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يجلس على أنقاض منزله في سلوان، يوليو الماضي )مصطفى الخروف/األناضول(

فــي حــن تعاني أجـــزاء مــن أوروبـــا مــن ارتــفــاع 
ــا« مـــع دخـــول  ــتــ ــ فـــي اإلصــــابــــات بــمــتــحــّور »دل
ملكافحة  األوروبـــي  املركز  أعلن  الشتاء،  فصل 
الــوكــالــة املعنية  األمــــراض والــوقــايــة منها وهــو 
ــــي، أمس  بالصحة الــعــامــة فــي االتــحــاد األوروبـ
يتسّبب  قد  »أوميكرون«  متحّور  أّن  الخميس، 
ــيـــد-19  فــــي أكـــثـــر مــــن نـــصـــف إصــــابــــات كـــوفـ
ــاد األوروبــــــــي واملــنــطــقــة االقــتــصــاديــة  ــاالتـــحـ بـ
األوروبية في غضون أشهر قليلة. ويمكن لهذا 
التقدير أن يدعم املعلومات األولية حول قابلية 
 

ّ
كل ليفوق  لالنتقال،  جــدًا  العالية  »أوميكرون« 

العالم  يتأّهب  وبينما  سبقته.  التي  املتحّورات 
في وجه »أوميكرون«، الذي وإن انتشر بسرعة 
ــه أشــّد خطورة من ســواه حتى اآلن، 

ّ
ال يبدو أن

انــضــّمــت الــواليــات املــتــحــدة وأملــانــيــا أخــيــرًا إلى 
ط لفرض قيود أكثر صرامة 

ّ
دول أخــرى تخط

ملــكــافــحــة فــيــروس كـــورونـــا الــجــديــد مــع ظهور 
ــيـــاق مــتــصــل، أفــــادت  »أومــــيــــكــــرون«. وفــــي سـ
لــلــمــّرة األولـــى عن  الــتــي أعلنت  جــنــوب أفريقيا 
هذا املتحّور في أواخر شهر نوفمبر/ تشرين 
ها رصدت زيادة في تكرار 

ّ
الثاني املنصرم، بأن

اإلصابة بكوفيد-19 بن الذين التقطوا العدوى 

ترصدها  لــم  بطريقة  »أومـــيـــكـــرون«،  بــمــتــحــّور 
مـــع املـــتـــحـــّورات الــســابــقــة. وقـــالـــت الــخــبــيــرة آن 
ــادة عبر  فــون غــوتــبــرغ، أمــس الخميس، فــي إفـ
إّن  العاملية  الصحة  منظمة  نظمتها  اإلنــتــرنــت 
»إصابة سابقة كانت تقي من إصابة )جديدة( 
بدلتا، لكّن األمر يبدو مختلفًا مع أوميكرون«. 
مــن جــهــة أخــــرى، أفــــاد مــســؤولــون هــولــنــديــون 
أخيرًا بأّن »أوميكرون« كان موجودًا في هولندا 
في وقت أبكر مّما كان ُيعتقد سابقًا. فقد تّم 
في  البالد  في  أخذتا  ن 

َ
عّينت في  إليه  التعّرف 

مــنــه، أي قبل  بــن 19 نوفمبر و23  الــفــتــرة مــا 

ــــى فـــي جــنــوب  ــده لــلــمــّرة األولـ ــــالغ عـــن رصــ اإلبـ
ـــه مــن غــيــر الــواضــح إذا كــان 

ّ
أفــريــقــيــا. ُيــذكــر أن

زارا  قــد  لالختبار  خضعا  الــلــذان  الشخصان 
كانت  السلطات  أّن  علمًا  ال،  أم  أفريقيا  جنوب 
ــن مــن جنوب 

َ
ــن وافــدت

َ
تــظــّن سابقًا أّن طــائــرت

اللتان جلبتا  أفريقيا، يوم األحد املاضي، هما 
اإلصابات األولى باملتحّور إلى هولندا. ُيذكر أّن 
هذه الدولة األوروبية هي األولى التي أعلنت عن 
»أوميكرون« في  بـ اإلصابات  »عــدد كبير« من 

خارج جنوب أفريقيا.
)فرانس برس، رويترز(

الحدث
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مدارس تونس ليست بخير
لدى مختلف  قلقًا  تثير  بوتيرة  تونس  مدارس  داخل  العنف  تتكرر حوادث 
قطاعات المجتمع. األسباب عديدة، ومن بينها المناهج القديمة. ]18ـ19[

»المؤشرات ال تعطي 
تفاؤًال« في مفاوضات 

فيينا النووية، بحسب وزير 
الخارجية األميركي، أنتوني 

بلينكن.
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روسيا والغرب
مصير األزمة بيد بوتين وبايدن
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عن »مأساوية« 
الربيع العربي

وائل قنديل

مجددًا تندلع صيحات حماية الشرف 
الوطني الرفيع من األذى، بعد إقدام 
مطرب مهرجانات على التالعب في 

نص أغنيته لتالئم املسرح السعودي، 
فتنقلب عبارة »خمور وحشيش« 

إلى »تمور وحليب«. بصرف النظر 
عن أن انتعاش ما تسمى »أغنية 
املهرجانات« حدث وسط حفاوة 

ورعاية كاملتني من السلطة الحاكمة 
في مصر، بما تحتوي عليه هذه 

األغنية من شحنات هائلة من ملوثات 
الذوق ومدمرات الوعي... وبعيدًا عن 

أن هذا الغناء، الذي يتحور ويبدل 
من محتواه وشكله تبعًا للمنطقة 

التي يقّدم فيها، كان حتى وقت 
قريب يلقى دعمًا إعالميًا ورسميًا، 

إلى درجة االستثمار فيه داخل 
أندية القوات املسلحة االجتماعية 

والترفيهية... بعيدًا عن كل ذلك، فإن 
ردود الفعل على واقعة »الخمور 

التي تحولت إلى تمور« في العاصمة 
السعودية، هي بحد ذاتها مهرجان 
أكثر صخبًا وإسفافًا من املهرجان 

املغنى ذاته. هنا، يتم استدعاء كل 
التعريفات الهابطة لكرامة الوطن، 

وجميع حراس معبد الوطنية املقززة، 
وإعالن الحرب على املغني الذي برر 

تبديل كلماته لتتماشى مع طهارة 
األرض التي يغني ويرقص فوقها، 

وهو بالفعل تبرير منحط ملوقف 
رخيص، لكنه على أي حال ليس أسوأ 

في دالالته من مواقف مماثلة أدت 
فيها السلطة الحاكمة املهرجان ذاته 
في السياسة، ومواقف أخرى بانت 
فيها النخب التي تمرح في الحديقة 

الخلفية لهذه السلطة أكثر فجاجة في 
أداء املونولوج السياسي والتاريخي.

لم يفعل املطرب أكثر مما فعلته 
السيدة هدى جمال عبد الناصر 

حني خرجت على جمهورها بوثيقة 
تزعم أن جزيرتي تيران وصنافير 
سعوديتان، وذلك في ذروة الغضب 
الشعبي من إقدام السلطة الحاكمة 

في ذلك الوقت من العام 2016 
على التفريط في الجزيرتني. بررت 

هدى عبد الناصر تبنيها لرواية 
أن الجزيرتني سعوديتان بعثورها 

على وثيقة في مكتب والدها الراحل، 
عرضتها على صفحة كاملة بجريدة 
األهرام تحت عنوان »لنكن حقانيني... 

تيران وصنافير سعوديتان«. نص 
هذه الوثيقة، وكما نشرته هدى 

عبد الناصر، لم يجزم بسعودية 
الجزيرتني، إذ تقول بالحرف الواحد 

وهي تستعرض قيام القوات املصرية 
باحتالل الجزيرتني، بالتوافق 

مع السعودية، ملواجهة العدوان 
الصهيوني، ما يلي: »وقد اتخذت 
مصر هذا اإلجراء ملجرد تعزيز 

lحقها، وكذلك أي حق محتمل للم
لكة العربية السعودية فيما يتعلق 

بالجزيرتني، اللتني يتحدد مركزهما 
الجغرافي على بعد 3 أميال بحرية 

على األقل من الشاطئ املصري 
في سيناء، أربعة أميال تقريبًا من 

الجانب املواجه للسعودية، وقد تم ذلك 
لقطع خط الرجعة على أي محاولة 

لالعتداء على حقوق مصر«.
إذن تتحدث الوثيقة عن حق مصري 
مقطوع به في الجزيرتني، مقابل »أي 

حق محتمل« للسعودية، ومع ذلك 
قطعت ابنة عبد الناصر بسعودية 
الجزيرتني، واستتبعت ذلك بطلب 

: »أعتقد أن الشعب 
ً
الثمن قائلة

املصري في حاجة إلى إيماءة معنوية 
من جانب امللك سلمان؛ لقاء الدماء 
التي بذلت من جانب املصريني فى 
سبيل املحافظة على هذه األرض 
العربية، وإال لكان االسرائيليون 

 
ً

احتلوها....«. أليس ذلك تبديال
وتحويرًا في تاريخ الوطن، من خالل 

»مهرجان سياسي«؟ ما قدمه ما 
يسمى البرملان املصري من أداء 
مبتذل لكي يمرر اتفاقية التنازل 

عن الجزيرتني، التي أبطلتها أحكام 
مجلس الدولة، ونسفتها الوثائق 

التاريخية املحترمة، هل يقل أو يزيد 
عما فعله مطرب الخمور والحشيش 
والتمور والحليب؟ ما فعلته السلطة 

التي تدير وتتحكم في كل هؤالء، 
هل يختلف في العبث بحدود الهوية 
والحضارة والجغرافيا والتاريخ، عن 

العبث بكلمات أغنية ركيكة؟
الشاهد أننا بصدد تراجيديا 

حضارية شاملة تنحدر بمفاهيم 
الوطن والوطنية إلى ما دون مستوى 

غناء املهرجانات.

المهرجان: أغنية 
أم نظام حكم؟

مرور
الكرام

عدن ـ العربي الجديد

تمسك رئيس مجلس الشورى اليمني، أحمد عبيد بن دغر، أمس الخميس، بالدعوة 
التي أطلقها أخيرًا لتشكيل تحالف إنقاذ وطني  يسعى إلى وقف فــوري للحرب، 
على الرغم من االنتقادات الواسعة التي طاولته خالل اليومني املاضيني. وقال بن 
دغر في بيان جديد نشره على حسابه الرسمي بموقع تويتر، إن ما يحدث في اليمن 
من قهر وضيم وتهديد حقيقي لثالثني مليون نسمة، سببه األول إيران والحوثيون، 
باإلضافة إلى بعض أعضاء التحالف الذي تقوده السعودية، من دون الكشف عن 
هويتهم. ودافــع بن دغر عن دعوته لوقف إطالق النار والبحث عن السالم، مشددًا 
على أنــه ليس له مصلحة في الخالف مع أحــد، لكن املصلحة التي يجري وراءهــا 
هي بقاء اليمن موحدًا. وفي الشأن العسكري، جدد التحالف الذي تقوده السعودية، 
للحوثيني في صنعاء،  الجوية على مواقع عسكرية  الخميس، غاراته  أمس  مساء 
وذلك بعد ساعات من غارات مماثلة في العاصمة اليمنية ومحافظة صعدة، املعقل 
الرئيسي للحوثيني، شمالي البالد. وأعلنت قناة »املسيرة« الناطقة بلسان جماعة 
الحوثيني، وقوع غارتني جوار دّوار مصعب بمديرية بني الحارث، وغارة ثالثة في 
محيط مطار صنعاء الدولي، من دون اإلشــارة على وجه الدقة إلى طبيعة الهدف 
املستهدف. من جهته أعلن التحالف، في وقت الحق، أن الضربة استهدفت »موقع 

أسلحة نوعية« تم نقلها من مطار صنعاء الدولي.

شارك مئات السودانيني في تظاهرة بمدينة األبيض )جنوب(، أمس الخميس، رفضًا 
لالنقالب العسكري واالتفاق الذي تم بني رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك 
أكتوبر/تشرين  انقالب 25  الــذي نفذ  البرهان  الفتاح  السيادة عبد  ورئيس مجلس 
باملقاومة،  ينتزع  ال  »مــا  الفــتــات مكتوب عليها:  املــتــظــاهــرون  ورفـــع  املــاضــي.  األول 
ينتزع بمزيد من املقاومة«، »الشعب أقوى والردة مستحيلة«. كما أكدوا على الءات 
ثالث هي »ال تفاوض، ال شراكة، ال شرعية«،  في انتقاد لالتفاق السياسي الجديد 
ع في نوفمبر/تشرين الثاني املاضي بني البرهان وحمدوك. وأشار شهود 

ّ
الذي وق

التظاهرة،  لتفريق  للدموع  غــاز مسيل  عــبــوات  أطلقت  الشرطة  قــوات  أن  إلــى  عيان 
الــفــور حول  وطـــاردت املحتجني فــي شـــوارع املــديــنــة، مــن دون ورود معلومات على 
وقوع إصابات. من جهة ثانية، أدى عبد العزيز فتح الرحمن عابدين، أمس الخميس، 
رئيس  منصب  يشغل  عابدين  وكــان  السوداني.  للقضاء  رئيسًا  الدستورية  اليمني 
القضاء باإلنابة بعد إعالن مجلس السيادة في 17 مايو/ أيار املاضي إعفاء رئيسة 
الله محمد خير من منصبها قبل أن يعّينه مجلس  القضاء في حينه نعمات عبد 
السيادة بنسخته الجديدة عقب االنقالب في املنصب الجديد في 25 نوفمبر املاضي.
)األناضول(

تونس ـ العربي الجديد

كل  مــن  األول  ديسمبر/كانون   17 يــوم  اعتبار  قيس سعيد  التونسي  الرئيس  قــرر 
عام عيدًا للثورة، بداًل من يوم 14 يناير/كانون الثاني. ويأتي إعالن سعّيد تطبيقًا 
لرؤيته القائمة على أن الثورة التونسية انطلقت من سيدي بوزيد يوم 17 ديسمبر 
2010، أما تاريخ 14 يناير 2011، الذي شهد هروب الرئيس زين العابدين بن علي 
خــارج تونس، فهو »تــاريــخ إجهاضها‹‹، بحسب رؤيــة سعّيد. وأّكــد سعيد، خالل 
ترؤسه اجتماع مجلس الــوزراء أمس الخميس، أنه »ال رجــوع إلى الــوراء«، مشددًا 
على »مــواصــلــة تحّمل املــســؤولــيــة بكل صــدق وأمــانــة فــي هــذه املــرحــلــة التاريخية 
الصعبة والدقيقة التي تمّر بها تونس«. وقال سعيد، وفق بيان للرئاسة، إنه »ال 
 

ّ
مــجــال للتفريط فــي الــدولــة وفــي ســيــادة الشعب واخــتــيــاراتــه الــتــي عــّبــر عنها بكل

وضوح«، مشيرًا إلى أنه »سيتم اإلعالن، في األيام املقبلة، عن املواعيد التي ينتظرها 
التي سيصدرها. وفي حني دعا ممثلي  القرارات  الشعب«، من دون تحديد نوعية 
ا كبيرًا من القضاة شرفاء، ولكن  القضاة إلى تطهير القضاء، مشيرًا إلى أن »جــزء
هناك من هم ليسوا في مستوى املسؤولية«، فقد شــّدد على أن »التصّدي للفساد 
يمّر عبر تمكني املواطنني من مراقبة من اختاره، وعلى الطابع االستعجالي ملشروع 
املرسوم املتعلق بالصلح الجزائي«، معتبرًا أن »الوقت قد حان للنظر فيه والتداول 

بشأنه في مجلس الوزراء«.

بلينكن: أفضل طريقة 
لتجنب األزمة هي من 

خالل الدبلوماسية

حذر الفروف من عودة 
السيناريو الكارثي 

للمواجهة العسكرية

للحديث تتمة...

توتر روسيا 
والغرب

طهران تقدم مسودتين في فـيينا... وواشنطن غير متفائلة

طرحت روسيا شروطها على الطاولة لتخفيف التوتر مع أميركا والدول الغربية بشأن 
أوكرانيا، والتي تتضمن الحصول على »ضمانات أمنية طويلة األمد« لوقف توسع 
حلف شمال األطلسي نحو حدودها، وهو ما يبدو أنه سيكون محور الحديث الذي 

سيجريه رئيسا أميركا وروسيا »في المستقبل القريب«

ــة  ــيــ بــــعــــد فــــشــــل وزيــــــــــــري الــــخــــارجــ
ــكـــن  ــنـ ــيـ ــلـ ــي بـ ــ ــ ــونـ ــ ــ ــتـ ــ ــ األمـــــــيـــــــركـــــــي أنـ
والـــــروســـــي ســـيـــرغـــي الفــــــــروف فــي 
إلــى أي اتفاق بشأن كيفية خفض  التوصل 
غربية  ودول  مــن جهة  موسكو  بــني  التوتر 
ــا وحــلــف  ــيـ ــرانـ مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، بــســبــب أوكـ
شــمــال األطــلــســي، فضل الــطــرفــان تــرك األمــر 
للرئيسني األمــيــركــي جــو بــايــدن والــروســي 
فالديمير بوتني. ووسط توترات حادة بني 
موسكو والــدول الغربية على خلفية الشأن 
األوكراني، والتهديدات املتبادلة، خصوصًا 
مــن قــبــل روســـيـــا، الــتــي طــرحــت »خطوطها 
الــحــمــراء« عــلــى الــطــاولــة، أعــلــن نــائــب وزيــر 
عن  ريــابــكــوف  الــروســي سيرغي  الخارجية 
أمل بالده في »إقامة تواصل بني الرئيسني 
ــيـــركـــي والــــروســــي فـــي األيــــــام املــقــبــلــة«،  األمـ
مشيرًا إلى أنه لم يتّم التوافق على أي موعد 
حتى اآلن. وأضاف: »هذا التواصل ضروري 
فـــعـــال، واملـــشـــكـــالت تـــتـــزايـــد« خــصــوصــا من 
أنــه »ال  الثنائية. وأوضـــح  الــعــالقــات  ناحية 
يــوجــد تــفــاهــم مــتــبــادل حـــول طــريــقــة املضي 
قدمًا نحو تهدئة الوضع في أوروبــا«، وهو 
أمــــر »يــســبــب قــلــقــًا كـــبـــيـــرًا«، مـــؤكـــدًا أن هــذا 
الرئيسية  املواضيع  »أحــد  الــوضــع سيكون 
للنقاش« بني الزعيمني. ولم يحدد ريابكوف 
شــكــل »الـــتـــواصـــل« هــــذا، لــكــن وكــــاالت أنــبــاء 
أن هناك  عــن مسؤولني روس  نقلت  محلية 

إمكانية لعقد قمة افتراضية.
مع  اجتماع  بعد  بلينكن،  أعلن  املقابل،  فــي 
الفــروف، على هامش اجتماع ملنظمة األمن 
والتعاون في أوروبا في استوكهولم، أمس 
الــخــمــيــس، أن بــايــدن وبــوتــني قــد يتحدثان 
»في مستقبل قريب« للتطرق إلى التوترات 

املتصاعدة حول الحدود األوكرانية.
وأعلن بلينكن أنه حذر بوضوح، خالل لقاء 
الفـــــروف، مـــن تــداعــيــات أي تــدخــل عسكري 
روســـي فــي أوكــرانــيــا، معتبرًا أنــه يقع على 
الحالي،  التوتر  عاتق روسيا حاليًا خفض 

املوقعة  اتــفــاقــيــة مينسك،  أن  عــلــى  ومــشــددًا 
ــة في  فــي الــعــام 2015، هــي مــســار حــل األزمــ
أوكـــرانـــيـــا. وأعـــلـــن أن كــيــيــف، الــتــي ال تمثل 
خطرًا، ال تبحث عن مواجهة قد تكون مبررًا 

ملوسكو للتدخل عسكريًا.  
انطالق  قبيل  لــالفــروف،  قــال  بلينكن  وكـــان 
االجتماع: »لدينا مخاوف عميقة من خطط 
أوكرانيا«،  العدوان على  روسيا الستئناف 
محذرًا من »عواقب وخيمة إذا قررت روسيا 
مـــواصـــلـــة املـــواجـــهـــة«. إال أن بــلــيــنــكــن وجــه 
رسالة تصالحية ملوسكو، معلنًا أن واشنطن 
ــامـــل«  ــكـ مـــســـتـــعـــدة »لـــتـــســـهـــيـــل »الـــتـــنـــفـــيـــذ الـ
العام  املوقعة في  التفاقات مينسك للسالم، 
2015. وقال إن »أفضل طريقة لتجنب األزمة 
الدبلوماسية«. وكان بلينكن  هي من خالل 
دعا موسكو إلى »تخفيف التصعيد وعكس 
اتجاه الحشد األخير للقوات، وإعادة القوات 

إلى مواقعها الطبيعية«.
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  بــــاســــم  املـــتـــحـــدث  ــال  ــ ــ وقـ
ــتــــارت مــوســكــو  نــيــد بــــرايــــس: »فــــي حــــال اخــ
الوزير  أوضــح  العسكري،  التصعيد  طريق 
وحلفاءها  املــتــحــدة  الــواليــات  أن  )بلينكن( 
مــســتــعــدون لـــفـــرض تــكــالــيــف كـــبـــيـــرة« على 
ــال مــــســــؤول كــبــيــر فــــي وزارة  ــ مـــوســـكـــو. وقــ
الــخــارجــيــة األمــيــركــيــة إن بلينكن والفـــروف 

عقدا اجتماعًا »جادًا ورصينًا«.
فــي املــقــابــل، طــرحــت مــوســكــو عــلــى الــطــاولــة 
وزارة  وذكــــــــــرت  الــــــحــــــمــــــراء«.  ــا  ــهــ »خــــطــــوطــ
الــخــارجــيــة الــروســيــة، فــي بــيــان، أن الفــروف 
أبــــلــــغ بـــلـــيـــنـــكـــن أن مــــوســــكــــو تــــحــــتــــاج إلــــى 
ــلــــة األمــــــــــد« عــنــد  ــيــــة طــــويــ ــنــ ــات أمــ ــ ــانـ ــ ــمـ ــ »ضـ
حــــدودهــــا مــــن شـــأنـــهـــا وقـــــف تـــوســـع حــلــف 
شمال األطلسي نحو الشرق. وحذر الفروف 
واشــنــطــن مـــن »جــــر أوكـــرانـــيـــا إلــــى األلــعــاب 

الجيوسياسية للواليات املتحدة«،
ــذر، فـــي افـــتـــتـــاح اجــتــمــاع  ــ ــروف حـ ــ ــان الفــ ــ وكـ
منظمة األمــن والــتــعــاون فــي أوروبـــا، مــن أن 
العسكرية  للمواجهة  الكارثي  »السيناريو 

يـــعـــود« إلــــى أوروبــــــــا، مــتــهــمــًا حــلــف شــمــال 
األطلسي بتقريب بنيته التحتية العسكرية 
من الحدود الروسية. وكرر معارضة بالده 
ألي تــــوســــع لــلــحــلــف شــــرقــــًا، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
أوكرانيا. وقال: »يرفض الناتو النظر بشكل 
بناء في مقترحاتنا لتهدئة التوترات ومنع 
الـــحـــوادث الــخــطــيــرة. عــلــى الــعــكــس مــن ذلــك، 
التحتية العسكرية للتحالف  البنية  تقترب 

طهران ـ صابر غل عنبري
فيينا ـ العربي الجديد

بــيــنــمــا كــانــت املـــفـــاوضـــات فـــي فــيــيــنــا بــشــأن 
إحــيــاء االتــفــاق الــنــووي اإليــرانــي متواصلة، 
التوالي،  على  الــرابــع  لليوم  الخميس،  أمــس 
بتقديم وفد طهران  ل 

ّ
تمث برز تطور جديد، 

مـــســـودتـــني إلــــى أطــــــراف املـــفـــاوضـــات بــشــأن 
ــة، والــلــتــني  ــنــــوويــ ــا الــ ــقـــوبـــات والـــقـــضـــايـ الـــعـ
األطـــراف  قبل  مــن  دراستهما  تتم  أن  ينتظر 
للخوض في مفاوضات  األخــرى »استعدادًا 
املــفــاوضــني اإليرانيني  حــاســمــة«، وفــق كبير 
علي باقري كني. وفــي حني كــان اإليرانيون 
يــتــحــدثــون عــن أجــــواء »جــديــة« بــمــا فــي ذلــك 
ــــي حــســني  ــرانـ ــ تـــأكـــيـــد وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة اإليـ
الخميس،  أمــس  مــجــددًا،  اللهيان  عبد  أمــيــر 
توافق  وبــأي  الجادة  باملفاوضات  الترحيب 
النية،  بــإبــداء حسن  اآلخــريــن  جــيــد، مطالبًا 
خــــرج وزيــــر الــخــارجــيــة األمــيــركــيــة أنــتــونــي 

مــن الــحــدود الــروســيــة. ســيــنــاريــو املــواجــهــة 
العسكرية الــكــارثــي يــعــود«.  وأضــــاف: »في 
الـــحـــوار مـــع الـــواليـــات املــتــحــدة وحــلــفــائــهــا، 
ــيـــات تــمــنــع أي  ــاقـ ــفـ ســنــصــر عـــلـــى وضـــــع اتـ
تـــحـــركـــات أخــــــرى لــحــلــف شـــمـــال األطــلــســي 
تهددنا  أسلحة  أنظمة  ونشر  الــشــرق،  نحو 
على مقربة شــديــدة مــن األراضـــي الروسية. 
املستقبل  في  ذات صلة  وسنقدم مقترحات 
بجدية،  فيها  الــنــظــر  إلـــى  ونتطلع  الــقــريــب، 
األمــن  أن منظمة  أعــــذار. ونعتقد  دون  ومــن 
والــتــعــاون فــي أوروبـــا يمكن أن تلعب دورًا 

مفيدًا للغاية هنا«.
انفتاح  الفــروف  أعلن  بلينكن،  فعل  ومثلما 
روسيا على الحوار لحل األزمة. وقال: »نحن 
مهتمون بــالــجــهــود املــشــتــركــة مــن أجـــل حل 
ــة«، مــشــيــرًا إلـــى أن بــوتــني  ــيـ ــرانـ ــة األوكـ ــ األزمـ
أوضــــح أن مــوســكــو ال تــريــد خـــوض صــراع 

جديد بشأن أوكرانيا.
كـــمـــا أجــــــرى بــلــيــنــكــن مـــحـــادثـــات مــــع وزيــــر 
الخارجية األوكراني ديميترو كوليبا، الذي 
أعـــلـــن أن بـــــالده »ســتــلــتــزم ضــبــط الــنــفــس«، 
إال أنــه دعــا حلفاء كييف إلــى »إعـــداد حزمة 
ردع« تجعل روسيا تفكر مرتني قبل اللجوء 

األخـــيـــرة عن  »املـــؤشـــرات  إن  لــيــقــول  بلينكن 
تفاؤاًل«، مضيفًا  فيينا ال تعطي  مفاوضات 
بشأن  كــثــيــرًا  متفائلة  ليست  »واشــنــطــن  أن 
امللف النووي اإليراني، ولكن األوان لم يفت 

بعد«.
ــافـــي مــن  ــفــــت بــلــيــنــكــن فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـ ولــ
اســتــوكــهــولــم، عــقــب لــقــائــه نــظــيــره الــروســي 
سيرغي الفروف، إلى أنه يتعني »على إيران 
أن تــثــبــت أنــهــا تــتــحــلــى بــالــجــديــة والـــعـــودة 
الـــنـــووي«. وتــابــع »ال نقبل بفرض  لــالتــفــاق 
ســيــاســة األمـــر الــواقــع الــتــي تــريــدهــا طــهــران 
إليــران  يمكن  ومــا  الــنــووي،  البرنامج  ببناء 

القيام به هو وقف برنامجها النووي«.
وتـــأتـــي تــصــريــحــات بــلــيــنــكــن ســـاعـــات بعد 
الـــوزراء  مــع رئيس  أجــراهــا  محادثة هاتفية 
الــذي طلب خالل  اإلسرائيلي نفتالي بينت، 
هـــذه املــحــادثــة مــن الـــواليـــات املــتــحــدة »وقــفــًا 
فوريًا« للمحادثات بشأن البرنامج النووي 
ملكتبه،  بيان  بينت، بحسب  وقــال  اإليــرانــي. 
إن »إيران تمارس االبتزاز النووي كأسلوب 
ــــرد عــلــى هــــذا بــوقــف  لــلــتــفــاوض، ويــتــعــني الـ
ــاذ خــطــوات  املـــفـــاوضـــات عــلــى الـــفـــور واتــــخــ
صــارمــة مــن جــانــب الــقــوى الــعــاملــيــة«. وأشــار 
ــران في  ــ ــروع إيــ ــ ــــى شـ بــيــنــت فـــي الــســيــاق »إلـ
مستوى  إلـــى  الــيــورانــيــوم  تخصيب  عملية 
20% فــي منشأة فـــوردو الــنــوويــة«، وهــو ما 
الذرية  للطاقة  الــدولــيــة  املنظمة  عنه  أعلنت 

أول من أمس األربعاء.
وقال بلينكن من استوكهولم في هذا السياق: 
»تحدثت مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي اليوم 
)أمــس الخميس(، عن إيــران بشكل مفصل«، 
اإلسرائيليني  مع  محادثات  »لدينا  مضيفًا 
الهدف نفسه، وهو منع  ونشترك معهم في 

إيران من امتالك سالح نووي«.
اإليرانيني  املفاوضني  أكــد كبير  وفــي فيينا، 
الوفد  أن  الخميس،  أمــس  بــاقــري كني،  علي 

إلـــى الــقــوة الــعــســكــريــة. وأعــلــن وزيـــر الــدفــاع 
األمــيــركــي لــويــد أوســــن أن أي رد أمــيــركــي 
ــلـــى تــــصــــرفــــات روســــيــــا تــــجــــاه أوكــــرانــــيــــا  عـ
ــع املــجــتــمــع الــــدولــــي،  ســيــتــم بــالــتــنــســيــق مــ
ــى الــتــحــلــي بــالــشــفــافــيــة  ــ ــًا مـــوســـكـــو إلـ ــيــ داعــ
بــــشــــأن حــــشــــدهــــا الــــعــــســــكــــري عــــلــــى حـــــدود 
أوكرانيا. وعبر أوسن، خالل زيارته لكوريا 
الــواليــات  أن تعمل  فــي  أمــلــه  الجنوبية، عــن 
ــا عـــلـــى »حــــــل الـــقـــضـــايـــا  ــ ــيــ ــ ــدة وروســ ــحــ ــتــ املــ

وتخفيف حدة التوتر في املنطقة«.
ــــي  ــ ــرانـ ــ ــ األوكـ ــيـــــس  ــ ــرئـ ــ الـ إعـــــــــالن  ــلــــى  عــ وردًا 
أن  األول،  أمــــس  زيــلــيــنــســكــي،  فــولــوديــمــيــر 
الــقــرم أرض أوكــرانــيــة وأن هــدف كييف هو 
الكرملني  باسم  املتحدث  حــذر  »تحريرها«، 
أن  مــن  الخميس،  أمــس  بيسكوف،  ديمتري 
ــذا الــتــصــريــح »تــهــديــدًا  مــوســكــو تـــرى فـــي هـ
مــبــاشــرًا لـــهـــا«. وقـــــال: »مـــثـــل هــــذه الــصــيــغــة 
تعني أن كييف قد تلجأ ألي خيار، بما في 
ــقـــوة، ملــحــاولــة الــتــعــدي عــلــى منطقة  ذلـــك الـ
روســـيـــة«. ورأى أن »احــتــمــال حــصــول عمل 
عــســكــري« أوكـــرانـــي فــي الــشــرق االنفصالي 
ــادة  »يــبــقــى مــرتــفــعــًا«، مــضــيــفــًا: »نـــالحـــظ زيـ
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ــلـــى خـــط ــفـــزة عـ ــتـ ــة األعـــــمـــــال املـــسـ ــافـ ــثـ فــــي كـ

ــــدم وثــيــقــتــي مـــقـــتـــرحـــات، مــســاء  ــــي قـ ــرانـ ــ اإليـ
ــفـــاوض في  ــتـ أول مـــن أمـــــس، إلــــى أطــــــراف الـ
 إن »الــوثــيــقــة األولــــى تتضمن 

ً
فــيــيــنــا، قــائــال

مـــواقـــف الــجــمــهــوريــة اإلســـالمـــيـــة اإليـــرانـــيـــة 
حــــول إلـــغـــاء الــعــقــوبــات، والــوثــيــقــة الــثــانــيــة 
حــــول املـــســـائـــل الـــنـــوويـــة«. وأضــــــاف بــاقــري 
ــر  ــــي، أن »الــــطــــرف اآلخــ ــرانــ ــ لــلــتــلــفــزيــون اإليــ
ويستعد  الوثيقتني،  هاتني  يــدرس  أن  عليه 
الجمهورية  لخوض مفاوضات حاسمة مع 

اإلسالمية حول النصوص املعلنة فيها«.
واتهم باقري كني »العبني خارج املفاوضات 
بــأنــهــم يـــحـــاولـــون، ســــواء بــطــريــقــة مــبــاشــرة 
أو عبر بعض أطـــراف املــفــاوضــات، اإلخــالل 
ــفـــاوضـــات ومـــســـار الــتــوصــل إلــى  بــمــســار املـ
اتــــفــــاق«، مـــن دون أن يـــذكـــر هــــذه األطــــــراف. 
وأضــــــاف أنــــه خــــالل مــبــاحــثــاتــه مـــع رؤســــاء 
ــا  ــيــ ــــني وروســ ــــصـ )الـ مـــجـــمـــوعـــة 4+1  وفـــــــود 
في  الشريكة  وأملــانــيــا(،  وفرنسا  وبريطانيا 
ــنــــووي، أول مـــن أمــــس األربــــعــــاء،  االتــــفــــاق الــ
وجه »تحذيرات من هذه املحاوالت، ودعوت 
إلى أال يسمح بأن تؤثر رؤيــة العبني خارج 

املفاوضات عليها سلبًا«.
ــه فــــي أن يــتــم  ــلـ وأعـــــــرب بــــاقــــري كـــنـــي عــــن أمـ
أقــرب وقت  إلــى »استخالصات في  التوصل 
ــد تــقــديــم  ــعـ ــات جــــــــادة« بـ ــاوضــ ــفــ لــــخــــوض مــ
»أبلغت  أنــه  إلــى  مشيرًا  مقترحاتها،  بـــالده 
الطرف اآلخر أننا جاهزون ملواصلة الحوار 
ونحن فــي فيينا لــذلــك، وفــي حــال هــم كانوا 
فــال يوجد  املــفــاوضــات  ملــواصــلــة  مستعدين 

لدينا أدنى مانع«.
ــفـــاوضـــات في  وتـــواصـــلـــت االجــتــمــاعــات واملـ
ــع عــلــى الـــتـــوالـــي، أمــس  ــرابــ فــيــيــنــا لــلــيــوم الــ
بــاقــري كني  التقى  الــســيــاق،  الخميس. وفــي 
أمس، مرة أخرى، منسق املفاوضات إنريكي 
مـــــورا، نــائــب مــفــوض الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
لالتحاد األوروبـــي، ورؤســاء فــود بريطانيا 

ــتــــرام  الــــتــــمــــاس«، مــتــهــمــًا كـــيـــيـــف بــــعــــدم احــ
عن  وبعيدًا  مينسك.  فــي  املوقعة  االتــفــاقــات 
املـــحـــاوالت الــدبــلــومــاســيــة لــتــهــدئــة الــوضــع، 
التوترات على األرض. وأعلن  فقد استمرت 
تل جندي 
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الجيش األوكــرانــي، فــي بــيــان، مق

املــوالــني  أثــنــاء اشــتــبــاكــات مــع االنفصاليني 
لروسيا في شرق البالد. ويرفع ذلك حصيلة 
القتلى في صفوف الجنود األوكرانيني إلى 
هم الجيش 
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باستهداف مواقعه  االنفصاليني  األوكراني 
بــقــاذفــة قــنــابــل ومــدافــع رشــاشــة مــن العيار 
الــثــقــيــل. وأعـــلـــن جــهــاز األمــــن الــــروســــي، في 
بيان، إلقاء القبض على ثالثة يشتبه بأنهم 
ــو مــا  ــ ــمـــالء لـــلـــمـــخـــابـــرات األوكــــرانــــيــــة، وهـ عـ
نــفــاه جــهــاز األمـــن األوكـــرانـــي. وقـــال الجهاز 
الروسي إن ضابطًا من املخابرات العسكرية 
األوكــــرانــــيــــة ألـــقـــي الــقــبــض عــلــيــه »مــتــلــبــســًا 
بقنبلتني تم تهريبهما عبر الحدود«، مشيرًا 
فــي أنهما  االثــنــني اآلخـــريـــن يشتبه  أن  إلـــى 
عمالء من جهاز األمن األوكراني سعيا إلى 
جمع معلومات في روسيا وتصوير البنية 

التحتية لوسائل النقل والشركات املهمة.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

ــال كــبــيــر املــفــاوضــني  ــ ــا. وقـ ــيـ ــانـ وفـــرنـــســـا وأملـ
ــرانـــي«: »خــالل  »الــتــلــفــزيــون اإليـ اإليــرانــيــني لـــ
االجتماعات طرحنا مواقفنا حول القضايا 
املحورية واألساسية خالل هذه الجولة من 
العقوبات  رفــع  مسألة  وخاصة  املفاوضات، 
مواقفنا،  معايير  على  وأطلعناهم  الــظــاملــة، 
ــــوا  ــــرحـ ــات وطـ ــ ــامـ ــ ــهـ ــ ــم إبـ ــهــ ــــت لــــديــ ــانـ ــ وهـــــــم كـ
لرفع  فــي سعي  بــالــرد عليها  أســئــلــة، فقمنا 

اإلبهامات«.
العام  التقي باقري كني، أمس، املدير  كذلك، 
لــلــوكــالــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الــــذريــــة رافــائــيــل 
ــــت  ــريـ ــ ــاء: »أجـ ــ ــقـ ــ ــلـ ــ ــقــــب الـ غــــــروســــــي، وقـــــــــال عــ
مــبــاحــثــات مــثــمــرة مـــع غــــروســــي«، مضيفًا 
»أكـــــدت لـــه عـــزم إيـــــران عــلــى مــشــاركــة فاعلة 

»الوكالة  وأن  فيينا«  بمفاوضات  وإيجابية 
يمكنها لعب دور تقني إيجابي«. ويأتي لقاء 
باقري كني مع غروسي بعد يوم من إصدار 
أكدت  تقريرًا  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة 
اليورانيوم  إيــران شرعت بتخصيب  أن  فيه 
بــدرجــة نــقــاء 20 فــي املــائــة مــن خــالل أجهزة 
طــرد مــركــزي مــتــطــورة فــي منشأة »فـــوردو« 

الواقعة في محافظة قم، جنوب طهران.
وفـــي مــقــابــلــة مــع مــوقــع »مــيــدل إيــســت آي«، 
قـــال بــاقــري كــنــي إن »الـــكـــرة اآلن فــي املعلب 
ــــددًا عـــلـــى أن »إيــــــــــران لــن  ــــشـ األمـــــيـــــركـــــي«، مـ
تـــتـــفـــاوض بـــشـــأن بــرنــامــجــهــا الـــصـــاروخـــي 

واملسائل اإلقليمية«.
في األثناء، كشف مستشار الوفد اإليراني في 

فيينا محمد مرندي، في اتصال هاتفي مع 
»العربي الجديد«، من العاصمة النمساوية، 
قدمتهما  اللتني  املــســودتــني  حــول  تفاصيل 
النووية،  والقضايا  العقوبات  بشأن  إيـــران 

 عن كشفه ملواقف مختلف األطراف.
ً
فضال

وقــــال مــرنــدي إن مــفــاوضــات فيينا إلحــيــاء 
االتفاق النووي »تمضي إلى األمام بمهنية«، 
موضحًا أن الوثيقتني اللتني قدمهما الوفد 
االتفاق  استكمااًل ملسودة  تــا  »جــاء اإليــرانــي 
خـــالل الـــجـــوالت الــســابــقــة مـــن املـــفـــاوضـــات«. 
ــدي أن الـــحـــكـــومـــة اإليـــرانـــيـــة  ــرنــ وأوضــــــــح مــ
الــجــديــدة بــرئــاســة إبــراهــيــم رئــيــســي »أجـــرت 
تعديالت على جزء من هذه املسودة، وأكملت 
جــــزءًا آخـــــر«. ولــفــت إلــــى أن »الــوثــيــقــة حــول 
العقوبات تؤكد رفع العقوبات التي فرضها 
ترامب  دونــالــد(  السابق  األميركي  )الرئيس 
عمليًا«. وتابع أن »هذا سيواجه مقاومة من 

الطرف اآلخر حتمًا«.
يــشــار إلـــى أن أطــــراف املــفــاوضــات كــانــت قد 
توصلت خالل ست جــوالت تفاوض سابقة 
الــوفــود املشاركة  إلــى مسودة اتــفــاق، وقالت 
وقــتــهــا إن االتـــفـــاق إلحــيــاء االتـــفـــاق الــنــووي 
جــاهــز بنسبة 80 فــي املــائــة. وكـــان ذلــك قبل 
حزيران  يونيو/  في  املفاوضات  تتوقف  أن 
املــــاضــــي، بــطــلــب مـــن إيـــــــران، بــســبــب عملية 

انتقال السلطة التنفيذية فيها.
وعن مواقف أطــراف التفاوض، قال مرندي 
إن »املــوقــفــني الـــروســـي والــصــيــنــي قــريــبــان 
جدًا من املوقف اإليــرانــي، وال فــارق بينهما 
تقريبًا«. وبشأن مواقف األطراف األوروبية، 
قال إنها »تتفهم منطق إيران، لكنها تواجه 
الواليات  ضغوطًا أميركية«. واتهم مرندي 
املــتــحــدة بــوضــع عــراقــيــل أمــــام مــفــاوضــات 
ــران  ــ  إنــــهــــا »تــــريــــد عـــــــودة إيــ

ً
فـــيـــيـــنـــا، قــــائــــال

الكاملة إلى االتفاق النووي من دون القيام 
بواجباتها كما يلزم«.

تبريد األزمة أو تأجيجها 
بيد بوتين وبايدن

)Getty( الفروف: روسيا تحتاج إلى ضمانات أمنية عند حدودها

بلينكن: ال نقبل بفرض سياسة األمر الواقع التي تريدها طهران )فرانس برس(

ناصر السهلي

بمعزل عن تقييم ثورات الربيع 
العربي عند ناسها، من املأساوي 

أن يقدم لنا الرئيس الروسي 
فالديمير بوتني مطالعة عن الربيع 
العربي، غارقة ضمنيًا في نظرية 

املؤامرة، املنطلقة محليًا من مؤيدي 
االستبداد العسكريتاري الوراثي، 
منذ الثورة التونسية في ديسمبر/

كانون األول 2010. استخدام بوتني 
مفردة »املأساة« في توصيف 
النتائج أقرب أيضًا إلى قراءة 

سطحية استشراقية مقصودة، 
وفي جوهرها تذهب الحتقار ذاكرة 

وقيمة العربي. سورية أقرب مثل 
عن حقيقة مواقف موسكو من 

الشعوب، وإن كان املجال ال يتسع 
الستعراضها كاملة للطعن بالثورة 

السلمية فيها. فمبكرًا عبر عنها 
وزير خارجية روسيا سيرغي 

الفروف، بأسلوب غير دبلوماسي، 
وبعجرفة املتفاهم مع بعض الغرب 

املذعور من انتقال الحالة العربية إلى 
الحرية والديمقراطية. فالرجل نصب 

نفسه لتحديد شكل نظام حكم 
سورية، وبكالم طائفي ممجوج. 
وذلك عدا عن »الفيتو« املكرر في 

مجلس األمن، حتى عن جرائم 
حرب واستخدام السالح الكيميائي، 

وتكذيب الضحايا وأهاليهم حتى 
يومنا هذا. سياسة التفاخر 

»عقيدة غروزني« التدميرية،  بـ
بتجريب األسلحة الروسية على 
رؤوس السوريني، أشارت مبكرًا 

النضمام موسكو إلى تحالف 
إقليمي للثورات املضادة، أراد من 

سورية التحول إلى نموذج قمع 
إرادة الشعوب بالحديد والنار، 

والتحالف مع عصابات ومليشيات 
مرتزقة عابرة للجنسيات، بما فيها 

»فاغنر«، ال تستره بكائيات على 
الالجئني السوريني، املطاردين، 
حتى برلني منذ 2015، بأخبار 

موسكو الزائفة، كما استخدمتهم 
أخيرًا في بيالروسيا. بل حتى 

بني املتوهمني أن موسكو صارت 
جزءًا من »محور املمانعة«، بات 

ُيطرح سؤال عن حقيقة جهدها في 
التنسيق وحماية دولة االحتالل، 

حدودًا وقصفًا، على أنقاض سورية، 
برضا تام من تل أبيب. الوقائع 

تقول إن تلك السياسة لم تختلف 
كثيرًا عن النفاق الغربي، وإن بدون 
قفازات حريرية، لدعم بقاء األنظمة 

العسكريتارية في مواجهة الربيع 
العربي، من تونس وليبيا إلى اليمن. 

باختصار، موسكو تعيش على وهم 
أن ذاكرة الناس قصيرة، وهو ما 

يفعله غيرها، ككيانات ومليشيات 
إقليمية، أوغلت في دماء السوريني 

وغيرهم.  واملأساة الحقيقية هي 
املشاركة بتحويل الدول إلى أطالل 

ألجل املصالح الروسية وغيرها 
من قوى. أما مآالت ثورات الربيع 

العربي فيكفي أنها أعلت شأن إدراك 
الشعوب مكمن ومنابع مأساتها، 

ولم يعد همسًا سؤال التخلص من 
االستبداد.

تواصلت المفاوضات 
النووية في فيينا، 

أمس، حيث قدمت 
إيران ألطراف االتفاق 

النووي مسودتين بشأن 
العقوبات والقضايا 

النووية، فيما تحدث وزير 
الخارجية األميركي أنتوني 

بلينكن عن »مؤشرات ال 
تعطي تفاؤًال«

حّذر قائد »فيلق القدس« التابع للحرس الثوري اإليراني، إسماعيل قاآني 
)الصورة(، في تصريحات له أمس الخميس، من أن الواليات المتحدة 
طهران  ضد  خطوة  أي  اتخذت  إذا  أسنانها«  »ستتهشم  األميركية 
ــذه الــخــطــوة  ــت هـ مــهــمــا كــان
إعــالم  وســائــل  ونقلت  بسيطة. 
»قوة  قوله  قاآني  عن  محلية 
ــة وقــدرتــهــا... بلغت  هــذه األم
مستوى أنه إذا اتخذتم )الواليات 
الــمــتــحــدة( أبــســط الــخــطــوات، 
في  ستتهشم  أســنــانــكــم  فـــإّن 
زمان  »ولى  مضيفًا  أفواهكم«، 

فعل ما يحلو لكم«.

قاآني يحذر أميركا

Friday 3 December 2021 Friday 3 December 2021
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45
سياسة

  شرق
      غرب
ألمانيا: طلب السجن 
مدى الحياة لضابط 

سوري سابق
طلب مكتب املدعي العام الفيدرالي 
األملــــانــــي، أمــــس الــخــمــيــس، الــســجــن 
ــــالن، وهــو  ــور رســ ــ مــــدى الــحــيــاة ألنـ
ــق فـــــــي املـــــخـــــابـــــرات  ــ ــابــ ــ ــــط ســ ــابــ ــ ضــ
السورية، في أول محاكمة في العالم 
إلــى نظام  انتهاكات منسوبة  حــول 
بــشــار األســـد. واعــتــبــر املــدعــي العام 
أمــــام مــحــكــمــة كــوبــلــنــس أن رســـالن 
)58 عامًا(، الذي لجأ إلى أملانيا بعد 
يحاكم  والـــذي   ،2012 عــام  انشقاقه 
منذ 23 إبريل/ نيسان 2020، مذنب 

بارتكاب جرائم ضد اإلنسانية.
)فرانس برس( 

سورية: غيث ديب رئيسًا 
لألمن السياسي 

عنّي النظام السوري اللواء غيث ديب 
السياسي«،  األمــن  »شعبة  لـ رئيسًا 
ــفـــروع األمــنــيــة  وهـــي إحــــدى أبــــرز الـ
ــوزارة الــداخــلــيــة.  ــ الــتــابــعــة شــكــلــيــًا لــ
وديــب من بني املشمولني بعقوبات 
االتــــحــــاد األوروبـــــــــي الـــتـــي طـــاولـــت 
أشـــخـــاصـــًا فـــي نـــظـــام بـــشـــار األســـد 
لدورهم في قمع املدنيني السوريني، 
وهـــو أيــضــًا االبــــن األصــغــر للعماد 
ــد أشــهــر  ــ شـــفـــيـــق فــــيــــاض ديـــــــب، أحــ
الضباط الذين اعتمد عليهم رئيس 
النظام السابق حافظ األســد، وكان 
قائدًا للفرقة الثالثة، ثم نائبًا لوزير 

الدفاع.
)العربي الجديد(

تونس: منع نائب من 
السفر

في  السابق  والقيادي  النائب  أعلن 
حـــركـــة الــنــهــضــة أســـامـــة الــصــغــّيــر، 
ــاء، عـــن منعه  ــعــ أول مـــن أمــــس األربــ
من السفر لزيارة عائلته واملشاركة 
ــم سنويًا 

ّ
يــنــظ فــي ملتقى ســيــاســي 

في العاصمة اإليطالية رومــا. وأكد 
صفحته  على  تدوينة  فــي  الصغير 
 السلطات التونسية 

ّ
في فيسبوك، أن

ــلــــى خــلــفــيــة  مـــنـــعـــتـــه مـــــن الــــســــفــــر عــ
نفسه  الدولي  امللتقى  في  مشاركته 
الذي سيشارك فيه وزير الخارجية 
 من 

ّ
ــــاف أن عــثــمــان الـــجـــرنـــدي. وأضـ

االنقالب‹‹  بـــ‹‹وزيــر خارجّية  سّماه 
ال يريد سماع صوت غير صوته.

)العربي الجديد(

طرابلس ـ أسامة علي

ــيـــف اإلســـــــــالم الــــقــــذافــــي إلــــــى قــائــمــة  عــــــاد سـ
الليبية،  الرئاسية  لالنتخابات  املترشحني 
ــا قـــبـــلـــت مــحــكــمــة  ــعــــدمــ ــيــــس، بــ ــمــ أمـــــــس الــــخــ
اســتــئــنــاف ســبــهــا، الــطــعــن املـــقـــدم مـــنـــه، ضد 
اســـتـــبـــعـــاده مـــن قــائــمــة املـــتـــرشـــحـــني، مــقــررة 

إرجاع اسمه لهذا القائمة.
فريق  لــدى  املستشار  الشويهدي،  وقــال عمر 
الدفاع عن سيف القذافي، في تصريح خاص 
»العربي الجديد«، إن املحكمة قبلت الطعن  لـ
املــقــدم مــن رئــيــس فــريــق الــدفــاع عــن الــقــذافــي، 
خــالــد الـــزائـــدي، مشيرًا إلــى أن فــريــق الــدفــاع 
ــائـــي نــهــائــي  ــكـــم قـــضـ ــدم صـــــــدور حـ ــ ــبــــت عــ أثــ
إليه  التهم املوجهة  فــي  بحق سيف اإلســـالم 
واملتعلقة بارتكابه جرائم حرب، والتي كانت 

وراء استبعاده من السباق.
وأوضح الشويهدي أن مرافعة الزائدي أثبتت 
انطباق البند السابع من املــادة العاشرة من 

ــانـــون االنـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة عــلــى سيف  قـ
اإلســـــالم الـــقـــذافـــي. ويــشــتــرط الــبــنــد الــســابــع 
مــن املــــادة الــعــاشــرة فــي قــانــون االنــتــخــابــات 
الرئاسية، أال يكون املترشح »محكومًا عليه 
أو جريمة مخلة بالشرف  نهائيًا في جناية 
ــة«، وهـــي املـــــادة الــتــي بــنــت عليها  ــانــ أو األمــ
مــفــوضــيــة االنـــتـــخـــابـــات قـــرارهـــا بــاســتــبــعــاد 
سيف اإلسالم القذافي من قائمة املترشحني 
نوفمبر/تشرين   24 فــي  لــلــرئــاســيــة،  األولــيــة 

الثاني املاضي. 
أمــام  القذافي  أنــصــار  مــن  العشرات  واحتشد 
مقر املحكمة، ورفعوا رايات وشعارات مؤيدة 

لترشحه لالنتخابات الرئاسية. 
وجـــــاء قـــــرار املــحــكــمــة بــعــدمــا وصـــلـــت هيئة 
قضائية من خــارج مدينة سبها، مؤلفة من 
سبها،  استئناف  محكمة  ملقر  قــضــاة،  ثــالث 
للبت في الطعن املقدم من سيف اإلسالم ضد 
للمترشحني  األولــيــة  القائمة  مــن  استبعاده 

لالنتخابات الرئاسية.
ــلـــى الـــهـــيـــئـــة الــقــضــائــيــة  ــه تــــعــــذر عـ ــ يــــذكــــر أنــ
األسبوع  من  الخميس  يــوم  بمحكمة سبها، 
فــي طعن سيف  للنظر  املــاضــي، عقد جلسة 
اإلســــالم، بــعــد اقــتــحــام مليشيا تــابــعــة لــلــواء 
املــتــقــاعــد خليفة حــفــتــر مــقــر املــحــكــمــة وطــرد 
القضاة واملوظفني، قبل أن تعود وتحاصرها 
ــد واإلثــــنــــني املـــاضـــيـــني، وتــمــنــع  ــ يـــومـــي األحــ

القضاة من الوصول إليها.
وانتهت أمس الخميس فترة االستئناف من 
قــبــل املــتــرشــحــني عــلــى الــطــعــون الــتــي قــدمــت 
ضـــدهـــم، فــيــمــا يــنــتــظــر أن تــعــلــن املــفــوضــيــة 
الــنــهــائــيــة للمترشحني  الــقــائــمــة  الــعــلــيــا عـــن 

أن »مركزًا انتخابيًا في طرابلس تعرض هو 
اآلخر لعملية مشابهة، وتم خاللها اختطاف 

موظف من املركز قبل اإلفراج عنه الحقًا«.
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، أكـــد  ـــ ــي تـــصـــريـــح لــ ــ وفــ
املــنــظــومــة االنــتــخــابــيــة »مؤمنة  الــقــصــبــي أن 
بـــالـــكـــامـــل«، مـــشـــيـــرًا إلـــــى أن إدارتــــــــه »بـــــدأت 

أعلنت مفوضية  أخـــرى،  لــلــرئــاســة. مــن جهة 
االنــــتــــخــــابــــات عـــــن تــــعــــرض خـــمـــســـة مــــراكــــز 
ــام  ــيـــات ســــطــــو مـــســـلـــح قــ ــلـ ــمـ ــعـ انـــتـــخـــابـــيـــة لـ
البطاقات  خاللها مسلحون بسرقة عدد من 
ــــف. ونــقــلــت  ــــوظـ ــة واخــــتــــطــــاف مـ ــيـ ــابـ ــخـ ــتـ االنـ
الــصــفــحــة الــرســمــيــة لــلــمــفــوضــيــة عـــن رئــيــس 
غرفة العمليات الرئيسية باملفوضية، سعيد 
إنــه »مــع نهاية موعد تسليم  القصبي، قوله 
الــبــطــاقــات االنــتــخــابــيــة لــلــنــاخــبــني، أول من 
أمس األربعاء، أبلغت أربعة مراكز انتخابية 
فـــي الــعــزيــزيــة جـــنـــوب الــعــاصــمــة طــرابــلــس، 
بتعرضها القتحام من قبل مدنيني مسلحني 
قاموا بانتزاع البطاقات االنتخابية املتبقية 
إلى  مشيرًا  أصحابها«،  يتسلمها  لــم  والــتــي 

تسلم ألصحابها  لم  التي  البطاقات  بحصر 
إلبطالها«. وأوضح القصبي أن »هذا االعتداء 
لـــن يــؤثــر عــلــى مــســار الــعــمــلــيــة االنــتــخــابــيــة، 
فلدينا الكثير من االحتياطات لتأمني إجراء 

االنتخابات ومنع أي محاولة للتزوير«.
من جانب آخر، أكد املبعوث األممي املستقيل 
لدى ليبيا، يان كوبيتش، »ضرورة إدانة أي 
حقهم  ممارسة  مــن  الليبيني  ملنع  مــحــاوالت 
الـــديـــمـــقـــراطـــي، واتــــخــــاذ اإلجــــــــراءات الـــالزمـــة 
بـــحـــق كــــل مــــن يـــعـــرقـــل الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 
ــات«. وجـــــــــاء ذلـــــــك خـــــــالل لـــقـــاء  ــ ــابــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ واالنــ
جــمــع كــوبــيــتــش بــرئــيــس املــفــوضــيــة الــعــلــيــا 
الخميس.  أمس  السائح،  عماد  لالنتخابات، 
وأشار بيان للبعثة األممية، إلى أن كوبيتش 
والتحديات  »االحتياجات  ناقشا  والسائح، 
بما  االنتخابية  العملية  تنفيذ  تواجه  التي 
في ذلك أعمال العنف املقترنة باالنتخابات، 
العاملني  بحق  والترهيب  التهديد  وأعــمــال 
في القضاء واملترشحني«. كما أكد كوبيتش 
القضاء«،  لعمل  الكامل  املتحدة  األمــم  »دعــم 
معربًا عن أمله بأن يؤدي هذا األخير مهامه 
يخضع  وال  بــدقــة،  الــقــانــون  متبعًا  »بمهنية 

للضغوط من أجل انتخابات حرة ونزيهة«.
العسكرية  اللجنة  توجهت  آخـــر،  ســيــاق  فــي 
مــــســــؤولــــني   5 ــم  ــ ــــضــ )تــ  »5+5« ــــة  ــــركـ ــتـ ــ ــــشـ املـ
عــســكــريــني عــن حــكــومــة الـــوفـــاق الــســابــقــة و5 
آخرين عن مليشيات حفتر(، أمس الخميس، 
ــقــــرة، الســتــكــمــال  إلــــى الــعــاصــمــة الــتــركــيــة أنــ
املشاورات الخاصة بإخراج القوات األجنبية 
واملرتزقة من ليبيا، قبل أن تتوجه بعد ذلك 
إلى العاصمة الروسية موسكو للغرض ذاته.

الصدر يرفض 
حكومة المحاصصة

زيارة عباس 
كامل 

إلسرائيل

ــدر »اإلطــــــار الــتــنــســيــقــي« بــيــانــًا تضمن  ــ أصـ
الحديث عن توافقات عامة بما ذلك  استمرار 
الحوارات، سارع التيار الصدري إلى دحض 
التي تحدثت عن توافق مبدئي  التسريبات 
الــوزراء  اختيار  يكون  توافقية  على حكومة 
وتوزيع الــوزارات فيها بناء على مقاعد كل 

كتلة، مؤكدًا التمسك بحكومة األغلبية. 
وضم االجتماع، الذي عقد أمس بمنزل زعيم 
تحالف الفتح هادي العامري، وسط بغداد، 
 من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، 

ً
كال

ــــوري املـــالـــكـــي،  ــبــــق نــ ورئــــيــــس الـــــــــوزراء األســ
ــلــــى هــمــام  ــم املـــجـــلـــس اإلســــالمــــي األعــ ــيــ وزعــ
حمودي، وزعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، 
ورئـــيـــس الـــــــوزراء األســـبـــق حــيــدر الــعــبــادي، 
ورئـــيـــس الــحــشــد الــشــعــبــي فـــالـــح الــفــيــاض، 
ــل الـــحـــق قيس  وزعـــيـــم جــمــاعــة عــصــائــب أهــ
الخزعلي، إضــافــة إلــى قــيــادات أخـــرى، منها 
زعــيــم جماعة »جــنــد اإلمـــام« املسلحة أحمد 

على مــدار عــدة أسابيع، كــان نتيجة زيــارات 
والجهاد  حماس  مــن  املستوى  رفيعة  وفــود 
اإلســالمــي إلــى الــقــاهــرة، ولــقــاءات مــع كامل، 
فــي إســرائــيــل يعلمون جيدًا  املــســؤولــني  وأن 
حجم الضغوط املصرية على حماس، ورغبة 
األخيرة في إعادة تأهيل القدرات العسكرية 
الــتــي تـــضـــررت فـــي الـــحـــرب األخـــيـــرة. لكنهم 
حــتــى اآلن يــرفــضــون املــخــطــط الــــذي قــدمــتــه 
حماس إلى مسؤولي املخابرات املصرية في 

صفقة تبادل األسرى مع إسرائيل«.
ــرر أن  ــقـ ــن املـ ــان مـ وبــحــســب املــــصــــادر فـــإنـــه كــ
ــــرات املــــصــــريــــة قـــطـــاع  ــابـ ــ ــــخـ ــيــــس املـ يـــــــزور رئــ
دولـــة  بــرئــيــس وزراء  يــلــتــقــي  أن  بــعــد  غـــــزة، 
ويقدم  بينت،  نفتالي  اإلسرائيلي  االحــتــالل 
له الخطوط العريضة للهدنة التي صاغتها 
ــم انــشــغــال  ــ ــه »رغـ ــالـــت املــــصــــادر إنــ مـــصـــر. وقـ
امللف  مع  بالتعامل  اإلسرائيليني  املسؤولني 
ــي، إال أنــهــم يــعــلــمــون جــيــدًا  ــرانــ ــنـــووي اإليــ الـ
تــداعــيــات اســتــمــرار الـــهـــدوء فـــي قــطــاع غـــزة، 
واســـتـــمـــرار حـــمـــاس فـــي الــعــمــل عــلــى زيــــادة 
مـــدى صــواريــخــهــا وكــمــيــة املــتــفــجــرات فيها، 
ــلـــى تــشــغــيــل الــــطــــائــــرات دون  وتـــدريـــبـــهـــا عـ
فهم  وبالتالي  إيـــران،  مــن  تلقتها  التي  طيار 
في  املصريني  مع  الصفقة  بإنجاز  مطالبون 

أقرب وقت ممكن«.
وفي هذا السياق، أشارت املصادر إلى الدور 
الكبير الذي أدته القاهرة في »تفويت الفرصة 

بغداد ـ زيد سالم، براء الشمري 

الــعــراقــيــة بــغــداد،  شــهــدت العاصمة 
األول  اجتماعًا هو  الخميس،  أمــس 
مـــن نـــوعـــه مــنــذ عــــدة ســـنـــوات، ضم 
عــددًا مــن قــيــادات ورؤســـاء الكتل السياسية 
الــشــيــعــيــة، بــمــن فيهم زعــيــم التيار  الــعــربــيــة 
املنضوية  والــقــوى  الصدر  الــصــدري مقتدى 
بإيجاد  للبحث  التنسيقي«  »اإلطــــار  ضمن 
نتائج  خلفتها  التي  الحالية  لألزمة  مخرج 
االنــتــخــابــات األخــيــرة الــتــي أظــهــرت تراجعًا 
حـــــادًا لــلــقــوى الــحــلــيــفــة إليــــــران مــقــابــل فــوز 
ــدري بــــفــــارق كـــبـــيـــر عــــن أقــــرب  ــ ــــصـ الـــتـــيـــار الـ
ــار  منافسيه. وعــلــى الــرغــم مــن حـــرص »اإلطـ
الــتــنــســيــقــي« الـــرافـــض لــنــتــائــج االنــتــخــابــات 
ــواء إيــجــابــيــة بــشــأن الــلــقــاء  ــ عــلــى إشـــاعـــة أجـ
ــًا عـــدم  ــتـ ــان الفـ ــ ــه كـ ــ ــــس، إال أنـ ــــرى أمــ ــذي جـ ــ الــ
ــــروج املــجــتــمــعــني بــبــيــان مــشــتــرك. وفــيــمــا  خـ

القاهرة ـ العربي الجديد

انـــقـــضـــى شـــهـــر نـــوفـــمـــبـــر/ تــشــريــن 
الـــثـــانـــي املــــاضــــي، مـــن دون اإلعــــالن 
عن زيــارة وزيــر املخابرات املصرية 
كــان أعلن، مطلع  أبيب، كما  عباس كامل تل 
الــشــهــر املـــاضـــي، فــي تــصــريــحــات للصحافة 
قمة  في  مشاركته  هامش  على  اإلسرائيلية، 
غالسكو للمناخ. وكــان كامل قال يومها إنه 
»يــعــتــزم الـــوصـــول إلـــى إســرائــيــل فـــي نهاية 
ــرح الــخــطــة املــصــريــة  الــشــهــر )نــوفــمــبــر(، وشــ
فيما يتعلق بقطاع غزة، واستعادة الجنود 
ــــدى )حــــركــــة(  اإلســـرائـــيـــلـــيـــني املـــحـــتـــجـــزيـــن لــ
حماس«. مع العلم أنه سبق أن زار تل أبيب، 
في 18 أغسطس/آب املاضي، في زيــارة غير 

مجدولة استغرقت عدة ساعات.
وخلت وسائل اإلعالم املصرية واإلسرائيلية 
ــام األخـــيـــرة، مــن أيــة  عــلــى حــد ســــواء، فــي األيــ
زيــارة عباس.  تأجيل  أو  بإتمام  تفيد  أخبار 
ــكـــون انـــشـــغـــال دولــــة  ورجــــــح مـــراقـــبـــون أن يـ
االحــــتــــالل اإلســـرائـــيـــلـــي وأجــهــزتــهــا األمــنــيــة 
اللهجة  وتصعيد  اإليــرانــي،  الــنــووي  بامللف 
فــي تــل أبــيــب ضــد طــهــران، الــتــي وصــلــت إلى 
ــاع اإلســرائــيــلــي بني  ــدفـ حـــد تــهــديــد وزيــــر الـ
إيــران،  إلــى  غانتس بتوجيه ضربة عسكرية 
قــد عطل زيـــارة كامل إلــى تــل أبــيــب، ال سيما 
في الوقت الــذي جرت فيه اتصاالت مصرية 

إيرانية، لتطوير العالقات بني البلدين.
الجديد«،  »العربي  لـ خاصة،  مصادر  وقالت 
ــا يــتــعــلــق بــصــفــقــة األســـــــرى بــني  ــي مــ ــ ــه »فـ ــ إنـ
ــإن  ــ ــــاس واالحـــــــــتـــــــــالل اإلســــــرائــــــيــــــلــــــي، فـ ــمــ ــ حــ
املخابرات  وضعته  والــذي  النهائي  التصور 
قيادات  مع  املتعددة  اتها  لقاء بعد  املصرية، 
ــل الــفــلــســطــيــنــيــة، ال يـــــــزال يــنــتــظــر  ــائـ ــفـــصـ الـ
ــافـــت املــصــادر  املـــوافـــقـــة اإلســرائــيــلــيــة«. وأضـ
أن »الــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة تــرفــض تــقــديــم 
أي تــنــازالت فــي الــصــفــقــة، وتــشــتــرط اإلفـــراج 
حــددتــهــم  الــذيــن  الفلسطينيني  األســــرى  عــن 
فــــي مــطــالــبــهــا مـــقـــابـــل اإلفــــــــراج عــــن الــجــنــود 
ــيـــني«. ورجــــحــــت أن يـــكـــون »عــــدم  ــلـ ــيـ ــرائـ اإلسـ
ظهور وزير املخابرات املصرية في تل أبيب 
نــهــايــة الــشــهــر املـــاضـــي، كــمــا كـــان مـــقـــررًا، هو 
بسبب عدم اكتمال الصفقة، وخشية أال يكون 

للزيارة مردود واضح«.
ــى أن مــصــر »مـــارســـت  وأشـــــــارت املــــصــــادر إلــ
الفلسطينية،  الفصائل  على  كبيرة  ضغوطًا 
ملـــواصـــلـــة الــتــهــدئــة املـــؤقـــتـــة فـــي قـــطـــاع غـــزة، 
الــذي صاغته املخابرات  العام  لدفع املخطط 
ــادي  ــتــــصــ ــع االقــ ــ ــــوضـ ــة لـــتـــحـــســـني الـ ــريــ املــــصــ

واإلنساني، وإتمام صفقة تبادل األسرى«.
وأضــافــت أن »الــهــدوء الـــذي ســاد قــطــاع غزة 

األســـــدي وآخــــــرون. ويــعــتــبــر هـــذا االجــتــمــاع 
األول مــــن نـــوعـــه مـــنـــذ عـــــدة ســــنــــوات الــــذي 
يضم قيادات الصف األول للكتل السياسية 
الــعــربــيــة الــشــيــعــيــة فــي الـــبـــالد، والــتــي جــرى 
الــعــرف الــســيــاســي مــنــذ عـــام 2003 أن يكون 
منصب رئيس الــوزراء محصورًا بها ضمن 
نـــهـــج املـــحـــاصـــصـــة الـــطـــائـــفـــيـــة الـــــــذي تــتــهــم 
الــواليــات املــتــحــدة بترسيخه فــي الــبــالد من 
االنتقالي  الحكم  أول تشكيلة ملجلس  خــالل 
الــــذي اعــتــمــد عــلــى نــســبــة املــكــونــات الدينية 

الطائفية والعرقية بشكل أساس. 
ــتــــمــــاع نـــحـــو 90 دقـــيـــقـــة ولـــم  واســـتـــمـــر االجــ
ــــارج  ــــن خـ ــــوديـ ــــوجـ يـــســـمـــح لـــلـــصـــحـــافـــيـــني املـ
املنزل بالدخول للحصول على أي تفاصيل، 
للحظة دخــول مقتدى  مــصــّورة  لقطات  لكن 
به إلقاء 

ّ
الــصــدر إلــى االجــتــمــاع أظــهــرت تجن

الــتــحــيــة عــلــى كــل مــن نــــوري املــالــكــي وقيس 
الــخــزعــلــي الــجــالــســني فـــي غـــرفـــة االجــتــمــاع. 
الــذي يضم قوى  وقــال »اإلطـــار التنسيقي«، 
بيان  االنتخابات، في  نتائج  معترضة على 
قضايا  ناقشوا  املجتمعني  إن  اللقاء،  أعقب 
رئيسية، من بينها اتخاذ الخطوات الالزمة 
ــيـــد عـــلـــى خــــروج  ــأكـ ــتـ ــة الــــفــــســــاد، والـ ــاربـ ــحـ ملـ
القوات األجنبية وفق الجدول الزمني املعلن، 
ووضــــع آلـــيـــات حــصــر الـــســـالح بــيــد الـــدولـــة، 

على مــحــاوالت تأجيج مواجهة جــديــدة بني 
قطاع غزة واالحتالل اإلسرائيلي، بعد إطالق 
ــاروخ مـــن قـــطـــاع غــــزة صــــوب مــســتــوطــنــة  ــ صــ
 املــســؤولــني فــي مصر 

ّ
ســـديـــروت«، مــؤكــدة أن

السياسة  تغيير  وراء  الرئيس  السبب  كانوا 
»الرد الفوري«. اإلسرائيلية الخاصة بـ

وشـــددت املــصــادر على أن »الــتــدخــل املصري 
ســـاهـــم فــــي مـــنـــع الــتــصــعــيــد، خـــصـــوصـــًا فــي 
ظـــل حــالــة تــأهــب مـــن جــانــب الــفــصــائــل، عبر 
تــنــظــيــم فــعــالــيــات مــثــل املـــســـيـــرات الــشــعــبــيــة، 
الليلي، واملواجهة العسكرية،  وحراك اإلرباك 
وكــذا فــي ظــل الترقب مــن جانب »حــزب الله« 
ملواجهة  اإلسرائيلي  الجانب  لجّر  اللبناني 

وحماية »الحشد الشعبي« ودعمه وتنظيمه، 
وتجريم التطبيع وكل ما يتعلق به، وإبعاد 
الخدمية.  املشاريع  عن  السياسي  التنافس 
اتــفــقــوا على  أن املجتمعني  الــبــيــان  وأوضــــح 
إلى  الحوارات واملناقشات وصــواًل  استمرار 
وضع معالجات واقعية لالنسداد السياسي 

الحاصل في املشهد السياسي. 
كما نقلت وســائــل إعــالم محلية عراقية عن 
مصادر لم تسمها أن االجتماع تمخض عن 
اتــفــاق لتشكيل لجنة مشتركة إلعـــداد ورقــة 
الحكومة  حيال  الرئيسة  الــقــوى  بــني  تفاهم 
املــقــبــلــة واملـــلـــفـــات الـــخـــالفـــيـــة بــــني األطــــــراف 
املجتمعة. وترافق ذلك مع حديث عن توافق 
مبدئي بني املجتمعني على حكومة توافقية 
يـــكـــون اخـــتـــيـــار الــــــــــوزراء فــيــهــا اســتــحــقــاقــًا 
الـــــــــوزارات  تــــوزيــــع  يـــتـــم  أن  )أي  انـــتـــخـــابـــيـــًا 
بحسب مقاعد كل كتلة(، وهو ما جاء أيضًا 
ــيــــار الـــحـــكـــمـــة« فــــادي  عـــلـــى لـــســـان عـــضـــو »تــ
الــشــمــري، الـــذي أوضـــح أيــضــًا أن »االجتماع 
لن يكون األخير، لبحث االتفاق حــول نقاط 
خــالفــيــة أخــــرى بـــني الـــقـــوى الــشــيــعــيــة«. لكن 
ــى نــفــي املــوافــقــة  ــارع إلــ ــ الـــتـــيـــار الــــصــــدري سـ
عــلــى هـــذه الــصــيــغــة الــحــكــومــيــة. وقـــال زعيم 
الـــتـــيـــار الــــصــــدري فــــي تـــدويـــنـــة عـــلـــى مــوقــع 
ــاع: »ال شــرقــيــة وال  ــمـ ــتـ »تـــويـــتـــر« عــقــب االجـ
غربية، حكومة أغلبية وطنية«. بــدوره، قال 
رئــيــس الكتلة الــصــدريــة حــســن الـــعـــذاري إن 
تضمن  التنسيقي«  ــار  »اإلطـ ـــ بـ الــصــدر  لــقــاء 
الـــتـــشـــديـــد عـــلـــى ضــــــــرورة تــشــكــيــل حــكــومــة 
أغلبية وطنية، والتأكيد على أهمية الرجوع 
إلـــى املــرجــعــيــة الــديــنــيــة فــي الــنــجــف. ونقلت 
وســائــل إعـــالم محلية عــن الـــعـــذاري إشــارتــه 
ــا إلــــى »حـــكـــومـــة أغــلــبــيــة  ــى أن الـــصـــدر دعــ إلــ
وطنية ال توافقية محاصصة على اإلطالق«، 
مبينًا أن »املقاومة كانت وال تــزال وستبقى 
ــة«. وتــــابــــع: »وضــــــع الــــصــــدر جــمــيــع  ــ ــدريـ ــ صـ
بنقاش صريح هدفه  الــحــروف  على  النقاط 
الــعــراق ال غــيــر«، مبينًا أن محاربة  مصلحة 

الفساد من أولويات الصدريني. 
وبــمــوجــب الــنــتــائــج الــنــهــائــيــة لــالنــتــخــابــات 
البرملانية التي أجريت بالعاشر من أكتوبر/ 
الـــتـــيـــار  فــــــاز  فـــقـــد  املـــــاضـــــي،  ــن األول  ــريـ ــشـ تـ
الصدرية بـ73 مقعدًا، وتحالف »تقدم« بـ37، 
ـــ33، والـــحـــزب  ــ ــانـــون« بــ ــقـ ــة الـ ــ ــ وتـــحـــالـــف »دول
الديمقراطي الكردستاني بـ31 مقعدًا، بينما 
حـــاز تــحــالــف »الــفــتــح« 17 مــقــعــدًا، وتحالف 
»عزم« 14 مقعدًا، وحركة »امتداد« 9 مقاعد، 
إضافة إلــى كتل أخــرى حصلت على ما بني 
مقعد واحد و7 مقاعد موزعة على 83 دائرة 

انتخابية في عموم مدن العراق. 
وكـــانـــت بـــيـــانـــات وتـــصـــريـــحـــات قـــد صـــدرت 
أمس سبقت االجتماع وأخــرى تزامنت معه 
تحدثت عن أهمية »وحــدة البيت السياسي 
ــــود مـــبـــادرة  ــارة إلــــى وجـ ــ الــشــيــعــي«، فـــي إشــ
مــصــالــحــة بـــني الـــقـــوى املــنــضــويــة تــحــت ما 
يتزعمه  الــذي  التنسيقي«،  »اإلطــار  بـــ يعرف 
نوري املالكي من جهة، ومقتدى الصدر من 

جهة أخرى. 
وقــال زعيم املجلس اإلســالمــي األعلى همام 
ــدة الـــعـــراق  ــ ــه، إن »وحــ حـــمـــودي، فـــي بـــيـــان لــ
واستقراره من وحدة البيت الشيعي وقدرته 
على مواجهة التحديات، وتصحيح املسار«، 
ــار إلـــى أن اجــتــمــاع أمـــس »هـــو مــن أجــل  وأشــ
ــدة، ومـــعـــالـــجـــة اخـــتـــالالت  ــوحــ ــة مــ ــ ــنـــاء رؤيــ بـ
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة بــمــا شــابــهــا مـــن فشل 
وفساد واستغالل حزبي للدولة، وتصحيح 
ــا فـــيـــه ازدهــــــــار الــــعــــراق ونــهــضــتــه  ــار ملــ املــــســ
ــال أحــمــد  ــ ورفـــاهـــيـــة شـــعـــبـــه«. مــــن جـــهـــتـــه، قـ
األسدي، زعيم جماعة »جند اإلمام« املسلحة 
»سند«  باسم  سياسيًا  جناحًا  تمتلك  التي 
داخل تحالف »الفتح«، في بيان له، إن قادة 
»اإلطار التنسيقي« استقبلوا مقتدى الصدر 
»مناقشة القضايا  في منزل هادي العامري لـ
الــعــالــقــة وآخــــر مــســتــجــدات الـــوضـــع الــراهــن 
بكل وّديـــة وأخــويــة«. وأضـــاف أن ذلــك يأتي 
»تعزيزًا للترابط والوحدة الوطنية بني أبناء 
الشعب  الواحد وبما يخدم مصلحة  الوطن 

العراقي التي هي أولوية لجميع األطراف«.

على أكثر من محور في نفس الوقت«. وكان 
من املفترض أن يعقد كامل اتفاقًا في تل أبيب 
نــهــايــة الــشــهــر املـــاضـــي، يــشــمــل وقــفــًا إلطــالق 
النار طويل األمد، وتباداًل ألسرى، ومساعدات 
إغــاثــيــة وإعــــادة إعــمــار، وعــــودة، ولـــو رمــزيــة، 
للسلطة الفلسطينية إلى غزة، وذلك بحسب 
على  إسرائيليني  لصحافيني  كــامــل  أكـــده  مــا 
هــامــش مــشــاركــتــه فــي قــمــة غــالســكــو. وأشـــار 
كــامــل وقتها إلــى أن االتــفــاق املــأمــول سيضم 
أيضًا تباداًل ألسرى بني إسرائيل و»حماس«، 
وهو ما تعمل مصر على التوصل إليه »ليل 
ــار«، عــلــى حـــد تــعــبــيــره. واعـــتـــبـــر أن هــذا  ــهــ نــ
االتــفــاق »يجب أن يبدأ بــاإلفــراج عن سجناء 
فلسطينيات  ونـــســـاء  مــســنــني  فــلــســطــيــنــيــني، 
ــــون اإلســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة«. وأضـــــــــاف:  ــــجـ ــــسـ فــــــي الـ
»يــجــب أيــضــًا مــعــالــجــة مــســألــة إعــــادة جثتي 
جنديني إسرائيليني، وإطــالق ســراح مدنيني 
في  حــمــاس  اثــنــني تحتجزهما  إســرائــيــلــيــني 
جنديني  تعتبرهما  الــحــركــة  أن  علمًا  ــزة«،  غــ
ال مــدنــيــني. وتــابــع كــامــل أن االتــفــاق يتضمن 
كذلك اتخاذ »املزيد من الخطوات االقتصادية 

واإلغاثية لصالح املدنيني في غزة«.
ــادة إعـــمـــار غـــزة،  ــ وفـــي إطــــار خــطــة مــصــر إلعـ
قالت املصادر إن القاهرة »تخطط لبناء ثالث 
مدن سكنية جديدة في قطاع غزة، األولى في 
شمال قطاع غزة وتضم 500 وحــدة سكنية، 
والثانية أيضًا في نفس املنطقة وتضم 700 
وحــــدة ســكــنــيــة، والــثــالــثــة وســــط قــطــاع غــزة 
تــدرس  مــن 1500 وحــدة سكنية. كما  مكونة 
إنشاء جسرين في منطقة حي الشجاعية في 

مدينة غزة واآلخر في منطقة السرايا«.
وبــعــد أســابــيــع قــلــيــلــة مـــن الـــحـــرب عــلــى غــزة 
املاضي، وإثــر مفاوضات بني  في مايو/أيار 
دخلت عشرات  وإسرائيل،  »حماس« ومصر 
الجرافات املصرية إلى القطاع، برفقة نحو 70 
مهندسًا إلعادة إعماره، وسط لوحة إعالنية 
الرئيس املصري عبد  ضخمة عليها صــورة 
الفتاح السيسي بشارع قريش في غزة، الذي 

يربط الشريط الشمالي بالجنوب.
ومــن املــقــرر أن يساعد املــصــريــون فــي بناء 
بنية تحتية إضافية للطرق، كجزء من منحة 
أعـــلـــن عــنــهــا الــســيــســي قـــدرهـــا 500 مــلــيــون 
أن  القطاع. واملــعــروف  دوالر إلعـــادة تأهيل 
املستفيد الرئيسي من برنامج إعادة إعمار 
الــذي تتواله مصر، هي شركة »أبناء  غــزة، 
سيناء«، اململوكة لرجل األعمال السيناوي 
ــــذي يــشــغــل أيــضــًا  إبــراهــيــم الــعــرجــانــي، والـ
ــم قــبــيــلــة الـــتـــرابـــني وجــمــعــيــة  ــيـ مــنــصــب زعـ
زعــمــاء الــعــشــائــر فــي شــمــال ســيــنــاء، والــتــي 
ــابــــرات املـــصـــريـــة فــــي مــا  ــتـــعـــاون مــــع املــــخــ تـ

»الحرب على اإلرهاب«. يسمى بـ

خالل تجمع في طرابلس ضد ترشح سيف اإلسالم القذافي وخليفة حفتر )حازم تركية/األناضول(

عقد االجتماع في منزل هادي العامري، وبحضور مقتدى الصدر )واع(

فشل االجتماع الذي 
عقد أمس بين زعيم 
التيار الصدري وقادة 

»اإلطار التنسيقي«  
الرافض لنتائج 

االنتخابات العراقية 
في التوصل إلى 

توافق على سبل 
حل األزمة، خصوصًا 

بعد تأكيد التيار 
الصدري رفض 

حكومة المحاصصة 
والتمسك بضرورة 
تشكيل »حكومة 

أغلبية وطنية«

يبدو أن عدم ظهور وزير المخابرات المصرية عباس كامل في تل أبيب، 
تبادل األسرى  إلى عدم اكتمال صفقة  الماضي، يعود  الشهر  نهاية 

بين »حماس« واالحتالل اإلسرائيلي
تقريرالحدث

فشل االجتماع مع 
»اإلطار التنسيقي« لتفكيك 

أزمة االنتخابات العراقية

انقضاء موعدها بدون 
إعالن إتمامها يثير التساؤالت

متابعة

المفوضية 
تنفي

نفت مفوضية االنتخابات 
العراقية، أمس الخميس، 

أي تدخل لرئيَسي 
الجمهورية برهم صالح، 

والقضاء فائق زيدان 
في االنتخابات. وجاء 

النفي بعد اتهام الحزب 
الديمقراطي الكردستاني 

لصالح وزيدان بالتدخل 
في سير العملية بهدف 
»التالعب بالنتائج لصالح 

جهات معينة« لم 
يحددها.

لم يصدر بيان ختامي 
بعد اجتماع الصدر 

و»اإلطار التنسيقي«

تخطط القاهرة لبناء 
ثالث مدن سكنية جديدة 

في قطاع غزة

مقتدى الصدر: 
ال شرقية وال غربية 

حكومة أغلبية وطنية

مفوضية االنتخابات: 
تعرض 5 مراكز انتخابية 

لسطو مسلح

انشغال إسرائيل 
بالملف اإليراني قد 
يكون عّطل الزيارة

قبلت محكمة استئناف 
سبها، أمس الخميس، 

الطعن المقدم من 
سيف اإلسالم القذافي، 

ضد استبعاده من قائمة 
المترشحين لالنتخابات 

الرئاسية
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تقارب عسكري مع أنقرةدعوات وقف االستيطان بال صدى»مواطنون ضد االنقالب« يحّضرون لتحرك نوعي
قراران أمميان بشأن فلسطين

ال سفير لـ»طالبان« باألمم المتحدة
خطة عراقية لشراء »بيرقدار«

67
سياسة

  شرق
      غرب

»رايتس ووتش«: قوات 
ميانمار قتلت متظاهرين 

عمدًا
ــن رايـــتـــس  ــومــ ــيــ قــــالــــت مـــنـــظـــمـــة »هــ
ووتش« الحقوقية، في تقرير أمس 
الخميس، إن مقتل ما ال يقل عن 65 
مــحــتــجــًا فـــي رانــــغــــون، أكــبــر مــديــنــة 
ــارس/آذار  ــ فــي مــيــانــمــار، يـــوم 14 مــ
املــاضــي، كــان مخططًا لــه مــع سبق 
اإلصــرار، ويجب تقديم الجناة إلى 
الــــعــــدالــــة. واتـــهـــمـــت املــنــظــمــة قــــوات 
األمــــن بــتــطــويــق واســـتـــخـــدام الــقــوة 
املميتة عمدًا ضد الحشود في حي 
في  العاملة  للطبقة  ثاريار  هالينغ 
رانــغــون، والتي كانت تتظاهر ضد 
استيالء الجيش على السلطة في 1 

فبراير/ شباط املاضي.
)أسوشييتد برس(

أوستن ينتقد مساعي 
الصين المتالك أسلحة 

فرط صوتية

ــر الـــدفـــاع األمـــيـــركـــي لــويــد  ــ قــــال وزيـ
أوســن )الــصــورة(، أمــس الخميس، 
ــتـــالك أســلــحــة  إن ســعــي الـــصـــني المـ
ــة )تـــــفـــــوق ســـرعـــتـــهـــا  ــيــ فـــــــرط صــــوتــ
سرعة الصوت( »يزيد من التوترات 
فـــي املـــنـــطـــقـــة«. وتــعــهــد أوســـــن في 
مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــب مــحــادثــات 
أمــنــيــة ســنــويــة مـــع نــظــيــره الــكــوري 
الــجــنــوبــي، ســوه ووك، بــأن تحافظ 
ــلـــى قـــدرتـــهـــا  ــات املــــتــــحــــدة عـ ــ ــواليــ ــ الــ
على ردع التهديدات املحتملة التي 

تمثلها الصني.
)أسوشييتد برس(

... ويدين برنامج كوريا 
الشمالية الصاروخي

ــر الـــدفـــاع األمـــيـــركـــي لــويــد  ــ قــــال وزيـ
أوســن، أمس الخميس، إن برنامج 
ــــي  ــاروخـ ــ ــــصـ ــيــــة الـ ــالــ كــــــوريــــــا الــــشــــمــ
ــذي تــــحــــرزه فــــي مــجــال  ــ والـــتـــقـــدم الــ
ــان االســــتــــقــــرار  ــ ــزعـ ــ ــزعـ ــ األســــلــــحــــة يـ
اإلقليمي على نحو متزايد. وجاءت 
تــــصــــريــــحــــات أوســــــــن فـــــي مـــؤتـــمـــر 
صحافي عقب مباحثاته مع نظيره 
ــوه ووك في  الــــكــــوري الــجــنــوبــي ســ
الـــــواليـــــات  قــــــال إن  ســـــيـــــول، حـــيـــث 
ــا الــشــمــالــيــة  ــتـــحـــدة تـــدعـــو كــــوريــ املـ

للمشاركة في الحوار.
)رويترز(

بكين تستدعي سفير 
اليابان

اســـتـــدعـــت بـــكـــني الــســفــيــر الــيــابــانــي 
تارومي، مساء  الصني، هيديو  لدى 
أول مــن أمــس األربــعــاء، على خلفية 
ــى  ــريـــحـــات خـــاطـــئـــة جــــــدًا« أدلــ »تـــصـ
شينزو  السابق  الـــوزراء  رئيس  بها 
ــلـــغـــتـــه بـــأن  آبـــــي حـــــول تـــــايـــــوان، وأبـ
ــارخ« في  ــ الــتــصــريــحــات »تـــدخـــل صــ
حسبما  للصني،  الداخلية  الــشــؤون 
الصينية  الــخــارجــيــة  وزارة  أعــلــنــت 
أمــــس الــخــمــيــس. وكــــان آبــــي قـــد قــال 
في خطاب عبر الفيديو أمام منتدى 
نظمه معهد أبحاث تايواني أول من 
أمس، إن حالة طوارئ لتايبيه ستكون 
أيضًا، محذرًا  لليابان  طــوارئ  حالة 
من أنه »يتعني على الناس في بكني 
وخصوصًا الرئيس شي جينبينغ أال 

يخطئوا حكمهم في ذلك«.
)فرانس برس(

النمسا: كورتز يعتزم 
اعتزال السياسة 

أفادت وسائل إعالم نمساوية، أمس 
ــأن املــســتــشــار الــســابــق  الــخــمــيــس، بــ
للبالد، سيباستيان كورتز )الصورة(، 
الــســيــاســة، بعد نحو  اعــتــزال  يعتزم 
شهرين من تنحيه عن منصبه كزعيم 
لــلــبــالد، عــلــى خلفية تــهــم بــالــفــســاد. 
وذكرت صحيفة »كرون« النمساوية، 
أمـــس الــخــمــيــس، أن وزيــــر الــداخــلــيــة 
قــد يحل محل كورتز  كــارل نيهامر، 
النمساوي  الشعب  رئاسة حزب  في 
املحافظ. ونقلت الصحيفة عن مقربني 
من كورتز قولهم، إن األخير اتخذ قرار 
ترك السياسة عقب والدة طفله األول 

أخيرًا.
)أسوشييتد برس(

بغداد ـ محمد علي

كـــشـــفـــت مــــصــــادر عـــســـكـــريـــة عـــراقـــيـــة رفــيــعــة 
الجديد«، عن  »العربي  لـ املستوى في بغداد، 
ــرار مجلس الـــــوزراء خــطــة لــشــراء طــائــرات  إقــ
تركية مسيرة من طراز »بيرقدار تي بي 2«، 
بــمــبــلــغ يــصــل إلـــى نــحــو 100 مــلــيــون دوالر، 
بالجيش  الــخــاصــة  التسليح  مــوازنــة  ضــمــن 
الصفقة، فإنها  إتمام  للعام 2021. وفي حال 
ستكون األولى من نوعها بني بغداد وأنقرة 
العسكري. وقالت مصادر عراقية  املجال  في 
عسكرية ببغداد، أمس الخميس، إن مجلس 
أقـــر، قبل نحو أســبــوعــني، مجموعة  الــــوزراء 
من التعديالت على خطط التسليح املتعلقة 
بــــســــالح الــــجــــو، بــيــنــهــا إقــــــــرار خـــطـــة لـــشـــراء 
طائرات مسيرة تركية من طراز »بيرقدار تي 
بي 2«، ضمن الجهد القتالي الجوي العراقي 
ــــى تـــأمـــني املـــنـــاطـــق الـــصـــحـــراويـــة  ــادف إلـ ــهــ الــ
والجبلية، والــحــدود مع ســوريــة. وأوضحت 
أن هـــذا الــتــوجــه جـــاء بــنــاء عــلــى تــوصــيــة من 

وزارة الدفاع ملجلس الوزراء.
»الــعــربــي  ــنـــرال عـــراقـــي فـــي بـــغـــداد، لـــ ــال جـ ــ وقـ
الجديد«، إن الجانب التركي سبق أن أعرب عن 
استعداده »لدعم بغداد في مجال الحرب على 
اإلرهـــــاب، وتــجــهــيــزه )الــجــيــش الــعــراقــي( بما 
يحتاج من معدات رصد لجيوب بقايا تنظيم 
داعـــــــش«. وأشــــــار إلــــى أن طــــائــــرات »بـــيـــرقـــدار 
أكثر من مكان بالسنوات  أثبتت كفاءتها في 
األخيرة، وحصول العراق عليها سيمثل نقلة 

مهمة ودعــم إلمكانيات ســالح الــجــو«. وأشــار 
إلى »الحاجة لدورات تدريب وتهيئة للكوادر 
في  الــطــائــرات،  تلك  على  العسكرية  الــعــراقــيــة 
ــال نـــجـــاح االتـــفـــاق مـــع تــركــيــا عــلــى عملية  حــ

الشراء، التي قد تستغرق عدة أشهر«.
ــان وفــــد عــســكــري عـــراقـــي، يــتــقــدمــه وزيـــر  ــ وكـ
الـــدفـــاع جــمــعــة عـــنـــاد، الــتــقــى بـــوزيـــر الــدفــاع 
الــتــركــي خــلــوصــي أكـــــار، فـــي 19 أغــســطــس/ 
إسطنبول  على هامش معرض  املــاضــي،  آب 
الــدفــاعــيــة. وأعــلــن عناد،  الــدولــي للصناعات 
وقــتــهــا، أن بــــالده تــرغــب فــي شــــراء مــســيــرات 
ــيــــات »أتــــــاك«  »بــــيــــرقــــدار« املــســلــحــة ومــــروحــ

الهجومية وأسلحة متطورة من تركيا.
العراقي  العسكري  الــشــأن  فــي  الخبير  وقـــال 
الطائي،  الــســالم  عبد  أحمد  املتقاعد  العقيد 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »الــطــائــرات التركية  لـــ
االستمرار  من  حاليًا  للعراق  أفضل  املسيرة 
بــاالعــتــمــاد عــلــى ســـرب طــائــرات أف 16، ذات 
الــكــلــفــة الــبــاهــظــة فـــي الــتــحــلــيــق والـــذخـــيـــرة، 
بـــاإلضـــافـــة إلــــى أنـــهـــا ارتــبــطــت أخـــيـــرًا أيــضــًا 
بامللف الــســيــاســي«. وأوضـــح أن »املــســاحــات 
الـــصـــحـــراويـــة الـــشـــاســـعـــة تـــحـــتـــاج ملـــثـــل هـــذا 
الــنــوع مــن الـــطـــائـــرات، كــمــا أن جــــوار الــعــراق 
لــتــركــيــا يــمــكــن أن يــؤمــن لــه مــواصــلــة عملية 
صــيــانــة وتــطــويــر هـــذا الــنــوع مــن الــطــائــرات، 
عدا الذخيرة«. ووصف الخطوة بأنها »مهمة 
الكثير  كــون  التنفيذ،  يبقى  األهـــم  لكن  جـــدًا، 
من قــرارات الحكومة تواجه برفض سياسي 

يحول دون إتمامها«.

كابول ـ صبغة اهلل صابر

أعربت حركة طالبان، أمس الخميس، عن خيبة أملها إزاء قرار األمم املتحدة إرجاء 
»غــيــر منصفة«.  ذلــك خــطــوة  املنظمة، معتبرة  لــدى  أفغاني جــديــد  تعيني سفير 
وكانت األمم املتحدة قد أرجأت، أول من أمس األربعاء، تعيني سفير جديد لديها 
أن  ما يعني  )طالبان(،  الدولة  الجديدة في هذه  السلطات  يمثل  أفغانستان  عن 
أشـــرف غني،  وهــو ممثل حكومة  إســحــاقــزاي،  غــالم  الــســابــق  أفغانستان  سفير 
سيواصل تمثيل أفغانستان في هذه املنظمة. وقال القيادي في حركة »طالبان«، 
املحتدة، في تصريح صحافي  األمــم  في  سهيل شاهني، وهــو مرشحها كسفير 
أمس الخميس، إن قرار األمم املتحدة »مؤسف للغاية، وغير مبني على اإلنصاف، 
إذ كان من املفترض تسليم هذا املنصب لطالبان التي تمثل الشعب وتسيطر على 
»العربي  لـ كريمي،  بالل  »طالبان«،  باسم  املتحدث  نائب  قال  من جهته،  البالد«. 
الجديد«: »نسعى ألن يكون لنا تعامل حسن مع جميع دول العالم، وهذا ال يكون 
إال بعد أن تتاح الفرصة لطالبان، بأن تمثل الشعب األفغاني على املنابر كافة، 
السابق،  األفغاني  الرئيس  نائب  املقابل، رحــب  في  املتحدة«.  األمــم  ذلــك  في  بما 
أمر الله صالح، بقرار األمم املتحدة، وقال عبر »تويتر«، إنه »صائب، ويأتي وفق 

تطلعات الشعب«.

تونس ـ آدم يوسف

يترقب الشارع املعارض في تونس، التحرك 
املقبل لحراك »مواطنون ضد االنقالب« الذي 
تشكل أخــيــرًا، وســط توقعات بــأن يكون هذا 
الـــتـــحـــرك نــوعــيــًا لــنــاحــيــة حــشــد املــعــارضــني 
وتــجــمــيــع الـــديـــمـــقـــراطـــيـــني إلســــقــــاط انـــقـــالب 
الرئيس قيس سعّيد، تزامنًا مع ذكرى اندالع 
ديسمبر/  17 فــي  التونسية،  الــثــورة  شـــرارة 
كانون األول الحالي. ورفع حراك »مواطنون 
ضد االنقالب« من سقف انتظارات الجماهير 
املــعــارضــة لــســعــّيــد، خــصــوصــًا بــعــد التجمع 
مقر  قبالة  العاصمة  قلب  فــي  املــســبــوق  غير 
الــبــرملــان فــي بـــاردو، فــي 14 نوفمبر/تشرين 
أسبوعني من مسيرة  املــاضــي. وبعد  الثاني 
باردو، يتضاعف الرهان على إنجاح التحرك 
املــقــبــل لــهــذا الـــحـــراك، وســـط قــلــق فـــي الــوقــت 
نفسه، مــن بــطء إعـــالن الــخــطــوات املقبلة من 
قبل قيادة الــحــراك. وفــي السياق، أكــد عضو 
تنفيذية حـــراك »مــواطــنــون ضــد االنــقــالب«، 
ــربــــي  ــعــ »الــ ـــ ــح لــ ــريــ ــي تــــصــ ــ ــــاج، فــ ــــحـ ــلـ ــ رضـــــــا بـ
الجديد«، أن »املبادرة بصدد اإلعداد لتحرك 
نــوعــي فــي شــهــر ديــســمــبــر الــحــالــي، مــا زلنا 
نناقش تفاصيله، كما نبحث توسيع قاعدة 
باتصاالت«.  القيام  خــالل  من  فيه  املشاركني 
ورجح أنه »من املمكن أن يكون التحرك يوم 
17 ديسمبر بمناسبة ذكرى الثورة، كما أنه 
فــي سيدي  العاصمة  يــكــون خـــارج  أن  يمكن 
بوزيد«، الفتًا إلى أن »املوضوع ما زال محل 
نقاش بني مختلف األطراف، ولم تحسم بعد 

طبيعة التحرك وتاريخه وشكله ومكانه«.

نـــقـــاشـــات  ــاك  ــ ــنــ ــ املــــتــــحــــدث أن »هــ وأوضـــــــــــح 
ثنائية وجماعية مع  ولــقــاءات  ومــفــاوضــات 
التحالف  أجــل  مــن  عـــدة،  ديمقراطية  أطـــراف 
تـــحـــت ســـقـــف مـــقـــاومـــة االنــــــقــــــالب«. واعــتــبــر 
بــلــحــاج أن »مــســار مــقــاومــة االنــقــالب طــويــل؛ 
ــدأ فـــي 25 يــولــيــو/تــمــوز املـــاضـــي بــأقــلــيــة،  بــ
والـــيـــوم بـــدأ يــأخــذ مــســاحــة كــبــيــرة، وتقريبًا 
انحسر حجم املدافعني عن االنقالب«، مؤكدًا 
أنــهــم »مــواصــلــون الــعــمــل إلســقــاط االنــقــالب 
بالوسائل السلمية«. وقال بلحاج »نحن على 
قــنــاعــة بـــأن الــطــريــق الــتــي يسلكها )ســعــّيــد( 

مسدودة«.
ــيــــاق مـــتـــصـــل، تــــطــــرق عـــضـــو الــهــيــئــة  فــــي ســ

جوهر  الديمقراطية«،  »املــبــادرة  لـــ التنفيذية 
بن مبارك، أول من أمــس األربــعــاء، لهواجس 
الــشــارع املــعــارض ومخاوفه من بــطء تنظيم 
ــه فــــي »املــــبــــادرة  ــ  إنـ

ً
تـــحـــركـــات مــقــبــلــة، قــــائــــال

ــى نــــــداءات  ــ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة نــســتــمــع جـــيـــدًا إلـ
بالتصعيد  املــطــالــبــة  الــديــمــقــراطــي  الـــشـــارع 
والحسم النضالي ضد االنقالب«. وتابع في 
منشور على حسابه في »فيسبوك«: »نستمع 
أيــضــًا إلـــى قــلــق الــشــارع املــنــاضــل مــن وتــيــرة 
أمـــام تغلغل  الــتــي يــراهــا بطيئة  الــتــحــركــات 
االنقالب في خياراته العشوائية. نستمع إلى 
هذه األصــوات ونعي ونقّدر حقها في القلق 

واملطالبة بتسريع الوتيرة وتجذيرها«.

م قراران جديدان بشأن فلسطني والقدس إلى القرارات السابقة التي أعلنتها 
ُ

ض
 
ً
الجمعية العام لألمم املتحدة، والتي لم يأبه االحتالل اإلسرائيلي لها، مواصال

ــ  األربــعــاء  ليل  املتحدة،  لألمم  العامة  الجمعية  ومـــررت  االستيطانية.  سياسته 
الخميس، قرارين، يتعلق أحدهما بالقدس املحتلة، ويؤكد أن أي إجراءات تتخذ 
لتغيير طــابــع املدينة »الغــيــة وباطلة ويــجــب وقــفــهــا«، وأن أي حــل دائـــم للقدس 
يجب أن يراعي حقوق الطرفني وحرية العبادة لألديان السماوية الثالثة. وصوت 
لصالح قرار بعنوان »القدس« 129 عضوًا، وعارضه 11 وامتنع 31 عن التصويت. 
الدينية،  التحريض، خاصة في املواقع ذات الحساسية  ويحث أيضًا على وقف 
مع ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في املدينة. وتلقى 
قرار بعنوان »تسوية قضية فلسطني بالوسائل السلمية« دعم الغالبية في األمم 
املتحدة، إذ صوتت 148 دولة لصالحه، وعارضته 9، فيما امتنعت 14 دولة عن 
إلحــالل  فلسطني  لقضية  وشاملة  عــادلــة  تسوية  تحقيق  على  وأكـــد  التصويت. 
ســالم واستقرار شاملني في الشرق األوســط. وقــال رئيس الجمعية العامة عبد 
الله شاهد إن عدم إحراز تقدم في القضية الفلسطينية، رغم كونها مدرجة على 

جدول أعمال األمم املتحدة منذ 1948، أمر يثبط الهمم.
الــذي توسع فيه إسرائيل من عمليات االستيطان، رحب مسؤولون  وفي الوقت 
في  وألبانيا  والنرويج  وفرنسا  وإستونيا  أيرلندا  سفراء  بدعوة  فلسطينيون 
مجلس األمن، الشهر املاضي، إسرائيل إلى وقف جميع العمليات االستيطانية، 
لكنهم فــي الــوقــت ذاتـــه لــم يتفاءلوا كــثــيــرًا، إذ إن االحــتــالل لــم يستجب لــقــرارات 
ودعـــوات كثيرة مماثلة فــي األمـــم املــتــحــدة. وفــي حــني رأى رئــيــس هيئة مقاومة 
الجدار واالستيطان الفلسطيني وليد عساف، في تصريح لوكالة »قنا« القطرية، 
أن دعوة السفراء مهمة لكي يبقى املوقف الدولي متماسكًا ضد تشريع االستيطان، 
فقد طالب األمني العام لجبهة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف املجتمع 
الـــدولـــي بــالــضــغــط عــلــى االحـــتـــالل مــن أجـــل تنفيذ الـــقـــرارات األمــمــيــة، »بــاعــتــبــار 
واإلنــســانــيــة«.  الفلسطيني  الشعب  ضــد  حــرب  جريمة  االستيطاني  االستعمار 
بــدوره قال مدير دائــرة الخرائط في بيت الشرق خليل تفكجي إن دعوة السفراء 
خطوة مرحب بها، ولكن إسرائيل تنفذ على أرض الواقع مشروعها االستيطاني 

وال تلتزم بالقرارات الدولية.
)قنا(

سلطات االحتالل 
تعطي أولوية للبناء 

االستيطاني

إصابة سبعة مدنيين 
بينهم أطفال بقصف 

للنظام على بنش

انتقلت بلدية االحتالل 
من الهدم الفردي إلى 

الهدم الجماعي

ارتفاع بعمليات 
االعتقال واإلخفاء في 

درعا الشهر الماضي

سلوان 
المقدسية

القدس المحتلة ـ محمد عبد ربه

لــيــس هـــنـــاك مـــا يــخــفــيــه األهـــالـــي 
فـــي بــلــدة ســـلـــوان جــنــوب الــقــدس 
املهدد  الستة  وأحيائها  املحتلة، 
كــثــيــر مـــن مــنــازلــهــا بـــالـــهـــدم مـــن قــبــل قـــوات 
االحــتــالل اإلســرائــيــلــي، غــيــر الــقــلــق والــخــوف 
ــام املــقــبــلــة مـــن هــدم  ــ مــمــا ســتــحــمــلــه لــهــم األيــ
وشيك ملــا يزيد على 100 منزل مــوزعــة على 
أحياء البلدة املختلفة، بما في ذلك حي وادي 

ياصول، ما قد يشّرد املئات.
وتــــــتــــــذرع قـــــــــوات االحــــــتــــــالل لـــلـــقـــيـــام بـــهـــذه 
أو  املــرخــص،  البناء غير  املــمــارســات، بحجة 
أن األرض املقامة عليها تلك املنازل مملوكة 
العام 1948. كما أن هناك ذريعة  ليهود قبل 
ثــالــثــة، وهـــي املـــصـــادرة لـــدواٍعـــس مــا تسميه 
العامة  املصلحة  ومفهوم  الــعــامــة،  املصلحة 
أنقاض  على  توراتية  حديقة  إقامة  هو  هنا 

تلك املنازل.

أطماع استيطانية في أحياء سلوان
وتــصــاعــدت مــخــاوف األهــالــي أخــيــرًا بعد أن 
األحد  اإلسرائيلية  املركزية  املحكمة  رفضت 
مقدسية  عائلة   58 قدمته  التماسًا  املــاضــي، 
مــن حــي وادي يــاصــول، أحــد أحــيــاء ســلــوان، 
ضـــد هــــدم مــنــازلــهــم، وقــــد صـــادقـــت بــصــورة 
نهائية على أوامـــر الــهــدم هــذه الــصــادرة عن 

بلدية االحتالل في القدس املحتلة.
في السياق، يوضح املحامي أحمد رويضي 
من بلدة سلوان، والــذي يعمل مستشارًا في 
ــقـــدس فـــي الـــرئـــاســـة الــفــلــســطــيــنــيــة،  وحـــــدة الـ
فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن الــقــرار 
ــنــــازل مـــقـــامـــة فــي  ــلـــي يــســتــهــدف مــ ــيـ ــرائـ اإلسـ
أراض بحي وادي ياصول تعتبرها سلطات 
ــزءًا مــــن مــنــطــقــة غــــابــــات يــطــلــق  ــ االحــــتــــالل جــ
الُحرش«.  عليها أهالي سلوان اسم »منطقة 
وكان أصحاب تلك املنازل قدموا في السابق 
في  والبناء  للتخطيط  اللوائية  للجنة  طلبًا 
الهدم، لكن تم رفضه،  بلدية االحتالل لوقف 
وبالتالي تقرر هدم جميع املنازل في املنطقة 
املذكورة، بينما صادقت املحكمة املركزية في 

جلستها األحد املاضي، على قرارات الهدم.
ويـــقـــول رويـــضـــي: »نــحــن نــتــوقــع اآلن أن ما 

هــي ذات مــعــانــاة عــشــرات الــعــائــالت املــهــددة 
إذ حــاول من  أي لحظة،  بالهدم في  منازلها 
دون جــــدوى الــحــصــول عــلــى تــرخــيــص بناء 
 
ً
ملنزله، قبل أن ينتهي األمر بهذا املنزل تسوية

باألرض، إلى جانب تشريد أفراد عائلته.
وفــــي حـــديـــث مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، يــقــول 
محمد زيتون إن »محاكم االحتالل عــادة ما 
تــمــنــح الــغــطــاء لــبــلــديــة االحـــتـــالل فــي الــقــدس 
لتنفيذ أوامــر الهدم ملنازل املقدسيني«. وهو 
رأي يشاركه فيه الكثير من أبناء بلدة سلوان 
وعـــمـــوم املــقــدســيــني الـــذيـــن يــضــطــرون عـــادة 
الهدم  القضاء إلرجــاء عمليات  لهذا  للتوجه 
ولــيــس إللــغــائــهــا، لــعــدم ثــقــتــهــم بــعــدالــة هــذا 
الــقــضــاء، الـــذي يــرفــض االلــتــمــاســات املقدمة 
إلـــيـــه، تــــارة بــحــجــة عـــدم اســتــيــفــاء مــعــامــالت 
الحصول على رخصة الشروط، وتارة أخرى 
لعدم تقديم مخططات بناء من قبل مجموع 
أهالي املنطقة املهددة بالهدم، كما حصل مع 
العائالت الـ58 التي رفضت املحكمة املركزية 
اإلســرائــيــلــيــة االلــتــمــاس الــــذي قـــدم باسمهم 

أخيرًا.

25 ألف منزل مهدد بالهدم 
في القدس

مــع تــصــاعــد عمليات الــهــدم لــلــمــنــازل والــتــي 
ــذ بــصــورة شــبــه يــومــيــة ســــواء من 

ّ
بــاتــت تــنــف

قبل بلدية االحــتــالل فــي الــقــدس، أو مــن قبل 
هدم  على  يرغمون  الذين  أنفسهم  املواطنني 

حــصــل فـــي وادي الــحــمــص جـــنـــوب الــقــدس 
قــبــل نــحــو عــامــني مـــن هـــدم بــالــجــمــلــة ملــنــازل 
يـــاصـــول،  فــــي وادي  ــنــــني، ســيــحــصــل  املــــواطــ
وهــو واحــد مــن ستة أحــيــاء فــي بلدة سلوان 
بالهدم وطـــرد قاطنيها  مــنــازل فيها  مــهــددة 
منها وتهجيرهم. فاملصير ذاتــه يتهدد حي 
منزاًل   124 يوجد  في سلوان حيث  البستان 
مهددًا بالهدم، إما بحجة البناء غير املرخص 
حديقة  إقـــامـــة  بــهــدف  الــعــامــة  للمصلحة  أو 

توراتية«.
ــا فــي حــي عــني الــلــوزة،  ويــتــابــع رويــضــي »أمـ
فــهــنــاك نــحــو 40 مــنــزاًل مــهــددًا بــالــهــدم أيضًا 
بحجة البناء غير املرخص، في حني أن هناك 
مــا ال يــقــل عــن عــشــرة مــنــازل مــهــددة بالهدم 
فــــي واد الـــربـــابـــة لـــصـــالـــح ســلــطــة الــطــبــيــعــة 
اإلسرائيلية التي تعتزم إقامة حديقة هناك. 
وكذلك الحال في بطن الهوى ووادي حلوة، 
حيث تتركز عمليات االستيالء على العقارات. 
وبعبارة أخرى كامل بلدة سلوان مستهدفة، 
وكذلك امتداد البلدة في رأس العمود، حيث 
يقطن أكثر من 50 ألــف مقدسي، وهــي أعلى 

كثافة سكانية تحيط بالقدس القديمة«.

تخوفات من تصعيد الهدم
ويــتــوقــع رويــضــي أن »تــشــهــد األيــــام املقبلة 
تصعيدًا كبيرًا في عمليات الهدم في سلوان«، 
مــعــتــبــرًا أن »لــهــذا الــتــطــور مــعــانــي سياسية 
اليمينية  الحكومة  بــأوضــاع  أساسًا  ترتبط 
وبالتالي  التفكك.  يتهددها  والتي  املتطرفة 
ــبـــحـــث هـــــــذه الــــحــــكــــومــــة عـــــن تـــصـــعـــيـــد فــي  تـ
القدس، وليس هناك أفضل من سلوان ومن 
للتصعيد  ذلــك عنوانًا  ليكون  هــدم منازلها، 
الحكومة والتي  املتوقع، بعد أن فشلت هذه 
سبقتها في تهجير أهالي حي الشيخ جراح 
بالقدس، ومن قبل ذلك فشل حكومة بنيامني 
نــتــنــيــاهــو فـــي إخــــالء مــنــطــقــة الـــخـــان األحــمــر 

شرقي القدس«.
وما زاد من تخّوف األهالي في سلوان، عملية 
ـــذت يــــوم الــثــالثــاء 

ّ
ـــف

ُ
الـــهـــدم الــســريــعــة الـــتـــي ن

املــاضــي، ملــنــزل املــواطــن محمد فــايــز زيــتــون، 
مـــن أهـــالـــي حـــي بــئــر أيـــــوب، وهــــو أيــضــًا من 
املستهدفة، وتتواجد فيه بؤر  أحياء سلوان 
استيطانية عــدة. معاناة صاحب هذا املنزل 

منازلهم بأيديهم، بات املقدسيون يتحدثون 
عما يشبه »مخيمات الجئني« بدأت تتشكل 
في مدينة الــقــدس، وهــو ما يشير إليه وزير 
اإلسالمية  الهيئة  األســبــق، ورئــيــس  الــقــدس 
الــقــادر، في حديث مع  املسيحية، حاتم عبد 
ــادر إن  ــقـ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«. ويـــقـــول عــبــد الـ
اســتــمــر، سيؤدي  مــا  إذا  الــحــالــي  »التصعيد 
الــقــدس، خصوصًا في  إلــى انفجار كبير في 
يعانيها  التي  الخانقة  السكانية  األزمــة   

ّ
ظــل

املــقــدســيــون، ووجـــود أكــثــر مــن 25 ألــف منزل 
مهدد بالهدم في أحياء القدس، بادعاء أنها 

ُبنيت من دون ترخيص«.
ــادر أن »ســـيـــاســـة ســلــطــات  ــ ــقـ ــ ويــــــرى عـــبـــد الـ
الــقــدس تعطي أولـــويـــة للبناء  االحـــتـــالل فــي 
مــا نعاينه من  الــيــهــودي، وهــو  االستيطاني 
خالل الكم الكبير من الوحدات االستيطانية 
الــتــي أقــيــمــت عــلــى مــــدى ســـنـــوات االحـــتـــالل، 
ــدة  ــ ــا الــــــــــ60 ألــــــف وحـ ــ ــددهـ ــ ــارب عـ ــ ــقـ ــ ــي يـ ــ ــتـ ــ والـ
البناء  عمليات  استمرار  وســط  استيطانية، 
اليهودية  االستيطانية  األحياء  في  الكثيفة 
املتاخمة للقدس القديمة. في املقابل، ترفض 
ــتــــالل املـــصـــادقـــة عــلــى خــرائــط  ســلــطــات االحــ
هــيــكــلــيــة تـــســـمـــح بـــــإصـــــدار تــــصــــاريــــح بــنــاء 
هيكلية  خريطة  آخــر  بــأن  علمًا  للمقدسيني، 
فـــي ســـلـــوان كــانــت صـــادقـــت عــلــيــهــا سلطات 
الــعــام 1977، وتتعلق بمنطقة  فــي  االحــتــالل 

عامة، وليس بناء بيوت«.

تهجير حي وادي ياصول
مـــن جــهــتــه، يـــحـــذر عــضــو لــجــنــة الـــدفـــاع عن 
أراضــي سلوان، فخري أبو ديــاب، في حديث 
مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، مــن أن قـــرار املحكمة 
يـــاصـــول  وادي  ــي  ــ حـ بــــشــــأن  ــيــــة  ــلــ ــيــ اإلســــرائــ

»ســيــؤدي إلــى تهجير حــوالــي 620 فـــردًا من 
األطــفــال، وذلــك لصالح  الحي، غالبيتهم من 
السالم، والسيطرة  توسعة ما يسمى بغابة 
ــلـــى الــــجــــزء الـــجـــنـــوبـــي الـــغـــربـــي مــــن بــلــدة  عـ

سلوان«.
ويضيف أبو دياب: »ما نالحظه أخيرًا، هو 
أن بلدية االحتالل في القدس بدأت بتنفيذ 
الــهــدم، بحيث  مــن عمليات  مرحلة جــديــدة 
انــتــقــلــت مــن الــهــدم الـــفـــردي إلـــى الــجــمــاعــي، 
ما يهدد بعمليات تهجير قسرية جماعية 
في سلوان وحدها،  ليس  املقدسيني،  بحق 
بل في كامل مناطق القدس، كما هو الحال 
في بلدة الطور حيث هناك أمر هدم لبناية 
تقطنها عــشــر عـــائـــالت، والـــحـــال نــفــســه في 
الشمالية،  الــقــدس  أحــيــاء  وفــي  العيسوية، 
خاصة في بيت حنينا وشعفاط«. ويشير 
أبو دياب إلى أن »حي وادي ياصول الواقع 
جــنــوب غــربــي ســلــوان، يمتد عــلــى مساحة 
مــقــدســيــًا«،   1050 ويــقــطــنــه  ــمــــات،  دونــ  310
موضحًا أنه تم »تسليم أصحاب 84 منزاًل 
أوامر بالهدم، فيما كانت بلدية االحتالل في 
القدس قد هدمت قبل ذلك 12 بناية سكنية 

في الحي تؤوي أكثر من 70 مواطنًا«.
ــان مــحــامــي الـــعـــائـــالت الــفــلــســطــيــنــيــة في  ــ وكـ
وادي ياصول، زياد قعوار، قال خالل مؤتمر 
صــحــافــي عــقــده بــعــد قـــرار املــحــكــمــة املــركــزيــة 
بــرفــض االســتــئــنــاف املــقــدم مــن قبل األهــالــي، 
إن »بلدية االحتالل التي رفضت االستئناف 
املــقــدم إلــيــهــا، ادعـــت بـــأن آالف املــواطــنــني في 
الــحــي مــجــرمــون، متهمة إيــاهــم بــالــبــنــاء من 
غير ترخيص، وبالتالي طالبت بهدم املنازل 

فورًا وعلى مراحل«.
وتــشــيــر مــعــطــيــات »مــركــز مــعــلــومــات وادي 

 بلدية االحتالل في 
ّ
حلوة« املقدسي، إلى أن

القدس، هدمت منذ مطلع العام الحالي وإلى 
اقتصادية  ومــنــشــأة  مــنــزاًل   145 نــحــو  اآلن، 
صناعية وزراعـــيـــة ومــحــطــات وقــــود، منها 
91 ُهدمت ذاتيًا من قبل أصحابها بموجب 
أوامر هدم صادرة عن بلدية االحتالل تحت 
طــائــلــة الــغــرامــة املــالــيــة الــعــالــيــة بــحــال عــدم 
تنفيذ الــهــدم. أمــا فــي الــعــام 2020، فقد بلغ 
االحتالل،  بلدية  التي هدمتها  املنازل  عــدد 
ــازل  ــنـ مـ  107 مـــنـــهـــا  ومــــنــــشــــأة  ــــزاًل  ــنـ ــ مـ  193

ومنشآت ُهدمت ذاتيًا من قبل أصحابها.
املــاضــيــة، حملة  القليلة  األســابــيــع  وشــهــدت 
بمعظمها  تركزت  الهدم  عمليات  من  مكثفة 
فـــي األحـــيـــاء املــتــاخــمــة لــلــبــلــدة الــقــديــمــة من 
ــيـــث املـــســـجـــد األقـــــصـــــى، وحــيــث  الـــــقـــــدس، حـ
تتسارع وتيرة البناء االستيطاني اليهودي، 
ــلـــوان، ومنطقة  كــمــا هـــو عــلــيــه الـــحـــال فـــي سـ

ساحة البراق. 
ــنـــاك عــمــلــيــات االســـتـــيـــالء  كـــمـــا تـــتـــواصـــل هـ
املــقــدســيــني، ســـواء بالسيطرة  على عــقــارات 
مــن خالل  االحــتــيــال  أو عبر  عليها مباشرة 
تـــســـريـــبـــهـــا، أو بـــاســـتـــخـــدام قــــانــــون أمــــالك 
الــغــائــبــني، وقـــانـــون الــجــيــل الــثــالــث، الــلــذيــن 
يــمــكــنــان املــســتــوطــنــني مـــن الــســيــطــرة على 
عـــقـــارات قــديــمــة يـــّدعـــون مــلــكــيــتــهــا لــيــهــود، 

وانتهت مدة تأجيرها.
القدس  أكبر عملية هــدم سجلت في  أن  يذكر 
القدس  املحتلة، كانت في قرية قلنديا شمال 
ــدة، وطــــاولــــت نـــحـــو 15 بــنــايــة  ــ ــر عــ ــهـ قـــبـــل أشـ
سكنية، إضافة إلى عملية الهدم الكبيرة التي 
طاولت العديد من البنايات في وادي الحمص 
مــن أراضـــي بــلــدة صــور بــاهــر جــنــوب الــقــدس، 

بادعاء قربها من جدار الفصل العنصري.

خطر التهجير يتمدد 
بين أحياء البلدة

باتت عمليات الهدم تنّفذ بصورة شبه يومية )أحمد غرابلي/فرانس برس(

تتعرض بلدات وقرى في إدلب منذ أشهر لقصف النظام والروس )عمر حاج قدور/فرانس برس(

)Getty/من التظاهرة قبالة مقر البرلمان في 14 نوفمبر الماضي )شاذلي بن إبراهيم

)Getty/اعتبر شاهين قرار األمم المتحدة »غير منصف« )سيرغي سافوستيانوف

تتصاعد المخاوف بين أهالي بلدة سلون المقدسية، بسبب تزايد قرارات 
بلدية االحتالل اإلسرائيلي في القدس المحتلة بهدم منازل تعود لهم 
في أحياء عدة من البلدة، بما في ذلك حي وادي ياصول، فضًال عن 

دعم محاكم االحتالل لهذه القرارات

تونس

تقرير

خاصمتابعة رصد

إلى هذه النتيجة«. من جانبه، أشار املحلل 
الــعــســكــري، الــعــمــيــد مــصــطــفــى الــفــرحــات، 
فـــي حـــديـــث مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إلــى 
وحلفائه  الــنــظــام  قــبــل  مــن  »التصعيد  أن 
الـــروس واإليــرانــيــني، قبيل كــل استحقاق 
ــــدوى«،  تــفــاوضــي بــــات مــكــشــوفــًا وبــــال جـ
السورية  املــعــارضــة  »فــصــائــل  أن  مضيفًا 
وتركيا الداعمة لها، لن يتنازلوا عما بقي 
مـــن أرض مـــحـــررة«. واعــتــبــر أن »الــهــدف 
مــن الــقــصــف إبــقــاء الــســكــان فــي محافظة 
إدلــــب بــحــالــة قــلــق دائـــــم«، مــشــيــرًا إلـــى أن 
»هــذا القصف هو استمرار للضغط على 
سورية،  جنوب  وفي  املعارضة«.  فصائل 
ــا تــشــهــد حــالــة من  ــزال مــحــافــظــة درعــ ال تــ
الفلتان األمني والفوضى، على الرغم من 
أواخــر  منذ  النظام  مع  التسويات  انتهاء 

أكتوبر/ تشرين األول املاضي.
ــرار  ــ ــمـــع أحــ ــاق، أوضـــــــح »تـــجـ ــيــ ــســ ــي الــ ــ وفــ
حوران«، والذي يضم ناشطني وصحافيني 
يــنــقــلــون أخـــبـــار الـــجـــنـــوب الــــســــوري، في 
ــه قـــتـــل خـــالل  ــ ــه أمــــــس، أنـ أحــــــدث تـــقـــريـــر لــ
شــهــر نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي املــاضــي 
41 شــخــصــًا بــيــنــهــم امــــرأتــــان وطــفــلــة في 
محافظة درعا، الفتًا إلى أن اإلحصائيات 

ال تشمل أعداد قتلى الجنايات.
الــتــوثــيــق فــي التجمع،  كــمــا ســّجــل مكتب 
الــنــظــام فــي محافظة  قـــوات  مقتل 12 مــن 
درعا خالل الشهر الفائت، بينهم 6 ضباط 
كذلك،  متفرقة.  اســتــهــداف  عمليات  خــالل 
وثق املكتب 55 حالة اعتقال نفذتها قوات 
فــــرج عــن 28 

ُ
الــنــظــام فــي املــحــافــظــة، وقـــد أ

مــن هــؤالء خــالل الشهر ذاتـــه. وأشـــار إلى 
أن قوات النظام نفذت 9 عمليات مداهمة 
فــي درعــــا؛ 5 مــن هـــذه الــعــمــلــيــات نفذتها 
ــفـــرع املــــخــــابــــرات الــجــويــة  ــوات تـــابـــعـــة لـ ــ قــ
برفقة مليشيات إيرانية ضد خيم ومزارع 
عشائر البدو النازحة شرق درعا، أسفرت 
لحرق  باإلضافة  13 شخصًا،  اعتقال  عن 

العديد من الخيم بعد سرقة املواشي.
مــن جــهــتــه، بـــنّي »مــكــتــب تــوثــيــق الــشــهــداء 
في درعا« أن الشهر الفائت »شهد ارتفاعًا 
ــفــــاء  ــادًا فــــي عــمــلــيــات االعـــتـــقـــال واإلخــ ــ حــ
والتغييب القسري من قبل األفرع األمنية 
درعا  في محافظة  النظام  لقوات  التابعة 
مــقــارنــة بــاألشــهــر الــســابــقــة«. وأشــــار إلــى 
 ومختطفًا، تم 

ً
ق أسماء 71 معتقال

ّ
أنه وث

إطــالق ســراح 31 منهم. وأوضــح »أن هذه 
اعتقالهم  تــم  اإلحــصــائــيــة ال تتضمن مــن 
ــيــــة  ــهــــدف ســـوقـــهـــم لـــلـــخـــدمـــتـــني اإللــــزامــ بــ

واالحتياطية«.

عــلــى تــنــاولــهــا عــلــى مــــدى أربــــع ســنــوات. 
ومـــن املــتــوقــع أن يفتح الــجــانــب الــروســي 
الــدولــي  الطريق  ملف  املقبلة  الجولة  فــي 
الــســوري  الــســاحــل  ــذي يــصــل  ــ »أم 4«، والـ
الــبــالد، والــذي يعبر  بمدينة حلب شمال 
إدلــب.  األكــبــر منه ضمن محافظة  الــجــزء 
الحركة  استعادة  باتجاه  الــروس  ويدفع 
التجارية على هذا الطريق، وهو ما يعني 
ترتيب األوضــاع امليدانية في ريــف إدلب 
األمر  الــســوري،  النظام  لصالح  الجنوبي 
ــراك الـــذيـــن يــحــرصــون  ــ الــــذي يــرفــضــه األتــ
عــلــى عـــدم حـــدوث مــوجــات نـــزوح جــديــدة 
خــصــوصــًا أن الـــريـــف يــضــم نــحــو نصف 
مليون مدني. كما من املتوقع أن يتناول 
الــثــالثــي الــضــامــن األوضــــــاع فـــي منطقة 
شــرقــي نــهــر الـــفـــرات الــتــي تــعــيــش تــوتــرًا، 
تــحــديــدًا فـــي ريـــف الـــرقـــة الــشــمــالــي حيث 
ــــف الــحــســكــة  ــــي ريـ ــلـــدة عــــني عـــيـــســـى، وفـ بـ

الشمالي الغربي حيث بلدة تل تمر.
ــلـــل الــســيــاســي  ــيــــاق، أشـــــــار املـــحـ فــــي الــــســ
الــتــركــي، هــشــام جـــونـــاي، فـــي حــديــث مع 
ــم تظهر  ــه »لــ ــى أنــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إلــ
حتى اآلن تصريحات عن مسؤولني أتراك 
لكنه  أستانة«،  من  املقبلة  الجولة  تخص 
التركي رجب طيب  لفت إلى أن »الرئيس 
أردوغــان قال قبل يومني إن العالقات مع 
روسيا على أفضل وجه«. وأعرب جوناي 
ــن اعــــتــــقــــاده بــــــأن هــــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات  ــ عـ
ــه لـــن يــكــون هــنــاك خـــالف كبير  »تـــؤكـــد أنـ
بــني أنــقــرة وموسكو حــول الــتــطــورات في 
ــة«، مــســتــبــعــدًا أن يــتــغــيــر الــوضــع  ــوريــ ســ
انعقاد جولة  في شمال سورية في حــال 
أخرى من مباحثات أستانة. ولفت إلى أن 
 على 

ً
لــم تطبق أصـــال »مــخــرجــات أستانة 

»تركيا قدمت  فإن  الواقع«. وبرأيه،  أرض 
الــروســي حتى وصلنا  للجانب  تــنــازالت 

أمين العاصي

قــصــفــت قـــــوات الـــنـــظـــام الــــســــوري مــجــددًا 
ــلــــدات عـــــدة فــــي عــمــق  أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، بــ
إدلــب شمال غربي ســوريــة، في  محافظة 
سياق استراتيجية متعمدة غايتها إبقاء 
املــنــاطــق الــخــارجــة عـــن ســيــطــرتــهــا تحت 
ــتــــهــــداف الـــيـــومـــي والـــضـــغـــط،  وطــــــأة االســ
خــصــوصــًا قــبــيــل جــــوالت مــســار أســتــانــة 
اجتماع  التئام  املــقــرر  مــن  إذ  التفاوضي، 
ديسمبر/ املسار خــالل شهر  لهذا  جديد 

كانون األول الحالي.
وذكر ناشطون محليون أن قوات النظام 
ــــس، مــحــيــط بــلــدة  قــصــفــت بــاملــدفــعــيــة، أمـ
بنش في ريف إدلب الشمالي، موضحني 
الــقــصــف أدى إلصــابــة ســبــعــة مدنيني  أن 
بينهم أطفال، بجروح. كما أكدت مصادر 
محلية أن القصف طاول بلدة سرمني في 
مــا تسبب  الشرقي،  الجنوبي  إدلــب  ريــف 

بحدوث دمار واسع في املمتلكات.
وتتعرض بلدات وقرى في محافظة إدلب، 
مــنــذ أشــهــر، لقصف مــدفــعــي وصــاروخــي 
من قبل قوات النظام، وجوي من الطائرات 
الروسية، ما أدى إلى مقتل وإصابة املئات 
املناطق  ذلك إلبقاء  املدنيني. ويحدث  من 
عدم  بحالة  النظام  سيطرة  عن  الخارجة 
استقرار. ومن املفترض عقد جولة جديدة 
مــن مــفــاوضــات أســتــانــة قبل نهاية العام 
فــي سياق   17 الجولة  الــحــالــي، وستكون 
هذا املسار، الذي كان بدأ مطلع عام 2017 
فـــي الــعــاصــمــة الـــكـــازاخـــيـــة نــــور ســلــطــان. 
العام  منتصف  السابقة  الجولة  وُعــقــدت 
الثالثي الضامن  يــخــرج  لــم  الــحــالــي، لكن 
ــذا املــســار )تــركــيــا، روســيــا،  لــتــفــاهــمــات هـ
ــاقـــات يــمــكــن أن تفضي  ــفـ اتـ بــــأي  إيـــــــران( 
إلــى حــلــول جــديــة فــي الــعــديــد مــن امللفات 
امليدانية والسياسية التي دأب هذا املسار 

تصعيد إدلب يسبق أستانة
الفلتان األمني يتواصل في درعا

صّعد النظام السوري 
مجددًا قصفه ضد 

قرى في إدلب، وذلك 
قبيل اجتماع مرتقب 

من مسار أستانة، 
بينما يتواصل الفلتان 

في درعا

Friday 3 December 2021 Friday 3 December 2021
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الجزائر ـ عثمان لحياني

أفــــرجــــت الـــســـلـــطـــات اإلســـبـــانـــيـــة عــــن ســفــيــنــة الــشــحــن 
الجزائرية »تينزيران«، والتي كانت محتجزة في ميناء 
ألجزيراس بإسبانيا منذ نهاية شهر أكتوبر/ تشرين 
املاضي، وهي ثالث سفينة شحن جزائرية يتم  األول 
حجزها في موانئ أوروبية خالل نفس الشهر. وأعلنت 
وزارة النقل الجزائرية، أمس، أن السفينة »تينزيران« 
الــعــودة إلــى الجزائر، بعدما تم رفــع جميع  في طريق 
التحفظات عنها من قبل السلطات اإلسبانية. وأفادت 
»فــي إطـــار املــســاعــي املــبــذولــة لــرفــع الحجز عــن السفن 

الــبــحــريــة شمال  للمالحة  الــوطــنــيــة  للشركة  الــتــابــعــة  
عــدم مطابقتها  األجنبية بسبب  املــوانــئ  في  املوقوفة 
بها  املعمول  والتقنية  القانونية  واملعايير  للضوابط 
عــلــى من  املسجلة  التحفظات  رفـــع جميع  تــم  دولــيــا، 

السفينة تينزيران التي كانت محل توقيف« .
ــر الــنــقــل الـــجـــزائـــري،  ــ وفــــي نــفــس الـــســـيـــاق، حــمــل وزيـ
للنقل  الحكومية  الــشــركــات  مــســؤولــي  بــكــاي،  عيسى 
التقنية  اإلجـــراءات  اتخاذ جميع  البحري، مسؤولية 
والــتــنــظــيــمــيــة والــقــانــونــيــة لــضــمــان مــطــابــقــة الــســفــن 
املنظمة   مــن طـــرف  بــهــا  املــعــمــول  للمعايير  الــوطــنــيــة 
الــبــحــريــة الـــدولـــيـــة، تــجــنــبــا لـــحـــوادث احــتــجــازهــا في 

ــة، حـــيـــث كـــانـــت ثـــــالث ســـفـــن شــحــن  ــيــ ــدولــ ــــئ الــ ــــوانـ املـ
جـــزائـــريـــة قـــد احــتــجــزت الــشــهــر املـــاضـــي فـــي مــوانــئ 

ببلجيكا وفرنسا وإسبانيا.
وفـــي 23 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي املــنــصــرم، كانت 
عن  يدها  رفعت  قد  البلجيكي،  غنت  ميناء  سلطات 
سفينة الشحن الجزائرية »تيمقاد«، التابعة للشركة 
محتجزة  كانت  والتي  البحرية  للمالحة  الجزائرية 
هــنــاك مــنــذ نــهــايــة أكــتــوبــر/ تــشــريــن األول املــاضــي، 
بعدما قامت سلطات امليناء بعملية مراقبة، أفضت 
ــــود مــشــكــالت تــقــنــيــة وأخـــــرى تتعلق  إلــــى إقـــــرار وجـ
بتأخر في دفع مستحقات العمال، كما تم خالل نفس 

الفترة، اإلفــراج عن سفينة نقل البضائع »الساورة« 
التي كانت محتجزة في ميناء بريست الفرنسي من  

29 أكتوبر/ تشرين األول املاضي.
وفي وقت سابق، أعلن مركز بريست لسالمة السفن في 
الشركة  من  مملوكة  حــاويــات  سفينة  احتجاز  فرنسا 
الوطنية الجزائرية للمالحة البحرية لعدم دفع مالكها 
أجــــور بــحــارتــهــا وعـــددهـــم 22 شــخــصــا، جميعهم من 
احتجاز  ويتم  أشهر.  ثالثة  منذ  الجزائرية  الجنسية 
الشحن  قطاع  في  للعمل  دولية  التفاقية  وفقا  السفن 
البحري، تتيح لسلطات املوانئ إجراء عمليات تفتيش 

تقنية وفنية للتثبت من سالمتها وحقوق البحارة.

انتهاء أزمة سفن شحن جزائرية محتجزة في موانئ أوروبية

أميركا أكبر مساهم في المخلفات البالستيكية
املخلفات  في  أكبر مساهم  األميركية  املتحدة  الــواليــات  ــَعــّد 

ُ
ت

ّدم إلى الحكومة 
ُ
البالستيكية في العالم، وفقًا لتقرير جديد ق

الفيدرالية أول من أمس، دعا إلى استراتيجية وطنية ملعالجة 
األزمــــة املــتــنــامــيــة. وســاهــمــت الـــواليـــات املــتــحــدة بــحــوالــى 42 

أي   ،2016 عــام  البالستيكية  املخلفات  مــن  متري  طــن  مليون 
أكثر من ضعف ما ساهمت به الصني ودول االتحاد األوروبي 
مجتمعة، وفقًا للتقرير. وفي املتوسط، ينتج كل أميركي 130 
تأتي  فيما  ســنــويــًا،  البالستيكية  املــخــلــفــات  مــن  كــيــلــوغــرامــًا 

بريطانيا ثانية بمعدل 99 كيلوغرامًا للفرد سنويًا، وكوريا 
الجنوبية ثالثة بمعدل 88 كيلوغرامًا للفرد في السنة. وهذا 
التقرير صدر بتكليف من الكونغرس، كجزء من قانون »سايف 

قرَّ في كانون األول/ديسمبر 2020.
ُ
أور سيز 2.0« الذي أ

30 ألف منزل من دون كهرباء في بريطانيا
المنازل  آالف  عشرات  عن  مقطوعة  الكهرباء  تزال  ال 
على  الخامس  لليوم  بريطانيا  وشمال  اسكلتندا  في 
اعتبرت  عاصفة  إثر  مسؤولون،  أعلن  حسبما  التوالي، 
من األعنف منذ عقود. وكانت العاصفة »آروين« التي 
اجتاحت المنطقة في ساعة متأخرة الجمعة مودية 
مئات  عن  الكهرباء  قطعت  قد  أشخاص،  ثالثة  بحياة 
كلم   160 سرعتها  بلغت  رياح  أعقاب  في  المنازل  آالف 
المهندسون قد  األربعاء كان  بالساعة. وبحلول صباح 
بالكهرباء، لكن قرابة  المنازل  بالمئة من  أعادوا ربط 97 
شبكات  جمعية  بحسب  العتمة،  في  تزال  ال  ألفًا   30
نهاية  قبل  منها  لعدد  الخدمة  تعود  ولن  الطاقة. 
منكبون  »مهندسونا  وأضافت  قالت.  كما  األسبوع، 

على العمل على مدار الساعة إلعادة ربط الشبكة«.

االتحاد األوروبي يرصد 300 مليار يورو 
لمنافسة الصين 

 300 إلى  يصل  ما  لجمع  استراتيجية  بروكسل  قدمت 
التحتية في  البنى  مليار يورو بحلول 2027 في مشاريع 
الصيني.  النفوذ  على  رد  في  العالم،  أنحاء  مختلف 
من  موارد  غايتواي«  »غلوبال  مشروع  سيجمع 
االتحاد األوروبي والدول األعضاء والمؤسسات المالية 
واستثمارات  الوطنية  التنمية  ومؤسسات  األوروبية 
وجاء  المفوضية.  بيان  في  ورد  كما  الخاص  القطاع 
الرقمية  القطاعات  في  »االستثمارات  أن  الوثيقة  في 
والصحية والمناخية والطاقة والنقل الى جانب التعليم 
بديال  يعد  الذي  للمشروع  أولوية«  ستشكل  واألبحاث 
ويُقّدم  الجديدة«،  الحرير  »طرق  الصينية  لالستراتيجية 

على أنه نموذج الحترام حقوق اإلنسان.

أوميكرون يهّدد االقتصاد البريطاني
لندن،  البريطانية  العاصمة  في  االقتصاد  خبراء  حذر 
من أّن اقتصاد المملكة المتحدة سيعاني من انتكاسة 
الوباء  إلى قوة ما قبل  للعودة  شديدة في معركته 
أوميكرون قاتل. وبحسب صمويل  أّن متحّور  ثبت  إذا 
المتحدة  المملكة  في  االقتصاديين  كبير  تومبس، 
الساللة  كانت  إذا  الكلي،  لالقتصاد  بانثيون  معهد  في 
المتغيرة بشدة من فيروس كورونا قادرة على تجاوز 
اللقاحات، وأعادت حكومة المملكة المتحدة فرض 
تدابير اإلغالق الشامل، فسينكمش االقتصاد إلى حوالي 
في  تومبس،  وأشار  األزمة.  قبل  حجمه  من  أقل   %6
لها  يتعرض  قد  حادة  ضربة  أن  إلى  بحثية،  مذكرة 
االقتصاد البريطاني، في حالة ظهور سيناريو أوميكرون 

ذي اللون األحمر.

لقطات

مصر تسعى إلى إعادة تصدير األسماك ألوروبا
القاهرة ـ عبداهلل عبده

أكــــد مـــصـــدر مـــســـؤول بــالــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــثــروة 
قرار  أن  الجديد«،  »العربي  لـ مصر  في  السمكية 
ــادرات األســـمـــاك املــصــريــة إلـــى االتــحــاد  ــ وقـــف صـ
األوروبي مؤقت، صدر من قبل مصلحة الجمارك بناء على 
قرار اإلدارة العامة للحجر البيطري، مشيرًا إلى أن الهدف 
منه تشديد اإلجراءات على مصدري األسماك للحفاظ على 

سمعة الصادرات املصرية.
وأشار املسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، إلى أن القرار معني 
بـــالـــدرجـــة األولـــــى بــأصــحــاب املــــــزارع الـــخـــاصـــة، والـــذيـــن ال 
يلتزمون باملواصفات التصديرية، من حيث سالمة املنتج 

من أي ملوثات وغيرها من املواصفات.
ومــن جانب ثــاٍن، يقول مصدر مسؤول في رابطة أصحاب 
مزارع األسماك، إن أسباب التلوث التي قد تصيب األسماك 
ترجع إلى البيئة املائية، فإذا كانت مالحة، يمكن إفسادها 
أو نفايات املصانع، وإذا  عن طريق مياه الصرف الصحي 
كــانــت مـــــزارع مــيــاه عـــذبـــة، تــتــأثــر األســـمـــاك فــيــهــا بنوعية 

التغذية، وخاصة عندما يكون العلف منتهي الصالحية، أو 
عندما تتم التغذية على األسماك النافقة.

وأشار املصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن املنافسة 
التصديرية لألسماك في الوقت الحاضر ليست في صالحنا، 
ارتفاع تكلفة  املنتج املصري، نتيجة  ارتفاع أسعار  بسبب 
اإلنتاج، باإلضافة إلى فرض 12 في املائة رسوما تصديرية، 
ا إلى أن الصني تصدر»السمك البلطي« بأسعار تصل 

ً
الفت

إلــــى الــنــصــف مــقــارنــة بــاملــنــتــج املـــصـــري، بــالــرغــم مـــن أنــهــا 
استوردت أمهاته من مصر في سبعينيات القرن املاضي.

ا بتعليق 
ً
وأصدرت اإلدارة العامة للحجر البيطري قراًرا مؤقت

صادرات األسماك املصرية إلى دول االتحاد األوروبي، بعد 
أن أبدى االتحاد مالحظات على الشحنات القادمة من مصر.
وكــشــفــت مــصــلــحــة الـــجـــمـــارك، فـــي مــنــشــورهــا إلــــى الــنــقــاط 
الــقــرار اإلداري  الــقــرار يأتي في ضــوء  الجمركية، أن تعليق 
والخاص   ،2021 لسنة   667 رقــم  املصري  البيطري  للحجر 
بــتــعــلــيــق إصــــــدار شــــهــــادات الــصــحــة املــصــاحــبــة لــألســمــاك 
املــصــدرة إلــى االتــحــاد األوروبـــي، لحني االنتهاء من جميع 
اإلجــــــــراءات وتــنــفــيــذ الــتــوصــيــات املــطــلــوبــة مـــن املــفــوضــيــة 

ــطــــورات مـــوضـــوع نــتــائــج الــبــعــثــة  األوروبـــــيـــــة، فـــي إطـــــار تــ
التفتيشية األوروبية على منشآت األسماك املصرية.

ومــن جــانــبــه، أوضـــح الــوزيــر املــفــوض، نــاصــر حــامــد، مدير 
إدارة االتحاد األوروبي بجهاز التمثيل التجاري، في وقت 
االتــحــاد األوروبــــي بمهلة حتى شهر  أنهم طالبوا  ســابــق، 
يونيو/ حزيران 2022، من أجل إعــادة ترتيب وإعــداد ملف 
إلــى أن آخــر املراجعات  كامل عن تصدير األســمــاك، منوًها 
التي تمت، كشفت عن بعض املالحظات، والتي قد تضطر 

االتحاد إلى اتخاذ قرار بحظر استيراد األسماك من مصر.
مصر  أن  السمكية،  للثروة  العامة  الهيئة  بيانات  وكشفت 
تنتج سنوًيا حوالي 2.2 مليون طــن، تصدر منها 35 ألف 
ــاك املــمــلــحــة غير  ــمـ طــــن، وتـــســـتـــورد 300 ألــــف طـــن مـــن األسـ
املواطن  استهالك  يبلغ  فيما  املصرية،  املياه  في  املتواجدة 
املصري من األسماك 21 كيلوغراما سنوًيا. وتعتبر مصر 
األولـــى أفريقيا والــســادســة عامليا فــي االســتــزراع السمكي، 
والــثــالــثــة عــاملــيــا فــي إنــتــاج ســمــك الــبــلــطــي، وبــســبــب زيـــادة 
اإلنتاج في السنوات األخيرة، نجحت في تحقيق قدر كبير 

من االكتفاء الذاتي.

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

للحكومات وظائف عدة، منها 
حماية الدولة وحراسة الحدود 

وتوفير األمن للمواطن، وتحقيق 
العدالة، وتوفير فرص عمل 

ومكافحة الفساد ومّد شبكات 
البنية التحتية. ومن بني الوظائف 
توفير السلع والخدمات للمواطن 

بتكلفة تناسب دخله. ليس املطلوب 
من أي حكومة التحول إلى تاجر 

جشع يحقق األرباح والعوائد على 
حساب جثث ماليني الفقراء، أو 
التحول إلى سمسار همه فرض 
الضرائب وزيادة الرسوم وجمع 
األموال وشفط ما بقي من أموال 
في جيب املواطن، دون أن يسألها 
أحد عن املقابل الذي تؤديه مقابل 

كل هذه األموال املتدفقة على 
الخزانة العامة.

وعندما تندلع أزمة، أمنية، 
سياسية، اقتصادية، اجتماعية، 
فمن واجبات الحكومات التدخل 
لحلها بشكل عاجل، وال توجد 

أزمة أعنف هذه األيام من داء 
التضخم الذي يعني ببساطة 

ارتفاع األسعار وحدوث قفزات 
في تكلفة السلع والخدمات، 

وزيادة فواتير النفع العام من مياه 
وكهرباء واتصاالت، وكذا الرسوم 
الحكومية وغيرها، وقبلها زيادة 
أسعار السلع الغذائية والتموينية 

واملواصالت العامة وإيجارات 
السكن والبنزين والسوالر والغاز 

املنزلي وغيرها من تكاليف الحياة 
واملعيشة.

وإذا كان من األدوار التي تقوم بها 
الحكومات وتحرص عليها، جمع 

الضرائب والرسوم، فإنه يسبق 
تلك الخطوة توفير خدمات مجانية 

للمواطن، ومعها توفير السلع 
الضرورية ومكافحة الغالء والفقر 

والبطالة وغيرها. واألولوية اآلن 
بالنسبة إلى الحكومات، إطفاء نار 
التضخم التي باتت تلسع الجميع، 

االقتصاد واملواطن والعملة املحلية، 
وأال تترك املواطن نهبًا للغالء 

والفقر والعوز.
البعض قد يتساءل: وماذا في يد 

الحكومة من أدوات ملواجهة أسعار 
السلع التي تزداد عامليًا، وخاصة 
الوقود، النفط والغاز، وكذا أسعار 

األغذية التي سجلت أمس أعلى 
مستوياتها في عشر سنوات، 

متأثرة بالطلب القوي على القمح 
ومنتجات األلبان.

الحكومات في يدها الكثير، 
والبداية تكون بتوفير السلع 

بسعر رخيص، ومكافحة 
احتكارات التجار، وهناك أدوات 
أخرى لخفض األسعار، أبرزها 

تقديم الدعم النقدي املباشر 
كما يحدث حتى في الدول التي 

تبني املنهج الرأسمالي القائم 
على نظيرة قوى العرض والطلب، 
وأن تتوقف الحكومة عن خفض 
الدعم املقدم للسلع الرئيسية، من 
وقود، أو سلع تموينية، والتوقف 
عن زيادة الرسوم الحكومية، بل 

يجب خفضها، وهو ما يوفر 
للمواطن سيولة يمكن توجيهها 
لشراء السلع، وكذا التوقف عن 

زيادة الضرائب، مع االهتمام 
بملف التهرب الضريبي والفساد 

املالي، وخفض ضريبة القيمة 
املضافة التي باتت تمثل عبئًا على 
املستهلك واملنتج واملوزع والتاجر.

نعم الحكومات 
تستطيع
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طلب االتحاد األوروبي 
من موظفيه غير 

األساسيين مغادرة إثيوبيا

قـــدم مــســاعــد األمـــني الــعــام لألمم 
ــيـــة  ــانـ ــلــــشــــؤون اإلنـــسـ ــدة لــ ــتــــحــ املــ
ـــح تحذير  مـــارتـــن غــريــفــيــث أوضـ
تطورت  إذا  إثيوبيا  »تفكك«  إمكانية  على 
ــــوات الــحــكــومــيــة  ــقـ ــ ــحــــرب الـــــدائـــــرة بــــني الـ الــ
ــبـــهـــة الـــشـــعـــبـــيـــة لــتــحــريــر  ومـــســـلـــحـــي »الـــجـ
تــيــغــراي« إلـــى أعـــمـــال عــنــف طــائــفــيــة، فيما 
كـــان األمـــني الــعــام لــألمــم املــتــحــدة أنطونيو 
إلى  يــرى في وصــول مساعدات  غوتيريس 
تـــيـــغـــراي »بـــــــادرة أمــــل صـــغـــيـــرة« إلمــكــانــيــة 
فــتــح حـــوار بــني املــتــحــاربــني. وفـــي مــا يبدو 
العنف في  أنــه استعداد ملرحلة جديدة من 
إثــيــوبــيــا، طــلــب االتـــحـــاد األوروبــــــــي، أمــس 
الــخــمــيــس، مـــن مــوظــفــيــه غــيــر األســاســيــني 
ــالــــت املـــتـــحـــدثـــة بــاســم  مــــغــــادرة الــــبــــالد. وقــ
االتحاد نبيلة مصرالي، في بيان، إنه سيتم 
تعزيز اإلجــراءات األمنية بالنسبة ملوظفي 
االتــــحــــاد األوروبـــــــــي واملـــوظـــفـــني املــحــلــيــني 
املــتــبــقــني فـــي بــعــثــات االتـــحـــاد فـــي إثــيــوبــيــا 

واالتحاد األفريقي.
ــفـــيـــث، فــــي مـــقـــابـــلـــة مــــع وكـــالـــة  وحـــــــذر غـــريـ
»فرانس برس« أمس الخميس، من أن تطور 
النزاع في إثيوبيا إلى أعمال عنف طائفية 
يمكن أن »يفكك« نسيج املجتمع، وأن يؤدي 
الـــى نــــزوح يــذكــر بــمــشــاهــد الــفــوضــى الــتــي 
في  كابول  األفغانية  العاصمة  مطار  عمت 
أغــســطــس/آب املـــاضـــي. وقــــال غــريــفــيــث إنــه 
إذا وصلت املعارك إلى العاصمة اإلثيوبية 
أديس أبابا، وأدت إلى أعمال عنف طائفية 
في مختلف أنحاء البالد، فسيحصل »تفكك 
محذرًا  إلثيوبيا«،  االجتماعي  النسيج  في 
مــن أن االحــتــيــاجــات للمساعدة فــي الــبــالد، 
الــهــائــلــة أســــاســــًا، »ســـتـــزيـــد بــشــكــل كــبــيــر«. 
وأشار إلى أن الحرب املستمرة منذ أكثر من 
سنة فــي شــمــال إثيوبيا قــد تــكــون تسببت 
بــاألزمــة اإلنــســانــيــة الــتــي تثير أشـــد القلق. 
وقــــــال: »األســـــــوأ مـــن وجـــهـــة نــظــر إنــســانــيــة 
ــن أجـــل  ــ )ســــيــــكــــون( أن تـــحـــصـــل مـــعـــركـــة مـ

الشرقية والــغــربــيــة«. وأضـــاف أحــمــد، الــذي 
الجبهة وهــو يناقش مع  ظهر مجددًا على 
العسكرية  العمليات  فــي  املــشــاركــة  الــقــوات 
»الجيش  أن  قريبًا،  ستنفذ  التي  الخطوات 
الــتــي تسانده يتقدمان  اإلثــيــوبــي والــقــوات 
مسلحي  قبضة  من  جديدة  بلدات  لتحرير 

»ثقافتنا  إن  وقــال  تــيــغــراي«.  جبهة تحرير 
املتجذرة هي رعاية األسرى إذا استسلمت 
الــجــمــاعــة اإلرهـــابـــيـــة وأعـــــــادت املــمــتــلــكــات 
ــار إلـــى أنــه  املــنــهــوبــة إلـــى أصــحــابــهــا«. وأشــ
ــاك صــفــوف الــعــدو وتــشــتــيــت قــواتــه،  تــم إربــ
لــه هو  املتبقي  الــوحــيــد  الــخــيــار  أن  مضيفًا 
االســتــســالم. واعــتــبــر أن »الــجــيــش اآلن في 

أعلى معنوياته«.
ــال،  ــوات عــفــر قـ ــ ــن قـ ــان مـــصـــدر مـــقـــرب مـ ــ وكـ
»العربي الجديد«، أمس األول، إن الجيش  لـ
اإلثـــيـــوبـــي، بــإســنــاد مـــن الـــقـــوات الــخــاصــة 
ــهــــرة، تــمــكــن مـــن الــســيــطــرة على  لــعــفــر وأمــ
مـــديـــنـــة »بــــاتــــي« فــــي أمــــهــــرة مــــن مــســلــحــي 
جــبــهــة تـــحـــريـــر تـــيـــغـــراي، والــــتــــي تـــقـــع فــي 

إلى  وأشــار  العفر.  إلقليم  الغربية  املنطقة 
القريبة من مدينة  أن سنبتا وحدلي عيال 
السيطرة عليها من قبل  شواروبيت، تمت 
ــقــــوات الــعــفــريــة الـــخـــاصـــة املـــدعـــومـــة مــن  الــ
الــقــوات اإلثــيــوبــيــة. وأعــلــن مكتب االتــصــال 
اإلثيوبي  الجيش  أن  بيان،  في  الحكومي، 
باالشتراك مع القوة الخاصة إلقليم أمهرة 
على  سيطر  األمهرية،  »فــانــو«  ومليشيات 
ــة مــــن قـــبـــضـــة جــبــهــة  ــيـ ــاريـــخـ ــتـ اللـــيـــبـــيـــال الـ
تــحــريــر تـــيـــغـــراي، وأشــــــار إلــــى أن الـــقـــوات 
اإلثــيــوبــيــة وقــــوات أمــهــرة الــخــاصــة تتقدم 
جبهة  مسلحي  لــطــرد  سيكوتا  بــلــدة  نحو 

تحرير تيغراي. 
)العربي الجديد، فرانس برس(

فيما كانت السلطات 
اإلثيوبية تعلن أنه ال 

يوجد حل سلمي للوضع 
في البالد، حذرت األمم 

المتحدة من تزايد أعمال 
العنف الطائفية

)Getty( غريفيث: الحاجة للمساعدات ستزيد بشكل كبير

)السيطرة على( أديس أبابا، أو اضطرابات 
حول هذه املدينة، ما يؤدي إلى تزايد أعمال 

العنف الطائفية في كل أنحاء البالد«.
ــإن  ــرات األمـــــــم املــــتــــحــــدة فـ ــديــ ــقــ وبـــحـــســـب تــ
الـــقـــتـــلـــى، وتــســبــبــت  الــــحــــرب أوقــــعــــت آالف 
ــنـــزوح مــلــيــونــي شـــخـــص، وأغــــرقــــت آالف  بـ
األشــخــاص اآلخــريــن فــي ظــروف قريبة من 
نوفمبر/  في  النزاع  اندلع  أن  منذ  املجاعة 
الــوزراء  الثاني 2020. وكان رئيس  تشرين 
اإلثــيــوبــي أبـــي أحــمــد أرســــل وقــتــهــا قـــوات 
ــم تــــيــــغــــراي إلطـــــاحـــــة ســـلـــطـــات  ــيــ ــلــ إلـــــــى إقــ
ردًا،  تــيــغــراي«  لتحرير  الشعبية  »الجبهة 
بــحــســب قـــولـــه، عــلــى هــجــمــات لــلــمــتــمــرديــن 
ضــــد مـــعـــســـكـــرات لــلــجــيــش. وفــــي يــونــيــو/
الجبهة  عــنــاصــر  املــاضــي، سيطر  حــزيــران 
منطقتي  باتجاه  تقدموا  ثم  تيغراي  على 
ــنـــوا مــطــلــع نــوفــمــبــر/  ــلـ عــفــر وأمــــهــــرة، وأعـ
ديسي  بلدتي  على  استولوا  أنهم  املاضي 
على  االستراتيجي  املــحــور  وكومبولتشا، 

الطريق املؤدي إلى العاصمة.
وفي خضم التحذيرات من »تفكك« إثيوبيا، 
أعــلــن غــوتــيــريــس، أمـــس الــخــمــيــس، وصــول 
الـــغـــذائـــيـــة  ــواد  ــاملـــ بـــ ــنـــة مــحــمــلــة  157 شـــاحـ
للمرة  تيغراي  إلــى  اإلنسانية  واملــســاعــدات 
األولـــى منذ أكثر مــن ستة أســابــيــع، مشيرًا 
ــى تـــحـــرك قـــافـــلـــة مـــســـاعـــدات أخــــــرى إلـــى  ــ إلـ
املـــنـــطـــقـــة. ووصــــــف غـــوتـــيـــريـــس اســتــئــنــاف 
واستئناف  تيغراي  إلــى  املساعدات  تسليم 
رحــالت األمــم املتحدة بأنه »إشــارة جيدة«، 
معتبرًا أنها قد تمثل »بــادرة أمل صغيرة« 
في أنها قد تؤدي إلى »موقف أكثر إيجابية 

للحوار« بني املتحاربني. 
ويدور القتال حاليًا على ثالث جبهات من 
بــيــنــهــا واحــــدة بــالــقــرب مــن ديــبــري سينا. 
القوات  أن  األول،  أمــس  السلطات،  وأعلنت 
املوالية للحكومة استعادت السيطرة على 
موقع الليبيال املدرج على قائمة اليونسكو 
أغسطس/ في  الذي سقط  العاملي،  للتراث 
آب املـــاضـــي بـــني أيــــدي مــســلــحــي تــيــغــراي. 
ــر الـــدولـــة لــلــشــؤون الــخــارجــيــة  وأعـــلـــن وزيــ
تصريحات  في  حسني،  رضــوان  اإلثيوبي، 
إنه  األول،  أمــس  »والــتــا«  قناة  نقلها موقع 
ال يــوجــد حــل ســلــمــي لــلــوضــع الــحــالــي في 

إثيوبيا.
وأعلن أبي أحمد، في خطاب بثه التلفزيون 
الرسمي أمس الخميس، من منطقة ديغولو 
عفر،  إقليم  فــي  غاشنا،  مدينة  مــن  القريبة 
ــتـــكـــرار  لـ ــي مـــســـتـــعـــد  ــنــ ــوطــ الــ ــيــــش  ــجــ أن »الــ
الجبهتني  على  تحققت  الــتــي  االنــتــصــارات 

وصول مساعدات إنسانية إلى تيغراي

تحذير أممي من »تفكك« إثيوبيا

Friday 3 December 2021
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الخرطوم ـ هالة حمزة

املــالــيــة الخانقة  تــصــاعــدت األزمــــة 
ــة  ــومـ ــكـ ــحـ الـــــتـــــي تــــعــــانــــي مـــنـــهـــا الـ
السودانية في ظل تدهور أوضاع 
مــخــتــلــف الــقــطــاعــات االقــتــصــاديــة واســتــمــرار 
املدني  املكونني  بــني  السياسية  االضــطــرابــات 
السودانية  السلطات  أن  ويــبــدو  والــعــســكــري. 
ســتــعــتــمــد بــشــكــل رئـــيـــســـي عـــلـــى املـــســـاعـــدات 
ــن أجـــل  ــة مــ ــيـ ــيـــركـ ــيـــة وال ســيــمــا األمـ الـــخـــارجـ
الــــخــــروج مـــن عــنــق األزمـــــــات املــتــفــاقــمــة الــتــي 
تـــواجـــهـــهـــا.  وتـــوقـــع مـــديـــر إدارة مــؤســســات 
الــتــمــويــل الــدولــيــة والــتــجــمــعــات االقــتــصــاديــة 
أحمد  االقتصادي،  والتخطيط  املالية  بــوزارة 
الـــشـــريـــف، انــســيــاب املـــســـاعـــدات االقــتــصــاديــة 
مــن أمــيــركــا والــعــالــم الــخــارجــي عــقــب تشكيل 
الـــحـــكـــومـــة االنـــتـــقـــالـــيـــة الــــجــــديــــدة وتــســلــمــهــا 

مهامها.
وفــي تعليق على االشــتــراطــات األخــيــرة التي 
أعــلــنــتــهــا الـــخـــارجـــيـــة األمـــيـــركـــيـــة الســـتـــعـــادة 
صرف مساعداتها املالية املعلقة املقررة بـ700 
التي  اإلجــــراءات  منذ  لــلــســودان  مليون دوالر 
قام بها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، في 
الشريف  قــال  املــاضــي،  األول  أكتوبر/ تشرين 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن اســتــعــادة املــســاعــدات  لـــ
إعــداد خطة وبرنامج  الحكومة  تستدعي من 
يتناسب  الــخــارجــي،  للعالم  ومــقــبــول  واضـــح 
حتى  والكامنة  املوجودة  وثرواتنا  وقدراتنا 
تــطــمــئــن أمــيــركــا والــــــدول املــانــحــة لــالنــســيــاب 
اآلمن والسليم واملنتظم ملساعداتها للسودان.
وأضاف الشريف أن على الحكومة، االستفادة 
الــدول األخــرى  كذلك من التعاون الثنائي مع 
وغيرها،  العربي  الخليج  ودول  الــصــني  مثل 
وتـــطـــويـــر شـــراكـــاتـــهـــا مــــع الـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
التحتية  البنى  املحلي والخارجي في تأهيل 
واالستراتيجية وحفز وتشجيع االستثمارات، 
االقتصاد  لتسيير  الذاتية  مــواردهــا  وتطوير 

ــقــــروض بسبب  لــصــعــوبــة حــصــولــهــا عــلــى الــ
مــتــطــلــبــات صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي. وتــوقــع 
انــســيــاب الــتــســهــيــالت بــعــد حــصــول الــســودان 
ديونه  إعفاء  بشأن  الــقــرار  اكتمال  نقطة  على 
الخارجية، بعد نحو 39 شهرا، مبينا إمكانية 
املقبلة لقروض  الــفــتــرة  الــســودان خــالل  تلقي 
العام  حتى  دوالر  مليون   120 بقيمة  ميسرة 
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وأعـــلـــنـــت   .2022 الـــــقـــــادم 
األمــيــركــيــة، أخـــيـــرًا، أن الـــســـودان بــحــاجــة إلــى 
ــقـــدم قـــبـــل أن تــســتــأنــف  ــتـ إحـــــــراز مـــزيـــد مــــن الـ
واشنطن صرف املساعدات املعلقة. وقالت إن 
سيحدث  ما  على  يعتمد  املساعدات  انسياب 
ــي الـــــســـــودان خـــــالل الــــســــاعــــات واألســـابـــيـــع  فــ
القادمة. وذهــب الشريف إلى ضــرورة اهتمام 
الحكومة كذلك بتطوير املراسالت البنكية مع 
الــصــادرات تالفيا لحدوث  الــخــارج وانسياب 
انفالت  من  والحد  التجاري،  امليزان  في  عجز 
ودعــم  الحكومي  اإلنــفــاق  وتــرشــيــد  التضخم، 
الـــدولـــة لــلــمــواطــن مـــن خـــالل تــطــبــيــق بــرنــامــج 

الحماية االجتماعية.
ــــات معيشية  ويــعــانــي الـــســـودانـــيـــون مـــن أزمــ
ــغـــالء الـــفـــاحـــش في  خــانــقــة وفــــي مــقــدمــتــهــا الـ
أســـعـــار الــســلــع والـــوقـــود وتـــدهـــور الــخــدمــات 
وتهاوي قيمة الجنيه السوداني، ما أدى إلى 
تــفــاقــم الــفــقــر. وتــبــقــى األزمــــات املعيشية أحــد 

أبرز أسباب تواصل االحتجاجات الشعبية.
الحكومية والدولية  وتتضارب اإلحصائيات 
حــول نسبة الفقر في الــســودان، فبينما تقول 
تقارير األمم املتحدة إن 46.5 باملائة من سكان 
الــــســــودان يــعــيــشــون دون خـــط الـــفـــقـــر، تــقــول 
الفقر  إن   2017 عـــام  أجــريــت  دراســــة حكومية 

تراجع إلى 36.1 باملائة.
التضخم  معدل  بلغ  رسمية،  بيانات  وحسب 
ــودان خــــالل شــهــر ســبــتــمــبــر/ أيــلــول  ــســ فـــي الــ
ـــ387.56  ــ بــ مــقــارنــة  بــاملــائــة،  املـــاضـــي، 365.82 

باملائة في شهر أغسطس/ آب املاضي.
وقـــال املحلل االقــتــصــادي األكــاديــمــي، عصام 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن أمــيــركــا أعلنت  بـــوب لـــ
منذ بداية إجراءات 25 أكتوبر/ تشرين األول 
رأيها بصراحة وبطرق عدة، وهذا يتضح من 

تجميدها كافة املساعدات للسودان.
وأشار إلى أن إعادة عبد الله حمدوك لرئاسة 
الـــوزراء لن تخدم كثيرا في إعــادة املساعدات 
دوالر،  مــلــيــون   700 بــــ  األولـــيـــة  قيمتها  تــقــدر 
التعليق ال يأتي منفردا وإنما  أن هــذا  مبينا 
يــتــبــعــه تــجــمــيــد مــســاعــدات أخــــرى مـــن بينها 

إعفاء الديون.
ــاف أن الــقــائــمــني عــلــى األمـــر لــم يلتفتوا  وأضــ
إلى أنه رغم التصريحات األميركية بضرورة 
إعــادة حمدوك إال أنهم تركوا مدخال صغيرا 
ــو اشـــتـــراط وجــــود حــكــومــة مــدنــيــة حسب  وهـ
الــوثــيــقــة الــدســتــوريــة، مــشــيــرا إلـــى تــســبــب رد 
ــرار لفرص  الــكــونــغــرس األمــيــركــي بــمــشــروع قـ
قانونية بفرض عقوبات فردية على أشخاص 
واســـتـــمـــرار تــعــلــيــق املـــســـاعـــدات. وتـــابـــع بـــوب: 
»أعــتــقــد أن الـــواليـــات املــتــحــدة ســتــســتــمــر في 
إرسال املساعدات اإلنسانية، ولكنها ستعلق 
التحتية  والبنيات  للتنمية  أخــرى  مساعدات 
من  تــراه  مــا  السودانية  السلطات  تنفذ  حتى 
تنفيذ  وأهمها  الديمقراطية،  لدعم  سياسات 

انتخابات مبكرة في السودان«.
وأوضــــــــح أن تـــعـــيـــني ســـفـــيـــر أمـــيـــركـــي جــديــد 
لــلــســودان ال يــخــدم أغــــراض اتــخــاذ قــــرار بفك 

تجميد اإلعانات واإلعفاءات واملنح.
ودعا إلى ضــرورة التفكير الجدي في إحداث 
ــيـــاســـي واجــتــمــاعــي  إصــــــالح اقــــتــــصــــادي وسـ
ــــي حـــقـــيـــقـــي يــــرضــــي الــــعــــالــــم والـــشـــعـــب  ــلـ ــ داخـ
السوداني ويحقق االستقرار املطلوب لضمان 

تدافع العالم نحو مساعدة السودان.
وأعلنت الواليات املتحدة األميركية في العام 
مليون   81 بمبلغ  تبرعها  عــن   2020 املنصرم 
دوالر في إطار املساعدات اإلنسانية للسودان 
لـــتـــوفـــيـــر الـــحـــمـــايـــة الــــضــــروريــــة والـــخـــدمـــات 
ومساعدات  العاجلة،  الغذائية  واالحتياجات 

أخرى بقيمة 700 مليون دوالر.

تونس ـ إيمان الحامدي

يستعد مزارعو الحبوب في تونس ملواجهة سوق األسمدة 
السوداء، للعام الثاني على التوالي، تزامنًا مع انطالق موسم 
إذ  الجفاف ونقص األمــطــار من صعوبته،  بــذر متعثر يزيد 
تطفو مجددًا على السطح مشاكل نقص األسمدة املدعمة مع 

تحرك املضاربني لفرض سيطرتهم على السوق.
املحتكرين  الطريق على  الحكومة بقطع  املــزارعــون  ويطالب 
ــات الــكــبــرى،  ــ ــزراعـ ــ ــة ملـــوســـم الـ عــبــر تــوفــيــر الــكــمــيــات الــــالزمــ

والتخطيط املبكر الكتفاء السوق في األشهر القادمة.
ويــعــبــر ســامــي زيــتــون، املــتــحــدث بــاســم تنسيقية »فــالحــون 
غاضبون«، عن »مخاوف املزارعني من تصاعد أزمة األسمدة 
مــع تقدم املــوســم الــزراعــي، فــي ظــل نقص فــادح فــي الكميات 
املــطــروحــة فــي األســــــواق، فــضــال عــن تــأخــر تــوزيــع الكميات 

املدعمة، خصوصًا في محافظات الشمال الغربي«.
يواجهون  »املــزارعــني   

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ زيــتــون  ويــقــول 

السوق السوداء من دون أسلحة، إذ تتركهم السلطة فريسة 
للمضاربني بسبب سوء اإلعداد للمواسم الزراعية«، مضيفًا: 
»ارتفاع أسعار مدخالت اإلنتاج يؤدي إلى إقصاء الفالحني 
من دورة اإلنتاج وتجبرهم على ترك أراضيهم بورًا، وهو ما 

يهدد قوت التونسيني«.
وبــــدأت أزمـــة األســمــدة تطفو فــي تــونــس بــالــتــزامــن مــع أزمــة 
ها احتدمت في السنوات األخيرة وبلغت 

ّ
الفوسفات، غير أن

مــداهــا السنة املــاضــيــة. وتــحــتــاج الـــزراعـــات الــتــي تمتد وفق 
ألـــف هكتار  قــرابــة مــلــيــون و250  الـــزراعـــة عــلــى  أرقــــام وزارة 
)الهكتار يعادل 10 آالف متر مربع(، إلى قرابة 200 ألف طن 
 املجمع 

ّ
من مــادة األمونيتر )نــوع من األسمدة( سنويًا، لكن

الــكــيــمــيــائــي الــتــونــســي )مــصــنــع األســـمـــدة الــحــكــومــي( واجــه 
صــعــوبــات فــي تــوفــيــر االحــتــيــاجــات الــالزمــة لــلــســوق بسبب 
اإلضـــرابـــات الــعــاملــيــة املــتــكــررة مــن جــانــب، وإعــطــائــه األولــيــة 

للتصدير على حساب السوق املحلية لتوفير موارد مالية.
وتلجأ تونس إلى االستيراد بما يصل إلى 100 ألف طن، أي 

نحو 50% من احتياجات القطاع الزراعي، غير أن شبكات 
االحتكار تعمل على تسريب الجزء األكبر من هذه الكميات 
إلى السوق السوداء لتباع بأسعار أعلى كثيرًا من األسعار 
منظمة  رجــايــبــيــة، عضو  ويــقــول محمد  املــدعــمــة حكوميًا. 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  املــزارعــني املكلف بــالــزراعــات الــكــبــرى لـــ
الكبرى سيكون  الزراعات   موسم 

ّ
أن  املؤشرات تؤكد 

ّ
 كل

ّ
إن

 وزارة 
ّ
صعبًا ألسباب مناخية وأخرى لوجستية، مؤكدًا أن

الـــزراعـــة لـــم تــكــشــف بــعــد عـــن خــطــتــهــا لــتــوفــيــر احــتــيــاجــات 
السوق من األسمدة ومدخالت اإلنتاج األساسية. ويضيف 
العام  هــذا  قـــادرًا  يكون  لــن  الكيميائي  املجمع   

ّ
أن رجايبية، 

ــكـــرار ســيــنــاريــو املــوســم  ــدة، مــرجــحــًا تـ ــمــ عــلــى تــوفــيــر األســ
املبكر  تام لإلعداد   غياب 

ّ
املاضي وتفاقم املصاعب في ظل

ــزود الــرئــيــســي  ــ لــلــمــوســم. ويــتــابــع: »املــجــمــع الــكــيــمــيــائــي املـ
األولوية  يعطي  أصبح  املدعمة  باألسمدة  املحلية  للسوق 
للتصدير بسبب حاجته للسيولة املالية، فيما يظل القطاع 
الزراعي في مرمى شبكات االحتكار واملضاربة التي تفرض 
ــواقـــع مـــن عــــام إلــــى آخــــر«.  عــلــى الــفــالحــني ســيــاســة األمــــر الـ
الحالية تصب في خانة  الزراعية  السياسات   

ّ
»كــل ويــقــول: 

واحـــدة وهــي تشجيع كــارتــالت تــوريــد الــغــذاء على حساب 
املــنــتــج املــحــلــي« مــشــيــرًا إلـــى ضــــرورة بــعــث رســائــل طمأنة 
للمزارعني من جانب املسؤولني لتكثيف اإلنتاج وتجنيب 
البالد تداعيات ثقل واردات الحبوب على امليزان التجاري 
 تصاعد كبير ألسعار القمح 

ّ
واملوازنة العامة للبالد في ظل

في السوق العاملية. وكشفت بيانات رسمية لوزارة الزراعة 
مــن 1.5 مليون  الــكــبــرى  الـــزراعـــات  عــن تقليص مــســاحــات 
هكتار قابلة للزراعة إلى 1.25 مليون هكتار خالل املوسم 
على  الثالث  للعام  تونس  تــواجــه  إذ   ،2022-2021 الــزراعــي 

التوالي الجفاف ونقص املخزونات املائية في السدود.
الكيميائية  التزود باألسمدة   نسبة 

ّ
أن البيانات  كما كشفت 

تتراوح ما بني 22% و64%، إذ تمكنت السلطات من توفير 
45 ألــف طــن مــن مـــادة األمــونــيــتــر مــن مجموع 200 ألــف طن 

يحتاجها القطاع.

السودان يتشبث بطوق 
المساعدات لمواجهة األزمات

موسم الزراعات الكبرى سيكون صعبًا )فتحي بلعيد/فرانس برس(األزمات المعيشية أحد أبرز أسباب تواصل االحتجاجات الشعبية )أشرف شاذلي/فرانس برس(

المزارعون في مواجهة محتكري األسمدة

ما زالت السلطات 
السودانية تأمل الحصول 
على مساعدات خارجية 

وال سيما من أميركا، 
بهدف الحد من األزمة 

المالية الخانقة التي 
تعاني منها البالد

مصر تفتح باب التظلمات 
لسكن منخفضي الدخل
أعلن صندوق اإلسكان االجتماعي 

)حكومي( في مصر، فتح باب تقديم 
طلبات التظلمات للعمالء غير املنطبق 

عليهم الشروط الذين تقدموا بموجبها 
لحجز وحدات سكنية ملنخفضي الدخل 

ضمن املبادرة الرئاسية »سكن لكل 
املصريني 2«. وأوضحت مي عبد الحميد، 

الرئيسة التنفيذية للصندوق، في بيان، 
ح بدءًا من 

َ
أمس، أّن باب التظلم سُيفت

األحد املقبل وملدة أسبوعني، تلبية لرغبات 
ستندات املطلوبة 

ُ
املتقدمني، الستيفاء امل

قَبل تظلمات 
ُ
كتملة، مؤكدة أنه لن ت

ُ
وغيـر امل

املواطنني الذين يتبني عدم انطباق الشروط 
الخاصة بتجاوز الحدود القصوى واألدنى 
للدخل، وتجاوز حدود السن عليهم. وقالت 

الرئيسة التنفيذية لصندوق اإلسكان 
االجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه 

هَي من فرز كل ملفات املتقدمني على 
ُ
انت

إعالن سكن لكل املصريني )2( بمشروعات 
جاهزة للتسليم ملنخفضي الدخل، حيث 
جري الفرز املبدئي ملا يزيد على 36 ألف 

ُ
أ

ملف وما يحتويه من ُمستندات وبيانات.

ارتفاع صافي مشتريات 
األجانب في األسهم 

السعودية
واصل املستثمرون األجانب عمليات 

الشراء في سوق األسهم السعودية »تداول« 
بنهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 

2021 للشهر الحادي عشر على التوالي، 
لترتفع تدفقاتهم الصافية اإلجمالية في 

»تداول« خالل تلك الفترة على أساس 
سنوي. وضخ املستثمرون األجانب 

تدفقات صافية باألسهم السعودية، وفقًا 
للتقارير الشهرية الصادرة عن شركة 

تداول السعودية، بقيمة 20.1 مليار ريال 
)5.36 مليارات دوالر( في أول 11 شهرًا 

من عام 2021. وارتفعت استثمارات 
األجانب الصافية باألسهم السعودية 

ضمن السوق الرئيسية بنسبة %4.06 
خالل األشهر الـ 11 شهرًا األولى من عام 

2021، وبزيادة قيمتها 784.78 مليون 
ريال )209.28 ماليني دوالر( عن التدفقات 

في الفترة املماثلة من عام 2020، والبالغة 
19.31 مليار ريال )5.15 مليارات دوالر(. 
وكان شهر إبريل/ نيسان املاضي األعلى 

بصافي مشتريات األجانب باألسهم 
السعودية ضمن السوق الرئيسية »تاسي« 

خالل أول 11 شهرًا من عام 2021.

نمو اقتصاد كوريا الجنوبية 
في الربع الثالث

أظهرت بيانات البنك املركزي لكوريا 
الجنوبية، أمس الخميس، أن اقتصاد البالد 
نما في الربع الثالث من العام بنفس املعدل 

املتوقع، على الرغم من قوة الصادرات 
وتحسن االستهالك الخاص بدرجة تفوق 

املتوقع. ونما الناتج املحلي اإلجمالي للبالد 
بنسبة 0.3% بعد مراعاة معدل التضخم في 

الفترة من يوليو/ تموز إلى سبتمبر/ أيلول، 
مقارنة بالربع الذي قبله، وفقا للبيانات 

األولية الصادرة عن بنك كوريا. وتعد نسبة 
النمو هي نفس النسبة املتوقعة التي أعلنها 
البنك املركزي في أواخر أكتوبر، كما تمثل 

تباطؤا عن نسبة النمو في الربع الثاني 
البالغة 0.8%. وأثار التباطؤ مخاوف من 
أن البالد قد ال تكون قادرة على تحقيق 

النمو السنوي بنسبة 4% لهذا العام، وسط 
املعركة املطولة ضد جائحة كورونا املستجد 

واضطرابات سالسل التوريد العاملية.

األمم المتحدة تحتاج 41 
مليار دوالر للمساعدات 

الطارئة
أعلنت األمم املتحدة، أمس الخميس، أنها 

بحاجة ملبلغ 41 مليار دوالر على األقل في 
2022 ملساعدة 183 مليون شخص في 

العالم مع استمرار تفشي وباء كوفيد-19 
والنزاعات وتداعيات التغير املناخي. وقدر 

مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع 
لألمم املتحدة )أوتشا( أن يكون 274 

مليون شخص على مستوى العالم، بحاجة 
ملساعدة طارئة العام املقبل، ما يمثل زيادة 

بنسبة 17 باملائة مقارنة بعام 2021 
والذي سجل أرقاما قياسية. ويعني ذلك 

أن شخصا من بني 29 سيحتاج ملساعدة 
في 2022، وهي زيادة بنسبة 250 باملائة 

منذ 2015 عندما كان شخص من كل 95 
بحاجة ملساعدة، بحسب ما أكده مكتب 
األمم املتحدة في تقريره السنوي الذي 

يعطي ملحة عامة عن األوضاع اإلنسانية.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

81
المتحدة  الــواليــات  أعلنت 
األمـــيـــركـــيـــة فـــي الــعــام 
بمبلغ  تبرعها  المنصرم 
إطار  في  دوالر  مليون   81
ــيــة  ــســان الــمــســاعــدات اإلن
الحماية  لتوفير  للسودان 
ــات  ــدم ــخ الـــضـــروريـــة وال
ــات الــغــذائــيــة  ــاج ــي ــت واالح

العاجلة.

تقارير عربية

تونسمال وسياسة

أغــلــقــت بـــورصـــة قــطــر تــعــامــالت 
األخضر،  باللون  الخميس،  أمــس 
مدعومة بنمو 4 قطاعات. وارتفع 
 %0.44 بــنــســبــة  ــام  ــعــ ــ ال ــر  ــؤشــ املــ
 ،11603.03 الــنــقــطــة  إلـــى  لــيــصــل 
مستوى  عن  نقطة   50.61 رابحا 
الــتــداوالت  تباينت  أمـــس.  مــن  أول 
أمس، إذ قفزت السيولة – تشمل 
ــــى 3.14  إل ــنـــدات -  األســـهـــم والـــسـ
مــلــيــارات ريــــال )الـــــدوالر = 3.65 
مليون   614.76 مقابل  ريــــاالت(، 
ريـــــال، بــيــنــمــا تــراجــعــت الــكــمــيــات 
ــم،  ــهـ سـ ــون  ــيــ ــ ــل مــ  195.25 ــد  ــنــ عــ
مــقــارنــة بــــــــ231.01 مــلــيــون سهم 
ــم  ــ ــة. ودعـ ــقــ ــابــ ــــســ ــلـــســـة ال ــي الـــجـ ــ فـ
الجلسة ارتفاع 4 قطاعات تقدمها 
والخدمات  البنوك  وتليه  التأمني، 
املــالــيــة، والــصــنــاعــة، ثــم الــعــقــارات، 
الــنــقــل،  قــطــاعــات  تــراجــعــت  بينما 
وصعد  والبضائع.  واالتــصــاالت، 
ليتصدر   ،%1.91 بنحو  الــتــأمــني 
ســـهـــم »قـــطـــر لـــلـــتـــأمـــني« الــقــائــمــة 
الخضراء بـ2.96%، ونمو »العامة« 

بواقع %2.33.

4 قطاعات 
تدعم 

بورصة قطر
عّمان ـ زيد الدبيسية

طــرحــت الــحــكــومــة األردنـــيـــة مـــشـــروع مــوازنــة 
العام املقبل 2022، وسط تحذيرات من التفاؤل 
املـــفـــرط لــبــنــودهــا الــتــي ال تــعــكــس مـــا تعانيه 
البالد من تداعيات جائحة كورونا ومخاوف 
الساللة الجديدة »أوميكرون« على االقتصاد، 
أداء مختلف  وتــبــاطــؤ  االنــكــمــاش  وبــخــاصــة 
والبطالة  الفقر  مشكالت  وارتــفــاع  القطاعات 

واملديونية.
ــيــــاق  واســــــتــــــعــــــاد خـــــــبـــــــراء اقـــــتـــــصـــــاد فـــــــي ســ
»الــعــربــي الــجــديــد« مــا قامت  تــصــريــحــاتــهــم لـــ
بــإقــرار موازنة  السابقة  الحكومات  إحــدى  بــه 
واملبالغة  اإلنــفــاق  فــي  والــتــوســع  واقعية  غير 

ما  الخارجية، وهــو  اإليـــرادات واملنح  بتقدير 
لم يتحقق، ما اضطر ذات الحكومة إلى إعادة 
تقديراتها وعدم القدرة على تنفيذ عدد كبير 

من املشاريع الرأسمالية التي اقترحتها.
املقبل  للعام  العامة  املــوازنــة  مــشــروع  وكشف 
عـــن تــســجــيــل إيــــــــرادات عـــامـــة مــتــوقــعــة حتى 

نهاية 2022 بنحو 8.9 مليارات دينار أردني 
ونفقات إجمالية بمقدار 10.6 مليارات دينار 
ـــ1.75 مــلــيــار ديـــنـــار،  ــ ــ ــّدر بـ ــقـ ــي وبــعــجــز مـ ــ أردنــ
)الدينار = 1.41 دوالر(. ومن أبرز ما اشتملت 
عليه املوازنة التي سيناقشها مجلس النواب 
وســيــقــرهــا قــبــل نــهــايــة الــعــام الــحــالــي ارتــفــاع 
النفقات الرأسمالية بنسبة كبيرة لتبلغ 1.55 
مــلــيــار ديــنــار مــقــابــل نــحــو 1.08 مــلــيــار ديــنــار 
ــيـــاق، قــال  فـــي الـــعـــام املــــاضــــي. وفــــي هــــذا الـــسـ
الخبير االقتصادي واملسؤول السابق لحملة 
»العربي  لـ الساكت،  موسى  األردن،  في  صنع 
الــجــديــد«: نــأمــل أن تــكــون الــتــقــديــرات الـــواردة 
ــة لــلــعــام املــقــبــل واقــعــيــة،  فـــي مـــشـــروع املــــوازنــ
وبدء  االقتصادي  التحسن  حالة  تعكس  وأن 

الــتــعــافــي مــن الــجــائــحــة وتــحــقــيــق مــعــدل نمو 
ــاع الــنــفــقــات  ــفـ جــيــد. وأضـــــاف الــســاكــت أن ارتـ
ــر مــهــم لــكــونــه ســيــســاهــم في  الــرأســمــالــيــة أمــ
ــال وتـــحـــريـــك مــخــتــلــف  ــ ــمـ ــ تــنــشــيــط بـــيـــئـــة األعـ
القطاعات وتوفير فرص العمل ولكن املحاذير 
تكمن في عدم قدرة الحكومة على توفير هذا 
املــبــلــغ وتـــعـــذر تــنــفــيــذ املـــشـــاريـــع فـــي مختلف 
الـــقـــطـــاعـــات. وأشـــــار إلــــى أن ارتـــفـــاع الــنــفــقــات 
أي  ديــنــار،  مليون   500 مــن  بأكثر  الرأسمالية 
على  بالسهل  ليس  دوالر،  مليون   700 نحو 
الــجــاريــة غالبيتها،  الــنــفــقــات  تــشــكــل  مـــوازنـــة 
وخاصة بند الرواتب والتقاعد، وتعاني أيضًا 
من ضغوط الدين العام وفــوائــده. وقــال وزير 
العجز  إن  العسعس،  محمد  األردنــــي،  املــالــيــة 
للموازنة حتى نهاية 2021  التقديري  األولــي 
سيصل إلى 3.5% وسينخفض إلى 3.1% مع 
نهاية عام 2022، وإن الحكومة كانت تستطيع 
خفض هــذا العجز أكــثــر، لكنها ارتـــأت تعزيز 
في  العسعس  وأضـــاف  الــرأســمــالــيــة.  النفقات 
تــصــريــحــات، أخــيــرًا، أن إجــمــالــي الــديــن الــعــام 
لـــــألردن ســيــصــل بــنــهــايــة الـــعـــام الــحــالــي إلــى 
استثناء  بعد  وذلــك  ديــنــار،  مليار   29.4 نحو 
أمـــوال الضمان  مــا يحمله صــنــدوق استثمار 
االجــتــمــاعــي مــقــابــل نــحــو 30.7 مــلــيــار ديــنــار 
أردني مع نهاية 2022. وتقدر ديون املؤسسة 
الحكومة  عــلــى  االجــتــمــاعــي  للضمان  الــعــامــة 
بنحو 6 مــلــيــارات ديــنــار. وقــال إن أهــم معالم 
الـــعـــامـــة 2022 تـــوقـــع رفـــع  ــة  ــ ــــوازنـ مــــشــــروع املـ
تغطية اإليرادات املحلية للنفقات الجارية بما 
نسبته 88.5% لعام 2022 مقابل 74% سجلت 
لعام 2020، ورفع أيضًا اإلنفاق الرأسمالي إلى 

ما نسبته 43.6% في عام 2022.
وفــي املــقــابــل، قــال املحلل االقــتــصــادي، حسام 
»العربي الجديد«: يبدو أن الحكومة  عايش، لـ
ــام املــقــبــل  ــعــ تــجــاهــلــت وهـــــي تـــعـــد مــــوازنــــة الــ
اســـتـــمـــرار تـــداعـــيـــات جــائــحــة كــــورونــــا وســط 
ــــورات الـــســـالالت  ــطـ ــ ــــاوف مــــن تـ ــخـ ــ تـــصـــاعـــد املـ
الـــجـــديـــدة لـــلـــوبـــاء الـــتـــي بـــاتـــت تـــهـــدد الــعــالــم 
بــمــزيــد مــن اإلجــــــراءات الــقــاســيــة مــن إغــالقــات 
للحدود وربما إعــادة فرض الحظر، ما يؤثر 
العاملي برمته. وأضــاف عايش  االقتصاد  في 

أن مــن أهــم املـــوارد األســاســيــة لخزينة الدولة 
عوائد السياحة والضرائب والرسوم املتأتية 
مــن بــعــض األنــشــطــة االقــتــصــاديــة والــخــدمــيــة 
ومــداخــيــل األفــــــراد، مــشــيــرًا إلـــى أن الــحــكــومــة 
قـــدرت ارتــفــاع عــائــدات الــضــرائــب بنحو 500 
مليون دينار، في الوقت الذي أعلنت فيه عدم 
وجـــود أي تــوجــه لــرفــع الــضــرائــب خــالل العام 
ضرائب  تحصيل  الحكومة  وتــوقــعــت  املــقــبــل. 
بنحو 6 مــلــيــارات و89 مليون ديــنــار فــي عام 
إجــــراءات محاربة  إلــى تعزيز  اســتــنــادًا   2022
الرقابة  عمليات  وتكثيف  الضريبي  التهرب 
والتدقيق. وقال عايش إن السؤال الذي ُيطرح 
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق: كــيــف يــمــكــن تــوقــع ارتــفــاع 
عـــائـــدات الـــضـــرائـــب دون زيـــادتـــهـــا مـــع تــوقــع 
املختلفة  والقطاعات  االقتصاد  انتعاش  عدم 
بــالــشــكــل املــطــلــوب بــســبــب تــداعــيــات كــورونــا 
ــدم اتـــضـــاح الـــرؤيـــة حـــول الـــوبـــاء لألشهر  وعــ
املالية األردنــي تسجيل  املقبلة؟ وتوقع وزيــر 
قياسًا   ،%2.7 بــنــســبــة   2022 فـــي  نــمــو  نــســبــة 
بنسبة نمو حقيقي 2% مع نهاية 2021. وقدر 
 %1.6 التضخم بنحو  املوازنة نسبة  مشروع 

مع نهاية 2021 وفي 2022 بمقدار %2.5.
وقال عضو اللجنة املالية في مجلس النواب، 
»الــــعــــربــــي الـــجـــديـــد«  ـــ ضـــــــرار الــــحــــراســــيــــس، لــ
إن هـــنـــاك الـــعـــديـــد مـــن املـــفـــاصـــل املــهــمــة الــتــي 
املــوازنــة،  لــدى مناقشة  الــنــواب  سيقف عليها 
وخاصة ما يتعلق ببنود اإليرادات الضريبية 
واالستفسار من الحكومة عن الفرضيات التي 

بنت عليها ارتفاع هذه العوائد.
ش أيضًا ارتــفــاع النفقات 

َ
أنــه سُيناق وأضــاف 

التزام الحكومة ما يرد  الرأسمالية وضــرورة 
ــوازنـــة، ألن تــحــريــك االقــتــصــاد وتــوفــيــر  فــي املـ
 إلـــى املــشــاريــع 

ً
فـــرص الــعــمــل يــحــتــاجــان فــعــال

الــــنــــواب  ــلـــس  الــــرأســــمــــالــــيــــة، مـــــؤكـــــدًا أن مـــجـ
ــاعــــات عـــلـــى الـــضـــرائـــب  ــفــ ــأي ارتــ ــ لــــن يــســمــح بـ
والرسوم، بل سيعمل على تخفيض املفروض 
منها على السلع األساسية. وتواجه الحكومة 
انتقادات  الخصاونة،  بشر  برئاسة  الحالية 
على مختلف األصعدة، بسبب تردي األوضاع 
االقــتــصــاديــة وتــفــاقــم املــشــكــالت االجــتــمــاعــيــة 

حيث تجاوزت نسبة الفقر %27.
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كورونا يفاقم األزمات المعيشية للمواطنين )فرانس برس(

الرباط ـ مصطفى قماس

تناقشها  التي  امللفات  حجم  يخفى  ال 
االتـــحـــادات الــعــمــالــيــة املــمــثــلــة ملوظفني 
فــي قــطــاع التعليم بــاملــغــرب، مــع وزارة 
الــوطــنــيــة، واملــطــلــب الرئيسي  الــتــربــيــة 
ــحـــســـني أجــــــــــور املــــوظــــفــــني  ــتـ ــل بـ ــثـ ــمـ ــتـ يـ
واألساتذة في الوزارة، حيث إن ضعف 
الدخول يعتبر مصدر تذمر، ومن بني 

أسباب ضعف جاذبية تلك املهنة. 
الــوطــنــيــة  الـــتـــربـــيـــة  وزارة  ــرطـــت  ــخـ وانـ
الفترة  والتعليم األولى والرياضة، في 
األخـــيـــرة فــي حــــوار اجــتــمــاعــي، تتطلع 
عبره االتحادات املمثلة ملوظفي الوزارة 
واألســاتــذة إلــى الــوصــول إلــى اتفاقات 
عــلــى الــعــديــد مــن املــلــفــات، مــن بــني تلك 
املالية  الوضعية  بتحسني  الصلة  ذات 

للموظفني.
ــوارد  واجــتــمــع أول مـــن أمــــس، مــديــر املــ
الوطنية  الــتــربــيــة  وزارة  فــي  الــبــشــريــة 
ــيــــم األولـــــــــــي والــــــريــــــاضــــــة فــي  ــلــ ــعــ ــتــ والــ
االتــــحــــادات الــعــمــالــيــة املــمــثــلــة ملوظفي 
ــيــــة الــــوطــــنــــيــــة  ــقــ ــيــ ــنــــســ ــتــ ــيــــم والــ ــلــ ــعــ ــتــ الــ
الكاتب  ويذهب  املتعاقدين.  لألساتذة 
العام للنقابة الوطنية املنضوية تحت 
لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، 
ــور  ــ ــى أن األجـ ــ ــي، إلـ ــ ــراقـ ــ عـــبـــد الـــغـــنـــي الـ
حــاضــرة ضمن املــطــالــب املــرفــوعــة منذ 
عليها  تطغى  ال  حيث  للحكومة،  مــدة 
املــلــفــات األخـــــرى الــتــي تــهــم فـــي بعض 
ــئــــات مــعــيــنــة مــــن مــوظــفــي  األحـــــيـــــان فــ

التربية والتعليم.
ــر عــنــهــا  ــ ــّب ــعــ ــــي تــ ــتـ ــ ــّم املــــطــــالــــب الـ ــ ــهــ ــ وتــ
االتحادات النقابية في الحوارات التي 
تــجــريــهــا فــي ظــل الــحــكــومــات السابقة 
والــحــكــومــة الــحــالــيــة حــوالــى 260 ألــف 
موظف وأســتــاذ، حيث إن هــذا الرقم ال 
ويمثل  العالي.  التعليم  أساتذة  يشمل 
األساتذة ضمن ذلك العدد، كما يوضح 
ذلك عبد الغني الراقي، 245 ألف أستاذ، 
من ضمنهم 120 ألف أستاذ من الذين 

ــار الــتــعــاقــد الـــذي يوجد  وظــفــوا فــي إطـ
النقابات  تثيرها  الــتــي  املــلــفــات  ضــمــن 

مع وزارة التربية الوطنية.
»العربي  لـ فــي تصريح  الــراقــي  ويــؤكــد 
النقابة  أنجزتها  دراســـة  أن  الــجــديــد«، 
 49 أن  إلــى  خلصت  للتعليم،  الوطنية 
في املائة من العاملني في قطاع التعليم 
ــتـــبـــرون أن آمـــالـــهـــم  ــذة يـــعـ ــ ــاتــ ــ مــــن األســ
خابت، وأنهم مستعدون ملغادرة املهنة 

عندما تتاح أول فرصة ذلك.
التعليم  تــعــبــيــر رجــــال  أن  إلـــى  وأشـــــار 
يأتي بسبب وضعهم  الخيبة  تلك  عــن 
االعـــتـــبـــاري واملــــــادي، حــيــث إن األجـــور 
تــدخــل ضــمــن األمــــور الــتــي تفسر ذلــك، 
خــاصــة أن وضــعــهــم مــتــراجــع مــقــارنــة 

بقطاعات أخرى. 
ــنـــد مــــقــــارنــــة وضــعــيــة  ــه عـ ــ وأوضــــــــح أنــ
األساتذة باملوظفني في قطاعات أخرى 
ــة، يــتــجــلــى أن  ــكـــومـ ــن الـــوظـــيـــفـــة الـــحـ مــ
موظفني غير األساتذة يحصلون على 
امتيازات مثل التعويضات ومنح، وهو 

ما ال يستفيد منه األساتذة.
ــيـــة  ــنـ ــة الـــوطـ ــيــ ــربــ ــتــ ــد وزيـــــــــــرة الــ ــ ــؤكــ ــ وتــ
يـــــراد  الــــــــذي  ــم أن اإلصـــــــــالح  ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ والـ
ــراط فــيــه يــرمــي إلـــى جــعــل مهنة  ــخـ االنـ
أن مراقبني  أكثر جاذبية، غير  التعليم 
يرون أن ذلك ال يمكن أن يحصل إال من 
خــــالل تــحــســني الــوضــعــيــة االعــتــبــاريــة 
ــذًا  ــم أخــ ــ ــــورهـ لــــألســــاتــــذة وتـــحـــســـني أجـ

باالعتبار الكفاءة واملردودية.
امليزانية  سياسة  مــن  يتجلى  أنــه  غير 
التي تنهجها الحكومة، أنها تقوم على 
مــحــاصــرة الــعــجــز فـــي املــــوازنــــة، حيث 
جرت العادة على التشديد على أن كتلة 
األجور مرتفعة في الوظيفة العمومية 

قياسًا بالناتج اإلجمالي املحلي.
الطريقة  األساتذة  من  العديد  وينتظر 
ــزب الــتــجــمــع  ــ ــا حــ ــهـ ــتــــي ســـيـــتـــرجـــم بـ الــ
الوطني لألحرار الذي يشّكل الحكومة 
ــر عـــنـــه فــــي أثـــنـــاء  ــّبـ ــان قــــد عـ ــ الـــتـــزامـــًا كـ
الـــحـــمـــلـــة االنـــتـــخـــابـــيـــة فــــي ســبــتــمــبــر/ 

أيــلــول املــاضــي، حيث وعــد برفع أجــور 
إلــى  550 دوالرًا  مـــن  ــاتــــذة  األســ بــعــض 
نــحــو 800 دوالر فــي الــشــهــر. ويــالحــظ 
تـــقـــريـــر صـــــــادر عــــن الـــهـــيـــئـــة الــوطــنــيــة 
لــلــتــقــيــيــم الـــتـــابـــعـــة لــلــمــجــلــس األعـــلـــى 
لــلــتــعــلــيــم، أن أجـــــور األســــاتــــذة تــعــادل 
أجور باقي املوظفني الذين يعملون في 
الــقــطــاع الــعــمــومــي فــي املــغــرب، والــذيــن 
يتمتعون بمؤهالت مماثلة، باستثناء 
االمــــتــــيــــازات الـــتـــي تــحــظــى بــهــا بعض 
املـــؤســـســـات الـــعـــمـــومـــيـــة. وتـــتـــخـــذ تــلــك 
االمتيازات شكل مكافآت أو تعويضات 
عــن الــســكــن أو غــيــرهــا مــن االمــتــيــازات 
تنعكس بشكل ملموس على  قــد  الــتــي 
أن هناك  املوظف، علمًا  مستوى عيش 
مــؤســســة لــألعــمــال االجــتــمــاعــيــة تــقــدم 

بعض الخدمات إلى األساتذة. 
األســــاتــــذة  آراء  الـــهـــيـــئـــة  واســـتـــطـــلـــعـــت 
أقل  عّبر  حيث  مباشرة،  مقابالت  عبر 
االبــتــدائــي  التعليم  أســاتــذة  مــن نصف 
ــدم رضــــاهــــم عــــن األجــــــــور الــتــي  ــ عــــن عــ
يتلقونها، معللني ذلك بارتفاع تكاليف 
املعيشة أو بسبب الجهد الذي يبذلونه 

قياسًا باملهن األخرى.
ــذة الــتــعــلــيــم االبــتــدائــي  ــاتـ ويــطــالــب أسـ
بــــضــــرورة إعــــــادة الــنــظــر فـــي الـــرواتـــب 
وخـــلـــق تــحــفــيــزات مـــالـــيـــة، وتــمــكــيــنــهــم 
الثانوي  التعليم  فــي  بزمالئهم  أســـوة 

اإلعدادي والتأهيلي. 
التي  املــقــابــالت  أن  الــتــقــريــر  ويستنتج 
ــهـــم  ــرز أنـ ــ ــبـ ــ ــع األســـــــاتـــــــذة تـ ــ ــــت مــ ــريــ ــ أجــ
يـــرون، وخــاصــة فــي التعليم اإلعـــدادي 
ــثـــانـــوي، أن املــهــنــة الــجــيــدة تــرتــبــط  والـ
الجهود  بــاألجــور واالعــتــراف ومكافأة 

والترقي املرن واآلفاق املهنية الواعدة.
وتخلص إلى أن نظام الترقي في مهمة 
الــتــعــلــيــم غــيــر مــنــصــف، ألنــــه ال يتيح 
مكافأة األداء، والترقي، بشكل عام، وال 
تترتب عنه ســوى الــزيــادة في األجــور، 
حيث ال يؤدي إلى تحمل أية مسؤولية 

تربوية.

المغربإيرادات

البرلمان يرفض 
أي ارتفاعات على 
الضرائب والرسوم

Friday 3 December 2021 Friday 3 December 2021
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وسط التباين الكبير في األهداف 
االســــتــــراتــــيــــجــــيــــة بــــــني الــــرئــــيــــس 
ــــب طــــيــــب أردوغــــــــــان  ــ ــي رجـ ــركــ ــتــ الــ
وواشــــنــــطــــن، ربـــمـــا تـــتـــطـــور الــــخــــالفــــات بــني 
أنـــقـــرة والـــغـــرب إلــــى أكـــثـــر مـــن الـــنـــزاع املــالــي 
ــول الـــلـــيـــرة، وســـيـــاســـات ســعــر  ــ والـــنـــقـــدي حـ
الــــصــــرف الـــتـــي يــنــظــر إلـــيـــهـــا الـــبـــعـــض عــلــى 
أنــهــا حــلــقــة واحــــدة مــن حــلــقــات الــخــالف في 
والنفوذ  والدفاعية  االقتصادية  السياسات 
الــجــيــوســيــاســي بـــني أردوغــــــان والـــغـــرب. من 
بني املؤشرات الكبرى على حجم التوتر بني 
األميركي  الرئيس  تجاهل  وأنقرة،  واشنطن 
جو بايدن دعــوة أردوغــان لقمة »الحكومات 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« الـــتـــي دعــــا لــهــا 110 زعــمــاء 
ــرر أن تــعــقــد في  ــقـ ــن املـ ــادة الـــعـــالـــم، ومــ ــ ــن قـ مـ
ديسمبر/ كانون األول الجاري، حسب بيان 
الـــصـــادر على  األمــيــركــيــة  الــخــارجــيــة  وزارة 

مــوقــعــهــا فـــي 23 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي، 
وعدم دعوة أردوغان، على الرغم من أن تركيا 
دولــــة ديــمــقــراطــيــة وتــجــري فــيــهــا انــتــخــابــات 
بــرملــانــيــة ورئــاســيــة، يــرســل أكــثــر مــن إشـــارة 
حول عمق الخالفات بني الرئيسني األميركي 
بايدن والتركي أردوغان.  ورغم الحديث عن 

املؤامرة في األوســاط التركية ضد أردوغــان، 
فــإن مــا يــحــدث ببساطة قــد يــكــون حــربــا بني 
الفائدة  على  القائم  الغربي«  املالي  »النظام 
املصرفية في تسعير النقود، وبني توجهات 
أردوغان نحو »استقاللية االقتصاد التركي 

وخفض سعر الفائدة«. 
أن أردوغـــان يحدث  ويــرى محللون غربيون 
تـــــطـــــورًا نــــوعــــيــــًا فـــــي اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تـــركـــيـــا 
قد  والنقدية  والدفاعية  واملالية  االقتصادية 
يستهدف  وبينما  الــغــربــيــة.  املــصــالــح  تــهــدد 
أردوغــان بناء نظام اقتصادي يخدم أهداف 
التوظيف واالستثمار واإلنتاج »غير ربوي«، 
»الــنــظــام املــالــي الــعــاملــي«  وبــالــتــالــي مــغــايــر لـــ
الذي تقوده الواليات املتحدة عبر املؤسسات 
املالية الدولية املشتركة واملصارف التجارية. 
ــل  وتــعــمــل املـــؤســـســـات املـــالـــيـــة الــغــربــيــة داخـ
ــذا الـــنـــهـــج،  ــ ــلـــى إفــــشــــال هــ ــا عـ ــيـ وخــــــــارج تـــركـ
وتــتــخــوف مـــن احــتــمــال تـــمـــدده فـــي املــنــطــقــة 
النفوذ  دائـــرة  مــن  وربــمــا خروجها  العربية، 
بــدأت في االنفتاح  أن تركيا  الغربي، خاصة 

نحو اإلمارات والسعودية ومصر.
الـــــصـــــراع مــــن الـــجـــانـــب  ــتــــى اآلن يـــظـــهـــر  وحــ
التي  الليرة  املــضــاربــة على  آلــيــة  فــي  الغربي 
تعاني من أسوأ انهيار في تاريخها القريب، 
وتعد العمالت دائمًا من األهداف السهلة في 
الــحــروب االقــتــصــاديــة، خــاصــة عندما تكون 
الــــدولــــة تـــعـــانـــي مــــن ضـــعـــف مــــالــــي، ولــديــهــا 
ديون دوالرية قصيرة األجل كبيرة وبحاجة 
ــال، وتـــواجـــه  ــ لــتــســديــدهــا ومـــعـــدل تــضــخــم عـ
ما  مثل  الصعبة،  العملة  مداخيل  في  نقصا 
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آالء المصطفى

»انفصلُت عن زوجتي.. أريــُد منزلي ألعيش 
الــكــلــمــات عــلــمــت أم مصطفى أن  بــــه«، بــهــذه 
صــاحــب منزلها فــي حــي زيــتــون بــورنــو في 
ويسعى  الــبــيــت،  مــن  سيخرجها  إسطنبول 
إيــجــارًا  يــدفــع  جــديــد  بمستأجٍر  الستبدالها 
ــدوالر ويــعــيــد ملــنــزلــه  ــ ــ يــتــنــاســب مـــع ســعــر الـ
»هــيــبــتــه« الــضــائــعــة. فــهــو عــنــدمــا عــِهــد لها 
بمنزله منذ أربعة أعوام بـ 1000 ليرة تركية 
أمــا  دوالر،   200 نــحــو  قيمتها  أن  يعلم  كـــان 
اآلن وبعد رفعه اإليــجــار على مــدار األعــوام 
فإنه  دوالرا(   120 )نــحــو   1600 إلـــى  األربــعــة 
لجبرها  ويسعى  تجارته خاسرة  أن  يشعر 
دون أن يجرح مشاعر أم مصطفى املستأجرة 

 تعبيره.
َ

الجيدة وفق
ومنذ ذلك الحني تحّولت حياة أم مصطفى 
لــن تجد منزاًل  إلــى كــابــوس فهي تعلم أنها 
ذاتــهــا، حيث  املنطقة  في  تستأجره  مناسبًا 
يعمل أبــنــاؤهــا فــي مشغل خــيــاطــة وتـــدرس 
ابــنــتــهــا الــوحــيــدة فــي إحــــدى مــــدارس الحي 
 للمالك رفع أجرة عقاره سنويًا 

ّ
القريبة. يحق

 بيانات هيئة 
َ

بنسبة تصل إلى 17.09% وفق
اإلحصاء التركية األخيرة، وتعّد هذه الزيادة 
ضئيلة بــالــقــيــاس مــع اإليـــجـــارات الــجــديــدة، 
مــا يــدفــع أصــحــاب املــنــازل األتــــراك بــالــتــذّرع 
للمستأجرين القدامى بأنهم بحاجة للمنزل 
ــنـــه وعــــرضــــه بــســعــر  ــم مـ ــهــ ــراجــ ــّم إخــ ــ ــن ثــ ــ ومــ

مختلف.

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

ــيـــرة، عــــنّي الــرئــيــس  ــلـ وســــط تــصــاعــد أزمـــــة الـ
ــان الخميس نــور  ــ الــتــركــي رجـــب طــيــب أردوغـ
للخزانة واملالية  ــًرا جــديــًدا  الــديــن نباتي وزيـ
ــا تــدخــل  ــمـ ــد اســـتـــقـــالـــة، لـــطـــفـــي ألــــــــــوان، كـ ــعـ بـ
الــبــنــك املـــركـــزي فــي ســـوق الــصــرف ألول مــرة 
الــعــمــلــة عــبــر ضـــخ دوالرات من  لـــدعـــم ســعــر 
ــعـــت مـــصـــادر  ــوقـ ــيـــة. وتـ ــبـ ــنـ احـــتـــيـــاطـــاتـــه األجـ
الــجــديــد« أن يكون  »الــعــربــي  لـــ تركية خــاصــة 
ســبــب اســتــقــالــة ألـــــوان الــــذي عــيــنــه أردوغـــــان 
فــــي نـــوفـــمـــبـــر/ تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي 2020 خــلــفــًا 
»عــدم توافق  لــلــوزيــر بـــراءت ألــبــيــرق، يــعــود لـــ
الفائدة وتدخل  الوزير مع سياسة تخفيض 
املـــصـــرف املــــركــــزي بـــالـــســـوق مـــبـــاشـــرة وبــيــع 
الـــدوالر«. وأكــدت املصادر أن الوزير الجديد، 
ــــد مـــؤيـــدي ســيــاســة أســـعـــار الــفــائــدة  مـــن »أشـ
التي ينتهجها أردوغـــان، ألنه من  املنخفضة 
اإلنتاجي  االقــتــصــاد  قطاعات  تقوية  أنــصــار 
النمو والــصــادرات«. وتتطابق رؤية  وزيـــادة 
الوزير نباتي مع خطط الرئيس التركي الذي 

أفصح عنها ليل األربــعــاء، بــأن بــالده تواجه 
وقوله  والفائدة،  الصرف  بأسعار  مضاربات 
»نــحــن فــقــط مــن يمكنه الــتــصــدي لــذلــك« عبر 
الــنــمــوذج االقـــتـــصـــادي الــجــديــد الــــذي يــقــوم، 
بحسب أردوغان، »على خفض أسعار الفائدة، 
أكثر  الثري  يجعل  املرتفع،  الفائدة  سعر  ألن 
ــرًا«. وحــصــل الــوزيــر  ــقـ ثــــــراًء، والــفــقــيــر أكــثــر فـ
بكلية  األعــمــال  إدارة  ليسانس  على  الــجــديــد 
العلوم السياسية التابعة لجامعة إسطنبول، 
ثم ماجستير في مجال العالقات الدولية من 
للجامعة  الــتــابــع  االجــتــمــاعــيــة  الــعــلــوم  معهد 
نفسها. ونباتي حصل على درجة الدكتوراه 
العامة  واإلدارة  السياسية  العلوم  مجال  في 

من معهد العلوم االجتماعية التابع لجامعة 
»قـــوجـــه إيـــلـــي« بـــواليـــة تــحــمــل االســــم نــفــســه. 
وقـــام بــتــدريــس الــعــلــوم الــســيــاســيــة، والــحــيــاة 
االجتماع  وعلم  والــدولــة  التركية،  السياسية 
املختلفة.  الجامعات  مــن  عــدد  فــي  السياسي 
ــــي مـــجـــال  ــرة فـ ــتـ ــفـ ــل الـــــوزيـــــر الــــجــــديــــد لـ ــمــ وعــ
املــنــســوجــات، وكـــان عــضــوا فــي مجلس إدارة 
جمعية رجال األعمال والصناعيني املستقلني 
في  االنضباط  وبمجلس  )موسياد(،  التركي 

الغرفة التجارية بإسطنبول.
داخــلــيــا وخارجيًا  املكثفة  الــضــغــوط  ووســـط 
مجددًا  الحكومة  عــادت  التركية،  الليرة  على 
العملة  الصرف دفاعًا عن  للتدخل في ســوق 
التركية التي تراجعت إلى 13.91 ليرة مقابل 
الـــــــدوالر، قــبــل أن تــعــود لـــالرتـــفـــاع بــعــد ضخ 
دوالرات من البنك املركزي في سوق الصرف. 
»وول ســتــريــت  بــصــحــيــفــة  ــقـــريـــر  تـ وحــــســــب 
جـــــورنـــــال« كــســبــت الـــعـــمـــلـــة فــــي الـــتـــعـــامـــالت 
الصباحية أمس الخميس نسبة 3.3% لترتفع 
إلى 13 ليرة مقابل الدوالر. لكن هنالك شكوكا 
غربية حــول ما إذا كــان هــذا التدخل من قبل 
املركزي سيكون ذا جدوى في استقرار سعر 
صرف الليرة وربما يقود فقط إلى مزيد من 
املضاربة عليها من قبل املستثمرين األجانب. 
التركي  املــركــزي  البنك  قــال محافظ  إلــى ذلــك 
شهاب قاوجي أوغلو، الخميس، إن التأثيرات 
املتراكمة ملوقفنا من السياسة النقدية الراهنة 
 .»2022 مـــن  األول  الــنــصــف  فـــي  ســنــلــحــظــهــا 
وأكد أن قابلية الشركات التركية لالستثمار 
وتطلعاتها للتوظيف بلغت مستوى مرتفعا 
للغاية مقارنة بالسنوات السابقة. وأشار إلى 
أن الهدف من تدخل البنك املركزي في أسواق 
الحاصل  التذبذب  القضاء على  العمالت هو 
ــداع  ــ ــر صـ ــبــ ــرة أكــ ــيــ ــلــ ــــت الــ ــاتـ ــ ــي الـــــســـــوق. وبـ ــ فـ
التراجع  أدى  اآلن  للحكومة. وحتى  بالنسبة 
إلــى غــالء املعيشة في  الليرة  الحاد في سعر 
البالد وتذمر املواطن في بعض املدن الكبرى 

بتركيا.

ــدًا مــــن مــعــارفــهــا  ــ ــتـــرك أم مــصــطــفــى أحــ لــــم تـ
وجيرانها دون أن تسأله عن منزل، وال حتى 
فــي مجموعات »فــيــســبــوك«، ولــكــن ال منازل 
للسوريني،  وخاصة  منطقتها،  في  لإليجار 
وإن وجد فإن أسعارها أكثر من 3000 ليرة 

ما ال يتناسب مع وضعها املالي.
هبطت الليرة التركية إلى مستويات قياسية 
خالل األيام القليلة املاضية وتخطت حاجز 
الـــ 13 مقابل الــدوالر الــواحــد، ترافق مع هذا 
الــهــبــوط ارتـــفـــاع حـــاد فـــي أســـعـــار إيـــجـــارات 
املنازل، وتصّدرت إسطنبول املدن من حيث 
االرتفاع، وبحسب تقرير أعّده مركز البحوث 
»بهشي  بجامعة  واالجتماعية  االقتصادية 
شيهير« بلغ متوسط زيــادة اإليــجــارات في 
فـــي واليــــات  ونـــحـــو %50  إســطــنــبــول %70 
ــاث لـــشـــركـــات  ــ ــحـ ــ أخـــــــــرى، فـــيـــمـــا تـــحـــدثـــت أبـ
ــرة املـــنـــازل بنسبة  الــعــقــاريــة عـــن ارتـــفـــاع أجــ
لـــــ 300% فــــي بـــعـــض املـــنـــاطـــق فــي  وصـــلـــت 

إسطنبول.
ويـــعـــزو الــخــبــيــر االقـــتـــصـــادي الــتــركــي، عــالء 
الـــديـــن إســمــاعــيــل شــنــكــولــر، أســـبـــاب ارتــفــاع 
إيــجــارات املــنــازل فــي تركيا إلــى عــدة عوامل 
أبرزها: عودة البالد لحركتها الطبيعية بعد 
انخفاض تأثير جائحة كورونا، واستئناف 
وجهًا  التعليم  )عـــودة  لجامعاتهم  الــطــالب 
 عن توافد العديد من الالجئني 

ً
لوجه(، فضال

لبنان وأفغانستان،  بلدان مجاورة مثل  من 
مــا خــلــق حــالــة طــلــب كثيفة ال تــتــنــاســب مع 
ــنـــازل، مــؤكــدًا أن انــخــفــاض  املـــعـــروض مــن املـ
ر أيضًا على أسعار اإليجارات 

ّ
قيمة الليرة أث

لكن ال مخاوف من ارتفاعها أكثر في املرحلة 
القادمة بحسب شنكولر.

صــاحــب أحـــد املــطــاعــم الــســوريــة فـــي مدينة 
ارتفاع  لنا مؤكدًا مخاطر  إسطنبول تحّدث 
إيجار املنازل على السوريني »الكتلة األكبر 
من الالجئني في تركيا«، 3.6 ماليني الجئ، 
ــة الــســيــئــة  ــ ــاديـ ــ مـــشـــيـــرًا إلـــــى أن ظـــروفـــهـــم املـ
ستجعلهم يقاسون أكثر لتأمني متطلباتهم 
»العربي الجديد«  األساسية. وأكمل حديثه لـ
ــر مــشــقــة يــعــانــيــهــا الـــالجـــئ  ــبــ  إن »أكــ

ً
ــائــــال قــ

والفواتير..  أجــرة منزله  تأمني  السوري هي 
ــنـــام جــائــعــًا  ــا يــســتــطــيــع الــــســــوري أن يـ ــمـ ربـ
إذا  أبـــدًا  الــنــوم  يستطيع  ال  لكنه  وعطشانًا، 
لم يسّدد أجــرة املنزل«. ما تــزال أم مصطفى 
 عــن مــنــزل آخـــر، لكنها عــلــى األرجـــح 

ُ
تــبــحــث

ــاد عن  ــعـ ــتـ ســتــضــطــر لــتــبــديــل املــنــطــقــة واالبـ
املركز وأكثر شعبية، وسيقضي ابناها مدة 
أطــول في طريقهم إلى العمل لتأمني إيجار 
ــه، أكــد خالد  املــنــزل الــجــديــد. فــي الــســيــاق ذاتـ
تركاوي، وهو باحث في الشأن االقتصادي 
»العربي الجديد«، أن انخفاض قيمة الليرة  لـ
إيجارات  ارتفاع  أثــٌر رئيس على  له  التركية 
املـــنـــازل، فــالــحــيــاة كــلــهــا تــبــّدلــت مـــع انــهــيــار 
العملة، ومن املمكن أن صاحب املنزل يعتاش 
مــن أجـــرة مــنــزلــه، لـــذا فــإنــه مــن الطبيعي أن 
ــــذي يــنــفــق فيه  يــفــّكــر بــرفــعــهــا فـــي الـــوقـــت الـ
من  امللّحة  احتياجاته  على  مبالغ مضاعفة 

طعام ولباس وخدمات أساسية.
بـــاإلضـــافـــة إلــــى انــتــقــال الــعــديــد مـــن األتــــراك 
أعمالهم  تــراجــع  بعد  للعمل  إسطنبول  إلــى 
 ذلــــك أدى إلــى 

ّ
بــفــعــل جــائــحــة كــــورونــــا، كــــل

زيادة الطلب وانخفاض العرض، ال سيما أن 
الكثير من املشاريع العقارية توقفت بسبب 

الخوف من الجائحة.

وزير المالية الجديد يدعم خفض الفائدةآثار كارثية النهيار قيمة الليرة على إقامة السوريين

هو الحال في تركيا. وبينما يسعى الرئيس 
الــتــركــي لــلــتــخــلــص مـــن »دولــــــرة االقــتــصــاد« 
عبر خفض الفائدة املصرفية، يرى محللون 
أن  جـــــــورنـــــــال«  ــتــــريــــت  ســ »وول  بـــصـــحـــيـــفـــة 
هذه  على  تــرد  الغربية  االستثمارية  البنوك 
االســـتـــقـــاللـــيـــة، عـــبـــر تــضــيــيــق الـــخـــنـــاق عــلــى 
الـــشـــركـــات الــتــركــيــة بـــتـــفـــادي شـــــراء األســهــم 
والـــســـنـــدات املــقــومــة بــالــعــمــلــة الــتــركــيــة، كما 
رفعت شركات التصنيف االئتماني من كلف 
في  فعالة  وهــذه سياسة  بالليرة.  االستدانة 

تجفيف منابع التمويل بالدوالر واليورو. 
ــان عــلــى مداخيل  ــ وفـــي املــقــابــل يــراهــن أردوغـ
السياحة والصادرات التركية واالستثمارات 
الصعبة،  العمالت  الدخل من  لدعم  املباشرة 
في وقت يملك فيه البنك املركزي احتياطات 
لبيانات  وفــقــًا  دوالر،  مليار   127 نحو  تبلغ 

أن  النقدية، ويــرون  أردوغـــان  خبراء سياسة 
الدفاع عن الليرة التركية عبر ضخ دوالرات 
البنك املركزي لن تكون مفيدة، وربما سترفع 

فقط من املضاربات. 
فــي هـــذا الــشــأن، يــقــول الــبــروفــســور بجامعة 
أدري  »ال  ديــمــرالب  بإسطنبول، سيلفا  كــوك 
كيف سيكون تدخل البنك املركزي مفيدًا في 

السوق وسط سياسة خفض الفائدة«. 
ــنـــدوق »آي جي  ــن جــانــبــه يـــقـــول مـــديـــر صـ مـ
فــي تعليقات  بـــول مــكــنــمــارا،  أم« األمــيــركــي، 
لصحيفة »وول ستريت جورنال«: »سبق أن 
في  ناشئة  واقــتــصــادات  نامية  دول  تدخلت 
لــلــدفــاع عــن عملتها ولــم تنجح، وال  الــســوق 

أدري كيف ستنجح تركيا«. 
ــة والــتــنــمــيــة« سبق  ــدالـ ــعـ ــزب »الـ يـــذكـــر أن حــ
أن نــجــح فـــي تــخــلــيــص تــركــيــا مـــن ديــونــهــا 

رســمــيــة.  لــكــن مــن جانبها تــراهــن املــصــارف 
الغربية على استهالك الرصيد األجنبي من 
العمالت األجنبية، وعجز تركيا عن تسديد 
أقساط ديونها بالعمالت الصعبة، أو حدوث 
الشركات في  سلسلة من اإلفــالســات لبعض 

البالد. 
وينفي مقربون من السلطات النقدية التركية 
مــثــل هـــذه االحــتــمــاالت الــغــربــيــة، خــاصــة مع 
تـــدفـــق الــنــقــد األجـــنـــبـــي عــلــى الــــبــــالد، فقيمة 
الصادرات وحدها تتجاوز 200 مليار دوالر 
هــذا الــعــام، وصـــادرات تركيا بلغت أكثر من 
املاضي  نوفمبر  في شهر  دوالر  مليار   21.5
ــر الـــتـــجـــارة الــتــركــي محمد  ــ ــــده وفــــق وزيـ وحـ
ــادرات بـــالده  ــ ــ ــد أمــــس أن صـ ــذي أكــ ــ ــــوش، الـ مـ
ــائــــدات خــــالل الــشــهــر  حــقــقــت أعـــلـــى نــســبــة عــ
وينتقد  دوالر.  مليار   21.5 مسجلة  املــاضــي 

لـــصـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي فـــي الـــعـــام 2015، 
فــي سياسة  أنـــه سينجح  ــــان  أردوغـ ويعتقد 
تحرير تركيا من هيمنة البنوك الغربية على 

االقتصاد عبر خفض الفائدة املستمر. 
 واســتــفــادت تــركــيــا مــن الــفــائــدة املــرتــفــعــة أو 
»دولـــــــرة االقـــتـــصـــاد« خــــالل الــعــقــد املـــاضـــي، 
حــيــث وفـــــرت املــــصــــارف الــغــربــيــة لــلــشــركــات 
ــتـــجـــاريـــة الـــتـــمـــويـــل الــــــــدوالري،  واألعـــــمـــــال الـ
إال  اإلنتاجي،  التوسع  وبالتالي مكنتها من 
أن أردوغان يرى أن سياسة »دولرة االقتصاد 
ــة األخــــيــــرة مكلفة  ــ الـــتـــركـــي« بـــاتـــت فـــي اآلونــ
وبالتالي  التركي،  الشعب  وأفــراد  لالقتصاد 
يرغب في القضاء عليها ضمن ما أطلق عليه 

»االستقاللية االقتصادية«.
ولــكــن الـــخـــالف بـــني أردوغــــــان والـــغـــرب ربــمــا 
يـــتـــجـــاوز الـــلـــيـــرة إلــــى مــلــفــات اســتــراتــيــجــيــة 

عـــــــديـــــــدة. فــــــي هــــــــذا الــــــشــــــأن يــــــــرى الـــخـــبـــيـــر 
ــات  ــعـــالقـ الـــبـــريـــطـــانـــي والــــزمــــيــــل بــمــعــهــد »الـ
الخارجية« األميركي للدراسات، ستيفن أيه 
تتناقض مع  أردوغـــان  أن سياسات  كوكس، 
مثل  العامة  الحريات  صعيد  على  واشنطن 
حــريــة الــصــحــافــة وحــقــوق املــنــظــمــات املدنية 
مع  كــذلــك  تتناقض  كما  العرقية،  واألقــلــيــات 

مبادئ عضوية حلف شمال األطلسي. 
وحـــــتـــــى وقــــــــت قـــــريـــــب كــــــــان الــــتــــعــــامــــل بــني 
واشــنــطــن وأنــقــرة يتم عبر سياسة »تــخــادم 
ــالـــح« الـــتـــي تــفــيــد الـــقـــوى الــغــربــيــة في  املـــصـ
إذ  العاملية«،  »الهيمنة  استراتيجيات  تنفيذ 
إن تــركــيــا بــلــد ضــخــم وذات مــوقــع جــغــرافــي 
اســتــراتــيــجــي لــواشــنــطــن، إذ تــقــع فـــي مــوقــع 
وسيط بني أوروبــا وآسيا واملنطقة العربية 
ــاز الــطــبــيــعــي،  ــغــ ــوارد الــنــفــط والــ ــمــ الــغــنــيــة بــ
وإطــاللــتــهــا عــلــى الــبــحــر األبـــيـــض املــتــوســط 
الــبــســفــور، املدخل  والــبــحــر األســـود ومضيق 
الشرق  ملنطقة  الــروســي  لألسطول  الرئيسي 
ــــط. وبــالــتــالــي فـــإن هـــذا املــوقــع جعلها  األوسـ
ــنــــوات »الــــحــــرب الـــــبـــــاردة« مــع  مــهــمــة فــــي ســ
االتحاد السوفيتي. كما تبدو واشنطن غير 
راضــيــة عــن تــدخــل أنــقــرة فــي شــمــال ســوريــة، 
وعن صفقة شراء نظم الصواريخ »أس ـ 400« 
في  وموسكو  تركيا  بني  والتقارب  الروسية 

بعض امللفات.
ــأن، يـــــرى الـــخـــبـــيـــر فــــي مــعــهــد  ــ ــشـ ــ فــــي هـــــذا الـ
للدراسات االستراتيجية،  »كارنيغي يورب« 
من  كثيرًا  تحولت  »تركيا  أن  بيريني،  مــارك 
مــوقــعــهــا كـــركـــيـــزة أســـاســـيـــة يــعــتــمــد عليها 
حلف الناتو خــالل الــحــرب الــبــاردة إلــى قوة 
مزعجة الستراتيجيات الدول الغربية خالل 

السنوات األخيرة«. 
ويقول الزميل باملعهد، بيريني، في تحليله، 
إن الــــغــــرب يــشــعــر بــــاالنــــزعــــاج مــــن الــتــدخــل 
العسكري التركي في النزاعات، وتزايد نفوذ 
الوطنية«،  األهــداف  وتزكية  الخارجي  أنقرة 
ــــرى بـــيـــريـــنـــي املـــتـــخـــصـــص فــي  وبـــالـــتـــالـــي يــ
شـــؤون أوروبــــا والــشــرق األوســــط، أن تركيا 
ستدفع ثمن هذا االنزعاج سلبًا في عالقاتها 
مع الحلفاء الغربيني وحلف شمال األطلسي 
الــدفــاعــي »نــاتــو« فــي املستقبل، كما يــرى أن 
أنقرة ستتعرض لضغوط اقتصادية ومالية. 
لــكــن األتـــــراك يــســتــبــعــدون هـــذه االحــتــمــاالت، 
خاصة مع قوة اقتصادهم وتحقيقه معدالت 
الــعــام، وربما  نمو قوية تبلغ نحو 9% هــذا 

تزيد عن ذلك.

أعلى  حققت  بالده  صادرات  إن  موش،  محمد  التركي  التجارة  وزير  قال 
نسبة عائدات في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مسجلة 21.5 مليار دوالر. 
وأضاف في مؤتمر صحافي بمقر 
الوزارة، أمس الخميس، أن الصادرات 
نوفمبر  في  زيادة  حققت  التركية 
مع  مقارنة  بالمئة،   33.4 بمعدل 
الماضي.  العام  من  الشهر  نفس 
أعلى  سجلت  الصادرات  أن  وأردف 
نسبة عائدات شهرية بقيمة بلغت 
21.5 مليار دوالر. وأوضح أن قيمة 
بلغت  أساس سنوي  الصادرات على 

221 مليار دوالر.

قفزة في الصادرات

مال وسياسة

يواصل انهيار سعر الليرة 
تداعياته الخطيرة على 

حياة األسر في تركيا، 
خاصة الالجئين من 

محدودي الدخل

رؤية

عبد التواب بركات

قــرر مجلس الــــوزراء املــصــري زيـــادة سعر األســمــدة األزوتــيــة من 
3290 إلى 4500 جنيه، ما يعادل 286.6 دوالرا للطن، بنسبة زيادة 
نحو 37%، ما يعني رفع سعر العبوة زنة 50 كيلوغرامًا من 165 
الحكومة  القرار دون تصريح رسمي من  إلــى 225 جنيًها. صــدر 
أو وزارة الزراعة، ولكن تأكد الخبر بانتشار مذكرة لوزارة الزراعة 
تفيد برفع سعر شيكارة اليوريا إلى 240 جنيهًا إلى 4500 جنيه.

ورغم أنها زيادة كبيرة وستقلل من كمية وجودة اإلنتاج الزراعي 
على مستوى الــدولــة وتــزيــد أعــبــاء املــزارعــني الفقراء بــاألســاس، لم 
الجديدة بنفسه،  الــزيــادة  الـــوزراء عن  املتحدث باسم مجلس  يعلن 
كما أعلن قبل أسبوع عن قرار زيــادة سعر أردب القمح بمبلغ 95 
بل  وتدعمه.  الفالح  بجانب  تقف  املصرية  الــدولــة  إن  وقــال  جنيهًا، 
دافع وزير الزراعة عن القرار وقال إنه يصب في مصلحة الفالحني 
كما يحقق مصالح الشركات، وهو الذي بشر الفالحني بقرار زيادة 
سعر القمح وقال إنه يشجع الفالح ويدعم األسر الريفية وصغار 

املزارعني.
الدستور املصري ينص على أن الزراعة مقوم أساسي لالقتصاد 
مستوي  وبرفع  الريف  بتنمية  الحكومة   29 املــادة  ــلــزم 

ُ
وت الوطني، 

ــــزراعــــي والـــحـــيـــوانـــي وتــوفــيــر  مــعــيــشــة ســكــانــه، بــتــنــمــيــة اإلنـــتـــاج ال
مستلزمات اإلنتاج وحماية الفالح والعامل الزراعي من االستغالل. 
لكن قرار رفع أسعار األسمدة يخالف روح الدستور ويلحق الضرر 
بالفالحني. فقد صــدر الــقــرار بعد أســبــوع واحــد فقط مــن الــزيــادة 
املــتــواضــعــة فــي ســعــر شـــراء الــقــمــح مــن الــفــالحــني. مــا يــوحــي بــأن 
القمح 95 جنيها لدعم وتشجيع  أردب  قــررت رفع سعر  الحكومة 
املزارعني، لكنها في املقابل رفعت سعر األسمدة 1200 جنيه للطن 
إلبطال مفعول القرار األول.  هذه الزيادة هي الخامسة من نوعها 
منذ تولى الجنرال عبد الفتاح السيسي الحكم رسمًيا، في يونيو/

حــزيــران 2014. بــعــد الـــزيـــادة األخــيــرة تــكــون الــحــكــومــة قــد رفعت 
أسعار األسمدة من 1400 جنيه للطن في 2013، إلى 4500 جنيه 
في  وبنسبة %220.  للطن،  بــزيــادة 3100 جنيه  فــي 2021،  للطن 
املقابل، لم ترفع الحكومة أسعار املحاصيل الغذائية التي تشتريها 
من الفالحني بنفس النسبة. على سبيل املثال، رفعت أسعار القمح، 
من 420 جنيها في 2013، إلى 820 جنيها في 2021، بنسبة %95. 
الـــزيـــادة فــي ســعــر األســمــدة لوصل  ولـــو زاد ســعــره بنفس نسبة 
سعر القمح إلى 1350 جنيها لألردب، وهو سعر القمح األميركي 
املشابه لجودة القمح املصري بعد إضافة قيمة الدعم الذي تقدمه 
الحكومة  رفعت  باملثل،  هناك.   القمح  ملزارعي  األميركية  الحكومة 
أسعار قصب السكر، من 360 جنيها في 2013، إلى 720 جنيها 
في 2021، بنسبة 100%. وهي نفس نسبة الزيادة في سعر القمح 
تقريبا. ولكن لو زاد سعره بنفس نسبة الزيادة في سعر األسمدة 
السعر  للطن، وهــو  إلــى 1350 جنيها  السكر  لوصل سعر قصب 
الذي يطالب به الفالحون الحكومة هذا العام. دائما تعلل الحكومة 
املــصــريــة زيــــادة ســعــر األســمــدة بــزيــادة ســعــر الــغــاز الطبيعي في 
السوق الدولية، رغم أن سعر الغاز في دول أوروبا، وهي مستورد 
كامل للغاز، لم يتجاوز سقف 2 دوالر للمليون وحدة حرارية، حتى 
أثناء األزمــة األخيرة عندما قطعت روسيا الغاز عن أوروبــا وصل 

السعر إلى 5.5 دوالرات ثم تراجع إلى 1.8 دوالر.
إال نصف حصة  للفالحني  الحكومة  توفر  األحـــوال ال  في أحسن 
األســمــدة املــقــررة للمحصول بالسعر املــدعــم، ويضطر املـــزارع إلى 
استيفاء باقي االحتياجات من السوق السوداء والتي غالبا ما تكون 
السعر  الرسمي وفــي كــل األحـــوال تكون أعلى مــن  السعر  ضعف 
انخفضت   ،2020 منتصف  وحتى   2018 منتصف  ومــن  العاملي. 
أســعــار األســمــدة فــي الــســوق الــدولــيــة بنسبة 35%، ووصــلــت إلــى 
200 دوالر للطن تقريبا، وتوقفت الشركات املصرية عن التصدير 
البيع في السوق املحلي، ورغم ذلك لم تنخفض األسعار  وفضلت 
في السوق املحلي ولم يحصل الفالح على أي فائدة من وفرة اإلنتاج 
املحلي وال انخفاض السعر العاملي، بسبب غياب من يطالب بحقوق 
الفالحني، في ظل تسييس نقابات الفالحني وغياب الدور الرقابي 
ارتفاع  بسبب  األسمدة  تصدير  الشركات  تفضل  حاليا  للبرملان. 
لكن  البحر األســود.  للطن شحن  إلى 615 دوالرًا  العاملية  األسعار 
الغريب هو أن الحكومة تسمح بتصدير األسمدة رغم النقص في 
السوق املحلي وفي وقت تتجه فيه كبريات الدول املصدرة لألسمدة 
ولــزيــادة  املحليني  املــزارعــني  احتياجات  لتلبية  التصدير  وقــف  إلــى 
القمح  الغذائية األساسية، وخاصة  املحاصيل  الزراعي من  اإلنتاج 
والذرة، وهي املحاصيل التي تعاني فيها الدولة املصرية من فجوة 
كبيرة تصل إلى 65% على أقل تقدير. روسيا والصني والواليات 
املتحدة، وهي من الدول املصدرة لألسمدة، منعت تصدير األسمدة 
الــنــيــتــروجــيــنــيــة لــدعــم املـــزارعـــني بــتــوفــيــر األســـمـــدة الــكــافــيــة بسعر 
القمح والــذرة وزيــادة اإلنتاجية  منخفض وتشجيعهم على زراعــة 
واألرباح، حيث ارتفعت أسعارها في األسواق الدولية إلى مستويات 
قياسية هذا العام، وصلت إلى 50% تقريبا مقارنة بالعام املاضي.

وقالت أكبر شركات تصدير األسمدة في الواليات املتحدة وأوروبا 
إنها حققت خسائر هذا العام بقيمة 185 مليون دوالر بسبب زيادة 
زيــادة أسعار األسمدة  الحكومة  ذلــك رفضت  ، ورغــم  الغاز  تكلفة 
زيــادة  وبالتالي  املحاصيل،  إنتاجية  انخفاض  عــدم  على  حــرصــا 
أســعــار األغــذيــة. الــصــني وهــي أكــبــر مــصــدر لــألســمــدة، ورغـــم أنها 
مليار   20 بقيمة  للمزارعني  دعما  قدمت  والــطــاقــة،  الــغــاز  تستورد 
يــــوان، 3.1 مــلــيــارات دوالر، ملــواجــهــة زيــــادة األســـمـــدة. الــهــنــد، وهــي 
الفعلي 1700 روبية  السعر  كــان  املــســتــوردة لألسمدة،  الـــدول  مــن 
للكيس الواحد من سماد فوسفات األمونيوم العام املاضي، وكانت 
الحكومة املركزية تقدم دعما للمزارعني قدره 500 روبية للكيس، 
ومــع  روبـــيـــة.   1200 بــســعــر  عــلــيــه  ــزارع  ــ املـ ليحصل  بنسبة %30، 
ارتفاع األسعار العاملية، وصل السعر إلى 2400 روبية لكل كيس. 
القديم،  بالسعر  السماد  على  املزارعني  أجل ضمان حصول  ومن 
إلــى 1200 روبــيــة لكل كيس، و900  الــدعــم  قــررت الحكومة زيـــادة 
الهند  انتاجية  تزيد  للمزارعني،  الدعم  تقدم  وألنها  لليوريا.  روبية 
من املحاصيل األساسية وتصدر الفائض من القمح واألرز والذرة 
األسمدة،  أسعار  تزيد  التي  أمــا مصر  املرتفعة.  العاملية  باألسعار 
ــادرات ســمــاديــة بــقــيــمــة 1.4 مــلــيــار دوالر، وتــحــرم  ــ طــمــعــا فـــي صــ
والثاني  للقمح  األول  املستورد  فهي  الــزراعــي،  الدعم  من  الفالحني 
للذرة، ولديها فجوة في الغذاء تكلفها واردات غذائية سنوية بقيمة 
التي تستورد  الهندية،  15 مليار دوالر. من املفارقات أن الحكومة 
األسمدة من مصر، ألزمت شركات األسمدة ببيع مخزونها القديم 

من فوسفات األمونيوم الثنائي واليوريا باألسعار القديمة فقط.

تصدير األسمدة وإفقار 
الفالحين في مصر

Friday 3 December 2021 Friday 3 December 2021
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النص الكامل 
على الموقع األلكتروني



عمر سمير

ــبــــدو  يــ يـــــجـــــب أن  فـــــــي مـــــصـــــر  كـــــــل شــــــــــيء 
مــرتــبــا وجــمــيــال مــن أجـــل املــلــك والــحــاشــيــة 
واملهرجانات واملواكب املوجهة إلى الخارج. 
يمكننا أن ننفق مليارات في افتتاح متحف 
أو حــفــل نــقــل لــلــمــومــيــاوات، أو بــنــاء قــنــاة 
جديدة هدية من مصر إلى العالم كما كان 
شعار افتتاحها، بل يمكننا أن نبني أكبر 
في  ونفتتحه  الــعــالــم  فــي  للسجون  مجمع 
يسبق ألحد  لــم  ســريــالــي،  احتفالي  مشهد 
املــلــوك أو الـــرؤســـاء فــي الــــدول الــحــديــثــة أن 
فعله. كما يمكنك أن تقضي بقية حياتك في 
أو نشر شيٍء  السجن ملجرد كتابة بوست 
تــعــتــبــره الــســلــطــات مــســيــئــا لــســمــعــة مصر 
وطنية  استراتيجية  أخيرا،  وضعت،  التي 
لحقوق اإلنسان، حتى ولو كان هذا الشيء 
املــنــشــور مــعــروفــا لـــدى الــصــحــافــة العاملية 
تزّودها  التي  الدولية  املؤسسات  وتقارير 
األقصر،  مدينة  املعلومات.  بهذه  الحكومة 
 مجازا، ألنها حرفيا 

ً
دعونا نسميها مدينة

قـــريـــة تـــوّســـعـــت عـــشـــوائـــيـــا، وهــــي تــحــديــدا 
تعبير فج عن تدهور مصر في املائة سنة 
األخيرة، وعن التضارب الصارخ بني مصر 
السياح ومصر املصريني، فأنت، باستثناء 
شارع الكورنيش وطريق الكباش ومتحف 
أن تبتعد خطوات قدميك  األقصر، بمجّرد 
أي شــارع جانبي، سوف  ناحية  متر  مائة 

عطاف الروضان

بــعــد عملية االغــتــيــال الــوحــشــيــة فــي الــعــام 
ــنـــاشـــطـــات  الـ ــال،  ــ ــرابـ ــ ــيـ ــ مـ ــوات  ــ ــــألخــ لــ  1960
من  بــأوامــر  الدومينيكان،  في  السياسيات 
الــديــكــتــاتــور رافــايــيــل تــروخــيــلــو، استغرق 
العامة  الجمعية  لتعتمد  عــامــا،   39 العالم 
لــألمــم املــتــحــدة، فـــي 17 ديــســمــبــر/ كــانــون 
تــشــريــن  نـــوفـــمـــبـــر/   25 ــوم  ــ يـ  ،1999 األول 
الــثــانــي مــن كــل عـــام يــومــا دولـــيـــا  للقضاء 
على العنف ضد املرأة، وإقناع العالم ليقف 
مــوحــدا وداعـــمـــا هـــذه الــقــضــيــة. ومــنــذ ذلــك 
الــتــاريــخ، اجــتــاحــت الــحــمــالت الــبــرتــقــالــيــة، 
العنف تجاه  املعتمد ملناهضة  اللون  وهو 
الــنــســاء، الــعــالــم، اســتــجــابــة لـــدعـــوات األمــم 
املـــتـــحـــدة لــلــحــكــومــات، املــنــظــمــات الــدولــيــة 
ــر الــــحــــكــــومــــيــــة لــتــنــظــيــم  ــيــ واملــــنــــظــــمــــات غــ
نشاطاٍت هدفها رفع وعي الناس ملناهضة 
العنف تجاه النساء بألوانه، على الرغم من 
االعـــتـــراف األمــمــي بـــأن مــن الــصــعــب قياس 
درجات االنتهاكات تجاه النساء، وتقصي 
تفاصيلها، فكيف ملؤسسات مجتمع مدني 
مــحــلــيــة فـــي أحـــيـــاء فــقــيــرة مــثــال فـــي عاملنا 

الثالث القيام بها.
الــحــكــومــات تستطيع  بــأن   سلمنا جــدال 

ْ
إن

هذا، وهو غير دقيق وفقا لتجاربنا املحلية 
على األقل، فالوساطة والروتني واملحسوبية 
والفساد عوامل كفيلة، منفردة أو مجتمعة، 
امــــرأة،  تــجــاه  عــنــف  عــلــى قضية  بالتغطية 
وعدم الحديث عنها على اإلطالق، فما بالك 
بفتح تحقيق حولها، قصص سمعناها من 
ضحاياها. ولألسف، وقفنا مكتوفي األيدي 
نـــتـــســـاءل مــعــهــا مـــا الـــحـــل! عـــاملـــيـــا، شكلت 
وفقا   ،)2021( الــعــام  هــذا  والفتيات  النساء 
لــألمــم املــتــحــدة، مــا نسبته 71% مــن جميع 
ضحايا االتجار بالبشر في العالم، وثالث 
من أصــل أربــع منهن يتعرضن لالستغالل 
ــامـــدة،  الـــجـــنـــســـي. وهــــــذه لــيــســت أرقــــامــــا جـ
وأسماء  وجوها  ثناياها،  في  تحمل،  إنما 
ونساء وطفالت تضّررن بطرق متعّددة لّون 
وجوههن طيف كدمات بني األزرق واألسود 
واألخـــضـــر، وســـط لـــون أحــمــر داكـــن ال يجد 
في  األمــل  ليبعث  فيها،  مساحة  البرتقالي 
هـــذه املـــآســـي اإلنــســانــيــة الـــتـــي  يــبــدو أنــهــا 

سوسن جميل حسن

بدأت أزمة العام 2008 بانهيار في املؤسسات 
ــل إلــى  املــالــيــة األمـــيـــركـــيـــة، ســـرعـــان مـــا وصــ
ــاد  ــتــــصــ االقــ وألن  األوروبـــــــــيـــــــــة،  األســـــــــــــواق 
األميركي هو األقوى عاملًيا، وسيطرة أميركا 
ثم  العاملية،  التجارة  كبيرة من  على حصة 
احتالل الــدوالر األميركي ما يفوق 60% من 
السيولة النقدية في العالم، فإن آثار األزمة 
العاملية  االقتصادات  شملت  وانعكاساتها 
عـــمـــوًمـــا، مـــن االقـــتـــصـــادات األوروبــــيــــة إلــى 
اقتصادات الدول النامية.. هل استفاد العالم 
من أزماته السابقة، علًما أن الفاصل الزمني 
بني األزمة األخيرة وبوادر أزمة عاملية تلوح 

في األفق اليوم ليس كبيًرا؟
يحصل الكساد االقتصادي عندما ينخفض 
بنسبة  الحقيقي  اإلجــمــالــي  املحلي  الناتج 
تـــتـــعـــّدى الـــــــــ10%، وبـــمـــا أن آثــــــاره يــمــكــن أن 
ــــوات، كـــمـــا تـــبـــرهـــن األزمــــــــات  ــنــ ــ تـــســـتـــمـــر ســ
السابقة، فإن األعمدة األساسية لالقتصاد، 
ــــدول الــقــويــة، تتضعضع،  خــصــوصــا فـــي الـ
كاألنشطة التجارية والصناعية واملصرفية. 
ال يمكن لإلنسان العادي، املقيم في أوروبا أو 
ا أمام 

ً
 أن يقف قلق

ّ
ا، إال الدول القوية اقتصادّيً

التغيرات التي تطرأ على حياته منذ سنتني 
ي 

ّ
على األقل، التي ازدادت وتيرتها مع تفش

ــتــــداد الـــوبـــاء إلــــى كل  فـــيـــروس كـــورونـــا وامــ
أنحاء الكوكب من دون استثناء، ففي أوروبا 
رات التضخم تتمادى على السلع 

ّ
بدأت مؤش

الفرد،  الحياتية، مــن دون تحّسن فــي دخــل 
إذ حتى الحكومات بدت مرتبكة أمام تغّول 
الفيروس، واالندفاعة األولى من الحكومات 
ذات التوجه االجتماعي، كما أملانيا وفرنسا 
ودول أخــرى أوروبــيــة، ومنحها مواطنيها 
الدعم ألصحاب  وتقديم  املساعدات،  بعض 
الشركات واملــهــن لتخفيف آثــار اإلغـــالق، لم 
تكن لها بصمة واضحة، بل بدت كما لو أنها 
ذهبت أدراج الرياح، ولم تعد لدى الحكومات 
النّية وال القدرة على حلول ترقيعية من هذا 

النوع، فاألزمة أكبر من حلول مثلها.
ــة  ــيـ ــهـــالكـ ــتـ ــلــــع االسـ ــار الــــســ ــ ــعــ ــ ارتــــفــــعــــت أســ
القوة  والــعــقــارات واإليـــجـــارات، وانخفضت 
الشرائية للعملة بنسبة ملموسة، واملستقبل 
ــا، فــي وقـــٍت بـــدأت فيه مالمح 

ً
مــا زال غــامــض

أزمات اجتماعية وسياسية تلوح في األفق، 
وباتت النزعات القومية والعنصرية ترتفع 
توقعات  فبعد  الشعبية،  قاعدتها  ــزداد  وتــ
الــعــالــم سيشهد  الــدولــي أن اقــتــصــاد  البنك 
الـــذي أوشــك  الــعــام )2021(  تعافًيا فــي هـــذا 
على نهايته، نرى أن هناك ما يلوح في األفق 
ويهّدد االستقرار، ويثير القلق بشأن الوضع 
العالم، بسبب هذه  في  واملالي  االقتصادي 
الــــعــــودة الــشــرســة لــلــفــيــروس فـــي جائحته 
الــحــالــيــة الــتــي تــضــرب الــعــالــم، وخصوصا 
أوروبا، ما يعيد إلى األذهان مرحلة اإلغالق 

أسامة أبو ارشيد

وتلك  العفوي  التفاعل  ذلك  ليس مستغربًا 
الــحــمــاســة الــبــالــغــة الـــتـــي اســتــقــبــلــت بهما 
جماهير عربية النشيد الوطني الفلسطيني 
خالل مراسم افتتاح كأس العرب لكرة القدم 
2021 في الدوحة، مساء يوم الثالثاء املاضي. 
على الرغم من الخالفات والواقع اآلسن عربيًا 
ت وعّمت 

َّ
وكثرة الجراحات والنكبات التي حل

في أرجاء هذا الجسد مترامي األطــراف، إال 
العربي،  الــوعــي  بوصلة  تبقى  فلسطني  أن 
وضميره الجمعي، وهي جاهزة لالستدعاء، 
التي قد  تأكيٍد ملركزيتها  فــي  وأبـــدًا،  دائــمــًا 
تخفت بــني حــني وآخـــر، ولكنها ال تتالشى 
وال تنقضي. عندما تحضر فلسطني عربيًا، 
تراثًا  الــذاكــرة  مــخــزون  مــن  فإنها تستدعي 
ــاوزه، وعــمــقــًا قــومــيــًا ال  ديــنــيــًا ال يــمــكــن تـــجـ
يمكن إلغاؤه، وأهمية استراتيجية ال يمكن 
ُه،  ــوَّ

َ
ُيــش قد  جماهيريًا،  وتعاطفًا  تجاهلها، 

فــتــرة، فــي مكان مــا وفــي زمــان مــا، ولكنه ال 
يلبث أن يعود نقيًا خالصًا. 

فقط في فلسطني ال يختلف الضمير الجمعي 
ــة الــعــرب عــلــى هــويــة الـــعـــدو، حــتــى وإن  ألمـ
تاهت األنظمة في دهاليز السياسة، وثملت 
من عار التواطؤ. وفقط في فلسطني تجمع 
األمة على مقاومتها، ما دامت فوهة البندقية 
مــوجــهــة نــحــو الـــعـــدو الــصــهــيــونــي املــحــتــل، 
الرابض ال على أرضها فحسب، بل ويمثل 
تهديدًا استراتيجيًا ألمن واستقرار وازدهار 

ومستقبل املنطقة بأسرها. 
لــكــن، حــتــى تــســتــمــر هــــذه املــكــانــة الــخــاصــة 
بفلسطني في وعي األمة، وحتى ال تتعّرض 
ات مرحليٍة هنا وهناك، فإن هذا يتطلب 

ّ
لهز

مــن أصــحــاب الــقــضــيــة أن ال يــجــعــلــوا منها 
حالة  فــي  يضعوها  ال  وأن  خالفية،  قضية 
تناقٍض مع جراحات األمة األخرى، الغائرة 
ال  الفلسطينية  القضية  مركزية  والــنــازفــة. 
تعني أحاديتها في فضائنا، وال تسفيه عدالة 
إلى  أخـــرى تسعى  عربية  تطلعات شــعــوب 
االنعتاق من ربقة القمع والظلم واالستعباد. 
صحيٌح أن فلسطني تملك حضورًا تلقائيًا 
يجّدد نفسه بنفسه، وهي تختزن قدرة ذاتية 
على تنقية املشاعر العربية نحوها من أي 
سموٍم قد تلحق بها، لكن هذا ينبغي أن يكون 
مــدعــاة وحــافــزًا أكــبــر لــدى الفلسطيني كي 
العربية  الجماهيرية  يكافئ جميل مشاعر 
الــجــيــاشــة والـــصـــادقـــة بــاملــحــّبــة والـــحـــرص 
والتعاطف. بكلمة، فلسطني قلب آالم العرب 
وأحالمهم التي ُيراد وأدها، وال ينبغي، أبدًا، 

ثقٍب  إلــى  فــي مساعي تحويلها  نتواطأ  أن 
أسود يمتّص طموحاتنا، ومحاوالت تلويث 
ـــَدٍر مــزعــوم من 

َ
وعــيــنــا، كــعــرب، لــلــرضــوخ ِلـــق

الدكتاتوريات املتخلفة، الفاشلة والفاسدة، 
ا يقوم به بعضهم، من   الطرف عمَّ

ّ
أو لغض

بحق  جــرائــم  مــن  وتنظيمات،  وأنظمة  دول 
شعوٍب عربيٍة أخرى، بذريعة دعم املقاومة 

والعداء إلسرائيل.
مــا سبق ال ينفي وجــود تعقيداٍت فــي هذا 
السياق، واملوازنة بني الحسابات املتعارضة 
ــــف، ال  ــ واملــــتــــضــــاربــــة أمـــــر عـــســـيـــر. ومـــــن أسـ
يترّدد بعض املتصارعني في فضاء العرب 
وســاحــتــهــم فــي مــحــاولــة تــوظــيــف فلسطني 
درعًا يتمترسون وراءه، أو استخدامها ورقة 
هم يسترون بها عوراتهم، أو حتى 

ّ
توٍت عل

اعتبارها كبش فداء لنيل رضا أعداء هذه األمة 
ودعمهم. لكن الكارثة تكون أكبر حني يتواطأ 
أصحاب الشأن من الفلسطينيني أنفسهم في 
، من املفهوم 

ً
مثل هذه املساعي املبتذلة. مثال

أن تلجأ املقاومة الفلسطينية إليران ضمن 
الــتــي هــي باملناسبة  الـــضـــرورة،  حــســابــات 
مشتركة بني الطرفني، ولكن من غير املقبول 
أن يتحّول تحالف الضرورة إلى عداء نحو 
الشعوب العربية في سورية والعراق واليمن 
وعدالة  آمالها  فــي  التشكيك  وإلــى  ولبنان، 
 تمامًا ما تقوم به 

ٌ
قضاياها. أيضًا، مرفوض

تماٍه مع  الفلسطينية من  الرسمية  القيادة 
ديكتاتوريات عربية، وتحّولها هي نفسها 
إلى امتداد عضويٍّ للنظام الرسمي العربيِّ 
الفاسد، وجسٍر له للعبور نحو إسرائيل. أما 
اٍب 

ّ
ي مفكرين وكت

ّ
ثالثة األثافي، فتتمثل بتبن

خطابًا  فلسطينيني  ونشطاء  وصحافيني 
العربية  الــشــعــوب  بحق  إلغائيًا  شوفينيًا 
األخرى وحقوقها بالحرية والعدالة والكرامة 
والديمقراطية، بذريعة التركيز على »القضية 

املركزية«، فلسطني!
باختصار، ال يمكن أن تتحّرر فلسطني من 
دون عمقها العربي ورافــده اإلسالمي. هذا 
مــعــطــى اســتــراتــيــجــي، اعـــتـــرف بـــه بعضهم 
أن يكون  العمق  هــذا  ولــكــن، ال يمكن  ال.  أو 
 فــي صــيــرورة التحرير من 

ً
حــاضــرًا وفــاعــال

 
ً
دون أن يكون هو نفسه حرَّ اإلرادة، متحلال

من القيود واألغــالل التي تكبله بها أنظمة 
القضية  ، تستلزم  ثـــمَّ ومــن  مــجــرمــة.  قمعية 
املركزية لألمة، وهي فلسطني هنا، أن تكون 
اه العرب من 

ّ
نقطة التكثيف األعلى ملا يتوخ

مستقبل واعد وزاهر، غير هذا الواقع الكئيب 
الذي نحياه جميعًا.

)كاتب فلسطيني في واشنطن(

تجد نفسك في منطقة غاية في العشوائية، 
تشبه عزبة الهجانة أو خيرالله أو حواري 
إمــبــابــة ودار الــســالم وبـــوالق واملـــرج وعني 
القديمة،  التقسيمات  نــطــاق  خـــارج  شمس 
حــيــث اإلنـــتـــاج الــتــجــاري لــبــيــوت هــي علب 
بأسعاٍر  األحمر  الطوب  على  تباع  صفيح 
لدخوٍل متدهورة،  بالنسبة  لم تعد زهيدة 
ــاٍد عــلــى الــخــلــق فـــي معيشتهم  والـــبـــؤس بــ
ومبانيهم وكل تفاصيل حياتهم. ال نظافة 
مستشفيات  وال  بــجــد  تــعــمــل  بــلــديــات  وال 
الــســيــاح وأبــنــاء  خـــارج نــطــاق مستشفيات 
ــدة، وال تــاكــســي  ــيـ الــطــبــقــة، وال مــــــدارس جـ
يعمل بالعّداد أو تعريفة، فكل شيٍء خاضٌع 

للتفاوض والفهلوة.
ــــر الــتــنــمــيــة 

ّ
ــر األقــــصــــر فــــي مــــؤش ــاريــ ــقــ وتــ

ــيــــل، إذ تــحــتــل  ــقـــر خـــيـــر دلــ ــفـ الـــبـــشـــريـــة والـ
ــرات  ــ ــــؤشـ ــر الـــفـــقـــر ومـ ــاريــ ــقــ ــــي تــ ــة فـ ــنــ ــديــ املــ
الدخل واإلنفاق واالستهالك مركزا شديد 
التدهور، على الرغم من التحسن امللحوظ 
في قطاع السياحة في السنوات األخيرة، 
 في 

ً
كــمــا تحتل املــحــافــظــة مــراتــب مــتــدنــيــة

ــــرات الــتــنــمــيــة الــبــشــريــة عــلــى مـــدار 
ّ

مــــؤش
العقد املاضي، وهي لم تتحّسن كثيرا، بل 
تـــدهـــورت، والــحــديــث هــنــا عــن واحــــدة من 
وهي  ســكــانــا،  الصعيد  محافظات  أصــغــر 

محافظة فصلت عن قنا حديثا.
ـــر لــيــقــيــس فــقــر الــخــدمــات 

ّ
ــد مـــؤش ولـــو وجـ

الــعــامــة فــإنــهــا بــالــتــأكــيــد ســتــحــوز ترتيبا 

واحد بعيد الثورة وعامني ما بعد 2013، 
وأن بلدانا مثل تونس تجتذب عددا أكبر 
مــن السياح بــال إمكانات أثــريــة تــقــارن مع 
فقط،  وبسياحة شاطئية  األقــصــر  فــي  مــا 
عــلــى الــرغــم مــن االضــطــرابــات السياسية. 
اإلرث  مـــعـــشـــار  تــمــتــلــك  تـــركـــيـــا ال  أن  كـــمـــا 
األثــــــري، وتــشــهــد انــتــعــاشــا كــبــيــرا لــقــطــاع 
ــذا قـــدرة  الــســيــاحــة، مـــن دون أن يــعــنــي هــ
أو توفير  الليرة  انهيار  الدولة على وقــف 

مزيد من فرص العمل لشباب غاضب من 
باالرتفاع  نسب بطالة مرتفعة ومستمرة 
ــم يــتــزايــد. لــم تــقــدم عــلــى مــثــل هــذا 

ّ
وتــضــخ

البذخ على أنشطة جذب السياح،  اإلنفاق 
ــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن وجـــــــــود بـــنـــيـــة تــحــتــيــة  عــ

وخدمات عامة متطّورة لذلك الجذب.
عليك أن تصدق أبناء كيمت هؤالء الكباش، 
عــنــدمــا يــقــولــون لـــك إنــنــا نستعيد أمــجــاد 
الفراعنة، وإن هــذا كله سيعود حتما على 
ــاء، مـــن دون أدنـــى  ــ ــــرخـ ــبـــالد بــالــخــيــر والـ الـ
نقاش، كما أن عليك أن تصّدق أن االقتصاد 
معّدل  بينما   ،%10 بنسبة  ينمو  املــصــري 
الــبــطــالــة الـــرســـمـــي يـــتـــزايـــد مـــن دون أدنـــى 
ــة. لـــن يــكــون  ــارقـ دخــــول لــتــقــنــيــات إنـــتـــاج خـ
عليك أن تتساءل كيف تزايدت البطالة في 
إنشاء  الرغم من  السويس، على  قناة  مــدن 
مــشــروع الــقــنــاة الــجــديــدة وإنـــفـــاق عــشــرات 
ــارات عــلــيــه. عــلــيــك فــقــط أن تــتــصــّرف  ــيـ ــلـ املـ
كواحد من العمال من فئة األسرى واألغراب. 
ال يــجــب أن تـــــدري مـــــاذا تــفــعــل، وتــحــركــك 
الــجــنــد، وال يجب أبــد أن  العصا ويــســوقــك 
مصر  فــي  املصريني  خصائص  تستحضر 
األقـــدار«،  »عــبــث  العليا كما تصفها روايـــة 

وغيرها من روايات نجيب محفوظ.
السياح والخارج مئات  بينما تنفق مصر 
وقطار  الجديدة  عاصمتها  على  املليارات 
»مـــونـــوريـــل« يــربــطــهــا بــالــقــاهــرة الــجــديــدة 
الــتــي ســتــصــبــح قــديــمــة، وقـــطـــار ســريــع لن 

يــســتــقــلــه، فـــي الـــغـــالـــب، 1% مـــن املــصــريــني، 
ــعـــني الـــســـخـــنـــة والـــعـــلـــمـــني  ــالـ ســـيـــربـــطـــهـــا بـ
ــتـــوســـط كــمــا  الـــجـــديـــدة أو دبـــــي الـــبـــحـــر املـ
ــارات عــلــى  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ يـــحـــبـــون أن يـــســـمـــوهـــا، ومـ
مواكب ملكية أشبه بالتي تصفها روايات 
نجيب محفوظ،  فإن مصر املصريني ليس 
أو  التعليم  املبالغ لتطوير  لديها ربع هذه 
ظم الصرف لتفادي غرق املدن 

ُ
الصحة أو ن

بمياه األمطار املحدودة واملتوقعة كل عام، 
وســتــظــل الـــســـيـــول تـــجـــرف بـــيـــوت الــفــقــراء 
الرئيس  ليهديهم  سكناها،  على  امللومني 
مــنــازل مــن جيبه ُيحتفل بها فــي كــل سيل. 
وســيــظــل أغـــلـــب ســـكـــان األقـــصـــر وأســــــوان، 
الــوجــهــتــني الــســيــاحــيــتــني الــعــاملــيــتــني، غير 
قادرين على الوصول إلى القاهرة وخدمات 
أقــل من 12 ساعة  العالج والعمل فيها في 
إلى  يذهبون  إن وصلوا ساملني، سيظلون 
القصر العيني في أسيوط أو القاهرة كلما 
احتاجوا عالجا، كما سيظلون كبقية املدن 
وسكانا  كثافة  واألكــثــر  املليونية  املصرية 
عامة  مــواصــالت  شبكات  دون  مــن  منهما، 
ــة  ــاذبــ ــة لـــلـــســـكـــان والــــســــائــــحــــني وجــ ــحـ ــريـ مـ
املــواكــب، كما هــو الحال  أكــثــر مــن  للسياح 
فـــي أغـــلـــب الـــوجـــهـــات الــســيــاحــيــة الــعــاملــيــة 
إلــى أغناها وفــي أقصاها  البلدان  من أفقر 
نيوليبرالية إلى دولها االشتراكية الباحثة 

عن دور للدولة.
)كاتب مصري(

لن تنتهي على املــدى املنظور، وخصوصا 
بــالــحــروب  املــبــتــالة  الــعــربــيــة  فـــي منطقتنا 
والــلــجــوء والــفــقــر والــتــحــّديــات االقتصادية 
الــــــتــــــي تــــــضــــــرب املـــــنـــــظـــــومـــــة اإلنــــســــانــــيــــة 
واإلجتماعية في الخاصرة، وتترك أضعف 
الفئات وأكثرها تهميشا، النساء واألطفال، 

في مهب موجات متعّددة من العنف.
على مـــدار مــا يــقــارب العشرين عــامــا، منذ 
»الـــحـــمـــلـــة الــــدولــــيــــة ملــنــاهــضــة  مــعــرفــتــي بــــ
الــعــنــف ضــد املـــــرأة«، رأيــــُت وشـــاركـــُت آالف 
ــام،  ــ ــل عـ ــ ــنــــاشــــطــــات حـــمـــالتـــهـــن نـــهـــايـــة كـ الــ
وانـــضـــم لــهــن نــاشــطــون تــمــتــعــوا بــالــجــرأة 
يــتــعــّرضــون لعنف لفظي  والــشــجــاعــة، فهم 
أيــضــا، ألنــهــم داعــمــون لحقوق الــنــســاء في 
مجتمعاٍت محافظة، مجتمعاتنا. واعتدنا 
كــــل عــــــام، وعـــلـــى مــــــدار ســـتـــة عـــشـــر يـــومـــا، 
ينهمك الــعــالــم بــرفــع  الــالفــتــات الــرافــضــة، 
ويقرع  البرتقالية،  البالونات  آالف  ويطير 
أجراسا نحاسية، تنبيها الرتفاع مستوى 
العنف الذي يقع على النساء. وليس األردن 
استثناًء، إذ نشهد ارتفاعا عاما بعد عام، 
ولكننا شهدنا  تغيرا ملحوظا في مستوى 
العنف وأساليبه، ووصل إلى محاولة القتل 
بــاقــتــالع الــعــيــون، أو الــقــتــل فــعــال تهشيما 
لــلــرؤوس بحجر أو قتال بــالــرصــاص أمــام 

األطفال بال رأفة وال رحمة.
وإذا كان العنف رحيما وأقل قسوة ودموية، 
ــي بـــأســـالـــيـــب جـــديـــدة  ـــأتــ ــلــــّون، ويـ ــتــ فـــهـــو يــ
ــر، فـــأصـــبـــح الـــتـــحـــّرش  ــعـــصـ ــع الـ تــــتــــواءم مــ
واالبتزاز إلكترونيني. وقد تتحّول ضحية 
أو علة  مــرض نفسي  ملــتــحــّرٍش يعاني مــن 
أخالقية لضحية لسلطة ومجتمع، إن هي 
 
ُ
ــارورة رفــعــت الــصــوت وقــالــت كــفــى، فــهــي قــ
عامل 

ُ
تستوجب الكسر، إن هي طالبت بأن ت

للقارورة  أن  نتناسى  أو  وننسى  كإنسان، 
مفردة مالصقة لها في الشريعة، هي الرفق 

ال العنف وال الضرب وال االستباحة.
فــي األردن تعرضن  الــزوجــات  25.9 % مــن 
عـــاطـــفـــي،  أو  جـــنـــســـي  أو  ــدي  ــســ جــ لـــعـــنـــف 
ــبـــّررن  يـ الـــضـــحـــايـــا  مــــن  أن %62  واألدهــــــــى 
ضرب أزواجهن لهن، ما يدفعنا إلى إعادة 
الــذي نساهم  اإلنساني  بالنموذج  التفكير 
وقانونيني  وتربويني  إعالميني  بتشكيله، 
اع قرار، ونسال أنفسنا: كيف نسمح 

ّ
وصن

التي عّمت العالم في العام الفائت، وما نجم 
عنها من انهيارات اقتصادية وخسران فرص 
عمل وتــــرّدي املــســتــوى املعيشي فــي بــلــداٍن 
عــديــدة، إذ تعاني الــيــوم أوروبـــا مــن ارتفاع 
عدد املصابني، ومن صعوبة اتخاذ إجراءاٍت 
حازمة وفــرض قوانني عامة للسيطرة على 
الـــوضـــع الــصــحــي، فـــي ظـــل وجـــــود شــرائــح 
ــذ الــلــقــاحــات  مـــن مــجــتــمــعــاتــهــا، رافـــضـــة أخــ
واإلجــــــــــراءات الـــوقـــائـــيـــة األخـــــــرى، وتـــنـــاوئ 
الـــحـــكـــومـــات وتــــرفــــض االمـــتـــثـــال لــلــقــوانــني 
الصادرة بهذا الشأن، عدا أزمة الطاقة التي 
تشهدها دول االتحاد األوروبـــي، والصراع 
ي بالتبادل في 

ّ
بينها وبــني روســيــا، املتخف

ـــا، ولــعــب 
ً

املـــمـــارســـات ضـــد بــعــضــهــم بـــعـــض
روســيــا بــورقــة الــغــاز وأوروبــــا بالعقوبات، 
ــة للضغط  ــة املــهــاجــريــن ورقـ واســتــغــالل أزمـ
مــن دون االلــتــفــات إلـــى املــعــانــاة اإلنــســانــيــة 
التي يعيشها أولئك. بات املواطنون في هذه 
ــة، فــعــدا ارتــفــاع  الـــدول يشعرون بــبــوادر أزمـ
األسعار، هناك البطء في تأمني بعض املواد، 
كــثــيــًرا  لــتــأمــيــنــهــا  ــة  الـــالزمـ املــــدد  ازدادت  إذ 
مــن بــدايــة املــوجــة األولـــــى. وهــنــاك مصانع 
وشركات ال تنتج سلًعا جديدة، بل تكتفي 
إلــى سجال  ن لديها، باإلضافة 

ّ
بطرح املخز

دائم على مستوى الحكومات، فيما يتعلق 
بتعديل بعض القوانني املالية، من تحصيل 
ضـــرائـــب أو فــواتــيــر أو غـــرامـــات أو رســـوم، 
الــخــاصــة بمخالفتها،  الــعــقــوبــات  وتــعــديــل 
كــذلــك الــتــغــيــرات الــتــي تــطــرأ عــلــى مستوى 
البنية التحتية في املــدن، وتعديل الشوارع 
ــددا أكـــبـــر مـــن وســـائـــط النقل  ــ لــتــســتــوعــب عـ
الصديقة للبيئة، كالدّراجات الهوائية أو ما 
الــســيــارات. عالمات  يشابهها، على حساب 
كــثــيــرة يــمــكــن لــلــمــواطــن أو املــقــيــم فـــي هــذه 
آثـــارهـــا. وألن  ــدول أن يالحظها ويــعــيــش  الــ
املواطن في هذه البلدان وصل إلى مستوى 
ال بــأس به من إدراكـــه معنى الــدولــة والعقد 
والــواجــبــات،  الحقوق  املــبــرم معها، ومعنى 
البالد  سياسة  إلـــى  بالنسبة  ومسؤوليته 
ــواب،  ــنــ ــي مـــجـــالـــس الــ واخــــتــــيــــار مــمــثــلــيــه فــ
ومـــراقـــبـــة أداء الــحــكــومــات املــنــتــخــبــة، فــإنــه 
يتابع ويراقب ما يحصل من تغيرات تمس 

حياته في النهاية.
بلداننا،  أن مواطني  واملــحــزن  املؤسف  لكن 
ـــف عــلــى أســـاس 

ّ
ـــصـــن

ُ
الـــتـــي لـــم تــعــد حــتــى ت

ــارج  ــ ــل صـــــــــارت خــ ــ ــادات نــــامــــيــــة، بــ ــ ــــصــ ــتــ ــ اقــ
يعد  لــم  وقلقهم  خــوفــهــم  فـــإن  التصنيفات، 
يأبه باملستقبل، بعد أن برهنت لهم الحروب 
والــويــالت وتــآمــر العالم ضــدهــا، ابــتــداء من 
ــــى صــداقــتــه  أنــظــمــتــهــا حــتــى آخـــر نــظــام اّدعـ
ــه، أن املـــســـتـــقـــبـــل صــــــار فــي  ــيـ ــلـ ــه عـ ــ ــــرصـ وحـ
لــم يعد مــن األزمــنــة التي  غياهب النسيان، 
تشغلهم وال يقلقون بشأنه، مواطنو بلداننا 
صاروا في هم التقاط لحظة الحياة الراهنة 
فقط، فاملوت بجانبهم من كل صــوب، ينام 

متأخرا جدا، على الرغم من أنها محافظة 
املحافظات  مــن  وتعتبر  ســكــانــا،  صــغــيــرة 
ذات الــنــصــيــب الــعــالــي مـــن اإلنـــفـــاق الــعــام 
مــن أجـــل عـــائـــدات الــســيــاحــة والــســائــحــني، 
وهـــــذا وضـــــٌع مــســتــقــر مــنــذ أيـــــام الــرئــيــس 
ــذا املــشــروع  ــن هـ حــســنــي مـــبـــارك الــــذي دشـ
الــخــاص بــتــطــويــر طــريــق الــكــبــاش، بــل إن 
تــأخــر إنـــهـــاء املـــشـــروع كـــل هـــذه الــســنــوات 
الــدولــة املصرية ذاتها  ينبئنا عــن تــدهــور 
التي احتاجت أكثر من 11 عاما الستكمال 
تطوير طــريــق بــطــول 2.7 وافــتــتــاحــه، كان 
مـــارس/  فــي  مــبــارك  يفتتحه  أن  مفترضا 
آذار 2011 بحسب تصريحات وزير ثقافته 

قبل الثورة بأقل من عام، فاروق حسني.
ــذا كـــلـــه، ســيــخــرج عــلــيــك فـــي مــواقــع  مـــع هــ
جــدا،  »كيمتيون  الـ االجــتــمــاعــي  الــتــواصــل 
أبــنــاء حـــزن إيــزيــس وفــلــســفــة رع وعبثية 
آتـــــون واكـــتـــئـــاب ســــت، الـــكـــبـــاش الــحــزيــنــة 
أبناء حورس األربعة، حماة كيمت ما بعد 
الحداثة، الكلمات األخيرة لكليوباترا قبل 
ــيـــرة لرمسيس  انــتــحــارهــا والــرعــشــة األخـ
الثالث قبل اغتياله، قاطنو مصر الفقيرة 
أن  بــالــكــذب«، ليخبروك  املزينة  الــحــب  مــن 
كل شــيء على ما يــرام، وأن فنادق املدينة 
كلها لم يعد فيها غرفة شاغرة، وهذا من 
إنــجــازات مثل هــذه االحتفاالت، متناسني 
وزارة  لـــتـــقـــاريـــر  وفــــقــــا  ــع،  ــ ــــوضـ الـ هـــــذا  أن 
ــائـــد، بــاســتــثــنــاء عــام  الـــســـيـــاحـــة، هـــو الـــسـ

لثقافة الصمت على العنف والقبول به بهذا 
الشكل؟ أال نملك إرثا اجتماعيا ومنظومة 
كــافــيــة تحمي أي  ديــنــيــة ومــعــرفــة حقوقية 
إنــــســــان، بــغــض الــنــظــر عـــن جــنــســه وديــنــه 
وعـــرقـــه، مــن أن يــهــان أو يــضــرب أو يقتل؟ 
وال ينهي ازديــاد عــدد البالغات إلــى دائــرة 
حماية األسرة عن العنف األسري املشكلة، 
ــل يــكــشــف عــمــلــيــا عــن  ــلــــف، بــ وال يــغــلــق املــ
نصف جبل الجليد تحت املاء، فكل القصة 
أن مواطنني عرفوا أن تبيلغهم عن حاالت 
عنٍف رأوهـــا ال يوجب ذكــر أسمائهم وفقا 
لقانون التبليغ اإللزامي عن حاالت العنف 
ملقّدمي الخدمة من مدرسني وأطباء... إلخ، 
وأن النساء أصبحن يعرفن إلى أين يتجهن 
ُيمارس  ما  بــأن  الشكوى، وزاد وعيهن  في 
عليهن جريمة ال تأديب، وإن رفعت صوتها 
 وال عيبا، وإنــمــا صمتها 

ً
عـــورة فلن يكون 

الجريمة  فــي   
ً
الــعــنــف يجعلها شــريــكــة عــن 

تجاه نفسها وأطفالها وأسرتها.
ـــاع 

ّ
ــن ــّرك إلنــــهــــاء صـ ــحــ ــتــ ــروري الــ ــ ــــضــ مــــن الــ

الـــقـــرار فــي كــل املــســتــويــات بــهــذه القضية، 
واالعتراف  بأن حاالت العنف تجاه النساء 
على وجه الخصوص ما زالت تحّديا كبيرا 
في املجتمع األردني. وللمنظومة الذكورية  
ملــســيــطــرة وبــعــض الــفــجــوات فـــي الــقــوانــني 
والفهم الخاطئ لتفسير النصوص الدينية 
دور كبيرا في ذلك. وال يكفي أن نلّون العالم 
برتقاليا فــي وقــت واحـــد كــل عـــام  للقضاء 

على سواد العنف في األردن والعالم.
)إعالمية وناشطة أردنية(

ويصحو معهم، املوت بكل الطرق املطروحة 
أمــامــهــم، ولــيــس بــيــدهــم أن يــخــتــاروا حتى 
موتهم، بعد أن صار اختيار حياتهم نقمة أو 
لعنة عليهم، منذ قالوا ال في وجوه الطغيان، 
ال، هذه التي أودت بهم إلى خسران كل شيء، 
املاضي واملستقبل واألوطان ولقمة العيش.

مـــا هـــو مــســتــقــبــل هــــذه الـــشـــعـــوب املــنــتــهــكــة 
العاملية  التحّوالت  هــذه  في خضّم  املنهكة، 
إعادة  إلى  القوى  التي تدفع  واالضطرابات 
وتدير  وخططها،  وسياساتها  حساباتها 
عـــداواتـــهـــا وتــحــالــفــاتــهــا بــطــريــقــة تــنــاســب 
املــرحــلــة؟ نــحــن قــبــل هـــذا الــفــصــل مــن تــاريــخ 
ــيـــوم، لم  الــبــشــريــة، الــفــصــل الــــذي نــشــهــده الـ
هــذه حقيقة  مــن تابعني لغيرنا،  أكــثــر  نكن 
ال نــســتــطــيــع مـــواربـــتـــهـــا، صـــحـــيـــٌح أنـــــه تــم 
ا، لكننا لم ننل 

ّ
جــالء املستعمر الحديث عن

استقاللنا، بل زاد رهن أوطاننا إلى الخارج، 
البعيد. وهـــذا واقعنا في  فــي األقاليم وفــي 
مــعــظــم الــبــلــدان الــتــي هــّبــت شــعــوبــهــا دليل 
عــلــى بــعــدنــا الــشــاســع عـــن أن نــكــون أســيــاد 
أنــفــســنــا وقـــراراتـــنـــا كـــي نــســتــلــم مــصــيــرنــا، 
مــحــكــومــون بــالــلــعــبــة الـــدولـــيـــة، ومــصــابــون 
ببلوى أنظمٍة ال يمكن استبدالها كما تهوى 
أو  أنظمة عسكرية  إّمـــا  أو تحلم،  الــشــعــوب 
ديــنــيــة، أو أنــظــمــة قــائــمــة عــلــى املحاصصة 
الطائفية، نــشــّد مــع الــيــد الــتــي تــشــّدنــا أكثر 
فهل  أكــثــر،  رقــابــنــا  حكم قبضتها على 

ُ
ت أو 

الركود  نخاف بعدها على اقتصاداتنا من 
أو الكساد، ولم يعد لدينا في األساس ناتج 
محلي إجــمــالــي لنقلق مــن انــخــفــاضــه؟ هل 
نخاف على مؤسساتنا املالية من االنهيار، 
والشعوب كلها فقيرة بينما أموال حيتانها 

وطغاتها في البنوك الخارجية؟
ــــي مــصــر  ــك فــــــــؤاد أصــــــــدر فـ ــلــ ُيـــحـــكـــى أن املــ
ا مــن أثر 

ً
الــعــام 1931، تخفيف مــرســوًمــا فــي 

الكساد العاملي أو االنهيار االقتصادي الذي 
حــصــل فــي أمــيــركــا عـــام 1929، وانــتــقــل إلــى 
ــــدول، يقضي بــإنــشــاء بــنــك تسليف  بــاقــي الـ
ــــي املــحــجــوز  ــــي مــصــري إلنـــقـــاذ األراضــ زراعـ
عليها بسبب عدم تسديد االلتزامات، بكتلة 
نقدية تقّدر بأربعة ماليني جنيه من حساب 
كبير حينها، جرى  مبلغ  ــذا  وهـ الــحــكــومــة، 
تقسيطها على خمس سنوات بدون فوائد، 
فأنقد عشرات اآلالف من األراضي الزراعية. 
إنها من مهازل التاريخ أن نترّحم على تلك 
ا نتباهى بأننا تجاوزناها 

ّ
السنوات التي كن

ــريـــق نــهــضــتــنــا الـــواهـــمـــة،  ومــضــيــنــا فــــي طـ
 
ً
أزماتنا اليوم تفوق أزمــات العالم مجتمعة

من حيث استعصاؤها على الحلول.
)كاتبة سورية(

ما بين مصر السياح ومصر المصريين

البرتقالي ال يغّطي العنف تجاه النساء

أين نحن من أزمة عالمية تلوح؟

عن مركزية فلسطين 
في الوعي العربي

لو وجد مؤّشر 
ليقيس فقر 

الخدمات العامة فإن 
األقصر ستحوز ترتيبًا 

متأخرًا جدًا، مع أنها 
محافظة صغيرة 

سكانًا

ستكون االنتخابات 
بابًا جديدًا للخالفات، 

بدل أن تكون حًال 
لخالفاٍت مزمنة

ارتفعت أسعار 
السلع االستهالكية 

والعقارات 
واإليجارات، 

وانخفضت القوة 
الشرائية للعملة 

بنسبة ملموسة، 
والمستقبل ما زال 

غامضًا

آراء

بشير البكر

يبدو من مسار االستعدادات لالنتخابات الليبية أنها ال ترضي األطراف كافة. وقبل أن 
تجرى هناك متضّررون منها، وهناك مستفيدون. وهذا طبيعي في أي تجربٍة يكون 
االحتكام فيها إلى صناديق االقتراع. سيكون هناك رابحون وخاسرون، وهذا أهم 
اللعبة والدخول فيها هو احترام  الديمقراطية. ولذلك شرط قبول  مظهر من مظاهر 
ق مصالح جميع األطراف على قدم املساواة نفسها. 

ّ
مجرياتها ونتائجها التي لن تحق

وفي أي أي انتخاباٍت ديمقراطيٍة، هناك طرف مستفيد أكثر من بقية األطــراف، هو 
الــذي يحصل على األكثرية. ولكن شريطة أن يتم ذلــك على أســاس احترام القانون، 
 بيد من يمتلكون السلطة 

ً
ورفض تزوير العملية الديمقراطية، وتوظيفها لتصبح أداة

واملال والنفوذ. وفي حالة ليبيا، يتطلب األمر أن تجرى االنتخابات وفق أسٍس وثوابت 
تعلي من القواسم املشتركة، أولها أن ال يتم السماح ملجرمي الحرب بترشيح أنفسهم. 
الليبية ضدهم،  الــثــورة  الــذيــن قــامــت  الــبــائــد  وينطبق األمـــر ذاتـــه على رجـــاالت العهد 
ومنهم سيف اإلسالم القذافي، الشخصية التي قادت عمليات قمع وقتل للمتظاهرين 
السلميني، كما أنه من املطلوبني ملحكمة الجنايات الدولية. وليس من املنطقي واملقبول 
إلــى هــذا املنصب  أنــه وصــل  ليبيا. ولنفترض  املترشحني لرئاسة  بــني  أن يكون مــن 
بطريقة ما، فإن البلد سوف يعود إلى نــزاع أكبر من الــذي عرفه في األعــوام العشرة 
املاضية، وهذا يفترض أن تقتصر املشاركة على شخصياٍت ال غبار عليها، وغير 
متوّرطة بالقتل والفساد واثــارة االنقسامات، وتحظى بتوافق الليبيني في مناطقهم 
كافة، وبكل حساسياتهم السياسية والقبلية واملناطقية. وقد يكون ذلك مطلبا مثاليا 
في هذا الوقت، ولكن مسار املسألة الليبية منذ بداية العام الحالي، برعاية األمم املتحدة، 
يؤكد أن ليبيا تّواقة للخروج من النفق، وغنية بالخبرات والكفاءات القادرة على رسم 

طريق جديد، يتجاوز املصاعب الراهنة ويعالج مشكالت املاضي. 
إجراء االنتخابات على مستوى البالد مهمة وطنية في هذا الظرف، قبل أن تكون 
ميدان تنافس انتخابي، ألنها ستكون أول عمٍل توحيديٍّ شامل يجمع الليبني بعد 
عقد من االختالفات واالنقسامات والحروب، وستكون تمرينا مهما على التالقي 
أنها ستقبر مشاريع  اآلن  لها غير منظورة حتى  نتيجة  الجهات كافة، وأهــم  بني 
فإنه وحده  إذا تحقق،  إنجاز  وهــذا  أجلها بعضهم.  يعمل من  كــان  التي  التقسيم 
التي تستحق  اللحظة  إلــى هــذه  الوصول  أجــل  للذين عملوا من  يكفي. وسيسّجل 
تضحياٍت من األطــراف كافة، لكي تمر بأخف األضــرار. ومن الطبيعي أن تحاول 
قوى املاضي البحث عن مكان ودور لها، وعالج ذلك إجراء االنتخابات على أسس 
ديمقراطية، تقطع الطريق على الذين لن يتوقفوا عن التخريب، من أجل بقاء ليبيا 
قوية  ورئاسة  اليالد،  لكل  الليبيني، وحكومة  وحــدة  يمثل  برملاٍن  دون  من  مشتتة 
وبسط  املستقل،  قــرارهــا  واســتــعــادة  ووحــدتــهــا  ليبيا  ســيــادة  على حماية  تسهر 
القوات األجنبية املوجودة  نها من إخــراج كل 

ّ
سلطتها على كامل ترابها، بما يمك

التي استفادت من حال االنقسام السابق، فوجدت لنفسها موطئ قدم. وفي اليوم 
الذي يتوافق الليبيون على هيئات منتحبة، تمثل كل البلد، ستجد القوى األجنبية 
الليبي.  نفسها غير مرغوٍب بها، وعليها أن ترحل. االنتخابات أحد مفاتيح الحل 
هي البداية، وأول تمرين على استعادة البلد من التمّزق وهدر الثروة الوطنية ورهن 
القرار الوطني، ومنها يبدأ الطريق الطويل لبناء ليبيا جديدة تقوم على تفاهم أهلها، 
ويجب االعتراف بأن الشخصيات املرفوضة من أكثرية الليبيني، مثل سيف اإلسالم 
وخليفة حفتر، تهّدد بتفجير العملية، وعرقلة إجراء االنتخابات في موعدها املحدد 
في الرابع والعشرين من شهر ديسمبر/ كانون األول الحالي، وهو موعد قريب جدا، 
ما يفرض حسم النقاط الخالفية بسرعة، كي تسير العملية بسالسة، وهذا يحتاج 

إلى تصميم ليبي ودعم دولي.

نواف التميمي

»ما عندكمش حاجة سخنة، جيبولي شاي .. الشاي حلو« .. هذا كل ما طلبه الشاعر 
الراحل، أحمد فؤاد نجم )1929-2013(، من إدارة مهرجان جرش في أمسية من 
الــذي ال يخشى قول  الصريح  )الرجل  الفاجومي  عــَدل  تموز 2013.  يوليو/  ليالي 
ن جمهورًا 

ّ
رأيه( مزاجه بكاسة شاي، ثم راح يعّدل بأغانيه أمزجة مستمعيه، ويسخ

غفيرًا حضر لالحتفاء بأبي النجوم. عاد الشاعر بعد أشهر قليلة، مطلع ديسمبر/ 
العاملي  اليوم  ي في 

ّ
كانون األول 2013 إلى عّمان، ليشرب املزيد من الشاي، ويغن

والبندقاني رماكو بالصهيونية  »يا فلسطينية  الفلسطيني  الشعب  للتضامن مع 
تقتل حمامكو في حداكو.. وأنا بدي أسافر حداكو«. بعد عودته إلى القاهرة بيومني 
العامية  أهــم شعراء  أحــد  العربي  العالم  توفي نجم، وخسر  )13 ديسمبر 2013( 
ــّوارة كــادحــًا ومــات فقيرًا، ولــم يكن  وأعــنــد صعاليك الــقــرن العشرين. عــاش أبــو نـ
يخجل يومًا من فقره، بل اعتّز بفقٍر أغناه بحب ناس، وأنقذه من غضب آخرين 
أمثال أم كلثوم التي توعدته بعد نشر قصيدة »كلب الست« الذي عّض طالبًا كان 
يمّر قرب فيال أم كلثوم. يقول نجم عند تلك الحادثة: »عندما قرأت السيدة القصيدة، 
قالت »هاخرب بيت اللي كاتبها، فقال لها أحدهم: اللي كتبها معندهوش بيت، فقالت 

أنا هاشّرده، ورد عليها هو مشّرد أصال«.
كان أحمد فؤاد نجم حليف الكادحني من عمال وفالحني وطلبة، ال بالشعر والغناء 
وحسب، بل باملمارسة، واستحق بذلك لقب سفير الفقراء، عندما اختارته املجموعة 
ناطقًا  ليكون  العام 2007،  في  الفقر،  مكافحة  أجــل  من  العاملي  النداء  في  العربية 
جانب  إلــى  العالم  لفقراء  وسفيرًا  العربي،  العالم  فقراء  باسم  الدولية  املحافل  في 
الزعيم األفريقي نلسون مانديال. وبمناسبة اختياره، قال نجم بسخريته املعتادة 
إنه سيشكل حكومة عاملية من وزرائها السيد املسيح وعلي بن أبي طالب القائل »لو 

 لقتلته« وأبو ذر الغفاري القائل »إذا جاع أحٌد فال أمان«.
ً
كان الفقر رجال

وعلى غير عادات وزراء املعالي وأصحاب السعادة واملقامات الرفيعة، لم يشأ وزير 
الغالبة إغماض عينيه للموت إال بعد نقل ما في رصيده البنكي لحساب مستشفى 
سرطان األطفال، وتوزيع آالف الجنيهات على موظف البنك وموظف األمن وسائق 
القليل من  تاركًا  البيت،  إلــى  آخرين صادفوه في طريق عودته  التاكسي، وغالبة 
املال لبناته نّوارة وزينب وأميمة. في ذلك اليوم، توفي أحمد فؤاد نجم بعد أن وّزع 
تحويشة العمر على فقراء عاش بينهم ودافع عن قضاياهم، ودفع ألجلهم سنواٍت 
من عمره قضاها في السجون. عاصر نجم ثــالث ثــورات مصرية؛ ثــورة الطالب 
في سبعينيات القرن املاضي، و »ثورة الجوع« التي أطلق عليها السادات »انتفاضة 
الحرامية«، ثم ثورة يناير 2011، التي سّماها ثورة »شياطني الفيسبوك«. وناكف 
نجم ثالثة رؤساء؛ جمال عبد الناصر وأنور السادات وحسني مبارك، ولم ُيعرف 
ق ألحدهم أو الفجور في خصومة أي منهم. كتب قصيدة رثاء في الرئيس 

ّ
عنه التمل

عبد الناصر الذي سجنه تسع سنوات؛ وكتب قصائد هجاء وسخرية في السادات 
الذي أخرجه من السجن بعد وفاة عبد الناصر، منها: »ريسنا يا أنــور«، و»الفول 
الربابة« و»البتاع«، وأشهرها كانت قصيدة »نيكسون بابا« بعد  واللحمة« و»على 
وعــارض سياسات حسني  مصر،  نيكسون  ريتشارد  األميركي  الرئيس  زيــارة 
الكام  عيد ميالدك  و»فــي  »الــشــكــارة«،  وكتب في شخصه وعهده قصائد  مبارك 
و»رسالة  والجبان جبان«، و»شيد قصورك«،  »الجدع جدع  ثم قصائد  وسبعني«، 
التي  القصيدة  الشعب املصري«، و»سالمة مرارتك« وهي  إلى  من حسني مبارك 
كتبها عندما استأصل الرئيس مبارك مرارته. عاش مع الشعب الثائر فصول ثورة 
25 يناير املطالبة بإسقاط نظام مبارك، ولكنه رفض إهانة مبارك بعد تنّحيه وقال: 
»رغم كل الجرائم املسؤول عنها يبقى رئيسًا سابقًا للمصريني. إحنا مش عايزين 
نجيبه وانبهدله قدامنا، إحنا شعب أصيل وجميل ومتسامح ونعفو عند املقدرة .. 

عايزين فلوسنا اللي سرقوها هو ومراته ووالده وحاشيته«.

جمانة فرحات

أيــًا كانت  الحاكمة وأعــوانــهــا  السلطة  الــتــي تحسم مــن رصــيــد  املــكــاســب  بعض 
مناصبهم، على محدوديتها في أحياٍن كثيرة، تستحق أن يطلق عليها »انتصار«.  
ما جرى في انتخابات نقابة محّرري الصحافة اللبنانية، أول من أمس األربعاء، 

يمكن وضعه ببساطة في هذه الخانة. 
تقفل النقابة منذ سنوات الجدول النقابي وال تفتحه إال في ما ندر، لتحرم بذلك 
العدد األكبر من الصحافيني من نيل حقهم البديهي باالنتساب التلقائي. إغالق 
م 

ّ
الجدول بمثابة ُعرف متبع منذ سنوات، هدفه األساس إدامة القدرة على التحك

بنتائج أي انــتــخــابــاٍت تــجــرى فــي حــال تعثرت الــتــســويــات املــعــهــودة بــني أقطاب 
السلطة بالخروج بالئحٍة واحدٍة تفوز بالتزكية. 

يــعــّرف عن  الـــذي  البديلة،  الصحافة  ــض تجمع نقابة 
ُ
يــخ لــم  على هــذا األســـاس، 

منذ  نفسه  ويفرض  النظام،  الشعبية إلسقاط  االنتفاضة  من  جــزء  بأنه  نفسه 
حة 

ّ
فترة ككيان مواز، االنتخابات للفوز بها. وبالتالي، تصوير عدم خرق املرش

الــوحــيــدة لــلــتــجــّمــع، ألــيــســار قــبــيــســي، الــالئــحــة األســاســيــة، أنـــه خــســارة محاولة 
لاللتفاف على الحقائق. 

كان التجّمع واضحًا أنه ال يراهن على تحقيق أي خرق، وأن هدف خوض املعركة 
بالتقاضي  الحق  االنتهاكات وحفظ  ورصــد  االنتخابات  مراقبة سير  األســاس 
رتكب. لكن ما لم يكن متوقعًا هو عدد األصوات 

ُ
كبت أو ت

ُ
ضد أي مخالفاٍت ارت

التي حازت عليها مرشحة التجمع، 93 من أصل 671 من مجمل الذين شاركوا 
في االقتراع أي بحدود %14. 

أن جميع  لــو  لتختلف على نحو جـــذري،  النتيجة كانت  أن  تــصــّور كيف  يمكن 
الصحافيني في لبنان، تحديدًا الجيل الشاب، لم ُيحرموا من حقهم باالنتساب 
لنقابتهم، ولو أن مقّر االتحاد العمالي العام الذي أجريت فيه االنتخابات لم يشهد 

استنفارًا لصالح الئحة السلطة كان بداية منذ لحظة بدء التصويت.
بعدما  خصوصًا  املقبلة،  املرحلة  أولوية  النقابي  الجدول  »تحرير«  يعّد  ولذلك، 
قائمة  أن  ذلــك  فــي  ومــا يساعد  والضغط.  الحشد  قــادر على  »التجّمع«  أن  ثبت 
ل 

ّ
أهدافه واقعية تالمس حاجات الصحافيني. فالضغط من أجل وجود نقابة تمث

جميع الجسم الصحافي واإلعالمي، أكانوا موظفني في مؤسسات أ/ في العمل 
آليٍة واضحٍة بال باب يقفل، وال نافذة  إليها »ضمن  الحر، وأن يكون انتسابهم 
الطويل  النفس  اتباع سياسة  إلى  فتح«، يمكن أن يمّهد لتغييراٍت، لكنه يحتاج 

ُ
ت

من أجل تحقيقه. يبقى أن ما جرى في نقابة املحّررين غير منعزل عما شهده 
لبنان منذ »17 تشرين«. فبغض النظر عن مآالت االنتفاضة راهنًا، خصوصًا 
السلطة في  أركــان  آب 2020(، ونجاح  أغسطس/   4( بيروت  انفجار مرفأ  بعد 
الحراك  فــإن  بهم،  تعصف  التي  الخالفات  من  الرغم  على  النظام،  تثبيت  إعــادة 
ل إلى انتخابات الجامعات 

ّ
الشعبي أفرز مشهدًا سياسيًا وشعبيًا مختلفًا، تسل

أظهرت  املاضيتني  السنتني  فــي  جــرت  التي  االستحقاقات  مختلف  والنقابات. 
 إدراكًا 

ّ
 في التعبير عن وجوده، لكنه أقل

ً
وجود تّيار معارض أصبح أكثر جرأة

ألهدافه وأولوياته النهائية، وهو ما انعكس في أكثر من مرة في الفشل بتكوين 
تحالٍف معارض، لتستطيع السلطة االستفادة من تشتت األصوات والحفاظ على 
نــدر، خصوصًا بعدما تحّولت كل  ما  إال في  أو استعادة ما خسرته  وضعها 
انتخابات جامعية أو نقابية إلى معركة كسر عظم، استنفرت قوى السلطة جميع 

قواها من أجلها. 
ر قوى السلطة في كل استحقاق من هذا النوع 

ّ
وإذا كان ال يمكن تجاهل أن توت

يتصاعد مع اقتراب االنتخابات النيابية املقّررة العام املقبل )إن حصلت(، لكن 
أيضًا ال يمكن الذهاب بعيدًا واعتبار أن ما جرى في عدد من النقابات والجامعات 
م باالنتخابات النيابية 

ّ
سيتكّرر في االستحقاق البرملاني، ألن العوامل التي تتحك

مختلفة إلى حد كبير، وألن أدوات املعركة مغايرة.

االنتخابات الليبية أمام 
لحظة الحقيقة

في ذكرى رحيل نجم الغالبة

انتخابات نقابة محّرري لبنان

1415
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مهّجرون يعودون إلى دمار سيناء

)سيد خضيبردي سادات/ األناضول(

عام 
 2022

»كارثي 
إنسانيًا«

17

سيناء ــ محمود خليل

عاد عشرات املهّجرين املصريني إلى قراهم 
في مدينة الشيخ زويد في محافظة شمال 
ســيــنــاء شـــرقـــي مـــصـــر، وقــــد تــمــنــوا لـــو لم 
يعودوا حني رأوا حجم الدمار الذي أصاب منازلهم 
ومزارعهم على يد آلة الحرب املصرية، التي أحرقت 
األخـــضـــر والــيــابــس فـــي إطــــار حــربــهــا عــلــى تنظيم 
واليــة سيناء املوالي لتنظيم داعــش اإلرهابي على 
إذ وجــدوا منازلهم  املاضية،  السبع  السنوات  مــدار 
التي بنوها من خالل عملهم في الزراعة والتجارة 
قــد دمـــرت وســويــت بــــاألرض، فيما بــاتــت مــزارعــهــم 
قاحلة وقد زرعت باأللغام. ويقول أحمد السواركة، 
أحــــد الــعــائــديــن إلــــى قــريــتــه جـــنـــوب مــديــنــة الــشــيــخ 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »كــنــا نــعــرف أن قــرانــا  ــــد، لـــ زويـ
تعرضت للدمار، لكن ليس بهذا الحجم، وكأن قوات 
الجيش كانت تتعمد قصفها بشكل مباشر، سواء 
بالطيران الحربي أو القصف املدفعي، أو من خالل 
تفخيخها باملتفجرات. وما وجدناه ال يختلف عما 
رأيــنــاه فــي دول الــجــوار كــســوريــة، فــالــقــرى اختفت 
مالمحها، باستثناء البيوت واملراكز التي اتخذتها 
قــوات الجيش مقرات لها، ونقاط مراقبة وتفتيش، 

وكذلك اتحاد قبائل سيناء )تجمع من أبناء القبائل 
ــع الــســلــطــات املـــصـــريـــة فـــي الــعــمــلــيــات  املـــتـــعـــاونـــة مـ
األمنية بشمال سيناء(. نعم، لقد صدمنا من حجم 
الدمار، فيما صرفت لنا الدولة تعويضات ال تكفي 
الحربي  الطيران  بيت قصفه  نوافذ  من  نافذة  ثمن 

من دون أي سبب«. 
مــا يحصل  أن نسمي  الــســواركــة: »ال يمكن  يضيف 
الدولة والجيش على  إذا ما تركتنا  عــودة حقيقية 
ــــي الــخــالــيــة، مــن دون سقف  الــطــرقــات، وفـــي األراضـ
نــداري أنفسنا فيه من األمــطــار. كل ما يحصل اآلن 
ــعـــودة الحقيقية  الـ لــلــتــصــويــر اإلعـــالمـــي فــقــط.  هـــو 
ــة الــتــي  تــتــمــثــل فـــي إعــطــائــنــا الــتــعــويــضــات الــــالزمــ
تكفي إلعـــادة إعــمــار الــخــراب الــذي حــل بقرانا على 
مدار السنوات املاضية، أو أن تتفضل الدولة ببناء 
القرى من جديد، وتسليمنا بيوتًا أفضل مما كانت 
كــأقــل تعويض يمكن  أفــضــل،  عليه سابقًا، ومـــزارع 
الذي  التهجير والضرر  به بعد سنوات من  القبول 
أنه في  إلى  املاضية«. ويشير  الفترة  أصابنا خالل 
حــال لم تتحرك الــدولــة فــورًا إلنصاف األهــالــي، فإن 
إعــمــار منازلهم مــن جديد  لــن يتمكنوا مــن  كثيرين 
ــى الــــنــــزوح مـــجـــددًا إلــى  وســيــكــونــون مــضــطــريــن إلــ
املاضية. من جهته،  السنوات  استقروا خالل  حيث 

»العربي  لـ زويـــد  الشيخ  مدينة  مشايخ  أحــد  يــقــول 
أبلغت  الجديد« إن قيادة عمليات الجيش املصري 
ــاب الـــعـــالقـــة بـــالـــقـــيـــادة  ــحــ ــن املــــشــــايــــخ، أصــ عــــــددًا مــ
العسكرية واألمنية، أنها أقرت عودة املواطنني إلى 
قــراهــم بعد تهجير ملــدة سبع ســنــوات. ويــوضــح أن 
الـــقـــرى، وهـــي أبـــو الـــعـــراج، وأبـــو طــويــلــة، والــعــكــور، 
نــايــف، والجغامني،  الــحــاج  والــســكــادرة، وتجمعات 
العرجاني،  والــزهــريــات، وتجمع  الـــبـــراوى،  وعــكــور 
ــولـــي، وأبـــــو عــيــطــة، وتــجــمــع  والـــعـــطـــاويـــن، وأبـــــو هـ
الشتويني، وحي أبو رفاعي، وأبو خوار، والدراوشة، 
والــقــرعــان، وحـــي أبـــو فـــرج، وحـــي الــتــرابــني. وتــأتــي 
العودة في ظل الهدوء األمني الــذي تشهده املدينة 
لعودة  أشهر، وتمهيدًا  منذ  بها  املحيطة  واملناطق 
ــــى طــبــيــعــتــهــا بـــعـــد ســــنــــوات طـــويـــلـــة مــن  الـــحـــيـــاة إلـ
الحرب، قّدم خاللها سكان املدينة ومحافظة شمال 

سيناء التضحيات الجسام لطرد اإلرهاب.  
ــك، قـــال الــنــائــب فـــي مجلس  وفـــي الــتــعــقــيــب عــلــى ذلــ
الــشــيــوخ املــصــري عــن محافظة شــمــال سيناء فايز 
»الصورة  »فيسبوك«:  أبو حرب عبر صفحته على 
املــبــكــيــة والــحــزيــنــة مــن عــــودة الــنــازحــني ألحيائهم 
ومنازلهم بعد تطهيرها من اإلرهاب، كما شهدتها 
ــروري ببعض األحـــيـــاء، كــانــت الــظــلــم الــذي  خـــالل مــ

أوقعته اللجنة املكلفة بتقدير األضــرار التي لحقت 
ــراء الــعــمــلــيــات اإلرهـــابـــيـــة واملــبــالــغ  بــاملــبــانــي مـــن جــ
املــخــصــصــة لـــذلـــك، بــالــبــعــض، إذ لـــم تــكــن تــقــديــرات 
اللجنة عادلة على اإلطــالق«، مضيفًا: »على سبيل 
لترميم  جنيه  آالف  عــشــرة  مبلغ  تخصيص  املــثــال 
مــبــنــى آيـــل لــلــســقــوط كــلــه فــيــمــا مــنــزل آخـــر خصص 
له 260 جنيهًا فقط ومنزل ثالث 500 جنيه وهكذا، 

وهي مبالغ رفض كثير من مستحقيها تسلمها«.

مجتمع
 النزاع في إثيوبيا 

ّ
أعلن مساعد األمني العام لألمم املتحدة للشؤون اإلنسانية مارتن غريفيث، أن

قد يؤّدي في حال تفاقمه إلى نزوح يذّكر بمشاهد الفوضى التي عّمت مطار كابول في أغسطس/ 
بــرس«  »فــرانــس  األفــغــانــيــة. وقـــال لوكالة  العاصمة  املــاضــي، بعد سيطرة حــركــة طالبان على  آب 
أنحاء  أعــمــال عنف طائفية بمختلف  إلــى  وأّدت  اإلثيوبية  العاصمة  الــى  املــعــارك  إذا وصلت  ــه 

ّ
إن

 االحتياجات الالزمة لتوفير 
ّ
رًا من أن

ّ
البالد، فسوف يحصل »تفكك في النسيج االجتماعي«، محذ

)فرانس برس( ها هائلة أساسًا. 
ّ
املساعدات »سوف تزيد بشكل كبير« علمًا أن

شرت أمس الخميس ما أعلنته األمم املتحدة حول تسّبب االحترار الناجم عن األنشطة 
ُ
نفت دراسة ن

 دور هذا العامل ضئيل 
ّ
البشرية في املجاعة التي تضرب جنوبي مدغشقر منذ عاَمني، مؤّكدة أن

 الكارثة ناجمة أساسًا عن الفقر والتغّير الطبيعي في املناخ. وأوضحت الدراسة التي 
ّ
جدًا، وأن

أعّدها باحثون من شبكة »وورلــد ويذر أتريبيوشن« التي تضّم علماء كانوا سّباقني في الربط 
 الجفاف في مدغشقر »لم يزَدد بشكل 

ّ
ما بني التغّير املناخي والظواهر الطبيعية املتطّرفة، إال أن

)فرانس برس( ملحوظ« بسبب االحترار. 

التغيّر الطبيعي في المناخ مسؤول عن مجاعة مدغشقراألمم المتحدة: أعمال العنف قد تفّكك المجتمع اإلثيوبي

في  النظر  ــادة  »إلعـ مــنــاشــدات  معنيون  يطلق 
التعويضات التي صرفتها الدولة المصرية للعائدين 
إلى سيناء، ولتشكيل لجنة تراعي اهلل في عملها. 
إسناد  أو  للمواطنين  العادل  التقدير  اال  نريد  وال 
وتحت  المحافظة  من  بتكليف  شركة  إلى  الترميم 
دون  من  لها  التابعة  الهندسية  االدارات  ــراف  إش

تسليم المواطنين أّي مبالغ مالية على اإلطالق«.

إعادة النظر بالتعويضات

اإلنسانية  الــشــؤون  تنسيق  مكتب  أعــلــن 
فــي األمـــم املــتــحــدة، فــي تــقــريــره السنوي 
عن األوضاع في العالم، أن املنظمة األممية 
تحتاج إلى 41 مليار دوالر أميركي على 
األقل في عام 2022 ملساعدة 183 مليون 
شخص من الفئات األكثر ضعفًا في 63 
دولـــة تــواجــه مــشــكــالت اســتــمــرار تفشي 
التغّير  والنزاعات وتداعيات  وباء كورونا 
املناخي. وقــّدر املكتب حاجة 274 مليون 
شخص في العالم إلى مساعدة طارئة في 
العام املقبل، في زيادة نسبتها 17 في املائة 
املائة عن عام  عن عــام 2021، و250 في 
2015، والتي تعني أن شخصًا من أصل 
29 سوف يحتاج إلى مساعدة عام 2022. 
العام لألمم املتحدة  وقــال مساعد األمــني 
»لم  غريفيث:  مــارتــن  اإلنسانية  للشؤون 
املحتاجني سابقًا  األشــخــاص  عــدد  يبلغ 
وتوفير مساعدات  املرتفع.  املستوى  هذا 
لهذا العدد الهائل ليست مسألة مستدامة، 

لكن يجب أن يستمر«.
ــوي ملــكــتــب  ــ ــنـ ــ ــسـ ــ وعــــــــــرض الــــتــــقــــريــــر الـ
ــورة  ــيـــة صــ ــانـ ــــؤون اإلنـــسـ ــــشـ تــنــســيــق الـ
الناجمة  املــتــزايــدة  لــالحــتــيــاجــات  قــاتــمــة 
االستقرار  عدم  وتفاقم  الصراعات،  عن 
فـــي أمـــاكـــن مــثــل أفــغــانــســتــان وإثــيــوبــيــا 
ومــيــانــمــار، وذلـــك مــن دون إغــفــال وبــاء 
كــورونــا الــذي أكــد التقرير أنــه دفــع نحو 

20 مليون شخص الى فقر مدقع.
ر التقرير كذلك من أن »تغّير املناخ 

ّ
وحذ

يــعــزز احــتــمــال حــصــول مــجــاعــة فعلية 
ومرعبة تطاول نحو 45 مليون شخص 
في 43 دولــة. ومــن دون اتخاذ إجــراءات 
دائـــمـــة وفــــوريــــة، قـــد يـــكـــون عــــام 2022 
ــي عـــالـــم يــعــانــي 811 مــلــيــون  كـــارثـــيـــًا فـ

شخص فيه من سوء تغذية«.
)فرانس برس(
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آراء

مدى الفاتح

إعالن  بعد  إثيوبيا  في  األحــداث  تسارعت 
قوات جبهة تحرير تيغراي املسلحة بداية 
هــا عــلــى مــدن  األســـبـــوع املـــاضـــي اســتــيــالء
اســتــراتــيــجــيــة، وأنــهــا بــاتــت عــلــى بــعــد أقــل 
أديــس  العاصمة  مــن  متر  كيلو  مائتي  مــن 
املتابعني،  على  ملتبسًا  الوضع  كان  أبابا. 
فمن ناحية انضم رئيس الوزراء اإلثيوبي، 
العفرية،  الجبهة  على  لجيشه  أحــمــد،  أبــي 
التيغراي يؤكدون  ومن ناحية أخرى، كان 
عــزمــهــم مــحــاصــرة الــعــاصــمــة. حــتــى وقــت 
كتابة هذا املقال كانت املعارك بني الجهتني 
مــتــواصــلــة مـــع نـــجـــاح ظـــاهـــر لــلــجــيــش في 

إيقاف تقّدم املعارضني.
على عكس املتوقع، لم يكن لهذه املستجّدات 
أي أثر في ما يتعلق بالوساطات الحاضرة 
ــل عـــلـــى الــعــكــس  ــفــــاوض، بــ ــتــ أو دعـــــــوات الــ
ساهمت في تصليب املواقف، حيث كان كل 
طرٍف يصّور أنه بات قاب قوسني أو أدنى 
مـــن االنـــتـــصـــار. كــــان ذلــــك يــجــعــل الــطــرفــني 
ــلـــمـــســـاومـــة. الــحــكــومــة  ــيـــر مـــســـتـــعـــّديـــن لـ غـ
املركزية أصبحت أكثر تشدًدا في شروطها 
ــدأ بـــاالســـتـــســـالم  ــ ــبـ ــ ــــي تـ ــتـ ــ ــة الـ ــيــ ــفــــاوضــ ــتــ الــ
والعودة إلى حدود إقليم تيغراي، في حني 
توقف  لن  أنها  تؤكد  تيغراي  جبهة  كانت 
بما  الحكم،  نظام  يتغير  أن  قبل  مسيرتها 
يــشــمــل عــــزل رئـــيـــس الــــــــوزراء والــتــحــضــيــر 

انتقالية.  لفترة 
ــــداف االســتــراتــيــجــيــة لــكــل مــن الجيش  األهـ
املركزي وقوات تيغراي تبدو واضحة، لكن 
إمــكــانــيــة تنفيذها تــظــل مــثــار شــك، فــقــوات 
الطريق  السيطرة على  إلى  تيغراي تطمح 
الرابط بني ميناء جيبوتي والعاصمة، من 
الحكومة  عــلــى  الــضــغــط  تستطيع  أن  أجـــل 
ومحاصرتها بما يقود إلى االستسالم، في 
حــني يــهــدف الجيش اإلثــيــوبــي إلــى إيقاف 
تــقــّدم الــتــيــغــراي ومــحــاصــرتــهــم مــع إلــحــاق 
أكبر قدر من الخسائر بهم، ليس فقط من 
بــني املــقــاتــلــني، وإنــمــا مــن بــني املــتــعــاطــفــني 

محمد ديبو

إقـــالـــة الــنــظــام فـــي دمــشــق املــفــتــي أحــمــد بــدر 
الـــديـــن حــســون مـــن مــوقــعــه، والــســجــال الـــذي 
جرى حولها بني السوريني، وتعيني املجلس 
الرفاعي  الشيخ ســاريــة  الــســوري  اإلســالمــي 
مفتيا لسورية، في رد فعل على إلغاء النظام 
مــنــصــب املــفــتــي، تــثــيــر الــتــفــكــيــر فـــي عـــدد من 

النقاط التي تنوي هذه املقالة نقاشها.
ــّســــون  حــ ــتــــي  ــفــ املــ ــــوك  ــلـ ــ سـ إلـــــــى  ــرا  ــ ــظـ ــ نـ أوال: 
ــــالل الــــثــــورة وقـــبـــلـــهـــا، مــن  وتـــصـــريـــحـــاتـــه، خـ
ــه  ــة الـــرجـــل وإزاحـــتـ املـــفـــتـــرض أن تـــكـــون إقـــالـ
عــن املــشــهــد مــصــدر راحـــة ملسلمني ســوريــني 
هذا  مــصــادرتــه  عبر  حــســون  لهم 

ّ
مث كثيرين 

أحـــد  ــم  ــهـ ــرأيـ بـ يـــأخـــذ  أن  مــــن دون  ــنـــصـــب،  املـ
الرجل  فأقوال  املستبّدة،  السلطة  من  وبدعم 
ــــى املــشــهــد  ــّدم إلـ ــقــ ــ ــدأ ُي ــ وتـــصـــريـــحـــاتـــه مـــنـــذ بـ
الــســوري الــعــام لــم تــكــن تــســيء لــنــظــام األســد 
بــقــدر مـــا  تــســيء ملــوقــع املــفــتــي، عــبــر تجيير 
اإلســــالم ومــؤســســاتــه، لــجــعــلــه، ال فــي خدمة 
السلطة املستبّدة فحسب، بل أيضا للتغطية 
وشرعنة املجازر واالعتقال والتهجير، وهو 
أمـــر مــن املــجــحــف نــســبــه ألي ديــــن. ومـــن هــذا 
الـــبـــاب، تــصــّب إقــالــة حــســون أوال فــي خدمة 
من يمثلهم منصب املفتي الذي أساء له هذا 

الرجل إساءات كثيرة ومتتالية سنوات.
ثانيا: كان احتجاج بعضهم، ليس على إقالة 
كثيرون،  لم يحزن على رحيله  الــذي  حّسون 
بل على إلغاء منصب املفتي من أساسه، بما 
يحتل من رمزية دينية وتاريخية للمسلمني 
. ولكن 

ّ
السوريني السنة. وهذا احتجاٌج محق

يــجــب االنــتــبــاه إلـــى عـــدة نــقــاط مهمة تتعلق 
بهذه املسألة، منها أن مركز املفتي طاملا كان 
السياسة بالدين، حيث  منصبا تتداخل فيه 
ســعــت الــســلــطــات الــســيــاســيــة، عــلــى اخــتــالف 
املفتي قريبا  أن يكون منصب  إلــى  أنــواعــهــا، 
فــي سورية،  ذاك. وليس  أو  الــقــدر  منها بهذا 
بل في العالم العربي بأسره، وربما اإلسالمي 
ــا، مـــؤســـســـة ديـــنـــيـــة قـــــــادرة عـــلـــى إدارة  أيــــضــ
شؤونها الدينية بمعزل عن التدخل السياسي 
أو الــرضــى الــســيــاســي عــنــهــا. تــهــدف السلطة 
إلى  الدين  إلــى منع تحّول  ذلــك  املستبّدة من 
سالح ضدها، وإلى تحويله إلى سالح بيدها 
ضد الشعب الذي تحكمه. وهنا يلعب رجال 
دين أدوارهم ككومبارس للسلطة، سواء عبر 
الصمت  عــبــر  أو  القبيحة  صــورتــهــا  تجميل 
على جرائمها، فــإن مــجــّرد وجــود هــؤالء إلى 
أو  الدينية  االحتفاالت  في  الدكتاتور  جانب 
يعني،  ما  شرعيته،  االستبداد  يمنح  غيرها 
الدينية في  املؤسسات  أن  املطاف،  في نهاية 
الدين  وحياد  الديمقراطية  الدولة  غياب  ظل 
السلطة،  يد  أدوات في  الدولة هي مجّرد  عن 
بـــل إن الــســلــطــة تــتــحــّكــم بـــهـــا، وتــنــظــر إلــيــهــا 

ــا تــمــلــكــه املـــعـــارضـــة املــســلــحــة  ــع مـ أيـــضـــًا. مـ
مـــن نــقــاط قــــوة، إال أن انــتــصــار أبـــي أحــمــد 
على »قـــوات دفـــاع تــيــغــراي« وعــلــى »جيش 
تحرير األرومــو« وغيرهما من املجموعات 
حدت، أخيرا، تحت مسّمى »الجبهة 

ّ
التي ات

والكونفدرالية  الــفــدرالــيــة  لــلــقــوات  املــوحــدة 
اإلثــيــوبــيــة« ال يــبــدو مــســتــبــعــدًا، خصوصا 
مــع ارتـــفـــاع الــــروح املــعــنــويــة لــلــجــيــش، بعد 

انضمام أبي أحمد للمقاتلني.
أيـــضـــًا  فــــــي االعـــــتـــــبـــــار  تـــــوضـــــع  يــــجــــب أن 
االختالفات العميقة بني املعارضني، والتي 
تــوحــي بـــأن أي تــحــالــف قــد يــكــون مرحليًا، 
العاصمة.  إســقــاط  بعد  يستمر  ال  قــد  لكنه 
الـــســـبـــب أن بــــني الـــتـــيـــغـــراي الــــذيــــن حــكــمــوا 
البالد فترة طويلة وعموم املكونات اإلثنية 
اإلثـــيـــوبـــيـــة حــســاســيــات كــثــيــرة لـــن تجعل 
األعراق واألقاليم األخرى تستسلم بسهولة 
الــحــكــم. للتدليل على  إلـــى  لــفــكــرة عــودتــهــم 
ــك، يــســتــخــدم أبــــي أحـــمـــد الــتــخــويــف من  ــ ذلـ
عودة التيغراي إلى الحكم ضمن خطاباته 
معه،  الــوقــوف  على  كثيرين   

ّ
لحث الدعائية 

الشعبية.  الدفاع  قــوات  والتطّوع ضمن  بل 
مــن هــنــا، ســـوف يــكــون دخــــول أديــــس أبــابــا 
جهة،  من  الشعبية  املقاومة  بسبب  صعبًا، 
أروميا  إقليم  تقع في نطاق  املدينة  ولكون 
أيضًا، ما ُيفرز أسئلة حول جّدية التنسيق 

مع تلك القومية أيضًا.
إذا كانت الصورة بهذا التعقيد، فإن سؤااًل 
بسيطًا يفرض نفسه: ملاذا كان يتم استبعاد 
خــيــار الـــتـــفـــاوض الــــذي كــــان فـــي وســعــه أن 
ــب الــبــالد كــثــيــرا مــن الـــخـــراب والــدمــار 

ّ
يــجــن

الــلــذيــن جعال إثيوبيا تــتــحــّول، خــالل عــام، 
األفريقي  السياسي  النجاح  أمثلة  أحــد  من 
ــد لـــقـــصـــص الـــتـــشـــاحـــن  ــديــ ــــوذج جــ ــمـ ــ إلــــــى نـ
ــــوزراء،  الــعــرقــي؟ لــقــد جــعــل تعنت رئــيــس الـ
الذي تحول أيضًا وفي ظرف وجيز من فائز 
ــهــم بــجــرائــم 

ّ
بــجــائــزة نــوبــل لــلــســالم إلـــى مــت

حرب، جميع خيارات التفاوض مستحيلة. 
ونتذّكر أن هذا العام )2021( شهد مبادرات 
كثيرة للتوّسط، من أهمها مبادرة االتحاد 

واحــــدا مــن الــحــقــول الـــذي يعمل رجـــال األمــن 
على هندسته وإدارته. هو بالنسبة لها حقل 
ــزاب الــســيــاســيــة والــنــقــابــات  ــ مــثــل حــقــول األحـ
الحقول  مــن  غيرها  أو  والرياضية  العمالية 
املـــؤثـــرة، تعمل عــلــى إدارتــــه وفـــق مصالحها 
ــم تــنــقــلــب  ــذا فـــتـــرة ثــ ــ وســـيـــاســـاتـــهـــا. تـــدعـــم هـ
ـــب هـــذا عــلــى ذاك، تــدعــم مــؤّســســة 

ّ
عــلــيــه، تـــؤل

األوقاف على حساب منصب املفتي لتحقيق 
ــا، وحــــني تــتــحــقــق تــعــمــل الــعــكــس  مــصــلــحــة مــ
ملصلحة جــديــدة، وال تــتــوّرع عــن اســتــحــداث 
مؤسسات دينية جديدة، تقّدم لها الدعم على 
تقتضي  حــني  التقليدية  املــؤســســات  حــســاب 
مصلحتها ذلك. وهذا ما يحصل في سورية 
الـــيـــوم، إذ يـــدرك نــظــام االســتــبــداد أنـــه، خــالل 
السنوات العشر املاضية، خسر دعم كثير من 
شرائح املسلمني السنة، ولذا يعمل اليوم على 
إعادة بناء شرعيته بينهم، وهو يدرك جيدا 
أن وجوها، مثل حّسون وغيره ممن احترقوا 
شــعــبــيــا وتـــحـــديـــدا عـــنـــد الـــســـنـــة الـــســـوريـــني، 
الـــجـــديـــدة،  ال يــمــكــن أن يـــخـــدمـــوا ســيــاســتــه 
الــيــوم على إعـــادة هندسة الحقل  ولــذا يعمل 
مــا تقتضي مصالحه.  وفـــق  الــســنــي  الــديــنــي 
ــر نــفــســه مـــع األديـــــان والــطــوائــف  ويــفــعــل األمــ
األخـــرى، وأيضا مع الحقول األخـــرى، أي أنه 
الجاري  الحثيث  العمل  مع  )بالتوازي  يعمل 
النظام  التطبيع مع  اليوم إلعــادة  في اإلقليم 
الــســوري وتــعــويــم األســـد( على إبـــراز صــورٍة 
ــذي ارتـــكـــبـــه أو  ــ ــه تــجــّمــل الــقــبــيــح الـ جــــديــــدٍة لـ
غــيــاب مؤسسة  فــإن  ي عليه. وبــالــتــالــي، 

ّ
تغط

اإلفــتــاء، مــن هــذه الناحية، لــن يؤخر أو يقدم 
بشيء، ألن املؤسسات الدينية الجديدة التي 
التي  النظام ستقوم باملهمة نفسها  صنعها 
كــانــت تــقــوم بــهــا تــلــك املــؤســســة، عــبــر تجيير 
وبالتالي  السلطة.  خــدمــة  فــي  وجعله  الــديــن 
لــيــس ألحــــد أن يــحــزن فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، ألن 
الــــدور الـــذي كــانــت تــقــوم بــه مــؤســســة اإلفــتــاء 
االســتــبــداد ستستأنفه  نــظــام  فــي ظــل  عمليا 
املــؤســســات الــجــديــدة التي تــم إنــشــاؤهــا لهذا 

الغرض.
ومن جهة أخرى، وكون مؤسسة اإلفتاء دينية 
أي مؤسسة(  )مــثــل  املــطــاف، فهي  فــي نهاية 
بها،  الــخــاصــة  الــزمــن، مصالحها  مــع  تنتج، 
الدينية  املؤسسات  مع  البينية  وصراعاتها 
عليه.  تعمل  الـــدي  املجتمع  وداخــــل  األخــــرى 
وبالتالي، تبقى هذه املؤسسة، وأية مؤسسة 
أخرى، عرضة لتجاذب املصالح، بما يسيء، 
ــــن نــفــســه،  ــديـ ــ ــع الـ ــوقــ ــــي نـــهـــايـــة املـــــطـــــاف، ملــ فـ
بــاعــتــبــاره ديــنــا يــنــأى بــنــفــســه عـــن املــصــالــح 
والـــــصـــــراعـــــات الــــدنــــيــــويــــة لـــصـــالـــح الـــعـــامـــل 
الله  الــذي يجعل عالقة اإلنسان مع  الروحي 

أكثر غنًى وسموا وفردية وتحّررا.
الــحــقــول االجتماعية  ثــالــثــا: كما تــتــطــّور كــل 
الــثــقــافــيــة، تــتــغــّيــر مــن زمـــن إلـــى آخـــر طبيعة 

أبابا  الرغم من نفوذ أديــس  األفريقي. على 
املــعــروف داخـــل مــؤســســات االتــحــاد، وعلى 
الـــرغـــم مـــن أن جــمــيــع املــــبــــادرات األفــريــقــيــة، 
بما فيها مبادرة رئيس الوزراء السوداني، 
الله حمدوك، بصفته رئيسًا ملجموعة  عبد 
السلطة  محاباة  على  تقوم  كانت  اإليــغــاد، 
الحاكمة واالنطالق من وجهة نظرها التي 
هــذه  أن  إال  مــتــمــّرديــن،  مــعــارضــيــهــا  تعتبر 
ــا ُرفـــضـــت أو فــشــلــت، فـــي ظل  املــــبــــادرات إمــ
إصرار أبي أحمد الواضح على رهان الحل 

العسكري.
الــقــضــيــة اإلثـــيـــوبـــيـــة، يــصــعــب تحميل  فـــي 
طرف واحد إثم تجاهل املعايير اإلنسانية 
ــوات  ــقــ ــن الــ ــ ــل مـ ــ ــلــــحــــرب، فـــقـــد ســـاهـــمـــت كـ لــ
ــّردة فــي  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــمــــوعــــات املـ ــجــ ــة واملــ ــيـ ــامـ ــنـــظـ الـ
الـــوصـــول إلـــى الـــصـــورة الــقــاتــمــة الــحــالــيــة، 
ــــون أنـــفـــســـهـــم  ــيـ ــ ــدنـ ــ ــا املـ ــهـ ــيـ والـــــتـــــي وجـــــــد فـ
ــة، ملـــجـــّرد االنــتــمــاء  ــزاويــ مــحــشــوريــن فـــي الــ
اإلثني أو املناطقي. هذا ينطبق على اإلدارة 
إلى محاصرة مجمل  عمدت  التي  املركزية 
ســكــان تــيــغــراي بــشــكــل غــيــر إنــســانــي، بما 
والدوائية  الغذائية  اإلمــدادات  قطع  يشمل 
واملــالــيــة، ومــنــع وصــول اإلغــاثــات الدولية، 
الــطــوارئ  قــانــون  إلــى استغالل  كما عمدت 
ملجّرد  أفـــراٍد  واســتــهــداف  الحريات  لتقييد 
ــة أو جـــواســـيـــس.  ــونــ بـــأنـــهـــم خــ اتـــهـــامـــهـــم 
ويــنــطــبــق أيــضــًا عــلــى قــــوات تــيــغــراي الــتــي 
توّرطت، وفق تقرير ملنظمة العفو الدولية، 
مثل  لإلنسانية،  منافية  كثيرة  أعــمــال  فــي 
اغتصاب نساء األمهرة في املساحات التي 
تمّددوا فيها. وتكمن خطورة هذا األمر في 
تــحــّول الــصــراع مــن مــجــّرد صـــراٍع سياسيٍّ 
عــلــى طــريــقــة الــحــكــم أو شــرعــيــة الــحــكــومــة 
إلى صــراع إثني ومناطقي، وهو ما يضع 
ــة عـــرقـــيـــة مــع  ــهـ عـــمـــوم األمــــهــــرة فــــي مـــواجـ

التيغراي تذّكر بالسيناريو الرواندي. 
على الصعيد الدولي، تبدو جميع األطراف 
فــي حــالــٍة مــن الــتــرقــب، بما فيهم الــواليــات 
املتحدة التي كانت على مدى عقود حليفًا 
والتي  املتعاقبة،  اإلثيوبية  لــإلدارات  مهمًا 

عــالقــة الــفــرد مــع املــؤســســة الــديــنــيــة وطريقة 
الــتــديــن، فإيمان  الله وشكل  الــفــرد مــع  عالقة 
أي  )أو  الـــيـــهـــودي  أو  املــســيــحــي  أو  املـــســـلـــم 
ديـــن آخــــر( وعــالقــتــه مـــع الــلــه مـــن جــهــة ومــع 
أخــرى  مــن جهة  القائمة  الدينية  املــؤســســات 
في هذا العصر هي غيرها في عصر سابق، 
وســتــكــون غــيــرهــا فـــي عــصــر الحــــق، فمعنى 
الدين، في أذهان البشر وتمثالته في سلوكهم 
اليومي تختلف من عصر إلى عصر. وعليه 
يــكــون الــســؤال الــيــوم: هــل يــحــتــاج املسلمون 
الــســوريــون الــيــوم إلـــى مــؤســســة إفــتــاء حقا؟ 
مــا دور مــؤســســة اإلفـــتـــاء فــي الــقــرن الــواحــد 
والعشرين؟ ما عالقة هذه املؤسسة مع الدولة 
والسلطة من جهة وعموم املسلمني من جهة 
املؤسسة؟  هــذه  تمثلهم  أي مسلمني  أخـــرى؟ 
هل تمثل كل املسلمني السوريني أم بعضهم؟ 
كيف ُينتخب أعضاء هذه املؤسسة؟ أي دور 

تؤّديه في الدولة الديمقراطية الحقا؟
هذه أسئلة كثيرة، ينبغي طرحها عبر مساءلة 
ــامـــت عــلــيــهــا املـــؤســـســـات  ــتـــي قـ ـــمـــات الـ

ّ
املـــســـل

الدينية كــافــة )وهـــذا جــزء مــن األســئــلــة التي 
طرحتها الثورات في الجوهر، وهي األسئلة 
املــطــروحــة الــيــوم عــلــى كــل الــحــقــول األخــــرى، 
السياسية والدينية واالجتماعية والجنسية 
..(. واألهم  والبيئية واالقتصادية والنسوية 
تــحــديــد املعنيني بــهــذه املــؤســســة بــعــيــدا عن 
السوري أوال  الشمولية، فاملفتي  التعميمات 
السوريني، وليس مفتي  املسلمني  هو مفتي 
سورية، ألن سورية ليست كلها إسالمية، بل 
أديــان وطــوائــف متعّددة. وبالتالي  هي ذات 
الــقــول إن املفتي هــو مفتي ســوريــة هــو كالم 
ط من فوق، ليجعل من جميع السوريني 

َ
ُمسق

بحاجة إلــى سلطة اإلفــتــاء تــلــك، فــي حــني أن 
السنة،  السوريني  املسلمني  املفتي هو مفتي 
ــتـــاء تــلــك،  وفــقــط الـــذيـــن يــقــبــلــون بــســلــطــة اإلفـ
السنة في سورية  املسلمني  ألن ليس جميع 
الطيف  فــداخــل  أيــضــا،  السلطة  بتلك  قابلني 
ما  منها  متعّددة،  إسالمات  السوري  السني 
قد يقبل بسلطة اإلفتاء، ومنها ما قد ال يقبل 
بها، ومن يعتبر أنه ليس في حاجة لها، ألنه 
يستطيع أن يقيم عالقة مباشرة مع السماء 
مــن دون الــحــاجــة لــهــا، أو ربــمــا لــه مؤسسة 
ينطبق على  وهـــذا  ــرى،  أخــ أو سلطة  أخـــرى 
ــان والــطــوائــف األخـــرى بطبيعة  جميع األديــ
الــحــال. مــن دون أن يعني هـــذا الــكــالم إلــغــاء 
مؤسسة اإلفــتــاء، بل طاملا هناك من يــرى أن 
هذه املؤسسة أو غيرها تمثله، وأنه بحاجة 
 لــه يــجــب أن 

ّ
ــق لــهــا روحــيــا وديــنــيــا، فــهــذا حـ

حترم حقوق 
ُ
يصان ويحترم، كما يجب أن ت

اآلخــريــن وتــوجــهــاتــهــم الــديــنــيــة، وبــشــرط أال 
أو  أحـــد،  الدينية على  أحــد وصايته  يــفــرض 
الــكــل، فكل  يقول إنــه يمثل الكل أو يعّبر عــن 
جهة تعّبر عن نفسها، وعن مجموع األفــراد 

ــا الــــيــــوم كــعــدو  ــيـــهـ بـــــات الـــنـــظـــام يـــنـــظـــر إلـ
ومحّرض. املوقف األميركي السائل صعب 
كان  ما  إذا  بما  الجزم  يمكن  فال  التفسير، 
أو عن  التدخل  القدرة على  ناتجًا عن عدم 

الرغبة في إيجاد شريك جديد.
ــراي وامــــتــــدادهــــم فــــي أقــالــيــم  ــغـ ــيـ تـــوســـع تـ
مــجــاورة جــّر أطــرافــا جــديــدة لــلــصــراع، في 
والعابرة  املمتدة  القبيلة  العفر،  مقدمتها 
اإلريــتــريــة.  الجيبوتية  اإلثيوبية  للحدود 
بــــســــبــــب وقــــــــــوع مــــنــــاطــــقــــهــــم عــــلــــى طـــريـــق 
جــيــبــوتــي - أديـــــس أبـــابـــا االســتــراتــيــجــي، 

املــؤمــنــني بها وبــدورهــا فقط ال غــيــر. وليس 
ألي جــهــٍة أن تــحــّدد وحــدهــا هــويــة ســوريــة، 
ومــن دون أن يعني هــذا مــصــادرة حقها في 
قـــول قــولــهــا عــن رؤيــتــهــا إلـــى هــويــة ســوريــة، 
وهـــي الــرؤيــة الــتــي يتفق اآلخــــرون معها أو 

يرفضونها.
ــع الــعــربــي  ــيـ ــربـ ــنــــوات الـ ــم تـــكـــن ســ رابــــعــــا: لــ
ســـنـــوات تــعــريــة لــقــبــح االســـتـــبـــداد الــعــربــي 
وعــهــره فــحــســب، بــل كــانــت تــعــريــة للحقول 
كـــافـــة، الــديــنــي والــثــقــافــي واالجـــتـــمـــاعـــي ..، 
 حــقــل مــن وقـــف مع 

ٍّ
إذ بـــات واضــحــا فــي كـــل

االســتــبــداد ومــن وقــف مــع مطالب الشعوب 
الــعــربــيــة الــعــادلــة. ولـــم يــكــن الــحــقــل الديني 
املسألة، حيث تبنّي مدى  استثناء في هــذه 
الدينية في  املؤسسات  االســتــبــداد  اخــتــراق 
الــعــالــم الــعــربــي، إذ تــكــاد تــكــون لــكــل نــظــام 
ــه الــديــنــيــة الــتــي  عـــربـــي مــؤســســاتــه وأبــــواقــ
األمر  استبداده،  وتجّمل  سياسته  تشرعن 
الــــــذي يـــطـــرح مـــســـألـــة الـــعـــالقـــة بــــني الـــديـــن 
ــاق الـــبـــحـــث، لـــيـــس فــي  والـــســـلـــطـــة عـــلـــى نـــطـ
الــــراهــــن الـــحـــالـــي، اآلن وحـــســـب، بـــل أيــضــا 
على امــتــداد الــتــاريــخ اإلســالمــي، وهـــذا أمر 
ــه املـــســـلـــمـــون وأنـــصـــار  يــنــبــغــي أن يـــقـــوم بــ

مــن معادلة  كــجــزء  دور حــاســم  للعفر  كـــان 
بغالبيتهم  الــعــفــر،  عــن  الــحــديــث  الـــصـــراع. 
اإلثيوبية، مهم،  األزمــة  املسلمة، في سياق 
ألنهم من املجموعات التي تحتفظ بوالئها 
لــلــحــكــومــة املــركــزيــة الــتــي هـــي فـــي نــظــرهــم 
أقرب إلى تحقيق مصالحهم من التيغراي 
الـــذيـــن ظــلــمــوا فـــي عــهــد حــكــمــهــم وعـــانـــوا 
ــيـــار أبـــي  ــتـ ــذا يـــفـــّســـر اخـ ــ مــــن الــتــهــمــيــش. هـ
تقّدم  كــان  ملــاذا  يفسر  كما  أحمد جبهتهم، 
التيغراي صعبًا في مناطقهم، حيث ألحق 
مــقــاتــلــو الــعــفــر الــهــزيــمــة بــهــم، وأجــبــروهــم 

على التراجع خارج إقليمهم.
عودة إلى السؤال نفسه: هل ما زال الوصول 
أو كما  توافق مرٍض خيارًا مستبعدًا،  إلى 
؟ الحقيقة أن الوصول 

ً
تم وصفه مستحيال

إلــى حــل توافقي فــي ظــل وجــود أبــي أحمد 
املعارضة  تنظر  فلألسف  مستبعدًا،  يبدو 
وشخصا  املشكلة  مــن  ا  جـــزء شخصه  إلــى 
غير مرغوب في وجــوده في ظل أي مساٍع 
شرعيته،  بعدم  للقول  يذهبون  بــل  للحل، 
ــــور شـــديـــدة الــتــعــقــيــد  ــا يــجــعــل األمــ ــو مـ وهــ
بــالــنــظــر، ألن األخـــيـــر ال يــبــدو عـــازمـــًا على 
تسليم السلطة. في املقابل، يرفع التيغراي 
مــن ســقــوفــهــم الــتــفــاوضــيــة، لــلــمــطــالــبــة، مع 
كثيرة  بــأراٍض  باالحتفاظ  النظام،  إسقاط 
استقالل  مقترح  ويعتبر  أخــيــرا.  دخــلــوهــا 
أحد  السطح  بــدأ يطفو على  الــذي  تيغراي 
واملقبولة  الطاولة،  على  املطروحة  الحلول 
ــراف داخـــلـــيـــة كـــثـــيـــرة، تــــرى أن هــذا  ــ مـــن أطــ
االنفصال ربما يقود إلى نزع فتيل التوتر 
من  حسمًا  أكثر  بشكل  إثيوبيا  في  اإلثني 
مـــجـــرد الـــحـــصـــول عــلــى حــكــم ذاتـــــي ضــمــن 

كونفدرالية.
ســــوف يــتــوجــب عــلــى الـــوســـطـــاء الــدولــيــني 
عمل ما في وسعهمم من أجل إقناع أطراف 
لكن  مــوحــدة،  إثيوبيا  بقاء  بأهمية  الــنــزاع 
أولئك  هذا يعتمد أيضًا على وجهات نظر 
الوسطاء ومدى حرصهم على هذه الوحدة، 

وهو أمر ما يزال موضع شك.
)كاتب سوداني(

األديـــــــان أنــفــســهــم قــبــل أي أحــــد آخـــــر، عبر 
رفـــع الــغــطــاء الــديــنــي عــن هــــؤالء، ألن هــؤالء 
مـــجـــّرد أدوات وبـــيـــادق فـــي يـــد االســتــبــداد، 
مثلما هــي الــجــيــوش والـــجـــنـــراالت ورجـــال 
األمــن واملــخــبــرون، فــهــؤالء يشّوهون الدين 
هو  وفضحهم  املستبد،  لخدمة  ويجّيرونه 
أولوية دينية قبل أن تكون ثقافية أو ثورية. 
واإلشـــكـــال الـــذي تــقــودنــا إلــيــه هـــذه املسألة 
أن بيادق السلطات هــؤالء قد أقــدمــوا، على 
 الــفــتــاوى الــتــي 

ّ
امـــتـــداد الـــتـــاريـــخ، عــلــى ســـن

كتبت أساسا بهدف خدمة السلطان، ولكن 
إلــى جزء  الزمن،  الفتاوى تحّولت، مع  هــذه 
من املدّونة الفقهية التي ال يطاولها النقد، 
وأصبح مسلمون كثيرون يتعاملون معها 
ــادة قـــراءة  كــمــقــّدس، األمـــر الـــذي يتطلب إعــ
معرفية نقدية لكامل هذه املدونات الفقهية، 
ولــتــاريــخ الــعــالقــة بــني املــؤســســات الدينية 
والــســلــطــة. وعــلــى ضـــوء ذلـــك، يــتــم مراجعة 
والنصوص  الفتاوى  من  الهائل  الكم  ونقد 
الــــذي دخــلــت املـــدونـــة الــتــراثــيــة اإلســالمــيــة 
مــن هـــذا الـــبـــاب، وتــحــّولــت، مــع الـــزمـــن، إلــى 
نصوص مقّدسة ال يطاولها الشك أو النقد.

الــتــي ينبغي االنــتــبــاه لها،  الــثــانــيــة  الــنــقــطــة 
ــريـــن مـــــن رجـــــال  ــيـ ــثـ ــدد، أن كـ ــ ــــصــ فـــــي هــــــذا الــ
الــديــن )وهــــذا ينطبق عــلــى حــقــول السياسة 
والــثــقــافــة( الــذيــن كــانــت لــهــم مــواقــف مشّرفة 
ضــد االســتــبــداد احــتــفــظــوا، فــي الــوقــت ذاتـــه، 
الــثــورة،  تجاه  النكوصية  املعرفية  برؤيتهم 
من دون أن يكون وعيهم في العمق متماهيا 
ــد فــي  ــديـ ــن الـــجـ ــزمــ ــــورة ومـــــفـــــردات الــ ــثـ ــ ــع الـ مــ
ــقـــوق اإلنـــســـان،  الـــحـــريـــة والــديــمــقــراطــيــة وحـ
املــقــدســات بأشكالها كــافــة )والــديــنــيــة  ونــقــد 
منها(، إذ يريد كثيرون منهم إطاحة النظام 
ســيــاســيــا، واإلبـــقـــاء عــلــى املــنــظــومــة املعرفية 
الدينية التي حملته كما هي، غير مدركني أن 
النظم ال تستمر من دون أن تكون لها حوامل 
ثــقــافــيــة ومــعــرفــيــة وديـــنـــيـــة. وهـــنـــا ال يصب 
بمستبدٍّ  مستبدٍّ  باستبدال  إال  هــذا  جهدهم 
بدمقرطة  الــقــبــول  أو  العمل  عــن  بعيدا  آخـــر، 
االعتراف  عبر  للمجتمع،  التحتية  العالقات 
بـــالـــتـــعـــّدديـــة الـــديـــنـــيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة واإلثـــنـــيـــة 
والحريات الفردية والزواج املدني، بعيدا عن 
سياسية.  أو  قومية  أو  دينية  وصــايــات  أي 
ومن هنا، قد يكون سعي املجلس اإلسالمي 
ــــى تــعــيــني مـــفـــت جـــديـــد مــــن هـــذا  الــــســــوري إلـ
احتكار  على  الطرفان  يتصارع  الباب، حيث 
تمثيل اإلســالم أو املسلمني السنة، كل منهم 
يــقــول »أنـــا اإلســــالم«، والــخــاســر الــوحــيــد من 
هــذا الــصــراع هــو اإلســـالم نفسه، مــن دون أن 
يسمح أي منهما للنقد أن يصل إلى جذوره 
التي  الفكرية  للمنظومة  املــؤّســســة  املعرفية 

يحكم ويفكر من خاللها هؤالء.
)من أسرة العربي الجديد(

التفاوض المستحيل في األزمة اإلثيوبية

مفتي سورية أم مفتي المسلمين السوريين؟

الوصول إلى حل 
توافقي في ظل 
وجود أبي أحمد 

يبدو مستبعدًا، تنظر 
المعارضة إلى شخصه 

جزءًا من المشكلة

على الوسطاء 
الدوليين عمل ما 

في وسعهمم من 
أجل إقناع أطراف 

النزاع بأهمية بقاء 
إثيوبيا موحدة

يكاد يكون لكل نظام 
عربي مؤسساته 
وأبواقه الدينية 

التي تشرعن سياسته 
وتجّمل استبداده

يدرك النظام جيدا أن 
وجوها، مثل حّسون 
وغيره ممن احترقوا 
شعبيًا وتحديدًا عند 

السنة السوريين، 
ال يمكن أن يخدموا 
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والعنف املدرسي يصنف في الغالب كجريمة 
معاناة  يخفي  كاضطراب  من تصنيفه  بــداًل 
الــشــخــص، كــمــا أن الــتــلــمــيــذ الــعــنــيــف يعامل 

عادة كمجرم يستوجب العقاب«.
ــبـــرامـــج  ــــى أن »كـــثـــافـــة الـ ــلـــي إلــ ــفـــت بــــو عـ ــلـ وتـ
الـــدراســـيـــة، والــلــجــوء إلـــى الــتــلــقــني، واكــتــظــاظ 
الــفــصــول، كــلــهــا أيــضــًا قـــد تــــؤدي إلـــى شــعــور 
الــتــالمــيــذ بـــاإلحـــبـــاط، مــمــا يــنــتــج ســلــوكــيــات 
تــراجــع االهــتــمــام بالصحة   عــن 

ً
عنيفة، فضال

ــدارس، إذ إن هــنــاك عــــدًدا  ــ ــ الــنــفــســيــة داخــــل املـ
محدود جدًا من املتخصصني في علم النفس 
الـــتـــي تــتــعــامــل  الــعــامــلــني فـــي وزارة الــتــربــيــة 
هو  القائم  واملــعــدل  تلميذ،  مليوني  نحو  مــع 
متخصص في علم النفس واحد لكل 20 ألف 
تــلــمــيــذ«. وتــــرى الــبــاحــثــة فــي عــلــم االجــتــمــاع، 
إيــمــان بــن دعــــدوش، أن الــعــنــف املــدرســي كــان 
مــوجــودًا دائــمــا، لــكــن هــنــاك تــغــيــرات حصلت 
»الــعــربــي  ــيـــرة، مــؤكــدة لـــ خـــالل الــســنــوات األخـ
ــة  الــــجــــديــــد«، أن »تـــفـــشـــي الـــعـــنـــف فــــي املـــدرسـ
يــعــكــس مــا يــحــصــل فــي املــجــتــمــع، ويــعــبــر عن 
التحوالت املجتمعية، فاملدرسة ليست بمعزل 
عـــن املــجــتــمــع بـــل مـــــرآة لــــه. هـــنـــاك مــتــطــلــبــات 
جديدة للتالميذ، تشمل البحث عن االعتراف 
بــهــم، وحقهم فــي االخــتــالف، ورفـــض اإلهــانــة 
يعانون  منهم  كثيرين  أن  كــمــا  املــعــلــمــني،  مــن 

من توتر أو فتور في عالقتهم مع معلميهم«. 
وتشير بن دعــدوش إلى ضــرورة طرح سؤال: 
املــدرســة؟ موضحة  كيف يعيش األطــفــال فــي 
أن »املدرسة باتت منتجة للعنف، فيما هناك 
ــاذ يــعــنــف تــالمــيــذه  ــتــ اعـــتـــقـــاد ســـائـــد أن األســ
الــحــصــول على نتيجة جــيــدة، بينما  بــغــرض 
بطريقة مختلفة،  العنف  يستقبل  الجيل  هذا 
وتغيرت تصوراته عن األجيال السابقة، وحل 
البحث عن االعتراف املجتمعي محل التصور 

املدرسي القديم املعتمد على تلقني املعرفة«.
بـــــدوره، يـــرى أســتــاذ عــلــم االجــتــمــاع، صــالح 
الحالية  الــفــتــرة  أن »طبيعة  ــرج،  فـ بــن  الــديــن 
تساهم في تكرار حــوادث العنف في الوسط 
املـــدرســـي الــتــونــســي، فــاملــجــتــمــع يــغــلــب عليه 
الــــتــــوتــــر، واألوضـــــــــــاع تـــتـــســـم بـــالـــضـــبـــابـــيـــة، 
املستقبلي«،  األفــق  وإنسداد  الرؤية  وبغياب 
»الــشــبــاب،  أن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ مضيفًا 
وخصوصًا التالميذ منهم، تؤثر عليهم هذه 
الــضــغــوط، وعـــادة هــم أكــثــر تجسيدًا للواقع 
غير املستقر، والحلقة األضعف في املعادلة، 
إذ ال أحد يدعمهم، فال نقابات وال جمعيات، 

على عكس األساتذة«.
ــــول »الــعــنــف  ــه أصــــــدر كـــتـــابـــًا حـ ــ ويــــوضــــح أنـ
املـــدرســـي« بــمــشــاركــة مــجــمــوعــة مــن الــخــبــراء 
ومتعاونني مع وزارة التربية، وتم من خالله 

تونس ــ بسمة بركات

تــواتــرت حــاالت عنف فــي مــدارس 
تـــونـــس، فـــي اآلونــــــة األخــــيــــرة، ما 
ــار نـــقـــاشـــًا بــــني مــــن يــعــتــبــرون  ــ ــ أثـ
الــتــلــمــيــذ ضــحــيــة مــنــظــومــة تـــربـــويـــة ســيــئــة 
ناتجة من عجز وزارة التربية عن اإلصالح، 
وبـــني مــن يحملون األســــرة املــســؤولــيــة نظرًا 
 يفتقر 

ً
لتخليها عن دورها، والذي يفرز جيال

إلــى الــعــديــد مــن الــقــيــم. ودق نــاقــوس الخطر 
مجددًا بعد حادثة معهد ابن رشيق الزهراء 
بضاحية تونس، حيث قام تلميذ )17 سنة(، 
في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني املاضي، بطعن 
أســتــاذه بسكني ألنــه رفــض إعـــادة اختبارات 
مــوت محقق  مــن  األســتــاذ  تغيب عنها. نجا 
بعد أن خضع لعدة جراحات، ويقبع التلميذ 
حاليًا فــي إحـــدى إصــالحــيــات مدينة املــروج 
بــالــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة لــلــعــاصــمــة. وفـــي 16 
نــوفــمــبــر، قـــــّرر مــجــلــس تـــأديـــب طــــرد تلميذ 
بــمــعــهــد فـــي حـــي الـــنـــصـــر، بــعــد أن ظــهــر في 
فــيــديــو عــلــى مــوقــع »فــيــســبــوك«، وهـــو يلقي 
ــاذه، كــمــا تــــداول  ــتــ مـــالبـــس داخــلــيــة عــلــى أســ
تــونــســيــون يـــوم 17 نــوفــمــبــر، مــقــطــع فيديو 
يــظــهــر تــالمــيــذ يـــقـــومـــون بــبــث مــبــاشــر عبر 
»فــيــســبــوك« مــن داخـــل املـــدرســـة، ويــســخــرون 

فيه من األساتذة بترديد كلمات بذيئة.
لكن ضحايا العنف املدرسي ليسوا دائمًا من 
يمارسون عنفًا على  بــدورهــم  فهم  املعلمني، 
املــاضــي، تسبب  الــتــالمــيــذ، وفــي 18 نوفمبر 
معلم مــن الــقــيــروان فــي كسر أصــابــع تلميذة 
بعد ضــرب مبرح بعصا.  الثالث  الصف  فــي 
تــقــول املــتــخــصــصــة فـــي عــلــم الــنــفــس بــــوزارة 
الجديد«،  »العربي  لـ بوعلي،  أميرة  التربية، 
على هامش مؤتمر »بحث ظاهرة العنف في 
الوسط املدرسي« الذي نظمه »املركز العربي 
ــة الــســيــاســات« مـــؤخـــرًا، إن  ــ لــألبــحــاث ودراسـ
العنف،  »هناك عوامل عدة تسهم في تفشي 
ــلـــوم الــنــفــســيــة واإلجـــتـــمـــاعـــيـــة تــتــنــاول  ــعـ والـ
املوضوع من زوايا مختلفة، ومنها أن العنف 
نوع من إضطرابات السلوك، وأنه عادة يتم 
من خالل التقليد أو التحفيز، كأن يرى الطفل 
والديه، أو مدرسه، أو أشخاًصا في محيطه، 
فيقوم  إلنــهــاء مشاكلهم،  الــعــنــف  يــمــارســون 
بــتــقــلــيــدهــم«. وأضــــافــــت بـــو عــلــي أن »هــنــاك 
انفعاالت وأحاسيس سلبية يعيشها الطفل، 
الــالزمــة للتعامل معها  لــم يجد اآللــيــات  وإن 
فإنها تظهر عبر سلوكيات عنيفة، واإلحباط 
ــــى مــشــكــالت  ــاع إلـ ــمـ ــتـ ــدم االسـ ــ والــتــمــيــيــز وعــ
 
ً
الطفل، أو عدم قدرته على إبــداء رأيــه، فضال
ــة  ــاديـ ــتـــصـ ــــروف االجـــتـــمـــاعـــيـــة واالقـ ــــظـ ــن الـ عــ
التي تــؤدي إلــى عــدم تلبية حاجاته، وكذلك 
الـــتـــعـــرض لــلــصــدمــات الـــتـــي ال يــتــم الــتــعــهــد 
بها، كل هذا يجعله يبدي سلوكيات عنيفة، 

مدارس 
تونس

سلوكيات 
عنيفة ومناهج 

جامدة

تسبب تكرار الحوادث العنيفة داخل المدارس التونسية 
في تنامي دعوات اإلسراع بتحديث المؤسسات التربوية، 
وإجراء مراجعات جذرية لمنظومة المناهج القديمة 

التي باتت ال تتناسب مع المتغيرات

العنف المدرسي يصنف 
كجريمة بدًال من اضطراب 

يخفي معاناة ما

أسباب العنف ال تخلو من 
التصنيف وال بّد من تحليل 

لفهم الظاهرة

1819
مجتمع

تأكيد أن »60 في املائة من العنف يقع داخل 
الصف املدرسي، وأن 80 في املائة من املحالني 
إلى مجلس التربية التخاذ عقوبات بحقهم 
املشكلة بني  وأن  الفقيرة،  الطبقات  أبناء  من 
األســتــاذ والــتــلــمــيــذ تــتــفــاقــم، ويــجــب التدخل 
ــادة  ــــؤدي إلــــى زيــ فــيــهــا، كــمــا أن تــجــاهــلــهــا يـ

التوتر وصواًل إلى الصدام املباشرة«.
ــيـــع مــــســــؤول عــن  ــمـ ــرج أن »الـــجـ ــ ــــني بــــن فــ وبــ
ــواء فــــي ذلـــك  ــ ــ ظــــاهــــرة الـــعـــنـــف املـــــدرســـــي، سـ
التربية،  ووزارة  واملجتمع  واملدرسة  األســرة 
مقاربة  توجد  ال  فأحيانًا  مركبة،  والظاهرة 
نـــعـــرف مــــن خـــاللـــهـــا مــــن هــــو املـــتـــضـــرر ومـــن 

لضرورة  متفطنة  املــدرســة  وبينما  املعتدي، 
باتخاذ  تتقوم  أنها ال  املفارقة  لكن  التغيير، 
أيـــة خــطــوات للتغيير، وتــحــافــظ عــلــى نفس 
التقسيم التقليدي«. ويؤكد الخبير التربوي، 
ــد«، أن  ــديــ ــجــ »الـــعـــربـــي الــ ــي، لــــ ــســ ــدريــ مـــعـــز الــ
»هـــنـــاك أســبــابــًا مــبــاشــرة لــلــعــنــف املـــدرســـي، 
بــشــكــل مستقل عن  ــدارس ال تشتغل  ــ املـ لــكــن 
ــيـــاســـات الـــحـــكـــومـــيـــة، فـــهـــنـــاك ســيــاقــات  الـــسـ
ســيــاســيــة تــجــعــل لـــلـــصـــراعـــات الـــقـــائـــمـــة فــي 
املجتمع تأثيًرا على السلوكيات في املدارس، 
ــاب  ــبــ ــــني األســ ــن الـــتـــفـــاعـــل بـ ــ ــاك نــــــوع مـ ــ ــنـ ــ وهـ
وبني  واملجتمعية،  واالقتصادية  السياسية 
طريقة اشــتــغــال املــدرســة، والــحــلــول ال يمكن 
بل  تربوية،  بإصالحات  القيام  في  حصرها 
كل  تساهم  مشتركة  مجتمعية  رؤيـــة  بــطــرح 
األطــراف في توفير اإلجابات الالزمة لألزمة 

التي تعيشها املدرسة«.
ــه »يـــتـــم تــضــخــيــم الـــحـــوادث  ويـــشـــدد عــلــى أنــ
املــدرســيــة، وأصــبــح هــنــاك نـــوع مــن املبالغة 
في بعض الوقائع، وبيما ال توجد مؤسسة 
أو تجمع بــشــري مــن دون حــــوادث، فــإنــه من 
املفترض عدم تضخيم ما يحصل باملدارس 
أيــضــًا، كــمــا أن الــنــظــرة إلـــى الــعــنــف ال تخلو 
تراكم  وهناك  التنمر،  ومــن  التصنيفات،  من 
ــد مـــن تــحــلــيــل املــفــاهــيــم لفهم  لـــلـــدالالت، والبــ
الـــظـــاهـــرة، فــالــعــنــف الــحــقــيــقــي لــيــس مـــا هو 
ــتــــداء ات  مــكــشــوف لــنــا، بـــل األخـــطـــر هـــو االعــ
الـــصـــغـــيـــرة، وتـــكـــرارهـــا الـــــذي يــخــلــق أجــــواء 

املــدرســي مناخ مشحون،  واملــنــاخ  مشحونة، 
وعلينا العمل على تحسينه«.

وتــقــول رئــيــســة جمعية »تــالمــذتــنــا«، بشرى 
الجمعية  إن  الـــجـــديـــد«،  »الــعــربــي  لـــ الــطــيــب، 
ــقـــوق الـــتـــالمـــيـــذ فــي  مــهــمــتــهــا الــــدفــــاع عــــن حـ
الوسط املدرسي، مشيرة إلى أن »العنف يقوم 
الـــذي ال يــجــد مــن ينصت لــه في  بــه التلميذ 
البيت، وفي املجتمع، وفي املدرسة، واملحيط 
التربوي يمثل خطرًا على التالميذ، ويجعلهم 
ــة  ــرفـ ــتـــطـ ــات املـ ــيــ ــوكــ ــلــ ــســ ــر الــ ــاطــ ــخــ ــة ملــ ــ ــرضـ ــ عـ
والعنيفة، وقد الحظنا خالل السنوات العشر 
لسلوكيات  يتعرضون  التالميذ  أن  األخيرة، 
وألـــفـــاظ عــنــيــفــة مـــن األســـــرة واملـــحـــيـــط، ومــن 
املــعــلــمــني، ونــســتــقــبــل الـــعـــديـــد مـــن املــكــاملــات 
وامللفات التي تكشف تعرض تالميذ لعنف، 
وتـــعـــرض مــعــلــمــني لــلــتــعــنــيــف«. وتــشــيــر إلــى 
واملناهج  إقصائية،  التربوية  »املــؤســســة  أن 
ــا يــمــكــن اعـــتـــبـــاره حملة  ــنـــاك مـ مــحــبــطــة، وهـ
فالتلميذ  التلميذ،  لتشويه صــورة  ممنهجة 
ــذي يـــحـــاول الــتــعــبــيــر عـــن نــفــســه مـــن خــالل  الــ
وغيرها  الشعر  تصفيف  طريقة  أو  املــالبــس 

يواجه بعنف داخل املدارس«.
مــن جــهــتــهــا، تــؤكــد املــســؤولــة الــبــيــداغــوجــيــة 
»العربي  لـ املدني،  التربية، سامية  وزارة  في 
الجديد«، أن »وزارة التربية تعمل حاليًا على 
نـــمـــوذج يــســمــى املــنــهــاج الـــعـــام، ويـــركـــز على 
الحياتية،  املـــهـــارات  وعــلــى  الــفــاعــل،  التلميذ 
وقـــد يــســاعــد عــلــى تــفــعــيــل دور الــتــلــمــيــذ في 

املؤسسة التربوية، ليكون نموذجًا للمواطن 
ــــع تــرســيــخ  ــفــــكــــر واملــــنــــتــــج، مـ املـــتـــحـــضـــر واملــ
االنــتــمــاء، والتعريف بــالــتــراث والــهــويــة، لكن 
ال يزال هذا املنهاج في طور التجربة«. ُيشار 
إلى أن فرع »املركز العربي لألبحاث ودراسة 
السياسات« في تونس، نظم مؤخرًا، مؤتمرًا 
حول العنف في الوسط املدرسي، وقال مدير 
املركز، مهدي مبروك، خالل فعاليات املؤتمر، 
ليست  حصانتها،  كانت  مهما  »املــدرســة  إن 
الــشــارع، وفي  العنف في  قلعة محصنة، ألن 
الــوســط الــســيــاســي ينتقل إلــيــهــا، وال بــد أن 
تتضافر الجهود للحد من الظاهرة، والتي ال 

يمكن القضاء عليها نهائيًا.

تحقيق

بيروت ــ انتصار الدنان

تؤثر األزمات الخانقة التي يمّر بها لبنان 
على الطبقات متوسطة الدخل والفقيرة، 
وكذلك على الالجئني الفلسطينيني الذين 
يـــجـــدون أنــفــســهــم بــعــدمــا تـــركـــوا وطنهم 
ــة األولــــى  ــالـــدرجـ طــلــبــًا لـــألمـــن واألمـــــــان بـ
ينحدرون نحو الفقر املدقع، ويصارعون 
ــة  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ األزمـــــــــــات االقــــتــــصــــاديــــة واالجـ
ــد املــشــاكــل  ــزيـ والــصــحــيــة والــنــفــســيــة. ويـ
تعتني  التي  الرسمية  املرجعية  فقدانهم 
تحرمهم  لقيود  وخضوعهم  بشؤونهم، 
من التوظيف في مهن عدة. وتؤكد وكالة 
لــغــوث وتشغيل الالجئني  املــتــحــدة  األمـــم 
ثالثة  حــوالــي   

ّ
أن )أونــــروا(  الفلسطينيني 

لبنان  فــي  الفلسطينيني  الالجئني  أربـــاع 
الــفــقــر ويتخبطون  يــعــيــشــون تــحــت خــط 
فــي مشاكل انــعــدام األمـــن الــغــذائــي، علمًا 
أن أكــثــر مــن 200 ألـــف مــنــهــم يــتــواجــدون 
لبنان  أرجــــاء  فــي  مكتظًا  مخيمًا   12 فــي 
الذي بات غير آمن لهم بسبب االنهيارات 
القوة  وتــراجــع  واالقــتــصــاديــة  السياسية 
الــشــرائــيــة وأزمـــــة ارتـــفـــاع ســعــر الـــــدوالر. 
في  فلسطينية  عــائــلــة   330 حــوالــي  تقيم 
مخيم مــار الــيــاس بــبــيــروت، وهــو أصغر 
مــخــيــمــات الـــالجـــئـــني الــفــلــســطــيــنــيــني في 
بــمــســاحــة نــصــف كيلومتر مــربــع.  لــبــنــان 
ومعظم رجال املخيم عمال في مؤسسات 
صـــغـــيـــرة، بــيــنــمــا تـــــــزاول بـــعـــض الــنــســاء 
الــبــيــوت. ما  أعــمــال الــخــيــاطــة أو تنظيف 
يــعــنــي أن مــــواردهــــم شــحــيــحــة ملــواجــهــة 
لبنان،  يعيشها  التي  االقتصادية  األزمــة 
تناول  دون  مــن  أطفالهم  ينام بعض  لــذا 

طعام العشاء.
تـــقـــول الــلــبــنــانــيــة زيـــنـــب املـــتـــزوجـــة مــن 
الياس  مــار  في مخيم  وتقيم  فلسطيني 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »زوجــــــي مــريــض  لــــ
بالسكري وال يقوى على العمل، وأنــا ال 
أستطيع أن أتركه وحــده من أجــل شغل 
وظيفة بعدما بترت قدمه بسبب املرض، 
في حني يحتاج دائمًا إلى أدويــة، والتي 
بــات من الصعب أن أؤمنها له بعد رفع 
ــذي رفـــع مــن ســعــرهــا«.  الــدعــم عــنــهــا، والــ
تــتــابــع: »ال أعـــرف كــيــف أتــعــامــل مــع هــذا 
الــــواقــــع، وإلـــــى مـــن ألـــجـــأ، إذ قـــدمـــت بال 
نتيجة طلبًا للحصول على مساعدة من 
االجتماعية  للشؤون  األونــروا  »برنامج 
الوسطى  ابنتي  تــرك  مــا حتم  لــلــفــقــراء«، 
الــتــعــلــيــم لــلــعــمــل فــــي مــطــعــم كــــي تــؤمــن 
تكبرها  الــتــي  ألختها  الجامعي  القسط 

بأعوام، وتساهم في مصروف البيت«.
من جهتها، تقول فاطمة وهي أرملة وأم 
لخمسة أطفال، تقيم في مخيم مار الياس 
ــم أعـــد  ــ ــيـــوت: »لـ ــبـ وتـــعـــمـــل فــــي تــنــظــيــف الـ
امللقاة  الــكــبــيــرة  األعــبــاء  تحمل  أستطيع 
عــلــى كــتــفــّي. أغـــــادر الــبــيــت مــنــذ ســاعــات 
قـــــوت أوالدي  لـــتـــأمـــني  ــبـــاح األولـــــــى  الـــصـ
واالحــــتــــيــــاجــــات الــــيــــومــــيــــة، لـــكـــن دخـــلـــي 
اليومي ال يتعدى مبلغ شراء وجبة طعام 
لــلــغــداء، وتـــأمـــني احــتــيــاجــات األوالد من 
للمدرسة،  وحــقــائــب  ومــالبــس  قرطاسية 
عــلــمــًا أنـــنـــي أصــلــحــت لــهــم الـــــزي الــقــديــم 
وطــلــبــت مــنــهــم ارتــــــداءه، وقــمــت بخياطة 
حقيبتي مدرسة البنتّي من فستان قديم 
قصصته، أما الصبيان فيحملون كتبهم 

في أيديهم«. تضيف: »يذهب أوالدي إلى 
املــــدرســــة ســـيـــرًا عــلــى األقـــــــدام، ومــــن دون 
فــي جيبهم، فنحن  امــتــالك أي مــصــروف 
نعانيه  مــا  بسبب  الفقر  خــط  تحت  بتنا 
من ارتفاع حاد في أسعار املواد الغذائية، 

ولم نعد نستطيع شراء أبسط األمور«.
الــتــي تقيم مــع عائلتها في  أمــا خديجة 
مخيم مار الياس وتعمل في مستوصف 
بــاملــخــيــم كــي تــســاعــد زوجــهــا فــي تأمني 
ــيــــت، فـــتـــخـــبـــر »الـــعـــربـــي  ــبــ ــاريــــف الــ مــــصــ
الجديد«: »لم نعد نستطيع شراء اللحوم 
ــاتــــت مــــن الـــكـــمـــالـــيـــات  ــقـــد بــ ــاج فـ ــ ــدجــ ــ والــ
كأنها غير  لنا ونتعامل معها  بالنسبة 
موجودة. صرنا نتغذى من الخضروات 
والـــبـــقـــولـــيـــات الـــتـــي ارتـــفـــعـــت أســعــارهــا 
جدًا، ما يجعلنا نبحث عن األقل تكلفة، 
التي  الكوسى  شـــراء   أستطيع  ال   

ً
فمثال

 20 منها  الواحد  الكيلوغرام  يبلغ سعر 
ألف ليرة لبنانية )حوالي الدوالر(، علمًا 
وتحتاج  أوالد،  سبعة  تضم  عائلتي  أن 
بــالــتــالــي إلـــى خمسة كــيــلــوغــرامــات على 
األقل لتناول وجبة واحدة منها«. وتؤكد 
»تناول ثالث وجبات يوميًا  أن  خديجة 
ألغينا وجبتي  أمر شبه مستحيل. وقد 
يتناولها  ال  واألخيرة  والعشاء،  الفطور 

من  للنوم«.  الخلود  قبل  أحيانًا  األوالد 
ــو أب  ــ ــقـــول عـــبـــد الـــرحـــمـــن، وهـ جـــهـــتـــه، يـ
لثالثة أطــفــال أصــغــرهــم فــي عــامــه األول 
ــــى الــحــلــيــب والـــحـــفـــاضـــات،  ويـــحـــتـــاج إلـ
ويــقــيــم فـــي مــخــيــم مــــار الـــيـــاس ويــعــمــل 
فــي الــســبــاكــة: »ال يــتــوفــر الــشــغــل فــي كل 
األوقـــــات، وإذا حــالــفــنــي الــحــظ ووجـــدت 
فــرصــة عــمــل ال يتخطى أجــــري الــيــومــي 
50 ألف ليرة لبنانية )دوالريــن تقريبًا(، 
ــراء عـــلـــبـــة حــلــيــب  ــ ــــشـ والـــــــــذي ال يـــكـــفـــي لـ
تأمني  أستطيع  فكيف  الــصــغــيــر،  البــنــي 
الـــحـــفـــاضـــات لــطــفــلــي واملـــــــواد الــغــذائــيــة 
لــعــائــلــتــي، ومــتــطــلــبــات الـــروضـــة البــنــتــّي 
ــأمـــني أقـــل  الـــصـــغـــيـــرتـــني؟ مــــن الـــصـــعـــب تـ
احتياجات العائلة، وأشعر بأنني عاجز 
وأحيانًا  وأوالدي،  زوجتي  طلبات  أمــام 
طفلتي  عيون  أرى  عندما  عيناي  تدمع 
الــلــتــني تـــنـــظـــران إلــــى أكـــيـــاس الــشــيــبــس 
السمانة  دكـــان  فــي  مقرمشة(  )بــطــاطــس 
ــا ال أستطيع  الــصــغــيــر قـــرب بــيــتــنــا، وأنــ
ــــى مــتــى  ــم إلـ ــلـ ــا، وال أعـ ــهـ لـ أن أشـــتـــريـــهـــا 
سأستطيع االســتــمــرار فــي هــذا الوضع، 
فـــالـــغـــالء يـــفـــوق قـــدرتـــنـــا عــلــى الــتــحــمــل. 
وربــمــا لــو كــان عملي دائــمــًا لــكــان وضع 
حياتنا أفضل، حتى ولو بدرجة قليلة«.

فلسطينيو مخيم مار الياس 
يفتقرون إلى أبسط األمور

ال أحد يقوى على األزمات الكبيرة )العربي الجديد(

)Getty /فقر كبير في مساحة ضيقة )كيريل زاروف

يتعرض بعض تالميذ تونس للعنف في المدرسة )ياسين قايدي/األناضول(
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في وزارة التربية التونسية التي تضم 
مدارسها نحو مليوني تلميذ.

ال تختلف الحال السيئة 
لفلسطينيي مخيم مار 

الياس في بيروت عن 
حال باقي المخيمات. 

يؤكد كثيرون أّن 
الوضع الصعب 

يفوق قدرتهم 
على االحتمال، 

ويسألون: إلى متى؟

أصدرت الحكومة 
الكويتية في أغسطس 

2019 مرسومًا بإنشاء 
الجامعة الحكومية 

الثانية في البالد، واختير 
لها اسم »جامعة 

عبد اهلل السالم«. لكّن 
الجامعة الجديدة تواجه 

تعقيدات كثيرة وعدم 
وضوح النهج التعليمي

الكويت: جامعة حكومية ثانية بعد 55 عامًا
تحذير من نقل مشكالت 

»جامعة الكويت« إلى 
الجامعة الجديدة

تحّولت الجامعة إلى 
مؤسسة تهتم بالتعليم 

الكمي وليس النوعي

الكويت ــ خالد الخالدي

ــة الـــكـــويـــت« هــــي الــجــامــعــة  ــعـ ــامـ ال تــــــزال »جـ
إنشائها  البالد منذ  الوحيدة في  الحكومية 
انـــتـــقـــادات كــبــيــرة  فـــي عــــام 1966، ووجـــهـــت 
إليها خالل السنوات األخيرة، بسبب تراجع 
 عن قبولها أعدادًا 

ً
املستوى األكاديمي، فضال

تفوق قدرتها االستيعابية، وقدراتها املالية.
البدء  تــأخــر  فــي  املتزامنة  األزمـــات  وتسببت 
بإنشاء »جامعة عبد الله السالم«، بداية من 
تفشي فــيــروس كــورونــا الجديد فــي الكويت 
الــســيــاســيــة  ثـــم األزمـــــــات  مــطــلــع عــــام 2020، 
املتالحقة، وأبرزها وفاة أمير البالد السابق 
الشيخ صباح األحمد الصباح في سبتمبر/ 
أيــلــول 2020، ثــم انــتــخــاب مــجــلــس األمــــة في 
العام،  ذات  من  األول  كانون  ديسمبر/  شهر 
إضــافــة إلــى أعــبــاء »التعليم عــن بــعــد« خالل 

الجائحة.
الفارس،  العالي، محمد  التعليم  وزيــر  وقــّرر 
املــاضــي، تشكيل  أيــلــول  فــي شهر سبتمبر/ 

لـــلـــجـــامـــعـــة  ــيــــســــي  ــتــــأســ الــ اإلدارة  مــــجــــلــــس 
ــدة، وإصـــــــدار تــوجــيــهــات  ــديـ الــحــكــومــيــة الـــجـ
بــوضــع األســــس الــعــامــة الــتــي ســيــتــم إنــشــاء 
ــرة  ــ ــرر تــعــيــني وزيـ ــ ــا، كـــمـــا قـ ــهـ ــقـ الـــجـــامـــعـــة وفـ
الــتــربــيــة الــســابــقــة، مــوضــي الــحــمــود، رئيسًا 

ملجلس اإلدارة التأسيسي للجامعة. 
ــتـــحـــذيـــرات مــــن قـــبـــل الــتــربــويــني  ــر الـ ــواتـ ــتـ وتـ
الكويتيني حــول ضــرورة عــدم نقل املشكالت 
الجامعة  إلــى  الكويت«  »جامعة  فــي  القائمة 
الجامعة  مــن تجربة  الــجــديــدة، واالســتــفــادة 
السياسي  الــقــرار  تــداخــل  أدى  الــتــي  القديمة 
ــا إلـــــــى تـــــراجـــــع واضـــــح  ــهـ ــيـ واالجــــتــــمــــاعــــي فـ

بالعملية التعليمية. 
وقال رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس 
فــــي جـــامـــعـــة الـــكـــويـــت، إبـــراهـــيـــم الـــحـــمـــود، 
ــد«، إن »عـــلـــى الــجــامــعــة  ــديـ »الـــعـــربـــي الـــجـ لــــ
القائمة،  األخــطــاء  مــن  تستفيد  أن  الجديدة 
الكليات  إنــشــاء  فــي  أن تتوسع  ومــن بينها 
وكليات  الطب،  كلية  مثل  والتقنية،  الفنية 
الطب املساعد، إضافة إلى كليات التقنيات 

والعلوم البرمجية«. وتعد ميزانية التعليم 
األضخم في الكويت، إذ تخصص الدولة له 
)نــحــو 6.6 مليارات  ديــنــار  مــلــيــاري  سنويًا 
دوالر أميركي(، لكن هذا املبلغ، ورغم صغر 
مساحة البلد وقلة عدد سكانه، ال ينعكس 
عــلــى الـــجـــودة، أو عــلــى مــســتــوى املتعلمني، 

وليس النوعي، فصار الهدف منها تخريج 
الطالب إلدماجهم في  عــدد ممكن من  أكبر 
ســوق العمل رغــم عــدم امتالك الكثير منهم 

للمهارات املناسبة للعمل«. 
ــار إلـــــى تــخــصــيــص مــيــزانــيــة  ودعــــــت الـــجـــسـ
الجديدة،  الجامعة  في  العلمي  للبحث  أكبر 
وتحويلها إلى جامعة بحثية بداًل من كونها 
»مجرد مؤسسة أكاديمية إضافية لتخفيف 
الضغط على جامعة الكويت«، مشيرة إلى أن 
في  تقع  أال  ينبغي  السالم  الــلــه  عبد  جامعة 
األخطاء التي تراكمت على مدار أكثر من 50 

عامًا منذ تأسيس جامعة الكويت. 
ويتخوف األكاديمي عبد اللطيف بن نخي 
من الظروف التي رافقت صدور قرار إنشاء 
جــامــعــة عــبــد الـــلـــه الـــســـالـــم فـــي عــــام 2019، 
ويقول إن سبب إنشائها كان »محاولة قطع 
الطريق على محاوالت الجامعات الخاصة 
لــالســتــثــمــار فــــي مـــبـــانـــي جـــامـــعـــة الــكــويــت 
التعليمي  »الــهــاجــس  أن  الــقــديــمــة«، مــؤكــدًا 
والــبــحــثــي لــم يــكــن قــائــمــًا حــني إقــــرار إنــشــاء 

ــؤدي إلـــى  ــ ــو مــــا قــــد يــ ــ ــة«، وهـ ــعـ ــامـ ــذه الـــجـ ــ هـ
كبيرة  فرصة  بها، وتضييع  االهتمام  عــدم 

لتطوير العلمية التعليمية في الكويت. 
الكويت  لجامعة  كبيرة  انتقادات  ووجهت 
خالل العام األخير بسبب قبولها أكثر من 
11 ألف طالب في السنة الدراسية الجديدة، 
بــمــا يــفــوق طــاقــتــهــا االســتــيــعــابــيــة، ويــرجــع 
الثانوية  النجاح في  ارتفاع نسب  إلى  ذلك 
الــعــامــة، والـــتـــي وصــلــت إلـــى 91 فـــي املــائــة، 
»تاريخية«،  الخبراء  يعتبرها  نسبة  وهــي 
ويرجعها كثير منهم إلى أسلوب »التعليم 

عن بعد«.
ويــقــول أكــاديــمــيــون ومــخــتــصــون فــي شــؤون 
الــتــعــلــيــم إن الــجــامــعــة كـــانـــت مــلــزمــة بــقــبــول 
ــيـــع املــــتــــقــــدمــــني إلــــيــــهــــا مـــــن املـــســـتـــوفـــني  ــمـ جـ
ــــود  ــن عــــــدم وجـ ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ ــا، عـــلـــى الـ ــهــ لــــشــــروطــ
العدد  هــذا  لقبول  مادية  أو  بشرية  إمكانات 
الكبير، وإن هذا سيكون له تأثير مباشر على 
 
ً
الــطــالب، فضال املقدم لهؤالء  التعليم  جــودة 

عن األعباء املترتبة على هيئة التدريس.

ــالـــي. وقــالــت  ــعـ وخـــصـــوصـــًا فـــي الــتــعــلــيــم الـ
الكويت،  التربية بجامعة  األستاذ في كلية 
الــنــائــب الــســابــق فــي مــجــلــس األمــــة، سلوى 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »يـــجـــب أن  الـــجـــســـار، لــــ
نعترف بداية بتراجع التعليم األكاديمي في 
اإلحصائيات  كل  تثبته  أمــر  وهــذا  الكويت، 
والدراسات، وخصوصًا في جامعة الكويت 
الــوحــيــدة،  الحكومية  الجامعة  باعتبارها 
وبالتالي علينا تقييم الوضع الحالي داخل 
قــدر اإلمــكــان تجنب  لــنــحــاول  الجامعة  تلك 
تكرار ذات املشكالت في الجامعة الجديدة«. 
ــــرى أن عــلــى  ــتـــي تـ ــول الــتــخــصــصــات الـ ــ وحــ
مجلس إدارة الجامعة التأسيسي أن ينتبه 
إليها، تقول الجسار: »فلسفة إنشاء الجامعة 
الـــجـــديـــدة يــجــب أن تــكــون مــرتــبــطــة بــســوق 
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إغراق نقابة الصحافيين في مصر: »عشوائيات« القيد
القاهرة ـ العربي الجديد

ــا الـــكـــثـــيـــر مــن  ــاهــ ــة قــــضــ ــلــ ســـــنـــــوات طــــويــ
بــالط صاحبة  في  املصريني  الصحافيني 
الـــجـــاللـــة، قـــبـــل الـــحـــصـــول عـــلـــى عــضــويــة 
نـــقـــابـــة الـــصـــحـــافـــيـــني الــــتــــي كــــانــــت تــمــثــل 
كانت  أنها  إلــى  نظًرا  املهنة،  ألبناء  حلًما 
يتأكد  أن  أهمها  صعبة  ــا 

ً
شــروط تتطلب 

مــجــلــس الــنــقــابــة الــــذي كـــان يــضــم أســمــاء 
أحقيه  القيد، من  املهنة ولجنة  المعة في 
ــلـــحـــصـــول عـــلـــى الـــعـــضـــويـــة  املـــتـــقـــدمـــني لـ
بأصوله  الصحافي  العمل  وممارستهم 
املــتــعــارف عــلــيــهــا. هــكــذا كـــان الـــحـــال منذ 
عشر سنوات مضت تقريًبا، لكنه اختلف 
اآلن كثيًرا وخصوًصا بعد تنحية ما كان 
النقابة،  »تيار االستقالل« داخل  بـ يسمى 
وســيــطــرة املــحــســوبــني عــلــى الـــدولـــة على 
الحصول  الــنــقــابــة، فيما أصــبــح  مــفــاصــل 
على عضوية النقابة يتم بشكل عشوائي 
ــأعــــداد كــبــيــرة، عــلــى الـــرغـــم مـــن إغـــالق  وبــ
الــكــثــيــر مــن الــصــحــف وتــســريــح العاملني 

فيها.
واملعروف أن نقابة الصحافيني املصريني 
ــانــــون تـــشـــكـــل لـــجـــنـــة مــكــونــة  ــقــ بـــحـــســـب الــ
ــاء فــــي مــجــلــس الــنــقــابــة  مــــن ثـــالثـــة أعــــضــ
ــيـــد«، وتـــكـــون الــلــجــنــة  ــقـ تــســمــى »لــجــنــة الـ
مــســؤولــة عــن فــتــح بـــاب الــتــقــدم للراغبني 
فــي الــحــصــول عــلــى عــضــويــة الــنــقــابــة، ثم 
وهذه  للنقابة،  بأوراقهم  الراغبني  يتقدم 
وتشتمل  ا 

ً
أيض القانون  يحددها  األوراق 

ــه الــنــقــابــة، بني  ــرتـ عــلــى عــقــد »مــــوحــــد« أقـ
الــصــحــافــي واملـــؤســـســـة الــتــي يــعــمــل بــهــا، 
الصحافي مؤمن  بأن  إلى شهادة   

ً
إضافة

عليه في التأمينات االجتماعية، وأرشيف 
يثبت عمله بالصحافة. ويشترط القانون 
بــإنــشــاء  الـــخـــاص   1970 لــســنــة   )76( ــم  رقــ
نـــقـــابـــة الـــصـــحـــافـــيـــني، لــعــضــويــة الــنــقــابــة 
املــتــقــدم صحافيًا مــحــتــرفــًا، وأن  يــكــون  أن 
مهنة  ومنتظمة  أســاســيــة  بصفة  يــبــاشــر 
الصحافة، ويتقاضى عن ذلك أجرًا ثابتًا، 
ــــرى، وأن يــكــون قد  وأال يــبــاشــر مــهــنــة أخـ
انقطاع، وكان  بغير  التمرين  مــدة  أمضى 

له نشاط صحافي ظاهر خاللها. 
الصحافيني  بنقابة  القيد  أزمــة  ومــا فجر 
أخــيــرًا هــو تــقــدم عــدد ضخم للجنة القيد 
إلــى 540 متقدًما،  التمرين« وصــل  »تحت 
في ظل وضع تمر به الصحافة والصحف، 
 

ً
يــــراه كــثــيــرون صــعــًبــا، وال يــســمــح أصـــال

ــذا الــعــدد الــكــبــيــر إلـــى الــنــقــابــة،  بــدخــول هـ
الــــوســــط  تــــضــــرب  حــــيــــث إن »الــــبــــطــــالــــة« 
الصحافي في مصر، وذلــك بسبب إغالق 
عــدد كبير مــن الــجــرائــد أبــوابــهــا. وبــني ما 
أثار الجدل حول الدفعة األخيرة املتقدمة 
لــلــجــنــة الــقــيــد »تـــحـــت الـــتـــمـــريـــن« بــنــقــابــة 
الــنــائــب محمود  هــو وجـــود  الصحافيني، 
ــمـــرد«،  ــا عــــرف بــحــركــة »تـ ــدر مـــؤســـس مـ بــ
والــنــائــبــة عـــن حـــزب »الــتــجــمــع« مــارســيــل 
ســمــيــر، ضــمــن املــتــقــدمــني لــلــجــنــة، وهــمــا 
الـــشـــخـــصـــان الــــلــــذان ال تــنــطــبــق عــلــيــهــمــا 
لــاللــتــحــاق بالنقابة،  الــقــانــونــيــة  الــشــروط 
ــه عــضــو  ــدمـ بــحــســب مــــا ورد فــــي طـــعـــن قـ
الصحافي  للنقابة  الــعــمــومــيــة  الجمعية 

ريمون فرنسيس. 
يــرى نقابي مــصــري مــخــضــرم، لــم يكشف 
ــربــــي  ــعــ ــع »الــ ــ ــــث مــ ــديـ ــ ــي حـ ــ ــه، فــ ــ ــمــ ــ ــن اســ ــ عــ
النقابة ألعضاء   مسألة ضم 

ّ
أن الجديد«، 

للعمل  في مؤهالتهم  التدقيق  دون  جــدد 
بمهنة الصحافة هي عملية »إغراق نقابة 
للمتقدمني  عشوائي  بتقييد  الصحافيني 
»رغــم  ويــقــول  العضوية«.  على  للحصول 
أن النقابة رفضت قيد متدربني في جرائد 
كــثــيــرة، لــكــن مـــوضـــوع الــقــيــد بـــه فــوضــى 
ــا من 

ً
كــبــيــرة«، مــوضــًحــا أن هــنــاك ضــغــوط

الــخــاصــة والــشــركــات املساهمة  الــجــرائــد 
ــلـــني بــــهــــا، فــي  لـــقـــيـــد الـــصـــحـــافـــيـــني الـــعـــامـ
القومية  الجرائد  فيه  الــذي تقترب  الوقت 
تعيني  عــن  توقفت  قيد« ألنها  مــن »صفر 
ــا أن 

ً
صــحــافــيــني مـــنـــذ ســـــنـــــوات«، مــضــيــف

»الـــذيـــن يــتــقــدمــون اآلن لــلــقــيــد فـــي نــقــابــة 

الصحافيني، أغلبهم »عشوائيات« وهناك 
مـــن يــتــقــدم مـــن أجــــل الــحــصــول عــلــى بــدل 
جنيه   2500( والــتــكــنــولــوجــيــا  الـــتـــدريـــب 
تمنحها وزارة املالية لكل عضو( وما إلى 

ذلك من خدمات«.
ولم ينكر النقابي املخضرم في الوقت ذاته 
أن عـــدًدا مــن أعــضــاء مجلس النقابة مثل 
محمد سعد عبد الحفيظ ومحمود كامل، 
أكثرهم تشدًدا  يــراه  الــذي  وهشام يونس 
ووعًيا في موضوع القيد وما يحدث فيه، 

»يــحــاولــون الــوقــوف بــصــرامــة أمـــام القيد 
إذا  : »طبعًا 

ً
قــائــال الــعــشــوائــي«. ويستدرك 

لــم يعترض أحــد األعــضــاء، وإذا استوفى 
القيد وعضو  فلجنة  قيده،  أوراق  املتقدم 
يتجاهلها،  أن  يــمــكــن  ال  الــنــقــابــة  مــجــلــس 
ــة، يجب  ولـــكـــن هـــنـــاك حــســاســيــات خـــاصـ
ــدمـــني، وفــحــص  ــقـ ــتـ الـــنـــظـــر إلـــيـــهـــا، فــــي املـ
موقفهم بشكل دقيق«. ويضيف أن »لجنة 
النقابة،  عن  معزولة  جزيرة  ليست  القيد 
ولــديــهــا حـــاالت بها طــعــون واضــحــة مثل 

مــحــمــود بـــدر ومــارســيــل ســمــيــر، ونــمــاذج 
بــــأن لجنة  الـــقـــول  أخــــــرى، وال تــســتــطــيــع 
القيد جمهورية مستقلة ال يستطيع أحد 
االقـــتـــراب مــنــهــا، فــلــو هــنــاك إرادة مـــن أي 
عضو باملجلس لالعتراض على هذا فلن 
يمر ويجب أن يناقش، وال أحد يستطيع 
ــاوزه، وال يــمــكــن لـــثـــالثـــة أعــــضــــاء أن  ــ ــجـ ــ تـ

يختطفوا مسألة القيد وينفردوا بها«. 
ويـــشـــيـــر الـــنـــقـــابـــي إلـــــى أن عـــضـــو مــجــلــس 
يراجع كشوف  »كــان  النقابة هشام يونس 
اإلنتاج لكل املتقدمني ويدخل إلى اإلنترنت 
الصحافي،  قدمه  ويبحث في كل موضوع 
ويــتــأكــد مـــن أنــــه مـــوضـــوع صــحــافــي ليس 
مــنــقــواًل مــن مــصــادر أخـــرى ويــتــأكــد مــن أن 
املــوضــوع، قبل  قــام بواجبه في  الصحافي 
أن يقرر قبوله، لكن األمر اآلن لم يعد كذلك«. 
ويقول »ال بد أن ننتقد أنفسنا. لدينا اآلن 
في مجلس النقابة 4 أعضاء رفضوا رئاسة 
بعض اللجان من أجل التعبير عن رفضهم 
لــتــشــكــيــل هــيــئــة املـــكـــتـــب، ولـــكـــن هــــذا ليس 
هــؤالء  على  يجب  العمل.  تعتزل  أن  معناه 
أن يعبروا عن الجمعية العمومية ويضعوا 
جــــدول أعـــمـــال، فــالــعــمــل الــحــقــيــقــي ملجلس 
النقابة ليس أن أدير »لجنة نشاط« لكن هو 
السياسات العامة املتعلقة بأوضاع املهنة 
والـــصـــحـــافـــيـــني. وعـــضـــو مــجــلــس الــنــقــابــة 
العربية«  »الــشــؤون  يــديــر لجنة مثل  الـــذي 
أو »الــحــريــات« يــتــصــور أن هـــذه هــو عمله 
ا 

ً
داخــل املجلس. يجب فقط أن يكون مشرف

داخـــل اللجنة ويــجــتــذب أعــضــاء مــن داخــل 
الجمعية العمومية للعمل في تلك اللجنة، 
الحريات  لكن طبيعة عمله أن يتحدث عن 
واملهنة وبعض املواد في الدستور املجمدة 

مثل إلغاء الحبس«. 
األعـــــــضـــــــاء األربـــــــعـــــــة املــــســــتــــبــــعــــدون مــن 
ــان مــجــلــس  ــ ــجـ ــ تـــشـــكـــيـــل هـــيـــئـــة مـــكـــتـــب ولـ
نــقــابــة الــصــحــافــيــني هــــم: مــحــمــد خــراجــة 
ــيـــظ وهـــشـــام  ــفـ ومـــحـــمـــد ســـعـــد عـــبـــد الـــحـ
يــونــس ومــحــمــود كــامــل. ويــقــول النقابي 
املــخــضــرم، إنـــه بــالــنــســبــة ملـــوضـــوع القيد 
ا موحًدا 

ً
»لو هــؤالء األربعة اتخذوا موقف

الـــكـــثـــيـــر مــع  يـــفـــعـــلـــوا  أن  ــيـــعـــون  ــتـــطـ يـــسـ
العمومية،  الجمعية  أعــضــاء  اعــتــراضــات 
ويــمــكــنــهــم الــضــغــط عــلــى الــنــقــيــب ضــيــاء 
ــــوان ولــجــنــة الــقــيــد ألن يــتــوقــفــوا عند  رشـ
بــعــض الــحــاالت الــتــي طــعــن عليها زمــالء 
ويدرسوها داخل املجلس، وهذا هو الحد 
األدنــــــى«.  ويــضــيــف أن »الــقــانــون يسمح 
لــنــقــابــة الــصــحــافــيــني بــتــنــقــيــة جـــداولـــهـــا. 
فنحن مهنة الشرط األساسي لها وعمود 
الــخــيــمــة فــي الــقــيــد هــو »املـــمـــارســـة«، فــإذا 
النقابة  حــق  فمن  املهنة  ممارسة  توقفت 
أن تـــراجـــع مــســالــة الــقــيــد«. ويــتــابــع: »فــي 
السابق عندما كنت عضوا باملجلس كان 
هناك موجات قيد أسوأ أيام أسامة سرايا 
وإبــراهــيــم نــافــع، إذ كــانــوا يــدفــعــون  إلــى 
النقابة بأعضاء ليغيروا تركيبة الجمعية 
 مــن أن تــكــون الجمعية 

ً
الــعــمــومــيــة، فــبــدال

العمومية 60% منها من ما يسمى بتيار 
االســتــقــالل و40% الــبــاقــي، كــانــوا يريدون 
إدخال العشوائيني لقلب النسبة، ووقتها 
بــدأت موجة دخــول من الصحف القومية 
رهــيــبــة، عــبــارة عــن »ســكــرتــيــرات« وأقـــارب 
ــا اآلن فــمــا يــحــدث  لـــرؤســـاء الــتــحــريــر، أمــ
هو »إغــراق النقابة« وأنــا اعتبر ما حدث 
فـــي الــســابــق نــقــطــة فـــي مــحــيــط بالنسبة 
يــضــم  الـــقـــيـــد  ــبـــح  إذ أصـ اآلن،  يـــحـــدث  ــا  ملــ
فـــي أكــثــر مـــن 50 بــاملــائــة، صــحــافــيــني من 
الصحف الخاصة«. ويوضح أن »موضوع 
النقابة  في  حقيقية  مشكلة  أصبح  القيد 
ا أن 

ً
إلــى تركيز ووعــــي«، مضيف ويــحــتــاج 

»لجنة القيد كانت تضم مخضرمني مثل 
جالل عيسى وجالل عارف وأمينة شفيق 
ــائــــي املـــيـــرغـــنـــي، لــديــهــم خـــبـــرات في  ورجــ
املــهــنــة وخــبــرات فــي الــعــمــل الــنــقــابــي، لكن 
اآلن هناك من بني املسؤولني عن القيد من 
دخـــل الــنــقــابــة مــن بـــاب خلفي وهـــو القيد 
الــذي أصبح أخطر من القيد  االستئنافي 

الطبيعي من خالل لجنة القيد«. 

ضغوط من الجرائد 
الخاصة والشركات 

لقيد صحافييها

انفجرت أزمة تتعلق بقيد نقابة الصحافيين المصريين أخيرًا، بعد تقدم طلبات »تحت التمرين« ومحاوالت تسجيل 
غير صحافيين كأعضاء، في ظّل وضع مأساوي للصحافة وغياب المحتوى منها والزج بالمخضرمين في السجون

تنّص املادة »22« من الئحة القيد بنقابة الصحافيني على 
للعمل الصحافي شرط من شــروط اكتساب  »التفرغ  أن: 
أو  اإلعــالنــات،  في  العمل  ويعتبر  واستمرارها.  العضوية 
االشتغال بأعمال إداريــة أو غير صحافية في املؤسسة، 
من األسباب التي تفقد العضو شرطًا من شروط العضوية 
الــعــامــلــة، وكــذلــك العمل بــأجــر لــدى الــــوزرات واملــؤســســات 
الصحافي  عمل  طبيعة  على  يؤثر  بما  والخاصة  العامة 
املهنة  بأخالقيات  والــتــزام  موضوعية  من  تستلزمه  ومــا 
وقــواعــدهــا، وابــتــعــاد عــن إقــامــة أي تعامالت مــع مصادر 
العمومية  الجمعية  يــرى عضو  الــشــروط  هــذه  األخـــبـــار«. 
 على النائب محمود 

ً
ريمون فرنسيس أنها ال تنطبق مثال

والنائبة  السابقة  التجمع  حــزب  رئــيــس  وســكــرتــيــرة  بــدر 
بنقابة  الــقــيــد  للجنة  املــتــقــدمــني  مــارســيــل سمير  الــحــالــيــة 
الصحافيني، ويرى أن هناك مخالفة من ناحية أخرى ألن 

عضو البرملان يجب أن يكون متفرغًا. 
عضو سابق بمجلس نقابة الصحافيني، لم يكشف عن 

»الــعــربــي الــجــديــد«: »هــنــاك فــوضــى كبيرة  اســمــه، يــقــول لـــ
الصحافيني  تطرد  اآلن. وهناك صحف  القيد  في مسألة 
مثل »املــصــري الــيــوم«، وهــنــاك صحف أخــرى ال تجد ما 
تــنــشــره، وصــحــافــيــون ال يــجــدون مــا يكتبونه، فــمــن أيــن 
أتـــى هـــذا الــعــدد الــكــبــيــر املــتــقــدم للجنة الــقــيــد«. ويضيف 
العضو السابق أن »هناك صحيفة تحصل على 70 ألف 
جنيه من كل شخص يرغب في الحصول على عضوية 
من  أكثر  هناك  يكون  أن  مستغربًا  الصحافيني«،  نقابة 
20 شــخــصــًا مــتــقــدمــني لــلــحــصــول عــلــى عــضــويــة نقابة 
لرجل  اململوكة  »الطريق«  الصحافيني قادمني من جريدة 
الدقي،  الــذي قضت محكمة جنح  بركات  األعمال مدحت 
فــي 18 فــبــرايــر/ شــبــاط 2017، بــتــأيــيــد الــحــكــم الــصــادر 
ضـــده بــالــحــبــس 3 ســـنـــوات، التــهــامــه بــالــنــصــب. مضيفًا 
األضعف، فهم  الحلقة  يكونون  ما  عــادة  »الصحافيني  أن 
التي  املؤسسات  لكن  النقابة،  دخــول  فــي  بشدة  يرغبون 

يعملون بها غالبًا ما تستغلهم«.

صحف ال تجد ما تنشره

MEDIA
منوعات

محرّرو 
لبنان

بيروت ـ ريتا الجّمال

انــتــهــت انـــتـــخـــابـــات نــقــابــة مـــحـــرري الــصــحــافــة 
»الوحدة  الئحة  بفوز  األربــعــاء،  اللبنانية، مساء 
القصيفي  جــوزيــف  النقيب  بــرئــاســة  النقابية« 
الذي ينتخب لوالية جديدة، مع توثيق مخالفات 
جسيمة شابت العملية. وتحضرت الالئحة التي 
تتألف من 12 عضوًا إلعالن فوزها قبل انتهاء 

ــور بـــدء كــلــمــة النقيب  احــتــســاب األصــــــوات. وفــ
ــوات مــعــارضــة مــن قــبــل صحافيني  رفــعــت أصــ
مستقلني ومن »تجّمع نقابة الصحافة البديلة« 
ضد الالئحة املحسوبة على السلطة السياسية، 
ال  »نقابة  وأنها  عــدم شرعيتها  على  مشددين 
كبير  عــدد  الــذيــن ال يشمل  الصحافيني«  تمثل 
منهم في الجدول النقابي. وبلغت نسبة االقتراع 
لــنــقــابــة املــحــرريــن حـــوالـــي 73.5 فـــي املـــائـــة من 

مجموع جدول الناخبني، مع اقتراع 671 محررًا 
من أصل 912 من الذين يحق لهم التصويت، في 
إقبال الفت. وقال مازن أبو حمدان املراقب في 
»العربي الجديد«: »من التجاوزات التي  الجمعية لـ
سجلت قيام بعض األشخاص بالتصويت من 
خــارج املعزل، كذلك ضغط عــدد من املرشحني 
على ناخبني، عدا عن مجيء أشخاص ومعهم 

بشكل مسبق لوائح مختارة فيها األسماء«.

البديلة«  الصحافة  نقابة  »تجّمع  قــال  بيان،  في 
ــــيــــســــار قــبــيــســي  الـــــــذي حـــصـــلـــت مـــرشـــحـــتـــه إل
من  هدفنا  تحقيق  »استطعنا  صوتًا   93 على 
الــتــرشــيــح بــفــرض رقـــابـــة لــلــعــمــلــيــة االنــتــخــابــيــة 
وتوثيق االنتهاكات واملخالفات ملتابعة معركتنا 
القضائية والقانونية«. وأكد »انطالق املعركة من 
داخل النقابة حتى تحريرها«، داعيًا الصحافيني 

إلى أوسع تضامن ممكن.

الصحف الخاصة باتت تسيطر على النقابة )محمد الراعي/فرانس برس(
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زجاج فائق الصالبة
لني«  »جــي  فــي جامعة  باحثون  تمكن 
الــصــيــنــيــة مــــن تـــطـــويـــر زجــــــاج شــديــد 
ــــرات  ــــن خــــــالل تـــجـــمـــيـــع كـ الــــصــــالبــــة، مـ
مـــن الـــكـــربـــون فـــي مــكــبــس ضـــاغـــط، ثم 
تعريضها إلى درجــات حــرارة وضغط 
شديدين. وتميزت العينة التي أنتجت 
بدرجة صالبة عالية بلغت حوالي 102 
أصلب  من  يجعلها  ما  باسكال،  غيغا 

أنواع الزجاج الذي أنتج إلى اآلن.
التي  الباحثون في دراستهم  وأوضــح 

»نيتشر«  مجلة  فــي  نتائجها  ــشــرت 
ُ
ن

 تــصــنــيــع مــــادة كــربــونــيــة 
ّ
الــعــلــمــيــة، أن

غير متبلورة مع روابط ثالثية األبعاد 
ــان هــــدفــــًا صـــعـــب املـــــنـــــال، وتــمــكــنــوا  ــ كــ
مـــن الـــوصـــول إلـــى هـــذه الــنــتــيــجــة بعد 
االعــــتــــمــــاد عـــلـــى مــــــادة »بــوكــمــيــنــســتــر 
فـــولـــيـــريـــن«، وهــــي شــكــل مـــن الــكــربــون 
فـــي هيكل  مـــن 60 ذرة مــرتــبــة  يــتــكــون 
ــدم. وفــــي هــذا  ــقــ مـــجـــوف يــشــبــه كــــرة الــ
ــــول يــــنــــغــــاوي فـــــــــاي، مــن  ــقـ ــ الــــســــيــــاق يـ
بواشنطن:  للعلوم  »كارنيغي«  معهد 
»صـــــنـــــع زجــــــــــاج بـــــهـــــذه الـــخـــصـــائـــص 
أمــام صناعات  الباب  املتفوقة سيفتح 
بأعلى نسبة  أخـــرى، نظرًا ألنــه يتميز 
توصيل حــراري مقارنة بجميع أنواع 
الزجاج املعروفة«. ومن املرتقب أن يتم 
اســتــعــمــال هـــذا الــنــوع مــن الـــزجـــاج في 
العديد من التطبيقات الصناعية، وفي 
بناء منازل مقاومة للكوارث الطبيعية، 
ــه فــــي تــصــنــيــع  ــتـــخـــدامـ كـــمـــا يــمــكــن اسـ

شاشات مقاومة للصدمات.

تصميم كاميرا أصغر 
من حبة أرز

املصغرة  الــكــامــيــرات  تــحــدث  أن  يمكن 
ــــن خــــــالل تــســهــيــل  ــطــــب مـ ــــي الــ ثـــــــورة فـ
ــان  ــ ــســ ــ ــم اإلنــ ــ ــــسـ ــل جـ ــ ــ ــداخـ ــ ــ ــا بـ ــ ــ رؤيـــــــــــة مـ
تمكن  الغاية،  لهذه  وتحقيقًا  لألطباء. 
بــاحــثــون فــي جــامــعــتــي »بــريــنــســتــون« 
كاميرا بحجم  إنشاء  و»واشنطن« من 
فــي  الــتــفــاصــيــل  ــــشــــرت 

ُ
ون األرز.  حـــبـــة 
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وابتكر الباحثون سطحًا خارقًا يلتقط 
هوائي  مليون   1.6 باستخدام  الضوء 
 منها شكل 

ّ
نــانــو بــصــري، لــيــكــون لــكــل

هندسي فريد من نوعه لتشكيل واجهة 
ــة الـــضـــوئـــيـــة بـــشـــكـــل صــحــيــح.  ــ املـــــوجـ
ويــتــطــلــب تــصــمــيــم الـــواجـــهـــة الــفــوقــيــة 
عــمــلــيــات مــحــاكــاة مــعــقــدة، بــاســتــخــدام 
»كــمــيــات هائلة مــن الــذاكــرة والــوقــت«، 
الختبار العديد من الخيارات املختلفة 
لــلــهــوائــيــات الــنــانــويــة. بــاإلضــافــة إلــى 
عــمــلــيــات املـــحـــاكـــاة، أنـــشـــأ الــبــاحــثــون 
أجل  من  بها  الخاصة  الفك  خوارزمية 
ــادة بــنــاء الـــصـــورة الــنــاتــجــة بشكل  ــ إعـ
كــامــيــرا بسمك  صــحــيــح. وتـــم تصنيع 
الـــتـــقـــاط صـــور  ــلـــى  ــم، قــــــــادرة عـ ــ 0.5 مــ

بجودة مماثلة للكاميرا التقليدية في 
ــهــا أصــغــر حــجــمــًا بــمــقــدار 550 

ّ
حــني أن

ألف مــرة. وليست هي الكاميرا األولى 
املــصــمــمــة بـــهـــذه الــتــقــنــيــة، لــكــن كــانــت 

النتائج السابقة أقل جودة بكثير.
إلـــــى تــقــلــيــل حـــجـــم أدوات  بــــاإلضــــافــــة 
الــتــنــظــيــر الـــداخـــلـــي، اقـــتـــرح الــبــاحــثــون 
اســــتــــخــــدام نـــفـــس الـــتـــقـــنـــيـــة لــتــحــويــل 
ــار.  ــعــ ــتــــشــ األســــــطــــــح إلــــــــى أجــــــهــــــزة اســ
إلى  املثال،  وسيؤدي هــذا، على سبيل 
تحويل الغطاء الخلفي للهاتف الذكي 
القضاء  وبالتالي  عمالقة  كاميرا  إلــى 

على كاميرا الصور التقليدية.

بكتيريا لتحويل السكر إلى بنزين

ــي مــــجــــال الــــذكــــاء  ــ ــثــــون فـ ــبــــاحــ يـــطـــمـــح الــ
إلــى اســتــغــالل خــوارزمــيــات  االصطناعي 
التعلم اآللي في مجال البيولوجيا، حيث 
نــجــحــت شـــركـــة »ديـــــب مـــايـــنـــد« الــتــابــعــة 
لـــ »غـــوغـــل« فــي تــطــويــر نــظــام ذكـــي قــادر 
على التنبؤ بشكل البروتينات بناًء على 
أن يساهم  املــتــوقــع  ومـــن  فــقــط،  تكوينها 
الطبية  العلوم  في تحسني  االبتكار  هــذا 
والسماح لألطباء  كبير،  الحيوية بشكل 
والـــبـــاحـــثـــني بــتــطــويــر عــــالجــــات جـــديـــدة 
بشكل أسرع. وفي إنجاز جديد هو األول 
من نوعه، توصل باحثون في كلية الطب 
بــجــامــعــة كــالــيــفــورنــيــا ســـان ديــيــغــو إلــى 
ها قد تمثل قفزة كبيرة 

ّ
تقنية يعتقدون أن

إلى األمام في فهم الخاليا البشرية، وذلك 
مــن خـــالل اكــتــشــاف مــكــونــات جــديــدة في 
الــخــاليــا، عــن طــريــق الجمع بــني تقنيات 
املــجــهــري والــكــيــمــيــاء الحيوية  الــفــحــص 
والــــذكــــاء االصـــطـــنـــاعـــي. وحـــســـب نــتــائــج 
الدراسة التي نشرت في دورية »نيتشر« 
العلمية، نجحت التقنية التي تحمل اسم 
MuSIC فـــي الــكــشــف عــمــا يـــقـــرب مـــن 70 
مكونًا موجودًا في خلية الكلى البشرية، 
نصفها لم تسبق رؤيته من قبل. واكتشف 

البروتينات  من  مركبا جديدا  الباحثون 
الــتــي تــربــط الحمض الــنــووي الــريــبــوزي 
)RNA(. ويرى الفريق الباحث أن تقنيات 
الــــذكــــاء االصــطــنــاعــي ســتــمــكــن مـــن رســم 
خريطة للخلية مباشرة من صور املجهر 
 MuSIC الخلوي، إذ قاموا بتدريب منصة
ــاء  ــشـ ــــرض جــمــيــع الـــبـــيـــانـــات وإنـ عـــلـــى عـ

نماذج أولية.

ارتفاع الضغط  التي تنشأ عن  )الغلوكوما(، من بني األمــراض  َرق 
َّ
الـــز يعتبر مــرض 

بالعني، فيحصل نتيجة ذلك تلف في أنسجة العصب البصري. وإذا لم يعالج املرض، 
يحدث تلف كلي في العصب البصري وبذلك تفقد العني قدرتها على اإلبصار. وُيعّد 

َرق من األسباب الرئيسية لفقدان البصر في جميع أنحاء العالم.
َّ
الز

وفي هذا السياق، يعمل الباحثون في جامعة سنغافورة الوطنية على تطوير جهاز 
َرق فــي املــنــزل دون 

َّ
الــــز ــراء اختبار  يساعد األشــخــاص على قياس ضغط العني وإجـ

التي تساعد  املهمة  الوسائل  العني من بني  نتظمة لضغط 
ُ
امل املراقبة  إذ تعتبر  ألــم، 

األطباء على تحديد خطط وأهداف العالج على املدى الطويل. وأطلق الباحثون اسم  
الذي  الجهاز  )Home eye Pressure E-skin Sensor(، على  HOPES، اختصارًا لجملة 
يأتي في شكل قفاز قابل لالرتداء. ويتميز باحتوائه على مجموعة من املستشعرات 

القادرة على قياس ضغط العني في املنزل بطريقة غير مؤملة ومنخفضة التكلفة.
ستخدم بارتداء القفاز وإنشاء ملف تعريف 

ُ
وللقيام بهذه العملية، يكفي أن يقوم امل

لــه فــي تطبيق مــتــوافــق مــع الــجــهــاز. ويــقــوم بعد ذلــك بــوضــع طــرف مــن الــقــفــاز على 
من  أقل  بدقة  املستخدم  لعني  الديناميكي  الضغط  استقبال معلومات  ليتم  الجفن، 
التعلم  خوارزميات  بواسطة  لتقطة 

ُ
امل اإلشـــارات  معالجة  بعدها  وتتم  ثانية.  ميلي 

اآللي لقياس ضغط العني بشكل مستمر ودقيق. وفي املرحلة التالية، تقوم شريحة 
ــقــتــرنــة. كما يمكن 

ُ
ــدمــجــة فــي الــجــهــاز بــإرســال الــبــيــانــات إلــى األجــهــزة امل

ُ
بــلــوتــوث امل

تحميلها على السحابة ليتمكن األطباء من الوصول إليها عن ُبعد، ويزّود التطبيق 
ستخدمني بسجل قياس سهل القراءة وروابط مباشرة ألنظمة الرعاية الصحية، 

ُ
امل

مما يسمح لهم بطلب املساعدة الطبية للحد من األعراض املستقبلية.
ويخطط الفريق الباحث للتعاون مع األطباء في مستشفى الجامعة الوطنية لجمع 
وتــحــلــيــل بــيــانــات ضــغــط الــعــني لــلــمــرضــى، بــهــدف تــدريــب الــتــطــبــيــق عــلــى اكــتــشــاف 

َرق.
َّ
بكرة ملرض الز

ُ
العالمات امل

عالم االبتكار صناعات مستقبلية

الذكاء االصطناعي يكشف ما في الخاليا

قفاز ذكي إلجراء اختبار »الزرق«

هشام حدانة

ــل بــــاحــــثــــون مـــــن جـــامـــعـــتـــي  ــمـ ــعـ يـ
»بــــــــافــــــــالــــــــو« و»كـــــالـــــيـــــفـــــورنـــــيـــــا« 
طريقة  تطوير  على  األميركيتني، 
ألكينات،  إلــى  الــغــلــوكــوز  لتحويل  مستدامة 
وهـــي مــن املــركــبــات الــعــضــويــة الــــذي يتكون 
منها البنزين. وقد تعتبر هذه خطوة كبيرة 
إلــــى األمـــــام فـــي إطــــار الــســبــاق الــعــاملــي على 
الحيوي.  والــوقــود  الخضراء  الطاقة  تطوير 
ونشرت نتائج هذه األبحاث أخيرًا في مجلة 
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وتـــــســـــمـــــى مــــــركــــــبــــــات األلــــــكــــــيــــــنــــــات أيــــضــــًا 
بــاألولــيــفــيــنــات، وهـــي هــيــدروكــربــونــات غير 
مشبعة. وتــتــكــون هـــذه الــجــزيــئــات مــن ذرات 
ــي مـــواد  الـــكـــربـــون والـــهـــيـــدروجـــني فـــقـــط، وهــ
أســاســيــة تــدخــل فــي مــكــونــات الــبــنــزيــن الــذي 
ويستخدم  الــســيــارات.  مــحــركــات  تستخدمه 
ــا في 

ً
هـــذا الــنــوع مــن الــهــيــدروكــربــونــات أيــض

هل يمكن أن تعمل 
السيارات قريبًا بالوقود 

الحيوي المنتج من 
الغلوكوز؟ وهل تنجح 

البكتيريا في ذلك؟

العمليات  العديد من املجاالت األخــرى، مثل 
الــصــنــاعــيــة حــيــث يــتــم اســتــخــدامــهــا كــمــواد 
تــشــحــيــم أو فـــي صــنــاعــة الــبــالســتــيــك، وهــي 
مـــواد أولـــيـــة.  ويــتــم حــالــيــًا إنــتــاج األلكينات 
من خالل تكرير النفط الخام، وبالتالي فهي 

مشتقة من املوارد األحفورية.
وفي إطار السعي لتطوير طرق بديلة، اقترح 
 Zhen Q. Wang بــقــيــادة الباحثني  مــن  فــريــق 
إلنـــتـــاج  طـــريـــقـــة   ،Chang Michelle C.Y و 
األلكينات الحيوية، وذلك باستغالل القدرات 
الــتــركــيــبــيــة لــلــبــكــتــيــريــا. وتــعــتــبــر األنــظــمــة 
الحية فّعالة بشكل خاص في تحويل موارد 
ويتم  أخــرى.  إلــى جزيئات مختلفة  الكربون 
اســتــخــدام هـــذه املــصــانــع الــهــائــلــة للتخليق 
الــكــيــمــيــائــي، أكــثــر فــأكــثــر إلنــتــاج الــعــديــد من 
تطبيقاتها  تجد  التي  والجزيئات  املركبات 
فــي مــجــاالت مــتــنــوعــة لــلــغــايــة. حــيــث جعلت 
البكتيريا من املمكن بالفعل إنتاج بوليمرات 
استخدامها  ويمكن  الحيوي،  للتحلل  قابلة 
ــواد الــغــذائــيــة أو فـــي املــجــال  ــ فـــي تــغــلــيــف املــ
الــطــبــي - عــلــى ســبــيــل املـــثـــال خـــيـــوط الــغــرز 

الجراحية. 
الغلوكوز،  الباحثون  وفر  السياق،  هذا  وفي 
اإلشريكية  لبكتيريا  الــســكــر،  مــن  نـــوع  وهـــو 
القولونية، املعدلة وراثيًا مسبقًا لتتمكن من 
هذه  وتمتلك  محددة.  إنزيمات  أربعة  إنتاج 
اإلنزيمات القدرة على تحويل الغلوكوز إلى 
نوعا  تمثل  هيدروكسيلية،  دهنية  أحماض 

عــضــويــا مـــحـــددا. وتــقــوم الــبــكــتــيــريــا بــإنــتــاج 
الدهنية من خــالل تغذيتها على  األحــمــاض 
الــغــلــوكــوز. ومـــن هـــذه الــعــمــلــيــة، يستخلص 
الـــبـــاحـــثـــون األلـــكـــيـــنـــات بــفــضــل ســلــســلــة مــن 
التفاعالت الكيميائية. وتجمع هذه الطريقة 
البيولوجية  الهندسة  تقنيات  بــني  املبتكرة 

والكيميائية. وتهدف العملية إلى استعمال 
ــــن طـــريـــق  ــــي األصـــــــل عـ ــج فـ ــتـ ــنـ الــــغــــلــــوكــــوز املـ
الــنــبــاتــات، مــن خـــالل الــتــمــثــيــل الــضــوئــي من 
الــذي  الــنــفــط،  البكتيريا. وعــلــى عكس  طــرف 
 الــغــلــوكــوز يمثل 

ّ
يمثل مـــوردًا أحــفــوريــًا، فـــإن

بالتالي موردًا متجددًا وحيويًا.

أحمد ماء العينين

يعمل بــاحــثــون فــي جــامــعــة »املــلــك عــبــد الله 
للعلوم والتقنية« على تطوير طرق جديدة 
باالعتماد  السيبرانية  الهجمات  الكتشاف 
تعد  لــم  حيث  العميق،  التعلم  تقنيات  على 
ــة الــتــقــلــيــديــة مـــثـــل جـــــدران  ــيـ ــنـ ــلـــول األمـ الـــحـ
الحماية وبرامج مكافحة الفيروسات قادرة 

على حماية هذه األنظمة املعقدة.
ــة الــــتــــي نـــشـــرت  ــ ــ ــدراسـ ــ ــ وحــــســــب نــــتــــائــــج الـ
العلمية،   Cluster Computing دوريــــة  فــي 
أثــبــت الــتــعــلــم الــعــمــيــق أنـــه أكــثــر مــهــارة في 
التعرف على األنماط املعقدة من الهجمات 

الــســيــبــرانــيــة، حــيــث بــلــغــت نــجــاعــتــه %97، 
التقليدية  الــخــوارزمــيــات  فــي حــني نجحت 
فـــي اكــتــشــاف الــهــجــمــات بــنــســبــة لـــم تــتــعــدَّ 
80%. وخــــالل عــمــلــيــة تــطــويــر الــنــظــام، قــام 
الــفــريــق الــبــاحــث بــتــدريــب واخــتــبــار خمسة 
نماذج مختلفة للتعلم العميق، باستخدام 
بيانات عامة ألنواع مختلفة من الهجمات 
على أنظمة الطاقة وخطوط أنابيب الغاز، 
ــا مـــركـــز حـــمـــايـــة الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة  يـــوفـــرهـ
الحيوية التابع لجامعة والية ميسيسيبي 

األميركية.
وشرعت بعض الشركات الرائدة باالعتماد 
ــة املـــخـــاطـــر  ــات ذكــــيــــة ملــــواجــــهــ ــيـ ــنـ ــقـ عــــلــــى تـ

منظمة  فــي  الــبــاحــثــون  قــام  إذ  السيبرانية، 
ــة تـــعـــتـــمـــد عــلــى  ــمـ ــظـ »ســـــيـــــرن« بـــتـــطـــويـــر أنـ
ــاء االصـــطـــنـــاعـــي، الكــتــشــاف  ــذكــ تــقــنــيــات الــ
الــــفــــيــــروســــات والـــتـــنـــبـــؤ بـــالـــهـــجـــمـــات. كــمــا 
تعاونت »مايكروسوفت« مع معهد »بيرال« 
لــلــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا الســتــخــدام شبكة 
بتدريب  تــقــوم   )GAN( تنافسية  تــولــيــديــة 
بــرنــامــج عــلــى إنـــشـــاء أشـــكـــال مــخــتــلــفــة من 
الــبــرمــجــيــات الـــضـــارة الــتــي تــتــخــطــى نــظــام 
تقوم  الزمن  وبــمــرور   ،)IDS( التسلل  كشف 
الشبكة بتطوير أساليبها، مما يجعل نظام 
الجديدة  االختراق  أساليب  يتعلم  الحماية 

ويصبح أذكى مع الوقت.

التعلم العميق الكتشاف الهجمات السيبرانية

  ) Getty (  هل   ينجح   تضافر   الهندسة   البيولوجية   والكيميائية   في   توفير   صناعة   مستدامة؟

يعمل باحثون في جامعة »نورث وسترن« األميركية على تطوير كاميرا قادرة على الرؤية عبر 
الــحــواجــز، بما فــي ذلــك جسم اإلنــســان، إذ تعتمد على تقنية تسمى »الــطــول املــوجــي التركيبي 
الهولوغرافي«، وهي تقنية تتيح للكاميرا تشتيت الضوء بشكل غير مباشر على األشياء املخفية، 
لتتم بعد ذلك إعادة استقبال األشعة وإنشاء صورة باالعتماد على تقنيات الذكاء االصطناعي. 
ه يمكن استخدام الكاميرا للرؤية من خالل الجلد، ورؤية حتى أصغر 

ّ
وأشار الفريق الباحث إلى أن

الشعيرات الدموية، كما يمكن االعتماد عليها في تصوير األشياء سريعة الحركة، مثل القلب 
النابض أو السيارات املسرعة حول زاوية الشارع. ويتوقع الباحثون طرح الكاميرا في األسواق 
خالل العقد الحالي، على أن يتم استخدامها بشكل رئيسي في املجال الطبي وفي أنظمة التفتيش 

واملراقبة املوجودة في املؤسسات واملباني الحساسة، مثل املطارات واملوانئ.

كاميرا ذكية ترى عبر الحواجز
بتقنية الهولوغراف
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فيلمان أوروبيان
أنــه ال يخشى املغامرة، وينطلق  يؤكد واكــد 
في مشاريعه الفنية من نقطة تقديم الفائدة 
ــرًا مــن  ــيــ ــقــــول: »انـــتـــهـــيـــت أخــ ــة مـــعـــًا. يــ ــعـ ــتـ واملـ
بعنوان  األول هو كوميدي  فيلمني،  تصوير 
)األبطال الخارقون رغم أنوفهم(، من بطولة 
وإخـــــــراج فـــنـــان فــرنــســي اســـمـــه فــيــلــيــب شــو، 
مــع تجربة  إلــى حــد بعيد  وتجربته تتشابه 
)ثالثي أضواء املسرح(. وتدور أحداث الفيلم 
حول الشخصية الكرتونية الشهيرة باتمان، 

الــذي يفقد الــذاكــرة وينسى مــن هــو، ودوري 
ــذي يــســتــفــيــد مـــن نــســيــان  ــ ــل الـــشـــريـــر الـ الـــرجـ
الــبــطــل لــشــخــصــيــتــه«، مــشــيــرًا إلـــى أن الفيلم 
سُيعرض في الشهور األولى من العام املقبل.
ــد، أيــضــًا، عــن الــفــيــلــم اإلســبــانــي  يــتــحــدث واكــ
الــذي يجسد فيه شخصية  الــحــمــراء«،  »بناء 
لسان الدين بن الخطيب، ويحكي قصة قصر 
الحمراء، والدسائس واملؤامرات التي أحاطت 
به في تلك الفترة. يقول: »تدور الحكاية حول 
هي  العمل  وفكرة  الخطيب.  بن  الدين  لسان 

محمود الخطيب

فــي 28 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الثاني 
املاضي، عرضت منّصة »الجزيرة 
عــــنــــوان  يـــحـــمـــل  بــــرنــــامــــجــــًا   »O2
»دهــالــيــز«. بــهــذا الــبــرنــامــج، يــخــوض املمثل 
املـــصـــري عـــمـــرو واكـــــد تــجــربــتــه األولــــــى في 
أداٍء تمثيلي،  إلى  البرنامج  التقديم. يستند 
إلى جانب مهارات مرتبطة بتقديم البرامج 

وعرض املعلومات بأسلوب شّيق.
فــي هـــذا الــســيــاق، الــتــقــت »الــعــربــي الــجــديــد« 
الــفــنــان عمر واكـــد. عــن هــذه الــتــجــربــة، يقول 
إنــه يسعى إلــى طــرح مــا يشبهه ويعبر عن 
قــنــاعــاتــه فــي جميع املــشــاريــع الــتــي يقدمها 
لـــلـــجـــمـــهـــور، ويـــشـــيـــر إلـــــى أن األفــــكــــار الــتــي 
يقدمها البرنامج مبنية على االستنتاجات 
الــتــي تــوصــل إلــيــهــا مــن الــكــتــب الــتــي قــرأهــا، 
ــد مــنــا أســئــلــة  ــ ــل كـــل واحـ ــ مــضــيــفــًا: »فــــي داخـ
كثيرة يبحث عن إجابات عنها، وسيالحظ 
الجمهور في أول حلقة كيف عالجنا قضية 
ــزو املـــخـــلـــوقـــات  ــ ــفـــكـــرة غــ شـــائـــكـــة، تــتــعــلــق بـ

الفضائية لألرض«.

كان للموسيقى 
الغرناطية حضور مهم 
في األعراس والحفالت

ينتقد واكد استمرار 
تحكم الدولة المصرية 

في صناعة الفن

يمكن إنتاج تركيبات جديدة 
للمضادات ذات الخصائص 

المحسنة

2223
منوعات

في  اإلســالمــي  العربي  العصر  على  التركيز 
تــلــك الــفــتــرة، وهـــو عــصــر ذهــبــي غــنــي علميًا 
ــُيـــعـــرض الـــعـــمـــل فــــي واحــــــد مــن  وثـــقـــافـــيـــًا. سـ
املهرجانات الكبرى قبل عرضه للجمهور في 

أواخر العام املقبل«.

إمالءات سياسية 
ــد اســتــمــرار تــحــكــم الــدولــة  يــنــتــقــد عــمــرو واكــ
الــفــن، معتبرًا أن األمــر  املــصــريــة فــي صناعة 
العالم،  أي بلد حــول  الفنية في  للحالة  مــؤذ 

بــســبــب اإلمــــــــــالءات الـــتـــي يــطــبــقــهــا مــســّيــرو 
الـــصـــنـــاعـــة، ويــــضــــيــــف: »هـــــــذا األمـــــــر يــشــكــل 
مــعــانــاة ألي صــانــع أفــــالم يــريــد تــقــديــم عمل 
 فيلم )ريش( نال واحدة 

ً
غير سياسي، فمثال

مــن أهـــم الــجــوائــز الــدولــيــة فــي مــهــرجــان كــان 
إساءته  بحجة  مهاجمته  لتتم  السينمائي، 
 يعكس حالة موجودة في 

ً
للدولة. الفيلم مثال

كل مكان وال يمكن إنكارها«.
يـــأمـــل واكـــــد بــــأن تــتــحــســن أحــــــوال الــســيــنــمــا 
والدراما في مصر، مشيرًا إلى الحالة الصعبة 
التي يعيشها العاملون في صناعة السينما 
بــأنــه سيتم تخفيف حــدة  ويـــقـــول: »ســمــعــت 
املقبلة، وسيتم  الفنية  األعــمــال  فــي  الــتــدخــل 
إعـــطـــاء مــســاحــة لــلــقــطــاع الـــخـــاص املــصــري 
رقابة  دون  من  فنية  أعمال  إلنتاج  والعربي 
مــســبــقــة، لــكــن مـــا ســيــتــم عــرضــه فـــي املــواســم 
املــقــبــلــة ســيــكــشــف عــمــا إذا كــــان ذلــــك ممكنًا 
وسيعكس حجم التدخل، لكن باعتقادي لن 
يتم األمر بالسهولة التي يتخيلها البعض«.

قوى ناعمة
ــى حــــد مــــا مــــع فــكــرة  ــ ــمــــرو واكـــــــد إلــ يـــتـــفـــق عــ
تسعى  الغربية  السينما  فــي  نــمــاذج  وجـــود 
املتخلفني  العرب في شخصيات  تأطير  إلــى 
واملــتــأخــريــن عــن الــحــضــارة والــركــب العاملي 
ــن األفــــالم  ــقــــول: »عـــرضـــت عـــلـــّي الــكــثــيــر مـ ويــ
الـــتـــي تــحــمــل فـــي بــاطــنــهــا رســـائـــل تنتقص 
مــن الــعــرب وكــنــت أرفــضــهــا، ألن فيها حكمًا 
فيلم  فــي  العربي  لشخصية  وحــشــرًا  مسبقًا 
بدور الشخص الجاهل أو السكير والعربيد 
بــطــرق ســاذجــة، فالسينما من  اإلرهـــابـــي  أو 
أنواع القوى الناعمة التي يتسلل الجميع من 

خاللها ليحقق كل شخص مبتغاه«.  
ويعبر عمرو واكد عن سعادته لوجود نجوم 
عـــرب دخــلــوا هــولــيــوود مــن أوســــع أبــوابــهــا، 
ولهم حضور دائم في السينما العاملية، مثل 
رامــــي مــالــك ومــحــمــد كــريــم وغــســان مسعود 
وسامر املصري، لكنه يرى استحالة أن يقوم 
مــنــتــج غــربــي بجمعهم مــعــًا فـــي عــمــل واحـــد 
أن  »الفكرة يمكن  فـ مــا،  لخدمة قضية عربية 
تنجح إذا تم تبنيها من داخل العالم العربي، 
بــمــعــنــى أن تــخــرج أفــــالم عــربــيــة تــعــرض في 
املهرجانات العاملية، تفسر للمشاهد الغربي 
وبالتالي  اإلنسانية،  الــعــرب  حياة  تفاصيل 
أننا  ونــوضــح  وبــيــنــهــم،  بيننا  جــســرًا  نبني 
مثلهم نأكل ونشرب ولدينا أبناء وطموحات 
فـــي الــحــيــاة، وتــحــركــنــا الـــدوافـــع اإلنــســانــيــة. 
ومن هنا، ستبدأ تتشكل لديهم صورة تقبل 
الهوية العربية الخالية من ادعاءات اإلرهاب 
والـــتـــفـــرقـــة، فــالــفــنــان وظــيــفــتــه أن يــعــبــر عن 
الــنــاس، وحــني يستشعر اآلخــر هــذا التعبير 

سيبدأ بالبحث عن الحقيقة«.

راحة فنية
أعمال  فــي  بــاملــشــاركــة  ال يخفي واكـــد رغبته 
ســيــنــمــائــيــة عــربــيــة فـــي بــلــده مــصــر ويــقــول: 
كوني  الفنية  الــراحــة  منطقة  فــي  أجــلــس  »ال 
أفتقد  وأمــيــركــا.  أوروبــــا  فــي  للعمل  مطلوبًا 
ــلــــي وبـــلـــدي  ــيــــع تـــهـــم أهــ ــــي مــــواضــ لـــلـــعـــمـــل فـ
ومجتمعي، لكنني اآلن ال أملك هذه املساحة 
من التعبير بحكم عدم قدرتي على السفر إلى 
مصر، عدا عن كوني مشطوبًا من نقابة املهن 
التمثيلية، وال أستطيع العمل هناك، لكنني 
ســعــيــد بــالــجــمــهــور املــصــري الــــذي يتابعني 

على مواقع التواصل االجتماعي«.
ال ينفي واكــد أن وجــوده في أوروبــا ساعده 
عــلــى تــقــديــم أعــمــال مــهــمــة، وأن هـــذه األفـــالم 
مـــا كـــان مـــن املــمــكــن أن يــقــدمــهــا لـــو أنـــه بقي 
فــي تقديم  الــدائــم  فــي مصر بسبب انشغاله 
أعمال محلية، ويقول »أنا مصري وسأبقى 
دمــت حيًا ومهما  مــا  لبلدي وشعبي  مدينًا 

قيل عني«.

إبراهيم علي

ــوم، تــعــمــد تــطــبــيــقــات وتــقــنــيــات  يــومــًا بــعــد يــ
عــالــم املــيــديــا الــبــديــلــة إلــــى إصـــــدار خــاصــيــة 
جديدة، تساعد في تسهيل عمليات البحث، 
وتسهم، إلى حد بعيد، في الترويج للفنانني 

واملؤثرين في هذا العالم.
الــتــقــنــيــات والــتــطــبــيــقــات املستجدة  أن  يــبــدو 
في عالم امليديا ال تقف عند حدود التواصل 
اإلنـــســـانـــي عــمــومــًا، بـــل تـــحـــاول فـــي كـــل مــرة 
»إغــراء« املتابعني بتقنيات جديدة، منها ما 
يختص بالجمال، وآخر يختص بالتجميل. 
ــرًا، أطــلــقــتــهــا املــغــنــيــة الــلــبــنــانــيــة نــجــوى  ــيـ أخـ
كرم، ميزة تقنية جديدة، تتعلق باالستماع 
والعرض ألغانيها عبر »فلتر«، يعيد قديمها 
الغنائي وجديدها معًا، بحسب رغبة املتابع.
فاجأت نجوى كرم متابعيها بـ »فلتر« خاص 
فيه  للمشاركني  يسمح  الغنائي،  بأرشيفها 
ــدى أغــنــيــاتــهــا. وتــفــاعــل  بــاالســتــمــاع إلـــى إحــ
الذي يعيد  »الفلتر« املستحدث،  كثيرون مع 
ــم، الــــذي  ــرم الـــضـــخـ ــ ــيــــف كـ ــرة أرشــ ــ ــذاكـ ــ ــى الـ ــ إلـ
يتضمن أكثر من 250 أغنية. تفاعل معجبو 

وموسيقى املالوف في تونس«. يشير شهيد، 
ــدة مـــديـــنـــة حــــدوديــــة،  ــ ــه بــحــكــم أن وجــ ــ ــــى أنـ إلـ
األنــدلــس؛ فقد دخل  وبحكم قربها من مدينة 
عدد من املسلمني هذه املنطقة، وأدخلوا معهم 
هذا  ضمنها  مــن  وكـــان  وتقاليدهم،  ثقافتهم 
ــتـــراث الــجــمــيــل، أي املــوســيــقــى الــغــرنــاطــيــة،  الـ
لــلــمــوســيــقــى  تـــأســـســـت  اول جـــمـــعـــيـــة  ــل  ــعــ ولــ
والطرب الغرناطي كانت في وجدة عام 1921، 
طلق عليها اسم الجمعية األندلسية للطرب 

ُ
وأ

واملسرح واآلداب.
فـــي هـــذا الــســيــاق، نــســأل شــهــيــد: مـــا هـــي أهــم 
ــقــــوم بــهــا  ــتــــي تــ الــــنــــشــــاطــــات واملـــــشـــــاركـــــات الــ
التراث،  هذا  على  »حفاظًا  ليجيب:  الجمعية؟ 
تسهر الجمعية على تنظيم مهرجان سنوي 
يعرف دورته الحادية عشرة في شهر مارس/
آذار من كل عــام؛ مهرجان ذو طابع غرناطي، 
يحضره فنانون من مختلف البلدان العربية 
املــغــرب، وتميزه ســهــرات غرناطية من  ومــدن 
عدة فرق وندوات، وتشارك فيه أيضًا كل سنة 

فرقة نسيم األندلس التابعة للجمعية.
ــدلـــس فـــي عــدة  وقـــد شـــاركـــت فــرقــة نــســيــم األنـ
تـــظـــاهـــرات مـــن أبــــرزهــــا: املـــهـــرجـــان املــغــاربــي 
بــالــجــزائــر  بــتــلــمــســان  األنــدلــســيــة  للموسيقى 
الــتــقــلــيــديــة  املـــوســـيـــقـــى  ومــــهــــرجــــان   ،2011
ببجاية بالجزائر 2012، ومهرجان أندلسيات 

وجدة ـ فرح بختي

البقعة من مدينة  بمجرد أن تطأ قدماك هذه 
املــغــرب، تجد  ــدة، فــي الجهة الشرقية مــن  وجـ
نفسك وقــد انتقلت إلــى زمــن آخـــر، إلــى قرابة 
700 عــام مــضــت. ليس فقط ألنــك تــرى بعض 
ملسات هذا الزمن السابق على الــجــدران؛ لكن 
ألنـــك أيــضــًا ســتــرى وتــســمــع آالت وموسيقى 
تنتمي إليه. ربما يكون وجه االختالف األبرز، 
ــاء  ــ ــك تــــرى فــتــيــات وفــتــيــانــًا، يـــرتـــدون األزيـ أنــ
الـــعـــصـــريـــة. هـــنـــا، فـــي مــبــنــى »جــمــعــيــة نسيم 
الغرناطي«، في وجــدة، ثمة  األنــدلــس للطرب 
ــــح، يــشــيــر إلــيــه الــجــمــعــيــة الــتــي  بــرنــامــج واضـ
تهدف إلى أن تحافظ، مع شيء من التطوير، 

على هذا اللون من الطرب واملوسيقى.
يقول رئيس الجمعية، املوسيقي عمر شهيد، 
في حديث إلى »العربي الجديد«، إن الجمعية 
تعمل منذ تأسيسها في عام 2005، على نشر 
الــثــمــني، بتكوين أجــيــال متتالية  الــتــراث  هــذا 
لحمل مشعل هذا التراث؛ إذ يلتحق، سنويًا، 
باملدرسة التابعة للجمعية، وكذلك بجمعيات 
الطلبة من  مــن  أعـــداد كبيرة  أخـــرى،  ومعاهد 
الذكور واإلناث، وذلك إما بطلب منا، أو برغبة 

من املتقدمني، واملتقدمات.
ــــد احـــتـــضـــنـــت مـــديـــنـــة  ــقـ ــ ــيــــد: »لـ ــهــ يـــضـــيـــف شــ
ــدم، ولــعــل  ــقـ وجــــدة الـــطـــرب الــغــرنــاطــي مــنــد الـ
ذلــك بفضل الــهــجــرات األنــدلــســيــة إلــى املغرب 
الــعــربــي، خــاصــة املــغــرب وتــونــس والــجــزائــر، 
بالفردوس  تسمى  التي  غرناطة  سقوط  بعد 
ــدارس؛ وهــي  املــفــقــود، وقـــد كــونــت لــنــا ثـــالث مــ
موسيقى اآللة واملوسيقى األندلسية الشهيرة 
املغرب،  باملغرب، واملعروفة بعدد من مناطق 
واملوسيقى الكالسيكية الشهيرة في الجزائر، 

نجوى كرم مع التطبيق الجديد؛ إذ يظهرهم 
في الخلفية، يــؤدون األغنية التي اختاروها 

في التطبيق الجديد.
حــــصــــدت نــــجــــوى كـــــرم مــــزيــــدًا مــــن الــتــفــاعــل 
وتـــبـــادل الــفــيــديــوهــات، الــتــي أعــــادت نشرها 
ــتــــر«، دعــمــًا  عـــبـــر صــفــحــتــهــا الـــخـــاصـــة »تــــويــ

تها.
ّ
للحملة الجديدة التي تبن

ــجــــوى كــــــرم الـــفـــنـــانـــة األولـــــــــى عــربــيــًا  لـــعـــل نــ
خاص  تطبيق  لتفعيل  »فــلــتــر«  تختار  الــتــي 
الفنانني  معظم  يعتمد  وقــت  فــي  بأغانيها، 
ــاع إلـــى  ــمـ ــتـ ــلــــة، لـــالسـ ــى املــــنــــصــــات الــــبــــديــ ــلـ عـ
أن  ويمكن  املوسيقي،  أو  الغنائي  إلنتاجهم 
تسجل خطوة نجوى كرم مزيدًا من التفاعل 
مـــن خــــالل اســتــخــدامــهــا الحـــقـــًا فـــي مــســاحــة 

كبيرة خاصة بنشر األغاني.
أطــلــقــت   ،2020 األول  تــشــريــن  أكـــتـــوبـــر/  فـــي 
املمثلة اللبنانية نادين نجيم خاصية »فلتر« 
ــتـــغـــرام«،  جـــديـــد عـــلـــى مـــحـــّمـــل الــــصــــور »إنـــسـ
ــك بــعــد فــتــرة مـــن الــتــشــويــق، وهـــي فــكــرة  وذلــ
راودتها بعد انفجار مرفأ بيروت أغسطس/ 
استخدامها  كــثــرة  مــع  خــصــوصــًا   ،2020 آب 
الـــنـــدوب عــلــى وجهها  آثـــار  الــفــالتــر لتغطية 
ــة. يتميز الــفــلــتــر بــالــحــفــاظ على  ــابـ مــن اإلصـ
مع  والعينني،  الشامة  مثل  هــي،  كما  املالمح 
خــاصــيــة مــكــيــاج الــعــيــون، مــثــل »اآليــاليــنــر«. 
 من املقاطع 

ً
وشاركت نجيم، بعدها، مجموعة

تستخدم فيها الفلتر، وعلقت بالقول: »ميوز، 
صار رسميًا جاهز، فيكم تجربوه وتعطوني 

يكم«.
ٔ
را

قد يكون تطبيق »سناب شات«، الذي انطلق 
التي تستخدم  الوسائل  أكثر  عام 2011، من 
تقنية وأنـــواع »الــفــالتــر«، خصوصًا مــن قبل 
الــعــرب والغربيني على حــد ســواء.  املشاهير 

 كبيرًا، 
ً
اجتاح التطبيق العالم، وحقق تفاعال

ملا يحمله من ميزات سهلة، ومدة قياسية في 
التصوير واإلضافات املطلوبة والنشر.

ــائــــد  ــاري والــــعــ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــا الـ ــيــــدًا عـــــن هــــدفــــهــ بــــعــ
املـــالـــي الـــــذي تــحــقــقــه هــــذه املــــواقــــع، تشكل 
يضع  واقــعــًا  التكنولوجية  ــثـــورة«  »الـ هـــذه 

ــام تــوفــر الــخــدمــات املــطــلــوبــة،  املــتــابــعــني أمــ
بــشــكــل ســـريـــع، لــيــس أقـــلـــه الـــحـــصـــول على 
أغــنــيــة عــمــرهــا ســنــوات فــي أقـــل مــن دقــيــقــة، 
أو  عــاٍل، وإعـــادة إرسالها  وبمستوى تقني 
التواصل  مــواقــع  على  ومبادلتها  نسخها 
ــر مــن  ــ ــيـــل آخــ ــانــــب إجــــبــــار جـ ــــى جــ كــــافــــة. إلــ

املتابعني أكثرهم من املراهقني، للتفاعل مع 
رؤيـــة الــفــنــان املفضل لــديــهــم، إن عــن طريق 
االســتــمــاع إلــى أغــانــيــه، أو اســتــغــالل تقنية 
تتعلق بالجمال وتحسني الشكل الخارجي، 
عن طريق تقنيات الفالتر أو »الفوتوشوب« 

الخاص بالهواتف الذكية.

القليعة بالجزائر 2014، ومهرجان املوسيقى 
األندلسية بإشبيلية بإسبانيا 2015.

سجل  فللجمعية  الوطني،  الصعيد  على  أمــا 
ــاركــــت فــي  حـــافـــل فــــي هـــــذا املـــــيـــــدان، حـــيـــث شــ
الــعــديــد مــن املــهــرجــانــات فــي فـــاس، ومكناس، 
والرباط، وطنجة، وتطوان، وشفشاون، وسال، 
ومــــراكــــش، والـــــــدار الـــبـــيـــضـــاء. فـــي مـــا يخص 
املوسيقى الغرناطية وتعريفها، يقول شهيد 
اســم  ألــحــان، يطلق عليها  بــعــدة  تتميز  إنــهــا 
النوبة الكاملة التي تتكون من خمسة أجزاء. 
يجمع  الــذي  املتفرد،  بإيقاعها  أيضًا  وتتميز 
واملندولني،  والغيتار  والكمان  العود  آلــة  بني 
ومـــا يــســمــى أيــضــًا عــنــد الــوجــديــني بــآلــة كــاط 
ــنــــاي، واإليــــقــــاع، وآلـــة  ــة فــيــولــون والــ ــ كــــاط وآلـ

البيانو مع أناشيد وأغاني تنشدها الفرقة. 
وتتميز فرقة الغرناطي أيضًا بزيها التقليدي؛ 
إذ يعتمر الــذكــور طــربــوشــًا أحــمــر، ويــرتــدون 
جلبابًا. أما بالنسبة لإلناث؛ فلباسهن وجدّي 

بحت، ُيطلق عليه اسم كاراكوا.
بـــعـــيـــدًا عـــــن الــــحــــفــــالت، كـــيـــف تــــــرى حـــضـــور 
عامة  املغربي  املجتمع  فــي  الغرناطي  الــطــرب 
والــوجــدي خــاصــة؟ نسأل شهيد. يــقــول: »لقد 
كان للغرناطي حضور في األعراس والحفالت 
الــوجــديــة؛ إذ كــان ال يمكن أن يــقــام عــرس في 
الغرناطي.  الطرب  فرقة  وتحضره  إال  وجــدة، 
لكن، مع األسف، أصبح هذا التراث يندثر، ولم 
يعد لــه حــضــور كبير فــي األعــــراس الــوجــديــة. 
نــجــده أحــيــانــًا لـــدى بــعــض الــعــائــالت وجــديــة 
األصل، التي ال تزال تحافظ على هذا التراث«. 
يضيف: »لألسف، ال يلقى هذا التراث دعمًا من 
الحكومة، ولم يأخذ حقه الالئق من االهتمام 
مثل باقي الفنون؛ إذ نعتمد فقط على تبرعات 

بعض املحبني واملولعني بهذا الفن«.

الفنانون في العالم البديل... »فلتر« األغاني والتجميلالموسيقى الغرناطية في جمعية مغربية
بعيدًا عن الهدف التجاري 

لمواقع وتطبيقات 
الهواتف والمواقع 

اإللكترونية، تسجل 
التقنيات الجديدة تفاعًال 
كبيرًا من متابعي الفنانين

محمد الحداد

اكتشف بــاحــثــون طريقة جــديــدة إلنــتــاج مــضــادات 
إلعــادة  الجيني،  التحرير  تستغل  مــعــقــدة،  حيوية 
برمجة مسارات األدوية املستقبلية املطلوبة بشكل 
عـــاجـــل، ملــكــافــحــة مـــقـــاومـــة مــــضــــادات املـــيـــكـــروبـــات، 

وعالج األمراض املهملة واألوبئة.
 Nature فــــي دوريــــــــة ــــشــــرت 

ُ
ن فــــي دراســــــــة جــــديــــدة 

جامعة  مـــن  بــاحــثــون  اكــتــشــف   ،Communications
مانشستر طريقة جديدة للتعامل مع إنزيمات خط 
أن  يمكن  والتي  البكتيريا،  في  الرئيسية  التجميع 
تمهد الطريق لجيل جديد من العالجات باملضادات 
الحيوية. وفق الدراسة، يشير املؤلفون إلى إمكانية 
كاس(  كريسبر  )تقنية  الجيني  التحرير  استخدام 
لــخــلــق إنـــزيـــمـــات جـــديـــدة لــلــبــبــتــيــد غــيــر الــصــبــغــي 
الــتــي تنتج  الثانوية  املــركــبــات  )NRPS( - وهــو مــن 
البكتيريا  مثل  الدقيقة  الكائنات  طــريــق  عــن  عـــادة 
والفطريات - وتنتج مضادات حيوية مهمة سريريًا.

وتـــعـــد الــبــبــتــيــدات غــيــر الــصــبــغــيــة مـــن اإلنـــزيـــمـــات 
املـــنـــتـــجـــة لـــلـــمـــضـــادات الـــحـــيـــويـــة الــطــبــيــعــيــة مــثــل 
الــبــنــســلــني. ومـــع ذلـــك، حــتــى اآلن، كـــان تــحــريــر هــذه 
املعقدة إلنتاج مضادات حيوية جديدة  اإلنزيمات 

وأكثر فاعلية يمثل تحديًا كبيرًا.
أحـــدثـــت تــقــنــيــة الــتــحــريــر الــجــيــنــي املــعــروفــة بــاســم 
البيولوجية،  العلوم  ثــورة في  كــاس 9«  »كريسبر/ 
الفرنسية  التقنية؛  هــذه  رتــا  مــطــوِّ عليها  استحقت 
إيمانويل شاربنتييه، واألميركية جينيفر داودنا، 

جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2020. تعتمد تقنية 
التحرير الجيني، كريسبر، على دليل من الحمض 
النووي الريبوزي RNA، يمكنه تحديد الجزء املراد 
تــعــديــلــه بـــدقـــة، ومـــن ثـــم يــقــوم إنـــزيـــم CAS9 بقص 
بــإجــراء  الــجــزء ليسمح  الــنــووي عند هــذا  الحمض 
مضادات  مقاومة  عــدوى  تسبب  املطلوب.  التعديل 
ألــف حالة وفــاة كل  قــرابــة 700   )AMR( امليكروبات
عـــام عــلــى مــســتــوى الــعــالــم. ومـــن املــتــوقــع أن يرتفع 
الــعــدد إلــى 10 مــاليــني، مــا يكلف االقــتــصــاد العاملي 
قرابة 100 تريليون دوالر بحلول عام 2050. كذلك 
ــادات املــيــكــروبــات الــعــديــد من  تـــهـــّدد مــقــاومــة مـــضـ
أهــــداف التنمية املــســتــدامــة لــألمــم املــتــحــدة، مــع 28 
مــلــيــون شــخــص إضـــافـــي يــمــكــن أن يـــجـــبـــروا على 
العيش فــي فقر مدقع بحلول عــام 2050 مــا لــم يتم 

احتواء مقاومة مضادات امليكروبات.
وقال جيسون ماكفيلد، أستاذ الكيمياء الحيوية في 
جامعة مانشستر واملؤلف الرئيسي في الدراسة، إن 
إلنتاج  تستخدم  أن  يمكن  الجينات  تعديل  عملية 
مضادات حيوية محسنة، وربما تؤدي إلى تطوير 

عـــالجـــات جـــديـــدة تــســاعــد فـــي مــكــافــحــة مــســبــبــات 
األمراض واألمراض املقاومة لألدوية في املستقبل. 
الجديد«  »العربي  لـ تصريح  في  ماكفيلد  ويوضح 
للمضادات  املــقــاومــة  األمــــراض  ظــهــور مسببات  إن 
تواجهها  التي  التهديدات  أكبر  أحــد  هو  الحيوية، 
ــــوم. وأن طـــريـــقـــة تـــحـــريـــر الــجــيــنــات  ــيـ ــ الـــبـــشـــريـــة الـ
الــتــي طـــورهـــا فــريــقــه، هـــي طــريــقــة فــعــالــة وســريــعــة 
أن  يمكن  التي  املعقدة،  اإلنــزيــمــات  لهندسة  للغاية 
تنتج تــركــيــبــات جــديــدة لــلــمــضــادات الــحــيــويــة ذات 

الخصائص املحسنة.
البكتيريا  مــثــل  الــدقــيــقــة،  الــحــيــة  الــكــائــنــات  تمكنت 
التي تعيش في التربة، من تطوير إنزيمات تخليق 
بناء  الــتــي تجمع وحــــدات  الــصــبــغــي،  غــيــر  الببتيد 
الببتيد،  منتجات  فــي  األمينية  األحــمــاض  تسمى 
وغالبًا ما يكون لها نشاط قوي جدًا من املضادات 
الـــحـــيـــويـــة. يـــتـــم اشـــتـــقـــاق الـــعـــديـــد مــــن املــــضــــادات 
الــحــيــويــة املــهــمــة واملــســتــخــدمــة بــكــثــرة حـــول العالم 
من إنزيمات الببتيد غير الصبغي، مثل البنسلني، 

وفانكوميسني، ودابتوميسني.
القاتلة التي  ومــع ظهور بعض مسببات األمــراض 
تقاوم كل هذه املضادات الحيوية املوجودة حاليًا، 
ــام الــبــاحــثــني  ــ فــــإن أحــــد الــحــلــول الـــتـــي قـــد تـــكـــون أمـ
هــو ابــتــكــار مـــضـــادات حــيــويــة جــديــدة بخصائص 
محسنة يمكنها التعامل مع آليات مقاومة مسببات 
ــذه الــجــهــود، الــطــريــقــة الــتــي  ــن بـــني هـ األمــــــراض. ومـ
إنزيمات  لتحرير جينات  الــدراســة  مؤلفو  ابتكرها 

الببتيد غير الصبغي.

جولة في »دهاليز« الممثل

أطلقت نجوى كرم »فلتر« سريعًا خاصًا بأغانيها )ذبيان سعد(

ظهور مسببات 
األمراض 
المقاومة 
للمضادات 
الحيوية هو أحد 
أكبر التهديدات 
التي تواجهها 
البشرية )رمسيس 
ماتي/ األناضول(

احتضنت مدينة وجدة الطرب الغرناطي منذ القدم )فيسبوك(

)Getty/ال يخفي رغبته بالمشاركة في أعمال سينمائية عربية في بلده )غاريث كاترمول

يخوض الممثل عمرو واكد تجربته األولى في التقديم، من خالل برنامج »دهاليز« على منصة 
»الجزيرة O2«. هنا حديث معه حول تجربته هذه، إلى جانب جديده السينمائي

عمرو واكد

مضادات حيوية بالتحرير الجيني

فنون وكوكتيل
مقابلة

دراسة

رصدإضاءة

ُصدم الجمهور بسبب 
ظهور الممثل عمرو واكد 
مع ممثلة األفالم اإلباحية 
السابقة، ميا خليفة، في 

مسلسل »رامي« )الصورة(. 
يعلق على األمر: »لم أقم 
باختيار الممثلين، وال أجد 
مشكلة بأن يختار المخرج 

أي ممثل الئق للدور، وليس 
دوري أن أحكم على أحد. 
أنظر للموضوع من زاوية 

وجودها في العمل، 
وأتساءل: هل عطلته؟ 
أم هل قدمت دورها 

بإجادة وكسب المسلسل 
من وجودها؟ ما يعنيني 

شخصيًا أنني قدمت دوري 
بمهنية«.

رامي وميا

Friday 3 December 2021 Friday 3 December 2021
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طــــراز حــديــث. وقـــد تــبــدو الــلــوحــات الخمس 
 مـــن الـــدوحـــة الــقــديــمــة، 

ً
والـــثـــالثـــون تــفــصــيــال

حتمًا  لكنها  سابق،  معرض  في  املسترَجعة 
ــقــــام املــــعــــرض اآلن  ــ ــك. فــحــيــث ُي ــ ــعـــد مــــن ذلــ أبـ
فـــي »مــتــحــف مــحــمــد بـــن جـــاســـم«، ويــســتــمــر 
حــتــى نــهــايــة شـــبـــاط/ فــبــرايــر املــقــبــل، كــانــت 
هـــذه هــي مــشــيــرب، بــــذرة املــديــنــة خـــالل عقد 
الــخــمــســيــنــيــات، ومـــن هــنــا تــشــّكــلــت حاضنة 
الكهرباء  أبــرزهــا شارعا  خليطة في شــوارع 

وعبد الله بن ثاني.
ــــدود حــاســمــة بني  تـــوّســـَعـــت املــديــنــة دون حـ
مشيرب وما جاورها، غير أن هذين الشارعني 
ة عقود، بدءًا من الخمسينيات، 

ّ
أصبحا لست

 األبــــــــرز لـــتـــنـــّوع الـــجـــنـــســـيـــات، كـــان 
َ
الــــعــــالمــــة

الــحــضــور الــواضــح فيها عــربــيــًا لــلــشــوام من 
فلسطينّيني ولبنانّيني على وجه الخصوص.

الــذي دفــع يوسف أحمد ليستعيد صور  مــا 
ت القديمة؟

ّ
املحال

لــلــفــنــان ذاكــــــرة بــصــريــة وحــكــائــيــة مــمــتــازة. 
تــــه« مــــوازيــــًا لــلــصــور 

ّ
لــــم يــجــعــل مــــن »مــــحــــال

التسجيلية، بل مّما استقر في روحــه. حتى 
الـــلـــوحـــات رســمــهــا قــبــل أن تــطــرأ   بــعــض 

ّ
إن

عليها تعديالت طبيعية.
ــــن الــتــي  ــاكـ ــ ذهـــــب بـــريـــشـــة عـــريـــضـــة إلـــــى األمـ
استقطبت من سكن داخل الدوحة وخارجها، 
ولــذا جــاءت رسوماته انطباعية، كما لو أنه 
يــرســم فــي الــنــهــار تــحــت شــمــس شــتــويــة، ما 

يحفظه عن ظهر قلب.
ــاء، وهي  زرقــ بسماء  تظهر  الــلــوحــات  جميع 
ــدءًا مــن شهر  الــزرقــة الــتــي اعــتــادتــهــا الــعــني بـ

ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول واحــتــجــابــهــا فـــي شــهــور 
الصيف.

 ،1949 عــام  نفطية  شحنة  أّول  تصدير  عقب 
بدأت الدوحة باستقبال جموع من جنسيات 
عديدة. وستفتتح في منتصف العقد التالي 
كهرباء  كــابــل  ــــب  وُركِّ كهربائية،  ة 

ّ
محط أّول 

 الذي يعمل 
ّ
طلق على الخط

ُ
تحت األرض، وأ

بواسطة الكابل اسم »شارع الكهرباء«.
ــارة الــتــقــلــيــديــة مـــع دخـــول  ــمـ ــعـ ســتــتــراجــع الـ
ــاّدة األســمــنــت، وســتــشــهــد املــديــنــة شـــوارع  ــ مـ
ــاء  ــ ــيـ ــ ــي األحـ ــ ــة فــ ــ ــــوفـ ــألـ ــ ــن مـ ــكــ ــم تــ ــ ــ ــة، ل ــ ــــضـ ــريـ ــ عـ
السابقة ودواعيسها، مّما ينتمي إلى ذاكرة 
الجديدة  الحياة  عليها  ــرضــت 

َ
ف رومانسية، 

تغييرات جذرية.
ــة تــالــيــة شــّكــلــت مِلـــن هــم في 

ّ
 أن عــقــودًا ســت

ّ
إال

ـــرًا 
ّ
ــااًل مـــؤث يـــوســـف أحـــمـــد )1953( مـــجـ جــيــل 

ومفارقًا، وبؤرته الخصبة هي مشيرب.
ت غــيــر 

ّ
 اســــتــــحــــضــــار املـــــــحـــــــال

ّ
عــــلــــيــــه، فــــــــــإن

ما هو استحضار لشريط من 
ّ
التسجيلي، إن

الــحــركــة واألنـــفـــاس والـــوجـــود الــــذي تــواصــل 
على يد من أصبحوا سالالت، بعضهم أجداد 
أنفسهم في  هــم  يــتــذّكــرون،  الحياة  قيد  على 

ذلك الزمن شباب يحلمون.
ــهـــورة لــكــثــرة  ثـــمـــة صـــــور فـــوتـــوغـــرافـــيـــة مـــشـ
تــداولــهــا، بيد أن الــفــنــان عــرف مــن أي زاويــة 

جديدة يمكنه أن يفعل شيئًا مغايرًا.
ربـــمـــا ال تــجــد فـــي املــــدونــــات الــتــاريــخــيــة أو 
مع  حـــاضـــر  ـــــه 

ّ
أن إال  »إدوارد«،  اســــم  الــفــنــيــة 

يكون  أن  قبل  أحمد  يوسف  اط 
ّ
الخط سمّيه 

اللبناني،  الــرجــل  هـــذا  املـــعـــروف.  التشكيلي 

الدوحة ـ محمد هديب

تجربتان للتشكيلي القطري يوسف 
أحمد، خالل هذا العام، بدأ إحداهما 
املــاضــي، حملت  في فبراير/ شباط 
رى علّي لّول« )حينما يخطر 

ْ
عنوان »لني ِيط

املاضي  األسبوع  والثانية  األول(،  الزمن  لي 
ت«، وكلتاهما 

ّ
فــي مــعــرضــه الــجــديــد »مـــحـــال

القديمة، حيث طرأت  تسترجع روح الدوحة 
الت كبرى على رموزها املكانية. تحوُّ

يــن، بــل بــدت  ال تنفصل االثــنــتــان إلـــى فــضــاَء
التجربة األولى بما فيها من بيوت وِفرجان 
ــــــــة( وحـــتـــى بعض 

ّ
)أحــــيــــاء( ودواعــــيــــس )أزق

ت أغلبها 
ّ

زة السترجاع محال
ّ
الدكاكني، محف

انــتــقــل مــن مــكــانــه، والــبــعــض القليل بــقــي مع 
تــطــويــر يــنــاســب وســـط املــديــنــة املــبــنــي على 

المثنى )العراق( ـ العربي الجديد

■ كيف تفهم الكتابة الجديدة؟
تأهيل  إعــادة  بــرأيــي، هي  الجديدة،  الكتابة 
خذ 

ّ
تت أن  للشاعرية بطريقٍة أجمل، شريطة 

أسلوبًا جديدًا من حيث اللغة والفكرة معًا، 
ر بها.  ما األفكار املبتكرة بطريقة مفكَّ ال سيَّ
نــاهــيــك عــن الــجــدّيــة الــتــي تــأخــذ منحنيات 
ــة  أخــــرى فــي عملية الــكــتــابــة الــتــي هــي َمــهــمَّ

ة ولذيذة في الوقت نفسه.
ّ
شاق

■ هل تشعر نفسك جزءًا من جيٍل أدبي له مالمحه 
وما هي هذه املالمح؟

برأيي، الشاعر الذي يهتّم بهذه التفاصيل، 
أو  قبله  بَمن  ر 

ّ
التأث لفخاخ   

ً
فريسة سيكون 

بمجايليه. ال أهتّم شخصيًا بهذه املفاهيم، 
ها تضع الشاعر في محدوديٍة واضحة، 

َّ
ألن

 تــكــرار تــجــارب َمن 
ِّ
ه مــن فــخ

َ
ن وهــذا ال ُيَحصِّ

عالمة  الــجــاّد  الشاعر  مجايليه.  أو  سبقوه 

 عن 
ّ

مــنــفــلــتــة عــلــى األبــــــد، وحــقــيــقــة ال تـــكـــف
 ما هو 

ِّ
ر من كل فة للتحرُّ

ّ
كونها صورة مكث
ب.

َ
مكتوب وسُيكت

■ كيف هي عالقتك مع األجيال السابقة؟
بع ثقافة الشاعر، ورأَيــه بما 

َّ
الَعالقة هنا تت

أو معه. شخصّيًا،  قبله  أيِّ جيل  من  ُيطرح 
عالقتي مع الشعر ال مع الشعراء، وألسباٍب 
ــق بــمــا أفــّكــر فــيــه، مــن خـــالل اإلخـــالص 

َّ
ــَعــل

َ
ــت

َ
ت

ملفهوم الشعر الذي أعتبره خالصًا إنسانيًا، 
 الدخالء عليه. »األجيال« مفهوم 

ّ
بعيدًا عن كل

أكاديمي وأنا بعيد جّدًا عن األكاديمية التي 
تضع الشعر بني قوسني في أغلب األوقات، 
ر  للتحرُّ فة 

َّ
املكث الصورة  الشعر هو  أن  رغــم 

واالنفالت معًا.

■ كــيــف تــصــف عــالقــتــك مــع الــبــيــئــة الــثــقــافــيــة في 
بلدك؟

ــي بعيد جـــّدًا وشــبــه منعزل عن 
ّ
أعــتــرف بــأن

ــــــي أعـــتـــبـــر أن بــعــض 
ّ
الــــوســــط الـــثـــقـــافـــي، ألن

ــة، الــتــي تــقــود املــؤّســســات  ــاط الــثــقــافــيَّ األوســ
الــثــقــافــيــة وتـــتـــصـــّدر املـــشـــهـــد، مـــؤدلـــجـــة، أو 

مقام آخر 
للزمن األّول

تقف هذه الزاوية من 
خالل أسئلة سريعة مع 

صوت جديد في الكتابة 
العربية، في محاولة لتبيّن 

مالمح وانشغاالت الجيل 
العربي الجديد من الكتّاب

في معرضه الُمقام 
حاليًا بالدوحة، يستعيد 
التشكيلي القطري، من 

خالل خمس وثالثين 
لوحة زيتية، معالَم 

منطقة مشيرب في 
العاصمة القطرية خالل 

الخمسينيات والستّينيات

تشهد الكتابة الروائية 
العربية ما يشبه 

االنقسام بين اتّجاهين 
حول شأن اللغة، 

ليس بوصفها نحوًا 
وصرفًا، بل من حيث 

استخدامها في النص 
الروائي

الشعر بوصفه َخالصًا إنسانيًا

انقساٌم روائّي حول دور اللغة

محلّات ما يحفظه يوسف أحمد عن ظهر قلب

كما لو أنه يرسم تحت 
شمس شتوية ما يحفظه 

عن ظهر قلب

األجيال مفهوم أكاديمي 
والشعر صورة مكثَّفة 

للتحرُّر واالنفالت 

يمكن لالستعارة األدبية 
أن تدفع الثقافة نحو 

فهم جديد للحياة

ليست اللوحات موازيًا 
َور، بل هي مّما استقر  للصُّ

في روحه

الدوحة  في  الجسرة  حّي  )مواليد  أحمد  يوسف  يمزج  لوحاته،  في 
خالل  طّورها  التي  بالحروفيات  الواقعي  األسلوب  الصورة(   /1955 عام 
عقود،  لخمسة  الممتّدة  تجربته 
والتي وّظف فيها الفن الحروفي 
والمنسوجات واألشكال الهندسية، 
من  واســـع  طيف  على  منفتحًا 
يتناول بعُض تلك  األلوان والمواد. 
حيث  التقليدية؛  البيئة  اللوحات 
والجموع  والبيوت  األحياء  تظهر 
ــرقــص  والـــمـــرأة ومــالبــســهــا، وال
في  الرجال  يؤّديه  الــذي  الشعبي 

المناسبات واألعياد.

خمسة عقود

2425
ثقافة

معرض

صوت جديد

إطاللة

فعاليات

الــخــمــســيــنــيــات  مـــنـــذ  كـــتـــب  مــــن  هــــو  إدوارد، 
بـــدأت تحتشد في  الــتــي  ــات  الكثير مــن اآلرمــ
»لوحات« شهية  فتحت تجربة  البلد.  وسط 
الخطاط في تحية إلدوارد الذي غادر عاملنا 

أواخر عقد السبعينيات.
 حــيــنــمــا تـــقـــاَرن 

ّ
ت لــيــســت بــســيــطــة إال

ّ
مـــحـــال

ذلك  في  بعد.  فيما  ساعاتها 
ّ
وات بتحّوالتها 

ــل مستلزمات 
ّ
الـــوقـــت كــانــت هـــي كـــل مـــا ُيــمــث

الحياة. وهذا ال يتوافر في »املول« املعاصر، 
ائتمانية وبطاقات  له من بطاقات 

ّ
وما يفض

الصّراف اآللي.
ــــول  ــفـ ــ ــلـــحـــمـــص والـ ــم بـــــيـــــروت لـ ــعــ ــا »مــــطــ ــنــ هــ
ــيــــدا«. هنا  والــــفــــالفــــل«، ومــقــابــلــه »بـــقـــالـــة صــ
 

ّ
ــهــــاب لـــألقـــمـــشـــة«، وهــــنــــاك مــحــل  شــ

ّ
»مــــحــــل

ــا«، وهـــنـــا »مـــعـــصـــرة الـــربـــيـــع«،  ــافــ ــة يــ ــذيــ »أحــ
و»مــتــجــر الـــطـــائـــف«، و»اســـتـــوديـــو الـــســـالم«، 

يعّول  ال  وهــي  لتوّجهاتها،  الثقافة  ــطــّوع 
ُ
ت

ــبــه 
ّ
ــا يــتــطــل ــق مـ ــ ـ

ْ
ــم تـــخـــرج وف عــلــيــهــا، ألنـــهـــا لـ

 َمن أراد سوءًا بهذه 
ّ

املوقف الوطني تجاه كل
البالد: العراق.

■ كيف صدر كتابك األّول وكم كان عمرك؟
ثًا  اكتمل كتابي في سنة 2016، وبقيت متريِّ
فــي مــا يــخــّص طباعته، لــظــروف شخصية، 
فـــي 2019 عـــن »دار عــدنــان  حــتــى أصـــدرتـــه 
للطباعة والــنــشــر«. وكـــان عــمــري وقتها 29 

عامًا.

■ ماذا تكتب اآلن وما هو إصدارك القادم؟
الطني«، وهو عبارة  لي كتاب عنوانه »قلق 
العراقية  ثـــورة تشرين  عــن تــســاؤالت حــول 
وأحداثها عام 2019، ولديَّ مجموعة شعرية 

ثانية ستكتمل قريبًا.

ــــت الــــحــــديــــث«،  ــيـ ــ ــبـ ــ و»دّكـــــــــــــان عــــــبــــــاس«، و»الـ
ار الفريج« )مبّيض النحاس(، و»دّكان 

ّ
و»صف

الـــســـاعـــي«، و»مـــخـــبـــز الـــجـــســـرة«، و»مــصــنــع 
و»دّكــان حاجي  الباكر«،  الثلج«، و»صيدلية 

غلوم«، و»نوفوتيه فونتانا«.
أغراضها،  عــن  يــوم، بحثًا  كــل  الجموع  تأتي 
والــجــمــعــة،  الــخــمــيــس  يــَومــي  تحتشد  لكنها 
في ساحة مستطيلة بحذاء الشارع املفضي 
ــــوق واِقــــــــف. أمـــامـــك  ــــى الـــبـــنـــك الـــعـــربـــي وســ إلـ
شــارعــان، على اليمني »عــبــد الــلــه بــن ثــانــي«، 
وعــلــى الــيــســار »شــــارع الــكــهــربــاء«، وكالهما 
ت تستقبل شــاريــًا، 

ّ
مــحــال الجنبني  كــان على 

أو جــائــعــًا، أو أيـــًا كـــان يــتــقــاســم مــع صاحب 
ــدة: كــالنــا صــاحــب حــاجــة،  ــ املــحــل صــفــة واحــ
أقرب إلى الوضوح، وأبعد كثيرًا عن النزوع 

االستهالكي.
الت أو أوهام أو حسابات  قيل في بعض تخيُّ
 األصوات ال تزول، 

ّ
ق بعد، إن

ّ
حق

ُ
تجريدية لم ت

بل تبقى عالقة في طبقة من طبقات الجو.
حدة«. من 

ّ
هذه آرمة »الجمهورية العربية املت

التي  الجمهورية  بتلك  مفتونًا  أن  الــواضــح 
تأّسست عــام 1958 بني مصر وســوريــة، قّرر 

أن يجعلها اسمًا لبقالته.
 اآلرمة. ربما إدوارد، وربما 

ّ
ال نعرف من خط

البقالة؟ هــذا ليس مجال  غــيــره. مــن صاحب 
تحقيق استقصائي.

ــه، ويــــتــــرك نــفــســه  ــتـ ــريـــشـ ــّر بـ ــمــ ــان أن يــ ـ
ّ
ــن ــفـ ــلـ لـ

التي  يــســعــوا وراء أصــواتــهــم،  أن  واآلخـــريـــن 
ليست حتى اآلن في أي طبقة جوّية، بل في 

دواخلهم حني يصيخون السمع صامِتني.

وسام الموسوي

ابتكار أم توصيل؟

للكاتبة والفنانة  رسالة إلى األب  يتواصل معرض  الجاري،  الشهر  العاشر من  حتى 
اللبنانية شذا شرف الدين في »مركز مينا للصورة« ببيروت. يستند المعرض المقام 
للكاتب  ذاته  بالعنوان  كتاب  إلى  الماضي  نوفمبر  الثاني/  تشرين  من  العاشر  منذ 

التشيكي فرانز كافكا، حيث تعيد تركيب نّصه في مجموعة من اللوحات.

قول للزمان هو عنوان عرٍض مسرحّي يقام بدايًة من السابعة من مساء اليوم 
في  اإلسكندرية«  »مكتبة  مبنى  ضمن  الصغير«  »المسرح  خشبة  على  الجمعة، 
المدينة المصرية. العمل من إخراج طارق نادر، وهو يقوم على تركيب لوحات 

من األداء الجسدي. من أعمال نادر األخرى: »أسود« و»محّطة الدنيا الجديدة«.

ضمن سلسلة ندوات بعنوان مدخل إلى التحليل النفسي، تلقي الباحثة التونسية 
بعنوان  محاضرة  اليوم،  ظهر  بعد  والنصف  الثانية  من  بداية  سالمة،  بن  رجاء 
تونس  قرب  بمنوبة  اآلداب  بكلية  إبراهيم«  أحمد  »قاعة  في  البارانويا؟  هي  ما 
العاصمة. من مؤلّفات بن سالمة: »بنيان الفحولة«، و»العشق والكتابة«، و»في 

نقد إنسان الجموع«، و»نقد الثوابت: آراء في العنف والتمييز«. 

السويدية  غوتبورغ  مدينة  في  ُتقام  أيام،  ثالثة  مدى  وعلى  اليوم،  من  بداية 
شعار  الدورة  هذه  في  يحمل  الذي  العربي،  الكتاب  معرض  من  الثانية  الدورة 
»الكتاب صديق الغربة«. ينّظم المعرض موقُع ودار »صفحات«، ويضّم كتبًا من 
دور نشر عربية مثل: »دار ممدوح عدوان«، و»التنوير«، و»المتوسط«، و»التكوين«.

ممدوح عزام

ثــمــة، مــن بــني الــروائــيــني، َمـــن يرفضون 
أن يــرفــدوا الــلــغــة الــروائــيــة بـــأّي صــورة 
أو اســتــعــارة أو مــجــاز، ويــطــلــقــون على 
االهتمام بلغة الكتابة: البالغة الفارغة. 
 مهّمة اللغة، هنا، هي إيصال الفكرة 

ّ
إذ إن

 
ٌ
والحدث فقط، باعتبار أن الرواية حدث

م فحسب. وبسبب  ــدَّ
َ
ــق ُي ُيــقــال، وخــطــاٌب 

هذا االستبعاد، صارت اللغة في الرواية 
نحوًا خالصًا ينصّب االهتمام فيه على 
صـــّحـــة الـــقـــواعـــد وصــــــواب االســـتـــخـــدام 
املعجمي. أي أن اللغة، هنا، تتحّول إلى 
إيصال  غير  لها  ــغــل 

ُ
ش ال  تنفيذية  أداة 

الفكرة واملعنى.
وفي هذا الباب تشهد الكتابة الروائية 
ــام بــني  ــ ــســ ــ ــقــ ــ ــبــــه االنــ الــــعــــربــــيــــة مــــــا يــــشــ
جاهني حــول شــأن اللغة ودورهـــا في 

ّ
ات

ق 
ّ
الكتابة. واالنقسام أو الخالف ال يتعل

بالنحو والصرف وبناء الجملة وعالقة 
والخبر،  املبتدأ  أو  به  واملفعول  الفاعل 
بــل بــالــلــغــة مــن حــيــث الــــدور والــوظــيــفــة 
وأشكال استخدام هذا الدور في النّص 

الروائي.
 
ً
طاقة بوصفه  الــنــّص  تأّملنا  إذا   

ْ
ولــكــن

 عاطفية أو روحية أو فكرية، 
ً
، طاقة

ً
مثال

ــْدرًا كبيرًا مــن هــذه الــطــاقــة سوف   قـ
ّ
فـــإن

أو  التوصيل،  أداة  رداءة  بسبب  يفسد 
بسبب عادّيتها. ومن املعروف في حقٍل 
الطاقة  أن  الكهرباء،  مختلٍف تمامًا هو 
للخلل  تــتــعــّرض  أن  يمكن  الــكــهــربــائــيــة 
والنقص في حال اختلفت كابالت نقل 
 مثل 

ْ
ل

ُ
الطاقة من حيث جودة الصنع. وق

ذلك عن أنابيب املياه وغيرها من أدوات 
النقل، وهي أدوات توصيل أيضًا.

ـــ إذا مــا  ــ ـ  وصــــــول املـــعـــنـــى 
ّ
ولــــهــــذا، فــــــإن

توصيل   
ُ
أداة اللغة  أن  بمبدأ  ارتضينا 

فقط ــ قد يتعّرض للفساد أو قد تضيع 
أجــزاٌء  الكهرباء،  منه، كما تضيع طاقة 
هــامــة فــي حـــال كــانــت الــلــغــة ركــيــكــة، أو 
فقيرة  كــانــت  أو  مقّعرة وصعبة،  كــانــت 
 في 

ً
وضــحــلــة. والــقــضــيــة لــيــســت بـــراعـــة

الــزخــرفــة، أو فــي الــبــالغــة، بــل بــراعــة في 
التوصيل. 

الــيــومــيــة نفسها  أن حــيــاتــنــا  والـــالفـــت 
، بــل إن 

ً
ال تتحّرك دون اســتــعــاراٍت مــثــال

الناس يستخدمون االستعارة بوصفها 
حاجة أو ضرورة عملّية يحتاجها املرء 

 
ّ

لكل  
ّ
أن بالتفكير نفسه. وهــو ما يعني 

 على ابتكار استعارة خاصة 
ً
كاتب قدرة

ها،   تخصُّ
ً
 لكل ثقافة استعارة

ّ
به، كما أن

بــســبــب اخـــتـــالف الــبــيــئــات الــفــيــزيــائــي، 
وهــذا بــدوره يساعد في رسم الخطوط 
البيانية لطبيعة التعبير لدى الشعوب 

ــنــــة مـــخـــتـــلـــفـــة.  ــكــ  الـــــتـــــي تـــعـــيـــش فــــــي أمــ
الروائية  الكتابات  هذا ما يضع بعض 
جه 

ّ
الــتــي يت فــي مـــأزق، وخصوصًا تلك 

ـــابـــهـــا نــحــو الــلــغــة املــغــلــقــة الــخــالــيــة 
ّ
ُكـــت

أّي مــجــاز أو صــــورة أو اســتــعــارة.  مـــن 
ــارة ال يــعــنــي إغـــنـــاء  ــعــ ــتــ فـــابـــتـــكـــار االســ
ع 

ْ
دف بل  األدبــيــة وحدها وحسب،  اللغة 

الثقافة نفسها نحو فهٍم جديد ومبتكر 
للحياة واملشاعر والعالقات اإلنسانية، 
بـــل والـــعـــالقـــة مـــع الــطــبــيــعــة واألشـــيـــاء، 
بإضافات  الثقافات  وتجديد  جهة،  من 
استعارية تحاول فهم العالم املتغير من 

حولها، من جهة ثانية. 
)روائي من سورية(

التواصل مع  إنــشــاء وتمتني عالقة  فــي 
اآلخرين في معظم املواقف االجتماعية 

ب تباُدل الكالم.
ّ
التي تتطل

ولدى جورج اليكوف ومارك جونسون، 
ــــي كـــتـــابـــهـــمـــا املــــشــــتــــرك الـــــــذي يــحــمــل  فـ
عــنــوانــًا الفـــتـــًا هـــو »االســــتــــعــــارات الــتــي 
نحيا بها« )ترجمة عبد املجيد جحفة، 
شديدة   

ُ
جــــداول  ،)1996 تــوبــقــال«،  »دار 

اإلثارة من ناحية التنبيه إلى استخدام 
اليومي  الحكي  فــي  نفسها  االســتــعــارة 
يــكــونــوا  أن  الــــنــــاس دون  بــــني  ــادي  ــعــ الــ

قاصدين. 
وأفضل ما يشيران إليه هو أن االستعارة 
ــفـــاظ، بل  ــاأللـ ــقــة بـ

ّ
لــيــســت مــســألــة مــتــعــل
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من لوحات المعرض

تصويب

محمد عالوة حاجي

نــهــايــتــه،  ِمــــن  ــتــــراب 2021  اقــ مـــع 
التظاهُرات  أّيــًا ِمن  أنَّ  دًا 

َّ
بــاَت مؤك

الــجــزائــر لن  ــبــارزة فــي  ال الثقافية 
قام هذا العام؛ بدءًا ِمن »معرض 

ُ
ت

ــلــكــتــاب« الـــذي  الـــجـــزائـــر الـــدولـــي ل
عن  ُيعلنون  عليه  القائمون  كــان 
الخامسة  دورتــــه  لتنظيم  مــوعــٍد 
والــعــشــريــن ثـــّم يــتــراجــعــون عنها 
 إلــى 

ً
ــّرة، ووصـــــوال ــ  مـ

َّ
ــل ــ

ُ
ســريــعــًا ك

امللتِزم«  للفيلم  الدولي  »املهرجان 
ــمــوه، قبل أّيـــام، 

ّ
الـــذي أصـــدر مــنــظ

ــه  بــيــانــًا أعــلــنــوا فــيــه تــأجــيــل دورتـ
الحادية عشرة التي كان مفتَرضًا 
األّول/  ــون  ــ ــانـ ــ كـ ــي  ــ فـ تـــنـــظـــيـــُمـــهـــا 
ديسمبر الــجــاري. كما هــو األمــُر 
ــــى جــمــيــع الــفــعــالــيــات  بــالــنــســبــة إل
ــرى، كــانــت جــائــحــة كــورونــا  ــ خــ

ُ
األ

»مهرجان  لتأجيل  ن 
َ
املعل السبَب 

الفيلم امللتزم«. لكْن علينا االنتباه 
إلـــى ُمــالحــظــة بــســيــطــة: لـــم ُيــعــِلــن 
ــي وقـــت  ــ ــان، فـ ــ ــرجـ ــ ــهـ ــ ــو املـ ــمـ ـ

ِّ
ــظ ــنـ مـ

 دورتـــه 
َ
ســابــق، عــن نــّيــتــهــم إقـــامـــة

املقِبلة هــذا الــشــهــر، ولــم ُيــحــّددوا 
تــاريــخــًا لــذلــك، ولـــم َيــكــشــفــوا عن 
ــّي أو بــرنــامــج  ــمـ الـــرسـ مــلــصــقــهــا 
أســمــاء ضيوفها،  أو  عــروِضــهــا، 
تأجيلها.  عن   

ً
مباشرة أعلنوا  ــّم 

ُ
ث

ُهم لم يكونوا في وارد 
ّ
يعني ذلك أن

قـــّرروا تأجيل  ــُهــم 
ّ
أن تنظيمها، أي 

لة ِمن األساس. فعاليٍة مؤجَّ
 
ُ
ــة والـــفـــرضـــّيـــة ــظـ ــالَحـ ـــخـــبـــرنـــا املـ

ُ
ت

على  الــقــائــمــني  أنَّ  عنها   
ُ
ــبــة

ّ
املــتــرت

 في 
ً
املشهد الثقافي، الخاِمل أصال

 
ً
الجزائر، وجدوا في كورونا عطلة
ل على 

ّ
ون أن تطول. ُيدل

ّ
رّبما يتمن

 
ّ

 فـــي إلـــغـــاِء كــل
ُ

ذلـــك االســتــســهــال
الــعــام  خـــالل  األســاســيــة  فعالياته 
أنَّ  ر 

َّ
لنتذك سبقه.  والـــذي  الحالي 

نــفــَســهــا شـــهـــدت تنظيم   
َ
الـــفـــتـــرة

قــيــمــت خاللها 
ُ
ثــالثــة انــتــخــابــات أ

ِمن  أيٌّ  فيها  حترم 
ُ
ت لم  عاٌت  تجمُّ

إجراءات الوقاية.

عطلة لو تطول

وسام الموسوي

شاعر من العراق، من مواليد عام 1990. أصدر 
الهاوية«،  مع  »ألهو  األولـــى،  الشعرية  مجموعته 
رجمت نصوٌص له إلى اإلنكليزية، 

ُ
عام 2019. ت

في  ينشر  والــفــارســيــة.  الفرنسية،  والــبــلــغــاريــة، 
العديد من الصحف العراقية والعربية.

بطاقة

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

»أمتّد إليك« لـ ضياء العزاوي )العراق(، زيت على قماش، 1972
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رياضة

جاء سيمون 
كيير نجم منتخب 
الدنمارك وميالن 
اإليطالي ضمن 
قائمة أفضل 20 
العبًا بالعالم يوم 
اإلثنين الماضي، 
لكن وبعد 
هذه الفرحة 
تعّرض لضربة 
قوية بإصابته 
في الركبة 
يوم الخميس 
خالل مباراة 
فريقه ضد 
نظيره جنوى 
في الدوري 
اإليطالي. 
وتعيش جماهير 
الروسونيري 
حالة من الترقب 
والخوف في 
الوقت الراهن، 
بسبب حالة 
كيير الذي قد 
يغيب لفترة 
ليست بالقصيرة 
عن الفريق، 
الذي يحتاجه 
في الخط 
الخلفي إلى 
جانب اإلنكليزي 
توموري.

)Francesco Scaccianoce/Getty( كيير جاء بين أفضل 20 العبًا بتصويت مجلة فرانس فوتبول

كيير واإلصابة

نفى توماس توخيل مدرب تشلسي اإلنكليزي 
أن يكون ضم ساؤول نيغيز تم بقرار من اإلدارة، 

وقال إن الالعب اإلسباني يحتاج ملزيد من الوقت 
من أجل التأقلم. ونفى أن تكون الصفقة تمت 

بقرار إداري، كمعروف لوكيل الالعب، مشيرًا إلى 
أن كل الصفقات تتم بالتنسيق مع كل األقسام. 

وقال بمؤتمر صحافي »نحن ال نجري هذا النوع 
من الصفقات، إذا تعاقدنا مع أحد، فهذا ألننا 

اتفقنا عليه بيننا جميعًا«.

أعلنت البريطانية جوانا كونتا، التي وصلت في 
إحدى الفترات إلى املركز الرابع في التصنيف 

العاملي، إسدال الستار على مسيرتها في مالعب 
التنس في سن الـ30. وأعلنت كونتا عن القرار عبر 
حسابها على شبكة »تويتر« برسالة تحت عنوان 

»ممتنة«. وأكدت كونتا في رسالتها: »من خالل 
مرونتي الخاصة وتوجيهات اآلخرين، تمكنت من 

عيش أحالمي الخاصة. لقد كنت قادرة على أن 
أصبح ما أردته وقلته عندما كنت طفلة«.

أكد أسطورة روما السابق، فرانشيسكو توتي، 
أن الخيار الدائم له كان اللعب في صفوف نادي 
العاصمة اإليطالي، لكنه كان قريبا من االنتقال 

إلى ريال مدريد، مشيرًا إلى أن لعبه لصالح 
برشلونة أيضًا كان ليصبح »أمرًا رائعًا«. وصرح 

توتي، الذي اعتزل في عام 2017 بعدما ارتدى 
قميص »الذئاب« ملدة 25 عاما، في مقابلة مع 

صحيفة »سبورت« »بالنسبة لي، االستمرار في 
روما كان هو القرار األفضل«.

توخيل يطالب 
بمنح مزيد من الوقت 

لساؤول نيغيز

البريطانية جوانا كونتا 
تعتزل التنس 

بعمر الـ30 عامًا

توتي: اللعب لبرشلونة 
كان سيصبح رائعًا وقلبي 

اختار روما
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سينما

نديم جرجوره

سينمائية  مــهــرجــانــات  إدارات 
قام في مدٍن عربية 

ُ
عربية عّدة، ت

إلدارة  ــلــــة  مــــؤّهــ غـــيـــر  وغــــربــــيــــة، 
وبنتاجاتها  بــالــســيــنــمــا،  يــلــيــقــان  وتــنــظــيــم 
الــعــربــيــة والــغــربــيــة، وبــمــا يــحــيــط بــهــا من 
ــد. املــحــســوبــيــات  ــقــ صـــنـــاعـــة وصـــحـــافـــة ونــ
، وعاملون وعامالت في تلك اإلدارات 

ٌ
غالبة

يتصّرفون وفق أمزجة وهواجس وعالقات 
، عــلــى حــســاب الصنعة 

ّ
خــاصــة بــهــم وبـــهـــن

ــهــــرجــــان الـــســـيـــنـــمـــائـــي صــنــعــة  ــة. املــ ــنــ ــهــ واملــ
ــبــان ِحــرفــيــة عــالــيــة، ووعــيــًا 

ّ
ومــهــنــة، تــتــطــل

أشرف الحساني

ــيـــوم، أشــهــر دولــــة على  ـــعـــّد أفــغــانــســتــان، الـ
ُ
ت

 الرعب الذي 
ّ
محّرك البحث »غــوغــل«. ذلــك أن

ــاره وصــــول »حـــركـــة طــالــبــان« إلـــى الحكم  ــ أثـ
خيف، قــادٌر على 

ُ
ُمــجــّددًا، ومشهد الطائرة امل

ــارة شــبــيــٍه لــه فــي الــعــالــم، ُيــضــاهــي ُصـــورًا  إثــ
منذ  الهندية  السينما  صنعتها  سينمائية 
ثمانينيات القرن الـ20. وصول »طالبان« إلى 
البلد،  فــي  الــفــن  نهاية ســردّيــة  الحكم معناه 
رغــم اّدعـــاء الحركة عكس ذلـــك. قـــرارات املنع 
والـــعـــنـــف والــتــهــجــيــر تـــقـــول بــعــض املــكــبــوت 

السياسّي في املجتمع األفغاني املعاصر.
الــهــنــد أّول بـــلـــٍد أجــنــبــي يــنــتــبــه إلــــى شـــروخ 
ــذ نــهــايــة  ــنـ ــه، مـ ــ ــآزقــ ــ ــانــــي ومــ ــغــ املـــجـــتـــمـــع األفــ
ــــالم  نـــتـــجـــت أفـ

ُ
الـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات املــــاضــــيــــة، فـــأ

ســيــنــمــائــيــة وتــلــفــزيــونــيــة عـــــّدة عــمــلــت على 
ــجــتــمــع األفــغــانــي بـــطـــرٍق مختلفة 

ُ
تــخــيــيــل امل

ــعــاجــلــة. الــرغــبــة فــي اخــتــراق 
ُ
مــن الــتــنــاول وامل

 أســـــاس فـــي فــهــم نــّيــة 
ٌ

مــجــتــمــع اآلخـــــر عـــامـــل
الــهــنــديــة، وإمــكــانــات خــلــق صــداقــة  السينما 
الجوار مع األفغان، بسبب حــرٍب شرسة في 
اإلعــــالم بــني الــهــنــد وبــاكــســتــان حـــول منطقة 
فــي طّياتها  األفــغــان تحمل  كشمير. صــداقــة 
دالالت ســيــاســّيــة أكــثــر مــنــهــا ســيــنــمــائــيــة أو 
جمالية. يبدو ذلك جلّيًا في أفالٍم عّدة، أقامت 
تــواشــجــاٍت فنية مــع املجتمع األفــغــانــي، إّمــا 
االشتغال على  أو  ذاتــيــة،  عبر تخييل سيرة 
ــني، أو  حــــدٍث ســيــاســّي أو اجــتــمــاعــي أفــغــانــيَّ
جعله صـــورة عرضية فــي مشهٍد هــنــدي، أو 
 للتصوير، ولتغذية جمالّيات 

ً
فضاًء ُمتخّيال

ـــــرات 
ّ
ــاٍد ومــــــرويــــــاٍت ومـــــؤث ــأجــــســ الـــــصـــــورة بــ

ــروي ســيــرة  تــ صــوتــيــة، وبــَمــشــاهــد طبيعية 
جماليًا  تستجيب  ها 

ّ
لكن وُمتواضعة،  ة 

ّ
هش

إلى عنصر الصورة في الفيلم الهندي.
ــم االخـــتـــالف الــشــاســع بـــني الــبــلــديــن، في  رغــ

بــقــواعــد مهنية  والــتــزامــًا  نــاضــجــًا،  معرفيًا 
بــحــتــة، ال بـــارتـــبـــاطـــات ذاتـــّيـــة وشــخــصــيــة، 
أو سلبية،  إيــجــابــيــة  االرتـــبـــاطـــات  تــكــن   

ْ
إن

ــــوأ، فــســلــوك عــامــل أو عاملة  والــســلــبــيــة أسـ
فــي إدارة مــهــرجــان مــع أفـــــراٍد يــعــمــلــون في 
ــداٍء  الــســيــنــمــا والــنــقــد والـــصـــحـــافـــة، وفــــق عــ
والسينما،  املهرجان  إلــى  ُيسيء  شخصّي، 
تـــه إلـــى الــعــامــل والــعــامــلــة، وإلــى  بــعــد إســـاء

ها.
ّ
اإلدارة كل

 مــن عـــادة أصــيــلــة فــي كيفية 
ٌ

ــأزق منبثق املــ
ُصنع مهرجان سينمائي عربي، انطالقًا من 
)تذكرة سفر، وإقامة في  املجانية  الدعوات 
فنادق، بعضها 5 نجوم، مع مأكٍل ومشرٍب 
 صاحب 

ّ
أحــيــانــًا(. هــذا ُيشير ضمنًا إلــى أن

الدعوة يتحّكم باملدعو وبمهنته، وتحديدًا 
ــقـــد والـــصـــحـــافـــة  ــنـ ذاك الـــــــذي يـــعـــمـــل فــــي الـ
 
ّ
واإلعالم. الدعوة املجانية تعني، ضمنًا، أن
قة تؤّدي، 

ّ
 قــراءة غير مادحٍة وغير ُمتمل

ّ
كل

غالبًا، إلى امتناع إدارة املهرجان عن دعوة 
صاحبها الحقًا. 

في  للمتحّكم  ُيــتــاح  مجانية،  الــدعــوة   
ّ
وألن

لــوائــح الــضــيــوف فــرصــة اخــتــيــار مــن يشاء، 
ــى. الـــطـــامـــة  ــدعــ ــ ــُي ــمـــن ســ ــه بـ ــتـ بـــحـــســـب عـــالقـ
 يــكــن املــتــحــّكــم فـــي تلك 

ْ
الــكــبــرى تــحــصــل إن

مــلــحــقــًا/ ملحقة صــحــافــيــًا ملخرج  الــلــوائــح 

قــراءات نقدية  له  أو مخرجة، واملدعو ناقٌد 
ــالٍم لــهــذا املـــخـــرج أو لــتــلــك املــخــرجــة،  ــ فـــي أفـ
فٍة.

ّ
والقراءات غير ُمستَحّبة، ألنها غير متزل

ظ 
ّ
)التحف لناقٍد  يقول مدير مهرجان عربي 

عن ذكر االسمني متأٍت من عدم وجود دليل 
 لــديــه مشكلة 

ّ
مــلــمــوٍس على هــذا الــقــول( إن

فــي مسألة الــدعــوات: »هــل ســأدفــع تكاليف 
مختلفة لدعوة ناقٍد، ثم يكتب الناقد ما ال 

يتالءم واملهرجان؟«. 
الدعوات املجانية مصيبة، وإلغاؤها عربيًا 
مديحًا،  تريد  مهرجانات  على  سلبًا  ــر 

ّ
يــؤث

ــــوات يـــوافـــقـــون  ــدعــ ــ ومـــعـــظـــم املـــدعـــويـــن واملــ
ضمنًا على املديح، فالسفر مطلٌب يتجاوز 
والسياحة.  والنزهة  التسّوق  إلــى  السينما 
ادًا 

ّ
نق م  كرِّ

ُ
ت إدارات مهرجانات عربية قليلة 

وصــحــافــيــني ســيــنــمــائــيــني، فــتــكــون الــدعــوة 

الــتــركــيــبــة االجــتــمــاعــيــة والـــنـــســـق الــثــقــافــي، 
يــعــشــق األفـــغـــان الــفــيــلــم الــهــنــدي. شاشاتهم 
 
ْ
إذ الهندي،  اإلعــالم  فارق 

ُ
ت ال  تكاد  الصغيرة 

التلفزيون  له عالقة بنجوم  ما   
ّ

كــل يتابعون 
ـ  الهندي  بالصراع  ُمكترثني  غير  والسينما، 
الته 

ّ
وتمث حــضــوره  بــمــدى   

ّ
إال الباكستاني، 

 
ٌ

ــــرح ســـؤال
ُ
فـــي الــســيــنــمــا. لــيــس غــريــبــًا إذا ط

الهند، وعّما  عــّمــا يعرفونه عــن  األفــغــان  عــن 

مجانية والكتابة حّرة، وهذا مهّم وأساسّي.
فــــي إدارات  الـــحـــاصـــل  فــــأســــوأ  املــــــــزاج  أمـــــا 
مهرجانات. متحّكمون ومتحّكمات بلوائح 
أخــرى  وُيضيفون  أســمــاًء  ُيلغون  الــدعــوات 
 بــأصــحــاب تلك 

ّ
وفـــق عــالقــاتــهــم وعــالقــتــهــن

املهرجان حرفّيته  ُيسقط عن  األسماء. هذا 
ــــؤالء  هـ  

ّ
أن املـــشـــكـــلـــة  ــّيـــتـــه ومــــعــــنــــاه.  ــنـ ومـــهـ

يتصّرفون بهذه الطريقة، وهم يعملون في 
منهارة  وإّمـــا  جـــدًا،  إّمـــا حديثة  مهرجانات 
 
ّ
بـــأزمـــاٍت وخــلــل. يظن جـــدًا، وإّمــــا متخّبطة 

فهم ترتقي 
ّ
 املهرجانات التي توظ

ّ
هؤالء أن

« وفــيــنــيــســيــا 
ّ
إلـــــى مـــصـــاف بـــرلـــني و»كــــــــــان

وأمستردام وكليرمون  ولوكارنو وتورنتو 
فيران وكارلوفي فاري، وبعض آخر غيرها، 
ر 

ّ
العربية تؤث السينمائية  املهرجانات   

ّ
وأن

فـــي مــســار الــســيــنــمــا ومــســتــقــبــلــهــا، وتمنح 
 ال مثيل لها، بينما الواقع 

ً
مدعويها شهرة

 تلك املهرجانات مجّرد واجهة إّما 
ّ
يقول إن

لــتــغــيــيــب فــظــاعــة مـــا يــحــدث فـــي هـــذا البلد 
تبلغ مرتبة  ارتــكــابــاٍت  مــن  ذاك  أو  الــعــربــي 
اإلجرام أحيانًا، في الثقافة والفنون واإلعالم 
واالقتصاد  االجتماع  فــي  كما  والصحافة، 
وإّمــا  والحريات؛  واملعرفة  والعلم  والعيش 
للحصول على أمــواٍل من جهات رسمية أو 
خــاصــة، لتلميع صــورة مــن يــدفــع، وإشهار 
والفنون  بالثقافة  كمهتّم  العالم  في  اسمه 
وغيرها، عبر السينما، بينما تنحدر صلته 

بالسينما إلى حّد االنقطاع املطلق، غالبًا.
األمـــوال لــن تصنع احــتــرامــًا وثــقــة. األمزجة 
ــراء وانــــهــــيــــار. ُصــنــع  ــ ــتـ ــ فــــي مـــهـــن كــــهــــذه اهـ
مــكــانــة ملـــهـــرجـــاٍن، فـــي بـــلـــده أو مــحــيــطــه أو 
الــعــالــم، يــحــتــاج إلـــى ِحــرفــّيــة ومــهــنــّيــة غير 
ــزاج، فـــاملـــال واملــــزاج  مــرتــبــطــتــني بـــاملـــال واملـــــ
 يكتفي 

ْ
يــحــوالن دون إنــجــاح املــهــرجــان، إن

املهرجان بهما. وظيفة املسؤول الصحافي 
 تــتــحــّرر من 

ْ
فـــي مــهــرجــاٍن ُيــفــتــرض بــهــا أن

 يـــكـــن هــــو نــفــســه 
ْ
مـــزاجـــيـــتـــه، خـــصـــوصـــًا إن

املــخــرج أو  لــهــذا  ـ إعــالمــيــًا  ملحقًا صحافيًا 
 

ٌ
ة الــنــقــديــة فــعــل ــقــــراء لــتــلــك الــســيــنــمــائــيــة. الــ
ثقافي وأخالقي ومهني، لن يخضع البتزاٍز 
 يكن الناقد متصالحًا مع ذاته في مهنته 

ْ
إن

ــاد عــديــدون ُيــدركــون 
ّ
وثــقــافــتــه وحــيــاتــه. نــق

ــُيـــلـــّبـــون دعـــــــوات مــجــانــيــة مــــن دون  ــذا، فـ هــــ
ــهـــم ومــهــنــتــهــم ووعــيــهــم  انـــتـــقـــاٍص مـــن ذواتـ
وثقافتهم، فتبتعد كتابات لهم عن املهرجان 
كــصــنــعــٍة، وتــنــصــرف إلـــى أفــــالٍم وحـــــواراٍت، 
ــل 

ِّ
 آخـــر ُيــفــض

ٌ
وهــــذا ضــــروري ومـــهـــّم. بــعــض

ه، فاملهرجانات الدولية 
ّ
االمتناع عن هذا كل

ُمــتــاح، وبعضها  كثيرة، وحضور دوراتــهــا 
م دعــوات شبه مجانية من دون ُمقابل،  ُيقدِّ
بــاســتــثــنــاء إرســـــال عــمــل املـــدعـــو إلــــى إدارة 
املهرجان، وهذا االستثناء غير مهتّم بنوع 
 إرسال 

ّ
الدعوة )مجانية أو غير مجانية(، ألن

إلى  السينمائي  الصحافي  أو  الناقد  عمل 
املهرجان جزٌء من مهنة الناقد والصحافي 

واملهرجان معًا.

الــرد:  فيكون  االجتماعي،  وعيهم  فــي  له 
ّ
مث

ُ
ت

آميتاب باتشان، نظرًا إلى السحر الذي تركته 
الهندية في وجــدان األفغان أعوامًا  السينما 
ــق عــالقــاٍت قــويــة تتجاوز 

ّ
طويلة، والـــذي حــق

 
ّ
ــم أن ــذا رغـ ــة لــلــبــلــد. هـ

ّ
الــدبــلــومــاســيــات الــهــش

ــيـــر جعل  املــشــهــد الــســيــاســّي األفـــغـــانـــي األخـ
الهند في وضٍع حرج، بعد انسحاب القوات 
األميركية من أفغانستان، مخافة تداعي ذلك 

على قضية كشمير.
لـــذلـــك، تــبــدو الــســيــنــمــا الــهــنــديــة مــعــنــّيــة بما 
يــحــصــل فـــي أفــغــانــســتــان وبـــاكـــســـتـــان، أكــثــر 
ــــالم  ــرى فــــي الـــعـــالـــم. األفـ ــ مــــن أّي مــنــطــقــٍة أخــ
»كــابــول  أهّمها وأشــهــرهــا  كثيرة ومــتــنــّوعــة، 
لكبير خــان، و»تــوربــاز«  إكسبريس« )2006( 
)2020( لِغريش ماِلك، و»هــروب من طالبان« 
أفــــالٌم تــنــاولــت  )2003( ألوجــــال شــاتــيــرجــي. 
أحداثًا تقع في أفغانستان، أو على حدودها، 
نطلقات األيديولوجية، وزوايا 

ُ
مع اختالف امل

السينمائية، ومدى  الصورة  النظر، ودالالت 
ل السياسّي األفغاني. تخيَّ

ُ
تماهيها مع امل

فــي »كــابــول إكــســبــريــس« حــكــايــة صحافيني 
ــام وأرشـــــــد وارســــــــي( ُيــــقــــّرران  ــ ــراهـ ــ )جــــــون أبـ
تــصــويــر قـــصـــٍص وَمـــشـــاهـــد وحـــكـــايـــاٍت من 
، فــي طريقهما إليها، 

ْ
لــكــن وســط »طــالــبــان«. 

 من الحركة ُيفّكر في اختراق 
ٌ

يعترضهما رجل
كشف هويته، 

َ
 ت

ْ
الحدود إلى باكستان، قبل أن

آرسينيو(،  )ليندا  أميركية  صدفة، صحافية 
بتغى نفسه. ذلك كاٍف للرجل كي يبوح 

ُ
لها امل

الباكستاني  الجيش  فــي  كــان جنديًا  بــســّره: 
آرائه  »طالبان«، رغم اختالف  بـ التحاقه  قبل 
وتصّوراته عنها، ما جعل ابنته زويا تهجره، 

قّرر العيش هناك بعيدًا عنه.
ُ
وت

مهرجان »كاّن« 2007: 
حرفيّة ومهنيّة 

غائبتان عربيًا )أم ج 
)Getty /كيم

)Getty /ِغريش مالِك: أفغانستان في أفالمه مختبر للتفكير )تشانغ سانغ ـ جان
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المزاج أسوأ الحاصل 
في إدارات مهرجانات 

سينمائية عربية

يعشق األفغان أفالم 
الهند وشاشاتهم ال 

ُتفارق إعالمها

مهرجانات سينمائية 
عربية عّدة ُتثير تساؤالت 

مختلفة عن آليات 
عملها وتنظيمها 

وعالقاتها بالنّقاد 
والصحافيين السينمائيين 

والضيوف اآلخرين

ال ِحرفيّة ومهنيّة بل أمزجة وعالقات

ُصَورٌ تتحّدى الخوف وتحتاج إلى دراما

عن مهرجانات سينمائية عربية

أفغانستان في السينما الهندية

 The Hitman’s Wife’s Bodyguard ¶
لباتريك هيوز، تمثيل سلمى حايك 
)الصورة( ومورغان فريمان وراين 

رينولدز وصامويل أل جاكسون: 
مايكل برايس حارس شخصي يعاني 

أزمة نفسية وروحية بسبب مهنته. 
ُيقيم في بلدة على الساحل اإليطالي 
لعالٍج ضروري يفرض عليه االبتعاد 

 القاتل 
ّ
عن العنف والسالح. لكن

حة سيدفعانه 
ّ
داريوس وزوجته املسل

إلى مواجهة خطرة ودموية، لم يكن 
عها إطالقًا.

ّ
يتوق

و 
ّ
¶ Most Eligible Bachelor لبوّماريل

باشكار، تمثيل بودجا هاغد )الصورة( 
وأكيل أِكناني: الصدفة وحدها تدفع 

الزوجني إلى اختبار تجربة غير 
مسبوقة لهما في حياتهما معًا: في 

طريق طويلة، تصطدم سيارتهما 
برجٍل ظهر فجأة أمامهما في مكاٍن 

شبه خاٍل. بعد االهتمام به، يروي لهما 
قّصته املليئة بتفاصيل غريبة وأناٍس 

غير عاديني. معه، يقومان برحلٍة 
افة وجميلة ومهّمة.

ّ
إنسانية شف

¶ »83« لكبير خان )الصورة(: قّصة 
حقيقية عن العب الكريكيت الهندي 
املشهور كابيل ديف، الذي قاد فريق 

الهند إلى أول فوز له بالبطولة 
الدولية )لندن، 1983(، بعد مواجهته 

فريق »ويست إنديز«، املعروف حينها 
ه »الفريق الذي ال ُيقهر«. فوز ألهم 

ّ
بأن

 جديدًا من العبي الكريكيت في 
ً
جيال

الهند، دافعًا إياهم إلى بذل جهود 
كبيرة بالتدريبات، لتحقيق البطوالت 

والنجاح.

¶ Love Hard لهرمان خيمينيز، تمثيل 
غرم فتاة 

ُ
نينا دوبريف )الصورة(: ت

من لوس أنجيليس، غير محظوظة 
في أمور الحّب والعالقات العاطفية 

، بشاٍب من الساحل الشرقي، 
ً
أصال

ر  قرِّ
ُ
بفضل تطبيق خاص باملواعدة. ت

ها 
ّ
ًا منها أن

ّ
زيارته بشكٍل مفاجئ، ظن

بهذا تجعله سعيدًا، وتمضي معه 
أيامًا جميلة. عند وصولها، تكتشف 

ها تعّرضت لالصطياد، لتبدأ رحلة 
ّ
أن

 الذي أوقعت 
ّ
الخروج الصعب من الفخ

نفسها فيه من دون قصٍد.

¶ Hypnotic ملات آنجل وسوزان 
كووت، تمثيل كايت سيغل )الصورة/ 
Getty( وجايزون أومارا ودولي هيل: 
يجمع الفيلم نمط التشويق بشؤون 

النفس البشرية، مع تساؤالت عن 
الذاكرة والحياة والعالقات والحب 

ه من خالل حكاية 
ّ
واالستغالل. هذا كل

امرأة في مقتبل شبابها توافق على 
ًا 

ّ
اختبار التنويم املغناطيسي، ظن

منها أنه سُيساعدها على اكتشاف 
ها، 

ّ
شيٍء من سيرتها وماضيها. لكن

بعد أحداٍث عّدة تحصل معها، تواجه 
تحّدياٍت، بعضها خطر للغاية، 

 في عجزها عن التذّكر.
ٌ
وأبرزها كامن

أفالم جديدة

Friday 3 December 2021
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الدوحة ـ العربي الجديد

يرتبط يوسف باليلي، نجم منتخب الجزائر 
ــقــــدم  ونــــــــــادي قــــطــــر، بــــعــــالقــــة قــــويــــة بــــكــــرة الــ
الــتــونــســيــة بــعــدمــا عــــاش تــجــربــة مــمــيــزة مع 

الترجي التونسي.
وقــــد تـــعـــززت هــــذه الــعــالقــة أكــثــر خــــالل كــأس 
العرب 2021 بقطر، بما أن املنتخبني الجزائري 

والتونسي يقيمان في الفندق نفسه.
وعــقــب مــبــاراة الــجــزائــر والـــســـودان، األربــعــاء، 
ــــاب عــنــهــا بـــاليـــلـــي بــــداعــــي اإلصــــابــــة،  الـــتـــي غـ
تــحــدث الــنــجــم الـــجـــزائـــري إلـــى مـــراســـل إذاعـــة 
ــة عــــــن املــــشــــاركــــة  ــيــ ــتــــونــــســ »إكـــــســـــبـــــريـــــس{ الــ

التونسية في هذه املسابقة. 
وقـــال نجم »الــخــضــر{ بــشــأن انتصار »نسور 
املــنــتــخــب  عـــلـــى  األول  ــقــــاء  ــلــ الــ ــــي  فـ قـــــرطـــــاج{ 
املنتخب  حقق  »لقد  5ـ1:  بنتيجة  املوريتاني 
بعد  ذلــك  واستحق  مهمًا  انــتــصــارًا  التونسي 
الـــذي بــذلــه، وآمـــل أن يــكــون النهائي  املجهود 

بني تونس والجزائر{.
وتابع باليلي حديثه عن املنتخبني التونسي 
: »أنا على تواصل مع العبي 

ً
والجزائري قائال

املنتخب التونسي وخاصة في فريق الترجي 
بما أننا نقيم في الفندق نفسه ولقد تحدثنا 

بــخــصــوص املـــشـــاركـــة، آمــــل أن تــســيــر األمــــور 
بــشــكــل جــيــد للمنتخبني{. مــن جــانــبــه، رشــح 
نجم منتخب الجزائر بغداد بونجاح منتخب 
تــونــس لحصد لــقــب بــطــولــة كـــأس الــعــرب في 
الوقت الذي رفض التعليق على أنباء انتقاله 

لصفوف فريق برشلونة اإلسباني.
وقــــال بــونــجــاح فـــي تــصــريــحــات بــعــد انــتــهــاء 
»املحاربون{  التي حسمها  السودان  مواجهة 
بــربــاعــيــة نــظــيــفــة: »مــنــتــخــب تـــونـــس مــرشــح 
لــحــصــد الــلــقــب وكـــذلـــك مــنــتــخــبــنــا، كـــل شــيء 
ســيــحــســم عــلــى أرضـــيـــة املــلــعــب. أنـــا كمهاجم 
مسؤوليتي تسجيل األهداف. تألق اليوم جاء 
بفضل املجموعة ككل{. وفي ختام لقائه رفض 
نــجــم كتيبة »الــخــضــر{ الــتــعــلــيــق عــلــى ســؤال 

حول إمكانية انضمامه لصفوف برشلونة.
وشهد انطالق بطولة كأس العرب 2021 تألق 
النجم بونجاح في أول ظهور للجزائر خالل 
مـــواجـــهـــات املــجــمــوعــة الـــرابـــعـــة، حــيــث تــفــوق 

»الخضر{ على السودان برباعية لهدف.
وسجل مهاجم السد القطري هدفني باإلضافة 
إلـــى هـــدف آخـــر مــلــغــى، لــيــقــدم رســالــة جــديــدة 
ملدربه السابق، املدير الفني الحالي لبرشلونة 
تــشــافــي هــيــرنــانــديــز، حــيــث أظــهــر سعيه إلــى 

تحقيق قفزة كبيرة للعب بدوري كبير.

حــقــق املــنــتــخــب األردنـــــي الـــفـــوز عــلــى نظيره 
الــســعــودي بــهــدف نــظــيــف فـــي املـــبـــاراة الــتــي 
جـــرت بينهما فــي خــتــام مــنــافــســات الــجــولــة 
األولــى ضمن مباريات املجموعة الثالثة من 
بطولة كأس العرب قطر 2021 املقامة حاليًا 
بــالــدوحــة فـــي نــســخــتــهــا الــعــاشــرة وتستمر 
لغاية 18 من ديسمبر/كانون األول بمشاركة 
الــدولــي  االتـــحـــاد  16 منتخبا تــحــت إشــــراف 

لكرة القدم »فيفا{.
وأعرب العراقي عدنان حمد، مدرب املنتخب 
األردنــــــي لـــكـــرة الـــقـــدم، عـــن ســعــادتــه بــالــفــوز 
عــلــى املــنــتــخــب الـــســـعـــودي. وقـــــال بــاملــؤتــمــر 
الــصــحــافــي بــعــد املـــبـــاراة »بــالــتــأكــيــد الــبــدايــة 
مهمة جدا، والفوز يعني لنا الكثير{، مضيفًا 
ــددي بــعــض الــشــيء  ــعــ ــا بــالــنــقــص الــ ــرنـ ــأثـ »تـ
الدقيقة  التي حدثت مطلع  الطرد  بعد حالة 
53.. ومــع اإلصــابــة الــتــي تــعــرض لها محمد 
الدميري أجبرنا على اتخاذ بعض القرارات، 
بطريقة  املجريات  مع  التعامل  في  ونجحنا 
العالي  الضغط  الالعبني  من  وطلبت  جيدة، 
على الفريق السعودي إلجباره على ارتكاب 
األخــطــاء{. وتابع املــدرب عدنان حمد »الكرة 
املشاركات  السعودية مليئة باملواهب وهذه 
الــشــاب وتعطيهم خبرة  الــفــريــق  لــهــذا  مهمة 
السعودية متوهجة  الكرة  أن  كبيرة السيما 

في اآلونة الراهنة{.
األردنــي  للمنتخب  القادمة  الحظوظ  وحــول 
فـــي املــجــمــوعــة الـــثـــالـــثـــة، قــــال مـــــدرب األردن 

الدوحة ـ العربي الجديد

بعد يوم من الراحة تعود مجريات 
الــعــرب 2021 فــي قطر  بطولة كــأس 
لـــلـــواجـــهـــة مــــجــــددًا الــــيــــوم مــــع أربــــع 
مـــبـــاريـــات تــنــتــظــرهــا الـــجـــمـــاهـــيـــر، ال ســيــمــا 
بــعــد اإلثــــارة الــتــي شهدتها الــجــولــة األولـــى، 
الالعبون وسط  يقدمه  الــذي  الكبير  والزخم 
أهداف ونتائج مميزة ومستويات رائعة من 

منتخبات عديدة.

البحرين والعراق
مــبــكــرًا نــبــدأ رحــلــة يـــوم الــجــمــعــة مـــع مــبــاراة 
املجموعة  فعاليات  ضمن  والعراق  البحرين 
ــدرب  ــ ــيـــو ســـــــــوزا مــ ــلـ ــيـ األولـــــــــــــى. ويــــتــــطــــلــــع هـ
األولــى  الجولة  في  التعثر  لتجاوز  البحرين 
أمــام قطر، وذلــك بعدما أظهر  بعد الخسارة 
مهمة  أن  يعني  مما  مــمــيــزا،  مستوى  فريقه 
أســـود الــرافــديــن مــع املــــدرب الــحــالــي زيليكو 
بتروفيتش، لن تكون سهلة. منتخب العراق 
فــي مباراته األولـــى أمــام سلطنة عــمــان، دفع 
الــجــمــاهــيــر لــلــفــرحــة فـــي الـــشـــوط األول حني 
ظــهــر بــمــســتــوى مميز انــتــظــره الــجــمــيــع منذ 
فترة طويلة، سيما أن النتائج في التصفيات 
ــيــــرة املـــؤهـــلـــة إلــى  ــيـــويـــة بــاملــرحــلــة األخــ اآلسـ
كانت  قطر،  فــي   2022 العالم  كــأس  نهائيات 
غاب  الثانية  الحصة  في  لكن  للغاية،  سيئة 
العراق، وظهرت عشوائية  التألق عن العبي 
الفريق  وكـــاد  اللعب،  بــنــاء  عملية  فــي  كبيرة 
الكفة من  الهزيمة قبل أن يعادل  يتجه نحو 
عالمة الجزاء. على املقلب اآلخر يثق منتخب 
البحرين بقدرته على تجاوز الهزيمة األولى، 
ــه أظـــهـــر قـــــدرات هــجــومــيــة مــمــيــزة  خـــاصـــة أنــ
قـــادرة على اخــتــراق دفـــاع أي خــصــم، إضافة 
إلى القوة في خط الوسط، وسرعة نقل الكرة 

من الخطوط الخلفية إلى األمام.

قطر وُعمان
عــلــى اســـتـــاد الــجــنــوب ســتــكــون قــطــر مـــع قمة 

تنطلق اليوم الجمعة 
الجولة الثانية من بطولة 

كأس العرب حيث تقام 
4 مباريات ستحدد بشكل 

كبير هوية المتأهلين

منتخب قطر حقق 
الفوز في الجولة 
األولى )حسين بيضون(

تونس ظهرت بشكل جيد مع منذر الكبيّر )حسين بيضون(

العراق يواجه عمان في مباراة قوية )كريم جعفر/فرانس برس(

ارتياح أردني بعد 
الفوز األول

نجوم الجزائر 
يؤكدون قوة 
منتخب تونس

اإلمارات تالقي 
موريتانيا بمباراة 

سهلة نظريًا

رحلة عربية

منتخب األردن فاز بصعوبة بهدف دون مقابل )حسين بيضون( باليلي العب الترجي التونسي سابقًا )جوسيبي كاساسي/فرانس برس(

تغريدات العرببازار عربي

في فضاء العرب

بالتالي  خليجي،  منتخب  بمواجهة  جــديــدة 
الــلــقــاء تحتاج  فـــإن مــهــمــة الشقيقني فــي هـــذا 
لــعــمــٍل كــبــيــر ســيــمــا أنــهــمــا يــعــرفــان بعضهما 
بعدما  للتحّسن  يحتاج  قطر  منتخب  جــيــدًا. 
في  أفــضــل  مستوى  منه  يتوقع  الجميع  كــان 
االفتتاح، وهو يعلم بقيادة املــدرب اإلسباني 
فيليكس سانشيز أنه لم يظهر صورة العنابي 
الــحــقــيــقــيــة، املــنــتــخــب الــقــوي واملــتــرابــط الــذي 
يتحضر منذ سنوات لخوض غمار نهائيات 
قطر  منتخب  يمتلك  أرضــــه.  عــلــى  املــونــديــال 
منذ  البعض  بعضه  يــعــرف  متجانسًا  فريقًا 
ســنــوات، وهــو بطل آسيا 2019، ولديه خبرة 
كبيرة بعد احتكاكه بمنتخبات عاملية، إن كان 
من خالل املشاركة في كوبا أميركا ومواجهة 
الظهور  حــتــى  أو  األرجــنــتــني  مــثــل  منتخبات 
الخاصة  الذهبية  الــكــأس  فــي بطولة  املــشــرف 
بمنتخبات الكونكاكاف وحتى تحقيق نتائج 
للمونديال،  األوروبـــيـــة  التصفيات  فــي  طيبة 
حـــني لــعــب فـــي مــجــمــوعــة الــبــرتــغــال وصــربــيــا 

الصعبة دون احتساب نتائجه.
ــم فــي االفــتــتــاح  ربــمــا لــم يظهر منتخب األدعــ
االفتتاح  حــدث  ضخامة  بسبب  مميز،  بشكٍل 
والتوتر من البدايات، لكن األهــم كان تحقيق 
النقاط الثالث، وهو لن يكون أمام مهمة سهلة 
حـــني يـــواجـــه مــنــتــخــب عــمــان الــســاعــي بـــدوره 
لتعويض التعادل والبقاء في أجواء املنافسة. 
بنسبة  املقبل  لــلــدور  العبور  يعني  قطر  فــوز 
على  ينصب  الالعبني  جميع  وتركيز  كبيرة، 
مــبــاراة عــمــان، وهـــذا مــا أكـــده كــريــم بوضياف 
العـــــــب خـــــط الــــــوســــــط، رغـــــــم ســــعــــادتــــه بـــفـــوز 
الــبــحــريــن، مــشــيــدا بحضور  قــطــر األول عــلــى 
بها  اكتظت  التي  الكبيرة  القطرية  الجماهير 
للفريق  وتشجيعها  ومــســانــدتــهــا  املـــدرجـــات 
نقاط.  بالثالث  والخروج  الفوز  حتى تحقيق 
وأضاف بوضياف أن الفوز يعد مهما للغاية 
ــنــــوي بــالــنــســبــة  ــانــــب املــــعــ ــــن الــــجــ ــة مـ ــ ــــاصـ وخـ
االفتتاحية  املباريات  أن  إلــى  إضافة  لالعبني 
ــالـــحـــذر، لكن  دائـــمـــا تـــكـــون صــعــبــة وتــتــســم بـ
بر  إلى  املطلوب والعبور  نجحنا في تحقيق 
األمـــــان مـــن خـــالل حــصــد ثـــالث نــقــاط ثمينة. 

واشــار العــب املنتخب القطري إلــى أن مباراة 
البحرين أصبحت طي النسيان، والتركيز اآلن 
املنتخب  امـــام  املقبلة  املــواجــهــة  على  سيكون 
املنتخبني  مـــبـــاريـــات  أن  مــوضــحــا  الــعــمــانــي، 
الــعــمــانــي والــقــطــري تــعــد كــتــابــًا مــفــتــوحــًا من 
خالل املواجهات السابقة بينهما والتي دائما 

تشهد ندية وإثارة كبيرة.

سورية وتونس
يلتقي املــنــتــخــب الــتــونــســي نــظــيــره الــســوري 

ه أمل مع املدرب منذر 
ّ
على استاد البيت، وكل

الثاني بعدما هزم  الفوز  الكبير في تحقيق 
 .1-5 بنتيجة  األولــــى  الــجــولــة  فــي  موريتينا 
بعيدًا  الــذهــاب  إلــى  تونس  ويتطلع منتخب 
فـــي الــبــطــولــة وحــصــد الــلــقــب لــلــمــرة الــثــانــيــة 
في تاريخه بعد فــوزه بلقب النسخة األولى 
عام 1963 بلبنان، وتأكيد زعامته لتصنيف 
املنتخبات العربية على الئحة فيفا. ويغيب 
 مـــن حــمــزة 

ّ
عـــن مــنــتــخــب نـــســـور قـــرطـــاج كــــل

كورونا،  بفيروس  اإلصــابــة  بسبب  املثلوثي 

وعــلــي مــعــلــول ويـــاســـني الــشــيــخــاوي بسبب 
موريتانيا،  مــبــاراة  عقب  بها  شــعــرا  مشاكل 
ــــذي يـــخـــوض الــلــقــاء  ــا مــنــتــخــب ســـوريـــة الـ أمــ
فلم يكن  السومة،  بــدون عمر خريبني وعمر 
سيئا أمام اإلمــارات في املباراة األولــى، لكنه 
التأهل  في  آماله  على  لإلبقاء  للفوز  يحتاج 

للدور املقبل.
ويـــطـــمـــح املـــنـــتـــخـــب الـــتـــونـــســـي إلــــــى تــأكــيــد 
سيطرته على منافسه السوري بعد أن تغلب 
املواجهات  طيلة  مناسبات  خمس  فــي  عليه 

الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــتـــي جــمــعــتــهــمــا فــــي مــخــتــلــف 
املسابقات.

اإلمارات وموريتانيا
تبدو مهمة اإلمارات سهلة نسبيًا حني يالقي 
موريتانيا، الذي قدم مباراة سيئة أمام تونس 
وارتــكــب أخــطــاء عــديــدة، بينما ظهر األبيض 
بشكل جــيــد أمـــام ســوريــة حــني ســجــل هدفني 
لكنه عرف  واحـــدة،  مــرة  تهتز شباكه  أن  قبل 

كيف يحافظ على تقّدمه.

ــه الــعــربــي ســـودانـــي رســـالـــة إلــى  ــ بــــــدوره، وّجـ
جميع املنافسني على لقب بطولة كأس العرب 
2021، بــقــولــه فـــي تــصــريــحــاتــه لــقــنــاة الــكــأس 
الــســودانــي  املنتخب  احترمنا  »لــقــد  الــقــطــريــة: 
ولـــم يــكــن ضــعــيــفــًا، والــحــمــد لــلــه كــنــا قــادريــن 

على تسجيل أكثر من هــدف{. وتــابــع: »األهــم 
املنافسة،  فــي  الــدخــول بقوة  لنا هــو  بالنسبة 
مـــن أجــــل أن يــــرى الــجــمــيــع أنـــنـــا فـــي منتخب 
الجزائر لم نحضر إلى قطر حتى نقوم بنزهة 
هــنــا، ونـــريـــد تــقــديــم بــطــولــة كـــأس الـــعـــرب في 

القمة{. وأردف: »منتخب الجزائر ال يوجد فيه 
شيء اسمه فريق أول أو ثان أو احتياطي أو 
أساسي، نحن نمثل بالدنا، ومتواجدون في 
العاصمة القطرية حتى نقدم أفضل ما لدينا 

في البطولة العربية{.

ــن ســـيـــكـــون فــي  ــرب ســـتـــقـــرر مــ ــغــ »مـــــبـــــاراة املــ
الــدور ربــع النهائي الــذي سيكون هدفنا في 
املقام األول{، مضيفًا »البطولة فرصة مهمة 
لالعبني الشباب إلظهار قدراتهم واكتسابهم 

الفرصة{.
وحول الدور الذي يتطلع له مع الكرة األردنية، 
أجــاب عدنان حمد »لقد تسلمت املهمة بعد 
ــفـــاق األخـــيـــر بــالــخــروج مـــن الــتــصــفــيــات  اإلخـ
اآلســيــويــة ونــعــمــل فـــي الـــوقـــت الــحــالــي على 
بناء منتخب يتمكن من الصعود التدريجي 

واألهداف واضحة بالنسبة لنا{.
من جانبه، أبدى علي علوان مهاجم املنتخب 
ــــي والــحــائــز عــلــى جــائــزة أفــضــل العــب  األردنـ
اللقاء. وقال  بالفوز في  املــبــاراة سعادته  في 
الــالعــب خـــالل املــؤتــمــر الــصــحــافــي »احــتــرمــنــا 
الفريق املنافس حتى الدقيقة األخيرة، وتمكنا 
من التعامل مع املباراة بطريقة جيدة.. لدينا 
العديد من الالعبني البارزين الذين ينتظرهم 
مستقبل كبير{. وختم أفضل العب في املباراة 
 »الــجــهــاز الــفــنــي قـــدم لــي الــدعــم 

ً
حــديــثــه قــائــال

الكامل وشاركت في عدة مراكز خالل املباراة، 
كما كلفت بمركز الظهير بعد تعرضنا لحالة 
الـــطـــرد، ومـــن ثــم شــاركــت كــمــهــاجــم بــنــاء على 

طلب الجهاز الفني{.
مـــن جــانــبــه، أكــــد الــفــرنــســي لـــــوران بـــونـــادي، 
ــــه ســيــســعــى  ــــدرب املــنــتــخــب الــــســــعــــودي، أنـ مــ
ــتـــي تـــعـــرض لــهــا  لـــطـــي صــفــحــة الـــخـــســـارة الـ
ــــي. وقـــال »الــهــدف الــذي  أمـــام املنتخب األردنـ

ســجــلــه املــنــتــخــب األردنــــــــي ســـبـــب اإلحـــبـــاط 
وتـــســـرب الــقــلــق لــنــفــوس الــالعــبــني وحــاولــنــا 
ترتيب صفوف الفريق خالل مجريات اللقاء، 
ولكن املنتخب األردنــي لعب بطريقة منظمة 
عــلــى الــصــعــيــد الـــدفـــاعـــي، وتــمــكــن مـــن إغـــالق 

مــنــاطــقــه بــشــكــل جــيــد واســتــفــاد مـــن النقص 
العددي لدينا.. وعلينا أن نستفيد مما حدث 
والــتــصــرف بطريقة مــمــتــازة{. وتــابــع »كانت 
من  وتمكنا  الــجــيــدة  الهجمات  بعض  هــنــاك 
بنقطة  الخروج  يمكن  وكــان  بالكرة،  التحكم 

لنا،  التي سنحت  الفرص  التعادل من خــالل 
لــم يحالفنا فــي نهاية املــطــاف،  الــحــظ  ولــكــن 
تجهيز  على  بالعمل  يكمن  الحالي  وهدفنا 

الفريق للمباراة املقبلة{.
)قنا(

لم كثيرًا من قبل... أنت أعلى من الدوري 
ُ
¶ ربيع عطايا ظ

املاليزي بكثير، أتمنى أن أراك بدوري مهم قريبًا.

¶ العب لبنان ربيع عطايا صراحة العب مميز، أتمنى 
رؤيته يلعب مع أي ناٍد بالدوري السعودي.

¶ شكرًا أهلنا في املغرب، ما أجملكم وما أجمل 
مشاعركم، كانت كلماتكم صادقة في ُحب فلسطني.

أثبتت الجماهير مجدًدا أنها أكثر وعًيا، وأثبتت أن الرهان 
عليها رهان رابح. مبارك الفوز للمغرب، والحقيقة أننا 
ا ألننا سمعنا أصواتكم وهي تهتف للحبيبة 

ً
فزنا أيض
فلسطني.

¶ أتمنى أن يكون أمير مرتضى قد تابع مباراة لبنان 
حتى يرى }الواد{ ربيع عطايا }نظامه إيه{.

¶ بكل إنصاف وبعيدًا عن أي انتماء، هناك العبون 
ال يستحقون االنضمام للمنتخب: عمر كمال ومروان 

حمدي وأحمد رفعت، وهناك أسماء مفترض انضمامها: 
طارق حامد وحسني الشحات ورمضان صبحي. أداء 

املنتخب متواضع جدًا الحقيقة رغم الفوز، وهاردلك 
ملنتخب لبنان ظهر بشكل مشرف، وحارسهم مصطفى 

مطر رائع.

¶ ظهور مميز لنجوم األهلي والزمالك وبيراميدز مع 
منتخبي تونس واملغرب في مباريات كأس العرب، 

حمزة املثلوثي والجزيري وفخر الدين بن يوسف فازوا 
مع تونس 5-1 على موريتانيا.. وبنشرقي وبدر بانون 

والكرتي فازوا مع املغرب 4-0 على فلسطني.

¶ مستوى جيد ظهر به منتخب الشباب السعودي، 
ولكن خبرة العبي منتخب األردن األول حسمت املنافسة 

لصالحهم.

¶ سيترك الكابنت وليد عبدالله حارس مرمى النصر 
املالعب وهو مطمئن على وجود خليفته بني الخشبات 

الثالث. هذا األمر كان واضحًا بعد مباراة السعودية 
واألردن.

¶ في رأيي، إن أكبر أخطاء كيروش }حقل التجارب{ 
الذي يقوم به، في وقت يجب التركيز على الالعب الدولي 

الجاهز ألن الوقت ال يحتمل تجارب لالعبني جدد.

¶ مبروك للفريق الوطني املغربي، وحظا سعيدا 
للفريق الفلسطيني، لدينا مدرب عاملي، ال أفهم ملاذا 
نتجاهله ونجري وراء األجنبي، حسني عموتة من 

أفضل املدربني العامليني: أخالق وفكر، يتأقلم مع 
جميع الظروف، زيادة على قدرته على السيطرة على 

املجموعة، ماذا نريد غير هذا؟

كأس العرب
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لندن ـ العربي الجديد

يــشــعــل ســـوق املــيــركــاتــو الــشــتــوي 
دائمًا بال مسؤولي األندية، وهي 
الــتــي تــخــطــط فـــي الـــوقـــت الــحــالــي 
الشتوي،  امليركاتو  في  األسماء  لضّم بعض 
عينه  الوقت  في  أيضًا  الجميع  يتطلع  فيما 
إلــــى املـــيـــركـــاتـــو الــصــيــفــي، وإمـــكـــانـــيـــة حسم 
بعض الصفقات في وقٍت مبكر من اآلن. وهنا 
نستعرض أبرز آخر التطورات على الساحة.

مودريتش والريال
ريــال  نــادي  رئيس  بيريز،  فلورنتينو  يعمل 
مـــدريـــد اإلســـبـــانـــي، خــــالل الـــفـــتـــرة الــحــالــيــة، 
عــلــى إغــــالق تــجــديــد عــقــد الــنــجــم الــكــرواتــي، 
لــوكــا مــودريــتــش، قــائــد خــط وســط »امللكي«، 
ـــع حــتــى اآلن، بــســبــب الــشــروط 

ّ
لــكــنــه لـــم يـــوق

ــر  ــوبــ ــة »ســ ــفـ ــيـ ــفــــت صـــحـ ــشــ املــــــوضــــــوعــــــة. وكــ
ديــبــورتــي« اإلســبــانــيــة، أن الــنــجــم الــكــرواتــي 
يشعر بأهميته القصوى في تشكيلة املدرب 
بفكرة  مقتنع  غــيــر  لكنه  أنــشــيــلــوتــي،  كــارلــو 
قــيــام فــلــورنــتــيــنــو بــيــريــز، بــعــرض عــقــٍد ملــدة 
لوكا مودريتش طلب  أن  وتابعت  فقط.  عــام 
عقدًا ملدة موسمني مع ريال مدريد، باإلضافة 
إلــــى عــــدم املــــّس بــراتــبــه نــهــائــيــًا، األمــــر الـــذي 
التردد  إلى  بيريز،  فلورنتينو  الرئيس،  دفع 
الكرواتي، ما سيجعل  النجم  ي 

َ
بقبول شرط

الحالة مشابهة ملا حدث للمخضرم سيرجيو 
رامـــوس فــي الصيف املــاضــي. وأوضــحــت أن 
بالعرض  نهائيًا  يرحب  لــم  مودريتش  لوكا 
املقدم من إدارة نيوكاسل يونايتد اإلنكليزي، 
مانشستر سيتي،  مــن  يقبل عرضًا  قــد  لكنه 
)36 عامًا(، تجذبه فكرة العودة  ألن صاحب الـ

تطورات سوق 
الميركاتو

يحظى سوق االنتقاالت »الميركاتو« باهتمام كبير من قبل الجماهير في 
العالم، نظرًا لألسماء والتفاصيل التي تثار حوله. وأخيرًا برز اسم النرويجي 
عن  الحديث  يكثر  فيما  األندية،  لجميع  مطمعًا  يَُعّد  الذي  هاالند،  إرلينغ 

لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد اإلسباني

3031
رياضة

تقرير

مـــرة أخــــرى إلـــى الـــــدوري اإلنــكــلــيــزي املــمــتــاز 
لكرة القدم، الذي لعب فيه مع توتنهام، قبل 

الرحيل إلى ريال مدريد.
وخــتــمــت بــــأن لــوكــا مـــودريـــتـــش يــريــد حسم 
الــرحــيــل في  أو  مـــدريـــد،  ريــــال  مـــع  مستقبله 
ســـوق االنــتــقــاالت الصيفي املــقــبــل، إلـــى أحــد 
األندية الراغبة في خدمات النجم الكرواتي، 
الذي سيشارك مع منتخب بالده، في بطولة 
كــــأس الــعــالــم 2022، الــتــي ســتــقــام فـــي قــطــر. 
يذكر أن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال 
ــّدم فــي املــوســم املــاضــي  مــدريــد اإلســبــانــي، قــ
سيرجيو  الــســابــق،  املخضرم  لنجمه  عــرضــًا 
ل 

ّ
راموس، ملدة موسم وحيد، لكن القائد فض
الرحيل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

هاالند وزياش وبرشلونة
ال تــمــنــح املــشــاكــل املــالــيــة لـــنـــادي بــرشــلــونــة، 
من  بتعاقدات  للقيام  كبيرة  مساحة  اإلدارة، 
القصير، ولكن في  املــدى  الثقيل على  العيار 
»كـــامـــب نـــو« يــعــمــلــون بــجــد مـــن أجـــل تذليل 
العاملي.  الطراز  من  بهداف  للظفر  املصاعب، 
ورغم رغبة النادي في ضم نجم دورتموند، 
إرلينغ هاالند، بحسب تقرير إلذاعة »كادينا 
ســـيـــر«، لــكــن بــرشــلــونــة يـــــدرك جـــيـــدًا أن من 
للمهاجم  املالية  املطالب  تلبية  الصعب جدًا 

الــنــرويــجــي حــالــيــًا. سعر هــاالنــد املــبــدئــي 75 
مليون يـــورو، وهــو شــرط الــالعــب الــجــزائــي، 
ــال والـــــراتـــــب،  ــقــ ــتــ ــــى ســـعـــر االنــ ــة إلــ ــافــ بــــاإلضــ
وسيتعني على النادي الكتالوني أيضًا دفع 
عموالت تصل إلــى 60 مليون يــورو، إذا كان 
فريقه.  فــي  كعنصر  إرلينغ  يشاهد  أن  يــريــد 
ويريد مينو رايوال، وكيل أعمال الالعب، 40 
مــلــيــون يــــورو، كــدفــعــة أولـــى لصفقة الــهــداف 
الــنــرويــجــي، لـــذا مــن املــمــكــن أن تــصــل رســوم 
انــتــقــالــه إلـــى 135 مــلــيــون يــــورو، وهـــو مبلغ 
البارسا،  إمكانات  عن  جــدًا  بعيدًا  اآلن  يبدو 
إذا لـــم يــتــحــســن وضـــعـــه املـــالـــي فـــي األشــهــر 
ــراه فـــي كــامــب نـــو؟ ويــواصــل  املــقــبــلــة، فــهــل نــ
نادي برشلونة في الوقت عينه رحلة البحث 
آخــر عن العبني يعيشون أوضاعًا  في مكاٍن 
غـــيـــر مـــريـــحـــة فــــي فـــرقـــهـــم. وأكـــــــدت صــحــيــفــة 
»ديـــلـــي مـــيـــل« الــبــريــطــانــيــة، فـــي تــقــريــر لــهــا، 
ــّم نجم  ــّر عــلــى ضــ ــ األربــــعــــاء، أن تــشــافــي أصـ
مــنــتــخــب املــــغــــرب حــكــيــم زيـــــــاش، لــتــعــويــض 
رحــيــل األرجــنــتــيــنــي لــيــونــيــل مــيــســي صــوب 
بــاريــس ســـان جــيــرمــان، إذ يـــرى فــيــه الــالعــب 
املــنــاســب لتولي هــذه املــهــمــة، ملــا يمتلكه من 
قدرات فنية عالية. يعاني زياش من وضعية 
صعبة مع تشلسي، رغم مشاركاته في الفترة 
األخيرة ببعض املباريات، إذ عجز عن فرض 
نــفــســه مــثــلــمــا كـــان عــلــيــه الـــحـــال مـــع أيــاكــس، 
وســيــكــون االنــتــقــال صـــوب بــرشــلــونــة مفتاح 
الليغا مسابقة تعتمد  العودة، خصوصًا أن 

كثيرًا على الجانب املهاري.
ولـــم تــكــن الــوعــود الــتــي قــّدمــهــا املــديــر الفني 
األملاني توماس توخيل كافية لضمان فرص 
أكبر لنجم »أسود األطلس«، لنيل دقائق أطول 
مناسبة،   13 فــي  باملشاركة  اكتفى  إذ  للعب، 

برشلونة يريد هاالند، 
فهل يسمح وضعه 

المالي بذلك؟

مارسيلينو: اللعب بهذه الجودة 
وعدم الفوز أمر ال يصدق

اعتبر مدرب أثلتيك بلباو، مارسيلينو غارسيا تورال أن هزيمة فريقه أمام ريال مدريد 
بهدف دون رد، »أمر ال يصدق«، ألن الفريق الباسكي قدم »مباراة جيدة«، لكنه ذكر بأن 
أقيم على ملعب سانتياغو  الــذي  اللقاء  انتهاء  القدم قد تكون ظاملة أحيانا. وعقب  كرة 
قال  الــقــدم،  لكرة  اإلســبــانــي  بــالــدوري  التاسعة  الجولة  مــن  مــبــاراة مؤجلة  فــي  بيرنابيو 
مارسيلينو في مؤتمر صحافي إن »كرة القدم متقلبة لدرجة أنه برغم أننا لعبنا مباراة 
جيدة وصنعنا العديد من الفرص، بينما حصل ريال مدريد على القليل جدا منها... لم 
نفز«. وتابع قائال: »عدم فوزنا )بهذه املباراة( أمر ال ُيصدق، لكن كرة القدم قد تكون غير 
عادلة هكذا في بعض األحيان«. وأضاف أن »تحليل مباراة اليوم بسيط للغاية، وهو ما 
يحدث لنا منذ عدة مباريات، دعونا نأمل أن تتغير ديناميكية اللعب قريبًا ألنني أعمل 
مدربًا منذ فترة طويلة ولم أر هذا في حياتي. يمكن أن يحدث األمر في مباراة ما، ولكن 
بشكل متكرر هكذا من الصعب أن يحدث ذلك ولكنه يحدث لنا«. وأكد مارسيلينو: »أنا 
مع العبي فريقي حتى املوت وعليهم االستمرار على هذا املنوال ألن هذا هو الطريق وفي 

الجزء الثاني من املوسم سنجني الثمار«.

ديوكوفيتش يدعم اتحاد العبات 
التنس المحترفات في قضية بينغ

استغل نوفاك ديوكوفيتش، الذي تأهل مع املنتخب الصربي لنصف نهائي كأس ديفيز 
للتنس بالفوز 2-1 على منتخب كازاخستان، ظهوره أمام الصحافة للتعبير عن دعمه 
حتى  الصني  في  بطوالت  إقامة  بتعليق  املحترفات  التنس  العبات  اتحاد  لقرار  الكامل 
أنا  يتم توضيح موقف الالعبة بينغ شــواي. وقــال: »إنها منظمة تخص الالعبات، لذلك 
أؤيد اتحاد العبات التنس املحترفات بشكل كامل«. وأكد املصنف األول عامليا أن موقفه 
سيكون هو نفسه إذا كان األمر مع دولة أخرى. وأضاف: »ليست لدينا معلومات كافية 
عن بينغ. إنه إجراء شجاع للغاية، ومن املهم أن ندعم بعضنا البعض«. وكانت بينغ قد 
أعلنت تعرضها العتداء جنسي من جانب مسؤول صيني سابق، ومنذ ذلك الحني لم 
يكن هناك أي دليل على وضعها أو مكان تواجدها، على الرغم من أن اللجنة األوملبية 
الــتــي طالبت باحترام  الــالعــبــة،  اإلنــتــرنــت مــع  الــدولــيــة كشفت عــن إجــرائــهــا مقابلة عبر 

خصوصيتها.

أنشيلوتي: افتقدنا الجودة أمام بلباو
عّبر كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد عن فخره بقتال و»التزام« العبيه خالل الفوز 
الــدوري اإلسباني،  الفارق في صــدارة  ليوسع  بلباو  أثلتيك  الصعب بهدف نظيف على 
املباراة:  رغم االعتراف »باالفتقار للجودة«. وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحافي عقب 
»لعبنا ضد فريق جيد ومنافس قوي لم يخسر خارج أرضه ونال يومي راحة أكثر منا، 
أبلينا بالء حسنا في الشوط األول لكن في الشوط الثاني مع غياب الهدف الثاني عانينا 
وأهدرنا الكثير من التمريرات«. ويتصدر ريال مدريد جدول الليغا بفارق 7 نقاط عن 
غريمه أتلتيكو مدريد حامل اللقب وريال سوسييداد، و13 نقطة عن برشلونة السابع 
عندما  يعاني  كيف  يعرف  أن  للفريق  ميزة  »إنها  اإليطالي:  املــدرب  وتابع  الترتيب.  في 
التي يريدها، هناك فــرق أخــرى تستسلم عندما ال يمكنها فرض  الكرة  ال يمكنه لعب 
أسلوبها، يوجد التزام كبير جدًا بالفريق والفوز في سبع مباريات متتالية ليس ضربة 
حظ، أشعر بالرضا التام وأحببت نهاية الشوط األول بشكل أكبر، افتقدنا الجودة ولكن 
تغييرًا واحــدًا على تشكيلته األساسية  أنشيلوتي  االلتزام وكافحنا«. وأجــرى  لم نفقد 
التي هزمت إشبيلية قبل أيام رغم أنه أعلن عن تدوير بني الالعبني، وبدا اإلرهاق واضحًا 
مما قد يدفعه لتغييرات أكبر قبل مواجهة أخرى قوية ضد ريال سوسييداد يوم السبت. 
وواصل: »أنهى الفريق اللقاء مرهقا وسنحلل األمر، هذا طبيعي عند اللعب ضد فريق 
إجــراء  إمكانية  أدرس  أن  يجب  النهاية،  فــي  قليال  التراجع  الطبيعي  ومــن  نشاطا  أكثر 
تغييرات في املباراة القادمة«. وكال املديح للحارس البلجيكي تيبو كورتوا الذي حافظ 
أبــدا، يجب أن نحسن  على االنتصار بتدخالته، قائال: »يقوم بأشياء رائعة، ال يقلقني 
الجوانب الدفاعية ألننا عانينا في الكرات الثابتة، لدينا كورتوا ونستمتع بأدائه وبالنسبة 

لنا هو أفضل حارس في العالم حاليًا«.

أيوب الحديثي

خاض الالعب إلياس أخوماش )17 عامًا(، أول مباراة له، عندما 
هيرنانديز  تشافي  لبرشلونة،  الجديد  الفني  املدير  ثقة  كسب 
الليغا، بعد سنوات من  أيــام في  خــالل مواجهة إسبانيول قبل 
التألق في »الماسيا«. في عام 2008، عندما تولى بيب غوارديوال، 
الفريق، ألول مرة،  للتواجد مع  الالعب  تدريب برشلونة، اختير 
وأثار الدهشة، عندما حضر اسمه في التشكيلة األساسية في 

مباراة الديربي ضد إسبانيول في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني، 
ال سيما أن الالعب الشاب لم يكن قد شارك تحت قيادة رونالد 
كومان. وسلط تقرير ملوقع »غول« العاملي الضوء على مسيرة 
بعد  املشهد  لتتصدر  عــادت  أن »الماسيا«،  أكــد  بعدما  الالعب، 
عودة الرئيس جوان البورتا، فربما لم يكن من املفاجئ أن ُيمنح 
الفرصة  األخيرة، مثل هذه  السنوات  األكاديمية في  أحد نجوم 

لبدء أولى خطوات مشوار التألق. 
ولطاملا كــان إلياس أحــد املــواهــب الكبيرة في »المــاســيــا«، حيث 
تألق الالعب البالغ من العمر 17 عاًما، في جيل 2004 املوهوب 
الحالي، غافي.  الوسط  الــذي خــرج منه نجم  الــنــادي،  للغاية في 
ــًيـــا، بسبب  وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن اســـتـــدعـــاء إلـــيـــاس كــــان جـــزئـ
اإلصابات التي تعرض لها أنسو فاتي وعثمان ديمبيلي ومارتن 
بريثويت، إال أنه يبدو مستعدا للسير على خطى مواهب الفريق 
إلــى صفوف  وانــضــم  إلــيــاس ألبــويــن مغربيني،  ولــد  الكتالوني. 
الشباب في برشلونة بسن مبكرة للغاية، قبل أن ينتقل لفريق 
جيمانستيك مانسيرا، حيث لعب معه ملدة أربع سنوات، قبل أن 

يعود لبرشلونة مرة أخرى عام 2017. 
وقال وكيل أعماله، هوراسيو غاغيولي، في تصريحات سابقة 
إلذاعـــة »كــاديــنــا ســيــر«: »كــانــت لديه عــروض مــن عــدة أنــديــة في 
أوروبـــا، وريـــال مــدريــد كــان أحــد األطـــراف املهتمة«. إلــيــاس أراد 
الفئات  مختلف  عبر  طريقه  شــق  حيث  فقط،  برشلونة  تمثيل 
العمرية للنادي، وحظي باهتمام أوسع ألول مرة في عام 2019، 
ــذاك، بــاتــريــك كــلــويــفــرت، خالل  عندما قــال مــديــر األكــاديــمــيــة آنــ
مقابلة مع »كادينا سير« أيضا، إنه »وجد ميسي الجديد«، حيث 
شبهه بالفائز بالكرة الذهبية 7 مرات. وظهرت السمات الشبيهة 
بميسي في األشهر األولــى من موسم 2021-2022 مع النادي 
الــرغــم من  على  إسبانيا  تمثيل  إلــيــاس  قــرر  أن  بعد  واملنتخب، 
 ،B لبرشلونة  فقط  له  مباريات   4 وفــي  املغربية.  عائلته  جــذور 
سجل إلياس هدفني ضد إشبيلية وأتلتيكو في أوائل نوفمبر/
ويبقى  الفرصه،  بمنحه  تشافي  ليقنع  املاضي،  الثاني  تشرين 
أن نرى ما إذا كان بإمكانه الوصول إلى مستويات نجوم كبار 
كبوسكيتس أو حتى ميسي، ولكن ليس هناك شك، في أن رحلة 

إلياس باملالعب، تستحق املتابعة.

إلياس أخوماش

على هامش الحدث

العب من أصول مغربية ويحمل الجنسية اإلسبانية، ظهر بقميص نادي 
برشلونة تحت قيادة تشافي هيرنانديز

مودريتش 
يرغب في عقد 
لعامين مع ريال 
مدريد )غونزالو 
)Getty/مورينو

أنتيتوكونمبو سّجل 40 نقطة و12 متابعة و9 
)Getty/تمريرات حاسمة )ستايسي ريفيري

، وسجل خاللها هدفني 
ً
كان في أغلبها بديال

فقط هذا املوسم. ولم تكن قناعات توخيل في 
مصلحة زياش، لكن نادي تشلسي لن يسمح 
برحيله من دون مقابل، بعد أن استقدمه من 
أياكس مقابل قيمة مالية كبيرة، عام 2020، 

بلغت 45 مليون جنيه إسترليني.

محرز وتجديد العقد
قـــــرر فــــريــــق مــانــشــســتــر ســـيـــتـــي اإلنـــكـــلـــيـــزي 
ضي قدمًا في تجديد عقد نجمه الجزائري 

ُ
امل

إسترليني  جــنــيــه  ألـــف   60 قيمته  أســبــوعــيــًا 
في  ُيمانع  وال  مانشستر،  مدينة  فــي  سعيد 
تــجــديــد عــقــده فـــي حــالــة تــوصــلــه إلـــى اتــفــاق 
مــع إدارة »الـــســـمـــاوي«، خــاصــة مــنــذ أن عقد 
تايلور  البريطانية  الــشــقــراء  على  خطوبته 

وارد، واستقر في املقاطعة الشمالية.
إدارة مانشستر  نــجــاح  عـــدم  فــي حــالــة  لــكــن 
ســيــتــي فـــي االتـــفـــاق مـــع ريــــاض مــحــرز على 
تــجــديــد عــقــده الــــذي يــنــتــهــي بــعــد 18 شــهــرًا، 
أكــــدت الــصــحــيــفــة الــبــريــطــانــيــة أن مــســؤولــي 

رياض محرز، الذي ينتهي صيف عام 2023، 
وذلــك وفقًا لــشــروط جــديــدة حسب مــا أكدته 
تقارير إعالمية بريطانية. ونشرت صحيفة 
إدارة  بــأن  يفيد  خبرًا  البريطانية  صــن«  »ذا 
مفاوضاتها  كثفت  سيتي  مانشستر  فــريــق 
مع وكيل أعمال رياض محرز لتجديد عقده، 
قبل املغادرة مع منتخب بــالده الجزائر إلى 
في  للمشاركة  املقبل  العام  الكاميرون مطلع 
بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم. وأكد املصدر 
ــال راتـــبـــًا  ــنـ ــذي يـ ــ ــــاض مـــحـــرز الــ نــفــســه أن ريــ

الـــنـــادي اإلنــكــلــيــزي ســيــضــطــرون إلــــى بيعه 
نهاية املوسم الــجــاري ألحــد األنــديــة الراغبة 
في خدماته على غرار باريس سان جيرمان 
الفرنسي. وكــان ريــاض محرز )30 سنة( قد 
انتقل إلى مانشستر سيتي صيف عام 2018 
قـــادمـــًا مـــن فــريــق لــيــســتــر ســيــتــي، فـــي صفقة 
قــدرت قيمتها بـــ60 مليون جنيه إسترليني، 
غــوارديــوال  بيب  املـــدرب  كتيبة  مــع  ولُيحقق 
املهمة، وخصوصًا على  األلــقــاب  مــن  العديد 

املستوى املحلي.

أنتيتوكونمبو يقود وجه رياضي
باكس للفوز بسلة حاسمة

سّجل اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو السلة 
الــحــاســمــة قــبــل ثــانــيــتــني مــن نــهــايــة املـــبـــاراة، 
للفوز  اللقب  حــامــل  بــاكــس  ميلووكي  ليقود 
127-125 على ضيفه تشارلوت هورنتس، في 
دوري كرة السلة األميركي للمحترفني، فيما 
حقق داالس مافريكس رقًما قياسًيا للنادي 
بعد فوزه على نيو أورليانز بيليكانز 139-

107 بقيادة السلوفيني لوكا دونتشيتش.
وســـجـــل أنــتــيــتــوكــونــمــبــو، أفـــضـــل العــــب في 
ــدوري املــنــتــظــم مـــرتـــني وأفـــضـــل العــــب في  ــ ــ الـ
ــي، 40 نــقــطــة و12  ــاضــ نــهــائــيــات املـــوســـم املــ
باكس  ليقود  حاسمة  تــمــريــرات  و9  متابعة 

إلى انتصاره الثامن توالًيا.
وبـــدأ هــورنــتــس املــبــاراة بــقــّوة بتسجيله 10 
من 17 محاولة عن خط الثالثيات في الربع 
األّول فقط، وتقّدم بفارق 18 نقطة في الشوط 
املــحــافــظــة على  مــن  لــم يتمكن  أنـــه  إال  األول، 
هذه االفضلية بعد أن نجح أصحاب األرض 
إلى  الدخول  إلى 68-60 مع  الفارق  بتقليص 

االستراحة.
وتــقــّدم باكس للمّرة األولــى قبل 2:29 دقيقة 
بثالثية   )90-91( الــثــالــث  الـــربـــع  نــهــايــة  مـــن 
لـــجـــورج هــيــل، لــيــشــهــد الـــربـــع األخـــيـــر تــبــادل 
التقدم بني الفريقني 10 مرات. وأحرز كريس 
مــيــدلــتــون الـــذي أنــهــى املـــبـــاراة مــع 21 نقطة، 
ثالثية قبل 52 من نهاية املباراة مانًحا باكس 
تقدًما 123-122 قبل أن يرفعه إلى ثالث نقاط 

أفضل  بـــول،  الميلو  أن  إال  حــرتــني،  برميتني 
مسجل لهورنتس مع 36 نقطة،عادل األرقام 
النهاية. كــان هذا  ثــواٍن من  بثالثية قبل 5.9 
طريقه  ليشق  ألنتيتوكونمبو  كافًيا  الــوقــت 
نــحــو الــســلــة ويــســجــل ثــنــائــيــة حــاســمــة قبل 

ثانيتني من النهاية.
ورفع باكس رصيده إلى 17 انتصاًرا مقابل 
ثماني هــزائــم فــي املــركــز الــثــالــث فــي املنطقة 
الشرقية. في نيو أورليانز، سجل دونتشيتش 
فيما أضاف  تمريرة حاسمة،  نقطة و14   28
نقطة   20 بورزينغيس  كريستابس  الالتفي 
للفوز  مافريكس  داالس  ليقودا  و19 متابعة 
إلــى  داالس  وعـــاد  بيليكانز.  عــلــى   107-139
االنـــتـــصـــارات بــعــد خــســارتــه أمــــام كليفالند 
ــا انـــتـــصـــاره الـــثـــانـــي فقط 

ً
كــافــالــيــيــرز مــحــقــق

فــي ســبــع مــبــاريــات. وحــقــق مــافــريــكــس رقــًمــا 
قياسًيا في تاريخ النادي بنسبة التسديدات 
الناجحة في مباراة واحدة بلغت %68.7 )57 
 18 بينها  مــحــاولــة،   83 مــن  ناجحة  تسديدة 
السابق في  القياسي  الرقم  ثالثية(، محطًما 

العام 1983 )%68.6(.
وقــــال بــورزيــنــغــيــس بــعــد املـــبـــاراة »كـــل شــيء 
بــدأ مــع لــوكــا...الــطــاقــة كــانــت مــوجــودة وكــان 
هــو يــقــود الــهــجــمــات«. وســجــل دونتشيتش 
الشوط  فــي  تمريرات حاسمة  و10  نقطة   22
األول لينضّم إلى داميان ليالرد وتراي يونغ، 
وهم الذين نجحوا في تحقيق أقله 20 نقطة 
و10 تمريرات حاسمة في الشوط االول منذ 

موسم 2019-2018.
فـــي بـــوســـطـــن، ســجــل جـــايـــســـون تـــايـــتـــوم 26 
نــقــطــة والــتــقــط 16 مــتــابــعــة، هـــي األعـــلـــى في 
مــســيــرتــه، لــيــقــود سلتيكس إلـــى فـــوز صعب 
فــيــالدلــفــيــا ســفــنــتــي ســيــكــســرز.  88-87 عــلــى 
ــــرز تــايــتــوم 11 نــقــطــة فـــي الـــربـــع األخــيــر  وأحـ
فيما تــصــدى روبــــرت ولــيــامــس لــكــرة جــورج 
بوسطن  ليحقق  النهاية  صــافــرة  مــع  نيانغ 

انتصاره الثاني توالًيا.
وقـــال تــايــتــوم »نــأمــل فــي أن يبقى الالعبون 
بصحة جيدة ونــرى إلى أي مدى يمكننا أن 
نتحسن«. في ميامي، حصل هيت على فكرة 
ملـــا يــمــكــن أن يــعــانــيــه مـــع غــيــاب نــجــمــيــه بــام 
أديبايو وجيمي باتلر بسقوطه 111-85 أمام 
يغيب  أن  املــتــوقــع  مــن  كــافــالــيــيــرز.  كليفالند 
أديبايو لستة أسابيع بعد خضوعه لجراحة 
ــاراة  ــبـ ــاب بــاتــلــر عـــن املـ ــام، فــيــمــا غــ ــهــ فـــي اإلبــ
الثانية تــوالــًيــا إلصــابــة فــي أســفــل الظهر قد 

تبعده لبضع مباريات إضافية.
)فرانس برس(

Friday 3 December 2021 Friday 3 December 2021
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هرمون التوتر
كيف نضبط نسبته في جسم اإلنسان؟

يارا حسين

يــــــــســــــــاعــــــــد هــــــــــــرمــــــــــــون الـــــــتـــــــوتـــــــر 
)الـــــــكـــــــورتـــــــيـــــــزول(، الــــجــــســــم عــلــى 
التعامل مع املواقف العصيبة، لكن 
لفترة  الكورتيزول  مــن  املرتفعة  املستويات 
طويلة قد تؤدي إلى مجموعة من املشكالت 
الصحية، مثل زيــادة الــوزن وارتــفــاع ضغط 
الــقــلــب واألرق،  الـــــدم والـــســـكـــري، وأمـــــــراض 
املـــزاج وانــخــفــاض مستويات  انتظام  وعـــدم 
ــة. مــــا هــــي الــــطــــرق الــطــبــيــعــيــة الــتــي  ــاقــ الــــطــ
مستويات  تخفيض  على  تساعد  أن  يمكن 
الكورتيزول. قد يؤدي تناول كميات كبيرة 
ــاف بــانــتــظــام إلــــى ارتـــفـــاع  ــن الــســكــر املـــضـ مـ
مستويات الــكــورتــيــزول. وقــد وجــدت إحــدى 
الدراسات التي نشرت في Nutrients، أن اتباع 
والكربوهيدرات  بالسكر  غني  غذائي  نظام 

)Getty( البقاء قرب األصدقاء والُمحبّين يحّسن الحالة النفسية

املــكــررة والــدهــون املشبعة أدى إلــى ارتــفــاع 
مـــســـتـــويـــات الــــكــــورتــــيــــزول بــشــكــل مــلــحــوظ 
بالحبوب  الغني  الــغــذائــي  بالنظام  مقارنة 
الــكــامــلــة والــفــواكــه والـــخـــضـــروات والــدهــون 
الدراسات،  وبحسب  املشبعة.  غير  املتعددة 
ــي إدارة  تــشــمــل األطـــعـــمـــة الـــتـــي تـــســـاعـــد فــ
والحبوب  الداكنة  الشوكوالتة  الكورتيزول 
الــكــامــلــة والــفــاكــهــة والـــخـــضـــروات والــشــاي 
ــدهــــون  ــر واألطــــعــــمــــة املـــتـــخـــمـــرة والــ األخــــضــ
الـــصـــحـــيـــة. ويـــمـــكـــن أن تـــســـاعـــد مـــمـــارســـة 
فــــي إدارة  بـــانـــتـــظـــام  الـــفـــيـــزيـــائـــي  الـــنـــشـــاط 
ــز الــصــحــة  ــزيــ ــعــ ــل وتــ ــر بـــشـــكـــل أفــــضــ ــتــــوتــ الــ
قد يساهم في خفض  ما  املزاجية،  والحالة 
مستويات الــكــورتــيــزول. ومــع ذلــك يمكن أن 
تؤدي التمارين املكثفة إلى زيادة مستويات 
يــتــعــامــل معها  الــجــســم  الـــكـــورتـــيـــزول، ألن 
كضغط إضافي عليه. لذلك ينصح بتجنب 

املــبــالــغــة فـــي الــتــمــاريــن ومـــمـــارســـة تــمــاريــن 
منخفضة إلى متوسطة الشدة ملدة 200-150 

دقيقة في كل أسبوع.
قــد يــســاعــد االنــتــبــاه إلـــى مــســبــبــات التوتر 
استباقي  بشكل  معها  التعامل  ومــحــاولــة 
التوتر.  القلق ومشاعر  حــاالت  تقليل  على 
فاألشخاص الذين يتعلمون كيفية التعامل 
لــلــتــوتــر، يستطيعون  مــع األفـــكـــار املــســبــبــة 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مـــســـتـــويـــات الـــكـــورتـــيـــزول 
لــديــهــم بشكل أفــضــل. وتــعــتــبــر املــمــارســات 
الــقــائــمــة عــلــى الــيــقــظــة، مــثــل الــتــأمــل، إحــدى 
التوتر  مــن  للحد  املتبعة  االستراتيجيات 
وخــفــض مــســتــويــات الـــكـــورتـــيـــزول، والــتــي 
تــتــضــمــن أن يــصــبــح الــشــخــص أكــثــر وعــيــًا 
باألفكار املسببة للتوتر وقبولها دون حكم 
بمعالجتها.  للنفس  والــســمــاح  مقاومة  أو 
فــمــن خـــالل تــركــيــز املـــرء عــلــى إدراك حالته 

الــعــقــلــيــة والــجــســديــة يــمــكــن لـــه أن يصبح 
مــراقــبــًا مــوضــوعــيــًا ألفــكــاره املــجــهــدة، بــداًل 
العديد  أظهرت  لها.  أن يصبح ضحية  من 
العميق يساعد  التنفس  أن  الــدراســات  مــن 
السمبتاوي  العصبي  الجهاز  تحفيز  على 
ــفــــاض  ــاء وانــــخــ ــ ــرخــ ــ ــتــ ــ ــن االســ ــ املــــــســــــؤول عــ
العميق  والتنفس  الكورتيزول.  مستويات 
على  القائمة  املمارسات  في  متبعة  طريقة 
والتاي تشي  واليوغا  التأمل  مثل  اليقظة، 
والتشيغونغ، حيث يوجد تركيز قوي على 

التنفس والتواصل بني العقل والجسم.
يــــعــــزز الـــضـــحـــك إفــــــــــراز هـــــرمـــــون الـــســـعـــادة 
)اإلنــدورفــني(، ويثبط هرمونات التوتر مثل 
الــكــورتــيــزول، كما أنـــه يرتبط بــمــزاج أفضل 
ونــظــام مــنــاعــة أقــــوى. ومـــن املــثــيــر لالهتمام 
ــن الـــضـــحـــك الــحــقــيــقــي والـــقـــســـري   مــ

ً
أن كـــــال

فوفقًا  التوتر،  من مستويات  يقلل  أن  يمكن 
 Advances in mind-body في لدراسة نشرت 
medicine، تبني أن يوغا الضحك، وهي شكل 
من أشكال اليوغا التي تعزز نوبات الضحك 
املــتــعــمــدة، تخفض مــســتــويــات الــكــورتــيــزول 
املزاجية  الحالة  وتحسن  التوتر  مــن  وتقلل 
ــاقــــة. يــمــكــن أن  وتــــزيــــد مــــن مـــســـتـــويـــات الــــطــ
تـــــــؤدي مـــمـــارســـة وتـــطـــويـــر الــــهــــوايــــات إلـــى 
مستويات  وخفض  بالراحة  الشعور  تعزيز 
الــكــورتــيــزول. فــوفــقــًا لـــلـــدراســـات، انخفضت 
مستويات الكورتيزول لدى األشخاص الذين 
يمارسون الهوايات بانتظام مقارنة بالذين 
ــهــــرت دراســــة  ــة. وأظــ ال يـــمـــارســـون أي هــــوايــ
 Alternative therapies in health and نشرت في
القدامى  املحاربني  من  medicine، شملت 49 
في منتصف العمر، أن ممارسة البستنة أدت 
إلى انخفاض مستويات الكورتيزول أكثر من 

استخدام العالج التقليدي. 

الحفاظ على عالقات جيدة
تــعــتــبــر الـــعـــالقـــات املـــســـتـــقـــرة واملـــحـــبـــة مــع 
أمــرًا حيويًا  والعائلة  واألصــدقــاء  الشركاء 
وهـــامـــًا ويــمــكــن أن تــســاعــد الــشــخــص على 
تقليل الكورتيزول وتجاوز التوتر. وتظهر 
ــال الــــذيــــن يــتــمــتــعــون  ــفــ الـــــدراســـــات أن األطــ
ــة لــديــهــم  ــ ــئـ ــ ــة مـــســـتـــقـــرة ودافـ ــريــ بـــحـــيـــاة أســ
ــن الـــكـــورتـــيـــزول مــقــارنــة  ــل مـ مــســتــويــات أقــ
حيث  منازل  في  يعيشون  الذين  باألطفال 
والــخــالفــات  الــصــراع  مــن  عالية  مستويات 
ــد بــيــنــت دراســـــــة نــشــرت  ــ ــن. وقـ ــ ــويـ ــ بــــني األبـ
التفاعل  أن   ،Health communication فــي 
الــعــاطــفــي )لــفــظــيــًا أو جــســديــًا(، مــع شريك 
إلـــى  أدى  مــــقــــرب،  صــــديــــق  أو  ــانــــســــي  رومــ
اإلجــهــاد،  عــن  الناتجة  العالمات  انخفاض 

مثل معدل ضربات القلب وضغط الدم.
النوم  ونــوعــيــة  أن كمية  الـــدراســـات  كشفت 
الــتــي نــحــصــل عــلــيــهــا يــمــكــن أن تــكــون لها 
هرمونات  مستويات  على  كبيرة  تأثيرات 
ــد يــــــؤدي الـــنـــوم  ــ اإلجــــهــــاد فــــي الـــجـــســـم. وقـ
لفترات  النوم  من  الحرمان  أو   

ً
ليال السيئ 

طويلة إلى زيادة مستويات الكورتيزول.
ــن فـــرصـــة حــــدوث  لـــذلـــك يــنــصــح بـــالـــحـــد مــ
ــنــــوم، مــثــل الـــنـــوم فـــي وقــت  اضـــطـــرابـــات الــ
مــحــدد وتــجــنــب الــكــافــيــني واألطـــعـــمـــة غير 
ــنــــوم، وتــجــنــب الــتــعــرض  الــصــحــيــة قــبــل الــ

للضوء وإمساك الهاتف الذكي.

تشمل األطعمة 
التي تساعد في 
إدارة الكورتيزول 
الشوكوالتة الداكنة 
والحبوب الكاملة 

والفاكهة والخضروات 
والشاي األخضر

■ ■ ■
عتبر املمارسات 

ُ
ت

القائمة على اليقظة، 
مثل التأمل، إحدى 
االستراتيجيات 

املتبعة للحد من التوتر 
وخفض مستويات 

الكورتيزول

■ ■ ■
يمكن أن تساعد 
ممارسة النشاط 

الفيزيائي بانتظام في 
إدارة التوتر بشكل 

أفضل وتعزيز الصحة 
والحالة املزاجية

باختصار

ال تقتصر أعراض التوتر على الشعور بالقلق أو الخوف وحسب، إذ إّن التوتر يأتي نتيجة هرمون يُدعى الكورتيزول. ارتفاع نسبة 
هذا األخير، يؤدي إلى احتمال اإلصابة بأمراض كثيرة

هوامش

معن البياري

قبل  )إال شهرين(،  عاما  التاسعة عشر  في  رني، 
ّ
أتذك

الواحد  الدكتور عبد  بــاب مكتب  أطــُرق  نحو 37 عاما، 
لــؤلــؤة، األســتــاذ فــي دائـــرة اللغة اإلنكليزية فــي جامعة 
واإلعــــالم(،  الصحافة  فــي  طالبا  فيها  )كــنــت  الــيــرمــوك 
فيأذن لي بالدخول، ثم أعّرفه علّي، وأطلب منه موعدا 
ملحاورته في مقابلٍة صحافية للنشر. كان قدومه للتو 
أستاذا في الجامعة، واسُمه معلوٌم جيدا لدي، مترجما 
وناقدا. ثم صارت املقابلة، ونشرت في امللحق الثقافي 
لصحيفة الرأي األردنية. جاءت إلّي، أخيرا، تلك البهجة 
التي ما زالــت فــّي، ملا »ظــفــرُت« بالجلوس إلــى األستاذ 
ــيـــوت، وزمــيــل  الــعــراقــي، مــتــرجــم بــعــض شكسبير وإلـ
ا 

ّ
مل السياب ونـــازك، والــقــادم من هــارفــارد وكامبريدج، 

صــادفــُت أخــيــرا أســتــاذنــا يــذيــع، فــي تــدويــنــٍة، إصـــداره 
 
ً
مساهمة أعمله  مــا  »ليكن  ويكتب  مترجمني،  كتابني 

 فــي خــدمــة ثقافتنا الــعــربــيــة، عــلــى الــرغــم من 
ً
صــغــيــرة

بــلــوغــي التسعني ربــيــعــا«. تـــعـــّددت، تــالــيــا، لــقــاءاتــي مع 
»شيخ املترجمني العرب« في عّمان ودبي والدوحة، غير 
ر لقاء اليفاعة ذاك، هذه املّرة، مذاقا خاصا، ربما 

ّ
أن لتذك

ألقاني فيها  البعيدة  البهجة   بتلك 
ٌ
 موصولة

ً
ألن مسّرة

 
ٌ

مشمول وهــو  التسعني،  الربيع  لــؤلــؤة  الــدكــتــور  لعبور 
بأضمومات محّبٍة بال عدد وصلت إليه في مقامه في 

كامبريدج، و»أبو بشار« ليس في وسعك إال أن تحّبه، 
إلــيــه، وأن تفيد منه. يجتمع حــسٌّ عــاٍل من  وأن تأنس 
والصواب  املعرفة  عميق  من  كثيٍر  مع  الرائقة  الظرافة 
ا كتب، 

ّ
ة. ولم يكن الشاعر سامي مهدي يتزّيد، مل

ّ
والدق

مـــّرة، إن عبد الــواحــد لــؤلــؤة »...، واضـــح األفــكــار، نافذ 
ا تقرأ مقاالته املنتظمة، 

ّ
املالحظة، دقيق املصطلح«. ومل

في الزميلة »القدس العربي«، تغبط أستاذنا املجّد على 
ة روٍح ورهــافــٍة، وعلى 

ّ
أناقٍة وخف ما يحتشد فيها من 

علو الذائقة في تحّسس جمال النص األدبي. 
 للعمل واإلنتاج، وإخالٌص رفيع ودؤوب 

ٌ
وفاٌء مدهش

للمعرفة. 66 كتابا )في عّد متعجل(، منها نحو 40 
إلى  العربية  ومــن  العربية  إلــى  اإلنكليزية  ترجمة من 
والــدرس،  البحث  وفي  النقد،  في  ها 

ُ
بعض اإلنكليزية. 

وفي طرح أفكار وتصورات في أسئلة الكتابة واألدب 
والترجمة وأحوال الراهن العربي، ثقافيا واجتماعيا، 
وفــي العالقة مع املنتج اإلبــداعــي اآلخــر، وفــي شؤون 
في  والتهاون  االستسهال  رمي  وفي  والعلم.  التعليم 
الدقة. وفي األثناء، ال  الترجمات املتسّرعة والناقصة 
كبيرا،  ناقدا  تسميته  لؤلؤة  الــواحــد  عبد  يستحسن 
ـــا أوقـــف مــدائــح شــاعــٍر كـــان يــحــاوره في 

ّ
كــمــا فــعــل مل

مقابلة، قال له إنه كبيٌر في السن، وإنه ليس ثمة ناقد 
إلى  ــر 

ّ
ويــؤش  ،)!( الجرجاني  القاهر  عبد  منذ  عربي 

طه حسني إنه لم »يــّدع« إنه ناقد. وفي غير مناسبٍة، 

الوهم« على هــذا. وهو يطلب  يشّدد صاحب »مدائن 
بــإجــادة  يكتفي  أن ال  املــتــرجــم  عــلــى  يــشــتــرط؟(  )أو 
اللغتني، بل أيضا بمعرفة تاريخهما، وإحاطٍة بلغاٍت 
بالتواضع،  املترجم  يتصف  بأن  وأيضا  تجاورهما. 
الــعــارفــني إذا شـــّك فــي شــيء.  فيستشير غــيــره مــن 
أخطاء مترجمني  وفيرٍة من  أمثلٍة  على  لؤلؤة  ويأتي 
 

ّ
يــدل ومنها  طــريــف  منها  وأجــانــب،  عــربــا  شهيرين، 

عــلــى جــهــل. وال يــطــرح أســتــاذنــا تــرجــمــاِتــه خــلــوا من 
مقدماٍت ودراســـات وتحليالت وشــروحــات. وعندما 
كما  الخراب  )وليس  اليباب«  »األرض  إلليوت  يترجم 
منا( يعرف مساوئ ترجمات سابقيه وخطاياها 

ّ
يعل

وأخطاءها. ارتحاالٌت في جامعات في الغرب والشرق، 

 مــديــٌد فــي آداب 
ٌ

أســـتـــاذا ومــعــلــمــا وبــاحــثــا، وتـــطـــواف
ومـــعـــارف ومــفــاهــيــم وأفـــكـــار )تــرجــم مــن »مــوســوعــة 
 في الحياة 

ٌ
 غنية

ٌ
املصطلح النقدي« ما ترجم(، وتجربة

وأنشطة  مسألة،  غير  فــي  واشتباكاٌت  بلد،  غير  فــي 
بــال عـــدد، لكن صــاحــب »مــنــازل القمر« ال يستطيب 
ــا كتب عن 

ّ
ومل نفسه.  استرساال منه في حديٍث عن 

ــات فــي سيرته فــي »حــكــايــات الــزمــن الضائع« 
ّ
مــحــط

ــعــربــيــة لـــلـــدراســـات والـــنـــشـــر، بـــيـــروت،  )املـــؤســـســـة ال
2020(، اختار في 140 صفحة أن يأتي على ماض 
بعيد في مدينته املوصل، في أيام طفولٍة وشباب أول، 
 ألحـــداث بــال أســمــاء«، ما 

ً
 عــراقــيــة

ً
وأن يــســرد »ســيــرة

نطلب  أن  ومحّبوه،  وتالميذه  قـــّراؤه  نحن  لنا،  يجيز 
منه أن »يجود« علينا بكتاٍب في السيرة أعرض وأكثر 
ربيعا.  التسعني  من  رؤى وخالصات  فيه  انكشافا، 
مــن صاحبنا،  التقليدي طبعا،  ــر ســؤالــي، 

ّ
أتــذك وهنا 

في املقابلة املنشورة أن »يحّدثنا« )يا لسوء ما كنت 
أكتب!( عن »حياته العلمية واألكاديمية والتدريسية«، 
أنــه  يــوضــح  أن  بــعــد  واقـــتـــضـــاب،  بــإيــجــاز  فيجيبني 
يحسب الـــســـؤال »مــمــا يــوّجــه فــي الـــعـــادة إلـــى نجوم 
السينما ومحترفي الظهور على شاشات التلفزيون« 
لــؤلــؤة يقيم  الــواحــد  التسعني، مــا زال عبد  فــي  ثــم   ..
على تواضعه الرفيع، وعلمه الكثير، ودفء حضوره 

وعطائه الغزير القيمة. كل عام وهو بألف خير.

في تسعين عبد الواحد لؤلؤة

وأخيرًا

في التسعين، ما زال عبد 
الواحد لؤلؤة يقيم على 

تواضعه الرفيع، وعلمه الكثير، 
ودفء حضوره
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