سوريون يرغبون في مغادرة تركيا

يفكر عدد كبير من السوريين المقيمين في تركيا ،في الهجرة ،وذلك مع
تتالي قرارات تُقيّد أحوالهم وحركتهم بشكل أو بآخر18[ .ـ]19
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الحدث

توصية أميركية« :فايزر ـ بيونتيك» لتحصين األطفال بين  5و 11عامًا
ّ
ّ
صوت خبراء أميركيون ملصلحة تلقي األطفال
الذين تتراوح أعمارهم ما بني خمسة أعوام و11
عامًا لقاح «فايزر-بيونتيك» املضاد لكوفيد،19-
مؤكدين ّأن فــوائــده تطغى على مخاطره .وهو
األم ــر ال ــذي يـمـ ّـهــد الـطــريــق أم ــام تـحـصــن نحو
 28مليون طفل في الواليات املتحدة األميركية
فــي وقــت قــريــب ج ـدًا ،فــي حــال عــدم ح ــدوث ّأي
مفاجأة .واللجنة االستشارية التي تلجأ إليها
إدارة ال ـغ ــذاء وال ـ ــدواء األمـيــركـيــة (إف دي إيــه)
ّ
ّ
تتألف من علماء مستقلني (خبراء في األمراض
املـعــديــة وعـلـمــاء متخصصني فــي املـنــاعــة وفــي

طـ ّـب األطفال وغيرهم) ُي َع ّد رأيهم أساسيًا في
ّ
آلـيــة الـتــرخـيــص ال ــدوائ ــي فــي ال ـبــاد ،علمًا أنـهــم
ّقيموا املعطيات التي جمعتها شركة «فــايــزر»
للصناعات الدوائية والسلطات الصحية.
م ــن جـهــة أخ ـ ــرى ،أعـلـنــت شــركــة الـتـكـنــولــوجـيــا
الحيوية األملانية «بيونتيك» ،التي ّ
طورت لقاحها
املضاد لكوفيد 19-بالتعاون مع شركة «فايزر»
األم ـيــرك ـيــة لـلـصـنــاعــات ال ــدوائ ـي ــة ،عــزمـهــا بـنــاء
«فايزر-بيونتيك» فــي أفريقيا
مصنع لقاحات
ّ
خ ــال ال ـع ــام امل ـق ـبــل .وم ــن امل ـت ــوق ــع أن يـســاهــم
هــذا املـشــروع في سـ ّـد نقص اللقاحات املضادة

لكوفيد 19-في القارة األفريقية ،وتعزيز حمالت
الـتـحـصــن املـتـعـثــرة ،إذ ّإن  5.2فــي املــائــة فقط
ّ
تحصنوا حتى اآلن ،وفـقــا لهيئة
مــن سكانها
مكافحة األمراض األفريقية .وكشفت «بيونتيك»
ّ
ّ
أن ـهــا تعمل عـلــى امل ـشــروع مــع سـلـطــات ك ــل من
روانــدا والسنغال ،وتخطط للبدء بأعمال البناء
في منتصف عام  .2022وأشارت إلى ّأن املصنع
سوف يكون قادرًا بشكل ّأولي على إنتاج نحو
 50مليون جرعة سنويًا.
وفــي أملــانـيــا ،رف ــض الـبــرملــان االت ـح ــادي األملــانــي
(بوندستاغ) تمديد حالة الطوارئ الوبائية على

الـنـطــاق الــوطـنــي ،الـتــي مــن املـفـتــرض أن تنتهي
ّ
فــي نوفمبر/تشرين الـثــانــي املـقـبــل ،لـكــنــه أبقى
معينة ّ
على إجــراءات ّ
للحد من انتشار فيروس
كورونا الجديد .وعلى الرغم من عودة اإلصابات
ّ
إلى االرتفاع أخيرًا ،فقد أكد أعضاء بارزون في
ّ
الـبــرملــان أنـهــم ال ي ــرون حــاجــة إل ــى تـمــديــد حالة
الطوارئ الوبائية التي ُفرضت ّ
للمرة األولــى في
مارس/آذار ُ ،2020وم ّددت مرارًا منذ ذلك الحني.
ّ
بالنسبة إليهمّ ،
فإن الوضع ّ
تغير جذريًا مع تلقي
َ
نحو ثلثي السكان لقاحات مضادة لكوفيد.19-

(فرانس برس ،أسوشييتد برس)
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توسع حركة العصيان
رغم االعتقاالت

تتصاعد الضغوط الداخلية والخارجية على االنقالبيين في السودان ،ففي موازاة
مواصلة الحراك في الشارع والعصيان المدني ،برز أمس األربعاء تعليق عضوية
السودان في االتحاد األفريقي ،ووقف مساعدات من البنك الدولي ،مقابل بروز
اتصاالت عربية مع عبد الفتاح البرهان

تكثف القوى األمنية
في السودان حملة
التوقيفات التي
تستهدف ناشطين
محتجين على
االنقالب ،وسط تحضير
لـ«مسيرة مليونية»
السبت ضد االنقالب

انقالب السودان

عزلة سياسية
واقتصادية

الخرطوم ـ العربي الجديد

تعليق عضوية في االتحاد
األفريقي ...ووقف مساعدات
مقابل تطبيع عربي

للحديث تتمة...

هل الحل الليبي
في االنتخابات؟
أسامة علي

ال يزال إعالن املفوضية العليا
لالنتخابات في ليبيا بشأن بدء فتح
باب الترشح لالنتخابات الرئاسية
والبرملانية ،في النصف األول
من الشهر املقبل ،قائمًا وساريًا،
خصوصًا بعد أن تلقى دعمًا من
خمس دول ،هي فرنسا وأملانيا
وإيطاليا وبريطانيا والواليات
املتحدة ،التي هددت بمعاقبة
الجهات التي تعمل على «تقويض
نجاح عملية االنتقال السياسي،
أو التي ّ
تقدم الدعم لهذه األعمال».
كما أن الصمت املطبق من جانب
األطراف السياسية املعارضة
للقوانني االنتخابية التي اعتمدتها
املفوضية أساسًا لالنتخابات،
وحتى من القوى الحزبية التي سبق
أن اعترضت على تلك القوانني التي
أقصتها ومنعتها من الترشح وفقًا
لنظام القوائم بل كأفراد ،جعل من
إعالن املفوضية واقعًا .فهل حل
األزمة الليبية في االنتخابات؟
حالة املناكفة والتجاذب التي
يعيشها املشهد الليبي تكشف أن
الصراع ليس سياسيًا .فتجلياته
عبر السنوات املاضية تؤكد أنه
صراع يحكمه منطق الغنيمة ،من
العسكري الذي لم يتوقف عن
التحشيد وشراء األسلحة وجلب
املرتزقة لالستحواذ على كل شيء
وحكم الناس بالقوة ،إلى األطراف
األخرى التي تعمل تحت غطاء
أجسام سياسية وتموضعت في
مختلف مفاصل الدولة وشلت
حركتها ،وفي أحسن األحوال
سمحت لها بالدوران والحركة
وفقًا ملصالحها .وفي خلفيات
هذا الصراع تمترست عشرات
املجموعات املسلحة التي تطورت،
وتحول بعضها ألذرع عسكرية
لصالح بعض «العائالت» ،وهو
التوصيف الجديد الذي ظهر إلى
السطح أخيرًا لشكل بعض األطراف
املتحكمة في املشهد .وحتى على
املستوى األممي ،فإن إحاطات
رؤساء البعثة األممية وتصريحاتهم
كثيرًا ما انحازت لهذا الطرف أو
ذاك في مراحل الصراع السابقة.
كل تجليات هذا الواقع وتطوراته
ستفرض إجراء االنتخابات ،في
إطار مساعي أطراف دولية ،منها
واشنطن ،لخلق حلفاء شرعيني
لها في سدة الحكم ملوازنة الوجود
الروسي الذي نجح في وضع قدمه
في ليبيا .مع ذلك فإن الحل الليبي
لن يكون عبر إجراء االنتخابات،
وال التوافق على قوانينها ،بل
في خلق تيار مجتمعي يؤسس
ملشروع سياسي وطني ،بفهم عميق
لألزمة في كل أبعادها ،ويعمل في
أولى خطواته على وأد االستخدام
السياسي للتاريخ بهدف إحياء
نعرات أقاليم البالد الثالثة ،والتي
ربما تقود لسيناريو الفيدرالية
املمهد لتقسيم البالد.

الخرطوم ـ العربي الجديد

مع مواصلة الجيش السوداني حملة
التوقيفات ومحاولة قمع أي صوت
ض ــد االن ـ ـقـ ــاب وأي تـ ـح ــرك راف ــض
ل ـقــرارات قــائــد الجيش عبد الـفـتــاح الـبــرهــان،
ال ـ ــذي أعـ ـل ــن ح ــال ــة ال ـ ـط ـ ــوارئ وح ـ ــل مـجـلــس
ال ـس ـيــادة وال ـح ـكــومــة ،مـتــذرعــا ب ــأن األوض ــاع
كانت تقود البالد إلى حرب أهلية ،تــزداد في
املقابل العزلة السياسية واالقتصادية على
االن ـقــاب ـيــن ،عـبــر تـجـمـيــد م ـســاعــدات دولـيــة
للسودان ،وتعليق عضوية البالد في االتحاد
األفريقي ،في رسالة واضحة لرفض التطبيع
مع الوضع القائم ،وض ــرورة إعــادة األوضــاع
إلى طبيعتها .في مقابل ذلك ،لفت عدم صدور
مــواقــف م ـنــددة فـعـلـيــة مــن الـكـثـيــر مــن ال ــدول
العربية ،بل استمرار التنسيق معه ،وهو ما
بــدا أن وزيــرة الخارجية فــي الحكومة املقالة
مريم الصادق املهدي تشير إليه بإعرابها عن
استغرابها مــن غـيــاب مــوقــف مصر ودعمها
للسلطات املــدنـيــة .وبــال ـتــوازي مــع الضغوط
الخارجية ،يرفض الشارع التسليم باالنقالب،
مــع توسع العصيان املــدنــي وانضمام املزيد
مـ ــن الـ ـجـ ـه ــات ل ـ ــه ،وال ـت ـح ـض ـي ــر ل ــ«ت ـظ ــاه ــرة
مليونية» السبت املقبل.
وف ــي م ــا ب ــدت م ـحــاولــة الس ـت ـي ـعــاب االن ـت ـقــاد
الـ ــدولـ ــي ،أع ـ ـ ــادت س ـل ـط ــات االن ـ ـقـ ــاب رئ ـيــس
الـ ــوزراء امل ـقــال عـبــدالـلــه ح ـمــدوك ،إل ــى منزله،
بعدما كان قد أوقف االثنني ،بعد تشديد دول
غــربـيــة واألم ــم املـتـحــدة عـلــى ض ــرورة اإلف ــراج
عنه .لكن مكتب حمدوك قال إنه ال يزال «تحت

ح ــراس ــة مـ ـش ــددة» ،مـشـيـرًا إل ــى أن «عـ ــددًا من
ال ـ ــوزراء وال ـق ــادة الـسـيــاسـيــن ال ي ــزال ــون قيد
االعتقال في أماكن مجهولة» .وأعلنت وزارة
الخارجية األميركية أن الوزير أنتوني بلينكن
أجـ ــرى م ـحــادثــة هــاتـفـيــة م ــع ح ـم ــدوك ،مـســاء
ال ـثــاثــاءّ ،
رح ــب فـيـهــا بــإطــاق س ــراح ــه .وقــال
املتحدث باسم الخارجية نيد برايس في بيان
إن بلينكن «ك ــرر دعــوتــه ل ـل ـقــوات العسكرية
السودانية لإلفراج عن جميع القادة املدنيني
املوجودين قيد االحتجاز» .كما بحث بلينكن،
في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي فيصل
بن فرحان ،الوضع السوداني .وقــال بلينكن،
في تغريدة عبر «تويتر» ،إنه بحث مع نظيره
السعودي «الــرد على االنـقــاب العسكري في
الـ ـ ـس ـ ــودان» ،ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى ق ـضــايــا ثـنــائـيــة
مهمة أخ ــرى ،مــن بينها حـقــوق اإلن ـســان .أما
وزارة الـخــارجـيــة الـسـعــوديــة ،فأعلنت أن بن
ً
فرحان أجرى اتصاال هاتفيًا ببلينكن ،وجرى
اسـ ـتـ ـع ــراض الـ ـع ــاق ــات االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة بــن
السعودية والواليات املتحدة ،باإلضافة إلى
أبرز املستجدات في املنطقة .ولفت أمس لقاء
الـبــرهــان والسفير الـسـعــودي لــدى الخرطوم
علي حسن بن جعفر ،وبحث معه «جهود حل
األزمة» في السودان .وبحسب بيان صدر عن
مكتب البرهان ،فقد استقبل في مكتبه السفير
السعودي ،وتناول اللقاء «تطورات األوضاع
السياسية في البالد والجهود املبذولة لحل
األزم ــة ،مــن خــال الـتـشــاور مــع كــافــة األط ــراف
ذات الصلة» .وأكــد السفير السعودي حرص
ب ــاده عـلــى تحقيق االس ـت ـقــرار فــي ال ـســودان،
ودعـمـهــا لكل مــا ي ــؤدي لتحقيق الــوفــاق بني

يواصل السودانيون حراكهم في الشارع ضد االنقالب (عمر إرديم/األناضول)

ارتفع عدد الدبلوماسيين
السودانيين الرافضين
لالنقالب
إعادة حمدوك إلى
منزله في ما يشبه
اإلقامة الجبرية

ال ـق ــوى ال ـس ـيــاس ـيــة ،وف ــق ال ـب ـي ــان .ك ـمــا أعـلــن
مـ ـس ــؤول ال ـس ـيــاســة ال ـخ ــارج ـي ــة ف ــي االت ـح ــاد
األوروب ـ ـ ـ ــي ،ج ــوزي ــب ب ــوري ــل ،ع ـلــى «تــوي ـتــر»
أمـ ــس ،أن ــه أجـ ــرى ات ـص ــاال ب ـح ـم ــدوك ،مــؤك ـدًا
دعمه للعودة إلى االنتقال الديمقراطي بقيادة
م ــدن ـي ــة .م ــن ج ـه ـت ــه ،شـ ــدد امل ـب ـع ــوث األم ـم ــي
الخاص للقرن األفريقي ،جيفري فيلتمان ،في
تصريحات أمس ،على أهمية استعادة النظام
الدستوري في السودان على وجه السرعة.
وف ــي س ـيــاق ال ـض ـغــوط الــدول ـيــة ،أع ـلــن البنك

الدولي ،أمس ،تعليق مساعدته للسودان بعد
االن ـق ــاب .وق ــال رئـيــس الـبـنــك الــدولــي ديفيد
مالباس في إعالن مكتوب إن «مجموعة البنك
ّ
ال ــدول ــي عــل ـقــت ،اإلثـ ـن ــن ،ص ــرف أم ـ ــوال كــافــة
ّ
عملياتها في السودان ،وتوقفت عن البت بأي
ّ
ونقيم الوضع
عملية جديدة ،في وقت نراقب
عن كثب».
كما أعـلــن االت ـحــاد األفــريـقــي تعليق عضوية
السودان «حتى االستعادة الفعلية للسلطات
االنتقالية بقيادة مدنيني» .ودان االتحاد في
بيان «بشدة استيالء الجيش السوداني على
ّ
السلطة وح ــل الـحـكــومــة االنـتـقــالـيــة» ورفــض
بشكل كامل «تغيير الحكومة غير الدستوري»
الذي اعتبره أمرًا «غير مقبول» و«إهانة للقيم
املـشـتــركــة وامل ـعــاي ـيــر الــديـمـقــراطـيــة لــاتـحــاد
األفريقي» .وقــال االتحاد إنه ّ
يرحب باإلفراج
ع ــن ح ـم ــدوك ،داع ـي ــا «ل ــإف ــراج ال ـكــامــل وغـيــر
املشروط عن جميع املعتقلني ،بينهم الــوزراء
واملـســؤولــون املــدنـيــون اآلخ ــرون» ،مضيفًا أن
ال ـج ـيــش ال ـس ــودان ــي يـتـحـمــل امل ـســؤول ـيــة عن
صحة وسالمة وأمــن املسؤولني املحتجزين.
وأكد ضرورة إجراء عملية انتقال بقيادة مدنية
وتوافقية فــي ال ـســودان ،مناشدًا كــل األطــراف
ف ــي ال ـ ـسـ ــودان إنـ ـق ــاذ ال ـت ـح ــول الــدي ـم ـقــراطــي
والتوصل لحل مستدام للتحديات ،واالمتناع

عن التحريض على العنف واستئناف الحوار
فــورًا .وأعلن االتحاد أيضًا إرســال «بعثة إلى
ال ـس ــودان لـلـتـحــاور مــع كــافــة األطـ ــراف بهدف
ّ
حل ّ
ودي للمأزق السياسي الحالي».
إيجاد
في السياق ،طالبت سفارات الواليات املتحدة
و 9دول أوروبية ،باإلفراج الفوري عن جميع
املعتقلني السياسيني بــال ـســودان ،والتمكني
مــن لـقــاء حـمــدوك .جــاء ذلــك فــي بـيــان مشترك
صــادر عن سفارات فرنسا وأملانيا وإيطاليا
وه ــولـ ـن ــدا والـ ـن ــروي ــج وإس ـب ــان ـي ــا وال ـس ــوي ــد
وســوي ـســرا وبــريـطــانـيــا وال ــوالي ــات املـتـحــدة،
لدى الخرطوم .ونــوه البيان ،بإعادة حمدوك
إلى مقر إقامته ،داعيا «إلى اإلفراج الفوري عن
جميع املعتقلني السياسيني من دون تأخير».
وأضـ ــاف« :مـسـتـمــرون فــي االع ـت ــراف برئيس
الـ ــوزراء ومـجـلــس الـ ــوزراء كـقـيــادة دسـتــوريــة
للحكومة االنتقالية».
مــن جـهــة أخـ ــرى ،ارت ـفــع ع ــدد الــدبـلــومــاسـيــن
ال ـ ـسـ ــودان ـ ـيـ ــن ف ـ ــي ال ـ ـخ ـ ــارج وداخـ ـ ـ ـ ــل وزارة
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ،ال ــرافـ ـض ــن ل ــانـ ـق ــاب ،إل ـ ــى 40
دب ـلــومــاس ـيــا ،أب ــرزه ــم س ـف ــراء ال ـخ ــرط ــوم في
الواليات املتحدة ،وفرنسا ،وجنوب أفريقيا،
والصني ،وقطر ،واإلم ــارات ،والكويت .وأعلن
ال ــرافـ ـض ــون ،ف ــي ب ـي ــان وزعـ ـ ــوه ع ـلــى وســائــل
الـ ـت ــواص ــل االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ،إدانـ ـتـ ـه ــم بــال ـكــامــل

لالنقالب ،كما رحبوا باملواقف الدولية القوية
املساندة للحكم املدني.
وفي ظل اإلجماع الدولي والغربي على رفض
االنـ ـق ــاب ،ب ــدا الف ـتــا حــديــث مــريــم ال ـصــادق
املـهــدي ،عــن أن مصر لــم تــرد على تواصلها
معها .ولفتت ،فــي حــديــث مــع «فــرانــس ،»24
إلى أن «املجتمع الدولي يعطينا دعمًا مهمًا
لـلـغــايــة» ،مـشـيــرة إل ــى أنـهــا أج ــرت بصفتها
وزيـ ـ ــرة ل ـل ـخــارج ـيــة اتـ ـص ــاالت م ــع نـظــرائـهــا
مــن دول ع ــدة ،معربة عــن أسفها وتفاجئها
ألنها لم تتلق ردًا من الدبلوماسية املصرية،
«ف ـي ـم ــا دول ش ـق ـي ـقــة وص ــديـ ـق ــة لـ ـلـ ـس ــودان،
ومنها بعيدة جـدًا ،أعربت عن قلقها ودعت
للتهدئة» .وتابعت« :مصر لديها بالتأكيد
وجـهــة نظرها الخاصة لــأحــداث ،لكنني ال
أستطيع أن أفهم مصلحتها في عدم الحفاظ
على عالقتها باملعسكر املدني في السودان،
فيما دعمت حتى اآلن العملية االنتقالية».
وع ـمــا إذا كــانــت تـشـعــر أن ـهــا م ـه ــددة ،قــالــت
«بالتأكيد أشـعــر بــالـتـهــديــد ...بعد الخطاب
الـ ــذي أل ـق ــاه ال ـب ــره ــان ،ال ـث ــاث ــاء ،وات ـهــامــاتــه
لـلـقــوى السياسية ووزراء الـحـكــومــة ،أشعر
أنني مواطنة من الدرجة الثالثة ،على األقل،
لم يعد له حق املشاركة في الحياة السياسية
لبلدي ،الذي أعيش فيه اآلن في خوف».

ب ـي ـن ـم ــا كـ ــانـ ــت سـ ـلـ ـط ــات االنـ ـ ـق ـ ــاب فــي
الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــودان تـ ـ ــواصـ ـ ــل ،أم ـ ـ ــس األرب ـ ـ ـعـ ـ ــاء،
م ـ ـحـ ــاولـ ــة إسـ ـ ـك ـ ــات رافـ ـ ـض ـ ــي االن ـ ـقـ ــاب
وامل ـن ـت ـف ـض ــن ضـ ـ ــده ،ب ـم ــواص ـل ــة حـمـلــة
االع ـت ـقــاالت الـتــي طــاولــت ،فــي الـســاعــات
املاضية 3 ،شخصيات سياسية بــارزة،
كانت االحتجاجات تتوسع في الشارع
ضـ ــد الـ ــوضـ ــع الـ ـ ـ ــذي فـ ــرضـ ــه ال ـع ـس ـك ــر،
بـيـنـمــا ان ـض ـمــت ج ـهــات مـهـنـيــة جــديــدة
لـ ـلـ ـعـ ـصـ ـي ــان امل ـ ــدن ـ ــي ،وسـ ـ ــط ت ـح ـض ـيــر
ملوكب مليوني ،يوم السبت املقبل ،ضد
االنقالب العسكري .واعتقلت قوات األمن
الـســودانـيــة ،ليل الـثــاثــاء 3 ،شخصيات
سياسية ب ــارزة مطالبة بالديمقراطية،
هم إسماعيل التاج ،القيادي في تجمع
امل ـه ـن ـيــن ال ـس ــودان ـي ــن ،ال ـج ـمــاعــة الـتــي
ك ــان ــت ف ــي طـلـيـعــة االح ـت ـج ــاج ــات الـتــي
أطــاحــت بنظام عمر البشير عــام ،2019
وصــديــق ال ـصــادق امل ـهــدي ،الـقـيــادي في
ح ــزب «األم ـ ــة» ،أك ـبــر ح ــزب سـيــاســي في
الـ ـ ـس ـ ــودان وش ـق ـي ــق وزيـ ـ ــرة ال ـخ ــارج ـي ــة
مــريــم ال ـصــادق امل ـهــدي ،وخــالــد ْ
السليك،
املستشار الطبي السابق لرئيس الوزراء
عبد الله حمدوك ،وفقًا لزوجة ْ
السليك،
مـ ــروة ك ــام ــل ،وال ـنــاش ـطــن ن ــاظ ــم س ــراج
ون ـ ـ ــازك عـ ـ ــوض .واع ـت ـق ــل ال ـس ـل ـيــك بـعــد
دقــائــق مــن مقابلة مــع قـنــاة «الـجــزيــرة»،
انـ ـتـ ـق ــد ف ـي ـه ــا تـ ــولـ ــي الـ ـجـ ـي ــش ل ـل ـح ـكــم،
ووص ـ ــف حـ ـم ــدوك وح ـكــوم ـتــه ب ـ ــاإلدارة
الشرعية لـلـســودان ،وفـقــا لــزوجـتــه .كما
ق ــال إن ال ـنــاس س ـي ـ ّ
ـردون عـلــى االنـقــاب
في األيــام املقبلة .وعلى خط التحركات
امل ـ ـنـ ــاه ـ ـضـ ــة ل ـ ــان ـ ـق ـ ــاب ،قـ ـ ـ ــال ت ـج ـ ّـم ــع
«املهنيني السودانيني» ،في بيان أمس
األربـ ـع ــاء ،إن ع ـمــال شــركــة «س ــوداب ــت»
الـنـفـطـيــة الـحـكــومـيــة سـيـنـضـمــون إلــى
حــركــة الـعـصـيــان املــدنــي عـلــى مستوى

اعتقال ثالث شخصيات
سياسية بارزة
مناهضة لالنقالب

روسيا تستعجل االنحياز للعسكر
بينما تبدو موسكو
منحازة بوضوح للعسكر
في السودان ،رافضة
وصف ما أقدموا عليه
يوم اإلثنين الماضي
باالنقالب ،فإنها تحاول
في الوقت نفسه إمساك
العصا من المنتصف،
وذلك للعمل مع الطرف
الرابح الحقًا
رامي القليوبي ،سامر الياس
ابتسام عازم

رفضت موسكو وصف ما حدث في السودان باالنقالب (محمود حجاج/األناضول)

لــم تتأخر روسـيــا كثيرًا فــي إب ــراز انحيازها،
وإن ب ـط ــري ـق ــة غ ـي ــر مـ ـب ــاش ــرة ،ل ـل ـع ـس ـكــر فــي
السودان الذين قادوا انقالبًا اإلثنني املاضي،
وأعـ ـلـ ـن ــوا ح ــال ــة الـ ـ ـط ـ ــوارئ ف ــي الـ ـب ــاد وح ــل
ً
مجلسي السيادة والــوزراء ،فضال عن اعتقال
رئيس الحكومة عبد الله حمدوك ،وعدد آخر
من ال ــوزراء واملـســؤولــن .وتجلى وقوفها في
ال ـص ــف امل ـقــابــل لـلـحـكــم امل ــدن ــي ب ــوض ــوح من
خ ــال رف ــض اع ـت ـبــار مــا حـصــل فــي ال ـســودان
انقالبًا من األســاس ،إن كان في التصريحات
الــواردة على لسان مسؤولي الكرملني أو في
مـجـلــس األمـ ــن ال ــدول ــي ،الـ ــذي ع ـقــد اجـتـمــاعــا
مغلقًا حــول ال ـســودان أول مــن أمــس الثالثاء،
وفشل في إصدار موقف ّ
موحد بسبب تباين
وجهات نظر أعضائه حول األحــداث ،وبشكل
أدق ت ـبــايــن وج ـه ــة ن ـظــر روسـ ـي ــا ع ــن معظم
األع ـضــاء اآلخ ــري ــن ،الــذيــن دان ــوا مــا اعـتـبــروه
ان ـق ــاب ــا ع ـس ـكــريــا .ال ب ــل إن مــوس ـكــو ذهـبــت
أب ـعــد م ــن ذلـ ــك ،ب ــال ــدع ــوة إل ــى «وقـ ــف الـعـنــف
مــن جميع األط ــراف عـلــى األرض» ،علمًا بــأن
الـعـنــف م ـصــدره ال ـقــوات األمـنـيــة الـتــي عمدت
لـلـتـصــدي بـعـنــف لــراف ـضــي االنـ ـق ــاب وحـتــى

باستخدام الرصاص الحي ضدهم ،ما أوقع
عــددًا مــن الضحايا ،وفــق مــا رصــدت مختلف
الـتـقــاريــر .واسـتـثـمــار روس ـيــا فــي االنـقــابــات
الـعـسـكــريــة والـبـيـئــة الــدك ـتــاتــوريــة لـيــس أم ـرًا
مستجدًا ،وفي الحالة السودانية ،يبدو أنها
تراهن على مكاسب قد تحصدها بعد رحيل
عبد الله حمدوك الذي تعتبره رجل الغرب في
السودان ،ومن بني هذه املكاسب إعادة تحريك
ملف إنشاء قاعدة روسية على البحر األحمر،
ً
فـضــا عــن اغـتـنــام الـضـغــوط األمـيــركـيــة على
قائد االنـقــاب عبد الفتاح البرهان ،في حال
لــم يستجب األخـيــر للمطالب بالعودة ملسار
االنتقال الديمقراطي وبــدأ يبحث عــن بدائل
لدعم نظام حكمه ،لتقدم نفسها.
وتبنت روسيا منذ البداية موقفًا مغايرًا عن
الـقــوى الــدولـيــة بـشــأن األح ــداث فــي الـســودان،
لـكــن مــوقـفـهــا األك ـثــر وضــوحــا وص ــراح ــة بــرز
على لسان نائب السفير الــروســي لــدى األمــم
املتحدة ،ديمتري بوليانسكي ،الــذي قــال في
حــديــث مــع «الـعــربــي الـجــديــد» فــي نـيــويــورك،
قبل جلسة مغلقة ملجلس األمن حول السودان
أول من أمس ،إنه «من الصعب وصف ما حدث
ف ــي الـ ـس ــودان ب ــاالن ـق ــاب ال ـع ـس ـكــري ،فـهـنــاك
تـعــريــف م ـعـ ّـن لــان ـقــاب ال ـع ـس ـكــري ،وهـنــاك
أوض ــاع مشابهة فــي الكثير مــن املـنــاطــق في
العالم وال تسمى انقالبًا عسكريًا ...البعض
يسميها تغيير حـكــم .علينا أن ن ــرى ،ولكن
يـجــب أن يـقــرر الـشـعــب ال ـســودانــي بنفسه ما
إذا كــان هــذا انقالبًا عسكريًا أم ال» .وتعليقًا
على تصريحات لألمني العام لألمم املتحدة،
أنطونيو غوتيريس ،حول «وباء االنقالبات»،
وصــف بوليانسكي مــا يجري بأنه عنف من
أطراف مختلفة ،وأضاف «هذه ليست مهمتنا
(كمجلس األم ــن) أن نطلق مسميات معينة
على تلك األح ــداث» ،مشيرًا إلى أنه «يجب أن
تناشد األمم املتحدة (جميع األطراف) بوقف
العنف والعودة إلى الحوار».
ولفت إلى أن «العنف من جميع األطراف غير
مـقـبــول وي ـجــب أن يـتــوقــف وه ــذه رســالـتـنــا».
وح ــول مــا إذا ك ــان لــديــه تعليق عـلــى حقيقة
أن الجيش يهاجم املتظاهرين السلميني قال
«ب ـح ـســب ع ـل ـمــي ،ف ــإن ال ـه ـج ـمــات ت ـشــن كــذلــك

مــن قبل املتظاهرين ،وليس مــن قبل الجيش
ّ
فقط .وبحسب ما يمكنني رؤيـتــه ،فــإن هناك
كذلك تظاهرات غير سلمية .ولــذلــك يجب أن
يتوقف العنف من قبل جميع األطراف» .وقبل
ذلــك بـســاعــات ،قــال املتحدث بــاســم الكرملني،
ديميتري بيسكوف ،أول مــن أمــس الـثــاثــاء،
إن «مواطني السودان أنفسهم يتعني عليهم
التعامل مع الوضع القائم في بلدهم» ،مؤكدًا
ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه أن «روس ـي ــا تـتـمـنــى ع ــودة
األط ــراف الـســودانـيــة إلــى املـجــرى الــدسـتــوري
فـ ــي أسـ ـ ـ ــرع وقـ ـ ـ ــت ،ونـ ــدعـ ــو ب ــال ـط ـب ــع جـمـيــع
األطراف إلى ضبط النفس» .أما التعليق األول
للخارجية الروسية ،اإلثنني املاضي ،فاكتفى
بتوصيف األوضاع وسرد األحداث من وجهة
ن ـظــر «مـ ـح ــاي ــدة» ،ورأى أن م ــا ح ـصــل دلـيــل
«على أزمــة حــادة وشاملة ،ونتيجة طبيعية
لـسـيــاســة فــاشـلــة ت ــم اتـبــاعـهــا خ ــال الـعــامــن
املاضيني ،تجاهلت فيها السلطات االنتقالية
ورعاتها ومستشاروها األجانب حالة اليأس
والـبــؤس التي عانت منها الغالبية العظمى
مــن ال ـس ـكــان» .ون ــددت الـخــارجـيــة بــ«الـتــدخــل
األج ـن ـبــي الـكـبـيــر الـ ــذي أدى إل ــى ف ـق ــدان ثقة
مواطني الـســودان بالسلطات االنتقالية ،ما
تـسـبــب ب ــان ــدالع احـتـجــاجــات م ـت ـكــررة ،وأث ــار
حالة من عدم االستقرار العام في البالد».
ومن املالحظ أن املوقف الروسي يواصل ،في
الـعـلــن ،اإلم ـســاك بــالـعـصــا مــن املـنـتـصــف ،وال
يــريــد تـحـمـيــل أي ط ــرف مـســؤولـيــة األحـ ــداث
ب ـش ـك ــل مـ ـب ــاش ــر ،مـ ــع االب ـ ـق ـ ــاء عـ ـل ــى ه ــام ــش
للتواصل مع الطرف الرابح ضمانًا للمصالح
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة .وتـنـطـلــق روس ـي ــا م ــن أن أي
طــرف ستميل له الكفة في الـصــراع الداخلي،
سيكون بحاجة إلى عالقات خارجية ،ولذلك
تبقي تصريحاتها مـتــوازنــة وحـ ّـمــالــة أوجــه،
للحفاظ عـلــى الـعــاقــات مــع الـطــرف املنتصر
الح ـ ـقـ ــا ،خ ـص ــوص ــا أن ل ـه ــا ت ـج ــرب ــة ت ـع ــاون
لعشرات السنوات مع السودان.
ول ـكــن يـمـكــن رص ــد أن املــوقــف ال ــروس ــي أكثر
ً
مـيــا إل ــى الـجـيــش وان ـت ـصــاره ،خـصــوصــا أن
مــوسـكــو تعتبر عـبــد الـلــه ح ـمــدوك مـقــربــا من
الـغــرب ،وتعاملها أفضل مع العسكريني ،مع
مالحظة أنها أيضًا تتوجس من أن عبد قائد

اهتمام بأفريقيا

اعتبر الخبير في المجلس الروسي للشؤون الدولية ،إيليا كرامنيك ،في
حديث مع صحيفة روسية أول من أمس الثالثاء ،أنه «بصرف النظر
عما يــجــري فــي الــســودان ،فإن
موسكو لديها اهتمام طويل
األجل بأفريقيا ،ومياه البحر األحمر
التي تطل بعض الدول األفريقية
عليها» .واعتبر أنه «حتى إذا لم
يتم إنشاء قاعدة بحرية روسية
فــي الــســودان ،فهذا ليس سببًا
للتخلي عن فكرة إنشاء قاعدة
في بلد أفريقي ما ،مما سيتيح لنا
ضمان مصالحنا االقتصادية».

االنقالب الفتاح البرهان ذو ميول إسالمية.
وتـسـعــى روس ـي ــا وس ــط ك ــل ذل ــك ،للمحافظة
بالدرجة األولى على مصالحها في السودان،
وع ـل ــى رأس ـه ــا ب ـن ــاء ال ـق ــاع ــدة الـعـسـكــريــة في
بورتسودان شمال شرقي البالد على البحر
األح ـمــر ،وض ـمــان عـقــود التسليح والـتــدريــب
واالسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات ف ــي ال ــذه ــب والـ ـي ــورانـ ـي ــوم،
وال ـت ـن ـق ـيــب ع ــن ال ــذه ــب .ك ـمــا أن ال ـع ــاق ــة مع
ال ـ ـ ـسـ ـ ــودان م ـه ـم ــة ج ـ ـ ـدًا ب ــال ـن ـس ـب ــة مل ــوس ـك ــو،
ّ
وتـ ـح ــديـ ـدًا فـ ــي ظ ـ ــل الـ ـجـ ـه ــود ال ــروسـ ـي ــة فــي
ال ـس ـنــوات األخ ـي ــرة لـلـعــودة ب ـقــوة إل ــى ال ـقــارة
األفــري ـق ـيــة .وت ـعــود الـنـقــاشــات ح ــول مـشــروع
إن ـش ــاء ق ــاع ــدة ب ـحــريــة روس ـي ــة ف ــي ال ـس ــودان
إل ــى ن ـهــايــة ال ـع ــام امل ــاض ــي ،ح ــن ت ــم اإلع ــان
عــن توقيع موسكو والـخــرطــوم على اتفاقية
إلنشاء نقطة الدعم املــادي  -الفني لألسطول
البحري الحربي الــروســي في الـســودان ،على
أال يــزيــد ع ــدد األفـ ــراد ال ــروس فيها عــن .300
ً
إال أن مشروع القاعدة واجه مصيرًا مجهوال
بعد إعــان الجانب السوداني مطلع الصيف

املاضي ،عزمه إعادة النظر في االتفاقية ،كما
تــزيــد االض ـط ــراب ــات الـسـيــاسـيــة الـحــالـيــة من
الغموض حول تحقيقه على أرض الواقع.
ف ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،اع ـت ـب ــر ال ـخ ـب ـيــر ف ــي «امل ـج ـلــس
ال ــروس ــي ل ـل ـش ــؤون ال ــدولـ ـي ــة» (م ـن ـظ ـمــة غير
ربـحـيــة معنية بــدعــم ات ـخــاذ ال ـقــرار فــي مهام
السياسة الخارجية) ،سيرغي باملاسوف ،في
حــديــث مــع «الـعــربــي الـجــديــد» أن «روس ـيــا ال
تعبر عن انحيازها لطرف على حساب آخر ،بل
تترقب نتائج األزمــة ،استعدادًا للعمل مع أي
قوة أو سلطة في هذا البلد» .وأضــاف «تدرك
موسكو أن سقوط األنظمة االستبدادية يؤدي
إلــى سنوات طويلة من حالة عــدم االستقرار،
مثلما حدث في العراق وليبيا واليمن ،وهذا
م ــا ي ـج ــري ح ــال ـي ــا ف ــي ال ـ ـسـ ــودان ف ــي أع ـق ــاب
سقوط الرئيس عمر البشير بعد ثالثة عقود
من حكمه .كما أن هناك إدراكــا في روسيا أن
انفصال جنوب السودان في عام  ،2011قد ال
يـكــون آخ ــر محطة فــي تفكك ه ــذا الـبـلــد الــذي
أنشئ اصطناعيًا على أطالل اإلمبراطوريات

البالد التي أعلنتها النقابات األخــرى.
ونـ ـ ـش ـ ــر تـ ـجـ ـم ــع املـ ـهـ ـنـ ـي ــن ب ـ ـيـ ــانـ ــا مــن
ال ـل ـج ـنــة الـتـسـيـيــريــة ل ـن ـقــابــة الـعــامـلــن
في ســودابــت ،جــاء فيه« :تعلن لجنتكم
التسييرية الدخول في العصيان املدني
الشامل ،وقوفًا مع قــرار الشعب الداعم
ل ـل ـت ـح ــول املـ ــدنـ ــي ال ــديـ ـمـ ـق ــراط ــي حـتــى
تحقيق هذا املطلب» .كذلك نشر تجمع
املهنيني السودانيني صــورًا ملعتصمني
ذك ــر أن ـهــم عــام ـلــون ف ــي شــركــة «ت ــو بي
أوب ـك ــو» ل ـل ـب ـتــرول ،ف ــي مــديـنــة هجليج
بوالية جنوب كردفان جنوبي البالد.
ك ــذل ــك ،ق ـ ــال امل ـك ـت ــب امل ــوح ــد ل ــأط ـب ــاء،
املؤلف من نقابات مختلفة ،إن األطباء
س ـي ـب ــدأون إض ــراب ــا ع ــام ــا ف ــي مختلف
ً
أنـ ـح ــاء الـ ـ ـس ـ ــودان ،ع ـم ــا ب ــوع ــد ســابــق
باإلضراب في حالة وقوع انقالب .ودعا
تـجـمــع املـهـنـيــن ال ـســودان ـيــن فــي بيان
مجددًا إلى «إسقاط االنقالب باإلضراب
والعصيان املدني الشامل» ،مضيفًا أنه
«كي ينجح العصيان يجب بناء ماليني
من لجان العصيان في كل البلد».
وك ــان ــت ج ـمــاعــة م ــن ل ـج ــان األحـ ـي ــاء في
الـخــرطــوم قــد أعلنت خطة إلقــامــة مزيد
م ــن امل ـت ــاري ــس وت ـن ـظ ـيــم االح ـت ـجــاجــات
تصل إلى ذروتها يوم السبت املقبل في
«مسيرة مليونية» ضد االنقالب .وقالت
مـ ـص ــادر مـطـلـعــة ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد»،
إن املسيرة تبدأ بمواكب تشمل كــا من
الخرطوم وأم درمــان والخرطوم بحري
وبقية املناطق ،مرجحة أن يتم تحويل
املواكب إلى اعتصامات في املدن الثالث
الحقًا.
وفـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،قـ ــال ع ـض ــو قـ ـي ــادي فــي
قوى إعالن الحرية والتغيير لـ«العربي
ً
الجديد» ،مفضال عدم ذكر اسمه لدواع
أم ـن ـيــة« ،إن ـه ــم سـيـسـتـخــدمــون سـيــاســة
الـنـفــس الـطــويــل فــي مــواجـهــة االن ـقــاب،
وإن خ ـي ــاره ــم ال ــوح ـي ــد ه ــو ال ـ ـشـ ــارع».
وشـهــدت ش ــوارع العاصمة السودانية،
أمس األربعاء ،انتشارًا أمنيًا مكثفًا من
الجيش وقــوات الدعم السريع ،ال سيما
في شارع املطار .وحاولت الشرطة إزالة
ال ـعــوائــق الـتــي أقــامـهــا املـتـظــاهــرون من
ش ــارع الـسـتــن ،أح ــد أب ــرز ال ـش ــوارع في
شرق العاصمة ،ونفذت حملة توقيفات
شـمـلــت ع ــددًا مــن ال ـش ـبــاب الــذيــن كــانــوا
في املكان ،وفق ما أفادت وكالة «فرانس
ب ــرس» .وق ــال أح ــد املـتـظــاهــريــن ويــدعــى
ه ـ ــادي ب ـش ـيــر لـ ـل ــوك ــال ــة« :رأيـ ـ ـ ــت قـ ــوات
الشرطة تفك كل املتاريس في الشوارع
الرئيسية وش ــارع الـسـتــن مـنــذ صباح
األربـ ـع ــاء ...وتـعـتـقــل جـمـيــع األش ـخــاص
املوجودين في املنطقة» .ومساء الثالثاء،
أطلقت الشرطة السودانية الغاز املسيل
ل ـلــدمــوع ع ـلــى امل ـت ـظــاهــريــن ف ــي منطقة
ب ـح ــري شـ ــرق الـ ـخ ــرط ــوم ،ف ــي م ـحــاولــة
لتفريقهم وإزال ــة العوائق من الـشــوارع.
وشهدت مدن أخرى غير الخرطوم أمس
تظاهرات ّفرقها عناصر األمن.

االستعمارية» .وحــول أهمية مـشــروع إنشاء
ق ــاع ــدة ب ـحــريــة ف ــي ال ـ ـسـ ــودان بــال ـن ـس ـبــة إلــى
روس ـيــا ،أوض ــح بــاملــاســوف أن «ه ــذه القاعدة
ه ــي مـ ـش ــروع س ـي ــاس ــي أك ـث ــر م ـن ــه ع ـس ـكــري،
إذ إن ـهــا مجتمعة مــع ال ـقــواعــد الــروس ـيــة في
س ــوري ــة ،تـعـنــي ق ــدرة روس ـيــا عـلــى السيطرة
على مداخل قناة السويس إذا اقتضى األمر،
وهــذه رسالة إنــذار واضحة إلى أوروب ــا» .وال
يستبعد باملاسوف احتمال انـخــراط روسيا
فــي األح ـ ــداث الـسـيــاسـيــة بــواس ـطــة الـشــركــات
ً
الـعـسـكــريــة ال ـخ ــاص ــة ،ق ــائ ــا« :ي ـ ــؤدي ضعف
ال ـس ـل ـطــة إلـ ــى ظ ـه ــور قـ ــوى أج ـن ـب ـيــة ،ويـمـكــن
لـشــركــات عسكرية خــاصــة روس ـيــة ،أن تــؤدي
دورًا في السودان ،مثلما استعانت السلطات
الجديدة في مالي املشكلة بعد االنقالب األخير
هناك ،بشركة فاغنر العسكرية الخاصة .ولكن
املشاركة الرسمية الروسية في التطورات في
الـســودان أمــر مستبعد في ظل انعدام الرؤية
حــول الـطــرف الــذي يمكن إج ــراء الـحــوار معه.
ولــذلــك ال مـجــال ملقارنة ال ـســودان مــع سورية
التي توجد بها حكومة واح ــدة معترف بها
أمميًا» ،بحسب قوله .من جهته ،رأى الباحث
ف ــي «م ــرك ــز ب ـح ــوث أم ـي ــرك ــا ال ـش ـم ــال ـي ــة» فــي
معهد االقـتـصــاد العاملي والـعــاقــات الدولية
التابع ألكاديمية العلوم الروسية ،والخبير
في املجلس الــروســي للشؤون الدولية ،إيليا
كرامنيك ،أن «أي مشاريع عسكرية واقتصادية
كـبــرى فــي الـبـلــدان األفــريـقـيــة ،يجب أن تكون
ل ـهــا ق ــاع ــدة مـتـمـثـلــة بــال ـعــاقــات م ــع الـنـخــب،
مما سيتيح مواصلتها بصرف النظر عمن
سيصل إلى السلطة نتيجة النقالب جديد»،
مضيفًا فــي حــديــث مــع صحيفة «لينتا رو»
اإللكترونية الروسية أول من أمــس الثالثاء:
«ببساطة ألنه في حال عدم توفر هذه القاعدة
للتجذر أو القدرة على حماية املصالح في
البالد ،فيمكن خسارة أي استثمارات وعلى
وجه السرعة .روسيا لها مصالح عسكرية
واق ـت ـصــاديــة ك ـبــرى ف ــي الـ ـس ــودان ،وه ـنــاك
ّ
مـجــال لــأمــل فــي أن العبينا االقتصاديني
الكبار ،وبالطبع الجهات العسكرية ،تعلم
ماذا تفعل ومع من تتعامل ومستعدة ملثل
هذا التطور لألحداث».
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شرق
غرب
احتجاج خليجي
على تصريحات قرداحي
طالب مجلس التعاون الخليجي،
أمـ ـ ـ ــس األربـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــاء ،وزي ـ ـ ـ ــر اإلعـ ـ ـ ــام
اللبناني جورج قرداحي باالعتذار
بعد انـتـشــار تصريحات لــه تعود
إلــى مشاركته فــي برنامج «برملان
شعب» على قناة الجزيرة أونالين
ف ــي أغ ـس ـط ــس/آب امل ــاض ــي ينتقد
فيها التحالف السعودي اإلماراتي
وتدخله في اليمن .وفيما استدعت
وزارة الخارجية الكويتية القائم
بــاألعـمــال اللبناني ه ــادي هــاشــم،
اس ـت ــدع ــت ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـس ـعــوديــة
ال ـس ـف ـي ــر ال ـل ـب ـن ــان ــي فـ ـ ــوزي ك ـب ــارة
اح ـت ـجــاجــا .إال أن ق ــرداح ــي أع ـلــن،
أمـ ـ ـ ـ ــس ،أن تـ ـص ــريـ ـح ــه جـ ـ ـ ــاء ق ـبــل
تعيينه وزيـ ـرًا ،مضيفًا أن اتهامه
«بمعاداة السعودية أمر مرفوض».
وكـ ـ ــان رئـ ـي ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء ال ـل ـب ـنــانــي
نجيب ميقاتي اعتبر أول من أمس
أن كالم قرداحي مرفوض وال يمثل
الحكومة اللبنانية
(العربي الجديد)
أحداث الطيونة:
جعجع يغيب عن جلسة
االستماع

ل ـ ــم ي ـ ـلـ ـ ِّـب رئ ـ ـيـ ــس «حـ ـ ـ ــزب ال ـ ـقـ ــوات
ال ـ ـل ـ ـب ـ ـن ـ ــان ـ ـي ـ ــة» سـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــر جـ ـعـ ـج ــع
(ال ـصــورة) ،أمــس األربـعــاء ،الدعوة
لالستماع إلـيــه فــي وزارة الــدفــاع،
عـلــى خـلـفـيــة أح ـ ــداث الـطـيــونــة في
 14أكتوبر/تشرين األول الحالي،
وأسـ ـ ـ ـف ـ ـ ــرت عـ ـ ــن سـ ـ ـق ـ ــوط  7ق ـت ـلــى
وأكثر من  30جريحًا ،حيث تمسك
ب ـم ــوق ـف ــه ال ـ ــداع ـ ــي إلـ ـ ــى اسـ ـت ــدع ــاء
األم ــن ال ـعــام ل ــ«ح ــزب ال ـلــه» حسن
ً
ن ـصــر ال ـل ــه أوال .ون ـظ ـمــت وق ـفــات
احـتـجــاجـيــة تـضــامـنــا م ــع جعجع
بوجه ما اعتبره مناصرو «القوات»
«استهدافًا سياسيًا لعزله».
(العربي الجديد)

الحوثيون يعززون
مكاسبهم جنوبي مأرب
عـ ـ ــزز ال ـ ـحـ ــوث ـ ـيـ ــون ،ب ـح ـس ــب ق ـن ــاة
«املـسـيــرة» الناطقة باسمهم أمس
األرب ـع ــاء ،مــن مكاسبهم املـيــدانـيــة
في محافظة مأرب ،بالسيطرة على
مديريتي الجوبة وجبل مــراد ،في
خطوة من شأنها تضييق الخناق
أك ـث ــر ع ـل ــى ق ـ ــوات ال ـح ـك ــوم ــة ال ـتــي
تتمركز بعاصمة املحافظة الواقعة
ش ــرق ــي الـ ـب ــاد .وأعـ ـل ــن ال ـت ـحــالــف،
ب ـ ـق ـ ـيـ ــادة ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة ،ف ـ ــي بـ ـي ــان،
مقتل  105حوثيني فــي غ ــارات في
منطقتي الـكـســارة والـجــوبــة خالل
 24ساعة.
(العربي الجديد ،فرانس برس)
الجزائر 153 :ألف مرشح
في االنتخابات
أع ـ ـلـ ــن رئ ـ ـيـ ــس ال ـل ـج ـن ــة امل ـس ـت ـق ـلــة
لــان ـت ـخــابــات ف ــي ال ـج ــزائ ــر محمد
شــرفــي ،أمــس األرب ـع ــاء ،أن اللجنة
قـ ـ ـبـ ـ ـل ـ ــت م ـ ـ ـل ـ ـ ـفـ ـ ــات  153مـ ــرش ـ ـحـ ــا
الن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات أع ـ ـ ـضـ ـ ــاء املـ ـج ــال ــس
الوالئية والبلدية املقرر أن تجرى
ف ــي  27نــوف ـم ـبــر /ت ـشــريــن الـثــانــي
املـقـبــل .ويتنافس املــرشـحــون على
 34ألف مقعد في  1541بلدية.
(العربي الجديد)
تونس :سعيّد سيطرح
خريطة طريق قريبًا

أعـ ـل ــن وزيـ ـ ــر ال ـ ـشـ ــؤون ال ـخــارج ـيــة
ال ـ ـتـ ــون ـ ـس ـ ـيـ ــة ع ـ ـث ـ ـمـ ــان ال ـ ـجـ ــرنـ ــدي
(ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــورة) ،أمـ ـ ــس األربـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاء ،أن
ّ
سعيد على اتصال
الرئيس قيس
دائ ــم مــع شــركــاء تــونــس ومختلف
مكونات املجتمع الدولي ،وسيعلن
عن خريطة طريق للمرحلة املقبلة،
وأن ه ـ ــذه امل ــرحـ ـل ــة االس ـت ـث ـنــائ ـيــة
ل ــن ت ـ ـ ــدوم .واعـ ـتـ ـب ــر ،ع ـل ــى هــامــش
م ـشــارك ـتــه ف ــي ن ـ ــدوة بــالـعــاصـمــة،
أن «تـ ــونـ ــس ال ت ـش ـه ــد ان ـت ـك ــاس ــة
للديمقراطية بل على العكسّ ،
تمر
بفترة إلعطاء زخم لها».
(العربي الجديد)
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في ظل حملة تهويد يتعرض لها المسجد األقصى ،ومحاولة
االحتالل فرض واقع جديد فيه ،يتواصل الجدل حول اتهامات مدير
قسم المخطوطات في المسجد رضوان عمرو ،لدائرة األوقاف
اإلسالمية بانحرافات مهنية وأمنية

خوف
على صورة إسرائيل

انتقد وزير الشتات اإلسرائيلي ،نحمان
شـــاي ،قـــرار حكومته ،تصنيف 6
مؤسسات حقوقية فلسطينية في
الضفة منظمات «إرهابية» .وقال
شاي إنه على الرغم من أنه يفترض أن
القرار استند إلى ما يبرره «لكن تنفيذه
بشكل جارف كان خطأ أضر بإسرائيل
التي يفترض أن تظهر كدولة ذات
قيم ديمقراطية وتحترم حقوق
اإلنــســان» .وفي مقابلة مع إذاعة
الجيش اإلســرائــيــلــي ،أوضـــح شــاي،
أن التصنيف يشبه تدمير الجيش
اإلسرائيلي خالل حرب غزة األخيرة برج
«الجالء».

أزمة في
«أوقاف القدس»

الوصاية اإلسالمية في خطر
وسط التنسيق األمني

القدس المحتلة ـ محمد محسن
عمان ـ أنور الزيادات
ّ

تـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل ردود ال ـ ـف ـ ـعـ ــل ع ـل ــى
استقالة مــديــر قسم املخطوطات
ف ـ ــي املـ ـسـ ـج ــد األقـ ـ ـص ـ ــى رض ـ ـ ــوان
عمرو من منصبه في  8أكتوبر/تشرين األول
ال ـحــالــي ،عـلــى خـلـفـيــة م ــا ورد م ــن اتـهــامــات
ّ
وجهها لدائرة األوقاف اإلسالمية في القدس
املـحـتـلــة الـتــابـعــة لـ ــوزارة األوقـ ــاف األردن ـي ــة،
والتي تطرق فيها إلى ما ّ
سماها «انحرافات
مـهـنـيــة وأم ـن ـيــة خ ـط ـي ــرة» ،بـيـنـهــا ات ـهــامــات
بــالـتـنـسـيــق األم ـن ــي م ــع اإلســرائ ـي ـل ـيــن .هــذه
االتهامات استقطبت اهتمام قطاع واسع من
املقدسيني بالنظر إلى فحواها ومضمونها

وت ــوقـ ـي ــت إط ــاقـ ـه ــا ،إذ ي ـت ـع ــرض امل ـس ـجــد
األق ـصــى لحملة غـيــر مسبوقة مــن التهويد
وم ـحــاولــة ف ــرض واق ــع ه ـنــاك ،وك ــان آخ ــر ما
اس ـت ـجــد ع ـلــى ه ــذا الـصـعـيــد س ـمــاح مـحــاكــم
االح ـ ـتـ ــال اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ل ـل ـي ـه ــود بــال ـصــاة
الصامتة في ساحات األقصى.
وبعد  12سنة من عمله داخل األقصى ،أعلن
عمرو استقالته من منصبه ،احتجاجًا على
ما سماها «انحرافات إدارية وأمنية خطيرة
فــي أوقـ ــاف ال ـق ــدس» .وأك ــد عـمــرو فــي إعــان
اسـتـقــالـتــه ،أن تـلــك االن ـحــرافــات بــاتــت تهدد
تماسك األوقاف واستمرار الوصاية العربية
اإلســام ـيــة عـلــى املـسـجــد األق ـص ــى .وق ــال إن
استقالته جاءت احتجاجًا على نقله تعسفًا
خارج األقصى استجابة ملطالب أمنية« ،عبر

احتجاج أميركي على االستيطان

ذكر موقع «والــاه» أن اإلدارة األميركية نقلت أخيرًا احتجاجًا شديد
اللهجة لديوان رئيس الوزراء اإلسرائيلي نفتالي بينت ،حول قرار الترويج لبناء
حوالي  3000وحــدة استيطانية
جديدة في الضفة الغربية .ونقل
الموقع عن مسؤولين أميركيين
أن القائم بأعمال السفير األميركي
في القدس المحتلة مايكل راتني
(الــصــورة) استدعى المستشارة
السياسية لبينت ،شمريت مئيري
وشــدد على مسامعها أن إدارة
بايدن تأخذ المخطط االستيطاني
بكل جدية.

تشكيل لجنة صورية غير قانونية للتنسيب
بــإخــراجــه مــن األق ـصــى بـعــد عــودتــه إلـيــه من
اإلبـ ـع ــاد ال ـج ــائ ــر» ،وك ــذل ــك رف ـض ــا لـتـصــاعــد
سياسة إسكات املوظفني والحراس النشطاء.
وعما إذا كان املقصود بكالمه واتهاماته إزاء
ما سماها التجاوزات األمنية ،عالقة بعض
مسؤولي أوق ــاف الـقــدس مــع اإلسرائيليني،
قال عمرو في حديث مع «العربي الجديد»:
«ن ـ ـ ـعـ ـ ــم .ك ـ ــام ـ ــي فـ ـ ــي ذلـ ـ ـ ــك كـ ـ ـ ــان واضـ ـ ـح ـ ــا،
ه ـن ــاك تـنـسـيــق أم ـن ــي بـ ــدأ يـ ـط ــاول امل ـكــاتــب
ومـحـتــويــاتـهــا وأدق الـتـفــاصـيــل الـيــومـيــة».
وتــابــع« :حـتــى اللحظة ليس لــدي أكـثــر مما
قـلــت ،الحـقــا مــن املـمـكــن أن أتــوســع أكـثــر في
الـتـفــاصـيــل ،كـمــا أن ــه ال يـهـمـنــي تخصيص
أش ـ ـخـ ــاص ب ـع ـي ـن ـ ًهــم اآلن ،بـ ــل ال ـس ـي ــاس ــات
امل ـتــره ـلــة» ،مـضـيــفــا أن «ال ـب ــرمل ــان والـقـضــاء
األردن ـ ـ ــي س ـي ـنــاق ـشــان األسـ ـم ــاء وامل ـنــاصــب
والسياسات ،وهذا عملهما كجهة رقابية».
امتعاض في األوقاف

دائ ــرة األوقـ ــاف اإلســام ـيــة فــي ال ـقــدس التي
ت ـل ـقــت إعـ ـ ــان اس ـت ـق ــال ــة عـ ـم ــرو ع ـب ــر م ــواق ــع
ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي ،الـتــزمــت فــي الـبــدايــة
الصمت في الرد على اتهامات عمرو ،لكن هذا
ً
الصمت لــم يــدم طــويــا ،إذ ســارعــت األوقــاف
إل ــى الـ ــرد ف ــي وق ــت ك ــان يـخـضــع ف ـيــه عـمــرو
للتحقيق واالس ـت ـجــواب مــن قـبــل مـخــابــرات
االحتالل التي طالبته بصرامة بالتوقف عن
التدخل في شــؤون األقصى ومــا يجري فيه
مــن ت ـطــورات .فــي دائ ــرة األوق ــاف اإلسالمية،
امـتـنــع امل ـســؤولــون عــن اإلدالء ب ــأي تصريح
ردًا ع ـل ــى اتـ ـه ــام ــات عـ ـم ــرو ،وكـ ـ ــان واض ـح ــا
االتهامات ،مشيرين إلى
امتعاضهم من هذه
ُ ّ
لجان التحقيق التي شكلت من قبل الدائرة
مع عمرو وصدر تقرير عنها من 71
وحققت ّ
صفحة موقع عليه من قبل  6من مدراء دوائر
األوق ــاف ،وهــو ّتقرير اشتمل على اتهامات
كثيرة لعمرو ،لخصه البيان الوحيد الــذي

ُ
صــدر عــن لجنة التحقيق وذك ــر فيه ارتكاب
ع ـم ــرو م ـخ ــال ـف ــات خ ـط ـي ــرة خـ ــال ع ـم ـلــه فــي
مركز املخطوطات في املسجد األقصى وأخذ
اآلالف من صور الوثائق.
العديد من األسئلة طرحها مسؤولو األوقاف،
تحفظوا على ذكــر أسمائهم ،فــي أحاديثهم
مـ ــع «الـ ـع ــرب ــي ال ـ ـجـ ــديـ ــد» ،ت ـت ـع ـلــق ب ـتــوق ـيــت
ه ــذه االسـتـقــالــة ومـضـمــون مــا ورد فيها من
ات ـهــامــات ،فــي وق ــت يــواجــه األق ـصــى أخـطــارًا
كبيرة تسعى األوقاف للتصدي لها .مسؤول
رف ـيــع امل ـس ـتــوى فــي األوق ـ ــاف أك ــد لــ«الـعــربــي
الجديد» أن دائرة األوقــاف ستكتفي في هذه
املرحلة بنشر بيان لجنة التحقيق لتوضيح
ّ
حـقـيـقــة مــوقـفـهــا ول ــن ت ـعــلــق ب ـشــيء ع ـلــى ما
نشره عـمــرو ،وأن مــا يهمها هــو ال ــرأي العام
الذي يجب أن يتوحد فقط للدفاع عن األقصى
في هذه املرحلة الحساسة والخطيرة.
انحرافات أمنية؟

ّ
في تخصصه الدراسي ،سلط عمرو الحديث
ح ــول ح ــراس ــة امل ـس ـجــد األق ـص ــى م ـنــذ ال ـعــام
 1948ولـغــايــة ال ـعــام  2000مــن خ ــال رســالــة
ماجستير ،قامت على أرشيف أوقاف القدس،
وخلص في هذه الدراسة إلى نتائج خطيرة
في موضوع التنسيق األمني.
وفي حديثه مع «العربي الجديد» ،قال عمرو:
«نحن ال نتحدث عــن أمــور تاريخية ،بــل عن
انـحــراف حديث تمثل في دخــول فريق أمني
ّ
مـشــكــل م ــن داخ ــل دائـ ــرة أوقـ ــاف ال ـق ــدس إلــى
مكتبي داخ ــل األق ـصــى وتفتيشه ،بحثًا عن
هارد ديسك ،وبحثًا عن تسجيالت الكاميرات
وش ـب ـكــات اإلن ـت ــرن ــت ف ــي ب ــداي ــة إبـ ـع ــادي عن
األق ـص ــى ،وك ــان االح ـت ــال ق ــام ب ــاألم ــر نفسه
داخ ـ ــل م ـنــزلــي وصـ ـ ــادر ح ــاس ــوب ــي وهــات ـفــي
وصـ ّـور املـخــزن ،لتزعم األوق ــاف بعد ذلــك في
بيانها األخـيــر أن الـهــارد ديـســك كــانــت عليه
معلومات تهم األوق ــاف ،والحقيقة هي أنني
مــن أبـلـغــت األوقـ ــاف بـحـيــازتــي ل ـهــارد ديسك
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متابعة

رفض «تسوية» الشيخ جراح :ال ثقة بمحكمة االحتالل
ربطت قوى وفعاليات
في القدس المحتلة بين
عدم الثقة بمحاكم
االحتالل ورفضها مقترح
التسوية الخاص بأهالي
الشيخ جراح
القدس المحتلة ،رام اهلل
العربي الجديد

تمسكت قــوى وفـعــالـيــات فــي مدينة القدس
املحتلة برفض مقترح التسوية املقدم من قبل
ما يسمى بمحكمة العدل اإلسرائيلية بشأن
إخالء حي الشيخ جراح من األهالي املهددين
بإخالء منازلهم قسرًا ،مشيرين إلى مخاوفهم
مــن الـنـتــائــج الـخـطـيــرة ل ـهــذه الـتـســويــة على
العديد من األحياء املقدسية املهددة باملصير
نفسه ،فيما كانت قوات االحتالل اإلسرائيلي
تـسـتــأنــف أع ـم ــال الـتـخــريــب وال ـت ـجــريــف في
أرض مقبرة اليوسفية .وكــانــت املحكمة قد
قدمت ألهالي الشيخ جراح تسوية تتضمن
اعتبارهم مستأجرين محميني ملدة  15سنة،
مع ضمان حقهم بامللكية بحال إثبات ذلك.
إال أن «التسوية» لم تنه املخاوف من إمكانية
طـ ــردهـ ــم ،إذ ت ـض ـمــن امل ـق ـت ــرح ح ــق جـمـعـيــة
«ن ـ ـحـ ــات شـ ـمـ ـع ــون» االس ـت ـي ـط ــان ـي ــة ،ال ـتــي
تدعي ملكيتها لــأرض ،بإخراج السكان من
منازلهم بموجب البند  ،131ســواء في حال
انتهاء التسوية بتسجيلها مالكة للعقار ،أو
بانقضاء  15عامًا من تاريخ توقيع التسوية.
وأعـ ـلـ ـن ــت «ال ـ ـق ـ ــوى والـ ـفـ ـع ــالـ ـي ــات ال ــوط ـن ـي ــة
واإلس ــامـ ـي ــة» ف ــي مــدي ـنــة الـ ـق ــدس ،ف ــي بـيــان
ِّ
أمس األربـعــاء ،أن مقترح التسوية هذا ُيملك
الـجـمـعـيــة االسـتـيـطــانـيــة «ن ـح ــات شـمـعــون»
أرضــا ليست ملكًا لها ،وأن املوافقة على هذه
الـتـســويــة ال يـمـكــن ب ــأي ح ــال مــن األحـ ــوال أن
تشكل ضمانة بعدم طرد األهالي وتهجيرهم،

نــاه ـيــك ع ــن ال ـتــداع ـيــات وال ـن ـتــائــج الـخـطـيــرة
املترتبة على الـقـبــول بـهــذه الـتـســويــة ،والتي
ستنسحب على العديد من األحياء املقدسية
امل ـه ــددة بــاملـصـيــر نـفـســه ،وه ــي بـطــن الـهــوى
والبستان في سلوان وكبانية أم هــارون في
الشيخ جراح وحي األشقرية في بيت حنينا.
وأضاف البيان أن «التسوية املقترحة من قبل
ما يسمى بمحكمة العدل العليا اإلسرائيلية
في قضية أراضــي حي الشيخ جــراح ،تنطوي
على الكثير من املخاطر الوطنية والقانونية،
وهي خديعة وتحايل على الجهود والتأييد
الدولي لقضية الشيخ جراح .إن القبول بهذه
التسوية ،بما فيه من اعتراف بملكية األرض
لجمعية نحالت شمعون االستيطانية ،ورغم
تغليف التسوية بعبارات عــدم االنتقاص أو
اإلضـ ــرار بـحــق األهــالــي فــي املـلـكـيــة ،فــي حــال
الـشــروع بمشروع التسوية فــي تلك املنطقة،
إال أن ذل ــك ال يمكن الــرهــان عليه أو الــوثــوق
بالقضاء اإلسرائيلي ومحاكمه ،التي هي أداة
مــن أدوات دولــة االحـتــال فــي النهب ألرضنا
وش ــرعـ ـن ــة االسـ ـتـ ـي ــاء ع ـل ـي ـه ــا .وف ـ ــي ال ــوق ــت
ال ــذي نتفهم فـيــه الـضـغــوط الـكـبـيــرة الــواقـعــة
ع ـلــى األه ــال ــي ومـ ــا يـعـيـشــونــه م ــن هــواجــس
ال ـق ـل ــق وال ـ ـخـ ــوف م ــن ط ــرده ــم وت ـه ـج ـيــرهــم،
ولـ ـك ــن ق ـض ـي ـت ـهــم ل ــم ت ـع ــد م ـح ـل ـيــة مـقــدسـيــة
وفلسطينية فقط ،بــل أضحت قضية عاملية،
بفضل صـمــودهــم وثـبــاتـهــم» .وأك ــدت الـقــوى
أن األهــالــي القلقني عـلــى مصيرهم بحاجة
إل ـ ــى مـ ــن ي ــدع ـم ـه ــم وي ـس ـن ــده ــم ويـ ـق ــف إل ــى
ً
ً
جــانـبـهــم فـعــا ولـيــس ق ــوال ،ولــذلــك عـلــى كل
الـجـهــات واملــرجـعـيــات الرسمية مــن السلطة
الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية
والقوى والفصائل واملؤسسات الفلسطينية،
وكذلك العرب واملسلمني ،تحمل مسؤوليتهم
فــي توفير السكن الــائــق لــأهــالــي ،فــي حال
أجبروا على ترك منازلهم بالقوة.
ولـفـتــت ال ـق ــوى ،فــي بـيــانـهــا ،إل ــى أن مــا تقوم
بــه حكومة االحـتــال وجمعياتها التلمودية
والتوراتية من انتهاكات وتعديات على املقابر
في مدينة القدس ،من حيث الهدم والتجريف
وت ـق ـط ـيــع األشـ ـج ــار ،ان ـت ـه ــاك صـ ــارخ لـحــرمــة

األم ــوات من حيث نبش القبور وجــرف رفات
األم ـ ــوات وال ـش ـه ــداء ،كـمــا ح ــدث وي ـح ــدث في
مقبرة اليوسفية ،وإقامة ما يسمى باحتفال
مـتـحــف «ال ـت ـســامــح» عـلــى رف ــات األم ـ ــوات في
مقبرة مــأمــن الـلــه .وأش ــارت إلــى أن هــذا األمــر
ي ــؤك ــد أن «ح ـك ــوم ــة االح ـ ـتـ ــال وجـمـعـيــاتـهــا
التلمودية والتوراتية ماضية في مخططاتها

المقترح يُم ِّلك
الجمعية االستيطانية أرضًا
ليست ملكًا لها

ومشاريعها إلقامة مسارات وحدائق تلمودية
وتوراتية ومــدرجــات على املقابر في القدس،
م ــن أج ــل ط ـمــس ك ــل م ـعــالــم ال ــوج ــود الـعــربــي
اإلسالمي  -املسيحي في القدس ،وشطب كلي
للرواية العربية الفلسطينية ،والتغيير الكلي
للمشهد في هــذه املدينة العربية اإلسالمية،
لكي يـبــدو املشهد يـهــوديــا تلموديًا توراتيًا
وليس عربيًا إسالميًا – مسيحيًا».
فـ ــي هـ ـ ــذا ال ـ ــوق ـ ــت ،أغـ ـلـ ـق ــت ق ـ ـ ــوات االحـ ـت ــال
اإلسرائيلي ،أمس األربعاء ،املقبرة اليوسفية
ومنعت املواطنني والطواقم الصحافية من
ال ــدخ ــول إل ـي ـهــا ،ف ــي وق ــت اسـتــأنـفــت فـيــه ما
تسمى سلطة الطبيعة اإلســرائـيـلـيــة أعمال
ال ـت ـخ ــري ــب وال ـت ـج ــري ــف ف ــي أرض امل ـق ـب ــرة،
املـتــاخـمــة للمسجد األق ـص ــى .وس ــاد الـتــوتــر
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في محيط املنطقة مع بــدء تجمع املواطنني
هناك ،ما أدى إلــى وقــوع تدافع بينهم وبني
ع ـنــاصــر م ــن ش ــرط ــة االحـ ـت ــال .ول ــم تتمكن
ســوى وال ــدة املتوفى عــاء بتاتنة واملرابطة
ن ـف ـي ـســة خ ــوي ــص مـ ــن ال ـ ــدخ ـ ــول إل ـ ــى داخـ ــل
امل ـق ـبــرة ،وس ــط م ـحــاولــة ال ـج ـنــود إبـعــادهـمــا
عــن املــوقــع ال ــذي يــوجــد فيه موظفو «سلطة
الـطـبـيـعــة» .وك ــان ــت مــواج ـهــات ق ــد انــدلـعــت،
الليلة املاضية ،مع قوات االحتالل بالقرب من
املقبرة اليوسفية خــال احتجاجات نظمت
ه ـن ــاك ،فـيـمــا اع ـت ـقــل االحـ ـت ــال ف ــي أعـقــابـهــا
شابني بعد االعتداء عليهما بالضرب .يذكر
ّ
أن سلطات االح ـتــال كــانــت قــد هــدمــت سور
املقبرة اليوسفية والــدرج في املدخل املؤدي
إليها ،مطلع يناير /كانون الثاني .2020

ب ــرس ــائ ــل م ــوث ـق ــة ك ـن ــت طـبـعـتـهــا وسـلـمـتـهــا
للجنة التحقيق».
ك ــان مــا ح ــدث مــن اس ـتــدعــاء لـعـمــرو مــن قبل
م ـخ ــاب ــرات االح ـت ــال ف ــي ال ـي ــوم نـفـســه ال ــذي
أص ــدرت فـيــه األوق ــاف بيانها ض ــده ،رســالــة
واضحة كما يقول« ،هي رسالة ضغط تجاه
الحديث عما يجري في األقصى ،كانت رسائل
واض ـحــة ،وك ــان عـنــوان جلسة التحقيق هو
(أنت هنا لتحذيرك من الحديث في مواضيع
تشكيل إدارة يـهــوديــة للمسجد األق ـصــى)،
وانتهت املقابلة خالل نصف ساعة!».
ورأى ع ـ ـمـ ــرو أن «ب ـ ـيـ ــان ل ـج ـن ــة ال ـت ـح ـق ـيــق
املنبثقة عن دائــرة األوقــاف اإلسالمية يؤكد
حــالــة ال ـتــرهــل وال ـضـعــف ال ــذي وص ـلــت إليه
ال ــدائ ــرة ،بــأسـلــوب مـعــالـجــة األمـ ــور وتـحــري

املصداقية ،أو في حرصها على مصداقيتها
أم ــام جـمـهــورهــا وسـنــدهــا املـقــدســي املـتــابــع
لشؤون القدس واملسجد األقصى ،وهو بيان
مـثـيــر للشفقة عـلــى أوقـ ــاف ال ـق ــدس ،ومـلــيء
باالفتراءات والتي سيتم دحضها بندًا بندًا
ب ــاألدل ــة وال ــوث ــائ ــق ،ث ــم سـيـتــم ن ـشــر قـضــايــا
االنـحــرافــات اإلداري ــة واألمـنـيــة الـتــي وصلت
إليها أوقاف القدس».
ُ ّ
وحــول اتهامه للجنة التحقيق التي شكلت
ض ــده بــأنـهــا ص ــوري ــة ،ق ــال ع ـم ــرو« :بـمـجــرد
عودتي من اإلبعاد الجائر عن األقصى لستة
ّ
شهور ،شكلت إدارة األوق ــاف لجنة صورية
بامتياز ،في محاولة واضحة للضغط عليّ
وإسكاتي أو تلفيق ما يمكن من اتهامات ذات
صبغة إدارية (مخالفات إدارية) بهدف تبرير

نقلي من املسجد األقصى ،والحقيقة أن لجنة
التحقيق خالفت في تشكيلها وفي أسلوبها
في التحقيق ثم في معالجة نتائج التحقيق
ألربع مواد كاملة وواضحة في نظام الخدمة
املدنية األردنــي ،وبالتالي كان هناك تجاوز
خطير لنظام الخدمة األردنــي ّ
وفصلت ذلك
لــوزيــر األوقـ ــاف األردن ـ ــي» مـحـمــد الـخــايـلــة.
وأضاف أن «اللجنة عندما أنهت تحقيقاتها
واستفساراتها مع عدة موظفني في األقصى
لم تطلعهم على خالصة النتائج ،بل أعطتها
طــاب ـعــا م ــن ال ـس ــري ــة وأرس ـل ـت ـه ــا إلـ ــى وزارة
األوقاف وتضمنت تلفيقات كبيرة» ،متابعًا:
«الحقيقة أن نظام الخدمة األردني يمنع بقاء
نتائج التحقيق ســريــة فــي هــذا الــوضــع ،أي
أنه يلزم األطــراف بكشف ما آلت إليه األمور

ويسمح للموظف بالدفاع وإرفــاق رده على
نتائج التحقيق وهــذا لم يحصل ،ما يطعن
في مصداقية ونزاهة هذه اللجنة».
ُ
وبــال ـن ـس ـبــة ل ـل ــوثــائ ــق والـ ـص ــور ال ـت ــي ات ـه ــم
عـمــرو بــأخــذهــا مــن مــركــز املـخـطــوطــات ،قــال:
«أنا ناقشت رسالتي املاجستير عن املسجد
األقصى واعتمدت فيها على أرشيف أوقاف
الـقــدس قسم الـتــراث ،وكــان املـشــرف ّ
علي في
هــذه الــرســالــة هــو نــائــب عــام مــديــر األوق ــاف،
وك ــان املـنــاقــش الــداخ ـلــي ل ـهــذه الــرســالــة هو
مــديــري املـبــاشــر مــديــر السياحة واآلث ــار في
املسجد األقصى بإدارة األوقاف ،إذًا رسالتي
ُ
كتبت بمعرفة األوقاف وبإشرافهم وعلمهم،
وفـ ــي ن ـق ــاش ــي ل ـه ــذه الـ ــدراسـ ــة لـ ــدي مـقــاطــع
فيديو أتـحــدث فيها أم ــام مــديــر عــام أوقــاف
ال ـق ــدس وأمـ ــام لـجـنــة املـنــاقـشــة وأذكـ ــر فيها
باألرقام ما الذي صورته ،وما الذي فهرسته،
وكيف عملت باألرشيف».
بالنسبة لعمرو ،فالخطوات املقبلة بالنسبة
إليه ستتكشف حسب تطورات املوقف ،لكن
ال ـتـ ّ
ـوجــه الـطـبـيـعــي واألك ـي ــد ه ــو كـشــف هــذه
امل ـمــارســات خـصــوصــا الـتــي وردت فــي نص
الرسالة التي بعثها لوزير األوقــاف األردني
ولــم يحقق فيها .وق ــال إن «كــل هــذه النقاط
كنت على تماس مباشر فيها وشاهد عيان
عـلـيـهــا وأم ـت ـلــك األدل ـ ــة وال ــرواي ــة حــول ـهــا ،ال
تـهـمـنــي ف ــي ه ــذه املــرح ـلــة ك ــل امل ـشــاكــل الـتــي
تـمــر بـهــا األوقـ ــاف بـقــدر مــا يهمني التركيز
على القضايا الحساسة األمنية والخطيرة
الـتــي م ــررت بها فــي الـشـهــور األخ ـيــرة ،وهي
ملفات حديثة وتؤشر إلى انحراف وأسلوب
تعامل جديد يطرأ على األوقاف» .وحذر من
«أن الوصاية األردنية على املسجد األقصى
ب ــات ــت فـ ــي خـ ـط ــر ،ونـ ـح ــن ح ــريـ ـص ــون عـلــى
بـقــاء الــوصــايــة العربية اإلســامـيــة األردنـيــة
على املسجد األقـصــى ألن الـبــديــل عنها هو
ال ـح ــاخ ــام ـي ــة ،واألوق ـ ـ ـ ــاف اآلن ب ـح ــاج ــة إل ــى
إصالح مثالي».
الموقف األردني

في الوقت الذي تجاهلت فيه وزارة األوقاف
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األردنـ ـي ــة الـ ــرد ع ـلــى اس ـت ـف ـس ــارات «ال ـعــربــي
الـجــديــد» حــول اتـهــامــات عـمــرو إلدارت ـهــا في
القدس بوجود انحرافات إدارية ومهنية ،ولم
توضح ما إذا كانت هناك إجراءات للتحقيق
في هــذه االتهامات مع مدير أوقــاف القدس،
اك ـت ـف ــى امل ـت ـح ــدث اإلعـ ــامـ ــي ب ــاس ــم ال ـ ـ ــوزارة
حسام الحياري ،بــاإلشــارة إلــى البيان الذي
أصدرته أوقاف القدس حول استقالة عمرو.
من جهته ،أكــد النائب في البرملان األردنــي
ي ـن ــال ف ــريـ ـح ــات ،ف ــي ح ــدي ــث م ــع «ال ـع ــرب ــي
الجديد» ،أنــه قـ ّـدم مذكرة استجواب لوزير
األوقاف األردني حول أوقاف القدس وعملها
وإدارتها للمكان .وأضاف« :من الواضح أن
ً
خلال ،في ظل أكثر من استقالة ّ
تقدم
هناك
ب ـهــا ح ـ ــراس امل ـس ـجــد ف ــي اآلونـ ـ ــة األخـ ـي ــرة،
ال ــذي ــن ق ــال ــوا إن ه ـن ــاك ت ـق ـص ـي ـرًا وأخ ـط ــاء
إدارية كبيرة ،في مرحلة حساسة ال تحتمل
الخطأ من جانبنا» .وأشار فريحات إلى أن
«قوات االحتالل تعزز االقتحامات للمسجد
األق ـص ــى وح ـمــايــة املـسـتــوطـنــن ،ووصـلـنــا
إلى مرحلة خطيرة من خالل النفخ بالبوق
فــي ســاحــات املسجد األقـصــى ،فــي ظــل منع
ح ــراس األقـصــى مــن تصوير ذل ــك» ،مشيرًا
إلــى أنــه تــواصــل مــع مجموعة مــن الحراس
الذين ّ
قدموا استقاالتهم ،والذين أكــدوا له
وج ــود تقاعس وخـلــل ،خصوصًا فــي عمل
مدير أوق ــاف الـقــدس ،عــزام الخطيب ،الــذي
تجاوز السبعني من العمر ،وما زال مستمرًا
ف ــي مـنـصـبــه .وب ـح ـســب ف ــري ـح ــات ،ف ــإن من
الواضح من خالل املشاهدات واالطالع على
املعلومات أن مــديــر األوق ــاف لــم يعد قــادرًا
على االضطالع بهذه املهمة الحساسة.
وأوض ــح فــريـحــات أن الـهــدف الرئيسي من
السؤال هو إشعار وزارة األوقاف بخطورة
املـ ــوقـ ــف ،وأن هـ ـن ــاك رقـ ــابـ ــة ع ـل ــى عـمـلـهــا،
ومتابعة ،وضــرورة اتخاذ إجــراءات عاجلة
وس ــري ـع ــة ،لـتـصـحـيــح امل ــوق ــف .واع ـت ـبــر أن
وزارة األوقـ ــاف حـتــى الـلـحـظــة ليست على
مستوى خطورة املوقف ولــم ترتق بــاألداء
إل ـ ــى ذلـ ـ ــك ،خ ـص ــوص ــا فـ ــي ظـ ــل الـ ـتـ ـط ــورات
لتعزيز التقسيم الزماني واملكاني للمسجد
األقصى ،وحكم محكمة االحتالل بالصالة
ال ـصــام ـتــة ف ــي س ــاح ــات امل ـس ـجــد األق ـص ــى،
تأكيدًا على هــذا التقسيم ،ولــذلــك يجب أن
ت ـكــون ه ـنــاك م ــواق ــف قــويــة أك ـث ــرُ .ي ــذك ــر أن
مــذكــرة االس ـت ـجــواب الـتــي قـ ّـدمـهــا فريحات
لــوزيــر األوقـ ــاف األردنـ ــي ،ت ـســاءل فيها عن
واقع موظفي األوقــاف في القدس واملسجد
األق ـ ـصـ ــى واإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات املـ ـتـ ـخ ــذة ملــواج ـهــة
االع ـ ـ ـتـ ـ ــداءات اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ع ـل ــى األوقـ ـ ــاف
اإلســامـيــة فــي ال ـقــدس ،وإج ـ ــراءات ال ــوزارة
ّ
يتعرض لــه الـحــراس فــي األقصى
تجاه مــا
م ــن اع ـ ـتـ ــداءات إســرائ ـي ـل ـيــة وإبـ ـع ــاد وه ــدم
ملنازلهم ،ومنع مدير دائــرة أوقــاف القدس
ملــوظ ـفــي األوقـ ـ ــاف م ــن ال ـت ـصــريــح لــوســائــل
اإلع ـ ـ ـ ــام حـ ـ ــول مـ ــا يـ ـج ــري مـ ــن اعـ ـ ـت ـ ــداءات
إس ــرائ ـي ـل ـي ــة ،وأسـ ـب ــاب عـ ــدم ت ـقــديــم وزارة
األوق ــاف ألي شكوى لــدى القضاء األردنــي
ضـ ــد اع ـ ـ ـتـ ـ ــداءات االحـ ـ ـت ـ ــال ع ـل ــى مــوظ ـفــي
الحكومة األردنية العاملني في دائرة أوقاف
ّ
تضمن السؤال االستفسار عن
القدس .كما
عمليات الترميم الالزمة للمسجد األقصى
وم ــا تــواج ـهــه م ــن م ـعــوقــات م ــن االح ـت ــال،
وإجراءات مواجهة االعتداءات اإلسرائيلية
ع ـلــى ال ــوص ــاي ــة األردنـ ـي ــة ع ـلــى امل ـقــدســات،
وع ــدد املـقــابــر الـتــي تـعــرضــت لــاع ـتــداء في
القدس من قبل سلطات االحتالل.

تقرير

دول جوار أفغانستان :قطع الطريق على واشنطن
شهد مؤتمر دول جوار
أفغانستان ،الذي عقد
في طهران أمس ،تصويبًا
على الدور األميركي
طهران ـ صابر غل عنبري
كابول ،الدوحة ـ العربي الجديد

ال يزال امللف األفغاني يشغل املجتمع الدولي،
خ ـصــوصــا دول ج ـ ــوار أف ـغــان ـس ـتــان الـســت
(الـصــن وإي ــران وباكستان وطاجيكستان
وتركمانستان وأوزبكستان) ،التي اجتمع
وزراء خارجيتها فــي مــؤتـمــر جــديــد ،أمــس
األربـ ـع ــاء ،فــي الـعــاصـمــة اإليــران ـيــة ط ـهــران،
بمشاركة روسية ،وذلــك ملناقشة التطورات
األفغانية بعد سيطرة حركة «طالبان» على
الـحـكــم فــي ه ــذا الـبـلــد منتصف أغـسـطــس/
آب امل ــاض ــي ،وال ـت ــي ل ــم ُت ـ ـ َ
ـدع ملــؤت ـمــر أم ــس.
وبـيـنـمــا ركـ ــزت مـخـتـلــف كـلـمــات املـشــاركــن
على ضرورة دعم االستقرار في أفغانستان،
لم ّ
تفوت إيران وروسيا الفرصة للتصويب
على الــواليــات املتحدة بعد انسحابها من
هذه الدولة.
وكــانــت باكستان قــد استضافت افتراضيًا
امل ــؤتـ ـم ــر األول ،يـ ـ ــوم  8س ـب ـت ـم ـب ــر/أي ـل ــول
املاضي .وكــان من املقرر أن يفتتح الرئيس
اإلي ــران ــي إبــراه ـيــم رئـيـســي ،املــؤت ـمــر ،أمــس،
لكن ناب عنه نائبه األول محمد مخبر ،فيما
أعلن وزيــر الخارجية اإليراني حسني أمير
عبد اللهيان عن اعتذار رئيسي ،عازيًا ذلك
إلى انشغاله بـ«أولوية أخرى».
وقـ ـ ـ ــال عـ ـب ــد الـ ـلـ ـهـ ـي ــان ،فـ ــي ك ـل ـم ــة لـ ــه أمـ ــام
الـ ـح ــاض ــري ــن ،إن «مـ ـس ــؤولـ ـي ــة ت ــأم ــن أم ــن
املواطنني األفغان والحدود مع الجيران تقع
بالدرجة األولى على عاتق الهيئة الحاكمة
في كابول» ،داعيًا الجميع إلى ضرورة دعم
أفـغــانـسـتــان لـلـخــروج مــن أزمـتـهــا الــراهـنــة.
ك ـم ــا دعـ ــا الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة إلـ ــى «ت ـحـ ّـمــل

مسؤوليتها تـجــاه ال ـك ــوارث الـتــي خلقتها
فــي أفغانستان خــال العقدين املــاضـيــن»،
مؤكدًا أن جذور املشكلة األفغانية تعود إلى
«التدخالت األجنبية».
مـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،قـ ـ ــال الـ ـن ــائ ــب األول ل ـلــرئ ـيــس
اإليراني ،محمد مخبر ،في كلمة له باملؤتمر،
إن «أمـيــركــا وبـعــد هــروبـهــا مــن أفغانستان
ّ
حملت الشعب األفغاني والجيران حصيلة
عقدين من الفشل واالحتالل في هذا البلد»،
مضيفًا أن «أم ــن دول ال ـجــوار متشابك مع
أمن أفغانستان» .وأضاف« :تقع على عاتقنا
ً
مسؤولية التعاون مع بعضنا البعض أوال،
ومــن ثم التشاور والتعاون مع بقية الــدول
واألمــم املتحدة إلزالــة العقبات أمــام تشكيل
حكومة قوية ووطنية في أفغانستان ،ودعم
هذه الحكومة الستتباب األمــن واالستقرار
وإعادة إعمار هذا البلد».
ب ـ ــدوره ،ح ــذر األم ــن ال ـع ــام لــأمــم املـتـحــدة،
أن ـطــون ـي ــو غ ــوت ـي ــري ــس ،ف ــي ك ـل ـمــة مـسـجـلــة
بـ ـم ــؤتـ ـم ــر طـ ـ ـ ـه ـ ـ ــران ،مـ ـ ــن تـ ـ ــدهـ ـ ــور ال ــوض ــع
اإلن ـس ــان ــي ف ــي أف ـغــان ـس ـتــان ومـ ــن تـصــاعــد
األزمـ ـ ــة اإلن ـس ــان ـي ــة .ودع ـ ــا غــوت ـيــريــس إلــى
«تـ ـ ـح ـ ــرك عـ ـ ــاجـ ـ ــل» ،ملـ ــواج ـ ـهـ ــة ه ـ ـ ــذه األزم ـ ـ ــة
ومكافحة «اإلرهــاب» وتهريب املخدرات من
أفغانستان .وقــال« :على الرغم من العقبات
الهائلة ،تقوم األمم املتحدة بعملية إنسانية
ضخمة فــي أفغانستان ،ونعمل بالتعاون
مع طالبان التي سمحت تدريجيًا بالوصول
إل ــى املـنــاطــق املـطـلــوبــة ،ووفـ ــرت األم ــن عند
الـحــاجــة» .لكنه أع ــرب عــن قلقه الشديد من
انتهاكات حقوق اإلنسان والهجمات داخل
أف ـغــان ـس ـتــان ب ـعــد س ـي ـطــرة «ط ــال ـب ــان» على
الحكم.
مــن جـهـتــه ،دع ــا وزي ــر الـخــارجـيــة الــروســي،
سـيــرغــي الف ـ ــروف ،ف ــي كـلـمــة عـبــر الـفـيــديــو،
إلى تشكيل «حكومة شاملة في أفغانستان
تـ ـض ــم ج ـم ـي ــع املـ ـجـ ـم ــوع ــات والـ ـق ــومـ ـي ــات،
ً
وتحترم حقوق النساء والـطــوائــف» ،فضال
عن مكافحة «تهريب املخدرات واإلرهاب».
وق ــال الف ــروف إن الـقــوات األميركية وحلف
شمال األطلسي تخطط لالستقرار في دول

عقد المؤتمر في طهران (فاطمة بهرامي/األناضول)

دعا الفروف جيران
أفغانستان إلى عدم
استضافة قوات الناتو
ال ـجــوار بـعــد أن غ ــادرت أفـغــانـسـتــان ،داعـيــا
«الـ ـ ـ ــدول امل ـ ـجـ ــاورة ألف ـغ ــان ـس ـت ــان إلـ ــى مـنــع
الوجود العسكري للقوات األميركية والناتو
ع ـلــى أراض ـيـ ـه ــا» .ك ـمــا ان ـت ـقــد الف ـ ــروف عقد
مــؤتـمــرات مــوازيــة ح ــول أفـغــانـسـتــان ،وقــال
«قـبــل أي ــام ألقيت كلمة فــي مؤتمر (صيغة
م ــوس ـك ــو) ،ون ــأم ــل أن ت ـك ــون االج ـت ـمــاعــات
بشأن أفغانستان مكملة لبعضها البعض
وال تكون موازية».
ب ــدوره ،دعــا وزي ــر الـخــارجـيــة الباكستاني،
شاه محمود قريشي ،في كلمة له في املؤتمر،
املـجـتـمــع ال ــدول ــي ،إل ــى االه ـت ـم ــام بــالــوضــع
االقتصادي للشعب األفغاني ،و«منع وقوع

كــارثــة إنسانية فــي هــذا الـبـلــد» ،مــع تأكيده
على «ضرورة اإلفراج عن األرصدة األفغانية
ف ــي الـ ـخ ــارج» .واع ـت ـبــر قــريـشــي أن تشكيل
حــركــة «طــالـبــان» لحكومة مؤقتة يمكن أن
يمهد لتشكيل حكومة شاملة ،مؤكدًا احترام
وحدة األراضي األفغانية.
أما وزير الخارجية الصيني ،وانغ يي ،فقال
في كلمة افتراضية ،إن هــذا االجتماع «من
شأنه تعزيز القنوات الدبلوماسية بيننا»،
م ـش ـي ـرًا إل ـ ــى أن ب ـ ـ ــاده ق ــام ــت ب ــات ـص ــاالت
مختلفة بشأن املــوضــوع األفـغــانــي .وأعــرب
يــي عــن أمـلــه فــي تضافر الـجـهــود املشتركة
لتحقيق الـهــدوء فــي أفغانستان ،مــؤكـدًا أن
بكني ستواصل تعاونها مع مختلف الدول
بغية تحسني أوضاع أفغانستان ،وتحقيق
ظروف حياة أفضل للمواطنني فيها.
ف ــي مـ ـ ـ ــوازاة ذلـ ـ ــك ،ت ــواص ــل ق ـط ــر ج ـهــودهــا
ف ــي خ ــط املـ ـل ــف األفـ ـغ ــان ــي .وف ـ ــي ال ـس ـي ــاق،
دع ــا نــائــب رئـيــس الـ ــوزراء وزي ــر الخارجية
القطري ،الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل
ثــانــي ،أم ــس ،املجتمع الــدولــي ،إلــى توحيد

رؤاه بشأن الوضع في أفغانستان ،معتبرًا
ً
أن ع ــزل األخ ـي ــرة لـيــس ح ــا .وق ــال بــن عبد
الــرحـمــن ،فــي مؤتمر صحافي فــي الــدوحــة،
م ــع وزيـ ــر الـ ـش ــؤون األوروب ـ ـيـ ــة الـنـمـســاوي
مايكل لينهارت ،إن قطر تسعى إلى توحيد
رؤى املجتمع الــدولــي لــانـخــراط فــي حــوار
ب ـن ــاء م ــع ح ــرك ــة ط ــالـ ـب ــان ،م ــؤكـ ـدًا ضـ ــرورة
االستمرار في تقديم املساعدات اإلنسانية
للشعب األفـغــانــي وع ــدم ربطها بــاألوضــاع
السياسية .وأضاف« :نشجع أن تكون هناك
مصالحة وطنية بقيادة أفغانية ،عبر حوار
بني طالبان والقوى األفغانية األخرى».
فــي األثـنــاء ،قــال رئيس ال ــوزراء البريطاني
ب ــوري ــس ج ــون ـس ــون ،أم ـ ــس ،إن بــريـطــانـيــا
ليس بوسعها «تقديم شيك على بياض»
ل ـح ــرك ــة طـ ــال ـ ـبـ ــان .وأضـ ـ ـ ــاف خـ ـ ــال جـلـســة
لـلـبــرملــان حــن ُس ـئــل عــن األزمـ ــة اإلنـســانـيــة
فــي أفغانستان «علينا أن نفعل كــل مــا في
وسعنا أيضًا للتخفيف من عواقب سيطرة
طــال ـبــان ع ـلــى ش ـعــب أف ـغــان ـس ـتــان» .وتــابــع
«ضاعفنا تعهدنا باملساعدات لهذا العام...
ما ال يمكننا القيام به حاليًا هو كتابة شيك
على بياض تام لحكومة طالبان وسلطات
طــال ـبــان .نـحـتــاج لـلـتــأكــد مــن أن ذل ــك البلد
ل ــن ي ـع ــود لـيـصـبــح مـ ــاذًا لـ ــإرهـ ــاب» .وفــي
أفغانستان ،ظهر وزيــر الــدفــاع في حكومة
«ط ــالـ ـب ــان» ،املـ ــا م ـح ـمــد ي ـع ـقــوب م ـجــاهــد،
وهو نجل مؤسس الحركة ،املال محمد عمر
مجاهد ،للمرة األولى أمام الكاميرات أمس،
خالل إلقائه كلمة أمام األطباء والعسكريني
في املستشفى العسكري في كابول ،مؤكدًا
أن طالبان في خدمة الجميع ،وهو مستعد
شـخـصـيــا ألن ي ـق ــوم ب ــأي خ ـط ــوة م ــن أجــل
رفاهية البالد.
ويعتبر املال يعقوب من أقوى الشخصيات
ال ـع ـس ـكــريــة ف ــي «ط ــالـ ـب ــان» ،ب ـس ـبــب ن ـفــوذه
ال ــواس ــع ف ــي أوسـ ـ ــاط ال ـش ـع ــب ،ك ــون ــه نجل
م ــؤس ــس الـ ـح ــرك ــة ،ك ـم ــا أن ـ ــه ن ــائ ــب لــزع ـيــم
الحركة الحالي ،املال هيبت الله أخوند زاده.
ولــم يظهر وال ــده املــا عمر أم ــام الكاميرات
منذ تأسيس الحركة حتى وفاته.
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الحدث

بينما تواصل تركيا
تعزيز قواتها في
محافظة إدلب،
تحسبًا ألي هجوم
ّ
من قبل النظام
والروس ،فإن مصير
عملية عسكرية
ضد «قوات سورية
الديمقراطية»
(قسد) تهدد
أنقرة بشنها،
سيكون محكومًا
على األرجح بلقاء
سيجمع الرئيسين
رجب طيب أردوغان
وجو بايدن

تعزيزات
في إدلب

هناك أكثر من  555آلية تركية بإدلب (عارف وتد/فرانس برس)

العملية ضد «قسد» تنتظر لقاء
الرئيسين التركي واألميركي

ضحايا جدد
قتل طفل وأصيب سبعة
مدنيين ،أمس األربعاء،
في قصف قوات النظام
السوري بالمدفعية
منطقة تضم مخيمات
للنازحين والمهجرين في
ناجية ترمانين بريف إدلب
الشمالي ،فيما استهدف
الطيران الحربي الروسي
مناطق تسيطر عليها
«هيئة تحرير الشام» في
محور قرية مشون بجبل
الزاوية.

أمين العاصي

لـ ـ ــم ت ـن ـق ـط ــع فـ ـ ــي اآلون ـ ـ ـ ـ ــة األخـ ـ ـي ـ ــرة
ال ـت ـعــزيــزات الـعـسـكــريــة الـتــركـيــة عن
ّ
م ـحــاف ـظــة إدلـ ـ ــب ،ال ـت ــي ب ــات ــت مـح ّــل
خــاف كبير بــن أنـقــرة ومــوسـكــو بعد تعثر
تطبيق اتـفــاق «مــوسـكــو» املـبــرم بــن الــروس
واألت ــراك منذ مــارس /آذار من العام الفائت،
بسبب تعقيدات ميدانية ،وخصوصًا لجهة
استعادة الحركة على الطريق الــدولــي حلب
ال ــاذق ـي ــة «أم  »4ال ـ ــذي ي ــرب ــط غ ــرب ــي ال ـبــاد
بـشـمــالـهــا وش ــرق ـه ــا ،وي ـع ـبــر ف ــي ري ــف إدل ــب
ال ـج ـن ــوب ــي .ي ــأت ــي ذلـ ــك ب ـي ـن ـمــا هـ ــدأ ال ـت ــوت ــر،
نسبيًا ،بني الجانب التركي و«قــوات سورية
الديمقراطية» (قسد) في شمال سورية ،على
الرغم من التهديدات التركية املتواصلة بشن
عـمـلـيــة ض ــد ه ــذه الـ ـق ــوات .غـيــر أن ــه ي ـبــدو أن
حسم هذا األمر سيكون بعد لقاء منتظر بني
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره

األميركي جو بايدن على هامش قمة املناخ
املقرر عقدها في مدينة غالسكو باسكتلندا
ف ــي ال ـف ـت ــرة م ــن  31أك ـت ــوب ــر /ت ـشــريــن األول
الحالي إلى  12نوفمبر/تشرين الثاني املقبل.
وفــي محافظة إدل ــب ،ذك ــرت مـصــادر محلية
لـ«العربي الجديد» أن الجيش التركي دفع
أول من أمــس الثالثاء بتعزيزات كبيرة إلى
نـقــاطــه وق ــواع ــده ف ــي امل ـحــاف ـظــة .وأوض ـحــت
ّ
أن نحو  100آلية تركية دخلت ليل الثالثاء
 األرب ـع ــاء مــن مـعـبــر كـفــرلــوســن ال ـحــدوديواتـ ـجـ ـه ــت إل ـ ــى ع ـم ــق إدلـ ـ ـ ــب ،وخـ ــاصـ ــة إل ــى
النقاط في منطقة جبل الــزاويــة بريف إدلب
الـجـنــوبــي ،مـشـيــرة إل ــى أن الــرتــل مــؤلــف من
عــربــات مـصـفـحــة مـخـصـصــة لـنـقــل الـجـنــود،
وآل ـي ــات م ــدرع ــة ،وشــاح ـنــات مـحـمـلــة بـمــواد
لوجستية ومعدات هندسية وكتل إسمنتية
وم ـ ـ ـحـ ـ ــارس م ـس ـب ـق ــة ال ـ ـص ـ ـنـ ــع ،وصـ ـه ــاري ــج
مخصصة للوقود.
مــن جـهـتــه ،أش ــار «املــرصــد ال ـســوري لحقوق

اإلنـ ـس ــان» إل ــى أن ع ــدد اآللـ ـي ــات الـعـسـكــريــة
ال ـتــرك ـيــة ال ـت ــي دخ ـل ــت ال ـش ـم ــال ال ـغ ــرب ــي من
ســوريــة ،ارتفع إلــى أكثر من  555منذ أواخــر
سبتمبر /أيـلــول املــاضــي ،مــا يؤكد مخاوف
أنـقــرة مــن عملية عسكرية مفاجئة لروسيا
والنظام على إدلب ،وفق املرصد.
وتعليقًا على هذه املستجدات ،اعتبر النقيب
ع ـبــد ال ـس ــام ع ـبــد ال ـ ـ ــرزاق ،وه ــو ق ـي ــادي في
فصائل املعارضة السورية في شمال غربي
س ــوري ــة ،فــي حــديــث مــع «ال ـعــربــي الـجــديــد»،
أن ه ــذه ال ـت ـعــزيــزات «رس ــال ــة طـمــأنــة ملــايــن
ّ
الـســوريــن فــي محافظة إدل ــب ،مـفــادهــا بــأن
تــركـيــا لــن تتخلى ع ـن ـكــم» .وأشـ ــار إل ــى أنها
أيضًا «رسالة للجانب الروسي والنظام بعد
التصعيد األخـيــر والـتـهــديــد بعمل عسكري
واسـ ـ ــع ال ـن ـط ــاق ف ــي ريـ ــف إدلـ ـ ـ ــب» ،مـضـيـفــا:
«هي تندرج كذلك في سياق تعزيز القدرات
ال ــدف ــاع ـي ــة ل ـل ـق ــوات ال ـت ــرك ـي ــة امل ـن ـت ـش ــرة فــي
مـحــافـظــة إدلـ ــب ،وتـحـصــن الـنـقــاط التركية
املوجودة ،وخاصة في منطقة جبل الزاوية».
وج ـ ــاءت ال ـت ـع ــزي ــزات ال ـتــرك ـيــة ب ـعــد ســاعــات
م ــن م ــواف ـق ــة ال ـب ــرمل ــان ال ـت ــرك ــي ع ـلــى تـمــديــد
التفويض املتعلق بإرسال قوات عسكرية إلى
كــل مــن ســوريــة وال ـعــراق ملــدة عــامــن آخــريــن،
اع ـت ـبــارًا مــن  30أكـتــوبــر ال ـحــالــي .وق ــد وافــق

دخلت  100آلية تركية
من معبر كفرلوسين
باتجاه عمق إدلب
جوناي :الجيش سيعتمد
على قصف محدود
ألهداف معينة للمليشيات

البرملان على املذكرة الرئاسية التي جاء فيها
أن «الـتـنـظـيـمــات اإلره ــاب ـي ــة ،ال ـتــي يـتــواصــل
وج ــوده ــا فــي املـنــاطــق الـقــريـبــة مــن ال ـحــدود
الـســوريــة  -الـتــركـيــة ،مستمرة فــي أنشطتها
ضد تركيا وأمنها القومي واملدنيني فيها».
كذلك أشــارت املذكرة الرئاسية إلى «تواصل
املخاطر والتهديدات التي تستهدف األنشطة
املتعلقة بإرساء االستقرار واألمن ضمن إطار
مسار أستانة في محافظة إدلب».
في غضون ذلك ،ال تزال «هيئة تحرير الشام»
(الـ ـنـ ـص ــرة س ــابـ ـق ــا) م ـس ـت ـم ــرة فـ ــي حـمـلـتـهــا
ضــد مجموعات مـتـشــددة فــي ريــف الالذقية
الشمالي الشرقي ،والتي كانت بدأتها األحد
املاضي ،لتحييد هذه املجموعات التي تضم
م ـس ـل ـحــن أج ــان ــب م ــن ج ـن ـس ـيــات مـخـتـلـفــة.
وأف ـ ـ ــادت م ـص ــادر م ـقــربــة م ــن «ال ـه ـي ـئــة» بــأن
األخيرة اعتقلت مساء الثالثاء املاضي املدعو
أب ــو مــوســى ال ـش ـي ـشــانــي ،وه ــو شـقـيــق قــائــد
فـصـيــل «ج ـن ــود الـ ـش ــام» مـسـلــم الـشـيـشــانــي،
ً
كما اعتقلت معه كال من :عبد الله البنكيسي
الشيشاني ،وأبــو عبد الله الشيشاني ،أثناء
م ـح ــاول ـت ـه ــم ال ـ ـهـ ــروب إل ـ ــى ت ــركـ ـي ــا .وتـ ـ ــداول
ناشطون على وسائل التواصل صورة ألبي
موسى الشيشاني وهو معتقل في معبر خربة
الجوز الحدودي مع تركيا الذي تسيطر عليه
«هيئة تحرير ال ـشــام» .وكــان فصيل «جنود
الشام» ،بزعامة مسلم الشيشاني ،قد توصل
اإلثنني املاضي إلى اتفاق مع «الهيئة» قضى
بخروجه من جبل التركمان في ريف الالذقية
الـشـمــالــي ال ـشــرقــي ،وتـسـلـيــم مـطـلــوبــن لـهــا.
على صعيد آخر ،هدأت بعض الشيء وتيرة
التوتر بــن الجانب التركي و«ق ــوات سورية
الديمقراطية» (قسد) ذات الطابع الكردي في
غربي الفرات وشرقه ،إال أن املعطيات امليدانية
تشير إلى أن الجيش التركي ال يزال يضع في
خططه القيام بعمل عسكري واســع النطاق
ضد هــذه الـقــوات لردعها .وقــال وزيــر الدفاع
التركي ،خلوصي أكار ،قبل يومني ،إنه «لدينا
ات ـف ــاق ـي ــات م ــع الـ ـ ــروس والـ ــواليـ ــات امل ـت ـحــدة
حول بعض املناطق في شمال سورية .قمنا
بــواجـبـنــا فــي إط ــار ه ــذه االتـفــاقـيــات بأفضل
طريقة ممكنة ،ومــا زلنا نقوم بــذلــك ،ونذكر
نظراءنا للعب دورهم أيضًا» .وردًا على سؤال
حــول هجمات تعرضت لها الـقــوات التركية
من قبل مجموعات كردية في شمال سورية
أخيرًا ،قال أكار «نحن نتابع عن كثب األحداث
هـنــاك ،وسنفعل مــا هــو ض ــروري فــي الــوقــت
واملكان املناسبني».
من جهتهّ ،
رجح الرئيس التركي ،رجب طيب
أردوغان ،أمس األربعاء ،عدم لقائه بالرئيس
األميركي جو بايدن ،على هامش قمة زعماء
م ـج ـمــوعــة ال ـع ـشــريــن ال ـت ــي ت ـع ـقــد ف ــي روم ــا
يــومــي  30و 31أكـتــوبــر ال ـحــالــي ،مـشـيـرًا في
تصريحات صحفية إلى أنه سيلتقي نظيره
األميركي ،في مدينة غالسكو االسكتلندية،
ع ـلــى هــامــش الـ ـ ــدورة ال ـس ــادس ــة والـعـشــريــن
ملؤتمر أطراف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية
بـشــأن تغير امل ـنــاخ .ومــن املــرجــح أن يتحدد
امل ــوق ــف ال ـتــركــي إزاء أي ع ـمــل ع ـس ـكــري في
شمال شرقي سورية على ضــوء نتائج هذا
االجتماع.
مــن جــانـبــه ،رأى املـحـلــل الـسـيــاســي الـتــركــي،
هـ ـش ــام جـ ــونـ ــاي ،فـ ــي ح ــدي ــث مـ ــع «ال ـع ــرب ــي
ال ـج ــدي ــد» ،أن أن ـق ــرة «ال تـخـطــط ف ــي الــوقــت
الـ ــراهـ ــن ل ـل ـق ـيــام بـعـمـلـيــة ع ـس ـكــريــة واس ـع ــة
النطاق في شمال سورية» ،معتبرًا أن «عدم
االس ـت ـق ــرار االق ـت ـص ــادي ،والـتـحـضـيــر ربـمــا
النتخابات مبكرة ،يحول دون ذل ــك» .وعبر
جوناي عن اعتقاده بــأن «الجيش سيعتمد
ع ـل ــى ع ـم ـل ـيــات م ـ ـحـ ــدودة م ــن خ ـ ــال قـصــف
أهداف معينة للمليشيات الكردية في شمال
سورية» ،مشيرًا إلى أن «هناك توافقًا نسبيًا
بني بعض أحزاب املعارضة التركية وحكومة
العدالة والتنمية ،حيال األوضاع في الشمال
السوري ،وهو ما يساعد الحكومة في إقناع
الــرأي العام التركي بجدوى عملية عسكرية
ضد قسد» التي تعتبرها أنقرة تهديدًا ألمن
واستقرار تركيا.

خاص

محاوالت لجمع السيسي وبايدن في اسكتلندا
تسعى دوائر في السلطة
المصرية لعقد لقاء
بين الرئيس عبد الفتاح
السيسي ونظيره األميركي
جو بايدن ،خالل قمة
المناخ في غالسكو
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ك ـش ـفــت مـ ـص ــادر دب ـل ــوم ــاس ـي ــة م ـص ــري ــة عــن
ـاع حـثـيـثــة م ــن ج ــان ــب الـ ــدائـ ــرة امل ـقــربــة
مـ ـس ـ ٍ
مــن الــرئـيــس امل ـصــري عـبــد الـفـتــاح السيسي
لعقد لقاء بينه وبــن الرئيس األميركي جو
بــايــدن ،فــي ظــل حــالــة مــن الــرفــض مــن جانب
ب ـعــض م ــراك ــز ص ـنــاعــة ال ـق ــرار ف ــي واشـنـطــن
بسبب املالحظات الحقوقية من ِقبل اإلدارة
األميركية على الوضع في مصر.
وبـحـســب امل ـصــادر الـتــي تـحــدثــت لــ«الـعــربــي
ال ـج ــدي ــد» ،فـ ــإن م ـس ــؤول ــن ن ــاف ــذي ــن مـقــربــن
م ــن ال ـس ـي ـســي ،أجـ ـ ــروا اتـ ـص ــاالت أخـ ـيـ ـرًا مع
اإلدارة األمـيــركـيــة مــن أج ــل تــرتـيــب لـقــاء بني
الــرئ ـي ـســن ،خ ــال قـمــة امل ـن ــاخ امل ـق ــرر عقدها
في مدينة غالسكو االسكتلندية في الفترة
من  31أكتوبر/تشرين األول الحالي إلى 12
نوفمبر/تشرين الـثــانــي املـقـبــل .ويــأتــي ذلك
فــي ظــل صـعــوبــة إج ــراء تـلــك املـقــابـلــة بــدعــوة
م ــن اإلدارة األم ـيــرك ـيــة ف ــي ال ـب ـيــت األب ـيــض،

وســط الضغوط املفروضة عليها من بعض
مــراكــز صنع ال ـقــرار نتيجة ضـغــوط مماثلة
تفرضها املنظمات الحقوقية الدولية بشأن
الوضع الحقوقي في مصر ،نظرًا ملا تصفه
تلك املنظمات بالتوسع في عمليات القبض
ال ـع ـش ــوائ ــي ع ـلــى امل ـع ــارض ــن ال ـس ـيــاس ـيــن،
وتحول آلية الحبس االحتياطي إلى وسيلة
ع ـقــاب ـيــة تـ ـم ــارس ب ـحــق املـ ـع ــارض ــن .ووف ــق
امل ـ ـصـ ــادر ،فـ ــإن امل ـس ــؤول ــن ف ــي م ـصــر تـلـقــوا
مؤشرات إيجابية إلمكانية إتمام لقاء قصير
ب ــن الــرئ ـي ـســن ،بـعــدمــا تــأكــد سـفــر الــرئـيــس
املصري إلى اسكتلندا لحضور القمة.
وذكرت املصادر أنه على الرغم من املالحظات
ال ـتــي تـلـقــاهــا ال ــوف ــد امل ـص ــري غـيــر الــرسـمــي
الـتــابــع للجنة ال ـحــوار الــدولــي خــال زيــارتــه
إلى أميركا أخيرًا ولقاء مسؤولني رسميني،
وأعضاء في الكونغرس ،إال أنه يمكن وصف
ال ـن ـت ــائ ــج الـ ـع ــام ــة بـ ــ«الـ ـجـ ـي ــدة» ،خ ـصــوصــا
ب ـع ــدم ــا س ــاه ـم ــت ف ــي ت ـخ ـف ـيــف ح ـ ــدة ال ـن ـقــد
امل ـ ّ
ـوج ــه لـلـنـظــام امل ـص ــري ،م ــع إشــارت ـهــا إلــى
تـحــركــات وصـفــوهــا باملبشرة بـشــأن امللفات
محل االنتقاد في مصر ،وعلى رأسها قضية
التمويل األجنبي التي بــات إغالقها مسألة
وقت فقط.
ولفتت املصادر إلى أن «القيادة املصرية تولي
أه ـم ـيــة ق ـصــوى إلت ـم ــام ل ـقــاء ب ــن الــرئـيـســن
خــال القمة ،واستغالل الظرف الراهن الذي
تؤدي فيه القاهرة أدوارًا متعددة ،وكذلك في
ظــل التحركات التي القــت استحسانًا كبيرًا
م ــن ج ــان ــب اإلدارة األم ـيــرك ـيــة ع ـلــى صعيد
ملف القضية الفلسطينية» .واستدركت أنه

«حتى اآلن ،لم يتم تأكيد إجراء املقابلة على
الرغم من تأكد حضور السيسي للقمة ،وسط
مـخــاوف مــن تـكــرار فشل الـجـهــود كما حدث
ف ــي وق ــت ســابــق ق ـبــل اج ـت ـمــاعــات الجمعية
العامة لألمم املتحدة التي تراجع السيسي
عن حضورها في اللحظات األخـيــرة بسبب
عدم موافقة اإلدارة األميركية على عقد لقاء
مشترك بني الرئيسني».
وبحسب املصادر ،فإن هناك تسهيالت سيتم
تـمــريــرهــا خ ــال األي ـ ــام الـقـلـيـلــة املـقـبـلــة قبل
سفر السيسي إلى اسكتلندا لحضور القمة،
متعلقة ببعض املالحظات التي تلقاها وفد
لـجـنــة ال ـح ــوار ال ــدول ــي بـقـيــادة رئ ـيــس حــزب
«اإلص ــاح والتنمية» محمد أنــور الـســادات.

وأوضحت أن التسهيالت ستشمل الترويج
ل ـق ــرارات وإج ـ ــراءات متعلقة ببعض أسـمــاء
املعارضني السياسيني في السجون املصرية،
خصوصًا في أوضاعهم املعيشية في مقرات
االح ـت ـجــاز ،مـتــابـعــة «كــذلــك سـيـبــدأ الـبــرملــان
املـ ـص ــري خـ ــال أي ـ ـ ــام ،اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـخــاصــة

تسهيالت سيتم
تمريرها تتعلق بمعارضين
قبل سفر السيسي

ضغوط على النظام المصري بسبب الوضع الحقوقي (إيفان رومانو)Getty/

بـتـفـعـيــل االس ـتــرات ـي ـج ـيــة الــوط ـن ـيــة لـحـقــوق
اإلنـســان التي أطلقها السيسي فــي الحادي
عشر من سبتمبر/أيلول املاضي».
وتسعى الدوائر املقربة من السيسي ،حسب
مصدر دبلوماسي مصري تحدث لـ«العربي
الـ ـج ــدي ــد» ،إل ـ ــى م ـح ــاول ــة ام ـت ـص ــاص ردود
األفعال السلبية ،والتأثيرات غير اإليجابية،
بالنسبة للنظام السياسي املصري ،من ِقبل
ُ
بد رضا عن قرار
املنظمات الحقوقية التي لم ت ِ
السيسي ،بعدم مد حالة الطوارئ في البالد.
ويعمل الـنـظــام املـصــري على مــراجـعــة الحد
املسموح به من املالحظات األميركية ،وكان
مــن أب ــرز تلك املــاحـظــات مــا يتعلق بقضية
التمويل األجنبي ملنظمات املجتمع املدني،
واملـتـهــم بـهــا مـئــات مــن الـعــامـلــن فــي املـجــال
الـحـقــوقــي .وف ــي ه ــذا ال ـصــدد ،أص ــدر قاضي
التحقيق في القضية املستشار علي مختار،
الخميس املاضي ،وبعد أيام قليلة من عودة
وفد لجنة الحوار الدولي إلى القاهرة ،قرارًا
بعدم إقامة دعــاوى جنائية ضد  4منظمات
حـقــوقـيــة م ــن املـتـهـمــن ف ــي الـقـضـيــة .وبــذلــك
ارتـفــع إلــى  75كـيــانــا ،كــان قــد عني باالتهام
ف ـي ـه ــا مـ ــا ي ــرب ــو عـ ـل ــى  220شـ ـخـ ـص ــا ،ع ــدد
املنظمات والـكـيــانــات الـتــي صــدر ق ــرار «بــأال
وج ــه إلق ــام ــة ال ــدع ــوى ال ـج ـنــائ ـيــة» بـشــأنـهــا.
وشـمــل ق ــرار قــاضــي التحقيق األخـيــر ،مركز
ابن خلدون للدراسات اإلنمائية الذي أسسه
أستاذ علم االجتماع في الجامعة األميركية
سـعــد الــديــن إبــراه ـيــم ،ومــركــز دع ــم التنمية
والتأهيل املؤسسي ،ومركز السالم للتنمية
البشرية ،وجمعية نظرة للدراسات النسوية.

تقرير
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عـ ـق ــدت ال ـل ـج ـن ــة ال ـف ــرع ـي ــة ل ـح ـقــوق
اإلن ـ ـسـ ــان ف ــي الـ ـب ــرمل ــان األوروب ـ ـ ـ ــي،
أمس األربعاء ،اجتماعًا الستعراض
ت ـ ـطـ ــورات م ـل ــف ح ـق ــوق اإلن ـ ـسـ ــان ف ــي مـصــر
وخاصة عدم التعاون مع إيطاليا في قضية
جوليو ريجيني ،وظروف االحتجاز ومعاملة
النشطاء الحقوقيني والسياسيني مثل عالء
عبد الفتاح وباتريك جــورج ومحمد الباقر،
ومتابعة قرار البرملان األوروبــي الصادر في
ديسمبر /كانون األول املاضي بشأن تدهور
أوضــاع حقوق اإلنسان في مصر ،واإلحاطة
بمستجدات قضية أعضاء املبادرة املصرية
للحقوق الشخصية.
وتـضـ ّـمــن ق ــرار ديسمبر املــاضــي عشر نقاط
ت ــدي ــن أوض ـ ـ ــاع حـ ـق ــوق اإلن ـ ـسـ ــان ف ــي مـصــر
والتعامل الحكومي مع الحريات اإلعالمية
والتنظيمية وتندد بالطريقة التي تعاطت
بها السلطات األمنية والقضائية في قضية
ري ـج ـي ـن ــي ،وت ــرح ــب ب ـ ــاإلف ـ ــراج ع ــن ن ـش ـطــاء
املـبــادرة الذين ما زالــوا ممنوعني من السفر
وال ـت ـصــرف فــي أمــوال ـهــم ،وتـطــالــب بــاإلفــراج
الـفــوري عــن عــدد مــن املعتقلني اآلخــريــن ،مع
دعـ ــوة م ـصــر إل ــى تــدع ـيــم ع ــاق ــات ال ـت ـعــاون
االس ـت ــرات ـي ـج ــي م ــع االتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ـ ــي في
م ـجــال مـكــافـحــة اإلره ـ ــاب مــن خ ــال تحسني
أوضـ ـ ـ ــاع حـ ـق ــوق اإلن ـ ـسـ ــان ب ــال ــداخ ــل ودع ــم
ال ـحــريــات الــدس ـتــوريــة ،وأخ ـي ـرًا ال ــدع ــوة إلــى
تجميد تنفيذ عقوبة اإلعدام.
وتعود أهمية الجلسة إلى تزامنها مع إعالن
الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي إلغاء
حــالــة ال ـط ــوارئ عـلــى مـسـتــوى الـجـمـهــوريــة،
وهو القرار الذي تحاول مصر تسويقه حاليًا
عـلــى ن ـطــاق واسـ ــع ف ــي األوس ـ ــاط األمـيــركـيــة
واألوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ك ــدل ـي ــل ع ـل ــى ات ـ ـجـ ــاه ال ـن ـظ ــام
لتخفيف سلطته القمعية وفتح املجال العام.
وقــال مصدر دبلوماسي أوروبــي لـ«العربي
الجديد» ،إن هذه الجلسة كانت محددة سلفًا
ولم تعقد بسبب مستجدات حالة الطوارئ،
ل ـك ــن ال ـب ـع ـثــة ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة امل ـص ــري ــة ل ــدى
املجلس األوروبي تعمل على تعميم الحديث
عن هذا التطور خالل محادثاتها املختلفة مع
ممثلي الدول األوروبية ،واألمر ذاته بالنسبة
لــات ـصــاالت ال ـجــاريــة بــن وزارة الـخــارجـيــة
واالتـ ـ ـح ـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ــي مـ ـب ــاش ــرة ،لـتـحــاشــي
إصدار بيان آخر مثل بيان ديسمبر املاضي،
والتأكيد على رغبة القاهرة في اكتساب ثقة
املجتمع الدولي بشكل أوسع.
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف امل ـ ـص ـ ــدر أن مـ ـعـ ـظ ــم املـ ـس ــؤول ــن
األوروبـ ـي ــن فــي ال ـقــاهــرة يـنـظــرون إل ــى قــرار

حضر ملف حقوق اإلنسان في مصر ،وال سيما قضية جوليو ريجيني،
وظروف احتجاز بعض النشطاء الحقوقيين والسياسيين ،في جلسة
أمس للجنة الفرعية لحقوق اإلنسان في البرلمان األوروبي

حقوق
اإلنسان
في مصر

مناقشات البرلمان األوروبي
ال تنحصر بقضية ريجيني

إلغاء حالة الطوارئ بالترحاب ،ويتوقعون
أن يساهم بصورة إيجابية في جذب رؤوس
األمـ ـ ـ ـ ــوال وامل ـس ـت ـث ـم ــري ــن وكـ ــذلـ ــك ال ـت ـمــويــل
الحكومي واملستقل للعمل األهلي والتنمية
املــدنـيــة ،ولـكــن ال يمكن استبعاد قلقهم من
استمرار تمتع النظام بــأدوات قمع مختلفة،
بعد نقل معظم آلـيــات ال ـطــوارئ إلــى قوانني
أخرى قائمة ويمكن تطبيقها في أي وقت.
واعتبر املصدر أن الشركاء األوروبيني ملصر
ال يسعهم إال الترحيب بهذه الخطوة بصورة
بـعـيــدة ع ــن االحـتـفــالـيــة ال ـتــي ك ــان يــرجــوهــا
النظام املـصــري ،ومــن دون املبالغة فــي عقد
آم ــال عليها لفتح املـجــال ال ـعــام ،ال سيما أن
التضييق على اإلعالم والصحافة واملجتمع
املدني قائم بالفعل منذ ما قبل إعــان حالة
الـ ـط ــوارئ ،وه ــو م ــا يـبــرهــن عـلــى مـحــدوديــة
األثر الواقعي للقرار.
وذكر املصدر أن األوروبيني يعتبرون القرار
ح ـل ـق ــة جـ ــديـ ــدة فـ ــي س ـل ـس ـلــة مـ ــن مـ ـح ــاوالت
ال ـس ـي ـســي إلعـ ـ ــادة رس ــم ص ــورت ــه ،م ــن خــال
تـسـلـيــط ال ـض ــوء ب ـص ــورة م ـبــالــغ فـيـهــا على
إجـ ـ ـ ــراءات ذات ع ـن ــاوي ــن إي ـجــاب ـيــة م ــن دون
التأكد من مطابقة فحواها لهدفها املفترض،
وعلى رأسها إطالق االستراتيجية الوطنية
لحقوق اإلن ـســان ،وإع ــان الـعــام املقبل عامًا
للمجتمع املــدنــي ،واإلف ــراج عن عــدد محدود

من املعتقلني البارزين ،وإصدار عدد كبير من
قــرارات العفو الخاصة بالسجناء العاديني.
وأش ـ ــار امل ـص ــدر إل ــى ال ـتــأث ـيــر ال ـبــالــغ لــرغـبــة
الـسـيـســي ف ــي ال ـت ـقــرب ال ـشــديــد م ــن الــرئـيــس
األميركي جو بايدن على الـقــرارات املصرية
في اآلونة األخيرة.
وبعيدًا عــن ملف الـطــوارئ وأهــدافــه ،شهدت
جلسة اللجنة أمس عدة إشارات إلى خطورة
ال ــوض ــع ف ــي ق ـض ـيــة ري ـج ـي ـنــي ،إذ أكـ ــد عــدد
مــن املتحدثني على ض ــرورة وق ــوف البرملان
األوروب ــي إلــى جانب أســرة املجني عليه في
مطالبتها بكشف الحقيقة ،والضغط لتقديم

األوروبيون ال يبالغون
بعقد آمال على رفع حالة
الطوارئ
روما بصدد إرسال طلب
مساعدة جديد للقاهرة
بقضية ريجيني

الجناة إلــى املحاكمة فــي إيطاليا .وفــي هذا
السياق ،كشف مصدر دبلوماسي مصري أن
رومــا بصدد إرســال طلب مساعدة قضائية
جــديــد إل ــى الـقــاهــرة يــركــز عـلــى طـلــب إرس ــال
عناوين املتهمني األربـعــة املطلوبني ،بهدف
إعالمهم رسميًا بتحريك الدعوى ضدهم ،مع
اإلشارة إلى حصول روما أخيرًا على عدد من
البيانات الخاصة بهم من «مصادر خاصة»
كصورهم وتواريخ ميالدهم.
ونظرًا لعدم امتالك ادعاء روما أي معلومات
شخصية فــي الـســابــق عــن الـضـبــاط األربـعــة
املـتـهـمــن ،ع ــدا أس ـمــاء غـيــر كــامـلــة ووظــائــف
بـعـضـهــا قــدي ـمــة ،ت ــم تــوج ـيــه ط ـل ـبــات امل ـثــول
السابقة ومذكرة االدعــاء إلى النيابة العامة
املصرية وكذلك السفارة املصرية في رومــا،
باعتبارها القائمة على املصالح املصرية في
إيطاليا وفـقــا لــاتـفــاقــات الدبلوماسية بني
البلدين والقانون الــدولــي الجنائي ،في ظل
عدم وجود اتفاقية تعاون قضائي تنظم مثل
هذه الحالة بني البلدين.
وستكون هذه املطالبة القضائية رقم  68إلى
النيابة العامة املصرية ملساعدتها في إبالغ
املتهمني ،إذ سبق أن أعلن املدعي أنه ّ
وجه 67
مطالبة قضائية من دون جدوى بشأن أمور
مختلفة منذ بــدء التعاون القضائي املــأزوم
بني البلدين عقب مقتل ريجيني.
وفـ ــي ال ـس ـي ــاق ذات ـ ـ ــه ،دعـ ــا عـ ــدد م ــن ال ـن ــواب
اإلي ـطــال ـيــن امل ــواط ـن ــن وش ــرك ــات الـسـيــاحــة
إلــى عــدم السفر إلــى مصر ،بمناسبة صدور
قـ ـ ــرار م ــن وزارة ال ـص ـح ــة اإلي ـط ــال ـي ــة بــرفــع
اســم مصر مــن قائمة ال ــدول املحظور السفر
إليها خــال جائحة كــورونــا ،بــدءًا من نهاية
الشهر الـحــالــي ،وذلــك بعد أكـثــر مــن عــام من
ال ـتــوقــف ،لـتـشـمــل ال ــرح ــات ال ـقــاهــرة وش ــرم
الشيخ والغردقة ومرسى علم .وانتشرت هذه
ال ــدع ــوات عـبــر مــواقــع الـتــواصــل االجتماعي
خ ــال األيـ ــام املــاض ـيــة ،احـتـجــاجــا عـلــى عــدم
تـ ـع ــاون الـ ـق ــاه ــرة ق ـض ــائ ـي ــا م ــع روم ـ ـ ــا ،وم ــا
يصفه ال ـنــواب بـتـهــاون الحكومة اإليطالية
واستمرارها فــي إقــامــة عــاقــات طبيعية مع
م ـصــر ،بـمــا فـيـهــا امل ـضــي قــدمــا فــي الـتـعــاون
ال ـع ـس ـك ــري .وت ـت ـع ــدد االتـ ـه ــام ــات املــوج ـهــة
للضباط األرب ـعــة لتشمل تشكيل مجموعة
لخطف األشخاص ،واملشاركة في التعذيب،
وامل ـ ـشـ ــاركـ ــة فـ ــي إي ـ ـقـ ــاع إص ـ ــاب ـ ــات خ ـط ـيــرة
بجسد ريجيني بواسطة السوائل الساخنة
واألسلحة الـحــادة والـضــرب متعدد الصور،
والتواطؤ على قتله ،علمًا أن االدعــاء تراجع
ســابـقــا عــن تـحــريــك الــدعــوى ضــد مشتبه به
خ ــام ــس ،ه ــو أمـ ــن ال ـش ــرط ــة م ـح ـمــود نـجــم،
بسبب نقص في األدلة.
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شرق
غرب
عبد اللهيان :المفاوضات
تنطلق قريبًا من نقطة
جديدة
أعـ ـل ــن وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة اإليـ ــرانـ ــي
حـســن أمـيــر عبداللهيان أن بــاده
س ـت ـس ـتــأنــف املـ ـف ــاوض ــات ال ـنــوويــة
م ـ ــع مـ ـجـ ـم ــوع ــة  1+4قـ ــري ـ ـبـ ــا ،ل ـكــن
«ل ـ ــن ن ـب ــدأه ــا م ــن ن ـق ـطــة االنـ ـس ــداد
الـ ـت ــي وصـ ـل ــت إل ـ ـي ـ ـهـ ــا» .وأضـ ـ ـ ــاف،
فـ ــي تـ ـص ــريـ ـح ــات أمـ ـ ــس األربـ ـ ـع ـ ــاء،
أن مــديــر الــوكــالــة الــدول ـيــة للطاقة
ال ــذري ــة ،رافــاي ـيــل غــروســي ،سـيــزور
طهران حتمًا لكن لم يتحدد تاريخ
ال ــزي ــارة ب ـع ــد .ف ــي ال ـس ـي ــاق ،الـتـقــى
ن ــائ ــب وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة اإلي ــران ــي،
عـلــي ب ــاق ــري ك ـنــي ،أم ــس األرب ـع ــاء،
نائب مفوض السياسة الخارجية
لــاتـحــاد األوروب ـ ــي ،أنــريـكــي م ــورا،
في بروكسل.
(العربي الجديد)
السيسي يعيّن أسامة
عسكر رئيسًا ألركان
الجيش
أصدر الرئيس املصري عبد الفتاح
الـسـيـســي قـ ــرارًا جـمـهــوريــا بتعيني
الفريق أسامة عسكر ،رئيسًا ألركان
حـ ــرب الـ ـق ــوات امل ـس ـل ـحــة امل ـص ــري ــة،
خلفًا للفريق محمد فريد حجازي.
وكان السيسي قد أصدر ،في مايو/
أي ـ ــار املـ ــاضـ ــي ،ق ــان ــون ــا ل ــرف ــع ســن
تقاعد «رتبة الفريق» إلــى  65عامًا
ً
بــدال من  ،64بهدف استمرار خدمة
أسامة عسكر.
(العربي الجديد)
تهديد أمني يعيد
طائرة مصرية إلى مطار
القاهرة
ّ
تسبب تهديد أمني في إلغاء رحلة
لشركة مصر للطيران كانت متجهة
إل ــى الـعــاصـمــة الــروس ـيــة مــوسـكــو،
ص ـبــاح أم ــس األربـ ـع ــاء ،بـعــد إق ــاع
الـطــائــرة بنحو  20دقيقة .وأعيدت
الطائرة بسبب وجود رسالة تهديد
م ـك ـت ــوب ــة مـ ــن مـ ـجـ ـه ــول عـ ـل ــى أح ــد
مـقــاعــد ال ـطــائــرة .وأطـلـقــت الـطــائــرة
ً
إنذارًا عاجال بعد إقالعها من مطار
الـ ـق ــاه ــرة ،ق ـب ــل أن ت ـع ــود لـلـهـبــوط
م ـج ــددا ف ــي امل ـط ــار وإل ـغ ــاء الــرحـلــة
بعد  22دقيقة فوق البحر املتوسط.
(العربي الجديد)
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إعادة فرز محطات اقتراع جديدة

مخاوف من انسداد أكبر في العراق
فيما تحاول مفوضية
االنتخابات العراقية طمأنة
القوى الخاسرة إلى سالمة
إجراءاتها ،فإن عدم
حصول تغييرات بالنتائج
قد يؤدي إلى افتعال
تصعيد أكبر
بغداد ـ زيد سالم

ل ـل ـم ــرة ال ـث ــال ـث ــة خـ ــال أس ـبــوعــن
ت ـت ـخ ــذ مـ ـف ــوضـ ـي ــة االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
ال ـ ـعـ ــراق ـ ـيـ ــة ق ـ ـ ـ ـ ــرارًا ب ـ ــإع ـ ــادة ف ـتــح
مـ ـحـ ـط ــات اق ـ ـ ـتـ ـ ــراع ،واح ـ ـت ـ ـسـ ــاب أص ــواتـ ـه ــا
بشكل يــدوي داخــل مركز عمليات املفوضية
باملنطقة ال ـخ ـضــراء ،وس ــط ب ـغ ــداد ،الـتــي ما
زال يحتشد حولها املئات من أنصار القوى
الخاسرة باالنتخابات ،والتي نظمت نفسها
أخ ـي ـرًا ضـمــن مــا يـعــرف ب ــ«إط ــار التنسيق»،
بزعامة رئيس الوزراء األسبق نوري املالكي.
وتستند قرارات مفوضية االنتخابات بإعادة
فتح محطات االقتراع إلى الطعون والشكاوى
املقدمة بشأنها من القوى الخاسرة .وبلغ عدد
املحطات التي تقرر فتحها لغاية اآلن أكثر من
 11ألف محطة انتخابية بعموم مدن البالد،
من بينها نحو  3600محطة انتخابية جرى
اختيارها عشوائيا من قبل املفوضية ،للتأكد
م ــن مـطــابـقــة ب ـيــانــات األجـ ـه ــزة اإللـكـتــرونـيــة
للطريقة اليدوية باحتساب األصوات .وكانت
قـ ــد ق ـ ــررت فـ ــي  16أكـ ـت ــوب ــر /ت ـش ــري ــن األول
الحالي إعادة فتح نحو  4آالف محطة أخرى
ً
قالت إن خلال فنيًا أعاق عملية نقل بياناتها
إلكترونيًا ،وسيتم احتسابها يدويًا ،أعقبتها
باإلعالن عن فتح ألفي محطة انتخابية.
وقـ ـ ــال س ـي ــاس ـي ــون ع ــراقـ ـي ــون إن تــوج ـهــات
املـ ـ ـف ـ ــوضـ ـ ـي ـ ــة ف ـ ـ ــي إعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة فـ ـ ـت ـ ــح امل ـ ـح ـ ـطـ ــات
االنتخابية ،واحتساب أصواتها ،تأتي ضمن
محاوالت لطمأنة القوى الخاسرة إلى سالمة
إجراءاتها ،وعدم صحة دعاوى التالعب التي
تقول تلك القوى إنها نفذت من خالل األجهزة
اإلل ـك ـتــرون ـيــة ال ـخــاصــة ب ـعـ ِّـد وف ــرز الـنـتــائــج.
وقـ ـ ــال مـ ـص ــدر ق ـض ــائ ــي ع ــراق ــي ف ــي بـ ـغ ــداد،
أمـ ــس األرب ـ ـعـ ــاء ،إن م ـفــوض ـيــة االن ـت ـخــابــات
وافـقــت على إع ــادة فتح املـئــات مــن املحطات
االنـتـخــابـيــة ال ـتــي قــدمــت بحقها ش ـكــاوى ال

ترتقي إلعادة التدقيق فيها يدويًا .وأوضح
أن ال ـت ــوج ــه ه ــو إلبـ ـط ــال ك ــل ال ـح ـج ــج ال ـتــي
تقدمها األطراف التي تعتبر نفسها مغبونة
فــي ه ــذه االنـتـخــابــات وتــوجــه تـهــم التالعب
وال ـتــزويــر .وأش ــار إل ــى أن عملية إع ــادة فــرز
وعد املحطات بدأت أمس األربعاء ،متوقعًا أن
تستمر حتى األحــد املقبل ،بحضور ممثلني
ع ــن الـ ـق ــوى ال ـط ــاع ـن ــة ب ــاالن ـت ـخ ــاب ــات .لـكـنــه
أك ــد ،فــي الــوقــت ذات ــه ،فــي حــديــث لــ«الـعــربــي
الجديد» ،أن «النتائج ستبقى محافظة على
إطــارهــا الـعــام ،والتغيير سيكون في أقصى
الحاالت بمقعد أو اثنني» ،وفقًا لقوله.
وك ــان ــت املـفــوضـيــة الـعـلـيــا لــانـتـخــابــات في
الـ ـع ــراق ق ــد أع ـل ـنــت ،ف ــي س ــاع ــة م ـتــأخــرة من
مساء الثالثاء املاضي ،أنها قررت إعادة فتح
ألفي محطة انتخابية جديدة ،وعد أصواتها
يدويًا .وجرت صباح أمس ،األربعاء ،عملية
العد والفرز انطالقًا من محافظة نينوى ،فيما
أشار مصدر في املفوضية ،لقناة «الجزيرة»،
إلى أن نتائجها لم تتغير ،وتليها محافظة
بــابــل ،ثــم سيتم فــرز وعــد املحطات املطعون
ب ـه ــا ف ــي ج ــان ــب ال ــرص ــاف ــة بـ ـبـ ـغ ــداد .وع ـقــب
ذلـ ــك س ـت ــرس ــل امل ـف ــوض ـي ــة تــوص ـيــات ـهــا إل ــى
الـهـيـئــة الـقـضــائـيــة لــانـتـخــابــات بخصوص
هــذه الـطـعــون فــي ضــوء نتيجة الـعــد والـفــرز
الـ ـ ـي ـ ــدوي .وقـ ـ ـ ــال عـ ـض ــو الـ ـتـ ـح ــال ــف امل ــدن ــي
الفائز باالنتخابات األخـيــرة بــاســم خشان،
لـ«العربي الجديد» ،إن «عملية التوازنات في
توزيع املقاعد البرملانية لن تشهد تغييرات
كثيرة ،حتى مع قرار إعادة فتح ألفي محطة
انتخابية» .واعتبر أن «الخلل ليس بنتائج
االن ـت ـخــابــات ،بــل بـقــانــون االنـتـخــابــات الــذي
يحوي أخطاء ،وتم تمريره بشكل سريع».
وفي هذا السياق ،قال عضو تحالف «الفتح»
محمد الــدراجــي إن «االحـتـجــاج واالعتصام
أم ــام املنطقة الـخـضــراء سيستمر حـتــى مع
ق ـ ــرار إع ـ ــادة ف ـت ــح أل ـف ــي م ـح ـط ــة» .وأض ـ ــاف،
عـبــر الـهــاتــف ،متحدثًا لــ«الـعــربــي الـجــديــد»،
أن «امل ـط ـلــب ال ـحــالــي ه ــو إعـ ــادة فـتــح جميع
م ـح ـط ــات االق ـ ـتـ ــراع ف ــي ك ــل ال ـ ـعـ ــراق وع ــده ــا
يدويًا» ،واصفًا النتائج الحالية بأنها «غير
مقنعة ألحد».
أم ــا ال ـق ـي ــادي ف ــي كـتـلــة «صـ ــادقـ ــون» ،املـمـثـلــة
لـ ـجـ ـم ــاع ــة «ع ـ ـصـ ــائـ ــب أهـ ـ ـ ــل الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــق» ،س ـعــد
ال ـس ـعــدي ،فـقــد أك ــد أن مــوقــف كتلته الـحــالــي
بشأن االنتخابات هو أنها «مزورة ومتالعب
بها» .وأضاف السعدي ،في حديث لـ«العربي
الجديد»« :ننتظر نتائج العد والفرز اليدوي
الجديدة ،وقــد تــؤدي إلــى حل األزمــة الحالية
أو ربما تؤدي إلى انسداد سياسي أكثر مما

المغرب :إجراءات لخفض أسعار القمح
الرباط ـ مصطفى قماس

يتجه املغرب نحو تكريس قــرار يقضي بالكف
عن تطبيق الرسوم الجمركية التي تسري على
القمح اللني والقمح الصلب ،فــي سياق متسم
بــارت ـفــاع األس ـع ــار فــي ال ـســوق الــدول ـيــة ال ـتــي أف ـضــت إلــى
زيادة سعر الدقيق املصنوع من القمح الصلب في الفترة
األخيرة.
وكشفت األمانة العامة للحكومة ،في بيان ،صــدر أخيرًا،
أن الـحـكــومــة س ـتــدرس فــي مجلسها األسـبــوعــي بـعــد غد
الـخـمـيــس ،مــرســومــن يتعلقان بتعليق تطبيق الــرســوم
الجمركية على القمح اللني والقمح الصلب.
وك ــان امل ـغــرب اسـتــأنــف تطبيق ال ــرس ــوم الـجـمــركـيــة على
واردات الـقـمــح الـلــن والـصـلــب فــي مــايــو /أي ــار ويــونـيــو/
حزيران املاضيني ،بعد تعليقها في منتصف العام املاضي،
إثــر انـهـيــار حــاد للمحصول ال ــذي بلغ  32مليون قنطار
متأثرا بالجفاف الذي عرفته اململكة .وعمدت الحكومة إلى
رفع الرسوم الجمركية على الــواردات من القمح اللني إلى
 135في املائة اعتبارا من منتصف مايو املاضي ،فيما تم

رفع الرسوم الجمركية على الواردات من القمح الصلب إلى
 170في املائة اعتبارا من أول يونيو املاضي .ويرى رئيس
الجامعة الوطنية ألرب ــاب املـخــابــز والـحـلــويــات باملغرب،
الحسني أزاز ،في تصريح لـ«العربي الجديد» أن التوجه
نحو تعليق الرسم الجمركي كان منتظرا في ظل ارتفاع
أسعار القمح ،خصوصا الصلب منه في السوق الدولية.
ويتصور أزاز أن تعليق رســوم الجمرك يمكن أن يفضي
إلــى خفض أسـعــار القمح فــي الـســوق املحلية ،خصوصا
بالنسبة للدقيق املستخرج من القمح الصلب ،الذي ارتفع
سعره في الفترة األخيرة بما كان له من تأثير على سعر
الخبز والسميد.
وتم في الفترة األخيرة تسجيل ارتفاع في أسعار الخبز
واملنتجات املصنوعة من دقيق القمح الصلب في املخابز،
علما أن أس ـعــار ذل ــك الـصـنــف مــن الـخـبــز يخضع لقانون
العرض والطلب.
ولــم يطاول االرتـفــاع الخبز املعد من دقيق القمح اللني،
إذ إن الــدولــة تــدعــم الخبز ال ــذي يــزن  160غــرامــا ،والــذي
يحدد سعره في درهم وعشرين سنتيما ،ولن يعرف ذلك
الخبز أي ارتفاع .وتجلى من بيانات املندوبية السامية

لـلـتـخـطـيــط (ح ـكــوم ـيــة) ،ح ــول مــؤشــر األث ـم ــان بــامل ـغــرب،
أن الخبز والـحـبــوب ،شهدت أعلى ارتـفــاع على مستوى
أسـعــار املستهلكني مقارنة بالسلع والـخــدمــات األخــرى،
بنسبة  4فــي املــائــة بــن أغـسـطــس/آب وسبتمبر /أيلول
املاضيني.
ويـ ـسـ ـت ــورد املـ ـغ ــرب ال ـق ـم ــح ال ـص ـل ــب م ــن ك ـن ــدا واالتـ ـح ــاد
األوروب ـ ـ ــي وأوروب ـ ـ ــا ،غـيــر أن األم ـط ــار ال ـغ ــزي ــرة ب ــأوروب ــا
والجفاف بكندا ،أفضت إلى تراجع اإلنتاج ،إذ انخفض في
كندا بنسبة  40في املائة .وأدى ذلك االنخفاض في اإلنتاج
باإلضافة إلى سعي الصني لتكوين مخزون من القمح إلى
ارتفاع األسعار في ظل تراجع العرض في السوق الدولية.
ويعد املغرب من أكبر مستوردي الحبوب ،إذ يشتري من
الخارج سنويا ما بني  30و 50مليون قنطار من الحبوب،
حسب املحاصيل.
وكــانــت املندوبية السامية للتخطيط توقعت فــي دراســة
سابقة ،أن يستمر املـغــرب فــي اسـتـيــراد الحبوب فــي أفق
 ،2025إذ سيصل االرتهان لألسواق األجنبية إلى  43في
املائة ،فيما سيصل إلى  26في املائة بالنسبة للزيوت و65
في املائة عندما يتعلق األمر بالسكر.

قفزة في
أرباح كيا
قد تستمر عملية إعادة الفرز والعد حتى األحد المقبل (أحمد الربيعي/فرانس برس)

تتجه المفوضية إلبطال
كل حجج أطراف تعتبر
نفسها مغبونة
يـحــدث حــالـيــا» .ولـفــت إلــى أن «الـنـتــائــج التي
سـتـعـلـنـهــا امل ـفــوض ـيــة س ـت ـكــون مـحـتــرمــة إذا
كانت واقعية ،وخصوصًا أن هناك حقوقًا قد
تم االستيالء عليها من قبل جهات سياسية
ع ـلــى ح ـس ــاب ج ـه ــات س ـيــاس ـيــة أخ ـ ـ ــرى» .من
جهتهَّ ،
بي أستاذ اإلعالم السياسي في جامعة
بغداد عالء مصطفى أن «املحطات التي سيتم
احتسابها بطريقة العد والـفــرز الـيــدوي أقل
م ــن ط ـمــوح ال ـق ــوى ال ـخ ــاس ــرة ،وق ــد ال ت ــؤدي
إلــى تغييرات بالنتائج .وكــان على مفوضية
االنـتـخــابــات أن تلجأ إل ــى احـتـســاب أص ــوات

مـحـطــات فــي مــديـنــة واح ــدة مــن كــل محافظة
وم ـقــارن ـت ـهــا بــال ـن ـتــائــج اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة ،وهــي
الطريقة األمثل ملعرفة ما إذا كان هناك تزوير
أم ال» .وأكد ،في تصريح لـ«العربي الجديد» ،أن
«القوى الخاسرة حاليًا راضية بالعد والفرز
اليدوي ،لكنها ستعود إلى الرفض بعد إعالن
النتائج .كما أن التصعيد على كل املستويات
آت ال محالة ،ناهيك
من قبل القوى الخاسرة ٍ
عن كون الكتل والشخصيات الوسطية التي
عــادة ما تكون أداة لحل النزاعات السياسية
باتت خاسرة هي األخرى ،مثل عمار الحكيم،
الــذي خسر تياره (الحكمة) في االنتخابات،
بــالـتــالــي ف ــإن األزمـ ــة ف ــي املـسـتـقـبــل ق ــد تــأخــذ
ً
شكال جديدًا ومعقدًا».
وف ــي أول تعليق لــه عـلــى األزم ــة السياسية،
قـ ــال م ـك ـتــب ال ــرئ ـي ــس ال ـع ــراق ــي ب ــره ــم صــالــح
فــي ب ـيــان ،فــي ســاعــة مـتــأخــرة مــن لـيـلــة أمــس
األول ،إن األخ ـيــر عـقــد اجـتـمــاعــا ضــم رئيس
مجلس القضاء األعلى القاضي فائق زيــدان

وع ــددًا مــن ق ــادة وممثلي ال ـقــوى السياسية،
لـبـحــث م ـلــف االن ـت ـخ ــاب ــات الـتـشــريـعـيــة الـتــي
جرت في  10أكتوبر الحالي .وأوضــح البيان
أن االجـتـمــاع أكــد عـلــى «الـحـفــاظ عـلــى املـســار
الديمقراطي وتغليب املصالح العليا للبلد،
واع ـت ـمــاد امل ـم ــارس ــات الــديـمـقــراطـيــة لحماية
وتعزيز السلم األهـلــي واملجتمعي ،والــركــون
الى الحوار في حل املشاكل واالختالفات في
وجهات النظر» .وشــدد على «أهمية تضافر
الـجـهــود والـعـمــل املـشـتــرك مــن أجــل االنـطــاق
ن ـحــو االس ـت ـح ـقــاقــات الــوط ـن ـيــة ال ـت ــي تنتظر
البلد ،وتشكيل مجلس نواب ،وتشكيل حكومة
فاعلة تحمي املصالح العليا للبلد وتستجيب
للتحديات واالسـتـحـقــاقــات ،وتضمن توفير
الـ ـف ــرص امل ـت ـس ــاوي ــة ل ـل ـمــواط ـنــن وال ـن ـهــوض
ب ــاالق ـت ـص ــاد والـ ـتـ ـج ــارة وال ـت ـن ـم ـي ــة وال ـب ـنــى
التحتية» ،وذلك في إشارة إلى رفض الرئيس
العراقي دعوات إلغاء نتائج االنتخابات التي
أطلقتها عدة قوى خاسرة فيها.

ذك ـ ـ ـ ـ ــرت «ك ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــا» ،ث ــان ــي
أك ـ ـبـ ــر شـ ــركـ ــة ل ـص ـنــاعــة
الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــارات ف ـ ــي ك ــوري ــا
ال ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــوب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة ،أمـ ـ ـ ــس
األربـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــاء ،أن ص ــاف ــي
أربــاح ـهــا لـلــربــع الـثــالــث
ارتفع بشكل كبير بسبب
عدم وجود تكاليف ملرة
واحـ ـ ـ ـ ـ ــدة ،لـ ـك ــن ال ـن ـق ــص
فـ ـ ــي ال ـ ــرق ـ ــائ ـ ــق ال يـ ـ ــزال
مصدر قلق كبير لشركة
صناعة السيارات .وقفز
ص ــاف ــي ال ــرب ــح لــأشـهــر
ال ـ ـثـ ــاثـ ــة امل ـن ـت ـه ـي ــة فــي
سبتمبر /أي ـلــول بأكثر
من ثمانية أضعاف إلى
 1.135ت ــري ـل ـي ــون وون
( 970م ـ ـل ـ ـيـ ــون دوالر)
م ــن صــافــي أربـ ــاح ق ــدره
 133.68مـلـيــار وون في
ن ـفــس ال ـف ـتــرة م ــن ال ـعــام
امل ــاض ــي .وق ـف ــزت أرب ــاح
التشغيل بأكثر من ستة
أضـ ـ ـع ـ ــاف لـ ـتـ ـص ــل إلـ ــى
 1.327ت ــري ـل ـي ــون وون
فـ ــي الـ ــربـ ــع الـ ـث ــال ــث مــن
 195.23مـلـيــار وون في
العام املاضي .وارتفعت
املـبـيـعــات بنسبة %8.8
ل ـ ـت ـ ـصـ ــل إل ـ ـ ـ ــى 17.752
تـ ـ ــري ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــون وون م ــن
 16.321تــري ـل ـيــون وون
خالل نفس الفترة .وفي
الـ ـع ــام املـ ــاضـ ــي ،جـنـبــت
الشركة  1.013تريليون
وون ف ـ ــي م ـخ ـص ـصــات
جــودة صيانة منتجات
ما بعد البيع والخدمات
األخرى.
(فرانس برس)

لقطات

المغرب :مطالب بمعالجة ارتفاع األسعار
طالب حزب «التقدم واالشتراكية» المغربي ،أمس
األربعاء ،حكومة بالده باتخاذ التدابير الضرورية لحماية
المواطنين من ارتفاع األسعار .وقال الحزب (يساري
معارض) في بيان ،تلقت األناضول نسخة منه ،إن هناك
«مؤشرات سلبية على المستوى االجتماعي ناجمة عن
استمرار صعوبات مواجهة تداعيات جائحة كورونا على
الحياة اليومية للمواطنين على كافة المستويات» .واعتبر
«التقدم واالشتراكية» ( 22نائبا بالبرلمان من أصل  ،)395أن
«هذه الصعوبات يزيد من حدتها الغالء المسجل في
أسعار عدد من المواد االستهالكية األساسية» .وشدد
على «ضرورة اتخاذ الحكومة ما يلزم من إجراءات
لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

تركيا تدعو إلى التعاون الزراعي
دعت تركيا ،إلى التعاون بين الدول األعضاء في «منظمة
التعاون اإلسالمي» ،لتحقيق االستقرار في السوق الزراعي
الفعال للموارد الطبيعية .جاء ذلك
وتطوير االستخدام
ّ
وفق وزير الزراعة والغابات التركي ،بكير باكدميرلي،
في كلمة له خالل المؤتمر الوزاري الثامن حول األمن
الغذائي والتنمية الزراعية للمنظمة اإلسالمية ،المنعقد
في مدينة إسطنبول .وأشار الوزير التركي إلى وجود
 350مليون شخص في الدول األعضاء لمنظمة
التعاون اإلسالمي ،يكافحون من أجل البقاء على قيد
الحياة ،بسبب معاناتهم من الفقر والجوع .وأضاف أن
ّ
ّ
سكان العالم ،ال يعيشون
يشكلون ربع
المسلمين الذين
الحياة التي يستحقونها.

سورية الثالثة عالميًا للدول األكثر هشاشة
تستمر سورية بحصد أرقام ومواقع األكثر فقرًا
وتضخمًا وبطالة وتهجيرًا بالعالم ،لتضيف أخيرًا
صفة جديدة ،مع احتاللها المرتبة الثالثة عالميًا ضمن
تصنيف «الدول األكثر هشاشة لعام  ،»2021الذي يصدره
صندوق السالم ومجلة فورين بوليسي في الواليات
المتحدة منذ سنة  .2005ويستند تصنيف الدول
الهشة المعروف سابقًا بالدول الفاشلة إلى الضغوط
التي تشهدها دول العالم على الصعد االقتصادية،
واالجتماعية ،والصحية ،واألمنية ،ويعتمد التصنيف،
كمؤشر مهم ،بحسب االستشاري الدولي عبد الناصر
الجاسم ،لتحديد مسار المساعدات الدولية وكذلك
الستقطاب االستثمارات.

لو عرف العسكر
أهمية السودان
مصطفى عبد السالم

هل يدرك عسكر السودان أن
بلدهم يمكن أن يكون سلة
غذاء العالم لو استقر سياسيا
واقتصاديا ،وأن إنتاج السودان من
األغذية يمكن أن يكفي احتياجات
الدول العربية من القمح واألغذية
والذرة والزيوت والسمسم واللحوم
واأللبان ،وبالتالي ال تلجأ هذه
الدول لشراء السلع الغذائية من
دول العالم املهيمنة على إنتاج
الغذاء ،وال يتسول السودان القمح
من دولة االحتالل كما حدث قبل
شهور .هل يدرك العسكر أن 100
مليار دوالر قيمة واردات العرب
من األغذية سنويا يمكن أن تتجه
لخزينة السودان الخاوية ،وبالتالي
تجد اللباد املوارد الكافية لتمويل
واردات األدوية وحليب األطفال
والوقود وسداد أعباء الدين
الخارجي.
هل يدرك العسكر أن السودان
يمكن أن يعوم على بحار من
األموال واالستثمارات إذا توقف
هؤالء الطامعون في السلطة عن
ارتكاب جريمة االنقالبات على
الحكومات املدنية وآخرها ما حدث
قبل أيام.
هل يدرك العسكر أن أموال العرب
الهاربة في البنوك الغربية والتي
تبحث عن فرصة استثمار
مناسبة وقليلة املخاطر يمكن
أن تستقر في السودان إذا ما
تمت تهيئة مناخ االستثمار
وإتاحة فرصة استغالل األراضي
الصالحة للزراعة والتي تقدر
مساحتها بنحو  41.8مليون فدان.
هل يدرك العسكر أنهم السبب
في تعاسة السودانيني وتجويعهم
وإفقارهم وإذاللهم وتخلفهم عن
سداد ديونهم وكرههم للحياة،
وأنهم وراء تحول السودان لدولة
فاشلة اقتصاديا وسياسيا
ومأزومة ماليا وهشة ومفلسة
املوارد واإلمكانيات ،ألن آخر ما
يشغل هؤالء العسكر هي قضايا
التنمية ومكافحة التضخم والفقر
والبطالة والفساد وخلق فرص
عمل وتوفير السلع وتحسني
الخدمات من كهرباء وطرق
وجسور ،وال تعنيهم إقامة
مصانع ومدارس ومستشفيات
وشبكات مياه وصرف صحي،
كل ما يعنيهم هو حصد املزيد من
األموال لصالح املؤسسة العسكرية
التي ينتمون إليها.
لو عرف العسكر أهمية السودان
العريق ما تركوه نهبا للفقر
والفساد والحروب األهلية
واإلبادات الجماعية العرقية ،ولو
أحبوا السودان لدعموا استقراره
بدال من إثارة الفوضى من فترة
ألخرى عبر االنقالبات ،وأدركوا أن
استقرار السودان مهم ليس فقط
للدول املجاورة ،مثل مصر وليبيا
وتشاد ،لكن للمنطقة كلها ،وترك
هؤالء شؤون الحكم والسياسة
للحكومات املدنية تحكم بالدستور
والقانون ،لكنهم يريدون أن تتحول
البالد إلى معسكر كبير يعيش
فيه السودانيون عبيدا للسادة
الضباط والطبقة املرضي عنها .هم
ال يريدون استقرارا وال تنمية وال
رفاهية للشعب ،بل يهمهم شيء
واحد هو الحكم والسيطرة على
السلطة بكل ما تعنيه الكلمة.

ليبيا :مطالب بحماية المؤسسات النفطية بعد اشتباكات الزاوية
طرابلس ـ العربي الجديد

قال رئيس املؤسسة الوطنية الليبية للنفط ،مصطفى
صنع الله ،إن االشتباكات املسلحة في مدينة الزاوية،
غربي طرابلس ،تسببت فــي إصــابــة مباشرة ملجمع
الــزاويــة النفطي ،وطــالــب السلطات بـضــرورة حماية
املــؤسـســات النفطية ووق ــف «األع ـمــال اإلجــرامـيــة في
م ــواق ــع ال ـن ـفــط أو ب ــال ـق ــرب م ـن ـه ــا» .وش ـه ــدت مــديـنــة
الــزاويــة ( 30كلم غــرب طرابلس) اشتباكات مسلحة
لعدة ساعات ،ليل أول من أمس ،بني فصائل تنتمي
لجهاز دعــم االسـتـقــرار التابعة للمجلس الــرئــاســي،

وأخــرى تابعة لــوزارة الداخلية في الحكومة ،وقالت
وســائــل إع ــام ليبية إن سببها «م ـحــاولــة الفصيل
األول السيطرة على املجمع النفطي» الــذي يسيطر
عليه الفصيل الثاني بحجة تأمينه.
وأوضح صنع الله ،في بيان نشرته املؤسسة الوطنية
لـلـنـفــط ،أم ــس ،أن «عـمـلـيــات الـتـخــريــب الـتــي تـتــم في
دقــائــق تحتاج سـنــوات إلصــاح األض ــرار ،فضال عن
تكلفتها املادية الباهظة» ،مؤكدا أن املساس بالبنية
التحتية لقطاع النفط «يعد جريمة ال يمكن السكوت
عنها» .وفيما طالب صنع الله «الجهات املسؤولة»
ببسط األمــن في املــواقــع النفطية وحماية العاملني،

أوض ـ ـ ــح أن ث ـم ــان ـي ــة خ ـ ــزان ـ ــات ل ـت ـخ ــزي ــن امل ـن ـت ـجــات
النفطية تعرضت لـ«أضرار مباشرة» ،باإلضافة إلى
خمسة خــزانــات أخــرى لـ«تخزين الــزيــوت األساسية
واإلضافات الكيميائية بمصنع خلط وتعبئة الزيوت
املعدنية ،ما تسبب في تسرب كميات كبيرة منها».
وتابع صنع الله رصــد أضــرار االشتباكات باملجمع
النفطي بــالـقــول« :أصـيــب املـحــول الكهربائي املغذي
للمحطة الرئيسية الخاصة بمصنع خلط وتعبئة
ال ــزي ــوت ،األم ــر ال ــذي تــرتــب عـنــه عـطــب فــي امل ـحــول»،
مضيفا «تـضــررت أسـقــف صــاالت خـطــوط التصنيع
بمصنع خلط وتعبئة الزيوت» .وختم بيان املؤسسة
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باإلشارة إلى أن عمليات الكشف على كافة الوحدات
اإلنتاجية بالشركة «ما تــزال مستمرة حتى اللحظة
لتحديد حجم األضرار الناتجة عن هذه األعمال غير
املسؤولة» .وثارت مخاوف من تعطل اإلنتاج النفطي
م ـ ـجـ ـ ّـددًا ،ب ـعــد أن خ ـس ــرت الـ ـب ــاد عـ ـش ــرات م ـل ـيــارات
الــدوالرات أثناء إغالقات الحقول واملوانئ في الفترة
التي سبقت املصالحة .ويتخطى حاليًا إنتاج ليبيا
اليومي من الخام  1.2مليون برميل .وحققت البالد
م ــع ارتـ ـف ــاع أس ـع ــار ال ـن ـفــط ال ـعــامل ـيــة إي ـ ـ ــرادات كـبـيــرة
نــاهــزت مـلـيــاري دوالر خــال أغ ـسـطــس/آب املــاضــي،
بحسب املؤسسة الوطنية للنفط.
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األردن

مال وسياسة

شركات الجيش السوداني أمام
اختبار صعب :انفالت األسواق
بات الجيش السوداني
في مواجهة مباشرة
مع العديد من الملفات
االقتصادية بعد فرض
حالة الطوارئ في
ّ
وحل
جميع أنحاء البالد،
مجلسي السيادة والوزراء
الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

يـبــدو أن املؤسسة العسكرية في
السودان ستواجه عقبات جديدة
مــع ت ـطــورات املـشـهــد االقـتـصــادي
امل ـع ـق ــد ب ـع ــدم ــا ان ـ ـفـ ــردت بــال ـح ـكــم وأط ــاح ــت
بحكومة عبد الله حمدوك .وأفرز ذلك وضعا
معيشيا صعبا يواجه املواطنني خصوصا
ف ــي ظ ــل دع ـ ـ ــوات اإلضـ ـ ـ ــراب الـ ـع ــام وانـ ـع ــدام
وصـ ــول املـ ــواد الـتـمــويـنـيــة وت ــوق ــف شــركــات
رئيسية عــن العمل استجابة لــدعــوة تجمع
املهنيني بالدخول في عصيان مدني.
ويأتي ذلك في وقت أكدت فيه جهات مختصة
قــرب نفاد املخزون االستراتيجي من السلع
األس ــاس ـي ــة خ ـصــوصــا ال ـخ ـبــز وال ـس ـك ــر ،مع
إغالق شبه تام للمخابز وعدم قدرة األسواق
املــركــزيــة على الـحـصــول على السلع نتيجة
إلغالق الطرق والكباري وتوقف إمداد السلع
من الشرق املغلق.
ومع تقدم وتيرة االحتجاجات تزداد صعوبة
الـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى ل ـق ـم ــة ال ـع ـي ــش وي ـت ــواص ــل
تدهور االقتصاد ،ما جعل الجيش وشركاته
في مأزق ،خصوصا ما يرتبط بإدارة امللفات
االقتصادية وســط تعطل مؤسسات الدولة
وشلل األسواق.
وزادت الـصـعــوبــات االق ـت ـصــاديــة مــع إغــاق
األسواق والطرق وشح السلع وتوقف البنوك
عن العمل وانقطاع شبكة اإلنترنت.
يـقــول اقـتـصــاديــون إن األوض ــاع تسير نحو
األس ــوأ ،إذا لــم تـتــراجــع املــؤسـســة العسكرية
عــن الـخـطــوة الـتــي اتـخــذتـهــا ســابـقــا فــي ظل
حـصــار اق ـت ـصــادي داخ ـلــي وخ ــارج ــي ،حيث
أوقفت جميع الــدول املانحة معوناتها التي
دفعت بها إلى السودان ،كما توقفت ماكينات
اإلنتاج داخليا.
وك ـ ــان ق ــائ ــد الـ ـق ــوات امل ـس ـل ـحــة ال ـس ــودان ـي ــة،
ع ـب ــد ال ـف ـت ــاح الـ ـب ــره ــان ،أع ـل ــن م ـن ــذ ي ــوم ــن،
حــالــة ال ـط ــوارئ فــي جميع أن ـحــاء ال ـســودان،

ّ
وحــل مجلسي السيادة وال ــوزراء في البالد،
وكذلك تعليق العمل في بعض مواد الوثيقة
الدستورية.
وي ـت ــوق ــع االق ـت ـص ــادي الـ ـس ــودان ــي ،مـحـمــود
ال ــزي ــن ،ف ــي حــدي ـثــه ل ــ«ال ـعــربــي ال ـج ــدي ــد» أن
تــزداد املعاناة املعيشية خالل الفترة املقبلة
ألن هنالك هجمة كبيرة مــن املواطنني على
مــا تبقى مــن سلع فــي أرفــف الـبـقــاالت ،وهــذا
ً
ً
جديدا للجيش الذي
تحدىا
بالطبع سيشكل
يمتلك حــوالــي نصف إيـ ــرادات ال ـســودان من
أصول لشركات إنتاجية وأخــرى تعمل على
تصدير املواد الخام ،حسب الزين .ويضيف:
ه ــذه ال ـش ــرك ــات مـعـلــومــة لـجـمـيــع املــواط ـنــن
وك ــان ــت م ـث ــار خـ ــاف ب ــن امل ـك ــون ــن امل ــدن ــي
وال ـع ـس ـك ــري ،ك ـمــا ك ــان ــت ال ـس ـبــب األس ــاس ــي
ال ــذي أط ــاح بــوزيــرة املــالـيــة املكلفة السابقة
هـبــة مـحـمــد ع ـلــي ،ال ـتــي رف ـضــت تـبـعـيــة تلك
الشركات إلى القطاع العام بحجة أن النظام
امل ــال ــي ل ـل ـج ـيــش م ـن ـض ـبــط ولـ ـي ــس ك ـم ــا هــو
موجود في القطاع العام.
ويشير الزين إلى أن املؤسسات االقتصادية
العسكرية مختلفة التخصصات ،من بينها
بنوك كبيرة جــدا مثل بنك أم درم ــان املدني
الـ ـ ــذي ي ـت ـم ـتــع ب ـح ـمــايــة م ــن ال ـب ـن ــك امل ــرك ــزي
ويمتلك أكبر رأس مال في البنوك التجارية
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أعــلــنــت أمــيــركــا ،تعليق
مساعدة مالية للسودان
بقيمة  700مليون دوالر،
اعــتــراضــا على اإلجــــراءات
هــدد
االنــقــابــيــة .كــذلــك
ّ
االتــحــاد األوروبــــي ،مساء
الثالثاء ،بتعليق مساعدته
الـــمـــالـــيـــة إذا لــــم يُــعــد
العسكريون السلطة إلى
الحكومة المدنية.

ال ـ ـسـ ــودان ـ ـيـ ــة ،وغ ــال ـب ـي ــة أع ـ ـضـ ــاء امل ــؤس ـس ــة
العسكرية يمتلكون حسابات فيه ،ولذلك إذا
أرادت املؤسسة العسكرية العمل على إحداث
ان ـف ــراج ــة حـقـيـقـيــة تـسـتـطـيــع ذل ـ ــك ،ولـكـنـهــا
تتمنع عن األمر بحجة ضعف املكون املدني
في إدارة دفة الدولة.
املـخـتــص فــي ش ــؤون األوراق املــال ـيــة ،بابكر
الـتــوم ،يـقــول إن املــؤسـســة العسكرية تمتلك
غــال ـب ـيــة ال ـص ـن ــاع ــات املـ ــوجـ ــودة ف ــي ال ـب ــاد،
وم ـن ـهــا ش ــرك ــة ج ـي ــاد ل ـل ـس ـي ــارات ،ورغ ـ ــم أن
واج ـه ـت ـه ــا م ـخ ـت ـل ـفــة ول ـك ـن ـه ــا فـ ــي األس ـ ــاس
تـتـبــع لـلـجـيــش .وي ـض ـيــف :ش ــرك ــات الجيش
تـمـتـلــك اس ـت ـث ـم ــارات ك ـب ـيــرة ج ــدا ت ـصــل إلــى
أكثر مــن  100مليار دوالر ،وهــي التي تقوم
مـبــاشــرة بتسهيل كــل مــا يتعلق بــاألوضــاع
االقتصادية ألفــراد من املؤسسة ،فــإذا أرادت
املــؤس ـســة الـعـسـكــريــة تــوظ ـيــف ت ـلــك األمـ ــوال
مل ـص ـل ـحــة املـ ــواطـ ــن ت ـس ـت ـط ـيــع ذل ـ ــك ولـكـنـهــا
لــن تـفـعــل .وي ـتــابــع« :بــاإلضــافــة لــذلــك أيـضــا
لديها شــركــات ومـطــاحــن مثل مطحن زادنــا
الذي يعتبر من أكبر املطاحن وتخصص له
تسهيالت كثيرة ،وما يدلل على ذلك هو أنه
في أيام أزمة الخبز السابقة كانت كل مخابز
املؤسسة العسكرية تعمل من داخــل القيادة
ال ـعــامــة وال يـشـكــو مـنـتـسـبــو املــؤس ـســة مما
يعاني منه املواطن».
وفي ما يتعلق بالدعم السريع ،كشفت مجلة
«فورين بوليسي» األميركية عن جوانب من
التقرير الذي ّ
أعدته لجنة تتبع ملجلس األمن
ال ــدول ــي واع ـتــرضــت عـلـيــه روس ـيــا كصديقة
للخرطوم ووصفته بعدم الــدقــة .وأوضحت
املـجـلــة أن ال ـق ــوات املــوال ـيــة لـلـحـكــومــة جنت
أرب ــاح ــا ت ـقــدر بــأكـثــر م ــن  123مـلـيــون دوالر
من التجارة في الذهب خالل األعــوام القليلة
املاضية .وحسب «فورين بوليسي» فإن قيمة
الذهب املهرب خالل الفترة  2014-2010تقدر
بحوالي  4.5مليارات دوالر.
ف ــي ال ـس ـي ــاق ن ـف ـســه ،قـ ــال أسـ ـت ــاذ االق ـت ـصــاد
ب ــال ـج ــام ـع ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ب ــالـ ـق ــاه ــرة ،حــامــد
التجاني ،فــي تصريحات صحافية سابقة،
إن قوات الدعم السريع راكمت أمواال ضخمة
من خالل مصادرها املتعددة لتمويل نفسها
في ظل غياب املحاسبة واملراجعة املالية من
قبل الدولة.
وفــي املـقــابــل ،يـقــول االقـتـصــادي الـســودانــي،
أح ـم ــد م ـح ـمــد ال ـش ـي ــخ ،إن أمـ ـ ــوال املــؤس ـســة
العسكرية تتمتع بنظام مالي متقدم كثيرا
عـلــى أنـظـمــة الــدولــة ملــا تمتلكه مــن شفافية
وم ــراج ـع ــة ل ــوج ــود ض ـب ــاط مــال ـيــن ف ــي كــل
وحدة ،كما أنها تخضع لرقابة شديدة أكثر
من الرقابة املدنية ،وهي ذاتية االستثمار.

شركات اإلسكان تخسر  2.1مليار دوالر
عمان ـ زيد الدبيسية
ّ

قال رئيس جمعية مستثمري قطاع اإلسكان في األردن ،كمال
العواملة ،في تصريح لـ«العربي الجديد» ،إن االستثمار في
مشاريع اإلسـكــان شهد تراجعا حــادا خــال السنوت القليلة
املــاضـيــة ،بسبب انخفاض الجاذبية االسـتـثـمــاريــة ،وارتـفــاع
كلف البناء ،والضرائب املرتفعة .وأضــاف أن قطاع اإلسكان
خسر حوالي  2.1مليار دوالر من إجمالي حجم االستثمارات
القائمة فيه ،حيث يقدر رأس مال الشركات العاملة في القطاع
بـحــوالــي  4م ـل ـيــارات دوالر ،فيما يـتـجــاوز حـجــم االسـتـثـمــار
الفعلي عشرات املليارات من الدوالرات.
وقــال العواملة لقد خرجت العديد من الشركات من السوق،
نـتـيـجــة ارت ـف ــاع ال ـضــرائــب وال ــرس ــوم واملـتـطـلـبــات املـخـتـلـفــة،
وال ــزي ــادة الـتــي ط ــرأت عـلــى أس ـعــار م ــواد الـبـنــاء ،إضــافــة إلــى
تعقيد اإلجراءات املتعلقة بالترخيص.
وق ــال إن دول ــة اإلم ـ ــارات الـعــربـيــة املـتـحــدة وتــركـيــا بــاتـتــا من
أكـثــر الــوجـهــات للمستثمرين األردن ـيــن الـعــامـلــن فــي قطاع
اإلسكان والعقارات بشكل عام ،نظرا للفارق الكبير في الكلف
والضرائب وسهولة اإلجــراءات .وأوضــح أن عدد املستثمرين
في القطاع حاليا تراجع إلى حوالي ألفي مستثمر ،من أصل
حوالي  3آالف مستثمر ،وغالبيتهم خرج من السوق ّ
لتعرضه
لخسائر مالية كـبـيــرة ،والـبـعــض اضـطــر للهجرة إلــى بلدان
أخــرى .وبــن العواملة أن عــددا كبيرا من األردنـيــن أصبحوا
يفضلون تملك الـعـقــارات فــي دول أخ ــرى مثل مصر وتركيا
بسبب انخفاض األسعار قياسا إلى األردن ،ما أثر كثيرا على
مبيعات شركات اإلسكان محليا.
وقال إن القدرات الشرائية للمواطنني األردنيني باإلضافة إلى
تــراجــع مشتريات األجــانــب مــن الـعـقــارات فــي األردن ،ساهما
بـشـكــل كـبـيــر ف ــي ت ــراج ــع ن ـشــاط س ــوق اإلسـ ـك ــان ف ــي األردن،
وتـعــرضــت ال ـشــركــات لـخـســائــر غـيــر مـسـبــوقــة وال ـتــي تعمقت
بسبب جائحة كورونا وتداعياتها.
وبني أن الحكومة لم تقدم حتى اآلن خطوات تحفيزية ناجعة
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لـقـطــاع الـعـقــار بشكل ع ــام ،مــا يـهــدد االس ـت ـث ـمــارات العقارية
بمزيد من التراجع والـهــروب إلــى الـخــارج ،وبالتالي خسارة
مورد مهم لالقتصاد األردني ،والتأثير سلبا في الناتج املحلي
اإلجمالي ،وأضرار ستلحق بالقطاعات األخرى ،وفقدان آالف
فرص العمل .وأشار العواملة إلى أن القطاع كان يحقق الربح
للمستثمر ،باإلضافة إلى االقتصاد الوطني بشكل عام ،حيث
إنــه يساهم فــي تشغيل األي ــدي العاملة واملـصــانــع ومختلف
القطاعات املساندة .وحسب العواملة ،فإن القطاع كان يحقق
أربــاحــا ت ـتــراوح مــا بــن  15و %20منذ أكـثــر مــن عـقــد ،لكنها
تراجعت في عــام  ،2010لتصبح  12و ،%15وتآكلت في آخر
عشر سنوات ولم تتجاوز في أحسن حاالتها  ،%9وفي بعض
األحيان يتم البيع بالكلفة وأقــل من ذلــك لتغطية االلتزامات
املالية ،خاصة في فترات الركود وتراجع الطلب.
وأكد العواملة ضرورة انتباه الحكومة إلى املخاطر التي تحدق
بــالـقـطــاع ال ــذي يشهد تــراجـعــا بشكل مستمر ،وذل ــك بــإعــادة
النظر فــي حجم الــوعــاء الضريبي املـفــروض عليه ،وتسهيل
إجــراءات الترخيص ،والسماح بزيادة عدد طوابق البناء في
بعض املناطق ،وكذلك دعم القروض البنكية املوجهة لشراء
الشقق السكنية ،وذلــك لتحفيز املواطنني والعرب واألجانب
عـلــى تـمـلــك ال ـع ـق ــارات .وذك ــر مــواط ـنــون أن ـهــم اتـجـهــوا لـشــراء
شقق سكنية واالسـتـقــرار في تركيا بسبب ارتـفــاع أسعارها
في األردن إلــى عــدة أضعاف أسعارها سابقًا ،باإلضافة إلى
الحوافز واالمتيازات األخرى التي تتعلق بسهولة اإلجراءات
وإمكانية االستثمار في هذا القطاع.
وأبقت الحكومة على قرارها املتعلق بتخفيض رسوم تسجيل
الـعـقــارات والـشـقــق السكنية بنسبة  %50لتحفيز املواطنني
على الشراء ،لكن ارتفاع األسعار قد أضعف من فرصة زيادة
اإلقـبــال على الـســوق ،خاصة من قبل العرب واألجــانــب الذين
كانون يشكلون نسبة عالية من املشترين للعقارات في األردن.
كما شهدت أسعار األراضي قفزات كبيرة انعكست سلبا على
األسعار ،خاصة في املدن الرئيسية مثل العاصمة ّ
عمان وإربد
والزرقاء وغيرها.

ارتفاع كبير في أسعار العقارات (فرانس برس)

تقارير عربية
مال وناس

ركود أسواق غزة يتصاعد وسط تدهور القدرة الشرائية
غزة ـ عالء الحلو

تشهد أسواق قطاع غزة حالة من الركود غير
الطبيعي ،بفعل الحالة االقتصادية العامة
التي يمر بها القطاع نتيجة تواصل الحصار
اإلسرائيلي ،إلى جانب االرتفاع امللحوظ في
أسعار العديد من املواد الغذائية الرئيسية.
وبــاتــت طــرقــات األس ــواق أقــل ازدحـ ً
ـامــا خالل
الفترة السابقة بفعل العديد من التحديات
الصعبة التي باتت تواجه الواقع االقتصادي
ال ـس ـيــئ ،وال ـ ــذي أث ــر ع ـلــى الـ ـق ــدرة الـشــرائـيــة
ُ
للمواطنني ،وانعكاس ذلك ً
سلبا على التجار
وحـ ــركـ ــات ال ـب ـي ــع وال ـ ـشـ ــراء داخـ ـ ــل األسـ ـ ــواق
واملـ ـح ــال ال ـت ـج ــاري ــة .وت ــأث ــرت األسـ ـ ــواق بما
تضم مــن املـحــال التجارية التي تبيع املــواد

الغذائية ،والحلويات والبقوليات واملالبس
وبسطات الخضار والفواكه ،وغيرها جراء
تـ ـ ـ ــردي األوضـ ـ ـ ـ ــاع االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة ،وإحـ ـج ــام
املواطنني عن الشراء بشكل ملحوظ.
ويشتكي الباعة داخــل األس ــواق مــن الوضع
ال ـع ــام ،والـ ــذي شـهــد حــالــة ُم ــن ال ـت ــردي غير
املسبوق ،بفعل التحديات املركبة التي باتت

ارتفاع أسعار المواد
الغذائية ساهم في
تفاقم الركود

تراجع كبير في حركة البيع والشراء (عبد الحكيم أبو رياش/العربي الجديد)

ُ
تواجه الحركة التجارية ،في الوقت الذي تثار
الحكومية
فيه األنباء عن تشديد اإلجــراءات
ُ
داخ ــل األسـ ــواق ،مــا يــزيــد مــن األع ـبــاء امللقاة
ُ
على عاتق الباعة والتجار.
ويـقــول الخبير االق ـت ـصــادي ،م ــازن العجلة،
إن الوضع االقتصادي في قطاع غزة يشهد
حــالــة م ــن االن ـك ـم ــاش نـتـيـجــة ثــاثــة عــوامــل
رئ ـي ـس ـيــة ،أولـ ـه ــا ال ـع ــام ــل ال ـت ــراك ـم ــي طــويــل
املــدى ،والــذي أثــر بشكل واضــح على القدرة
الـشــرائـيــة ،أمــا الـثــانــي فيرجع إلــى الـعــدوان
اإلسرائيلي األخير على قطاع غزة ،وتأثيره
الـكـبـيــر عـلــى الـحــركــة ال ـت ـجــاريــة ،خـصـ ً
ـوصــا
بعد إغ ــاق معبر كــرم أبــو ســالــم ملــدة شهر،
م ــا ان ـع ـك ــس ع ـل ــى ال ـق ـط ــاع الـ ـخ ــاص وع ـلــى
مجمل حــركــات البيع وال ـشــراء ،فيما يرجع

السبب الثالث إلى تواصل تداعيات جائحة
كــورونــا ،الـتــي مــا زال ــت تعصف باالقتصاد
الفلسطيني ،وتـتـسـبــب فــي زيـ ــادة مـعــدالت
الفقر والبطالة.
وي ــوض ــح الـعـجـلــة ف ــي ح ــدي ــث م ــع «ال ـعــربــي
الـ ـج ــدي ــد» أن الـ ـع ــوام ــل ال ــرئ ـي ـس ـي ــة جـ ــاءت
بالتزامن مــع عــدد مــن التحديات املتواصلة
ال ـخ ــاص ــة ب ــال ــروات ــب وم ـخ ـص ـص ــات األس ــر
ال ـف ـق ـيــرة ،وال ـت ــي خـلـقــت مـجـتـمـعــة حــالــة من
ضـعــف الـطـلــب عـلــى الـسـلــع ،مــا ُيـعــد مــؤشـ ًـرا
ع ـل ــى ض ـع ــف ا ًل ـن ـم ــو االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ،والـ ـ ــذي
يتسبب فيه أيضا انخفاض األجور ،وانعدام
فرص العمل.
ووفق العجلة فإن تلك العوامل ،التي تسببت
ف ــي إرب ـ ــاك ال ـحــالــة ال ـت ـجــاريــة ،تـضـغــط على
مستويات املعيشة ،وتتسبب فــي التدهور
الـحــاصــل ،وحــالــة الــركــود الـكـبـيــرة ،وارت ـفــاع
األسـ ـع ــار ظ ــاه ــرة م ــوج ــودة وت ــأت ــي نتيجة
ت ـطــاول أم ــد األزم ـ ــة ،وت ــزاي ــد نـســب الـبـطــالــة،
ووج ـ ــود م ـشــاكــل هـيـكـلـيــة تـتـعـلــق بــالـسـلــع
وال ـخــدمــات ،مــؤكـ ًـدا أن ال ـبــدء بعملية إع ــادة
اإلعمار يمكن أن يساهم بالتخفيف من حدة
البطالة واألزمة.
وعم الركود أرجاء أسواق القطاع ،بفعل تأثر
الحركة التجارية ،بسبب ارتفاع أسعار املواد
الغذائية وبعض السلع األساسية واملهمة،
إذ باتت تلك السلع خــارج قــدرة واستطاعة
امل ــواط ــن ،الـ ــذي يـعــانــي ب ــاألس ــاس م ــن حــالــة
اق ـت ـص ــادي ــة ص ـع ـبــة ب ـف ـعــل ت ـ ــردي األوض ـ ــاع
املعيشية ،وانعدام فرص العمل ،وغياب األفق
االقتصادي.
م ــن ج ــان ـب ــه؛ ي ــوض ــح ال ـخ ـب ـيــر االق ـت ـص ــادي،
رائ ــد ح ـلــس ،أن االق ـت ـصـ ًـاد الفلسطيني في
ق ـط ــاع غ ــزة يـعـيــش ظ ــروف ــا ص ـع ـبــة ،نتيجة
تــردي األوضــاع االقتصادية ،بفعل تأثيرات
تشديد الـحـصــار اإلســرائـيـلــي ،وال ــذي تمثل
في ارتفاع األسعار والسلع األساسية ،والذي
والبطالة
«ال يتناسب باملطلق مع حجم الفقر
ً
يعيش ظروفا
املرتفعة في قطاع غــزة ،الــذي ً
معيشية صعبة للغالية» ،مبينا أن ارتفاع
األسـ ـع ــار ك ــذل ــك ســاه ـمــت ف ـيــه األنـ ـب ــاء الـتــي

تحدثت عــن فــرض ضــرائــب مــن حكومة غزة
على بعض البضائع.
وقال« :رغم نفي الــوزارة إال أن هناك ارتفاعا
حقيقيا في بعض األسعار ،في الوقت الذي
يتعطل فيه قرابة  366ألف عامل فلسطيني
عن العمل».
وي ـعــزو الـخـبـيــر االق ـت ـصــادي فــي حــديــث مع
الحاصل إلى ُجملة
«العربي الجديد» الركود
ِ
من األسباب ،في مقدمتها سيطرة االحتالل
اإلســرائـيـلــي على املـ ــوارد ،مــا تسبب بتردي
األوضــاع االقتصادية ،إلى جانب غياب أفق
صرف رواتب كاملة في قطاع غزة .ويضيف:
«رغم تلقي موظفي ُ
السلطة رواتبهم كاملة،
إال أن قــرابــة  %80مـلـتــزمــون ب ـســداد قــروض
شهرية».
وي ـش ـيــر ح ـلــس إل ــى أن ذل ــك ال ــواق ــع ،إضــافــة
إلـ ـ ـ ــى عـ ـ ـ ــدم صـ ـ ـ ــرف مـ ـخـ ـصـ ـص ــات الـ ـ ـش ـ ــؤون
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ،ل ــأس ــر الـ ـت ـ ُـي ت ـع ــان ــي ال ـف ـقــر
باشر للحصار
املدقع ،عالوة على التأثير ُامل ِ
واالع ـتــداءات اإلسرائيلية املتكررة وجــوالت
الـتـصـعـيــد« ،أدت إل ــى حــالــة مــن ع ــدم الـقــدرة
على النهوض».
ً
ارتفاعا
وشهدت أســواق ومتاجر قطاع غزة
ً
ملحوظا في أسعار بعض السلع األساسية
واملـ ــواد الـغــذائـيــة والـتـمــويـنـيــة مـثــل الـعــدس
وال ـس ـكــر وال ــزي ــت وال ـق ـمــح مـنــذ أســاب ـيــع ،إال
أن وزارة االقـتـصــاد فــي غــزة أرجـعــت ارتـفــاع
أس ـعــار بـعــض الـسـلــع األســاسـيــة فــي أس ــواق
قطاع غزة ،إلى «ارتفاع أسعار تلك البضائع
عامليا ،إلى جانب ارتفاع أجرة نقلها بسبب
جائحة كورونا».
وتأتي تلك التحديات املتزايدة أمام املواطن
ُ
الفلسطيني ،والتجار والباعة ،في ظل تفاقم
نسب البطالة وتخطيها حاجز  ،%60ونسب
الفقر التي قفزت عن نسبة .%80
ُ
«ن ـ ـسـ ــب غـيــر
وي ـص ـف ـه ــا م ـخ ـت ـص ــون ب ــأن ـه ــا ِ
م ـ ـس ـ ـبـ ــوقـ ــة» ،بـ ـ ـ ــات يـ ــواج ـ ـه ـ ـهـ ــا االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد
الـفـلـسـطـيـنــي ،وذلـ ــك نـتـيـجــة ت ـفــاقــم الـتــأثـيــر
االقتصادي للحصار اإلسرائيلي املتواصل
ع ـلــى ق ـط ــاع غـ ــزة م ـنــذ ع ـقــد ون ـص ــف الـعـقــد،
وتأثيره الذي طاول مختلف نواحي الحياة.

سقف
اقتصادي
مرتفع
للمغرب

ق ـ ـ ـ ــال ع ـ ـمـ ــر ال ـ ـك ـ ـت ـ ــان ـ ــي ،الـ ـخـ ـبـ ـي ــر
االق ـت ـص ــادي واألس ـ ـتـ ــاذ الـجــامـعــي
بـجــامـعــة مـحـمــد الـخــامــس بــالــربــاط
(حـكــومـيــة) ،أمــس األرب ـع ــاء ،لوكالة
األن ــاض ــول« :آم ــل فـعــا أن تتحقق
األرق ــام االقتصادية ،التي جــاء بها
ال ـب ــرن ــام ــج ال ـح ـك ــوم ــي ،خـصــوصــا
ون ـح ــن ف ــي ف ـت ــرة األزم ـ ــة املـتـعـلـقــة
ب ــالـ ـج ــائـ ـح ــة» .وفـ ـ ــي  11أكـ ـت ــوب ــر/
تـشــريــن األول ال ـجــاري ،استعرض
رئـيــس الـحـكــومــة املـغــربـيــة الـجــديــدة
عــزيــز أخ ـن ــوش ،بــرنــامــج حكومته
ل ـل ـن ـقــاش ،ف ــي أول ظ ـه ــور ل ــه أم ــام
البرملان عقب تعيينه .وقال أخنوش
ف ــي كـلـمـتــه أم ـ ــام أعـ ـض ــاء ال ـبــرملــان
بغرفتيه (ال ـن ــواب واملـسـتـشــاريــن)،
إن حـكــومـتــه ح ــددت  10ال ـتــزامــات
كبرى تفعيال ملبدأ ربــط املسؤولية
باملحاسبة وتيسيرا لتتبع وتقييم
ال ـح ـص ـي ـلــة ال ـح ـك ــوم ـي ــة .وب ـح ـســب
أخـنــوش ،فــإن أبــرز هــذه االلـتــزامــات
يـتـمـثــل ف ــي تــوف ـيــر م ـل ـيــون فــرصــة
عمل خالل السنوات الخمس املقبلة.

الجزائر :ارتفاع اإلنفاق وتراجع النمو
فــي ظــل أزمــة مالية خانقة وتداعيات
ف ـ ـيـ ــروس ك ـ ــورون ـ ــا عـ ـل ــى االقـ ـتـ ـص ــاد،
رس ـمــت ال ـح ـكــومــة ال ـجــزائــريــة ص ــورة
قــات ـمــة ع ــن ال ـس ـن ــوات ال ـث ــاث املـقـبـلــة،
خ ــاص ــة ف ـي ـمــا ي ـت ـع ـلــق ب ـن ـســب الـنـمــو
والـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــم ،وتـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــور ال ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــارة
الخارجية وعائدات النفط ومستقبل
العملة املحلية «الــديـنــار» الـتــي تأبى
التوقف عن فقدان بريقها أمام الدوالر،
ما ينذر باستمرار السنوات العجاف
وش ــد ال ـح ــزام أك ـثــر ،وس ـقــوط املــواطــن
الجزائري بني فكي «كماشة التقشف»،
وسط موجات غالء جديدة مرتقبة.
وحـســب وثـيـقــة أعــدتـهــا وزارة املالية
ال ـج ــزائ ــري ــة ت ـحــت عـ ـن ــوان «ت ـق ــدي ــرات
 ،»2024-2023-2022ح ــازت «الـعــربــي
ال ـج ــدي ــد» ع ـلــى نـسـخــة م ـن ـهــا ،تـتــوقــع
ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة الـ ـ ـج ـ ــزائ ـ ــري ـ ــة انـ ـخـ ـف ــاض
النمو عند  3.3بــاملــائــة السنة املقبلة
مقابل  3.4باملائة السنة الحالية ،على
أن ي ــواص ــل ال ـن ـمــو م ـن ـحــاه ال ـت ـنــازلــي
س ـن ـتــي  2023و 2024ل ـي ـصــل إل ـ ــى 3
باملائة.
وفي ما يتعلق باإلنفاق العام ،تتوقع
الحكومة الجزائرية في دراستها التي
سـتـعــرضـهــا ع ـلــى ال ـ ـ ــوزارة األول ـ ــى ثم
البرملان ،ارتفاع اإلنفاق العام للدولة
من  8642مليار دينار السنة الحالية
إلى  9858مليار دينار (ال ــدوالر= 137
دي ـن ــارًا) ،السنة املقبلة و 9682السنة
مـ ــا ب ـع ــد امل ـق ـب ـل ــة ،ثـ ــم ي ــرت ـف ــع م ـج ــددًا
س ـنــة  2024إل ــى  9821م ـل ـيــار دي ـن ــار.
وأرج ـعــت الـحـكــومــة اسـتـقــرار اإلنـفــاق
الـ ـع ــام ع ـنــد م ـس ـتــويــات مــرت ـف ـعــة إلــى
ت ــراج ــع الــدي ـنــار وت ـمــويــل املـخـطـطــات
االقتصادية لكسر الــركــود .التوقعات
الـقــاتـمــة للحكومة الـجــزائــريــة شملت
أيـضــا الـعـمـلــة ال ـجــزائــريــة ،إذ توقعت
وزارة امل ــال ـي ــة الـ ـج ــزائ ــري ــة اس ـت ـم ــرار

أخبــار
العرب
شركات عالمية تنقل مقارها
اإلقليمية للرياض
ّ
أعلنت السعودية ،أمس األربعاء ،أن 44
شركة عاملية نقلت مقارها اإلقليمية إلى
العاصمة الرياض ،بعد شهور من قرار
سعودي ألزم الشركات األجنبية الراغبة
في االستفادة من العقود الحكومية بنقل
مكاتبها إلى اململكة .وذكرت الهيئة امللكية
ملدينة الرياض (حكومية) ،في تغريدة،
أن ذلك يأتي استجابة ملكانة العاصمة
السعودية باعتبارها أكبر اقتصادات مدن
املنطقة .وفي فبراير /شباط املاضي ،أعلنت
السعودية إيقاف التعاقدات الحكومية مع أي
شركة أجنبية لها مقر إقليمي باملنطقة في
غير اململكة اعتبارا من مطلع  .2024وبررت
ذلك ،حينها ،بأنه يأتي لضمان أن املنتجات
والخدمات الرئيسية التي تشتريها األجهزة
الحكومية املختلفة ،يتم تنفيذها على أرض
اململكة وبمحتوى محلي مناسب .وفي
مبادرة مستقبل االستثمار العام املاضي،
تم إعالن عزم  24شركة عاملية على نقل
مقارها اإلقليمية إلى الرياض.
وخالل مبادرة مستقبل االستثمار املنعقدة
في الرياض أمس ،تم إعالن قائمة الشركات
ومن بينها« :بيبسيكو» و«برايس ووتر
هاوس» و«كي جي إم جي» و«ديلويت»
و«يونيليفر» و«سامسونغ» و«سيمنز».
اليمن يطلب دعمًا أوروبيًا
عاجًال
طلب رئيس الحكومة اليمنية معني عبد
امللك ،من االتحاد األوروبي ،تقديم دعم
عاجل إلنقاذ العملة املحلية التي تشهد
تراجعًا قياسيًا .جاء ذلك خالل لقائه في
العاصمة املؤقتة عدن (جنوب) ،أول من
أمس ،نائبة رئيس بعثة االتحاد األوروبي
في اليمن ماريون الليس،والسفير
الفرنسي جان ماري صفا ،والسفير
األملاني هيوبرت ياجر والسفير الهولندي
بيتر ديريك هوف ،واملبعوث السويدي بيتر
سمنبي ،وفق وكالة األنباء اليمنية الرسمية
(سبأ) .وجرى خالل اللقاء «بحث العالقات
اليمنية األوروبية وسبل تطويرها ،والتأكيد
على أهمية الدعم األوروبي لليمن في هذه
املرحلة خاصة في الجانبني االقتصادي
واإلنساني» ،وفقا للوكالة.
ودعا عبد امللك االتحاد األوروبي إلى
«إسناد جهود الحكومة للتعامل مع
التحديات االقتصادية ،وفي مقدمة ذلك
حشد الجهود لتوفير دعم عاجل لتحقيق
االستقرار في سعر صرف العملة الوطنية».

أخبــار
العالم

موازنة

الجزائر ـ حمزة كحال
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تـهــاوي العملة املحلية لتسجل أرقــام
تــاري ـخ ـيــة مـسـتـقـبــا ت ـع ـجــل بـسـقــوط
قــدرة الجزائريني الشرائية ،إذ تتوقع
ال ـح ـكــومــة أن يـقـفــز ال ــدي ـن ــار م ــن 137
دي ـنــارًا ل ـلــدوالر الــواحــد نـهــايــة السنة
الـحــالـيــة إل ــى  149.31دي ـنــارًا لـلــدوالر
الواحد نهاية السنة املقبلة ،ثم 156.78
ديـ ـن ــارًا س ـنــة  2023وأخـ ـيـ ـرًا 164.61
دينارًا للدوالر الواحد نهاية  ،2024ما
يعني تراجعًا بـ  24دينارًا.
وي ــواص ــل ال ــدي ـن ــار ال ـج ــزائ ــري ف ـقــدان
بريقه أمام العمالت األجنبية ،خاصة
الدوالر ،الذي سجل مستوى تاريخيًا
ج ــدي ـدًا .وت ـع ــدى سـعــر ال ـص ــرف عتبة
 137دي ـ ـن ـ ــارًا ل ـ ـل ـ ــدوالر الـ ـ ــواحـ ـ ــد ،فــي
التعامالت الرسمية عند بداية الشهر
الحالي ،بعد تسجليه  137.17دينارًا،
ً
مواصال بذلك منحى التهاوي.
ويعتبر الـتــراجــع الـتــاريـخــي للدينار
في التعامالت الرسمية الخامس من
ن ــوع ــه ف ــي غ ـض ــون ش ـه ــري ــن ،ف ـفــي 25
يوليو /تموز املنصرم ،سجل الدوالر
 135.09ديـ ـن ــارًا لـ ـل ــدوالر ال ــواح ــد ،ثم
 135.41دي ـن ــارًا ف ــي  9أغ ـس ـطــس /آب
املـنـصــرم ،ثــم واص ــل الــديـنــار تسجيل
األرق ــام القياسية بعدما سجل سعر
ال ـص ــرف الــرس ـمــي ف ــي  23أغـسـطــس/
آب املـنـصــرم  135.88دي ـن ــارًا ،وأخـيـرًا
 136.36دينارًا في  8سبتمبر /أيلول
امل ــاض ــي ،و 136.9ديـ ـن ــارًا ف ــي  20من
نفس الشهر.
أم ــا عـصــب االق ـت ـصــاد ال ـج ــزائ ــري ،أي
الـنـفــط ،فتنتظر السلطات الجزائرية
تراجع عائداته السنة املقبلة إلى 27.8
مليار دوالر مقابل  32.4مليار دوالر
السنة الحالية .ثــم ستتجه العائدات
ً
النفطية لالرتفاع قليال مقارنة بالعام
املـقـبــل ،إلــى  28.1مليار دوالر سنتي
 2023و ،2024ما سيؤثر على امليزان
ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري الـ ـ ـج ـ ــزائ ـ ــري ،خ ــاص ــة وأن
الحكومة تتوقع استقرار الواردات عند

 31مليار دوالر فــي الـسـنــوات الثالث
املـقـبـلــة .وف ــي الــوقــت ال ــذي تـعـمــل فيه
الحكومة الجزائرية من أجل آلية الدعم
التي باتت ترهق الخزينة العمومية،
ت ـظ ـهــر ت ــوق ـع ــات ال ـح ـكــومــة اس ـت ـمــرار
الـ ـ ـج ـ ــزائ ـ ــر فـ ـ ــي ال ـ ـس ـ ـيـ ــر ع ـ ـلـ ــى ط ــري ــق
«الدعم املباشر» لألسعار والخدمات،
ب ـم ـيــزان ـيــة ت ـب ـلــغ  2220م ـل ـيــار دي ـنــار
السنة املقبلة ،أي ما يعادل  22باملائة
م ــن م ــوزان ــة ال ـج ــزائ ــر ،و 2073مـلـيــار
دوالر سـنــة  ،2023أي  23بــاملــائــة من
امل ــوازن ــة ال ـعــامــة ،و 1950مـلـيــار سنة
 2014مـ ــا ي ـ ـعـ ــادل  19.7ب ــامل ــائ ــة مــن
اجمالي املوازنة العامة.
ودفـ ـ ـ ــع ت ـ ـهـ ــاوي الـ ــدي ـ ـنـ ــار الـ ـج ــزائ ــري
بالحكومة إل ــى مــد يــدهــا م ـجــددًا إلــى
ال ـخ ــزي ـن ــة ال ـع ـمــوم ـيــة ل ــرف ــع م ـيــزان ـيــة
ال ــدع ــم ،فــي م ــوازن ــة  ،2022رغ ــم مــرور
الـ ـ ـب ـ ــاد بـ ــوضـ ــع اق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ص ـع ــب،
يـ ـتـ ـمـ ـي ــز ب ـ ـشـ ــح امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوارد وان ـ ـك ـ ـمـ ــاش
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد وس ـ ـ ــط ارت ـ ـ ـفـ ـ ــاع اإلن ـ ـفـ ــاق
ال ـح ـك ــوم ــي ،م ــا ي ـضــع ن ـظ ــام الــرئـيــس
ع ـ ـبـ ــد امل ـ ـج ـ ـيـ ــد تـ ـ ـب ـ ــون أمـ ـ ـ ـ ــام م ـط ــرق ــة
«شــح امل ــوارد املالية» وسـنــدان «شــراء
ال ـس ـل ــم االجـ ـتـ ـم ــاع ــي» ،ح ـت ــى ال تـثـيــر
ال ـ ـشـ ــارع ال ـ ــذي ال ي ـ ــزال مـنـقـسـمــا بــن
ـارض لــه منذ
مــؤيـ ٍـد لنظام تبون وم ـعـ
ٍ
انتخابه في  12ديسمبر /كانون األول
 .2019وف ــق األرقـ ـ ــام ال ـتــي جـ ــاءت في
موازنة  2022التمهيدية ،التي اطلعت
عليها «العربي الجديد» ،فإن ميزانية
ال ــدع ــم أو م ــا ي ـع ــرف ب ـ ـ «ال ـت ـحــويــات
االجـتـمــاعـيــة» سـتـقــدر بـ ـ  2220مليار
ديـ ـ ـن ـ ــار ،أي مـ ــا ي ـ ـعـ ــادل  16.4م ـل ـيــار
دوالر ،مقابل  1920مليار دينار سنة
 ،2021و 1700مليار دينار السنة التي
قبلها .االجـتـمــاعـيــة» ستقدر ب ـ 2220
مليار دينار ،أي ما يعادل  16.4مليار
دوالر ،مقابل  1920مليار دينار سنة
 ،2021و 1700مليار دينار السنة التي
قبلها.

زيادة استثمارات تركيا في
الجبل األسود
قال وزير التنمية االقتصادية في جمهورية
الجبل األسود ،ياكوف ميالتوفيتش ،إن
تركيا لديها القدرة على أن تكون بني أكبر
خمسة مستثمرين في بالده ،وإن الروابط
االقتصادية بني البلدين يمكن أن تصبح
أقوى .وأضاف ميالتوفيتش في مقابلة مع
«األناضول» ،أن تركيا تعد بالفعل من بني
أكبر  10مستثمرين في الجبل األسود،
وأكمل« :هناك إمكانية لتكون تركيا من بني
أكبر خمسة مستثمرين في البالد» .وحجم
التجارة بني البلدين ضعيف ال يتجاوز
 150مليون دوالر سنويا ،فيما يتطلع
البلدان لتعزيز الرقم خالل السنوات املقبلة.
واألسبوع املاضي ،عقد وزير التنمية
االقتصادية في جمهورية الجبل األسود،
محادثات مع املسؤولني في تركيا ،ناقشوا
خاللها العالقات االقتصادية بني البلدين.
الصين وآسيان تتفقان على
تعميق التكامل
اتفق قادة الصني ورابطة دول جنوب
شرقي آسيا (آسيان) ،على تعميق التعاون
ملساعدة املنطقة على التعافي من جائحة
كوفيد ،19-ما يشمل التنفيذ املبكر
التفاقية الشراكة االقتصادية الشاملة
اإلقليمية.
في بيان مشترك صدر عقب القمة الـ24
بني آسيان والصني التي عقدت افتراضيا،
وافقت الصني على دعم «إطار االنتعاش
الشامل آلسيان» وخطة التنفيذ الخاصة به،
التي سترشد الجانبني في تعميق تعاونهما
في مختلف املجاالت ،منها الصحة العامة
واألمن االجتماعي والتكامل االقتصادي
والتحول الرقمي والتنمية املستدامة .أشادت
آسيان بتعاون الصني النشط في تنفيذ
األولويات الرئيسية املحددة في «إطار
االنتعاش الشامل آلسيان» ،مثل تدريب
املديرين التنفيذيني الصحيني واألخصائيني
في االستجابة للطوارئ الصحية.
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رؤية

اقتصاد الناس
تتزايد التحذيرات لطهران من تأجيل الجلوس إلى طاولة «المفاوضات
النووية» في فيينا .ويرى محللون أن حكومة «رئيسي» تعزز عالقاتها
ّ
وكل من الصين وروسيا قبل بدء
االقتصادية والتجارية مع دول الجوار
المفاوضات التي يقودها نائب وزير الخارجية ،على باقري

هذه الفوضى في
األسواق العالمية
جواد العناني

ً
يـبــدو أن الـفــوضــى فــي األس ــواق العاملية لــم تعد مـحـصــورة في
التبادل الحقيقي ،أو ما يطلق عليه باإلنكليزية (،)main street
بل وفــي أســواق املضاربة ( ،)wall streetوقــد شهدت األشهر
ً
ـات ك ـب ـيــرة فــي أس ـعــار ال ـن ـفــط ،وال ـغ ــاز الطبيعي،
األخ ـي ــرة تـقـلـبـ ٍ
واألسهم واألوراق املالية ،والعمالت الرقمية وفي مقدمتها العملة
األشهر البيتكوين ،وأسعار الفوائد على العمالت ،وأسعار تبادل
العمالت ،وكذا في أسعار املعادن واملحاصيل والسلع الرئيسية.
وقــد كثر الحديث ،فــي اآلون ــة األخـيــرة ،عــن إمكانية عــودة دورة
ال ـك ـســاد الـتـضـخـمــي أو ال ــرك ــود الـتـضـخـمــي (،)stagflation
أو( )Recessflationكما يحلو لــي أن أسميها شخصيًا ،كما
حصل بعد ّ
هزة أسعار النفط في سبعينيات القرن املاضي ،أو
قبل ما يقارب  45عامًا ،حني صار ارتفاع األسعار ال ّ
يؤدي إلى
تخفيف نسبة البطالة.
وقــد كــان االعتقاد السائد قبل ذلــك بــن االقتصاديني أن هناك
عالقة عكسية بني التغير في معدل التضخم والتغير في مستوى
البطالة .أما أن يسير االثنان معًا ،وباتجاه واحــد ،فلم يتوقعوه،
ولكنه حصل ّ
وسموه الكساد التضخمي أو الركود التضخمي.
وق ــد وصـلــت أس ـعــار الـنـفــط ال ـخــام (غ ــرب تـكـســاس) فــي مطلع
األسبوع الحالي  24/ 23أكتوبر /تشرين األول حوالي  84دوالرًا
مقابل حوالي  86دوالرًا للبرميل من مزيج خــام برنت .وهــذان
رقمان لم يصل إليهما أي منهما منذ سبع سنوات.

االقتصاد في
الملف النووي
ارتفاع النفط ومقاومة الحظر
يدفعان طهران إلى التريت

أسباب قفزة النفط

لندن ـ موسى مهدي

وسـ ــط «نـ ـظ ــام ع ــامل ــي» ف ــي «ط ــور
التشكيل»ّ ،
تتريث حكومة الرئيس
اإليـ ــرانـ ــي ،إب ــراه ـي ــم رئ ـي ـســي ،قبل
العودة إلى طاولة «مفاوضات امللف النووي»،
التي من املتوقع أن تجرى قريبًا في فيينا عبر
وسطاء أوروبيني.
وك ــان ــت ال ـح ـكــومــة اإلي ــران ـي ــة ق ــد أك ـ ــدت ،على
ل ـس ــان وزي ـ ــر خــارج ـي ـت ـهــا ،ح ـســن أم ـي ــر عبد
اللهيان ،أن املفاوضات النووية مع مجموعة
« »1+4ستبدأ من جديد قريبًا ،لكن يبدو أن
إي ـ ــران تــرغــب ف ــي تــرت ـيــب عــاقــات ـهــا م ــع دول
الجوار ،ودراســة البدائل االقتصادية املتاحة
لــديـهــا ،فــي مــواجـهــة احـتـمــال تـشــديــد الحظر
االقتصادي املقبل ،في حال رفضها للشروط
األميركية الجديدة.
وح ـتــى اآلن ،ه ـنــاك تـبــايــن كـبـيــر ب ــن طـهــران
وال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ،ح ــول مــا تــرغــب فـيــه كل
منهما مــن إع ــادة الـتـفــاوض حــول «البرنامج
الـنــووي» ،إذ بينما تطالب اإلدارة األميركية
بتوسيع االتفاق ليشمل شروطًا جديدة ،من
بينها الـصــواريــخ البالستية وعــاقــات إيــران
مع جيرانها ،ترفض الحكومة اإليرانية هذه
ال ـشــروط وتــدعــو ال ــوالي ــات املـتـحــدة وشــركــاء
ً
االتفاق النووي إلى رفع الحظر األميركي ّأوال،
والـعــودة إلــى «االتـفــاق األصـلــي» الــذي وقعته
مع مجموعة « »1+5في عام .2015
وح ـتــى نـهــايــة الـجــولــة ال ـســادســة ال ـتــي جــرت
في فيينا بني الطرفني قبل انتخاب رئيسي،
ح ــال ــت ال ـف ـج ــوة ال ــواسـ ـع ــة ف ــي امل ـط ــال ــب بــن
الــواليــات املـتـحــدة وإي ــران دون تحقيق ّ
تقدم
يذكر في املفاوضات.
مــن جــانـبــه ،يــرفــض رئـيـســي ال ـت ـفــاوض حــول
«بــرنــامــج الـصــواريــخ البالستية» ،كما تقول
إيران إن برنامجها النووي «برنامج سلمي».
لكن الواليات املتحدة وحلفاءها ،من جانبهم،
يــرون أن البرنامج النووي وصل إلى مرحلة
متقدمة من التخصيب ويثير «قلقًا كبيرًا».
وح ـت ــى اآلن ،ت ـع ـ ّـول ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة على
ج ــدوى الـعـقــوبــات االق ـت ـصــاديــة فــي الضغط
على طهران ،وربما حدوث ثورة شعبية ضد
الـنـظــام اإليــرانــي فــي ط ـهــران ،تـقــود نتيجتها
إلــى نـشــوء نـظــام علماني فــي الـبــاد يتوافق
مــع ال ـغــرب ويــدخــل فــي عــاقــات مـبــاشــرة مع
إسرائيل ،مثلما كان حال نظام الشاه محمد
رضا بهلوي قبل ثورة الخميني.
وع ــان ــى ال ـش ـعــب اإلي ـ ــران ـ ــي ،خـ ــال ال ـس ـنــوات
امل ــاض ـي ــة ،ض ـغــوطــا مـعـيـشـيــة ح ـ ــادة ،بسبب
انهيار سعر صــرف الــريــال اإليــرانــي وارتـفــاع
التضخم والغالء الشديد في السلع األساسية.
ّ
لكن هذه الضغوط لم تسقط النظام اإليراني
ك ـمــا ك ــان ــت ت ــرغ ــب واش ـن ـط ــن ،وذل ـ ــك لــوجــود
البدائل املتاحة للحكومات اإليرانية املتعاقبة
ملقاومة الحظر االقتصادي األميركي ،وقبله
العقوبات األممية.
ويــرى الخبير البريطاني سايمون تيسدال،
في تحليل بصحيفة «ذا غارديان» ،أن الدول
ال ـغــرب ـيــة ت ــرغ ــب ف ــي ت ـســويــة امل ـل ــف اإلي ــران ــي
ألس ـب ــاب ت ـجــاريــة واق ـت ـصــاديــة بـحـتــة ،ولـكــن
بــالـنـسـبــة ل ـح ـكــومــة رئ ـي ـســي فـ ــإن «مـقــايـضــة
تـخـفـيــف ال ـح ـظــر االق ـت ـص ــادي وال ـت ـج ــاري ال
تمثل أولــويــة» .وترغب الحكومات األوروبية
ال ـت ــي ت ـعــانــي شــركــات ـهــا م ــن ض ـيــق األسـ ــواق
املحلية في كسب عقود إعادة بناء االقتصاد
اإلي ــران ــي ال ـض ـخ ـمــة ،ف ــي أع ـق ــاب رف ــع الـحـظــر
التجاري والنفطي على إيران.
في ذات الصدد ،يرى خبراء في الشأن اإليراني
أن الخسائر الباهظة التي تكبدتها إيران من
الـحـظــر الـنـفـطــي ربـمــا لــن تجبر ط ـهــران على
قبول الشروط األميركية.
من جانبها ،ترى حكومة إبراهيم رئيسي أن
االقتصاد اإليراني يمكنه التعايش مع الحظر
النفطي واملــالــي واالقـتـصــادي ،حتى في حال
تشديده .في هذا الشأن ،يرى الخبير صاحب
صديقي ،في تحليل بنشرة «فورن بوليسي»
ّ
األميركية ،أن إدارة الرئيس رئيسي تركز على
استراتيجية مقاومة الحظر االقتصادي ،عبر
تـعــزيــز عــاقــاتـهــا مــع دول ال ـج ــوار ،وتوسيع
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رئيسي يحذر من الهجوم السيبراني

أكد الرئيس اإليراني إبراهيم رئيسي على ضرورة االستعداد الجاد للهجمات
السيبرانية والوقاية منها والتجهيز لمكافحتها .وقال رئيسي ،حسب ما
ذكرت وكالة فارس اإليرانية ،خالل
اجتماع لمجلس الــــوزراء أمس
األربــعــاء ،إن الهجوم السيبراني
الــذي استهدف محطات البنزين
في إيــران كــان محاولة من قبل
البعض ليبلغوا أهدافهم والتأثير
على حياة المواطنين وجعلهم
غاضبين .وشـــدد على ضــرورة
عــدم السماح للعدو بتحقيق
أهدافه من هذه الهجمات.

طهران تئن تحت أزمات تدهور الريال وغالء المعيشة ()Getty

الـ ـتـ ـع ــاون االقـ ـتـ ـص ــادي م ــع دول ك ـب ــرى مـثــل
الصني وروسيا .ويقول في تحليله إن حكومة
رئيسي تعتقد أن «الــواليــات املـتـحــدة عازمة
عـلــى اح ـت ــواء إيـ ــران عـلــى أي ــة ح ــال ،وستجد
دائمًا أسبابًا للحفاظ على الحظر االقتصادي
على طـهــران ،حتى فــي حــال إيـفــاء إي ــران بكل
الشروط املطلوبة منها».
ومنذ خروج إدارة الرئيس دونالد ترامب من
«االتفاق النووي» ،وضعت طهران عدة بدائل
للتعامل مع التداعيات السالبة للحظر.
وتـشـكــك دوائـ ــر غــربـيــة فــي نــوايــا ط ـهــران من
الـتـفــاوض ال ـن ــووي ،وي ــرون أنـهــا تسعى إلــى
ك ـســب ال ــوق ــت ل ـن ـضــوج بــرنــامـجـهــا ال ـن ــووي،
وس ـ ــط م ـخ ــاوف ـه ــا امل ـت ـص ــاع ــدة م ــن اح ـت ـمــال
حدوث هجوم إسرائيلي ّ
مدمر على إيران.

وم ــن بــن ال ـبــدائــل ال ـتــي يـسـتـخــدمـهــا الـنـظــام
اإليراني ونجح في مقاومة الحظر االقتصادي
حتى اآلن ،مقايضة النفط ومشتقاته بالسلع
األســاسـيــة الـتــي يحتاجها الـســوق اإليــرانــي.
ك ـمــا مـنـحــت ط ـه ــران ت ـس ـه ـيــات اسـتـثـمــاريــة
واسـ ـع ــة ل ـب ـك ــن ،ض ـم ــن اتـ ـف ــاق اس ـتــرات ـي ـجــي
الشركات الصينية  250مليار دوالر
الستثمار
ّ
ومل ــدة  25عــامــا وق ـع ـتــه مــع ال ـصــن فــي الـعــام
املاضي .ويتضمن االتفاق تطوير مشروعات
الـنـفــط وال ـغــاز الطبيعي والـبـتــروكـيـمــاويــات
ومـقــايـضــة الـسـلــع وقـطــع الـغـيــار .وق ــال وزيــر
النفط اإليراني ،في  12أكتوبر/تشرين األول
الجاري ،إن إيران ترحب باالستثمار األجنبي
ف ــي ك ــاف ــة مـ ـج ــاالت ال ـط ــاق ــة ب ــالـ ـب ــاد ،ضـمــن
صفقات «مقايضة النفط واملكثفات النفطية

بــالـعـقــود الـتـجــاريــة والـهـنــدسـيــة» ،وذل ــك في
إشـ ــارة إل ــى أن حـكــومــة رئـيـســي ال تــرغــب في
م ـق ــاي ـض ــة «الـ ـب ــرن ــام ــج ال ـ ـن ـ ــووي» ب ـم ـكــاســب
اقتصادية.
ومن بني األدوات التي أعلنت عنها الحكومة
اإليرانية ملقاومة الحظر ،التوسع في تجارة
ً
املـشـتـقــات الـبـتــرولـيــة ب ــدال مــن بـيــع الـخــامــات
النفطية .وحـســب مــا نقلت «روي ـتــرز» الشهر
الـجــاري ،عــن مـصــادر مقربة مــن وزارة النفط
ّ
اإليرانية ،فــإن إنتاج إيــران من النفط يتراوح
ب ــن م ـل ـيــونــن و 2.5م ـل ـيــون بــرم ـيــل يــوم ـيــا،
تـصـ ّـدر منها نحو  500ألــف برميل فــي شكل
ّ
ن ـفــط خـ ــام ،وه ــو م ــا يـعـنــي أن إي ـ ــران تنشط
ف ــي ت ـج ــارة املـشـتـقــات الـبـتــرولـيــة واملـكـثـفــات
رغــم الحظر النفطي .كما تستفيد الحكومة

طهران تزيد مبيعات
المشتقات النفطية
لمقاومة الحظر
اإليــرانـيــة حاليًا مــن ارت ـفــاع أسـعــار املكثفات
النفطية واملشتقات البترولية فــي الحصول
على مداخيل أكبر .وبالتالي تخفيف تداعيات
ال ـع ـقــوبــات األم ـي ــرك ـي ــة .ك ـمــا ت ــأم ــل الـحـكــومــة
اإليـ ــران ـ ـيـ ــة ك ــذل ــك أن ي ـت ـيــح ل ـه ــا االن ـس ـح ــاب
األمـ ـي ــرك ــي م ــن أف ـغ ــان ـس ـت ــان ف ــرص ــة ل ـت ـفــادي
الـحـظــر الـنـفـطــي وتـنـشـيــط ت ـجــارة املـشـتـقــات

عبر شبكة التجار األفغان املوالني إليــران في
منطقة ال ـه ــزارة والـطــاجـيــك ،وبــالـتــالــي ربما
زيــادة كميات النفط والوقود املصدر إلى كل
من الصني والهند ودول جنوب آسيا .وكانت
إيـ ـ ــران ق ــد اس ـت ـث ـم ــرت ،خـ ــال سـ ـن ــوات ال ـغــزو
والتواجد العسكري األميركي في أفغانستان،
فــي بـنــاء شـبـكــة مــن الـتـجــار فــي أفـغــانـسـتــان،
بـحـســب دراسـ ــة ملــؤسـســة «ران ـ ــد» األمـيــركـيــة،
وذلـ ــك ض ـمــن ت ــواف ــق م ــع ال ـخ ـطــط األم ـيــرك ـيــة
الرامية إلى ضرب «تنظيم القاعدة» وخفض
النفوذ السني في البالد.
وإض ــاف ــة إل ــى ال ـن ـفــط ،ت ـص ـ ّـدر إيـ ــران نـحــو 49
مـلـيــون مـتــر مـكـعــب مــن ال ـغــاز الـطـبـيـعــي إلــى
العراق ،ضمن اتفاق لتوليد الطاقة الكهربائية
ف ـ ــي ج ـ ـنـ ــوب الـ ـ ـع ـ ــراق ،وه ـ ــو اتـ ـ ـف ـ ــاق ي ـحـظــى

باملوافقة األميركية .ويــرى محللون أن توفر
هذه البدائل يقلق الواليات املتحدة ،ويجعل
حـكــومــة رئـيـســي ليست فــي وضــع مستعجل
للرضوخ للضغوط األميركية.
ويربط محللون بني الهجوم السيبراني الذي
تعرضت له إيــران يــوم الثالثاء ،والتحذيرات
ال ـت ــي ص ـ ــدرت ف ــي ك ــل م ــن واش ـن ـط ــن ول ـن ــدن
للحكومة اإليرانية من العواقب الخطيرة التي
ستتعرض لها البالد في حال أخرت عودتها
إلــى طــاولــة امل ـفــاوضــات الـخــاصــة بالبرنامج
الـ ـن ــووي .ف ــي ه ــذا ال ـش ــأن ،ي ــرى وزي ــر الــدولــة
ال ـب ــري ـط ــان ــي ل ـل ـش ــؤون الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ،جـيـمــس
ّ
كليفرلي ،أن البرنامج النووي اإليراني وصل
إلــى مرحلة متقدمة في التخصيب وأنــه بات
مقلقًا .مــن جانبها ،حــذرت وزي ــرة الخارجية

البريطانية ،ليز تــروس ،الحكومة اإليرانية،
مــن مــواجـهــة املــزيــد مــن الـحـظــر إذا لــم تــوافــق
على «املفاوضات النووية».
أمــا املبعوث األمـيــركــي الـخــاص بـشــأن إيــران،
روبرت مالي ،فقال إن «املفاوضات النووية مع
إي ــران لــن تظل مفتوحة لــأبــد ،وأن واشنطن
تـمـلــك خ ـي ــارات أخ ــرى ملـنــع إيـ ــران مــن حـيــازة
السالح النووي ،وستستخدم هذه الخيارات
إذا لزم األمر».
وف ــي مـقــابــل ه ــذا الـتـهــديــد ،ف ــإن ط ـهــران تقول
إن برنامجها النووي برنامج سلمي وليس
مخصصًا لصناعة القنبلة الـنــوويــة .ويذكر
أن الوفد اإليراني في مفاوضات فيينا يقوده
ن ــائ ــب وزيـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة ،ع ـلــي ب ــاق ــري ،ال ــذي
تصفه الدول الغربية بالتشدد.

والتعليقات على أسباب ارتفاع أسعار النفط كثيرة ،منها الهبوط
الحاد في املخزون األميركي ،وتراجع إنتاج النفط من الصخر
ألسباب بيئية ،وعدم االستجابة الكافية ملواجهة
والرمل الزيتيني
ٍ
زيادة الطلب العاملي على النفط مع تراجع مخاطر جائحة كورونا
مــن مـجـمــوعــة الـ ــدول امل ـص ــدرة للنفط «أوب ـ ــك» ،وبـخــاصــة أكثر
املنتجني فيها اململكة العربية السعودية.
أما أسعار الذهب فقد سجلت حوالي  1792دوالرًا لألونصة من
ً
الذهب الخالص خالل األسبوع الحالي ،وهو أقل قليال من السعر
الذي وصل إليه الذهب عام  .2012وفي عام  2016تجاوز سعر
َ
املعدن األصفر عتبة األلفي دوالر ،ليصل إلى  2020دوالرًا .وفي
األسابيع األخـيــرة ،ظل يتقلب ،ولكنه يميل نحو الهبوط ،حتى
وصل اآلن إلى سعره الحالي.
وبالنسبة لسعر الدوالر ،فقد شهد هو اآلخر تقلبات .وفي شهر
أكتوبر /تشرين األول من العام املاضي ( ،)2020وصل معدل
سعر تبادل الدوالر إلى حوالي  6.74يوانات صينية .ولكنه اآلن
انخفض فال يساوي إال  6.37يوانات صينية ،أو بهبوط نسبته
 %5.5خالل عام.
وتــأتــي كــل ه ــذه الـتـقـلـبــات فــي امل ــدى األطـ ــول لـتــؤكــد حــالــة عــدم
ّ
االستقرار .ولــو تمعنا في كل هــذه األسعار واألرق ــام القياسية
يومًا بيوم ،أو أسبوعًا مقابل أسبوع ،سوف نرى أن هناك تذبذبا
ّ
مستمرا ،وبنسب أكبر من املعتاد.
ومن هنا يثور السؤال :وملــاذا حالة االستنفار هذه؟ هل تعكس
ً
اسـتــدارة في املفهوم السائد أن األســواق العاملية قد بــدأت تأخذ
ً ّ
منحى أقل استجابة وحساسية لتغيرات األسعار في الواليات
املتحدة.
ـاب أل ـق ـتــه ع ـضــو الـلـجـنــة الـتـنـفـيــذيــة لـلـبـنــك امل ــرك ــزي
ـ
ط
ـ
خ
وف ــي
ٍ
ّ
األوروب ــي ،إيزابيل شنابل ،في الرابع من نوفمبر  ،2020أكــدت
أن جائحة كــورونــا قللت مــن قــدرة السياسة النقدية األوروبـيــة
ّ
للتحديات ،ومنها التغير في السياسات النقدية
على االستجابة
األميركية .فهل أصبحت نظرية تداخل العالم مع بعضه بعضا
غير فعالة ،وغير كافية لتفسير حالة التقلب السريع في األسواق
العاملية؟
ّ
التحول من حالة التداخل والترابط
إذا بدأت األسواق العاملية في
إلى «صوامع» متجاورة ،ولكن لكل واحدة منها كيانها الخاص
بها ،فما الذي سيجري في االقتصاد الدولي خالل الفترة املقبلة؟
 3خيارات و 3عمالت

« 787دريمالينر» تكبد
بوينغ مليار دوالر
واشنطن ـ العربي الجديد

أعلنت شركة بوينغ األميركية ،كبرى
ال ـ ـشـ ــركـ ــات امل ـص ـن ـع ــة لـ ـلـ ـط ــائ ــرات فــي
الـعــالــم ،أن العيوب فــي طائرتها «787
دريمالينر» ستكبدها مليار دوالر من
التكاليف غير الـعــاديــة ،شطبت منها
بــالـفـعــل  183م ـل ـيــون دوالر ف ــي الــربــع
الـثــالــث ،وخـفـضــت إنـتــاجـهــا منها إلــى
طائرتني شهريًا في الوقت الذي تكافح
فيه ملعالجة مشكالت الجودة.
وارتفعت إيرادات الشركة العمالقة %8
إلى  15.28مليار دوالر في الربع الثالث
من  14.3مليار دوالر في الفترة نفسها
من العام املاضي ،ولكنها ال تــزال دون
توقعات املحللني البالغة  16.3مليار
دوالر ،وذل ــك بـفـضــل تـحـســن مبيعات
الـ ـ ـط ـ ــائ ـ ــرات ال ـ ـت ـ ـجـ ــاريـ ــة وت ـس ـل ـي ـم ـه ــا.

وسجلت الشركة خسارة صافية قدرها
 132مليون دوالر خالل الربع السنوي،
لكنها أقل من خسارة بلغت  466مليون
دوالر ف ــي ال ـف ـت ــرة ن ـف ـس ـهــا م ــن ال ـع ــام
السابق .وقــال الرئيس التنفيذي ديف
كالهون ،فــي مــذكــرة لفريق العمل بعد
إع ــان نتائج األع ـمــال« :يظهر سوقنا
الـ ـتـ ـج ــاري ع ــام ــات ت ـح ـســن لـلـتـعــافــي
مــع ب ــدء تــوزيــع الـلـقــاح وبــروتــوكــوالت
الـ ـح ــدود ،وم ــع عـ ــودة ال ـط ـلــب سـتـكــون
قدرة سلسلة التوريد والتجارة العاملية
م ــن امل ـح ــرك ــات الــرئ ـي ـس ـيــة لـصـنــاعـتـنــا
وت ـعــافــي االق ـت ـصــاد ال ـع ــامل ــي» .وكــانــت
شــركــات صـنــاعــة ال ـطــائــرات الـتـجــاريــة
قــد عــانــت خ ــال ال ـعــام املــاضــي بسبب
قلة الطلبات وإلغاء العديد من شركات
ال ـط ـيــران لـعــدة طـلـبــات وس ــط مـخــاوف
من اإلفالس.

« 787دريمالينر» تكبد بوينغ خسائر باهظة ()Getty

الصين تحدد أسعار
الفحم الحجري

عائدات تركيا  30.4مليار دوالر من السياحة
إسطنبول ـ العربي الجديد

توقعت تركيا أن تتجاوز عائدات السياحة
في العام املقبل 30.4 ،مليار دوالر ،وإجمالي
عدد السياح األجانب  32.3مليونًا .وتعتمد
الـ ـ ـب ـ ــاد عـ ـل ــى الـ ـسـ ـي ــاح ــة وال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادرات فــي
الحصول على العمالت الصعبة ودعم سعر
صــرف الليرة واالحتياطي األجنبي بالبنك
املركزي.
ووفــق برنامج الرئاسة التركية لعام ،2022
وال ـ ـ ــذي ت ــم نـ ـش ــره ف ــي الـ ـج ــري ــدة الــرس ـم ـيــة،

األربعاء ،فإن عدد السياح بني يناير /كانون
الثاني وأغسطس /آب من العام الجاري ،بلغ
ً
 14.1مليون شخص ،مسجال ارتفاعًا بمعدل
 93.3باملائة مقارنة بالفترة نفسها من ،2020
وذل ــك رغ ــم تفشي جــائـحــة كــورونــا والـقـيــود
التي فرضتها دول العالم على حركة السفر
والطيران.
وأشــار إلــى أنــه من املنتظر أن تصل الزيادة
فــي عــدد الـسـيــاح بنهاية الـعــام الـحــالــي إلى
 82.2بــاملــائــة ،بــواقــع  23.2مـلـيــون شخص،
وع ــائ ــدات بـقـيـمــة  22م ـل ـيــار دوالر .وقــالــت

محطات توليد كهرباء بالفحم الحجري في الصين ()Getty

بكين ـ العربي الجديد

ت ـخ ـط ــط ال ـ ـصـ ــن لـ ــوضـ ــع ح ـ ــد ل ـل ـس ـعــر
الــذي تبيع بــه شــركــات التعدين الفحم
الحراري ،في ظل سعيها نحو تخفيف
أزمــة الطاقة فــي الـبــاد ،وفقًا ملــا ذكرته
وكالة بلومبيرغ عن مصادر على دراية
ب ــاألم ــر .وأوضـ ـح ــت املـ ـص ــادر أن بكني
تـهــدف إل ــى تـحــديــد سـعــر درج ــة الفحم
 ،NAR-5500بما يشمل الضرائب ،عند
 440يوانًا ( 69دوالرًا) للطن ،مع السماح
له باالرتفاع إلى الحد األقصى عند 528
يوانًا .ومن املقرر أن تستمر تلك الخطة
حتى األول من مايو/أيار  ،2022ولكنها
ت ـن ـت ـظــر م ــواف ـق ــة م ـج ـلــس الـ ــدولـ ــة ،كـمــا
أنها قد تخضع للتعديل .يذكر أن أزمة
الطاقة فــي الصني بــدأت جزئيًا بسبب
االرتـفــاع الـقــوي فــي أسـعــار الفحم ،مما
تسبب في خسائر لكافة محطات الطاقة

ال ـت ــي ت ـع ـمــل ب ــه ف ــي الـ ـب ــاد ،وارت ـف ـعــت
«تشنغتشو»
عقوده اآلجلة في بورصة
ً
إلــى مستوى قياسي أعلى  1980يوانا
للطن في وقت سابق هذا الشهر.
وأش ـ ـ ـ ـ ــار تـ ـق ــري ــر بـ ـل ــومـ ـبـ ـي ــرغ إلـ ـ ـ ــى أن
ال ـش ــرك ــات الـصـيـنـيــة امل ـم ـلــوكــة لـلــدولــة
لديها مشاريع ضخمة للطاقة العاملة
بــال ـف ـحــم ف ــي أك ـث ــر م ــن  12دول ـ ــة ح ــول
العالم ،ومن غير الواضح مستقبل هذه
امل ـشــاريــع بـعــد تـعـهــدات الــرئـيــس «شــي
جــن بينغ» لــوقــف بـنــاء هــذا ًالـنــوع من
املـصــانــع خ ــارج ال ـب ــاد .ووف ــق ــا لتقرير
ص ــادر عــن شــركــة «جــاســت فــايـنــانــس»
ونقلته بلومبيرغ ،تستهدف املشاريع
الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــدة تـ ـق ــدي ــم م ـ ــا ي ـ ـقـ ــرب م ـ ــن 14
غيغاواطًا مــن الطاقة املــولــدة .وأعلنت
الـشــركــات الصينية الـتــابـعــة للحكومة
عــن مشاريع تستهدف توليد مــا يزيد
على  3.6غيغاواط في العام الجاري.

سياح في إسطنبول كبرى مدن الجذب السياحي بتركيا ()Getty

مصادر رسمية في أنقرة لوكالة األناضول إن
الـصــادرات التركية ارتفعت خالل سبتمبر/
أيـلــول املــاضــي بنسبة  30فــي املــائــة ،مقارنة
بالشهر نفسه من العام املنصرم ،لتصل إلى
 20مليارًا و 780مليون دوالر .وعلى مستوى
حــركــة ال ـت ـجــارة الـخــارجـيــة أظ ـهــرت بـيــانــات
نـشــرتـهــا هـيـئــة اإلحـ ـص ــاء ووزارة ال ـت ـجــارة
التركيتان ،أمــس األرب ـعــاء ،ارتـفــاع ال ــواردات
املائة ،لتبلغ  23مليارًا و328
بنسبة  11.9في ً
مليون دوالر .ووفقا للبيانات ،تراجع عجز
الـتـجــارة الـخــارجـيــة خ ــال سبتمبر /أيـلــول
بنسبة  47.5في املائة ،وبلغ مليارين و547
مليون دوالر.
وعـلــى صعيد األشـهــر ال ــ 9األول ــى مــن ،2021
ارتـفـعــت ال ـص ــادرات بنسبة  35.9فــي املــائــة،
مـقــارنــة بــالـفـتــرة نفسها مــن ال ـعــام املــاضــي،
وبلغت إيــراداتـهــا  160مـلـيــارا و 951مليون
دوالرّ .أما الواردات فقد بلغت بالفترة نفسها
 193م ـل ـي ــارا و 301م ـل ـيــون دوالر ،مسجلة
ً
ارتفاعا بنسبة  23.7في املائة .وتراجع عجز
ال ـت ـجــارة ال ـخــارج ـيــة ب ــن يـنــايــر وسـبـتـمـبــر،
 14.6في املائة ،وبلغ  32مليارًا و 351مليون
دوالر.
إلــى ذل ــك ،قــالــت الحكومة التركية إن نفقات
ح ـمــايــة ال ـب ـي ـئــة ف ــي ت ــرك ـي ــا ،الـ ـع ــام امل ــاض ــي،
ارتـفـعــت بـمـعــدل  8.9بــاملــائــة مـقــارنــة بالعام
 ،2019مسجلة  41.7مليار ليرة تركية (قرابة
 4مليارات و 386مليون دوالر).
جــاء ذلــك فــي بـيــان أصــدرتــه هيئة اإلحـصــاء
التركية ،األربعاء ،حول نفقات حماية البيئة
ل ـل ـع ــام امل ــاض ــي  .2020وأش ـ ـ ــار ال ـب ـي ــان إل ــى
أن خــدمــات إدارة الـنـفــايــات ت ـصــدرت قائمة
اإلنفاق اإلجمالي لحماية البيئة ،إذ شكلت
 59.1باملائة.

هذه حالة ّ
فسرها االقتصادي روبرت منديل ( )Mundellالحائز
على جــائــزة نــوبــل فــي االقـتـصــاد فــي الـعــام  ،1999وسـعــى إلى
تفسيرها نائب رئيس الفريق االقـتـصــادي فــي صـنــدوق النقد
الدولي سابقًا ،البريطاني ماركوس فليمنغ (.)Fleming
ً
ومــع أنهما التقيا فــي صـنــدوق النقد الــدولــي ،إال أن كــا منهما
كـتــب بـشـكــل مـسـتـقــل .وق ــد ق ــدم فـلـيـمـنــغ مـصـطـلــح «تــرايـلـمــا»
( ،)Trilemmaلتفسير خيارات السياسة النقدية في دول العالم،
وبخاصة النامية منها .وقد أطلق على هذه املعضلة الثالثية اسم
(.)Mundell-Fleming Trilemma
وتقول هذه النظرية إن أمام الدول ثالثة خيارات هي :تثبيت سعر
صرف العملة .السماح بتدفق رأس املــال بحرية بــدون الوصول
إلــى اتـفــاق لتثبيت سعر العملة .التمتع باستقاللية السياسة
النقدية .وقد أكد الباحثان روبــرت منديل وماركوس فليمنغ أن
الدول ال تستطيع أن تختار إال واحدًا من هذه البدائل ،واختيار أي
ْ
اآلخرين حكمًا.
بديل سوف يلغي البديلني
ومع أن النظرية ّ
تحولت إلى معضلة مزدوجة ( ،)dilemmaألن
ال ــدول عمليًا ال تستطيع أن تتمتع باستقاللية نقدية مطلقة.
وبغض النظر عن عدد الخيارات املتاحة ،فإن الثالثية والثنائية
تعتمدان على وجود نظام نقدي دولي بمرجعية ّ
محددة ،ووجود
عملة دولية متفق عليها.
لــذلــك ،إذا صــدقــت مـخــاوف بعض االقـتـصــاديــن مــن أن ال ــدوالر
حدث سلسلة اآلثــار التي كان
قد يفقد استقراره ونفوذه ،وال ُي ِ
معرض حاليًا لهزةّ
ُيحدثها سابقًا ،فإن النظام النقدي العاملي ّ
ّ
شديدة ،تذكرنا بتلك التي أحدثها ارتفاع أسعار النفط في العام
.1974
ول ـكــن الـ ـق ــدرة ع ـلــى الـتـكـيــف م ـعــه ف ــي ظ ــل امل ـنــاف ـســة الـتـجــاريــة
ّ
والتكنولوجية وحرب العمالت ،تذكرنا بمقترح روبرت مونديل
اآلخر ،ضرورة تقسيم العالم إلى ثالث مناطق عمالت رئيسية.
واحدة للدوالر ،وأخرى لليوان الصيني ،وثالثة لليورو األوروبي.
وعلى العالم أن يوجد نظامًا أكثر تعقيدًا لتحديد أسعار العمالت،
ّ
وتحديد سلوكيات السياسة النقدية داخل الدول .وإذا لم يتمكن
الـعــالــم مــن إح ــداث هــذه النقلة ،فــإن احـتـمــاالت حـصــول فوضى
عارمة في أسواق العالم تبقى قريبة.
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متالزمة ماري أنطوانيت

ماذا يعني إلغاء قانون الطوارئ في مـصر؟

ّ
تمنيت لو ُن ْ
سبت ّ
إلي بدعة من بدائع املصطلحات والتسميات ،فسارت بني الركبان
واملـشــاة واملــاريـنــز ،مثل الـعـنــوان أع ــاه ،وم ــاري انطوانيت هــي آخــر ملك ٍة حكمت
فــرنـســا ،وكــانــت ت ـعــرف فـنــونــا مــن الــرقــص واملــوسـيـقــى وال ـع ــزف عـلــى ع ــدة آالت
ّ
ّ
تتحدث
موسيقية ،وتتكلم اإليطالية والفرنسية واألملانية ،وهي اللغات التي كانت
بها العائلة اإلمـبــراطــوريــة ،وهــي صاحبة املقولة الشهيرة «إذا لــم يـجــدوا الخبز،
فليأكلوا البسكويت» ،وكان الخبز املفقود أحد أسباب قيام الثورة الفرنسية.
أغدقت الصحافة األوروبـيــة على أسماء األســد وزوجـهــا األلـقــاب ،مثل لقب زهرة
الصحراء ،فقد مدحوها ّ
وذموا سورية ،فسورية ليست صحراء ،يا كفرة ،ودمشق
في
التي أقامت فيها أسماء أنطوانيت وزوجها راحــة الحلقوم هي أقــدم عاصمة ً
العالم ،وعارضت مــاري أنطوانيت السورية مــاري أنطوانيت الفرنسية معارضة
نثرية ،فأعلنت النصر« :وين كنا ووين صرنا» .إنها الخريطة اإلدراكية على قول
شهير لعبد الوهاب املسيري ،ويقابلها في العربية السائرة :العادة والطبع والحال،
«وتكبر في عني الصغير صغارها ،وتصغر في عني العظيم العظائم».
لم يكن عبد الحليم ّ
خدام يعرف الرقص واملوسيقى ،وال يعزف على آل ٍة سوى آلة
القمع خـ ّـدامــا لحافظ األســد الــذي جعل الشعب الـســوري يرقص على أنـغــام األلــم
ّ
والبرد والجوع والرعب ،قالوا له مرة ،وقد حظوا بلقائهً ،وكان ًلقاؤه منية املتمنيّ :إن
ّ
صحية :فليصرخوا
الشعب السوري يصرخ من الجوع ،فوصف لهم وصفة طبية
في الحمام .ذلــك ّأن املوسيقار خـ ّـدام كــان يبحث عن مواهب الغناء والـطــرب ،بعد
أوقات العيادة السياسية .وتقول إحصاءات كوميدية َّإن مطربني كثيرين اكتشفوا
ّ
أصواتهم في ّ
الحمام ،وسبب ذلك ّأن املرء ُي َ
ويتطهر من األوساخ
طرب وهو يغتسل
واألدران ،فيغني طربًا وهو يعزف بالليف والصابون على آلة جسمه املوسيقية،
ّ
ويجهره تجهيرًا .الفرق كبير بني امللكة ّ
ّ
ّ
وخدام ،فقد كان
والحمام يضخم الصوت
ّ
خدام البعثي فالحًا يعرف حال الشعب السوري وفضائل االستحمام ومحاسن
ً
ّ
ُّ
الغناء في الحمامات .أما ماري ،فكانت أميرة تظن أن الشعب مثلها تمامًا ،لقد أسأنا
َّ
الظن بك ،يا مس ماري.
ٌ
ّ
إنه نوع من املنطق الظريف ،املعبر عن النفوس وفلتات اللسان ،فتلك هي مدركات
ماري أنطوانيت ،وهي تخاطب الناس على قدر عقلها ،ال على قدر عقولهم .وتحفل
مسرحية «املتزوجون» لسمير غانم و«شيرين أنطوانيت» بأمثال هــذه العبارات
ّ
واملعبرة عن حال ناطقها ،واملسرحية من أشهر مسرحيات سمير غانم،
الطريفة،
فعندما ترى شيرين الجزر ،تسأل مسعود« :ده املوز بتاعكو؟» ،ولم تكن قد رأت
الجزر من قبل ،مع أنه ثمرة مصرية شعبية ،فكيف تعرفه وقد طال شعره حتى
ّ
تهدل على كتفيه .واملوز فاكهة صامتة خرساء ،لكنه يدعو إلى الثورات ،ويسبب
االنزالقات الغضروفية والسياسية.
لم يكن في نيتي الحديث عن املوز ،وال عن البسكويت ،وهما طعامان ّ
طيبان ،وقد
احتفل غربيون باملوز ّ
وكوموا تلة من املوز تعاطفًا مع السوريني الذين يكثرون من
ّ
أكل املوز في املنازح ،وتسببوا في غضبة أتراك معادين للسوريني .وليتهم تعاطفوا
معنا في قصف الكيماوي والبراميل ،كما في معركة املوز التركية ،فتقنعوا بأقنع ٍة
واقي ٍ ًة أو جمعوا براميل فارغة ،بل هم قوم يعدلون .وهم رفعوا هرم قشور املوز
نكاية بالترك ،وليس حبًا بالشعب السوري.
ُ
وجدت َّأن منطق حواراتنا في وسائل التواصل يشبه منطق ماري أنطوانيت.
لقد
نشرت مرة معادلة رياضية تقول ،4= 2+ 2 :فحصلت على أربعة إعجابات موافقة،
وأربـعــة إعـجــابــات مـعــارضــة .وسألني صديق عــن فيلم «ري ــش» وعــن املنسحبني
الثالثة من عرضه ،احتجاجًا على سمعة مصر الغنية ،وهم :شريف منير ،وأشرف
عبد الباقي ،وأحمد رزق ،فقلت :انسحب البواسل برهانًا على ّأنهم ٌ
ديوك ،فأثبتوا
ّ
أنهم فراخ مذعورة.

تقادم الخطيب

أحمد عمر

أع ـ ـلـ ــن الـ ــرئ ـ ـيـ ــس املـ ـ ـص ـ ــري عـ ـب ــد ال ـف ـت ــاح
السيسي ،قبل أيام ،إلغاء قانون الطوارئ،
وه ــذه ه ــي املـ ـ ّـرة األولـ ــي مـنــذ  2017الـتــي
يـجــري فيها إل ـغــاء ال ـقــانــون ،علما أن كل
الفترات التي تم تجديد القانون فيها كان
فيها مخالفة واضحة للدستور املصري
الــذي يسمح بفرض حالة الطوارئ ثالثة
أش ـهــر ،وبـتـجــديــدهــا ثــاثــة أشـهــر أخ ــرى،
لتصبح املــدة اإلجمالية ستة أشهر فقط،
لـكــن الــرئـيــس امل ـصــري اع ـتــاد ت ــرك فاصل
زمـنــي بـعــد تـلــك املـ ــدة ،قــد يـكــون يــومــا أو
عدة أيــام ،ثم يفرض حالة الطوارئ ثالثة
أشـهــر ،ثــم تجديدها ثــاثــة أشـهــر أخــرى،
وذلك منذ فرضت في جميع أنحاء مصر
ف ــي إب ــري ــل /نـيـســان م ــن ع ــام  ،2017بعد
هجمات استهدفت بعض الكنائس ،قتل
ٌ
عشرات من املصريني األقباط.
على أثرها
كما أن رئـيــس مجلس الـ ــوزراء دأب ،منذ
 ،2017بـمــوجــب السلطة املــوكـلــة إلـيــه من
ـرارات
رئـيــس الـجـمـهــوريــة ،على إص ــدار ق ـ
ٍ
ّ
ّ
تختص
تتضمن الـجــرائــم الـتــي
تنفيذيةٍ
م ـح ــاك ــم أم ـ ــن ال ـ ــدول ـ ــة طـ ـ ـ ــوارئ بــال ـف ـصــل
فـ ـيـ ـه ــا .وهـ ـ ــي الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرارات الـ ـت ــي أص ـب ـحــت
ُ
ّ
بمجرد
تصدر بشكل روتيني واعتيادي،
ّ
إعــان حالة ال ـطــوارئ ،أو مــدهــا ،بموجب
ـرارات رئــاس ـيــة ك ــل ثــاثــة أش ـه ــر .فعلى
قـ ـ ـ
ٍ
سبيل امل ـثــال ،فــي يـنــايــر /كــانــون الثاني
 ،2019أصدر رئيس مجلس الــوزراء ً
قرارا
بــإحــالــة ج ــرائ ــم إل ــى م ـحــاكــم أم ــن الــدول ــة

كاريكاتير

الطوارئ ،منها ،على سبيل املثال ،الجرائم
املـنـصــوص عليها فــي قــوانــن التجمهر،
تعطيل امل ــواص ــات ،البلطجة ،التظاهر،
واإلرهـ ـ ـ ــاب  ...إلـ ــخ ،و ف ــي ي ــول ـي ــو /تـمــوز
 ،2020تم توسيع اختصاص محاكم أمن
الــدولــة ط ــوارئ ،ليشمل الجرائم املتعلقة
بمخالفات البناء بأنواعها كافة ،وجرائم
املساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على
خصوبتها ،وهــي الجرائم التي حرصت
ال ـح ـكــومــة ع ـلــى ال ـت ـص ـ ّـدي ل ـهــا ف ــي إط ــار
خطة الدولة ملواجهة ظاهرتي البناء غير
ّ
املنظم ،واالعتداء على األراضي الزراعية.
وهو ما يعني أن لدى السلطة التنفيذية
السلطة املطلقة وأنها قــادرة على إضافة
أو ح ــذف أي م ــن ال ـج ــرائ ــم ال ـتــي تختص
م ـحــاكــم الـ ـط ــوارئ بــالـفـصــل ف ـي ـهــا ،وذل ــك
ّ
قرارات تنفيذيةٍ تحمل هذا
بمجرد إصدار
ٍ
املعنى.
على أنها هذه ليست ّ
املرة األولى التي يتم
إلغاء قانون الطوارئ في مصر كما ّ
يروج
بعضهم ،فقد تم فرض القانون بعد حريق
القاهرة ،وليس بسبب االنقالب العسكري
الـ ــذي ح ــدث ف ــي  ،1952ك ـمــا أن ــه ت ــم وقــف
العمل به في عهد جمال عبد الناصر من
 1964إلى يونيو /حزيران  ،1967وتم وقف
العمل به في عهد أنور السادات من 1980
حـتــي اغـتـيــالــه فــي  ،1981واسـتـمـ ّـر العمل
بالقانون  30عــامــا هــي مــدة حكم حسني
مـبــارك ،ثــم تــم وقــف العمل بالقانون بعد
االن ـت ـفــاضــة ال ـث ــوري ــة ف ــي  ،2011ث ــم أعـيــد
ال ـع ـمــل ب ــه ف ــي ع ـهــد ع ــدل ــي م ـن ـصــور بعد

انقالب  ،2013وتــم العمل به كل تلك املدة
حتى القرار الذي أصدره السيسي من أيام
بوقف العمل به.
ّ
املحصلة
ولـكــن املـتــأمــل للمشهد ي ــرى أن
ال ـن ـه ــائ ـي ــة لـ ـه ــذا ال ـت ـع ـط ـيــل الـ ـ ــذي ق ـ ــام بــه
السيسي ،وإلغاء العمل بقانون الطوارئ،
ليس أكثر من مناور ٍة يقوم
صفرية ،وهو
ّ
بـهــا الـنـظــام لـتـجــنــب االن ـت ـقــادات الغربية
واألميركية فيما يتعلق بحقوق اإلنسان،
ً
ك ـمــا أن ــه ج ــاء م ـب ــاش ــرة ب ـعــد اإلع ـ ــان عن
االستراتيجية الوطنية لحقوق اإلنسان
التي أعلن عنها النظام قبل فترة ،والتي
ال قيمة لـهــا فــي ال ــواق ــع ،ول ــم يـكــن الـهــدف
األســاســي منها ســوى اإلف ــراج عــن الجزء
الـ ــذي ت ــم تـعـلـيـقــه م ــن امل ـعــونــة األمـيــركـيــة
ملـصــر .يـهــدف الـنـظــام الـسـيــاســي املـصــري
إلـ ــي اسـ ـتـ ـخ ــدام الـ ــوقـ ــت ،م ــن أجـ ــل تـمــريــر
ف ـت ــرة ال ــرئ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي ،ب ــاي ــدن ،حتى
ال يـ ـتـ ـع ـ ّـرض الـ ـنـ ـظ ــام لـ ـضـ ـغ ــوط ك ـث ـي ــرة،
فالوضع االقتصادي املصري ّ
يمر بأزمة
ك ـب ـيــرة ،كـمــا أن الـنـمــو الـسـكــانــي يضغط
ّ
أك ـثــر عـلــي ال ــوض ــع االق ـت ـصــادي امل ـتــرهــل،
والــذي أثقلته سياسة النظام بالقروض.
وبالتالي ،النظام في حاجةٍ إلــى األمــوال،
فــالـخـلـيـجـيــون الــذيــن دع ـمــوه مــن قـبــل لن
يـقـ ّـدمــوا لــه شـيـئــا ،كـمــا أن األمـيــركـيــن لن
ي ـقـ ّـدمــوا لــه شـيـئــا ب ــدون ش ــروط واضـحــة
تتعلق بتحسني الوضع الخاص بحقوق
اإلنسان .لذا يحاول النظام كل مرة أن يقدم
م ـن ــاورة جــديــدة إلي ـصــال رســالــة مـفــادهــا
أنـنــا نعمل عـلــي تحسني حـقــوق اإلنـســان

عماد حجاج

وبالتالي نستحق الدعم املالي .لكن عند
النظر إللغاء العمل بقانون الطوارئ ،نجد
أن السيسي والذين معه في السلطة ليسوا
فــي حــاجــةٍ لـهــذا الـقــانــون ،فكل النصوص
االستثنائية التي تبيح القبض والتفتيش
والـ ـ ـحـ ـ ـب ـ ــس مـ ـ ــن دون الـ ـتـ ـقـ ـي ــد بـ ـق ــان ــون
اإلجــراءات الــواردة في قانون الطوارئ قد
تــم نقلها إل ــى قــوانــن أخ ــرى س ــاري ــة ،وال
يتطلب تطبيقها إع ــان حــالــة ال ـط ــوارئ،
م ـث ــل ق ــان ــون م ـكــاف ـحــة اإلرهـ ـ ـ ــاب وق ــان ــون
ال ـك ـيــانــات اإلره ــابـ ـي ــة .وبــال ـتــالــي ال ي ــزال
لدى السلطة التنفيذية السند التشريعي

ٌ
عنف مترامي األطراف في لبنان
دالل البزري

قيس سعيّد...
اسمعني أنا فقط أتكلم
عبد الحكيم حيدر

ً
تخمة الكالم ووفــرتــه ،حتى وإن صــار بال معنى ،أو بمعنى عفا عليه كلية الزمان
والـكــرســي والـحـكــم وأدب ـي ــات الـسـمــاع واإلن ـص ــات ومـحــادثــة ال ـنــاس ،ذل ــك كـلــه يمثل
قناعًا نفسيًا للتغطية على الـجــرم األصـلــي ،وهــو اختطاف الكرسي واالن ـفــراد به
وتحويل الرعية ،كل الرعية ،إلى ّ
مجرد أشباح تنتظر الفرمانات من دون أي سند
الكالم ووفرته من طرف واحد في حقيقته لألسف ،طرف قيس
من مصداقية .وما
ٌ
بالطبع وحده ،إال محاولة عبثية ومضحكة ،إلسكات الخصوم وتحويلهم ،جميعًا،
ّ
إلى تالميذ صغار في «كتاب القرية» ،وليس عليهم سوى اإلنصات الجيد ملا يقوله
ّ
ّ ّ
ويحس بأنه
«سيدنا» .بالطبع ،يرى قيس نفسه جيدًا بعد كل «خطب ٍة من فوق جبله»
ّ
كلما ّ
مرت األيام يزداد رسوخًا ،إل ّأن الخارج الذي انتهى من هذه الحيل منذ قرون،
ّ
يرد عليه بسطرين فقط ،كاالتحاد األوروبي ،باألمس ،وقراره باألغلبية بعودة الحياة
ُ
الديمقراطية إلى سابق عهدها ،فيزداد «سيدنا» ّ
تهورًا وترتعش جمله ويأخذه لسانه
ُ
إلى ما ال تحمد عقباه ،وتضيع منه البالغة ويسيل قناع الشمع من التهتهة.
أنـ ٌ
ـاس كانت كلماتهم قليلة أو قاموسية أو «هرتلة عامية مشفرة» ،لــزوم الزغزغة
ّ
واإلعالن عن وفرة قوة ٌبداللة اللفظ والحركة مثل «كده» ،أو «ما حدش يقدر ياكل لقمة
ٌ
ألناس ليس لهم في حبل الكالم ،من مصداقية أمام الكاميرا،
العفي» ،كلها حيل لغوية
ٍ
سوى زغزغة املشاعر ،أمام فقر قاموس املصداقية وعدم نضج الرؤية في الحكم.
ّ
أنـ ٌ
فأحبوها ،وأكثرهم يعرف مسبقًا ّأن شرط الثبات
ـاس فجأة واجهتهم الكاميرا،
ً
ً
ّ
والتحكم أن يصمت الجميع بتاتًا في حضرته ،وحتى وإن فتح نافذة صغيرة لبعض
ً
الكالم ،يرد منفعال« :أصل أنتوا ما تعرفوش» أو« :الزم ال يتكلم يكون ملم باملوضوع
أوال ،وعارف هيعالج املشكلة كيف» أو حينما تبلغ الهرتلة ّقمتها يقول« :ما تسمعوش
حد غيري» كلها دعامات وأسانيد ،لإلخراس التام ،كي يحلو له وحده الكالم ،وينفرد
ّ
ّ
ببهجة الحديث أمام الكاميرا ،وعلى املحكومني اإلنصات ،وإل عليهم أن يتذكروا ما
ّ
ينبه من ّ
كان« :رابعة والنهضة والحرس الجمهوري ...إلخ» كي ّ
تسول له نفسه أن ثمن
عدم اإلنصات للحكم والدرر واتباع النهج هو القتل ،وعلى املواطن أن يحسب حسبته.
هنا ّ
يتحول الكالم إلــى رصــاصــة ،والكرسي ،مصر ،إلــى «سـ ّـت جميلة بهية» وهو
ّ
وحده املكلف بحمايتها من فوق الكرسي ،ومن تسول له نفسه االقتراب من الكرسي:
ّ
«هشيله من على وش األرض» .هكذا تفعل الكاميرا في الناس ،وهكذا يبوح راكب
الكرسي بعصارة فكره وكتبه التي قرأها خالل ستني سنة كاملة بال نقصان.
االس ـت ـحــواذ عـلــى مــائــدة ال ـكــام كـلـهــا فــي كــل أط ــراف ال ـبــاد والـتـلـفــزيــونــات والـنــت
ومـصــادرة املــواقــع ،وحتى متابعة املقاهي في وجــود الكاميرات في كل ركــن ،كلها
ٌ
حيل الستعراض القوة واملنعةّ ،
وشدة الوجه وجعله بالستيكيًا أو شمعيًا ،كلها حيل
للدخول إلى مسرح مصادرة كل الكالم لصاحب القعدة حتى كالم ّ
«ربات البيوت»،
وأســواق الخضار ومالعب الكرة واأللـتــراس ،وحتى أفــام السينما التي تنهش في
ٌ
محاوالت لتأمني الكالم ،كالم الحاكم ،كي ال ّ
تتكرر املأساة التي
سمعة مصر ،كلها
ّ
وتخرب البالد وتفقر العباد ،على حد تعبيراتهم.
تشيل الكراسي
ٌ
سجون مفتوحة
نحن أمــام مـصــادرة للكالم تحت تهديد الـســاح ،واملقابل هناك،
لثمان في «النوع األميركي
تصل «لسبع نجوم» ،على حد تعبير أبو سعده ،وقد تصل
ٍ
املعاصر ،مجمع السجون» .وأنا أزداد عجبًا حينما أقرأ ّأن خلفاء بني العباس كانوا
يحرصون على اإلتيان بالفقهاء لتعليم األمراء الكالم ،واألدب ،والفقه ،والشعر .وكان
حـ ّـمــاد عجرد يتنافس تنافس امللهوف مــن أجــل الـفــوز بتربية األم ــنّ ،
لكن هــارون
الرشيد كان قد وعي مبكرًا ،إلى بعض «تهتك في سيرة الرجل» ،فأوكل تثقيف األمني
إلى قطرب النحوي .هكذا نقرأ ما يخجلنا ،وفي الصباح نجد أنفسنا أمام الحاج قيس
ّ
سعيد ،وهو يرسل «بارود الكالم» إلى أوروبا جمعاء ،فال يجد املرء من سبيل سوى
ّ
األسى على ما كناه وما نكونه.

يستمر النظام في
تعطيل العمل
بقانون اإلجراءات
الجنائية ،ويمارس
مناورة جديدة من
أجل كسب الوقت مع
اإلدارة األميركية

مجنزرات ضد ثورة ناعمة
جمال محمد إبراهيم
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ث ــورة مـثــل ث ــورة ال ـســودان ـيــن عـلــى نظام
ع ـمــر ال ـب ـش ـيــر ال ـش ـمــولــي ال ـ ــذي ج ًـثــم على
صدورهم ثالثني عامًا تمثل تجربة ينبغي
ٌ
شعوب
أن تـتـ ٌـدارس بداياتها ونهاياتها،
مغلوبة على أمرها تقف في صف االنتظار،
ّ
لتهب على نظمها االستبدادبة وحكامها
َ
الطغاة .إذا نظرت إلــى تجارب أمــم الشرق
األوسط وشمال أفريقيا ،في السنوات التي
خرجت معظم شعوبها من ربقة االستعمار
واإلدارات الكولونيالية في النصف األول
من القرن العشرين ،ستجد قواسم مشتركة
ّ
تتمثل في نظم سياسية تخلقت من أصابع
ال ـكــولــون ـيــال ـيــن ال ـك ـب ــار ،ت ـت ـشــابــه نظمها
ال ـس ـيــاس ـيــة واالق ـت ـص ــادي ــة واالج ـت ـمــاع ـيــة
ٌ
والثقافية ،إلــى ح ــدود الـتـمــاهــي .ثـ ّـمــة إرث
ٌّ
شمولي يكاد يشكل طبيعة فيها ،ومظاهر
اس ـت ـشــراق مـثــل ال ـتــي حـ ـ ّ
إدوارد
ـا
ـ
ه
ـ
ن
ـ
ع
ث
ـد
ً
سعيد ،فكأن ثقافاتها تماثيل فولكلورية
ً
قــاب ـعــة فــي مـتـحــف ع ــادي ــات .أخــرجــت تلك
الشعوب فـئـ ٌ
ـات مــن نخبها ،ونقلتها ،بعد
سنوات الحرب العاملية الثانية ،إلى رحاب
ال ـت ـح ـ ّـرر واالسـ ـتـ ـق ــال .م ــن ب ــراث ــن الـجـهــل
ٌ
نخب من طالئع
واملرض والتخلف ،جهدت
ّ
املتعلمنب املستنيرين لـتــولــي تـلــك املهمة
العسيرة.
()2

ٌ
نخب من املتعلمني من أبناء السودان ومن
ّ
ّ
املتنورين ،تولوا قيادة البالد من كهوف
ّ
ّ
التحرر واالستقالل
التخلف إلى براحات
ّ
الوطني ،غير أن علل التخلف ،وهــي من
مـتــازمــات بـلــدان الـعــالــم الـثــالــث ،أفضت
ـال مــن قصر النظر ّ لــم تنجز
بهم إلــى ح ـ ٍ
ٌ
نخب
معه مطلوبات بناء األمة ،فانقض ْت
عـسـكــريــة تـ ّ
ـرب ـعـ ْـت عـلــى الـحـكــم فـيـهــا بال
ّ
مسوغات .في الستني عامًا وأكثر ،التي
انطوت منذ استقالل السودان عام ،1956
تـقـلـبـ ْـت ال ـبــاد بــن نـظـ ٍـم ديـمـقــراطـيــة في
سنوات قليلة ،ثم أخرى عسكرية سنوات

لعدم االلتزام بقانون اإلجراءات الجنائية
الـطـبـيـعــي .وبــال ـتــالــي ،ه ــذا لــن يــؤثــر على
النظام واسـتـقــراره اللحظي ال ــذي يتمتع
بــه ،فهو غير محتاج هــذا الـقــانــون ،فعلى
عكس مبارك ،يحكم عبد الفتاح السيسي
ّ
ن ـظ ـ ً
ـام ــا س ـيــاسـ ًـيــا تــت ـحــد ف ـيــه مــؤس ـســات
ال ـ ــدول ـ ــة ،وال س ـي ـمــا ال ـق ـض ــاء وال ـش ــرط ــة،
ف ــي دع ـ ــم ال ـن ـظ ــام ال ـع ـس ـك ــري ،بــاع ـت ـبــاره
السبيل الوحيد للحفاظ على مصالحهم
واستقالليتهم عن املجتمع ،كما أن النظام
تهديد إليـقــاف العمل بهذا
ال يشعر بــأي
ٍ
ال ـق ــان ــون ،فــال ـبــدائــل األخـ ــرى ف ــي قــانــونــي
اإلره ــاب والـكـيــانــات اإلرهــابـيــة مــوجــودة،
إل ـ ــى ج ــان ــب أن بـ ـق ــاء ال ـج ـي ــش وال ـن ـظ ــام
أص ـب ــح أك ـث ــر ت ــراب ـط ــا ع ـمــا ك ــان عـلـيــه من
قبل ،ووجــود رجــال الجيش والشرطة في
تهديد سياسي
الـبــرملــان يمنع ظـهــور أي
ٍ
لـلـنـظــام ،أو مـعــارضــة ول ــو كــانــت شكلية.
فالنظام اعتاد على تدمير أســس الحياة
السياسية ،وبالتالي أصبح مــن الصعب
ّ
وجود معارضة منظمة من املمكن أن تقف
ّ
فيه سبيله ،وغياب هذه املعارضة املنظمة
ّ
جعله يتخذ القرارات الكبرى منفردا ،مثل
استيراد الغاز من إسرائيل ،والتنازل عن
جزيرتي تـيــران وصنافير ،وغيرهما من
قرارات لم يكن ممكنا أن يتم تمريرها ،لو
ٍ
وجدت معارضة منظمة وفاعلة.
تتضمن أحكام قانون الطوارئ صالحيات
رئــاس ـيــة كـثـيــرة م ــن شــأنـهــا تـقـيـيــد أغـلــب
ال ـح ـق ــوق األس ــاس ـي ــة ل ـل ـمــواط ـنــن ،إال أن
ال ـت ـط ـب ـيــق ال ـف ـع ـلــي ل ـت ـلــك األحـ ـك ــام دائ ـ ًـم ــا

ً
ـروف اس ـت ـث ـنــائ ـيــةٍ
مـ ــا ك ـ ــان م ــرت ـب ــط ــا ب ـ ـظـ ـ ٍ
ت ـبـ ّـرر ات ـخــاذ تــداب ـيــر مــن شــأنـهــا املـســاس
ب ـح ـقــوق األف ـ ـ ــراد ،ك ـفــرض ح ـظــر ال ـت ـجــوال
ووضــع قيود على السفر ..إلخ من القيود
ّ
املقيدة للحريات األساسية .ولكن ،ومما
ّ
ال شــك فيه ،يبقى استمرار محاكمة آالف
ً
سنويا أمــام محاكم أمــن الدولة
املتهمني
طوارئ ،والتي تعد محاكم استثنائية ،هو
األث ــر العملي األب ــرز واملـلـمــوس للتطبيق
املستمر لحالة ال ـطــوارئ فــي مصر خالل
الـسـنــوات القليلة املــاضـيــة ،فقد استخدم
الـ ـنـ ـظ ــام قـ ــانـ ــون ال ـ ـ ـطـ ـ ــوارئ فـ ــي تـصـفـيــة
خـ ـص ــوم ــه الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــن ،إمـ ـ ــا بـحـبـسـهــم
وإحالتهم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ
ال ـتــي ن ـشــأت بـمــوجــب ه ــذا ال ـق ــان ــون ،وقــد
ّ
نــظــم ع ــدة انـتـخــابــات بــرملــانـيــة تـحــت هــذا
ّ
القانون ،وكذلك عدل الدستور تحت مظلة
ال ـقــانــون نـفـســه ،وأن ـش ــأ ،ب ـج ــوار الـقــانــون
ن ـف ـس ــه ،ت ــرس ــان ــة م ــن الـ ـق ــوان ــن الـقـمـعـيــة
األخ ــرى واالستثنائية الـتــي استطاع من
خاللها إحـكــام قبضته القمعية ،وتفكيك
ّ
الـكـتــل الـسـيــاسـيــة ال ـتــي ق ــد تـشــكــل خـطــرا
ّ
عليه ،أو منع أي خطر مستقبلي قد يهدد
وجـ ـ ـ ــوده .وت ـب ـق ــى ال ـح ـق ـي ـقــة الـ ــواحـ ــدة أن
النظام ،بإلغائه العمل بقانون الـطــوارئ،
مع االحتفاظ بقانون اإلرهــاب والكيانات
اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــة ،ي ـس ـت ـمــر ف ــي ت ـع ـط ـيــل الـعـمــل
ب ـقــانــون اإلج ـ ـ ــراءات الـجـنــائـيــة ،وي ـمــارس
م ـنــاورة جــديــدة مــن أج ــل كـســب مــزيــد من
الوقت مع اإلدارة األميركية الحالية.
(كاتب مصري في برلني)

أطول .دارت تلك الدائرة الشريرة دوراتها
أكثر من ثالث ّ
مرات خالل ستني عامًا أو
ّ
يــزيــد .كانت تلك دائ ــرة شــريــرة بــا مــراء.
ّ
ّ
حني ظن الجميع أن انتفاضة السودانيني
ديسمبر /كانون
على حكم البشير فــي
ً
األول  ،2018ستضع خــاتـمــة تــوقــف تلك
الــدائــرة الـشـ ّـريــرة فــي ال ـس ــودان ،فاجأهم
العسكر مــن جــديــد ،مثلما فــاجــأ العالم،
ـاب ت ـق ـل ـيــدي ،ق ـ ــاده جـ ـن ــرال واح ــد
ب ــان ـق ـ ٍ
اسـ ـم ــه ع ـب ــد ال ـف ـت ــاح الـ ـب ــره ــان ،ب ـمــزاعــم
تصحيح املـسـيــرة ،إال أن أح ــوال انقالب
الـ ّـرجــل لــن تـكــون مثل أح ــوال انـقــاب من
س ـب ـق ــوه :م ـثــل ال ـج ـن ــرال إب ــراه ـي ــم عـبــود
عام  ،1958أو الجنرال جعفر نميري عام
 ،1969أو الجنرال عمر البشيرعام .1989
سيفاجأ ج ـنــراالت ال ـس ــودان ،هــذه امل ـ ّـرة،
بمجابهات مــع مقاومة ناعمة وشرسة
ٍ
في الوقت ذاته .شباب يقود حراكه الثائر
لنخب مصطفاة
بنفسه ،من دون انتظار
ٍ
لتقودهم.
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ّ
لـعــل أول تجليات ال ـحــداثــة الـتــي رافـقــت
ب ــزوغ الـقــرن ال ـحــادي والعشرين تمثلت
ف ــي ظ ــواه ــر ال ـعــوملــة وث ـ ــورة االت ـص ــاالت
واالنفتاح على إمكانات التواصل الرقمي
ّ
واالف ـ ـتـ ــراضـ ــي .ف ـي ـمــا ان ـش ـغ ــل امل ـف ــك ــرون
العرب بمشكالت النهضة والحداثة زمانًا
ً
طويال ،على قول املفكر العربي علي حرب،
ّ
فإن واقع الحراك واالنتفاضات الشبابية
ّ
الـ ـت ــي ت ـج ــل ــت فـ ــي مـ ــا وصـ ـف ــت بـ ـث ــورات
الربيع العربي في مصر وليبيا وتونس
وخــال ـهــا ،قــد تـجــاوزتـهــا ب ـفــراســخ ،ولــم
تعد مــن حــاجــةٍ لنخب مستنيرة تتولى
ال ـق ـيــادة والـتـجـيـيــش ،كـمــا ف ــي الـســابــق.
يكفى الشباب أن يكون حراكهم محتدمًا
إثـ ــر ك ـب ـســة ٍّ
زر ع ـلــى م ــوب ــاي ــل ،فيجتمع
ّ
ليهدوا جدارًا يتوارى خلفه
األلوف منهم
ديـنــاصــور مــن دي ـنــاصــورات االسـتـبــداد.
تلك اسـتـنــارة الـعــوملــة الـتــي تـفـ ّـوقــت على
التقليدية الـتــي أنـجـبـ ْـت ،في
االس ـت ـنــارة ُ
زمان مضى ،نخبًا كان لها تاريخ ومكان.

سيتعب االنقالبيون
طويًال لفهم كيمياء
وثوار ال يتعبون
ثائرات
ّ
وال يغمض لهم
جفن
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االنقالب الذي وقع في السودان فجر يوم
ْ
 25أكتوبر /تشرين األول  ،2021وإن جاء
بـمـبـ ّـررات حماية ثورتهم التي أشعلوها
مـنــذ ديـسـمـبــر /ك ــان ــون األول  ،2018فــإن
شباب تلك الثورة بادر بما يشبه السحر
إل ــى تـشـكـيــل ص ـف ــوف ــه ،وه ـ َّـب ـ ْـت جـمــوعـهــم
ف ـج ـرًا إل ــى ال ـط ــرق ــات الح ـتــال ـهــا ،ق ـبــل أن
تـحـتـلـهــا امل ـج ـن ــزرات .ل ــم يـنـتـظــر الـشـبــاب
ً
قــائـدًا يــأخــذهــم إلــى املــواج ـهــات ،وال بطال
يـ ـتـ ـص ـ ّـدر ح ــراكـ ـه ــم ،وال خ ـط ـي ـبــا م ـفـ ّـوهــا
يـ ـ ـ ـ ّ
ـرددون م ـعــه شـ ـع ــارات الـ ـث ــورة «ح ــري ــة،
ّ
سالم وعدالة» .كال .ال حاجة لهم ملن يتبرع
ُ
بإعانتهم في حراكهم ،إذ هــم من صاغوا
الشعاراتُ .هم من ّ
زينوا الجدران بوجوه
ُ
شهداء ثورتهمّ .هم من كتبوا األشعار .هم
من أنشدوا وتغنوا لثورتهم .قبل ذلك كله،
هم من فتحوا صدورهم الستقبال هجوم
املجنزرات.
ً
سيتعب اإلنقالبيون طويال لفهم كيمياء
ثائرات وثـ ّـوار ال يتعبون وال يغمض لهم
جفن ،ساروا في شوارع الخرطوم يرفعون
ال ـش ـعــارات بــا كـلــل وال مـلــل .لــم ُيسمعوا
أصــواتـهــم لالنقالبيني فحسب ،بــل بلغت
أصواتهم أسماع العالم.
(كاتب وسفير سوداني سابق)

ال حدود للعنف الذي ّ
يتكبده اللبنانيون.
ّ
وال نوع واحدًا من العنف .وال وقت محددًا
ل ــه .ج ـم ـ ٌـع م ــن ال ـع ـنــف تـتـضــافــر أط ــراف ــه،
ب ـح ـش ـ ٍـد واح ـ ـ ــد .ال ي ـن ـت ـبــه ل ــه ض ـح ــاي ــاه،
ّ
لشدة كثافته ،وتشابك خطوطه ،وسرعة
َ
ّ
حركته .وأن ــت تـحــاول التقاط تـنــوع هذا
العنف ،وتالحق حــدوده ،تشعر بضعف
عـقـلــك ،وف ـقــر خ ـيــالــك .ك ــأن ـ َـك م ـت ـشـ ّـرد في
الفضاء ،وسط ّ
ات مجهولة ،تتساءل
مجر ٍ
عن الحدود التي
يقف عندها الكونّ .
ً
العنف الطبقي أوال :ليس املوضوع أنك
ّ
ٌ
متمرس ،تعرف كيف تضبط
فقير قديم،
ـرك ،أو تتحايل عـلـيــه ...بما ال يميتكَ
ف ـقـ َ
ّ
ٌ
استقر،
فقير جــديــد،
مــن ال ـجــوع .أو أنــك
بـ ـع ــد م ـ ـكـ ــابـ ــرة ،عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى ح ـيــاتــي
أدن ــى ،تـتـ ّ
ـدرب على كيفية التعامل معه.
َ
َ
بــاملـســاعــدة أو مــن دون ـهــا .لـســت ان ــت من
ليتك َ
َ
كنت!
بني هؤالء ،ويا
الــواقــع أن ـ َـك فقير جــديــد وم ـت ـجـ ّـدد ،رم ــاكَ
َ
حكامك في دوامةٍ نازلةٍ إلى
الفالحون من
ّ
تـحــت بـســرعــة مـخـيـفــة .انـطـلـقــت ال ــدوام ــة
بـســرقــة امل ـص ــارف م ـ ّـدخ ــرات ــك .فاشتعلت
أجنحتها ،نحو تحت ...ثم تحت .كالبرق،
إعصار في ذروة انطالقته.
بال توقف ،مثل
ٍ
َ
عليك بمقارنةٍ بسيطة :أجــواء «األغنياء
جـ ـ ـدًا» فـ ــي أح ـ ــد م ـق ــاه ــي م ـن ـط ـقــة ف ـ ــردان
«الراقية» .وأجــواء قريبة ،ال تبتعد عنها
ب ـك ـي ـل ــوم ـتــر ون ـ ـصـ ــف ،فـ ــي قـ ـل ــب مـنـطـقــة
ّ
عائشة بكار الشعبية .في األولــى ،يتغير
ه ـن ــدام الـ ـ ــرواد ع ـمــا ق ـبــل األزمـ ـ ــة .ص ــاروا
بشياكتهم ،وبــأثـمــان التشقير
يبالغون
َ
ـحــقــن البوتوكسية .يبالغون
والنفخ والـ ِ
أي ـض ــا بــال ـط ـل ـب ـيــات ،ي ــأك ـل ــون وي ـشــربــون
بـ ـم ــا ال يـ ـق ــوى ع ـل ـي ــه أي مـ ــواطـ ــن لـيــس
«غ ـن ـي ــا جـ ـ ـ ـدًا» .ال أوالد هـ ـن ــا ،ال ْ
زحـ ـم ــة،
ُ
وال ش ـ ـ ـحـ ـ ــاذون ،وش ـ ـ ــيء مـ ـ ٌـن «الـ ـتـ ـب ــاع ــد
ٌ
وإحساس فائض باالنتماء
االجتماعي».
إلى نخبةٍ ضيقة ،سعيدة و«ذكية» ،تعرف
كيف تجلب النعمة مــن فــم السبع .وأهــم
ما تعتز به اآلن هو ّ
خلو املقهى من رواد
الطبقة الوسطى ،غير «األغنياء جدًا».
ّ
في املنطقة الثانية ،عائشة بكار :األوالد
يملؤون املـكــان ،يختلطون بالشحاذين
وسـ ــط ال ـ ٌـزح ـم ــة ال ـه ــائ ـل ــة .ال ــوج ــوه كلها
لقدرها .العيون زائغة .ضائعة.
مستسلمة
ُ
واألج ـس ــاد مـتـكـئــة عـلــى بـعـضـهــا ،كأنها
تحتمي من هبوب الرياح التحتانية ،من
دور ٍة جديد ٍة من دورات اإلعصار .بعض
األوالد مــن غـيــر الـشـحــاذيــن يشتغلون.
يبيعون الـخـضــار ،يـ ِـزنــونـهــا ،يحسبون
األلـ ـ ــوف م ــن الـ ّـلـ ـي ــرات .وال ت ـت ـح ـ ّـدث هنا
عــن الـهـنــدام .إنــه كيفما ات ـفــق ...فــي محل
الـ ـف ــاف ــل الـ ـ ــذي أصـ ـب ــح الـ ـخـ ـي ــار األخ ـي ــر
للبقاء على قيد الحياة ،املسنود بسمعته
ّ
«أطيب فالفل في كل بيروت» ...والذي قد
ينقرض ،هــو اآلخ ــر ،كما حصل لغيره...
ٌ
حشد مــن الجائعني.
فــي هــذا املـحــل ،إذًا،
«امل ـ ـ ـق ـ ـ ـتـ ـ ــدرون» م ـن ـه ــم يـ ـنـ ـتـ ـظ ــرون لـقـمــة
ال ـظ ـه ـيــرة ،وثـمـنـهــا ع ـش ــرون أل ــف ل ـيــرة،
أرخص من فنجان قهوة عند املحظوظني
من ّ
رواد املقهى الراقي في فردان ،القريبة.
أما فقراء الفقراء ،من األطفال خصوصًا،
ّ
يتكرم عليهم
فلهم نظراتهم الراجية ،بأن
أحد «املقتدرين» بسندويشة فالفل.
العنف ضد األطـفــال ،ضد التعليم :وهو
ّ
ـص ـبــةٍ غـيــر مـتـســاويــة بينهم.
مـ ــوزع بــأنـ ِ
ّ
األق ـل ـيــة مـنـهــم يـتـمــتـعــون بــاالب ـت ـعــاد عن
لبنان .األكثر عددًا منهم يتلقون التعليم

ْ
«الـ ـخ ــاص» .وق ــد ت ـسـ ّـربــت ل ــه الـتــفـلـيـســة،
بدرجات متفاوتة .وكلها ّ
أضرت بنوعية
ٍ
التعليم وكميته .لكن الغالبية العظمى،
الـفـقـيــرة أص ــا ،أو املـفـقــرة حــديـثــا ،صــار
أب ـ ـنـ ــاؤهـ ــا ف ـ ــي ِع ـ ـ ـ ــداد ت ــامـ ـي ــذ املـ ـ ـ ــدارس
الرسمية املجانية .وهم بذلك محظوظون
قياسًا إلى األفقر منهم ،املمنوعني أصال
مــن املــدرســة ،ألنـهــم يشتغلون ،يعينون
أهـلـهــم .لـكــن املــدرســة املـجــانـيــة لــم تفتح.
وقد ال تفتح أبدًا .وأوالد الفقراء يهيمون
على وجوههم ...وأنت تمشي في شوارع
بيروت ،حيث يتداخل الحي «الراقي» مع
َّ
بأكياس
محملني
الفقير ،سوف تجدهم
ٍ
ّ
ضخمة ،سوف يمألونها بما تيسر لهم
من حاويات القمامة .أو أطفال يكنسون
ال ـ ـشـ ــوارع ،وي ـه ــرع ــون ع ـنــد أول س ـي ــار ٍة
طلبًا ملا يعتبرونه أجرتهم ...غير األطفال
الذين يبيعون ُعلب املناديل الورقية ،أو
الـسـجــائــر ،أو قـنــانــي امل ـي ــاه .ويـعــرضــون
خدماتهم ،أو بكل بساطةٍ  ،يشحذون.
العنف املباشر ضــد الحياة بحد ذاتها.
بـغـيــاب الـكـهــربــاء وامل ــاء وال ـ ــدواء (أدوي ــة
ال ـســرطــان والـضـغــط وال ـس ـك ــري) ،وخلو
املـسـتـشـفـيــات والـ ـعـ ـي ــادات م ــن امل ــرض ــى.
مستشفى ...دواء
كهرباء ...ماء ...طبيب...
ّ
 ..هــذه ليست مـجـ ّـرد كلمات .إنـهــا تتكلم
ـف م ـت ـن ــاه ــي ال ـص ـغ ــر «م ــاي ـك ــرو
عـ ــن عـ ـن ـ ٍ
ع ـنــف» .عــن عـنــف التكاليف املــالـيــة لهذا
ال ـغ ـيــاب ،وأس ـع ــار بـ ّـدائـلـهـمــا ،الـصــاعــدة
دومـ ـ ـ ـ ــا .وع ـ ـنـ ــف املـ ـ ــرشـ ـ ــح ل ــان ـت ـخ ــاب ــات
(مـبــدئـيــا) ب ــ«خــدمــاتــه» الــرخـيـصــة ،لكن
ّ
الـحـيــويــة ،وال ـتــي تـكــلـفــه مــالـيــم .وعنف
َ
الشقاء والشلل والعجز .والـســؤال الــذي
ّ
يـ ـ ــزن طـ ـ ــوال الـ ـنـ ـه ــار :مـ ـ ــاذا ع ــن مـصـيـبــةٍ
جديد ٍة يأتي بها الفجر أو الغروب؟
عـ ـن ــف ضـ ــد ال ـ ـح ـ ـيـ ــاة ،مـ ـلـ ـح ــق :مـ ــن دون
كهرباء ،والـظــام فــي الـخــارج ،ومــن دون
َ
ّ
لنفسك :أقعد في
لتتحرك ،تقول
بنزين
الـبـيــت ،أحـيــي حـيــاتــي االجـتـمــاعـيــة عبر
ّ
االتصاالت .لكن خطوط اإلنترنت تذوب
ّ
ّ
يومًا بعد آخر .تتقطع ،تتشتت ،وتفصل
غــالـبــا .والـخـطــوط «املــدفــوعــة» واألخ ــرى
مرتبكة ،مـشـ ّـوشــة .مــا يــردعـ َـك
«الـثــابـتــة»
ِ
ّ
عن متعة الحديث ،فتتخلي عنه ،وتغرق
َ ْ
في
ٍ
سواد آخر .في الصمت والوحشةّ .
الوشائج بني الناس ،حني تنقطع ،تجف
العاطفة األخروية ،وتقسو القلوب التي
ال تـعــود تــرتــاح لغير عـنــف أشـ ـ ّـد .انـظــر،
كـيــف يتعامل اللبنانيون مــع بعضهم،
بأشكال مــن األلغام
بـشــراســةٍ  ،بفلهويةٍ ،
ٍ
َ
املست ْحدثة ،عليهم دائـمــا أن يـ ْـحــزروهــا،
ْ
قبل أن تلتهمهم.
ـواس .ض ــد األنـ ــف،
ـ
ـ
ح
ـ
ـ
ل
ا
ـل
ال ـع ـنــف ض ــد ك ـ
ّ
وال ــروائ ــح ال ـثــاب ـتــة وامل ـت ـنــق ـلــة ،املـ ْـبـثــوثــة
ً
فــي ال ـف ـضــاء .الـثــابـتــة م ـثــا :عـلــى امـتــداد
ّ
الجادة املوصلة إلى املطار «الدولي» ،أو
الخارجة منه .حني تكون الرياح معتدلة،
ّ
تـنـقــض عـلــى أن ـف ـ َـك ،ط ــوال ه ــذه الـطــريــق،
ْ
نفايات
روائ ــح «مــزرعــة أب ـقــار» ،ومــطـمــر
َ
كوستا برافا الشهير ...وهما املالصقان
ّ
تشتد الرياح ،تخترق
للمطار .لكن عندما
هـ ــذه الـ ــروائـ ــح ردهـ ـ ــات امل ـط ــار ن ـف ـســه ،ال
ّ
تستقر في األنف مدة
يمكن النفاذ منها.
طويلة.
الـعـنــف ض ــد األذن أي ـض ــا :ف ــأن ـ َـت حيثما
تنقلت في شوارع العاصمة ،تخرق أذنك
ّ
أصوات مولدات الكهرباء ،ال مولد واحد..
هدير عميق ،ينبعث منه دخــان املــازوت
األسود ،يستوطن في َ
أذنك...
ّ
وع ـن ــف ض ــد الـ ـع ــن .ال ـب ـشــاعــة امل ـعــم ـمــة،

الوشائج بين الناس،
ّ
تجف
حين تنقطع،
العاطفة األخروية،
وتقسو القلوب التي
ال تعود ترتاح لغير
أشد
عنف
ّ
ْ
وال ـت ـه ــل ـه ــل ،وأن ـ ـصـ ــاف ال ـب ـن ــاي ــات ال ـتــي
ٌ
تـسـكـنـهــا ع ــائ ـ ٌ
ـات ف ـق ـي ــرة أو ن ــازح ــة .ال
ّ
العمارات «الفخمة» تجددت ،وال الفقيرة.
سنوات
كــأن البشاعة تأخذ بثأرها بعد
ٍ
ْ
الفتك بجمال املــديـنــة ...كأنها لحظة
من
ّ
حقيقةٍ م ـ ّـرة ،تتفوق فيها البشاعة على
الجمال .واألذى ،على البهجة .ماذا يكون
ُ
هذا كله ،إن لم يكن عنفًا؟
ال ـع ـن ــف ضـ ــد ك ــرامـ ـتـ ـن ــا ،ضـ ــد وقـ ـتـ ـن ــا .ال
أتـكـلــم فـقــط هـنــا ع ــن ال ـطــواب ـيــر ،اإلذالل،
عن إضاعة زمننا ،شبابنا ،كهولنا ،على
وقع هدير اإلعصار .فال ماضي ينفعنا.
اإلع ـص ــار أسـقـطــه مـثــل ال ـب ــرق ،وص ــارت
ٌ
سنوات ضوئية .وال حاضر
بيننا وبينه
امل ـس ـكــون بــاالرت ـعــاشــة وال ـه ـلــع وسـقــوط
القلب مــن مكانه .يفاجئك يوميًا بعقد ٍة
ّ
جديدة ،بحزورة ،بمصيبة .في الحاضر،
َ
عقلك يدور حول نفسه .أما املستقبل
اآلن،
فال ينقشع .مثل علبةٍ ســوداء لن تكشف
كــل أسـ َ
ـرارهــا إال بعد فــوات األوان .خبث
ه ــذا الـعـنــف س ــوف ي ـطــاول كــل األج ـيــال،
حتى التي لم تولد بعد.
ّ
املؤكد أن ّ
تنوع العنف ،وفروعه املترامية،
ُ
تــزيــد عـمــا كـتـبـ ٌـت ه ـنــا ،ف ــي ه ــذه املـقــالــة.
والـيـقـظــة واج ـبــة فــي ه ــذه الـحــالــة ،تجاه
ّ
يتقدم بها العنف
األقنعة البريئة التي
منك ،قبل أن يطعنك في صدركَ.
بغفلةٍ
واب ـت ـغــاء لـلـحــقً ،علينا إن ـصــاف الـحــرب
األه ـل ـي ــة ،م ـق ــارن ــة بــإفــاس ـنــا ال ــوج ــودي
ال ـي ــوم .طـ ــوال ال ـس ـن ــوات ال ـخ ـمــس عـشــرة
م ــن ه ــذه ال ـح ــرب ،ل ــم يـكــن أب ـن ــاء الطبقة
ّ
ٌ
الوسطى ،وقليل من تحتهم ،وكــل الذين
فوقهم ،يعانون من أزمة اقتصادية .كان
املـ ــال م ـت ــواف ــرا .وال ــدول ــة ت ــدف ــع ال ــروات ــب
ملــوظـفـيـهــا ،وت ـق ــوم بــأق ـصــى م ــا يمكنها
ْ
م ــن واج ـبــات ـهــا .كــانــت ثـ ّـمــة ح ـ ــدود ،وإن
ّ
مـخـتــرقــة .بــريــة ،بـحــريــة ،جــويــة .تعطلت
أحـيــانــا ،وع ــادت إل ــى الـعـمــل .فــي الـحــرب
األهـلـيــة ،لــم تكن مشكلة امل ــاء والكهرباء
على هذه الدرجة من التعطيل .ولم تكن
ّ
مــولــدات الكهرباء قــد عــرفــت طــريـقــا .كنا
خ ــارج ــن ل ـتــونــا م ــن «ال ـع ـصــر الــذه ـبــي»
اللبناني ،وما نــزال نتمتع بثمراته على
ٌ
ّ
ومؤسساتنا .وكــان لدينا حنني
عقولنا
ّ
عارم للبنان ما قبل الحرب ،وأمل ال يقل
عنه حجمًا :بــأن تنتهي الـحــرب ،ويعود
ل ـب ـنــان ّك ـمــا ك ّـ ـ ــان ...أم ــل ك ـب ـيــر .ه ــل نـقــول
اليوم إنه تحقق؟
هـ ــذه املـ ـق ــارن ــة ل ـي ـســت لـتـمـجـيــد ال ـح ـ ّـرب
األهلية ،أو التغاضي عن أهوالها .إنما
ّ
لـلـقــول إن الـعـنــف ال ــذي نـتـعـ ّـرض ل ــه ،هو
أفظع وأغنى من عنف الحرب األهلية.
(كاتبة لبنانية)
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اإلمارات وشيطنة «اإلخوان»
في «نيوزويك»
ياسر أبو هاللة

تنشط شركات العالقات العامة ،ذات العقود املليونية ،في ترويج سياسات اإلمارات
املعادية للربيع العربي في اإلعــام الغربي ،خصوصًا ما يتعلق بجماعة اإلخوان
املـسـلـمــن وقـطــر وتــرك ـيــا ،وك ــان قــد ثـبــت فــي تحقيقات مستقلة أنـهــم اخـتــرعــوا
شخصيات وهمية للكتابة في اإلعالم الغربي .في هذا السياقُ ،يقرأ مقال رئيس
لجنة شؤون الدفاع والداخلية والعالقات الخارجية في املجلس الوطني االتحادي
لدولة اإلمــارات ،علي النعيمي ،في مجلة «نيوزويك» األميركية ،فهو ليس كاتبًا ،ال
ُ
العاملية.
بالعربية وال باإلنكليزية ،وإنما يكتب له للنشر في واحد ٍة من أبرز املجالت ُ
كتب النعيمي عن تعرض النائب البريطاني ،السير ديفيد أميس ،للطعن ،وقد قتل
قبل أسبوعني .واستغل مقولة ّ
املدعي العام في اململكة املتحدة في ما يتعلق بالقاتل
املزعوم« :سوف ّ
نقدم للمحكمة ّأن لجريمة القتل هذه عالقة إرهابية ،أي ّأن لها دوافع
دينية وأيديولوجية» ،وذلك لشيطنة «اإلخوان» وتحريض الغرب عليهم ،باعتبارهم
ّ
ّ
متطرفة وإرهابية .وأكد أنه «بصفتي عضوًا سابقًا في جماعة
حملة أيديولوجيا
ألحد أن يخفي مسدسًا ،لكن
يمكن
ال
صغره
منذ
تربيته
تمت
اإلخوان املسلمني
ٍ
يمكن للمرء أن يخفي بسهولة أيديولوجيا ،كما أظهر مقتل أميس».
يسلك املقال طريق جماعات اإلسالموفوبيا في استغالل حادثة إرهابية أو جنائية
إللصاق التهمة باإلسالم عامة ،أو بكبرى الجماعات اإلسالمية التي تنشط منذ
ّ
عام ّ ،1927
ويقدم الكاتب نفسه واحـدًا من ضحايا هذه الجماعة التي جندته في
ّ
أثناء دراسته في أميركا عام  .1979وهو يغفل ،عن قصد ،أن الجماعة كانت ،في
ذلك الوقت ،معترفًا بها رسميًا في بلده ،ويستقبل رأس الدولة الشيخ زايد قادتها
بحفاوة واح ـتــرام .وفــوق ذلــك أن وزي ـرًا للتعليم فــي اإلم ــارات ،هــو سعيد سلمان،
كان من ّ
مؤسسي الجماعة وقادتها ،وشغل ابتداء منصب وزير اإلسكان في أول
حكومة اتحادية إمارتية .ومــا لم يذكره علي النعيمي أن سلمان الــذي توفي في
منفاه االختياري في أملانيا نال الدكتوراه في جامعة باريسّ ،
وأسس كلية عجمان
للتكنولوجيا ،وجامعة البحر األبيض املتوسط للعلوم والتكنولوجيا في إسبانيا،
وكلية مسقط للعلوم والتكنولوجيا في ُعمان وجامعة ظفار.
ّ
وعلى طريقة الكاتب في تقديم نفسه ضحية ،أتذكر ارتباطي املبكر بالجماعة طالبًا
ً
في املــدرســة .كــان الــدافــع في ذلــك وفــاة والــدي رحمه الله ،وقــد كــان مثال أعلى لي.
وجـ ُ
ـدت في الجماعة امتدادًا له ،كانت أســرة «الخلية التنظيمية األولــى» تجتمع في
بيتنا ،ومنهم وزير األوقاف األردني وأمني عام مجمع الفقه اإلسالمي ،عبد السالم
العبادي ،الذي توفي في جدة مصابًا بكورونا العام املاضي.
انتظم الــوالــد في جماعة اإلخ ــوان املسلمني ،في أثناء دراسـتــه في جامعة دمشق
 ،1964-1960وكانت الجماعة وقتها بقيادة مصطفى السباعي الذي كتب دستور
سورية عام  ،1950وكان عضوًا في مجلس النواب وعميد كلية الشريعة والقانون.
كانت الجماعة في وقتها في ظل مجتمع ديمقراطي تمثل الحزب «املحافظ» الذي
ّ
ّ
يترشح على قوائمه سنة وشيعة ومسيحيون ،ال بل ويهود أيضًا .وكــان حليف
السباعي السياسي فارس الخوري الذي انتخب رئيسًا ملجلس النواب السوري.
اختلفت مــع «اإلخ ــوان» قبل أن أغ ــادر التنظيم فــي منتصف التسعينيات ،ولــدي
مآخذ كثيرة كتبتها وتحدثت بها .لكن ال يمكن أن تصل شيطنتهم إلى درجة أن
يكون الطلب األول من ترامب ،بحسب سجل محاكمة توم بــاراك ،اعتبار الجماعة
إرهابية .هم حركة سياسية مثل أي حزب سياسي في الغربّ ،
يتطور ويتراجع
بحسب املناخ السياسي ،فالحركة التي أنتجت سياسيًا َمن َ
كتب دستور سورية
ً
مقاتال مثل
مثل مصطفى السباعي ،ذاتها التي أنتجت بعد االنقالبات العسكرية ُ
مؤسس الطليعة املقاتلة لجماعة اإلخوان املسلمني ،مروان حديد ،والذي قتل تحت
التعذيب في سجون حافظ األســد .ال ُيحكم على حركة كبرى من خالل تجارب
شخصية ،كما يبادر علي النعيمي ،بال ّأي دليل ،التهام كبرى الجماعات اإلسالمية،
املوجودة في الغرب منذ الخمسينيات ،بعمل إرهابي دنــيء ...يستحق املسلمون
والعرب في الغرب من يقف معهم هذه األيام ،ال من يتآمر عليهم ،سواء باملقاالت
أو بالوشايات األمنية.

أبعد من انقالب السودان
محمد أحمد بنّيس

ّ
يــؤكــد االن ـقــاب العسكري فــي ال ـســودان أن الـقــوى املناهضة للتغيير فــي املنطقة
ّ
مصرة على املضي في استراتيجيتها بشأن اإلغالق النهائي لقوس الربيع العربي
الــذي انطلق من تونس ،قبل أن ينتكس ،وتنزلق معظم ثــوراتــه إلــى العنف والدمار
واالحتراب األهلي .وال يدع ُ
إقدام رئيس مجلس السيادة االنتقالي في السودان ،عبد
ْ
وتعليق
وإعالن حالة الطوارئ،
الفتاح البرهان ،على حل مجلسي السيادة والوزراء،
ِ
ِ
وتجميد أشغال لجنة
العمل ببعض املقتضيات الدستورية ،وإقالة حكام الواليات،
ِ
تفكيك نظام عمر البشير ،وإحكام قبضة الجيش على البالد ،ال يدع مجاال للشك
ّ
املضادة ،يخوض معركة حياة أو
بأن االستبداد العربي الجديد ،املسنود بقوى الثورة
موت من أجل ضرب محاوالت التغيير السلمي وإقبار مشاريع اإلصالح الديمقراطي
ٌ
ّ
ـؤشـ ٌ
ـرات كثيرة كانت توحي أن توقيع املجلس العسكري على اتفاق
في املنطقة .مـ
تكتيك فرضه الحراك
تقاسم السلطة مــع قــوى الحرية والتغيير لــم يكن أكثر مــن
ٍ
الشعبي الذي انطلق في ديسمبر /كانون األول  2018ضمن املوجة الثانية من الربيع
ّ
الديمقراطي يقع ضمن أولويات املجلس الذي ينتمي ألحد
التحول
العربي .ولم يكن
ً
أكثر الجيوش ُّ
تسيسا ومحافظة في املنطقة .ولذلك حــرص قــادتــه ،طــوال السنتني
املنصرمتني ،على اإلمـســاك بخيوط اللعبة السياسية ،مــن خــال تضييق هامش
معاد لها على خلفية األزمة
الحركة أمام حكومة عبد الله حمدوك ،وإيجاد رأي عام ٍ
تحالفات إقليمي ٍة ودولي ٍة
والبحث عن
االقتصادية واالجتماعية التي تعصف بالبالد،
ِ
ٍ
ّ
تعزز موقع العسكر في معادلة توزيع السلطة والنفوذ .وقد توازت النزعة السلطوية
للمجلس مع فشل حكومة حمدوك في تفكيك اإلرث السياسي لنظام البشير ،وإطالق
دينامية اقتصادية واجتماعية ّ
تعزز املسار االنتقالي ،وتدفع به نحو إقامة حكوم ٍة
ٍ
ٍ
ٍ
مدني ٍة منتخبة ،يكون من أولوياتها الرئيسة إعادة بناء االندماج الوطني واالجتماعي،
بعد عقود من الحروب والنزاعات األهلية التي كلفت السودان كثيرا.
يـعـكــس ان ـقــاب ال ـس ــودان قـضــايــا ال ـت ـحـ ّـول الــديـمـقــراطــي ومـخــاضــاتــه فــي املنطقة،
وباألخص فيما يتعلق بدور الجيوش في تعطيل هذا ّ
واالنعطاف بمساراته
التحول،
ِ
بعيدا عن مقاصده التي تتمثل في إقامة أنظمة ديمقراطية منتخبة ،من دون وصاية
الجيوش عليها .فعلى الــرغــم مــن الـتـنــازالت التي ّقدمتها «قــوى الحرية والتغيير»
إلنجاح املسار االنتقالي ،وإقامة نظام ديمقراطي يقطع مع إرث االنقالبات العسكرية
ّ
بالحد
في السودان ،إال أن ذلك لم يكن كافيا ،على ما يبدو ،إلقناع املجلس العسكري
من نزوعه إلى االستئثار بالسلطة ،ومساعد ِة شريكه املدني على تذليل العقبات أمام
تحقيق الديمقراطية .وفي الوقت ذاته ،كان النقسام ّ
مكونات املعارضة ،وعدم وقوفها
على أرضية سياسية مشتركة ،دور في التعجيل بإنهاء هذا املسار واالنقالب على
مقتضياتهُ .يبرز الحدث السوداني هشاشة البنيات االجتماعية والسياسية والثقافية،
ّ
ّ
وتتحمل املعارضات العربية
تحمل تكاليف التحول نحو الديمقراطية.
وعجزها ً عن ً
مسؤولية جسيمة في هــذا الـصــدد ،من خــال إخفاقها في بناء برنامج سياسي
واقـعــي متكامل ،ينبع مــن مقتضيات الــواقــع ،ويستوعب االنقسامات الكامنة في
ّ
املجتمعات ،ويدمجها في دينامية التعبئة االجتماعية ،بما يمكن من تأطير الرأي
ُ
العام ،وتوجيهه بكيفي ٍة متوازنة ،بحيث ال تسعفها ثقافتها السياسية التقليدية في
ّ
تأجيل خالفاتها األيديولوجية إلى ما بعد تأمني هذا التحول.
على الرغم من ًالخصوصية التي تطبع املشهد السوداني ،إال أن ذلك ال يمنع من القول
ّ
إنه يعكس عينة من مشهد عربي عامُ ،سيظل في حاج ٍة ،دائما ،إلى قطيعة ثقافية
َ
وسياسية متواف ٍق عليها ،يتطلبها التحول نحو الديمقراطية.
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حسن حنفي ...هموم الفكر وتناقضاته
كمال عبد اللطيف

رحل قبل أيام الباحث واملفكر العربي ،حسن
حنفي ( ،)2021 - 1935بعد أزيــد من نصف
قرن من البحث والكتابة في قضايا التراث
والفلسفة ،إضافة إلى انخراطه في مجابهة
ق ـض ــاي ــا الـ ـش ــأن الـ ـع ــام ال ــوط ـن ــي وال ـق ــوم ــي،
وبـحـثــه ف ــي سـبــل ال ـن ـهــوض ال ـعــربــي .ومـنــذ
ع ــودت ــه م ــن فــرن ـســا ب ـعــد إن ـه ــاء أطــروحــاتــه
الجامعية ،فــي ستينيات الـقــرن املــاضــي ،لم
يـتــوقــف ال ــرج ــل ع ــن الـكـتــابــة وامل ـش ــارك ــة في
الحياة العامة بالرأي واملوقف.
ارتـبــط اســم حسن حنفي بــأسـمــاء املفكرين
ُ
ال ـعــرب الــذيــن َعـ ِـمــلــوا عـلــى تــركـيــب مـشــروع
فكري في موضوع املوقف من التراث ،يتعلق
األمــر بكل من محمد عابد الجابري (-1935
 )2010ومحمد أرك ــون ( ،)2010 - 1928وقد
ان ـخــرطــوا جميعًا فــي رب ــط س ــؤال النهضة
ال ـعــرب ـيــة بــالـتـفـكـيــر ف ــي كـيـفـيــة إع ـ ــادة بـنــاء
املـ ـ ـ ـ ــوروث الـ ـثـ ـق ــاف ــي الـ ـع ــرب ــي واإلس ـ ــام ـ ــي،
والتفكير في كيفيات التصالح مع مكاسب
َّ
ومـتـطــلـبــات األزم ـن ــة ال ـحــدي ـثــة ،أن ـتــج األول
رب ــاعـ ـي ــة «نـ ـق ــد ال ـع ـق ــل ال ـ ـعـ ــربـ ــي» ،وس ــاه ــم
الثاني بأبحاثه في «نقد العقل اإلسالمي».
أمــا حنفي فقد أدرج مختلف أعماله ضمن
الـخـطــاطــة الـعــامــة ال ـتــي رس ــم مــامـحـهــا في
ُ ْكتابه «التراث والتجديد» ( .)1980وبوفاته،
أغ ِلق قوس املشاريع الكبرى في التراث ،وفي
كيفيات استئناف مشروع النهضة العربية،

ُْ َ
ّ
أغـ ِـلــق بالطريقة التي َو َّجــه كــل منهم أعماله
ُ
ب ـ ـهـ ــا ...وه ـ ــي مـ ـش ــاري ــع اك ـت ـم ـلــت مــامـحـهــا
من القرن
الكبرى وحدودها ّفي الثلث األخير ُ
تنوعت مشاريع من ذكــروا،
املاضي .ومهما
ّ
ّ
إل أنها ظلت سجينة الثنائية الكبرى التي
َ
َوسـمــت كثيرًا مــن ق ــراءات الـتــراث فــي فكرنا
امل ـعــاصــر ،ثـنــائـيــة ال ـت ــراث وال ـح ــداث ــة ،وهــي
ّ
تجد كثيرًا من ّ
مبرراتها في التاريخ املؤطر
لفكرنا املعاصر.
ّ
تعرفت إلى حسن حنفي في املؤتمر الفلسفي
األول ،في الجامعة األردنـيــة في ّ
عمان سنة
ْ
 ،1983وأثـ ـ َـمـ ــر م ـي ــاد الـجـمـعـيــة الـفـلـسـفـيــة
العربية ،ثم توثقت أواصر املودة بيننا .وكان
آخ ــر لـقــاء لــي مـعــه ،إذا كـنــت أذك ــر جـيـدًا في
الدوحة ،سنة  ،2018وقد فوجئت به أمامي،
ّ
فتحدثنا ب ـحــرار ٍة عن
على كــرســي مـتـحـ ِّـرك،
كل ما فعله ويفعله الزمان بنا ...وبدا لي كما
ً
ً
عرفته متفائال ومقبال على الحياة .بــدا لي
أن أعماله في دائــرة الـتــراث ،في الفقه وعلم
ُ
األص ــول ،في الكالم والـتـصـ ّـوف ...لم تـ َـجـ ِّـرده
م ــن ِح ـ ِّـس ــه الـفـلـسـفــي ال ــذي ُيـسـ ِـعـفــه أحـيــانــا،
بالقفز على متاعب العمر التي ال ّ
مفر منها.
قبل اللقاء األول به في مؤتمر ّ
عمان ،وكان
بصحبة وفد ُم ِّ
تميز من الباحثني املصريني،
ٍ
أنور عبد املالك وفؤاد زكريا ومحمود أمني
ْ
العالم ومراد َوه َبة ...أقول قبل ّلقائنا األول،
ُ
كنت أتابع أعماله األولى ،كما كنَا نلتقي في
ُ
ْ
ال ـنــدوات الكبرى التي بــدأت تــعــقــد فــي كلية
اآلداب ب ــال ــرب ــاط ن ـهــايــة سـبـعـيـنـيــات ال ـقــرن

املاضي وطــوال ثمانينياته .كما كنا نلتقي
في القاهرة واإلسكندرية وبـيــروت وبغداد
ودمشق.
اشتهر حسن حنفي بمشروعه فــي الـتــراث
والتجديد ،ومساعيه الهادفة إلــى تأسيس
إسالمي َ ،إضافة إلى نزوعاته السلفية
يسار
ُ َ
والقومية امل ْعلنة والواضحة .وساهمت هذه
الخيارات مجتمعة ،في رسم املالمح الكبرى
لـكـثـيـ ٍـر مــن أع ـمــالــه ،ولـطــريـقـتــه فــي التفكير
وال ـك ـت ــاب ــة ،إال أن ب ـعــض أب ـح ــاث ــه األخ ـ ــرى،
وتـ ــرج ـ ـمـ ــاتـ ــه لـ ـبـ ـع ــض ن ـ ـصـ ــوص ال ـف ـل ـس ـفــة
ّ
املطولة
الغربية املـعــاصــرة ،وك ــذا املـقـ ّـدمــات
ُ
ْ
التي كــان ُي َم ِّهد بها لهذه الترجمات ،تــبـ ِـرز
وجهًا آخــر مــن ُ
أوج ــه تكوينه وعـطــائــه ،كما
ُ
كثيرة تخترق مشاريعه في
تناقضات
ت ْب ِرز
ٍ
َُ
البحث ،إذ يستطيع املت ِابع ألعماله الوقوف
ع ـلــى ج ــوان ــب م ــن ع ـمــق تـكــويـنــه الـفـلـسـفــي،
وج ــوان ــب أخ ــرى م ــن مـســاعـيــه ال ـهــادفــة إلــى
ب ـنــاء مــوقــف وم ــوق ــع داخـ ــل دوائ ـ ــر ال ـصــراع
السياسي الوطني والقومي.
ك ــان حـســن حـنَـفــي ي ـحــرص ،فــي الـعــديــد من
ُ
موقف َينحاز فيه لبعض
أعماله ،على ِبناء
ٍ ُ
ُّ
الخيارات السلفية التي تـ ْـر ِبـ ُـك في تصورنا
مشروعه فــي الـتــراث والتجديد ،على الرغم
من اعتقاده أن هذا الخيار ُيعتبر األقرب إلى
أفــق التقدم العربي املــأمــول .ترجمته كتاب
سبينوزا «رســالــة في الــاهــوت والسياسة»
( ،)1971وتــرجـمـتــه ك ـتــاب ليسينغ «تــربـيــة
الجنس البشري» ( )1981ومجموع أبحاثه

َ
ظ ّ
ل ،طوال مساره
في البحث والكتابة،
سجين ثنائية التراث
والتجديد ،العنوان
األكبر لمشروعه
ولمجمل آثاره

فـُـي الفلسفة الغربية الحديثة واملـعــاصــرة،
امل ـت ـض ـ َّـم ـن ــة ف ــي الـ ـج ــزء الـ ـث ــان ــي م ــن ك ـتــابــه
«دراسـ ــات فلسفية» ( ،)2014وم ــا كتبه عن
وب ـ ْـرغ ـس ــون وس ــارت ــر ،وم ـقــدم ـتــه في
ِف ـخ ـتــه ِ
ع ـلــم االسـ ـتـ ـغ ــراب ( 900ص ـف ـحــة) الـ ـص ــادرة
ف ــي ط ـب ـع ـت ـهــا األول ـ ـ ــى س ـن ــة  ،1991تـعـكــس
كلها ،بكثير من الجالء ،صــور انخراطه في
محاورة بعض أسئلة الفلسفة وقضاياها.
َ ّ
ظ ـ ـ ــل امل ـ ــرح ـ ــوم ،ط ـ ـ ــوال م ـ ـسـ ــاره فـ ــي ال ـب ـحــث
والكتابة ،سجني ثنائية التراث والتجديد،
العنوان األكبر ملشروعه وملجمل آثاره .صدر
«التراث والتجديد» وتناسلت مجلداته من

دون توقف .حيث ظل كاتبه يستعيد ُ
ويعيد
ال ـع ـن ــاي ــة ب ـم ــرت ـك ــزات م ـب ــاح ـث ــه ،وألنـ ـ ــه ك ــان
يـحــرص على ربــط مباحثه بأسئلة الــواقــع
ّ
تحوالته الجارية في
املصري والعربي ،في
النصف الثاني من القرن املاضي ،فقد اهتم
باملشروع القومي ،إال أن هذا االهتمامْ ،وإن
دفعه إلــى تنويع اهتماماته ،فإنه لــم ُين ِتج
ما ُي َط ِّور مقدمات املشروع ّ
السلفي ومشروع
اإلسالم السياسي واليسار اإلسالمي،
خ ــاض ح ـســن حـنـفــي م ـع ــارك ع ــدي ــدة ط ــوال
س ـ ـنـ ــوات إن ـ ـتـ ــاجـ ــه ،أب ـ ــرزه ـ ــا مـ ـع ــارك ــه عـلــى
صـفـحــات مجلة «الـفـكــر املـعــاصــر» املصرية
مــع امل ــرح ــوم ف ــؤاد زك ــري ــا ،إذ ك ــان األخ ـيــر ال
يـتـ ّ
ـردد فــي إب ــراز تناقضات فكره وكتاباته،
ّ
َ
وكان رد حسن حنفي يستوعب مبدأ ِحرصه
ـراث يـصـعــب الـتـفـكـيــر
ع ـلــى االن ـت ـم ــاء إل ــى ت ـ ـ ٍ
ف ــي الـ ـتـ ـق ــدم الـ ـع ــرب ــي م ــن دون االس ـت ـع ــان ــة
ب ـ ــه ...إض ــاف ــة إل ــى خ ـصــومــاتــه ال ـع ــدي ــدة مع
ـارات سلفية رأت فــي الـيـســار اإلســامــي
ت ـي ـ ٍ
ق ـن ــاع ــا ي ـخ ـفــي م ــواق ــف أخ ـ ـ ــرى .ووسـ ـ ــط كــل
هــذه املـعــارك ،ال بد من اإلش ــارة إلــى النجاح
الذي لقيه حــواره مع محمد عابد الجابري،
عـلــى صـفـحــات مـجـلــة «ال ـي ــوم ال ـســابــع» في
ثمانينيات القرن املاضي ،فقد أثمر الحوار
كتاب «حوار املشرق واملغرب» ( ،)1990وهو
ّ
ّ
نص ّ
قويَ ،ح َّدد مواقف كل منهما من بعض
أسئلة الفكر في عالقتها بالراهن العربي في
ثمانينيات القرن املاضي.
(كاتب وأكاديمي مغربي)

وفاة قاضي «مصرية» تيران وصنافير
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عاصفة تغرق شمال شرق أميركا

ّ
وسببت حوادث سير
أغرقت أمطار غزيرة شمال شرق الواليات املتحدة ،فغمرت الطرق باملياه،
في املرحلة األولى من اضطرابات جوية متوقعة في املنطقة برياح عاتية وأمــواج مرتفعة .وقال
مراقبو الطقس إن األمـطــار الغزيرة التي بــدأت ليلة الثالثاء وشملت املنطقة مــن واشنطن إلى
نيويورك أوقعت حــوادث طرق في نيوجيرسي ،إذ تحولت الطرق إلى ما يشبه األنهار .وتتجه
العاصفة نحو ماساتشوستس ،ومن املتوقع أن تصل إلى نيو إنغالند الساحلية .وقــال خبراء
األرصاد إنها قد ّ
(رويترز)
تسبب ارتفاع منسوب املياه مترًا فوق مستوى سطح البحر.

توفي مساء يــوم الثالثاء القاضي املصري أحمد الشاذلي ،نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس
الدائرة  11باملحكمة اإلداريــة العليا ،صاحب الحكم بتأييد «مصرية» جزيرتي تيران وصنافير،
اللتني تنازلت عنهما حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمملكة العربية السعودية بموجب
ّ
اتفاقية بني البلدين .وكان الشاذلي قد أكد خالل النطق بالحكم أن «سيادة مصر على جزيرتي
ّ
تيران وصنافير مقطوع بها ،بأدلة وواقع ملموس وأن دخول الجزيرتني ضمن األراضي املصرية
(العربي الجديد)
واضح يسمو لليقني».

توصيات قبل قمة المناخ
طــالـبــت األم ــم املـتـحــدة ال ـقــوى االقـتـصــاديــة األكـبــر
فــي العالم بضمان جـ ّـديــة التعهدات التي أطلقتها
املــؤس ـســات املــال ـيــة لـتـحـقـيــق ه ــدف ال ــوص ــول إلــى
صافي االنبعاثات الصفري ،واعتماد أسس علمية،
وإنهاء تمويل املشاريع الجديدة للوقود األحفوري.
وهذه التوصيات هي األولــى التي توجهها مبادرة
تمويل برنامج األمــم املتحدة للبيئة مباشرة إلى

مجموعة الدول العشرين األولى في شأن املسألة،
وت ــأت ــي قـبــل أي ــام م ــن ب ــدء قـمــة امل ـن ــاخ ال ـ ـ  26الـتــي
تستضيفها مدينة غالسكو األسكتلندية األحد
امل ـق ـبــل .وأصـ ـ ــدرت م ـب ــادرة ال ـت ـمــويــل  11تــوصـيــة
ملسؤولي مجموعة العشرين املجتمعني قبل قمة
غــاس ـكــو لـ ــدرس أف ـضــل ال ـس ـبــل ل ــإش ــراف على
ال ـج ـهــود ال ـت ــي يـبــذلـهــا ق ـط ــاع ال ـص ـنــاعــة الـخــاصــة

بـخـفــض االن ـب ـعــاثــات املـسـبـبــة لـظــاهــرة االحـتـبــاس
الحراري بحلول منتصف القرن الحالي ،في وقت
يتخوف فيه محللون من إطــاق تعهدات «شديدة
الضعف» ال تتناسب مــع مضمون التقرير املهم
الــذي أصــدرتــه لجنة متخصصة باملناخ في األمم
املـتـحــدة فــي أغـسـطــس /آب املــاضــي ،ووجـهــت فيه
«إنذارًا للبشرية» .واعتبرت املبادرة أن املؤسسات

املالية يجب أن تلتزم اقتراحات قائمة على العلم ،وأن
تتحلى بالشفافية في التدابير التي تتبعها .ودعت
إلى ربط هذه االقتراحات بتخصيص املؤسسات
القروض في أســرع وقــت ،من أجــل تحقيق الهدف
الـعــاملــي بقصر ال ــزي ــادة فــي درج ــة ح ــرارة كوكب
األرض بنسبة ال تتجاوز  1.5درجة مئوية.

(رويترز)

جزّ العشب أم جزّ الشعب؟
حلمي األسمر
()1

ّ
مع كل يوم جديد ،يجترح الكيان الصهيوني
أس ــال ـي ــب ج ــدي ــدة ف ــي ح ــرب اإلب ـ ـ ــادة امل ــادي ــة
واملـعـنــويــة ،ضــد أبـنــاء الشعب الفلسطيني،
فيما يـبــدو أنـهــا مــرحـلــة جــديــدة مــن مــراحــل
الـصــراع الــوجــودي الـتــي انطلقت مــن مرتبة
ّ
ّ
«جز العشب» إلى مرتبة جز الشعب!
يـ ـب ــدو أن م ــا يـ ـق ــوم ب ــه االح ـ ـتـ ــال الـ ـي ــوم هــو
ٌ
استدراك ملا «ندم» عليه بن غوريون في سياق
مــا تـسـ ّـمــى «ح ــرب االس ـت ـقــال» ،حــن ق ــال إنــه
كــان على عصابات القتل الصهيوني تفريغ
كامل من الشعب
بشكل
األرض الفلسطينية
ٍ
ٍ
الـفـلـسـطـيـنــي ،بــالـقـتــل والـتـهـجـيــر ،وح ـيــث إن
سـيــاســات «الـتــرانـس ّـفـيــر» الـجـمــاعــي املـبــاشــر
للشعب بــاتــت م ـت ـعــذرة فــي ه ــذا الـعـصــر ،فال
بــد مــن اسـتـكـمــال سـيــاســة بــن غ ــوري ــون ،ولــو
ب ـط ــري ـق ــة أخ ـ ـ ـ ــرى ،ت ـع ـت ـم ــد س ـي ــاس ــة تـهـجـيــر
«ال ــوع ــي» وك ـ ّـي ــه بـشـكــل م ـتــوحــش ،ومـحــاولــة
اإلج ـه ــاز عـلــى الــوطـنـيــة الفلسطينية ،ســواء
بشكل مباشر عبر جنود االحتالل وجرائمهم
الـيــومـيــة ،أو «ج ـنــود» سلطة رام ال ـلــه ،الــذيــن
ي ـق ــوم ــون ب ـك ــل م ــا ف ــي وس ـع ـه ــم إلحـ ـب ــاط أي
محاولةٍ ملقاومة االحـتــال ،على العكس مما
يـ ـن ــادي ب ــه خ ـط ــاب ال ـس ـل ـطــة ّال ــرس ـم ــي ال ــذي
يعتمد على «استنهاض» جــثــةٍ ميتةٍ تسمى
«امل ـج ـت ـمــع الـ ــدولـ ــي» ل ـح ـمــايــة ال ـش ـعــب تحت
االح ـت ــال ،فيما تــرتـكــب أج ـهــزة أم ــن السلطة

أبشع جرائمها املتساوقة مع جرائم االحتالل.
ً
آخ ـ ــر «نـ ـ ـض ـ ــال» ال ـس ـل ـط ــة ،م ـ ـثـ ــا ،مـ ــا كـشـفــت
عـنــه الـقـنــاة  12الـعـبــريــة مــن أن أجـهــزة أمنها
اعتقلت األس ـيــر امل ـحـ ّـرر ع ــزت األق ـطــش ،الــذي
ينتمي لحركة الجهاد اإلسالمي ،منذ حوالي
أسبوعني ،وجاسر دويكات ،العضو في حركة
فـتــح وقــريـبــه أح ــد املـتـحـ ّـدثــن بــاســم األجـهــزة
األم ـن ـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ووالـ ـ ــده ضــابــط كبير
فــي السلطة الفلسطينية ،وأمـجــد أبــو سكر،
وه ــو نـقـيــب فــي األم ــن الــوطـنــي الفلسطيني.
ّ
ووفــق القناة فــإن «التهمة» االرتباط بتنظيم
ـات من
ح ــرك ــة ال ـج ـه ــاد اإلسـ ــامـ ــي ،ب ـتــوج ـي ـهـ ٍ
غــزةً ،ومــن هناك كــان التمويل ،حيث اشتروا
أسلحة ،بهدف تنفيذ عمليات ضد االحتالل
في الضفة املحتلة أو داخــل الكيان .قد يقول
قــائــل هنا إن اإلع ــام العبري يـحــاول اإليـقــاع
بــن الشعب وسلطته ،وإن هــذا اإلع ــام ليس
م ـصــدرًا مــوثــوقــا ،والحقيقة أن ه ــذه األخـبــار
ّ
متسقة تـمــامــا مــع مــا تـقــوم بــه السلطة التي
تـعـلــن ص ـبــاح م ـســاء مـنــاهـضـتـهــا لـلـمـقــاومــة،
الشعبية» ،وهو
سياسة «املـقــاومــة
واعـتـمــاد ٌ
ّ
شـعـ ٌـار ف ــارغ مــن أي مضمون ،وتكذبه وقائع
«التنسيق األمني» ومنجزاته!
()2

ه ـ ــذا األس ـ ـبـ ــوع قـ ـف ــزت س ـي ــاس ــات االحـ ـت ــال
ّ
قـفــزة جــديــدة ،تطبيقًا لسياسة جــز الشعب
الفلسطيني ،بشكل فــظ ومـتــوحــش ،خطوة
أحدثت ما يشبه «الصدمة» ،حتى في أوساط
ما بقي من اليسار الصهيوني ،ودفع بعض

ـات» من
الجهات الدولية إلــى طلب «إيـضــاحـ ٍ
الكيان حــول هــذه الخطوة ،فقد أصــدر وزير
حرب الصهاينة قرارًا باعتبار ست منظمات
مجتمع مدني فلسطينية «إرهــابـيــة» ،وهي
خطوة وصفتها افتتاحية صحيفة هآرتس
ّ
وفجرت
العبرية بـ«وصمة على إســرائـيــل»،
ً
جـ ـ ــدال واسـ ـع ــا ف ــي اإلع ـ ـ ــام الـ ـعـ ـب ــري ،ب ـشــأن
املـ ــدى الـ ــذي ي ــري ــد االحـ ـت ــال ال ــوص ــول إلـيــه
فــي سياساته املتوحشة ضــد أبـنــاء الشعب
الفلسطيني.
نـ ـ ـظ ـ ــرة س ــريـ ـع ــة عـ ـل ــى ط ـب ـي ـع ــة عـ ـم ــل ه ــذه
املــؤس ـس ــات يـصـيــب امل ــراق ــب ب ــال ــدوار ،فيما
يتعلق بمغزى القرار الصهيوني ،وسياسات
االح ـتــال الـتــي تـتـ ّـســع بتعريف «اإلره ـ ــاب»،
ّ
بحيث يشمل كل ما يقوم به الفلسطيني في
مقاومة االح ـتــال ،كتابة أو غناء أو همسًا،
أو ح ـتــى ن ـي ــة ،وهـ ــو ،ف ــي هـ ــذا ،يـعـتـمــد على
ـون ش ــرس ،خ ــاص بمكافحة «اإلرهـ ــاب»
قــانـ ٍ
ص ــادق عـلـيــه الـكـنـيـســت ع ــام  ،2016وتـنـ ّـص
املــادة 24أ منه على ثالث سنوات سجنًا لكل
بعمل يتماهى فيه مع منظمة
شخص «يقوم
ٍ
إرهابية ،بما في ذلك عن طريق نشر إعجاب
أو دعم أو تأييد».
يـ ـكـ ـت ــب ال ـ ـكـ ــاتـ ــب ال ـ ـع ـ ـبـ ــري يـ ــون ـ ـتـ ــان ب ـ ــوالك
(هــأرتــس )2021/10 ،بعنوان «بتسيلم» ،أن
مهاجمة املجتمع املدني وتحطيمه هي من
أس ــس ال ـن ـظــام اإلســرائ ـي ـلــي .ه ـكــذا تـصـ ّـرفــت
إســرائـيــل منذ إقامتها ،ســواء ضــد رعاياها
الفلسطينيني في املناطق التي احتلتها في

مائة عام من محاولة
محو الفلسطينيين من
الخريطة لن تنجح إلّا
في إقناع الفلسطيني
ّ
أن الطريق الوحيد
للتعامل مع سياسات
ج ّز الشعب ج ٌّز مقابل

 ،1967وهـنــاك كــل منظمة سياسية أو شبه
سياسية ممنوعة فعليًا ،أو حتى قبل ذلك،
ضــد مــواطـنـيـهــا الفلسطينيني فــي املـنــاطــق
التي فرضت عليها سيادتها في  .1948هكذا
ت ــم إخـ ــراج حــركــة «األرض» خـ ــارج الـقــانــون
فــي الـسـتـيـنـيــات ،وه ـكــذا أحـبـطــت إســرائـيــل،
بــواسـطــة االع ـت ـقــاالت اإلداري ـ ــة ،نـشــاط لجنة
التنسيق العربية ،وهي التنظيم الذي سبق
لجنة املـتــابـعــة الـعـلـيــا ،إل ــى أن تــم إخــراجـهــا
خ ـ ـ ــارج الـ ـق ــان ــون فـ ــي  1982ب ـع ــد س ـن ــة مــن

تـشـكـيـلـهــا .إل ــى أن ي ـق ــول« :إذا دخ ـل ــت هــذه
األوامر حقًا إلى حيز التنفيذ وتم تطبيقها،
فإن استمرار الحفاظ على قواعد اللعب التي
تـمـلـيـهــا إس ــرائ ـي ــل ،بـشـكــل أح ـ ــادي الـجــانــب،
ال ي ـتــرك ملــن يـلـعــب طـبـقــا لـهــا أي دور ســوى
ّ
دور ورق ـ ــة ال ـت ــن ال ـت ــي ت ـغــطــي األبــرت ـهــايــد
اإلســرائ ـي ـلــي .أم ــام تصفية منظمات حقوق
اإلن ـ ـسـ ــان وامل ـج ـت ـم ــع امل ــدن ــي الـفـلـسـطـيـنـيــة،
فتبقى أمام نظيراتها اإلسرائيلية فقط خيارًا
حقيقيًا واح ـ ـدًا« .بـتـسـيـلــم» و«ي ــوج ــد حكم»
(وه ـمــا منظمتان إســرائـيـلـيـتــان تناهضان
االح ـت ــال) ،هــذا مــن غير اللطيف قــولــه ،لكن
حان الوقت إلغالق «البسطة» وعرض األمور
على حقيقتها كما هي :إسرائيل ليست دولة
ديمقراطية ليبرالية تسمح بوجود منظمات
مجتمع مدني ،بل هي نظام أبارتهايد ّ
يطبق
ديكتاتورية عسكرية على أساس عرقي.
ال أح ـ ــد ي ـم ـك ــن أن ي ـت ـك ـ ّـه ــن ب ــالـ ـح ــال ال ـت ــي
س ـت ـصــل إلـ ـي ــه األوضـ ـ ـ ــاع ف ــي ف ـل ـس ـطــن ،فــي
ظ ــل ه ــذه الــوحـشـيــة الـصـهـيــونـيــة وسـيــاســة
تعميق تأسيس دولــة فصل عنصري كاملة
ّ
األوصــاف .لكن ما هو مؤكد أن مائة عام من
محاولة محو الفلسطينيني من الخريطة لن
تنجح إال في إقناع الفلسطيني أن الطريق
ّ
الــوحـيــد للتعامل مــع سـيــاســات جــز الشعب
ّ
ٌّ
هــو ج ــز م ـقــابــل ،حـتــى ول ــو بـعــد ح ــن :الـجــز
ٌ
مقابل الـجــز! لكن كيف ،ومـتــى؟ الــزمــن كفيل
باإلجابة.
(كاتب من األردن)

في موقف االحتالل من انقالب السودان
أسامة عثمان

َّ
ألن ال ـص ـفــة االن ـق ــاب ـي ــة ك ــان ــت أوض ـ ــح في
وألسباب أخــرى محتملة ،جاءت
السودان،
ٍ
اإلدان ــات الــدولـيــة ،أوض ــح ،باملقارنة مــع ما
ح ــدث ف ــي م ـصــر ،ث ــم ف ــي ت ــون ــس؛ م ــن األم ــم
املتحدة ،إلى الواليات املتحدة ،إلى االتحاد
األوروب ـ ـ ــي ،واألف ــري ـق ــي ،وبــريـطــانـيــا ،حتى
روسـ ـي ــا ل ــم ي ـع ـج ـب ـهــا ه ـ ــذا ال ـت ـغ ـي ـي ــر .ه ــذه
ًّ
لفظيا ،أما املواقف العملية،
املواقف املعلنة،
ٍّ
ل ـك ــل ِم ــن ت ـلــك ال ـج ـه ــات ،وال ـ ـ ــدول ،فـتـحـتــاج
ْ
َ
متابعة .وإن كانت الواليات املتحدة شرعت
ـف عـمـلــي ،وه ــو تـعـلـيــق مـســاعــداتـهــا
ب ـمــوقـ ٍ
املالية للسودانَّ ،
املقدرة بـ 700مليون دوالر،
َ
وصاحب
بعد سيطرة الجيش على الحكم،
ُ
تشديد املتحدث باسم وزارة الخارجية
ذلك
األم ـيــرك ـيــة ع ـلــى وجـ ــوب «إعـ ـ ــادة الـسـلـطــة،
ً
فورا ،إلى الحكومة ّاالنتقالية ،التي يقودها
مدنيون ،والتي تمثل إرادة الشعب».
أم ــا فــي مــا يتعلق بـمــوقــف دول ــة االحـتــال
م ــن ان ـق ــاب ال ـ ـسـ ــودان ،ف ـلــم ي ـص ـ ُـدر مــوقــف
ً
وغالبا هي تنتظر ما ستؤول إليه
رسمي،
ُّ
األوضاع ،في السودان ،وما ستستقر عليه
ُ
ً
وتحديدا األميركي ،ولكن
املواقف الدولية،
َّ
صحيفة يسرائيل هيوم ذكــرت أن مصدرا
ّ
إس ــرائـ ـيـ ـل ـ ًّـي ــا م ــط ـل ـ ًـع ــا ع ـل ــى م ــا يـ ـح ــدث فــي
السودان انتقد موقف املوفد األميركي إلى

منطقة الـقــرن األفــريـقــي ،جيفري فيلتمان،
الذي لم يقبل االنقالب في السودان .وكتبت
َّ
الصحيفة أن املصدر اإلسرائيلي ،الــذي لم
ِّ
ّ
تسمه ،قــال :إنه في ظل الوضع السائد في
ُ
الـ ـس ــودان ،ي ـجــدر بــالــواليــات امل ـت ـحــدة دعــم
الجيش وقائده عبد الفتاح البرهان ،وليس
رئيس الحكومة املدنية ،عبد َّالله حمدوك.
وحسبما قال ،االنقالب الذي نفذه البرهان
ًّ
حتميا ،وال يمكن تفاديه ،فمنذ فترة
«كــان
طويلة ورئيس الحكومة من جهة ،ورئيس
مجلس الـسـيــادة مــن جـهــة ثــانـيــة ،يدفعان
َّ
بــاتـجــاهــن مـتـنــاقـضــن ،وك ــان واض ـ ًـح ــا أن
األمر سيصل إلى مرحلة حسم» .هذا املوقف
ْ
اإلســرائ ـي ـلــي ،وإن لــم يـكــن رس ـمـ ًّـيــا ،إال أنــه
يعكس ُّ
ّ
ً
توج ًّها مهما ،وقد يكون األقرب إلى
املوقف الرسمي الحقيقي ،فالدافع واملعيار
التطبيع
لدى إسرائيل هو ضمان استمرار
ْ
ً
متوازيا مع «استقرار» السودانَ ،وفق
معها،
مفهومها لالستقرار الذي ينطلق من أهمية
موقع الـســودان الجغرافي واالستراتيجي،
وتأثيره عليها ،والذي يضمن بقاء األحوال
فساد،
الداخلية ضمن السيطرة ،ولو على
ٍ
ـات ف ــي الـشـعــب عـمـيـقــة ،وإف ـقــار
واض ـط ــراب ـ ٍ
متواصل.
ِّ
واملتجدد
االحتالل القديم
ـة
ـ
ل
دو
حديث
أما
َّ
عن الديمقراطية ،وأنها الدولة الديمقراطية
ال ــوح ـي ــدة ف ــي ال ـش ــرق األوس ـ ــط ،فـلـيــس إال
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¶

ٌ
ٌ
تضليل ودعاية كاذبة ،تهدف إلى استمرار
ال ـ ــدع ـ ــم ال ـ ـغـ ــربـ ــي ل ـ ـهـ ــا ،واس ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــدرار ع ـطــف
الشعوب الغربية ،وغيرها ،وهو األمر الذي
نحو ملحوظ ،بعد
بــدأ ُيفقد مفعوله ،على
ٍ
تـكــاثــر اإلشـ ــارات عـلــى عنصرية إســرائـيــل،
وانتهاكها حقوق الفلسطينيني األساسية؛
ْ
ُ
تعاملها الواقعي واليومي
إذ هي في ُصلب
مـ ــع ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن وال ـ ـ ـعـ ـ ــرب ،ال تـنـطـلــق
مـ ــن الـ ـقـ ـي ــم ال ــديـ ـمـ ـق ــراطـ ـي ــة ،وال حـ ـت ــى مــن
ُ
االعتبارات االحتاللية
اإلنسانية ،إذ تطفو
والعنصرية ،سواء في السماح لليهود من
سائر أنـحــاء العالم بــالـعــودة ،وتشجيعهم
على ذلــك ،ومنع الفلسطينيني مــن العودة
إلــى بيوتهم ومــدنـهــم وقــراهــم ،فــي الــداخــل
الفلسطيني ،أو في االستيطان الذي يلتهم
األرض الفلسطينية( ،ي ـجــدد ذل ــك عـ ُ
ـزمـهــا
ً
ب ـنــاء  1355م ـنــزل اسـتـيـطــانـ ًّـيــا فــي الضفة
الـغــربـيــة ،لتضاف هــذه الــوحــدات السكنية
إلــى أ َّكـثــر مــن  2000وح ــدة استيطانية من
امل ـت ــوق ــع أن ت ـح ـصــل ،هـ ــذا األس ـ ـبـ ــوع ،على
ال ـضــوء األخ ـضـ ًـر الـنـهــائــي مــن وزارة دفــاع
االحتالل) مانحة املستوطننيً ،
دوما ،مزايا
فائقة ،مقابل حــرمــان الفلسطينيني ،حتى
مــن املـيــاه ،كما حــن جرفت ق ـ ً َّـوات االحتالل
َّ
مياه ،وطريقا تربط قرى
اإلسرائيلي خــط
ٍّ
سافر يطا ،جنوب الخليل.
فلسطينية ِب َم ِ
ّ
وك ـمــا فــي انـتـهــاكـهــا املـسـتـفــز ،وامل ـتــواصــل،
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األمـ ــاكـ ــن املـ ـق ـ َّـدس ــة ،م ــن امل ـس ـج ــد األق ـص ــى،
إلـ ــى ان ـت ـه ــاك ح ــرم ــات امل ـق ــاب ــر ،ك ـمــا يظهر
فــي أع ـمــال الـتـجــريــف لـلـمـقـبــرة الـيــوسـفـيــة،
امل ــاصـ ـق ــة ألس ـ ـ ـ ــوار الـ ـبـ ـل ــدة الـ ـق ــديـ ـم ــة فــي
الـ ـق ــدس امل ـح ـت ـل ــة ،والـ ـت ــي ت ـس ـعــى سـلـطــات
االح ـ ـ ـت ـ ـ ــال إل ـ ـ ــى تـ ـح ــويـ ـلـ ـه ــا إل ـ ـ ــى ح ــديـ ـق ــةٍ
ـروع للمستوطنني،
توراتية ،كجزء من مـشـ ٍ
حـ ــول أس ـ ـ ــوار ال ـب ـل ــدة ال ـق ــدي ـم ــة ،ولـتـنـظـيــم
ـار للمستوطنني والـسـيــاح ،على ُرفــات
مـسـ ٍ
املسلمني املــوجــوديــن فيها .وبـعــد ذلــك كله

المكاتب
¶ المكتب الرئيسي ،لندن
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Tel: 00442071480366
¶ مكتب الدوحة
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هاتف0097440190600 :

ّ
ت ـت ـخــذ ص ـفــة ال ــدول ــة املـ ـس ــؤول ــة؛ فـتـصــنــف
َّ
س ـ ِّـت مـنــظـمــات فلسطينية ،غـيــر حكومية،
فــي الضفة الغربية «إرهــابـيــة» ،وهــو األمــر
الذي انفردت فيه من بني دول العالم ،حتى
الواليات املتحدة نفسها ،عارضت الخطوة،
َّ
واستهجنتها .وخالصة األمــر أن االحتالل
والديمقراطية ال يتفقان ،كما أن العنصرية
الــدي ـن ـيــة وال ـ ِـع ـ ْـرق ـي ــة ت ـت ـنــاقــض م ــع م ـبــادئ
الديمقراطية.
وي ـ ـن ـ ـبـ ــع انـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــاز دول ـ ـ ـ ـ ــة االح ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــال إلـ ــى
االنـقــابـ ِّـيــن مــن الـحـ ّـكــام والــديـكـتــاتـ ِّ
ـوريــن،
ْ
من قناعتها برفض الشعوب العربية ِّلها،
َّ
وأن تـلــك الـشـعــوب لــو ُمــثـلــتْ
والح ـتــال ـهــا،
ً
ًّ
حكومات قــويــة ،فإنها
حقيقيا فــي
تمثيل
ٍ
ستطيح اتفاقيات التطبيع والسالم.
وبـعــد ،ال نـعـ َـدم فــي انـحـيــاز دول ــة االحـتــال
ً
ُ ّ
ِّ
ِّ
واملستبدين نظرة
االنقالبيني
إلــى الحكام ً
ً ُ
اس ـت ـع ـمــاريــة اس ـت ـعــائ ـيــة ت ـج ــاه الـشـعــوب
ْ
العربية ،وكأنها تستكثر عليهم أن يحكموا
أن ـف ـس ـهــم ،م ـقــابــل تـبـ ُّـجـحـهــا بــانـتـخــابــاتـهــا
ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة ال ـت ـم ـث ـي ـل ـيــة ،ك ـم ــا ال ن ـع ـ َـدم
ّ
َ
االعتبارات
تتقدم
الهواجس َاألمنية التي
ٌ ِ
اإلن ـس ــان ـي ــة ال ـح ـقــوق ـيــة ،وهـ ــي واجـ ـ ـ ــدة فــي
ـارب عربية سابقة ،وقريبة ،وفــي دولــة
تـجـ ِ
ً
مــركــزيــة ،هــي مـصــر ،تـعــزيــزا لـهــذه الـنـظــرة،
ُ
التعامل.
وهذا
(كاتب فلسطيني)
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جامعة «األنبار» تستقبل طالبها

بغداد ـ سالم الجاف

أعلنت السلطات التعليمية في العاصمة
العراقية بغداد بدء العام الدراسي الجديد
في الجامعات واملعاهد في عموم البالد،
وسط توجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
لتكثيف الحصص الدراسية للطالب تعويضًا عن
الـعــامــن السابقني ،إذ تــأثــرت الجامعات واملعاهد
بتفشي جائحة كورونا واضطرت إلى اإلغالق مرات
عدة ،واعتماد الدراسة عن بعد.
ُ
وت ّ
جسد جامعة «األنبار» (تقع في الجانب الغربي
م ــن ن ـهــر الـ ـف ــرات ال ـ ــذي ي ـمــر ف ــي مــدي ـنــة ال ــرم ــادي،
غــربــي الـ ـع ــراق) ،قـ ّـصــة ن ـجــاح فــي مــديـنــة ال ــرم ــادي،
الـعــاصـمــة املحلية ملحافظة األن ـب ــار ،غــربــي الـبــاد،
بـعــدمــا تـمـكـنــت ف ــي ظـ ــروف اسـتـثـنــائـيــة م ــن إع ــادة
إعمار مباني وأقسام الكليات التابعة لها من جراء
تـعـ ّـرضـهــا لــدمــار كـبـيــر إث ــر اح ـتــال تنظيم الــدولــة
اإلسالمية (داعش) البالد عام  ،2015وقيامه بحملة
تخريب وتفجير واسـعــة أتــت على أكثر مــن  60في
املائة منها.
وب ــدأت الـجــامـعــة ال ـعــام ال ــدراس ــي مــع الـتـحــاق أكثر
مــن  30أل ــف طــالــب بـهــا مــن كــا الـجـنـســن مــوزعــن
على  18كلية رئيسية ،أبرزها الطب وطب األسنان
والـصـيــدلــة والـهـنــدســة والـعـلــوم واألدب والـقــانــون
والـتــربـيــة ،وتـعــد مــن أب ــرز الـجــامـعــات ،وق ــد حققت

خــال الـسـنــوات املــاضـيــة مــراكــز متقدمة فــي مجال
األبحاث والــدراســات العلمية على مستوى البالد.
وبـحـســب ب ـيــان ص ــدر عــن وزارة الـتـعـلـيــم والـبـحــث
ّ
الـعـلـمــي فــي ب ـغــداد أخ ـي ـرًا ،ف ــإن  22جــامـعــة عراقية
حققت مراتب تنافسية في تصنيف كيو أس ()QS
العاملي لجامعات الدول العربية ،ومن بينها جامعة
«األنبار».
ونـقـلــت وكــالــة األن ـبــاء الـعــراقـيــة (واع) ،عــن ال ــوزارة
قولها إن جامعة بـغــداد حصلت أيضًا على املركز
 26من أصل  181جامعة عربية استنادًا إلى السمعة
األكاديمية ونسبة أعضاء الهيئة التدريسية قياسًا
بعدد الطالب ،باإلضافة إلى شبكة البحث العلمي
الــدولـيــة والـتــأثـيــر اإللـكـتــرونــي ،ونسبة الحاصلني
على درجة الدكتوراه.
ي ـت ـح ــدث م ــدي ــر ق ـس ــم اإلع ـ ـ ــام والـ ـع ــاق ــات ال ـعــامــة
ف ــي جــامـعــة «األنـ ـب ــار» أح ـمــد ال ــراش ــد ،ع ــن «تنفيذ
الجامعة خالل الفترة املاضية خطة واسعة لتوحيد
الجهود في الكليات التابعة لها بغية الدخول في
التنافس األكــاديـمــي والعلمي عــن طــريــق املشاركة
ف ــي الـتـصـنـيـفــات ال ـعــامل ـيــة ال ــرص ـي ـن ــة» .وي ــؤك ــد أن
«ال ـجــام ـعــة ،ورغ ــم ت ـحــديــات ال ـح ــرب عـلــى اإلره ــاب
وم ــا خلفه اح ـتــال تنظيم داع ــش مل ــدن واس ـعــة من
ش ـمــال وغ ــرب ال ـبــاد ومـنـهــا ح ــرم جــامـعــة األن ـبــار،
تمكنت خالل وقت قياسي ،من خلق بيئة أكاديمية
مـتـمـيــزة ت ـكــون قـ ــادرة عـلــى تـخــريــج ط ــاب قــادريــن

على تلبية متطلبات سوق العمل» .ويشرح الراشد
أن أســاتــذة الجامعة شــاركــوا بأنفسهم فــي تأهيل
وتـنـظـيــف وإعـ ـ ــادة إع ـم ــار م ــا ج ــرى تــدم ـيــره خــال
احتالل «داعــش» الحرم الجامعي وتخريبه مباني
ومـ ـس ــاح ــات واسـ ـع ــة م ـن ـهــا ب ـم ــا ف ـي ـهــا امل ـخ ـت ـبــرات
والـقــاعــات الــدراسـيــة واملــرافــق العلمية األخ ــرى ،ما
يمكن اعتباره قصة نجاح في ظل الحرص على عدم
تعطيل الدراسة أو التأخر عن الجامعات األخرى.
وف ــي ص ـيــف ع ــام  ،2015أع ـل ـنــت ق ـي ــادة الـعـمـلـيــات
امل ـش ـتــركــة ب ــن ب ـغ ــداد وال ـت ـحــالــف ال ــدول ــي بـقـيــادة
ال ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة ،ت ـحــريــر جــام ـعــة «األن ـ ـبـ ــار» من
«داعــش» ،بعدما سيطر عليها لفترة طويلة .وكان
اإلع ـ ـ ــان ب ـم ـثــابــة ن ـق ـطــة ت ـح ــول ف ــي م ـه ـمــة تـحــريــر
املناطق األخرى في املحافظة.
ووفـقــا لـلــراشــد ،فقد حققت الجامعة ،بعد عــام من
تحريرها ،املرتبة الثامنة من بني  22جامعة عراقية
فــي تصنيف الجامعات العاملي ( ،)QSكما احتلت
املرتبة الثالثة في التصنيف العاملي الروسي RUR
مــن بــن سبعة وثــاثــن جــامـعــة عــراقـيــة ،وحصلت
على مــراتــب متقدمة فــي تصنيفات أخ ــرى مماثلة
إسبانية وإنــدونـيـسـيــة .وأخ ـي ـرًا ،حققت تقدمًا في
مشروع الطاقة البديلة من مشاريع الطاقة املتجددة
الصديقة للبيئة.
يتحدث أحمد املشهداني ،وهو طالب سنة رابعة في
كلية العلوم  -قسم الفيزياء ،بجامعة «األنبار» عن

عامل تشجيع
يقول المستشار الحالي في األمانة العامة لمجلس
الـــوزراء ،أحمد الموسوي ،إن تعافي المراكز
والمؤسسات التعليمية في المدن المحررة كان
عامل تشجيع معنوي كبير للسكان على أن ثمة
فرصة أخرى لتجاوز ما خلفه «داعش» من خراب
ومآس كبيرة .يضيف« :نعتقد أن دور الجامعات
ٍ
في المدن يوازي دور القائد الموجه».

الجامعة بشغف .يقول ،هو الــذي فقد والــده وزوج
شقيقته بعد اختطافهما من قبل مليشيات مسلحة
حليفة إليــران عند حاجز فــي بزيبز (إحــدى القرى
الـتــابـعــة لـعــامــريــة الـفـلــوجــة فــي مـحــافـظــة األن ـب ــار)،
شــرقــي املـحــافـظــة ،إل ــى جــانــب ّمـئــات آخــريــن مــا زال
ً
مصيرهم مجهوال حتى اآلن ،إنه عاش مع أساتذة
الجامعة والعاملني فيها كأنهم أسرة واحدة.
النص الكامل
على الموقع األلكتروني
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«التدوير» يدعم التعليم
في مخيم برج البراجنة

مع تتالي القرارات التركية التي ُتقيّد بشكل أو بآخر حياة
ّ
يفكرون في
السوريين في البالد ،راح كثيرون من هؤالء
المغادرة وإن خاطروا بحياتهم .فهم فقدوا األمل
في «الجارة» التي كانت مالذًا لهم قبل أعوام

هجرة
السوريين
إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

ت ــزام ــن إع ـ ــان تــرك ـيــا ع ــن زيـ ــادة
ف ــي ع ـم ـل ـيــات ض ـبــط امل ـهــاجــريــن
الـ ـ ـس ـ ــري ـ ــن م ـ ـ ــع زي ـ ـ ـ ـ ـ ــادة خـ ـط ــاب
الكراهية والعنصرية من ّقبل بعض األتراك
ّ
بحق السوريني .كذلك ،مثلت قــرارات تركية
رس ـم ـي ــة س ـب ـب ــا إض ــافـ ـي ــا ل ـ ـعـ ــودة س ــوري ــن
مـقـيـمــن ف ــي ال ـب ــاد م ـنــذ تـسـعــة أع ـ ــوام إلــى
املـخــاطــرة بــأرواحـهــم وخ ــوض الهجرة عبر
البحر.
يشكو محمد إبراهيم البالغ مــن العمر 36
ً
عامًا قائال لـ«العربي الجديد»« :ضاقت بنا
تركيا .بعد الدالل والترحيب ،لم نعد قادرين
على ّ
تحمل األعباء املعيشية ونظرة البعض
العدائية لنا .ليتني أستطيع الهجرة بأيّ
ط ــري ـق ــة م ـم ـك ـن ــة» .وي ـح ـك ــي ع ــن مـ ـح ــاوالت
األخيرة للهجرة السرية
متكررة في األشهر
ّ
إل ــى أوروبـ ــا ،الفـتــا إلــى أن ــه س ــأل عــن السفر
ّ
ّ
النظامي فوجد أن تكلفته «تتخطى تسعة
آالف يـ ـ ــورو (نـ ـح ــو  10آالف و 500دوالر
أميركي) واألمر غير مضمون» ،وذلك بعدما
قصد واليــة إزمير (غــرب) على ساحل بحر
إيجه في محاولة للهجرة بواسطة قــوارب
مطاطية.
ّ
ي ـض ـيــف إب ــراهـ ـي ــم« :أعـ ـم ــل ف ــي م ـح ــل لـبـيــع
ال ـح ـل ــوي ــات بـمـنـطـقــة ال ـس ـل ـط ــان أح ـم ــد فــي
إس ـط ـن ـبــول ،مـنــذ أرب ـع ــة أع ـ ــوام .عـلــى الــرغــم
ّ
مــن أن أج ــري ارت ـفــع إل ـ ّـى  3500لـيــرة تركية
(ن ـحــو ّ 370دوالرًا) ل ـكــنــه بــال ـكــاد يكفيني
مــع التقشف .فـبــدل إيـجــار املـنــزل ارتـفــع من
 1600ل ـيــرة (ن ـحــو  170دوالرًا) إل ــى ّ2000
(نـحــو  210دوالرات) عـلــى الــرغــم مــن أنـنــي
ّ
أق ـيــم فــي ح ـ ّـي شـعـبــي .كــذلــك ،ف ــإن األس ـعــار
ارت ـف ـعــت بنسبة ت ـفــوق  100فــي املــائــة منذ
بـ ّـدايــة أزم ــة ك ــورون ــا» .ويشير إبــراهـيــم إلى
ُ
ّ
أن ــه «إل ــى جــانــب ك ــل ذل ــك ت ـضــاف عنصرية
ب ـعــض األت ـ ـ ــراك ت ـجــاه ـنــا .ف ـكــونــي س ــوري ــا،
ألقى رفضًا فــي بعض القطاعات ،إذ ُيمنع
َ
ً
علينا االستئجار مثال في منطقتي الفاتح
وإسينيورت في إسطنبول ،كذلك ّ
ثمة عدم
ّ
تقبل لنا مــن قبل موظفني أت ــراك فــي خالل
مراجعتنا الدوائر الرسمية .واألمــر مشابه
من قبل بعض الباعة».
وم ـ ــا ي ـش ـكــو م ـن ــه إب ــراهـ ـي ــم ي ـن ـس ـحــب عـلــى
شــرائــح ســوريــة واسـعــة .فالتعاطي التركي
مـ ــع الـ ـس ــوري ــن ت ـ ـبـ ـ ّـدل ،سـ ـ ـ ـ ً
ـواء أك ـ ـ ــان األمـ ــر
مرتبطًا بتأجير املنازل أو القرارات الرسمية
امل ـت ــاح ـق ــة م ــن ق ـب ـيــل رفـ ــع رس ـ ــوم الـتـعـلـيــم
الجامعي الخاص بالسوريني بعدما كانت
رم ــزي ــة ،ف ـصــارت تـ ــوازي رس ــوم ّ
أي أجنبي
يتابع دراسته في تركيا .ومن القرارات كذلك
إل ــزام الـســوريــن الحاصلني على الجنسية

رغبة في
الرحيل وسط
تشدد تركي

التركية بالتوقيع على تنازل عن ملكياتهم
فــي حــال الــوفــاة وع ــدم وج ــود وري ــث تركي.
ّ
وبالنسبة إل ــى املـ ـ ّ
ـدرس خــالــد األس ـعــد ،فــإن
ّ
األس ـ ـ ــوأ ه ــو «ف ـص ــل ن ـح ــو  13ألـ ــف مـ ــدرس
س ـ ــوري ،م ــع وعـ ــود ب ــإع ــادة ثــاثــة آالف من
الجامعيني الــذيــن يحملون شـهــادة باللغة
مصير تسعة آالف أسرة
التركية .فهذا يجعل
ّ
ً
سورية مجهوال ،بعد توقف أجرهم الشهري
ّالبالغ  2020ليرة (نحو  210دوالرات) علمًا
أنه األجر األدنى في تركيا».
ويكشف األسعد ،وهو من هؤالء املفصولني
مــن الـعـمــلّ ،أن «ج ـ ّـل امل ـ ّ
ـدرس ــن الــذيــن أنهت
منظمة األمــم املتحدة للطفولة (يونيسف)
وتــركـيــا عـقــودهــم أخ ـي ـرًا ،يبحثون اآلن عن
مخارج لتدبير معيشتهم .والهجرة السرية
ع ـل ــى رأس الـ ـحـ ـل ــول ،ويـ ـج ــري ال ـب ـح ــث عــن
م ـهـ ّـربــن .وي ــأت ــي ذل ــك ب ــال ـت ــوازي م ــع حـلــول
تقوم على هجرة شرعية من خالل مراجعة
الـسـفــارات ومـكــاتــب األم ــم املـتـحــدة» .ويلفت
ّ
األسعد إلى «قرارات كارثية يتخذها بعض
ّ
للتغلب على ّ
ّ
تردي ظروف العيش
املدرسني
ولتلبية النفقات املتزايدة في تركيا .فبعد
توقف الراتبّ ،
ثمة من لجأ إلى تزويج بناته
القاصرات لتخفيف املصاريف أو لالستفادة
ّ
ّ
من مبالغ مالية»ّ ،
مشددًا على أن «هذا الحل

ّ
ّ
بمدرس من املفترض أنه
وغير الئق
كارثي ّ
ّ
واع ومثقف .لكن النظريات غير الواقع ،وال
ّ
ّ
ويبي األسعد أن «تركيا
حلول هنا للعيش».
ال تمنح الـســوريــن ،ســوى املسنني وبعض
األس ـ ـ ــر امل ـس ـج ـل ــة فـ ــي ب ــرن ــام ــج م ـس ــاع ــدات
ّ
ص ـ ــويّ ،
أي م ـس ــاع ــدات ،عـلـمــا أن أص ـحــاب
الـبـيــوت ال يــرحـمــونـنــا فــي ب ــدالت اإلي ـجــار،
ُ
وتـ ـض ــاف إلـ ــى ذلـ ــك ال ـف ــوات ـي ــر وامل ـص ــاري ــف
املختلفة» .وتعليقًا على األخـبــار املتناقلة
حول وفيات مفاجئة لعدد من ّ
املدرسني بعد
«قرار الفصل التعسفي ّوغير الالئق» ،يقول
ّ
مدرسني توفوا من ّ
إن «خمسة ّ
ذبحات
جراء
ّ
قلبية ،بسبب الفقر والقهر وعــدم توفر ّ
أي
آمال مستقبلية بعد إنهاء عقود عملهم».
مدرّسون ضحايا

وفـ ــي هـ ــذا ال ـس ـي ــاق ،ك ــان ــت وزارة الـتــربـيــة
التركية قد أبلغت مختلف املدارس في البالد
ّ
تضم في كادرها ّ
مدرسني سوريني ،عبر
التي
رســائــل إلكترونية بعثتها فــي العاشر من
ّ
سبتمبر/أيلول املاضي ،أن «مديرية التعليم
مدى الحياة» التابعة لوزارة التربية التركية
وامل ـســؤولــة عــن التعليم مــا قـبــل الجامعي،
ّ
قررت تعيني موظفني سوريني لدعم التعليم
ّ
ّ
(وهـ ــم ج ــزء م ــن امل ــدرس ــن امل ـعــي ـنــن ســابـقــا
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القسام
اهتمت روضة
ّ
في مخيم برج البراجنة
لالجئين الفلسطينيين
في لبنان بتحسين
قدرات األطفال عبر
إشراكهم في مشروع
استخدموا فيه مواد
إعادة التدوير

بيروت ـ انتصار الدنان

مصيرها مهدد كما سواها من زمالئها المدر ّسين (فولكان كاشيك /األناضول)

ّ
ّ
متطوعني) بالتعاون مــع منظمة
كمدربني
األمـ ـ ــم امل ـت ـح ــدة ل ـل ـط ـفــولــة (ي ــون ـي ـس ــف) فــي
تركيا والـهــال األ ُحـمــر الـتــركــي ،شريطة أن
يـكــون املــوظـفــون املـ ــراد تعيينهم حاصلني
ّ
عـلــى درج ــة ب ـكــالــوريــوس عـلــى أق ــل تـقــديــر،
م ــع ت ـحــديــد م ـس ـتـ ّـوى م ـهــارات ـهــم ف ــي الـلـغــة
التركية .أضافت أنها أجــرت مفاوضات مع
املــؤس ـســات املـعـنـيــة ،املـفــوضـيــة األوروب ـي ــة
وال ـهــال األحـمــر الـتــركــي ،وت ـ ّـم االت ـفــاق على
تـشـغـيــل م ــا م ـج ـمــوعــه ث ــاث ــة آالف مـ ـ ّ
ـدرس
س ـ ــوري ف ـق ــط ،م ــن ب ــن م ـج ـم ــوع امل ـ ّ
ـدرس ــن
ّ
املتطوعني الذين يقترب عددهم من  13ألفًا.
وهــذا الـقــرار رآه أت ــراك خــارجــا عــن إرادتـهــم،
ّ
ألن مـنـظـمــة يــون ـي ـســف أع ـل ـنــت ع ــن انـتـهــاء
ب ــرن ــامـ ـجـ ـه ــا ال ـ ـ ـخـ ـ ــاص ب ـ ــدع ـ ــم املـ ـ ـ ّ
ـدرسـ ـ ــن
السوريني العاملني فــي تركيا ،ابـتـ ً
ـداء مــن ا
لعام الدراسي  ،2022-2021وذلك بعد خمسة
أعـ ــوام مــن إط ــاق م ـش ــروع «دم ــج الـتــامـيــذ
ال ـس ــوري ــن ف ــي امل ـن ـه ــاج ال ــوط ـن ــي ال ـتــركــي»
املدعوم من قبل املفوضية األوروبية ،تحت
إش ــراف منظمة يونيسف ووزارة التربية
التركية.
م ـن ــار ع ـب ــود م ــن ب ــن املـ ـ ّ
ـدرسـ ــن ال ـســوريــن
املـ ـعـ ـنـ ـي ــن ،ت ـ ـقـ ــول ل ـ ــ«ال ـ ـعـ ــربـ ــي ال ـ ـجـ ــديـ ــد»:
ّ
«لنفترض أن السبب هو يونيسف وإنهاء

13.000

مدرّس سوري أُنهيت عقودهم في
تركيا أخيرًا ،وهم اليوم يبحثون عن
مخارج لتدبير معيشتهم

بحث عن ّ
تمويل البرنامج ،ملاذا ال ُي َ
ممولني
ُ َّ
شغل ّ
املدرسون في برامج
آخرين؟ وملاذا ال ي
أخـ ـ ــرى م ــدع ــوم ــة م ــن االت ـ ـحـ ــاد األوروبـ ـ ـ ــي؟
ّ
وملاذا ّ
سوريني عندما كانت
تم تشغيل غير
ّ
يــونـيـســف ت ـق ــدم دع ـم ـه ــا؟» .تـضـيــف عـبــود:
ّ
«لـنـضــع ك ــل ذل ــك جــانـبــا .ال ب ـ ّـد مــن ال ـســؤال:
ملاذا االستخفاف وعدم االحترام؟ أيعقل أن
ُينهى عمل م ـ ّ
ـدرس عبر رســالــة إلكترونية،
م ــن دون ك ـل ـمــة ش ـك ــر أو ت ـع ــوي ــض ن ـهــايــة
ّ
خــدمــة لـيـتـمــكــن م ــن تــدبـيــر مـعـيـشــة أســرتــه
ً
ّ
ريثما يجد عـمــا آخ ــر؟» .وتـتــابــع عـبــود أن
ـدرس ــن ال ـســوريــن ّ
«م ـتـ ّ
ـوســط عـمــر امل ـ ّ
ربـمــا
يكون مــا بــن  40و 45عــامــا ،بالتالي بماذا
يستطيع هؤالء العمل؟ حتى ورش الخياطة
ترفضنا ،ونحن ال نجيد سوى التدريس»،
مشيرة إلــى ّأن ّ
«ثمة مــدارس عربية خاصة
ت ـح ــاول اسـتـغــالـنــا عـبــر تشغيلنا بــأجــور
منخفضة .ورغم ذلك ،هي قليلة وشروطها
ّ
عبود أن «تركيا ال تمنحنا
صعبة» .وتكمل ّ
ّ
أي م ـ ـسـ ــاعـ ــدات ألنـ ـ ـن ـ ــا هـ ـن ــا وف ـ ـ ــق ق ــان ــون
الحماية املؤقتة وليس وفق قانون اللجوء.
ّ
ويــأتــي ذلــك فــي حــن أن الشهر على الباب،
ّ
يتوجب علينا ســداد إيجار املنزل
بالتالي
ّ
وال ـفــوات ـيــر وت ـحــمــل تـكــالـيــف املـعـيـشــة بعد
الغالء الفاحش .من هنا ،ال تلوموا من ّ
يزوج
ق ــاص ـرًا أو يـسـعــى إل ــى ه ـج ــرة س ــري ــة على
الرغم من مخاطرها على حياته».
الهجرة السرية ّ
حل

وكــانــت الــوكــالــة األوروب ـيــة لـحــرس الـحــدود
ّ
والسواحل «فرونتكس» قد أعلنت أن عدد
املهاجرين الوافدين بطرق غير نظامية إلى
دول االت ـحــاد األوروبـ ــي عبر غــرب البلقان،
َ
ارتفع إلى مثليه تقريبًا هذا العام ،وهؤالء
بمعظمهم من سورية وأفغانستان .وكشفت
ّ
الوكالة أن عدد العابرين بطرق غير نظامية
للحدود فــي اتـجــاه االتـحــاد منذ بــدايــة عام
 ،2021ت ـج ــاوز  82أل ـف ــا ،أي ب ــزي ــادة  59في
امل ــائ ــة ع ــن ال ـف ـت ــرة نـف ـسـهــا م ــن عـ ــام .2020
ّ
أضافت في بيان أن العدد ارتفع في يوليو/
تـمــوز املــاضــي بنسبة  67فــي املــائــة مقارنة

املاضي .وفــي حني
بالشهر نفسه من العام
ّ
ّ
يــتـهــم مــراقـبــون تــركـيــا ب ــ«غــض ال ـطــرف عن
الهجرة غير السرية للضغط على االتحاد
األوروبـ ــي» ،يــؤكــد مــديــر مــركــز األبـحــاث في
إسطنبول محمد كامل ديميريل لـ«العربي
ّ
الـ ـج ــدي ــد» أن بـ ـ ــاده «ح ــري ـص ــة ع ـل ــى مـنــع
ال ـه ـجــرة ال ـســريــة مـنـهــا وإل ـي ـهــا ،وه ــذا قــرار
ُّ
اتخذ منذ أعــوام وتـ ّـم التشدد فيه في العام
األخـ ـي ــر ب ـعــد امل ـس ـت ـج ــدات ف ــي أفـغــانـسـتــان
وت ـص ــاع ــد ق ـص ــف ن ـظ ــام األسـ ـ ــد ل ـل ـنــازحــن
السوريني ّفي شمال غربي سورية» .يضيف
ديميريل أنــه «على الرغم من ّمــرور خمسة
ّ
أعــوام على اتفاق الهجرة املوقع بني تركيا
واالت ـحــاد األورب ــي فــي مـ ــارس/آذار مــن عام
ّ
 ،2016فــإن األوروب ـيــن لــم يفوا بتعهداتهم
س ـ ـ ــواء ل ـج ـه ــة رف ـ ــع ت ــأشـ ـي ــرة ال ـ ــدخ ـ ــول عــن
األتـ ـ ـ ــراك وإح ـ ـيـ ــاء مـ ـف ــاوض ــات الـ ـش ــراك ــة أو
حتى تسديد ما وعدوا به الالجئني» .وكان
االت ـح ــاد األوروبـ ـ ــي ق ــد تـعـ ّـهــد بـتـقــديــم دعــم
مالي قدره ستة مليارات يورو (نحو سبعة
مليارات دوالر) ملساعدة تركيا ،على الرغم
ّ
مــن أن تــركـيــا ،ب ــرأي ديـمـيــريــل «تـنـفــق أكثر
مـ ّـمــا وع ــد ب ــه األوروب ـ ـيـ ــون ع ـلــى الــاج ـئــن.
وع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن ذلـ ــك ،ال يـمـكــن اس ـت ـخــدام
ورق ــة هـجــرة الالجئني مثلما ُيـشــاع أخـيـرًا،
ّ
تتشدد فــي ضبط الحدود
بــل على العكس
وتلفظه الــدول
يهاجر
ـن
ـ
م
و
ومنع الـهـجــرة.
ّ
األوروبية ،خصوصًا اليونان ،تتلقفه تركيا
ّ
ّ
وتقدم له كل املساعدات املمكنة».
لـكــن ف ــي امل ـقــابــل ،تـتـصــاعــد أصـ ــوات تركية
ّ
كــلـمــا اق ـتــرب مــوعــد االنـتـخــابــات الــرئــاسـيــة
لتحميل السوريني وزر «مآسي معيشتهم»
وارتـ ـ ـف ـ ــاع ن ـس ــب ال ـف ـق ــر والـ ـبـ ـط ــال ــة .وي ـق ــول
أتراك عالنية« :استضفنا السوريني ألعوام
ّ
وليفتشوا عن حياة دائمة في أماكن أخرى...
بعد عـشــرة أع ــوام تعبنا كما تـعـبــوا» .وفي
هذا اإلطار ،يقول أستاذ العلوم االجتماعية
فــي جــامـعــة اب ــن خ ـلــدون بــإسـطـنـبــول رجــب
ً
شان تورك لـ«العربي الجديد»« :فعال باتت
ظــروف السوريني تدفعهم إلــى التفكير في
ّ
الهجرة الـســريــة ،لـكــن تركيا غير مسؤولة.

لم يعد السوريون قادرين
تحمل نظرة بعض
على
ّ
األتراك العدائية
جلت محاوالت في
س ّ
ُ
األشهر األخيرة للهجرة
السرية إلى أوروبا

ّ
ّ
هــم جـ ــاؤوا ضـيــوفــا م ـعــززيــن ،بـيــد أن فترة
لجوئهم طالت .ما زالــت تركيا ّ
ترحب بهم،
ّ
ّ
مصاريف أكثر
لكنها غير قادرة على تكفل ّ
مــن  3.7مــايــن س ــوري ،علمًا أنـهــا ماضية
ف ــي ال ـت ـعــاون م ــع ب ــرام ــج م ـســاعــدات ّدولـيــة
لـتـقــديــم ال ــدع ــم وامل ـس ــاع ــدات مل ــن ت ـبــقــى في
املخيمات ولألسر الفقيرة ومصابي الحرب
ّ
واملسنني».
ّ
يـضـيــف األك ــادي ـم ــي ال ـتــركــي أنـ ــه «م ــن غير
ّ
التنكر ملا ّ
قدمته تركيا في األعوام
اإلنصاف
العشرة األخيرة وتحميلها اليوم مسؤولية
تــراجــع معيشة الـســوريــن أو تفكيرهم في
الـهـجــرة .وفــي الــوقــت نفسه ،ال يمكن ألحد
ّ
حياة أفضل،
منع أي سوري من البحث عن ّ
س ــواء فــي أوروب ـ ــا أو غـيــرهــا ،ألن ــه لألسف
تالشت أحالم اإلخوة السوريني في العودة
إلــى بــادهــم مــع اسـتـمــرار الـحــرب والــوضــع
ّ
ال ـقــائــم ه ـن ــاك» .ويـلـفــت ش ــان ت ــورك إل ــى أن
«تراجع مستوى املعيشة طاول األتراك كما
ـدالت اإلي ـجــار وغــاء
ال ـســوريــن ،وارت ـف ــاع ب ـ ّ
لكننا ال ننكر ّأن ّ
ثمة
األسـعــار حالة عــامــة.
ّ
لكن تركيا ّ
قدمت ما
سوريني من دون دخل.
بوسعها ،واملجتمع الــدولــي تركها وحيدة
ف ــي ق ـض ـيــة الـ ـس ــوري ــن ،ف ـي ـمــا األوروب ـ ـيـ ــون
يـ ـتـ ـلـ ـك ــؤون فـ ــي تـ ـق ــدي ــم مـ ــا وع ـ ـ ـ ــدوا بـ ــه مــن
مساعدات وتمويل مشاريع».

ت ـت ـفــاوت مـ ـه ــارات األطـ ـف ــال ف ــي عملية
التعلم ،ما يستدعي دعــم أولئك الذين
يواجهون صعوبات ،وهــو ما اختارت
أن تفعله إدارة روضة ّ
القسام في مخيم
بــرج البراجنة لالجئني الفلسطينيني
ف ــي ل ـب ـنــان ع ـبــر عـمـلـيــة إعـ ـ ــادة تــدويــر
الـ ـب ــاسـ ـتـ ـي ــك وال ـ ـ ـكـ ـ ــرتـ ـ ــون وامل ـ ــاب ـ ــس
القديمة.
تـ ـق ــول املـ ـش ــرف ــة الـ ـت ــرب ــوي ــة فـ ــي روضـ ــة
الـقـ ّـســام ،مهى م ـ ّـرة ،لـ«العربي الجديد»:
«نـ ـطـ ـب ــق ت ـخ ـط ـي ـطــا ت ــرب ــوي ــا وت ـع ـل ـي ـمــا
لـتـمـيـيــز مـ ـه ــارات األطـ ـف ــال ع ـبــر الــرســم
وأساليب متاحة أخــرى ،وأنشأنا قسمًا
ألول ـ ـئـ ــك الـ ــذيـ ــن يـ ــواج ـ ـهـ ــون ص ـع ــوب ــات
تـعـلـمـيــة ،لكننا لــم نستطع أن نتعامل
م ـع ـهــم ف ــي ش ـك ــل ج ـي ــد ب ـس ـبــب جــائـحــة
كــورونــا ال ـعــام املــاضــي حــن لـجــأنــا إلــى
ح ـصــص تـعـلـيــم ع ــن ب ـع ــد ،ف ــي ح ــن هم
أكـ ـث ــر اح ـت ـي ــاج ــا لـلـتـعـلـيــم ال ـح ـض ــوري.
وفــور إع ــادة إطــاق التعليم الحضوري
في املــدارس والجامعات ،نظمنا نشاطًا
خاصًا لدعمهم عبر صنع ألعاب تربوية
وتــرف ـي ـه ـيــة تـعـتـمــد ع ـلــى إعـ ـ ــادة تــدويــر
البالستيك والكرتون واملالبس القديمة،
ودعونا األمهات إلى املشاركة .وفي ظل
األوضاع االقتصادية الصعبة ،تستطيع
األم ـه ــات أن يـصـنـعــن زي ـنــة لـلـبـيــت عبر
إعـ ــادة ال ـتــدويــر ،واالس ـت ـغ ـنــاء عــن شــراء
األلعاب من السوق».
ت ـت ــاب ــع« :اس ـت ـخــدم ـنــا ف ــي ال ـ ـ ــدورة الـتــي
رعـتـهــا مــؤسـســة م ـس ــاواة ،ع ـبــوات مياه
بالستيك فارغة وكنزات صوف وشمعا
وك ـ ــرت ـ ــون ـ ــا .ع ـم ـل ـن ــا م ـ ــع األم والـ ـطـ ـف ــل،
واس ـت ـط ـع ـن ــا أن ن ـن ـجــز أش ـ ـيـ ــاء جـمـيـلــة
وم ـت ـع ــددة ،ث ــم أق ـم ـنــا م ـعــرضــا ألش ـغــال
األط ـ ـفـ ــال الـ ـت ــي س ـن ــوزع ـه ــا الحـ ـق ــا عـلــى
مــؤس ـســات ف ــي املـخـيــم وريـ ــاض أط ـفــال.
كما ستحصل األم ـهــات على حصة من
أعمالهن وتلك ألوالدهن».
وت ـش ـيــر إلـ ــى أن «ه ـ ــذا ال ـن ـش ــاط يسمح
ل ــأط ـف ــال ال ــذي ــن ي ــواجـ ـه ــون ص ـعــوبــات
تعلمية بكسب ق ــدرات ومـهــارات معينة
ت ـس ــاع ــده ــم ف ــي إنـ ـج ــاز أشـ ـي ــاء مـعـيـنــة،
واكتشاف مناطق الضعف عندهم .كما
يساهم في الحفاظ على البيئة من خالل
عدم رمي املواد ،وجعل األطفال يعتادون
على الفرز في البيت كي يعرفوا أن هذه
األشياء قد يحتاجها غيرهم».

متعددة مــن أغطية هــذه الـعـبــوات .ومن
خالل مشاركة ابنتي في املشروع شعرت
ب ــأن شخصيتها تـحـسـنــت ،كـمــا حـ ّـســن
املـ ـش ــروع عـمـلـيــة ت ــواص ـل ــي م ــع أوالدي
بمساعدة املعلمات واملشرفات عليه».
أشكال وأرقام

وتقول بثينة غنام ،وهي من طيرة حيفا
بفلسطني وتقيم في مخيم برج البراجنة:
«أحد أوالدي األربعة عنيد جدًا ومزاجي،
فأحببت أن يشارك في هذه الدورة حتى
نـتـعـلــم م ـعــا مـ ـه ــارات ج ــدي ــدة .أك ـث ــر ما
أحببته في هذا النشاط هو الزراعة التي
قررنا أن نمارسها في البيت باستخدام
عبوات بالستيك ،ويتولى ابني االهتمام
باملزروعات حاليًا».
وتشير إلى أن ابنها تعلم أيضًا «صنع
أل ـعــاب تــربــويــة مــن بــاسـتـيــك وكــرتــون،
ً
وصـ ـ ــار ي ـع ـمــل م ـن ـهــا أش ـ ـكـ ــاال وأرقـ ــامـ ــا،
وي ـس ـت ـخــدم أغ ـط ـيــة ع ـب ــوات الـبــاسـتـيــك
مل ـع ــرف ــة األل ـ ـ ـ ـ ــوان .وفـ ـ ــي الـ ـبـ ـي ــت ،صــرن ــا
نعمل على تدوير الكرتون والبالستيك
وكـنــزات الـصــوف العتيقة ،فــي حــن كنا
نرميها فــي القمامة ســابـقــا ،وأصبحنا

بــالـتــالــي نـحــافــظ عـلــى الـبـيـئــة» .وتـقــول:
«تـغـ ّـيــر ابـنــي بنسبة  70فــي املــائــة .وأنــا
سعيدة بــذلــك ،وبــأنــه بــات أكثر حماسة
للعب ،وأكثر استعدادًا ملساعدتي أيضًا».
أما روال األشوح التي تقيم في مخيم برج
البراجنة ،فتقول« :ابـنــي شديد التعلق
بالهاتف الخلوي وعنيد ويملك فائضًا
في الحركة .عندما علمت بمشروع إعادة
التدوير رغبت في أن يلتحق به ،وعملنا
عـ ـل ــى جـ ـم ــع ع ـ ـبـ ــوات ب ــاس ـت ـي ــك ف ــارغ ــة
ومــابــس عتيقة كــي نستفيد منها في
التدوير ،ونصنع ألعابًا».
تضيف« :يساهم هذا النشاط في تطوير
م ـه ــارات األط ـف ــال ،ويـمـنــع اسـتـخــدامـهــم
ً
الـ ـه ــات ــف الـ ـخـ ـل ــوي وقـ ـت ــا ط ـ ــوي ـ ــا .وق ــد
اس ـت ـفــدت م ــع اب ـنــي م ــن امل ـش ــروع إذ بت
أشـعــر لــدى قيامي بــذلــك أنـنــي ال أعيش
فــي ف ــراغ .وعـمــومــا تـحـ ّـســن سـلــوك ابني
بفضل تعلمه هذه املهارات التي تجعله
يفرغ طاقته في مكان محدد ،فهو يحب
الرسم واألشكال .كما تعلم الحفاظ على
البيئة عبر عــدم رمــي العبوات الفارغة،
ويهتم بتجميعها وتقديمها لجمعيات
تساهم في التدوير».

معلومات حول اإلفادة من عبوات البالستيك (العربي الجديد)

معارف جديدة

ّ
وتـعــلــق الــزمـيـلــة ص ـمــود غـ ــزال ،وه ــي أم
لثالثة أطفال ،على هــذا النشاط بالقول
ل ــ«ال ـعــربــي ال ـج ــدي ــد»« :ال ـتــزم ـنــا الحجر
املـ ـن ــزل ــي خ ـ ــال أزم ـ ـ ــة ك ـ ــورون ـ ــا ،مـ ــا زاد
مشكلة ابنتي الـتــي تعاني مــن الخجل،
فتواصلت مع مديرة الروضة التي دعت
ابنتي إلى املشاركة في مشروع التدوير
وتطوير املهارات عند األطفال».
تـ ـت ــاب ــع« :ح ـ ـضـ ــرت ابـ ـنـ ـت ــي يـ ــومـ ــن فــي
األس ـ ـبـ ــوع ورافـ ـقـ ـتـ ـه ــا ،وت ـع ـل ـم ـنــا بــأنـنــا
نستطيع عبر أشياء بسيطة أن نصنع
ألـعــابــا فــي الـبـيــت ،واكتشفنا أن ــه يمكن
صـ ـن ــع مـ ـعـ ـج ــون ل ـ ـ ـ ـ ــأوالد م ـ ــن ط ـح ــن،
وأل ـعــاب مــن عـبــوات بالستيك ،وأشـكــال

يتعلم كيفية فرز المواد في البيت (العربي الجديد)

الكويت :المعلمات «البدون» آلة عمل بأقل راتب
توفر وزارة التربية في
الكويت مئات الوظائف
للمرأة «البدون» ،لكنها
تهدر حقوقهن على
صعيد منحهن إجازات
أمومة أو حمل ،ورواتب
تقاعد ،ما يجعلهن
يعملن في خوف دائم،
ويسكتن عن التمييز

أجر المعلمة «البدون» أقل 60
في المائة من الكويتيات (ياسر
الزيات /فرانس برس)

الكويت ـ خالد الخالدي

تعاني املرأة «البدون» (عديمو الجنسية) في
الـكــويــت مــن تمييز عـلــى مـسـتــوى الــوظــائــف
الحكومية مقارنة بالكويتيات أو املوظفات
م ــن جـنـسـيــات أخ ـ ــرى ،بـسـبــب ع ـق ــود الـعـمــل
امل ـج ـح ـف ــة الـ ـت ــي ت ـخ ـضــع ل ـه ــا فـ ــي األجـ ـه ــزة
الحكومية ،وعلى رأسها وزارة التربية التي
توظف مئات من النساء «البدون» كمعلمات
في كل املراحل الدراسية.
وتؤكد املعلمات «الـبــدون» أن عقود عملهن
ق ــائ ـم ــة ع ـل ــى «األج ـ ـ ـ ــر فـ ــي م ـق ــاب ــل ال ـع ـم ــل»،
وتمنعهن مــن الحصول على إج ــازة خاصة
ب ــامل ــرض أو األم ــوم ــة ك ـمــا ح ــال الـكــويـتـيــات
اللواتي يمنحن  4أشهر إجازة خالل الحمل
ومــرح ـلــة األم ــوم ــة ،واملـعـلـمــة غـيــر الكويتية
التي تحدد إجازتها بشهر كامل .ويتناقض
ذل ـ ــك م ــع ت ــوق ـي ــع الـ ـك ــوي ــت اتـ ـف ــاق ــات دول ـي ــة
ت ـس ـمــح لـ ـلـ ـم ــرأة ال ـع ــام ـل ــة ب ــال ـح ـص ــول عـلــى
إج ــازات أمــومــة .تـقــول س ــارة الـشـمــري ،وهي

معلمة تنتمي إلــى فئة «الـبــدون» لـ«العربي
الـ ـج ــدي ــد»« :حـ ـص ــول امل ـع ـل ـمــة الـ ـب ــدون عـلــى
وظيفة في وزارة التربية عملية شاقة جدًا،
إذ تمر باختبارات عدة تنتهي بشرط موافقة
ال ـج ـهــاز امل ــرك ــزي ملـعــالـجــة أوضـ ــاع املقيمني
بـ ـص ــورة غ ـي ــر ق ــان ــون ـي ــة (ال ـ ـ ـبـ ـ ــدون) ،والـ ــذي
ي ــرف ــض غــال ـبــا تــوظ ـيــف الـ ـب ــدون ف ــي دوائـ ــر
الدولة بحجة أنهم يملكون جنسيات أخرى.
وبعد كل هذه املعاناة ،يجرى توظيف املعلمة
البدون براتب يعادل نسبة  40في املائة فقط
م ــن راتـ ــب نـظـيــرتـهــا ال ـكــوي ـت ـيــة ،وت ـح ــرم من
الحصول على كــل اإلج ــازات ،وبينها إجــازة
ال ـح ـم ــل ووض ـ ــع امل ــول ــود ال ـت ــي ت ـع ـت ـبــر حـقــا
ً
أصيال للمرأة في كل بلدان العالم».
وتـخـبــر س ــارة أن ـهــا اض ـطــرت خ ــال ال ــوالدة
إلى أن تغيب ملدة  20يومًا فاحتسبت الفترة
ضـمــن رصـيــد إجــازات ـهــا املــرضـيــة ،مــع حسم
رات ــب  6أي ــام بـسـبــب ت ـجــاوزهــا رص ـيــد هــذه
اإلجازات ألنها وضعت مولودها خالل العام
الــدراســي .وت ـقــول« :ألـحــق مــا حصل أض ــرارًا

عقود عمل المعلمات
«البدون» قائمة على
«األجر في مقابل العمل»
المعلمة «البدون»
مستثناة من الحوافز التي
تقدمها وزارة التربية

كبيرة بــي فــي الــوظـيـفــة ،مــا جعلني أتـفــادى
تكرار تجربة الحمل والــوالدة بسبب خوفي
على وظيفتي».
وتـكـشــف س ــارة أن «ه ــذه املـعــامـلــة ال تشمل
ح ـ ــاالت ال ـح ـم ــل والـ ـ ـ ـ ــوالدة ،إذ ي ــرف ــض مـنــح
املعلمات الـبــدون كل اإلج ــازات األخــرى التي

تتمتع بها املعلمات الكويتيات ضمن قوانني
وزارة التربية ،كما أن عـقــود عمل املعلمات
ال ـبــدون ال تعترف أيـضــا بــالـظــروف القاهرة
مثل حالة العدة الشرعية عند وفاة الزوج».
ومعلوم أن قانون الخدمة املدنية في القطاع
ال ـح ـكــومــي بــال ـكــويــت ي ـم ـنــح املـ ـ ــرأة الـعــامـلــة
املسلمة التي يتوفى زوجها إجــازة مدفوعة
بمرتب كامل ملــدة أربعة أشهر وعشرة أيــام،
لكنه ال يطبق على املعلمة «البدون».
وتـقــول معلمة لغة عربية مــن فئة «الـبــدون»
فـضـلــت ع ــدم الـكـشــف عــن اسـمـهــا لــ«الـعــربــي
الجديد»« :يجرى التعامل مع املعلمة البدون
كــأن ـهــا آلـ ــة ت ـع ـمــل ب ــأق ــل راتـ ـ ــب ،وبـ ــا رصـيــد
لــإجــازات ،ويجرى استغالل حاجتها للمال
في عملها الذي تنفذ فيه شتى أنواع األوامر
من دون أي مراعاة الحتياجاتها وحقوقها».
ت ـض ـي ــف« :ت ـع ـط ــي وزارة ال ـت ــرب ـي ــة ع ـ ــاوات
وزيـ ـ ـ ــادات س ـنــويــة لـلـمـعـلـمــات ع ـلــى أس ــاس
عملهن ،وتقوم بترقيتهن في شكل مستمر.
ل ـك ــن امل ـع ـل ـم ــة الـ ـ ـب ـ ــدون م ـس ـت ـث ـن ــاة مـ ــن ه ــذه

ال ـ ـحـ ــوافـ ــز ،إذ ي ـظ ــل ال ـ ــرات ـ ــب ال ـ ـ ــذي تـحـصــل
عليه فــي أول يــوم عمل بــا تغيير طــوال 10
سنوات ،وهي ال تنضم إلى برنامج التأمني
االجـتـمــاعــي بـخــاف املــواطـنــن ،مــا يحرمها
من راتب التقاعد».
ّ
وهنا تعلق الناشطة النسوية شيخة العلي
ف ــي حــدي ـث ـهــا ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» بــال ـقــول
«نسمي ما يحدث للمعلمة البدون بتقاطع
الظلم واالستغالل ألنها تواجه الظلم بسبب
تصنيفها التمييزي وألنها امرأة ،ما يجعلها
تواجه كل حــاالت الظلم وتأثيراته السلبية
على عملها وحياتها معًا».
وتــؤكــد الـعـلــي أن املـجـمــوعــات النسائية في
الـكــويــت ضغطت م ــرات عـلــى وزارة التربية
إلزال ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـش ـ ــروط امل ـج ـح ـف ــة فـ ــي حـ ــق املـ ـ ــرأة
«الـبــدون» ،مشيرة إلــى أن ال ــوزارة تــرد غالبًا
بــأن «األم ــر ليس فــي يــدهــا بــل فــي يــد ديــوان
ال ـخ ــدم ــة امل ــدن ـي ــة املـ ـس ــؤول ع ــن تــوظ ـيــف كل
موظفي القطاع العام ،وتحديد مستحقاتهم
امل ــال ـي ــة ع ــن ال ــوظ ــائ ــف الـ ـت ــي ي ـش ـغ ـلــون ـهــا».

ويـ ـق ــول امل ـح ــام ــي وال ـخ ـب ـيــر ال ـق ــانــون ــي عبد
ال ـع ــزي ــز امل ـط ـي ــري ل ــ«ال ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد»« :ال
أعلم بوقائع التمييز الذي تواجهه املعلمات
ال ـبــدون فــي عملهن مــع وزارة الـتــربـيــة ،لكن
امل ــوق ــف ال ـق ــان ــون ــي لـ ـ ـ ــوزارة ال ـت ــرب ـي ــة سـلـيــم
باعتبار أن عقود األجــر فــي مقابل العمل ال
تسمح بحصول املوظف على إجازة مدفوعة
ع ــن ع ـم ـلــه ،وال ـت ـع ــدي ــات ع ـلــى ه ــذه الـعـقــود
املجحفة يجب أن تصدر من ديــوان الخدمة
املدنية».
وفـيـمــا ال تــوفــر وزارة الـتــربـيــة إج ــاب ــات عن
التساؤالت الخاصة باألساليب املعتمدة مع
معلمات «ال ـبــدون» ،يقول ناشط فضل عدم
كشف اسمه لـ «العربي الجديد»« :ربما كانت
وزارة التربية الــوحـيــدة التي تسمح بشغل
امل ــرأة ال ـبــدون وظـيـفــة فــي الـكــويــت ،لكنها ال
ت ـتــردد فــي اسـتـغــالـهــن بـطــريـقــة بشعة جـدًا
تخالف كل املواثيق الدولية ،وال تطبقها أكبر
ال ـشــركــات الــرأسـمــالـيــة الـتــي تستغل حقوق
موظفيها».
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علوم وتكنولوجيا

تمثيل ضوئي اصطناعي بكفاءة عالية
تمتلك النباتات والطحالب
القدرة على تحويل
ضوء الشمس إلى
طاقة وهو ما يعرف
بالتمثيل الضوئي
هشام حدانة

تحظى عملية التمثيل الضوئي
ح ــالـ ـي ــا ب ــاهـ ـتـ ـم ــام كـ ـبـ ـي ــر ،حـيــث
ي ـح ــاول ع ـل ـمــاء إع ـ ــادة إنـتــاجـهــا
بـشـكــل مـصـطـنــع .وف ــي ه ــذا االتـ ـج ــاه ،طــور
علماء من جامعة نانيانغ للتكنولوجيا في
سنغافورة طريقة جديدة لزيادة إنتاجية
الـتـمـثـيــل ال ـض ــوئ ــي االص ـط ـن ــاع ــي .ويـمـكــن
أن يصبح التمثيل الـضــوئــي االصطناعي
مصدرًا لتوليد الكهرباء من دون االعتماد
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـ ــوق ـ ـ ــود األحـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــوري .ك ـ ـمـ ــا أن مــن
ال ـ ـضـ ــروري أي ـض ــا ج ـع ــل ال ـع ـم ـل ـيــة مــربـحــة
طــاقــويــا .ول ـه ــذا ط ــور فــريــق م ــن الـبــاحـثــن
طريقة لزيادة إنتاج الكهرباء التي ينتجها
نوع من الطحالب الدقيقة.
وتـ ـ ـق ـ ــوم ال ـ ـط ـ ـحـ ــالـ ــب ،م ـث ـل ـه ــا مـ ـث ــل ج ـم ـيــع
الـ ـنـ ـب ــات ــات ،ب ـت ـحــويــل ض ـ ــوء ال ـش ـم ــس إل ــى
طــاقــة مــن خ ــال عملية التمثيل الـضــوئــي.
وت ـتــم ه ــذه الـعـمـلـيــة بـفـضــل وجـ ــود بعض
ال ـبــروت ـي ـنــات .Phycobiliprotein ،وتـكـمــن

مـيــزة الـطـحــالــب فــي أن طـيــف ال ـضــوء الــذي
يمكنها امتصاصه أكبر بشكل ملحوظ من
طيف الكلوروفيل في النباتات .وبالتالي،
أدت هـ ـ ــذه ال ـخ ـص ــوص ـي ــة ل ـل ـط ـح ــال ــب إل ــى
ظهور العديد من التطبيقات املحتملة في
التكنولوجيا الحيوية .ومن أحد تحديات
التمثيل الـضــوئــي االصـطـنــاعــي ،الــوصــول
إلى توليد الطاقة بكفاءة مثل خاليا الطاقة
الشمسية .ويتم استخدام الطحالب الدقيقة
بالفعل في تصنيع بعض األلواح الشمسية.
وعلى الرغم أن العملية الطبيعية لتحويل
ضوء الشمس إلى كهرباء بطيئة جدًا ،فإنه
يوجد اهتمام متواصل لتطوير وتحسني
إنتاجيتها لكونها مـتـجــددة .وفيما تبلغ
كفاءة األلواح الشمسية التقليدية 15-%20
في املتوسط ،تبلغ كفاءة التمثيل الضوئي
االصطناعي حاليًا  ٪4.5فقط.
لذلك شــرع فريق مــن الباحثني مــن جامعة
نانيانغ للتكنولوجيا فــي تطوير طريقة
ل ـ ـ ــزي ـ ـ ــادة إن ـ ـتـ ــاج ـ ـيـ ــة الـ ـتـ ـمـ ـثـ ـي ــل الـ ـض ــوئ ــي
االصـ ـطـ ـن ــاع ــي .ول ـت ـض ـخ ـيــم ك ـم ـيــة ال ـطــاقــة
التي تنتجها الطحالب عن طريق التمثيل
الـضــوئــي ،ط ــور الـفــريــق بـقـيــادة Chen Yu-
 Chengط ــريـ ـق ــة ت ـع ـت ـم ــد عـ ـل ــى م ـح ــاص ــرة
الطحالب الحمراء داخــل قطرة صغيرة من
الكريستال السائل .وتكمن ميزة التقنية في
ح ــدوث ظــاهــرة بصرية خــاصــة ج ـدًا ،حيث
عندما تتعرض القطرة الصغيرة للضوء،
تنتشر مــوجــات الـضــوء على طــول السطح
املنحني لـلـقـطــرة .وتتسبب ه ــذه الـظــاهــرة

طحالب محصورة داخل قطرة صغيرة من الكريستال تولد طاقة أكبر ()Getty

الفيزيائية فــي إبـقــاء الـضــوء داخــل القطرة
لفترة أط ــول ،مما يسمح لعملية التمثيل
ال ـضــوئــي بــالـعـمــل لـفـتــرة أطـ ــول وبــالـتــالــي
توليد املــزيــد مــن الـطــاقــة .وه ـكــذا ،ستنتج
الطحالب املحصورة داخل قطرة الكريستال

صناعات مستقبلية

ن ـ ـجـ ــح ب ـ ــرن ـ ــام ـ ــج ذك ـ ـ ـ ــي ف ـ ــي ال ـت ـك ـه ــن
بالكلمات والعبارات والجمل املفقودة
مـ ــن ألـ ـ ـ ــواح م ـس ـم ــاري ــة ي ـص ــل ع ـمــرهــا
إل ــى  4500ع ــام بــدقــة مــذهـلــة .واعـتـمــد
الـبــاحـثــون عـلــى تقنيات التعلم اآللــي
لتطوير النظام ،حيث قاموا بتغذيته
بنسخ عشرة آالف لوح مسماري .كما
ت ــم تـعـلـيـمــه كـيـفـيــة ق ـ ــراءة  104لـغــات،
واسـ ـتـ ـط ــاع الـ ـب ــرن ــام ــج ال ـت ـن ـب ــؤ بــدقــة
بالكلمات والعبارات والجمل املفقودة،
على غرار تلك الطريقة التي يقترحها
ج ـ ـهـ ــاز الـ ـه ــات ــف عـ ـن ــد إض ـ ــاف ـ ــة م ـي ــزة
استكمال الجمل التلقائي .وتحتوي
األلـ ــواح األث ــري ــة عـلــى مـعـلــومــات حــول
ب ـ ـ ــاد م ـ ــا ب ـ ــن الـ ـنـ ـه ــري ــن ت ـ ـعـ ــود إل ــى
زمـ ــن م ــا ب ــن  2500عـ ــام ق ـب ــل امل ـي ــاد
و 100بعد امل ـيــاد .وتسببت العوامل
الـجــويــة وال ـحــروب بـفـقــدان الكثير من
هــذه األل ــواح الطينية ،مما أعــاق قــدرة
العلماء على اكتشاف أسرار الحضارة
الـقــديـمــة ،بسبب الـنـصــوص املـفـقــودة.
وخالل االختبارات األولية ،تم اختبار
الـ ـنـ ـظ ــام عـ ــن ط ــري ــق إخ ـ ـفـ ــاء األجـ ـ ـ ــزاء

الـفـيــديــو .وت ــم تصنيع املـعــالــج بــدقــة 5
نــانــومـتــر ،مـمــا يجعله قـ ــادرا عـلــى أداء
املــايــن مــن الـعـمـلـيــات املـعـقــدة فــي مــدة
زمنية وجيزة .في املقابل ،يستهلك طاقة
أق ــل .كما سيوفر معالج غــوغــل طبقات
أكثر لألمان في هاتف بكسل  6مقارنة
بأي هاتف ذكي آخر.

املــوجــودة مــن األل ــواح األثــريــة ،وأكـمــل
الـنـمــوذج الـعـبــارات الـتــي تــم إخفاؤها
بدقة تصل إلى  .%89ومن جهة أخرى،
قامت شركة «ديب مايند» البريطانية
التابعة لشركة غوغل باستخدام الذكاء
االصطناعي لفك رموز النقوش التالفة
من اليونان القديمة .وقام املهندسون
ف ــي ال ـشــركــة ب ـتــدريــب شـبـكــة عصبية
يطلق عليها «بيثيا» لتخمني الكلمات
أو األحرف املفقودة من عشرات اآلالف
مــن الـنـقــوش الـيــونــانـيــة الـتــي يـتــراوح
عمرها بني  1500و 2600عام.
تقنية ضوئية جديدة
لمعالجة روث األبقار

نقاط ضعف على سطحها

التقاط أوضح صورة للبكتيريا الحية

ّ
التقط علماء من اململكة املتحدة صــورًا عالية الدقة للبكتيريا الحية ،وسلطوا الضوء على
الطبقة الخارجية الواقية التي تجعل قتل بعضها صعبًا للغاية .وتكشف الصور أن نوع
ً
غشاء خارجيًا واقيًا ،ال يمكن اختراقه بشكل موحد  -فهي
البكتيريا سالبة الغرام ،وتمتلك
في الواقع تحتوي على نقاط أقوى وأضعف على أسطحها .ويتكون الغشاء الخارجي لدى
هذه البكتيريا من شبكات كثيفة من اللبنات البروتينية .وفيما بينهما ،توجد «بقع» خالية
من البروتني من السالسل السكرية املعروفة باسم غليكوليبيدات .ويمنع الغشاء الخارجي
الصلب للبكتيريا سالبة الغرام املضادات الحيوية من اختراق جدار الخلية ،ما يجعل مقاومة
مضادات امليكروبات للبكتيريا مثل الساملونيال أمرًا خطرًا .وأظهرت الصور فجوات صغيرة
في البقع التي ال تحتوي على بروتني مما يشير إلى أنه قد تكون هناك نقاط ضعف يمكن
استهدافها باملضادات الحيوية.

أظ ـهــرت اخ ـت ـبــارات علمية فــي اململكة
املتحدة أن الضوء االصطناعي يمكنه
أن يزيل امللوثات من روث الحيوانات،
حيث تعتمد هذه التقنية على إطالق
صــاعـقــة ضــوئـيــة فــي روث الـبـقــر ،مما
يـسـبــب ف ــي تـفـكـيــك األم ــون ـي ــا الـســامــة
وغاز امليثان .وتتشكل هذه «الصاعقة
الـضــوئـيــة» مــن ال ـبــازمــا ،وه ــو عـبــارة
عن تيار من املادة يتم تسخينه بشدة
حتى تنفصل اإللكترونات عن الــذرات
وت ـت ـف ـكــك الـ ـج ــزئـ ـي ــات .وهـ ـ ــذا اإلجـ ـ ــراء
يساعد على تحطيم جزئيات األمونيا
إلنتاج نيتروجني نقي يتم امتصاصه
ف ــي ط ــن املـ ــزرعـ ــة .إذا أص ـب ـح ــت هــذه
التكنولوجيا قليلة التكلفة ،فإنها لن
ت ـعــالــج تـغـيــر امل ـن ــاخ وت ـح ـســن رائ ـحــة
الريف فحسب ،بل ستوفر أيضا فرصة
مل ـعــال ـجــة تـ ـل ــوث ال ـ ـهـ ــواء ف ــي امل ـنــاطــق

الـحـضــريــة .وكـشـفــت تـحـلـيــات ال ــروث
ن ـجــاح ال ـت ـجــربــة ،حـسـبـمــا نـشــر مــوقــع
 ،iflscienceوال ــذي اعـتـبــر أن الطريقة
م ـك ـس ــب إضـ ــافـ ــي لـ ـلـ ـم ــزارع ــن ال ــذي ــن
ي ـس ـت ـخ ــدم ــون ال ـن ـي ـت ــروج ــن ك ـس ـمــاد.
وبناء على نتائج االختبارات ،فإن هذه
الـطــريـقــة لـلـعــاج قـ ــادرة عـلــى تحويل
 %90من األمونيا إلى غاز النيتروجني،
والـتـخـلــص م ــن  %99م ــن غ ــاز املـيـثــان
وهو من الغازات التي تزيد من اإلحرار
املناخي .كما أن هــذه الطريقة مكسب
كبير لتربية األبقار بشكل يساهم في
الحفاظ على البيئة.

الذكاء االصطناعي قد يرى مثل اإلنسان
أحمد ماء العينين

يهدف مجال الرؤية الحاسوبية (computer
 )visionإلى تصميم تطبيقات ذكية قادرة على
فهم محتوى الـصــور كما يفهمها اإلنـســان.
وعلى الرغم من التقدم الكبير الــذي يشهده
الذكاء االصطناعي ،لم تصل تطبيقات الرؤية
الحاسوبية إلى مستوى حاسة البصر لدى
اإلنـ ـس ــان ،حـيــث م ــن الـ ـض ــروري تـغــذيــة هــذه
األنظمة بكمية هائلة من الصور لتكون قادرة
على التعرف إلى األشياء .وتطمح فيسبوك
إلــى تطوير أنظمة الــرؤيــة الحاسوبية ،من
خالل تصميم ذكاء اصطناعي قادر على فهم

العالم كما يراه أي شخص من منظور ذاتي
والتفاعل معه مثلنا تمامًا .ولتحقيق هذا
الهدف ،كشفت فيسبوك عن مشروع بحثي
طويل األمد يدعى  ،EGO4Dوتشارك فيه 13
جامعة ومختبرًا من حول العالم .وقد جمعت
الجهات املشاركة أكثر من  2200ساعة فيديو
َ
ُس ِّجلت من منظور شخصي بمشاركة 700
شخص ممن ثبتوا كــامـيــرا على رؤوسـهــم.
ُ َ
والت ِقطت املقاطع في  9دول ،وهي الواليات
املتحدة واململكة املتحدة وإيطاليا والهند
وال ـي ــاب ــان وس ـن ـغ ــاف ــورة وامل ـم ـل ـكــة الـعــربـيــة
ال ـس ـعــوديــة .وت ـه ــدف فـيـسـبــوك إل ــى تــدريــب
أنظمة الذكاء االصطناعي على االستجابة

MEDIA

أخبار

أعلن صحافيون ّ
أن الصحافي
والناشط المدني العراقي باسم
مختف منذ األحد الماضي.
الزعاك،
ٍ
ُسجل آخر ظهور للزعاك خالل بث
مباشر على «فيسبوك» ،لتغطيته
احتجاجات القوى الخاسرة لالنتخابات،
قرب المنطقة الخضراء في بغداد،
قبل أن يختفي.

ألسئلة املستخدمني وطلباتهم .وتسعى إلى
االسـتـفــادة مــن بـيــانــات امل ـشــروع فــي تدريب
الــروبــوتــات عـلــى فـهــم الـعــالــم بـســرعــة أكـبــر.
كــذلــك يـمـكــن ســرعــة ال ـت ـعــرف إل ــى األج ـســام
أن ت ـل ـع ــب دورًا مـ ـح ــوري ــا فـ ــي الـ ـع ــدي ــد مــن
الـتـطـبـيـقــات ،إذ يـمـكــن أن ن ـت ـصــور روب ــوت
يقوم بمهمة اإلنقاذ في مبنى محترق ،فمن
املنطقي أن تلعب سرعة تحديد األشياء دورًا
كبيرًا في إنجاح عملية اإلنقاذ.
وكشفت فيسبوك عن مشروع  EGO4Dبعد
أن قامت فــي وقــت سابق بالكشف عــن أول
ن ـظــارة ذكـيــة مــن تصميمها بــالـتـعــاون مع
شركة «راي بان».

ستستضيف شركة «رايت فورج»
للبنية التحتية لإلنترنت الصديقة
للمحافظين ،منصة التواصل
االجتماعي الجديدة للرئيس
األميركي السابق دونالد ترامب
«تروث سوشال» ،وفق ما أعلن
رئيسها التنفيذي مارتن أفيال ،متوقعا
 75مليون مستخدم لها.

كشفت دراسة أجراها موقع
«تويتر» أنه يضخم تغريدات
األحزاب والمؤسسات ذات الميول
اليمينية ،على حساب اليسار.
وقالت إدارة الموقع إنها توصلت
لالكتشاف أثناء التحقيق في
خوارزميته والمحتوى السياسي،
ً
مضيفة أنها ال تعرف السبب.

بدأت محكمة بريطانية ،أمس
تقدمت
األربعاء ،النظر في طعن
ّ
به الحكومة األميركية ضد قرار
قاض بريطاني رفض
صدر عن
ٍ
طلب تسليم مؤسس «ويكيليكس»
جوليان أسانج ( 50عامًا) ،لمحاكمته
بتهمة نشر أسرار عسكرية ،في نظر
يستمر ليومين.

يؤدي «القصور اللغوي» في شركة «فيسبوك» إلى سياسات ممنهجة من التمييز
تكشف تقارير جديدة كيف
ّ
وانتهاك حقوق المستخدمين في التعبير ،حول العالم ،وخصوصًا بالعربية ،ما يحصل في فلسطين نموذجًا

طريق التمييز في «فيسبوك» معبّد بقصور لغوي
واشنطن ــ العربي الجديد

عالم االتصاالت

كشفت شــركــة غــوغــل بشكل رسـمــي عن
هاتف بكسل  ،6وهو أول هاتف يحتوي
على معالج من تطوير الشركة األميركية،
حـيــث اعـتـمــدت غــوغــل فــي ا ُلـســابــق على
مـعــالـجــات س ـنــابــدراغــون املـصـنـعــة من
ط ــرف شــركــة كــوالـكــوم األمـيــركـيــة .وقــال
ريـ ــك اوسـ ـت ــرل ــوه ن ــائ ــب ال ــرئ ـي ــس األول
لـقـطــاع األج ـه ــزة وال ـخــدمــات فــي غوغل
إن ال ـش ــرك ــة أط ـل ـقــت أول ه ــات ــف بكسل
ف ــي عـ ــام  ،2016لـكـنـهــا واجـ ـه ــت ق ـيــودًا
منعتها من االستفادة الكاملة من قدرات
الهاتف ،وهو ما دفعها لتطوير معالج
( SoCمنظومة على رقــاقــة) خــاص بها
باسم  Tensorلالعتماد عليه في هاتف
بكسل  .6ويتميز معالج  Tensorبدعمه
لتقنيات ال ــذك ــاء االصـطـنــاعــي والتعلم
اآلل ـ ــي ،م ـمــا يـجـعـلــه ق ـ ــادرا ع ـلــى تحليل
الكالم والتعرف على الوجوه ُبدقة أكبر
بكثير مــن هــواتــف الـشــركــات املـنــافـســة.
ك ـم ــا ي ــدع ــم مـ ـي ــزة ال ـت ــرج ـم ــة امل ـب ــاش ــرة
للنصوص في الوقت الفعلي إلى لغات
عــديــدة ،بــاإلضــافــة إل ــى ق ــدرات أكـبــر في
اسـتـخــدام تقنيات الــذكــاء االصطناعي
فــي الـتـصــويــر الـفــوتــوغــرافــي وتسجيل

تعتمد أنظمة القيادة الذاتية على الذكاء االصطناعي وتقنيات الرؤية الحاسوبية،
حيث تتيح هــذه التقنيات للسيارات التعرف إلــى العناصر املحيطة بها ُوتحديد
املسار الصحيح أثناء السير وتجاوز املطبات بسالم .وقد بدأت الشركات املصنعة
للسيارات في اختبار أنظمة القيادة الذاتية في العديد من املدن العاملية ،إذ حصلت
شركة آبل على تصريح يتيح لها اختبار سيارة ذاتية القيادة في والية كاليفورنيا.
كما قامت شركة سامسونغ باالستثمار فــي هــذا املـجــال وب ــدأت بشكل رسمي في
اختبار نظام القيادة الذاتية في كوريا الجنوبية .وفــي هــذا السياق ،أعلنت شركة
 ،Zooxشركة السيارات ذاتية القيادة اململوكة لشركة أمازون ،أنها تختبر سيارتها
الذكية في شــوارع مدينة سياتل األميركية لجمع البيانات وتطوير نظام القيادة
الذاتية في أجواء الشتاء القاسية.
وأشــارت الشركة إلى أن نظام القيادة الذاتية يواجه بعض الصعوبات في األحوال
الجوية السيئة مثل األمطار والضباب .كما يمكن أن تساهم الثلوج واألمطار الغزيرة
في حجب الرؤية عن أجهزة استشعار املركبة في السيارة ،مثل الكاميرات والليدار.
وقد يؤثر هذا األمر بشكل مباشر على قدرة هذه األجهزة على قراءة الفتات الطرق
وتحديد العناصر املحيطة بالسيارة.
وتستخدم شركة  Zooxسيارات الدفع الرباعي تويوتا هايالندر التي تم تعديلها
بــأجـهــزة استشعار ونـظــام الـقـيــادة الــذاتـيــة مــع ســائــق بـشــري خلف عجلة الـقـيــادة.
وتقوم الشركة أيضًا بتطوير سيارتها الخاصة ،حيث كشفت عن سيارة أجرة ذاتية
القيادة بالكامل العام املاضي .وتتسع السيارة ألربعة ركاب ،كما تفتقر إلى عناصر
التحكم النموذجية مثل عجلة القيادة والــدواســات ،وتــم تزويدها ببطارية كبيرة
بسعة  133كـيـلــوواط /ســاعــة ،وهــو حجم يـعــادل ضعف ذلــك املــدمــج فــي الـسـيــارات
الكهربائية املتوفرة في األسواق .ويمكن حجز املركبة بواسطة تطبيق ،في عدد من
املدن األميركية ،بما فيها سان فرانسيسكو والس فيغاس ،كخطوة أولى قبل تعميم
التجربة في باقي الواليات.

استخدامات الذكاء
االصطناعي في علم اآلثار

الصغيرة طاقة على شكل إلكترونات حرة،
يتم التقاطها بعد ذلــك باستخدام أقطاب
كهربائية وإنتاج تيار كهربائي.
وتولد هذه الطريقة طاقة أكبر بمقدار  2إلى
 3مرات على ما كانت عليه قبل.

أول معالج للهواتف الذكية من غوغل

«أمازون» تختبر السيارات ذاتية القيادة
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تـ ـت ــوال ــى تـ ـس ــريـ ـب ــات الـ ــوثـ ــائـ ــق ال ــداخ ـل ـي ــة
والتبليغات عن ممارسات شركة «فيسبوك»
ّ
بـحــق املستخدمني ،وانتهاكها لحقوقهم،
ُ
تحديدًا فــي التعبير ،مــا يـغــرق الشركة في
أزمات جديدة .هذا األسبوع ،أشارت تقارير
ٍ
جديدة إلى أن «فيسبوك» سمحت لخطاب
الكراهية بــاالزدهــار على الصعيد الــدولــي
بسبب القصور اللغوي ،وأك ــدت أن عمالق
التواصل االجتماعي يعرف أن خوارزميته
ت ـغــذي االس ـت ـق ـطـ ُـاب ال ـس ــام عـبــر اإلن ـتــرنــت.
ال ـت ـق ــاري ــر الـ ـت ــي نـ ـش ــرت االثـ ـن ــن امل ــاض ــي،
اعـ ـتـ ـم ــدت ع ـل ــى آالف ال ــوث ــائ ــق ال ــداخ ـل ـي ــة
ال ـتــي راجـعـتـهــا م ــواق ــع إخ ـبــاريــة أمـيــركـيــة.
الوثائق املــذكــورة قدمتها املوظفة السابقة
في «فيسبوك» فرانسيس هوغن ،لدعم ما
كشفته في شهادة لها أمــام «لجنة األوراق
املالية والـبــورصــات» ،وقدمها مستشارها
القانوني إلــى الكونغرس بصيغة منقحة.
وحصل على النسخ املنقحة  17وكالة أنباء
أمـيــركـيــة ،بينها «س ــي أن أن» و«واشـنـطــن
بوست» و«أسوشييتد بــرس» و«نيويورك
تايمز».
تــزعــم هــوغــن أن الــوثــائــق تــؤكــد أن شــركــة
«فـ ـيـ ـسـ ـب ــوك» ف ـض ـل ــت مـ ـ ـ ـ ــرارًا م ـصــال ـح ـهــا
املــالـيــة على ســامــة مستخدميها ،مــا دفع
الواليات املتحدة إلى تشديد تدقيقها في
نشاط عمالق التواصل االجتماعي .كانت
صحيفة «وول ستريت جورنال» قد بدأت
بـنـشــر ه ــذه الــوثــائــق مـنـتـصــف سبتمبر/
أيلول املاضي تحت عنوان ،Facebook Files
ق ـبــل أن ت ـصــل إل ــى امل ــؤس ـس ــات اإلعــام ـيــة
األخرى .وأعلنت شركة «فيسبوك» أرباحًا
رب ــع سـنــويــة تــزيــد عـلــى  9م ـل ـيــارات دوالر
أم ـيــركــي االث ـن ــن ،ب ــزي ــادة نسبتها  19في
املائة ،بعد ساعات من نشر تقارير إخبارية
حول نشاطاتها .وأعلنت أيضًا ارتفاع عدد
مـسـتـخــدمـيـهــا إلـ ــى  2.91م ـل ـيــار شـخــص.
ق ـضـ ّـيــة «ال ـق ـص ــور ال ـل ـغ ــوي» ك ــان ــت األب ــرز
ُ
مـ ّـمــا كـشــف عـنــه ،إذ كشفت عــن مـمــارســات
ّ
إق ـص ــائ ــيــة حـ ــول ال ـع ــال ــم بـسـبــب عـ ــدم فهم
ال ـل ـغ ــات ،وبـيـنـهــا ت ـحــدي ـدًا م ــا يـحـصــل في
الـ ـع ــال ــم الـ ـع ــرب ــي .ف ـق ــد أفـ ـ ـ ــادت «واش ـن ـط ــن
بـ ـ ــوسـ ـ ــت» و«روي ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــرز» و«أس ــوشـ ـيـ ـيـ ـت ــد
ب ـ ــرس» بـ ــأن «ف ـي ـس ـب ــوك» كــاف ـح ــت لـضـبــط
امل ـح ـت ــوى ال ـ ــذي ي ـغ ــذي خ ـط ــاب ال ـكــراه ـيــة
وال ـع ـن ــف ف ــي الـ ـبـ ـل ــدان ال ـن ــام ـي ــة ،وبـيـنـهــا
ال ـه ـنــد .ج ــزء م ــن امل ـش ـك ـلــة ،أن «فـيـسـبــوك»
ل ــم تــوظــف ع ــددًا كــافـيــا م ــن امل ـشــرفــن على
املحتوى الذين يمتلكون املهارات اللغوية
املناسبة والسياق الثقافي .وكتب ساميد
ً
شــاكــرابــارتــي ال ــذي كــان م ـســؤوال عــن قسم
النزاهة املدنية في «فيسبوك» ،في مذكرة
داخلية عــام  2019اطلعت عليها صحيفة
«واش ـن ـطــن ب ــوس ــت» :الـحـقـيـقــة املــؤملــة أننا
ببساطة ال نستطيع تغطية العالم بأسره
بمستوى الــدعــم نفسه» .زاد عــدد متابعي
«فيسبوك» زيــادة هائلة خــال انتفاضات
الربيع العربي عام  ،2011من مستخدمني
ع ــرب وج ـ ــدوا ف ـيــه فــرصــة ن ـ ــادرة للتعبير
بـ ـح ــري ــة ومـ ـ ـص ـ ــدرًا ل ــأخـ ـب ــار فـ ــي مـنـطـقــة
تـمــارس فيها الحكومات ضــوابــط صارمة
لكن كل ذلك تغير في السنوات
على كليهماَ .
األخ ـي ــرة ،فـ ُـحــذفــت حـســابــات الـعـشــرات من
ال ـص ـحــاف ـيــن وال ـن ـش ـط ــاء الـفـلـسـطـيـنـيــن.
واختفت أرشيفات الحرب األهلية السورية.
وأصبحت املصطلحات العادية محظورة
على املتحدثني باللغة العربية ،ثالث أكثر
اللغات استخدامًا على فيسبوك من ماليني
حول العالم.
في مايو/أيار املاضي ،خالل ّ
الهبة الشعبية
الـفـلـسـطـيـنـيــة وال ـ ـعـ ــدوان ع ـلــى غـ ــزة ،حظر
تطبيق «إن ـس ـت ـغــرام» لـفـتــرة وج ـيــزة وســم
«األقصى» ،في إشارة إلى املسجد األقصى
في البلدة القديمة بالقدس .اعتذرت شركة
فيسبوك ،التي يتبعها تطبيق إنستغرام،
الحقًا وأوضحت أن خوارزمياتها أخطأت
فــي اعتبار ثــالــث أقــدس مــوقــع فــي اإلســام
جماعة كتائب شهداء األقـصــى ،وهــي فرع
م ـس ـلــح م ــن «ح ــرك ــة فـ ـت ــح» .بــال ـن ـس ـبــة إل ــى

العديد من املستخدمني الناطقني بالعربية،
ً
كان هذا مثاال قويًا على كيفية قيام وسائل
ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي بـتـكـمـيــم الـخـطــاب
السياسي في املنطقة .تلقى حسن اصليح،
الصحافي البارز في قطاع غــزة املحاصر،
إش ـ ـعـ ــارًا مـ ــن ف ـي ـس ـب ــوك ي ـ ـقـ ــول« :ت ـ ــم وق ــف
ح ـســابــك بـسـبــب ان ـت ـهــاك مـعــايـيــر مجتمع
فـيـسـبــوك» ،وذل ــك فــي ذروة حــرب غــزة عام
 ،2014بعد تصنيف منشوراته اإلخبارية
ع ـلــى أن ـه ــا ان ـت ـه ــاك ــات مل ـعــاي ـيــر فـيـسـبــوك،
وفـ ــق م ــا ن ـق ـلــت «أســوش ـي ـي ـتــد بـ ـ ــرس» .في

العراق األول عربيًا في
بالغات خطاب الكراهية
على فيسبوك

لحظات كان قد فقد كل ما جمعه خالل ست
سنوات :ذكرياته ،وتقارير عن غزة ،وصور
لـغــارات جوية وقصف إسرائيلي للقطاع،
واألهـ ـ ــم م ــن ذلـ ــك  200000ش ـخــص كــانــوا
يتابعونه .ولــم تكن تلك املــرة األول ــى التي
يــوقــف فيها حـســابــه ،بــل الـســابـعــة عـشــرة،
وت ـع ــن ع ـل ـيــه أن ي ـب ــدأ م ــن ال ـص ـف ــر .تـعـلــم
اصليح الــدرس ،فبات يتجنب كلمات مثل
«شهيد» و«أسير» ،وإذا كتب عن جماعات
مـسـلـحــةُ ،يـضـيــف رمـ ــوزًا أو م ـســافــات بني
ال ـ ـحـ ــروف ،ف ــي ع ـم ـل ـيــات ال ـت ـف ــاف بـ ــات هو

يحظر فيسبوك مضامين وصفحات فلسطينية ويحابي االحتالل (محمد تالتين/األناضول)

«أخطاء» معولمة

«أخطاء» فيسبوك التي تؤدي إلى قمع التعبير ال تقتصر
على اللغة العربية فقط؛ إذ يكشف فحص امللفات أنــه في
أكثر املناطق اضطرابًا في العالم يتم نشر محتوى اإلرهاب
وخطاب الكراهية ألن الشركة ال تــزال تفتقر إلى موظفني
يـتـحــدثــون الـلـهـجــات املـحـلـيــة ويـفـهـمــون الـسـيــاق الـثـقــافــي.
كما أنها فشلت في تطوير حلول إلكترونية تمكنها من
كـشــف امل ـح ـتــوى الـسـلـبــي بــالـلـغــات املـحـلـيــة املـخـتـلـفــة .في
ً
أفغانستان وميانمار مثال ،سمحت هذه الثغرات بانتشار
املحتوى اإلرهابي وخطاب الكراهية والتحريض ،لكن في
سورية واألراضي الفلسطينية ،يقوم موقع فيسبوك بحظر
مصطلحات وكلمات شائعة ليست ذات «مدلول إرهابي» أو
يحض على كراهية .وقال متحدث باسم شركة فيسبوك
لـ«أسوشييتد برس» إنه على مدار العامني املاضيني قامت
الشركة بتعيني املزيد من املوظفني املطلعني على الثقافات
واللغات املحلية ،في محاولة لتجنب تلك املسألة الشائكة.

بالنسبة للمحتوى الـعــربــي ،قالت «فيسبوك» إنــه ال يــزال
أمامها املزيد من العمل للقيام به ،وإنها تقوم بأبحاث لفهم
املشكلة بشكل أفـضــل وتحديد كيفية تجنبها لتحسني
ً
املـحـتــوى .ورغ ــم ّأن ه ــذه املشكلة تظهر أيــضــا فــي الهند
وميانمار ،إال أنها تشكل تحديات خاصة في اللغة العربية،
ً
ســواء لألنظمة اآللية أو البشر .فمثال ،تضم اللغة العربية
العامية املغربية كلمات فرنسية وأمــازيـغـيــة .أمــا العربية
املـصــريــة فتضم كلمات مــن أص ــول تــركـيــة ،فيما لهجات
أخرى في العالم العربي أقرب إلى لغة القرآن .وفي كثير من
الحاالت ال تفهم هذه اللهجات خارج موطنها.
ّ
ردت «فـيـسـبــوك» فــي تــدويـنــة ،أك ــدت فيها أنـهــا تستثمر
املــزيــد فــي ه ــذه الـ ــدول ،وتـحــديـدًا فــي مـيــانـمــار وإثـيــوبـيــا.
وأش ــارت إلــى أنـهــا وظـفــت  40ألــف شخص يعملون في
مـجــال الـســامــة واألمـ ــن ،بـمــا فــي ذل ــك ف ــرق عــاملـيــة تقوم
بمراجعة املحتوى بأكثر من  70لغة.

وغـ ـي ــره ي ـج ـيــدون ـهــا لـ ـخ ــداع خ ــوارزم ـي ــات
فيسبوك .مــن ذلــك اسـتـخــدام كتابة عربية
يعود عمرها إلى قرون ال تستخدم النقاط
أو الهمزات التي تساعد على التمييز بني
األح ــرف املـتـشــابـهــة .إال أن اصـلـيــح يعتقد
ً
أنــه ُحـظــر ملـجــرد قيامه بعمله مــراســا في
غزة ،ينشر صور املتظاهرين الفلسطينيني
املصابني ،واألمهات الالتي يبكني أبناءهن،
وتصريحات من «حركة حماس» .وجاء في
إحــدى وثائق فيسبوك أن الوضع الحالي
«يـحــد مــن مـشــاركــة املـسـتـخــدمــن (ال ـعــرب)
فــي ال ـخ ـطــاب الـسـيــاســي ،مــا ي ـعــوق حقهم
في حرية التعبير» .تضم القائمة السوداء
لفيسبوك حــركــة حـمــاس فــي غ ــزة ،وحــزب
ال ـل ــه ف ــي ل ـب ـنــان ،وال ـع ــدي ــد م ــن الـجـمــاعــات
األخـ ـ ـ ــرى الـ ـت ــي ي ـن ـت ـمــي إل ـي ـه ــا ال ـك ـث ـي ــرون
ف ــي ال ـش ــرق األوس ـ ــط ،كـمــا تـظـهــر الــوثــائــق
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة .وق ــال ــت م ــي امل ـ ـهـ ــدي ،املــوظ ـفــة
الـســابـقــة فــي فـيـسـبــوك ،ال ـتــي كــانــت تعمل
ع ـلــى ت ـعــديــل امل ـح ـتــوى ال ـعــربــي ح ـتــى عــام
« 2017إذا نـشــرت عــن نـشــاط متشدد دون
إدانته بوضوح ،فستعامل كما يعامل هذا
النشاط» .لكن ردًا على «أسوشييتد برس»،
أوض ـ ـحـ ــت ش ــرك ــة ف ـي ـس ـب ــوك أنـ ـه ــا تـسـعــى
لتطوير سياسات االع ـتــدال بها مــن خالل
خ ـبــراء مستقلني لـضـمــان ع ــدم انـحـيــازهــم
إلــى ديــن أو منطقة أو منظور سياسي أو
أيديولوجي .وأضــافــت« :نعلم أن أنظمتنا
ليست مثالية».
ّ
وأشارت «أسوشييتد برس» إلى أن موظفني
س ــاب ـق ــن ف ــي ال ـش ــرك ــة ي ـق ــول ــون إن بـعــض
الحكومات تـمــارس ضغوطًا على الشركة،
وتهدد بغرامات ،ما يدعم فرضيات ينشرها
الـنــاشـطــون مـطــالـبــن الـشـبـكــة بالشفافية.
ّ
وأوضـحــت أن إسرائيل هــي «مـصــدر مربح
ً
لعائدات اإلعالنات على فيسبوك» ،مشيرة
ّ
إل ــى أن فيها املـكـتــب ال ًــوحـيــد لـ«فيسبوك»
ّ
ف ــي امل ـن ـط ـق ــة ،م ـض ـي ـفــة أن «أج ـ ـهـ ــزة األم ــن
اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة تـ ــراقـ ــب ف ـي ـس ـب ــوك وت ـغ ــرق ــه
بآالف األوامــر لحذف حسابات ومنشورات
فلسطينية تـعـتـبــرهــا ت ـحــري ـض ـيــة» .وق ــال
أش ــرف زي ـت ــون ،الــرئـيــس الـســابــق لسياسة
مـنـطـقــة ال ـش ــرق األوسـ ـ ــط وش ـم ــال أفــريـقـيــا
في الشركة ،الــذي غادرها عام « :2017إنهم
يهيمنون على أنظمتنا ويتغلبون عليها،
م ــا ي ـج ـبــر ع ـل ــى ارت ـ ـكـ ــاب أخـ ـط ــاء ملـصـلـحــة
إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل» .ك ــذل ــك اش ـت ـك ــى ال ـص ـحــاف ـيــون
وال ـن ــاش ـط ــون الـ ـس ــوري ــون ال ــذي ــن يـغـطــون
أخبار املعارضة في الـبــاد ،من الرقابة مع
قيام كتائب إلكترونية تدعم الرئيس بشار
األســد بالشكوى بشكل متكرر من محتوى
املعارضة إلزال ـتــه .وقــال رائ ــد ،وهــو مراسل
ســابــق فــي مــركــز حلب اإلعــامــي املـعــارض،
اكتفى بذكر اسمه األول فقط خشية االنتقام،
لـ«أسوشييتد برس» ،إن فيسبوك أزال معظم
توثيق قصف الحكومة الـســوريــة لألحياء
واملستشفيات ...وأضــاف« :يبلغنا فيسبوك
دائمًا أننا نخرق القواعد ،لكنه ال يخبرنا
مــا هــي ال ـق ــواع ــد» .وت ـقــول إح ــدى الــوثــائــق:
«في كثير من أنحاء العالم العربي ،تعتمد
شركة فيسبوك بشكل مفرط على مرشحات
الــذكــاء االصـطـنــاعــي الـتــي ترتكب أخـطــاء».
أما عندما تستعني شركة فيسبوك بالبشر
في عمليات تعديل املحتوى ،فإنها تعتمد
عـلــى مـجـمــوعــة عــامـلــن محليني معظمهم
من املغاربة الذين يبدو أنهم يبالغون في
قدراتهم اللغوية .وتقول إحدى الوثائق إنهم
غالبًا مــا يتوهون وســط ترجمة  30لهجة
عربية مختلفة ،ويـشـيــرون إلــى منشورات
عربية غير مسيئة على اإلطــاق على أنها
محتوى إرهــابــي فــي  77باملائة مــن امل ــرات.
إحصائيًا ،يحتل العراق املرتبة األولــى في
املنطقة من حيث بالغات خطاب الكراهية
على فيسبوك .وقال ناشط في مجال حرية
الصحافة في بغداد لـ«أسوشييتد بــرس»،
تـ ـح ــدث بـ ـش ــرط ع ـ ــدم ال ـك ـش ــف عـ ــن هــوي ـتــه
خشية االنتقام« :يحاول الصحافيون فضح
انتهاكات حقوق اإلنسان ،لكن يتم حظرنا
ف ــورًا .نحن نفهم أن فيسبوك يـحــاول الحد
م ــن تــأثـيــر املـلـيـشـيــات ،لـكــن األمـ ــر ال يسير
على هذا النحو».
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منوعات فنون وكوكتيل
إصدار

في ألبومه الجديد« ،يا فاتني» ،يستعين محمد حماقي بتلك «الخلطة» السحرية التي استند
إليها معظم مغنّي البوب العربي في العقدين األخيرين .خلطة آمنة وسهلة للمستمع

وقفة
آكل بيض النمل

محمد حماقي

البوب في كوالج من األلحان
جمال حسن

ه ــل وص ـلــت مــوسـيـقــى ال ـب ــوب في
ال ـع ــال ــم إلـ ــى م ـن ـت ـهــاهــا ،ولـ ــم تـعــد
قـ ــادرة عـلــى االب ـت ـكــار؟ عـلــى األق ــل،
يبدو ُ
العقم واضحًا في نسخته العربية ،ولم
تـعــد اإلص ـ ـ ــدارات الـحــديـثــة قـ ــادرة عـلــى وشــم
ً
حقبة بأسلوبها ،لتبدو ألحانها شكال مفرطًا
في تركيب كوالجي؛ أي أنها إعــادة تدوير أو
تـنـسـيــق م ــواك ــب ،ف ــي مـشـهــد م ــا بـعــد حــداثــي
مأزوم .ذلك أيضًا ما يخبرنا به األلبوم الثامن
للمغني املصري ،محمد حماقي« ،يا فاتني»،
وإن كــانــت فـيــه بـعــض االسـتـثـنــاءات القليلة.
افتتح حماقي ألبومه بنشر أغنية «زيها مني»
على السوشيال ميديا .تتخذ األغنية طابعًا
ً
فرائحيًا ،يضم جمال إيقاعية سريعة نابضة
بروح شعبية مصرية ،على إيقاع الصعيدي.
ومنذ اللحظة األولــى ،تأتي مفعمة بالنشاط
والجمل الراقصة ،لكنها تحيط نفسها بكثير
من الثيمات الشعبية املصرية ،ليس لكونها

ُ
تدرج «ليل ُيا عني» ،أو بسبب توظيف صوت
الـكـيـبــورد املـبــرمــج بــأصــوات شعبية مألوفة
ط ــامل ــا سـمـعـنــاهــا ف ــي أغ ــان ــي الـتـسـعـيـنـيــات،
بــل لكونها أيـضــا احـتــاطــت بــألـحــان مأمونة
تضمن النجاح .وتلك ظاهرة أحيتها أغاني
املهرجانات ،خالل آخر عقد ،ويعززها امللحن
شافعي فــي تـيــار األغـنـيــة املـصــريــة الحديثة.
فتحضر ثيمات البلدي والشعبي في ألحانه
األخ ــرى لـحـمــاقــي ،بــل إن ــه فــي ع ــرض مستمر
يـ ـح ــاول إحـ ـي ــاء غ ـنــائ ـيــة الـسـبـعـيـنـيــات الـتــي
مثلتها ألحان بليغ حمدي ،وتحديدًا في لحن
املذهب.
وفــي الـغــرب ،هناك توجهات نحو موسيقى
السبعينيات ،بالعودة إلى أنماط مثل الفانك
والديسكو والـســانــث بــوب ،لكن املكساجات
الحديثة تلعب دور التجديد الشكلي.
وس ـب ــق لـحـمــاقــي ال ـتــوجــه ن ـحــو ب ـعــض تلك
األساليب ،في ألبوم «عمره ما يغيب» .لكنه
يجعله أكـثــر وضــوحــا فــي إصـ ــداره األخـيــر،
ليستخدم الـفــانــك ديسكو فــي أغنية «طالع

م ــوض ــة» ،ذات ال ـل ـحــن ال ـســريــع واإلي ـق ــاع ــي،
كذلك في أغنية «مش قادر أنسى»؛ إذ يوظف
الفانك ديسكو ،أيضًا ،في بعض الخطوط.
ح ــدد حـمــاقــي هــويـتــه فــي اخ ـت ـيــاره األشـكــال
املوسيقية ،وإن كان أيضًا أي ألبوم موسيقي
يشترط وجــود أنـمــاط معينة ،مثل املقسوم
ف ــي ج ــان ـب ــه الـ ـش ــرق ــي ،واإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرو ،وب ـعــض
األشـ ـك ــال ال ـغ ــرب ـي ــة ،ك ـمــا ه ــو ف ــي ألـ ـب ــوم «يــا
فــاتـنــي» .ووس ــط كثير مــن األل ـحــان الــواهـنــة
ف ــي ه ــذا األلـ ـب ــوم ،ه ـن ــاك أغ ـن ـي ـتــان أو ث ــاث،
تأتي كاستثناء .بل إن أغنية «لو هاتسيب»،
على مـقــام الـنـهــاونــد ،يمكن أن تـكــون األكثر
تميزًا بني إصــدارات البوب هذا العام .تتسم
األغ ـن ـي ــة ب ـطــابــع ال ـف ــول ــك ،وط ــري ـق ــة ال ـعــرض
املوسيقي الـكــوالجــي .فتبدأ ك ــوردات غيتار
الفولك متفردة ،ثم التصعيد من خالل تدعيم
ديكوري متصاعد لآلالت ،وأيضا تطعيمها
بأشكال موسيقية مختلفة.
ي ـه ـي ـمــن صـ ــوت ال ـف ــول ــك كـخـلـفـيــة تـصــاحــب
الغناء ،كخلفية لغناء الكوبليه ،لتبدأ أصوات

أخرى بمصاحبته مع غناء املذهب .وبشكل
يـتـصــاعــد ،نـجــد خلفية ك ـمــانــات ،مــع بعض
مــؤثــرات ال ـهــاوس ورت ــوش جــرسـيــة لصوت
كـيـبــورد .ويلعب صــوت الغيتار الكهربائي
ً
تـ ــدخـ ــا مـ ـ ـح ـ ــدودًا ب ـل ـم ـح ــة روك .وي ـس ـت ـمــر
التصعيد حتى تظهر الضربات اإليقاعية،
وت ـ ــزداد ح ــدة ال ـغ ـي ـتــار ال ـك ـهــربــائــي بـصــوت
الــروك ،مع استمرار الكمانات ،وتحديدًا في
الفاصل املوسيقي الختامي .ونلمح في ذلك
ً
شكال مــن الزينة الـجــذابــة تالئم أغنية بوب
حــدي ـثــة .ق ــد ي ـكــون ف ــي ه ــذا األس ـل ــوب إع ــادة
هضم ألنماط مختلفة من املوسيقى العاملية،

يعود ملحن العمل إلى
أسلوب شرقي يكاد
ينقرض في أغاني البوب

جاءت خيارات حماقي أكثر تقشفًا في تفاصيلها الموسيقية (فيسبوك)

أنس أزرق

لكنها جاءت بنسق فريد في موسيقى البوب
العربية؛ إذ تبدو مدروسة ومتأنقة تساهم
في تصاعد ترنيمية اللحن .من املعروف أن
موسيقى البوب ال تميل إلى االبتكار خارج
أنساق معروفة؛ فامللحن تامر علي ،يعود في
أغنية «ليلة من لياليك» ،ألسلوب شرقي يكاد
ينقرض في أغاني البوب العربية ،بالعودة
ً
للتحوالت املقامية ،وإن اتخذ تحوال طفيفًا.
األغنية على مقام الكرد ،وهذا املقام يمتد في
ً
غـنــاء الكوبليه ،ليشهد تـحــوال على البيات
فــي آخــر خانتني (م ــازورت ــن) ،بــروح شرقية
تطريبية ،في منحى مفاجئ شبيه باملوال،
وهو تلوين يضفي ُبعدًا قاتمًا.
فـ ــي غـ ـن ــاء املـ ــذهـ ــب ،ت ــزي ــد م ـس ــاح ــة ال ـب ـيــات
ال ـش ــرق ــي ،إل ــى أربـ ــع خ ــان ــات ،وبـصـيـغــة أقــل
مـ ـف ــاج ــأة .ف ــال ـش ـح ــن ال ـ ــذي ي ـل ـع ـبــه ال ـت ـحــول
املـقــامــي بــذلــك الـطــابــع ،جعل األغـنـيــة مميزة
ف ــي هـ ــذا ال ـت ـي ــار امل ــوس ـي ـق ــي .ول ـع ـل ـهــا ف ـكــرة
س ـي ـن ــزع ل ـه ــا امل ـل ـح ـن ــون ،وقـ ــد ت ـت ـس ــع .إذن،
يحاول البوب العربي إنقاذ نفسه في مالذات
قديمة وآمـنــة ،مــع إع ــادة توظيفها بتقنيات
جــديــدة .وهــو منحى تطمئن إليه موسيقى
البوب العاملية ،بزحزحة الزمن نحو بعض
مــامــح السبعينيات وملـحــات الثمانينيات.
ولعل حماقي في ألبومه الثامن ،يؤكد هذا
االتـجــاه بشكل أوس ــع ،مــع تأكيد شخصيته
الغنائية ،التي كانت أحد أسباب نجاحه منذ
صدور أول ألبوماته في  ،2003ليصبح أحد
أبــرز نجوم البوب العربي .على أن خياراته
ه ــذه املـ ــرة ات ـخ ــذت م ـظ ـه ـرًا أك ـث ــر تـقـشـفــا في
تفاصيلها ،خصوصًا باملضامني الشعبية،
وف ـ ــي ب ـع ـض ـه ــا مـ ـح ــاك ــاة ألسـ ـ ـل ـ ــوب الـ ـب ــوب
ال ـشــرقــي ف ــي الـثـمــانـيـنـيــات بــاالع ـت ـمــاد على
الكيبورد والدور اإليقاعي ،لكن هناك بعض
األن ــواع املوسيقية املختلفة .لـكــن ،م ــاذا عن
األغنية الرئيسية« ،يــا فــاتـنــي»؟ إنـهــا أيضًا
محاولة لتأكيد شخصية حماقي نفسه في
غناء املقسوم ،وإن استهلت بمؤثرات طفيفة
في املطلع ُسرعان ما تنحسر .وبينما يأتي
الغناء في الكوبليه ُمطعمًا بمالمح زخرفية،
ت ـق ـت ـصــر ال ـخ ـل ـف ـيــة اإلي ـق ــاع ـي ــة ع ـل ــى الـطـبـلــة
الشرقية ،فيما يتحول املقسوم في املذهب
متكئًا على فرشة درامز ُمبرمج ،مع حدة في
النبر النغمي .بمعنى أن النسيج في بعض
األلحان جاء بتفاصيل محدودة.
وك ـ ـ ـ ـ ــان الف ـ ـ ـتـ ـ ــا ع ـ ـ ـ ــدم تـ ــوظ ـ ـيـ ــف امل ــوسـ ـيـ ـق ــى
اإللـكـتــرونـيــة ،باستثناء لحن بــاهــت لعمرو
ـان
مـصـطـفــى ،ه ـ ًـو «ح ـلــم ال ـع ـمــر» .وه ـن ــاك أغ ـ ٍ
تبنت أشـكــاال موسيقية غربية ،مثل أغنية
«ب ـن ـفــارق» عـلــى الـ ــروك بـ ــاالد ،وت ـحــدي ـدًا في
ضــربــات الـغـيـتــار ،لـكــن ه ــذا االت ـجــاه يكسره
ف ــاص ــل مــوس ـي ـقــي ذو ط ــاب ــع ش ــرق ــي ،ت ـبــرز
فـيــه آل ــة ال ـع ــود ،لتنتهي ب ـضــربــات الـغـيـتــار
الكهربائي باألسلوب الغربي.

إضاءة

عمار فراس
ّ

ال ن ـنــاقــش ك ـث ـي ـرًا م ــوض ــوع م ــراق ـب ــة الـصــن
ملواطنيها ،كونه أصبح حقيقة ال جدل فيها،
بــل وق ــرارًا سـيــاديــاُ ،يـعـ ّـد الـخــوض فيه جــزءًا
م ــن الـنـظــريــة الـسـيــاسـ ّـيــة وأســال ـيــب الـحـكــم.
في حني أن الواليات املتحدة ،مألت األخبار
بفضائح املــراقـبــة ،ســواء تلك الرسمية التي
كـشـفـهــا إدوارد س ـن ــودن ،أو تـلــك الـتـجــاريــة
الـتــي نكتشف أن فيسبوك يمارسها .املثير
لالهتمام ،أن الفضائح األميركية «أدس ــم»،
كــون ـنــا جـمـيـعــا م ـتــورطــن ب ـه ــا ،ونـسـتـخــدم
فـيـسـبــوك وتــويـتــر وغ ـي ــره ،لـكــن مــا ت ـقــوم به
الصني ،شأن آخر .أن نقول إن الصني تراقب
ً
«ال ـج ـم ـيــع» أم ــر م ـبــالــغ ف ـي ــه .ل ـكــن ع ـم ــا بما
نصحنا بــه جوناثان هيلمان ،مؤلف كتاب
«طــريــق الـحــريــر الــرق ـمــي» ،قمنا باستخدام
مـنـصــة  ،shodanال ـتــي تـكـشــف ع ــن األج ـهــزة
امل ـت ـص ـل ــة ب ــاإلنـ ـت ــرن ــت ،وك ـت ـب ـن ــا ف ــي م ـحــرك
البحث كلمة  ،Hikvisionوهي شركة كاميرات
صينية ،ليصبح األم ــر أوض ــح ،وقــد صاغه
ه ـي ـل ـمــان ك ــاآلت ــي« :ال ـن ـتــائــج تـشـبــه خــريـطــة
توزع فيروس كورونا حول العالم»؛ أي بما
معناه :إن الصني في كل مكان.
ال ـش ــرك ــة الـص ـي ـن ـيــة ســاب ـقــة ال ــذك ــر ،تمتلك
شراكات واسعة مع وزارة الدفاع الصينية،
نــاهـيــك ع ــن ان ـت ـشــار كــامـيــراتـهــا ف ــي أنـحــاء
العالم؛ في القواعد العسكرية واملجمعات
الـسـكـنـيــة والـ ـش ــوارع .وحـصـلــت ع ــام 2015
عـلــى دع ــم حـكــومــي صـيـنــي ب ـم ـقــدار ثــاثــة
مليارات دوالر ،علمًا أن أسعار الكاميرات
م ـن ـخ ـف ـض ــة ،بـ ــل وه ـ ـنـ ــاك ع ـ ـ ــروض خ ــاص ــة
للمتعاقدين الراغبني بشراء كميات كبيرة.

ما هو السيناريو األمثل
لتفادي المراقبة؟ هل
ننقطع عن العالم؟
الرأسمالي (إيفان آبرو)Getty/
تختلف تقنيات الصين في المراقبة عن النموذج
ّ

من وقفة وداعية لـ هاتشينز (مصطفى عدلي /األناضول)

قضية

لغز رصاصة موقع التصوير
لوس أنجليس ــ العربي الجديد

أف ــادت أوس ــاط مطلعة فــي هــولـيــوود بــأن مساعد
املخرج الــذي أعطى املمثل أليك بالدوين السالح،
الـ ـ ــذي ت ـس ـبــب ب ـم ـق ـتــل م ــدي ــرة ال ـت ـص ــوي ــر هــالـيـنــا
هاتشينز ،خــال التمرين على أحــد مشاهد فيلم
«راسـ ــت»  Rustاألس ـب ــوع امل ــاض ــي ،ك ــان قــد ُصــرف
مـ ــن ف ـي ـل ــم سـ ــابـ ــق ،ب ـس ـب ــب ضـ ـل ــوع ــه فـ ــي ح ــادث ــة
ُ
ناري .وقال أحد منتجي فيلم
استخدم فيها سالح ُ
«فــريــدومــز ب ــاث» ال ــذي أن ـتــج سـنــة  ،2019لــوكــالــة
«فرانس برس» ،إن مساعد املخرج ديفيد هالز كان
قــد ُصــرف مــن عمله على هــذا الفيلم ،بعد إصابة
أح ــد أفـ ــراد فــريــق الـعـمــل ب ـج ــروح طـفـيـفــة« ،خ ــال
تشغيل ســاح بـصــورة عــرضـيــة» .وأش ــار املصدر
ُ
نفسه إلى أن «هالز طرد من موقع التصوير فورًا
بعد الطلق الناري الذي خرج من األكسسوار .ولم
يستأنف فريق اإلنتاج التصوير إال بعد مغادرة
ّ
دايف املكان» .وخالل تصوير فيلم «راســت» ،سلم
ديفيد هالز املمثل أليك بالدوين سالحًاُ ،يفترض
أنــه غير محشو ،استخدمه املمثل للتمرين على
مشهد .غير أن طلقة نــاريــة خــرجــت منه بصورة
عرضية ،وأدت إلى مقتل مديرة التصوير هالينا
هاتشينز ،وإصابة املخرج جويل سوزا بجروح.
وذكـ ــر م ــوق ــع «ذي راب» ،امل ـت ـخ ـصــص ف ــي مـجــال
ً
ال ـتــرف ـي ــه ،ن ـق ــا ع ــن مـ ـص ــادر مـطـلـعــة ع ـلــى أجـ ــواء
تـصــويــر «راسـ ــت» ،أن ال ـســاح ال ــذي أودى بحياة

ُ
هــال ـي ـنــا هــاتـشـيـنــز كـ ــان ق ــد اس ــت ـخ ــدم ق ـبــل بضع
س ــاع ــات م ــن أفـ ــراد طــاقــم الـعـمــل لـلـتـصــويــب على
ّ
معلبات .وتحظر الـقــواعــد الـصــارمــة املعمول بها
في قطاع السينما في هــذا املجال وجــود أي نوع
مــن الــذخــائــر الحية فــي مــوقــع الـتـصــويــر ،تحديدًا
لـتـفــادي هــذا الـنــوع مــن ال ـحــوادث .ســألــت املسعفة
املـعـتـمــدة ف ــي مــوقــع تـصــويــر «راس ـ ــت» شيريلني
شــايـفــر« :ه ــل ه ــذا تـمــريــن؟» بـعــد سماعها صــوت
الـطـلـقــة ال ـن ــاري ــة ال ـت ــي قـتـلــت هــات ـش ـي ـنــز .وطـلـبــت
شايفر من أعضاء طاقم الفيلم الضغط على جرح
الضحية ،واالت ـصــال بــالـطــوارئ ،حــن هــرعــت إلى
م ـكــان الـ ـح ــادث .ف ــي تـقــريــر اإلص ــاب ــة ال ــذي قدمته
املـسـعـفــة ،واطـلـعــت عليه صحيفة «وول ستريت
جورنال» ،زعمت شايفر أنه لم يصدر تنبيه بشأن
إطالق النار ،قبل الحادثة.
الرئيسية في مقتل هاتشينز هو
يبقى أحد األلغاز
ُ
نــوع الــرصــاص الــذي أطـلــق مــن البندقية ،وكيفية
وصــولــه إلــى موقع التصوير .يأمل املحققون في

أطلقت عريضة تدعو إلى
حظر األسلحة النارية في
مواقع التصوير

أن يلقي تحليل الطب الشرعي لألدلة الباليستية
ال ـضــوء عـلــى ه ــذه األسـئـلــة .وق ــال املـتـحــدث باسم
إدارة شــرطــة ســانـتــا فّــي ،خ ــوان ريـ ــوس ،اإلث ـنــن،
إن «هـ ــذه قـضـيــة م ـع ــق ــدة» .وأض ـ ــاف أن املحققني
«ينظرون في كل ما كان يجب اتباعه من معايير
السالمة» ،مشيرًا إلى أن األمر سيستغرق وقتًا قبل
التوصل إلى الحقائق بشأن ما حدث بالضبط.
أطلقت عريضة على موقع  change.orgتدعو إلى
حظر األسلحة النارية الفعلية في مواقع التصوير،
وتحسني ظروف العمل ،وحثت أليك بالدوين على
تولي زمام املبادرة في هذه الحملة .وجمعت أكثر
من  30ألــف صــوت بحلول صباح الثالثاء .ودعت
مخرجة فيلم «بوكسمارت»  ،Booksmartأوليفيا
وايلد ،إلى فرض ما سمته «قانون هالينا».
وف ــي ال ـس ـيــاق ن ـف ـســه ،ط ــرح مـسـلـســل «ذا روك ــي»
ال ـت ـل ـفــزيــونــي س ـيــاســة ج ــدي ــدة ت ـح ـظــر اس ـت ـخــدام
البنادق «الحية» .تأجل عرض فيلم وثائقي رواه
أليك بالدوين في أميركا الشمالية .وأعلنت شركة
اإلنتاج البريطانية «مونتروز بيكتشرز» أن فيلم
«ف ـل ـي ـنــت :ه ــو كـ ــان ي ــو تـ ــراسـ ــت؟» ل ــن ي ـع ــرض في
الواليات املتحدة وكندا خالل الشهر الحالي.
بثت «بي بي سي» الفيلم الوثائقي الذي يستكشف
أزمة املياه في فلينت في والية ميشيغن ،وال يزال
متاحًا على «آي بالير»  .iPlayerوكان من املفترض
أن يـصــل إل ــى دور الـسـيـنـمــا ف ــي م ــدن مـثــل لــوس
أنجليس ونيويورك وتورنتو يوم غد الخميس.

أثـ ــار الـفـيـلــم الــوثــائ ـقــي Roadrunner: A Film About Anthony
 ،Bourdainإنتاج  ،2021عن الطاهي العاملي ومقدم البرامج والكاتب
ً
ّ
أن ـتــونــي ب ــوردي ــن ( ،)2018 - 1956ج ــدال ب ــن ص ــنــاع األف ـ ــام ،حــول
استخدام املخرج األميركي ،مورغان نيفيل ،تقنية الذكاء االصطناعي
إلنتاج صوت الراحل بوردين ،واستخدامه في الفيلم ثالث مــرات ،من
دون اإلشارة إلى ذلك.
وضع بطل الفيلم ،بوردينّ ،
حدًا لحياته في عام  ،2018أثناء تصويره
حلقة تلفزيونية من برنامجه «بال تحفظات» ،على شبكة  ،CNNفي
مدينة ستراسبورغ الفرنسية ،وكــان الــراحــل ،حينها ،من أنجح وأملع
نجوم املجتمع الغربي؛ إذ يتابع برامجه عن الطبخ والطعام والثقافة
ً
ماليني املشاهدين في كل حلقة ،فضال عن إطالالته كمحكم متميز في
برامج مسابقات الطبخ واختيار الطهاة.
شاهدت الفيلم بدعوة من «مؤسسة الــدوحــة لــأفــام» .وكــان صادمًا
بالنسبة لي أن ينتحر بوردين .يظهر ذلك في اللقطات األولى من الفيلم،
ّ
ليوظف املـخــرج بعدها كــل املـشــاهــد لــإجــابــة عــن س ــؤال :مل ــاذا انتحر
ّ
بوردين وهو يملك كل أسباب الحياة؟
ّ
رص ــدت الـكــامـيــرا كــل تفاصيل حـيــاة بــورديــن ،وك ــأن الـكــامـيــرا كانت
تالزمه حتى قبل عمله مقدمًا لبرامج السفر والطعام .استطاع املخرج أن
يظهر لنا الوجه اآلخر للنجاح والشهرة واملتعة ،وكذلك استطاع التقاط
التغير الــذي طــرأ على شخصية هــذا الفنان الحالم؛ ابـتـ ً
ـداء من تقديمه
ً
للطعام الفاخر ،وتذوق الوجبات اللذيذة ،وصوال إلى مزج ثقافة الطعام
بالوضع السياسي واملعيشي واالجتماعي ،عبر جوالته .يقول الطاهي:
«أسافر حول العالم وأتناول الكثير من القرف ،وأفعل ما أريده».
فــي برامجه األول ــى ،كــان يركز على تــذوق الطعام وطهيه ،ولكنه ّ
غير
ذلك الحقًا ،ليتحدث عن املوسيقى والشعر والرواية والسياسة ،ضمن
ثقافة الطعام؛ فحاور الكثير من املوسيقيني والسياسيني على طاولة
الطعام .ومن هذه اللقاءات ،واحد في فييتنام ،في عام  ،2016حيث حاور
الرئيس األميركي األسبق ،بــاراك أوباما ،في مطعم فييتنامي محلي،
وهما يتناوالن البيرة.
عمل أنتوني بوردين كطاه في مطعم راق في مانهاتن األميركية ،وكتب
عدة مقاالت ،مثل مقاله الشهير «ال تأكل قبل أن تقرأ هذا» ،متحدثا عن
كواليس املطاعم ،ثم ألف عدة كتب عن عمله وأســرار املطبخ وإبداعات
وإخ ـفــاقــات الـطـبــاخــن ،لـكـنــه ن ــال ش ـهــرة كـبـيــرة بـعــد أن حـقــق كـتــابــه،
«مغامرات في عالم الطهي» ،أعلى املبيعات في عالم الكتب ،عام 2000؛
فبدأ بتقديم البرامج التلفزيونية عن الطعام والسفر ،ومنها برنامج
«جولة طاه» ،و«بال تحفظات» ،و«أماكن غير معروفة».
َ
تناول األطباق املحلية املختلفة ،مثل السجق األسود في فنلندا ،وخصي
األغـنــام فــي املـغــرب ،وبيض النمل فــي املكسيك ،وأفـعــى كــوبــرا كاملة،
ومقلة عــن الفقمة ،وقلب ينبض ،وقــرش مخمر فــي آيسلندا ،وشــرج
الخنزير في ناميبيا واصفًا إيــاه بالوجبة األســوأ في حياته .والحقًا،
صــرح ب ـ ّ
ـأن «تشيكن مــاك نــاغــت» كــانــت أكـثــر األطـعـمــة قــرفــا بالنسبة
لــه ،تعبيرًا عن موقفه من ثقافة «الفاست فــود» .كما اشتهر بوردين
بتعليقاته الساخرة عن النباتيني ،معتبرًا نمط حياتهم فظًا.
أثر عمله واضطراره إلى السفر  250يومًا في العام الواحد على حياته
الشخصية ،وأدى ذلك إلى انفصاله عن زوجته الثانية وطفلتهما .وربما
كان هذا أحد أسباب انتحاره ،والــذي وصفه أحد أصدقائه في الفيلم:
«مأساة بلمسة من القدر».
ّ
يعتبر مخرج الفليم مورغان نيفيل من أملع صناع األفالم الوثائقية
عن السير الشخصية؛ فقد فاز بأوسكار أفضل فيلم وثائقي 2014
عن فيلم  ،Feet from Stardom 20ورشح فيلمه الوثائقي «أفضل
األعــداء» لألوسكار  .2016يدور األخير حول املناظرات التلفزيونية
بني املفكرين ،جورج فيدال وويليام باكلي ،خالل االنتخابات الرئاسية
عام .1968
وكان فيلم «ألن تكون جاري؟» عن مقدم البرامج فريد روجرز (،)2018
من أكثر األفالم الوثائقية تحقيقًا لألرباح.
يختصر مورغان عمله بعبارة« :كيف لقصة قصيرة أن تكون نافذة
مثالية للصراعات داخل النفس البشرية؟».

متابعة

«طريق الحرير الرقمي» :الصين شقيقة األخ األكبر
ُون ـقــرأ أن ــه فــي ع ــام  ،2019أنـتـجــت الـشــركــة
ثلث كاميرات املراقبة في العالم ،وانتشرت
مبيعاتها في  150بلدًا.
ل ــن ن ـت ـح ــدث ع ــن دور هـ ــذه ال ـك ــام ـي ــرات فــي
مراقبة األقليات في الصني واستهدافها ،لكن
ال بد من اإلشارة إلى الفرصة السانحة التي
تقدمها الصني للدول الديكتاتورية؛ إذ توفر
لها أنظمة مراقبة رخيصة الثمن ومتوافرة
ب ـك ـثــرة .يـنـسـحــب األمـ ــر ع ـلــى الـتـكـنــولــوجـيــا
ّ
الذكية ،والساعات
األخرى؛ األجهزة املنزلية
ّ
الرقمية ،وامليكروفونات؛ فالصني
الرياضية
توظف «إنترنت العالم» لخلق شبكة مراقبة
عــاملـ ّـيــة .تختلف تقنيات الـصــن فــي املراقبة
ّ
الرأسمالي؛ هي تقليدية ،وأقل
عن النموذج
شبهة؛ إذ لسنا بحاجة إلــى خلق حسابات
عـ ـل ــى أمـ ـ ـ ـ ـ ــازون وفـ ـيـ ـسـ ـب ــوك م ـ ــن أج ـ ـ ــل ضــخ
املعلومات .يكفي فقط امتالك تكنولوجيا في
املنزل .نقصد هنا األجهزة البريئة ظاهريًا،
م ـث ــل ث ــاج ــة رق ـم ـي ــة ذات ك ــام ـي ــرا وش ــاش ــة،
وأن ـظ ـمــة حـمــايــة مـنــزلـيــة ،يـمـكــن أن تتحول
فـجــأة إلــى أجـهــزة تجسس تبث «كــل شــيء»
إلى الصني.
ما يثير الرعب في هــذا الشأن هو تعدد من
يراقبوننا ،لــم يعد هـنــاك «أخ كبير» واحــد،
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«مهرجان بابل للفنون» وعودة العراق إلى الغناء
بــل «أخــويــة» ،ال نعلم بــدقــة كيف نتجنبهم،
األمر يتجاوز وسائل التواصل االجتماعي،
ف ــالـ ـش ــوارع ت ـح ــوي ك ــامـ ـي ــرات ،وامل ـج ـم ـعــات
السكنية كذلك .وال نعلم بدقة كيف ستستفيد
ه ــذه األخ ــوي ــة مــن ص ــور أوجـهـنــا وأســالـيــب
حركتنا .املحزن أننا ،كــأفــراد ،نقف مكتوفي
األي ــدي :هل ننقطع كليًا عن العالم للنجاة؟
واأله ــم :مــا هــو سيناريو تـفــادي املــراقـبــة إن
كان موجودًا؟
ك ـشــف امل ـح ـق ـقــون ال ــدولـ ـي ــون ،الح ـق ــا ،ت ــورط
شــركــة املــراقـبــة بــانـتـهــاكــات حـقــوق اإلن ـســان.
لكن هناك تجاهال لــدور املراقبة ذات الذكاء
االص ـط ـنــاعـ ّـي ،وأث ــره ــا عـلــى س ــوق الـعـمــات
ً
مـ ـ ـث ـ ــا ،أو ال ـ ـعـ ــاقـ ــات م ـ ــع ش ـ ــرك ـ ــات ال ـب ـن ــاء
والخدمات إلعادة النظر في توزيع خدماتها.
لـكــن مــا يثير الـحـيــرة ،هــو أن الـبــديــل دائـمــا،
وبحجة الحفاظ على األمن العاملي والوطني،
يـتـمـثــل بــالــواليــات امل ـت ـحــدة ،والـتــأكـيــد على
أه ـم ـيــة ري ــادت ـه ــا ف ــي هـ ــذا املـ ـج ــال ،م ــن أجــل
الحفاظ على الخصوصية وأمــن مواطنيها
ومواطني العالم أجمع ،الشأن الذي ال داعي
للخوض في تحيزه ،ناهيك عن أن الواليات
ً
ّ
امل ـت ـح ــدة ،ت ـشــكــل ب ــدي ــا ال ي ـع ــول ع ـل ـيــه ،وال
يختلف عن الصني كثيرًا ،سوى بنظام اللعب
واملشاركة الذي يورطنا فيه.
ال ـش ــأن اآلخـ ــر الـ ــذي يـخـبــرنــا ع ـنــه هـيـلـمــان،
هــو خضوعه ل ــدورة تقدمها شــركــة املراقبة
ّ
الصينية ،ومــا أثــار استغرابه هــو أنــه تعلم
كـيـفـيــة تــرك ـيــب األجـ ـه ــزة وص ـيــان ـت ـهــا ،لكن
مــن دون أي تـعــريــف بإمكانية استخدامها
بشكل سيئ ،أو كيف يمكن تفادي انتهاكات
الخصوصية وحقوق اإلنسان ،الشؤون التي
ترتبط أحيانًا بعوامل ّ
تقنية.

على الرغم من األوضاع
السياسية واألمنية في
العراق ،تتجه شركات
اإلنتاج إلى تنظيم المزيد
من الحفالت الغنائية
إبراهيم علي

لسنوات ما قبل االحتالل األميركي للعراق
( ،)2003عــرفــت بـغــداد بأنها عاصمة الفن
والثقافة ،وتـفــردت بــألــوان غنائية خاصة،
أسست لثورة ما بعد الثمانينيات ،من جيل
ثــان ألبــرز املغنني العراقيني ،الذين طبعوا
األغ ـن ـيــة الـخـلـيـجـيــة ب ـلــون م ـت ـفــرد ،ال ي ــزال
ً
عموما.
مسيطرًا على املحيط الخليجي
أسماء كثيرة حصدت شهرة واسعة في تلك
الفترة ،وعاشت األغنية العراقية عصرها
الذهبي ،ثم بدأت الهجرة من العراق ،وبدأت
معركة السباق على االنتشار والشهرة في
العالم العربي .وتحولت مجموعة من أبرز
األص ــوات العراقية ،إلــى نجوم عــرب ،نذكر
مـنـهــم ع ـلــى سـبـيــل املـ ـث ــال سـ ـع ــدون جــابــر،
وك ــاظ ــم ال ـس ــاه ــر ،وم ـح ـم ــود أنـ ـ ــور ،ورض ــا
عبدالله ،وماجد املهندس.
وفي السنوات األخيرة ،استطاعت األغنية
العراقية أن تحجز لنفسها قاعدة شعبية،
ليس أقلها سيطرة مغنني عراقيني شباب
ع ـلــى الـ ـن ــوادي الـلـيـلـيــة ،ب ــن دب ــي واألردن
وبـ ـي ــروت ،وض ـم ــان ال ـح ـف ــاظ ع ـلــى الـهــويــة
الـغـنــائـيــة ال ـعــراق ـيــة ،رغ ــم ال ـت ـطــور التقني

املوسيقي واختالف األداء .قبل أيــام ،عادت
املغنية اللبنانية إليسا إلــى ب ـيــروت ،بعد
حـفــل وص ــف ب ـ «االسـتـثـنــائــي» فــي ال ـعــراق.
واع ـت ـب ــرت صــاح ـبــة «ع ب ــال ــي حـبـيـبــي» أن
مشاركتها ضمن هذا الحفل ،تعتبر إضافة
ملـسـيــرتـهــا الـغـنــائـيــة ،كــونـهــا عـمـلــت كثيرًا
ل ــزي ــارة الـ ـع ــراق ،ول ـق ــاء ج ـم ـهــورهــا ه ـنــاك،
خصوصًا بعد املعلومات التي أثيرت حول
مـنـعـهــا م ــن دخ ـ ــول ال ـ ـعـ ــراق ،ومـعــارضـتـهــا
ل ـحــزب ال ـلــه الـلـبـنــانــي ،مــا اع ـت ـبــره البعض
استفزازًا لبعض العراقيني املؤيدين للحزب
هناك.
ح ـفــل إل ـي ـســا ت ـحــول إل ــى م ـنــاس ـبــة ،جمعت
ً
ً
نجاحا الفتا
أكثر من ألفي شخص ،ولقي
في الشارع العراقي ،بسبب ندرة الحفالت.
وف ـت ــح ،ف ــي امل ـق ــاب ــل ،ال ـب ــاب أمـ ــام املـنـتـجــن
وامل ـت ـع ـه ــدي ــن ال ـف ـن ـيــن ل ـخ ــوض ال ـت ـجــربــة،
ليصل قبل أيام املغني املصري هاني شاكر،
للمشاركة في مهرجان بابل الدولي القائم.
واملعروف أن مهرجان بابل للفنون تأسس
سـنــة  ،1985لـكـنــه تــوقــف ع ــام  ،2003وذلــك
بعد اجتياح القوات األميركية للعراق ،وهو
ســه فــي فعاليات
يستعيد هــذه السنة أنـفــا ً
وقاعة حفالت جهزت حديثا ،تتسع ألكثر
مــن ثــاثــة آالف م ـت ـفــرج ،وي ـش ــارك ع ــدد من
الفنانني والفنانات العراقيات ،لعل أبرزهم
شذى حسون ورحمة رياض ،على أن يفتتح
املهرجان اليوم بحفل لهاني شاكر ،وحاتم
ال ـعــراقــي ،والـفـنــانــة الـكــويـتـيــة ش ـمــس ،كما
ت ـشــارك اللبنانية ن ــوال الــزغـبــي فــي ليالي
املـ ـه ــرج ــان وكـ ــذلـ ــك ف ـي ـف ـي ــان مـ ـ ـ ــراد ،وه ــال ــة
قصير من سورية ،على أن يختتم في األول
مــن نوفمبر/تشرين الـثــانــي املـقـبــل .ووفــق

وُ صف حفل إليسا في العراق بـ«االستثنائي» (أنور عمرو/فرانس برس)

م ـع ـلــومــات خ ــاص ــة ،تـعـمــل ش ــرك ــات إن ـتــاج
وت ـع ـه ــدات ف ـن ـيــة ،ع ـلــى م ـف ـكــرة السـتـقـطــاب
م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة ث ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة م ـ ـ ــن امل ـ ـغ ـ ـن ـ ــن ،خ ـ ــال
الفترة املقبلة.
أب ــرز املــرش ـحــن املـغـنـيــة الـلـبـنــانـيــة نـجــوى
كــرم ،والـفـنــان وائــل كـفــوري ،الــذي استمهل

ً
قليال بسبب فترة النقاهة التي يقضيها،
ب ـع ــد حـ ـ ــادث ال ـس ـي ــر الـ ـ ــذي تـ ـع ــرض ل ــه فــي
بيروت منتصف هذا الشهر.
أم ــام ذل ــك ،تـســأل معظم املـنـتــديــات ونشطاء
على مواقع التواصل االجتماعي ،عن غياب
كاظم الساهر عن كل هذه الفعاليات الغنائية،

وهـ ــو امل ـغ ـنــي ال ـع ــراق ــي ال ــوح ـي ــد ال ـ ــذي خلع
عـبــاءة املحلية ،واسـتـطــاع القفز إلــى العالم
الـعــربــي كـحــالــة غـنــائـيــة خــاصــة مـنــذ ثالثني
ً
عاما ،ودشن متابعون «وسم» كاظم الساهر
في العراق ،ملطالبة املتعهدين بتنظيم حفل
«للقيصر» ،على غرار الفنانني اآلخرين.
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مائة عام من الفن النسائي التركي

عودة سيرا

يُضيء المعرض،
المتواصل في
إسطنبول حتى آذار/
مارس المقبل ،على
تجارُب فنّانات أنتجن
ّ
ً
لكنهن
فريدة
أعماًال
لم يُذكرن في تاريخ
الفن التركي

بعد أكثر من عشر سنوات على صدورها ،تعود
الكاتبة اإلسبانية إلى روايتها األُولى «الزمن بين
ّ
تتنقل فيه بطلتُه بين
ثان
مخيّطات» لتُتبعها بجزء ٍ
عدد من مسارح األحداث الدولية بعد الحرب العالمية
الثانية؛ مثل فلسطين وإنكلترا وإسبانيا وطنجة

إسطنبول ـ مالك دينيز أوزدمير

خالد الريسوني

بطاقة
ُولـــدت مــاريــا دويــنــيــاس عام
 1964فــي مدينة بورتويانو
(مــقــاطــعــة ثـــيـــوداد ريـــال
فــي منطقة المــانــشــا وسط
إسبانيا) ،وهي تعمل أستاذة
في «جامعة مورثيا» ضمن
اخـــتـــصـــاص الــفــيــلــولــوجــيــا
المطبّقة على اللغة اإلنكليزية.
فتحت لها رواي ـتُــهــا األولــى
مخيّطات» ()2009
«الزمن بين ُ
أبواب الشهرة األدبية ،وبعدها
ـمــة نــســيــان»
نــشــرت« :الــمــهـ ّ
ُّ
و«التعفف» (،)2015
(،)2012
و«بنات القائد» ( ،)2018وقد
جميعها عن دار النشر
صدرت
ُ
«بالنيتا».

وقفة
مع

َ
ب ـعــد ق ــراب ــة اث ــن ــي ع ـشــر ع ــام ــا على
ص ـ ـ ـ ــدوره ـ ـ ـ ــا ،تـ ـسـ ـتـ ـعـ ـي ــد الـ ـك ــاتـ ـب ــة
دوينياس (،)1964
اإلسبانية ماريا
َ
فـ ُـي عملها الــروائــي الـجــديــد ،بطلة روايتها
األول ـ ـ ـ ــى «الـ ــزمـ ــن بـ ــن ُمـ ـخ ـ ّـيـ ـط ـ ًـات» ()2009
ال ـتــي كــانــت قــد صـ ـ َ
ـدرت مـتــرجـمــة إل ــى اللغة
َّ
املغربيني شريفة
العربية عام  2017بتوقيع
الــدحــروش وعـبــد اللطيف ال ـبــازي ،واللذين
اختارا ّ
لها.
«سيدة ُالفساتني»
عنوانًا ُ
ُ
ّ
تـ ُحـمــل ال ــرواي ــة ال ـج ــدي ــدة امل ـكــم ـلــة لـلــروايــة
األولى َ
اسم بطلتهما سيرا ،وفيها اشتغلت
ّ
املؤلفة بوضوح على بناء صــورة إيجابية
للمرأة تبتعد عن النموذج التقليدي الذي
ً
ُي ّ
كرس صورة سلبية عنها ،خصوصًا حني
ّ
يتعلق األمــر بزمن األح ــداث املحكية ،وهو
أربعينيات الـقـ ًـرن الـعـشــريــن ،وال ــذي كانت
ِّ
متعسف عن مسرح
فيه املرأة غائبة بشكل
ُ
األحداث الكبرى.
ُسحبت من الرواية ( ،)2021إلى اليوم ،قرابة
نصف مليون نسخة ،ما يجعل منها مقترحًا
ذك ـ ّـي ــا ِم ــن ِق ـب ــل دار ال ـن ـشــر «بــان ـي ـتــا» لـبــدء
«مــوســم الـ ـق ــراءة» فــي إسـبـ ّـانـيــا .وال ننسى،
َّ
هنا ،أن الجزء األول منها حقق رقمًا قياسيًا؛
إذ بيعت منه خمسة ماليني.
وعلى العكس ِمن «الزمن بني ُم ّ
خيطات» ،فإن
ّ
ـدد ِمن مسارح
أحــداث «سيرا» تتوزع عبر عـ ٍ
الدولية بعد ُالحرب العاملية الثانية،
األحداث ّ
والـ ـت ــي ت ـت ـنــقــل ب ـط ـلــة الـ ــروايـ ــة ب ـي ـن ـهــا؛ مثل
فلسطني وإنكلترا وإسبانيا وطنجة.
فــي مـقــابـلــةٍ مــع «وك ــال ــة األن ـب ــاء اإلسـبــانـيــة»
َّ
َ
اعتبرت ماريا دوينياس أن حضورها
(إفي)،
ُ
الدائم ضمن قوائم «األكثر ّمبيعًا» يشعرها
بـمـتـعــة وفـ ــرح ك ـب ـيـ َـريــن ،لـكــنـهــا أبـ ـ ّـدت حـ ّـســا
ُ
نقديًا حيال األمر ،حني أشارت إلى أنها تريد
ْ
ّ
تتضمنه هذه األرقــام ِمن
أخذ مسافة مع ما
أحكام جاهزة لدى البعض.
ت ـقــول ٌدوي ـن ـي ــاس ف ــي مـقــابـلـتـهــا ت ـلــك« :ثـ ّـمــة
ُ
مشكلة َ
مع األحكام الجاهزة التي توحي بها
ّ
رقم
أرقــام املبيعات؛ فلمجرد حصولك على ٍ
عــال ِمـنـهــا ،يـجــري اس ُّـتـهــاك هــذه املعطيات
ّ
تلقائيًا ومن دون التوقف قصد القراءة ،وفي
ُ
ّ
األخ ـي ــر يـ ـج ــردك ذل ّــك ِم ــن اال ّس ـت ـح ـقــاق .هــذه
أحـكــام جــاهــزة ،لكنها ال تــؤثــر عـلـ ّـي كثيرًا»،
َّ
وتـضـيــف بـ ــأن «هـ ــذه األح ـك ــام ال ـجــاهــزة في

ماريا دوينياس في مدريد ،نيسان/إبريل )Getty( 2021

ّ
ُ
تـ ُ
ـراجــع ،وقــد بــاتــت سلطتها أق ــل عند فئات
ُ
الشباب .علينا أن نكون أكثر تسامحًا وكرمًا،
ُ
ـصــق ب ــاآلخ ــري ــن ُحـكـمـنــا التصنيفي
وال ن ـلـ ِ
على شكل بطاقة».
الجاهز بسهولة ّ
تكشف دوينياس أنه ،ومع نجاحات روايتها
األول ـ ـ ــى ،ك ـث ـي ـرًا م ــا كـ ــان ال ـ ـقـ ـ ّـراء يـطــالـبــون ّـهــا
ب ـمــواص ـلــة االش ـت ـغ ــال ع ـلــى ع ــوامل ـه ــا ،لكنها
ّ
اع ـ ّت ـب ـ َـرت أن ال ــوق ــت ل ــم ي ـكــن مـنــاسـبــا لــذلــك،
وأنـهــا  -هي
وبطلتها سيرا  -كانتا ُّبحاجةٍ
ً
إل ــى االبـتـعــاد قـلـيــا عــن أج ــواء الـتــوتــر التي
أحدثها ُ
نشر العمل ،وعن «كــرة الثلج» التي
ّ
تــولــدت مع أرقــام املبيعات وتحويل الرواية
إلى سلسلة تلفزيونية.
َ
الروائية في
الكتابة
دوينياس
هكذا واصلت
َ
ّ
ّ
«املهمة
رواية
أصدرت
حيث
أخرى؛
اتجاهات
ُّ
نـسـيــان» فــي ال ـعــام  ،2012ثــم «الـتـعــفــف» في
 ،2015و«بنات القائد» في  .2018ومن الجلي
ّ
أنـهــا احتفظت بــإيـقــاع نشر ّرواي ــة كــل ثالث
سنواتّ ،
ربما العتقادها بأنه الزمن الكافي
إلنتاج رواية ترضى عنها.
ثـ ـ ّـم ،بـعــد ذلـ ــك ،ق ـ ـ ّـررت ال ــروائ ـي ــة اإلسـ ُبــانـيــة
أن تـنـطـلــق ف ــي اس ـت ـعــادة بـطـلـتـهــا األول ـ ــى،
وقــد يـكــون منطلق ّذلــك نابعًا مــن حياتها
الـشـخـصـيــة؛ حـيــث إن ـهــا قــامــت بــرحـلــة إلــى
ط ـن ـج ــة الـ ـت ــي حـ ـض ــرت فـ ــي ب ـع ــض ح ـكــايــا

ُتضيء الرواية على
منفى اإلسبان في إنكلترا
َ
زمن فرانكو
ُ
شخصية سيرا
تطورت
ّ
مما
وباتت أكثر نضجًا ّ
كانت عليه
ّ
ّ
الرواية األولى ،ولعلها حدست بأن عودتها
إل ــى ال ـحــديــث ع ــن املــدي ـنــة املـغــربـيــة  -الـتــي
ّ
لطاملا قــالــت إن لديها ألــف رواي ــة يمكن أن
تكتبها عــن سـنــواتـهــا الــذهـبـيــة  -يقتضي
عودة شخصية سيرا.
ّ
ويكتشف قارئ الرواية الجديدة أن شخصية
سـ ـي ــرا ت ـ ـطـ ـ ّـورت و ُب ــات ــت أكـ ـث ــر ن ـض ـجــا مـ ّـمــا
كانت عليه صانعة الفساتني والجاسوسة.
ٌ
ّ
إن ـ ـهـ ــا ،بـ ـعـ ـب ــارات امل ــؤلـ ـف ــة ن ـف ـس ـه ــا« ،امـ ـ ـ ــرأة
ً
أك ـثــر نـضـجــا وت ـبـ ُّـص ـرًا وج ـ ــاء ،ت ـعــرف كيف
ّ
َ
أصبحت
تتحكم في مسارات حياتها» ،وقد

ّأمـ ــا لـطـفــل ي ـت ـعـ ّـن عـلـيـهــا تــربـيـتــه وحــدهــا.
َ
وم ــن عــالــم الـخـيــاطــة وامل ــوض ــة فــي «الــزمــن
ّ
ب ــن م ـخ ــي ـط ــات» ،تـنـتـقــل سـ ـي ــرا ،وهـ ــي في
األربـ ـعـ ـيـ ـنـ ـي ــات مـ ــن عـ ـم ــره ــا ،إلـ ـ ــى اإلذاع ـ ـ ــة
والصحافةً ،
دائما كذريعة للقيام بعملياتها
ومهامها السرية .هكذا ،تستعيد دوينياس
أج ــواء «صــوت لـنــدن» وخــدمــات إذاع ــة «بي
بــي س ــي» الـبــريـطــانـيــة بــالـلـغــة اإلسـبــانـيــة،
وال ـتــي كــانــت تـصــل إل ــى إسـبــانـيــا وأمـيــركــا
الــاتـي ـنـيــة ب ــأص ــوات ال ـعــديــد م ــن املـنـفـ ّـيــن
اإلسبان من قبل نظام فرانكو.
ُ
ومن خالل ذلك ،تضيء الرواية على املنفى
املــؤلــم ال ــذي عــاشــه الكثير مــن اإلس ـبــان في
ً
ّ
زمــن الــديـكـتــاتــوريــة ،مـشـيــرة إلــى أن املنفى
ّ
ـدة ك ــان على
اإلس ـب ــان ــي ف ــي املـمـلـك ّــة امل ــت ـح ـ ّ
عال جدًا؛ حيث أثثته أسماء
مستوى فكري ٍ
مثل بلويس ثيرنودا ،وبابلو دي أثكاراتي،
وسلفادور دي مــاداريــاغــا ،وأرت ــورو باريا،
ولويس بورتيو ،والذين دفعتهم إكراهات
ّ
ُ
التعاون مع ُصحف ومحطات
الحياة إلــى
إذاعية.
كما تهتم الــروايــة بمجموعة مــن األح ــداث
ال ـت ــاري ـخ ـي ــة املـ ـع ــروف ــة م ـث ــل ال ـه ـج ــوم عـلــى
«فـنــدق امللك داوود» فــي الـقــدس ،والـصــراع
الذي حدث في السنوات األخيرة من اإلدارة

ال ـبــري ـطــان ـيــة لـفـلـسـطــن ،ق ـبــل أن تنسحب
وتترك للحركة الصهيونية العاملية الطريق
م ـف ـتــوحــا لـتـحـقـيــق وعـ ــد ب ـل ـفــور املـ ـش ــؤوم،
وأي ـض ــا زي ـ ــارة إي ـفــا ب ـي ــرون إل ــى إسـبــانـيــا،
وم ـحــاولــة ن ـظــام فــران ـكــو رب ــط ع ــاق ــات مع
ال ـع ـ َـال ــم ،ف ــي وق ــت ك ــان ــت ب ـ ـ ُ
ـاده ت ـئــن تحت
ّ
والجوع والقمع.
سياط مخلفات الحرب ُ
ُ
وعـ ـل ــى غ ـ ـ ــرار أع ـم ــال ـه ــا األخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،لـ ــم يــكــن
ً
ممكنًا أن تبقى نـجــاحــات « ًس ـيــرا» بعيدة
ع ــن أع ــن امل ـن ـت ـجــن؛ ف ــإض ــاف ــة إل ــى «الـ ُّـزمــن
بــن م ـخـ ّـي ـطــات» ،ج ــرى تـحــويــل «الـتـعــفــف»
إلــى مسلسل تلفزيوني منذ فترة قصيرة،
ودخ ـلــت روايـ ــة «ب ـنــات ال ـقــائــد» فــي مرحلة
ّ
كتابة السيناريو .ويبدو أن هناك من يطرق
أبواب الرواية الجديدة أيضًا لتحويلها إلى
عمل تلفزيوني.
ـاء لـهــا
ل ـك ــنّ م ــاري ــا دويـ ـنـ ـي ــاس ،وخ ـ ــال لـ ـق ـ ٍ
م ــؤخ ـرًا ف ــي ّ«مـعـهــد ثـيــربــانـتــس» بطنجة،
أشارت إلى أن ًه ّال يزال من املبكر حسم هذا
األم ــر ،مضيفة أنـهــا تــرغــب فــي أن يستنفد
ً
الكتاب رحلته الطبيعية ّأوال.
َّ
بقي أن نشير إلــى أن رواي ــة «سـيــرا» تنتهي
بنهاية مفتوحة .وحول ذلك قالت دوينياس
في اللقاء نفسه« :إلى اآلن ،ال ندري ،أنا وهي،
ّ
ُ
أهو مسك ختام أو محطة نحو أفق آخر».
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فوبرتال (ألمانيا) ـ العربي الجديد

■ ما الذي يشغلك هذه األيام؟
ّ
ما يشغلني هو ما يشغل ذاكرة وهاجس كل
ُ
مــن يعتني بــإرث ب ــاده .فمتى يعكس مكان
ّ
يتعرض له أو يطمح
ال ــوالدة إحساسه ومــا
إليه ،تصبح ّ
مهمتي ككاتب أن أجــد ُمــاذات
آم ـن ــة ل ـه ــذا املـ ـك ــان ،ولـ ــو م ـ ّـن خـ ــال األم ـن ـيــة
ّ
املهتمني
ومـشــروع تأليف كـتــاب .وألن ــي مــن
ّ
ب ــأه ــوار ال ـع ــراق ،وق ــد أل ـف ـ ُـت عـنـهــا  12كتابًا
ّ
وس ـي ـنــاريــو فـيـلــم س ـي ـن ـمــائــي ،فـ ــإن ال ـخ ــراب
والعطش الزاحف إليها هما ما ّ
يهمني وأنا
ً
ّ
أرى فـ ُـي عـيــون سكانها مـنــافـ َـي جــديــدة إلى
ّ
أمكنةٍ أخــرى ال تمت إلى حياتهم وأحالمهم
بصلة.
■ ما هو آخر عمل صدر لك وما هو عملك املقبل؟
ه ـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـشـ ـ ـه ـ ــر صـ ـ ـ ـ ـ ــدرت ل ـ ـ ــي مـ ـجـ ـم ــوعـ ـت ــان
ُ
ق ـص ـص ـ ّـي ـت ــان؛ هـ ـم ــا« :أنـ ـبـ ـي ــاء األه ـ ـ ـ ــوار» عــن
«املـ ّ
ـؤسـســة العربية لـلــدراســات والـنـشــر» في

ف ــي ّس ـيــاق االه ـت ـمــام بــإقــامــة امل ـعــارض
ال ـف ــن ـي ــة ال ـن ـســائ ـيــة ف ــي ت ــرك ـي ــا ،وال ـت ــي
ـوات األخ ـي ــرة بشكل
ت ــزاي ــدت ف ــي ّ ال ـس ـنـ ّ
مـلـحــوظ ،نظمت الـفــنــانـتــان التركيتان
تشيدام ِسماوي ،ودينيز أرتون معرضًا
ّ
ُ
مائة عام
فنيًا بعنوان «أنــا ..أنــت ..هــمْ َ ..
مــن الـفــن النسائي» فــي «مــركــز مشهر»
الثقافي بحي باي أوغلو في إسطنبول.
وي ـض ــم امل ـع ــرض الـ ــذي ج ــرى افـتـتــاحــه
في التاسع من تشرين األول  /أكتوبر
الـ ـج ــاري ويـسـتـمــر ح ـتــى ّ 27م ــن آذار/
ً
مــارس املقبل 232 ،عمال فنيًا ألكثر من
 100فنانة عاشت داخل حدود األراضي
الـعـثـمــانـيــة وال ــدول ــة الـتــركـيــة بـعــد ذلــك
منذ عام  1850وحتى .1950
أب ـ ــرز م ــا ُي ـم ـ ّـي ــز هـ ــذا املـ ـع ــرض ع ــن غـيــره
الفنية النسائية األخ ــرى،
مــن امل ـعــارض
ّ
هــو مــا ذكــرتــه الـفــنــانــة تـشـيــدام سـمــاوي
ّ
فــي ب ـيــان امل ـع ـ ّـرض ،بــأنــه يـســلــط الـض ّــوء
ً
على أعـمــال فنانات أنتجن أعـمــاال فنية
ّ
فريدة لكنهن لم ُيذكرن في تاريخ الفن،
ّ
ف ــيّ ظ ــل مـجـتـمــع ل ــم يـكــن يـسـمــح ألغـلــب
َ
الفنانات بــأن يصبحن صاحبات ذوات
ّ
مستقلة .ويـ ّهــدف املـعــرض إلــى التذكير
بــأع ـمــال ال ـفــنــانــات املـنـسـيــات والتفكير
ّ
بحكاياتهن.
ُيـ ـق ــام املـ ـع ــرض ،ال ـ ــذي ت ـنــوعــت أع ـمــالــه
ب ــن ال ـل ــوح ــات وامل ـن ـح ــوت ــات وال ـص ــور
الفوتوغرافية ،في ثالثة طوابق ،وجرى
تخصيص الطابق األرضــي الــذي حمل
اس ــم «أن ــا» لـصــور فــوتــوغــرافـيــة لنساء
ّ
مجهوالت يواجهن وجودهن املتواضع
ف ــي املـ ـ ـ ــرآة؛ ح ـيــث تـلـتـقــط امل ــراي ــا الـتــي
ُوضـ ـع ــت ف ــي زوايـ ـ ــا مـخـتـلـفــة بــالـقــاعــة
ُ
عـ ّـدة وجــوه الم ــرأة واح ــدة .كما تعرض
ف ــي ه ــذا ال ـق ـســم أي ـض ــا ل ــوح ــات لـنـســاء
ّ
َ
يبحثن عــن هــويـتـهــن مــن خ ــال الــرســم
َ
ّ
ُ
أو النحت ،حيث كن يجبرن قديمًا على
ّ
َّ
مسح أسمائهن مــن تحت أعمالهن أو
تشويهها عـمـدًا .ويتضمن هــذا القسم
ً
أعماال للفنانات :يلديز مــران ،وبلقيس
َّ
ُ
م ـص ـط ـف ــى ،ون ـ ــاوي ـ ــن أده ـ ـ ـ ــم ،ومـ ــرجـ ــل
كوتشوك أكسوي.
كـمــا ي ـضـ ُّـم الـطــابــق األول مــن امل ـعــرض،
ً َ
والذي حمل اسم «أنت» ،أعماال تعرض
فيها النساء عالقتها مع اآلخر ،وغالبًا
م ـ ــا ي ـ ـكـ ــون األط ـ ـ ـفـ ـ ــال ه ـ ــم م ـ ـحـ ــور ه ــذه
ّ
ال ـع ــاق ــات ،وت ـح ــث ه ــذه األعـ ـم ــال على

ـأمــل ف ــي تـجــربــة األم ــوم ــة .ويـ َ
ال ـتـ ُّ
ـاحــظ
فــي كثير مــن لــوحــات ومـنـحــوتــات هــذا
القسم التركيز على الصراع بني قدسية
األمـ ــومـ ــة وش ـه ــوان ـي ــة عـ ـ ــراء األ ّم ـ ـهـ ــات.
ً
وي ـضــم ه ــذا ال ـق ـســم أعـ ـم ــاال لـلـفــنــانــات:
آمال كوروتورك ،ونويرة فائق ،ودينيز
بلجني ،وجليلة أوغورألديم.
ّأمــا الطابق الثاني ،وال ـ ّـذي يحمل اسم
ّ َ
ً
ُ
ـزوجــن
«ه ّـ ــم» ،ف ـضـ ُّـم أع ـم ــاال لـفــنــانــات تـ
ّ
َ
ّ
سياسيني وعشن في ظلهم،
بفنانني أو
ّ
وك ـ ـ ــن ي ـس ــاع ــدن ـه ــم ع ـل ــى الـ ـت ــأل ــق عـلــى
ّ
ح ـس ــاب أن ـف ـس ـه ــن .ومـ ــن أب ـ ــرز األع ـ ّم ــال
املعروضة في هذا القسم ،أعمال للفنانة
جــوزيــن دوران زوج ــة ال ـ ّ
ـرس ــام الـتــركــي
الشهير فـيـهــامــان دوران ال ــذي اشتهر
برسم بورتريه مصطفى كمال أتاتورك،
وكــان يحب أن يرسم لــوحــات الطبيعة

الصامتة ،لكنه كان يطلب من زوجته أن
تجمع له الزهور ،وكانت ترسم لوحات
لنفسها وهي تضع الزهور في حجرها
ّ
اللوحات.
لكنها تدير ظهرها في كل ً ّ
كما يضم هذا القسم أعماال فنية لنساء
ّ
ي ـع ـ ّـب ــرن ع ــن أن ـف ـس ـهــن ول ـك ــن م ــن خــال
عيون اآلخــريــن ّ،بهدف تسليط الضوء
ّ ّ
تعرضن
على أعمال الفنانات اللواتي
ّ
قــديـمــا لـضـغــوط اجـتـمــاعـيــة أجـبــرتـهــن

ء مجهوالت
نسا ٌ
ّ
وجودهن
يواجهن
المتواضع في المرآة

عـ ـل ــى الـ ــرسـ ــم فـ ــي مـ ـس ــاح ــات م ـ ـحـ ـ ّـددة
وآم ـنــة ،فغالبًا ّمــا يـجــري وص ــف امل ــرأة
ّ
ّ
بالعاطفية الـهــشــة .وقــد لجأ بعضهن
ّ
إل ــى التعبير عــن مــواقـفـهــن مــن الكثير
من القضايا ،من خالل تلك الرسومات.
ً
ّ
ويتضمن هــذا القسم أعماال للفنانات:
ُف ّ
ريا كورال ،وهالة عساف ،وملك جالل
سوفو ،ونشا آيباي.
إلــى جــانــب ُّ
تميز هــذا املـعــرض بعرضه
ُ
ألعمال فنانات لم يعرفن من قبل ،وبكون
ُ
أغلب األعمال املعروضة جرى إنجازها
بـ ّشـكــل فـ ــردي ،ول ــم تـكــن ضـمــن حــركــات
فنية شهيرة ،فإنه ال ّ
يدعي كتابة تاريخ
ّ
ّ
ُ َ ِّ
فني مواز ،بقدر ما يذكر بأن هناك أكثر
لكتابة التاريخ ،ويفتح الباب
من طريقة
لـلـبـحــث ع ــن ف ـ ّـن ــان ــات ل ــم ي ـت ـ ّـم ال ـتـ ُّ
ـوصــل
ّ
ألعمالهن حتى اآلن.

لوحة لـ ملك جالل سوفو (من المعرض)

فعاليات

ُ
البحث عن مالذات آمنة ولو من خالل أ ُمنية أو كتاب
مهمتي
ّ
تقف هذه الزاوية مع
مبدع عربي في أسئلة
سريعة حول انشغاالته
اإلبداعية وجديد إنتاجه
يود مشاطرته
وبعض ما
ّ
مع قرّائه
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عـ ّـمــان و«س ــوق سـ ّـيــد سعد بعد مئتي عــام»
عــن «دار نينوى» فــي دمـشــق ،ورواي ـتــان عن
«نينوى» ُهما «قمر ُ
ثوبه القصب» و«جنود
ّ
حروب كوكب الشرق» .أما املقبل ،فهو رواية
«أوروك هــايـكــو الـ ـغ ــرام» ال ـفــائــزة ب ــ«جــائــزة
ّ
الطيب صالح العاملية للرواية» .2021
راض عن إنتاجك وملاذا؟
■ هل أنت
ٍ
راض ع ــن م ـن ـجــزيّ ون ـت ــاج ــي ألنــه
ـا
ن ـعــم أنـ ـ
ٍ
ً
ان ـع ـك ــاس ألح ــام ــي ّأوال ،ومل ـ ــا أش ـع ــر أن ـهــا
م ــوهـ ـبـ ـت ــي وهـ ـ ــي ق ـ ـ ـ ـ ــادرة أن ت ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـؤدي دورًا
إبداعيًا ّ
مهمًا في الكتابة األدبية والثقافية
والحضارية أيضًا.
ُ
■ لــو قـ ّـيــض ل ـ ِـك ال ـبــدء مــن جــديــد ،أي مـســار كنت
ستختار؟
ّ
ســأت ـمــنــى أن أكـ ــون روائ ـ ّـي ــا مـثـلـمــا أن ــا اآلن،
ّ
ّ
ّ
ّ
ل ـش ـعــوري أن ال ــرواي ــة تـ ــؤدي مـهــمــة ثـقــافــيــة
ّ
ّ
وحضارية ،وقد تخطت الشعر لتكون لسان
حــال الحلم فــي ذاك ــرة املجتمعات .لـهــذا هي
سينمائية وتـقــاريــر
مــن ت ـت ـحـ ّـول إل ــى أف ــام
ُ
إخبارية ومسرحيات ومجاالت أخرى.
■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
ـرات ك ـث ـيــرة .ومــا
ال ـعـ ّـالــم ي ـح ـتــاج إل ــى ت ـغ ـي ـيـ ٍ
أتمناه أن تكون جغرافيات األرض من دون
ومن
ح ــروب عبثية ،وزنــازيــن د ّيـكـتــاتــوريــةّ ،
ودبابات .أعرف أنها
دون كورونا وانقالبات
مـهـ ّـمــة صعبة أن تعيش حـيــاتــك وت ــرى هــذه
التغييرات حاصلة ،ولكن هي األحــام دومًا

بطاقة

شــاعــر وروائ ــي عــراقــي مــن مــوالـيــد عــام ،1957
َّ
ّ
أصــدر قــرابــة ستني مؤلفًا بــن الــروايــة والقصة
والشعر والــدراســات .من إصــداراتــه في الــروايــة:
«أنف الوردة  -أنف كليوباترا» ( ،)2008و«اآللهة
والجواميس فــي مديرية األم ــن» ( ،)2014وفي
الـقـ ّـصــة الـقـصـيــرة« :حــدائــق ال ـغــرام الـســومــريــة»
( ،)2001و«فـ ـت ــاة ح ـقــل ال ـ ــرز» ( ،)2006وفــي
الـ ـشـ ـع ــر« :وردة ب ـع ـط ــر الـ ـ ــزقـ ـ ــورة» (،)2007
و«عصافير الشارع املندائي» (.)2008
ّ
نرسمها على أمل أن تتحقق.
■ شخصية مــن املــاضــي ت ـ ّ
ـود ل ـقــاءهــا ،ومل ــاذا هي
بالذات؟
ّ
منذ صـبــاي ،كنا نذهب إلــى املكتبة العامة،
وكــانــت أكثر الــروايــات على الــرفــوف روايــات
نجيب محفوظ ،وكنت أقرأها بشغف ،ومنها
عرفت مصر وأحببتها ،حتى قبل أن أزورها.
ولــو كـنـ ُـت قــد رأيـتــه ألشـعــرتــه أنــه وح ــده من
استطاع أن يضع القارئ أمام تفاصيل البيئة
ولسألته أيضًا :كيف
وشخوصها وأسرارها.
ّ
َ
«أوالد حارتنا»؟ فقد أثــرت فينا حتى
كتبت
ّ
قبل أن يؤثر فينا سارتر وكولن ولسن.
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

ّ
ينظم فرع «المركز العربي لألبحاث ودراســة السياسات» في تونس ،عند الثانية
لقاء حواريًا لمناقشة كتاب خير الدين التونسي:
والنصف بعد ظهر غد الجمعة،
ً
بين الحقيقة وظلّها للباحث عبد الحق الزموري الذي سيكون حاضرًا للحديث
يقدم اإلعالمي زياد كريشان قراءة حوله.
عن عمله الصادر أخيرًا ،فيما
ّ

ينطلق غدًا مهرجان طنطا الدولي للشعر ويستمر حتى األول من تشرين الثاني/
نوفمبر المقبل .من المشاركين :أحمد سويلم وأسامة جاد وكريم عبد السالم
وميالد زكريا من مصر ،وخلود الفالح من ليبيا ،وزكية المرموق من المغرب،
ومحمد نجيب من السودان ،وستيفانيا دي ليو من إيطاليا ،وألكسندر فرولوف
من روسيا ،وكريستوفر هوفباور من النمسا.
نشوة عنوان معرض للفنان التشكيلي العراقي ستار نعمة يتواصل في «غاليري
عمان حتى السبت المقبل .افتتح المعرض في
مجلس األعمال العراقي» في
ّ
ويضم لوحات اعتمد فيها نعمة التضارب اللوني وتقنية
الـ 23من الشهر الجاري،
ّ
الكوالج للتعبير عن تناقضات الحاالت البشرية في المجتمعات المعاصرة.

ّ
تنظم «مكتبة بهجة المعرفة» في تونس العاصمة تظاهرة أيــام منصف
مؤسسها ( 29تشرين األول/
الدبوسي الملتزمة ،بمناسبة مرور  19عامًا على رحيل
ّ
يتحدثون عن التاريخ الثقافي
أكتوبر  .)2002يشارك في التظاهرة باحثون وفنّانون
ّ
لمدينة تونس من خالل مكتباتها ومقاهيها بين الستينيات والتسعينيات.
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أبيض وأسوأ

قرش الزعيم
باسل طلوزي

موكب االنقالبيين يسير نحو القصر (عمر دفع اهلل/تويتر)

انقالب
السودان

الشعب السوداني يرفض الردة والعودة لحكم العسكر (بشرى/تويتر)

مــا إن تــوالــت أخـبــار االن ـقــاب العسكري فــي ال ـســودان،
حتى ضــج اإلع ــام ومـعــه ســائــل الـتــواصــل االجتماعي
بأخباره بالرغم من قطع اإلنترنت .رسامو الكاريكاتير
السودانيون أبدعوا ورسموا العديد من الرسومات الكاريكاتيرية
الرافضة لالنقالب العسكري ،هذا إلى جانب العديد من الصور
الـســاخــرة املــركـبــة واملـمـيــزة الـتــي حفلت بها منصات التواصل
االج ـت ـمــاعــي رف ـضــا الن ـق ــاب ال ـب ــره ــان .إلـيـكــم غـيـضــا م ــن فيض
الكاريكاتير السوداني النابذ لالنقالب.

صرخة مدنية سلمية أقوى من سالح العسكر (خبيب عبدالرحيم/تويتر)

مــن الــواضــح أن مخصصات الزعيم لم
ً
خصوصا في ظل «التطوير»
تعد تكفيه،
و»الـتـحــديــث» الـلــذيــن شهدهما القصر
مـ ـ ــؤخـ ـ ـ ًـرا ،ل ـ ـض ـ ــرورة م ــواكـ ـب ــة «ثـ ـ ـ ــورة»
التكنولوجيا ،وفق ما يأمر به فخامته،
ً
دومــا ،فقد كان يردد باستمرار ،أنه من
أنـصــار «امل ـعــاصــرة» و»ال ـحــداثــة» ،على
الرغم من أن هذه املصطلحات ال تتعدى
ب ــاب الـقـصــر ،وال تـتــرجــم إال فــي حــدود
القصر.
وألن فـ ـخ ــامـ ـت ــه ،أوعـ ـ ـ ــز ب ـ ــإج ـ ــراء تـغـيـيــر
ك ــام ــل عـ ـل ــى ق ـ ـصـ ــره ،وإدخـ ـ ـ ـ ــال «الـ ــذكـ ــاء
االصطناعي» ،واالستعانة بالروبوتات،
وتحريك كل شي «عــن بعد» ،فقد عجزت
م ـيــزان ـيــة ال ـق ـصــر ،ع ـلــى ضـخــامـتـهــا ،عن
تـلـبـيــة ه ــذه امل ـت ـط ـل ـبــات ،ف ـك ــان ال ب ـ ّـد من
ّ
اج ـت ــراح ح ــل ع ــاج ــل ،وه ــو م ــا جـ ــادت به
قريحة الزعيم نفسه ،الــذي بــات يقرأ في
اآلون ـ ــة األخـ ـي ــرة ،مـصـطـلـحــات ضــريـبـيــة
لفتت انتباهه ،ألنها تجيء مغلفة بإطار
ناعم ،على غرار «قرش التعليم» ،و»قرش
الـ ــريـ ــف» ،و»ق ـ ــرش األيـ ـ ـت ـ ــام» .املـ ـه ــم ،راح
فخامته يفكر باستحداث ضريبة جديدة.
ّ
ف ــك ــر بـ ــدايـ ــة أن ي ـج ـع ـل ـهــا ب ــاس ــم «قـ ــرش
الزعيم» ،غير أنه سرعان ما نبذ الفكرة،
ً
نظرا للتنافر الكبير بني عظمته وضآلة
الـ ـق ــرش ،ف ــاخ ـت ــار اق ـت ـط ــاع ضــري ـبــة غير
مباشرة ،باسم «قرش النفايات» ،وابتسم
بسخرية حني خطرت املعادلة في ذهنه:
«النفايات للشعب والقرش للزعيم» .وأمر
بسرعة التنفيذ؛ ألن أوضاع القصر مقلقة
و»لم تعد تحتمل التسويف» .في صباح
الـ ـي ــوم الـ ـت ــال ــي ،ف ــوج ــئ ال ــزع ـي ــم ب ــأك ــوام
النفايات تحيط بالقصر ،وبخزينة الدولة
ف ــارغ ــة ت ـم ـ ً
ـام ــا ،ألن امل ـع ـن ـيــن بــالـتـنـفـيــذ،
ً
تلقوا األمــر معكوسا« :النفايات للزعيم
والقرش للشعب».

العسكر يطعنون شباب الثورة (خالد ود البيه/فيسبوك)

مضحكات عربية

متاهة االنتخابات الرئاسية الليبية (خيري الشريف/فيسبوك)

«الفرعون» محمد صالح يتألق (زيزو كارتون/تويتر)

كاريكاتير مترجم

المواطن اليمني وحواجز الغذاء والوقود
(رشاد السامعي/فيسبوك)

االحتالل اإلسرائيلي يقمع قاطفي الزيتون
(محمود عباس/فيسبوك)
(رينر هشفيلد/كيغل كارتونز)

األطفال
وألعاب الفيديو
شريط
(مهناز يزداني /كارتون
موفمنت)

األسرى الفلسطينيون في عزلتهم (محمد سباعنة/فيسبوك)

أعلنت محكمة
في مدريد ،أنها
أوقفت تنفيذ
الحكم السابق
ُ
بحبس لوكاس
هيرنانديز،
مدافع بايرن
ميونخ ومنتخب
فرنسا ،لمدة
ستة أشهر ،بعد
مخالفة قرار
محكمة وعقب
إدانته بالعنف
المنزلي ضد
شريكته في
 .2017وقالت
المحكمة ،في
بيان رسمي ،إنها
قررت إيقاف
الحكم
تنفيذ ُ
لمدة أربع
سنوات ،طالما
أن الالعب لم
يرتكب أي خطأ
جديد».

تعليق حبس هيرنانديز
هيرنانديز تألق مع بايرن ميونخ (غوتلير فاتيا)Getty/

نادال يدعم بنزيمة في
سباق الكرة الذهبية

السد يواصل صدارته
لدوري نجوم قطر

الزمالك يهزم أنبي بثنائية
في الدوري المصري

أعرب «أسطورة كرة املضرب» اإلسباني رافايل
نادال عن دعمه للدولي الفرنسي كريم بنزيمة
مهاجم ريال مدريد ،للفوز بالكرة الذهبية لعام
ً
ً
ّ .2021
عامليا عبر حسابه
خامسا
وغرد املصنف
ً
كالعب ،ملا أظهره
على «تويتر»« :أقدره كثيرا
ّ
من التزام رياضي واحتراف في سنه .أتمنى لك
التوفيق وتحظى بدعمي للكرة الذهبية .»2021
وبنزيمة هو أحد الالعبني الثالثني املرشحني
لجائزة الكرة الذهبية لهذا العام.

واصل فريق السد انتصاراته في مسابقة دوري
نجوم قطر لكرة القدم ،عندما قلب تأخره أمام
أم صالل إلى فوز  1-3في الجولة السابعة .ورفع
السد رصيده إلى النقطة  21بالعالمة الكاملة
متصدرًا بفارق ثالث نقاط عن الدحيل ،فيما
تجمد رصيد أم صالل عند النقطة الخامسة في
املركز التاسع ،ليستمر «الزعيم» بعروضه املميزة،
بعد حصد لقب بطولة كأس أمير قطر على
حساب الريان ،قبل أيام قليلة.

استهل فريق الزمالك حملة الدفاع عن لقبه بفوز
مستحق على مضيفه أنبي بهدفني نظيفني على
ملعب «بتروسبورت» ،ضمن منافسات املرحلة
األولى من عمر الدوري املصري لكرة القدم.
وانتظر الزمالك حتى الدقيقة السابعة من الوقت
بدل الضائع للشوط األول ،إلحراز هدف التقدم
عبر أحمد السيد «زيزو» من ركلة جزاء .وقبل
نهاية اللقاء بخمس دقائق ،أضاف البديل عمر
السعيد الهدف الثاني عبر كرة رأسية.
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مباريـات
األسبـوع

أخفق األميركي فريدي أدو في السير على
خطوات أسطورة كرة القدم بيليه ،بعد أن
اهتم بالحمالت واإلعالنات التجارية ،وأدار ظهره
لتنمية مهارته الفنية الكبيرة التي يتمتع بها

فوز مهم لميالن يهديه صدارة الكالتشيو
انفرد ميالن بصدارة الــدوري اإليطالي لكرة القدم ،بفوز صعب على ضيفه
تورينو بهدف للفرنسي أوليفييه جيرو ،على ملعب سان سيرو ،في افتتاح
منافسات املرحلة العاشرة .وحافظ ميالن على سجله ً
خاليا من الهزائم في
ً
تواليا مقابل تعادلً ،
محققا انتصاره التاسع والسادس ً
رافعا رصيده
الدوري،
إلى  28نقطة بفارق ثالث نقاط عن نابولي الذي سيستعيد الصدارة بفارق
األهداف في حال فوزه على ضيفه بولونيا في ختام املرحلة اليوم الخميس.

«خليفة»
األسطورة بيليه

تعادل صعب لفياريال في الدوري اإلسباني
ً
أنقذ الهولندي أرناوت دانيوما فريقه فياريال من هزيمة ثالثة تواليا في الدوري
اإلسباني لكرة الـقــدم ،بتسجيله هــدف التعادل  3-3ضــد ضيفه ق ــادش ،في
الدقيقة الخامسة مــن الــوقــت بــدل الـضــائــع ،ضمن افتتاح منافسات املرحلة
الـحــاديــة عـشــرة .وك ــان فـيــاريــال سقط فــي مـبــاراتـيــه األخـيــرتــن ضــد أتلتيك
بلباو وأوساسونا ،قبل أن يرفع رصيده إلى  12نقطة في املركز الثاني عشر.
وسجل أنتوني لوسانو من هندوراس ثالثية «هاتريك» للضيوف ،فيما أحرز
باو توريس والبديل السنغالي بواليي دي وودانيوما أهداف أصحاب األرض.
ورغم أنه لم يخسر سوى مباراتني في الدوري ،إال أن فريق املدرب أوناي إيمري
تعادل في ست مباريات هذا املوسم مقابل فوزين فقط.

حكاية فريدي أدو الحزينة

قتيبة خطيب

يـعـيــش ال ـن ـجــم األم ـي ــرك ــي فــريــدي
أدو ،صاحب ال ــ( 32عــامــا) ،ظروفًا
صعبة للغاية ،بعدما وجــد نفسه
ـاد يـخــوض
ف ــي ال ـف ـت ــرة ال ـحــال ـيــة م ــن دون ن ـ ـ ٍ
مـعــه املـنــافـســات ،رغ ــم أن ــه ك ــان ُيعتبر خليفة
أسطورة الكرة البرازيلية السابق بيليه ،ونال
اهـتـمــام وســائــل اإلعـ ــام .بــدايــة قـصــة فــريــدي
أدو الحزينة بــدأت عندما كان عمره  14عامًا
فقط وخطف األضواء حينها ،األمر الذي دفع
إدارة ن ــادي دي ســي يــونــايـتــد إل ــى املـســارعــة
للحصول على خدماته في عام  ،2004وأصبح
أح ــد ه ـ ّـداف ــي ك ــرة ال ـق ــدم األم ـي ــرك ـي ــة ،بحسب

أشاد المدرب األسطوري
أليكس فيرغسون
بموهبة فريدي أدو
صحيفة «ذا صــن» البريطانية .تألقه الكبير
م ــع دي س ــي يــونــاي ـتــد دف ــع شــركــة «نــاي ـكــي»
األم ـي ــرك ـي ــة إلـ ــى رع ــايـ ـت ــه ،ف ــي ص ـف ـقــة ق ــدرت
بمليون دوالر ،فيما أصبح أدو حديث وسائل
اإلعـ ـ ــام ،واع ـت ـبــرتــه أن ــه أح ــد ال ـن ـجــوم الــذيــن
يسيرون على خطى األس ـطــورة بيليه ،الــذي

توقع بيليه أن يكون أدو خليفته في كرة القدم (كريستين بيترسين)Getty/

أشاد فيرغسون بمهارة أدو (ماثيو بيترز)Getty/

بلباو يكتفي بالتعادل مع إسبانيول في الليغا
اكتفى أتلتيك بلباو بالتعادل  1-1أمام مضيفه إسبانيول ،في املرحلة الـ 11من
الليغا .وافتتح راؤول دي توماس التسجيل ألصحاب األرض من ركلة جزاء،
قبل أن يطرد في الثواني األخيرة للمباراة بسبب سلوك غير الئق ،فيما عادل
إنيياكي ويليامز للضيوف بعد سبع دقائق من انطالق الشوط الثاني .وحقق
أالفيس فوزه الثاني ً
تواليا في الدوري وكان على حساب ضيفه إلتشي بهدف
السنغالي مامادو لوم.

أكد حينها ،لشبكة «إي إس بي إن» ،أنه يرى
«نفسه في املهاجم» .لكن سرعان ما أصبحت
مسيرة أدو عبارة عن خيبة أمل كبيرة ،نتيجة
ضغوط وسائل اإلعــام األميركية عليه ،بعد
تجربة فاشلة وسيئة مع مانشستر يونايتد
اإلنكليزي ،وعدم قدرته على إظهار نفسه في
بنفيكا البرتغالي أو موناكو الفرنسي ،ليعود
مرة أخرى إلى بالده.

ُالبداية السيئة
ً
تـم ـثــل ح ـكــايــة أدو م ـث ــاال ي ـجــب ع ـلــى جميع
مواهب كرة القدم تعلم الدرس منها ،ألنه لم
يستطع التعامل مع أضواء الشهرة وهو في
ســن صـغـيــرة ،بعدما أصـبــح حــديــث وسائل
اإلعالم األميركية في عام  ،2004عقب انتقاله
بصفقة تاريخية إلى نادي دي سي يونايتد.
صحيح أن أدو تألق في بداية مسيرته مع دي
ُ
يونايتد ،وباتت الجماهير األميريكية تعلق
آمــال ـهــا عـلــى املــوه ـبــة ال ـقــادمــة إل ــى ال ــوالي ــات
املتحدة من غانا عام  ،1997وأصبح يظهر في
اإلعــانــات التجارية مــع األسـطــورة البرازلية
بـيـلـيــه .وت ـغــزل بيليه كـثـيـرًا ب ــأدو ،حـتــى قــال
عنه« :بدأ موتسارت عندما كان في الخامسة
من عمره ،إذا كنت جيدًا فأنت طيب .لقد أعطى
الله فريدي هدية لعب كرة القدم» .تصريحات
األس ـط ــورة الـبــرازيـلـيــة جعلت الـسـيــر أليكس
فيرغسون ،املــدرب السابق لنادي مانشستر
ينايتد ،يستدعي أدو حتى يخوض تجربته
في الــدوري اإلنكليزي املمتاز ،في نهاية عام
 .2004وأثناء إشراف فيرغسون على تدريبات
مانشستر يونايتد ،الحــظ طريقة لعب أدو،
ً
وتوقع له مستقبال مشرقًا في عالم كرة القدم،
ألن ــه يـمـتـلــك مــوهـبــة ف ــري ــدة م ــن نــوع ـهــا ،لكن
الــواقــع كــان مختلفًا بشكل تــام ،بعدما واجــه
األميركي مشكلة في الحصول على تصريح
العمل ،ما أعاق صفقة انتقاله إلى «الشياطني
ُ
الحمر» .وتحدث فيرغسون بعد فشل الصفقة،
ف ـقــال« :لـقــد ق ــام فــريــدي بـكــل ش ــيء مـعـنــا .إنــه
ولد موهوب ،وسيعود إلى الواليات املتحدة
األمـيــركـيــة ،وســأكـلــف شخصًا فــي مانشستر
يونايتد مــن أجــل مراقبته ،وعندما يبلغ 18
عامًا ،سنقوم بتقييم كل شيء».
الخطأ الكبير
ب ـعــد عـ ــودة ف ــري ــدي إل ــى ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة،
ب ــدأت إدارة ن ــادي دي ســي يــونــايـتــد بفقدان
ثقتها في املهاجم الشاب في عام  ،2006ألنه
لم يستطع تسجيل األه ــداف ،وفشل بإعطاء

أرسنال يبلغ الدور ربع النهائي لكأس الرابطة
بلغ أرسنال الدور ربع النهائي من مسابقة رابطة األندية اإلنكليزية املحترفة
فــي كــرة الـقــدم ،بـفــوزه على ضيفه ليدز -2صـفــر ،ليؤكد صحوته فــي اآلونــة

األخيرة .وكان فريق شمال لندن حقق انطالقة كارثية في الدوري املحلي ،حيث
خسر مبارياته الثالث األولــى في مطلع املوسم ،قبل أن يستعيد توازنه في
األسابيع األخيرة .وافتتح التسجيل لفريق العاصمة مدافعه كالوم تشامبرز،
وحسم نكيتياه النتيجة في الدقيقة الـ.69

ديوكوفيتش لم يعلن عن تلقيه لقاح كورونا (آل بيلو)Getty/

أكد رئيس وزراء والية فيكتوريا األسترالية،
ّ
أن ال ــاع ـب ــن وال ــاع ـب ــات غ ـيــر امل ـل ـق ـحــن لن
يـحـصـلــوا عـلــى إع ـفــاء خ ــاص لـلـمـشــاركــة في
بطولة أستراليا املفتوحة ،أولــى البطوالت
األربـ ـ ـ ــع الـ ـكـ ـب ــرى فـ ــي ك ـ ــرة املـ ـ ـض ـ ــرب ،مـ ــا قــد
يـعـنــي إمـكــانـيــة ع ــدم دف ــاع ال ـصــربــي نــوفــاك
ديوكوفيتش املصنف أول عامليًا عــن لقبه.
وتـ ـق ــام ال ـب ـط ــول ــة األسـ ـت ــرالـ ـي ــة ف ــي م ـل ـبــورن
التابعة لــواليــة فيكتوريا فــي الفترة مــن 17
إلــى  30يناير/كانون الثاني املقبل .وكانت
راب ـط ــة الــاع ـبــات امل ـح ـتــرفــات ل ـكــرة املـضــرب
أكـ ــدت ف ــي رس ــال ــة ع ـبــر ال ـبــريــد اإلل ـك ـتــرونــي
ّ
ت ــم الـكـشــف عـنـهــا م ـســاء األحـ ــد امل ــاض ــي ،أن
ال ــاع ـب ــات ال ـل ــوات ــي ل ــم ي ـتــم تـلـقـيـحـهــن ضد
ّ
فيروس كورونا سيكن قادرات على املشاركة
إذا خضعن للحجر الـصـحــي عـلــى م ــدى 14
ي ــوم ــا .وت ـبــع ذل ــك تـصــريــح لــرئـيــس ال ـ ــوزراء
األس ـتــرالــي سـكــوت مــوريـســون ق ــال فـيــه ،إنــه
س ـي ـس ـمــح ل ــاع ـب ــن غ ـي ــر امل ـل ـق ـحــن ب ــدخ ــول

عبور شاق لتشلسي في كأس الرابطة
احتاج تشلسي إلى ركالت الجزاء الترجيحية لتخطي ضيفه ساوثهامبتون
 3-4بعد انتهاء الوقت األصلي بالتعادل  1-1على ملعب ستامفورد بريدج،
ولـيـبـلــغ رب ــع الـنـهــائــي مــن مـســابـقــة ك ــأس الــراب ـطــة .وك ــان تشلسي الـطــرف
األفضل معظم فترات املباراة ،وترجم أفضليته بافتتاحه التسجيل بواسطة
كاي هافيرتس ،لكن ساوثهامبتون رد عليه بهدف لتشي آدامز بعد دقيقتني
من مطلع الشوط الثاني .ولجأ الفريقان إلى ركالت الترجيح التي ابتسمت
لـ«البلوز».

فشل فريدي أدو في مسيرته االحترافية ()Getty

ت ـم ــري ــرات حــاس ـمــة ل ــزم ــائ ــه ،ب ــاإلض ــاف ــة إلــى
أن أرق ــام ــه كــانــت سـيـئــة لـلـغــايــة .مشكلة أدو
األساسية ،أو الخطأ الكبير ،هي عدم تركيزه
على كرة القدم ،بسبب املشاكل العائلية التي
حدثت في منزله ،وأثرت بشكل كبير في عدم
ن ـجــاحــه ،حـتــى إن ــه ق ــال فــي ع ــام « :2012لقد
كانت عائلتي تعاني من الفقر املدقع» .وتابع:
«كــانــت والــدتــي تعمل فــي وظيفتني أو ثالث
وظائف لرعايتي وأخي .لذلك ،إذا أتت شركة
نــاي ـكــي إل ـي ــك وق ــال ــت إن ـه ــا ت ــري ــد أن تمنحك
ً
عقدا بمليون دوالر ،والقائمون على الدوري
األميركي يريدون جعلي الالعب األكثر أجرًا

وأنــا فــي ســن ال ــ ،14ال يمكن أن أقــول لهم ال».
وأضــاف« :لقد وافقت على كل شيء ،وانتهى
بي األمر بالقيام بأعمال الترويج ،وتصوير
اإلعـ ــانـ ــات ،وال ـق ـي ــام ب ــامل ـق ــاب ــات ،وكـ ــل هــذا
كرة القدم .لقد كان الناس
جعلني
أستغني عن ً
ً
يرونني أداة تسويقية فقط .هــذا هو الخطأ
الكبير بالنسبة لي» .ونتيجة للخطأ الكبير،
ق ـ ــررت إدارة دي س ــي يــونــاي ـتــد االس ـت ـغ ـنــاء
ع ــن خ ــدم ــات ف ــري ــدي أدو ،ورحـ ــل إل ــى فــريــق
ري ــال ســولــت ليك فــي عــام  ،2007لتبدأ رحلة
االنـهـيــار والحكاية الحزينة ملوهبة كــان من
املتوقع لها أن تكون خليفة األسطورة بيليه.

أستراليا :قرار جديد يثير الشكوك حول مشاركة ديوكوفيتش
لن يحصل الالعبون
والالعبات غير الملقحين
على إعفاء خاص
للمشاركة في بطولة
أستراليا المفتوحة

29

ّ
ال ـبــاد إذا حـصـلــوا عـلــى إع ـف ــاء .لـكــن رئيس
وزراء والية فيكتوريا دانيال أندروز ،سرعان
م ــا اسـتـبـعــد ذل ــك كـلـيــا ب ـقــولــه« :ن ـحــن نمنع
األشخاص غير امللقحني من دخــول املقاهي
واملطاعم وملعب ملبورن للكريكيت وجميع
أنــواع األح ــداث األخ ــرى ،وبالتالي لن نتقدم
بطلب للحصول على إعـفــاء .لذلك ،تم حسم
األمور بشكل نهائي».
وت ــراق ــب ال ـح ـكــومــة ال ـف ـيــدرال ـيــة األس ـتــرال ـيــة
حدود البالد وهي املخولة إصدار التأشيرات.
ل ـك ــن خ ـ ــال فـ ـت ــرة ال ـ ــوب ـ ــاء ،ق ــام ــت ح ـكــومــات
ال ــوالي ــات ب ـ ــإدارة م ـن ـشــآت ال ـح ـجــر الـصـحــي
وفرضت لقاحات ،ما جعل من غير الواضح
من ستكون له الكلمة األخيرة ،في ما يتعلق
ب ـ ـ ــاإلج ـ ـ ــراءات ال ـص ـح ـي ــة امل ـت ـع ـل ـق ــة ب ـب ـطــولــة
أس ـت ــرال ـي ــا امل ـف ـت ــوح ــة .دي ــوك ــوف ـي ـت ــش ،بـطــل
أستراليا املفتوحة تسع مــرات ،هو واحد من
العديد من الالعبني الذين رفضوا اإلفصاح
عما إذا كانوا تلقوا اللقاح أو عدمه ،ما يثير
الشكوك حول ما إذا كان سيدافع عن لقبه في
ملبورن بــارك مطلع الـعــام املقبل .وتـضــررت

ديوكوفيتش حصد لقب
بطولة أستراليا المفتوحة
في النسخة األخيرة

بطولة أسـتــرالـيــا املفتوحة هــذا الـعــام بشدة
من الوباء حني خضع جميع الالعبني للحجر
الـصـحــي مل ــدة أس ـبــوعــن ،فــي حــن تــم تقييد
حركة املتفرجني وفرض عليهم حجر أنفسهم
ملدة خمسة أيــام في منتصف البطولة .يأتي
هذا في الوقت الذي تتواصل فيه إثارة الجدل
من نجوم الرياضة ،حول لقاح كورونا ،بعدما
أثـ ــار ج ــوش ــوا كـيـمـيـتــش ،ن ـجــم فــريــق بــايــرن
مـيــونــخ األملــانــي لـكــرة ال ـقــدم أزم ــة فــي ب ــاده،
مـنــذ كـشــف أنــه ال يــريــد تلقي الـلـقــاح املـضــاد
لفيروس كوروناّ .
وأقر كيميتش ،أنه َقرر عدم
ْ
تلقي اللقاح رغم أنه أسس جمعية «فلنركل
كورونا» العام املاضي ،ما أثــار تعليقات من
الحكومة األملانية .وقــال كيميش« :لست من
وجود فيروس كورونا
أولئك الذين ينكرون
ّ
ً
ٌ
مبني
معاد للقاح» ،مضيفا أن قــراره
أو أنــي
ٍ
على «مخاوف شخصية».
أدى ذل ــك إل ــى تـعـلـيـقــات مــن املـتـحــدث باسم
أنجيال ميركل ،ستيفن
املستشارة األملانية،
ّ
ســايـبــرت ،ال ــذي أمــل أن يثقف الــاعــب نفسه
و«يـ ـسـ ـت ــوع ــب وي ـت ـق ـ ّـب ــل ج ـم ـي ــع امل ـع ـل ــوم ــات
املتاحة حول اللقاحات املعتمدة في االتحاد
األوروبي» .وحث سايبرت ،الالعب كيميتش،
ّ
على تلقي اللقاح ألن نجم بايرن هو «شخص
يـنـظــر إل ـيــه امل ــاي ــن» ك ـن ـمــوذج ي ـح ـتــذى بــه،
ّ
علمًا أن النجم األملاني هو من بني أقلية من
الــاعـبــن فــي الـبــونــدسـلـيـغــا مـمــن يرفضون
تلقي اللقاح.
(فرانس برس/العربي الجديد)

لعب مع  15ناديًا في مسيرته
اف ـتــرض الـجـمـيــع ،فــي صـيــف ع ــام  ،2007أن
فريدي أدو عاد إلى املسار الصحيح ،بعدما
حصلت إدارة بنفيكا الـبــرتـغــالــي عـلــى عقد
امل ـه ــاج ــم ،ل ـكــن م ـعــانــاتــه اس ـت ـم ــرت ،وخ ــاض
م ـعــه  17مـ ـب ــاراة ف ـقــط خـ ــال  4سـ ـن ــوات في
جميع الـبـطــوالت املحلية والـقــاريــة ،وسجل
هدفني فقط .وقــررت إدارة بنفيكا التخلص
مـنــه ،بعدما أعــارتــه إلــى مــونــاكــو الفرنسي،
وب ـي ـل ـي ـن ـي ـن ـس ـي ــس ال ـ ـبـ ــرت ـ ـغـ ــالـ ــي ،وأريـ ـ ـ ــس
ثـيـســالــونـيـكــي ال ـيــونــانــي ،وت ـشــاي ـكــور ري ــزا
ّ
سـبــور ،لكن فــريــدي أدو فشل مــرة أخــرى في

إثبات نفسه مع جميع الفرق التي لعب معها.
وط ـل ــب أدو م ــن إدارة بـنـفـيـكــا ال ـس ـم ــاح لــه
بــالـعــودة إلــى ال ــدوري األمـيــركــي لـكــرة القدم
مــن بــوابــة فــريــق فيالدلفيا يــونـيــون ،ليكون
الفشل من نصيبه مرة أخرى ،ويرحل عقبها
إل ــى فــريــق بــاهـيــا ال ـبــرازي ـلــي ،ثــم يــاجــوديـنــا
الصربي ،وكيوبس الفنلندي.
واس ـت ـم ــرت ال ـت ـج ــارب ال ـفــاش ـلــة ألدو ،حتى
وص ــل إل ــى الـ ــدوري ال ـســويــدي ،ال ــذي خــاض
مـنــافـســاتــه م ــع ف ــري ــق أوس ـت ــرل ــن ،ل ـكــن رغــم
ك ــل شـ ــيء ،ك ــان امل ـه ــاج ــم األم ـي ــرك ــي يحصل
على األمــوال عبر الشركات الراعية الكبيرة.

النهاية
قــامــت إدارة أوس ـتــرلــن ،فــي ال ـعــام املــاضــي،
ب ــال ـج ـل ــوس مـ ــع فـ ــريـ ــدي أدو ،ووج ـ ـهـ ــت لــه
ات ـهــامــات م ـبــاشــرة بــأنــه يـفـتـقــر إل ــى الـلـيــاقــة
والقوة العقلية حتى يعود إلى تألقه الكبير،
ألن ـ ــه م ـش ـغ ــول ب ــال ـج ــوان ــب ال ـت ـج ــاري ــة فـقــط
والحصول على الرعاة.
وأب ـل ـغــت إدارة أوس ـتــرلــن ق ــراره ــا إل ــى أدو،
بأنه بات غير مرغوب به في الفريق ،وقاموا
بإلغاء عقده ،لتنتهي الحكاية الحزينةألحد
املــواهــب ،ال ــذي كــان الجميع ينتظره خليفة
لألسطورة بيليه.

هازارد يهدي دورتموند بطاقة الدور الثالث
لكأس ألمانيا
سجل املهاجم البلجيكي ثورغان هازارد هدفي بوروسيا دورتموند ،ليقوده
إلى الفوز على ضيفه إينغولشتادت من الدرجة الثانية ،ليبلغ الدور الثالث من
مسابقة كأس أملانيا لكرة القدم .وخــاض دورتموند املباراة في غياب هدافه
النروجي إيرلينغ هــاالنــد املـصــاب .وصمد إينغولشتادت حتى ربــع الساعة
األخير ،قبل أن تتلقى شباكه هدفي هازارد.

دوري السلة األميركي :انتصاران مهمان لووريرز وليكرز
حقق غولدن ستايت
ووريرز ولوس أنجليس
ليكرز انتصارين مهمين
في دوري السلة
األميركي

تابع فريق غولدن ستايت ووريرز ،انطالقته
ال ـقــويــة ،بتحقيق ف ــوزه الــرابــع تــوالـيــا منذ
انـطــاق املــوســم الـجــديــد ل ـلــدوري األميركي
ّ
لـلـمـحـتــرفــن ،إث ــر تـغــلـبــه ع ـلــى أوكــاهــومــا
سيتي ثاندر  ،98-106في حني احتاج لوس
أنجليس ليكرز إلــى وقــت إضــافــي لتخطي
عقبة سان أنتونيو سبيرز .وحقق ووريرز،
من خالل فوزه الرابع ،أفضل انطالقة له منذ
 6سنوات ،عندما حقق الفريق أكبر عدد من
االن ـت ـصــارات فــي املــوســم املنتظم واألفـضــل
في تاريخ الــدوري ( 73انتصارا و 9هزائم)،
ق ـب ــل أن ي ـخ ـســر ف ــي ال ـ ـ ــدور ال ـن ـه ــائ ــي أم ــام
كليفالند كافالييرز .في ذلــك املــوســم ،حقق
ووريرز الفوز في مبارياته الـ 24األولى ،قبل
أن يتعرض للهزيمة األولــى .وتخطى ثالثة
العـبــن مــن الفائز حــاجــز ال ــ 20نقطة ،وكــان
األفضل بينهم ستيفن كوري ( 23نقطة و6
متابعات) واندرو ويغينز ( )21وداميون لي
(.)20
ّ
ول ــم يـكــن ف ــوز ووري ـ ــرز س ـهــا ،ألن ــه تخلف
ب ـف ــارق  11نـقـطــة ف ــي نـهــايــة ال ـش ــوط األول،

لكن نقطة الـتـحــول كــانــت فــي الــربــع الثالث
ال ــذي شهد سيطرة كلية لــه ،بتسجيله 33
نقطة مقابل  17فقط لثاندر .واعتبر مدرب
ووري ـ ـ ــرز ،سـتـيــف ك ـي ــري ،أن فــري ـقــه «عــانــى
دفــاعـيــا وهـجــومـيــا فــي ال ـشــوط األول ،لكن
الـفــريــق استجمع ق ــواه فــي الـشــوط الثاني.
ويمر كل فريق بفترات صعبة أحيانا خالل
املباريات .لقد لعب ثاندر بطريقة رائعة في
ال ـشــوط األول ،لـكــن فــريـقــي أظ ـهــر تضامنا
كبيرا ،بعد ذلك لنحقق الفوز الرابع تواليا».
وحافظ ووريرز على صدارة املنطقة الغربية
أم ـ ــام ي ــوت ــا جـ ــاز ال ـ ــذي ح ـقــق ف ـ ــوزه ال ـثــالــث
تواليا ،وكان على دنفر ناغتس .110-122
وكـ ــانـ ــت ن ـق ـط ــة الـ ـتـ ـح ــول فـ ــي املـ ـ ـب ـ ــاراة قـبــل
نهاية الشوط األول بقليل ،عندما اصطدم
الفرنسي رودي غوبير بنجم دنفر الصربي
نـ ـيـ ـك ــوال ي ــوكـ ـيـ ـت ــش ،ف ــأصـ ـي ــب األخ ـ ـيـ ــر فــي
ركـبـتــه ول ــم يـكـمــل املـ ـب ــاراة .وك ــان يوكيتش
نجم املباراة بال منازع قبل مغادرة امللعب،
حيث سجل  24نقطة و 6متابعات ومثلها
ت ـم ــري ــرات ح ــاس ـم ــة .واس ـت ـغ ــل ي ــوت ــا غـيــاب
يــوك ـي ـتــش ل ـي ـخ ــرج ب ــالـ ـف ــوز ،وك ـ ــان غــوبـيــر
أفضل مسجل في صفوفه مع  23نقطة و16
متابعة ،وأضاف دونوفان ميتشل  22نقطة.
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،ع ــان ــى ل ــوس أن ـج ـل ـيــس لـيـكــرز
كـثـيــرا للتغلب عـلــى س ــان أنـتــونـيــو سبيرز
 121-125بعد التمديد.
خاض ليكرز املباراة في غياب نجمه ليبرون
جـيـمــس امل ـص ــاب ف ــي كــاح ـلــه ،لـكــن الـثـنــائــي

أنتوني ديفيس واملخضرم راسل وستبروك
قام باملهمة على أكمل وجه ،بتسجيل األول
 35نقطة مع  17متابعة ،والثاني  33نقطة
مــع  10متابعات و 8تـمــريــرات حاسمة ،في
أف ـضــل م ـب ــاراة ل ــه ب ــأل ــوان ل ـي ـكــرز .وت ـعـ ّـرض
ديفيس إلصــابــة فــي ركبته أواخ ــر امل ـبــاراة،

لكنه خـضــع لـلـعــاج وأكـمـلـهــا .وق ــال مــدرب
ليكرز فرانك فوغل في هذا الصدد« :سنتابع
مراقبة حالة ديفيس ،لقد اصطدمت ركبته
بـ ـس ــاق أح ـ ــد ال ــاع ـب ــن امل ـن ــاف ـس ــن .س ـنــرى
كيف ستسير األمــور الحقا» .وأعــرب فوغل
عــن رضــاه عــن أداء فريقه الــذي قلب تخلفه

ليكرز حقق انتصارًا صعبًا على سبيرز (رونالدو كورتيس)Getty/

بفارق  12نقطة ،ليفرض التمديد أوال ،قبل
أن يخرج فائزا.
وال ـ ـفـ ــوز هـ ــو الـ ـث ــان ــي ت ــوالـ ـي ــا ل ـل ـي ـك ــرز بـعــد
خ ـســارتــه م ـبــارات ـيــه األولـ ـي ــن ه ــذا امل ــوس ــم.
ّ
وتصدر جاكوب بويلتل قائمة املسجلني في
ســان أنطونيو ،وأحــرز  27نقطة واستحوذ
ع ـل ــى  14كـ ــرة مـ ــرتـ ــدة ،وأض ـ ـ ــاف دي ـغــون ـتــي
م ـ ــوراي  21نـقـطــة واس ـت ـح ــوذ ع ـلــى  12كــرة
مرتدة ومرر  15كرة حاسمة ،ليحقق  3أرقام
مزدوجة للمرة الخامسة في مسيرته .وحقق
نيويورك نيكس أول فوز له على فيالدلفيا
سـفـنـتــي سـيـكـســرز ل ـل ـمــرة األول ـ ــى م ـنــذ عــام
 ،2017بالفوز عليه  ،99-112منهيا سلسلة
مــن  15هزيمة تواليا أم ــام منافسه .وتميز
أداء نيكس بــالـجـمــاعـيــة ،حـيــث نـجــح ثالثة
العبني في تحقيق الفوز ،وهم كيمبا ووكر
( 19نقطة) وجوليوس راندل ( )16والفرنسي
إيفان فورنييه مع  18نقطة ،وقد لعب األخير
دورا دفاعيا كبيرا من خــال مراقبته لنجم
فيالدلفيا الكاميروني جويل أمبييد وقلل
مــن خ ـطــورتــه ،ليكتفي بتسجيل  14نقطة
فقط .أما أفضل مسجل في صفوف سيكسرز
فكان توبياس هاريس مع  23نقطة .وحقق
داالس مافريكس أول انتصار له على ملعبه
ه ــذا املــوســم ب ـفــوزه عـلــى هـيــوســن روكـتــس
 106-116بفضل  26نقطة لنجمه السلوفيني
لوكا دونتشيتش ،الذي نجح في  14متابعة
و 7تمريرات حاسمة أيضا.
(فرانس برس)
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على هامش الحدث

تقرير
تعتبر المواهب الهجومية ،العملة النادرة في كرة القدم في الوقت
الحالي ،لذا تتمتع األندية التي تملك خيارات مميزة في الخط األمامي،
بحظوظ كبيرة في كسب المواجهات ،والوصول إلى األدوار المتقدمة
على مستوى المسابقات المحلية والقارية

ميالن يعلن عودة براهيم دياز
أعلن نادي ميالن اإليطالي ،تعافي العب الوسط اإلسباني ،براهيم دياز ،من فيروس
كورونا ،بعدما كان قد غاب عن املالعب في الفترة املاضية .وغاب دياز املعار من نادي
ريال مدريد مليالن ،عن  3مباريات في الفترة املاضية ،وظهر تأثير عدم تواجده في
مركز صانع األلعاب جليًا وواضحًا داخــل تشكيلة املــدرب ستيفانو بيولي .وابتعد
دياز صاحب الـ 22عامًا عن مباريات فيرونا التي فاز بها الفريق  2-3وعلى بولونيا
بهدف دون مقابل.
بنتيجة  ،2-4فيما خسر بدوري أبطال أوروبا ضد بورتو
ٍ

عمالقة الهجوم
األوروبي
أيوب الحديثي

تـ ـمـ ـن ــح كـ ـ ـ ــرة ال ـ ـ ـقـ ـ ــدم الـ ـح ــديـ ـث ــة،
ال ـك ـث ـيــر م ــن األه ـم ـي ــة ل ـل ـمــواهــب
الهجومية .وكدليل على ذلك ،فإن
ثمانية مــن أغـلــى الـتـعــاقــدات فــي الـسـنــوات
األخـ ـي ــرة ه ــم م ـه ــاج ـم ــون ،أمـ ـث ــال ن ـي ـمــار دا
سـيـلـفــا وكـيـلـيــان مـبــابــي وجـ ــواو فيليكس
وأن ـ ـطـ ــوان غ ــري ــزم ــان ،وهـ ــم ن ـج ــوم انـتـقـلــوا
بـ ــرسـ ــوم ض ـخ ـم ــة .وت ـ ـبـ ــذل أنـ ــديـ ــة ال ـن ـخ ـبــة
اآلن ،قـ ـص ــارى ج ـه ــده ــا القـ ـتـ ـن ــاص أف ـضــل
امل ــواه ــب الـهـجــومـيــة فــي س ــوق االن ـت ـقــاالت،
حـيــث مـنـحـتـنــا ف ـتــرة االن ـت ـق ــاالت الصيفية
األخيرة بعض الصفقات املميزة ،مع انتقال
مهاجمني بارزين مثل كريستيانو رونالدو
وروميلو لوكاكو وجــاك غريليش وجــادون
ً
ونظرا المتالك العديد من األندية
سانشو.
اآلن ،مـجـمــوعــة م ــن ال ـخ ـي ــارات الـهـجــومـيــة
ال ـبــارزة ،فسنسلط الـضــوء فــي هــذا التقرير
على أفضل  5فرق في كرة القدم العاملية في
الوقت الحالي على املستوى الهجومي.
رغـ ــم ن ـتــائ ـجــه غ ـي ــر امل ــرضـ ـي ــة ،ك ــان ــت ع ــودة
رونالدو إلى يونايتد خالل فترة االنتقاالت
الصيفية ،تعزيزا مهما فــي الـخــط األمــامــي،
حيث لم يضيع النجم البرتغالي أي وقت في
إظهار تأثيره ،بعد أن سجل خمسة أهــداف
لفريق أول ــي غــونــار سولشاير هــذا املــوســم.
وخـ ـل ــف ال ـب ــرت ـغ ــال ــي ،ي ـق ــف الـ ـش ــاب ال ــواع ــد
ميسون غرينوود ،الذي هز الشباك في أربع
مناسبات في جميع املسابقات حتى اآلن .وال
يزال الالعب البالغ من العمر ً 20
عاما بمثابة
«املنقذ» في صفوف يونايتد ،في الوقت الذي
يرى فيه الكثيرون أن أمر وصول هذا الالعب
إل ــى مـصــاف أكـبــر املـهــاجـمــن فــي ك ــرة الـقــدم
العاملية ،هو مسألة وقت فقط ال أكثر .وأمثال

31

باريس سان جيرمان يملك
خط هجوم مميزًا بتواجد
ميسي ونيمار ومبابي
م ـ ــارك ـ ــوس راش ـ ـ ـفـ ـ ــورد ،وج ـ ـ ـ ــادون س ــان ـش ــو،
وإدي ـن ـس ــون ك ــاف ــان ــي ،وأن ـت ــون ــي م ــارس ـيــال،
وأمــاد ديالو ،وهــي خيارات هجومية أخرى
يمكن لـ«الشياطني الحمر» االستعانة بها.
وب ـح ـل ــول ال ــوق ــت ال ـ ــذي يـجـتـمــع ف ـيــه ه ــؤالء
الــاع ـبــون م ـ ًـع ــا ،س ـتــواجــه دف ــاع ــات الخصم
بالتأكيد صعوبة في مواجهتهم.
وب ـت ــواج ــد ن ـجــم ك ـب ـيــر م ـثــل م ـح ـمــد ص ــاح،
ي ـم ـت ـلــك ل ـي ـف ــرب ــول أفـ ـض ــل م ـه ــاج ــم ف ــي ك ــرة
القدم العاملية ،إذا حكمنا من خالل مستواه
ّ
الـ ـح ــال ــي .وذك ـ ـ ــر ال ــاع ــب املـ ـص ــري الـجـمـيــع
بـمــوهـبـتــه م ــرة أخـ ـ ــرى ،ع ـنــدمــا أص ـب ــح أول
العــب يسجل ثالثية فــي ال ــدوري اإلنكليزي
املمتاز على ملعب «أولد ترافورد» يوم األحد
امل ــاض ــي .وح ـصــل ص ــاح عـلــى دع ــم ســاديــو
ماني وروبرتو فيرمينو ،حيث كان الثالثي
فـ ـع ــاال ب ـش ـكــل ك ـب ـيــر ً م ـن ــذ انـ ـط ــاق امل ــوس ــم،
هدفا في جميع املسابقات.
ولديه حاليا ً 27
ولــدى ليفربول أيضا خـيــارات جيدة أخرى
في الهجوم ،أمثال ديفوك أوريغي وهرافي
إيـلـيــوت وتــاكــومــي مينامينو والـبــرتـغــالــي
دي ـي ـغــو ج ــوت ــا .وب ـف ـضــل ه ــذه ال ـن ـخ ـبــة ،فــإن
«الــريــدز» هو الفريق األكثر غــزارة تهديفية
فــي الـ ــدوري اإلنـكـلـيـ ًـزي فــي الــوقــت الـحــالــي،
ح ـيــث س ـجــل  27ه ــدف ــا ف ــي ت ـســع م ـبــاريــات.
من جهته ،حافظ مانشستر سيتي ،عمالق
ال ــدوري اإلنكليزي املـمـتــاز ،على مكانه بني

الفرق التي تتمتع بأفضل فعالية هجومية
فــي ك ــرة ال ـقــدم الـعــاملـيــة عـلــى م ــدار الـعــامــن
املاضيني .وعلى الرغم من تواصل عقدة عدم
تــألــق صفقاته الكبيرة فــي فـتــرة االنتقاالت
الصيفية ،إال أن حامل اللقب ما زال ً
قويا كما
كان ً
دائما .واستفاد السيتي من تألق رياض
م ـح ــرز ،الـ ــذي س ـجــل سـبـعــة أه ـ ــداف وصـنــع
هــدفــن ف ــي جـمـيــع امل ـ ًســاب ـقــات ه ــذا املــوســم.
ً
وك ــان فيل فــوديــن أيــضــا العـ ًـبــا ب ــارزا ،حيث
س ـجــل أرب ـع ــة أه ـ ــداف وقـ ــدم أربـ ــع ت ـمــريــرات
حــاس ـمــة .فـيـمــا أثـبـتــت أس ـمــاء أم ـثــال فـيــران
تــوريــس وب ــرن ــاردو سيلفا وج ــاك غريليش
ورحيم سترلينغ ،أنها خيارات مميزة أمام
املرمى ،في الوقت ًالذي سجل فيه أبناء بيب
هدفا في الــدوري اإلنكليزي
غــوارديــوالً 20 ،
حتى اآلن ،و 11هدفا في دوري أبطال أوروبا.
وبـعـيــدا عــن أنــديــة البريميرليغ ،فبتواجد
ال ـثــاثــي لـيــونـيــل مـيـســي وكـيـلـيــان مبابي
ونيمار ،املصنف األكثر رعبا في عالم كرة
ال ـق ــدم ف ــي ال ــوق ــت ال ـح ــال ــي ،ي ـع ــود الـنـجــوم
الثالثة للتألق في موسمهم األول مع عمالق
فرنسا .ومع ذلك ،فإن باريس سان جيرمان
هو أكثر من مجرد هذا الثالثي ،كونه يملك
العديد من املواهب الهجومية ذات املستوى
العاملي في صفوفه ،منهم أنخيل دي ماريا
ومــاورو إيـكــاردي وجوليان دركسلر ،التي
تعتبر خ ـيــارات مـبــدعــة للغاية تلعب دور
االحـ ـتـ ـي ــاط ف ــي «ح ــدي ـق ــة األم ـ ـ ـ ــراء» ح ــال ـ ًـي ــا.
ول ـيــس ه ـنــاك ش ــك ف ــي أن هـ ــؤالء الــاعـبــن
االحتياطيني سوف يقتحمون خط الهجوم
ل ـل ـعــديــد م ــع فـ ــرق ال ـن ـخ ـبــة ف ــي كـ ــرة ال ـق ــدم
الـعــاملـيــة اآلن .وبـفـضــل بــراعـتــه الهجومية،
ُيـعـتـبــر بــاريــس س ــان جـيــرمــان أح ــد أفضل
املـتـنــافـســن لـلـفــوز ب ـ ــدوري أب ـط ــال أوروبـ ــا
هذا املوسم .ويمكن القول ،إن بايرن ميونخ

وجه رياضي

ميتشي باتشوايي
فشل المهاجم البلجيكي ،ميتشي باتشوايي ،في إثبات نفسه مع تشلسي
اإلنكليزي ،فقررت إدارة النادي إعارته إلى عدد من األندية األوروبية
زهير ورد

واجهت مسيرة املهاجم البلجيكي ،ميتشي باتشوايي صعوبات
وعراقيل منذ أن غادر فريقه الفرنسي نادي مرسيليا في اتجاه
تشلسي اإلنكليزي ،حيث تلقت طموحات الالعب في التألق في
ال ــدوري اإلنكليزي املمتاز ضربة موجعة ،بعدما قــررت إدارة
«البلوز» إعارته في كل موسم وآخرها خالل الصيف املاضي،
عقب رحيله إلى بشكتاش التركي من أجل خوض منافسات

دوري أبـطــال أوروبـ ــا .وتـعــود أص ــول بــاتـشــوايــي إلــى الكونغو
الديمقراطية ،مثل عدد كبير من الالعبني البلجيكيني ،ولكن فكرة
اللعب ملنتخب الكونغو كانت مرفوضة بالنسبة إلى هذا الالعب
ّ
الذي صرح في عام  ،2014أنه لم يزر أفريقيا في أية مناسبة
وهو ُيحس نفسه بلجيكيًا بنسبة ُ .%100ويعد باتشوايي من
أفضل املهاجمني ،لكن املنافسة القوية التي وجدها مع النادي
اللندني أثــرت في مسيرته ،وامتدت هذه املنافسة إلى منتخب
بلجيكا بوجود روميلو لوكاكو ،الــذي كــان سببًا مباشرًا في
ظـهــوره أســاسـيــا ،فــي عــديــد قليل مــن املـبــاريــات مثلما تسبب
انتقال العب اإلنتر سابقًا هذا الصيف إلى تشلسي في رحيل
ميتشي عن الفريق.
وبرز باتشوايي ،صاحب  28عامًا ،مع فريق ستاندار دو لياج،
ال ــذي لعب لــه مــن  2011إلــى  ،2014واختير فــي آخــر موسم
لــه فــي بلجيكا أفـضــل العــب ،وســاهــم تألقه فــي االنـتـقــال إلى
مرسيليا الفرنسي ليبرز بشكل كبير للغاية وب ــات مطلبًا
لكل الفرق القوية ،غير أن تشلسي الذي تربطه عالقة مميزة
بمرسيليا تفوق في صراع التنافس على التعاقد معه ليضمه
إليه في صيف  .2016ومنذ انتقاله إلى تشلسي ،كان الهداف
البلجيكي يغادر الفريق معارًا حيث لعب لبوروسيا دورتموند
األملــانــي وفالنسيا اإلسـبــانــي وكــريـسـتــال ب ــاالس اإلنكليزي
ّ
وبشكتاش التركي ،والطريف أنــه كــان ينجح مــع الـفــرق التي
ينتقل إليها معارًا ويفشل عند عودته إلى تشلسي وسرعان
مــا يــرحــل رغ ــم أن تشلسي ت ــداول عـلــى تــدريـبــه الـعــديــد من
ُ
ّ
األسماء .وتثبت أرقام مهاجم بشكتاش أنه العب مميز وقادر
على توفير الحلول لكل الفرق ،ولكن اإلشكال الذي رافقه طوال
مسيرته هو القوة املنافسة التي يجدها في كل مرة وهو أمر
حـصــل مـعــه أيـضــا عـنــدمــا لـعــب ملرسيليا الـفــرنـســي بــوجــود
أنــدريــه بيار جينياك .ورغــم بــروز عديد األسـمــاء فــي هجوم
منتخب بلجيكا ،فــإن باتشوايي كــان حــاضـرًا فــي البطوالت
الـكـبــرى خ ــال الـسـنــوات األخ ـيــرة وك ــان ضـمــن الـفــريــق الــذي
حصل على امليدالية البرونزية في كأس العالم روسيا ،2018
ورغم أنه ال يشارك إال احتياطيًا فقد سجل 21هدفًا خالل 40
مباراة دولية وهو رقم مميز.

أسبوع حاسم لسولشاير مع «الشياطين الحمر»
ّ
سيستمر املدرب النرويجي أوليه غونار سولشاير في منصبه مدربًا لفريق مانشستر
يونايتد ،رغم الهزيمة املذلة أمام ليفربول في الدوري اإلنكليزي املمتاز بنتيجة .0-5
وقبل أسبوع حاسم ونــاري لـ«الشياطني الحمر» ،يبدو أن اإلدارة أعطت سولشاير
الفرصة األخيرة ،حني يالقي الفريق توتنهام يوم السبت في الــدوري ،ليواجه بعدها
أتاالنتا في دوري أبطال أوروبا ثم مانشستر سيتي .وزادت الضغوط على سولشاير
ّ
هذا املوسم ،بعدما جلبت اإلدارة كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو واإلنكليزي
جادون سانشو والفرنسي رافائيل فاران .وتبرز العديد من األسماء املرشحة لقيادة
نــادي مانشستر يونايتد بحال إقالة سولشاير ،بينها الفرنسي زيــن الدين زيــدان
واإليطالي أنطونيو كونتي.
كوهفيلدت مدربًا لفولفسبورغ األلماني
ً
أعلن نادي فولفسبورغ األملاني ،أنه ّ
عي فلوريان كوهفيلدت ً
جديدا للفريق ملدة
مدربا
عامني بــدال من الهولندي مــارك فــان بومل ،الــذي أقيل من منصبه األسبوع املاضي.
وكان كوهفيلدت ً
مدربا لفيردر بريمن على مدى أربع سنوات قبل إقالته في أيار/مايو
املاضي بعد سقوط فريقه إلى مصاف أندية الدرجة الثانية .وقال املدرب الجديد في
بيان ملوقع النادي الرسمي« :لم أفكر مرتني لدى قبول هذا التحدي .إنها مهمة مثيرة
وأنا أتطلع لخوضها» .وأقيل فان بومل بسبب تردي نتائج الفريق في اآلونة األخيرة
وذلــك بعد خمسة أشهر فقط من تعيينه مـ ً
ـدربــا لفولفسبورغً ،
علما أنــه بــدأ املوسم
الحالي بتحقيق أربعة انتصارات ً
تواليا في البوندسليغا ليتصدر الترتيب ،قبل أن
يتراجع مستواه بشكل كبير في األسابيع األخيرة.

ه ــو أف ـض ــل ف ــري ــق ه ـجــومــي ف ــي ك ــرة ال ـقــدم
الـعــاملـيــة حــالـيــا ،فـقــد مكنته نـجــاعــة الخط
األمامي من تحقيق انتصارات كبيرة على
ال ـعــديــد م ــن ال ـف ــرق امل ـم ـيــزة خ ــال امل ــواس ــم
الـقـلـيـلــة املــاض ـيــة ،حـيــث ل ــم يـكــن ل ــدى فــرق
أم ـثــال بــرشـلــونــة وتشلسي وتــوتـنـهــام ،أي
فرصة فــي آخــر مــرة التقت فيها بالعمالق
الـبــافــاري .ويتمتع الـنــادي األملــانــي بواحد
مــن أفـضــل الـثـنــائـيــات الهجومية فــي عالم

كـ ــرة الـ ـق ــدم ف ــي ال ــوق ــت الـ ـح ــال ــي ،ب ـتــواجــد
ـاس مــولــر،
روبـ ـ ــرت ل ـي ـفــانــدوف ـس ـكــي وت ــوم ـ ً
فالشريكان لديهما بالفعل  20هدفا وتسع
تـ ـم ــري ــرات ح ــاس ـم ــة ،ه ـ ــذا املـ ــوسـ ــم ،كــدلـيــل
واضح على مدى قوتهما .وبتواجد أسماء
وسيرجي غنابري
أمـثــال كينسلي كــومــان ً
ول ـيــروي ســانــي ،ق ــادرة أيــضــا عـلــى املضي
قـ ً
ـدمــا مــع أفـضــل املــداف ـعــن ،مـمــا يشير إلــى
وج ــود دك ــة ج ـيــدة عـلــى مـسـتــوى الـهـجــوم،

صالح يتحدى الجميع:
أنا األفضل في العالم
ت ـ ـفـ ــوق امل ـ ـص ـ ــري مـ ـحـ ـم ــد ص ـ ـ ــاح عـ ـل ــى كــل
منافسيه في الــدوري اإلنكليزي هذا املوسم
مع فريقه ليفربول ،بعد بدايته القوية التي
جعلته محل إشــادة كبيرة من الجميع ومن
ّكل املتابعني ،حيث يعتبر معظم املالحظني
أنه أفضل العب في العالم حاليًا .وفي حوار
خ ــص ب ــه شـبـكــة ق ـن ــوات «ب ــن س ـبــورتــس»،
كـ ـش ــف الـ ـنـ ـج ــم املـ ـ ـص ـ ــري ،مـ ـحـ ـم ــد ص ـ ــاح،
مـهــاجــم ن ــادي لـيـفــربــول ،عــن عــديــد الخفايا
فــي مسيرته الــريــاضـيــة املـمـيــزة فــي املــوســم
ال ـح ــال ــي ،وال ـت ــي ق ــادت ــه إل ــى تـحـطـيــم عــديــد
األرق ـ ــام امل ـه ـمــة .وف ــي تـعـلـيـقــه ع ــن اع ـت ـبــاره
ال ــاع ــب األف ـض ــل ف ــي ال ـع ــال ــم ،ك ـشــف الـنـجــم
املصري ،محمد صالح ،أن مواقف املتابعني
مختلفة ،وهــو ال يتأثر بما يـقــال مــن حوله
ّ
ألنــه يحترم االختيارات ،وال يمكن أن يتفق
الجميع على رأي واحد .وأضاف صالح« :كل
شخص حر في موقفه ،وال يمكن أن نتدخل
في ذلك ،أو أعلق على األحكام التي يطلقها
الجميع ،ولكن بالنسبة إلي فأنا األفضل ،ألن
هــذا األم ــر يدفعني إلــى مضاعفة املجهود،
وأطــور قــدراتــي وأحسن أرقــامــي ،ويجعلني
أكثر ثقة ،وأصل إلى تحقيق كل طموحاتي».

صالح واصل تحطيم األرقام التاريخية
(أليكس ليفزي)Getty/

وعن تحطيم الرقم القياسي لديدييه دروغبا
كأفضل هداف أفريقي في الدوري اإلنكليزي،
قــال النجم املـصــري« :عندما عــدت مــن رومــا
إلــى ال ــدوري اإلنـكـلـيــزي ،كــانــت عـنــدي رغبة
كـبـيــرة فــي إث ـبــات نـفـســي وأن ـنــي ق ــادر على
الـ ـنـ ـج ــاح ،وت ـ ـجـ ــاوز رق ـ ــم دروغ ـ ـبـ ــا كــأف ـضــل
ه ــداف أفــريـقــي فــي البريمييرليغ يسعدني
كـ ـثـ ـيـ ـرًا ،خ ــاص ــة وأن ـ ـنـ ــي ال ألـ ـع ــب م ـهــاج ـمــا
م ـث ـل ــه» .وكـ ـش ــف م ـح ـمــد ص ـ ــاح أن فــرحـتــه
ب ـع ــد الـ ـه ــدف الـ ـ ــذي س ـج ـلــه ض ـ ّـد كــري ـس ـتــال
بــاالس كــانــت بسبب اعـتـقــاده أن ــه ّحطم رقم
دروغ ـبــا ،ولكنه تفطن الحـقــا إلــى أن ــه مــازال
في حاجة إلى هدف إضافي لتجاوز النجم
العاجي السابق لفريق تشلسي اإلنكليزي.
وف ــي لـقــاء ســابــق ،عـ ّـبــر الـنـجــم امل ـصــري ،عن
سـعــادتــه الـكـبـيــرة بتحقيق ال ـفــوز العريض
عـلــى ُمضيفه مانشستر يــونــايـتــد بخمسة
أهداف مقابل ال شيء .ونقلت شبكة «سكاي
سـبــورتــس» البريطانية عــن محمد صــاح،
ق ــول ــه ع ـقــب ان ـت ـه ــاء ال ـل ـق ــاء« :مـ ــا دام ن ــادي
لـيـفــربــول ي ـفــوز ف ــي امل ـب ــاري ــات ،فــأنــا ســأظــل
سعيدًا للغاية ،وسأواصل تسجيل األهداف
وإعطاء التمريرات الحاسمة».
وتابع «لقد فزنا بالدوري اإلنكليزي املمتاز
قـبــل ع ــام ــن ،وأصـبـحـنــا نـعـلــم كـيـفـيــة الـفــوز
بمثل هــذه املـبــاريــات ،صحيح أن االنتصار
عـلــى مانشستر يــونــايـتــد أم ــر كبير للغاية،
ل ـك ــن ه ــي  3نـ ـق ــاط ف ــي الـ ـنـ ـه ــاي ــة» .وأض ـ ــاف
النجم املـصــري «منذ بــدايــة املــوســم الحالي،
ن ـح ــاول ال ـف ــوز ف ــي ك ــل مـ ـب ــاراة ،ون ـحــن نــريــد
اللعب وتحقيق األلقاب في جميع البطوالت،
لكن علينا االنتصار في املــواجـهــات ،ونأمل
ت ـح ـق ـيــق ل ـق ــب ال ـ ـ ـ ــدوري اإلن ـك ـل ـي ــزي امل ـم ـتــاز
فــي املــوســم ال ـحــالــي» .وبـفـضــل تــألــق النجم
امل ـص ــري مـحـمــد ص ــاح ف ــي امل ــواج ـه ــة ،رفــع
نـ ــادي لـيـفــربــول رص ـي ــده إل ــى  21نـقـطــة ،في
املــركــز الـثــانــي خـلــف املـتـصــدر تشلسي (22
نقطة) .ووصل نجم «الفراعنة» ،الذي سجل
هاتريك وصنع هدفا آخر أمام عمالق الدوري
اإلنكليزي اليونايتد ،إلى هدفه رقم  107في
البريمييرليغ ،مــا يجعله اآلن أفضل هــداف
أفــريـقــي فــي تــاريــخ الـبـطــولــة ،م ـت ـجــاوزا رقــم
اإلي ـف ــواري ديــديـيــه دروغ ـبــا ،ه ــداف تشلسي
( )104أه ـ ــداف .وبـ ــات ص ــاح أول الع ــب في
تــاريــخ البريمييرليغ يسجل «هــاتــريــك» في
ش ـب ــاك يــونــاي ـتــد ف ــي «أولـ ـ ــد تـ ــرافـ ــورد» منذ
دينيس بايلي برفقة كوينز بارك رينجرز.
(العربي الجديد ،فرانس برس)

حيث دخل البافاريون املوسم بشكل رائع،
بعد أن فازوا في  10من  12مباراة في جميع
املـســابـقــات حـتــى اآلن .ورغ ــم ذل ــك ،يـحــاول
بايرن تعزيز صفوفه بنجم كبير ،من خالل
وضعه نجم ليستر سيتي ،البلجيكي يوري
تيليمانس ،الذي يقدم أداء مميزا في اآلونة
األخيرة مع «الثعالب» ،في قائمة أولوياته.
وبحسب شبكة «أي أي بي أن» العاملية ،فإن
بــايــرن يبحث عــن العــب وســط بمواصفات

م ـع ـي ـنــة ،وه ـ ــو م ــا وجـ ـ ــده ف ــي ال ـب ـل ـج ـي ـكــي،
الذي ينتهي عقده مع ليستر سيتي نهاية
املوسم املقبل ،ويرغب الالعب في االنتقال
ملحطة أكبر عقب نهاية هذا املوسم ،بعد أن
انـضــم لليستر قــادمــا مــن صـفــوف موناكو
ال ـف ــرن ـس ــي .وي ــرغ ــب ب ـط ــل أمل ــان ـي ــا ف ــي ضــم
العـبــن وســط بطابع هجومي ،مــع اقـتــراب
رحـيــل م ــارك روك ــا ،ووج ــود الـثـنــائــي ليون
غوريتسكا وكورينتني توليسو فقط.

بايرن ميونخ
يعتبر من أبرز
الفرق على
المستوى
الهجومي
(ماركو دوناتو/
)Getty

عائدات ضخمة لكوارتارارو بعد لقب «موتو جي بي»
دخل فابيو كوارتارارو تاريخ الرياضة الفرنسية من الباب الكبير ،بعد أن منح فرنسا
لقبها األول في سباقات «موتو جي بي» بتتويج تاريخي ومثير في اآلن نفسه ،وذلك
قبل الجوالت األخيرة من نهاية املوسم .وفي سن  22عامًا ،فإن «الديابولو» بات نجمًا
كبيرًا في فرنسا ،حيث تابع سباقه األخير في إيطاليا عدد كبير من الفرنسيني ،الذين
انتظروا سنوات طويلة ملشاهدة نجم فرنسي يتفوق على أفضل الدراجني في العالم.
وستعرف مسيرة كوارتارارو منعرجًا مهمًا بعد أن حقق الخطوة األهم في مسيرته،
ومن الطبيعي أن ّ
يتغير وضعه بشكل كامل إثر هذا النجاح التاريخي ،وخاصة على
املـسـتــوى املــالــي .وكشفت صحيفة «سـبــورتـيـكــس» اإلنـكـلـيــزيــة ،أن النجم الفرنسي
كوارتارارو سيحصل على مبلغ  2مليون يورو سنويًا من فريقه ياماها ،إضافة إلى
عائدات عقود الرعاية الشخصية أو الشركات التي ترتبط بعقود مع فريق ياماها.
برايس تخطط للمنافسة في أولمبياد باريس
قالت العداءة الجامايكية شيلي-آن فريزر-برايس ،إنها تشعر بأنها ال تزال «على قمة
اللعبة» وعمرها  34عاما ،وتــرى أنه بعد أن سجلت ثالث أفضل زمن في سباق 100
متر في التاريخ في أغسطس /آب املاضي ،فإنها تدرس اختياراتها من أجل املنافسة في
أوملبياد باريس  .2024وفــازت فريزر-برايس ،البطلة األوملبية في سباق  100متر في
ألعاب بكني ولندن ،بذهبية سباق التتابع أربعة في  100متر وبفضية سباق  100متر
في ألعاب طوكيو ،لترفع رصيدها إلى ثماني ميداليات أوملبية ،وحققت بطلة العالم أفضل
نتيجة لها على اإلطالق في سباق  100متر ،عندما سجلت  10.60ثانية في لقاء للدوري
املاسي في لوزان هذا املوسم ،وهو ثالث أفضل زمن في تاريخ منافسات السيدات.
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هوامش

لم تمنع الحرب المستمرة في سورية هواة تربية الطيور من االستمرار في تربيتها ،وإن كان األمر شاقًا ،خصوصًا مع النزوح والتهجير.
إال أن االعتناء بها هو وسيلتهم للهرب من المآسي

يهوى تربية الطيور (العربي الجديد)

طيور الزينة

باختصار

سوريون هواة يربونها للترويح عن أنفسهم
ي ـ ـجـ ــد بـ ــاك ـ ـيـ ــر الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدور ال ـ ــراح ـ ــة
والـ ـطـ ـم ــأنـ ـيـ ـن ــة ع ـ ـنـ ــدمـ ــا ي ـس ـمــع
أصـ ـ ــوات ال ـط ـي ــور ال ـت ــي يــربـيـهــا،
وخ ـصــوصــا عـنــد مـغـيــب الـشـمــس عندما
تخفت األص ــوات ويـكــون لصوتها سحر
خــاص ،أو عند شــروق الشمس ،هو الذي
اعتاد شرب الشاي على مقربة منها .يقول
ال ـقــدور ال ــذي يتحدر مــن قــريــة املسطومة
فــي محافظة إدل ــب شـمــال غــربــي ســوريــة،
إن هــوايــة تــربـيــة العصافير تـحــولــت إلــى
شـغــف مــع م ــرور الــوقــت ،وتـحــديـدًا طيور
الــزيـنــة .ويـشـيــر إل ــى أن الـطـيــور بالنسبة
إلـيــه «هــوايــة وشـكــل جميل وص ــوت عذب
وراحـ ـ ــة لـلـنـفــس وإحـ ـس ــاس بــاالس ـت ـقــرار.
أشعر بالفرح عندما يفرخ الطير» .ويتابع
القدور أن تربية الطيور هي متنفسه في

البيت .إال أن الصعوبات كثيرة ،خصوصًا
في فترات النزوح والقصف ،ملا لصوته من
تأثير عليها .ويضيف أنه «خالل النزوح،
يصعب إيجاد بيت أو خيمة وتأمني مكان
لـلـطـيــور ،وج ــو مـنــاســب وط ـع ــام وش ــراب
لـ ـه ــا .فـ ـخ ــال م ــوج ــة الـ ـ ـن ـ ــزوح األخ ـ ـيـ ــرة،
خـســرت الكثير مــن األن ــواع علمًا أنــه كان
لدي أكثر من  20نوعًا ،لعدم قدرتي على
ت ــأم ــن م ـ ــأوى ل ـه ــا .أه ــدي ــت بـعـضــا منها
ألصدقائي ،وفرت أخرى أو توفيت بسبب
البرد وغياب املأوى».
ك ـم ــا ي ـج ــد ال ـ ـقـ ــدور ص ـع ــوب ــة ف ــي تــوف ـيــر
األدويـ ـ ـ ــة ل ـط ـي ــوره امل ــريـ ـض ــة ،م ــا يــدف ـعــه
لـلـبـحــث ع ــن ب ــدائ ــل كــالــزنـجـبـيــل وبـعــض
أن ـ ــواع الـ ـب ــذور .وف ــي ح ــال تــوفــر ال ـ ــدواء،
يخزنه ألن تأمينه صعب عند الحاجة.

ً
ويختم القدور حديثه قائال إن «الطيور
جــزء من حياتي .كما أن الوضع الحالي
يجعلني فــي حــاجــة ملــا ينسيني أج ــواء
الحرب .فعندما أجلس معها ،أعيش في
عالم بعيد عن الحرب والقصف وطائرات
االستطالع .باإلضافة إلى تربية الطيور،
أح ــب زراع ـ ــة ال ــزه ــور كــال ـقــرن ـفــل وغ ـي ــره،
والجلوس في مكان جميل بشكل
عام فيه نباتات وطيور».

أما عامر أبو حمزة ،وهو مهجر من ريف
حمص الشمالي ،فيقيم مع أطفاله الثالثة
وزوجـتــه فــي ريــف شــرق مدينة بنش في
محافظة إدلــب .منذ سنوات ،يربي طيور
الــزي ـنــة ،وك ــان يـمـلــك أن ــواع ــا كـثـيــرة منها
قبل أن يهجر من منطقته عــام  .2018في

يجد القدور صعوبة
في توفير األدوية
لطيوره املريضة ،ما
يدفعه للبحث عن بدائل
كالزنجبيل وبعض
أنواع البذور .وفي حال
توفر الدواءّ ،
يخزنه
ألن تأمينه صعب عند
الحاجة .ويضيف أنه
«خالل النزوح يصعب
تأمني مكان للطيور»
■■■
«مع بدء الثورة لم
يتوقف اهتمامي
بالطيور على الرغم من
الظروف التي مررنا
بها .لكن مع دخول
تنظيم داعش مدينة
تدمر وعدم إمكانية
االهتمام بالطيور،
تركتها لشقيقي الذي
غادر البيت من بعدي
وأخرجها من األقفاص
لتطير بعيدًا»

الــوقــت الحالي ،لديه مجموعة مــن طيور
الحسون والكناري ،وحمام الزينة .ويقول
لـ ـ «ال ـعــربــي ال ـجــديــد»« :م ــذ كـنــت صغيرًا،
كــان أقاربي يملكون طيور الزينة .وأذكــر
أن شقيقي األكـبــر اقتنى طــائــري كـنــاري،
وق ــد اع ـت ــدت ع ـلــى وج ــوده ـم ــا ف ــي امل ـنــزل
واالع ـت ـنــاء بـهـمــا مــع م ــرور ال ــوق ــت ،حتى
أصبح األمــر يستهويني .الحقًا ،امتلكت
طـ ـ ـي ـ ــورًا خـ ــاصـ ــة ب ـ ــي كـ ـن ــت أضـ ـعـ ـه ــا فــي
غرفتي ،وأحاول إبقاءها دافئة في الشتاء
وأحرص على تأمني طعامها».
إال أن ال ـت ـه ـج ـيــر أج ـب ــر أبـ ــو ح ـم ــزة عـلــى
الـ ـتـ ـخـ ـل ــي ع ـ ــن ط ـ ـ ـيـ ـ ــوره .لـ ـك ــن م ـ ــع ع ـ ــودة
االستقرار في ريف إدلب ،جلب مجموعة
مــن طـيــور الــزيـنــة الـخــاصــة ب ــه ،موضحًا
أنه ال يحب االستغناء عنها ،إذ يستمتع
بالجلوس أمام الطيور في الصباح ،هو
الـ ــذي يـضـعـهــا ف ــي أق ـف ــاص ص ـغ ـيــرة في
املنزل .والفترة األجمل بالنسبة إليه هي
خــال فصل الـخــريــف ،فيتناول مشروبًا
ســاخـنــا بــال ـقــرب مـنـهــا قـبــل ال ــذه ــاب إلــى
عـمـلــه ،ويـحـضــر لـهــا امل ـيــاه وال ـط ـعــام .ثم
يعود لتفقدها مساء .وال ينسى تحضير
الطعام واملياه قبل مغادرة املنزل.
يـ ـت ــاب ــع أبـ ـ ــو حـ ـم ــزة «أش ـ ـعـ ــر ب ــاالن ــزع ــاج
عندما يمرض أحــد الطيور ،وفــي الغالب
يـكــون امل ــرض مميتًا .ومــع الــوقــت ،نشأت
صــداقــة بيني وبــن الـطـيــور .فــي الـبــدايــة،
واجهت بعض املشاكل بسبب قلة خبرتي
بالعناية بها ومعرفة أمراضها .لكن بعد
أكثر من  15عامًا من تربية طيور الزينة،
أص ـب ـحــت أدرك ت ـمــامــا نــوع ـيــة األمـ ــراض
واألدويــة املطلوبة لعالجها .أحب امتالك
أنـ ــواع جــديــدة غـيــر ط ـيــور ال ـك ـنــاري ،لكن
الظروف ال تسمح لي بذلك حاليًا».
مــن جـهـتــه ،يـقــول أيـمــن عـبــد الـكــريــم (35
عامًا) لـ «العربي الجديد»« :تخليت عن
تربية الطيور مع مغادرتي مدينة تدمر
(مـحــافـظــة ح ـمــص) ،عـقــب دخ ــول تنظيم
داعــش املــديـنــة .كنت أهتم بتربية طيور
ال ـ ــروز .ب ــداي ــة ،ك ــان ل ــدي زوج واحـ ــد من
ال ـط ـي ــور ،وأب ــدي ــت اه ـت ـم ــام ــا ك ـب ـي ـرًا بـهــا
حتى بدأت بالتكاثر .ومع بدء الثورة لم
يتوقف اهتمامي بالطيور على الرغم من
الظروف التي مررنا بها .لكن مع دخول
تنظيم داعش مدينة تدمر وعدم إمكانية
االهتمام بالطيور ،تركتها لشقيقي الذي
غ ـ ــادر ال ـب ـي ــت م ــن ب ـع ــدي وأخ ــرجـ ـه ــا مــن
األق ـفــاص لتطير بـعـيـدًا ،إذ ال يــوجــد من
يهتم بها ويقدم لها الطعام والـشــراب».
ي ـت ــاب ــع ع ـب ــد ال ـك ــري ــم أن ت ــرب ـي ــة ال ـط ـيــور
كانت مجرد هواية .لكن مع الوقت ،تأخذ
امل ــرب ــي ب ـع ـي ـدًا ع ــن ال ــواق ــع الـ ــذي يعيشه
مــن قـصــف وح ــرب ،وتـشـعــره بالسكينة.
ويضيف أنــه سيعود إلــى تربية الطيور
حـ ــن ت ـس ـت ـقــر األوضـ ـ ـ ـ ــاع .وف ـ ــي امل ـن ـط ـقــة
املـ ـح ــررة م ــن ريـ ــف إدلـ ـ ــب ،ت ـت ــوف ــر أنـ ــواع
عــديــدة مــن طـيــور الــزيـنــة ،منها الكناري
وال ـح ـس ــون والـ ـك ــروان وال ـف ـي ـشــر والـ ــروز
وال ــزيـ ـب ــر .وي ـق ـت ـنــي الـ ـه ــواة ف ــي املـنـطـقــة
ط ـي ــورًا صـغـيــرة الـحـجــم تـسـهــل الـعـنــايــة
بـهــا ،والـتــي يمكنها التأقلم مــع الطقس
في املنطقة.
(فرانس برس)

وأخيرًا
موت المؤلفة
سعدية مفرح

أع ــاد مشهد مثير ج ــرى قـبــل أي ــام ،فــي حـفــل تسليم
جــائــزة بالنيتا األدبـيــة اإلسبانية نظرية مــوت املؤلف
في األعمال اإلبداعية ،إلى واجهة النقاشْ ،
وإن بطريق ٍة
غير مباشرةّ ...
تقدم في الحفل ثالثة رجال مجهولني
ّ
حتى تلك اللحظة إلــى املنصة ،ليتسلموا تلك الجائزة
التي تعتبر إحدى أرفع الجوائز األدبية في العالم ،والتي
أعلن عن فوز كاتبة إسبانية ّتدعى كارمن موال ،بها.
ك ــان ــت ال ــده ـش ــة سـ ـي ــدة املـ ــوقـ ــف ،ب ـع ــدم ــا اكـتـشــف
ّ
الحضور ّأن كارمن مــوال ،التي يفترض أنها كتبت
ق ـص ــة وس ـي ـن ــاري ــو ال ـف ـي ـلــم ال ـت ــاري ـخ ــي «الـ ــوحـ ــش»،
وتناولت فيه موضوع قتل األطـفــال في مدريد في
ّ
أثناء تفشي وبــاء الكوليرا في إسبانيا عام ،1834
ليست موجودة على اإلطالق.
ال توجد كاتبة بهذا االســم ،بل هي ّ
مجرد شخصية
متخيلة ّ
تقمصها ثــاثــة أص ــدق ــاء ،فــي األربعينيات
والـخـمـسـيـنـيــات م ــن أع ـم ــاره ــم ق ـبــل س ـن ــوات قـلـيـلــة،
ليكتبوا رواي ــات وسـيـنــاريــوهــات أف ــام بــذلــك االســم.

انطلت الخدعة الصغيرة  -الكبيرة على الجميع تقريبًا،
بــل ه ـنــاك وســائــل إع ــام أج ــرت مـقــابــات صحافية
مــع الكاتبة الـتــي اكتفت بنشر ص ــورة غير واضحة
ّ
املعالم لها في موقعها على النت ،وكانت كل اللقاءات
ّ
تجرى عبر البريد اإللكتروني ،من دون أن يشك أحد
بحقيقة شخصيتها ،حتى فــازت ،أو فــاز األصدقاء
الثالثة الذين يكتبون باسمها طوال تلك السنوات بتلك
الـجــائــزة الكبيرة ،والـتــي قيمتها املالية مليون يــورو،
ّ
فقرروا عندها كشف السر ،واإلفصاح عن شخصية
الكاتبة غير املوجودة فعليًا.
ّ
ل ـقــد ت ـشــظــت ال ـكــات ـبــة املـتـخـيـلــة إذًا ف ــي ث ــاث ــة كـتــاب
رجال ،خورخي دياز وأغوستني مارتينيز وأنطونيو
ميرسيرو .لم يجدوا غضاضة في األمر ،ولم يعتبروه
ّ
نوعا من الخديعة ،فاألمر كما قال أحدهم« :مثل كل
األكــاذيــب الـتــي نقولها ،كــارمــن مــوال ليست أسـتــاذة
جامعية .ونحن ثالثة أصــدقــاء ،قـ ّـررنــا يومًا مــا قبل
أربعة أعوام دمج موهبتنا في سرد قصة» .وهكذا فقد
اعتبروا األمر ّ
مجرد أسلوب ،غيبوا فيه اسم الكاتب أو
ّ
الكتاب الحقيقيني لصالح اسم وهمي تحمله شخصية

ٌ
تعبير ،كما يبدو ظاهريا ،عن
وهمية بــدورهــا ،وهــو
إيمانهم بنظرية موت املؤلف التي جــادل فيها الناقد
الفرنسي الكبير ،روالن بارت ،نهاية الستينياتّ ،
بأن
الكاتب وكتابته غير مرتبطني .لكن على صعيد آخر
ّ
وضمنيًا ،خالف الكتاب الثالثة تلك النظرية ،ألنهم لو
لم يروا ّأن الكاتب والكتابة غير مرتبطني على صعيد
الرواج واالنتشار ،على األقل ،ملا أقدموا على خدعتهم
ّ
التسويقية تلك ،وملا كشفوا ،بكل بساطة ،عندما رأوا

اعتبروا األمر مجرّد أسلوب،
غيبوا فيه اسم الكاتب أو الكتّاب
الحقيقيين لصالح اسم وهمي
تحمله شخصية وهمية بدورها

ّأن في الكشف تتويجا ألسلوب التسويق واستجالب
النجاح للكتاب ،ال للكتاب في هذه الحالة.
الغريب واألكـثــر إث ــارة أن معهد امل ــرأة اإلسباني كان
قد أدرج فيلما كتبته كارمن موال ،أي الرجال الثالثة،
ع ـنــوانــه «ال ـف ـت ــاة» ،ف ــي قــائ ـم ـ ٍة تـحـتــوي عـلــى عـنــاويــن
الكتب واألفالم التي على النساء قراءتها ومشاهدتها
للمساعدة فــي «فهم الــواقــع وتـجــارب الـنـســاء»! وهــذا
ّ
يـ ــدل ع ـلــى خ ـط ــورة ال ـت ـجــربــة وحـســاسـيـتـهــا أي ـضــا،
ولعلها ّ
تفسر ،ضمن أشياء أخرى ،حالة الغضب التي
ســادت الوسط األدبــي في إسبانيا بعد تلك الحكاية،
خصوصًا ّأن الرجال الثالثة لم ّ
يقدموا ّ
مبررًا منطقيًا
لـتـلــك ال ـخــدعــة ،فـفــي مـعـظــم ال ـح ـكــايــات املـشــابـهــة في
الـســابــق كــانــت هـنــاك أس ـبـ ٌ
ـاب تتعلق بسالمة الكاتب
ً
الحقيقي أو حريته مـثــا .أمــا الحكاية األخـيــرة فهي
ّ
مجرد لعبة تسويقية ،كما يبدو ،فلم يكن أصحابها
ـاب تتعلق بــاإلبــداع أو بقيمته ،أو
بحاج ٍة إليها أل ًسـبـ ٍ
بسالمتهم مـثــا ،بـقــدر مــا كــانــت الــدعــايــة هــي الغاية
التي وصلوا إليها ،والهدف الذي تحقق لهم ،بعيدًا عن
نماذج نظرية روالن بارت الحقيقية ومعناها العميق.
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