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مفاوضات فيينا النووية 

أتراك من تتار القرم يتظاهرون في أنقرة عام 2014 ضد ضم روسيا شبه الجزيرة )آدم ألتان/فرانس برس(

ــيــــون فــي  ــ ــدرال ــيــ ــفــ ــ ــو الـــصـــحـــة ال ــ ــّث مــــســــؤول ــحــ يــ
الــــواليــــات املـــتـــحـــدة األمـــيـــركـــيـــة الــبــالــغــن الــذيــن 
أخذ  على  لكوفيد-19  املــضــادة  اللقاحات  تلقوا 
من  املتزايد  القلق  ظــل  فــي  التعزيزية،  الجرعات 
بعض  يخشى  املقابل،  في  أومــيــكــرون.  املتحور 
الـــخـــبـــراء مـــن أن الـــجـــرعـــات الــتــعــزيــزيــة هــــذه قد 
تــجــعــل الــلــقــاحــات فــي املــســتــقــبــل، فــي حـــال لــزم 
أقـــل فــعــالــيــة، بحسب  الــحــصــول عليها مـــجـــددًا، 
وقت  وفــي  األميركي.  نيوز«  بي سي  »أن  موقع 
وشركات  الفيدراليون  الصحة  مسؤولو  ينتظر 
مدى  ملعرفة  املــخــتــبــرات  نتائج  ــة  األدويــ صناعة 

فعالية  عــلــى  أومــيــكــرون  الــــذي يشكله  الــتــهــديــد 
التعزيزية أفضل دفاع  الجرعات  اللقاحات، تعد 
ضد املتحورات شديدة العدوى، كما يقول مدير 
املعهد الوطني األميركي للحساسية واألمراض 
املعدية، أنتوني فاوتشي )الصورة(، موضحًا أن 
الدراسات تظهر أن جرعة تعزيزية من لقاحات 
كــوفــيــد-19 »تــزيــد مــن نسبة األجــســام املضادة 
املـــحـــايـــدة ضــــد جــمــيــع املــــتــــحــــورات«. يــضــيــف: 
»هناك كل األسباب لالعتقاد بأن الحصول على 
جرعات تعزيزية يزيد من الحماية ضد املرض 
الــشــديــد، وحــتــى ضــد أومــيــكــرون«. فــي املقابل، 

األمــراض  يسأل طبيب األطفال املتخصص في 
مستشفى  فــي  اللقاحات  مركز  ومــديــر  املعدية 
ــيــــت: »فــــي حــال  ــال بــفــيــالدلــفــيــا بــــول أوفــ ــفــ األطــ
استمرت الجرعات التعزيزية التي تهدف أساسًا 
إلـــى تــعــزيــز االســتــجــابــة املــنــاعــيــة ضــد ســالالت 
القدرة على تعزيز  قديمة، فهل سيحد ذلك من 
االستجابة املناعية لفيروس يختلف كثيرًا عما 
هو سالف؟«. وفي انتظار األجوبة، أعلن الرئيس 
ــرادور  ــ ــ املــكــســيــكــي أنـــدريـــس مــانــويــل لــوبــيــز أوب
ــام املقبلة  ــ عــن إعــطــاء جــرعــات تعزيزية فــي األّي
عامًا  عــن 65  أعمارهم  تزيد  الــذيــن  لألشخاص 

الــشــتــاء وبعد  لــبــدايــة فصل  الــبــالد، تحّسبًا  فــي 
إلى  أوميكرون.  باملتحّور  إصابة  أّول  اكتشاف 
ذلك، تستمر التظاهرات في بروكسل احتجاجًا 
ــفــيــروس املـــشـــددة الــتــي فرضتها  عــلــى قــيــود ال
ــوزراء  ــ ــ ــيـــس الـ ــان رئـ ــ الـــحـــكـــومـــة الــبــلــجــيــكــيــة. وكــ
ألكسندر دي كرو قد أعلن يوم الجمعة املاضي 
أن ريــاض األطــفــال واملـــدارس االبتدائية ستغلق 
في موسم العطالت، وأنه يتعن على األطفال اآلن 

وضع كمامات بدءًا من سن السادسة.
)العربي الجديد، فرانس برس، 
رويترز، أسوشييتد برس(
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التعبير في تونس، ليصبح استدعاء المدونين  اشتّد الخناق بشكل كبير على حرية 

إلى التحقيق وسجنهم أمرًا يحصل بشكل شبه يومي. ]21[
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وائل قنديل

نتمنى أن يكون األمن القومي 
العربي قد استرد عافيته وتجاوز 
كل األخطار املحدقة به، بعد إعالن 

جورج قرداحي استقالته من 
منصب وزير اإلعالم اللبناني، 

واالتجاه إلى تناول »تمور وحليب« 
بنكهة فرنسية، صحبة رئيس 

الجمهورية ميشال عون، ورئيس 
الحكومة نجيب ميقاتي. نرجو كذلك 

أن يكون الصالح العام اللبناني في 
أتم عافيته، واملصالح القومية الكبرى 

على مستوى الوطن العربي في 
طريقها للتحقق، بعد هذه االستقالة 

التي تعيد إحياء حلم الوحدة العربية، 
على يد إيمانويل ماكرون، رئيس 

فرنسا الشاب، املهموم بقضايا 
أمتنا العربية، والذي ترك كل شيء 

وهرول سريعًا إلى املنطقة، من 
أجل إعادة ترتيب البيت العربي، 

ومصالحة األشقاء، وإعادة لبنان إلى 
أحضان أشقائه. طار ماكرون إلى 
املنطقة هذه املرة إلنهاء األزمة مع 

لبنان، بعد أزمة تصريحات أطلقها 
قرداحي، عّبر فيها عن وجهة نظره 

في الحرب الدائرة في اليمن، وذلك 
قبل تعيينه وزيرًا إلعالم بالده في 

الحكومة التي ُولدت بعد مخاض 
عسير.

فحوى الزيارة لم يخرج عن فحواها 
في سابقاتها: لبنان شأن فرنسي، 
سواء في عالقاته بمحيطه العربي، 

أو في العالقات بني مكوناته الداخلية، 
كما فعل ماكرون بعد كارثة انفجار 

مرفأ بيروت مباشرة، حني حطت 
طائرته في بيروت ليعلن أنه راعي 

الشعب، الذي سيوجه مساعداته له 
 النخبة 

ً
من دون وسطاء، متجاهال

الحاكمة. في الحالتني، كارثة املرفأ، 
وموقعة قرداحي، اكتفى العرب 

بالفرجة على الديك الفرنسي 
ن في بيروت، وينهر هذا، 

ّ
وهو يؤذ

ويحتضن هذه، ثم يعود إلى فرنسا، 
تاركًا لبنان يتخبط.

سجلت وقتها أن الهّم اللبناني كان 
على موائد السياسة العربية أكثر 
من نصف قرن مع اتفاق القاهرة 

1969، ثم اتفاق الطائف 1989، 
وأخيرًا اتفاقية الدوحة 2008، وكل 

هذه االتفاقات، ما تحقق منها 
وما لم يتحقق، كان بالحد األدنى 

تعبيرًا عن رابطة حقيقية بني لبنان 
ومحيطه وعمقه العربيني، وإشارة 

ولو مشّوشة إلى مالمح نظام 
سياسي عربي، يمكن أن يكون 

 في الحالة اللبنانية، 
ً
حاضرًا وفاعال

فال تبقى في عهدة بقايا االنتداب 
الفرنسي والنفوذ الغربي. لكن كل 
ذلك تبخر اآلن، ولم يعد لدى العرب 

من أجل لبنان سوى إحكام الحصار 
وتضييق الخناق عليه حتى يلتحق 

بقوافل التطبيع، التي تشد الرحال 
صوب مستقبل ليس فيه من مالمح 

املاضي، تاريخًا وجغرافيا، شيء.
بحضور ماكرون، بالوصفة 

الفرنسية لعالج أزمة قرداحي، 
يحضر بالضرورة أحمد أبو الغيط 

على هيئة سؤال: ما هي وظيفة 
األمني العام لجامعة الدول العربية، 

غير الظهور في حوارات تلفزيونية 
مطولة، مع املذيع أحمد موسى، لكي 

يلعن ثورات الشعوب العربية ويشتم 
اإلخوان ويشيد بعبقرية الجنرال 
عبد الفتاح السيسي؟ البند الثالث 
من املهام السياسية لشاغل موقع 
األمني العام للجامعة العربية ينص 
على: »توجيه نظر املجلس أو الدول 

األعضاء في الجامعة إلى مسألة 
يقّدر األمني العام أهميتها«.

هل سمعت عن أي دور، أو مجرد 
محاولة للتدخل من قبل الجامعة 

أو أمينها العام في املسألة اللبنانية 
السعودية، وما نتج عنها من سحب 
سفراء وعقوبات اقتصادية على بلد 

يختنق بأزمات مالية؟ أم أن تقدير 
أبو الغيط لم يذهب به إلى اعتبار 
أنها مسألة مهمة تستحق النظر 
واملناقشة والتدخل إلنهاء ما بني 
أعضاء في الكيان الذي يتقاضى 

راتبه عن العمل فيه؟
يبدو أنه من العبث سؤال أحمد أبو 

الغيط عن رأيه في هذه األمور، أو 
مشاعره، وهو يشاهد اللقطات املثيرة 
لرحلة الرئيس الفرنسي السريعة إلى 

السعودية. ذلك أن أبو الغيط يعلم، 
والنظام الرسمي العربي كذلك يعلم، 
أن جامعة الدول العربية لم تعد تمثل 

شيئا، سوى أنها قطعة ديكور.

تمور وحليب 
أحمد أبو الغيط

مرور
الكرام

عدن ـ العربي الجديد

بعد أيام شهدت هدوءًا نسبيًا في معارك 
القوات  بــن  اليمن،  مـــأرب، شمالي  جبهة 
ــاد  الـــحـــكـــومـــيـــة وجــــمــــاعــــة الـــحـــوثـــيـــن، عـ
التصعيد مجددًا أمس األحد، في املحافظة 
املــعــارك بن  اشــتــداد  مــع  بالنفط،  الغنية 
إلــى سقوط عشرات  أدت  والتي  الطرفن، 
الجماعة،  مقاتلي  مــن  والــجــرحــى  القتلى 
دعمه  من  السعودي  التحالف  ف 

ّ
كث فيما 

ــاراتـــه على  الــجــوي لــقــوات الــحــكــومــة، وغـ
الــعــاصــمــة الــيــمــيــنــة صــنــعــاء والـــحـــديـــدة. 
أمس،  والجرحى،  القتلى  عشرات  وسقط 
فـــي مـــعـــارك عــنــيــفــة بـــن الــجــيــش اليمني 
وجــمــاعــة الــحــوثــيــن، وقــعــت فــي األطـــراف 
الــجــنــوبــيــة ملــحــافــظــة مــــأرب، وســـط غطاء 
جوي مكثف ملقاتالت التحالف السعودي. 
ــّريـــة  ــر هـــجـــمـــات بـ ــ وتـــــجـــــددت املـــــعـــــارك إثــ
وصاروخية للحوثين على معاقل القوات 
الــحــكــومــيــة فـــي مــديــنــة مـــــأرب واملــنــاطــق 
الــجــنــوبــيــة، تــمــكــنــت قــــوات الــحــكــومــة من 
إلى  الحوثية  املليشيات  دفــع  مــا  صــّدهــا، 
املحافظة  عاصمة  في  املدنين  استهداف 
مصادر  وقالت  الباليستية.  بالصواريخ 
»العربي الجديد«، إن  عسكرية حكومية، لـ
القبائل،  بــرجــال  مسنودة  الجيش،  قــوات 
ــًا واســـــعـــــا لــلــحــوثــيــن  ــبــــطــــت هــــجــــومــ أحــ
فــــي أطــــــــراف مـــديـــريـــة الـــجـــوبـــة ومــنــطــقــة 
ــارك الــتــي  ــعــ أم ريـــــش، مــشــيــرة إلــــى أن املــ
اســتــمــرت 9 ســـاعـــات أســـفـــرت عـــن ســقــوط 
املليشيات  من  والجرحى  القتلى  عشرات 
الحوثية، وتدمير نحو 8 آليات عسكرية. 
الجيش عن دحر مجاميع حوثية  وأعلن 
ــة جــهــم، جــنــوبــي مـــأرب،  فـــي جــبــهــة روضــ
بــإســنــاد مــن مــقــاتــالت الــتــحــالــف. ونقلت 
وكـــالـــة »أســوشــيــيــد بــــرس« عـــن املــتــحــدث 
الحكومية، عبده  القوات  العسكري باسم 
الــقــوات، مدعومة بغارات  مجلي، إن هــذه 
الــتــحــالــف، ســّرعــت مــن وتــيــرة هجماتها 
جــنــوبــي مـــأرب »الســتــعــادة مــواقــع مهمة 
واســتــراتــيــجــيــة« مــن الــحــوثــيــن، مضيفًا 
أنـــهـــا ومــقــاتــلــي قـــــوات املـــقـــاومـــة الــقــبــلــيــة 
هــاجــمــوا الــحــوثــيــن عــلــى خـــط املــواجــهــة 

وأكـــدت مصادر  املــحــافــظــة.  فــي  الجنوبي 
الجماعة  مقاتلي  أن  »األنــاضــول«  لوكالة 
وا هجومًا عنيفًا على مواقع الجيش 

ّ
شن

واملــقــاومــة فــي جبهة ذنــة، جنوبي مــأرب، 
لكن تّم التصدي للهجوم.

من جهته، أعلن التحالف تنفيذ 19 عملية 
اســتــهــداف ضــد املــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة في 
مــأرب والجوف أمــس، وفقًا لبيان نشرته 
وذكر  الرسمية.  السعودية  األنــبــاء  وكالة 
التحالف أن هذه العمليات دمرت 14 آلية 
أكــثــر مــن 115 من  عسكرية، وقــضــت على 

عناصر جماعة الحوثين.
»العربي  لـ تحدثت  التي  للمصادر  ووفقًا 
الجديد«، فقد لجأ الحوثيون لالنتقام من 
املدنين بعد انكسار زحفهم، باستهداف 
ــأرب  ــ ــة داخــــــــل مـــديـــنـــة مـ ــأهــــولــ مـــنـــاطـــق مــ
استدعى  ما  باليستية،  صواريخ  بأربعة 
تــنــديــدًا مـــن الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة. واعــتــبــر 
ـــر اإلعـــــــالم الــيــمــنــي مــعــمــر األريــــانــــي  ــ وزيـ
أن الــهــجــمــات الــحــوثــيــة الــصــاروخــيــة هي 
»جـــريـــمـــة حــــــرب«، مـــؤكـــدًا أن الـــصـــواريـــخ 
»إيــرانــيــة الــصــنــع«، وأســفــرت عــن إصــابــة 
3 مــــدنــــيــــن، بـــــاإلضـــــافـــــة إلـــــــى اإلضـــــــــرار 
ــة. واعـــتـــبـــر أن  بــمــمــتــلــكــات عـــامـــة وخــــاصــ
املتكرر  الــحــوثــيــة  املليشيات  »اســتــهــداف 
ــأرب املــكــتــظــة بــمــاليــن الــســكــان  ــ ملــديــنــة مـ
والـــنـــازحـــن بـــالـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة« 

يــأتــي ضــمــن »مــحــاوالتــهــا اإليــقــاع بأكبر 
ــــن املــــدنــــيــــن، فــي  ــن الـــضـــحـــايـــا بـ ــ قــــــدر مـ
عــمــل انــتــقــامــي جـــبـــان، يــعــكــس إرهــابــهــا 
ودمــويــتــهــا وخــســائــرهــا غــيــر املــســبــوقــة«. 
املتحدة  الــدولــي واألمـــم  وطــالــب املجتمع 
ــمـــي هـــانـــس غـــرونـــدبـــرغ  واملــبــعــوثــن األمـ
واألميركي تيم ليندركينغ بإدانة القصف 
الجماعة  تصنيف  على  والعمل  الحوثي 

إرهابية ومالحقة قياداتها.
ــوات  ــ ــة إلــــــى مـــــــــأرب، كـــثـــفـــت قـ ــ ــافـ ــ ــاإلضـ ــ وبـ
التحالف غاراتها على صنعاء والحديدة 
القوات  تمكنت  فيما  الغربية،  الساحلية 
الحكومية من السيطرة على مدينة حيس 
في محافظة الحديدة، وعلى طريق سريع 
بصنعاء،  الحديدة  مدينة  يربط  رئيسي 
ــكـــريـــون  ــا أكـــــــد مـــــســـــؤولـــــون عـــسـ ــ وفـــــــق مــ
»أسوشييتد برس«. وقال املتحدث باسم  لـ
القوات  إن  مجلي،  عبده  اليمنية،  الــقــوات 
تــقــّدمــت أيــضــًا فـــي مــديــريــتــي جــبــل راس 
والجراحي جنوبي مدينة الحديدة، تحت 
غــطــاء غـــارات الــتــحــالــف. وأكـــد مسؤولون 
ــم أن  ــهـ ــاتـ ــويـ آخــــــــرون لــــم يـــكـــشـــفـــوا عــــن هـ
القوات الحكومية شنت أعنف هجوم لها 
مــنــذ ســـنـــوات ضـــد الــحــوثــيــن فـــي مدينة 
الغربي لليمن،  املخا املطلة على الساحل 
واســتــعــادت بــلــدات مــتــجــاورة عـــدة خــالل 

األسبوعن املاضين.

مسؤول إيراني: 
االنفجار نتج عن 

عملية اختبار 
للدفاعات

للحديث تتمة...

مفاوضات 
فيينا النووية

قبيل استئناف مفاوضات فيينا النووية هذا األسبوع، كانت إيران تتمسك بمواقفها 
المتشددة، واضعة رفض واشنطن رفع العقوبات عنها كأبرز تحٍد، في وقت كانت 
الواليات المتحدة تلوح باللجوء إلى أدوات أخرى للضغط على طهران، بالتوازي مع 

مساٍع إسرائيلية لعرقلة أي اتفاق

طهران ـ صابر غل عنبري
القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

تــوقــف مــفــاوضــات فيينا بعد  مــع 
ــــى األســـبـــوع املــقــبــل،  جــولــتــهــا األولـ
قبل استئنافها املقرر هذا األسبوع، 
كــانــت مــواقــف األطـــــراف األســاســيــة تكشف 
عــن صعوبات أمــام إحــيــاء االتــفــاق النووي 
ــران، فــطــهــران الــتــي قــّدمــت مــســودتــي  ــ مــع إيـ
اقــتــراحــن إلــى األطـــراف األخـــرى املفاوضة، 
حول رفع العقوبات عنها، والقيود النووية، 
تمسكت بموقفها املتشدد، رافضة أي تنازل 
كــانــت واشنطن  املــقــابــل،  فــي  عــن مطالبها. 
تتهم طهران بعرقلة املحادثات، مع التلويح 
باللجوء إلى »أدوات أخرى« للضغط عليها 
فــي حــال عــدم الــجــديــة فــي الــتــفــاوض. وبن 
هــــذه املــــواقــــف، تــكــثــف إســـرائـــيـــل جــهــودهــا 
ملــحــاولــة الــتــأثــيــر عــلــى أي اتــفــاق ممكن في 

حال فشلت في عرقلته.
وقــبــيــل اســتــئــنــاف مـــفـــاوضـــات فــيــيــنــا هــذا 
اإليرانين،  املفاوضن  كبير  كــان  األســبــوع، 
علي باقري كني، يؤكد أن بالده »لن تتنازل 
ــاق الــــنــــووي  ــ ــفـ ــ عــــن مــطــالــبــهــا لــتــفــعــيــل االتـ
ورفـــع الــعــقــوبــات«. وشـــدد بــاقــري كــنــي في 
تــصــريــحــات صــحــافــيــة، عــلــى أن »أمــيــركــا 
ــــى لكونها  الــخــطــوة األولـ عــلــيــهــا أن تــتــخــذ 
ــفــــاق الـــنـــووي  هـــي الـــتـــي انــســحــبــت مـــن االتــ
املـــقـــتـــرحـــات  أن  إلـــــى  مـــشـــيـــرا   ،»2018 عـــــام 
الــتــي قــّدمــهــا خـــالل املـــفـــاوضـــات الــجــديــدة، 
ــاضـــــي، ألطــــــــراف املـــفـــاوضـــات  ــاء املـــ ــ ــعــ ــ األربــ
»منطقية وموثقة ويمكنها أن تكون أساسًا 

للمفاوضات«.
اإليرانية  الــســيــاق، نقلت وكــالــة تسنيم  فــي 
ــرانـــي رفــيــع فـــي الــخــارجــيــة  عـــن مـــســـؤول إيـ
اإليرانية، لم تذكر اسمه، قوله »من الواضح 
اآلن أن إحجام واشنطن عن رفع العقوبات 
ــام تــقــدم  ــ تــمــامــًا هـــو الـــتـــحـــدي الــرئــيــســي أمـ
املحادثات«. وأضــاف »نعتقد أن من املمكن 
ــت الــحــكــومــة 

ّ
الــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق إذا تــخــل

األمـــيـــركـــيـــة عـــن حــمــلــتــهــا ملـــمـــارســـة أقــصــى 
الضغوط وأبدت األطــراف األوروبية بشكل 
جاد مرونة وإرادة سياسية في املحادثات«. 
ولفت املسؤول إلى أن مسودتي املقترحات 
بالكامل  »تتوافقان  بــالده  قدمتهما  اللتن 
ــم تـــكـــونـــا الــحــد  ــ ــــووي، ولــ ــنــ ــ ــاق الــ ــ ــفـ ــ مــــع االتـ
األقـــصـــى، لــكــن لــأســف الــطــرف اآلخــــر لديه 
التزاماته«.  من  األدنــى  الحد  لتنفيذ  توجه 
ــة املـــشـــاركـــة في  ــ ــيـ ــ واتـــهـــم األطـــــــراف األوروبـ
املفاوضات بأنها »تفتقر إلى اإلرادة التخاذ 
القرار في فيينا ولديها هاجس استرضاء 
الــــوفــــد األمـــيـــركـــي وتــنــســيــق مـــواقـــفـــهـــا مــع 
ــراف الغربية  ــ الـــوفـــد«، مــعــتــبــرًا أن األطـ هـــذا 
األقصى  الحد  فيينا النتزاع  إلــى  »حضرت 
من التنازالت مقابل تقديم الحد األدنى من 
الـــتـــنـــازالت، وهـــي لــم تــكــن راضــيــة بالكامل 
مــن املـــســـودات املــقــتــرحــة«. وتـــابـــع: »اتــضــح 
عن  الكامل  بالتخلي  راغــبــة  غير  أميركا  أن 
الــعــقــوبــات وهـــو مـــا يــشــكــل أهـــم تــحــد على 
ــات، ونـــحـــن نــعــتــقــد  ــاوضــ ــفــ ــقـــدم املــ ــريـــق تـ طـ
األميركية  اإلدارة  تتخلى  وقــت  أي  فــي  أنــه 
عـــن ســيــاســة الـــضـــغـــوط الـــقـــصـــوى وتــبــدي 
األطراف األوروبية إرادة سياسية الزمة في 
السريع  للتوصل  الطريق  فــإن  املــفــاوضــات، 

إلى اتفاق يصبح سالكًا«.
وجاء املوقف اإليراني بعدما كانت الواليات 
املتحدة قد اتهمت إيران بعرقلة مفاوضات 
فــيــيــنــا، وحــــــذرت مـــن أنـــهـــا »ال يــمــكــنــهــا أن 
تــقــبــل« ذلــــك، لكنها لــم تــغــلــق بـــاب الــحــوار. 
ونقلت وســائــل إعــالم عــن مــســؤول أميركي 
ــــات، لــــم تــســمــه،  ــــاوضـ ــفـ ــ رفــــيــــع عــــائــــد مــــن املـ
قـــولـــه مـــســـاء الــســبــت إن »إيـــــــران لـــم تظهر 
مــوقــف بلد يفكر جــديــًا فــي عـــودة سريعة« 
إلــى اتــفــاق 2015. واعــتــبــر املــســؤول أنــه في 
وقــــت أظـــهـــرت الــــواليــــات املــتــحــدة »صـــبـــرًا« 
خــالل األشــهــر الخمسة األخــيــرة، فــإن إيــران 
»واصلت تسريع وتيرة برنامجها النووي 
في شكل استفزازي«. وتابع أنه مع عودتها 
إلى فيينا، قدمت طهران »اقتراحات  أخيرا 
تــشــكــل تـــراجـــعـــًا عــــن كــــل الـــتـــســـويـــات الــتــي 
يونيو/ إلــى  إبريل/نيسان  من  اقترحتها« 
حــزيــران املــاضــي، وذلــك بهدف »االســتــفــادة 
مــن كــل الــتــســويــات الــتــي طــرحــهــا اآلخــــرون 
وخــصــوصــا الـــواليـــات املــتــحــدة، واملــطــالــبــة 

باملزيد«. وأردف املسؤول »ال يمكن أن نقبل 
إيـــران وتــيــرة برنامجها  فيه  بوضع تسرع 
الـــنـــووي مـــع املــمــاطــلــة فـــي دبــلــومــاســيــتــهــا 
ــــح أن واشــنــطــن تــأمــل أن  الـــنـــوويـــة«. وأوضـ
تعود طهران قريبا إلى هذه املحادثات »مع 

استعداد للتفاوض بجدية«. وشدد على أن 
الــدبــلــومــاســيــة هــي الــطــريــق األنــســب إلدارة 
بايدن، لكن لديها »أدوات أخــرى« يمكن أن 
تلجأ إليها. وقال إنه في حال لم تلتزم إيران 
أدوات  إلــى  اللجوء  إلــى  »سنضطر  الجدية 

ملحاولة  تــصــورهــا،  يمكنكم  أدوات  أخــــرى، 
زيادة الضغط على إيران«.

ــك، دعـــــا رئــــيــــس الــحــكــومــة  ــ ــ فــــي غــــضــــون ذلـ
اإلســرائــيــلــيــة نــفــتــالــي بــيــنــت، فـــي مستهل 
املتفاوضة  الــــدول  أمـــس،  لحكومته  جلسة 

مع إيران إلى اعتماد خط متشدد معها في 
وسائل  بحسب  بينت،  وطالب  املفاوضات. 
إعـــالم إســرائــيــلــيــة، هـــذه الــــدول بالتوضيح 
إليران أنه ال يمكنها أن تعمل على تخصيب 
ــراء  ــ ــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه إجــ الــــيــــورانــــيــــوم، وفــ
مـــفـــاوضـــات، مــعــتــبــرًا أن »هـــــذا هـــو الــوقــت 
املــنــاســب الســتــخــدام وســائــل أخـــرى مقابل 
اندفاع إيران في مجال التخصيب، وعليها 
ــه«.  أن تـــدفـــع أثـــمـــانـــا عـــن كـــل خــــرق تـــقـــوم بـ
ملفاوضات  األولــى  »الجولة  أن  بينت  ورأى 
ــائـــج«، مــعــتــبــرًا  ــتـ فــيــيــنــا انــتــهــت مـــن دون نـ
ــيـــن يــتــفــاوضــون بــمــهــارة وقــد  ــرانـ أن »اإليـ
ووصلوا  السابقة  التفاهمات  عن  تراجعوا 
إلى املفاوضات بتوجه متشدد وعدواني«. 
إيــران بدفع  وأضــاف بينت: »يجب أن تبدأ 

ثمن انتهاكاتها. 
هـــدف الــنــظــام اإليـــرانـــي هــو رفـــع العقوبات 
عـــنـــه، وأن يــــواصــــل فـــعـــل كــــل مــــا يــســتــطــيــع 
بمليارات  تعزيزًا  يريد  هــو  اآلن،  بــه  القيام 

الدوالرات، ودعمًا لنشاطه«.
ــا تــــوجــــه رئـــيـــس  ــمـ ــيـ ــنـــت فـ ــيـ وجــــــــاء كـــــــالم بـ
املوساد اإلسرائيلي، دافيد برنيع، أمس إلى 
الواليات املتحدة إلجراء محادثات وصفت 
كبار  مــســؤولــن  مــع  للغاية«  »مهمة  بأنها 
خصوصًا  ســتــركــز  األمــيــركــيــة،  اإلدارة  فـــي 
على امللف النووي اإليراني. وقالت صحيفة 
املقرر  إن برنيع من  أحــرونــوت«،  »يديعوت 
»معلومات  األميركين  املسؤولن  يسلم  أن 
استخبارية محدثة« حول البرنامج النووي 
اإليراني. كما سينقل رسائل إسرائيلية إلى 
الواليات املتحدة، مفادها أنه على واشنطن 
»تشديد العقوبات على إيران ووضع تهديد 
وأضــافــت  الــطــاولــة«.  على  عسكري حقيقي 
الــصــحــيــفــة: »مـــن املــتــوقــع أن يــخــبــر برنيع 
مضيفيه األميركين أن إيران تواصل خداع 
الــعــالــم بــحــضــورهــا مــحــادثــات فيينا فيما 
قــوتــه«.  بكامل  الــنــووي  برنامجها  يستمر 
وسيبلغ واشنطن أن بالده ال تعتبر نفسها 
مــلــتــزمــة بــاتــفــاق نــــووي يــمــكــن بــلــورتــه مع 
طــهــران، وأنــهــا تــواصــل نشاطاتها إلحباط 
البرنامج النووي اإليراني. كما من املقرر، أن 
يغادر وزير األمن اإلسرائيلي بيني غانتس 
إلى واشنطن األربعاء املقبل، ويلتقي وزير 
الخارجية األميركي أنتوني بلينكن ووزير 
ــار مــحــاوالت  الـــدفـــاع لــويــد أوســــن »فـــي إطــ
إســـرائـــيـــل الــتــأثــيــر عــلــى املـــوقـــف األمــيــركــي 
الـــذي يــؤيــد حــتــى اآلن اتــفــاقــًا مــع طــهــران«، 

وفق الصحيفة.

أمس  إيرانية  إعالم  وسائل  ذكرت 
الوطني  األمن  مستشار  أن  األحد 
بن  طحنون  الشيخ  اإلمـــاراتـــي 
اإلثنين  اليوم  طهران  سيزور  زايد 
أن  وأضــافــت  وفـــد.  رأس  على 
أمين  مــن  بــدعــوة  تأتي  ــارة  ــزي ال
اإليراني  القومي  األمــن  مجلس 
سيلتقيه  الــذي  شمخاني،  علي 
آخرين.  مسؤولين  إلــى  إضافة 
فإن  الــوســائــل،  ــذه  ه وبحسب 
العالقات  تعزيز  تستهدف  الزيارة 
حول  مشاورات  وإجــراء  الثنائية 
وقالت  اإلقليمية.  التطورات  آخر 
لـ»العربي  إيرانية مطلعة  مصادر 
اإلماراتي  المسؤول  إن  الجديد« 
ــرانــي  اإلي الــرئــيــس  أيــضــًا  سيلتقي 
الخارجية  ووزيــر  رئيسي  إبراهيم 

حسين أمير عبد اللهيان.

طحنون بن زايد 
في طهران

طهران، القدس المحتلة
العربي الجديد

الــــروايــــات حــــول طبيعة  تـــضـــاربـــت 
ــار الــــــــذي وقـــــــع فـــــي ســـمـــاء  ــ ــــجـ ــفـ ــ االنـ
الــواقــعــة على بعد  بــــادرود،  منطقة 
ــل نــطــنــز  ــاعـ ــفـ ــــن مـ 20 كـــيـــلـــومـــتـــرًا عـ
النووي، مساء أول من أمس السبت. 
وبعد حديٍث عن استهداف مسّيرة 
، نــقــل التلفزيون 

ً
لــيــال كــانــت تــجــول 

ــرانــــي، عـــن قــائــد وحــــدة الــرصــد  اإليــ
لــلــدفــاع الـــجـــوي فـــي نــطــنــز النقيب 
ــة رســمــيــة، الـــذي  ــ عــلــي مـــؤذنـــي روايـ
ــان نـــاتـــجـــًا عــن  ــ ــال إن االنـــفـــجـــار كـ ــ قـ
فــي عملية اختبار  إطـــالق صـــاروخ 
لــلــدفــاعــات الــجــويــة، مـــؤكـــدًا أنـــه »ال 
ــقـــائـــد  داعــــــــي لــــلــــقــــلــــق«. وأضــــــــــاف الـ
اإليــرانــي أنــه »جـــرت عملية اختبار 
في  املنطقة،  فــي  الجوية  للدفاعات 
أجــــــواء آمـــنـــة وبــتــنــســيــق كـــامـــل مع 
ــدة«.  ــوحــ ــاع الــــجــــوي املــ ــدفــ شــبــكــة الــ
ــم الــجــيــش  ثــــم أكــــــد املــــتــــحــــدث بــــاســ
ــانــــي،  ــقــــي خــ ــــن تــ ــاهـ ــ اإليــــــــرانــــــــي، شـ
ــة قــائــد الــدفــاع الــجــوي، مشيرًا  روايـ
إلــى أن االنفجار كــان بسبب عملية 
امليدانية إلحدى  اختبار للجهوزية 
املنظومات الصاروخية في املنطقة.  
ــاءت األنـــبـــاء عــن وقـــوع انفجار  وجــ

ضــخــم فــي نــطــنــز فــي وقـــت صــّعــدت 
ــرًا تــهــديــداتــهــا  ــيــ فـــيـــه إســـرائـــيـــل أخــ
بشن ضربات على املنشآت النووية 
اإليــــرانــــيــــة، لـــوقـــف بـــرنـــامـــج إيـــــران 
ــنـــووي، وســـط مــعــارضــتــهــا عــودة  الـ
ــدة إلــــــى االتــــفــــاق  ــحــ ــتــ الــــــواليــــــات املــ
ــــووي الــــــذي اســـتـــأنـــفـــت طـــهـــران  ــنـ ــ الـ
وواشنطن املفاوضات غير املباشرة 
إلحيائه، يوم اإلثنن املاضي، لكنها 
ــة مـــــن دون  ــعـ ــمـ تـــوقـــفـــت أمــــــس الـــجـ
األسبوع  تستأنف  أن  على  نتيجة، 

املقبل. 
ــــالم اإليـــرانـــيـــة  ــائـــل اإلعــ ــانـــت وسـ وكـ
قــد أعــلــنــت عــن ســمــاع دوي انفجار 
ضــخــم فــي نطنز الــتــي تــضــم أشهر 
املواقع النووية اإليرانية لتخصيب 
ــالــــة  وكــ أوردت  ثـــــم  الـــــيـــــورانـــــيـــــوم. 
»فـــــــــارس« اإليــــرانــــيــــة أن االنـــفـــجـــار 
حصل في منطقة بادرود في قضاء 

نطنز، الفتة إلى أن »صوت االنفجار 
، وســـط ســطــوع نــور 

ً
لــم يـــدم طـــويـــال

ــادت  قـــوي فـــي ســمــاء املــنــطــقــة«. وأفــ
تشير  الرسمية«  غير  »األنــبــاء  بــأن 
ــرة مـــجـــهـــولـــة  ــيــ ــســ ــر مــ ــ ــيـ ــ ــــدمـ إلـــــــى »تـ
الــهــويــة«. ثــم أكــدت وكــالــة »تسنيم« 
روايــــــــة »فــــــــــارس«، مـــشـــيـــرة إلـــــى أن 
تــتــحــدث عــن أن منظومة  »مـــصـــادر 
ّعلت ضد مسيرة«.  

ُ
الدفاع الجوي ف

مـــن جــهــتــه، أملــــح نــائــب وزيــــر األمـــن 
اإلســرائــيــلــي، ألــــون شــوســتــر، أمــس 
األحــد، في مقابلة إذاعــيــة، إلــى دور 
إســرائــيــلــي فـــي االنـــفـــجـــار، لــكــنــه لم 
يؤكد ذلك قطعيًا. وقال شوستر، ردًا 
على سؤال في مقابلة مع إذاعة »إف 
»يكرر مقولة مناحيم  إنــه  إم 103«، 
الجنتلمان  الــرجــل  يــســأل  بــيــغــن: ال 
أيــــن قــضــى لــيــلــتــه املـــاضـــيـــة«. وكـــان 
بيغن قد رّد بهذه العبارة عام 1982 
خــــالل الـــغـــزو اإلســـرائـــيـــلـــي لــلــبــنــان، 
عن لقاء سري ُعقد بينه وبن قائد 
بشير  حينه،  فــي  اللبنانية  الــقــوات 
الــجــمــيــل. مــع ذلـــك أقــــّر شــوســتــر في 
املـــقـــابـــلـــة بــــأنــــه ال يــــعــــرف مــــا الــــذي 
تضرر في املنشأة اإليرانية، مّدعيًا 
ــل حــالــيــًا اعتماد 

ّ
أن إســرائــيــل تــفــض

والدبلوماسية  االقتصادية  الطرق 
 امللف النووي اإليراني.

ّ
لحل

تصلب إيراني ال يتيح إحياء 
االتفاق... وتلويح أميركي 

بأدوات للضغط

أكد باقري كني أن بالده لن تتنازل عن مطالبها )جو كالمر/فرانس برس(

سيطرت القوات الحكومية على مدينة حيس في الحديدة )خالد زياد/ فرانس برس(

وليد التليلي

تبقى املنظمة النقابية التونسية، 
االتحاد العام التونسي للشغل، 

محرارًا للحياة السياسية في تونس، 
يقيس نبضها ويعدل نسقها ويفتح 

أبوابها املغلقة إذا اشتدت األزمات. 
وكان هذا شأنه تاريخيًا في مراحل 

حاسمة منذ تأسيسه في القرن 
املاضي، وأثناء فترات االستعمار 

الفرنسي، ثم بداية االستقالل وبعده، 
 إلى 

ً
مع تطور الدولة الوطنية، وصوال

مرحلة االستبداد، ثم ثورة الحرية.
تأرجحت مواقف االتحاد طيلة هذه 

املراحل وتباينت بحسب توازنات 
البالد ووضعية املنظمة داخليًا، 
ولكنه كان دائمًا مالذًا وفرصة 

ممكنة لإلنقاذ. ومع األزمة الراهنة 
القاسية التي تعيشها تونس 

ومخاوف ترديها من جديد في 
براثن الحكم الفردي، طرح االتحاد 

فكرة حوار وطني جديد منذ أشهر، 
أجهضها الرئيس قيس سعّيد أكثر 

من مرة، وتالعب فيها وباملنظمة 
بكل وضوح، ثم أعلن إجراءاته 

االستثنائية يوم 25 يوليو/ تموز 
املاضي، وأردفها بأخرى في 22 

سبتمبر/ أيلول.
توجهت األنظار إلى االتحاد كما 

كل مرة، ألنه القادر على إحداث قوة 
توازن في البالد، وهو ما يسعى إليه 
منذ أسابيع، وأعلن عنه األمني العام 

للمنظمة، نور الدين الطبوبي، السبت، 
في خطاب للنقابيني. وتحدث عن 

مشاورات مع منظمات وشخصيات 
وطنية لتأسيس ما سّماه بالتوجه 

الثالث على أساس اإلنقاذ في كنف 
السيادة الوطنية.

لم يقطع الطبوبي حبل الوصال مع 
سعّيد، على الرغم من التجاهل، بل 

قال بوضوح إن منظمته استبشرت 
خيرًا في الرئيس وفي إجراءات 25 

يوليو. وأضاف أنه يعتقد أن تلك 
اإلجراءات ال يزال بإمكانها أن تكون 
»خطوة حاسمة على درب تصحيح 
املسار الديمقراطي وإعادة االعتبار 
ألهداف ثورة 17 ديسمبر ومسلكا 

يخرج البالد من النفق«.
ويبدو أنه النداء األخير للرئيس، ألن 

لالتحاد رؤيته لألوضاع السابقة 
في تونس، وله تصور وحسابات 

للمستقبل أيضًا، وقرارات 25 يوليو 
كانت في جزء منها تتقاطع مع تلك 

القراءة، إال أنها انحرفت بعد ذلك 
ويمكن أن تهدد الجميع اآلن، بمن 

فيهم االتحاد. ولذلك يسعى الطبوبي 
إلى إحداث هذا التوازن الصعب، ودفع 
الرئيس إلى الحوار وتقديم مخرج له 

وللبالد، وهدد بوضوح أن منظمته 
لن تسكت على هذا االنفراد بالحكم 

والرأي في تحديد مستقبل البالد، 
وهو يملك أدوات هذا التهديد في 

الشارع بوضوح. ويبدو أنه يحظى 
بدعم دولي واضح أيضًا، وسيكون 

اإلضراب العام في صفاقس يوم 10 
ديسمبر/كانون األول بروفة ملا يمكن 

أن تعيشه البالد.
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أمين العاصي

مــرة جــديــدة، يتعرض حقل غــاز كونيكو، 
الذي ُيعد األهم في أقصى الشرق السوري 
ــم قــــاعــــدة لـــلـــتـــحـــالـــف الـــــدولـــــي ضــد  ويــــضــ
اإلرهــــــــــاب، لـــهـــجـــوم بـــقـــذائـــف صـــاروخـــيـــة 
سيطرة  مناطق  مــن  انطلقت  أنــهــا  ُيعتقد 
ــران، في  ــ الــنــظــام واملــلــيــشــيــات املــوالــيــة إليــ
رســالــة لواشنطن أن قــواعــدهــا فــي شرقي 
الـــفـــرات فــي مــرمــى الــنــيــران. وأكــــد املــرصــد 
الــســوري لحقوق اإلنــســان أن أربــع قذائف 
صــاروخــيــة ســقــطــت، عــصــر أول مـــن أمــس 
السبت، في محيط حقل كونيكو في ريف 
دير الزور الشرقي شمال نهر الفرات ضمن 
ــفـــرات  ــــات ُيــــعــــرف بــمــنــطــقــة شـــرقـــي الـ مــــا بـ
الديمقراطية«  سورية  »قــوات  لـــ الخاضعة 
ــقــــذائــــف انــطــلــقــت  ــد(. وأوضــــــــح أن الــ ــ ــسـ ــ )قـ
مــن مــنــاطــق ســيــطــرة الــنــظــام واملــلــيــشــيــات 
اإليرانية في ريف دير الزور، وسقطت في 
حقل ألغام عند أطراف القاعدة العسكرية، 
مــشــيــرًا فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه إلــــى أن املــنــطــقــة 
استطالع  لطائرات  مكثفًا  تحليقًا  شهدت 

في سماء املنطقة.
اإلرهـــاب  الــدولــي ضــد  التحالف  ويحتفظ 
املتحدة بقاعدة عسكرية  الواليات  بقيادة 
فــــي هـــــذا الـــحـــقـــل الــــــذي ســـبـــق أن تــعــرض 
لــهــجــوم مــمــاثــل مــنــتــصــف الـــعـــام الــحــالــي، 
قــذائــف مصدرها مناطق  أربــع  إذ سقطت 
ــة جــنــوبــي  ــيــ ــرانــ ســـيـــطـــرة املـــلـــيـــشـــيـــات اإليــ
بــصــورة مباشرة على موقع  الــفــرات،  نهر 
الــقــاعــدة. وكـــان التحالف الــدولــي قــد طرد 
تــنــظــيــم »داعــــــش« مـــن هــــذا الــحــقــل وغــيــره 
مــن الــحــقــول النفطية فــي ريـــف ديـــر الـــزور 
مــع  دامــــيــــة  ــات  ــهــ ــواجــ مــ ــعـــد  بـ ــام 2017،  ــ عــ
التنظيم الــذي كــان يستخدم هــذه الحقول 
ــرايــــر/ شــبــاط  ــبــ لــــرفــــد مـــيـــزانـــيـــتـــه. وفـــــي فــ
ــاولـــت مــلــيــشــيــات تــعــمــل لــصــالــح  2018 حـ
الــنــظــام، ومــنــهــا ســريــة »فــاغــنــر« الخاصة 
كونيكو،  حقل  على  االستحواذ  الروسية، 
»القاسي« من  إال أنها قوبلت برد ُوصف بـ
طيرانه  استهدف  الــذي  الــدولــي،  التحالف 
املــجــمــوعــات املــهــاجــمــة، مــا أدى إلـــى مقتل 
وإصابة عدد غير معروف منها، خصوصًا 

من املرتزقة الروس.
ويعد كونيكو من ضمن عدة حقول وآبار 
بــتــرولــيــة فـــي ريــــف ديــــر الـــــزور تــقــع تحت 
العمر  أبــرزهــا: حقل  سيطرة »قــســد«، لعل 

الــنــفــطــي، أكــبــر حــقــول الــنــفــط فـــي ســوريــة 
مساحة وإنتاجًا. كما تسيطر »قسد« على 
حقل التنك الواقع في بادية منطقة قبيلة 
الـــزور الشرقي.  فــي ريــف ديــر  الشعيطات، 
وكان هذا الحقل ينتج نحو 10 آالف برميل 
تابعة  فصائل  عليه  سيطرت  وقــد  يوميًا. 
وقوعه  قبل   ،2012 عــام  أواخـــر  للمعارضة 
بن أيدي »داعش« في يوليو/ تموز 2014. 
العمر  الدولي من حقلي  التحالف  ويتخذ 
وكونيكو قاعدتن له هما األكبر في شرقي 
سورية، إضافة إلى قواعد أخرى في ريف 
في  الرميالن  في حقل  الحسكة خصوصًا 
ريـــف الــحــســكــة الــجــنــوبــي الــشــرقــي والـــذي 

يعّد من أكبر الحقول في سورية.
وأوضــــح الــنــاشــط اإلعــالمــي فــي ريـــف ديــر 
ــو عــمــر الــبــوكــمــالــي، في  ــــزور الــشــرقــي أبـ الـ
القاعدة  أن  الــجــديــد«،  »العربي  مــع  حديث 
األمــيــركــيــة فــي حــقــل الــعــمــر الــنــفــطــي »هــي 
مــركــز عــمــلــيــات لــلــتــحــالــف الـــدولـــي بشكل 
عــــام«. وأشــــار إلـــى أن حــقــل كونيكو يضم 
مراكز تدريب تتبع أيضًا للتحالف الدولي 
ضد اإلرهاب، موضحًا أن للتحالف قاعدة 
في بلدة الباغوز في أقصى الشرق السوري 
بــالــقــرب مـــن الـــحـــدود الــســوريــة الــعــراقــيــة. 
وكشف أن القاعدة صغيرة وتضّم أحيانًا 
مجموعات من »قسد«، أي أن الحقل ليس 
مأهواًل بشكل دائم من قبل جنود تابعن 

للتحالف الدولي.
مــــديــــر مـــركـــز  الــــســــيــــاق ذاتــــــــــه، رأى  وفـــــــي 
»الــشــرق نــيــوز« فـــراس عـــالوي، فــي حديث 
ــي الــــجــــديــــد«، أن االســـتـــهـــداف  ــربـ ــعـ مــــع »الـ
اإليراني املتكرر لحقل كونيكو »هو عبارة 
بإمكان  أن  لواشنطن  واضحة  رسائل  عن 
طــهــران الــوصــول إلـــى الــقــواعــد العسكرية 
ــــح  ــــرق الـــــفـــــرات«. وأوضـ األمـــيـــركـــيـــة فــــي شـ
عــــالوي )وهــــو مـــن أبـــنـــاء ريــــف ديــــر الــــزور 
اإليــرانــيــة تسيطر  املليشيات  أن  الــشــرقــي( 
على سبع قرى شمالي نهر الفرات، ومنها 
التي ال تبعد كثيرًا عن حقل  قرية مظلوم 
كونيكو، مضيفًا: »هناك نقاط تماس بن 
األمــيــركــيــن وقــســد مــن جــهــة، واإليــرانــيــن 
والــنــظــام مــن جهة أخـــرى فــي هــذه القرية، 
ــــن فــي  ــيـ ــ ــرانـ ــ ــا يـــســـّهـــل مـــهـــمـــة اإليـ ــ وهــــــو مـ
استهداف الحقل والقاعدة األميركية بشكل 
دائـــم«. وأوضـــح أن اإليــرانــيــن يستهدفون 

كــونــيــكــو »بــشــكــل شــبــه أســـبـــوعـــي«، ولــكــن 
للجنود  أذى  أي  تــســبــب  ال  االســتــهــدافــات 
األمــيــركــيــن فـــي املــنــطــقــة، والــــهــــدف منها 
الـــتـــأكـــيـــد أن اإليــــرانــــيــــن مـــــوجـــــودون فــي 

املنطقة.
وتـــعـــد مـــحـــافـــظـــة ديـــــر الــــــــزور ثـــانـــي أكــبــر 
املحافظات السورية لجهة املساحة، والتي 
تبلغ نحو 33 ألف كيلومتر مربع، وتسيطر 
ــي الـــنـــظـــام، وإيــــــران،  عــلــيــهــا ثــــالث قــــوى هـ
و»قسد«. ويحتفظ النظام بحضور إداري 
ــدمــــي فــــي مـــديـــنـــة ديـــــر الــــــــزور، بــيــنــمــا  وخــ
امليادين  مدينتي  على  اإليرانيون  يسيطر 
العديد  وتنتشر  كــامــل.  بشكل  والبوكمال 
من املليشيات اإليرانية في ريف دير الزور 
الشرقي، بن مدينتي البوكمال وامليادين، 
زينبيون«  و»لـــواء  فاطميون«  »لـــواء  منها 
و»لــــــواء الـــبـــاقـــر« و»لــــــواء 47« و»لــــــواء ذو 
ــود عــشــائــر ســوريــة«  الــفــقــار« و»فــيــلــق أســ
عصائب  و»كتائب  علي«  اإلمــام  و»كتائب 
باإلضافة  »النجباء«،  وحركة  الحق«  أهــل 

إلى »حزب الله« اللبناني.
ــد آخــــــــر، وبــــعــــد تــــقــــاريــــر عــن  ــيـ ــعـ ــلــــى صـ عــ
ــنـــف الــتــابــعــة  ــتـ انــــفــــجــــارات فــــي قــــاعــــدة الـ
السورية  الــحــدود  على  الــدولــي  للتحالف 
العراقية أمس األحــد، نفى املتحدث باسم 
الــتــحــالــف الـــدولـــي، الــعــقــيــد جــويــل هــاربــر، 
تـــعـــرض الـــقـــاعـــدة ألي هـــجـــوم، مـــؤكـــدًا في 
 أي 

َّ
ــه لــــم يـــتـــلـــق ــ تـــصـــريـــحـــات صــحــافــيــة أنـ

الــقــاعــدة. وكانت  تقارير عــن هجمات ضــد 
وكالة »سانا« التابعة للنظام السوري قد 
قــالــت إنـــه تــم ســمــاع دوي عـــدة انــفــجــارات 
ــر املــرصــد  داخــــل قــاعــدة الــتــنــف، بينما ذكـ
الــســوري لــحــقــوق اإلنــســان أن »انــفــجــاريــن 
اثنن هزا منطقة الـ 55 الواقعة عند املثلث 
ــراق واألردن  ــعـ الـــحـــدودي بــن ســوريــة والـ
ضــمــن الــبــاديــة الــســوريــة، والــتــي تــتــواجــد 
ــدة الــتــنــف الــعــســكــريــة الــتــابــعــة  ــاعـ فــيــهــا قـ

للتحالف الدولي«.
»العربي الجديد«  وأكدت مصادر محلية لـ
ــبـــات  ــارات نـــاتـــجـــة عــــن تـــدريـ ــ ــجـ ــ ــفـ ــ أن االنـ
ـــجـــريـــهـــا فـــصـــائـــل املـــعـــارضـــة 

ُ
عــســكــريــة ت

السورية املرتبطة بالقاعدة. وتقع قاعدة 
الــتــنــف، الــتــي أنــشــأهــا الــتــحــالــف الــدولــي 
منذ عدة سنوات، على بعد 22 كيلومترًا 
العراقية، وتبعد نحو 22  الحدود  غربي 
كــيــلــومــتــرًا أيــضــًا عـــن الـــحـــدود الــســوريــة 
- األردنـــيـــة. وتــنــشــط فــصــائــل عـــدة تابعة 
للمعارضة السورية في املنطقة، وتتلقى 
دعــمــًا مــن التحالف الــدولــي، لعل أبــرزهــا 
»جــيــش مــغــاويــر الــــثــــورة« الــــذي تــأســس 
فـــي عــــام 2015، وقـــــوات »الــشــهــيــد أحــمــد 
ــاعـــدة  ــقـ ــهــــدفــــت هــــــذه الـ ــ

ُ
ــت الــــعــــبــــدو«. واســ

بــطــائــرات مــســّيــرة فـــي أكــتــوبــر/ تشرين 
مــا تسمى »غرفة  قبل  مــن  املــاضــي  األول 
ــة« )ُيــعــتــقــد أنــهــا  ــوريـ عــمــلــيــات حــلــفــاء سـ
تــابــعــة ملــيــلــشــيــات إيــــرانــــيــــة(، فـــي تنفيذ 
لــوعــيــد أطــلــقــتــه، ردًا عــلــى قــصــف جــوي 
القاعدة استهدف مواقع  انطلق من هذه 

عسكرية إيرانية في البادية السورية.

نفى التحالف تعّرض 
قاعدة التنف لهجمات 

أمس األحد

حقل كونيكو يضم 
مراكز تدريب تتبع أيضًا 

للتحالف الدولي

كونيكو... قاعدة أميركية 
في مرمى النيران اإليرانية

بات حقل كونيكو 
للغاز في سورية، الذي 

ُتسيطر عليه قوات 
التحالف الدولي، هدفًا 

للنيران اإليرانية، التي تذّكر 
األميركيين بوجودها 

في المنطقة
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B B

  شرق
      غرب
جولة خليجية لولي 

العهد السعودي 
السعودي محمد  العهد  يبدأ ولــي 
بــن ســلــمــان، الــيــوم اإلثـــنـــن، جولة 
خــلــيــجــيــة تـــشـــمـــل ســلــطــنــة عــمــان 
ــن وقـــــطـــــر واإلمــــــــــــــارات  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ والـ
ــالـــة األنـــبـــاء  والـــكـــويـــت. ونــقــلــت وكـ
األملــانــيــة »د ب أ« عــن مــصــادر في 
الـــريـــاض قــولــهــا إن الـــزيـــارة تــركــز 
عـــلـــى تـــعـــزيـــز الــتــنــســيــق بــــن دول 
مجلس التعاون الخليجي، على أن 
تتم مناقشة امللف اإليراني وبحث 
حـــل ألزمــــة الــيــمــن، بـــاإلضـــافـــة إلــى 
االعتماد  سياسة  انتهاج  »أهمية 
على الذات الخليجية في مواجهة 

أي تقلبات دولية«.
)العربي الجديد(

العراق: تأجيل النظر 
بالطعن بنتائج االنتخابات

أكــد مــصــدر قضائي عــراقــي، أمس 
االتحادية  املحكمة  تأجيل  األحـــد، 
املقامة  الــدعــوى  فــي  الــنــظــر   العليا 
مـــن قــبــل رئــيــس تــحــالــف »الــفــتــح« 
ـــاء نــتــائــج  ــغـ ــري، إللــ ــامــ ــعــ هــــــادي الــ
أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن   10 ــابـــات  ــتـــخـ انـ
األول املاضي، والتي طعنت القوى 
ــا، وتـــطـــالـــب  ــهـ ــتـ ــزاهـ ــنـ ــرة بـ ــاســ ــخــ الــ
بــإلــغــائــهــا. ونــقــلــت وكـــالـــة األنـــبـــاء 
ــة، عــــن املــــصــــدر، قـــولـــه إن  ــيـ الـــعـــراقـ
املــحــكــمــة اتــــخــــذت قـــــــرارًا بــتــأجــيــل 
النظر بالدعوى إلى 13 ديسمبر/

كانون األول الحالي«.
)العربي الجديد( 

بينت يدافع عن قتلة 
شاب مقدسي

الحكومة اإلسرائيلية  دافع رئيس 
نــفــتــالــي بــيــنــت، أمــــس األحــــــد، عن 
ــنــــار  ــــة االحــــــتــــــالل الــ ــــرطـ إطـــــــــالق شـ
عــلــى الـــشـــاب الــفــلــســطــيــنــي محمد 
ســلــيــمــة، الــســبــت، فــي منطقة بــاب 
العمود في القدس، بزعم محاولته 
تــنــفــيــذ عــمــلــيــة طــعــن، مـــا أدى إلــى 
اســتــشــهــاده، فـــي واقـــعـــة وصفتها 
األمـــم املــتــحــدة بأنها إعـــدام خــارج 
»املقاتلة  إن  بينيت  وقــال  القانون. 
واملــــقــــاتــــل )الــــلــــذيــــن أطـــلـــقـــا الـــنـــار( 
تــصــرفــا بــشــكــل مـــمـــتـــاز«، مضيفًا 
ــا »يــــســــتــــحــــقــــان تــــقــــديــــرنــــا  ــ ــمـ ــ ــهـ ــ أنـ

ودعمنا«.
)األناضول(

طرابلس ـ أسامة علي 
القاهرة ـ العربي الجديد 

امللف  عــلــى  مــصــريــة مطلعة  مــصــادر  كشفت 
ــد«، أن مــصــيــر  ــديــ ــجــ »الـــعـــربـــي الــ الـــلـــيـــبـــي، لــــ
االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة فــي ليبيا بـــات شبه 
الجانبن  أن  إلــى  بالتأجيل، مشيرة  محكوم 
ــفـــرنـــســـي واإليــــطــــالــــي مـــتـــوافـــقـــان بـــدرجـــة  الـ
إتمام  في ظل صعوبة  التأجيل،  على  كبيرة 
في  املــقــرر  مــوعــدهــا  فــي  االنتخابية  العملية 
24 ديسمبر/كانون األول الحالي. وأوضحت 
املصادر أنه على الرغم من عدم إبداء الجانب 
األميركي موقفا نهائيا باملوافقة على تأجيل 
االنتخابات الليبية، إال أن املؤشرات الواردة 
مـــن واشــنــطــن تــســيــر فـــي اتـــجـــاه عــــدم رفــض 
ــد في 

ّ
الــتــأجــيــل. وبــحــســب املـــصـــادر، فــقــد تــول

األيـــام املــاضــيــة اقــتــنــاع لــدى بعض األطـــراف 
إفــراز  بصعوبة  الليبي،  املشهد  فــي  الفاعلة 
االنــتــخــابــات بظروفها الــراهــنــة قــيــادة قــادرة 
أزمتها. وأشــارت  ليبيا وإنــهــاء  على توحيد 

املـــصـــادر إلـــى أن املــرجــح فــي الــوقــت الحالي 
هو تأجيل االنتخابات الرئاسية عدة أشهر 
لحن التوصل إلى صيغة دولية بن األطراف 
القيادة  ليبيا، تكون بمقتضاها  الفاعلة في 
الجديدة التي ستفرزها العملية االنتخابية، 
إقناع  الليبين، وأيضا  لــّم شمل  قــادرة على 
الــتــركــيــبــة الــقــبــائــلــيــة والــجــهــويــة فـــي ليبيا، 
بــالــتــعــاطــي اإليـــجـــابـــي مــعــهــا. ونــــّوهــــت إلــى 
الــقــرار املــصــري تبحث في  أن دائـــرة صناعة 
الوقت الراهن الدعوة إلى مؤتمر بشأن ليبيا 
في القاهرة، في حال تم اإلعالن النهائي عن 
االنــتــخــابــات، تتم خــاللــه دعـــوة كافة  تأجيل 
لالنتخابات  واملــرشــحــن  الــلــيــبــيــة،  ــــراف  األطـ
الرئاسية هناك، إلى التباحث، واالتفاق على 
ــتـــراف الــجــمــيــع بــالــنــتــائــج  صــيــغــة تــضــمــن اعـ
الـــتـــي ســتــســفــر عــنــهــا الــعــمــلــيــة االنــتــخــابــيــة 
حـــال إجـــرائـــهـــا. وقـــالـــت املـــصـــادر إن املــؤتــمــر 
املشرفة  املصرية  الجهات  عليه  تعكف  الــذي 
إلــى تعظيم  أيضًا  الليبي، يهدف  امللف  على 
 صعوبة 

ّ
التواجد املصري في ليبيا، في ظل

الرهان على مرشح واحد، لتقارب فرص عدد 
صعوبة  إلــى  باإلضافة  املرشحن،  من  كبير 
ــــرص الـــجـــيـــدة  ــفـ ــ ــاب الـ ــ ــــحـ ــوقــــف بـــعـــض أصـ مــ
ــــن يــتــمــتــعــون بـــعـــالقـــات مـــتـــمـــيـــزة مــع  ــذيـ ــ والـ
القاهرة. ولفتت املصادر إلى أن مصر تتعامل 
بليبيا،  املعنية  السيناريوهات  من  عــدد  مع 
مشيرة إلى أن أحدها هو تفعيل اتفاق قديم 
تّمت هندسته في مصر، بن وزير الداخلية 
باشاغا،  فتحي  الــوفــاق  فــي حكومة  السابق 
ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، يقضي 
بالتنسيق االنتخابي، برعاية مصرية ودعم 

»التطورات  عّبروا عن قلقهم إزاء ما وصفوه بـ
ر النواب، 

ّ
السلبية للعملية االنتخابية«. وحذ

ــن »إعــــــــالن قـــائـــمـــة املــرشــحــن  ــة، مــ ــيـ ــفـــوضـ املـ
لــة،  املــســاء انــتــهــاء جلسة  إلـــى حــن  النهائية 
ليتسنى ملجلس النواب تقييم الوضع وسبل 
في  مــوعــدهــا  فــي  االنتخابية  العملية  إنــفــاذ 

من أطراف دولية أخرى، على أن يكون جاهزًا 
مع إجراء العملية االنتخابية.

فـــي الـــغـــضـــون، طــالــب 72 نــائــبــًا فـــي مجلس 
العليا لالنتخابات، بعدم  املفوضية  النواب، 
الــنــهــائــيــة للمرشحن  الــقــائــمــة  اإلعـــــالن عـــن 
إال بـــعـــد خـــضـــوع رئـــيـــســـهـــا عـــمـــاد الــســايــح 
ــبـــوا فــيــه  ــالـ لـــة، فــــي الــــوقــــت الــــــذي طـ لـــلـــمـــســـاء
االثنن،  الــيــوم  بعقد جلسة،  الــنــواب  مجلس 
ــة املـــفـــوضـــيـــة والـــجـــهـــات الــقــضــائــيــة  لـ ــاء ملـــسـ
عـــن ســيــر الــعــمــلــيــة االنــتــخــابــيــة. وفــيــمــا أكــد 
الــنــواب، فــي بــيــان مشترك أمــس األحـــد، على 
ــم مــجــلــس الــــنــــواب إلجـــــــراء االنـــتـــخـــابـــات  ــ دعـ
فـــي مــوعــدهــا وتـــأكـــيـــده عــلــى إجـــرائـــهـــا وفــق 
»القوانن املنظمة لها وبما ال تقصي أحدًا«، 

على  الــبــيــان  وأكـــد  مناسبة«.  سياسية  بيئة 
أهــمــيــة الــجــلــســة »إلنـــقـــاذ عــمــلــيــة انــتــخــابــيــة 
ــقــــرار وتــوحــيــد  ــتــ ــــى االســ قـــانـــونـــيـــة تــــــؤدي إلـ

املؤسسات ورخاء الشعب«.
مــــن جــهــتــهــا، لــــم تــحــســم املـــفـــوضـــيـــة الــعــلــيــا 
املقّدم  االستئناف  بشأن  أمرها  لالنتخابات 
من املرشحن املطعون بهم، املستبعدين من 
االنتخابات  ترشيحات  فــي  األولــيــة  القائمة 
ــة، لـــكـــن مــــصــــادر لــيــبــيــة مــتــطــابــقــة  ــيـ ــاسـ ــرئـ الـ
كــشــفــت عـــن اســـتـــعـــداد املــفــوضــيــة واملــجــلــس 
ــذا األمـــــــر خـــالل  ــ األعــــلــــى لـــلـــقـــضـــاء لـــحـــســـم هــ
الــــســــاعــــات املـــقـــبـــلـــة. وفـــيـــمـــا أكــــــدت املـــصـــادر 
قــدمــت  املــفــوضــيــة  فـــي  الــقــانــونــيــة  اإلدارة  أن 
على  موافقتها  بــشــأن  الــقــضــاء  ملجلس  طلبًا 
استئناف إدارة القضايا بمحكمة سبها على 
حكم لجنة الطعون فيها بشأن قبولها لطعن 
القذافي، لفتت في حديٍث مع  سيف اإلســالم 
لن  املفوضية  أن عمل  إلى  الجديد«  »العربي 
يتوقف عند حّد االستئناف على حكم لجنة 
الطعون لصالح إعادة سيف اإلسالم القذافي 
مطعونا  سيشمل  بــل  االنــتــخــابــيــة،  للقائمة 
حكمت  املستبعدين،  قائمة  مــن  آخــريــن  بهم 
لــجــان الــطــعــون بــقــبــول طــعــونــهــم وإعــادتــهــم 
للسباق االنــتــخــابــي. وأشــــارت املــصــادر إلــى 
ــاب الـــتـــي تــقــف وراء االرتـــبـــاك  ــبــ تـــعـــدد األســ
الــــذي تــعــيــشــه املــفــوضــيــة ومــجــلــس الــقــضــاء 
بـــشـــأن االســـتـــئـــنـــاف، ومــنــهــا إمــكــانــيــة حسم 
االستئناف  لجان  وقــدرة قضاة  االستئناف، 
القضايا، خصوصًا  النظر في مختلف  على 
من  العديد  واجهت  التي  في محكمة سبها، 

التحديات األمنية في األسابيع املاضية.

الوساطة 
المصرية معطلة

العراق 
واالنسحاب 

األميركي

لديها فقط، مقابل  األســرى  اثنن من  مصير 
إطــــــالق ســــــراح دفـــعـــة مــــن األســـــيـــــرات وكـــبـــار 
الــســن فــي الــســجــون اإلســرائــيــلــيــة، مــع زيـــادة 
القائمة بعدد قليل من أصحاب املحكوميات 
العالية، وهو األمر الذي رفضه بشدة الجانب 
الدليل  على  بالحصول  مطالبًا  اإلسرائيلي، 
الخاص بوضع جنوده األسرى لدى الحركة، 

من دون مقابل، على حد تعبير املصادر.
وكشفت املصادر أن اللقاء الذي جمع الشهر 
املـــاضـــي فـــي الـــقـــاهـــرة رئـــيـــس مــجــلــس األمـــن 
الــقــومــي اإلســرائــيــلــي، إيــــال حــولــتــا، ورئــيــس 
جهاز »الــشــابــاك« رونــن بــار، باللواء عباس 
ــلــــف الــفــلــســطــيــنــي فــي  كــــامــــل ومــــســــؤولــــي املــ
مناقشات  شهد  العامة،  االستخبارات  جهاز 
موسعة حول ملف الصفقة من أجل الشروع 
في أولى خطواته، قبل أن يتم رفض التصور 
الـــذي طــرح خــالل الــلــقــاء مــن جــانــب »املجلس 
ــا أدى  الــحــكــومــي املــصــغــر فـــي إســـرائـــيـــل«، مـ

الـــســـلـــطـــات  مـــنـــه  تـــتـــخـــوف  ــا  ــ مـ وهــــــو   ،2020
الــعــراقــيــة فـــي تــنــفــيــذ هــجــمــات جـــديـــدة على 
املــصــالــح األمــيــركــيــة على غـــرار مــا حصل في 

العام املاضي.
وأول من أمس السبت، عقد الكاظمي اجتماعًا 
مع السفير األميركي في بغداد، ماثيو تولر، 
تـــم خــاللــه بــحــث عـــن مــلــف انــســحــاب الــقــوات 
القتالية األميركية من البالد وتحول مهامها 
إلى االستشارة والدعم. ووفقًا لبيان أصدره 
تولر  مــع  األخــيــر بحث  فــإن  الكاظمي،  مكتب 
»الــتــقــدم الــحــاصــل فــي إنــهــاء الــــدور القتالي 
الــعــراق، وفــق مخرجات  لــقــوات التحالف فــي 
الـــحـــوار االســتــراتــيــجــي، واالنـــتـــقـــال إلـــى دور 
املــشــورة واملــســاعــدة والــتــمــكــن«. ولــم يكشف 

عن أي تفاهمات بشأن تلك امللفات.
»العربي  وقال مسؤول عراقي بارز في بغداد لـ
مرتبطًا  وعسكريًا  أمنيًا  فريقًا  إن  الــجــديــد«، 
ــمـــي، يـــضـــم قـــاســـم األعـــرجـــي  ــاظـ ــكـ بــمــكــتــب الـ
ورئــيــس أركــــان الــجــيــش الــفــريــق عــبــد األمــيــر 
ــار الــلــه، يــشــرف عــلــى الــتــهــيــئــة لــإعــالن عن  يـ
انــتــهــاء الــــدور الــقــتــالــي األمــيــركــي فــي الــعــراق 
رسميًا خالل أسبوعن أو ثالثة. وأوضــح أن 
الفريق الحكومي الذي يشرف على امللف هو 
نفسه املشارك في مفاوضات جوالت الحوار 
االســتــراتــيــجــي بــن بــغــداد وواشــنــطــن والــتــي 
ــا في  ــع نــســخ مــنــهــا، كـــانـــت آخـــرهـ ــ عـــقـــدت أربـ

القاهرة ـ العربي الجديد

كـــشـــفـــت مــــصــــادر مـــصـــريـــة خـــاصـــة، 
عـــلـــى اطــــــالع بــتــفــاصــيــل الـــوســـاطـــة 
االحتالل  بن  القاهرة  تقودها  التي 
اإلسرائيلي والفصائل الفلسطينية في قطاع 
ــارة رئــيــس جــهــاز االســتــخــبــارات  ــ ــزة، أن زيـ غــ
ــل إلـــى  ــامـ ــبـــاس كـ الـــعـــامـــة املـــصـــريـــة الــــلــــواء عـ
إسرائيل، والتي كانت مقررة نهاية نوفمبر/
تــشــريــن الــثــانــي املــاضــي، تــقــرر تأجيلها إلــى 
الحالي،  األول  ديسمبر/كانون  شهر  نهاية 
ــريــــن فــي  ــــاوضـــــن املــــصــ ــفـ ــ بـــســـبـــب »فــــشــــل املـ
الـــحـــصـــول عـــلـــى مـــوافـــقـــة إســـرائـــيـــلـــيـــة بــشــأن 
تـــصـــّور حــركــة حــمــاس لــلــمــرحــلــة األولـــــى من 
صفقة تبادل األسرى بن إسرائيل والحركة«.
وأوضــحــت املــصــادر، فــي تصريحات خاصة 
الــجــديــد«، أن »حـــمـــاس« تمسكت  »الــعــربــي  لـــ
بــتــســلــيــم االحــــتــــالل شـــريـــط فـــيـــديـــو يــوضــح 

بغداد ـ سالم الجاف، محمد علي

الـــحـــكـــومـــة  ــلـــن  تـــعـ ــب أن  ــقــ ــرتــ املــ مـــــن 
القتالية  القوات  العراقية جالء كافة 
ــبــــالد قـــبـــل حــلــول  ــن الــ ــة مــ ــيـ ــركـ ــيـ األمـ
نهاية الشهر الحالي، وذلك عبر إعالن رسمي 
يــشــارك بــه الــقــادة واملــســؤولــون العسكريون 
واألمــنــيــون الــعــراقــيــون املــكــلــفــون بــــإدارة هــذا 
امللف، برئاسة مستشار األمن الوطني قاسم 
األعرجي. وسيقّدم هؤالء املسؤولون تصورًا 
القوات  انسحاب  اتفاق  آلية تنفيذ   عن 

ً
كامال

وتــحــّول دور  الــعــراق،  مــن  األميركية  القتالية 
استشاري  إلــى  العسكري  األميركي  الــوجــود 
وتـــدريـــبـــي، مـــع اإلبـــقـــاء عــلــى الــجــهــد الــجــوي 
ــــواء الــعــراقــيــة ضــمــن إطـــار التحالف  فــي األجـ
ــادة  ــيـ ــقـ الــــــدولــــــي ضـــــد تـــنـــظـــيـــم »داعــــــــــــــش«، بـ
الـــواليـــات املــتــحــدة، وفــقــا ملــا أكــــده مــســؤوالن 
وقــال أحدهما  الــجــديــد«.  »العربي  لـ عــراقــيــان 
إن وفــــودًا عــســكــريــة فــنــيــة عــراقــيــة دخــلــت في 
األيـــام املــاضــيــة، قاعدتي عــن األســـد وحــريــر، 
ــن عــمــلــيــات  ــبــــار وأربــــيــــل، وتــــأكــــدت مـ فـــي األنــ
ــة لــلــجــيــش األمــــيــــركــــي.  ــاريــ ــجــ ــاب الــ ــحــ ــســ االنــ
ـــجـــري فـــي الـــوقـــت الــحــالــي اجــتــمــاعــات مع 

ُ
وت

املتبقي من  العدد  الجانب األميركي لتحديد 
الــقــوات املــوجــودة التي لن يكون لها أي دور 
ع 

ّ
قتالي، وستتولى بغداد وفقًا لالتفاق املوق

تلك  حماية  املــاضــي  يوليو/تموز  نهاية  فــي 
القوات وتأمن املعسكرات التي تتواجد فيها.

للوجود  املناوئ  املعسكر  املقابل، يحشد  في 
األميركي في البالد عناصره ملا يسميه موعد 
حددتها  التي  املهلة  وهــي  السنة،  رأس  ليلة 
ــلــــقــــوات األمـــيـــركـــيـــة  املـــلـــيـــشـــيـــات الــــعــــراقــــيــــة لــ
باستهداف  ستبدأ  بأنها  وهـــددت  لــلــخــروج، 
مـــنـــاطـــق تــــواجــــدهــــا الـــرئـــيـــســـة بـــعـــد الــســاعــة 
يـــوم 31 ديسمبر/كانون  مــن  عــشــرة  الــثــانــيــة 
فيكتوريا  معسكر  وتــحــديــدًا  الــحــالــي،  األول 
ــــي، وقـــاعـــدتـــي  ــــدولـ ــار بــــغــــداد الـ املــــالصــــق ملـــطـ
الــقــوى الحليفة  عــن األســـد وحــريــر. وتشكك 
إليران بهذا االنسحاب، وتتهم حكومة رئيس 
الكاظمي،  مصطفى  واليــتــه  املنتهية  الـــوزراء 
بأنها تمارس »التضليل والخداع«، في ملف 
أنه  اعتبار  على  األميركية،  الــقــوات  انسحاب 
ال تـــوجـــد طــريــقــة لــفــحــص الـــقـــوات املــتــبــقــيــة، 
وتحديد القوات القتالية والقوات ذات املهمة 
االســتــشــاريــة وأيـــضـــًا الـــعـــدد الــحــقــيــقــي لتلك 
الــقــوات. ويــتــزامــن املــوعــد املــحــدد لالنسحاب 
»فيلق  زعيم  ملقتل  الثانية  الــذكــرى  مع  أيضا 
قــاســم سليماني، ونــائــب  الــجــنــرال  الـــقـــدس«، 
زعيم »الحشد الشعبي« أبو مهدي املهندس 
فــي غــــارة جــويــة أمــيــركــيــة قـــرب مــطــار بــغــداد 
الثاني  يناير/كانون   3 فــي  العاصمة  غــربــي 

إلــى تأجيل زيــارة كامل. ولفتت املصادر إلى 
الـــزيـــارة بسبب  عــلــى  الــــذي طـــرأ  التعطيل  أن 
خــالفــات صفقة األســـرى، تبعه إرجـــاء ملفات 
أخـــرى كــانــت متعلقة بــه، وعــلــى رأســهــا ملف 
إعـــادة إعــمــار قــطــاع غـــزة. وقــالــت املــصــادر إن 
الفترة املاضية  »حركة حماس نجحت خالل 
التسهيالت اإلنسانية وإعــادة  فــي عــدم ربــط 
ــار، والـــتـــهـــدئـــة بـــشـــكـــل عــــامــــل، بــمــلــف  ــ ــمــ ــ اإلعــ
ــا يـــخـــص الـــوســـاطـــة  ــي مــ األســـــــــرى، إال أنـــــه فــ
ببعضها،  مرتبطة  امللفات  فجميع  املصرية، 

ل ملف يؤثر على باقي امللفات«.
ّ
وتعط

وأوضــــــحــــــت املــــــصــــــادر أن مــــصــــر كــــانــــت قــد 
وعلى  الفلسطينية،  الفصائل  على  ضغطت 
رأســهــا »حــمــاس« و»الــجــهــاد اإلســالمــي«، من 
أجــــل تــحــقــيــق بــعــض املـــطـــالـــب اإلســرائــيــلــيــة 
ــار الــوســاطــة،  ذات األبــعــاد اإلقــلــيــمــيــة، فــي إطـ
وذلــــك فــي ســبــيــل الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق بشأن 
ــرى، واتـــفـــاق تــهــدئــة شــامــل، قبل  ــ صــفــقــة األسـ
أن تــتــراجــع تــل أبــيــب مــجــددًا، مسببة حرجًا 
لــلــقــاهــرة. ولــفــتــت املـــصـــادر فـــي الـــوقـــت ذاتـــه 
لدى  املكتوم  الغضب  مــن  أن هناك حالة  إلــى 
الجانب املصري، الذي قطع شوطًا ال بأس به 
بشأن االستعداد لعمليات إعادة اإلعمار في 

القطاع، وتثبيت وقف إطالق النار.
ــيــــاســــي لـــحـــركـــة  ــتــــب الــــســ ــكــ ــيـــــس املــ ــ وقـــــــــال رئـ

وانتهت  املــاضــي،  يوليو  نهاية  في  واشنطن 
األميركية  القوات  باتفاق على تحويل مهمة 
ــيـــع الــــقــــوات  ــة وســــحــــب جـــمـ ــاريــ ــتــــشــ ــى اســ ــ ــ إلـ
القتالية. وأكد أن مجموع القوات االستشارية 
ــفــــي عـــســـكـــري وســتــضــطــلــع  ــاوز األلــ ــتـــجـ ــن تـ لــ
ــم لـــلـــقـــوات الـــعـــراقـــيـــة وتــــدريــــب  ــ بـــبـــرامـــج دعــ
وتأهيل وحدات عسكرية خاصة، إضافة إلى 

الرصد وتحليل املعلومات والدعم الجوي.
فــي املــقــابــل تــحــدث مــســؤول آخـــر عــن توجه 
لــــدى حــكــومــة الـــكـــاظـــمـــي، لــتــنــظــيــم مــظــاهــر 
بإنهاء  لــهــا،  إنــجــازًا  تعتبره  بــمــا  احتفالية 
الدور القتالي األميركي في البالد بعد نحو 

»حماس« إسماعيل هنية، قبل أيام، إن األسرى 
»لــن يروا  الحركة  لــدى  األربــعــة  اإلسرائيلين 
الفلسطينيون  األســـرى  ينعم  حتى  الشمس، 
بــشــمــس الــحــريــة«. وأضــــاف هــنــيــة، فــي كلمة 
ألــقــاهــا خـــالل مــشــاركــتــه فــي املــلــتــقــى الــعــربــي 
ــرة األســــــــرى واملـــعـــتـــقـــلـــن فــي  ــنـــصـ الـــــدولـــــي لـ
الــســجــون اإلســرائــيــلــيــة، أن »قــضــيــة األســـرى 
التي  أولــويــات عمل حركة حماس  على رأس 
يتمثل في  األول  فيها على مسارين:  تتحرك 
ــم مـــعـــارك الــصــمــود لــتــوفــيــر حــيــاة كريمة  دعـ
داخــل السجون لأسرى والــوقــوف معهم في 
نضالهم، فيما املسار الثاني هو العمل على 
تحريرهم من سجون االحتالل بشكل كامل«. 
وأشــار إلى نجاح الحركة من قبل في إطالق 
ــراح أكــثــر مــن ألـــف أســيــر فــي صفقة »وفـــاء  سـ
األحــــرار«. وأضـــاف أن »مــا قبل سيف القدس 
)مايو/ أيــار املاضي( ليس مثل ما بعد هذه 
املـــعـــركـــة الـــتـــي وضـــعـــت املــنــطــقــة عــلــى طــريــق 
التاريخي  الصراع  وحسم  لالحتالل  النهاية 
أرض  الــجــاثــم على  الصهيوني  املــشــروع  مــع 

فلسطن«.
اتفاقًا في  أن يعقد كامل  املفترض  مــن  وكــان 
املــاضــي، يشمل وقفًا  الشهر  أبــيــب نهاية  تــل 
إلطـــالق الــنــار طــويــل األمــــد، وتـــبـــاداًل ألســـرى، 
ومــســاعــدات إغــاثــيــة وإعــــادة إعــمــار، وعـــودة، 
غــزة،  إلــى  الفلسطينية  للسلطة  رمــزيــة،  ولــو 
ــا أكــــــده كـــامـــل لــصــحــافــيــن  وذلــــــك بــحــســب مــ
إســرائــيــلــيــن عــلــى هــامــش مــشــاركــتــه فــي قمة 
غالسكو للمناخ. وقــال إنــه ســيــزور تــل أبيب 
»فــي وقــت الحــق من الشهر الحالي )نوفمبر 
ــــات مـــــع رئـــيـــس  ــادثـ ــ ــــحـ املـــــــاضـــــــي(، إلجــــــــــراء مـ
الــحــكــومــة نــفــتــالــي بــيــنــت ومـــســـؤولـــن كــبــار 
آخــــريــــن«، فـــي ثــانــي زيـــــارة لـــه مــنــذ أن تــولــت 
في  مهامها  الــجــديــدة  اإلسرائيلية  الحكومة 
13 يــونــيــو/ حــزيــران املــاضــي. وأكـــد كــامــل أن 
»مـــصـــر تـــجـــري مـــحـــادثـــات بــشــكــل يـــومـــي مع 
بشأن  والفلسطيني  اإلســرائــيــلــي  الــجــانــبــن 
قــضــايــا عـــدة، مــن بينها الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
وقف إطالق نار محتمل طويل األمد في غزة«.

وكشفت املصادر عن أحد امللفات التي تعيق 
الوساطة املصرية، وهو ما تمثل في إصرار 
إسرائيل على ربط التهدئة في كل من قطاع 
غزة والضفة الغربية، قائلة إن »اإلسرائيلين 
يــرون أن االتــفــاق على تهدئة فــي قطاع غــزة، 
من دون شمول ذلك للضفة، سيكون بمثابة 
دفـــعـــة لــحــركــة حـــمـــاس فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، 
ــنـــاك، والــتــي  لــتــركــيــز جـــهـــودهـــا وأعــمــالــهــا هـ

تستهدف االحتالل«، بحد تعبير املصادر.
كــمــا كــشــفــت املـــصـــادر أن تــضــمــن مــصــر عــدم 
ــقـــدس  ــيـــخ جـــــــراح فــــي الـ ــّي الـــشـ املــــســــاس بــــحــ
املحتلة، من جانب إسرائيل، في القرار األممي 
الــــذي وافـــقـــت عــلــيــه الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــأمــم 
املــتــحــدة مطلع شــهــر ديــســمــبــر الــحــالــي، كــان 
أحد طرق تعبير القاهرة عن عدم رضاها عن 

املماطلة اإلسرائيلية. 
واعــتــمــدت الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــأمــم املــتــحــدة 
ــرًا مـــشـــروعـــي قــــراريــــن مـــصـــريـــن بــشــأن  ــيــ أخــ
اللذين تقدمهما  الــســوري،  القدس والــجــوالن 
العامة.  الجمعية  إلــى  بــصــورة سنوية  مصر 
الخاص بالقدس بأغلبية  القرار  اعتماد  وتم 
ــرار إلـــى  ــ ــقـ ــ 129 صــــوتــــًا. ويـــشـــيـــر مــــشــــروع الـ
القرارات األممية التي ترفض أي إجراءات أو 
طابع  لتغيير  ها 

ّ
بسن إسرائيل  تقوم  قوانن 

املدينة والوضع القانوني والتاريخي القائم 
ــرار مجلس   عـــن اإلشـــــارة إلـــى قــ

ً
فــيــهــا، فــضــال

األمـــن رقـــم 2334 لــعــام 2016 ومـــا نــص عليه 
مــن رفــض أي تغيير لــحــدود عــام 1967، بما 
في ذلك في القدس، باستثناء ما يتم التوافق 
ويرفض  املفاوضات.  عبر  الطرفن  بن  عليه 
الــتــوســع االستيطاني وهــدم  الــقــرار  مــشــروع 
املنشآت واملنازل الفلسطينية وطرد العائالت 
خصوصًا  الشرقية،  القدس  من  الفلسطينية 
ــفـــريـــات  ــوان، والـــحـ ــ ــلــ ــ فــــي الـــشـــيـــخ جـــــــراح وســ
ــع  ــواقــ ــــي مـــحـــيـــط وداخـــــــــل املــ اإلســـرائـــيـــلـــيـــة فـ
ــراءات تتخذ  ــ املــقــدســة. كــذلــك يــؤكــد أن أي إجـ
 
ً
لتغيير طــابــع املــديــنــة الغــيــة وبــاطــلــة، فضال

القانوني  الــوضــع  الحفاظ على  عــن ضـــرورة 
والتاريخي القائم في املدينة.

مهام  للبالد ضمن  على عودتها  7 سنوات 
وكــان  ــــش«.  »داعــ تنظيم  مسلحي  مــواجــهــة 
املتحدث باسم القائد العام للقوات املسلحة 
ــول، أكــد فــي وقــت سابق،  الــلــواء، يحيى رسـ
قتالية  بمهام  املكلفة  األميركية  الــقــوات  أن 
باشرت االنسحاب، وهناك جهد مستمر من 
أجل استكمال عملية االنسحاب حتى تاريخ 

31 ديسمبر الحالي.
مـــن جــهــتــهــا، تــشــكــك قـــوى وفــصــائــل مسلحة 
بــعــمــلــيــة االنـــســـحـــاب األمــيــركــيــة، وتــعــتــبــرهــا 
 جـــديـــدًا مـــن قــبــل واشــنــطــن، وهـــددت 

ً
تــحــايــال

ــــداف املـــصـــالـــح  ــهـ ــ ــتـ ــ ــــاسـ ــل بـ ــائــ ــفــــصــ ــعــــض الــ بــ
األميركية بعد 31 الشهر الحالي في حال ثبت 
عـــدم صــحــة خــطــة االنـــســـحـــاب. واتـــهـــم عضو 
حركة »حقوق« املمثلة ملليشيا »كتائب حزب 
»بالسعي  الله«، محسن السعيدي، الكاظمي بـ
ــاء الــــقــــوات األمـــيـــركـــيـــة«. وقــــــال فــي  ــقـ ــل بـ ــ ألجـ
تصريح صحافي، إنه »في الوقت الذي يجب 
أن يتم خـــروج الــقــوات األمــيــركــيــة مــن الــعــراق 
حــســب الــجــدول الــزمــنــي املــتــفــق عــلــيــه، يتآمر 
الــعــراق«، مشددًا  الكاظمي معهم لبقائها في 
على أنــه »ال يحق للكاظمي اتخاذ قــرار بقاء 
الـــقـــوات األمــيــركــيــة فـــي الـــوقـــت الــــذي ينتظر 
أنه  سيما  ال  البلد،  مــن  خروجهم  العراقيون 

يقود حكومة تصريف أعمال أو منتهية«.
كـــمـــا شـــكـــك عـــضـــو تـــحـــالـــف »الــــفــــتــــح«، حــامــد 
املـــــــوســـــــوي، بـــــوجـــــود عـــمـــلـــيـــة انــــســــحــــاب أو 
اســتــبــدال ملــهــام الــقــوات األمــيــركــيــة املــوجــودة 
فــي الــعــراق مــن األســــاس. وقـــال املــوســوي في 
إيـــجـــاز قــدمــه لــلــصــحــافــيــن فـــي بـــغـــداد، أمــس 
األحـــد، إنــه »لــغــايــة اآلن ال تــوجــد بـــوادر على 
انـــســـحـــاب الــــقــــوات األمـــيـــركـــيـــة الــقــتــالــيــة مــن 
العراق«. ولفت إلى أن »القواعد التي تسيطر 
عليها القوات األميركية لم تشهد حتى عملية 
إعــداد أو تحضير لالنسحاب على الرغم من 
لــم تسلم  وبــالــتــالــي  اإلعــالمــيــة،  التصريحات 
 بــقــرار 

ً
تــلــك الــقــواعــد للجهات الــعــراقــيــة عــمــال

البرملان واالتــفــاق الــذي تــم االتــفــاق عليه بن 
الكاظمي والــرئــيــس جــو بــايــدن«. وأشـــار إلى 
الــقــوات العراقية هو  أن »مــا تــم تسليمه إلــى 
آليات ومعدات وبقايا عجالت ال تصلح ألن 
تكون معدات لجيش نظامي، وهذا دليل على 
الــرأي العاملي بأنها  أن أميركا تحاول خــداع 
ا منها إلـــى الــقــوات  ــمــت مــعــداتــهــا أو جـــزء

ّ
ســل

العراقية«.
ر عــضــو »تــيــار الــحــكــمــة«، محمد 

ّ
بــــدوره، حـــذ

األميركية ستتحمل  »القوات  أن  اللكاش، من 
مــــســــؤولــــيــــة مــــــا ســـيـــحـــصـــل لــــهــــا فــــــي حــــال 
استمرارها بالتواجد في العراق«، مبينًا في 
اتــفــاقــا  »هــنــاك  أن  قــدمــه للصحافين  إيــجــاز 

مبرما في هذا السياق وبانتظار إنجازه«.

طالب 72 نائبًا بمساءلة رئيس المفوضية العليا لالنتخابات عماد السايح )حازم تركية/األناضول(

)Getty( تعطيل صفقة األسرى أرجأ ملف إعادة إعمار القطاع

أرجئت زيارة رئيس 
جهاز االستخبارات 

المصرية عباس 
كامل إلى إسرائيل، 
حتى نهاية الشهر 

الحالي، وسط استياء 
مصري من مماطلة 

حكومة نفتالي بينت 
بشأن صفقة األسرى 

والوضع في غزة، 
ما ينسحب على ملف 
إعادة إعمار القطاع، 

المهم بالنسبة 
للقاهرة

ورئيسها  الحكومة  على  ضغوطها  العراق  في  الفصائل  تواصل 
للقوات  الكامل  االنسحاب  من  التأكد  أجل  من  الكاظمي،  مصطفى 

األميركية القتالية من البالد، بحلول 31 ديسمبر/كانون األول الحالي
تقريرخاص

عباس كامل يؤجل زيارته 
إلسرائيل بسبب المماطلة 

في صفقة األسرى

ورقة ضغط بيد المليشيات 
في وجه الحكومة

متابعة

توريد 
احتياجات غزة
انتهى جهاز االستخبارات 

المصري من التعاقد مع 
الشركات الخاصة التي 

ستتولى توريد احتياجات 
قطاع غزة من البضائع 
التموينية والمحاصيل 

الزراعية والوقود. 
وأكدت المصادر أن ذلك 

حصل في إطار تنفيذ 
االتفاق الخاص مع 

دولة قطر، حتى تتمكن 
»حماس« من دفع 
رواتب الموظفين.

تصّر إسرائيل على 
ربط التهدئة في كل من 

غزة والضفة

يتزامن موعد االنسحاب 
مع الذكرى الثانية لمقتل 

قاسم سليماني

تمسكت »حماس« 
بشروطها مقابل توضيح 

وضع أسرى االحتالل

تنوي مصر عقد مؤتمر 
ليبي بعد اإلعالن عن 

تأجيل االنتخابات

الفصائل تستعّد 
لمواجهة األميركيين في 
حال عدم إتمام االنسحاب

تؤكد مصادر مصرية 
مواكبة للملف الليبي 

حتمية تأجيل االنتخابات 
الليبية، مع بروز ميل 

إيطالي ـ فرنسي لذلك 
وعدم ممانعة أميركية
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خصوصًا  وروسيا،  تركيا  بين  العالقات  في  القومية  األفكار  تتداخل 
مع نشر أنقرة خريطة لعالم تركي جديد، يُهّدد العمق الروسي. غير 
أن المصالح المتشابكة بين البلدين تسمح بالتخفيف من حّدة التوترات

67
سياسة

روس  ومحللون  يقرع خبراء  ومنذ سنوات 
نواقيس خطر من أن تركيا بدأت في تشكيل 
»العالم التركي« مباشرة بعد انهيار االتحاد 
تراجع  حــســاب  على   ،1991 فــي  السوفييتي 
الدور الروسي. وفي 1992 ُعقدت القمة األولى 
أذربيجان  وهــي  بالتركية،  املتحدثة  لــلــدول 
وكــازاخــســتــان وأوزبــكــســتــان وقــرغــيــزســتــان 
وتـــركـــمـــانـــســـتـــان. وفــــي الــقــمــة األخــــيــــرة، في 
التي  املــاضــي،  الــثــانــي  تشرين  نوفمبر/   11
شاركت فيها املجر كمراقب، أوضح أردوغان 
التركية  الـــدول  إلــى منظمة  أن تغيير االســم 
ســـيـــســـمـــح بـــتـــعـــزيـــز املـــنـــظـــمـــة بـــشـــكـــل أكـــثـــر 
فاعلية. وأشاد باعتماد »رؤية العالم التركي 
2040«، وذكر أنها تعزز التنسيق بن الدول 
لالنتقال مــن إزالـــة الــحــواجــز الــتــجــاريــة إلى 
تــنــســيــق الــســيــاســات الــثــقــافــيــة والــشــبــابــيــة 
ــا تـــســـمـــح بـــإنـــشـــاء  ــهــ ــا أنــ ــمـ والـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة، كـ
ــن الــصــن  ــدة عـــبـــر الـــــقـــــارات مــ ــديــ ــرات جــ ــمــ مــ
إلــــى أوروبــــــــا، وفـــضـــاء مــعــلــومــات مــشــتــرك، 
ــي زيــــــــادة الـــتـــضـــامـــن الــســيــاســي  وتـــســـهـــم فــ
ذات  الحيوية  القضايا  فــي  املتبادل  والــدعــم 
القضايا  تنسيق  وكذلك  الوطني،  االهتمام 
الترويج  على  وتــشــدد  والــعــاملــيــة،  اإلقليمية 
لهوية تركية مشتركة. وشّكل أبناء القومية 
الروسية  الــدولــة  فــي  مهمًا  عنصرًا  التركية 
لــقــرون، ويــتــوزعــون عــلــى مــســاحــات واســعــة 
من القرم وداغستان والشيشان في الجنوب 
الشمال  في  ياكوتيا  جمهورية  إلــى  الغربي 
في  القومية  بالجمهوريات  مـــرورًا  الشرقي 
حــــوض الــفــولــغــا مــثــل الــتــتــار والــبــشــكــيــريــن 

والتشوفاش وغيرهم.
ــتـــواصـــل، اســتــبــعــد  وعـــلـــى خــلــفــيــة الـــجـــدل املـ
أستاذ العلوم السياسية في جامعة مالتيب 
وجــود  أونـــال  حسن  إسطنبول  فــي  التركية 
أي نــّيــة لــدى تركيا لضم أجـــزاء مــن روســيــا. 
وأوضــــح فــي مــقــابــلــة مــع مــوقــع »لــيــنــتــا رو« 
الروسي، في 23 نوفمبر املاضي، أن »مفهوم 
الـــوحـــدة الــتــركــيــة ال يــعــنــي ضـــم أو تــوحــيــد 
الــــدول واملــنــاطــق: فــهــذا بــبــســاطــة مستحيل 
ــهـــدف  ــإن الـ ــ ــث، لــــذلــــك، فــ ــديــ ــحــ فــــي الــــعــــالــــم الــ

 
ً
الــتــي ضّمتها بــالــقــوة فــي عــام 2014، فضال

عــن تــزويــد كييف بــأســلــحــة مــتــطــورة يمكن 
أن تغير موازين القوى في حوض دونباس 
حــيــث جــمــهــوريــتــا دونــيــتــســك ولــوغــانــســك 
االنــفــصــالــيــتــان املـــدعـــومـــتـــان مـــن مــوســكــو. 
الذي  وتحت عنوان »ال شيء شخصيًا... ما 
تنوي تركيا فعله مع روسيا«، نشرت وكالة 
للمحلل  مــقــااًل  الحكومية  نوفوستي«  »ريـــا 
نوفمبر/   16 في  أكــوبــوف  بيوتر  السياسي 
تــشــريــن الــثــانــي املــاضــي، أعـــاد فــيــه التذكير 
بأنه غداة اعتماد إعالن »رؤية العالم التركي 
حتى عام 2040« في قمة إسطنبول، ظهرت 
»خــريــطــة الــعــالــم الــتــركــي« فـــي تــركــيــا. ومــع 
إشــارتــه إلــى أن أردوغــــان لــم يكن مــن التقط 
الحزب  القومية،  الحركة  زعــيــم  بــل  الــصــورة 
ما  أن  الكاتب  لم يستبعد  اليميني،  القومي 
ينطق به القوميون األتراك هو ما يفكر فيه 
ر مــن أنـــه بعدما 

ّ
ــذ ــان فــي الـــواقـــع. وحــ ــ أردوغـ

»تم تغيير اسم املجلس التركي إلى منظمة 
الـــــدول الــتــركــيــة فــقــد ظــهــر الــعــمــود الــفــقــري 
إمبراطورية  وهــو  العظيم،  تـــوران  ملستقبل 
أوراسية ضخمة ال يمكن أن تصبح حقيقة 
إال بــتــفــكــيــك روســــــيــــــا«. وتـــــســـــاءل الـــكـــاتـــب 
حـــول طبيعة الــعــالقــات الــروســيــة الــتــركــيــة، 
وحــقــيــقــة الـــصـــداقـــة مـــع أردوغــــــــان، والــغــايــة 
بـــصـــواريـــخ »إس 400«،  تــركــيــا  تـــزويـــد  مـــن 
وبـــنـــاء خــطــوط لــنــقــل الـــطـــاقـــة، مـــشـــّددًا على 
التهديد ضــد مصالحنا  إلــى »صــّد  الحاجة 
ــا«، فـــي مــواجــهــة أي  ــيـ ــــي روسـ ــــدة أراضـ ووحـ
وأعـــرب  حــســابــهــا.  عــلــى  للتوسع  مخططات 
ــه، عــــن مــــخــــاوف فــريــق  ــالـ ــقـ أكـــــوبـــــوف، فــــي مـ
الـــروس من  السياسين  املحللن  مــن  واســـع 
 أهداف املنظمة الجديدة، وإمكانية ضم دول 
الرؤية  أن  وقــال: »صحيح  لروسيا،  معادية 
تـــتـــحـــدث عــــن الـــهـــويـــة املـــشـــتـــركـــة عـــلـــى أنــهــا 
مصدر للثروة الثقافية، لكن ماذا لو انتهى 
كــل شــيء بجيش واحـــد؟ مــن يــدعــو الرئيس 
الـــتـــركـــي لـــالنـــضـــمـــام؟ ربـــمـــا أوكـــرانـــيـــا الــتــي 
طاملا أرادت أن تصبح مراقبًا في املنظمة؟ أم 
روسيا موطن العديد من الشعوب التركية؟«.

يكمن فــي الــحــفــاظ عــلــى عــالقــات وثــيــقــة مع 
التركية األخــــرى«. ولفت  املــنــاطــق والــبــلــدان 
حــددت  الخريطة  أن  إلــى  السياسي  الخبير 
جميع املناطق في العالم التي تعيش فيها 
ــوان مــخــتــلــفــة. ومــع  ــألــ الـــشـــعـــوب الــتــركــيــة بــ
تــشــديــده عــلــى أنــــه »فــــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي، ال 
تــوجــد مــشــاعــر مــعــاديــة لــروســيــا فــي تركيا 
كما كان الحال أثناء الحرب الباردة«، اقترح 
أونال »منح روسيا صفة مراقب في منظمة 
الــدول التركية إلظهار أن سياسة تركيا في 

هذا االتجاه ليست موجهة ضد موسكو«.
بــحــكــم الــجــغــرافــيــا اصـــطـــدم طـــمـــوح كـــل من 
ــيــــة والــعــثــمــانــيــة  اإلمــــبــــراطــــوريــــتــــن الــــروســ

للتوسع باألخرى. وخاضت تركيا وروسيا 
أكــثــر مـــن 13 حــربــًا مــنــذ الـــقـــرن 16، تــبــدلــت 
ــدود كـــل مــنــهــمــا، ولــكــن لـــم يستطع  فــيــهــا حــ
أي طــــرف تــوجــيــه هــزيــمــة ســاحــقــة، وكــانــت 
الشمالي  بجزأيه  والــقــوقــاز  الوسطى  آسيا 
الـــروســـي حــالــيــًا والــجــنــوبــي فـــي جــورجــيــا 
ــرة ســاحــة  ــان املـــعـــاصـ ــيــــجــ وأرمـــيـــنـــيـــا وأذربــ
أســاســيــة لــلــحــروب، وامـــتـــدت لــتــطــاول شبه 
جزيرة القرم، والسيطرة على البحر األسود 
واملـــضـــائـــق الــبــحــريــة، إضـــافـــة إلــــى الــبــلــقــان 
والــيــونــان. وشــهــدت حقبة تــأســيــس الــدولــة 
الطرفن  بن  تفاهمات   )1917( السوفييتية 
تــمــثــلــت فــــي إعـــــــادة بـــعـــض األراضــــــــي الــتــي 

اســتــولــت عــلــيــهــا اإلمـــبـــراطـــوريـــة الــروســيــة. 
ـــــــع الـــطـــرفـــان اتـــفـــاقـــيـــة قـــــــارص، املــديــنــة 

ّ
ووق

الواقعة في الوالية التي تحمل االسم نفسه 
ــام 1921.  فــي أقــصــى الــشــرق الــتــركــي، فــي عـ
وتخلى االتحاد السوفييتي فيها عن مناطق 
كـــانـــت قـــد اســـتـــولـــت عــلــيــهــا اإلمـــبـــراطـــوريـــة 
الروسية في حروب القرن 19. ولكن الهدنة 
، وبـــعـــد خــيــبــة أمــــل الــزعــيــم 

ً
ــال ــويــ لـــم تــــدم طــ

الــســوفــيــيــتــي جـــوزيـــف ســتــالــن مـــن تــركــيــا، 
 ،)1945  1939( الثانية  العاملية  الــحــرب  إثــر 
ــارص، وطــالــب  ــ قـــرر الــتــراجــع عـــن اتــفــاقــيــة قـ
تركيا بإعادة األراضي للدولة السوفييتية، 
وبــعــدمــا وصـــلـــت األوضــــــاع إلــــى شـــن حــرب 

تــوفــي ســتــالــن لــتــطــوى هـــذه الــصــفــحــة. لكن 
كثيرًا من القومين الروس واألرمن ما زالوا 
يطالبون بعدم إعادة مصادقة روسيا على 
االتــفــاقــيــة الــتــي تــحــتــاج لــلــمــصــادقــة كـــل 25 
املاضي  األول  أكــتــوبــر/ تشرين  وفــي  عــامــًا. 
ــهـــزت رئـــيـــســـة تـــحـــريـــر شــبــكــة »روســـيـــا  ــتـ انـ
ــيـــان فـــرصـــة  ــنـ ــيـ ــــوم« مــــارغــــاريــــتــــا ســـومـ ــيــ ــ الــ
الغضب الواسع على تزويد تركيا ألوكرانيا 
برنامج  في  وطالبت  »بــيــرقــدار«،  بمسيرات 
حواري على قناة »روسيا األولى« الحكومية 
بــإعــادة احتالل بالدها واليــة قــارص وجبل 
بــاعــتــبــارهــمــا  تـــركـــيـــا،  فــــي  )آغــــــــري(  آرارات 
الروسية.  لإمبراطورية  تاريخية  ممتلكات 
فــتــح انــهــيــار االتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي فـــي عــام 
جـــنـــوب  ــــي  فـ مــســتــقــلــة  دول  وبـــــــــروز   1991
أمام  واسعًا  الباب  الوسطى  وآسيا  القوقاز 
أجل  من  والدولية  اإلقليمية  القوى  تنافس 
شــغــل مــنــاطــق نـــفـــوذ االتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي 
الواليات  ودخلت  الروسية.  واإلمبراطورية 
املــتــحــدة والــصــن واالتــحــاد األوروبــــي على 
خــط املــنــافــســة بــقــوة لــكــل أســبــابــه املختلفة، 
وفــــي الـــوقـــت ذاتـــــه وجـــــدت تــركــيــا الــفــرصــة 
سانحة لعودة العالقات مع البلدان الناطقة 
بالتركية، وبدأت بتعزيز عالقاتها الثقافية 
البلدان، على حساب  واالقتصادية مع هذه 
األطــراف األخرى وروسيا التي كانت غارقة 
في فوضى التسعينيات أثناء حكم الرئيس 

الراحل بوريس يلتسن.
وفـــي بــدايــة األلــفــيــة الــحــالــيــة، وبــعــد صعود 
حزب »العدالة والتنمية« وأردوغان للحكم، 
ضاعفت تركيا جهودها من أجل دمج الدول 
ــار ســيــاســي  ــ الـــنـــاطـــقـــة بــالــتــركــيــة ضـــمـــن إطــ
واقـــتـــصـــادي، ومـــع إغــــالق بـــوابـــات اإلتــحــاد 
األوروبــــــــي أمـــــام تـــركـــيـــا، ســـّرعـــت جــهــودهــا 
لــلــتــوجــه بــــمــــســــارات مــخــتــلــفــة مــنــهــا آســيــا 
التوجه  وتزامن  القوقاز.  وجنوب  الوسطى 
الــتــركــي مــع بـــدء االســتــقــرار فــي روســيــا مع 
صعود الرئيس فالديمير بوتن، ومحاولته 
بناء تحالفات سياسية واقتصادية وأمنية 
ــاد الــســوفــيــيــتــي  ــ ــــحـ ــدان االتـ ــلــ ــع بــ ــدة مــ ــديــ جــ

السابق، وصواًل إلى بناء »العالم الروسي«. 
ــار االتــــحــــاد  ــيــ ــهــ فـــالـــزعـــيـــم الــــــــذي وصــــــف انــ
له،  كــارثــة شخصية  أكــبــر  بــأنــه  السوفييتي 
عايش فترة االنهيار في أملانيا، وملس كيف 
بات عشرات مالين الروس يحملون جنسية 
أخرى، وال تسمح ظروف بالدهم بإعادتهم. 
والحقًا بــدا أن بوتن رأى في تــوزع الــروس 
في هذه البلدان فرصة لتوثيق التعاون مع 
بــعــض الــــــدول، أو مــعــاقــبــة أخـــــرى. وكــشــفــت 
تجارب العقد األخير أن الزعيمن الطامحن 
ــــال عـــدم 

ّ
ــي فــــض ــ ــاضـ ــ ــاد املـ ــ ــجـ ــ إلــــــى إعـــــــــادة أمـ

التصادم، حتى ال يضعف سعي كل منهما 
إلى تبوؤ بلده مكانة عاملية تليق بتاريخها. 
الكبيرة في عدد  الخالفات  الرغم من  وعلى 
أذربيجان  ليبيا حتى  من  امللفات  من  كبير 
ــع بــوتــن  ــبـ ـ

ّ
ــا، ات ــيــ ــرانــ مــــــرورًا بــالــبــلــقــان وأوكــ

وأردوغان نهج البراغماتية وفصل امللفات، 
إلى  للوصول  الشخصية  اللقاءات  وتكثيف 

حلول مرضية للطرفن.
ــيـــة  ــة الـــروسـ ــيـ ــمـ ــتـــصـــريـــحـــات الـــرسـ تـــشـــي الـ
التركي«،  »العالم  خريطة  نشر  على  تعليقًا 
بــأن موسكو ال تخشى من املشروع التركي 
وربما  القوقاز،  الوسطى وجنوب  آسيا  في 
يــعــود الــســبــب إلـــى قــنــاعــة الــنــخــب الــروســيــة 
ــن »الـــعـــالـــم  ــ بـــأنـــهـــا قـــــــــادرة عـــلـــى الـــــدفـــــاع عـ
الروسي«، وأنه ال بديل عنها حتى بالنسبة 
لشركاء تركيا الحالين واملحتملن في هذه 
املنطقة. وبناء على تجارب الحروب الدامية 
بـــن الــبــلــديــن، ال يــمــكــن الــحــديــث حــالــيــًا عن 
مغامرات من هذا النوع على املــدى املنظور 
الــطــرفــان  أن يستفيد  واملــتــوســط، واألرجــــح 
العقدين األخيرين  فــي  الــتــعــاون  أجـــواء  مــن 
لــضــبــط الــتــنــافــس، مــن دون اســتــبــعــاد دمــج 

مشروعي البلدين الحقًا.
ــاة مــصــالــحــهــا  ــراعــ ــــى مــ وتـــســـعـــى روســــيــــا إلـ
الـــســـيـــاســـيـــة واالقـــــتـــــصـــــاديـــــة فـــــي املـــحـــيـــط 
الـــســـوفـــيـــيـــتـــي الــــســــابــــق، والــــحــــصــــول عــلــى 
ضمانات أكيدة بأن بناء »العالم التركي« ال 
الــروســي«.  »العالم  تفكيك  حساب  على  يتم 
ــــات بـــأن  ــزامـ ــ ــتـ ــ وفــــــي حــــــال تـــقـــديـــم تـــركـــيـــا الـ
االتـــحـــاد الــجــديــد لـــن يــضــر بــهــذه املــصــالــح، 
ودعـــوة روســيــا كعضو مــراقــب فــي املنظمة 
ــا يـــمـــكـــن أن تـــكـــون  ــ ــيـ ــ ــدة، فــــــإن روسـ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
»منظمة  بــن  التعاون  تعزيز  على  منفتحة 
الـــــــدول الـــتـــركـــيـــة« و»االتـــــحـــــاد االقـــتـــصـــادي 
األوراسي«، وهو مشروع بوتن لدمج بلدان 
ــاد الــســوفــيــيــتــي اقـــتـــصـــاديـــًا تــمــهــيــدًا  ــحــ االتــ
لخطوات مقبلة إذا سمحت الظروف، وربما 
توجيه دعوة لتركيا لالنضمام إلى االتحاد 

االقتصادي األوراسي.
ومــن الــعــوامــل الــتــي تــزيــد مــن إمكانية دمج 
املشروعن أو التنسيق بينهما، أن الرئيس 
نازاربايف،  سلطان  نــور  السابق  الكازاخي 
هو  التركية،  الــدول  ملنظمة  الفخري  الزعيم 
مـــن بــــادر إلـــى طــلــب صــيــاغــة رؤيــــة املنظمة 
حــتــى 2040، وهــــو ذاتـــــه الـــــذي أطـــلـــق فــكــرة 
ــي فــي 1994،  ــ االتـــحـــاد االقــتــصــادي األوراســ
والحقًا مضى إلى تطبيق الفكرة وتوسيعها 
مــع بــوتــن. وفـــي الــجــانــب الــروحــي يتقاسم 
محافظة  قيمًا  والتركي  الروسي  »العاملان« 
األرثوذكسية  للقيم  يـــرّوج  األول  متشابهة. 
أن اإلســـالم مــكــون أساسي  املحافظة ويـــرى 
ــانــــي  ــثــ ــنــــذ عـــــــدة قــــــــــرون، والــ فـــــي روســـــيـــــا مــ
كـــانـــت مــديــنــتــه إســطــنــبــول لـــقـــرون عــاصــمــة 
إلى  الحالية  تركيا  وتسعى  األرثــوذكــســيــة، 
تقديم ذاتها على أنها مركز مهم من مراكز 

اإلسالم املعتدل.

روسيا 
و»العالم التركي«

على عكس المتخوفين من مطامع 
رأى  الــروســيــة،  ــي  ــ األراض فــي  تركية 
ديمتري  الكرملين  باسم  المتحدث 
ليست  التركية  الخريطة  أن  بيسكوف 
ضمن  مقابلة  فــي  ــال  وق جــديــدة، 
بوتين«  الكرملين  »موسكو  برنامج 
األولى  الروسية  القناة  على  األسبوعي 
األتــراك  »شركاءنا  إن  الماضي  الشهر 
وهذا  التركية،  الوحدة  فكرة  يرعون 
»الشيء  أن  وأضـــاف  طبيعي«.  أمــر 
عليه  آسف  أن  يمكنني  الذي  الوحيد 
نجمة  اآلن  حتى  يــوجــد  ال  ــه  أن هــو 
حمراء كبيرة في وسط العالم التركي 

على الخريطة«.

بيسكوف والنجمة 
الحمراء

الغالف

سامر إلياس

أثــار تــداول صــورة خريطة تظهر 
أجــزاء واسعة من روسيا وبلدان 
االتحاد السوفييتي السابق على 
أنها جــزء من »العالم التركي« جــداًل واسعًا 
في روسيا منذ نحو شهر، ما دفع الكرملن 
من  والتقليل  للتدخل  الروسية  والخارجية 
ــدأ الـــجـــدل فـــي روســيــا  أهــمــيــة املـــوضـــوع. وبــ
حــول حقيقة »مــطــامــع« تركيا فــي األراضـــي 
الــروســيــة، فــي 17 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الثاني 
املـــاضـــي، بــعــدمــا نــشــر عــــدد مـــن اإلعــالمــيــن 
الـــغـــاضـــبـــن مــــن دور تــركــيــا  والـــســـيـــاســـيـــن 
املتصاعد في جنوب القوقاز وآسيا الوسطى 
ــا، واملـــمـــتـــعـــضـــن مـــــن ســـيـــاســـة  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــرانـ ــ ــ وأوكـ
الــتــنــســيــق مـــعـــهـــا، صــــــورة تــجــمــع الــرئــيــس 

كاتب روسي: خريطة 
العالم التركي تقوم عبر 

تفكيك روسيا

دعوة روسيا كعضو 
مراقب في المنظمة 

التركية تخفف التوترات

المصالح في مواجهة عبء التاريخ والجغرافيا
التركي رجب طيب أردوغــان مع زعيم حزب 
باهتشلي،  دولـــت  التركية  القومية  الــحــركــة 
الــتــركــي«  وتــظــهــر بينهما خــريــطــة »الــعــالــم 
البلقان،  إلــى  الشمالي  املتجمد  املحيط  مــن 
وتضم جمهوريات من آسيا الوسطى بألوان 
مختلفة، إضافة إلى نحو 20 كيانًا فيدراليًا 
داخــــل روســـيـــا تــمــثــل نــحــو ثــلــث مساحتها. 
الخريطة جــمــهــوريــات شمالي  فــي  ــّددت  وُحــ
الفولغا  حــوض  ومناطق  الروسية،  القوقاز 
وجمهورية  وألتاي  أورينبورغ  ومقاطعتي 

ياكوتيا باللون األصفر.
وانــتــهــز مــعــارضــو الــتــقــارب مــع تــركــيــا نشر 
الــخــريــطــة لــلــتــذكــيــر بـــــدور تــركــيــا املــنــافــس 
لــروســيــا فــي املــحــيــط الــســوفــيــيــتــي الــســابــق، 
الداعم ألوكرانيا عبر عدم االعتراف بسيادة 
روســيــا على شبه جــزيــرة الــقــرم األوكــرانــيــة 

1 ديسمبر/  )الصورة(، في  الروسي سيرغي الفروف  الخارجية  أفاد وزير 
كانون األول الحالي، بأنه ال يرى »شيئًا مخجًال في الحفاظ على اتصاالت 
ــدة«،  ــواح ال القومية  أبــنــاء  مــع 
مجلس  ــاؤالت  ــسـ تـ عـــن  مــجــيــبــًا 
بالقول:  الروسي  )الشيوخ(  االتحاد 
يقيم  مماثلة  منطقة  أيضًا  »لدينا 
وطننا،  وأبناء  جلدتنا  أبناء  فيها 
خريطة  رسم  أيضًا  نحن  وبإمكاننا 
وبنغمات  معينة  بــألــوان  العالم 
الخريطة  أن  إلى  وأشار  مختلفة«. 
ستضم »أراضي االتحاد السوفييتي 

السابق بأكملها«.

عودة لالتحاد السوفييتي

خريطة »العالم التركي« بين أردوغان وباهتشلي )مراد جاتينمهردار/ األناضول(

الصراع على أوكرانيا: روسيا تسعى لتفاهمات جديدةفنزويال: المعارضة تريد الوحدة لكسب معقل تشافيز

ــبـــت، فــي  تـــجـــّمـــع مـــئـــات املـــتـــظـــاهـــريـــن، الـــسـ
الرئيس  الفنزويلية، معقل  والية باريناس 
الــــفــــنــــزويــــلــــي الـــــــراحـــــــل هـــــوغـــــو تـــشـــافـــيـــز، 
لــالحــتــجــاج عــلــى قــــرار صــــدر عـــن املــحــكــمــة 
نتائج  بإلغاء  املاضي،  اإلثنن  يــوم  العليا، 
انـــتـــخـــابـــات حـــاكـــمـــيـــة الـــــواليـــــة، الــــتــــي فـــاز 
فيها فــريــدي ســوبــرالنــو، املــعــارض للنظام 
بوبيوالر«،  »فولونتاد  حــزب  عن  التشافي 
ــتـــكـــار الـــعـــائـــلـــة لــهــذا  ــّكـــن مــــن كـــســـر احـ وتـــمـ
املــنــصــب مــنــذ أكـــثـــر مـــن عــقــديــن. وأحــصــت 
وكـــالـــة »أســوشــيــيــتــد بــــرس« مــشــاركــة 500 
شــخــص فــي الــتــظــاهــرة االعــتــراضــيــة، فيما 
ــــس بــــــــرس« عـــــن مـــشـــاركـــة  ــرانــ ــ تــــحــــدثــــت »فــ
ألـــــف شـــخـــص بـــحـــضـــور زعــــيــــم املـــعـــارضـــة 
خـــــوان غــــوايــــدو، الـــــذي دعــــا إلــــى »وحـــــدة« 
املعارضة، في إطار التحشيد لعملية إعادة 
االنــتــخــابــات لــهــذا املــنــصــب الــتــي ستجري 
فــي 9 يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي املــقــبــل. وعلى 
الكاسح في  الحاكم  النظام  فــوز  مــن  الــرغــم 
االنتخابات املحلية التي شهدتها فنزويال 
فـــي 21 نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي املــاضــي، 
إال أن رمـــزيـــة بـــاريـــنـــاس دفــعــت املــعــارضــة 
إلـــى مــحــاولــة مــتــأخــرة لــتــحــشــيــد وتــوحــيــد 
قـــوتـــهـــا، إلعــــــادة االنـــتـــخـــاب، بـــعـــدمـــا شـــاب 
أداءها الكثير من التشتت والضعف خالل 
ر على مشاركتها في 

ّ
أث الفترة األخيرة، ما 

االنــتــخــابــات األخـــيـــرة، وذلـــك لــلــمــرة األولـــى 
منذ 2017.

عــدد سكانها  يبلغ  التي  باريناس،  وواليــة 
970 ألــف نسمة، هي الوحيدة من أصــل 23 

بشير البكر

بـــات الـــصـــراع عــلــى أوكـــرانـــيـــا مــفــتــوحــًا بن 
روسيا وحلف شمال األطلسي، ولم تنجح كل 
محاوالت التوسط والضغوط على موسكو 
خــــالل األســـبـــوعـــن املـــاضـــيـــن، كـــي تــتــراجــع 
خـــطـــوة نــحــو الـــــــوراء عـــن الــتــهــديــد بــالــقــوة 
وشيك  باجتياح  اتــهــام  ظــل  فــي  العسكرية، 
ألوكــرانــيــا مــن أجـــل تغيير الــوضــع الــراهــن. 
وآخر محطة في املساعي الدبلوماسية، كان 
اجتماع منظمة األمن والتعاون في أوروبا، 
الثاني  فــي  الخارجية،  وزراء  مستوى  على 
مـــن شــهــر ديــســمــبــر/كــانــون األول الــحــالــي 
فــي اســتــوكــهــولــم، الــــذي انــتــهــى مــن دون أن 
يحقق نتائج ملموسة، بصدد تبريد املوقف 
الــســاخــن فــي جبهة شـــرق أوكــرانــيــا. وعلى 
ــري خـــارجـــيـــة الــــواليــــات  ــ ــ الــــرغــــم مــــن أن وزيـ
املتحدة وروسيا، أنتوني بلينكن وسيرغي 
ــــروف، عــقــدا مــؤتــمــرًا صــحــافــيــًا مشتركًا،  الفـ
فإن كال منهما مــارس رمي الكرة في ملعب 
اآلخـــر، األمــر الــذي عّبر عــن عمق الــهــوة بن 
والــروســي. ويؤكد كل ذلك  الغربي  املوقفن 
من جديد، أن األزمة األوكرانية أصبحت في 
مــركــز ملفات الــخــالف الــروســي ـ األمــيــركــي، 
الذي عّجل في تحديد موعد قّمة طارئة عبر 
بايدن  جو  األميركي  الرئيس  بن  الفيديو، 
غٍد  يوم  بوتن،  فالديمير  الروسي  ونظيره 
الثالثاء. بدا األمر معقدًا بالنسبة للطرفن، 

والية فنزويلية التي لم تتم املصادقة فيها 
وكــان  نوفمبر.  اقــتــراع  نتائج  على  رسميًا 
سوبرالنو قد تمكن من الفوز بفارق بسيط 
عن منافسه، أرجينيس تشافيز، األخ األكبر 
في   37.20 مــقــابــل   37.60( تشافيز  لــهــوغــو 
املائة(، في االنتخابات، لكن املحكمة العليا 
ــادة االقــــتــــراع ملــنــصــب حــاكــمــيــة  ــإعــ أمـــــرت بــ
الوالية، على اعتبار أن سوبرالنو كان غير 
أمر قضائي صدر  للترشح، بحسب  مؤهل 
فــي 17 أغــســطــس/آب املـــاضـــي، عــن املــراقــب 
العام للجمهورية، املسؤول عن مراقبة إدارة 
األموال العامة. وقال سوبرالنو، الذي أعلن 
أمس ترشيح زوجته أورورا دي سوبرالنو 
ــام الـــحـــشـــود، إن »عــلــيــكــم أن  ــ لــلــمــنــصــب، أمـ
تكونوا فخورين ألنكم تمكنتم من تحقيق 
املــســتــحــيــل، ونــجــحــنــا فـــي إلـــحـــاق الــهــزيــمــة 
بــتــيــار تـــشـــافـــيـــز«. مـــن جــهــتــه، شـــــّدد زعــيــم 
الذي  غــوايــدو،  الفنزويلية خــوان  املعارضة 
تعترف به نحو 50 دولة على رأسها الواليات 
»رئــيــس مــؤقــت« لــفــنــزويــال، على  املــتــحــدة كـــ
ــدة، مــزيــد من  أن »أفـــضـــل ضــمــان هـــو الـــوحـ
الوحدة ووحدة أفضل، ومزيد من املشاركة، 
إنــهــم الــنــاس فــي الـــشـــوارع، إنـــه االحــتــجــاج 
)نيكوالس(  إخــراج  في  بحقوقنا  واملطالبة 
مادورو«. وحكم والية باريناس هوغو دي 
لوس رييس تشافيز، والــد هوغو تشافيز، 
من 1998 إلى 2008، ثم آدن تشافيز، شقيق 
الــرئــيــس الــســابــق الــراحــل حــتــى 2017 سنة 
انـــتـــخـــاب أرجـــيـــنـــس تــشــافــيــز. وغــــــداة قـــرار 
املحكمة العليا اإلثنن املاضي، قدم األخير 
استقالته من منصبه، وأعلن أنه لن يترشح 
اختيار  أمــر  لحزبه  تــاركــًا  انتخابه،  إلعـــادة 

مرشح آخر. 
ــة  ــبـ ــراقـ ــة مـ ــثـ ــعـ ــــون ذلـــــــــك، أكـــــــــدت بـ فـــــي غـــــضـ
ــــي،  االنــتــخــابــات الــتــابــعــة لــالتــحــاد األوروبــ
فــي فنزويال،  أول بعثة منذ 15 عامًا  وهــي 
مــغــادرتــهــا الــبــالد أمـــس األحــــد بــعــد سبعة 
ــبـــة  ــنــــزويــــال ملـــراقـ ــيــــع قـــضـــتـــهـــا فـــــي فــ ــابــ أســ
االنــــتــــخــــابــــات الــــتــــي قــــالــــت إنــــهــــا شـــهـــدت 
مـــخـــالـــفـــات. وأكــــــدت الــبــعــثــة، الـــتـــي رفــضــت 
السلطات الفنزويلية التمديد لوجودها في 
لتأشيرات دخولها،  التجديد  وعدم  البالد، 

يــوم من  بعد  استوكهولم جــاء  اجتماع  ألن 
اجــتــمــاع آخــر لــــوزراء خــارجــيــة حلف شمال 
ريغا،  فــي عاصمة التفيا،  )نــاتــو(  األطلسي 
على الحدود مع روسيا، والــذي خرج بعده 
أن روسيا  »أدلـــة على  عــن  ليتحدث  بلينكن 
لــتــحــركــات عــدوانــيــة كبيرة  وضــعــت خططًا 
ضد أوكرانيا«. وقــال بلينكن: »ال نعرف ما 
إذا كان الرئيس بوتن قد اتخذ قرار الغزو، 
لكننا نعلم أنه يضع القدرة على القيام بذلك 
األميركي  الــوزيــر  في وقــت قصير«. واعتبر 
أن »الــدبــلــومــاســيــة هــي الــطــريــقــة املــســؤولــة 

 هذه األزمة املحتملة«. 
ّ

الوحيدة لحل
التكتيك  إلـــى  يلمح  كـــان  بلينكن  أن  ويــبــدو 
الــــذي ســبــق أن اتــبــعــتــه روســيــا بــنــجــاح في 
إقــلــيــم أوسيتيا  احــتــلــت  عــنــدمــا  عـــام 2008، 
استقدمت  حينما  جــورجــيــا،  مــن  الجنوبية 
قوات كبيرة بعشرات اآلالف، أبقتها في حالة 
واستخدمتها  النزاع،  من  متقدمة  مناورات 
فــي اللحظة املــنــاســبــة. وهـــو مــا يشبه حــال 
الــحــشــود الــعــســكــريــة الــروســيــة الـــيـــوم على 
ــي 

َ
ــــرب جــمــهــوريــت الــــحــــدود مــــع أوكــــرانــــيــــا قـ

دونــيــتــســك ولــوغــانــســك فــي دونـــبـــاس )غير 
معترف بهما( في إطار تدريبات روتينية.

حــلــف األطـــلـــســـي نـــاقـــش فـــي اجـــتـــمـــاع ريــغــا 
وضــع خطة طــــوارئ، فــي حــال قــيــام روسيا 
بغزو أوكرانيا، تتضمن تقديم دعم إضافي 
قواته  تعزيز  واحتمال  األوكــرانــي،  للجيش 
الـــشـــرقـــيـــة. إال أن  ــة  ــفـ ــلـــى الـــضـ ــتـــشـــرة عـ ــنـ املـ
الحلف،  إلــى  لالنضمام  الطامحة  أوكرانيا، 
ــر خــارجــيــتــهــا ديــمــيــتــري  ــارك وزيــ والـــتـــي شــ
ــر مـــشـــمـــولـــة  ــيــ ــاع، غــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــــي االجــ كـــولـــيـــبـــا فــ
ــاع الــشــامــلــة لــلــحــلــف، وهـــذا  ــدفـ بــمــعــاهــدة الـ
»الناتو« في حال تطور  أمر يخلق مشاكل لـ

النزاع إلى حرب.
تــعــود جــــذور الــتــوتــر الـــراهـــن إلـــى أكــتــوبــر/
اكــتــشــفــت  عـــنـــدمـــا  املــــاضــــي،  األول  تـــشـــريـــن 
االســتــخــبــارات املــركــزيــة األميركية )ســي آي 
إيــــه( أن روســيــا كــانــت تــحــرك قــواتــهــا نحو 
عمليات  بخالف  وأنها  األوكرانية،  الحدود 
الــحــشــد الـــحـــدوديـــة الــســابــقــة، كـــانـــت تضع 
في  استخدامها  كيفية  حــول  ســريــة  خططًا 
ــراع املــحــتــمــلــة في  أوســـــع مـــن مــنــطــقــة الــــصــ

ضّم جزيرة القرم إلى روسيا، ويمنع تغيير 
املوقف القائم في الشرق، باإلضافة إلى بقاء 
الـــقـــوات الــروســيــة الــتــي تــقــدمــت إلـــى مــواقــع 
جــديــدة، فــي مــواقــعــهــا الــحــالــيــة عــلــى حــدود 
أوكرانيا من ثالث جهات. وهدفه باختصار، 
ــه الــثــقــيــل عــلــى أوكــرانــيــا، 

ّ
هــو أن يــبــســط ظــل

على  باستقاللية  تتصرف  أن  من  ويمنعها 
مــســتــوى خــيــاراتــهــا وعــالقــاتــهــا الــخــارجــيــة، 
وهــــــــذا يـــــحـــــول، فـــــي املــــــــدى املــــنــــظــــور، دون 
ــمــــال األطـــلـــســـي  ــلـــف شــ ــى حـ ــ انـــضـــمـــامـــهـــا إلــ
واالتحاد األوروبي، ويبقيها مكبلة، بمثابة 

حديقة خلفية لروسيا.
وتـــعـــمـــل مـــوســـكـــو لـــلـــذهـــاب أبــــعــــد، بــاتــجــاه 
ــلـــســـي  ــلــــف األطـ ــفــــاهــــمــــات جـــــديـــــدة مـــــع حــ تــ
والواليات املتحدة بخصوص مسائل عدة، 
أهمها إبــعــاد األطــلــســي عــن حـــدود روســيــا، 
وأن يجري تسجيل ذلك في اتفاقات جديدة، 
بديلة لكل ما جرى التوصل إليه من اتفاقيات 
بعد سقوط االتحاد السوفييتي، وتعتبرها 
روســـيـــا مــجــحــفــة بــحــقــهــا. وهـــنـــاك قــضــايــا 
مـــثـــار خــــالف بـــن الــبــلــديــن تــتــعــلــق بــاألمــن 
الــســيــبــرانــي، والــوضــع فــي ليبيا وســوريــة، 
والتدخل الروسي في االنتخابات األميركية، 
واتفاقات األسلحة االستراتيجية، ومعاهدة 
ــنـــوويـــة قــصــيــرة ومــتــوســطــة  الـــصـــواريـــخ الـ
املدى، التي انسحبت منها الواليات املتحدة 

في أغسطس/آب 2019.
ولــديــه شعور  الــطــاولــة،  لقلب  تحرك بوتن 
بأن القمة التي عقدها مع نظيره األميركي 
ــم تــعــد  ــ ــ ــي ل ــ ــاضــ ــ ــي يـــــونـــــيـــــو/حـــــزيـــــران املــ ــ  فــ
 عـــلـــيـــه بـــنـــتـــائـــج إيـــجـــابـــيـــة، بــــل إن أمـــيـــركـــا 
واصــلــت تــعــزيــز مــواقــعــهــا، فــي وقـــت يعتبر 
األميركيون أن الحشد الروسي على حدود 
أوكرانيا، ال يمكن أن يأتي في وقت أسوأ من 
ذلــك، حيث كــان بــايــدن يسعى إلــى تحسن 
ــع مـــوســـكـــو بـــعـــد لـــقـــاء الــقــمــة.  الــــعــــالقــــات مــ
ومـــن هــنــا تــبــدو قــّمــة الــرئــيــســن األمــيــركــي 
والـــــروســـــي املـــرتـــقـــبـــة هــــي املـــؤهـــلـــة لــحــســم 
املــلــفــات، ولــكــن لــيــس بـــالـــضـــرورة أن يــكــون 
بـــايـــدن أكـــثـــر حـــرصـــًا مـــن الــرئــيــس األســبــق 
كــان نائبه حينذاك(  )بــايــدن  أوبــامــا  بـــاراك 

الذي فّرط بالقرم عام 2014. دعا غوايدو إلى وحدة المعارضة )يوري كورتيز/فرانس برس(

)Getty( جندي أوكراني يراقب الجبهة الحدودية مع منطقة دونيتسك

بـــســـيـــادة الـــقـــانـــون«. واعـــتـــبـــرت رئــيــســتــهــا، 
إيـــزابـــيـــل ســـانـــتـــوس، أن »بـــعـــض الــقــوانــن 
رت في تكافؤ الظروف والتوازن وشفافية 

ّ
أث

االنتخابات«.
وكان الرئيس الفنزويلي نيكوالس مادورو 
قد وصــف، األحــد املاضي، مراقبي االتحاد 
ــــي، بــأنــهــم »أعــــداء« و»جــواســيــس«،  األوروبـ
ــاروا إلــيــهــا في  نــافــيــًا املــخــالــفــات الــتــي أشــــ
ــادورو إن »أولــئــك  مــ تــقــريــر مهمتهم. وقـــال 
الذين أتوا كأعداء، وفد جواسيس االتحاد 
لينتقدوا  أي عنصر  يــجــدوا  لــم  األوروبــــي، 
ــام االنــــتــــخــــابــــي«، مـــنـــتـــقـــدًا تــقــريــرهــم  ــظـ ــنـ الـ
ــال واملـــــكـــــتـــــوب بــشــكــل  ــ ــجــ ــ ــاالرتــ ــ »املــــــلــــــيء بــ
ســيــئ«. واتــهــم مـــادورو املــراقــبــن الدولين 
االنتخابية  العملية  تشويه  إلى  »السعي  بـ
الــديــمــقــراطــيــة والـــتـــي ال تــشــوبــهــا شــائــبــة 

ـــصـــدر تــقــريــرهــا الــنــهــائــي »الــــذي 
ُ
أنـــهـــا ســـت

سيتضمن توصيات للعمليات االنتخابية 
املــســتــقــبــلــيــة«، بـــعـــدمـــا أكــــــدت عـــنـــد تــقــديــم 
أنه كانت هناك مخالفات  األولــي،  تقريرها 
عدة في العملية االنتخابية. وقالت البعثة 
إنه على الرغم مما وصفتها بأنها »ظروف 
أفـــضـــل« مــمــا كــانــت عــلــيــه فـــي االنــتــخــابــات 
ــزام  ــتـ ــظـــت »عــــــدم الـ ــا الحـ ــهـ الـــســـابـــقـــة، إال أنـ

فــي فــنــزويــال، لكنهم لــم يــنــجــحــوا«، مــؤكــدًا 
ــة  ــافـــة ومـــوثـــوقـ ــفـ ــابــــات شـ ــتــــخــ حــــصــــول »انــ
ونزيهة وآمنة وحرة«، مشددًا على »تحقيق 

التشافية نصرًا ساحقًا«.
ــقــه الـــحـــزب الــحــاكــم 

ّ
ــفـــوز الـــــذي حــق وكـــــان الـ

ــادورو فـــي االنــتــخــابــات املحلية  بــقــيــادة مــــ
الـــدول والهيئات  قــد القــى تشكيكًا مــن قبل 
الداعمة للمعارضة الفنزويلية، فيما اعتبره 
فــي وجه  الــنــظــام تكريسًا لقوته وصــمــوده 
الــعــقــوبــات األمــيــركــيــة خــصــوصــًا. لــكــن هــذه 
االنتخابات شابها أيضًا، تشتت املعارضة 
وتــوزع أصواتها بن مرشحن كثر فشلوا 
في التوحد في وجه النظام، ما منح األخير 
ما سّجل من  إلــى  باإلضافة  التقدم،  فرصة 

مخالفات، بحسب املراقبن الدولين.
)أسوشييتد برس، فرانس برس(

فاز معارض بمنصب 
حاكم الوالية للمرة األولى 

منذ 1998

اتــجــاهــن: األول هــو مــنــع بــوتــن مــن تنفيذ 
مــخــطــطــه عـــن طــريــق الــتــرهــيــب والــتــرغــيــب، 
إعــادة  العمل عليها هي  وأول خطوة جــرى 
الـــحـــوار بـــن مــوســكــو وكــيــيــف، ولــكــنــهــا لم 
تــنــجــح. وضــغــطــت واشــنــطــن عــلــى الــرئــيــس 
للمبادرة  زيلينسكي  فولوديمير  األوكراني 
ــا فــــي األول مــــن الــشــهــر  ــ ــد دعـ ــ ــك، وقـ ــ ــــى ذلــ إلـ
ــبــــاشــــرة« مــع  الـــحـــالـــي إلـــــى »مــــفــــاوضــــات مــ
مــوســكــو إلنـــهـــاء الــــحــــرب. إال أنــــه لـــم يحظ 
الكرملن،  بــرد إال مــن طــرف املتحدث باسم 
ــذي كـــالـــعـــادة، كــرر  ــ دمــيــتــري بــيــســكــوف، والـ
أنــهــا »حـــرب أهــلــيــة، ال يمكن وقــفــهــا إال من 
خــــالل املـــفـــاوضـــات بـــن األوكــــرانــــيــــن«. أمــا 
االتـــجـــاه الــثــانــي فــهــو أن الـــواليـــات املــتــحــدة 
وحلفاءها الغربين منشغلون بالبحث في 
شــكــل وطبيعة الـــرد عــلــى روســيــا، فــي حــال 
نفذ بوتن مخططه في نهاية يناير/كانون 
من  واســعــة  مناطق  واجــتــاح  املقبل،  الثاني 

أوكرانيا.
يــطــمــح بـــوتـــن فـــي الـــحـــد األدنــــــى أن يبقي 
الوضع الراهن على ما هو عليه، أي أن يثبت 

الــجــزء الــشــرقــي مــن أوكـــرانـــيـــا، الــــذي احتله 
االنفصاليون املدعومون من روسيا، والذي 
اقــتــربــت مــنــه الـــقـــوات الــروســيــة فــي إبــريــل/

نــيــســان املـــاضـــي، ولــكــن نــحــو مــســاحــة أكبر 
ــذا دقـــــت أجــــــــراس اإلنـــــــــذار فــي  ــهــ بـــكـــثـــيـــر، ولــ
األميركية.  الحكومة  أنــحــاء  فــي  ثــم  الــوكــالــة 
آي  التوتر، توجه مدير »ســي  ومــع تصاعد 
إيه« وليام بيرنز إلى موسكو في نوفمبر/

تشرين الثاني املاضي، وحمل إلى موسكو 
رسالة تحذير واضحة من أن الغزو الروسي 
ــردود فــعــل قــاســيــة جـــدًا، قد  ســـوف يــواجــه بــ

تصل إلى تحطيم االقتصاد الروسي. 
ومنذ ذلك الحن، يسير التحرك الغربي في 

أوكرانيا غير مشمولة 
بمعاهدة الدفاع الشاملة 

للحلف األطلسي

تسعى المعارضة 
الفنزويلية إلى الفوز 

بحاكمية والية باريناس، في 
انتخابات اإلعادة المرتقبة 

الشهر المقبل، وذلك 
كانتصار رمزي لها في 
معقل هوغو تشافيز

يصب التحشيد الروسي 
على الحدود مع 
أوكرانيا، في إطار 

محاولة موسكو خلط 
األوراق، وحشر واشنطن 

في الزاوية، للوصول 
إلى تفاهمات روسية - 

أطلسية جديدة

Monday 6 December 2021 Monday 6 December 2021
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تجمع المهنيين: 
تصريحات غوتيريس تجاوز 

إلرادة الشارع

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

ــــات االســـتـــهـــجـــان  ــمـ ــ تــــتــــزايــــد حـ
ملحاوالت األمم املتحدة التسويق 
العسكري  االنقاب  مع  للتسوية 
ــــودان، والـــتـــي تـــأتـــي ضـــد خـــيـــارات  ــــسـ فـــي الـ
ــهـــرت تلك  الــــشــــارع الــــرافــــض لـــانـــقـــاب. وظـ
املـــحـــاوالت األمــمــيــة فــي األيــــام املــاضــيــة من 
خـــال تــصــريــحــات صــحــافــيــة لــأمــن الــعــام 
لــأمــم املــتــحــدة، أنــطــونــيــو غــوتــيــريــس، دعــا 
فيها الشعب السوداني إلى القبول باالتفاق 
الذي أبرمه رئيس الوزراء عبد الله حمدوك 
ــال ديــمــقــراطــي  ــقـ ــتـ ــع الـــجـــيـــش لـــضـــمـــان انـ مــ
حقيقي في السودان. وعّد غوتيريس إطاق 
ســراح حمدوك وإعــادتــه إلــى منصبه نصرًا 
استمرار  مــن  بآخر  أو  رًا بشكل 

ّ
مــحــذ مهمًا، 

التظاهر والتشكيك في اتفاق رئيس مجلس 
الـــســـيـــادة االنــتــقــالــي عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان 
وحـــمـــدوك، ملـــا يــشــكــلــه، حــســب تــقــديــره، من 
خطر على الباد. واتخذت أفكار غوتيريس 
ــر تـــحـــركـــات  ــبــ ــًا وواقـــــعـــــيـــــًا عــ ــيـ ــلـ ــمـ  عـ

ً
ــا ــ ــكـ ــ شـ

السودان، رئيس بعثة  الخاص في  مبعوثه 
األمـــم املــتــحــدة املتكاملة لــدعــم االنــتــقــال في 
السودان، األملاني فولكر بيرتس، وذلك عبر 
والتغيير«  »الــحــريــة  تحالف  إلقــنــاع  سعيه 
البرهان حمدوك، ودعوته  باتفاق  باللحاق 
لجان املقاومة السودانية، التي تقود الحراك 
ــقــــاب، إلـــــى اجـــتـــمـــاع مــعــه،  املـــنـــاهـــض لــــانــ
دعـــم حــمــدوك  عــلــى  لتشجيعها  فــي مسعى 

وإنجاح اتفاقه مع البرهان.
املتحدة،  األمــم  مع  طويل  تاريخ  وللسودان 
العقود األخــيــرة، عبر مراقبة  خصوصًا في 
األوضـــــــاع واإلشــــــــراف عــلــى عــمــلــيــات حفظ 
السام. ففي 2005 أنشئت بعثة حفظ السام 
في السودان »يونميس« ملراقبة تنفيذ اتفاق 
السام الشامل بن الشمال والجنوب، الذي 
انــتــهــى فـــي عـــام 2011 بــانــفــصــال الــجــنــوب. 
ــام 2007 بــعــثــة مشتركة  كــمــا أنــشــئــت فــي عـ
بــن األمــــم املــتــحــدة واالتـــحـــاد األفــريــقــي في 

ــرام حــقــوق  ــ ــتـ ــ وســــيــــادة حـــكـــم الـــقـــانـــون واحـ
اإلنــــســــان، وكــلــهــا انــتــهــكــت بــعــد انـــقـــاب 25 
ــّدد  ويـــشـ املــــاضــــي.  األول  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن 
عــلــى أن االنـــقـــاب انــتــهــك حـــق الــســودانــيــن 
والتجمع،  التعبير  فــي  وحقهم  الــحــيــاة  فــي 
أكثر من 40 سودانيًا، وأصــاب مئات  وقتل 
ــاء املـــواكـــب  ــنـ الـــجـــرحـــى، واعـــتـــقـــل الـــعـــديـــد أثـ
السلمية املناهضة لانقاب. وينّوه إلى أن 
الشعب  إرادة  تصريح غوتيريس ال يحترم 
السوداني، ويتخذ لغة تهديدية أشبه بلغة 
السودانين  أن  مؤكدًا  أنفسهم،  االنقابين 
لــن يــرضــوا بمحاولة فــرض إرادة مــن األمــم 

املتحدة.
املــبــعــوث  تــحــركــات  يــســتــغــرب مصطفى  وال 
األممي في السودان التي تأتي تحت عباءة 
الرئيسة  املــهــام  مــع  الــعــام، وتتنافى  األمـــن 
ــا، إذ  ــهــ ــم املـــتـــحـــدة الــــتــــي يــــرأســ ــ ــ لــبــعــثــة األمـ
اتــفــاق التسوية  فـــرض  بــيــرتــس فــي  يجتهد 
بــن الــبــرهــان وحــمــدوك رغــم رفــض الــشــارع. 

ويبدي مصطفى استنكاره لاعتقاد السائد 
لــــدى األمـــــم املـــتـــحـــدة بــــأن حـــمـــدوك يحتكر 
تــمــثــيــل الــشــعــب الـــســـودانـــي، وهـــو أمـــر غير 
صــحــيــح، خــصــوصــًا بــعــد انــضــمــام حــمــدوك 
لانقاب. ويدعو األمم املتحدة إلى االلتزام 
بــدعــم االنــتــقــال الــديــمــقــراطــي فــي الـــســـودان، 
ــم مــرتــكــبــي الـــجـــرائـــم فــــي حــق  ــ مــــن دون دعـ
لحماية  يكفي  بما  تــقــوم  وأن  الــســودانــيــن، 

التحول الديمقراطي وحقوق اإلنسان.
األمــم  لبعثة  السابق  الوطني  املنسق  وكــان 
الشيخ،  عمر  السفير  الــســودان،  في  املتحدة 
قــد وّجـــه رســالــة لــبــيــرتــس، وجـــدت انــتــشــارًا 
االجتماعي،  التواصل  وســائــل  على  واســعــًا 
نّبهه فيها إلى الخطأ السياسي لتصريحات 
تقديره،  حــد  على  تــقــّوض،  التي  غوتيريس 
قرار مجلس األمن الدولي رقم 2524 الصادر 
بــاإلجــمــاع فــي يــونــيــو/حــزيــران 2020. وهو 
السودان،  في  االنتقال  بدعم  الخاص  القرار 
ــــوح مـــهـــمـــة األمـــــــــم املـــتـــحـــدة  ــــوضــ وحـــــــــدد بــ
باملساعدة في حدوث تحول سياسي مدني، 
التي  الــدســتــوري  اإلعــــان  أهــــداف  وتحقيق 
مزقها اآلن قادة االنقاب، وصياغة مسودة 
دستور ديمقراطي جديد. وأشار السفير إلى 
أن دعم األمن العام لأمم املتحدة التفاقية 
ــمــــدوك، يــنــتــهــك جــمــيــع أهــــداف  ــبـــرهـــان حــ الـ
قـــرار مجلس األمـــن الــدولــي، ويــتــعــارض مع 
عكستها  كما  بمايينهم  السودانين  إرادة 

وســائــل اإلعــــام الــدولــيــة والــرافــضــة بشكل 
ى ناشطون 

ّ
قطعي لتلك االتفاقية. كذلك تبن

سياسيون، قيادة حملة مناهضة لتوجهات 
ــدة، وبــــــــرزت اقــــتــــراحــــات عـــدة  ــحــ ــتــ األمـــــــم املــ
األممية  البعثة  مقر  أمــام  مليونية  بتنظيم 
في الخرطوم لتسليم مذكرة في هذا الصدد.
أمــــا لــجــنــة املـــقـــاومـــة الـــتـــي وصــلــتــهــا دعـــوة 
بيرتس، فقد رفضت من حيث املبدأ مقابلته، 
لت 

ّ
وأصدرت بيانًا أشارت فيه إلى أنها فض

الرد كتابة لتوضيح مواقفها التي أوجزتها 
ــرار عــلــى إســـقـــاط االنـــقـــاب، وحــل  ــ فـــي اإلصــ
وتشكيل  االنقابين،  ومحاكمة  املليشيات 
الــدخــول فــي أي  سلطة مدنية كاملة، وعــدم 
تفاوض أو مساومة أو شراكة مع العسكر. 
ــــي، عــلــى  ــــدولـ ــثـــت الــــرســــالــــة، املــجــتــمــع الـ وحـ
الــتــضــامــن مــع نــضــاالت الــشــعــب الــســودانــي 
الطامح للحرية والسام والعدالة والذي لن 

يتحقق إال عبر هزيمة عسكرة الدولة.
فــإن بيرتس  الــرفــض،  وعلى الرغم من بيان 
املقاومة  لــجــان  لــقــاء  فــي  أعـــاد تأكيد رغبته 
واالستماع لوجهات نظرها، مشيرًا إلى أن 
املتنوع  الحراك  اللجان جزء أصيل من  تلك 
الذي يعمل لضمان عملية انتقال ديمقراطي 
اآلثـــار  الـــســـودان. وفـــي منحى لتخفيف  فــي 
ــال  الـــســـلـــبـــيـــة لـــتـــصـــريـــحـــات غــــوتــــيــــريــــس، قـ
املتحدة،  لأمم  العام  األمــن  باسم  املتحدث 
ســـتـــيـــفـــان دوجــــــاريــــــك، إن مــــســــار الــعــمــلــيــة 
إال بمشاركة  تــحــديــده  يــمــكــن  االنــتــقــالــيــة ال 

جميع شركاء الثورة في السودان.
من جهته، يساند السفير املتقاعد في وزارة 
الــخــارجــيــة الــســودانــيــة، الــطــريــفــي كــرمــنــو، 
 إنــهــا تتسم 

ً
تــصــريــحــات غــوتــيــريــس، قــائــا

بقدر كبير من العقانية وتتعامل بواقعية 
عقب ما حدث في 25 أكتوبر لضمان انتقال 
ديمقراطي، وقبل ذلك حقن دماء السودانين 
وإنقاذ ما يمكن إنقاذه. ويوضح في حديث 
مع »العربي الجديد« أن اللهجة العدوانية 
تــجــاه األمــــن الـــعـــام ومــبــعــوثــه مـــن تحالف 
»الــحــريــة والــتــغــيــيــر« وجــهــات أخــــرى، غير 
مـــبـــررة وهـــجـــوم لــيــس فـــي مــحــلــه، مــنــوهــًا 
املـــواقـــف تتسم بــقــدر كبير من  إلـــى أن تــلــك 
عدم املرونة والتمّرس، وتتجاهل استغال 
ــم املتحدة  الــفــرص املــتــاحــة الــتــي تــضــع األمـ
وأهمها  فيها،  وتركز  عليها  أعينها  نصب 
 فــرصــة قــيــام انــتــخــابــات عــامــة قــبــل أقـــل من 
ــام، الــتــي يــمــكــن لــأحــزاب  ــعـ عـــام ونــصــف الـ
الــرافــضــة للتسوية بــن حــمــدوك والــبــرهــان 
صناديق  عبر  أجندتها  لفرض  استغالها 
االقتراع، واختبار التعهدات التي وردت في 

االتفاق السياسي.

تعمل األمم المتحدة 
على التسويق للتسوية 
بين عبد الفتاح البرهان 

وعبد اهلل حمدوك، على 
الرغم من رفض مكّونات 

سودانية عدة لهذا األمر

يرفض جزء من الشارع اتفاق البرهان وحمدوك )أشرف الشاذلي/فرانس برس(

إقليم دارفور، لحماية املدنين أثناء الحرب 
ــا فــــي اإلقـــلـــيـــم،  ــاهــ الـــتـــي دارت رحــ ــة  ــيـ ــلـ األهـ
وأنهت البعثة مهمتها هذا العام. وتّم إنشاء 
بعثة أممية ثالثة في عام 2011 في منطقة 
أبيي، املتنازع عليها بن السودان وجنوب 

السودان، قوامها األساسي قوات إثيوبية.
وبــعــد ســقــوط نــظــام عــمــر الــبــشــيــر ومــجــيء 
الحكومة املدنية، أنشئت في العام املاضي، 
بقرار من مجلس األمــن الدولي، بعثة األمم 
املتحدة املتكاملة لدعم االنتقال الديمقراطي، 
تــجــاوز عقبات  الــبــاد على  بهدف مساعدة 
االنتقال، واملساهمة في إخراج السودان من 
الــدولــي  الــدعــم  واستقطاب  الــدولــيــة،  العزلة 
لـــه، واإلســـهـــام كــذلــك فــي تنفيذ الــتــرتــيــبــات 
الــخــاصــة بــالــســام فــي مــنــاطــق الـــنـــزاع. ولــم 
 دعوات األمم املتحدة للتسويق التفاق 

َ
تحظ

21 نــوفــمــبــر/تــشــريــن الـــثـــانـــي املـــاضـــي بن 
الــبــرهــان وحـــمـــدوك، بــالــتــرحــيــب مــن الــقــوى 
لجان  ومــن  لانقاب،  املناهضة  السياسية 
املقاومة. ففي تغريدة له على موقع »تويتر«، 
قال خالد عمر يوسف، وزير شؤون مجلس 
الوزراء السابق في حكومة حمدوك، القيادي 
فـــي حـــزب املــؤتــمــر الـــســـودانـــي، إن تصريح 
ــبـــول بــاتــفــاق  ــقـ ــــي إلـــــى الـ ــــداعـ غـــوتـــيـــريـــس الـ
الـــبـــرهـــان حـــمـــدوك ال يــســاعــد عــلــى تــرجــيــح 
خــيــار االنــتــقــال الــديــمــقــراطــي فــي الــســودان، 
بــيــان  هــــو ذات  ــاق  ــ ــفـ ــ االتـ فــــي  مــــا جـــــاء  وأن 
االنــقــاب مــن دون تــعــديــل. وأكـــد يــوســف أن 
الخيار الشرعي هو مطالب الشعب املتمثلة 
في إسقاط االنقاب وتحقيق التحول املدني 

الديمقراطي.
أما تجمع املهنين السودانين، فقد اعتبر، 
في بيان له، تصريحات غوتيريس، تجاوزًا 
الـــرافـــض  الــــســــودانــــي  الــــشــــارع  إلرادة  مـــنـــه 
لـــاتـــفـــاق ومــــا ســبــقــه، كــمــا أنــــه يــمــلــي على 
الــســودانــيــن مــا يجب أن يفعلوه مــن موقع 
وصــايــة لــيــس لــديــه مــا يــؤهــلــه لـــه. وأضـــاف 
الــتــجــمــع، أن تـــــرداد غــوتــيــريــس »تــهــديــدات 
االنـــقـــابـــيـــن لــلــشــعــب بـــعـــواقـــب وخــيــمــة إن 
استمر في مقاومتهم واتفاقهم البائس مع 
حمدوك، هو سقطة أخاقية وسياسية، بل 
كان حريًا باألمن العام للمنظمة الدولية أن 
ال يقع فيها، كونها تبريرا لعنف االنقابين 
املوجه ضد حق الشعب في التعبير السلمي 

عن تطلعاته«.
مـــن جــهــتــه، يــشــيــر املـــتـــحـــدث بـــاســـم تجمع 
املــهــنــيــن، مــهــنــد مــصــطــفــى، فـــي حـــديـــٍث مع 
»العربي الجديد«، إلى أن تصريحات األمن 
ــة تــجــافــي مــبــادئ  ــيـ الـــعـــام لــلــمــنــظــمــة الـــدولـ
الديمقراطية  فــي  املتمثلة  نفسها  املنظمة 

تسويق ال يُقنع رافضي االنقالب

األمم المتحدة وتسوية البرهان ـ حمدوك
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تركيا: رفع األجور لتخفيف التضخم
إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

ــــى االجـــتـــمـــاعـــن الــثــانــي  تــتــجــه أنــــظــــار األتــــــــراك إلـ
والــثــالــث للجنة تحديد الحد األدنـــى لــأجــور في 
 ،)TİSK( العمل  وأربـــاب  لنقابات  التركي  االتــحــاد 
لعة 

ّ
للبت بالنسبة النهائية لرفع األجور. وأكدت مصادر مط

»العربي الجديد« تباين األرقام املطروحة، بن ما اقترحته  لـ
النقابات التي تمثل العمال، ليكون الحد األدنى لأجور بن 
3750 و4000 ليرة، فيما يريد أصحاب العمل حدًا أدنــى بن 

3500 و3750 ليرة. 
ويأتي ذلك وسط تأكيدات أكثر من مسؤول تركي، منهم وزير 
االجتماع  بعد  بيلجن،  فيدات  االجتماعي،  والضمان  العمل 
ــاء املـــاضـــي عــلــى رفــــع األجـــــور بنسب  ــعــ الــثــانــي لــلــجــنــة األربــ
جيدة بقوله: »سنضع حدًا أدنى لأجور يحمي املوظف في 
6 ماين  هــنــاك  االقــتــصــاديــة،  والتقلبات  التضخم  مــواجــهــة 
عــامــل يعيشون عــلــى الــحــد األدنــــى لــأجــور فــقــط فــي تركيا، 
وسنضع حدًا أدنى لأجور يحمي العمال«. وكانت الحكومة 
التركية قد رفعت الحد األدنى لأجور بداية عام 2021 بنسبة 

لــلــعــزاب 2826  الــحــد األدنـــى لــأجــور  21.56%، ليبلغ صــافــي 
الــبــالــغ 2324  الــشــهــر، مرتفعًا عــن عــام 2020  لــيــرة تركية فــي 
ليرة تركية. ويرى مراقبون أن التضخم النقدي في األسواق 
إلــى نحو 13.5، يفرض  الليرة  الــعــام، بعد تــهــاوي سعر  هــذا 
رفع الحد األدنــى بما يــوازي نسبة التضخم الــذي يزيد على 
21.3% ويأخذ باالعتبار تآكل أجور األتراك. وبّن وزير العمل 
والضمان االجتماعي التركي، بعد االجتماع األول للجنة، أن 
االجتماع الثاني لبحث زيــادة األجــور، سيكون غــدًا الثاثاء 
والــثــالــث يـــوم الخميس املــقــبــل، وكــاهــمــا فــي اتــحــاد نقابات 

أرباب العمل، ملمحًا إلى اختاف األرقام املطروحة.
وكــان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغـــان، قد أكد أن الحد 
األدنـــى لــأجــور »سيكون أعــلــى بكثير مــن املــعــتــاد«، مضيفًا 
خال مؤتمر عقده األربعاء املاضي أن ثمة زيادة قادمة على 
رواتب األطباء االختصاصين بقيمة 5 آالف ليرة، والعامن 
ألفن و500 ليرة. ويتوقع االقتصادي التركي، مسلم أويصال، 
ــادة الــحــد األدنـــى لــأجــور للعام املــقــبــل، عن  أال تقل نسبة زيـ
30%، ألن التضخم بحسب املركزي 19.31%، لكنه على األرض 
وبـــاألســـواق أكــثــر مــن 30%، مــعــتــبــرًا أن لــجــنــة تــحــديــد الحد 

العمل، ألنها تضم 15  األدنــى، لن تمتثل ملقترحات أصحاب 
املناسبة لعيش   عن قطاعات مختلفة وتحدد األجــور 

ً
ممثا

كريم. وحــول الرقم املتوقع، علمًا أن جهات عدة غير رسمية 
قــدرت ارتفاع تكاليف األســرة التركية إلى نحو 8 آالف ليرة، 
األدنـــى اآلن هو  الحد  إن  الــجــديــد«  »العربي  لـ أويــصــال  يقول 
إلــى نحو 4 آالف ليرة أو ما دون ذلك  2825 ليرة، وسيرتفع 
ستلحق  إضــافــات  ثمة  أن  التركي  االقتصادي  ويبّن  بقليل. 
الحد األدنى لأجور، تتعلق بالحالة االجتماعية للموظفن، 
وعــدد األطــفــال، ســواء أكــان الـــزوج يعمل أم ال، مــقــدرًا الــزيــادة 
لديه أطفال بنحو  املــتــزوج وليس  للعامل  األدنــى  الحد  على 
نحو  أطفال  أربعة  ولديه  للمتزوج  وتصل  شهريًا  ليرة   420
600 ليرة تركية. وتشهد تركيا ارتفاعًا مستمرًا ملؤشر أسعار 
الليرة، ما زاد  املستهلك »التضخم« بعد تراجع سعر صرف 
من نسبة الفقراء، بحسب مصادر غير رسمية، من 10.2% عام 
2019 إلى 12.2% العام املاضي، وتقترب من 20% نهاية العام 
الجاري. وحسب تاجر األغذية في إسطنبول، جيزمي يلدز، 
بــن 40 و150%، منها أسعار  فقد زادت األســعــار خــال عــام 

الخبز التي ارتفعت األسبوع املاضي.

عّمان ـ العربي الجديد

أعلنت وزارة الطاقة والثروة املعدنية األردنية، أمس 
األحــد، عن طلب لبنان السماح بمرور الغاز القطري 
عبر أراضي اململكة. ووفقًا ملا نقلنه إذاعة ها أخبار 
 
ّ
ــر الــطــاقــة صــالــح الــخــرابــشــة، فـــإن )رســمــيــة( عـــن وزيــ
لبنان طلب نقل الغاز املسال القطري من خال البنية 
 األردن رّد 

ّ
أن العقبة )جنوب(، الفتًا إلى  التحتية في 

األردن   
ّ
أن إلــى  الخرابشة  وأشــار  املبدئية.   بموافقته 

الكميات  بــدراســة  ــه سيقوم 
ّ
أن اللبناني  الجانب  أبلغ 

أية  املــبــدأ ال توجد  التي يريد نقلها، »لكن مــن حيث 

ــه في حــال حصول اتفاق بن 
ّ
مشاكل«. وأشــار إلــى أن

املقترح.  لبنان وأّي جهة فإن األردن مستعد لدراسة 
ــه 

ّ
وعــن إيــصــال الكهرباء األردنــيــة إلــى لــبــنــان، ذكــر أن

السورية  الشبكة  أعــمــال صيانة على  زالــت هناك  مــا 
الشبكة  فــور جاهزية  أنــه  التأكيد  اللحظة، مع  لغاية 
بـــاحـــتـــيـــاجـــاتـــه مــن  لـــبـــنـــان  ــد  ــتـــزويـ بـ ســـيـــقـــوم األردن 
الكهرباء، بحسب األناضول. وانفجرت أزمة الكهرباء 
بعد سنوات من استحكام الفساد بهذا القطاع، الذي 
يعاني من التوظيفات الحزبية واملحاصصات، وعدد 
كبير من الصفقات التي وصلت قيمتها إلى مليارات 
املرتبطة  العمليات  غالبية  تطاول  والتي  الـــدوالرات، 

بالكهرباء، من استيراد الفيول وصواًل إلى الجباية.
ويعاني لبنان من أزمات وقود خانقة وانقطاع متكرر 
للكهرباء، األمر الذي دفع إلى اللجوء لزيادة معدالت 
املاضية،  الفترة  الــخــارج، خــال  مــن  الطاقة  اســتــيــراد 
لــتــعــويــض الــنــقــص الـــحـــاد مــحــلــيــًا، وقــــد بـــــدأت عبر 
وصول شحنات نفط من إيران، ثم اإلعان عن اتفاق 
ــرورًا بسورية  تــصــديــر الــغــاز املــصــري إلـــى بــيــروت مــ

واألردن ثم مفاوضات استيراد الغاز القطري.
وقــــال وزيــــر الـــبـــتـــرول املـــصـــري، طــــارق املــــا، يــــوم 16 
نوفمبر/ تشرين الثاني املاضي، إن مصر تتوقع بدء 
تصدير ما بن 60 مليونًا و65 مليون قدم مكعبة من 

الغاز يوميًا إلى لبنان بحلول أوائل العام املقبل.
 »مصر ستصدر الغاز بما يتماشى 

ّ
وأضــاف املا أن

مـــع الــكــمــيــة الــتــي طــلــبــهــا لــبــنــان بـــأســـرع مـــا يــمــكــن«، 
ه »يمكن توقعها في نهاية العام أو مطلع 

ّ
مضيفًا أن

الــعــام املــقــبــل«. وقــــال: »نــقــوم فــقــط بــالــفــحــص النافي 
ــن االفــــتــــراضــــات واملــعــطــيــات  لــلــجــهــالــة )الـــتـــحـــقـــق مــ
الخاصة بالعملية بشكل دقيق(، كما نفحص خطوط 
األنابيب«. وبموجب خطة تدعمها الواليات املتحدة 
لــلــمــســاعــدة فـــي تــخــفــيــف أزمــــة الــكــهــربــاء فـــي لــبــنــان، 
ستزود مصر لبنان بالغاز الطبيعي عبر خط أنابيب 

يمر عبر األردن وسورية.

طلب لبناني لنقل الغاز القطري عبر األراضي األردنية

حصاد وافر 
من القطن

شــــــــــــــهــــــــــــــدت مــــــنــــــطــــــقــــــة 
الويغورية  شينجيانغ 
شمال  في  الحكم  ذاتية 
غــــرب الـــصـــن، حــصــادًا 
وافــــــــرًا مــــن الـــقـــطـــن هـــذا 
العام، حيث تقوم اآلالت 
بأكثر من 80 باملائة من 
أعمال جمع القطن، وفق 
ــات.  ــطـ ــلـ مـــــا ذكــــــــرت الـــسـ
وأعـــــــــلـــــــــنـــــــــت مــــــديــــــريــــــة 
الــــــــــزراعــــــــــة والــــــــشــــــــؤون 
 
ّ
أن املنطقة  فــي  الريفية 

القطن هذا  أعمال جمع 
الــــعــــام تــــكــــاد تــــكــــون قــد 
اكـــتـــمـــلـــت فــــي املــنــطــقــة، 
املــتــوقــع أن يصل  ومــــن 
إجــــــمــــــالــــــي املــــحــــصــــول 
طـــن،  مــــايــــن   5.2 إلــــــى 
عن  39.600 طن  بزيادة 
ــي، حــســب  ــاضــ الــــعــــام املــ
الصينية  األنــبــاء  وكالة 

)شينخوا(.
ونــظــرًا الرتـــفـــاع أســعــار 
ــنـــذ مــنــتــصــف  ــقـــطـــن مـ الـ
ســــــبــــــتــــــمــــــبــــــر/ أيـــــــلـــــــول 
املــاضــي، مــن املتوقع أن 
يــصــل مــتــوســط صــافــي 
دخل مزارعي القطن إلى 
يــوان  مــن 22.500  أكــثــر 
دوالرًا(   3530 )حـــوالـــى 
لــلــهــكــتــار الــــواحــــد هـــذا 
ــام. وتـــعـــد صــنــاعــة  ــ ــعـ ــ الـ
إحدى  والنسيج  القطن 
في  الصناعية  الــركــائــز 

املنطقة.

ضد  تحكيم  دعوى  ترفض  أميركية  محكمة 
»أرامكو«

أمس  السعودية،  النفطية  »أرامكو«  شركة  أعلنت 
األحد، أّن المحكمة الفيدرالية األميركية في المقاطعة 
دعوى  في  استئنافا  رفضت  تكساس،  لوالية  الجنوبية 
تحكيم ضد الشركة، يطالب فيها المدعون بتعويض 
إفصاح  في  »أرامكو«  وقالت  دوالر.  مليار   18 يقارب 
أرسلته إلى البورصة السعودية، إّن المحكمة األميركية 
رفضت الدعوى المقامة من قبل ورثة خالد أبو الوليد 
أّن  سابقًا،  ذكرت  قد  الشركة  وكانت  القرقني.  الهود 
بتنفيذ قرار تحكيم  المدعين  القضية تتعلق بمطالبة 
أّن  موضحة  دوالر،  مليار   18 يقارب  بمبلغ  مزعوم 
المزعوم، يتعلق  التحكيم  النزاع محل قرار  »موضوع 

لها  استحقاقهم  المدعون  يزعم  إيجار  بمدفوعات 
نتيجة استخدام أرامكو لقطعة أرض في منطقة رأس 

تنورة )شرقي المملكة(«.

ميناء تركي يستقبل سفينة ركاب من ليبيا
وصلت إلى والية إزمير غربي تركيا، أمس، أول رحلة بحرية 
ليبيا،  سياحية قادمة من مدينة مصراتة جنوب غربي 
بعد توّقف دام نحو 25 عامًا. واستقبل ميناء السنجق 
التي تجري  الرحلة  إطار  السفينة »Kevalay Queen« في 
بالشراكة بين مجموعة قرنفيل وشركة كفاالي للسياحة 
السفينة في  للحديد والصلب. ونقلت  الليبية  والشركة 
وكان  إزمير،  إلى  مصراتة  من  ركاب   107 األولى  رحلتها 
األعمال  مجلس  رئيس  قرنفيل،  مرتضى  استقبالها  في 

الخارجية.  العالقات االقتصادية  الليبي بمجلس  ـ  التركي 
رئيس  وهو  قرنفيل،  قال  صحافية،  تصريحات  وفي 
باستئناف  سعيد  إنه  قرنفيل،  مجموعة  إدارة  مجلس 

الرحالت البحرية للركاب بين تركيا وليبيا.

المركبات  شحن  أجهزة  تزيد  الجنوبية  كوريا 
الكهربائية

الحكومة  أن  الجنوبية،  كوريا  في  النقل  وزارة  أعلنت 
في  الكهربائية  السيارات  شواحن  عدد  زيادة  بصدد 
 1000 من  أكثر  إلى  السريعة  الطرق  خدمة  مناطق 
إلى  الخطوة  وتهدف   .2022 نهاية  حتى  شاحن، 
المركبات  على  المتزايد  الطلب  تلبية  في  المساعدة 

الكهربائية والبنية التحتية للشحن.

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

مصر ليست في حاجة إلى قوانني 
 األزمات التي تواجه 

ّ
جديدة لحل

االقتصاد، بل بحاجة ملحة إلى 
تهيئة املناخ الجاذب لالستثمارات، 
وقبل ذلك إلى مصالحة مجتمعية 

تنهي حالة االنقسام الحاد منذ 
سنوات وتطمئن املستثمر وتدعم 

االستقرار.
فتشجيع االستثمار هو املدخل 

 تلك األزمات، خاصة البطالة 
ّ

لحل
والفقر وعجز املوازنة والدين العام، 

والبداية بالقضاء على املنافسة 
غير العادلة التي يتعرض لها 

القطاع الخاص املولد لفرص العمل، 
وتقليل التكاليف التي يتحملها، 

مثل الطاقة، أو الضرائب. كذلك في 
حاجة إلى تقليل منسوب الفساد 

والبيروقراطية.
تشجيع االستثمار هو املدخل 
الطبيعي لعالج واحدة من أكبر 

مشاكل االقتصاد، وهي البطالة. 
فالقطاع الخاص، هو القادر على 

إقامة املصانع واملشروعات 
اإلنتاجية والفنادق وإعادة تأهيل 
آالف املصانع املغلقة، واستيعاب 

الخريجني الجدد.
وتشجيع االستثمار، املدخل األمثل 

لعالج أزمة عجز املوازنة. فعندما 
ينشط القطاع الخاص، وتدور 

عجلة اإلنتاج، هنا ترتفع اإليرادات 
الضريبة، كذلك إّن تشجيع 

مشاركة القطاع الخاص في تمويل 
مشروعات قطاع البنية واملرافق 

والخدمات العامة يخفف العبء عن 
كاهل املوازنة العامة في تمويلها، 

وهو ما يتيح للحكومة توجيه هذه 
املوارد للتعليم والصحة.

وتشجيع االستثمار هو املدخل 
لزيادة إيرادات النقد األجنبي 

وعالج عجز امليزان التجاري ودعم 
العملة املحلية، فزيادة اإلنتاج 

يترتب عنه ارتفاع قيمة الصادرات 
والحّد من الواردات، وجذب 

االستثمارات األجنبية للدخول في 
شراكة مع القطاع الخاص، وهذا 

يعني تدفق مزيد من السيولة 
الدوالرية على مصر.

دعونا نعترف بأّن القطاع الخاص 
املصري يعاني بشدة، وأّن 

ثرًا أغلقوا مصانعهم 
ُ
مستثمرين ك

حوا العمال بسبب املنافسة  وسرِّ
غير العادلة التي يتعرضون 

لها والتي تحدث عنها كثيرون، 
وآخرهم نجيب ساويرس، وآخر 
دليل هو انكماش نشاط القطاع 

الخاص للشهر الـ 12 في نوفمبر/ 
تشرين الثاني.

واألرقام تشير إلى أّن عدد املصانع 
املغلقة بسبب التعثر يراوح ما بني 
8 و8.5 آالف مصنع حسب لجنة 
ه 

ّ
الصناعة في مجلس النواب، وأن

في حال إعادة تشغيل تلك املصانع، 
ر مليون فرصة عمل. ولنا 

َّ
فإنه ُيوف

أن نتخيل حجم الخسائر التي 
ضاعت على الدولة بسبب املصانع 
املغلقة التي قدرها بعضهم، بنحو 

35.6 مليار دوالر. وبالتالي، إذا 
أرادت الحكومة حقًا عالج األزمات 

االقتصادية التي تعاني منها 
البالد، فعليها االهتمام أكثر بملف 

االستثمار، ولو أعطت الحكومة 
10% من الوقت املخصص 

لالقتراض الخارجي لوجدنا مصر 
في مكان آخر اقتصاديًا.

من هنا يبدأ 
حل أزمة مصر 

االقتصادية

Monday 6 December 2021
االثنين 6 ديسمبر/ كانون األول 2021 م  2  جمادى األول 1443 هـ  ¶  العدد 2653  السنة الثامنة

)Getty(
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اقتصاد

عدن ـ محمد راجح

ــان مـــــدنـــــي  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــصـ ــ ــى وقـــــــــــــع عـ ــ ــ ــلـ ــ ــ عـ
في  واسعة  شعبية  واحتجاجات 
عــــدة مــــدن يــمــنــيــة، تـــواجـــه الــبــالد 
الوطنية  العملة  لتدهور  خطيرة  منعطفات 
مـــع انـــفـــالت عـــــداد ســعــر الــــصــــرف، واقـــتـــراب 
ــانـــي مــقــابــل  ــثـ ــن األلــــــف الـ ــــال الـــيـــمـــنـــي مــ ــريـ ــ الـ
الدوالر الواحد. وتظاهر آالف اليمنين، أمس 
األحد، بمحافظتي تعز )جنوب غرب( وأبن 
)جـــنـــوب(، احــتــجــاجــًا عــلــى تــدهــور األوضـــاع 
املعيشية وانهيار قيمة العملة املحلية. وردد 
رئيس  برحيل  تطالب  هتافات  املــتــظــاهــرون 
حكومة معن عبد امللك. كذلك رفعوا الفتات 
مدونة عليها عبارات احتجاجية على تدهور 
األوضــــــــاع املــعــيــشــيــة، أبــــرزهــــا »ال الرتـــفـــاع 

األسعار... الجوع يقتل الشعب اليمني«.
ــنـــن فـــي تعز  ــزامـــن احـــتـــجـــاجـــات املـــواطـ ــتـ وتـ
وأبن مع استمرار إضراب التجار عن العمل، 
أمس، بمدينة تعز، وإضراب أصحاب محالت 
الــصــرافــة فــي مــحــافــظــات عـــدن وأبــــن ولحج 
)جنوبي البالد(، لليوم الثاني على التوالي، 

احتجاجًا على انهيار العملة املحلية.
ــبـــاك الحكومة  يــأتــي ذلـــك فــي ظــل عــجــز وارتـ
املــعــتــرف بــهــا دولـــيـــًا الــتــي تــســتــعــد ملــواجــهــة 
ــذا االنـــهـــيـــار املـــتـــســـارع عــلــى كــافــة  تــبــعــات هــ

املستويات.
فـــي الــســيــاق، نـــاشـــدت غــرفــة عـــدن الــتــجــاريــة 
والصناعية في رسالة وجهتها إلى الرئيس 
اليمني املقيم في الرياض، عبد ربه منصور 
هادي، بضرورة التدخل ووضع حد النهيار 
إلى  يــؤدي  والــذي  املتسارع  الوطنية  العملة 
اضــــطــــراب خــطــيــر فـــي الـــتـــجـــارة والــصــنــاعــة 
ويــعــيــق اســتــمــراريــتــهــمــا، وســيــؤدي ذلـــك في 
نــهــايــة املــطــاف إلـــى شــح املـــعـــروض السلعي 

الـــذي ســيــدفــع الــبــلــد لــحــافــة املــجــاعــة. وأكـــدت 
رسالة  في  والصناعية  التجارية  عــدن  غرفة 
املــنــاشــدة الــتــي حــصــلــت »الــعــربــي الــجــديــد« 
التجاري  الــقــطــاع  مــعــانــاة  منها  نسخة  على 
من االرتفاع املتسارع ألسعار الصرف للعملة 
املختلفة،  السلع  الستيراد  الــالزمــة  الصعبة 
الغذائية األساسية، وما  السلع  ذلك  بما في 
ــــق ذلــــك مـــن انــهــيــار كــبــيــر لــقــيــمــة الــعــمــلــة  رافـ
الــوطــنــيــة لــتــصــبــح أقــــل بــكــثــيــر عـــن قيمتها 

سابقًا.
ظ 

ّ
وحسب مسؤول في الغرفة التجارية، تحف

»الــعــربــي الــجــديــد«،  عــن ذكــر اســمــه، تــحــدث لـــ
 الـــوضـــع خــطــيــر عــلــى املــســتــويــات كــافــة، 

ّ
ــإن فــ

ســــــــواًء بــالــنــســبــة لـــلـــتـــجـــار أو لــلــصــنــاعــيــن 
ــن، أو بــالــنــســبــة لـــكـــافـــة فــئــات  ــتــــورديــ ــســ واملــ
الكفاف  إلــى مرحلة  الــذيــن وصــولــوا  الشعب 
ــات، وهـــو ما  ــ  هـــذه األزمـ

ّ
الــشــديــد نتيجة لــكــل

لدى  الشرائية  القوة  انخفاض  ينعكس على 
نسبة كبيرة من املواطنن الذين ال تتناسب 
أجورهم ودخلهم املنخفض مع احتياجاتهم 

الغذائية واملعيشية.
أكـــدت غرفة  الــتــجــاري، كما  الــقــطــاع  ويتطلع 
ــى تــفــاعــل  ــ ــدن الـــتـــجـــاريـــة والـــصـــنـــاعـــيـــة، إلـ ــ عـ
املؤسسات  لكافة  بالتوجيه  اليمني  الرئيس 
وفاعلة  عاجلة  معالجات  باتخاذ  املختصة 

ــقـــاف تـــدهـــور الــعــمــلــة، فــلــم يــعــد بــمــقــدور  إليـ
الـــغـــرفـــة الــتــجــاريــة مــطــالــبــة مــنــتــســبــيــهــا من 
ــيـــن بــتــحــمــل مــــزيــــد مــن  ــنـــاعـ الـــتـــجـــار والـــصـ

الخسائر.
 ذلك سيؤثر بشكل مباشر 

ّ
إن الغرفة  وقالت 

الــغــذائــي  التمويني واألمــــن  عــلــى االســتــقــرار 
رأسمال  لتآكل  مباشرة  كنتيجة  للمواطنن 
املخزون السلعي، وهو ما يعني ارتفاعًا أكبر 

في األسعار ومجاعة كارثية.
االقــتــصــادي، علي مصطفى، يشير  الــبــاحــث 
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« إلـــــى أهـــمـــيـــة الـــتـــفـــات  ـــ لــ
ــــى الـــوضـــع  ــي إلـ ــدولــ الـــتـــحـــالـــف واملـــجـــتـــمـــع الــ
الـــكـــارثـــي الــــذي يــعــيــشــه الــيــمــن والـــــذي يــنــذر 
ــات  ــ ــيـــرة، فـــهـــنـــاك أزمـ بـــكـــارثـــة إنـــســـانـــيـــة خـــطـ
اقــــتــــصــــاديــــة مــــتــــفــــجــــرة وانـــــهـــــيـــــار لــلــعــمــلــة 
كبير  معيشي  تدهور  مع  بالتوازي  املحلية، 
ومــحــدوديــة الــدخــل لــدى نسبة مــن اليمنين 
من املوظفن الذين ال تزال رواتبهم مستمرة، 
وهــــو دخــــل يــقــضــي عــلــيــه الــتــضــخــم املــرتــفــع 

بشكل كبير.
ورصـــدت »الــعــربــي الــجــديــد« حــركــة عصيان 
مدني بدأ أول من أمس السبت، في أكثر من 
بشكل  العملة  انهيار  على  احتجاجًا  مدينة 
كــارثــي غــيــر مــســبــوق وانــعــكــاســات ذلـــك على 
ــردي األوضـــــــاع املــعــيــشــيــة لــلــمــواطــنــن، إذ  ــ تـ
شــهــدت مــديــنــة عـــدن إغــالقــًا جــزئــيــًا لشركات 
الـــصـــرافـــة واملــــحــــال الـــتـــجـــاريـــة، كــمــا شــهــدت 
ــاجـــات مــمــاثــلــة  ــتـــجـ بـــعـــض مـــنـــاطـــق تـــعـــز احـ

وتهديدًا بتوسيعها خالل األيام املقبلة.
مواطنون في تعز وعدن ولحج وحضرموت 
قــدراتــهــم تكاد   

ّ
أن الــجــديــد«  »العربي  لـ أكـــدوا 

تـــكـــون مــنــتــهــيــة فـــي مــواجــهــة أعـــبـــاء الــحــيــاة 
املــعــيــشــيــة الــتــي أصــبــحــت صــادمــة بالنسبة 
ــــواق مــن تغير  لــهــم، فــي ظــل مــا تــشــهــده األسـ
يــكــاد يــكــون يــومــيــًا ألســعــار الــســلــع الغذائية 
األساسية التي لم تعد متوفرة لدى كثير من 

األسر العاجزة عن شرائها.
ــــور ســـفـــيـــان، مــــن ســكــان  ــن أنــ ــواطــ ويــــبــــدي املــ
من  غضبه  اليمن،  غربي  جنوب  تعز  مدينة 
هذا التجاهل ملعاناة الناس من قبل الحكومة 
هذه  ثمن  يدفعون  وهــم  عليهم  تتفرج  الــتــي 
األزمــــات مــن أرواحـــهـــم وحــيــاتــهــم وصحتهم 

ومستقبل أوالدهم.
املــواطــن عبود نعمان، مــن سكان مدينة  أمــا 
الحوطة عاصمة محافظة لحج، شمال عدن، 
»العربي الجديد« عن عدم  فيعبر في حديثه لـ
املعيشية  أسرته  احتياج  توفير  على  قدرته 
اليومية، إذ يصل سعر كيلوغرام  والغذائية 

الواحد من الدقيق إلى أكثر من ألف ريال.

الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

طــيــران مصرية بخطابات مصحوبة  ثــالث شــركــات  تقدمت 
بمستندات إلى سلطة الطيران املدني في السودان للحصول 

على تصريح التشغيل بن الخرطوم والقاهرة.
»العربي  وقال مصدر في سلطة الطيران املدني السودانية لـ
 الشركات املصرية الثالث هي »العربية للطيران 

ّ
الجديد« إن

مصر« و»النيل« و»العاملية«.
 املستندات التي 

ّ
وأوضــح املصدر، الــذي رفض ذكر اسمه، أن

تــقــدمــت بــهــا الـــشـــركـــات يـــجـــري فــحــصــهــا مـــن قــبــل الــجــهــات 
املختصة في سلطة الطيران املدني السودانية. 

 اإلجــراءات الخاصة بتلك الشركات قيد الدراسة. 
ّ
وأضاف أن

ــر إيــجــابــي يــعــمــل عــلــى إنـــعـــاش الــشــركــات  ــه أمــ ــ ـ
ّ
ــد أن ــه أكــ

ّ
لــكــن

الوطنية، وجذب مزيد من الطائرات وإدخال إيرادات جديدة 
 أّي حديث عن إضعاف هذه 

ّ
للخزينة العامة للدولة. وقال إن

 
ّ
الخطوة الشركات املحلية غير دقيق، مضيفًا: من املفترض أن
 سوق الطيران 

ّ
ذلك يعمل على تحسن األسعار. وأوضــح أن

مــفــتــوح بـــن الـــشـــركـــات املــعــتــمــدة وال يــنــحــصــر فـــي الــنــاقــل 
الوطني، لكن تحكمه ضوابط عديدة.

ــال الــســودانــيــة بــشــأن الــخــطــوة الــتــي  ــعـ وتــبــايــنــت ردود األفـ
اتــخــذتــهــا الــشــركــات املــصــريــة، إذ أكـــد مــخــتــصــون فــي مجال 
ــار االتــفــاقــيــة  الــطــيــران املـــدنـــي أنــهــا إيــجــابــيــة وتـــأتـــي فـــي إطــ
الــثــنــائــيــة اإلطـــاريـــة الــتــي تــبــرمــهــا الــــدول فــيــمــا بــيــنــهــا، فيما 
 الخطوة تأتي على حساب شركات الطيران 

ّ
يرى آخــرون أن

املحلية.
ويــشــرح نــائــب األمـــن الــعــام لغرفة النقل الــجــوي، عمر عبد 
»العربي الجديد«، أن التصديق للشركات األجنبية  املاجد، لـ
معروف عامليًا، ولن يسمح لها بالعمل في الرحالت الداخلية. 
ــيــــران مـــصـــريـــة فــــي الـــســـوق   دخــــــول شــــركــــات طــ

ّ
ويــعــتــبــر أن

الـــســـودانـــي، يــأتــي حــســمــًا عــلــى »كـــوتـــا« الــخــطــوط املــصــريــة، 
 األمر قد 

ّ
وليس على الخطوط السودانية املحلية، مؤكدًا أن

يجد معارضة من الحكومة املصرية. 
 تشغيل أي شركة طيران جديدة يستفيد 

ّ
يضيف: »أعتقد أن

منه املطار في رسوم الهبوط والخدمات األرضية، كما يحقق 
خيارات متعددة للمواطن واملنافسة في الخدمة املقدمة«.

وفي املقابل، يرى الخبير في مجال الطيران املدني، مرتضى 
 االتفاق قد يؤثر بالنواقل الوطنية، لكن من ناحية 

ّ
حسن، أن

أخـــــرى يــصــب فـــي مــصــلــحــة املـــســـافـــريـــن الــبــســطــاء )الــتــجــار 
 هذه 

ّ
والطالب واملرضى(، إضافة إلى شريحة السياحة، إذ إن

»العربي الجديد:  الخطوة تأتي باملنفعة لهم. ويقول حسن لـ
والتخزين  املناولة  تستفيد شركات  النواقل  عدد  زاد  »كلما 
واألدويـــة واألمــصــال، وتكون هناك مساحة كبيرة تزيد من 
الخرطوم، وهــذا مفيد  اللحوم وكفاءة تشغيل مطار  صــادر 

بصورة كبيرة لالقتصاد الكلي«.
ويتوقع أن تشهد الفترة املقبلة منافسة كبيرة عقب تطبيق 
ــفــــاق عــلــى أرض الــــواقــــع، حــيــث ســتــكــون هـــنـــاك أســعــار  االتــ

تفضيلية من قبل الشركات.
 االتــفــاق مــن حــيــث قــانــونــيــة املــبــدأ أقــرتــه املنظمة 

ّ
ويــقــول إن

الدولية للطيران املدني »إيكاو«. ويضيف حسن أن شركات 
ــة تــســتــقــبــل يــومــيــًا نــحــو 62 رحـــلـــة، وبــهــذا  ــيـ املـــنـــاولـــة األرضـ
ــــواب عــمــالــة جـــديـــدة، وتـــزيـــد مـــن كميات  االتـــفـــاق ســتــفــتــح أبـ

اللحوم املصدرة.
يذكر أن الخطوط الجوية املصرية كانت قبل أحداث انقالب 
بن  رحلتن  تسّير  الخرطوم  في  األول  تشرين  أكتوبر/   25
والخط  واحـــدة.  إلــى  وانخفضت  يوميًا،  والقاهرة  الخرطوم 
الجوي الرابط بن السودان ومصر من أكثر خطوط الطيران 
الــتــي تــشــهــد مــعــدل تــشــغــيــل مــرتــفــعــًا، حــيــث يــســّيــر عـــدد من 

الشركات األخرى رحالت منتظمة.
قد  السودانين  الطيارين  التسييرية التحاد  اللجنة  وكانت 
القوة  عاملية بسبب مستوى  رحــالت شركات طيران  أوقفت 
النارية املستخدمة في قمع الثوار وقتلهم في األحياء القريبة 

من املطار في تظاهرة 17 نوفمبر/ تشرين الثاني املاضي.
وقال بيان اللجنة إن القوة النارية غير املنضبطة والعشوائية 
تــهــدد بــصــورة أو بــأخــرى الــســالمــة الــجــويــة، وعــلــيــه، قامت 
بعض من الشركات العاملية الكبيرة بإيقاف الرحالت الجوية 

إلى مطار الخرطوم ألجل غير مسمى حتى اآلن.

اليمن: االحتجاجات تحاصر 
الحكومة العاجزة

الحكومة تسعى لتنشيط قطاع الطيران )إبراهيم حامد/فرانس برس(تظاهرات سابقة ضد تدهور األوضاع المعيشية )أحمد الباشا/ فرانس برس(

شركات طيران مصرية تنافس السودانية

تصاعدت احتجاجات 
اليمنيين في العديد من 

المدن احتجاجًا على 
تدهور المعيشة، وسط 

ارتباك وعجز حكومي 
في مواجهة األزمات 

االقتصادية والمعيشية 
المتراكمة

موظفون عراقيون 
يغلقون محطة كهرباء

أغلق عشرات املوظفني بعقود مؤقتة، أمس 
األحد، محطة كهرباء الناصرية الحرارية في 

محافظة ذي قار جنوبي البالد؛ احتجاجًا 
على تأخر صرف رواتبهم الشهرية. 
وأبلغ شهود عيان مراسل األناضول 

بأن »العشرات من موظفي العقود املؤقتة 
العاملني في مؤسسات الكهرباء أغلقوا 

محطة الناصرية الحرارية، ومنعوا املوظفني 
من الدخول إليها، بسبب تأخر صرف 

رواتبهم الشهرية«. وأوضح شهود العيان 
أن »مديرية الكهرباء في محافظة ذي قار لم 
تدفع للموظفني العاملني بصفة عقود مؤقتة 
رواتبهم ألشهر أكتوبر، ونوفمبر، وديسمبر 

2021.. ولم تدفع أيضًا مخصصات 
مالية أخرى تعود لعام 2020«. وأضافوا: 

»املتظاهرون طالبوا الجهات املختصة بتلبية 
مطالبهم شريطة إنهاء تظاهراتهم أمام 

محطة كهرباء الناصرية الحرارية«. وتلقي 
الجهات املختصة بمؤسسات الكهرباء في 

املحافظات باللوم على وزارة املالية االتحادية 
بعدم صرف املخصصات املالية أو الرواتب 

الخاصة بموظفي العقود املؤقتة.

تراجع مؤشر مديري 
المشتريات بالسعودية

قالت مؤسسة »أي أتش أس« ماركت 
لألبحاث، أمس، إن قراءة مؤشر مديري 
املشتريات في السعودية - يرصد أداء 

القطاع الخاص غير النفطي - انخفض خالل 
نوفمبر/ تشرين الثاني املاضي إلى أدنى 

مستوى في 3 أشهر. وأظهر تقرير »أي أتش 
أس« أن مؤشر مديري املشتريات في اململكة 
انخفض إلى النقطة 56.9 في الشهر املاضي، 

من 57.7 نقطة في أكتوبر/ تشرين األول. 
ويعني ارتفاع املؤشر عن مستوى 50 نقطة 
أن هناك توسعًا في النشاط، أما االنخفاض 

أدناه فيعني أن هناك انكماشًا. وأشار 
التقرير إلى توسع قوّي آخر في القطاع 
الخاص غير املنتج للنفط، وسط ارتفاع 

النشاط التجاري بواحد من أسرع املعدالت 
منذ بداية جائحة كوفيد - 19.

وحسب التقرير، شهدت الشركات طلبًا قويًا 
وضغوط أسعار متواضعة، إال أن تراجع 

معدل نمو األعمال الجديدة جعل التحسن 
العام في الظروف االقتصادية األقل منذ 
أغسطس/ آب. ورصد أن العنصر األكبر 

في مؤشر مديري املشتريات الرئيس هو 
مؤشر الطلبات الجديدة، الذي انخفض 

للشهر الثاني على التوالي.

ارتفاع مبيعات »السيارات 
الخضراء« في تركيا

واصلت مبيعات السيارات الهجينة 
»السيارات الخضراء«  والكهربائية املعروفة بـ

ارتفاعها في السوق التركية خالل 11 
شهرًا املاضية. وأظهرت بيانات حديثة لدى 

جمعية موزعي السيارات ارتفاع مبيعات 
السيارات الهجينة 121.8 في املائة، وبلغت 
45 ألفًا و190 سيارة. ووفقًا للبيانات التي 

اطلعت عليها »األناضول« بلغت مبيعات 
السيارات الكهربائية 2415، مسجلة ارتفاعًا 

بنسبة 325.2 في املائة. كما ارتفع إجمالي 
مبيعات سوق السيارات واملركبات التجارية 
الخفيفة في عموم تركيا بنسبة 1 في املائة 

منذ مطلع العام الجاري. وبلغت مبيعات 
السوق خالل الفترة بني يناير/ كانون الثاني 

ونوفمبر/ تشرين الثاني من العام الجاري 
ا و107 سيارات. ويتوقع وصول 

ً
675 ألف

مبيعات السيارات الخضراء إلى مستويات 
عالية في املستقبل بالتوازي مع التطورات 

العاملية.

الصين تفتتح مزيدًا 
من السكك الحديد 

فائقة السرعة
ضيف الصني، اليوم االثنني، خطني 

ُ
ست

جديدين لسكك الحديد فائقة السرعة، 
ليدخال قيد التشغيل والخدمة. ويربط الخط 

األول، وهو خط مودانجيانغ-جياموسي، 
مدينتي مودانجيانغ وجياموسي في 
مقاطعة هيلونغجيانغ بشمال شرقي 

الصني، وسيكون خط السكة الحديد فائق 
السرعة ألقصى شرقي البالد. وقالت 

شركة مجموعة هاربني املحدودة لسكك 
حديد الصني إّن السرعة املصممة للقطار 
تبلغ 250 كم/ساعة، وسيتوقف في سبع 

محطات، ويمتد على طول 372 كم.
وُيعتبر الخط مقطعًا من خط سكة حديد 

فائق السرعة بني جياموسي ومدينة 
شنيانغ، حاضرة مقاطعة لياونينغ بشمال 

شرقي الصني. 

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%40
ــبــنــك الــمــركــزي  يــتــوقــع ال
معدل  يرتفع  أن  اليمني 
 %40 إلى  السنوي  التضخم 
بسبب  الجاري،  العام  خالل 
ــار الــــواردات  ــع ارتــفــاع أس
التي  الداخلية  واالضطرابات 
مقارنة  ــبــالد،  ال تشهدها 
 %25 بلغ  سنوي  بمعدل 

خالل عام 2020.

تقارير عربية

سفرمال وناس

أس«  ــــش  اتـ »أي  مـــؤســـســـة  ــالـــت  قـ
ماركت لألبحاث، أمس األحــد، إن 
املشتريات  مــديــري  قـــراءة مؤشر 
في مصر، سجلت تراجعًا خالل 
الــثــانــي 2021،  نــوفــمــبــر/تــشــريــن 
الــــ 12 على  للشهر  انــكــمــاش  فــي 
ــــت املــؤســســة  ــحـ ــ ــي. وأوضـ ــ ــوال ــتــ ــ ال
ــر مـــديـــري  فــــي تـــقـــريـــر، أن مـــؤشـ
ــتـــريـــات الـــرئـــيـــســـي الـــخـــاص  املـــشـ
فــي  نــقــطــة  بــمــصــر ســـجـــل 48.7 
عن  تغيير  دون  املــاضــي،  الشهر 
الــســابــق.  األول  أكــتــوبــر/تــشــريــن 
قــراءة  استقرار  أن  التقرير  وذكــر 
املؤشر يشير إلى مستوى تدهور 

معتدل في املجمل.
ويــــعــــنــــي ارتـــــــفـــــــاع املــــــؤشــــــر عــن 
هـــنـــاك  أن  نـــقـــطـــة،   50 مـــســـتـــوى 
واالنخفاض  النشاط،  في  توسعًا 
انـــكـــمـــاشـــًا.  ــة  ــمـ ثـ يـــعـــنـــي أن  عـــنـــه 
التقرير، استمر االرتفاع  وحسب 
الــحــاد فــي تكاليف األعــمــال برفع 
الطلب على  البيع وخفض  أسعار 
غير  املصري  االقتصاد  مستوى 
املنتج للنفط خالل شهر نوفمبر.

انكماش 
اقتصاد 

مصر
تونس ـ إيمان الحامدي

الــعــمــل شــرحــًا لحلول  الــعــاطــلــون عــن  ينتظر 
الـــرئـــيـــس الـــتـــونـــســـي، قــيــس ســـعـــّيـــد، بــتــوفــيــر 
مــواطــن رزق لــهــم عــبــر »شــركــات أهــلــيــة« وعــد 
بـــإحـــداثـــهـــا عــــن طـــريـــق تـــمـــويـــالت يــنــتــظــر أن 
ــزائـــي مــع  ــجـ ــة مــــن الـــصـــلـــح الـ ــدولــ تــجــمــعــهــا الــ
رجال أعمال »فاسدين«، فيما يشكك املهتمون 
بالشأن االقــتــصــادي فــي جــدوى هــذا الصنف 
من الحلول، في بلد بلغت نسبة البطالة فيه 

18.4% من مجموع السكان.
ووعد سعّيد العاطلن عن العمل من خريجي 
التي  األهلية  الشركات  تكون  بــأن  الجامعات 
يــنــوي إحــداثــهــا بــّوابــتــهــم إلـــى ســـوق الشغل، 
بــعــد إســقــاطــه قــانــونــا يــجــيــز انـــتـــداب حاملي 

الشهادات الجامعية ممن طالت بطالتهم في 
الــقــطــاع الــحــكــومــي. ويـــرى الــرئــيــس التونسي 
ــات الـــتـــي يـــجـــب الــعــمــل  ــاربــ ــقــ  »مـــــن بــــن املــ

ّ
أن

عــلــيــهــا لــتــشــغــيــل الــشــبــاب املــعــطــل عـــن العمل 
ــاب الـــشـــهـــادات الــعــلــيــا الـــذيـــن طــالــت  ــحــ وأصــ
ــوال الــشــعــب املنهوبة  بــطــالــتــهــم، اســتــعــادة أمــ
األهلية،  الشركات  هي  جديدة  شركات  لبعث 

يـــكـــون فــيــهــا املــســاهــمــون مـــن ســـكـــان املــنــطــقــة 
االنتخابات  فــي  الناخب  صفة  فيهم  وتتوفر 
يــوم 18 نوفمبر/ قــال سعّيد،  البلدية«. كذلك 

التنصيص  »تــم  ـــه 
ّ
إن املــاضــي،  الثاني  تشرين 

فـــي مـــشـــروع مـــرســـوم الــصــلــح الـــجـــزائـــي على 
إنــشــاء شــركــات أهــلــيــة«، مــشــددًا على ضــرورة 
الشركات،  من  الجديد  الصنف  بهذا  الــخــروج 

 مواطن من تنفيذ برامجه.
ّ

حتى يتمكن كل
ويــنــوي ســعــّيــد، عــبــر مــشــروعــه الــجــديــد، نقل 
السلطة املــالــيــة والـــثـــروة مــن الــفــاســديــن، عبر 
مشروع الصلح الجزائي، إلى الشعب من خالل 
الــشــركــات األهــلــيــة الــتــي يـــرى خــبــراء اقتصاد 
أنــهــا مــشــروع غــامــض ويــحــمــل بــــذور الــفــشــل، 
بسبب عــدم تــالؤمــهــا والــنــمــوذج االقــتــصــادي 
السابق، فوزي  التشغيل  للبالد. ويقول وزير 

 مــشــروع الــشــركــات األهلية 
ّ
عــبــد الــرحــمــن، إن

الـــذي يــتــحــدث عــنــه ســعــّيــد ال يــوجــد لــه مثيل 
أن تصطدم هذه  مقارنة، مرجحًا  في تجارب 
االحتقان  حالة  من  وتعّمق  بالفشل،  املــبــادرة 

االجتماعي لدى العاطلن عن العمل.
»العربي  ويوضح عبد الرحمن، في تصريح لـ
الــثــروة مــن األغنياء   عملية نقل 

ّ
أن الــجــديــد«، 

الشركات  إنــشــاء  الشعب عبر  إلــى  الــفــاســديــن 
األهلية مشروع »هالمي« غير قابل للتحقيق 
الرئيس   هــوس 

ّ
أن الــواقــع، مــؤكــدًا  على أرض 

باملقاربات الجديدة والحلول املبتكرة يمنعه 
من تشخيص الواقع بالعقالنية املطلوبة.

للرئيس   
ّ
أن الــســابــق  التشغيل  وزيـــر  يضيف 

العاطلن  قانونية جاهزة الستيعاب  أرضية 
عــــن الـــعـــمـــل عـــبـــر تــفــعــيــل قــــانــــون االقـــتـــصـــاد 
البرملان  أقـــره  الـــذي  واالجــتــمــاعــي  التضامني 
ينتظر  الــقــانــون  هـــذا   

ّ
أن مـــؤكـــدًا   ،2020 ســنــة 

األوامر الترتيبية ليدخل حيز النفاذ.
 قـــانـــون االقــتــصــاد 

ّ
وأشــــــار املـــتـــحـــدث إلــــى أن

الــتــضــامــنــي واالجـــتـــمـــاعـــي يــمــكــن أن يــســاهــم 
ــــي ســــنــــواتــــه األولـــــــــى بـــنـــحـــو 5 بــــاملــــائــــة فــي  فـ
انــخــراط الجهاز  الــخــام، حــال  الناتج الداخلي 
 
ّ
املصرفي في تمويله. ويعتبر عبد الرحمن أن
الرئيس  على  تفرضان  والواقعية  العقالنية 
وحكومته النظر إلى هذا القانون قبل الشروع 
 
ّ
أن يتابع  العواقب.  في تجارب غير محمودة 
اقتصاد التضامن االجتماعي هو قطاع ثالث 
يضاف إلى القطاعن العام والخاص ويشمل 
 املـــجـــاالت االقـــتـــصـــاديـــة، بــاعــتــبــاره نمطًا 

ّ
كــــل

جديدًا وخاصًا باملبادرات االقتصادية. 
 إمكاناتها 

ّ
 تونس تحتاج إلى كل

ّ
ويضيف أن

ــل عــبــر  ــمـ ــعـ ــــي ســــــوق الـ لـــخـــلـــق ديـــنـــامـــيـــكـــيـــة فـ
الــســيــاســات الــنــشــيــطــة لــلــتــشــغــيــل، وتــحــســن 
وتحفيز  الــعــمــل  لــطــالــبــي  التشغيلية  الـــقـــدرة 
املـــؤســـســـات االقـــتـــصـــاديـــة لــتــوظــيــف حــامــلــي 
باعتبارهم  خـــاص،  بشكل  العليا  الــشــهــادات 
يمثلون النسبة األكبر من العاطلن عن العمل.
وتعاني تونس من مستويات بطالة مرتفعة، 
وفــق آخــر بيانات ملعهد اإلحــصــاء الحكومي، 
أعــلــى نسبة تسجل مــنــذ نــحــو سنتن،  وهـــي 
ــيـــات الــجــائــحــة الــصــحــيــة على  ــداعـ نــتــيــجــة تـ

إلى  النمو  نسبة  وتراجع  املشغلة،  القطاعات 
0.3 باملائة في الربع الثالث من العام.

ــاء الــحــكــومــي، إن نسبة  وقــــال مــعــهــد اإلحـــصـ
البطالة سجلت ارتفاعا بـ0.5 نقطة إلى حدود 
لتبلغ  املـــاضـــي،  األول  أكــتــوبــر/تــشــريــن  شــهــر 
الربع  باملائة خــالل   17.9 مقابل  باملائة،   18.4
الــثــانــي مــن الــســنــة، وهـــي أعــلــى نــســبــة بطالة 
تسجل خـــالل الــعــامــن املــاضــيــن بــبــلــوغ عــدد 
مــن مجموع  ألــفــا   762.6 العمل  عــن  العاطلن 

السكان النشطن اقتصاديًا.
من  تونس  فــي  االقتصاد  نمو  ويمنع ضعف 
كــل نقطة  الــعــمــل، حيث تسمح  تحريك ســوق 

نمو بإحداث نحو 10 آالف وظيفة جديدة.
وفي هذا اإلطار، ينتقد عضو املكتب التنفيذي 
التحاد أصحاب الشهادات العليا املعطلن عن 
الــشــركــات األهلية،  الــعــبــيــدي،  الــعــمــل، حسيب 
 حلول التشغيل عبرها هروب إلى 

ّ
معتبرًا أن

األمـــــام مـــن ســلــطــة عـــاجـــزة عـــن إيـــجـــاد حــلــول 
ملعضلة البطالة وضعف النمو في البالد.

»الـــعـــربـــي  ــقــــول الـــعـــبـــيـــدي، فــــي تـــصـــريـــح لــــ ويــ
 العاطلن عن العمل لم تعد لديهم 

ّ
الجديد«، إن

بحلول  مطالبًا  املسكنات،  قبول  على  الــقــدرة 
ــتـــي تــتــســبــب فــي  عــمــلــيــة ملـــشـــاكـــل الـــبـــطـــالـــة الـ
في  باالنفجار  ينبئ  كبير  اجتماعي  احتقان 
قادم األيــام، بعد تصاعد االحتجاجات داخل 
املحافظات. كذلك، يخشى خبراء االقتصاد من 
فاشلة  لتجارب  التونسي  الرئيس  استنساخ 
 معضلة الــبــطــالــة، مــطــالــبــن بــمــزيــد من 

ّ
لــحــل

األهلية  الشركات  مفهوم  حــول  التوضيحات 
التي ينوي إطالقها. 

ويـــؤكـــد الــبــاحــث فـــي شــــؤون االقـــتـــصـــاد، آرام 
غامض  األهلية  الــشــركــات  مفهوم   

ّ
أن بلحاج، 

ويــطــرح جــمــلــة مــن الــتــســاؤالت حـــول طبيعة 
 ربط إنشاء 

ّ
هذه الشركات. يضيف الباحث أن

الجزائي  الصلح  األهلية بتمويالت  الشركات 
قد يؤخر الحلول املطروحة لسنوات إضافية.

ــي ســبــعــيــنــيــات الــــقــــرن املـــــاضـــــي، عــاشــت  ــ وفــ
تونس تجربة شبيهة باالقتصاد التضامني 
 هــذه 

ّ
فــي شكله الــتــعــاضــدي ســنــوات، غــيــر أن

ــًا ألســــبــــاب تــتــعــلــق  ــعـ ــريـ ــة فـــشـــلـــت سـ ــربـ ــتـــجـ الـ
بطريقة التنفيذ.

كيلو السمك بنصف راتب الموظفتونس: حلول وهمية للبطالة عبر »أموال الفاسدين«

تراجع النمو ساهم في زيادة أعداد العاطلين عن العمل )فتحي بلعيد/فرانس برس(

جالل بكور

يــــــزداد الـــســـاحـــل الــــســــوري يـــومـــا بعد 
يــــوم فــقــرا بـــالـــثـــروة الــســمــكــيــة نتيجة 
عوامل املناخ املتغيرة والصيد الجائر 
ــذه الــــثــــروة مــــن قــبــل  ــ ــدم حـــمـــايـــة هـ ــ وعــ
ســلــطــات الــنــظــام إضــافــة إلـــى األعــمــال 
العسكرية، ما يؤثر سلبا على التجار 
والعاملن في سوق األسماك في مدن 
الــالذقــيــة وجــبــلــة وطـــرطـــوس ومعظم 
مــا نشرته صحف  الــســاحــل. وبحسب 
مـــوالـــيـــة لـــلـــنـــظـــام الـــــســـــوري، مــــؤخــــرًا، 
قرابة  البلميدا  سمك  كيلوغرام  يبلغ 
يبلغ سعر  بينما  ليرة ســوريــة،   7500
كــيــلــوغــرام ســمــك الــلــقــز 50 ألــــف لــيــرة 
)الدوالر = نحو 3500 ليرة(، ما يعني 
أنــــه حــلــم يــــــراود الــكــثــيــر مـــن الــســكــان 
الــــدخــــل  ــي  ــطـ ــتـــوسـ ــراء أو مـــــن مـ ــ ــقـ ــ ــفـ ــ الـ
واملــوظــفــن فــي حــكــومــة الــنــظــام فثمن 
ــثـــر مــــن نــصــف  كــيــلــو الـــلـــقـــز يــــعــــادل أكـ

مرتب موظف. 
بمدينة جبلة حالة  السمك  فــي ســوق 
مــن شبه الــكــســاد، الــحــركــة فــي السوق 
يشتري،  ال  معظمهم  والــزبــائــن  قليلة 
األسعار مرتفعة كثيرا، كمية األسماك 
املــعــروضــة فـــي املــتــاجــر أيــضــا قليلة، 
»الـــعـــربـــي  ــــق مــــا تــــؤكــــده مــــصــــادر لــــ وفـ
الجديد« من املدينة تعمل في السوق. 
يقول وليد ع. الذي فضل عدم الكشف 
ــــن كـــنـــيـــتـــه، وهــــــو أحــــــد الــــتــــجــــار فــي  عـ
»العربي الحديد«  الالذقية في حديث لـ
إن األســـعـــار ارتــفــعــت ووراء ذلـــك عــدة 
ــا قـــلـــة املــحــصــول  ــهــ ــل عـــلـــى رأســ عــــوامــ
الـــنـــاتـــج عـــن الـــصـــيـــد، وهـــنـــاك أســبــاب 
املناخية  العوامل  تغير  أهمها  كثيرة 
الــجــائــر والــوســائــل البدائية  والــصــيــد 
لــلــصــيــد، إضـــافـــة إلـــى الــتــغــيــرات الــتــي 
تجري في السواحل السورية وسببها 
الــعــســكــريــة. ويشتهر  الــقــواعــد  حــركــة 
الــســوري بالكثير مــن أنـــواع  الــســاحــل 
السمك منها البوري، الغريبة، األجاج، 

ــر، بـــلـــمـــيـــدا، الــلــقــز،  ــ ــــرمـ الــــطــــراخــــور، املـ
ابـــراهـــيـــم، عــســيــفــي، بلميدا  الــســلــطــان 

غزالي.
وفـــي ســـوق الــســمــك جــنــوبــي الــالذقــيــة 
أيضا لم يكن الحال مختلفا عن سوق 
الــصــيــادون كميات  جبلة حــيــث حــمــل 
قليلة من السمك إلى السوق، بعد عناء 
ــاردة، ويقول  بــ أجـــواء  فــي  الليل  طيلة 
إن  الجديد«  »العربي  لـ سالم  الصياد 
األجواء الباردة حاليا تؤثر في عملية 
الــصــيــد إضـــافـــة إلـــى األمـــــواج الــعــالــيــة 
املترافقة مع حركة السفن قرب الجرف. 
ويضيف أن السمك عموما في الشتاء 
الــبــرد على عكس  قليال بسبب  يــكــون 
ــــذي يــتــكــاثــر فـــيـــه الــســمــك،  الـــصـــيـــف الــ
ــن الـــســـعـــر أيـــضـــا زيـــــادة  ومـــــا يـــزيـــد مــ
التي تعتمد عليها  املحروقات  أسعار 
ســفــن الـــصـــيـــاديـــن، إضـــافـــة إلــــى غــالء 
الــطــعــوم والــشــبــاك والسنانير  أســعــار 
وأصابع الديناميت. وقال محمد أحد 
ــه يــعــتــمــد في  الــصــيــاديــن مـــن جــبــلــة إنـ
وأحيانا  الشبكة  على  الصيد  عملية 
الـــســـنـــارة وال يــســتــخــدم الــديــنــامــيــت، 
يــؤدي  الديناميت  انفجار  أن  مضيفا 
ــاك الـــصـــغـــيـــرة الــتــي  ــ ــمـ ــ إلـــــى قـــتـــل األسـ
خــرجــت حــديــثــا مــن الــبــيــض وخــاصــة 
ــة إلــــى  ــ ــافــ ــ ــم الــــتــــكــــاثــــر، إضــ ــ ــــوسـ ــي مـ ــ فــ
أضـــرار تغيير املــنــاخ. وأضـــاف محمد 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن هـــنـــاك عـــدة  لــــ
عــوامــل أخــــرى أدت إلـــى قــلــة األســمــاك 
مــنــهــا الــتــلــوث الــنــاجــم عــن الــتــســربــات 
الناجم  التسرب  إلــى  إضافة  النفطية، 
ميناء  فــي  الحربية  السفن  حــركــة  عــن 
الـــالذقـــيـــة وصــــــوال إلـــــى مـــيـــنـــاء جــبــلــة 
وإجـــراء عــدة مــرات مــنــاورات عسكرية 
وقذائف  صواريخ  استخدمت خاللها 

شديدة االنفجار.
وشهد الساحل السوري في سبتبمر/ 
أيـــلـــول املـــاضـــي حـــادثـــة تــســرب نفطي 
مــــن مـــصـــفـــاة بـــانـــيـــاس فــــي مــحــافــظــة 
طــرطــوس. وحــســب تــقــاريــر صحافية، 

فإن التسرب وصل إلى مناطق كثيرة 
من الساحل السوري وتوقعت التقارير 
أن هذا التسرب سيكون له أثر سلبي 

على الثروة السمكية في املنطقة. 
ــن مـــديـــريـــة  ــ ــــرب مــ ــقـ ــ ــدر مـ ــ ــــصـ ــد مـ ــ ــؤكــ ــ ويــ
الــــثــــروة الــســمــكــيــة فــــي الـــالذقـــيـــة خـــالل 
النظام  أن  الجديد«  حديث مع »العربي 
هــو املـــســـؤول األول عــن تــدهــور الــثــروة 
أوال  الـــســـوري،  الــســاحــل  عــلــى  السمكية 
املفهومة  وغير  الظاملة  القوانن  بسبب 
التي يضعها وال يطبقها على الجميع 
ــات مــحــددة،  فــهــو يمنع الــصــيــد فــي أوقــ
ضمن  بالصيد  للبعض  يسمح  ولــكــنــه 
ــذه األوقـــــــات، وهـــنـــا تـــدخـــل الــواســطــة  هــ
واملــحــوســبــيــة والــتــبــعــيــة لــلــمــلــيــشــيــات 
حيث  بالديناميت  الصيد  كــذلــك  أيــضــا 
ــن الـــكـــثـــيـــر مــن  ــام طـــرفـــه عــ ــظـ ــنـ يـــغـــض الـ
الــصــيــاديــن. وثــانــيــا، يــضــيــف ســالــم أن 
الــنــظــام ال يـــدعـــم الــعــامــلــن فـــي الــصــيــد 
باملعدات الحديثة التي تمكن من الصيد 
بالبحر وهــو يتذرع  في مناطق بعيدة 
ــات، فـــي حـــن أن  ــيـ ــانـ ــكـ دائـــمـــا بــقــلــة اإلمـ
منحه معظم الساحل في املدينة للروس 
والسماح لهم بحرية التحرك العسكري 

أثر سلبا على تكاثر ونمو األسماك.
ويقول أحد أصحاب املتاجر في سوق 
الجديد«  »العربي  لـ بالالذقية  السمك 
الــتــابــعــتــن  ــلـــديـــة واملـــحـــافـــظـــة  ــبـ الـ إن 
لـــلـــنـــظـــام تـــأتـــيـــان لـــتـــأخـــذا الـــضـــرائـــب 
وتــســجــال املــخــالــفــات، ودائـــمـــا تــأتــيــان 
فواتير  إلــى  إضافة  النظافة،  بضريبة 
املـــاء والــكــهــربــاء املــرتــفــعــة، ومــع أنهما 
تـــحـــصـــالن عـــلـــى كــــافــــة الــــضــــرائــــب ال 
تــهــتــمــان إلـــى مــشــاكــل الــســوق وهــمــوم 
ــدم ذكــر  ــاف، مــفــضــال عــ ــ ــ الـــتـــجـــار. وأضـ
اســمــه، أن الــســوق بــحــاجــة إلـــى ترميم 
وإصــــــالح شــبــكــات الـــصـــرف الــصــحــي 
بمسألة  العناية  إلــى  أيــضــا  وبــحــاجــة 
النظافة. وذكر أن البلدية تهمل السوق 
بــحــجــة أنـــه ســيــجــري نــقــلــه إلـــى مــكــان 

آخر.

سوريةتشغيل

خبراء اقتصاد: 
مشروع الشركات األهلية 

هروب لألمام
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اقتصاد

موسى مهدي

رغــــم الـــتـــقـــارب الــتــركــي - الــروســي 
 مــوســكــو 

ّ
ــة، فـــــــإن ــاقــ فــــي مـــلـــف الــــطــ

تسميه  مــا  استراتيجية  مــن  قلقة 
أنـــقـــرة »االســـتـــقـــالل« االقـــتـــصـــادي، خصوصًا 
مــلــف الــــدفــــاع وصــــــــادرات الــــســــالح. وتــتــشــكــل 
االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة االقــــتــــصــــاديــــة الـــتـــركـــيـــة مــن 
أربـــعـــة مـــحـــاور رئــيــســيــة: األول مــحــور النمو 
االقتصادي الذي تقوده الصادرات والتوظيف 
ــار، وخـــفـــض ســعــر صــــرف الــلــيــرة  ــمـ ــثـ ــتـ واالسـ
الــذي يرفع من تنافسية املنتجات الصناعية 
 
ّ
أن للمستوردين، ال سيما  ورخــص أسعارها 
ــة حــديــثــة فــي التصنيع اإلنــتــاجــي  تــركــيــا دولـ

وتبحث عن أسواق.
والنقدي  املــالــي  »االســتــقــالل«  والثاني محور 
ــركـــي رجـــــب طــيــب  ــتـ ــيـــس الـ ــرئـ الــــــذي يـــنـــفـــذه الـ
الفائدة، وتحرير  أردوغـــان، عبر خفض سعر 
ــارف االســتــثــمــاريــة  الــــبــــالد مــــن هــيــمــنــة املــــصــ
الغربية. ورغم أن هذا امللف أو املحور تسبب 
ــا وأربــــــك  ــيـ ــركـ ــة فــــي تـ ــيـ ــالـ فــــي حـــــــدوث هــــــزة مـ
قطاعاتها اإلنتاجية وتسبب في غالء املعيشة 
للمواطنن، لكن أردوغــان يصر على تنفيذه. 
ومبيعات  الدفاعية  الصناعات  ملف  والثالث 
ــبــــالد  الــ واردات  يـــخـــفـــض  الـــــــــذي  األســــلــــحــــة 
ــا الــدفــاعــيــة،  ــهـ ــادراتـ ــزيـــد صـ مـــن األســـلـــحـــة ويـ
 تــركــيــا تــقــع فـــي مــنــطــقــة تكثر 

ّ
خــصــوصــًا أن

تنفيذ  إلــى  وتحتاج  املسلحة  الــنــزاعــات  فيها 
ــع مــلــف الـــزراعـــة  ــرابـ املـــزيـــد مـــن الــصــفــقــات. والـ
الــذي تستهدف تركيا عبره زيــادة صادراتها 
الزراعية وتلبية كفايتها من منتجات األغذية.

ملف الصناعات الدفاعية
 مــلــف »االســتــقــالل الــدفــاعــي وزيـــادة 

ّ
يــبــدو أن

صــــــادرات األســـلـــحـــة« يــقــلــق روســـيـــا أكــثــر من 
املـــلـــفـــات األخـــــــرى، ألنــــه يــتــقــاطــع مـــع مــنــاطــق 
نـــفـــوذهـــا الــجــيــوســيــاســي وخـــطـــط تــوســعــهــا 
ودول  أوكــــرانــــيــــا  مـــثـــل  دول  فــــي  الـــجـــغـــرافـــي 
آسيا  في  السابقة  السوفييتية  الجمهوريات 
وحسب  وأفريقيا.  وليبيا  وسورية  الوسطى 
تــقــريــر ملــعــهــد اســتــوكــهــولــم الـــدولـــي ألبــحــاث 
العالم، عدا  السالح في   مبيعات 

ّ
فــإن الــســالم، 

الـــصـــن الـــتـــي ال تــكــشــف عـــن تـــجـــارة الــســالح 
دوالر  مــلــيــار   420 إلــــى  ارتـــفـــعـــت  اآلن،  حــتــى 
مبيعات   

ّ
أن مــحــلــلــون  ويــــرى   .2020 عــــام  فـــي 

الـــســـالح ال تــعــنــي فــقــط تـــجـــارة قــطــاعــيــة تــدر 
أرباحًا للشركات، ولكنها تعني كذلك توسيع 
الــنــفــوذ والــســيــطــرة عــلــى األســـــواق الــتــجــاريــة 
الخارجية  املنافسة  الخارجية وحمايتها من 
لــلــدولــة، واملـــســـاومـــة عــلــى مــكــان فـــي »الــنــظــام 
 التقدم التقني 

ّ
العاملي« الدولي. وبالتالي، فإن

الدفاعية  الصناعات  أحــرزتــه تركيا في  الــذي 
يقلق  وآســيــا،  أفريقيا  فــي  أسواقها  وتوسيع 
كــثــيــرًا شـــركـــات صــنــاعــة الـــســـالح فـــي روســيــا 
اســتــراتــيــجــيــة   

ّ
أن ــا. ويـــــــرى خــــبــــراء  ــســ ــرنــ وفــ

أردوغــان في بناء تركيا الحديثة، ركزت على 
بسبب  غيرها،  من  أكثر  الدفاعية  الصناعات 

موقع البالد الجيوسياسي.
الرئيس   

ّ
فــإن تركية،  رسمية  بيانات  وحسب 

ــركــــي أردوغــــــــــــان يـــعـــتـــقـــد أنــــــه حـــقـــق هـــذه  ــتــ الــ
من  يتمكن  وربــمــا   ،%80 بنسبة  االستقاللية 
تحقيقها بنسبة 100% خالل األعــوام القليلة 
املــقــبــلــة. ويـــالحـــظ خـــبـــراء غــربــيــون أن تــركــيــا 
تــحــولــت مـــن مـــســـتـــورد إلــــى مـــصـــّدر لــلــســالح 
عمالقة  تنافس  وبــاتــت  العسكرية،  واملــعــدات 
العامن  خــالل  العاملية  الدفاعية  الصناعات 

املاضين.
ــر الــــدفــــاع الــتــركــي  ــ ــال وزيـ ــذا الــــصــــدد، قــ فـــي هــ
خلوصي أكار، في معرض إسطنبول الدولي 
لــلــصــنــاعــات الــدفــاعــيــة لـــدى افــتــتــاحــه فـــي 17 
فــي رفع  بـــالده نجحت  املــاضــي، إن  أغسطس 
نسبة اإلنتاج املحلي من الصناعات الدفاعية 
من 20 باملائة إلى قرابة 80 باملائة، واستدرك: 
ــك، فــإنــنــا ال نـــرى أن املــســتــوى الـــذي  ــع ذلــ »ومــ
ــاف«. وحـــســـب تــقــريــر بــمــركــز  ــ وصــلــنــا إلـــيـــه كــ
فقد  »ســتــراتــفــور«،  االستراتيجية  الـــدراســـات 
التركية  الــدفــاعــيــة  الــشــركــات  بلغت صــــادرات 
فــي عــام 2019، كما  مــلــيــارات دوالر  نحو 3.1 
للخزينة  التركي  الــدفــاع  إيـــرادات قطاع  زادت 
الرغم  وعــلــى  دوالر.  مليار   26.9 إلــى  التركية 
ــزال  ــســــالح الـــتـــركـــيـــة ال تــ ــن أن صـــــــــادرات الــ مــ

لندن ـ العربي الجديد

ملصادر  األميركية  بلومبيرغ  وكالة  نسبت 
ــلـــعـــة، أمــــــس األحـــــــــد، قـــولـــهـــا إن شـــركـــة  مـــطـ
ــــارات تــشــمــل  ــيـ ــ ــا« تــــــدرس خـ ــكـ ــيـ ــنـ ــرازيـ ــتـ »أسـ
ــا محتمال لــقــســم الــلــقــاحــات الــــذي تم  ــ إدراجـ
ــاؤه حــديــثــًا، فـــي بـــورصـــة لـــنـــدن، ألنــهــا  إنـــشـ
لزيادة عوائد املستثمرين.  تبحث عن طرق 
وأضافت املصادر، التي طلبت عدم الكشف 
ــات خــــاصــــة، أن  ــومـ ــلـ ــعـ عــــن هـــويـــتـــهـــا ألن املـ
شــركــة األدويـــــة الــعــمــالقــة الــتــي يــقــع مــقــّرهــا 

الــدفــاع في  ضئيلة بالنسبة لحجم صـــادرات 
الــواليــات املتحدة وروســيــا والــصــن، ولكنها 
مــن الــنــاحــيــة الــنــوعــيــة تقلق شــركــات صناعة 
األسلحة العاملية، بسبب نوعياتها املتطورة. 
وحـــســـب تــقــريــر مــعــهــد اســتــوكــهــولــم الـــدولـــي 
ألبحاث السالم، الصادر مطلع العام الجاري، 
فــــإن صــــــادرات الـــســـالح الــتــركــيــة نــمــت بــواقــع 
أعــــوام 2016 و2020.  بــن  الــفــتــرة  30% خـــالل 
كما دخلت 7 شركات أسلحة تركية في قائمة 
الــتــي تضم 100  األمــيــركــيــة  نــيــوز«  »ديفينس 

شركة كبرى من شركات الدفاع في العالم.
 استراتيجية تركيا في صناعة 

ّ
ويرى خبراء أن

ــات األســلــحــة  ــركــ ــة تـــهـــدد أســـــــواق شــ ــلـــحـ األسـ
الكبرى في العالم في املستقبل، كما تزيد من 
النفوذ الجيوسياسي التركي في دول الجوار 
وأفــريــقــيــا وآســـيـــا. لــكــن مــا يقلق مــوســكــو من 

التطور السريع في ملف »االستقالل الدفاعي 
وتصدير السالح«، هو صفقة مبيعات طائرات 
»بيرقدار تي بي2« املسيرة التي تهدد خطط 
موسكو العسكرية في أوكرانيا. من جانبها، 
تـــقـــول وكـــالـــة »بــلــومــبــيــرغ« فـــي تــقــريــر بــهــذا 
بالصواريخ  أوكرانيا  تركيا زودت   

ّ
إن الشأن، 

التحكم الخاصة بطائرات بيرقدار  ومحطات 
املـــســـيـــرة. وفــــي تــعــبــيــر عـــن مـــخـــاوف مــوســكــو 
مـــن هــــذه الــصــفــقــة الــعــســكــريــة الـــتـــركـــيـــة، قــال 
أوكرانيا  امــتــالك   

ّ
إن الكرملن  بــاســم  متحدث 

لهذه املسّيرات سيقود إلى مخاطر في جنوب 
شرقي أوكرانيا.

وبــالــتــالــي، يــالحــظ أن روســيــا تـــرد عــلــى هــذه 
نفوذها  خطط  مستقبل  تــهــدد  الــتــي  الصفقة 
الــجــيــوســيــاســي وتــوســعــهــا الــجــغــرافــي، عبر 
تشجيع نظام بشار األسد على استعادة إقليم 

املراحل  فــي  هــي حاليًا  املتحدة،  اململكة  فــي 
األولــــى مــن التفكير فــي أفــضــل وضـــع مالي 
اإلدارة  أن  إلــــى  مــشــيــريــن  ــقـــاح،  ــلـ الـ لـــوحـــدة 
العليا ناقشت مجموعة من االحتماالت مع 
املــســتــشــاريــن، بما فــي ذلــك تعويم األعــمــال. 
دخلها  زيـــادة  إلــى  »أسترازينيكا«  وتسعى 
في  املنافسة  بالشركات  مقارنة  وربحيتها، 
أعلنت  التقرير،  املــتــحــدة. وحسب  الــواليــات 
أنها  املــاضــي  الشهر  »أسترازينيكا«  شركة 
ستنشئ قسمًا جديدًا للقاحات والعالجات 
املــنــاعــيــة مـــن أجـــل لــقــاح كـــوفـــيـــد-19 وعـــالج 

ـــضـــــادة، بـــاإلضـــافـــة إلـــــى لــقــاح  األجــــســــام املــ
الــتــنــفــســي.  الـــفـــيـــروس  ودواء  اإلنـــفـــلـــونـــزا، 
وســيــشــمــل الــقــســم، الــــذي ســيــديــره إيــســكــرا 
ريــك، فريقًا مــن أقــســام األبــحــاث والتصنيع 
ــارة فــــي »أســـتـــرازيـــنـــيـــكـــا«. وذكـــــرت  ــجــ ــتــ والــ
»أســتــرازيــنــيــكــا« يـــوم الــجــمــعــة، فــي رد عبر 
ــد اإللــــكــــتــــرونــــي عـــلـــى اســـتـــفـــســـارات  ــريــ ــبــ الــ
»بلومبيرغ نيوز«، أنه بغرض إدارة محفظة 
مناعية  ومعالجة  لقاحات  وحـــدة  »أنــشــأنــا 
البحث  مخصصة للجمع بن فرق تصنيع 
ــاريـــة والــطــبــيــة  ــتـــجـ ــــرق الـ ــفـ ــ والـــتـــطـــويـــر، والـ
لــلــقــاحــات، وعـــالج األجــســام املــضــادة طويل 

املفعول، واألدوية األخرى«.
ــعــــّرض الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــلــشــركــة  ــتــ ويــ
الــبــريــطــانــيــة، بــاســكــال ســـوريـــوت، لضغوط 
مـــــــن املـــــســـــاهـــــمـــــن، فـــــــي ظـــــــل تــــــأخــــــر ســـهـــم 
»أســتــرازيــنــيــكــا« خــلــف املــنــافــســن. وكــســب 
االثــنــي عشر شهرًا  الشركة 6% خــالل  سهم 
»فايزر«  شركة  سهم  ارتفع  بينما  املاضية، 
شــركــة  ســهــم  وقـــفـــز   ،%35 بــنــســبــة   )Pfizer(
 .%90 بـــنـــســـبـــة   )Moderna( »مـــــوديـــــرنـــــا« 
في  »أسترازينيكا«،  قالت  ذلــك،  على   

ً
عــالوة

إلى  ستنتقل  إنها  الثاني،  نوفمبر/تشرين 
نــمــوذج تحقيق الــربــح مــن لــقــاح كــوفــيــد-19 
الــذي ابتكرته مع جامعة أكسفورد، بعد أن 
نظرت إلى منافسيها الذين حققوا مبيعات 
ــــن الـــتـــطـــعـــيـــمـــات.  ــلــــيــــارات الـــــــــــــدوالرات مـ بــــمــ
وتــعــهــدت »أســتــرازيــنــيــكــا«، فــي وقـــت مبكر 
مــن الــجــائــحــة، بــعــدم االســتــفــادة مــن اللقاح 
طاملا ظل املرض جائحة. وقال سوريوت إن 
الشركة ستسعى اآلن فقط إلى جني األرباح 
األسعار  على  الغنية، وستعتمد  الــدول  من 
املـــتـــدرجـــة لـــضـــمـــان أن يـــكـــون لــقــاحــهــا فــي 

متناول الجميع.

عــلــى تــوســيــع مــنــاطــق نـــفـــوذهـــا، عــبــر الــتــقــدم 
الــعــســكــري وحــمــايــة الــطــريــق الــتــجــاري وخــط 
السكة الحديد الذي يمرر صادرات بضائعها 
ــى مــنــطــقــة آســـيـــا الـــوســـطـــى، وعـــلـــى رأســهــا  إلــ
ــتـــان وطــاجــيــكــســتــان  أوزبـــكـــســـتـــان وكـــازاخـــسـ
وتركمنستان وقيرغيزستان ومنطقة القوقاز 
الـــتـــي تــقــع تــحــت الـــنـــفـــوذ الــــروســــي، ولــكــنــهــا 
تركيا.  مــع  وعرقية  تاريخية  بصالت  ترتبط 

ـــل الــجــيــش الــتــركــي فـــي حــرب 
ّ

ويـــذكـــر أن تـــدخ
له دور  أرمينيا وأذربيجان كان  قره باغ بن 

حاسم لحسم النزاع لصالح أذربيجان.
عــلــى صــعــيــد مــلــف الـــــصـــــادرات، فــــإن روســيــا 
تــتــخــوف مــن هيمنة الــبــضــاعــة الــتــركــيــة على 
جزء كبير من أســواق آسيا الوسطى، ويكون 
لها دور أكبر في استغالل ثروات النفط والغاز 
ورغــم  املستقبل.  فــي  قــزويــن  فــي منطقة بحر 
اكــتــمــال أنــبــوب »تــركــيــش ســتــريــم« فــي الــعــام 
الغاز الروسي إلى تركيا،  الذي ينقل  املاضي 
فإن تركيا تسعى لتقليل اعتمادها على الغاز 
الروسي في توليد الطاقة من معدلها الحالي 
الـــبـــالـــغ 33% مــــن إجـــمـــالـــي اســـتـــهـــالك تــركــيــا 

للطاقة.
ــراك  عــلــى صعيد مــا يسميه املــســؤولــون األتـ
ــنــــقــــدي«، فــــإن تــركــيــا  »االســـتـــقـــالل املـــالـــي والــ

تواجه حاليًا أزمة التراجع السريع في الليرة 
التركية  الشركات  على  وتداعياتها  التركية 
املصدرة، حيث إن تراجع سعر العملة يرفع 
من أسعار املواد الخام املستوردة من الخارج. 
الطبيعي  والغاز  النفط  ارتفاع سعر  أن  كما 
للمواطن  االستهالكية  السلع  من غالء  يزيد 
في  التضخم  معدل  ارتفع  وبالتالي  التركي، 
تركيا إلى أكثر من 21%، وفق أحدث األرقام. 
لكن الرئيس أردوغان يصر على خفض سعر 
الــفــائــدة الــتــي يـــرى أنــهــا تــزيــد األثـــريـــاء ثـــراًء 
والفقراء فقرًا. ولكن وحسب تقرير بصحيفة 
»وول ستريت جورنال«، فإن الليرة تستفيد 
من ارتفاع احتياطات النقد األجنبي البالغة 
126 مليار دوالر. على صعيد امللف الزراعي، 
االستراتيجية  ــات  ــدراسـ الـ مــركــز  مــديــر  يـــرى 
وحسب  ديميريل،  كامل  محمد  بإسطنبول، 

مــا نقلت وكــالــة األنــاضــول التركية، أن قيمة 
ــــى 60  ــــي ارتـــفـــعـــت مــــن 40 إلـ ــــزراعـ ــاج الـ ــتــ اإلنــ
»الـــعـــدالـــة  ــلـــيـــار دوالر خـــــالل حـــكـــم حـــــزب  مـ
والــتــنــمــيــة«، وأن تــركــيــا وصــلــت إلــــى املــركــز 
الزراعي،  اإلنتاج  مستوى  في  عامليًا  السابع 
املركز  بــلــوغ  إلــى  عــام 2023  وتسعى بحلول 
الــخــامــس، بقيمة إنــتــاج زراعــــي يــقــدر بنحو 
150 مليار دوالر، ومعدل صادرات بنحو 40 
مليار دوالر. فــي هــذا الــصــدد، تــقــول »وحــدة 
تركيا  »مخاطر  إن  اإليكونومست«  دراســات 
اقــتــصــاديــة،  منها  أكــثــر  جيوسياسية  تــبــدو 
إذ تــواجــه الــعــديــد مــن الــنــزاعــات اإلقــلــيــمــيــة، 
 االقتصاد نما بقوة خالل العام الجاري، 

ّ
لكن

عــام 2026«.  الــقــوي حتى  النمو  وســيــواصــل 
ها تشير إلى مخاطر أعباء خدمة الديون 

ّ
لكن

قصيرة األجل املتراكمة على القطاع الخاص.

4 ملفات 
لـ»االستقالل التركي«

»أسترازينيكا« تدرس القيد في بورصة لندن

)Getty( بوتين قلق على حديقته الخلفية في آسيا الوسطى من النفوذ التركي

)Getty( طالب يبيعون بعض األغراض عبر اإلنترنت)Getty( أسترازينيكا تبحث عن زيادة ربحيتها عبر الطرح

)Getty( محل صرافة في طهران

صفقة الطائرات »بيرقدار« 
تربك خطط موسكو 

التوسعية في أوكرانيا

هيتاي التركي أو إقليم اسكندرون، وهو إقليم 
سورية  وتعد  حاليًا،  التركية  للسيادة  تابع 
ــذا اإلقــلــيــم تــابــعــًا ألراضـــيـــهـــا، كــمــا تــســاعــد  هــ
روســيــا كــذلــك حــزب الــعــمــال الكردستاني في 
تــركــيــا تنظيمًا  الـــذي تصنفه  شــمــال ســوريــة 
 مــبــيــعــات الــســالح 

ّ
إرهـــابـــيـــًا. وبـــالـــتـــالـــي، فـــــإن

ــا فـــي الـــنـــفـــوذ اإلقــلــيــمــي في  ــ ــ الــتــركــيــة ودورهـ
سورية وليبيا وأذربيجان بات يقلب موازين 
الـــقـــوى والــنــفــوذ الــجــيــوســيــاســي فـــي منطقة 
الــشــرق األوســـط والــبــحــر املــتــوســط والبلقان، 
 يــهــدد الــنــفــوذ الـــروســـي في 

ً
وربــمــا مــســتــقــبــال

آســيــا الــوســطــى. مــن دالئـــل ذلــك الـــدور الفعال 
الجيش  انتصار  فــي  التركي  الجيش  ل 

ّ
لتدخ

األذري في حرب قرة باغ مع أرمينيا.
وعلى الرغم من أن موسكو تدخلت في وقف 
الحرب، إال أن هذه الحرب أظهرت قدرة تركيا 

موسكو قلقة 
من صادرات األسلحة... 

والفائدة تهدد 
مصارف الغرب

طهران ـ العربي الجديد

ــة االيـــرانـــيـــة أمــس  الــــزراعــ ألـــغـــت وزارة 
األحـــــــد قـــــــرار حـــظـــر تـــصـــديـــر الــحــلــيــب 
الحيوانية  والــدهــون  والــزبــدة  املجفف 
إلــــــــى الــــــــخــــــــارج، وفــــــــق وكــــــالــــــة فــــــارس 
الــــزراعــــة في  ــة. وأكـــــدت وزارة  ــيـ اإليـــرانـ
أن  والصناعة،  التجارة  لــوزارة  خطاب 
قـــرار رفـــع الــحــظــر يــأتــي دعــمــا ملنتجي 
اإلنــتــاج.  عملية  واســتــمــراريــة  الحليب 
املحلية  الــســوق  تنظيم  أن هيئة  يــذكــر 
اإليرانية تفرض الحظر على صادرات 
العرض  عملية  لتنظيم  السلع  بعض 
والــــطــــلــــب املــــحــــلــــي، وتــــوفــــيــــر الـــســـلـــع 
الــضــروريــة لـــأســـواق. فــي تــطــور آخــر، 
الــلــجــنــة االقـــتـــصـــاديـــة بمجلس  أكـــــدت 
الــــبــــرملــــان  أن  االســــــــالمــــــــي،  الـــــــشـــــــورى 

والـــحـــكـــومـــة ال يــعــتــزمــان إلـــغـــاء سعر 
ألف ريال  املعادل 42  الرسمي  الصرف 
ـــح  ـــن. وأوضـــ ــ ـــراهـ ـــ لـــــلـــــدوالر بــــالــــوقــــت ال
النائب، محمد رضا بور إبراهيمي، في 
تصريح أمس األحد، أن العمل بالسعر 
الرسمي للصرف سيستمر حتى نهاية 
مـــارس/آذار   20 الجارية  املالية  السنة 
موضوعه  حسم  املحتمل  ومــن  املقبل، 
في مشروع قانون موازنة السنة املالية 
الــجــديــدة الــتــي ستبدأ 21 مــــارس/آذار 
تخصيص  آلـــيـــة  أن  ــتــــدرك  واســ  .2022
فقط.  الرسمي ستتغير  الــصــرف  سعر 
يشار إلى أن إيران تعتمد سعر الصرف 
الــبــالــغ 42 ألـــف ريـــال لــلــدوالر الــواحــد، 
األســـاســـيـــة  الـــســـلـــع  واردات  لــتــغــطــيــة 
والطبية  الــغــذائــيــة  ــواد  املــ الــتــي تشمل 

واألعالف وغيرها.

بكين ـ العربي الجديد

ــتـــوقـــع أن يــتــخــطــى حـــجـــم ســـوق  مــــن املـ
مليار   300 الصن  فــي  األشــيــاء  إنترنت 
تــقــريــر  وفــــق   ،2025 عــــام  بــحــلــول  دوالر 
ــيـــانـــات  ــبـ ــه شــــركــــة الـ ــ ــدرتــ ــ صـــنـــاعـــي أصــ
ــة شـــيـــنـــخـــوا  ــ ــ ــال ــ ــلــــت وكــ ــقــ ــة، ونــ ــ ــيــ ــ ــ ــدول ــ الــ
ا مـــنـــه. وقـــالـــت الــشــركــة  الــصــيــنــيــة جـــــزء
املـــتـــخـــصـــصـــة فــــي بــــحــــوث الـــــســـــوق، إن 
الـــرقـــم ســيــمــثــل نــحــو 26.1 بـــاملـــائـــة من 
إجــمــالــي حــجــم ســـوق إنــتــرنــت األشــيــاء 
أن  التقرير  وذكـــر  الــعــالــم.  على مستوى 
إنفاق الصن على البرمجيات واألجهزة 
نــمــو مطرد  عــلــى  والــخــدمــات سيحافظ 
الــقــادمــة، بينما  خــالل األعــــوام الخمسة 
األجــهــزة نصيب  اإلنــفــاق على  سيحتل 
األسد خالل تلك الفترة. وأضاف التقرير 
 إنــتــرنــت املــركــبــات والــقــيــاس الــذكــي 

ّ
أن

واملنزل الذكي واألجهزة الطرفية القابلة 
لــالرتــداء، ستشهد زيــادة كبيرة، بفضل 
تكنولوجيا  مثل  التحتية  البنية  بــنــاء 
ــاالت. ولــفــت  ــالتــــصــ الـــجـــيـــل الـــخـــامـــس لــ
الــتــقــريــر إلــــى أن اإلنـــفـــاق الــعــاملــي على 
إنــتــرنــت األشـــيـــاء ســيــصــل إلـــى 754.28 
فــي عام  الــعــام، بينما  مليار دوالر هــذا 
2025 سيتجاوز 1.2 تريليون دوالر، مع 
معدل نمو سنوي مركب يصل إلى 11.4 

باملائة بن عامي 2021 و2025.
السكانية  الــكــثــافــة  ذات  الــصــن  وتــعــد 
ــدول اســتــخــدامــًا  ــ ــ ــثـــر الـ الـــعـــالـــيـــة مــــن أكـ
لــإنــتــرنــت فـــي الـــتـــســـويـــات الــتــجــاريــة 
ودفـــــع الـــفـــواتـــيـــر. وتــتــجــه الـــبـــالد إلــى 
الـــنـــظـــام الـــرقـــمـــي عــبــر إصــــــدار الـــيـــوان 
ــدأت تـــجـــارب نــاجــحــة  ــ ــــذي بـ الـــرقـــمـــي الـ
عــلــيــه خــــالل الـــعـــام الــــجــــاري، وهــــو ما 

سيرفع من مبيعات اإلنترنت.

إيران ترفع الحظر 
عن صادرات الحليب

مبيعات اإلنترنت 
تتجه الرتفاع جنوني

مال وسياسة

تسميه  ما  استراتيجية  تحقيق  التركية  الحكومة  تستهدف  بينما 
»االستقالل« في أربعة ملفات اقتصادية، يبدو أن روسيا قلقة من ملف 
التطور السريع في صناعة األسلحة على مناطق نفوذها الجيوسياسي، 
كما تتخوف المصارف الغربية على أرباحها في المستقبل من الفائدة

اقتربت قيمة صادرات تركيا إلى دول االتحاد األوروبي من 80 مليار دوالر 
الفترة  مع  مقارنة   %34.3 بزيادة  الحالي،  العام  من  شهرًا   11 أول  خالل 
بيانات  ووفــق   .2020 من  نفسها 
مجلس المصدرين في تركيا، بلغت 
صادرات البالد إلى االتحاد األوروبي 
ألف  و731  مليونًا  و557  مليارًا   78
 2021 الــعــام  مطلع  منذ  دوالر 
الثاني.  تشرين  نوفمبر/  نهاية  حتى 
ــول، حلت  ــاض ووفــق وكــالــة األن
االتحاد  دول  مقدمة  في  ألمانيا 
استيرادًا من تركيا، بقيمة 16  األكثر 

مليارا و74 مليونًا و831 ألف دوالر.

80 مليار دوالر

رؤية

أحمد ذكر اهلل

العالم، وشكلت تحديات  أرجـــاء  األســعــار  ارتــفــاع  ضربت مــوجــات 
التي ترزح  العربية  بينها  النامية ومن  الــدول  تواجه شعوب  كبرى 
أغلبيتها حول خط الفقر، خاصة بعد الزيادات القياسية في أسعار 
من  املاليني  مئات  بسقوط  هــددت  والتي  الرئيسية  الغذائية  السلع 
األفــراد تحت خط الفقر، تزامنًا مع تغيرات مناخية حادة وحاالت 
تقريبا  اختفت  التي  املجاعات  لبروز مشاهد  الجفاف، وعــودة  من 

خالل العقدين املاضيني.
أن ماليني  املتحدة من  لألمم  التابع  العاملي  األغــذيــة  برنامج  وحــذر 
البشر قد يعانون من نقص غذائي بسبب ارتفاع أسعار الغذاء، وأن 
الحالي،  العام  بالجوع في  العالم مهددون  270 مليون نسمة حول 
وأن األمر ربما يأخذ منحنى أكثر حدة في العام القادم، ال سيما 
في ظل وجود الثالثية املدمرة التي تدفع املزيد من البشر إلى الجوع 
والــبــؤس والــتــي تتمثل فــي الــصــراعــات واملــنــاخ وفــيــروس كــورونــا، 

وانضم إليها مؤخرًا ارتفاع االسعار.
وتشير النظرة السريعة ألزمة ارتفاع األسعار حول العالم بأصابع 
ــداد والــتــوريــد، والــتــي تفاقمت في  االتــهــام إلــى أزمـــات سالسل اإلمـ
أعقاب تداعيات فيروس كورونا، خاصة بعد معاناة جميع مراحل 
الكافية  الحاويات  من شح  بداية  الحادة،  االختناقات  من  السلسلة 
وبــروز ما أطلق عليه حــرب الــحــاويــات، ومـــرورًا بعدم كفاية أعــداد 
السفن لتلبية االحتياجات املتزايدة لنقل البضائع، وعدم قدرة البنية 
التحتية في املوانئ للتجاوب مع الزيادات القياسية في حركة النقل، 
وأخيرا أزمة عدم كفاية عدد سائقي الشاحنات في العديد من دول 
الرئيس ألزمة  السبب  أن  إلى  التحليالت  العديد من  العالم. ويشير 
التضخم هو السياسات النقدية وتالل األمــوال التي ضختها دول 
كورونا،  أزمــة  أعقاب  في  االقتصادية  في شرايينها  املتقدم  العالم 
والتي أضافت قدرات شرائية كبيرة للشركات واألفراد، وهو ما أدى 
إلى تكدس املدخرات، مع تواصل حالة الغلق العام ومنع النشاطات 
التي يمكن خاللها إنفاق هذه األموال.  وظهر أثر ذلك مباشرة في 
تزايد معدالت االدخار في معظم الدول األوروبية بنسب تفوق كثيرا 
معدالت ما قبل أزمة كورونا، حيث ارتفعت املبالغ التي يتم ادخارها 
في االتحاد األوروبي بنسبة 25% خالل فترة الوباء، بينما ارتفعت 
30% في الواليات املتحدة. وتسببت حزم اإلنعاش املالي املبالغ فيها 
سواء لألسر أو للشركات بموجات طلب كبيرة، دلل عليها قفزات 
الواليات  في  التجزئة  ملبيعات  القياسية  األرقــام  في  غير مسبوقة 
املتحدة ومعظم دول االتحاد األوروبــي، وتعاظم تأثير تزايد الطلب 
على التضخم في ظل انخفاض معدالت اإلنتاج بسبب اإلغالقات 
التناسب  عــدم  الرئيس  التضخم سببه  أن  يثبت  مــا  وهــو  الطويلة، 
بني حجم األموال املتاحة وكميات السلع املعروضة. من الواضح أن 
هناك إصرارًا من الواليات املتحدة واالتحاد األوروبــي على اإلبقاء 
انتهاج سياسة معدالت  من خــالل  املرتفعة  اإلنــفــاق  على معدالت 
الفائدة املنخفضة، وبدا ذلك جليًا من خالل رفض كريستني الغارد 
الفائدة رغم التضخم  البنك املركزي األوروبــي رفع أسعار  رئيسة 
الــزيــادة ضــررهــا أكبر من  الــذي تشهده أوروبـــا، وتصريحها بــأن 
الفيدرالي  االحــتــيــاطــي  بنك  انتهجه  الـــذي  النهج  ذات  وهــو  نفعها، 
األميركي الذي ثبت مؤخرًا سعر الفائدة عند حدود الصفر تقريبا.

وبرر الفيدرالي التثبيت بأنه يرى أن التضخم العاملي املرتفع حاليًا، 
األميركي  االقــتــصــاد  أن  أكــد  مــؤقــتــة، كما  لــعــوامــل  تشكل كنتيجة 
التضخم سينحسر،  وأن  والطلب  العرض  اخــتــالالت  مع  سيتأقلم 
مشيرا إلى أنه مع انحسار إصابات »كوفيد- 19«، من املنتظر أن 

يرتفع النمو االقتصادي في الربع األخير من العام الجاري.
املركزي  العالم وفي مقدمتها  املركزية حول  البنوك  وحــذت بعض 
لجأت  إذ  األوروبــــي،  واملــركــزي  األميركي  الفيدرالي  حــذو  الياباني 
إلى مستويات تاريخية متدنية، وبعضها نزل  الفائدة  إلى خفض 
أخـــرى لضخ  أدوات  إلــى  لــجــأت  الصفر، كما  مــا دون  إلــى  بالفائدة 
قــوة االقتصاد  إلــى آخــر بحسب  بلد  السيولة، تفاوت حجمها من 
ذلــك بهدف تشجيع االستهالك  املــتــاحــة، وكــان  املالية  واإلمــكــانــات 

وتمكني الشركات من االستمرار بالعمل والحفاظ على الوظائف.
عموما تشير الصورة العريضة الحالية لتصرفات البنوك املركزية 
الذي يعني  الفائدة املنخفض األمر  إلى تفضيل سعر  العالم  حول 
نقص  وتــجــاهــل  املرتفعة  الشرائية  الــقــوى  بــقــاء  تفضيل  بــوضــوح 
الــعــرض بــأســبــابــه املــخــتــلــفــة، مــمــا ســيــؤدي إلـــى املــزيــد مــن تأجيج 
حمي التضخم والذي بات من الواضح استمراره على األقل خالل 
القادم، ال سيما في ظل عودة دراماتيكية  العام  النصف األول من 
املتقدمة، بعد  الــدول  أعــداد اإلصــابــات بفيروس كورونا في  لتزايد 
تعثر عمليات الفرض القانوني للتلقيح حتى اآلن كنتيجة لضغوط 
شعبية مــتــزايــدة. هــل الــعــالــم مقبل عــلــي أزمـــة اقــتــصــاديــة، ســؤال 
القلق حول  الكثير من  املتنامي  التضخم  أثــارت موجات  مهم فقد 
مستقبل االقتصاد العاملي خالل العامني القادمني، وهو األمر الذي 
حذر منه العديد من االقتصاديني حول العالم، باعتبار أن التضخم 
يأكل الفوائض املالية ويهدد مستويات االستثمار، وأن اللعب بورقة 

الفائدة املنخفضة مخاطرة غير مأمونة قد تدفع للركود العاملي.
وهو نفس التوجه لتقرير صدر مؤخرًا عن »دويتشه بنك« األملاني 
أطلق من خالله تحذيرات من حدوث أزمة اقتصادية عاملية قريبًا 
أو في عام 2023 بسبب اآلثار السلبية املحتملة للتضخم، محذرًا 
السياسات  ومواصلة  النقدية  السياسات  تشديد  عــدم  خطط  مــن 
التحفيزية، األمر الذي يمكن أن يتسبب في ركود ضخم، وانطالق 
سلسلة مــن الــضــوائــق املــالــيــة فــي أنــحــاء الــعــالــم، ال سيما األســـواق 
الناشئة. عموما ورغم اختالف وجهات النظر حول تفسير األوضاع 
االقــتــصــاديــة الــعــاملــيــة، فــإنــنــا نــشــهــد وبـــوضـــوح تــنــامــيــًا متسارعًا 
أســـواق  داخـــل  الــتــوجــس  حــالــة  عــن   

ً
وتــغــافــال التضخمية،  للفقاعة 

الفائدة  االستثمار، وتهوينًا من مخاطر معدالت  املال ومجتمعات 
التوازن  نقاط  املستمر عن  االبتعاد  في  والتي تسببت  املنخفضة، 
بني العرض والطلب العامليني، وكلها أمور تهدد بحالة ركود محتمل 
وبقوة، ولن تكون املشكلة حينئذ تطور الركود ودخول االقتصاد 
في  الكبرى  املشكلة  ستكمن  بــل  املظلم،  الكساد  نفق  إلــى  العاملي 
نجاعة اإلجــراءات النقدية وقدرتها على امتصاص السيولة الزائدة 

وترشيد اإلنفاق، والحفاظ على مستويات اإلنتاج والنمو.
ولألسف فان الدول النامية ومن بينها الدول العربية متضررة في كل 
األحوال، فاستمرار الوضع الحالي بسياساته التيسيرية سيؤجج 
معدالت التضخم التي تلتهم القوى الشرائية ألناس ينفقون ما يزيد 
عن ثلثي دخلهم على الغذاء، كما أن رفع أسعار الفائدة إن حدث، 
املتقدمة  االقــتــصــادات  انكماش  في  وسيتسبب  متأخرًا  فسيكون 
كاملة  الفقير ضريبته  اإلنسان  ما سيدفع  وهو  النامية،  وبالتالي 

في كل األحوال.

سعر الفائدة المنخفض 
يشعل التضخم
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أحمد جبر

بــعــد إعـــان وقـــف إطـــاق الــنــار بــن حركة 
املــقــاومــة اإلســامــيــة )حــمــاس( واالحــتــال 
ــي مـــــايـــــو/أيـــــار املــــاضــــي،  ــ ــيـــونـــي فـ ــهـ الـــصـ
عـــاد مــلــف الــتــفــاوض بــشــأن عملية تــبــادل 
ــة، عـــبـــر الـــوســـاطـــة  ــهــ ــواجــ األســــــــرى إلـــــى الــ
ــان لـــهـــا دور بـــــــارز فــي  ــ ــتــــي كــ املـــصـــريـــة الــ
الــتــوصــل إلــــى إتـــمـــام صــفــقــة شــالــيــط عــام 
2011، إذ استبق النظام املصري وساطته، 
هذه املّرة، بتصريحات وتحّركات إعامية 
بـــرزت خـــال عــــدوان االحــتــال أخــيــرًا على 
»مــعــركــة سيف  يتم تسميته  أو كما  غـــزة، 
الــــــقــــــدس«، مـــــن خــــــال تــــبــــدل واضــــــــح فــي 
عــدوانــي عامي 2014  الرسمي بن  موقفه 
عام  الصهيوني  الــعــدوان  فــخــال  و2021، 
الــفــتــاح السيسي  نــظــام عــبــد  2014، حــّمــل 
حـــركـــة حـــمـــاس املــســؤولــيــة عـــن الــــعــــدوان، 
متبنيًا مــزاعــم االحــتــال، كما شــن اإلعــام 
ــلــــة إعـــــامـــــيـــــة مـــكـــثـــفـــة فــي  املــــــصــــــري حــــمــ
لــم تستهدف حركة حماس  ذاتـــه،  السياق 
الشعب  أبــنــاء  استهدفت مجمل  بــل  فــقــط، 
الفلسطيني، خصوصًا في قطاع غزة. فقد 
صـــدح صـــوت الــنــظــام املـــصـــري عــالــيــًا في 
أثناء العدوان أخيرًا على القطاع، من خال 
تصريحات نارية وصلت إلى حّد التشكيك 
في جدوى السام، واستعادة مقولة جمال 
عــبــد الــنــاصــر الــشــهــيــرة »مـــا أخـــذ بــالــقــوة 

سميرة المسالمة

كثيرة  عربية  دول  رغبة  عن  أخبار  تتواتر 
ــع الــنــظــام  بـــاســـتـــعـــادة عـــاقـــات طــبــيــعــيــة مـ
السوري، تتّوج بعودة سورية إلى مقعدها 
ــدول الــعــربــيــة منذ  ــ الــشــاغــر فـــي جــامــعــة الــ
12 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 2011، خــال 
في  الجزائر  فــي  العربية  القمة  اجتماعات 
 
ّ
مـــــارس/ آذار املــقــبــل. وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن
لم  تجميد عضوية ســوريــة  الجامعة  قــرار 
يـــأِت بقيمة مــضــافــة إلـــى الـــثـــورة الــســوريــة 
التي خرج القرار »ملساندتها« في مواجهة 
 الحديث عن 

ّ
 أن

ّ
النظام، بموافقة 18 دولة، إال

رغبة التطبيع معه يجب أن يثير التساؤالت 
وســـط جــمــهــور »الــنــظــام« كــمــا لـــدى جموع 
املعارضن. وفي الحديث عن االصطفافات 
»الجديدة« للدول التي تسعى إلى استعادة 
ــنــــظــــام الـــــســـــوري ولـــيـــس  ــــع الــ عـــاقـــاتـــهـــا مـ
 دولة 

ّ
ه كان لكل

ّ
العكس، ال يمكن تجاهل أن

تدخلت في الصراع على سورية وفيها دور 
في تطويع الثورة، وتغيير هويتها، ونحت 
تقلباتها من شعبية سلمية إلى فصائلية 
مــســلــحــة، وبــعــضــهــا مــتــطــّرفــة، وبــأجــنــدات 
الحرية  دخيلة، ومعظمها معادية ملفاهيم 
والديمقراطية وحقوق املواطنة املتساوية. 
وعلى أية حال، ليس تطبيع أطراف النظام 
العربي مع نظام األسد مفاجئًا، فقد انتصر 
ــد الــقــطــيــعــة عــلــى الــراكــضــن  ــ تــجــاهــل األسـ
ــه كذلك، 

ّ
أن أو يفترض  التطبيع معه،  خلف 

ألسباب عديدة، أهمها: 
األطــراف  تلك  تجمع  التي  املشتركات  أواًل، 
ــا يــجــعــلــهــا  بـــنـــظـــام األســــــد كـــثـــيـــرة جــــــدًا، مــ
ــة أكــــبــــر الــــخــــافــــات أو  ــرعــ ــســ ــاوز وبــ ــجــ ــتــ تــ
إلـــى إعــانــهــا قطيعة  الــتــي أّدت  املــفــارقــات 
معه، سيما بحكم طبيعة األنظمة السائدة 
وتــوافــقــهــا عــلــى مـــصـــادرة حــقــوق املــواطــن، 
ــة الـــســـلـــطـــة، وتــضــامــنــهــا  ــ ــدولـ ــ وتـــطـــويـــع الـ
مــن تجميد  الــرغــم  ــه على 

ّ
أن البيني، بدليل 

عضوية سورية في جامعة الدول العربية، 
 ذلــك األمـــر لــم يشمل املستوى األمــنــي، 

ّ
فـــإن

بــدلــيــل حــضــور ســوريــة اجــتــمــاعــات وزراء 
ــــرب، واجـــتـــمـــاعـــات رؤســـــاء  ــعـ ــ ــة الـ ــيـ ــلـ الـــداخـ

عمر كوش

تراجع العسكر االنقابيون في السودان 
تـــحـــت الـــضـــغـــطـــن الـــشـــعـــبـــي والـــــدولـــــي، 
واضطّروا إلى توقيع »االتفاق السياسي« 
مــع رئــيــس الــحــكــومــة، عبد الــلــه حــمــدوك، 
بعد إطــاق ســراحــه. مــع ذلــك، لــم تتوقف 
الــــتــــظــــاهــــرات االحـــتـــجـــاجـــيـــة الــشــعــبــيــة 
ــدن الـــســـودانـــيـــة، الـــرافـــضـــة  ــ ــلـــب املــ فــــي أغـ
الــذي  السياسي  واالتــفــاق  العسكر  حكم 
هـــنـــدســـوه عــلــى مــقــاســهــم، وبـــــات لــســان 
املقاومة  ولــجــان  السياسية  الــقــوى  حــال 
لــلــتــظــاهــرات يــقــول: ال  ــمــة 

ّ
الشعبية املــنــظ

تــفــاوض مــع العسكر، وال شــراكــة معهم، 
لشعار  تجسيدًا  النــقــابــهــم،  شرعية  وال 
»ال تــفــاوض ال شــراكــة ال شــرعــيــة« الــذي 
رفــعــه املــحــتــّجــون فــي »مــســيــرة الغضب« 
إضافة  الغاضبة.  املسيرات  من  وسواها 
إلى شعار »ما في مليشيا بتحكم الدولة« 
الرافض مشاركة املليشيات في السلطة، 
ممثلة بقوات الدعم السريع التي يقودها 
مــحــمــد حــمــدان دقــلــو )حــمــيــدتــي( املتهم 

بارتكاب جرائم بحق السودانين.  
ــان االتـــفـــاق الــســيــاســي، املـــوقـــع في  وإن كـ
الــثــانــي 2021، من  تــشــريــن  نــوفــمــبــر/   21
قـــائـــد االنــــقــــاب الــعــســكــري، عــبــد الــفــتــاح 
البرهان، وعبد الله حمدوك، قد ُبني على 
بــإعــادة  تقضي  سياسية  تسوية  أســـاس 
ــــوزراء، وأن يشّكل  حــمــدوك إلــى رئــاســة الـ
حــكــومــة كــفــاءات غــيــر حــزبــيــة، فــي مقابل 
مـــوافـــقـــتـــه عـــلـــى عـــــدم إعـــــــادة صــاحــيــات 
املكّون املدني، ممثلة بقوى إعان الحرية 
االنقابين،  قــرارات  في  لغاة 

ُ
امل والتغيير 

االحتجاجية  التظاهرات  استمرار  أن  إال 
 
َ
ــاق لـــم يــحــظ ــفـ الــســودانــيــة يــفــيــد بــــأن االتـ
بــأي قــبــول مــن غالبية الــســودانــيــن التي 
باتت تطالب بحزم بإنهاء حكم العسكر. 
ــرخ الــــــــذي أحـــدثـــه  ــ ــشـ ــ ــي، فــــــإن الـ ــالــ ــتــ ــالــ وبــ
ــكـــري، فــــي 25 أكـــتـــوبـــر/  االنــــقــــاب الـــعـــسـ
املاضي، يتوسع يومًا بعد  األول  تشرين 
ــفــهــا تــــزداد عمقًا، 

ّ
ــة الــتــي خــل ــ يــــوم، واألزمـ

ــّدد بـــأخـــذ الـــــســـــودان إلـــــى مــتــاهــات  ــ ــهـ ــ وتـ
اســتــمــرار تصاعد  مــع  مظلمة، خصوصًا 
ــرة الـــتـــظـــاهـــرات واملــــواكــــب الــرافــضــة  ــيـ وتـ
االتفاق، والتي باتت تواجه بعنف متزايد 
من العسكر واملليشيات، األمر الذي يهّدد 
بدخول السودان في ظلمات عنف منفلت، 
تسيل فيه دماء كثيرة، مع وجود أسلحة 
ومجموعات  مليشيات  أيـــدي  فــي  كثيرة 

خارج تشكيات الجيش السوداني.
لم تعد صيغة الشراكة مع العسكر تلّبي 
الــســودانــيــن وتطلعاتهم  عــامــة  مــطــامــح 
ــي تــقــبــلــتــهــا ســـابـــقـــًا بـــعـــض الـــقـــوى  ـــتــ الـ

المهدي مبروك

من دون إنذار مسبق، وفي اجتماع مجلس 
املنصرم، وقد  األســبــوع  التونسي  الـــوزراء 
غدا الرئيس قيس سعّيد يرأسه على خاف 
ــراءات 25  ما نــّص عليه الدستور، منذ إجـ
يــولــيــو/ تــمــوز االســتــثــنــائــيــة، قــــّرر األخــيــر 
إعــان يــوم 17 ديسمبر/ كــانــون األول من 
يــوم عطلة رسمية، احتفاًء بعيد   سنة 

ّ
كــل

الثورة. وقد كان منذ سقوط النظام يجري 
االحتفاء به يوم 14 جانفي )يناير/ كانون 
 ســنــة فــي تــزامــن مــع فــرار 

ّ
الــثــانــي( مــن كـــل

الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
لـــــم يـــكـــن يــــــوم 14 يـــنـــايـــر مـــحـــل إجــــمــــاع، 
ــيـــة، عــلــى غـــــرار الــقــصــريــن  ــلـ فــمــنــاطــق داخـ
وســيــدي بــوزيــد، طالبت باعتماد يــوم 17 
ــوم الــعــطــلــة الــرســمــيــة، اعــتــرافــًا  ديــســمــبــر يـ
ــة فــي  ــّمـــشـ ــهـ بـــمـــســـاهـــمـــة هــــــذه املــــنــــاطــــق املـ
الثورة، وهي التي كانت حاضنة لبدايات 
العدد األرفــع من الشهداء  الــثــورة، وقّدمت 
والجرحى. وقد ثار بعض الجدل مبكرًا من 
أجل عدالة تاريخية وإنصاف أدبي، حتى 
تتبوأ هذه الجهات مكانة رمزية أرفــع في 
 األمور صارت الحقًا 

ّ
تاريخ الباد، غير أن

ت  بِّ
ُ
ث الــشــيء، فقد  على نحو مغاير بعض 

يــــوم ســـقـــوط الـــنـــظـــام يــــوم عــطــلــة رســمــيــة. 
 سنة 

ّ
ــل وبــــاملــــوازاة، ظــلــت تــونــس تــحــيــي كـ

في يوم 17 ديسمبر ذكرى انطاق الثورة، 
ــام مــــهــــرجــــانــــات ثـــقـــافـــيـــة وفـــعـــالـــيـــات  ــقـ ــتـ فـ
املسؤولن  زيــارات  تراجعت  مدنية كثيرة. 
الحكومين، من سنة إلى أخرى، لتلك املدن 
بوزيد،  مدينة سيدي  وتحديدًا  واملناطق، 
وعمدوا  كثيرون،  مواطنون  احتج  بعدما 
إلــى محاولة طــرد مــن يــزورهــم مــن رؤســاء 
ــرّدي  تــ مـــن  عـــن غــضــبــهــم  تــعــبــيــرًا  ووزراء، 
ــثــــورة الـــرخـــاء  أوضـــاعـــهـــم. لـــم تــمــنــحــهــم الــ
الــذي ينشلهم من ضنك العيش، بل كانت 

خيبتهم عميقة.
ــعـــواطـــف  ــد فــــي الـ ــّيـ ــعـ ــيـــس سـ يــســتــثــمــر قـ
الــهــائــجــة لــلــتــونــســيــن، بـــغـــرض تــوطــيــد 
ــنـــاس  الـ  

ّ
ــو يـــعـــلـــم أن ــ ــه، وهــ ــمـ ــكـ دعــــائــــم حـ

ــاريــــخ هـــذا  ــن تــ مـــتـــبـــرمـــون مـــمـــا مـــضـــى مــ
االنتقال املنتكس حاليًا، بقطع النظر عن 
التي  السردية  التواريخ كلها. تقوم  حيل 
يــرويــهــا الــرئــيــس، عــلــى أســــاس إشـــاراتـــه 
در بها منذ إسقاط 

ُ
 الثورة غ

ّ
املقتضبة، أن

ــفــــاف عـــلـــى إرادة  ــتــ االلــ ــام، وجـــــــرى  ــنــــظــ الــ
الثائرين يوم 14 جانفي الذي جرى فيها 
»ترويض الثورة، وإدخالها بيت الطاعة« 
قــنــواٍت ومــســاراٍت تنّكرت  وتحويلها في 
للثائرين. كانت الخطيئة، حسب رأيه، في 

هذا اليوم بالذات. ال يقّدم الرئيس حججه 
وبراهينه كعادته، حتى ال يتوّرط ويترك 
خــيــالــنــا يــجــنــح بـــمـــا يــشــتــهــيــه. ال يــــدرك 
ـــه ال يفعل أي شــيء مــن أجــل االعــتــراف 

ّ
أن

ت مثل هذه 
ّ
التي مل بفضل هذه الجهات 

السرديات العقيمة.
ــّمـــق الـــرئـــيـــس الــــشــــرخ بــــن الــعــاصــمــة  يـــعـ
تحديدًا واملناطق الداخلية من أجل التشفي 
من املركزية السياسية والثقافية والرمزية 
التي تمارسها مدينة تونس، وحتى تصل 
الـــعـــزف على  املــمــنــهــج.  إلـــى درجــــة اإلذالل 
هـــذه املــشــاعــر مــثــمــر ســيــاســيــًا عــلــى املـــدى 
ر، وال 

ّ
يتبخ مــا  أنــه ســرعــان  القصير، غير 

يستطيع أحـــد الــبــنــاء عــلــيــه، مــهــمــا كــانــت 
ــّربـــت مــخــتــلــف الــنــخــب الــلــعــب  حــظــوتــه. جـ
عــلــى الـــعـــواطـــف واملـــشـــاعـــر واألحـــاســـيـــس، 
غــيــر أنــهــا ســـرعـــان مـــا عــوقــبــت، ذلــــك أنــهــا 
ذات مردودية كبيرة، فهي مؤقتة، سرعان 
علمتنا  النقيض.  إلــى  وتتحول  تنقلب  ما 
السنوات العشر األخيرة، بمّرها وحلوها، 
 
ّ
وأن قصير،  واملماطلة  التسويف  حبل   

ّ
أن

االســـتـــثـــمـــار فـــي تــهــيــيــج الـــنـــاس ودغـــدغـــة 
 مشكاتهم، 

ّ
إلــى حــل يـــؤّدي  لــن  مشاعرهم 

ــًا مــدّمــر. لــقــد رفـــع الــنــاس على  بــل هــو دومـ
األعناق من توّسموا فيهم الخير بمختلف 
ألــوانــهــم، ثــم أســقــطــوهــم عــنــد أول مشاعر 

الخديعة التي انتابتهم.
نــرّدد  هل علينا أن نتذّكر كل شــيء، حتى 
واحــد،  وبصوت  وطنية،  جماعة  بوصفنا 
وما »فّرطنا في الذاكرة من شيء« أم علينا 
أن ننسى ونمحو كل ما في الذاكرة، حتى 
»مــا عدنا  أيضًا  نصرخ، وبالصوت نفسه 
ــواء تــاريــخــنــا الـــذي  ــ ــــيء« سـ نـــتـــذّكـــر مـــن شـ
ــن ثـــاثـــة آالف ســـنـــة، وهــي  يــمــتــّد ألكـــثـــر مـ
ابتكار مؤرخي »الحقبة النوفمبرية« زمن 
بن علي تحديدًا، أم زدنا عليها أو أنقصنا 
التاريخ والعناية   تدبر 

ّ
أن منها؟ ال أعتقد 

ــاتــه مهمة مــجــديــة، والــنــاس 
ّ
بـــزيـــارة مــحــط

يوّدون صناعة اآلتي من زمنهم.
ــا زال،  الــتــاريــخ، ومـ الــولــع بتصحيح  كـــان 
شــغــل األنـــظـــمـــة الــشــمــولــيــة، فــلــم نــــَر أمــمــًا 
الفائتة،  تواريخها  على  تتعارك  ناهضة 
املقبل. وال  إنما تتعارك من أجل تاريخها 
التي  والفئات  التونسي  الشباب   

ّ
أن أعتقد 

ــانـــدت إجـــــــراءات 25 يــولــيــو مــنــشــغــلــون  سـ
ــهــا الــرئــيــس، 

ّ
بــحــرب الـــتـــواريـــخ الــتــي يــشــن

الطواحن. تدور  وهــي حــرٌب أشبه بحرب 
تــنــتــج غــيــر الخيبات  الــتــاريــخ، وال  عــجــلــة 
من  خصوصًا  حكموا،  الذين  من  املتتالية 

ه تجسيٌد إلرادة الشعب.
ّ
يّدعي أن

)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

 بــالــقــوة«، إضــافــة إلــى مــا تم 
ّ

ال ُيــســتــرّد إال
تصويره من قافلة املواد الغذائية والطبية 
الــتــي حــمــلــت صـــور الــســيــســي، فـــي مقابل 
حـــالـــة صــمــت وتـــرقـــب ســلــبــي مــمــا يسمى 

أنظمة املمانعة.
القول  كــلــه، يمكن  التدقيق فــي ذلــك  وبــعــد 
ومواقفه،  املــصــري  النظام  تصريحات   

ّ
إن

أخـــــــيـــــــرًا، لــــــم تـــــخـــــرج عــــــن إطــــــــــار »أســــمــــع 
طبيعة  بسبب  طــحــنــًا«،  أرى  وال   

ً
جعجعة

الـــعـــاقـــة غــيــر املــســبــوقــة الـــتـــي تـــربـــط بن 
ــتـــال الــصــهــيــونــي ونـــظـــام الــســيــســي،  االحـ
، من أزمــٍة في الشرعية، 

ً
الــذي عانى، بداية

أي الــشــرعــيــة الـــدولـــيـــة، خــصــوصــًا مــوقــف 
ــات املـــتـــحـــدة الـــتـــي قــطــعــت املــعــونــة  ــواليــ الــ
مليار   1.3( املـــصـــري  لــلــجــيــش  األمــيــركــيــة 
دوالر( عقب انقاب السيسي. تلك املعونة 
استعادتها  السيسي  نظام  استطاع  التي 
مــن خـــال وســاطــة االحــتــال الصهيوني، 
املصري  النظام  مــمــارســات  أثبتت  بعدما 
مــا  ــفـــي  ــيـ الـــوظـ دوره  ــرار  ــمــ ــتــ اســ الــــجــــديــــد 
قــبــل ثـــورة 25 يــنــايــر، عــن طــريــق الــتــعــاون 
األمني مع االحتال، وتحديدًا الشراكة في 
بدت  التي  الفلسطينية  املقاومة  مواجهة 
واضحة بعد تدمير نظام السيسي األنفاق 
الــتــي تــربــط قــطــاع غـــزة بــمــصــر وإغــراقــهــا 
الــرئــة التي  الــبــحــر، وكــانــت تعتبر  بــمــيــاه 
ــافـــة إلــــى اعــتــقــال  ــزة. إضـ ــ تــتــنــفــس مــنــهــا غـ
وتسليمهم  فلسطينين  الــســيــســي  نــظــام 

جعله يخسر دور الوسيط في ذلك الوقت، 
ــا دفـــع  ــاد عـــلـــى لـــعـــبـــه. مــ ــتــ الـــــــدور الــــــذي اعــ
االحــتــال فــي حينه إلــى البحث عــن بدائل 
ترتبط بعاقات مع االحتال من جهة ومع 
حــمــاس مــن جــهــة أخـــرى )قــطــر أو تــركــيــا(، 
ــل إلــــــى تـــســـويـــة تــضــمــن  ــتــــوصــ بــــغــــرض الــ
احتماالت  من  وتقلل  األمــد،  تهدئة طويلة 
املواجهة املستقبلية، خصوصا مع تزامن 
إلى  املنطقة، وسعيه  غــاز  االحــتــال  سرقة 
بعض  يتطلب  للطاقة،  مركز  إلــى  التحول 
الــهــدوء واالســتــقــرار، خصوصًا فــي قطاع 

غــزة، والــذي يعتبر محاذيًا لعقدة خطوط 
الـــطـــاقـــة الـــقـــائـــمـــة، واملــــزمــــع إنـــشـــاؤهـــا بن 
االحتال والنظام املصري، وبن االحتال 
 تــوتــر 

ّ
 أن

ّ
ــارات. إال ــ ــ ونـــظـــام الــحــكــم فـــي اإلمـ

عاقات االحتال مع بدائل النظام املصري 
املحتملة )قطر أو تركيا(، إضافة إلى عدم 
رغــبــة أو قـــدرة هــذه الــبــدائــل على ممارسة 
ز من 

ّ
ضغوط على حركة حماس ساهم وعز

إمكانية استمرار النظام املصري في لعب 
دور الوسيط، وكجزء من هذا الدور، كان ال 
بّد من وعود بتخفيف الضغط االقتصادي 
عــن قــطــاع غـــزة، خــوفــًا مــن حـــدوث انفجار 

شعبي غير محسوب العواقب.
ــــى لــعــبــتــه  ــاد الـــنـــظـــام املــــصــــري إلـ ــ لــــذلــــك، عـ
السابقة راعيًا غير حيادي في املفاوضات 
ــذا مـــا بــــدا واضـــحـــًا في  ــ ــتــــال، وهـ مـــع االحــ
تــصــريــحــات مـــديـــر املـــخـــابـــرات املــصــريــة، 
ــة  ــيــة روايــ

ّ
ــل، املـــتـــكـــّررة، املــتــبــن ــامـ عـــبـــاس كـ

 »حــمــاس« تأسر 
ّ
االحــتــال الــتــي تــّدعــي أن

الجنسية اإلســرائــيــلــيــة،  يــحــمــان  مــدنــيــن 
ــــى جــثــتــي جـــنـــديـــن مــــن جــنــود  إضــــافــــة إلـ

االحتال.
ــــري تــضــمــن  ــنــــظــــام املـــــصـ ــــاول الــ ــــحـ ــا يـ ــمـ كـ
إعـــادة إعــمــار قطاع  الــتــبــادل ملفي  صفقة 
غـــزة وتــخــفــيــف قــيــود الــحــصــار املــفــروض 
مــن االحـــتـــال مــن جــهــة والــنــظــام املــصــري 
من جهة أخرى، مقابل هدنة طويلة األمد، 
ــراف الـــصـــريـــح  ــ ــتــ ــ ــــى حــــد االعــ قــــد تـــصـــل إلــ

ــبــــدل دور  بــــاالحــــتــــال، مــــا يـــســـاهـــم فــــي تــ
»حماس« كجزء من حركة تحّرر إلى دور 

يشابه دور سلطة رام الله الوظيفي.
لــذلــك، ال يمكن لحركة حــمــاس، فــي الوقت 
ــة مـــصـــريـــة  ــايــ ــرعــ بــ ــــي، أن تـــحـــظـــى  ــالـ ــ ــــحـ الـ
مناصرة للحقوق الفلسطينية أو حيادية؛ 
ــرى فــــي صــفــقــة  ــ ــقـــديـــر؛ كـــمـــا جـ ــل تـ ــ عـــلـــى أقـ
شــالــيــط عـــام 2011، بــعــد نــجــاح ثــــورة 25 
يناير في إزاحة نظام حسني مبارك الذي 
الفلسطينين  على  يــمــارس ضغوطًا  كــان 
لصالح االحتال، شبيهة بالتي يمارسها 
 محله 

ّ
نــظــام الــســيــســي حــالــيــًا؛ حــيــث حـــل

ــلــــف مــلــف  ــري الـــــــــذي كــ ــكــ ــســ ــعــ ــلــــس الــ ــجــ املــ
املـــفـــاوضـــات غــيــر املــبــاشــرة بـــن االحــتــال 
و»حــمــاس« لــلــواء خالد عــرابــي، الــذي أدار 

املفاوضات بكفاءة ونزاهة مطلقة.
مــن ذلــك كــلــه، على حــركــة حــمــاس أن تعي 
ــرار  ــ ــــذا عــلــيــهــا اإلصــ ــع جــــيــــدا، لـ ــواقــ ــذا الــ ــ هـ
على فصل ملف األســـرى عــن ملفي إعــادة 
إعــمــار الــقــطــاع وفــك الــحــصــار. كما عليها 
الــحــذر مــن الــخــضــوع لـــإمـــاءات املصرية 
عليها  تــفــرض  ســوف  الــتــي  والصهيونية 
الــــتــــزامــــاٍت كــــارثــــيــــة، فــيــمــا يـــخـــص مــوقــع 
الــحــركــة ودورهـــــــا، والـــتـــي ســــوف تكبلها 
مــســتــقــبــا، وتــجــعــلــهــا بــشــكــل دائـــــم تحت 
ــــال  ــتــ ــ ــــري واالحــ ــــصــ ــرة الــــنــــظــــام املــ ــيــــطــ ســ

الصهيوني وتحّكمهما.
)كاتب فلسطيني(

أجهزة املخابرات العرب، كما حصل أخيرًا. 
الــتــي تراكضت  ثــانــيــًا، معظم تلك األنــظــمــة 
إلعـــــادة الــتــطــبــيــع عــلــنــًا بــعــدمــا كــــان ســّريــًا 
الثورة،  ى من مساندة عسكرة 

ّ
كانت تتوخ

واحـــتـــضـــان فــعــالــيــات الــفــصــائــل املــســلــحــة 
ــاف الـــنـــظـــام،  ــ ــعـ ــ ــّرد إضـ ــ ــجـ ــ وتـــوجـــيـــهـــهـــا، مـ
ــّد لــتــكــّبــره عــلــيــهــا، والبـــتـــزازاتـــه  ووضــــع حــ
لــهــا، عــلــى أكــثــر مــن صــعــيــد، وفـــي أكــثــر من 
قــضــيــة، ولــيــس مــســانــدة الــشــعــب الــســوري 
السياسي وحقوق  بالتغيير  في مطالباته 
املواطنة والديمقراطية، ما يصّح معه القول 
 »فــاقــد الــشــيء ال يــعــطــيــه«. وكــانــت 

ّ
هــنــا إن

مــشــكــلــة املـــعـــارضـــة فـــي قـــصـــور إدراكـــاتـــهـــا 
هــذه املــســألــة، وربــمــا يكمن فــي هشاشتها 
معظم  وارتـــزاق  مواقفها،  صدقية  وضعف 
ــن 

ّ
ــادة الـــفـــصـــائـــل الــــذيــــن أزاحــــــــوا املــنــشــق ــ قــ

العسكرين ليتولوا مهام الفوضى املدّمرة 
 عن تصحيح 

ً
التي أوصلونا إليها، وبديا

السياسين مسار العسكرة انجرفوا خلفه، 
املعارضة،  وهو ما أخذ بكثير من كيانات 
ــهــا الــســيــاســي املـــفـــاوض، عن 

ّ
بــمــا فيها شــق

ــثـــورة إلــــى الــحــد الــــذي ارتــهــنــت بـــه لتلك  الـ
األنـــظـــمـــة.  ثــالــثــًا، اشــتــغــلــت األنــظــمــة الــتــي 
 لـــلـــمـــعـــارضـــة، أو 

ً
اعـــتـــبـــرت نــفــســهــا داعــــمــــة

على  بالسيطرة  الــســوري،  للشعب  صديقة 
وتوجيهها  الــســوريــة،  الشعبية  الــحــراكــات 
بما يخدم أجندتها، في وقٍت كانوا يدعمون 
ــه، إلبــقــائــه على  الــنــظــام والـــــدول الــداعــمــة لـ
حــالــة »الــــا مــنــتــصــر« بــمــا يــخــدم أهــدافــهــم 
آن،   ومجتمعًا في 

ً
بإضعاف ســوريــة، دولــة

مــع الــحــفــاظ على نــظــام بــشــار األســـد، وهو 
 حال 

ّ
بــأن ما حصل كما شهدنا، بما يفيد 

الــثــورة الــســوريــة ربما كــان سيكون أفضل 
من دون دعم »أصدقاء« كهؤالء. 

رابـــــعـــــًا، لــــم تــــقــــّدم مـــعـــظـــم أطــــــــراف الـــنـــظـــام 
العربي أي دعٍم جّدي للمعارضة السورية، 
باستثناء الجانب االستخدامي، بل دفعت 
الــــثــــورة نـــحـــو مــــســــارات مــعــيــنــة، ضــمــنــهــا 
السقف  رفع  واألسلمة، وضمنها  العسكرة 
الـــســـيـــاســـي، مــــن دون مــــراعــــاة اإلمـــكـــانـــات 
ــيــــات  ــعــــطــ ــــدات والــــــــظــــــــروف واملــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ والـ
لتصبح  املناسبة،  والدولية غير  اإلقليمية 

اعتبارها  السياسية من جهة  واألحـــزاب 
الــحــد األدنـــى، وانقلب عليه  اتــفــاق  تمثل 
الــرد  مــا بعد. لذلك جــاء  فــي  العسكريون 
ــيـــن بــاملــطــالــبــة  مــــن املــحــتــجــن الـــســـودانـ
ــاع  ــفـ بــحــكــومــة مـــدنـــيـــة خـــالـــصـــة، مــــع ارتـ
الثقة مع ما يسّمى املكون  منسوب عــدم 
الــعــســكــري، خــصــوصــًا مــع بــقــاء الــوجــوه 
ــا تــزال  ــقـــاب، ومـ نفسها الــتــي قــــادت االنـ
تتمّسك بمفاصل الحكم، والتي اضطرت 
ــراكــــة  ــغــــط إلـــــــى تــــســــويــــق شــ تــــحــــت الــــضــ
جديدة مع بعض الوجوه املدنية، ممثلة 
بــرئــيــس الــــــوزراء عــبــد الــلــه حـــمـــدوك، في 
مــحــاولــٍة منها لــلــخــروج مــن األزمـــة التي 
تلويح  بــعــد  سيما  ال  انــقــابــهــم،  سّببها 
األميركي بفرض  الكونغرس  في  أعضاء 
ــعــرقــلــة 

ُ
عــــقــــوبــــاٍت عـــلـــى الـــشـــخـــصـــيـــات امل

ما  لكن  السودان،  االنتقالية في  للعملية 
حــصــل هــو فــشــل مــحــاوالتــهــم بــعــد بــروز 
ردود فــعــل كــبــيــرة رافــضــة ضــمــن الــقــوى 
السياسية في السودان، وارتفاع أصوات 
مـــعـــارضـــة لـــاتـــفـــاق الـــجـــديـــد بـــن الــقــوى 
عت سابقًا على 

ّ
واألحزاب نفسها التي وق

اتــفــاق االنــتــقــال الــســيــاســي، الـــذي أفضى 
والحكومة  السيادة  مجلس  تشكيل  إلــى 
ــا كـــانـــت تــعــرف  ــقـــن، واعــــتــــمــــاد مــ ــابـ الـــسـ
»الوثيقة الدستورية« التي منحت قوى  بـ
الــحــريــة والــتــغــيــيــر صــاحــيــات تــرشــيــح 

أعضاء هياكل الحكم االنتقالي. 
قــــــادة االنـــــقـــــاب، خــصــوصــًا   

ّ
أن ــبــــدو  ويــ

السلطة،  في  شريكه  وحميدتي  البرهان 
تــأمــن  مـــع حـــمـــدوك  ــفــــاق  االتــ مـــن  أرادوا 
توسيع صاحياتهم في مجلس السيادة 
ــــوى الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر،  عـــلـــى حـــســـاب قـ
ــراف عــلــى تشكيل  ــ ومــنــحــهــم مــهــمــة اإلشــ
هـــيـــاكـــل الـــحـــكـــم الـــتـــنـــفـــيـــذي، بـــمـــا يــشــمــل 
هـــيـــاكـــل الـــحـــكـــم االتـــــحـــــادي واإلقـــلـــيـــمـــي 
أرادوا  ــم  ــهــ ــ

ّ
أن كـــمـــا  ــي واملـــحـــلـــي.  ــ ــوالئـ ــ والـ

الحرية والتغيير،  إلغاء دور قوى إعان 
املرحلة  إدارة  في  شريكًا  طرفًا  بوصفها 
االنتقالية، وإصدار إعان سياسي جديد 
يحّدد إطار الشراكة بن القوى العسكرية 
هم 

ّ
أن  

ّ
إال املطلقة،  واملدنية تحت قيادتهم 

 القوى السياسية التي حشدوها 
ّ
أدركوا أن

ــم الــتــغــطــيــة  ــهـ ــى جـــانـــبـــهـــم ال تــــؤمــــن لـ ــ إلــ
الكافية لاتفاق، كي يبّرروا انفرادهم في 
السلطة في هذه الظروف، ويمّرروه على 
وبالتالي  والــدولــي،  الشعبي  املستوين 
لم يجدوا سوى االنحناء أمــام العنفوان 
 
ّ
أن خصوصًا  عليهم،  الضاغط  الشعبي 

الحراك الشعبي الرافض لانقاب استمر 
ــاء االتـــفـــاق  ــ ــه. لــــذلــــك، جـ ــمــ فــــي زيـــــــادة زخــ
محاولة إليجاد تسوية مرحلية لألزمة، 
ـــع تــوجــهــات  تــنــهــض عـــلـــى الـــتـــمـــاشـــي مـ

لسلطات االحتال، كما حدث مع الصياد 
مــا شــّكــل سابقة  محمد سعيد صــعــيــدي، 
فـــي طــبــيــعــة الـــعـــاقـــات بـــن نــظــام مــصــري 

واالحتال الصهيوني.
الــتــغــيــر في   

ّ
أن املــتــابــع مــاحــظــة  يستطيع 

املوقف املصري لم يكن حديثًا ومتزامنًا مع 
ما كان 

ّ
العدوان على قطاع غزة أخيرًا، وإن

سابقًا لــه؛ فقد ظهرت بـــوادره في مــارس/
آذار 2016، بعد زيـــارة وفــد مــن »حــمــاس« 
ــذا الــتــغــيــيــر ملموسًا  الــقــاهــرة، وأصــبــح هـ
بعدما قّرر النظام املصري إعادة فتح معبر 
 إعادة 

ّ
 أن

ّ
رفح في مايو/أيار عام 2018، إال

فتح املعبر لم تأِت بشكل مجاني، بل دفعت 
الضمني  اعترافها  عبر  ثمنها،  »حــمــاس« 
به، بعدما غيرت الحركة برنامجها في عام 
2017، وقبلت بدولة فلسطينية على حدود 
الرابع من يونيو/حزيران 1967. وهــذا ما 
يــعــيــدنــا بـــالـــذاكـــرة إلـــى بـــدايـــة الــتــنــازل من 
إقــرار  عند  الفلسطينية،  التحرير  منظمة 
فتح  فإعادة   .1974 عــام  املرحلي  البرنامج 
النظام املصري معبر رفح لم يكن خروجًا 
عن خطه العام وتخليًا عن دوره الوظيفي، 
ي دور جديد، يضمن من خاله 

ّ
من أجل تبن

كان  وإنــمــا  ملصر،  االستراتيجية  املصالح 
ا من الدور الوظيفي الذي يقوم به في  جزًء
خدمة االحتال والقوى اإلمبريالية، سيما 
أن عـــداء الــنــظــام وحــالــة الــحــرب والحصار 
الــــذي ســاهــم فــي فــرضــهــا عــلــى قــطــاع غــزة 

وطــــّوعــــت  الـــــــــدول،  ــلـــك  تـ إلرادات  مـــرتـــهـــنـــة 
تــوظــيــفــاتــهــا الـــتـــي ال تـــخـــدم تـــطـــور مــســار 
الثورة، وال تفيد مصالح الشعب السوري، 

سهم بإضعاف النظام.
ُ
وال ت

قــدم  الــتــطــبــيــع جـــاريـــا عــلــى  ــا دام  اآلن، ومــ
التي  بــأن األنظمة هي  التذكير  وســاق، مع 
ســعــت إلــيــه ولــيــس األســـد ونــظــامــه، علينا 
القدرة  يملكون  ال  السورين  بأن  االعتراف 
 املــعــارضــة 

ّ
ــه. ولـــنـــاحـــظ هــنــا أن ــفـ عــلــى وقـ

املـــتـــصـــّدرة فـــي تــركــيــا ال تــســتــطــيــع شيئًا 
، إذ تــركــيــا ذاتـــهـــا بـــاتـــت تــطــّبــع مع 

ً
أصــــــا

وتسعى  والــجــدد،  السابقن  النظام  حلفاء 
إلى التطبيع مع دول عربية كانت عاقاتها 
تــركــيــا   

ّ
خـــافـــيـــة. وألن أو  ــتـــوتـــرة،  مـ مــعــهــا 

ــار الــتــطــبــيــع  ــاد مـــسـ ــ ذاتــــهــــا هــــي أول مــــن قـ
ــة،  ــانــ ــتــ ــي أســ ــ ــات فــ ــ ــاوضــ ــ ــفــ ــ ــار املــ ــ ــسـ ــ ــر مـ ــبــ عــ
ــر املـــنـــاطـــق  ــبــ ــار ســــوتــــشــــي، وعــ ــر مــــســ ــبــ وعــ
تسليم  إلــى  آلــت  التي  التصعيد  منخفضة 
ساحها  )مــع  مناطقها  املسلحة  الفصائل 
ومستودعات تموينها وذخيرتها(، والتي 
قبلت مــســار أســتــانــة وانــخــرطــت فــيــه، على 
حساب مسار جنيف، هذا ناهيك عن ضعف 
الثورة واملعارضة  االئتاف الوطني لقوى 
السورية، إن لهشاشة مكانته التمثيلية، أو 

بحكم ارتهانه لألجندات التركية.
)كاتبة سورية(

أطــراف محلية ودولــيــة، مقابل استبعاد 
ــــزي لـــقـــوى الــحــريــة  ــــركـ قـــــوى املـــجـــلـــس املـ
والتغيير مــن مــعــادلــة الــحــكــم، والحــتــواء 
تزايد احتماالت انزالق األوضاع األمنية 
والسياسية في السودان باتجاه منعرج 
ــاع حــــــــّدة الـــعـــنـــف ضــد  ــ ــفــ ــ ــع ارتــ ــ حــــــــرج، مـ
املحتجن التي أّدت إلى سقوط عدد من 
عن   

ً
املدنين، فضا في صفوف  ضحايا 

ظهور بوادر في توتر العاقات بن قادة 
االنقاب بعد اعتذار، أو باألحرى رفض، 
قائد قوات الدعم السريع، حميدتي، قبول 
تكليف من عبد الفتاح الُبرهان بتعيينه 
إزالة  رئيسًا للجنة مراجعة أعمال لجنة 

تمكن نظام البشير. 
أدرك خطأ  ــمـــدوك  حـ أن  يــــرى  مـــن  هـــنـــاك 
ــفــــاق  ــه املـــتـــعـــلـــقـــة بـــتـــوقـــيـــع االتــ ــاتـ ــابـ حـــسـ
السياسي مع العسكر، بعد رفض الشارع 
السوداني القوي له، وهو بصدد العودة 
إلــــى حــاضــنــتــه الــســيــاســيــة، وتــرمــيــم ما 
ــٍة  تـــهـــّدم مــعــهــا، وأرســــــل أكـــثـــر مـــن رســـالـ
ــم الـــقـــوى الــســيــاســيــة كي  طــلــب فــيــهــا دعــ
يــســتــمــر فـــي رئـــاســـة الــحــكــومــة. لــكــن في 
املقابل فقد الكثير من رصيديه الشعبي 
والسياسي، فيما تبقى القوى السياسية 
ــا  ــهـ ــى ملــلــمــة أوراقـ بــــدورهــــا فـــي حـــاجـــة إلــ
وتـــوحـــيـــد صــفــوفــهــا ملـــواجـــهـــة الــعــســكــر، 
الــتــوافــق على بــرنــامــج عمل واضــح  عبر 
املـــعـــالـــم، يــضــع خــريــطــة طـــريـــق الجــتــيــاز 
املرحلة االنتقالية، وصواًل إلى انتخابات 
ديمقراطية، وتمّكنها من الوقوف بوجه 
الــقــوى الــرافــضــة لــانــتــقــال الــديــمــقــراطــي 

التي تقف في جبهة موحدة. 
 الــقــوى الــدولــيــة، خصوصًا 

ّ
والــواضــح أن

الـــواليـــات املــتــحــدة، لــم تــكــن مــصــّرة على 
تــمــثــيــل الــــقــــوى الــســيــاســيــة فــــي مــجــلــس 
ــــرورة  ــقـــالـــي، بــــل عـــلـــى ضـ ــتـ ــادة االنـ ــيـ الـــسـ
ــيـــن فــي  ــقـــابـ ــراد الـــعـــســـكـــر االنـ ــ ــفـ ــ عـــــدم انـ
ــودة حـــمـــدوك  ــعــ الـــحـــكـــم. لـــذلـــك اكـــتـــفـــت بــ
إلـــى رئــاســة الــحــكــومــة، مــع الــتــأكــيــد على 
لكن  والعسكرين،  املدنين  بن  الشراكة 
الــرفــض الـــواســـع مــن الـــشـــارع الــســودانــي 
ــراد مـــنـــه شـــرعـــنـــة حــكــم  ــ ــ ــذي ُيـ ــ ــاق الــ ــفــ االتــ
الــعــســكــر وتـــكـــريـــســـه، إلــــى جـــانـــب رفــض 
قــــوى الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر، مــمــثــلــة بــقــوى 
املجلس املركزي، أعاد النظر إليه بوصفه 
املشهد  لــذا،  العسكري.  امــتــدادًا لانقاب 
ــودان مـــفـــتـــوح عــلــى  ــ ــسـ ــ الـــســـيـــاســـي فــــي الـ
 
ّ
أن بــوضــوح  االحــتــمــاالت، ويعلن  جميع 

االتفاق ال يمثل مخرجًا لألزمة في الباد، 
 بأّي دعم حقيقي من القوى 

َ
كونه لم يحظ

السياسية الفاعلة، واألهم إعان الحراك 
اته الثاث بوجه  االحتجاجي الشعبي الء
العسكر: ال تفاوض، ال شراكة، ال شرعية.
)كاتب سوري في إسطنبول(

المطلوب من »حماس« مصريًا وصهيونيًا

األسد المنتصر على مفهوم 
القطيعة معه؟

الءات السودانيين الثالث بوجه العسكر

التاريخ والذاكرة 
ملهاة الشعبوية

على »حماس« 
الحذر من الخضوع 
لإلمالءات المصرية 
والصهيونية التي 

سوف تفرض عليها 
التزاماٍت كارثية

المعارضة السورية 
في تركيا ال تستطيع 

شيئًا، إذ باتت تركيا 
تطبّع مع حلفاء 

النظام

اتفاق البرهان 
حمدوك ال يمثل 

مخرجًا لألزمة في 
البالد، كونه لم يحَظ 

بأّي دعم حقيقي 
من القوى السياسية 

الفاعلة

آراء

معن البياري

ها املّرة األولى، منذ اعتماد مسّماه »السالم الوطني الفلسطيني«، في العام 2005، 
ّ
لعل

تظاهرة رسمية.  في  عربيٍة،  في عاصمٍة  املــاضــي،  الثالثاء  منه،  فيها شــيٌء  ُيسمع 
الــدوحــة، وضــمــن َمغناٍة  فــي  الــعــرب  الــبــاذخــة ملنافسات بطولة كــأس  فــي االحتفالية 
جمعت األناشيد الوطنية العربية كلها في مقطوعاٍت متتابعة مترابطة، ومع مشهديٍة 
ابٍة تأخذ العيون في األثناء إلى أعالم األوطان العربية. وقد أحَدث ترديد الشاّبني 

ّ
جذ

.. فدائي/ يا أرضي  .. فدائي  الفني الجامع »فدائي  العمل  أّدوا هذا  الذين  وزميلتهما 
الجمهور على مدّرجات  اإليــحــاءات من  تفاعال خاّصا وكثيف   ».. الجدود  يا أرض 
»استاد البيت«، وأمام الحضور الرفيع ألمير قطر وضيوفه رئيسي فلسطني ولبنان 
الُوسع أن  التلفزات. وفي  ارة على شاشات 

ّ
النظ وولي عهد األردن، وكذا من ماليني 

رى الغبطة العربية العريضة باإلنصات إلى بيتي قصيٍد يحتفيان بالفدائي شاهدا 
ُ
ت

أنــه في  الــعــرب وحشاياهم. غير  أفــئــدة  فــي  مــا تمثله قضية فلسطني  متجّددا على 
تتناوش مع بعضها،  التأمالت واألفــكــار   من 

ً
األمــر حزمة أن يستثير  أيضا  الوسع 

ليس في خصوص الواقعة الكروية التي يجتمع فيها العرب على ما يوّحدهم، وإنما 
ي بالفدائي 

ّ
في غير أمٍر وأمٍر، من قبيل أن الفلسطينيني ما زالوا يقيمون على التغن

نشيِدهم  في  عليهم  داال  اسما  به  قون 
ّ
يتعل عندما  الرفعة،  في   

ً
غاية  

ً
منزلة وتوليته 

الشاعر سعيد  الــذي خّصه  الفدائي  العمل  أن  للقريب والبعيد  املعلوم  الوطني. فيما 
العيون،  أمــام  لم يعد ماثال  أزيــد من خمسة عقود  املزّين ملا كتب نشيدته تلك قبل 
الــراهــنــة، فثّمة  الفلسطينية  اللحظة  فــي معجم   

ٌ
غــائــبــة ذاتــهــا  الــفــدائــي  مــفــردة  إن  بــل 

التمنطق  يحظر  ني 
ّ
املحتل وأجــهــزة  الوطنية  السلطة  أجهزة  بني  نشط  أمني  تنسيق 

بالسالح لتأدية عمل مقاوم، ومن يبتدر هذا الفعل تكفيه محّبة الناس فيما تواجهه 
ة فصائل أخرى، »حماس« وقريناتها، ثّمة 

ّ
األجهزة »املختّصة« باالعتقال. وفي ضف

ازوراٌر ظاهٌر عن تسمية املقاومني فدائيني، والذائع في أدبياٍت واحتفالياٍت وبياناٍت 
غزيرٍة أنهم »مجاهدون«. وبذلك، لواحِدنا أن يرى في املساحة الشاسعة بني املنظور 
املعاَين والنشيد الذي سّوغت احتفالية الدوحة البهيجة االكتراث به هنا دليال على 
واألساطير،  والغنائيات  واألمــثــوالت  بالرموز  شغٍف  من  بالفلسطينيني  يستبّد  ما 
ه من أسباب مكوثهم في الشعريات وبالغيات القرائح 

ُ
األمر الذي ربما يجوز حسبان

ا كان في أرشيف »فدائي« أن 
ّ
واملخيالت، فيما أعداؤهم في غير هذا الــوارد أبدا. ومل

الذي  »موطني«  عن  بديال   1972 في  رسميا  اعتمدته  الفلسطينية  التحرير  منظمة 
يبعُث  فإن مما  الثالثينيات )وغيرهم(، إلبراهيم طوقان،  بالفلسطينيني منذ  اقترن 
على االستفهام، وبعض الحيرة ربما، أن إسرائيل طالبت الفلسطينيني بأن يبتعدوا 
عن النشيد األقــدم، ويــرد لــدى غير باحٍث ومتابع أن هــذا كــان من شروطها لقبول 
إقامة السلطة الوطنية بعد »أوسلو«. ذلك أن »موطني« يحتفل بفكرة الوطن وجماله 
وبهائه، وال يسّمي فلسطني، على غير النشيد التالي الذي يأتي على فلسطني والثأر 
والسالح. وإذا صّح أن طلبا إسرائيليا كهذا قد جرى، فإنه قد يعود إلى ما تشتمل 
الوطن  ر في 

ُ
الوطن، بمجٍد يحض به  يأتي  بعّز  إبراهيم طوقان من تغنٍّ  أبيات  عليه 

وُعاله، ومن علّو في شعرية اإليحاءات، على نقيض املباشرة العسكرية التعبوية في 
أبيات سعيد املزّين. ولكن إسرائيل ليست ناقدا في األدب وعلم الجمال، حتى نأخذ 
»اجتهادا« كهذا على محمل الجّد في الوقوع على سبب تبّرمها من »موطني«، سيما 
« فتحاوية كانت وراء ترسيم نشيد »فدائي«، أسبق من قيام السلطة في 

ً
وأن »سطوة

الله. ولكنها نقطة نظام تنكتب هنا، أن أصحاب األلسنة الطويلة ال يجدون في  رام 
»موطني« ما يتقّولونه، على غير ما ال حرج من القول فيه، عن فدائيٍّ ممنوٍع في الحال 

ى به في األنشودة الوطنية.
ّ
الفلسطيني وفدائي ُيتغن

أيــا كــان مـــؤّدى أي حــديــٍث يــشــّرق ويــغــّرب فــي املسألة، فــإن إتــيــان احتفالية الدوحة 
، في نشيد دولة فلسطني، يبعث على االبتهاج، سّيما وأن عزف »النشيد  على فدائيٍّ
الوطني اإلسرائيلي« في غير عاصمة خليجية صار مألوفا، ويبعث على ما هو أكثر 
 في بطولة 

ً
ا نال العب جمباز إسرائيلي ذهبية

ّ
من امتعاض، كما صار في الدوحة مل

ــا نــال العــب جــودو إسرائيلي ذهبية في 
ّ
مل عاملية في 2019، وقبل ذلــك في أبوظبي 

ا تقاطر سفراء دول 
ّ
بطولة أخــرى في 2018، وتاليا، صــارت املناسبات بال عــدد، مل

االحتالل ومسؤولون منها إلى املنامة وأبوظبي .. إذن، مرحى لـ«فدائي« في الدوحة.

بسمة النسور

ــرأة الــتــي تــرّبــت على صــوت فــيــروز تستفتح به  ــّررت املـ لسبٍب غــامــٍض ال تــدركــه، قـ
 عن هذا الطقس الذي مارسته سنني طويلة، لعلها أرادت التجّرد 

ّ
صباحاتها أن تكف

ف من وقع ما يدورعلى أرض الواقع من 
ّ
، ولم يخف

ً
من عتاٍد جماليٍّ خّداع الزمها طويال

قباحات رجل ثمانيني ينزع جهاز األكسجني عن زوجته املريضة طريحة الفراش. 
م 

ّ
ويسل بالشرطة،  يتصل  أن  قبل  تمامًا  بــهــدوء، حتى سكن جسدها  يراقبها   

ّ
ظــل

د الجيران الذين شاهدوا 
ّ
نفسه، معترفًا بما فعل من دون إبداء أي عالمات ندم، كما أك

أقدم  ه 
ّ
التحقيق بأن أفاد في  ، وهو يكاد يجّر خطاه. 

ً
رجال الشرطة يقتادونه مكّبال

ه وحيد عاجز عن االعتناء بها. أودع العجوز سجنًا في 
ّ
على فعلته رحمة بزوجته، ألن

جنوب العاصمة تمهيدًا ملحاكمته. 
ر في أمر املسّن الذي 

ّ
استمعْت إلى تفاصيل الخبر وقد اعتراها الذهول. أخذت تفك

 في مهجع كبير يفتقر الى الشروط الصحية بني قتلة 
ً
سيقضى شتاء باردًا  طويال

األهلية يستحق  فاقد  لكن، هل هو حقا عجوٌز خــرف  ومجرمني أصحاب سوابق. 
 للخالص من 

ً
ه مجّرد قاتل متجّرد من الرحمة، استثمر شيخوخته ذريعة

ّ
العالج أم إن

العقوبة؟ هل هو من معتنقي فكرة املوت الرحيم الذي يوفر على املريض احتضارًا 
 شاقًا نهايته معروفة؟ إذا كان األمر كذلك، ملاذا لم ُيقِدم على االنتحار، وهو 

ً
طويال

 .
ً
نفسه، كما ثبت في تقرير الطبيب، يعاني من جملة أمراض مزمنة، لن تمهله طويال

ن من جزم موقفها 
ّ
كتها الحيرة، ولم تتمك

ّ
أخذ الخبر مساحة كبيرة من تفكيرها، تمل

بني اإلدانة والتعاطف. 
الحكيم.  باألمر  ليس  كهذه  مرّوعة  بقّصة  النهار  افتتاح  ألّن  األمــر،  نسيان  حاولت 
ثم إن األمر ال يعنيها، إذ لم يكلفها أحد بإبداء رأي أو اتخاذ موقف. شغلت نفسها 
بمتابعة وْصفاٍت يعّدها الشيف أبو جوليا على منصته في »يوتيوب« والتي يتابعها 
بـــارع، لديه  الــظــل. طــّبــاخ  مــاليــني. شــاب غــّزي مقيم فــي لندن يتميز بالعفوية وخفة 
ابة املتميزة في تقديم وْصفاته في أجواء تبعث على السعادة. 

ّ
طريقته الخاصة الجذ

انتقلت بعدما هدأت روحها إلى متابعة مستجّدات الصراع بني نقيب املهن املوسيقية 
هاني شاكر ومغني املهرجانات، أصحاب األلقاب العجيبة، وقد أصدر شاكر قرارًا 
وحققوا  والسعودية،  تونس  من   

ٌّ
كــل فاستضافتهم  مصر،  في  الغناء  من  بمنعهم 

نجاحًا منقطع النظير. وما زالت الحرب مستعرة بني الطرفني، وقد انهالت االنتقادات 
الالذعة على هاني شاكر، بسبب أسلوبه القمعي املتنّمر، وحصل األوالد على دعم 

شعبي كبير حتى ممن يرفضون هذا النوع من األغاني التي ال تخلو من ابتذال. 
أغلقت صاحبتنا الكومبيوتر، بعدما امتأل رأسها بكمٍّ هائل من معلومات غير املفيدة. 
توجهت إلى املركز الرياضي، آملة في الحصول على بعض االسترخاء. كان املركز 
مكتظًا بالنساء البدينات اللواتي لم يتوقفن لحظة عن الثرثرة. انبعثت من مكبرات 
الصوت أغاٍن غربية، ذات موسيقى سريعة وكلمات نابية فّجة لم تخدش حياء أّي 
منهن كونها باإلنكليزية. خرجت من املركز مغتاظة، والعرق يتصّبب منها. ضبطت 
بالحب والحياة  أغنية فيروزية عتيقة تحتفل  نفسها وهي تدندن بصوت خفيض 
والجمال. أضحكتها املفارقة، ولم تمنع نفسها من القهقهة غير مباليٍة بنظرات املاّرة 
 تصويرها في مقطع فيديو يصلح 

ً
املستريبة. انتبهت إلى شابٍّ أرعن يحاول خلسة

للتنّدر، ويغدو في ساعات »تريند« يحقق أعلى املشاهدات على مواقع التواصل عن 
امرأة مجنونة تمشي في إحدى ضواحي املدينة الهادئة، وتقهقه بال سبب. اندفعت 
نحو الشاب. انتزعت »املوبايل« من يده، ألقته على األرض وأخذت تدوُسه بقوة حتى 

مت شاشته. مضت في طريقها غير عابئة بشتائمه وتهديداته.
ّ
تحط

فيديو  »واتــســاب«،  على  بكثافة  املواطنون  تبادله  مقطٌع  املواقع  اكتسح  املساء،  وفي 
مها من 

ّ
طريف المرأة  فقدت عقلها، وأخذت تهاجم املاّرة وتسلبهم هواتفهم وتحط

دون أن تتوقف عن القهقهة!

سامح راشد

مواقف  ف 
ّ

تتكش بــدأت  اإليــرانــي،  النووي  السابعة من مفاوضات  الجولة  انعقاد  مع 
بــدأت األطــراف األخــرى،  املتتالية، حيث  طهران وأهدافها الحقيقية من تلك الجوالت 
ر 

ّ
ســواء األوروبــيــون أو الواليات املتحدة، تعلن أن سلوك إيــران التفاوضي وراء تعث

املــفــاوضــات. لــكــن مــا يتجنب األمــيــركــيــون واألوروبــــيــــون االعـــتـــراف بـــه، أن االتــفــاق 
من  يــوفــر حماية مضمونة  وال  حــائــط صــدٍّ حقيقي،  يمثل  يكن  لــم  نفسه  الــنــووي 
االتفاق  إلــى  الــعــودة  ق 

ّ
وبالتالي، ال تحق اإليــرانــي عسكريًا.  الــنــووي  البرنامج  تطوير 

وحدها هدف منع إيــران من التحول إلى قوة نووية. بالضبط، كما كان االنسحاب 
واالنطالق  التزاماته  إعفاؤها من  فكان  بهدف عقاب طهران،  االتفاق  األميركي من 
واالبتزاز.  املساومة  ذاتية وحسابات  قيود  بال ضابط سوى  النووية  أنشطتها  في 
فبعد أشهر قليلة من انسحاب ترامب من االتفاق النووي قبل ثالث سنوات، اتضح 
أنه لم يكن يملك تصّورًا واضحًا عن الخطوة التالية. ربما لظنه أن العقوبات كافية 
لتغيير سياسات إيران وتعطيل برنامجها النووي، وهو ما لم يحدث.  أما إدارة بايدن 
الديمقراطية، فكانت تتوهم أن إيران متلهفة للتفاوض، وتتطلع إلى استئناف االتفاق 
لرفع العقوبات األميركية، غير أن طهران فاجأت بايدن بتأجيٍل بعد تأجيل، وكانت 
د هذا 

ّ
ها غير معنيٍة بإحياء االتفاق. وتأك

ّ
شديدة الحرص على إبداء عدم االهتمام، وأن

االنطباع مع الجوالت األولى للتفاوض، حيث صّدرت إيران خطابًا تفاوضيًا رسميًا 
مفاده أّن واشنطن هي التي انسحبت من االتفاق، وهي التي عليها العودة إليه، وأن 
طهران غير مطالبٍة بتلبية، وال حتى بمناقشة أي مطالب أو شــروط، مقابل تراجع 
واشنطن عن »خطأ« االنسحاب من االتفاق النووي. فعليًا، ليس لدى إيران أي مشكلٍة 
تلك  تؤخر  لذلك  للعودة.  املقابل  الثمن  تريد تضخيم  لكنها  االتفاق،  إلى  العودة  في 
الخطوة إلى أبعد وقت ُمتاح، لتحقق خالله أكبر تقّدم ممكن في األنشطة النووية. مع 
 خطوٍة تحققها إيران، تزداد مكاسبها، ويرتفع سقف مطالبها التفاوضية. لذا، 

ّ
كل

هي تتفنن في أساليب التسويف واملماطلة، وتبتكر في دواعي تأجيل إبرام اتفاق أو 
إدخال تعديالٍت على االتفاق السابق، فهي تارة تقول إّن االتفاق األصلي ال يحتاج 
ها تنتظر الخطوة األولى 

ّ
، ويكفي استئناف تطبيقه كما هو. ثم تعود وتقول إن

ً
تعديال

ها تستحق تعويضاٍت عن 
ّ
من واشنطن بالبدء في رفع العقوبات. وتارة ثالثة تطرح أن

الخسائر املباشرة وغير املباشرة التي تكّبدتها خالل األعوام الثالثة التي مضت منذ 
 لدفع طهران 

ً
 ناجعة

ً
انسحاب ترامب من االتفاق. وفي املقابل، ال تجد واشنطن وسيلة

النووي.  لبرنامجها  الفنية  الجوانب  إليه في  الــذي وصلت  التراجع عن املستوى  إلى 
 جولٍة جديدٍة، يجد املفاوضون األميركيون أنفسهم أمام موقف تفاوضي 

ّ
وفي كل

جديد تستحدثه طهران لنفسها مع التقّدم الذي تحققه في أنشطتها النووية.
واملحصلة فــي كــل مـــّرة، ارتــفــاع مستمر فــي سقف املطالب اإليــرانــيــة مــن جــولــٍة إلى 
أخرى، مقابل تقلص تدريجي ملا يمكن واشنطن انتزاعه من إيران، سواء في اتجاه 
الشفافية والوضوح أمام خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو بتقديم أي ضماناٍت 
بعدم الوصول إلى العتبة النووية العسكرية. الهدف النهائي اإليراني أن يكون املوقف 
بالنسبة إليها في حالة االتفاق، هو نفسه من دون اتفاق. بتضييق املسافة الفاصلة 
أو  النووية وتطويرها،  اتجاه رفــع قدراتها  أو من دونــه، ســواء في  اتفاق  بني وجــود 
إيــران  كسر  وبعد  وأوروبــيــة.  أميركية  اقتصادية  وحــوافــز  مكاسب  حزمة  بتثبيت 
حاجز الـ 20% واالقتراب من نسبة 60% في إثراء اليورانيوم، صارت طهران دولة 
نووية »وشيكة« أي قيد الوصول إلى العتبة النووية. أما عن املفاوضات الجارية في 

فيينا، فأقصى ما يمكن توقعه منها، مباركة إيران واعتمادها قوة نووية جديدة.

»فدائي... فدائي« 
في الدوحة

المرأة التي فقدت عقلها

إيران النووية مسألة وقت

1415
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الكويت ـ خالد الخالدي

ال يــســتــطــيــع الــكــويــتــي فــهــد الـــعـــنـــزي أن 
يتوقف عن البكاء خالل رواية قصة عمه 
قد في الكويت أثناء 

ُ
نايف العنزي، الذي ف

عــام 1990. حينها كان  فــي  للبالد  العراقي  الــغــزو 
الفتى نايف في طريقه لزيارة بيت أحد أصدقائه، 
ه كان منخرطًا في املقاومة 

ّ
في حني تبني الحقًا أن

الشعبية الكويتية ضد قوات الجيش العراقي.
يتذكر العنزي العالقة املتميزة التي جمعت بينه 
ــه كان يبلغ 

ّ
وبني عمه قبل اختفائه، مشيرًا إلى أن

 
ّ
الــغــزو، بينما كــان سن مــن العمر 8 ســنــوات عند 

نايف يناهز السابعة عشرة. 
األميركي  الغزو  بعد  الكويتية  الحكومة  وكشفت 
ــام 2003، عـــن تــعــرفــهــا عــلــى رفـــات  لـــلـــعـــراق فـــي عــ
ــائــــدة إلـــــى األســـــرى  مـــجـــمـــوعـــات مــــن الـــجـــثـــث الــــعــ
الكويتيني املفقودين، والذين رفض النظام العراقي 
السابق بقيادة صدام حسني االعتراف بوجودهم 
من األساس، وكان من بني رفات الجثث املكتشفة، 
العائلة  العنزي، وتسلمت  إلى نايف  رفــات عائدة 

ما تبقى من الرفات، وقامت بدفنه في الكويت.
ووصلت أعــداد األســرى املفقودين الذين اكتشفت 
الحكومة الكويتية رفاتهم إلى 293 من أصل 605 
الحكومات  مع  بالتعاون  ذلــك  ويجري  مفقودين، 
دوري  بشكل  تكتشف  والــتــي  املتعاقبة،  العراقية 

أنحاء  في  السابق  النظام  فها 
ّ
خل جماعية  مقابر 
متفرقة من البالد.

ومــــا زالـــــت قــضــيــة األســــــرى تــلــقــي بــظــاللــهــا على 
العراق في عام 1991،  أطلق  إذ  الكويتي،  املجتمع 
سراح األسرى الذين وثقهم في سجالت الصليب 
األحــمــر الـــدولـــي، لــكــن بــعــض مــن اخــتــطــفــوا خــالل 
األيام األخيرة من الحرب، وغالبيتهم من املراهقني 
املــدنــيــني، لــم يعلن أبـــدًا عــن مــكــان وجـــودهـــم، ولــم 
مما  بــوجــودهــم،  السابق  العراقي  النظام  يعترف 
األســــرى قضية وطــنــيــة تطغى على  جــعــل قضية 
السياسية واالجتماعية  النقاشات  جزء كبير من 

في البالد منذ تسعينيات القرن املاضي. 
واكـــتـــشـــف أهــــالــــي كــثــيــر مــــن األســـــــرى املــفــقــوديــن 
اليعقوب، وهو  رفاتهم الحــقــًا، ومــن هــؤالء حسن 
ابن عم أسير كويتي مفقود، ويقول إن والد ووالدة 
ــوا يــعــيــشــون على  ــانـ ــر املـــفـــقـــود كـ ــيـ ـــن عــمــه األسـ ابـ
أمــل أن يعود ابنهم فــي ظــل تــكــرار شائعات حول 
اكتشاف وجود أسرى كويتيني أحياء في سجون 
العراق أثناء الغزو األميركي للعراق في عام 2003، 
الــشــائــعــات بشكل كبير،  تــلــك  تــؤثــر فيهم  وكــانــت 

ويتتبعونها بشكل يومي. 
مفقود  ابــن  لديك  يكون  »عندما  اليعقوب:  يضيف 
خطف من الشارع، ويأتي شخص ليقول إنه شاهده 
 في مكان ما، فإنك سترى في هذا خيط أمل، 

ً
معتقال

وستحاول التمسك به، وهــذا ما حدث تحديدًا في 

حالة ابن عمي، وفي النهاية، لم تصدق العائلة خبر 
وفاته إال بعدما أعلنت الحكومة الكويتية مطابقة 
الحمض النووي لألسير املفقود مع رفات موجودة 

في إحدى املقابر الجماعية في العراق«. 
الكثير  األســرى شهد   ملف 

ّ
أن العنزي،  فهد  ويؤكد 

من التالعبات من قبل الصحافة الكويتية، وبعض 
مــن أســمــاهــم »الــبــاحــثــني عــن الــشــهــرة« بــعــد سقوط 
نــظــام صــــدام حــســني، إذ كـــان كــثــيــر مـــن الــكــويــتــيــني 
يذهب إلى العراق بحجة أنه سيبحث عن األسرى، 
يطلب  كــان  وبعضهم  بالشائعات،   

ً
محمال ويــعــود 

مبالغ مالية مقابل اإلرشاد عن مكان مزعوم ألسرى.
ــنــــاك قــنــاعــة   »هــ

ّ
ــإن ــ ــقـــول الـــعـــنـــزي، فــ وحـــســـب مــــا يـ

لــــدى جــمــيــع الــجــهــات الــفــاعــلــة فـــي مــلــف األســــرى 
 عــلــى يد 

ً
واملـــفـــقـــوديـــن الــكــويــتــيــني بــوفــاتــهــم قـــتـــال

السابق  العراقي  النظام  في  وقــيــادات  شخصيات 
في عام 1991، كنوع من االنتقام بعد دخول قوات 
البالد من  الكويت، وتحرير  إلى  الدولي  التحالف 

الغزو العراقي«.
وبدأت حكومة الكويت برنامج املطالبة باألسرى 
واملفقودين في عام 1992، وأنشأت اللجنة الوطنية 
لــــشــــؤون األســـــــرى واملـــفـــقـــوديـــن الـــتـــابـــعـــة لــــــوزارة 
آنــــذاك تنظيم عملية  الــخــارجــيــة، والــتــي حــاولــت 
العراقي  النظام  مع  اتصال  قنوات  وفتح  البحث، 
السابق بوساطات عربية ودولية إليجاد األسرى، 
وإعــادتــهــم إلـــى الــكــويــت، كــمــا أنــشــأ مجلس األمــة 

الكويتي آنــذاك لجنة برملانية للبحث عن األسرى 
الــكــويــتــيــني، ونـــظـــم أهـــالـــي األســــــرى واملــفــقــوديــن 
أنــفــســهــم فـــي جــمــعــيــة نــفــع عــــام ســمــيــت »جــمــعــيــة 

البحث عن األسرى واملفقودين الكويتيني«.
 القرار األكبر الذي اتخذته الحكومة الكويتية 

ّ
لكن

كان تأسيسها فريق البحث عن األسرى واملفقودين 
ــام 2003، والـــــذي خــصــصــت له  فـــي الـــعـــراق فـــي عــ
ميزانية ضخمة، وحدد له هدف واحد هو »إيجاد 
األســرى، وإعادتهم إلــى البالد، أو إعــادة ما تبقى 

من رفاتهم«. 

مجتمع
ارتفعت حصيلة قتلى ثــوران أعلى بركان في جزيرة غاوة ذات الكثافة السكانية في إندونيسيا 
إلى 13، وما زال هناك سبعة في عداد املفقودين، كما قال مسؤولون. ونثر بركان جبل سيميرو في 
منطقة لوماجانغ في مقاطعة غاوة الشرقية أعمدة كثيفة من الرماد يزيد ارتفاعها عن 12 ألف متر 
في السماء، وتدفقت الغازات الحارقة والحمم البركانية على منحدراته. وقال رئيس مركز املسح 
 عاصفة رعدية وأمطارًا تسببت في تآكل قبة الحمم البركانية 

ّ
الجيولوجي، إيكو بودي ليلونو، إن

)أسوشييتد برس( املوجودة فوق جبل سيميرو، ما تسبب في ثوران البركان أول من أمس. 

وكان  السلطات.  أعلنت  كما  النمسا،  وســط  انهيار جليدي  في  اثنان  وأصيب  متزلجني  ثالثة  قتل 
الضحايا ضمن مجموعة من 11 متزلجًا أصيب ثمانية منهم بكتلة من الجليد يبلغ عرضها 200 متر 
تقريبًا أثناء صعودهم منحدرا خالل جولة تزلج أول من أمس في منطقة توينغ بوالية سالزبورغ. 
 ثالثة من املتزلجني دفنوا في االنهيار الجليدي بينما تمكن اثنان آخران 

ّ
وقالت الشرطة اإلقليمية إن

من تحرير نفسيهما. كما نجح املنقذون في تحديد موقع اثنني بمساعدة أجهزة البحث الخاصة 
)أسوشييتد برس( بهما، توفي أحدهما بالفعل وتوفي اآلخر في مستشفى في كالغنفورت. 

مقتل 3 متزلجين في انهيار جليدي بالنمساإندونيسيا: ثوران بركان يودي بحياة 13 شخصًا

رغم مرور 31 عامًا على غزو العراق للكويت، ما 
الكويتيين،  صدور  في  عالقة  األسرى  قضية  زالت 
الذين  يحاول  إذ  المفقودين،  أهالي  خصوصًا 
ظــروف  على  التعرف  أبنائهم  رفـــات  ــدوا  وجـ
موتهم، فيما ال يزال آخرون يريدون معرفة مصير 
إمكانية  في  األمــل  بعضهم  ويحدو  أبنائهم، 
العثور عليهم أحياء، رغم أّن الحكومة الكويتية 

قالت لألهالي إنّها متأكدة من مقتل الجميع.

ويبقى األمل

عّمان ـ أنور الزيادات

أدانت محكمة ُصلح جزاء عّمان خمسة مسؤولني 
حكوميني في فاجعة مستشفى السلط، التي أدى 
نــفــاد مــخــزون األكسجني فيها إلــى وفـــاة عشرة 
ــررت  ــارس/ آذار املــــاضــــي، وقــ أشــــخــــاص، فـــي مــــ

حبسهم ثالث سنوات. 
ــــرار خـــــالل جــلــســة عــلــنــيــة تــرأســهــا  ــقـ ــ ــن الـ ــلــ وأعــ
الــقــاضــي عـــدي فــريــحــات بــحــضــور مــدعــي عــام 

عــمــان الــقــاضــي ثــائــر نــصــار ووكـــالء الــدفــاع عن 
إدانــة مدير مستشفى  الحكم  املتهمني، وتضمن 
الخشمان،  الـــرزاق  عبد  الــدكــتــور  السابق  السلط 
ومــســاعــد مــديــر املــســتــشــفــى لـــشـــؤون الــخــدمــات 
والتزويد خالد الخرابشة، ومدير األجهزة الطبية 
الــزعــبــي، ورئــيــس مجموعة  إيـــاد  فــي املستشفى 
األكسجني  وفني  غريزات  نضال  الطبية  الغازات 
 

ّ
كل على  والحكم  العناتي،  عــالء  املستشفى  فــي 

منهم بالحبس ثالث سنوات بعد إدانتهم بجنحة 

التسبب بالوفاة. في املقابل، أعلنت املحكمة براءة 
8 متهمني.

أمــام محكمة  القرار قابل للطعن  أّن  إلى   ويشار 
بداية جزاء عمان بصفتها االستئنافية خالل 10 
أيـــام، ومــن الــيــوم التالي مــن تــاريــخ إعــالن الحكم. 
ص وقائع القضية في وصول 159 مصابًا 

ّ
وتتلخ

بفيروس كورونا الجديد إلى املستشفى موزعني 
بواقع 127 مصابًا على أسرة العزل، و25 آخرين 
في العناية املتوسطة، و7 في العناية املركزة. وفي 

يوم الفاجعة، حدث نقص في األكسجني أدى إلى 
عدد من الوفيات. 

 في النظام الخاص 
ً
وذكر التحقيق أن هناك فشال

يدويًا  النظام  كــون  األكسجني،  احتياط  بتحويل 
 عــن عــدم وجــود صمام يمنع 

ً
وليس آلــيــًا، فضال

ــى الــــخــــزان الـــرئـــيـــســـي مــن  ــ عــــــودة األكـــســـجـــني إلـ
األســطــوانــات كــبــديــل حـــال نــفــاده فــي الــخــزانــات، 
املوظف  اليدوي كون  التحويل  تفعيل  ولم يتسن 

املسؤول لم يكن موجودًا.
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)خليل مزرعاوي/ فرانس برس(

16
آراء

محمد سي بشير

تـــرّكـــز الــســلــطــة فـــي الـــجـــزائـــر عــلــى خــطــاٍب 
تتعّمد  إذ  واملعنى،  املبنى  مــحــّدد  سياسي 
تــضــمــيــنــه عــــبــــاراٍت تــتــحــّدث عـــن اســتــكــمــال 
مـــســـار بـــنـــاء املـــؤســـســـات بــفــعــل انــتــخــابــي 
مــســبــق، وبــفــاعــلــني يـــحـــاول أن يــســّهــل لهم 
ــدًا عــن  ــيــ ــعــ ــات، بــ ــ ــســ ــ ــــؤســ الــــــوصــــــول إلـــــــى املــ
الـــقـــويـــة، وإن فــي  ــيـــنـــات االنـــتـــخـــابـــيـــة  املـــاكـ
أحــزاب  ها 

ُّ
تحتل الــتــي  لتلك  التالية  املــراتــب 

تعديالٍت  مــع  القديم  الــّرئــاســي«  »التحالف 
طفيفٍة واضحٍة للعيان.

ــــظ لـــلـــحـــالـــة االنـــتـــخـــابـــيـــة  ــــالحــ ــاج املــ ــتــ ــحــ يــ
قاط، بغية 

ّ
الن إلى تحليل بعض  الجزائرية 

 العملية، حقًا، 
ّ
الــتــأّكــد مــن أن الــوصــول إلــى 

تــهــدف إلـــى اســتــكــمــال مــســار اإلصـــالحـــات، 
مــن خـــالل بــنــاء مــؤســســات جـــديـــدة، أم هي 
ــقـــديـــم، مــــن دون  ــلـ ــيـــم لـ مــــجــــرد عــمــلــيــة تـــرمـ
الغوص إلى ما هو أعمق، بتجديد النخبة 
بعيدًا  دورانــهــا  أســس  السياسية، وبوضع 
ــهــا هــي ما 

ّ
عــن مــمــارســات عـــرف الجميع أن

ل نــحــو الــديــمــقــراطــيــة  أخــــرج مــســار الــتــحــوُّ
وتعّمد  الصحيحة،  سّكته  عن  الجزائر  في 

تخريب شكله ومضمونه.
ـــف، مــلــيــًا، عــنــد ظــاهــرة 

ُّ
ــة، يــجــب الـــتـــوق ــدايـ بـ

خذت أشكااًل عديدة، تتراوح 
ّ
ي ات

ّ
العزوف الت

خالل  من  السلبية  واملشاركة  املقاطعة  بني 
وحدها،  تكاد،  التي  امللغاة  األوراق  ظاهرة 
تــشــّكــل، وعــــاء انــتــخــابــيــًا يــجــب الــبــحــث في 
مسّببات  ودراســة  السوسيولوجي،  تكونه 
الوطنية  السلطة   

ّ
ألن االنــتــخــابــي،  ســلــوكــه 

 مّرة، تعلن فيها 
ّ

لالنتخابات أعطتنا، في كل
عــن الــنــتــائــج، أرقـــامـــًا بــاملــاليــني، باحتساب 
االقــتــراعــات  فــي  الناخبني  مجموع أصـــوات 
 العهدة الرئاسية 

ّ
الثالثة التي جرت في ظل

ــّبـــون )الــتــعــديــالت  لــلــرئــيــس عــبــد املــجــيــد تـ
يات 

ّ
ثـــّم املحل فــالــتــشــريــعــيــات،  الــدســتــوريــة، 

أخيرًا(.
وبشأن متوّسط املشاركني في االنتخابات، 
 
ّ
ــورة، ُيـــــالحـــــظ أن ــذكــــــ ــات املــــــ ــ ــراعــ ــ ــتــ ــ فـــــي االقــ
 ربع الوعاء 

ّ
العملية السياسية ال تعني إال

 الــســلــطــة يــجــب 
ّ
ــتـــخـــابـــي، مــــا يــعــنــي أن االنـ

أن تـــفـــّكـــر فــــي الـــبـــاقـــني مـــمـــن يـــقـــاطـــعـــون أو 

بشرى المقطري

كانت صيغة  أّيــًا  املحلية،  الجماعات  ختبر 
ُ
ت

أيديولوجيتها،  أو  الــســلــطــة،  إلـــى  وصــولــهــا 
بما  الدولية،  سياستها  إدارة  على  بقدرتها 
يــــؤدي إلـــى كــســرهــا حــالــة الــحــصــار الــدولــي 
الـــحـــوثـــي،  جـــمـــاعـــة   

ّ
أن  

ّ
إال ــه،  ــهــ تــــواجــ الـــــــذي 

ــهــا، بوصفها 
ّ
أن وأثبتت  إيـــران،  املدعومة من 

جـــمـــاعـــة مــلــيــشــيــاويــة، فــشــلــت فــــي الــتــحــول 
إلـــى ســلــطــة أمـــر واقــــع، مــا زالــــت تــراهــن على 
اســتــمــرار اســتــعــداء املجتمع الــدولــي، لفرض 
اإلقــلــيــمــي. ففي  ــروط حليفها  شــروطــهــا وشــ
تشرين  )نوفمبر/  املــاضــي  الشهر  منتصف 
السفارة  ُمجمع  الجماعة  اقتحمت  الــثــانــي(، 
ذلك  سبق  صنعاء.  العاصمة  فــي  األميركية 
قــيــامــهــا بــحــمــلــة اعـــتـــقـــاالت طـــاولـــت مــوظــفــي 
ــارة، بــمــن فــيــهــم عـــامـــلـــون فـــي الــوكــالــة  ــفـ الـــسـ
الدولية للتنمية. وفيما أعادت حادثة اقتحام 
تعّرضت  مشابهة،  حـــوادث  الحوثي  جماعة 
لها السفارات األميركية في العقود األخيرة، 
 اقتحام السفارة في صنعاء يختلف في 

ّ
فإن

 تقليد جماعة 
ّ
دوافعه السياسية، وإن بدا أن

الـــحـــوثـــي الـــتـــجـــربـــة اإليــــرانــــيــــة فــــي احــتــجــاز 
مــوظــفــي الــســفــارة األمــيــركــيــة، كــمــا حـــدث في 
طهران في نهاية السبعينيات، في ما ُعرفت 
ها تستحضر 

ّ
بأزمة »الرهائن األميركيني« أن

وإن  اإلقــلــيــمــي،  لحليفها  الــعــدائــيــة  التقاليد 
ــل،  ــابـ ــقـ ــــي املـ ــثــــيــــرة. فـ ــر كــ ــائـ جــــــّر عـــلـــيـــهـــا خـــسـ
ــائـــن  ــع »الـــرهـ كـــشـــف الـــتـــعـــاطـــي األمــــيــــركــــي مــ
ــا ال تــمــلــك أوراقـــــــًا ســيــاســيــة  ــهـ ـ

ّ
الــيــمــنــيــني« أن

فــاعــلــة، للضغط عــلــى جــمــاعــة الــحــوثــي، وال 
على حليفها اإليراني، ومن ثم تشّكل حادثة 
منعطفًا  املوظفني  واعتقال  السفارة  اقتحام 
ُمقامرة تنفذ  العالقة بني جماعة  جديدًا في 
أجندات حليفها اإلقليمي وقوى دولية تقوم 
أولـــويـــاتـــهـــا عــلــى تــحــقــيــق مــصــالــحــهــا أواًل، 
بــمــا فـــي ذلــــك اســتــمــالــة حــلــفــائــهــا وتــحــجــيــم 
مفتوحة  مضطربة،  عــالقــة  وفــي  خصومها، 
على احتماالت عديدة يحاول الخصوم، عبر 

أدواتهم، فرض قواعد معركتهم في اليمن.
في  الــزاويــة  حجر  باعتبارها  إيـــران  تحضر 
وبشكل  الــحــوثــي،  جماعة  تموضعات  إدارة 
ــــاص، فــــي عــالقــتــهــا بــــالــــواليــــات املـــتـــحـــدة،  خــ
األيديولوجيا  الجماعة  ي 

ّ
تبن إلــى  فــإضــافــة 

اإليــرانــيــة فــي السياسة الــدولــيــة، الــتــي يمثل 
شــعــار »املــــوت ألمــيــركــا وإســرائــيــل« الفتتها 
 كــانــت ال تـــخـــُرج عـــن دائـــرة 

ْ
الــســيــاســيــة، وإن

الــتــضــلــيــل اإلعــــالمــــي، بـــهـــدف كــســب أنــصــار 
 إيـــــــران، الــحــلــيــف اإلقــلــيــمــي 

ّ
لــلــجــمــاعــة، فـــــإن

لجماعة الحوثي، ظلت هي املوّجه لخياراتها 

يشاركون سلبيًا، هل يقومون بذلك بسبب 
ــات، ومـــا  ــ ــــالحــ عـــــدم اقـــتـــنـــاعـــهـــم بــتــلــك اإلصــ
السياسية  النخبة  تجديد  مــن  بها  يرتبط 
الثقافة   

ّ
أن أم  السياسية،  املشاركة  وظواهر 

الــســيــاســيــة راســـخـــة فـــي أذهـــانـــهـــم، بسبب 
في  الــفــاعــلــة،  املــاكــيــنــات  لنفس  مشاهدتهم 
 النظام السياسي السابق، تتحّرك على 

ّ
ظل

مستوى الحياة السياسية بل هي من تفوز 
وتــتــصــّدر املــؤســســات الــتــي قــالــت السلطة 
املؤّسسات   

ّ
ألن بنائها،  إعـــادة  ــهــا بصدد 

ّ
إن

الفساد  أســس  على  انتخابها  تــّم  السابقة 
واملال السياسي املشبوه.

مــفــردات  اإلبــقــاء على  يمكن  هــل  بالنتيجة، 
الـــخـــطـــاب الــســيــاســي بـــــدون تــغــيــيــر بــشــأن 
املشاركة  املؤسسات،  بناء  استكمال  مسار 
 النتائج 

ّ
السياسية والفعل السياسي، أم أن

 مّرة، االنتخابات، 
ّ

التي أسفرت عنها، في كل
تفكيرًا  تستدعي  فيها،  املشاركة  نسب  فــي 
وبحثًا، معمقني، ثّم اقتراح منظومة خطاب 
الحياة  تشكيل  إعـــادة  على  تــرّكــز  سياسي 
السياسية، بعد النجاح في عملية الهروب 
 

ّ
من حالة الفراغ السياسي على مستوى كل
املــؤّســســات، مــن أعــالهــا )الــرئــاســة، الغرفة 
)املــحــلــيــات(،  أسفلها  إلـــى  لــلــبــرملــان(  العليا 
للحياة  م 

ّ
املنظ القانوني  النص  إلى  إضافة 
السياسية في البالد )الدستور(؟

أّما إذا عمدنا إلى قراءة نتائج االنتخابات 
لـــنـــاحـــيـــة الـــفـــائـــزيـــن فـــيـــهـــا، بـــتـــلـــك الــنــســبــة 
ية من املشاركة، بمتوسط ربع الوعاء 

ّ
املتدن

ـــى بــالــنــســبــة لــلــمــحــلــيــات 
ّ
االنـــتـــخـــابـــي، حـــت

التي  املــلــغــاة  األوراق  بــاحــتــســاب  ــيـــرة،  األخـ
أطـــلـــق عــلــيــهــا مــســّمــى املـــشـــاركـــة الــســلــبــيــة، 
الحياة   

ّ
أن مــؤّداهــا  إلــى نتيجة  نا نصل 

ّ
فإن

ـــســـم بــالــفــعــل 
ّ
الـــســـيـــاســـيـــة فــــي الــــجــــزائــــر تـــت

ــة،  ــاركـ الـــســـيـــاســـي الــــنــــاقــــص، لــنــاحــيــة املـــشـ
نفسه،  البشري  السياسي  التشكيل  وببقاء 
 
ّ
 املـــؤســـســـات، بــمــعــنــى أن

ّ
عــلــى مــســتــوى كـــل

يستفد  لــم  السلبية  املــشــاركــة  أو  املــقــاطــعــة 
 من يملكون تلك القدرة على تحريك 

ّ
منها إال

النخب  على  اعــتــمــادًا  االنتخابية،  الــقــواعــد 
الــعــضــوي  ــقــــانــــون  الــ بــفــعــل  نـــفـــســـهـــا. وإن، 
الجديد لالنتخابات، بعيدًا عن املال الفاسد 
 الحياة السياسية 

ّ
والتزوير، وهذا يعني أن

واملنطقة،  اليمن  فــي  والسياسية  العسكرية 
فتحّولت الجماعة إلى أهم أذرعها العسكرية 
في اإلقليم، إذ وجهت جزءًا كبيرًا من حربها 
املنطقة،  أميركا في  اليمن لضرب حلفاء  في 
فــشــّكــلــت هــجــمــات الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة 
والــطــائــرات املــســيــرة الــتــي تــســتــهــدف مــواقــع 
 
ً
حيوية فــي الــُعــمــق الــســعــودي ســالحــًا فاعال

انكشافها  ذلـــك  فــي  بــمــا  الــســعــوديــة،  لتهديد 
ــة  ــوة إقــلــيــمــيــة مــتــدخــلــة فـــي دولـ عــســكــريــًا، قــ
فيما  السلطة،  إلــى  مــجــاورة إلعـــادة حليفها 
املقابل،  في  أراضيها.  الدفاع عن  عن  عجزت 
املــتــحــدة بجماعة  الـــواليـــات  عــالقــة  احتكمت 
الحوثي ملوقفها مــن إيـــران، وهــو مــا تمظهر 
في استراتيجية اإلدارات األميركية املتعاقبة 
حيال الحرب في اليمن، من خالل التصعيد 
مع إيران، ومن ثم مع وكيلها املحلي، مقابل 
اســتــرضــاء الــســعــوديــة. ولـــذلـــك، ســعــت إدارة 
الرئيس جو بايدن إلى إيجاد مقاربة جديدة، 
ــى اخـــــتـــــراق ديـــنـــامـــيـــات الــــصــــراع  ــ ــهــــدف إلــ تــ
العالقة  بتطبيع  وذلـــك  الــيــمــن،  فــي  اإلقليمي 
مع إيــران من جهة، وتوظيفها للضغط على 
التعاطي  أخـــرى،  ومــن جهة  املحلي،  وكيلها 
طــرفــًا محليًا  الــحــوثــي سياسيًا،  مــع جماعة 
األميركية  اإلدارة  تقنني  مقابل  الــحــرب،  فــي 
لعالقتها مع حليفها السعودي، بما في ذلك 
تقييد حربه في اليمن، ففي مقابل استئناف 
مفاوضات االتفاق النووي مع إيران، شطبت 
إدارة بـــايـــدن جــمــاعــة الــحــوثــي مـــن الــقــائــمــة 
األمــيــركــيــة لــــإرهــــاب، وعــلــقــت صــفــقــات بيع 
األسلحة األميركية للسعودية، وأوقفت دعم 
 عن 

ً
الــيــمــن، فــضــال الــعــســكــريــة فــي  عملياتها 

ليندر  تــيــم  مــن خـــالل مبعوثها  مــحــاولــتــهــا، 
كــيــنــغ، دفــــع الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة مـــن طــريــق 
 

ّ
تكثيف جهوده الدبلوماسية في املنطقة، إال
 وصول املسارات السياسية التي تحّركت 

ّ
أن

وفقها إدارة بايدن إلى حالة انسداد، فرض، 
ــارات أخـــرى  ــيـ كــمــا يـــبـــدو، عــلــيــهــا تــجــريــب خـ
الــحــوثــي وحليفها اإليـــرانـــي،  تــجــاه جــمــاعــة 
أو تنويع صيغ التطويق، ما جعل الجماعة 

تستهدف السفارة األميركية في صنعاء. 
ــتــــي انــتــهــجــتــهــا  اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة االحــــــتــــــواء الــ
الحوثي،  جماعة  حيال  بــايــدن  الرئيس  إدارة 
في  اإلقــلــيــمــي  حليفها  تــدخــل  تحييد  مــقــابــل 
استراتيجيتها  تغيير  في سياق  أتــت  اليمن، 
بتخفيض  بــدأت  التي  املنطقة،  في  الخارجية 
وجودها العسكري في منطقة الخليج، تبعه 
انسحاب جنودها من أفغانستان، واالنشغال 
السياسة  كانت  وإذا  الداخلية.  أزماتها   

ّ
بحل

األميركية قد أفضت، ضمن أسباب أخرى، إلى 
سيطرة حركة طالبان على أفغانستان وإقامة 

تــســيــر نــحــو جـــمـــوٍد أكــبــر لــنــاحــيــة الــشــكــل، 
ــراغ أعــمــق لــجــهــة مــضــمــون الفعل  ونــحــو فــ
والثقافة  السياسي،  والخطاب  السياسي، 

السياسية.
ـــن دون  مــ ــّدم  ــ ــقـ ــ تـ ــا  ــ مـ ــــظ  ــالَحــ ــ ــ ُي أن  يـــجـــب  ال 
ــادة مــــن دروســـــــه عـــلـــى مــســتــويــات  ــفــ ــتــ االســ
والثقافة  النخب،  وتجديد  التغيير،  ثالثة: 
الــســيــاســيــة. عــلــى مــســتــوى الــتــغــيــيــر، يمكن 
الــتــغــيــيــر،  إرادة إلحـــــداث  ثــّمــة   

ّ
أن مــالحــظــة 

بــعــيــدًا عــن الــعــدمــيــة الــتــي أصــبــحــت طابعًا 
لصيقًا بــالــحــيــاة الــســيــاســيــة فــي الــجــزائــر، 
ذلك  إحـــداث  مقاربة  فــي  تكمن  املشكلة   

ّ
لكن

التغيير، من ناحية، وشكله ومضمونه، من 
نراها  الــتــي  النتائج   

ّ
أن ذلــك  أخـــرى،  ناحية 

ــام أعــيــنــنــا تــؤكــد بــقــاء دار لقمان  مــاثــلــة أمــ
على حالها، بسبب اتباع األساليب نفسها 
في التغيير وإرادة إدامة الثقافة السياسية 
التي لم تخرج من دائرة تأثير عاملني اثنني 
الــريــع االقــتــصــادي والعامل  حــيــويــني، هما 
الخارجي الضاغط واملانع إلحداث التغيير 
الـــدوام،  على  مــتــوتــرة،  جيوسياسية  )بيئة 
صــراعــيــة، خــصــوصــًا بــعــد الــعــام 2011، في 

الجوار املباشر للجزائر( بأعمق مما نراه.
بــالــنــســبــة لــعــمــلــيــة تــجــديــد الـــنـــخـــب، تكمن 
 عوامل العدمية )املقاطعة، 

ّ
اإلشكالية في أن

الــتــغــيــيــر  ــداث  ــ إحــ وإرادة  املـــشـــاركـــة،  ــدم  ــ وعـ
الشامل في ظرف زمني قصير(، والبعد عن 
ومــقــاربــات  السياسية  اللعبة  قــواعــد  قــبــول 
التحّول )التدّرجية، والحوار، واملفاوضات، 
لطة  واملرحلية... إلخ(، إضافة إلى تعامل السُّ
مــع املطالب اإلصــالحــيــة، أحــيــانــًا، بالرفض 
ــه يـــؤّدي إلــى بقاء 

ّ
أو االســتــقــطــاب، وذلـــك كــل

النخب نفسها تتجّدد، لكن في إطار الشكل 
واملضمون اللذين يسمحان بأداء الوظائف 
نــفــســهــا داخـــــل نـــظـــام ســيــاســي رافـــــض أّي 
املجتمع،  داخــــل  للنخب  دوران  أو  تــجــديــد 
عــلــى الــرغــم مــن الــتــغــيــيــرات الــتــي أحدثتها 
منذ  الــبــالد،  فــي  والتطوير  التنمية  عملية 
االستقالل، والتي تجعل من عملية تجديد 
ــخــب ضــــرورة حتمية وتــاريــخــيــة، بلغة 

ُّ
الــن

اليساريني.
عــلــى مــســتــوى الــثــقــافــة الــســيــاســيــة، تــكــاد 
الــجــزائــر تــكــون الــبــلــد الــوحــيــد الــــذي يملك 

 سياستها في 
ّ
فـــإن مــتــشــّددة،  إمـــارة إسالمية 

اليمن، مــا يــقــارب مــن عــام، فشلت فــي تحقيق 
الــحــد األدنــــى مــن نــتــائــجــهــا، لــيــس فــقــط وقــف 
بما  العسكري،  التصعيد  بــل خفض  الــحــرب، 
فـــي ذلـــك وقـــف هــجــوم جــمــاعــة الــحــوثــي على 
مدينة مأرب، املعقل األخير للسلطة الشرعية، 
وكــيــل الــســعــوديــة فــي الــيــمــن، ومـــن ثــم أدركـــت 
ــهــا ضــّحــت، إلـــى حــد مــا، 

ّ
اإلدارة األمــيــركــيــة أن

بحليفها الرئيس في املنطقة، جّراء االلتزامات 
ــتــــي قــطــعــهــا الـــرئـــيـــس بـــايـــدن  الـــســـيـــاســـيـــة الــ
لــوقــف الــحــرب فــي الــيــمــن، ســـواء بــوقــف دعمه 
العسكرية  للعمليات  والسياسي  اللوجستي 
السعودية، أو وقف صفقات تسليحها، وأنتج 
ذلــك كما يبدو اخــتــالالت أخطر بالنسبة إلى 
أميركا، أضّرت بمصالحها الحيوية، فإضافة 
إلــى لــجــوء الــســعــوديــة إلــى دول أخـــرى لشراء 
ــا يــعــنــي حـــرمـــان الــخــزيــنــة  ــو مـ األســـلـــحـــة، وهــ
ــة مــع  ــلـــحـ ــيـــة عــــائــــدات صـــفـــقـــات األسـ ــيـــركـ األمـ
السعودية، بما في ذلك شغل منافسها الصني 
ــذي أحـــدثـــه انــســحــابــهــا فـــي املنطقة  الـــفـــراغ الــ
إلى  أّدت  اليمن  فــي   سياستها 

ّ
فــإن والخليج، 

إضعاف حلفائها، وتمّدد جماعة الحوثي إلى 
مناطق جديدة، بما في ذلك تصعيدها، وربما 
بشكٍل غير مسبوق لهجماتها العسكرية على 
مستميتٍة  محاولٍة  في  مــأرب،  مدينة  جبهات 
إلســــقــــاط املـــديـــنـــة، كـــذلـــك اســـتـــمـــّرت هــجــمــات 
الــــصــــواريــــخ الــبــالــيــســتــيــة عـــلـــى الـــســـعـــوديـــة، 
مــبــادرات وقف  الحوثي  مقابل رفــض جماعة 
الحرب، وهو ما صّعد من انتقاد إدارة بايدن 
لتفريطها بحلفائها في اليمن، وتمكني وكيل 
إيـــران، إذ اتجهت، فــي األشــهــر األخــيــرة، نحو 
ســيــاســة تــجــســيــر الـــهـــوة بـــني مــوقــفــهــا املعلن 
لــوقــف الـــحـــرب فـــي الــيــمــن وتــحــقــيــق أهــدافــهــا 

البراغماتية. 
تمحورت سياسة إدارة الرئيس بايدن لوقف 
الحرب في اليمن في مستويني: إقليمي، دفع 
السعودية وايران، طرفي الحرب اإلقليمية في 
مباشرة،  غير  إلــى محادثات جانبية  اليمن، 
وتخفيض توتر دول الخليج مع إيران، وذلك 
في محاولة لتجفيف منبع الصراع اإلقليمي 
فــي الــيــمــن، ومـــن ثــم خــطــوة فــي طــريــق وقــف 
الحرب، إذ نجحت اإلدارة األميركية، إلى حد 
مـــا، فــي تفعيل الــعــالقــات الــدبــلــومــاســيــة بني 
السعودية وإيران ودول الخليج، مع استمرار 
الــتــفــاوض حــول ملف إيـــران الــنــووي، مقابل 
استمرار  حيال  الخليج  في  حلفائها  طمأنة 
بتشديد  وذلــك  اإليرانية،  للتهديدات  ردعها، 
ــابـــة عــلــى الـــنـــشـــاط اإليــــرانــــي فـــي املــيــاه  الـــرقـ
وتنويع  خـــاص،  بشكل  واليمنية  اإلقليمية 
الحضور العسكري األميركي في املنطقة، إذ 

ر 
ّ
كل مقّومات اإلقــالع، خصوصًا بفعل توف

تجربة  على  املرتكز  االجتماعي  االنسجام 
تـــاريـــخـــيـــة مـــشـــتـــركـــة مــــريــــرة )االســـتـــعـــمـــار 
الكبرى(،  التحريرية  والحرب  االستيطاني 
ــالــــخــــطــــوات الــــضــــروريــــة  ــم تـــقـــم بــ ــ ـــهـــا لـ

ّ
ــن لـــكـ

لــتــحــويــل تــلــك املــقــّومــات إلـــى وقــــود يسمح 
بتفجير طاقات الجزائريني.

مــن  االســـــتـــــفـــــادة  عـــــــدم  حـــقـــيـــقـــة  أّدت  وقـــــــد 
االنسجام االجتماعي إلى انقسام سياسي، 
ــل إلـــى  ــ ي الــــخــــالفــــات، بــــل وصـ

ّ
مــــا زال يــــغــــذ

 املخيال 
ّ
درجة األزمة السياسية املزمنة، ألن

الدولة،  بشأن صــورة  للجزائريني  الجمعي 
ــة الــســيــاســيــة،  ــاركـ الــفــعــل الــســيــاســي واملـــشـ

نفذت البحرية األميركية عمليات عديدة ضد 
السفن اإليرانية، إضافة إلى القيام بعمليات 
إليــران  املعادية  الـــدول  مــع  تدريبية مشتركة 
طمأنة  املحلي،  املستوى  وعلى  املنطقة.  فــي 
ــعـــودي ومـــنـــحـــه حـــريـــة تــنــفــيــذ  ــسـ حــلــيــفــهــا الـ
اليمن، بما ال يسبب  العسكرية في  عملياته 
إلدارة بايدن أّي مساءلة سياسية أو أخالقية، 
إذ  الحوثي،  جماعة  تحجيم  محاولة  مقابل 
األسلحة  بيع  أخيرًا،  بايدن،  إدارة  استأنفت 
للسعودية خالفًا لتعهداتها السياسية، فقد 
أقــّرت بيع أسلحة جديدة بقيمة 650 مليون 
دوالر، وتضم الصفقة 280 صاروخًا متوسط 
املدى »جو - جو«، وتعتبر هذه الصفقة أكبر 
صفقة إلدارة بايدن مع السعودية. ومن جهة 
تكثيف  عـــن  بـــايـــدن  إدارة  تــغــاضــت  أخــــــرى، 
اليمن،  فــي  العسكرية  عملياتها  الــســعــوديــة 
بما في ذلك استمرار قصفها مدينة صنعاء. 
وفيما أّدى تكثيف الطيران السعودي غاراته 
عــلــى املــنــاطــق الــخــاضــعــة لــجــمــاعــة الــحــوثــي 
إلـــى إبـــطـــاء هــجــمــات مــقــاتــلــيــهــا فـــي جبهات 

والسلطة.  املجتمع  برّمتها، بني  متناقضة، 
إلى  تحتاج  ثقافة سياسية  كله  ذلــك  ــد 

ّ
يــول

إعادة تشكيل وبناء إلحداث التغيير الالزم 
لإقالع الضروري والحيوي.

ــر، بــالــنــتــيــجــة، بــعــد  ــزائــ مــــــاذا تـــحـــتـــاج الــــجــ
الـــخـــروج مــن شــبــح الـــفـــراغ الــســيــاســي، وإن 
املقبول،  املستوى  رأينا، دون  بمقاربة، كما 
ــادي  ــتــــصــ ــويــــني، االقــ ــتــ ــســ لـــــإقـــــالع عــــلــــى املــ
والــســيــاســي؟ طــرحــنــا هــــذا الــــســــؤال، مــــّرات 
 مّرة، كنا نؤّكد على ضرورة 

ّ
ومّرات. وفي كل

تــشــكــيــل مـــخـــيـــاٍل جــمــعــي، يــبــنــي عــلــى ذلــك 
بــدوره، على  املرتكز،  االنسجام االجتماعي 
تــاريــخ واحـــد، وتــجــارب مــريــرة للتضحية، 
 املستويات، 

ّ
وثراء هوياتي تعّددي على كل

ورؤيــــة واحــــدة ومــوحــدة ملعطيات األرض، 
والبالد والوحدة الوطنية. 

إلى  الجزائريون  يحتاج  أم  ذلــك،  يكفي  هل 
أفق  للذهاب نحو   ،

ّ
الــكــل إرادة إضافية، من 

واحــد، هو الخروج من األزمــة والبناء على 
الـــبـــالد   

ّ
لــــإقــــالع، ألن ــورة  ــ ــذكـ ــ الـــعـــنـــاصـــر املـ

 بــهــول مــن الــتــحــديــات، وال تحتاج 
ٌ
مــحــاطــة

إلــى تأخير موعد اإلقـــالع عــن وقته املحّدد 
ــذا هو  هــ تـــأخـــر؟  ــن دون  اآلن، ومــ الـــعـــاجـــل، 
 الجزائريني االهتمام، 

ّ
السؤال الذي على كل

لــه متوافق  ــواٍب  بصفة عــاجــلــة، بــإيــجــاد جــ
عليه في إطــار ما يجمع وال يفرق، وبعيدًا 
ذلك  البيزنطية،  والنقاشات  املــهــاتــرات  عــن 
بــشــدة، ورفعها  الــتــحــّديــات تضغط  تلك   

ّ
أن

ــلـــمـــة الــــــواحــــــدة والـــصـــف  يـــحـــتـــاج إلــــــى الـــكـ
املـــرصـــوص، ولــيــس إلـــى إدامــــة الــخــالف من 
 طبيعة املجتمعات الخالفات، 

ّ
دون آفاق، ألن

 تــوافــٍق حتمي فــي نقاط 
ّ

ــًا، لكن فــي ظــل
ّ
حــق

تقاطع مــحــّددة، عندما يكون األمــر متعلقا 
بمصير بلد في حجم الجزائر.

مسار  بعد  بالنتيجة،  املستقبلية،  األجندة 
اســتــكــمــال بــنــاء املــؤســســات، وفـــق الخطاب 
إحداث  املعالم:  محّددة  للسلطة،  السياسي 
تشكيل  وإعـــادة  النخبة،  وتجديد  التغيير، 
ــة الـــســـيـــاســـيـــة ومــضــمــونــهــا  ــافـ ــقـ ــثـ ــل الـ ــكـ شـ
بمقصد واضح، أيضًا، هو اإلقالع الحقيقي. 
 وتحّدد مستقبل الجميع، 

ّ
أجندة تعني الكل
من دون استثناء.

)باحث جامعي جزائري(

 اإلدارة األمــيــركــيــة 
ّ
مـــــأرب إلــــى حـــد مــــا، فـــــإن

ــا فــشــل  ــيــــران مــ تـــأمـــل أن يــحــقــق ســـــالح الــــطــ
ــه املـــقـــاتـــلـــون مــــن حـــلـــفـــاء الـــســـعـــوديـــة عــلــى  بــ
الــعــســكــريــة،  املـــعـــادلـــة  تــغــيــيــر  األرض، وهــــو 
ووقـــف تــمــّدد جماعة الــحــوثــي، بما فــي ذلك 
ــن مـــديـــنـــة مـــــــأرب، بــحــيــث  دفـــــع مــقــاتــلــيــهــا عــ
تــســاهــم هـــذه الــتــحــّوالت فــي صــيــاغــة شــروط 
اليمن،  إلى  األميركي  املبعوث  جديدة، تمكن 
تــيــم لــيــنــدر كــيــنــغ، مــن الــضــغــط عــلــى جماعة 
السياسية.  العملية  فــي  لــالنــخــراط  الحوثي 
األميركية  اإلدارة  فــرضــت  ذلـــك،  إلـــى  إضــافــة 
عقوبات على قيادات عسكرية وسياسية في 
الحوثي، جديدها  األولــى لجماعة  الصفوف 
ــات عـــلـــى الــــقــــيــــادي الــعــســكــري  ــوبـ ــقـ فـــــرض عـ
فـــي الــجــمــاعــة، صــالــح مــســفــر الــشــاعــر، قــائــد 
منظمة الدعم اللوجستي العسكري، واملعني 
األصــول  الجماعة حــارســًا قضائيًا على  مــن 
أميركية  مــحــاولــة  فــي  الــخــاصــة بخصومها، 
لتقييد قوة الجماعة، أو على األقــل تجفيف 
جــــزٍء مــن منابعها اإلقــتــصــاديــة. وبــالــتــالــي، 
بـــايـــدن ســلــبــًا على  انــعــكــســت ســيــاســة إدارة 
ففيما  اإليـــرانـــي،  وحليفها  الــحــوثــي  جماعة 
تــعــّول إيـــران على إســقــاط وكيلها فــي اليمن 
مدينة مأرب، ملقايضتها في إدارة مفاوضات 
مــلــفــهــا الـــــنـــــووي، وكــــذلــــك تــحــســني حــظــوظ 
وكــيــلــهــا املــحــلــي فــي املــفــاوضــات السياسية 
، ترى جماعة الحوثي معركة مأرب 

ً
مستقبال

ــوارد اقـــتـــصـــاديـــة، ثــم  ــ ــ مـــصـــيـــريـــة، لـــضـــمـــان مـ
اإلدارة  تعقيد  بعدها  ومن  تثبيت سلطتها، 
مدينة  إســقــاط  فــي  الجماعة  حلم  األميركية 
مأرب، جّراء سياستها الجديدة في اليمن، ما 
استدعى، كما يبدو، رّد فعل يائسًا بالهجوم 

على السفارة األميركية. 
ــفـــارة  ال يـــمـــكـــن فـــصـــل حــــادثــــة اقــــتــــحــــام الـــسـ
ــرات  ــ ــوتـ ــ ــتـ ــ ــة فــــــي صــــنــــعــــاء عــــــن الـ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ األمـ
السياسية بني أميركا وإيران ووكيلها، وعن 
إدارة الــقــنــوات الــخــلــفــيــة لـــصـــراع الـــقـــوى في 
اليمن، بما في ذلك أثره في تطورات الحرب 
 األخطر من معركة 

ّ
 أن

ّ
في جبهات القتال، إال

تكسير األصابع، اعتقال عشرات من األبرياء 
الــيــمــنــيــني، وتــعــريــض حــيــاتــهــم لــلــخــطــر في 
املقابل،  فــي  الــحــوثــي.  أقبية ســجــون جماعة 
 مـــن املــبــّكــر تــقــيــيــم نــتــائــج الــســيــاســة 

ّ
ــع أن ومـ

األمــيــركــيــة فــي الــيــمــن، بــمــا فــي ذلـــك قــدرتــهــا 
الــحــد من  الــســيــاســيــة، أو  عــلــى دفـــع العملية 
 
ً
 دولة

ّ
جموح جماعة الحوثي، فاألكيد هنا أن

منزوعة السيادة كاليمن ستظل، وربما إلى 
مــعــلــوم، وجــهــة مناسبة الختبار  وقـــٍت غــيــر 

درة املقامرين ونزقهم. 
ُ
ق
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الجئًا عراقيًا أقلهم سائق على طريق ترابي، 
قــبــل أن يــفــر ويــعــتــقــل الحــقــًا فـــي الــعــاصــمــة 

الهولندية أمستردام، ويحال إلى القضاء.
أن  أيضًا  األملانية  »بيلد«  وكشفت صحيفة 
في  قــضــوا  امــــرأة،  بينهم  مهاجرين،  سبعة 
حادث سير حصل غرب اليونان، ونتج من 
أقلتهم  فقدان املهّرب السيطرة على سيارة 
لـــدى مــحــاولــتــه الـــفـــرار مــن حــاجــز للشرطة 
الـــتـــي كــثــفــت فـــي الــفــتــرة األخـــيـــرة عــمــلــيــات 
الــذي  السريع  الطريق  طــول  على  التفتيش 
يــنــتــقــل املـــهـــاجـــرون عـــبـــره مـــن مــنــطــقــة نهر 
ايــفــروس على الــحــدود مــع تركيا إلــى غرب 
اليونان، ومنها إلى وسط أوروبا وغربها، 
وذلــــــك لـــتـــفـــادي إجــــــــــراءات تــســجــيــلــهــم فــي 
أثينا خوفًا من إعادتهم الحقًا إلى أول بلد 

أوروبي دخلوا أراضيه.
أيـــضـــًا، أوقـــفـــت الـــشـــرطـــة الــيــونــانــيــة ثــالثــة 
آخرين   17 مع  وحققت  مهربني مشبوهني، 

بتهمة التواطؤ معهم في االتجار بالبشر.
ــا، اعـــتـــقـــلـــت قـــــــوات األمـــــــن 15  ــنـــمـــسـ ــي الـ ــ وفــ
حوالي  نقل  فــي  بتورطهم  يشتبه  شخصًا 
قــادهــا سائقون  مركبات  عبر  300 شخص 
من مولدوفا وأوكرانيا وأوزبكستان تلقوا 

أجورًا شهرية، وعبروا بها من مناطق على 
الحدود بني صربيا واملجر.

وترجح تقارير تقاضي املهربني بني 2000 
يــورو )2263 و3395 دوالرًا( عن كل  و3000 
فــيــمــا أوردت صــحــيــفــة »بــيــلــد ام  شـــخـــص، 
 329 اعتقلت  األملانية  الشرطة  أن  زونــتــاغ« 
مهربًا بينهم 14 مواطنًا أحضروا مهاجرين 

من بيالروسيا.

دعوات لطرق هجرة قانونية 
ــاد  ــ ــــحـ االتـ دول  إغـــــاثـــــة  مـــنـــظـــمـــات  ودعـــــــــت 
األوروبي إلى اتخاذ تدابير حاسمة إلنشاء 
طرق قانونية للهجرة. وقال رئيس منظمة 
فرنسوا  الفرنسية،  ميغران«  دي  »لوبيرج 
مسؤولياتها  الــحــكــومــات  »تخفي  غــيــنــوك: 
حـــني تــتــهــم املــهــربــني بــنــقــل الــالجــئــني على 
ــبــــرت وكـــالـــة  ــتــ ــــات خـــــطـــــرة«، فـــيـــمـــا اعــ ــرقـ ــ طـ
ــاريـــــس أن  ــ ــــي بـ الــــالجــــئــــني الـــكـــاثـــولـــيـــكـــيـــة فـ
ــــات املـــتـــبـــعـــة تــــــــــرّوج لـــشـــبـــكـــات  ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ »الـ
التهريب«، ما يشكل دعوة صريحة لتأمني 
ــكـــن ذلــــــك ال  ــة لــــالجــــئــــني. لـ ــيـ ــونـ ــانـ ــة قـ ــايـ ــمـ حـ
يلقى صــدى فــي الــقــارة الــعــجــوز، إذ تعتزم 
أحكام  بعض  تعليق  األوروبــيــة  املفوضية 

شادي عاكوم

ــام األخـــيـــرة  ــ ــ بـــعـــدمـــا شـــهـــدت األيـ
لـــدى  ــًا  ــ ــّريـ ــ ــرًا سـ ــهــــاجــ غــــــرق 27 مــ
عبر  نقلهم  صغير  زورق  عــبــور 
بــحــر املـــانـــش إلــــى الـــســـواحـــل الــبــريــطــانــيــة، 
اختناق أشخاص  إعالمية  تقارير  وكشفت 
ــافـــالت وســــيــــارات شـــحـــن، ومــقــتــل  داخـــــل حـ
لــدى هروبهم من دوريـــات الشرطة،  آخرين 
بدأ ممثلو دول االتحاد األوروبــي مناقشة 
ــئـــني وتــحــســني  ــع الـــالجـ ــات الـــتـــعـــامـــل مــ ــيــ آلــ
الــتــعــاون األمـــنـــي والــقــانــونــي واإلنــســانــي، 
واتــخــاذ تــدابــيــر أكــثــر صــرامــة ضــد مهربي 
الــبــشــر الـــذيـــن يــنــقــلــون املـــهـــاجـــريـــن بــطــرق 
أجـــل جــعــل خططهم ومهماتهم  مــن  ســّريــة 
أكــثــر صــعــوبــة عــلــى صــعــيــد الــتــنــفــيــذ، فيما 
تنشط  دولية  شبكات  عن  الحديث  يتكثف 

في عدد من الدول األوروبية.
وشـــرحـــت رســـالـــة ســـّريـــة بــعــثــتــهــا الــشــرطــة 
األوروبية )يوروبول( إلى أجهزة األمن في 
دول منطقة »شينغن«، كيف يعمل املهربون 
ضــمــن شــبــكــات نــقــل املـــهـــاجـــريـــن الــســّريــني 
مــن الــحــدود بــني بــيــالروســيــا وبــولــنــدا إلــى 
غـــرب أوروبـــــا. وأوضـــحـــت أن معظمهم من 
رعايا دولــة ثالثة، مثل تركيا وأفغانستان 
وسورية وأوكرانيا وجورجيا، يعيشون في 
أملانيا وهولندا، ويتلقون مئات من اليورو 
ــــدود. كــمــا  ــــحـ ــــى الـ عــــن كــــل شـــخـــص يــنــقــل إلـ
توصل محققو »يوروبول« إلى أن املهربني 
يقدمون خدماتهم عبر منتديات مغلقة على 
اإلنترنت، ويستأجرون شاحنات وحافالت 
تنقل املهاجرين السّريني من مناطق تحدد 

لهم عبر رسائل هاتفية.
بأن  األملانية  فيلت«  »دي  صحيفة  وأفـــادت 
»املهربني يتعمدون بث شائعات تستهدف 
ــريـــن، وتـــتـــحـــدث عــــن وجــــــود تــوجــه  ــاجـ ــهـ املـ
وشــيــك لــفــتــح الـــحـــدود واالنـــتـــقـــال إلــــى بلد 
ــذا مــا عــلــم بــه املــهــاجــرون الــذيــن  مــعــني. وهــ
قــصــدوا الــحــدود بــني بــولــنــدا وبــيــالروســيــا 
غوا بــأن وارســـو وافــقــت على فتح 

ّ
حــني تبل

الحدود. والشائعات هي محاوالت يبذلها 
التقاط  من  مادية  مكاسب  لجني  املهربون 
املـــهـــاجـــريـــن مـــن املـــنـــاطـــق الــــحــــدوديــــة. وقــد 
مــن فرض  األملــانــيــة  الداخلية  حـــذرت وزارة 
يساعد  شخص  أي  على  جنائية  عــقــوبــات 

مهاجرين على الدخول بال نيل تصاريح«.

موت واعتقاالت
فــي غــضــون ذلـــك، تـــزداد الــتــقــاريــر عــن موت 
مــهــاجــريــن داخــــل وســائــل نــقــل. وعــثــر على 
أحـــدهـــم جــثــة هـــامـــدة فـــي مـــؤخـــرة شــاحــنــة 
صــغــيــرة مــن نـــوع »ريــنــو« ضــمــت أيــضــًا 30 

صّد 
المهاجرين

صرامة 
األوروبيين 
لن توقف 
المحاوالت

يستعد االتحاد األوروبي لتطبيق حزم إجراءات وقوانين 
المهاجرين والمهربين  المطلقة مع  الصرامة  تعتمد 
ووسائل النقل المتورطة. لكن تقارير تشير إلى أّن هذه 

الوسائل لن تمنع سيل المحاوالت

االتحاد األوروبي 
يناقش آليات تحسين 

التعاون األمني 
والقانوني واإلنساني

يعتزم االتحاد األوروبي 
معاقبة شركات النقل 

التي تشجع المهاجرين 
على دخول بلدانه

1819
مجتمع

الـــلـــجـــوء وحــــقــــوق الـــحـــمـــايـــة لــلــمــهــاجــريــن 
فـــي بــولــنــدا ولــيــتــوانــيــا والتــفــيــا ملــــدة ستة 
ــا دفـــــع نـــشـــطـــاء حـــقـــوق اإلنـــســـان  ــر، مــ ــهــ أشــ
ــــى دق نــــاقــــوس الـــخـــطـــر، مـــشـــدديـــن عــلــى  إلـ
مقلقًا  انتهاكًا  »يشكل  املــؤقــت  التعليق  أن 
ويسّهل  لــلــمــهــاجــريــن،  األســاســيــة  للحقوق 
املرفوضة،  اللجوء  ترحيل أصحاب طلبات 
وإبقاءهم طوال فترة النظر في طلباتهم في 
مراكز استقبال قرب الحدود ال يسمح لهم 

بمغادرتها«.
ــفـــام« إن »االقـــتـــراح  وقـــالـــت مــنــظــمــة »أوكـــسـ
ــــوق األســـــاســـــيـــــة لـــطـــالـــبـــي  ــقـ ــ ــــحـ يـــضـــعـــف الـ
اللجوء«، فيما وصفته منظمة »برو ازول« 

بأنه »مقلق جدًا«.
ــي بـــيـــانـــات  ــ ــة األملــــانــــيــــة فـ وتـــشـــيـــر الــــشــــرطــ
أن  إلــى  اإللــكــتــرونــي  موقعها  على  نشرتها 
ــرًا مـــن الـــحـــدود  ــلـــوا ســ 10425 شــخــصــًا دخـ
البولندية إلى البالد هذا العام، بينهم 5285 
و2582  املــاضــي،  األول  أكتوبر/تشرين  فــي 
املاضي،  الثاني  نوفمبر/تشرين   25 حتى 
رغم أن الشرطة االتحادية تنفذ بالتنسيق 
ــدود الـــبـــولـــنـــدي عــمــلــيــات  ــ ــحـ ــ ــــرس الـ مــــع حــ
تفتيش ومراقبة كثيفة في املناطق القريبة 

الــحــدود. كذلك، رصــدت شرطة الحدود  من 
في والية بافاريا زيــادة كبيرة في عمليات 
حــددت صحيفة  والــتــي  املهاجرين،  تهريب 
 45 بـــ  نسبتها  تسايتونغ«  دويــتــشــه  »زود 

في املائة مقارنة بعام 2020. 
أن رجالها عثروا على  الشرطة  وأوضــحــت 
مهاجرين مختبئني في حاويات شاحنات 
ــبــــافــــاريــــا مــع  ــيـــة لــ عـــلـــى الـــــحـــــدود الـــجـــنـــوبـ
الــنــمــســا، علمًا أن أجــهــزة الــشــرطــة فــي دول 
أوروبية عدة باتت تستخدم جهاز الكشف 
ــعـــرف عــلــى  ــتـ ــلـــب الـــــــذي يـ ــقـ عــــن ضــــربــــات الـ
األشـــخـــاص املــخــتــبــئــني داخــــل الــشــاحــنــات، 
وطائرات مسّيرة ملراقبة حركة االقتراب من 

النقاط الحدودية.
  

الئحة سوداء لوسائل النقل
أكــدت املفوضية األوروبــيــة عزمها  وبعدما 
عــلــى مــعــاقــبــة شـــركـــات الــنــقــل الــتــي تشجع 
األشخاص على دخول بلدان االتحاد بطرق 
أقّر االتحاد عقوبات ضد متورطني  سّرية، 
فــــي تـــهـــريـــب مـــهـــاجـــريـــن إلـــــى بـــيـــالروســـيـــا 
ووضـــعـــهـــا قــيــد الــتــنــفــيــذ بــعــد نــشــرهــا في 
الــجــريــدة الــرســمــيــة الــخــاصــة بـــه، وشملت 
شركة الطيران الحكومية ومنظمي رحالت 
ــذلـــك شــركــة  ســيــاحــيــة فـــي بـــيـــالروســـيـــا، وكـ

»أجنحة الشام« السورية.
ــوال فــون  ــ ــ ــانـــت رئــيــســة املــفــوضــيــة أورسـ وكـ
ديرالين تحدثت عن »أساليب غادرة تهدد 
االتحاد األوروبي، وترتبط باستدراج نظام 
الرئيس البيالروسي ألكسندر لوكاشينكو 
وأنــــــــصــــــــاره الــــــنــــــاس إلــــــــى الـــــــحـــــــدود عــبــر 
رحــالت  منظمي  على  تعتمد  استراتيجية 
ــــاالت متخصصة ومــخــربــني  ســيــاحــيــة ووكـ
وشــبــكــات إجـــرامـــيـــة، وتـــقـــدم حــزمــة شاملة 
ــادق  ــنـ ــفـ ــلـــرحـــالت تــشــمــل الـــتـــأشـــيـــرات والـ لـ
وسيارات األجرة والحافالت، من أجل إيهام 

الناس وخدعهم بوعود كاذبة«.
واقترحت فون ديرالين وضع الئحة سوداء 
لالتفاقات  تنفيذًا  املتورطة،  النقل  لوسائل 

ــة بـــــاالتـــــجـــــار بـــالـــبـــشـــر  ــ ــــاصـ ــــخـ الـــــدولـــــيـــــة الـ
وتهريبهم، والتي يفترض أن تحدد أنشطة 
التي  والعقوبات  القانونية  غير  الــشــركــات 
إلغاء حقوق  وبينها  عليها،  فرضها  يجب 
هبوط وتحليق الطائرات وإعادة تزويدها 
املخالفة  الشركات  تعاون  وحظر  بالوقود، 
لــنــقــل الــبــضــائــع والــــركــــاب بـــحـــرًا وبـــــرًا مع 
أو عبورها  موانئ دول االتحاد األوروبـــي، 

أراضيها.
واستنادًا إلى ذلك، يجب أن تتوقع الشركات 
عليها  عقوبات  وفــرض  لتحقيق  الخضوع 
ـــال الـــعـــثـــور عــلــى مــهــاجــريــن ســريــني  فـــي حـ
وقـــد تصل  داخـــل مركباتها ومــقــطــوراتــهــا. 
عقوبات املنع إلى عام، وتلحظ نشر أسماء 
الشركات الخاضعة للعقوبات في الجريدة 
ــي. لــكــن تقارير  ــ الــرســمــيــة لــالتــحــاد األوروبــ
ــذه الـــخـــطـــوات لـــن تمنع  تــتــحــدث عـــن أن هــ
جذب مزيد من املهاجرين، وعن وجود عدد 
كــاٍف من الرحالت الجوية من روسيا لنقل 

املهاجرين إلى بيالروسيا .

منصات التواصل »المحّفزة«
وتلعب منصات التواصل االجتماعي دورًا 
بارزًا في تحضير مهربي البشر عمليات نقل 
املهاجرين، في مقابل أموال باهظة. وكتبت 
صحيفة »بيلد« أن »املهربني يسّوقون بشكل 
فيسبوك  موقعي  على  نشاطاتهم  أساسي 
مــن خــالل منشوراتهم  وتــلــغــرام، ويزعمون 
أنهم يهّربون مجانًا عشرات من املهاجرين 
يوميًا من بيالروسيا إلى بولندا، ما يزيد 
حــمــاســة املــهــاجــريــن لــلــتــدفــق إلـــى املــنــاطــق 
الحدودية بني البلدين. كما يسّرب املهربون 
ــــدود، ويـــنـــشـــرون  ــــحـ مـــعـــلـــومـــات عــــن فـــتـــح الـ
تعليقات توجه املهاجرين إلى التواصل مع 
أصحاب حسابات معينة على هذه املواقع، 
والــتــنــســيــق مــعــهــم مــن أجـــل مــرافــقــتــهــم إلــى 
فيها.  املنضبطة  غــيــر  والــفــجــوات  الـــحـــدود 
ويتقاضى هؤالء 3500 يورو )3961 دوالرًا( 
عـــــن كـــــل شـــــخـــــص«. وتـــضـــيـــف الــصــحــيــفــة 

أنـــهـــا ستلغي  ــدت  ــ أكـ فــيــســبــوك  ــة  ــركـ أن »شـ
حــســابــات هــــؤالء األشـــخـــاص، ولـــن تسمح 
ــورات وصــفــحــات  ــشــ ــنــ ــــات ومــ ــــالنـ بــنــشــر إعـ
تقدم هذا النوع من األنشطة أو تروجها أو 
تنسقها عبر منصتها«. وتنقل عن متحدث 
بــاســم الــشــركــة لــم يكشف اســمــه تــأكــيــده أن 
هــذه  يـــتـــنـــاول  مــحــتــوى  أي  تـــزيـــل  »اإلدارة 

األنشطة بمجرد العلم به«.
وفي السياق، أبلغ متحدث باسم املفوضية 
األوروبية »بيلد« أن »االتحاد يدرك أن حملة 
لوكاشينكو  نــظــام  ينفذها  الــتــي  التضليل 
االجتماعي  التواصل  وسائل  عبر  تحصل 
فـــي الـــبـــلـــدان املــســتــهــدفــة. وقــــد أثـــيـــرت هــذه 
ــدان  ــلــ ــة وبــ ــيــ ــلــ ــع الــــبــــلــــدان األصــ ــ ــلـــة مـ املـــشـــكـ
العبور من أجل وقف استغالل الديكتاتور 
أن  على  ونــشــدد  للمهاجرين،  لوكاشينكو 
محتواها  وقــواعــد  املنصات  نشاط  تنظيم 
وتشغيلها من مسؤولية كل دولة، ما يعني 
للتشريعات  تمتثل  أن  يــجــب  املــنــصــات  أن 
ــراءات الــقــانــونــيــة  املــحــلــيــة، وتــخــضــع لــــإجــ

الالزمة في حال حدوث انتهاكات«.

تحقيق

غزة ـ أمجد ياغي

ينطلق زيــاد طه )35 عامًا( يوميًا بعد 
صالة العصر مباشرة إلى ميناء غزة، 
وبحوزته حقيبة صغيرة تحتوي على 
بــالــونــات بــالســتــيــك مــتــنــوعــة األشــكــال 
واألحجام واأللوان، والتي ينفخها فور 
وصوله ويثبتها في عيدان طويلة، ثم 
يضع نحو 20 منها على كتفه ويتنقل 
ميناء  داخــل  تتنزه  التي  العائالت  بني 

غزة من أجل بيعها.
باشر طه مزاولة هذا العمل قبل عامني 
ونـــصـــف الــــعــــام، بـــعـــدمـــا أمـــضـــى ثـــالث 
تسريح  عقب  كاملة  بطالة  في  سنوات 
إحدى شركات املقاوالت له من منصب 
اإلشراف على صيانة السباكة. ثم عمل 
في بيع السجائر في أحــد شــوارع غزة 
 مناسبًا، ما 

ً
األمر الذي لم يوفر له دخال

جعله ينتقل إلى بيع البالونات، والذي 
أحبه رغم أنه يعترف بأنه أكثر صعوبة 

من بيع السجائر.
يـــقـــول طـــه لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »كــل 
املــهــن صعبة فــي غـــزة. حــاولــت الــعــودة 
ـــت أنــنــي قد  إلـــى الــســبــاكــة، لكنني أدركـ
ــدًا فـــي مــقــابــل مــالزمــة  ــ أعــمــل يــومــًا واحـ
. كما عانيت من 

ً
املــنــزل أســبــوعــًا كــامــال

اليومية  أجرتي  على  حصولي  مشكلة 
في اللحظة ذاتها، ألن الزبون ال يملكها 
املـــال لديه.  الــدفــع حتى يتوفر  ويــؤجــل 
وحــني بــدأت العمل في بيع البالونات، 
شعرت بالخجل ثم وجدت أنها أفضل 

من بيع السجائر لرجال ومراهقني«.
يــؤكــد طــه الـــذي رزق بطفلني أنــه يحب 
ــال حني  ــفــ الــنــظــر إلــــى ابـــتـــســـامـــات األطــ
ينكر  ال  بينما  منه،  بالونات  يشترون 
أنه كان ينزعج سابقًا من بيع السجائر 
بـــائـــعـــي  أن  إلــــــــى  ـــر  ــيـ ــشــ ملـــــراهـــــقـــــني. ويــ
امليناء  منطقة  فــي  يـــزدادون  البالونات 
والجمعة،  الخميس  يــومــي  خــصــوصــًا 
مــا يــضــطــره إلـــى الـــنـــزول إلـــى الــشــاطــئ 
واملشي مسافة طويلة من أجل بيع ما 

يتراوح بني 30 و50 بالونًا.
وقـــد نــشــط عــمــل بــائــعــي الــبــالــونــات في 
العامني املاضيني على تقاطعات شوارع 
قــطــاع غــزة الــتــي تشهد ازدحــامــًا، وقــرب 
محالت األلعاب ومالبس األطفال ومراكز 
الــتــســويــق، وكـــذلـــك املــتــنــزهــات وأمـــاكـــن 
الترفيه وشاطئ البحر، حيث ينتشرون 
ــال إلــــى شـــــراء الــبــالــونــات  ــفــ لـــجـــذب األطــ

ولفت نظرهم إلى أشكالها املتنوعة.
والـــالفـــت أن هــــذا الــعــمــل كــــان يــمــارســه 
األطفال حصرًا قبل نحو خمس سنوات، 
قبل أن يقبل عليه الرجال والشباب، ما 
يــزعــج الــفــتــى بــــراء الــعــطــار )13 عــامــًا( 
والــــذي انــضــم قــبــل خــمــس ســنــوات إلــى 
بالونات  يبيعون  آخــريــن  أطــفــال  ثالثة 
في متنزه الجندي املجهول. يقول براء 
الصف  الجديد«: »أدرس في  »العربي  لـ
ــم فــــي بـــلـــدة بـــيـــت الهــيــا  ــيــ ــابـــع وأقــ الـــسـ
ــيـــع الــبــالــونــات  ــزة، وأبـ ــ شـــمـــال قـــطـــاع غـ
لــتــأمــني مــصــروفــي ومـــصـــروف إخــوتــي 
ــا والـــــــدي فـــبـــائـــع خــضــار  ــ الـــخـــمـــســـة، أمـ
اعتدت على ممارسة هذا  لقد  متجول. 
الــعــمــل الــــذي جــعــل شــخــصــيــتــي أقـــوى، 
فــحــني أتـــقـــدم إلــــى الــســيــدة أضــحــك في 
وجـــهـــهـــا ووجــــــه الـــطـــفـــل كــــي تــتــقــبــلــنــي 
وتــشــتــري مــنــي بــالــونــًا، لكنني أنــزعــج 
أحيانًا من كثرة بائعي البالونات«. وال 
تقل درجـــة انــزعــاج بــائــع بــالــونــات آخر 

يــدعــى مــحــمــد رحــيــم )13 عــامــًا( يعمل 
»الــعــربــي  فـــي مــتــنــزه الـــســـرايـــا. يــقــول لـــ
الــجــديــد«: أحـــاول أن أحــضــر فــي أوقــات 
مبكرة كي أزيد رزقي، إذ أعلم أن الرجال 
والـــشـــبـــاب يــنــافــســونــنــي عــلــيــه، لكنني 
أرى أن الــنــاس أكــثــر إقــبــااًل عــلــى شــراء 

بالونات من أطفال«.
بـــــــدوره، يــقــف أيـــمـــن عـــاهـــد )27 عــامــًا( 
مــمــســكــًا بـــأعـــواد الـــبـــالـــونـــات ومــرتــديــًا 
 أمــام الزبائن الذين يمشون 

ً
زيًا جميال

قـــرب مــحــال تــجــاريــة فــي ســـوق الــرمــال 
وسط شارع عمر املختار في غزة. يلفت 
أنظار املتسوقني الذين كان تعجبوا في 
البداية من ردائه الذي رأوا أنه ال يصلح 
اعـــتـــادوا عليه  هم 

ّ
لكن بــالــونــات،  لــبــائــع 

بــعــد ذلــــك، وبـــاتـــوا يــطــلــقــون عــلــيــه لقب 
»أبو املالبس الحلوة«.

»الــعــربــي  مـــن جــهــتــه، يـــوضـــح عـــاهـــد لـــ
الجديد« أنه طالب جامعي حصل على 
دبلوم في املحاسبة قبل 6 أعوام، مشيرًا 
إلى أن بعض أصحاب املحالت استغلوه 
للعمل معهم بأجرة محدودة، ثم بعدم 

ــرة، مـــا اضــطــره  ــ ــع أحـــدهـــم أجـــرتـــه مـ دفــ
إلــــى الـــتـــوقـــف، وتــأســيــس بــســطــة لبيع 
الحلوى عرضته لخسائر مالية مرات، 
قــبــل أن يــقــرر بــيــع الــبــالــونــات. ويــقــول: 
يــــولــــيــــو/تــــمــــوز 2018  ــــي  فـ »أحـــــضـــــرت 
رأس  وعليها  حمراء  صغيرة  بالونات 
بالونات  ثم  بيعها،  في  ونجحت  قلب، 
بــالســتــيــك عــلــيــهــا شــخــصــيــات يحبها 
ــال مــتــنــوعــة، وواصــلــت  ــكـ ــال وأشـ ــفـ األطـ
العمل بأسعار تتراوح بني شيكل  هذا 
يضيف:  سنتًا(.  و90   30( شيكالت  و3 
»أقطع يوميًا مسافة 10 كيلومترات من 
البلح من  ديــر  إقامتي في مخيم  مكان 
أجـــل بــيــع الــبــالــونــات فــي ســـوق الــرمــال 
العمل أفضل  املختار. هذا  بشارع عمر 
من التعرض لإذالل في مهن أخرى. في 
بعض املرات، ترفض النساء أن نعرض 
ــــال ويـــحـــاولـــن  ــفـ ــ الـــبـــالـــونـــات عـــلـــى األطـ
االبتعاد عنا ألن بعضهن قد ال يملكن 
ثمنها. حينها أشعر بضيق، علمًا أنني 
أعيد البالونات مرات كثيرة إلى املنزل، 

ني لم أتمكن من بيعها«.
ّ
ألن

»لحظات سعادة« مع بائعي 
البالونات في غزة

طفل سعيد ببالون أصفر )محمد الحجار(

مساحة ألوان الفتة )محمد الحجار(

تطلب مساعدة للجوء إلى ألمانيا )صفا كاراشان/ األناضول(

10,425
عدد المهاجرين السرّيين الذين 

دخلوا من الحدود البولندية 
إلى ألمانيا هذا العام

ليس أجمل من صنع 
ابتسامات األطفال. 

باعة البالونات يفعلون 
ذلك في ميناء غزة 

في عمل دفعوا إليه 
بحثًا عن رزق لم يتوفر 
لهم في أماكن أخرى

في إطار حملة »16 يومًا 
من النشاط لمناهضة 

العنف القائم على 
النوع االجتماعي« الذي 

تنظمها األمم المتحدة 
ما بين 25 نوفمبر/ تشرين 

الثاني و10 ديسمبر/ كانون 
األول، نظرة سريعة إلى 

العنف ضّد المرأة 
في لبنان

لبنان: عندما تسقط المرأة ضحية العنف األسري
السلطات اللبنانية 
لم تِف بالتزاماتها 

بحماية النساء

للقهر الذي تتشاركه 
نساء عديدات حكايات 

مختلفة

بيروت ـ ناهلة سالمة

ــّد املــــرأة مــن أســــوأ انــتــهــاكــات  ُيـــَعـــّد الــعــنــف ضـ
الــنــفــســيــة  اآلثــــــــــار  إن  إذ  اإلنـــــــســـــــان،  حــــقــــوق 
فها قــد تــحــّد مــن طاقة 

ّ
والــجــســديــة الــتــي يخل

موت  إلــى   
ّ
تعّرضهن وقــد   

ّ
وطموحهن النساء 

م أحيانًا. في لبنان كذلك، ما زالت النساء 
ّ
محت

 إلى العنف بمختلف الطرق. وعندما 
َ
يتعّرضن

، قد تتحّول أّي امرأة 
ً
غلق أبواب البيوت ليال

ُ
ت

 غــيــاب الــحــمــايــة الــالزمــة 
ّ

إلـــى ضحية فــي ظـــل
ــّم األعــــراف  ــ والــقــوانــني الـــرادعـــة الــفــاعــلــة واألهـ
ملنظمة  السنوي  التقرير  وبحسب  والتقاليد. 
 
ّ
»هيومن رايتس ووتش« حول املوضوع، فإن

»النساء واألطفال ما زالوا يواجهون التمييز 
الشخصية،  لــألحــوال  قوانني طائفية   

ّ
ظــل في 

ومــا زال زواج األطــفــال واالغــتــصــاب الــزوجــي 
اللبنانية  »السلطات   

ّ
أن وأضـــاف  َعــني«.  ُمــشــرَّ

لم تِف بالتزاماتها بحماية النساء والفتيات 
«، األمــر 

ّ
التمييز ضـــّدهـــن مــن العنف وبــإنــهــاء 

ـــرًا إلـــى مــزيــد مــن الــضــحــايــا. 
ّ

الــــذي ُيـــَعـــّد مـــؤش

وللقهر الذي تتشاركه نساء عديدات حكايات 
لــيــال. هــي واحــــدة من  مختلفة، منها حــكــايــة 
في  كثيرات  وتشبه  األســـري،  العنف  ضحايا 
 نظام أبــوي يــحــاول دائــمــًا السيطرة على 

ّ
ظــل

ليال:  تقول  ضحايا.  إلــى   
ّ
وتحويلهن النساء 

ص من عنف والدي وأخي«. 
ّ
»تزّوجت كي أتخل

هكذا تبدأ حكايتها، مضيفة »كنت في الثامنة 
قــّررت االرتباط بأّول  العمر عندما  عشرة من 
عريس تقّدم لي. فأنا ابنة قرية نائية ال أفقه 
ني قد أعيش حياة 

ّ
نت أن

ّ
شيئا في الحياة. ظن

ورديــة مع الرجل الــذي اخترته، ولم أكن أعلم 
ف ال يحمل في 

ّ
ــنــي ســوف أقــع ضحية معن

ّ
أن

ليال:  وتتابع  والحقد«.  الكراهية  ســوى  قلبه 
أّيــام زواجنا،  أّول  »بــدأت املشكالت تظهر في 
فالغيرة والشّك سيطرا على عقل زوجي، الذي 
رني حتى وصل به األمر 

ّ
صار يهينني ويحق

إلى حّد خيانتي«.
ـــهـــا عـــاشـــت أحــالمــًا 

ّ
ولـــيـــال الـــتـــي ال تــخــفــي أن

وصّدقت وعودًا في خالل خطبتها، استفاقت 
ــكـــذب. حــلــمــهــا بــإكــمــال  ــالـ ــلـــيء بـ ــع مـ ــ عـــلـــى واقــ

دراســتــهــا كــانــت ُيــقــاَبــل بــالــرفــض دائـــمـــًا، إلــى 
ل العائلة. 

ّ
ها بالقوة بعد تدخ

ّ
حني انتزعت حق

ما 
ّ
كل لفظيًا وتحقيرًا،  الثمن كان تعنيفًا   

ّ
لكن

أرادت الخروج صباحًا من املنزل للذهاب الى 
أال تضطر  كـــان  الــوحــيــد  الــجــامــعــة. هاجسها 
 ال معيل 

ّ
إلى الرضوخ وقبول الواقع، فقط ألن

ــحــتــمــل، وقـــد وصـــل األمـــر بــه إلــى 
ُ
الــنــقــاش ال ت

حــّد االغــتــصــاب الــزوجــي مـــّرات عـــّدة. وعندما 
حــاولــت منعه مــن االقـــتـــراب مــنــي، راح يطلق 
ني أخــونــه مــع رجــل آخــر، على 

ّ
الشائعات بأن

ــه هو الــذي كان يخونني وبشكل 
ّ
الرغم من أن

ــوال تــلــك الــســنــوات،  عــلــنــي«. وعـــن صــمــتــهــا طــ
تقول ليال: »لم أستطع إخبار أحد. فكيف ألبي 
الـــذي كــان يــضــرب أّمـــي أمــامــنــا أن ينصفني؟ 
وعــنــدمــا شــكــوت لـــه فـــي إحــــدى املـــــــّرات، ألــقــى 
اللوم علّي وأجبرني على العودة إلى زوجي، 
ودعــانــي إلــى أن أصــبــر وأغــّيــر مــن نفسي كي 
 إبــالغ 

ّ
أعيش بــســالم. باإلضافة إلــى ذلــك، فــإن

املرأة عن زوجها أمر مناٍف للعادات والتقاليد، 
وهــو مــا ال يمكن تقّبله فــي املجتمع والــقــرى. 
ــحــاَرب من قبل العائلة 

ُ
ــَعــّد ناشز، وت

ُ
ت هي قد 

ليال بعد  مــع  بالفعل  مــا حصل  كلها«. وهــذا 
 »أخي األكبر 

ّ
حصولها على الطالق، وتروي أن

لــم يرحمني ورفـــع فــي وجــهــي الــســالح مـــرارًا، 
وحـــاول خنق ابــنــي لقتله. لــم أنـــُج مــن العنف 
إال عــنــدمــا هــربــت مــن بــيــتــي الـــزوجـــي وأهــلــي 

كليًا«. وفي هذا السياق، تقول رنا غنوي وهي 
مــشــرفــة تقنية فــي مــجــال الــعــمــل مــع األطــفــال 
 
ّ
املعّرضني إلى الخطر في منظمة »أبعاد«، إن
 جـــزء أســاســي مــن مــكــّونــات هــذا 

ّ
»الــنــســاء هـــن

املجتمع وهذه البيئة الشرقية. ومهما شعرت 
املرأة بأهمية اإلفصاح عّما تتعّرض له، فهي 
تبقى متأثرة بعادات وتقاليد وأعــراف تؤّكد 
ـــه طــاملــا تبقى املــــرأة كــتــومــة وصـــابـــرة فهي 

ّ
أن

جـــّيـــدة وصــالــحــة. ومــقــيــاس تــربــيــتــهــا ُيـــقـــاَرن 
أســرار منزلها«. تضيف  بمدى حفاظها على 
 »فـــي األريــــاف تــحــديــدًا، ثــّمــة مقولة 

ّ
غــنــوي أن

مشهورة جدًا وهي: عاقلة وما بيطلع صوتا. 
 هذا الثوب الذي لبسته املرأة في 

ّ
بالتالي فإن

د 
ّ
تربيتها ونشأتها صار عرفًا، األمر الذي يول

عقبات أمام توّصل املرأة إلى قناعة بضرورة 
اإلفصاح عن العنف. 

 
َ
لها وال شهادة كما حال كثيرات ال يستطعن

 بال سند مهما 
ّ
الرحيل أو رفع الصوت ألنهن

ــه »مــع مرور 
ّ
أن ليال  اختلفت طبيعته. وتكمل 

الوقت وزيادة القهر والوحدة، صرت أنظر الى 
أنــا ابنة العشرين  املــرآة وأرى نفسي عــجــوزًا. 
عـــامـــًا، أكــــل الـــحـــزن وجـــهـــي وفـــقـــدت شــهــّيــتــي 
للحياة وخسرت كثيرًا من وزنــي. وقــد وصل 
ــني. 

َ
بــي الــيــأس إلــى حــّد محاولة االنتحار مــّرت

 لعائلتي. لم تسَع إلى 
ٌ
 جفن

ّ
ومع هذا لم يــرف

هما لم تكونا«.
ّ
إنقاذي، بل مّرت الحادثتان كأن

وبعد عام من الزواج، ُرزقت ليال بطفل. تقول: 
 عــاطــفــتــي واهــتــمــامــي 

ّ
ــاولـــت أن أوّجـــــه كــــل »حـ

وتسهل حياتنا،  األزمـــة  ى 
ّ
أتخط ني 

ّ
لعل إلــيــه، 

ــه أصبح 
ّ
 األمــر زاد ســوءًا. هو لم يتقّبل أن

ّ
لكن

أبــًا، وقد جعله ذلك يزيد في قهري وتعنيفي 
واختراع الحجج إلهانتي«. استمّر زواج ليال 
 ما مــررت به في 

ّ
 »كــل

ّ
أربــع سنوات، وتؤكد أن

منزل أهلي كان هّينًا أمام ما تعّرضت إليه في 
هذا الزواج. لم أَر يوم راحة منذ دخولي منزله. 
في  وطريقته  والتجريح  والضرب  فاإلهانات 

كّل امرأة »ضحيّة محتملة« 
في مجتمعاتنا 

)Getty /دييغو إيبارا سانشيز(
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النص الكامل 
على الموقع األلكتروني



قضايا

معتز الفجيري

ــقــــمــــة مـــــن أجــــل  ــل انــــعــــقــــاد الــ ــثـ ــمـ يـ
و10   9 ــــي  ــومــ ــ يــ ــة  ــ ــيـ ــ ــــراطـ ــقـ ــ ــمـ ــ ــــديـ الـ
الــحــالــي  كـــانـــون األول  ديــســمــبــر/ 
فرصة للتأمل في مسارات السياسة العاملية 
تـــجـــاه الــديــمــقــراطــيــة وحـــقـــوق اإلنــــســــان في 
العالم العربي. لقد تعهد الرئيس األميركي، 
جو بايدن، وقت أن كان مرّشحًا، بالدعوة إلى 
الــواليــات املتحدة  الــتــزام  هــذه القمة لتجديد 
بـــالـــديـــمـــقـــراطـــيـــة داخـــلـــيـــًا وخــــارجــــيــــًا. وهـــو 
األمـــر الـــذي شـــّدد عليه فــي مــقــالــه فــي مجلة 
فــورن أفــيــرز، نشر فــي مـــارس/ آذار املاضي، 
تحت عنوان »ملــاذا على أميركا أن تقود من 
جــديــد«. ســتــشــارك فــي هـــذه الــقــمــة حكومات 
110 دول، بينها دولة عربية وحيدة، العراق. 
ولــم يخل اختيار هــذه الــدول من تناقضات؛ 
فعلى الــرغــم مــن اإلعـــان األمــيــركــي أن القمة 
امللتزمة  والــحــكــومــات  فــقــط،  للديمقراطيات 
بــهــا، فقد تمت دعـــوة حــكــومــاٍت مــعــروف عن 
قــيــاداتــهــا الـــنـــزوع إلــــى الــشــعــبــويــة والـــعـــداء 
العتبارات  اإلنــســان،  وحــقــوق  القانون  لحكم 
بولندا  مثل  واستراتيجية،  أمنية  أميركية 
والــهــنــد والــفــيــلــيــبــن، كــمــا أن إســـرائـــيـــل من 
ضــمــن املــدعــويــن إلـــى الــقــمــة، بــصــرف النظر 
عـــن ســيــاســاتــهــا الــعــدائــيــة لــحــقــوق اإلنــســان 
والــقــانــون الــدولــي دولـــة احــتــال. وفـــي إطــار 
التفاعل مع القمة، صــدرت منذ أيــام »رسالة 
القمة  إلى  العربي  العالم  املدني في  املجتمع 
من أجل الديمقراطية«، وهي خاصة نقاشاٍت 
دارت في املنتدى الخامس والعشرين لحركة 
ــان فـــي الــعــالــم الـــعـــربـــي، وعــقــد  حــقــوق اإلنـــسـ
فـــي 16 الــشــهــر املـــاضـــي )نــوفــمــبــر/ تــشــريــن 
الــثــانــي( بــمــبــادرة مــركــز الــقــاهــرة لـــدراســـات 
ــقـــّدم اإلعـــان  حــقــوق اإلنـــســـان وتــنــظــيــمــه. ويـ
مــجــمــوعــة مــن الــتــوصــيــات »لــضــمــان مقاربة 
مــســتــديــمــة ومــتــســقــة لــلــدفــع بــالــديــمــقــراطــيــة 
الفرصة  أتيحت  اإلنـــســـان«.  واحــتــرام حــقــوق 
ــذه الـــســـطـــور لــلــتــفــاعــل الـــقـــريـــب مع  لــكــاتــب هــ
للمجتمع  واإلقــلــيــمــيــة  الـــدولـــيـــة  الــفــعــالــيــات 
ــدنــــي املـــرتـــبـــطـــة بـــدعـــم اإلصـــــــاح وحـــقـــوق  املــ
اإلنـــســـان فـــي الــعــالــم الــعــربــي مــنــذ منتصف 
عــام 2004. في ذلــك الــوقــت، كانت قضية دعم 
الديمقراطية موضوعا ملبادراٍت من الواليات 
ــــي، مجموعة دول  املــتــحــدة، االتــحــاد األوروبــ
الثماني، وقّمة دول حلف األطلنطي )الناتو(، 
لكنها تــوقــفــت عــنــد حــــدود كــونــهــا مــبــادرات 
إعانية لم تعكس أي تغير نوعي في اإلرادة 
السياسية لــهــذه الــحــكــومــات إلعــطــاء أولــويــة 
لألجندة الحقوقية في التعامل مع حكومات 
املنطقة. وقتها حرص قطاع هام من منظمات 
العربية  واإلقليمية  الوطنية  اإلنسان  حقوق 
ــع هــــذه املـــــبـــــادرات، وتــقــديــم  عــلــى الــتــفــاعــل مـ
به  القيام  يمكن  ملــا  وتوصياتها  تــصــّوراتــهــا 
في  الــعــرب  والحقوقين  الديمقراطين  لدعم 
نضاالتهم من أجل التغيير. وعلى الرغم من 
اخــتــاف الــســيــاقــات الــســيــاســيــة بــن املــاضــي 
والحاضر، إال أن املشترك في رسائل املجتمع 
املــدنــي العربي على مـــدار هــذه الــســنــوات هو 
الشعور بخيبة األمل من املفارقات األخاقية 
املــتــكــّررة الــتــي تــســقــط فــيــهــا الــــدول الــغــربــيــة، 
ــار لــحــقــوق  ــتـــصـ عـــنـــدمـــا يــتــعــلــق األمــــــر بـــاالنـ
اإلنسان في املنطقة العربية، والفجوة العميقة 
بن الخطابات واألفعال في سياساتهم تجاه 

شعوب املنطقة ودولها. 

سياقات دولية وإقليمية مضطربة 
يتجدد النقاش اليوم، بالتزامن مع القمة من 
الغربية  السياسات  بشأن  الديمقراطية،  أجل 
تـــجـــاه حـــقـــوق اإلنــــســــان والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــي 
البلدان العربية، مع اختاف جذري للسياقات 
مشهد  ظل  في  والعربية،  الدولية  السياسية 
أكثر  اعتباره  إقليمي ودولــي، يمكن  سياسي 
تــعــقــيــدًا مــن ســنــوات مــا قــبــل الــربــيــع الــعــربــي، 
مع  العربية،  الثورات  انحسار  تواكب  فعربيًا 
تــوّحــش غــيــر مــســبــوق لــلــســلــطــويــات العربية 
القديمة والجديدة، وتجّدد في تقنيات القمع 
سريعة  وقائية  سياسات  تبّني  مــع  ونطاقه، 
وحــازمــة ملــنــع ومــواجــهــة أي حـــراك مجتمعي 
مطالب بالتغيير، وحتى محاصرته في دول 
العربي. وقد وّظفت هذه السلطويات  الجوار 
الــضــغــوط  المـــتـــصـــاص  املـــتـــاحـــة  األدوات  ــل  كـ
ــة والــــدولــــيــــة، ســــــواء عـــبـــر تــكــثــيــف  ــيـ ــارجـ الـــخـ
الـــتـــعـــاون اإلقــلــيــمــي والــــدولــــي، وعــــدم الـــتـــرّدد 
فــي اســتــهــداف الناشطن ملــا هــو وراء حــدود 
ــا أطــلــقــت عــلــيــه مــنــظــمــة فــريــدم  الــــدولــــة فـــي مـ
هاوس في أحد تقاريرها الحديثة »االستبداد 
العابر للحدود«، أو االستعانة بقوة عسكرية 
هو  كما  لشعوبها،  غاشمٍة  ملــواجــهــٍة  أجنبية 
الــحــال فــي ســـوريـــة، أو الــتــدخــات الــخــارجــيــة 
املباشرة لقوى إقليمية، للتأثير على مسارات 
الــصــراعــات الــداخــلــيــة، بــمــا يــخــدم مصالحها 
ــر فــــي الــيــمــن  ــ الــجــيــوســيــاســيــة، كـــمـــا هــــو األمــ
التطبيع  تــعــمــيــق  ــة  ولــيــبــيــا، أو تــوظــيــف ورقــ
مــع إســرائــيــل، للتأثير عــلــى تــوجــهــات الــقــوى 
الغربية تجاه أنظمتها الحاكمة، وهو التوّجه 
الـــذي هــرولــت إلــيــه بــلــدان عربية كثيرة خال 
الــعــامــن األخــيــريــن. وعــلــى املــســتــوى الــدولــي، 
الديمقراطية  النحسار  العاملية  املــوجــة  نجد 
وحكم القانون، والتي طاولت البلدان الغربية 
ذاتها، فاالتحاد األوروبي غير قادٍر بعد على 
في  واملتمثلة  داخله،  من  التهديدات  مواجهة 

 
ٍّ

صــعــود نــزعــات شــعــوبــيــة وســلــطــويــة فــي كــل
ــذا الـــعـــام )2021(  مـــن املــجــر وبـــولـــنـــدا. وفـــي هـ
مــالــي وغينيا  فــي  انــقــابــات عسكرية  وقــعــت 
أزمه  والــســودان، فضًا عن  وتشاد وميانمار 
التحّول الديمقراطي في تونس. ودفعت هذه 
إعانه  في  العربي  املدني  املجتمع  التطورات 
إلى قمة الديمقراطية إلى اقتراح »االمتناع عن 
تقديم أي دعم سياسي أو اقتصادي لألنظمة 
الديمقراطية عن طريق  لانتقاالت  املجهضة 
أخـــــــرى«،  طـــــــرٍق  أي  أو  عـــســـكـــريـــة  انــــقــــابــــات 
و»اقتراح وجود آليات أممية جديدة ملعالجة 
الــدول  فــي  والسياسية  العسكرية  الــتــدخــات 
الــتــي تــمــّر بــمــراحــل انــتــقــال ديــمــقــراطــي«. من 
الــدور الصاعد  ناحية أخــرى، بــدا واضحًا أن 
السلطويات  بن  للحدود  العابرة  للتحالفات 
أصبح قـــادرًا على إحـــداث شلل فــي سياسات 
حــقــوق اإلنــســان الــدولــيــة، وإحـــداث اخــتــراقــاٍت 
الــبــلــدان الغربية ذاتــهــا، والــتــي تشهد،  داخـــل 
القيادية  األدوار  فــي  انــحــســارًا  ســنــوات،  منذ 
الحقوقي  امللف  فــي  بها  تقوم  أن  يمكن  التي 
دولــيــًا. وتكفي اإلشــــارة إلــى إخــفــاق املجتمع 
الـــدولـــي فــي وقـــف الـــنـــزاع املــســلــح فــي الــيــمــن، 
وفـــي الــتــعــامــل مـــع تــداعــيــاتــه اإلنــســانــيــة، بل 
لفريق  توفير حماية  الــقــدرة على  عــدم  حتى 
ــراء الــــبــــارزيــــن املـــعـــنـــي بـــالـــيـــمـــن، اآللـــيـــة  ــبـ ــخـ الـ
األمـــمـــيـــة الـــوحـــيـــدة الـــتـــي تــشــكــلــت بــصــعــوبــة 
عام 2017 لرصد )وتوثيق( الجرائم املرتكبة 
بعد  اليمن،  فــي  املتحاربة  األطـــراف  بواسطة 
نــجــاح الــتــحــالــف الــســعــودي - اإلمـــاراتـــي في 
إنهاء عملها بقرار من مجلس حقوق اإلنسان 

في 7 أكتوبر/ تشرين األول املاضي.

مسؤولية أميركا وحلفائها األوروبيين  
العاملية  القمة  لعقد  بايدن  مــبــادرة  قد تكون 
نقديٍة  ملراجعٍة  فرصًة  الديمقراطية  أجــل  من 
جذريا  تقييما  بــدايــًة  تتطلب  لكنها  شاملة، 
ملــســؤولــيــات الـــــدول الـــراعـــيـــة واملـــشـــاركـــة في 
الــقــمــة، ومــــن بــيــنــهــا الــــواليــــات املـــتـــحـــدة، عن 
ــقــــوق اإلنـــســـان  ــار الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة وحــ انـــحـــسـ
عامليًا. تكفي اإلشارة هنا إلى بعض الوقائع 
الــتــي تــكــّشــفــت حــديــثــًا فــي ســيــاق التحضير 
في  املــدويــة  الفضيحة  مقدمتها  فــي  للقمة، 
الوثائق املسّربة التي نشرها موقع ديسكلوز 
ــــن الــــــتــــــوّرط املـــبـــاشـــر  الــــفــــرنــــســــي، أخـــــيـــــرا، عـ
ارتكبها  الفرنسية في عدة جرائم  للسلطات 
الجيش املــصــري ضــد املدنين فــي مصر في 
»الـــحـــرب عــلــى اإلرهــــــاب«.  إطــــار مـــا تــعــرف بــــ

مصر، لم تكن هده التسريبات مفاجئة، فقد 
تقّدمت منظمات مصرية ودولية كثيرة، في 
مناسبات عدة في األعوام الخمسة األخيرة، 
ــادرات  بــتــقــاريــر مـــوّثـــقـــة عـــن مــســاهــمــة الــــصــ
العسكرية من الدول الغربية في االنتهاكات 
فــي مــصــر. األمــر  الجسيمة لحقوق اإلنــســان 
أخــيــرا،  أثــيــر،  القمع  بتصدير  املرتبط  نفسه 
بـــشـــأن نــقــل شـــركـــات فــرنــســيــة وإســرائــيــلــيــة 
ــّســــس، والـــــتـــــي اســـتـــخـــدمـــت  ــجــ ــتــ ــات الــ ــيـ ــنـ ــقـ تـ
ــاة  ضـــد املـــدافـــعـــن عـــن حـــقـــوق اإلنـــســـان ودعــ
الديمقراطية في فلسطن ومصر واإلمــارات 
واملــغــرب. ومــن املــفــارقــات أن إحــدى القضايا 
اإلنــتــرنــت،  بــحــريــات  للقمة ترتبط  املــحــوريــة 
معروف  فيها حكومات  املشاركن  بــن  ومــن 
ــا تــــصــــديــــر تـــقـــنـــيـــات الـــتـــجـــســـس ضــد  ــهـ ــنـ عـ

الحقوقين أو استخدامها. 
ــان الـــوقـــت بــعــد مـــرور  ــــرى، حــ مـــن نــاحــيــة أخــ
ــلــــى وقـــــــــوع أحـــــــــــداث »11  ــًا عــ ــ ــامـ ــ ــريــــن عـ عــــشــ
ســبــتــمــبــر«، لـــاعـــتـــراف بــــاآلثــــار الــتــخــريــبــيــة 
الــتــي أحــدثــتــهــا الـــحـــرب عــلــى اإلرهــــــاب على 
تطبيق حكم القانون، وتوفير غطاء سياسي 
مــتــجــّدد لــلــمــمــارســات الــســلــطــويــة ولــجــرائــم 
بــلــدان كثيرة،  فــي  الجسيمة  االنــســان  حقوق 
وفي مقدمتها بلدان الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا، األمر الذي جعل بيان املجتمع املدني 
»ال  عنوان  تحت  يصدر  بايدن  لقمة  العربي 
تــجــديــد ديــمــقــراطــيــا مــن دون إصــــاح لنهج 
مكافحة اإلرهــاب«. والنداء نفسه أطلقته في 
مــنــاســبــات عــديــدة للمجتمع الــدولــي مــقــّررة 
ــان فـــي أثــنــاء  األمـــــم املـــتـــحـــدة لــحــقــوق اإلنــــســ
مكافحة اإلرهاب أستاذة القانون األيرلندية 
فيونواالني أوالين. لم تؤّد سياسات مكافحة 
ــّج، لنعت  اإلرهـــــاب إلـــى اســتــغــالــهــا بــشــكــل فــ
املعارضن والحقوقين، من بينهم محامون 
وصـــحـــافـــيـــون بــــاإلرهــــاب فــحــســب، بـــل إنــهــا 
فــتــحــت الــبــاب عــلــى مــصــراعــيــه أمــــام تعطيل 
القتل  مثل  تدابير  واستباحة  ذاتــه،  القانون 
ــارج نــطــاق الـــقـــانـــون، واالخـــتـــفـــاء الــقــســري  خــ
والتعذيب. وتكفي اإلشارة، في هذا السياق، 
الذي أصدرته »هيومان رايتس  التقرير  إلى 
ووتش« في سبتمبر/ أيلول املاضي عن قتل 
وزارة الداخلية في مصر عشرات األشخاص 
نــطــاق القضاء  ــارج  قــانــونــي، وخـ بشكل غير 

في إطار عمليات مكافحة اإلرهاب.

الصدام المتجدد بين الحقوق 
والمصالح االستراتيجية

مـــا يــمــكــن اســتــخــاصــه مـــن تـــجـــارب املــاضــي 
ــان  ــ ــســ ــ اإلنــ ــــوق  ــقــ ــ حــ ــــي  ــّنـ ــ ــبـ ــ تـ أن  والــــــحــــــاضــــــر 
والــديــمــقــراطــيــة فـــي الــســيــاســات الــخــارجــيــة 
ــع مــنــظــور  ــان يـــصـــطـــدم مــ ــ ــيـ ــ ــي مــعــظــم األحـ فــ
الــــدول ملــصــالــحــهــا االســتــراتــيــجــيــة واألمــنــيــة 
يدركها  الــتــي  الحقيقة  وهــي  واالقــتــصــاديــة، 
ــتــــي تــتــضــح  ــرب كـــثـــيـــرون، والــ ــ حـــقـــوقـــيـــون عـ
بــجــاء فــي اإلعـــان الــصــادر أخــيــرا عــن مركز 
ــقــــوق اإلنــــــســــــان. مــن  ــرة لــــــدراســــــات حــ ــاهــ ــقــ الــ
الدولي  النظام  طبيعة  مّكنت  أخــرى،  ناحية 
لديها  تكون  كثيرة ألن  دوال سلطوية  اليوم 
قدرات على إضعاف أثر الضغوط الخارجية 
املتعلقة بملف حقوق اإلنسان أو احتوائها، 
حتى مع افتقاد بعضها املــوارد االقتصادية 
ز مـــن مــوقــفــهــا إزاء هــذه 

ّ
واملـــالـــيـــة الــتــي تـــعـــز

ــارات، والتي  اإلمـ الضغوط، فمثًا دولــة مثل 
فعليا وبــدون مبالغة، يقبع بداخلها جميع 
الــحــقــوقــيــن ودعـــــاة اإلصـــــاح فـــي الــســجــون 
منذ عام 2012، قليا ما ُتواَجه بضغوط في 

سجلها الــحــقــوقــي، اعــتــمــادا عــلــى مــواردهــا 
الدولية  وتحالفاتها  واملــالــيــة،  االقــتــصــاديــة 
في  حققتها  التي  واالخــتــراقــات  واإلقليمية، 
ــدر الــبــرملــان  ــ ــد أصـ املــجــتــمــعــات الــغــربــيــة. وقــ
األوروبــي قــرارًا في سبتمبر/ أيلول املاضي 
يعّد األول مــن نوعه عــن حقوق اإلنــســان في 
اإلمارات، لكنه مّر من دون اهتمام، ولم يؤثر 
الغربية من واقــع حقوق  الــدول  على مواقف 
اإلنسان في اإلمارات، ولم ُيحدث أي أثر يذكر 
ــل اإلمـــــارات.  فـــي الــســيــاســات الــحــقــوقــيــة داخــ
كما كشفت تقارير أخرى من خبراء في األمم 
املــتــحــدة، وتــســريــبــات إعــامــيــة حــديــثــة، عن 
تحويل اإلمارات مروحيات وطائرات حربية 
ومعّدات عسكرية إلى قوات الجنرال املتمّرد، 
خليفة حفتر، في ليبيا منذ عام 2015، تحت 
مرأى ومسمع بلدان غربية من بينها فرنسا، 
فـــي انــتــهــاك لــلــحــظــر الـــدولـــي املـــفـــروض على 

صادرات األسلحة إلى ليبيا مند 2011.
وبـــصـــرف الــنــظــر عـــن مــــآالت الــقــمــة الــعــاملــيــة 
لــلــديــمــقــراطــيــة، وجــّديــة مــا ســـوف يتمّخض 
ــّدي االســـتـــراتـــيـــجـــي الـــذي  ــتـــحـ عــنــهــا، فــــإن الـ
يـــواجـــه الــحــقــوقــيــون ودعــــــاة الــديــمــقــراطــيــة 
العرب هو كيفية إحداث تغييراٍت في املنظور 
الــدولــي ألهــمــيــة قضية حــقــوق اإلنــســان في 
املــجــتــمــعــات الــعــربــيــة. لــقــد واجــهــت حــركــات 
حقوق اإلنسان تحّديا مماثًا في دول أميركا 
الستينيات  عقدي  في  والاتينية  الوسطى 
ــقــــابــــات  ــتــــشــــار االنــ ــع انــ ــ والـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات مـ
العسكرية هناك في سياقات الحرب البادرة، 
املتحدة والــدول  الــواليــات  فــي الضغط على 
األوروبــــيــــة لــتــغــيــيــر مــنــظــورهــم إلــــى أنــظــمــة 
الحكم في تلك املنطقة، وتبّني أجندة حقوق 
الخارجية. وقــد لعب  السياسة  اإلنــســان في 
الــحــقــوقــيــون وشـــبـــكـــات املـــنـــاصـــرة الــعــابــرة 
أدوارًا  الــدولــيــة،  التضامن  لــلــحــدود، ولــجــان 
هـــامـــة، خــصــوصــا فـــي املــهــجــر فـــي الــتــغــيــيــر 
التدريجي لتوجهات العواصم الغربية تجاه 
األنــظــمــة الــعــســكــريــة فـــي أمــيــركــا الــاتــيــنــيــة. 
وعلى الرغم من أهمية هذا الحراك الحقوقي، 
ــده فــــي إحـــــداث  ــ ــ إال أنـــــه لــــم يـــكـــن كـــافـــيـــًا وحـ
هـــذا الــتــغــيــيــر، فــالــتــوازنــات االســتــراتــيــجــيــة 
واألمــنــيــة الــتــي كــانــت تـــحـــّرك صــنــاع الــقــرار 
األمــيــركــي والــغــربــي بــشــكــل عـــام تــجــاه دول 
أميركا الاتينية أو شرق أوروبا بعد انتهاء 
الحرب الباردة تختلف، با شك، في دوافعها 
عن  واالستراتيجية  السياسية  ومحّفزاتها 
رؤيتهم اليوم إلى مصالحهم االستراتيجية 
واألمــنــيــة واالقــتــصــاديــة فــي منطقة الــشــرق 
البنية  أخـــرى، تختلف  ناحية  مــن  األوســــط. 
الراهنة للعاقات الدولية جذريًا عن حقبتي 
الــثــمــانــيــنــيــات والــتــســعــيــنــيــات. فــفــي الــوقــت 
الفاعلن  مصالح  وتتداخل  تتعّدد  الحالي، 
الــدولــيــن فــي ظــل انــكــمــاش الــتــأثــيــر الــدولــي 
ــيـــركـــي واألوروبــــــــــي. خـــاصـــة الـــقـــول إن  األمـ
إحـــداث تغيير فــي املــنــظــور الــغــربــي يتطلب 
من املجتمع الحقوقي والديمقراطي العربي 
طرح رؤى وبدائل سياسية معتدلة وقادرة 
الراهنة،  الــدولــيــة  املتغيرات  استيعاب  على 
ــن الــــبــــلــــدان الـــغـــربـــيـــة أيــضــًا  كـــمـــا يــتــطــّلــب مــ
إدراك أن قــضــيــة حــقــوق اإلنـــســـان الــيــوم في 
مجرد  فقط  يــبــّررهــا  ال  العربية  املجتمعات 
االنــحــيــاز للمثل والــقــيــم، بــل إنــهــا أصبحت، 
وعلى واقــع تجارب وخبرات ما قبل الربيع 
العربي وما بعده، في صدارة محّددات األمن 

واالستقرار اإلقليمي والعاملي. 
)حقوقي مصري(

أفكار وقضايا وتأمالت

على هامش القّمة من أجل الديمقراطية

إسرائيل من 
المدعوين إلى القمة، 

بصرف النظر عن 
سياساتها العدائية 

لحقوق اإلنسان 
والقانون الدولي

االتحاد األوروبي 
غير قادٍر بعد على 

مواجهة التهديدات 
من داخله، والمتمثلة 

في صعود نزعات 
شعوبية وسلطوية

تبنّي حقوق اإلنسان 
والديمقراطية في 
السياسات الخارجية 

يصطدم مع منظور 
الدول لمصالحها

تعقــد قمــة من أجل الديمقراطية في 9 و10 ديســمبر/ كانون األول الحالي، بدعوة من الرئيــس األميركي جو بايدن، في ظل 
انكماش التأثير الدولي األميركي واألوروبي، وتعّدد وتداخل مصالح الفاعلين الدوليين

)Getty( 2021/11/5 »متظاهرون في غالسكو خالل مسيرة »من أجل المستقبل

الحاكم  النظام  الداخلية  واالجتماعية  االقتصادية  الضغوط  تمنع  لم 
في مصر من احتواء األطراف الخارجية عبر تحالفاته الدولية والدعم 
وتعميق  اإلرهاب،  مكافحة  لخطاب  المكثّف  والتوظيف  اإلقليمي، 
الدول  مع  العسكرية  الصفقات  وإبــرام  والعسكري،  األمني  التعاون 
التي  والشجاع  الــدؤوب  الحراك  من  الرغم  وعلى  تأثيرًا.  األكثر  الغربية 
ملف  في  النظام  لمحاصرة  المصرية  اإلنسان  حقوق  حركة  تقوده 
الدعم  غياب  ظل  في  محدودة،  ظلت  اآلثــار  أن  إال  اإلنسان،  حقوق 

السياسي واألخالقي المطلوب من حلفاء النظام المصري دوليًا.

احتواء األطراف الخارجية
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وعــلــى إثـــر هـــذه الــفــضــيــحــة، تـــقـــّدم قــبــل أيـــام 
ــواب فــــي الـــكـــونـــغـــرس األمــــيــــركــــي، أبـــرزهـــم   ــ نــ
واملشكلون  ماليناوسكي،  تــوم  الديمقراطي 
مــا يــعــرف بتكتل حــقــوق اإلنــســان فــي مصر، 
بطلب لإلدارة األميركية للتحقيق في إساءة 
مصر استخدام معّدات عسكرية أميركية مثل 
طائرات F16  وCessna 208 في هذه الجرائم. 
في  اإلنــســان  عــن حقوق  للمدافعن  بالنسبة 
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التدوين... باب مفتوح للسجون التونسية

أفضل هاتفين لعام 2021

تونس ــ العربي الجديد

منذ الثورة التونسية عام 2010، ثّم سقوط 
نــظــام الــرئــيــس املــخــلــوع زيـــن الــعــابــديــن بن 
التجليات  مــن  الــتــدويــن واحـــدًا  اعتبر  علي، 
الباد. حتى  في  التعبير  لحرية  األساسية 
إن مــراقــبــن كــثــرا اعــتــبــروا الــتــدويــن، ســواء 
عـــلـــى املـــــدّونـــــات الـــخـــاصـــة أو عـــلـــى مـــواقـــع 
الــتــواصــل، واحــــدًا مــن األســـبـــاب األســاســيــة 

للتغيير الديمقراطي الذي عرفته الباد.
الكبيرة  الــــرّدة  ــذا، هــي  هـ الــحــديــث  مناسبة 
عــلــى الـــحـــريـــات الــتــي تــعــرفــهــا تــونــس منذ 
القرارات االنقابية للرئيس قيس سعّيد )25 
يوليو/تموز 2021(، إذ عادت إلى الواجهة 
عــدد كبير  التدوين بعدما استدعي  قضية 
من الناشطن على مواقع التواصل بسبب 
التعبير عن رأيهم على هذه املنصات. وآخر 
الـــقـــضـــايـــا، قــضــيــة الـــشـــاب الــتــونــســي علي 
السعيدي الذي يقبع حاليًا في السجن في 
مــحــافــظــة قــبــلــي )أقـــصـــى الــجــنــوب الــغــربــي 
التونسي(، وذلك بعدما كتب في سبتمبر/

أيــلــول 2021 تدوينة سخر فيها مــن وعــود 
الـــرئـــيـــس قــيــس ســعــيــد املـــتـــكـــررة بتحسن 
األوضـــــاع فــي الـــبـــاد. واعــتــبــر األمــــن ومعه 
مّسًا  تعتبر  السعيدي  تــدويــنــة   

ّ
أن الــقــضــاء 

الــرئــاســة، فــأوقــف الشاب  بالرئيس ومــوقــع 
وما زال مسجونًا حتى اليوم.

ــيـــدي لـــيـــســـت الــقــضــيــة  ــعـ ــلـــي الـــسـ قـــضـــيـــة عـ
الــــوحــــيــــدة الـــتـــي شـــهـــدت ســـجـــن مــواطــنــن 
ــل، بل  ــتـــواصـ ــع الـ ــواقـ ــم عــلــى مـ ــهـ بــســبــب رأيـ
 أشهرها قضية 

ّ
لــعــل عـــدة،  سبقتها حـــاالت 

املـــــــدون ســلــيــم الـــجـــبـــالـــي صـــاحـــب صــفــحــة 
ــكــــر« الـــســـاخـــرة  ــدم والــــســ ــ ــ »وزيــــــــر ضـــغـــط الـ
املحاكم  إحـــدى  إذ قضت  »فــيــســبــوك«؛  على 
الثاني  نوفمبر/تشرين   13 يــوم  التونسية 
املـــاضـــي بــســجــنــه ملـــدة ســتــة أشـــهـــر، بسبب 
التونسي  الرئيس  على  »تــطــاواًل  اعتبر  مــا 
قــيــس ســعــيــد ومــّســًا بــالــجــيــش الــتــونــســي«، 
فيها  إثــر نشره مجموعة تدوينات يرفض 
 ما 

ّ
قرارات 25 يوليو/تموز االنقابية، وكل

حصل بعدها.
ــرة ســـريـــعـــة عـــلـــى تـــســـارع  ــظـ ــاء نـ ــقــ ــد إلــ ــنـ وعـ
األحـــداث حتى منذ ما قبل قـــرارات يوليو/

الخناق   
ّ
أن ببساطة  يتبّن  املــاضــي،  تــمــوز 

ــر تـــدريـــجـــيـــًا عــلــى  ــيــ ــام األخــ ــعــ ــي الــ ــّد فــ ــتــ اشــ
الــفــضــاء االفــتــراضــي، فباتت االســتــدعــاءات 

منوعات
طرد 

كومو
نيويورك ـ العربي الجديد

أعلنت شبكة »سي أن أن« األميركية صرف املذيع 
واملراسل الشهير كريس كومو من عمله نهائيًا، 
وذلك بعد أيام من توقيفه عن العمل، وذلك بسبب 
مساعدته لشقيقه أندرو كومو الذي كان حاكمًا 
لــواليــة نــيــويــورك، فــي مواجهة االتــهــامــات بسوء 
الــســلــوك الجنسي الــتــي ُوجــهــت إلــيــه. وجـــاء في 

عبر حساباتها  األميركية  الشبكة  نشرته  بيان 
ا 

ّ
استعن »لقد  االجتماعي:  التواصل  مواقع  على 

بشركة محاماة كبرى ملراجعة هذا امللف، ويعتبر 
إنهاء مهامه ساريًا على الفور«. وبحسب البيان، 
املحاماة  التي قامت بها شركة  املراجعة  كشفت 
مت صرف كومو من 

ّ
عن معلومات إضافية حت

عمله. وبحسب ما نقلت وكالة »فرانس برس« عن 
التي نشرت،  الوثائق  فإن   ،CNN متحّدث باسم

التملص  فــي  لشقيقه  كــومــو  مــســاعــدة  وكشفت 
والتعامل مع تهم التحرش الجنسي »تشير إلى 
مستوى أكبر من توّرط املذيع، مستوى مختلف 
عــــن الــــــذي اكــتــشــفــنــاه ســـابـــقـــًا«. وقــــــال كــريــس 
»إنه أخي. وإذا كان  للمحققني:  كومو)51 عامًا( 
بإمكاني مساعدة أخي، فأنا أفعل. إذا أراد مني 
إذا  فسأفعل.  تسجيالت،  أو  مــا  أسمع شيئًا  أن 
أراد مني أن أفكر في شيء ما، فسأحاول... إنه 

أخـــي وأحــّبــه حــتــى املــــوت، مهما حــصــل وفــعــل«، 
بحسب ما جاء في التحقيقات التي أجريت معه 
في يوليو/تموز املاضي. وكانت الوثائق وامللفات 
ــشــف عــنــهــا أخــيــرًا قــد تضمنت رســائــل 

ُ
الــتــي ك

نصية بني كريس كومو وميليسا ديروسا التي 
وتشير  نيويورك،  كبيرة مساعدي حاكم  كانت 
إلى أنه كان له دور فعال في العمل على صياغة 

دفاع ضد مزاعم سوء السلوك الجنسي.

والتوقيفات تتّم بالجملة: في إبريل/نيسان 
عام 2020، ألقت الشرطة التونسية القبض 
نـــــن أنـــيـــس املــــبــــروكــــي وهـــاجـــر  عـــلـــى املـــــدوِّ
ــنـــات انــتــقــدا  عـــــــوادي، بــعــد نــشــرهــمــا تـــدويـ
الــســلــطــات التونسية  تـــوزيـــع  فــيــهــا طــريــقــة 
املخصصة  والنقدية  العينية  للمساعدات 
للعائات الفقيرة، بعد تفشي وباء كورونا 

وتأثيره على مستوى دخل هذه العائات. 
على  القبض  ألــقــي  فــي سبتمبر/أيلول،  ثــّم 
شــاب بسبب مــا قيل إنــهــا »تــدويــنــات هــّدد 
فــيــهــا الــرئــيــس الــتــونــســي«، وقـــد بــقــي اســم 
الشاب طّي الكتمان نزواًل عند رغبة عائلته 

بعدم التداول باسمه.
وبــعــد أيـــام مــن انــقــاب ســعــيــد، ألــقــى األمــن 

التونسي  البرملان  في  النائب  على  القبض 
املــجــمــدة أعــمــالــه واملــــدّون يــاســن الــعــيــاري، 
بسبب نشره تدوينات رفض فيها القرارات 
ــيـــس الـــتـــونـــســـي قــيــس  ــرئـ ــا الـ الـــتـــي اتـــخـــذهـ
ســـعـــيـــد. لـــكـــن الـــرئـــاســـة الــتــونــســيــة تـــبـــرأت 
ــواه وقــتــهــا،  ــ ــ ســريــعــًا مـــن تــهــمــة تــكــمــيــم األفـ
سياسيا،  وليس  قضائي  امللف  أن  واّدعـــت 
لــيــعــود ويـــخـــرج الـــعـــيـــاري مـــن الــســجــن، ثم 

تقفل القضية.
ــثــــل عــــضــــو املـــكـــتـــب  ــه، مــ ــفــــســ فـــــي اإلطــــــــــار نــ
للشغل،  التونسي  العام  التنفيذي لاتحاد 
ــام الــقــضــاء،  ســامــي الــطــاهــري، قــبــل أيــــام، أمـ
بــســبــب تـــدويـــنـــة نـــشـــرهـــا، اعـــتـــبـــرهـــا عــمــاد 
الدايمي الوزير املدير السابق لديوان رئيس 
ــــي،  ــــرزوقـ الـــجـــمـــهـــوريـــة مــحــمــد املـــنـــصـــف املـ

مسيئة له. 
أمام هذا الواقع، أصدرت منظمات حقوقية 
ــن الـــتـــدهـــور  ــرات مــ ــذيــ ــحــ عــــــدة، بـــيـــانـــات وتــ
السريع لحرية التعبير في تونس. وأبرزها 
كانت منظمة »املدونون األحرار« التونسية 
التي رأت أن أي عقوبة على حرية التعبير 
ــاءت لــه ال  فــي حــال هـــددت حــيــاة فــرد أو أسـ
يجب أن تكون سالبة للحرية، بل يجب على 
كل القوانن املحلية احترام حق اإلنسان في 

التعبير بالدرجة األولى.
 هذا الواقع ليس جديدًا على تونس، وإن 

ّ
لكن

كان الوضع أكثر تشاؤمًا في الفترة األخيرة. 
 الدستور التونسي الذي تّم العمل 

ّ
فرغم أن

بــه منذ بــدايــة سنة 2014 يــنــّص فــي فصله 
 »حــريــة الــــرأي والــفــكــر واإلعـــام 

ّ
31 عــلــى أن

والنشر مضمونة. وال يجوز ممارسة رقابة 
 تونس 

ّ
ــإن فــ الـــحـــريـــات«،  ــذه  مسبقة عــلــى هـ

سجلت في السنوات األخيرة، وفقًا للتقارير 
السنوية التي تنشرها املنظمات الحقوقية 
ــيــــة، الـــعـــشـــرات مـــن حـــاالت  املــحــلــيــة والــــدولــ
اإليقاف والسجن ألفراد بسبب تدويناتهم 
التي نشروها على صفحاتهم على منصات 
املنظمات  هــذه  اعتبرته  ما  وهــو  التواصل، 
التونسي واملدونة  للدستور  خرقًا جسيمًا 
غــيــاب أي  اإلنــســان. وأمـــام  العاملية لحقوق 
 
ّ
أن يــبــدو  اإللــكــتــرونــي،  النشر  م 

ّ
قــانــون ينظ

الــتــعــامــل مـــع املــحــتــوى املــنــشــور عــلــى هــذه 
 رهــيــنــة ملــزاجــيــة الــحــاكــم 

ّ
املــنــصــات ســيــظــل

رادع يمنح  أي  األمنية، من دون  واألجــهــزة 
الــتــونــســيــن حــمــايــة، دفـــعـــوا ثــمــن الــحــفــاظ 

عليها غاليًا منذ 10 سنوات حتى اليوم.

التهمة الجاهزة لتوقيف 
المدونين هي اإلساءة 

لرئيس الجمهورية

ينافس جهاز 
»بيكسل 6« هواتف 

من طينة »آبل 13 برو«

حمزة الترباوي

أن  ــبــــدو  يــ ــام 2021  ــ عــ ــايـــة  نـــهـ اقـــــتـــــراب  مــــع 
ــتـــي انـــحـــصـــرت فــــي الـــســـنـــوات  املـــنـــافـــســـة الـ
على  و»سامسونغ«  »آيــفــون«  بن  السابقة 
جائزة »أفضل هاتف« توسعت هذه السنة 
ــواتـــف عــــدة أخــــــرى. فـــهـــذا الــعــام  لــتــشــمــل هـ
ــيـــردج« الــتــقــنــي أفــضــل  اخـــتـــار مــوقــع »ذا فـ
 iOS هاتفن في 2021. األفضل بن أجهزة

واألفضل بن أجهزة »أندرويد«. 

iOS آيفون 13«… أفضل هاتف«
يصفه املــوقــع بــأنــه أفــضــل هــواتــف الشركة 
الجديدة من حيث العاقة بن السعر )829 

دوالرًا( وامليزات. 
معالج جديد  على   »13 »آيــفــون  ويــحــتــوي 
وبطارية أكبر وسعة تخزين داخلية تبلغ 
128 غيغابايت، ويستخدم نفس مستشعر 

الكاميرا في »آيفون 12 برو ماكس«.
يــبــدو 13 مــطــابــقــًا تــقــريــبــًا لـــــ12 لــكــنــه أكــثــر 
ــــوءات أكــبــر  ــتـ ــ ، مــــع نـ

ً
ُســـمـــكـــًا وأثــــقــــل قـــلـــيـــا

للكاميرا وعدسات تبديل األماكن.
ــأتـــي مـــع شـــاشـــة OLED أكـــثـــر ســطــوعــًا  ويـ
مــقــاس 6.1 بــوصــات، وكــامــيــرا سيلفي 12 
مــيــغــابــكــســل، ونـــفـــس الـــشـــحـــن الــاســلــكــي 
 ،IP68 ونفس مقاومة املاء والغبار MagSafe
ونفس الدعم لشبكات الجيل الخامس من 

 .5G اإلنترنت
 A15 أمـــا االخــتــافــات فتكمن فــي شــريــحــة
ما   ،»13 »آيـــفـــون  لــجــهــاز  الــجــديــدة   Bionic
يــســاعــد عــلــى الــعــمــل بــكــفــاءة أكــبــر ويـــدوم 
ــادة  حــتــى املــســاء مــن دون الــحــاجــة إلـــى إعـ

شحن.
من حيث حدة  تحسنًا  الكاميرا  وشهدت 
تفاصيل الــصــورة ودقــتــهــا. األلـــوان غنية 

مــن دون اإلفـــــراط فــي الــتــشــبــع، والــتــركــيــز 
الــبــؤري ســريــع، والــوضــع العمودي جيد، 
واإلضــــــــاءة املــنــخــفــضــة واملـــشـــهـــد الــلــيــلــي 

استثنائيان.
جـــــودة الــفــيــديــو رائـــعـــة أيـــضـــًا. الــكــامــيــرا 
الــرئــيــســيــة مــــزودة بــجــهــاز اســتــشــعــار، ما 

يساعد على التصوير أثناء التجول. 
ــيـــح الــــجــــهــــاز تــســجــيــل مــقــاطــع  ــتـ ــذا ويـ ــ هــ
الـــفـــيـــديـــو فــــي الــــوضــــع الـــســـيـــنـــمـــائـــي، مــا 

التركيز بساسة بن  يساعد على تبديل 
املوضوعات عن طريق تغيير عمق املجال.

هــاتــف  أفــضــل   ...»6 ــيــكــســل  »ب
»أندرويد«

سواء من حيث جودة الكاميرا أو األداء العام 
أو البطارية، ينافس »بيكسل 6« هواتف من 
طينة »آبل 13 برو« و»سامسونغ غاالكسي 
إس 21 إلترا« وبسعر أقــل بـــ200 دوالر من 

منافسيه )599 دوالرًا(.  ويأتي الهاتف مع 
شاشة OLED مسطحة مقاس 6.4 بوصات 
األلــــوان مثل  ــة 1080 بكسل وخـــيـــارات  ودقـ

األحمر أو األخضر واألسود. 
»تــيــنــســور«، وهــو  ويــنــبــض قــلــب الــجــهــاز بـــ
أول معالج محمول مملوك لشركة »غوغل« 
 Qualcomm شـــريـــحـــة  قـــوتـــه  فــــي  ــاوي  يــــســ
»أنــدرويــد«  أجهزة  داخــل   888 Snapdragon
ــة األخـــــــــــــرى، ويــــســــمــــح لـــجـــهـــاز  ــيــ ــيــــســ ــرئــ الــ
»بــيــكــســل« بـــاالســـتـــنـــاد إلــــى الــتــعــلــم اآللـــي 
الحيل  بعض  لتعلم  االصطناعي  والــذكــاء 

الجديدة.
وتــعــكــس الــصــور ألــــوان الــبــشــرة الحقيقية 
ــة إلــــى اســتــخــدام  ــافـ بــشــكــل أفـــضـــل، بـــاإلضـ
مــســاعــد »غــــوغــــل« لــلــتــعــامــل مـــع املــكــاملــات 

التلقائية نيابة عن املستخدم. 
ويــحــتــوي هــاتــف »بــيــكــســل 6« عــلــى ذاكـــرة 
وصول عشوائي بسعة 8 غيغابايت، و128 
مساحة  مــن  غيغابايت   256 أو  غيغابايت 
برامج  أحــدث  ل 

ّ
ويشغ الداخلية،  التخزين 

 Material You تطبيق  مــع   »12 »أنـــدرويـــد 
الجديد من »غوغل«.

ــل شــــريــــط الـــكـــامـــيـــرا الــخــلــفــي  ــ ــ يــــوجــــد داخـ
الكبير كــامــيــرا مــزدوجــة، وكــامــيــرا بعرض 
ــيـــرا فــائــقــة الــســرعــة  50 مــيــغــابــكــســل وكـــامـ
إلى جانب مستشعر  12 ميغابكسل،  بدقة 
لــإلضــاءة  بالليزر  للصورة  تلقائي  ضبط 
املنخفضة والــعــمــق. وهــو مــا يجعل صور 
ة الــعــاديــة  الــهــاتــف جــيــدة جـــدًا فــي اإلضـــــاء
ــدًا مــع هــواتــف  واملــنــخــفــضــة، وتــنــافــســيــة جـ
ــذا ويـــحـــتـــوي »بــيــكــســل 6« على  ــل«.  هــ ــ ــ »آبـ
تــبــلــغ ســعــتــهــا 4614 مــلــلــي أمبير  بــطــاريــة 
فــي الــســاعــة تـــدوم يــومــن عــنــد االســتــخــدام 
 ،Qi الــخــفــيــف، ويـــدعـــم الــشــحــن الــاســلــكــي

.IP68 ومقاومة املاء والغبار

)Getty/أوقف ياسين العياري بسبب تدويناته )حسن مراد

)Getty/آيفون 13« أفضل هواتف شركة »آبل« )مينغ يونغ«

منذ قرارات الرئيس التونسي قيس سعيّد االنقالبية في يوليو/تموز الماضي، اشتّد الخناق بشكل كبير على حرية التعبير في البالد، 
ليتحّول استدعاء المدونين إلى التحقيق وسجنهم أمرًا يحصل بشكل شبه يومي
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مدير إدارة الشؤون املعنوية للقوات املسلحة، 
قــبــل اإلعــــالن عــن ســحــب تــصــاريــح الــغــنــاء من 
ــا مـــن مــــؤدي املـــهـــرجـــانـــات، وحــصــل  19 مـــؤدًيـ
عــلــى ضـــوء أخــضــر خـــالل االجــتــمــاع بسحب 
تصاريحهم. واملعروف أن معظم نوادي ودور 
القوات املسلحة في مصر تقيم حفالت ملطربي 
»تــــراب« واملــهــرجــانــات، وكــانــت أشــهــر تلك  ـــ الــ
الــتــي أقيمت أخــيــًرا بمسرح املــنــارة  الــحــفــالت 

للقوات املسلحة هي حفلة »ويجز«.
ــار جــهــود  ــ ــــي إطــ ــه »فـ ــ ــيـــان لــلــنــقــابــة إنـ ــال بـ ــ وقــ

ومــســاعــي الــفــنــان هــانــي شـــاكـــر، نــقــيــب املــهــن 
مؤسسات  مختلف  مع  للتنسيق  املوسيقية، 
ــــذوق الــعــام  وأجـــهـــزة الـــدولـــة لــلــحــفــاظ عــلــى الـ
والـــهـــويـــة املــصــريــة لــأغــنــيــة، الــتــقــى بــالــلــواء 
أركــــان حـــرب يــاســر عــبــد الــعــزيــز األســريــجــي، 
مدير إدارة الشؤون املعنوية للقوات املسلحة. 
وتناول اللقاء موضوعات شتى، منها كيفية 
الــحــفــاظ عــلــى األغــنــيــة املــصــريــة الــتــي تحمل 
قــيــمــًا أخــالقــيــة واجــتــمــاعــيــة نــبــيــلــة، وكــيــفــيــة 
املرور بها من هذه املرحلة الفاصلة في تاريخ 

القاهرة ـ صفية عامر

فـــصـــل جـــديـــد مــــن فـــصـــول الـــحـــرب 
املوسيقين  نقيب  يخوضها  التي 
املصري هاني شاكر ضد »مطربي 
املهرجانات«، كانت ساحتها هذه املرة أروقة 
مجلس النواب، وانتهت بموافقة لجنة الثقافة 
واإلعالم باملجلس برئاسة درية شرف الدين، 
يـــوم 29 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي املــنــصــرم، 
الضبطية  املوسيقين حــق  نــقــابــة  مــنــح  عــلــى 
املــقــدم مــن املجلس  املــشــروع  القضائية، وهــو 
ــا لــنــقــيــب املـــوســـيـــقـــيـــن فــــي مـــواجـــهـــاتـــه  ــًمــ دعــ
أضيفت  والتي  املهرجانات،  ملــؤدي  املستمرة 

»تراب«. إليها أخيًرا مواجهته ملطربي الـ
مـــصـــدر مــــن داخــــــل نـــقـــابـــة املـــهـــن املــوســيــقــيــة 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  قـــال فــي تــصــريــحــات لـــ
»مــســألــة مــنــح الــضــبــطــيــة الــقــضــائــيــة للنقابة 
ــر عــلــى  ــاكــ ــانــــي شــ ــرة قــــديــــمــــة، طـــرحـــهـــا هــ ــكــ فــ
أن  باعتبار  األمــنــيــة والقـــت قبولها،  األجــهــزة 
شــاكــر أحــد املــوالــن لتلك األجــهــزة، وبالتالي 
فإنه لن يخرج عن اإلطار املرسوم له«. وكشف 
اجتماع مع  النقيب طلب عقد  أن  املصدر عن 

أثار فيلم »جاي بهيم« 
دون مواربة مسألة العنف 

القضائي بالهند

هوجم هاني شاكر 
بسبب محاباة محمد 
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الــفــن املـــصـــري بــعــدمــا طـــاولـــه عــبــث الــعــابــثــن 
القيم بالكلمات  للنيل من كل  املندسن  وكيد 
الهابطة واإليحاءات التي تنال من أخالقيات 

شبابنا وتحضهم على التردي واالنحدار«.
وأضـــاف البيان أن اللقاء »أســفــر عــن ضــرورة 
التنسيق بن النقابة وإدارة الشؤون املعنوية 
الــدور  كــافــة  بــشــأن  القائمة  بــالــقــوات املسلحة 
والــقــاعــات وبــعــض أمــاكــن الــحــفــالت وتفعيل 
بالنقابة وغير  مــن ليس عــضــوا  قـــرارات منع 
املـــصـــرح لــهــم. وكــــان الــحــديــث األبـــــرز واألهــــم 

ــلـــوك املـــــــؤدي عـــلـــى املــــســــرح وعــــدم  مـــراقـــبـــة سـ
الـــعـــامـــة مــن  عــــن اآلداب  بـــالـــخـــروج  الـــســـمـــاح 
كلمات وسلوك«. وقال املصدر في تصريحات 
القضائية  الضبطية  إن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
تــســتــخــدمــهــا  أداة  مـــجـــرد  تـــكـــون  أن  »يـــمـــكـــن 
ــيـــب هــــانــــي شـــاكـــر  ــقـ ــنـ ــــالل الـ ــ ــة مـــــن خـ ــلـــطـ الـــسـ
ــن،  لــلــســيــطــرة عــلــى هـــــؤالء املـــطـــربـــن واملــــؤديــ
واســتــغــاللــهــم فـــي تــحــقــيــق األربـــــــاح«. وطــالــب 
هاني شاكر بالضبطية القضائية في مداخلة 
ســابــقــة مــع املــذيــع شــريــف عــامــر فــي بــرنــامــج 
ــتـــاريـــخ 17 نــوفــمــبــر/  »يــــحــــدث فــــي مـــصـــر« بـ

تشرين الثاني املاضي.
مــــواجــــهــــة شــــاكــــر مـــــع مــــــــؤدي املــــهــــرجــــانــــات 
بـــدأت فــي فــبــرايــر/ شــبــاط مــن الــعــام املــاضــي، 
الــنــقــابــة بــمــنــع مــطــربــي  2020، حــيــث قـــامـــت 
القاعات  في  الحفالت  إحياء  من  املهرجانات 
واملــنــشــآت الــخــاصــة، وحــــذرت املــخــالــفــن من 
اتخاذ إجــراءات قانونية ضدهم. وفي إحدى 
ــــؤدي املـــهـــرجـــانـــات،  ــاكـــر مــــع مــ مـــواجـــهـــات شـ
ــة املــهــن  ــابـ ــقـ ــريـــح ســـكـــرتـــيـــر نـ وبـــحـــســـب تـــصـ
ــد رمـــــضـــــان، فــــــإن الـــنـــقـــابـــة  ــمــ املـــوســـيـــقـــيـــة أحــ
»يــوتــيــوب« لحذف  مــوقــع  إدارة  مــع  تتواصل 
عدد من األغنيات ألنها تحتوي على »معان 
وهو  البيان،  بحسب  نابية«،  وكلمات  رديئة 
ما تسبب في موجة من السخرية على مواقع 
التواصل االجتماعي، ملا يتضمنه الطلب من 

جهل كامل بآلية عمل املوقع واالشتراك فيه.
 24 فــبــتــاريــخ  الــنــقــيــب،  مـــواجـــهـــات  وازدادت 
نـــوفـــمـــبـــر أصـــــــــدرت الـــنـــقـــابـــة بـــيـــانـــًا مــوجــهــا 
للمنشآت السياحية وشرطة السياحة بحظر 
عمل 19 منهم، من بينهم حمو بيكا، وحسن 
شاكوش، ومجدي شطة، ألنهم غير خاضعن 
الغناء  ليشمل  الحظر  وامتد  النقابة،  ملعايير 
في الحفالت أو اإلعــالنــات، أو أي جهة داخل 
مصر. وهي القرارات التي بررها النقيب مرارًا 
وتكرارًا برغبته في حماية قيمة املهنة وحماية 
املــجــتــمــع والـــــــذوق الـــعـــام فـــي مــصــر والــعــالــم 
الــعــربــي، وطـــالـــب فــيــهــا مــطــربــي املــهــرجــانــات 
الراغبن باالنضمام للنقابة بالتقدم بأوراقهم 
والــخــضــوع لــالمــتــحــان الـــخـــاص بــهــا. هــوجــم 
رمضان،  محمد  محاباة  بسبب  شاكر  هاني 
وهـــو مــا نــفــاه فــي مــؤتــمــر صــحــافــي قــائــال إن 
ـــــع عــلــى تــعــهــد بـــااللـــتـــزام بــــآداب 

ّ
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يلتزم،  لــم  املــســرح وعـــدم خلع مالبسه ولكنه 
وبــالــتــالــي لــم يــتــم منحه تــصــاريــح مــن نقابة 
بالتعامل  املمثلن  نقابة  وطالب  املوسيقين 
الغناء،  مــن  املنع  ــرارات  قـ مــعــه«. وعلى خلفية 
ــل األعـــمـــال نــجــيــب ســـاويـــرس في  هــاجــمــه رجـ
تغريدة عبر حسابه الرسمي، فكبت: »أول مرة 
أرى نقيبًا للمغنين فخورًا جدًا بمنع الغناء، 
الــجــمــهــور هـــو مـــن يـــقـــرر إلــــى مـــن سيستمع 
وليس النقيب«. فواجهه شاكر في مداخلة مع 
عمرو أديب في برنامج »الحكاية«، حيث قال: 
»ال يجب في عصر يكون فيه السيسي رئيًسا 
وهؤالء املغنون موجودون«. املداخلة تسببت 
في هجوم حاد من املتابعن، حيث اعتبروها 
املؤسسة  إلقــحــام  مــزايــدة رخيصة، ومحاولة 
بينه وبن رجل  الدائر  الخالف  الرئاسية في 

األعمال نجيب ساويرس. 
ــفــــت الــنــاشــطــة  فــــي ســلــســلــة تــــغــــريــــدات، وصــ
»اختصار  بــأنــه  النقيب  تصريح  سيف  منى 
ُيــدار بها كل شــيء في  للطريقة الرديئة التي 
ــام«. مــواجــهــة أخـــرى كانت  ــ الــبــلــد فــي هـــذا األيـ
للتحقيق،  بإحالته  قــام  كــمــال، حيث  مــع عمر 
ــلـــمـــات إحـــــــدى أغـــانـــيـــه  بـــخـــصـــوص تــغــيــيــر كـ
الشهيرة مــن »أشـــرب خــمــور وحــشــيــش«، إلى 
»أشرب تمور وحليب«، وذلك في حفلته ضمن 
العربية  باململكة  الــريــاض«  »موسم  فعاليات 
الــســعــوديــة، وتـــســـاءل: »فـــي أي طــريــق نــأخــذ 
أوالدنا؟ أرى أغاني على )التيك توك( تأخذنا 
إلـــى أمـــاكـــن ســيــئــة، ســاعــدونــا أن نــعــيــد للفن 

رونقه وثقافته«.
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قدم املخرج التونسي، مجدي سميري، أخيرًا، 
مسلسل »8 أيام« من كتابة وإخراج سميري، 
ــة املـــمـــثـــل الــــســــوري مــكــســيــم خــلــيــل،  ــولـ وبـــطـ

إضافة إلى سينتيا خليفة وبديع ابو شقرا.
مجددًا، تعتمد دراما املنّصات على الجريمة، 
ــــوع مـــــن االلـــــــتـــــــزام بــــأســــلــــوب وحـــلـــقـــات  ــنـ ــ كـ
القصيرة، والتي تغزو املنصات  املسلسالت 
ــزز اســتــغــالل  ــعــ ــة، وتــ ــيـ ــربـ ــعـ ــة الـ ــيـ ــتـــرونـ ــكـ اإللـ
الــذي يلزم  التشويق  اإلنتاج لعامل  شركات 
املــشــاهــد بــاملــتــابــعــة. يــطــرح »8 أيــــام« حكاية 
الــقــاصــرات، وهــي صيغة  االتــجــار بالفتيات 
مــتــشــابــهــة مـــع الــقــضــايــا االجــتــمــاعــيــة الــتــي 
»العميد«  رحت في أعمال درامية سابقة، كـ
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ــال، و»الـــبـــريـــئـــة«  ــفــ بــقــضــّيــة االتــــجــــار بــــاألطــ
بمسألة  عليه«  و»ال حكم  بــاآلثــار،  باالتجار 
االتــجــار وبــيــع األعـــضـــاء، إلـــى آخـــر السبحة 
ــيـــوم مــنــفــذًا أســاســيــًا ألفــكــار  الـــتـــي تــشــكــل الـ

املنتجن العرب.
مــحــاولــة بــدت جــيــدة لشركة »فــالــكــون فيلم« 

أنهم ضحايا  ومفادها  الدنيا  الطبقة  أفــراد 
ال صــوت لهم. وقــال مخرج »جــاي بهيم« ت. 
ج. جانافيل )42 عامًا( لوكالة فرانس برس 
»أردنا أن يساهم هذا الفيلم في رفع الصوت، 
وأردت منه أن أظهر أن صمت املجتمع أكثر 

وحشية من وحشية الشرطة«. 
وروى ك. تشاندرو، وهو اليوم قاض متقاعد، 
أن شبابًا من الهنود أخبروه بعدما حضروا 
الــفــيــلــم أنــهــم يــجــهــلــون كـــل شـــيء عـــن قبائل 
السبعيني  الرجل  وقــال  تعانيه.  بلدهم وما 
لوكالة فرانس برس: »الكل يريد أن يعرف ما 
يمكن القيام به من أجلها. هذا أكبر انتصار 

لهذا الفيلم«. 
ــادو  ــ نـ تـــامـــيـــل  واليــــــــة  وزراء  رئــــيــــس  وقــــــــال 
كثيرًا  تأثر  إنــه  م.ك ستالن،  الهند(  )جنوب 
تدابير لصالح  باتخاذ  واعــدًا  القصة،  بهذه 
على  الحصول  مــن  تمكينها  منها  القبائل، 
ــيـــاه الــصــالــحــة  املـــســـاعـــدات االجــتــمــاعــيــة واملـ
التي  فــانــيــار  لكن طبقة  والــكــهــربــاء.  للشرب 
استياءها من  أبــدت  التاميل،  غالبية  تشكل 
ــــة أن  ــــورة ســيــئــة عــنــهــا، إلــــى درجـ إعـــطـــاء صـ
سياسيًا محليًا عرض مئة ألف روبية )1300 
دوالر( ألي شخص يتعرض جسديًا للممثل 
ســوريــا ســيــفــاكــومــار. وُكــلــفــت مجموعة من 

يــســاهــم ســيــنــمــائــيــون مــســتــقــلــون فـــي الهند 
ــــالل تــحــويــل  فــــي تــغــيــيــر الـــعـــقـــلـــيـــات مــــن خــ
قصص عن التمييز والظلم الذي تعاني منه 
يتولى  سينمائية  أفــالمــًا  الــدنــيــا  الــطــبــقــات 
فيها ممثلون مــن هـــذه الــفــئــة لــلــمــرة األولـــى 

األدوار الرئيسية. 
ويــعــمــل مــعــظــم هــــؤالء املــخــرجــن فـــي قــطــاع 
إذ  »كــولــيــوود«،  املسّماة  التاميلية  السينما 
إنها استوديوهات عدة موجودة في منطقة 
)مـــدراس سابقًا(.  فــي تشيناي  كــودامــبــاكــام 
وبـــعـــض هـــــؤالء هـــم أنــفــســهــم يــنــتــمــون إلــى 
ــّراء نظام  الــفــئــات الــتــي تــعــانــي الــظــلــم مــن جــ

الطبقات في املجتمع الهندي. 
ــكـــون أفــــــالم بـــولـــيـــوود بــالــلــغــة  ــا تـ وعـــــــادة مــ
هــي  الـــضـــخـــمـــة  املــــــوازنــــــات  الـــهـــنـــديـــة وذات 
كوليوود  إنتاجات  تبقى  في حن  الطاغية، 
أن  إال  مــغــمــورة.  التاميلية  باللغة  الــنــاطــقــة 
بهيم«  »جـــاي  فيلم  مــثــل  التاميلية  الـــدرامـــا 
ــاتـــت مـــتـــوافـــرة مـــنـــذ مــطــلــع تــشــريــن  ــتـــي بـ الـ
التدفقي  البث  منصة  على  الثاني/نوفمبر 
»أمازون برايم« حققت نجاحًا كبيرًا وشكلت 
استثناء، مسلطة الضوء على نهضة سينما 

كوليوود. 
ــاي بــهــيــم« قــصــة حقيقية عن  ويــتــنــاول »جــ
املحامي ك. تشاندرو الذي يؤدي دوره النجم 
الــتــامــيــلــي ســـوريـــا ســيــفــاكــومــار ومــوكــلــتــه 
ســيــنــغــيــنــي، وهــــي امـــــرأة مـــن قــبــيــلــة هــنــديــة 
ثم  بالسرقة،  عــام 1993 متهمًا  كــان زوجــهــا 
موقوفًا.  كــان  بينما  ِتل 

ُ
وق للتعذيب  تعرض 

وقــوبــل »جـــاي بهيم« بــاإلشــادة إلثــارتــه من 
دون مواربة مسألة العنف القضائي.

وهــــذا الــعــمــل هــو األحــــدث بــن األفــــالم التي 
عن  السائدة  النمطية  الــصــور  مــع  تتعارض 

اإلنتاج  ان، لدخول عالم 
ّ
رائــد سن لصاحبها 

مــــرة أخــــرى فـــي مــســلــســل قــصــيــر. والـــواضـــح 
مجدي  التونسي  املــخــرج  منحت  الشركة   

َّ
أن

سميري كافة التسهيالت للخروج بمسلسل 
أشبه باألفالم األميركية التي تغزو السينما 
العاملية منذ عقود. لم يوفر سميري استغالل 
أو تقليد صناعة أفالم األكشن، ومكان الحدث 
 يقع املحامي »أمير« )مكسيم 

ْ
هو بيروت، إذ

ــهــمــًا بجريمة 
َّ
ُمــت خــلــيــل( فــي قبضة الــشــرطــة 

وذلك  القاصرات،  الفتيات  ُيسّوق  لقواد  قتل 
للعمل في الدعارة خارج لبنان.

مــشــاهــد »هــولــيــوديــة« بــامــتــيــاز مــن الــدقــائــق 
ــى لــلــعــرض. مــركــز الــشــرطــة هـــو قــاعــدة  ــ األولـ
التي  والعصابة  املحامي  لغز  لفك  أساسية 
تحيط به، وخصوصًا سبب توريطه في هذه 
املحامي »أمير« يعمل   

ّ
أن الجريمة، ال سيما 

شريكًا في ملفات فساد، لكنه يرفض رفضًا 
لذلك،  الــقــاصــرات،  بالفتيات  االتــجــار  قاطعًا 
كان عليه أن يدفع الثمن بحسب خطة املافيا. 
إلــى حــد كبير مــا شاهدناه  شــخــوص تشبه 
من قبل في مراكز الشرطة األميركية. اعتمد 
سميري للمرة األولى على إبراز وجوه تحمل 
مالمح غربية في الشكل كنوع من »انصهار« 

مستجد يقدمه للمشاهد.
داخل مركز الشرطة وغرف التحقيق، لوحات 
الــتــعــريــف كــتــبــت بــالــلــغــة اإلنــكــلــيــزيــة ولــيــس 
العربية. حتى في شارة املسلسل أسماء فريق 
حد خطوط اللعبة 

ّ
العمل كلها باإلنكليزية! تت

ــام«، والــتــي مــن املــفــتــرض أن ترسم  فــي »8 أيــ
افتراضيًا،  بــعــدًا  الجريمة«  »لــغــز   

ّ
طــريــق حــل

ال يــمــكــن أن يــتــشــابــه مـــع الـــواقـــع األمـــنـــي في 
 
ً
الــعــربــيــة، فضال الـــدول  فــي معظم  لبنان وال 
في مساعدة  اإلنترنت  تقنيات  استغالل  عن 

املتهم على كشف مالبسات االتهام، والسعي 
لــه يعمل في  تــه عــن طريق صديق  وراء بــراء

مجال األمن الرقمي. 
ــع الـــعـــربـــي،  ــ ــواقـ ــ ــار مـــعـــلـــب يــبــتــعــد عــــن الـ ــ ــ إطـ
أعمال  الترفيه في  اخــتــزال ساعات  ويــحــاول 
»الخيال  أو عوالم  درامية مصورة بخرافات 

املــســتــنــســخ بطريقة  أو  الــضــعــيــف  الــعــلــمــي« 
ها تؤسس ملرحلة جديدة في 

ّ
من الواضح أن

عالم الدراما واملسلسالت املصورة، وتشّجع 
النمط أو  مخرجن آخــريــن للعمل وفــق هــذا 
الحلقة( تعصف  )مــدة  األســلــوب. 34  دقيقة 
بــن املــشــاهــد املــتــســارعــة وتــعــقــيــد الــحــاضــر. 

مـــطـــارادات وشــكــوك تعتمد عــلــى أداء عــادي 
ملــعــظــم املــمــثــلــن خــصــوصــًا بــديــع أبـــو شــقــرا 
الــذي تحول إلــى ممثل منفذ يكرر نفسه في 
مثل هذه املسلسالت، خصوصًا بدور املحقق 
أو الشرطي، لكن هذه املرة بفارق بسيط، هو 

ه شريك للعصابة.
ّ
أن

تلقى  الـــذي  املمثل  حماية  الــشــرطــة  عناصر 
موجة دعم عارم على الشبكات االجتماعية.

وثــمــة فــيــلــم تــامــيــلــي آخـــر طـــرح هـــذه السنة 
فينوثراج،  للمخرج ب. س.  »كوزانغال«  هو 
الهند تحت عنوان »بيبلز«،  وعــرض خــارج 
إلى  الــســبــاق  فــي  لتمثيلها  الهند  ورشــحــتــه 
جوائز األوسكار لسنة 2022. ويتناول الفيلم 
بائس  ريفي صغير  لطفل  الحقيقية  القصة 
الكحول بحثًا عن  على  املدمن  والــده  يتتبع 
زوجته التي هربت من عنفه. وينتمي نحو 
200 مليون شخص إلى طبقة الداليت التي 
طلق عليها تسمية »املنبوذون«، وهي 

ُ
كانت ت

تقبع في قعر نظام الطبقات، في حن ينتمي 
أكثر من 100 مليون إلى القبائل. ونــادرًا ما 
يشارك هؤالء في أفالم بوليوود، باستثناء 
تنتظر  أدوار شخصيات مضطهدة  توليهم 
ا من طبقة عليا، على ما الحظ املخرج 

ً
منقذ

نيراج غيوان من طبقة الداليت الذي حصل 
ــلـــى جــــائــــزة فــي  عـ ــان«  ــ ــاســ ــ فــيــلــمــه األول »مــ

مهرجان كان السينمائي عام 2015.
واعـــتـــبـــر املــــــؤرخ الــســيــنــمــائــي س. ثـــيـــودور 
املتطرفة  اليمينية  السياسات  أن  باسكاران 
الهندوسي  القومي  جاناتا  بهاراتيا  لحزب 
الـــحـــاكـــم تــســبــبــت فـــي رد فـــعـــل، مــمــا ســاهــم 
ــــالم، وكـــذلـــك فـــي الــوعــي  فـــي إنـــتـــاج هـــذه األفــ
ــادو.  الــســيــاســي لــــدى الـــدالـــيـــت فـــي تــامــيــل نــ
فــي  »بـــــدايـــــة صــــحــــوة«  أنــــهــــا  املــــــــؤرخ  ورأى 
الــدالــيــت  الــهــنــديــة. ويــتــكــتــم بــعــض  السينما 
إلــى حد  القطاع على أصلهم، ويذهبون  في 
تغيير أسماء عائالتهم، على ما أفاد املخرج 
ناغراج مانجول وهو من الداليت في والية 

ماهاراشترا، مهد بوليوود.
)فرانس برس(

»8 أيام«... األكشن األميركي في بيروتالسينما الهندية المستقلة: البطولة لممثلي الطبقات الدنيا
انتهى عرض مسلسل »8 

أيام« من كتابة وإخراج 
التونسي مجدي سميري، 
وبطولة الممثل السوري 

مكسيم خليل، وهو 
يدور في عوالم الجريمة 

والمطاردة

كارين إليان ضاهر

عـــوامـــل عـــدة تــؤثــر فـــي نــمــو الــطــفــل وطـــولـــه، وعــلــى 
رأسها العامل الجيني الذي يلعب الدور األساسي 
الرشد.  في تحديد طــول األطفال عند بلوغهم سن 
بــحــســب أخــصــائــيــة الــتــغــذيــة مـــايـــا شـــقـــرا، لــلــعــامــل 
الجيني التأثير األكبر واألهم وال يمكن التدخل فيه 
بطبيعة الحال. لكنها تؤّكد أن التغذية الصحيحة 
التمارين  إلــى جانب  لأطفال،  األولـــى  السنن  منذ 
املــنــاســبــة، يــمــكــن أن تــلــعــب دورًا إيــجــابــيــًا فــي نمو 

الطفل، وبالتالي في زيادة معدل الطول لديه.
الطويلة  العظام  نمو  مع  باستمرار  األطــفــال  ينمو 
في الذراعن والساقن. فيزيد طول الطفل في عامه 
العامن  عــمــر  بــن  أمـــا  املـــائـــة،  فــي  األول بنسبة 50 
والخمسة أعــوام فيزيد طول قامته بمعدل يتراوح 
بن 6.3 سنتمترات و8.9 سنتمترات، وفي عمر 10 
سنوات حوالى 6.3 سنتمترات في العام. بن عمر 
11 سنة و21 سنة، يبلغ طول املراهق 15 إلى 20 في 
املــائــة مــن طوله كــراشــد، بعدها يتوقف نمو عظام 

جديدة ويتوقف نمو الشخص.
ــى تــــراجــــع فــــي مــعــدل  ــ ــوء الـــتـــغـــذيـــة إلـ ــ قــــد يــــــؤدي سـ
ــــي نـــمـــو الـــعـــظـــام  الـــعـــضـــالت فــــي جـــســـم الـــطـــفـــل وفــ
وصــالبــتــهــا، وهـــو مـــا يــنــعــكــس عــلــى مــعــدل الــطــول 
أيــضــًا، كــمــا تــوضــح شــقــرا. هــكــذا تــؤكــد أن التغذية 
تلعب دورًا مهمًا في تأمن نمو سليم للطفل. لذلك 
على الطفل أن يتبع نظامًا غذائيًا متوازنًا ومتنوعًا 

يــحــتــوي عــلــى الــكــثــيــر مــن الــخــضــر والــفــاكــهــة التي 
تــؤّمــن لــه حــاجــات جسمه ونــمــوه مــن الفيتامينات 
ــــى أن الـــبـــروتـــيـــنـــات مــن  واملـــــعـــــادن. مــــع اإلشــــــــارة إلـ
الــعــنــاصــر األســاســيــة فـــي مــثــل هـــذه الــحــالــة، وأهـــم 
مـــصـــادرهـــا الـــبـــيـــض، والـــــدجـــــاج، والـــلـــحـــم، وثـــمـــار 
بالبروتينات  الغنية  والخضر  واملكسرات،  البحر، 
وأهم  الكالسيوم  إلى  إضافة  والهليون،  كالسبانخ 
مصادره الحليب ومشتقاته، والبروكلي، والليمون، 
التغذية  أهمية  تــبــرز  كما  والــســرديــن.  والــســلــمــون، 
الــســلــيــمــة خــــالل الـــحـــمـــل، لــتــأثــيــرهــا عــلــى الــجــنــن 
ُينصح  عـــام،  لكن بشكل  ونــمــوهــا.  وصــحــة عظامه 
بــاالعــتــمــاد عــلــى نــظــام غــذائــي مـــتـــوازن يــجــمــع بن 
والفيتامينات  والــدهــون  والنشويات  البروتينات 
ــل، يـــجـــب االبـــتـــعـــاد  ــابـ ــقـ بـــمـــعـــدالت مـــنـــاســـبـــة. فــــي املـ
الغنية  واألطــعــمــة  التحضير  األطــعــمــة سريعة  عــن 
بالدهون، واملشروبات الغازية، فيتم تناولها بشكل 
إيجابيًا  الزنك يلعب دورًا  أن  استثنائي. كما تبن 
الفستق  يتناول  أن  املهم  مــن  لذلك  الطفل،  نمو  فــي 

كمصدر مهم لهذا املعدن. إلى جانب الغذاء، تقترح 
شــقــرا بــعــض الــتــمــاريــن الــتــي تــؤّمــن الــنــمــو السليم 
التأثير  قد يكون ممكنًا  املــثــال،  للطفل. على سبيل 
»تــمــاريــن  عــلــى طـــول الــطــفــل مـــن خـــالل مـــا يــعــرف بـــ
املــط«، لذلك من املهم تعليم الطفل بعض التمارين 
الــبــســيــطــة مـــن ســـن مــبــكــرة لــتــحــســن مــعــدل نــمــوه، 
كما يساعد ذلك في تمدد عموده الفقري وتحسن 
املعدني  القضيب  على  الطفل  ق 

ّ
تعل أن  كما  وقفته. 

الــثــابــت ومــمــارســة الــتــمــاريــن فــيــه لـــه أثـــر إيــجــابــي 
أيضًا. هي تمارين تجعل عضالت الظهر والذراعن 
إلــى جانب ما سبق  الوقت نفسه.  أكثر صالبة في 

تساعد تمارين اليوغا في تحسن النمو.
وفـــي إطـــار الــتــمــاريــن املــنــاســبــة، يعتبر الــقــفــز على 
الحبل من الرياضات املسلية لأطفال، وفي الوقت 
الجسم  عــضــالت  كــامــل  تشغيل  على  تساعد  نفسه 
واألعــضــاء بما فــي ذلــك الــقــلــب، إضــافــة إلــى كونها 
قد تساهم في زيادة طول القامة بسبب عملية مط 
القفز. وهو ما تفعله السباحة كذلك؛  أثناء  الجسم 
إذ لهذه الرياضة أثر إيجابي. عامل آخر يلعب دورًا 
ز 

ّ
بارزًا في النمو وهو النوم بمعدالت كافية، إذ يحف

ــال واملـــراهـــقـــن.  ــفـ الـــنـــوم بــمــعــدالت كــافــيــة نــمــو األطـ
ــنـــوم الــعــمــيــق يـــفـــرز الــجــســم الــهــرمــونــات  فـــخـــالل الـ
يؤثر سلبًا  السهر  فإنا  املقابل،  في  للنمو.  الــالزمــة 
على صحة النمو ويؤدي إلى مشاكل صحية عدة، 
كما ينعكس على قدرة الطفل على التركيز والتعلم 

واملشاركة في الحياة.

عصا السلطة لتدجين مؤدي المهرجانات

أول بطولة مطلقة لسينتيا خليفة في »8 أيام« بدور شرطية )فيسبوك(

قد يؤدي 
سوء التغذية 
إلى تراجع 
في معدالت 
العضالت في 
جسم الطفل 
)Getty(

)Getty( »ت. ج. جانافيل مخرج فيلم »جاي بهيم

منع أغاني المهرجانات في كاريكاتير لـ عماد حجاج )العربي الجديد(

بـ»مطربي  يسمونهم  من  ضد  بحربه  شاكر  هاني  المصريين  الموسيقيين  نقيب  يستمر 
المهرجانات«، إْذ انتزع شاكر حق إجراء الضبطية القضائيّة ضدهم

هاني شاكر

هل يمكن زيادة نمو الطفل؟

فنون وكوكتيل
قضية

صحة

نقدرصد

ال يكف عضو جمعية 
المؤلفين والملحنين 
المصرية الشاعر صالح 
عطية، عن مهاجمة 

قرارات هاني شاكر )الصورة( 
في مواجهة مطربي 

المهرجانات، بسبب عدم 
إنجاز ما وعد به في 

برنامجه أثناء ترشحه للنقابة 
في يوليو/ تموز 2015، 

وأنه تفرغ للتصريحات على 
حساب االرتقاء بالنقابة 

وأعضائها، حيث تساءل: 
»ما هي إنجازات حضرتك 

خالل 6 سنوات في منصب 
نقيب الموسيقيين، غير 

التصريحات اإلعالمية فقط، 
ماذا استفاد األعضاء، ماذا 

استفاد الجمهور، ماذا 
استفاد الفن المصري؟«.

صالح عطية
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غاب الهدهد.
حسبها، نسماٌت باردة، واالستماع إلى علي 

ي: العالم يضحك!
ّ
الرياحي، يغن

■

 الحقول 
ُ
قبالة الشمس، تجلس جارتي، بومة

الشهباء، على سورها.
ــا، صـــّيـــاد  ــ قـــبـــالـــة بـــحـــر صـــبـــراتـــة، أجــــلــــس، أنــ
ــنـــي وبـــيـــنـــهـــا،  ــيـ ــات، فـــــي شــــرفــــتــــي، بـ ــمــ ــلــ ــكــ الــ
 
ُ
ــى، كــــيــــزان ــ ــوسـ ــ ــرات عــــكــــاز ســــيــــدي مـ ــيــ ــجــ شــ

.
ً
ورداتها الصفراء، تقطر عسال

، ألرى وقفتها الشامخة!
ً
أمّد عنقي قليال

■

البحر،  فــي  الصغيرة، تسبح  األســمــاك  أَر  لــم 
سع وتضيق.

ّ
رأيت دوائر ضوء تت

 املاء، 
ّ
، فوق خط

ّ
كان النورس الرمادي، يسف

وأنــا أركــض، أتبع أثــر السلطعون بني شقف 
البحر.

من إذًا، يقبض على صوت القصيدة؟
■

الطائُر األسود، الذي ملحته، يغادر االحتفال 
ــبـــعـــني، لـــــإنـــــزال الـــكـــبـــيـــر فــي  ــذكــــرى الـــسـ ــالــ بــ
ــل هــــو، ذات الـــطـــائـــر، الـــذي  ــانـــدي، هـ ــورمـ ــنـ الـ

ملحته، في أكاكوس، الصحراء الكبرى؟
■

هل تعلم، ما الكثيب؟
 متراكم كاألحزان

ٌ
رمل

 في الشهوات
ٌ

جسٌد عاٍر، غارق
كلماُت ريح رقراقة في الفلوات

صلواٌت تطوي في وحشتها صلوات
سراٌب تتبعه القافلة التائهة و...

مٍه! وأنا الذي كنُت، أعلم، ما الكتيب!
■

لو لم تكن الشجرة، تحّدث نفسها، ما كانت 

قادرة على:
مّد أصابعها إلى قلب األرض

 نهار
ّ

خلق يخضور الكون، كل
اإلزهار، اإلثمار، وإسقاط األوراق.

لو لم تكن تحّدث نفسها،
ما كان لها أن تكون الشجرة، الشجرة!

■

الــصــبــاح، لقد مــّد جسده  البحر صامت هــذا 
شمااًل. 

 الــزرزور على شجرة التني، انثنت ورقة 
ّ
حط

.
ً
التني قليال

الــســلــطــعــونــات مـــن حــفــرهــا، تــتــلــّصــص على 
الجالسني على الرمل.

ــــذي ال  ــارُب الـ ــقــ هـــا قـــد ســكــن الـــبـــحـــُر، رجــــع الــ
أستطيع رؤية وجه صاحبه.

ــن هــيــكــل  ـــق قـــريـــبـــا مــ
ّ
ـــيـــف تـــحـــل

ّ
طـــيـــور الـــخـــط

مــــاركــــوس أوريــــلــــيــــوس، وأنــــــا فــــي شــرفــتــي، 
نــصــُت إلــى زيــاد غرسة وهــو يــحــاول إخفاء 

ُ
أ

بّحته الناعمة.
ثّم ماذا؟

عاشور الطويبي

فّكُر في كتابة قصيدة، عن زوارق 
ُ
أ

في  ُيــرى  ال  البحر،  الصّيادين في 
العتمة الكثيفة إال أنوارها. 

 أفقّي 
ّ
 في خط

ّ
عن تلك البقع البّراقة، تصطف

، مــثــل حـــّبـــات دّراق 
ّ
واحـــــٍد، وعـــن كــيــف تــهــتــز

أصــفــر فــي هــاجــرة. أهــكــذا يــكــون شكل املــوت 
ــذا تـــابـــوت الــعــتــمــة الــكــثــيــفــة  لـــأســـمـــاك، أم هــ

يصعد بها إلى...؟

فّكُر أيضا، كيف تختلف موسيقى الرمل، عن 
ُ
أ

موسيقى الثلج!
هل، في وقع سنابك الخيل، تركض، صاعدة 

؟
ّ

التل
هــل، فــي أجنحة طــيــور كــثــيــرة، تلمُس ريش 

بعضها، ملسا خفيفا؟
املــاء، للحوض،  ه، في ضربات قطرات 

ّ
لعل أو 

تتبعها،
ــراُت عـــــَرٍق، تــتــحــّرك، خــفــّيــة،  ــ ، كـ

ٌ
ـــة

ّ
أنـــفـــاٌس هـــش

ثقيلة؟

ليت لي شراهة الرياح، كنُت عرفت!
■

 يا رجــل! اطــرْح عن قدميك إيقاع 
ً
تمّهل قليال

الجندب.
آن تصل قدم الجبل، اجمْع، ما تستطيع من 

حطب طلٍح وسدٍر.
، وصيحات الوحش حزينة!

ٌ
هنا، الليل طويل

■

نتوء صخري، عليه تتكّسر، موجات البحر.
ها قارب سكران،

ّ
مّرة، كأن

 يخبط بيديه وجه املاء.
ٌ

ومّرة، كأنها غريق
ما 

ّ
ا مستقيما، كل

ّ
من شرفتي، أرى األفق خط

اقتربُت ابتعد.
 الحقول الشهباء، كذلك، 

ُ
لم تأِت اليوم، بومة

جوبا ـ العربي الجديد

■ كيف تفهم الكتابة الجديدة؟
ــل مــتــرابــطــة ومــمــتــّدة  هـــي أشــبــه بــحــلــقــة وصـ
بني مــاٍض وحاضر ومستقبل من الحضارة 
البشرية. وهي أيضا محاولة لترميم الخراب 

األزلي الذي ما برح يتهادم.

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

 تابوهات 
ّ

نعم. جيل حداثي متمّرد كَسَر كل
املــجــتــمــع األدبــــــي لـــأجـــيـــال الـــغـــابـــرة، وبــنــى 
ية 

ّ
ُسس وأساليب فن

ُ
لنفسه قاعدة جديدة بأ

 أنــه جيل يــعــرف كيف يسخر، 
ّ
مــغــايــرة. أظـــن

مطلقة.  بصراحٍة  ويعترض  وينتقد  يتذّمر، 
 جــزئــّيــتــي مـــن هـــذا الــجــيــل تــشــّكــلــت لــهــذه 

ّ
إن

األسباب بالتحديد.

■ كيف هي عالقتك مع األجيال السابقة؟ 

عالقة حميمية جــّدًا؛ هي عالقة والدة ثانية 
 في جيل القرن الثامن 

ٌ
بالنسبة إلي. أنا عالق

 مـــع األب جـــوزيـــه ســارامــاغــو، 
ٌ

عــشــر. وعـــالـــق
الـــنـــظـــرة  وذي  ــيــــســــني،  نــ ــز  ــ ــزيـ ــ عـ ـــر  ــاخــ ــ ــسـ والـــ
املــتــشــائــمــة صــمــوئــيــل بــيــكــيــت. هــــي أجـــيـــال 
الــتــراث  أثـــَرْت  وقــد  والعبقرية،  ز  التميُّ فائقة 

ه.
ّ
اإلنساني بما يستحق

■ كيف تصف عالقتك مع البيئة الثقافية في بلدك؟
رًا، إذ 

ّ
دت فّي مؤخ

ّ
عالقة جيدة، رغم أنها تول

لم أكن على اهتمام بمسيرتها كما أفعل اآلن، 
ْسِهم أكثر وأكثر في إثراء 

ُ
وبي أمل كبير بأن ن

كفاعلني  علينا جمعّيا  يتوّجب  بما  املشهد، 
فيه.

■ كيف صدر كتابك األول وكم كان عمرك؟
ــــى  أحـــضـــر اآلن مــجــمــوعــتــي الـــشـــعـــريـــة األولـ
أبــواب  وأنــا على  الكمنجة«،  »ذاكـــرة  بعنوان 

السادسة والعشرين من العمر.

■ أين تنشر؟
 أعــمــالــي اإلبـــداعـــيـــة فـــي صحف 

ً
أنــشــر عـــــادة

آخذ شجرة ِسدر إلى بحر صبراتة  صباحًا

تقف هذه الزاوية من 
خالل أسئلة سريعة مع 

صوت جديد في الكتابة 
العربية، في محاولة لتبيّن 

مالمح وانشغاالت الجيل 
العربي الجديد من الكتّاب

أمٌل بجيٍل يُسهم في إثراء المشهد السوداني

صارت صخرُة الصيّادين عارية موحشة

األدب األفريقي عالٌم 
ثري ال بّد من سبر أغواره 

بالترجمة منه وله

شاعر ليبي من مواليد 1952. من مجموعاته الشعرية: »قصائد الشرفة« 
الموسيقى«  و»نهر   ،)2002( هنا«  من  ــرّوا  م و»أصــدقــاؤك   ،)1993(
الضحكات  و»صــنــدوق   ،)2004(
من  و»قصائد   ،)2006( القديمة« 
الــرمــل«  ــالل  وظـ الهضبة  أعــلــى 
الكائنات  معرفة  و»فــي   ،)2008(
العزلة  و»عــن   ،)2010( واألشــيــاء« 
و»شذرات:   ،)2013( أخرى«  وأشياء 
ــدة«  ــدي ــد ج ــائ ــص ــارات وق ــت ــخ م
ينتظر  ال  و»الــبــرقــوق   ،)2014(
بعنوان  وروايـــة   ،)2014( طويًال« 

»دردانين« )2001(.

بطاقة

2425
ثقافة

شعر

فعالياتصوت جديد

 
ُ
لـــقـــد رحــــلــــت الـــــــنـــــــوارس، وصـــــــــارت صـــخـــرة

الصّيادين عارية موحشة!
■

وهي تذهب غربا، تضع الشمس يدها، على 
الشجيرات تحت السور. حياة عميقة جّدًا!

■

ال شــيء يمضي إلــى غــيــاب، بــل إلــى حضور 
آخر.

ــجــهــان إلـــى الـــداخـــل، كـــْي ال 
ّ
طــرفــا الـــقـــوس يــت

 حّد الكالم.
ّ

يهرب الضوُء ويتجاوز الظل
يمكن للقصيدة أن تكون، غناء جنادب واقفة 
. يمكن لها أن تكون، زورقــا يمرُّ به 

ّ
على التل

 يرفع على أكتافه سماًء 
ً
عابٌر غريب، أو، جبال

كقطعة  تــذوب  شهقة،  أبـــدًا،  ها 
ّ
لكن بأثقالها. 

ُسّكر.

يــا شــاعــر، نفخة الــنــار فــي املــصــبــاح واحـــدة. 
فقط الشفاه ما يتبّدل ورعشة األيدي.

القيد. أخرجها من  فــّك عنها  القصيدة  هــاِت 
حوض األلم. افتح لها شرفة البيت.

ت أدبية، الورقية منها واإللكترونية. 
ّ

ومجال
ــد شــــاركــــت بــبــعــض الـــقـــصـــص الــقــصــيــرة  ــ وقـ
اب 

ّ
والقصائد في كتب مشتركة إلى جانب كت

آخرين.

■ كــيــف تــقــرأ وكــيــف تــصــف عــالقــتــك مــع الـــقـــراءة: 
منهجية، مخططة، عفوية، عشوائية؟

أقـــــرأ بــشــكــل عـــشـــوائـــي، بـــال قـــيـــود أو طقس 
معني. أقــرأ دائما وأبــدًا، وفــي أّي مكان. أحّب 
الــتــطــّوريــة.  والــعــلــوم  واألدب  الفلسفة  قــــراءة 
اتــــي الــيــومــيــة مـــا بـــني قــصــة،  ــّوع قــــراء ــنـ ــتـ وتـ
وقصيدة، ومقال، ودراسة، وكتاب. التخطيط 
بالكتابة  أهــّم  للقراءة غالبا ما يكون عندما 
، عندما أنوي كتابة 

ً
عن موضوع محّدد. مثال

ــنــي أحــرص 
ّ
قــّصــة أو مــقــال أو ســيــنــاريــو، فــإن

ــرأ شــيــئــا لـــه عـــالقـــة مــبــاشــرة بما  ــ عــلــى أن أقـ
والتقنية  الــفــكــرة  أستقي  بــصــدده، حتى  أنــا 

وبعضا من األسلوب.

 وقرى.
ٌ
، القصيدة بلدان

ّ
ستجد أن

جـــاز بــال ســاكــســفــون، كــعــود قــرفــة مــلــقــى في 
الصحراء.

تدخل اإلوزة املاء، تمّد عنقها، تحني رأسها 
املــاء بصدرها، حتى تكاد  إلــى أســفــل، تمّس 
تسمع خفق قلبها، ثم تلتفت يمينا وشمااًل 

دما. هذا ما يفعل الشاعُر!
ُ
وتمضي ق

■

هــا أنــــذا أعــــوُد إلـــى مــقــطــوعــات شــوبــان على 
أربعينيات  روبنشتاين،  آرثــر  عزف  البيانو، 
 مّرٍة أِجُدني واقفا أمام 

ّ
القرن املاضي. مثل كل

 .
ٌ

ــٍم عــــاٍل، ال مــســانــد لـــه، تــحــتــي فـــّج عــمــيــق
ّ
ســل

ال أقـــدُر على الــتــقــّدم، وال أقـــدُر على الــعــودة، 
املارتيني،  الــوراء. أشعُر، بدبيٍب كدبيب  إلى 

يسري ما بني وقٍت غابر وآخَر جديد!

أعيدوا  رحلْت.  التي  اليعاسيب  إلــّي،  أعيدوا 
. أعيدوا إلّي، وقتا هشا، 

ّ
 املطمئن

َ
إلّي، تلويحة

كوقت األنــبــيــاء. مــا كنتم تفعلون، لــو أخــدُت 
نتفة من صباحكم، وكحلُت بها بحركم؟

مــا كنتم تــفــعــلــون، لــو أخـــذت مــا تــســاقــط من 

صهيل خيلكم، وعلقتها أوسمة، على صدور 
املحاربني القتلى؟ ما كنتم تفعلون، لو أخذُت 
على  طــويــلــة،   

ً
قبلة ــه 

ُ
وضــعــت نسيانكم،  دفء 

شفاه الحكايات؟
ه في 

ُ
ما كنتم تفعلون، لو أخذُت غدكم، أخفيت
بطن حوت، كي تصنعوا غدًا، يليق بكم؟

■

قال لي الليل:
إن تصّدع حجر، تلك شهقة الخائف

إن رأيت العشب يهتز في السهل، تلك رجفة 
الجوع

إن سمعت دفوف النار، ذلك حفيف الشجن
هنا القصيدة موحشة

هنا البراري امتأت باملرتزقة
 أطلقت صرختها في بوق القيامة

ُ
واملدن

امض إلى حيث شئت
لن تجد بيتك في الطرقات!

عند آدم ابراهيم يُعرض  الكوري«،  الفيلم  »أيام  من  عشرة  الخامسة  الدورة  فعاليات  ضمن 
كتاب  الملكية لألفالم« بعّمان فيلم  اإلثنين في »الهيئة  اليوم  السابعة من مساء 
السمك )2021( للمخرج لي جون إيك. الفيلم مقتبس عن قصة حقيقية وقعت 
عام 1801، في زمن اضطهاد الملك سونغو في جوسون للكوريّين الذين اتّبعوا 

الكاثوليكية.

)على  مكان  أنعم  معرض  يتواصل  الجاري،  الشهر  من  والعشرين  الثالث  حتى 
وجه األرض( للفنانة اللبنانية زينب صالح في »مركز كامدن للفنون« بلندن، والذي 
افتتح في أيلول/ سبتمبر الماضي. يضّم المعرض رسومات بالفحم تصّور لحظات 

السكون الموجودة في المنزل، ومساحات التأّمل في الحياة اليومية.

تنطلق  الذي  المؤتمر  عنوان  األثرية  والمواقع  المتاحف  في  األزمــات  إدارة 
عين  »جامعة  من  بتنظيم  المقبل  السبت  صباح  من  عشرة  الحادية  عند  أعماله 
شمس« و»المعهد الفرنسي لآلثار الشرقية« في القاهرة. يناقش المشاركون عّدة 
في  اإلسالمي  الفن  قسم  تواجه  التي  السين  نهر  فيضانات  أخطار  منها:  قضايا 
»اللوفر«، واستخدام التقنية الحديثة في التعامل مع الكوارث في المواقع األثرية.

مساء  من  السادسة  عند  اهلل،  رام  في  القطان«  المحسن  عبد  »مؤسسة  تنّظم 
األوراق  بين  من  ألمانية.  بعيون  فلسطين  بعنوان  افتراضية  ندوة  اإلثنين،  اليوم 
المشاركة: »التصوير والتصوير الجوي: ما بين التوثيق واالستخدام الحربي« لـ عصام 

نصار، و»إيكاروس األلماني: حين ارتاد األلمان سماء فلسطين« لـ كارول خوري.
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)Getty( أوابد رومانية قرب البحر في صبراتة، ليبيا

آدم ابراهيم

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

تضّمن العدد الجديد 
من المجلّة اإلسبانية 

ترجماٍت شعرية 
وروائية وقصصية 

لعشرين كاتبًة وكاتبًا 
ِمن ُعمان، معظمهم 
ُتترَجم أعمالهم للمرّة 

األُولى

بانيبال نافذة على األدب الُعماني الُمعاصر

مرايا تعكس الواقع 
الُعماني وتحاول أن تراه 

من داخله

مجلة

نصوص عربية بلغة ثيربانتس

مدريد ـ العربي الجديد

الــحــديــث«،  الُعماني  األدب  على  »نــوافــذ 
هـــــذا هــــو عــــنــــوان املــــلــــف الـــجـــديـــد الــــذي 
اإلسبانية  »بــانــيــبــال«  مجلة  صته  خصَّ
فـــي عـــددهـــا الــــســــادس )خـــريـــف وشــتــاء 
نــصــوصــا شعرّية  نــشــرت  حــيــث   ،)2021
 
ً
وروائـــــّيـــــة وقـــصـــصـــّيـــة لــعــشــريــن كــاتــبــة

معظمهم  أعــمــال  م  ــقــدَّ
ُ
وت ترجم 

ُ
ت وكاتبا، 

ولـــــى فــي بــلــٍد يــكــاد يــكــون فيه 
ُ
لــلــمــّرة األ

منعدما،  ترَجم 
ُ
امل العربي  األدب  حضور 

باستثناءات نادرة وفي دوائر ضّيقة، ال 
سّيما األكاديمية منها.

جـــاء فــي افــتــتــاحــيــة الـــعـــدد، الــتــي كتبها 
املـــتـــرجـــم الــــســــوري املــقــيــم فـــي إســبــانــيــا 
ث فيها عن املشهد  وني وتحدَّ

ّ
جعفر العل

ــان وأنــــــواع  ــمــ ــي ُعــ الـــثـــقـــافـــي الـــحـــديـــث فــ
الكتابات الجديدة واملختلفة، وجاء فيها 
 »ُعـــمـــان، ثــقــافــّيــا، خــضــعــت لــتــحــوالٍت 

َّ
أن

مدى  على  عميقة  واجتماعّية  تاريخّية 
البلد على  انفتاح  املاضي نتيجة  القرن 
خـــــرى، وقـــد وضـــع هــذا 

ُ
ثــقــافــات وآداب أ

األمــــر الــبــلــد عــلــى مــفــتــرق طــريــق شــائــك 
تقليدية  وثقافية  اجتماعية  هياكل  بني 
خـــرى 

ُ
الــهــوّيــة العمانية، وأ مــتــجــذرة فــي 
جديدة تتوق إلى التقّدم والتطّور«.

الت  ــــونــــي: »هـــــــذه الـــتـــحـــوُّ
ّ
ــل ويـــتـــابـــع الــــعــ

ـــى، بــشــكــل 
َّ
ــل ــة تـــجـ ــــســــت لــــصــــراع هـــويـ أسَّ

ــٍس، فـــي الــحــســاســيــة وفـــي األشــكــال  ــيـ رئـ
الُعمانّيني،  اب 

ّ
للكت املختلفة  اإلبــداعــيــة 

وفــــي نــصــوصــهــم األدبــــيــــة، ســــواء كــانــت 
، والتي 

ً
أو روايــة أو قصة قصيرة شعرًا 

يــمــكــن وصــــف بــعــضــهــا بــالــنــوافــذ الــتــي 
تــطــل عــلــى الــعــالــم الــخــارجــي، وتــتــجــاوز 
ــدود الــــهــــويــــة، وتـــســـعـــى إلـــــى مــعــرفــة  ــ ــ حـ
اآلخــر؛ في حني كانت بعض النصوص 
ــا تــعــكــس الـــواقـــع  خــــــرى بــمــثــابــة مـــرايـ

ُ
األ

الُعماني وتحاول أن تراه من داخله وأن 
تصف كل ما يحيط به«.

ــد مــن  ــديــ ــعــ ــد الــ ــديــ ــجــ ــدد الــ ــ ــعـ ــ ــوى الـ ــ ــتـ ــ احـ
املـــــــواد املـــتـــنـــّوعـــة بــــني الـــشـــعـــر والـــقـــّصـــة 
والـــــروايـــــة. فــفــي الـــشـــعـــر، قـــّدمـــت املــجــلــة 
مع مختارات  أصــواتــا شعرّية معاصرة 
مــن قــصــائــدهــا؛ حــيــث نــشــرت مجموعة 
الله  وعبد  السيفي،  عائشة  قصائد  مــن 
الـــريـــامـــي، وفــتــحــيــة الـــصـــقـــري، ومــحــمــد 
الحارثي، ويحيى الناعبي، وعبديغوث، 
ــي 

َ
إضـــافـــة إلــــى مـــخـــتـــارات مـــن مــجــمــوعــت

الـــقـــصـــيـــرة جـــــــّدًا لـــلـــخـــطـــاب املـــــزروعـــــي، 
خــــرى لعبد الــعــزيــز الــفــارســي، وقّصة 

ُ
وأ

طويلة بعنوان »اإلصبع« ليحيى سالم 
ــدام بــاب  ــ املـــنـــذري، إضـــافـــة إلـــى قــّصــة »قـ
الـــوالـــي« لــيــونــس األخـــزمـــي، و»قــراصــنــة 
لــحــمــود ســـعـــود، وأخـــيـــرًا  وادي عـــــدي« 
مجموعة من القصص القصيرة لجوخة 

الحارثي.
ــدد، نــــّوهــــت »بـــانـــيـــبـــال«  ــــذا الــــصــ ــــي هـ وفـ
ت 

ّ
بــالــدور الــذي تلعبه الصحف واملــجــال

الــثــقــافــيــة فـــي ُعـــمـــان فـــي عـــرض وتــقــديــم 
ــابــــة، وخـــّصـــت  ـــيـــة الــــشــ

ّ
ــل األصـــــــــوات املـــحـ

ــة »نـــــزوى« الــفــصــلــيــة الــتــي 
ّ
بــالــذكــر مــجــل

يحررها الشاعر سيف الرحبي. 
ــّم الــعــدد عــــددًا مــن مــتــرجــمــي األدب  وضــ
جديدة  وأسماء  اإلسبانية،  إلى  العربي 
األخيرة،  السنوات  في  تقّدم مساهمتها 
بابلو غارسيا  أســمــاء:  حيث نعثر على 
ــــال نـــســـلـــي، وكـــوبـــادونـــغـــا  ــز، وهـ ــ ــواريـ ــ سـ
ــا لــــوث كـــومـــيـــنـــدادور،  ــاريــ بـــراتـــيـــش، ومــ
ــة حـــــجـــــاج،  ــ ــمــ ــ ــريــ ــ وألـــــــــفـــــــــارو فـــــــيـــــــار، وكــ
وأنطونيو مارتينيز كاسترو، وماريبيل 
ــيـــو  ــنـــاسـ ــيــــس مـــارتـــيـــنـــيـــز، وإغـ ــزالــ غــــونــ
وخوسيه  العلوني،  وجعفر  غوتيريس، 

ميغيل بويرتا، وماريا لويسا برييتو. 
ر تقديم العدد الجديد رسميا في 

َ
وُينتظ

»مــؤّســســة الــبــيــت الــعــربــي« بــمــدريــد في 
املقبل،  يناير  الــثــانــي/  كــانــون  منتصف 
ـــاب 

ّ
ــراء والـــكـــت ــعـ ــشـ ــــدد مــــن الـ بـــحـــضـــور عـ

ــرجــمــت أعــمــالــهــم فــي الــعــدد. من 
ُ
الــذيــن ت

ة الحقا، 
ّ
ر أن تقوم املجل

َ
خرى، ُينتظ

ُ
جهة أ

كما أعلنت إدارتها، بتنظيم سلسلة من 
والشعرية  النثرية  والقراءات  الفعاليات 

 من مدريد وبرشلونة وغرناطة.
ّ

في كل

»كنت في البدء شجرة« لفاطمة الشيدي، 
و»فــــي كــل أرض بــئــر تــحــلــم بــالــحــديــقــة« 
كتبها  التي  املقّدمة  مع  الغافري،  لزاهر 

أدونيس للمجموعة.
 
ً
ة فصال

ّ
وفــي بــاب الــروايــة، نــشــرت املجل

واحــدًا من روايــات »سندريالت مسقط« 
لبشرى خلفان،  و»دلــشــاد«  لهدى حمد، 
و»أيــــــام فـــي الــجــنــة« لــغــالــيــة آل ســعــيــد، 
 
ً
و»أصابع مريم« لعزيزة الطائي، وفصال
ــنــــون«، قــيــد الــطــبــاعــة،  مـــن روايــــــة »املــــجــ

ألحمد الرحبي. 
ــيـــرة، وهـــــو الــجــنــس  ــقـــصـ أّمــــــا الـــقـــصـــة الـ
الـــذي شهد تــطــّورًا ملحوظا في  األدبـــي 
الــســنــوات األخـــيـــرة فــي ُعـــمـــان، فــقــد كــان 
، حيث 

ّ
لــهــا الــحــصــة الــكــبــرى مـــن املــجــلــة

نشرت قصصا قصيرة ملحمود الرحبي 
من مجموعته »لم يكن ضحكا فحسب«، 
ــن الــقــصــص  ــ ــة إلــــــى مـــجـــمـــوعـــة مـ ــ ــافـ ــ إضـ

)Getty( سفينة تستعيد نموذج السفن العمانية في القرن التاسع الميالدي

شاعر وكــاتــب ومــصــّور مــن مواليد عــام 1996 
ــي إقـــلـــيـــم دارفــــــــــور، غـــربـــي الــــــســــــودان. نــشــر  فــ
ــدد مــــن الــصــحــف  ــ ــة فــــي عـ ــيــ نـــصـــوصـــه اإلبــــداعــ
ت الثقافية، وتصدر له مجموعة شعرية 

ّ
واملجال

قريبًا بعنوان: »ذاكرة الكمنجة«.

بطاقة

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني
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رياضة

وج فريق سيرو بورتينيو بلقب مرحلة إياب 
ُ
ت

الدوري الباراغواياني لكرة القدم )كالوسورا( 
بعد تعادله مع مضيفه غواراني )2 - 2( في 

الجولة األخيرة من منافسات البطولة، ليعود إلى 
منصات التتويج محليًا من جديد. وبالتعادل 
رفع سيرو رصيده إلى 38 نقطة في الصدارة 

متقدمًا بفارق نقطتني على غواراني الذي أنهى 
البطولة في الوصافة، وُيعّد هذا لقب الدوري الـ34 

في تاريخ فريق سيرو.

غادر الدولي اإلسباني، غافي، العب خط وسط 
برشلونة املستشفى الذي نقل إليه، بعدما اضطر 

ملغادرة مباراة فريقه أمام ريال بيتيس إثر تعرضه 
 نتائج 

ّ
إلصابة قوية في الرأس. وأعلن برشلونة أن

االختبارات التي خضع لها غابي البالغ من العمر 
17 سنة إيجابية وغادر املستشفى. واتبع الجهاز 

الطبي لبرشلونة بروتوكول االرتجاج في املخ، 
وتم نقل الالعب إلى املستشفى بعد اللقاء الذي 

انتهى بخسارة جديدة لبرشلونة.

بعد أيام من حصوله على جائزة الكرة الذهبية 
السابعة في مشواره، أجرى النجم األرجنتيني 

ليونيل ميسي مقابلة مع مجلة »فرانس فوتبول« 
الفرنسية تحدث فيها عن املنافسة مع النجم 
البرتغالي كريستيانو رونالدو. وقال ميسي: 

»جمعتني بكريستيانو منافسة على مدار سنوات 
في البطولة نفسها. كانت رائعة وساعدتنا على 

مواصلة التطور في مشوارينا. أردت فقط تحسني 
نفسي ألكون األفضل عمومًا«.

سيرو بورتينيو يُتوج 
بلقب دوري الباراغواي 

للمرة الـ34

برشلونة يُعلن 
مغادرة غافي 

المستشفى بعد اإلصابة

ليونيل ميسي: 
المنافسة مع كريستيانو 

ساعدتنا على التطور

ُتختتم الجولة 
الـ15 من 
منافسات 
الدوري اإلنكليزي 
لكرة القدم 
موسم 2021-
2022، بقمة من 
العيار الثقيل بين 
فريقي أرسنال 
وإيفرتون، 
على ملعب 
»غوديسون 
بارك«، في 
مواجهة 
يحتاج فيها 
»المدفعجية« 
للفوز من أجل 
متابعة سلسلة 
النتائج اإليجابية، 
بينما يسعى 
فريق »التوفيز« 
من أجل تحقيق 
3 نقاط مهمة 
ُتساعده 
في الهروب 
من منطقة 
الهبوط.

)Getty/مواجهة نارية ُمنتظرة من أجل 3 نقاط مهمة جدًا )جون والتون

قمة في »البريميرليغ«

Monday 6 December 2021
االثنين 6 ديسمبر/ كانون األول 2021 م  2  جمادى األول 1443 هـ  ¶  العدد 2653  السنة الثامنة

سينما

محمد هاشم عبد السالم

ــعـــت  ــرّبـ ــنــــذ بـــــدايـــــة الـــســـيـــنـــمـــا، تـ مــ
األفــــالم الــقــصــيــرة، ألســبــاٍب تقنية 
ــلـــى عـــرش  وإنـــتـــاجـــيـــة أســـــاســـــًا، عـ
تراجعت  شعبيتها   

ّ
لــكــن السينمائي.  ــنــتــج 

ُ
امل

القرن  وانــزوت بشّدة في عشرينيات  سريعًا، 
الجمهور  بـــات   

ْ
إذ ثالثينياته،  وأوائــــل  الـــــ20، 

تركيبًا  أكثر  وأحـــداث  إلــى شخصيات  يطمح 
دًا وإثــارة. ثم تطّورت املفاهيم، وأدركــت 

ّ
وتعق

الــفــيــلــم القصير   
ّ
الــجــمــهــور، أن ثــم  الــصــنــاعــة، 

 
ْ
لـــيـــس نـــســـخـــة مـــخـــتـــصـــرة، أو ســـيـــنـــمـــا لـــكـــن
من  تمامًا،  مختلفًا  سرديًا   

ً
شكال بل  قصيرة، 

حــيــث اإليـــجـــاز والــتــركــيــز والــتــكــثــيــف، وعـــدم 
تـــفـــّرعـــهـــا أو تــشــابــكــهــا،  الـــحـــبـــكـــات أو  تــــعــــّدد 
 كــانــت هــنــاك 

ْ
وإحـــكـــام بــنــاء الــشــخــصــيــات، إن

عليه.  املتعارف  باملعنى  أساسًا،  شخصيات، 
ــيــًا، 

ّ
كـــذلـــك الــــحــــوار املــقــتــضــب، أو انـــعـــدامـــه كــل

 
ّ

ـــى انــتــفــاء الـــصـــراع. أي، بــاخــتــصــار، كــل
ّ
وحـــت

الــقــصــيــرة ذات خصوصية  األفــــالم  مــا يجعل 
 التقاط اللمحة 

ّ
شديدة، كالقّصة القصيرة: فن

واللحظة املتفّجرة.

حضورٌ في مهرجانات
ــم أهــمــيــتــهــا املــتــزايــدة فــي الــعــقــود القليلة  رغـ
املاضية، ال ُيلتفت كثيرًا إلى األفالم القصيرة، 
ــات  ــانـ ــرجـ ــهـ ــــي املـ ــة فـ ـ

ّ
ــظ ــتـ ــكـ ــات املـ ــيـ ــالـ ــعـ ــفـ ــــي الـ فـ

الــســيــنــمــائــيــة الــكــبــرى، الــتــي تــبــدو برمجتها 
العام.  املشهد  السكتمال  ضرورية  الهامشية 
إذا لــم تــنــوجــد هـــذه األفـــــالم، لــن يــالحــظ أحــٌد 
ــدًا مــع  ــ ــ عـــــدم وجـــــودهـــــا. هـــــذا ال يـــتـــعـــارض أبـ
وجود مهتّمني كثيرين، وشغوفني حريصني 
عــلــى مــتــابــعــة األفــــــالم الــقــصــيــرة وبــرامــجــهــا 
 

ّ
، يــظــل

ْ
بــحــّب وشـــغـــف، مــقــارنــة بــغــيــرهــا. لـــكـــن

االهــتــمــام واالحــتــرام والــتــنــاول الــنــقــدي، الــذي 
تناله األفالم القصيرة، أهّم وأكبر وأشمل في 
مقارنة  لها،  املخّصصة  النوعية  املهرجانات 
بتناولها الثانوي في املهرجانات الكبرى، أو 

غير املخّصصة لهذا النوع القصير.
اد« 

ّ
لتفادي تلك املشكلة، يعرض »أسبوع النق

الدولي«  السينمائي  فينيسيا  »مهرجان  في 
 فيلم من 

ّ
 قبل بداية كل

ً
أفالمًا قصيرة، مباشرة

أفالم التظاهرة، في تقليد راسخ يتيح، أو ربما 
ــشــاهــد على مشاهدة تلك األفـــالم، 

ُ
امل »ُيــجــبــر« 

مـــن دون تــخــصــيــص مـــزيـــد مـــن الـــوقـــت لــهــا؛ 
ولغير املعتاد على ُمشاهدة األفالم القصيرة 
إيطالية  املعروضة  األفـــالم   

ّ
أن شكلة 

ُ
امل  .

ً
أصـــال

حــصــرًا. أمــا فــي أقــســام أخـــرى، فــي »فينيسيا 
ــبــــوع الـــنـــقـــاد«  »أســ ـــ الـــســـيـــنـــمـــائـــي« وغــــيــــره، كــ
 ،»

ّ
و»نصف شهر املخرجني« في مهرجان »كان

يــبــرز مـــدى الــظــلــم الــالحــق بــاألفــالم القصيرة 
التي  العريضة  التغطية  إلى  املعروضة، نظرًا 
االهتمام  األخـــرى، وغلبة  األفـــالم  بها  تحظى 
باألسماء الالمعة ملخرجني وممثلني عامليني.

لـــــذا، تــهــتــّم مـــهـــرجـــانـــاٌت بــــاألفــــالم الــقــصــيــرة، 
بــهــا، تــحــرص على  كــمــهــرجــانــات متخّصصة 
تقديم أرقى اإلنتاجات وأحدثها إلى جمهور 
ُيــحــّب هــذا الــنــوع الفني فــي الــعــالــم. أبـــرز تلك 
ــا، أوروبــــيــــًا،  ــهــ ــا، بـــل أّولــ ــهـ ــّمـ املـــهـــرجـــانـــات وأهـ
»مهرجان كليرمون فيران« في فرنسا، الرائد 

والعريق.
بعد جولة سريعة على األفالم الفائزة بجوائز 
مختلفة فـــي »كــلــيــرمــون فـــيـــران«، وفـــي غــيــره 
أقسام  القصيرة، وفــي  األفــالم  من مهرجانات 
األفــــالم الــقــصــيــرة ومــســابــقــاتــهــا املــنــعــقــدة في 
ــام 2021،  مــهــرجــانــات دولـــيـــة كـــبـــرى، طــــوال عـ
ــــالَحــــظ ســـمـــات مــشــتــركــة بــيــنــهــا. مـــن حيث 

ُ
ت

الفلسفي   
َ

التأّمل ها 
ُ
بت غالبيت

ّ
املوضوع، تجن

ــدة 
ّ
والـــوجـــودي، وطـــرح األفــكــار املــرّكــبــة واملــعــق

قـــدر اإلمـــكـــان، فــكــانــت مــعــظــم املــواضــيــع آنــّيــة 
الطرح، ويومّية التناول، يغلب عليها الطابع 

أو  ــانـــي،  إنـــسـ مــيــل  ذات  كـــانـــت   
ْ
وإن الــــفــــردي، 

اليومي  ُمحّملة بخطاب عاملي. ورغــم تشابك 
والفردي والخطاب اإلنساني، كانت املواضيع 
متنّوعة وثرية ومشّوقة، على قدر من الطرافة 

أو املأساوية، والذكاء والصدمة.
 مـــع طــــرح قــضــايــا الــهــجــرة 

ً
يــظــهــر هــــذا مـــثـــال

ــلـــم الــــــرائــــــع، بــــاألســــود  ــيـ ــفـ ــي الـ ــ والــــالجــــئــــني فـ
الــيــوم« للبولندي داميان  واألبــيــض »مــا بعد 
ــنــــدي يــــــــأوي الجـــئـــًا  ــولــ ــن بــ ــ ــواطـ ــ كــــوتــــســــور: مـ
ــة، من  فــلــســطــيــنــيــًا أليـــــــاٍم، بــعــيــدًا عـــن الـــشـــرطـ
اآلخــــر؛ ومشاكل  لــغــة  أحــدهــمــا  يفهم  أن  دون 
الشباب والصداقة ومغادرة املكان والتجنيد 
والــحــّب واملــراهــقــة، كما فــي األوكــرانــي »لسنا 
راكوتوريسوا،  جــوان  للفرنسية  بعد«  موتى 
و»املـــجـــرمـــان« لــلــتــركــي ســيــرهــات كـــاراســـالن، 
ــاتـــي،  ــمـ ــو ديـ ــكـ ــدريـ ــيـ ــالـــي فـ ــطـ و»إنــــــشــــــي« لـــإيـ
ريشيك  كــاتــاريــنــا  للسلوفينية  و»شــقــيــقــات« 
سيماب  للباكستانية  و»الــعــاصــفــة«  كــولــكــا، 
ــول الـــتـــيـــمـــات نــفــســهــا،  ــ ـــهـــا تــــــدور حـ

ّ
جــــــول. كـــل

بتناوالت مدهشة من حيث الجّدية في مقاربة 
املواضيع من زوايا متباينة.

زمن كورونا
كاإلغالق  كــورونــا،  بأزمة  املرتبطة  املواضيع 
الذي شهدته عواصم عاملية، واستحالة عودة 
الــبــعــض إلـــى بــلــدانــهــم، إضـــافـــة إلـــى املــشــاكــل 
تسّببت  التي  واالجتماعية  والنفسية  املالية 

بــهــا األزمـــــــة، تــحــضــر فـــي أفـــــالم قــلــيــلــة، على 
»املنسيون«  وأقــواهــا:  أبــرزهــا  ع. 

ّ
املتوق عكس 

لــلــفــرنــســي جـــولـــيـــان جــــوديــــشــــو، و»الـــلـــيـــل« 
لإيطالي أدريانو فاليريو، و»سراويل داخلية 

مريحة« للفنلندية مارلينا مارتيكاينن.
ر ومؤلم: مجموعة ُمشّردين 

ّ
»املنسيون« مؤث

ــتــــجــــّول بــســبــب  ــاء حـــظـــر الــ ــنــ ــــس، أثــ ــاريـ ــ ــي بـ فــ
ــلـــون عــــن الـــعـــمـــل وشــــّحــــاذون  ــا، عـــاطـ ــ ــــورونـ كـ
وعـــاهـــرات وغــيــرهــم. عـــن كــيــفــيــة تــصــّرفــاتــهــم 
وعــيــشــهــم واقـــعـــًا كـــهـــذا، لــلــبــقــاء أحـــيـــاء، رغــم 
الـــظـــرف الــعــصــيــب. »الـــلـــيـــل« تـــأّمـــلـــي، يــعــايــن 
ــة نــفــســهــا مــــن زاويـــــــة أخـــــــرى، راصـــــدًا  ــألـ املـــسـ
التجربة الشخصية ملخرجه، عندما علق في 
الدولي  الطيران  ف 

ّ
توق آسيوية، وحــال  دولــة 

دون عودته إلى بلده. يستعرض الفيلم بعض 
املشاق التي واجهها، كعدم تحّدثه لغة البلد، 
ــــارج، وقـــســـوة  ــــخـ ــل مــــع الـ ــتـــواصـ وصـــعـــوبـــة الـ
م  قدِّ

ُ
ت مريحة«  داخلية  »سراويل  في  الوحدة. 

مــارتــيــكــايــنــن تــجــربــتــهــا الــشــخــصــيــة أيــضــًا، 
فـــي مــحــاولــتــهــا كــســب بــعــض املــــال فـــي فــتــرة 
ف العمل، واضطرار الجميع 

ّ
الحظر، بعد توق

لــلــبــقــاء فـــي مــنــازلــهــم، مـــا أرغــمــهــا عــلــى بيع 
وغير  الفائضة  ـ  الــداخــلــيــة  الــســروايــل  بعض 

املستعملة ـ على شبكة »إنترنت«.
ــدًا من  فــنــيــًا، أغــلــب األفــــالم عــلــى قـــدر كــبــيــر جـ
الطرح،  فــي سهولة  بــوضــوح  ية 

ّ
املتجل الــقــّوة 

واالبتعاد  التمثيل،  وجـــودة  ت، 
ّ
التشت وعـــدم 

عن بطء اإليقاع، كما عن التناول التسجيلي 
ــيــــل أكــــبــــر إلـــــــى الــــــدرامــــــا،  الــــوثــــائــــقــــي، مـــــع مــ
من  بعضهم  كــان   

ْ
وإن بممثلني،  واالستعانة 

الـــهـــواة. مــع عـــدم إهــمــال الــجــوانــب البصرية، 
 لـــم تــكــن األخــيــرة 

ْ
والــجــمــالــيــات الــفــنــيــة، وإن

األفــالم،  اع تلك 
ّ
لــدى صن  أهمية كبيرة 

ّ
تحتل

مــقــارنــة بما عليه األمـــر فــي األفـــالم الــروائــيــة 
 للمونتاج وحركة الكاميرا الدور 

ْ
الطويلة، إذ

األكبر.
ــة، الـــالفـــتـــة لــالنــتــبــاه،  ــيـ ــابـ مــــن األمـــــــور اإليـــجـ
مشاركة أفالم عربية قصيرة، سنويًا تقريبًا، 
الــكــبــرى، املتخّصصة وغير  املــهــرجــانــات  فــي 
املــتــخــّصــصــة، كــتــورنــتــو وكــلــيــرمــون فــيــران 
ــيـــرهـــا،  ــو والــــجــــونــــة، وغـ ــ ــارنـ ــ ــــوركـ وقــــمــــرة ولـ
األفــالم  بــجــوائــز، على عكس  يفوز  وبعضها 
ــا ال تــخــتــلــف  ــهــ ــ

ّ
ــم أن ــ ــلـــة، رغـ ــة الـــطـــويـ ــيــ الــــروائــ

كــثــيــرًا عــنــهــا، لــكــونــهــا مــحــصــورة غــالــبــًا في 
نــوع واحــد، درامـــّي أســاســًا، ونـــادرًا ما تحيد 
عــن الــســرد الــخــطــي، أو تجنح إلـــى االبــتــكــار 
. هـــنـــاك شـــطـــط اإلبــــــداع 

ً
ــال ــكــ والـــتـــجـــريـــب، شــ

املضمون  مستوى  على  الفانتازيا  وجــمــوح 
ها إجمااًل بعيدة جدًا عن 

ّ
أن التناول، كما  أو 

الَحظ دائمًا في 
ُ
التطّور التقني واإلبداعي امل

أفالم الرسوم املتحّركة، على اختالف أفكارها 
وتوّجهاتها وإبداعاتها.

يروي »الست«، للسودانية سوزانا ميرغني، 
 
ّ
ــن الـــنـــســـاء والـــتـــحـــّكـــم بــهــن قـــّصـــة عــاطــفــيــة عـ

ــام الـــســـلـــطـــوي  ــنــــظــ ، وعــــــن الــ
ّ
ــن ــرهــ ــائــ ــمــــصــ وبــ

والــتــغــّيــرات االجــتــمــاعــيــة فــي ضـــوء الــعــصــر، 
وغــيــرهــا مــن األمــــور االجــتــمــاعــيــة والثقافية 
والسلوكية املشتركة في املجتمعات العربية. 
شاهد العربي رؤية جديٍد 

ُ
لذا، يصعب على امل

 ميرغني بذلت جهدًا ملموسًا 
ّ
أو مغاير. لكن

 هــذا، 
ّ

فــي الــخــروج بما هــو سينمائي مــن كــل
مـــا جــعــل فــيــلــمــهــا، ســيــنــمــائــيــًا، يــتــفــّوق على 
بر نقلة الفتة لالنتباه 

َ
أعمالها السابقة، وُيعت

في مسارها.
ــف 

ّ
فـــي الـــســـيـــاق نــفــســه، وإن عــلــى نــحــو مــكــث

ــنــــاك »غــــدًا  ــًا، هــ ــريــ ومـــخـــتـــلـــف ســــرديــــًا وبــــصــ
ركــان مّياسي: عاملة  بناني 

ّ
لل الــحــّب«،  يأتي 

لبنان، تعود  البطاطا في  سورية في حقول 
الطفولة والــبــراءة، وتبدأ  إلى منزلها لتوّدع 
ه املصير 

ّ
حياة جديدة غامضة ومجهولة. إن

املــجــهــول نــفــســه الــــذي ســتــمــضــي إلــيــه بطلة 
ــمـــد عــبــد  ــقــــاهــــرة ـ بــــرلــــني«، لــلــمــصــري أحـ »الــ
السالم، هربًا من أوضاع اجتماعية ونفسية 
ــن مــشــاكــل  وســيــاســيــة خــانــقــة وضـــاغـــطـــة. عـ
ــدًا الـــحـــيـــاة الـــزوجـــيـــة، هــنــاك  ــديـ املـــــــرأة، وتـــحـ
بنانية فرح الشاعر، الذي تناول 

ّ
»شكوى«، لل

واملضطهدة،  املظلومة  املــرأة  مشكلة  بإيجاز 
بسبب عجز القوانني وجمودها والمنطقها، 
ما دفع البطلة، في النهاية، إلى اختيار أسوأ 
الحلول، خوفًا على حياتها. هذا يتناقض مع 
ما فعلته بطلة »أنا والولد الغبي«، للتونسية 
كوثر بن هنية، التي حّولت لحظات ضعفها 
والــتــنــّمــر عــلــيــهــا مـــن حــبــيــبــهــا الــســابــق إلــى 

لحظة انتقام وثأر لنفسها.
ــــن صـــعـــوبـــات الـــوحـــدة  ، وعـ عــــن املـــــــرأة كـــــــأمٍّ
ــمـــر، وألــــــم جـــفـــاء األبـــنـــاء  ــّدم فــــي الـــعـ ــقــ ــتــ والــ
خـــصـــوصـــًا، وبــصــيــغــة ذات بـــعـــد إنــســانــي 
بنانية 

ّ
عــاملــي مــجــّرد، كــان فيلم »بــيــتــي«، لل

الفرنسية إيزابيل مكتاف.

المشهد العربي
برؤية طريفة مغايرة، ترى العالم ببراءة أكثر، 
رغـــم قــتــامــتــه، فـــي 3 دقـــائـــق، كــمــا فـــي »بــيــانــو 
الجدار«، ألسماء غانم وكريستوفر مارينيتي 
وألــكــســيــا ويــبــســتــر: طــفــلــة مـــن رام الـــلـــه تــرى 
كأصابع  الفاصل  الخرساني  قالنديا  حاجز 
بــيــانــو. إلـــيـــه، تـــذهـــب رفـــقـــة صــبــيــٍة وصــبــايــا، 
يعزفون عليه بهّمة ونشاط. على نحو يجمع 
العادات  النتقاد  والــســوداويــة  الكوميديا  بني 
ف، قّدم 

ّ
والتقاليد، والبيئة االجتماعية والتخل

الـــســـوري رمـــزي بــشــور »األشـــجـــار«: مهندس 
زراعــــــي جــــاء إلــــى قــريــتــه الــريــفــيــة فـــي لــبــنــان 
للُمشاركة في جنازة والده، فاكتشف جرثومة 

هّدد القرية برّمتها.
ُ
تصيب األشجار، وت

ــالم القصيرة   صــعــوبــات إنــجــاز األفــ
ّ
ُيــذكــر أن

ـــقـــارن بــتــلــك املــرتــبــطــة 
ُ
فـــي الــعــالــم الــعــربــي ال ت

وتوزيعًا  إنتاجًا  الطويلة،  الــروائــيــة  بــاألفــالم 
ــة. هـــنـــاك ســـهـــولـــة نــســبــيــة فــــي إنـــجـــاز  ــ ــابـ ــ ورقـ
عــــدٍد كــبــيــر مــنــهــا ســنــويــًا، وبــــروز بــلــدان عــّدة 
ــهــا ليست 

ّ
أن فــي حــني  الــقــصــيــرة،  بإنتاجاتها 

ـــرًا، بــات 
ّ

ذات ثــقــل أو تــاريــخ ســيــنــمــائــي. مـــؤخ
يتاح  وما  القصيرة،  لألفالم  الدولي  التمويل 
لــهــا مـــن عــــــروٍض دولـــيـــة ومـــهـــرجـــانـــات، غير 
ــاألفـــالم الــطــويــلــة. مـــع ذلـــك،  عــســيــر، مــقــارنــة بـ
العربية  األفـــالم  تــواجــه  هــنــاك معضلة كبيرة 
يستحيل   

ْ
إذ ــالـــعـــرض،  بـ ــق 

ّ
تــتــعــل الـــقـــصـــيـــرة، 

ص صاالت السينما عروضًا  خصِّ
ُ
 ت

ْ
تقريبًا أن

ــا يــــــــؤّدي إلـــــى مــشــكــلــة  ــرة، مــ ــيـ ــقـــصـ ــالم الـ ــألفــ لــ
عــرضــهــا وتــوزيــعــهــا وانــتــشــارهــا والــتــعــريــف 
بأقساٍم  حــضــورهــا  يختزل  وهـــذا  اعها، 

ّ
بصن

املهرجانات.  في  جانبية  وتظاهرات  وبــرامــج 
مهرجانات  لــوجــود  انتفاٍء  شبه  ُيرّسخه  أمــٌر 
مــخــّصــصــة بـــاألفـــالم الــقــصــيــرة تــحــديــدًا، رغــم 
سهولة الترتيب والتنظيم والتمويل، مقارنة 

باملهرجانات األخرى.
في مستوى فني آخر، ُيالحظ ما يلي: نادرًا ما 
يتخّصص املخرجون العرب في إخراج األفالم 
القصيرة فقط، بعكس ما يحصل في الغرب، 
حــيــث ُيـــخـــرج كــثــيــرون أفـــالمـــًا قــصــيــرة فــقــط، 
كمشروع إبداعي، يحمل رؤى وفلسفة وفكرا 
للعالم والبشر، تعّبر عنه أفالمهم تلك، ملا لها 
السينما  هــذه  فــرادة مرتبطة بخصائص  من 
الرغبة  تــؤّكــدهــا  املــالحــظــة  تلك  وجمالياتها. 
الـــســـريـــعـــة لــلــمــخــرجــني الــــعــــرب فــــي االنـــتـــقـــال 
مــبــاشــرة إلــى األفـــالم الــروائــيــة الــطــويــلــة، بعد 
أول قصير، ما أّدىـ  في حاالت كثيرة ملحوظة 
مــنــذ أعــــواٍم طــويــلــة ـ إلـــى إنــتــاج أفــــالٍم روائــيــة 
طويلة دون املستوى، ملخرجني كانوا واعدين 

في أفالمهم القصيرة.
مـــن مـــفـــارقـــات األفـــــالم الــقــصــيــرة فـــي الــعــالــم 
ــتـــوى  ــي، ذلــــــــك الــــتــــبــــايــــن عــــلــــى مـــسـ ــ ــربــ ــ ــعــ ــ الــ
أو  األفــكــار  فــي  نفسها،  السينمائية  الكتابة 
السيناريو. هناك ثــراء فــي األفــكــار والـــرؤى، 
ــفــة وِحــرفــيــة لــلــســيــنــاريــوهــات. 

ّ
وكــتــابــة ُمــكــث

بينما األفالم الطويلة تعاني في هذا اإلطار، 
الكتابة  ماهية  عــن  كثيرة  أسئلة  يــطــرح  مــا 

السينمائية العربية برّمتها.

فّن التقاط 
اللمحة

سينما األفالم القصيرة

ُيعتبر »مهرجان كليرمون فيّران لألفالم 
القصيرة« )وسط فرنسا( أهّم تظاهرة 
سينمائية دولية مخّصصة لهذا النوع 
 املرتبة الثانية بعد 

ّ
السينمائي، ويحتل

مهرجان »كاّن« بالنسبة إلى عدد 
املشاهدين الذين يتوافدون إليه سنويًا. 

عرض 
ُ
بدايته معقودة على أسابيع ت

فيها أفالٌم قصيرة )1979 ـ 1981(، 
وقد نجحت كثيرًا، ما دفع إلى تأسيس 

مهرجان متكامل في 4 أغسطس/آب 1981 
»لتشجيع تنظيم حدٍث واسع النطاق، 

 
ّ

ط الضوء على الفيلم القصير«. كل
ِّ
ُيسل

عام، يستلم املهرجان 7 آالف فيلم قصير 
ه، بينها 1700 

ّ
حديث اإلنتاج من العالم كل

فيلم فرنسي، يتم اختيار 170 منها فقط 
للمسابقات الرسمية.

كليرمون فيّران

رغم صعوبة عرضه التجاري في صاالت دول كثيرة، يعثر الفيلم القصير على مكانه في مهرجاناٍت، 
أحدها متخّصص به، يُقام سنويًا في المدينة الفرنسية كليرمون فيّران، وُتشارك فيه أفالٌم عربية، 

رغم أّن صناعتها أقّل من تلك الخاصة بالروائي الطويل والوثائقي

»المنسيون« للفرنسي جوليان جوديشو: مؤثّرٌ ومؤلٌم )الملف الصحافي(
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مهرجانات خاّصة 
ُتقّدم أحدث اإلنتاجات 

إلى محبّيها

تحقيق

 فرح الشاعر )بول أرتشوليتا/Getty(»بيانو الجدار«: حلم طفولة في مواجهة االحتالل )الملف الصحافي(

»الست« للسودانية سوزانا ميرغني: قّصة عاطفية )الملف الصحافي(

والصورة  للسينما  الوطني  »المركز  يرتكز 
رسمي  مرسوم  على  )فرنسا(  المتحرّكة« 
صادر عام 1964، يُحّدد الفيلم القصير بذاك 
ر  والُمصوَّ 1600م،  طوله  يتجاوز  ال  الذي 
في  له  معادل  بطول  أو  مم،   35 بكاميرا 
األشكال األخرى، وتكون مّدته أقّل من 59 
دقيقة. يقول الكاتب جيلبير كِون ـ ِسات: 
يجب  طبيعته،  أو  مضمونه  كان  »مهما 
على طول الفيلم القصير أالّ يتجاوز 900 م، 
أي أقّل من 33 دقيقة، وأقّل من 3 بكرات، 
وبكاميرا 35 مم. أهم مجلة بهذا النوع: 

BREF )الصورة( أّسسها فرنسوا أود.

تعريف
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رياض الترك

ســــتــــخــــوض جــــمــــيــــع مـــنـــتـــخـــبـــات 
املـــجـــمـــوعـــتـــني األولـــــــــى والـــثـــانـــيـــة 
مباريات في غاية األهمية، إما من 
أجل ضمان التأهل إلى الدور ربع النهائي أو 
من أجل تأكيد الصدارة أو الوصافة، وبشكل 
الـــذي  الــتــونــســي  للمنتخب  بــالــنــســبــة  خـــاص 
منتخب  منافسه  أمـــام  قــويــة  مــبــاراة  سيلعب 

اإلمارات في مواجهة الفرصة األخيرة.

المجموعة األولى: 
منافسة شرسة على بطاقة

بــعــد أن حــســم املــنــتــخــب الــقــطــري تــأهــلــه إلــى 
في  انتصارين  بتحقيقه  النهائي  ربــع  الـــدور 
املــجــمــوعــات، سيلعب  دور  مـــن  جــولــتــني  أول 
على  العراقي  املنتخب  ضــد  األخــيــرة  مباراته 
مــلــعــب »الـــبـــيـــت« فـــي تــمــام الــســاعــة الــعــاشــرة 
مساًء بتوقيت الدوحة، وهي املواجهة التي ال 
يحتاج فيها »العنابي« إلى أي نقطة ألنها لن 
تؤثر عليه، على عكس املنتخب العراقي الذي 
يــحــتــاج لــلــفــوز وال شـــيء غــيــره كــي ال تضيع 
ــل املــنــتــخــب  ــه. ويـــدخـ ــديـ بــطــاقــة الـــتـــأهـــل مـــن يـ
الـــعـــراقـــي املــــبــــاراة وفــــي رصـــيـــده نــقــطــتــان من 

مواجهات 
حاسمة للجميع

2829

رياضة

مع نهاية الجولة الثانية من دور املجموعات، يبدو أن أول مواجهة في الدور 
ربع النهائي ستكون نارية وُمنتظرة بني الجزائر واملغرب أو مصر واملغرب، 
البطولة، خصوصًا  لقب  على  للمنافسة  املرشحة  املنتخبات  أقــوى  من  وهــي 
بعد املستوى القوي الذي قدمه الثالثي في أول مباراتني. وستكون املواجهة 
قوية بني أفضل املنتخبات التي قدمت مستوى الفتا في دور املجموعات حتى 
اآلن، خصوصًا بعد تحقيقها 6 نقاط كاملة من مواجهتني وضمانها التأهل، 
الجماهير  وتمنح  بعضها  تــواجــه  مــا  دائــمــًا  التي  األفريقية  املنتخبات  وهــي 
تجربة فريدة من نوعها. وفي حال إنهاء الجزائر مشوار دور املجموعات في 
الوصافة فإنها ستتجنب مواجهة املغرب في الدور ربع النهائي، بينما حلول 
املنتخب املصري في املركز الثاني سيعني مواجهته ملنتخب »أسود األطلس«، 
وفــي الحالتني، فــإن هــذه املــبــاراة ستكون األقـــوى فــي هــذا الـــدور. وتــبــرز نقطة 
الكبير،  الجماهيري  بالحضور  تتمثل  والتي  املواجهة،  أخــرى مهمة من هذه 
إذ إن جماهير منتخبات مصر والجزائر واملغرب هي من األكثر حضورًا في 

املدرجات حتى اآلن.

أول بطولة كبيرة  رغــم صغر سنه )18 ســنــة( وخــوضــه 
الــشــاب، حنبعل  النجم  أن  مع منتخب بــالده تونس، إال 
املــجــبــري، يــقــدم مستوى الفــتــا فــي بطولة »كـــأس العرب 
2021« حــتــى اآلن، وكــــان مــن أبــــرز املــقــاتــلــني عــلــى أرض 
امللعب في أول مباراتني ملنتخب »نسور قرطاج«. وأثبت 

املجبري أن أمامه مستقبال كبيرا، وسيكون أفضل ُممثل 
للكرة التونسية في املالعب األوروبية عندما ينال فرصة 
للمشاركة مع الفريق األول ملانشستر يونايتد اإلنكليزي، 
ليبقى السؤال األهم: هل ينجح املجبري في قيادة تونس 

إلى الدور ربع النهائي؟

ــيـــــــرة مـــــن دور  مـــــع انـــــطـــــالق الــــجــــولــــة الــــثــــالــــثــــة واألخـــــ
في  الهدافني  املنافسة على صــدارة  املجموعات، تشتد 
بطولة »كأس العرب 2021«، والتي تبدو وكأنها صراع 
الجزائري،  النجم  وحافظ  اآلن.  حتى  جزائري-مغربي 
بغداد بونجاح، على الصدارة برصيد هدفني متقدمًا 
ــدر بـــنـــون، الــــذي ســجــل هــدفــني  عــلــى الــنــجــم املــغــربــي، بـ
ــود األطـــلـــس«  ــ ــد نـــجـــوم مــنــتــخــب »أســ ــان أحــ ــ ــًا، وكـ أيـــضـ
في  الثانية.  الجولة  في  األردنـــي  املنتخب  في مواجهة 
املقابل، تضُم قائمة من سجلوا هدفني كال من املغربي 

فــراس بلعربي وسيف  الله حفيدي والتونسيني،  عبد 
الــديــن الــجــزيــري. وبــعــد تــأهــل الــجــزائــر واملــغــرب يملك 
العبو املنتخبني فرصة لرفع عدد األهــداف في األدوار 
القادمة، بينما سيكون نجوم منتخب تونس الهدافون 
في خطر كبير بسبب الحاجة للفوز في الجولة األخيرة 
مــن أجـــل حــســم الــتــأهــل، وبــالــتــالــي مــن املــمــكــن غيابهم 
 29 ويملك  هــذا  وتوقف رصيدهم،  القادمة  األدوار  عن 
العبًا في قائمة الهدافني هدفًا واحدًا بعد جولتني من 

منافسات البطولة.

تعادلني، وفوزه على املنتخب القطري سيعني 
ــن نــتــيــجــة مــواجــهــة  تـــأهـــلـــه بـــغـــض الـــنـــظـــر عــ
منتخبي ُعمان والبحرين في نفس املجموعة، 
فــي وقـــت سيؤهله فــيــه تــعــادلــه أيــضــًا بشرط 
حدوث نتيجة التعادل في املباراة الثانية. في 
الصدارة  ضِمن  القطري  املنتخب  فــإن  املقابل 
من الجولة الثانية بسبب فارق النقاط األربع 
أن يلعب  املمكن  الــوصــيــف، وبالتالي مــن  عــن 
بتشكيلة رديفة من أجل منح الراحة للنجوم 
األساسية والتحضير لخوض مواجهة الدور 
ربـــع الــنــهــائــي، الـــذي لــم ُيــعــرف منافسه بعد. 
فــي مواجهة  األمـــر كثيرًا  املــقــابــل يختلف  فــي 
ملعب  سيستضيفها  الــتــي  وُعــمــان  البحرين 
»أحمد بن علي« عند العاشرة مساًء بتوقيت 
الدوحة، ألن كل منتخب يبحث عن الفوز من 
أجــل التأهل، لكن املشكلة أن فــوز أي منتخب 
منهما لن يحسم األمر رسميًا، إذ عليه انتظار 
نتيجة املــنــتــخــب الــعــراقــي الــــذي لــو فـــاز على 
ويملك  فـــورًا.  املــؤهــلــة  البطاقة  سيحسم  قطر 
ــادل وخــــســــارة، وال  ــعـ ــن تـ املــنــتــخــبــان نــقــطــة مـ
يملك أي منتخب األفضلية على اآلخر بسبب 
تقارب املستوى الفني بينهما، وعليه سيكون 
من الصعب جدًا توقع النتيجة النهائية لهذه 

نتظرة.
ُ
املواجهة امل

المجموعة الثانية: صراع ثالثي
ــحــســم أي بــطــاقــة مــؤهــلــة إلـــى الــــدور ربــع 

ُ
لــم ت

الــنــهــائــي فـــي املــجــمــوعــة الــثــانــيــة حــتــى اآلن 
ُمنتظرة  األخــيــرة ستكون  الجولة  فــإن  وعليه 
ملعرفة هوية املتأهلني إلى الدور ربع النهائي، 
مع اإلشارة إلى أفضلية اإلمارات التي تتصدر 
برصيد 6 نقاط من انتصارين متتاليني على 
كل من سورية وموريتانيا. وتشهد املجموعة 
ــارات  ــ قــمــة نـــاريـــة بـــني مــنــتــخــبــي تــونــس واإلمــ
السادسة  الساعة  عند  مامة« 

ُ
»الث ملعب  على 

الدوحة، والتي سيبحث فيها  مساًء بتوقيت 
إلى  وتؤهله  ترضيه  نتيجة  عــن  منتخب  كــل 
الــذي يملك  الــدور املقبل، فاملنتخب التونسي 
3 نــقــاط أمــامــه خــيــار واحـــد فــقــط وهـــو الــفــوز 
على اإلمــارات لضمان التأهل شرط عدم فوز 
املنتخب السوري بنتيجة كبيرة على منافسه 
املــوريــتــانــي. ويـــعـــرف املــنــتــخــب الــتــونــســي أن 
خــســارتــه فــي الــجــولــة الــســابــقــة أمـــام منتخب 
التأهل  مهمة  دت 

ّ
عق نظيفني  بهدفني  سورية 

أمــام خيار واحــد في مواجهة  كثيرًا وجعلته 
ــــي الـــجـــولـــة  مـــنـــافـــس قــــــوي مـــثـــل اإلمــــــــــــارات فـ
األخيرة، وهو الذي كان قبل بداية البطولة من 
بني املرشحني للذهاب بعيدًا وحتى املنافسة 
على اللقب. في املقابل فإن املنتخب اإلماراتي 
يكفيه الــتــعــادل أو الــخــســارة شـــرط عـــدم فــوز 
ســوريــة مــن أجــل ضــمــان الــتــأهــل مــن املركزين 

األول أو الثاني.
الـــســـوري فيملك فــرصــة ذهبية  املــنــتــخــب  أمـــا 
لـــلـــتـــأهـــل إلـــــى ربـــــع الـــنـــهـــائـــي عـــنـــدمـــا يـــواجـــه 
مــنــتــخــب مــوريــتــانــيــا املـــتـــواضـــع عــلــى ملعب 
»الـــجـــنـــوب« عــنــد الـــســـادســـة مـــســـاًء بــتــوقــيــت 
الدوحة، إذ وفي حالة فوزه سيضمن التأهل 
ــــن نـــتـــيـــجـــة تـــونـــس  رســـمـــيـــًا بـــغـــض الـــنـــظـــر عـ
واإلمارات، ألن تعادلهما لن يؤثر على ترتيب 
سورية وخسارة واحد منهما ستسهل مهمة 
الـــعـــبـــور، وبــالــتــالــي فــــإن الـــســـوريـــني يــمــلــكــون 

فرصة تاريخية للعبور من هذه املجموعة.

تنطلق اليوم الجولة 
األخيرة من منافسات دور 
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رياض الترك

ــافــــســــات الــــــدوريــــــات  ــنــ ــــدت مــ ــهـ ــ شـ
ــة الــكــثــيــر مـــن األحـــــداث  ــ ــيـ ــ األوروبـ
ميزة، من تفوق مدربني 

ُ
املثيرة وامل

صغار وتقديمهم مستوى أكثر من رائع إلى 
سقوط تشافي األول مع برشلونة أمام ريال 
بيتيس، مرورًا بتذكير ميليتاو جماهير ريال 
والتأثير  رامــوس،  سيرجيو  باملدافع  مدريد 
وفان  لكل من محمد صــالح  ستمر 

ُ
امل الكبير 

دايك في فريق ليفربول اإلنكليزي.

ديفيد مويس »حصان أسود«
بــوصــولــه إلـــى النقطة رقـــم 27، أثــبــت املـــدرب 
ــازم على  ــه عــ االســكــتــلــنــدي ديــفــيــد مــويــس أنـ
حصد لقب »الحصان األسود« في منافسات 
تفوقه  بعد  خــاص  »الــبــريــمــيــرلــيــغ«، وبشكل 
ـــد أبـــــرز املــرشــحــني  عــلــى فـــريـــق تــشــلــســي، أحـ
الذين ينافسون على اللقب في موسم 2021-

.2021
ويــحــتــل فـــريـــق ويـــســـت هــــام يــونــايــتــد الـــذي 
ُيـــدربـــه ديــفــيــد مــويــس املـــركـــز الـــرابـــع حــالــيــًا، 
وهـــو أحـــد املــنــافــســني عــلــى مقعد مــؤهــل إلــى 
ــال أوروبــــــــا فــــي املـــوســـم  أبــــطــ بـــطـــولـــة دوري 
املوسم  هــذا  تفوق  أن مويس  لفت 

ُ
وامل املقبل، 

سيتي،  مانشستر  لــيــفــربــول،  تشلسي،  على 
مانشستر يونايتد، توتنهام وليستر سيتي.
ووفــقــًا لــهــذه النتائج فــإن فــريــق ويــســت هام 
الكبيرة  لــأنــديــة  بــات مــن أصــعــب املنافسني 
ــنــافــس عــلــى الــلــقــب هــــذا املـــوســـم، في 

ُ
الــتــي ت

وقت غّير املدرب مويس الكثير من أداء فريق 
»الــهــامــيــرز« وجــعــلــه يلعب كـــرة قـــدم جميلة 

حقق االنتصارات.
ُ
ُيمكنها أن ت

بين مويس 
وبيولي

شهد يوم السبت الكروي الممتاز بعض اللقطات الُمميزة في أبرز الدوريات 
األوروبية الكبيرة، والتي كان المدربان بيولي وديفيد مويس وكذلك فان 

دايك وصالح نجما فريق ليفربول اإلنكليزي أبطالها

3031
رياضة

تقرير

ميليتاو »راموس« 
ريال مدريد الجديد

ــاد املـــدافـــع الـــبـــرازيـــلـــي مــيــلــيــتــاو ذكـــريـــات  ــ أعـ
املدافع اإلسباني سيرجيو راموس، في فريق 
ريــــال مـــدريـــد، وذلــــك بــفــضــل مــســتــواه الــقــوي 
ــــذا املــــوســــم وخـــصـــوصـــًا فــي  ــــذي ُيـــقـــدمـــه هـ الــ
املباراة األخيرة ضد فريق ريال سوسييداد 
فـــي الــجــولــة الــــــ16 مـــن مــنــافــســات »الــلــيــغــا«، 
والــذي جعله واحــدًا من أفضل املدافعني في 

إسبانيا حاليًا.
وأمـــســـى مــيــلــيــاتــو مـــن أفـــضـــل املـــدافـــعـــني في 
ــفــــارق  فــــريــــق ريـــــــال مــــدريــــد الـــــــذي يـــصـــنـــع الــ
وُيــســاهــم فــي الــحــفــاظ على انــتــصــارات ريــال 
»امللكي«  النادي  فيه  ُيقدم  مدريد في موسم 
مــســتــوى خــارقــًا مــع املــــدرب اإليــطــالــي كــارلــو 
أنشيلوتي، ويتصدر الترتيب حاليًا برصيد 
39 نقطة متقدمًا بفارق 8 نقاط عن الوصيف 

إشبيلية.
ــلــــي  ــبــــرازيــ ــلــــمــــدافــــع الــ ــقــــطــــات لــ ــــرت لــ ــــشـ ــتـ ــ وانـ
ــو ُيــــدافــــع بــطــريــقــة مــثــالــيــة من  مــيــلــيــتــاو وهــ
ــتــــدخــــالت الـــقـــويـــة عـــلـــى املــنــافــســني  خـــــالل الــ
وكذلك طريقة التغطية في الهجمات املرتدة، 
لُيصبح املدافع الذي يعتمد عليه أنيشلوتي 
كثيرًا في املباريات املحلية واألوروبية، كما 
أن املدرب اإليطالي طّور مستواه الفني كثيرًا.

تشافي وأول سقوط
تعرض املدرب اإلسباني تشافي هيرنانديز 
ألول ســقــوط مـــع فــريــقــه الــجــديــد بــرشــلــونــة، 
وذلـــك بعد الــخــســارة مــن أمـــام منافسه ريــال 
ــو« بــهــدف  ــ ــلـــى مـــلـــعـــب »كــــامــــب نــ بــيــتــيــس عـ
ــنــــادي »الـــكـــتـــالـــونـــي« في  نــظــيــف، لــيــدخــل الــ
إلــى دوري  التأهل  عقد مهمة 

ُ
ت أزمـــة جــديــدة 

أبطال أوروبا في املوسم املقبل، وكذلك مهمة 
ميونخ  بــايــرن  أمــــام  ُمــمــيــزة  نتيجة  تحقيق 
األملــانــي فــي الــجــولــة األخــيــرة مــن منافسات 
دور املــجــمــوعــات هــذا املــوســم. ورغـــم تحسن 
مــســتــوى الــنــادي »الــكــتــالــونــي« مــنــذ اســتــالم 
أمام  الخسارة  أن  إال  التدريب،  تشافي ملهمة 
بــيــتــيــس حــصــلــت بــســبــب عـــدم قــــدرة الــفــريــق 
ــام  ــفـــرص الـــتـــي يــصــنــعــهــا أمـ عــلــى تــرجــمــة الـ
ــارة إلــى أن الفريق  املــرمــى، وهــنــا تجب اإلشــ
أهدر الكثير من الفرص أمام بيتيس وعانده 
الــحــظ كــثــيــرًا وصــــواًل إلـــى تسجيل املــنــافــس 
ــــل مــن  ــاتـ ــ ــــي وقــــــت صـــعـــب وقـ ــــوز فـ ــفـ ــ هــــــدف الـ

املواجهة.
وســـيـــواجـــه تــشــافــي أســبــوعــًا صــعــبــًا عــنــدمــا 
يلعب ضد بايرن ميونخ مباراة حياة أو موت 
قــيــادة برشلونة  قـــادرًا على  كــان  لتحديد إن 
إلــى الـــدور الــثــانــي مــن  دوري أبــطــال أوروبـــا 
هــذا املــوســم، واإلقــصــاء سيضرب املعنويات 

أكثر وُيعقد موقف املدرب.

بيولي وصدارة الكالتشيو 
بنصف تشكيلة

أكد املدرب اإليطالي ستيفانو بيولي نجاحه 
مـــرة جــديــدة مــع فــريــق مــيــالن، وذلـــك بــعــد أن 
تــصــدر »الــكــالــتــشــيــو« ألول مـــرة هـــذا املــوســم 
نقطة  بــفــارق  إنتر ميالن  فريق  على  متقدمًا 

I

بيولي تصدر »الكالتشيو« 
بنصف تشكيلة بسبب 

اإلصابات

مدرب ريال سوسييداد يشيد بفينسيوس: 
يمكنه حسم أي مباراة

لــم ُيــبــِد مـــدرب فــريــق ريـــال ســوســيــيــداد، إيــمــانــول ألــغــواســيــل، أي اعــتــراض على فوز 
ريال مدريد الواضح بهدفني نظيفني، ولكنه انتقد أداء فريقه، وأشاد بأداء البرازيلي 
فينيسيوس جونيور العب امليرينغي معتبرًا أنه كان صاحب الدور الحاسم في اللقاء. 
املباراة: »علموا بإمكانياتنا وقد كانوا فريقا قويا ومتحدا. كان  املــدرب بعد  وصرح 
املفتاح عدم ارتكاب أخطاء وخسائر ألنهم كانوا سيقتلوننا بفينيسيوس كما حدث«. 
وسبق أن أشاد ألغواسيل بأداء املهاجم البرازيلي الشاب عدة مرات، وقال عنه الليلة 
املاضية إنه »العب يمكن أن يحسم أي مباراة، لقد ألحق بنا الضرر وتمكن من إحراز 

هدف عقب تسديدة عالية املستوى«. 
هذا ولم ُيبد املدرب اهتماما كبيرا لتعرض ريال سوسييداد ألول خسارة له على أرضه 
نظرًا لقوة املنافس الذي كان يواجهه. في وقت أعلن املدرب أنه يفكر اآلن في مواجهة 
آيندهوفن املقررة الخميس املقبل في الــدوري األوروبــي، وتمنى التوفيق لالعبيه في 
هذه املباراة، مشددًا على ضرورة »االستعداد لها جيدا، ومواجهتها بتواضع وطموح 

وأتمنى أن يكون يومًا سعيدًا للجمهور«. 

أنشيلوتي يرفض المبالغة في االحتفال 
بالتحليق بصدارة »الليغا«

أبدى املدرب اإليطالي، كارلو أنشيلوتي، رضاه بالفوز على ريال سوسييداد بهدفني 
في  املبالغة  ولكنه رفض  اإلسباني  الــدوري  منفردًا بصدارة  فريقه  وتحليق  نظيفني 
االحتفال. وقال أنشيلوتي بعد املباراة وتصدر فريقه البطولة بـ39 نقطة متقدمًا بثماني 
نقاط على إشبيلية أقرب مالحقيه: »لم نقترب من لقب الليغا. كانت جولة جيدة لنا 
ولكن هناك فرق تتنافس بشكل جيد للغاية«. وأشار أنشيلوتي إلى أنه »أمامنا اختبار 
آخر أمام إنتر ميالن في دوري أبطال أوروبا بعد ثالثة أيام واألمور ربما تتغير«، وذلك 
على الرغم من رضاه عن أداء الفريق في آخر ثالث جوالت. وأضاف املدرب في حديثه 
أن »األرقام تقول إننا نقوم بعمل جيد وقدمنا أداء جيدا في ملعب صعب أمام فريق 
قوي. قدمنا مباراة متكاملة وفارق النقاط هذا يعد انعكاسا للصالبة واالستمرارية 

في النتائج«.

ليون يتأهل إلى نهائي الدوري المكسيكي
تأهل ليون إلى نهائي مرحلة ذهاب الدوري املكسيكي لكرة القدم )أبرتورا 2021( بعد 
تغلبه على تيغريس )2 - 1( في إياب نصف النهائي. سجل اإلكــوادوري أنخل مينا 
)د.16(.  تيغريس  هــدف  رييس  دييغو  أحــرز  بينما  8 و85(،  )الدقيقتني  ليون  هدفي 
وعلى الرغم من أن نتيجة مواجهتي نصف النهائي بني الفريقني انتهت بتعادلهما )2 
- 2( بعدما كان تيغريس قد فاز في لقاء الذهاب )2 - 1(، فإن ليون بلغ النهائي إلنهائه 
الدور األول من البطولة في مركز أفضل. وسيواجه ليون في النهائي الفائز بمواجهة 
إياب  لقاء  اليوم  اللذين يخوضان  أونــام  النهائي األخــرى بني أطلس وبوماس  نصف 

نصف النهائي على ملعب أطلس الذي فاز بمباراة الذهاب بهدف دون رد.

مورينيو: القدرات الهجومية لروما 
كانت منعدمة أمام اإلنتر

بثالثية  أرضــه  على  الخسارة  بعد  رومــا،  مــدرب  البرتغالي جوزيه مورينيو،  اعترف 
إلى  أقــوى بكثير مــن مجموعته، مشيرًا  بــأن منافسه كــان  أمــام إنتر مــيــالن،  نظيفة 
الهجومية  التي يعاني فريقه منها جعلت قدراته  الطويلة من اإلصابات  السلسلة  أن 

»منعدمة« عمليًا خالل املواجهات. 
وقال مورينيو في تصريحات مقتضبة بعد املباراة إن »إنتر أقوى منا في ظل الظروف 
الظروف  أنه »في ظل  أقــوى بكثير«، وتابع  العادية، هم  الظروف غير  العادية. في ظل 
العادية، سجلوا العام املاضي 29 نقطة أكثر منا واليوم كان وضعنا مقيدًا للغاية. في 
ظل انعدام القدرات الهجومية التي كانت لدينا في امللعب تقريبا عمليًا، كان من املهم 
االستفادة من واحدة من الفرصينت أو الثالث التي الحت لنا. كانت لدينا ثالث فرص 

ولم نستغلها«.

خطف نجم فريق ريال بيتيس خوانمي األنظار في املباراة ضد 
الــدوري  ـــ16 من منافسات بطولة  ال الجولة  إطــار  برشلونة في 
اإلســبــانــي، وذلــك بتسجيله هــدف الــفــوز فــي الــوقــت القاتل من 
ُمميز  بيتيس ملوسم  تقديم  فــي  ُيساهم  الــذي  وهــو  املــواجــهــة، 

حتى اآلن باحتالل الفريق املركز الثالث برصيد 30 نقطة.
ُولد الالعب خوانمي عام 1993، ويبلغ من العمر 28 سنة. بدأ 
مسيرته الكروية مع فريق ملقة الثاني في موسم 2010-2009، 
وفي عام 2010 تم تصعيده للمنافسة مع الفريق األول وخاض 
 21 هدفًا. 

ً
بقميصه 99 مباراة في مختلف املسابقات، ُمسجال

عام 2013، انتقل الالعب على سبيل اإلعارة إلى فريق راسينغ 
سانتادير وخاض 19 مواجهة من دون تسجيل أي هدف.

في موسم  اإلنكليزي  فريق ساوثهامبتون  مع  لعب  ذلــك  بعد 
2015-2016، وخاض 19 مباراة فقط، من دون تسجيل. وفي 
عام 2016، وقع مع فريق ريال سوسييداد اإلسباني وخاض 
 31 هدفًا، لينتقل بعد ذلك إلى فريق 

ً
معه 113 مباراة، ُمسجال

ريــال بيتيس الــذي مثله في 45 مــبــاراة حتى اآلن وسجل 16 
هدفًا. ُيذكر أن عقد خوانمي مع بيتيس هو األعلى في مسيرته، 
إذ سيتقاضى 8 ماليني يورو بعقد يمتد لخمس سنوات مع 
النادي »األندلسي«، وهو اليوم من أبرز نجوم الفريق وُيساهم 
 9 الفريق  إذ حقق  املــوســم،  هــذا  لبيتيس  القوية  االنطالقة  فــي 

انتصارات مع 3 تــعــادالت و4 خــســارات ويبدو أنــه عــازم على 
املوسم  أوروبـــا  أبــطــال  إلــى دوري  مــؤهــل  املنافسة على مقعد 

املقبل.
تحت  اإلسباني  املنتخب  خوانمي  ل 

ّ
مث الدولي  الصعيد  وعلى 

 
ً
ُمسّجال مباريات،   6 وخــاض  و2010،  عامي 2009  17 سنة 

أهـــداف، فــي وقــت مثل منتخب إسبانيا تحت 18 سنة في   5
عام 2011، ولعب 3 مباريات وسجل هدفني، كما مثل منتخب 
وخـــاض  و2012،   2011 عــامــي  ســنــة   19 تــحــت  ــادور«  ــ ــاتـ ــ »املـ
املنتخب  ومــثــل  أهــــداف،   8 تسجيله  مــع  مــبــاراة   19 بقميصه 

اإلسباني األول مرة واحدة فقط عام 2015.
وفــــي املــجــمــوع خــــاض خــوانــمــي حــتــى اآلن 295 مـــبـــاراة في 
 68 لها وسجل  لعب  التي  األنــديــة  مع جميع  الكروية  مسيرته 
ريــال سوسييداد  فريق  مع  كانت  له  األعلى  والحصيلة  هدفًا، 
الذي سجل معه 31 هدفًا. وعلى صعيد األلقاب، حقق خوانمي 
لقب بطولة »يورو تحت 19 سنة« مرتني عامي 2011 و2012.

املــوســم فــي منافسات  لــخــوانــمــي دور كبير هـــذا  يــكــون  فــهــل 
»الــلــيــغــا« وُيــســاهــم فـــي تــطــويــر مــســتــوى بــيــتــيــس كــثــيــرًا عبر 
صناعته وتسجيله لألهداف في محاولة لضمان مركز مؤهل 

إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في املوسم املقبل.
رياض...

خوانمي

على هامش الحدث

مهاجم إسباني شاب هداف بدأ يلفت األنظار مع فريق ريال بيتيس في 
منافسات »الليغا«

حقق مويس 
نتائج استثنائية في 
»البريميرليغ« هذا 
الموسم )أليكس 
)Getty /بانتلينغ

يُقدم شيكاغو بولز موسمًا استثنائيًا في بطولة 
)Getty/الدوري )مايك ستوب

حامل لقب الدوري اإلسبان

 سقوط فريق نابولي مرة جديدة.
ً
وُمستغال

ــه صـــنـــع مــجــمــوعــة قــويــة  ــ ــبــــت بـــيـــولـــي أنـ وأثــ
ــادرة عــلــى املــنــافــســة رغـــم األســـمـــاء الــعــاديــة  قــ
الفريق  التي ضربت  وكذلك كثرة اإلصــابــات 
اليوم بنصف  يلعب  بيولي  فاملدرب  مؤخرًا، 
تشكيلة تقريبًا لكنه ما زال ُيقدم كرة ُممتعة 
تجعله منافسًا قويًا على اللقب هذا املوسم. 
وتــصــدر فــريــق مــيــالن بــطــولــة الـــــدوري ألول 
مــــرة هــــذا املـــوســـم بــرصــيــد 38 نــقــطــة مــقــابــل 
37 لــفــريــق إنــتــر مــيــالن، وأعــــاد »ســيــنــاريــو« 

اإلنــــكــــلــــيــــزي، فـــــــــاألول مــــؤثــــر جــــــدًا فـــــي خــط 
هجوم »الريدز« من خالل صناعة وتسجيل 
األهــداف، والثاني من خالل التأثير الدفاعي 
ــفــــارق هــجــومــيــًا عبر  وقــــدرتــــه عــلــى خــلــف الــ

البناء من الخلف والتمريرات.
ــــق  ــــريـ وفـــــــــــي املـــــــــــبـــــــــــاراة األخــــــــــيــــــــــرة أمــــــــــــــام فـ
وولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون لـــعـــب املــــدافــــع الــهــولــنــدي 
تــمــريــرة طــويــلــة مباشرة  فـــان دايـــك  فيرجيل 
إلـــى الــجــنــاح املــصــري محمد صـــالح، وكــأنــه 
صانع ألعاب في خط الوسط يصنع الفارق 

املـــوســـم املـــاضـــي عــنــدمــا نـــافـــس عــلــى الــلــقــب 
الجوالت األخيرة، وخسر كل حظوظه  حتى 
بعد تعرضه لعدة خسارات متتالية جعلته 
يــبــتــعــد تــدريــجــيــًا عـــن الــصــعــود إلــــى منصة 

التتويج.

تأثير صالح وفان دايك
ــم املــــــصــــــري مـــحـــمـــد صــــالح  ــ ــاجـ ــ ــهـ ــ يـــلـــعـــب املـ
كبيرة  أدوارًا  دايــك  فــان  فيرجيل  والهولندي 
ــق لـــيـــفـــربـــول  ــريــ ــارات فــ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــــي صـــنـــاعـــة انـ فـ

ــداف  ــ هــجــومــيــًا وُيـــســـاهـــم فــــي تــســجــيــل األهــ
وصناعة االنتصارات. وعندما استلم صالح 
تمريرة املدافع فان دايك انطلق فيها سريعًا 
وتفوق على املدافعني كعادته ثم توغل داخل 
أوريجي  تابعها  كــرة عرضية  ومــرر  املنطقة 
»للريدز« في  فــوزًا مثيرًا  الشباك، مانحًا  في 
املــواجــهــة الــصــعــبــة، وفـــي مــثــل هـــذه الهجمة 
يــظــهــر الــتــأثــيــر الــكــبــيــر لــفــان دايــــك وصـــالح، 
املــرة األولـــى التي يصنع فيها  وهــذه ليست 

النجمان الفارق على أرض امللعب.

السلة األميركية: سبيرز وبولز وجه رياضي
يطيحان بووريورز ونتس

أنطونيو  وســان  بولز  فريق شيكاغو  أطــاح 
املنطقتني  مــتــصــدري  بمضيفيهما  ســبــيــرز 
ــاز األول على  الــشــرقــيــة والــغــربــيــة، عــنــدمــا فـ
على  ــانـــي  ــثـ والـ  )107-111( نــتــس  بـــروكـــلـــني 
في   )107-112( ووريــــــــورز  ســتــايــت  ــولـــدن  غـ

دوري كرة السلة األميركي للمحترفني.
فـــي املــــبــــاراة األولـــــــى، تـــابـــع شــيــكــاغــو بــولــز، 
الغابرة  أيامه  أمجاد  استعادة  إلــى  الساعي 
واألســــطــــورة مــايــكــل جــــــوردان، صــحــوتــه في 
اآلونـــة األخــيــرة، وحــقــق فـــوزه الــثــالــث تواليًا 
والسادس عشر هذا املوسم، وألحق الخسارة 
املباريات  في  والثانية  املوسم  هــذا  السابعة 

األربع األخيرة لنتس.
ويــديــن بــولــز بــفــوزه إلـــى الــثــنــائــي زاك الفــني 
نقطة   31 األول  إذ ســجــل  ديــــــروزن؛  وديـــمـــار 
مـــع 8 مــتــابــعــات وســــت تـــمـــريـــرات حــاســمــة، 
وأضــاف الثاني 29 نقطة مع ست متابعات. 
للمباراة،  فــرض دورانـــت نفسه نجما  بينما 
ــع 28 نــقــطــة و10  بــتــحــقــيــقــه »دابــــــل دابــــــل« مـ
مــتــابــعــات، وأضـــاف المــاركــوس ألــدريــدج 20 
نــقــطــة مـــع ســبــع مــتــابــعــات، فـــي وقـــت اكتفى 
ــاردن بــتــســجــيــل 14  ــ الــنــجــم اآلخــــر جــيــمــس هـ

نقطة فقط لكنه تألق بـ14 تمريرة حاسمة.

ــزز فـــريـــق مــيــلــووكــي بــاكــس  ــذا الــــفــــوز، عــ ــهـ وبـ
الشرقية  للمنطقة  الــثــالــث  املــركــز  فــي  مــوقــعــه 
الــســابــق ميامي  بــفــوزه على ضيفه وشــريــكــه 
اليوناني  غياب نجمه  رغــم   ،)102-124( هيت 
يـــانـــيـــس أنــتــيــتــوكــونــمــبــو املــــصــــاب فــــي ربــلــة 
الساق، وهو الفوز السابع تواليًا لباكس على 
أرضه بمعدل 115.7 نقطة في املباراة الواحدة.

وفـــي املــنــطــقــة الــغــربــيــة، فــاجــأ فــريــق سبيرز 
ووريـــرز فــي بــدايــة املــبــاراة وضـــرب بــقــوة في 
الربع األول، عندما حسمه في صالحه بفارق 
تألقه في  أن يواصل  قبل   ،)21-36( 15 نقطة 
الــثــانــي ويــوســع الـــفـــارق إلـــى 22 نــقــطــة، لكن 
أصحاب األرض تداركوا املوقف في الدقائق 
األخيرة وقلصوا الفارق إلى تسع نقاط )58-
ليتقدم  األخير  الربع  وانتظر ووريـــورز   .)64
وايــت  ديــريــك  لــكــن   ،)103-106( النتيجة  فــي 
سجل ست نقاط من نقاطه الـــ25 في املباراة 
ــثـــوانـــي الــــــــ100 األخــــيــــرة، لـــيـــؤّمـــن فــوز  فـــي الـ
 عــن وايـــت، أفضل مسجل 

ً
الــضــيــوف. وفــضــال

فـــي صــفــوف الــفــائــز، تــألــق ديــغــونــت مـــوراي 
بتسجيله 23 نقطة مع 12 متابعة، والبديل 
لــونــي ووكـــر صــاحــب 21 نــقــطــة. فــي املــقــابــل، 
 27 كـــوري بتسجيله  كــالــعــادة ستيفن  تــألــق 

نقطة مع ثماني متابعات.
ــافـــظ ووريـــــــــورز عــلــى  ــتـــس، حـ ــرار نـ ــ ــلـــى غــ وعـ
ــم الـــخـــســـارة  ــ ــيـــة رغــ صــــــــدارة املـــنـــطـــقـــة الـــغـــربـ
الصربي  العمالق  املوسم، وقــاد  الرابعة هــذا 
نــيــكــوال يــوكــيــتــش، أفــضــل العـــب فــي الـــدوري 
املـــوســـم املـــاضـــي، فــريــقــه دنـــفـــر نــاغــتــس إلــى 
تحقيق الفوز على مضيفه نيويورك نيكس 
)113-99(. وسجل يوكيتش 32 نقطة مع 11 
مــتــابــعــة وخــمــس تــمــريــرات حــاســمــة، ليعيد 
الخسارة  بعد  االنــتــصــارات  إلــى سكة  فريقه 

أمام أورالندو ماجيك.
إزيكيال توبيتشوكوو »زيكي«  البديل  وبرز 
الــذي حقق فوزه  ناجي في صفوف ناغتس 
الــثــالــث فــقــط فــي مــبــاريــاتــه الــعــشــر األخــيــرة، 
بــتــســجــيــلــه 21 نــقــطــة مـــع ثــمــانــي مــتــابــعــات، 
فــي حــني تــألــق جــولــويــس رانـــدل فــي صفوف 

الخاسر برصيد 24 نقطة.
وفي مباريات أخرى، سقط داالس مافريكس 
رغم   )90-97( غريزليز  ممفيس  ضيفه  أمـــام 
تألق نجمه تيم هارداواي صاحب 29 نقطة، 
باين  ديسموند  الضيوف  العــب  عليه  رد  إذ 
بــالــرصــيــد ذاتــــه مــع تــســع مــتــابــعــات. وخسر 
أيــضــًا بــورتــالنــد تــرايــل بــاليــزرز أمـــام ضيفه 

بوسطن سلتيكس )117-145(.
)فرانس برس(
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معرض فني في روسيا
تلميع صورة السلطة السياسية

يــــســــلــــط مــــــعــــــرض جــــــديــــــد لـــلـــفـــن 
املــعــاصــر بـــنـــاه مــلــيــارديــر نــاشــط 
فــــــي قـــــطـــــاع الــــــغــــــاز عــــلــــى مـــرمـــى 
حــجــر مـــن الــكــرمــلــن فـــي مــوســكــو، الــضــوء 
الحداثة  بــن  روســيــا  فــي  التناقضات  على 

والتشدد. 
وتعلو مداخن زرقاء ضخمة مبنى »جيس-
2«، وهــي محطة حــراريــة سابقة مــن حقبة 
ما قبل الثورة البلشفية، تمَّ تحويلها على 
يــد املــهــنــدس املــعــمــاري اإليــطــالــي الشهير، 
بــيــانــو، على ضــفــاف نهر موسكفا.  ريــنــزو 
هذا املتحف الــذي فتح أبوابه أمــام العامة، 
املــاضــي، بعد أشغال استمرت  يــوم السبت 
»فــاك«  ُبني بمبادرة من مؤسسة  ســنــوات، 
اململوكة لرئيس مجموعة »نوفاتك« للغاز 
ــرى أثــــريــــاء  ــ ــ لـــيـــونـــيـــد مـــيـــخـــلـــســـون، أحـــــد أثـ

روسيا. 
ويــســعــى ثــنــائــي فــنــي إيـــطـــالـــي مـــكـــون من 
املـــــديـــــرة تــــيــــريــــزا مـــافـــيـــكـــا واملـــــديـــــر الــفــنــي 
عمل سابقًا  الــذي  مــانــاكــوردا  فرانشيسكو 
فــــي مـــتـــحـــف »تـــــايـــــت« فــــي لـــيـــفـــربـــول، إلـــى 
اســتــقــطــاب أبـــرز األســـمـــاء الــدولــيــة للموقع 
الــجــديــد وتــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى الــفــنــانــن 
الــروس. وقال رينزو بيانو في تصريحات 
عبر الفيديو: »قلت لليونيد )ميخلسون( أن 

)Getty( الفنان اآليسلندي راغنار كيارتانسون يقدم عرضًا في افتتاح المركز

يشتري املباني املحيطة لهدمها. وقد فعل 
ذلك. فإلقامة مبنى جيد، نحتاج إلى زبون 

جيد«.
ـــعـــرف قــيــمــة بـــنـــاء هــــذا املـــوقـــع الـــذي 

ُ
ولــــم ت

يطمح القيمون عليه إلى أن يصبح متحفًا 
موسكو،  إلــيــه  تفتقر  املعاصر  للفن  عامليًا 
قدر بمئات مالين الدوالرات. وقال 

ُ
ها ت

ّ
لكن

ف مبلغا 
ّ
ــه كل

ّ
مافيكا: »أنــا على يقن من أن

ــرر االحــتــفــاظ بــذلــك   لــيــونــيــد قـ
ّ
، لــكــن

ً
طـــائـــال

لنفسه«. وقال هاوي الجمع املعروف مارات 
 شــيء 

ّ
املــنــاهــض للسلطات: »كـــل غــويــلــمــان 

 األمور دائمًا 
ّ
ُصمم ليشبه عاملًا خياليًا. لكن

تــحــصــل عــلــى هـــذا الــنــحــو، عــنــدمــا تــتــوافــر 
 شــيء بصورة 

ّ
أمــوال طائلة: يمكن فعل كــل
مثالية من دون مساومات«.

تلميع القمع
أبعد من مجرد إرضاء محبي الفنون، يرمي 
هذا املتحف أيضًا إلى تلميع صورة الحكم 
الــــروســــي، وفــــق بــعــض املـــراقـــبـــن. فــخــالفــًا 
الجديد،  البّراق للمتحف  العصري  للطابع 
 البالد تنزلق في االتجاه املعاكس. 

ّ
يبدو أن

ويــتــجــلــى ذلــــك فـــي تـــزايـــد قــمــع املــعــارضــة 
ــل اإلعــــــــالم املـــســـتـــقـــلـــة والـــشـــبـــكـــات  ــ ــائـ ــ ووسـ

االجتماعية واملنظمات غير الحكومية. 

وقـــد عــــّدل فــالديــمــيــر بــوتــن الــدســتــور بما 
يتيح له البقاء في سدة الرئاسة حتى العام 
2036. وقــال غيلمان: »السلطات تحلم بأن 
التجارة  لكن  حالها«  على  السياسة  تبقى 
»التسييس«،  مــن  بعيدًا  تتطور«  والــفــنــون 
»انــفــصــام شخصية  مــشــّبــهــًا مــا يــحــصــل بـــ
لدى السلطة«. وقالت ناتالي أوباديا وهي 
صاحبة دار للمعارض الفنية وأستاذة في 
مادة جيوسياسات الفن املعاصر بجامعة 
السياسية في باريس: »هنا مكمن  العلوم 
نــفــوذ الــقــوة الــنــاعــمــة لــلــفــن املــعــاصــر: فهو 
يــتــيــح ألفـــــــراد وبــــلــــدان اإلشــــعــــاع وتــلــمــيــع 
صــورة سلبية لهم في الخارج وفي البالد 
ــار مثالي  ــ أيـــضـــًا«.  وضـــربـــت فـــي هـــذا اإلطـ
الــصــن والــســعــوديــة. واعــتــبــرت أوبــاديــا أن 
هــذا األمــر يشكل ألصحاب الــثــروات فرصة 
من أجــل »إعطاء املجتمع شيئًا مــا، بسبب 
نقص النفقات العامة على الفن املعاصر«. 
ــنــــح مــــلــــيــــارديــــر آخـــــــر هـــــو رومـــــــان  وقـــــــد مــ
أبراموفيتش، ملوسكو متحفًا للفن املعاصر 

في 2008 يحمل اسم »كاراج«.

فصام
وأشــــاد مــــارات غــيــلــمــان بــهــذا »الــفــصــام«، 
ــاالت قـــويـــة بـــأال  ــمـ ــتـ  »ثـــمـــة احـ

َّ
مــعــتــبــرًا أن

املــســاحــة«. هذا  فــي مراقبة هــذه  ينجحوا 
ــًا أمــــام  ــانـ ــتـــوح مـــجـ ــفـ ــتـــحـــف الـــجـــديـــد مـ املـ
ـــع يشكل  الــجــمــيــع، مـــع فــنــاء مـــركـــزي واسـ
االجتماعات  لعقد  مركزًا مالئمًا  رأيــه  في 
ــث بـــعـــيـــدًا مــــن األجــــــواء  ــ ــاديـ ــ وتــــبــــادل األحـ

القاسية في موسكو. 
وقــــد جــــرى تـــــداول اســــم مــوســكــو فـــي عــالــم 
الفنون خالل السنوات األخيرة مع عروض 
التي  تلك  فيها  بما  وسياسية،  راديــكــالــيــة 
رايـــوت«  »بــوســي  النسوية  الــفــرقــة  قدمتها 
بافلينسكي.  بــيــوتــر  ــعـــارض  املـ الــفــنــان  أو 
املعارضة  الجهات  كما تعززت شهرة هذه 
الشرس  الروسية  السلطات  تعامل  بسبب 

معها.
ويعد مركز »جيس-2« من جانبه بأن يقدم 
خصوصا  للجميع،  مــتــاح  ه 

ّ
لكن مهمًا  فنًا 

للعائالت. وقــد زار بوتن املوقع في األيــام 
األخـــيـــرة فـــي بـــــادرة دعــــم. ويـــقـــول، راغــنــار 
كــيــارتــانــســون، وهــو فــنــان يــقــدم عــرضــًا في 
افــتــتــاح املـــركـــز: »بــطــبــيــعــة الـــحـــال، الــوضــع 
ــا. أنـــا آت مـــن آيــســلــنــدا  ــيـ مــخــتــلــف فـــي روسـ
»هنا،  تامة«. ويضيف:  تسود حرية  حيث 
نعمل ضمن هذه القيود وبطريقة ما، هي 

تشكل مصدر إلهام«. 
)فرانس برس(

عرف قيمة بناء 
ُ
لم ت

هذا املوقع الذي يطمح 
القيمون عليه إلى أن 
يصبح متحفًا عامليًا 
للفن املعاصر تفتقر 
ها 

ّ
إليه موسكو، لكن

قّدر بمئات ماليني 
ُ
ت

الدوالرات

■ ■ ■
هنا مكمن نفوذ القوة 
الناعمة للفن املعاصر، 
فهو يتيح ألفراد وبلدان 
اإلشعاع وتلميع صورة 
سلبية لهم في الخارج 

وفي البالد أيضًا

■ ■ ■
املتحف فتح أبوابه، 
يوم السبت املاضي، 
بعد أشغال استمرت 

سنوات

باختصار

يرى مراقبون أّن افتتاح معرض جديد للفن المعاصر بناه ملياردير مقرّب من الكرملين، هو خطوة لتلميع صورة النظام السياسي 
الحاكم، وحرف النظر عن وضع البالد الفعلي

هوامش

محمود الرحبي

الهندي، وهو جزء من  زنجبار أرخبيل في املحيط 
 تــحــت الــحــكــم الــُعــمــانــي، 

ً
 طــويــال

ّ
تــنــزانــيــا حــالــيــًا، ظـــل

مع  تعاملوا  الــذيــن  البوسعيدي  أســرة  مــن  وتحديدًا 
املكان بوصفه وطنًا، فتركوا فيه بصمات عمرانية 
ما زالت بارزة للعيان. وقد وصفت األميرة ساملة في 
رات أميرة عربية« والذي كتبته 

ّ
الجزء األول من »مذك

ــه 
ّ
بــاألملــانــيــة، مــكــان والدتــهــا ونــشــأتــهــا زنــجــبــار كــأن

رات بتفاصيل 
ّ
فردوس دنيوي. فقد امتألت تلك املذك

 ما تعني حياة 
ّ

أميرة في قصر والدها السلطان بكل
القصور من رفاهية وبذخ. لكن، كان للحب رأي آخر، 
منه  معها  تحمل  ولــم  األفريقي،  وطنها  تركت  حني 
سوى حفنة تــراب. واختارت أن تتزّوج شابًا أملانيًا 
وتــســافــر مــعــه، ثــم يــمــوت فــجــأة ويــتــركــهــا مــع ثالثة 
أبــنــاء، مــع مــا تــرتــب عــلــى ذلـــك مــن مــعــانــاة وتــشــّرد. 
ــثــالــث من  أجــــادت وصــفــهــا فــي الــجــزأيــن الــثــانــي وال
راتها، بيد أّن الجزء األول كان مخّصصًا فقط 

ّ
مذك

في  الخضراء  الجزيرة  تلك  في  وطفولتها  لزنجبار 
كنف والدها السلطان سعيد البوسعيدي.

أصدرت أخيرًا دار الجمل األجزاء الثالثة كاملة، وهذه 
املــّرة بترجمة ُعمانية عن األملانية مباشرة، أنجزها 

الثاني  الجزأين،  أن ترجم  الذي سبق  الهنائي،  زاهر 
 هذا العام 

ّ
والثالث، ولم يترجم األول )واألساسي( إال

)2021(، لنكون بالتالي أمام ترجمة كاملة لألجزاء 
الثالثة التي تركتها ساملة بنت السيد سعيد، أنجزها 
مترجم ُعماني، استطاع أن يتالفى زالت وقعت فيها 
الترجمات السابقة، خصوصًا في ما يتعلق ببعض 

مسميات املناطق واأللقاب العائلية.
كنا نظن أّن أميلي رويته )االسم األملاني لساملة بنت 
أميرة  ــرات 

ّ
»مــذك لنا ســوى  تترك  لــم  السيد سعيد( 

إلى  ــرجــم 
ُ
ت الــذي  الكتاب  باألملانية.  املكتوب  عربية« 

السورية  الــعــربــيــة،  إلــى  لــغــات، ونقلته مــن قبل  عــدة 
الــعــراقــي عبد املجيد  ســاملــة صــالــح، وتــرجــمــه قبلها 
وزارة  وأصدرته  ترجمته  على  أشرفت  إذ  القيسي، 
التراث والثقافة الُعمانية في الثمانينيات، بوعي منها 
بأهمية هذا الكتاب. لكّن ترجمة القيسي، كما ذكرت 
راعي 

ُ
ظة ت

ّ
ساملة صالح في مقدمتها، انتقائية متحف

ترتقي  أن  دون  مــن  الــقــارئ ومستواه  كثيرًا طبيعة 
القارئ  به. وبترجمة ساملة صالح يمكن أن يالحظ 
الفرق، على الرغم من أّن ساملة كانت أيضًا متحفظة 
وانتقائية، كما أوضح ذلك الُعماني زاهر الهنائي في 
ترجمته الجديدة، وأشار إلى ذلك حتى في ترجمته 

السابقة الجزأين الثاني والثالث. 

الجزء األول على حياتها  ــزت األمــيــرة ساملة في 
ّ
رك

األولى وطفولتها. ولدت عام 1844 في قصٍر يطلق 
عليه بيت متوني، وهو أول قصر يبنيه والدها سعيد 
بن سلطان البوسعيدي في زنجبار األفريقية )بنى 
في  عديدة  قصورًا  الالحقون  العمانيون  السالطني 

زنجبار، من أشهرها »بيت العجائب«(. 
وكــانــت ســاملــة تــكــّن ألبــيــهــا حــبــًا وتــقــديــرًا كبيرْين، 
ــهــا أطلقت اســم سعيد على ولــدهــا األملــانــي. 

ّ
أن حتى 

األول تضعنا في  فــي قسمها  ــرات 
ّ
املــذك كانت  وإذا 

أجــزاء أخرى  اكتشاف  فــإّن  أفريقي شرقي،  محيط 
راتها ُعدَّ بمثابة كنز. وهناك أهمية توثيقية 

ّ
من مذك

ـــي )الــجــزء  ــ ــ ــرات فـــي قــســمــهــا األوروب
ّ
كــبــيــرة لــلــمــذك

ومدهشة  دقيقة  تفاصيل  على  الشتمالها  الثالث( 
عن الحياة في أوروبا في القرن التاسع عشر. كما أّن 
الجزء الثاني مخّصص لحياتها في حيفا وبيروت، 

اللتني ذهبت إليهما لزيارة ابنتها واملكوث معها.
التي  العربية  لغتها  على  ظلت ساملة محافظة حتى 
األملانية  تعلمت  وقــد  ألبنائها.  تدريسها  إلــى  سعت 
راتها، بيد أّن رسائلها إلى 

ّ
وأتقنتها، وكتبت بها مذك

أخيها حاكم زنجبار كانت بالعربية. ويمكن أن تعّد 
 على رحلة عكسية، 

ً
رات، بأجزائها الثالثة، دليال

ّ
املذك

الرحالت  في  زيــادة  التاسع عشر  القرن  فقد شهد 
االستكشافية األوروبية إلى الشرق والوطن العربي، 
بــغــرض الــتــمــهــيــد الســتــعــمــاره، ثــم الــهــيــمــنــة املطلقة 
عليه، حسب إدوارد سعيد في كتابه »االستشراق« 

 .)1978(
وفـــي هـــذا الــســيــاق، هــنــاك عـــدد هــائــل مــن الــرســائــل 
ــهــا كــانــت من 

ّ
والــتــقــاريــر والــدفــاتــر والــيــومــيــات، لــكــن

 ضــد الــتــيــار؛ 
ً
طــريــق مــعــاكــس، وبــمــا يشبه ســبــاحــة

، رفــقــة زوجــهــا 
ّ

أمـــيـــرة ُعــمــانــيــة مـــن زنــجــبــار، تـــشـــق
األملاني، رحلة إلى أوروبــا لتقيم فيها، ولتنقل إلينا، 
راٍت ثالثية األجزاء، تفاصيل دقيقة 

ّ
بالتالي، في مذك

من الحياة في ذلك القرن.

ترجمة ثالثة لمذّكرات أميرة عربية

وأخيرًا

أميرة ُعمانية من زنجبار، 
تشّق، رفقة زوجها األلماني، 

رحلة إلى أوروبا لتقيم فيها
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