات .وتقــول:
«هــذا مــا توصلــت إليه تلك املنظمات بشــكل مباشــر
وبوســائل أخــرى ،مــن بينهــا العائــات التــي تبلغت
بوفــاة أبنائهــا داخــل الســجن» .وتدعــي ســلطات
حفتــر بــأن «املوجودين داخل الســجن هم إرهابيون
وعلــى عالقــة بتنظيــم داعــش» .إال أن الناشــط زايــد
مؤمن يؤكد أن «عدد معتقلي الســجن باملئات ،ومن
غيــر املمكــن أن يكونــوا إرهابيــن» .ويقول إن «تهمة
اإلرهاب جاهزة لتلصق بأي معارض لحكم العسكر.
فهنــاك نشــطاء جريمتهــم أنهــم عبــروا عــن رفض ما
يحــدث علــى صفحاتهــم الخاصــة علــى فيســبوك»،
مؤك ـدًا أن «األمثلــة كثيــرة ،وعادة ما تتداول وســائل
اإلعــام أســماء ناشــطني تــم اختطافهــم وتغييبهــم
في السجون».
ويدعــو مؤمــن ،في حديث لـ ـ «العربي الجديد» ،إلى
ضــرورة توجــه الناشــطني إلــى القضــاء ملنــع إعــادة
الفاريــن إلــى الســجن ،مؤكدًا أن اإلعالن عن تشــكيل
لجنــة تحقيــق هــو مجــرد غطــاء إلضفــاء الطابــع
األمنــي والقانونــي علــى عمليــة إرجــاع الفاريــن.
ويقــول« :يجــب العمــل بــكل الوســائل مــن خــال
مواقــع التواصــل أو الترافــع أمام القضاء أو االعالم
لوقــف مــا يرتكبــه العســكر مــن انتهــاكات» .ويؤكــد

تعسفي
احتجاز
ّ
كشفت منظمة «هيومن رايتس ووتش» ،في
تقرير لها في أغسطس /آب الماضي ،أن األجهزة
ـروعــة لحقوق
األمنية ارتكبت «انتهاكات مـ ّ
اإلنسان ،من أجل إسكات المنتقدين والمعارضين،
بما في ذلك احتجازهم تعسفيًا ،وتعريضهم
للتعذيب واالختفاء القسري» ،مشيرة إلى أن من
حرموا حق اللجوء
بين المعتقلين
نساء وأطفاًال ُ
ً
إلى القضاء.

ضــرورة الحفــاظ علــى حــق الفاريــن مــن الســجن
واملتواجدين داخله للوصول إلى محامني وعرض
قضاياهــم أمــام املحاكــم ،وإدانــة اســتمرار حبســهم
من دون محاكمات.
وحــول تلــك األجهــزة األمنيــة التــي تشــكل ذراعــا
لســيطرة حفتــر علــى مناطــق الشــرق ،تؤكــد منظمة
العفــو الدوليــة أن أعضاء هــا أفــراد مــن أجهــزة أمــن
نظــام العقيــد الراحــل معمــر القذافــي الســابقة،
واســتفادت منهــا قيــادة حفتــر فــي إعــادة بنــاء
وتكوين أجهزة أمنها.
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لبنان :اعتصام لالجئين الفلسطينيين
رفضًا لقرارات «األونروا»

في يوليو /تموز  ،2021قدمت الحكومة البريطانية
مشروع قانون يهدف إلى معالجة الهجرة السرّية
يحد
ومهربي البشر .لكن خبراء ال يجدون أن المشروع
ّ
من الظاهرة ،بل يغلق الباب أمام أشخاص يائسين

إغالق الباب
لندن ـ كاتيا يوسف

ي ـنــذر م ـشــروع قــانــون الجنسية
وال ـحــدود ال ــذي يناقشه مجلس
الـ ـل ــوردات الـبــريـطــانــي (املـجـلــس
األعـ ـل ــى ل ـل ـب ــرمل ــان) حــال ـيــا مل ـنــع امل ـهــاجــريــن
مــن الــوصــول إلــى ال ـبــاد ،بتغييرات مهمة
قــد تـتـجــاوز نتائجها تـلــك مل ـشــروع قــانــون
االنسحاب من االتحاد األوروبي (بريكست)
الذي أثر على  4ماليني مواطن من االتحاد
األوروبي.
ويشكل القانون الــذي قدمته الحكومة في
يوليو /تموز  2021جــزءًا من قانون شامل
لـلـهـجــرة ي ــرى مـحـلـلــون أن ــه سيغلق الـبــاب
فــي شكل فـ ّـعــال على األش ـخــاص اليائسني
الــذيــن يصلون إلــى اململكة املـتـحــدة ،و«هــو
مـ ــا رأي ـ ـنـ ــاه س ــاب ـق ــا فـ ــي امل ـخ ـط ــط ال ـخ ــاص
باملهاجرين السوريني ،وخطة إعادة توطني
امل ــواط ـن ــن األفـ ـغ ــان ال ـت ــي ج ــرى تـقـيـيــدهــا،
وعدم املوافقة على تعديل يتعلق باألطفال
غير املصحوبني بذويهم».
تـ ـق ــول امل ـح ــام ـي ــة امل ـت ـخ ـص ـصــة ف ــي ق ـضــايــا
الهجرة جاكلني ماكينزي ،التي كانت عضوًا
فــي املـجـمــوعــة االس ـت ـشــاريــة املـسـتـقـلــة التي
قدمت تقرير فضيحة «جيل ويندروش» في
مارس /آذار  ،2020وأدى إلى اعتذار رسمي
من وزارة الداخلية ،لـ«العربي الجديد»« :أحد
البنود الفظيعة للغاية في مشروع القانون
هــو اق ـتــراح التعامل مــع طالبي الـلـجــوء في
مراكز تحتضنها دول خارجية مثل روانــدا
وأل ـبــان ـيــا ،رغ ــم أن الـبـلــديــن نـفـيــا وج ــود أي
ترتيبات خــاصــة مــع الحكومة البريطانية
فــي هــذا الـشــأن ،ورغــم إدان ــة مفوضية األمــم
املتحدة لشؤون الالجئني هذا األمر».
وتـ ـشـ ـي ــر م ــاكـ ـيـ ـن ــزي إل ـ ـ ــى أن «الـ ـحـ ـك ــوم ــة
الـبــريـطــانـيــة ال ت ــزال ت ــدرس ن ـمــاذج املــراكــز
ال ـخــارج ـيــة لـلـتـعــامــل م ــع طــال ـبــي ال ـل ـجــوء،
رغ ـ ــم ال ـت ـق ــاري ــر ال ـك ـث ـي ــرة ع ــن االن ـت ـه ــاك ــات
الجسيمة لحقوق اإلن ـســان الـتــي يشهدها
مركز الهجرة الوحيد في ألبانيا ،وتسليط
الضوء عليها ،وبينها االعتداءات الجنسية
ال ـت ــي ع ــان ــى مـنـهــا املـ ـه ــاج ــرون ف ــي امل ــراك ــز
البحرية األسترالية ،وتسببت في وفيات».
وتكشف أن وزي ــرة الداخلية بريتي باتيل
«تـبـحــث عــن أي مـكــان عـلــى الـخــريـطــة لنقل
املهاجرين إليها ،بينها غــانــا الـتــي أنكرت
في منتصف يناير /كانون الثاني الجاري
إجراء محادثات مع الحكومة البريطانية».
وفيما طرحت لندن مشروع القانون «إليقاف
مهربي البشر واألش ـخــاص الــذيــن يعبرون
بـحــر املــانــش فــي ق ــوارب صـغـيــرة» ،وبينهم
عــدد كبير مــن ذوي البشرة الـسـمــراء ،تشير
بيانات مجلس العموم البريطاني (البرملان)
إلــى أن اململكة املـتـحــدة تلقت  29,456طلب
لجوء عام  ،2020وأن  27,000شخص وصلوا
على منت قوارب عبرت املانش عام .2020

دفع قرار «األونروا»
الجديد المتمثل في
خفض الدعم المالي
لالجئين الفلسطينين
في لبنان إلى االعتصام
رفضًا له ،مهددين
بالتصعيد
بيروت ـ انتصار الدنان

«إنسانية
ممزقة»
للندن مع
المهاجرين

ك ـت ـبــت ف ــي ت ـق ــري ــر ن ـش ــرت ــه ف ــي دي ـس ـم ـبــر/
كانون األول املاضي أن «البند التاسع من
مشروع القانون الذي يسمح بنزع الحكومة
ً
الـبــريـطــانـيــة الـجـنـسـيــة يـثـيــر جـ ــدال كـبـيـرًا،
بــاعـتـبــاره يـهــدد مــواطـنــة حــوالــى  6ماليني
ب ــريـ ـط ــان ــي ،ونـ ـح ــو نـ ـص ــف ال ـب ــري ـط ــان ـي ــن
اآلس ـي ــوي ــن و 39ف ــي امل ــائ ــة م ــن املــواط ـنــن
السود».
ّ
وتعلق ماكينزي بالقول إن «البند التاسع
ت ـح ــدي ـدًا ي ـم ـنــح ال ـح ـك ــوم ــة س ـل ـطــة تـجــريــد
الجنسية مــن دون ســابــق إن ــذار ،وهــو غير
أخالقي وتمييزي ألنه يجعل بعض أشكال
املــواط ـنــة أق ــل قـيـمــة م ــن غ ـيــرهــا ،خصوصًا
فــي حــال الــوصــول إلــى جنسيات الــوالــديــن
واألج ـ ـ ـ ــداد .ل ـكــن ال ـح ـكــومــة ت ـش ــدد ع ـلــى أن
هــذا البند ضــروري ويستهدف اإلرهابيني
ومجرمي الـحــرب ،وسيستخدم في ظروف
استثنائية».
ت ـض ـيــف« :ي ـم ـنــح اإلع ـ ــان ال ـعــاملــي لـحـقــوق
اإلنسان الحق في الجنسية ،لكن الحكومة
الـبــريـطــانـيــة ت ـقــول إن ــه إذا ام ـت ـلــك شخص
جـنـسـيــة أخـ ــرى فـقــد ي ـكــون ف ــي خ ـطــر .وفــي
ق ـض ـيــة ش ـم ـي ـمــة ب ـي ـغ ــوم (الـ ـت ــي ولـ ـ ــدت فــي
امل ـم ـل ـكــة امل ـت ـح ــدة م ــن أب ــوي ــن ذوي أص ــول
بنغالية ،ثم غــادرت إلى سورية حني كانت
فــي ســن ال ــ ،15وانضمت إلــى تنظيم داعــش
الـ ـ ــذي ج ـع ــل وس ــائ ــل اإلع ـ ـ ــام ال ـبــري ـطــان ـيــة
ي ـط ـلــق ع ـل ـي ـهــا اسـ ــم عـ ـ ــروس داعـ ـ ـ ــش) ،فـقــد
جـ ـ ـ ّـردت م ــن جـنـسـيـتـهــا م ــن دون أن تتهم

بارتكاب أية جريمة ،ما يعني أنه ال يمكن
أن نثق بالحكومة رغم أنها تكرر بأنها لن
ت ـجـ ّـرد األش ـخــاص املـلـتــزمــن بــالـقــانــون من
حــق املــواطـنــة .وقــد ّ
رحـلــت فعليًا أشخاصًا
لــم يــدانــوا بــارتـكــاب جــرائــم بـخــاف قــانــون
الحدود الصادر عام .»2007
وتشدد ماكينزي على «عــدم قانونية منع
الـنــاس مــن عـبــور الـقـنــاة ،فــاتـفــاق الالجئني
الصادر عــام  1951يمنح األشخاص الحق
في طلب اللجوء في دول أخرى غير الدولة
اآلمـ ـن ــة األولـ ـ ــى ال ـت ــي ي ـص ـلــون إل ـي ـه ــا .وقــد
أصدرت محكمة االستئناف قرارات لصالح
ُ
األش ـ ـخـ ــاص ال ــذي ــن اع ــت ـب ــر أن ـه ــم ان ـت ـه ـكــوا
ال ـقــانــون ف ــي ه ــذا ال ـص ــدد حـتــى ديـسـمـبــر/
ك ــان ــون األول  ،2021كــون ـهــم ال يـخــالـفــون
القانون الدولي وال قانون الهجرة الصادر
عام  1971والذي يتطلب تقديم وثيقة سفر،
وه ــي الـنـقـطــة الـتــي تستخدمها السلطات
البريطانية إلعالن الخروقات .ففي القانون
الـ ــدولـ ــي ،ت ـل ـتــزم ح ـكــومــة امل ـم ـل ـكــة امل ـت ـحــدة
حماية األشخاص في البحر ،ما يجعل فكرة
تطبيقها تــداب ـيــر لـتـغـيـيــر م ـســار ال ـق ــوارب
الذي ّ
يعرض األرواح لخطر غير قانونية».
وتشدد ماكينزي على أن «ال أساس قانونيًا
لـ ـق ــرارات وزارة الــداخ ـل ـيــة تــرح ـيــل طــالـبــي
ل ـجــوء إل ــى س ــوري ــة وال ـي ـمــن وأفـغــانـسـتــان،
فهذه الدول مصنفة بأنها غير آمنة» .وفي
شأن تأثير االنسحاب من االتحاد األوروبي
«بريكست» على املهاجرين ،تقول« :يشمل

بريطانيا إلى خيارات خطرة مع المهاجرين (بن ستانسال /فرانس برس)

التأثير كل مجاالت قانون اللجوء والهجرة
والـ ـجـ ـنـ ـسـ ـي ــة ف ـ ــي شـ ـك ــل م ـخ ـت ـل ــف ت ـم ــام ــا،
وي ـت ـط ـلــب ش ــرح ــه أطـ ــروحـ ــة ،ل ـك ــن م ــا ن ــراه
حاليًا هو مخالفة عدد من مواطني االتحاد
األوروب ـ ـ ــي ف ــي املـمـلـكــة امل ـت ـحــدة ق ــواع ــد ما
بـعــد بــريـكـســت .وق ــد ُح ــرم بـعــض الالجئني
م ــن ال ــوض ــع املـسـبــق وامل ـس ـت ـقــر ،كـمــا واج ــه
آخرون ممن غادروا اململكة املتحدة لقضاء
العطالت صعوبات في العودة».
وتــوضــح مــاكـيـنــزي أنـهــا داف ـعــت دائ ـمــا عن
ال ـع ـفــو ع ــن أي ش ـخــص ق ـضــى ف ــي املـمـلـكــة
امل ـت ـح ــدة ع ـش ــر سـ ـن ــوات م ــن دون وث ــائ ــق،
وكذلك عن حقوق طالبي اللجوء في العمل
بمجرد قبول معالجة طلباتهم.
في السياق ،يقول حسني حمود ( 26عامًا)
لـ«العربي الـجــديــد»« :أعـيــش فــي بريطانيا
منذ نحو عشر س ـنــوات ،رغــم أن السلطات
رفضت طلب لجوئي .أنا عالق في بريطانيا

اﺳﻜﺘﻠﻨﺪا

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة

إﻧﻜﻠﺘﺮا
وﻳﻠﺰ

أﻳﺮﻟﻨﺪا
اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
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27.000

عدد المهاجرين الذين وصلوا
إلى بريطانيا على متن قوارب عبر بحر
المانش عام 2020

تهديد اآلسيويين والسود

وك ــان ــت صـحـيـفــة «ن ـي ــو س ـت ـي ـت ـس ـمــان» قد

من دون أية حقوق مواطنة ،منذ أن رفضت
وزارة الداخلية طلب لجوئي بحجة نقص
ّ
األدل ــة الـتــي تثبت أن حـيــاتــي فــي خـطــر في
حــال عــودتــي إلــى بـلــدي» .يضيف« :حياتي
ّ
مجمدة .ال أستطيع الـعــودة إلــى بلدي ،وال
أستطيع ممارسة حياتي في شكل طبيعي».
تمزيق المبدأ اإلنساني

من جهتها ،تقول مديرة السياسة والدعوة
ف ــي امل ـج ـلــس امل ـش ـت ــرك ل ــرع ــاي ــة امل ـهــاجــريــن
زوي غاردنر لـ«العربي الجديد»« :مشروع
قانون الحدود الذي يناقشه مجلس العموم
ّ
ويجرم
سيمزق املـبــدأ اإلنساني للحماية،
أي شخص يشق طريقه إلى اململكة املتحدة
بحثًا عــن األم ــان وحـيــاة جــديــدة .الحكومة
تـ ـسـ ـتـ ـخ ــدم الـ ــاج ـ ـئـ ــن ك ـل ـع ـب ــة س ـي ــاس ـي ــة،
إذ ت ــوح ــي بـ ــإسـ ــاءة م ـعــام ـل ـت ـهــم كــوسـيـلــة
ل ـجــذب عـنــاويــن األخ ـب ــار وص ــرف االنـتـبــاه
عــن فـضــائـحـهــا ،ول ــن يـحــل م ـشــروع قــانــون
الحدود الجديد الخطير املشاكل الحقيقية
لنظام اللجوء الحالي».
وتلفت إلى أن «أخذ تدابير لتوفير مزيد من
خيارات السفر املنظمة واآلمنة لألشخاص
ال ــذي ــن يــرغ ـبــون ف ــي ب ــدء ح ـيــاة ج ــدي ــدة في
اململكة املتحدة ،تساعد الـنــاس فــي تجنب
ً
امل ـخــاطــرة بـحـيــاتـهــم .لـكــن ب ــدال م ــن إيـجــاد
هــذه الحلول تتطلع الحكومة إلــى معاقبة
األشـ ـخ ــاص املـسـتـضـعـفــن ع ـبــر تجريمهم
ووضعهم في مراكز احتجاز وترحيلهم».
مقاومة القومية

ويـتـحــدث الــدكـتــور فــي جامعة كامبريدج،
ع ـل ــي م ـغ ـج ــي ،لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي ال ـ ـجـ ــديـ ــد» ،عــن
أن «مـ ـش ــروع ق ــان ــون الـجـنـسـيــة والـ ـح ــدود

فــي املـمـلـكــة املـتـحــدة هــو األحـ ــدث لحكومة
محافظة دفعت بأجندة مناهضة لالجئني
منذ أن وصلت إلى السلطة .ويشكل القانون
فــي األس ــاس مـحــاولــة لتحويل الـعــديــد من
األق ـل ـي ــات ال ـبــري ـطــان ـيــة م ــن م ــواط ـن ــن إلــى
مهاجرين يمكن تجريدهم مــن جنسيتهم
ح ـســب رغ ـب ــة ال ــدول ــة اس ـت ـن ــادًا إلـ ــى املـ ــادة
الـتــاسـعــة مــن ال ـقــانــون ال ـتــي تـعــاقــب فعليًا
ح ــوال ــي  6م ــاي ــن ش ـخــص ف ــي بــريـطــانـيــا
غالبيتهم من األقليات السوداء أو اآلسيوية
أو خلفيات من أوروبا الشرقية».
ويـتــابــع« :يـشــاع أن رئيس ال ــوزراء الحالي
بوريس جونسون سيمنح القوة العسكرية
إلبعاد أولئك الذين يلتمسون اللجوء إلى
إنكلترا عبر قناة املانش ،بينما تعمل باتيل
لتعزيز التكنولوجيا املعادية لالجئني ،مثل
دوي اخ ـتــراق ال ـصــوت ،ل ــردع أول ـئــك الــذيــن
يلتمسون الـلـجــوء فــي بــريـطــانـيــا» .ويلفت
ّ
إل ــى انـ ــه بـعــد م ـغ ــادرة االت ـح ــاد األوروب ـ ــي،
باتت بريطانيا تستطيع تقليص العديد
من قواعد الهجرة ،لكن هذا ال يعني أن دول
االتحاد األوروبــي أكثر كرمًا مع املهاجرين
مــن اململكة املـتـحــدة .ويعتبر أن «الجميع
يجب أن يشعر بقلق من االستبداد املتنامي
ل ـل ـح ـك ــوم ــة ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة ،ب ـع ــدم ــا اج ـت ـمــع
اليسار واليمني حول السياسات واملشاعر
املناهضة للمهاجرين والالجئني .والحملة
ض ــد م ـش ــروع ق ــان ــون الـجـنـسـيــة وال ـح ــدود
فــي اململكة املـتـحــدة معركة واح ــدة ،لكنها
جزء من مشروع سياسي أوسع بكثير من
القومية العلنية التي يجب مقاومتها».
وف ــي سـبـتـمـبــر /أي ـل ــول امل ــاض ــي ،عــارضــت
مفوضية األم ــم املـتـحــدة لـشــؤون الالجئني
مشروع القانون البريطاني ،في وقت تشير

لن تسمح لندن
إال بحماية مهاجرين
يصلون بطرق رسمية
ال يحل مشروع
قانون الحدود الجديد
مشكالت اللجوء
فيه إحصاءات إلى أن أكثر من  70في املائة
مــن األشـخــاص الــذيــن يصلون عبر قــوارب
صـغـيــرة إل ــى بــريـطــانـيــا يــأتــون مــن خمسة
بـ ـ ـل ـ ــدان ،هـ ــي إيـ ـ ـ ــران وال ـ ـ ـسـ ـ ــودان وس ــوري ــة
وال ـ ـعـ ــراق وف ـي ـت ـن ــام ،ع ـل ـمــا أن أفـغــانـسـتــان
تحتل املرتبة السابعة بعد إريتريا.
وال تشير املـقــارنــات الــدولـيــة إلــى مواجهة
اململكة املـتـحــدة طلبات أكـثــر مــن أي مكان
آخـ ــر ،وه ــي تـحـتــل املــرت ـب ــة  17ف ــي طـلـبــات
اللجوء لكل فرد من السكان مقارنة بباقي
دول االتحاد األوروبي الـ .27
وي ـف ـيــد امل ــوق ــع ال ــرس ـم ــي ل ـ ـ ــوزارة الــداخ ـل ـيــة
البريطانية بأن حوالي  13ألف الجئ دخلوا
أماكن االحتجاز في مــارس /آذار  ،2021أي
أقــل بنسبة  44في املائة عن العام السابق.
ّ
وشكل اإليرانيون غالبية املحتجزين بنسبة
 14فــي املــائــة مــن إجمالي عــددهــم ،وبعدهم
األل ـب ــان ،بينما ش ـهــدت مـعـظــم الجنسيات
األخـ ــرى انـخـفــاضــا فــي ع ــدد ال ــواف ــدي ــن ،في
ح ــن زاد عـ ــدد ال ـس ــوري ــن أربـ ـع ــة أض ـعــاف
ً
وصوال إلى  ،580والسودانيني إلى .574

ف ــي دي ـس ـم ـبــر /ك ــان ــون األول امل ــاض ــي،
أعلنت وكالة غــوث وتشغيل الالجئني
«أون ـ ــروا» تقليص مـســاعــداتـهــا املالية
لالجئني الفلسطينيني من سورية إلى
لبنان ،بدءًا ّمن العام الجاري .وأوضحت
أنها ستتوقف عن دفع مبلغ مائة دوالر
أميركي لكل عائلة كبدل إيــواء شهريًا،
ّ
فيما قلصت املخصصات الفردية إلى
 25دوالرًا بعدما كانت في السابق 27
دوالرًا ،على أن تدفع مبلغًا قيمته 150
دوالرًا على دفعتني لكل عائلة.
ون ـصــب الــاج ـئــون خـيـمــة حـمـلــت اســم
« »194أم ـ ـ ــام م ــدخ ــل م ـك ـت ــب ال ــوك ــال ــة
الــرئ ـي ـســي ف ــي بـ ـي ــروت .ي ـق ــول الــاجــئ
م ــن م ـخ ـيــم الـ ـي ــرم ــوك ف ــي س ــوري ــة عــز
الــديــن عـبــد ال ـلــه ،وامل ـت ـحــدر مــن مدينة
صفورية بفلسطني ،واملقيم في مخيم
شاتيال لالجئني الفلسطينني (جنوب
بيروت)« :قررنا االعتصام في الخيمة
أم ــام مكتب األونـ ــروا الــرئـيـســي بسبب
قرارها تقليص إيقاف مبلغ بدل اإليواء
الـبــالــغ قيمته مــائــة دوالر ،وتخفيض
بــدل الغذاء الــذي كانت قيمته تبلغ 35
دوالرًا للفرد إلى  25دوالرًا ّ
تقسم خالل
فترة شهرين».
ي ـت ــاب ــع« :أط ـل ـق ـن ــا ص ــرخ ــة ض ــد ال ـق ــرار
مــن دون أي تـجــاوب مــن قبل املعنيني.
لــذلــك ق ــررن ــا الـتـصـعـيــد ون ـصــب خيمة
 .194واخـتــرنــا ه ــذا الــرقــم عـلــى اعتبار
أن ــه رق ــم ال ـق ــرار ال ـص ــادر ع ــن الجمعية
العامة لألمم املتحدة ،الذي ّ
حدد مبادئ
ال ــوص ــول إل ــى تـســويــة نـهــائـيــة وإع ــادة
الجـئــي فلسطني إل ــى دي ــاره ــم .فــي هــذا
اإلطــار ،نطالب األمــم املتحدة بإعادتنا
إلى بالدنا».
وي ــوض ــح ع ـب ــد ال ـل ــه أن «ال ـ ـقـ ــرار ال ــذي
اتـخــذتــه األون ـ ــروا جــائــر بحقنا .لــذلــك،
ن ـط ــال ـب ـه ــا ب ــإلـ ـغ ــائ ــه ،إذ إن تـخـفـيــض
املبلغ يضعنا أمــام أوضــاع اقتصادية
ص ـع ـب ــة» .وي ـ ـسـ ــأل« :كـ ـي ــف ن ــؤم ــن ب ــدل
إي ـ ـجـ ــار ب ـي ــوت ـن ــا فـ ــي الـ ــوقـ ــت الـ ـ ـ ــذي ال
نستطيع الـعـمــل فـيــه .الـبـعــض يحتاج
إلــى أدوي ــة وع ــاج ،واألونـ ــروا ال تؤمن
ذلك .واملطلوب اليوم إما إغاثة الشعب
الفلسطيني أو إع ــادت ــه إل ــى فلسطني.
كما قطعت أيـضــا خــط الـكـهــربــاء الــذي
كان ينير خيمتنا».
م ـ ـ ــن جـ ـ ـهـ ـ ـت ـ ــه ،ي ـ ـ ـقـ ـ ــول ال ـ ـ ــاج ـ ـ ــئ م ـ ـ ــازن
س ـك ــر ،الـ ـ ــذي ي ـت ـح ــدر م ــن م ــدي ـن ــة يــافــا
الفلسطينية ،واملقيم في مخيم شاتيال،
إن ـ ــه ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى ال ـت ـض ـي ـيــق ال ــذي
ت ـمــارســه ُ ال ــوك ــال ــة ب ـحــق الــاج ـئــن من
ســوريــة ،أص ــدر قــرار جديد يساهم في
املزيد من التضييق .أرهقتنا الحروب
واآلن نعاني من الضغط االقتصادي».
أم ـ ــا ال ــاج ــئ ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي م ــن مـخـيــم
اليرموك فــادي منصور ،واملـتـحـ ّـدر من
مــدي ـنــة ط ـبــريــا ف ــي ف ـل ـس ـطــن ،وامل ـق ـيــم
ف ــي م ـخ ـيــم ش ــات ـي ــا ،ف ـي ـق ــول« :ن ـطــالــب
األونـ ـ ـ ــروا ب ـتــأمــن ال ـط ـبــابــة والـتـعـلـيــم
وال ـس ـك ــن أو فـلـيـعـمـلــوا ع ـلــى إعــادت ـنــا
إل ـ ـ ــى ب ـ ـلـ ــدنـ ــا» .يـ ـضـ ـي ــف« :االع ـ ـت ـ ـصـ ــام
األونـ ـ ــروا،
ت ـحــذيــري .ف ــإن ل ــم ت ـت ـجــاوب ُ
ن ـنــوي الـتـصـعـيــد سـلـمـيــا وق ــد نـضــرب
ع ــن ال ـط ـع ــام ،ون ـع ـت ـصــم ع ـنــد ال ـح ــدود
اللبنانية الفلسطينية .فــإمــا أن نعود
إلى فلسطني أو نموت».

بدوره ،يقول الالجئ من مخيم اليرموك
املـتـحــدر مــن قـضــاء صـفــد مــن فلسطني
أحمد أبو وليم ،واملقيم في مخيم عني
ال ـح ـل ــوة ل ــاج ـئ ــن ال ـفـلـسـطـيـنـيــن فــي
مدينة صـيــدا (جـنــوب لـبـنــان)« :تعبنا
م ــن ق ـ ـ ــرارات األونـ ـ ـ ــروا امل ـس ـت ـمــرة الـتــي
تطاول جميع الفلسطينيني في لبنان،
وتحديدًا الالجئني من سورية .الوكالة
ت ـض ـغ ــط عـ ـل ــى الـ ـشـ ـع ــب ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي
ليكون خياره إما الهجرة أو املــوت في
ع ــرض ال ـب ـحــر .وف ــي ح ــال ل ــم تستجب
ملطالبنا ،سنعمد إلى التصعيد وإغالق
الباب الرئيسي للوكالة».
إل ـ ــى ذل ـ ـ ــك ،يـ ـق ــول املـ ـ ـس ـ ــؤول اإلع ــام ــي
لـ ـ ـ ـ ـ «األونـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروا» فـ ـ ـ ــي لـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــان فـ ـ ـ ــادي
ال ـط ـي ــار ل ــ«ال ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد»« :تـ ــدرك
األونـ ـ ــروا م ـعــانــاة وح ــاج ــات الــاجـئــن
الفلسطينيني في ظل األزمات املتعددة
فــي لبنان واالنـهـيــار االقـتـصــادي الــذي
يــؤثــر بـشـكــل أك ـبــر عـلــى الفلسطينيني
كــونـهــم مــن الـفـئــات األك ـثــر حــاجــة ،وأن
مـ ــا تـ ـق ــدم ــه مـ ــن م ـ ـسـ ــاعـ ــدات ال يـغـطــي
احـتـيــاجــاتـهــم امل ـت ــزاي ــدة .ل ـكــن الــوكــالــة
تعمل بحسب ميزانيتها والـتـبــرعــات

املـقــدمــة مــن الـ ــدول املــان ـحــة» .ويــوضــح
أنـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا «تـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ِـث ـ ـ ــف جـ ـ ـ ـه ـ ـ ــوده ـ ـ ــا ب ـ ـهـ ــدف
ت ـق ــدي ــم مـ ـس ــاع ــدات إض ــاف ـي ــة لــاجـئــن
الفلسطينيني من سورية ،واستطاعت
مؤخرًا تأمني تمويل إضافي سيمكنها
م ـ ــن دفـ ـ ــع م ـب ـل ــغ  75دوالرًا أم ـي ــرك ـي ــا
للشخص الــواحــد وملــرة واح ــدة الشهر
املقبل ،عدا عن املساعدات الدورية التي
س ـت ـح ـصــل ع ـل ـي ـهــا ع ــائ ــات الــاج ـئــن
الـفـلـسـطـيـنـيــن م ــن س ــوري ــة .وسـيـتـبــع
ذلــك دفعة أخــرى قدرها  75دوالرًا لكل
ش ـخــص وملـ ــرة واحـ ـ ــدة ،ل ـكــن ل ــم يـحــدد
التاريخ بعد .كما تنوي األونروا تقديم
دفعة إضافية قدرها  150دوالرًا مرتني
في العام لكل عائلة».
ي ـض ـيــف أن ال ــاج ـئ ــن الـفـلـسـطـيـنـيــن
مــن ســوريــة مشمولون بـنــداء الـطــوارئ
ل ـت ـمــويــل االح ـت ـي ــاج ــات اإلض ــاف ـي ــة في
لـبـنــان ،وال ــذي أطـلــق فــي الـتــاســع عشر
مــن الـشـهــر ال ـج ــاري .ونــأمــل الـحـصــول
عـلــى الـتـمــويــل ال ـكــافــي ك ــي نـتـمـكــن من
صـ ــرف مـ ـس ــاع ــدات م ـس ـت ــدام ــة لـلـفـئــات
األك ـثــر حــاجــة ومـنـهــم طبعًا الــاجـئــون
الفلسطينيون من سورية».

ينوي الالجئون التصعيد في حال عدم إلغاء األونروا قرارها (العربي الجديد)

لم تستجب األونروا حتى اآلن لمطالب الالجئين (العربي الجديد)

الصين :اختبارات جماعية قياسية ورقابة صارمة الحتواء كورونا
في تدابير لم تعرفها
أي دولة أخرى ،أغلقت
الصين المدن لدى رصد
إصابات قليلة بفيروس
كورونا .وقد يرتبط ذلك
باستعداد بكين الستضافة
األلعاب األولمبية الشتوية
أو برؤية مختلفة
لمكافحة الوباء
بين المهمات
إجراء أكبر عدد من
الفحوص في زمن
قياسي ()Getty

بكين ـ علي أبو مريحيل

مع اقتراب موعد انطالق دورة األلعاب األوملبية
الـشـتــويــة ف ــي الـعــاصـمــة بـكــن ف ــي ال ــراب ــع من
فبراير /شباط املقبل ،تشدد الصني سياستها
في تصفير أعداد اإلصابات الجديدة بفيروس
كــورونــا ،التي تطرح أسئلة عــدة عن نجاحها
في محاصرة الوباء والسيطرة عليه في وقت
قياسي .واألسبوع املاضي أخضعت السلطات
الـ ـصـ ـحـ ـي ــة جـ ـمـ ـي ــع س ـ ـكـ ــان م ــديـ ـن ــة ش ـي ـن ــزن
الختبارات الحمض النووي لدى رصد إصابة
واح ــدة فــي منطقة لــوخــوا ،واكتشفت إصابة
واحدة إضافية ،ما دفعها إلى عزل املنطقة عن
محيطها ،وتكرار االختبارات بعد  72ساعة،
ً
وصوال إلى إعالن نجاح اإلجراءات االحترازية
ف ــي م ـنــع ان ـت ـشــار ال ـف ـي ــروس .ه ــذا األمـ ــر بــات
يتكرر يوميًا فــي معظم مناطق الـصــن التي
يظهر فيها الفيروس .وتشمل اإلجراءات التي
تـلــي اكـتـشــاف حــالــة إيـجــابـيــة واح ـ ــدة ،إغــاق
ال ـحــدود ووق ــف الــرحــات الـجــويــة مــن املدينة

وإليها ،وتلك للحافالت والقطارات السريعة.
ومــن أجــل ضـمــان ال ـتــزام الـسـكــان التعليمات،
ت ــرب ــط ه ــوات ـف ـه ــم ال ـخ ـل ــوي ــة بـتـطـبـيــق خ ــاص
بــالــرمــز ال ـص ـحــي ملــراق ـبــة م ــدى اسـتـجــابـتـهــم
لإلجراءات املفروضة .كذلك تشترط املؤسسات
الخاصة والحكومية إظهار الشيفرة الصحية
(ال ـكــود) قبل دخــولـهــا ،وهــو مــا تفعله املحال
واملجمعات التجارية والـجــامـعــات وامل ــدارس
ورياض األطفال .وكانت النشرة الخاصة التي
تصدرها اللجنة الوطنية للصحة في البالد
ق ــد أظ ـه ــرت إج ـ ــراء سـلـطــات مــديـنــة جينجو،
ع ــاص ـم ــة م ـقــاط ـعــة خـ ـن ــان (ش ـ ـ ـ ــرق) ،ف ـحــوص
حمض ن ــووي لجميع سـكــان املــديـنــة الـ ـ 12.6
مليونًا خالل ست ساعات فقط ،أي بمعدل 2.1
مليون اختبار في الساعة ،و 35ألف اختبار في
الدقيقة ،و 583اختبارًا في الثانية الواحدة.
«صفر كوفيد»

ح ــول طـبـيـعــة عـمــل الـسـلـطــات الـصـحـيــة في
املناطق التي يظهر فيها الفيروس ،وكيفية

شهدت الصين منذ
مطلع العام عودة
ظهور دلتا وأوميكرون
تشترط المؤسسات
إظهار «الكود»
قبل دخولها

إخـضــاع مــايــن الـسـكــان الخـتـبــارات شاملة
خ ــال وق ــت قـصـيــر ،يـقــول الطبيب الصيني
ل ــو ت ـشــانــغ ،وه ــو ع ـضــو ســابــق ف ــي منظمة
«أطباء بالد حدود» لـ«العربي الجديد»« :ما
تفعله الصني أمر يثير اإلعجاب على صعيد
سرعة استجابة السلطات املحلية أو السكان

لظهور إصابات جديدة» .ويوضح أن قواعد
الدخول الصارمة تختلف بني منطقة وأخرى،
وت ـخ ـضــع ملـتـطـلـبــات تـطـبـيــق س ـيــاســة صفر
كوفيد ،وأن السلطات تنفذ سلسلة إجراءات
مـتـكــامـلــة ت ـبــدأ بتتبع كــل ات ـصــال وث ـيــق مع
أي ــة حــالــة ج ــدي ــدة ،ث ــم إج ـ ــراء ل ـجــان شعبية
اختبارات الحمض النووي الشاملة ،في ظل
الجاهزية الكاملة لعناصرها للعمل في أية
لحظة» .ويلفت إلــى أن مهمات هــذه اللجان
تشمل إج ــراء أكـبــر ع ــدد مــن االخ ـت ـبــارات في
زمن قياسي للتأكد من عدم انتشار العدوى،
وتشخيص الحاالت املحتملة في وقت مبكر.
ويتابع« :ظـهــور إصــابــات جــديــدة على مــدار
يومني يستدعي ،وفق سياسة صفر كوفيد،
فــرض حجر صحي على املنطقة .أمــا ارتفاع
ع ــدد اإلص ــاب ــات ب ـســرعــة ،ف ـيــدفــع الـسـلـطــات
الصحية إلى عزل املدينة بالكامل وإدراجها
عـلــى قــائـمــة املـنــاطــق الـخـطــرة ،مــا يستوجب
إخضاع الداخلني أو الخارجني منها لحجر
ال ـص ـحــي مل ــدة أس ـب ــوع ــن .وال ـق ــاع ــدة الـعــامــة

املـتـبـعــة فــي أن ـحــاء ال ـبــاد تتمثل بتصنيف
األح ـ ـ ـيـ ـ ــاء ال ـ ـتـ ــي ت ـب ـل ــغ ع ـ ــن حـ ـ ـ ــاالت إص ــاب ــة
بأنها متوسطة أو عالية الـخـطــورة ،بينما
ُ ّ
تصنف مناطق أخرى في ذات املدينة بأنها
مـنـخـفـضــة امل ـخ ــاط ــر ،م ــا ي ـع ـنــي أن ال ـس ـكــان
يستطيعون تجنب القيود املشددة والحفاظ
على مستوى معني من الحياة الطبيعية في
أثناء تفشي املرض».
ترقب وحذر

من جهته ،يقول الباحث الصيني في معهد
الـ ــدراسـ ــات وال ـع ـل ــوم اإلن ـس ــان ـي ــة بـمـقــاطـعــة
فوجيان ،تشني يــونــغ ،ل ـ «العربي الجديد»،
إن «الصني شهدت منذ مطلع العام الحالي
عـ ــودة ظ ـهــور م ـت ـح ـ ّـورات دل ـتــا وأوم ـي ـك ــرون
فــي مــدن ومـقــاطـعــات ع ــدة ،بينها العاصمة
بكني التي تستضيف دورة األلعاب األوملبية
الشتوية املقررة من  4إلى  20فبراير /شباط
امل ـق ـب ــل ،وت ـش ـه ــد ان ـع ـق ــاد ج ـل ـس ــات املـجـلــس
التشريعي السنوية في مــارس /آذار املقبل.

وهـ ـ ــذه األس ـ ـبـ ــاب دفـ ـع ــت ب ـك ــن إلـ ــى تـشــديــد
اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ورفـ ـعـ ـه ــا إل ـ ــى الـ ـح ــد األقـ ـص ــى.
وتماشيًا مــع سياسة صفر كوفيد املتمثلة
بعدم التسامح مطلقًا مع أيــة حالة جديدة،
ضــاع ـفــت ال ـس ـل ـطــات امل ـح ـل ـيــة ق ـي ــود ال ـس ـفــر،
خ ـص ــوص ــا م ــع اق ـ ـتـ ــراب ع ـط ـلــة رأس الـسـنــة
الصينية الجديدة ،خشية أن تسبب الرحالت
ال ـج ـم ــاع ـي ــة ال ـس ـن ــوي ــة انـ ـتـ ـش ــار الـ ـفـ ـي ــروس،
علمًا أنــه يتوقع أن يعود مئات املــايــن من
ال ـص ـي ـن ـيــن إلـ ــى مــدن ـهــم وق ــراه ــم ف ــي أث ـنــاء
العطلة ،بحسب التقليد السنوي املتبع في
األهم محليًا».
املناسبة
ّ
وأخ ـي ـرًا ،صــنـفــت الـسـلـطــات الصينية مدنًا
وم ـ ـقـ ــاط ـ ـعـ ــات ع ـ ـ ــدة عـ ـل ــى ق ــائـ ـم ــة امل ـن ــاط ــق
ال ـخ ـطــرة ،بـيـنـهــا مــديـنــة تـيــانـجــن (ش ـمــال)
ومقاطعة خنان .وتتطلب العودة إلــى مدن
كبيرة مثل نــان جينغ فــي مقاطعة جيانغ
سو (شرق) إجراء اختبار الحمض النووي
قبل  48ساعة من مغادرة منطقة إلى أخرى،
وآخر لدى الوصول.
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علوم وتكنولوجيا

خطوة حاسمة نحو البطاريات الكمومية
السلوك الخاص للمادة
على المستوى دون
الذري أو الكمومي قد
يحدث ثورة في تخزين
الطاقة والبطاريات
هشام حدانة

يحــاول باحثــون دراســة جميــع
الســبل لتخزيــن الطاقــة ،مــن
بطاريات الليثيوم أيون املعروفة
وإلكتروليتهــا الســائلة إلــى مــا يســمى
بالبطاريات «الصلبة بالكامل» .وألن العالم
يمــر بمرحلــة انتقاليــة للطاقــة ،أصبحــت
قضيــة تخزين الطاقة بشــكل عام والكهرباء
بشكل خاص ،أكثر أهمية.
ُ
ومــن املعــروف أن البطاريــات التــي تشــغل
الهواتــف الذكيــة أو الســيارات الكهربائيــة
تقــوم علــى أســاس مبــادئ الكهروكيميــاء،
وهــي من مبادئ الفيزياء الكالســيكية .غير
أنــه منــذ بضــع ســنوات وحتــى اآلن ،توجــه
الباحثــون نحــو التفكيــر فــي اســتخدام
نظريــات ميكانيــكا الكــم لتصميم بطاريات
مــن نــوع جديــد ،والتــي يطلــق عليهــا اســم
«بطاريــات الكموميــة» .وهــي بطاريــات
بحجــم النانــو ،ســيتم اســتخدامها
ألول مــرة فــي التطبيقــات النانويــة.

ووفــق هــذا التوجــه ،أعلــن باحثــون مــن
جامعــة أدياليــد (أســتراليا) أنهــم قامــوا
بخطوة حاسمة في هذا املجال .كما نجحوا
فــي إثبــات مفهوم االمتصــاص الفائق ،وهو
األساس النظري للبطاريات الكمومية.
ً
وملحاولــة فهــم النظريــة ،أوال ،يوجــد فــي
ميكانيــكا الكــم ظاهــرة غريبــة يســميها
الفيزيائيــون التشــابك الكمــي .وهــي ظاهــرة
تســمح ُ
لجســيمني ،حتــى لــو لــم يكونــا
مرتبطــن ماديــا ،بتكويــن نظــام تعتمــد
حاالتــه علــى بعضهمــا البعــض .ونظريــا،
يعمل التشــابك أيضًا مع أكثر من ُجســيمني.
ويمكن أن تصبح هذه الجسيمات متشابكة
للغايــة بحيــث ينتهــي بهــا األمــر بالعمــل
بشــكل جماعــي وتوليــد التأثيــرات الكميــة،
مثل االمتصاص.
ويتحــدث الفيزيائيــون عــن االمتصــاص
الفائق عندما تتداخل التحوالت بني حاالت
الجزيئــات بشــكل بنــاء .وهــو مــا يحــدث
أيضًا بشــكل كالســيكي أكثــر عندما تتجمع
املوجــات  -ســواء كانــت ضوئيــة أو صوتيــة،
علــى ســبيل املثــال  -وبالتالــي تتضخــم أو
تقــل .وفــي حالتنا ،تســمح الظاهــرة بطريقة
ما للجزيئات املتشابكة بامتصاص الضوء
معــا بكفــاءة أكبــر ممــا لــو كانــت بمفردهــا.
بمعنــى آخــر ،كلمــا توســعت البطاريــة،
زادت ســرعة شــحنها .ويأمــل الفيزيائيــون
أن يســهل هــذا التأكيــد التجريبــي بالتفكيــر
فــي تطويــر بطاريــات كموميــة للتطبيقــات
اليوميــة .ومنهــا تحقيــق وعــود شــحن

إثبات مفهوم االمتصاص الفائق يفتح آفاقًا لتصنيع البطارية الكمومية ()Getty

الســيارات الكهربائيــة بســرعة عاليــة .أو
فــي تطويــر أنظمــة تخزيــن ذات فاعليــة
جيــدة للكهربــاء املنتجــة بكميــات كبيرة من
مصــادر الطاقــة املتجــددة املتغيــرة .ورغــم
االختــراق الكبيــر كمــا ذكــر الباحثــون ،فــإن

صناعات مستقبلية

اإلنجــاز الــذي تحقــق فــي جامعــة أدياليــد ال
يشــكل ،حتــى اآلن ،أكثــر من إثبــات للمفهوم.
وســيتعني عليهم اتخاذ خطوة أخرى لبناء
النمــوذج األولــي ثــم البطاريــة التــي يمكــن
للجميع استخدامها.

عالم االبتكار

قناع ذكي يقيس العالمات الحيوية
يعمــل الباحثــون مــن كليــة ماكورميــك
للهندســة في نورث وســترن على تطوير
مستشــعر ذكــي يمكنــه تحويــل أي قنــاع
للوجــه إلــى جهــاز مراقبــة صحــي قــادر
علــى قيــاس مجموعــة مــن العالمــات
للمستخدم في الوقت الحقيقي.
الحيوية
ُ
ويمكــن تثبيــت املستشــعر علــى القنــاع
باســتخدام مغناطيــس صغيــر ،ليقــوم
بقيــاس معــدل تنفس املســتخدم ،ومعدل
ضربــات القلــب ،ومــدة ارتــداء القنــاع.
بعدهــا يتــم إرســال جميع هــذه البيانات
السلكيًا إلى تطبيق ُعلى الهاتف الذكي،
كمــا يمكنــه تنبيــه املســتخدم فــي حالــة
وجود أي خطر صحي.
ويحتوي الجهاز املستشعر على بطارية
صغيــرة ،تتــم إعــادة شــحنها باســتمرار
عن طريق قوة تنفس املســتخدم .كما أنه
يأخــذ شــحنة مــن الحــرارة املنبعثــة مــن
مرتديه.
وحــرص يوشــيا هيســتر ،أســتاذ
التصميــم فــي كلية ماكورميك للهندســة
فــي نــورث وســترن واملشــرف العــام علــى
الدراســة ،علــى إنشــاء قنــاع وجــه ذكــي
يســتهدف املتخصصــن فــي الرعايــة

الصحيــة ،ويمكــن اســتخدامه أليــام دون
شــحنه .إذ قــام الباحثــون بزيــادة طاقــة
البطاريــة مــن خــال جمــع الطاقــة مــن
مصــادر مختلفــة .ومــن خــال الجمــع
بــن معلومــات حــول معــدل ضربــات
القلــب ومعــدالت التنفــس ،يمكــن للجهاز
الكشــف عــن مســتوى إجهــاد الشــخص،
وإرســال تنبيه يطلب منه أخذ قســط من
الراحة بعدها.

ألمانيا تختبر حاسوبًا كموميًا
تســعى الــدول األوروبيــة إلــى تطويــر حواســيب كميــة تضاهــي قــدرة الحواســيب
ومعالجــة البيانات
التقليديــة ،حيــث يتميــز الحاســوب الكمومــي بقدرتــه على تحليل
ُ
بسرعة عالية ،وهو األمر الذي يتيح للباحثني حل املسائل الرياضية املعقدة وتسريع
وتيرة األبحاث العلمية في مجاالت عديدة .وتطمح فرنسا وأملانيا إلى أن يكون لهما
دور رائــد فــي هــذا املجــال ،إذ أعلنــت باريــس الســنة املاضيــة عــن اســتثمار  1.8مليــار
يورو على مدى خمس ســنوات ،بينما خصصت برلني ملياري دوالر لبناء كمبيوتر
كمومي بحلول عام .2025
وفــي إنجــاز جديــد ،يعمــل الباحثــون فــي مركــز «يوليش» للحوســبة الفائقــة ()JSC
فــي أملانيــا علــى اختبــار حاســوب كمومــي بســعة  5000كيوبــت ،مــن تطويــر شــركة
 D-Waveالكنديــة الرائــدة فــي مجــال الحوســبة الكموميــة .ولتشــغيل الحاســوب،
قــام الباحثــون بتشــييد مبنــى يحتــوي علــى قاعــدة خاصــة تعمــل علــى امتصــاص
االهتــزازات ،إذ يتأثــر هــذا النــوع من الحواســيب ســلبًا باالهتــزازات الخارجية ،كما
يحتوي املبنى على نظام تبريد يصل إلى  273درجة مئوية تحت الصفر .وتتميز
حواسيب الكم باعتمادها على مبادئ ميكانيكا الكم وظواهره في طريقة معالجة
البيانــات ،ممــا يتيــح معالجــة البيانــات بشــكل أســرع .كما يمكن االعتمــاد على هذا
النــوع مــن الحواســيب فــي عمليــات املحــاكاة فــي مجالــي الكيميــاء وعلــوم املــواد
الصلبــة ،وفــي مجــاالت أخــرى مثــل الذكاء االصطناعــي وتعلم اآللة .وحســب وزيرة
البحوث الفيدرالية األملانية بيتينا ستارك واتزينغر ،ستساهم حواسيب الكم في
إحــداث طفــرة فــي مجــال األبحــاث ،وتطويــر مجال الطاقة وتحســن اســتراتيجيات
االستثمار في السوق املالية .كما ستوفر إمكانية تصميم أدوية أكثر فعالية ،ويعد
هــذا أول حاســوب كمومــي فائــق الســرعة يتــم تشــغيله خــارج أميركا الشــمالية .وال
تــزال تكنولوجيــا الكــم فــي مرحلــة تجريبية إلى حد كبير في الوقت الراهن ،ويمكن
ُ ّ
أن تمكن ذات يوم من حل مشكالت معقدة جدًا بالنسبة ألجهزة الكمبيوتر الحالية
فــي وقـ ّـت قياســي .وبــدأت أملانيــا منــذ فتــرة باالســتثمار فــي مجــال حواســيب الكــم،
حيث دشنت املستشارة األملانية أنغيال ميركل ،السنة املاضية ،أول كمبيوتر كمي
تم تركيبه في أملانيا من طرف شركة «آي بي إم» األميركية.

عمر تشغيلي يصل لعشر سنوات

طفرة في صناعة بطارية الليثيوم ـ كبريت
نجح علماء من جامعة ميشــيغان في إنشــاء نوع جديد من ألياف مادة كيفالر املعاد تدويرها
والتــي يمكــن أن تســاعد فــي تطويــر بطاريــات الليثيــوم والكبريت .ويتوقع من هــذه البطاريات
تقديم كفاءة أكبر بخمس مرات من النماذج املستخدمة حاليًا في صناعة السيارات.
وقد أتاحت األلياف الجديدة إمكانية تطوير بطارية ليثيوم-كبريت قادرة على العمل ألكثر من
ألف دورة شحن ،من دون فقدان ألدائها .وتشبه ألياف الكيفالر املعاد تدويرها تلك املستخدمة
فــي الســترات الواقيــة مــن الرصــاص .ولعــدة ســنوات ،كانت بطاريــات الليثيوم-كبريت مرشــحة
ألن تعمــل كبدائــل لنمــاذج الليثيــوم أيــون ،ولظــروف تقنيــة لــم تنتشــر فــي األســواق .وقــد يغيــر
هــذا التقــدم الجديــد قواعــد اللعبــة ،بتوفيــره بطارية ذات عمر تشــغيلي لــم يتحقق من قبل .كما
أن هــذه األليــاف مقاومــة أيضــا لدرجــات الحرارة القصوى ممــا يزيد األمان .وتعادل  1000دورة
إعادة شحن ما يقارب عشر سنوات من االستخدام.

متحورات كورونا
نظام ذكي للكشف عن
ّ
أحمد ماء العينين

تعمــل شــركة  BioNTechاألملانيــة
للتكنولوجيــا الحيويــة بالتعــاون مــع شــركة
ّ
ومقرهــا
 InstaDeepللــذكاء االصطناعــي،
لنــدن ،علــى تطويــر نظــام يســتخدم تقنيــات
الــذكاء االصطناعــي فــي اكتشــاف املتحـ ّـورات
الجديدة املحتملة لفيروس كورونا.
وحسب ورقة بحثية نشرتها الشركتان على
موقــع  bioRxiv.orgاألكاديمــي ،تمكــن النظــام
مــن اكتشــاف  12مــن أصــل  13متحــورًا مــن
متحــورات فيــروس كورونــا التــي صنفتهــا
منظمــة الصحــة العامليــة حتــى اآلن على أنها
خطيــرة .وتوصــل النظــام إلــى هــذه النتائــج

َ
بمتوســط زمنــي قــدره شــهران قبــل توصــل
املنظمة لنفس النتائج .وفي هذا السياق قال
أوغــور شــاهني ،الشــريك املؤســس والرئيــس
التنفيــذي لشــركة  BioNTechالتــي ابتكــرت
ـووي الريبــوزي املرســال
تقنيــة الحمــض النـ ُ
( )messenger RNAاملســتخدمة فــي لقــاح
فايزر« :سيساعدنا هذا النوع من األنظمة في
ّ
اتخــاذ قــرارات اســتباقية ،عبــر الكشــف املبكر
عــن املتحـ ّـورات املحتملة عالية الخطورة ،من
أجــل تنبيــه الباحثــن ومطــوري اللقاحــات،
والسلطات قبل انتشار الفيروس».
ويتميــز النظــام بقدرتــه علــى التنبــؤ ببنيــة
بروتــن  spikeملتحـ ّـور مــا مــن تسلســل
الحمــض النــووي .كمــا يعمــل علــى فحــص

جديد
شريحة لعالج التهاب
المفاصل

يعمــل باحثــون فــي جامعــة كونيتيكــت
األميركية على تطوير شــريحة تســاعد
فــي إعــادة تكويــن الغضــروف لــدى
املصابــن بالتهــاب املفاصــل .ونجــح
العلمــاء فــي إعــادة تكويــن غضــروف
فــي ركبــة أرنــب خــال التجــارب األولية،
مــا يمهــد الطريــق لشــفاء املفاصــل
للمصابــن بهــذا املــرض .وتقــوم
الشــريحة التــي ال يتعــدى ســمكها
نصــف مليمتــر تقريبــا بتوليــد تيــارات
كهربائيــة صغيــرة عندمــا ُتشــعر
بالضغط .ووفقًا للدراســة ،التي نشــرت
فــي العــدد الجديــد مــن دوريــة Science
 ،Translational Medicineيمكــن أن
تــؤدي حركــة املفصــل املنتظمــة إلــى
قيــام الشــريحة بتوليــد مجال كهربائي
فــي ركبــة مريــض التهــاب املفاصــل
ممــا يحفــز الخاليــا علــى النمــو حولهــا
وتكويــن غضــروف جديــد .وأكــد ثــان
نغويــن ،مهنــدس بيولوجي في جامعة
كونيتيكــت ومشــارك فــي الدراســة ،إنــه
يتوخــى الحــذر فــي اتخــاذ خطــوة نحو
بــدء التجــارب علــى البشــر ،مشــيرًا إلــى
أن الدراســة ،التــي أجريــت علــى أرنــب
تجــارب ،حققــت نتائــج رائعــة ،لكننــا
بحاجــة إلــى اختبارهــا علــى حيــوان
بحجــم ووزن أقــرب إلــى اإلنســان .ومــن
املتوقــع أن تســاهم هــذه التقنيــة ،فــي
حالة تجاوزها التجارب الســريرية ،في
التخفيــف مــن معانــاة األشــخاص الذي
يعانــون مــن التهــاب املفاصــل العظمــي،
وهــو النــوع األكثــر شــيوعًا مــن التهــاب
املفاصل.
الصيــن تطــور أكبــر روبــوت
رباعي األرجل في العالم

نجحــت الصــن فــي تطويــر روبــوت
رباعــي األرجــل يتميــز بقدرتــه علــى
حمــل األثقــال التــي يصــل وزنهــا إلــى
 160كيلوغرامــا .كمــا يمكنــه الركــض
بســرعة تصــل إلــى  10كيلومتــرات فــي
الساعة .ومن املتوقع أن يعمل الروبوت
الجديــد فــي مهــام التســليم اللوجســتي
واالســتطالع فــي البيئــات املعقــدة التي
تكــون صعبة للغاية بالنســبة للجنود،
بمــا فــي ذلك املناطــق الحدودية النائية
ومناطــق القتــال شــديدة الخطــورة.
ويأتي هذا الروبوت على شكل ثور آلي
ضخــم مجهــز بأجهزة استشــعار تتيح
لــه التعــرف علــى التضاريــس والبيئــة
املحيطــة بــه .وقد أظهر ،خــال التجارب
األوليــة ،قــدرة قويــة علــى التكيــف فــي
مختلف أنواع التضاريس ،بما في ذلك
الســالم والخنــادق واملنحــدرات .كمــا
اســتطاع التنقــل فــي األراضي العشــبية
والصحــاري والجليــد ،ممــا يجعلــه
مثاليًا لتوصيل اإلمدادات مثل الذخائر
والطعــام عبــر بيئــات شــديدة الخطورة
علــى البشــر .وحســب تلفزيــون الصــن
املركزي ( )CCTVسينضم الروبوت إلى
جنــود مــن الجيــش الصيني للمشــاركة
فــي مهــام لوجســتية واســتطالعية عبر
بيئــات قاســية .كمــا يمشــي الروبــوت
الصينــي علــى أربــع أرجــل ولــه مظهــر
يشبه حيوان القطاس بري.
ويعتبــر هــذا الروبــوت أكبــر وأثقــل
روبــوت رباعــي األرجــل فــي العالــم،
ويبلــغ ارتفاعــه حوالي نصف متوســط
طول الرجل البالغ.

مدى تشــابه تسلســل الحمض النووي لهذا
البروتني مع بروتينات  spikeمن فيروسات
تاجية أخرى معروفة.
وخــال االختبــارات األوليــة حــدد النظــام
أن املتحـ ّـور أوميكــرون يحتمــل أن يكــون
خطي ـرًا .مــن جهــة أخــرى ،تعمــل شــركة
مايكروســوفت منــذ فتــرة علــى تطويــر
أداة قــادرة علــى التنبــؤ بانتشــار األوبئــة
واألمــراض املعديــة ،من خالل تتبع انتشــار
الجراثيــم والفيروســات والحيوانــات
الحاملــة لألمــراض فــي أماكــن مختلفــة مــن
العالم باســتخدام حساسات وخوارزميات
متطــورة ،وذلــك بهــدف التنبــؤ بتفشــي
األوبئة قبل خروجها عن السيطرة.

MEDIA

أخبار
تِك

أعلنت «تويتر» أن الحكومات في
جميع أنحاء العالم طالبت بحذف
المحتوى في عدد قياسي من
حسابات المستخدمين ،من يناير/
كانون الثاني إلى يونيو /حزيران من
العام الماضي ،إذ قدمت 43887
طلبًا قانونيًا لحذف المحتوى من
 196878حسابًا.

تتطلع «يوتيوب» إلى جعل
«إن إف تي» في المستقبل
مصدرًا آخر إليرادات المبدعين،
بحسب ما كشفته رسالة نشرتها
اليوم الرئيسة التنفيذية للشركة،
سوزان وجسيكي .و«إن إف تي»
أسلوب تشفير يمنح شهادة غير
قابلة للخرق والنسخ نظريًا.

قبل خمس سنوات أطلقت
«فيسبوك» خدمة إنترنت مجانية
في الدول النامية ،لكن العديد من
سكانها يدفعون أثناء استخدام
التطبيقات في الوضع المجاني.
ويصل مجموع هذه المبالغ إلى
ماليين الدوالرات كل شهر ،وفقًا
لـ«وول ستريت جورنال».
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يختبر «تيك توك» ميزات
جديدة ،أبرزها البث الحي
المقتصر على الصوت فقط ،في
محاولة متأخرة على ما يبدو
الستنساخ تطبيق البث الصوتي
«كلوب هاوس» ،باإلضافة إلى
ميزات اشتراك شبيهة بخدمة بث
األلعاب «تويتش».

 30في المائة من الصحافيين تعرّضوا للتحرش
أكدت دراســة دولية تع ّرض  30في المائة من الصحافيين والصحافيات حول العالم للتحرش الجنســي ،فيما تبقى  80في المائة من
الحاالت من دون إبالغ .عربيًا ،تتعرض ثلث اإلعالميّات للتحرش اللفظي أو الجسدي
لندن ـ العربي الجديد

أظهــرت دراســة جديــدة حــول التحــرش
ّ
الجنســي فــي اإلعــام ،األربعــاء ،أن 40
فــي املائــة مــن الصحافيــات فــي  20دولــة
ّ
تعرضن لنوع من أنواع التحرش الجنسي
فــي مــكان العمــل ،واختــارت أقــل مــن  20في
ّ
املائة منهن اإلبالغ عن املوضوع.
والدراسة الدولية التي توثق مدى انتشار
التحــرش الجنســي فــي غــرف األخبــار،
أطلقهــا برنامــج «النســاء فــي األخبــار» في
املنظمــة العامليــة للصحــف «وان -إيفــرا»
بالشــراكة مع جامعة «ســيتي» بلندن ،هي
ّ
الكبــرى مــن نوعها التي تركــز على الرجال
والنســاء واألشــخاص من هويات جندرية
غير معيارية في مجال وسائل اإلعالم.
وبحســب مــا أعلــن البرنامــج فــي مؤتمــر
صحافــي ،األربعــاء ،أجريــت الدراســة فــي
 20دولــة فــي أنحــاء أفريقيــا ،وجنــوب
شــرق آســيا ،وأوراســيا (روســيا) واملنطقة
العربيــة ودول مختــارة فــي أميــركا
الوســطى .واســتطلعت الدراســة التــي
أجريــت فــي الفتــرة مــن نوفمبــر /تشــرين
الثانــي  2020إلــى ســبتمبر /أيلــول ،2021
أكثــر مــن ألفي شــخص وتضمنت مقابالت
مــع  85مــن كبــار املديريــن/ات التنفيذيني/
ات.
تعـ ّـرض مــا يقــارب  30فــي املائــة مــن
الصحافيــات والصحافيــن للتحــرش
الجنســي اللفظــي أو الجســدي ،بحســب
الدراســة .وأظهــرت النتائــج العامليــة أن
حوالــي  40فــي املائــة مــن الصحافيــات قــد
ّ َ
تعرضــن للتحــرش الجنســي اللفظــي أو
الجســدي فــي مــكان العمل .مع ذلــك ،أبلغت
ّ
 1مــن كل  5صحافيــات عــن الحادثــة .علــى
ّ
الرغــم مــن أن التحـ ّـرش الجنســي بالرجــال
ّ
أقــل انتشــارًا ،إل أنهــم لــم ينجــوا منــه ،إذ
ّ
أظهرت النتائج أن  12في املائة من الرجال
ّ
تعرضــوا للتحرش الجنســي اللفظي و/أو
الجسدي.
ُ
ويعـ ّـرف برنامــج «النسـ ّـاء فــي األخبــار»
التحــرش الجنســي بأنــه ســلوك غيــر
مرغــوب فيــه وعدائــي ،ذو طبيعــة جنســية،
ينتهــك كرامــة الشــخص ويجعله/هــا
يشــعر باإلهانــة أو الخــوف أو الترهيــب
أو التهديــد .وترتكــز هــذه الدراســة علــى
دراســة أخرى قام بها برنامج «النســاء في
األخبــار» عــام  ،2018وحــددت نقصــا فــي
البيانــات املتاحــة حــول التحرش الجنســي
فــي وســائل اإلعــام مــن البلــدان فــي هــذه
املناطق على وجه التحديد.
فــي املنطقــة العربيــة ،اســتطلعت الدراســة
ّ
غالبيتهــم مــن
 526إعالميــا وإعالميــة،
مصــر واألردن ولبنــان وفلســطني ،وكان

أكثر من نصفهم بقليل من النساء ،بنسبة
 54فــي املائــة .فيمــا شــارك  7إعالميــن
بالدراســة مــن خــارج البلــدان املذكــورة فــي
املنطقة العربية.
ّ
كمعدل وســطيّ ،
تعرضت  1من كل  3نســاء
للتحــرش الجنســي فــي العمــل مقابل  1من
ّكل  6رجال 52 .في املائة من النساء ّ
تعرضن
للتحــرش اللفظــي و 19فــي املائــة ّ
تعرضــن

 40في المائة من النساء
و 12في المائة من
الرجال تعرضوا للتحرش

هنديات يحتججن ضد التحرش في اإلعالم خالل أكتوبر الماضي (مهد زكير/هندستان تايمز)Getty /

موظفة «هيومن رايتس
ووتش» تُستهدف بـ«بيغاسوس»
بيروت ـ العربي الجديد

أعلنــت منظمــة «هيومــن رايتــس ووتــش»،
ّ
األربعــاء ،أن مديــرة قســم األزمــات والنزاعات
ومديــرة مكتــب العاصمــة اللبنانيــة بيــروت،
ُ
ملــا فقيه ،اســتهدفت ببرمجية «بيغاســوس»
للتجســس خمــس مــرات ،بني إبريل /نيســان
وأغسطس /آب املاضيني.
برمجيــة «بيغاســوس» ّ
تطورهــا مجموعــة
الهايتــك والبرمجــة اإلســرائيلية «إن إس
أو» ،وثبــت اســتغاللها علــى مــدى الســنوات
األخيــرة فــي التجســس علــى معارضــن
وناشطني حقوقيني ومسؤولني وصحافيني
حول العالم.
فــي  24نوفمبــر /تشــرين الثانــي املاضــي،
ّ
أخطــرت شــركة «آبــل» فقيــه بــأن مهاجمــن
تدعمهــم إحــدى الــدول اســتهدفوا هاتفهــا
الشخصي من نوع «آيفون» .وتأكد فريق أمن
املعلومــات فــي «هيومــن رايتــس ووتش» من
اختــراق أجهــزة «آيفــون» الحاليــة والســابقة
الخاصة بلما فقيه ،ببرمجية «بيغاســوس»
اإلســرائيلية ،بعــد تحليــل جنائــي .وراجــع
فريــق مختبــر األمــن فــي «منظمــة العفــو
الدولية» التحليل ،وأكد النتائج.
ووفقــا لـ«هيومــن رايتــس ووتــش» ،اختــرق
هاتــف فقيــه باســتغالل ثغــرة «زيرو-كليــك»؛

للتحــرش الجســدي .وفــي املتوســط ،أبلــغ
 15فــي املائــة فقــط مــن األشــخاص الذيــن/
اللواتــي ّ
تعرضــوا/ن للتحــرش الجنســي
ّ
مؤسساتهم/ن اإلعالمية عن املوضوع .من
بني جميع املناطق التي شــملتها الدراســة،
يعـ ّـد هــذا الرقــم األدنــى مــن حيــث معــدالت
اإلبــاغ .ومــن بــن جميع حــوادث التحرش
الجنســي املبلــغ عنهــا ،اتخــذت املؤسســات

أي من دون أن تفعل صاحبته أي شيء ،مثل
النقر على رابط .هذه تقنية هجوم متطورة،
ومعقــدة ،وفعالــة فــيُ اختــراق األجهــزة
ُ
ويصعــب أيضــا علــى املسـ َ
ـتهدف اكتشــافها
أو منعها.
تشرف فقيه ،وهي مواطنة أميركية-لبنانية،
علــى االســتجابة لألزمــات فــي دول مثــل
ســورية وميانمار ولبنان وفلسطني املحتلة
وأفغانســتان .يشــمل عملهــا توثيــق وفضــح
االنتهــاكات الحقوقيــة والجرائــم الدوليــة
الخطيرة أثناء النزاعات املســلحة ،والكوارث
اإلنســانية ،واالضطرابــات االجتماعيــة أو
السياســية الشــديدة .ورأت «هيومــن رايتــس
ّ
ووتــش» أن هــذا العمــل «ربمــا جــذب انتبــاه
حكومــات مختلفــة ،بمــن فيهــم بعــض عمــاء
‹إن إس أو› أو املشتبه فيهم».
وقالــت فقيــه فــي بيــان «هيومــن رايتــس
ووتــش»« :ليســت صدفــة أن تســتخدم
الحكومــات برمجيــات تجســس الســتهداف
الناشــطني والصحافيــن ،وهــم الذيــن
يكشــفون عــن ممارســاتها التعســفية .يبــدو
ّ
أنهــا تعتقــد أن ذلــك يســاعدها علــى تعزيــز
ســلطتها ،وإســكات املعارضــة ،وحمايــة
تالعبها بالحقائق».
وفي السياق نفسهّ ،
صرحت فقيه ،لصحيفة
«ذا غارديان» البريطانية األربعاء ،بأنها في

اإلعالمية إجراءات اتجاه املوضوع بنسبة
حوالي  46في املائة.
وقالــت املديــرة التنفيذيــة لبرنامج «النســاء
فــي األخبــار» ،ميالنــي والكــر« :النســاء
واألشــخاص ّ مــن هويــات جندريــة غيــر
معياريــة يتأثــرون بشــكل غيــر متناســب
الجنســي فــي قطــاع اإلعــام .فــي
بالتحـ ّـرش ّ
حــن أننــا كنــا نعلــم عــن حــاالت التحــرش
ُ
الجنسي من خالل القصص املتناقلة ،تظهر
ّ
نتائــج هــذه الدراســة أن التحــرش الجنســي
مشــكلة مســتوطنة فــي املجــال اإلعالمــي،
بغــض النظــر عــن املوقــع الجغرافــي».
وأضافــت« :يعــود األمــر ألصحــاب العمــل
فــي معالجــة هــذه املشــكلة مــن خــال اتخــاذ
موقــف واضــح وصــارم ضـ ّـد التحــرش
الجنســي ،ومــن خــال وضــع السياســات
واألدوات الالزمــة إلدارة حــاالت التحـ ّـرش
عنــد وقوعهــا مــن أجــل حمايــة موظفيهــا/
موظفاتهــا ،وخلــق بيئــة آمنــة للجميــع».
وتابعــت والكــر« :هدفنــا هو جعــل البيانات
حــول اتجاهــات التحــرش الجنســي متاحــة
بشكل أكبر ،والسماح لشركائنا اإلعالميني
فــي هــذه البلــدان العشــرين باالطالع بشــكل
ّ
املهمــة والحقيقيــة
أفضــل علــى املشــكلة
للتحــرش الجنســي فــي غــرف األخبــار
الخاصــة بهــم .علــى مــدار ســنوات عديــدة،
ّ
قدمنــا األدوات واملــوارد لشــركائنا كجــزء
مــن جهودنــا فــي مجــال التدريــب والتوعية.
نعتقــد أن هــذه البيانات ستســاعد جهودنا
الجماعيــة إلنشــاء آليــات مناســبة ،وإحداث
التغييــر الثقافــي الضــروري ،الجتثــاث
التحرش الجنسي إلى األبد».
ّ
وأشــارت الدراســة إلــى أن غالبيــة الحــاالت
ال يتــم اإلبــاغ عنهــا ،بنســبة  80فــي املائــة.
ويعــود ذلــك بنســبة كبيــرة إلــى الخــوف،
كالخــوف مــن التأثيــر الســلبي ،والخــوف
مــن فقــدان الوظيفــة ،والخــوف مــن عــدم
ّ
تصديقهــم/ن ،والخــوف مــن ّ االنتقــام .وقــال
ّ
ّ
واحــد مــن كل  4مشــاركني إنهــم لــم يبلغــوا
عن التحرش الجنســي ألن منظمتهم ّتفتقر
إلى اآللية املناسبة للقيام بذلك ،أو ألنهم لم
يعرفوا كيف يفعلون ذلك .وأفادت نسبة 11
فــي املائــة فقــط ممــن تمــت مقابلتهــم بأنهــم
يعرفــون مــا إذا كانــت مؤسســاتهم لديهــا
سياســة تحــرش جنســي .ومن بــن الحاالت
القليلــة التــي تــم اإلبــاغ عنهــا ،اتخــذت
املؤسســة إجــراءات في نصــف الحاالت فقط
واقتصــرت هــذه اإلجــراءات فــي الغالب على
ِّ
املتحرش ،بنسبة  41في املائة.
تحذير
ّ
وأظهــرت أرقــام الدراســة أيضــا أن التحــرش
الجنســي ُيرتكــب بشــكل كبيــر مــن قبل زمالء
العمل بنسبة  39في املائة ،أو من قبل اإلدارة،
بنسبة  19.1في املائة من قبل اإلدارة العليا،
و 18.9في املائة من قبل املشرف املباشر.

ألعاب فيديو مرتقبة
هذا العام
واشنطن ـ العربي الجديد

(صباح عرار/فرانس برس)

ُ
الفترة التي اســتهدفت فيها بـ«بيغاســوس»
ّ
كانت تركز على التحقيق حول انفجار مرفأ
بيــروت الــذي وقــع فــي الرابــع من أغســطس/
آب عــام  2020وأودى بحيــاة  215شــخصًا
علــى األقــل وإصابــة  6500آخريــن .كان ســبب
االنفجــار تخزيــن كميــات كبيــرة مــن نيتــرات
األمونيــوم مــن دون إجــراءات وقايــة ،وتبـ ّـن
أن مســؤولني علــى مســتويات عــدة سياســية
وأمنيــة وقضائية كانوا على دراية بمخاطر
تخزينهــا ولــم يحركــوا ســاكنًا .كمــا شــاركت
في ذلك الوقت في مشاريع شملت قطاع غزة
وإثيوبيا ،وفق ما قالته لـ«ذا غارديان».

تســبب فيــروس كورونــا بتأخيــر صــدور مجموعــة مــن ألعــاب الفيديــو ،مــا جعــل
طرحهــا يتأجــل مــن  2021إلــى  ،2022لتضــاف إلــى ألعــاب أخــرى ســوف تطرح في
هذا العام كما كان مقررًا.
وبســبب هــذا التراكــم ،هنــاك أكثــر مــن  100لعبة مقرر إصدارها فــي عام  .2022في
ما يلي عينة من أبرزها:
■  :2 Breath of the Wildاســتمرارية للعبــة املغامــرات والحركــة The Legend of
 Zelda: Breath of the Wildالتي صدرت عام  ،2017من تطوير «نينتندو» من أجل
منصة «نينتندو سويتش».
■  :God of War Ragnarokلعبــة مغامــرات قادمــة مــن شــركة Sony Interactive
 .Entertainmentمــن املقــرر إطالقهــا هــذا العــام علــى أجهــزة «باليستيشــن »4
و«باليستيشن .»5
■  :Starfieldلعبــة أدوار طورتهــا  Bethesda Game Studiosوتطرحهــا Bethesda
 .Softworksتــم اإلعــان عــن اللعبــة رســميًا خــال مؤتمــر «بيثيســدا» عــام ،2018
ُ
ووصفت بأنها تجربة جديدة تنتمي إلى الجيل التالي.
■  :Elden Ringلعبــة أدوار طورتهــا  FromSoftwareوتطرحهــا Bandai Namco
 .Entertainmentاللعبــة مــن إخــراج هيديتــاكا ميازاكــي ُ
وصنعــت بالتعــاون مــع
الروائي الخيالي ،جورج آر .مارتن.
■  :Hogwarts Legacyلعبــة أدوار قادمــة فــي العالــم املفتــوح تجــري أحداثهــا فــي
أواخــر القــرن التاســع عشــر .طورتهــا  Avalanche Softwareوتطرحهــا Warner
 Bros. Interactive Entertainmentتحت عالمة  Portkey Gamesالخاصة بها.
■  :Suicide Squad: Kill the Justice Leagueلعبــة مغامــرات أخــرى تطرحهــا
شــركة ّ ،Warner Bros. Interactive Entertainment
وطورتهــا .Rocksteady Studios
وتــدور فــي مدينــة ميتروبوليــس الخياليــة التــي تجــري فيهــا عــادة أحــداث عالــم
«دي سي».
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منوعات فنون وكوكتيل
مقابلة

أجراها أشرف الحساني

لشخصيات ،تروي حكاياتها
تستمر المخرجة اللبنانية ،دانيا بدير ،في قراءة التفاصيل الصغيرة
ٍ
شاب يرغب في الرقص ،فيواجه
أفالم قصيرة لها ،آخرها «ورشة» ،الذي يحكي قصة
في
ٍ
ٍ

تحديات كثيرة؛ إذ يعمل في ورشة بناء في بيروت؛ عمل يتناقض ،اجتماعيًا ،مع رغبته في أن
ّ
يكون راقصًا .هنا ،مقابلة مع بدير ،تحدثنا فيها عن «ورشة» ،وتطلعنا على كواليسه

دانيا بدير

أروي للناس قصصًا
عن عالم يُفترض بهم
أنْ يعيشوا فيه
ـار مـخـتـلــف ال ـح ـجــم وال ـط ــول.
تـتـمـ ّـيــز ب ـم ـع ـمـ
ُ ٍ ً
رجال واقفًا على السطح .خفتُ،
حينها ،رأيت
ّ
ْ
ُ
انتبهت الحقًا إلــى أنه
في بداية األمــر .لكن،
ّ
ً
كــان ُيـصــلــي .كــان املنظر جميال وقــت غــروب
الشمس ،والرجل يقف لوحده على السطح.
ه ـكــذا صـ ـ ُ
ـرت أه ـت ـ ّـم بـعــالــم «الــون ـي ـشــة» ،كما
ُ
نـسـ ّـمـيــه ف ــي ل ـب ـنــان .ص ــرت أح ـ ّـس بــاإلنـســان
الـ ــذي يـسـتـطـيــع م ـش ــاه ــدة ال ـع ــال ــم ،وال أحــد
ورش،
يستطيع ذل ــك .أص ـب ـحـ ُـت أذهـ ـ ُـب إل ــى
ٍ
وأحكي مع ُمهندسني ،وأسألهم ،وجميعهم
ّ
ٌ
شخص يجلس فوق،
ْأخبروني أن الونيشة
إذ يأتي صباحًا ويصعد إلى هناك ،وال يعود
ّ
إلى األرض إال في آخر اليوم .في السطح ،ال
يستطيع سماع ّ
ضجيج.
أي
ٍ
ُ ّ
ـذي
ه ـكــذا بـ ــدأت أف ــكــر ف ــي عــالــم الــون ـي ـشــة ،ال ـ ً
ال نـ ـع ــرف ع ـن ــه ال ـك ـث ـي ــر .ث ــم حـ ـض ـ ّـرت حـفـلــة
لـ«خنسا» ،وهــو ُمـغـ ٍّـن وراق ــص وفــنــان ّ
جيد.
ّ ّ
ّ
ُ
مركب للغايةّ .
تحدثت
أحببت عمله ،ألن فنه
إليه ،فأخبرني عن فيلم «الونيش» الذي أريد
ً
ّ
االشـتـغــال عليه ،قــائــا لــي إن الونيش يريد
ّ
ْ
أن يهرب مــن العالم السفلي ،ليهرب مــن كل
شيء :هوية أو إحساس أو حلم ال يستطيع
التعبير عنه على األرض مع الشغيلة.
ث ــم بـ ــدأت ال ـف ـك ــرة تـنـضــج وت ـت ـط ـ ّـور ،ف ـبــدأت
َ
ـال سوريني يعملون
أكتب .أحببت فكرة رجـ ّ ٍ
ّ
اللبناني ال يفكر كثيرًا في العامل
في لبنان.
ُ
أحببت أكثر
السوري ،وفي حلمه وطموحه.

فيلم «ورشة»
عن اإلنسان
الذي يستطيع
مشاهدة العالم

ّ
يفكر كثيرًا في العامل السوري (المخرجة)
اللبناني ال
ّ

ّ
ألن الخالص موجودٌ في السماء فقط (رامي منصور)

ُ
عالم واقعي متصدّ ع (المخرجة)
اشتغلت كثيرًا على خلق
ٍ

فـ ــي ف ـي ـل ـم ـه ــا الـ ـقـ ـصـ ـي ــر« ،ورشـ ـ ـ ــة»
( ،)2021تبتعد املخرجة اللبنانية
دان ـيــا بــديــر عــن مــواضـيــع مرتبطة
بالتاريخ والذاكرة واأليديولوجيا والقومية
وال ـي ـســار ،ألن ـهــا ت ـصـ ِّـور ذات ـهــا ومـشــاعــرهــا
ّ
وأف ـ ـك ـ ــاره ـ ــا وأح ـ ــام ـ ـه ـ ــا ،ب ـ ـكـ ــل مـ ـس ـ ّـراتـ ـه ــا
ونتوءاتها ،ال بما يجعل هذه الذاتية تحتكم
إلى هواجس الجسد ،النفسية والتخييلية،
بل بوصفها جسدًا ،له تاريخه وذاكرته في
ّ
تعلقه بالواقع.
ّ
فـ ـ ــي أف ـ ــام ـ ـه ـ ــا ،يـ ـتـ ـح ــق ــق وجـ ـ ـ ـ ــود ال ـج ـس ــد
وإمـكــانــاتــه ،الفكرية والتخييلية ،مــن خالل

رصد

اإلنتاج الغنائي العربي :استراحة الشتاء
إبراهيم علي

ل ــم تـسـتـطــع اإلص ـ ـ ــدارات الـغـنــائـيــة الـجــديــدة
اللحاق بركب فصل الشتاء الحالي .ربما أنقذ
عيد الحب ســوق اإلص ــدارات من االستراحة
الطويلة التي مكث فيها ألشهر.
قـ ــد يـ ـك ــون ال ـس ـب ــب فـ ــي غـ ـي ــاب اإلصـ ـ ـ ـ ــدارات
الـغـنــائـيــة هــو الــوضــع الـعــربــي عـمــومــا .لكن
ذل ـ ــك ،ع ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن انـ ـتـ ـش ــار م ـت ـح ــورات
فـيــروس كــورونــا ،لــم يــوفــر تنظيم مــزيــد من
الحفالت واملهرجانات فــي الخليج العربي،
ومنها تحديدًا اململكة العربية السعودية،
ال ـتــي قــدمــت ه ــذا امل ــوس ــم مـجـمــوعــة م ــن أهــم
العروض الغنائية واالستعراضية التي القت
استحسانًا عند الجمهور السعودي.
تـحــاول شــركــة روتــانــا ،رغــم انـحـســار عملها
ب ـت ـن ـظ ـيــم ال ـح ـف ــات واملـ ـه ــرج ــان ــات ال ـف ـن ـيــة،
متابعة عملها ،أو مباركة املغنني واإلسهام
في إصداراتهم املوسيقية الغنائية.
يغيب الفنان كــاظــم الساهر عــن اإلص ــدارات
ال ـغ ـنــائ ـيــة ،وك ــأن ــه يـعـتـكــف ل ـي ـقــدم شـيـئــا ما
الحقًا .في الوقت نفسه ،نفذ الساهر بعض

العقود الخاصة بإحياء حفالت ما بني دبي
والـ ــريـ ــاض .وف ــي م ـع ـلــومــات خ ــاص ــة ،يـنــوي
ـان ج ــدي ــدة قــري ـبــا على
ال ـس ــاه ــر إصـ ـ ــدار أغـ ـ ـ
ٍ ُ
طــريـقــة «سـيـنـغــل» ،ول ــم ت ـعـ َـرف بـعــد الشركة
التي ستتبنى هذه األغاني املسجلة منذ ما
ي ـقــارب سـنـتــن ،بـعــدمــا تـفــرغ الـســاهــر خــال
فترة الحجر األولــى إلعــادة تنفيذ مجموعة
مـ ــن األل ـ ـ ـحـ ـ ــان ،وس ـج ـل ـه ــا فـ ــي ذلـ ـ ــك ال ــوق ــت،
وهــو يضع اللمسات األخ ـيــرة عليها حاليًا
إلصدارها في أقرب فرصة.
ق ـب ــل ش ـه ــري ــن ،ان ـت ـه ــى ال ـت ـع ــاق ــد ب ــن شــركــة
«روتــانــا» ،واملغنية اللبنانية نــوال الزغبي،
التي كانت قد أصدرت ألبومها األخير وعليه
لــوغــو «روت ــان ــا» .وحققت فــي آخــر اغنياتها

يغيب الفنان العراقي
كاظم الساهر عن
اإلصدارات الغنائية

تقدمًا ملحوظًا لجهة نسب االستماع ،وكذلك
عــودتـهــا إلــى الـحـفــات واملـهــرجــانــات مــا بني
الخليج والــواليــات املتحدة األميركية التي
زارتها قبل أسابيع قليلة ،والتقت الجاليات
العربية هناك في أكثر من حفل وفعالية.
ُ
نجوى كرم لم تصدر أي جديد غنائي ،بعدما
قدمت الخريف املاضي أغنيتني مصورتني،
وهي تعمل حاليًا على مجموعة جديدة من
األغاني ،لكن من دون أي موعد إلصدارها.
من جهتها ،سجلت املغنية إليسا مجموعة
من األغاني الجديدة ،فيما تتحدث معلومات
ع ــن قـ ــرب ط ــرح ـه ــا ألغ ـن ـي ــة واح ـ ـ ــدة ت ــزام ـن ــا،
ملناسبة «عـيــد الـحــب» ( 14فـبــرايــر/شـبــاط)،
ول ــم ي ـعــرف م ــا إذا كــانــت سـتـسـلــم جــديــدهــا
ل ـشــركــة روت ــان ــا ك ـت ــوزي ــع ،أو سـتـتـكـفــل هي
بإنتاجه ونشره بمفردها ،بعدما أعلنت أنها
تــريــد أن تنتج ألـبــومــاتـهــا بنفسها ،وحفظ
حقوق ملكيتها.
فــي الخليج ،تبدو اإلص ــدارات ناشطة أكثر،
الـفـنــانــة أح ــام أصـ ــدرت قـبــل أســابـيــع قليلة
مجموعة من األغاني ،وربحت بذلك جولة من
الحفالت واملناسبات في الدول الخليجية.

الشرط الواقعي .فيلمها «باألبيض» (،)2017
ّ
ّ
بقدر مــا ُيشكل ثــورة على هــذا الــواقــع ،بكل
ّ
أفكاره وتقاليده وعاداته ،يظل سندًا فكريًا
ل ـت ـب ـل ــور م ـف ـه ــوم ال ـت ـخ ـي ـي ــل فـ ــي ت ـجــرب ـت ـهــا
السينمائية.
األم ــر نفسه يـتـكـ ّـرر سينمائيًا فــي «ورش ــة»،
ال ـ ـ ــذي ي ـ ـ ــروي حـ ـك ــاي ــة ع ــام ــل ب ـ ـنـ ــاء ،ت ـق ـهــره
ت ـق ــال ـي ــد ال ـ ــواق ـ ــع مـ ــن ال ـت ـع ـب ـي ــر بـ ـح ـ ّـري ــة عــن
شغفه بــالــرقــص ،فتبحث بــديــر ل ــه ،بصريًا،
عــن فضاء ُمـتـحـ ّـرر مــن ربقة العني والتفكير
ّ
الــديـمــاغــوجــي ،فيتفلت الجسد مــن مــاديــات
ُ
ال ــواق ــع ،وي ـخ ـضــع لــسـل ـطــة دف ـق ــة ،شـعــوريــة

ّ
وروح ـ ـيـ ــة ،تـجـعـلــه ُيـ ـب ــدع وي ـغ ــن ــي ويــرقــص
ويحلم نشدانًا للحياة .هكذاُ ،يصبح للسماء
ّ
أنطولوجية ،تــرمــز إلى
دالالت
فــي «ورش ــة»
ٍ
ّ
ّ
الـصـفــاء والـحــريــة والـحـلــم .لـكــن الحلم يظل،
ْ
بــدوره ،خاضعًا للشرط الواقعي ،الذي ـ وإن
حاولت بدير في ّكل ّ
مرة تجاوزه سينمائيًا
ـ يبقى تتويجًا قويًا للحلم ،ودافـعــا داخليًا
إلى الثورة عليه ،بصريًا .عن «ورشــة» ،وعن
كتابته َ
ّ
والجمالية ،حــاورت
ومعامله الفنية
«العربي الجديد» مخرجته دانيا بدير.
■ اختير جديدك «ورشة» ُ
للمشاركة في «مهرجان

متابعة

ً
ّ
■ كتابة ،ماذا عن تعلقك وجدانيًا بحكاية الفيلم؟ ما
مدى ارتباطه واقعيًا باالجتماع اللبناني؟
ّ
ب ــدأت الفكرة تتشكل فــي ذهـنــي ،حــن كـنـ ُـت ً ـ
في أحد أيام عام  2016أو ربما  2017ـ جالسة
ُ ّ
فــي شــرفــة املـنــزل فــي لـبـنــان ،الـتــي تـطــل على
ّ
ّ
بيروت كلها .املنظر طبيعي جدًا ،ألن بيروت

■ ماذا عن مرحلتي التصوير واملونتاج :هل هناك
البنية األولى للسيناريو؟
تغييرات في ّ
ً
ال أع ـ ـت ـ ـقـ ــد ،ألن ـ ـ ـ ــي اشـ ـتـ ـغـ ـل ـ ُـت ط ـ ــوي ـ ــا ع ـلــى
ّ
وقت
السيناريو ،وألن الفيلم كان يحتاج إلى ٍ

ٌ
ّ
■ ف ــي ال ـف ـي ـل ــم ،اشـ ـتـ ـغ ــال ُم ـك ــث ــف ع ـل ــى الـ ـص ــورة
ّ
ّ
وعناصرها الفنية ،في رصــد واقـ ٍـع متصدع .ملاذا
ّ
ٌ
تبدو السماء ّ ،جماليًا ،كأنها خالص؟
ُ
اشتغلت كثيرًا على املوضوع
صحيح ،ألني
ُ
مـ ــع امل ـ ـ ـصـ ـ ـ ّـور ش ـ ـ ــادي شـ ـعـ ـب ــان ،ومـ ـس ــؤول ــة
املنتجني ،لخلق
الديكور ريتا شاغوري ،ومع
ُ
ّ
شاهدين
امل
يجعل
متصدع ،فهذا
عالم واقعي
ٍ
ٌ
ي ـش ـ ّعــرون بــاالخ ـت ـنــاق ،وتـنـتــابـ ّهــم رغ ـبــة في
التنفس .شخصية ّ
محمد ال تتوفر على مكان
ّ
ْ
ُ
حاولت ،بالصورة والتلوين ،أن
تتنفس فيه.
أجعله دائمًا مع رفاقه في كل مكان ،إلظهار
بشكل
هذا االختناق ،وإلظهار الصورة أيضًا
ٍ
أكثر تركيبًا.
لذلك ،كان «فوق ـ السماء» املكان الوحيد الذي
يستطيع الهروب إليهّ .
السماء رائقة
صورت
ّ
ّ
ـوم .ب ـهــذا ،يـتـبــدى أن ــه يقبل
وزرق ـ ــاء ،مــع غ ـي ـ
ٍ ّ
ٌ
موجود في
الذهاب إلى الخطر ،ألن الخالص
السماء فقط.
■ هــل الــواقــع الـعــربــي م ـهــزوم إل ــى ه ــذا ال ـحـ ّـد ،الــذي
تجعلني فيه بطل فيلمك القصير يهرب إلى سماء
بيروتُ ،ليمارس شغفه بالرقص والتعبير؟
الـ ــواقـ ــع ال ـع ــرب ــي م ـض ـغ ــوط ف ــي م ـس ـتــويــات
ع ـ ـ ّـدة :ال ـث ـقــافــة وال ــدي ــن وال ـعــائ ـلــة واملـجـتـمــع
وال ـس ـي ــاس ــة واالقـ ـتـ ـص ــاد .اإلنـ ـس ــان ال ـعــربــي
ُ
ْ
تفرض عليه قواعد ينبغي عليه أن يلتزمها
ّ
ُ
فتظل القواعد تمارس سلطتها
في حياته،
ّ
ّ
على األجيال ،ألنهم يعتبرون أن هناك طريقة
واحدة للعيش.

إصدار

بهاء سلطان و«سيجارة» مع نصر محروس
مريم الحبيب

من دورة عام ( 2019تيم وايتبي )Getty /

ملتقى قُ مرة 2022
في دورة افتراضية
الدوحة ـ العربي الجديد

لم تصدر كرم
أي جديد
غنائي منذ
ثالثة أشهر
(ذبيان سعد)

صندانس السينمائي الــ .)2022(( »38ماذا يعني
هذا لك؟
«مـهــرجــان صندانس » مــن أهــم املهرجانات
في العالمُ .
ُ
أحلم دائمًا بعرض فيلم لي
كنت
ّ
فيه ،فاملهرجان معروف عامليًا ،بمنطق القوة
باملائة فقط من
واملنافسة .تختار إدارته 0.7
ّ
األفالم القصيرة التي َّ
تقدم إليها .إنه مشهور
أيـ ـض ــا ب ـك ــون ــه ي ـك ـت ـشــف م ـخ ــرج ــن وأف ـ ٌـام ــا
ّ
جديدة في السينما املستقلة .لهذا ،فرحة أنا،
ّ
ّ
ألن أناسًا يذهبون إليه وفي نيتهم مشاهدة
فيلمي ،الذي سيكون عرضه ٌكبيرًا بالنسبة
إلـ ـ ّـي كـمـخــرجــة .أن ــا مـتـحـ ّـمـســة ل ـلــذهــاب إلــى

هناك ،إذا سمح ُكورونا بذلك .هناك ،أستطيع
االسـتـمــاع إل ــى املـشــاهــديــن ،ومـعــرفــة آرائـهــم
ب ــه ،وش ـعــورهــم لـحـظــة مـشــاهــدتــه .أستطيع
ال ـت ـعـ ّـرف أي ـضــا عـلــى مـنـتـجــن ،يستطيعون
مساعدتي على إخراج أفالمي املقبلة.

فكرة هذا الرجل القادم إلى البلد لالشتغال،
ُ
يعملون
ويشارك بيته ّمع نحو  10أشخاص
ّ
مـعــه ،وال ّيـتــوفــر عـلــى مـكــان فسيح يتنفس
فيه ،أو يغني ويرقص.
ّ
ّ
و ّجــدانـيــا ،أعتقد أن األم ــر يتعلق بــي كثيرًا،
ألني أجد نفسي دائمًا أروي للناس قصصًا
ْ
شخصيات ،وعــن عــالـ ٍـم ُيفترض بهم أن
عــن
ٍ
ّ
يعيشوا فيه ،في مقابل هوية مختلفة كليًا
في دواخلهم.

أطــول لجمع املــال لتحقيقه ،بسبب الطموح
والتقنية العالية فـيــه .هــذا جعلني أشتغل
على السيناريو أكـثــر ،الــذي يتناول ونيشًا
يريد الهروب إلى ّ
حيز ُيتيح له التعبير عن
شيء فيه .بعدهاّ ،
طورت السيناريو ،فأصبح
ٍ
ّ
حوار .في فتر ٍة ماّ ،
ٌ
جربت سيناريو يعبر
فيه
ْ
فيه املمثل/البطل ّعن ذاتــه أمــام رفيقه .لكن،
ّ
ْ
في ما بعد ،قـ ّـررت أني ال أريــده أن يتكلم ،بل
ْ
أن يكون شخصًا كتومًا.
ّ
ف ــي ال ـن ـه ــاي ــة ،ج ــرب ــت س ـي ـن ـ ّـاري ــو آخ ـ ــر ،قـبــل
ُ
ذلك.
البدء بالتصوير .اكتشفت أنــي ال أريــد ّ
لحظة وصوله إلــى فــوق ،ال ّوقــت لديه ،لكنه
يمتلك ص ــورة فــي جـيـبــه ،كــأنـهــا تـحــرقــه من
كثرة حماسته ،فالصورة أوحــت لــه بالنظر
فـيـهــا ،وبــالـتـفـ ّـرج عليها واض ـعــا موسيقى،
ّ
فينسى حاله ،ويتذكر ّأمــه واأليــام التي كان
يسمع فيها هذه األغنية عندما كان صغيرًا.
هــذا آخــر ما ّ
تغير فعليًا ،بني آخــر سيناريو
والتصوير.

ستقام النسخة املقبلة من ملتقى «قمرة» السينمائي افتراضيًا ،وستضم مجموعة
متنوعة مــن األنـشـطــة املصممة لــدعــم املــواهــب الناشئة خــال مسيرتهم العملية،
ً
ً
ابتداء بالفكرة وكتابة النص وصوال إلى عرض الفيلم على الشاشة.
ّ
وأفــادت «مؤسسة الــدوحــة لــأفــام» ،التي تنظم امللتقى ،بــأن فعاليات دورة 2022
ستقام بني  18و 23مارس/آذار املقبل.
وقالت الرئيسة التنفيذية لـ«مؤسسة الدوحة لألفالم» ،فاطمة حسن الرميحي بأنه
«على الرغم من كل التحديات التي يشهدها العالم حاليًا ،نستضيف ملتقى قمرة
السينمائي  2022بطريقة افتراضية ،إليماننا القوي بأهمية مواصلة مسيرة الدعم
لــأصــوات الجديدة ،خصوصًا في هــذه األوق ــات التي يكون فيها العمل اإلبداعي
ّ
أكثر أهمية» ،وفقًا ملا نقلته «وكالة األنباء القطرية» (قنا) .وأشارت الرميحي إلى أن
مهمة «قمرة» األساسية هي «مساندة املشهد السينمائي العاملي وتمكني األصوات
الناشئة والواعدة ،بهدف تقديم أفالم ملهمة ومساعدتهم على ممارسة تعبيرهم
ّ
اإلبداعي لتحويل القصص إلى أفالم مشهورة» .وأوضحت أن املؤسسة ستواصل
برامجها عبر اإلنترنت ،لـ«دعم صناع األفالم طيلة هذه الفترة الصعبة».
يعتمد ملتقى «ق ـمــرة» السينمائي فــي نسخته االفـتــراضـيــة برنامجًا إلكترونيًا
متقدمًا ملشاريع مختارة تتضمن جلسات توجيهية ،وموائد مستديرة ،واجتماعات
وجلسات تعارف ،كما سيضم جلسات مكرسة الستكشاف وتطوير مشاريع جديدة
من املنطقةُ .يشار إلى أن األمر ذاته قد حصل في الــدورة املاضية أيضًا؛ إذ اضطر
املسؤولون عن امللتقى ،إلى إقامته افتراضيًا ،بسبب جائحة كورونا .وشهدت دورة
ُ ،2021عــودة املخرجة السينمائية الفرنسية كلير دينيس ،واملـصـ ّـور السينمائي
َ
املــرشــح لـجــائــزتــي أوس ـكــار وبــافـتــا ،ف ـيــدون باباميتشيل ،بــاإلضــافــة إل ــى املـخــرج
العاملي جيمس غراي ،واملخرجة والكاتبة السينمائية الحائزة جائزة األسد الفضي
ّ
ومصمم الصوت الحائز جائزة األوسكار مارك مانجيني.
جيسيكا هاوسنر،

ب ـع ــد رحـ ـل ــة ط ــويـ ـل ــة ،ام ـ ـتـ ـ ّـدت ف ـص ــول ـه ــا بــن
املحاكم وبرامج التلفزيون والصحافةُ ،عقدت
جـلـســة ص ـلــح م ـن ـت ـظــرة ،ب ــن امل ـن ـتــج امل ـصــري
نصر محروس والفنان بهاء سلطان ،لتنتهي
بذلك واحدة من أطول رحالت االحتكار الفني،
ويـعـلــن سـلـطــان عــن ص ــدور ألـبــومــه الـجــديــد،
«سيجارة» ،مع شركة «فري ميوزيك».
ـان ج ــدي ــدة من
ح ـتــى اآلن ،ص ـ ــدرت س ـبــع أغـ ـ ـ ٍ
األلـبــوم هــي «تعالى أدلـعــك» (كلمات وألحان
عــزيــز الـشــافـعــي) ،و«عــامـلــن الـصــح» (كلمات
ن ـص ــر م ـ ـحـ ــروس ،وأل ـ ـحـ ــان م ـح ـم ــد ي ـح ـي ــى)،
و«ل ـي ــال ــي ط ــوي ـل ــة» (ك ـل ـم ــات ن ـصــر م ـحــروس
وألـ ـح ــان ع ــزي ــز ال ـش ــاف ـع ــي) ،و«ده ح ــب وال»
(ك ـ ـل ـ ـمـ ــات نـ ـص ــر م ـ ـح ـ ــروس وألـ ـ ـح ـ ــان ع ــزي ــز
ال ـشــاف ـعــي) ،و«أنـ ــا غـلـطــان» (كـلـمــات وأل ـحــان
ع ــزي ــز ال ـش ــاف ـع ــي) ،و«مـ ــالـ ــك» (ك ـل ـم ــات نـصــر
محروس وألـحــان حسني محمود) ،و«يومني
ح ـل ــوي ــن» (ك ـل ـم ــات ن ـصــر مـ ـح ــروس وأل ـح ــان
حسني محمود).
ـواح ك ـث ـي ــرة ،ف ـتــدور
ـ
ـ
ـ
ن
ـن
ـ
م
ـي
ـ
ت ـت ـشــابــه األغ ــان
ٍ
فـ ــي أغ ـل ـب ـه ــا فـ ــي ف ـل ــك ال ـص ـل ــح بـ ــن س ـل ـطــان
ّ
وم ـحــروس .ولـعــل املـثــال الـفــاقــع على «ثيمة»
األلبوم هــذه ،هو فيديو كليب أغنية «تعالى
ّ
املصور فكرة وإخــراج نصر
أدلعك» .الشريط
محروس ،وقد جاءت كل مشاهده لتبدو تتمة
ملـسـلـســل الـظـلــم بـحــق ب ـهــاء س ـل ـطــان .فنتابع
الـفـنــان امل ـصــري وه ــو يــدخــل بـيــت م ـحــروس،
ال ـج ــال ــس كــزع ـيــم م ـن ـت ـصــر ،ث ــم ي ـب ــدأ ال ـغ ـنــاء،
متوجهًا إلى املنتج الشهير ،مرددًا عبارات من
نــوع «ده إنــت فــوق دماغي وحقك علياّ ،
طول
خصامنا زلزلني»ّ ،
ثم «تالتة بالعظيم مقامك
عـظـيــم ،خــافـنــا واخـتــافـنــا مــوضــوع قــديــم»،
وســط ابتسامات غير مفهومة مــن محروس
وسـ ـلـ ـط ــان ،وم ـع ـه ـمــا ع ــزي ــز ال ـش ــاف ـع ــي ال ــذي
ي ـشــارك فــي الـكـلـيــب .ب ــدت األغـنـيــة والـفـيــديــو
ّ
بتحمل سلطان وحده
الخاص بها ،كاعتراف
مسؤولية الخالف الطويل الذي أضاع سنوات
من عمره الفني ،ليختفي عن الساحة وهو في
قمة تألقه ونجاحه قبل ثماني سنوات.
مـ ــا ال ـ ـ ــذي حـ ـص ــل وقـ ـتـ ـه ــا؟ ي ـم ـك ــن اخ ـت ـص ــار
القصة بسطرين :األزم ــة كلها فجرها ألبوم
«سـيـجــارة» عــام  ،2014الــذي كــان يفترض أن
يكون آخــر ألـبــوم يـصــدره مـحــروس لسلطان،
وينتهي الـعـقــد بينهما .لـكــن املـنـتــج الـصــري
رفض ذلــك ،وامتنع عن إصــدار العمل إال بعد
تــوقـيــع سـلـطــان عـقـدًا جــدي ـدًا يتيح ملـحــروس
احتكار أعماله مدى الحياة .هذه رواية الفنان
املصري .أما رواية محروس ،فتقول إن األلبوم
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أخبار
غيمس والجنسية
الفرنسية

أملـ ـ ــح وزي ـ ـ ــر ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ال ـف ــرن ـس ــي
ج ـيــرالــد دارمـ ــانـ ــان ،ال ـث ــاث ــاء ،إلــى
صـ ـع ــوب ــة ح ـ ـصـ ــول م ـغ ـن ــي الـ ـ ــراب
غ ـي ـمــس (الـ ـ ـص ـ ــورة) ،امل ـت ـح ــدر من
ال ـك ــون ـغ ــو ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة وعـ ــاش
ف ــي فــرنـســا طـيـلــة حـيــاتــه تـقــريـبــا،
على الجنسية الفرنسية ،مشيرًا
ُ
إل ــى أن ـهــا ت ــرف ــض «ب ـص ــورة عــامــة
لألشخاص الذين يعتنقون مبادئ
اإلسالم املتشدد».
وكـ ـ ــان م ـغ ـنــي ال ـ ـ ــراب ال ـكــون ـغــولــي
أعـ ـل ــن ع ــزم ــه ت ـق ــدي ــم ط ـل ــب جــديــد
للحصول على الجنسية الفرنسية
بـ ـع ــد رفـ ـ ــض ط ـل ـب ــه األول ،وأثـ ـ ــار
ً
جـ ـ ــدال خـ ــال األس ــابـ ـي ــع األخـ ـي ــرة،
عـبــر نـشــره مقطعًا م ـصــورًا مطلع
يـنــايــر/كــانــون ال ـثــانــي ،انـتـقــد فيه
املسلمني الذين يعايدون اآلخرين
برأس السنة.

دعوى قضائية ضد
«يونيفرسال بيكتشرز»

رف ـ ــع اثـ ـن ــان م ــن م ـع ـج ـبــي املـمـثـلــة
آن ـ ـ ـ ـ ــا دي أرمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس (الـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــورة)
دعـ ـ ـ ــوى قـ ـض ــائـ ـي ــة ض ـ ــد اس ـت ــدي ــو
«يــون ـي ـفــرســال ب ـي ـك ـت ـشــرز» ،بــزعــم
خــداع ـه ـمــا ودف ـع ـه ـمــا السـتـئـجــار
فـيـلــم ،ظـنــا منهما أن ـهــا سـتـشــارك
ف ـيــه ،بـعــدمــا ظ ـهــرت ف ــي املـحـتــوى
الدعائي.
وامل ـع ـج ـبــان ك ــون ــور والـ ــف وبـيـتــر
مــايـكــل راش ــا ق ـ ّـدم ــا مـلــف الــدعــوى
ّ
أمــام القضاء األميركي ،وزعما أن
ال ــدع ــاي ــة ال ـت ــي سـبـقــت ط ــرح فيلم
«ي ـ ـس ـ ـتـ ــرداي» ،ع ـ ــام  ،2019كــانــت
«مضللة» و«كــاذبــة» و«مخادعة»،
ّ
ألن دي أرماس ال تظهر في النسخة
النهائية من العمل ،رغم حضورها
ف ـ ــي الـ ـفـ ـي ــدي ــوه ــات ال ـت ــروي ـج ـي ــة.
يسعيان للحصول على تعويض
ال يقل عن  5ماليني دوالر.

دينكالج و«بياض الثلج»
ان ـت ـق ــد ن ـج ــم «صـ ـ ـ ــراع ال ـ ـعـ ــروش»،
بـيـتــر دي ـن ـك ــاج ،إن ـت ــاج «دي ــزن ــي»
لنسخة جــديــدة مــن فيلم «بياض
الـثـلــج واألق ـ ــزام الـسـبـعــة» ،معتبرًا
أن ـهــا خ ـطــوة إل ــى ال ـ ــوراء .وق ــال إن
«ال مـعـنــى» إلعـ ــادة إن ـت ــاج نسخة
م ــن فـيـلــم «ب ـي ــاض الـثـلــج واألقـ ــزام
الـ ـ ـسـ ـ ـبـ ـ ـع ـ ــة» حـ ـ ـت ـ ــى ل ـ ـ ــو اخ ـ ـ ـتـ ـ ــارت
«دي ــزن ــي» ممثلة خــاسـيــة لتكون
الـبـطـلــة .وأض ـ ــاف« :ت ـكــون تقدميًا
بطريقة م ــا ،لكنك مــا زل ــت تحكي
ق ـص ــة م ـت ـخ ـل ـفــة ع ــن س ـب ـعــة أق ـ ــزام
يعيشون معًا في كهف» .وأوضــح
أنه ال يــزال باإلمكان روايــة القصة
األصـلـيــة ،لكن يجب تعديلها بما
يتناسب مع معايير اليوم.
قبلة ريتشارد غير

نجح عزيز الشافعي في إعادة سلطان إلى اللون الشعبي/الرومنسي الذي اشتهر فيه (الحساب الرسمي لبهاء سلطان/تويتر)

بدا العمل كاعتراف
بتحمل سلطان مسؤولية
ّ
الخالف مع محروس
ً
ل ــم ي ـس ـ ّـج ــل أص ـ ـ ــا ،ول ـف ــك ال ـع ـق ــد ي ـج ــب عـلــى
سلطان دفــع بـنــدء جــزائــي قيمته  2.5مليون
دوالر .ان ـت ـه ــى ك ــل م ــا س ـب ــق ب ـج ـل ـســة صـلــح
مضحكة ،قامت برعايتها اإلعالمية واملمثلة
إسعاد يونس.
فنيًا ،نجح عزيز الشافعي في إعــادة سلطان
إلــى الـلــون الشعبي/الرومنسي الــذي اشتهر

ف ـي ــه .ورغ ـ ــم ال ـط ــاب ــع ال ـعــاط ـفــي ل ـكــل األغ ــان ــي
السبع ،فإن اإلسقاط واضح بشكل ال يحتمل
الشك ،على عالقة سلطان بمحروس ،وهو ما
جعل تعامل الجمهور مع األغاني حذر.
ح ـتــى ال ـس ــاع ــة القـ ــت أغ ـل ــب األغ ــان ــي نـجــاحــا
م ـتــوق ـعــا ف ــي ظ ــل ح ـمــاســة ال ـج ـم ـهــور ل ـعــودة
صــاحــب «ق ــوم وإق ــف وإن ــت بـتـكـلـمـنــي» .لكن
بـعــد ف ــك ارت ـبــاطــه اإلن ـتــاجــي ب ـم ـحــروس ،هل
سيكمل الفنان املصري طريق النجاح ،وهل
يـكـفــي اع ـت ـمــاده عـلــى صــوتــه املـمـيــز والـفــريــد
على الساحة العربية؟ ّأم ان خياراته املقبلة
سيتحمله إلى نجاح إضافي؟ وهل سيخطو
على خطى شيرين عبد الوهاب وتامر حسني
ال ـل ــذي ــن ن ـج ــوا م ــن اح ـت ـك ــار ن ـصــر م ـح ــروس،
وسارا على طريق النجاح لوحدهما؟
يمتلك سلطان مقومات النجاح ،من الصوت

ال ـج ـم ـيــل واملـ ـتـ ـق ــن ،إلـ ــى ق ــدرت ــه ع ـل ــى الـتـنـقــل
بـ ـس ــاس ــة وبـ ـ ــا مـ ـجـ ـه ــود بـ ــن كـ ــل األشـ ـك ــال
الغنائية بنفس الجودة ،وهو ما جعل نجاحه
مختلفًا عن نجاح زمالئه في الحقبة نفسها.
لكن حال الساحة الغنائية تغير منذ آخر مرة
ّ
غــنــى فيها بـهــاء سـلـطــان ،أي ع ــام  .2014فال
املــوسـيـقــى ال ـســائــدة ال ت ــزال هــي نـفـسـهــا ،وال
وســائــل نـشــر األع ـمــال هــي نفسها ،وال حتى
التوزيعات املوسيقية هي هي .أمام سلطان
طــريــق طــويــل ،وضــع خـطــواتــه األول ــى بألبوم
«سيجارة» ،لكن األكيد أن الغناء أمام محروس
وله ،لن يكون كافيًا الستمراره على الساحة،
الغناء املصري منذ
في ظل منافسة لم يعرفها ّ
فترة طويلة ،مــع سيطرة مغني املهرجانات
على الجمهور واملنصات واإلعالنات ،وكل ما
يدور في فلك اإلنتاج املوسيقي املصري.

ُبـ ــرئـ ــت امل ـم ـث ـل ــة ال ـه ـن ــدي ــة شـيـلـبــا
شيتي الثالثاء من تهمة «الفحش»
الـتــي وجـهــت إلـيـهــا قـبــل  15عــامــا،
حـ ـ ــن قـ ـبـ ـلـ ـه ــا امل ـ ـم ـ ـثـ ــل األم ـ ـيـ ــركـ ــي
ري ـت ـشــارد غـيــر عـلــى ال ـع ـلــن ،خــال
فعالية توعوية حول مرض اإليدز.
أث ــارت القبلة حينها عــاصـفــة من
الغضب محليًا ،إذ أحرق هندوس
متطرفون دمــى على شكل شيتي
وغير ،احتجاجًا على ما اعتبروه
إسـ ـ ـ ـ ــاءة ل ـل ـق ـي ــم الـ ـهـ ـن ــدي ــة .وب ـع ــد
ه ــذه االح ـت ـجــاجــات ،أصـ ــدر قــاض
م ـ ــذك ـ ــرات ت ــوقـ ـي ــف بـ ـح ــق امل ـم ـث ـلــة
ُ
الـ ـهـ ـن ــدي ــة ش ـي ـت ــي وغ ـ ـيـ ــر ،واتـ ـه ــم
االثنان بالفحش وعدم االحتشام.
وسرعان ما سحبت التهم املوجهة
إلـ ــى غ ـي ــر ،م ــا س ـم ــح ل ــه ب ــال ـع ــودة
الحقًا إلى الهند ولقاء داالي الما.
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لقاء
تنشر «العربي الجديد»،
هنا ،الجزء الثالث من
لقائها مع التشكيلية
السورية سيمون فتّال
( ،)1942التي تستعيد
طفولتها الدمشقية
أمام الشاعر والمترجم
التونسي خالد النجار ،الذي
التقاها في بيتها الواقع
ببلدة إيركي في إقليم
بروتاني الفرنسي

باريس ـ خالد النجار

ّ
في ايــركــي ،القرية البحرية التي تتكئ
عـلــى مـنـحــدر صـخــري وف ــي خلفيتها
غــابــات الـصـنــوبــر ،جلست م ـ ّـرة أخــرى
ُ
ّ
أصـغــي إلــى الفنانة سيمون فــتــال تـعــود بــالــذاكــرة
إلــى دمشق الخمسينيات؛ تــروي ـ في ت ـ ُ
ـوار ٍد حـ ّـر ـ
َ
طفولتها وشبابها .ليالي رمضان دمشق؛
صــور َ
حدائق ِفلل بيروت الخمسينيات املشتعلة بزهور
ّ
الجهنمية؛ الحياة القاسية في مدرسة الراهبات...
دمـشــق ،تلك املــديـنــة األسـطــوريــة الـتــي تتغلغل في
أحالمها وتمتزج ـ بال وعيها ـ َ
كملمح من هويتها،
ه ــا ه ــي تـسـتـعـيــدهــا اآلن ون ـح ــن ف ــي ه ــذا املـقـهــى
الصغير فــي مــركــز ال ـقــريــة .فــي مـكــان بعيد آالف
الكيلومترات عن دمشق.
ّ
سيمون فتال:
«أعود لذكرياتي في تلك السنوات البعيدة من
آخر األربعينيات ّ
وأول الخمسينيات .تتراءى
أمامي َ
صور دمشقُ ،وتتتالى
ً
هبوب نسائم املساء؛
غائمة كالحلم :دمشق
ِ
ريـ ــاح ال ـص ـيــف امل ـفــاج ـئــة ف ــي ال ـخــام ـســة بعد
ال ـظ ـهــر ،ك ـمــا ل ــو أن ه ـبــوبــا يـهـجــم ف ـج ــأة من
الصحراء؛ أصوات الباعة في الشوارع يندهون
على الـخـضــار وعـلــى الـثـمــار الدمشقية ،مثل

ّ
مذكرات طفلة من آخر األربعينات
سيمون فتّال

[]3/3

مالقاة الربيع في الغـوطة
ُ

القشرة؛ االستيقاظ بعد إغفاءة
الجوز املنزوع ّ ُ
الظهيرة ـ التي كنا نجبر عليها ـ وأكل الجوز
وشــرب عصير الليمون ال ـبــارد؛ الـتـجــوال في
ش ــارع أب ــو رمــانــة ل ــدى هـبــوط الـلـيــل وتـنــاول
ُ
الص ِّبير (التني الشوكي) .كان الباعة يضعون
ّ
ّ
ُّ
الصبير في صناديق خشبية صغيرة مزينة
بزهور اصطناعية وفوانيس تشتعل وقطع
ثلج ،يرتدون بأيديهم قفازات سوداء؛ يزيلون
ّ
للمتجولني .لم تكن ّأمي
قشر التني الشوكي
هي التي تصحبنا؛ كانت ترسلنا مع مريم،
ّ
ّ
الصبير إلى أن تسقط
املربية التي كانت تأكل
مريضة.
دمـ ـش ــق هـ ــي ص ـ ـعـ ــودي إل ـ ــى ج ـب ــل ق ــاس ـي ــون
ّ
وتـطــلـعــي إل ّــى املــديـنــة ،إلــى ذاك ا ُملـشـهــد الــذي
كثيرًا ما غناه الشعراء .دمشق املحاطة على
الــدائــر بــاأل ًشـجــار املـثـمــرة .كــانــت الـغــوطــة ما
ت ــزال قــائـمــة فــي ذل ــك ال ــوق ــت .ول ـكــن حـتــى في
ذل ــك الــوقــت ك ــان يـصــدمـنــي وأن ــا أت ـج ـ ّـول في
ُ
منظر املـصــانــع .منها مصنع
حــاء الغوطة
أنـ ُ
ُ
ّ
َ
«الخماسية» للنسيج ،ويسمى «الخماسية»
ألن ملكيته تعود لخمس عائالت تشتغل مع
أب ــي ،وكــذلــك مصنع اإلسـمـنــت ـ ـ ف ـمــاذا نقول
اليوم؟
ّ
دمشق هي نسائم الصباح ،الحرارة الجافة؛
ّ
أي مكان
أج ــل ،ذاك املـنــاخ ال ــذي ال نـجــده فــي ُ
آخ ــر فــي الـعــالــم .دمـشــق هــي ال ـخــروج ملــاقــاة
الربيع فــي الـغــوطــة .كــان هــذا طقسًا يمارسه
ّ
كــل الــدمـشـقـ ّـيــن ،إذ ي ـغــادرون بيوتهم لرؤية
ال ــزه ــور واألشـ ـج ــار امل ـث ـم ــرة .وث ـ ّـم ــة لـحـظــات
ُ
أخرى عشتها في وحدتي.
ً
ُّ
دمـشــق هــي لـيــالـ ُّـي رم ـضــان .أتــذكــرنــي طفلة؛
ّ
كـنــت أظ ــل فـ َـي الــشــرفــة أت ـ ّـأم ــل صـمــت املــديـنــة
الشامل ساعة اإلفطار ،لدرجةٍ من املمكن معها
سماع صوت ارتطام إبرة فوق األرض .الناس
في بيوتهم والشوارع مقفرة؛ كانت تلك إحدى
لحظات
اللحظات القوية والثرية في حياتي،
ّ
العزلة االختيارية والصمت الشامل الذي يلف
املدينة ساعة الغروب :نقيض مدن الضجيج

ّ
ضفة بردى
على

والنحاتة السورية سيمون
ال يبدو الكالم كافيًا الحتواء حنين التشكيلية
ّ
الدمشقي وسنواتها األولى فيه .فإضافة إلى
فتّال إلى مسقط رأسها
ّ
حديثها إلى «العربي الجديد» عن
تلك المرحلة من عمرها ،تقول
بلغة
الفنانة أيضًا هــذا الحنين
ٍ
ّ
أُخرى ،هي لغة الرسم .حيث مثلت
وعــدد من معالمها،
دمشق،
ٌ
معرض لها
موضوعًا ألكثر من
ٍ
فــي السنوات القليلة الماضية،
ومنها ذلــك ال ــذي أقامته في
بــاريــس ،الــعــام الماضي ،بعنوان
ّ
«ضفة بردى» (الصورة).
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َ
طريقنا الطويل
نحب
ال نمشي لو لم نكن
ّ

بالكاد أ ُعل َ
ّمك الغناء س ّرًا

سحابة
محمد ْ

ستأتي،
ـص مــا
ـ
خ
ـ
ـ
ش
ـاداة
ـ
ـ
ن
ـ
ـ
م
ـي
ـ
ف
ـب
ـ
ـ
ـ
غ
أر
ـا
ح ـي ـن ـمـ
ٍ
صدفة،
ْ
ولكن يمنعني حيائي.
ستكون هنا دون أن أناديك
َ
عواء القطيع
بينما تعوي ذئاب الهجران
عند القبر.
ْ
س ـت ــأت ــيّ ،أيـ ـه ــا ال ــوج ــه ال ـج ـم ـيــلَ ،وه ـم ــا
ُم ّ
رصعًا بالحياة،
ّ
في كل ينابيع الشتاء النقية؛
ستأتيّ :
غريب هذا الذي أشعر به
برد
أي ٍ
ٍ
بني ذراعي العالم؟
■■■

ً
ـت عــاريــة مــن األحـ ــامّ ،عندما
عـنــدمــا كـنـ ِ
لــم يكن لــديـ ِـك مــا تشربينه فــي ال ـ ِّـرق .آهǃ
ّ ُ َّ
ومفككة،
كــانــت الـصـحــراء شاسعة ِج ــدًا
ـن
ـ
ن
أ
مثل
مثل حـيــا ٍة لــم يكن لها معنى،
ٍ
ال ينتهي.
ّ
أنت تلمسينني،
ثم ها
ُِ ُ
َ َ
وها أنا أبعث:
َّ
ك ـن ـ ُـت ُم ـعــل ـقــا ف ــي الـ ـه ــواء ،ب ــن صـفـحــات
ّ
الغالف الجوي.

ّ
ُ ُ
ـت َم ــن عــرفـنــي خــال
ك ـنــت أع ــرف أنـ ـ ِـك أن ـ ِ
حادث ّ
الصليب ذاك
ُ ًّ
كنت ِظل،
حني ُ
َ ّ
روح ظل
قبل أن أكون
بـعــدمــا كـنـ ُـت عـصـفــورًا ،فــي ال ـهــواء الــذي
ّ
علقه ّ
الص ّيادون؛
العصفور
واختفى
ُ
بـ ـع ــدم ــا ك ـ ـنـ ـ ُـت غـ ـصـ ـن ــا سـ ـي ــرت ــاح عـلـيــه
العصفور؛
ُ
واختفى الغصن
ً
ُ
ب ـع ــدم ــا كـ ـن ـ ُـت شـ ـج ــرة س ـي ـن ـب ـعــث مـنـهــا
ُ
الغصن؛
ُ
واختفت الشجرة
َ ُّ
شيء في التباطؤ،
شرع كل
بعدما
ٍ
ّ
ُ
املوت.
إل
ماذا ّ
يهم ِك في حقيقةِ أو ال حقيقةِ ِق ّصتنا
وأنت تشعرين بمعناها
اآلن
ِ

بطاقة

شاعر ومترجم جزائري من مواليد
وهران عام  .1952اشتغل ّ
مدرسًا ثم
ًّ
ّ
مختصًا بالشأن
صحافيًا مستقل
َ َ
األدب ـ ــي ،وه ــو مـتـقــاعـ ٌـد حــالـيــا نــشــر
العديد من املجموعات الشعرية؛ من
بـيـنـهــا« :أغــانــي الـعــاشــق الــوهــرانــي»
()Les chants de l'amant oranais
و«ت ـكــريــم ال ـهــائــم» (Hommage à
 .)l'errantنقل إلــى الفرنسية عــددًا
ُ ّ
ـاب ج ــزائ ــري ــن،
م ـُـن ال ـ ــرواي ـ ـ ُـات ل ــك ــت ـ ٍ
ـدد
وت ــرج ــم ب ـعــض نـصــوصــه إل ــى عـ ٍ
من اللغات.
ـت تسمعني أصواتها وإيقاعها
اآلن وأنـ ِ
في الحياة؟
* حايك :لحاف تقليدي جزائري ترتديه النساء
في بعض مناطق البالد عند الخروج من البيت.
■■■

البريء
ّأي ـه ــا ال ـ ّـن ـ ُ
ـاس الـ ُـب ـس ـطــاء املنقسمون ǃيا
ّ
ّ
هار أو يا جماعات الليل
جماعات الن
ُ
يا أورفيوس امل ِّ
تعدد:
َ
استدرت أو َغ َذ ْذ َت َّ
السيرَ
َ
ْ
ق َد ُر َك هو الجحيم دومًا
َّ
َ
ْ
ّ
اإلنسانية
ما دمت ال تمتلك قوة النهر

َ
َوال ضربة البرق.
ْ
أ َجل
َ
نمشي اليوم والبارحة
ال ُ ّ
ّ
نحبّ طريقنا الطويل
لو كنا ال
ال نمشي لو ُكنا ال نشعر بوجع ّ
الرحيل.
ّ
ْ َ
تستد ْر نحويǃ
ّأيها املشاء اذه ْب ǃال
ِ
ّ
ُ
ً
أقول همسًا.
قد ال تفهم شيئًا ِمما
َ
في الحشد ُ
ُّ
ُ
التخيل
أنشر أزرق
كنت
بينما َ
ْ
جناحي قطرس بودلير
أنت ،مثل
َ
ُّ
كنت تصرخ في املكان وتمد ذراعيك.
ُ
ما قلته ،اآلن هو بعيد ِج ّدًا،
ٌ
ُ
األمطار األولى.
ِق ْسط ِمن آمالنا جرفته
الثورة تمضي باندفاعها
ُ
ُ
أهرب منه.
الشيء الذي
وأنا ال أدري ما
َ
وجودك؟
وتقول لي ما الجدوى إذًا من
ْ َ
َ
العابر
األفضل
آهǃ
أنا أهوى َ ْ
ّ
ُ
َ
الحف ِر في الليل ع َبثًا
ولست مع
ُ
األلقاب وال مع املال:
لست مع
ّ
ُ ّ
َ
إنني ِبالكاد أعلمك الغناء،
ِس ّرًا،
في مدرسة ال تبدو كذلك.
ُ
ُ
ُّ
املمكن،
ويمتد حقل
وأصمت،
ِ
أو أركض كاملجنون
حام ًال املاء للعدالة ّ
البينة وللعقل.
ِ
(ترجمة عن الفرنسية :راضية تومي)

ستقولين لها
ستقولني لها
َ
غاد َر...
ً
ّ
بعد أن عاش حياة طويلة ِجدًا،
ً
حياة بسيطة وعبثية
َّ
كالسفر الذي نقبع فيه منتظرين.
ّ
ال ـي ــوم .لـقــد ظ ــل ال ــوص ــول إل ــى دم ـشــق ســاعــة
الغروب من اللحظات ذات السحر الغامض...
ُ
دمشق طقوس رمضان ،إذ تذهب مريم لشراء
ّ
الخبز من الفرن .أتذكر الحلويات الرمضانية؛
ش ــراء مــابــس األط ـف ــال امل ـلـ ّـونــة ال ـجــديــدة في
األيام التي تسبق العيد؛ القصص الدمشقية
التي ترويها أم كامل في الــراديــو« .أم كامل»
ّ
ٌ
ه ــي ف ــي الـحـقـيـقــة رج ـ ــل ي ـت ـكــلــم بـلـهـجــة أهــل
دمـشــق الـقــديـمــة ،قـبــل أن تـتـ ّ
ـريــف املــديـنــة« .أم
كامل» تروي تاريخ املدينة االجتماعي ،تروي
نوادرها وأمثالها وتقاليدها .وإذا ما ّ
صدقنا
ٌ
«أم كامل»ّ ،
أنواع من الحلوى الدمشقية
فثمة
ّ
على أعــداد ليالي رمـضــان؛ لكل ليلة حلواها
املختلفة.
ُ
ّ
تـمــلـكـنــي فــي تـلــك الـفـتــرة الـشـغــف بالسينما
وبالكتب الـتــي كنت أخـتــار ّهــا حسب ميولي
الـشـخـصـيــة وبـ ــدون ّ
أي تــدخــل خ ــارج ــي .كما
ّ
ت ـمــل ـك ـنــي ال ـش ـغ ــف ب ــالـ ـع ــزل ــة؛ ك ـن ــت م ـن ـف ــردة
مــع نـفـســي بــاس ـت ـمــرار ،رغ ــم وج ــود املـ ّ
ـربـيــات
وال ـطـ ّـبــاخــة ووال ـ ـ ّ
ـدي ال ـلــذيــن كــانــا يتركانني
ً
لحالي ،هادئة في غرفتي لساعات طويلة.
هكذا انسابت الحياة هــادئـ ًـة فــي دمـشــق .ثــمّ،

كانت بيروت بالنسبة
لي هي الزهور التي تلقاك
كل مكان
في ّ
التطريز فن الدقة؛
كلّ طاقة العالم تم ّر
من ُثقب اإلبرة

ً ُ
فـ ـُج ــأة ،ان ــت ــزع ــت بــوح ـش ـيــة م ــن ح ـيــاتــي هــذه
وأرسـ ـل ــت إل ــى م ــدرس ــة ف ــي ب ـي ــروت .ووج ــدت
نفسي في زنزانة بــاردة ال يحميها شــيء من
ّ
الخارج سوى ستارة بيضاء مهتزة ال تمنع
ّ
تسرب البرد .وكــان علينا ،نحن التالميذ ،أن
نقف فــي صـفـ ّـوف منتظمة ملتزمني الصمت
َ
ّ
الداخليني في
كامل الوقت .كنا بعض الطلبة

هذه املدرسةُ .ج ُّلنا قـ ٌ
ـادم من البلدان العربية:
من سورية واألردن والـعــراق ،وبعض البنات
ّ
من طرابلس في لبنانّ .أما بقية الطلب ،فقد
ك ــان ــوا خ ــارج ـ ّـي ــن ،ك ــان أغـلـبـهــم م ــن ب ـي ــروت،
فكانوا بالتالي يتناولون الغداء في املدرسة،
ْ
ولكن يعودون في املساء الى ّبيوتهم .لم تكن
ّ
ّ
ه ـنــاك تــدفـئــة فــي امل ــدرس ــة .كــنــا نـسـتـحــم مــرة
واحـ ــدة فــي األس ـب ــوع وف ــي بـقـيــة األيـ ــام ننقل
املــاء الساخن في وعــاء صغير لالغتسال في
الغرفة.
ّ
كــنــا نـتـحـ ّـدث الـفــرنـسـيــة بـشـكـ ٍـل رئ ـي ـسـ ّـي .كــان
ّ
الطلب يسخرون من لكنتي الدمشقية .إضافة
َ
ّ
إلــى كــل ذلــك العناء ،كنت أشعر بالبرد كامل
ُ
الــوقــت ،ولــم أعــد أع ــرف أيــن أن ــا .لـقــد انــتــزعــت
مــن مـنــزلــي وأصــدقــائــي وطــاول ـ ًتــي ونــافــذتــي
ّ
وشرفتي ومن الفيراندا .وإضافة إلى كل هذا،
ّ
ّ
لــم نـكــن نـتـمــتــع بنفس املـعــامـلــة الـتــي يتمتع
بها التالميذ الـخــارجـ ّـيــون .فــي الــواقــع ،كانت
هناك صيغتان وقانونان عشوائيان ملعاملة
ّ
الداخليني واآلخــريــن .كانت القسوة
التالمذة
ّ
ُ
والظلم اللذان ينظمان حياتنا ال يطاقان.
ذات يوم ،وجدت نفسي ّ
مرة أخرى في البيت،

ّ
في سريري .فقد أصبت باليرقان ،وملا دخلت
في حالة إغماء ،أرسلوا في طلب والدتي من
دمـشــق .وه ـكــذا ،عـنــدمــا أفـقــت ،وج ــدت نفسي
فـ ــي سـ ــريـ ــري .ق ـض ـي ــت ش ـه ــري ــن فـ ــي ال ـب ـي ــت.
ً
ك ــان امل ــرض طــويــا جـ ـ ّـدًا .كــانــوا ُيطعمونني
ّ
ّ
الجيدة :مربى املشمش في الصباح،
األشياء
وشريحة لحم مع سلطة شمندر في الظهيرة.
ح ـتــى وال ـ ــدي الـ ــذي ل ــم ي ـكــن أب ـ ـدًا يـصـعــد إلــى
الـطــابــق الـ ُـعـ ْـلـ ّ
ـوي ،جــاء لــزيــارتــي فــي ســريــري.
بـعــد شـهــريــن أخـبــرتـنــي وال ــدت ــي أن الطبيب
يعتقد على األرج ــح أن هــذا املــرض نــاتـ ٌـج عن
الحزن .وسألتني ّأمي :هل تريدين العودة إلى
امل ـنــزل وم ـغ ــادرة املــدرســة فــي ب ـيــروت؟ لسوء
الحظ ُ
قلت ال .وهكذا رجعت إلى تلك املدرسة
ُ
وذاك الـسـجــن .واص ـلــت دراس ـتــي هـنــاك حتى
ّ
ال ـب ـكــالــوريــا .ال ـغــريــب أن ه ــذا امل ــرض ظ ــل في
ذاكرتي ّ
ٌ
غريب
يجسد صورة السعادة الكاملة.
ّ
ُ
أمر الذاكرة كيف تحور األشياء!
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

امتد ستين عامًا
لخط
إيتيل عدنان استعادة في قرطبة
ٍّ
ّ

بين نه ٍر وجبل

يضيء المعرض ،المقام
حاليًا في قرطبة ،مالمح
تجربة الفنانة السورية
اللبنانية التي رحلت
عدد
العام الماضي ،و َت ُّ
مساراتها بين الرسم
والطباعة والنسيج
مدريد ـ العربي الجديد

عمل لـ إيتيل عدنان ،زيت على قماش 30.5x35 ،سم( 2014 ،من المعرض)

شعر

ء ليلي
ِغنا ٌ
ستأتيّ ،أيها الوجه الجميل،
في ينابيع الشتاء الساخنة؛
ُ ِّ
في قطرات املطر األولى ،تلك التي تشتت
انتباه ّ
السهران،
ً
ً
املـطــر َاملنهمر بـبــطء يعيد ،قـطــرة قـطــرة،
الحكاية الخرافية ذاتها؛
ستأتي فــي الغصن املــائــل الــذي يخدش
ٍّ
بحنو؛
الباب
فــي ّ ِغ ـنــاء الـعـصـفــور ال ــذي يطلب امل ــأوى
فيدق زجـ َ
ـاج النافذة  -آه ّأيها العصفور
الرقيق
َ
أنت لم تجرح قلبًا ولم تكسر ساقًاǃ

سيمون فتّال

في عام ّ ،1961قدمت إيتيل عدنان ّأول مجموعة
ّ
الكتيبيات املعروفة بـ ــ« ،»Leporellosعلى
من
ّ
ّ
شكل أكــورديــون ،واملستمدة من تقليد اتبعه
ال ـف ـن ــان ــون ال ـي ــاب ــان ـي ــون إلنـ ـت ــاج م ـط ـبــوعــات
م ـطــويــة ف ــي ال ـق ــرن ال ـثــامــن ع ـشــر ،وك ــان ــت قد
ض ـ ّـم ـن ـت ـه ــا ب ـ ًم ـج ـم ــوع ــة ق ـص ــائ ــد ون ـص ــوص
ّ
ّ
الحقًا
نثرية ،مشبهة أسلوبها الــذي طــورتــه ّ
بالقول« :كأنني أكتب نهرًا» .النهر الذي تدفق
فــي أعـمــال عــدنــان ( 1925ـ ـ  ،)2021سيجاوره
ف ــي م ــا بـعــد جـبــل تــامــال ـبــايــس ،املـنـظــر ال ــذي
كانت تشاهده من منزلها خالل االفترة التي
عاشتها فــي سوساليتو بكاليفورنيا خالل
ّ
الـثـمــانـيـنـيــات ،حـيــث ظــلــت تستحضر هذين
العنصرين بأشكال ال حصر لها.
ّ
«خلف خط األفق» عنوان معرض إيتيل عدنان
الــذي افتتح فــي تشرين الثاني /نوفمبر من

ستقولني لها
َ
ت َرك على املقعد
الـ ـج ــواه ــر الـ ـت ــي ك ـ ــان س ـي ـض ـع ـهــا ح ــول
رقبتك،
ُ ِ
َ
ُوك ـت ـب ــه داخ ـ ـ ــل ُع ـل ــب ال ـ ّـس ـف ــر م ــن الـ ــورق
امل ّ
قوى.
ستقولني لها
ّ
تـخــلــى عــن الـقـصـيــدة ال ـتــي ك ــان يكتبها
ل ـ ِـك ،عـنــدمــا وص ــل إل ــى املـقـطــع ال ــذي كــان
ُ
جهز عليه؛
سي ِ
ٌ
أوراق متناثرة على الطاولة،
تغرق في وعاء من املاء
وأخرى ٌ
كأنها أطواف خفيفة
تتشبث بـهــا كـلـمـ ٌ
ّ
ـات غــريـقــة قد
مــا زال ــت
فارقتها الحياة.
■■■

إيقاعات
نت ظ ًال ُيهديه الج ُّن إلى األمكنةُ .
ُك ُ
كنت
ِ
ِ
ـرك عـنــد م ـخــرج ك ـهــوف الـتـيـنـيــري
أن ـت ـظـ ِ
ًّ
الـ ـحـ ـم ــراء .ك ـن ـ ُـت ظ ـ ــا مـنـعـشــا وح ــارس ــا
وعاشقًاُ .
أنقلك إلى حايك* السراب
كنت
ِ

سحابة في بورتريه لـ أنس عوض (العربي الجديد)
محمد ْ

فعاليات

ال ـعــام املــاضــي فــي «مــركــز اإلبـ ــداع األنــدلـســي
امل ـعــاصــر» بـمــديـنــة قــرطـبــة ،وي ـتــواصــل حتى
نهاية الشهر ال ـجــاري .املـعــرض ال ــذي انطلق
ّ ّ
يضم ستينًا من
قبل رحيل الفنانة بثالثة أيام
أعمالها ،معظمها من العقدين األخيرين.
ليست هــذه االسـتـعــادة الــوحـيــدة للفنانة ،إذ
تقام حاليًا ّ
عدة معارض في «غاليري لولون
للفنون املعاصرة» بنيويورك ،وفي فرع «مركز
بومبيدو» بمدينة ميتز الفرنسية؛ معارض
ّ
تـضــيء تـجــربــة اسـتـمـ ّـرت حــوالــي ســتــة عقود
ّ
وظـفــت خاللها عــدنــان وســائــط مختلفة بما
فيها الــرســم والتصوير والطباعة والفيديو
والخزف والنسيج.
ال ـ ـصـ ــدفـ ــة ال ـ ـتـ ــي ق ـ ـ ـ ــادت الـ ـفـ ـن ــان ــة الـ ـس ــوري ــة
اللبنانية إلــى الفن حرفت مسار حياتها من
مـ ّ
ـدرس ــة لـلـفـلـسـفــة ف ــي «جــام ـعــة كــالـيـفــورنـيــا
الــدومـيـنـيـكــانـيــة» ب ــن نـهــايــة الخمسينيات
ومطلع السبعينيات ،حيث رسمت أشكالها
الهندسية التجريدية األولى والتي تعكس في
ظاهرها مناظر طبيعية اعتادت على رؤيتها،
ّ
لكنها كانت تــؤكــد دائـمــا أنها ترسم عواملها
الــداخـلـيــة .تـبــرز عناصر مــن الثقافة العربية

يتزامن المعرض مع
معارض أخرى تقام في
نيويورك وباريس

ّ
تمسكت بها عدنان على نحوها الخاص في
كتاباتها وأعمالها الفنية ،من دون ضجيج
وش ـعــارات .أم ـ ٌـر عـ ّـبــرت عنه فــي مـقــال بعنوان
«أن تـكـتــب بـلـغــة أج ـن ـب ـيــة» ،ح ــن اسـتــرجـعــت
كـيــف ك ــان ُيـنـظــر إل ــى الـعــربـيــة بــوصـفـهــا لغة
ّ
ّ
«متخلفة» في املدارس الفرنسية التي تعلمت
ّ
فيها بـلـبـنــان ،وك ــان الـتـحــدث بـهــا يستوجب
العقاب ،حتى اصطدمت بفظائع االستعمار
الـفــرنـســي ف ــي ال ـج ــزائ ــر ،وأن ــه ل ــم يـعــد ممكنًا
الكتابة بلغة تمارس صراعًا ّ
ضدها.
ثمة حضور أكبر لذاكرتها وتراثها في ُ العديد
من أعمالهاّ ،
خاصة املنسوجات ّ التي خ ّصص
ٌ
لها ركــن في املـعــرض ،والتي نفذت العشرات
ّ
متخصص عمل
منها يدويًا من خــال فريق ّ
م ـع ـهــا ل ـس ـن ــوات .وي ـظ ـهــر ت ــأث ــره ــا بـصـنــاعـ ًـة
الـسـ ّـجــاد فــي ال ـشــرق ،واإلي ــران ــي منه خـ ّ
ـاصــة،
وك ـ ــذل ـ ــك ف ـ ــي ال ـ ـحـ ــروف ـ ـيـ ــات الـ ـع ــربـ ـي ــة ال ـت ــي
اس ـت ـخــدم ـت ـهــا ف ــي مـ ـط ـ ّ
ـوي ــات عـ ــدة تـضـ ّـمـنــت
ّ
قـصــائــد لـبــدر شــاكــر الـســيــاب وأن ـســي الـحــاج
وعبد الوهاب البياتي وآخرين.
ٌ
احتفاء بخزفياتها التي
في املـعــرض ،أيضًا،
ّ
ش ــك ـل ــت وس ـي ـط ــا م ـه ـ ّـم ــا ف ــي رح ـل ـت ـه ــا ،حـيــث
ـات من السيراميك ،التي تدور
أنجزت جــداريـ ٍ
ف ــي مــوضــوع ـهــا ح ــول الـطـبـيـعــة ،ل ـت ـطـ ّـور من
خـ ــال ت ـق ـنـ ّـيــات ـهــا املـ ـتـ ـع ـ ّـددة مـعـجـمــا بـصــريــا
ّ
خـ ّ
ـاص ــا ب ـهــا ش ــكــل ل ـهــا م ـســاحــة ال مـتـنــاهـيــة
مـ ــن ح ــرك ــة الـ ـخـ ـط ــوط واإلي ـ ـق ـ ــاع ـ ــات ،ضـمــن
ّ
بحثها حول العالقة بني الجسد املتشكل من
تـضــاريــس الطبيعة واإلن ـس ــان وب ــن الهوية
العابرة لألمكنة والثقافات.
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ّ
القطان الثقافي برام اهلل ،عند الثامنة من مساء اليوم ،حفًال
يحتضن مركز
قدم مجموعة من األغاني ،وفرقة زنوبيا التي تقترح
يجمع بشار مراد الذي ي ُ ّ
عرضًا إلكترونيًا يدمج موسيقى اإللكترو بتراث بالد الشام الموسيقي ،والمغنية نور
حادة.
تؤدي عرضًا تمزج فيه ألحانًا شرقية بإيقاعات
التي
ّ
ّ

غد الجمعة ،تتواصل سلسلة عروض مسرحية حبيبي ،والتي انطلقت
حتى يوم ٍ
ّ
ضد
ست مدن جزائرية .يتناول العمل موضوع العنف
السبت الماضي وشملت
ّ
المرأة ،وهو من تأليف وإخراج سيلفيا باريروس ،وإنتاج «تعاونية مسرح السنجاب»
في مدينة برج منايل و«مسرح أبسارا» السويسري وفرقة «تيراب آرت» التونسية
للعالج بواسطة الفن ،ويخرج نسخته الجزائرية عمر فطموش (الصورة).
يتواصل في فضاء « »B7L9بتونس العاصمة ،حتى الثالث عشر من الشهر المقبل،
متعددة الوسائط تستشرف مستقبل
يضم أعماًال
معرض بعنوان هنا وبعد،
ّ
ّ
فلسطين؛ من بينها ثالثة أفالم لـ الريسا صنصور« :الهجرة الى الفضاء» (،)2009
األمة» ( ،)2012و«في المستقبل ،أكلوا من أرقى أصناف الخزف» ()2016
و«مبنى ّ

تستضيف «ساقية عبد المنعم الصاوي» في القاهرة ،عند السابعة من مساء
قدم فيه ،على مدار
اليوم ،المنشد المصري علي الهلباوي ( )1977في حفل ي ُ ّ
ً
مجموعة من األغنيات التراثية؛ مثل :قل للمليحة ،والبنت قالت ألبوها،
ساع َتين،
الخاصة مثل :مرسال لحبيبتي ،أنا المصري أنا المجنون.
إلى جانب أغانيه
ّ
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أبيض وأسوأ

قصر الشعب
باسل طلوزي

نحن استهالكيون بدائيون مع أمازون (أليكس شانغ ،كارتون موفمنت)

عصر
االستهالك

سالل التسوق تستهلك موارد الطبيعة (رينر آرت ،ذات المصدر)

ينــزع عاملنــا الحديــث أكثر فأكثر إلى نظام اجتماعي
واقتصــادي يجبــر البشــر علــى شــراء البضائــع
والخدمــات بكميــات أكبــر ممــا يحتاجــون ،وخاصــة
في ظل جائحة كورونا وعوملة الشركات صار البشر يشترون
أكثــر وأكثــر مــن أي وقت مضى ،وصارت ثقافة االســتهالك هي
الثقافــة املســيطرة عامليــا مــع تطــور أدوات اإلنتــاج والتســويق
والشــراء والتوصيــل اإللكترونيــة .إليكــم باقــة مــن رســومات
ســاخطة علــى ثقافــة االســتهالك ،رافضــة لســجن البشــرية فــي
وسم الباركود.

المستهلك سجين يتسلى بالباركود (إنريكو برتشيولي ،ذات المصدر)

لــم يكــن مسـ ً
ـتغربا أن تخلــو الخطــة
الســنوية للتطويــر والتحديــث ســوى
مــن بنــد واحــد فقــط :بنــاء قصــر جديــد
للزعيــم يســمى «قصر الشــعب» .والحال
أن هــذا البنــد جــاء بضغــط غيــر مباشــر
مــن الزعيــم نفســه ،ألنــه بــدأ يشــعر فــي
اآلونة األخيرة بالسأم ،ولم تعد تدهشه
سلسلة قصوره التي رأى أنها أصبحت
ّ
«دقــة قديمــة» ،ولــذا فكــر بأنــه آن أوان
«التجديد والتطوير» ،ولو بإنشاء قصر
ً
اتساعا ورفاهية.
جديد أزيد
غيــر أن أفــكار الزعيــم التحديثيــة
اصطدمــت بموازنــة الدولة الهشــة ،التي
بالــكاد تكفــي إلدارة املرافــق األساســية،
ً
غضبــا
ولربمــا يثيــر بنــاء قصــر جديــد
شـ ًّ
ـعبيا يخــرج عــن الســيطرة ،فمــا
كان مــن الزعيــم غيــر أن خــرج بفكــرة
«قصــر الشــعب» ،وفــي ذهنــه أن مثــل
هــذه التســمية كفيلــة بامتصــاص
أي غضــب شـ ّ
ـعبي عليــه؛ إذ كيــف
يغضــب الشــعب مــن بناء قصر باســمه؟
ً
لــم ينشــغل فكــر الزعيــم طويــا فقــد
أمــر ببنــاء القصــر ،بمصاحبــة حملــة
ترويجيــة ال تخلــو مــن عبــارات عاطفيــة
ً
أساســا
تشــير إلى أن هذا القصر أنشــئ
لخدمــة الشــعب ،وقضــاء مصالحــه
وحوائجــه ،وســتكون أبوابــه مفتوحــة
على الدوام للشــعب.
أمــا الشــعب الــذي كان يســتمع إلــى هــذه
الحملــة التي تطحن أذنيه صباح مســاء
عــن «قصــر الشــعب» ،فقــد اتخــذ قـ ً
ـرارا
ًّ
جماعيــا غيــر مبرمــج؛ إذ حاملــا انتهــى
بناء القصر وهيأ الزعيم نفسه لالنتقال
إليــه ،فوجــئ بحشــود الشــعب الغفيــرة
تحمــل أمتعتهــا وتســبقه لإلقامــة فــي
«قصرها» على اعتبار أنه باسمها.

المستهلك وعبودية االستهالك (أليكس شانغ ،ذات المصدر)

مضحكات عربية

التجمعات وانتشار وباء كورونا (الراية القطرية)

رحيل الشيخ األيقونة سليمان الهذالين (مو قاسم ،فيسبوك)

كاريكاتير مترجم

التوزيع العادل في مصر (دعاء العدل ،المصري اليوم)

جدة ،عروس البحر تعاني (عبداهلل جابر ،تويتر)
(غاتيس سلوكا ،كيغل كارتونز)

بدون
عنوان
شريط
ماريان كمنسكي،
كارتون موفمنت

كيف نجتث الفساد؟ (محمد قجوم ،فيسبوك)

توفي العب
الجمباز المجري
السابق ،سلفستر
تشوالني ،وبطل
العالم وصاحب
الميدالية
الذهبية في
أولمبياد سيدني
 ،2000متأثرا
بإصابته بفيروس
«كورونا» ،وفقًا
لما أعلن عنه
االتحاد المجري
للجمباز .وأصيب
تشوالني
بالفيروس في
شهر تشرين
الثاني/نوفمبر
الماضي ثم دخل
المستشفى
مطلع شهر
كانون األول/
ديسمبر في
حالة حرجة،
حيث تم
وضعه على
جهاز التنفس
االصطناعي.

رحيل البطل تشوالني
حقق تشوالني فضية أتالنتا  1996ثم ذهبية سيدني ( 2000ديفيد ماديسون)Getty/

يضم مارسيال
إشبيلية
ُ
من مانشستر يونايتد
على سبيل اإلعارة

الدراج الكولومبي بيرنال
يستفيق بعد الخضوع
لعدة جراحات

عودة الجماهير إلى
المدرجات في هولندا
بثلث السعة

أعلن فريق إشبيلية اإلسباني عن اتمام التعاقد
مع املهاجم الفرنسي ،أنتوني مارسيال ،قادمًا من
فريق مانشستر يونايتد اإلنكليزي على سبيل
اإلعارة حتى نهاية املوسم ،وجاء اإلعالن عن
الصفقة عبر وسائل التواصل االجتماعي للنادي
«األندلسي» .وشارك مارسيال على مدار  6مواسم
ونصف بقميص «يونايتد» في  269مباراة،
سجل خاللها  79هدفًا ،كما أنه ساهم مع الفريق
بالتتويج بعدة ألقاب.

استفاق الدراج الكولومبي ،إيجان بيرنال ،بعد
الخضوع لعدة عمليات جراحية منها واحدة
ناجحة في العمود الفقري ،بعد اصطدامه
بحافلة على طريق سريع ،وسيبقى في وحدة
الرعاية املركزة عدة ساعات قبل خروجه .وذكر
الفريق الفني للرياضي في بيان أن «إيجان في
هذه اللحظة استفاق ويعالج في وحدة الرعاية
املركزة ،حيث تتم متابعة كيفية تعاطي جسده مع
الجراحات والعمليات املختلفة التي خضع إليها».

أعلنت السلطات الهولندية أنها ستسمح بعودة
الجماهير إلى املدرجات بنسبة ثلث السعة في
املالعب واملنشآت الرياضية املفتوحة ،وهو
اإلجراء الذي وصفه االتحاد الهولندي لكرة القدم
بغير الكافي .وأعلنت الحكومة الهولندية أنه
سيتوجب على الجماهير الراغبة في حضور
املباريات ،إبراز شهادة تطعيم أو الشفاء مؤخرًا
من الفيروس ،أو ما يفيد بسلبية املسحة الخاصة
بهم قبل  48ساعة من املباراة.
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مباريـات
األسبـوع

لطالما شهدت مالعب كرة القدم في قارة
أفريقيا العديد من المشاهد الدموية الصادمة
التي أفسدت أجواء اللعبة الشعبية ،وما حدث
في العاصمة الكاميرونية ياوندي كان آخر تلك
األحداث الدموية

إريكسن يتدرب مع رديف أياكس
أمستردام في انتظار فريقه الجديد
سيتدرب النجم الدنماركي الــدولــي ،كريستيان إريكسن ،الــذي تعرض ألزمــة
قلبية خالل مباراة منتخب بالده أمام فنلندا في بطولة «يورو  »2020الصيف
املاضي ،مع الفريق الرديف لفريق أياكس أمستردام الهولندي إلى حني االنضمام
لفريق جديد ،بحسب ما أعلن عنه بطل هولندا .وقال إريكسن في بيان نشره
النادي الهولندي ،الذي ارتــدى إريكسن قميصه بني عامي  2010و« ،2103أنا
سعيد للغاية بتواجدي هنا .أعرف جيدًا الجميع في أياكس ،األمر بمثابة العودة
ملنزلك» .وكان صاحب الـ 29سنة توصل في  17كانون األول /ديسمبر املاضي
التفاق مع فريقه السابق إنتر ميالنو اإليطالي من أجل فسخ التعاقد ،حيث إن

الدماء والمالعب
األفريقية
مشاهد تتكرر من جديد

ياوندي ـ العربي الجديد

فرضت األح ــداث الدموية نفسها
ع ـلــى أح ـ ــداث ب ـطــولــة ُك ــأس األم ــم
األفريقية لكرة القدم املقامة حاليًا
فــي ال ـكــام ـيــرون ،بـعــد ال ـكــارثــة الـتــي شهدها
ُمحيط ملعب أومل ـبــي ،ال ــذي اسـتـضـ ُـاف لقاء
ُمنتخب الكاميرون ونظيره ُجــزر القمر في
من نهائي البطولة ،وسقوط عدد من القتلى
ث ُ
واملـ ـص ــاب ــن ب ـس ـبــب الـ ـت ــداف ــع ال ـج ـمــاه ـيــري
لحضور اللقاء.
وف ـجــر نــاصــر ُ ب ـيــا حــاكــم املـنـطـقــة الــوسـطــى
بالكاميرون املفاجأة املدوية ،بالتأكيد على
أن الحادث جاء بسبب التدافع للوصول إلى

العديد من مالعب
الكرة األفريقية شهدت
حوادث مشابهة
امللعب ،ليؤدي في وجود عشرات اآلالف إلى
مقتل ُ 8مشجعني قابلني للزيادة ،ناهيك عن
إصابة العشرات بعد أن تدافع أكثر من  50ألف
ُمشجع لحضور املباراة مع أن سعة اإلستاد
 60ألـفــا فـقــط ،وتـنــص الــائـحــة على حضور
 %80ف ـق ــط ،بـسـبــب ظـ ــروف تـفـشــي ف ـيــروس

ُ
شجعون
«ك ــورون ــا» ،وهــو مــا لــم يلتزم بــه امل ُ
على كل األصعدة  ،كما غاب التنظيم املحكم.
وما حدث أصــاب الكرة األفريقية بالصدمة،
ليفرض االتحاد األفريقي لكرة القدم « كاف»
ب ــدوره حالة من الـطــوارئ ،ملتابعة األحــداث
ال ــدامـ ـي ــة ،وأوف ـ ــد س ـك ــرت ـي ــره الـ ـع ــام ملـتــابـعــة
األح ــداث داخــل املستشفي املخصص لعالج
الضحايا والوقوف على األسباب.
وبــدأت الواقعة املــأســاويــة قبل بــدايــة اللقاء،
جماهيري بأعداد غفيرة،
عندما حدث تدافع
ُ
سعيًا وراء الوصول إلى املدرجات لتشجيع
ً
منتخب الكاميرون في اللقاء ،أمال في حصد
ال ـف ــوز ،وال ـتــأهــل ل ـل ــدور ُر ُبـ ــع ال ـن ـهــائــي ،قبل
أن يسقط الـعـشــرات مــن امل ـصــابــن ،ويـجــري
اإلعـ ــان ع ــن الــوف ـيــات لـيــرفــع ال ـس ــواد نفسه
داخــل الـقــارة الـسـمــراء على خلفية الحادثة.
ُوأص ــدر «ال ـكــاف» بيانًا رسميًا ،نعى خالله
املـش ـج ـعــن ،وأك ــد اس ـت ـمــرار ُمـتــابـعـتــه لسير
التحقيقات من جانب السلطات الكاميرونية،
للوقوف على أسباب هذه الحادثة املأساوية
التي ضربت بقوة استقرار البطولة ،وحالة
النجاح التي جرى الترويج له على التنظيم
الـكــامـيــرونــي «لـلـكــان» قبل أن يـخــرج رئيس
ال ـكــاف فــي مــؤتـمــر صـحــافــي أك ــد فـيــه الـتــزام
اتحاده القاري لضمان سالمة املشجعني.

الالعب منذ تعرضه لتلك األزمة ،يحمل جهاز الرجفان الخارجي اآللي الخاص
بتنظيم ضربات القلب ،وهو األمر الذي يتعارض مع لوائح ممارسة كرة القدم
االحترافية في إيطاليا .في املقابل أبــدى مــدرب الفريق الرديف ألياكس ،جون
هيتينغا ،سعادته بتواجد إريكسن معهم في التدريبات ،مؤكدًا أنه «مثال يحتذى
به لكثير من العبينا ،وهو مصدر إلهام من أجل تحسن الشباب».
صفقة فالهوفيتش تضمن
لبرشلونة رأس حربة جديدًا
كشفت الصحف اإليطالية وموقع «غول» عن اقتراب املهاجم الصربي ،دوسان
فــاهــوفـيـتــش ،مــن االنـضـمــام إلــى فــريــق يــوفـنـتــوس اإليـطــالــي ،وهــي الصفقة
التي تضمن كسب فريق برشلونة اإلسباني رأس حربة جديدا ُيساعد على
تحسني املستوى الهجومي للفريق .ووفـقــا للمعلومات الـتــي نشرها موقع
«غــول» وتداولتها الصحف اإليطالية والعاملية فإن فريق يوفنتوس اإليطالي
يريد التعاقد مع املهاجم الصربي ،دوسان فالهوفيتش ،الذي يلعب مع فريق
فيورنتينا ،ومن املتوقع أن ُيقدم عرضًا جديًا للتعاقد معه .وبوصول املهاجم
الصربي فالهوفيتش الـهــداف إلــى فريق يوفنتوس اإليطالي ،من املتوقع أال
ينتظر املهاجم اإلسباني ،ألفارو موراتا ،كثيرًا للضغط على إدارتــه من أجل
االنتقال إلــى فريق برشلونة قبل إغــاق ســوق االنـتـقــاالت الشتوية بخمسة
أيام .وكان الصحافي اإليطالي ،فابريزيو رومانو ،أكد أن املهاجم ألفارو موراتا
يرغب ويريد االنتقال إلى فريق برشلونة ومع وصول مهاجم جديد إلى خط
ُ
هجوم «البيانكونيري» ،ستكون هذه الرغبة أكبر شرط كي تترجم باهتمام
جدي من النادي «الكتالوني» أيضًا.
أتالنتا يُعلن ضم الالعب جيريمي بوغا
أعلن فريق أتالنتا اإليطالي رسميًا ضم الــدولــي اإلي ـفــواري ،جيريمي بوغا،
قادما من فريق ساسولو .واختار صاحب الـ 25سنة الذي تأهل بني صفوف
تشيلسي ،القميص رقم  ،10وسينضم لفريقه الجديد بعد انتهاء بطولة كأس
أمم أفريقيا .وأوضح فريق أتالنتا ،الذي يحتل حاليًا املركز الرابع في الدوري
اإليطالي ،أن الجناح الذي يتميز بسرعته وقدرته على املراوغة ،سينضم للنادي
معارًا مع بند إلزامي بالشراء .وسيكون صفقة ُمميزة للفريق الذي ُيقاتل من
أجل حجز مقعد مؤهل إلى منافسات دوري أبطال أوروبا في املوسم القادم،
خصوصًا أن الفريق بحاجة لجناح ُيمكنه صناعة الفارق على أرض امللعب.

مشهد الدماء يعود من جديد

التدافع يؤدي لوفيات في صفوف المشجعين (سية كامبو/فرانس برس)

موقعة الكاميرون وجزر القمر أعادت المشهد مجددا (فريد كتب/األناضول)

وعــاد مشهد مقتل ُمشجعي كــرة القدم داخل
الـ ـق ــارة ال ـس ـم ــراء ،ل ـي ـفــرض نـفـســه ب ـق ــوة على
ال ـســاحــة مــن جــديــد فــي ال ـف ـتــرة األخ ـي ــرة بعد
اختفاء لسنوات .وعاشت أفريقيا قبل أسابيع
قليلة واقعة مؤسفة ودرامـيــة أثــارت األحــزان
فــي ق ـلــوب ع ـشــاق ك ــرة ال ـق ــدم ،عـنــدمــا تعرض
مــواطــن غــانــي ُيــدعــى ي ــان أوس ــو للقتل على
يــد ُمـشـجــع مــن جـنــوب أفــريـقـيــا ،عـلــى خلفية
ُمشاجرة بينهما ،أثناء ُمتابعة مـبــاراة غانا
وج ـنــوب أفــريـقـيــا فــي ال ــدور الـثــانــي مــن عمر
التصفيات األفريقية املؤهلة إلى كأس العالم
 ،2022حيث شهدت بلدة «موزولو» في جنوب
أفريقيا مقتل ُمشجع غاني من جانب مواطن
جنوب أفريقي غاضب مــن خــروج «األوالد»،
وه ــي امل ـب ــاراة الـتــي شـهــدت اتـهــامــات رسمية
بــوجــود تحيز تحكيمي نــالــه منتخب غــانــا،
ليحصد تأشيرة التأهل إلى الدور األخير من
عمر التصفيات .وأثارت تلك الواقعة الغضب
في القارة السمراء ،تخوفًا من عودة التعصب
األعمى من جديد بني الجماهير في السنوات
ال ـقــادمــة ،عـلــى خلفية نـتــائــج املـنـتـخـبــات في

الجماهير عانت غياب ظروف السالمة في كان ( 2022فرانس برس)

ال ـب ـط ــوالت الــرس ـم ـيــة وت ـص ـف ـيــات امل ــون ــدي ــال،
بـمــا ي ـهــدد اس ـت ـقــرار ال ـكــرة األفــريـقـيــة ويعيد
الحوادث الدرامية.
وعاشت غانا مأساة كبيرة في كرة قدم ،وكان
ذل ــك ع ــام  2001حـيـنـمــا ش ـه ــدت مـ ـب ــاراة بني
فريقي هــارتــس أوف أوك وأشــانـتــي كوتوكو
قطبي الكرة الغانية ،أعمال شغب كبرى بني
الجماهير مع حدوث تدافع وتدخلت الشرطة،
لـ ُـي ـع ـلــن ف ــي ن ـهــايــة املـ ـط ــاف ب ـعــد اش ـت ـبــاكــات
وتــدافــع دام لساعة كاملة عــن مقتل أكـثــر من
120مشجعًا غــانـيــا ،وإصــابــة املـئــات فــي أكبر
كارثة كروية تعرفها الكرة األفريقية والغانية

بشكل خاص في التاريخ ،والتي تسببت في
إعالن الحداد في غانا لـ 3أيام كاملة مع تدخل
رئـيــس الـجـمـهــوريــة وقـتـهــا «ك ــوف ــور» ،وأعـلــن
إجــراء تحقيقات فورية للتعرف على ُ
الجناة
ُ
املـتـسـبـبــن ف ــي ال ـحــادثــة ال ــدرام ـي ــة س ــواء من
ُ
رجــال األمــن أو منظمي امل ـبــاراة .ومثلت هذه
الواقعة الحادثة األسوأ ،خاصة في ظل ارتفاع
عدد ضحايا الجماهير ألكثر من  100قتيل.
وبـ ـعـ ـي ــدا عـ ــن ب ـ ـطـ ــوالت األم ـ ـ ــم األف ــريـ ـقـ ـي ــة أو
املـبــاريــات الــدولـيــة للمنتخبات ،عــانــت الكرة
األفــريـقـيــة مــن مـشــاهــد دمــويــة كـثـيــرة ،فقدت
خ ــال ـه ــا عـ ـش ــرات ال ـج ـم ــاه ـي ــر م ــا ب ــن قـتـلــى

منتخب المغرب يبلغ ربع نهائي كأس األمم األفريقية
خطف أشرف حكيمي
نجم منتخب المغرب
األضواء بهدفه في
شباك منتخب ماالوي

فرض حكيمي نفسه نجمًا في المواجهة (أولريك بيدرسون)Getty/

م ــن رك ـل ــة حـ ــرة رائـ ـع ــة أخـ ـ ــرى ،ضـ ــرب أش ــرف
حكيمي مجددًا وقــاد املغرب إلــى ربــع نهائي
كــأس األم ــم األفــريـقـيــة املـقــامــة فــي الكاميرون
بصحبة سنغال ساديو مانيه ،الفائزة على
رأس األخضر -2صفر في لقاء أكملته األخيرة
بتسعة العبني ،وذلك بالفوز على مالوي 1-2
في ياوندي.
َ
وع َب َر املغرب بجدارة الى ربع النهائي بعدما
حــول تخلفه أمــام مــاوي الــى فــوز  ،1-2حيث
اس ـت ـحــق أبـ ـط ــال  1976ت ـمــامــا تــأه ـل ـهــم على
حساب منتخب مالوي ،الذي يصل الى الدور
اإلق ـصــائــي ألول م ــرة ف ــي تــاري ـخــه ،إذ هيمن
تمامًا على اللقاء وحصل على فرص بالجملة،
لكن الحارس تشارلز ثومو والخشبات الثالث
وقفوا في وجهه منذ أن وجــد نفسه متخلفًا
ف ــي ال ــدق ـي ـق ــة ال ـس ــاب ـع ــة بـ ـه ــدف غــابــادي ـن ـيــو
مهانغو.
لكن الـفــرج جــاء فــي نهاية الـشــوط األول عبر
يوسف النصيري ( ،)45+2الذي بات أول العب
من بالده يسجل في ثالث نسخ متتالية ،قبل
أن يقول حكيمي كلمته في الدقيقة  70بركلة

حــرة رائـعــة مشابهة للتي أدرك بها التعادل
 2-2ضد الغابون في الجولة األخيرة من دور
املجموعات .وتجنب املغرب بتحويله تخلفه
إلى انتصار ،سيناريو النسخة املاضية عام
 2019ح ــن خ ــرج م ــن ثـمــن الـنـهــائــي عـلــى يد
بنني بركالت الترجيح  4-1بعد التعادل 1-1
في الوقتني األصلي واإلضافي.
وق ــال امل ــدرب البوسني وحـيــد حاليلوزيتش
في تصريح لشبكة «بي إن سبورتس»« :أنت
تكسب االحترام عندما تفوز .أعتقد أننا قدمنا
مباراة كبيرة في الشوط األول لكننا افتقدنا
الــى الفاعلية لسوء الـحــظ» .وتــابــع «حصلنا
على فــرص بالجملة ال يمكن إهــدارهــا .لكني
كنت واثقًا على الدوام ألن الفريق كان غاضبًا.
كنت أدرك أننا سنسجل الهدف الثاني في أي
َ
لحظة .تأهلنا أكثر من ُمست َحق».
مـ ــن ج ـه ـت ــه ،ص ـ ــرح ال ـن ـج ــم املـ ـت ــأل ــق أشـ ــرف
حكيمي ،ظهير أيمن املنتخب املغربي ونادي
باريس سان جيرمان الفرنسي ،بأنه سعيد
بــالـتــأهــل إل ــى ال ــدور رب ــع الـنـهــائــي مــن كــأس
األمم األفريقية ،أكثر من الهدف الذي سجله

عبّر مدرب المغرب عن
سعادته بالوصول لربع
نهائي «الكان»

في مرمى منتخب ماالوي .وأوضح حكيمي،
في تصريح تلفزيوني بعد املباراة« :نعم أنا
سعيد جـدًا ،لكن بالتأهل ال الهدف ،رغم أنه
هدف صعب ومميز ..سعيد ألجل املغاربة في
بيوتهم ومن حضروا لدعمنا ،وسعيد ألننا
لم نعش إحباط الدورة السابقة ،وسنواصل
الـلـعــب بنفس الـثـقــة حـتــى نـتــوج باللقب إن
شاء الله».
بدوره كان سفيان بوفال ،أحد نجوم املباراة،
س ـع ـي ـ ًـدا ،ل ـكــن بـسـبــب ه ــدف زم ـي ـلــه حـكـيـمــي،
وصرح« :نعم أنا سعيد لهدف العاملي أشرف
ح ـك ـي ـمــي ،إنـ ــه هـ ــدف خ ــراف ــي يـسـتـحــق عليه
ً
الـتـحـيــة ،لـقــد ك ــان مـمـيــزا وت ــوج مجهوداتنا
ولله الحمد ،ونحن هنا من أجل الكأس».
أمــا النجم الفرنسي ،كيليان مبابي ،مهاجم
بــاريــس ســان جيرمان الفرنسي ،فـســارع إلى
الـتـعـبـيــر ع ــن س ـع ــادت ــه ال ـك ـب ـيــرة بــزم ـي ـلــه في
الـفــريــق أش ــرف حـكـيـمــي ،عـبــر ن ـشــره لـصــورة
هدفه في شباك منتخب ماالوي على حسابه
في موقع التواصل االجتماعي «إنستغرام»،
ليعلق عليها «أش ــرف حكيمي ،أفضل ظهير
أيمن في العالم».
وي ـ ـبـ ــدو أن ال ـن ـج ــم ك ـي ـل ـي ــان مـ ـب ــاب ــي ،ي ـتــابــع
مــواج ـهــات منتخب امل ـغــرب فــي بـطــولــة كــأس
األمــم األفريقية لكرة القدم ،املقامة حاليًا في
الـكــامـيــرون ،عبر مواصلته التعليق على ما
يفعله زمـيـلــه أش ــرف حكيمي فــي كــل مـبــاراة
باملسابقة القارية.
(العربي الجديد ،فرانس برس)

ُ
ومصابني ،لعل أشهرها في مصر عــام 2012
وهي واقعة إستاد بورسعيد على هامش لقاء
األه ـلــي وامل ـص ــري الـبــورسـعـيــدي فــي يناير/
كــانــون الثاني  2012والـتــي شـهــدت مقتل 74
مـشـجـعــا أه ــاوي ــا ،اع ـت ــداء جـمــاهـيــر املـصــري
عليهم أثناء اللقاء الذي انتهى بفوز املصري
 ،1-3وتسببت تلك الــواقـعــة فــي إيـقــاف الكرة
امل ـصــريــة ل ـش ـهــور ،وم ـنــع الـلـعــب عـلــى إسـتــاد
بــورسـعـيــد مـنــذ ذل ــك ال ـتــاريــخُ ،
وصـنـفــت تلك
ال ـحــادثــة عـلــى أن ـهــا واحـ ــدة مــن أك ـبــر مـجــازر
ال ـج ـم ــاه ـي ــر فـ ــي ع ــال ــم ك ـ ــرة ال ـ ـقـ ــدم امل ـص ــري ــة
والـعــربـيــة .وعــاشــت مـصــر بـعــد ه ــذه الــواقـعــة

حــادثــة أخ ــرى م ــروع ــة ،وك ــان الـضـحـيــة فيها
جمهور نادي الزمالك في عام ،2015
هذه املرة،
ُ
حينما حضر ملتابعة لقاء الزمالك مــع إنبي
على إستاد الــدفــاع الجوي ضمن ُمنافسات
ال ـ ـ ـ ــدوري املـ ـص ــري وح ـ ُــدث ت ــداف ــع وت ـ ــم مـنــع
ُمـشـجـعــن مــن دخ ــول امل ــدرج ــات ،لـ ُـيـعـلــن بعد
ً
الـلـقــاء مـبــاشــرة عــن مقتل  20مشجعًا ،ويتم
إي ـقــاف الـ ــدوري امل ـصــري  45يــومــا ،هــي فترة
الحداد ،وهي واقعة «مذبحة الدفاع الجوي».
وش ـ ـهـ ــدت ال ـك ــون ـغ ــو فـ ــي عـ ـ ــام  2014واق ـع ــة
م ــأس ــاوي ــة تـمـثـلــت ف ــي مـقـتــل ُم ـش ـجــع واح ــد،
بسبب صــدامــات مــع الـشــرطــة ،خــال حضور

لقاء بالدوري املحلي في بلدة «لوبومباشي»
ف ــي ش ــرق ال ـب ــاد ،بـسـبــب م ـح ــاوالت الـتــدافــع
واخ ـتــراق أرض امللعب واالحـتـكــاك مــع رجــال
األم ـ ــن .وف ــي مـ ـ ـ ــارس/آذار  2019كــانــت هـنــاك
واق ـعــة أخ ــرى درام ـيــة فــي زيـمـبــابــوي ،عندما
ُ
ت ــم اإلعـ ــان ع ــن مـقـتــل ُمـشـجـعــة تــدع ــي «م ــاي
تاديو» من زيمبابوي ،خــال حضورها لقاء
زي ـم ـب ــاب ــوي وال ـك ــون ـغ ــو ،ض ـم ــن ال ـت ـصـفـيــات
املــؤهـلــة إلــى نهائيات كــأس األم ــم األفريقية،
ب ـس ـبــب الـ ـت ــداف ــع ف ــي اإلس ـ ـتـ ــاد ال ــوطـ ـن ــي فــي
ال ـعــاص ـمــة هـ ـ ــراري ،وت ـعــرض ـهــا لـلـسـقــوط ثم
الوفاة.

بورتو يضم ستيفن أوستاجيو من باشوس دي فيريرا
أعلن فريق بورتو البرتغالي توصله التفاق مع العب الوسط البرتغالي-الكندي
ستيفن أوستاجيو مــن بــاشــوس دي فيريرا وال ــذي أصـبــح أحــد أهــم عناصر
منتخب كندا في طريقه نحو مونديال قطر .وانضم أوستاجيو في شهر كانون
الثاني/يناير عــام  2019إلــى فريق كــروز أزول املكسيكي بعد موسم رائــع مع
تشافيس البرتغالي .وخــاض العــب الوسط موسمًا واح ـدًا في املكسيك وعاد
فــي شهر كــانــون الثاني/يناير  2020إلــى البرتغال لـيــرتــدي قميص باشوس
دي فيريرا على سبيل اإلعــارة قبل أن يضمه الـنــادي بشكل نهائي بعد عام.
وسيلعب أوستاجيو ( 25سنة) معارًا مع «التنانني» هذا املوسم ويمكن لفريق
العاصمة أن يحصل على خدماته بشكل نهائي في شهر حزيران /يونيو املقبل.

رئيس «الكاف» يحاول ترتيب فوضى إيتو بـ«الكان»
طالب باتريس موتسيبي
رئيس «الكاف» بتقديم
تقرير مفصل عن أحداث
ملعب «أوليمبي»

قتيبة خطيب

ع ـقــد ب ــات ــري ــس مــوت ـس ـي ـبــي رئ ـي ــس االت ـح ــاد
األفريقي لكرة القدم «كاف» ،مؤتمرا صحافيا
عاجال ،من أجل شرح ما حدث ،قبل املواجهة
التي انتهت لصالح منتخب الكاميرون أمام
مـنـتـخــب ج ــزر ال ـق ـمــر ،بـهــدفــن مـقــابــل هــدف
وحيد ،اإلثنني املاضي ،ضمن منافسات دور
الـ( ،)16من املسابقة القارية.
وقـ ّـدم باتريس موتسيبي ،في بداية حديثه
باملؤتمر الصحافي ،تعازيه الحارة لجميع
أسـ ــر ض ـح ــاي ــا ح ــادث ــة م ـل ـعــب «أول ـي ـم ـب ــي»،
واع ـ ـت ـ ـبـ ــر م ـ ــا ح ـ ـ ــدث مـ ـس ــؤولـ ـي ــة ال ـج ـم ـي ــع،
ولـ ــن ي ـس ـمــح بـ ـح ــدوث أي شـ ــيء ي ـ ــؤدي إلــى
وق ـ ــوع ق ـت ـلــى وجـ ــرحـ ــى ،وط ــال ــب ال ـس ـل ـطــات
الكاميرونية بتقديم تقرير مفصل عما حدث.
لكن السؤال الذي يتبادر اآلن ،في ذهن جميع
الـجـمــاهـيــر الــريــاض ـيــة؛ ه ــل ح ــاول بــاتــريــس
موتسيبي رئيس «الكاف» ،ترتيب الفوضى
التي يقوم بها صامويل إيتو رئيس االتحاد
الكاميروني في املسابقة القارية؟

ووقعت حادثة التدافع في البوابة الجنوبية
مللعب «أوليمبي» ،وقتل  8أشخاص وأصيب
 35شـخـصــا ،نتيجة االزدح ـ ــام الـكـبـيــر الــذي
كان بني الجماهير ،فيما كان صامويل إيتو
مــوجــودًا على مــدرجــات امللعب ،حتى يتابع
املباراة بني منتخبي الكاميرون وجزر القمر.
وتــابـعــت الجماهير الــريــاضـيــة كيف تفاعل
صــامــويــل إي ـتــو م ــع م ــا ح ــدث ف ــي املــواج ـهــة،
واحـ ـتـ ـف ــل فـ ــي ن ـه ــاي ـت ـه ــا بـ ــوصـ ــول مـنـتـخــب
الـ ـك ــامـ ـي ــرون إل ـ ــى رب ـ ــع ن ـه ــائ ــي ك ـ ــأس األمـ ــم
األفـ ــري ـ ـق ـ ـيـ ــة ،ول ـ ـ ــم ي ـ ـخـ ــرج رئ ـ ـيـ ــس االت ـ ـحـ ــاد
الكاميروني بأي تصريح ،أو يقم أحد أعضاء
اللجنة املنظمة بالتعليق أو إصدار بيان.
وبــدأت وسائل اإلعــام العاملية تميط اللثام
عن الوقائع التي جــرت في البوابة الغربية،
مل ـل ـعــب «أولـ ـيـ ـمـ ـب ــي» ،ب ـع ــد انـ ـتـ ـه ــاء امل ـ ـبـ ــاراة
مـ ـب ــاش ــرة ،وك ـش ـف ــت ب ـع ـض ـهــا ع ــن وجـ ـ ــود 8
قتلى و 35جــريـحــا ،وه ــو نـفــس الــرقــم ،الــذي
أكــدتــه الـسـلـطــات املـحـلـيــة بـعــد ع ــدة ســاعــات
م ــن ان ـت ـهــاء املـ ـب ــاراة .وم ــع س ــاع ــات الـصـبــاح
األولى يوم الثالثاء املاضي ،أعلن التلفزيون
الكاميروني ،عن مقتل  8أشخاص وإصابة
 35مشجعًا بجروح متفاوتة ،فيما لم يصدر
أي تـصــريــح أو تعليق عــن الـلـجـنــة املنظمة
أو االت ـح ــاد الـكــامـيــرونــي ل ـكــرة ال ـق ــدم ،الــذي
يترأسه صامويل إيتو.
عـلــى صعيد مـتـصــل ،تـقــدم االت ـحــاد الــدولــي
ل ـ ـكـ ــرة الـ ـ ـق ـ ــدم «ف ـ ـي ـ ـفـ ــا» ،ون ـ ـظ ـ ـيـ ــره االت ـ ـحـ ــاد
األوروب ـ ــي «يــوي ـفــا» ،بــواجــب ال ـعــزاء لجميع

عــائــات ضحايا ملعب «أولـيـمـبــي» ،وأبــديــا
حزنهما على ما حصل قبل مواجهة منتخب
الكاميرون ونظيره منتخب جزر القمر.
وأكـ ــد االتـ ـح ــاد ال ــدول ــي ل ـك ــرة ال ـق ــدم «فـيـفــا»
ف ــي ب ـي ــان ــه ،أن م ــا حـ ــدث ف ــي م ـح ـيــط ملعب
«أولـ ـيـ ـمـ ـب ــي» أم ـ ــر م ــؤس ــف وم ــؤل ــم ل ـل ـغــايــة،

واسـ ـتـ ـع ــداد «ف ـي ـف ــا» ل ـل ــوق ــوف م ــع ضـحــايــا
التدافع ،الذي حصل في البوابة الغربية ،قبل
انطالق املباراة في كأس األمم األفريقية.
وظ ـهــر جـلـيــا م ـحــاولــة بــاتــريــس موتسيبي
رئ ـي ــس االتـ ـح ــاد األفــري ـق ـيــة ل ـك ــرة ال ـق ــدم في
مـ ــؤت ـ ـمـ ــره الـ ـصـ ـح ــاف ــي ،مـ ـح ــاولـ ـت ــه ت ــرت ـي ــب

عبر رئيس «الكاف» عن حزنه لما حدث في ملعب «أوليمبي» (كينزو تروبيالرد/فرانس برس)

الفوضى التي يقوم بها صامويل إيتو رئيس
االتحاد األفريقي لكرة القدم ،بعدما أكد عدم
خ ــوض أي مــواجـهــة فــي ملعب «أولـيـمـبــي»،
حتى يحصل على تقرير عما حدث.
موتسيبي ح ــاول جــاه ـدًا مــواصـلــة وع ــوده،
والدفاع عن املسابقة القارية ،التي تعرضت
لحملة كبيرة ضدها ،بسبب سوء تنظيمها،
وعدم استكمال البنية التحتية ،التي تجعل
من الكاميرون بلدًا آمنًا قادرًا على إقامتها.
ص ـح ـي ــح أن مــوت ـس ـي ـبــي خ ـ ــرج فـ ــي مــؤت ـمــر
ص ـح ــاف ــي ،ل ـك ــن ذل ـ ــك ال ي ـع ـنــي ع ـ ــدم تـحـمــل
صامويل إيتو مسؤولياته ،ألنــه كــان يجب
أن يعلق على ما حصل في ملعب «أوليمبي»
مباشرة بعد حــدوث عملية التدافع ،ويترك
املدرجات على الفور.
مـســؤولـيــة إيـتــو تكمن بــأنــه رئـيــس االتـحــاد
الكاميروني ،الــذي يجب عليه متابعة عمل
اللجنة املنظمة للبطولة ،وليس الجلوس في
املــدرجــات ملتابعة منتخب ب ــاده ،فيما كان
هناك  8أشخاص قتلوا على البوابة الغربية
للملعب ،وأصيب  35شخصًا بعملية التدافع.
وتــؤكــد حــادثــة ملعب «أولـيـمـبــي» املــؤسـفــة،
الفوضى الكبيرة التي تعيشها البطولة ،التي
بدأت بمشكلة املالعب ،واملعاملة غير الالئقة
لبعض املنتخبات الصغيرة ،باإلضافة إلى
االنتقادات الحادة ،لطريقة حماية الالعبني
والصحافيني ،ما يجعل صامويل إيتو تحت
سهام الهجوم ال ــاذع ،الــذي يتعرض لــه من
قبل الجميع.
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صورة في خبر

تقرير
تدخل المنتخبات العربية مواجهات حاسمة بالتصفيات اآلسيوية المؤهلة
إلى كأس العالم «قطر  ،»2022الخميس ،بخوض منافسات الجولة السابعة،
حيث تأمل بعضها ضمان العبور للمونديال األول في الشرق األوسط،
وأخرى تنشد تصحيح المسار بعد نتائج سلبية في الجوالت األولى

عودة ناجحة لدايفيس
استفاد فريق لوس أنجليس ليكرز من عودة نجمه ،أنطوني ديفيس ،بعد غياب دام 17
مباراة للفوز على مضيفه بروكلني نتس ( )96 - 106في دوري كرة السلة األميركي
للمحترفني .وساهم النجم ديفيس في حصد  8نقاط و 4صدات وتمريرتني حاسمتني
بعد شفائه من التواء في ركبته اليسرى ،في وقت قدم زميله ،ليبرون جيمس ،مستوى
رائعا في املواجهة بتسجيله  33نقطة وأضاف إليها  7مرتدات و 6تمريرات حاسمة .في
املقابل ،أرخى غياب كايري إيرفينغ وكيفن دورانت بثقله على نتس برغم جهود جيمس
هاردن الذي حقق «تريبل-دابل» مع  33نقطة و 12مرتدة و 11تمريرة حاسمة.

عودة التصفيات
اآلسيوية
بغداد ـ العربي الجديد

تـ ـشـ ـه ــد الـ ـتـ ـصـ ـفـ ـي ــات اآلسـ ـي ــوي ــة
املــؤه ـلــة إل ــى ك ــأس ال ـعــالــم «قـطــر
 »2022جــولــة جــديــدة ،الخميس،
بعد الــوصــول ملــراحــل الحسم ،حيث تستعد
الـفــرق لـخــوض منافسات الـجــولــة السابعة.
وفـ ــي امل ـج ـم ــوع ــة األولـ ـ ـ ــى ،ي ــواج ــه املـنـتـخــب
الـعــراقــي ،صاحب املــركــز الخامس بــ 4نقاط،
نـظـيــره اإلي ــران ــي مـتـصــدر الـتــرتـيــب برصيد
 16ن ـق ـطــة ،يـلـيــه ك ــوري ــا الـجـنــوبـيــة بــرصـيــد
 14نـقـطــة .ووصـلــت بعثة املنتخب الـعــراقــي
إل ــى ط ـه ــران ،ي ــوم األحـ ــد امل ــاض ــي ،وبحسب
ال ـ ـبـ ــروتـ ــوكـ ــول الـ ـصـ ـح ــي املـ ـتـ ـب ــع فـ ــي ال ـب ـلــد
إجراء أي
املضيف ،منع «أسود الرافدين» من
ً
وح ــدة تدريبية إال بعد م ــرور  24ســاعــة من
إجراء الفحوصات ،حيث خضعت البعثة إلى
فـحــوصــات ال ــ«بــي ســي آر» ،ومــن ثــم الحجر
فــي غ ــرف فـنــدق اإلق ــام ــة ،مــع ع ــدم االخـتــاط
ملدة  6ساعات ،لغاية ظهور نتيجة املسحة.
وبـعــدهــا ب ــدأت أزم ــات منتخب ال ـعــراق ،بعد
أن أثبتت ظهور نتيجة فحص موجبةٍ لكل
مــن ياسر قاسم ومـنــاف يــونــس ،إضــافــة الى
امل ــدي ــر اإلداري غـيــث مـهـنــا ،ومـ ــدرب ح ــراس
املرمى أحمد جاسم ،واملعالج ياسني خضير

أزمة أيمن حسين

31

المنتخب السعودي يحتل
صدارة المجموعة الثانية
بعد النتائج الجيدة
واملحاسب مصطفى خالد .وأكد بيان رسمي
من االتحاد العراقي ،أن إدارة وفد املنتخب،
قــدمــت اع ـت ــراض ــا ،عـلــى نـتــائــج الـفـحــوصــات
وطالبت بإعادتها لألشخاص الذين جاءت
فحوصاتهم موجبة ،كونهم أجروا فحوصات
الـ«بي سي آر» قبل السفر إلى إيران بساعات
قليلة وكانت نتيجة الفحص سالبة ،وهو ما
حصل بعد إصرار من قبل عضو اتحاد الكرة
العراقي ،فــراس بحر العلوم ،لكن في نهاية
املطاف ،تم حرمان جميع من جاءت نتائجهم
موجبة مــن الـتــواجــد بلقاء إي ــران .وبعدها،
َ
خــاض ال ـعــراق ،أول وحــدة تدريبية اإلثنني،
بــالـعــاصـمــة اإليــران ـيــة ط ـهــران بـمـشــاركــة 14
الع ـبــا ،حـيــث ح ــرص الـجـهــاز الـفـنــي ،بقيادة
املـ ـ ـ ــدرب ب ـت ــروف ـي ـت ــش ،ع ـل ــى ت ـط ـب ـيــق بـعــض
ّ
التكتيكية .وعـلــى صعيد متصل،
الـجــوانــب
اسـتــدعــى الـجـهــاز الفني للمنتخب العراقي

يعاني مهاجم منتخب العراق أيمن حسين من مشكلة إدارية متعلقة
بجواز سفره ،قد تمنعه من المشاركة في لقاء لبنان بالتصفيات
اآلسيوية ،المقرر يوم الثالثاء القادم .وفي تصريح خاص لـ«العربي
الجديد» ،أكد محمد عماد ،المنسق اإلعالمي للمنتخب العراقي ،أن
االتحاد تلقى كتابًا رسميًا من نظيره اللبناني ،يوضح فيه اعتذارهم عن
استحصال تأشيرة دخول لالعب ،بسبب ممانعة الجهات األمنيّة هنالك،
الحتواء جواز سفره على ختم دخول إلى األراضي الفلسطينية سابقا.

الالعب ميثم جبار لاللتحاق ببعثة املنتخب،
حيث تمت تهيئة اإلج ــراءات الالزمة لتأمني
وصــولــه مــن قـبــل الـجـهــاز اإلداري .والـتـحــق
الـثــاثــي أمـجــد ع ـطــوان وب ـشــار رس ــن وأيـمــن
حـســن مــع بـعـثــة املـنـتـخــب ال ـعــراقــي قــادمــن
م ــن ق ـط ــر ،وفـ ــور وصـ ــول ال ـثــاثــي ت ــم إج ــراء
الـفـحــوصــات املتعلقة ب ــ«كــوف ـيــد– ،»19التي
أظ ـهــرت إصــابــة ع ـطــوان بـفــايــروس كــورونــا،
ُليضاف إلى قائمة املستبعدين من مواجهتي
إيـ ـ ـ ـ ــران ول ـ ـب ـ ـنـ ــان .وف ـ ــي تـ ـص ــري ــح ل ـل ـم ـن ـســق
اإلعالمي ملنتخب العراق ،محمد عماد ،خص
ب ــه «ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» ،أك ــد وصـ ــول زي ــدان
إق ـبــال وعـلــي ال ـح ـمــادي ،قــادمــن مــن اململكة
املـتـحــدة ،يــوم الـثــاثــاء املــاضــي ،حيث تزامن
وصول الالعبني مع وقت الوحدة التدريبية
للمنتخب ،الـتــي لــم يـتــواجــدان فيها ،بسبب
خضوعهما لفحص فيروس كورونا ،وأضاف
أن كل من ثبتت إصابته بالفيروس في إيران
ـان ي ــوم الـسـبــت املـقـبــل،
سيخضع لـفـحــص ث ـ ٍ
ملعرفة إمكانية تــواجــده بلقاء لبنان املقرر
يوم الثالثاء القادم .وكــان املنتخب اإليراني
األكثر تألقا بني منتخبات املجموعة ،حينما
ح ـقــق ال ـف ــوز ف ــي  5م ـب ــاري ــات م ـقــابــل ت ـعــادل
وحيد مع كوريا الجنوبية ،وسيضمن الفوز
على الـعــراق في طـهــران ،مكانًا له منتخبات
كـ ــأس ال ـع ــال ــم ل ـل ـم ــرة الـ ـس ــادس ــة ف ــي ت ــاري ــخ
وال ـثــال ـثــة ع ـلــى ال ـت ــوال ــي .م ــن ج ـه ـتــه ،ج ــاءت
بداية املنتخب الكوري الجنوبية بتعادل مع
الـعــراق ،ثم انتصارين متتاليني على لبنان
وسورية ،قبل التعادل مع إيران ثم الفوز من
جديد على اإلمارات والعراق ليتبوأ املنتخب
مركزًا متقدمًا للغاية في سباق التأهل ،وفي
ح ــال ف ــوز املـنـتـخــب ال ـك ــوري عـلــى لـبـنــان في
صيدا الخميس ،وفقدان اإلمارات لنقاط أمام
سورية ،فسيتم ضمان مكان له باملونديال،
قبل مباراته ضد «نسور قاسيون» في دبي
الثالثاء املقبل.
وف ـ ــي م ـع ــرك ــة م ـث ـي ــرة ع ـل ــى املـ ــركـ ــز ال ـث ــال ــث،
تعتبر اإلمارات األكثر حظوظًا ،بفارق نقطة
واحدة عن لبنان صاحب املركز الرابع ،وفي
حــال الفوز اإلمــاراتــي على سورية الخميس
سـيـقـتــرب األول مــن خـطــف الـبـطــاقــة الثالثة
املؤهلة للمحلق اآلسيوي.
وف ــي املـجـمــوعــة ال ـثــان ـيــة ،ي ـبــدو أن املـنــافـســة
بـ ــدأت تـنـحـصــر ب ــن ثــاثــة مـنـتـخـبــات حيث
ت ـح ـتــل ال ـس ـع ــودي ــة ص ـ ــدارة ال ـتــرت ـيــب ال ـعــام
للمنتخبات برصيد  16نقطة ،ويأتي منتخب
الـيــابــان فــي املــركــز الثاني برصيد  12نقطة،
ثم أستراليا ولديها  11نقطة ليكون الثالثي
هو األبــرز لخطف بطاقتي التأهل إلــى كأس
العالم ،في حني يأتي منتخب ُعمان باملركز
ال ــراب ــع بـ ــ 7ن ـقــاط وال ـص ــن  5ن ـق ــاط ،بــاملــركــز
الــرابــع ،ومــن ثم فيتنام بالترتيب األخير من
دون أي نقطة .وسيقابل املنتخب السعودي،
نظيره ُ
العماني ،الخميس في جدة ،لالقتراب

على هامش الحدث
لويس سواريز :حان الوقت لنتحمل المسؤولية
اعـتــرف األوروغــوايــانــي ،لويس ســواريــز ،مهاجم فريق أتلتيكو مــدريــد أنــه حــان الوقت
بالنسبة ألبرز العبي منتخب بالده أن يتحملوا املسؤولية من أجل تحقيق حلم التأهل
ملونديال قطر  .2022وقــال سواريز إن حجز بطاقة تأهل للمونديال يعتمد فقط على
الالعبني وعليه ال ينبغي البحث عــن أع ــذار ،خــال مؤتمر صحافي بعد انتهاء مــران
منتخب بــاده .وأضــاف في حديثه «أعتقد أن هذا هو وقت تحمل املسؤولية ،يجب أن
نفعل ذلك من أجلنا بما أننا في هذا املوقف .لم نكن على قدر الحدث ويجب أن نخرج
من هذا الوضع .األمر يعتمد حصرًا علينا» .وأكد العب األتلتيكو أهمية مباراة باراغواي
التي تحتاج أيضًا لنقاط من أجل التأهل ،مشيرًا إلى أن «كل فريق لديه إمكانات هجومية
ويجب أن نحاول منع بــاراغــواي من استغالل قدراتها .أما نحن فيجب أن نلعب بقوة
وكفريق واحــد وإثـبــات أننا األحــق بالنقاط الـثــاث عبر اإلرادة والتصميم والتنظيم».
وكشف سواريز الذي خاض ثالث نسخ من املونديال ويبلغ من العمر  35سنة أنه ال يزال
يمتلك الطموح للمشاركة في رابع مونديال وهذا سبب تواجده مع املنتخب.

أك ـث ــر م ــن م ــون ــدي ــال ق ـط ــر ،ف ـي ـمــا سـيـخــوض
م ـن ـت ـخ ــب ال ـ ـيـ ــابـ ــان م ــواجـ ـهـ ـت ــه فـ ــي ال ـج ــول ــة
ال ـســاب ـعــة ع ـلــى أرضـ ــه أمـ ــام ال ـص ــن ،ب ـعــد أن
حقق ثالثة انتصارات متتالية على أستراليا
 1-2وعـلــى فـيـتـنــام وع ـمــان بالنتيجة ذاتـهــا
 ،0-1لـيـصـعــد ال ـفــريــق إل ــى مــركــز الــوصــافــة.
وسـ ـيـ ـح ــاول م ـن ـت ـخــب أسـ ـت ــرالـ ـي ــا تـصـحـيــح

مساره حني يالقي فيتنام ،بعدما فقد الفريق
نقاطًا أمام الصني في الجولة السادسة ،وهو
الثاني على التوالي بعد أن تعادل سلبًا أمام
السعودية في الجولة الخامسة ،ومن قبلها
الـخـســارة أم ــام الـيــابــان فــي الـجــولــة الــرابـعــة،
ليصبح املنتخب األسترالي بال فوز في ثالث
جوالت متتالية ،وهو ما يشكل الحافز الكبير

للعودة إلــى طريق االنـتـصــارات عبر فيتنام
في ملبورن ،الخميس ،قبل السفر إلى مسقط
ملواجهة ُعمان .وبدأ املنتخب العماني مشواره
بقوة فــي التصفيات حينما حقق فــوزًا على
مضيفه الياباني ،لكنه تراجع للمركز الرابع
بفارق  4نقاط خلف أستراليا ،بعد الخسارة
أمــام اليابان في الجولة السادسة ،لــذا تأمل

كتيبة فريق برانكو إيفانكوفيتش مواصلة
مساعيها لحصد املركز الثالث .وقرر االتحاد
الصيني للعبة تعيني املدرب لي شياوبينغ،
ول ـكــن بـعــد اح ـت ــال ال ـفــريــق امل ــرك ــز الـخــامــس
بـفــارق  6نـقــاط عــن أسـتــرالـيــا صاحبة املركز
الثالث ،على أمل العودة بلقاء اليابان املقرر
على إستاد «سايتاما».

وجه رياضي

عادل تاعرابت
قدم المغربي
عادل تاعرابت
أدلة دامغة
على قدراته التي
يمتلكها خصوصا
فيما يتعلق
بمشواره مع
األندية التي لعب
بها

زهير ورد

ُيعتبر الالعب املغربي عادل تاعرابت ( 32عاما) من املواهب
العربية املميزة في السنوات املاضية ،إذ يملك قدرات فنية ال
يستهان بها وخاصة املهارة في تجاوز منافسه املباشر،
كما أنــه يحسن املــراوغــة وكسب الصراعات الثنائية ،وهذه
املوهبة ساعدته على تجاوز املواقف الصعبة التي عاشها
ّ
فــي مسيرته رغــم أنــه لــم يقدر على االسـتـفــادة مــن الفرص
الـكـثـيــرة الـتــي تــوافــرت لــه مــن أج ــل إظ ـهــار مـهــاراتــه العالية.
ّ
ّ
وانضم الالعب املغربي إلى أندية قوية ولكنه في كل مرة كان
يضيع الفرصة.
شهدت مسيرة عادل تاعرابت ،الذي لعب في بداية مسيرته
ملنتخب فرنسا للشبان ،عديد املحطات املميزة خاصة مع
فريق توتنهام الذي كان قد تعاقد معه قادمًا من فريق لونس

الـفــرنـســي ،فــي صفقة ق ــدرت قيمتها  4مــايــن ي ــورو في
موسم 2007ـ ،2008ولكن النجم املغربي لم يتأقلم بسهولة
مع منافسات البريمييرليغ ،لينتقل معارًا إلى كوسن بارك
ري ـن ـجــرز ال ــذي ق ـ ّـرر ش ــراء ع ـقــده بـعــد أن نـجــح فــي تقديم
اإلضافة ،وكانت أفضل فترة في مسيرته مع هذا الفريق.
وبعد تجربة مع فولهام اإلنكليزي انتقل إلى ميالن اإليطالي
الذي شارك معه في  18مباراة وسجل أربعة أهــداف ولكن
الفريق اإليطالي لم يفعل بند شراء العقد رغم ّأن مستواه كان
مقنعًا إلى حد كبير بالنظر إلى الظروف التي كان يعيشها
«الــروســونـيــري» .وفــي  ،2015انـضـ ّـم تــاعــرابــت إلــى بنفيكا
البرتغالي ،وهي تجربة لم تكون شاهدة على النجاح املرجو
فتمت إعارته إلى جنوى اإليطالي ،ثم عاد إلى بنفيكا دون أن
يفرض نفسه أساسيًا وتم إلحاقه بالفريق الثاني بسبب ما
جاء في حوار صحافي مثلما أكده موقع «ويكبيديا» ،ورغم

ّ
أنه تخلى عن نسبة مهمة من مستحقاته املالية إال أن ذلك لم
يضمن له الظهور مع الفريق األول.
ف ــي ب ــداي ــة ه ـ ــذا امل ــوس ــم الـ ـح ــال ــي ،واجـ ـ ــه ت ــاع ــراب ــت عــديــد
املصاعب ،بسبب اإلصابة العضلية التي أبعدته عن املالعب
والتحضيرات مع الفريق وكذلك إصابته بعدها بفيروس
كورونا إضافة إلى تجاهله من قبل املدرب خيسوس ،الذي
لم يكن يعتمد عليه وأحاله على الفريق الثاني وهو القرار
الصادم الذي قد يكون سببًا في استبعاده من قائمة «أسود
األطلس» التي تشارك في كأس أفريقيا.
وبعد رحيل خيسوس ،فإن إدارة بنفيكا منحت الفرصة إلى
مدرب الفريق االحتياطي وهو ما قد يساعد تاعرابت على
الظهور مجددًا مع الفريق األول حيث اعتمد عليه املدرب في
ّ
إحدى املباريات كما أنه يعلم حقيقة قدراته بعد أن أشرف
على تدريبه طوال أسابيع عديدة من هذا املوسم.

منتخب العراق
بات في
موقف صعب
بالتصفيات
()Getty

كاسيميرو :البرازيل ستقدم أداء قويًا
خالل مواجهة اإلكوادور في التصفيات
أكد العب وسط فريق ريال مدريد ،كاسيميرو،
أن منتخب ب ــاده ،ال ـبــرازيــل ،سـيـقــدم أداء قويًا
خالل مواجهة اإلكوادور ضمن تصفيات أميركا
الجنوبية املؤهلة إلى مونديال قطر  .2022وبينما
حسمت البرازيل التأهل ملونديال قطر ،ستحل
بعد غد ضيفة ضمن الجولة الـ 15من التصفيات
على اإلكوادور التي تأمل في االقتراب من حجز
بطاقة العبور للحدث األهــم في عالم كــرة القدم.
وفــي هــذ اإلط ــار ،أكــد كاسيميرو أن «الكثيرين
يعتقدون أننا سنصل إلى املباراة أمام اإلكوادور
بهدوء شديد ،ولكن عندما يتعلق األمر بفريقنا
فــاألمــر لـيــس كــذلــك ،ألن الـعـمــل يـجــب أن يـكــون
شاقًا» للفوز في املبارايات ،وأضاف في حديثه:
«نحن نعلم أن اإلكــوادور تقدم أداء جيدا للغاية،
فهي تحتل املركز الثالث وقريبة من التأهل لكأس العالم ،إنه فريق يحظى باحترام كبير،
ونعلم مدى صعوبة اللعب هنا ،بل وأكثر إذا أرادوا أيضًا التأهل» .وأضاف كاسيميرو
«إنــه االهتمام بمباراة تلو األخــرى ،واملباراة التالية ستكون أمــام اإلك ــوادور ،ألن الشيء
الرئيسي سيكون االستمرار في التحسن كفريق ،مما سيساعد على املشاركة بقوة
في املونديال».
واتفورد يتعاقد مع هودجسون كمدرب جديد
أعـ ـل ــن ف ــري ــق وات ـ ـف ـ ــورد رس ـم ـي ــا ت ـع ـي ــن ،روي
هــودج ـســون ،ك ـمــدرب جــديــد لفريقه األول بعد
إقالة اإليطالي ،كــاوديــو رانييري ،بسبب سوء
ال ـن ـتــائــج .وي ـع ــود ه ــودج ـس ــون ( 74س ـن ــة) إلــى
الدوري اإلنكليزي املمتاز بعد رحيله عن تدريب
كريستال باالس نهاية املوسم املاضي .وسيكون
املــدرب األكبر سنًا في منافسات «البريميرليغ»
املــديــر الفني رقــم  16الــذي يتولى قـيــادة الجهاز
الفني لــواتـفــورد منذ  .2012هــذا وستكون أول
مـبــاراة لــواتـفــورد تحت إم ــرة هــودجـســون فــي 5
شباط /فبراير املقبل أمام بيرنلي.
ويحتل الفريق «اللندني» املركز قبل األخير في
الترتيب برصيد  14نقطة ،بفارق نقطتني أكثر عن املتذيل بيرنلي ونقطتني أقــل عن
نورويتش سيتي الـ.17
«أكابولكو» تفتح األبواب أمام
ديوكوفيتش دون إلزامه بالتطعيم
يستطيع الصربي نوفاك ديوكوفيتش ،املصنف األول بني العبي التنس املحترفني ،اللعب
في بطولة «أكابولكو» في املكسيك خالل شباط /فبراير املقبل ،دون الحاجة إلى التطعيم
ضــد فـيــروس «كــورونــا» ،بحسب مــا ذكــر راؤول زوروت ــوزا مدير املسابقة ذات ال ــ500
نقطة .وقال زوروتوزا إنه على الرغم من أنهم لم يتحدثوا مع ديوكوفيتش ،إال أنه سيكون
موضع ترحيب ،تمامًا كما لعب املسابقة عام  ،2017وتابع زوروتوزا« :نوفاك لديه جدول
أعماله .إذا كان يريد أن يأتي فالعالقة جيدة للغاية .أفضل أن يكون ذلك قراره رغم أنني
أرى األمــر معقدًا ألنــه بعد أسبوع ستكون هناك كــأس ديفيز»ُ .يذكر أنــه تم استبعاد
ديوكوفيتش من أستراليا املفتوحة ،أول بطولة من «الغراند سالم» لهذا العام ،لعدم تلقيه
التطعيم ،لكنه لن يواجه مشكلة في السفر إلى أكابولكو.
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هوامش

أحب التونسي محمد غسان نويرة صدف البحر ،وفوجئ حين اكتشف أ ّن بإمكانه استخراج األلوان منها .هكذا ،وهب نفسه
ّ
لهذا العالم ...عالم الصدف واألرجوان الملكي

يقوم بتجارب جديدة (العربي الجديد)

محمد غسان نويرة

تونسي يستخرج األرجوان الملكي من الصدف
تونس ـ مريم الناصري

ع ـ ـ ــادة مـ ــا ي ـه ـت ــم ع ـل ـم ــاء ال ـت ــاري ــخ
واآلثـ ـ ــار ب ـص ــدف ال ـب ـحــر ودراس ـ ــة
أن ــواع ــه ،ويـنـشـغــل الـبـعــض بجمع
ال ـصــدف السـتـخــراج الـلــؤلــؤ الطبيعي .كما
يهوى كثيرون جمع أنواع ّ
عدة من الصدف
واس ـت ـخــدا ّم ـهــا ف ــي الــزي ـنــة .ورب ـم ــا ال ي ــدرك
ال ـب ـعــض أنـ ــه يـمـكــن اس ـت ـخ ــراج األل ـ ــوان من
ّ
بعض أنــواع الـصــدف ،علمًا أن هــذه األلــوان
كـ ــانـ ــت ت ـس ـت ـخ ــدم ل ـص ـب ــغ مـ ــابـ ــس املـ ـل ــوك
واألعيان تاريخيًا.
محمد غسان نويرة ،أحد املغرمني بالتاريخ
ال ـق ــدي ــم ،وق ــد اه ـتــم ب ــال ـص ــدف ،وخـصــوصــا
تلك الـتــي يستخرج منها األرجـ ــوان امللكي
(صـ ـب ــاغ أح ـم ــر أرج ـ ــوان ـ ــي) ،ال ـ ــذي ي ـعــد من
أق ــدم الصبغات فــي الـتــاريــخ وقــد اكتشفها
الـكـنـعــانـيــون م ـنــذ ن ـحــو أرب ـع ــة آالف سـنــة،
واشتهرت بها املدن الفينيقية على الساحل
اللبناني ،لتتطور هذه الصناعة في منطقة
ال ـب ـح ــر األبـ ـي ــض املـ ـت ــوس ــط .الحـ ـق ــا ،ورث ــت
ق ــرط ــاج الـتــونـسـيــة ه ــذه الـصـنــاعــة وعملت
على تطويرها على امتداد الساحل وضفتي

الـبـحــر األب ـيــض امل ـتــوســط ،بـحـســب نــويــرة.
ويشير إلى أنه ال يستخدم صباغ األرجوان
امللكي غير امللوك وأصـحــاب النفوذ واملــال،
إذ كان رمزًا للثراء .ويتجاوز سعر الصباغ
املــركــز منه أكـثــر ب ــ 15مــرة مــن قيمة الــذهــب.
لــذلــك ،كــانــت الـصـبـغــات ت ـ ّ
ـدر أربــاحــا كثيرة
على املــدن الفينيقية كما القرطاجية الحقًا
عند سواحل البحر األبيض املتوسط.
أحــب نــويــرة استخراج الصباغ األرجــوانــي
مــن ص ــدف الـبـحــر مـنــذ ع ــام  .1994فــي ذلــك
الــوقــت ،لــم يكن يـتـجــاوز الــرابـعــة عـشــرة من
العمر .في املدرسة ،كان يدرس عن اقتصاد
ال ـقــرطــاج ـيــن وال ـك ـن ـعــان ـيــن واملـ ـ ــواد الـتــي
ك ــان ــوا ي ـس ـت ـخــرجــون ـهــا وي ـب ـي ـعــون ـهــا عـلــى
س ــواح ــل الـبـحــر األب ـي ــض امل ـتــوســط ،فـعــرف
أن ـهــم اش ـت ـهــروا بـصـنــاعــة األرجـ ـ ــوان امللكي
مــن ص ــدف الـبـحــر ال ــذي يـسـمــى املــوريـكــس.
ويوجد ثالثة أنواع منها الستخراج األلوان،
ّ
وكل نوع ينتج لونًا ّ
معينًا .ويقول إن األمر
كان غريبًا بالنسبة إليه .فكيف لشيء بتلك
القيمة أن يستخرج من صدف البحر؟ وفي
عــام  ،2007وجــد صدفة موريكس مكسورة
ي ـخ ــرج مـنـهــا ال ـل ــون األرجـ ــوانـ ــي ع ـلــى أحــد

الشواطئ .ومنذ ذلــك الــوقــت ،بــدأ يستخرج
األرجـ ـ ـ ــوان امل ـل ـكــي الـ ــذي ان ــدث ــرت صـنــاعـتــه
مـنــذ  600سـنــة .يـضـيــف« :ه ــذا الـعـمــل شــاق
وي ـح ـتــاج إل ــى الـكـثـيــر مــن الــوقــت والـصـبــر،
ّ
خصوصًا أن النصوص التاريخية القديمة
ال تقدم شرحًا عن كيفية استخراج األرجوان
املـلـكــي .حــاولــت اسـتـكـشــاف األم ــر بـمـفــردي
عـلــى الــرغــم مــن أن العملية مـعـقــدة .وب ــدأت
أتـعـلــم مــراحــل اسـتـخــراج األل ـ ــوان .استغرق
األمر نحو سنتني إلى أن تمكن من استخراج
أول صبغة مركزة عام  ،2009باإلضافة إلى
اسـتـخــراج أل ــوان مــركـبــة مــن أن ــواع ع ــدة من
الصدف وخلطها ،ثم صبغها على الصوف
والحرير ومختلف أنواع املنسوجات».
ف ــي غ ــرف ــة ص ـغ ـي ــرة ف ــي ف ـس ـحــة امل ـ ـنـ ــزل ،قــد
يـسـتـمــر ع ـمــل ن ــوي ــرة أك ـث ــر م ــن  24ســاعــة.
وتكون البداية بالحصول على كميات من
ال ـص ــدف ،وخ ـصــوصــا ف ــي فـصـلــي الـصـيــف
والــرب ـيــع ،ثــم يغسلها ويـنـظـفـهــا ج ـي ـدًا .ثم
يكسر الجزء العلوي من الصدفة الستخراج
ُ
الغدة املسؤولة عن الـلــون .وكــل غــدة تخرج
نـقـطــة أو نـقـطـتــن م ــن ســائــل ال ل ــون ل ــه في
البداية .لكن بعد ّ
تعرضه للشمس والهواء،

باختصار
تتأثر صبغة األرجوان
امللكي بشكل كبير
بالهواء والشمس ،ما
يعني ّأن الخطأ في ّأي
مرحلة من املراحل قد
يفشل عمل أسبوع أو
أسبوعني
■■■
في السابق ،كان نويرة
يستخرج من الصدف
ألوانًا للرسم،علمًا
ّأن صناعتها تتطلب
خلطها بالكلس وغيره
الستخراج مادة لزجة
ملونة لرسم اللوحات
■■■
أصعب مرحلة في
استخراج األرجوان
امللكي هي استخراج
األلوان املركزة من الغدة
وتنظيفها من الشوائب
ليبقى اللون املركز
فقط لصبغ الحرير أو
الصوف وغيرهما

ي ـبــدأ ال ـل ــون ف ــي ال ـت ـكــون م ــن ال ـســائــل ال ــذي
يتحول إلــى األخـضــر ثــم األصـفــر ثــم األزرق
فاألرجواني .في ما بعد يقوم بتجفيف تلك
ال ـغــدة بــاملـلــح وتـخـمـيــرهــا م ــرة أخ ــرى على
م ــدى مــراحــل ع ــدة لـتـعــود إل ــى ال ـلــون الــذي
يــريــده ليصبغ بــه .ويـقــول« :أصـعــب مرحلة
في استخراج األرجوان امللكي هي استخراج
األلـ ـ ـ ـ ـ ــوان املـ ـ ــركـ ـ ــزة م ـ ــن الـ ـ ـغ ـ ــدة وت ـن ـظ ـي ـف ـهــا
مـ ــن الـ ـش ــوائ ــب ل ـي ـب ـقــى ال ـ ـلـ ــون املـ ــركـ ــز فـقــط
لصباغة الحرير أو الـصــوف وغيرهما من
املنسوجات .ويشير إلى أن صبغة األرجوان
امللكي تتأثر بشكل كبير بالهواء والشمس،
ما يعني ّأن الخطأ في ّ
أي مرحلة من املراحل
قــد يفشل عمل أسـبــوع أو أسـبــوعــن .لذلك،
يتطلب العمل الكثير من الصبر الستخراج
لون يمكن تثبيته على القماش أو الصوف
أو الحرير .وتعد الصبغة املركزة لألرجوان
العالم.
امللكي أغلى صبغة في
ّ
من جهة أخــرى ،يشير إلــى أنــه في السابق،
ك ــان ن ــوي ــرة يـسـتـخــرج م ــن ال ـص ــدف أل ــوانــا
ّ
للرسم،علمًا أن صناعتها تتطلب خلطها
بالكلس وغيره الستخراج مادة لزجة ملونة
لرسم اللوحات .وتحتفظ اليونان بلوحات
عمرها
استخدمت اللون األرجواني ويعود
ّ
إلــى أكثر مــن  3700سنة ،ما يشير إلــى أنه
يـ ـ ــدوم .ف ــي ال ــوق ــت ال ـح ــال ــي ،يـتـلـقــى نــويــرة
بعض العروض من الخارج لتجربة صباغة
ب ـعــض أن ـ ــواع األق ـم ـش ــة بـ ــاألرجـ ــوان املـلـكــي
ل ــاط ــاع ع ـل ــى ش ـك ــل ال ـق ـط ـعــة وم ـقــارن ـت ـهــا
ُ
بتلك التي تصبغ بألوان أخرى عادية .كما
يـقــوم بـتـجــارب ليكتشف امل ــواد الـتــي يمكن
صباغتها بتلك األلوان املركزة.

وأخيرًا
أما زالت أجمل الثورات؟
سعدية مفرح

اليوم  ..في الذكرى العاشرة لثورة  25يناير في مصر،
أع ــود إل ــى مـشــاعــري الـتــي تركتها ه ـنــاك ،فــي جناين
مـصــر حـيــث فـتــح ال ــورد وام ـتــأت مـيــاديــن مـصــر بما
رأيناه الخالص لألمة كلها ،باعتبار مصر قلب األمة
ّ
يضخ الحياة في شرايينها شرقا وغربا وشماال
الذي
وجنوبا ،كما ُينذر باملوات قبل موعده من القلب إلى
األطراف.
ّ
حــاولــت تــذكــر تـلــك امل ـشــاعــر ،فــأعـيـتـنــي ال ــذاك ــرة الـتــي
أعرفها ،إذ تعاندني ساعة تشاء ،حماية لي كما أتوهم
تحول الوقتّ ،
مغبة الذكريات إن ّ
من ّ
وحولها إلى كابوس
مستمر .عدت إلى بعض ما كتبته آنذاك ،فاندهشت من
حجم األمــل الــذي كنت أكتب فيه ،وأنــا أراقــب املشاهد
املهيبة في ميدان التحرير ليلة بعد ليلة .استعدت قليال
من الصوت الهادر ،وأنا أعيد قراءة مقال نشرته على
هامش الثورة بعنوان «مصر هبة املصريني» ،اعتبرت
فيه أن ثورة مصر ،بعد مرور  18يوما على انطالقتها،
الثورات ألسباب أوردتها في ذلك املقال .فهل
هي أجمل
ٍ
ما زالت ثورة مصر ،بعد مرور أحد عشر عاما عليها
أجمل الثورات فعال؟ أعيد نشر بعض مما كتبته يومها
ملقارنته بما حدث ويحدث منذ ذلك التاريخ ،في محاولة
لإلجابة عن السؤال:
« ..واملصريون ،أولئك القوم الصابرون على ابتالءات

الـسـيــاســة ،بــالــرغــم مــن ابـتـســامــات الـطـبـيـعــة ،عـلــى مر
األزم ــان ،املكافحون بفيض اإلب ــداع ،وسـيــول الضحك
وال ـفــرح وأن ـهــار الـفـنــون واآلداب وال ـع ـلــوم ،الـضــاربــون
فــي كــل فــج عميق مــن الـجـمــال واالح ـت ـمــال ،الـفـنــانــون،
التاريخيون ،الحضاريون ،الشعراء والروائيون ،العلماء،
السياسيون ،املناضلونّ ،
الحمالون لألسية واألســى،
الكادحون ،الطيبون  ..قـ ّـرروا أخيرا أن يقولوا كلمتهم
ال ـح ــرة ،وأن يـتـحــدثــوا ب ـصــوت عـ ــال ،وأن يـسـتـثـمــروا
مواهبهم كلها في استرداد حريتهم وشخصيتهم ،وأن
يقفوا ّ
حراسا على حافة نبع روحهم الجميلة.
نضال فيسبوك والتويتر واليوتيوب وغيرها من أدوات
التكنولوجيا الحديثة ووسائلها التحم مــع نضاالت
الشارع .ويوما بعد يوم ،رجاال ونساء ،شبابا وشيوخا
وأطفاال ،أقباطا ومسلمني ،في الداخل والخارج ..كلهم
ك ـل ـهــم ..ق ـ ـ ّـرروا ان ي ـت ـحــدوا ق ـصــدا ،هــم امل ـت ـحــدون في
طبيعتهم وفطرتهم القديمة ،وأن يصدحوا بتلك الكلمة
السحرية املكونة من حرفني فقط :ال.
صــدحــوا بـهــا لـيــا ون ـه ــارا ،ورددهـ ــا خلفهم مــن وراء
الـشــاشــات التلفزيونية واإللـكـتــرونـيــة الـكـثـيــرون ممن
تماهوا مع الثورة الشابة في كل بقاع األرض ،فأزهرت
ّ ّ
ه ــذه ال ـ ــ«ال» الـكـثـيــر مــن «الـ ــورد الــلــي فــتــح فــي جناين
مصر» .صار للثورة قلب اسمه ميدان التحرير ،وتحول
ذلك القلب إلى بؤرة للرفض النابض بالغضب واألمل
ّ
واملـغــذي للصورة بــدم الشباب فــي كــل مكان مصري

ّ
وعــربــي أيـضــا .انتصرت مـصــر ،بشعبها ،وتحققت
إرادت ـه ــا ال ـح ـ ّـرة ،وقــالــت كلمتها األول ــى ألنـهــا كلمتها
ّ
ّ
وتنحى الرئيس أخيرا ،أو
األخـيــرة ،وتحقق شعارها،
ّ ُ
لعله نحي ،بعد أن حاول أن يقاوم إرادة الشعب باملزيد
من التعالي والترفع والــدوس على الدماء الطاهرة التي
ّ ّ
حنت أرض مصر ،والورد اللي فتح في جناين مصر،
فكانت أجمل ثورة.
أجمل ثورة  ..ألنها بدأت ثورة سلمية ،وحافظت على
سلميتها منذ الـيــوم األول إ ًلــى الـيــوم األخ ـيــر .وأظهر
ً
الشباب املصري مقدرة عالية على ضبط النفس ،حتى
في أحلك اللحظات وأصعبها .وكانت الرسائل املتبادلة
بـيـنـهــم ع ـبــر فـيـس ـبــوك ،وخ ـصــوصــا لـيـلــة الــات ـنـ ّـحــي،
وهــم يتواصون أن تظل الـثــورة سلمية تثير اإلعجاب

ّ
يضخ
مصر قلب األمة الذي
الحياة في شرايينها ،كما يُنذر
بالموات قبل موعده من
القلب إلى األطراف

امل ـضــاعــف ب ـهــم ،خــاصــة أن الـجـمـيــع الح ــظ أن كلمة
«سلمية» هي املفردة األكثر ورودا في رسائلهم تلك.
ّ
ومنظمة ،بالرغم
وهــي أجمل ث ــورة ،ألنها ثــورة ذكـيــة،
من عفويتها ،وبال إمــاءات خارجية كما حاول إعالم
السلطة املتهافتة أن يوحي بذلك.
وهي أجمل ثــورة ،ألنها انفتحت على الجميع ،في كل
مكان ،وأزعم أن الجميع شارك فيها أيضا.
وه ــي أج ـمــل ث ـ ــورة ،ألن ـهــا ت ـج ــاوزت ك ــل م ــا يـمـكــن أن
يعرقلها بال طائفية .وكان واحدا من أجمل مشاهدها
ّ
مـشـهــد امل ـصــريــن املـسـلـمــن وه ــم ي ـصــلــون بـحـمــايــة
أشقائهم املسيحيني ،مــن دون أي ّادع ــاءات أو افتعال
ّ
تتحدث عن نفسها
أو تمثيل ،فهذه هي مصر عندما
بلهجتها ّ
املحببة ،وبلغتها الفصيحة ،وبروحها.
وه ــي أج ـمــل ث ـ ــورة ،ألن ـهــا أول ثـ ــورة تـكـنــولــوجـيــة في
تنظيمها ،وفي تداعياتها أيضا.
وهي أجمل ثورة ،ألنها أيضا ثورة خفيفة الدم ،رغم كل
ّ
الدماء التي سالت من أجساد الشهداء ،فقد توشحت
بالنكتة الحارقة ،في كل ّ
تطوراتها .وكنت أتابع بعض
شباب املـيــدان فــي رسائلهم القصيرة على فيسبوك
وتويتر ،وأعجب من قدرته على صنع النكتة بسرعة
فائقة.
ً
هي أجمل ثورة بالفعل ،وعليها أن تبقى جميلة ،فتترفع
عن الثارات الصغيرة والحسابات الضيقة ..كالعادة في
مثل هذه األحوال» ..واإلجابة واضحة!
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