أغيم فينتسا :فلسطين في  3مشاهد

الكاتب الكوسوفي أغيم فينتسا فصًال مِ ن كتابه األحدث ،للكالم عن
خصص
ي ُ ِّ
ُ
افتتاح بريشتينا سفارة لها في القدس المحتلّة24[ .ـ]25
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االتّجار بالبشر
ّ
ويشمل كل الدول ،غنية أم
فقيرة ّ
تأخرت عن التوقيع
على بروتوكول باليرمو
وتنفيذه.
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صحافية أمام مقر البرلمان الذي يحاصره الجيش في العاصمة تونس يوم الثالثاء (فتحي بلعيد/فرانس برس)

الحدث

كورونا :العالم يقترب من  200مليون إصابة
مع تجاوز أعــداد اإلصــابــات بفيروس كورونا
 196مـلـيــونــا و 868ألـفــا و 719حــالــة ،وأع ــداد
الــوف ـيــات أرب ـعــة مــايــن و 200أل ــف حــالــة ،في
مقابل شفاء أكثر من  178مليونًا و 246ألفًا
و 169حالة ،بحسب عداد موقع «وورلد ميترز»،
أع ـل ـنــت مـنـظـمــة ال ـص ـحــة ال ـعــامل ـيــة ع ــن ارت ـف ــاع
اإلصابات بكورونا بنسبة  8في املائة األسبوع
امل ــاض ــي ،إل ــى أك ـث ــر م ــن  3.8م ــاي ــن إص ــاب ــة.
وكـشـفــت ع ــن زيـ ــادة كـبـيــرة ف ــي األمـيــركـيـتــن
وغــرب املحيط الـهــادئ ،وقــد قفزت بنسبة 30
فــي املــائــة و 25فــي املــائــة على الـتــوالــي ،مــا أدى

إل ــى ارت ـفــاع ح ــاد فــي ع ــدد الــوف ـيــات .وأش ــارت
إل ــى أن ــه ف ــي ح ــال اس ـت ـمــرار ه ــذه االت ـجــاهــات،
فإن العدد اإلجمالي للحاالت املبلغ عنها على
مستوى العالم قد يتجاوز  200مليون خالل
األسـبــوعــن املـقـبـلــن .وق ــدرت منظمة الصحة
الـعــاملـيــة فــاعـلـيــة الـلـقــاحــات بــأكـثــر مــن  80في
املائة لـ «أسترازينيكا» و«موديرنا» و»فــايــزر ـ
بيونتك» و«سينوفاك».
يـ ـش ــار إل ـ ــى أن وزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة األم ـي ــرك ــي
أنتوني بلينكن ،أعلن خــال لقائه املدير العام
ملـنـظـمــة ال ـصـ ّـحــة ال ـعــامل ـيــة تـ ـي ــدروس أده ــان ــوم

غيبرييسوس (الصورة) ،دعم الواليات املتحدة
لرغبة املنظمة التابعة لألمم املتحدة في ّ
التعمق
بالتحقيق الذي تجريه في الصني بشأن أصل
كورونا .وفي وقت نفى منظمو أوملبياد طوكيو
الصيفي أي صلة للحدث العاملي بارتفاع عدد
اإلصابات بفيروس كورونا في اليابان ،بعدما
أعلنوا عن  24إصابة في صفوف املشاركني
(وص ــل ع ــدد االص ــاب ــات الـكـلــي إل ــى  ،)93هي
األع ـلــى مـنــذ ان ـطــاق األل ـع ــاب ،دق مـســؤولــون
يابانيون ناقوس الخطر بعدما أعلنت طوكيو
تسجيل سجلت  3865حــالــة إصــابــة جــديــدة

أم ـ ــس ،وهـ ــو ض ـعــف عـ ــدد الـ ـح ــاالت املـسـجـلــة
قبل أسبوع .وقــال كبير أمناء مجلس الــوزراء
كــاتـســونــوبــو كــاتــو« :ل ــم نشهد قــط زي ــادة في
اإلصــابــات بهذا الحجم» .فيما قــال أحــد كبار
املـسـتـشــاريــن الـطـبـيــن الـحـكــومـيــن شيغيرو
أومــي ،إنــه «بينما ال شــيء تقريبًا يساعد في
إبطاء الـعــدوى ،هناك العديد من العوامل التي
يمكن أن تسرعها» ،مشيرًا إلى دورة األلعاب
األومل ـب ـيــة والـعـطـلــة الـصـيـفـيــة .وت ــاب ــع «الـخـطــر
األكبر هو االفتقار إلى الشعور باألزمة».

(أسوشييتد برس ،رويترز ،فرانس برس ،قنا)

2

سياسة

الجمعة  30يوليو /تموز  2021م  20ذو الحجة  1442هـ ¶ العدد  2524السنة السابعة
Friday 30 July 2021

الغالف

تونس
للحديث تتمة...

«أبانا الذي
في القصر»
ناصر السهلي

قبل أن يخط األميركي نعوم
تشومسكي أفكاره عن تحكم
األنظمة الشمولية بالجماهير،
عرفت ذاكرة عرب املشرق هذه
الحالة من منطلق رعايا «األب
القائد» غير الراشدين .وبني
«الحركة التصحيحية» في انقالب
حافظ األسد في دمشق عام 1970
وانقالب تونس عام  ،2021الذي
سارع البعض لنعته بـ«حركة 25
يوليو» ،أنهار دماء ومعاناة وتأخر
في البالد .فباسم «التقدمية»
أضحينا أمام آلهة حكم عربي
متوارث ،وإن مات اإلله سمي «القائد
الخالد» و«باني البالد».
وباسم «محاربة املؤامرة» ُيداس
على الدساتير ،وللمفارقة بتأييد
«دستوريني» و«ثوريني وراثيني»
يستحضرون مشهد حشد
«الجماهير» املؤيدة لـ«املخلص»،
الذي يمقت باألصل صناديق
الديمقراطية وأحزابها.
القول إنه ال يمكن مقارنة ما يجري
في تونس بانقالبات أخرى ،هو
قول مكرر تفضحه نتائج تجارب
عربية غارقة في كذبة املفاضلة
بني ثنائية االنقالب و«اإلسالم
السياسي» ،حيث املقصلة تطاول
الجميع بعد نهاية حفلة الحشد.
وعلى الرغم من ذلك ،يتفق كثيرون
على أن تونس «ثورة  ،»2010التي
شهدت العديد من االنتخابات
واالستفتاءات الديمقراطية،
وتعاقبت فيها  13حكومة و3
رؤساء ،وسادت في ظلها حريات
واسعة ،لن تقبل بسطحية
املفاضلة بني تلك الثنائية .فهي لم
تعش عثرات االقتصاد والعدالة
االجتماعية بسبب تزوير األسباب
ً
افتعاال ،ولم يكن حجم مشاكل
ممارسة الديمقراطية بأحجام حنني
طبقات فساد متداخلة املصالح إلى
نظام قديم ،وبرعاية إقليمية لتثبيت
مقولة« :هذا ما يستحقه العرب».
ليس في تونس وحدها ،بل من
املشرق إلى املغربّ ،ثمة جيل لم يعد
يسترشد بثقافة تملق النخب عن
«أبانا الذي في القصر» .ويلتقي
جيل  2021على ّأن األزمة لم تعد
فقط مع أنظمة «األب القائد» ،إنما
مع موروث إزاحة الشعب عن
تقرير مصيره .فهالة القداسة ال
تتساوى واملنطق السليم في قراءة
واقع األوطان التي تعيش في كنف
«آباء» مكررين من دمشق فبيروت
إلى القاهرة ،مثلما عاشت صنعاء
وطرابلس وبغداد باألمس.
وعليهّ ،
فإن مشاكل تونس وأخواتها
ليست الديمقراطية والدساتير ،بل
في الثقافة السياسية عند النخب،
من كل التيارات ،التي تعيش
بنفسها مآزق موروثة لعقود خلت.
ببساطة ،فإن صيغ «أبونا املخلص»
ما عاد لها سوى النخب املأزومة
ومريديها ،الذين يرون الجماهير
جاهلة ،ال تعرف من تختار وال من
تسقط في صناديق الديمقراطية.
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مع مرور المزيد من الوقت على القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيّد
وانقلب فيها على الدستور ،تتجه األنظار إلى الخطوات المقبلة للخروج من األزمة
القائمة مع تعدد األطراف التي تترقب التطورات .ويبرز تحديدًا توجه اتحاد الشغل
لتقديم خريطة طريق تضمن العودة للوضع الدستوري

يأمل التونسيون عودة
األوضاع إلى طبيعتها
سريعًا (األناضول)

بحث عن
خريطة طريق

تونس ـ بسمة بركات

ب ــدأ ال ـفــاع ـلــون والـ ـش ــارع الـتــونـســي
يستفيقون مــن صــدمــة األح ــد ،بعد
القرارات االستثنائية التي اتخذها
رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة ق ـي ــس س ـع ـ ّـي ــد ب ــإق ــال ــة
ال ـح ـكــومــة وت ـج ـم ـيــد ع ـمــل ال ـب ــرمل ــان لـثــاثــن
يومًا وتــرؤســه النيابة العامة ،مستندًا على
تفسيره الخاص للفصل  80من الدستور ،وما
تبع ذلك من إقــاالت ملسؤولني في مستويات
مـخـتـلـفــة م ــن ال ـس ـل ـطــة ،لـتـتـجــه األنـ ـظ ــار إلــى
ال ـخ ـط ــوات امل ـق ـب ـلــة وخ ــري ـط ــة ال ـط ــري ــق الـتــي
ُ
ســتـخــرج الـبــاد مــن امل ــأزق ال ــذي دخـلــت فيه.
ّ
وفي حني لم يعلن سعيد عن خريطة متكاملة
ملستقبل تونس ،وال سيما الخطوات املرتقبة
ب ـعــد ان ـت ـهــاء تـجـمـيــد ع ـمــل مـجـلــس ال ـن ــواب،
بــدا أن االت ـحــاد التونسي الـعــام للشغل ،هو
ال ـط ــرف الــوح ـيــد الـ ــذي يـعـمــل ع ـلــى م ـشــروع
خ ـطــة تـتـضـمــن تـ ـص ــورات لـلـمــرحـلــة املـقـبـلــة
عـلــى املـسـتــويــات االقـتـصــاديــة واالجتماعية
وحتى السياسية ،على الرغم من االنتقادات
ّ
لسعيد،
ملوقفه بعدم إدانة القرارات االنقالبية
فــي وقــت غــابــت فيه الخطط مــن كــل األط ــراف
السياسية واألحزاب التونسية.
لـكــن وج ـهــات الـنـظــر ال ت ــزال مـتـبــايـنــة وغـيــر
واضـحــة تـجــاه الخريطة املــرتـقـبــة ،ففي حني
ّ
سعيد يــريــد فــرض شــروطــه ومنها
يـبــدو أن
تبني املستجدات منذ انقالبه على الدستور
يــوم األحــد ،فــإن حركة «النهضة» في املقابل
وم ــع اقـتـنــاعـهــا ب ــاألم ــر ال ــواق ــع ورف ـض ـهــا أي
تصعيد ،إال أنـهــا تـصــر عـلــى ع ــودة الـبــرملــان
للعمل ،وترى أن املشكلة سياسية وحلها في
إطار حوار سياسي .وال تتوقف االختالفات
ع ـنــد ذل ـ ــك ،ب ــل إن م ـســألــة إجـ ـ ــراء ان ـت ـخــابــات
مبكرة ال إجماع حولها ،فالبعض يرى أنها ال
يمكن أن تتم حاليًا ،فيما يشدد آخــرون على
ضرورة إجرائها سريعًا.
ويستعد االت ـحــاد التونسي للشغل لتقديم
خريطة طريق لرئيس الجمهورية في األيام
القليلة املقبلة تتضمن ت ـصــورات للمرحلة
امل ـق ـب ـل ــة .وأوض ـ ـ ـ ــح األم ـ ـ ــن ال ـ ـعـ ــام امل ـس ــاع ــد،
امل ـت ـح ــدث ال ــرس ـم ــي ب ــاس ــم االت ـ ـحـ ــاد ،ســامــي
الطاهري ،في حديث مع «العربي الجديد» ،أن
مبادرة االتحاد ستركز على املسائل العاجلة
واملـتـعـلـقــة بـســد ال ـف ــراغ ال ـح ـكــومــي ،وات ـخــاذ
إج ـ ــراءات اجـتـمــاعـيــة واق ـت ـصــاديــة وصـحـيــة،
موضحًا أنه سيتم التحضير ملا بعد الوضع
االستثنائي ،أي كيف ُ
سيحسم وضع البرملان

مشروع
التحاد الشغل
واألحزاب تنتظر
مالحقة
برلمانيين
باشر القضاء التونسي أمس
الخميس ،تحقيقات في
قضايا تخص برلمانيين
من أحزاب مختلفة،
رغم أنه لم يصدر قرار
رسمي مكتوب بعد
برفع الحصانة البرلمانية
عن النواب حتى يتمكن
القضاء من تتبعهم.
وتطاول التحقيقات،
بحسب المتحدث الرسمي
باسم محكمة االستئناف
في تونس ،الحبيب
الطرخاني ،رئيس كتلة
ائتالف الكرامة ،النائب سيف
الدين مخلوف ،والنائب
عن حركة الشعب خالد
الكريشي ،ورئيس حزب
«الراية الوطنية» ،النائب
مبروك كورشيد.

وال ــدسـ ـت ــور والـ ـق ــان ــون االن ـت ـخ ــاب ــي ،مـشـيـرًا
إل ــى أن ــه سيتم الـنـظــر فــي تنظيم انتخابات
تشريعية مبكرة أم ال.
وأوض ــح الـطــاهــري أن خريطة الـطــريــق التي
يـعــدهــا االت ـح ــاد سـتـقـ ّـدم ســريـعــا إل ــى رئيس
ال ـج ـم ـهــوريــة ألن امل ـســألــة عــاج ـلــة وستشمل
توصيفًا للوضع واألس ـبــاب الـتــي قــادت إلى
هذه اإلجــراءات والتي كانت في مجملها في
ّ
مجمد
إط ــار الــدس ـتــور ،مضيفًا أن ال ـبــرملــان
طيلة  30يــومــا واالت ـحــاد سـيـقـ ّـدم تـصــورًا ملا
بعد هذه الفترة وكيف سيكون العمل الحقًا
ألنه ال يمكن عودة البرملان بصيغته الحالية.
وحول االنتخابات التشريعية املبكرة ،أوضح
املتحدث باسم االتـحــاد أن املناخ الحالي لن
يسمح بانتخابات عــاديــة وسليمة ،ويجب
توفر عامل االستقرار ووضــع آليات جديدة
ب ـخ ـصــوص ال ـق ــان ــون االن ـت ـخــابــي واألح ـ ــزاب
وتـمــويـلـهــا ،وال ـتــي ال تـخـلــو مــن إشـكــالـيــات،
ول ـك ــن ه ــذا األمـ ــر ق ــد يـتـطـلــب ب ـعــض الــوق ــت،
ولذلك ال يمكن الحديث عن انتخابات مبكرة
حاليًا ،ولكنها من اآلفاق املستقبلية وستكون
أولوية ولكنها ليست آنية.
ّ
سعيد املستقبلية ،أكــد عميد
وعــن توجهات
املـحــامــن إبــراهـيــم بــودربــالــة ،فــي حــديــث مع
«ال ـعــربــي ال ـجــديــد» ،أن الـلـقــاء ال ــذي جمعهم
بــرئ ـيــس ال ـج ـم ـهــوريــة ك ــان إي ـجــاب ـيــا ،مبينًا
ّ
سعيد كــان منفتحًا على كــل االقـتــراحــات
أن
وال ـت ـصــورات ش ــرط أن تــأخــذ بـعــن االعـتـبــار
املستجدات والقرارات املتخذة بعد  25يوليو/
ت ـمــوز ال ـحــالــي ،وأن ت ـكــون ه ــذه ال ـت ـصــورات
واضـحــة وقــابـلــة للتجسيد وغـيــر فضفاضة
ُ
وت ـ ـخ ـ ــرج ال ـ ـبـ ــاد مـ ــن األزم ـ ـ ـ ــة االقـ ـتـ ـص ــادي ــة
واالج ـت ـمــاع ـيــة وال ـس ـيــاس ـيــة ،م ـش ـي ـرًا إل ــى أن
سـعـ ّـيــد أع ــرب عــن انـفـتــاحــه عـلــى ال ـح ــوار مع
ّ
كــل اآلراء والـجـهــات مــا عــدا الـفــاســديــن ،فجل
ال ـت ـن ـظ ـي ـمــات وال ـه ـي ـئ ــات امل ـه ـن ـيــة واملـجـتـمــع

المتحدث باسم االتحاد:
ال يمكن عودة البرلمان
بصيغته الحالية
قيادي في «النهضة»:
المشكلة لن تحل إال في
إطار حوار سياسي

امل ــدن ــي ي ـحــق ل ـهــا إب ـ ــداء ال ـ ــرأي ف ــي م ــا ينفع
البالد.
ّ
سعيد وضع رؤيــة نتيجة
وقــال بودربالة إن
الــوضــع ال ــذي آل ــت إلـيــه ال ـبــاد وه ــذه الــرؤيــة
سيتم أخذها بعني االعتبار في كل القرارات
ً
مـسـتـقـبــا ،م ــؤك ـدًا أن امل ـســألــة واض ـح ــة لــدى
س ـع ـ ّـي ــد وه ـ ــي ع ـ ــدم ّ وجـ ـ ــود ش ـب ـه ــات ف ـس ــاد،
والشرط الثاني تبني املستجدات الحاصلة،
وثالثًا أن تصب املقترحات على نفع البالد
خ ـصــوصــا امل ـس ــار ال ـس ـيــاســي واالق ـت ـص ــادي
واالجـتـمــاعــي .وش ــدد على أن «تــونــس اليوم
ف ــي مـفـتــرق طـ ــرق ،فــإمــا أن تـنـتـصــر الحكمة

تقرير

هل يلجأ سعيّد الستفتاء على تغيير النظام؟

تونس ـ آدم يوسف

انقضت األيام األربعة األولى من مدة الشهر
ّ
سعيد
التي حددها الرئيس التونسي قيس
أم ــام املـنـظـمــات الــوطـنـيــة واملـجـتـمــع الــدولــي
إلن ـهــاء الـعـمــل بــالـتــدابـيــر االسـتـثـنــائـيــة ،من
دون أن يكشف عن خريطة طريق للتغييرات
التي ينوي إدخالها على النظام السياسي
واالنتخابي ،وال القرارات االستثنائية إلنهاء
الـخـطــر ال ــداه ــم ال ــذي دع ــاه إلقــالــة الحكومة
وتعطيل املــؤسـســات وتجميد الـبــرملــان .وال
ّ
سعيد الحقيقية ،ســوى ما
يعلم أحــد نــوايــا
أعلنه من عناوين كبرى في «بيانه الصفر»
عشية احـتـفــال تــونــس بــذكــرى قـيــام النظام
ال ـج ـم ـه ــوري وإنـ ـه ــاء امل ـل ـك ـيــة ،م ـس ــاء األح ــد
املــاضــي ،أم ــام قـيــادات عسكرية وضـبــاط ،إذ
ّ
نتحملها
اكتفى بالقول إن «املسؤولية التي
ً
تقتضي منا عمال بأحكام الــدسـتــور اتخاذ
تدابير يقتضيها هذا الوضع إلنقاذ الدولة
التونسية واملجتمع».
ّ
سعيد
وال تخفى على التونسيني مناهضة
لـلـنـظــام ال ـس ـيــاســي ال ـقــائــم ورف ـض ــه للنظام
االن ـت ـخ ــاب ــي امل ـع ـت ـمــد وانـ ـتـ ـق ــاده ل ـلــدس ـتــور
ومـحـتــويــاتــه حـتــى قـبــل تــولـيــه الــرئــاســة ،إذ
صــرح في وقــت سابق ،بــأن «التجربة أثبتت
أن ال ـت ـن ـظ ـيــم ال ـس ـي ــاس ــي ال ـح ــال ــي وطــري ـقــة
االقتراع املعتمدة أديا إلى االنقسام وتعطل
الـسـيــر ال ـع ــادي لــدوال ـيــب ال ــدول ــة» .كـمــا قــال
سـعـ ّـيــد خ ــال لـقــاء عـقــده فــي منتصف شهر
يــونـيــو /ح ــزي ــران املــاضــي بـحـضــور رؤس ــاء
الحكومات السابقني ،إنــه «ال يمكن معالجة
الــوضــع بالطرق التقليدية ،بــل يجب بلورة
ت ـصـ ّـور جــديــد يـقــوم عـلــى إدخ ــال إصــاحــات
س ـيــاس ـيــة ج ــوه ــري ــة ،ومـ ــن بـيـنـهــا ال ـقــانــون
االنتخابي ،إلى جانب بعض األحكام الواردة
فـ ــي ن ـ ـ ّـص الـ ــدس ـ ـتـ ــور» .وي ـ ـبـ ــدو أن تـحـقـيــق

ّ
سعيد منذ
الـتـصـ ّـور الـجــديــد ال ــذي فكر فيه
ّ
أشهر ،انطلق بقراراته األخيرة ،والتي نصت
على تجميد عمل الـبــرملــان وإقــالــة الحكومة
واإلمـ ـس ــاك بــالـسـلـطــة الـتـنـفـيــذيــة بـكــامـلـهــا،
بانتظار الكشف عن شكل وإج ــراءات تغيير
النصوص القانونية والدستورية مــن دون
العودة للبرملان وفي فترة شهر تنتهي يوم
 25أغسطس /آب املقبل ،كما جاء في محتوى
ال ـت ـط ـم ـي ـنــات وال ـض ـم ــان ــات ال ـش ـف ــوي ــة ال ـتــي
أعلنها.
وتـقــف عقبات إجــرائـيــة وقانونية عــدة أمــام
تغيير النظام السياسي والقانون االنتخابي
ف ــي غـ ـي ــاب امل ـح ـك ـمــة ال ــدسـ ـت ــوري ــة وتـعـلـيــق
عمل البرملان ،ما يجعل من سيناريو إجراء

يكرر قيس سعيّد
انتقاده للدستور
والنظام االنتخابي

«اس ـت ـف ـتــاء» ،م ــن دون أرض ـي ــة دس ـتــوريــة أو
غ ـطــاء قــانــونــي ،املـنـفــذ الــوحـيــد لتحقيق ما
ّ
ّ
سعيد ثاني
سعيد .وقــد يطرح
يبحث عنه
استفتاء في تاريخ البالد ،إذ شهدت تونس
اسـتـفـتــاء وح ـي ـدًا ف ــي تــاريـخـهــا ت ــم تنظيمه
فــي  26مــايــو /أي ــار  2002وأدى إل ــى تنقيح
جوهري للدستور من قبل الرئيس املخلوع
زين العابدين بن علي ،أحكم به قبضته على
ال ـبــاد مــن خ ــال الـتـمــديــد لنفسه ألك ـثــر من
والية.
وعن ذلــك ،قالت أستاذة القانون الدستوري
منى كريم الــدريــدي ،فــي تصريح لـ«العربي
الجديد» ،إن اللجوء في الوضع الحالي إلى
تغيير النظام السياسي أو إدخــال تعديالت
عـلــى ال ـقــانــون االن ـت ـخــابــي م ــن دون ال ـعــودة
إل ـ ــى الـ ـب ــرمل ــان الـ ـ ــذي ت ــم ت ـج ـم ـيــده وتـعـلـيــق
اخـتـصــاصــه الـتـشــريـعــي يـعــد «إج ـ ـ ً
ـراء خــارج
اإلطار الدستوري» .وأوضحت أنه «ال يمكن
االستفتاء إال على نص صادق عليه مجلس
ن ــواب الـشـعــب ،وأي اسـتـفـتــاء عـلــى نــص من
دون ال ـعــودة لـلـبــرملــان هــو اسـتـفـتــاء مخالف
ل ــدس ـت ــور  2014وال أسـ ــاس دس ـت ــوري ــا ل ــه».
ولـفـتــت ال ــدري ــدي إل ــى أن ــه «ال يـمـكــن تغيير
النظام السياسي والقانون االنتخابي بأوامر
رئاسية ،ألن األوامــر تــزول بــزوال أسبابها»،
ك ـم ــا «ال ي ـم ـكــن ل ـل ــرئ ـي ــس إصـ ـ ـ ــدار مــراس ـيــم
ّ
منظمة لالنتخابات وللسلطة العمومية ،ألن
ُ
املراسيم تتخذ في حالة حل البرملان تمامًا».
وأوضحت أنه «من الناحية السياسية يمكن
ل ـلــرئ ـيــس إجـ ـ ــراء اس ـت ـف ـتــاء لـتـغـيـيــر ال ـن ـظــام
السياسي وتـعــديــل الـقــانــون االنـتـخــابــي من
دون أن تكون له أرضية دستورية ،على غرار
تأويله الفصل  80وتجميده أعمال البرملان،
على الرغم من عدم وجود نص يفيد بذلك».
وش ــددت على أن «ال ـق ــرارات والـتــدابـيــر التي
ي ـت ـخــذهــا س ـعـ ّـيــد ال ي ـم ـكــن ال ـط ـعــن ف ـي ـهــا أو

إبطالها بسبب غـيــاب املحكمة الدستورية
م ــن ج ـه ــة ،ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى تـمـتـعـهــا بـغـطــاء
املشروعية القانونية والسياسية مــن جهة
أخرى».
مقابل ذلك ،يؤكد خبراء في القانون اإلداري
أن قرارات رئيس الجمهورية ُت َّ
كيف كـ«أعمال
الـسـيــادة» وهــي نــافــذة بمجرد إعــانـهــا ،وال
يمكن النظر إليها مــن زاوي ــة شرعية الـقــرار
اإلداري طاملا كان سندها الدستور والفصل
 80تـحــديـدًا ،ال ــذي يسند للرئيس صالحية
اتخاذ قرارات ترتيبية وتشريعية ودستورية
أيضًا ،وهي محصنة من الطعن قبل انقضاء
مدة التدابير االستثنائية.
من جهته ،اعتبر خبير القانون الدستوري
راب ـ ــح ال ـخ ــراي ـف ــي ،ف ــي ت ـصــريــح ل ــ«ال ـعــربــي
الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــدي ـ ـ ــد» ،أن ه ـ ـ ـنـ ـ ــاك س ـ ـي ـ ـنـ ــاريـ ــوهـ ــات
مستخلصة مما حدث يوم  25يوليو ،وتقوم
الفرضية األول ــى على تمديد الرئيس املــدة
التي حددها بثالثني يومًا عند انقضائها،
فيمددها لثالثني يومًا أخــرى ،ومــع انتهاء
ه ــذا األج ــل قــد يستند إل ــى حــالــة ال ـطــوارئ
ال ـت ــي م ــدده ــا أخـ ـيـ ـرًا س ـت ــة أشـ ـه ــر ،أي إل ــى
شـهــر يـنــايــر /كــانــون الـثــانــي  .2022ورجــح
الخرايفي الفرضية الثانية التي تقوم على
«إعـ ـ ــداد م ـش ــروع ق ــان ــون تـنـظـيــم للسلطات
مــؤقــت ،يتضمن كــل مــا جــاء بــه دسـتــور 27
يناير  2014من ضمان للحريات والحقوق
األس ــاسـ ـي ــة واسـ ـتـ ـق ــال ال ـق ـض ــاء وال ـق ـض ــاة
واملـحـكـمــة الــدس ـتــوريــة وت ـفــريــق الـسـلـطــات
وم ــدنـ ـي ــة الـ ــدولـ ــة والـ ـنـ ـظ ــام الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري».
وأضـ ـ ـ ــاف «مـ ـق ــاب ــل ذل ـ ـ ــك ،ت ــوح ـي ــد ال ـس ـل ـطــة
التنفيذية بقيادة رئيس الجمهورية ووضع
آلـيــات رقابية صــارمــة وفعالة بيد البرملان
ملراقبة رئيس الجمهورية ،على أن يكون هذا
التنظيم املؤقت مشروع دستور للجمهورية
الثالثة ُيعرض على االستفتاء الشعبي».

وت ـ ـقـ ــود إلـ ـ ــى ح ـ ـلـ ــول ت ـ ـقـ ــود ال ـ ـبـ ــاد إلـ ـ ــى بــر
األمــان ،أو أن يتمترس كل طرف وراء موقعه
وموقفه ويحصل التصادم الذي قد ينحرف
بـ ــاألوضـ ــاع ،وه ـ ــذا م ــا ال ن ــرض ــاه ل ـب ــادن ــا».
ول ـف ــت ع ـم ـيــد امل ـح ــام ــن إلـ ــى أن م ــن أس ـبــاب
ل ـجــوء سـعـ ّـيــد إل ــى الـفـصــل  80م ــن الــدسـتــور
تطورات الوضع الصحي في البالد وكيف أن
اللقاحات لم توفر في الوقت املناسب وفقدان
األوكسجني في املستشفيات ،إلى جانب حالة
الترهل السياسي وكيف ّ
تحول مجلس نواب
ّ
ّ
سعيد عبر عن رغبته
إلى فوضى ،معلنًا أن
ّ
ف ــي ف ـتــح م ـل ـفــات ال ـف ـســاد وت ـتــبــع الـفــاســديــن
سواء كانوا نوابًا أو شخصيات أو أصحاب
نفوذ ،ويجب أن تتم مقاضاتهم وال يجوز أن
يفلت كل من اتهم بالفساد من العقاب ،مشيرًا
ّ
سعيد أبلغهم أنه «ال يعقل أن تصدر
إلى أن
ُ
أحكام ضد نــواب وأشخاص تعتبر أموالهم
مـشـبــوهــة وم ـت ـه ـمــون بــال ـت ـهــريــب وتـبـيـيــض
األموال ونجدهم يحتلون مقاعد في مجلس
ّ
سعيد دعا إلى محاكمة
النواب» .وأضاف أن
هؤالء محاكمة عادلة فكل املواطنني سواسية
أمام القانون.
مقابل ذلــك ،تطالب أطــراف أخــرى بضمانات
لـلـعــودة إل ــى الــوضــع الــدس ـتــوري االعـتـيــادي
وفصل السلطات ،فــي ظــل مـخــاوف مــن جمع
ّ
سعيد كل السلطات بيديه .وفي هذا السياق،

طـ ــالـ ــب املـ ـجـ ـل ــس ال ــوطـ ـن ــي ل ـ ـحـ ــزب «الـ ـتـ ـي ــار
الــديـمـقــراطــي» ،بـضـمــانــات دسـتــوريــة تهدف
إلى حماية الحقوق والحريات والحفاظ على
املكتسبات الدستورية والديمقراطية بشكل
يـسـمــح بـتـبــديــد امل ـخ ــاوف وط ـمــأنــة املجتمع
التونسي بكل مكوناته وااللتزام بالدستور،
خصوصًا في ما تعلق منه باحترام اآلجــال
ومبدأ الفصل بني السلطات واستقالليتها.
ودعـ ــا ال ـح ــزب ف ــي ب ـيــان رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة

إلى تقديم خريطة طريق تضمن العودة إلى
ال ــوض ــع ال ــدس ـت ــوري االع ـت ـي ــادي ،وتـتـضـمــن
التدابير التي سيتم اتخاذها في إطار العمل
على تنقية املشهد السياسي واختيار رئيس
ّ
ح ـكــومــة ذي ك ـف ــاءة ون ــزاه ــة ي ـشــكــل حـكــومــة
قادرة على مواجهة تحديات املرحلة.
من جهته ،قال القيادي في حركة «النهضة»
محمد القوماني ،إن «الوضع اآلن صــار أمرًا
واقـ ـع ــا ودخ ـل ـن ــا مــرح ـلــة ج ــدي ــدة ،واألحـ ـك ــام

تأمين المؤسسات

دعا االتحاد العام التونسي للشغل الهياكل النقابية في المحافظات
مؤسساتهم ،ومنع أي تالعب بأرشيفها ووثائقها.
إلى تأمين سالمة
ّ
وقال االتحاد ،في بيان أمس الخميس« :الهياكل النقابية في جميع
والمؤسسات مدعوون إلى اليقظة ،وإلى مزيد
الجهات والقطاعات
ّ
مؤسساتهم ،ومنع أي تالعب
من العمل والحرص على تأمين سالمة
ّ
بأرشيفها ووثائقها وممتلكاتها» .وأوضح أن ذلك يأتي «نظرا للظرف
االستثنائي الذي تمرّ به البالد ،وللمساهمة في إنقاذها».

االس ـت ـث ـنــائ ـيــة س ـتــؤثــر ع ـلــى ب ـق ـيــة املـ ـس ــار»،
مضيفًا في حديث مع «العربي الجديد» أنه
بقطع النظر عن الجدال الدستوري الــذي لن
يحسم فــي غـيــاب املـحـكـمــة الــدس ـتــوريــة ،فــإن
املشكلة تظل سياسية ولن تحل إال في إطار
حــوار سياسي من دون اللجوء إلــى املغالبة
ب ــل الـتـفـهــم والـ ـح ــوار .وأش ـ ــار إل ــى أن بعض
الــرســائــل اإليـجــابـيــة ت ـلــوح فــي األفـ ــق ،ســواء
م ــن خـ ــال ق ـ ــرار «ال ـن ـه ـض ــة» عـ ــدم الـتـصـعـيــد
والتباحث مــع األط ــراف الرافضة لــإجــراءات
ال ــادسـ ـت ــوري ــة ع ــن أف ـض ــل ال ـس ـي ـنــاريــوهــات
وال ــدع ــوة ل ـعــودة ال ـبــرملــان لـ ــدوره وعـمـلــه من
ج ـهــة ،وم ــن جـهــة ثــانـيــة كــانــت ه ـنــاك رســائــل
إي ـجــاب ـيــة م ــن ق ـبــل رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة بعد
لقائه باملنظمات الوطنية ،فاألوامر املنشورة
فــي الــرائــد الــرسـمــي (ال ـجــريــدة الــرسـمـيــة) لم
تشمل تجميد ال ـبــرملــان ،وال ت ــرؤس النيابة
ّ
سعيد تأخر
العمومية .ورأى الـقــومــانــي أن
ف ــي ت ـع ـيــن رئـ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة ربـ ـم ــا لـيـفـتــح
املجال للحوار ،وأن تكسب الحكومة الشرعية
الــدسـتــوريــة لـلـمــرور عبر الـبــرملــان ،مــؤكـدًا أن
تطمينات رئـيــس الجمهورية بـعــدم انتهاك
حـ ـق ــوق اإلن ـ ـسـ ــان ك ــان ــت م ـه ـمــة م ــع مـ ـب ــادرة
اتـحــاد الشغل لــوضــع خــارطــة طــريــق لحسن
إدارة املرحلة االستثنائية ،ما قد يعطي أفقًا
ل ـل ـخــروج م ــن األزم ـ ــة وال ـت ـف ــرغ لــإصــاحــات
ومجابهة الجائحة الصحية والوضع املالي
ال ـص ـع ــب ،م ــؤكـ ـدًا أن هـ ــذا س ـي ـم ـهــد ال ـطــريــق
لعودة االستقرار والنتخابات ترسم املشهد
السياسي ما بعد التطورات الحاصلة.
وقــال القوماني إن «النهضة» على الرغم من
تأكيدها أن اإلج ــراءات االستثنائية خالفت
الدستور «ولكنها ّ
تعول على تفاعل النخب
ورئ ـيــس الـجـمـهــور ّيــة واألش ـق ــاء واألص ــدق ــاء
نحو مسالك ستجنبنا الــوقــوع فــي مخاطر
أكـ ـب ــر ،وقـ ــع ف ـي ـهــا ال ـب ـع ــض ال ــذي ــن اخـ ـت ــاروا
االستئصال واإلقـصــاء» ،الفتًا إلى أن الشرط
األس ــاس ــي ل ــ«ال ـن ـه ـضــة» ه ــو عـ ــودة ال ـبــرملــان
والتخلي عن صــورة أنه محاصر من القوات
الـعـسـكــريــة ل ـل ـعــودة إل ــى ال ــوض ــع الـطـبـيـعــي،
وأي ـ ـضـ ــا أن ت ـش ـمــل خ ــري ـط ــة الـ ـط ــري ــق رؤيـ ــة
واضحة ،والخروج من املــأزق بحكومة إنقاذ
وطني وأن تتصل بخطة مواجهة التحديات
الحقيقية لتونس.
وع ــن ال ـس ـي ـنــاريــو امل ـتــوقــع مل ــآل األمـ ـ ــور ،رأى
املحلل السياسي قاسم الغربي ،في تصريح
ل ــ«ال ـعــربــي ال ـج ــدي ــد» ،أن الـسـيـنــاريــو املـقـبــل
ي ـق ــوم ع ـل ــى ض ـ ـ ــرورة االت ـ ـفـ ــاق ع ـل ــى شـخــص
رئيس الحكومة ،والبرنامج االنتقالي ،مؤكدًا
أن هــذا يجب أن يـكــون بــاالتـفــاق بــن رئاسة
الجمهورية والفرقاء السياسيني ،ثم االتفاق
على مــدة املرحلة االنتقالية ،أي هل سيلتزم
الــرئـيــس بـمــدة الـشـهــر أو ال .وأض ــاف املحلل
السياسي أن النقطة الهامة في املرحلة املقبلة
هي االتفاق على عودة املؤسسات للعمل بما
فــي ذلــك الـبــرملــان ،فدستوريًا ال بــد مــن عــودة
ال ـب ــرمل ــان ،ول ـك ــن يـبـقــى الـ ـس ــؤال ب ــأي صيغة
وشـكــل ،موضحًا أن املرحلة املقبلة ستشمل
انـتـخــابــات تـشــريـعـيــة مـبـكــرة إذ ال يـمـكــن أن
يـسـتـمــر ال ـب ــرمل ــان بــال ـش ـكــل ال ـ ــذي كـ ــان عليه
سابقًا مــن فــوضــى وتـهــريــج ،وربـمــا سيعود
بــالـحــد األدنـ ــى مــن ال ـن ــواب .ورأى أن رئـيــس
الجمهورية قد ال يذهب في خيار املصادقة
عـلــى رئ ـيــس الـحـكــومــة م ــن ال ـب ــرمل ــان ،فتكون
حكومة اإلج ــراءات االستثنائية مــع ضــرورة
الــذهــاب نحو انتخابات تشريعية ورئاسية
بقانون انتخابي جديد.

رصد

الصومال :تأجيل االنتخابات يثير المخاوف

مقديشو ـ الشافعي أبتدون

أثــار تأجيل موعد االنتخابات النيابية في
الـصــومــال ،قلقًا سياسيًا مــن ب ــروز خالفات
جديدة بني الشركاء السياسيني في البالد،
ً
فضال عن بروز تكتالت سياسية بني أقطاب
امل ـع ــارض ــة (اتـ ـح ــاد املــرش ـحــن لــانـتـخــابــات
الرئاسية) ورؤســاء الواليات الفيدرالية ،في
ظــل غ ـيــاب االس ـت ـع ــدادات الــرسـمـيــة مــن قبل
لـجــان ال ــوالي ــات الـفـيــدرالـيــة فــي أقــالـيــم عــدة.
ُ
وي ـع ــد إقـلـيــم جــوبــاالنــد ال ـف ـيــدرالــي الــوحـيــد
ال ـ ـ ــذي ت ـم ـك ــن مـ ــن إعـ ـ ـ ــداد وت ـس ـج ـي ــل قــائ ـمــة
املــرش ـحــن لـعـضــويــة مـجـلــس ال ـش ـيــوخ ،قبل
أن ُيـجــري اإلقليم أمــس الخميس انتخابات
لحسم  4مقاعد في مجلس الشيوخ ،على أن
يستكمل انتخاب  4أعضاء جدد غدًا السبت.
وكــان من املقرر حسب الجدول الــذي أعلنته
اللجنة الفيدرالية املستقلة لالنتخابات ،أن
تنطلق انـتـخــابــات أعـضــاء مجلس الشيوخ
( 54ع ـض ـوًا) ف ــي  25يــولـيــو/تـمــوز الـحــالــي،
لتبدأ بعدها انتخابات مجلس الشعب (275
عـ ـضـ ـوًا) ،وم ــن ث ــم ال ــرئ ــاس ـي ــات ،ل ـكــن جـهــود
تـنـظـيــم إج ـ ـ ــراءات االن ـت ـخــابــات الـنـيــابـيــة لم
تنجح ،قبل أن تتمكن الــواليــات الفيدرالية
أخـيـرًا ،خصوصًا أقاليم جلمدغ وبونتالند
وجـ ـ ـن ـ ــوب غـ ــربـ ــي الـ ـ ـص ـ ــوم ـ ــال ،م ـ ــن ت ـش ـك ـيــل
اللجان الفنية البرملانية لتسهيل إج ــراءات
االنتخابات النيابية في عموم البالد.
وح ـ ــذرت امل ـع ــارض ــة ال ـس ـيــاس ـيــة ف ــي مــؤتـمــر
صـحــافــي األس ـبــوع املــاضــي فــي مقديشو من
تأجيل آخر للعملية االنتخابية .وقال «اتحاد
املرشحني لالنتخابات الرئاسية» في بيان في
 18يوليو الـحــالــي «إن جميع املــؤشــرات تدل
على عدم إمكانية تنظيم االنتخابات النيابية
فــي موعدها ،ألسـبــاب تتعلق بعدم حــل أزمــة
إقليم جدو حتى اآلن بني األطراف الصومالية،

لم تنجح واليات عديدة في استكمال تحضيراتها (سيمون مينا/فرانس برس)

إلى جانب الظروف األمنية والسياسية التي
يشهدها إقليم هرشبيلي الفيدرالي خصوصًا
مــديـنــة بـلــدويــن ،الـتــي أعـلـنــت إح ــدى القبائل
فيها عن عدم اعترافها بجهود حكومة اإلقليم
تـجــاه االن ـت ـخــابــات» .وأش ــار أيـضــا إلــى «عــدم
توفر الدعم اللوجيستي واملــالــي إلدارة ملف
االنـتـخــابــات النيابية والــرئــاسـيــة فــي الـبــاد
واإلشراف عليه ،وتدني مستوى االستعداد من
قبل الحكومة الصومالية إلجراء االنتخابات
النيابية ،خصوصًا مقاعد مجلس الشيوخ،
والخالفات بني رئيس مجلس الشيوخ ونائب
رئيس ال ــوزراء بشأن االنـقـســام حــول تشكيل
اللجنة االنتخابية املنظمة النتخاب أعضاء
إقليم أرض الصومال».
وعن ذلــك ،قال الصحافي الصومالي عدنان
علي ،فــي حديث مــع «الـعــربــي الـجــديــد»« ،إن
م ــن أسـ ـب ــاب تــأج ـيــل االن ـت ـخ ــاب ــات الـنـيــابـيــة
مـ ــا هـ ــو إجـ ــرائـ ــي فـ ـن ــي ،وم ـ ــا هـ ــو س ـيــاســي،
واألسباب تختلف من والية إلى أخرى ،ومن

األسـبــاب الفنية بــطء االسـتـعــدادات ،وضيق
الوقت بالنسبة لجدول االنتخابات الذي تم
طرحه من قبل لجنة االنتخابات الفيدرالية
وأيضًا غياب تمويل االنتخابات من املجتمع
ال ــدول ــي» .وأشـ ــار أي ـضــا إل ــى أس ـب ــاب أخ ــرى
سياسية ،منها ما يرتبط برؤساء الواليات
ال ــذي ــن يـبـحـثــون ع ــن أش ـخ ــاص م ــوال ــن لهم
لــدعـمـهــم بــالـظـفــر ف ــي االن ـت ـخــابــات الـنـيــابــة،
إل ــى جــانــب وج ــود ان ـق ـســام بــن لـجـنــة إدارة
املقاعد النيابية ألرض الصومال وعــدم حل
تلك الخالفات حتى اآلن .ولفت إلى أن تأجيل
االنتخابات النيابية قد يؤدي إلى استنزاف
الـحـمــات االنـتـخــابـيــة لـلـمــرشـحــن ،وم ــن ثم
تراجع حظوظهم .وأضــاف علي أن عــدم حل
الخالفات السياسية سريعًا سينعكس سلبًا
على االتفاق األخير حول االنتخابات في 27
ّ
يتسبب
مــن مــايــو/أيــار املــاضــي ،وهــو مــا قــد
بـعــودة حالة االحـتـقــان بــن أطـيــاف املجتمع
ويوجد تصدعًا في العالقات والثقة املتبادلة

الـقــائـمــة ب ــن رئ ـيــس ال ـ ــوزراء مـحـمــد حسني
روبلي الــذي يقود مسار املرحلة االنتقالية،
ورؤس ـ ــاء ال ــوالي ــات ال ـف ـيــدرال ـيــة واملــرشـحــن
لالنتخابات الرئاسية.
وب ـ ـح ـ ـسـ ــب مـ ـ ــراق ـ ـ ـبـ ـ ــن ،ف ـ ـ ـ ــإن االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات
ال ـن ـيــاب ـيــة س ـت ـب ــدأ ب ـش ـكــل ف ـع ـلــي م ــع مـطـلــع
ش ـهــر أغ ـس ـط ــس/آب امل ـق ـبــل نـتـيـجــة اكـتـمــال
اإلجــراءات الفنية والشكلية لتنظيم العملية
االنـتـخــابـيــة ،وهــو مــا يمكن أن يــؤجــل أيضًا
أليام إجراء االنتخابات الرئاسية والتي من
املقرر حصولها في  10أكتوبر/تشرين األول
امل ـق ـبــل .وع ــن ذلـ ــك ،ق ــال ال ـبــاحــث ف ــي الـعـلــوم
السياسية نور جيلي ،لـ«العربي الجديد» ،إن
املعطيات الراهنة تشير إلــى إمكانية إجــراء
االنتخابات مــن قبل اللجان االنتخابية مع
ح ـل ــول أغ ـس ـطــس امل ـق ـب ــل ،ألن ت ـقــديــم بعض
ال ــوالي ــات قــوائــم املــرشـحــن دل ـيــل عـلــى ذلــك،
وذلـ ــك بـعــد ح ــل ال ـخــافــات الـسـيــاسـيــة الـتــي
كــانــت عالقة منذ بــدايــة الـعــام الـحــالــي .لكنه
أض ــاف أنــه فــي حــال لــم يتم حسم الخالفات
ح ــول االن ـت ـخــابــات سـيـكــون ه ـنــاك مــزيــد من
التعقيدات السياسية التي ربما قد تعصف
باستقرار البالد وتعيده إلى مربع االقتتال
الداخلي سياسيًا وأمنيًا.
من جهته ،قال مدير تحرير موقع «مقديشو
بـ ــريـ ــس» ع ـب ــد ال ـ ـقـ ــادر عـ ـثـ ـم ــان ،ل ــ«ال ـع ــرب ــي
ال ـج ــدي ــد» ،إن أي تــأجـيــل آخ ــر لــانـتـخــابــات
ّ
سيسبب ضغطًا كبيرًا مــن املجتمع الدولي
واألطراف املحلية على الحكومة الصومالية.
وأشـ ــار إل ــى أن انـتـخــابــات مـجـلــس الـشـيــوخ
ستنتهي بحلول نهاية أغسطس/آب ،لتبدأ
ب ـع ــده ــا ان ـت ـخ ــاب ــات م ـج ـلــس ال ـش ـع ــب ،وم ــن
ث ــم ان ـت ـخــابــات الــرئ ـيــس ال ـصــومــالــي ،والـتــي
س ـت ـصــل ك ــأق ـص ــى ح ــد إلـ ــى ف ـب ــراي ــر/ش ـب ــاط
 ،2022نظرًا للظروف السياسية واالنتخابية
واألمنية التي تمر بها الصومال.
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شرق
غرب
لبنان :نقابة المحامين
تسمح بمالحقة
نائبين ووزير سابق
ق ـ ـ ـ ّـرر م ـج ـل ــس ن ـق ــاب ــة املـ ـح ــام ــن فــي
الـعــاصـمــة الـلـبـنــانـيــة ب ـي ــروت ،أمــس
ال ـخ ـم ـي ــس ،إع ـ ـطـ ــاء اإلذن ملــاح ـقــة
الـنــائـ َـبــن ُعـلــي حـســن خليل وغ ــازي
زع ـي ـت ــر ،امل ـ ّـدع ــى عـلـيـهـمــا بــانـفـجــار
م ــرف ــأ بـ ـي ــروت ف ــي  4أغ ـس ـط ــس/آب
امل ـ ــاض ـ ــي ،ب ــاعـ ـتـ ـب ــار أن «م ــوض ــوع
الطلب أو الفعل املنسوب إليهما غير
نــاشــئ ع ــن م ــزاول ــة مـهـنــة امل ـحــامــاة،
وهـمــا كــانــا وزيــريــن (م ــال وأشـغــال)
ّ
وقيدهما معلق في النقابة» .كذلك،
ق ـ ـ ـ ّـرر م ـج ـل ــس ن ـق ــاب ــة املـ ـح ــام ــن فــي
طرابلس (شمال لبنان) إعطاء اإلذن
مل ــاح ـق ــة ال ـ ــوزي ـ ــر الـ ـس ــاب ــق يــوســف
ف ـن ـيــانــوس لــأس ـبــاب نـفـسـهــا ،حني
كان وزيرًا لألشغال.
(العربي الجديد)
العراق :أحكام إعدام
جديدة بحق مهاجمي
سجن أبو غريب
أص ـ ـ ـ ــدر ال ـ ـق ـ ـضـ ــاء ال ـ ـع ـ ــراق ـ ــي ،أم ــس
ال ـخ ـم ـي ــس ،أح ـ ـكـ ــام إع ـ ـ ـ ــدام ج ــدي ــدة
طـ ــاولـ ــت م ـت ـه ـ َـم ــن ب ــاملـ ـش ــارك ــة فــي
الهجوم على سجن أبو غريب ،غربي
ب ـغــداد ع ــام  ،2013والـ ــذي نـتــج عنه
مـقـتــل عـنــاصــر أم ــن ،وهـ ــروب مـئــات
ال ـس ـج ـن ــاء .وذك ـ ــر امل ــرك ــز اإلع ــام ــي
ملجلس القضاء األعلى أن «املحكمة
الجنائية املركزية في رئاسة محكمة
استئناف بغداد الرصافة االتحادية،
أصــدرت حكمًا بــاإلعــدام شنقًا حتى
امل ــوت بـحــق اثـنــن مــن املــدانــن قاما
بالهجوم».
(العربي الجديد)
الجزائر تؤيد
«الحلول األفريقية
للمشاكل األفريقية»

ب ـحــث وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـج ــزائ ــري
رم ـط ــان لـعـمــامــرة (الـ ـص ــورة) ،أمــس
الـ ـخـ ـمـ ـي ــس ،م ـ ــع م ـ ـفـ ــوض االت ـ ـحـ ــاد
األف ـ ــريـ ـ ـق ـ ــي ل ـ ـل ـ ـشـ ــؤون ال ـس ـي ــاس ـي ــة
وق ـضــايــا الـسـلــم واألم ـ ــن ،ال ـنــزاعــات
واألزم ـ ـ ـ ـ ـ ــات ف ـ ــي ال ـ ـق ـ ــارة األف ــري ـق ـي ــة
وآف ـ ــاق ت ـســوي ـت ـهــا .وأك ـ ــد ل ـع ـمــامــرة
ف ــي ت ـغــريــدة ل ــه عـلــى «تــوي ـتــر» دعــم
ال ـجــزائــر واس ـت ـع ــداده ــا للمساهمة
الفعلية في تعزيز الجهود ،من أجل
تجاوز مختلف التحديات وترسيخ
مـبــدأ «الـحـلــول األفــريـقـيــة للمشاكل
األفريقية».
(قنا)

مصر :أحكام باإلعدام
على  24من
اإلخوان المسلمين
أصدرت الدائرة األولى في محكمة
جـنــايــات دمـنـهــور فــي مـصــر ،أمس
ال ـخ ـم ـي ــس ،ح ـك ـمــا بـ ــإعـ ــدام  16مــن
أعـضــاء جماعة اإلخ ــوان املسلمني
في قضية تفجير أتوبيس شرطة
ع ــام  .2015كــذلــك قـضــت ب ــإع ــدام 8
متهمني ،وانـقـضــاء الــدعــوى بحق
 3آخــريــن لـلــوفــاة بتهمة قتل أمني
شرطة في البحيرة ،في عــام 2015
أيضًا.
(العربي الجديد)
ّ
تحذر من النفوذ
أوروبا
التركي في ملف
الهجرة المتوسطية

ّ
ح ـ ـ ـ ـ ــذر وزي ـ ـ ـ ـ ــر خ ـ ــارجـ ـ ـي ـ ــة االت ـ ـح ـ ــاد
األوروبــي جوزيب بوريل (الصورة)
في مقابلة مع صحيفة «إل باييس»
اإلس ـبــان ـيــة ،أم ــس الـخـمـيــس ،مــن أن
تركيا ستكون ق ــادرة على ممارسة
ن ـف ــوذه ــا ع ـل ــى ط ــري ــق ال ـه ـج ــرة مــن
ليبيا بفضل حضورها القوي هناك.
وأش ـ ـ ــار إلـ ــى أنـ ــه ب ـف ـضــل «ال ـق ــواع ــد
البحرية» التي ستكون ق ــادرة على
امتالكها في ليبيا «مقابل السواحل
اإليطالية» ،فإن تركيا «سيكون لها
تأثير على طــرق الـهـجــرة فــي وسط
ال ـب ـحــر األب ـي ــض امل ـتــوســط ك ـمــا هي
الحال في شرق البحر املتوسط».
(فرانس برس)
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تقرير

تصاعد التوتر في الجنوب السوري أمس الخميس ،حيث انتفض األهالي
في محافظة درعا ،بوجه النظام وأوقعوا خسائر في صفوفه،
بعدما بدأ األخير هجومًا عسكريًا على منطقة درعا البلد ،ناقضًا
االتفاق الذي تم التوصل إليه أخيرًا بشأن فك الحصار عن المنطقة

تبادل اتهامات بين الحكومة و«طالبان»

المدنيون ضحايا التصعيد األفغاني

مقاومة
شعبية في
درعا اشتباكات شرسة
تعطل اجتياح

ترتفع حصيلة
الضحايا المدنيين في
أفغانستان بشكل كبير
منذ بدء انسحاب
ّ
وشن
القوات الدولية
«طالبان» حمالت
لتوسيع سيطرتها

كابول ـ صبغة اهلل صابر

ّ
النظام

عدنان أحمد

شكلت منطقة درعا البلد بمدينة
درعـ ـ ــا ،شـ ـ ــرارة ج ــدي ــدة النـتـفــاض
أه ـ ــال ـ ــي م ـح ــاف ـظ ــة درعـ ـ ـ ــا ج ـن ــوب
س ــوري ــة ض ــد ال ـن ـظ ــام ،ب ـعــدمــا ن ـقــض األخ ـيــر
االتـ ـف ــاق الـ ــذي ت ــم تــوقـيـعــه أخ ـي ـرًا م ــع لـجــان
ال ـت ـف ــاوض املـحـلـيــة ف ــي درعـ ــا ال ـب ـلــد ،إلن ـهــاء
الـحـصــار امل ـف ــروض عـلــى األخ ـي ــرة مـنــذ أكثر
من شهر ،وعمد إلى شن هجوم عسكري على
املنطقة ،ليرد مسلحون محليون باالشتباك
م ــع ق ـ ــوات ال ـن ـظ ــام ف ــي م ـنــاطــق م ـت ـفــرقــة مــن
املحافظة ،فــي أعـنــف وأشـمــل اشتباكات بني
ال ـطــرفــن مـنــذ عـ ــودة ال ـن ـظــام إل ــى درعـ ــا بعد
ات ـف ــاق ــات ت ـســويــة ،ق ـبــل ن ـحــو ث ــاث س ـنــوات،
بحسب توصيف «املــرصــد الـســوري لحقوق
اإلنسان».
وأدى ت ـص ـع ـيــد الـ ـنـ ـظ ــام إل ـ ــى م ـق ـتــل وج ــرح
ال ـع ـش ــرات م ــن امل ــدن ـي ــن ف ــي امل ـن ـط ـقــة بينهم
 3( 6م ـن ـه ــم أطـ ـ ـف ـ ــال) فـ ــي ق ـص ــف اس ـت ـه ــدف
بـلــدة ال ـي ــادودة فــي ري ــف درع ــا ،فيما سيطر
م ـس ـل ـحــون م ـح ـل ـيــون ع ـلــى ع ــدد م ــن حــواجــز
النظام وأس ــروا الـعـشــرات مــن عناصر ،فيما
نفت مصادر من درعــا أنباء التوصل التفاق
مبدئي يقضي بوقف إطالق النار وذلك على
الرغم من تجدد اتصاالت التهدئة أمس.
وشهدت محافظة درعا ،منذ ساعات الصباح
األول ــى أمــس الـخـمـيــس ،ت ـطــورات متسارعة،
بدأت بمحاولة قوات النظام السوري ،وعلى
رأسـهــا «الفرقة الــرابـعــة» التي يقودها ماهر
األسـ ــد شـقـيــق رئ ـي ــس ال ـن ـظــام ب ـش ــار األس ــد،
وامل ـق ــرب ــة م ــن إي ـ ـ ــران ،اق ـت ـح ــام مـنـطـقــة درع ــا
الـبـلــد .واألخ ـيــرة جــزء مــن مدينة درع ــا يضم
عدة أحياء ،ويحتوي على معظم املؤسسات
الـخــدمـيــة ،يبلغ ع ــدد سـكــانـهــا نـحــو  50ألــف
ن ـس ـمــة .وشـ ـه ــدت امل ـن ـط ـقــة أمـ ــس اش ـت ـبــاكــات
عنيفة بني النظام واملسلحني املحليني ،لكن
سرعان ما امتدت املواجهات إلى بقية أنحاء
ً
محافظة درعا؛ من الريف الشرقي وصوال إلى
الريف الغربي منها ،حيث سيطر مسلحون
محليون على العديد مــن الـحــواجــز التابعة
لـقــوات الـنـظــام وأوق ـعــوا قتلى فــي صفوفها،
وأسروا العشرات من العناصر ،نصرة لدرعا

الـبـلــد .وذك ــرت م ـصــادر متطابقة لــ«الـعــربــي
ّ
الـ ـج ــدي ــد» ،أن ق ـ ــوات ال ـن ـظ ــام ح ــاول ــت أم ــس
التقدم إلى أحياء درعا البلد ،من ّ محاور عدة،
بتمهيد صاروخي ومدفعي مكثف استهدف
امل ـنــازل واألح ـي ــاء السكنية ،مــا أدى لسقوط
ع ــدد م ــن الـقـتـلــى وال ـجــرحــى املــدن ـيــن ،وذل ــك
بعد نقض الـنـظــام لــاتـفــاق املــوقــع مــع لجان
التفاوض املحلية إلنهاء الحصار املفروض
على املنطقة.
وقال الناشط أبو محمد الحوراني ،لـ«العربي
الجديد» ،إن قوات النظام حاولت التقدم إلى
درعــا البلد ومخيم درعــا في املدينة وطريق
ال ـســد ،ب ـقــوات كـبـيــرة ،وب ـعــد تمهيد مدفعي
وصــاروخــي استخدمت فيه صواريخ أرض-
أرض قصيرة املــدى (صواريخ فيل) وقذائف
الـهــاون والرشاشات الثقيلة .لكن الحوراني
أك ــد ع ــدم تمكن ه ــذه ال ـق ــوات مــن الـتـقــدم إلــى
داخــل درعــا البلد .وأوض ــح أن قــوات «الفرقة
ال ــرابـ ـع ــة» ،ح ــاول ــت أمـ ــس ال ـت ـق ــدم م ــن ثــاثــة
مـحــاور هــي مناطق النخلة وقـصــاد والقبة،
وسط اشتباكات عنيفة وتصد من قبل أبناء
املنطقة ،ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى
ف ــي ص ـفــوف الـ ـق ــوات امل ـهــاج ـمــة ،إض ــاف ــة إلــى
مقتل أحــد الشبان وإصــابــة آخرين من أبناء
درعا البلد.
وذكر موقع «تجمع أحــرار حــوران» املعارض
ّ
أن األهالي املحاصرين في درعا البلد وجهوا
ن ـ ــداء اس ـت ـغــاثــة ب ـش ــأن عـ ــدم ت ــوف ــر أي م ــواد
إسعافية ،بعد إغالق النقطة الطبية الوحيدة
ف ــي امل ـن ـط ـقــة أول م ــن أمـ ــس األرب ـ ـعـ ــاء ،ج ــراء
استهدافها من قبل قناصة الفرقة الرابعة.
وسرعان ما اتسعت رقعة املواجهات ،إلى ما
يشبه «انتفاضة» شاملة في عموم محافظة
درعـ ــا ،إذ ب ــدأ مـسـلـحــون مـحـلـيــون مــن أبـنــاء
املحافظة ،بشن الهجمات الواحدة تلو األخرى
على نـقــاط ومــواقــع وحــواجــز لـقــوات النظام
واألج ـهــزة األمـنـيــة ،بــريــف درع ــا .وقــد سيطر
هـ ــؤالء املـسـلـحــون عـلــى ال ـعــديــد م ــن حــواجــز
قــوات النظام والنقاط العسكرية التابعة له
بينها مــا ال يـقــل عــن  7حــواجــز بــريــف درعــا
ال ـشــرقــي .مــن جـهـتــه ،ق ــال «امل ــرص ــد ال ـســوري
ّ
لحقوق اإلن ـســان» ،إن املسلحني تمكنوا من
الـسـيـطــرة حـتــى عـصــر أم ــس عـلــى حــواجــز أم
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امل ـي ــاذن والـطـيـبــة وص ـيــدا وكـحـيــل وال ـحــراك
واملـلـيـحــة ،بــريــف درع ــا ال ـشــرقــي ،ون ـقــاط في
الشجرة وتسيل والبكار بريف درعا الغربي.
وفي التفاصيل ،قال «تجمع أحرار حوران» إن
مقاتلي بلدة صيدا شرق درعا ،سيطروا على
مفرزة األمن العسكري والحاجز أمام املفرزة
وح ــاج ــز مـسـتـشـفــى ص ـي ــدا ب ـعــد اش ـت ـبــاكــات
دارت مع قــوات النظام ،وتمكنوا من أسر 25
عـنـصـرًا م ــع ضــابـطــي ص ــف بــرتـبــة «مـســاعــد
أول» .ووف ــق امل ـص ــدر ،فـقــد سـمــع إط ــاق نــار
كثيف مــن أسـلـحــة رشــاشــة فــي بـلــدة صـيــدا،
ناجم عــن مهاجمة مجهولني حــواجــز لألمن
العسكري في البلدة بعد فجر أمس الخميس.
وأوضــح «التجمع» أيضًا أن الحاجز الواقع
على طريق الجيزة  -غصم تعرض الستهداف
ب ـط ـلــق نـ ـ ــاري فـ ـجـ ـرًا ،وه ـ ــو ح ــاج ــز ع ـس ـكــري
مشترك لـقــوات النظام مــن الفرقة  15واألمــن
العسكري.
وف ــي ب ـل ــدة أم املـ ـي ــاذن ش ــرق ــي درع ـ ــا ،سيطر
امل ـس ـل ـحــون ع ـلــى ح ــاج ــزي ــن ي ـت ـب ـعــان ل ـقــوات
الـنـظــام فــي الـبـلــدة وأسـلـحــة مـتـنــوعــة بينها
دبابة ،بينما فر عناصر حاجز بلدة الطيبة
شــرقــي درعـ ــا ال ـتــابــع لــأمــن ال ـع ـس ـكــري بعد
اسـتـنـفــار ش ـ ّـب ــان ال ـب ـلــدة .كـمــا سـيـطــر أهــالــي
مدينة الحراك بريف درعا الشرقي على مفرزة
«املخابرات الجوية» في املدينة.
ّ
كذلك ،ذكر الناشط أبو محمد الحوراني ،أن
مسلحني محليني اقتحموا بـنــاء ال ــري بني
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املــزيــريــب والـ ـي ــادودة بــريــف درع ــا الـغــربــي،
والـ ــذي تـتـمــركــز فـيــه ق ــوات عـسـكــريــة تابعة
لـلـفــرقــة الــراب ـعــة ،وس ـي ـطــروا عليه لساعات
قبل أن تستعيده قــوات النظام بعد قصف
عنيف على املنطقة ومنطقة املــزارع .إضافة
إلــى قصف بلدتي طفس وال ـي ــادودة ،حيث
ق ـتــل أحـ ــد ال ـش ـب ــان خـ ــال االش ـت ـب ــاك ــات في
األخيرة وأصيب آخرون ،بينما أدى القصف
ع ـلــى ط ـفــس إل ــى إص ــاب ــة خـمـســة أش ـخــاص
على األقل ،جرى نقلهم إلى مستشفى مدينة
طفس.
كما بــادر شبان في مدينة نــوى بريف درعا
الـ ـغ ــرب ــي ،إل ـ ــى إغ ـ ــاق الـ ـط ــرق ــات الــرئ ـي ـس ـيــة
وأشعلوا اإلط ــارات تضامنًا مــع درعــا البلد،
بينما تعرض حاجز عسكري يقع في مدخل
امل ــدي ـن ــة م ــن ج ـهــة ب ـل ــدة ال ــرف ـي ــد الس ـت ـهــداف
ب ـع ـي ــارات ن ــاري ــة م ــن ق ـبــل م ـج ـهــولــن .كــذلــك،
استهدف مجهولون باألسلحة الرشاشة مقرًا
لــ«أمــن الــدولــة» فــي مدينة أنخل بريف درعــا
الغربي ،فيما هاجم شبان املركز الثقافي في
مدينة جــاســم ال ــذي يتخذه فــرع أمــن الــدولــة
مقرًا له ،مستخدمني األسلحة الخفيفة.
ووث ــق «املــرصــد ال ـســوري لـحـقــوق اإلن ـســان»،
حتى عصر أم ــس ،مقتل  8مــن ق ــوات النظام
واملـسـلـحــن امل ــوال ــن لـهــا خ ــال االشـتـبــاكــات
فــي عـمــوم درع ــا ،كما تـحــدث عــن مقتل  3من
املسلحني املحليني ،باإلضافة ملقتل شخصني
اثنني بقصف قــوات النظام على درعــا البلد.
وأشـ ــار امل ــرص ــد إل ــى أن ع ــدد الـقـتـلــى مــرشــح
لالرتفاع لوجود جرحى بعضهم في حاالت
خطرة.
وحول أسباب هذا التدهور في الوضع األمني،
اعتبر الناشط أبو محمد الحوراني أن النظام
«ب ـ ّـدل متطلباته ونقض كــل االتـفــاقــات وبــات
يريد وضع حواجز أكثر في درعا البلد ،وبدل
 60بندقية كان يطالب بتسلمها بات يطالب
بتسلم  400بـنــدقـيــة» ،مـعـتـبـرًا أن ــه يــريــد في
الحقيقة «السيطرة على درعــا البلد بالقوة،
والــدعــس على روح ال ـثــورة» .مــن جهته ،عبر

ع ـضــو ل ـج ـنــة ال ـت ـف ــاوض امل ــرك ــزي ــة ف ــي درع ــا
البلد ،عدنان املساملة ،عن إحباطه مما جرى،
ّ
معتبرًا أن االتـفــاق مــع الـنـظــام الـســوري بات
الغـيــا .وقــال املساملة فــي حديث مــع «العربي
ال ـج ــدي ــد»« :ان ـت ـه ــى الـ ـك ــام ،واآلن امل ـح ــاورة
بالنار» ،مؤكدًا أن «النظام اتخذ قراره بإلغاء
االتـفــاق والسيطرة على درعــا البلد بالقوة،
وم ــا ك ــان ليفعل ذل ــك ل ــوال أن ــه تـلـقــى الـضــوء
األخضر من روسيا».
وحـ ــول م ــزاع ــم ب ـعــض م ـســؤولــي ال ـن ـظــام عن
وجــود خالفات بني لجنة التفاوض املركزية
في درعــا واملقاتلني املحليني ،وهــو ما عرقل
االتـ ـف ــاق ،ق ــال امل ـســاملــة إن «هـ ــذا ال ـك ــام غير
صـحـيــح» ،وقــائــد شــرطــة درع ــا ،ض ــرار دنــدل،
الـتــابــع لـلـنـظــام ،وال ــذي أدل ــى بــذلــك «شخص
ّ
يــريــد بــث الـفــن بــن أهــالــي درع ــا» ،مــؤكـدًا أن
«ال ـقــرار موحد بــن الجميع وال خــافــات بني
لـجـنــة ال ـت ـفــاوض وامل ـس ـل ـحــن» .وك ــان ض ــرار
ات ـهــم أول م ــن أم ــس األربـ ـع ــاء ،وج ـه ــاء درع ــا
الـبـلــد ب ـعــدم االل ـت ــزام بتسليم كــامــل الـســاح
امل ـت ــوس ــط وال ـخ ـف ـيــف ف ــي امل ــدي ـن ــة .وقـ ــال في
تصريحات لوسائل إعــام تابعة للنظام ،إن
سكان درعــا البلد ب ــادروا بإطالق النار على
نقطة دوار ال ـكــرك ،مــا أدى إل ــى إصــابــة عــدد
مــن عناصر قــوات النظام الـســوري .وزعــم أن
األخـ ـي ــرة ال ـتــزمــت بـجـمـيــع ال ـب ـن ــود .وت ـحــدث
عن أنــه تم استدعاء الوجهاء في درعــا البلد
الــذيــن وقـعــوا على االتـفــاق ،وكــانــت حججهم
بحصول اختالفات بوجهات النظر بينهم،
وفـ ــق ق ــول ــه ،م ـض ـي ـفــا أن م ـقــات ـلــي م ـعــارضــة
س ــاب ـق ــن لـ ــم ي ـق ـب ـل ــوا ب ـت ـس ــوي ــة أوض ــاعـ ـه ــم،
وطالبوا بإخراجهم باتجاه الشمال السوري،
إال أن لجنة درعا البلد رفضت ذلك.
وحـ ــول إل ـق ــاء م ـســؤول ـيــة خ ــرق االت ـف ــاق على
«الـفــرقــة الــراب ـعــة» ،قــال املـســاملــة إن «مــا يبدو
ظاهرًا هو أن الفرقة الرابعة هي التي خرقت
االت ـ ـفـ ــاق ،ل ـكــن ال ـح ـق ـي ـقــة ه ـن ــاك تـنـسـيــق بني
مـخـتـلــف األطـ ـ ــراف ال ـتــاب ـعــة ل ـل ـن ـظــام ،وكـلـهــم
متفقون على الـهــدف نفسه» .وختم بالقول:

رصد

فــرضــت ال ــوالي ــات املـتـحــدة عـقــوبــات جــديــدة
على ثمانية سجون تديرها األجهزة األمنية
الـتــابـعــة للنظام ال ـس ــوري ،وعـلــى مسؤولني
أم ـن ـيــن ف ــي ه ــذه األجـ ـه ــزة ،إض ــاف ــة لفصيل
«أحـ ـ ــرار ال ـشــرق ـيــة» امل ـح ـســوب ع ـلــى فـصــائــل
املعارضة السورية في شمال سورية ،وعلى
أحد ّ
امليسرين املاليني لـ«هيئة تحرير الشام»
(ج ـب ـهــة ال ـن ـصــرة ســاب ـقــا) ف ــي ش ـم ــال غــربــي
ســوريــة .وتــأتــي هــذه الحزمة مــن العقوبات،
األولـ ــى م ــن نــوعـهــا ف ــي عـهــد إدارة الــرئـيــس
األمـيــركــي جــو بــايــدن ،خ ــارج سـيــاق «قــانــون
قيصر» الــذي ّ
أقرته إدارة الرئيس األميركي
ّ
السابق دونــالــد تــرامــب ودخــل حيز التنفيذ
منتصف العام املاضي ،بهدف التضييق على
النظام السوري من خالل معاقبة مسؤولني
ف ـيــه وك ـي ــان ــات داع ـم ــة ل ــه .وتـعـتـبــر م ـصــادر
مطلعة ،أن القائمة الـجــديــدة مــن العقوبات
«تــأتــي ضـمــن اإلج ـ ــراءات األمـيــركـيــة املتبعة
ملكافحة اإلره ــاب فــي ســوريــة» ،مضيفة في
ـث ل ــ«ال ـعــربــي ال ـج ــدي ــد» ،أن الـعـقــوبــات
ح ــدي ـ ٍ
اقتصادية تشبه تلك الـتــي تــرد فــي حزمات
«قانون قيصر».
ُ
وشملت الحزمة الجديدة التي أعلنت ،مساء
أول مــن أم ــس األرب ـع ــاء ،العميد آص ــف دكــر،
والعميد وفيق ناصر من مديرية «املخابرات
العسكرية» التابعة للنظام ،والعميد أحمد
ال ــدي ــب م ــن م ــدي ــري ــة «املـ ـخ ــاب ــرات ال ـع ــام ــة»،
ومالك علي حبيب من شعبة «االستخبارات
الـعـسـكــريــة» .وشـمـلــت ال ـع ـقــوبــات ال ـجــديــدة،

اتهمت الحكومة
«طالبان» بقتل  100من
مواطني سبين بولدك
توقعات بتسجيل
أكبر عدد من الضحايا
المدنيين منذ 2009

آالف المشردين في أفغانستان (جاويد تنفير/فرانس برس)

متابعة

حي يُرزق
أولى عقوبات عهد بايدن على دمشق« :قيصر»
ّ
أمين العاصي

«اخترنا السلم وهم اختاروا الحرب» .وكانت
قـ ــوات ال ـف ــرق ــة  15واألف ـ ــرع األم ـن ـي ــة الـتــابـعــة
لـلـنـظــام ،انـسـحـبــت مــن الـنـقــاط الـتــي وصلت
إلـيـهــا أول م ــن أم ــس ،بـغـيــة تـطـبـيــق االت ـفــاق
املوقع مع الفاعليات املحلية في درعــا البلد،
إذ ل ــم ت ـت ـم ـكــن «ال ـل ـج ـن ــة األمـ ـنـ ـي ــة» ال ـتــاب ـعــة
ل ـل ـن ـظــام ،وفـ ــق ب ـعــض امل ـ ـصـ ــادر ،م ــن إي ـقــاف
الفرقة الرابعة التي كانت تستفز أبناء درعا
البلد ملواجهة قواتها من أجل إيقاع خسائر
فــي صفوفها لتبرير الـهـجــوم عـلــى املنطقة،
بهدف إفشال االتفاق الذي تم بمساع روسية.
وكان من املفترض أن تدخل الفرقة  15وتقيم
 3نقاط عسكرية داخل املنطقة ،بموجب اتفاق
التهدئة.
وأعـلـنــت ل ـجــان ال ـت ـفــاوض فــي درع ــا الـبـلــد،
أنها عقدت اجتماعًا ضــم اللجان املركزية
فــي محافظة درع ــا مــع ممثلني مــن «الـلــواء
الثامن» املوالي لروسيا ،مساء أول من أمس
األرب ـعــاء ،فــي مدينة درع ــا ،لبحث تطورات
درعا البلد ،من دون حضور ضباط النظام
الـ ـس ــوري .وق ــال ــت ال ـل ـجــان إن ـهــا طـلـبــت من
ال ـل ــواء ال ـثــامــن إي ـص ــال مـقـتــرحـهــا لضباط
النظام وهو نشر  3نقاط عسكرية في أحياء
درعــا البلد تضم عناصر من اللواء الثامن
م ــن أبـ ـن ــاء امل ـح ــاف ـظ ــة فـ ـق ــط .وأضـ ــافـ ــت أن ــه
«فــي حــال رفــض الـنـظــام مقترحنا ،نطالب
بـتـهـجـيــر جـمـيــع األه ــال ــي ف ــي درع ـ ــا الـبـلــد
وطــريــق الـســد واملـخـيـمــات والـبــالــغ عددهم
نحو  50ألف نسمة ،وفي حال رفض املطلب
األخير سنتجه إلى خيار الحرب».
واع ـت ـبــارًا مــن لـيــل األربـ ـع ــاء ،أطـبـقــت قــوات
النظام الحصار على درعــا البلد ،وأغلقت
طريق سجنة ،آخر الطرق املفتوحة باتجاه
املنطقة ،فيما استهدفت املجموعات املحلية
الـتــابـعــة ل ـقــوات الـنـظــام املـتـمــركــزة فــي حي
املنشية ،املستوصف الطبي في درعا البلد،
ما دفع الكادر الطبي إلغالقه على الرغم من
كونه النقطة الطبية الوحيدة التي تخدم
املنطقة.

بــات املــواطــن األفـغــانــي الضحية األولــى
للحرب املستعرة فــي ال ـبــاد ،خصوصًا
مـنــذ ب ــدء انـسـحــاب ال ـق ــوات الــدول ـيــة في
م ـ ــاي ـ ــو/أي ـ ــار امل ـ ــاض ـ ــي وت ـ ـصـ ــاعـ ــد ح ــدة
الـقـتــال ،وسـيـطــرة حــركــة «طــالـبــان» على
أكثر من  180من أصل  388من مديريات
البالد خالل الشهرين املاضيني ،ليسقط
ع ـش ــرات ال ـق ـت ـلــى وال ـج ــرح ــى أس ـبــوع ـيــا،
م ــع وج ــود آالف امل ـشــرديــن ف ــي مختلف
م ـنــاطــق ال ـب ــاد ،تـكـتـفــي أط ـ ــراف ال ـحــرب
ب ــإل ـق ــاء ال ــائ ـم ــة ع ـل ــى ب ـع ـض ـهــا ،بـيـنـمــا
املـجـتـمــع ال ــدول ــي وامل ــؤس ـس ــات الــدولـيــة
املعنية تكتفي باإلدانة والشجب.
جــديــد هــذا املـلــف قضية قتل الكوميدي
األف ـ ـ ـغـ ـ ــانـ ـ ــي ن ـ ـظـ ــر م ـ ـح ـ ـمـ ــد خـ ـ ــاشـ ـ ــه ف ــي
قندهار قبل يومني واعـتــراف «طالبان»
بـمـســؤولـيـتـهــا ب ــدع ــوى أن ال ــرج ــل كــان
ي ـع ـمــل ف ــي ال ـش ــرط ــة امل ـح ـل ـي ــة ،وه ـ ــو مــا
ً
اتخذته الحكومة األفغانية دليال إلثبات
ما أعلنته سابقًا أن الحركة قامت بخطف
وقـتــل عـشــرات مــن سـكــان مــديــريــة سبني
ب ــول ــدك امل ـح ــاذي ــة ل ـبــاك ـس ـتــان ،ومــديــريــة
مــالـسـتــان فــي إقـلـيــم غــزنــه وســط الـبــاد.
وقــال املتحدث باسم الرئاسة األفغانية
دواء خ ــان مـيـنــه ب ــال ،ف ــي ب ـيــان أص ــدره
تعليقًا على مقتل الكوميدي األفغاني ،إن
ال شيء يمنع «طالبان» من قتل املدنيني،
ألن هدفها األول واألخـيــر هــو السيطرة
على البالد مهما تكن التكلفة ،وخسارة
الـشـعــب .وأض ــاف أن التسجيل املـصــور،
الذي يظهر الكوميدي وهو بني حشد من
عناصر «طــالـبــان» ُيـضــرب قبل إعــدامــه،
يـثـبــت أن لـلـحــركــة عـ ــداء م ــع كــافــة أبـنــاء
الشعب ،وأن ما أعلنته الحكومة سابقًا
م ــن أن «ط ــال ـب ــان» ق ــام ــت بـقـتــل وخـطــف

م ـئــات املــواط ـنــن م ــن مـخـتـلــف الـشــرائــح
فــي مــديــريــة سـبــن بــولــدك أم ــر صحيح،
مشيرًا إلى أنه يحدث بأمر من األجانب،
في إشــارة إلى باكستان ،إذ تقع مديرية
سبني بولدك االستراتيجية على الحدود
مع باكستان ،وتسيطر «طالبان» عليها
منذ أكثر من أسبوعني.
أما «طالبان» فكان موقفها حيال قضية
قتل الـكــومـيــدي م ـتــرددًا ،ففيما نفت في
ال ـب ــداي ــة أن ت ـكــون ل ـهــا ي ــد ف ــي الـقـضـيــة،
ع ــادت الحـقــا بـعــد نـشــر تسجيل مصور
على منصات التواصل االجتماعي يظهر
أن خاشه معتقل لدى الحركة ويتعرض
للضرب ،لتعترف بقتله .وادعى املتحدث
بــاســم ال ـحــركــة ق ــاري يــوســف أن الــرجــل
ت ــم قـتـلــه ألن ــه ك ــان ف ــي ص ـفــوف الـشــرطــة
املحلية.
وكــانــت الــداخـلـيــة األفـغــانـيــة قــد اتهمت
«طــالـبــان» فــي  24يــولـيــو/تـمــوز الحالي
بـقـتــل  100م ــن مــواط ـنــي مــديــريــة سبني
ب ــول ــدك ف ــي إق ـل ـي ــم قـ ـن ــده ــار .وس ــارع ــت
«طــالـبــان» إلــى نفي اتـهــامــات الداخلية،
وقالت في بيان إن الحكومة تروج ألخبار
كاذبة ،وتدعي أن مسلحي الحركة قاموا
بعد السيطرة على مديرية سبني بولدك
بقتل واختطاف املواطنني ،مؤكدة أن تلك
األخ ـبــار كــاذبــة .كما أك ــدت الـحــركــة أنها
تعاملت بشكل جيد مــع جميع عناصر
الشرطة الذين استسلموا لها.
وف ــي إقـلـيــم غ ــزن ــه ،ت ـحــدي ـدًا ف ــي مــديــريــة
مالستان التي تقطنها األقلية الشيعية،
ذك ــر مـجـلــس ال ـش ــورى املـحـلــي أن حركة
«ط ــالـ ـب ــان» ق ــام ــت ب ـع ــد ال ـس ـي ـط ــرة عـلــى
املديرية بتصفية أبناء من تلك املديرية
بشكل ممنهج .مــرة أخــرى نفت ُ الحركة
تلك االتهامات ،وقالت إن الذين قتلوا لم

يكونوا مواطنني عــاديــن بــل رجــال أمن
وسقطوا خالل املعارك.
وكــانــت البعثة األمـمـيــة فــي أفغانستان
«يــونــامــا» قــد أك ــدت ،فــي تـقــريــرهــا الــذي
أص ــدرت ــه ف ــي  26يــول ـيــو ال ـح ــال ــي حــول
الخسائر املــدنـيــة فــي النصف األول من
ع ــام  ،2021أن ـهــا تـتــوقــع أن يـسـجــل هــذا
ال ـعــام أكـبــر ع ــدد مــن الـضـحــايــا املدنيني
مـنــذ ع ــام  .2009وأشـ ــار الـتـقــريــر إل ــى أن
ال ـخ ـســائــر امل ــدن ـي ــة ف ــي أف ـغــان ـس ـتــان في
النصف األول من عام  2021وصلت إلى
مستويات قياسية ،مــع ارتـفــاع حــاد في
أع ــداد القتلى واإلصــابــات بشكل خاص
منذ شهر مايو/أيار ،عندما بدأت القوات
ال ــدول ـي ــة ان ـس ـحــاب ـهــا وت ـصــاعــد ال ـ ُق ـتــال.
وأوضحت البعثة أن  1659مدنيًا قتلوا
ُ
وج ــرح  3254آخــريــن فــي الـنـصــف األول
من عام  ،2021بزيادة قدرها  47في املائة
مقارنة بالنصف األول من عام .2020
وفـ ــي ال ـ ـ ــ 17م ــن ال ـش ـهــر ال ـح ــال ــي ،أفـ ــادت
لجنة حقوق اإلنسان الوطنية األفغانية
بارتفاع أعــداد الضحايا املدنيني بشكل
مـ ـ ــروع ،م ـش ـيــرة ف ــي ت ـقــريــر ل ـهــا إلـ ــى أن
ُ
نتائج بحثها تظهر أن الخسائر املدنية
ون ـس ـبــة الـ ـن ــزوح ال ــداخ ـل ــي ق ــد ارتـفـعـتــا
بسبب ع ــدم اح ـتــرام األط ــراف املتحاربة
للقانون الدولي لحقوق اإلنسان ،مؤكدة
أن أع ـ ـمـ ــال الـ ـعـ ـن ــف األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ،ت ـح ــدي ـدًا
م ــا ش ـه ــدت ــه الـ ـس ــاح ــة األف ـغ ــان ـي ــة خ ــال
الشهرين املاضيني ،قد ّ
تسبب في إلحاق
أضرار جسيمة بمختلف جوانب الحياة.
ونـ ـف ــت «طـ ــال ـ ـبـ ــان» ض ـل ــوع ـه ــا فـ ــي قـتــل
املدنيني ،داعية اإلعالميني والصحافيني
إلــى زي ــارة املناطق الـتــي تسيطر عليها
لـتـقـصــي ال ـح ـقــائــق ،وهـ ــذا م ــا دف ــع ع ــددًا
م ــن ال ـص ـحــاف ـيــن األفـ ـغ ــان لـلـتــوجــه إلــى
مديرية سبني بولدك الحدودية لالطالع
على الوضع ،وعند عودتهم من املديرية
األسبوع املاضي ّ
تعرضوا لالعتقال من
قبل االستخبارات األفغانية .هؤالء وهم
ثــاثــة إعــامـيــن ومـصــور ،ال يــزالــون في
عــداد املفقودين ،واكتفت االستخبارات
األفـ ـغ ــانـ ـي ــة بـ ــال ـ ـقـ ــول إن الـ ـسـ ـب ــب وراء
اعـتـقــالـهــم أن ـهــم دخ ـلــوا منطقة ال ـحــرب،
حيث املخاطر األمنية كثيرة والحكومة
األفغانية منعت الصحافيني من الدخول
إل ـي ـهــا .ل ـكــن م ـص ــدرًا ف ــي االس ـت ـخ ـبــارات
األف ـغــان ـيــة ق ــال ل ــ«ال ـعــربــي ال ـج ــدي ــد» إن
هؤالء اإلعالميني كانوا ّ
يروجون أخبارًا
لصالح «طالبان» وبالتالي تم اعتقالهم.

مـلـيـشـيــا «س ــراي ــا ال ـع ــري ــن» امل ـع ــروف ــة بــاســم
مليشيا «أب ــو الـ ـح ــارث» ،وس ـجــن صيدنايا
ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــري ،وفـ ـ ـ ـ ــرع «ال ـ ـخ ـ ـط ـ ـيـ ــب» الـ ـت ــاب ــع
ملخابرات النظام السوري ،و«سرية املداهمة
واالقـ ـتـ ـح ــام» و«ال ـ ــدوري ـ ــات» و«الـ ـف ــرع »227
وفرع «فلسطني» وفرع «التحقيق العسكري»
وف ــرع «حـلــب» املرتبطة بمديرية املـخــابــرات
العسكرية التابعة للنظام.
وأف ــاد مكتب مراقبة األص ــول األجنبية لدى
وزارة الخزانة األميركية ،املعروف اختصارًا
ب ــاس ــم «أوف ـ ـ ـ ـ ـ ــاك» ،بـ ـ ــأن «ن ـ ـظـ ــام األسـ ـ ــد شــن
حــربــا ال ه ــوادة فيها على الشعب الـســوري؛
وسجن مئات اآلالف من السوريني املطالبني
بــاإلصــاح والتغيير» .وأش ــار إلــى أن «مــا ال
يقل عن  14ألــف شخص تعرضوا للتعذيب
حتى املــوت ،بينما ال يــزال أكثر من  130ألف
ش ـخــص ف ــي ع ـ ــداد امل ـف ـقــوديــن أو املـعـتـقـلــن
تعسفًا حتى يومنا هذا».
وط ــاول ــت ال ـحــزمــة ال ـجــديــدة فـصـيــل «أح ــرار
ال ـش ــرق ـي ــة» ال ـت ــاب ـع ــة ل ـ ـ «ال ـج ـي ــش ال ــوط ـن ــي»
امل ـ ـعـ ــارض ال ـن ــاش ــط ف ــي ال ـش ـم ــال الـ ـس ــوري.
وع ــاق ـب ــت اإلدارة األم ـي ــرك ـي ــة قـ ـي ـ َ
ـادي ــن مــن
ه ــذا الـفـصـيــل وه ـم ــا :أح ـمــد إح ـس ــان فـيــاض
الحايس ،املعروف باسم «أبو حاتم شقراء»،
ورائــد جاسم الحايس ،املـعــروف باسم «أبو
جعفر ش ـقــرا» ،وهــو ابــن عــم األول .واتهمت
الخزانة األميركية فصيل «أحــرار الشرقية»
بارتكاب جرائم عديدة ضد املدنيني ،ال سيما
األك ــراد السوريني ،في شمال شرقي سورية
«تـشـمــل عمليات قـتــل خ ــارج نـطــاق الـقــانــون
وخ ـ ـطـ ــف وتـ ـع ــذي ــب وم ـ ـ ـصـ ـ ــادرة م ـم ـت ـل ـكــات

خــاصــة» .وينشط فصيل «أح ــرار الشرقية»
فــي ريــف حلب الشمالي ،وفــي املنطقة التي
سـيـطــر عـلـيـهــا الـجـيــش ال ـتــركــي أواخ ـ ــر عــام
 2019شــرقــي نـهــر ال ـف ــرات ،وأغ ـلــب قـيــاديـيــه
وعناصره من ريف محافظة دير الزور.
وف ــي بـيــان منفصل ،أعـلـنــت وزارة الـخــزانــة،
أنها فرضت عقوبات على وسيط مالي تابع
لتنظيم «الـقــاعــدة» يتخذ مــن تركيا مقرًا له
ملساعدته «هيئة تحرير ال ـشــام» على نحو
مادي.
وحـيــال هــذه ال ـت ـطــورات ،كشفت مـصــادر في
املـعــارضــة الـســوريــة ل ـ «الـعــربــي الـجــديــد» أن
قـيــادة االئـتــاف الوطني الـســوري املـعــارض،
اجـتـمـعــت أم ــس الـخـمـيــس ،مــع وف ــد أمـيــركــي

في مدينة إسطنبول التركية ،للتباحث حول
ً
العقوبات الجديدة التي شملت فصيال تابعًا
للمعارضة ،في خطوة يبدو أنها فاجأتها.
ووفــق مسؤولني أميركيني ،فــإن واشنطن ال
تسعى إلى إسقاط النظام السوري من خالل
فــرض عقوبات مشددة عليه ،بل إلــى تغيير

فوجئت المعارضة
بالعقوبات األميركية على
أحد فصائلها

اعتبرت الخزانة األميركية ان العقوبات ضرورية لردع األسد (األناضول)

إصابات بمهاجمة االحتالل موكب تشييع طفل فلسطيني
سلوكه ،ولكن الوقائع تؤكد أن النظام غير
مهتم بذلك .وسبق أن صــدرت عقوبات عدة
على أفــراد وكيانات داعمة للنظام السوري،
ف ــي إطـ ـ ــار «قـ ــانـ ــون ق ـي ـص ــر» م ـن ــذ مـنـتـصــف
الـعــام املــاضــي ،ولـكــن مــواقــف الـنـظــام لــم تلن
حيال العملية السياسية ،مــع عــدم تسهيله
مهام األمم املتحدة لتطبيق قرارات الشرعية
الــدول ـيــة ال ـتــي رس ـمــت خــارطــة حــل للقضية
السورية ،وأبرزها القرار  ،2254الصادر عام
 .2015وح ــول الـعـقــوبــات ال ـجــديــدة ،يصفها
ال ـص ـح ــاف ــي ال ـ ـسـ ــوري امل ـق ـي ــم ف ــي ال ــوالي ــات
امل ـت ـح ــدة أيـ ـم ــن ع ـب ــد الـ ـن ــور ف ــي ح ــدي ــث مــع
«العربي الجديد» بـ«اإليجابية» .ويوضح أن
الجالية السورية في الواليات املتحدة ركزت
خالل أكثر من عشرة لقاءات مع ممثلني في
الـكــونـغــرس على قضايا ع ــدة ،منها :تعيني
مبعوث خاص لسورية والبدء بإصدار قوائم
ع ـقــوبــات ،حـتــى ال يـظــن الـنـظــام ال ـســوري أن
إدارة بايدن لن تصدر قوائم ومن ثم يتصرف
ّ
وينوه إلــى أن الجالية
كما يشاء في البالد.
«طالبت بإدراج امللف السوري في املباحثات
مع الجانب الروسي» ،مضيفًا :هذه املطالب
تتجه نحو التحقيق ،ولـهــذا ص ــدرت قائمة
ال ـع ـقــوبــات األولـ ــى ف ــي عـهــد ب ــاي ــدن .ويشير
إل ــى أن الـجــالـيــة «طــالـبــت اإلدارة األمـيــركـيــة
بعدم االنسحاب من سورية ،كما حصل في
أفغانستان والـعــراق ،وأن تعمل على ضبط
املـنـطـقــة قـبــل االن ـس ـحــاب ،كــي ال تـقــع حـقــول
النفط بيد النظام أو تنظيم داعــش» ،كاشفًا
عــن تـجــاوب كبير مــن قبل اإلدارة األميركية
مع الجالية السورية.

أصيب عشرات
الفلسطينيين أمس
الخميس ،في بلدة بيت
أمر ،جنوبي الضفة
الغربية ،خالل مهاجمة
قوات االحتالل ،لموكب
تشييع الطفل محمد
العالمي
رام اهلل ـ محمود السعدي

يومًا بعد آخرّ ،
يوسع االحتالل اإلسرائيلي
انتهاكاته بحق الفلسطينيني ،الذين أصيب
الـعـشــرات منهم بـجــروح بــالــرصــاص الحي
واملعدني املغلف باملطاط وبحاالت اختناق
بالغاز املسيل للدموع ،أمس الخميس ،في
بلدة بيت أمر شمال الخليل جنوب الضفة
ال ـغــرب ـيــة ،خ ــال مـهــاجـمــة قـ ــوات االح ـت ــال،
ملوكب تشييع جثمان الشهيد الفلسطيني
ال ـط ـفــل مـحـمــد ال ـع ــام ــي ( 11ع ــام ــا) ،ال ــذي
استشهد أول من أمــس األربـعــاء ،برصاص
قــوات االح ـتــال .وبــالـتــوازي مــع ذلــك ،كانت
ش ــرط ــة االح ـ ـتـ ــال ت ـق ـت ـحــم مــؤس ـس ـتــن فــي
م ــدي ـن ــة رام ال ـ ـلـ ــه ،ح ـي ــث صـ ـ ـ ــادرت أج ـه ــزة
الـ ـ ـح ـ ــاس ـ ــوب مـ ـنـ ـهـ ـم ــا ،ف ـ ــي خ ـ ـطـ ــوة أث ـ ـ ــارت
تنديدات فلسطينية ،بينما جمدت محكمة

االحتالل إخالء ثالث عائالت في حي الشيخ
جراح في القدس املحتلة.
وقـ ـ ـ ــال رئ ـ ـيـ ــس بـ ـل ــدي ــة بـ ـي ــت أمـ ـ ـ ــر ،ن ـص ــري
ص ـب ــارن ــة ،ل ــ«ال ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» ،أم ـ ــس ،إن
قـ ـ ــوات االح ـ ـتـ ــال ه ــاج ـم ــت م ــوك ــب تـشـيـيــع
جثمان الطفل محمد العالمي ،عند وصوله
إلى مقبرة البلدة الواقعة بمحاذاة الشارع
االستيطاني املقام على أراضي بيت أمر ،ما
أدى الن ــدالع مــواجـهــات أصـيــب خــالـهــا 12
شخصًا بالرصاص الحي نقلوا للمستشفى
ً
لتلقي العالج بينهم إصابة حرجة ،فضال
عــن إصــابــة ال ـع ـشــرات ب ـجــروح بــالــرصــاص
امل ـ ـعـ ــدنـ ــي املـ ـغـ ـل ــف بـ ــامل ـ ـطـ ــاط واالخ ـ ـت ـ ـنـ ــاق
بــالـغــاز .مــن جانبها ،أف ــادت وزارة الصحة
الفلسطينية في بيان لها ،بوصول إصابة
ح ــرج ــة ب ــال ــرص ــاص ال ـح ــي إلـ ــى مستشفى
امل ـ ـ ـيـ ـ ــزان ب ــالـ ـخـ ـلـ ـي ــل ،وأدخ ـ ـ ـلـ ـ ــت إل ـ ـ ــى غ ــرف ــة
العمليات.
وشـ ـ ــارك ن ـحــو أربـ ـع ــة آالف فـلـسـطـيـنــي في
تشييع جـثـمــان ال ـعــامــي ،أم ــس ،عـلــى وقــع
الهتافات الوطنية واملـنــددة بجريمة قتله.
وكــانــت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت
مساء أول من أمس األربعاءُ ،استشهاد الطفل
ً
ال ـعــامــي م ـش ـيــرة إل ــى أن ــه أص ـي ــب ب ـجــروح
خطيرة في الصدر أثناء وجــوده مع والــده
في سيارة أطلق عليها جنود إسرائيليون
النار .بينما زعم جيش االحتالل أن جنودًا
إسرائيليني أطلقوا النار على سيارة رفضت
بالتوقف في الضفة الغربية
االمتثال ألوامر ّ
املـحـتـلــة ،وأن ــه يـحــقــق فــي ظ ــروف ال ـحــادث،
ويتحقق من مقتل طفل فيها نتيجة إطالق

ال ـ ـنـ ــار .فـ ــي غـ ـض ــون ذل ـ ــك ،اق ـت ـح ـم ــت قـ ــوات
االح ـتــال فجر أمــس الخميس ،مقر «مركز
بـيـســان لـلـبـحــوث واإلن ـم ــاء» فــي مــديـنــة رام
الـلــه وســط الضفة الغربية ،ومـقــر «الحركة
العاملية للدفاع عن األطفال في فلسطني» في
مدينة البيرة ،وصادرت الحواسيب الخاصة
باملؤسستني .وبعد دهمها عــدة منازل في
رام ال ـل ــه وال ـب ـي ــرة امل ـتــاص ـق ـتــن ،اقـتـحـمــت
قـ ــوات االح ـت ــال مـقــر مــركــز بـيـســان الــواقــع
خلف مقر رئاسة الــوزراء الفلسطينية ،بعد
تفجير أبوابه والعبث بأوراقه ومحتوياته،
لتصادر أجهزة الحواسيب ُالخاصة به.
واعتبر مدير مركز بيسان ،أبـ ّـي العابودي،
فــي حــديــث لــ«الـعــربــي ال ـجــديــد» ،مــا حصل
«مـحــاولــة إلسـكــات صــوت املــركــز كمؤسسة
أه ـلـيــة فلسطينية م ـن ـحــازة بـشـكــل واض ــح
لحقوق الشعب الفلسطيني ،وتصدر أبحاثًا
ودراس ـ ــات ح ــول انـتـهــاكــات االح ـت ــال لهذه
الحقوق».
ك ــذل ــك ،ك ـســرت قـ ــوات االحـ ـت ــال أب ـ ــواب مقر
ال ـح ــرك ــة ال ـعــامل ـيــة ل ـل ــدف ــاع ع ــن األطـ ـف ــال في
فلسطني بمدينة البيرة ،ثم صادرت أجهزة
الحواسيب الخاصة بالحركة ،وفق ما أكده

اقتحم مستوطنون
باحات المسجد األقصى
بحماية شرطة االحتالل

مــديــر بــرنــامــج امل ـســاء لــة فــي ال ـحــركــة ،عايد
أبــو قطيش ،لـ«العربي الـجــديــد» .واعتبرت
الحركة في بيان لها ،أن ما جــرى يأتي في
سياق الهجمة التي يشنها االحـتــال على
مؤسسات املجتمع املــدنــي املحلية العاملة
ف ــي م ـج ــال ح ـق ــوق اإلن ـ ـسـ ــان ،م ــؤك ــدة أن ـهــا
ستتابع املوضوع على كافة املستويات.
م ــن ج ـه ـت ـهــا ،اس ـت ـن ـك ــرت ش ـب ـكــة امل ـن ـظ ـمــات
األهلية الفلسطينية في بيان أمــس ،عملية
االقـ ّـتـ ـح ــام ملـ ـق ــري امل ــؤس ـس ـت ــن ورأت أن ـهــا
تـمــثــل «جــريـمــة جــديــدة تـقــع بشكل مباشر
ضـمــن مـخـطــط واض ــح هــدفــه ض ــرب العمل
األهلي الفلسطيني» .من جهته ،اعتبر نادي
األسـيــر الفلسطيني ،فــي بـيــان ،أن الـعــدوان
املستمر على املؤسسات األهلية والحقوقية
الفلسطينية «ه ــو تصعيد خطير نشهده
أخيرًا ،ويحاول االحتالل عبره ضرب كل من
ُيساهم في دعم املواطن الفلسطيني».
إلــى ذلــك ،داهمت قــوات االحتالل فجر أمس
الخميس ،منزل القيادي في حركة حماس،
األس ـ ـيـ ــر امل ـ ـحـ ــرر حـ ـس ــن يـ ــوسـ ــف ،ب ـمــدي ـنــة
بـيـتــونـيــا غ ــرب رام ال ـلــه ،تــزامـنــا مــع ان ــدالع
مواجهات بني الشبان وقوات االحتالل ،كما
دهـمــت مـنــزل األس ـيــر فــي سـجــون االحـتــال
الـ ـقـ ـي ــادي بـ ــ«حـ ـم ــاس» ج ـم ــال ال ـط ــوي ــل فــي
البيرة.
على صعيد آخر ،اقتحم مستوطنون ،صباح
أمـ ــس ،ب ــاح ــات امل ـس ـجــد األقـ ـص ــى ،بـحـمــايــة
شــرطــة االح ـت ــال .كـمــا اقـتـحــم مستوطنون
املنطقة األثــريــة فــي بـلــدة سبسطية شمال
نابلس.
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شرق
غرب
العراق :استهداف
المنطقة الخضراء
بصاروخي «كاتيوشا»
ت ـعـ ّـرضــت املـنـطـقــة ال ـخ ـضــراء وســط
ال ـعــاص ـمــة ال ـع ــراق ـي ــة بـ ـغ ــداد ،أمــس
الـ ـخـ ـمـ ـي ــس ،لـ ـهـ ـج ــوم بـ ـص ــاروخ ــي
«ك ــاتـ ـي ــوش ــا» ،فـ ــي أول ح ـ ــادث مــن
نوعه بعد توقيع العراق والواليات
املـ ـتـ ـح ــدة اتـ ـف ــاق ــا ي ـق ـض ــي بـسـحــب
القوات القتالية األميركية من البالد
نهاية العام الحالي ،وتحويل صفة
الـتــواجــد األمـيــركــي إلــى استشارية
وتــدريـبـيــة لــدعــم ال ـق ــوات الـعــراقـيــة.
وقالت مصادر أمنية إن الصاروخني
استهدفا املنطقة الخضراء ،وتسببا
بأضرار بعدد من السيارات من دون
وقوع خسائر بشرية.
(العربي الجديد)
مقتل  5طيارين بسقوط
مروحية شمالي بغداد
أعـ ـلـ ـن ــت ق ـ ـيـ ــادة ع ـم ـل ـي ــات ال ـج ـيــش
ال ـ ـعـ ــراقـ ــي ،أم ـ ــس ال ـخ ـم ـي ــس ،مـقـتــل
خمسة عسكريني بسقوط مروحية،
قالت إنها كانت تؤدي مهام قتالية
شمالي بغداد .وكشفت أن مروحية
م ــن ط ـ ــراز «مـ ــي  »17س ـق ـطــت خــال
تــأدي ـت ـهــا مـهـمــة ق ـتــال ـيــة ق ــرب بـلــدة
آم ـ ــرل ـ ــي ،ب ـم ـح ــاف ـظ ــة ص ـ ــاح ال ــدي ــن
شمالي بغداد ،من دون أن تذكر ما
إذا تعرضت لنيران مباشرة أو خلل
تقني ،لكن مصادر محلية أكــدت أن
الطائرة كانت تضم وحدة دعم مهام
لقوات تنفذ عملية ضد أحد جيوب
تنظيم «داعش».
(العربي الجديد)
قوة تركية غير محاربة
لتأمين مطار كابول

أعلنت املتحدثة باسم وزارة الدفاع
التركية بنار كــارا (ال ـصــورة) ،أمس
الخميس ،أن املفاوضات مع الواليات
املتحدة حول توفير تركيا الحماية
ملطار كابول الدولي في أفغانستان
م ـس ـت ـمــرة ح ـتــى اآلن .وك ـش ـفــت فــي
مؤتمر صحافي أن «القوات التركية
امل ـس ـل ـح ــة الـ ـت ــي س ـت ــوف ــر ال ـح ـمــايــة
لـلـمـطــار لــن ت ـكــون ق ــوات مـحــاربــة»،
مضيفة أنــه «سيكون لها فقط حق
ال ــدف ــاع امل ـش ــروع ع ــن الـنـفــس خــال
أداء مهامها».
(العربي الجديد)

مناورات روسية
في طاجيكستان
ذكـ ـ ــرت وكـ ــالـ ــة اإلع ـ ـ ـ ــام ال ــروسـ ـي ــة،
أمـ ــس ال ـخ ـم ـيــس ،أن روسـ ـي ــا تـنـقــل
طائرات مقاتلة من طراز «سوخوي
 »25مــن قــاعــدتـهــا فــي قرغيزستان
إل ــى طــاجـيـكـس ـتــان ،لـلـمـشــاركــة في
ت ــدري ـب ــات ع ـس ـكــريــة م ـش ـتــركــة قــرب
ح ـ ــدود أف ـغــان ـس ـتــان .ومـ ــن املـنـتـظــر
أن ت ـج ــرى ال ـت ــدري ـب ــات ب ــن  5و10
أغ ـ ـس ـ ـطـ ــس/آب املـ ـقـ ـب ــل ،ب ـم ـش ــارك ــة
ق ــوات أوزبـكـيــة وطــاجـيـكـيــة .وتــأتــي
امل ـ ـن ـ ــاورات وس ـ ــط ت ــده ــور ال ــوض ــع
األمني في أفغانستان.
(رويترز)
بلينكن :أميركا
ملتزمة أمن األفغان
المتعاملين معها

ك ـشــف وزي ـ ــر ال ـخــارج ـيــة األم ـيــركــي
أن ـتــونــي بـلـيـنـكــن (ال ـ ـصـ ــورة) ،أمــس
ال ـخ ـم ـي ــس ،أن ال ـ ــوالي ـ ــات امل ـت ـح ــدة
ت ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــاوض مـ ـ ــع ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت ودول
أخ ــرى ب ـشــأن مــا إذا ك ــان بإمكانها
اس ـت ـضــافــة األفـ ـغ ــان ال ــذي ــن دع ـمــوا
املجهود الحربي األميركي ،ويمكن
أن ي ــواجـ ـه ــوا ه ـج ـم ــات ان ـت ـقــام ـيــة
م ــن ح ــرك ــة «ط ــال ـب ــان» إذا ب ـق ــوا في
أفـ ـغ ــانـ ـسـ ـت ــان .وق ـ ـ ــال ب ـل ـي ـن ـك ــن ،فــي
مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره
الـ ـك ــويـ ـت ــي أح ـ ـمـ ــد نـ ــاصـ ــر امل ـح ـم ــد
الـ ـصـ ـب ــاح ،إن «ال ـ ــوالي ـ ــات امل ـت ـحــدة
م ـل ـت ــزم ــة ب ـم ـس ــاع ــدة أول ـ ـئـ ــك ال ــذي ــن
ســاعــدونــا خ ــال فـتــرة وجــودنــا في
أفغانستان على مدار العشرين عامًا
املاضية».
(أسوشييتد برس)
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يعود التوسع االقتصادي للجيش المصري
ومساعيه لالستحواذ على مختلف المشاريع
في الدولة للواجهة ،وهذه المرة بعد رفع
شــركــة فرنسية تعمل فــي سيناء دعــوى
قضائية على الحكومة المصرية جــراء ما
وصفته بالتضييق على مصالحها ودفعها
للتخلي عن أسهمها ليستحوذ عليها الجيش

صالحية التأسيس

كــرس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (الــصــورة) قــوة الجيش
االقتصادية ،بإصدار قرار جمهوري عام  2015منحه به صالحية «تأسيس
الــشــركــات بكافة صــورهــا ،ســواء
بمفرده أو بالمشاركة مع رأس المال
الوطني أو األجنبي» ،بهدف تجهيز
وإعداد مدن ومناطق عسكرية،
والقيام بالخدمات واألنشطة التي
من شأنها تحقيق أهدافه وتنمية
مــــوارده ،وذلــك بواسطة جهاز
وزارة الدفاع المختص ببيع األراضي
والعقارات المملوكة للدولة التي
تخليها القوات المسلحة.

التوسع
االقتصادي للجيش

معركة بين شركة فرنسية ومصر
القاهرة ــ العربي الجديد

أق ــام ــت شــركــة «ڤ ـي ـكــا» الـفــرنـسـيــة
ل ــإسـ ـمـ ـن ــت ،املـ ـس ــاه ــم ال ــرئ ـي ـس ــي
فــي شــركــة «إسـمـنــت سـيـنــاء» منذ
ع ــام  ،2003دعـ ــوى ض ــد الـحـكــومــة املـصــريــة
أمـ ـ ــام م ــرك ــز ت ـس ــوي ــة مـ ـن ــازع ــات االس ـت ـث ـمــار
التابع للبنك الدولي «إكسيد» ،تطالب فيها
ب ـت ـع ــوي ــض م ــال ــي ك ـب ـيــر ج ـ ــراء مـ ــا وص ـف ـتــه
بالتضييق على مصالحها ودفعها للتخلي
عن أسهمها ليستحوذ عليها الجيش بحجة
«الـ ـحـ ـف ــاظ ع ـل ــى األمـ ـ ــن الـ ـق ــوم ــي املـ ـص ــري»،
ومنعها من ممارسة صالحياتها القانونية
ب ــدع ــوى ت ـع ــارض تـمـلـكـهــا لـحـصــة األكـثــريــة
مــن الشركة مــع قــانــون محلي يحظر تمليك
األجانب أراضي شبه جزيرة سيناء.
وت ـك ـشــف ت ـفــاص ـيــل ال ـق ـض ـيــة ال ـت ــي حصلت
عليها «العربي الجديد» من مصادر مطلعة،
ّ
أن ال ـج ـيــش واملـ ـخ ــاب ــرات ال ـع ــام ــة يـسـعـيــان
إل ــى ام ـت ــاك حـصــة كـبـيــرة م ــن أس ـهــم شــركــة
«إسمنت سيناء» التي كان قد أسسها رجل
األع ـمــال حسن رات ــب ،املـحـبــوس حاليًا على
ذم ــة ات ـهــامــات بـتـمــويــل الـتـنـقـيــب ع ــن اآلث ــار
واالت ـ ـجـ ــار ف ـي ـهــا م ــع ال ـن ــائ ــب األسـ ـب ــق ع ــاء
ّ
حسانني .علمًا بأن راتب سبق أن تخلى عن
نسبة كبيرة مــن حصة أسهمه فــي الشركة،
بحيث يمتلك حاليًا نحو  11في املائة فقط
من األسهم ،معظمها باسم شركته األصلية
«سما» والباقي اآلخر باسمه ،بينما تحتفظ
«ڤ ـي ـكــا» الـفــرنـسـيــة بـنـحــو  41ف ــي امل ــائ ــة من

األسهم بعدما كانت تملك منذ عامني تقريبًا
ُ
نحو  56في املائة ،قبل أن تجبر -كما تقول-
على بيع أسهمها ألشخاص آخرين إلنجاح
م ـشــاريــع ال ـشــركــة ووقـ ــف تـضـيـيــق الـجـيــش
واملخابرات عليها.
وأش ــارت املـصــادر التي تحدثت لـ«العربي
ّ
ال ـج ــدي ــد» ،إل ــى أن ه ــدف االس ـت ـح ــواذ على
شـ ــركـ ــة «إس ـ ـم ـ ـنـ ــت س ـ ـي ـ ـنـ ــاء» ال ـ ـتـ ــي ت ـع ـمــل
ً
بالقرب من العريش ،جعل كــا من الشركة
الفرنسية وراتب هدفني دائمني لتضييقات
متصاعدة خالل السنوات املاضية ،انتهت
بالقبض على األخير .وكشفت املصادر أن
رات ــب ع ــرض بــواس ـطــة مـقــربــن مـنــه أخـيـرًا
التنازل عن معظم حصته مع مبالغ مالية
ض ـخ ـمــة وحـ ـص ــص أخـ ـ ــرى مـ ــن م ـشــاري ـعــه
السياحية للدولة ممثلة في أي من الجهات
الرسمية التي ترغب في توسيع ملكيتها،

حاولت «ڤيكا» حل
اإلشكاليات بتوسيط
السفارة الفرنسية
يسعى الجيش المتالك
حصة كبيرة من أسهم
«إسمنت سيناء»

مقابل خروجه من قضية اآلثار ،لكن االتفاق
لــم يـتــم إل ــى اآلن .وبـحـســب امل ـص ــادر ،بــدأت
مـحــاوالت الجيش لالستحواذ على أسهم
ال ـشــركــة ،وبــالـتـحــديــد الـحـصــة الـفــرنـسـيــة،
ب ــإص ــدار قـ ــرار وزيـ ــر ال ــدف ــاع رق ــم  66لسنة
 ،2018والذي سمح فقط بالتملك في منطقة
شبه جزيرة سيناء «لألشخاص الطبيعيني
مــن حاملي الجنسية املصرية وحــدهــا من
دون غيرها مــن أي جنسيات أخ ــرى ،ومن
أبــويــن مـصــريــن ،وللشخصية االعتبارية
املـ ـص ــري ــة املـ ـمـ ـل ــوك رأس م ــال ـه ــا بــال ـكــامــل
ل ـل ـم ـصــريــن ح ــام ـل ــي ال ـج ـن ـس ـيــة امل ـص ــري ــة،
وح ــده ــا م ــن دون غ ـيــرهــا م ــن الـجـنـسـيــات
األخ ــرى ،ومــن أبوين مصريني» .وبالتالي،
أص ـب ـحــت ال ـشــركــة ال ـفــرن ـسـيــة غ ـيــر مــؤهـلــة
لالمتالك ،لكنها تحايلت بتأسيس شركة
مساهمة مصرية جعلت على رأس مالكيها
مواطنني مصريني.
ً
وبـ ـ ــدال م ــن ال ـت ـن ــازل لـلـجـيــش أو امل ـخ ــاب ــرات
عــن األسـهــم ،تحالفت الشركة الفرنسية مع
إحـ ـ ــدى امل ـس ــاه ـم ــات م ــن م ــال ـك ــي ال ـح ـصــص
الصغيرة في الشركة ،لشراء عدد من األسهم
بـمــا يـسـمــح ل ـهــذا الـتـحــالــف ب ـ ــإدارة الـشــركــة
وتوجيه سياساتها ،بعدما الحظت جنوح
عدد من املساهمني لبيع حصصهم لجهات
وأشـ ـخ ــاص م ـج ـهــولــن ،ب ــدا أن ـه ــم واج ـه ــات
ل ـج ـه ــات سـ ـي ــادي ــة ،ل ـي ـب ــدأ ف ـص ــل ج ــدي ــد مــن
التصعيد املصري ضد الشركة .فبإيعاز من
الـجـيــش وامل ـخ ــاب ــرات ،فـتـحــت هـيـئــة الــرقــابــة
املــالـيــة تحقيقًا مــوسـعــا مــع ممثلي الشركة

تشهد مصر توسعًا مطردًا في اقتصاد الجيش (خالد دسوقي/فرانس برس)

ال ـف ــرن ـس ـي ــة فـ ــي مـ ـص ــر ،وات ـه ـم ـت ـه ــم بـغـســل
األموال واالرتباط ببعض الدوائر املشبوهة
ال ـض ــال ـع ــة فـ ــي ت ـم ــوي ــل اإلرهـ ـً ـ ـ ــاب وج ـم ــاع ــة
ّ
ـاهـمــة
اإلخـ ـ ــوان امل ـس ـل ـمــن ،مـسـتـغـلــة أن املـسـ ِ
التي تحالفت معها الشركة ،وتدعى أسماء
غريب ،هي شقيقة زوجة أحد رجال األعمال
املتهمني بتمويل جماعة «اإلخــوان» ويدعى
أن ــس م ـح ـمــود ف ـ ــوزي ،واملـ ـ ــدرج ع ـلــى قــائـمــة
اإلره ــاب فــي ال ـقــرار الـخــاص بقضية تمويل
الـجـمــاعــة  653لسنة  2014حـصــر أمــن دولــة

عليا ،مع نجم كرة القدم السابق محمد أبو
تريكة ،ورجل األعمال صفوان ثابت وغيرهم.
وك ــان ف ــوزي عـنــد اتـهــامــه بتمويل اإلخ ــوان،
يـ ـ ــرأس م ـج ـلــس إدارة ش ــرك ــة «إن ـف ــوك ــاس ــت
ميدل إيست» ألنظمة املراقبة ،ويدير شركة
«ساينتك» للخدمات اللوجيستية في مجال
البترول.
وام ـتــدادًا لألخذ بالشبهات وتوسيع دائــرة
الـتـنـكـيــل ،أجـ ــرت ال ــرق ــاب ــة اإلداري ـ ـ ــة وج ـهــات
أخـ ـ ـ ـ ــرى ،ت ـ ـحـ ــريـ ــات ب ـ ـشـ ــأن عـ ــاقـ ــة ال ـش ــرك ــة

الحدث

العراق :دائرة مقاطعة االنتخابات تتسع
قبل أكثر من شهرين
ونيّف على االنتخابات
البرلمانية العراقية
المبكرة ،يتزايد عدد
القوى المقاطعة
ّ
ظل مخاوف
لها ،في
متعددة ،بدءًا من
السالح والمال السياسي

بغداد ـ أكثم سيف الدين
محمد علي

ع ـلــى ن ـحــو م ـت ـس ــارع تـتـســع دائـ ـ ــرة املـقــاطـعــة
لــانـتـخــابــات الـبــرملــانـيــة امل ـب ـكــرة ف ــي ال ـع ــراق،
املقررة في  10أكتوبر /تشرين األول املقبل ،مع
إصدار «املنبر العراقي» ،بقيادة رئيس الوزراء
األس ـبــق اي ــاد ع ــاوي ،فــي ســاعــة مـتــأخــرة من
مساء أول من أمس األربعاء ،قرارًا باالنسحاب
مــن االنـتـخــابــات ،داع ـيــا ال ـقــوى األخ ــرى لفعل
الشيء ذاتــه .وسبق أن أعلنت جبهة «الحوار
الوطني» ،بزعامة نائب رئيس الوزراء األسبق
صالح املطلك ،وحــزب «التجمع الجمهوري»،
بقيادة عاصم الجنابي ،مقاطعة االنتخابات
وسـ ـح ــب مــرش ـح ـي ـه ـمــا .وي ــرت ـف ــع ب ــذل ــك ع ــدد
ال ـق ــوى الــرئـيـسـيــة ال ـتــي قـ ــررت امل ـقــاط ـعــة إلــى
خ ـم ــس ،ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى «ال ـت ـي ــار الـ ـص ــدري»،
و«الحزب الشيوعي» .وسبق أن أعلنت القوى

أعلن «المنبر العراقي» بقيادة عالوي مقاطعة االنتخابات (حيدر حمداني/فرانس برس)

املدنية مقاطعة االنتخابات منذ أسابيع ردًا
على استمرار استهداف الناشطني املدنيني،
وأبرزها «البيت الوطني» ،وحركة «نازل آخذ
ح ـقــي» ،و«ات ـح ــاد الـعـمــل وال ـح ـقــوق املــدنـيــة»،
والـتـيــار املــدنــي بــرئــاســة الـنــائــب فــائــق الشيخ
عـ ـل ــي .يـ ـج ــري ذل ـ ــك وس ـ ــط ت ـس ــري ـب ــات ب ـشــأن
قــرب إع ــان كتل أخ ــرى مقاطعة االنتخابات،
لألسباب ذاتها التي أوردتها الكتل املقاطعة
الخمس األول ــى ،وهــي الـســاح املنفلت واملــال
الـسـيــاســي ،إضــافــة إل ــى إص ــراره ــا عـلــى «عــدم

ال إشارات من الحكومة
بشأن وقف إجراءات
التحضير لالنتخابات

وجـ ــود ض ـمــانــات ب ـنــزاهــة االن ـت ـخ ــاب ــات» .في
امل ـق ــاب ــل ،ذهـ ــب الـ ـح ــزب ال ـش ـيــوعــي إلـ ــى أبـعــد
مـ ــن ذل ـ ــك ب ــال ـت ــأك ـي ــد أن إجـ ـ ـ ــراء االن ـت ـخ ــاب ــات
ف ــي مــوعــدهــا ل ــن يـجـعـلـهــا مـفـتــاحــا للتغيير
أو تـحـقـيــق ت ـط ـل ـعــات ال ـ ـشـ ــارع .وحـ ـي ــال هــذه
ّ
التطورات ،علقت املفوضية العليا لالنتخابات
في العراق في بيان مقتضب ،أمس الخميس،
عـلــى االن ـس ـحــابــات ال ـجــديــدة ،مـعـتـبــرة أن «ال
قيمة قانونية لها» .ونقل البيان عن املتحدثة
ب ــاس ــم امل ـف ــوض ـي ــة ج ـم ــان ــة غـ ــاي ق ــول ـه ــا« :ال
قيمة قانونية للمنسحبني مــن املـشــاركــة في
االنتخابات ،بعد إغالق باب االنسحاب في 20
يونيو /حزيران املاضي» .ويقول أحد أعضاء
املفوضية لـ«العربي الجديد»،
مجلس أمـنــاء
ّ
إن املفوضية لم تتلق أي إشارات من الحكومة
التحضير لالنتخابات»،
بشأن وقف إجراءات ّ
مضيفًا أن «املفوضية وقـعــت عـقــودًا لطباعة
أوراق املرشحني والدوائر االنتخابية وتواصل
التعاقد مع املتعاونني واملراقبني من دون أن
تتأثر باالنسحابات».
وال ي ـب ــدو أن االن ـس ـح ــاب ــات س ـت ـتــوقــف عـنــد
هــذا الحد ،مع ترجيح نائب بــارز ،مرشح في
االنتخابات املبكرة« ،اإلعالن عن انسحاب كتل
أخــرى مــن السباق االنـتـخــابــي» .ويضيف في
حديث لـ«العربي الجديد» ،أن «جهود إعــادة
القوى املنسحبة وعلى رأسها التيار الصدري
مــا زالــت غير واضـحــة ،وهـنــاك قــوى سياسية
تــرفــض وض ــع ش ــروط لـقــاء ع ــودة الـصــدريــن
لالنتخابات ،وأبــرزهــا تحالف الفتح برئاسة
هــادي العامري ودولــة القانون بقيادة نوري
امل ــال ـك ــي» .ويـ ــرى ال ـنــائــب أن «اس ـت ـم ــرار حــالــة
امل ـق ــاط ـع ــة ح ـت ــى  15أغـ ـسـ ـط ــس /آب امل ـق ـب ــل،
يجعل من إمكانية تأجيل االنتخابات كبيرة،
خصوصًا أن العديد مــن الـقــوى تــرغــب ببقاء
رئ ـي ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء م ـص ـط ـفــى ال ـك ــاظ ـم ــي لـفـتــرة
أطــول تلبية ملصالح سياسية وأخــرى تتعلق
ّ
بوضعها االنتخابي ،في ظل محاولتها ترميم
مــا فقدته عقب االحـتـجــاجــات الشعبية التي
شهدتها ال ـبــاد فــي أكـتــوبــر  .»2019ويصف
املـ ـخ ــاوف ال ـت ــي ي ـطــرح ـهــا امل ـق ــاط ـع ــون بــأنـهــا
«مبررة» ،على غرار «مسألة انتشار الفصائل
املـسـلـحــة ودخــول ـهــا ضـمــن أجـنـحــة سياسية
قافزة على قانون االنتخابات الذي يمنع ذلك،
ً
فضال عــن وجــود مــال سياسي كثير وخطير
يـجـعــل الـكـتــل املــدن ـيــة وال ـص ـغ ـيــرة أمـ ــام تـحـ ٍـد
وج ـ ـ ــودي» .وتـعـلـيـقــا ع ـلــى ه ــذه امل ـس ـت ـجــدات،
يضع عضو تحالف «القوى العراقية» ،النائب
أحمد مظهر الجبوري ،انسحاب بعض القوى
السياسية في سياق «عدم قدرتها على تحقيق

ما تطمح إليه خالل االنتخابات» .ويعتبر في
ـث لــ«الـعــربــي ال ـجــديــد» ،أن «تـلــك الـقــوى
حــديـ ٍ
استشعرت بخطر موقفها ،وأنها لن تحصل
على املقاعد التي تريدها باالنتخابات ،فلجأت
إل ــى االن ـس ـحــاب» .وب ــرأي ــه ،ف ــإن «امل ــوض ــوع قد
يكون أخطر من االنسحابات ،فهناك أصوات
تــريــد التأجيل لتحقيق مـكــاســب ،وهـنــاك من
يــريــد تـخــريــب االن ـت ـخــابــات أس ــاس ــا ،وم ــن ثم
تخريب الـبــاد ،بسبب وجــود أجـنــدات دولية
تعمل بشكل دائم».
ويتفق تحالف «الفتح» مع تحليل الجبوري.
ويـقــول الـنــائــب عــن «الـفـتــح» عـبــاس الــزامـلــي،
لـ«العربي الجديد» ،إن «الخائفني من نتائج
االنتخابات ،هي الكتل الصغيرة التي ال تريد
ان ـت ـخ ــاب ــات ،وت ـع ــرف أن ال ـن ـتــائــج ال تـنــاســب
طموحاتها» .ويشير إلى أن «الجهة السياسية
املؤثرة باالنسحاب هي التيار الصدري ،وإذا
ما التحقت بعض الكتل الكبيرة باملنسحبني
كـتـحــالــف ال ـف ـتــح ،أو دول ــة ال ـق ــان ــون ،أو تـيــار
الحكمة ،أو النصر ،أو تقدم ،أو عزم ،فبالتأكيد
لن تكون هناك انتخابات ،ألنها قوى مؤثرة».
ب ـ ـ ــدوره ،ح ـ ّـم ــل امل ــال ـك ــي ال ـح ـكــومــة مـســؤولـيــة
ت ـه ـي ـئ ــة الـ ـ ـظ ـ ــرف األمـ ـ ـن ـ ــي امل ـ ـنـ ــاسـ ــب إلج ـ ـ ــراء
االنتخابات .وذكر في تغريدة على «تويتر»،
أن «االنتخابات ستجرى في موعدها املقرر،
ومــوقــف الـقــوى الـتــي أعلنت عــدم مشاركتها
م ـح ـتــرم ،لـكـنــه مــوقــف خ ــاص بـهــا وال يـجــوز
ف ــرض ــه عـ ـل ــى رأي األغـ ـلـ ـبـ ـي ــة امل ـت ـف ــاع ـل ــة مــع
االنتخابات املبكرة في موعدها املحدد».
في السياق ،يقول عضو التيار املدني العراقي
أحمد حقي إن إعالنات املقاطعة من قبل قوى
عدة« ،تأتي لعدم وجود ضمان والخشية من
أن تـكــون االنـتـخــابــات املـبـكــرة مـجــرد تجديد
تــرخـيــص لعملية محاصصة طائفية تشبه
نـسـخــا أخـ ــرى ب ــا أي ت ـغ ـي ـيــر» .وي ـض ـيــف في
حديث لـ«العربي الجديد» ،أن «القوى املدنية
ٍ
ال ـجــديــدة ال تمتلك ثـمــن أج ــور ع ـمــال تعليق
يــافـطــاتـهــا وصـ ــور مــرشـحـيـهــا ح ـتــى ،بينما
الكتل التقليدية الـتــي تمسك بــزمــام السلطة
ً
مـنــذ ع ــام  ،2003ص ــارت ت ــوزع أمـ ــواال ومنحًا
وه ـبــات عـلــى شـيــوخ الـعـشــائــر ورج ــال الــديــن
والوجهاء لكسب األصــوات ،وآخرين ّ
يعبدون
الطرق ويوفرون مولدات كهرباء ،وكتل أخرى
تفرض وجودها بالسالح أو الخطاب الطائفي
الــذي مــا زال يجد صــدى عند شــرائــح معينة،
ل ــأس ــف» .ويـعـتـبــر حـقــي أن «ال ـخ ـلــل ب ــرز في
بداية إج ــراءات املفوضية بالسماح ألكثر من
 10فصائل مسلحة باملشاركة في االنتخابات،
أو تقديم مرشحني منها داخل كتل معينة».

ـاهـمــة الـحـلـيـفــة؛ ت ــارة بزعم
الـفــرنـسـيــة بــاملـسـ ِ
اخـ ـت ــاط أم ــوالـ ـه ــا بـ ــأمـ ــوال قــري ـب ـه ــا امل ـت ـهــم
بـتـمــويــل اإلخ ـ ـ ــوان ،وت ـ ــارة أخـ ــرى بـحـجــة أن
ع ــددًا مــن املـســاهـمــن فــي الـشــركــة الفرنسية
األم «ليسوا فــوق مستوى الشبهات» ،وذلك
ك ـلــه ب ـه ــدف ت ـخــويــف أصـ ـح ــاب ال ـش ــرك ــة من
االستمرار في مصر.
وخـ ـ ــال الـ ـع ــام ــن امل ــاضـ ـي ــن ،وبـ ـع ــد دخ ــول
الجيش بقوة مضمار املنافسة بمصنع بني
سويف العمالق لإلسمنت ،واحتكاره تموين

اح ـت ـي ــاج ــات م ـش ــروع ــات ال ــدول ــة الــرئـيـسـيــة
وزيـ ــادة فــائــض ال ـســوق لـيـتـجــاوز املـعــروض
الطلب بأكثر من  35مليون طن ،مما أدى إلى
تــراجــع عــائــدات شــركــات اإلسـمـنــت املصرية
بـشـكــل عـ ــام ،أرادت «ڤ ـي ـك ــا» إن ـع ــاش م ــوارد
شــركــة «إسـمـنــت سـيـنــاء» ،فباعت ملساهمني
ّ
آخرين  15في املائة من األسهم ،لكنها ظلت
تحتفظ بالحصة األكبر.
ّ
ويمثل هذا األمر سببًا آخر للشركة الفرنسية
للجوء للتحكيم الدولي ،فاحتكار املشروعات

مـ ــن قـ ـب ــل م ـص ـن ــع الـ ـجـ ـي ــش ب ـب ـن ــي س ــوي ــف،
أدى إلــى انخفاض الطلب على إنـتــاج باقي
املـصــانــع سـنــويــا ب ــاط ــراد ،بــأكـثــر مــن  20في
املائة قياسًا بما كان عليه عام  ،2016في ظل
تأخر تدخل هيئة حماية املنافسة ومكافحة
املـمــارســات االحـتـكــاريــة ،الـتــي وافـقــت مطلع
الشهر الحالي فقط على طلب مقدم مــن 23
ّ
مصنعًا لخفض اإلنتاج مؤقتًا للمساعدة في
تقليل تخمة اإلنتاج.
لكن «ڤيكا» وغيرها من الشركات األجنبية
ّ
املستثمرة في املجال ،ترى أن القرار ال يلبي
مطالبها بالكامل ،ويضمن بشكل ما استمرار
ً
ّ
الجيش في التحكم في الصناعة ،فضال عن
ّ
إعطائه الفرصة للتوسع في شــراء حصص
امل ـســاه ـمــن ف ــي ال ـش ــرك ــات األخ ـ ــرى م ــن دون
ّ
رقابة ،وبالتالي ،فإن الخصم في هذه الحالة
يكون هو الحكم أيضًا باعتبار أنه ال توجد
هيئة رسـمـيــة فــي مـصــر تستطيع التصدي
ملخططات الجيش بالتوسع االقتصادي في
هذا املجال أو غيره.
ّ
وق ــال ــت املـ ـص ــادر إن «ڤ ـي ـك ــا» ح ــاول ــت حــل
اإلش ـكــال ـيــات املـعـطـلــة ألع ـمــال ـهــا ف ــي مصر
بالطرق السلمية ،من خالل توسيط السفارة
ال ـفــرن ـس ـيــة ف ــي م ـصــر وب ـع ــض امل ـس ــؤول ــن
الفرنسيني ،لكن محاوالتها بــاءت بالفشل
ن ـهــائ ـيــا ف ــي م ــاي ــو/أي ــار امل ــاض ــي ،فــأبـلـغــت
الـشــركــة حكومتها بأنها ستقاضي مصر
لتكون هــذه الخطوة مقدمة ألحــد طريقني؛
ّ
إما أن تشكل الدعوى ضغطًا على الجهات
ال ـ ـتـ ــي ت ـس ـت ـه ــدف ـه ــا فـ ـت ــوق ــف م ـضــاي ـق ـت ـهــا
وتعود األمــور لسابق عهدها ،أو تستطيع
الحصول على أكبر قدر من املكاسب املالية
م ــن ال ــدع ــوى ،فـيـسـهــل عـلـيـهــا ال ـخ ــروج من
السوق املصرية وبيع حصتها بأقل قدر من
الخسائر .وعن رؤية الدولة لهذه التطورات،

قـ ـ ــال م ـ ـصـ ــدر ب ـم ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء املـ ـص ــري
لـ«العربي الجديد» ،إنــه «كــان متوقعًا منذ
بضعة أعوام أن يؤدي التوسع االقتصادي
للجيش ملثل هذه اإلجراءات غير املستحبة،
والتي لها تاريخ غير محمود مع الحكومة
املصرية ،التي خسرت معظم القضايا التي
ُرفعت ضدها في هيئات التحكيم الدولية،
وأدت بـعــض الـقـضــايــا إل ــى الـحـجــز املــؤقــت
على أمــاك لها فــي الـخــارج .وهــو مــا كانت
الحكومة تسعى إلى تفاديه دائمًا باتخاذ
إجـ ـ ــراءات وقــائ ـيــة كتشكيل ل ـجــان داخـلـيــة
لفض منازعات االستثمار نجحت بالفعل
في تجنيب مصر هذا املصير في العديد من
املشكالت منذ  ،2014ومنع الطعن ببطالن
ال ـع ـقــود الـحـكــومـيــة أمـ ــام ال ـق ـضــاء لتوفير
االستقرار للمتعاقدين».
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف امل ـ ـ ـصـ ـ ــدر أن اه ـ ـت ـ ـمـ ــام ال ـج ـي ــش
واملـخــابــرات باالستحواذ على املشروعات
االق ـت ـص ــادي ــة ال ـنــاج ـحــة ب ـش ـكــل ع ـ ــام ،وفــي
سيناء وقـطــاع م ــواد الـبـنــاء بشكل خــاص،
يعود إلى تعليمات من رئيس الجمهورية
ع ـبــد ال ـف ـتــاح الـسـيـســي بــإح ـكــام الـسـيـطــرة
والــرقــابــة عـلــى هــذيــن الـقـطــاعــن؛ جغرافيًا
وفـنـيــا ،ال سيما بـعــد ص ــدور الـقــانــون 127
لسنة  2020بتعديل قانون التنمية املتكاملة
لـشـبــه ج ــزي ــرة س ـي ـنــاء ،والـ ــذي تـضـمــن نقل
تـبـعـيــة ج ـهــاز تـنـمـيــة س ـي ـنــاء بــال ـكــامــل من
رئــاســة مجلس الـ ــوزراء إلــى وزارة الــدفــاع،
بحيث يكون وزير الدفاع هو صاحب القرار
األول واألخ ـيــر فــي جميع مناطق التنمية
بـسـيـنــاء .فـهــو ال ــذي يـخـتــار وي ـعــن رئيس
مـجـلــس إدارة ال ـج ـه ــاز ،وه ــو الـ ــذي يـحــدد
أعضاءه ،وهو الذي يملك حق دعوة مجلس
اإلدارة لالنعقاد وحضور جلساته ،وتكون
له رئاسة الجلسات التي يحضرها.
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شرق
غرب
أمير قطر يُصدر قانون
انتخابات مجلس الشورى
أص ــدر أمـيــر قـطــر ،الشيخ تميم بن
ح ـم ــد آل ثـ ــانـ ــي ،أم ـ ــس ال ـخ ـم ـيــس،
ق ـ ــان ـ ــون ن ـ ـظـ ــام ان ـ ـت ـ ـخـ ــاب م ـج ـلــس
الشورى ،قبل أشهر من االنتخابات
املقررة خالل شهر أكتوبر /تشرين
األول امل ـ ـق ـ ـبـ ــل ،وه ـ ـ ــي األولـ ـ ـ ـ ــى مــن
نــوعـهــا .وح ـ ّـدد األم ـيــر فــي مــرســوم
آخ ــر  30دائـ ــرة انـتـخــابـيــة ،ينتخب
عن كل دائــرة عضو واحــد .ويتألف
م ـج ـلــس ال ـ ـشـ ــورى م ــن  45ع ـض ـوًا،
ينتخب  30منهم عن طريق االقتراع
ّ
ويعي األمير
العام السري املباشر،
األعضاء ال ــ 15اآلخرين من الــوزراء
أو غيرهم.
(العربي الجديد)
بضم فرنسا
روسيا ترغب
ّ
وبريطانيا لمحادثات
األسلحة النووية
أعلن السفير الروسي في الواليات
املـتـحــدة ،أنــاتــولــي أنـتــونــوف ،أمس
الـ ـخـ ـمـ ـي ــس ،أن بـ ـ ـ ــاده تـ ــريـ ــد ضــم
ب ــريـ ـط ــانـ ـي ــا وفـ ــرن ـ ـسـ ــا ملـ ـح ــادث ــات
أوس ــع مــع الــواليــات املـتـحــدة للحد
م ــن األس ـل ـح ــة الـ ـن ــووي ــة ،مــوضـحــا
أن واشـ ـنـ ـط ــن ت ــري ــد ضـ ــم ال ـص ــن.
وكان مسؤولون كبار من الواليات
املتحدة وروس ـيــا ،اجتمعوا مساء
أول مــن أم ــس األرب ـع ــاء فــي جنيف
السويسرية الستئناف املحادثات
م ــن أج ــل تـخـفـيــف ح ــدة ال ـت ــوت ــرات
بينهما.
(رويترز)
أرمينيا تقترح تمركز
قوات روسية على
حدود أذربيجان
ذك ـ ـ ــرت وكـ ــالـ ــة «ت ـ ـ ـ ــاس» ال ــروسـ ـي ــة
لألنباء ،أمــس الخميس ،أن رئيس
الوزراء األرميني نيكول باشينيان
اق ـ ـت ـ ــرح أن تـ ـتـ ـم ــرك ــز ق ـ ـ ـ ــوات خ ـفــر
الحدود الروسية على طول حدود
بالده مع أذربيجان ،وسط تصاعد
التوتر بني البلدين .وجاءت الدعوة
بـعــد انـ ــدالع مــواج ـهــات هــي األكـثــر
دمــويــة بــن الجانبني ،منذ الحرب
الـتــي استمرت ستة أسابيع العام
املاضي ،في إقليم ناغورنو كاراباخ
واألراضي املحيطة به.
(رويترز)
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مهمة صعبة لكبح تدهور عالقات واشنطن وبكين

سفير صيني جديد في أميركا
يواجه السفير الصيني
الجديد لدى الواليات
المتحدة مهمة عمل
صعبة ال سيما أنه يتسلم
حاد
منصبه وسط تدهور
ّ
في العالقات بين البلدين

ال يـ ـب ــدو أن فـ ــي أف ـ ــق ال ـع ــاق ــات
ً
ال ـص ـي ـن ـيــة ـ األمـ ـي ــركـ ـي ــة ّح ـ ــا مــا
ل ـت ـخ ـف ـي ــف ح ـ ـ ـ ـ ّـدة الـ ـتـ ـش ــن ــج بــن
ال ـب ـل ــدي ــن ،ب ـع ــد إرس ـ ـ ــال ب ـك ــن ت ـش ــن غ ــان ــغ،
ّ
املـ ـع ــروف بـتـصــلـبــه ،س ـف ـي ـرًا إل ــى واش ـن ـطــن،
لـخــافــة ت ـســوي ت ـيــان ك ــاي ،ال ــذي شـهــد بني
ّ
الحاد بني
عامي  2013و 2021على التدهور
الواليات املتحدة والصني .وأعلنت السفارة
الصينية في واشنطن ،مساء أول من أمس
األربـ ـ ـع ـ ــاء ،وص ـ ــول ت ـش ـ ُـن إلـ ــى م ـط ــار ج ــون
كينيدي في نيويورك .ونشرت صور للسفير
الجديد وهو يضع كمامة تحمل صورة علم
ال ـصــن لـتــأكـيــد ذل ــك .وت ـشــن م ـع ــروف بــأنــه
م ــن م ـج ـمــوعــة ج ــدي ــدة م ــن الــدب ـلــومــاس ـيــن
الـصـيـنـيــن امل ـعــروفــن بـنـبــرتـهــم الـعــدوانـيــة
ت ـج ــاه ال ـ ــدول ال ـغــرب ـيــة ،وي ـس ـمــون «ال ــذئ ــاب
املحاربة» ،وبــرزوا بشكل أساسي في العام
املاضي ،بعد االنتقادات العاملية ،األميركية
واألوروبية خصوصًا ،للصني بسبب تفشي
فـيــروس كــورونــا .لكن تشني بــدا تصالحيًا
عند وصوله إلى العاصمة األميركية ،ونقلت
عـنــه الـسـفــارة قــولــه« :ســأعـمــل جــاه ـدًا لبناء
قنوات اتصال وتعاون مع جميع القطاعات
فــي الــواليــات املتحدة ،وسأعمل على إعــادة
العالقات الصينية األميركية إلى مسارها».
كذلك نقلت عنه وكالة «شينخوا» الصينية
ق ــول ــه إن ــه «ق ـب ــل خـمـســن ع ــام ــا ،ق ــام (وزي ــر
ال ـخ ــارج ـي ــة األمـ ـي ــرك ــي األس ـ ـبـ ــق) ال ــدك ـت ــور
هـنــري كيسنجر بــزيــارة ســريــة إل ــى الصني
وفتح الباب أمام تطبيع العالقات الصينية
ـ األميركية» ،مضيفًا« :كان ذلك خالل الحرب
ال ـبــاردة ( 1947ـ  .)1991وفــي ذلــك الــوقــت لم
يـكــن ه ـنــاك أي ات ـص ــال فـعـلــي ب ــن الـبـلــديــن.
واض ـ ـطـ ــر ك ـي ـس ـن ـجــر إل ـ ــى ال ـس ـف ــر س ـ ـرًا إل ــى
ال ـصــن عـبــر بـلــد ث ــال ــث» .وق ــال تـشــن «بـعــد
خمسني عــامــا ،وبصفتي السفير الصيني
الــ 11لدى الواليات املتحدة ،يمكنني السفر
عالنية وبشكل مباشر إلــى هــذا البلد .فكم

مــن تغيرات شهدها العالم بـمــرور الــوقــت».
وش ـ ـ ّـدد ع ـلــى أن ــه «ع ـل ــى م ــدى ن ـصــف ال ـقــرن
امل ـ ــاض ـ ــي ،اسـ ـتـ ـم ــرت ال ـ ـعـ ــاقـ ــات ال ـص ـي ـن ـيــة
األمـيــركـيــة فــي املـضــي قــدمــا عـلــى الــرغــم من
التقلبات واملنعطفات» ،معتبرًا أن «هــذا لم
يكن لــه تأثير عميق على البلدين فحسب،
بل ّ
غير أيضًا مجرى التاريخ والعالم بشكل
كبير .والعالم اليوم يمر بتغيرات كبيرة لم
يشهدها منذ قرن».
ويتمتع تشني بخبرة كبيرة فــي العالقات
الخارجية ،جـ ّـراء عمله في وزارة الخارجية
ف ــي م ـنــاصــب ع ـ ــدة ،وم ـن ـهــا م ـت ـحــدث بــاســم
الـ ـ ـ ــوزارة ون ــائ ــب ال ــوزي ــر .ويـ ـ ــدرك أن أمــامــه
م ـل ـفــات خــافـيــة كـث ـيــرة م ـثــل مـســألــة قــانــون
األمــن القومي في هونغ كونغ الــذي تنتقده
ً
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة بـ ـش ـ ّـدة ،ف ـضــا ع ــن ملف
ت ــاي ــوان ،ال ــذي يـشـهــد اس ـت ـف ــزازات عسكرية
م ـت ـب ــادل ــة ب ــن ب ـك ــن وواشـ ـنـ ـط ــن الرت ـب ــاط ــه
املباشر ببحر الصني الجنوبي .ومن امللفات
الخالفية ،قضية مقاطعة شينجيانغ ،معقل
اإلي ـ ـغـ ــور ،م ــع ت ـن ــامــي االتـ ـه ــام ــات املــوج ـهــة
م ــن واش ـن ـطــن لـبـكــن بـقـمـعـهــم .ك ــذل ــك تـبــرز
الـصــدامــات األميركية ـ الصينية فــي ملفات
حـقــوق اإلنـســان والـتـجــارة (رغ ــم توقيعهما
اتفاقًا تجاريًا جزئيًا في يناير/كانون الثاني
 )2020والتقنيات (الحرب اإللكترونية وملف
شــركــة هـ ــواوي وال ـج ـيــل ال ـخــامــس) ومنشأ
فيروس كورونا في ووهان في عام .2019
وم ــن املـتــوقــع أن تـكــون مهمة تـشــن صعبة
إلحياء العالقات بني الطرفني ،ألن الرئيس
األميركي جو بايدن لم ّ
يغير سياسة املواجهة
التي اتبعها سلفه ّدونالد ترامب حيال بكني.
حتى أن الصني شنت يــوم االثـنــن املاضي،
ه ـج ــوم ــا ح ـ ـ ــادًا ع ـل ــى سـ ـي ــاس ــات واش ـن ـط ــن
خ ـ ــال أول زي ـ ـ ــارة تـ ـق ــوم ب ـه ــا دب ـلــومــاس ـيــة
أمـيــركـيــة رفـيـعــة امل ـس ـتــوى إل ــى ال ـب ــاد ،هي
ويـنــدي شـيــرمــان مـســاعــدة وزي ــر الخارجية
األمـ ـي ــرك ــي .وقـ ـ ــال ن ــائ ــب وزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
الـصـيـنــي شـيــه فـنــغ إن ال ـعــاقــات الـثـنــائـيــة
«ف ــي ط ــري ــق مـ ـس ــدود» ،مـتـهـمــا األم ـيــرك ـيــن
بــاعـتـبــار ال ـصــن «عـ ــدوًا وه ـم ـيــا» .وأض ــاف:
«يبدو أنه يجري شن حملة شاملة للحكومة
األميركية واملجتمع بأسره إلسقاط الصني.
ويبدو كما لو أنه عندما يتم احتواء تنمية
الصني ،ستختفي جميع التحديات الداخلية
والـخــارجـيــة لـلــواليــات املـتـحــدة ،وستصبح
أميركا عظيمة مرة أخرى ،وسيواصل عصر
هيمنة الـســام األمـيــركــي املـضــي قــدمــا» .في
املقابل ،لم تعني اإلدارة األميركية الجديدة

ليبيا تدعم دقيق الخبز

طرابلس ـ أحمد الخميسي

قـ ــال وزي ـ ــر االقـ ـتـ ـص ــاد بـحـكــومــة
الوحدة الوطنية الليبية ،محمد
الحويج ،في تصريحات خاصة
إن الــوزارة ستقوم بإنشاء ديــوان للحبوب،
وس ـي ـت ــم م ــن خ ــال ــه ت ــوزي ــع ال ــدق ـي ــق بــدعــم
حكومي بنسبة  ،%40وذلك من أجل توفير
مخزون غدائي لليبيا مع مراقبة األسعار،
باإلضافة إلى دعم املزارعني .وأوضح الوزير
ال ـل ـي ـبــي ف ــي اتـ ـص ــال ه ــات ـف ــي م ــع «ال ـع ــرب ــي
الجديد» أن ديــوان الحبوب مسؤول بشكل
مباشر عــن توفير السلعة وجــودتـهــا ،وأن
االحتياج السنوي للقمح الطري يبلغ 1.250
مليون طن بسعر  280مليون دوالر .وتأتي
ت ـلــك ال ـخ ـط ــوات ال ـح ـكــوم ـيــة ،ب ـعــد تسجيل
قفزات في أسعار الدقيق ،إذ ارتفع القنطار
( 100كـيـلــوغــرام) مــن  175دي ـن ــارا إل ــى 190

دينارا (الــدوالر =  4.48دنانير) ،األمر الذي
أدى إلى ارتفاع كبير في سعر الخبز .وأفاد
مواطنون بمختلف مناطق ليبيا «العربي
الجديد» بأن مخابز أقفلت أبوابها ،وأخرى
رف ـع ــت ال ـس ـع ــر ،إذ ب ـلــغ س ـعــر ث ــاث ــة أرغ ـفــة
دينارا في بعض املخابز ،في حني يبلغ سعر
الــرغ ـيــف ال ــواح ــد ف ــي مـخــابــز أخ ــرى نصف
دينار .وأغلقت في مدينة مزدة النائية (186
كلم شـمــال طــرابـلــس) جميع املـخــابــز .وقــال
املــواطــن محمد بــن عبد الرحمن لـ«العربي
الـجــديــد»« :ال نستطيع شــراء رغيف الخبز
بنصف دينار ،وذلك بعد رفع أسعار الدقيق
خ ــال الـيــومــن املــاض ـيــن» ،مــؤكــدا أن ــه قبل
شهر كان رغيف الخبز بربع دينار.
وك ــان الــدعــم الـسـلـعــي فــي ليبيا يـشـمــل 12
سـلـعــة قـبــل انـ ــدالع ال ـث ــورة ع ــام  ،2011دون
توفير دعم نقدي .ووضعت وزارة االقتصاد
تـسـعـيــرة ج ـبــريــة لــرغ ـيــف ال ـخ ـبــز ي ــزن 100

غــرام بربع دينار لضبط األســواق ،ولكن لم
تـلـتــزم امل ـخــابــز بــالـتـسـعـيــرة بـسـبــب ارت ـفــاع
سـعــر الــدقـيــق .وتستهلك ليبيا الـتــي يبلغ
عدد سكانها نحو  6.6ماليني مواطن ،نحو
ً
سنويا من الحبوب ،تستورد
مليوني طن
الحكومة  %90منها ،وعادة ما كان يحتفظ
ص ـنــدوق مــوازنــة األس ـعــار بنحو  136ألــف
طن قمح احتياطي من اإلنتاج املحلي ،إال أن
املخزون نفد ،بسبب عدم وجود مخصصات
مالية للصندوق مند ستة أعوام.
وأك ــدت دراس ــات حديثة للبنك الــدولــي ،أنه
سيتطلب إثر إصالح نظام الدعم ،مساعدة
الـ ـفـ ـق ــراء وال ـط ـب ـق ــة امل ـت ــوس ـط ــة ع ـب ــر إدراج
آل ـيــات مــالـيــة مختلفة ،مـثــل ع ــاوة العائلة
وتـحــويــات الـقــاصــريــن ،قـبــل وض ــع صيغة
نـهــائـيــة لـخـطــط اإلصـ ـ ــاح .وح ـس ــب دي ــوان
املحاسبة الحكومي في تقريره السنوي ،فإن
دعم السلع أدى إلى عمليات تهريب ،فضال

أخبار

ّ
تدخل لتحديد سعر الريال
اليمني

ع ــن ع ــدم اس ـت ـف ــادة مـ ـح ــدودي ال ــدخ ــل مـنــه.
وب ــدأت مـسـيــرة الــدعــم فــي ليبيا مــع إنـشــاء
املؤسسة الوطنية للسلع التموينية مطلع
ع ــام  1971لـكــي تـقــي الـلـيـبـيــن ش ــر الـجــوع
والفقر الــذي كان يعاني منه املواطنون في
تلك الفترة ،عبر الدعم الذي لم يقتصر فقط
على السلع ،بل امتد للخدمات واملحروقات
والسجائر ومالبس العيد.
ً
ويتوزع  4160مخبزا في أنحاء ليبيا ،إضافة
إل ــى  57مـطـحــن دق ـيــق ت ــوزع الـطـحــن على
املخابز .وقام مصرف ليبيا املركزي بتعديل
سعر الصرف املعلن لـلــدوالر األميركي إلى
 4.48دنــان ـيــر م ـقــابــل الـ ـ ــدوالر ب ـعــد أن كــان
 1.4دي ـنــارًا ،ملعالجة الفجوة بــن السعرين
الــرس ـمــي وامل ـ ـ ــوازي م ــن أج ــل ال ـق ـضــاء على
السوق السوداء للعملة ،إال أن هذه الخطوة
ان ـع ـك ـس ــت س ـل ـبــا ع ـل ــى م ـع ـي ـشــة امل ــواط ـن ــن
بسبب غالء معظم السلع والخدمات.

السفير الجديد تشين غانغ معروف بتصلّبه وبكونه من «الذئاب المحاربة» ()Getty

إعالم أميركي :احتمال
تعيين نيكوالس بيرنز
سفيرًا في بكين
س ـف ـي ـرًا ف ــي ب ـك ــن ح ـت ــى اآلن ،ل ـك ــن وس ــائ ــل
إع ــام أميركية تحدثت عــن تــوجــه الختيار
الدبلوماسي املخضرم نيكوالس بيرنز.
عـمـلـيــا ،ت ـمـ ّـر ال ـعــاقــة األمـيــرك ـيــة ـ الصينية
بـ ــأسـ ــوأ م ــراح ـل ـه ــا م ـن ــذ ت ــدش ــن ال ـع ــاق ــات
الدبلوماسية في سبعينات القرن املاضي،
ّ
تـ ـح ــديـ ـدًا ف ــي أغـ ـسـ ـط ــس/آب  ،1978ب ــل إن
أول سـفـيــر صـيـنــي ل ـل ـن ـظــام ال ـش ـيــوعــي في

واشـ ـنـ ـط ــن ،ش ـ ــاي زي ـ ـمـ ــن ،ن ـ ــال فـ ــي خــريــف
عــام  ،1981دكـتــوراه فخرية فــي القانون من
جامعة ميشيغان األميركية لدوره في إرساء
العالقات بــن الجانبني .ونجح البلدان في
تجاوز انهيار االتحاد السوفييتي في عام
ّ
 ،1991في ظل إحجام صيني عن ملء فراغه
في عالم «الثنائية القطبية» ،مكتفية بــأداء
دور ث ــان ــوي ض ـمــن م ـف ـهــوم «ع ــال ــم مـتـعــدد
األق ـ ـطـ ــاب» .إال أن ــه الح ـق ــا ،م ــع ن ـمــو ال ـســوق
الصيني وتمدده في العالم ،بــدأت تأثيراته
تظهر على االقتصاد األميركي ،األمــر الذي
دفع ترامب إلى فرض عقوبات تجارية على
الصني بموجب املادة  301من قانون التجارة
لـعــام  1974الـتــي تـســرد تــاريــخ «املـمــارســات
ال ـت ـجــاريــة غ ـيــر ال ـع ــادل ــة» وس ــرق ــات امللكية
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الفكرية .وفي  15يناير  ،2020وقع ترامب مع
نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي اتفاقًا
ت ـجــاريــا مــرحـلـيــا تـع ـهــدت بـمــوجـبــه الـصــن
شـ ــراء بـضــائــع أمـيــركـيــة بـقـيـمــة  200مـلـيــار
دوالر بني عامي  2020و ،2022باإلضافة إلى
تضمني االتفاق بنودا تتعلق بحماية امللكية
الفكرية استجابة ملطالب واشنطن.
وأص ـ ـ ـ ـ ـ ــدر أي ـ ـ ـضـ ـ ــا األم ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذي رقـ ــم
 13873ب ـع ـن ــوان «ت ــأم ــن سـلـسـلــة ال ـتــوريــد
والخدمات في مجال تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت» ،في  15مايو/أيار  ،2019يمنع
من خالله الشركات األميركية من استخدام
م ـع ــدات االتـ ـص ــاالت م ــن م ـص ــادر تـعـتـبــرهــا
اإلدارة تهديدات لألمن القومي.
(العربي الجديد ،رويترز)

أصدرت جمعية الصرافني اليمنيني
فرع عدن ،أمس الخميس ،تعميما
بأسعار الصرف في السوق
املحلية ،في ظل التدهور املروع
للعملة املحلية مقابل األجنبية.
وجاء في التعميم الذي وجهته
الجمعية لشركات الصرافة

وشبكات التحويل املالية املحلية،
اعتماد تسعيرة لعمليات الشراء
والبيع للريال السعودي عند 259
رياال يمنيا .بينما حددت سعر
الدوالر في السوق املحلية بـ 985
رياال ،في وقت سجل  1015رياال
في تعامالت األربعاء ،وسط انفالت
في األسعار .وشددت الجمعية
على ضرورة أن تتم متابعة أسعار
الصرف بصورة دورية ،ويعمم
لسريان العمل بموجبه في كافة
مراكز القطاع املصرفي .ودعت
الجمعية الجهات الرسمية كافة،
وفي مقدمتها الحكومة والسلطات
املركزية ،إلى اتخاذ كافة اإلجراءات
لإلسهام بمعالجات شاملة وعاجلة
للحد من تدهور سعر الصرف.
مصر تطرح أذون خزانة

أعلن البنك املركزي املصري ،أمس،
طرح أذون خزانة على شريحتني
بقيمة  21مليار جنيه ( 1.35مليار
دوالر) ،لتمويل عجز املوازنة.
ووافقت الحكومة املصرية ،على
مشروع املوازنة العامة للدولة للعام
املالي الجديد  2021ـ  2022الذي
انطلق مطلع يوليو /تموز الحالي،
بإيرادات  1.3تريليون جنيه (83
مليار دوالر) وعجز متوقع 6.6
باملائة من الناتج املحلي اإلجمالي.
وفي بيان للبنك املركزي عبر
موقعه اإللكتروني أمس ،قال إن
قيمة الطرح األول تبلغ  6مليارات
جنيه ( 387مليون دوالر) ،ألجل
 182يومًا تبدأ من  3أغسطس /آب
املقبل وحتى أول فبراير /شباط
 .2022وأشار إلى أن قيمة الطرح
الثاني تبلغ  15مليار جنيه (967
مليون دوالر) ألجل  364يومًا تبدأ
في الثالث من الشهر املقبل وتنتهي
في  2أغسطس .2022
الصين تزيد اإلنفاق على
األبحاث

()Getty

نمو قوي
ألرباح
سامسونغ

حققت شركة سامسونغ إلكترونيكس الكورية الجنوبية ،نموا قويا في أرباحها بلغ  73.4باملئة ،خالل الربع الثاني من العام الجاري بفضل مبيعات أشباه
املــوصــات .وقالت سامسونغ في بيان ،أمــس الخميس ،إن صافي أرباحها بلغ  9.63تريليونات وون ( 8.3مليارات دوالر) في الفترة بني إبــريــل /نيسان
ويونيو /حزيران ،بزيادة  73.4باملئة عن الفترة نفسها من  .2020وشهد قطاع شبه املوصالت انتعاشا ،وأداء أفضل مما كان متوقعا في الهاتف الذكي وأجهزة
التلفزيون واإللكترونيات املنزلية ،األمــر الــذي أدى إلى أداء جيد للشركة وسط استمرار جائحة فيروس كورونا .وسجلت مبيعات سامسونغ من أشباه
املوصالت  22.7تريليون وون ( 18.3مليار دوالر) .وقفزت أرباح سامسونغ التشغيلية خالل الربع الثاني من  2021بنسبة  54.3باملئة على أساس سنوي.

قال االجتماع التنفيذي ملجلس
الدولة الصيني الذي عقد ،أول
من أمس ،إن الصني ستحسن
إدارة اإلنفاق املالي املركزي على
األبحاث ،ملنح الباحثني دورا أكبر
في استخدام األموال .كما ّ
شدد
االجتماع ،الذي ترأسه رئيس
مجلس الدولة ،لي كه تشيانغ ،على
الوضع األساسي لالبتكار في
حملة التحديث في البالد .وحث
على التركيز على الشواغل العالقة
للباحثني .كما اقترح إزالة القواعد
التي ال تتطابق مع قوانني البحث
العلمي ،حتى يتمكن الباحثون
من التركيز بدرجة أكبر على
البحث .تشمل تدابير تحسني
اإلنفاق املالي املركزي على البحوث،
تبسيط عملية إعداد امليزانية،
وزيادة الحوافز للباحثني ،وتسريع
مدفوعات األموال.

إعادة تشغيل معبر جابر ــ نصيب بين األردن وسورية
عمان ــ العربي الجديد

أعلنت الحكومة األردنية ،إعــادة تشغيل معبر جابر
ـ ـ نصيب ال ـحــدودي مــع ســوريــة اعـتـبــارًا مــن بعد غد
األح ــد ،بشكل شبه ع ــادي ،بعد نحو عــام على عمله
بشكل مـحــدود فــي إط ــار إج ــراءات للحد مــن انتشار
فيروس كورونا.
وقال وزير الداخلية مازن الفراية ،في بيان نشر ليل
األربعاء« :بعد إجراء الترتيبات امليدانية الكاملة مع
الجانب ال ـســوري ،سيبدأ اعـتـبــارًا مــن صباح األحــد،
األول من أغسطس/آب ،التشغيل الكامل ملركز حدود

جــابــر» .وكــانــت الحكومة األردن ـيــة قــد أغلقت مركز
جابر نصيب في  12أغسطس من العام املاضي بعد
تسجيل ارتفاع في عدد اإلصابات بفيروس كورونا
بــن الـقــادمــن .وأعـيــد فتحه الحـقــا مــع اعـتـمــاد قيود
تضمنت نظاما تبادليا لنقل الركاب والبضائع (باك
تو باك) ،والسماح لعدد محدد بـ 150شخصًا يوميًا
من القادمني إلى األردن بالعبور ،بينما كان املغادرون
والقادمون بحاجة إلى موافقة أردنية مسبقة.
وف ــي ع ــام  2020ب ـلــغ ال ـت ـبــادل ال ـت ـجــاري ب ــن األردن
وســوريــة  108.7مــايــن دوالر ،وفـقــا ألرق ــام رسمية
أردنـيــة .والـحــدود مــع ســوريــة شــريــان مهم القتصاد

األردن ،إذ تـصــدر عبرها بضائع أردنـيــة إلــى تركيا
ولـبـنــان وأوروبـ ــا وتـسـتــورد عبرها بضائع سورية
ومن تلك الدول .وفي وقت سابق ّ
تخوف سوريون من
نتائج االتفاق السوري األردنــي بعودة الحركة على
معبر جابر-نصيب ،وذلك بأن يؤدي ملزيد من ارتفاع
األسعار في األسواق املحلية.
ويـتـخــوف املستهلك ال ـســوري مــن إع ــادة فـتــح معبر
جابر ـ نصيب الحدودي على األسعار ،لكن الباحث
السوري يحيى السيد أحمد ،شدد على أن إعادة فتح
املعبر خطوة ضرورية ،ليس لسورية واألردن فقط،
بل وملــا بعد األردن في دول الخليج العربي ،للتنقل

ونقل فائض اإلنتاج بسورية ولبنان ،وبالتالي زيادة
ال ـت ـبــادل ال ـت ـجــاري «ألن الـنـظــام بــدمـشــق كـمــا لبنان
بأمس الحاجة للتصدير والقطع األجنبي».
وأضاف أحمد خالل تصريحاته لـ«العربي الجديد»
أن «إعـ ـ ــادة ف ـتــح امل ـع ـبــر وم ــا ت ـك ـبــده ال ـت ـجــار وحـتــى
امل ـ ــزارع ـ ــون م ــن خ ـس ــائ ــر ،رب ـم ــا ي ـك ــون درس ـ ــا لــوقــف
عمليات تهريب املخدرات من سورية ولبنان باتجاه
دول الخليج ،ضمن شحنات ال ـص ــادرات» .وأضــاف
أنــه رغــم أهمية ال ـص ــادرات إال أنـهــا «يـجــب أال تكون
على حساب العرض بالسوق املحلية ،ورفع األسعار
لحرمان املستهلكني من إنتاج بلدهم».
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مال وسياسة

تهديدات قيس سعيّد تصدم رجال أعمال تونس
أعرب مستثمرون
تونسيون عن مخاوفهم
من أن تؤدي عملية
«شيطنة» رجال األعمال
إلى هروب االستثمارات،
في وقت تعاني البالد
من أزمات اقتصادية
خانقة
تونس ـ إيمان الحامدي

ح ـ ـ ـ ّـول ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ــون ـس ــي قـيــس
سـعـ ّـيــد دف ـتــه ،لـيــل األربـ ـع ــاء ،نحو
عالم املــال واألع ـمــال بــدعــوة مئات
امل ـت ـع ــام ـل ــن االقـ ـتـ ـص ــادي ــن إل ـ ــى ع ـق ــد صـلــح
جـبــائــي مــع الــدولــة يسمح بــاسـتـعــادة أم ــوال
اسـتـفــادوا منها دون وجــه حــق خــال العقود
املــاض ـيــة ،ليعيد ب ـق ــراره مـلــف املـصــالـحــة مع
رجال األعمال إلى دائــرة الضوء بعدما كادت
ُ
صـفـحــة امل ـصــال ـحــة االق ـت ـص ــادي ــة ت ـط ــوى في
ال ـبــاد .وق ــال سـعـ ّـيــد ،إن ــه سـيـصــدر مرسوما
الستعادة  13مليار دينار ( 4.6مليارات دوالر)
مــن األم ــوال املـنـهــوبــة فــي إط ــار صـلــح جــزائــي
س ـي ـبــرم ب ــن ال ــدول ــة ورج ـ ــال األعـ ـم ــال الــذيــن
تمتعوا بامتيازات غير قانونية واستفادوا
من نفوذهم خالل عقود.
ف ــي امل ـقــابــل ،شـكــك ع ــدد م ــن ال ـخ ـبــراء ورج ــال
األعمال في رقم األموال املنهوبة الذي تحدث
عنه الرئيس التونسي ،كما طالبوا بوقف ما
أسـمــوه بـ«شيطنة املستثمرين» باعتبار أن
ذلك يساهم في تشويه مجتمع املال واألعمال
ب ــال ـك ــام ــل ،وهـ ــو م ــا ي ــؤث ــر س ـل ـبــا ع ـلــى مـنــاخ
االستثمار.
وكـ ــان ق ـيــس س ـعـ ّـيــد ق ــد أك ــد ف ــي ل ـق ــاء جمعه
ب ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس اتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد الـ ـ ـصـ ـ ـن ـ ــاع ـ ــة وال ـ ـت ـ ـج ـ ــارة
وال ـ ـص ـ ـنـ ــاعـ ــات ال ـت ـق ـل ـي ــدي ــة (م ـن ـظ ـم ــة رجـ ــال
األع ـ ـمـ ــال) ،سـمـيــر م ــاج ــول ،أن ــه يـمـلــك قــوائــم
بــأسـمــاء رج ــال األع ـمــال الــذيــن اس ـت ـفــادوا من
امتيازات وسيكونون مطالبني بــإبــرام صلح

ج ــزائ ــي م ــع ّالـ ــدولـ ــة ،م ـطــال ـبــا إي ــاه ــم بـقـبــول
الصلح لتجنب املحاكم والسجون ،لكنه قال
أيـضــا إن ال نية لــديــه ملالحقة رج ــال األعـمــال
أو التشفي منهم واصـفــا الـجــزء األكـبــر منهم
بالوطنيني.
ّ
سعيد في تحديد مبلغ األموال التي
واستند
قال إن رجال أعمال نهبوها وانتفعوا بها ،إلى
تقرير أصــدرتــه لجنة تقصي الحقائق حول
الرشوة والفساد عقب الثورة عام .2011
لـكــن الـخـبـيــر االق ـت ـص ــادي وال ـع ـضــو الـســابــق
للجنة تقصي الحقائق ،عــز الــديــن سعيدان،
قال إن لجنة تقصي الحقائق لم تحدد قائمة
لــرجــال األع ـم ــال املـتـهـمــن بــالـفـســاد ،غـيــر أنــه
تمت إحــالــة  463ملفا إلــى القضاء مــن بينها
ّ
ملفات تتعلق بالرئيس املخلوع زين العابدين
بن علي وعائلته.
وأض ـ ــاف س ـع ـي ــدان ف ــي ت ـص ــري ــح ل ــ«ال ـعــربــي
الجديد» أن لجنة تقصي الحقائق درست عام
 2011نحو  10آالف ملف تعلقت بقضايا فساد
وإثراء بطرق غير شرعية ،وأحالت  463منها
إلى دوائر قضائية ،مشيرا إلى أن القضاء ّ
بت
في القضايا املتعلقة بنب علي وعائلته ،غير
أنــه لــم يكشف عــن مصير بــاقــي املـلـفــات التي
تعلقت بعدد من رجال األعمال.
ووفــق الخبير االقـتـصــادي والعضو السابق
لـلـجـنــة ت ـق ـصــي ال ـح ـقــائــق ف ــإن ــه ي ـت ـعـ ّـن نشر

ال ـت ـقــريــر ف ــي واق ـع ــه ال ـجــدي ــد ،م ـش ـيــرا إل ــى أن
الـعــديــد مــن رج ــال األع ـم ــال مـمــن أدرج ـ ــوا في
القائمة حينها من بينهم من أبرم صلحا مع
الدولة ومنهم من توفي.
وأشار سعيدان إلى أن قرار ّ
سعيد بإعادة فتح
املـلـفــات سيعطي نفسا جــديــدا فــي التعامل،
مؤكدا أن مبلغ  13.5مليار دينار (ال ــدوالر =
نحو  2.8دينار) هو تقييم لحجم األموال التي
ّ
تحصل عليها رجــال األعـمــال دون وجــه حق
بسبب الفساد أو الرشوة أو املحاباة.
واعتبر أن املصالحة الجزائية التي اقترحها
رئيس الجمهورية هي الحل األمثل للمحافظة
على النسيج االقتصادي واملؤسسات وأخذ
القضاء ملجراه شرط تحيني (تحديث) امللفات.
وفـ ـ ـ ــي ش ـ ـهـ ــر مـ ـ ــايـ ـ ــو /أيـ ـ ـ ـ ــار  ،2017ت ـظ ــاه ــر
الـتــونـسـيــون ،احتجاجًا على مـشــروع قانون
املصالحة االقتصادية ،بعدما ّقدمته الرئاسة

خبراء اقتصاد :رقم
سعيّد عن األموال
المنهوبة مبالغ فيه

إلـ ــى الـ ـب ــرمل ــان إلقـ ـ ـ ـ ــراره .ورفـ ـ ــع امل ـت ـظ ــاه ــرون
حينها شعار «مانيش مسامح» (لن أسامح)،
م ـطــال ـبــن ب ــإس ـق ــاط مـ ـش ــروع ال ـق ــان ــون ال ــذي
يـهــدف إل ــى املـصــالـحــة مــع مـســؤولــن ورج ــال
أعمال متهمني بالفساد.
وتضمن مشروع قانون املصالحة في قضايا
اقـتـصــاديــة مــع مـســؤولــن ورج ــال أع ـمــال من
عهد الرئيس السابق ،زين العابدين بن علي،
وسط موجة رفض قوي من أحزاب ومنظمات.
لكن ّ
سعيد اقترح في مشروعه الجديد ترتيب
رجال األعمال ترتيبا تنازليا من األكثر تورطا
إلى األقل تورطا ،ثم يتم إبرام عقود معهم في
إطار صلح جزائي ،وذلك بإنجاز مشاريع في
الجهات املحرومة.
من جهته ،شدد عضو املعهد العربي لرؤساء
امل ــؤسـ ـس ــات وامل ـت ـع ــام ــل االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ،نــافــع
الـنـيـفــر ،عـلــى أن م ـنــاخ األع ـم ــال يـحـتــاج إلــى
الطمأنة أكثر من أي وقت مضى ،مشددا على
ض ــرورة أن تبعث السلطة الحاكمة برسائل
إي ـجــاب ـيــة ملـسـتـثـمــري ال ــداخ ــل وال ـ ـخـ ــارج مع
مواصلة مراقبة تطور مؤشرات «الهلع» التي
قد تتسبب في هجرة جماعية لرأس املال.
وقــال النيفر في تصريح لـ«العربي الجديد»
إن عـ ــوامـ ــل اإلربـ ـ ـ ـ ــاك ي ـم ـك ــن أن ت ـت ـس ـبــب فــي
إخـ ــراج ال ـشــركــات املـقـيـمــة السـتـثـمــاراتـهــا من
ال ـبــاد دون املـ ــرور عـبــر الـبـنــك امل ــرك ــزي وفقا

للقانون التونسي ،معتبرا أن مخاطر عالية
ت ـح ــدق ب ـم ـن ــاخ األع ـ ـمـ ــال وم ـن ـه ــا فـ ـق ــدان ثـقــة
امل ــزودي ــن وامل ـم ــول ــن .واع ـت ـبــر ع ـضــو املـعـهــد
الـعــربــي ل ــرؤس ــاء املــؤس ـســات ،أن أه ــم رســالــة
طمأنة يمكن أن يصدرها الرئيس التونسي
ف ــي ال ــوق ــت ال ـحــالــي ه ــي اإلعـ ــان ع ــن تشكيل
حـكــومــة تـكــون ق ــادرة عـلــى إخ ــراج ال ـبــاد من
أزمتها املالية وتجاوز املرحلة الصعبة بأخف
األضـ ـ ــرار .وأض ـ ــاف أن م ـن ــاخ األعـ ـم ــال عــانــى
ط ــوي ــا م ــن االرت ـ ـبـ ــاك ال ـس ـيــاســي ف ــي ال ـب ــاد،
م ـش ــددا ع ـلــى ض ـ ــرورة ت ـج ــاوز ك ــل الـسـقـطــات
املاضية واالحتكام للقانون.
وقبيل مخاطبة ّ
سعيد لرجال األعمال وإعالن
خـطــة الـصـلــح الـجـبــائــي م ــع م ــن تـعـلـقــت بهم
شبهات فساد ،طالب املعهد العربي لرؤساء
املؤسسات (منظمة غير حكومية) في بيان له،
بـضــرورة اليقظة واتـخــاذ اإلج ــراءات الالزمة
عـنــد ال ـحــاجــة ،لـتـجـنــب ب ــروز ظ ــواه ــر الــريـبــة
والشك في االقتصاد التونسي.
ووفـ ــق امل ـع ـهــد ،ف ــإن ه ــذه ال ـظ ــواه ــر يـمـكــن أن
تتمثل فــي ال ــزي ــادة املـفــرطــة لعمليات سحب
مبالغ مالية مهمة من البنوك ،وتراجع قيمة
ال ـس ـن ــدات واألسـ ـه ــم امل ــدرج ــة ف ــي ال ـبــورصــة
وحـ ـج ــم ال ـت ـع ــام ــات ع ـل ــى الـ ـس ــوق ال ـن ـقــديــة،
وان ـخ ـف ــاض قـيـمــة ال ـع ـم ـلــة .م ــن جــان ـبــه ،يــرى
الخبير االقتصادي ،محمد منصف الشريف،

دعم أميركي
جـــدد نــائــب مــســاعــد وزيـــر الخزينة
ّ
األميركي المكلف بأفريقيا والشرق
األوســـط ،ريــك مــايــر ،اســتــعــداد بلده
لدعم المساعي التونسية ال سيما
لــدى المؤسسات الــدولــيــة المالية،
مؤكدا على ضــرورة التعجيل في
استكمال المفاوضات مع صندوق
النقد الدولي لتفادي تفاقم األزمة
االقتصادية في تونس والتي زادتها
انعكاسات الجائحة الصحية تعقيدا.
وجــاء تصريح المسؤول األميركي
خــال استقباله مــن طــرف محافظ
الــبــنــك الــمــركــزي الــتــونــســي ،مـــروان
العباسي ،مساء األربعاء.
تراجع حاد في االستثمارات بسبب كورونا والتوترات (األناضول)

تجارة

القاهرة  -عبداهلل عبده

ش ـه ــدت صـ ـ ـ ــادرات ال ـق ـط ــن املـ ـص ــري ارت ـف ــاع ــا
ملحوظًا املوسم الجاري ،ألسباب عدة ،أبرزها
ان ـخ ـفــاض أس ـع ــار امل ـن ـتــج امل ـح ـلــي ،وتــوصـيــة
منظمة الصحة العاملية باستعمال القطعة
ملــرة واحــدة ،ثم استبدالها في اطــار إجــراءات
وقائية ملجابهة فيروس كورونا.
وأعلن االتحاد العام ملصدري األقطان ارتفاع
ص ـ ــادرات مـصــر م ــن الـقـطــن ه ــذا امل ــوس ــم إلــى

()Getty

كريستالينا جيورجييفا
مصطفى قماس

«شــيء واحــد ّ
يهم ،هو أن تعرف كيف تكون مقدامًا».
ت ـل ــك م ـق ــول ــة لـ ـل ــروائ ــي ال ـ ــروس ـ ــي ال ـش ـه ـي ــر فـ ـي ــودور
ديـسـتــويـفـسـكــي ،رددتـ ـه ــا امل ــدي ــرة ال ـعــامــة لـصـنــدوق
النقد الدولي ،كريستالينا جيورجييفا ،التي تعتبر
أن الـبـلــدان الـتــي يمكنها الـلـجــوء إلــى الـســوق املالية
من أجل االستدانة ،تستطيع فعل ذلك واإلنفاق دون
الخوف من التقشف .جاءت هذه الرؤية االقتصادية،
خ ــال ال ـف ـتــرة األخـ ـي ــرة ،ف ــي وق ــت ي ــواج ــه فـيــه الـعــالــم
تداعيات الجائحة الصحية ،وانعكاساتها الخطيرة
على االقـتـصــاد الـعــاملــي ،حيث ق ـ ّـدر الـصـنــدوق نفسه
خسائرها لالقتصاد العاملي بنحو  15تريليون دوالر
خالل الفترة من  2020إلى .2024
يعتبر اإلعالمي ميشيل فور ،أن صندوق النقد الدولي
يعرف مع مديرته البلغارية ،التي يشهد لها بالكفاءة،
تغييرًا فــي العقيدة ،حيث ال تــرى مانعًا فــي اإلنفاق
من أجل إنعاش االقتصاد دون االهتمام أكثر بالدين
والوفاء به.
كــري ـس ـتــال ـي ـنــا رأت الـ ـن ــور ق ـب ــل  67ع ــام ــا ،ال ت ـف ــارق
االبتسامة شفتيها ،درست االقتصاد في معهد كارل
ماركس لالقتصاد بصوفيا في ظل النظام الشيوعي،
حيث أنجزت رسالة الدكتوراه في العالقة بني سياسة
حـمــايــة الـبـيـئــة ون ـمــو االق ـت ـصــاد بــالــواليــات املـتـحــدة
األميركية .في نهاية الثمانينيات من القرن املاضي،
أنجزت أبحاثًا في املوارد الطبيعية وسياسات البيئة
بلندن سكول أوف إيكونوميكس ،وواصلت االهتمام
بذات املوضوع عندما التحقت بمعهد ماساشوستس
للتكنولوجيا ،وهو ما لفت االنتباه إليها حيث حطت
الرحال بالبنك الدولي في  ،1993كي تتولى القضايا
املرتبطة بسياسة البيئة .وفي  ،2004عملت بموسكو،
حيث تولت إدارة عمليات البنك الدولي بالفيدرالية
الروسية.
عندما عــادت إلــى واشنطن فــي  ،2007تولت منصب
مــديــرة التنمية املـسـتــدامــة ،حـيــث ك ــان عليها تدبير
امل ـشــاريــع ذات الـصـلــة بــالـبـنـيــات التحتية والتنمية
الحضرية والزراعة والبيئة والتنمية االجتماعية.

رشحها بلدها كي تلتحق باملفوضية األوروبية في
 ،2010وتـتــولــى مـهـمــة امل ـســاعــدة اإلنـســانـيــة وتــدبـيــر
األزمــات ،حيث أبرزت قدرة كبيرة في هذا املجال عبر
حلولها فــي الـعــديــد مــن الـبـلــدان الـتــي تــواجــه أزم ــات
إنسانية ،مثل هايتي والشيلي وباكستان.
ما إن تولت أمــر صندوق النقد ،أبــرز مؤسسة مالية
دول ـيــة ،حتى بــدأ الـفـيــروس ينتشر عبر الـعــالــم ،بما
كان له من تأثير بالقدرة التمويلية للدول .لم يمنعها
ذلــك من تشجيع الــدول على اإلنـفــاق ،وهــذا ما تجلى
فــي الـفـتــرة األخ ـيــرة عـنــدمــا داف ـعــت عــن تمكني ال ــدول
امل ـســاه ـمــة ف ــي ال ـص ـن ــدوق م ــن  650م ـل ـيــار دوالر من
حقوق السحب.
ُّ
حثها الــدول على اإلنـفــاق بحساب مــن أجــل مواجهة
ً
تــداعـيــات الجائحة ،جعلها تـنــزاح قليال عــن التوجه
ال ــذي س ــارت عليه مؤسسة بــرويــن وودز ،حيث دأب
الصندوق على تحذير الــدول من اإلمعان في اإلنفاق
مخافة توسيع عجز املوازنة ،ما قد يعرضها لتدابير
تقشف في إطار برامج التقويم الهيكلي ،كما حدث في
الثمانينيات من القرن املاضي.
فــي مـقــال بصحفية فاينانشال األمـيــركـيــة قــالــت« :ال
أتــذكــر عــدد امل ــرات الـتــي قلت فيها للبلدان األعـضــاء:
أنفقوا ،حافظوا على وصل اإلنفاق ،لكن أنفقوا» ،غير
أنها تشرط ذلك اإلنفاق بالتخفيف من أزمة مرتبطة
باالنتقال االقـتـصــادي ،والـحـفــاظ على اإلنتاجية أو
جعل االستثمارات العمومية أكثر فعالية.
وحددت أولويات يجب االنخراط فيها من أجل الحد
من الخسائر ،حيث تؤكد الحفاظ على صحة الساكنة
عبر نفقات العالجات ،والحفاظ على اإلنفاق العمومي
واملساعدات لفائدة األجــراء والشركات حيث ما زالت
آثار الجائحة موجودة ،وتحفيز إحداث فرص العمل.
وتلح على تدبير الدين الذي يبقى أساسيًا ،وخاصة
بــالـنـسـبــة إل ــى ال ـب ـلــدان ذات الــدخــل املـنـخـفــض ،حيث
تؤكد تخفيف مديونية تلك البلدان وتحسني الولوج
للهبات ،مشددة على أنه «في بعض الحاالت ،سيكون
ال ـت ـن ـس ـيــق م ـط ـلــوبــا م ــن أجـ ــل إعـ ـ ــادة هـيـكـلــة ال ــدي ــون
ال ـس ـيــاديــة ،مــع مـشــاركــة جـمـيــع املــدنـيــن العموميني
والخواص».

 1.7م ـل ـيــون ق ـن ـط ــار ،بـقـيـمــة ت ـصــديــريــة 235
مليون دوالر ،مقابل  1.3مليون قنطار املوسم
املــاضــي ،وســط تخوفات مــن معلومات جرى
تداولها ،أخيرًا ،خالل اجتماع لجنة التسويق
حول احتمالية تدخل املؤسسة العسكرية في
عملية شراء األقطان من الفالحني هذا املوسم،
ل ـك ــن هـ ــذه امل ـع ـل ــوم ــات ل ــم ت ــؤك ــده ــا ال ـج ـهــات
املسؤولة .ويبدأ املوسم التصديري من شهر
سبتمبر /أيـلــول وينتهي فــي أغـسـطــس /آب
من العام التالي.
ويرجع الخبير في مزادات األقطان ،مصطفى
ع ـبــد ال ـص ـب ــور،ارتـ ـف ــاع ال ـط ـلــب ع ـلــى الـقـطــن
املصري في الخارج لعدة أسباب ،منها :زيادة
استهالك املنسوجات القطنية على املستوى
العاملي ،بعد توصية منظمة الصحة العاملية
باستعمال القطعة ملرة واحدة ،ثم استبدالها
ك ــإج ــراء وق ــائ ــي مل ـجــاب ـهــة فـ ـي ــروس ك ــورون ــا،
بــاإلضــافــة إل ــىأن سـعــر الـقـطــن امل ـصــري كــان
يـقــل عــن مـنــافـســه األم ـيــركــي «دي ـم ــا» ،وأيـضــا
لعودة املصانع للعمل بعد تخفيف إجــراءات
تداعيات «كورونا».
وأشار عبد الصبور في تصريحات لـ«العربي
ال ـجــديــد» إل ــى أن مـتــوســط أس ـعــار الـتـصــديــر
وف ـقــا لــات ـحــاد ال ـع ــام مل ـص ــدري األق ـط ــان هــذا
املوسم ،ارتفع بشكل ملحوظ مقارنة باملوسم

املاضي. ويرى صاحب إحدى شركات تجارة
القطن ،عبد الله محمد ،أن السبب الرئيسي
وراء الطلب على القطن امل ـصــري ،يـعــود إلى
ابتكارأجهزة تكشف عن هوية القطن الداخل
فــي تصنيع املـنـســوجــات مــن طــريــق البصمة
الــوراثـيــة ،األم ــر ال ــذي أدى إلــى حماية املنتج
الوطنيمن عمليات الغش التي كانت تحصل
مــن قبل ،بــاإلضــافــة إلــى جــودة املنتج املحلي
مقابل منافسه األميركي «ديما».
وي ــؤك ــد مــديــر ال ـت ـصــديــر ف ــي إحـ ــدى شــركــات
ت ـجــارةالـقـطــن ،إسـمــاعـيــل شـبــانــة ،لــ«الـعــربــي
ال ـجــديــد» ،أن س ــوق األق ـط ــان امل ـصــري يشهد
انتعاشة تصديرية ،إذ ُص ـ ِّـد َرت كــل الكميات
امل ـخــزنــة ل ــدى ال ـت ـجــاروبــأس ـعــار مــرتـفـعــة لم
تسجل منذ سنوات.
ولفت شبانة إلى أن ارتفاع الطلب العاملي على
األقطان ،وخاصة القطن املصري ،جاء نتيجة
لـعــودة االسـتـقــرار إلــى األس ــواق بعد تخفيف
اإلجـ ـ ـ ــراءات ال ـنــاج ـمــة ع ــن ت ــداع ـي ــات ف ـيــروس
كورونا الجديد.
وذك ــر أن زي ــادة املـســاحــة املــزروعــة هــذا العام
جــاءت نتيجة ارتـفــاع سعر قنطار القطن في
آخ ــر املـ ــزادات إل ــى  3آالف جنيه للقنطار ،ما
شجع املزارعني على زراعته هذا املوسم.
وكشف صاحب إحدى شركات تجارة األقطان

عن تخوف معظم الشركات املوسم املقبل من
تدخل الجيش في تجارة األقطان،وذلك عقب
ورود معلومات جرى تداولها خالل اجتماع
لجان تسويقالقطن أخيرًا.
وأوضــح أن تدخل املؤسسة العسكرية يعني
أن ــه سيحتكر امل ـ ــزادات إم ــا مــن طــريــق إحــدى
شركاته مباشرة ،أو من خالل عدة شركات من

زيادة
المساحة
المزروعة
بالقطن
الموسم
الجاري
(خالد
دسوقي/
فرانس برس)

أزمة الكهرباء تتواصل رغم المنحة السعودية
العاملة حاليًا كغطاء ،ثم يــوزع عطاياه على
الشركات األخرىوباألسعار التي يريدها.
وتتصدر الهند قائمة الدول املستوردة للقطن
املـ ـص ــري وال ـب ــال ـغ ــة  21دول ـ ـ ــة ،إذ تـسـتـحــوذ
الهند على  65في املائة من الصادرات ،تليها
باكستان بنسبة 16.5في املائة ،ثم بنغالديش
بنسبة  7.1في املائة.

عدن ـ محمد راجح

رغ ـ ــم مـ ـ ــرور أكـ ـث ــر م ــن  60ي ــوم ــا ع ـل ــى ب ــدء
ت ـخ ـص ـيــص ال ـح ـك ــوم ــة ال ـس ـع ــودي ــة مـنـحــة
مشتقات نفطية خاصة بمحطات الكهرباء
الـ ـع ــام ــة ع ـل ــى ع ـ ــدة ش ـح ـن ــات فـ ــي م ـنــاطــق
الـحـكــومــة اليمنية املـعـتــرف بـهــا دول ـيــا ،إال
أن نتائجها محدودة في استدامة تشغيل
مـحـطــات تــولـيــد ال ـطــاقــة ،ورف ــع ال ـظــام عن
ك ــاه ــل امل ــواط ـن ــن ال ــذي ــن ي ـق ــاس ــون تـبـعــات
ق ــاس ـي ــة ن ـت ـي ـجــة ارتـ ـ ـف ـ ــاع درج ـ ـ ــة ال ـ ـحـ ــرارة
مل ـس ـت ــوي ــات ق ــاس ـي ــة فـ ــي ه ـ ــذا ال ـص ـي ــف لــم
يعهدوها من قبل.
وأعلنت السلطات الحكومية ،مــؤخـرًا ،عن
وصــول الدفعة الثالثة من منحة املشتقات
النفطية املقدمة من السعودية ،لتشغيل 80
محطة كهربائية في املناطق واملحافظات
ال ـخــاض ـعــة اف ـتــراض ـيــا لـسـيـطــرة الـحـكــومــة
اليمنية التي تخوض صراعا مريرا مؤخرًا
مــع شــريـكـهــا الــرئـيـســي املـجـلــس االنـتـقــالــي
الجنوبي املدعوم إماراتيا.
وصـ ّـعــد االنـتـقــالــي الـجـنــوبــي مــن إجــراءاتــه
االستفزازية بشكل كبير ضد الحكومة في
عــدن وأبــن وسقطرى ،فيما يسعى جاهدًا
خ ـ ــال األسـ ـب ــوع ــن امل ــاض ـي ــن إل ـ ــى عــرق ـلــة

أخبار
ُعمان تقرر استمرار
الحظر الجزئي

قررت سلطنة ُعمان ،أمس الخميس،
استمرار سريان العمل بإغالق
ّ
التجارية ومنع الحركة
األنشطة
لألفراد واملركبات جزئيًا حتى
إشعار آخر ،للتصدي إلصابات
فيروس كورونا .وقالت اللجنة العليا
إلدارة أزمة كورونا (حكومية) ،في
بيان ،إن القرار شمل تقليص ّ
مدة
اإلغالق ليكون بني الساعة العاشرة
ً
ً
ابتداء من
مساء والرابعة صباحا،
أمس وحتى إشعار آخر.
وفي يونيو /حزيران املاضي ،خفف
البلد الخليجي قيود اإلغالق ،وسمح
بعودة األنشطة التجارية وفتح
املساجد واملتنزهات والشواطئ
وحرية التنقل مع البلدان الخليجية.
وحسب بيانات وزارة الصحة،
األربعاء ،بلغ إجمالي اإلصابات
ُ
املسجلة بالفيروس في السلطنة 295
ألفا و ،535منها أكثر من  277ألف
حالة شفاء ،و 3802وفاة.

المركزي اإلماراتي
يبقي أسعار الفائدة

اليمن

كورونا يرفع صادرات القطن المصري
أعلن االتحاد العام
لمصدري األقطان في
مصر ارتفاع صادرات
القطن هذا الموسم إلى
 1.7مليونقنطار،بقيمة
تصديرية بلغت 235
مليون دوالر ،مقابل 1.3
مليون قنطار الموسم
الماضي

أن سـعـ ّـيــد بـعــث بــرســائــل مـشـفــرة إل ــى رج ــال
األعـ ـ ـم ـ ــال م ـح ـم ــا رئـ ـي ــس ات ـ ـحـ ــاد ال ـص ـنــاعــة
والتجارة تبليغها إلى منظوريه.
وأفاد الشريف في تصريح لـ«العربي الجديد»
ب ــأن م ــن ب ــن ه ــذه الــرســائــل تـكـلـيــف املنظمة
ورئيسها بإيجاد تسويات سريعة مع رجال
األعمال وتقدمهم طوعا للصلح الجبائي من
أجل ضخ أموال في خزينة الدولة التي تعاني
ضغوطا شديدة.
وأك ــد الخبير االقـتـصــادي فــي سـيــاق متصل
ّ
سعيد املقدر بــ13.5
أن املبلغ الــذي يطالب به
مليار دينار مبالغ فيه ،لكنه أضاف أن الصلح
الـجـبــائــي م ــع رج ــال األع ـم ــال يـمـكــن أن يــوفــر
لـلــدولــة نـحــو  20بــاملــائــة مــن الـتـقــديــرات التي
تحدث عنها الرئيس التونسي.
واعتبر أن األمــوال التي يمكن تحصيلها من
ّ
ستعوض نفقات االستثمار
الصلح الجبائي
التي ترصدها الدولة في قانون املوازنة والتي
توجه للمشاريع العمومية ،وهو ما يمكن من
ّ
ويحسن
تخفيف ضـغــوط املــالـيــة العمومية
مــوقــف تــونــس ل ــدى ص ـن ــدوق ال ـن ـقــد الــدولــي
والشركاء املاليني واملستثمرين األجانب ممن
يـبــدون مـخــاوف مــن ارت ـفــاع منسوب الفساد
اإلداري واملالي في تونس.
وتساهم االستثمارات األجنبية املباشرة في
تونس سنويا فــي إح ــداث حــوالــي  25باملائة
من فرص العمل الجديدة ،وهو ما يدعم بشكل
كبير املجهود املحلي للتنمية لكل مؤشرات
االسـتـثـمــار .ووف ــق بـيــانــات أصــدرتـهــا وكالة
الـنـهــوض بــاالسـتـثـمــار ال ـخــارجــي التونسية
(حكومية) ،سجل االستثمار األجنبي املباشر
تــراجـعــا بنسبة  31.9فــي املــائــة خ ــال الــربــع
األول من العام الحالي حيث بلغ  341.9مليون
دينار مقارنة بـ 501.7مليون دينار في الفترة
نفسها من .2020
كما تراجع حجم االستثمار في قطاع الطاقة
بـ 15.5في املائة ،حيث بلغ  143.6مليون دينار
مقابل  169.8مليون ديـنــار فــي نفس الفترة،
بـحـســب ال ــوك ــال ــة .وح ـ ّـول ــت ك ـثــرة اإلض ــراب ــات
السياسية واالجتماعية تونس إلى بلد طارد
للمستثمرين بحسب املتعاملني االقتصاديني
الــذيــن طــالـبــوا بــزيــادة الضمانات الحكومية
لتحسني مناخ األعمال في البالد ووقف نزيف
«شيطنة» رجــال األعمال وتأليب الــرأي العام
ضدهم.
ّ
سعيد عن قــرار مشروع الصلح
وعقب إعــان
الجبائي ،تداول نشطاء على شبكات التواصل
االج ـت ـمــاعــي ق ــوائ ــم تـضـمـنــت أس ـم ــاء لــرجــال
أعمال ومجموعات اقتصادية كبرى حصلت
عـلــى قـ ــروض كـبـيــرة م ــن ال ـب ـنــوك الـتــونـسـيــة.
ّ
سعيد باستعادة ما وصفه
وطالب النشطاء
الرئيس بـ«أموال الشعب» وإعادتها لخزينة
الدولة.
لـكــن الخبير املــالــي ،أيـمــن الــوســاتــي ،يعتبر
أن عملية اسـتـعــادة األمـ ــوال مــركـبــة ومعقدة
ويجب أن تستند إلى القضاء وال تتم بشكل
«شعبوي» ،مشيرا إلى أن تنقية مناخ األعمال
من الفاسدين أمر مستحسن.
في املقابل ،قال الوسالتي لـ«العربي الجديد»
إنــه ال يمكن الــزج بكل املستثمرين فــي خانة
واح ـ ــدة ،مـعـتـبــرا أن ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص املـنـظــم
فــي تونس يقوم بــدور كبير فــي خلق الثورة
وت ــوفـ ـي ــر مـ ــواطـ ــن ال ـش ـغ ــل وه ـ ــو مـ ــا يـتـطـلــب
املحافظة عليه ودعمه.
وأض ــاف فــي سـيــاق متصل أن ــه يمكن إيـجــاد
حـلــول لصعوبات املــالـيــة العمومية وتوفير
إيـ ـ ــرادات إضــاف ـيــة ل ـلــدولــة ،م ــن خ ــال ق ــرارات
يتضمنها قانون املالية التكميلي أو قانون
املالية لسنة  2022بتوسعة قاعدة الضرائب
وتحسني النظام الجبائي عموما بشكل عادل
بني القطاعني الخاص والحكومي.

بروفايل

المديرة العامة لصندوق النقد الدولي،
كريستالينا جيورجييفا ،تعتبر أن البلدان
التي يمكنها اللجوء إلى السوق المالية
من أجل االستدانة ،تستطيع فعل ذلك
واإلنــفــاق دون الخوف من التقشف،
في زمن كورونا

11

عـمــل املــؤسـســات الـحـكــومـيــة ،وبـعــض عمل
الــوزارات الخدمية التي ارتــأت نقل مهامها
مــؤق ـتــا م ــن عـ ــدن إلـ ــى مـنـطـقــة س ـي ـئــون في
محافظة حضرموت جنوب شرقي اليمن.
وب ـل ــغ إج ـم ــال ــي ك ـم ـيــة ال ــدف ـع ــة ال ـثــال ـثــة من
املـ ـنـ ـح ــة الـ ـسـ ـع ــودي ــة  75ألـ ـ ــف طـ ــن ديـ ـ ــزل،
لتزويد محطات الكهرباء بالوقود لتعزيز
وتحسني عملية توليد الطاقة الكهربائية،
إذ ت ــؤك ــد م ـ ـصـ ــادر ح ـك ــوم ـي ــة وجـ ـ ــود أث ــر
مـلـمــوس للدفعتني السابقتني فــي تحسن
ال ـت ـيــار ال ـك ـهــربــائــي ف ــي ع ــدن وامل ـحــاف ـظــات
األخرى في جنوب اليمن.
وقــال رئيس لجنة اإلش ــراف والــرقــابــة على
منحة املشتقات النفطية السعودية ،رامي
الـشـيـبــانــي ،ف ــي تـصــريـحــات صـحــافـيــة ،إن
الـلـجـنــة تـعـمــل عـلــى تـحــديــد اح ـت ـيــاج كــافــة
مـحـطــات الـكـهــربــاء املـسـتـفـيــدة مــن املـنـحــة،
ورفــع نسبة االحتياج من املشتقات لــوزارة
الكهرباء والطاقة التي تقوم بدورها بإبالغ
الجانب السعودي بحاجتها من املشتقات
النفطية.
في اإلطــار ،قــال مسؤول حكومي في وزارة
الكهرباء والطاقة اليمنية ،رفض ذكر اسمه،
ل ــ«ال ـعــربــي ال ـج ــدي ــد» ،إن خ ـيــار اسـتـئـجــار
محطة كهرباء عائمة تعمل بوقود املازوت

ال يــزال قائمًا لــدى الحكومة اليمنية التي
ت ـ ـ ــدرس ع ـ ـ ــددا مـ ــن الـ ـ ـع ـ ــروض املـ ـق ــدم ــة مــن
ش ــرك ــات عــرب ـيــة وع ــامل ـي ــة ف ــي هـ ــذا امل ـج ــال،
وذل ـ ــك ب ــال ـت ــزام ــن م ــع إجـ ـ ـ ــراءات اسـتـيـعــاب
امل ـن ـحــة ال ـس ـع ــودي ــة .وب ـي ـن ـمــا ي ـش ـ ّـدد عـمــال
وتجار في مدينة عدن على تضررهم بشكل
كبير وتـهــاوي أعمالهم ومهنهم ،وإفــاس
عــدد منهم بسبب تــردي التيار الكهربائي
وان ـق ـطــاعــه ل ـس ــاع ــات طــوي ـلــة تـمـتــد ملعظم
فترات اليوم ،يشكو مواطنون من صعوبة
مــواجـهـتـهــم لـسـخــونــة ال ـص ـيــف ه ــذا ال ـعــام
فــي ظــل ارتـفــاع درج ــات الـحــرارة ملستويات
قـيــاسـيــة .ويـصــف الـعــامــل فــي مــديـنــة عــدن،
أش ـ ــرف غ ــان ــم ،ل ــ«ال ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» ،ه ــذا
الـ ــوضـ ــع ب ــأن ــه ال يـ ـط ــاق خ ـص ــوص ــا خ ــال
الصيف الذي يمثل بصورة نسبية موسما
النـ ـتـ ـع ــاش عـ ــديـ ــد األع ـ ـم ـ ــال وامل ـ ـه ـ ــن ،لـكــن
الكهرباء تظل عائقا كبيرا أمامها.
ويقول التاجر ،أسعد الجماعي ،لـ«العربي
الـجــديــد» إن الـكـهــربــاء تـضــاعــف تكاليفهم
نـظـرًا لـتــردي الـخــدمــة املـقــدمــة مــن املحطات
العامة ،ومــا هــو متوفر مــن خـيــارات أخــرى
بــدي ـلــة وف ــق حــدي ـثــه ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد»،
مكلفة للغاية.
وي ـ ـ ـسـ ـ ــود ت ـ ــذم ـ ــر كـ ـبـ ـي ــر فـ ـ ــي عـ ـ ـ ــدن وب ـق ـي ــة

املـحــافـظــات الـجـنــوبـيــة بـسـبــب ع ــدم وجــود
أي تحسن فــي خــدمــة الكهرباء ووصولها
إل ــى م ـس ـتــوى االن ـه ـي ــار ،إذ ي ــؤك ــد امل ــواط ــن
منير الـشــاذلــي مــن سـكــان منطقة التواهي
فــي ع ــدن أن مـعــانــاتـهــم ه ــذا الـصـيــف زادت
بشكل ملحوظ لحاجتهم لتشغيل املكيفات
ملقاومة ارتفاع درجات الحرارة.
وح ـص ـلــت ال ـح ـكــومــة الـيـمـنـيــة ع ـلــى منحة
سعودية لتوريد مشتقات نفطية بنحو 422
مليون دوالر لتشغيل املنظومة الكهربائية
املتعثرة في مناطق نفوذها.
ويـ ـ ـ ــرى م ـخ ـت ـص ــون فـ ــي ق ـ ـطـ ــاع ال ـك ـه ــرب ــاء
والـ ـط ــاق ــة أن امل ـن ـح ــة ال ـس ـع ــودي ــة ل ــن تـحــل
مشكلة الكهرباء التي تعاني من ترد مزمن
في وضعيتها بسبب الحرب.
وحـســب وزارة الكهرباء والـطــاقــة اليمنية،
فإن األثر اإليجابي ملنحة املشتقات النفطية
سيكون تدريجيا خاصة مع زيادة األحمال
خالل الصيف .الخبير الهندسي في مجال
الـ ـكـ ـه ــرب ــاء ،ع ـب ــد ال ـع ــزي ــز م ـن ـص ــر ،يــوضــح
ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد» ،أن اخ ـتــال منظومة
الـ ـعـ ـم ــل ال ـح ـك ــوم ـي ــة وتـ ـ ـ ـ ــردي امل ــؤسـ ـس ــات
الـعــامــة شكل عائقا أم ــام استيعاب املنحة
ال ـس ـع ــودي ــة ب ـطــري ـقــة ج ـي ــدة لـتـحـســن أهــم
الخدمات العامة مثل الكهرباء.

قرر مصرف اإلمارات املركزي،
أمس ،إبقاء «سعر األساس» على
تسهيالت اإليداع لليلة واحدة بـ
 15نقطة أساس ،وذلك اعتبارًا
من أمس .وقال املركزي في بيان،
إن هذا القرار إثر إعالن مجلس
االحتياطي الفيدرالي االتحادي
(الفيدرالي األميركي) تحديد سعر
الفائدة على أرصدة االحتياطي بـ
 15نقطة أساس في اجتماعه الذي
ُعقد أول من أمس .كما أبقى مجلس
االحتياطي االتحادي ،أول من أمس،
على أسعار الفائدة دون تغيير عند
صفر ـ  0.25باملئة ،مشيرا إلى أنه
بانتظار تحسن مؤشري التوظيف
والتضخم في البالد .وحسب البيان،
قرر املركزي اإلماراتي اإلبقاء على
السعر الذي ينطبق على اقتراض
سيولة قصيرة األجل من املصرف
املركزي من خالل كافة التسهيالت
االئتمانية القائمة عند  50نقطة
أساس فوق سعر األساس.

«إيفرغيفن» تصل
إلى ميناء روتردام
الهولندي

رست صباح أمس ،في ميناء
روتردام الهولندي ،سفينة الحاويات
«إيفرغيفن» التي كانت قد علقت
في قناة السويس املصرية ملدة ستة
أيام في مارس/آذار املاضي .وأعلن
ميناء روتردام الهولندي في بيان،
أمس ،أن «إيفرغيفن» سترسو
في محطة «إي.سي.تي دلتا»
بروتردام لتفريغها حتى الثالث من
أغسطس/آب املقبل قبل أن تتجه إلى
فيليكستو ببريطانيا.
وفي  24مارس املاضي ،جنحت
السفينة العمالقة في املقطع الجنوبي
لقناة السويس ،ما أدى إلى إغالق
املمر املالحي للقناة حتى إعادة
تعويمها في  29من الشهر ذاته.

زيادة أرباح القطرية
للصناعات التحويلية

أفصحت الشركة القطرية للصناعات
التحويلية (شركة مساهمة عامة
قطرية) عن بياناتها املالية نصف
السنوية للفترة املنتهية في 30
يونيو /حزيران  ،2021حيث بلغ
صافي الربح  63مليونا و350
ألفا و 258رياال قطريا (الدوالر =
 3.65رياالت) ،مقابل صافي الربح
 42مليونا و 384ألفا و 812رياال
قطريا لنفس الفترة من عام .2020
كما بلغت ربحية السهم  0.13ريال
قطري في الفترة املنتهية في 30
يونيو  ،2021مقابل ربحية السهم
 0.09ريال قطري لنفس الفترة
من العام املاضي .يذكر أن الشركة
القطرية للصناعات التحويلية
تأسست في عام  1990وأدرجت في
بورصة قطر في عام  ،1997ويبلغ
رأس مالها املصرح به  475مليونا
و 200ألف ريال.
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رؤية

أسواق مالية
بعد خسارة أسهم الشركات الصينية نحو  800مليار دوالر في ثالثة
أيام عادت مؤشرات بورصة بكين للّون األخضر ،لكن هل انقشعت
السحب السوداء التي ظللت سماء المال ،أم أن ما حدث من ارتفاع
الخميس فجر كاذب ستتلوه عاصفة؟

المؤشرات
تراجعت قرابة
 %20من قيمتها
قبل تدخل إدارة
البورصة ()Getty

ش ـ ـهـ ــدت الـ ـ ـب ـ ــورص ـ ــة ال ـص ـي ـن ـي ــة
ت ـ ـ ــراجـ ـ ـ ـع ـ ـ ــات ح ـ ـ ـ ـ ـ ــادة م ـن ـت ـص ــف
األس ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــوع الـ ـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ــاري ،وأدى
انـ ـخـ ـف ــاض اس ـت ـم ــر ث ــاث ــة أيـ ـ ــام إل ـ ــى مـحــو
م ــا ي ـق ــرب م ــن  800م ـل ـيــار دوالر م ــن قيمة
األسهم الصينية وبتراجع بلغ نحو ،%20
وامتد االنخفاض إلــى كل شــيء من اليوان
إلـ ــى م ــؤش ــر  500 S&Pوسـ ـن ــدات ال ـخــزانــة
األميركية خــال واح ــدة مــن أكـثــر مراحلها
تطرفًا يوم الثالثاء.
ونجمت الخسائر عن قــرار الصني الصادم
بمنع قطاعات من صناعة التعليم املزدهرة
من جني األرباح وزيادة رأس املال األجنبي
والطرح لالكتتاب العام .ووفق األرقام ،فإنه
خ ــال األي ـ ــام ال ـثــاثــة األول ـ ــى م ــن األس ـبــوع

حوافز مالية لإلنجاب

السوق الصينية
تخسر  800مليار دوالر
خالل  3أيام

بكين ت ُحكم
قبضتها على
الشركات

ال ـج ــاري وح ـتــى نـهــايــة ت ـعــامــات الـثــاثــاء
خ ـس ــرت الـ ـب ــورص ــات الـصـيـنـيــة ن ـحــو 800
مـلـيــار دوالر مــن قيمتها الـســوقـيــة حسب
بيانات نشرة «زيرو هيدج» األميركية.
وتقدر تلك القيمة السوقية بنحو 13.357
ح ـتــى ن ـهــايــة م ــاي ــو/أي ــار امل ــاض ــي ،حسب

قررت مدينة صينية تقديم مساعدات نقدية للتشجيع على اإلنجاب
ً
ووفقا لما أعلنته حكومة مدينة
ومواجهة الشيخوخة السكانية.
بانزهيهوا في مقاطعة سيتشوان
جــنــوب غــربــي الــصــيــن ونقلته
«شينخوا» األربعاء ،فإنها تخطط
لمنح األســر  500يــوان ( 77دوالرًا)
عــن كــل طــفــل شــهــريــً إذا كــان
لديها طفل ثان أو ثالث حتى يبلغ
األطفال سن الثالثة .ومن المقرر أن
تقدم المدينة البالغ عدد سكانها
 1.2مليون نسمة ،خدمات والدة
مجانية لألمهات.

ب ـ ـيـ ــانـ ــات مـ ــركـ ــز اإلح ـ ـ ـصـ ـ ــاء واملـ ـعـ ـل ــوم ــات
االقتصادية الــذي يعرف اختصارًا بـ«سي
إي أي سي» .وهذه األرقام تعني أن أسواق
املــال العاملية التي تعاني حاليًا من تفشي
متحور دلتا مــن فـيــروس كــورونــا ربما لن
ت ـك ــون ف ــي وض ــع يـمـكـنـهــا م ــن تـحـمــل هــزة
كبرى في السوق الصينية التي باتت محط
أنظار املستثمرين من أنحاء العالم.
وعلى أثــر االنخفاضات الـحــادة التي هزت
الـ ـب ــورص ــة ال ـص ـي ـن ـيــة ،طـ ــرح امل ـس ـت ـث ـمــرون
ً
وأسواق املال سؤاال :هل انتهت اضطرابات
ال ـســوق الـصـيـنـيــة بـعــد الـخـســائــر الـفــادحــة
ال ـت ــي تـكـبــدتـهــا خـ ــال األس ـ ـبـ ــوع ،أم أن ما
ح ــدث م ــن ارتـ ـف ــاع ف ــي ت ـعــامــات األربـ ـع ــاء،
هـ ــدوء اسـتـثـنــائــي يـسـبــق الـعــاصـفــة وســط
التعقيدات السياسية الداخلية والخارجية
ال ـتــي تعيشها بـكــن وت ــوت ــر عــاقــاتـهــا مع
الواليات املتحدة؟
تأتي هــذه األسئلة رغــم تحسن ســوق املــال
الصينية أمــس ،وحسب بيانات البورصة
الصينية الخميس ،سجلت األسهم ارتفاعًا
م ــع تـكـثـيــف ال ـس ـل ـطــات ج ـه ــوده ــا لـتـهــدئــة
املخاوف من مستقبل االستثمار في التعليم
واك ـت ـتــابــات شــركــات الـتـقـنـيــة فــي األس ــواق
األميركية ،كما ضخ البنك املركزي سيولة
ف ــي ال ـن ـظ ــام امل ــال ــي ،ك ـمــا سـمـحــت سـلـطــات
البورصة الصينية كذلك لشركات التقنية
باالكتتاب في السوق األميركية.
ووف ــق قـنــاة «س ــي أن بــي س ــي» األمـيــركـيــة،
ع ـق ــدت ه ـي ـئــة ت ـن ـظ ـيــم األوراق امل ــال ـي ــة فــي

الصني اجتماعات مع املديرين التنفيذيني
لبنوك االستثمار الكبرى ،ليل األربعاء ،في
مـحــاولــة لتهدئة م ـخــاوف األسـ ــواق املالية
ب ـش ــأن حـمـلــة ب ـكــن ع ـلــى ص ـنــاعــة التعليم
ال ـ ـخـ ــاص .وت ـض ـم ـنــت االجـ ـتـ ـم ــاع ــات ،وف ــق
«بـلــومـبـيــرغ» ،الـعــديــد مــن الـبـنــوك الــدولـيــة
ال ـك ـبــرى ،بـمــا ف ــي ذل ــك مـصــرفــا «غــولــدمــان
س ــاك ــس» و«يـ ــو ب ــي أس» .وســاه ـمــت هــذه
اإلج ـ ـ ــراءات حـتــى اآلن ف ــي ع ــودة مــؤشــرات
البورصات الصينية للون األخضر وكذلك
فـ ــي ارتـ ـ ـف ـ ــاع أسـ ـهـ ــم ال ـ ـشـ ــركـ ــات ال ـص ـي ـن ـيــة
امل ـس ـج ـلــة ف ــي الـ ـس ــوق األم ـي ــرك ـي ــة .وحـســب

بيانات إغــاق الـســوق الصينية الخميس،
ص ـعــد مــؤشــر «ش ـن ـغ ـهــاي امل ــرك ــب» بنسبة
 %1.5ليسجل  3412نقطة ،كما ارتفع مؤشر
«شنتشن املركب»  %3.07إلى  2384نقطة.
وك ــان ــت ج ـيــوش املـسـتـثـمــريــن ال ـص ـغــار في
الواليات املتحدة من الهواة الذين يشترون
مــا يـطـلــق عـلـيــه «ال ـ ــدب» ،أي ش ــراء األسـهــم
الهابطة دون دراي ــة على أمــل تحقيق ربح
ســريــع حينما تــرتـفــع ،قــد ســاهـمــوا بشكل
م ـبــاشــر ف ــي ع ـ ــودة أسـ ـع ــار أس ـه ــم الـتـقـنـيــة
فــي «وول ستريت» لــارتـفــاع فــي تعامالت
األربعاء .لكن محللني يرون أن املستثمرين

االقتصاد األميركي يسترد عافيته وينمو %6.5
تمكن االقتصاد األميركي
من النمو بمعدل قبل
جائحة كورونا ،بينما
يواصل البنك المركزي
سياسة الفائدة الصفرية
واشنطن ـ العربي الجديد
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حـقــق االق ـت ـصــاد األم ـيــركــي م ـعــدل نـمــو بلغ
 %6.5فــي الــربــع الـثــانــي مــن ال ـعــام ال ـجــاري،
وهو معدل يفوق النمو املتحقق قبل جائحة
كــورونــا ،وذلــك وفقًا للبيانات التي أعلنها
مكتب التحليل االقتصادي .وتراجع معدل
ً
النمو وفقًا للبيانات قليال عن مسح «وول
سـتــريــت ج ــورن ــال» ال ــذي أجــرتــه بــن خـبــراء
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد ،ول ـك ـن ــه ي ـع ــد ق ـي ــاس ـي ــا م ـقــارن ــة
ب ــالـ ـظ ــروف الـ ـت ــي ي ـع ــان ــي م ـن ـهــا االق ـت ـص ــاد
ال ـع ــامل ــي ال ـ ــذي ي ــواج ــه امل ــوج ــة ال ـث ــال ـث ــة مــن
جــائـحــة كــورونــا .وتـشـيــر الـتــوقـعــات إلــى أن
م ـع ــدل ال ـن ـمــو االق ـت ـص ــادي األم ـي ــرك ــي ربـمــا
يـتــراجــع فــي الــربــع الـثــالــث مــن الـعــام بسبب
تداعيات املتحور دلتا من فيروس كورونا.
وك ــان مجلس االح ـت ـيــاط الـفـيــدرالــي (البنك
امل ــرك ــزي األم ـي ــرك ــي) ق ــد أك ــد ف ــي ب ـي ــان يــوم
األربـ ـ ـع ـ ــاء م ــواصـ ـل ــة إجـ ـ ـ ـ ــراءات دع ـ ــم ال ـن ـمــو
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي والـ ـت ــأكـ ـي ــد عـ ـل ــى أن أول ــوي ــة
ال ـس ـي ــاس ــة ال ـن ـق ــدي ــة س ـت ـك ــون ل ــدع ــم ال ـن ـمــو
االقتصادي ومساعدة الشركات على النمو
وزيادة معدل الوظائف في االقتصاد .وحذر
رئـيــس املـجـلــس ،جـيــروم ب ــأول ،بعد انعقاد
اجتماع املركزي األميركي للسياسة النقدية
األرب ـع ــاء مــن أن اقـتـصــاد ال ــوالي ــات املتحدة
ليس فــي املرحلة الــازمــة لخفض السياسة
النقدية التحفيزية .وبحسب القراءة األولية
الـ ـص ــادرة ع ــن مـكـتــب الـتـحـلـيــل االق ـت ـصــادي

هل خذل مجلس األمن
مصر والسودان؟
عبد التواب بركات

ذعر في
البورصة الصينية
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الـخـمـيــس ،ارت ـفــع الـنــاتــج املـحـلــي اإلجـمــالــي
بنحو  %6.5فــي الـفـتــرة مــن إبــريــل /نيسان
وحتى يونيو /حزيران ،مقارنة ب ــ %6.3في
الربع األول واملعدلة بالخفض بنسبة ،%0.1
وم ـقــابــل تــوق ـعــات بـنـمــو االق ـت ـص ــاد .%8.4
ووفقًا للبيانات ،ارتفع اإلنفاق االستهالكي
بنسبة  %11.8وه ــو مـسـتــوى أع ـلــى بنحو
 %0.4عن املسجل في الربع األول ،فيما زاد
االس ـت ـث ـمــار ال ـثــابــت بـنـحــو  %3ب ـعــدمــا قفز
 %13فــي الـفـتــرة مــن يـنــايــر /كــانــون الثاني
وحتى مــارس /آذار .وأشــارت البيانات إلى
زي ــادة ال ـص ــادرات بنحو  %6فيما ارتفعت
ال ــواردات بنسبة  .%7.8وساهم بيان البنك
امل ـ ــرك ـ ــزي األمـ ـي ــرك ــي فـ ــي انـ ـتـ ـع ــاش أس ـ ــواق
امل ــال األوروب ـيــة واآلسـيــويــة الخميس ،التي
استفادت من القرارات التي صدرت في نهاية
اجتماع مجلس االحتياط على برنامج شراء
السندات وسياسة التيسير الكمي .ويواصل
املركزي األميركي شراء سندات قيمتها 120
مليار دوالر شهريًا منذ العام املاضي.
وأكــد مجلس االحتياط في بيانه ،أنــه ينظر
للتضخم عـلــى أس ــاس أن ــه «مــؤقــت وعــابــر»،
وه ـ ــو ب ــال ـت ــال ــي ي ـش ـيــر ب ـش ـكــل غ ـي ــر م ـبــاشــر
إل ــى أن ــه ل ـيــس ف ــي عـجـلــة م ــن أمـ ــره لخفض
سـيــاســة الـتـيـسـيــر ال ـن ـقــدي .وأب ـق ــى املجلس
على أسعار الفائدة دون تغيير عند صفر ـ
 0.25باملئة ،مشيرا إلى أنه بانتظار تحسن
م ــؤش ــري ال ـتــوظ ـيــف وال ـت ـض ـخــم ف ــي ال ـب ــاد.
وقـ ــال «ال ـف ـي ــدرال ــي» ف ــي ب ـي ــان ،األربـ ـع ــاء ،إن
سبب إبقائه على أسعار الفائدة دون تغيير،

أسواق المال تستفيد
من سياسة الفيدرالي
الداعمة للنمو

مرتبط بمسار االقـتـصــاد ال ــذي يسير وفقا
ملسار فيروس كورونا وسالالته.
وأغـ ـلـ ـق ــت األسـ ـه ــم ال ـي ــاب ــان ـي ــة ع ـل ــى ارتـ ـف ــاع
الخميس ،إذ أعلنت «نيسان موتور» وبعض
ش ــرك ــات أش ـب ــاه امل ــوص ــات ع ــن أربـ ــاح قــويــة
مفاجئة ،كما ارتفعت كذلك مؤشرات األسهم
األمـيــركـيــة .وع ــادة مــا تتبع البنوك املركزية
العاملية سياسة مجلس االحتياط النقدية.
وأش ـ ـ ــاد امل ـج ـل ــس ب ــاس ـت ـم ــرار ال ـت ـق ــدم ال ــذي
تحرزه البالد في التطعيمات للحد من آثار
أزمة الصحة العامة (كورونا) على االقتصاد
األم ـي ــرك ــي« ،ل ـك ــن امل ـخ ــاط ــر ع ـلــى ال ـتــوق ـعــات
االقتصادية ال تــزال قائمة» .وبينما ينتظر
ال ـ ـف ـ ـيـ ــدرالـ ــي وصـ ـ ـ ــول نـ ـس ــب ال ـت ـض ـخ ــم إل ــى
مستوى  2باملئة ،فقد سجلت فعليًا مستوى
 5.4بــاملـئــة خ ــال يــون ـيــو /ح ــزي ــران املــاضــي
عـلــى أس ــاس س ـن ــوي ،لـكـنــه ي ــرى أن النسبة
مؤقتة مرتبطة بحزم التحفيز املــالــي .وزاد
الفيدرالي في بيانه أنه «سيكون من املناسب
الحفاظ على هــذا النطاق املستهدف (نسبة
الـفــائــدة الـحــالـيــة) حتى تصل ظ ــروف سوق
ال ـعـمــل إل ــى م ـس ـتــويــات تـتـفــق م ــع تقييمات
اللجنة للحد األقـصــى للتوظيف» .وصـ ّـوت
لصالح اإلبقاء على السياسة النقدية ،كافة
أعضاء لجنة السوق املفتوحة لــدى مجلس
االح ـت ـي ــاط ،ب ـق ـيــادة امل ـحــافــظ ج ـي ــروم ب ــاول.
كما دعم االقتصاد األميركي كذلك تصويت
مجلس الـشـيــوخ ي ــوم األرب ـع ــاء لـصــالــح بــدء
النقاش بشأن مشروع قانون البنية التحتية
بنحو تريليون دوالر ،وهو ما يمثل خطوة
حــاس ـمــة لـتـمــريــر الــدي ـم ـقــراط ـيــن أجـنــدتـهــم
االقتصادية.
ً
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صوتا مؤيدا مقابل  32صوتا معارضا ،إذ
ص ــوت جـمـيــع األعـ ـض ــاء م ــن الــديـمـقــراطـيــن
ل ـصــالــح امل ـق ـتــرح إل ــى جـ ًـانــب  17ع ـض ـ ًـوا من
ال ـح ــزب ال ـج ـم ـهــوري ،وف ــق ــا مل ــا نـقـلـتــه شبكة
«سي إن بي سي».

األجانب من بنوك االستثمار والصناديق
الغربية ال يــزالــون متخوفني مــن مستقبل
االستقرار في السوق الصينية ،رغم العائد
املغري بالسوق الــذي يفوق كثيرًا العوائد
في الواليات املتحدة وأوروبا واليابان .على
هذا الصعيد ،يقول خبير العمالت بمصرف
«ميزيوهو بنك» الياباني ،كني جينغ ،في
مــذكــرة ص ــدرت الـخـمـيــس ،إن «الـتـعــديــات
ال ـتــي أدخـلـتـهــا الـسـلـطــات الـصـيـنـيــة فـجــأة
ولم تكن متوقعة في السوق تمثل تحديات
ف ــي إدارة امل ـخــاطــر االس ـت ـث ـمــاريــة ،وإعـ ــادة
بناء ثقة املستثمرين األجانب في األصول

الصينية ربما ستأخذ وقتًا أطــول» .ويرى
محللون أن هنالك العديد من العوامل التي
تــرفــع م ــن م ـخ ــاوف امل ـص ــارف والـصـنــاديــق
ال ـ ـغـ ــرب ـ ـيـ ــة وتـ ـجـ ـعـ ـلـ ـه ــا تـ ـ ـ ـت ـ ـ ــردد ف ـ ـ ــي ض ــخ
استثمارات كبيرة بــاألصــول الصينية .من
بــن هــذه املـخــاطــر الـتــي تكتنف االستثمار
بالسوق الصينية واالسـتـثـمــار بشركاتها
املـسـجـلــة فــي ال ـب ــورصــات ال ـغــرب ـيــة ،هيمنة
الحزب الشيوعي على السوق واالنتقائية
التي يتعامل بها مع مالك الشركات وإصدار
إجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات جـ ــديـ ــدة م ـف ــاج ـئ ــة تـ ـح ــدد ط ــرح
شركات مهمة لالكتتاب وتضييق الخناق

على كبار األثــريــاء .كما أن توتر العالقات
بـ ــن ب ـك ــن والـ ـ ــواليـ ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة ي ــزي ــد مــن
املخاوف بني كبار املستثمرين الغربيني ،إذ
تضعهم عقوبات الحظر الثانوي األميركي
وربـمــا فــي املستقبل كذلك الحظر الصيني
بــن خـيــاريــن أحــاهـمــا م ــر ،وه ــو املفاضلة
بـ ــن ال ـ ـسـ ــوقـ ــن ،ال ـص ـي ـن ـي ــة أو األم ـي ــرك ـي ــة
ول ـي ــس ال ـج ـم ــع ب ـي ـن ـه ـمــا .وق ــال ــت صـحـيـفــة
«وول سـتــريــت ج ــورن ــال» ي ــوم األرب ـع ــاء ،إن
إدارة بايدن تتجه لتوسيع حظر الشركات
الـصـيـنـيــة وت ـش ــدي ــد ع ـم ـل ـيــات اسـتـثـمــارهــا
فــي الــواليــات املـتـحــدة ،كما تتجه الحكومة
الصينية في ذات املنحى ملعاقبة الشركات
الغربية املستثمرة في كل من هونغ وماكاو
التي تطبق إجراءات الحظر األميركية.
على الصعيد املالي البحت ،تعاني السوق
الصينية من فقاعة ديون شركات اإلنشاءات
وال ـ ـ ـع ـ ـ ـقـ ـ ــارات املـ ـتـ ـضـ ـخـ ـم ــة وزيـ ـ ـ ـ ـ ــادة دي ـ ــون
املقاطعات ،ومثل هــذه الديون قد تفجر في
أية لحظة أزمة مصرفية في حال تزايد عدد
الشركات املفلسة وعدم قدرتها على السداد.
وي ـن ـت ــاب امل ـس ـت ـث ـمــريــن اآلن ال ـق ـل ــق ب ـشــأن
مـسـتـقـبــل االس ـت ـث ـم ــار ف ــي األدوات املــال ـيــة
امل ـق ــوم ــة ب ــالـ ـي ــوان ،إذا واصـ ـل ــت الـسـلـطــات
الصينية ،حسب مــا ذكــرتــه «وول ستريت
ج ــورن ــال» ،خـطــط حـظــر الـشــركــات الغربية
من التجارة في أسواق هونغ كونغ وماكاو،
وإذا واصـ ــل ال ـي ــوان ارت ـف ــاع قـيـمـتــه مقابل
الدوالر والحفاظ على املكاسب التي حققها
منذ بداية العام املاضي .2020
وكـ ـ ــان ال ـ ـيـ ــوان ق ــد تـ ـع ــرض ل ـع ـم ـل ـيــات بـيــع
مكثفة في بداية األسبوع من قبل املصارف
االستثمارية .ويــرى خـبــراء أن عــودة الثقة
ف ــي األص ـ ــول الـصـيـنـيــة ر ًب ـم ــا اه ـت ــزت بعد
اإلجـ ــراءات األخ ـيــرة .ووفــقــا لقناة «ســي إن
بي ســي» الخميس ،فــإن الهواجس األمنية
تـسـيـطــر ع ـلــى هـيـئــة ال ـب ــورص ــة الـصـيـنـيــة،
خــاصــة ب ـشــأن ال ـس ـمــاح لـلـشــركــات التقنية
في سوق «وول ستريت» .وتعمل الحكومة
الـصـيـنـيــة عـلــى تـشــديــد فـحــص املـعـلــومــات
وسط القلق الذي ينتابها على أمنها القومي
وال ـش ـكــوك امل ـتــزايــدة ح ــول نــوايــا الــواليــات
املتحدة تجاه حرمانها من التطور التقني
فــي املستقبل .وق ــال آدم مــونـتــانــارو ،مدير
صندوق األسواق الناشئة في لندن« :يبدو
أن ــه ال تــوجــد نـيــة لـتــدمـيــر ن ـمــاذج األع ـمــال
والشركات التي تتوافق بشكل أساسي مع
أولويات الحزب لتنمية الصني».

شركات الطيران الكبرى تجدد أساطيلها
باريس ـ العربي الجديد

ســاهـمــت طلبيات الـطـيــران وع ــودة النشاط
في قطاع السفر الجوي في ارتفاع مبيعات
مجموعة من املنتجات الخاصة بالطائرات
إل ــى مـسـتــويــات مــا قـبــل ال ــوب ــاء خ ــال الــربــع
الثاني ،مع زيــادة إنتاج الطائرات الجديدة
وتغيير الـطــائــرات القديمة ،بفضل عمليات
ال ـتــرم ـيــم ال ـت ــي تـجــريـهــا ال ـش ــرك ــات الـعــاملـيــة
الكبرى ألساطيل طيرانها.
وان ـه ــار الـطـلــب الـعــاملــي عـلــى الـسـفــر الـجــوي
ً
خالل العام املاضي ،مسجال انكماشًا بنسبة
ف ــاق ــت  90بــامل ـئــة ف ــي ب ـعــض األشـ ـه ــر ،ج ــراء
مخاوف اإلصابة بكورونا .ويعد «السفر» من
أكثر القطاعات تأثرا بجائحة كورونا خالل
 ،2020ومن املتوقع أن تستمر تأثيراتها عليه
حتى العام .2024
وحسب وكالة بلومبيرغ ،قالت شركة «أكزو
ن ــوب ـي ــل» ،أك ـب ــر م ـ ــورد ل ـط ــاء ال ـط ــائ ــرات في

مصنع لطائرات إيرباص في ألمانيا ()Getty

العالم إن هنالك ارتفاعا في الطلب على طالء
الطائرات خالل العام الجاري.
وق ــال تـيـيــري فــانــانـكــر ،الــرئـيــس التنفيذي
للشركة التي يقع مقرها في أمـسـتــردام ،عن
انــدهــاشــه مــن ارت ـفــاع الطلب فــي وقــت مبكر
م ـق ــارن ــة ب ـت ــوق ـع ــات س ــاب ـق ــة ،ح ـي ــث تــوقـعــت
الشركة حدوث ذلك عام .2023
وأضــاف فانالنكر ،أن الطلب على الطائرات
املستعملة عــاد «بـســرعــة كـبـيــرة» ،مــع عــودة
الطيران إلــى طبيعته في الــواليــات املتحدة،
كـمــا أن مـبـيـعــات ال ـطــاء ال ـجــديــدة آخ ــذة في

«إيرباص» تتحول إلى
الربحية وشركات طالء
الطائرات تكسب

االن ـت ـعــاش ،وخـصــوصــا ًمــع تـجــديــد األج ــزاء
الداخلية للطائرات .ووفقا لشركة استشارات
قطاع الطيران «آي بي إيه»  ،IBAفإن شركات
الطيران مثل «دلتا إيرالينز» بدأت تستخدم
الطائرات املستعملة ،إذ أضافت الشركة هذا
ال ـش ـهــر ح ــوال ــي  30ط ــائ ــرة «ب ــوي ـن ــغ» كــانــت
ج ـ ــزءًا م ــن أسـ ـط ــول اإلن ــدون ـي ـس ـي ــة «بـ ــي تــي
لـيــون مـيـنـتــاري إيــرالي ـنــز» .وفــي تـطــور مهم
تحولت شركة صناعة الـطــائــرات األوروبـيــة
«إيرباص» ،إلى الربحية مجددا خالل الربع
الثاني من العام  ،2021بصافي  1.87مليار
ي ـ ــورو ( 2.2م ـل ـي ــار دوالر) ،ب ـع ــد أن مـنـيــت
بخسارة ضخمة في الربع الثاني من العام
املــاضــي  .2020وكــانــت «إي ــرب ــاص» تكبدت
خسائر بقيمة  1.44مليار يــورو ( 1.7مليار
دوالر) ،خالل الربع الثاني من  ،2020بسبب
تفشي جائحة كورونا عامليًا وفــرض إغالق
دولي على حركة السفر.
وحـســب بـيــان ص ــادر عــن الـشــركــة األوروب ـيــة
قالت إيرباص ،أمس الخميس ،إنها ضاعفت
أربــاح ـهــا التشغيلية فــي الــربــع الـثــانــي إلــى
 2.27مليار يــورو ( 2.6مليار دوالر) مقابل
خسائر تشغيل بقيمة  1.64مليار يورو (1.9
مليار دوالر) على أساس سنوي.
وزادت إيــرادات الشركة بنسبة  70باملئة إلى
 14.18مليار يــورو ( 16.83مليار دوالر) من
أبريل /نيسان إلــى يونيو /حــزيــران ،مقابل
 8.32مـلـيــارات ي ــورو ( 9.87مـلـيــارات دوالر)
خالل الفترة نفسها من .2020
وخالل النصف األول من العام الجاري ،قالت
الشركة إنها نفذت عملية تسليم  297طائرة
تـجــاريــة لعمالئها ح ــول الـعــالــم ،بينما بلغ
عدد الطلبات املتراكمة  6925طائرة تجارية
ب ـن ـهــايــة ال ـن ـص ــف األول املـ ــاضـ ــي .وأش ـ ــارت
الـ ـش ــرك ــة إل ـ ــى أن إجـ ـم ــال ــي ن ـف ـق ــات ال ـب ـحــث
والتطوير املمولة ذاتـيــا مــن جــانــب الشركة،
بلغت  1.262مليار يورو ( 1.5مليار دوالر)،
خالل النصف األول من العام الجاري.

يــروج النظام املصري لتعرضه للخذالن والسلبية من قبل الدول
األعضاء في مجلس األمن بعد عرض أزمة سد النهضة اإلثيوبي
على املجلس يوم 8 ،يوليو /تموز .ويستخدم النظام أدواته الرسمية
واإلعــامـيــة والشعبية إللـقــاء الـلــوم على املجلس واتـهــام أعضائه
جميعا برفض انخراطه في حل أزمة السد ،ورفض وصف األزمة
بأنها مهددة لألمن والسلم الدوليني ،واعتبارها أزمــة قابلة للحل
تحت مظلة االتحاد األفريقي ،والترويج إلى أن األزمة فنية وليست
سياسية ،وذلــك مخافة أن تشكل سابقة يتم االعتماد عليها في
التفاعل مع مشكالت مماثلة لدول مؤثرة في النظام الدولي.
وعبر وزير الخارجية املصري سامح شكري عن االستياء من
عدم إدانة أعضاء املجلس التعبئة الثانية للسد دون اتفاق ،وعن
عدم االرتياح لتجاهل املجلس إدانة التعبئة الثانية للسد ،ورغم
إص ــرار شكري على مطالبة مجلس األمــن بــإدانــة املــلء الثاني،
لكن الحقيقة التي يتجاهلها النظام املصري هي أن امللء الثاني
ال يمثل الـخـطــر األك ـبــر لـســد الـنـهـضــة ،كـمــا أن إدان ـتــه لــن تحل
األزمــة ،واالتفاق بشأن قواعد امللء أو عدم االتفاق لن يقلل من
املخاطر الحالية واملستقبلية للسد على مناحي الحياة في مصر
والـســودان .وقــد سبق ملجلس األمــن أن حــذر إثيوبيا من تنفيذ
امللء األول دون اتفاق في منتصف العام املاضي ،ورغم التحذير
واإلدانة االستباقية ،نفذت إثيوبيا امللء األول بعد أيام من تحذير
املجلس ودون اكتراث.
ذلــك أن مصر وقعت منفردة باملوافقة على اتـفــاق واشنطن في
فبراير /شباط من العام املاضي بما يتضمنه من توقيتات امللء
وكميات املياه التي سوف يتم احتجازها في كل مرة ،وهي نفسها
الكميات الـتــي قــالــت إثيوبيا إنـهــا ستستخدمها فــي امل ــلء األول
والثاني وغيرهما في املرات الالحقة .كما لم تمانع أو تعترض على
بناء السد ابتداء ،بشهادة وزير الري محمد عبد العاطي .بل بارك
نظام الجنرال عبد الفتاح السيسي السد ،واعتبره مصدر الخير
والتنمية التي ستعم على املنطقة كلها .وبالتالي ال مبرر لتوجيه
اللوم إلى أعضاء مجلس األمن لعدم إدانة امللء الثاني.
مع األخذ في االعتبار أيضا أن السيسي هو من أعطى املشروعية
القانونية وقبلة الحياة للسد بتوقيع اتـفــاق إعــان املـبــادئ في
مــارس /آذار  ،2013وقد نص على املوافقة على بناء السد قبل
البدء في املفاوضات بشأنه .وهو منطق مقلوب وسابقة قانونية.
إذ كيف توافق الدولة املتضررة من السد على بنائه ثم تتفاوض
على وجــوده من عدمه .وبالتالي هو املسؤول عن وضع مصر
فــي موقف كــارثــي مهني ،بحسب تعبير رئيس أرك ــان الجيش
املصري السابق ،الفريق سامي عنان.
نعيد ونكرر أن حجم السد ،وليس امللء الثاني ،هو الخطر األكبر
في األزمة .ورغم اتهام شكري حكومة إثيوبيا باملبالغة في حجم
السد ،وقال إنها قامت بتغيير املواصفات الفنية للسد ورفعت
قدرته التخزينية من  14مليار متر مكعب إلى  74مليارا ،وإن
الزيادة الهائلة في حجم خزان السد غير مبررة وتثير تساؤالت
بشأن «الغرض الفعلي من السد واستخداماته املتوقعة» ،وإن هذا
الحجم يزيد بشكل هائل من تأثيراته السلبية املحتملة ،رغم ذلك
كله ،اهتم شكري بتوجيه اللوم ملجلس األمــن لعدم إدانته امللء
الثاني وتجاهل املشكلة األكبر ،وهي حجم السد املبالغ فيه .ولم
يطالب في أي وقت وال في أي محفل بتقليل حجم السد ،بشهادة
وزير الخارجية اإلثيوبي عقب توقيع اتفاق مارس سنة !2015
وال خالف على عدالة القضية املصرية في أزمة سد النهضة الذي
يشكل بالفعل تهديدا وجوديا ملصر والسودان ،لكن اتهام النظام
املـصــري ألعـضــاء مجلس األم ــن بــالـخــذالن والـتـجــاهــل ليس إال
تعليقا للفشل املتكرر منذ سنوات في إدارة األزمة على شماعة
مجلس األمن .ذلك أن مشروع القرار الذي قدمته تونس بطلب من
مصر والسودان بشأن سد النهضة لم يكن سوى خطاب إحاطة
تحت الفصل السادس ،وليس السابع ،من ميثاق األمم املتحدة.
الفصل السادس يعطي الحق لكل عضو من أعضاء األمم املتحدة
أو من خارجها في أن «يحيط» مجلس األمــن أو الجمعية العامة
لألمم املتحدة علما بأي نزاع أو موقف من شأنه أن يعرض السلم
واألمن الدولي للخطر .ويقوم مجلس األمن ،وفق املادة  ،36بتقديم
«توصيات» لحل النزاع بطريق املفاوضات من خالل املؤسسات
اإلقليمية .وكــان على مصر والـســودان مطالبة املجلس بالتدخل
لحل األزمــة تحت الفصل السابع .ذلــك أن الـقــرارات تحت الفصل
السابع لها صفة «اإللزامية» عكس القرارات تحت الفصل السادس
والتي ال تزيد عن «التوصيات» .وعندما يقرر مجلس األمن وقوع
تهديد للسلم واألمــن أو عــدوان عليهما ،فإنه يطلب من أعضاء
األمم املتحدة «تطبيق» تدابير لحفظ السلم وإعادة األمن الدولي
إلى نصابه .ومن بني هذه التدابير قطع العالقات الدبلوماسية،
وق ــف ال ـصــات االقـتـصــاديــة وامل ــواص ــات الـحــديــديــة والـبـحــريــة
والجوية وغيرها من وسائل املواصالت وقفا جزئيًا أو كليًا.
ومن التناقضات التي ظهرت في األزمة أنه في الوقت الذي تطالب
فيه مصر والسودان مجلس األمن باعتبار سد النهضة تهديدا
للسلم وعدوانا على األمن املائي والغذائي والقومي للشعبني ،ترفع
الــدولـتــان األزم ــة تحت الفصل ال ـســادس ،ولـيــس الـســابــع ،وتـقــران
بجدوى املفاوضات السلمية لحل األزمة ،وتتمسكان بها!
هل تتوقع الدولتان أن يستشعر املجلس خطورة السد على السلم
واألم ــن ،واملـفــاوضــات مــا زالــت خيارهما االستراتيجي؟! وهل
تنتظر الدولتان أن يوصي املجلس بتفعيل تدابير خشنة ضد
إثيوبيا في الوقت الذي تحافظان فيه على العالقات الدبلوماسية
الـكــامـلــة مـعـهــا؟! وكـيــف سيتهم مجلس األم ــن رئـيــس ال ــوزراء
اإلثيوبي أبــي أحمد بتهديد السلم واألمــن في مصر والسودان
بينما يثني السيسي عليه ويهنئه بحصوله على جائزة نوبل
للسالم ويقول إنه رجل سالم حقيقي؟!
ـوص» بأكثر
إن مجلس األمن لم يخذل مصر والسودان ،ولم «يـ ِ
مما طلب وزيــرا الخارجية في الدولتني ،وهو إعــادة إثيوبيا إلى
مـســار الـتـفــاوض تحت مظلة االت ـحــاد األفــريـقــي ،وأن يتم ملء
وتشغيل سد النهضة بناء على اتفاق قانوني ملزم .وهي نفسها
«توصية» املجلس في العام املاضي ،والتي جاءت ردا على الطلب
نفسه ال ــذي رفـعــه وزي ــر الخارجية املـصــري ،ولـكــن بعد ضياع
سنة كاملة من املفاوضات تحت رعاية االتحاد األفريقي والتي
وصفها هو نفسه بالفاشلة .وربما يعاود في العام القادم رفع
الطلب ذاته للمجلس للمرة الثالثة قبل امللء الثالث ليصدر املجلس
التوصية نفسها.
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الفلسطيني بين غابتين

دماء
ماء ال
شعب خوزستان يريد
ً
ً

ّ
تغنى الرئيس الراحل ،ياسر عرفات ،بما كان ّ
يسميها «ديمقراطية غابة البنادق
طاملا
الفلسطينية» ،واملـقـصــود بـهــا تـعــايــش مختلف الـتـيــارات والـفـصــائــل والتنظيمات
الفلسطينية املسلحة ،وإدارتها الشأن الفلسطيني ،عبر مؤسسات منظمة التحرير
بالحوار الديمقراطي والتفاهم والتوافق والتراضي ،ورفض االحتكام للسالح ،مهما
بلغت الخالفات داخل البيت الفلسطيني .اليوم ،يعود مساعد نائب وزير الخارجية
األميركي ،هــادي عمرو ،إلــى الحديث عن غابة فلسطينية أخــرى ،بوصفه السلطة
ّ
الجافة»ُ ،امل ّ
عرضة للحريق أو السقوط في أي لحظة ،ما لم يتم
الفلسطينية بـ«الغابة
ّ
بشيء من السماد .واملقصود من كالم
ري أغصانها ببعض املاء ،وتغذية جذورها
ٍ
ً
ّ
ّ
إجراءات
املسؤول األميركي هو ضرورة التحرك ،التحرك اإلسرائيلي أوال ،للقيام بأي
ٍ
ضروري ٍة لضمان بقاء السلطة ومنعها من االنهيار أو االحتراق .وتستند رؤية املسؤول
ّ
األميركي إلنقاذ غابة السلطة الجافة ،جراء أزماتها السياسية والشرعية واالقتصادية
خطوات وقائي ٍة بداية ،في إطار السالم االقتصادي الذي اخترعه بنيامني
واملالية ،على
ٍ
نتنياهو ،أي تحسني شروط االحتالل أو تخفيفها مقابل االستقرار ،من قبيل استئناف
الدعم املالي واالقتصادي ،مع وقف توسيع االستيطان وغيرها من اإلجراءات التي تعود
بالوضع إلى ما كان عليه قبل  28سبتمبر  /أيلول  ،2000أي قبل اندالع االنتفاضة
الثانية .ويسمي املسؤول األميركي ،يوافقه في ذلك مسؤولون في السلطة الفلسطينية،
تلك الخطوات «إجراءات بناء الثقة» على طريق العودة إلى املفاوضات.
ّ
وإلن ـقــاذ الـغــابــة الفلسطينية الـجــافــة وعــد ه ــادي عـمــرو الفلسطينيني بــالـعــودة إلى
مفاوضات ثنائية مباشرة مع إسرائيل ،بعد انتهاء إدارة الرئيس جو بايدن من
امل ـفــاوضــات ال ـنــوويــة مــع إيـ ــران ،وطـلــب إعـ ــداد فــريــق تـفــاوضــي مــع تحضير رؤيــة
فلسطينية ملرحلة بناء الثقة التي ستمهد ملرحلة املفاوضات بشأن امللفات الكبرى،
على قاعدة أن لدى اإلدارة األميركية مبادئ أساسية في تعاملها مع الصراع :أولها،
اإلصرار على مقاييس متساوية بني طرفي الصراع في الحرية واألمن واالزدهار إلى
جانب االلتزام بالتوافق الدولي وتنفيذ القرارات الدولية.
من خالل رصد ّ
تحركات فلسطينية وإقليمية تكثفت خالل عطلة عيد األضحى،
يتبني للمتابعني أن السلطة الفلسطينية رحبت بحرص املسؤول األميركي على إعادة
الحياة إلى غابتها ،وسط تعاظم املخاوف من خطر االنهيار أو االحتراق ،سيما بعد
ّ
تبدد التعايش في غاب ٍة تغول فيها السالح الفلسطيني داخل البيت ،غابت مؤسسات
الحوار والحكم الديمقراطي ،بـ ً
ـدءا بحل املجلس التشريعي ،وإحكام قبضة السلطة
ً
التنفيذية على السلطة القضائية ،وتأجيل االنتخابات إلى أجل غير معلوم ،وصوال
إلى قتل نزار بنات وما تاله من قمع مظاهرات سلمية واعتداء على اإلعالمينيّ ،
وزج
عشرات الناشطني في السجون من دون محاكمات أو تهم.
سال لعاب قيادات السلطة الفلسطينية ،ورأت في حرص املسؤول األميركي فرصة
ّ
إلنقاذ غابتهم الجافة من االحتراق ،فسارعوا إلى وضع قائمة تحت عنوان «إجراءات
ً
بناء الثقة» تضمنت  30بندا ،وشملت مطالب أمنية وسياسية واقتصادية ،أبرزها
تجميد االستيطان ،إبقاء الوضع القائم في املسجد األقصى كما هو ،والتوقف عن
هدم املنازل الفلسطينية ،وقف توسيع املستوطنات ،بما في ذلك في القدس املحتلة،
أراض بملكي ٍة فلسطيني ٍة خاصة في
وإخــاء بــؤر استيطانية عشوائية مقامة في
ٍ
الضفة الغربية .وتنفيذ «النبضة الرابعة» بــاإلفــراج عن أســرى كــان ينبغي اإلفــراج
عنهم منذ العام  ،2014بموجب اتفاق إسرائيلي – فلسطيني ،إلى جانب اإلفراج عن
ّ
أسيرات وأسرى مسنني وقاصرين وجثامني شهداء.
قد يعيد هــادي عمرو بعض املياه إلــى عــروق غابة السلطة الفلسطينية ،بعد فشل
متواصل ومتناسل منذ ثالثة عقود ،لم يتحقق فيها ال سالم سياسي وال ازدهار
ّ
ّ
اقتصادي .وقد يقبل اإلسرائيلي ببعض الشروط إلنقاذ سلطة تترنح على حافة
حبا بها ،ولكن حرصًا على استمرار ما ّ
اإلنهيار ،ال ً
تقدمه أجهزة السلطة األمنية من
خدمات ألمن إسرائيل وحمايتها .قد نرى بعض الحياة ّ
تدب في أوصال غابة محمود
ٍ ّ
عباس الجافة ،ولكن األكيد أن الحياة جفت في غابة ياسر عرفات ،حيث تعايش الكل
الفلسطيني تحت ظالل ديمقراطية تحميها البنادق.

عمر كوش

نواف التميمي

تونس ولبنان
عندما يتشابهان

وائل نجم

ّ
يعيش كل من لبنان وتونس أزمات كبيرة
وخ ـط ـيــرة ،ت ـنــذر ب ـخــروج األمـ ــور عــن إطــار
ـاد
ال ـس ـي ـطــرة إلـ ــى مـ ـه ــاوي امل ـج ـ ًه ــول .وت ـكـ ً
أزمات البلدين تكون متشابهة أو متطابقة
إلــى ح ــدود كبيرة وكـثـيــرة ،على الــرغــم من
ّ
ّ
أن الفاعلني في البلدين مختلفون ،غير أن
العقلية التي تدير األمور تتشابه فيما بينها،
واملنهجية تكاد تكون واحدة ،والخلفية التي
ّ
التحرك ربما
يجري من خاللها أو بدافعها
هي ذاتها .يعاني لبنان من أزمة اقتصادية
معيشية خــانـقــة ،جعلت الـلـيــرة اللبنانية
تفقد حوالي  %90من قيمتها أمام العمالت
ّ
األجنبية ومــن قدرتها الشرائية ،ما خلف
ـات ك ـث ـي ــرة وعـ ــديـ ــدة فـ ــي ق ـطــاعــات
مـ ـشـ ـك ـ ٍ
املحروقات والكهرباء وال ــدواء ومــا يتصل
بها ،وسحقت الطبقة الوسطى في لبنان،
ّ
وحولت معظم اللبنانيني إلى الطبقة الفقيرة
ُ
ْ
أو املــعــدمــة ،وذل ــك كـلــه بسبب الـسـيــاســات
االقتصادية املتبعة ،والفساد املستشري على
أكثر من مستوى ،والنظام السياسي القائم
على منطق املحاصصة الطائفية والسياسية.
وقبل ذلك وبعده منطق اإلقصاء ومحاوالت
االستئثار بكامل السلطة وتهميش القوى
املنافسة ،بغض النظر عن منطوق الدستور
اللبناني الذي أرسى نوعًا من التوازن بني
ّ
ّ
ووزع السلطة بني ّ
مؤسسات
مكونات البلد،
عديدة ،حتى ال تطغى واحدة على األخرى،
فــي ن ـظــام ديـمـقــراطــي بــرملــانــي يـفـصــل بني
السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية،
ّ
غير أن منطق االستئثار الذي طغى في عهد
الرئيس الحالي للجمهورية ،ميشال عون،
ّ
ومحاولة التحكم بكل مفاصل السلطة ،كما
ّ
ب ــدا وظ ـهــر جـلــيــا خ ــال م ـح ــاوالت تشكيل
الحكومة ،والتي دفعت سعد الحريري إلى
االعتذار عن التشكيل ،كشفت ّأن ّ
لب املشكلة
في البلد يكمن في محاوالت الهيمنة على
ّ
السلطة ،واعتماد نظام أحادي يتحكم فيه
شخص واحد على رأس هرم السلطة.
تعاني تونس من ضائقة معيشية اقتصادية
ج ـ ّـراء الفساد وغـيــره ،وبسبب السياسات
املتبعة من بعض أطراف السلطة وأركانها،
والتي تحاول إقصاء األطــراف األخــرى عن
العملية السياسية واملشهد السياسي .كما
ت ـعــانــي تــونــس م ــن ح ـصــار مـتـعـ ّـمــد وغـيــر

ُ
معلن ،تمنع فيه املـســاعــدات عــن الحكومة
ّ
التونسيةُ ،
ويترك الناس يتضورون جوعًا
وعطشًا إلظهار فشل القوى السياسية التي
تدير املشهد السياسي التونسي بعد ثورة
ّ
الربيع العربي ،كما وأن تلك الـقــوى باتت
مالحقة ُ
ويمارس عليها نوع من«اإلرهاب»
و«ال ـش ـي ـط ـنــة» لـثـنــي ال ـن ــاس ع ــن االلـتـفــاف
حــول ـهــا وال ـس ـيــر مـعـهــا ف ــي طــريــق نهضة
تونس وبناء مستقبلها ،انطالقًا من املسار
الــديـمـقــراطــي ال ــذي اخـتـطـتــه لنفسها بعد
الثورة ،وأرسى في تونس نظامًا ّديمقراطيًا
برملانيًا ،وقد كان املشهد الذي تمثل ،أخيرا،
باملحاولة االنقالبية التي عملت وما تزال
عـلــى إق ـصــاء ال ـقــوى السياسية والنيابية
التونسية ،واحتكار السلطة وتجميعها بيد
الرئيس فحسب ،كان هذا املشهد أبلغ دليل
على منطق االستحواذ واالحتكار واإلقصاء،
وهو املنطق واملنهج ذاته الذي يعاني منه
ّ
لبنان .وكأن من يريد أن يحتكر السلطة في
لبنان ومن يعمل على احتكار السلطة في
من منهل واحد ،ويقرآن في
تونس ينهالن ّ
كتاب واحد ،ويتلقيان الدعم املباشر أو غير
املباشر من الجهات التي تريد أن تحاصر كال
البلدين وتستأثر بخيراتهما وتقصي القوى
ً
ّ
الحية فيهما ،وصوال إلى إخضاعهما كجزء
ملشروع يريد
من إخضاع املنطقة برمتها،
ٍ
ّ
ّ
أن يظل متحكمًا باملنطقة ،ويعيد تجديد
ْ
سيطرته عليها مائة سنة مقبلة ،وإن بطرق
ُ
مختلفة عن الطرق القائمة أو التي اعت ِمدت
خالل العقود األخيرة.
ّ
غ ـيــر أن أك ـثــر م ــا ي ــزع ــج أو يـثـيــر الـغـضــب
ّ
والحيرة واالستهجان أن الواجهات التي
تـتـصـ ّـدى للمشهد تـحــت ع ـنــوان اإلص ــاح
ت ــارة ،وب ـنــاء الــدولــة ت ـ ّـارة أخ ــرى ،واح ـتــرام
القوانني والدساتير في أغلب األحيان ،هي
ً
أكـثــر الــواج ـهــات مـيــا إل ــى الـفـســاد وخــرقــا
ً
ملنطق الدولة والدساتير والقوانني ،وعمال
من أجل استعادة النظام اآلحادي املستبد
ّ
الــذي لــم تعرف الـنــاس كيف تخلصت منه
ّ
بعد .وما يدهش أكثر أن كل ما يجري يكون،
في غالب األحيان ،لصالح قوى خارجية ال
تضمر ألوطاننا ّ
أي خير ،سوى االستحواذ
على خيراتها ونهبها ،في حني ال تكون تلك
ّ
متحركة في أجندات
الواجهات سوى دمى
الالعبني الكبار.
(كاتب لبناني)

لجأ النظام اإليــرانــي ،كعادته ،إلى العنف
ملواجهة حركة االحتجاج التي بــدأت منذ
أكـثــر مــن أسـبــوع فــي محافظة خوزستان
(األهـ ــواز) فــي إي ــران ،على الــرغــم مــن أنها
ٌ
احتجاجات مطلبية ،اندلعت على خلفية
االنـ ـقـ ـط ــاع املـ ـت ــواص ــل ل ـل ـم ـيــاه ع ــن س ـكــان
امل ـح ــاف ـظ ــة ،ون ـت ـي ـجــة ال ـس ـي ــاس ــات املــائ ـيــة
التي اتبعها النظام عبر عقود عديدة في
املنطقة املعروفة بغناها باملياه وبالنفط،
وأف ـض ـ ًـت إل ــى حــرمــان ـهــا املـ ـي ــاه ،وبـقــائـهــا
ً
ع ــرض ــة لـلـعـطــش وال ـج ـف ــاف ،ف ـض ــا عـ ّـمــا
يـعــانـيــه سـكــانـهــا م ــن األزمـ ـ ــات املـعـيـشـيــة
األخـ ـ ـ ـ ــرى ال ـ ـتـ ــي ت ـع ـص ــف ب ـ ـهـ ــا ،وب ـس ــائ ــر
املحافظات واألقاليم اإليرانية.
وامـتــدت املـظــاهــرات االحتجاجية لتشمل
م ـع ـظ ــم م ـ ــدن األهـ ـ ـ ـ ــواز وبـ ـل ــداتـ ـه ــا ،ورفـ ــع
ّ
ـارات تتهم السلطات
املحتجون فيها شـعـ ٍ
اإليرانية بسرقة مياه اإلقليم ،وتحويلها
إلى محافظتي أصفهان ويزد ،وحرمانهم
إي ــاه ــا ،عـلــى الــرغــم مــن أن اإلقـلـيــم يعتبر
ّ
الـخــزان املــائــي األكـبــر فــي إي ــران ،نظرًا إلى
وجود عدة أنهر فيه ،لكن سلطات النظام
اإليـ ــرانـ ــي أق ــام ــت عـلـيـهــا سـ ـ ــدودًا إلن ـتــاج
الطاقة الكهربائية ،وخصوصًا نهر كارون،
ً
محافظات
فضال عن تحويلها مياهه إلى
ٍ
ّ
ّ
أخ ــرى ،مــا سبب تـضــرر مساحات زراعية
شــاس ـعــة ،وارتـ ـف ــاع مـنـســوب ال ـج ـفــاف في
اإلقـلـيــم ،وفـقــدان سكانه  -وغالبيتهم من

كاريكاتير

ال ـعــرب  -م ـصــادر رزق ـهــم وس ـبــل عيشهم.
لذلك ،يعتبر ناشطون حقوقيون إيرانيون
أن األم ـ ُـر لـيــس عــرضـيــا ،وأن نـقــص املـيــاه
ال ـحـ ّ
ـاد ف ــرض عـلــى أه ــل األهـ ــواز ق ـس ـرًا ،إذ
ال يـمـكــن إقـلـيـمــا فـيــه ع ــدة أن ـه ــار رئـيـســة،
ويحتوي على  %35من املــوارد املائية في
إيــران ،أن ُيصاب بالعطش ،بل هو نتيجة
سـيــاســة ينتهجها الـنـظــام اإلي ــران ــي ضد
سكانه الــذيــن يعيشون على ضفاف هذه
األنهر.
َ
ولم تتوان قوات األمن اإليرانية عن إطالق
الرصاص على املحتجني وقتل عدد منهم،
على الرغم من الطابع السلمي ملظاهراتهم
ّ
االحتجاجية ،مــؤكــدة بذلك النهج األمني
ف ــي تـعــامــل ال ـن ـظــام اإلي ــران ــي م ــع حــركــات
ّ
املتكررة التي شهدها
االحتجاج املطلبية
ه ــذا اإلقـلـيــم مـنــذ ع ــدة ع ـقــود ،وخصوصًا
في  2005و ،2011نتيجة سياسات النظام
وم ـم ــارس ــات ــه ال ـت ــي ت ـق ــوم ع ـلــى توظيفها
فــي إطــار صــراعــاتــه الداخلية ،حيث يريد
الـحــرس ال ـثــوري وأج ـهــزة الـنـظــام األمنية
تبرير استقدام قوات أمنية وعسكرية من
أجــل قمع االحتجاجات بالقوة ،وتحميل
حكومة الرئيس حسن روحاني املسؤولية
عــن انـ ــدالع االح ـت ـجــاجــات ،والـتـنـ ّـصــل من
مسؤولية قتل املتظاهرين من خالل إلقاء
التهمة على مجموعات مسلحة من أبناء
املنطقة ،تعمل على تنفيذ
أجندات خارجيةٍ
ٍ
معادية للنظام ،وتسعى إلى إسقاطه عبر
إشعال اضطرابات واحتجاجات ضده.

ف ــي امل ـق ــاب ــل ،لـقـيــت ح ــرك ــة االح ـت ـج ــاج في
األه ـ ــواز تـضــامـنــا واس ـع ــا م ــن شخصيات
وفـعــالـيــات نقابية وثقافية عــديــدة ،حيث
كتبت املحامية ،نسرين ستوده ،رسالة من
داخل سجن قرجك ورامني ،اعتبرت فيها أن
الناس في خوزستان ومدن إيرانية عديدة
«مـحــرومــون املـيــاه ،وأنـهــم يتعايشون مع
ه ــذه األزم ــة مـنــذ س ـنــوات ع ــدي ــدة» ،بينما
ّ
أصـ ــدرت راب ـطــة ال ـكــتــاب اإليــران ـيــن بيانًا
داعـ ـم ــا ل ــاح ـت ـج ــاج ــات ،وط ــال ـب ــت بــوقــف
إط ــاق الــرصــاص وال ـغــاز املـسـيــل للدموع
عـلــى املـتـظــاهــريــن مــن ق ــوات األمـ ــن ،وعــدم
تشويه صــورة االحتجاجات .وكذلك أعلن
امل ـج ـلــس الـتـنـسـيـقــي لـنـقــابــة املـعـلـمــن في
إيـ ــران ،فــي بـيــان ل ــه ،دعـمــه االحـتـجــاجــات،
وأصدر أكثر من  330مثقفًا وكاتبًا إيرانيًا،
ب ـي ـن ـهــم س ـي ـن ـم ــائ ـي ــون ،ب ـي ــان ــا أكـ ـ ــدوا فـيــه
دعمهم ال ـحــراك االحـتـجــاجــي فــي األه ــواز،
وتضامنهم «مــع املــواطـنــن الــذيــن سئموا
الظلم والعنف والتمييز في خوزستان».
وب ــالـ ـفـ ـع ــل ،سـ ـئ ــم ع ـ ـ ــرب األه ـ ـ ـ ـ ــواز ال ـظ ـل ــم
والتمييز املتراكمني خــال عقود عديدة،
ف ـهــم ال يـتـمـتـعــون بـحـقــوقـهــم األســاس ـيــة،
مثلهم مثل سائر األقليات اإلثنية األخرى
التي تعيش في إيــرانّ ،
وجردتهم األنظمة
ال ـس ـيــاس ـيــة ف ــي إيـ ـ ــران ،م ـنــذ ع ـهــد ال ـش ــاه،
مــن حقوقهم اإلنـســانـيــة ،وتهجيرهم من
أراض ـي ـه ــم ال ـتــاري ـخ ـيــة ب ــال ـق ــوة ،وتــوطــن
آخرين ال ينتمون إلــى السكان األصليني،
وذل ــك تنفيذًا ملقولة تــزعــم أن إي ــران دولــة

عماد حجاج

ال يمكن إقليمًا فيه
عدة أنهار رئيسة،
ويحتوي على %35
من الموارد المائية
في إيران ،أن يُصاب
بالعطش

واحدة مع لغة واحدة ودين واحد وهوية
واحــدة ،على الرغم من الواقع القائم على
ّ
التعددية فيها ،وبالتالي لن يجدي نفعًا
كــام أمــن املجلس األعلى لألمن القومي،
ً
األدميرال علي شمخاني ،حني ّ
تحدث قائال
إن «الشعور أو اإلحساس بالتمييز أكثر
أملــا من الجفاف وقلة املـيــاه» ،ألن املطلوب
إزالة األسباب التي أفضت إلى ذلك ،حيث
يعلم شمخاني أن أهله في األهواز لم يكن
التعامل معهم منذ بداية الثورة اإليرانية
وف ـقــا مل ــا يـنــص عـلـيــه الــدس ـتــور اإلي ــران ــي
ن ـف ـســه ،ب ــل ج ــرى ال ـت ـعــامــل م ــع مـطــالـبـهــم

الفيدرالية في سورية...
ومغالطات في نقاش حيّان جابر
رانيا مصطفى

أحمد الصياد ...اليساري األخير
ودينامو اليونسكو
نبيل البكيري

رحــل بصمت الــزهــاد وبساطة الــدراويــش،
وهــدوء الحكماء وعظمتهم ،رحــل في أحد
مستشفيات باريس يوم  26يوليو /تموز
الحالي ،الباحث واملفكر واألديب والروائي
وامل ـتــرجــم واألمـ ــن ال ـع ــام امل ـســاعــد ملنظمة
األمــم املتحدة للتربية والثقافية والعلوم
(الـيــونـسـكــو) ،اليمني أحـمــد الـصـيــاد ،عن
 69عاما ،والذي قضى ثلث عمره في أروقة
اليونسكو وردهاتها خبيرا ومديرا وباحثا،
وجنديا مجهوال لكثير من إنجازاتها في
ال ـعــالــم  20ع ــام ــا .ومـحـطــة الـيــونـسـكــو في
شخصية أحـمــد الـصـيــاد ،متعدد املــواهــب
والقدرات ،تتويج ملحطات نضالية سابقة
وم ـت ـع ـ ّـددة ،لـكـنـهــا آخ ــره ــا وأك ـثــرهــا عـطــاء
وحـضــورا ،كما يقول صديقه ورفيق دربه
علي محمد زيد ،في تقديمه كتاب الصياد
«اليونسكو رؤية القرن الواحد والعشرين»،
فقد كتب «ال يمكن التفكير بمنظمة األمم
املتحدة للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو،
وت ـحــوالت ـهــا م ــن ح ـيــث رســال ـت ـهــا الـعــالـيــة
ورؤاها ومبادئها ومثلها ،ومن حيث تكييف
برامجها وبنيتها اإلدارية ،من دون ربط ذلك
كله باحمد الصياد ،أهم دبلوماسي عربي
في املنظمة خالل هذه الفترة».
شـ ـغ ــل ال ـ ـص ـ ـيـ ــاد م ـن ـص ــب مـ ــديـ ــر م ـس ــاع ــد
لليونسكو ( ،)2011 – 1996وانتخب قبلها
رئيسا للجنة البرامج والعالقات الخارجية
في اليونسكو ( ،)1993 – 1991ورئيسا للجنة
الـخــاصــة أيـضــا ( ،)1993 – 1989ورئيسا
للجنة دول  70وال ـصــن ( ،)2014وقبلها
رئيسا للمؤتمر الـعــام لليونسكو (-1993
 .)1995وخالل كل هذه الفترات كان الصياد
ّ
املحرك وراسم قراراتها
دينامو اليونسكو
وسياساتها ،وكانت اللغة العربية وثقافاتها
وآدابها تحضر كثيرا في مشاريع اليونسكو
وبرامجها .ومع هذا ،لم يكن أحمد الصياد
م ـج ـ ّـرد خـبـيــر دولـ ــي ت ـك ـن ــوق ــراط ،ق ــذف به

وفق النهج األمني ،إضافة إلى سياسات
ُ
التغيير الــديـمــوغــرافــي الـتــي اعــتـمــدت في
ّ
ـات
إقـلـيـمـهـُـم ،وأدت إل ــى انـ ــدالع احـتـجــاجـ ٍ
عديد ٍة قمعت بدموية ،وتشويه مطالبهم
ب ـت ـه ـمــة االنـ ـفـ ـص ــال ،ف ـي ـمــا ك ــان ــت مـطــالــب
معظم القوى املدنية والحزبية في اإلقليم
تتمحور حول املطالبة بتحسني الظروف
املـ ـعـ ـيـ ـشـ ـي ــة وتـ ـطـ ـبـ ـي ــق ال ـ ــدسـ ـ ـت ـ ــور ون ـي ــل
حقوقهم الدستورية واملدنية والقانونية.
ل ـك ــن الـ ـنـ ـظ ــام اإلي ـ ــران ـ ــي ك ـ ــان يـ ـص ـ ّـر عـلــى
التعامل األمـنــي معها جميعًا ،وبالتالي
ل ـ ــم ي ـخ ـت ـل ــف ن ـه ـج ــه م ـ ــع االحـ ـتـ ـج ــاج ــات
الـ ــدائـ ــرة ع ــن ســاب ـقــات ـهــا .وم ـث ـل ـمــا اعـتـبــر
املـجـلــس الـتـنـسـيـقــي لـنـقــابــة املـعـلـمــن في
إي ـ ــران ،فــي ب ـيــانــه ،أن «ال ـس ـل ـطــات تـحــاول
دائمًا أن تنسب االحتجاجات إلــى جهات
أجنبية» ،وأن «املطالب بدعم احتجاجات
الشعب املظلوم في خوزستان ارتفعت في
جميع أنحاء البالد ،ما يعكس أن املطالبة
بــالـحـقــوق واالح ـت ـجــاج مــن أج ــل تلبيتها
ٌ
ش ــأن ال يمكن م ـحــوه ،وال يمكن إخـمــاده
أيضًا بالقمع».
وع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن األه ـم ـيــة ال ـك ـب ـيــرة الـتــي
يوليها الـنـظــام اإلي ــران ــي إلقـلـيــم األه ــواز،
ً
مـنــذ ال ـن ـظــام امل ـل ـكــي ،وصـ ــوال إل ــى الـنـظــام
الـحــالــي ،نـظـرًا إلــى مــا يمتلكه مــن ثــروات
مــائـيــة وع ــائ ــدات نـفـطـيــة ،وم ــا يشكله من
مـصــدر غــذائــي لـبــاقــي األقــالـيــم اإليــرانـيــة،
إال أن النظام اإليــرانــي لم ّ
يلب أي مطالب
رفعها سكانه العرب األصليون للحصول

عـلــى حـقــوقـهــم األســاس ـيــة والــدس ـتــوريــة،
وتعامل مع مطالب حركاته االحتجاجية
بالقمع وباإلهمال.
ربما مــن ســوء حــظ املحتجني األهــوازيــن
ـت تشهد
أن االح ـت ـج ــاج ــات ت ــأت ــي ف ــي وقـ ـ ٍ
فيه إي ــران مرحلة انتقالية تمهد الطريق
لتولي الرئيس الجديد ،إبراهيم رئيسي،
مهامه .لــذا ،ال تريد الـقــوى املهيمنة على
ّ
ال ـن ـظ ــام ال ـس ـم ــاح ل ـه ــا بـ ــأن ت ـع ــك ــر ســالــة
ّ
االنـتـقــال ،وال أن تشكل مصدر تهديد له،
على الرغم من اتساع رقعة االحتجاجات
وام ـت ــداده ــا إل ــى م ـنــاطــق أخ ـ ــرى ،وت ـطـ ّـور
مطالبها وخروجها عن الجانب املطلبي
وأزم ــة امل ـيــاه إل ــى الـجــانــب الـسـيــاســي ،مع
الـتــركـيــز عـلــى املـطــالــب الـحـقــوقـيــة املدنية
والدستورية.
واألدهـ ـ ـ ــى م ــن ذلـ ـ ــك ،أن ان ـف ـج ــار ال ـحــركــة
االحتجاجية في إقليم األهواز دفع القوى
املهيمنة على النظام اإليراني إلى اللجوء
إل ــى نـظــريــة امل ــؤام ــرة كـعــادتـهــا ،واعـتـمــاد
الـحــل األمـنــي مــن خــال القمع واالعـتـقــال،
واسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدام الـ ـ ــرصـ ـ ــاص الـ ـ ـح ـ ـ ّـي ب ـق ـصــد
اس ـت ـهــداف املـحـتـجــن وقـتـلـهــم مـنــذ الـيــوم
ً
األول لالحتجاجات ،بــدال من محاورتهم
واإلنـ ـص ــات إل ــى مـطــالـبـهــم ،م ــع أن شعب
األهـ ــواز ،مثلما كـتــب املــوسـيـقــار وامللحن
اإليراني ،حسني علي زادة ،في رسالته إلى
املحتجني« :شعب خوزستان األبـ ّـي يريد
املاء ال الدم».
(كاتب سوري)

لغات وأكاديميا ،إلى
التأهيل العلمي الجيد،
ٍ
قيادة مهام دولية وعاملية عديدة ،بل هو قبل
ّ
يمني فذ ،عركته محطات
هذا كله ،مناضل
النضال الوطني ومنحته خالصة تجاربها،
لتصيغ منه شخصية وطنية فذة وصلبة
ال تعرف املداهنة واملراوغة في ما يؤمن به
ويعتقد بصوابه ،فالصياد شخصية وطنية
يمنية ،خاضت غمرة النضال اليمني على
مــدى سنوات النضال األولــى ،مشاركة في
أهم محطاتها وأكثرها تعقيدا ،وهي محطة
حصار صنعاء في نهاية ستينيات القرن
ّ
املاضي ،مشاركًا فيها قائدا ومنظرًا وجنديًا،
ع ــدا عــن انـخــراطــه الكبير فــي كــل محطات
نضال الحركة الوطنية اليمنية.
في روايته «درويش صنعاء» (الدار العربية
للعلوم نــاشــرون ،ب ـيــروت ،)2017 ،يكشف
الصياد عن شهادته مشاركا في تلك املرحلة،
وصــراعــاتـهــا وتعقيداتها الكبيرة ،وكيف
ّ
تمكن اإلماميون بعد هزيمتهم العسكرية من
االنتصار السياسي على التيار الجمهوري،
بدفعهم الجمهوريني لالقتتال الدامي في 24
أغسطس /آب  1968املشؤوم الذي أجهض
نضاالت اليمنيني بالسير نحو دولة العدالة
واملواطنة املتساوية.
وفي غمرة انشغاالته بمهامه العديدة ،لم
ينس أحمد الصياد أنه ،قبل هذا كله ،مناضل
يمني لــه قضيته التي ال يمكن أن يغفلها
لحظة ،وهو الذي ناضل في سبيلها طويال.
وبالتالي ،ال يمكن أن ينشغل عن هذه القضية
الـتــي ظلت حــاضــرة فــي ضميره ووجــدانــه
وكتاباته ،العلمية واألدبية والبحثية ،فقد
انعكست املسيرة النضالية للصياد على كل
اهتماماته ،فرأينا ذلك في كتاباته األكاديمية
في رسالته للدكتوراه «السلطة واملعارضة
في اليمن» ،عدا عن روياته :اليمن وفصول
الجحيم ،دوري ــش صنعاء ،آخــر القرامطة،
عدا عن كتاباته النقدية والبحثية ،ومنها
«اليسار اليمني ظاملا أو مظلوما» ،و«املرأة
ّ
وتحديات العصر» ،وكلها كتابات
اليمنية

كان مناضًال ومفكرًا
وكاتبًا وروائيًا يمنيًا
عربيًا عالميًا

تساهم في الهم الوطني العام الذي لم يستطع
ّ
يتحرر مـنــه ،على الــرغــم مــن انشغاالته
أن
ومشاغله الكثيرة دوليا .ففي جل إنتاجاته
ت ــرك بـصـمــة واض ـح ــة بـنـضــاالتــه وأف ـك ــاره
اليسارية ،ناقدا تجربة اليسار اليمني الذي
لم تصدر أي دراسة نقدية تقييمية لتجربته
الطويلة واملريرة ،عدا ما ّ
دونه الصياد في
كتابه «اليسار اليمني ظاملا أو مظلوما» ،بما
لها وما عليها من إنجازات وإخفاقات ،وقف
أمامها بمشرط الطبيب صاحب التجربة،
وليس مـجـ ّـرد باحث أكــاديـمــي ،مـحــاوال أن
يصل إلى خيط الحكاية في هذه التجربة
التي اعتراها من اإلخفاق أكثر مما حققت
من نجاحات ،على مدى أربعة عقود من هذه
التجربة التي تسنى لها أن تحكم جنوب
اليمن نحو  27عاما.
ل ــم ي ـكــن ال ـص ـي ــاد م ـج ــرد خـبـيــر دول ـ ــي في
اليونسكو ،فقد كان مناضال ومفكرا وكاتبا
وروائيا يمنيا عربيا عامليا .رحل بكل هدوء
رحيل الزهاد الذين ال يأبه لهم في حضورهم
ّ
واألمر واألقسى أن وزارة الخارجية
وغيابهم،
اليمنية لم تكلف نفسها ،وهــو الــذي تقلد
فيها مناصب عدة ،آخرها مندوب اليمن لدى
اليونسكو ،إصدار بيان نعي يليق بشخصية
وطنية وعربية وعاملية .رحمة اللة عليه،
اليساري األخير األنقى ضميرا ووطنية.
(كاتب يمني)

ناقش الصديق الكاتب حيان جابر في
مقالته «الـفـيــدرالـيــة الـســوريــة والــرفــض
الدولي  ..نقاش مع رانيا مصطفى» ،في
«العربي الجديد» الخميس ،2021/7/22
م ـقــال ـتــي «ف ـي ــدرال ـي ــة س ــوري ــة مــرفــوضــة
دوليا» ،املنشورة في الصحيفة نفسها
ال ـس ـبــت  ،2021/7/17وان ـت ـق ــده ــا؛ لـكــن
حـجــج جــابــر امل ـســانــدة ل ــرأي ــه ،املـنــاقــض
لفكرة مقالتي ،تحتوي مغالطات كثيرة.
سأنطلق من التدقيق الذي بدأ به حيان،
أن هـنــاك بـعــديــن ملـســألــة ال ـفــدرلــة ،دولــي
ودي ـم ــوغ ــراف ــي؛ ت ـنــاولــت مـقــالـتــي الـبـعــد
ال ــدول ــي ،بــاع ـت ـبــار أن ال ــواق ــع ال ـس ــوري
محكوم باألجندات الدولية ،لكن العامل
ال ــدي ـم ــوغ ــراف ــي ب ــال ــغ األهـ ـمـ ـي ــة ،وم ــؤث ــر
ف ــي امل ــوق ــف ال ــدول ــي ن ـف ـســه ،وق ــد بـ ّـيـنــت
أن التغييرات الديمغرافية فــي سورية
لــم تكن طائفية إال على نطاق محدود،
ول ــوال دع ــم الـتـحــالــف ال ـغــربــي فــي قـتــال
ت ـن ـظ ـي ــم ال ـ ــدول ـ ــة اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة (داعـ ـ ـ ــش)
ل ـت ـن ـظ ـيــم قـ ـ ــوات س ــوري ــا الــدي ـم ـقــراط ـيــة
(ق ـســد) ملــا سـيـطــر األك ـ ــراد عـلــى مناطق
شــرق ال ـفــرات ،العربية بغالبيتها ،وما
زال ال ـعــرب يـشـكـلــون األغـلـبـيــة القومية
فيها .وأضـيــف إن ــه ،تــاريـخـيــا ،ليس في
سورية زعامات طائفية ،يمكن أن تقتتل
على غــرار الحرب األهلية في لبنان ،بل
كــان الـنـظــام طــرفــا فــي الـحــرب الـســوريــة،
بوصفه حاكمًا وشموليًا ،وليس بوصفه
يمثل طائفة واحدة أو ّ
تجمعًا لألقليات،
كما يستسهل بعضهم توصيفه ،فكان
يحرك تـ ّ
ّ
ـارة مليشياته الطائفية ،وتــارة
أخ ــرى فلسطينية ،وثــالـثــة مــن حلفائه
السابقني من حزب االتحاد الديمقراطي
(البايادي) شرق الفراتّ ،
ومرة رابعة من
الـعـشــائــر ،وفــق مــا يحتاج إلـيــه الـظــرف،
عــدا عن مناصريه من الطبقة الوسطى
ورجال الدين وغيرهما ،وعن استعانته
بــإيــران ومــرتــزقـتـهــا .بــالـتــالــي ،التركيبة
ال ــديـ ـمـ ـغ ــرافـ ـي ــة ف ـ ــي س ـ ــوري ـ ــة ال ت ـس ـمــح
بالغلو فــي تقسيمات طائفية وقومية
ق ـس ــري ــة ،وقـ ــد خ ـب ــره ــا الـ ـغ ــرب ع ـل ــى يــد
االحتالل الفرنسي لسورية بداية القرن
املــاضــي ،كما أسلفت فــي نهاية مقالتي
السابقة.
أسقط حيان جابر ما حصل في العراق،
ومخطط احتالله وتفكيكه ،على الواقع
ال ـس ــوري (ول ــو أن ســرديـتــه تـحـتــاج إلــى
تدقيق ،لكنها ليست محور النقاش هنا)،
االستراتيجية
وهــو ينطلق فــي تحليله
ّ
األميركية ،من أن تلك اإلمبريالية تتبنى
دوم ــا ت ـعــويــذة «فـ ـ ّـرق ت ـســد» أي تـجــزيء
الـ ـ ــدول ،إلض ـعــاف ـهــا وس ـهــولــة الـسـيـطــرة
عليها؛ أرادت الواليات املتحدة إضعاف
ال ـع ــراق ،مــن أج ــل إخـضــاعــه للسياسات
الليبرالية ال ـجــديــدة ،ونـهــب نـفـطــه ،عبر
صيغة دستور بــول بريمر ،كــان السبيل
إل ــى ذل ــك بــإس ـقــاط ن ـظــام صـ ـ ّـدام حـســن،
بالتدخل العسكري ،وتدمير كلي لبنية
ال ــدول ــة وامل ـج ـت ـمــع ،وبــالـتــأكـيــد تشجيع
تقسيمات طائفية وقومية وفرض نظام
حكم ضـبــابــي ،هــو أق ــرب إلــى الفوضوي
م ـن ــه إلـ ــى الـ ـفـ ـي ــدرال ــي؛ ومـ ــا زالـ ـ ــت ه ـنــاك
ان ـت ـقــادات كـثـيــرة داخ ــل الـبـيــت األبـيــض،
وفــي الوسط السياسي األميركي ،لقرار
جـ ـ ـ ــورج بـ ـ ــوش االبـ ـ ـ ــن اح ـ ـتـ ــال ال ـ ـعـ ــراق،
وللكلفة الباهظة ،املادية والبشرية ،التي

دفعتها الواليات املتحدة ،وللجدوى من
ذل ــك ك ـلــه ،بـسـبــب ع ــدم اس ـت ـقــرار ال ـعــراق،
وسيطرة مليشيات إيران ،وظهور تنظيم
ال ـق ــاع ــدة ،وال ــدع ــم األم ـي ــرك ــي لـجـمــاعــات
إس ــام ـي ــة م ـع ـتــدلــة مل ــواج ـه ـت ــه ،وظ ـه ــور
ح ــرك ــات االحـ ـتـ ـج ــاج ،وك ـي ـف ـيــة إدارتـ ـه ــا
أميركيًا ،وظهور تنظيم الدولة اإلسالمية
(داع ـ ـ ـ ـ ــش) ،وتـ ــدخـ ــل الـ ـتـ ـح ــال ــف ال ــدول ــي
ملحاربته .مــن الخطأ الـقــول إن الــواليــات
ّ
املتحدة قادرة على التحكم كليًا بكل هذه
ال ـفــوضــى ف ــي الـ ـع ــراق ،ب ــل ه ــي أصبحت
مرتبكة بإدارتها ،خصوصا مع التوجه
األميركي ،ومنذ عهد الرئيس أوباما ،إلى
التفرغ أكثر لتعزيز أساطيلها البحرية
ف ـ ــي الـ ـب ــاسـ ـيـ ـفـ ـي ــك ،ومـ ــواج ـ ـهـ ــة الـ ـص ــن،
وباتت تميل إلــى االنسحاب التدريجي،
واالعـتـمــاد أكـثــر على الحلفاء فــي حلف
شمال األطلسي (الناتو) ،والذين وسعوا
مهمتهم التدريبية في العراق قبل أشهر
قليلة ،لهذا الغرض.
لــم تــذهــب ال ــوالي ــات املـتـحــدة وحلفاؤها
فـ ــي ال ـ ـعـ ــراق فـ ــي م ـس ــأل ــة ال ـت ـق ـس ـيــم إل ــى
ً
أقصاها ،فإقليم كردستان مثال ،والــذي
بنضاالت طويلة منذ بداية القرن
حظي
ٍ
امل ــاض ــي ،ون ــال بـعــض االسـتـقــالـيــة قبل
الـتــدخــل األمـيــركــي ،لــم يسمح لــه ،دولـيــا،
باالستقالل ،وفشل االستفتاء الذي أجرته
ح ـك ــوم ــة م ـس ـع ــود الـ ـب ــرزان ــي ف ــي ،2017
ورفـضــت نتيجة االسـتـفـتــاء مــن حكومة
بغداد ،ولم تبارك مساعي االستقالل هذه
أيه دولة إقليمية ،عدا إسرائيل التي زار
مسؤولون منها اإلقليم ،لدعم انفصاله،
وأفشلته تركيا وإيــران ،بعد لقاء رئيس
هيئة األركـ ــان اإليــران ـيــة ،محمد بــاقــري،
بالرئيس التركي أردوغان ،لهذا الغرض.
ال ـظ ــرف ف ــي س ــوري ــة مـخـتـلــف ك ـل ـيــا ،فقد
حصلت ثورة شعبية ،واتجهت اإلرادات
الــدول ـيــة نـحــو وأدهـ ــا ،وإض ـعــاف الــدولــة
الـ ـس ــوري ــة وت ـف ـت ـي ــت امل ـج ـت ـم ــع ،ح ـت ــى ال
تـقــوم لــه قائمة؛ وك ــان ذلــك بــدعــم النظام
فــي قـمــع شعبه إل ــى أقـصــى ح ـ ّـد ،وهـنــاك
رضا أميركي على دور تدخل إيران ،وما
يشبه التكليف األميركي لروسيا بتولي
تلك املهمة ،ومنذ بيان جنيف في .2012
وعـلــى ذل ــك إض ـعــاف ســوريــة والسيطرة
عـلـيـهــا ،ج ــاء بــدعــم ج ـثــة ال ـن ـظــام املـنـهــك
ً
واملتهالك ،أوال.
ّ
صـ ـحـ ـي ـ ٌـح م ـ ــا ك ـت ـب ــه ح ـ ــي ـ ــان ع ـ ــن ت ــواف ــق
روسـ ــي أم ـي ــرك ــي ب ـش ــأن إض ـع ــاف حصة
تركيا من سورية ،والــذي لحقه إضعاف
املعارضة السياسية والعسكرية أيضًا؛
ل ـكــن االس ـت ـش ـهــاد ب ـعــاقــة أن ـق ــرة بإقليم
كردستان العراق ال يعني قبولها عناصر
حزب العمال الكردستاني على حدودها.
وفــي األص ــل هــي تــدعــم املجلس الوطني
ال ـك ــردي ،امل ـق ـ ّـرب مــن حـكــومــة كــردسـتــان،
واملطرود من شرق الفرات .الوقائع التي
حصلت تختلف مع السردية التي ّ
قدمها
ّ
حيان حول املطامح التركية في سورية؛
فـبـعــد م ـج ــيء ال ـت ـحــالــف ودع ـم ــه «ق ــوات
سوريا الديمقراطية» ،باتت كل السياسة
التركية في سورية تستند إلى املخاوف
م ـ ــن الـ ـخـ ـط ــر ال ـ ـ ـكـ ـ ــردي عـ ـل ــى ح ـ ــدوده ـ ــا،
وبـ ـ ـ ــات ه ــدفـ ـه ــا الـ ـسـ ـيـ ـط ــرة عـ ـل ــى ك ــام ــل
ـق ك ــاف ،وم ـنــع االع ـتــراف
ال ـح ــدود وبـعـمـ ٍ
ب ـ ــإدارة ذات ـيــة مستقلة يــديــرهــا عناصر
الــوحــدات الكردية التابعة لحزب العمل
الكردستاني .هذا دفع تركيا إلى االعتذار
من روسيا عن حادثة إسقاط الدفاعات

حصلت ثورة شعبية،
واتجهت اإلرادات
الدولية نحو وأدها،
وإضعاف الدولة
السورية وتفتيت
المجتمع

ال ـج ــوي ــة ال ـت ــرك ـي ــة ط ــائ ــرة س ــوخ ــوي 24
الروسية أواخر  ،2015والدخول في حلف
أستانة ،والقبول باملسار الروسي بشأن
«خ ـف ــض ال ـت ـص ـع ـيــد» وت ـس ـل ـيــم امل ـنــاطــق
واللجنة الدستورية ،وذلــك كله بمباركة
أميركية.
دعمت روسيا الفيلق الخامس ،وصارت
تـ ــرفـ ــده ب ـع ـن ــاص ــر امل ـ ـصـ ــال ـ ـحـ ــات ،وذلـ ــك
لتقليص التوغل اإليــرانــي ضمن جيش
فرق تدعم تشكيل
النظام ،وليس إلحداث ٍ
أقاليم مستقلة ،حيث تنتقل قطع الفيلق
الـ ـخ ــام ــس فـ ــي كـ ــل املـ ـن ــاط ــق الـ ـس ــوري ــة،
وال ت ـخ ـتـ ّـص بـبـقـعــة ج ـغــراف ـيــة م ـح ـ ّـددة.
ت ــري ــد روسـ ـي ــا أن يـسـيـطــر ال ـن ـظ ــام على
كــل املـنــاطــق ،وكـمــا كــان األم ــر قبل ،2011
وهذا محور الخالف في مفاوضاتها مع
«اإلدراة الــذاتـيــة لـشــرق ال ـفــرات» ،وسبب
لفشل املصالحة في درعا ،كما أسلفت في
مقالي السابق.
أصبحنا نستخدم كلمة «فدرلة» مرادفة
للتقسيم ،والـعـكــس يـجــب أن ي ـكــون هو
ّ
املقسم؛
الصحيح ،أي أن تعني تجميع
ت ــوق ـف ــت ال ـ ـحـ ــرب فـ ــي سـ ــوريـ ــة بـشـكـلـهــا
ال ــواس ــع ،وه ـن ــاك شـبــه تـثـبـيــت لخطوط
الـتـمـ ّ
َّ
املقسم هــو ثالث
ـاس ،وبــذلــك يـكــون
مناطق نفوذ ،وهــي ما يستحق النقاش
بشأن مستقبلها ،وليس إمكانية إحداث
مناطق نـفــوذ جــديــدة .أف ــردت فــي مقالي
الـســابــق أس ـبــاب كــل دول ــةٍ عـلــى ح ــدة في
رف ــض الـفـيــدرالـيــة فــي س ــوري ــة ،أي ليس
هناك إجماع دولي حول ذلك ،كما اعتقد
حـيــان .بــات رفــض تلك األط ــراف واضحًا
ف ــي سـيــاســاتـهــا ع ـلــى األرض .ويـسـتـنــد
تحليلي إلــى الوقائع اليومية املتغيرة،
ولـيــس إل ــى «لـغــة الـخـطــابــة والتمنيات»
وفق تعبير حيان؛ حيث سبق أن ناقشت
م ــؤس ـس ــة ران ـ ــد األم ـي ــرك ـي ــة ال ـق ــري ـب ــة مــن
دوائ ـ ــر الـ ـق ــرار ف ــي ال ـب ـيــت األبـ ـي ــض ،قبل
سـ ـن ــوات ،خـ ـي ــارات الـتـقـسـيــم ،وال ـف ــدرل ــة،
وال ـت ـحــاصــص ال ـطــائ ـفــي ،واإلبـ ـق ــاء على
الم ــرك ــزي ــة م ـ ـحـ ــدودة .ومـ ــن ال ــواض ــح أن
ّ
تتهرب مــن مــأزق دعم
اإلدارة األميركية
اإلدارة الذاتية التي يسيطر عليها األكراد،
وتدفع بهم نحو تركيا ،للتوافق بصيغةٍ
م ــا م ــع ال ـن ـظــام ،وأن ال ــوج ــود األمـيــركــي
العسكري املحدود شرق الفرات هو ملنع
النفط والغاز عن روسيا والنظام ،ورقة
ض ـغ ــط ،لـتـحـقـيــق الـ ـش ــروط األم ـيــرك ـي ــة،
فيما الوجود العسكري األميركي األكبر
هــو فــي قــاعــدة التنف ،أي خــارج مناطق
اإلدارة الذاتية.
(كاتبة سورية)
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انقالب قيس سعيّد
على نفسه
بشير البكر

لــم يكمل الرئيس التونسي ،قيس ّ
سعيد ،عامني مــن واليــة رئاسية بــدأهــا في
أكتوبر /تشرين األول  ،2019وتدوم خمسة أعوام قابلة للتجديد .وبالتالي هناك
ملفاجآت أخ ــرى ،ولــن يكون انـقــاب الخامس والعشرين من
متسع مــن الــوقــت
ٍ
يوليو/تموز الحالي السابقة األول ــى واألخ ـيــرة للرئيس ،ال ــذي كــان أسلوبه في
الحكم حتى أيام من االنقالب مثار ّ
تندر ،وإذ به يكشف عن وجه نسيه الشعب
التونسي مع غياب الزعيم الحبيب بورقيبة عن املشهد في بداية النصف الثاني
من ثمانينيات القرن املاضي ،عندما أزاحه رئيس وزرائه الجنرال زين العابدين
ـاب أبـيــض ،تم
بــن علي فــي السابع مــن نوفمبر /تشرين الثاني  1987فــي انـقـ ٍ
إدراجه تحت بند األسباب الصحية .ومن تلك األسباب أن بورقيبة ،الذي بلغ سن
ّ
قرارات مرتجلة
الرابعة والثمانني بعد ثالثني عاما متواصلة في الحكم ،بدأ يتخذ
ٍ
يتراجع عن بعضها في اليوم الثاني ،ومنها تسمية وزراء ومدراء مؤسسات ذات
ّ
يتجرأ بن علي على بورقيبة ملا كان أحد يقدر على
صفة إستراتيجية .ولو لم
إزاحته من كرسي الرئاسة ،فهو «املجاهد األكبر وباني تونس الحديثة» حسب
البروتوكول الرسمي ،وكان سيظل في مكانه حتى وفاته في عام .2000
ـاب لــه بـعــد االن ـق ــاب ،ظـهــر قـيــس سـعـ ّـيــد فــي واحـ ــد ٍة مــن هيئات
فــي أول خ ـطـ ٍ
بورقيبة التي كان مدمنا عليها في أواخر سنوات حكمه ،وتتمثل في استقبال
وزراء ومـســؤولــن فــي مكتبه بقصر قــرطــاج ،وتوجيههم بـصــورة مباشرة،
بينما تسجل كاميرا التلفزيون الرسمي املشهد الذي يصبح الخبر األول في
نقطة تــوقــف عندها ّ
سعيد أن
نـشــرة املـســاء الـتــي ت ــدوم قــرابــة ســاعــة .وأكـثــر
ٍ
ٌ
«املؤسسة النيابية قامت بالسب والشتم على رئيس الدولة» .وهذا ٌ
أمر مدان لو
حصل فعال ،ألن شتم مقام الرئاسة يعني شتم البلد ،ولكنه ال يشكل سببا
مقنعا لتجميد عمل الـبــرملــان شـهــرا ،وربـمــا الــذهــاب إلــى انتخابات تشريعية
مبكرة ملداواة كبرياء رئيس الدولة الجريحةّ .
وقدم الرئيس عرضا غير مقنع
للدفاع عن نفسه ،واستعمال صالحياته الدستورية ،ومنها الفصل  ،80وظهر
ٌ
أنه ّ
قرارات على درجة
يفسر الدستور على مزاجه وحسب مصلحته .وهناك
كبيرة من الخطورة اتخذها من دون دراسة أجهزة مختصة ،منها فرض حظر
ّ
وقت تعاني البالد
تجول شهرا من السابعة مساء حتى السادسة صباحا ،في ٍ
من أزمة اقتصادية.
ـاب ب ــداء الــزعـيــم بــورقـيـبــة شخصيا ،وه ــو م ـ ٌ
ٌ
يـبــدو أن سـعـ ّـيــد م ـصـ ٌ
صعب
ـرض
وخطير ،وسبقه كثيرون من رجاالت السياسة في تونس إلى ّ
تقمص املجاهد
األكبر ،ولكنهم فشلوا ،ألن بورقيبة ابن زمنه ،ووصــل إلى املكانة التي حازها
تتكرر .ويظهر أن ّ
بسبب توفر ظروف محلية ودولية ال ّ
سعيد لم يقرأ بورقيبة
انتخابات
جـيــدا ،ولــذلــك لــم يذهب إلــى صناديق االقـتــراع ليدلي بصوته فــي أي
ٍ
رئاسية حصلت بعد سقوط نظام بن علي .وكلما يمر الوقت على االنقالب،
ٍ
يـتـبــن أن ــه مــرت ـجــل ،ف ــاألح ــزاب الـسـيــاسـيــة وه ـي ـئــات املـجـتـمــع امل ــدن ــي ان ـحــازت
وملموسة في ما يتعلق
ملزمة
بضمانات
للديمقراطية ،ولذلك طالبت الرئيس
ٍ
ٍ
ٍ
باحترام الدستور ،وتقديم خريطة طريق للخروج من األزمــة .أميركا وأوروبــا
وضعا ّ
سعيد أمام امتحان «استئناف النشاط البرملاني بأسرع وقت ..وتشجيع
الفاعلني السياسيني في تونس على االمتثال للدستور ،واحترام الديمقراطية
وحقوق اإلنسان» ،وفق ما جاء في بيان وزارة الخارجة األميركية .أما األوساط
املالية فكان رد فعلها من خالل تراجع قيمة السندات السيادية .هذه إشـ ٌ
ـارات
ً
ً
ٌ
صريحة إلــى أن انقالب ّ
سعيد لن يجد تغطية محلية أو دولـيــة .وبالتالي ،فإن
ٌ
الخطوة التي خطاها مشروط نجاحها بقدرته على تحويلها إلى مشروع مقنع
ّ
استمرت ردود الفعل
ذي نفع عام للبلد ،وليس لصناعة ديكتاتور جديد .وإذا ما
ّ
على هذا املنوال ،لن يتأخر الوقت ،حتى يتبني أن أكبر إنجاز حققه الرئيس سعيد
هو االنقالب على نفسه.

يعوز اللبنانيين كل شيء
جمانة فرحات

ّ
يحل خالل أيام .عام كأنه أمس ،عندما ّ
ٌ
اهتزت
عام على انفجار  4أغسطس /آب
ُ
ّ
ُ
األبنية والشوارع ،وتفجر كل ما فيها حتى خيل لكل من وجد في العاصمة أن
االنفجار بقربه .منذ ذلك التاريخ املشؤوم ،يعوز اللبنانيني ،سكان بيروت تحديدًا،
ـوت مرتفع أن يستحضر
كل شــيء .اإلحساس باألمان مفقود ،يكفي ألي صـ ٍ
لحظات االنفجار ،ليبدو أنه وقع اليوم ال قبل  12شهرًا ،ولتحضر الخشية من
كارثة جديدة .ال شيء يضمن عدم تكرار ما جرى ،ما دام ممنوعًا الوصول إلى
ٍ
أجوبة عن كيفية حدوث الجريمة ،وأين ذهبت باقي مواد نترات األمونيوم التي
انفجرت ودمرت العاصمة.
كل تفصيلة ،تصريح ،حدث في لبنان ،يحيل على ذلك اليوم ّ ،ويجعل من القدرة
على ّ
تحمل الحياة فــي العاصمة املنكوبة بمثابة مهمة شــاقــة وقاتلة .. .دائــرة
االنفجار يبدو أنها كمن ابتلعت من كانوا ضمنها .تستنزفهم عقليًا ونفسيًا.
تساؤالتهم كثيرة ،ويقينهم شبه معدوم.
يفتقر اللبنانيون إلــى تحقيق العدالة للضحايا األم ــوات واألح ـيــاء .وذلــك يبدو
ّ
ٌ
ٌ
عقبات يصعب تجاوزها ،بل يحتاج التغلب
مطلب بعيد املنال ،أو أقله دونه
أنه
ّ
عليها معارك قضائية وسياسية وشعبية .وجلها غير متوافر حاليًا على النحو
املفروض .في كل يوم إضافي ّ
يمر على الجريمة تثبت السلطة ،بمختلف أركانها،
أنها ماضية في طمس الحقيقة .هي ال تريد إقناع أحد بأنها غير مذنبة ،بعد
السماح بتخزين أطنان نترات األمونيوم في املرفأ ،واإلبقاء عليها على الرغم
من خطورتها ووضعها مع مواد قابلة لالشتعال .هي ال ترغب في الدفاع عن
ببساطة ،تـمــارس لعبتها املفضلة «منع
نفسها فــي مواجهة جريمة العصر.
ٍ
املحاسبة» ،مثلما لم يحاسب أي من أفــراد هذه الطبقة السياسية على جرائمه
ٌّ
منذ الحرب األهلية .بل على العكس ،استفاض كل بطريقته الخاصة بانتهاكاته
ضــد الـلـبـنــانـيــن ،مـحـ ّـولــن حياتهم إل ــى جحيم عـلــى األرض .كــل ي ــوم مصيبة
إضافية .اعتاد اللبنانيون االغتياالت السياسية واملعارك واألزمات االقتصادية
واالجتماعية ،لكنها لم تجتمع عليهم في العقود األخيرة دفعة واحدة كما يجري
اآلن .حديث االنهيار ليس من باب التهويل أو التضخيم املعتاد لدى كثر .فما
الذي يمكن أن يكون أسوأ مما يعيشونه يوميًا في اآلونة األخيرة؟ ساعة تغذية
ّ
واحدة بالكهرباء من أصل  24توفرها الدولة ،فيما يتحكم أصحاب املولدات ،كل
حسب مزاجه ،بساعات الكهرباء األخرى .من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب
ٌ
متوافر ،ما دامت هناك
ال نقطة مياه من الدولة ،لكن شراءها من أصحاب اآلبار
أموال ستدفع.
ال بنزين يكفي فــي املحطات ،لكنه ال ينضب فــي الـســوق ال ـســوداء .ال إشــارات
مرورية حتى .مشهد تزاحم السيارات للمرور على التقاطعات ،صريخ السائقني،
ّ
املسبات تكاد تصلح ملشهد سينمائي .لكنها واقعية ،بل واقعية جدًا .هذا
األبواق،
ما يعيشه هذ الشعب.
ّ
في إدارة الفوضى
تخلت الدولة رسميًا عن مسؤولياتها .حتى إنها غير
ٍ
راغبة ّ
ّ
إال بحدها األدنــى .يكفي مشهد العناصر األمنية على محطات الــوقــود وهم
ّ
يفضون اإلشـكــاالت بــن املــواطـنــن .على أن هــذا املشهد لــن يـطــول ،سيختفي
تـمــامــا عـنــدمــا ُيــرف ــع ال ــدع ــم ع ــن ه ــذه امل ـ ــادة ،كـمــا حـصــل ف ــي الـســوبــرمــاركــت
والصيدليات .امتألت الرفوف بالزيت املنزلي والحليب والسكر ،وكل ما كان
غائبًا خــرج من املستودعات إلــى الــواجـهــات ،إنما بأسعار أغلى بنحو عشر
مرات .جشع ال ينضب .الجميع ينهب الجميع ،دائرة مغلقة ال تأكل نفسها ،بل
تطحن اللبنانيني.
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سذاجة اعتذاريي االنقالب في تونس
أسامة أبو ارشيد

ما يجري في تونس انقالب مكتمل األركان،
حتى اآلن .وال يخالف هذا تكييفه أنه مسعى
إلــى التأسيس لـ»ديكتاتورية دسـتــوريــة»،
سرية َّ
كما كانت أشــارت وثيقة رئاسية ّ
تم
ّ
تسريبها في مايو /أيار املاضي ،فالتعدي
عـلــى الــدس ـتــور واالس ـت ـح ــواذ عـلــى الـحـكــم،
ســواء بالقوة أم بالخداع واملــراوغــة ،أمــران
يــدخــان فــي تـعــريــف االن ـق ــاب .وال ينبغي
ـات بــن
ال ـت ــوه ــم أن ـن ــا أمـ ـ ــام نـ ـ ــزاع ص ــاحـ ـي ـ ٍ
مــؤسـسـتــي ال ــرئ ــاس ــة وال ـب ــرمل ــان ،وال حتى
خالف بشأن طبيعة النظام السياسي
أمام
ٍ
ّ
سعيد
التونسي الذي يريده الرئيس قيس
رئــاسـيــا ،فــي حــن أن ــه فــي األص ــل بــرملــانـ ٌّـي،
ان ـت ـهــى ب ــه األمـ ــر مـخـتـلـطــا .الـقـضـيــة أعـمــق
مــن ذل ــك وأخ ـط ــر .مــا ي ـجــري هــو استكمال
لحلقات وأد روح التغيير والديمقراطية
فــي املنطقة ْ العربية ،وهــو يأتي فــي سياق
ُ
إقليمي ت َهن ِد ُس ُه دول عربية تتزعم معسكر
ٍ
ّ
الثورات املضادة.
هــذه هي الحقيقة التي ال ينبغي أن تغيب
عن تكييفنا املشهد التونسي الراهن ،وأي
انجرار إلــى التبريرات التي ّ
يقدمها التيار
الـ ــداعـ ــم ل ــانـ ـق ــاب ،م ـث ــل عـ ــدم كـ ـف ــاءة عـمــل
مــؤسـسـتـ ِّـي ال ـبــرملــان وال ـح ـكــومــة ،وتــدهــور
األوض ـ ـ ــاع الـشـعـبـيــة امل ـع ـي ـش ـيــة ،وت ـصــاعــد
اإلصــابــات بفيروس كــورونــا ،تغدو وقوعًا
ف ــي شـ ــرك ال ـت ـش ـت ـيــت ال ـ ــذي ن ـص ـبــه هـ ــؤالء.
ولــأســف ،فينا كثيرون ممن ال ي ـتـ ّ
ـرددون،
سفهًا وجهالة ،في أن يكونوا اعتذاريني عن
ّ
واملستبدين والتسويغ لهم .أيضًا،
الطغاة
أي تساوق مع املزاعم التي تحاول تصوير
األمر على أنه صراع علماني – إسالمي ،أو
اختزال األمر في أخطاء التيارات اإلسالمية،
ت ـك ـت ـي ـك ـيــا واسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــا ،فـ ــي سـ ـيـ ــرورة
عملها السياسي ،والحديث هنا عن حركة
النهضة تحديدًا ،يغدو نوعًا من اإلسفاف
وال ـ َت ــواط ــؤ ،بــل وخــوضــا مل ـعــركــةٍ ضــد عــدو
َ
ُمتخ َّيل يريد معسكر الـثــورات املـضــادة أن
يجعله مــوضــوع التناطح ،فــي حــن يخنق
هو ما تبقى من روحية تتوق إلى التغيير
الديمقراطي عربيًا.
ال أري ـ ــد أن أس ـت ــرس ــل ك ـث ـي ـرًا ف ــي تـفــاصـيــل
االنقالب ومقدماته وحيثياته وحيله ،وال
ف ــي م ــزاع ــم س ـعـ ّـيــد ع ــن خـ ـط ــورة األوض ـ ــاع
واض ـطــراره إلــى التدخل إلنـقــاذ الـبــاد ،وال

حتى عن كذب استناده إلى الفصل  80من
الدستور التونسي ،فقد قيل وكتب الكثير
في ذلــك ،وتـ َّـم تفنيده .الحقيقة هنا واحــدة،
م ــا فـعـلــه س ـعـ ّـيــد ه ــو س ـطــو ع ـلــى الـسـلـطــة،
بدعم من دول عربية ،وتحديدًا من اإلمارات
وم ـصــر وال ـس ـعــوديــة .لــم يـكــن س ـعـ ّـيــد ،منذ
توليه الرئاسة عام  ،2019طرفًا محايدًا في
النزاع والشقاق السياسي الذي تعاني منه
تونس ،وجعل منه أحد ّ
مبررات انقالبه .هو
خصم منذ الـي ّــوم األول .لــم يكن حكمًا بني
السلطات ،مترفعًا عن التجاذبات السياسية
ّ
ّ
صابًا
مسعرًا لنيرانها،
والحزبية ،بل كان
ّ
الزيت على ألسنة لهبها ،وعنصرًا مخربًا
ّ ً
إلي ـ ـجـ ــاد أي ت ــوافـ ـق ــات وطـ ـنـ ـي ــة ،وم ـع ــط ــا
لـتـعــزيــز ال ـض ـمــانــات الــدس ـتــوريــة لتحقيق
استقرار سياسي.
م ـ ــا ال ي ـف ـه ـم ــه بـ ـع ــض ال ـس ـط ـح ـي ــن ال ـ ـ ّـذي
ّ
سعيد ،ظانني
خرجوا يحتفلون بانقالب
أنه يمكن أن يكون املنقذ املنتظر ،أن الرجل
ال يملك مـشــروعــا سياسيًا ،وال رؤي ــة ،وال
برنامجًا .هو سياسي شعبوي بامتياز ،ال
يقل ســوءًا عن الرئيس األميركي السابق،
دونالد ترامب .حكم األخير دولــة عظيمة،
مــن حـيــث اإلم ـكــانــات ورسـ ــوخ املــؤسـســات
وال ـ ـ ـقـ ـ ــوة .ومـ ـ ــع ذلـ ـ ــك كـ ـ ــاد أن ي ـ ـ ــودي ب ـه ــا.
ّ
صـحـيـ ٌـح أن «املــؤس ـســة الـحــاكـمــة» تمكنت
ف ــي املـحـصـلــة م ــن ل ـجــم ن ــزوات ــه وجـمــوحــه
املـ ـنـ ـفـ ـل ــت ،ولـ ـك ــن ذلـ ـ ــك لـ ــم ي ـم ـن ــع خ ــدوش ــا
حـ ّ
ـادة ألـحـقـهــا بــالــديـمـقــراطـ َيــة األمـيــركـيــة،
ُ
َ
َّ
وان ـق ـس ــام ــا م ـج ـت ـم ـع ـيــا عـ ــمـ ــقـ ــه ،وأض ـ ـ ــرارًا
كارثية ،اقتصاديًا وصحيًا واستراتيجيًا،
ّ
ترتبت على سنوات رئاسته األربــع .وبعد
نهاية رئاسته ،ما
قرابة ثمانية أشهر من
ّ
زالــت الــواليــات املتحدة تترنح منها ،وما
زال التوتر املجتمعي والـحــزبــي يتصاعد
وي ـت ـســع ،إل ــى درجـ ــة أن تـصـبــح املـطــاعـيــم
ض ــد ك ــورون ــا وارتـ ـ ــداء ال ـكـ ّـمــامــات الـطـبـيــة
عـ ـن ــوان ــا ل ـل ـه ــوي ــة ال ـح ــزب ـي ــة وال ـس ـي ــاس ـي ــة
واإليــديــولــوجـيــة .أم ــا ثــالـثــة األث ــاف ــي ،فهي
بـ ـق ــاء س ـط ــوت ــه ع ـل ــى الـ ـح ــزب ال ـج ـم ـهــوري
وع ـل ــى عـ ـش ــرات امل ــاي ــن م ــن األم ـي ــرك ـي ــن،
بمعنى أن الواليات املتحدة لم تشهد بعد
نـهــايــة الـحـقـبــة ال ـتــرام ـب ـيــة ،ه ــذا إذا كــانــت
ً
ستنتهي فعال.
ه ــذا ح ــال ال ــدول ــة األعـ ـظ ــم ،ذات املـنـظــومــة
ال ـق ـي ـم ـيــة وال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة وامل ـ ّ
ـؤس ـس ــات ـي ــة
الـ ــراس ـ ـخـ ــة ،ف ـك ـي ــف س ـي ـك ــون ح ـ ــال تــونــس

تحت رئيس شعبوي ،نجح فيما فشل فيه
تــرامــب ،مـنـ ّـصـبــا نـفـســه م ـصــدرًا للسلطات
التشريعية والتنفيذية والقضائية ،مع أنه
ً
ال يملك خـبــرة فــي الـحـكــم ،وال يملك رؤيــة
وال وم ـشــروعــا ،وال حـتــى بــرنــامـجــا إلدارة
ال ــدول ــة وتـسـيـ ّيــر ش ــؤون ـه ــا؟ امل ـف ــارق ــة هنا
أن بـعــض ال ـس ــذج ،تــونـسـيــا وعــرب ـيـ ُـا ،ممن
ِّ َ َ َّ
ف
يتعاطفون مع الخطاب
الخشبي املتكل ِ
ُ َ َ
املــتــقـ ِّـعـ ِـر ل ـلــرجــل ،ي ـع ـجــزون ع ــن اسـتـيـعــاب
أنه ليست الديمقراطية التونسية وحدها
ّ
التصدي لكثير من أزمات
التي فشلت في

وطموحاته ،بل إنك
مجتمعها
ومعضالته ً
ً
ال تـكــاد تجد دول ــة عربية واح ــدة ناجحة.
وإذا كــان هــذا هــو ال ـحــال ،فـلـمــاذا ال يكون
ال ـج ــواب ان ـقــابــا عـلــى ك ــل تـجــربــة فــاشـلــة،
ً
كما في مصر مثال ،التي وقع فيها انقالب
دولة فاشلة
عسكري دموي ،ومع ذلك هي ً
اليوم؟ إذن ،املسألة ليست مرتبطة بنجاح
تـجــربــةٍ أو فشلها ،بـقــدر مــا أنـهــا مرتبطة
ب ـن ـظــام ال ـح ـكــم ف ـي ـهــا ،دي ـم ـقــراطـ ًـيــا ك ــان أم
دكـ ـت ــات ـ ً
ـوري ــا ،ف ـ ــإذا ك ــان ــت ت ـت ـ ّ
ـوس ــل األولـ ــى
فــا مـنــاص مــن وأده ــا ،وذل ــك حـفــاظــا على
زيــف «االستثناء العربي» املتنافر ،حسب
زعمهم ،مع الطبيعة والثقافة العربيتني.
ال شك أن التجربة الديمقراطية التونسية
في مهدها عانت من العوار ،وهذا مفهوم،
ف ـلــأســف ال ي ــوج ــد ت ـ ــراث خ ـب ــرات ــي ُيـبـنــى
ع ـل ـي ــه ،وال ي ــوج ــد س ـي ــاق ع ــرب ــي يـسـتـفــاد
م ـن ــه .ه ــذا ال يـنـفــي أخـ ـط ــاء ،ب ــل وخ ـطــايــا،
ارتـ ـكـ ـبـ ـه ــا فـ ــاع ـ ـلـ ــون ك ـ ـث ـ ـيـ ــرون ف ـ ــي ف ـض ــاء
التجربة التونسية .ولكن حصر كل الرزايا
والـ ـعـ ـث ــرات ب ـهــم ت ـعـ ّـســف ف ــي ال ـح ـك ــم ،وقــد
ً
داخال في سياق التواطؤَّ .
ثمة من لم
يكون
يتوقف عن التآمر ،داخليًا وخارجيًا ،على
الثورات العربية منذ
ثورة الياسمني ،مهد َّ َ ْ
ثمة هن َد َسة للفوضى
أكثر من عقد .كانت
ف ــي ال ـب ــاد ،ب ـمــا ف ــي ذل ــك تـمـكــن مـهــرجــن
وت ـس ــوي ـق ـه ــم ف ــي الـ ـب ــرمل ــان ،م ــن م ـخ ـل ـفــات
نظام زين العابدين بن علي ،لتكره الناس
بالديمقراطية .وعـلــى الــرغــم مــن أن حركة
ال ـن ـه ـض ــة ،وه ـ ــي ال ـ ـحـ ــزب األول فـ ــي ع ــدد
املقاعد في البرملان الحالي ،لم يعط فرصة
تـشـكـيــل ال ـح ـكــومــة ،ودخـ ــل ف ــي م ـســاومــات
وتوافقات كثيرة مع قوى حزبية علمانية
خلفيات شتى ،إال أن هناك من
أخــرى ،من
ٍ
ي ـص ـ ّـر ع ـل ــى ت ـص ــوي ــر األم ـ ــر وك ــأن ــه ص ــراع
ٌ
إس ـ ــام ـ ــي – عـ ـلـ ـم ــان ــي ،وع ـ ـلـ ــى أن ـ ـ ــه ف ـش ــل

نجح معسكر الثورات
المضادة في النفاذ
ّ
إلى مهد الثورات
العربية وأملها في
تجربة ديمقراطية
ناجحة ،مستغًال بعض
هفواتها وهناتها
وأخطائها
موقف األحزاب
والقوى السياسية
التونسية ضعيف،
وموقف القوى
النقابية والمدنية
كمن يمسك العصا من
المنتصف ،والموقف
الشعبي مرتبك

ج ــدي ــد ف ــي ال ـح ـكــم مل ــا ي ــوص ــف بـ ــ»اإلس ــام
السياسي» .ليس اإلسالميون وحدهم هم
ّ
سعيد ،بل الغالبية،
من يرفضون انقالب
وإن لـ ــم ي ـك ــن ذل ـ ــك ب ــال ــوض ــوح امل ـط ـل ــوب،
ب ـمــا ف ــي ذل ــك م ــؤس ـس ــات امل ـج ـت ـمــع املــدنــي
وأســاتــذة القانون والخبراء الدستوريون
وقـ ـض ــاة ك ـث ـي ــرون ،إال م ــن ب ـعــض مــرتــزقــة
معسكر الثورات املضادة .ومع ذلك ،سارع
إس ــامـ ـي ــون كـ ـثـ ـي ــرون مـ ـه ــووس ــون بـجـلــد
ال ــذات إل ــى تحميل «الـنـهـضــة» املـســؤولـيــة

ال ـ ـح ـ ـصـ ــريـ ــة ع ـ ـ ــن االنـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــاب .ال ش ـ ـ ــك أن
ّ
تتحمل جــزءًا كبيرًا من الفشل،
«النهضة»
ولـ ـك ــن امل ـن ـظ ــوم ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة وال ـح ــزب ـي ــة
ال ـت ــي أن ـت ـج ـت ـهــا ال ـ ـثـ ــورة ش ــري ـك ــة ف ــي ذل ــك
أيضًا .وال تملك إال أن تقف مشدوهًا أمام
بـعــض اإلســام ـيــن الــذيــن كــانــوا يتغنون
باألمس بـ»حكمة» النهضة ومرونتها في
التعامل مع «الدولة العميقة» في تونس،
وجـ ـن ــوحـ ـه ــا نـ ـح ــو الـ ـسـ ـل ــم مـ ـعـ ـه ــا ،وبـ ـن ــاء
الـ ـت ــوافـ ـق ــات مـ ــع خ ـص ــو ًم ـه ــا ال ـس ـيــاس ـيــن
واإليديولوجيني ،مقارنة بتجربة اإلخوان
املسلمني في مصر ،وهــم ّ
يقرعونها اليوم
ويـعـتـبــرونـهــا م ـســؤولــة عــن كــل مــا يـجــري
بذريعة تهاونها ّ فــي الحسم! إنهم التيار
نفسه الــذي يتغنى بقوة الرئيس التركي،
رجـ ــب ط ـي ــب أردوغـ ـ ـ ـ ــان ،وحـ ــزمـ ــه ،وح ــرك ــة
حماس في قطاع غــزة ،من دون أن يدركوا
اخـتــاف السياقات وحيثيات كــل تجربة،
ٌ
وإذا ما فشلت واحدة من هاتني التجربتني
ُ
مصيرهما الجلد ،أيضًا ،من هؤالء.
سيكون
باختصار ،ما يجري في تونس ليس خالفًا
على تفسير الدستور ،وانقالبًا على أسس
التوازن املفترض ًبني السلطات فقط ،وهو
قطعًا ليس محاولة إلنقاذ البالد من فشل
آلـ ـي ــات ال ـح ـكــم ال ـق ــائ ـم ــة ،وال ح ـتــى لسحق
اإلس ــامـ ـي ــن ف ـح ـس ــب ،ب ــل إنـ ــه يـ ـن ــدرج فــي
سياق إجهاض أحالم العرب بالديمقراطية
والـحــريــة والـكــرامــة واملــواطـنــة واإلنسانية.
ّ
املضادة في
لألسف ،نجح معسكر الثورات
النفاذ إلى مهد الثورات العربية وأملها في
ً
تجربة ديمقراطية ناجحة ،مستغال بعض
هفواتها وهناتها وأخطائها ،ومستعينًا
ـون ب ـنــرج ـس ـيــةٍ ال م ـقـ ّـومــات
ب ــرئ ـي ـ ٍ
ـس م ـس ـك ـ ٍ
ّ
لـ ـه ــا ،أخ ـ ــذ ت ــون ــس رهـ ـيـ ـن ــة ،وع ــط ــل م ـســار
تقدمها ،فانتهى األمــر إلى ّ
ردة ديمقراطية
جديدة .هل هذا يعني أن الستار قد أسدل
ع ـلــى امل ـش ـه ــد؟ ل ـيــس ب ــالـ ـض ــرورة ،ف ـمــع أن
مــوقــف املـ ّ
ـؤس ـس ـتــن ،الـعـسـكــريــة واألم ـن ـيــة،
ّ
ي ـبــدو م ـت ـســاوقــا م ــع ه ــذه ال ـ ـ ــردة ،واملــوقــف
الغربي غــامــض ،ومــوقــف األح ــزاب والقوى
ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـتــون ـس ـيــة ض ـع ـيــف ،ومــوقــف
القوى النقابية واملدنية كمن يمسك العصا
م ــن املـنـتـصــف ،وامل ــوق ــف الـشـعـبــي مــرتـبــك،
إال أن ــه ال يـمـكــن ال ـج ــزم ب ـمــا س ـت ــؤول إلـيــه
ّ
سعيد
األوضــاع ،مع ضرورة االعتراف بأن
يبدو في وضع أقوى من معارضيه.
(كاتب فلسطيني في واشنطن)
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الصين :زيادة ضحايا الفيضانات إلى  99قتيًال

ُ
ّ
لقي ما ال يقل عن ثالثة أشخاص حتفهم ،ونقل  58شخصًا إلى املستشفى في جنوب تركيا،
بعدما أشعلت رياح قوية حريقني منفصلني في غابات .وقال وزير الزراعة والغابات ،بكير باك
ديميرلي ،إن حريق غابات نشب أول من أمس بالقرب من منتجع مانافغات الساحلي على البحر
ساعة
املتوسط في إقليم أنطاليا ،وتمت السيطرة عليه إلى حد كبير .لكن حريقًا آخر نشب
في ُ
ً
مبكرة من صباح أمس ،وامتد إلى منطقة أكسيكي ،على بعد حوالى  50كيلومترًا شماال .وقتل
ثالثة أشخاص في الحريقني ،وأخلت السلطات ما يقرب من ّ 20
حيًا وقرية( .أسوشييتد برس)

أعلنت السلطات الصينية أن عدد ضحايا الفيضانات التي ضربت مقاطعة خنان ،وسط الصني،
ً
األسـبــوع املــاضــي ،ارتفع إلــى  99قتيال .وتعرضت مدينة تشنغتشو ،عاصمة مقاطعة خنان ،إلى
سقوط أمطار قياسية قبل تسعة أيام .وغمرت مياه الفيضانات شبكة مترو األنفاق في املدينة ،األمر
الذي أدى إلى مقتل  14شخصًاّ ،
وحول شوارع املدينة إلى أنهار متدفقة جرفت املركبات .كما أغرقت
الفيضانات أجزاء أخرى من املقاطعة بما في ذلك مدينة شينشيانغ األكثر تضررًا .وانحسرت املياه
(أسوشييتد برس)
في بعض املناطق ،لكن املناطق األخرى ما زالت مغمورة.

الفيضانات تشرّد الالجئين الروهينغا
ّدمر هطول األمطار الغزيرة على مدى أيام مخيمات
الــاجـئــن الــروهـيـنـغــا فــي جـنــوب بـنـغــادش ،وهـ ّـدم
مساكن ،ودفــع اآلالف للعيش مع عائالتهم املمتدة
أو االنتقال إلــى مالجئ جماعية .وقالت املفوضية
الـســامـيــة لــأمــم املـتـحــدة ل ـشــؤون الــاجـئــن إن ــه في
غضون  24ساعة فقط (حتى يوم األربعاء املاضي
وحــده) ،سقط أكثر من  30سنتيمترًا من األمطار

ع ـلــى امل ـخ ـي ـمــات ف ــي م ـن ـط ـقــة ك ــوك ــس ب ـ ــازار ال ـتــي
تستضيف أكثر من  800ألف من الروهينغا ،وهي
نحو نصف متوسط هطول األمطار في شهر يوليو/
تموز .ومن املتوقع هطول املزيد من األمطار الغزيرة
في األيام القليلة املقبلة .وتمتد فترة األمطار املوسمية
على مدار األشهر الثالثة املقبلة .وأشارت املفوضية
إلى أن «جائحة كورونا تزيد الوضع تعقيدًا .هناك

حاليًا إغالق عام صارم استجابة للحاالت املتزايدة
في جميع أنحاء البالد» .وقالت إنها «حزينة ملقتل
ستة أشخاص في املخيمات في وقت سابق من هذا
األسـبــوع ،خمسة منهم في انهيار أرضــي تسببت
بــه األم ـطــار ،وطـفــل جرفته مـيــاه الـفـيـضــانــات .كما
تضرر أكثر من  12ألفا من األمطار الغزيرة ،بينما
تضرر أو دمــر ما يقدر بنحو  2500مــأوى .ونقل

أكثر من  5000الجئ مؤقتًا إلى مالجئ أخرى لكل
عائلة أو مرافق مجتمعية» .وتقول خديجة بيغوم،
وهي أم لخمسة أطفال ،إنه «بسبب استمرار هطول
األمطار خالل األيام األربعة املاضية ،أصبح منزلي
اليوم مليئًا باملياه .نحن ال نستطيع حتى أن نأكل».
وتخشى أن يغرق أطفالها ويموتون أثناء نومهم.
(أسوشييتد برس)

أي سيناريوهات تنتظر تونس؟
محمد أحمد القابسي

ّ
يستمر فيه الجدل في تونس
في الوقت الذي
ب ـش ــأن م ــا أق ـ ــدم عـلـيــه رئ ـي ــس الـجـمـهــوريــة
ّ
سعيد بتفعيله الفصل  80من دستور
قيس
 ،2014وأمــام استمرار تدفق سيل القراءات
السياسية والقانونية ،والتي اعتبر أغلب
أصحابها مــن فقهاء الـقــانــون الــدسـتــوري،
وم ـ ـ ـ ــن فـ ــاع ـ ـلـ ــن س ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــن وحـ ـق ــوقـ ـي ــن
ومتابعني للشأن العام ،أن ما قام به سعيد
انقالب على الدستور ،ونسف ملسار كامل،
حسب قــراءة متعسفة وشخصية لفصوله
الـقــانــونـيــة ،فيما اعـتـبــر آخ ــرون ،وألسـبــاب
مختلفة ،هــذا اإلج ــراء الخطير محاولة من
الــرئ ـيــس لـتـصـحـيــح م ـســار مـتـعـثــر عــاشــت
على وقعه منظومة هزيلة منذ الـثــورة في
العام .2011
وبـ ـقـ ـط ــع الـ ـنـ ـظ ــر ع ـ ــن دس ـ ـتـ ــوريـ ــة أو ع ــدم
دستورية مــا اتـخــذه سعيد مــن ق ــرارات في
ســاعــة مـتــأخــرة مــن ي ــوم األح ــد  25يوليو/
ت ـمــوز ال ـج ــاري (ذكـ ــرى عـيــد الـجـمـهــوريــة)،
ت ـع ـل ـقــت أسـ ــاسـ ــا ب ـت ـج ـم ـيــد ع ـم ــل ال ـب ــرمل ــان
ثالثني يوما ،وإقالة رئيس الحكومة هشام
املشيشي ،ورفــع الحصانة عــن كــل الـنــواب،
وتــولـيــه رئــاســة الـنـيــابــة الـعـمــومـيــة ،عــاوة
على تدابير استثنائية شملت إعفاء وزير
الدفاع الوطني إبراهيم البرطاجي ،ووزيرة
ال ـ ـعـ ــدل ب ــال ـن ـي ــاب ــة حـ ـسـ ـن ــاء بـ ــن س ـل ـي ـم ــان،
ووزيــر الداخلية بالنيابة هشام املشيشي،
ّ
إل ــى جــانــب تـكـلـيــف ال ـكــتــاب ال ـعــامــن لـهــذه
الوزارات أو مديري املصالح اإلدارية بتولي
تـسـيـيــر ش ــؤون ـه ــا ،ب ـق ـطــع ال ـن ـظــر ع ــن ذلــك
كله ،فالثابت أن تونس ،بعد هــذا التاريخ،
ل ــن ت ـكــون كـمــا كــانــت قـبـلــه ،فــالـحــركــة الـتــي
أقـ ــدم عـلـيـهــا سـعـ ّـيــد ال تـتـمـثــل فـقــط ف ــي ما
ذكـ ــر ،ب ــل ه ــي سـعــي مـحـمــوم وواض ـ ــح إلــى
تغيير كلي وجــذري للمنظومة السياسية
برمتها ،دستوريا وقانونيا وواقعيا ،يمكن
اخ ـت ـصــارهــا ف ــي ع ـن ــوان واح ـ ــد ،أن سعيد
أص ـب ــح اآلن ه ــو ال ــدول ــة وامل ـن ـظ ــوم ــة ،وأن
تــونــس سـتــدخــل ،عـلــى م ــدى ثــاثــن يــومــا،
أفـقــا مجهوال غير مـسـبــوق ،عـنــوانــه األبــرز
إنـهــاء منظومة واإلت ـيــان بــأخــرى مجهولة
املالمح والهوية ،وقــد تكون طريقا ّ
معبدة
ل ـل ـع ــودة إل ــى ال ـح ـكــم الـ ـف ــردي واالس ـت ـب ــداد
الــذي ثــار عليه التونسيون .ولذلك طالبت

ال ـقــوى الـحـيــة ،ومـجـمــل الـنـخــب فــي الـبــاد،
ّ
ـات ق ــوي ــةٍ وواضـ ـح ــة ،حتى
سـعــيــد ب ـض ـمــانـ ٍ
ال ي ـت ـح ــول ت ــأوي ـل ــه امل ـت ـع ـســف ل ـل ـف ـصــل 80
مــن الــدسـتــور إلــى سيف مسلط على رقــاب
ال ـت ــون ـس ـي ــن ،ي ـح ـ ّـد م ــن ح ــري ــات ـه ــم ال ـعــامــة
وال ـخ ــاص ــة ،وال سـيـمــا م ــن حــريــة التعبير
والصحافة والتظاهر ...يضع فيه الرئيس
يــده على الـقـضــاء ،حتى لــو كــان ذلــك تحت
شعار مكافحة الفساد ،معيدا زمــن الزعيم
امللهم والــرئـيــس املنقذ أو املستبد الـعــادل
الــذي لن يعود إليه التونسيون إطالقا .ما
هــي السيناريوهات التي تنتظرها البالد
ّ
التحوالت واملفاجآت؟
في ظل هذه
ّ
مـ ــن ال ـط ـب ـي ـع ــي أن تـ ـك ــون م ـ ـقـ ــدمـ ــات ه ــذه
الـ ـسـ ـيـ ـن ــاري ــوه ــات إسـ ـ ـ ــراع ال ــرئـ ـي ــس فـ ــورا
ب ــوض ــع خ ــري ـط ــة ط ــري ــق واضـ ـح ــة امل ـعــالــم
ّ
ّ
محددة
تتضمن روزنامة
للمرحلة املقبلة،
ت ـض ـبــط آج ـ ــال ان ـت ـه ــاء ال ـع ـم ــل بــال ـتــداب ـيــر
االس ـت ـث ـن ــائ ـي ــة الـ ـت ــي اتـ ـخ ــذه ــا ،وال ـ ـعـ ــودة
سريعا إلــى نسق املـســار الــديـمـقــراطــي في
ال ـب ــاد .ورش ـح ــت م ـع ـط ـيـ ٌ
ـات م ــن ال ـل ـقــاء ات
التي جمعته بــرؤســاء املنظمات الوطنية،
االتـحــاد العام التونسي للشغل واالتحاد
الـتــونـســي لـلـصـنــاعــة وال ـت ـجــارة واالت ـحــاد
ال ـت ــون ـس ــي ل ـل ـف ــاح ــة واالتـ ـ ـح ـ ــاد ال ــوط ـن ــي
لـلـمــرأة ،أنـهــا تـشـ ّـدد على هــذه الضمانات،
وتعتبرها شــرطــا أساسيا ملوافقة سعيد
في ما أقدم عليه.
وتقول هذه املعطيات إن دوال صديقة ،مثل
قـطــر وأملــان ـيــا وتــرك ـيــا وفــرن ـســا واالت ـح ــاد
األوروب ــي (الشريك األول لتونس) ،ذهبت
في هذا االتجاه ،عالوة على مجمل األحزاب
ال ـ ـتـ ــي نـ ـبـ ـه ــت ،مـ ــن خـ ـ ــال م ــواقـ ـفـ ـه ــا ،إل ــى
خطورة االلتفاف على املسار الديمقراطي.
سعيد قد ّ
ّ
ُ
قيد نفسه بأجل
ويخشى من أن
شهر وحيد لتنفيذ التدابير االستثنائية
ال ـت ــي أع ـل ــن ع ـن ـهــا ،وال ـ ـ ـ ــواردة ف ــي الـفـصــل
 80مــن الــدسـتــور ،وهــي مــدة قصيرة جــدا.
ات
وق ــد ال تـكـفــي لـتـمــريــر قـ ـ ـ
ـرارات وإجـ ـ ــراء ٍ
ٍ
تهم مصير البالد ،إذ تتطلب حيزا زمنيا
واس ـ ـعـ ــا ل ـل ـم ـص ــادق ــة ع ـل ـي ـهــا وت ـن ـف ـي ــذه ــا،
خـصــوصــا إن كــانــت ذات طــابــع تشريعي
أو ترتيبي يهم تصحيح مـســارات إداريــة
وقانونية وسياسية ،وهي ّ
معرضة للطعن
في أي وقت ،ان لم تكن تتمتع بنسبة عالية
مــن الـشــرعـيــة الــدسـتــوريــة والـقــانــونـيــة .إذ
نائب رئيس التحرير حسام كنفاني

¶

ّ
سعيد ،بعدما أقــدم على ما أقدم
يبدو أن
ّ
عـلـيــه ،أصـبــح مـتـخــوفــا مــن املـجــال الزمني
ال ــذي ح ـ ّـدده لنفسه ،وال ــذي قــد يـفـقــده ،في
صـ ـ ــورة ع ـ ــدم ت ـن ـف ـيــذ وع ـ ـ ـ ــوده ،م ـنــاصــريــه
واملــؤمـنــن بالديمقراطية وحـلـفــاء تونس
فــي الـخــارج ومنظومة الـعــاقــات الثنائية
والدبلوماسية.
ومهما يكن من أمر ،وفي ظل الثالثني يوما،
ف ــإن ق ـيــس س ـعـ ّـيــد وج ــد نـفـســه أمـ ــام ثــاثــة
سيناريوهات صعبة ،أولها دعــوة ممثلني
عن األحزاب واملنظمات الوطنية إلى االتفاق
س ــري ـع ــا ع ـل ــى ال ـخ ـط ــوط ال ـك ـب ــرى ل ـت ـجــاوز
األزم ــة ،مــع الـتــزام علني بعدم الـخــروج عن
الشرعية الدستورية واالنتخابية ،وإن ما
قام به ليس انقالبا على الدستور أو املسار
الــدي ـم ـقــراطــي .ك ــان ذل ــك امل ـط ـلــب األســاســي
لــات ـحــاد ال ـع ــام ال ـتــون ـســي لـلـشـغــل ،كـبــرى
املنظمات النقابية في تونس ،والذي طالب
ّ
سعيد في بيان أصدره ،بعد اجتماع
كذلك
ّ
أمينه الـعــام نــور الــديــن الطبوبي بسعيد،
ـات أخ ـ ـ ــرى ،أه ـم ـه ــا ض ـم ــان حــريــة
ب ـض ـم ــان ـ ٍ
التعبير ومــراجـعــة مـســألــة رئــاســة النيابة
ّ
والتمسك بالدستور في أي إجراء
العمومية
يتخذه الرئيس ،والنأي بالبالد عن العنف
والفوضى ،مع ّ
الحد من االجتهادات املفرطة
في تأويل الدستور في ما سيتخذه الرئيس
مــن مــراسـيــم وتــدابـيــر وإج ـ ــراءات ،والـعــودة
فــورا إلــى السير الـعــادي ملؤسسات الدولة،
بما يضمن استمرار املــرفــق العمومي لكل
التونسيني.
ومن غير املستبعد في هذا السياق أن تصدر
عن رئاسة الجمهورية ،من ساعة إلى أخرى،
روزنامة قصيرة في األجل تضبط خريطة
ط ــري ــق الـ ـث ــاث ــن ي ــوم ــا ،وبـ ـي ــان ــات ت ـح ـ ّـدد
خ ـيــارات الـنـظــام الـسـيــاســي ال ــذي ستعرفه
ت ــون ــس خـ ــال األي ـ ـ ــام واألس ــابـ ـي ــع امل ـق ـب ـلــة،
وخصوصا مشروع قانون تنقيح القانون
االن ـت ـخ ــاب ــي ،وفـ ـك ــرة االس ـت ـف ـت ــاء الـشـعـبــي
انتخابات سابقة
لتنقيح الدستور وإجراء
ٍ
ّ
والتحول إلى نظام برملاني صريح
ألوانها،
أو رئاسي صريح.
أما الخطوة التي ينتظرها الجميع ،وتشكل
مـضـمــون الـسـيـنــاريــو ال ـثــانــي ،فتتمثل في
تـعـيــن رئ ـيــس حـكــومــة ي ـب ــادر إل ــى تشكيل
حكومة جديدة بصيغة مدنية ،تبادر فورا
بمباشرة مهامها ،في ظل ما تشهده البالد
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أصبح سعيّد الدولة
والمنظومة،
وستدخل تونس أفقًا
مجهوًال غير مسبوق،
عنوانه األبرز إنهاء
منظومة واإلتيان
بأخرى مجهولة
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تقول جهات موثوقة
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قرارات عديدة،
اتخاذ
ٍ
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الخروج من األزمة

من ّ
تحديات قاسية ،ممثلة في ّ
شح املالية
ّ
العمومية وتردي الخدمات وتزايد ضحايا
جــائ ـحــة ك ــورون ــا ،خ ـصــوصــا وق ــد تــوفــرت
ال ـل ـقــاحــات وأص ـب ــح م ـخ ــزون األوكـسـيـجــن
ُمرضيا ،وتكليف وزير الشؤون االجتماعية
محمد الـطــرابـلـســي ،املـشـهــود لــه بــالـقــدرات
القيادية واالستقاللية السياسية ،ب ــإدارة
امللف الصحي.
أمـ ـ ــا الـ ـسـ ـيـ ـن ــاري ــو الـ ـث ــال ــث ف ـي ـخ ـش ــى ف ـيــه

المكاتب
¶ المكتب الرئيسي ،لندن
Unit5, Central Park, Central Way, London, NW 10 7FY
Tel: 00442071480366
¶ مكتب الدوحة
الدوحة ــ الدفنة ــ برج الفردان ــ الطابق العاشر ــ
هاتف0097440190600 :

أن ي ـم ـض ــي سـ ـع ـ ّـي ــد ف ـ ــي ت ـن ـف ـي ــذ قـ ـ ـ ــرارات
استثنائية فردية ،قد ال تروق وال تتوافق
م ــع ال ـض ـمــانــات ال ـت ــي ق ـ ّـدم ـه ــا لـلـمـنـظـمــات
والـ ـ ـ ــدول واألح ـ ـ ـ ـ ــزاب ،م ـح ـت ـك ــرا ال ـس ـل ـطــات
التنفيذية والتشريعية والقضائية ،وهو
أسـ ـ ــوأ ال ـس ـي ـن ــاري ــوه ــات الـ ـ ــذي ق ــد ي ـعـ ّـجــل
ب ــانـ ـتـ ـح ــار س ـع ـي ــد سـ ـي ــاسـ ـي ــا ،وال ـ ــدخ ـ ــول
بالبالد في أتــون املجهول .إذ ال أحد يعلم
مــدى الـتــزام الــرجــل بتجميد عمل البرملان
للفترة املـحــددة بشهر ،أم سيتواصل هذا
التجميد ،وخـصــوصــا أن الـفـصــل ( 80فــي
ّ
سعيد في ما أقدم
الدستور) الذي اعتمده
عـلـيــه يـشـتــرط أن يـظــل ال ـبــرملــان ف ــي حــالــة
انـعـقــاد ،وأن يستشير رئـيــس الجمهورية
قبل تفعيل هــذا الفصل رئيسي الحكومة
والـبــرملــان ،وذلــك ما نفاه راشــد الغنوشي،
رئـيــس مجلس ال ـنــواب .ويجمع متابعون
للشأن السياسي ،وللوضع الذي ّ
تردت فيه
تونس ،على أن هذه الفرضية تظل ممكنة
في غياب املحكمة الدستورية.
وف ــي غ ـض ــون ع ــدم وضـ ــوح م ــا ي ـص ــدر عن
ّ
سعيد
الــرئ ـيــس ،ت ـقــول ج ـهــات مــوثــوقــة إن
س ـ ُـي ـق ـب ــل ،م ــن يـ ــوم إلـ ــى آخـ ـ ــر ،ع ـل ــى ات ـخ ــاذ
ـرارات ع ــدي ــدة ،م ــن شــأن ـهــا أن ت ــزي ــد في
قـ ـ ـ ـ
ٍ
تعقيد الــوضــع وتشبيك مـســارات صعوبة
الـخــروج مــن األزم ــة ،تهم خصوصا تعليق
املجالس البلدية أو حلها ،وإقالة عدد كبير
م ــن امل ـحــاف ـظــن ،وم ـن ــع س ـفــر رجـ ــال أع ـمــال
ومـ ـس ــؤول ــن س ــاب ـق ــن وم ــوظ ـف ــن رف ـيـعــن
فــي وزارة الـعــدل خـصــوصــا .كما قــد يبادر
بتسمية مسؤولني جدد لكبرى املؤسسات
ال ـع ـم ــوم ـي ــة ،وإصـ ـ ـ ــدار م ــراس ـي ــم تـشــريـعـيــة
ع ــاج ـل ــة ف ــي ش ـت ــى امل ـ ـجـ ــاالت االق ـت ـص ــادي ــة
وال ـس ـيــاس ـيــة واالج ـت ـمــاع ـيــة ،وال يستبعد
كــذلــك إي ـق ــاف م ـتـ ّ
ـورطــن ف ــي قـضــايــا فـســاد
وإرهاب ،بينهم نواب وسياسيون.
وف ــي ظ ــل ت ــوات ــر األحـ ـ ــداث وت ـس ــارع ـه ــا ،قد
ت ـق ـبــل ت ــون ــس ع ـلــى س ـي ـن ــاري ــوه ــات أخ ــرى
أكثر تعقيدا وخطورة ،بما يمكن أن ينسف
مسارا كامال للثورة والتحول الديمقراطي،
أو يؤسس لجمهورية ثالثة ،قوامها سلطة
القانون واملــؤسـســات .ومهما يكن من أمر،
فــإن التونسيني ،نخبا وشـعـبــا ،ال يقبلون
العودة إلى الوراء والتضحية بمكتسباتهم
في الحرية والكرامة.
(كاتب تونسي)

¶ مكتب بيروت
بيروت ــ الجميزة ــ شارع باستور ــ بناية west end 33
هاتف009611442047 - 009611567794 :
¶ البريد اإللكترونيEmail: info@alaraby.co.uk :
¶ لالشتراكاتalaraby.co.uk/subscriptions :
هاتف +97440190635 :جوال+97450059977 :
¶ لإلعالناتalaraby.co.uk/ads :

(تنبير ميراج /فرانس برس)

زواج مبكر بين السوريات

ريان محمد

ما زالت حنان البالغة من العمر ّ 19عامًا
ّ
اليوم ّ ،تحن إلى أيام املدرسة .هي توقفت
عن تلقي تعليمها قبل نحو خمسة أعوام
ّ
وتزوجت أحد املقاتلني السوريني .تقول لـ«العربي
ال ـجــديــد»« :ال أستطيع مـنــع نفسي مــن االبـتـســام
كلما رأيــت فتاة تحمل كتبا مدرسية .من جهتي،
بحقيبتي وبـعــض مــن كـ ّـراســاتــي
مــا زلــت أحتفظ
ّ
ّ
ما شعرت بحنني إلى
كل
حها
لتصف
وكتبي ،وأعود
ّ
تلك األي ــام» .وحـنــان التي تحفظت على ذكــر اسم
َ
عائلتها ألسباب اجتماعية ،هي اليوم ّأم لطفلني
وأرملة بعدما خسرت زوجها من ّ
جراء قصف على
إحدى بلدات ريف إدلب الجنوبي قبل أشهر .وهي
تقيم مع َ
ولديها في منزل عائلة زوجها في إحدى
ّ
بلدات ريف إدلب الشمالي ،مشيرة إلى أن «الحياة
ص ـع ـبــة ج ـ ـدًا .ف ــال ــوض ــع االقـ ـتـ ـص ــادي س ـ ّـي ــئ ج ـدًا
ألمثالي مجهدة وأجورها
وفــرص العمل املتاحة ّ
مـتــدنـيــة» .وت ــرى حـنــان أن ـهــا لــو أكـمـلــت تعليمها
لكانت استطاعت الـعـثــور على فــرصــة أفـضــل من
ذلــك العمل غير املستقر في الــزراعــة ،علمًا ّأن ّ
ثمة
َ
نساء يعملن في ّ جمع الخردة والنايلون والخبز
ّ
اليابس .وتؤكد أنه «لو يعود بي الزمن إلى الوراء،
ّ
وتزوجت ،حتى لو اضطررت إلى
ملا تركت تعليمي
ّ
الوقوف في وجــه العالم» ،مشيرة إلــى أن «حلمي

الـيــوم هــو أن تكمل ابنتي تعليمها ،وأال تعيش
التجربة التي عشتها».
هذه واحــدة من قصص كثيرة تروي زواج فتيات
ّ
ســوريــات فــي ســن مـبـكــرة .وفــي هــذا اإلط ــار تشير
الناشطة حبيبة العمري املهتمة بقضايا املــرأة،
ّ
ّ
إلى أن «لكل فتاة من هؤالء ظروفها ومعاناتها».
وتخبر «العربي الجديد» عن «فتاة تبلغ من العمر
ّ
مهجرة من ريف حماة الشمالي إلى أحد
 13عامًا
مخيمات مدينة الـبــاب فــي شــرق حـلــب ،اضطرت
عــائـلـتـهــا إل ــى تــزويـجـهــا قـبــل نـحــو شـهــر م ــن ابــن
عمتها بعد وفــاة والدتها وإصــابــة والــدهــا بشلل
كامل من جـ ّـراء ّ
تعرضه لجلطات عـ ّـدة ،إذ لم يعد
لها معيل».
وتحكي عــن «حــالــة أخ ــرى لفتاة تبلغ مــن العمر
نحو  17عامًا الـيــوم ،تـ ّ
ـزوجــت عندما كانت تبلغ
 13عامًا .هي أصبحت ّأمًا لطفلني وتعيش معهما
فــي أح ــد مخيمات الـنــازحــن الـقــريـبــة مــن مدينة
الباب ،بعدما ّ
زوجتها عائلتها البن ّ
عمها الذي
ّ
تفرض
يكبرها بأكثر من  10أعــوام ،ألن عاداتهم ّ
زواجـ ـه ــا م ــن أحـ ــد أبـ ـن ــاء ع ـمــوم ـت ـهــا» .وت ـتــوقــف
َ
قائلة
الّـعـمــري عند عــاقــة هــذه الـفـتــاة بــولــديـهــاّ ،
إنها «ال تعلم كيف تتعامل معهما ،لدرجة أنها
ّ
تـبـكــي كــل ـمــا ب ـكــى أح ــده ـم ــا .وف ــي إحـ ــدى املـ ــرات،
سقط أحدهما على األرض ،فجلست تبكي أمامه
ّ َ
يضمدن جروحه قبل
فيما راحت نساء في املخيم

َ
أن ينقلنه إلى الطبيب .أما هي فقد كانت عاجزة
تمامًا ال تــدري مــاذا تفعل .فهي لــم تحصل على
فرصة ّ للحصول على املعرفة الالزمة لبناء أسرة،
علمًا أنها فقدت والدتها ووالدة زوجها .واملعرف
ّ َ
ّ
ّ
يزودن
تقليديًا أن النساء في املحيط هن اللواتي
ّ
ّ
الزوجة َالصغيرة في السن بما لديهن من خبرة،
ّ
ف ـي ـعــل ـمــن ـهــا ك ـي ــف ت ــدي ــر م ـن ــزل ـه ــا وت ـت ـع ــام ــل مــع
أوالدها وزوجها».
ّ
وعــن أسباب تزويج الفتاة في ســن مبكرة ،تقول
الـ ـعـ ـم ــري« :هـ ــي ع ــدي ــدة وع ـل ــى رأسـ ـه ــا ال ـظ ــروف
االق ـت ـصــاديــة كـفـقــر عــائـلــة ال ـف ـتــاة ،خـصــوصــا مع
وج ــود ع ــدد كـبـيــر م ــن اإلخـ ـ ّـوة واألخـ ّـ ــوات .وحــن
يـ ّ
ـزوج ـه ــا أه ـل ـهــا م ـب ـك ـرًا ،فــإن ـهــم ي ـخــف ـفــون بعض
ّ
األعباء عنهم .كذلك ثمة أسباب اجتماعية مرتبطة
بــال ـعــادات والـتـقــالـيــد وال ـخــوف مــن الـعـنــوســة في
معظم املـنــاطــق الـســوريــة ،خصوصًا فــي األري ــاف
ُ
ح ـيــث ت ـ َـع ـ ّـد ال ـف ـت ــاة ال ـت ــي ب ـل ـغــت ال ـثــام ـنــة ع ـشــرة
مــن عـمــرهــا مــن دون أن ت ـتـ ّ
ـزوج عــانـســا» .تضيف
ّ
ال ـع ـم ــري أن «ال ـف ـت ــاة ق ــد ت ــرغ ــب ه ــي نـفـسـهــا في
الزواج مبكرًا إذا كانت ظروف الرجل االجتماعية
ً
أفـضــل مــن ظ ــروف عــائـلـتـهــا .م ـثــا ،إذا كــانــت هي
من بيئة زراعية تضطرها إلى العمل في األرض
لخطبتها شـخــص من
وه ــو أم ــر مـجـهــد ،وت ـق ـ ّـدم
ّ
فالحًا ،فإنها توافق سريعًا
بيئة مختلفة
وليس ّ
ّ
على زواج ــه ،إذ تظن أنها لن تكون مضطرة إلى

غياب اإلحصاءات
ّ
تتوفر إحصاءات عن نسب تسرّب الفتيات من
ال
المدرسة فــي مرحلة التعليم األســاســي ،لدى
مديريات التربية في شمال غربي سورية التي تسيطر
عليها فصائل مسلحة معارضة مدعومة
ّ
لكن مصادر تفيد
من تركيا وفصائل متشددة.
«العربي الجديد» ّ
بأن نسبة تسرّب الفتيات أكبر من
نسبة تسرّب الفتيان.

ّ
تحمل العمل املجهد» .من جهتها ،تعيد الطبيبة
بـتــول خـضــر الـسـبــب الــرئـيـســي لـتــزويــج الفتيات
املـبـكــر أو الـقـســري إل ــى «الـفـقــر وال ـج ـهــل» .وتـقــول
ّ
إن «واقع فتيات كثيرات ّ
سيئ
لـ«العربي الجديد»
ّ
بشكل عام ،إذ يمكن للواحدة منهن أن تنقطع عن
التعليم بسبب ُبعد املدرسة عن مسكنها ،أو عدم
وج ــود إحـســاس بــاألمــان أو االسـتـقــرار ،أو غياب
ج ـهــات م ـســؤولــة ع ــن ضـبــط عـمـلـيــة ال ـت ـسـ ّـرب من
ّ
املــدارس .ولعل السبب األهم هو غياب اإلحساس
ّ
ّ
بمنفعة مــن ج ــراء مـتــابـعــة الـتـعـلـيــم ،فــي حــن أن
املستقبل مجهول».
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السودان :أخبار «نعيم الحياة»
تعقّ د مكافحة الظاهرة

بالنسبة إلى كثيرين كل شيء مجاز لتحقيق أرباح مادية.
حتى أن البعض قد يدرج مكاسب االتّجار بالبشر ضمن
العجلة االقتصادية ،أما حدود المنتفعين فواسعة
جدًا ،وتشمل كل الدول أكانت متقدمة أم فقيرة

االتجار
بالبشر
ناصر السهلي

تـ ـ ــواجـ ـ ــه املـ ـنـ ـظـ ـم ــات ال ـح ـق ــوق ـي ــة
ال ــدولـ ـي ــة وح ـت ــى األم ـ ــم امل ـت ـح ــدة،
ص ـع ــوب ــات ك ـب ـي ــرة ف ــي اس ـت ـث ـنــاء
ّ
منطقة جغرافية من ظاهرة االتجار بالبشر،
التي يصادف اليوم العاملي ملكافحتها ،اليوم
الجمعة .معظم الــدول أكانت بلدان منشأ أم
عبور الظاهرة ،أم وجهة نهائية للضحايا،
على عالقة بها.
وكانت القضية وصلت عام  ،2010بعد عقود
طويلة من استفحالها واتساع نطاقها ،إلى
أروقــة األمــم املتحدة التي تبنت «خطة عمل
ّ
عاملية ملكافحة االتـجــار بالبشر» ،رغــم أنها
حــاولــت مـنــذ ع ــام  1979لـجــم ه ــذا ال ـنــوع من
«الرق الحديث» ،لكن
ً
دوال أوروب ـ ـيـ ــة ت ــأخ ــرت ع ــن ال ـت ــوق ـي ــع عـلــى
بــروتــوكــول باليرمو ال ــذي وضعته املنظمة
ّ
الــدولـيــة ع ــام  ،2000وع ـ ّـرف ظــاهــرة االت ـجــار
بالبشر ّ
وجرمها وطالب بمعاقبة مرتكبيها،
علمًا أن املحكمة األوروبية ومجلس النواب
األوروبي كانا صادقا على البروتوكول عام
.2005
ّ
ّ
يعرف بروتوكول باليرمو االتـجــار بالبشر
بــأنــه «أي شـكــل مــن أش ـكــال تجنيد شخص
أو نـقـلــه وإخ ـفــائــه أو اسـتـقـبــالــه بــاسـتـخــدام
القوة واإلكــراه ،من خالل الخطف واالحتيال
أو االسـتـغــال الجنسي أو العمل اإلجـبــاري
والعبودية ،ونزع األعضاء البشرية».
ّ
ويـحــدد الـبــروتــوكــول كــل ممارسات االتـجــار
بالبشر ،وبينها على أطفال دون سن ال ــ.18
ويـتـنــاول ظــاهــرة إجـبــار فتيات ونـســاء على
مزاولة الدعارة لتحقيق ربح مالي بتغطية
م ــن ع ـص ــاب ــات ال ـج ــري ـم ــة امل ـن ـظ ـمــة ال ـع ــاب ــرة
للقارات .ويعتبر أن «موافقة الضحية على
االس ـت ـغ ــال ال ت ــؤخ ــذ ف ــي ال ـح ـس ـب ــان» .كـمــا
يجبر الــدول املوقعة ،على األقــل نظريًا ،على
تطوير وسائلها القانونية ملكافحة الظاهرة
وحماية الضحايا ،خصوصًا أولـئــك األكثر
ً
عرضة لها ،وهم األطفال والنساء.
وتقدر املنظمات الدولية ومؤشر العبودية
ال ـ ـعـ ــاملـ ــي أن ح ـ ــوال ـ ــى  40مـ ـلـ ـي ــون ش ـخــص
يعيشون فــي ظــل ظ ــروف عـبــوديــة ،فــي حني
تحدثت تقارير أخرى عن  27مليون ضحية
قبل نحو  10سـنــوات ،مــا يعني أن الظاهرة
ّ
توسعت.

حتى في الدول المتقدمة
إث ــر مـقـتــل األم ـيــركــي األسـ ــود ج ــورج فلويد
عـلــى يــد شــرطــي ع ــام  ،2020ص ـ ّـب مـنــاصــرو
حــركــة «ح ـيــاة ال ـســود مـهـمــة» ج ــام غضبهم
عـلــى تـمــاثـيــل ت ـجــار الــرق ـيــق وال ـع ـب ـيــد ،وأي
شخص اعتقدوا بأنه شارك عبر التاريخ في

الغريب أن البعض بات
اليوم يعتبر االتجار
بالبشر «صفقة رابحة».
العصابات تجني مبالغ
ضخمة ،بينما يسير
المهاجرون والالجئون
إلى فخها مقتنعين
بالفوائد
الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

«العبودية
الحديثة»
تتوسع عالميًا
ّ

العبودية التقليدية التي عرفها البشر خالل
القرون املاضية .وشمل الغضب تمثال تاجر
الرقيق إدوارد كولستون في مدينة بريستول
ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة ،املـ ـل ــك ل ـي ــوب ــود ف ــي بـلـجـيـكــا،
وتماثيل أخــرى عبر العالم .لكن الغضب ال
ينحصر فــي رم ــوز أح ــداث تاريخية سابقة
ألن «العبودية الحديثة» مستمرة حتى في
ال ـ ــدول امل ـت ـقــدمــة .وب ــن ع ـش ــرات امل ــاي ــن من
املستعبدين تـضــم اململكة املـتـحــدة وحــدهــا
وفق تقديرات تعود إلى عام  ،2018أكثر من
 136ألف مستعبد ،أو متاجر فيهم ،استنادًا
إلى تصنيف بروتوكول باليرمو.
وإذا ك ــان نـصـيــب دول املـنـشــأ ج ـنــوب الـكــرة
األرضـيــة ،مــا زال األكـبــر فــي تقارير مكافحة
ّ
االت ـج ــار بــالـبـشــر ،فـقــد ب ــات ات ـســاع الـظــاهــرة
عامليًا ينافس تجارة املـخــدرات على صعيد
حـجــم األم ـ ــوال امل ـق ــدرة ب ـحــوالــى  150مليار
دوالر س ـنــويــا .ي ـق ــول ال ـبــاحــث االق ـت ـصــادي
فــي «مــركــز كــار لسياسات حقوق اإلنـســان»،
سيدارث كــارا ،إن «أربــاح العبودية الحديثة
ت ـج ــاوزت كـثـيـرًا م ــا درتـ ــه ت ـج ــارة الـ ــرق عبر
التاريخ».
ويفيد مؤشر العبودية العاملي الصادر عام
 ،2018ب ــأن دول مـجـمــوعــة الـعـشــريــن األكـبــر
اق ـت ـصــاديــا ف ــي ال ـعــالــم اسـ ـت ــوردت منتجات

 354مـ ـلـ ـي ــار دوالر يـشــك
تـ ـن ــاه ــز ق ـي ـم ـت ـهــا ُ
مــراق ـبــون فــي أنـهــا «أن ـت ـجــت فــي ظــل ظــروف
استعباد باتت ال تنحصر في دول الجنوب
ال ـف ـق ـي ــرة ،ب ــل ت ـلــك ف ــي الـ ـغ ــرب أيـ ـض ــا ،حيث
تطبق أســوأ شــروط العمل وظ ــروف اإلنتاج
وأدوات ــه ،تكريسًا لنهج االستعباد لتحقيق
أرباح ،والذي يشمل أيضًا االستغالل البشع
ل ـل ـم ـهــاجــريــن وال ــاجـ ـئ ــن ف ــي دول ال ـع ـبــور
والوجهات».
وي ـش ـي ــر هـ ـ ــؤالء امل ــراقـ ـب ــون إل ـ ــى أن ظ ــاه ــرة
العبودية تنتشر في بريطانيا ،على سبيل
املثال ،من خالل العمل القسري واالستغالل
الجنسي ،في حني تفيد تقارير بــأن غالبية
الضحايا فــي اململكة املتحدة تقل أعمارهم
عــن  18عــامــا ،أي أنـهــم أطـفــال وفــق تصنيف
بروتوكول باليرمو.

قصص مروعة
ون ـش ــرت وس ــائ ــل إعـ ــام بــريـطــانـيــة قصصًا
م ــروع ــة ع ــن فـيـتـنــامـيــن وألـ ـب ــان وم ـجــريــن
خ ـط ـفــوا أو ن ـق ـلــوا إلـ ــى بــري ـطــان ـيــا لــدفـعـهــم
إلــى العمل كعبيد فــي م ــزارع وتنفيذ أعمال
أخ ــرى .وتـحــدثــت هــذه الــوســائــل عــن «م ــزارع
ق ـن ــب ت ــدي ــره ــا عـ ـص ــاب ــات إج ــرامـ ـي ــة يـجـبــر
املـسـتـعـبــدون عـلــى الـعـمــل بـهــا ،وه ــي تـجــارة
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تدر نحو  2.6مليار جنيه إسترليني سنويًا،
وأن بني املجبرين على العمل أشخاصًا من
أصول بريطانية وصينيني» .وكشفت أيضًا
أن معظم األجــانــب «ال يجري تسجيلهم في
أنظمة الهجرة البريطانية ،بل ّ
يهربون عبر
موانئ فرنسية في ظروف مزرية .أما القسم
األكبر من اإلناث فقاصرات يدفعن إلى سوق
الــدعــارة في بيوت وحــانــات ،ويشغلن أيضًا
كـعـبــدات فــي بـيــوت خــاصــة دون أي تواصل
مــع الـعــالــم الـخــارجــي ،وتـحــت رقــابــة صارمة
من املتاجرين بهن .ويشارك رجال عصابات
من دول املنشأ في توصيل املتاجر بهم إلى

 12مليونًا

المقدر لعدد األشخاص
هو الرقم
ّ
الذين يعيشون في حالة رق بسوق
العمل حول العالم اليوم.

ّ
ويقدر تقرير
بريطانيا والــدول األوروبـيــة».
رسـمــي أصــدرتــه الـحـكــومــة البريطانية عــام
 2019وجود  13ألف مستعبد في البالد ،لكن
باحثي «مؤشر العبودية العاملي» يصفون
هــذه األرق ــام بــأنـهــا «غـيــر دقـيـقــة» ،مرجحني
أن «حوالى  136ألف شخص يعيشون حياة
عبودية حديثة في اململكة املتحدة».

استعباد لتسديد ديون
وفيما يزداد االهتمام الحقوقي واإلنساني
في دول الشمال باتساع الظاهرة ،بالتزامن
مــع زيـ ــادة تـهــريــب املـهــاجــريــن إل ــى أوروب ــا
والتقارير التي تكشف فظائع االستغالل،
وبـيـنـهــا ت ـلــك ل ـن ـســاء أفــري ـق ـيــات ف ــي ليبيا
وب ـي ــع رج ـ ــال ك ــرق ـي ــق ،ت ـك ـشــف امل ـم ــارس ــات
م ــا ي ـت ـعــرض ل ــه م ــاي ــن ف ــي دول الـجـنــوب
ّ
تحولت العبودية إلى تجارة
األقل ثراء؛ إذ
مربحة ملمارسيها.
وي ـ ـ ــورد «املـ ــؤشـ ــر ال ـع ــامل ــي ل ـل ـع ـب ــودي ــة» أن
«ال ـقــارة الـسـمــراء تحتضن وحــدهــا حوالى
 9م ــاي ــن ش ـخــص ي ـع ـي ـشــون ف ــي ع ـبــوديــة
ح ــديـ ـث ــة» ،ف ــي ح ــن ت ـف ـيــد م ـن ـظ ـمــة ال ـع ـمــل
الدولية التابعة لألمم املتحدة بأن «عبودية
س ــوق الـعـمــل ال ـي ــوم أك ـثــر بـثــاثــة أضـعــاف
مقارنة بـ  350عامًا من تجارة العبيد عبر
األطلسي».
في السياق ،نقلت مجلة «تــايــم» األميركية
عام  2019عن منظمة العمل الدولية قولها

إن «س ــوق الـعـمــل يـضــم حــوالــى  25مليون
مستعبد يعمل بعضهم بهذه الطريقة من
أجل تسديد ديون ،وهي ظاهرة تنتشر في
دول آسـيــويــة بينها الـهـنــد ،وتشمل أيضا
فتيات صغيرات يستعبدن لتسديد ديون
األهل ،علمًا أن هناك  15مليون حالة تزويج
لـ ـق ــاص ــرات أج ـ ـبـ ــرن ع ـل ــى ال ـع ـي ــش ع ـب ــدات
ألش ـخــاص أكـبــر منهن سـنــا ،كـمــا يتعرض
بعضهن لعمليات خطف واسعة.

النموذج النيجيري
لـيــس سـ ـ ّـرًا أن مــدنــا أوروبـ ـي ــة تـعــج بنساء
اس ـت ـع ـبــدن ب ـعــد نـقـلـهــن م ــن دول أفــريـقـيــة،
خصوصًا نيجيريات .وليست أرقام هؤالء
النساء بسيطة ،إذ تشير تقديرات إلى أنها
تتجاوز عشرات اآلالف .ويورد تقرير نشرته
«واش ـن ـطــن بــوســت» ع ــام  2019أن «املــافـيــا
ال ـن ـي ـج ـيــريــة اس ـت ـطــاعــت ب ــن ع ــام ــي 2016
و 2018فقط تهريب  20ألف امرأة وفتاة إلى
أوروبا ،باستخدام خدع مختلفة» .واألدهى
أن املافيا النيجيرية لديها تعاون وثيق مع
املافيا اإليطالية ،وبينها تلك التي تتواجد
ف ــي مــدي ـنــة ص ـق ـل ـيــة ،وال ـت ــي شـكـلــت بــوابــة
الستقبال مهاجرات يستقبلهن نيجيريون
يـعـيـشــون ف ــي ال ـب ــاد ،قـبــل تــوزيـعـهــن على
مختلف املناطق األوروبية.
ويـعـيــد ه ــذا ال ـنــوع مــن الـعـبــوديــة الحديثة
إلــى الــذاكــرة تــاريــخ الــرق الــذي كــان يحصل

تأخرت دول أوروبية
عن توقيع بروتوكول
باليرمو
العبودية تنتشر ببريطانيا
من خالل العمل القسري
واالستغالل الجنسي

أيضًا من خــال وسطاء محليني يخطفون
مواطنيهم من أجل بيعهم إلى تجار الرقيق
البيض ،قبل نقلهم عبر البحر األطلسي.
وي ــاح ــظ تـقــريــر نـشــرتــه «مـنـظـمــة الـهـجــرة
الدولية» عن هذه الظاهرة «زيــادة نسبتها
 600ف ــي امل ــائ ــة خـ ــال الـ ـسـ ـن ــوات املــاض ـيــة
ف ــي ت ـج ــارة ال ـج ـنــس اإلجـ ـب ــاري لـلـضـحــايــا
القادمات من نيجيريا ،ونسبة  80في املائة
منهن قاصرات».
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

ي ــواج ــه ال ـ ـسـ ــودان م ـن ــذ سـ ـن ــوات تـنــامــي
ظــاهــرة االت ـجــار بــالـبـشــر ،الـتــي يـصــادف
اليوم العاملي ملكافحتها اليوم الجمعة،
خ ـ ــاص ـ ــة بـ ـ ــن الـ ــاج ـ ـئ ـ ـيـ ــن اإلثـ ـي ــوبـ ـي ــن
واإلريـ ـت ــري ــن .ول ــم تـنـجــح ك ــل الـحـمــات
األمنية في إنهاء الظاهرة أو الحد منها.
فـفــي األس ـب ــوع امل ــاض ــي ،أعـلـنــت الـشــرطــة
أنها حــررت  6فتيات مــن قبضة عصابة
متخصصة فــي ه ــذا ال ـنــوع مــن الـجــرائــم
في والية القضارف (شرق) .وسبقت ذلك
ب ــأي ــام عـمـلـيــة أخـ ــرى شـمـلــت ت ـحــريــر 12
فتاة في الوالية نفسها املحاذية للحدود
مــع إثيوبيا .وكشفت أجـهــزة األم ــن أنها
ح ــررت  62مــن ضحايا عمليات االتـجــار
بالبشر في يوليو /تموز الجاري.
وتـ ـسـ ـتـ ـه ــدف الـ ـعـ ـص ــاب ــات امل ـت ـخ ـص ـصــة
غالبًا الجئني يعبرون الـحــدود الشرقية
ل ـل ـســودان ،تمهيدًا للهجرة إل ــى أوروب ــا،
أو ينتقلون عبر سواحل ليبيا ،أو مصر
من أجل دخول إسرائيل .وال يمر أسبوع
من دون أن تعلن الشرطة أو قوات الدعم
الـســريــع تنفيذها عــدة عمليات لتحرير
م ـج ـمــوعــات ج ــدي ــدة م ــن ال ــره ــائ ــن الــذيــن
ت ـح ـت ـجــزهــم ع ـص ــاب ــات مل ـطــال ـبــة ذوي ـه ــم
بدفع فــدى .وتـعــزو الحكومة السودانية
استمرار الظاهرة إلــى ضعف إمكاناتها
وق ــدرات ـه ــا امل ــادي ــة والـلــوجـسـتـيــة ،وع ــدم
القدرة على ضبط الحدود الواسعة التي
تتشارك فيها الـبــاد مــع عــدد مــن الــدول،
وتشهد هشاشة أمنية كبيرة ،وكذلك إلى
ضيق فرص العمل في الداخل وبالتالي
تضاؤل أحالم الشباب ،فيما يشير خبراء
وم ـت ـخ ـص ـصــون إلـ ــى ض ـعــف تـشــريـعــات
ال ـبــاد فــي الـتـعــامــل مــع ال ـظــاهــرة ،وعــدم
ت ـق ـ ّـي ــد ال ـس ـل ـط ــات ب ـم ـج ـم ــوع ــة ات ـف ــاق ــات
ومعاهدات دولية تعزز وسائل املكافحة.
وتتعدد أهداف جرائم االتجار بالبشر في
السودان بني استخدام الضحايا لتنفيذ
أعـ ـم ــال سـ ـخ ــرة ،والـ ـتـ ـج ــارة ب ــاألع ـض ــاء،
وت ـش ـك ـيــل م ـج ـمــوعــات ل ـج ـمــع امل ـ ــال عبر
ً
ّ
التسول ،وصوال إلى استغاللهم جنسيًا،
وأخذهم كرهائن وطلب فــدى .وقد صدر
أول قانون ملكافحة االتجار بالبشر خالل
حكم الرئيس املعزول عمر البشير ،الذي
ف ــرض عـقــوبــة الـسـجــن مل ــدة أق ـصــاهــا 20
عامًا على املتورطني .ثم ّ
عدلت الحكومة
االن ـت ـقــال ـيــة ال ـحــال ـيــة ال ـقــانــون ف ــي مطلع
الـعــام الحالي كــي يتماشى مــع القوانني
الدولية.
يـطــرح الـقــانــون امل ـعـ ّـدل األخـيــر تـســاؤالت
ع ــدة ،أهمها بـشــأن عــدم تضمنه تعريفًا
واض ـح ــا ل ـجــرائــم االت ـج ــار بــالـبـشــر الـتــي
ي ـمــزج ـهــا ب ـج ــرائ ــم أخ ـ ـ ــرى .ك ـم ــا يــاحــظ
البعض أن التغيير السياسي في البالد
يحتم انشغال أجهزة األمن بأمور أخرى،
م ــا يــؤثــر عـلــى تـنـفـيــذ ال ـق ــان ــون ،وينتقد
آخ ــرون ع ــدم وج ــود إح ـص ــاءات معتمدة
للضحايا وجنسياتهم.
مـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،يـ ـ ــرى األس ـ ـت ـ ــاذ ال ـج ــام ـع ــي
عـبــد ال ـلــه أونـ ــور ،فــي حــديـثــه لــ«الـعــربــي
الجديد» ،أن «ظاهرة االتجار بالبشر في
السودان ذات أبعاد تاريخية واقتصادية
واج ـت ـمــاع ـيــة وث ـقــاف ـيــة» ،م ـش ـي ـرًا إل ــى أن
«وس ــائ ــل ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي تساهم

أيضًا في زيادة معدالت الشباب الراغبني
فــي الـهـجــرة ،مــن خــال نقل أخـبــار حياة
النعيم التي يعيشها أولئك الذين وصلوا
إلى أوروبا ،ما يدفع الشبان إلى االندفاع
ل ـت ـن ـف ـيــذ الـ ـخـ ـط ــوة ،وي ـج ـع ـل ـهــم ضـحـيــة
البـتــزاز عصابات االتـجــار بالبشر .وفي
حسابات هــذه الظاهرة ،يبحت الجميع
عـ ــن ت ـح ـس ــن أوض ــاعـ ـه ــم االق ـت ـص ــادي ــة
وامل ـع ـي ـش ـيــة ،وك ـســب مــزيــد م ــن األم ـ ــوال،
وبينهم العصابات التي تجمع بالتأكيد
ً
أمواال أكثر».
ويشير إلــى أن «االتـحــاد األوروب ــي الذي
يـعـمــل مل ـس ــاع ــدة ال ـب ـل ــدان ع ـلــى مـكــافـحــة
االتجار بالبشر والهجرة السرية ،ال يملك
نـظــرة عميقة لحل املشكلة ،ويــركــز فقط
عـلــى أهـمـيــة مـعــالـجــة ال ــوض ــع املعيشي
وإنشاء مشاريع منتجة ،مع غض النظر
بالكامل عــن البعد املجتمعي والثقافي
والـ ـف ــوارق بــن دول ال ـعــالــم ،خــاصــة بني
الشمال والجنوب».
مــن الـنــاحـيــة الـقــانــونـيــة ،ي ـقــول املـحــامــي
حــاتــم الـيــاس ،الناشط فــي مـجــال الــدفــاع
ع ــن ال ــاج ـئ ــن ،ل ــ«ال ـعــربــي ال ـج ــدي ــد» ،إن

«قــوانــن ال ـســودان ،خــاصــة قــانــون ،2014
رادعة جدًا ،وال ثغرات في النصوص .أما
املشكلة الحقيقية فتتمثل فــي تطبيقها
فــي ظــل تمدد عصابات االتـجــار بالبشر
ف ــي دول عـ ــدة ،مـثــل الـ ـس ــودان وإثـيــوبـيــا
وإريتريا وتشاد وليبيا ومصر وغيرها».
ّ
ويـتـحــفــظ ال ـيــاس عـلــى طــريـقــة التحقيق
مع أفــراد العصابات بعد اعتقالهم التي
«ت ــؤث ــر ع ـلــى عـ ــدد امل ـح ــال ــن لـلـمـحــاكـمــة،
أو ت ــؤدي إل ــى إص ــدار أح ـكــام مخففة في
حقهم» ،ويطالب بالتحقيق في اإلشاعات
عــن ت ــورط أف ــراد داخ ــل املنظومة األمنية
في عمليات االتجار بالبشر.
أما الخبير الشرطي عمر عثمان ،فيربط،
فــي حــديـثــه ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد» ،تفاقم
ظاهرة االتجار بالبشر «بعائداتها املادية
املرتفعة للمجرمني الذين يستفيدون من
أحالم املهاجرين والالجئني .وقد تأخرت
الـ ــدولـ ــة الـ ـس ــودانـ ـي ــة ك ـث ـي ـرًا ف ــي إصـ ــدار
قانون خاص باالتجار بالبشر حتى عام
 ،»2014مطالبًا بتقوية ق ــدرات عناصر
الـشــرطــة وزيـ ــادة عــددهــم وتــأهـيـلـهــم في
شكل أفضل.

متورطون باالتجار بالبشر قيد االعتقال (إبراهيم حميد /األناضول)

مالحقة المهاجرين أمر صعب (ادواردو سوتيراس /فرانس برس)

تقرير انفجار مرفأ بيروت :انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان وفشل في االستجابة
لم يُحتضن ضحايا انفجار
مرفأ بيروت .بدًال من ذلك،
انتهكت حقوقهم إلى
أقصى الحدود ،كالحق
في الحماية واألمن
والصحة والسكن الالئق
والغذاء ،في وقت
تحدد بعد طبيعة
لم
ّ
االنفجار والمسؤولون
عنه تمهيدًا لمعاقبتهم
متطوعون يُزيلون حطام
البيت الذي تضرر من جراء
االنفجار (حسين بيضون)

بيروت ـ سارة مطر

قبل أيام معدودة من الذكرى السنوية األولى
النفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس/
آب  ،2020كشف أول تقرير لبناني رسمي هول
«اإلهمال والفشل الكبير في آليات االستجابة
وحـمــايــة حـقــوق الجميع مــن دون تمييز ،ما
انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان،
أسفر عن
ّ
بما في ذلك الحق في الحياة والحماية واألمن
ّ
والسكن الالئق
الطبية
والصحة واملـســاعــدة
ّ
والـ ـغ ــذاء وامل ـ ــاء وال ـت ـع ـل ـيــم ،وال ـح ــق بالتمتع
بـبـيـئــة صـحـيــة س ـل ـي ـمــة» .وي ــوص ــي الـتـقــريــر
ب ــ«ضــرورة الطلب مــن البلدان التي قــد تكون
لديها معلومات ذات صلة ،تزويدها للحكومة
اللبنانية مــن دون مزيد مــن التأخير ،وطلب
ّ
لتقصي الحقائق تساند لبنان في قضية
بعثةٍ
انفجار املرفأ ،وضمان استقاللية القضاء من
أجل الوصول إلى الحقيقة والعدالة».
التقرير الذي أطلقته الهيئة الوطنية لحقوق
اإلنسان املتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب،

مؤتمر صحافي ُعقد أمس في العاصمة
خالل
ٍ ّ
بيروت ،أظهر أن «االنفجار أضاف طبقة أخرى
ّ
التحديات التي تواجهها الفئات األكثر
إلــى
ضعفًا من النساء واألطفال واألشخاص ذوي
اإلع ــاق ــة ،وك ـب ــار ال ـس ــن ،وامل ـث ـلـ ّـيــات واملـثـلـ ّـيــن
ّ
ومتحولي الهوية
ومــزدوجــي امليل الجنسي
الجنسية ،والعامالت والعاملني في الخدمة
امل ـن ــزل ـي ــة ،والـ ـع ـ ّـم ــال والـ ـع ــام ــات امل ـهــاجــريــن
والــاجـئــن .وقــد تفاقم تأثير الـكــارثــة بسبب
األزم ــات الـتــي تــواجـهـهــا ال ـبــاد ،بـمــا فــي ذلــك
أزمة الالجئني والوضع االقتصادي وجائحة
ك ــوفـ ـي ــد ،19-وال ـش ـل ــل ال ـس ـيــاســي والـ ـح ــوادث
ّ
األمنية».
جهود إغاثية قاصرة

تحت عنوان «رصد انتهاكات حقوق اإلنسان
ف ــي االس ـت ـجــابــة إل ــى ان ـف ـجــار مــرفــأ ب ـي ــروت»،
ّ
يـظـهــر ال ـت ـقــريــر ع ـبــر م ـح ــاوره امل ـت ـشـ ّـع ـبــة ،أن
ّ
ّ
ّ
الوطنية
«الحكومة اللبنانية لم تفعل الخطة ّ
لالستجابة للكوارث عقب االنفجار ،وأنه على

الحكومة اللبنانية أخلّت
بواجبها في الرعاية
وحق الحياة لمواطنيها
في غمضة عين تغيّر
عالمي ،مات زوجي
وسلبت الدولة أطفالي
ّ
ّ
واملحلية
الدولية
الرغم من استجابة الجهات
ّ
ع ـبــر ت ـقــديــم امل ـس ــاع ــدات اإلن ـســان ــيــة ب ـصــورة
ّ
ّ
فورية ،فإن االنفجار أثقل كاهل نظام الرعاية
ّ
الصحية الــذي عانى افتقارًا للموارد الالزمة
لدعم املصابنيَ ،
وع ِجز عن توفير املستلزمات
األس ــاس ـ ّـي ــة لـعــائــاتـهــم ال ـتــي ف ـقــدت مـنــازلـهــا

سيما ّأن االنـفـجــار ّ
وسـبــل عيشها ،ال ّ
تسبب
بخسارة الوظائف نتيجة دمار أماكن العمل.
ّ
ك ـمــا أن امل ـن ـظ ـمــات غ ـيــر ال ـح ـكــومـ ّـيــة املـحـلـيــة
ّ
والدولية سارعت إلى بذل الجهود اإلغاثية،
ّ
غـيــر أن غ ـيــاب الـتـنـسـيــق بــن ه ــذه املنظمات
ومـ ـق ـ ّـدم ــي الـ ـخ ــدم ــات ،إلـ ــى ج ــان ــب ت ـحــديــات
ال ـت ـمــويــل وال ـب ـي ــروق ــراط ـ ّـي ــة وم ـ ــدى إم ـكــانـ ّـيــة
ّ
وشفافيتها ،أعــاق بــدوره
النفاذ للمعلومات
ّ
فعالية مساعدة الضحايا ودعمهم» .وقابلت
الهيئة ،خالل إعداد التقرير ،أفرادًا ومنظمات
مـعـنـ ّـيــة بــاالس ـت ـجــابــة ،بــاإلضــافــة إل ــى قائمة
ّ
تضم  65لبنانيًا وأجنبيًا من
من املساهمني
ّ
خـلـفـ ّـيــات مـخـتـلـفــة ،بـمــا ف ــي ذل ــك املــؤس ـســات
الـحـكــومـ ّـيــة وامل ـ ّ
ـؤس ـس ــات األم ـنـ ّـيــة الـلـبـنــانـ ّـيــة
ونشطاء املجتمع املدني ومحامني .كما عقدت
 43اجتماعًا مع ضحايا االنفجار ّ
ممن فقدوا
ّ
أفرادًا من األسرة أو ّ
تعرضوا ألضرار جسدية
ّ
ّ
أو لـحـقـتـهــم أضـ ــرار م ــادي ــة .وت ـع ــرض معظم
ّ
معنوية
الذين التقت الهيئة بهم إلــى أضــرار
ـدي ــة وم ـ ـ ّ
وجـ ـس ـ ّ
ـادي ـ ــة .ك ـم ــا ق ــاب ـل ــت  43نــاجـيــا

وناجية لتقييم مدى وعيهم بحقوق اإلنسان
ُ
ّ
وبأي حقوق انتهكت نتيجة االنفجار.
عمقت الكارثة
استجابة فوضويّة ّ

ّ
يظهر التقرير أن «إعــان حالة الـطــوارئ بعد
االنفجار ساهم في املشاركة املتزايدة للقوات
املـسـلـحــة الـلـبـنــانـيــة واسـتـخــدامـهــا لألسلحة
ال ـث ـق ـي ـل ــة ،مـ ــا ّأدى إل ـ ــى ارت ـ ـفـ ــاع م ـس ـتــويــات
ال ـع ـن ــف وان ـت ـه ــاك ــات ح ـق ــوق اإلنـ ـس ــان خ ــال
االح ـت ـج ــاج ــات ،وتـقـيـيــد وان ـت ـه ــاك ال ـحــق في
حرية التعبير املنصوص عليها في القانون
الدوليّ .
وأدى غياب التخطيط االستراتيجي
ّ
ّ
إل ــى جـعــل االسـتـجــابــة فــوضــويــة غـيــر فــعــالــة،
وغ ـيــر مـنـ ّـسـقــة وسـيـ ّئــة االس ـت ـه ــداف بـصــورة
ّ
عامة .ورأى البعض أنه جرى انتهاك الحق في
ُ ّ
ّ
الخصوصية لدى تقييم حاجاته .وقد سلمت
امل ـس ــاع ــدات ال ـطــارئــة مـ ـ ّـرات ع ــدة لــأشـخــاص
أنـفـسـهــم أو إل ــى أش ـخــاص لـيـســوا فــي حاجة
حـقـيـقـ ّـيــةُ ،
وحـ ــرم الـعــديــد مــن امل ـت ـضـ ّـرريــن من
الـحـصــول عـلــى م ــأوى وخ ــدم ــات حـمــايــة .من

هنا ،الحاجة املـ ّ
ـاســة إلــى إنـشــاء هيئة ّ
تنسق
عمل الحكومة ،وإلى رقمنة الحكومة لتسهيل
الـ ــوصـ ــول ل ـل ـم ـع ـلــومــات وت ـ ـبـ ــادل ال ـب ـي ــان ــات،
ّ
واتباع إجراءات ال تستدعي الرشاوى».
ّ
كـمــا يــوضــح الـتـقــريــر أن «احـتـيــاجــات الـنــاس
ُ
لم تلب دائمًا كما ينبغي ،فلم يكن مسموحًا
للمنظمات غير الحكومية ّ توجيه التمويل
نحو املجاالت التي تعتقد أنها ّ
بأمس الحاجة
ّ
ّ
للدعم .كما أن بعض الجهات املانحة ترددت
في السماح لهذه املنظمات بتقديم ُمساعدة
مــالـيــة ّمـبــاشــرة للمستفيدين الــذيــن أج ـبــروا
على تلقي حصتهم عبر املصارف ،وهو ما لم
يكن بــاألمــر السهل نظرًا لــأزمــة االقتصادية
وإج ــراءات املـصــارف .ورفــض بعض الجهات
ّ
املانحة تقديم املساعدة للجئني واألجــانــب،
ّ
فاقتصرت مساعداتهم على اللبنانيني».
النص الكامل
على الموقع األلكتروني
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يهدد النموذج الديمقراطي الوحيد
بعد االنقالب الذي قاده الرئيس التونسي ،قيس سعيّد ،تعيش تونس اليوم ظرفا استثنائيا
ّ
والناجح الذي نجا من براثن الثورة المضادة .هنا تقدير موقف للمركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،يقرأ في الظروف التي
أحاطت باالنقالب ومواقف القوى الداخلية والخارجية منه

ظروفه وحيثياته ومآالته

االنقالب الرئاسي على الدستور
في تونس

المركز العربي
لألبحاث ودراسة السياسات

أع ـل ــن ال ــرئ ـي ــس ال ـت ــون ـس ــي ،قيس
س ـعـ ّـيــد ،م ـس ــاء األحـ ــد  25ت ـمــوز/
ي ـ ــول ـ ـي ـ ــو  ،2021ع ـ ـ ـ ـ ــزل رئ ـ ـيـ ــس
ّ
الحكومة ،هشام املشيشي ،وتوليه السلطة
التنفيذية بمساعدة حكومةٍ يرأسها رئيس
ح ـكــومــة ي ـعـ ّـي ـنــه ب ـن ـف ـســه ،ورئ ــاس ــة الـنـيــابــة
الـعـمــومـيــة ،وتـجـمـيــد عـمــل مـجـلــس ال ـنــواب،
ورفــع الحصانة عن الـنــواب .وجــاءت قــرارات
سـعـ ّـيــد ،الـتــي مثلت انـقـ ً
ـابــا عـلــى الــدسـتــور،
َ
مظاهرات وأعمال شغب في
عقب يــوم شهد
ٍ
عــدد مــن ٍ امل ــدن ،شملت االع ـتــداء على مـقـ ّ
ات
ـر
ً
حركة النهضة في بعض املدن؛ لتكون ذريعة
اسـتـخــدمـهــا الــرئ ـيــس لــاسـتـئـثــار بــالـحـكــم،
وتـبــدو خطوته كأنها ضــد حــركــة النهضة،
مع أنها تأتي في سياق صراعه مع مجلس
الـنــواب منذ توليه الحكم ،وليس مــع حركة
النهضة.
خلفيات األزمة وأسبابها

لم تكن الـقــرارات التي أعلنها الرئيس قيس
ّ
سعيدً ،مساء األحد  25تموز /يوليو الجاري،
منفصلة عن سياقات األزمة السياسية التي
ّ
تمر بها تونس منذ سنتني ،فإثر االنتخابات
الـتـشــريـعـيــة (ال ـبــرملــان ـيــة) والــرئــاس ـيــة الـتــي
ش ـه ــدت ـه ــا الـ ـ ـب ـ ــاد ،أواخـ ـ ـ ــر  ،2019وج ـ ــاءت
ّ
ً
رئيسا للجمهورية ،ومنحت حركة
بسعيد
النهضة أكبر كتلة برملانية من دون أغلبية،
ب ــدأ ال ـص ــراع عـلــى ال ـصــاح ـيــات ب ــن رئـيــس
الجمهورية ،من جهة ،وكل من مجلس النواب
والحكومة ،من جهة ثانية ،يظهر إلى العلن.
وتصاعدت التجاذبات إثــر اختيار الرئيس
س ـع ـ ّـيــد ه ـش ــام امل ـش ـي ـشــي ل ــرئ ــاس ــة ح ـكــومــةٍ
تخلف حكومة إلياس الفخفاخ ،ثم تراجعه
السريع وطلبه من كتل مجلس النواب عدم
ْ
منح الثقة للفريق الحكومي ،بعد أن أبــدى
ً
املشيشي تـمـ ّـســكــا بصالحياته الــدسـتــوريــة
فــي اخ ـت ـيــار أع ـضــاء الـحـكــومــة ورف ـضــه أداء
ّ
سعيد؛ فليس النظام
دور «وزيــر ّأول» لــدى
ًّ
رئاسيا.
التونسي
تـعـ ّـمـقــت األزمـ ــة ب ــن ال ـطــرفــن ،إث ــر الـتـعــديــل
ال ـ ــوزاري ال ــذي أجـ ــراه املـشـيـشــي عـلــى فريقه
الحكومي وقــد استبعد ،بمقتضاه ،ال ــوزراء
ّ
سعيد؛ وهو التعديل الذي
املحسوبني على
ّ
سعيد بــالــرفــض واالمـتـنــاع عــن دعــوة
قابله
الوزراء الجدد ألداء اليمني الدستورية أمامه،
عـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن مـجـلــس الـ ـن ـ ّـواب منحهم
ّ ّ
الثقة ،بتعلة أن بعضهم ُيشتبه في فساده.
ُ
صــاح ـي ـتــه؛ فــت ـهــم ال ـف ـســاد،
وهـ ــذا ل ـيــس م ــن ّ
ولـيــس الـشـبـهــة ،إنـمــا يحسم فيها الـقـضــاء،
ّ
كما أن أداء اليمني ،بعد منح الثقة في مجلس
ـراء شـكـلــي ال ي ـجــوز اسـتـخــدامــه
ال ـن ــواب ،إجـ ـ َ
لعزل وزراء منحهم هــذا املجلس ثقته .وإثر
ذل ـ ــك ،ك ـ ـ ّـرس س ـعـ ّـيــد قـطـيـعـتــه م ــع الـحـكــومــة
وكـتــل مجلس ال ـنــواب الـتــي تدعمها برفض
التصديق على قانون تعديل انتخاب أعضاء
املـح ـك ـمــة ال ــدس ـت ــوري ــة الـ ــذي أج ـ ــازه مجلس
ال ـن ــواب نـفـ ُـســه بــأغـلـبـيــةٍ مــريـحــة ،ثــم بــإعــان
نفسه قــائـ ًـدا أعـلــى لـلـقــوات املسلحة املدنية
(ال ـشــر ًطــة ،وال ـح ــرس الــوط ـنــي ،وال ـج ـمــارك)،
إضــافــة إل ــى صفته الــدسـتــوريــة قــائـ ًـدا أعلى
للجيش.
أغلبية مجلس
تكن
لم
األزمة،
هذه
خضم
وفي
ً
ً
النواب حاكمة ،بل إنها كانت داعمة لحكومة
تكنوقراط ،وانشغلت األحزاب في صراعاتها
م ــن دون أن ت ـل ـت ـفــت إلـ ــى ام ـ ـتـ ــداد ال ــرئ ــاس ــة
التدريجي إلى صالحيات الحكومة ومجلس
مؤيد للنظام
حزب
النواب ،كما سمح وجود
ٍ
ٍ
ُ
ـاد للثورة وللديمقراطية ،يقوم
القديم ومـعـ ٍ
ع ـم ـلـ ًّـيــا بــال ـت ـهــريــج خـ ــال ج ـل ـســات مـجـلــس
ال ـن ــواب ،بتصوير ه ــذا املـجـلــس مـكــانــا فاقد
الصلة بــواقــع الـنــاس وحياتهم اليومية؛ ما
أسهم في تعزيز الخطاب الشعبوي للرئاسة
َّ
واملوجه ضد األحزاب ومجلس النواب.

أمام مبنى البرلمان التونسي ،بعد إعالن قيس سعيّد االنقالب على الدستور والمؤسسات في ( 2021 /7 /26األناضول)

مــن منظومة الحكم الـتــي تطالب برحيلها،
وكأنه ليس أحد السياسيني.
وبالفعل ،شهد يوم األحــد  25تموز /يوليو
خــروج مجموعات من املحتجني أمــام مبنى
مجلس ال ـنــواب وف ــي ع ــدد مــن امل ــدن؛ أهمها
س ــوس ــة ،وتـ ـ ـ ــوزر ،وال ـ ـق ـ ـيـ ــروان ،وص ـف ــاق ــس،
ونــابــل .وعلى الرغم من أن عــدد املتظاهرين
ّ
ً
التحركات شهدت
كبيرا ،فــإن بعض
لم يكن
ّ
ّ
أعمال عنف دارت ،جلها ،حول مقرات حركة
النهضة؛ إذ عمد املحتجون في مدينة توزر،
جنوب غرب البالد ،إلى اقتحام املقر وإتالف
مـحـتــويــاتــه ،ف ــي ح ــن ن ــزع امل ـت ـظــاهــرون في
القيروان وسوسة الفتاتهّ .أما في العاصمة،
ف ـقــد حـ ــاول م ـت ـظــاهــرون االقـ ـت ــراب م ــن املـقــر
املــركــزي لحركة النهضة ،إثــر إع ــان ق ــرارات
ال ــرئ ـي ــس س ـع ـ ّـي ــد ،غ ـي ــر أن ش ــرط ــة مـكــافـحــة
الشغب منعتهم مــن ذل ــك .ويـبــدو أن املشهد
ً
كان مخططا لكي يبدو صــراع الرئيس على
ً
ال ـص ــاح ـي ــات م ــع م ـج ـلــس ال ـ ـنـ ــواب ص ــراع ــا
مـ ــع «الـ ـنـ ـهـ ـض ــة» ل ـت ـس ـه ـيــل اس ـت ـي ــائ ــه عـلــى
صالحيات هذا املجلس ضمن نظام برملاني
في جوهره.
تبرير االنقالب على الدستور

دعـ ــا ق ـيــس س ـعـ ّـيــد م ـج ـمــوعــة م ــن ال ـق ـي ــادات
األمـنـيــة والعسكرية إلــى اجـتـمــاع ط ــارئ في
قصر قرطاج ،مساء األحــد  25تموز /يوليو
الجاري ،وأعلن ،في ختام االجتماع« :اتخاذ
ت ــداب ـي ــر يـقـتـضـيـهــا ال ــوض ــع إلنـ ـق ــاذ ال ــدول ــة
رئيس الحكومة
واملجتمع بعد التشاور مع ّ
ورئيس مجلس الـنــواب» .وتمثلت الـقــرارات
َ
املعلنة في «تجميد كل اختصاصات املجلس
النيابي ،ورفع الحصانة عن جميع أعضائه»،
و«تولي رئاسة النيابة العمومية» ،و«تولي
السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها
رئـيــس حكومة ّ
يعينه رئـيــس الجمهورية»،
ّ
مـ ـ ــؤكـ ـ ـ ًـدا «إعـ ـ ـف ـ ــاء رئـ ـي ــس الـ ـحـ ـك ــوم ــة ه ـش ــام
ً
املشيشي فــورا ودعــوة شخص آخــر ليتولى
ً
رئاسة الحكومة ،على أن يكون مسؤول أمام
رئيس الجمهورية الذي يتولى بنفسه تعيني
أعضاء الحكومة ورئــاســة مجلس ال ــوزراء».
ّ
ّ
ـص ي ـت ـطــاول على
وت ــوع ــد سـعــيــد «أي ش ـخـ ٍ

إعالن سعيّد قراراته
بحضور القيادات العليا
للجيش واألمن قد
ّ
يؤشر إلى أنه ضمن
موافقتها
المواقف الدولية لن
تدافع عن التجربة
التونسية إال إذا
خرجت القوى الحزبية
والمدنية التونسية
قوي
بموقف
ٍ
ّ
وموحد معارض
ّ
لالنقالب

الــدولــة وعـلــى رمــوزهــا ومــن يطلق رصاصة
واحــدة» ،بـ «مجابهته بوابل من الرصاص»،
ّ
مت ً
هما خصومه بـ «النفاق والغدر والسطو».
ّ
وإثر الكلمة التي ألقاها سعيد في االجتماع
األمني والعسكري ،نشرت رئاسة الجمهورية
َ
جملة القرارات املعلنة باستثناء تولي رئيس
الجمهورية رئاسة النيابة العمومية ،كما تمّ
تـحــديــد م ــدة تجميد اخـتـصــاصــات مجلس
ال ـن ــواب بـثــاثــن ي ـ ً
ـوم ــا .وف ــي ال ـي ــوم الـتــالــي،
أص ـ ــدر س ـعـ ّـيــد أوامـ ـ ــر رئ ــاس ـي ــة ب ـع ــزل وزي ــر
الــدفــاع ووزي ــرة الـعــدل بالنيابة ،إضــافــة إلى

التحضير لالنقالب الرئاسي

ع ـلــى وق ــع األزم ـ ــة ال ـس ـيــاس ـيــة /الــدس ـتــوريــة
َ
ورئيسي
املتصاعدة بني رئيس الجمهورية
ال ـح ـكــومــة وم ـج ـلــس الـ ـن ــواب ،ت ــوات ــرت على
ش ـ ـب ـ ـكـ ــات الـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع ـ ــي ،خـ ــال
األس ــاب ـي ــع األخـ ـي ــرة ،دع ـ ــوات لـلـتـظــاهــر يــوم
األحــد  25تموز /يوليو؛ الــذي يصادف عيد
الجمهورية ،للمطالبة بحل مجلس النواب،
وإقــالــة الـحـكــومــة ،ووق ــف العمل بالدستور،
وإلـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــاء الـ ـ ـنـ ـ ـظ ـ ــام ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــي والـ ـ ـق ـ ــان ـ ــون
َّ
الحاليني ،ومعاقبة السياسيني؛
االنتخابي
خ ـص ــوص ــا م ــن ح ــرك ــة ال ـن ـه ـض ــة ،وع ـس ـكــرة
اإلدارة ،والدخول في مرحلة انتقالية يشرف
ّ
سعيد .وعلى الرغم من
عليها الرئيس قيس
ّ
ّ
أن الصفحات التي تولت ترويج هذه الدعوة،
والـتــي لقيت منشوراتها تغطية مكثفة من
ّ
قنوات فضائية تبث من اإلمارات ومصر ،لم
تكشف عن هوية سياسية أو حزبية واضحة،
ّ
سعيد
فإنها أجمعت على استثناء الرئيس

الموقف اإلقليمي والدولي
يظل الموقف اإلقليمي والدولي عامال مهما في نجاح االنقالب في
تونس على الدستور أو فشله .ولعل موقف االتحاد األوروبي الداعي
إلى اإلسراع في العودة إلى الحياة الدستورية ،واستئناف نشاط مجلس
النواب ،والموقف األميركي المؤكد على حل المشاكل باالستناد إلى
الدستور ،تعد كلها مؤشرات دالة على عدم وجود رغبة دولية في
إفشال التجربة الديمقراطية التونسية ،وضرب استقرار البالد في أثناء
ذلك .وقد بدا الموقف األميركي أشد وضوحا من الموقف األوروبي،
وهو األشد قدرة على التأثير في الجيش التونسي.

رئيس الحكومة ،هشام املشيشي ،وتعطيل
العمل في اإلدارات العمومية يومني قابلني
للتمديد ،وحظر التجوال الليلي شهرا ،ومنع
كل ّ
تجمع يفوق ثالثة أشخاص.
ّ
أعلن سعيد أن القرارات املتخذة تستند إلى
الفصل (املـ ــادة)  80مــن دسـتــور الجمهورية
التونسية ،الذي ينص على ما يلي« :لرئيس
ال ـج ـم ـه ــوري ــة ف ــي ح ــال ــة خ ـط ــر داهـ ـ ــم م ـه ـ ّـدد
ل ـك ـي ـ ّـان ال ــوط ــن وأم ـ ــن الـ ـب ــاد واس ـت ـقــال ـهــا،
يـتـعــذر مـعــه الـسـيــر ال ـعــادي لـشــؤون الــدولــة،
ّ
أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة
االسـتـثـنــائـيــة ،وذل ــك بـعــد اس ـت ـشــارة رئـيــس
ال ـح ـك ــوم ــة ورئـ ـي ــس م ـج ـلــس نـ ـ ــواب الـشـعــب
وإعـ ــام رئ ـيــس املـحـكـمــة ال ــدس ـت ــوري ــة» ،كما
ينص على أن مجلس نــواب الشعب ُ
ّ
«يعتبر
ف ــي حــالــة ان ـع ـقــاد دائ ــم طـيـلــة ه ــذه ال ـف ـتــرة»،
وعلى أنــه «فــي هــذه الحالة ال يجوز لرئيس
الـجـمـهــوريــة حــل مجلس ن ــواب الـشـعــب كما
ال يـجــوز تقديم الئـحــة لــوم ضــد الحكومة».
ّ
سعيد خالف بوضوح نص هذه املــادة؛
لكن
ً
فبدل من أن يقوم باستشارة رئيس الحكومة
ورئ ـيــس مجلس ال ـن ــواب ،أق ــال األول وجـ ّـمــد
عمل الـثــانــي .ثـ ّـم ّإن امل ــادة املــذكــورة ال ّ
تنص
على تولي رئيس الجمهورية رئاسة النيابة
العمومية؛ ما يعني وضع السلطة القضائية
تحت سلطته.
واعـتـبــر أسـتــاذ الـقــانــون الــدسـتــوري عياض
بــن عــاشــور «أن الـلـجــوء إل ــى الـفـصــل  80في
الــوضــع الحالي ال معنى لــه ،بــل هــو يخالف
ً
تماما وبشكل صريح مقتضيات الدستور
الـ ـت ــونـ ـس ــي ،لـ ـغـ ـي ــاب ال ـ ـش ـ ــروط ال ـج ــوه ــري ــة
والشكلية» .على مستوى الشروط الجوهرية،
ّأكد على عدم وجود خطر داهم ّ
لكيان
مهدد
ّ
الــوطــن أو أم ــن ال ـبــاد أو اسـتـقــالـهــا يتعذر
معه السير العادي لدواليب الدولة .أما على
مستوى الشروط الشكلية ،فأكد على ضرورة
الـتـحـقــق م ــن اس ـت ـشــارة رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة
رئيسي الحكومة ومجلس نواب الشعب ،كما
أش ــار إلــى أن الــرئـيــس لــم يقم بــإعــام رئيس
املحكمة الدستوريةً ،
نظرا إلى عدم وجوده،
م ــا يـمـنــع م ــن االس ـت ـنــاد إل ــى الـفـصــل  80من
الدستور التونسي.
ورأت الجمعية التونسية للقانون الدستوري
أن قرار الرئيس تجميد جميع اختصاصات
مـجـلــس الـ ـن ــواب «ال يــدخــل ض ـمــن الـتــدابـيــر
االستثنائية» .وأضافت أن الفصل  80ينص
على بقاء املجلس في حالة انعقاد دائم طيلة
هذه الفترة ،األمر الذي يتناقض مع تجميد
اخـ ـتـ ـص ــاص ــات ــه .وأوض ـ ـحـ ــت ال ـج ـم ـع ـيــة فــي
بيانها «إن حالة استثناء ،تمثل بطبيعتها
وضـعـيــة دقـيـقــة يـمـكــن أن تـفـتــح ال ـبــاب على
ع ــدة ان ـحــرافــات» .كـمــا أعـلـنــت عــن مخاوفها
من مخاطر تجميع كل السلطات لدى رئيس
الجمهورية.
إجماع على رفض االنقالب

سعيد قراراته حتى ّ
ما ْإن أعلن الرئيس ّ
عبرت
األحزاب التونسية ،على اختالف توجهاتها
الحزبية واأليديولوجية ،باستثناء َ
حزبني،
ّ
عن رفضها لها ،في حني تحفظت املؤسسات
املدنية الكبرى عنها ،ورفض أغلب القانونيني
ّ
التونسيني تفسيرات الرئيس للدستور .وقد

اعتبرت حركة النهضة مــا جــرى «ق ــرارات ال
سند لها مــن الـقــانــون والــدسـتــور» ،ووصــف
رئ ـي ــس م ـج ـلــس ال ـ ـنـ ــواب ،راش ـ ــد ال ـغ ـنــوشــي،
الـ ـخـ ـط ــوة ب ــأن ـه ــا «انـ ـ ـق ـ ــاب ع ـل ــى ال ــدس ـت ــور
ً
مؤكدا
والثورة والحريات العامة والخاصة»،
ّ
أن «مجلس الـنــواب قــائــم وفــي حــالــة انعقاد
ّ
ّ
دائـ ـ ــم» ،وأن الــرئ ـيــس س ـعــيــد اس ـت ـش ــاره في
ّ
تمديد ًحالة الطوارئ ،وأن االستشارة لم تكن
َ
متعلقة باإلجراءات املعلنة.
ً
منسجما مع
وج ــاء مــوقــف ائ ـتــاف الـكــرامــة
مــوقــف حــركــة الـنـهـضــة ،حـيــث َع ـ َّـد االئ ـتــاف
ق ـ ــرارات سـعـ ّـيــد «ان ـق ـ ً
ـاب ــا خ ـط ـيـ ًـرا وفــاضـ ًـحــا
ُ
ً
على الشرعية الــدسـتــوريــة» ،مـبــديــا «رفضه
امل ـط ـل ــق ل ـك ــل ال ـ ـق ـ ــرارات الـ ـت ــي أع ـل ـن ــت عـنـهــا
رئــاســة الـجـمـهــوريــة» ،و«اسـتـغــرابــه العميق
من توظيف املؤسستني العسكرية واألمنية
لتعطيل عمل املؤسسة البرملانية» .أما حزب
ال ـت ـيــار ال ــدي ـم ـق ــراط ــي ،ف ـقــد ت ـحــاشــى وصــف
قـ ــرارات سـعـ ّـيــد بــاالن ـقــاب ،غـيــر أن ــه ق ــال إنــه
ي ـخ ـت ـلــف مـ ــع تـ ــأويـ ــل «رئ ـ ـيـ ــس ال ـج ـم ـهــوريــة
لـلـفـصــل  80م ــن ال ــدسـ ـت ــور» ،وإن ـ ــه «يــرفــض
مــا تــرتــب عـنــه مــن قـ ــرارات وإج ـ ــراءات خــارج
الــدسـتــور» .أمــا حــزب العمال (ي ـســاري) ،فقد
وص ــف قـ ــرارات سـعـ ّـيــد بــأنـهــا «خ ــرق واضــح
ل ـلــدس ـتــور» ،واع ـت ـبــر أن اإلجـ ـ ــراءات املعلنة
ّ
تجسد «مسعى قيس سعيد ،منذ مــدة ،إلى
التنفيذية والتشريعية
احتكار كل السلطات،
ّ
والقضائية ،بني يديه ،وتدشن مسار انقالب
بــاتـجــاه إعـ ــادة إرسـ ــاء ن ـظــام الـحـكــم ال ـفــردي
املـطـلــق مــن جــديــد» .أم ــا ال ـحــزب الجمهوري
ً
«خروجا
التونسي فقد عـ ّـد ق ــرارات الرئيس
ً
عــن نــص الــدسـتــور وانـقـ ً
ـابــا صــريــحــا عليه،
ً
وإع ـ ــان ـ ــا ع ــن ًال ـ ـعـ ــودة إل ـ ــى ال ـح ـك ــم الـ ـف ــردي
املـطـلــق ،وحـنــثــا باليمني الـتــي ّأداهـ ــا رئيس
الجمهورية بالسهر على احترام الدستور».
وانفردت حركة الشعب (حزب قومي) بتأييد
ال ـ ـقـ ــرارات ال ـت ــي أ ًص ــدره ــا ال ــرئ ـي ــس س ـعـ ّـيــد،
واعتبرتها «طريقا لتصحيح مسار الثورة
الـ ــذي انـتـهـكـتــه ال ـق ــوى املـ ـض ـ ّ
ـادة ل ـهــا ،وعـلــى
رأسـهــا حــركــة النهضة واملـنـظــومــة الحاكمة
برمتها».
أم ــا االت ـح ــاد ال ـعــام الـتــونـســي لـلـشـغــل ،الــذي
ّ
عقب
اجتمع أمينه العام إلى الرئيس سعيد ً
إعــان اإلج ــراءات األخـيــرة ،فقد اتخذ موقفا
ً
مـتـحـفــظــا؛ إذ أبـ ــدى م ـســانــدتــه «ال ـت ـحـ ّـركــات
االجتماعية والشعبية السلمية التي انطلقت
في العديد من الجهات»ُ ،م ّ
نب ًها إلى «ضرورة
ّ
التمسك بالشرعية الدستورية
الحرص على
ّ
في ّ
أي إجــراء ُيتخذ في هذه املرحلة الدقيقة
ّ
التي تمر بها البالد».
صعوبات تواجه انقالب الرئيس

حتى اآلن ،لم ُي ِّ
سم الرئيس الشخصية التي
خـلــف امل ـش ـي ـشــي ف ــي رئ ــاس ــة ال ـح ـكــومــة.
سـتـ ّ
وي ــؤش ــر هـ ــذا ال ـتــأخ ـيــر إلـ ــى إم ـكــان ـيــة ب ــروز
صعوبات في االختيار ،خاصة أن الشخصية
الجديدة ستكون بمنزلة موظف عند الرئيس
ال ـ ــذي ي ــري ــد أن ي ــدي ــر بـنـفـســه ع ـمــل ال ـفــريــق
الحكومي ،وذلك مع الخشية من الوقوع في
مزيد مــن اإلخ ــاالت الدستورية بشأن منح
الثقة للفريق الحكومي في ظل تجميد عمل
مجلس النواب.
كــذلــك ،يــواجــه سـعـ ّ
ـات فــي تمرير
ـ
ب
ـو
ـ
ع
ـ
ص
ـد
ـ
ـي
ٍ
قـ ـ ـ ــرارات أخ ـ ـ ــرى؛ إذ رفـ ــض امل ـج ـل ــس األع ـل ــى
للقضاء قــرار الرئيس تولي رئــاســة النيابة
ِّ
ال ـع ـم ــوم ـي ــة ،م ـ ــؤك ـ ـ ًـدا «اس ـت ـق ــال ـي ــة الـسـلـطــة
ال ـق ـض ــائ ـي ــة وضـ ـ ـ ـ ــرورة ال ـ ـنـ ــأي ب ـه ــا عـ ــن كــل
ّ
الـ ـتـ ـج ــاذب ــات ال ـس ـي ــاس ـي ــة» ،ومـ ـ ــؤكـ ـ ـ ًـدا ،عـقــب
اجتماع بعض أعضائه بالرئيس ،أن «النيابة
العمومية جزء من القضاء العدلي» .ويضاف
ـزاب
إل ـ ــى ذل ـ ــك امل ــوق ــف ال ـغ ــال ــب مل ـع ـظــم األحـ ـ ـ ٌ
السياسية واملنظمات الوطنية ،وهو موقف
داع إلــى ض ــرورة احـتــرام الــدسـتــور ،والتقيد
ٍ
بــاآلجــال امل ـح ـ ّـددة ،واح ـتــرام حـقــوق اإلنـســان
والحريات الفردية والجماعية .وبسبب ردود
األفعال هــذه ،التي ّأكــدت ،في معظمهاَ ،
عدم
دسـتــوريــة ال ـق ــرارات الـتــي اتـخــذهــا الــرئـيــس،
بـ ــدأت ت ـتــراجــع حــالــة االن ــدف ــاع ال ـتــي مـ ّـيــزت
سـلــوك أنـصــار الــرئـيــس سـعـ ّـيــد ،فــي الـبــدايــة،
وآم ــال ـه ــم ف ــي تــوظ ـيــف امل ــؤس ـس ــات األم ـن ـيــة
والـعـسـكــريــة والـقـضــائـيــة للتخلص السريع
م ــن خ ـص ــوم ـه ــم ،ب ــاالعـ ـتـ ـق ــاالت وال ـس ـج ــون.
فلم تسجل حتى اآلن ّ
أي اعتقاالت ،واكتفت
قوات األمن بتفريق متظاهري الطرفني أمام
م ـج ـلــس ال ـ ـنـ ــواب ،ف ــي ح ــن اق ـت ـصــر ان ـت ـشــار
َ
ال ـج ـيــش ع ـلــى مــدخــلــي ق ـصــر ال ـح ـكــومــة في
ُ
القصبة ومجلس النواب؛ حيث منع رئيسه
راش ــد الغنوشي وأع ـضــاؤه مــن الــدخــول في
الـيــوم التالي إلع ــان ق ــرارات الــرئـيــس ،وبـ ّـرر
الضباط قرار املنع بتطبيق «تعليمات عليا»،
في إشارة إلى القيادة العليا للقوات املسلحة
ّ
سعيد.
التي يتوالها قيس
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

MEDIA
إعالميو
أوروبا

دعت منظمة «مراسلون بال حدود» إلى «حماية
حق اإلعــام» بعدما «تعرض سبعة صحافيني
عـلــى األق ــل الع ـت ــداء وآخ ـ ــرون لـلـتـهــديــد» خــال
اح ـت ـجــاجــات ض ــد الـتـصــريــح الـصـحــي وغـيــره
م ــن ال ـق ـي ــود ف ــي فــرن ـســا وإي ـطــال ـيــا وإس ـبــان ـيــا
وسلوفاكيا .وقــالــت املنظمة «ك ــان صحافيون
من دول أوروبية عدة أهدافا ألشخاص عنيفني
اع ـت ـق ــدوا خ ـطــأ أن ـه ــم ت ــاب ـع ــون ل ـه ـي ـئــات داع ـمــة

للحكومات خالل تظاهرات أقيمت يوم السبت
 24ت ـمــوز /يــولـيــو ضــد ف ــرض تـصــريــح صحي
للتمكن من دخول األماكن العامة».
وبحسب املنظمة ،فإن «أعنف هجوم في إيطاليا
وقع كان في فلورنسا حني قام متظاهرون بركل
وإهــانــة املــراســل سافيريو توماسي مــن موقع
فــانـبـيــدج.إت اإلخ ـبــاري لـســاعــات» .وفــي رومــا،
تعرض صحافيون من قناة «راي» (التلفزيون

العام) لإلهانة وكذلك زمالؤهم من صحيفتي
«إل سيكولو  »19و«جنوة  »24اليوميتني.
وف ــي فــرن ـســا خ ــال اح ـت ـج ــاج ف ــي مــرسـيـلـيــا،
تعرض صحافيان من قناة فرانس  2لإلهانة
وق ــام ــت م ـج ـمــوعــة م ــن األشـ ـخ ــاص بــدفـعـهـمــا
وطردهما .وبعد ذلك ،أعلنت مجموعة «فرانس
تيليفيزيون» أنـهــا ستقيم دع ــوى ،كـمــا فعلت
قناة «بــي إف ام تي فــي» اإلخبارية قبل يومني
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بعدما تعرض صحافيان يعمالن فيها لهجوم
م ــن مـتـظــاهــريــن ف ــي ب ــاري ــس .أم ــا ف ــي مــدريــد،
ف ـق ــام «املـ ـتـ ـظ ــاه ــرون املـ ـع ــارض ــون لـلـكـمــامــات
وتـلـقـيــح ال ـقـ َّـصــر ضــد ك ــوف ـي ــد »19-بـتـهــديــد أو
إهــانــة صحافيني مــن وســائــل إعــام عــدة .وفي
سلوفاكيا« ،هاجم متظاهرون املراسل واملصور
في تلفزيون تي في ماركيزا وأهانوهما».
(فرانس برس)

مخاوف على حرية الصحافة في تونس
تعيد األحداث التي شهدها التلفزيون الرسمي التونسي ،ليل األربعاء ،تجديد المخاوف حول حرية الصحافة في تونس ،بعد أيام على
قرارات الرئيس قيس سعيد ،والمخاطر المحدقة بحرية التعبير في البالد
تونس ـ العربي الجديد

أعـلـنــت رئــاســة الـجـمـهــوريــة الـتــونـسـيــة في
بيان لها صــدر مساء األرب ـعــاء ،أن الرئيس
ال ـتــون ـســي ق ـيــس سـعـيــد ق ــرر إع ـف ــاء محمد
األس ـعــد ال ــداه ــش ،املــديــر ال ـعــام للتلفزيون
ال ــرس ـم ــي ال ـت ــون ـس ــي ،م ــن م ـه ــام ــه وتـعـيــن
عــواطــف الــدالــي بمهمة تسيير التلفزيون
التونسي بشكل مــؤقــت .جــاء ذلــك بعد أيــام
ّ
سعيد التي اعتبرها
على ق ــرارات الرئيس
ك ـث ـي ــرون ان ـق ــاب ـي ــة ،ون ـ ّـص ــت ع ـلــى تجميد
عـمــل ال ـبــرملــان ورفـ ــع الـحـصــانــة ع ــن جميع
ال ـن ــواب واإلط ــاح ــة بــالـحـكــومــة واسـتـئـثــاره
بالسلطتني الـتـنـفـيــذيــة والـقـضــائـيــة ،فيما
كــانــت آلـيــات الجيش التونسي تنتشر في
ال ـع ــاص ـم ــة ،وت ـح ــدي ـدًا أم ـ ــام الـ ـب ــرمل ــان ،كـمــا
أم ــام بـعــض املــؤس ـســات اإلعــام ـيــة وبينها
التلفزيون الرسمي ،الــذي حاصره الجيش
األربعاء.
وشـ ـه ــد ال ـت ـل ـف ــزي ــون ال ـت ــون ـس ــي ح ــال ــة مــن
االضـطــراب مساء األربـعــاء ،بعد منع أميرة
محمد ،نائبة نقيب الصحافيني التونسيني،
وبـ ـس ــام ال ـط ــري ـف ــي ،ن ــائ ــب رئ ـي ــس ال ــراب ـط ــة
التونسية لـلــدفــاع عــن حـقــوق اإلن ـســان ،من
دخول مقر التلفزيون للمشاركة في برنامج
س ـي ــاس ــي ب ـع ـن ــوان «ت ــون ــس م ــا ب ـعــد ،»25
بــرغــم دعــوتـهـمــا لـلـظـهــور .وق ــد ب ــرر املــديــر
العام للتلفزيون الرسمي املقال عملية املنع
بأنه تلقى تعليمات مــن عميد فــي الجيش
التونسي للقيام بذلك ،وهو ما نفاه محمد
زكــري ،الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع
التونسية .وبعد ضغوط من أعضاء النقابة
الوطنية للصحافيني التونسيني ،والرابطة
التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان ،سمح
الجيش ـ الذي ينتشر حول مبنى التلفزيون
ـ ـ للضيفني بــدخــول املـبـنــى وب ــث الـبــرنــامــج
بشكل مباشر بعد تأخر دام ساعة ونصف
الساعة .وقد أكدت أميرة محمد أنها اتصلت
برئاسة الجمهورية للتأكد من أن القرار لم
يصدر عنها.
وبـ ـع ــد ل ـغ ــط ك ـب ـي ــر ،اس ـت ـق ـبــل امل ــدي ــر ال ـع ــام
للتلفزيون التونسي محمد األسعد الداهش،
ّ
وأكد لهما ،وفق ما ّ
صرح به بسام
الضيفني،
الطريفي مباشرة على الهواء ،أن عميدًا في
الجيش طلب منه عــدم استضافة ضيوف
في برامج سياسية وقد امتثل لألمر.
أميرة محمد أكدت في البرنامج أن «لخبطة
كـبـيــرة (لـغـطــا ك ـب ـي ـرًا) يعيشها الـتـلـفــزيــون
التونسي ،وأنه لوال معارضة وإصرار معدي
برنامج (تونس ما بعد  )25والعاملني في
التلفزيون الــرسـمــي ،لـتـ ّـم إلـغــاء البرنامج».
وطالبت باحترام حرية الصحافة واحترام
الضمانات الـتــي قدمها الرئيس التونسي
قيس ّ
سعيد بعدم ّ
املس بالحريات .وأضافت

ً
أن هـ ـن ــاك فـ ـش ــا فـ ــي ت ـس ـي ـي ــر امل ــؤسـ ـس ــات
ال ـع ـمــوم ـيــة الــرس ـم ـيــة ال ـتــون ـس ـيــة ،تـحــدي ـدًا
اإلذاعة ،والتلفزيون ،ووكالة تونس أفريقيا
لــأن ـبــاء ،إذ تـعـيــش كـلـهــا وض ـعــا مــأســاويــا
نتيجة ضعف املسؤولني في هذه املؤسسات
وعدم امتالكهم لشجاعة تغيير الواقعٌّ .
واع ـت ـبــر ب ـســام ال ـطــري ـفــي أن م ــا ح ـصــل دق
لـنــاقــوس الخطر واع ـتــداء غير مقبول على

منع ضيفين من
دخول التلفزيون الرسمي
قبل إقالة مديره

اقتحم األمن التونسي مقر قناة الجزيرة يوم اإلثنين (وسيم جديدي)Getty/

البرلمان اإليراني يقيّد شبكات
التواصل االجتماعي
طهران ـ صابر غل عنبري

أق ـ ّـر مجلس ال ـشــورى اإلســامــي (الـبــرملــان)
في إيــران ،أول من أمس األربـعــاء ،مشروعًا
بعنوان «حماية حقوق مستخدمي الفضاء
االف ـ ـ ـتـ ـ ــراضـ ـ ــي» ،س ـي ـق ـي ــد ن ـ ـشـ ــاط ش ـب ـكــات
التواصل االجتماعي األجنبية فــي إيــران،
خـصـ ً
ـوصــا «إنـسـتـغــرام» .ويـتـكــون مشروع
الـقــانــون البرملاني مــن  20م ــادة ،رابـطــا في
مــادتــه الـثــانـيــة اسـتـمــرار عـمــل التطبيقات
االجتماعية الداخلية واألجنبية بااللتزام
بقوانني البالد وموافقة السلطات املعنية،
مــانـحــا مهلة  4أشـهــر لـهــذه املـنـصــات قبل
إغ ــاق ـه ــا ن ـهــائ ـيــا .وي ــؤك ــد أن ن ـش ــاط هــذه
الشبكات في إيــران سيصبح غير قانوني
إن لــم تحصل على موافقة مسبقة ،مكلفًا
وزارة االت ـصــاالت بإغالقها .وعلى أســاس
ال ـب ـن ــد الـ ـ ـ ــ 17م ــن امل ـ ـشـ ــروع ،س ـي ـتــم خـفــض
ســرعــة ه ــذه الـتـطـبـيـقــات بـشـكــل ح ــاد جــدا،
بحيث ال يمكن استخدامها وفتحها حتى
من خالل برامج فك التشفير .وأثار املشروع
م ـخــاوف ل ــدى نــاشـطــي الـعــالــم االفـتــراضــي
واملجتمع املدني اإليراني من تقييد حرية
ه ــذه الـتـطـبـيـقــات ،وس ــط ان ـت ـقــادات ح ــادة،
خــاصــة أن بعض التطبيقات االجتماعية
مثل «إنستغرام» تحولت إلى ساحة للعمل،

حــريــة الـصـحــافــة وحــريــة الـ ــرأي والـتـعـبـيــر،
ّ
م ـب ـي ـنــا أن ال ـج ـم ـيــع س ـي ــداف ـع ــون ع ــن ه ــذه
ّ
ال ـحــريــة ،ول ــن ي ـفــرطــوا فـيـهــا ،مـضـيـفــا« :مــع
التعددية اإلعالمية ومنح كل األطراف الحق
في التعبير عن آرائها».
ّ
مــن جــانـبــه ،أط ــل فــي الـبــرنــامــج املـلـحــق في
رئاسة الجمهورية التونسية وليد الحجام،
م ــؤك ـدًا أن ــه ال م ـج ــال ل ــاع ـت ــداء ع ـلــى حــريــة

وم ـئ ــات اآلالف م ــن اإلي ــران ـي ــن سـيـفـقــدون
أعمالهم التجارية االفتراضية بعد إغالق
هذه املنصات.
كما تنص مــادتــه الـ ــ 16على فــرض عقوبة
السجن والغرامة املالية على كل من يوفر
خــدمــات وبــرامــج مـثــل بــرامــج فــك التشفير
للوصول إلى شبكات التواصل االجتماعي
املـ ـ ـحـ ـ ـظ ـ ــورة .إل ـ ـ ــى ذل ـ ـ ـ ــك ،يـ ـن ــص امل ـ ـشـ ــروع
عـلــى عـقــوبــة للمتخلفني عــن تنفيذ حظر
التطبيقات التي تشير إليها املادة الثانية،
تــراوح بني فصله من الوظائف الحكومية
وسجنه من  6أشهر إلى عامني.
ويأتي تقديم مشروع قانون تنظيم العالم
االف ـت ــراض ــي ف ــي ال ـب ــرمل ــان اإلي ــران ــي ال ــذي
يهمني عليه املـحــافـظــون ،فــي وق ــت زادت
فيه انـتـقــادات هــذا التيار مــن عــدم وجــود
رقابة على شبكات التواصل االجتماعي
فـ ــي الـ ـ ـب ـ ــاد ،وسـ ـ ــط ت ــوقـ ـع ــات بــاح ـت ـمــال
حظر بعضها بعد االنتخابات الرئاسية
اإليرانية التي أجريت يوم  18من يونيو/
حزيران.
ً
حظرا على بعض
وسبق أن فرضت إيــران
شبكات التواصل االجتماعي ،مثل «تويتر»
و«تـيـلـيـغــرام» و«فـيـسـبــوك» وغ ـيــرهــا .لكن
الحظر هذه املرة يتم بموجب القانون الذي
يحدد عقوبات ضد كل من يخالف تنفيذه

الصحافة والرأي والتعبير ،وأن الرئاسة لم
تصدر أي قرار بمنع أي طرف من دخول مقر
التلفزيون التونسي للمشاركة في برنامج
سياسي تلفزيوني.
ك ـم ــا ش ـه ــد ال ـب ــرن ــام ــج ن ـف ـســه م ــداخ ـل ــة مــن
سـ ــم وزارة الـ ــدفـ ــاع
الـ ـن ــاط ــق ال ــرسـ ـم ــي بـ ــا ّ
محمد بــن زك ــري ،الــذي فــنــد مــا ذكــره املدير
الـعــام للتلفزيون التونسي ،مــؤكــدا أن دور
العسكريني املــوجــوديــن فــي مقر التلفزيون
هــو حــراســة امل ـقــر وال دخ ــل لـهــم فــي عملية
منع أي ضيف مــن الــدخــول أو الـخــروج من
امل ـب ـنــى .يــذكــر أن الــرئ ـيــس الـتــونـســي قيس
ّ
سعيد كان قد تعهد لدى استقباله ،اإلثنني،
نقيب الصحافيني التونسيني محمد ياسني
الـ ـج ــاص ــي ،ب ـ ــ«اح ـ ـتـ ــرام ح ــري ــة ال ـص ـحــافــة
والـحــريــات الـعــامــة وال ـخــاصــة» .لـكــن بعض
األط ــراف تشكك فــي هــذا التعهد ،خصوصًا
أن الــرئـيــس الـتــونـســي سـبــق لــه أن عـ ّـبــر عن
امتعاضه من اإلعالم التونسي في أكثر من
مناسبة كـمــا أح ــال مـلـفــات بـعــض املــدونــن
للقضاء العسكري بتهمة اإلس ــاءة لرئيس
الدولة.
وتسود مخاوف من خسارة واحدة من أبرز
مكتسبات الثورة التونسية ،أال وهي حرية
الصحافة ،بعد قرارات سعيد .وقالت مراسلة
لصحيفة «نيويورك تايمز» ،األربعاء ،إنها
احـتـجــزت لساعتني فــي تــونــس ،لـكــن أطلق
ســراح ـهــا ب ـعــد ذل ــك وس ـمــح ل ـهــا بـمــواصـلــة
العمل .ويــوم اإلثنني ،اقتحمت عناصر أمن
بــزي مدني مكتب قناة «الجزيرة» وأغلقته
ومـنـعــت كــل الـصـحــافـيــن مــن ال ــدخ ــول إليه
أو من الحصول على أغراضهم أو مواصلة
عملهم .كما انتشر عناصر أمن في العاصمة
التونسية حول مكتب «التلفزيون العربي»
وصـ ـ ـ ــادر م ـ ـعـ ــدات ل ـص ـحــاف ـيــن مـ ــن ال ـق ـن ــاة
سافروا إلى تونس لتغطية األحداث .وقالت
وزارة الخارجية األميركية إنها منزعجة من
هذه الخطوة وحثت على «االحترام الصارم»
لحرية الصحافة .ودان ــت النقابة الوطنية
ل ـل ـص ـحــاف ـيــن ال ـت ــون ـس ـي ــن بـ ـش ــدة ســاب ـقــة
اقـتـحــام مـقــر ق ـنــاة ال ـجــزيــرة ،ودع ــت سعيد
إلى التدخل العاجل والفوري لضمان حرية
ّ
العمل الصحافي والتصدي لكل اإلجــراءات
غير القانونية وفقًا ملا ينص عليه الدستور.
وع ـب ــرت ال ـن ـقــابــة ع ــن خـشـيـتـهــا م ــن أع ـمــال
انتقامية في حق املؤسسات اإلعالمية من
ق ـبــل أن ـص ــار األطـ ـ ــراف امل ــؤي ــدة وامل ـعــارضــة
للقرارات األخيرة لرئيس الجمهورية قيس
ّ
سعيد على خلفية خط املؤسسات اإلعالمية
التحريري.
وع ـبــرت الـهـيـئــة الـعـلـيــا املستقلة لــاتـصــال
السمعي والبصري (الهايكا) ،عن خشيتها
أم ــام اقـتـحــام مكتب قـنــاة الـجــزيــرة وإغــاقــه
بعد إجبار العاملني فيه على إخالئه.

دعوات لحماية  11صحافيًا
في درعا المحاصرة
عبد الرحمن خضر

(مرتضى نيكوبازل/نورفوتو)

ويرتكب مخالفة .وفي آخر استطالع للرأي
أجــراه مركز «إيسبا» ،نشرت نتائجه يوم
الـثــاثــاء ،يظهر أن تطبيق «وات ـســاب» هو
األكثر شعبية بني اإليرانيني ،إذ إن %71.4
م ــن اإلي ــرانـ ـي ــن أعـ ـم ــاره ــم ف ـ ــوق  18عــامــا
يـسـتـخــدمــون ه ــذا الـتـطـبـيــق ،فـيـمــا احتلت
منصة «إنستغرام» املرتبة الثانية ب ــ53.1
ف ــي امل ــائ ــة ،و«ت ـي ـل ـي ـغ ــرام» املــرت ـبــة الـثــالـثــة
بـ 40.4في املائة .كما أن  8.6في املائة و5.1
ف ــي امل ــائ ــة م ــن اإلي ــرانـ ـي ــن فـ ــوق  18عــامــا،
يـسـتـخــدمــون فـقــط الـتـطـبـيـقــن الــداخـلـيــن
«روبيكا» و«سروش» على التوالي.

طــالـبــت «راب ـطــة الصحافيني ال ـســوريــن» بحماية  11صحافيًا ونــاشـطــا إعالميًا
وموفر خدمات إعالمية من أحياء درعــا البلد املحاصرة ،جنوبي سورية ،كونهم
عرضة للخطر واالستهداف مع دخول قوات النظام السوري ومجموعات مسلحة
من املليشيات الرديفة لها إلى املنطقة .وأوضحت «رابطة الصحافيني السوريني»،
في بيان ،أنه خالل األيام القليلة املاضية اضطر معظم العاملني في قطاع اإلعالم
للتنقل ضمن منطقة جغرافية ضيقة لحماية أنفسهم ،خوفًا من تعرضهم للتصفية
واالعتقال واملالحقة ،بالنظر إلى السجل الحافل للنظام السوري بارتكاب انتهاكات
بحق اإلعالميني.
بدوره ،طالب «االئتالف الوطني لقوى الثورة واملعارضة السورية» في بيان ،الدول
الفاعلة في مجلس األمن بممارسة ضغوط مباشرة من أجل وقف هجوم قوات النظام
على أحياء درعا البلد ،ومنع التهجير ورفع الحصار وإنهاء التهديد املستمر على
املدنيني ،مشيرًا إلى أن التصعيد الحالي ومحاوالت التهجير القسري تتم باملزامنة
مــع «املـســرحـيــات الـبــائـســة» الـتــي تعرضها روسـيــا والـنـظــام على شكل مؤتمرات
ّ
املهجرين .وقال الناشط اإلعالمي في درعا البلد املحاصرة عبادة
ولقاءات عن عودة
أبــو أمــن ،لـ«العربي الجديد» ،إن دخــول قــوات النظام إلــى املنطقة يعني االعتقال
املباشر لهؤالء اإلعالميني ،كونها ال تقبل بأي شكل من األشكال العمل اإلعالمي
الـحــر فــي مناطق سيطرتها ،ولـهــا تــاريــخ حــافــل بقتل واعـتـقــال العاملني فــي هذا
املجال .وأوضح أن املدنيني لديهم فرصة للتعايش في مناطق سيطرة النظام ،لكن
ال توجد أي فرصة للعاملني في املجال اإلعالمي ،والحل بإخراجهم فورًا بضمانات
دولية ،قبل أن تصل قوات النظام واملليشيات املوالية لها إلى املنطقة.
وتخضع أحياء درعــا البلد لحصار خانق من قبل قــوات النظام وروسيا منذ 24
يــونـيــو /حــزيــران املــاضــي ،عقب رفــض األهــالــي تسليم الـســاح الشعبي الخفيف
ً
وتفتيش منازلهم من قبل األجهزة األمنية من دون سبب ،فضال عن رغبة النظام في
االنتقام من املنطقة على خلفية رفضها املشاركة في االنتخابات الرئاسية األخيرة.
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منوعات فنون وكوكتيل
غناء

جمال حسن

ّ
تتسرب سخونة الصيف ،أيضًا،
إلــى صناعة املوسيقى في العالم
ّ
العربي ،باعتباره موسمًا تتركز
فيه إصــدارات العام الغنائية .لكن ،بالنسبة
إلــى عمرو ديــاب ،لعله املــوســم األكـثــر بــرودة
بالنسبة للهضبة ،إذا مــا نـظــرنــا إل ــى ع ـ ّـداد
امل ـشــاهــدات ال ـخــاص بـقـنــاتــه عـلــى يــوتـيــوب.
فــرغــم أن األخ ـيــرة تقع ضمن األكـثــر متابعة
ع ــربـ ـي ــا .ل ـ ـكـ ــن ،م ـ ــع أغ ـن ـي ـت ـي ــه الـ ـج ــدي ــدت ــن،
للجمهور رأي آخر.
م ـنــذ ع ـش ــرة أيـ ـ ــام ،ح ـتــى ال ـل ـح ـظــة ،ل ــم تصل
م ـ ـشـ ــاهـ ــدات أغ ـن ـي ــة «اتـ ـ ـق ـ ــل» الـ ـ ــى  900أل ــف
مشاهدةّ .أمــا «أحلى ونــص»؛ فما زالــت فوق
حد ال ـ  500ألــف مشاهدة بقليل .في املقابل،
ح ـق ـقــت أسـ ـم ــاء أقـ ــل رن ـي ـنــا عـ ــدد م ـشــاهــدات
كبيرا في فترة وجيزة ،أو على األقــل حققت
مـشــاهــدات أعـلــى بكثير مــن صــاحــب «تملي
معاك».
ّ
تصدرت أغنية تامر حسني،
في هذا السياق،
«صعبة» ،املشهد بـ  29مليون مشاهدة خالل

لم تحصد أغنيتا عمرو دياب« ،اتقل» و«أحلى ونص» ،عدد المشاهدات المتوقع على يوتيوب،
بينما نالت إصدارات أخرى نصيبًا كبيرًا من المشاهدات .ما الذي تغيّر هذا الصيف؟

عمرو دياب

كم يبلغ ارتفاع الهضبة على يوتيوب؟
ستة أيام ،وتجاوزت مشاهدات أغنية حسني
ال ـج ـس ـمــي «ح ـت ــة م ــن ق ـل ـب ــي» الـ ـ ـ  12مـلـيــون
مشاهدة .وبعد أسبوعني ،وصلت آخر أغاني
وائل كفوري« ،البنت القوية» ،إلى  20مليون
مشاهدة.
ف ــي ال ـس ــاب ــق ،ك ــان ــت ص ـنــاعــة األلـ ـب ــوم تضع
ّ
عـمــرو ديــاب فــي املـقــدمــة ،وهــو أمــر لــم يتخل
ع ـنــه خ ــال ثــاثــة ع ـق ــود .ل ـكــن امل ـش ـهــد تغير
أيضًا ّ ،ويبدو أن الهضبة ،كما يحب جمهوره
أن يـلــقـبــه ،ب ــدا عــاج ـزًا عــن تفجير املـفــاجــآت

ع ـلــى ال ـيــوت ـيــوب وم ـن ـصــات اإلن ـت ــرن ــت الـتــي
تفرض أشكال إنتاج جديدة .حتى أنه ما زال
يراهن على األلبوم ،رافضًا األغنية املنفردة،
التي أشار إليها املنتج محسن جابر ،كسمة
مــائ ـمــة ل ـهــذا ال ـع ـصــر .وبــال ـتــأك ـيــد ،يمكننا
ال ـســؤال :م ــاذا لــو كــان الـيــوتـيــوب مستخدمًا
عند صــدور أغانيه األكثر شهرة ،مثل «نور
ال ـع ــن» أو «ق ـم ــري ــن» أو «حـبـيـبــي وال على
بــالــه»؟ هــل كــانــت ستحطم أرقــامــا قياسية؟
بالتأكيد ستحقق نسبة مشاهدات قياسية،

الموجه
كان دياب هو
ّ
األبرز للموضة الموسيقية
في العالم العربي

لكن منصات اإلنترنت ،أيضًا ،غيرت أنماط
الجمهور ،ووسعت شرائحه.
كــان عمرو ديــاب هو املوجه األبــرز للموضة
املــوسـيـقـيــة ف ــي ال ـعــالــم ال ـع ــرب ــي ،ل ـكــن ال ـيــوم
النظرة بأن طرازه
هناك جيالن تغلب عليهما
ً
قديم .مع هذا ،ال نغفل سمة مهمة لدى عمرو
ديــاب ،راهنت عليها ُجل إصداراته األخيرة،
مستحضرًا نـجــاحــاتــه الـقــديـمــة .وه ــي سمة
الزم ـت ــه طـ ــوال مـ ـش ــواره ،ف ـظــل يـحـتـفــظ على
ّ
املقسوم الــذي شكل سطوع نجمه في ألبوم

صيف بارد
كانت تسبق صدو َر
ألبوم لعمرو دياب
ٌ
حملة ترويجية عنوانها

«الصيف ما يكملش من
غير الهضبة» .ما زال لتلك
العبارة وقع رنان لدى
الجمهور .هل أراد دياب
أن يثبت لنفسه بإصداره
أغنيتين في الصيف وقع
تلك العبارة؟ وعلى الضد،
يبدو أن الصيف يمرّ من
دون عطش ألغاني صاحب
«عودوني» .لعله بحاجة
ألسلوب جديد في إدارة
إصداراته ،واالعتراف بأن
عصر األلبوم لم يعد كما
كان؛ فتتويجه ملكًا لذلك
العصر قد انتهى.
صيف يمضي باردًا على عمرو دياب (فيسبوك)

متابعة

الكويت ـ خالد الخالدي

تثير منصة «كــويــت مسافر» ،التابعة إلدارة
الـ ـطـ ـي ــران امل ــدن ــي ف ــي الـ ـك ــوي ــت ،والـ ـت ــي يـعــد
الـتـسـجـيــل فـيـهــا ش ــرط ــا ل ــدخ ــول ال ـكــويــت أو
الخروج منها ،حنقًا كبيرًا في البالد ،بسبب
ّ
املتكرر فيها؛
بطئها وتعقيدها والخلل الفني
مــا أدى إلــى ف ــوات الــرحــات عـلــى الـعــديــد من
املواطنني الذين علقوا في املطارات الخارجية
بسببها.
وقامت إدارة الطيران املدني بتدشني املنصة
ف ــي م ـن ـت ـصــف ي ــول ـي ــو /تـ ـم ــوز  ،2020وذل ــك
بـهــدف «تسهيل سفر املـغــادريــن مــن الكويت
وال ـقــادمــن إلـيـهــا فــي أم ــن وف ــق االش ـتــراطــات
الصحية» .لكن الكثير من املواطنني قالوا إن
املنصة أدت إلى تعطيل حركة السفر بالنسبة
للكويتيني أو املقيمني في الكويت ،وتحولت
إل ــى نـقـمــة وع ــبء إضــافـيــن عـلــى املـســافــريــن،
ً
الــذيــن يـعــانــون أص ــا مــن اإلجـ ــراءات املـشــددة
في املطارات حول العالم.
وأدى خـلــل فــي منصة «كــويــت مـســافــر» إلــى
ف ـ ــوات رح ـل ــة ال ـ ـعـ ــودة إلـ ــى الـ ـب ــاد م ــن م ـطــار
إسـطـنـبــول فــي تــرك ـيــا ،عـلــى نــاصــر الـعــازمــي
وعائلته قبل عيد األضحى بيوم ،ما اضطره
إلى حجز تذاكر أخرى ،وقضاء عيد األضحى
في إسطنبول.
ول ـ ـ ــم ي ـ ـعـ ــرف الـ ـ ـع ـ ــازم ـ ــي ،ب ـح ـس ــب م ـ ــا ي ـق ــول
لــ«الـعــربــي الـجــديــد» ،سبب الـخـلــل؛ إذ توقف
املوقع عن العمل في هاتفه أثناء وجــوده في
امل ـط ــار ،مــا أدى إل ــى رف ــض مــوظـفــي الـطـيــران
التركي ركوبه في الطائرة مع عائلته ،بسبب
التعليمات املـشــددة التي وصلتهم مــن إدارة
الـ ـطـ ـي ــران امل ــدن ــي ف ــي الـ ـك ــوي ــت ،والـ ـت ــي ت ـلــزم

أدت المنصة إلى
تعطيل حركة السفر
بالنسبة للكويتيين
أدّ ى تعطل المنصة إلى عدم صعود بعض الركاب إلى طائراتهم ()Getty

تيما الشوملي
وشيرين كمال
في إطالق
مسلسل «جن»
()Getty

دراما

مدرسة الروابي للبنات
عمان ـ محمود الخطيب
ّ

أعاد البرمو التشويقي ملسلسل «مدرسة الروابي
للبنات» ،الذي أطلقته منصة نتفليكس ،تمهيدًا
لعرضه في الثاني عشر من أغسطس/آب املقبل،
الجمهور األردن ــي إلــى ذكــريــات مسلسل «جــن»،
ال ــذي عــرضـتــه الـشـبـكــة الـعــاملـيــة ف ــي صـيــف عــام
 .2019حينها ،أث ــار املسلسل مــوجــة عــارمــة من
االعـ ـت ــراض عـلــى م ــواق ــع ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي،
ملــا وص ــف وقـتـهــا ب ــأن الـعـمــل «ال يمثل ال ـعــادات
والـتـقــالـيــد األردنـ ـي ــة» ،بـسـبــب اح ـتــوائــه عـلــى ما
وص ـفــه الـبـعــض بـ ـ «م ـشــاهــد ســاخ ـنــة» ،يقدمها
مـمـثـلــون م ـغ ـمــورون ي ــؤدون أدوارًا فــي مسلسل
يحكي عن وجود الجن في مدينة البترا األردنية.
ووصفت نتفليكس ،في ذلك الوقت ،الحملة ضد
املسلسل بـ «حملة التنمر املرفوضة» ،في الوقت
ال ــذي طـلــب فـيــه مــدعــي ع ــام الـعــاصـمــة األردن ـيــة،
من وحــدة مكافحة الجرائم اإللكترونية ،اتخاذ
اإلجراءات الالزمة لوقف بث املسلسل ،بحجة أنه
تضمن «مقاطع إباحية» ،وهو األمر الذي ساهم
في ازدياد شهرة املسلسل ومتابعته جماهيريًا.
كــل األح ــداث السابقة ،تشي باالستقبال الحذر
للمسلسل الجديد ،الذي تدور أحداثه في «مدرسة
الــروابــي للبنات» ،حــول محاولة إحــدى الفتيات
ّ
االن ـت ـق ــام م ــن زم ـيــات ـهــا ب ـعــد ت ـن ـمــرهــن عـلـيـهــا،
لتكتشف أنــه يوجد جانبان لكل شخصية ،وأن

الـخـيــر مــوجــود فــي نـفــس كــل شـخــص مهما بــدا
سيئًا ،وهو ما ينطبق بالطبع عليها.
امل ـس ـل ـس ــل م ــن إخ ـ ـ ــراج امل ـم ـث ـل ــة وامل ـن ـت ـج ــة تـيـمــا
الشوملي ،التي شــاركــت أيضًا فــي كتابة قصته
والسيناريو والحوار ،باالشتراك مع شيرين كمال
وإس ــام الـشــومـلــي ،وبـطــولــة كــل مــن ركــن سعد،
وأن ــدري ــا طــايــع ،ون ــور طــاهــر ،وجــوان ــا عريضة،
وسـلـسـبـيــا ،وي ـ ــارا مـصـطـفــى ،وب ــاالش ـت ــراك مع
الفنانتني القديرتني ،نادرة عمران وريم سعادة.
تقول تيما عن املسلسل« :افتقدت شخصيًا ،في
املرحلة الثانوية وكمراهقة ،املسلسالت واألعمال
الـ ـت ــي ت ـت ـح ــدث ع ــن ال ـف ـت ـي ــات ف ــي ت ـل ــك امل ــرح ـل ــة.
األعمال كانت محدودة ،ولم أشعر باالرتباط ملا
هو متاح ،فلم يكن هناك عمل ترفيهي يجذبني
ألن أتعلق به .منذ ذلك الوقت ،ولغاية اآلن ،ال تزال
اإلنتاجات التي تستهدف الفئة الشابة ،خاصة
الفتيات ،محدودة .ومن هنا جاءت فكرة مسلسل
يمكن لـلـشــابــات والـفـئــة الـشــابــة ح ــول الـعــالــم أن

ّ
يترقب الجمهور األردني
المسلسل بحذر بعد جدل
مسلسل «جن»

يرتبطوا به» .تضيف تيما« :باختصار ،مدرسة
ال ــرواب ــي ه ــو املـ ـش ــروع الـ ــذي ل ـطــاملــا حـلـمــت بــه،
والــذي استغرق سنوات من االلتزام والتحضير
والعمل الجاد .ما بدأ كأفكار كتبناها بالطبشور
ً
على سبورة املكتب ،أصبح اليوم مسلسال أصليًا
على نتفليكس».
وحـ ــول ال ــرؤي ــة ال ـت ــي س ـعــى إل ـي ـهــا ف ــري ــق الـعـمــل
لتقديمها في املسلسل ،توضح تيما« :الهدف هو
إنتاج مسلسل درامي عربي يجد صداه عند الفئة
الشابة ،عبر ابتكار عالم خيالي مليء بالدراما
واألسرار ،التي تروي حكايات الفتيات .كان هدفنا
أيضًا أن يتم تسليط الضوء على التحديات التي
تواجه الفتيات في هذه املرحلة العمرية».
مــن جهتها ،تـقــول املمثلة الـشــابــة امل ـشــاركــة في
املسلسل ،شيرين كمال« :كشابات ،نفتقد دائمًا
امل ـس ـل ـســات ال ـت ــي ت ـت ـحــدث ع ــن امل ـ ــرأة ورؤي ـت ـهــا
نفسها لقضاياها .ولذلك؛ فقد قمنا بوضع رؤية
وعناصر عالم الروابي املختلفة ،من الشخصيات
إل ــى ال ــدي ـك ــور ،وامل ــاب ــس ،واألل ـ ـ ــوان ،واإلض ـ ــاءة،
وحتى املوسيقى.
الشخصيات كــانــت ج ــزءًا ّ
مهمًا فــي بـنــاء العمل،
نظرًا إلى تحديدها مسار األحــداث في املسلسل.
ف ـك ــان ي ـجــب أن ي ـتــم اخ ـت ـي ــار امل ـم ـث ــات بـعـنــايــة
شديدة لكي يتم تجسيد هذه الشخصيات بدقة،
وذلـ ــك ك ــي تـتـمـكــن ال ـف ـت ـيــات م ــن االرتـ ـب ــاط بـهــذه
الشخصيات وتجاربها في املسلسل».

رصد

منصة «كويت مسافر» ...ذهاب من دون عودة
شــركــات الـطـيــران بـعــدم الـسـمــاح ألي شخص
مـ ـغ ــادر ل ـل ـكــويــت ب ــرك ــوب الـ ـط ــائ ــرة إال بـعــد
التسجيل في املنصة.
ليس العازمي هو املواطن الوحيد الذي فاتته
طــائــرة الـعــودة بسبب خلل املــوقــع ،إذ يحكي
م ــال ــك ت ــرك ــي ،وهـ ــو م ـســافــر كــوي ـتــي كـ ــان في
إسطنبول ،في حديث إلى «العربي الجديد»،
قصة فوات رحلته للعودة إلى الكويت ،بسبب
عدم جدولة إدارة الطيران املدني لرقم الرحلة
التي كــان قــد حجز عليها فــي املــوقــع ،مــا أدى
إلى منعه من ركوب الطائرة ،ألنه حاول عبثًا
إدراج رق ــم رح ـلــة أخـ ــرى بـسـبــب ع ــدم وج ــود
رحلته .وتلزم منصة «كويت مسافر» بالقيام
بمسحة فيروس كورونا في البلد الذي يوجد
فـيــه امل ــواط ــن أو املـقـيــم قـبــل مجيئه للكويت،
كما تلزمه أيضًا بدفع رسوم مسحة إضافية
تجرى في الكويت ،وذلك قبل ركوبه الطائرة
العائدة إلى البالد.
وش ـ ــن نـ ـ ــواب ف ــي م ـج ـلــس األمـ ـ ــة ون ــاش ـط ــون
وصـ ـح ــافـ ـي ــون هـ ـج ــوم ــا ع ـن ـي ـف ــا عـ ـل ــى إدارة
الطيران املدني ،وعلى منصة «كويت مسافر»،
متهمني إيــاهــا بتعطيل السفر مــن دون وجه
حــق ،وذلــك في سبيل تنفيع بعض الشركات
التقنية والصحية .وقــال النائب فــي مجلس
األم ـ ــة خ ــال ــد م ــون ــس ال ـع ـت ـي ـب ــي ،ل ــ«ال ـع ــرب ــي

«م ـ ـيـ ــال» ،ف ــي وقـ ــت كـ ــان ي ـب ـحــث ع ــن أش ـكــال
موسيقية جديدة ،كانت دائمًا الحدث األبرز
ّ
غـنــائـيــا ف ــي ك ــل عـ ــام .وعـ ـ ــززت ن ـجــاحــا يـكــاد
يكون أسـطــوريــا فــي اخـتــراق جمهور عاملي،
ّ
لم يسبقه إليه مغن عربي ،باستثناء نجوم
الراي الجزائريني.
ل ـكــن ديـ ــاب ال ـي ــوم ان ـق ـضــى ع ـصــره الــذه ـبــي،
والعودة له ليست في اختيارات يغلب عليها
الكليشيه ،تركن لجمهور جاهز ،مع الوقت
يـخـفــق ف ــي امل ـحــاف ـظــة ع ـل ـيــه .أغ ـن ـيــة «ات ـق ــل»،
ً
مثال ،تستحضر التكنو هاوس الذي بفضله
أصبح موضة موسيقية فــي كــل ألـبــوم بوب
عربي .إال أن لحن مدين يعيد تدوير ألحان
مـسـتـنــزفــة ومـ ـك ــرورة ،وبـكـلـمــات استهلكها
ال ـغ ـن ــاء ال ـع ــرب ــي؛ ف ـهــي مـ ـج ـ ّـرد غـ ــزل يضفي
املـحــاســن عـلــى املـحـبــوبــة .يـتــألــف الـلـحــن من
جزأين على مقام الكرد ،أحدهما على القرار،
يتبعه مذهب جوابي .نفس األمــر في أغنية
«أحلى ونــص»؛ إذ يبدو لحنها أشبه بمقرر
دراسـ ــي بــاهــت ف ــي ال ـغ ـنــاء املـ ـص ــري ..مـجـ ّـرد
أشطار متتابعة بلحن على مقام النهاوند،
تتشابه مع تغييرات طفيفة ،بينما املقسوم
الشرقي ليس املشكلة ،إذ يبقى ركنًا في غناء
البوب املصري.
وع ـمــومــا ،تستجد مـســألــة أن تـلــك األل ـحــان
ً
تتشابه شكال ومضمونًا ،ونعتمدها فقط
فــي خــانــة إصـ ــدارات جــديــدة .هــل ذلــك مــأزق
عـ ـم ــرو ديـ ـ ــاب فـ ـق ــط؟ ب ـن ـظ ــرة س ــري ـع ــة عـلــى
اإلص ـ ــدارات الـجــديــدة ،يــراهــن الجميع على
أنـ ـم ــاط ش ـك ـلــت ش ـع ـب ـي ـت ـهــم .فــأغ ـن ـيــة تــامــر
حـسـنــي« ،ص ـع ـبــة» ،يستهلها فــي الفيديو
كليب بصالة ديسكو محشوة بالراقصني،
ينبع فيها ص ــوت ب ــوب غــربــي ،لـيـبــدأ هــرج
شائع .حتى إذا ما نظرنا إلى شكل حسني،
نالحظ أن قسماته تغيرت بعدد من عمليات
ال ـت ـج ـم ـيــل :أنـ ــف أن ـغ ـلــو س ـك ـســونــي ،وذق ــن
م ــرب ــع ،وع ـظ ـم ـتــا ف ــك نــات ـئ ـتــان ع ـلــى ح ــدود
الــوجــه الـسـفـلــي .فــا هــو جــاكـســون املـشــرق،
وال حـتــى ب ـم ـقــدوره أن ي ــرث حـضــور عمرو
ديــاب عربيًا .بينما املزيج من إيقاع البوب
الغربي واملقسوم الشرقي ،ال يشفع له ،على
أن مــامــح ازدي ــاد عــدد املـشــاهــدات ،ينم عن
ت ــوج ـهــات ال ـش ـبــاب ف ــي ال ـج ـمــل املـحـتـضــرة
لـحـنـيــا ،ل ـح ـســاب ال ـت ـتــابــع ال ـصــاخــب ال ــذي
يمنحه االنتظام النغمي سمة الغناء .لكن
هــذه املتابعات تمنحنا ص ــورة عــن ارتـفــاع
أسهم عزيز الشافعي كملحن ناجح.
حققت ألحان األخير نجاحًا مع عمرو دياب،
لـكــن أب ــرز نـجــاحــاتــه عـلــى منصة اليوتيوب
مع املغربي سعد ملجرد .كما أن لحنه« ،حتة
تــانـيــة» ،جـعــل مــن ع ــودة روب ــي بـعــد غيابها
سنوات الفتة ،بحصولها على مائة مليون
مشاهدة تقريبًا في فترة تقترب من الخمسة
شهور .مع ذلك ،لم تخرج روبي عن تقليعتها
املألوفة مع أول ظهور لها.
تلك التوليفة املستهلكة ،أيـضــا ،كانت سمة
ح ـســن ال ـج ـس ـمــي ،مـلـحـنــا ومـغـنـيــا لكلمات
مـصــريــة ،لـيـعــود بلحن ي ـكـ ّـرر فـيــه مــا سبقه،
والذي ،مع ذلك ،حقق نصف مليار مشاهدة،
لـيـعــاود اسـتـنــزاف مـقــام الـكــرد ال ــذي يهيمن
على معظم اإلصدارات العربية.
هل كان للحن أي دور في نجاح أغنية وائل
ك ـفــوري فــي «الـبـنــت ال ـقــويــة»؟ الـلـحــن يتسم
أيضًا بأسلوب كفوري املعتاد برومانتيكية
مستهلكة ،مــع اسـتـقــراره على ال ـقــرار بجمل
ب ـس ـي ـط ــة ،ل ـك ــن ه ـ ــذا ال ـ ـنـ ــوع يـ ـب ــدو م ـط ـلــوبــا
لـلـجـمـهــور ال ـع ــرب ــي .ورب ـم ــا ع ـن ــوان األغـنـيــة
يصب ،أقله شكليًا ،في مضامني املناصرات
ال ـن ـســويــة .عـلــى أن ال ــواض ــح ف ــي م ــا ينساق
لـ ــه ال ـج ـم ـه ــور مـ ــن ك ـ ــام فـ ــي األغـ ــانـ ــي ال ـتــي
تنتصر لثقافة األزقة واألحياء املكتظة ،لكن
بمضامني سطحية.
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قصي خولي ...أبعد من عملية تجميل
الـجــديــد» ،إن «ه ــذا التطبيق أدى إلــى عرقلة
سفر الكويتيني واملقيمني من الكويت وإليها،
ويتطلب إجــراءات أقل ما يقال عنها إنها بال
معنى ،إذ ال تطلب دول العالم هذه اإلجراءات
املـعـقــدة ،فكل مــا تحتاج إليه دول العالم هو
نـتـيـجــة مـسـحــة  pcrتـثـبــت خـلــو حــامـلـهــا من
فيروس كــورونــا .أمــا تسجيل البيانات بهذه
الـطــريـقــة امل ـع ـقــدة ف ــي الـتـطـبـيــق ،ف ـي ــؤدي إلــى
ف ـ ــوات ال ــرح ــات ع ـلــى ال ـك ـث ـيــر م ــن املــواط ـنــن
واملقيمني ،خصوصًا من كبار السن الذين ال
ً
يجيدون التعامل مع التقنيات املعقدة ،فضال
عن الخلل املتكرر في التطبيق».
وش ــن حـســن جــوهــر ،وه ــو نــائــب فــي مجلس
األمـ ــة ال ـكــوي ـتــي أي ـض ــا ،ه ـجــومــا عـنـيـفــا على
ً
املنصة قــائــا« :تطبيق كويت مسافر تنفيع
فاشل ورخيص على حساب معاناة املواطنني
م ــادي ــا ون ـف ـس ـي ــا ..ع ـلــى وزي ـ ــر ال ــدف ــاع تحمل
مـســؤولـيــاتــه الـسـيــاسـيــة واألخ ــاق ـي ــة ووق ــف
هذه املهزلة املكشوفة فورًا ،وعليه أال يتحمل
وزر املـنـتـفـعــن وامل ـت ـن ـف ــذي ــن» ،مــوج ـهــا ع ــددًا
مــن األسئلة البرملانية لنائب رئيس مجلس
ال ــوزراء ووزيــر الــدفــاع املشرف بشكل مباشر
على إدارة الطيران املدني حول املنصة.
ورد أحـ ـم ــد املـ ـطـ ـي ــري ،وه ـ ــو م ـ ـسـ ــؤول فــي
العالقات العامة في إدارة الطيران املدني،
ً
قـ ـ ــائـ ـ ــا« :ال يـ ــوجـ ــد ش ـ ـ ــيء اس ـ ـمـ ــه ت ـطـبـيــق
كويت مسافر ،بــل هــي منصة ومــوقــع على
اإلنترنت ،وهــذا يدل على سوء فهم الكثير
ل ـهــذه امل ـن ـصــة ،واإلجـ ـ ـ ــراءات ف ــي التسجيل
سهلة جدًا بعكس ما يزعم البعض .وجود
املنصة ض ــروري بالنسبة إلدارة الطيران
املدني للحفاظ على معدل تدفق املسافرين
للمطار والتحكم به».

أثارت صورة نشرها
الممثل السوري قصي
خولي سلسلة من ردود
األفعال المضادة بسبب
عملية تجميل لوجهه
إبراهيم علي

رغــم نجاحه كممثل فــي الـسـنــوات األخـيــرة،
لم يسلم قصي خولي من انتقادات َ
طاولته
أخـيـرًا ،بسبب ص ــورة نشرها على صفحته
الخاصة في «إنستغرام» ،معلنًا بدء تصوير
مسلسل جــديــد بـعـنــوان «ال ــوس ــم» ،مــن فكرة
قصي خولي ،إلــى جانب ورشــة تضم أربعة
ّ
كتاب.
املـعــروف أن قصي خولي بــدأ حياته الفنية
ُ
هاويًا في مسلسالت سورية ،قبل أن تحدث
مـشــاركـتــه فــي مسلسل «تـخــت شــرقــي» ،ليم
مشهدي وإخــراج رشا شربتجي ،انقالبًا في
حياته ،بعد مجموعة من األدوار التي كانت
األساس لبروزه في عالم الدراما السورية.
وقـبــل س ـنــوات ،ح ــاول خــولــي بـلــوغ مـشــارف
اإلن ـت ــاج ــات ال ــدرام ـي ــة امل ـش ـتــركــة ،ون ـجــح في
ذلـ ــك ب ـعــد ت ـجــربــة ل ــه ف ــي الـ ـق ــاه ــرة ،اتـسـمــت
بـنـجــاح مـتـبــايــن ،وذل ــك مــن خ ــال مشاركته
ف ــي مـسـلـســل «س ــراي ــا عــابــديــن» ( )2014من
إخ ــراج عـمــرو عــرفــة .تـحــدى خــولــي ،يومها،
اإلنتاجات التركية التي كانت تسيطر على
العرض الدرامي بــدور ّالخديوي ،لكن
سوق
َ
القصة لم تلق الصدى عند النقاد واملتابعني،

ّ
بسبب إغفال الكاتبة عن مسلمات تاريخية
جرت خالل تلك الحقبة في مصر.
فــي عــام  ،2019قـ ّـدم خولي مسلسل «خمسة
ونـ ــص» ،مــن كـتــابــة إي ـمــان الـسـعـيــد وإخ ــراج
ف ـي ـل ـي ــب أس ـ ـم ـ ــر .اعـ ـتـ ـب ــر «خـ ـمـ ـس ــة ون ـ ــص»
ب ــواب ــة ال ـن ـجــاح الـثــانـيــة لـقـصــي خــولــي بعد
نجاحاته فــي الــدرامــا الـســوريــة ،وآثــر البقاء
تـحــت ه ــذا الـنـمــط مــن اإلن ـتــاجــات ،بــدعــم من
شــركــة ال ـصـ ّـبــاح الـلـبـنــانـيــة ،ال ـتــي دف ـعــت به
إلــى الواجهة بعد ثــاث سنوات من سيطرة
مــواطـنــه تـيــم حـســن عـلــى إن ـتــاج الـشــركــة في
مسلسل «الـهـيـبــة» بــأجــزائــه الـتــي تبلغ هــذا
العام خمسة.
هـ ـك ــذا ،ك ــان ــت االن ـط ــاق ــة ال ـعــرب ـيــة الـشــامـلــة
لقصي خولي هــذه السنة ،بعد نجاح كبير
ح ـق ـقــه م ـس ـل ـســل «ع ـش ــري ــن ع ـش ــري ــن» (ن ــص
نــاديــن جــابــر وب ــال شـ ـح ــادات) ،إل ــى جــانــب
امل ـم ـث ـلــة الـلـبـنــانـيــة ن ــادي ــن ن ـج ـيــم ،وكـ ــان قد
قـ ــدم ق ـب ــل «ع ـش ــري ــن ع ـش ــري ــن» م ـس ـل ـســل «ال
حكم عليه» ،لبالل شـحــادات وفيليب أسمر.
وال ـ ــواض ـ ــح أن ع ـم ـل ــه أو ت ــوظ ـي ــف ن ـجــاحــه
فــي األع ـمــال املـشـتــركــة ،دفـعــه إل ــى الـبـقــاء في
ّ
الصباح راعية
بـيــروت ،والتوقيع مع شركة
هذا النجاح ألعمال درامية جديدة.
نشر خولي قبل أيــام قليلة صــورة له تظهر
تـغـيـرًا ط ــرأ عـلــى تـقــاسـيــم وج ـهــه .وم ــن دون
ت ـع ـل ـيــق أو اع ـ ـتـ ــراف م ــن ص ــاح ــب الـ ـص ــورة،
جــاءت التعليقات لتؤكد أنــه خضع لعملية
«تـجـمـيــل ال ـح ـنــك» ،أو مــا ي ـعــرف بـ ـ «جــراحــة
تكساس» ،الخاصة بالحنك ،وهــي معتمدة
لــدى مجموعة من النجوم في الغرب ،الذين
يـ ـعـ ـت ــرف ــون بـ ــذلـ ــك ،لـ ـك ــن قـ ـص ــي تـ ـ ــرك الـ ـب ــاب
مفتوحًا للمتابعني لنشر مــا يـفـكــرون فيه،

قصي خولي في آخر أعماله «عشرين عشرين» (فيسبوك)
ّ

معلنًا فقط أن شكله لزوم دور جديد سيلعبه
ّ
الصباح ،كإنتاج جديد.
قريبًا لشركة
مهما يكن من أمر ،صمت قصي خولي تجاه
ردود الفعل على الصورة أنقذه من االعتراف
ً
الصريح إن كــان فعال قد قــام بهذه العملية،
أو م ـج ــرد «م ــاك ـي ــاج» ألج ــل ال ـ ــدور ال ـجــديــد.

فيما برزت ردود فعل أخرى ،تقول إن املمثل
الـســوري يعاني من أوجــاع في الرقبة ،وهو
أم ــر تـطـلــب م ـنــه ال ــراح ــة ،وت ـل ـقــي ال ـعــاجــات
ب ــأدوي ــة ل ـهــذا ال ـغ ــرض ،لـكــن مـفــاعـيــل ال ــدواء
واآلثـ ـ ــار الـجــانـبـيــة ه ــي ال ـتــي جـعـلــت وجـهــه
ي ـعــانــي م ــن ان ـت ـف ــاخ واضـ ـ ــح ،ول ـي ــس عملية

تـجـمـيــل .ال ــواض ــح أن الـجـمـهــور يـتـفــاعــل مع
الفنان بقالب ال يخلو من التدخل في حياته
ال ـخــاصــة ،ويـعـطــي لنفسه الـحــق فــي اإلدالء
برأيه ،من دون مراعاة ألي ظرف قد يعانيه،
أو يجبر الفنان على القيام بما يحلو له من
تغيير أو تجديد.

24

الجمعة  30يوليو /تموز  2021م  20ذو الحجة  1442هـ ¶ العدد  2524السنة السابعة
Friday 30 July 2021

ثقافة

الجمعة  30يوليو /تموز  2021م  20ذو الحجة  1442هـ ¶ العدد  2524السنة السابعة
Friday 30 July 2021

خصص الناقد الكوسوفي
إلى جانب ريبورتاج عن زيارته لفلسطين في  ،2018ي ُ ِّ
فصًال ِمن كتابه الصادر حديثًا للحديث عن المختارات ِمن أعمال الشاعر الفلسطيني،

إضاءة

الزميل نجوان درويش ،التي صدرت هذا العام باأللبانية ،وآخر الفتتاح بريشتينا سفار ًة
لها في القدس المحتلّة ،وما أثاره ِمن ردود فعل في كوسوفو وخارجها

أغيم فينتسا
فلسطين في ثالثة
مشاهد

سيرة
أغ ـي ــم فـيـنـتـســا ش ــاع ـ ٌـر ون ــاق ــد
وأكاديمي ُولــد عام  1947قرب
م ــدي ـن ــة سـ ـت ــروغ ــا فـ ــي ج ـنــوب
جـمـهــوريــة مـقــدونـيــا الشمالية،
حيث يـقــام املـهــرجــان الشعري
الـشـهـيــر .بـعــد إكـمــالــه الــدراســة
ال ـث ــان ــوي ــة ف ــي س ـت ــروغ ــا ،رحــل
فينتسا إلى بريشتينا عاصمة
كوسوفو ليلتحق بقسم اللغة
األل ـب ــان ـي ــة وأدبـ ـهـ ــا ف ــي جــامـعــة
بــري ـش ـت ـي ـنــا مل ـتــاب ـعــة دراس ــات ــه
ال ـع ـل ـيــا ،ث ــم ع ـمــل فـيـهــا أس ـتــاذًا
ل ــأدب األلـبــانــي املـعــاصــر حتى
ع ــام  ،2017وه ــو يعتبر الـيــوم
م ــن أب ـ ــرز األص ـ ـ ــوات الـشـعــريــة
َ
والـنـقــديــة فــي َب ــل ـ َـد ْي ـ ِه ،مقدونيا
وك ـ ـ ــوس ـ ـ ــوف ـ ـ ــو ،وف ـ ـ ـ ــي م ـن ـط ـق ــة
البلقان.
ن ـشــر أول دواويـ ـن ــه «الـفـيـنـيــق»
( )1972ح ــن كـ ــان طــال ـبــا في
ً
املاجستير ،وصــوال إلى ديوانه
الـ ـع ــاش ــر «حـ ـن ــن إل ـ ــى األزمـ ـن ــة
ُ
ال ـخ ـط ــرة» ( ،)2017وتــرج ـمــت
أشعاره إلى لغات ّ
عدة؛ من بينها
ال ـعــرب ـيــة وال ـتــرك ـيــة وال ـصــرب ـيــة
واملقدونية واليونانية واإليطالية
والفرنسية.
ح ــن بـ ــرز ك ـص ــوت ج ــدي ــد فــي
سبعينيات القرن املاضي ،كانت
بالنسبة
فلسطني رم ـزًا ملهمًا
َ
إلـ ــى ال ـش ـع ــراء األل ـ ـبـ ــان ،نـتـيـجــة
للتغطية شبه اليومية لألحداث
الـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـنـ ـي ــة م ـ ـ ــن ب ـ ـي ـ ــروت
للصحافي الكوسوفي املعروف
نهاد إسالمي الذي غطى أيضًا
مجازر صبرا وشاتيال ،ولذلك
نـ ـج ــد ف ـل ـس ـط ــن حـ ــاضـ ــرة فــي
ش ـعــر فـيـنـتـســا ك ـمــا ف ــي نـقــده
وتفكيره .في قصيدته «درس»
( ،)1985ح ـ ــن ي ـ ـسـ ــأل ط ـفــل
األل ـبــانــي أب ــاه عـمــا تعنيه كلمة
الوطن ،يحتار في اإلجابة ،قبل
أن يقول ببساطة« :إنه فلسطني
بالنسبة إلينا».

أغيم
فينتسا

إطاللة

رؤية مختلفة لناقد كوسوفي عن واقع الحال

محمد م .األرناؤوط

أغـيــم فينتسا ( )1947شــاعــر وناقد
وأكاديمي كوسوفي معروف في غرب
ُ
البلقان ومــا بـعــده ،بعد أن ترجمت
أشعاره إلى ّ
عدة لغات أوروبية وشرقية .ويمكن
ّ
ّ
القول إنه يتميز باألصالة واملشاكسة ،أو عدم
كثيرين
املجاملة للسلطة السياسية على نمط
ّ
في كوسوفو والبلقان ،بل هو أقرب إلى املثقف
السعيدي (نسبة إلى أدوارد سعيد) الذي ّ
يعتد
بعلمه وثقافته ويحرص ّعلى استقالليته التي
يعتبرها متالزمة مع املثقف الحقيقي .ولذلك
ليس مــن املستغرب أن يستشهد ،فــي مدخل
كـتــابــه األخ ـيــر ّ«فـلـسـطــن فــي ثــاثــة مشاهد»
الذي صدر مؤخرًا عن «دار سيث» املقدونية،
بسعيد الذي ّ
يشدد على «املسؤولية األخالقية
ّ
ّ
والثقافية للمثقفني» عما يحدث في املناطق
فيها عالم اإلسالم مع الغرب.
التي يتداخل
ّ
ً
كان فينتسا قد تلقى في  2018دعوة للمشاركة
ّ
حية
في املهرجان الشعري الــدولــي «أ
ص ــوات َ
ّ
ّ
املتوسط» الــذي ُعقد صيف
املتوسط في
من
تلك السنة فــي رام الـلــه ،فــوافــق بحماس على
ّ
ليتعرف على فلسطني ،على األرض
أن يذهب
بعد أن كتب عنها شعرًا من بعيد في عام .1984
وب ـعــد ع ــودت ــه نـشــر س ـ ّـت حـلـقــات طــويـلــة عن

زيارته أثارت اهتمامًا بما احتوته من تفاصيل
ّ
الفلسطيني
ومعايشات عــن أوض ــاع الشعب
تحت االحتالل ،ثم تابع اهتمامه وقرأ باهتمام
الشعر الفلسطيني املعاصر وكتب عنه .ومن هذا
املوقع شارك في النقاش الذي دار حول «اتفاقية
واشنطن» التي ألزمت كوسوفو بفتح سفارة
ّ
لها في القدس املحتلة وفق القانون الدولي .وقد
رأى ،مع ُّ
تجدد النقاش حول افتتاح «السفارة»
في ربيع  ،2021أن ينشر هذا كتابه الجديد الذي
ّ
يضم ثالثة أقسام.
فــي تــوطـئــة ال ـنــاشــرة فيولتسا بــريـشــا ،التي
هي تلميذة فينتسا وناقدة أدبية ،تحكي عن
ّ
خبرة ثالثة أجيال من الكتاب في السفر عبر
العالم ،حيث كــان الجيل األول يهتم بتدوين
أدق الـتـفــاصـيــل لـيـنـشــرهــا ف ــي «ري ـب ــورت ــاج»
ج ــاذب ل ـل ـقـ ّـراء ،بينما يكتفي الـجـيــل الـثــانــي
بإرسال بطاقة بريدية ألصدقائه تحمل صورة
ما ترمز إلى البلد الــذي يــزوره ،بينما أصبح
الجيل الثالث يعتمد على ِّ
«السلفي» لينشر
بعض الصور في حسابه في وسائل التواصل
ّ
االجتماعي .بني هذه األجيال ،ترى بريشا أن
فينتسا ال يزال يعاند الزمن ويحرص على أن
يـ ّ
ـدون املالحظات املختلفة خالل سفراته لكي
يعود إليها فــي كتابة «ريـبــورتــاج» أدبــي مع
الصور يجذب ّ
القراء لالقتراب أو التعرف على

ّ
مثقف «سعيدي»

َّ
َ
مثقف كوسوفي
مقاربة
الكتاب
يمثّل
ُ
ً
معني
(نسبة إلى إدوارد سعيد)
سعيدي
ّ
بفلسطين كرمز للعدالة والتحرر -قبل أن
يزورها في  -2018لوضع سياسي مختل
«أول
َفــرض على كوسوفو أن تكون
ّ
دولة مسلمة» تفتح سفارة في القدس
المحتلة .كــتــاب يفتح أفــقــً لتواصل
مثقفي كوسوفو وفلسطين ،ويثبت
ّ
المثقف السعيدي يمكن أن يقول
أن
ما ال يتجرّأ السياسي على قوله ،ويمكن
أن يعبّر بذلك عما يجمع شعوبًا لها
قضاياها المشتركة في الحرية والكرامة.

دولة أو منطقة تبدو قريبة وبعيدة في آن ،أو
متناقضة الفهم حسب املوقف السياسي.
هذه املالحظة الثاقبة تنطبق على «الريبورتاج»
ال ــواس ــع (سـ ـ ّـت ح ـل ـقــات طــوي ـلــة) الـ ــذي نـشــره
فينتسا بعد عودته من رام الله في  2018في
جُــري ــدة «دي ـت ــا» ب ــن  13و 19آب /أغـسـطــس،
«السعيدية»
وق ــرئ باهتمام نـظــرا للمقاربة
ّ
ّ
َّ
فيها ،حيث إن املؤلف ،باعتباره من املثقفني
ّ
املشاكسني ال املساكنني ،يرى أنه ال بد أن يكون
له رأيه الخاص بمعزل عن مواقف حكومة دولته
التي يحمل جــواز سفرها (كــوســوفــو) فــي ما
ّ
الفلسطيني ،سواء في «األراضي
يحدث للشعب
الفلسطينية» التي ُيفترض أن تكون له حسب
«اتفاقية أوسلو» ،أو في القدس التي ال تزال
ّ
ُ
تعتبر محتلة وفق القانون الدولي.
وبعد نشر «الريبورتاج» ،تصاعدت التطورات
املفاجئة مع التوقيع على «اتفاقية واشنطن»
ف ــي  4أيـ ـل ــول /سـبـتـمـبــر  2020ال ـت ــي ألــزمــت
ّ
كوسوفو بفتح سفارة لها في القدس املحتلة،
وما صاحب ذلك من نقاش وجدل واسعني بني
ّ
ّ
الكوسوفيني ،وهو ما دفع فينتسا إلى
املثقفني
أن يعيد نشر الريبورتاج ضمن الكتاب الجديد
بعنوان «فلسطني ّ في ثالثة مشاهد» .وإذا كان
«الريبورتاج» يمثل املشهد األول في الكتاب،
ّ
فقد احتل املشهد الثاني (األدبي) ما كتبه املؤلف
عــن امل ـخ ـتــارات الـشـعــريــة الـجــديــدة مــن أعـمــال
نجوان درويش التي صدرت في مطلع ،2021
ّ
بينما احتل املشهد الثالث (الفكري السياسي)
النقاش حول السفارة الكوسوفية في القدس
ّ
املحتلة باعتبارها «أول سفارة لدولة مسلمة».
األرض المحتلة بعد أوسلو

يـ ـق ـ ّـدم امل ـش ـهــد األول ص ـ ــورة ب ــان ــورام ـي ــة عن
الواقع الفلسطيني على األرض بعد اتفاقية
ًّ
أوسلو التي لم تحمل حل حقيقيًا ،بل مزيدًا
من التعقيد وانخفاض السقف التحرري .وفي
ّ
جملة ذات مـغــزى ،يقول املــؤلــف عــن التقسيم
ّ
السوريالي ملناطق «السلطة الفلسطينية» إن
مديرة «مسرح عشتار» الفلسطينية حاولت أن
تشرح له بالفرنسية الوضع القائم ،ولكنه لم
َ
شرحت ذلك
يستطع أن يستوعب ذلك «حتى لو
ّ
في األلبانية» ،لغرابة املشهد لزائر كان يتصور
الــواقــع الفلسطيني غير ذلــك .فقد اكتشف أن
«ال ـس ـل ـطــة الـفـلـسـطـيـنـيــة» ب ــاألع ــام الـكـثـيــرة
تسيطر بالكاد على  %20من مساحة «األراضي
ُ
الفلسطينية» ،بينما ترك القسم األكبر أو منطقة
ج ( )%62لشهية االستيطان اليهودي .كانت

أحوال الرواية
ممدوح عزام

ّ
القدس مغرية بالطبع للزيارة ،سواء للمؤلف
أو لكل املشاركني األجانب في املهرجان الشعري.
ّ
ولكن املؤلف فوجئ بـ «التفتيش القاسي» الذي
ّ
نفذته السلطات اإلسرائيلية عليهم ،وهو ما
يجعل ال ـقــارئ يـتـســاءل :إذا كــانــت السلطات
اإلســرائـيـلـيــة تـعــامــل ال ـض ـيــوف األج ــان ــب في
ـامــل
م ـهــرجــان دول ــي ب ـهــذا ال ـش ـكــل ،فـكـيــف تـعـ ِ
ّ
الفلسطينيني الخاضعني لها؟
ّ
في هذا السياق ،يكتشف املؤلف مفارقة مؤملة
ّ
النازيني لليهود خالل
حيث يقول« :بسبب إفناء
ّ
ّ
الحرب العاملية الثانية ،اتخذت األمم املتحدة
قرارًا بتشكيل دولة جديدة في هذا االقليم :دولة
اسرائيل» .ولكن بعد ما عايشه من ممارسات
إسرائيلية ضــد الفلسطينيني فــي «األراض ــي
الفلسطينية» ينتهي إلى أنه «في بعض األحيان
سيطبق اإلسرائيليون ّ
ّ
ّ
الفلسطينيني نفس
ضد
ّ
ّ
الطرق التي طبقها النازيون ضدهم :الفصل
العنصري (األبــارتـهــايــد) الــذي ينتهك حرية
وهوية وحتى وجود اآلخر».
ّ
ّ
يهتم املــؤلــف بموقف
ومـ ّـن الطبيعي هنا أن
املـثــقـفــن الـيـهــود مــن ذل ــك ،فيقف عـنــد موقف
َّ
الــروائــي عــامــوس عــوز ،الــذي يــرى أن «األزمــة

ُ ّ
َ
الشعبني يجب أن تحل سلميًا بتأسيس
بني
دولة فلسطينية وتقسيم القدس إلى قسمني:
الشرقية لفلسطني ،والغربية إلسرائيل» ،وإن
كانت دوافع عوز هنا ليست صادرة عن مبادئ
العدل ،فالدولة الفلسطينية بالنسبة إليه  -وإلى
جــزء من «اليسار الصهيوني»  -هي ضــرورة
للحفاظ على مستقبل املـشــروع الصهيوني
وال يتعلق األمر بحقوق الشعب الفلسطيني.
ّ
وفــي هــذا السياق الثقافي أيـضــا ،زار املؤلف
ضريح الشاعر محمود درويــش ،وقـ ّـدم هدية
مل ــدي ــره م ـخ ـت ــارات م ــن ش ـعــر دروي ـ ــش كــانــت
ص ـ ــدرت ب ــاألل ـب ــان ـي ــة ع ـ ــام  ،2008وي ـت ـح ـ ّـدث
بتقدير عن أشـعــاره «املقاومة» التي كــان لها
ُّ
التشبث ب ــاألرض والـهــويــة ،وهو
دوره ــا فــي
مــا جعله يستحق بـجــدارة عــددًا مــن الجوائز
العاملية ،ومنها جائزة «اإلكليل الذهبي» التي
يمنحها «مهرجان ستروغا الشعري» الــذي
ّ
واستمر اآلن في
بدأ في يوغسالفيا السابقة
جمهورية مقدونيا الشمالية بعد استقاللها.
ّ
ونظرًا إلى أن فينتسا كان عضو لجنة تحكيم
الجوائز في هذا املهرجان واستقال احتجاجًا
على معاييرها ،يكشف هنا أن لجنة الجائزة

أالعيب ساسة وحقوق شعوب عبث بها تاجرٌ فاسد

من مظاهرة
احتجاجية أمام
سفارة كوسوفو
في أنقرة ،آذار/
مارس الماضي
(ديلي صباح)

بعد فصلني عن فلسطني والشعر ،يتناول
ف ـي ـن ـت ـســا فـ ــي ال ـف ـص ــل أو امل ـش ـه ــد ال ـث ــال ــث
(الـفـكــري السياسي) تحت عـنــوان «املدينة
املـ ـق ـ ّـدس ــة وال ـل ـع ـب ــة مـ ــع ال ـ ـس ـ ـفـ ــارة» ،ردود
األف ـ ـعـ ــال ع ـل ــى اف ـت ـت ــاح سـ ـف ــارة كــوســوف ـيــة
فــي ال ـقــدس املـحـتـلــة :مــن الــذيــن يعتبرونه
«ح ــدث ــا ت ــاري ـخ ـي ــا» إلـ ــى ال ــذي ــن يـتـحـفـظــون
عـلــى ه ــذا االف ـت ـتــاح امل ـف ــروض مــن الــرئـيــس
األمـيــركــي السابق تــرامــب ،وال ــذي قامت به
حكومة كوسوفية أصبحت معروفة الحقًا
بكونها «غـيــر شــرعـيــة» .وفــي هــذا السياق
ي ـس ـت ـعــرض ردود األفـ ـع ــال ف ــي ال ـع ــال ــم من
االتـ ـح ــاد األوروب ـ ـ ــي الـ ــذي أبـ ــدى اع ـتــراضــه
على ذلك لكونه يتعارض مع قــرارات األمم
ّ
املتحدة ،وإلى اعتراض تركيا الحاد نسبيًا،
ّ
والذي قالت فيه إن افتتاح السفارة يمكن أن
يلحق الضرر بعالقات كوسوفو مع الدول
اإلسالمية.
وي ــاح ــظ ه ـنــا أن جـ ــزءًا م ــن ال ـن ـقــاش حــول
افتتاح السفارة ّ
تحول إلى انتقاد تركيا من
قبل اللوبي املعادي لها وإلرثها العثماني،
َّ
ب ـي ـن ـمــا ي ـق ــول فـيـنـتـســا إن املـ ـ ــرء ي ـم ـكــن أن
ّ
ّ
يــت ـفــق أو ال يــت ـفــق م ــع س ـيــاســات الــرئـيــس
ّ
التركي أردوغان ،ولكن هذا ال يمس العالقة
ال ــوط ـي ــدة ب ــن تــرك ـيــا ال ـت ــي أص ـب ـحــت ق ـ ّـوة
ع ـظ ـمــى م ــن نـ ــوع خـ ــاص وك ــوس ــوف ــو الـتــي
دعمت استقاللها ّ
بقوة.
وف ــي ّ
رده عـلــى ه ــذا الـلــوبــي فــي كــوســوفــو،
يعيد فينتسا املــوضــوع إل ــى األص ــل الــذي
ال ي ـج ــب خ ـل ـطــه م ــع غ ـي ــره م ــن امل ــواض ـي ــع:

تابع وقرأ باهتمام الشعر
الفلسطيني المعاصر
وكتب عنه
ّ
مستقل
يتمسك بموقف
ّ
عن حكومة بلده من
قضية فلسطين

منحت الشاعر اليهودي يهودا أميهاي هذه
الجائزة في  ،1995ورأت بعد ردود األفعال أن
تمنح الجائزة للشاعر الفلسطيني محمود
درويش في  ،2007أي قبل رحيله بسنة.
أن تكون شاعرًا في فلسطين

في القسم الثاني ،أو املشهد األدبي ،الذي يحمل
عنوان «أن تكون شاعرًا في فلسطني» ينتقل
فينتسا من درويش ّ
األول (محمود) إلى درويش
الثاني (نـجــوان) ،بمناسبة صــدور مختارات
املنشورة خالل -2000
باأللبانية من دواوينه
ُ
 ،2020بعد أن صدرت مختارات أخرى من شعره
بالكرواتية واملقدونية في السنوات املاضية
ليصبح م ـعــروفــا اآلن فــي الـبـلـقــان مــن خــال
ّ
اللغات الثالث التي تغطي سبع دول (كرواتيا
والبوسنة وصربيا والجبل األسود ومقدونيا
الشمالية وكوسوفو وألبانيا).
(كاتب وأكاديمي كوسوفي سوري)

النص الكامل
على الموقع األلكتروني

ً
أعتقد َّأن الرواية العربية اليوم ،هي النوع األكثر حيوية في اإلبداع العربي ،وهي
تكسر قاعدة الركود الثقافي الــذي يطاول معظم حقول الكتابة واإلبــداع ،بل
يمكن القول َّإن الرواية العربية تنهض وحدها من بني جميع الحقول الفكرية
ُّ
والتمرد.
والفنية بمهام مواجهة الواقع املحبط املهزوم ،أو مالقاة حاالت الثورة
ّ
فال الشعر العربي بخير ،في ظل امتناع واستعصاء النشر ،وال املسرح بخير
ّ
في ظل غياب الحريات ،وال النقد األدبي بخير ،وقد غاب معظم النقاد العرب
عن املجال التطبيقي ،وهو املجال الوحيد الذي يتيح لهم إنتاج النظرية فيما لو
كان الشغل النقدي يرغب في استخالص نظرية ما للرواية.
ّ
كنا نشهد كثيرًا من العثرات ،أو األعمال الروائية الضعيفةّ ،
فإن هذا
وإذا ما
ّ
ُ
ال يعني عدم وجود رواية عربية ناضجة ،وال يعتد بقلة األعمال الجيدة ،فال
تنتج ّأي ثقافة ،ال في الغرب ،وال في الشرقّ ،
كمًا كبيرًا من األعمال الروائية
ُّ
ّ
ّ
الجيدة معًا ،وإذا ما كان كل روائــي عربي قد أنتج روايــة واحــدة جيدة ،فقط،
ّ
فإن املجموع الكمي لدينا ،وهو مجموع ينعكس كيفًا في املجال العام ،يكفي
المتداح حال الرواية العربية اليوم.
وقد يكون من الظلم ُّ
رد كساد الكتاب العربي ،وهو ما ُيقال عن الرواية اليوم،
ّ
إلى فتور املضمون ،أو إلى الضعف الفكري ،كما يدعي أصحاب هذا الرأي،
أو إلى ركاكة الجانب الجمالي ،أي وهن التقنيات ،وعجز ،أو تقاعس ،الروائي
ُّ
الروائي
العربي عن االهتمام بالجانب التقني ،أو البنائي في الرواية .فإذا كان
ً
على هذه الحال ،وإذا كانت الرواية مضعضعة فعال ،وضعيفة ،فلن يكون
حال ّ
القراء أفضل من ذلك ،وهذا يحشرنا جميعًا ،في معركة مفتعلة من
ّ
َ
االتهامات الجائرة املتبادلة بني قارئ ملول صعب ،أو قارئ يلوح باملزاعم
تلويحًا بعد أن يكون قد قرأ روايــة ما ولم تعجبه ،أو يحمل رأيًا يميل إلى
التعميم املزاجي ،أو ينجم عن تعب الوجدان والعقل معًا من سلسلة الهزائم
التي تلحق بالعرب ،وبني كاتب ّ
يقدم موهبته وجهده ومعرفته وإمكاناته
اإلبداعية في رواية أو أكثر.
ٌ
كساد الرواية ،ال ُّ
كساد عام يغزو
يخص النوع األدبي في عاملنا العربي ،بل هو
ّ
الجمال في حياتنا كلها ،أو هو تعبير عن حالة الفقر املــادي املتفاقم الذي
بالضرورة على الرغبة والشعور واإلحساس الفني أو الجمالي بالعالم
ينعكس
ُّ
من حولنا .وال يدل اإلقبال على قراءة الروايات املترجمة على جودتها ،بل على
تبعية القراءة للسوق ،من جهة ،وهو سوق للقراءة ّ
يقدم األجنبي ّ
متفوقًا في
َّ
ّكل شيء ،أو عزوف القارئ عن إعادة ُّ
التعرف على واقع عربي رديء مسجل
على الورق ،من جهة ثانية.
ً
ً
ّ
الروائيني من بلدان العالم الفقير مجاال رحبًا معادال
الطريف َّأن الترجمة تمنح
ّ
للمجال املمنوح للرواية القادمة من دول املركز .وهكذا يشتهر كتاب من جنوب
أفريقيا ونيجيريا والسنغال والصومال أيضًاُ ،ويقرؤون قبل أن ُيقرأ الكاتب
العربي .يحتاج املــرء إلى أن يعرف حالة سوق القراءة في نيجيريا نفسها،
ّ
ومتفوق ومرغوب بوصفه
كي يعرف إن كان ُّأي كاتب عربي مترجم هناك،
كاتبًا أجنبيًا.
(روائي من سورية)


فعاليات

حكاية مريعة من زمن ترامب
رده على اللوبي
في ّ
المتصهين في
كوسوفو ،يعيد فينتسا
الموضوع إلى أصله
األخالقي ،ومبادئ العدل
التي تقتضي الوقوف
مع الشعوب المناضلة
من أجل حريتها
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«ال يـبــدو مــن ال ـعــدل ،وخــاصــة مــن الناحية
اإلن ـس ــان ـي ــة ،عـ ــدم اإلحـ ـس ــاس ب ـمــا يـعــانـيــه
الـشـعــب الفلسطيني وك ــل شـعــب مضطهد
في العالم».
ّ
وف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،يـمـ ّـس ال ـتــوتــر الـجــديــد،
ّ
الفلسطيني -الكوسوفي ،بقوله «إن موقف
ب ـع ــض ال ـس ـي ــاس ـ ّـي ــن ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنـ ّـيــن غـيــر
مناسب تجاه النزاع الكوسوفي -الصربي،
وال أدري إذا كان هذا يقتصر على السفير
الـفـلـسـطـيـ ّنــي ف ــي ب ـل ـغــراد (م ـح ـمــد نـبـهــان)
أم أن ــه يـمــثــل وزارة الـخــارجـيــة والـسـلـطــة».
ّ
وت ـ ـجـ ــدر اإلش ـ ـ ـ ــارة إل ـ ــى أن ن ـب ـه ــان أص ـبــح
م ـت ـخ ـ ّـص ـص ــا ،خـ ـ ــال ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات األخ ـ ـيـ ــرة،
ف ــي إصـ ـ ــدار ال ـت ـص ــاري ــح ال ـت ــي تـثـيــر الـ ــرأي
الـعــام الـكــوســوفــي وتـخــدم الـلــوبــي املــؤيــد لـ
«إسرائيل» في كوسوفو.
في ختام هذا القسم أو املشهد الثالث ،ينتهي
ّ
فينتسا إلــى أن «ه ــذه هــي اللحظة األخـيــرة
لـلــدبـلــومــاسـيــة األل ـبــان ـيــة أن تـسـتـيـقــظ وأن
يكون لها موقفها ّالواضح» ،مستشهدًا بما
كــان مــن مــواقــف ملثقفني ورج ــال دول ــة تجاه
فلسطني ،ومــن ذلــك مــوقــف مـ ّهــدي فــراشــري
حاكم الـقــدس فــي  ،1912وممثل ألبانيا في
عصبة األم ــم ال ــذي ألـقــى كلمة بليغة خــال
م ـنــاق ـشــات ال ـع ـص ـبــة ل ـلــوضــع ف ــي فلسطني
عام  1937دعا فيها (باالستناد إلى خبرته
الشخصية كما قــال) إلــى أن تكون فلسطني
ّ
سويسرا الشرق ،وأن تتشكل فيها كانتونات
عربية ويهودية حسب األغلبية املوجودة.
...األرناؤوط


بعنوان الطربوش ،يستضيف مسرح مترو المدينة في بيروت حفًال غنائيًا ،عند
ـؤدي فيه كلٌّ من زياد
التاسعة من مساء األربعاء  11آب/أغسطس المقبل ،يـ ّ
ً
مجموعة من أغاني الفنّان اللبناني نصري
األحمدية وسماح بو المنى وزياد جعفر
شمس الدين ( ،)1983 - 1927بمشاركة جورج الشيخ (ناي) ،وبهاء ضو (إيقاع).

بعمان ،وتستمرُّ حتى الخميس
غد في المركز الثقافي الملكي
تنطلق مساء
ّ
ٍ
المقبل ،عروض الدورة الثانية ِمن مهرجان ليالي المسرح الح ّر الشبابي ،بمشاركة
مجموعة من األعمال المسرحية األردنية؛ من بينها« :تراتيل ثورة النساء» لـ ميس
الزعبي ،و«بان» لـ دعاء العدوان ،و«البندول» لـ كامل الشاويش ،و«العقاب» لـ عمر
سالم ،و«إديري» لـ هاني الخالدي و«أجداث» لـ أنس الهياجنة.
عبر صفحة جمعية فواصل للدراسات الفكرية واالجتماعية (مق ُرها تونس
قدم أستاذ الدراسات اليهودية فوزي البدوي (الصورة)،
العاصمة) على فيسبوك ،ي ُ ّ
ً
محاضرة عن بُعد بعنوان علم اليهودية
عند العاشرة من صباح اليوم الجمعة،
والدراسات اإلسالمية ،ويتناول فيها العالقة بين الديان َتين اإلسالمية واليهودية.

تستضيف ساقية عبد المنعم الصاوي في القاهرة ،عند السادسة من مساء
قدمه فرقة كردان
اإلثنين التاسع ِمن آب /أغسطس المقبل ،حفًال موسيقيًا ُت ّ
قدم الفرقة مزيجًا من مختلف أنواع الموسيقى،
بقيادة المايسترو علي المنسيُ .ت ّ
وخصوصًا الشرقية ،مع التركيز على أغاني فترة الثمانينات والتسعينات.
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أفالم على شاشات الطائرات
مشاهدة
ُ
ٍ

لقطات تم ّر لعلّ بلوغ المدينة يحصل سريعًا
أحد أنواع المشاهدة
السينمائية يتمثّل بعروض
في الطائرات على شاشات
صغيرة جدًا ،ما يطرح
سؤال المشاهدة مجددًا،
تنوع وسائل
رغم ّ
المشاهدة الحديثة
ُ
نديم جرجوره

ُ
أس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوأ أنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواع امل ـ ـ ـ ـ ُشـ ـ ـ ــاهـ ـ ـ ــدات
َّ
ال ـس ـي ـن ـمــائ ـيــة ،ت ـلــك املـ ـق ــدم ــة في
ُال ـ ـطـ ــائـ ــرات .ال ـ ـت ـ ـنـ ـ ّـو ُع ك ـب ـي ـ ٌـر فــي
ْ
وس ــائ ــل املـ ـش ــاه ــدة ال ـح ــدي ـث ــة ،إن بـفـضــل
ّ
التقنيات الـعـصــريــة ،املتمكنة مــن تحويل
غـ ــرفـ ــةٍ فـ ــي مـ ـن ــزل إلـ ـ ــى ص ــال ــة س ـي ـن ـمــائ ـيــة
صـ ـغـ ـي ــرة ،أو ب ـف ـض ــل االن ـ ـت ـ ـشـ ــار الـ ــواسـ ــع
ّ
لـلـمـنـ ّـصــات امل ُـخـتـلـفــة .ال ـت ـنـ ّـوع نـفـســه يحث
عـلــى سـ ــؤال امل ـش ــاه ــدة ف ــي ال ـط ــائ ــرة ،وه ــذا
ـاق ،فــالــرحــات الطويلة ـ واألخ ــرى
تقليد ب ـ ٍ
القصيرة أيضًا ،تلك التي تتجاوز  3ساعات

ّ
ّ
األقل ـ بني بلدان ّ
جمة ،تتطلب ترفيهًا
على
ّ
ك ـ ـهـ ــذا ،ي ـت ـم ــث ــل ب ـع ـض ــه أيـ ـض ــا فـ ــي ق ـن ــوات
للموسيقى ،بــأنــواع وأســالـيــب ع ـ ّـدة .هناك
أيـضــا شــريــط أخـبــار آنـ ّـيــة ،وه ـ ّـذا حـكـ ٌـر على
ّ
مهتمني بــأحــوال الـعــالــم ،رغــم أنـهــم «فـ ّـوق»
ال ـعــالــم ،فــي لـحـظــات ك ـهــذه ،أو ربـمــا ألنـهــم
«فــوق» العالم اآلن ،فأحواله تعنيهم أينما
السفر
كــانــوا ،فــي مـقــابــل آخــريــن ي ــرون فــي ّ
وقتًا لراحة ًمطلقة ،فينامون كثيرًا ،كأنهم
يريدون عزلة تامة عن العالم وأحواله ،وعن
ن ــاس الـعــالــم وارتـبــاكــاتـهــم واضـطــرابــاتـهــم
ُوقلقهم.
ً
ُ
املـشــاهــدة املــذكــورة تلغي نسبة هائلة من
ج ــودة الفيلم وتـقـنـيــاتــه وفـنـ ّـيــاتــه ،بصريًا
وسـمـعـيــا ،م ــا ي ـ ـ ّ
ـؤدي إل ــى شـطــب ِق ـ َـي ـ ٍـم ع ـ ّـدة
ُ
فــي املــوضــوع واملعالجة وجماليات صنع
ْ
ٌ
مسافر إلــى الجوانب
الفيلم .لكن ،أيحتاج
وقت
الفنية والجمالية والدرامية ،لتمضية
ٍ
ب ــن ب ـل ـ ٍـد وآخ ـ ــر؟ إن ُي ـم ـنــح ش ــاش ــة كـبـيــرة،
وت ـق ـن ـي ــات ص ـ ــوت وصـ ـ ـ ــورة عـ ـص ــري ــة ،فــي
ٌ
الطائرة نفسها (هذا حاصل أو سيحصل،
ّ
أقله في طائرات أكثر ّ
تطورًا) ،هل سينتبه
ّ
إلـ ـ ــى تـ ـل ــك ال ـ ـجـ ــوانـ ــب ،أم سـ ـيـ ـظ ــل مـكـتـفـيــا
بــال ـتــرف ـ ُيــه وال ـت ـس ـل ـيــة ،وإن ان ـت ـمــت بعض
األفالم امل َّ
قدمة إلى الخيال العلمي أو الرعب

أو القصص ُامل ّ
صورة والبطوالت الخارقة؟
ٌ
ُم ـش ــاه ــدة ك ـهــذه غـيــر أســاس ـيــة ،والـتـسـلـيــة
التي ُت ّ
قدمها عــابــرة ،والــوقــت يمضي ،كما
َ َ
ّ
يمضي َ مــع تفكير
املــشــاهــد ،رغــم أن الــوقــت
وانـتـظــار وقـلــق ربـمــا ،بينما َاملــشــاهــد تمرّ
ٍ
ّ
ســري ـعــا وت ـن ـت ـهــي ،ولـ ـع ــل ال ــوق ــت ،حـيـنـهــا،
ّ
ّ
يمر سريعًا وينتهي .كــأن هذا ُيصبح أحد
ـام عـلــى شــاشــة الـطــائــرة:
أه ــداف ع ــرض أف ـ ّ ٍ
إي ـه ــام امل ـســافــر بـ ــأن ال ــوق ــت سـيـمـ ّـر سريعًا
ّ
وي ـن ـت ـهــي ،وبـ ـ ــأن ال ـط ــائ ــرة سـتـبـلــغ املــديـنــة
ّ
املـنـتـظــرة قــريـبــا ،وبـ ــأن امل ـســافـ ُـات الطويلة
أفالم ،يختار املسافر منها
لقطات
ٍ
تختزلها ّ
ما يشعر بأنها مناسبة لتسليته وترفيهه،
في ساعات ّ
عدة.
ٍ
ّ
ساعات كتلك تدفع مسافرًا ،يحب السينما
وأفالمها ،إلى اختبار مسألة ُمشاهدة أكثر

هذا جزء من السينما
وسحرها وقدرتها على
تأجيج المشاعر

ـت م ـحـ ّـدد .املسافات
مــن
فيلم واح ـ ٍـد فــي وق ـ ٍ
ٍ
الطويلة تمنحه إمكانية اختبار كـهــذا ،إذ
ّ
ُيمكنه ُمـشــاهــدة  3أف ــام عـلــى األقـ ــل ،وهــذا
ّ
ٌ
اختبار له إزاء «حقيقة» عالقته
بحد ذاتــه
ُ
ّ
ب ــامل ـش ــاه ــدة ،امل ـن ـب ـث ـقــة م ــن ح ــب ــه للسينما
ّ
وأف ــامـ ـه ــا .رغـ ــم أن ّال ـش ــاش ــة ف ــي ال ـطــائــرة
دون ُمشاهدة
صغيرة جدًا ،ورغم ّ أنها تحول ُ
سليمة ،ودون تمكن املسافر ـ املشاهد من
ّ
الـتـمــتــع بـهــا وب ـمــا ف ــي األف ـ ــام م ــن مسائل
ـرات وعــاقــات،
وتقنيات وشخصيات ون ـبـ ٍ
ُ
واحد،
فيلم
اختبار ُمشاهدة أكثر ُمن
يضع
ٍ
ٍ
ـت م ـح ـ ّـدد ،امل ـســافـ َـر ـ امل ـشــاهــد ،الــذي
فــي وق ـ ٍ
ّ
يحب السينما وأفالمها ،أمام سؤال عالقته
بالسينما وأفالمها ،وباملشاهدة في «مكان
واحد وزمن واحد».
هذا يحصل في منزل عاديُ ،ي ِّ
حول ساكنه
ٍ
غرفه إلى صالة صغيرة .هنا أيضًا،
إحدى ُ
يختبر املشاهد قــدرتــه على ُمشاهدة أكثر

م ــن ف ـي ـلـ ٍـم واحـ ـ ــد ،ف ــي «مـ ـك ــان واح ـ ــد وزم ــن
واحـ ـ ـ ــد» .ال ع ــاق ــة ل ـل ــ«س ـي ـن ـي ـف ـي ـلـ ّـي» ب ـهــذا
ّ
يحب السينما وأفالمها
االختبار .هناك من
م ــن دون أن ي ـك ــون «س ـي ـن ـي ـف ـي ـل ـيــا» ،يـلـتــزم
ال ـس ـيـنـمــا وأف ــام ـه ــا ك ـن ـمــط ح ـي ــاة وعـ ّيــش
ّ
ات.
وثقافة وسلوك وتــأمــات ً وتفكير وملذ ً
هـ ـن ــاك مـ ــن ي ـج ـع ــل غـ ــرفـ ــة م ـن ــزل ـي ــة ص ــال ــة
ْ
صـغـيــرة ،مــن دون أن يصبو إل ــى أكـثــر من
ُم ـشــاهــد ٍة ،تمنحه تسلية وتــرفـيـهــا ،يوميًا
ربـمــا ،أو أكثر مــن مــرة أسبوعيًا .هناك من
يجهد فــي تحسني تلك الـغــرفــة بتقنياتها
ّ
يتمتع ُ
بمشاهدة فيلمية ،أو كي
كافة ،كي
يمارس ألعاب فيديو.
م ــن ُي ـشــاهــد فـيـلـمــا أو أك ـث ــر ،ف ــي ط ــائ ــرة أو
ُ
ف ــي غــرفــة م ـنــزل تـشـبــه صــالــة ص ـغ ـيــرة ،لن
يكون «سينيفيليًا» بــالـضــرورة .لــذا ،يريد
ُ
أمامه تمنحه
ُمشاهدة بــأي
ٍ
ثمن ،فالص ُور ِّ
ب ـعــض سـكـيـنــة وهـ ـ ــدوء ،وت ـخ ــف ــف م ــن ثقل
ً
ـان آخر
الــوقــت ،ولــو قليال ،وتجعله فــي مـكـ ٍ
غ ـيــر ال ـط ــائ ــرة ال ـتــي ف ــي ال ـس ـم ــاء ،وال ـغ ـيــوم
حولها أو تحتها .اختبار ُمشاهدة أكثر من
ربما ،ولــن يكترث به ربما،
فيلم لن ُيغريه
ٍْ
ُ
وإن يفعل ه ــذا ،فــاملـشــاهــدة بالنسبة إليه
تهدف إلــى «تسريع» الــوقــت لبلوغ املدينة
املنتظرة فــي أقــرب وقــت ،و«يــا ليتنا نصل
قبل الوقت املذكور على بطاقة السفر» ،فهذا
أفضل.
هذا جزء من السينما وسحرها .قدرتها على
مشاعر وانـفـعــاالت (كـقــدرتـهــا على
تأجيج ُ
ّ
وتأمل أيضًا)
تحريض املشاهد على تفكير
ُيفيد ُمسافرًا ـ ُمشاهدًا في ساعات بقائه في
فضاء مفتوح على احتماالت ومخاوف ،أو
متع وراح ــة ،فمسافرون كثيرون غير
على ٍ
ّ
قـلـقــن وغ ـيــر خــائ ـفــن وغ ـيــر م ـتــوتــريــن من
س ـفـ ٍـر طــويــل أو قـصـيــر ،فــالـسـفــر لـهــم متعة
ّ
بـحـ ّـد ذات ـهــا .ه ــؤالء ،أو بعضهم عـلــى األقــل
(منهم من يكتفي بالقراءة أيضًا) ،ربما لن
يـهـتـ ّـمــوا بـشــاشــة صـغـيــرة جـ ـدًا ،لـ ُـيـشــاهــدوا
تعب في العينني واألذنني ،أفالمًا
عليها ،مع ّ ٍ
ُ
مختلفة ،لعلها لن تضيف شيئًا إلى متعة
ً
السفر التي يشعرون بها أصال.

مُ شاهدٌ في طائرة
فيلم :أي
يبحث عن
ٍ
متعة هذه؟ (زانغ
بينغ)Getty /

أفالم جديدة

¶  Rougeلفريد بنتومي ،تمثيل
زيتا أونرو (الصورة) :حكاية مصنع
ّ
وعمال وعالقات وبيئة ،عبر نور،
التي ُتصبح ّ
ممرضة في مصنع
للكيماويات ،وصحافي يبدأ التحقيق
في مسألة إدارة النفايات في املنطقة
نفسها .املصنع يخضع لرقابة صحية،
يبحث عما يجري واقعيًا،
والصحافي ّ
يمثل نقابة ّ
العمال إزاء
ووالد نور
إدارة املصنع .تتداخل املسائل في ما
بينهاُ ،
ويصبح كل واحد في مواجهة
نفسه واآلخرين.

 Babyteethلشانون مورفي ،تمثيل
¶
ْ
إليزا ْسكانلن (الصورة) :ال يوافق
األسترالية ،على
والدا ميال ،املراهقة
ّ
ّ
حبها ملوسى ،األكبر سنًا منها،
ّ
واملهمش واملدمن على املخدرات .ربما
يكون هذا عاديًا ،لكن ميال ُمصابة
«ي ّ
سرطاني ُ
ّ
هدد بجعلها
بمرض
ٍ
ُ
تختفي قبل األوان» ،ما يزيد صعوبة
العالقة بينها وبني والديها ،وصعوبة
عيشها أيضًا في أجواء ضاغطة كهذه.

بوك ْرما،
¶  Teddyللودفيك وزوران ِ
تمثيل كريستني غوتييه (الصورة):
في إحدى بلدات جبال البيرينيهُ ،يثير
ٌ
ذئب غضب القرويني .تيدي ( 19عامًا)،
ال يملك شهادة ،وصديقته ريبيكا
انتهت ّ
للتو من امتحانات البكالوريا.
ُ
يعمل في ّصالون للتدليك ،ويقيم مع
ْ
ّ
عمه بالتبنيُ .يفترض بهما أن يعيشا
عطلة الصيف بشكل ّعادي ،لكن
«وحشًا» غامضًا ينقض على تيدي
أحداث قبل
في ليلةٍ  ،فتبدأ سلسلة
ٍ
كشف حقيقة الوحش.

عن بيروت وبعض أهوال العيش فيها

إن ّها مج ّرد ذكرى يا عزيزي ال أكثر

ّ
ـدث لـبـنــانــي ُي ـص ـبــح ،ســري ـعــا ،مـجـ ّـرد
ك ــل ح ـ ٍ
ٌ
ضارب في
ذكرى .األحداث كثيرة ،ومعظمها
صميم العيش اليومي والعالقات املعطوبة
بقاع ال
بني الناس .االنهيار ُيصبح ارتطامًا
ٍ
مثيل له ،ومع هذا ُيصبح ّ
مجرد ذكرى .بعد
ً
أيــام ،يريد البعض احتفاال بـ«ذكرى» مرور
عام على انفجار مرفأ بيروت ( 4أغسطس/
ٍ
ّ
والفاعل
 ،)2020رغم أن االنفجار جريمة،
ّ
آب ٌ
م ـع ــروف ،وال ـح ــراك ـ مــن أج ــل عــدالــة محقة
لـقـتـلــى ال ـجــري ـمــة وج ــرح ــاه ــا ،ولـلـ ُـمـصــابــن
ٌ
حكر على أهـ ٍـل
ـاب مختلفة بسببها ـ
بــأعـطـ ٍ
وأقارب ومعارف قالئل.
بيروت تغرق في العتمة الكاملة .هذا واقع،
ال شعر وال انفعاالت .بيروت لن تخرج من
رمادها ،كطائر ُالفينيق الغارق ،أكثر فأكثر،
ف ــي أس ـط ــورت ــه امل ـث ـي ــرة ل ـل ـحــزن واالك ـت ـئــاب
ً ّ
أصــا .كل شيء آيل إلى زوال ،والــزوال ،كما
ـاش أو نهضة.
يـ ّبــدو اآلن ،غـيــر قــابــل النـتـعـ ٍ
ك ــل ش ــيء آي ــل إل ــى زوال ،بــاسـتـثـنــاء فـســاد
ّ
ونـهــب ووقــاحــة يمارسها متسلطون على
وناسه ،قادرون على ابتكار املستحيل
البلد
ّ
وغـيــر املـتــوقــع فــي ُصـنــع فـســادهــم ونهبهم
ووقاحتهم .الغضب يشتعل فــرادى ،فالبلد
مـعــروف بــ«مـبــادراتــه الـفــرديــة» ،وامل ـبــادرات
تـلــك صــانـعــة أدب وف ـن ــون واق ـت ـصــاد وم ــال
وسياحة وصحافة وإعالمُ ،
كصنعها فسادًا
ٍ
ونهبًا ووقاحة.
ّ
الغضب ف ــردي ،ككل شــيء آخــر .العصابات
الـ ـح ــاكـ ـم ــة أف ـ ـ ـ ـ ــراد ي ـج ـت ـم ـع ــون عـ ـل ــى ش ـ ـ ٍّـر،
وي ـخ ـت ـل ـف ــون فـ ــي ك ـي ـف ـيــة ت ـق ــاس ــم غ ـنــائ ـمــه،
وبني الغنائم أنـ ٌ
ـاسُّ ،يدرك أفراد العصابات
بفتات مــؤقــت ،أو بسحقهم عند
تدجينهم
ٍ
ارت ـ ـفـ ــاع ص ـ ــوت لـلـتـعـبـيــر ع ــن ألـ ـ ــم .ال ـتــوتــر
ٌ
الالمرئي أيضًا ،في هواء ّ
ّ
ملوث،
حاصل في
وفضاء عابق برطوبة قاتلة ،كما في شارع
مكتظ بــزحــام ،يتناقض مع فقدان البنزين

ّ
الحق (دييغو إيبار ّا سانشيز)Getty /
بعض أهل ضحايا انفجار مرفأ بيروت :ال عدالة ألصحاب

المسافة تضيق
قريب
وشارع
غرفة
بين
ٍ
ٍ
ٍ
معتمة
وأمكنة
ٍ
ٍ

ّ
أو نـ ــدرتـ ــه .ح ــدي ـ ٌـد ُي ـخ ـف ــي وراءه م ـح ــات
ّ
مقفلة ،وعتمة النهار فــي مـحــات مفتوحة
ماله
أبشع من بيروت املعتمة .سهرات في
ٍ
بأناس «يعشقون الحياة» أو
باذخة تمتلئ
ٍ
للحظات ،وسهرات
ولو
املوت»،
«يهربون من
ّ
أزقة ّ
ضيقة ،في
أخرى في أمكنة صغيرة ،في
شارع الحمرا ،يلتقي فيها قليلون لتمضية
وقت بائس في عتمةٍ تزداد سطوة وتخريبًا.
ٍ

الغضب ف ــردي ،وه ــذا غير نــافــع لتغيير أو
انـ ـق ــاب .ت ـحــديــد مــواع ـيــد مـعـيـنــة الحـتـفــال
ّ
ب ـ ــذك ـ ــرى ،لـ ـع ــل االحـ ـتـ ـف ــال ُي ـت ـي ــح لـلـغـضــب
ّ
الفردي أن يشتعل ُفي كثيرين فيدفعهم إلى
ً
ّ
الشوارع لتعطيل املعطل في البلد أصال؛ هذا
التحديد نفسه ُيناقض الرغبة الحقيقية في
ّ
ّ
العنفي،
التغيير واالنقالب .كل هذا التراكم
ّ
املتمثل في اختفاء الضرورات اليومية على
ً
األق ــل ،وارت ـفــاع أسـعــار املــوجــود مـثــا ،غير
ْ
ّ
متمكن من إحداث ما ُيفترض به أن يحدث.
فــ«الـثــورة» لــن يصنعها جــائــع ،ألن الجائع
سـيـتـقــاتــل م ــع ج ــائ ــع آخـ ــر ،ي ـق ــول الـبـعــض،
وه ـ ـ ــذا ي ـت ـن ــاف ــى وجـ ــوهـ ــر ال ـ ـث ـ ــورة ،ف ــأب ـن ــاء
الطبقات الوسطى لن يثوروا ،واألثرياء لن
يـثــوروا ،والفقراء في لبنان يتقاتلون فيما
بينهم ،ويـنـهـبــون بعضهم الـبـعــض ،وهــذا
صـحـيــح ،لـخــوف أصـيــل فيهم مــن زعـيــم أو
قبيلة أو طاغية أو ّ
مؤسسة طائفية .وهذا
أسوأ املساوئ.
امل ـس ــاف ــة ت ـض ـيــق ب ــن غ ــرف ــة وشـ ـ ــارع قــريــب
وأمـكـنــة مـعـتـ ّمــة .االخ ـت ـنــاق ي ـ ــزداد .الكتابة
ْ
م ـت ـن ـفـ ٌّـس ،ل ـكــن ـهــا غ ـيــر ن ــاف ـع ــة ،وإن تــذهــب
إل ــى ف ـي ـلـ ٍـم أو سـيـنـمــا ،أو إل ــى أح ـ ــوال الـفــن
السابع ،هنا وهناك .الكتابة حاجة ومالذ،
ّ
كاتبه
ل ـكــن املـكـتــوب يـفـقــد قيمته النُـكـســار ّ
فــي خيبة وأل ـ ٍـم .أق ــرب صــالــة تصبح كأنها
لصديق أو
فيلم
في آخــر املعمورةً .انتظار
ٍ
ٍ
ـرج ُيـثـيــر مـتـعــةُ ،يـقـضــى عليها سريعًا
مل ـ ُخـ ٍ
فاملشاهدة ستطول ،والواقع اللبناني غير
ّثابت وغير آمن وغير ُمريح.
األول ــى لجريمة مرفأ بيروت.
إنـهـ ّـا الــذكــرى ّ
ُ
ي ـظــن الـبـعــض أن ـهــا ســتـحــدث شـ ــرارة ثــورة
أو ت ـب ــدي ــل ،ك ـت ـلــك الـ ـت ــي «أشـ ـعـ ـل ــت» عـنـبـرًا
ّو«ارتكبت» جريمة.
إنها ّ
مجرد ذكرى يا عزيزي ،ال أكثر.
نديم...

¶  Le Discipleلشتانيا ّ
تامهان،
ِ
تمثيل سوميترا باف (الصورة):
ال يريد شاراد نرولكار شيئًا آخر
سوى املوسيقى ،التي ُ
سي ِّ
كرس
ْ
حياته لها ،بهدف أن ُيصبح مغنيًا
وموسيقيًا كالسيكيًا هنديًا .يتابع
ّ
بجدية وشغف تعاليم ُم ّ
درسيه،
ويلتزم انضباط الشيوخ ووالده.
ّ
لكنه ،بعد أعوام ّ
عدة ،يتساءل ّ
عما إذا
كانت هناك إمكانية فعلية لتحقيق
ّ
ما يصنع ّ
تميزه واختالفه عن كل
التقاليد املوسيقية والغنائية التي
ّ
وتمرن عليها واختبرها.
درسها

ّ
¶  Cruellaلكريغ غيلسبي ،تمثيل
ُ
ِّ
إيما ستون (الصورة) :تصمم ستيال،
املحتالة واملوهوبة ،على صنع
اسم لها في عالم املوضة ،في لندن،
في سبعينيات القرن الـ ،20املليئة
بموسيقى الـ«روك» والـ«بانك».
ً
تعاشر شبانًا أوغادًا يرتكبون أفعاال
جرمية مختلفة ،قبل أن تنتبه إلى
تصميماتها البارونة فون هيمان،
الشخصية الرائعة والبارزة في
عالم املوضة واألنيقة واملتعجرفة.
عالقتهما تقودهما إلى اكتشافات
تقود ستيال إلى الجحيم.

انتهى مشوار
بطل العالم
بالقفز بالزانة
األميركي ،سام
كندريكس ،في
دورة األلعاب
األولمبية
المقامة حاليًا
في طوكيو،
قبل أن يبدأ بعد
ثبوت إصابته
بفيروس كورونا،
وفق ما أعلنت
اللجنة األولمبية
والبارالمبية
األميركية ،ما
شكل صدمة
لدى الجماهير،
التي انتظرت
رؤية هذا النجم.

نهاية مشوار كندريكس
ّ
شكل انتهاء مشوار كندريكس صدمة للجماهير ()Getty

أمل جديد
يقرّب إريكسن من
العودة للمالعب

برشلونة يتخذ
إجراء جديدًا ضد
الموهبة موريبا

هاالند يسخر من
مطالب بوروسيا
دورتموند المالية

أعطى ريكاردو كاباتو ،مبتكر جهاز تنظيم
ضربات القلب ،ورئيس الجمعية األوروبية لعدم
انتظام ضربات القلب ،األمل بعودة كريستيان
إريكسن للمالعب ،بعد سقوطه بـ«يورو .»2020
وقال كاباتو« :بالتأكيد ،كانت املشكلة خطيرة.
وهناك الكثير من األسباب املحتملة .يمكن أن
تكون موجودة مسبقا .إذا كان األمر التهابا في
عضلة القلب (والذي يمكن أن يحدث بعد التعافي
من كورونا) ،فيمكنه العودة للملعب».

قرر الجهاز الفني لنادي برشلونة اإلسباني،
عدم ضم اسم املوهبة إلياكس موريبا إلى قائمة
الفريق التي سافرت إلى أملانيا ،من أجل الدخول
في معسكر تدريبي ،استعدادًا للموسم الجديد،
تحت قيادة املدرب الهولندي رونالد كومان.
ويعود سبب استبعاد موريبا من القائمة ،إلى
محاولة الجهاز الفني لنادي برشلونة واإلدارة
بقيادة الرئيس خوان البورتا ،الضغط على
املوهبة ،من أجل تجديد عقده.

واصل النرويجي إرلينغ براوت هاالند إطالق
تصريحاته اإلعالمية املثيرة للجدل خالل فترة
«امليركاتو» ،حيث ّ
عبر عن استغرابه للمطالب
املادية الكبيرة لناديه بوروسيا دورتموند ،الذي
أكد أنه لن يتنازل عن خدماته سوى مقابل قيمة
مالية مقدرة بـ( )175مليون يورو ،بقوله« :أتمنى
ّ
أن تكون األرقام التي أطلع عليها حول قيمة
عقدي هي شائعات فقط ،فدفع مبلغ كبير من أجل
شخص واحد هو كثير».
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أولمبياد OLYMPIAD 2020
تمكنت الهولندية أنميك فان فلويتن من تجاوز خيبة أملها التي
عاشتها في دورة أولمبياد ريو دي جانيرو في البرازيل عام ،2016
لتعود بعد  5سنوات لحصد الذهبية في سباق ضد الساعة للسيدات
في دورة طوكيو

على هامش األلعاب
تطورات جديدة في قضية انسحاب مخلوفي
ت ــواص ـل ــت ت ــداع ـي ــات ان ـس ـح ــاب ال ـب ـطــل ال ـج ــزائ ــري األوملـ ـب ــي تــوفـيــق
مخلوفي ،الذي كان قد قرر التراجع عن املشاركة في أوملبياد طوكيو،
ً
مـعـلــا ذل ــك بـعــدم الـجــاهــزيــة ،وه ــو مــا تسبب فــي خيبة كـبـيــرة لــدى
الجماهير الجزائرية التي كانت تعول عليه إلحراز إحدى امليداليات

طموح الميداليات الذهبية

تحدي الصعاب ألجل األولمبياد
ّ
طوكيو ـ العربي الجديد

يطمح املشاركون في دورة األلعاب
األوملبية املقامة حاليًا في العاصمة
ال ـي ــاب ــان ـي ــة ط ــوك ـي ــو إل ـ ــى ال ـص ـع ــود
على منصات التتويج ،والتوشح بامليدالية
الــذهـبـيــة أو بــإحــدى املـيــدالـيــات املـلــونــة حتى
يتم تسجيل أسمائهم في تاريخ «أم األلعاب»
وذاكرة الجماهير.
ويشهد أوملبياد طوكيو العديد من القصص

سعادة تيتموس بفوزها بالذهب في األولمبياد ()Getty

ً
ال ــدرام ـي ــة ل ـل ـن ـجــوم ،ال ــذي ــن ع ــان ــوا ط ــوي ــا في
حياتهم حتى استطاعوا الوصول إلى منصة
ال ـت ـتــويــج ،أو امل ــواق ــف الـطــريـفــة ال ـتــي جعلت
الجماهير الرياضية تتابع ما يفعله الالعبون
في املسابقة الدولية ،وهذا ما حدث للهولندية
أنميك فان فلوينت.
تمكنت النجمة الهولندية أنميك فان فلوينت
مــن حـصــد املـيــدالـيــة الــذهـبـيــة فــي سـبــاق ضد
الساعة للسيدات ،بعدما حــدث معها موقف
م ـح ــرج ل ـل ـغــايــة يـ ــوم األح ـ ــد امل ــاض ــي ،عـنــدمــا

تحدّ ت فان فلويتن الصعاب لتنال الذهبية باألولمبياد ()Getty

اعتقدت عن طريق الخطأ أنها فــازت بسباق
الدراجات على الطرق.
لـكــن الـهــولـنــديــة ه ــذه امل ــرة انـتــزعــت الذهبية
بعدما تفوقت بفارق  56ثانية في مسافة 22
كيلومترًا ،وهــذه أفضل لحظة للبطلة البالغ
عمرها  38عامًا ،التي عانت من خيبة أمل في
ألـعــاب ريــو دي جانيرو قبل خمس سـنــوات،
كــذلــك فإنها منحت دفـعــة للفريق الهولندي
ال ـ ــذي ش ـع ــر بــال ـغ ـضــب يـ ــوم األح ـ ــد امل ــاض ــي،
بعدما سارت حساباته بشكل خاطئ.
َ
وم ــن بــن  25متسابقة ب ــدأن ال ـس ـبــاق ،كانت
الـســويـســريــة روي ـســر ،صــاحـبــة الـفـضـيــة ،هي
الــوحـيــدة الـتــي أنـهــت املـســافــة ب ـفــارق أق ــل من
دقـيـقــة واح ــدة عــن ف ــان فـلــويــن الـتــي سجلت
 30دق ـي ـقــة و 13.49ث ــان ـي ــة ،ف ـي ـمــا ن ــال ــت ديــر
بــريـغــن ،زميلة البطلة فــان فـلــويــن ،امليدالية
البرونزية بفارق دقيقة واحــدة و 1.63ثانية.
أمـ ـ ــا فـ ــي سـ ـب ــاق «ال ـ ـ ـكـ ـ ــروس كـ ــاون ـ ـتـ ــري» فــي
منافسات أوملبياد طوكيو  ،2020فاكتسحت
ُ
سويسرا منصة التتويج وذلك بعدما توجت
بــاملـيــدالـيــات الــذهـبـيــة والـفـضـيــة والـبــرونــزيــة
ع ـبــر  3ري ــاض ـي ــات س ــوي ـس ــري ــات ،ف ــي واح ــد
مــن أص ـعــب الـسـبــاقــات وأك ـثــرهــا تـعـبــا بدنيًا
وذه ـن ـيــا .وقــدمــت الـســويـســريــة ي ــوالن ــدا نيف
عــرضــا قــويــا عـلــى مـسـتــوى الـتـحـمــل الـبــدنــي
ّ
وال ـ ـقـ ــوة ال ــذه ـن ـي ــة وتـ ـخ ــط ــت كـ ــل ص ـع ــوب ــات
مضمار الــدراجــات الهوائية (طــرقــات جبلية
وطبيعة وعرة) ،لتخطف امليدالية الذهبية عن
جدارة واستحقاق بفارق كبير عن صاحبتي
املركز الثاني والثالث.
ُ
وامل ـل ـف ــت أن امل ــرك ــز ال ـث ــان ــي كـ ــان م ــن نصيب
الــدراجــة السويسرية أيضًا سينا فــري ،التي
كانت األقــرب من صاحبة املركز األول ،لكنها
عانت من بعض الصعوبات وخسرت بعض
الوقت ،لتظفر في النهاية بامليدالية الفضية
كاونتري».
في سباق «الكروس
ُ
أما صاحبة املركز الثالث واملتوجة بامليدالية
ال ـبــرونــزيــة فـكــانــت الـســويـســريــة أي ـضــا ليندا
ُ
إيـنــدرغــانــد لتكمل األخ ـيــرة منصة التتويج
ال ـس ــوي ـس ــري ــة ال ـك ــام ـل ــة ب ـع ــد ال ـس ـي ـط ــرة عـلــى
السباق الطويل والشاق ،وأثبتت أنها األفضل

امللونة .وتحدث املدرب الجزائري في رياضة الجودو عمار بن يخلف
عن قرار مخلوفي ،حيث أكد أن ذلك يعود إلى التهميش الذي يعيشه
من طرف مسؤولي الرياضة الجزائرية ،والذين ال يبذلون أي جهد من
أجل تجهيز الرياضيني للمشاركة في التظاهرات العاملية.
الزي األسود يثير غضب الصينيين
أثار الصيني أنغوس نغ ،العب كرة الريشة املشارك في دورة األلعاب،
ً
جدال واسعًا مع ارتدائه لزي خال من أي بيانات ،سواء اسمه أو وطنه
أو علم ب ــاده ،مخالفًا التقاليد املـتـعــارف عليها فــي عــالــم املـشــاركــات
األوملـبـيــة .وتـعــرض الــاعــب النـتـقــادات الذع ــة فــي الـصــن ،وتــم اتهامه
بتعمد هذا املوقف ،بسبب انتمائه لهونغ كونغ ،ورغبته في تمثيلها
على حـســاب الـصــن فــي أوملـبـيــاد طوكيو .وفـجــر أنـغــوس مفاجأة من
العيار الثقيل ،تتمثل في عدم امتالكه لراع ينفق على مشواره الرياضي.
اتحاد للجودو يُنذر مدربًا بعد صفعه العبته
عاقب االتحاد الدولي للجودو املــدرب األملاني كالوديو بوزا بعدما
ص ـفــع الع ـب ـتــه مــارت ـي ـنــا تـ ــراجـ ــدوس ق ـبــل خــوض ـهــا امل ـن ــاف ـس ــة ،رغــم
موافقتها على ذلــك ،حيث اعتبرت الهيئة أن مظهر العنف قد يؤثر
على نفسية املشاهدين وخاصة فئة األطفال.
المنشطات تحرم ويلسون من أولمبياد طوكيو

حققت دياس رقمًا أولمبيًا برفع األثقال ()Getty

منحت الربّاعة دياس
الفيليبين أول ميدالية
ذهبية منذ  97عامًا
في السباقات الجبلية الصعبة .وبعد وصول
الثالثي السويسري إلى خط النهاية ،احتفلت
يوالندا نيف مع ّسينا فري وليندا إيندرغاند
ع ـبــر ال ـع ـنــاق ولـ ــف ع ـلــم ال ــوط ــن حــول ـهــن ،في
لقطة ُمعبرة والفتة وكأنهن عملن معًا طوال

السباق من أجــل ضمان  3ميداليات في يوم
واحد لسويسرا.
مــن جـهــة أخ ــرى ،نجحت األسـتــرالـيــة أري ــارن
تيتموس في إضافة ذهبية  200م حرة ،لتنزل
األميركية كايتي ليديكي مجددًا عن العرش
األوملبي الذي تربعت عليه األخيرة في هاتني
املسافتني قبل خمسة أعوام في ريو .2016
وبــدأت األسترالية البالغة من العمر  20عامًا
تـفــرض نفسها بـجــديــة نجمة األحـ ــواض في
هذه األلعاب .واألهم من فوزها بالسباقني هو
الهدوء الــذي أظهرته رغم أعوامها العشرين.
وك ـم ــا الـ ـح ــال ف ــي س ـب ــاق  400م ح ـ ــرة ،ب ــدأت

قصة أولمبية

شكل انسحاب بطلة
الجمباز األميركية سيمون
بايلز من دورة األلعاب
األولمبية الصيفية في
طوكيو صدمة كبيرة
طوكيو ـ العربي الجديد

فـتـحــت بـطـلــة ال ـج ـم ـبــاز األم ـيــرك ـيــة سـيـمــون
بايلز النقاش على مسألة كبيرة على هامش
دورة األل ـع ــاب األومل ـب ـيــة الـصـيـفـيــة الـحــالـيــة
املقامة في العاصمة اليابانية طوكيو تتمثل
بــالـضـغــوط ال ـتــي يـتـعــرض لـهــا الــريــاضـيــون
وال ــري ــاضـ ـي ــات ،وخ ـص ــوص ــا ف ــي ال ـب ـط ــوالت
العاملية وال ــدورات األوملـبـيــة .وأدى انسحاب
سيمون بايلز ،التي يعدها خبراء أعظم العبة
جمباز في التاريخ ،من املشاركة في نهائيات
الـجـمـبــاز بــاألومل ـب ـيــاد ،إل ــى ح ـصــول العـبــات
منتخبها األميركي على امليدالية الفضية ،ال
الذهبية كما كان متوقعًا ،بسبب ما وصفتها
الالعبة بـ»الضغوط الكبيرة واللعب للعالم»،
ال لنفسها ،والتأثر باألجواء املحيطة.
وفجرت بايلز القضية وسط أجــواء متوترة
داخـ ـ ــل امل ـع ـس ـكــر األمـ ـي ــرك ــي ب ـس ـبــب ق ــراره ــا
املـ ـف ــاج ــئ ب ــاالنـ ـسـ ـح ــاب ،إذ ظـ ـه ــرت بــرف ـقــة
زمــائ ـهــا خ ــال اإلحـ ـم ــاء ،وح ــاول ــت الــرقــص
ل ــدق ــائ ــق م ــع زم ـي ـل ـهــا ف ــي ال ـف ــري ــق غـ ـ ــوردان
تشيلز ،قبل أن تنساب الــدمــوع مــن عينيها
فــي أثـنــاء ال ـخــروج .وق ــال االت ـحــاد األميركي
للجمباز في بيان رسمي نشره عبر حسابه

أقرت األميركية سيمون
بايلز بتعرضها لضغوط
نفسية كبيرة

سيمون بايلز بطلة الجمباز األميركية ()Getty

أك ــدت مـحـكـمــة الـتـحـكـيــم الــريــاضـيــة أن ال ـع ــداء الـســويـســري أليكس
ويلسون لن يشارك في أوملبياد طوكيو  ،2020بعد إعادة إيقافه بأثر
فوري النتهاكه لوائح مكافحة املنشطات .وعوقب ويلسون باإليقاف
بصورة مؤقتة من قبل الوكالة السويسرية ملكافحة املنشطات في
إبريل /نيسان بعد سقوطه في اختبار جرى خارج إطار املنافسات.

أولمبياديات

صدمة بايلز باألولمبياد بسبب الضغوط
الرسمي في موقع التواصل االجتماعي على
ّ
«تــوي ـتــر» ،إن سـيـمــون بــاي ـلــز ،ال ـتــي صدمت
العالم بانسحابها من مسابقة كل األجهزة
للفرق في أوملبياد طوكيو ،انسحبت أيضًا
من فــردي كل األجـهــزة .وحصلت جيد كاري
على مكان بايلز في نهائي فردي كل األجهزة.
وحاولت بايلز ( 24سنة) ،الدفاع عن قرارها،
في تصريحات لها أمام الصحافيني ،وقالت:
عندما تقاتل برأسك .تريد
«األمر مزعج فقط
ّ
أن تفعل ذلك بنفسك ،لكنك تشعر بقلق شديد
بشأن ما سيقوله اآلخرون على اإلنترنت .أنا
فقط ال أثق بنفسي بقدر ما اعتدت .ال أعرف
ما إذا كان العمر .هو العمر ،فأنا أكثر توترًا
بعض الشيء عندما أمارس الجمباز»ّ .
وأض ــاف ــت بــايـلــز فــي حــديـثـهــا« :أش ـعــر أنـنــي
أيضًا ال أحظى بالقدر نفسه ّمن املرح ،وأعلم
ّ
ني أريــدهــا أن
أن هــذه األلـعــاب األوملبية ،لكن ّ
تكون لنفسي .جئت وشعرت بأنني ما زلت
أف ـعــل ذل ــك مــن أج ــل أش ـخــاص آخ ــري ــنُ ،لذلك
ّ
يؤلم قلبي فقط أن القيام بما أحبه قد أخذ
مني نوعًا ما إلرضاء اآلخرين».
ولـخـصــت بــايـلــز الـقـضـيــة فــي س ـطــور قليلة
ك ـت ـب ـت ـه ــا فـ ــي خ ــاصـ ـي ــة «الـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــوري» عـلــى
ح ـســاب ـهــا ال ــرس ـم ــي ع ـل ــى م ــوق ــع ال ـت ــواص ــل
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي «إن ـ ـس ـ ـت ـ ـغـ ــرام»« :األمـ ـ ـ ــر يـشـبــه

األسـتــرالـيــة الـسـبــاق بـبــطء وكــانــت فــي املــركــز
الـثــالــث قـبــل أن تــزيــد مــن سرعتها فــي الـجــزء
ً
األخ ـي ــر وصـ ــوال إل ــى ال ـف ــوز بــالــذهـبـيــة ،فيما
اكتفت ليديكي بمركز خامس مخيب .وقالت
اب ـنــة بــريــزبــن ،ال ـتــي تستعد ل ـخــوض سباق
 800م ضد ليديكي أيضا والتتابع أربع مرات
 200م« :مرهقة كثيرًا .كان سباقًا قاسيًا».
ون ـخ ـت ــم م ــع ه ـي ــدي ـل ــن ديـ ـ ـ ــاس ،الـ ـت ــي أه ــدت
الفيليبني أول ميدالية ذهبية لها في تاريخ
مشاركة العبيها في دورات األلعاب األوملبية،
بعد انـتـظــار دام نحو  97عــامــا .وتحقق ذلك
اإلنـ ـج ــاز ال ـتــاري ـخــي بـفـضــل ال ــرب ــاع ــة دي ــاس،

البالغة مــن العمر  30عــامــا ،والـتــي أصبحت
أول من يظفر بامليدالية الذهبية األوملبية في
تــاريــخ ال ـبــاد .وسـجـلــت دي ــاس رقـمــا أوملبيا
قـيــاسـيــا ب ـعــدمــا تـمـكـنــت م ــن رف ــع أوزان بلغ
مجموعها  224كيلوغرامًا لتنتزع الـصــدارة
في فئة السيدات عن وزن  55كيلوغرامًا ضمن
مـنــافـســات ريــاضــة رف ــع األث ـق ــال فــي أوملـبـيــاد
طوكيو .وستحصل دياز على مبلغ  33مليون
بـيــزو ( 660ألــف دوالر) ،تتضمن حــوافــز من
لجنة الرياضة الفيليبينية قدرها  10ماليني
بيزو ،باإلضافة إلى مبالغ نقدية ومنزل مقدم
من رجال أعمال.

األحمر يدخل التاريخ األولمبي المصري
ّ
محاربة كل هــؤالء الشياطني .يجب أن أضع
كبريائي جانبًا .يجب أن أفعل ذلــك من أجل
الفريق ،ثم في نهاية اليوم ،يبدو األمــر كما
لو كنت أعرف ماذا يجب أن أفعل؛ أي ما هو
مناسب لــي والتركيز على صحتي العقلية
وعدم تعريض صحتي للخطر».
وك ــان ــت العـ ـب ــة ال ـت ـن ــس ال ـي ــاب ــان ـي ــة نـعــومــي
أوساكا قد نبهت إلى قضية الصحة النفسية
عندما ق ــررت االنـسـحــاب مــن بطولة «روالن
غ ــاروس» التي جــرت بــن  16مــايــو /أيــار و5
يونيو /حــزيــران املــاضـيــن ،رغــم أنـهــا كانت
مرشحة بقوة لحصد اللقب؛ بسبب حاجتها
إل ــى ال ــراح ــة الـعـقـلـيــة بـعــد إرهـ ــاق طــويــل من
ال ـت ــدري ــب ،وامل ـش ــارك ــة ،وح ـض ــور املــؤت ـمــرات
الصحافية اإللزامية.
ّ
وعــلـقــت النجمة الـيــابــانـيــة نـعــومــي أوســاكــا
ّعلى القضية الكبيرة يومها« :أشعر بالتأكيد
أنــه كــان هناك الكثير من الضغط هــذه املــرة.
ه ـن ــاك أوملـ ـبـ ـي ــاد أش ـ ـ ــارك ف ـي ــه ألول مـ ــرة فــي
مشواري» ،األمر الذي جعلها تتلقى تضامنًا
واسعًا من العديد من كبار الرياضيني حول
الـعــالــم ،الــذيــن دافـعــوا عــن قــرارهــا ودعموها
بـشـكــل ك ـب ـيــر ،م ــا جـعـلـهــا ت ـق ــرر ال ـغ ـيــاب عن
«ويمبلدون» أيضًا.
ويـ ــواجـ ــه ع ــال ــم ال ــري ــاض ــة ح ــال ـي ــا ض ـغــوطــا
ك ـ ـب ـ ـيـ ــرة ي ـ ـت ـ ـعـ ــرض ل ـ ـهـ ــا الع ـ ـب ـ ــو والع ـ ـب ـ ــات
األلـعــاب الجماعية والـفــرديــة ،منها ضغوط
جماهيرية ،وأخرى إعالمية ورسمية ،ومنها
مــن ال ـشــركــات الــراع ـيــة ،ومـضـمــونـهــا حصد
م ـيــدال ـيــة أومل ـب ـيــة أو ال ـف ــوز بـبـطــولــة ك ـبــرى،
ّ
وإل فــالـفـشــل ومــاح ـقــة ال ــاع ــب أو الــاعـبــة
بــات ـهــامــات ق ــد ت ــؤدي إل ــى تــدمـيــر تــاريـخـهــم
مهما حققوا من ألقاب وميداليات.

القاهرة ـ العربي الجديد

رغم تخطيه حاجز السبعة والثالثني عامًا ،إال أنه ال يزال
نجم األرقــام القياسية األول ،في عالم األلعاب الجماعية
املصرية ،وأيقونة رياضة كرة اليد بشكل خاص ،متحديًا
ً
عــامــل ال ــزم ــن وت ـق ــدم ال ـســن وم ــواص ــا تـحـطـيــم األرق ـ ــام،
ليصبح النجم أحـمــد األحـمــر األكـثــر توهجًا فــي تاريخ
اللعبة محليًا .وبتسجيله  8أهــداف خــال لقاء املنتخب
امل ـصــري األول لـكــرة الـيــد مــع ال ـيــابــان ،ضـمــن منافسات
مــرحـلــة املـجـمــوعــات فــي دورة األل ـعــاب األوملـبـيــة املقامة
حــالـيــا فــي الـعــاصـمــة طــوكـيــو ،نـجــح أحـمــد األح ـمــر قائد
املنتخب ونـجــم الــزمــالــك الــذهـبــي فــي كتابة رقــم قياسي
تاريخي له في رحلته الرياضية ،يتمثل في حصوله على
لقب ّ
هداف مصر األول في الدورات األوملبية على اإلطالق،
متفوقًا على النجم املـعـتــزل حسني زك ــي ،قــائــد الزمالك
واملنتخب املصري السابق.
ورف ــع الـنـجــم املـخـضــرم أحـمــد األح ـمــر رص ـيــده فــي رابــع
دورة أوملـبـيــة يخوضها فــي رحـلـتــه الــريــاضـيــة ،إل ــى 78
هدفًا ،متقدمًا بفارق هدف عن األسطورة السابق ،حسني
زك ــي ،ال ــذي تــراجــع إل ــى الــوصــافــة بــرصـيــد  77هــدفــا في
الوقت الحالي .وبات األحمر في الوقت نفسه ،أكبر العب
مـصــري سـنــا يسجل  8أه ــداف فــي م ـبــاراة واح ــدة خــال
الدورات األوملبية ومنتخب البلد املضيف ،بإحرازه لهذا
العدد من األهداف في مرمى اليابان ،خالل لقاء الفريقني
الذي حسمه «الفراعنة» لصالحهم.
ويملك األحـمــر فــرصــة الــوصــول لــرقــم تهديفي تاريخي
«أكثر من  27هدفًا في الدورة» ،وهو رقمه الذي حققه في
عام ريو دي جانيرو  2016قبل  5سنوات من  5مباريات.
وسجل األحمر حتى اآلن  15هدفًا ،ويتبقى له  12هدفًا
ملعادلة رقمه في األوملبياد السابق.
وبات األحمر الهداف التاريخي ملنتخب مصر لكرة اليد
في بطولة كأس العالم للكبار ،ودورة األلعاب األوملبية،
وكـ ــا اإلنـ ـج ــازي ــن ح ـق ـق ـه ـمــا ،ب ـع ــد أن ت ـخ ـطــى الـخـمـســة

أحمد األحمر أسطورة منتخب مصر في كرة اليد ()Getty

والـثــاثــن عــامــا .ويـعــد األح ـمــر أفـضــل الع ــب ك ــرة يــد في
تــاريــخ الـلـعـبــة بـمـصــر ،وفـقــا لــرؤيــة الـكـثـيــر مــن الـخـبــراء
والجماهير التي تطلق عليه «ميسي مصر» ،في إشارة
إلــى النجم األرجنتيني فــي كــرة ال ـقــدم ،ليونيل ميسي،
الذي استطاع تحقيق العديد من اإلنجازات الكبيرة في
عالم «الساحرة املستديرة» مع برشلونة اإلسباني.
وق ــاد األحـمــر املنتخب املـصــري للفوز  4م ــرات ،ببطولة
كأس األمــم األفريقية خالل مسيرته الرياضية ،والتأهل

أكثر من مرة لألوملبياد وبطوالت العالم للكبار .وتضم
قائمة منتخب اليد في دورة األلعاب األوملبية بالعاصمة
طوكيو كــا مــن :كريم هـنــداوى ،ومحمد عصام الطيار،
ومحمد علي ،وعمر الوكيل «بكار» ،ويحيى الدرع  ،وعلي
زيــن ،وحسن وليد قــداح ،وأحمد هشام «دودو» ،وسيف
الــدرع ،ويحيى خالد ،واملخضرم أحمد األحمر ،ومحمد
هشام سند ،وإبراهيم املصري ،ومحمد ممدوح هاشم،
وسام سامى نوار ،وأحمد عادل.
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على هامش الحدث

تقرير
بعد سنوات من السيطرة المطلقة لميسي ورونالدو على جائزتي األفضل
والكرة الذهبية ،ستكون كل االحتماالت مفتوحة هذا العام على أهم
الجوائز على الصعيد الفردي في عالم كرة القدم ،في ظل وجود أكثر
من مرشح يستحق الفوز بالجائزة بعد موسم مليء بالمفاجآت

مدافع مغربي يبعثر أوراق حاليلوزيتش
يواجه املنتخب املغربي األول نظيريه السوداني والغيني ،في  1و 5سبتمبر /أيلول
املقبل ،في إطار الجولتني األولى والثانية من تصفيات كأس العالم  ،2022وقبل ذلك
بأسبوع ،يدخل «أسود األطلس» معسكرا تدريبيا داخل مركز محمد السادس لكرة
القدم ،بحضور  26العبا .وشرع املدير الفني البوسني وحيد حاليلوزيتش بالتشاور
مع أعضاء الجهاز التدريبي املساعد له في املنتخب املغربي ،من أجل دراسة أسماء
الالعبني املرشحني للحضور في قائمته املقبلة ،لكنه يصطدم ببعض املشاكل التي
تواجهها بعض العناصر ،التي اعـتــادت الحضور مــع منتخب بلدها فــي املباريات
األخيرة .ويأتي في مقدمة الالعبني الذين يحيرون حاليلوزيتش الظهير األيسر أشرف
لزعر ،الذي فشل في فترة التجريب التي قضاها أخيرًا مع نادي ريندينغ اإلنكليزي،
ـاد جديد كي يحاول مسؤولوه التعاقد معه ،بعدما
ما يجعله مضطرا للبحث عن نـ ٍ
انخفضت أسهمه في إيطاليا ،الدولة التي نشأ فيها ،والتي سبق أن لعب فيها مع أندية
باليرمو ،وبنفنتو ،ثم كوتشينزا ،باإلضافة إلى تجربته في الدوري اإلنكليزي ،حيث
لعب سابقًا مع نيوكاسل ثم واتفورد ،الذي رفض مسؤولوه التجديد له ،بعد صعودهم
لـ«البريميرليغ» هذا املوسم.

من يستحق
الكرة الذهبية؟

لندن ـ العربي الجديد

يــأتــي الـنـجــم ليونيل ميسي على
رأس امل ــرشـ ـح ــن لـ ـلـ ـف ــوز ب ــال ـك ــرة
ال ــذه ـب ـي ــة هـ ــذا ال ـ ـعـ ــام ،وذل ـ ــك بـعــد
الـفــوز بكوبا أميركا مــع منتخب األرجنتني،
واخـ ـتـ ـي ــاره ال ــاع ــب األفـ ـض ــل ف ــي م ـنــاف ـســات
البطولة القارية ،لكنه اكتفى بتحقيق بطولة
كأس امللك مع برشلونة.
ك ـ ــان ج ــورجـ ـيـ ـنـ ـي ــو ه ـ ــو ال ـ ـفـ ــائـ ــز األكـ ـ ـب ـ ــر فــي
منافسات املوسم الجاري ،وذلك بعدما حقق
العــب الــوســط اإليـطــالــي ،البالغ مــن العمر 29
عاما ،دوري أبطال أوروبا مع تشلسي وكأس
األمـ ــم األوروبـ ـي ــة (يـ ــورو  )2020م ــع منتخب
بــاده .تم إلغاء جائزة الكرة الذهبية في عام
 2020بينما حصل النجم البولندي روبــرت
ل ـي ـفــانــدوف ـس ـكــي ع ـلــى ج ــائ ــزة األفـ ـض ــل ،بعد
موسم رائع مع بايرن ميونخ األملاني.
زادت ال ـن ـق ــاش ــات امل ـت ـع ـل ـقــة ب ـمــاه ـيــة ال ـفــائــز
بـجــائــزة ال ـكــرة الــذهـبـيــة الـتــي تـقــدمـهــا مجلة
«فرانس فوتبول» الشهيرة ،وجائزة األفضل
املقدمة من االتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)
عــن مــوســم  ،2021-2020وذل ــك قـبــل أك ـثــر من
 5أشهر على اإلع ــان عــن الفائز بهما ،وذلــك
بسبب وجــود أكثر من مرشح للفوز بــأي من
الجائزتني هذا العام ،بعد موسم شهد العديد
من املفاجآت.
وم ــع انـتـهــاء كــل الـبـطــوالت الـقــاريــة واملحلية
والدولية للمنتخبات واألندية ،والكشف عن
الفائزين بأبرز املنافسات في عالم كرة القدم،
وع ـل ــى رأس ـه ــا دوري أب ـط ــال أوروبـ ـ ــا وك ــأس
األم ــم األوروب ـي ــة وكــوبــا أمـيــركــا ،ب ــدأت قائمة
املرشحني املتوقعني في االتضاح بشكل أكبر.
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ليو ميسي وجورجينيو
وليفاندوفسكي ونيمار
أبرز المرشحين
وت ـ ـ ـفـ ـ ــوق لـ ـيـ ـف ــان ــدوفـ ـسـ ـك ــي ع ـ ـلـ ــى ال ـن ـج ـم ــن
البرتغالي كريستيانو رونالدو واألرجنتيني
ل ـيــون ـيــل م ـي ـس ــي ،ب ـع ــدم ــا ت ــوه ــج م ــع ب ــاي ــرن
م ـيــونــخ ،وفـ ــاز ب ـكــل ال ـب ـط ــوالت خ ــال مــوســم
 ،2020-2019ليفوز بـ 52صوتا في التصويت
الـخــاص بــالـجــائــزة مقابل  38لــرونــالــدو و25
ملـيـســي ،وه ــو األمـ ــر الـ ــذي اع ـت ـبــره الـكـثـيــرون
مستحقا بعد املــوســم املــذهــل ال ــذي قــدمــه مع
الفريق الـبــافــاري .واختلفت األوض ــاع بشكل
كامل فــي عــام 2021؛ فلم ينجح أي العــب في
ال ـت ـف ــوق ع ـل ــى ال ـج ـم ـيــع ب ـش ـكــل واض ـ ـ ــح ،ول ــم
يـسـيـطــر أي فــريــق ع ـلــى امل ـش ـهــد ال ـك ــروي في
القارة العجوز ،وهو ما فتح الباب أمام جميع
االحتماالت ،وجعل قاعدة اختيار املرشحني
أكبر وأكثر تنوعا من أي عام مضى.
وم ــع إم ـكــان ـيــة غ ـي ــاب كــريـسـتـيــانــو رون ــال ــدو
عـ ــن الـ ـت ــرشـ ـيـ ـح ــات ،بـ ـع ــد مـ ــوسـ ــم م ـت ــواض ــع
م ــع يــوف ـن ـتــوس ،والـ ـخ ــروج م ــن ث ـمــن نـهــائــي
ك ـ ــأس األم ـ ـ ــم األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــة (يـ ـ ـ ــورو  )2020مــع
مـنـتـخــب ال ـبــرت ـغــال ،م ــا زال مـيـســي م ــن أب ــرز
امل ــرشـ ـح ــن لـ ـلـ ـت ــواج ــد بـ ــن أب ـ ـ ــرز امل ــرش ـح ــن
لـلـفــوز بــالـجــائــزتــن ،بـعــد الـتــألــق مــع منتخب
بـ ــاده ،وال ـت ـتــويــج بـكــوبــا أم ـيــركــا ،وه ــي أول
بطولة يفوز بها مع املنتخب األول على مدار
مـسـيــرتــه ،بــاإلضــافــة إل ــى ف ــوزه بـلـقــب ه ــداف

ال ـ ــدوري اإلس ـبــانــي امل ــوس ــم امل ــاض ــي برصيد
 30هدفا .وقد يكون األمر الوحيد الذي يؤثر
على حظوظ ميسي في املنافسات ،هو املوسم
املتواضع لبرشلونة فــي مختلف البطوالت،
بـعــدمــا اكـتـفــى بــالـتـتــويــج ب ـكــأس امل ـلــك فـقــط،
وودع منافسات دوري أبـطــال أوروب ــا بشكل
مبكر ،بينما احتل املركز الثالث في الــدوري
املحلي.
وبعد تحقيق اللقب األول له مع منتخب بالده،
وتألقه على الصعيد الفردي مع البرسا ،يرى
الكثيرون أن ميسي يستحق أن يكون املرشح
األول للفوز بالجائزتني هذا العام ،ليضيفهما
إلــى قائمة طويلة مــن الـجــوائــز الـتــي فــاز بها
ع ـلــى م ـ ــدار م ـس ـيــرتــه وب ـي ـن ـهــا ج ــائ ــزة ال ـكــرة
الذهبية مرتني باإلضافة إلى قنصه لجائزة
أفضل العب كرة قدم في العالم (اسم الجائزة
ال ـتــي دم ـجــت بـهــا ال ـكــرة الــذهـبـيــة فــي جــائــزة
الفيفا)  4مــرات ،باإلضافة إلــى فــوزه بجائزة
األفضل مرة وحيدة عام .2016
وفي الوقت الذي يرشح فيه الكثيرون ميسي
للفوز بالكرة الذهبية هذا العام ،يرى آخرون
أن الـ ـج ــائ ــزة ي ـج ــب أن ت ـك ــون ل ـص ــال ــح الع ــب
ن ـج ــح ف ــي ال ـت ــأل ــق ب ـش ـكــل الفـ ــت م ــع مـنـتـخــب
بــاده وفريقه على حــد س ــواء ،وكــان مــن أبــرز
أس ـب ــاب تـتــويــج تـشـلـســي اإلن ـك ـل ـيــزي ب ــدوري
أبطال أوروبا وإيطاليا بكأس األمم األوروبية
(يــورو  ،)2020وهو نجم خط الوسط املدافع،
جورجينيو.
ك ـ ــان ج ــورجـ ـيـ ـنـ ـي ــو ه ـ ــو ال ـ ـفـ ــائـ ــز األكـ ـ ـب ـ ــر فــي
منافسات املوسم الجاري ،وذلك بعدما حقق
اليورو و«التشامبيونز» في نفس العام ،وكان
ل ــه عــامــل الـحـســم ف ــي مـعـظــم امل ـب ــاري ــات الـتــي
ش ــارك فـيـهــا خ ــال الـبـطــولـتــن ،وه ــو مــا دفــع

وجه رياضي

جيورجينو فينالدوم
سيكون جيورجينو فينالدوم ورقة مؤثرة في صفوف نادي باريس سان
جيرمان الفرنسي الساعي للتتويج بلقب أبطال أوروبا لكرة القدم

زهير ورد

نجح ن ــادي بــاريــس ســان جـيــرمــان الفرنسي فــي التعاقد مع
الـنـجــم الـهــولـنــدي جيورجينو فـيـنــالــدوم ،قــادمــا مــن ليفربول
اإلنكليزي ،بعد صراع مع عديد األندية التي رغبت في التعاقد
بحجر
مع نجم منتخب هولندا .وضرب الباريسي
عصفورين ّ ٍ
ُ
واحد ،فقد تعاقد مع العب له إمكانات رهيبة ويوصف بأنه من
ٍ
أفضل الالعبني في مركزه ،كما أن الصفقة لم تكلف النادي
الفرنسي ،بما ّأن فينالدوم كــان حـرًا من أي ارتـبــاط ،وهــو ما
يجعل الصفقة مثالية وتتماشى مع ما يخطط له الباريسي.
ُويعتبر فينالدوم من أفضل العبي خط الــوســط ،ذلــك أن هذا
بقدر
النجم ( 30عامًا) ،بات يملك خبرة كبيرة بعدما ساهم ٍ
كبير في حصول ليفربول اإلنكليزي على دوري أبطال أوروبا
ٍ
ع ــام  .2019كـمــا أن مسيرته عــرفــت امل ــرور بـعــديــد املحطات
املميزة التي ساعدته على اكتساب خبرة كبيرة.
ويؤكد تألق فينالدوم استفادة املنتخب الهولندي في السنوات
ّ
املاضية من العبني تعود أصولهم إلى سيرنيام ،كما أنــه من
عائله تضم عديد الرياضيني املحترفني ،رغم أنهم لم يحققوا
ً
نجاحًا مماثال لـلــذي حققه .ولـعــب فينالدوم سابقًا لسبرتا
روتندام ،غير أن بدايته الفعلية كانت مع فاينورود ثم إندهوفن

في الدوري الهولندي ،قبل اقتحام تجاربه في الدوري اإلنكليزي
ّ
انضم إلى فريق ليفربول الذي
مع نيوكاسل ،وفي عام 2016
تألق معه بشكل الفـ ٍـت وأصبح من أهــم العبيه رغــم املنافسة
القوية التي عرفها الفريق.
ورغم أن النادي اإلنكليزي تعاقد الحقًا مع العبني بكلفة تفوق
بأضعاف ما دفعه للحصول على خدمات نجمه الهولندي ،إال
ً
أن املــدرب األملاني يورغن كلوب كــان يعتمد بشكل متواصل
على فينالدوم نظرًا إلى قدراته البدنية التي تساعده في العمل
ّ
الــدفــاعــي وافـتـكــاك ال ـكــرة ،كـمــا أن ــه متميز هجوميًا ويساعد
بصناعة األه ــداف أو تسجيلها ،وهــو العــب يحلم كــل مــدرب
بوجوده في فريقه نظرًا إلى ما يقدمه من إضافة ،ولهذا فإن
الـبــاريـســي قــدم عــرضــا مهمًا ســاعــده فــي الـتـفــوق على نــادي
ّ
برشلونة اإلسباني الذي كان يعتقد أنه قريب من التعاقد معه.
كما انتمى فـيـنــالــدوم إلــى املنتخب الـهــولـنــدي ،وك ــان حاضرًا
بشكل متواصل خالل السنوات األخيرة ،فبعدما ّ
مر بمختلف
ٍ
منتخبات الشبان ،تحول إلــى العــب أســاســي ضمن املنتخب
البرتقالي الذي يعتمد عليه كثيرًا ،وقد ظهرت إضافته خالل
بطولة ًأوروب ــا األخـيــرة عندما لعب دور املنقذ وسجل أهدافًا
ّ
حــاسـمــة ،كـمــا أن ــه ك ــان مــن بــن أفـضــل الــاعـبــن الــذيــن ق ــادوا
املنتخب للوصول إلى نصف نهائي كأس العالم .2014

بلماضي يعلق اآلمال على العب صاعد
تظل مشكلة الالعب البديل بمركز الظهير األيسر في املنتخب الجزائري صداعا في
رأس املدير الفني جمال بلماضي ،الذي ّ
جرب العديد من الالعبني ،على غرار الثالثي
فارس ،عبد الالوي وخاسف ،إال أن ال أحد من هذه األسماء نجح في تعويض رامي
بن سبعيني ،الــذي بــدوره يعاني حاليًا من إصابة تعرض لها مع فريقه بوروسيا
مــونـشـنـغــادبــاخ األمل ــان ــي .وفـتــح الــاعــب ال ـشــاب يــاســر لـعــروســي ال ـبــاب أم ــام جمال
بلماضي ليكون أحــد الخيارات املستقبلية لينال فرصته في مركز الظهير األيسر
مع املنتخب الجزائري ،وذلك بعدما انتقل الالعب رسميًا لنادي تروا الفرنسي وبعد
سنوات قضاها بقميص رديف نادي ليفربول اإلنكليزي .وأعلن نادي تروا املنتمي
لـلــدرجــة األول ــى الفرنسية ،ضمه رسميًا لــاعــب يــاســر لـعــروســي ،ال ــذي قــرر الـعــودة
بخطوة إلى الوراء بقبوله عرض هذا النادي ،ولتشكل له انطالقة جديدة في مسيرته
الكروية ،رافضًا بذلك عرض تجديد عقده مع ليفربول ،إضافة إلى عروض إنكليزية،
أبرزها من ليدز يونايتد ونوريتش سيتي.
مبابي يقرر البقاء مع باريس سان جيرمان
أنهى النجم الفرنسي كيليان مبابي الجدل القائم حول مستقبله الكروي ،حيث أبدى
استعداده لالستمرار مع ناديه باريس سان جيرمان ،والتتويج معه بلقب دوري أبطال
أوروبا ،وهو ما يبقى حلمه األكبر ،على حد قوله .وفي حوار مع مجلة «باريس يونايتد»،
بمناسبة الذكرى العاشرة لصدورها ،أكد بطل العالم نيته في االستمرار مع الباريسي،
كذلك قيادته نحو تحقيق أكبر إنجاز ،والتتويج بلقب «التشامبيونزليغ» في النسخة
املقبلة ،إلى جانب بقية النجوم .غير أن تاريخ الحوار جعل آمــال جماهير ريــال مدريد
قائمة ،حيث كان قد أجراه في شهر مايو /أيار املاضي ،برفقة النجم البرازيلي نيمار دا
سيلفا ،الذي أصر على معرفة طموحات الفرنسي ،فاستفسر عن الحلم الذي يراوده.

وســائــل اإلع ــام اإليـطــالـيــة الع ـت ـبــاره املــرشــح
األول للتتويج بالجائزتني.
ودعم «أسطورة الكرة اإليطالية» جيانفرانكو
زوال ف ـ ــي تـ ـص ــريـ ـح ــات صـ ـح ــافـ ـي ــة ن ـق ـل ـت ـهــا
وكــالــة «إف ــي» أكــد فيها «أن الــاعــب نجح في
املساهمة فــي اكتساب الـفــرق التي يلعب لها
التوازن املطلوب في وسط امللعب بني الهجوم
وال ــدف ــاع» ،وأن ــه «يـسـتـحــق الـتـتــويــج بــالـكــرة
الذهبية ألنه قدم مستويات رائعة مع منتخب
ب ــاده وفــريـقــه ،وهــو مــا يجب أن يتم وضعه

في الحسبان» .وتضم قائمة املرشحني أيضا
ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـن ـج ــوم اآلخـ ــريـ ــن ،ومـ ــن بينهم
حارس املرمى اإليطالي الشاب ،جيانلويجي
دونــارومــا ،الحاصل على جائزة أفضل العب
في اليورو ،بعدما كان أحد األسباب الرئيسية
لتتويج إيطاليا باللقب ،باإلضافة إلى تألقه
مع فريقه السابق ميالن ،الذي احتل الوصافة
فــي ال ــدوري وتــأهــل بعد غياب ل ــدوري أبطال
أوروبـ ــا .ويـضــاف إلــى القائمة النجم نيمار،
الــذي ساهم في تأهل منتخب بــاده لنهائي

قواعد جديدة لحماية
الالعبين في البريميرليغ
ق ــال ــت راب ـ ـطـ ــة ال ـ ـ ـ ــدوري اإلن ـك ـل ـي ــزي امل ـم ـتــاز
«الـبــريـمـيــرلـيــغ» ،ورواب ـ ــط أخ ــرى لـلـعـبــة ،إن
الكرة اإلنكليزية ستحد من ضربات الــرأس
القوية في التدريب إلى  10فقط في األسبوع
بدءًا من موسم  2022-2021لحماية الالعبني
ض ـمــن ق ــواع ــد ج ــدي ــدة .وقـ ــال ب ـي ــان مـشـتــرك
ل ــرواب ــط ال ـ ـ ــدوري ف ــي إن ـك ـل ـت ــرا ،إن ضــربــات
الــرأس هي التي تنطوي على ضربات قوية
تأتي بعد تمريرات طويلة ألكثر من  35مترا
أو تمريرات عرضية مثل الركالت الركنية أو
الحرة .وأضــاف البيان أن الــدراســات األولية
أظهرت أن معظم ضربات الــرأس تحدث في
الـتــدريـبــات ومعظمها ذات ق ــوة منخفضة.
وت ــأت ــي ه ــذه ال ـق ــواع ــد ب ـعــد تـسـلـيــط ال ـضــوء
على أحــد األم ــراض العقلية في الــرأس الذي
تسببه ضربات الــرأس من خالل وفــاة نوبي
سـتـيـلــز ال ـع ــام امل ــاض ــي ،الـ ــذي ت ــم تشخيص
حالته والعديد من زمالئه في الفريق الفائز
ب ـكــأس ال ـعــالــم  1966ب ـهــذا املـ ــرض .وأض ــاف
الـ ـبـ ـي ــان« :ه ـ ــذه ال ـت ــوص ـي ــة م ــن أجـ ــل حـمــايــة
وسالمة الالعبني وستتم مراجعتها بانتظام
مــع إج ــراء املــزيــد مــن البحث لفهم املــزيــد عن
تأثر ضربات الــرأس في كــرة الـقــدم» .وتابع:
«توصي القواعد واإلرشادات الجديدة أيضا

الدوري اإلنكليزي يشدد على ضرورة حماية
الالعبين (أندريو بويل)Getty/

األن ــدي ــة بـتـطــويــر مـلـفــاتـهــا ب ـشــأن الــاعـبــن،
وال ـتــي تــأخــذ فــي االع ـت ـبــار الـجـنــس والـعـمــر
واملركز في امللعب وعــدد ضربات الــرأس في
ك ــل مـ ـب ــاراة وطـبـيـعـتـهــا» .وأوضـ ـ ــح« :سـيـتــم
اسـ ـتـ ـخ ــدام هـ ــذه امل ـع ـل ــوم ــات ل ـل ـتــأكــد م ــن أن
الـحـصــص الـتــدريـبـيــة تـعـكــس نــوعـيــة وعــدد
ضــربــات ال ــرأس الـتــي يـقــوم بـهــا الــاعــب في
املـ ـب ــاراة» .وواف ــق االت ـحــاد اإلنـكـلـيــزي للعبة
والـ ـ ــدوري امل ـم ـتــاز وراب ـط ــة ال ـ ــدوري وراب ـطــة
دوري املحترفني ورابـطــة املــدربــن على هذه
القواعد الجديدة التي سيتم تطبيقها على
املحترفني والـهــواة على حد ســواء .وأوصــت
القواعد في ما يخص منافسات الهواة بـ 10
ضــربــات ل ـلــرأس فـقــط فــي ال ـتــدريــب ،عـلــى أن
تخصص حصة واحدة في األسبوع ملمارسة
ضربات الــرأس .من جهة أخــرى ،وفي الوقت
ال ــذي مــا زال فيه ال ــدوري اإلنـكـلـيــزي يعاني
م ــن أزم ــة الـعـنـصــريــة ،حـيــث ت ــم ات ـخ ــاذ ق ــرار
ف ــي وقـ ــت س ــاب ــق ،ي ـم ـنــع دخ ـ ــول املـشـجـعــن،
الــذيــن يتبني أنهم تصرفوا بطريقة مسيئة
أو ع ـن ـص ــري ــة ،إلـ ــى ج ـم ـيــع م ــاع ــب ال ـ ــدوري
اإلن ـك ـل ـيــزي ،بـمــوجــب ق ــواع ــد ج ــدي ــدة اتفقت
عليها أندية الدرجة األولــى للموسم املقبل.
وينطبق هذا على االنتهاكات عبر اإلنترنت
وخــارج ـهــا ،بـعــد املـعــامـلــة الـسـيـئــة ملــاركــوس
راشفورد وجــادون سانشو وبوكايو ساكا،
الذين واجهوا هجمات عنصرية ،في بطولة
أوروبا  .2020وكشف تقرير لصحيفة «ديلي
ّ
مـيــل» البريطانية أن أنــديــة ال ــدوري املمتاز
العشرين وافقت على حظر دخول املشجعني
العنصريني إلى االستادات ،من أجل مواجهة
املـ ـسـ ـت ــوي ــات امل ـ ـتـ ــزايـ ــدة مـ ــن اإلس ـ ـ ـ ـ ــاءة عـبــر
اإلنترنت خــال السنوات األخـيــرة .واتخذت
رابـ ـط ــة ال ـ ـ ــدوري اإلن ـك ـل ـي ــزي امل ـم ـت ــاز مــوقـفــا
ص ــارم ــا ب ـشــأن الـعـنـصــريــة وس ــوء املـعــامـلــة،
حـيــث أطـلـقــت ،فــي م ـ ـ ــارس/آذار  2019حملة
ملناهضة العنصرية ،وحثت الجماهير على
اإلبالغ عن السلوك العنصري .وبدأ مسؤولو
كرة القدم اإلنكليزية مراقبة منصات وسائل
التواصل االجتماعي عام  ،2019والتي تمتد
اآلن لتشمل كرة القدم للسيدات ورابطة كرة
القدم اإلنكليزية ،لتحديد املحتوى البغيض
ال ـ ــذي ي ـس ـت ـهــدف ال ــاع ـب ــن وإبـ ـ ــاغ شــركــات
ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا ع ـن ــه إلزال ـ ـتـ ــه .وفـ ــي امل ــوس ــم
املــاضــي ،أبلغ نــادي مانشستر يونايتد عن
زيادة مذهلة بنسبة  ،%350بإساءة استخدام
اإلنترنت التي تستهدف العبيه.
(العربي الجديد/رويترز)

كــوبــا أمـيــركــا قبل الـخـســارة أم ــام األرجـنـتــن،
ول ـك ـن ــه ف ـش ــل ف ــي الـ ـف ــوز بـ ــالـ ــدوري م ــع س ــان
ج ـيــرمــان ،وه ــو ن ـفــس ال ــوض ــع الـ ــذي ينطبق
على مبابي ،ال ــذي عــانــى مــن ســوء حــظ كبير
مع فرنسا ،بعد إهــداره ركلة ترجيح حاسمة
أم ــام ســويـســرا ،ودع منتخب ب ــاده بسببها
منافسات ال ـيــورو .ويـبــرز فــي القائمة أيضا
ليفاندوفسكي ،املتوج بجائزة األفضل العام
امل ــاض ــي ،وذلـ ــك بــالــرغــم م ــن خـ ــروج منتخب
بــاده املبكر مــن ال ـيــورو ،إال أنــه واصــل تألقه

مع بايرن ميونخ على الصعيد املحلي ،وتوج
مـعــه بلقب الـ ــدوري ،قـبــل أن ي ــودع منافسات
دوري أبطال أوروبا أمام سان جيرمان.
وم ــا زال أمـ ــام الــاع ـبــن امل ــذك ــوري ــن وآخــريــن
االن ـض ـم ــام لـلـقــائـمــة أو دع ــم ح ـظــوظ ـهــم ،في
ظل تبقي نصف موسم كامل من أجــل تقديم
مـسـتــويــات مـمـيــزة ولـفــت األن ـظ ــار للمنافسة
ع ـل ــى ج ــائ ــزت ــي األفـ ـض ــل ف ــي ال ـع ــال ــم وال ـك ــرة
الذهبية ،ولكن املنافسة حتى اآلن قــد تكون
على أوجها بني ميسي وجورجينيو.

ميسي أفضل
العب في كوبا
أميركا بعد
التتويج بلقبها
()Getty

رونالدو يطمئن عشاق يوفنتوس
تعيش جماهير نــادي يوفنتوس اإليطالي قلقا كبيرا بسبب التقارير التي تطلقها
وسائل اإلعــام حول انتقال نجم الفريق كريستيانو رونالدو من «السيدة العجوز»
قبل انطالق املوسم الجديد وخــال ميركاتو الصيف الحالي ،لكن النجم البرتغالي
أرسل رسالة طمأن فيها عشاق اليوفي .وكتب النجم البرتغالي املخضرم كريستيانو
رونالدو رسالة في حساباته الرسمية بمواقع التواصل االجتماعي ،إذ نشر صورة
الستئنافه التدريبات بعد نهاية عطلته الصيفية ،وقال معلقا عليها« :سعيد بالعودة
للتدريبات» .واعـتـبــرت جماهير نــادي يوفنتوس اإليطالية تلك الــرســالــة دليال على
اسـتـمــراره ملوسم آخــر رغــم اإلخـفــاقــات الكثيرة التي رافقته منذ قــدوم كريستيانو
رونالدو ،على وجه الخصوص في املوسم املاضي ،عندما خسر لقب بطولة الدوري
اإليطالي لصالح إنتر ميالن ،وودع مسابقة دوري أبطال أوروبا.
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هوامش

بدأ ،في مصر ،موسم حصاد التين الشوكي؛ ليستمرّ حتى نهاية شهر أغسطس/آب المقبل .ثمرة شعبية ،تُباع بالحبّة ،ال
بالكيلو .هنا ،زيارة إلى أسواق هذه الفاكهة في مصر

التين الشوكي
يساعد على تنظيف القولون وتحسين صحته ()Getty

فوائد عديدة

الكنز الذي تخفيه األشواك
القاهرة ـ محمد كريم

على الطرقات السريعة في مصر،
ي ـق ــف ال ـب ــائ ـع ــون ب ــأق ـف ــاص ال ـتــن
الشوكي .وفي داخل املدن والقرى،
يفترش الباعة الجائلون األرصفة ،ومنهم
نـســاء وأط ـف ــال ،لبيع ث ـمــرات ه ــذه الفاكهة
املوسمية ،ملن يريد أن يشتري من املواطنني.
يقوم البائع بتقشير الثمرة الحلوة ،وهو
ي ــرت ــدي ق ـف ــازًا يـحـمــي ي ــدي ــه م ــن األشـ ــواك
الكثيرة التي تنتشر على قشرتها .هناك
مجموعات أخ ــرى مــن البائعني يطوفون
ال ـ ـشـ ــوارع وهـ ــم ي ـح ـم ـلــون األقـ ـف ــاص على
ظ ـه ــوره ــم ،أو ع ـلــى ع ــرب ــات ب ــدائ ـي ــة ،وهــم
يـ ـصـ ـيـ ـح ــون طـ ـ ـ ـ ــوال ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم بـ ــال ـ ـع ـ ـبـ ــارات
املتوارثة« :كيزان العسل يا تني» ،و«يا أبو
حالوة يا تني».
فاكهة وسياج ومصدات

ال ـتــن ال ـشــوكــي م ــن ال ـن ـبــاتــات الـصـبــاريــة
التي تنمو باألماكن الجافة والصحراوية،
وهو من الزراعات ذات العائد االقتصادي
ال ـك ـب ـي ــر ب ــال ــرغ ــم مـ ــن ت ـك ــال ـي ـف ــه ال ـق ـل ـي ـلــة.
اكـتـشــف فــي أمـيــركــا الـشـمــالـيــة ،ثــم انتقل
إل ــى أفــريـقـيــا وآس ـيــا مـنــذ ال ـقــرن الـســادس

عشر .وفي املناطق الصحراوية تستخدم
أوراق التني الشوكي العريضة في إطعام
ال ـج ـم ــال واإلبـ ـ ــل بـسـبــب م ــا ي ـح ـتــويــه من
ك ـم ـيــات ك ـب ـيــرة م ــن املـ ـ ــاء ،ف ــي ح ــن يـقــوم
آخرون بزراعته كسياج حول ممتلكاتهم
لحمايتها لــاسـتـفــادة مــن أش ــواك ــه التي
يـمـكــن أن تـ ــؤذي املـهــاجـمــن واملـتـطـفـلــن.
ونظرًا ألوراقه العريضة وارتفاعه النسبي
ت ـت ــم زراع ـ ـتـ ــه أح ـي ــان ــا ك ـم ـص ــدات ل ـلــريــاح
حول املساحات الزراعية التي تحيط بها
الكثبان الرملية.
يبلغ متوسط ارتفاع شجرة التني الشوكي
حــوالــي مـتــريــن ونـصــف امل ـتــر .ولـهــا ســاق
قصيرة تحمل عــددًا كبيرًا من األوراق أو
األل ــواح العريضة ذات األش ــواك ،متوسط
ح ـجــم ال ــورق ــة  25 × 40سـنـتــم وسـمـكـهــا
حــوالــي  3سـنـتــم .أم ــا الـثـمــرة فـهــي لــذيــذة
الـطـعــم ،وتـتـعــدد ألــوان ـهــا فمنها األصـفــر
واألخضر واألحمر واألرجواني .ويتراوح
وزنها بني  80و 120غرامًا .وتتكون الثمار
م ــن  %87-83مـ ـ ــاء ،و %14-6س ـك ــري ــات،
ون ـ ـسـ ــب مـ ـتـ ـف ــاوت ــة م ـ ــن الـ ـعـ ـن ــاص ــر م ـثــل
الكالسيوم والـبــوتــاسـيــوم واملغنيسيوم
والـ ـ ـ ـص ـ ـ ــودي ـ ـ ــوم وال ـ ـح ـ ــدي ـ ــد والـ ـفـ ـسـ ـف ــور
وفيتامني ج وفيتامني أ وحمض الفوليك.

موسم الحصاد

ي ـس ـت ـمــر م ــوس ــم حـ ـص ــاد الـ ـت ــن ال ـش ــوك ــي
لحوالي  60يوما منذ بداية شهر يوليو/
تـمــوز وحـتــى نـهــايــة شـهــر أغـسـطــس /آب.
وهـ ــي ت ـب ــاع ف ــي م ـصــر بــال ـث ـمــرة ال ــواح ــدة
ال بــالـكـيـلــو م ـثــل بــاقــي أص ـن ــاف الـفــاكـهــة،
ومتوسط سعرها اآلن حــوالــي  1.5جنيه
للثمرة الواحدة .في العادة ال يشارك تجار
الفاكهة األهالي الذي يمتهنون بيع التني
ف ــي ه ــذا امل ــوس ــم .كـمــا أن أسـ ــواق الـفــاكـهــة
املـصــريــة الـكـبــرى مـثــل س ــوق الـعـبــور أو 6
أكتوبر ال تستقبل محصول التني الشوكي،
وإنـ ـم ــا ي ـب ــاع ف ــي أسـ ـ ــواق م ـخ ـصــوصــة أو
مؤقتة في باب الشعرية والوايلي وروض
الـ ـف ــرج .حـ ــازم ال ـق ـط ــاوي ،طــالــب بــاملــرحـلــة
املتوسطة ،عمره  15سنة ،يستغل إجازته
الصيفية في تجارة التني الشوكي ،يقول
إنــه ينتقل مــع بعض أصــدقــائــه مــن قريته
بمحافظة الشرقية إلى إحدى املدن القريبة،
ُّ
حـيــث يـشـتــري ك ــل واح ــد منهم قـفـ َـص تني
شــوكـ ّـي ليبيعه .سعر القفص الــواحــد في
الجملة  70جنيها ،ويحتوي على حوالي
 100ثمرة .يقضي حازم يومه في بيع التني
الشوكي وتقشيره ،مشيرًا إلــى أنــه يكسب
فيه يوميًا حوالي ثمانني جنيها.

باختصار
التني الشوكي من
النباتات الصبارية
التي تنمو باألماكن
الجافة والصحراوية،
وهو من الزراعات ذات
العائد االقتصادي
الكبير
■■■
أسواق الفاكهة
املصرية الكبرى
مثل سوق العبور ال
تستقبل محصول
التني الشوكي ،وإنما
يباع في أسواق خاصة
■■■
للتني الشوكي الكثير
من الفوائد؛ فهو
يستخدم في تنظيم
مستويات سكر الدم،
ويقلل من فرص
اإلصابة بالسكري

للتني الشوكي الكثير من الفوائد الصحية؛
فهو يستخدم فــي تنظيم مستويات سكر
ال ـ ــدم ،وي ـق ـلــل ت ـنــاولــه بــان ـت ـظــام م ــن فــرص
اإلص ــاب ــة بــال ـس ـكــري ،وه ــو ي ـق ــوم بخفض
مستويات سكر الدم بمعدالت تتراوح بني
 17و.%48
وبــالـنـسـبــة لـلـجـهــاز ال ـه ـض ـمــي ،ف ــإن الـتــن
ال ـش ــوك ــي ي ـســاعــد ع ـلــى تـنـظـيــف ال ـقــولــون
وتـ ـحـ ـس ــن صـ ـحـ ـت ــه ،وتـ ـنـ ـظـ ـي ــم ع ـم ـل ـي ــات
ال ـه ـض ــم واإلخـ ـ ـ ـ ــراج ،وال ـت ـق ـل ـيــل م ــن ف ــرص
اإلص ــاب ــة بـبـعــض األم ـ ــراض م ـثــل :ســرطــان
ال ـقــولــون ،وقــرحــة امل ـع ــدة .كـمــا يـســاعــد في
تحسني صحة القلب والشرايني عن طريق
خـفــض مـسـتــويــات الـكــولـيـسـتــرول السيئ
ف ــي ال ـج ـســم ،خ ـفــض ض ـغــط الـ ــدم املــرت ـفــع،
والوقاية من حدة األعراض املرافقة لبعض
أمراض القلب.
ويـسـهــم الـتــن الـشــوكــي فــي تـقــويــة املـنــاعــة.
ونظرًا ألنه يحتوي على كمية عالية نسبيًا
م ــن ال ـكــال ـس ـيــوم ،ف ــإن ت ـنــاولــه بــان ـت ـظــام قد
يساعد على تقوية العظام واألسنان .وهو
مــن الـثـمــار امل ـضــادة لاللتهابات وال ـعــدوى،
خاصة تلك التي تصيب العضالت والعظام
ك ــال ـت ـه ــاب ــات امل ـف ــاص ــل وه ـش ــاش ــة ال ـع ـظ ــام.
وبالرغم من فوائده الصحية العديدة؛ فإنه
م ــن امل ـهــم مـعــرفــة أن ت ـن ــاول ال ـتــن الـشــوكــي
قبل وجبة اإلفـطــار قــد يــؤدي إلــى اإلمـســاك،
وأن اإلف ـ ــراط ف ــي ت ـنــاولــه ق ــد يـسـبــب بعض
االض ـ ـطـ ــرابـ ــات ال ـه ـض ـم ـي ــة ،ك ــاإلسـ ـه ــال أو
الـغـثـيــان أو الـنـفـخــة والـ ـغ ــازات .كـمــا أن ــه قد
يـسـبــب ه ـبــوطــا حـ ــادًا ف ــي م ـس ـتــويــات سكر
الـ ــدم ،خــاصــة عـنــد مــرضــى ال ـس ـكــري الــذيــن
يتناولون أدوية تسبب انخفاض سكر الدم.

وأخيرًا
لبنان جبّور الدويهي
معن البياري

طوى الروائي اللبنانيّ ،
جبور الدويهي ،صفحات حياته،
األسبوع املاضي ،عن  72عاما ،بعد أن طــوى في آخر
صفحات عاشر روايــاتــه (وآخــرهــا) «سـ ٌّـم فــي الـهــواء»
(دار ال ـســاقــي ،ب ـي ــروت )2021 ،س ـيــرة بطلها ال ــراوي
الــذي بــا اســم ،كما كــل مــن فــي الــروايــة وكما أمكنتها
ً
إيحاء وترميزا) ،بكيفي ٍة ملتبس ٍة ،في العزلة
(اللبنانية
ُ
منزل سقفه من قرميد في قرية على
في
اختارها
التي
ٍ
ّ
البحر« ،حلقت مع الحمام بعيدا نحو السماء الزرقاء،
ّ
حيث اختفيت ،أنا والرف ،في األفق البعيد» .وال يحتاج
قــارئ هــذه الــروايــة ،املتينة في رهافتها وكثافتها ،إلى
حصاف ٍة خاص ٍة ليعرف إن االنفجار الذي أشعر الراوي
ـاج يـشـبــه ال ـهــزة األرضـ ـي ــة» ،هــو ال ــذي يكتمل
ب ــ«ارت ـج ـ ٍ
ُ
املقبل ٌ
«نهضت
عام عليه في ميناء بيروت .يقول
األربعاء
ُ
واقتربت من النوافذ فرأيت ما يشبه الفطر الهائل فوق
املدينة .كان االنفجار كبيرا ،عمودا يرتقي نحو السماء،
ُ
ألوانه ّ
متدرجة ،سميكة ،من األبيض واألسود إلى ّ
البني
واألصـفــر البرتقاليّ ،
تجم ٌع للسموم بــدت معه املدينة،
كأنها تلفظ كل ما في أحشائها إلى الـخــارج» .وبذلك،
ّ
يكتمل طواف أعمال «روائي الحياة اللبنانية» ،كما لقب
ّ
جبور الدويهي ،وجوالنها (تعبير صحيح) في لبنان،

فــي عمومه ،فــي تاريخه وطوائفه وحــروبــه وتنويعاته
االجتماعية ،بمشهد انفجار املرفأ (لم يذكر املرفأ أبدا)
الذي ّ
سمم الهواء في املدينة التي هبط املوت عليها ،في
ُ
تلك اللحظة ،بحسب الرواية التي تخبرنا أيضا إن طيور
تأت إلى سقف القرميد.
اليوم لم ِ
الحمام في ٌذلك ٌ
تتحقق متعة بالغة فــي ق ــراءة املشهدية العالية اللغة،
املختتم ِة بها «سـ ٌّـم فــي ال ـهــواء» ،بما فــاض مــن أنفاس
الراوي ،وهو يحكي عن االنفجار وعن الزمن الذي دار
دورته ،وقد قامت الرواية على حكيه ،فكان مما عرفناه
عنه أنه مسيحي ماروني التحق باملقاومة الفلسطينية
في األردن ،في التاسعة عشرة من عمره ،ثم عاد بعد
أيام ،ملا ّ
سرحه الفدائيون ،بعدما شكروه على تعاطفه،
ّ
متذرعني بــأن الطلب على التجنيد في الكفاح املسلح
ّ
الفلسطيني يفوق الحاجة ،وقد شك ضابط منهم بأن
إصابته باإلسهال نتيجة «خوفه من املواجهة»ّ .
يتزوج
ً
ّ
فيما بعد شيعية في كنيس ٍة آشورية ،ثم يطلقها .وفي
ً
واحدة من لطائف ّ
الدويهي
جبور
الوسع هنا القول إن
ً
ّ
أنه ملا انشغلت رواياته بلبنان ،ناسا واجتماعا ،مدينة
وريـفــا ،راهـنــا وماضيا ،اهـتــم ،غالبا ،بتسمية طوائف
ّ
محكياته ظلت
أبطاله وشخوصه ،غير أن منطوقات
ّ
مضادة للطائفية ،ال تكترث إال باملغازي البعيدة
دائما
فــي ال ـح ــوادث والــوقــائــع ،وهــاتــان غــالـبــا مــا ينسجهما

صاحب «اعتدال الخريف» بخبرة العارف بالرواية فنا،
ً
بعيدة عن التأريخ ،قريبة من الحقيقي بمقدار ُبعدها
عـنــه .ثـ ّـمــة طــوائــف حــاضــرة ،وال طائفية (أو طوائفية،
ّ
إذا أجــاز لنا النحاة هــذه املـفــردة) في مرسالت العالم
ّ
ّ
السوية،
واملتعدد الذي أقامه هذا الكاتب الرفيع
الفسيح
ّ
ّ
وتنوعت فيه القصص املتناسلة من بعضها ،واملرويات
املنبسطة في تدافع السرد وانتقاالته من زمن إلى زمن،
ومن فضاء إلى فضاء.
ّ
قال ّ
يستفزه .وفي
جبور الدويهي ،مـ ّـرة ،إنه يــروي ما
ُ
الوسع أن يضاف هنا إن املفارقات ،بالطرافات الصغرى
والـكـبــرى ،ظلت مــن الـشــواغــل الـتــي كــان كاتبنا كثير

اهتم ،غالبًا ،بتسمية طوائف
أبطاله وشخوصه ،غير أن
منطوقات محكيّاته ظلت
مضادة للطائفية
ّ

االكتراث بها .في روايته «شريد املنازل» ( ،)2010جعل
البطل مسلما بالوالدة ينشأ في أسرة مسيحية ،فيكون
اللبنانية.
منفصم الهوية فــي غضون الـحــرب األهلية
ً
محكيات متخيلة
وفي «مطر حزيران» ( )2006يبني
ٍ
ّ ً
مضفرة بما هو تاريخي ،مستلهمة من وقائع معركة
فــي كنيسة بــن مجموعتني مسيحيتني متداخلتني
في النسب والقرابة والجيرة في بلدة في شمال لبنان،
حدثت في العام  .1957وفــي «ملك الهند» مـ ٌ
ـرور على
اقتتال بني الــدروز واملــوارنــة في قرية في  .1860وفي
هــذه الــروايــات وغيرها ّثمة حبكات ملغزة ،وبوليسية
ّ
أح ـيــانــا ،وب ـن ـ ٌـاء ش ــائ ــق ،مـتـخــفــف م ــن الـلـغــة الـشـعــريــة
ٌ
وحضور للوصفي وملنظور الرائي
املنشغلة بنفسها،
بعني املحايد ،إلى ّ
حد ما ،وثمة ابتعاد عن الشرح ،وإنْ
ٌ
ثمة احتفال نــابـ ٌـه بتفاصيل ذات مــدلــوالت وإيـحــاءات.
وفي الذي كان يصنعه ّ
جبور الدويهي ،في غضون هذا
كله ،وغيره ،كانت صراعات لبنان ومطبخه ومأثوراته
وانقساماته وانفصامات هويته (أو هويات أف ــراده؟)
وتقاطعاته االجتماعية ومسيحيوه ومسلموه .هذا كله،
ّ
ماثل في عشر روايــات ،أطلت على تاريخ قريب وآخر
بعيد للبنان ،وصوال إلى لحظة انفجار املرفأ في ٌّ
«سم
ّ
في املدينة» ،تلويحة وداعــه قـ ّـراءه ،وقد نكست الرواية
اللبنانية رايتها في هذا الوداع ،على ما قال من قال.
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