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محاولة اغتيال الكاظمي 

العصيان المدني يتمدد  )محمود حجاج/األناضول(

إدارة شركة  بالتزامن مع إعــان عضو مجلس 
غوتليب،  الــدوائــيــة، سكوت  للصناعات  »فــايــزر« 
الواليات املتحدة  أّن أزمــة كورونا قد تنتهي في 
األمــيــركــيــة عــنــدمــا تــدخــل قـــاعـــدة »لـــقـــاح مــكــان 
العمل« التي أقّرها الرئيس األميركي جو بايدن 
ــي أوائــــــل يــنــايــر/ )الـــــصـــــورة(، حـــّيـــز الــتــنــفــيــذ، فـ
االستئناف  محكمة  كانت  املقبل،  الثاني  كانون 
تحصني  إلزامية  ق 

ّ
تعل تكساس  فــي  الفيدرالية 

مــوظــفــي الــشــركــات الــتــي يــزيــد عـــدد موظفيها 
عــن 100 إلـــى حــني درس »إخــــاالت دســتــوريــة 
وإجــرائــيــة خــطــرة« محتملة. وغـــّرد حاكم واليــة 

تــكــســاس املــحــافــظ، غــريــغ أبــــوت، عــلــى »تــويــتــر«: 
بايدن  إســـاءة  فــي  املحكمة  أمـــام  »ســـوف نطعن 

استخدام السلطة بشكل غير دستوري«.
وتشمل متطلبات اللقاحات املضادة لكوفيد-19 
من إدارة السامة والصحة املهنية التي تبدأ في 
الــرابــع مــن يناير املــقــبــل، أي شــركــة تــضــّم 100 
 تقدير، إذ يجب أن يحصل نحو 

ّ
موظف على أقل

84 مليون عــامــل فــي الــقــطــاع الــخــاص إّمـــا على 
جرعة ثانية من لقاح »مودرنا« أو لقاح »فايزر-

بيونتيك«، أو جرعة واحدة من لقاح »جونسون 
أند جونسون«، بحلول ذلك التاريخ، وإال سوف 

ــــى فــحــوص  ُيـــطـــالـــبـــون بـــالـــخـــضـــوع بـــانـــتـــظـــام إلـ
كوفيد-19. من جهة أخرى، تواجه جهود الصني 
للقضاء على كوفيد-19 ضغوطًا متزايدة. وقد 
ر املــســؤولــون مــن »تــحــّد خطير« فــي خال 

ّ
حـــذ

األشـــهـــر املــقــبــلــة، خــصــوصــًا بــعــد اإلبــــــاغ عن 
الجديدة خــال عطلة نهاية  عــشــرات اإلصــابــات 
األسبوع. ووصلت املوجة الحالية من الوباء إلى 
غالبية مقاطعات الباد البالغ عددها 31 مقاطعة، 
ي 

ّ
في أوسع انتشار، مقارنة باأليام األولى للتفش

قبل عــامــني. ويــقــول املــســؤول فــي لجنة الصحة 
»تحديًا  تواجه  الصني  إّن  ليانغيو،  وو  الوطنية، 

في  املقبل«  والربيع  الشتاء  هــذا  معقدًا وخطيرًا 
 عند 

ّ
الــســيــطــرة عــلــى الــفــيــروس، ألّن الـــوبـــاء ظـــل

 
ّ

مستويات مرتفعة في البلدان املجاورة وفي كل
أنحاء العالم. وفي بريطانيا، تواجه املستشفيات 
إلى  وقــد وصلت  ــّرة،  األســ على  كبيرة  ضغوطًا 
الشتاء، بحسب هيئة  اإلشغال في فصل  ذروة 
ويــقــول   .)nhs( الــوطــنــيــة  الــصــحــيــة  الـــخـــدمـــات 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــهــيــئــة الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة 
الــوطــنــيــة، كــريــس هــوبــســون، إّن »الـــوضـــع غير 

مسبوق ومثير للقلق للغاية«.
)العربي الجديد، فرانس برس(

الحدث

مرحلة جديدة من أزمة نتائج االنتخابات
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الصين: شـي إلى مرتبة مـاو
بينغ على مشارف تكريس نفسه زعيمًا مطلقًا،  الصيني شي جين  الرئيس  بات 

بوالية جديدة وبهالة تدنو من ماو تسي تونغ. ]6ـ7[

تنشغل ألمانيا هذه األيام 
بسجال بين األحزاب حول 

السماح بحيازة القنب 
الهندي )الحشيش( 

واستهالكه.
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الكاظمي أقر إجراء 
تغييرات في القيادات 

األمنية في بغداد

اهتزت الساحة العراقية أمس على محاولة اغتيال استهدفت رئيس الوزراء مصطفى 
المنطقة  في  منزله  استهدفت  مفخخة  مسيّرة  طائرات  بواسطة  الكاظمي 
وحراك  األخيرة  التشريعية  االنتخابات  حول  الخالفات  تصاعد  بعيد  وذلك  الخضراء، 

الفصائل الموالية إليران إلسقاط نتائجها

السويداء بعد درعا: مقاربة مختلفةتداعيات سياسية وأمنية متوقعة في بغداد

الحدث

عثمان المختار

تــســتــلــزم مــحــاولــة االغـــتـــيـــال الــفــاشــلــة الــتــي 
تعّرض لها رئيس الوزراء العراقي مصطفى 
الكاظمي، فجر أمس األحــد، ترقب املزيد من 
والسياسي  األمني  املشهدين  في  التطورات 
املــرتــبــكــن فــي الـــبـــاد، خــصــوصــا بــعــد بيان 
ُوصــــــف بـــاملـــبـــطـــن ملــجــلــس األمــــــن الـــوطـــنـــي، 
الباد ويرأسه  وهــو أعلى تشكيل أمني في 
جمعة  الــدفــاع  وزيـــري  وبعضوية  الكاظمي 
عناد، والداخلية عثمان الغانمي، ومستشار 
األمن الوطني قاسم األعرجي، ورئيس أركان 
الجيش عبد األمير يار الله، وعدد من القادة 
ــبـــاد. وتـــحـــدث املــجــلــس عن  األمــنــيــن فـــي الـ
»الجماعات املجرمة«،  ماحقة من وصفها بـ
ــا بــدا  ــة، فـــي مـ ــدولــ ــد أعـــلـــى مـــن الــ ــه ال أحــ ــ وأنـ
ــران،  ــ تــصــويــبــا عــلــى الــفــصــائــل الــحــلــيــفــة إليـ

املتهم األول بالعملية.
قليلة  محاولة االغتيال جــاءت بعد ساعات 
ــن تــــهــــديــــدات لـــزعـــيـــم مــلــيــشــيــا »عــصــائــب  مــ
ــل الـــحـــق«، قــيــس الــخــزعــلــي، عــلــى هامش  أهـ
حضوره مجلس عــزاء ألحد قيادات فصيله 
ــتــل خـــال مــواجــهــات قــرب 

ُ
ــان قـــد ق املــســلــح كـ

ــة الــــخــــضــــراء مــــســــاء يــــــوم الــجــمــعــة  ــقـ ــنـــطـ املـ
املــاضــي، بن األمــن العراقي وأنــصــار القوى 
وتوّعد  االنــتــخــابــات.  نتائج  على  املعترضة 
الخزعلي الكاظمي بلهجة حادة باملحاسبة 
على سقوط متظاهرين من أنصاره. كما أن 
رئيس تحالف »الفتح«، هادي العامري، كان 
قد أعلن في بيان السبت، أن »اعتداء« قوات 
ــــن عــلــى املــتــظــاهــريــن فـــي بـــغـــداد وحـــرق  األمـ
خيامهم »جــريــمــة لــن تــمــر مــن دون عــقــاب«. 
وكانت االحتجاجات على نتائج االنتخابات 
الــتــي أجــريــت فــي 10 أكــتــوبــر/تــشــريــن األول 
أحــزاب ومليشيات حليفة  املــاضــي، ألنصار 
إليران خسرت الكثير من مقاعدها النيابية، 

أمين العاصي

يــتــجــه الــنــظــام الـــســـوري لــلــتــعــامــل مـــع املــلــف 
األمــــنــــي فــــي مـــحـــافـــظـــة الــــســــويــــداء جــنــوبــي 
سورية، بعدما انتهى من إجــراء »تسويات« 
في محافظة درعا املتاخمة، إذ سحب النظام 
واألمنية  العسكرية  مجموعاته  مــن  الكثير 
إلــــى مـــواقـــع داخــــل الـــســـويـــداء ذات الــغــالــبــيــة 
الدرزية من الُسكان، وهو األمر الذي يكسبها 
وذكرت  مقاربة مختلفة.  تفرض  خصوصية 
»الفرقة 15«،  مصادر محلية أن أرتااًل تتبع لـ
انسحبت يوم الخميس املاضي من محافظة 
ــــادت إلـــى مــواقــعــهــا فـــي الــســويــداء  ــا، وعـ ــ درعـ
ــذه الــفــرقــة  الــتــي يــوجــد فــيــهــا مــقــر وقـــيـــادة هـ
الــتــي تنتشر عــلــى مــســاحــات واســعــة، وتعد 
لــقــوات النظام فــي جنوبي  الــفــرق املهمة  مــن 
سورية. وأشــارت املصادر إلى وصول آليات 
السويداء  إلى  النظام  لقوات  تابعة  عسكرية 
خــــال األيــــــام الــقــلــيــلــة املـــاضـــيـــة عــبــر طــريــق 
دمشق - السويداء، موضحة أن هذه اآلليات 
املــحــمــلــة بــالــعــنــاصــر، تــوّجــه قــســم مــنــهــا إلــى 
للمحافظة،  الــغــربــي  الــريــف  فــي   404 الــفــوج 
وقسم آخر إلى مقر الفرقة 15 قــوات خاصة. 
وذكــر الناشط اإلعــامــي يوسف املصلح من 
ــوران«، وهـــو تــجــمــع يضم  ــ »تــجــمــع أحــــرار حــ
الجنوب  أخــبــار  ينقل  ونــاشــطــن  صحافين 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الـــســـوري، فــي تــصــريــح لـــ
التي  للفرقة 15  الــتــابــعــة  الــقــوات  أن »مــعــظــم 
كان النظام استقدمها للضغط على األهالي 
فــي درعــــا، عـــادت إلـــى قــواعــدهــا الــســابــقــة في 
الـــســـويـــداء«، مــشــيــرًا إلـــى أن الـــقـــوات الــعــائــدة 
ــيـــارات دفـــع ربــاعــي  »تــضــم آلــيــات ثقيلة وسـ

ومضادات أرضية وسيارات زيل عسكرية«.
أخــبــار محلية،  السياق، ذكــرت شبكات  وفــي 
أمنية  »تــحــركــات  أن  »الـــســـويـــداء 24«،  مــنــهــا 
السويداء خال  جديدة ستشهدها محافظة 

من مقر رئاسة الــوزراء في الجانب الشرقي 
نحو  بعد  على  ويقع  الخضراء،  املنطقة  من 
1500 متر فقط من السفارة األميركية. وبدأت 
لجنة تحقيق مشتركة من الجيش وجهازي 
املـــخـــابـــرات واألمــــــن الـــوطـــنـــي الــتــحــقــيــق في 

الهجوم.
مــحــاولــة االغـــتـــيـــال بــوصــفــهــا مــحــاولــة قتل 
ستثمر سياسيا لصالح 

ُ
ع أن ت

َ
للكاظمي، ُيتوق

ــيـــر والـــقـــوى الـــفـــائـــزة فـــي االنــتــخــابــات،  األخـ
القوى  على  الحركة  مقابل تضييق مساحة 
االنــتــخــابــات،  املــعــتــرضــة والــرافــضــة لنتائج 
الجناح السياسي  تحديدًا تحالف »الفتح«، 
الـــذي يتصدر  الــشــعــبــي«،  لفصائل »الــحــشــد 
الحراك االحتجاجي منذ أسابيع في محيط 
املنطقة الخضراء. كما ُيتوقع أن ُيفتح ملف 
من  املقرر  القتالية  األميركية  القوات  خــروج 
الحالي، ومــدى إمكانية  الــعــام  الــبــاد نهاية 
الــــقــــوات الـــعـــراقـــيـــة الـــحـــفـــاظ عـــلـــى اســـتـــقـــرار 

األوضاع األمنية في الباد بمفردها.
وبالنظر إلى تاريخ املناوشات بن الكاظمي 
خــال  إليــــران  الحليفة  املسلحة  والــفــصــائــل 
األشـــهـــر الــــــ18 املــاضــيــة مـــن عــمــر حــكــومــتــه، 
 تلك 

ّ
ــإن الــتــي ولـــدت فــي مــايــو/أيــار 2020، فـ

الجماعات تبدو أذكى من أن تغامر في مثل 
هذا التوقيت الحرج من املواجهة، وتستهدف 
بطائرات مفخخة ذات قدرة تدمير محدودة 
املنطقة  ومــقــرات  مــبــانــي  مــقــارنــة بضخامة 
ها ستكون 

ّ
درك الفصائل أن

ُ
الخضراء. كما ت

املــتــهــم األول فــي مــثــل تــلــك الــعــمــلــيــة، مــع ما 
تداعيات دولية ومحلية،  يترتب عليها من 
ــارع والــقــوى  خــصــوصــا عــلــى مــســتــوى الـــشـ
الـــســـيـــاســـيـــة ومـــرجـــعـــيـــة الـــنـــجـــف. وهـــــو مــا 
يـــؤجـــج فــرضــيــة حـــصـــول الــهــجــوم عــلــى يد 
العودة  دون  من  للمليشيات،  تابعن  أفــراد 

إلى قياداتهم.
العراقي،  السياسي  الــشــأن  فــي  الخبير   

ّ
لــكــن

اآلونـــة األخــيــرة إلــى حــد كــبــيــر«، مشيرة إلى 
العمليات  فــي  النظام  »يــؤكــد ضلوع  ذلــك  أن 
ــقـــاء حـــالـــة االحــتــقــان  الـــتـــي كـــانـــت تـــحـــدث إلبـ
الــجــارتــن«،  املحافظتن  أبــنــاء  بــن  الشعبي 

وفق املصادر.
ولــطــاملــا قـــّدم الــنــظــام نفسه على أنــه »حامي 
األقــلــيــات« فــي ســـوريـــة، ولـــم يــتــعــامــل مــع أي 
حراك مناهض له في السويداء كما تعامل مع 
املحافظات األخرى، حيث القتل أو االعتقال أو 
القصف بكل أصناف األسلحة. ولكن ظهرت 
فـــي مــحــافــظــة الـــســـويـــداء حـــركـــات وتـــيـــارات 
معارضة للنظام، كما شهدت املحافظة أكثر 
مـــن حــــراك شــعــبــي مــنــاهــض لــلــنــظــام بسبب 
م عدد كبير من 

ّ
تردي األحوال املعيشية. ونظ

أبناء السويداء، في مطلع عام 2020، فعاليات 
للتنديد  نعيش«  »بدنا  تحت شعار  شعبية 
بــالــواقــع االقـــتـــصـــادي واملــعــيــشــي، اســتــمــرت 
الثورة  املحتجون شعارات  عــدة. وردد  أياما 

السورية، وهو ما أربك النظام في حينه.
ولـــعـــل أبـــــرز الـــحـــركـــات الـــتـــي تــقــف فـــي وجــه 

قـــد تــحــّولــت إلـــى أعـــمـــال عــنــف يـــوم الجمعة 
املــاضــي، عــنــدمــا رشـــق مــتــظــاهــرون الشرطة 
بــالــحــجــارة بــالــقــرب مــن املــنــطــقــة الــخــضــراء، 
مــمــا أســـفـــر عـــن إصـــابـــة عــــدد مـــن الــضــبــاط. 
وردت الشرطة بإطاق الغاز املسيل للدموع 
واحــدا  متظاهرًا  فقتلت  الــحــي،  والــرصــاص 
عـــلـــى األقـــــــــل، فـــيـــمـــا أصــــيــــب الــــعــــشــــرات مــن 

املتظاهرين ومن قوات األمن.
ـــفـــذ بـــواســـطـــة ثـــاث 

ُ
ــا هـــجـــوم األمـــــــس، فـــن ــ أمـ

استطاعت  الصنع،  محلية  مسّيرة  طــائــرات 
قوات األمن إسقاط اثنتن منها عبر أسلحة 
ــرى إلـــى منزل  مــتــوســطــة، بينما نــفــذت األخــ
الكاظمي. وهو مسكن كل من يتبوأ منصب 
رئــاســة الــحــكــومــة مــنــذ عـــدة ســـنـــوات، لقربه 

في  السلطات  اتــخــاذ  بعد  املقبلن،  الــيــومــن 
دمشق قرارًا يتعلق بامللف األمني«. وأشارت 
هذه الشبكات إلى أن النظام يتجه نحو »نشر 
ــهـــزة االســـتـــخـــبـــارات،  ــات مــشــتــركــة ألجـ ــ ــ دوريـ
ــاع الـــوطـــنـــي،  ــ ــدفـ ــ ــن الـــداخـــلـــي والـ ــ ــــوى األمــ وقــ
فــي مناطق متفرقة، مــع وجـــود قــوة مـــؤازرة 
ــارئ  لــلــجــيــش فـــي الـــثـــكـــنـــات، تــحــســبــا ألي طـ

وللتدخل السريع«، بحسب »السويداء 24«.
التفرغ للتعامل  إلى  النظام السوري  ويتجه 
أنهى  السويداء، بعدما  األمني في  امللف  مع 
الــتــســويــات مــع مــدن وبــلــدات محافظة درعــا 
ــة  ــ الــتــي تــقــع إلـــى الـــغـــرب مـــن الـــحـــدود اإلداريـ
للسويداء. ووفق مصادر في ريف السويداء 
الغربي، تنتشر في عموم املحافظة عصابات، 
وتمتهن  األمنية  باألجهزة  مرتبطة  بعضها 
الــخــطــف لــلــحــصــول عــلــى أمــــــوال، خــصــوصــا 
املجاورة. وبّينت مصادر  من محافظة درعا 
الجديد«،  »العربي  لـ الشرقي  درعــا  ريــف  فــي 
درعا  ريــف  املتبادل بن  الخطف  أن عمليات 
في  ت 

ّ
»خف الغربي  السويداء  وريــف  الشرقي 

 هــــذه الــفــرضــيــة 
ّ
أحــمــد الــنــعــيــمــي، اعــتــبــر أن

نــفــســه«، مشيرًا في  الفعل  أمـــام  »غــيــر مهمة 
ـــه »فــي 

ّ
حــديــٍث مــع »الــعــربــي الــجــديــد« إلـــى أن

حال كان الهجوم على يد جناح أو مجموعة 
داخل إحدى تلك املليشيات أو بقرار مركزي، 
مدعوما  يستثمره  أن  يمكن  الــكــاظــمــي   

ّ
فـــإن

ــلـــي  ــداخـ ــــي والـ ــــدولـ ــار الـ ــكـ ــنـ ــتـ ــن حـــالـــة االسـ مــ
التي صــدرت فــي الساعات األخــيــرة، لفرض 
بعينها  تستهدف فصائل  إجـــراءات جديدة 
 »يكون 

ّ
أمنيا وسياسيا«. وتوقع النعيمي أن

االستثمار مــن خــال إضــعــاف حـــراك القوى 
عــبــر تثبيت  االنــتــخــابــات،  لنتائج  الــرافــضــة 
قد  أمنية  بإجراءات  النتائج، كما سيتبعها 
تصل إلى عمليات اعتقال تطاول شخصيات 
بمحاولة  الــتــورط  بتهمة  الفصائل  تلك  مــن 

اغتيال رئيس الوزراء«.
الجديد«  »العربي  لـ وأفــادت مصادر خاصة 
ّدمت له إلجراء 

ُ
 الكاظمي أقّر مقترحات ق

ّ
بأن

تـــغـــيـــيـــرات جــــديــــدة فــــي الــــقــــيــــادات األمـــنـــيـــة 
معالجات  ضمن  بــغــداد،  في  واالستخبارية 

للحكومة إثر الهجوم.
ــال عــضــو الـــحـــزب الــشــيــوعــي  ــك، قــ ــ ــول ذلـ ــ وحـ
العراقي، أحمد الامي، في حديٍث مع »العربي 
 محاولة االغتيال وضعت الباد 

ّ
الجديد« إن

أمــــام حــقــائــق كــثــيــرة، أهــمــهــا خــطــورة ســاح 
الفصائل الحالية على الدولة العراقية ككل، 
أن  الحكومة  »الــشــارع ينتظر من  أن  مضيفا 
تستعيد اعتبارها وترد على ما تعرضت له 
من إهانة باستهداف رأس السلطة فيها، عبر 
تفعيل عشرات مذكرات القبض بحق قيادات 
فــي فــصــائــل مسلحة مــتــورطــن بــانــتــهــاكــات 
ر من خطورة »تسويف« 

ّ
وأعمال عنف«. وحذ

رد الــفــعــل الــحــكــومــي عــلــى مــحــاولــة اغــتــيــال 
ها »ستؤسس ملحاوالت 

ّ
الكاظمي، ومعتبرًا أن

 أزمــة أو اصطدام سياسي بن 
ّ

أخــرى مع كــل
تلك الفصائل والدولة«.

الـــنـــظـــام هـــي »حـــركـــة رجـــــال الـــكـــرامـــة« الــتــي 
تأسست على يد الشيخ وحيد البلعوس عام 
2013، ملنع أجهزة النظام األمنية من اعتقال 
الشّبان الرافضن تأدية الخدمة اإللزامية في 
قــواتــه. ولكن ســرعــان مــا تــعــددت املــهــام التي 
بدأت تقوم بها الحركة، وبات لها تأثير كبير 
الــرأي العام في املحافظة، وهــو ما كان  على 

يشكل خطرًا على النظام برّمته.
الـــســـوري  الـــوطـــنـــي  ــتـــــاف  ــ االئـ عـــضـــو  ورأى 
املــــعــــارض، حـــافـــظ قــــرطــــوط، فـــي حـــديـــث مع 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، أن »مـــوســـكـــو هــــي مــن 
تــســتــعــجــل فـــتـــح مـــلـــف مــحــافــظــة الـــســـويـــداء 
محافظة  في  امللف  إنهاء  على  إشرافها  بعد 
درعا«، لكنه لفت إلى أن التحرك الروسي في 
الــســويــداء »لــيــس جــديــدًا«. وأوضـــح قرطوط 
أبناء السويداء( أن هذه املحافظة  )وهــو من 
الــنــظــام طيلة سنوات  »لــم تــخــرج مــن قبضة 
الثورة السورية، حيث إن النظام موجود فيها 
بأجهزته األمنية وحواجزه وقواته«. وأشار 
إلــى أن الــقــوات الــتــي دخــلــت الــســويــداء خال 
األيام املاضية »عادت إلى قواعدها املوجودة 
ــنــــوات عـــــــدة«، مــعــربــا  فــــي املـــحـــافـــظـــة مـــنـــذ ســ
عــن اعــتــقــاده بــأن الــنــظــام »لــن يستفز أهالي 
درعـــا«. وإذ  السويداء كما فعل في محافظة 
لفت إلى أن الفصائل املوجودة في السويداء 
»لـــم تــعــلــن أنــهــا مــعــارضــة لــلــنــظــام أو تابعة 
للمحافظة  بــل  الــســوريــة،  املعارضة  لفصائل 
عــلــى األمــــن الـــعـــام«، أكـــد أن »كـــل الــعــصــابــات 
والخطف تحركها  املــخــدرات  في  تعمل  التي 
ــال عـــضـــو االئـــتـــاف  ــ ــزة األمــــنــــيــــة«. وقــ ــهــ األجــ
الوطني السوري املعارض إن النظام: »ربما 
يكثف عــدد حــواجــز قــواتــه فــي املحافظة، مع 
تنشيط ما يسّمى بالدفاع الوطني«، مضيفا 
أن »القيادات الدينية واالجتماعية املوجودة 
في السويداء تتماهى مع خطط النظام، فهو 

من صنعها خال عقود«.

انتشار أمني كثيف خارج 
المنطقة الخضراء بعد 

الهجوم )صباح عرار/
فرانس برس(

تقرير تحليل

)Getty( عمل النظام على تعميق الهوة بين السويداء ودرعا
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وائل قنديل

تخّيل لو أن هنري كيسنجر، 
وزير الخارجية األميركية السابق، 
البالغ من العمر اآلن 98 عامًا، عاد 
ى ملفات الشرق 

ّ
إلى الخدمة، وتول

األوسط املشتعلة، هل كان سيحتاج 
إلى كل ذلك الدهاء والجهد لكي 

يحقق أحالمه الصهيونية باستدراج 
العرب إلى غرف التطبيع املظلمة؟ 

هل كان سيتطلب األمر منه التفكير 
في خطط وتكتيكات لخداع العرب 

بأوهام تحرير األرض بواسطة 
تلك اآللة العجيبة التي اسمها 

»مفاوضات السالم«، كي يذهبوا 
فرادى وجماعات إلى منتجعات 
التفريط في الجغرافيا والتاريخ؟ 
وهل كان رئيسه، في سبعينيات 
القرن املاضي، الرئيس ريتشارد 

نيكسون، سيبث همومه وشكواه 
من االنحياز السافر لكيسنجر 

لصالح الكيان الصهيوني؟
يكشف مارتن إنديك، سفير 

الواليات املتحدة السابق لدى الكيان 
الصهيوني، في كتابه الجديد »سيد 

اللعبة«، الذي حاورته صحيفة 
»جيروزاليم بوست« ملناسبة 
صدوره، أن نيكسون أوضح 

لكيسنجر أنه ال يثق به في التعامل 
 استبعاده 

ً
مع إسرائيل، محاوال

من التعامل مع ملفات الشرق 
األوسط. كما أن نيكسون كان كثير 

الشكوى ملوظفي إدارته، ولوزراء 
الخارجية العرب، وحتى للسفير 

السوفييتي، من انحياز كيسنجر 
عّرف الصحيفة إنديك 

ُ
إلسرائيل. ت

بأنه زميل متميز في مجلس 
العالقات الخارجية، وسفير أميركي 

سابق لدى إسرائيل. وشغل 
منصب املبعوث الخاص للرئيس 
السابق باراك أوباما للمفاوضات 

اإلسرائيلية الفلسطينية.
وأهم ما يكشف عنه إنديك بعد 
دراسته آالف الوثائق واألوراق 

الخاصة بمسيرة عمل كيسنجر في 
الخارجية، أن األخير لم يكن داعية 

للسالم أو وسيطًا ساعيًا له، بل كان 
قبل ذلك وبعده، صهيونيًا مخلصًا 
إلسرائيل، وقضيته األساسية هي 

تثبيت أوضاع الشرق األوسط تحت 
الهيمنة األميركية، وبما يحقق 

املصلحة اإلسرائيلية.
ويؤكد إنديك أن كيسنجر »نظر 

إلى السالم بتشكك كبير، من واقع 
تجربته الخاصة وخبرته في دراسة 

التاريخ. وتوصل إلى االعتقاد بأن 
السعي لتحقيق السالم يمكن أن 

يزعزع استقرار النظام في املنطقة. 
 
ً
كان السالم مشكلة وليس حال

بالنسبة له«.
ويقول إنديك إن استراتيجية 

كيسنجر للمفاوضات كانت تقوم 
على مبدأ »األرض مقابل الوقت« 

ال »األرض مقابل السالم«، من 
أجل إنهاك العرب في مفاوضات ال 

تؤدي إلى شيء، سوى إتاحة الوقت 
إلسرائيل لتقليل عزلتها وزيادة 

قّوتها.
كانت مهمة كيسنجر املقدسة 

هي إخراج مصر، بشكل كامل 
ونهائي، من معادلة الصراع العربي 
اإلسرائيلي، فكان تركيزه كله في 

التوصل إلى فك االشتباك بني مصر 
وإسرائيل، في عام 1974 بعد أقل 

من عام على حرب 6 أكتوبر/تشرين 
األول 1973، وهو ما تحقق فعليًا، 

منذ إغواء كيسنجر للرئيس الراحل 
أنور السادات، ودفعه إلى الهبوط 
بطائرته في مطار بن غوريون، 
محاطًا بأضواء مبهرة والفتات 

، وتمنحه 
ً
خادعة، تصنع منه بطال
نوبل للسالم فيما بعد.

لو ألقى كيسنجر نظرة على 
املشهد العربي اآلن، وعاد بالذاكرة 

إلى نضاله الشرير من أجل منح 
كل شيء لالحتالل الصهيوني، 

فإنه سيرى نماذج من املسؤولني 
العرب يتفوقون عليه في اإلخالص 

إلسرائيل، والتفاني في تحقيق 
أمنها السياسي ومصالحها 

االقتصادية. ربما يكتشف كيسنجر 
بعد كل هذه السنوات أنه األجدر 

بقيادة جامعة الدول العربية، في هذه 
املرحلة الدقيقة من عمر الصراع، ولَم 
ال وهو يرى النظام الرسمي العربي 
يقدم إلسرائيل، في العلن، أضعاف 

ما كان يحلم به من أجلها، في 
الخفاء، وينفق الوقت والجهد لوضع 

تكتيكات التطبيع؟

كيسنجر أمينًا 
للجامعة العربية

مرور
الكرام

»الشعب يريد«... 
ويدفع الثمن

الطائرات المستخدمة 
مشابهة لنسخ هاجمت 

معسكرات أميركية

»المقاومة العراقية«: 
مسلسل لتمرير نتائج 

االنتخابات المزورة

للحديث تتمة...

محاولة 
اغتيال الكاظمي

بغداد ـ سالم الجاف
             أكثم سيف الدين

بـــــعـــــد أيـــــــــــــام مــــــــن الــــتــــصــــعــــيــــد فـــي 
مناصري  ِقبل  من  العراقي  الــشــارع 
املليشيات املوالية إليران احتجاجا 
على نتائج االنتخابات البرملانية التي جرت 
فــي 10 أكــتــوبــر/تــشــريــن األول، وصــــواًل إلــى 
وقــوع مواجهات دامية يوم الجمعة املاضي 
بــن هـــؤالء وقـــوات األمـــن الــعــراقــيــة، وتوجيه 
ــكــــومــــة مــصــطــفــى  ــيــــس الــــحــ ــرئــ ــرات لــ ــ ــذيـ ــ ــحـ ــ تـ
الكاظمي من قبل قيادين في هذه املليشيات، 
اســتــيــقــظ الــعــراقــيــون أمـــس األحــــد عــلــى وقــع 
محاولة اغتيال استهدفت الكاظمي بواسطة 
ــائـــرات مــســّيــرة ُوّجـــهـــت نــحــو مــقــر إقــامــتــه  طـ
الخضراء وســط بغداد، من دون  املنطقة  في 
أن يــصــاب بــــأذى. وفــيــمــا كــشــفــت املــعــلــومــات 
ــة عـــن أن الـــطـــائـــرات املــســتــخــدمــة في  ــيــ األولــ
الـــهـــجـــوم مـــشـــابـــهـــة لـــتـــلـــك الــــتــــي اســتــهــدفــت 
ت 

ّ
معسكرات أميركية في أوقات سابقة، وتبن

فإن  الهجمات،  تلك  مسلحة  فصائل  حينها 
األطــراف املقربة من إيــران سارعت للتشكيك 
بــــهــــجــــوم األمــــــــــس، واتــــــهــــــام »طــــــــرف ثــــالــــث« 
بالوقوف خلفه، بالتوازي مع تحميل طهران 
املسؤولية ألطراف أجنبية، ليدل هذا التطور 
عــلــى دخــــول الـــعـــراق فـــي مــرحــلــة جـــديـــدة من 
التصعيد ليست بعيدة عن املساعي القائمة 

إلسقاط نتائج االنتخابات األخيرة.
ــرات مــســّيــرة مــنــزل  ــائـ واســتــهــدفــت ثــــاث طـ
الكاظمي فجر أمس، نجحت القوى األمنية 
ــقــــاط اثـــنـــتـــن مـــنـــهـــا، فــيــمــا وصــلــت  فــــي إســ
الــثــالــثــة إلـــى املـــنـــزل. وفــيــمــا نــجــا الــكــاظــمــي 
من الهجوم، فــإن خمسة من أفــراد الحماية 
وقعت  كما  أصيبوا،  املنزل  في  املتواجدين 
أضــــرار مــاديــة فــي املــكــان. وأظــهــرت لقطات 
مصورة بثها مكتب رئيس الــوزراء أضرارًا 
في بعض أجزاء املنزل وسيارة دفع رباعي 

متضررة متوقفة في املرأب.
وبعد أقل من ساعة على اإلعان عن تعرضه 
تسجيل  في  الكاظمي  ظهر  اغتيال،  ملحاولة 
مقره  في  مصور جالسا على مكتب خشبي 
 
ً
الــحــكــومــي وســـط املــنــطــقــة الـــخـــضـــراء، قــائــا
إن مــنــزلــه تــعــرض لــعــدوان جــبــان وهـــو ومــن 
مــعــه بـــألـــف خـــيـــر. وأضــــــاف أن »الـــصـــواريـــخ 

والطائرات املسّيرة الجبانة ال تبني أوطاننا 
وال مــســتــقــبــلــنــا، ونــعــمــل عــلــى بـــنـــاء وطــنــنــا 
الــدولــة ومؤسساتها وتأسيس  احــتــرام  عبر 
»الجميع  ودعــا  للعراقين«،  أفضل  مستقبل 
العراق  الهادف والبناء من أجــل  الحوار  إلــى 
ضم  اجتماعا  الكاظمي  وعــقــد  ومستقبله«. 
الــجــيــش  وقـــــــادة  ــة  ــيـ ــلـ والـــداخـ الــــدفــــاع  وزراء 
ــدد مــجــلــس  ــ لــبــحــث مـــحـــاولـــة االغــــتــــيــــال. وشــ
األمن الوطني العراقي في بيان على ماحقة 
»الجماعات املجرمة«. املتورطن، ووصفهم بـ

وقــامــت وحــــدات قتالية خــاصــة مــن الجيش 
العراقي بعملية انتشار واسعة داخل املنطقة 
الخضراء وفي محيطها الخارجي إلى جانب 
ــاب  ــ ــرى مــــن جـــهـــاز مــكــافــحــة اإلرهــ ــ ــوات أخــ ــ قــ
وجهاز األمن الوطني. ومنعت قوات الجيش 
الدخول للمنطقة املحصنة من عمال الخدمة 
واملــــراجــــعــــن والـــصـــحـــافـــيـــن، بــيــنــمــا حــلــقــت 

مروحيات قتالية في أجواء العاصمة.
وأعلن املتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء 
ســعــد مــعــن، لــقــنــاة »الـــعـــراقـــيـــة« الــحــكــومــيــة 
تح 

ُ
الرسمية )العراقية(، أن تحقيقا واسعا ف

في الهجوم للوصول إلى الجناة من خال 
متابعة مــنــاطــق انــطــاق املــســّيــرات واآللــيــة 
ــال. وأكـــد  ــيـ ــتـ املــســتــخــدمــة فـــي مـــحـــاولـــة االغـ
وقوع إصابات لبعض املتواجدين في منزل 
ــراد الــحــمــايــة. وتـــم تشكيل  الــكــاظــمــي مــن أفــ
املخابرات  جــهــاز  بــإشــراف  للتحقيق  لجنة 
ــتــــشــــار األمــــــن  الـــــعـــــراقـــــي إلــــــــى جـــــانـــــب مــــســ
الــوطــنــي قــاســم األعــرجــي، ومــســؤول وكالة 
الفريق  الــداخــلــيــة  فــي وزارة  االســتــخــبــارات 
ــان الجيش  أحــمــد أبـــو رغــيــف، ورئــيــس أركــ
الله،  يار  األمير  الركن عبد  الفريق  العراقي 

إلى جانب قيادات أمنية وعسكرية أخرى.

ــات املـــتـــحـــدة املـــســـاعـــدة في  ــ ــواليـ ــ وعــــرضــــت الـ
التحقيق. وقال املتحدث باسم وزارة الخارجية 
نيد بــرايــس فــي بيان »هــذا العمل الــذي يبدو 
أنه إرهابي، والــذي ندينه بشدة، كان موجها 
إلى قلب الدولة العراقية«. وأضاف »نحن على 
تواصل وثيق مع قوات األمن العراقية املكلفة 
ــراق واســتــقــالــه  ــعــ بــالــحــفــاظ عــلــى ســـيـــادة الــ
وعــرضــنــا مــســاعــدتــنــا فـــي الــتــحــقــيــق فـــي هــذا 
أمنيون  أكــد مسؤولون  املقابل،  في  الهجوم«. 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  عــراقــيــون فــي بــغــداد لـــ
الــطــائــرات املــســتــخــدمــة فــي الــهــجــوم مشابهة 
لنسخ هاجمت معسكرات أميركية في أوقات 

ــت فصائل 
ّ
مــتــفــرقــة مـــن الـــعـــام الـــحـــالـــي، وتــبــن

مسلحة تلك الهجمات حينها، ضمن سلسلة 
الــبــاد بينها وبن  املــواجــهــات التي شهدتها 
القوات األميركية. ووفقا للمصادر ذاتها، فإن 
مقدار املتفجرات التي كانت تحملها الطائرة 
األخيرة ال يتجاوز 10 كيلوغرامات من مادة 
»ســي فـــور« شــديــدة التفجير، مشيرة إلــى أن 
القوات األمنية وضعت تصورًا عن أبرز املناطق 
املحتمل انطاق الطائرة منها وجميعها من 
مناطق قريبة من املنطقة الخضراء. وتحدثت 
عن حصر التحقيقات في جهتن فقط، وهما 
»كــتــائــب حــزب الــلــه« و»عــصــائــب أهــل الــحــق«، 
عــلــى اعــتــبــار أن الــفــصــيــلــن يــمــتــلــكــان تقنية 
وّجها  أن  وسبق  املفخخة،  املسّيرة  الطائرات 

تهديدات مباشرة للكاظمي.
أمـــا الــقــوى الحليفة إليــــران، والــتــي تــقــود منذ 
أســابــيــع حــراكــا رافــضــا لنتائج االنــتــخــابــات، 
فقد شككت بمحاولة االغتيال. زعيم مليشيا 
»عصائب أهل الحق« قيس الخزعلي، الذي كان 
الحكومة  لرئيس  وّجـــه تهديدات مباشرة  قــد 
قــبــل ســاعــات مــن الــهــجــوم بسبب املــواجــهــات 
ــن وأنـــصـــار الـــقـــوى املــعــتــرضــة  ــ ــــوات األمـ بـــن قـ
على نتائج االنتخابات الجمعة، عّد ما جرى 
»محاولة لخلط األوراق«. وقــال الخزعلي، في 
بيان، إنه »بعد مشاهدتنا لصور االنفجار الذي 

حصل في منزل رئيس الوزراء، وماحظة عدم 
وقـــوع ضحايا، فإننا نــؤكــد ضــــرورة التحقق 
منه من قبل لجنة فنية متخصصة وموثوقة، 
لــلــتــأكــد مـــن ســبــبــه وحــيــثــيــاتــه، فـــــإذا لـــم يكن 
انفجارًا عرضيا أو ما شابه، وكــان استهدافا 
حقيقيا، فإننا ندين هذا الفعل بكل صراحة«. 
وشدد على أنه »يجب البحث بجد عن منفذي 
هــذه العملية ومعاقبتهم وفــق القانون، ألنها 

ملجيئها  األوراق  لــخــلــط  مـــحـــاولـــة  بــالــتــأكــيــد 
بعد يــوم واحــد على الجريمة الواضحة بقتل 
املتظاهرين واالعتداء عليهم وحرق خيمهم«، 
مضيفا »نذكر أننا قد حذرنا قبل أيام قليلة، من 
نية أطراف مرتبطة بجهات مخابراتية بقصف 
املنطقة الخضراء وإلقاء التهمة على فصائل 

املقاومة«.
من جهته، قال املتحدث باسم »كتائب حزب 

العسكري، عبر حسابه على  أبــو علي  الله«، 
»تلغرام«، إن »ممارسة دور الضحية أصبح 
من األساليب التي أكل عليها الدهر وشرب، 
ــن يـــريـــد اإلضـــــــــرار بــهــذا  وإذا كـــــان هـــنـــاك مــ
املخلوق )في إشــارة للكاظمي(، فهناك طرق 
كــثــيــرة وأقـــل كلفة وأكــثــر ضــمــانــا«. وأضـــاف 
»بــحــســب مــعــلــومــاتــنــا املــــؤكــــدة: ال أحــــد في 
)الــرغــبــة( لخسارة طائرة  لديه حتى  الــعــراق 

مسّيرة على منزل رئيس وزراء سابق«.
الــذي يمثل  كما اتهم زعيم تحالف »الفتح«، 
»الـــحـــشـــد الــشــعــبــي«،  الـــجـــنـــاح الـــســـيـــاســـي لــــ
»طرف ثالث«،  هادي العامري، من وصفهم بـ
 
ّ
أن وقــال »نحذر من  العملية.  بالوقوف وراء 

طرفا ثالثا يقف وراء الــحــدث مــن أجــل خلط 
األوراق وخلق الفتنة«.

ودانت »املقاومة العراقية«، التي تمثل فصائل 
شيعية مسلحة، محاولة االغتيال. واعتبرت 
أن مـــا حــصــل »اســـتـــهـــداف لــلــدولــة الــعــراقــيــة 
كـــون هـــذا املــوقــع حــصــرًا مــن أهـــم مؤسسات 
الــذي حصلت  الدولة، ونعتبره املنجز األهــم 
عــلــيــه األغــلــبــيــة بــعــد ســقــوط الــدكــتــاتــوريــة«. 
وأضافت أن »من قام بهذا العمل يحاول خلط 
»بــإجــراء  مطالبتها  عــلــى  مــشــددة  األوراق«، 
تحقيق عـــادل« فــي فــض اعــتــصــام املحتجن 
على نتائج االنتخابات ببغداد يوم الجمعة 
كهذه  حادثة  »صناعة  أن  واعتبرت  املاضي. 
لن تمنعنا من إصرارنا على معاقبة الجناة، 
وال سيما املــتــورطــن الــكــبــار فــي إراقــــة دمــاء 
األبرياء من املتظاهرين السلمين«. وحذرت 
من »وجــود مسلسل يحتوي املزيد من هذه 
العراقي،  الشارع  إربــاك  هدفها  التي  األفعال 
وتمشية نتائج االنتخابات املزورة لانتقال 
بــالــعــراق إلـــى مــراحــل خــطــيــرة فــي مستقبله 

السياسي واالقتصادي واألمني«.
وبــعــيــدًا عــن الــفــصــائــل املــوالــيــة إليــــران، لقيت 
محاولة االغتيال تنديدًا داخليا، وقال الرئيس 
العراقي برهم صالح على حسابه في موقع 
»تويتر«، إن »االعتداء اإلرهابي تجاوز خطير 
ــراق، ويــســتــوجــب  ــعــ ــراء بــحــق الــ ــكـ وجـــريـــمـــة نـ
وحدة املوقف في مجابهة األشرار املتربصن 
بأمن هذا الوطن وسامة شعبه. ال يمكن أن 
الــفــوضــى«. كما كتب  إلــى  الــعــراق  نقبل بجر 
زعــيــم الــتــيــار الــصــدري مــقــتــدى الــصــدر، على 
»تــويــتــر«: »الــعــمــل اإلرهـــابـــي الـــذي استهدف 
الـــجـــهـــة الــعــلــيــا فــــي الــــبــــاد، لـــهـــو اســـتـــهـــداف 
للعراق وشعبه، ويستهدف  واضــح وصريح 
أمنه واستقراره وإرجاعه إلى حالة الفوضى 
لتسيطر عليه قوى الادولة، ليعيش العراق 
ــنـــف واإلرهــــــــاب،  تـــحـــت طـــائـــلـــة الـــشـــغـــب والـــعـ

فتعصف به املخاطر وتدخات الخارج«.
أمــا إيـــران فلم تتأخر لتوجيه أصــابــع االتهام 
إلـــى الـــخـــارج، إذ وصـــف أمـــن املجلس األعلى 
لألمن القومي اإليراني األميرال علي شمخاني، 
البحث عن  بأنها »فتنة جدية يجب  العملية 
خيوطها في غــرف الفكر األجنبية«. وقــال في 
تــغــريــدة على »تــويــتــر« إن هـــذه األطــــراف »من 
خــــال إيـــجـــاد مــجــمــوعــات إرهـــابـــيـــة واحــتــال 
العراق لم تحقق إال الاأمن وبث الخاف وحالة 
عدم االستقرار للشعب العراقي املظلوم«. كما 
دان املتحدث باسم الخارجية اإليرانية سعيد 
خطيب زادة، استهداف الكاظمي، داعيا الشعب 
الــعــراقــي إلـــى »اليقظة فــي مــواجــهــة مــؤامــرات 
األعـــداء«. وأضــاف في بيان، أن »هــذه األحــداث 
تأتي في سياق مصالح أطـــراف اعتدت خال 
ـــ18 املــاضــيــة عــلــى اســتــقــرار وأمــن  ــ الــســنــوات الـ
واستقال ووحـــدة أراضـــي الــعــراق ومــن خال 
تــأســيــس مــجــمــوعــات إرهـــابـــيـــة وإثــــــارة الــفــن 

حاولت تحقيق أهدافها اإلقليمية«.

وليد التليلي

تشهد تونس أزمة مالية خانقة 
ستزيد التطورات السياسية من 

حّدتها، ألن الوضع الداخلي املنقسم 
واملتوتر ال يشجع على دفع اإلنتاج 

الداخلي بما يمكن أن يخلق ثروة 
إضافية تسد فجوات املوازنة. كما أن 
الدول والصناديق واملؤسسات الذين 

تعتمد عليها الدولة منذ عقود، أوقفت 
الدعم، بسبب خوفها من انزياح 
تونس عن التجربة الديمقراطية 

وجنوحها إلى االستبداد، وتوّجسها 
من مشروع سياسي واقتصادي 
غامض يوحي بخلفية اشتراكية 

قديمة، ال يمكن املغامرة معها في 
الوقت الراهن. وأمام هذه الحقيقة 
التي ال يمكن أن تغّيرها املواقف 
السياسية الرنانة، وبعد التهديد 

بإقفال أبواب املانحني، التفت الرئيس 
التونسي قيس سعّيد إلى »الشعب 

 »سنعمل على 
ً
الذي يريد«، قائال

تشريك املواطنني كلهم في الخروج 
من هذه األزمة«. ودعا يوم الخميس 
املاضي، في اجتماع مجلس الوزراء، 
التونسيني في الداخل والخارج، إلى 

»املساهمة في إيجاد التوازنات املالية 
املطلوبة«.

يطلب الرئيس من شعبه أن يتقشف 
وأن يقلص من الواردات، وكأنه 

يمّهد ملرحلة زهد اقتصادي يطلب 
من الجميع أن يشارك فيها. أي 

باختصار، أن يدفع الشعب ثمن 
الفاتورة التي يريدها سعّيد ملشروعه 

السياسي. وباألرقام، ستحتاج 
تونس إلى ثالثة مليارات دوالر 

إلكمال العام الحالي، وستحتاج إلى 
تمويالت إضافية بـ15 مليار دوالر 

ملوازنة العام املقبل. أما وكاالت 
التقييم التي استهزأ بها سعّيد فقد 
وضعت تونس في ذيل قائمة الدول 

التي يمكن أن يثق فيها املانحون. 
ويتلكأ أصدقاء سعّيد في دعمه، كما 

فعلوا مع دول أخرى، وال أحد يعلم 
ثمن دعمهم املمكن وشروطه. ويبقى 

السؤال: هل سيقتنع »الشعب الذي 
يريد« بدعوة الرئيس؟

القيادي في حزب »التيار 
الديمقراطي«، هشام العجبوني، 
قال كالمًا منطقيًا جدًا في هذا 

الخصوص، إذ لفت إلى أنه »حسب 
استطالعات الرأي، يحظى الرئيس 

بنسبة ثقة عالية جدًا تفوق الـ80 
في املائة. وبحسب الرئيس أيضًا، 

فإن 1.8 مليون تونسي خرجوا في 
يوم واحد ملساندته، ولو استجاب 

كل هؤالء لدعوة الرئيس بإعانة 
البالد ماليًا، فستصبح تونس دولة 

مانحة وليست دولة مقترضة«. 
ولكن ما يقوله العجبوني ساخرًا 

كان يمكن أن يصبح حقيقة لو آمن 
كل التونسيني بمشروع الرئيس، 

أما وهو يصف جزءًا منهم بالخونة 
والحشرات والسارقني ويريد أن 
يتحول إلى الزعيم األوحد امللهم، 

فقد جّربوا ذلك من قبل، وإذا كان 
»الشعب يريد« فعليه أن يدفع الثمن.

مرحلة جديدة 
من أزمة رفض 
نتائج االنتخابات

مصطفى  اغتيال  محاولة  العراق  في  المتحدة  األمــم  بعثة  دانــت 
الخارجية  أعربت  النفس«. كما  »الهدوء وضبط  إلى  الكاظمي، داعيًة 
االستقرار  زعزعة  أشكال  من  شكل  »ألي  رفضها  عن  بيان  في  الفرنسية 
األطلسي  شمال  حلف  ندد  فيما  العراق،  في  والتخويف«  والعنف 
والمملكة المتحدة باألمر. وقال ممثل الشؤون الخارجية في االتحاد 
األوروبي، جوزيب بوريل، في بيان: »يجب على جميع األطراف االنخراط 

في الحوار السياسي والتعاون لمواجهة التحديات«.

إدانات دولية

اعتداء 
مشبوه

وصف زعيم تحالف 
»النصر«، حيدر العبادي، 

محاولة اغتيال رئيس 
الحكومة العراقية 

مصطفى الكاظمي 
بـ»المشبوهة«. وقال في 
تغريدة له »أدين االعتداء 
المشبوه الذي استهدف 
الكاظمي، وأدعو للحذر 

من خلط األوراق«، مضيفًا 
»باألمس قتل المتظاهرون 

السلميون، واليوم 
استهداف رئيس الوزراء، 
لسنا في ساحة قتال يا 
سادة! المرحلة حرجة، 

واليقظة وضبط النفس 
ضرورة، والحوار والتفاهم 

والتضامن غدت قضايا 
وجودية للدولة«.
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عدن: اغتيال مسؤول 
أمني 

مساء  مجهولون،  مسلحون  اغــتــال 
أول مــن أمـــس الــســبــت، مــديــر غرفة 
املحلية  اإلدارة  وزارة  في  العمليات 
ــيـــدة، فــــي الــعــاصــمــة  ــو ســـعـ ــ عـــلـــي أبـ
ــة عــــــــدن، حــســبــمــا  ــتــ الـــيـــمـــنـــيـــة املــــؤقــ
ــد. وجــاء  ــوزارة، أمـــس األحــ ــ ذكـــرت الــ
في بيانها أن »الحادثة وقعت أمام 
منزل أبو سعيدة في حي البساتني 
بــعــدن«، ولــم تــدِل بتفاصيل أخــرى. 
ــافـــظ عـــدن  ــبـــت الــــــــــوزارة »مـــحـ ــالـ وطـ
)أحـــمـــد ملــلــمــس( بــتــوجــيــه األجــهــزة 
األمنية للقبض على الجناة وكشف 
املعتدون  لينال  القضية  مالبسات 

جزاءهم الرادع وفقًا للقانون«.
)األناضول(

مصر: أولى خطوات إقرار 
قانون التخطيط

وافـــــق مــجــلــس الـــشـــيـــوخ املـــصـــري، 
أمـــــس األحــــــــد، عـــلـــى 15 مـــــــادة مــن 
مـــشـــروع قـــانـــون الــتــخــطــيــط الــعــام 
للدولة املعد من الحكومة، تمهيدًا 
ــواده الــبــالــغــة الــــ35  إلقـــــرار بــقــيــة مـــ
فـــي جــلــســة مـــقـــررة الـــيـــوم اإلثــنــني، 
ــلـــس الــــنــــواب  ــه إلـــــــى مـــجـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ وإحـ
إلصــــــــداره، والـــتـــصـــديـــق عــلــيــه من 
الـــرئـــيـــس عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي. 
والتنمية  التخطيط  وقالت وزيــرة 
ــيـــد  ــعـ ــالــــــة الـــسـ االقــــــتــــــصــــــاديــــــة، هــــ
ــام  ــ ــي كـــلـــمـــتـــهـــا أمــ ــ )الـــــــــصـــــــــورة(، فــ
جاء  القانون  مــشــروع  إن  املجلس، 
 للقانون رقم 30 لسنة 1973 

ً
بديال

في شأن إعداد الخطة العامة، بما 
استراتيجية  أهــــداف  مــع  يــتــوافــق 
لــلــتــنــمــيــة املــســتــدامــة )رؤيـــــة مصر 

.)2030
)العربي الجديد(

ليبيا: اكتشاف مقابر 
جديدة في ترهونة

ــنـــت الـــهـــيـــئـــة الــــعــــامــــة لــلــبــحــث  ــلـ أعـ
والتعرف على املفقودين الحكومية 
في ليبيا، أمس األحد، عن اكتشاف 
فرقها ثالث مقابر جماعية جديدة، 
فــــي مـــديـــنـــة تـــرهـــونـــة. وأوضـــحـــت 
الرسمية  صفحتها  عــبــر  الــهــيــئــة، 
فرقها ستبدأ  أن  »فيسبوك«،  على 
انــتــشــال الــجــثــث مــن داخــــل املــقــابــر 

ا من يوم غد الثالثاء.  الثالث بدء
)العربي الجديد(

تونس: بن غربية يواصل 
إضرابه عن الطعام

ــن الـــوزيـــر  أكــــــدت هــيــئــة الــــدفــــاع عــ
السابق، النائب التونسي املستقل، 
مهدي بن غربية )الــصــورة(، أمس 
ــه عــن  ــ ــرابــ ــ األحـــــــــد، مـــواصـــلـــتـــه إضــ
ــوم الــجــمــعــة  ــدأه يــ ــ ــذي بـ ــ الـــطـــعـــام الـ
املـــاضـــي، بــســبــب »الــتــنــكــيــل بــه من 
لــلــســجــون  الــــعــــامــــة  اإلدارة  قــــبــــل 
واإلصالح«، وحرمانه من حقه في 
أربع  العمر  البالغ من  ابنه  مقابلة 
سنوات، خصوصًا أن الطفل يتيم 
الــتــحــقــيــق  قـــاضـــي  أن  ــم  ــ ورغــ األم، 
بــاملــحــكــمــة االبـــتـــدائـــيـــة بــســوســة، 
الــقــضــيــة، أذن له  بــمــلــف  املــتــعــهــد 

بتمكينه من مقابلة طفله.
)العربي الجديد(

قبرص سُتحاكم 
متهمين بالتخطيط 
لمهاجمة إسرائيليين

أعــلــنــت الــشــرطــة الــقــبــرصــيــة، أمــس 
األحد، أن نيقوسيا ستحاكم ستة 
أشــــخــــاص فــــي ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون 
الــتــخــطــيــط  بــتــهــمــة  ــبـــل،  ــقـ املـ األول 
إسرائيليني  أعمال  رجــال  ملهاجمة 
فـــي الـــجـــزيـــرة. ويـــواجـــه املــتــهــمــون 
تــهــم الــتــآمــر الرتـــكـــاب جــريــمــة قتل 
واملـــشـــاركـــة فـــي مــنــظــمــة إجــرامــيــة 
واإلرهـــــــاب وحـــيـــازة ســــالح بشكل 
غير قانوني وتداول وثائق مزيفة. 
ولـــــم تـــكـــشـــف الـــشـــرطـــة عــــن هــويــة 
ــتـــهـــمـــني، بــيــنــمــا قــــالــــت وســـائـــل  املـ
من  منهم  أربــعــة  إن  محلية  إعـــالم 
ــم قــبــرصــي من  بــاكــســتــان وأحــــدهــ

أصول لبنانية.
)فرانس برس(

اعتقلت القوات 
األمنية 87 معلمًا شاركوا 

بوقفة احتجاجية

التقى البرهان أمس 
األحد وفدًا من جامعة 

الدول العربية

السودان

العنف جواب 
العسكر

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

يــواصــل عــســكــر الـــســـودان، إغــالق 
أي بـــاب تــفــاوضــي مــن املــمــكــن أن 
يؤدي إلى عودة البالد إلى مسار 
الــتــحــول الــديــمــقــراطــي، بــعــد االنـــقـــالب الــذي 
في  البرهان  الفتاح  عبد  الجيش  قائد  ذه 

ّ
نف

املـــاضـــي، وأطـــاح  أكــتــوبــر/تــشــريــن األول   25
 مجلس 

ّ
بــمــوجــبــه الــحــكــومــة املـــدنـــيـــة وحـــــل

السيادة وأعلن حالة الطوارئ، معولني على 
خيار استخدام العنف ضد الشعب السوداني 
الرافض لالنقالب، وذلك كتكتيك هدفه تمرير 
الــدعــوات  الــرغــم مــن  الــوقــت بالترهيب، على 
الدولية لعودة الحكومة املدنية في السودان، 
واملطالبات الداخلية بااللتزام بركائز املرحلة 
في  الدستورية.  الوثيقة  ومنها  االنتقالية، 
مقابل ذلك، يبقى التصعيد في الشارع السالح 
األول فـــي يـــد املـــعـــارضـــني لـــالنـــقـــالب، وعــلــى 
الــســودانــيــني، حيث  املهنيني  تجمع  رأســهــم 
كان السودان على موعد أمس األحد، مع يوم 
من حملة العصيان املدني، الذي استجابت له 
قطاعات مهنية ونقابية واسعة، على رأسها 
نقابة املعلمني، والتي جرى اعتقال العشرات 
السوداني،  الجيش  واستخدم  كوادرها.  من 
يــــوم أمــــس، الـــغـــاز املــســيــل لــلــدمــوع لتفريق 
التظاهرات التي خرجت في الخرطوم بالتزامن 
مع حملة العصيان املدني، كما جابت قوات 
األمن شوارع العاصمة بالهراوات والعصي، 
الــدول  فيما التقى البرهان وفــدًا من جامعة 
العربية، من دون خروج أي مؤشر عن العسكر 

لجهة استعدادهم للحوار أو التنازل.
واستجابت قطاعات مهنية ونقابية واسعة، 
ــان املــــــدنــــــي، ضــمــن  ــيــ ــعــــصــ ــلـــة الــ أمـــــــــس، لـــحـــمـ
فيما  البرهان،  انقالب  التصعيد ضد  رزنامة 
ــان املـــقـــاومـــة لــــدعــــوات إقـــامـــة  اســـتـــجـــابـــت لـــجـ
املـــتـــاريـــس فـــي األحـــيـــاء بــالــتــزامــن مـــع إعـــالن 
ــاء ذلـــك عــلــى الــرغــم من  الــعــصــيــان املــدنــي. وجـ
تعطل خــدمــة اإلنــتــرنــت بــشــدة، وهــو مــا أكــده 
أحــد ســكــان وســط الــخــرطــوم لوكالة »فــرانــس 
ــم يـــعـــلـــم بـــبـــدء  ــ ــعـــض لـ ــبـ  إن الـ

ً
ــــال ــائـ ــ بـــــــــرس«، قـ

وباإلضافة  اإلنترنت.  ســوء  بسبب  العصيان 

الــخــرطــوم،  االحتجاجية. وكـــان مــحــامــون فــي 
قد أكــدوا أن عــدد املعلمني املعتقلني أمــس قد 
وصل إلى 200 معلم، وأن فرقًا قانونية تولت 
عنهم.  لــإفــراج  القانونية  ــراءات  اإلجــ متابعة 
الشرطة  أن  والتعليم  التربية  وزارة  وذكـــرت 
أطــلــقــت الـــغـــاز املــســيــل لــلــدمــوع بــكــثــافــة على 
التحرك. وأفاد شهود عيان، بحسب ما نقلت 
عنهم وكالة »األناضول« التركية لألنباء، بأن 
قوات الشرطة طاردت املشاركني في الوقفة في 

الشوارع، منعًا ملعاودة تجمعهم مجددًا. 
إلى ذلك، واجهت القوات األمنية التظاهرات 
التي شهدتها الخرطوم أمس بالعنف أيضًا، 
حيث جابت قوات األمن شــوارع رئيسية في 
وقنابل  بالعصي  مسلحة  بحري،  الخرطوم 
ــاد شــهــود عــيــان،  الــغــاز املــســيــل لــلــدمــوع. وأفــ
»العربي الجديد«، بأن قوات الشرطة أطلقت  لـ
الغاز املسيل للدموع لتفريق محتجني أقاموا 
حــواجــز خــرســانــيــة فــي شـــارع أومــــاك شرقي 
الخرطوم، كما ألقت قنابل غاز مسّيل للدموع 
تظاهرة  لتفريق  العاصمة  في  بــري  في حي 
أخرى. وفرقت قوات الشرطة تظاهرة مناهضة 
لــالنــقــالب فـــي حـــي الـــديـــم، وســـط الــخــرطــوم، 
وأطلقت عبوات الغاز املسيل للدموع والذخيرة 
في الهواء، لتفريق مئات املتظاهرين في حيي 
كما  العاصمة،  والــعــزوزاب جنوبي  الشجرة 
علمت طـــوال يـــوم أمـــس عــلــى إزالــــة متاريس 
وضعت على الطرق الرئيسية. وفي مواجهة 

إلـــى الــخــرطــوم، خـــرج مــئــات الــســودانــيــني في 
مــديــنــة ود مـــدنـــي، فـــي مــوكــب طــــاف املــديــنــة، 
رفضًا لالنقالب، كما تظاهر املئات في عطبرة 

في شمال البالد.
وأعلنت لجان املقاومة في عدد من األحياء، 
أنــهــا ســتــواصــل إغــــالق الـــطـــرق بــاملــتــاريــس 
ــل  ــواكـــب داخـ ــع تــســيــيــر مـ ــيـــوم اإلثــــنــــني، مـ الـ
ملــلــيــونــيــة 13 نوفمبر/ اســتــعــدادًا  األحـــيـــاء 

تــشــريــن الــثــانــي )الــســبــت املـــقـــبـــل(، مــجــددة 
»رفــضــهــا الــقــاطــع لــالنــقــالب، وكــل مــا ترتب 
عليه من إجراءات انقالبية، والرفض القاطع 
ــادة املــجــلــس  ــ ألي تـــســـويـــة ســيــاســيــة مــــع قــ

العسكري االنقالبي«. 
ــــس، شــهــدت  ــــوم الـــعـــصـــيـــان املــــدنــــي أمــ ــــي يـ وفـ
السودانية، حركة سير خفيفة، مع  العاصمة 
إغالق معظم املحال التجارية أبوابها. واختار 
عدد كبير من موظفي املصارف، املشاركة في 
شــارك  فيما  العمل،  عــن  باالمتناع  العصيان 
األطباء في التحرك، بالتعامل فقط مع حاالت 
وعلى  الحكومية.  املستشفيات  فــي  الــطــوارئ 
الــرغــم مــن قـــرار ســلــطــات االنـــقـــالب، استئناف 
الدراسة في والية الخرطوم، إال أن عددًا كبيرًا 
مــن األســـر، اخــتــارت عــدم إرســـال أبنائها إلى 
املــدارس فيما أعادت بعض املــدارس التالميذ 
البحر  إدارة جــامــعــة  مــنــازلــهــم. وأعــلــنــت  إلـــى 
األحمر، أمس، وقف الدراسة في الجامعة إلى 
أجــل غير مسمى، وذلـــك بعد يــوم مــن تعليق 

جامعة الخرطوم، الدراسة رفضًا لالنقالب.
وكــــان الــقــطــاع الــتــعــلــيــمــي عــلــى مــوعــد أمـــس، 
مــع حــمــلــة اعــتــقــاالت واســعــة نــفــذتــهــا الــقــوات 
ــه، والــتــي اعتقلت الــعــشــرات من 

ّ
األمــنــيــة بــحــق

املــعــلــمــني، لــــدى تــنــفــيــذهــم وقـــفـــة احــتــجــاجــيــة 
الــتــربــيــة والتعليم فــي واليــة  أمـــام مــقــر وزارة 
الــــخــــرطــــوم، لـــالعـــتـــراض عـــلـــى قــــــرار ســلــطــات 
االنــقــالب إقــالــة مــســؤولــني فــي قــطــاع التعليم 
بــالــواليــة، وتــعــيــني وجـــوه مــن نــظــام الرئيس 
املعزول عمر البشير )كوادر من حزب املؤتمر 
الـــوطـــنـــي، الـــحـــزب الـــحـــكـــام ســـابـــقـــًا( مــكــانــهــم. 
وأعــلــنــت لــجــنــة املــعــلــمــني الــســودانــيــني، أمــس، 
إلــى كسر ساق  اعــتــقــال 87 معلمًا، بــاإلضــافــة 
إحدى املعلمات، خالل تفريق الشرطة للوقفة 

أمــس،  االنــقــالبــيــون،  املــدنــي، جمع  العصيان 
ــــرى تــوزيــعــهــم  الـــعـــشـــرات مـــن أنـــصـــارهـــم وجـ
في  التلفزيونية،  الــقــنــوات  مــقــار  مــن  بالقرب 
مــحــاولــة إلظــهــار ســنــدهــم الــشــعــبــي. وتجمع 
أمــس عــشــرات األشــخــاص بــالــقــرب مــن أبــراج 
مــردديــن هتافات  الــخــرطــوم،  النيلني، وســط 

داعمة لالنقالب العسكري.
ــبــــرهــــان ُمــــنــــي أمـــــس بــضــربــة  لـــكـــن انــــقــــالب الــ
جديدة، إذ دانت »الجبهة الثورية« السودانية، 
ــتـــخـــدام الـــقـــوة املـــفـــرطـــة ضـــد املــتــظــاهــريــن  اسـ
ــــوارئ،  ــــطـ الـــســـلـــمـــيـــني، مـــطـــالـــبـــة بـــرفـــع حـــــال الـ
لــلــحــوار الــجــاد لــخــروج البالد  لتهيئة املــنــاخ 
مــن االنــــزالق. وقـــال بــيــان مشترك عــن حركات 
ثالث منضوية في التحالف )الحركة الشعبية 
تحرير  التحرير، حركة  قــوى  تجمع  - شمال، 
السودان(، يقودها أعضاء في مجلس السيادة 
االنــتــقــالــي املــحــلــول بــمــوجــب قــــرار الــبــرهــان، 
إنــهــا »تــجــدد موقفها الــثــابــت ضــد االنــقــالب، 
الـــســـودانـــي  ــع احــــتــــرام إرادة الــشــعــب  ـــي مـ وهـ
املدنية«.  الدولة  وبناء  الديمقراطي  والتحول 
كــمــا جــــّددت الــتــزامــهــا بــالــوثــيــقــة الــدســتــوريــة 
وتنفيذ اتــفــاق جــوبــا لــســالم الــســودان املوقع 
»إطالق سراح  بـ أكتوبر 2020. وطالبت   3 في 
جــمــيــع املــعــتــقــلــني مـــن دون أي شــــرط وعــلــى 
ــلـــه حـــمـــدوك،  رأســـهـــم رئـــيـــس الــــــــوزراء عــبــد الـ
وياسر عرمان عضو املجلس القيادي للجبهة 
الثورية ونائب األمني العام للجبهة الثورية«. 
ينوي  االنقالب  فإن  ملعلومات سابقة،  وطبقًا 
ــار، رئـــيـــس الــحــركــة  ــقــ إعـــــــادة تــعــيــني مـــالـــك عــ
ــال، والـــطـــاهـــر حـــجـــر، رئــيــس  ــمـ الــشــعــبــيــة - شـ
تجمع قوى التحرير، والهادي إدريس، رئيس 
الــســودان، كأعضاء في املجلس  حركة تحرير 
السيادي، وهذا ما ترفضه املجموعات الثالث.
فـــي األثــــنــــاء، تـــتـــواصـــل املـــســـاعـــي الــخــارجــيــة 
ــــودان، إليــجــاد  ــــسـ لــلــدفــع نــحــو الــــحــــوار فـــي الـ

مــخــرج لـــألزمـــة الــنــاجــمــة عـــن االنــــقــــالب. وفــي 
هـــذا اإلطـــــار، أعــربــت جــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة، 
أمينها  برئاسة  لها  وفــد  اجتماع  بعد  أمــس، 
الـــعـــام املــســاعــد حــســام زكـــي مـــع الــبــرهــان في 
الخرطوم، عن أهمية اعتماد الحوار كوسيلة 
للتعامل مع األزمــات التي تطرأ خــالل عملية 
ــــودان. وقـــال  ــسـ ــ ــقـــال الـــديـــمـــقـــراطـــي فـــي الـ ــتـ االنـ
زكي إن »الوفد نقل رسالة شفهية من األمني 
الغيط( تؤكد دعم  أبو  العام )للجامعة أحمد 
الديمقراطي  للتحول  العربية  الـــدول  جامعة 
في السودان«، فيما أعرب البرهان عن »التزام 
الديمقراطي  بالتحول  التام  املسلحة  الــقــوات 
وحـــرصـــهـــا عــلــى حــمــايــة مــكــتــســبــات الـــثـــورة 
كما  الــشــعــب«.  تطلعات  وتحقيق  الــســودانــيــة 
»الــدور الكبير الــذي تضطلع  أشــاد البرهان بـــ
به جامعة الدول العربية لدعم وإنجاح الفترة 

االنتقالية واالهتمام بقضايا السودان«.
لــكــن الــقــيــادي فــي قـــوى »الــحــريــة والــتــغــيــيــر«، 
»الـــعـــربـــي  ــال فــــي تـــصـــريـــح لــــ ــ مـــعـــز حــــضــــرة، قـ
ــام العسكر  الـــجـــديـــد«، إن الــخــيــار الــوحــيــد أمــ
الــوســاطــات الدولية  االنــقــالبــيــني بعد إخــفــاق 
واإلقــلــيــمــيــة هـــو االعـــتـــمـــاد عــلــى فـــلـــول نــظــام 
عمر البشير لتسيير دوالب العمل السياسي 
ــة، مــشــيــرًا إلــــى أن ذلــــك بــدا  ــيـ ــدنـ ــة املـ ــدمـ والـــخـ
واضــحــًا فــي الــقــرارات التي أصــدرهــا البرهان 
العديد من كبار املوظفني في  بإنهاء خدمات 
الـــدولـــة، وتــعــيــني الــفــلــول فــي مــكــانــهــم، مــؤكــدًا 
أمنية  كلجنة  عملوا  الــذيــن  العسكر  هــدف  أن 
أوتيت  أيامه تسعى بكل ما  آخــر  للبشير في 
من قوة الستعادة النظام السابق بالكامل بما 
األمنية. وأضـــاف حضرة  ذلــك مؤسساته  فــي 
أن الضغط الخارجي ال يعول عليه كثيرًا في 
ــقـــالب، ألن كــل الــــدول تــتــحــرك في  إســقــاط االنـ
الجوار ال  مواقفها وفق مصالحها، وأن دول 
الــســودان،  في  ديمقراطيًا  تحواًل  مطلقًا  تريد 

مــشــددًا على أن الــرهــان اآلن هــو على الشارع 
السوداني الذي أسقط من قبل نظام البشير، 
ــقــــديــــره، أقــــــوى بــكــثــيــر  ــام، حـــســـب تــ ــظــ وهـــــو نــ
مــن االنـــقـــالب الــحــالــي، المــتــالكــه تــرســانــة من 
األســلــحــة والـــقـــوات املــخــتــلــفــة وبــنــائــه نظامًا 
عقائديًا متشددًا، ورغم ذلك سقط شر سقطة 

وهو ما سيتكرر اليوم.
مــن جهته، قــال الــوالــي السابق لــواليــة كسال، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إنــه وبعد  صــالــح عــمــار، لـــ
فشل الوساطات الدولية والداخلية، لم يعد من 
خيار أمام االنقالب العسكري، سوى التراجع 
املواصلة تحت  أو  قــراراتــه وخطواته،  كل  عن 
ســطــوة ســفــك الـــدمـــاء واالنـــهـــيـــار االقــتــصــادي 
ــرة، ســـيـــدفـــع  ــيــ ــبــ ــة بــــاهــــظــــة بــــشــــريــــة كــ ــفـ ــلـ ــكـ وبـ
االنقالبيون ثمنها، مبينًا أن االنقالب سيجد 
وسيواجه  وخارجية  داخلية  عزلة  في  نفسه 
الــتــعــقــيــدات االقــتــصــاديــة، ال سيما  جملة مــن 
ــات املــتــحــدة عــلــى كــل من  تــحــت ضــغــط الـــواليـ
السعودية واإلمارات بحرمانه من املساعدات 
املالية، هذا غير آثار العصيان املدني الصامد 
عليه، خصوصًا في قطاعي التعليم والصحة 
حيث أكبر القوى الحديثة املناهضة لالنقالب. 
وأضـــــــاف عــــمــــار، أن االنـــقـــالبـــيـــني يـــواصـــلـــون 
االنتحار إال في مجال استخدام العنف املفرط 
ضد خصومهم، وعجزوا حتى اآلن عن القيام 
بخطوات حقيقية بما في ذلك تشكيل مجلس 
السيادة ومجلس الوزراء، نتيجة التناقضات 
الظهور  فــي  بــدأت  التي  الداخلية والــخــالفــات 
بني العسكر واألحــزاب التي دعمت انقالبهم، 
ــنــــاء حــاضــنــة  ــم يـــعـــد أمـــــــام الـــعـــســـكـــر إال بــ ــ ولــ
سياسية من أحزاب شاركت في نظام الرئيس 
املــعــزول عمر البشير. وأكـــد عــمــار أن الــشــارع 
 حــاســمــًا فــي هــزيــمــة االنــقــالب 

ً
ســيــكــون عــامــال

ــك بــبــطء وتــرتــيــب بــعــيــد املــــدى من  ــو تـــم ذلـ ولـ
جانب القوى الحديثة في املدن.

اعتقاالت واسعة إلنهاء 
العصيان المدني

تتواصل االحتجاجات منذ االنقالب )محمود حجاج/األناضول(

)Getty( دعت الحكومة المنقوش إلى االستمرار في مزاولة عملها

رّد عسكر السودان، أمس األحد، على حراك الشارع المعارض النقالبهم، 
بمواجهة  وذلك  االعتقال،  حمالت  وشّن  العنف،  استخدام  بمواصلة 
العصيان المدني الذي دعا إليه تجمع المهنيين السودانيين، والذي 

استجابت له قطاعات مهنية ونقابية واسعة

الحدث

تحقيق مع املنقوش برئاسة نائب رئيس 
املــجــلــس عــبــد الــلــه الـــالفـــي، عــلــى أن تقدم 
اللجنة نتائج أعمالها خالل 14 يومًا من 
تــاريــخ صــدور الــقــرار. وليبيا على موعد 
مع مؤتمر حول أزمتها دعت إليه باريس، 

ومقرر انعقاده يوم الجمعة املقبل.
ــرار املـــجـــلـــس تــتــويــجــًا لــســلــســلــة  ــ ــاء قــ ــ وجــ
مـــن األزمـــــات بــيــنــه وبـــني الــحــكــومــة، ومــع 
تعيينات  خلفية  على  تــحــديــدًا،  املنقوش 
واعتبر  اتخذتها،  وخطوات  دبلوماسية، 
املـــجـــلـــس أنــــهــــا تـــنـــم عــــن تــــفــــّرد بـــالـــقـــرار. 
ورفــضــت حكومة الــدبــيــبــة، أمـــس، الــقــرار، 
املجلس  صالحيات  أن  بيان  فــي  معتبرة 
الــرئــاســي ال تــخــولــه إيــقــاف املــنــقــوش عن 
أن  على  مــشــددة  معها،  والتحقيق  العمل 
تــعــيــني أو إلـــغـــاء تــعــيــني أعـــضـــاء السلطة 
معهم  التحقيق  أو  إيقافهم  أو  التنفيذية 
»تـــعـــتـــبـــر صـــالحـــيـــات حـــصـــريـــة لــرئــيــس 
ــدة الــــوطــــنــــيــــة«. ووجـــهـــت  ــ ــــوحـ حـــكـــومـــة الـ
للمنقوش بضرورة  تعليماتها  الحكومة 

متابعة عملها، معددة إنجازاتها.
وحول أسباب الخالف، عزت وسائل إعالم 
محلية قــرار »الــرئــاســي« إلــى تصريحات 
ــبـــل أيـــــــام لــشــبــكــة  ــا املـــنـــقـــوش قـ أدلـــــــت بـــهـ
»بــي بــي ســي«، وأكـــدت فيها أن طرابلس 
»مستعدة للتعاون مع الواليات املتحدة« 
تفجير  في قضية  به  لتسليمها مشتبهًا 
طـــائـــرة شـــركـــة »بــــانــــام« األمـــيـــركـــيـــة فــوق 
لوكربي )1988(. واملطلوب هو أبو عقيلة 
ــؤول الـــســـابـــق فــي  ــســ مــحــمــد مـــســـعـــود، املــ
بتصنيع  واملتهم  الليبية،  االستخبارات 
الــطــائــرة، وهو  فــي  انفجرت  التي  القنبلة 
تتعلق  بتهم ال  ليبيا  في  راهنًا  مسجون 
بـــلـــوكـــربـــي. مـــن جــهــتــهــا، نــفــت املــنــقــوش، 

أمس، صحة ما نسب إليها في املقابلة.
ــــالف بــني  ــخـ ــ وفـــيـــمـــا يـــضـــع مـــتـــابـــعـــون الـ
»الــرئــاســي« والحكومة، في إطــار املعطى 
االنتخابي أيــضــًا، بـــرزت فــي هــذا الصدد 
أمــس، بحسب صحيفة  تفاصيل جــديــدة 
ــول هــويــة  ــ ــلــــيــــة، حــ ــــس« اإلســــرائــــيــ ــآرتــ ــ »هــ
ت يوم اإلثنني 

ّ
الشخصية الليبية التي حط

املاضي، لوقت قصير بطائرة خاصة في 
مطار بن غوريون، قائلة إن الطائرة كانت 
الليبي  الــلــواء  نجل  حفتر،  صـــدام  تحمل 
املــتــقــاعــد خــلــيــفــة حــفــتــر. وذكــــــرت أنــــه لم 
يــعــرف مــن التقى صـــدام حفتر فــي مطار 
بــن غـــوريـــون، إال أنــهــا أشــــارت إلـــى سعي 
حفتر للحصول على دعم إسرائيل للفوز 

بقيادة ليبيا في املرحلة املقبلة.

 24 تستهدف  الــتــي  االنــتــخــابــيــة  للعملية 
ديسمبر«، الفتًا إلى أن املفوضية تسلمت 
الفنية  التعديالت  كل  النواب  من مجلس 
البرملانية  االنتخابات  بقانوني  الخاصة 
املقبل،  لها 24 ديسمبر  املقرر  والرئاسية 
وهي تعديالت »تمّكن املفوضية من تنفيذ 
طعن  دون  مــن  االنــتــخــابــيــتــني  العمليتني 
رئيس  وتــحــدث  تنفيذها«.  إجــــراءات  فــي 
مــفــوضــيــة االنـــتـــخـــابـــات عـــن فــتــح مــراكــز 
االنـــتـــخـــاب بــــدءًا مـــن الـــيـــوم لــتــوزيــع أكــثــر 
مــن 2.8 مــلــيــون بــطــاقــة نــاخــب، الفــتــًا إلــى 
الــتــرشــح ملنصب رئيس  قــبــول طلبات  أن 
املفوضية  فــــروع  عــلــى  سيقتصر  الـــدولـــة 
فـــي كـــل مـــن طــرابــلــس وبــنــغــازي وســبــهــا. 
ــا رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب  مـــن جــهــتــه، دعــ
إلى  الليبي،  الشعب  أمــس،  عقيلة صالح، 
ممارسة حقه في »اختيار َمن يمثله بكل 
حــريــة، واخــتــيــار الــرجــل املــنــاســب لقيادة 
الــبــالد نــحــو بـــّر األمــــان واالســـتـــقـــرار« في 

االنتخابات.
فــي غــضــون ذلـــك، خــرجــت خـــالل اليومني 
املاضيني الخالفات بني املجلس الرئاسي 
الــلــيــبــي والــحــكــومــة االنــتــقــالــيــة أكــثــر إلــى 
الــعــلــن، مـــع إعــــالن األول، مــســاء الــســبــت، 
قــــــــراره بــــإيــــقــــاف وزيــــــــرة الـــخـــارجـــيـــة فــي 
الــحــكــومــة املــؤقــتــة، نــجــالء املــنــقــوش، عن 
الــعــمــل »احـــتـــيـــاطـــيـــًا«، لــلــتــحــقــيــق فـــي ما 
نسب إليها من »مخالفات إداريــة، تتمثل 
الخارجية  السياسة  بملف  انــفــرادهــا  فــي 
الرئاسي،  املجلس  مع  التنسيق  دون  من 
وفقًا ملخرجات ملتقى الحوار السياسي«. 
ونــــــــــّص الـــــــقـــــــرار »عـــــلـــــى مــــنــــع املــــنــــقــــوش 
ــارج الــــبــــالد لـــحـــني انــتــهــاء  ــ مــــن الـــســـفـــر خــ
الــتــحــقــيــقــات والـــبـــت فـــي نــتــائــج أعــمــالــهــا 
مــن املــجــلــس الـــرئـــاســـي«، وتــشــكــيــل لجنة 

طرابلس ـ العربي الجديد

دخـــل املــســار الــســيــاســي فــي لــيــبــيــا، أمــس 
األحد، مرحلة جديدة، مع إعالن املفوضية 
ــاب الــتــرشــح  الــعــلــيــا لــالنــتــخــابــات، فــتــح بـ
لـــالنـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة والــتــشــريــعــيــة، 
ــة  ــلـ ابـــــتـــــداء مــــن الــــيــــوم اإلثـــــنـــــني، ومـــواصـ
ــتـــأمـــني الــعــمــلــيــة  ــا الـــعـــمـــلـــيـــة لـ ــ ــهـ ــ اتـ ــراء ــ إجـ
االنتخابية املرتقبة وفق خريطة الطريق 
األمــمــيــة لــلــحــل الــلــيــبــي. وال يــــزال املــســار 
االنتخابات،  لهذه  والدستوري  القانوني 
وهـــي الــرئــاســيــة املــزمــع إجـــراؤهـــا فــي 24 
ديسمبر/كانون األول املقبل، والتشريعية 
الــتــي يــفــتــرض أن تــلــي ذلـــك بشهر واحـــد، 
موضع تجاذب في البالد، فيما يتواصل 
الــضــغــط الــدولــي إلجــــراء االســتــحــقــاق في 
مــوعــده، عــلــى أن تــبــدأ أســمــاء الطامحني 
ــد مــســؤول  لــرئــاســة لــيــبــيــا، بـــالـــبـــروز. وأكــ
كــبــيــر فـــي الــحــكــومــة االنــتــقــالــيــة الــلــيــبــيــة، 
لوكالة »رويــتــرز«، أمــس األحــد، أن رئيس 
الــحــكــومــة عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة يــعــتــزم 
الــتــرشــح لــلــرئــاســة، عــلــمــًا أن الــتــلــفــزيــون 
العربي كان قد أكد قبل أيــام نية الدبيبة 
الــتــرشــح بــالــفــعــل. وجــــاء ذلــــك، عــلــى وقــع 
املاضيني  اليومني  الخالفات خالل  تطور 
الليبي  الرئاسي  واملجلس  الحكومة  بني 
املكونان  املــنــفــي(، وهما  )بــرئــاســة محمد 
الــــرئــــيــــســــيــــان لـــلـــســـلـــطـــة االنــــتــــقــــالــــيــــة فــي 
الـــبـــالد. وأعـــلـــن رئــيــس املــفــوضــيــة العليا 
األحــد،  أمــس  السايح،  لالنتخابات، عماد 
الرئاسية  لالنتخابات  الترشح  باب  فتح 
ــــوم. وأوضـــــح  ــيـ ــ ــة بــــــدءًا مــــن الـ ــيـ ــانـ ــرملـ ــبـ والـ
الـــســـايـــح أن قـــبـــول الـــتـــرشـــح النــتــخــابــات 
رئيس الدولة سيستمر حتى 22 نوفمبر/
تشرين الثاني الحالي، فيما يستمر قبول 
التشريعية  لالنتخابات  الترشح  طلبات 
ــال الــســايــح  ــ حــتــى 7 ديــســمــبــر املــقــبــل. وقـ
الــبــدايــة الفعلية  إن »هـــذه االنــطــالقــة تعد 

الدبيبة مرشح للرئاسة الليبية
هآرتس: صدام خليفة حفتر زار إسرائيل

فتح رسميًا في ليبيا 
باب الترشح للرئاسة 

ولعضوية البرلمان 
المقبل، ضمن مسار 

ال يزال يواجه محاوالت 
لعرقلته

Monday 8 November 2021 Monday 8 November 2021
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إصرار على عودة القنصلية األميركية إلى القدسكورونا مصر: تجاُهل الضغط سياسة شبه رسمية
القاهرة ـ العربي الجديد

تحت وطأة رغبة حكومية مصرية حثيثة في 
املضي قدمًا بجميع األنشطة االقتصادية من 
دون توقف، أصيب القطاع الصحي في مصر 
هــذه األيـــام بــأزمــة كبيرة تضعه تحت ضغط 
التطورات  هــذه  عيد 

ُ
وت بانهياره.  يهدد  كبير 

إلى األذهان األزمة التي عاشتها املستشفيات 
الحكومية في الشتاء املاضي، بسبب الزيادة 
الــهــائــلــة وغــيــر املــعــلــنــة فــي إصـــابـــات فــيــروس 
كورونا، إلى حد عجزت فيه وزارة الصحة عن 
الــعــالج واستيعاب  املــنــاورة لتحسني ظــروف 
أعـــــداد أكــبــر مـــن املـــواطـــنـــني فـــي املــســتــشــفــيــات 
الحكومية، في ظل تعليمات صارمة لوسائل 
اإلعــــــالم املـــوالـــيـــة لــلــنــظــام بـــعـــدم تـــنـــاول هــذه 
املستجدات الخطيرة، وكذلك إلدارات املنظومة 
الصحية بعدم اإلعالن عنها أو الشكاية منها 

حتى ولو تحت قبة البرملان.
وكــشــفــت مــصــادر فــي ديــــوان وزارة الصحة 
»العربي الجديد« أن أقسام الرعاية الفائقة  لـ
فــــي جــمــيــع املــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة عــلــى 
ــن آخــرهــا  مــســتــوى الــجــمــهــوريــة مــمــتــلــئــة عـ
بــاملــرضــى، وبــنــســبــة تــفــوق مــائــة فـــي املــائــة. 
واضطرت بعض املستشفيات في محافظات 
الدلتا والصعيد إلى زيــادة عدد األســرة في 
تلك األقسام للحاجة الشديدة إليها، في ظل 
مــدار  على  أيضًا  االستقبال  أقــســام  اكتظاظ 
 عــن عــدم وجــود أمــاكــن شاغرة 

ً
الــيــوم، فضال

ــي املـــســـتـــشـــفـــيـــات الـــتـــخـــصـــصـــيـــة لــلــصــدر  ــ فـ
والحميات املخصصة للعزل.

وأضـــافـــت املـــصـــادر أن قــطــاع الــطــب الــوقــائــي 

رام اهلل ـ العربي الجديد

فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون  ــــون  ــيـ ــ ــمـ ــ رسـ مـــــســـــؤولـــــون  رّد 
عــلــى تــصــريــحــات رئـــيـــس حــكــومــة االحـــتـــالل 
ــلـــي نــفــتــالــي بـــيـــنـــت، أول مــــن أمـــس  ــيـ اإلســـرائـ
ــر فـــيـــهـــا أنــــــه »ال مــكــان  ــبـ ــتـ ــتــــي اعـ الــــســــبــــت، الــ
في  الفلسطينيني  تــخــدم  أمــيــركــيــة  لقنصلية 
القدس« املحتلة، بتصوير ذلك على أنه تحدٍّ 
ــان بــيــنــت قـــد قــال  ــ إســرائــيــلــي لــواشــنــطــن. وكـ
عــن هـــذا املـــوضـــوع: »نــحــن نــعــّبــر عــن موقفنا 
بوضوح ومن دون دراما، القدس هي عاصمة 
دولة إسرائيل«. وجاء كالم بينت خالل مؤتمر 
الخارجية يئير  صحافي مشترك مع وزيــري 
لــيــبــرمــان، تعقيبًا  لــبــيــد، واملـــالـــيـــة أفـــيـــغـــدور 
عـــلـــى نـــجـــاح تـــمـــريـــر املـــيـــزانـــيـــة الـــعـــامـــة لــعــام 
القنصلية  فــتــح  إعـــــادة  لــبــيــد  ــتـــرح  واقـ  .2022
فــي رام الــلــه بالضفة الــغــربــيــة املــحــتــلــة. وقــال 
قنصلية  فــتــح  املــتــحــدة  الـــواليـــات  أرادت  »إذا 
فـــي رام الــلــه فــلــيــس لــديــنــا مــشــكــلــة فـــي ذلـــك«. 
»تــحــّدي  إلـــى  الفلسطينية  ــردود  ــ الـ وتــطــرقــت 

واإلدارات الصحية املختلفة أجرت اتفاقات مع 
املستشفيات  وبعض  الجامعية  املستشفيات 
من  كبير  عــدد  لتحويل  والشرطية  العسكرية 
املصابني إليها في حالة الحاجة إليها، إال أن 
الواقع العملي على األرض يجعل من الصعب 
بسبب  القطاعات،  مختلف  بني  الخدمة  دمــج 
والتكاليف  واإلدارة  الخدمة  طبيعة  اختالف 
العسكرية  املستشفيات  فــي  املــتــزايــدة  املــالــيــة 

والشرطية للمواطنني العاديني.
ــادر أن  ــ ــ ــــصـ ــ ــت املـ ــ ــحــ ــ ــن ذلـــــــــك، أوضــ ــ  عــ

ً
ــال ــ ــــضـ فـ

ــان قــــد تــم  ــ ــتــــي كــ املـــســـتـــشـــفـــيـــات الــــخــــاصــــة الــ
الـــتـــوصـــل إلــــى اتـــفـــاقـــات ســابــقــة مــعــهــا على 
من  املطلوبة  املالية  للتكاليف  تحديد سقف 
في  بفاعلية  مساهمتها  لضمان  املــواطــنــني 

ــتــــوى. ــة املــــســ ــعــ ــيــ ســـيـــاســـيـــة وتــــنــــفــــيــــذيــــة رفــ
وأوضـــحـــت املـــصـــادر أن مـــا يـــزيـــد الـــطـــني بلة 
فــي الــوقــت الــحــالــي هــو الــوضــع االستثنائي 
الهش في ديوان عام وزارة الصحة، في غياب 
الوزيرة هالة زايد لحني انتهاء التحقيقات في 
أسبوعني.  منذ  اكتشفت  التي  الفساد  قضية 
العالي خالد عبد  التعليم  بالتالي، فإن وزير 
الغفار، الذي يقود وزارة الصحة حاليًا، يهتم 
في املقام األول بإنجاز بعض امللفات املتعلقة 
بــروتــوكــول  الـــوزارتـــني، مثل تنسيق  بــتــعــاون 
ــا، إلــــى جـــانـــب مــتــابــعــة  مـــوحـــد لـــعـــالج كــــورونــ
مــســتــجــدات مــلــف الــلــقــاحــات الــتــي تــركــز عليه 
أكبر قدر من املوظفني  الدولة بشدة، لتطعيم 
الــحــكــومــيــني قــبــل مــنــتــصــف الــشــهــر الــحــالــي. 
بالتالي فإن الوضع الوبائي وقدرة املنظومة 
الصحية على استيعاب هذه الزيادة الكبيرة، 

ليست ضمن أولوياته املتقدمة.
وذكرت املصادر أنه على الرغم من عدم تسجيل 
قصور كبير في املعدات ووسائل دعم الرعاية 
الــفــائــقــة مــن أوكــســجــني وأدويــــة ومستلزمات 
الكبيرة  الــزيــادة  أن  إال  الحالية،  األزمـــة  خــالل 
فـــي عـــدد اإلصـــابـــات ووصــولــهــا املــتــأخــر إلــى 
املستشفيات، يزيدان من احتماالت تفاقم هذا 
الــقــصــور. مــع العلم أنــه يــتــّم عــالج اإلصــابــات 
حاليًا داخل كل إدارة صحية، ولم يصل األمر 
حــتــى اآلن إلــــى درجــــة نــقــل االحــتــيــاجــات من 

العاصمة إلى اإلدارات.
ــالـــي  الـــحـ الـــــوضـــــع  املــــــصــــــادر أن  ــــرت  ــبـ ــ ــتـ ــ واعـ
يــعــود إلـــى ضــعــف اســتــجــابــة الــحــكــومــة منذ 
العلمية  للتحذيرات  املــاضــي  آب  أغــســطــس/ 
واملــطــالــبــات بــأخــذ الــحــذر مــن ســرعــة انتشار 

املتحدث  املتحدة«. وشــّدد  للواليات  االحتالل 
ردينة،  أبو  نبيل  الفلسطينية  الرئاسة  باسم 
الفلسطينية  »الــقــيــادة  أن  عــلــى  األحــــد،  أمـــس 
القنصلية األميركية  لن تقبل إال بإعادة فتح 
فـــي مــديــنــة الـــقـــدس الــشــرقــيــة عــاصــمــة دولـــة 
األمــيــركــيــة  اإلدارة  أن  وأضـــــــاف  فـــلـــســـطـــني«. 
ــادة فتح  ــ أكــــدت الــتــزامــهــا بــاســتــمــرار عــلــى إعـ
قــنــصــلــيــتــهــا فـــي الـــقـــدس الـــشـــرقـــيـــة، وهــــو ما 
بلغنا به رسميًا، وننتظر تنفيذه في القريب 

ُ
أ

 إن »أيــــة 
ً
ــــو رديــــنــــة قــــائــــال الـــعـــاجـــل. وتــــابــــع أبـ

تــوجــهــات إســرائــيــلــيــة تـــحـــاول عــرقــلــة مــســار 
الــذي أقيمت فيها  فتح القنصلية في مكانها 
عام 1844 هي توجهات مرفوضة، وتأتي في 
سياق املحاوالت اإلسرائيلية لفرض سياسة 
اإلجراءات أحادية الجانب، كاالستيطان املدان 
دوليًا، والذي نعتبره غير شرعي، إلى جانب 
ســيــاســة الــقــتــل، والــتــدمــيــر، واالســتــيــالء على 
من  الفلسطينيني  الــســكــان  ــرد  وطــ األراضــــــي، 
الــســالم واضــح،  أن »طــريــق  بيوتهم«. واعتبر 
الفلسطيني«،  االعتراف بحقوق شعبنا  وهو 
أن تحقيق االستقرار واألمــن يمر عبر  مؤكدًا 
الــعــادل والــشــامــل القائم على  الــســالم  تحقيق 
الدولية، وأن هذا السالم لن  قــرارات الشرعية 

يكون بأي ثمن.
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  اعــــتــــبــــرت  جـــهـــتـــهـــا،  مـــــن 
تــصــريــحــات  أن  الــفــلــســطــيــنــيــة  واملـــغـــتـــربـــني 
ــة  ــيـ ــلـ ــنـــصـ ــقـ ــنــــت بـــــشـــــأن االســـــتـــــيـــــطـــــان والـ ــيــ بــ
األمــيــركــيــة فـــي الـــقـــدس تـــحـــدٍّ ســـافـــر لـــقـــرارات 
أعــلــنــت  ــتـــي  الـ ــيـــة،  ــيـــركـ األمـ اإلدارة  وســـيـــاســـة 
مــرارًا رفضها لالستيطان وجميع اإلجــراءات 
أحــاديــة الجانب، وإصــرارهــا على إعـــادة فتح 

القنصلية. وأوضحت الخارجية الفلسطينية 
فــي بــيــان أن تــصــريــحــات بينت بــشــأن موقف 
القنصلية  افــتــتــاح  إلعــــادة  الــرافــض  حكومته 
األمــيــركــيــة فـــي الـــقـــدس، واعـــتـــزامـــهـــا شــرعــنــة 
الـــبـــؤرة االســتــيــطــانــيــة »إفـــيـــاتـــار«، وااللـــتـــزام 
بـــاالتـــفـــاق املــــوقــــع مــــع املــســتــوطــنــني بــإنــشــاء 
ــقــــامــــة عـــلـــى جــبــل  ــيـــة املــ ــانـ ــيـــطـ ــتـ الـــــبـــــؤرة االسـ
صــبــيــح، جــنــوبــي نــابــلــس، كــلــهــا تــأتــي بعيد 
املــيــزانــيــة، بما يعني أن مــواقــف اإلدارة  إقـــرار 
ــلـــى مــحــك  ــع الـــــدولـــــي عـ ــمـ ــتـ األمـــيـــركـــيـــة واملـــجـ

االختبار النهائي للمصداقية.
وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أنها تعمل 
من أجل ترجمة املواقف والــقــرارات األميركية 
والـــدولـــيـــة الـــرافـــضـــة لــالســتــيــطــان، والــداعــيــة 
ــــادة فــتــح الــقــنــصــلــيــة إلـــى خـــطـــوات عملية  إلعـ
تلزم دولة االحتالل باالنصياع إلرادة السالم 
الدولية. ورأت أنه آن األوان للمجتمع الدولي 
لكي يأخذ زمام املبادرة في احترام التزاماته 
وتــحــّمــل مــســؤولــيــاتــه الــقــانــونــيــة واألخــالقــيــة 
ــاه االحــــتــــالل واالســـتـــيـــطـــان، وأن يــوقــف  ــجـ تـ
اإلسرائيلية.  الحكومة  على  البائسة  رهاناته 
وأشارت إلى أن هذه التصريحات تؤكد بشكل 

اإلسرائيلية هي حكومة  الحكومة  أن  رسمي 
اســتــيــطــان ومــســتــوطــنــني، وتـــحـــاول الــحــفــاظ 
الفلسطيني.  الحق  حساب  على  نفسها  على 
املسؤولية  االحتالل  دولــة  الخارجية  وحّملت 
الــكــامــلــة واملـــبـــاشـــرة عـــن جــريــمــة االســتــيــطــان 
ــا يــنــتــج عــنــهــا مــن  ــ بــأشــكــالــهــا املــخــتــلــفــة، ومـ
على  الــســالم  تحقيق  لفرص  متعّمد  تقويض 
الدولتني«. وكذلك حملتها  أســاس مبدأ »حل 
املسؤولية عن عمليات أسرلة وتهويد القدس 
وفــصــلــهــا عـــن مــحــيــطــهــا الــفــلــســطــيــنــي بشكل 
يــتــنــاقــض تــمــامــًا ويــنــتــهــك قــــــرارات الــشــرعــيــة 

الدولية والقانون الدولي.
بدوره، أكد عضو اللجنة املركزية لحركة »فتح« 
حــســني الــشــيــخ فــي تــغــريــدة عــلــى »تــويــتــر« أن 
»تصريحات بينت حول القنصلية األميركية 
في القدس الشرقية هي تحٍد جديد من حكومة 
أكثر  فــي  أعلنت  التي  بــايــدن،  إسرائيل إلدارة 
من مرة عن قرارها بفتح القنصلية األميركية 
فــي الــقــدس الــشــرقــيــة«. وكــانــت إدارة الرئيس 
األمــيــركــي الــســابــق دونــالــد تــرامــب قــد أغلقت 
القنصلية في 4 مــارس/آذار 2019، وجعلتها 
من  نقلها  بعد  األميركية  الــســفــارة  فــي  قسمًا 
تــل أبــيــب إلـــى الـــقـــدس، واخــتــصــت القنصلية 
األميركية العامة باالتصال مع الفلسطينيني، 
بــعــيــدًا عــن الــســفــارة الــتــي تختص بــاالتــصــال 
مـــع اإلســرائــيــلــيــني. وقـــالـــت وزارة الــخــارجــيــة 
األمــيــركــيــة، فــي أكــثــر مــن مناسبة فــي األشهر 
األخــيــرة، إنها ستمضي قدمًا في إعــادة فتح 
العالقة  تنسيق  مهامها  مــن  الــتــي  القنصلية 
رفضوا  اإلسرائيليني  لكن  الفلسطينيني.  مع 
مرارًا نية بايدن إعادة القنصلية إلى القدس.

األكبر  العدد  تراجع  قد  املصابني،  استيعاب 
مــنــهــا عــنــهــا. واســتــغــلــت هــــذه املــســتــشــفــيــات 
التكاليف  ثغرات قانونية تمكنها من زيــادة 
الخدمات،  أتعاب بعض  العامة برفع أسعار 
لــشــركــات كبرى  الــتــابــع  واتـــصـــاالت بعضها 
لتقديم خدمات الرعاية الصحية بشخصيات 

متحور دلتا الجديد، في ظل عــدم وجــود أي 
وسيلة للتعرف إلى مدى انتشاره، نظرًا لعدم 
الــتــوســع فـــي اســتــيــراد وســـائـــل الــتــعــرف إلــى 
السالالت  وبــني  بينه  والتمييز  املتحور  هــذا 
السابقة من الفيروس. وأوضحت املصادر أن 
الحكومة لم تلّب طلب املستشفيات الحكومية 
توفير االعتمادات املالية الستيراد اإلمكانات 
ــة لــتــعــمــيــم الـــفـــحـــوصـــات الســتــكــشــاف  الــــالزمــ
مـــعـــدالت انــتــشــار املــتــحــور دلـــتـــا، وذلــــك على 
الرغم من تقديم تقارير طبية وعلمية لرئاسة 
الــجــمــهــوريــة ومــجــلــس الـــــوزراء مــنــذ شهرين 
ونصف الشهر، تؤكد مالحظة إدارة الترصد 
بــالــصــحــة واملــســتــشــفــيــات املــخــتــلــفــة وجــــود 
اختالفات في نسب وسرعة انتشار الفيروس 
ــد،  ــ ــكــــان واحــ ــيـــمـــني فــــي مــ ــقـ بــــني األقـــــــــارب واملـ

بصورة أكبر منها في السابق.
وحول انتشار هذا املتحور، رأت املصادر أنه 
بات على مستوى يصعب قياسه، خصوصًا 
فـــي مــحــافــظــات الــصــعــيــد، وأن الـــدالئـــل على 
ذلك تنحصر في األعــراض العيادية املختلفة 
ــراض اإلصـــابـــات الــعــاديــة بــالــفــيــروس،  عــن أعــ
خــصــوصــًا فـــي ظـــل الــتــراخــي الــحــكــومــي غير 
املـــســـبـــوق فـــي مــتــابــعــة الــتــجــمــعــات وتــطــبــيــق 
اإلجـــــــراءات الــعــقــابــيــة لــحــمــل املـــواطـــنـــني على 
ارتـــــداء الــكــمــامــات، ال ســيــمــا فـــي املــحــافــظــات، 
واســتــمــرار الـــدراســـة مــن دون اســتــيــفــاء الحد 
األدنى من التدابير على مستوى مدارس املدن 
أهمية  مــن  املــصــادر  املختلفة. وقللت  والــقــرى 
وداللــة األرقــام الرسمية التي تعلنها الــوزارة 
للمصابني بالفيروس، والتي وصلت إلى 909 

حاالت، أول من أمس السبت. ترتفع أعداد اإلصابات بشكل كبير )خالد دسوقي/ فرانس برس(

فلسطينتقرير

مع تكرار االحتالل 
اإلسرائيلي رفضه عودة 
القنصلية األميركية إلى 

القدس المحتلة، وصف 
الفلسطينيون ذلك 

بـ»التحّدي السافر ألميركا«

أعلن المجلس 
الرئاسي إيقاف المنقوش 

عن العمل احتياطيًا

فتح مراكز االنتخاب 
اليوم لتوزيع أكثر من 

2.8 مليون بطاقة ناخب

أقسام الرعاية 
الفائقة في المستشفيات 

الحكومية ممتلئة

دعا يئير لبيد واشنطن 
إلى نقل القنصلية إلى 

رام اهلل
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يشهد املــصــادقــة رســمــيــا عــلــى تــمــديــد واليــة 
عــامــي 2012 و2017،  بعد  ثــالــثــة،  لفترة  شــي 
في سابقة هي األولــى من نوعها في تاريخ 

الحزب.
وعلى الرغم من أن وسائل اإلعــام الصينية 
لم تورد نص الوثيقة التاريخية، فإن مراقبني 
يـــعـــتـــقـــدون بـــأنـــهـــا تـــتـــمـــحـــور حـــــول شــخــص 
دوره  وتكريس  الحالي،  الرئيس  وإنــجــازات 
كقائد أوحد للحزب والدولة، وكذلك تحديد 
اتــجــاهــات وســيــاســات الــحــزب خــال العقود 
املــقــبــلــة، بــشــأن املــلــفــات والــقــضــايــا الــداخــلــيــة 
ــة. تـــاريـــخـــيـــا، لـــم ُيـــصـــدر الــحــزب  ــيـ والـــخـــارجـ
الشيوعي الصيني منذ تأسيسه عام 1921، 
ــنــــوع، إال فـــي مــنــاســبــتــني  وثـــائـــق مـــن هــــذا الــ
سابقتني: األولــى، في عهد الزعيم ماو تسي 
تــونــغ، والــثــانــيــة فــي أثــنــاء حكم ديــنــغ شياو 
ــــذي حــكــم مــبــاشــرة وغـــيـــر مــبــاشــرة  بــيــنــغ، الـ
الحزب والدولة بني عامي 1978 و1990.  في 
وفي كلتا الحالتني كانت الباد تمر بمراحل 
إلــى هذه  اللجوء  أن  إلــى  مــا يشير  مفصلية، 
الوثائق يأتي في إطار محاولة الزعماء شرح 
تمهيدًا  واستراتيجيتهم،  خططهم  وتبرير 
التـــخـــاذ قـــــــرارات ســيــاســيــة حــاســمــة وهــامــة 
وتاريخية. في عام 1945، أصدر ماو، وثيقة 
تحدث فيها عن الصراعات داخل الحزب على 

بكين ـ علي أبو مريحيل

إلى  اإلثنني،  اليوم  األنــظــار،  تتجه 
الــعــاصــمــة الــصــيــنــيــة بــكــني، حيث 
تــعــقــد الـــلـــجـــنـــة املــــركــــزيــــة لــلــحــزب 
الشيوعي اجتماعا هاما يستمر أربعة أيام، 
مـــن املــتــوقــع أن يــمــهــد الــطــريــق أمــــام رئــيــس 
ثالثة  الباد شي جني بينغ، لوالية رئاسية 
مــدتــهــا خــمــس ســـنـــوات، مــمــا يــعــزز سلطته 
املــطــلــقــة، بــاعــتــبــاره الــرجــل األقــــوى مــنــذ عهد 
ــاو تــســي تـــونـــغ، الــــذي قــاد  الــزعــيــم الـــراحـــل مـ
ــام 1943، ثم  ــدءًا مـــن عــ ــ الـــحـــزب الــشــيــوعــي بـ
الصني بعد نجاح الثورة في عام 1949 حتى 
وفــاتــه فــي عــام 1976. وحسب وســائــل إعــام 
رسمية صينية، سيجتمع حوالي 370 عضوًا 
ملناقشة  والعسكرية،  السياسية  النخب  مــن 
وثيقة هامة، قيل إنها تتضمن قرارًا تاريخيا 
ــيـــة والـــتـــجـــربـــة  ــيـــسـ ــال اإلنـــــــجـــــــازات الـــرئـ ــيــ حــ
التاريخية ملساعي الحزب الشيوعي الصيني 
ــام. ويــكــتــســب االجــتــمــاع  ــ ــدار مـــائـــة عـ ــ عــلــى مـ
أهميته من كونه آخر اجتماع للجنة املركزية 
الــبــاد( التي  19 )أعــلــى سلطة تشريعية فــي 
تم انتخابها عام 2017 وستستمر حتى عام 
2022، قبل عقد املؤتمر الوطني العام للحزب 
املــقــرر أن  الــعــام املقبل،  الشيوعي فــي خريف 

مــــدار عــقــديــن مــن الـــزمـــن، والــتــي انــتــهــت بما 
 1942( التصحيحية«  يــانــان  »حــركــة  بـــ عــرف 
أيــديــولــوجــيــة  تــحــريــر  حـــركـــة  وهــــي   ،)1945
استهدفت آالف املثقفني في الباد، ووضعت 

ماو، في مقدمة الحزب كزعيم ملهم.
أمــا فــي عــام 1981، فــقــّدم ديــنــغ شــيــاو بينغ، 
ــداث الــتــي شهدتها  وثــيــقــة تــنــاول فيها األحــ
 )1976  1966( الثقافية  الــثــورة  خــال  الصني 
الرأسماليني،  ضــد  مــاو  سلفه  أشعلها  الــتــي 
ــنـــاس، فيما  وأدت إلــــى مــقــتــل املـــايـــني مـــن الـ
بدت محاولة للنأي بالنفس عن تبعات تلك 

الوثيقة كشفت ألول  أن  األحـــداث، خصوصا 
ــل  ــرة عـــن مــفــهــوم الـــقـــيـــادة الــجــمــاعــيــة داخـ مــ
التي كرسها  الفرد  الحزب، بعيدًا عن عبادة 

ماو طوال سنوات حكمه.

تفويض مطلق
ــاذ الــــــدراســــــات الـــســـيـــاســـيـــة فــي  ــتــ يـــشـــرح أســ
جامعة »صن يات سن«، وانغ جو، في حديث 
مع »العربي الجديد«، أن الوثائق التاريخية 
في الصني، بمثابة ملخصات رسمية يقّدمها 
قادة الحزب إلى النخب السياسية الستلهام 
الــدروس والعبر، واالطــاع على التوجيهات 
الداخلية  والــســيــاســات  للخطط  املستقبلية 
الوثيقة  أن صــيــاغــة  والــخــارجــيــة. ويــضــيــف 
تمت بشكل مباشر من أعلى سلطة في الباد، 
قبل طرحها خال اجتماع للمكتب السياسي 
للجنة املركزية عقد في شهر أكتوبر/تشرين 
األول املاضي، برئاسة شي جني بينغ، األمني 

أن أعضاء  إلــى  املركزية، مشيرًا  للجنة  العام 
املـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي اطـــلـــعـــوا عـــلـــى الــوثــيــقــة، 
وتقرر تقديمها الحقا لنيل الثقة في الجلسة 
ويتوقع  املــركــزيــة.  للجنة  الــســادســة  الــعــامــة 
الوثيقة سلطة  ترسخ  أن  الصيني،  األســتــاذ 
تــرّوج  شــي، عبر منحه تفويضا مطلقا، وأن 
ألفكار جديدة لها عاقة بخطط استراتيجية 
طويلة األمد، لكنه يستبعد في الوقت نفسه 
أن تتناول الوثيقة تاريخ الحزب بأثر رجعي.

ملفات على الطاولة
فــي تكريس  وحـــول أهمية االجــتــمــاع ودوره 
وإعطائه  الراهنة  الصيني  الرئيس  سياسة 
ضوءًا أخضر للمضي قدما فيها، يقول عميد 
كلية الدراسات التاريخية السابق في جامعة 
سوتشو، غوانغ يوان، في حديث مع »العربي 
الجديد«، إن شي جني بينغ ليس في حاجة 
إلـــى ضـــوء أخــضــر لــلــبــقــاء فــي الــســلــطــة، على 

اعتبار أن ذلــك حــدث قبل ثاثة أعـــوام، حني 
ألغت أعلى هيئة تشريعية في الصني البند 
الــرئــيــس. وبالتالي،  الــخــاص بتحديد واليــة 
ــثـــة هــــو تــحــصــيــل  ــالـ ــتـــرة ثـ ــفـ ــتـــمـــديـــد لـ ــإن الـ ــ فــ
حـــاصـــل، عــلــى حـــد قـــولـــه، وتــفــويــض مسبق 

ملواصلة الحكم إلى ما ال نهاية.
ــا فــــي مــــا يــتــعــلــق بـــســـيـــاســـتـــه الـــراهـــنـــة،  ــ أمــ
تايوان  بمسألة  أولــويــاتــه  حيال  خصوصا 
واحـــتـــمـــال شـــن هـــجـــوم عــلــيــهــا، يـــوضـــح أن 
تايوان باتت تشكل صداعا في رأس الحزب 
الشيوعي، وأصبحت سؤااًل ملّحا في دوائر 
ــرار الــصــيــنــي، خــصــوصــا بــعــدمــا  صــنــع الـــقـ
كشفت الرئيسة التايوانية تساي أنغ وين، 
أخيرًا، عن وجود قوات أميركية في الجزيرة، 
وكذلك إعان الرئيس األميركي جو بايدن، 
عــن اســتــعــداد بــــاده لــلــدفــاع عــن حليفتها 
ت الصني حربا عليها. ويلفت 

ّ
في حال شن

إلــى أن قـــرار الــحــرب قــد ُيــطــرح على طاولة 

ــــرح بالفعل 
ُ
االجـــتـــمـــاع، وربـــمـــا يــكــون قـــد ط

فــي اجــتــمــاعــات ســابــقــة، لــكــن قــيــادة الــحــزب 
الــشــيــوعــي تـــدرك جــيــدًا تــبــعــات اتــخــاذ مثل 
هذا القرار، كونه يتناقض مع سعي الصني 
إلى بناء دولــة اشتراكية حديثة تقوم على 

أساس التنمية والتعايش املشترك.
وعـــن الـــصـــراع بــني بــكــني وواشــنــطــن، يقول 
غوانغ يوان، إن نهج الرئيس شي جني بينغ، 
فــي التعامل مــع الــواليــات املــتــحــدة، يعتمد 
إلى حد كبير على سياسة النفس الطويل، 
والرهان الدائم على احتماالت التغيير في 
السياسة الخارجية األميركية تجاه الصني 
إلى  مشيرًا  املتعاقبة،  اإلدارات  أمزجة  وفــق 
إدارة بايدن،  انتهاج  الرهان بعد  فشل هذا 
نــفــس ســيــاســة سلفه دونــالــد تــرامــب، فيما 
ــتــــصــــدي لــلــهــيــمــنــة  يـــتـــعـــلـــق بــــمــــحــــاوالت الــ
الصينية. ويــفــســر ذلـــك بــأنــهــا مــحــاولــة من 
الــرئــيــس الــصــيــنــي لـــربـــط مــســتــقــبــل الــبــاد 

في  تماما  فعل  مثلما  شخصيا،  بمصيره 
مبادرة »الحزام والطريق«، باعتبارها خطة 
إلى استقرار سياسي  استراتيجية تحتاج 
لكي تحقق أهدافها، وهذا االستقرار مرتبط 
ببقاء شي في السلطة، على حد قوله. وكان 
شي جني بينغ، قد حــدد منذ تولي منصبه 
الشيوعي في عام 2012،  للحزب  أمينا عاما 
الـــصـــني  جــــعــــل  األول،  ــــويـــــني«:  ــئـ ــ مـ »هـــــدفـــــني 
أي بعد  عــام 2021،  مجتمعا مزدهرًا بحلول 
ــام مـــن تــأســيــس الـــحـــزب الــشــيــوعــي.  مـــائـــة عــ
والثاني، بناء دولة اشتراكية حديثة بحلول 
مـــن تأسيس  عـــام  مــائــة  بــعــد  عـــام 2049، أي 

جمهورية الصني الشعبية.

اقتصاد موجه
من جهته، يتحدث الباحث في املركز الصيني 
لــلــدراســات االقــتــصــاديــة فــي جــامــعــة فـــودان، 
تــشــاو تــشــيــانــغ، عــن احــتــمــاالت الــتــحــّول في 
الوثيقة  وفــق  االقتصادية  الــدولــة  سياسات 
الــتــاريــخــيــة، الفـــتـــا إلــــى أن اجــتــمــاع الــلــجــنــة 
املــركــزيــة قــد يــكــون حــاســمــا فــي مــســألــة شكل 
االقـــتـــصـــاد الــصــيــنــي خــــال الــعــقــود املــقــبــلــة. 
إن  الجديد«،  »العربي  مع  في حديث  ويقول 
الصني قد تشهد عودة جديدة إلى االقتصاد 
ــه الـــــذي يــخــضــع لــســيــطــرة وتــخــطــيــط  املــــوّجــ
الــحــزب، كما كــان الحال عليه في أثناء حكم 
ــاو تــســي تـــونـــغ. ويــضــيــف أن مـــامـــح هــذا  مــ
الـــتـــحـــول تـــبـــدو واضــــحــــة فــــي ظــــل إخـــضـــاع 
الــعــديــد مــن الــقــطــاعــات االقــتــصــاديــة الكبرى 
الـــدولـــة، مثلما حـــدث مع  الــبــاد لسلطة  فــي 
شــركــات الــتــكــنــولــوجــيــا والـــعـــقـــارات. ويــحــذر 
الــبــاحــث الصيني مــن أن انــتــهــاج هــذا النوع 
من السياسة وتجاوز فكرة اقتصاد السوق، 
قد يعيق مسيرة التنمية التي ميزت الصني 
ــتـــاح  ــفـ مـــنـــذ إطــــــاق ســـيـــاســـة اإلصـــــــاح واالنـ

إلــــى أن التخطيط  نــظــرًا  قــبــل أربـــعـــة عـــقـــود، 
املــوجــه يتعارض مــع رغــبــة الــدولــة فــي مزيد 
مــن االنــفــتــاح، ويــقــوض هامش الحرية الــذي 
تــحــتــاجــه الـــشـــركـــات االقـــتـــصـــاديـــة الــكــبــرى 

ملجاراة املنافسة في األسواق العاملية.

سؤال السلطة
ــلـــة املــقــبــلــة ومــــــدى تــأثــيــر  ــول شـــكـــل املـــرحـ ــ حـ
الباحث في معهد  ونفوذ سلطة شــي، يقول 
فــي هونغ  لــلــدراســات االستراتيجية  كــولــون 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  كــونــغ، فــرانــك تــشــو، لـــ
محل  يوما  تكن  لــم  الصيني  الرئيس  سلطة 
ــاســــي هـــو إلــــى أي حد  شــــك، والــــســــؤال األســ
يمكن أن يستمر في موقعه، في ظل غياب أي 
معارضة أو منافسني حقيقيني. ويضيف أن 
قرار التمديد لوالية ثالثة، سيؤكد بشكل أو 
بآخر أنه ال توجد إرادة داخــل الحزب لعزله 
أو انتخاب بديل له، وبالتالي على املجتمع 
تهيئة  املتحدة،  الواليات  خصوصا  الدولي، 
اإلطاحة  يمكن  ال  زعيم  مــع  للتعامل  نفسها 

به من الداخل.
ويــلــفــت إلـــى أن مــا يــخــدم بــقــاء شـــي، ويــعــزز 
ــاو، هو  ــ ــرار مـ ــ ــد عــلــى غـ ــ ــه كــقــائــد أوحـ صـــورتـ
سيطرته املطلقة على القيادة العليا للحزب 
والــجــيــش وأجـــهـــزة األمــــن ووســـائـــل اإلعــــام، 
وحــتــى الــلــجــان الــتــأديــبــيــة الــتــي مـــن صميم 
عــمــلــهــا مـــحـــاســـبـــة املــــســــؤولــــني الـــفـــاســـديـــن، 
إطــار حملته  فــي  وهــي لجان شّكلها بنفسه 
والتي   ،2012 عــام  الفساد  ملكافحة  الشهيرة 
ــاولـــت الـــعـــديـــد مـــن املــنــافــســني املــحــتــمــلــني.  طـ
ويــضــيــف شــــو: »نـــحـــن أمـــــام رئـــيـــس يتمتع 
بسلطة مطلقة، لن يتزحزح من مكانه ما دام 
يتمتع بصحة جيدة حتى وهو على أعتاب 
السبعني عاما، وبالتالي لن تكون هناك قوة 

قادرة على اإلطاحة به إال املوت«.

)Getty /يهدف شي إلى بناء دولة »اشتراكية حديثة« )كاميرون سبنسر

تقرير
نشرت وكالة األنباء الصينية الجديدة )شينخوا( قبل مدة ورقة بعنوان 
الصيني في رحلة  الشيوعي  الحزب  الذي يقود  الرجل  بينغ،  »شي جين 
إلى  الصيني،  الرئيس  إنجازات  عن  الحديث  في  فيها  أسهبت  جديدة«، 
في  محطات  اســتــعــراض  جــانــب 
بدا  الحزبي، في ما  حياته وعمله 
الفتًا  وكان  انتخابية.  دعاية  وكأنه 
 4551 من  تألفت  التي  الورقة،  أن 
لغات،  تسع  إلى  وُترجمت  كلمة 
فيما  مرات،   103 شي  اسم  ذكرت 
تونغ  تسي  ــاو  م ــم  اس يــذكــر  لــم 
ــرات  ــورة( ســـوى خــمــس م ــصـ )الـ

فقط.

تغييب ماو

Monday 8 November 2021 Monday 8 November 2021
االثنين 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 م  3  ربيع اآلخر 1443 هـ  ¶  العدد 2625  السنة الثامنة االثنين 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 م  3  ربيع اآلخر 1443 هـ  ¶  العدد 2625  السنة الثامنة

شــهــدت الــعــاصــمــة اإلثــيــوبــيــة، أديــــس أبــابــا، 
أمس األحد، تجّمعا حاشدًا ألنصار الحكومة 
 تشديد املتمردين، 

ّ
بقيادة أبي أحمد، في ظل

بقيادة »الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي«، 
وتعّهد  العاصمة.  اقتحام  نيتهم  عــدم  على 
عــشــرات اآلالف مــن اإلثــيــوبــيــني بــالــدفــاع عن 
ــــس أبـــابـــا خــــال تــجــّمــع مـــؤيـــد لــلــجــيــش،  أديـ
مــؤكــديــن رفــضــهــم لــلــجــهــود الــدبــلــومــاســيــة 
إلنهاء النزاع املستمر منذ عام. وجاءت هذه 
التظاهرة في وسط أديس أبابا، في مسعى 
لحشد الدعم الشعبي في النزاع ضد »الجبهة 
الشعبية لتحرير تيغراي« وحلفائها. وحمل 

املـــشـــاركـــون الفـــتـــات تــنــتــقــد وســـائـــل اإلعــــام 
واملبالغة  كــاذبــة«،  »أخــبــارا  ها 

ّ
لبث الــغــربــيــة، 

في املكاسب التي حققها املتمردون. وحثت 
ــدة، عــلــى  ــتــــحــ ــات املــ ــ ــــواليــ الفــــتــــات أخــــــــرى، الــ
 بعض 

ّ
ــــف ــا«. ولـ ــنـ ــائـ »الـــتـــوقـــف عـــن مــــّص دمـ

ــة مـــيـــســـكـــل، وســـط  ــاحــ ــــي ســ املـــتـــظـــاهـــريـــن فـ
العاصمة، أجسادهم بالعلم الوطني. وقالت 
رئيسة بلدية أديس أبابا، أدانيش أبيبي، في 
كلمتها، إن أعداء إثيوبيا يحاولون »ترويع 
سكاننا«. وأضافت »يقولون إن أديس أبابا 
مــحــاصــرة، ولــكــن أديـــس أبــابــا مــحــاطــة فقط 
بشعبها الرائع«. وانتقدت اإلدارة األميركية 
ــة مــمــنــوحــة  ــاريـ ــازات تـــجـ ــيــ ــتــ الـــتـــي ألـــغـــت امــ
إلثيوبيا في اآلونة األخيرة، بسبب انتهاكات 
في  العسكرية  في حملتها  اإلنسان  لحقوق 
املساعدات  كانت  »إن  وقالت  تيغراي.  إقليم 
ــن حـــريـــتـــنـــا، وإن  ــا مــ ــّردنـ ــتـــجـ والـــــقـــــروض سـ
فلن  بــحــريــتــنــا،  للتضحية  كــانــت ســتــقــودنــا 
نضحي بحريتنا«. وأكدت أن املكان املناسب 
»الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر تــيــغــراي هو  لـــ
الــجــحــيــم«. وتــســاءل أحــد األشــخــاص: »ملــاذا 
ال تــتــفــاوض حــكــومــة الـــواليـــات املــتــحــدة مع 
ــبـــاب؟«، فـــي إشـــــارة إلــى  إرهـــابـــيـــني مــثــل الـــشـ

الــشــعــب اإلثــيــوبــي إلـــى الـــوقـــوف إلـــى جانب 
ــوات اإلثـــيـــوبـــيـــة فــــي الـــتـــصـــدي لــجــبــهــة  ــ ــقـ ــ الـ

تيغراي.
بدوره، أكد تادسي ولدو، أحد املشاركني في 
التظاهرة، استعداده التام للقتال إلى جانب 
الـــقـــوات املــســلــحــة. وقــــال إنـــه كـــان أحـــد أفـــراد 
الــجــيــش اإلثــيــوبــي إبــــان الـــحـــرب اإلثــيــوبــيــة 
الــتــقــاعــد.  قـــبـــل   )2000 ـ   1998( ــة  ــريــ ــتــ اإلريــ
وأضـــــــاف أن »الـــجـــبـــهـــة الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر 
اإلثيوبي  للشعب  األول  الــعــدو  هــي  تيغراي 
كشفت  جهتها،  من  عليها«.  القضاء  ويجب 
املـــجـــنـــدة الـــســـابـــقـــة، تــغــســتــي تــــأدســــي، أنــهــا 
الــعــودة للقتال في صفوف  أكملت إجـــراءات 
ــزة لــقــتــال  ــاهـ ــاتـــت جـ ــوبـــي، وبـ ــيـ الــجــيــش اإلثـ
»الجبهة«. وأوضحت أنها فقدت الكثير من 
الذين كانوا معها في هذه الحرب،  زمائها 
مشّددة على أنها ستقاتل حتى املوت دفاعا 

عن وحدة وسيادة الوطن.
ويوم الخميس املاضي، صادق نواب الشعب 
اإلثيوبي )البرملان(، على فرض حالة الطوارئ 
فـــي الـــبـــاد ملــــدة ســتــة أشـــهـــر، والـــتـــي أعــلــنــهــا 
مجلس الوزراء عقب التطورات التي تشهدها 

الباد في الحرب في إقليمي أمهرة وعفار.
من جهتهم، شّدد املتمردون على أن املخاوف 
مـــن حـــصـــول »حـــمـــام دّم« فـــي أديـــــس أبــابــا 
فـــي حــــال دخــلــوهــا إلســـقـــاط الــحــكــومــة، أمــر 
»سخيف« و»ال يتمتع بالصدقية«، مؤكدين 
أن هدفهم ليس السيطرة على العاصمة، بل 
أبـــي أحــمــد »ال يشكل تهديدًا  الــتــأكــد مــن أن 
لــشــعــبــنــا«. وقــــال املــتــحــدث بــاســم »الــجــبــهــة 
رضا،  غيتاشو  تيغراي«،  لتحرير  الشعبية 
فـــي مــقــابــلــة مـــع وكـــالـــة »فـــرانـــس بـــــرس«، إن 
»أديــــس أبــابــا بــوتــقــة يعيش فيها نـــاس من 
كافة االهتمامات، والقول إنها ستتحّول إلى 
أمــر سخيف جـــدًا. ال  إذا دخلناها  حــمــام دّم 
الفرضية تتمتع بالصدقية«.  أعتقد أن هذه 
ــاف أن »الـــقـــول إن ســكــان أديــــس أبــابــا  ــ وأضـ
يعارضوننا بشدة، مبالغ فيه«، مشّددًا على 
»هدفا«.  ليست  العاصمة  على  السيطرة  أن 
بأديس  خــاص  بشكل  مهتّمني  »لسنا  وقــال 
أبـــابـــا، بــل نــريــد الــتــأكــد مــن أن أبـــي أحــمــد ال 
يشكل تهديدًا لشعبنا«. وأشــار إلــى أنــه في 
حـــال لــم يــرحــل رئــيــس الـــــوزراء فــاملــتــمــّردون 
مؤكدًا  املدينة،  على  »بالطبع«  سيسيطرون 
أن »الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر تــيــغــراي ال 
تــرغــب فـــي اســتــعــادة الــســلــطــة«، وهـــي الــتــي 
كــانــت تحكم عــلــى مـــدى 27 عــامــا حــتــى عــام 
نــريــد  بـــل  يــهــّمــنــا،  »ذلـــــك ال  أن  وأكـــــد   .2018
أن صــــوت شعبنا  مـــن  نــتــأكــد  أن  بــبــســاطــة 

»حركة الشباب« املرتبطة بتنظيم »القاعدة« 
)اإلرهابيون(  »إنهم  وأضــاف  الصومال.  في 
ــــدث فــي  ــا مــثــلــمــا حــ ــلـــدنـ ــر بـ ــيـ يـــــريـــــدون تـــدمـ
ــوا أبــــــــــدًا، فــنــحــن  ــنـــجـــحـ ــان. لـــــن يـ ــتــ ــانــــســ ــغــ أفــ

إثيوبيون«.
ــرو صـــوريـــصـــا، وهــــو جـــنـــدي في  ــامـ وقـــــال تـ
ــقـــوات املــســلــحــة، فـــي حـــديـــٍث مـــع »الــعــربــي  الـ
ــــراءات إنــفــاذ الــقــانــون التي  الــجــديــد«، إن إجـ
اتــخــذتــهــا الــحــكــومــة ضـــد »الــجــبــهــة« جـــاءت 
ــرة، مــشــيــرًا إلــــى أنــــه كــــان أحــــد أفــــراد  ــأخـ ــتـ مـ
الــجــيــش املــتــمــركــز فـــي الـــقـــاعـــدة الــعــســكــريــة 
فـــي اإلقــلــيــم الــشــمــالــي الــــذي هــاجــم الجبهة 
وشــّدد   .2020 الثاني  نوفمبر/تشرين   4 في 
الــشــوكــة أو الخنجر  عــلــى أن »الــجــبــهــة هــي 
ودعــا  استئصالها«.  الــواجــب  الخاصرة  فــي 

ــه فــي تقرير 
ّ
مــســمــوع، ومـــن أنـــه يــمــارس حــق

مــصــيــره خــصــوصــا عــبــر تــنــظــيــم اســتــفــتــاء 
لتقرير ما إذا كان يريد أن يبقى في إثيوبيا 
«. وأوضح أن املتمردين 

ً
أو أن يصبح مستقا

يــتــقــّدمــون نــحــو الـــجـــنـــوب و»يـــقـــتـــربـــون من 
أتـــــــاي«، عــلــى بــعــد 270 كــيــلــومــتــرًا شــمــالــي 
ميل  باتجاه  الشرق  نحو  وكذلك  العاصمة، 
إلــى جيبوتي،  املــؤدي  الطريق  على  الواقعة 

األساسي إلمدادات أديس أبابا.
ي 

َ
وكــانــت الــجــبــهــة قــد ســيــطــرت عــلــى مدينت

ــي وكــــومــــبــــولــــشــــا، ولــــــم تــســتــبــعــد مــع  ــســ ديــ
حلفائها، وأبرزهم »جيش تحرير أورومــو« 
الــزحــف نحو أديــس أبــابــا. مــن جهتها، نفت 
الــحــكــومــة أي تـــقـــّدم لــلــمــتــمــرديــن أو تــهــديــد 
الــطــوارئ،  أعــلــنــت حــالــة  أنــهــا  للعاصمة، إال 
وطــلــبــت ســلــطــات أديــــس أبـــابـــا مـــن الــســكــان 

تنظيم أنفسهم للدفاع عن املدينة.
بــــــــــدوره، شـــجـــب الــــبــــابــــا فـــرنـــســـيـــس األزمــــــة 
إلى  ودعــا  إثيوبيا  في  املتدهورة  اإلنسانية 
الحوار، من أجل االنتصار على الحرب التي 
طال أمدها. وقال البابا في ظهوره التقليدي 
لــلــجــمــهــور فـــي ســاحــة الــقــديــس بــطــرس في 
الــفــاتــيــكــان، إنـــه يــتــابــع األخــبــار الــقــادمــة من 
ــلــــق«، وال ســـيـــمـــا مــن  ــقــ ــقــــي »بــ الــــقــــرن األفــــريــ
إثيوبيا، »وهـــزه صـــراع امــتــد ألكــثــر مــن عام 
ــــوع الــعــديــد من  وأدى إلــــى الــتــســبــب فـــي وقـ
الــضــحــايــا وأزمــــة إنــســانــيــة خــطــيــرة«. ودعــا 
إلــى الــصــاة »مــن أجــل هــؤالء السكان الذين 
يـــعـــانـــون بــــشــــدة، وأجـــــــدد مـــنـــاشـــدتـــي حــتــى 
يــســود االنــســجــام األخـــوي واملــســار السلمي 

للحوار«.
ــا، مــســاء  ــان مــجــلــس األمــــن الـــدولـــي قـــد دعــ وكــ
الجمعة املاضي، إلى إنهاء الصراع املتصاعد 
ــتـــوســـع، والـــســـمـــاح بـــوصـــول املـــســـاعـــدات  واملـ
اإلنـــســـانـــيـــة مـــن دون عـــوائـــق ملــعــالــجــة أزمـــة 
الجوع. وجاءت دعوته بعد أيام من مناشدة 
برنامج الغذاء العاملي، جميع أطراف الصراع، 
السماح للشاحنات التي تحمل أغذية وأدوية 
ومــــســــاعــــدات إنـــســـانـــيـــة أخــــــرى لــلــمــحــتــاجــني 
العاجلة حتى  طلباته  لكن  إليهم،  بالوصول 
الــواليــات  الـــريـــاح. وكــانــت  اآلن ذهــبــت أدراج 
ـــحـــدة قــــد أمـــــــرت، أول مــــن أمـــــس الــســبــت، 

ّ
املـــت

السفارة  فــي  األساسيني  غير  دبلوماسييها 
األمـــيـــركـــيـــة فـــي إثــيــوبــيــا وأفـــــــراد عــائــاتــهــم، 
بمغادرة الباد. كما طلب عدد من السفارات، 
بينها بعثات السعودية والسويد والنرويج 

والدنمارك، من رعاياها، مغادرة إثيوبيا.
)العربي الجديد، فرانس برس، 
رويترز، أسوشييتد برس(

متمّردو تيغراي: 
لن يحصل حمام دم 

في أديس أبابا

أبدى عشرات آالف 
المتظاهرين في 

العاصمة اإلثيوبية أديس 
أبابا، دعمهم للجيش، 

أمس، في مواجهة 
متمرّدي تيغراي

انتقد المتظاهرون وسائل اإلعالم الغربية )ميناسي وونديمو هايلو/األناضول(

إثيوبيا: الحكومة تستعرض شعبيتها في العاصمة
متابعة

  شرق
      غرب

إيران ُتطلق 
مناورات بحرية

بــعــد أيـــــام مـــن احـــتـــجـــاز »الـــحـــرس 
الـــثـــوري« اإليـــرانـــي نــاقــلــة نــفــط في 
بحر ُعمان، أطلق الجيش اإليراني، 
أمــــس األحــــــد، مــــنــــاورات عــســكــريــة 
عملياتية في منطقة بحرية تغطي 
كيلومتر  مليون  من  أكثر  مساحة 
مــربــع، تشمل شــرق مضيق هرمز 
ــال املـــحـــيـــط  ــ ــمــ ــ ــان وشــ ــ ــمـ ــ ــر عـ ــ ــحـ ــ وبـ
ــدي. وقـــــــال املــــتــــحــــدث بــاســم  ــنــ ــهــ الــ
ــاورات مــحــمــود مــــوســــوي، إن  ــ ــنـ ــ املـ
الفقار  »ذو  اســـم  تحمل  املـــنـــاورات 

.»1400
)العربي الجديد(

أفغانستان: 
مفاوضات بين إسالم آباد 

و»طالبان باكستان«
نــقــلــت وســـائـــل إعــــام عـــن مــصــادر 
الباكستانية وحركة  الحكومة  في 
»طــالــبــان بــاكــســتــان«، أمــس األحــد، 
عــن بـــدء املــفــاوضــات بــني الطرفني 
بــــوســــاطــــة وزيـــــــــر الــــداخــــلــــيــــة فــي 
حــكــومــة طــالــبــان فــي أفــغــانــســتــان، 
ــانــــي، املــــولــــوي  ــقــ زعــــيــــم شـــبـــكـــة حــ
ســراج الدين حقاني. وذكــرت قناة 
»بـــي بــي ســي الــبــشــتــويــة« أن وفــدًا 
مــــن الـــحـــكـــومـــة الــبــاكــســتــانــيــة زار 
مع  مفاوضات  إلجــراء  أفغانستان 
الوفد،  وذكــر  باكستان«.  »طــالــبــان 
بـــاكـــســـتـــان« طــلــبــت  ــان  ــبــ ــالــ أن »طــ
ــن مــعــتــقــلــيــهــا كـــشـــرط  ــ اإلفـــــــــــراج عـ
ــــات مــع  ــــاوضـ ــفـ ــ مـــســـبـــق إلجـــــــــراء املـ

الحكومة الباكستانية.
)العربي الجديد(

تدريبات عسكرية 
كورية شمالية

ــة، أمـــس  ــيـ ــالـ ــمـ ــشـ ــا الـ ــ ــــوريـ أجـــــــرت كـ
ــــاق  ــلــــى إطــ األحـــــــــــد، تـــــدريـــــبـــــات عــ
ــران املــدفــعــيــة لــتــعــزيــز قــدرتــهــا  ــيـ نـ
ــبـــار  ــتـ ــة، فـــــي أحـــــــــدث اخـ ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــدفـ ــ الـ
ــادت وكــالــة األنــبــاء  ــ لــأســلــحــة. وأفـ
املـــركـــزيـــة الـــكـــوريـــة الــرســمــيــة، بــأن 
إطــــاق نـــيـــران املــدفــعــيــة جـــرى بني 
الــــوحــــدات املــيــكــانــيــكــيــة، بــحــضــور 
ــيـــني  ــكـــومـ كـــــبـــــار املـــــســـــؤولـــــني الـــحـ
الزعيم  والعسكريني. ولم يرد ذكر 
كــيــم جــونــغ ـ أون فــي الــتــقــريــر، ما 
يشير إلى أنه لم يحضر التدريبات.
)أسوشييتد برس(

أسبوع »تاريخي« 
في الصين

بعد نحو 9 سنوات على تسلّمه األمانة العامة 
للحزب الشيوعي الصيني، بات الرئيس شي جين 
بينغ على مشارف تكريس نفسه زعيمًا مطلقًا، 
بموجب وثيقة ُوصفت بـ»التاريخية« ستصدر 
الحاكم،  الــحــزب  عــن  الحالي  األســبــوع  فــي 
الماضية، وال  السنوات  بإنجازاته في  مختصة 

أثر رجعيًا لها

تكريس زعامة شي 
جين بينغ المطلقة

ُتخطط الصين للعودة 
إلى االقتصاد الموّجه 

في المستقبل

سُيصدر الحزب 
الشيوعي وثيقة 

»تاريخية« في ختام 
االجتماعات
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تطورات األزمة 
توحي بما هو أبعد 
من قطع العالقات

بشير البكر

الجزائريــة   - املغربيــة  الخالفــات 
ليســت جديــدة، بل مزمنــة. ال تعود 
إلــى التوتــر الحالــي الــذي بــدأ منــذ 
)املتنــازع  الكركــرات  منطقــة  فــي  عــام  حوالــي 
املغــرب  بــن  الغربيــة  الصحــراء  فــي  عليهــا 
وجبهــة البوليســاريو(، إنمــا تذهــب جذورهــا 
إال  بالحــدود،  وتتعلــق  التاريــخ،  فــي  بعيــدًا 
أنــه طغــى عليهــا النــزاع الــذي بدأ بــن البلدين 
الغربيــة  الصحــراء  عــن  إســبانيا  جــالء  مــع 
عــام 1975، والتــي يعتبرهــا املغــرب مــن ترابــه 
الوطنــي. ويســتند املغــرب فــي ذلــك إلــى الــرأي 
االستشــاري مــن محكمــة العــدل الدوليــة حــول 
الصحــراء الغربية بعد رحيل إســبانيا، والذي 
تكــن  لــم  الغربيــة  »الصحــراء   

ّ
أن علــى  ينــّص 

اإلســباني،  االســتعمار  غــداة  بــال ســّيد  أرضــا 
ســلطان  بــن  البيعــة  روابــط  هنــاك  كانــت  بــل 
املغــرب وقبائــل الصحــراء الغربيــة«. ولــم تقبل 
الجزائــر هــذا الحكم، وســاندت شــخصيات من 
الصحراء على تأسيس »جبهة البوليساريو« 
تقريــر  »حــق  بـ املطالبــة  أجــل  مــن  ودعمتهــا 
املصيــر للشــعب الصحــراوي«. وكان إعــالن مــا 
ســميت بالجمهوريــة الصحراويــة عــام 1976 
ســببا فــي قطــع املغــرب عالقاتــه الدبلوماســية 

مع الجزائر.
الحــدود  ترســيم  خــالف  مــن  الحكايــة  تبــدأ 
ــد 

ّ
معق ملــف  وهــو  الجزائريــة،   - املغربيــة 

اليــوم.  حتــى  تســويته  تتــم  ولــم  ومتشــابك، 
 الســلطان محمــد 

ّ
ويذكــر مؤرخــون مغاربــة أن

فرنســا  مــن  مغريــا  عرضــا  رفــض  الخامــس 
لترســيم الحــدود مــع الجزائــر عــام 1957، كــي 
ال تفّســره فرنســا اعترافــا باحتــالل الجزائــر، 
اســتقالل  إلــى حــن  امللــف  املغــرب هــذا  وتــرك 
مفاوضــات  وجــرت  قصيــر،  بوقــت  الجزائــر 
املوقــف  تحريــك  عــن  تســفر  لــم  الطرفــن  بــن 
الجزائري. وتطورت الخالفات إلى مناوشــات 
»حــرب الرمــال«  حدوديــة أدت إلــى مــا عــرف بـ

فــي الصحــراء ملــدة عــام، ودعــا إلــى اســتئناف 
األممــي  املبعــوث  رعايــة  تحــت  املفاوضــات 
الجديــد اإليطالــي ســتيفان دي ميســتورا، من 
أجــل »الوصــول إلى حل سياســي عادل ودائم 
مصيــر  »تقريــر  بهــدف  للطرفــن«  ومقبــول 
الجزائــر  وأبــدت  الغربيــة«.  الصحــراء  شــعب 
ه يتراجع في نظرها 

ّ
اســتياءها من القرار، ألن

عــن قــرارات ســابقة، كانــت تنص علــى »تقرير 
يكمــن  وهنــا  الصحــراوي«،  الشــعب  مصيــر 
سبب ترحيب املغرب بالقرار على لسان وزير 
الخارجيــة ناصــر بوريطــة. ورأى بوريطة أنه 
أجوبــة  يقــدم  لســياقه...  بالنظــر  مهــم  »قــرار 
مهمة على مناورات األطراف األخرى«، بينما 
أعرب ممثل »جبهة البوليســاريو« لدى األمم 
املتحــدة، ســيدي محمــد عمــار، عــن اســتيائه 
إزاء هــذا القــرار »الــذي حكــم مســبقا بالفشــل 

على مهمة املبعوث األممي«.
لشــؤون  املتابعــن  الخبــراء  بــن  مــن  وهنــاك 

املنطقة من يرجح إمكانية التصعيد واتساع 
مجالــه بســبب تنامــي الخالفــات بــن الجزائر 
منــذ  بينيــة  أبعــادًا  أخــذت  والتــي  واملغــرب، 
يوليــو/ تمــوز املاضــي، حــن دخلــت الربــاط 
علــى ملفــات الخالفــات الجزائريــة الداخليــة، 
خــالل املناقشــة الوزاريــة العامــة فــي اجتمــاع 
بشــكل  عقــد  الــذي  االنحيــاز،  عــدم  حركــة 
تمــوز  يوليــو/   14 و   13 يومــي  افتراضــي 
املاضــي، ورد الســفير املمثــل الدائــم للمغــرب 
وزيــر  علــى  هــالل،  عمــر  املتحــدة،  األمــم  لــدى 
فــي  لعمامــرة  رمطــان  الجزائــري  الخارجيــة 
األذربيجانيــة  الرئاســة  إلــى  وجههــا  مذكــرة 
للحركــة، ووزعــت على جميــع األعضاء، وذلك 
الصحــراء.  قضيــة  ملوضــوع  تطرقــه  بســبب 
الوزيــر  أن  املغربيــة  املذكــرة  فــي  وجــاء 
الجزائــري، الــذي »يقــف كمدافــع قــوي عن حق 
تقريــر املصيــر، ينكــر هذا الحق نفســه لشــعب 
أفريقيــا،  فــي  الشــعوب  أقــدم  أحــد  القبائــل، 
أجنبــي«.  احتــالل  أطــول  مــن  يعانــي  والــذي 
وأضــاف هــالل أن »تقريــر املصيــر ليــس مبــدأ 
مزاجيا. ولهذا السبب يستحق شعب القبائل 
التمتــع  آخــر،  شــعب  أي  مــن  أكثــر  الشــجاع، 

الكامل بحق تقرير املصير«.
اســتدعت  أنهــا  للجزائــر  فعــل  رد  أول  كان 
ســفيرها مــن املغــرب، عبــد الحميــد عبــداوي، 
عنهــا  وصــدر  بعدهــا،  العالقــات  وقطعــت 

بيــان شــديد اللهجــة يصــف املذكــرة املغربيــة 
بأنهــا انخــراط في حملــة معادية للجزائر من 
خــالل »الدعــم العــام والصريــح لحــق مزعــوم 
فــي تقريــر املصيــر لشــعب القبائــل«. واعتبــر 
بالدعــم  »اعتــراف  املذكــرة  هــذه  أن  البيــان 
املغربي متعدد األوجه املقدم حاليا ملجموعة 
حركــة  إلــى  إشــارة  فــي  معروفــة«،  إرهابيــة 
الجزائــر  التــي صنفتهــا  االنفصاليــة  »املــاك« 

أخيرًا حركة إرهابية.
ويقود هذا التراشــق إلى توازن جديد للرعب 
القبائــل  ورقــة  يلعــب  املغــرب  البلديــن.  بــن 
مــن  أهــم تطــور  ويربطهــا بالصحــراء. وهــذا 
هــذه  إن  ثــم  الجزائــر،  اســتقالل  منــذ  نوعــه 
الحساســية،  مــن  عاليــة  درجــة  علــى  الورقــة 
 1963 عــام  فــي  لعبهــا  أن  للمغــرب  وســبق 
عندما أّيد انتفاضة أحد قادة جبهة التحرير 
حســن آيــت أحمــد فــي منطقة القبائــل، والتي 
اســتمرت أشــهرًا عــدة وســقط خاللهــا مئــات 
القتلى، عندما اصطدم مع الرئيس الجزائري 
حينذاك أحمد بن بله، وحمل الســالح، ودخل 
ينحــدر  التــي  القبائــل  منطقــة  إلــى  متخفيــا 
منهــا، ولكنــه أوقــف عــام 1964، وحكــم عليــه 

باإلعدام، ثم أفرج عنه وغادر الجزائر.
يترتــب علــى التداعيات الحالية أكثر من قطع 
العالقــات الدبلوماســية، بــل هنــاك حالــة مــن 
تشــبه  ال  البلديــن  بــن  العســكري  االســتنفار 
مــا جــرى في توترات ســابقة، كما حصل حن 
قطــع املغــرب العالقات مــع الجزائر عام 1976، 
بعــد وقوفها وراء مشــروع قيــام »الجمهورية 
ولــم  الديمقراطيــة«،  الصحراويــة  العربيــة 
تســتأنف إال في 1988 بعد وســاطة ســعودية، 

شكلت فاتحة تعاون بن البلدين. 
أمــا اليــوم، فــإن تطورات األزمــة توحي بما هو 
أبعد من قطع العالقات الدبلوماسية، وإغالق 
املجــال الجــوي ووقف مــرور الغاز من الجزائر 
مناوشــات  فثمــة  املغــرب.  عبــر  إســبانيا  إلــى 
عســكرية في اآلونة األخيرة، واتهمت الجزائر 
»اغتيال 3  املغــرب فــي مطلع نوفمبر الحالي بـ
مواطنن في قصف همجي من طرف االحتالل 
املغربــي بالصحــراء الغربيــة«. النــزاع يتطــور 
بســرعة وســط ردود فعــل دوليــة بــاردة جــدًا، 
ســواء مــن طــرف الواليــات املتحــدة أو االتحــاد 
األوروبــي، ويحتمــل ذلــك تفســيران. األول هــو 
 التوتر لن يتجاوز السقف الحالي، 

ّ
احتمال أن

ألن الطرفــن يــدركان أن تبعــات الحرب كبيرة. 
شــمال  فــي  األوضــاع  تفجــر  أن  هــو  والثانــي 
األوروبيــة  الــدول  لبعــض  بالنســبة  أفريقيــا 
يتيــح هامشــا لخلــط األوراق والحصــول علــى 

بعض املزايا، كما حصل في ليبيا.

يدخل المغرب والجزائر 
فصًال جديدًا من التوتر 

بينهما على خلفية 
قضية الصحراء، يحمل 

محاولة فرض توازن 
جديد

تفجرت األزمة الحالية من الكركرات في نوفمبر الماضي )فرانس برس(

فــي أكتوبــر/ تشــرين األول 1963، التــي دارت 
علــى حــدود الصحــراء الغربيــة فــي ضواحــي 
تنــدوف وحاســي البيضــاء وفكيــك، وتوقفــت 
بوســاطة مــن الجامعــة العربيــة فــي الخامــس 
مــن نوفمبــر/ تشــرين الثانــي مــن العــام ذاتــه. 
منظمــة  رعتــه  اتفــاق  إلــى  التوصــل  وجــرى 
الوحــدة األفريقيــة وتــم توقيعــه فــي فبرايــر/ 
شباط 1964، ولكنه أبقى الجمر تحت الرماد، 
 أزمة بن البلدين، 

ّ
ليعود إلى االشتعال مع كل

سواء كانت صغيرة أو كبيرة.
الكركــرات  مــن قريــة  الحاليــة تفجــرت  األزمــة 
فــي 13 نوفمبــر مــن العام املاضــي على حدود 
الصحــراء، عندمــا قامــت عناصــر مــن »جبهــة 
بــن  العازلــة  املنطقــة  عبــر  البوليســاريو« 
الحــدود املوريتانيــة - املغربيــة بنصــب خيام 
فــي نقطــة العبــور التــي تربط املغــرب بالعمق 
األفريقــي، األمــر الذي دفع الرباط إلى التدخل 
لفض االعتصام وإزالة الخيام، وفتح الطريق 
بــن املغــرب وموريتانيــا بعــد ثالثــة أســابيع 
علــى إغالقــه، وتــم ذلــك بإشــراف قــوات األمــم 
املتحــدة. ومــا حصل يتجــاوز في أبعاده إزالة 
املخيــم مــن نقطــة حدوديــة، كانــت تقــع تحــت 
ربــط  هــو  بــل  املتحــدة،  األمــم  قــوات  إشــراف 
املغــرب حــدوده مــع موريتانيــا بجــدار أمنــي 
»البوليســاريو«  علــى  الطريــق  وقطــع  عــازل، 

للوصول إلى املحيط األطلسي.
وأعقبت هذه العملية النوعية تطورات مهمة 
فــي ملــف الصحــراء. األول هــو اعتــراف  عــدة 
علــى  املغــرب  بســيادة  املتحــدة  الواليــات 
األول  كانــون  ديســمبر/   10 ففــي  الصحــراء. 
الســابق  األميركــي  الرئيــس  أعلــن  املاضــي، 
دونالــد ترامــب اعتــراف بالده بســيادة املغرب 
على إقليم الصحراء، وفتح قنصلية أميركية 
فــي مدينــة الداخلــة. وذهب ترامــب أبعد، حن 
املتحــدة  »الواليــات   

ّ
أن »تويتــر«  عبــر  أكــد 

مســتقلة  صحراويــة  دولــة  قيــام   
ّ
أن تعتقــد 

 الحكــم 
ّ
ليــس خيــارًا واقعيــا لحــل النــزاع، وأن

الذاتــي الحقيقــي تحــت الســيادة املغربيــة هو 
 الوحيد املمكن«. وشّكلت هذه التغريدة 

ّ
الحل

انقالبا ونقطة مهمة ضد الجزائر، التي تدعم 
»البوليســاريو« وتقف إلى جانبها بقوة منذ 
بــدء النــزاع. وكان قــد ســبق املوقــف األميركــي 
 مــن األردن واإلمــارات والبحرين فتح 

ّ
قــرار كل

قنصليــات لهــا في مدينــة العيون، كبرى مدن 
الصحراء.

التطــور الدبلوماســي الثانــي الــذي جــاء فــي 
صالح املغرب، تمثل في القرار الذي صدر عن 
مجلــس األمــن الدولي في نهاية شــهر أكتوبر 
املتحــدة  األمــم  بعثــة  ليجــدد مهمــة  املاضــي، 

»القبائل« مقابل الصحراء
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ليبيا: السوق الموازي يلتهم التحويالت
طرابلس ـ أحمد الخميسي

خــالل  ليبيــا،  فــي  للعملــة  املــوازي  الّســوق  أصبــح 
عامالت 

ّ
الفترة األخيرة، املحّرك الّرئيســّي ملعظم الت

املالّيــة فــي البــالد من تحويــالت داخلّية وخارجّية، 
وحســب  العملــة.  أســواق  فــي  ــراء 

ّ
والش البيــع  إلــى  باإلضافــة 

بيانات رسمية، عاد الّسوق املوازي، غير املعترف بها قانونا، 
بقــّوة خــالل الســنوات مــن 2013 إلــى 2020، ليشــّكل نحــو %60 
ي اإلجمالي، بينما تؤكد دراسات غير رسمية 

ّ
اتج املحل

ّ
من الن

 معّدل النمو وصل إلى 88% مطلع عام 2021.
ّ
أن

مانينيات 
ّ
وكانت نسبة نمّو القطاع غير الّرسمي خالل عقد الث

ســعينّيات إلى 17.3%، ثّم 
ّ
تقــدر بـــ20%، ثــم تراجــع قليال في الت

انخفــض إلــى 3.1% فــي عــام 2006، وذلــك بســبب الّسياســات 
تــي اتخذهــا مصــرف ليبيــا املركزّي آنذاك. وفي هذا الســياق، 

ّ
ال

»العربي  يرى الخبير املصرفي محمد أبو سنينة، في حديثه لـ
الجديد«، أن السوق املوازي »هش«، ما يمثل خطرا على القطاع 
حــدة إلــى 

ّ
املالــي فــي البــالد. وكان املبعــوث الخــاّص لألمــم املت

يبّي 
ّ
ظام املصرفّي الل

ّ
 الن

ّ
ليبيا يان كوبيش حذر، مؤخرًا، من أن

»ســينهار علــى األرجــح« إذا لم يتوّحــد فرعا البنك املركزّي في 

البــالد. وفــي مصــرف التجــارة والتنميــة »فــرع بــو مشماشــة« 
بالعاصمــة طرابلــس، لــم يتمكــن املواطــن موســى ســليمان مــن 
تحويــل مبلــغ مالــي البنــه املريــض فــي تركيــا عبــر املصــارف، 
»العربــي الجديد«: »لألســف موظــف املصرف نصحني  وقــال لـ
بالتعامــل مــع الســوق الســوداء، وقمــت بالتحويــل املالــي ألن 
اإلجــراءات تأخــذ وقتــا طويــال فــي املصــارف التجاريــة«. وفــي 
يبّية، حيث تجرى 

ّ
ســوق العملة »املشــير« بوســط العاصمة الل

معظــم املعامــالت املالّيــة والتحويــالت، يقــول صاحــب شــركة 
قــة 

ّ
»العربــي الجديــد«، إنــه فقــد الث ســياحّية، معتــز العمــاري، لـ

في الجهاز املصرفّي منذ عشر سنوات، وإنه موجود بالّسوق 
لغرض سداد فواتير خارجية للفنادق، وإجراء حواالت مالّية 
رقّية 

ّ
ركة باملنطقتن الش

ّ
لدفع الرواتب للعاملن في فروع الش

عامل مع الّسوق املوازي 
ّ
والجنوبّية. وحّول سؤال ما سبب الت

القطــاع   
ّ
أن أّكــد  الّســوق،  مــن   

ّ
أقــل باملصــرف  الّصــرف  وســعر 

حويل يحتاج إلى أكثر 
ّ
املصرفــّي يعانــي مــن ســوء اإلدارة، والت

من أسبوع، وأحيانا أخرى 15 يوما، بينما في الّسوق املوازي 
 من ساعة. 

ّ
يتم ذلك في أقل

وخالل حلقة نقاش حول دور املصارف وقطاع االستثمار في 
تحريــك عجلــة االقتصــاد عقــدت مؤخــرا، قــال محافــظ مصــرف 

 أداء القطــاع املصرفــّي اآلن 
ّ
ليبيــا املركــزي، الّصديــق الكبيــر، إن

ــر اإلجــراءات، وإن 
ّ

 البيروقراطّيــة وتأخ
ّ

دون املســتوى فــي ظــل
معظــم العملّيــات املالّيــة تجــرى عبــر الّســوق املــوازي، مطالبــا 
بضــرورة تطويــر أداء القطــاع املصرفــي. وفــي الســياق ذاتــه، 
»العربي  ــل املالــّي على بن ســالم، في تصريحات لـ

ّ
أوضــح املحل

املاضيــة  العشــر  الســنوات  خــالل  الّدولــة  غيــاب   
ّ
أن الجديــد«، 

نــدرة  فــي  الّرســمّي وتســبب  فــي نمــّو االقتصــاد غيــر  ســاهم 
 البيروقراطّيــة 

ّ
قدّيــة فــي املصــارف. وأشــار إلــى أن

ّ
الّســيولة الن

جارّية )رخصة مزاولة العمل(، على 
ّ
سجيل الت

ّ
في إجراءات الت

شــاط عــن الّدولة، ال 
ّ
ســبيل املثــال، تجعــل من األســهل إخفاء الن

بطّيــة 
ّ

ســّيما مــع ضعــف ســلطة تنفيــذ القانــون واألجهــزة الض
والّرقابّيــة. ويرجــع الباحــث االقتصــادي بشــير مصلــح ســبب 
لجوء املواطن إلى السوق املوازي إلى انقسام القطاع املصرفّي 
منــذ عــام 2014 مــع إيقــاف املقاّصــة اإللكترونّيــة بــن مصــارف 
ــرق والغــرب، باإلضافــة إلــى تعديــل ســعر الّصــرف مطلــع 

ّ
الش

ّجار بفتح االعتمادات 
ّ
العام الحالّي وعدم الّســماح لصغار الت

التحويــالت  لحجــم  رســمية  تقديــرات  توجــد  وال  املســتندّية. 
املاليــة، فــي حن تقــّدر العملة املتداولة خارج القطاع املصرفي 
بـ55 مليار دينار، أي ما يعادل 10 أضعاف معدلها الطبيعي.

وسام سليم

ارتفعــت أســعار املحروقــات والغــاز إلى مســتويات غير 
شــمالي  حلــب  وغربــي  إدلــب  محافظــة  فــي  مســبوقة 
التركيــة  الليــرة  قيمــة  بانخفــاض  متأثــرة  ســورية، 
نشــرتها  التــي  األســعار  ووفــق  املنطقــة.  فــي  املتداولــة 
شركة »وتد« للمحروقات العاملة في الشمال السوري، 
أول مــن أمــس، وصــل ســعر ليتــر البنزين املســتورد إلى 
8.29 ليرات تركية، وسعر ليتر املازوت »املستورد أول« 
إلى 7.95 ليرات، وسعر املازوت »نوع محّسن« إلى 6.06 
ليــرات تركيــة لليتــر الواحــد. كما ارتفع ســعر أســطوانة 

الغــاز املنزلــي إلــى 119.5 ليــرة تركيــة، وبــررت الشــركة 
مــن  بارتفاعهــا  عاليــة  مســتويات  إلــى  األســعار  رفــع 
املصــدر بســبب ارتفــاع أســعار النفــط العامليــة. وتعتبــر 
هــذه املســتويات لألســعار هــي األعلــى التي تســجل في 
املنطقــة، منــذ بــدء إقــرار التــداول بالعملــة التركيــة قبــل 
نحــو عــام ونصف. وتخضع أســعار املحروقــات والغاز 
املستوردة في إدلب لعاملن هما قيمة العملة التركية، 
األســعار  شــهدت  حيــث  عامليــا،  املحروقــات  وأســعار 
تغييرا كبيرا خالل الشهرين املاضين بفعل انخفاض 
قيمة العملة التركية، والذي وصل إلى 9.60 ليرات أمام 
الدوالر يوم الجمعة املاضية. وحول تأثير هذا االرتفاع 

على السكان قال عالء نعنوع، وهو نازح يقيم في إدلب 
لـــ »العربــي الجديــد« إن ارتفــاع ســعر املحروقــات يؤدي 
إلــى دفعــة جديــدة مــن ارتفــاع أســعار أخــرى الرتبــاط 
املحروقــات بالنقــل والصناعــة والكهربــاء وغيرهــا مــن 
املواد، مضيفا أن معظم سكان املنطقة يعتمدون أيضا 
علــى املــازوت كوســيلة للتدفئــة، وارتفــاع أســعاره بهذا 

الشكل سيحرم الكثير من العائالت التدفئة.
واعتبــر النــازح أن تقلــب األســعار بهــذا الشــكل الســريع 
فــي  يعمــل  أنــه  إلــى  مشــيرا  باألســواق،  كثيــرا  يضــر 
متجــر للمــواد الغذائيــة، واملــواد كل يــوم تســجل ســعرا 
املحلــل  قــال  آخــر،  مــن جانــب  األول.  مــن  أعلــى  جديــدا 

»العربــي  االقتصــادي، أحمــد غريــب، املقيــم فــي إدلــب لـ
الجديــد« إن أســعار املحروقــات ارتفعــت نحــو 30 باملئة 
خالل شهرين، كما ارتفعت أسعار الغاز بأكثر من هذه 
القيمة، وهي زيادة ال تتناســب أبدا ومســتوى املعيشــة 
فــي املنطقــة. ورأى الخبيــر االقتصــادي أن أزمــة العملــة 
التركيــة وانخفــاض قيمتهــا بهذا الشــكل املتســارع أثرا 
بشــكل كبيــر علــى أهالــي املنطقــة، مضيفــا أن مســتوى 
الدخــل والرواتــب ال يقــارن أبــدا مــع مســتوى الدخــل في 
ذاتــه  الوقــت  فــي  داعيــا  ذاتهــا،  األســعار  بينمــا  تركيــا 
املســؤولن عــن امللــف االقتصــادي فــي املنطقــة إلعــادة 

النظر بنتائج التداول بالعملة التركية في املنطقة.

أسعار المحروقات ترتفع لمستويات قياسية في شمال غرب سورية

أنطاليا 
تستقبل 8.5 
ماليين سائح

أنطاليــا  واليــة  زار 
عاصمــة  التركيــة، 
الســياحة فــي الجنــوب، 
ماليــن   8.5 مــن  أكثــر 
األشــهر  خــالل  ســائح، 
العشرة األولى من العام 
الحالــي. وتعتبــر واليــة 
أنطاليــا وجهة رئيســية 
للســياح، عاملًيــا، بســبب 
الســاحرة  طبيعتهــا 
التاريخيــة  وقيمهــا 
باإلضافــة  والثقافيــة، 
ورمالهــا  شمســها  إلــى 
ــاذة. 

ّ
األخ وشــواطئها 

بيانــات  وأظهــرت 
وزارة  مــن  رســمية 
أنطاليــا  أن  الســياحة 
الفتــرة  فــي  اســتقبلت، 
يناير/كانــون  بــن  مــا 
وأكتوبــر/ الثانــي 

تشــرين األول مــن العــام 
ماليــن   8.5 الجــاري، 
ســائح، علــى الرغــم مــن 
شــهدها  التــي  التبعــات 
جائحــة  بســبب  العالــم 
وأشــارت  كورونــا. 
البيانــات إلــى أن أعــداد 
إلــى  األجانــب  الــزوار 
تضاعفــت  قــد  الواليــة 
خالل العشــرة أشهر من 
مقارنــة  الجــاري،  العــام 
مــن  نفســها  بالفتــرة 
حيــث  املاضــي،  العــام 
زائــر  كانــت 3.5 ماليــن 

أجنبي.

قطر: ال ضريبة على الدخل
أحمد  قطر،  في  للضرائب  العامة  الهيئة  رئيس  أكد 
على  ضريبة  فرض  تعتزم  ال  »الهيئة  أن  المهندي، 
تطبيق  إلى  أشار  نفسه  الوقت  في  لكنه  الدخل«، 
مجموع  على  سنوي  وبشكل  الدخل  على  »الضريبة 
بالشركات  األجانب  حصص  إليراد  الخاضع  الدخل 
في  المهندي،  واعتبر  الشركات«.  غير  من  والمكلفين 
حوار مع صحيفة »الشرق« المحلية نشرته أمس األحد، 
في  الضرائب  معدالت  أقل  من  قطر  في  »الضرائب  أن 
أن  إلى  الفتًا  االستثمارية«،  للبيئة  تشجيعًا  وذلك  العالم، 
»الموارد المتاحة لقطر حاليًا ذات مصادر غير متجددة، 
غير  المصادر  وتعزيز   ،2030 قطر  رؤية  في  وبالنظر 
بالضريبة والتدرج  البدء  الضروري  الهيدروكربونية، من 

فيها أسوة بباقي الدول«.

زيادة قروض مصر من »اإلسالمية لتمويل التجارة«
اإلسالمية  الدولية  للمؤسسة  التنفيذي  الرئيس  قال 
لتمويل التجارة، هاني سنبل، إن تمويالت المؤسسة في 
مصر تجاوزت 2.3 مليار دوالر العام الجاري بدًال من 1.1 

مليار دوالر متفق عليها في بداية العام. 
وأضاف سنبل خالل لقائه وزيرة التعاون الدولي المصرية 
مع  بالتعاون  تضع  المؤسسة  أن  اليوم  المشاط  رانيا 
الجهات المعنية اللمسات النهائية على برنامج التعاون 
المشترك للفترة المقبلة، كما تبحث في الوقت الحالي 
للتبادل  اإللكترونية  المنصة  تطوير  المالية  وزارة  مع 

التجاري.
كانون  يناير/  في  المؤسسة  مع  اتفاقًا  مصر  ووّقعت 
وتموينية  بترولية  سلع  شراء  لدعم  الماضي،  الثاني 

بقيمة 1.1 مليار دوالر في 2021.

العراق يحقق زيادة كبيرة في إنتاج الكهرباء
زيادة  تحقيق  عن  العراقية  الكهرباء  وزارة  كشفت 
ر بستة أضعاف  في حجم إنتاج الطاقة الكهربائية تقدَّ
عّما كانت عليه في عام 2003، مؤكدة أن أسبابًا عدة، 
من بينها أمنية، أثرت في المنظومة الكهربائية، فيما 
تواجه  التي  التحديات  أبرز  الفساد  أن  مسؤولون  أكد 
وتسعى  الطاقة.  قطاع  في  النهوض  محاوالت 
وانقطاع  الخانقة  الكهرباء  مشكلة  حل  إلى  الوزارة 
الشارع  غضب  دائمًا  يسبب  الذي  المواطنين،  عن  التيار 
وأكد  بالحكومة.  تندد  شعبية  بتظاهرات  والخروج 
»الوزارة  أن  العبادي،  أحمد  الوزارة  باسم  المتحدث 
عملت على تطوير بناها التحتية خالل الفترة الماضية، 
إذ بلغ حجم التطوير 5 إلى 6 أضعاف ما كانت عليه في 

عام 2003«.

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

ينشب خالف بني لبنان والخليج 
على خلفية تصريحات جورج 

قرداحي فتسارع بعض دول 
مجلس التعاون بالتضييق على 

اللبنانيني ومالحقتهم في أرزاقهم، 
تارة بمالحقة العاملني منهم 

في الخليج، وتارة بإعادة فرض 
القيود على الصادرات اللبنانية 

املتجهة لبعض تلك الدول، وأحدث 
مثال وقف السعودية استقبال 

الواردات اللبنانية كافة أو السماح 
بعبورها عبر أراضيها، وتارة عبر 

إغالق الحدود أمام الشاحنات 
اللبنانية. وتمتد املضايقات لتشمل 

الخليجيني أنفسهم عبر وضع 
قيود على السياحة الخليجية إلى 

لبنان. 
وعندما حدث خالف سعودي 

- إماراتي في يوليو/ تموز على 
خلفية نزاعات سياسية واقتصادية 

ونفطية تتعلق بملف املصالحة 
الخليجية واليمن وأوبك كان أول 
رضت 

ُ
املتضررين املواطن، إذ ف

قيود على سفر السعوديني إلى 
بعدت السلع املنتجة 

ُ
اإلمارات، واست

باملناطق الحرة في اإلمارات أو التي 
تستخدم مكونات إسرائيلية، من 
االمتيازات الجمركية التفضيلية، 

وهو ما ألحق أضرارًا باملصّدر 
اإلماراتي واملستورد السعودي.
تكرر املشهد مع وقوع خالفات 

بني السعودية واألردن، واإلمارات 
واألردن، والسعودية والسودان، 

ليبيا وتونس، مصر وليبيا، اليمن 
والسعودية، العراق والسعودية، 

العراق وسورية، سورية واألردن، 
لبنان وسورية حيث يكون مواطنو 

هذه الدول أول املتضررين. كما 
امتدت التأثيرات للخالفات التي 
تنشب بني دول عربية والخارج، 
ومثال ذلك الخالفات الخليجية 

التركية.
في عام 2016 نشبت خالفات بني 

السعودية ومصر، هنا سارعت 
اململكة وأوقفت شحنات املشتقات 

البترولية التي كانت تصدرها ملصر 
بحسب اتفاق تقدر قيمته بـ23 

مليار دوالر، إلى أجل غير مسمى، 
وهو ما خلق أزمة وقود طارئة في 

مصر عانى منها رجل الشارع 
واملصانع وشركات إنتاج الكهرباء. 

وملرات نشبت خالفات مصرية 
سودانية على خلفية قضايا منها 

حاليب وشالتني. هنا يسارع 
البلدان بفرض قيود على حركة 
التجارة والسفر واالستثمارات، 

وهو ما يضر باملواطن.
وعندما نشب خالف بني املغرب 

والجزائر كانت النتيجة وقف تدفق 
الغاز الجزائري إلى الرباط، وهو ما 

يمكن أن يؤثر سلبًا على املواطن 
املغربي واحتياجات اململكة من 

الغاز لشبكات إنتاج الكهرباء.
ببساطة، تعاقب الحكومات العربية 

الشعوب وال تراعي مصلحة 
املواطن، عندما تفرض قيودًا على 

حركة السفر والعمالة والتجارة 
والسفر والتنقل في حال حدوث 
خالفات مع حكومة دولة أخرى، 
وعلى الحكومات إبعاد الشعوب 
عن خالفاتهم التي قد تطول، أو 

تصدر ألسباب تافهة وشخصية 
وال عالقة لها بمصلحة الدولة 

واعتبارات األمن القومي.

أبعدوا 
الشعوب عن 

خالفاتكم

Monday 8 November 2021
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اقتصاد

بغداد ـ عمار حميد

تسببت األزمة السياسية واألمنية 
املــتــرتــبــة عــلــى اإلعــــان األولــــي عن 
ــابــــات الـــبـــرملـــانـــيـــة  ــتــــخــ ــائـــج االنــ ــتـ نـ
املاضي،  الشهر  مــن  العاشر  فــي  أجــريــت  التي 
فـــي تــفــخــيــخ عــــدد مـــن املـــلـــفـــات االقـــتـــصـــاديـــة، 
ومنها تأخير إقــرار املوازنة وصــرف الرواتب 
ومزيد من االنكماش لعمليات البيع والشراء 
وتــعــطــيــل املــشــاريــع. وتــطــرح األزمــــة الحالية 
ســـيـــنـــاريـــو صـــعـــوبـــة والدة حـــكـــومـــة عــراقــيــة 
الحالي،  العام  نهاية  قبل  الصاحيات  كاملة 
ما يعني أن مسألة إقــرار املــوازنــة لعام 2022 
لن تكون متاحة، وسط استمرار تذبذب قيمة 
الدينار العراقي أمام العملة األميركية ما بني 
1470، وأكثر من 1480 دينارًا للدوالر الواحد.

تراجعًا  األولــيــة  االنتخابات  نتائج  وأظــهــرت 
الحليفة  السياسية  الــقــوى  مــن  واضــحــًا لعدد 
لطهران، وما رافقها من احتجاجات وتلويح 
مقار  تضم  الــتــي  الــخــضــراء  املنطقة  باقتحام 

الحكومة والبعثات الدبلوماسية الغربية.
أسبوعها  العراقية  االنتخابات  أزمــة  ودخلت 
الرابع دون إعان نهائي عن نتائج التصويت 
ــوى الــــخــــاســــرة ســلــســلــة مــن  ــقــ بـــعـــد تـــقـــديـــم الــ
الـــطـــعـــون اضــــطــــرت مـــفـــوضـــيـــة االنـــتـــخـــابـــات 
ــع املــحــطــات  ــرز أكــثــر مـــن ربـ ــــادة عـــد وفــ الـــى إعـ

االنتخابية بعموم مدن الباد.

ركود األسواق
يشكو أصحاب املحال التجارية في العاصمة 
ــود فـــي الـــســـوق خــاصــة بقطاع  بـــغـــداد مـــن ركــ
اإلنشائية  واملـــواد  املنزلي  واألثـــاث  السيارات 
والــكــمــالــيــة واملـــابـــس، حــيــث بـــدت الكثير من 
األسواق في أقل صورة لها بالرغم من دخول 
موسم الشتاء وانطاق موسم دراســي جديد 
اعتاد فيه العراقيون على التسوق وشــراء ما 

يلزم أبناءهم ومنازلهم.
وفــي حديث مع »العربي الجديد« قــال هشام 

ــرز تــجــار بــيــع املـــابـــس في  الــحــســنــي، أحـــد أبــ
 »الخافات 

ّ
إن بــغــداد،  الشورجة وســط  ســوق 

الــســيــاســيــة الـــتـــي يــشــهــدهــا الــــعــــراق بــعــد كل 
ــارة  ــ انــــتــــخــــابــــات حــــــول تـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة تـ
واالعــــتــــراض عــلــى نــتــائــج االنـــتـــخـــابـــات تـــارة 
 عــلــى 

ً
أخـــــــــرى، دائـــــمـــــًا مـــــا تــــكــــون عـــبـــئـــًا ثــــقــــا

الــعــراقــيــني جــمــيــعــًا، إذ تــبــقــى األوضــــــاع بعد 
اقتصاديًا  ومرتبكة  مضطربة  انتخابات  كل 

وسياسيًا وأمنيًا«. 
 »السوق العراقية في مثل 

ّ
وأضاف الحسني أن

هذه األيام من كل عام تشهد حركة بيع وشراء 
كبيرة جدًا، خصوصًا فيما يتعلق ببدء العام 
الدراسي الجديد ودخول موسم الشتاء، لكن 
لألسف الشديد األسواق تبدو شبه خالية من 
املتبضعني رغم أن هذا العام سيكون التعليم 

حضوريًا داخل املدارس والجامعات«. 
ــذا الــعــام  وأشـــــار إلــــى أن »نــســبــة املــبــيــعــات هــ
ضعيفة جدًا بالقياس مع السنوات السابقة«، 
مــبــيــنــًا أن نــســبــة املــبــيــعــات ال تــتــجــاوز %50، 
ــراء   الــطــبــقــة الــكــادحــة مـــن األجــ

ّ
والفـــتـــًا إلـــى أن

الـــيـــومـــيـــني والـــعـــامـــلـــني فــــي الـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
هـــم أكـــثـــر املـــتـــضـــرريـــن مـــن تـــدهـــور األوضـــــاع 
ــد األوســــــي،  ــ ــال زيـ ــ ــراق. مــــن جـــهـــتـــه، قـ ــ ــعـ ــ فــــي الـ
 
ّ
إن القرطاسية،  تبيع  مكتبة  فــي  يعمل  الـــذي 
»أصحاب مكتبات بيع القرطاسية استبشروا 

ــــل  ــــودة الـــتـــعـــلـــيـــم الــــحــــضــــوري داخـ ــعـ ــ ــرًا بـ ــيــ خــ
لــتــصــريــف بضائعهم  والــجــامــعــات  املــــــدارس 
ــقــدر 

ُ
ــتـــي ت املــتــكــدســة لــديــهــم مــنــذ ســنــتــني والـ

بــعــشــرات املـــايـــني، لــكــن حــركــة الــســوق لغاية 
كان  وكما  املطلوب  باملستوى  ليست  اللحظة 

متوقع لها«. 
ــثـــه مــــع »الـــعـــربـــي  أضـــــــاف األوســــــــي فــــي حـــديـ
أن يساهم  يتوقع  كــان  »الجميع   

ّ
أن الــجــديــد« 

الــســوق  بـــعـــودة حـــركـــة  الــتــربــيــة  قـــــرار وزارة 
ــــاش ســـــوق الـــقـــرطـــاســـيـــة الـــتـــي تــعــتــمــد  ــعـ ــ وإنـ
االبتدائية  املــدارس  بنسبة 60% على تاميذ 
واإلعدادية لكن ذلك لم يظهر جليًا على الرغم 

من انطاق العام الدراسي الجديد«. 

تداعيات الصراع الدائر
مــن جانبهم، عــزا اقــتــصــاديــون تــراجــع حركة 
الـــســـوق الــعــراقــيــة إلــــى الـــصـــراع الـــدائـــر حــول 
نتائج االنتخابات التي دائمًا ما تشكل عبئًا 
ــة إلــى  ــافـ ــتــــصــــادي، بـــاإلضـ عــلــى الـــنـــشـــاط االقــ
البلد  تدير  التي  املشتركة  الحزبية  املصالح 
على أساس املحاصصة واستغال املال العام 

لتعزيز مصالحها.
 
ّ
أن البياتي  أنــور  االقتصادي  الباحث  واعتبر 
العراق  يعيشها  التي  السياسية  »الصراعات 
أثــــرت ســلــبــًا فـــي األوضـــــاع االقــتــصــاديــة وفــي 
 »األســواق 

ّ
الــســوق«، مبينًا أن مقدمتها حركة 

االنتخابات  قبيل  بالجمود  العراقية أصيبت 
وزاد هذا الجمود بعد إعان النتائج األولية 
التي دفعت بعض الجهات الحزبية إلى نزول 
أنصارها إلى الشارع احتجاجًا على النتائج 

املعلنة«. 

تعطيل المشاريع
بدورها، قالت الخبيرة االقتصادية الدكتورة 
 »العراق، 

ّ
»العربي الجديد« إن سام سميسم، لـ

نــتــيــجــة لـــاضـــطـــرابـــات األمـــنـــيـــة والـــخـــافـــات 
السياسية مــهــدد بــأزمــة اقــتــصــاديــة فــي حــال 
اســتــمــر هـــذا الـــصـــراع، الــــذي ظــهــر بــعــد إعــان 
 »هذه 

ّ
نتائج االنتخابات األولية«، الفتة إلى أن

االضطرابات التي يعيشها العراق أثارت قلق 
تــراجــع عمليات االستيراد  مــن  االقــتــصــاديــني 

وتعطيل بعض املشاريع املهمة«.
 

ّ
العراقية بعد كل  »ركــود السوق 

ّ
أن وأضــافــت 

انتخابات هو نتيجة حتمية، بسبب مخاوف 
ــادة تعاملهم  املــتــعــامــلــني فــي األســــواق مــن زيــ
الــســيــاســي التي  الــشــد  لــحــالــة  املـــالـــي، نتيجة 
سميسم  وأشـــــارت  الـــيـــوم«.  الـــعـــراق  يعيشها 
 »املواطنني يخشون من دخــول العراق 

ّ
إلى أن

في أزمــة جديدة تتعلق بأزمة الرواتب إذا ما 
استمرت الخافات السياسية حول التحالفات 

السياسية وتشكيل الحكومة الجديدة«.

عّمان ـ زيد الدبيسية

أعادت تصريحات مسؤولة أردنية سابقة في املؤسسة العامة 
للغذاء والدواء وتأكيداتها، أخيرًا، بوجود مواد مسرطنة في 
الغذاء، الجدل في سامة األغذية املنتجة محليًا واملستوردة 
ــر الــصــحــة األســبــق، عــبــد الرحيم  مــن الـــخـــارج، خــاصــة أن وزيـ
ملحس، أدلى بتصريحات مماثلة قبل أكثر من 30 عامًا، وهو 

على رأس عمله، في القضية نفسها.
وأصّرت سناء قموة، وهي املسؤولة التي كانت تشغل موقعًا 
)مــديــرة سابقة  والـــدواء  للغذاء  العامة  املؤسسة  فــي  حساسًا 
األغذية  بعض  فــي  مــواد مسرطنة  وجــود  على  للمختبرات(، 
األردنية، مستشهدة بذلك بنتائج دراســة أجرتها ولم تؤخذ 
بنتائجها قبل عدة سنوات، ورجحت أن الدراسة كانت سببًا 
املنشورة  دراستها   

ّ
إن قموه  وقالت  وظيفتها.  من  بتنحيتها 

فــي عـــام 2019 لــيــســت قــديــمــة، وهـــي مــنــشــورة فــي أهـــم مجلة 
للغذاء، ومن إعداد فريق كامل هي املشرفة عليه وليست نتاج 
 زمــاءهــا فــي الــدراســة سيشهدون 

ّ
عمل فـــردي. وأوضــحــت أن

قال  التي  بالقضية  املحكمة  أمــام  استدعائها  حــال  فــي  معها 
ها ُرفَعت 

ّ
املدير العام ملؤسسة الغذاء والدواء، نزار مهيدات، إن

ضدها.
ــذا املــجــال ولــن  وقــالــت قــمــوة إنــهــا تــعــمــل مــنــذ 20 ســنــة فــي هـ
ها 

ّ
وإن للمواطنني،  الحقيقة  إيــصــال  فــي  مواقفها  عــن  تتنازل 

أثبتت وجـــود املــلــوثــات واملــــواد املسرطنة مــن خــال دراســـات 
موثقة.

وتعليقًا على الجدل الدائر، قال رئيس لجنة الصحة والبيئة 
 
ّ
»العربي الجديد« إن لـ البرملان األردنــي، أحمد السراحنة،  في 

مع  يوميًا  يتابع  الصحية  لجنته  خــال  مــن  الــنــواب  مجلس 
لحساسية  قــمــوة  فــي تصريحات  ورد  مــا  املختصة  الــجــهــات 
األمــــر وارتــبــاطــه بــغــذاء وســامــة املــواطــنــني واملــقــيــمــني داخــل 
لجنة  بتشكيل  طالبت  النيابية  اللجنة   

ّ
أن وأضـــاف  األردن. 

تحقيق وتدقيق محايدة في ما ذهبت إليه مسؤولة املختبرات 
يمكن  ال  خطيرة  تصريحات  مــن  الصحة  وزارة  فــي  السابقة 

 
ّ

التعاطي معها بكل ــمــا 
ّ
بــأي حــال مــن األحـــوال تجاهلها، وإن

مسؤولية. وفي املقابل، أكد نائب رئيس غرفة صناعة األردن 
ومــمــثــل قــطــاع الــصــنــاعــات الــغــذائــيــة والــتــمــويــنــيــة والــزراعــيــة 
 الغذاء في األردن آمن 

ّ
والثروة الحيوانية، محمد الجيطان، أن

الغذائية  املنتجات   
ّ
أن ذلــك  والــدلــيــل على  لــدرجــة كبيرة جــدًا، 

 يسر ولها أســواق 
ّ

األردنــيــة تدخل إلــى األســـواق العاملية بكل
 الغذاء األردني يخضع ألعلى 

ّ
 مكان. وقال إن

ّ
تصديرية في كل

درجــات الرقابة، سواء كانت ذاتية من خال املصانع املحلية 
أو  والعاملية،  املحلية  واملعايير  املواصفات  أعلى  تطّبق  التي 

من خال املؤسسات الرقابية املحلية.
وحاول مدير الغذاء والدواء، نزار مهيدات، التقليل من أهمية 
تصريحات قموة والتشديد على سامة الغذاء األردني وخلّوه 
من أي مــواد مسرطنة من دون أن يقدم إجابات مقنعة حتى 
اآلن للشارع وملجلس النواب الذي بادر إلى عقد اجتماع من 
خال لجنته الصحية للوقوف على مدى صحة تلك املعلومات 
 الــغــذاء فــي األردن يخلو مــن املــواد 

ّ
ونتائج الــدراســة. وقــال إن

األغذية  املؤسسة  في  الرقابية  البرامج  تتابع  كما  املسرطنة، 
املستوردة واملحلية، وهو ما يطلق عليه الغذاء املتداول.

ه ُرفَعت دعوى قضائية ضد قموه التي أكدت 
ّ
وأعلن مهيدات أن

أنها ستقدم كل البيانات واملعلومات والدراسات التي تثبت 
صــحــة مــزاعــمــهــا بــوجــود مــســرطــنــات فــي األغــذيــة واألردنـــيـــة، 
وخــاصــة مـــادة القمح الــتــي تــدخــل كــمــؤن غــذائــيــة للمواطنني 
تامًا  اختافًا  الصحي يختلف  الغذاء   

ّ
إن وقــال مهيدات  كافة. 

 تناوله غير صحي 
ّ
عن الغذاء اآلمن، وقد يكون الغذاء آمنًا، لكن

لدى بعض الفئات املصابة بأمراض معينة، وذلك في إشارة 
 84% من سكان األردن 

ّ
إلى تقرير األمم املتحدة الذي كشف أن

ال يتناولون غذاًء صحيًا. وجدد مدير الغذاء والــدواء تأكيده 
 غــذاء األردنــيــني غير آمــن، 

ّ
مــمــي لــم يــرد فيه أن

ُ
 »التقرير األ

ّ
أن

 األردنيني ال يتناولون الكثير 
ّ
 التقرير نفسه أشار إلى أن

ّ
لكن

 مؤسسة الغذاء والدواء 
ّ
من الخضار والفواكه«. ولفت إلى أن

في  املخبرية  للفحوص  خاصة  رسمية  بمختبرات  تستعني 
حال االعتراض على نتائج فحوص املؤسسة.

االضطرابات السياسية تطيح 
أسواق العراق: ملفات مفخخة

جدل بشأن سالمة األغذية في األسواق )Getty(أزمات معيشية تحاصر العراقيين )أحمد الربيعي/ فرانس برس(

األردن: مخاوف من غذاء مسرطن

ثارت مخاوف في 
األوساط العراقية من 

تأخير إقرار الموازنة 
وانكماش األسواق 

وتعطيل المشاريع بسبب 
االضطرابات التي تعاني 

منها البالد

فلسطين: دمغ 1.4 طن 
من الذهب خالل شهر

دمغت مديرية املعادن الثمينة في وزارة 
االقتصاد الفلسطينية، خالل الشهر 

املاضي، 1.4 طن تقريبا من الذهب، في حني 
بلغت إيراداتها جراء عملية دمغ املصوغات 

الذهبية، والتي تحمل الدمغة الفلسطينية 
»قبة الصخرة«، 1.460 مليون شيقل تقريبًا.

وحسب بيان لوزارة االقتصاد أمس، 
سجل مؤشر دمغ املعادن الثمينة، خالل 

شهر أكتوبر/تشرين األول، ارتفاعًا بنسبة 
210% عن نفس الشهر من العام السابق، 

مقارنة مع ذات الشهر من العام املاضي. 
كما سجلت اإليرادات ارتفاعًا بنسبة 

225% عن نفس الشهر من العام السابق. 
وأرجعت املديرية االرتفاع عند مقارنتها مع 

ذات الفترة من العام املاضي إلى تداعيات 
الجائحة الصحية السلبية على كافة 

محركات االقتصاد الوطني، وما نتج عنها 
من تراخ في األسواق بشكل عام، ال سيما 

املعدن النفيس.
وسجل متوسط سعر أونصة الذهب عن 
شهر أكتوبر/تشرين األول 2021، مبلغ 

1776 دوالرا، في حني سجل متوسط سعر 
األونصة عن ذات الشهر 2020 مبلغ 1900 

دوالر، أي بانخفاض بنسبة %7.

مشروع مغربي لربط 
الكركرات بالكهرباء 

وماء الشرب
أعلن املغرب، أول من أمس، إطالق مشاريع 
إلمداد املركز الحدودي في إقليم الصحراء، 
منطقة الكركرات، بالكهرباء واملاء الصالح 
للشرب. جاء ذلك في بيان للمكتب الوطني 

للكهرباء واملاء، اطلعت عليه األناضول. 
واملنطقة التي سيمدها املغرب بالكهرباء 
واملياه في إقليم الصحراء، تقترح اململكة 

منذ سنوات حصولها على حكم ذاتي 
موسع تحت سيادة الرباط، بينما تدعو 

 جبهة »البوليساريو« إلى استفتاء 
لتقرير  املصير. وقال البيان، إن املركز 

الحدودي »الكركرات«، أعطى مدير املكتب 
الوطني للكهرباء واملاء، انطالقة أشغال 

»مشروع تزويد املركز الحدودي بالكهرباء 
عن طريق ربطه بالشبكة الكهربائية«. 

وتبلغ الكلفة اإلجمالية للمشروع 77 مليون 
درهم )حوالي 8 ماليني دوالر(، تم تمويلها 

من قبل املكتب الوطني للكهرباء واملاء 
الصالح للشرب. وزاد البيان: »تشغيل 

املشروع يرتقب أن يتم في ديسمبر/كانون 
األول 2022«.

ارتفاع أسعار المعكرونة 
في كوريا الجنوبية

أظهرت بيانات صدرت أمس األحد أّن 
أسعار املعكرونة سريعة التحضير 

في كوريا الجنوبية نمت بأسرع وتيرة 
منذ حوالي 13 عامًا في شهر أكتوبر/ 

تشرين األول املاضي، مما أثار املخاوف 
من أّن تلك الزيادات الحادة قد تزيد من 

الضغوط التضخمية. ووفقًا لبيانات مكتب 
اإلحصائيات الكوري، ارتفع سعر املعكرونة 

سريعة التحضير )أو »راميون« باللغة 
الكورية( بنسبة 11% في أكتوبر مقارنة 
بالعام الذي سبقه. وقد ارتفعت أسعارها 

بأعلى نسبة على أساس سنوي في فبراير/ 
شباط 2009 إذ بلغت 14.3%. وجاءت 

الزيادة الحادة بعدما بدأت شركات تصنيع 
املعكرونة الرئيسية في كوريا الجنوبية، بما 

في ذلك »نونغ شيم« و»ساميانغ لألغذية«، 
برفع أسعار منتجاتها في أغسطس/ آب 

بسبب زيادة تكاليف شراء الدقيق واملواد 
الرئيسية األخرى. 

زيادة صادرات جنوب شرقي 
تركيا من الفواكه

بلغت قيمة صادرات الشركات األعضاء 
في اتحاد مصدري منطقة جنوب شرقي 

تركيا 247 مليونًا و930 ألف دوالر من 
الفواكه املجففة، خالل أول 10 أشهر من 

العام الحالي. وأوضح رئيس اتحاد مصدري 
منطقة جنوب شرقي تركيا محمد جقماز، 

في بيان، أّن صادرات الشركات األعضاء 
في االتحاد خالل أكتوبر/ تشرين األول 

املاضي من الفواكه املجففة بلغت 40 مليونًا 
و496 ألف دوالر. وأضاف أّن دول االتحاد 

األوروبي جاءت في املرتبة األولى بني البلدان 
املستوردة للفواكه املجففة بقيمة وصلت 
إلى 113 مليونًا و752 ألف دوالر. وجاءت 
الواليات املتحدة األميركية باملرتبة الثانية 
بقيمة 36 مليونًا و459 ألف دوالر، فيما 

حلت دول منطقة الشرق األوسط ثالثًا بـ26 
مليونًا و659 ألف دوالر.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%32.4
ــاســم  قــــال الــمــتــحــدث ب
العراقية  التخطيط  وزارة 
الــهــنــداوي،  ــرة  ــزه ال عبد 
إّن  أخــيــرة،  تصريحات  فــي 
تتصدر  ــار  ــب األن محافظة 
في  ــراق  ــع ال محافظات 
البطالة بنسبة 32.4%، تليها 
 ،%26.4 بــنــســبــة  ــوك  ــ ده
 ،%20.4 بنسبة  ومــيــســان 

وبغداد بنسبة %9.3«.

تقارير عربية

أسواقمال وسياسة

ــــتــــجــــارة وتــرقــيــة  كـــشـــف وزيــــــر ال
الـــــصـــــادرات فــــي الـــجـــزائـــر كــمــال 
ــة  ــيــ ــ ــال ــمــ اإلجــ ــيــــمــــة  ــقــ ــ ال أن  رزيـــــــــق 
ــاقـــت 27  ــلــــصــــادرات الـــوطـــنـــيـــة فـ ــ ل
مليار دوالر نهاية شهر سبتمبر/ 
أيلول املاضي، منها 3.4 مليارات 
دوالر صادرات خارج املحروقات.

وأوضـــــــــح رزيـــــــــق، خــــــالل جــلــســة 
اســتــمــاع مـــن طــــرف لــجــنــة املــالــيــة 
ــلــمــجــلــس الــشــعــبــي  ــة ل ــيــ ــزانــ ــيــ واملــ
ــي إطـــــــــار مـــنـــاقـــشـــة  ــ الـــــوطـــــنـــــي، فــ
ــيــة  ــانــــون املــال ــيـــر مــــشــــروع قــ ــدابـ تـ
برئاسة  بقطاعه،  الخاصة   2022
اللجنة،  رئــيــس  بــخــوش،  الصديق 
وبــحــضــور وزيـــــرة الـــعـــالقـــات مع 
الـــبـــرملـــان بــســمــة عــــــزوار، أن هــذه 
العجز  تــراجــع  مــن  مكنت  القيمة 
في امليزان التجاري إلى 1.3 مليار 
مليارات دوالر   7.5 دوالر، مقابل 
السنة املاضية. وأشــار رزيــق إلى 
ــادرات فـــي مختلف  ــــصــ ال ــاع  ــفـ ارتـ
 بـــارتـــفـــاع 

ً
الـــقـــطـــاعـــاتـــت، مـــســـتـــدال

حجم الصادرات في املواد الغذائية 
بنسبة 46 في املائة.

ارتفاع 
الصادرات 
الجزائرية

غزة ـ يوسف أبو وطفة

تسيطر حالة من الركود والتراجع على سوق 
إيــجــار املــحــال الــتــجــاريــة فــي قــطــاع غـــزة على 
مستوى األســواق الشعبية والعامة، أو حتى 
املحال الواقعة في املخيمات املكتظة بالسكان 
والــــحــــركــــة واألحــــــيــــــاء املــــعــــروفــــة بــنــشــاطــهــا 
االقتصادي، في ضوء تراجع الحركة الشرائية 

بشكل الفت في العامني املاضيني.
وأوصدت الكثير من املحال التجارية أبوابها، 
حتى تلك الواقعة في قلب األســواق الشعبية 
والعامة، التي كان من الصعب سابقًا العثور 
على محال فارغة فيها، فيما يرفع أصحابها 
ــهــا 

ّ
ــارات بــأن ــبــ الفــــتــــات أو يـــخـــطـــون عــلــيــهــا عــ

مــعــروضــة لــإيــجــار ومــتــاحــة أمــــام الــراغــبــني 
فــي استئجارها. وبــالــتــوازي مــع ذلــك، أغلقت 
البلديات املشرفة على بعض األسواق العامة 
جانبًا من هذه املحال نظرًا لتراكم اإليجارات 
على أصحابها وعدم مقدرتهم على تسديدها، 
فــي الــوقــت الـــذي أصــبــح فــيــه بــعــض أصــحــاب 

هـــذه املــحــال والــتــجــار مــاحــقــني عــلــى قضايا 
ذمم مالية، نظرًا لتردي األوضاع االقتصادية.
العقارات، محمود  الوسيط في مجال  ويقول 
 ســوق الــعــقــارات يشهد ركـــودًا غير 

ّ
صــاح، إن

مسبوق ومتزايدًا في العامني األخيرين، بفعل 
املسبوقة  غير  الكساد  وحــالــة  التجارة  تــردي 
التي أصابت األسواق، في ظل ارتفاع معدالت 
الـــفـــقـــر والـــبـــطـــالـــة ونـــــــدرة الـــســـيـــولـــة الــنــقــديــة 

املتوافرة بني السكان.
 حالة 

ّ
أن الجديد«  لـ »العربي  ويوضح صاح 

التجارية  املحال  للكثير من  الركود واإلغــاق 
جعلت أصحابها يتنازلون عن بعض القيمة 
الــتــأجــيــريــة املــرتــفــعــة الـــتـــي كـــانـــت تــطــلــب في 
بعض  فانخفضت  الــحــيــويــة،  املــنــاطــق  بعض 

العام  في  أميركي  آالف دوالر   10 املناطق من 
أقـــل، وانخفض  آالف دوالر وربــمــا   8 لتصبح 
لــيــصــبــح 5  الــبــعــض اآلخــــر مـــن 7 آالف دوالر 

آالف دوالر.
ــال  املــــحــ ــاب  ــ ــحــ ــ ــعــــض أصــ بــ  

ّ
أن إلـــــــى  ــر  ــيــ ويــــشــ

الذين كانوا يستأجرونها لسنوات  التجارية 
ــل بعضهم الــخــروج مــن الــســوق، 

ّ
طــويــلــة، فــض

والبحث عن مهن أخرى نتيجة الرتفاع أسعار 
الحركة  لــظــروف  اإليــجــارات وعـــدم مواءمتها 
االقــتــصــاديــة فــي الــعــامــني املــاضــيــني وتــراجــع 
الــســيــولــة الــنــقــديــة املـــتـــوافـــرة. ويـــرّجـــح صــاح 
في  الركود  املقبلة مزيدًا من  الفترة  أن تشهد 
انخفاض  التجارية مع  املحال  عــقــارات  ســوق 
أسعار إيجار املحات، وخصوصًا أمام تراجع 
الحركة الشرائية في مختلف القطاعات وعدم 
ــفــــروض، وقــلــة  رفــــع الــحــصــار اإلســـرائـــيـــلـــي املــ

فرص العمل املتوافرة أمام سكان القطاع.
وتــفــاقــمــت نــســبــة الــبــطــالــة لــتــتــجــاوز حــاجــز 
الشباب و80% في صفوف  60% في صفوف 
الــذي ارتفع فيه معدالت  السيدات، في الوقت 
دخل  متوسط  ر  يقدَّ فيما   ،%80 بنسبة  الفقر 
ــركـــي، عــدا  ــيـ الـــفـــرد الـــيـــومـــي بــمــبــلــغ دوالر أمـ
عــن ارتـــفـــاع مــعــدل االعــتــمــاد عــلــى املــســاعــدات 

اإلنسانية الخارجية.
وتتفاوت أسعار إيجار املحال التجارية وفقًا 
الــواقــعــة فيها،  لــعــدة عــوامــل، أبــرزهــا املنطقة 
 في 

ّ
وطبيعة الــنــشــاط االقــتــصــادي، إذ ال تــقــل

أميركي  500 دوالر  مبلغ  عــن  األحــيــان  بعض 
ســـنـــويـــًا، فــيــمــا تـــتـــجـــاوز فـــي بــعــض األحـــيـــان 
الــــ 10 آالف دوالر فــي مــنــاطــق حيوية  حــاجــز 
مثل حّي الرمال، أحد أشهر أحياء مدينة غزة 

التجارية.
ها ال 

ّ
 أن

ّ
ورغــم التفاوت في أسعار اإليجار، إال

التي  والــتــجــاريــة  االقــتــصــاديــة  الحالة  تعكس 
يعيشها الــقــطــاع، الـــذي خـــرج قــبــل أشــهــر من 
حرب إسرائيلية أسهمت في تدمير كبير في 
االقتصادي،  القطاع  طــاولــت  التحتية  البنية 

بما في ذلك بعض املحال التجارية.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، يـــــقـــــول الـــــبـــــاحـــــث فــــــي الــــشــــأن 
 هــنــاك تراجعًا 

ّ
االقــتــصــادي، أســامــة نــوفــل، إن

التجارية  قــدرة أصحاب املحات  واضحًا في 

ــو مـــــا انـــعـــكـــس  ــ ــ ــم، وهـ ــ ــهـ ــ ــاراتـ ــ ــــجـ ــع إيـ ــ ــ عــــلــــى دفـ
بالسلب على سوق العقارات الخاص باملحال 
التجارية، وأدخله في حالة ركود غير مسبوقة 

مقارنة بسنوات سابقة.
 
ّ
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« أن ويـــضـــيـــف نــــوفــــل لـــــ

هــنــاك ظــاهــرة أصبحت واضــحــة فــي العامني 
املاضيني، تمثلت بعدم قدرة مستأجري هذه 
على  التجارية  القطاعات  مختلف  من  املحال 
ــارات مــحــالــهــم، وتـــعـــرض جــزء  ــع ثــمــن إيـــجـ دفـ
وأصبحوا  القانونية،  لة  للمساء منهم  كبير 

ماحقني في قضايا ذمم مالية.
ويرجع الباحث في الشأن االقتصادي، أسباب 
الــتــراجــع فــي استئجار املــحــال الــتــجــاريــة إلى 
االقتصادي  بالقطاع  الربح  هامش  انخفاض 
زيــادة األعباء  التكلفة، وبالتالي  إلــى ما دون 
ــداد االلــتــزامــات،  املــالــيــة وعـــدم الــقــدرة عــلــى سـ
كــورونــا  تبعات جائحة  فــي ضــوء  خصوصًا 

على املشهد التجاري.
ــإن الـــتـــقـــديـــرات تــشــيــر إلـــى  ــ ــنـــوفـــل، فـ ــًا لـ ــقــ ووفــ
املــســتــأجــريــن  مـــن  إلــــى %50  بـــني %40  مـــا   

ّ
أن

التجارية، وهو ما  العمل في محالهم  أوقفوا 
يتضح من حالة االرتفاع في إغاق السجات 
الــتــجــاريــة الــخــاصــة بــهــم، األمــــر الــــذي يعكس 
عدم قدرتهم على الصمود في السوق، تزامنًا 
مع عدم قدرة املواطنني على شراء السلع بفعل 

شّح السيولة النقدية املتوافرة.
وبــحــســب مــؤشــر دورة األعـــمـــال الـــصـــادر عن 
املـــركـــزي(  )الــبــنــك  الفلسطينية  الــنــقــد  ســلــطــة 
الــــذي يــقــيــس حــركــة املــبــيــعــات واإلنـــتـــاج، فــإن 
واقــــع املـــؤشـــر فـــي غــــزة يــشــيــر إلــــى ســالــب 36 
نقطة، وهو يعكس حالة الركود التي يعيشها 
القطاع الخاص والقطاع التجاري في غزة في 

الفترة األخيرة.
وعّم الركود أرجاء أسواق القطاع، بفعل تأثر 
الحركة التجارية، بسبب ارتفاع أسعار املواد 
السلع األســاســيــة واملهمة،  الــغــذائــيــة وبــعــض 
ــن  ــواطـ ــاتـــت تـــلـــك الـــســـلـــع خــــــارج قــــــدرة املـ إذ بـ
واســـتـــطـــاعـــتـــه، الــــــذي يـــعـــانـــي بــــاألســــاس مــن 
حالة اقتصادية صعبة بفعل تردي األوضاع 
املعيشية، وانعدام فرص العمل، وغياب األفق 

االقتصادي.

تحويالت قياسية لـ5 ماليين مغتربالركود يهوي بإيجارات المحال التجارية في غزة

تراجع حركة البيع دفع البعض إلى إغالق متاجرهم )عبد الحكيم أبو رياش/العربي الجديد(

الرباط ـ مصطفى قماس

تــتــجــه تـــحـــويـــات املــغــتــربــني املــغــاربــة 
العام  فــي  قياسي  بلوغ مستوى  نحو 
 عـــن تحقيق 

ّ
الـــحـــالـــي، حــيــث لـــم تـــكـــف

ارتفاعات تفاجئ املراقبني واملؤسسات 
الرسمية املعنية برصدها، بل إن لجنة 
الــذي  املستوى  لغز  بهدف حــل  شكلت 

بلغته تلك التحويات.
ويقّدر عدد املغتربني املغاربة بحوالى 
5 مــايــني نــســمــة، 85 فـــي املـــائـــة منهم 
يــقــيــمــون فـــي أوروبـــــــا، خـــاصـــة فــرنــســا 
الــــتــــي تــحــتــضــن حــــوالــــى 1.5 مــلــيــون 
ــبـــاقـــي بــني  ــتــــوزع الـ ــتـــرب، بــيــنــمــا يــ مـــغـ
الــــواليــــات املـــتـــحـــدة األمـــيـــركـــيـــة وكــنــدا 

وبلدان عربية.
ــات مــــكــــتــــب الـــــصـــــرف  ــ ــانــ ــ ــيــ ــ وتـــــفـــــيـــــد بــ
ــــي(، الـــــــذي تـــتـــّبـــع تـــحـــويـــات  ــــومـ ــكـ ــ )حـ
املغتربني، أن تلك التحويات، قفزت في 
املاضي  أيــلــول  سبتمبر/  شهر  نهاية 
إلى 7.9 مليارات دوالر، مسجلة زيادة 
بنسبة 42.5 في املائة قياسًا باملستوى 
ــذي بــلــغــتــه فــــي الـــفـــتـــرة نــفــســهــا مــن  ــ الــ
الــعــام املــاضــي. ويــرتــقــب أن تــصــل تلك 
الــتــحــويــات فــي نــهــايــة الــعــام إلـــى 9.6 
مليارات دوالر في نهاية العام الحالي، 
ــى أكـــثـــر مـــن مــلــيــاري  بــــزيــــادة تــصــل إلــ

دوالر، حسب تقديرات البنك املركزي.
وينتظر أن يسعف مستوى تحويات 
غير  العام،  نهاية  في  املرتقب  املغاربة 
ــاريــــخ الــــبــــاد، رصــيــد  ــبـــوق فــــي تــ املـــسـ
املــمــلــكــة مـــن الــنــقــد األجـــنـــبـــي، فـــي ظل 
انـــخـــفـــاض حـــــاد إليــــــــــرادات الــســيــاحــة 
أن تستقر في حــدود 3.6  التي يرتقب 
تــوقــعــات بنك  مــلــيــارات دوالر، حــســب 

املغرب )البنك املركزي(.
املقيمني  املــغــاربــة  تحويات  وستمثل 
ــالـــخـــارج فـــي الـــعـــام املــقــبــل أكـــثـــر من  بـ
25 فــي املــائــة مــن مجمل رصــيــد النقد 
األجــنــبــي، الــــذي يــرتــقــب أن يــصــل إلــى 
يــغــطــي  مــــا  دوالر،  مـــلـــيـــار   37 حــــوالــــى 

سبعة أشهر من مشتريات اململكة من 
الخارج.

وكـــانـــت تــلــك الـــتـــحـــويـــات قـــد فــاجــأت 
املــراقــبــني واملــســؤولــني املــغــاربــة، حيث 
خابت القراءات التي ترقبت انخفاضها 
ــة الـــجـــائـــحـــة الـــصـــحـــيـــة، فــقــد  ــدايــ ــع بــ مــ
ــــذي بلغته  حــافــظــت عــلــى املـــســـتـــوى الـ
قــبــل الـــفـــيـــروس، بـــل إنـــهـــا تــتــجــه نحو 
بلوغ مستوى غير مسبوق في تاريخ 

التحويات نحو املغرب.
ــام املــاضــي  ــعـ ويــتــجــلــى مـــن بـــيـــانـــات الـ
ُيــعــزى إلــى تلك  أن ارتــفــاع التحويات 
اآلتـــيـــة بــشــكــل مــلــحــوظ مـــن املــغــتــربــني 
املقيمني في فرنسا وأملانيا وإسبانيا 
وإيــطــالــيــا وهـــولـــنـــدا وإيـــرلـــنـــدا، فيما 
انخفضت التحويات اآلتية من بلدان 
أن  أنه يتضح  والنرويج. غير  الخليج 
التحويات  املــائــة مــن  فــي  حصة 35.7 
ــن فــرنــســا،  ــام املــــاضــــي مــ ــعــ أتـــــت فــــي الــ
والــواليــات  وإيطاليا  إسبانيا  وتمثل 
املــتــحــدة وبــلــجــيــكــا وأملــانــيــا وهــولــنــدا 
واملــمــلــكــة املـــتـــحـــدة وســـويـــســـرا وكــنــدا 
حــصــة  43 فــي املــائــة، وشكلت اململكة 
ــارات وقطر  ــ الــعــربــيــة الــســعــوديــة واإلمــ
ــة من  ــائـ والـــكـــويـــت حــصــة 15.8 فـــي املـ
املالية الخارجية،  التحويات  إجمالي 

حسب بيانات رسمية.
وتوقع البنك املركزي في بيان سابق، 
ــبــــاد بــنــســبــة %5.3  ــاد الــ ــتـــصـ نـــمـــو اقـ
خال 2021، بسبب األوضــاع املناخية 
املـــواتـــيـــة لــلــمــوســم الــــزراعــــي، والــتــقــدم 
الذي تحرزه الباد في حملة التطعيم 

ضد كورونا.
املــركــزي،  الــبــنــك  تــضــم  لجنة  وتنشغل 
وإدارة  واملــــالــــيــــة  االقــــتــــصــــاد  ووزارة 
الـــضـــرائـــب ومــكــتــب الـــصـــرف والــهــيــئــة 
الوقوف  بمحاولة  للمصارف،  املمثلة 
ارتفاع  إلى  التي تفضي  العوامل  على 

تحويات املغتربني.
البحث حول  مــؤســس مؤسسة  ويـــرى 
ــســــاس«، إنــيــيــغــو  ــيــ ــمــ املـــهـــاجـــريـــن »ريــ

ــاع الــتــحــويــات يــؤكــد  ــفـ مـــــوري، أن ارتـ
الـــــرؤى الـــتـــي ســبــق أن عـــّبـــر عــنــهــا في 
العام املاضي، حيث يؤكد أن املغتربني 
ــارًا، وخــاصــة في  ــ املــغــاربــة كـــّونـــوا ادخــ
عبره ملساعدة  أوروبـــا، يسعون  بلدان 
ــوري فـــي تــصــريــح  ــ أســــرهــــم. ويــشــيــر مـ
»العربي الجديد«، إلى أنه في الوقت  لـ
ــانـــت تــــراهــــن الـــتـــوقـــعـــات عــلــى  الــــــذي كـ
تراجع التحويات، تجلى أنها ترتفع، 
حيث إن العديد من املغتربني يسعون 
ــن الــتــضــامــن مع  ــن نــــوع مـ لــلــتــعــبــيــر عـ
أســرهــم وذويـــهـــم عــبــر إرســــال األمــــوال 
الــتــي قــد تــتــجــاوز قيمتها مــا اعــتــادوا 
تــحــويــلــه. وتـــســـاهـــم  تــلــك الــتــحــويــات 
ــم االســـتـــهـــاك الـــداخـــلـــي الــــذي  ــ فــــي دعـ
ــر والـــــذي يــعــتــبــر حــاســمــًا  ــ تـــوفـــره األسـ
فــي النمو االقــتــصــادي، مشيرًا إلــى أن 
بـــدور كبير  الــتــحــويــات تضطلع  تــلــك 
املدرسية  املــصــاريــف  دفــع  فــي تسهيل 

والعاجات الطبية.
العديد مــن املغتربني  ويــرى مــوري أن 
استفادوا، وخاصة في أوروبا وأميركا 
الشمالية، من املساعدات التي تقدمها 
الــدول في ظل الجائحة، حيث تضاف 
ــرون جــزءًا 

ّ
إلـــى مــدخــراتــهــم الــتــي يــســخ

مـــنـــهـــا لـــتـــحـــويـــلـــهـــا إلــــــى بـــــلـــــدان، عــبــر 
الـــقـــنـــوات الـــرســـمـــيـــة، مـــا يــســاعــد على 
الــتــخــفــيــف عــــن األســــــر املــــتــــضــــررة مــن 
الجائحة ودعم رصيد النقد األجنبي. 
ر 

ّ
تعذ بفعل  التحويات،  أن  ويتصور 

التنقل نحو املغرب بسبب االحترازات 
الصحية التي اتخذتها اململكة، والتي 
أفضت إلى تعليق الرحات مع بعض 
الـــبـــلـــدان، أضـــحـــت تــضــخ عــبــر قــنــوات 
ــة بـــهـــا،  ــ ــاطــ ــ ــا ســــهــــذل اإلحــ ــ ــة، مـ ــيــ ــمــ رســ
بــيــنــمــا كـــانـــت فـــي الـــســـابـــق تـــأتـــي عبر 
تــلــك الــقــنــوات وعــبــر املــغــتــربــني الــذيــن 
يــحــمــلــون مــعــهــم جــــزءًا مــن مــدخــراتــهــم 
فترات  فــي  بلدهم  إلــى  يعبرون  عندما 
الــعــطــل، خــاصــة فـــي الــصــيــف، دون أن 

تظهر في البيانات الرسمية.

المغربفلسطين

تتفاوت القيمة اإليجارية 
وفقًا لعدة عوامل أبرزها 

موقع المتجر
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االثنين 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 م  3  ربيع اآلخر 1443 هـ  ¶  العدد 2625  السنة الثامنة االثنين 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 م  3  ربيع اآلخر 1443 هـ  ¶  العدد 2625  السنة الثامنة



1213
اقتصاد

نيويورك ـ شريف عثمان

تواصل األسهم األميركية قفزاتها 
لواقع  اتجاه مغاير  القياسية في 
يتخوف  الــذي  العاملي،  االقتصاد 
من موجات تضخم عاتية بفعل أزمة سالسل 
اإلمــدادات واشتعال أسعار الطاقة، ما يلقي 
بـــظـــالل ســلــبــيــة واســـعـــة عــلــى أســــــواق املــــال، 
ويــثــيــر مـــخـــاوف الــكــثــيــريــن مـــن دخــــول وول 
في  تنفجر  أن  لها  يمكن  فقاعة  فــي  ستريت 

أي وقت.
ــي أكـــبـــر اقــتــصــاد  ــســــوق فــ ــــرات الــ ــــؤشـ لـــكـــن مـ
ــذار،  اإلنـ كــل أضـــواء  تــبــدو متجاهلة  بالعالم 
وتراهن كثيرًا على االقتراب من ظاهرة »رالي 
ســانــتــا كـــلـــوز« الــتــي يــتــرقــبــهــا املــســتــثــمــرون 
ــام.  وهــــذه  ــ ــ بــــفــــارغ الـــصـــبـــر فــــي نـــهـــايـــة كــــل عـ
األخيرة  الخمسة  األيــام  في  تحدث  الظاهرة 
األول وأول يومني من  كــانــون  مــن ديسمبر/ 

ارتفاعات  األســـواق  إذ تشهد  الجديد،  الــعــام 
ــاط  ــ ــاؤل فــــي أوســ ــفــ ــتــ ــالــــة الــ ــيـــرة بـــفـــعـــل حــ ــبـ كـ
املــســتــثــمــريــن بــالــتــزامــن مـــع مـــوســـم األعـــيـــاد 
والعطالت، باإلضافة إلى تعديل املؤسسات 
االســـتـــثـــمـــاريـــة مـــحـــافـــظـــهـــا مــــن خــــــالل ضــخ 

الــســيــولــة فــي األســهــم الــرابــحــة قــبــيــل موسم 
النتائج.

ــتــــحــــركــــات الــــصــــعــــوديــــة لــأســهــم  ــي الــ ــ ــأتـ ــ وتـ
بالتزامن مع رسائل طمأنة من قبل مجلس 
ــركــــزي  ــنــــك املــ ــبــ ــدرالــــي )الــ ــيــ ــفــ االحــــتــــيــــاطــــي الــ
األمــيــركــي( حــيــال مــعــدل التضخم اآلخـــذ في 
االرتــــفــــاع، واملـــتـــوقـــع أن يــســتــمــر حــتــى فــتــرة 

متأخرة من العام املقبل 2022. 
ــايـــة األســــبــــوع املــــاضــــي، أبـــقـــى مــجــلــس  ــهـ ونـ
ــنـــك املــــركــــزي«  ــبـ االحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي »الـ
تغيير  دون  من  القياسي  الفائدة  على سعر 
إلــى 0.25%، معتبرا أن  نــطــاق مــن صفر  فــي 
التضخم املرتفع هو نتيجة عوامل »مؤقتة«. 
ــــال جـــيـــروم بـــــاول، رئـــيـــس الـــفـــيـــدرالـــي، إن  وقـ
»إحــــــراز تـــقـــدم فـــي زيـــــادة أعـــــداد الــحــاصــلــني 
ــلــــى الــــلــــقــــاح املـــــضـــــاد لــــفــــيــــروس كــــورونــــا  عــ
والــتــراجــع املــتــوقــع فــي اضــطــرابــات سالسل 
اإلمــــداد الــعــاملــيــة ســيــســاعــدان عــلــى اســتــمــرار 
التوظيف  وزيــادة معدالت  االقتصاد  تعافي 

وتخفيض معدل التضخم«.
مــن روع املستثمرين،  ــاول  بـ كــلــمــات  وهــــّدأت 
مخاوف  ألســابــيــع،  عليهم،  سيطرت  أن  بعد 
الــفــيــدرالــي لرفع  تــوجــه مجلس االحــتــيــاطــي 
معدالت الفائدة على أموال البنك، وما يمكن 
أن يترتب على ذلك من تأثيرات سلبية على 

أسعار األسهم. 
ــز« الــصــنــاعــي  ــونـ وتــــجــــاوز مـــؤشـــر »داو جـ
الشهير مستوى 36 ألف نقطة، للمرة األولى 

فقاعة 
وول ستريت

أحد المتداولين 
يسير أمام بورصة 

)Getty( نيويورك
ينجرف  الذي  الحقيقي،  االقتصاد  واقع  األميركية  األسهم  تخالف 
صوب أزمة حادة تتسبب فيها اختناقات سالسل اإلمداد وقفزات أسعار 
الطاقة وما يتبعها من موجات تضخم عاتية تربك مختلف القطاعات

مؤشر »داو جونز« كسر 
حاجز 36 ألف نقطة للمرة 

األولى في تاريخه

احتياطي النقد األجنبي 
يصل إلى 3.218 تريليونات 

دوالر

بنوك بأصول 130 تريليون 
دوالر تعهدت بالتخلص 

من تمويل الكربون

األسهم تراهن 
على »رالي سانتا 

كلوز« لتجاهل 
الصدمات

)Getty( بنك الشعب في بكين)Getty( الوقود األحفوري يسيطر على تمويالت البنوك العالمية

لندن ـ العربي الجديد

ــوائـــض الـــتـــجـــاريـــة غــيــر املــســبــوقــة  ــفـ تـــراكـــم الـ
والـــتـــدفـــقـــات الــقــيــاســيــة فـــي ســــوق الــســنــدات 
الــصــيــنــي مــخــزونــا مـــن الــــــــدوالرات لـــم يسبق 
ــدوالرات  ــ لــه مــثــيــل، إذ تــحــولــت تــريــلــيــونــات الـ
ــنـــوك وأروقــــــــة الــنــشــاطــات  ــبـ املـــتـــجـــولـــة بــــني الـ
االقتصادية املختلفة إلى حائط صد فوالذي 
أمام أي صدمات خارجية قد يتعرض لها ثاني 
أكبر اقتصاد في العالم، والذي أضحى توسعه 
املتنامي يقلق الواليات املتحدة وأوروبا بشكل 

أكثر إزعاجا من ذي قبل.
ــادرة عـــن بــنــك الــشــعــب  ــ وأظــــهــــرت بـــيـــانـــات صــ
الــصــيــنــي » الــبــنــك املـــركـــزي الــصــيــنــي«، أمــس 
ــد، أن احــتــيــاطــيــات الــنــقــد األجـــنـــبـــي في  ــ األحــ
 3.218 بلغت  العالم،  في  األكبر  وهــي  الصني، 
أكتوبر/ تشرين  نهاية  في  تريليونات دوالر 
األول املاضي، مقابل 3.201 تريليونات دوالر 

في نهاية سبتمبر/ أيلول.
الصينية،  التجارية  البيانات  أحــدث  وتظهر 
أن التدفقات الدوالرية مرشحة للزيادة بشكل 
أكبر عن تقديرات البنك األميركي، التي أوردتها 
وكالة بلومبيرغ قبل يومني، إذ أظهرت األرقام 
الصادرة عن الهيئة العامة للجمارك الصينية، 
أمس األحد، تسجيل التجارة الخارجية قفزة 
بنسبة 22.2% على أساس سنوي في األشهر 
العام الجاري، لتصل إلى  العشرة األولــى من 

واشنطن ـ العربي الجديد

ــورد ولـــيـــام راســــــل، في  ــلــ بــــدا عـــمـــدة لـــنـــدن، الــ
مزاج احتفالي ليلة األربعاء، وأشاد في كلمة 
إلـــى 150 ضيفا فــي قــمــة املــنــاخ الــذيــن قضوا 
لــيــلــة عــلــى ضــفــاف نــهــر كــاليــد فـــي غــالســكــو، 
بالصناعة املالية، مشيرًا إلى أن التزام البنوك 

بمكافحة تغير املناخ قد تأكد اليوم.
لكن بعيدًا عن بطاقات التعريف املصنوعة من 
الخيزران، ومشهد املصرفيني على الدراجات 
الهوائية ضمن محادثات قمة املناخ »كوب 26« 
)COP26( التي عقدت في أكبر مدن اسكتلندا، 
يظل السؤال الذي يطرح نفسه هو إذا ما كانت 
لدى البنوك التي اعتادت على تحقيق أرباح 
باملليارات من صفقات الوقود األحفوري إرادة 

قوية للتوقف عن ذلك.
»شير  قالت كاثرين هوارث املديرة التنفيذية لـ
أكشن« املنظمة غير الربحية املتخصصة في 
 
ّ
حمالت وضع معايير االستثمار املسؤول إن

»االختبار الحقيقي للمؤسسات املالية في هذا 
الشأن هو: هل هي على استعداد للتراجع؟ فهذا 

يمثل ركيزة أساسية مهمة للمجتمع املالي«. 
والتزمت البنوك وشركات االستثمار والتأمني 
التي يبلغ إجمالي أصولها 130 تريليون دوالر 
بحلول  أعمالها  فــي  الــكــربــون  مــن  بالتخلص 
الحصول على هذا  كــان  لقد  الــقــرن.  منتصف 
العدد الكبير من املوقعني بمثابة تتويج للحملة 
التي قادها محافظ »بنك إنكلترا« السابق، مارك 
كارني، الذي أمضى الجزء األكبر من العام في 
جذب املصرفيني عبر القارات، على أمل الكشف 
عن رقم ضخم في قمة »كوب 26«، وذلك بصفته 
»تحالف غالسكو املالي من  الرئيس املشارك لـ
أجل صافي انبعاثات صفري«. وتضم قائمة 

أعضاء التحالف أكبر األسماء في وول ستريت، 
وحي املال في لندن، منها »جيه بي مورغان«، 
و»ســيــتــي غــــروب«، و»مـــورغـــان ســتــانــلــي«، إذ 
يمثل إجمالي أصــول األعــضــاء معا 40% من 
 القائمة خلت من 

ّ
األصول املالية العاملية. لكن

العالم، وكلها صينية، ومن  أكبر 3 بنوك في 
كبار ممولي قطاع الفحم. ترى سينثيا كوميس، 
مديرة التخفيف من آثار املناخ بالقطاع الخاص 
فــي تصريحات  العاملية«،  املـــوارد  »معهد  فــي 
ــا وكــالــة »بــلــومــبــيــرغ« األمــيــركــيــة، إن  ــهـ أوردتـ
االلتزامات التي وافق عليها أعضاء »تحالف 
ــل صـــافـــي انــبــعــاثــات  ــالـــي مـــن أجــ غــالســكــو املـ
تقول  الصعب ضبطها.  من  صفري« سيكون 
كوميس: »أحد املؤشرات املهمة التي يجب النظر 
إليها هو معدل التمويل املستثمر في الوقود 
األحفوري، مقابل التدفقات الرأسمالية املوجهة 
إلى تمويل املناخ، فإذا نظرت اآلن ستجد معدل 
التمويل الذي يذهب إلى الوقود األحفوري، أكبر 
من ضعف رأس املــال الــذي يذهب إلى تمويل 
ــنـــاخ«. وقــدمــت الــبــنــوك تــســهــيــالت لتمويل  املـ
الــوقــود األحـــفـــوري مــنــذ اتــفــاقــيــة بــاريــس عــام 
2015 بما يقارب 4 تريليونات دوالر، وحصلت 
على إيرادات ورسوم من تلك العمليات تعادل 
17 مليار دوالر، وفقا للبيانات التي جمعتها 
بلومبيرغ. وفي املقابل، قدمت تمويالت بنحو 
الخضراء  لالستثمارات  دوالر  تريليون   1.5

خالل الفترة ذاتها.
ورتبت البنوك خالل العام الحالي ما يقرب من 
460 مليار دوالر فقط من السندات والقروض 
بينها  مــن  والفحم،  والــغــاز،  النفط،  لقطاعات 
بنوك ضمن »تحالف غالسكو املالي من أجل 
ها لن 

ّ
صافي انبعاثات صفري« والتي أكدت أن

تخرج بشكل مفاجئ من ذلك املجال.
كذلك ُيثير مبلغ 130 تريليون دوالر ألعضاء 
 
ّ
التحالف العديد من التساؤالت، خصوصا أن

تلك األموال ليست سائلة، بل عبارة عن إجمالي 
 
ّ
أصول يتم استثمارها بالفعل. والرقم يعني أن
البنوك بحاجة إلى تصفية أصولها في الحال.

31.67 تريليون يوان )4.89 تريليونات دوالر(. 
 %23.4 نسبتها  زيـــادة  يمثل  سجل 

ُ
امل والــرقــم 

مقارنة بمستويات ما قبل كورونا في 2019.
ووفق البيانات التي أوردتها وكالة شينخوا، 
ــنـــوي فــي  ــفـــزت الـــــصـــــادرات عـــلـــى أســــــاس سـ قـ
 ،%27.1 األول وحــده بنسبة  أكتوبر/ تشرين 
نسبة  وتــعــد  دوالر.  مليار   300.2 إلــى  لتصل 
نــمــو الـــصـــادرات املحققة الــشــهــر املــاضــي هي 
الـ13 على التوالي، والتي تسجل رقما مزدوجا، 
بــحــســب رصــــد لــوكــالــة بــلــومــبــيــرغ. وســجــلــت 
مليار   84.54 بقيمة  تــجــاريــا  فــائــضــا  الـــدولـــة 
دوالر الشهر املاضي، مقارنة مع فائض قدره 

66.76 مليار دوالر في سبتمبر/ أيلول.
وخــلــصــت حــســابــات أجــرتــهــا وكـــالـــة رويــتــرز 
استنادًا إلى بيانات الجمارك الصينية إلى أن 
فائض تجارة الصني مع الواليات املتحدة فقط 
تشرين  أكتوبر/  فــي  دوالر  مليار   40.75 بلغ 
األول، بينما وصل في األشهر العشرة األولى 
الــعــام، إلــى 320.67 مليار دوالر، مــا يزيد  مــن 
التجاري  العجز  فــي كبح  مــأزق واشنطن  مــن 
تجارية  لقيود  تتعرض  الــتــي  بكني  أمـــام  لها 

واقتصادية أميركية متزايدة.
وتوفر مئات مليارات الــدوالرات املتدفقة إلى 
الصني سنويا، حماية مهمة ضد أي صدمات 
الــعــاملــي، كما تمنح  مستقبلية فــي االقــتــصــاد 
الـــشـــركـــات الـــداخـــلـــيـــة الــعــمــالقــة حــصــانــة من 
التصدع بسبب مشاكل الديون الكبيرة، وعلى 
رأســهــا مــجــمــوعــة »إيــفــرغــرانــد« الــعــقــاريــة. إذ 
ألفني تان، رئيس استراتيجية الصرف  يقول 

األجنبي في آسيا في قسم هونغ كونغ لشركة 
»آر بــي ســي كــابــيــتــال مــاركــتــس«: الـــــدوالرات 
تعني أنه مهما كانت التحديات االقتصادية 
الــتــي ســتــواجــه الــصــني فــي املــســتــقــبــل، فهناك 
املدفوعات  بميزان  يتعلق  فيما  ضئيل  خطر 
أو مشكلة الديون الخارجية«. وكانت الصني 
قد هبطت إلى املنطقة الخطرة في الربع األول 
من العام املاضي عندما أغلقت قيود فيروس 
كـــورونـــا املــصــانــع، لكنها انــتــعــشــت مــنــذ ذلــك 
الحني مع عودة محركات التصدير إلى أقصى 
الخارجية  التجارة  مكاسب  وبجانب  سرعة. 
أدت ســيــاســة »صــفــر كــوفــيــد« املـــتـــشـــددة إلــى 
حدود البالد، وأبقت ماليني السياح الصينيني 

ومدخراتهم في وطنهم.
ــة اســتــراتــيــجــيــة  ــيـــسـ ــيــــو، رئـ وقــــالــــت بـــيـــكـــي لــ
فــي بنك »ســتــانــدرد  الكلي للصني  االقــتــصــاد 
ــازات الــعــمــالت  ــيـ تـــشـــارتـــرد« األمـــيـــركـــي، إن حـ
األجــنــبــيــة املــتــزايــدة مــمــلــوكــة بــشــكــل أســاســي 
لــلــقــطــاع الــخــاص فــي الــصــني، ولــيــس القطاع 
للعملة  التدريجية  الــزيــادة  أن  العام، مضيفة 
األجنبية في األصول من قبل كيانات القطاع 
الخاص الصيني، ستساعد في تقليل تقلبات 
أجـــراه ستيفن جني،  الــســوق. وُيــظــهــر تحليل 
الــذي يدير »يــوريــزون إس إل جــي كابيتال«، 
ــــو صــــنــــدوق تـــحـــوط وشــــركــــة اســتــشــاريــة  وهـ
تتخذ مــن لــنــدن مــقــرًا لــهــا، أن مــعــدل تشغيل 
الــفــائــض الــتــجــاري الصيني يــقــتــرب مــن 600 
الـــنـــظـــريـــات  وتـــشـــمـــل  ســـنـــويـــا.  مـــلـــيـــار دوالر 
األخرى حول إعادة تدوير الدوالرات، الشركات 
الصينية التي تستثمر في الخارج أو تستخدم 
األموال النقدية لتمويل مشاريع مثل مبادرة 
الحزام والطريق. وكتب جني في مذكرة، وفق 
بــلــومــبــيــرغ: »لــقــد تــســبــب الـــوبـــاء فـــي حـــدوث 
تشوهات ضخمة في العالم، أحدها يتمثل في 
الفائض التجاري الكبير للغاية في الصني«، 
مضيفا أن »كوفيد طويل األمد« يجب أن يعني 
أن مثل هذا الفائض التجاري املمتلئ يجب أن 

يستغرق وقتا حتى يتالشى.

التمويالت الخضراء: مأزق للبنوك فائض الدوالر بالصين يُحير العالم: تريليونات تتجول

فــي تاريخه، عند إغــالق آخــر جلسة تــداول 
الــجــمــعــة، وارتـــفـــع مــؤشــر »نــــاســــداك« الـــذي 
التكنولوجيا  شـــركـــات  أســهــم  عــلــيــه  تــغــلــب 
فوق مستوى 16 ألف نقطة ألول مرة أيضا، 
وواصـــل مؤشر »إس آنــد بــي 500« سلسلة 
إلى  ليصل  متتالية،  أيــام  سبعة  ارتفاعاته 
رئيس  برنانكي،  بــن  وقــال  نقطة.   4697.53
بــنــك االحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي األســبــق الــذي 

ــن االحــــتــــيــــاطــــي  ــ ــلـ ــ ـــــي، أعـ ــاضــ واألربــــــــعــــــــاء املـــــ
السندات  أنــه سيبدأ خفض شــراء  الفيدرالي 
ــــق مــــن نــوفــمــبــر/  ــــت الحـ الــتــحــفــيــزيــة فــــي وقـ
تشرين الثاني الجاري مع تعافي االقتصاد 
األميركي من الوباء، الفتا إلى أنه سيخفض 
ــقــــدار 10  ــــدات الــــخــــزانــــة بــــمــ ــنـ ــ مـــشـــتـــريـــات سـ
املالية  األوراق  ومــشــتــريــات  دوالر،  مــلــيــارات 
مليارات   5 بمقدار  عقارية  برهون  املدعومة 

إن   ،2008 فــي  العاملية  املالية  األزمـــة  عاصر 
»تـــراجـــع مـــعـــدالت الــتــضــخــم والــنــمــو خــالل 
ــو مـــتـــوقـــع ســيــســمــح  ــــادم كـــمـــا هــ ــقـ ــ ــام الـ ــعــ الــ
ــــع مـــعـــدالت  ــيـــدرالـــي بــتــأخــيــر رفـ ــفـ لــلــبــنــك الـ
ــــام 2023«،  ــات عـ ــدايــ ــــى بــ الــــفــــائــــدة، ربـــمـــا إلـ
أخــيــرًا،  صحافية  تصريحات  فــي  متوقعا، 
ــذرة بــاتــجــاه  ــ أن يــتــخــذ الـــبـــنـــك خــــطــــوات حــ
تخفيض دعم السياسة النقدية لالقتصاد.

دوالر في كل من الشهر الجاري وديسمبر/ 
كانون األول املقبل.

كــمــا أعــطــت بــيــانــات ســــوق الــعــمــل قــــوة دفــع 
إضـــافـــيـــة لــأســهــم املــنــتــعــشــة خــــالل األشــهــر 
ــرة. ويــــــوم الــجــمــعــة املــــاضــــي، أعــلــنــت  ــ ــيـ ــ األخـ
وزارة العمل إضافة الشركات األميركية 531 
رغم  األول،  أكتوبر/ تشرين  في  ألــف وظيفة 
أن تــوقــعــات االقــتــصــاديــني كــانــت قــد رجحت 

عــدم تجاوز رقــم 450 ألفا. وقالت الـــوزارة إن 
انضمام مــا يقرب مــن مائتي ألــف امـــرأة إلى 
سوق العمل خالل الشهر املاضي ساهم في 
الجديدة،  الوظائف  أرقــام  القفزة في  تحقيق 
وتسبب في تراجع معدل البطالة إلى %4.6، 
ليكون األدنى منذ ظهور الوباء في األراضي 
األول  الربع  فيها خالل  وانتشاره  األميركية 

من 2020.
التنفيذي  الــرئــيــس  بستريشلي،  جــاي  وقـــال 
ــا فـــايـــنـــانـــشـــال، إن  لـــشـــركـــة االســـتـــثـــمـــار زيـــجـ
»تــقــريــر الــوظــائــف يــؤكــد قـــوة ســـوق الــعــمــل، 
إنقاص  لبدء  الفيدرالي  البنك  توجه  ويدعم 

مشترياته من السندات«.
وخــالل تعامالت آخر أيــام األسبوع املاضي، 
ــا يـــعـــرف بـــاســـم »أســـهـــم  ــار مــ ــعــ ــعـــت أســ ارتـــفـ
»إكسبيديا«  شركة  سهم  قفز  حيث  الفتح«، 
ــفـــع  الــــرحــــالت بـــأكـــثـــر مــــن 15%، وارتـ مــنــظــم 
إيرالينز«  »يونايتد  الطيران  شركتي  سهما 
بــنــســبــة 7% و%5.7  إيـــراليـــنـــز«  ــان  ــركـ ــيـ و»أمـ
على التوالي، وربحت أسهم شركات الفنادق 
الــعــائــمــة »رويـــــال كــاريــبــيــان« و»كــارنــيــفــال« 
و»نـــورويـــجـــيـــان كــــــروز« مـــا يـــقـــرب مـــن %8، 
فــي حــني تراجعت أسهم »الــبــقــاء فــي املنزل« 
ــيــــرة، حـــيـــث فـــقـــد ســـهـــم شـــركـــة  ــبــ ــــورة كــ ــــصـ بـ
واللياقة  التدريب  مــعــدات  منتج  »بــلــوتــون«، 
فــي املـــنـــزل، أكــثــر مــن ثــلــث قيمته تــزامــنــا مع 
الــشــركــة خــســائــر فاقت  اإلعــــالن عــن تحقيق 
التوقعات، وانتظارها املزيد من التراجع في 

اإليرادات خالل الفترة القادمة.
ورغـــم الــتــفــاؤل بــارتــفــاع األســهــم األمــيــركــيــة، 
فإن املخاوف من حدوث فقاعة تسيطر على 
آن،  ليز  نصحت  إذ  املستثمرين،  مــن  الكثير 
مسؤولة استراتيجيات االستثمار لدى شركة 
االستثمار واالستشارات شواب، املستثمرين 
القوية  الشركات  على  »التركيز  بـ مذكرة  في 
املــؤشــرات،  بــداًل من االستثمار في صناديق 
وإعــــادة تــوزيــع اســتــثــمــاراتــهــم بــصــورة أكثر 
في  الــكــبــيــرة  التقلبات  عــلــى  للتغلب  دوريــــة، 

األسعار«.
كــمــا نــصــح ســـي تـــي فـــيـــزبـــاتـــريـــك، املــؤســس 
ــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــشـــركـــة االســـتـــثـــمـــار  ــرئــ والــ
فولكان فاليو بارتنرز، املستثمرين بالبحث 
عن الشركات القوية التي تعمل في املجاالت 
الــتــي يــصــعــب االســتــغــنــاء عــنــهــا، واملــعــروفــة 
ــــدم اخــتــيــار  بـــاســـم »األســـهـــم الـــدفـــاعـــيـــة«، وعـ
األسهم منخفضة القيمة لو لم تتمتع بهاتني 
»هامش  بـ الصفتني، وذلــك لتوفير ما يعرف 

األمان« عند انخفاض األسعار.

سجلت حجوزات العديد من شركات الطيران العالمية ارتفاعًا كبيرًا، مع 
دولة،   33 من  الملقحين  المسافرين  بعودة  المتحدة  الواليات  سماح 
وذلك  االثنين،  اليوم  من  اعتبارًا 
الحدود  بعد 18 شهرًا من إغالق 
ولمواجهة  كورونا.  لمواجهة 
المسافرين،  من  الكبيرة  األعــداد 
فرانس«  ــر  »إي مثل  شركات  قامت 
و»بريتيش إيروايز« و»يونايتد إيرالينز« 
الرحالت  عــدد  بــزيــادة  األميركية، 
وأوجــدت  أكبر  طائرات  واختارت 
الموظفين،  مــن  كــافــيــًا  ــددًا  عـ

وفق وكالة فرانس برس.

تدفق المسافرين إلى أميركا

أسواق مال

تحير تريليونات الدوالرات 
الفائضة في الصين 

أسواق العالم، إذ تتحول 
إلى حائط صد فوالذي 

في مواجهة أي 
صدمات

رؤية

سهام معط اهلل 

أيلول/  من  العاشر  في  لبنان  في  ميقاتي  نجيب  ة  حكوم لت 
َّ
تشك

سبتمبر 2021 في ظروف سياسية واقتصادية حرجة، فبعد 13 
شهرًا على استقالة حكومة حسان دياب وفترة معتبرة من الشلل 
السياسي، فرح معظم اللبنانيني بخبر انبثاق حكومة جديدة، وسط 
بت بها  حالة يرثى لها من الغّم السياسي والكدر االقتصادي تسبَّ

سلسلة من األزمات االقتصادية واألحداث التراكمية.
منه  وينتظر  بلبنان  ص  يتربَّ مــن  فهناك  تكتمل،  لــم  فرحتهم  لكن 
غلطة، وكانت تصريحات جورج قرداحي، وزير اإلعالم في حكومة 
 25 يــوم  ــت 

َّ
ُبــث تلفزيونية  مقابلة  فــي  اليمن،  حــرب  بشأن  ميقاتي، 

جريت قبل شهر تقريبًا من توليه حقيبة 
ُ
تشرين األول/ أكتوبر وأ

وزارة اإلعـــــالم، الــقــطــرة الــتــي أفــاضــت الــكــأس الــســعــودي ودفــعــت 
بحملة تصعيد خليجية  البدء  إلــى  واإلمـــارات  والكويت  بالبحرين 

على لبنان وسحب دبلوماسييهم منه تضامنًا مع السعودية.
اللبناني عن قرب،  للشأن  املتابع  أسئلة كثيرة تطرح نفسها على 
واإلجابات نفسها تطرح أسئلة جديدة، هل ستنزع استقالة جورج 
السعودية  الخليجية؟ هل ستكتفي  اللبنانية  األزمة  قرداحي فتيل 
ع إلى بتر أذرع النفوذ اإليراني في 

َّ
باستقالة وزير اإلعــالم أم تتطل

نعش  في  األخير  املسمار  الخليجي  التصعيد  ل 
ِّ
ُيشك هل  لبنان؟ 

لـــنـــداء ميقاتي  واشــنــطــن  هـــل ستستجيب  الــلــبــنــانــي؟  د  ا ـ االقــتــصـ
ط لتهدئة األوضــاع؟ هل مصير كل حكومة لبنانية الفشل  وتتوسَّ

ثّم الزوال؟ وهل ستكون األيام القادمة حبلى بآالم أقسی؟
جــورج  تــصــريــحــات  إزاء  والخليجي  الــســعــودي  ــعــل  ف ـ الـ رد  يعكس 
نًا أّن  قرداحي مدى تغلغل وامتداد عمق األزمة، فقد أصبح جلّيًا وبيِّ
كه العدّو،  ذلك الرباعي الخليجي أصبح يمقت مّد يد العون لبلد ُيحرِّ
 أّول فرصة لفرض عزلة على لبنان، الذي يمّر ليس فقط 

َّ
فاستغل

ه االقتصادية، بــل بأكثر األزمـــات االقتصادية ســوءًا  بــأســوأ أزمــاتــ
ة في العالم وفقًا لتقرير البنك الدولي الصادر في 1 حزيران/  وحدِّ
 Lebanon Sinking into ن  عـــنـــوا تــحــت   2021 يــونــيــو 
 one of the MoSt Severe gLobaL CriSe S
epiSodeS, aMidSt deLiberate inaCtion »لبنان 
يغرق نحو إحدى أشّد األزمات العاملية حّدة، وسط تقاعس متعّمد«. 
لقد فرضت السعودية حظرًا على جميع الواردات اللبنانية، وضربت 
أن تحذو  املستبعد  وليس من  اللبناني في مقتل،  االقتصاد  بذلك 
اإلمــارات حذوها، حيث بلغت قيمة الصادرات اللبنانية إلى اململكة 
السعودية واإلمارات 282 مليون دوالر و619 مليون دوالر في سنة 
االقــتــصــادي  التعقيد  بــيــانــات مــرصــد  الــتــوالــي، حسب  2019 على 
 oeC) the obServatory of eConoMiC)
من  بــاملــائــة   6.92 الــســعــوديــة  اســتــقــبــلــت  فــقــد   ،CoMpLexity
لت 

َّ
إجمالي الصادرات اللبنانية إلى دول العالم خالل عام 2019، ومث

اإلمارات 15.2 باملائة من إجمالي الصادرات اللبنانية إلى دول العالم 
خالل نفس السنة، وفقًا للمصدر ذاته.

وحــســب قــاعــدة الــبــيــانــات اإلحــصــائــيــة لــتــجــارة الــســلــع األســاســيــة 
الــتــابــعــة لــأمــم املــتــحــدة، بــلــغــت قــيــمــة الـــصـــادرات   CoMtrade
 ،2020 عــام  خــالل  دوالر  مليون   219.06 السعودية  إلــى  اللبنانية 
والــفــواكــه  الــخــضــار  مــن صـــــادرات  دوالر  مــلــيــون   53.48 ضمنها 
األمر  يقتصر  وال  لأكل،  الصالحة  والدرنات  والجذور  رات  واملكسَّ
اه ليمسَّ االستثمارات، حيث تعتبر  على الواردات فحسب، بل يتعدَّ
في  خصوصًا  لبنان،  في  لالستثمار  رئيسيًا  مصدرًا  السعودية 
والــعــقــارات وغيرها،  اإلعـــالم  املختلفة ووســائــل  السياحة  مــجــاالت 
وهذا عالوة على الضرر الناجم عن املقاطعة الخليجية للسياحة في 
لبنان، ما سُيلقي بظالله السوداء على اللبنانيني العاملني في قطاع 
ديها  ومؤيِّ السعودية  فــي صــدر  يستعر  مــا  فــي خضّم  السياحة. 
ق 

ُّ
أن تطاول عقوباتها حركة تدف من سخط وغضب، ليس ببعيد 

التحويالت املالية من املغتربني اللبنانيني املقيمني في السعودية إلى 
ق هذا السيناريو التشاؤمي، فإّن 

َّ
ذويهم في لبنان، وفي حال تحق

فقدانه  بعد  اإلكلينيكي  املــوت  مرحلة  اللبناني سيدخل  االقتصاد 
التحويالت املالية الهامة، التي تعّد بمثابة أكسجني مالي ضروري 

لبقائه على قيد الحياة.
لالقتصاد  ميتة 

ُ
وامل القاضية  الضربة  بقرارها  اململكة  هت  وجَّ لقد 

اللبناني، وأوصــدت ما بقي له من أبــواب كــان يحصل من خاللها 
 شّح موارد الدولة من النقد 

ّ
على العملة الصعبة، خصوصًا في ظل

األجنبي وتهاوي احتياطها منه إلى 15 مليار دوالر في آذار/ مارس 
املاضي، وتزداد خطورة األوضاع عندما يمتّد هذا القرار السعودي 
العائالت  من  العديد  أرزاق  قطع  في  ب  ويتسبَّ مفتوحة،  بيوت  إلــى 
اللبنانية التي تريد أن تحيا بشكل شريف.  وإذا لم يحدث لقاء عاجل 
اءة، فسينغمس العديد 

ّ
بني وساطة خارجية فّعالة ومساٍع داخلية بن

ى 
َّ
والــحــرمــان، وسيتخط والحاجة  الفقر  أوحـــال  فــي  اللبنانيني  مــن 

عها البنك 
َّ
معدل الفقر نسبة 28 باملائة بنهاية عام 2021، التي توق

الدولي في تقريره الصادر في 7 تشرين األول/ أكتوبر 2021 تحت 
عنوان »لبنان: اآلفاق االقتصادية - أكتوبر 2021«.

نظرًا للتداعيات الكارثية للقرارات السعودية على االقتصاد اللبناني 
الــوزراء  رئيس  دعا  اململكة،  ملوقف  دة  املؤيِّ الخليجية  الفعل  وردود 
نوفمبر،  الــثــانــي/  تشرين   4 يــوم  دًا،  مــجــدَّ ميقاتي  نجيب  اللبناني 
الظروف  الوطنية وتقدير  املصلحة  لتغليب  االعــالم قرداحي  وزيــر 
لــم يصل إلى  ه 

ّ
الــقــرار املــنــاســب، لكن ــخــاذ 

ِّ
الــتــي يــمــّر بها بلدهم وات

درجة أن يطلب منه علنًا تقديم استقالته بغية رأب الصدع واحتواء 
الخالف، وبحسب مصادر إعالمية لبنانية، رفض الوزير قرداحي 
ي عن منصبه وربط تقديم استقالته بضمان عدول الرباعي  التنحِّ
ه يعلم 

ّ
الخليجي عن قراراته التي اعتبرها مجحفة بحق بالده، ألن

تحتمل  تعد  لم  والسعودية  الخليجية  القيادة  أّن  نفسه  قــرارة  في 
وصول مساعداتها ودعمها إلى لبنان الخاضع لسيطرة حزب الله، 
الذي تعتبره ذراعًا وفرعًا عربيًا للحرس الثوري اإليراني، ويخشى 
االقتصادية  الظروف  هذه  حاليًا  ومؤّيدوها  السعودية   

ّ
تستغل أن 

ل ذروة 
ِّ
شك

ُ
واملالية والسياسية العصيبة في الدفع بلبنان إلى حافة ت

تنازالته وأعظمها.
م بظروف 

َّ
خالصة القول: ما زالت الفوضى املالية والسياسية تتحك

األزمة االقتصادية في لبنان، وتقذف باالقتصاد اللبناني نحو طلب 
عيده إلى أمواج محاولة 

ُ
الدعم من املؤسسات املالية الدولية تارة، وت

كسب وّد الدول الخليجية وإيران في آن واحد تارة أخرى؛ لقد وصل 
د  ى بكثير مجرَّ لبنان إلى مفترق طرٍق مصيري، املطلوب فيه يتعدَّ
تقديم جورج قرداحي استقالته، فإّما حزب الله املدعوم إيرانيًا أو 
على  ينبغي   ،

ً
وعــالنــيــة إسرائيل ســّرًا  مــع  عة  طبِّ

ُ
امل الخليجية  الـــدول 

لبنان أن يحسم أمره اآلن بني خيارين أحالهما مّر.

لبنان في فّوهة 
التصعيد الخليجي

Monday 8 November 2021 Monday 8 November 2021
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سميرة المسالمة

خدمات  أكــراد  مسؤولني  تصريحات  تقّدم 
مـــجـــانـــيـــة لـــطـــرفـــني مــتــخــاصــمــني )الـــنـــظـــام 
الــســوري وتــركــيــا(، مــن دون أي رســالــة إلى 
الـــداخـــل الـــكـــردي بــشــكــل خــــاص، والــســوري 
بشكل عام، توحي بقرب حل شامل للصراع 
في سورية، أو حتى في مناطقهم على أقل 
تقدير، فــاألكــراد إمــا تحت عــبء الــحــرب، أو 
حديثني  فمن  السوري،  للنظام  االستسالم 
على مستويني مختلفني، أحدهما للقيادي 
املــؤســس فــي حـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي، 
جميل بــايــق، فــي »الــنــهــار الــعــربــي« نهاية 
الــشــهــر املــاضــي )أكــتــوبــر/ تــشــريــن األول(، 
ــوم، بـــدايـــة  ــ ــيـ ــ واآلخــــــــر مــــع قــــنــــاة روســــيــــا الـ
نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي الــحــالــي، لعضو 
االتحاد  لحزب  املشتركة  الرئاسية  الهيئة 
الديمقراطي في سورية، ألدار خليل، يمكن 
اســـتـــخـــالص أنـــهـــمـــا يـــعـــبـــران عــــن تــطــابــق 
الرأي بينهما، سواء لجهة االنفتاح وعمق 
العالقة مع النظام، أو لجهة الحل للمسألة 
الكردية من بوابة الحكم الذاتي الذي طالب 

.
ً
به األول، وشرحه الثاني مفصال

وتأتي التصريحات في موقع جيد للنظام 
الــســوري، فهي نـــداء لــه أنــه حــان الــوقــت أن 
مناطق  في  علمه  ويرفع  مكانته،  يستعيد 
ـــه الــوحــيــد الــقــادر على 

ّ
اإلدارة الــذاتــيــة، ألن

حــمــايــتــهــا مـــن أي تـــهـــديـــٍد خــــارجــــي، وهــو 
 الــرهــان 

ّ
 ضمني يــقــدم للنظام بـــأن

ٌ
اعــتــراف

عــلــى الــحــمــايــة األمــيــركــيــة لــلــقــوات الــكــرديــة 

وائل نجم

يعيش لبنان، منذ فترة ليست قليلة، على 
خــط الـــــزالزل اإلقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، ويــدفــع 
بات في السياسة 

ّ
ثمن صراع املحاور والتقل

الدولية، وقد أّدى ذلك إلى انقسام عمودي 
 تقدير، 

ّ
فــي الــبــلــد مــنــذ عـــام 2005 عــلــى أقـــل

وتكّرس هذا االنقسام يومًا بعد يوم، فوجد 
عني على محورين 

ّ
اللبنانيون أنفسهم موز

أســاســيــني مــن مــحــاور الــصــراع والتنافس 
الــقــائــم فـــي املــنــطــقــة وعــلــيــهــا. مــحــور يــضــّم 
الــــــدول املــنــضــويــة فـــي مـــا ُيـــعـــرف بــمــحــور 
املــقــاومــة واملــمــانــعــة، وهـــي إيــــران والــنــظــام 
في سورية وبعض التنظيمات املحلية في 
بــعــض األقــطــار الــعــربــيــة، كــالــعــراق ولبنان 
واليمن. ومحور آخر يضّم ما ُيعرف بدول 
االعتدال، وهي السعودية واإلمارات ومصر 
ودول أخرى، وله حلفاء أو أتباع أو مؤيدون 
لبنان.  ومنها  العربية،  األقــطــار  فــي بعص 
وقد فاقم هذا االنقسام اللبناني العمودي 
من األزمة اللبنانية السياسية التي بلغت، 
في بعض األحيان، مبلغًا كاد ينزلق بالبلد 
األهلية، كما  الفوضى والحرب  أتــون  نحو 
ــل أكــثــر مــن مـــّرة الحلول واالنــتــخــابــات، 

ّ
عــط

كــمــا فـــي انــتــخــاب رئــيــس لــلــجــمــهــوريــة في 
رئاسة  منصب  شغور  وكذلك   ،2008 العام 
الجمهورية حوالي عامني ونصف )2014-
2016(، وكذلك تأجيل االنتخابات النيابية 
ــه مــّرتــني 

ّ
والــتــمــديــد للمجلس الــنــيــابــي، أقــل

لدورة انتخابية واحدة.
يعاني لبنان اليوم من أزمة سياسية حاّدة، 
ل في ضعف الحكومات وهيمنة القوى 

ّ
تتمث

ــا، وهـــو مــا يعكس  ــرارهـ الــســيــاســيــة عــلــى قـ
ضعف الدولة وانكماشها وتراجعها؛ ومن 
عـــدم قــــدرٍة عــلــى ضــبــط حــــدوده، خصوصًا 
 أنواع 

ّ
ها مشّرعة على كل

ّ
مع سورية، إذ أن

ــن تــســيــيــس الـــقـــضـــاء بشكل  الــتــهــريــب؛ ومــ
فاضح، إذ تتهم القوى السياسية املهيمنة 
عــلــى قـــــرار الــبــلــد بــعــضــهــا بــشــكــل صــريــح 
بـــالـــتـــدخـــل فــــي عـــمـــل الـــقـــضـــاء وبــتــوجــيــهــه 
وتسييسه. ويعاني لبنان أيضًا من تراجع 
الدولية والعربية به، فهو بات محل  الثقة 

أبو القاسم علي الربو

 أّدت الى 
ٌ
بــرزت فــي ليبيا، أخــيــرًا، أحـــداث

زيادة تعقيد املشهد السياسي في البالد، 
وفــرضــت نفسها عــلــى واقـــع يــعــانــي منه 
ــن  الــتــحــالــفــات والـــتـــجـــاذبـــات،  الــكــثــيــر مــ
وهي أحــداث ارتبطت، بطريقة أو أخرى، 
بــاقــتــراب مــوعــد االنــتــخــاب املـــأمـــول، ولــم 
تــتــرك فــرصــة لــحــســن الــنــيــة لــتــفــســيــرهــا، 
ــيـــه، والـــشـــخـــوص  ــــذي تـــمـــت فـ فـــالـــوقـــت الــ
ــا عــلــى  ــهــ ــاهــ ــجــ ــي اتــ ــ ــن يــــدفــــعــــون فــ ــ ــذيــ ــ الــ
مختلف األصعدة، ترسم أكثر من إشارة 
اســتــفــهــام. فــمــنــذ تــســلــم حــكــومــة الــوحــدة 
الــوطــنــيــة مــســؤولــيــاتــهــا، شــهــدت معظم 
الغربية، هدوءًا  الليبية، خصوصًا  املــدن 
النفوذ  مناطق  ّسمت 

ُ
ق إذ  مسبوق،  غير 

 طرٍف 
ّ

كل والتزم  النافذة،  املليشيات  بني 
ــه، بــل أصــبــحــت هــذه  بنصيبه ورضــــي بـ
األطراف تتعاون في ما بينها بما يخدم 
مــصــالــحــهــا، وانـــعـــكـــس ذلــــك عــلــى حــيــاة 
الــذي أصبح غير مباٍل  البسيط  املــواطــن 
بــمــن يــحــكــم أو يــســيــطــر عــلــى مــنــطــقــتــه، 
بــاألمــان، حتى وإن كان  أنــه يشعر  طاملا 
نسبيًا. تغير األمــر مع اقــتــراب موعد 24 
هذه  خرجت  إذ  األول،  كــانــون  ديسمبر/ 
املــلــيــشــيــات مـــن قــمــقــمــهــا، مــعــلــنــة انــتــهــاء 
فترة سباتها الصيفي،  لتشهد العاصمة 
طــرابــلــس واملــنــاطــق املـــجـــاورة لــهــا كثيرًا 
من مشاهد االشتباكات في ما بني هذه 
املجموعات املسلحة، مناوشاٍت لم يسلم 
اللواء  العاصمة،  منطقة  آمــر  منها حتى 
ــبـــاســـط مــــــــروان، والـــــــذي حـــاولـــت  عـــبـــد الـ
منزله،  مــن  اخــتــطــافــه  مسلحة  مجموعة 
ــهــا كـــامـــيـــرات املـــراقـــبـــة 

ّ
فــــي عــمــلــيــة بــيــنــت

وتداولتها معظم صفحات التواصل، فقد 
أظهرت اقتحام مجموعة مسلحة ترتدي 
استطاع  ــه 

ّ
لــكــن مــنــزلــه،  مــالبــس عسكرية 

ــروان الــلــواء  ــ ــــالت مــنــهــا، وقـــد اتــهــم مـ اإلفـ
444 قتال بتكليف عناصر مسلحة تابعة 
منّددًا  عليه،  للقبض  منزله  باقتحام  لــه 

باقتحام حرمة املنزل وترويع األسرة. 
وفي مدينة الزاوية القريبة من العاصمة 
بــاألســلــحــة  اشـــتـــبـــاكـــاٌت  دارت  طـــرابـــلـــس 
املدينة  والثقيلة، وسط شــوارع  الخفيفة 
ــــوال الــلــيــل،  ــا،  ظــلــت مــشــتــعــلــة طـ ــهـ ــتـ وأزقـ
ــراف  ــ ــد مــــن أطــ ــ وكــــالــــعــــادة لــــم يـــصـــب أحــ
املـــلـــيـــشـــيـــات، وكــــانــــت مــعــظــم اإلصــــابــــات 
مــن نصيب املــواطــن الــذي ساقته األقــدار 
ليكون في املكان الخطأ، في الوقت الخطأ 

وسط مناطق االشتباكات.
أمـــا الــحــكــومــة، والــتــي كــانــت ســمــنــًا على 
إذ جـــرت دعــوة  فــجــأة،  عــســل، فانقسمت 
إلى  الشرقية  املنطقة  مــن  املــســؤولــني   

ّ
كــل

في  الحكومة واالجــتــمــاع  مــن  االنسحاب 
املنطقة  بتهميش  ذلــك  مبّررين  بنغازي، 
التي  السمجة  األســطــوانــة  تلك  الشرقية، 
 الليبيون سماعها، بمن فيهم كثيرون 

ّ
مل

أنفسهم،  الشرقية  املنطقة  مــواطــنــي  مــن 
البقاء  املسؤولون جميعهم  وقــّرر هــؤالء 
آخــر؛  إشــعــار  حتى  الشرقية  املنطقة  فــي 
 الــراســخــون فــي علم 

ّ
إشــعــار ال يعرفه إال

ــــل أروقـــــة الــحــكــومــة، وســـّر  ــــدور داخـ مـــا يـ
مــا ُيــحــاك بــني أطــرافــهــا. انــســحــاب اقــتــرن 
ظاهرها  إعالمية،  وتراشقات  بمناكفات 
وباطنها  على حقوقه،  املــواطــن  حــصــول 
مــصــالــح  عـــلـــى  واخــــتــــالف  أدوار  ــبــــادل  تــ
اقـــتـــراب موعد  شخصية ضــيــقــة، ســاهــم 
االنتخابات في إذكاء نارها، فكلما اقترب 

سمير حمدي

عـــــــاد الـــــخـــــالف الـــــجـــــزائـــــري املــــغــــربــــي إلــــى 
بداية  متسارع،  بشكل  وتصاعد  الواجهة، 
ــــن قـــطـــع الــــعــــالقــــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة بــني  مـ
الــبــلــديــن، ومــــرورا بــتــوقــف ضــخ الــغــاز عبر 
أنـــبـــوب املـــغـــرب الــعــربــي الــــذي يــنــقــل الــغــاز 
الــــجــــزائــــري نـــحـــو أوروبـــــــــا عـــبـــر األراضــــــي 
املـــغـــربـــيـــة، ووصــــــوال إلــــى إعـــــالن الــرئــاســة 
الجزائرية عن مقتل ثالثة من مواطنيها في 

قصف مغربي وصفته بالهمجي.
هـــكـــذا تـــتـــطـــّور األحـــــــداث نــحــو األســــــوأ في 
املغرب  في  الكبيرين  الجارين  بني  العالقة 
الذي  التوتر  من  بمزيد  ما يوحي  العربي، 
ستكون له آثاره على كل املنطقة، ويدفعها 
نحو مزيد من األزمات، وهي التي لم تعرف 

الهدوء منذ بداية سنوات االستقالل.
ــدول املــغــاربــيــة،  ــ وبــمــتــابــعــة الــعــالقــة بـــني الـ
ومنذ استقالل أول دولة منها )ليبيا 1951( 
ــة )الـــجـــزائـــر 1962(، تــالحــظ  ــ إلــــى آخــــر دولـ
املتصلة، حيث  واألزمـــات  التوتر  مــن  حالة 
كـــانـــت عـــالقـــات ُحـــســـن الــــجــــوار االســتــثــنــاء 
الجزائر  اســتــقــالل  فبعد  الــقــاعــدة،  وليست 
املغرب  وبــني  بينها  اندلعت  قليلة،  بأشهر 
ــرب الــــرمــــال(.  ــ ــاة حـ ــّمــ ــرب قـــصـــيـــرة )املــــســ ــ حـ
وعــلــى الـــرغـــم مـــن تــوقــيــع اتـــفـــاق ســـالم بني 
الطرفني، إال أن مفاعيل تلك الحرب ما زالت 
مؤثرة، وهو ما أشار إليه وزير الخارجية 
الجزائري، رمطان لعمامرة. وألن محور أي 
يتحقق  أن  يمكن  ال  تعاون مغاربي شامل 
القول  فيمكن  بتوافق جــزائــري مغربي،  إال 
إلــى أجــل غير  قا 

ّ
إن هــذا الحلم سيظل معل

مسمى. 
ــغــــرب  ــــني الــــجــــزائــــر واملــ ظـــلـــت الــــعــــالقــــات بـ
ــانــــت الــــحــــدود الـــبـــّريـــة  مــــحــــدودة جــــــدا، وكــ
مغلقة بينهما منذ سنة 1994، والتبادالت 
ــة، عــــدا  ــعــــدمــ ــنــ ــــون مــ ــكـ ــ ــاد تـ ــ ــكـ ــ الــــتــــجــــاريــــة تـ
عــمــلــيــات الـــتـــهـــريـــب. وبـــإلـــغـــاء اتــــفــــاق نــقــل 
ــزائـــري عــبــر األنــــبــــوب املــغــربــي،  ــاز الـــجـ ــغـ الـ
تكون أكبر الشراكات االقتصادية وأكبرها 
إليها  أضفنا  وإذا  انتهت،  قد  البلدين  بني 
محاوالت التصعيد الحدودي يكون مشهد 
الــعــالقــات املــتــوتــرة بــني الــبــلــديــن قــد وصــل 
إلــى مـــداه األقــصــى. ومــن الصعب الحديث 
عــن خــفــض الــتــوتــر بــني نــظــامــني يــتــوارثــان 
األزمة منذ بدايتها، بل تحولت إلى مصدر 
للتعبئة الوطنية والتجييش الداخلي ضد 

عدو خارجي، هو الجار القريب.
الــدول املغاربية عن سياق  ال تخرج باقي 
األزمــــات الــشــامــلــة نفسها، حــيــث مــا زالــت 
لــيــبــيــا تــبــحــث عـــن تـــوازنـــاتـــهـــا الــداخــلــيــة، 
الــحــرب األهلية  إيــقــاف  مــن  ومـــا تفترضه 
واملرتزقة، وهو  املليشيات  وإنــهــاء وجــود 
ما يحتاج إلى بعض الزمن ليتحقق. وهذا 
البلد الــذي شهد تــدخــالٍت من دول شتى، 

 .
ً
الحليفة لهم مشكوٌك به حاليًا ومستقبال

وهــي تخدم تركيا، ألنها تصادق على كل 
ما تتهم به القوات الكردية في سورية من 
تبعيتها ألجندة حزب العمال الكردستاني 
وبالتالي  ومصالحه،  »إرهــابــيــًا«  املصنف 
مشروعية حربها وتدخلها واقتحام قواتها 
لــعــمــق األراضـــــي الــســوريــة، وفـــق مــا تنص 
عليه اتفاقية أضنة األمنية السرية املوقعة 
في عهد الرئيس الراحل حافظ األسد، عام 
1998، حماية ألمنها ومصالحها. والحديث 
عن شروط استباقية من خليل للحوار مع 
نظام األسد يأتي من باب إنعاش التفاعل 
اإلعــالمــي لــيــس أكــثــر، ألنـــه حــديــث يستبق 
موافقة النظام على حوارهم بوصفهم طرفًا 
 الــصــراع فــي ســوريــة، 

ّ
ثالثًا فــي عملية حــل

في وقٍت ينكر فيه النظام وجود طرف ثاٍن 
معارض له، على الرغم من القرارات األممية 
ــفـــاوض لــقــوى  ــتـ الـــتـــي تــمــنــح وفــــد هــيــئــة الـ
الــثــورة واملــعــارضــة الــســوريــة هــذه الصفة، 
وقد أرغم على الجلوس معها طرفًا مساويًا 
لــه فــي اجــتــمــاعــات اللجنة الــدســتــوريــة في 
 النظام الذي يرفض التعاطي 

ّ
جنيف، أي أن

مــع قــضــايــا دســتــوريــة تــحــّدد شــكــل الــدولــة 
تحت الضغط الدولي لن تعنيه تصريحات 
الــحــوار معه مقترنة بشروط  ورغــبــات فــي 

ليعلن موافقته عليها.
بمغريات  الشروط  تدعيم  الرغم من  وعلى 
حــيــويــة لــلــنــظــام بــفــض االتـــفـــاقـــات املــوقــعــة 
مــع الــقــوى الــغــربــيــة بشكل تــدريــجــي، وهــو 
وزيــر خارجية  أن يحقق مطالب  يمكن  مــا 

لــلــســيــطــرة الــتــركــيــة، وبــعــدهــا ســـري كانيه 
على الطريقة ذاتها، ومن دون أن ننسى أن 
تآكل حصة الــقــوات الكردية في ديــر الــزور 
كـــان نتيجة الــعــمــلــيــة الــتــي نــفــذهــا الــنــظــام 
ــفـــرات، أي أن  مــع الـــقـــوات الــروســيــة غـــرب الـ
األســد  نظام  لقنها  التي  السابقة  الـــدروس 
 النظام لن 

ّ
للقيادات الكردية لم تعلمهم أن

ينفع مــعــه أي اســـتـــدراج عــاطــفــي لـــه، ســواء 
كانت النداءات من غير شروط أو معها.

اخــتــيــار جــبــهــات املــعــارك للنظام الــســوري 

الحسابات  أو  الــعــواطــف  ملنطق  ال يخضع 
الـــســـوريـــة، هـــو عــمــلــيــة مــمــنــهــجــة تــديــرهــا 
لتوازنات  وتخضع  وإقليمية،  دولية  قــوى 
القوى   

ّ
لكل واملستقبلية  املرحلية  املصالح 

املتصارعة على األرض، إضافة إلى النظام، 
كـــمـــا أن شــــن تـــركـــيـــا أي عــمــلــيــة عــســكــريــة 
 أيضًا بحسابات دقيقة ملزاج الداخل 

ٌ
مرهون

الــتــركــي وصـــــورة الــنــظــام الـــحـــاكـــم، وواقــــع 
انــزيــاحــات جــمــاهــيــريــتــه )مـــع أو ضـــد( من 
جهة، ومن جهة مقابلة لطبيعة التوافقات 
الــتــركــيــة – األمـــيـــركـــيـــة، وكـــذلـــك الــتــركــيــة – 
الــروســيــة، وأيــضــًا الــروســيــة – األمــيــركــيــة، 
أن كل معركٍة  الصراع  حيث تثبت سنوات 
جـــرت فــي الـــداخـــل الـــســـوري كـــان حاصلها 
وتفاهمات  اتفاقات  وفق  مسبقًا  محسومًا 
دولــيــة فــوق ســوريــة. مــن املفيد تذكير أحد 
ــزب الـــعـــمـــال الــكــردســتــانــي  ــ قــــــادة أكـــــــراد حـ
للنظام السوري بعمق عالقاتهما ودفئها، 
األخير لحماية  نــوازع  في محاولة إليقاظ 
مــنــاطــق حــكــم أكــــــراد ســـوريـــني مـــن ضــربــة 
عــســكــريــة تـــركـــيـــة يــتــوقــعــونــهــا، لـــكـــن هـــذه 
أسئلة  املقابل،  في  تطرح،  الوثيقة  العالقة 
عــلــى الـــشـــارع الـــكـــردي الــــذي عــانــى، عــقــودًا 
ــلـــة، مــــن تــهــمــيــش حـــقـــوقـــه املــواطــنــيــة  طـــويـ
فــي ســوريــة، مــن النظام »الــصــديــق!«، حول 
أســبــاب عـــدم تــدخــل هـــذه الــعــالقــة الوثيقة 
في رفــع املظلومية عنهم، من إعــادة النظر 
والــتــجــريــد  الــديــمــغــرافــي  الــتــغــيــيــر  بعملية 
الكردية من  اللغة  من الجنسية، حتى منع 
التداول، إلى منع االحتفاالت بعيد نيروز، 

أي أنــنــا أمـــام عــالقــة تحمل طــابــع مصالح 
شخصية للداخلني فيها من القيادات على 
حساب مصالح األكراد بصفتهم مواطنني، 
وليست في خدمة األكــراد على األقل الذين 

عانوا من »املظلوميات«.
يــمــكــن اإلقـــــرار مـــن خـــالل الـــطـــروحـــات الــتــي 
ــة، ذات مــكــانــة  تــقــّدمــهــا شــخــصــيــات كــــرديــ
مــتــقــّدمــة فــي مــنــاصــبــهــا، بـــأن الــخــالف بني 
ــوات ســــوريــــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة«، ومــعــظــم  ــ ــ »قـ
املـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة، بــشــكــلــهــا املــســلــح أو 
الــســيــاســي، أعــمــق مــن الــخــالف مــع النظام 
السوري عمومًا. وهذا تتحّمل مسؤوليته، 
إلــــى حـــد كــبــيــر، املـــعـــارضـــة الـــتـــي الــتــحــقــت 
بأهمية  التفكير  دون  مــن  تــركــيــا،  بــأجــنــدة 
ــة الــــكــــرديــــة ضـــمـــن قــضــيــة  ــيـ ــقـــضـ وضــــــع الـ
أنها قضية حرية لكل  النظام  مــع  الــصــراع 
مـــكـــونـــات الــشــعــب الــــســــوري، كــمــا تــتــحــّمــل 
انــقــســامــات األكــــــراد وخــالفــاتــهــم الــحــزبــيــة 
واحد  عــدم صياغة مشروع حل  مسؤولية 
لقضيتهم، يدافعون عنه من داخل مكونات 
املعارضة وخارجها. لكن في املحصلة، هذه 
الــطــروحــات الــكــرديــة مــع تــشــابــهــهــا مــع ما 
تطرحه قوى معارضة، ال تجعل منهم أقرب 
إلـــى تحقيق مــكــاســب مــن الــنــظــام لــم يقبل 
تــقــديــمــهــا لــكــل الــســوريــني مــنــذ عـــام 2011، 
الــقــبــول بالفكرة ذاتها  الــيــوم يــرفــض  وهــو 
على طاولة اللجنة الدستورية في جنيف، 
والـــتـــي تــعــقــد بــرعــايــة أمــمــيــة وبــاحــتــضــان 

داعميه وحلفائه؟
)كاتبة سورية(

شّك على الوفاء بالتزاماته على أّي مستوى، 
مــــا ضــــاعــــف مــــن حـــجـــم األزمـــــــــة. وتـــتـــزامـــن 
أزمـــة لــبــنــان الــســيــاســيــة وتــتــرافــق مــع أزمــة 
اقتصادية حياتية معيشية حاّدة، فالليرة 
قيمتها  من   %90 من  أكثر  فقدت  اللبنانية 
اللبناني فقد  الشرائية، واملواطن  وقدرتها 
ــــدورة  ــلـــه، والــ أكـــثـــر مـــن 90% مـــن قــيــمــة دخـ
وتـــرزح  تــئــن  بــاتــت  اللبنانية  االقــتــصــاديــة 
والخارجية.  الداخلية  الــديــون  وطــأة  تحت 
ــات لــبــنــان مــــهــــّددًا بـــاإلفـــالس  وبـــالـــتـــالـــي، بــ
واالنــهــيــار الــتــام، وفــي وقــت ولحظة كهذه، 
ه 

ّ
تأتيه املصائب من كل حدب وصوب، وكأن

ال يكفيه ما هو فيه حتى تزداد الوطأة عليه 
وتنذر بسقوط الهيكل فوق رؤوس الجميع، 

أو بتغّير املشهد بشكل كامل.
بعد انفجار مرفأ بيروت في أغسطس/آب 
الــنــاس مطالبني  ــروج  الــعــام 2020 وخــ مــن 
برحيل الطبقة السياسية املسؤولة عن كل 
هذا الوضع، تأّمل كثيرون خيرًا، على اعتبار 
ه كثيرًا ما تخرج من املحن الحلول؛ غير 

ّ
أن

 كل اآلمال التي عقدها اللبنانيون، سواء 
ّ
أن

على انتفاضة 17 تشرين )أكتوبر/تشرين 
األول 2019( أو على تشكيل حكومة الرئيس 
نجيب ميقاتي بعد تعطيل استمر أكثر من 
الــريــاح، فال  أدراج  ــهــا ذهبت 

ّ
أن سنة، يبدو 

تلك االنتفاضة استطاعت أن تخرج الناس 
من مربعاتهم الطائفية والحزبية، إاّل لوقت 
لإلنقاذ«  »معًا  قليل ومحدود؛ وال حكومة 
التي شّكلها ميقاتي أتت بالحلول لألزمات 
املتفاقمة، فقد باتت هذه الحكومة بحاجة 
 من شهرين على تشكيلها. 

ّ
إلى إنقاذ بعد أقل

املــحــقــق  تــنــحــيــة  بــمــطــلــب  أواًل  اصـــطـــدمـــت 
العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت عن 
امللف، وهي أساسًا سلطة تنفيذية في بلٍد 
الفصل  مــبــدأ  على  السياسي  نظامه  يــقــوم 
بــني الــســلــطــات، فــال صــالحــيــة لــهــا للتدخل 
في عمل القضاء وال في صالحيات السلطة 
 عــمــل الــحــكــومــة 

ّ
ــل ــا شــ ــو مـ الــقــضــائــيــة، وهــ

له منذ أكثر من شهر. وقبل أن تخرج 
ّ
وعط

 
ّ

من هــذه األزمــة واجهت أزمــة أخــرى ال تقل
أهــمــيــة، عــنــدمــا أعــلــنــت الــســعــوديــة وبعض 
دول الخليج العربي اتخاذ إجــراءات بحق 

األخير تفنن الجميع في البحث عن نقاط 
خـــالف، حــتــى وإن كــانــت مـــكـــّررة، لــتــزداد 
الحكومة  مسؤولو  ويتبادل  املشاحنات 

االتهامات.
ه، وبعد ممارسة 

ّ
املضحك في املوضوع أن

أعــمــالــهــم فـــي حــكــومــة الـــوحـــدة الــوطــنــيــة 
أكــثــر مــن ثــمــانــيــة أشــهــر، اكــتــشــف هــؤالء 
أرقــام في  أنهم مجّرد  املسؤولون، فجأة، 
ــم لــيــســوا ســــوى صــور  ــهــ ــ

ّ
الـــحـــكـــومـــة، وأن

وديكور  كرتونية،  وشخصيات  صامتة 
كــان ال بــد منه الكتمال صــورة الحكومة 
الــوطــنــيــة الــتــي لـــم تــســتــثــن أحــــدًا مـــن كل 
املـــنـــاطـــق الــجــغــرافــيــة )حـــســـب وصــفــهــم( 
ون معظم وسائل 

ّ
اكتشاف جعلهم يستغل

اإلعالم الرسمية والشعبية، للعزف على 
تباينت  فقد  )التهميش(،  املعهود  الوتر 
ــذه الـــرســـائـــل بــــني الـــهـــادئـــة واملـــتـــزنـــة،  ــ هـ
الــنــائــب األول  لــســان  كالتي صـــدرت على 
لرئيس الــوزراء، حسني القطراني، والتي 
وجهها إلى رئيسه عبد الحميد الدبيبة، 
لسان  التي جــاءت على  املتطّرفة  تلك  أو 
وكيل وزارة الداخلية، فرج قعيم، وأشار 
فيها إلى ماضي رئيس الحكومة، وكيف 
ــه كــان  ــ

ّ
ــارج الـــبـــالد، ألن ــه كـــان هـــاربـــًا خــ ــ

ّ
أن

مــحــســوبــًا عــلــى »جـــهـــة مــعــيــنــة« واصــفــًا 
جهوية  حكومة  تكن  لــم  ها 

ّ
بأن الحكومة 

ع الــدبــيــبــة 
ّ
فــقــط، بـــل حــكــومــة عــائــلــيــة وز

املناصب املهمة فيها على عائلته، حسب 
تـــصـــريـــحـــاتـــه الــــتــــي خـــــّص بـــهـــا وســـائـــل 

اإلعالم الليبية. 
 هــــذه الــتــصــريــحــات 

ّ
وجـــديـــر بـــالـــذكـــر أن

الحكومة،  لرئيس  تصريحات  سبقتها 
املنطقة  من  أعضاء حكومته  فيها  انتقد 
الحكومة  مع  ِخالفهم   

ّ
إن وقــال  الشرقية، 

املنطقة،  تــلــك  مــن أجـــل مصلحة  يــكــن  لــم 
أو الــتــهــمــيــش الــــــذي تـــعـــانـــي مـــنـــه، مــثــل 
ــّدعـــون، بــل مــن أجـــل الــحــصــول على  مــا يـ
ــة، وبــشــكــل  ــامـ ــعـ مـــاليـــني مــــن املـــيـــزانـــيـــة الـ
شخصي للتصّرف بها حسب معرفتهم، 
 الــقــوانــني 

ّ
األمـــــر الـــــذي يــعــد مــخــالــفــًا كــــل

والتشريعات الليبية النافذة التي تحّدد 
آلــيــة الـــصـــرف وآلـــيـــة الـــتـــصـــّرف فـــي املـــال 
ــام، حــســب تــصــريــحــاتــه الـــتـــي نقلت  ــعــ الــ
ــائــــل اإلعــــــالم،  ــبـــاشـــرة عـــبـــر مــعــظــم وســ مـ
 يتجاوز 

ّ
 مسؤول يجب أال

ّ
 كل

ّ
مضيفًا أن

عالقة  »مــا   :
ً
متسائال حــدود صالحياته، 

بــمــنــصــب وزيـــر  الـــداخـــلـــيـــة  وكـــيـــل وزارة 
لنفسه  أن يسمح  للوكيل  الــدفــاع، وكيف 
بالتدخل في أمور ليست له بها أي عالقة 
التركيز  أو بعيد؟ وطــلــب منه  قــريــب  مــن 
عــلــى عــمــلــه فـــقـــط، مــخــتــتــمــًا تــصــريــحــاتــه 
ـــه لـــم يـــراجـــع الــســيــرة الــذاتــيــة لوكيل 

ّ
بـــأن

ه 
ّ
ه ال يعرف عنها شيئًا، لكن

ّ
الداخلية، وأن

اختاره بناء على رغبة قبيلته.
خــالفــات واخــتــالفــات ومــظــاهــر مسلحة، 
ــيــــات كــــانــــت  ــيــــشــ ــلــ ـــني مــ ــ ــات بــ ــ ــ ــاوشـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ومـ
مــتــحــالــفــة، عـــزاهـــا كــثــيــرون إلــــى اقـــتـــراب 
رئيس  شروطها  فّصل  انتخاباٍت  موعد 
الــبــرملــان، عقيلة صــالــح، ومــن تبقوا معه 
ــانـــه، لــتــنــاســب مـــقـــاس حــلــفــائــه،  فـــي بـــرملـ
ــا خــــالــــد املــــــشــــــري، ومـــجـــلـــس  ــ ــهـ ــ ــــارضـ وعـ
ها ال تناسب من 

ّ
الــذي يرأسه، ألن الدولة 

رئاسي  مجلس  عنها  وصمت  يدعمون، 
ــتـــالف  اخـ اخـــتـــالفـــهـــمـــا رحــــمــــة،  فــــي  رأى 
ه فــــي مـــنـــصـــبـــه، ونــــأى  ســـيـــضـــمـــن  بــــقــــاء
ــم يــــحــــاول الـــتـــدخـــل لــحــلــحــلــة  ــ بــنــفــســه ولـ
هـــــــذه املــــشــــكــــالت واالخـــــتـــــنـــــاقـــــات، عــلــى 
 
ّ
ــهــا مــن صميم واجــبــاتــه، ألن

ّ
الــرغــم مــن أن

كــانــت دول الــجــوار املــغــاربــي األقـــل تأثيرا 
الجيرة  الرغم من  قـــراره، على  في صناعة 
واملــصــيــر املــشــتــرك. وهـــكـــذا وجــــدت ليبيا 
نــفــســهــا بــعــيــدة عـــن الــتــطــلــعــات املــغــاربــيــة 
الحضور  على  ينطبق  ما  وهــو  املشتركة، 
ــر، حــيــث  ــايـ ــغـ ــتــــانــــي، وإن بــشــكــل مـ املــــوريــ
العسكريني  بحكامها  الـــدولـــة،  هـــذه  ظــلــت 
املــــــتــــــوالــــــني، فــــــي حـــــالـــــة مــــــن االنــــكــــمــــاش 
الــدبــلــومــاســي فــي عــالقــتــهــا بــبــاقــي الـــدول 
املغاربية. أما تونس فقد ضاعفت أزمتها 
الراهنة من فشلها الدبلوماسي، وتحّولت 
اإليجابي  الــحــيــاد  الــقــائــم على  مــن خطها 
والــحــفــاظ عــلــى عـــالقـــات مــتــوازنــة مـــع كل 
جــيــرانــهــا إلـــى اتـــخـــاذ مــوقــف فـــي مجلس 
األمـــــــــن، أثــــــــار حـــفـــيـــظـــة الـــــطـــــرف املـــغـــربـــي 
وسيكون له بالتأكيد تبعات في مستقبل 

العالقات بني البلدين.
كـــــل هـــــــذه األزمــــــــــــات الــــتــــي تــــشــــق املــنــطــقــة 
الــتــصــّدع، تجعل  إلــى  املــغــاربــيــة، وتدفعها 
ــل الــتــعــاون  مـــن فــكــرة الـــوحـــدة أو عــلــى األقــ
االقــتــصــادي بــني بــلــدانــهــا أبــعــد مــنــاال مما 
كانت في أي وقت. وشعوب املغرب العربي 
ــر مــــن هـــذه  ــبــ ــر األكــ هــــي بـــالـــتـــأكـــيـــد الـــخـــاسـ
ــذه الـــدول  األزمــــــات، وعـــوضـــا عـــن تـــقـــارب هـ
ــــوة وازنـــــــة فــــي عـــصـــر الــتــحــالــفــات  لـــبـــنـــاء قـ
والقوى اإلقليمية، نجد األنظمة السياسية 
تندفع بحثا عــن حلفاء وحــمــاة مــن خــارج 
بـــعـــني االعـــتـــبـــار  ــن دون أخــــــذ  ــ اإلقــــلــــيــــم، مـ
للمخاطر الناجمة عن مثل هذه السياسات. 
التي تعانيها منطقة  الفراغ  ألم تكن حالة 
املـــغـــرب الــعــربــي املـــدخـــل الــــذي جــعــل ليبيا 
مجاال مفتوحا ملرتزقٍة من تشاد والنيجر 
والــــســــودان وروســـيـــا، ومـــجـــال نــفــوذ لـــدول 
شتى من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، 
من  مرمى حجر  على  الليبي  الوضع  فيما 
غريبا  أليس  املختلفة؟  املغاربية  العواصم 
أن دوال تملك تاريخا واحــدا، وذات امتداد 
وإرثــا  متماثلني،  سكانية  وبنية  جغرافي 
بسبب  وتتقاتل  تتصارع  مشتركا،  ثقافيا 
رحيله،  قبل  االحــتــالل  اصطنعها  خــالفــات 
وحــّولــتــهــا األنــظــمــة الــتــي جـــاءت بــعــده إلى 
تاريخية مصيرية، ومسألة وطنية  قضية 
ــقــطــع الــعــالقــات، 

ُ
تــســيــل دونـــهـــا الـــدمـــاء، وت

وُيستعان باألجنبي من أجلها؟
ال أحـــــد يــســتــفــيــد مــــن األزمــــــــات املــغــاربــيــة 
املــتــصــلــة إال الــذيــن صــنــعــوهــا، وهـــم بقايا 
االحــــتــــالل الـــقـــديـــم وأنـــظـــمـــة ســيــاســيــة عفا 
ــا الـــشـــعـــوب فـــهـــي تــنــظــر  ــ ــن. أمـ ــزمــ عــلــيــهــا الــ
بعيون حاملة إلى مستقبٍل قد يجمع بينها 
يـــومـــا، إذا اســتــطــاعــت أن تــتــحــّرر مـــن هــذا 
ــداوات  ــعـ اإلرث الــســيــاســي الــبــغــيــض مـــن الـ
والصراعات، وهو ال يمتد بعيدا في الزمن، 
بقدر ما يجد جــذوره في طبقات سياسية 

تتوارثه وتحرص عليه خدمة ملصالحها.
)كاتب وباحث تونسي(

روسيا، سيرغي الفروف، التي أعلنها في 3 
يوليو/ تموز املاضي »في إبداء استقاللية 
األكــراد وبــدء الحوار مع دمشق« مع شرط 
يـــوضـــح مـــا قـــالـــه بـــايـــق، وهــــو مــســتــمــد من 
ــانـــون 107( املـــوجـــود  ــقـ الـــنـــظـــام )الـ قـــوانـــني 
فــعــلــيــًا، وتــطــويــر بــســيــط يــرقــيــه مــن قــانــون 
يقّر  الالمركزية  قانون  إلــى  املحلية  اإلدارة 
 النظام 

ّ
 أن

ّ
ضمنًا الحكم الذاتي ملناطقهم، إال

ال يــمــكــن أن يــفــهــمــهــا غــيــر كــونــهــا رســائــل 
تــســتــعــجــل الــحــل االســتــســالمــي لــــه، مــقــابــل 
الحرب التي تلّوح بها تركيا، والتي تخّوف 
ــاوف مــشــروعــة  ــخــ مــنــهــا األكــــــــــراد، وهـــــي مــ
»قوات سورية الديمقراطية« بالقياس مع  لـ
 اللجوء إلى تخويف 

ّ
تجاربها السابقة، لكن

مــكــشــوف ومحفوف  الــنــظــام منها أســلــوب 
بــاملــخــاطــر، لـــم يـــحـــُدث أن تــعــامــل مــعــه في 
عفرين 2018 و في رأس العني )سري كانيه 

في التسمية( 2019. 
ــم تــنــفــع نــــــــداءات الــــقــــادة األكــــــــراد ســابــقــًا  لــ
لــلــنــظــام الـــســـوري إلــــى أن يــكــون طــرفــًا في 
حـــرب مــع الـــقـــوات الــتــركــيــة بــشــكــل مــبــاشــر، 
ومن املفيد التذكير ملن يراهن على النظام 
 »الخارجية التركية 

ّ
حليفًا له ضد تركيا أن

ها أبلغت دمشق ببيان خطي عن 
ّ
أعلنت أن

تفاصيل عمليتها في عفرين قبل الشروع 
ــا«، ولــــم يــغــيــر نــفــي دمـــشـــق آنــــــذاك هــذا  ــهـ بـ
األمــر أي نتيجٍة على األرض، أي لم يجعل 
عــن مدينة ســوريــة تتعّرض  يــدافــع  النظام 
لهجوم خارجي كما يّدعي، وال أن يقف مع 
حلفائه من األكراد، فخضعت فعليًا عفرين 

لبنان على خلفية تصريحات لوزير اإلعالم، 
جــورج قــرداحــي، قبل توليه منصبه، بحق 
الـــســـعـــوديـــة والـــيـــمـــن، فـــي حـــني كـــانـــت تلك 
اإلجراءات تعّبر عن عمق املوقف من لبنان، 
 من طرف 

ً
في ظل ما تعتبره تلك الدول هيمنة

على الــدولــة، واتــخــاذه لها منّصة ملمارسة 
ســيــاســة »عـــدوانـــيـــة« تـــجـــاه دول املــنــطــقــة. 
وبالطبع، سيكون لتلك اإلجراءات الخليجية 
على  كبير  تــأثــيــر  تتصاعد  أن  يمكن  الــتــي 
لبنان، فهي ستزيد من عزلته عربيًا ودوليًا، 
وهي ستفاقم من حجم األزمة االقتصادية، 
ها تشّكل موردًا ماليًا مهّمًا للبنان، وهي 

ّ
ألن

ستزيد أيضًا من حجم االنقسام اللبناني، 
بل ربما تخرج به عن جاّدة االستقرار إلى 

ما هو أصعب وأكثر تعقيدًا.
 ألزماته الكثيرة 

ّ
الشعب اللبناني ينشد الحل

 املأزق يزداد اتساعًا وحجمًا، 
ّ
واملتناسلة، لكن

اللبنانيني تتالشى. ومع  ومعه بدأت آمال 
تالشي آمالهم، باتوا ينحون نحو الهجرة 
 

ّ
وترك البلد، وليس أمامهم سوى البحر، لكن

ها 
ّ
أن غير  باملخاطر   

ٌ
محفوفة البحر  رحلة 

فقدوا  ــهــم 
ّ
ألن إلــى خوضها،  كثيرين  دفعت 

األمــــل فــي بــلــد نــجــح بعضهم فــي تحويله 
الخاصة،  حساباته  وإدارة  ملعاركه  ساحة 

دونما اعتبار ملصلحة لبنان واللبنانيني.
)كاتب لبناني(

حــلــهــا، وبــبــســاطــة، يعني فــقــدانــه مــزايــاه 
رئيسه  مجهودات  فاقتصرت  ومنصبه، 
ــارة  )رئــيــس املــجــلــس الــرئــاســي( عــلــى زيـ
املدينة القديمة في طرابلس، حيث تعّرف 
أعيانها  مــن  درعـــًا  م 

ّ
وتسل معاملها،  على 

والغالل  والهدايا  الـــدروع  إلــى  سيضيفه 
الرياضية التي حصل عليها من زياراته 
سبق  إذ  والخارجية،  الداخلية  العديدة 
ــادي الــصــقــور  ــ أن حــصــل عــلــى قــمــيــص نـ
عــنــد زيـــارتـــه طــبــرق فـــي الـــشـــرق الــلــيــبــي، 
وقــمــيــص املنتخب الــقــطــري عــنــد زيــارتــه 

الدوحة أخيرًا.
مـــــا زال رئـــيـــس  نــــفــــســــه،  ــاق  ــيــ ــســ الــ ــي  ــ ــ وفـ
ــارات  ــ ــزيـ ــ ــو اآلخــــــــر يــــقــــوم بـ ــ الـــحـــكـــومـــة هـ
ورحالت كثيرة ترّكزت، على غير العادة، 
ليبيا،  ــل  داخــ ــرى مختلفة  وقــ مـــدن  عــلــى 
ــقــــرى بــإنــشــاء  ــذه املـــــدن والــ  هــ

ّ
واعــــــدًا جــــل

 أكثرها 
ّ
مطارات دولية فيها، مع العلم أن

يــعــانــي مـــن عــــدم تـــوفـــر املـــيـــاه الــصــالــحــة 
لــلــشــرب، ويــفــتــقــر إلــــى أبـــســـط الــخــدمــات 
 عــن عــدم قـــدرة سكانها 

ً
الصحية، فــضــال

الــتــي وإن  الحصول على رواتــبــهــم،  على 
 عــن تلبية 

ٌ
فــهــي عـــاجـــزة حــصــلــوا عليها 

متطلباتهم  أمــا  األســاســيــة،  متطلباتهم 
الــكــمــالــيــة مــنــهــا فــقــد أصــبــحــت لكثيرين 

منهم حلمًا بعيد املنال. 
الخالصة، لم يفاجأ معظم الليبيني بهذه 
املــنــاكــفــات، الــحــقــيــقــيــة مــنــهــا واملــفــتــعــلــة، 
الوحيد  هدفها   

ّ
أن معظمهم  يــرى  والتي 

أو  االنتخابات  تعطيل  محاولة  املشترك 
بعد  تقدير، ال سيما  أقــل  تأجيلها، على 
األول(  )النائب  القطراني  اعتراف حسني 
 »ال أحــد 

ّ
أن فــي مقابلته اإلذاعـــيـــة أخــيــرًا 

يــريــد أن يــتــرك الــكــرســي بــمــن فــيــهــم أنــا« 
 االعــتــراف كما يقولون سيد األدلــة، 

ّ
وألن

فليس هناك داع للبحث عن حقيقة هذه 
الظنون.

ــالـــح، وتـــحـــّركـــاٌت  ــقـــودهـــا مـــصـ رغــــبــــاٌت تـ
ــا بــــني رغــبــة  ــ ــــذه املـــصـــالـــح، ومـ تــعــكــس هـ
االنتخابات  املشهد في عرقلة  متصّدري 
ــة الــــســــواد األعـــظـــم  ــبــ أو تـــمـــديـــدهـــا، ورغــ
مــن الليبيني فــي إجــرائــهــا فــي مــوعــدهــا، 
ــد  ــد املـــــوقـــــف، وال أحـ ــيـ ــل الــــتــــرقــــب سـ يـــظـ
يملك اإلجــابــة عــن الــســؤال الـــذي يحتمل 

اإلجابتني!
)كاتب ليبي(

أكراد سورية بين حّد الحرب واالستسالم

لبنان... الحّل المنشود واألمل المفقود

مع اقتراب موعد االنتخابات 
في ليبيا

وحدة مغاربية... 
ولكن في األزمات

الخالف بين »قوات 
سورية الديمقراطية« 

ومعظم المعارضة 
السورية، بشكلها 

المسلح أو السياسي، 
أعمق من الخالف 

مع النظام

الشعب اللبناني 
ينشد الحّل ألزماته 

الكثيرة والمتناسلة، 
لكّن المأزق يزداد 

اتساعًا وحجمًا

لم يفاَجأ معظم 
الليبيين بالمناكفات، 

الحقيقية منها 
والمفتعلة، ويرى 

معظمهم أّن 
هدفها الوحيد 
محاولة تعطيل 

االنتخابات أو تأجيلها

آراء

معن البياري

 ومستقلة، فليس من وظائف أصحاب 
ٌ
تجيب عن السؤال أعاله جهة تحقيٍق مفّوضة

أثــوابــا أوســع منهم، واألدعـــى، أو األوجــب في مسألة  التعاليق الصحافية أن يــرتــدوا 
محاولة االغتيال التي استهدفت رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أن يلّحوا 
على وجوب أن تؤّدي الدولة وظيفتها األساس، أن تعمل على تنوير الرأي العام بكل 
ممثلة  الــعــدالــة،  تتولى  ثــم  املستنكرة،  الجريمة  شــأن  فــي  إليها  تصل  التي  الحقائق 
بالقضاء وأجهزة تنفيذية مختصة، إعمال القصاص املستحق في من أقدموا على 
الفعلة املدانة، ومن خططوا لها، ومن وراءهم. وهذا صاحب هذه الكلمات لن يضرب 
في الرمل ويخّمن أن هؤالء أو أولئك هم من أرادوا أن يعُبر العراق في زوبعة فوضى 
من العنف واالضطراب العام لو قيض، ال سمح الله، لخفافيش السوء، أن ينجحوا في 
راد في هذه األسطر هو اإلحالة إلى أن الصواريخ واملسيرات 

ُ
تدبيرهم األسود. وإنما امل

مــن منتوجات نقصان  هــي  بــغــداد  فــي  الكاظمي  إلــى منزل مصطفى  توّجهت  التي 
الـــوالءات  متعددة  والتشكيالت  التمثيالت  بــن  الــعــراق  فــي  الــعــام  السياسي  الــتــوافــق 
قلقة،  سياسية  بيئة  غضون  فــي  مبكرة،  انتخابات  إلــى  ذهبت  والــتــي  والحسابات، 
للمليشياوي كلمته العليا، ولإليراني أذرعته، وللشارع غضبه وأسئلته، وللعراق كله 
بحثه املضني عن أرض سياسية تنهض عليها آليات تنافس برامج معنية بنهوض 
البلد وناسه. في غضون كهذه، لن تكون االنتخابات مخرجا من أزمة، لن تؤّدي إلى 
تخفيف احتقانات ماثلة، لن تأخذ املجال العام إلى اقتراحات وصيغ إنقاذ من حال 

التوتر واالستقطاب إلى تقاطعات وتفاهمات ومشتركات عريضة.
قــّدام الجميع، تكاد أعــداد الطعون )1400 مقّدمة  الزعم هو الحادث  الدليل على هذا 
من املرشحن والكتل السياسية( في نتائج انتخابات 10 أكتوبر تقترب من أعداد 
حن، والفرز اليدوي في محطات االعتراض والطعون مستمر، والنتائج األولية 

ّ
املرش

املعلنة، والتي تحرز فيها الكتلة الصدرية املرتبة األولى، بنيلها 73 مقعدا )من 329( 
قابل باعتراضات عريضة، بل واحتجاجات ساخطة في الشارع، يسقط في مواجهة 

ُ
ت

الشرطة لها قتيالن وجرحى عديدون. وأصوات القائلن إن النتائج مزّورة ومفبركة 
ا كانت 

ّ
عالية، واملطالبات بإجراء الفرز اليدوي في عموم عملية التصويت نشطة. ومل

نسبة التصويت، بحسب ما أعلنت املفوضية املختّصة، 41% أقل منها في انتخابات 
العام 2018، وأقل كثيرا من 62,2%، النسبة في أول انتخابات بعد إطاحة نظام صدام 
حسن، في العام 2006، فهذا يعني، من بن كثيٍر يعنيه، أن نفض العراقين أيديهم من 
رد اتساعا. وطاملا أن من أيسر امليسور أن تتمنطق عناصر 

ّ
االنتخابات ومواسمها يط

في هذا التشكيل السياسي، امللّون بعصبويات مذهبية، أو بمظلوميات متوطنة في 
الحشايا والنفوس، ال يصير مفاجئا تماما أن يستطيب فالتون من هذا التنظيم أو 
ذاك، أو ربما مأمورون من قيادات مركزية، جولة مستجّدة من فوضى موضعية أو 
واسعة، يشعلها تغييب مصطفى الكاظمي اغتياال. وكان طيبا من الرجل أنه دعا إلى 

الهدوء وضبط النفس »من أجل العراق«، بحسب تعبيره الحصيف.
مّرة أخرى، شديُد اإللحاح أن تدلل الحكومة العراقية على واليتها وكفاءتها وأهليتها، 
فتسّرع في عملية تحقيق مهنية، مستقلة، شجاعة بداهة، ملعرفة أيادي السوء، ملا 
لهذا األمر، وهو بديهي على أي حال، من مردود طيب األثر في املشهد العراقي الذي 
العراق  فيما شباب  العام 2003،  بعْيد  استقّرت  التي  يغادر معادالته  أن  له  ُيــراد  ال 
وشاّباته انتفضوا غير مرة، وهّبوا في البصرة كما في بغداد، في النجف كما في 
واسط، في تعبيرات ساخطة على التكوينات السياسية املاثلة قّدامهم، وهم يغالبون 
االجتماعية،  والعدالة  واألمــن  العمل  بحقوق  يتمتعون  وال  معيشية عسيرة،  أحــواال 
في بلد نفطي زراعي فيه من املوارد، ومن العقول واألدمغة، ما ال يجعله في الرداءة 
والتردي اللذين يقيم فيهما منذ عقود. وأن يتوّسل حانقون على نتائج لم ترضهم 
مجرمون  أو  اإليجابية،  عظيم  سياسي  محصول  بال  جوهرها  في  انتخاباٍت،  من 
مجرد أدوات لعصاباٍت بال بصيرة، صواريخ ومسّيراٍت لتغييب رئيس الوزراء، فهذا 

 بخريطة اضطراٍب في البلد لم ينته بعد.
ٌ

فعل موصول

بسمة النسور

 أهمية عن 
ّ

كان ظهوره األول على الشاشة الفتًا ومبشرًا بمولد ممثل موهوب ال يقل
كبار النجوم، من وزن أحمد زكي، محمود عبد العزيز، محمود حميدة، أحمد حلمي 
على  وتــواضــع وحــرص  تهذيب  منه من  ملا ظهر  الجمهور حينذاك،  أحبه  وغيرهم. 
انتقاء األدوار الجادة املتميزة، مثل دوره في فيلم »الكنز«، حن أّدى شخصية علي 
اتهمه بعضهم  املصرية.  الدراما  إلى جانب نجوم المعن في  باقتدار كبير،  الزيبق 
بتقليد أحمد زكي، للشبه في لون البشرة واملالمح، وقد يكون في هذا االتهام شيء 
 في 

ً
من الصحة. أخذ يصعد سلم الشهرة بهدوء وروية، بعد أن أثبت موهبته ممثال

مسلسالت مصرية عديدة، مثل »نسر الصعيد« و»موسى« و»أوالد الشوارع«، ودور 
أن نقطة  اإلنتاج، غير  لدى شركات  »السندريال«. وصــار اسمًا مطلوبًا  صغير في 
هابط  فيلم  وهــو  مــوتــه«،  »عبده  في  البلطجي  دور  أّدى  كانت حن  املؤسفة  التحّول 
البلطجة بشكل جــاذب لفئة  من حيث املضمون والحوار والتمثيل واإلخـــراج، يــروج 
النصب واالحتيال واالستقواء على  الشخصية على  املبهورين بقدرة هذه  الشباب 
الضعفاء، ويغّيب قيم الكرامة والشرف واملروءة والصدق واحترام اآلخر. وقد حقق 
الفيلم انتشارًا شعبيًا واسعًا، وشهرة كبيرة في مصروالعالم العربي، فأصبح شباٌن 
جديرًا  أعلى   

ً
مثال باعتباره  والتربية،  األخــالق  عديم  السلبي  النموذج  هــذا  يقلدون 

باالحتذاء. ويبدو أن هذه الشخصية املستفزة راقته، فتقّمصها بالكامل في تفاصيل 
حياته الخاصة التي يعّبر عنها في لقاءاته التلفزيونية املثيرة للتقّزز.

أّدى به الهوس بالثروة والشهرة إلى تصّرفات رعناء مخجلة ومحرجة، أوصلته إلى 
الطيار  ردهــات املحاكم، مشكّوًا عليه في أكثر من قضية، أكثرها تراجيدية قضية 
الــذي أحرجه  املصري الــذي قضى كمدًا، بعد أن خسر وظيفته بسبب تهّور املمثل 
خالل رحلة جوية كان على متنها، حن أخذ املفتون بنفسه يلتقط الصور ومقاطع 
أوقع  الطيران الصارمة، وبذلك  لقوانن  القيادة، ما يشكل مخالفة  الفيديو من قمرة 
الطيار في ورطة حقيقية كلفته مصدر رزقــه. وحن قضت املحكمة بتغريم املمثل 
البركة،  فــي  الــــدوالرات  يــرمــي  وهــو  فيديو سمج  فــي  للطيار، ظهر  تعويضي  بمبلغ 
العائلة، حن  ُيبِد أي مشاعر ندم أو تعاطف مع  الكاميرا ببالهة، ولم  أمــام  ويبتسم 
الحادثة كثيرًا من رصيده،  إثــر  املمثل، على  الضحية. وفقد  الطيار  وفــاة  نبأ  ذيــوع 

وهاجمه جمهور كبير، منتقدين تصرفاته غير السوية. 
وألن الرداءة هي عنوان املرحلة، فإن أغاني الراب التي قّدمها برفقة نجوم غناء عاملين، 
ولم تبتعد مضامينها عن السطحية والعنف واالستعراض الغبي، حققت أعلى نسب 
مــشــاهــدة، مــا زاد فــي غـــروره الـــذي وصــل بــه إلــى إطـــالق أغنية »نمبر ون«، معتبرًا 
املتلقن  العقالء من  الــزمــالء وسخرية  أثــار حنق  ما  األول،  فيها نجم مصر  نفسه 
السعودية، حن  في  في حفل  كــان  الظاهرة.  جديد حماقاته  بهذه  املخدوعن  غير 
 شوال من الدوالرات على جمهوٍر ُيفترض أنه أدرك 

ّ
قّرر، لسبب ال يعلمه اال الله، رش

حجم اإلهانة التي ينطوي عليها سلوٌك فجٌّ كهذا. وحن التدقيق في لغة الجسد الذي 
يصّر على إظهاره شبه عار، أسوة بنجوم في الغرب، من دون أي اعتبار الختالف 
بلوثة  مصاب  نعمة،  ُمحَدث  بصدد شخص  أننا  االستنتاج  السهل  فمن  الثقافات، 
استعراض لجسده وثروته من سيارات فارهة وقصور باذخة، مريض كالسيكي 
د 

ّ
 وضحالة وأنانية وانعدام حساسية، ما يؤك

ً
بالنرجسية، لم تزده الشهرة إال جهال

أنه في حاجة عاجلة إلى عالج نفسي حثيث. أما جمهوره من املتابعن، فال أمل في 
إصالح ذائقتهم، حيث الرداءة سيدة املشهد لشديد األسف.

سامح راشد

توضع القوانن لتنظم العالقات، وتضع القواعد الحاكمة لحقوق األفراد وواجباتهم، 
البحث  القانون هي  فلسفة  إن  والــدولــة. وحيث  املجتمع  بن  أو  بينهم  فيما  ســواء 
عن العدل وإقرار الحق، فإن الترتيب املنطقي لألشياء هو وضع القوانن لتشريع 
املسموح وتجريم املمنوع. غير أن ظاهرة جديدة بدأت تتسلل إلى الساحة املصرية 
ــوام القليلة املــاضــيــة، وهــي تقنن املــمــنــوعــات والــتــســامــح مــع االنــتــهــاكــات.  فــي األعــ
وفرضت الظاهرة نفسها بقوة على املشهد العام في مصر قبل عامن، حن قّررت 
والعقارات،  البناء  مجال  في  املرتكبة  املخالفات  ملف  فتح  فجأة  الحاكمة  السلطة 
ــة. وفــي الــعــام املــاضــي، قــّررت  وتقنن مــوقــف املخالفن عبر »الــتــصــالــح« مــع الــدول
السماح بترخيص مركبة ثالثية العجالت يطلق عليها املصريون »التوكتوك«. وفي 
تعديالت جديدة استحدثت أخيرًا في قانون املرور، تقّرر تخفيض سن الحصول 

على ترخيص بقيادة بعض املركبات إلى 16 عامًا. 
موقفها  املصرية  الــدولــة  بتغيير  تتعلق جميعًا  أنها  الــتــطــورات  هــذه  بــن  املشترك 
لقواعد  أو  ســاريــة،  لقوانن  إمــا  ومــبــاشــرة،  انتهاكات صريحة  أو  مخالفات  تجاه 
وتقاليد عمومية استقّر عليها املجتمع عقودًا وربما قرونًا. وما يدعو إلى الدهشة 
أن التغيير ليس بتفعيل القوانن وتطبيقها بصرامة، وإنما بتغيير القوانن ذاتها 
لتتكّيف مع الوضع القائم وتتواءم مع اختراقاتها )!(. وعلى الرغم من أن هذا التوجه 
يوحي بأن الدولة قد يئست من إمكانية تفعيل القوانن، أو سلمت بعجزها عن ذلك، 
فإن الواقع ينفي ذلك التفسير، إذ تستطيع السلطة تنفيذ ما تريد حن تريد. بينما 
الشعب، وتحديدًا فئات محّددة،  إلــى مهادنة  امليل  الواقع هو  إلــى  األقــرب  التفسير 
تحرص السلطة على استرضائها، خصوصًا في ظل العجز عن توفير بدائل أو 
ابتكار حلول ملشكالت حياتية، يعالجها املصريون على طريقتهم بانتهاك القوانن 

أو التحايل عليها أو بابتداع طرق وأساليب جديدة لالسترزاق وتنظيم الحياة.
وبنظرة سريعة إلى ذلك املنحى الجديد في إدارة الدولة الواقع املصري، وتصّديها 
املصريون،  يعاني منها  ومــآزق كثيرة  ملشكالته، يمكن بسهولة رصد مشكالت 
ليس بسبب ارتكاب مخالفات أو التوّرط في عمليات تحايل، وإنما بسبب تسامح 
القوانن الجديدة، وتشريع تلك املخالفات. وظهر ذلك على نطاق واسع في قانون 
ز االهتمام الرسمي على تحصيل مبالغ 

ّ
التصالح على مخالفات البناء، حيث ترك

وإجــراءاتــه  التصالح  قواعد  دراســة  في  التعّجل  مقابل  في  املواطنن،  من  التصالح 
املخالفات  وجــود  من  باملواطنن  وإضـــرارًا  إشكالية  أكثر  الخطوة  فكانت  نفسها، 
األصلية نفسها. وأّدى السماح بترخيص »التوكتوك« إلى تعقيد مواجهة الجرائم 
تتم باستخدام  أن صــارت  الذين يقودونه، بعد  الفتية  التي يمارسها  واالنتهاكات 
مــن خفض سن  أيــضــًا  ُينتظر  مــا  وهــو  قانونية.  بمشروعية  تحظى  نقل  وسيلة 
الــقــانــون املدني  إلــى 16 عــامــًا، إذ يعتبر  املــركــبــات  ــواع  أنـ لــقــيــادة بعض  الترخيص 
والقانون الجنائي وقانون الطفل في مصر أن سن الرشد هو 18 عامًا، وكل من 
التوصيف  تعّددية  ناجم عن  قانوني  تنازع  هناك  وبالتالي، صار  ذلك طفل.  دون 

والتكييف، حال وقوع أية مخالفات في الشريحة العمرية من 16-18 عامًا. 
الــدولــة عــن واجباتها فــي توفير فرص  ي 

ّ
ــا كــان ســر أزمـــات مصر الحالية تخل

ّ
ومل

العمل ومقاعد الدراسة والخدمات الصحية و.. و.. و..، فإن ظاهرة تقنن املخالفات 
يديرها  التي  اليومية  الحياة  أوجــه  مختلف  إلــى  وستمتد  األرجـــح،  على  مستمّرة 
املصريون فيما بينهم، من دون ضابط أو رابط. وهنا الكارثة الكبرى التي ال بد أن 
تثير خشية كل غيور على مصر ومستقبلها، وهي تغلغل القواعد العرفية ومنطق 
 من قوة القانون. وحينئذ، تفقد الدولة 

ً
األمر الواقع، وبالتالي سيادة قانون القوة بدال

كينونتها وجوهرها، وتصير اسمًا بال مسّمى، فيحكم الناس أنفسهم بأنفسهم، 
وال تسري بينهم سوى قوانينهم املجتمعية، وال يخضعون سوى للقواعد الخاصة 

بهم أو بكل فئة منهم.

من أراد اغتيال الكاظمي؟ نرجسية ورداءة

تسليم الدولة للمجتمع
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آراء

جمال محمد إبراهيم

)1(
ثّمــة جنــرال  قــّرر عــزل ســفراء لبــاده، قبــل أن 

ُيبادر بتشكيل حكومته االنقابية .. !
انقلــب  حــن  الســودان،  جنــرال  فعلهــا 
الفتــرة  فــي  املدنيــن  مــن  شــركائه  علــى 
بــاده  بعــض ســفراء  مــن  االنتقاليــة، فغضــب 
ودبلوماسييها في الخارج الذين لم يساندوا 
ق، لم 

ّ
انقابه العسكري، وهو انقاٌب قيد التخل

تكتمــل أركانــه بعــد، وال وضحت ألوانه حمراء 
 كثيرين قد ُدهشوا 

ّ
أو بيضاء أو سوداء. ولعل

ســفراء  علــى  ضريــة 
ُ
امل الجنــرال  غضبــة  مــن 

بــاده، حتــى قبــل أن يعطــي انقابــه صفــة، أو 
ســـينّصب  كان  إن  توصيفــا،  لنفســه  يضــع 
نفسه رئيسا ملجلٍس انقابي، أو رئيسا واحدًا 
الســودانيون  فيعــرف  معــه،  شــريك  ال  أحــدًا 
 ديكتاتــورًا قادمــا إليهــم  ليأتمــروا بأمــره، 

َّ
أن

ســــّيدًا مطاعــا. لرّبمــا يعجــب أيضــا مــن يــرى 
ولــم  اختلطــت عليــه،  قــد  الّرجــل  أســبقيات  أن 
 عــزل ســفراء بــاده 

َّ
يجــد حولــه مــن ينصــح: أن

فــي الخــارج ال ينبغــي أن يصــدر عــن انفعــال، 
بــل ذلــك أمر يتركه الحكماء وامللوك والرؤســاء 
د ســلطانهم، لوزارة 

ّ
الراشــدون، وبعد أن يتوط

الدبلوماسية، وفق تقاليد مرعّية راسـخة.

)2(
لقد رَســـخت املمارســات الدبلوماسية بصورة 
منــذ  وضوابــط،  ووظائــف  مهــامَّ  رســمية، 
ســنوات القرنــن، الســابع عشــر والثامــن عشــر 
املياديــن، ومــا قبــل ذلــك، إذ ارتضــت البلــدان 
عليهــا بعــد ذلــك فــي فيينــا عــام 1815. ابتــدر 
العالــم، وبعــد انقضاء ســنوات الحرب العاملية 
قانونــي  تأطيــر  أول   ،1945 عــام  فــي  الثانيــة 
كامــل املامــح، توافقــت عليــه الــّدول األعضــاء 
بالوظائــف  وعنــي  املتحــدة،  األمــم  هيئــة  فــي 
أداء  وأســاليب  ضوابطهــا  الدبلوماســية، 
ترتيبــاٍت  مــن  ذلــك  يقتضــي  ومــا  مهامهــا، 
فــي  الدبلوماســين  املبعوثــن  عمــل  لتيســير 
البلــدان األجنبيــة وضمانــات حمايتهم. حوْت 
اتفاقيتا فيينا األولى للعاقات الدبلوماســية 
)1961(، والثانية للعاقات القنصلية )1963(، 
الســفراء  ذلــك كلــه، بمــا شــمل أســلوب تعيــن 
والدبلوماسين  للتمثيل بن الدول، وتحديد 

بشرى المقطري

أكثــر  ســياق  فــي  الســودانية  التجربــة  تأتــي 
تحّديا من معظم تجارب بلدان االحتجاجات 
فــي املنطقــة. ففي أعقاب انــدالع االحتجاجات 
عــام  فــي  الســودان  شــهدتها  التــي  الشــعبية 
2019، وأّدت إلــى إزاحــة الرئيس عمر البشــير، 
انتهجــت القــوى الثوريــة طريق تحــّول بطيء 
بمــا  املحليــة،  التعقيــدات  طبيعــة  فرضتــه 
يضمــن عمليــة انتقــال سياســي يحقــق نوعــا 
مــن االســتقرار االقتصــادي، إال أن تنفيــذ هــذه 
وقــف  أن  لبــث  مــا  واســتحقاقاتها  التســوية 
وأدى  املدنيــة،  الســلطة  تثبيــت  أمــام   

ً
حائــا

الحقــا إلــى تجريفهــا، حيــث قــاد الفريــق أول 
علــى  االنقــاب  عمليــة  البرهــان  الفتــاح  عبــد 
الــوزراء،  برئيــس  ممثلــة  املدنيــة،  الحكومــة 
عبدالله حمدوك، وأعلن حل مجلس الســيادة 
موجــة  أعقبتــه  الطــوارئ،  حالــة  وفــرض 
تظاهــرات شــعبية متواصلــة، احتجاجــا على 
البرهــان  تســويق  ومــع  العســكري،  االنقــاب 
إجــراء  بأنــه  املدنيــة  الســلطة  علــى  انقابــه 
ضــروري ملنــع انــدالع حــرب أهليــة، فــإن هــذا 
املســار الكارثــي كان متوقعــا فــي ضــوء ُبنيــة 
عمليــة  واســتحقاقات  االنتقاليــة،  الســلطة 
اإلقليــم.  قــوى  وترّبــص  السياســي  االنتقــال 
وشــهدت األزمة السياســية في مســار السلطة 
االنتقاليــة سلســلة انتكاســات، تمظهــرت فــي 
الصــراع علــى الســلطة بــن املكــّون العســكري 
عبــد  يتزعمــه  الــذي  الســيادي  املجلــس  فــي 
الفتــاح البرهــان، وكذلــك قائــد قــوات التدخــل 
الســريع، محمــد حمــدان دقلــو )حميدتــي( من 
جهــة، والقــوى املدنيــة التــي تمثلهــا الحكومة 
من جهة أخرى، وهو ما قّوض قدرة الحكومة 
جذريــة  اقتصاديــة  إصاحيــات  تنفيــذ  فــي 
فيمــا  للمواطنــن؛  املعيشــي  الوضــع  تحّســن 
منــح تعثــر نمــاذج التحــوالت السياســية فــي 
املنطقــة، وجديدها التجربــة الديمقراطية في 
العســكرية  للقــوى  األخضــر  الضــوء  تونــس، 
الســودان،  فــي  لتقويــض االنتقــال السياســي 
عــن   

ً
فضــا وحيــدا،  بديــا  نفســها  وتقديــم 

النظــام  نمــوذج  اإلقليميــة  القــوى  تفضيــل 
العســكري في بلد فقير يعاني أزمات عديدة، 

على حكومة مدنية متزعزعة. 
السياســية  التســويات  صيغــة  تتضمــن 
بلــدان  فــي  االنتقاليــة  املرحلــة  نظمــت  التــي 
ففــي  إخفاقاتهــا.  جــذور  االحتجاجــات 
الســودان، شــكلت طبيعــة الســلطة االنتقاليــة 
التي أقّرتها »الوثيقة الدستورية« التي وقعت 
عليهــا القــوى الثورية والقوى العســكرية أحد 
األســباب الرئيســة لطغيــان القــوى العســكرية 

معاييــر اختيــار املبعوثــن عمومــا، وضوابــط 
امتيــازات  مــن  لهــم  يمنــح  ومــا  مهامهــم،  أداء 
وحصانات تيّسر إقامتهم لتمثيل بادهم في 
الدولــة التــي يوفــدون إليهــا، وأيضــا تفصيــل 
ترتيبات إنهاء مهام الّسفراء والدبلوماسين. 

 )3(
جنـــرال  عليــه  أقــدم  عّمــا  للحديــث  نأتــي  ثــم 
الخرطــوم مــن إعفــاء ســفراء بــاده فــي البلــدان 
األجنبيــة، عبــر أجهــزة اإلعــام املحليــة، والذي 
عكس ضيقا وقلة صبٍر على سفراء، رّبما فّكر 
بعضهــم فــي اتخــاذ قــراراٍت شــخصيٍة بإدانــة 
إنهــاء مهامهــم  ثــّم  العســكري، ومــن  االنقــاب 
 الجنرال 

ّ
 أن

ّ
الدبلوماســية بمحض إرادتهم، إال

بــدا فــي عجلــٍة مــن أمره، فســارع بإعفاء ســفراء 
أقدامــه،  ُيثـّبـــت  أن  قبــل  الخــارج،  فــي  للبــاد 
ى 

ّ
حاكمــا يعفــي أو ُيعّن حكومة تنفيذية تتول

يشــمل  بمــا  الخارجيــة،  البــاد  عاقــات  إدارة 
بعد ذلك، إن أراد، تعين ســفراء في الخارج أو 
 اإلجراء 

ّ
فــي الداخــل أو إعفاء ســفراء. هكذا، فإن

الــذي اتخــذه جنــرال الخرطــوم لم يســبقه عليه 
جنــرال انقابــي آخر في كامل اإلقليم، ومعلوٌم 
لكــن  وتعــد،  تحصــى  الســودان  انقابــات  أن 
يجــدر   

ٌ
بدعــة الســفراء  أولئــك  الجنــرال  إعفــاء 

الّســـفراء  غينيــس.  موســوعة  فــي   رصدهــا 
الذيــن أصــدر قــرار إعفائهــم قائــد الجيــش قــد 
وهــو  الدولــة،  مجلــس  رأس  بعضهــم  اعتمــد 
نفســه، للمفارقــة، رئيســه وقائــد الجيــش الــذي 
العســكرية،  بصفتــه  عســكريا  انقابــا  قــاد 
فــات علــى  قــد  بــأّي صفــة أخــرى. ومــا  وليــس 
 في 

ّ
 كان منهم راشد ينصح، أن

ْ
مستشاريه، إن

إعان قرار اإلعفاء تجاوزًا للظروف السياسية 
مــا  فيــه  بــل  والخــارج،  الداخــل  فــي  املأزومــة 
ينطوي على اســتخفاٍف بالّدول التي اعتمدت 
أولئــك الســفراء الســودانين، وأعفاهــم جنــرال 

الخرطوم بعن مغمضة.  

)4(
فــي الظــروف العاديــة، بــل وحتــى فــي الظــروف 
االســتثنائية، وبعيــدًا عــن أّي انفعــال مجانــي، 
يتحتــم علــى الدولــة التــي أوفدت ذلك الّســـفير، 
ثــم رأْت اســتدعاءه بمبــّررات تخّصها، أن تبلغ 
واعتمدتــه  الّســـفير  ذلــك  قبلــْت  التــي  الدولــة 
بنيتهــا إنهــاء مهمتــه. يرتــب عادة إخــراج مثل 

ثم استيائها على السلطة، إذ تكونت أجهزة 
النظــام االنتقالــي مــن ثاثــة مجالــس: مجلــس 
ســيادي ومجلــس وزاري ومجلــس تشــريعي، 
وال يمكــن فصــل صاحياتهــا املتداخلة إال في 
بيئــة سياســية مســتقّرة تمتلــك إرثــا تاريخيا 
من فصل الســلطات، وهو ما يفتقده الســودان 
والــدول العربيــة بشــكل عــام، ومــن ثــم شــكلت 
ُبنيــة النظــام االنتقالــي حجــر عثــرة في طريق 
التحــّول السياســي؛ يتكــون مجلــس الســيادة، 
مــن ممثلــن  الدولــة،  تديــر  أعلــى هيئــة  وهــو 
الثــورة  فــي  املنخرطــة  املدنيــة  القــوى  عــن 
وعســكرين مــن القــوى التــي التحقــت بالثورة 
ا مــن نظــام البشــير، فيمــا يمثــل  وكانــت جــزء
املجلــس الــوزاري، برئاســة حمــدوك، الســلطة 
التنفيذيــة املدنيــة، بيــد أنــه كان مــن الصعــب 
بحيــث  املجلســن،  نطــاق صاحيــات  تنظيــم 
الســيادة  فــي مجلــس  العســكري  املكــّون  بــات 
الســلطة  توجيــه  فــي  القــرار  يحتكــر  مــن  هــو 
»الوثيقــة  تضمــن  مــن  الرغــم  وعلــى  املدنيــة. 
املجلــس  البرهــان  تــرؤس  فتــرة  الدســتورية« 
بفتــرة محــّددة، ثــم تنتقــل الرئاســة إلــى القوى 
املدنيــة حتــى انتهاء الفتــرة االنتقالية وإجراء 
لــم تســتطع  الوثيقــة  مبــادئ  فــإن  انتخابــات، 
عمليــة  لشــروط  العســكرية  القــوى  إخضــاع 
االنتقــال، بحيــث انقلــب البرهــان الــذي ترّكزت 
الســلطة في يده على مبادئ الوثيقة، ومن ثم 
فإن التسوية التي لجأت إليها القوى الثورية 
القتسام السلطة مع القوات العسكرية لم تكن 
ضمانــة حقيقيــة لعــدم حــدوث أي انحرافــاٍت 
مستقبلية، حتى إن كانت التسوية مضبوطة 
علــى  رقابيــة  قــوة  الشــارع  ونّصبــت  زمنيــا 
تدخات السلطة العسكرية، إذ إن شكل النظام 
برئاســة  العســكرية  الســلطة  منــح  االنتقالــي 
الحكومــة  إدارة  فــي  العليــا  اليــد  البرهــان، 

املدنية، بحيث أخضعتها لسلطتها. 
وقــد شــكلت طبيعــة التســوية االنتقالية خطأ 
فــي  الثوريــة  القــوى  ارتكبتــه  اســتراتيجيا 
عديــدة  تحّديــاٍت  أوجــدت  بحيــث  الســودان، 
الســتمراريتها، إذ ال تقتصــر هــذه التحّديــات 
علــى  املســلحة  القــوى  طغيــان  حتميــة  علــى 
وإنمــا  اّدعــت حمايتهــا،  وإن  املدنيــة،  القــوى 
على االلتزامات التي تفرضها عملية االنتقال 
السياســي. وتمثــل أحــد أهــم هــذه التحّديــات 
علــى  واملصالحــة  العدالــة  تحقيــق  إجــراءات 
تســليم  تقتضــي  التــي  الوطنــي،  املســتوى 
املتوّرطــن فــي جرائــم الحــرب التــي شــهدتها 
الســودان علــى مــدى عقــود، والــذي كان أهــم 
التزامــات الســلطة االنتقاليــة لتحقيــق عملية 
القيــادات  انخــراط  أن  إال  سياســي.  انتقــال 
االنتقاليــة  الســلطة  فــي  املتوّرطــة  العســكرية 

تعــّد  دبلوماســيٍة  ترتيبــاٍت  عبــر  القــرار  ذلــك 
راســخة  وتقليديــة  رســمية  مكاتبــات  فيهــا 
تتقّيــد   التــي  مــن  كثيــرة  دول  ومعروفــة. 
تضّمنتهــا  التــي  الدبلوماســية  باألصــول 
تقبــل  ال  الذكــر  ســالفة  الدوليــة  االتفاقيــات 
مثــل هــذه التصّرفــات التــي تعلــن فــي أجهــزة 
اإلعــام  إعفــاء ســفير، قبــل إخطــاٍر مســبٍق يتــم 
بالطــرق الدبلوماســية، وترى فيها اســتخفافا 
علــى  املرعيــة  الدبلوماســي  العمــل  بضوابــط 
املبعــوث  مهّمــة  إنهــاء  يتــّم  الدولــي.  املســتوى 
الدبلوماســي وفــق املــادة التاســعة مــن اتفاقية 
املعتمــد  الدولــة  أبــدت  إذا   ،1961 لعــام  فيينــا 
لديهــا عــدم قبولــه مبعوثــا عندهــا، فعليهــا أن 
 ذلــك املبعــوث »شــخصا غيــر مرغــوب 

ّ
تعلــن أن

اك املغادرة في خال فترة 
ّ
فيه«، وتطلب منه إذ

تحّددهــا تلــك الدولــة وفــق تقديرهــا للظــروف 
التي صاحبت ذلك القرار. والحالة الثانية تقع 
عنــد إكمــال الســفير أو املبعــوث الدبلوماســي 
اتفاقيــة فيينــا  مــن  املــادة 43  مهمتــه، فتنــص 
ابتعثــت ذلــك  التــي  أن تبلــغ وزارة الخارجيــة 
الســفير وزارة خارجيــة الدولــة التــي اعتمدتــه 
ســفيرًا لديهــا، بانقضاء أجــل مهمته. في حالة 
إعفــاء ذلــك الجنــرال ســفراء بــاده عبــر أجهــزة 
»أشــخاص  أنهــم  إعانــه  يمثــل  بمــا  اإلعــام، 
بدعــة  تصنيفــه  ســيتم  فيهــم«،  مرغــوب  غيــر 
غرائــب  موســوعات  محلهــا  دبلوماســية، 
الظواهــر كمــا أشــرنا، مثلمــا تمثــل اختااًل في 
سلم أسبقيات ذلك الجنرال الذي أبدع سلبيا، 
فأعفــى  أولوياتــه،  وارتبكــت  الــوزراء  فاعتقــل 

. السفراء من دون تروٍّ
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أعفاهــم  الذيــن  الســودانيون  الّســـفراء  ســّجل 
ذلك الجنرال مواقف عكسْت تمّسكهم بمبادئ 
الثورة التي اعتمدتها قوى الشعب الّسوداني 
الوثيقــة  فــي  بمدنييهــا وعســكرييها،  الثائــر، 
االنتقاليــة  الفتــرة  حكمــْت  التــي  الدســتورية 
متهــا. لــم تمنح تلــك الوثيقة 

ّ
فــي الســودان ونظ

قائــد الجيــش ســلطة تجيــز لــه اعتقــال الــوزراء 
ركــْت تلــك الصاحيات 

ُ
أو إعفــاء الّســـفراء، بــل ت

للجهــاز التنفيــذي للدولــة، والذي تمثله وزارة 
الخارجيــة، ومنحــْت ســلطات اعتمــاد قراراتــه 
عليــه  أقــدم  مــا  مجتمعــا.  الســيادة  ملجلــس 
 أجهزة الدولة التنفيذية 

ّ
الجنــرال منفردًا بحــل

شــّكل عائقــا أمام تنفيذ الحكومــة التزاماتها، 
الســلطة االنتقاليــة  مــا تجلــى بموقــف  وهــو 
الجنايــات  ملحكمــة  البشــير  تســليم  مــن 
الدوليــة جــراء جرائمــه فــي دارفــور. ففــي حــن 
وافقــت الحكومــة على تســليمه، رفــض املكّون 
العســكري فــي مجلس الســيادة الــذي يتزعمه 
البرهان هذه الخطوة، إذ إن هذا يعني تقديم 
املتوّرطــن فــي جرائم الحــرب، من »حميدتي« 
قائــد قــوات التدخل الســريع، املتــوّرط بجرائم 
حــرب فــي دارفور، إلى البرهان، حيث توّرطت 
املتظاهريــن،  بقتــل  مســؤوليته  تحــت  قــوات 
ــل إصــاح بنيــة املؤسســة العســكرية 

ّ
فيمــا مث

الســودانية، وإعــادة هيكلتهــا، هدفــا لعمليــة 
االنتقال السياسي، ومن ثم سببا في تصاعد 

الصراع بن السلطتن. 
ضغــط  تحــت  الحكومــة  انحيــاز  مقابــل  فــي 
التدخــل  قــوات  دمــج  إلــى  املدنيــة  الدعــوات 
يرفــض  النظاميــة،  املؤسســة  فــي  الســريع 
العســكريون ذلــك بهــدف إبقائهــا قــوة منفلتة 
القــوى  مــن  خصومهــا  إلرهــاب  رادع،  وبــا 
املدنيــة، فيمــا شــّكل نمــوذج الحكومــة املدنيــة 
االنفتــاح  مــن  قــدر  تحقيــق  إلــى  تنحــو  التــي 
النســبي فــي مواجهــة القــوى املحافظــة التــي 

تمثلها السلطة العسكرية خط افتراق آخر. 
عنــد تشــريح تركيبــة القــوى الثوريــة، املمثلــة 
فــي الســلطة االنتقاليــة املدنيــة فــي الســودان، 
اليســارية  القــوى  مــن  توليفــة  أنهــا  نجــد 
والنقابيــة واملدنيــة، وهــو مــا أوجــد تحّديــات 
عديــدة فــي تثبيــت ســلطتها، فخافــا لحركــة 
االحتجاجات في املنطقة، حيث يحضر تنظيم 
اإلخوان املسلمن قوة محلية صّدرتها الدول 
فــإن خــروج اإلخــوان  اإلقليميــة املؤيــدة لهــا، 
املســلمن مــن معادلــة التغييــر فــي الســودان 
أّدى إلــى عــزل حركــة االحتجاجــات الشــعبية 
علــى الصعيــد اإلعامــي العربــي، وكذلــك قّيــد 
حضــور الحكومــة املدنيــة املنبثقــة عنها على 
املســتوى اإلقليمــي، مقابــل تكريــس الســلطة 
اإلخــوان  إن  إذ  بالبرهــان،  ممثلــة  العســكرية 
املســلمن في الســودان يمثلون حزب الســلطة 
البشــير،  نظــام  داعمــي  وأحــد  عليــه،  املثــار 
اإلســامي، ومــن ثــم تموضــع »اإلخــوان« على 
الضــد مــن مصالــح املتظاهريــن، ومــع القــوى 
وهــو  اســتمالتها،  حاولــت  التــي  العســكرية 
مــا تمظهــر بإدانــة قطــاع واســع مــن مشــايخ 
الديــن املظاهرات التــي نظمتها القوى املدنية 
احتجاجا على سيطرة العسكر على السلطة، 
اإلخــوان  تنظيمــات  مجمــل  تواطــؤ  وكذلــك 
املسلمن وأحزابها في املنطقة العربية. األمر 
الذي يكشف ازدواجية التنظيمات اإلسامية 
على اختاف أيديولوجياتها في موقفها من 

هــو انقــاٌب كامــل املامــح، يمثل وضعــا غريبا 
إعفــاء  إعــان  القــرار  ذلــك  تبــع  واســتثنائيا. 
بــادروا  الجنــرال.  لــم يســاندوا خطــوة  ســفراء 
إلــى إعــان عــدم قبولهــم قرارات اإلعفـــاء، وعدم 
الســلطة  لقــرار مــن اســتولى علــى  االنصيــاع  
فــي بادهــم، وعمد على تنحيتهم وهم ُســـفراء 
لــم  الخــارج.  فــي  بادهــم  يمثلــون  معتمــدون 
يكتــِف الّســـفراء بذلــك، بــل أعلنــوا، عبــر أجهــزة 

مبــدأ الديمقراطيــة، إذ تؤمــن بــه وتدعمــه فــي 
حالــة واحــدة فقط، أن يكــون لصالح تمكينها 
مــن الســلطة فيمــا تتحّول إلى مشــرعن وداعم 
لانقــاب ووأد الديمقراطيــة فــي الــدول التــي 

أزيحت من سلطتها. 
فــي بلــد فقيــر كالســودان، يعانــي مــن أزمــات 
اقتصادية وسياسية واجتماعية مرّكبة، وإن 
حــاول املضــي نحــو االنتقــال السياســي، فــإن 
التدخــات  وأشــكال  اإلقليميــة  االســتقطابات 
كابحــا  شــكلت  املباشــرة  وغيــر  املباشــرة 
لعملية التحّول، فإضافة إلى الدور الذي لعبه 
عبــد  ســلطة  دعــم  فــي  اإلســرائيلي  االحتــال 
الفتــاح البرهــان، لتمديــد نفــوذه فــي أفريقيــا، 
فــإن  املدنيــة،  الحكومــة  علــى  تحفظــه  مقابــل 
مــلء إثيوبيــا ســد النهضــة وتجاهــل مصالــح 
علــى  املطلتــن  الدولتــن  ومصــر،  الســودان 
ل عامل ضغط على الحكومة املدنية، 

ّ
النيل، مث

بما في ذلك اندالع الحرب في إثيوبيا ونزوح 

ذلــك  عبرهــا  خاطبهــم  التــي  ذاتهــا  اإلعــام 
الجنــرال، عــن إصرارهــم على البقاء في رئاســة 
ال  بادهــم،  تمثيلهــم  بمبــّررات  ســفاراتهم، 
الدســتور  يخالفــون  النقابيــن  تمثيلهــم 
املؤقــت املتفــق عليــه، فيســتولون على الّســلطة 
البــاد،  علــى  الســيادة  ويتّســنمون  بليــل، 
ي مســؤولية  قيادتها 

ّ
بدعــوى حمايتهــا، وتول

إلى براح الديمقراطية والحريات... فتأّمل.. !
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يتحّدث الجنرال عن اعتزامه تنظيم انتخاباٍت 
تنقــل البــاد إلــى نظــام ديمقراطــي  فــي حــدود 
عام 2023، وإنها، لعمري، فترة أكثر من كافية، 
الســتكمال صناعة »بشــير« آخر. لكنك تعجب 
لألصــوات  يصغــي  ال  الجنــرال  ذلــك  تــرى  أن 
املعارضــة النقابــه فــي الداخــل أو فــي الخارج. 
هّب شباب الثورة السودانية تسّد تظاهراتهم 
األفق، لكن الجنرال ال يستجيب. ُيدين االتحاد 
ــق عضويــة بــاده، فــا 

ّ
األفريقــي خطوتــه ويعل

فــا  مهــّددة،  األميركيــة  العصــا  ترتفــع  يعبــأ. 
األوروبــي،  االتحــاد  يدينــه  التفاتــة.  يعيرهــا 
العربيــة،  الــدول  جامعــة  حتــى  أذنيــه،  فيســّد 
ومــن مقّرهــا في عاصمــة دولٍة أرضاها انقاب 
الجنــرال، علــْت نبرتهــا هــذه املــّرة، تدعــو إلــى 
الســودانية  الدســتورية  الوثيقــة  إلــى  العــودة 
بــدا  وقــد  عليهــا.  شــاهدًا  ممثلهــا  كان  التــي 
واضحــا أن أطرافــا فــي املنطقــة أو فــي اإلقليــم 
يــَرى أن مســانديه،  الجنــرال، لكنــه ال  طمأنــْت 
عربــا كانــوا أو أفارقــة، أو حتــى إســرائيلين، 
شــيء  ال  ومنافــع.  ومصالــح  أجنــدات  لهــم 

باملجان في ساحة العاقات الدولية.
الّســودانين مهّمــة معالجــة هــذه  تبقــى علــى 
املرحلــة املأزومــة، بقدراتهم ال بقدرات اآلخرين 
التــي  الدولــي  املجتمــع  أطــراف  علــى  الغربــاء. 
الّســودانين  لثــورة  كبيــرًا  تقديــرًا  حملــْت 
الداخليــة  باملخاطــر  التذكيــر  إلــى  تعمــد  أن 
تشــجيع  ثــّم  بالبــاد،  املحدقــة  والخارجيــة 
التفاهــم  علــى  وعســكرين،  مدنيــن  قادتهــا، 
والحــوار. ليــَس مناســبا جنــوح أطــراف دوليــة 
أو إقليمية  للضغوط القاســية على الّســودان، 
مثــل التــي قاومهــا رئيــس النظــام البائــد عمــر 
البشــير، فأبقتــه، وعلــى رغم أنف الّســودانين، 

متسلطا عليهم لثاثن عاما.
)كاتب وسفير سوداني سابق(

 
ً
إلــى شــرق الســودان، فضــا آالف اإلثيوبيــن 

وفــي  البشــير،  إرث  مــع  التعاطــي  كيفيــة  عــن 
مقدمتها استمرار مشاركة القوات السودانية 
في الحرب التي تقودها السعودية في اليمن، 
إذ ظل البرهان يعيق سحب القوات السودانية 
الســعودية  مــن  الدعــم  اســتمرار  لضمــان 
ــة الترجيح تميل 

ّ
واإلمــارات، ومــن ثــم كانت كف

ودعــم  املدنيــة  الحكومــة  تقويــض  لصالــح 
الســلطة العســكرية ممثلــة بالبرهــان، فمــع كل 
وفشــلها  املدنيــة  الحكومــة  أداء  علــى  املآخــذ 
فــي تنفيــذ التزاماتهــا املحليــة، بمــا فــي ذلــك 
التزاماتهــا اإلقليميــة، كانــت للقــوى اإلقليمية 
فــي الســودان حســاباتها الخاصــة،  املتدخلــة 
فحتــى مــع تقديــم الســعودية واإلمــارات دعمــا 
مبكــرة،  مرحلــة  فــي  املدنيــة  للحكومــة  ماليــا 
فإنــه لم يكن اعترافا باالحتجاجات الشــعبية، 
فــي ســياق معادلــة سياســية إقليميــة  وإنمــا 
مختلفة، إذ كانت في جوهرها نكاية بتنظيم 
اإلخوان املسلمن الذي أطاحته االحتجاجات 
تقــارب  ومــع  البشــير.  بشــخص  ال  الشــعبية، 
مــع  لهــا  والداعمــة  لإلخــوان  املناوئــة  الــدول 
املدنيــة  الحكومــة  أن  بــدا  العــام،  هــذا  بدايــة 
تعيــش آخــر شــهور ربيعها املضطــرب، وتفقد 
أوراق الدعــم اإلقليمــي، إذ إن الــدول اإلقليميــة 
مدنيــة  تجربــة  أي  فــي  تــرى  التــي  املحافظــة 
ديمقراطيــة فــي املنطقة اســتهدافا لها، تفضل 
املحافــظ،  العســكري  النظــام  الحــاالت  فــي كل 
»صديــق إســرائيل«، علــى حكومــة مدنيــة غير 
مأمونــة التوجهــات، وهــو مــا تمظهــر بالدعــم 
ل ســيطرة حليف 

ّ
اإلماراتي لانقاب، فيما مث

فــي  الســلطة  قــوي، كالبرهــان، علــى  عســكري 
املصــري  العســكري  للنظــام  هدفــا  الســودان 
الــذي يــرى في نجاح حراك شــعبي في جبهته 

الجنوبية، خطورة تقتضي تقويضها. 
»الشــعب أقــوى«، هــذا مــا يقولــه املتظاهــرون 
املــدن  شــوارع  يوميــا  يجوبــون  الذيــن 
علــى  العســكر  بســيطرة  تنديــدًا  الســودانية، 
الســلطة، فــي درس إنســاني مؤثــر للمقاومــة 
خصومــا  تواجــه  التــي  املدنيــة  الســودانية 
كثيريــن. »الشــعب أقــوى«، هــذا مــا تقوله حّدة 
االضرابــات اليوميــة التــي دعــت إليهــا القــوى 
 كان 

ْ
لكــن وإن العســكر،  املدنيــة ضــد طغيــان 

»الشــعب أقــوى« فــي تطلعاتــه املشــروعة فــي 
الحريــة والكرامــة، فإن مســارات االلتفاف على 
خيــارات الشــعوب ومصالحهــا تقودها دائما 
قــوى محليــة، ال وطنية، متواطئة مع مصالح 
معانــاة  تطيــل  بحيــث  اإلقليميــة،  القــوى 
نحــو  الطويلــة  مســيرتها  وتعيــق  الشــعوب 

الحرية، وقد تعيدها إلى سنوات الصراع. 
)كاتبة يمنية(

بين سفراء السودان وجنراالته
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طهران ــ صابر غل عنبري

الخاصــة  الصفــراء  األجــرة  ســيارة  أمــام 
بــه، كان حســن آغــا يقــف فــي ســاحة أزادي 
فــي  طهــران  العاصمــة  غربــي  )الحريــة( 
انتظــار ركاب، مناديــا بصــوت خافــت ضعيــف »إمام 
حســن«، في إشــارة إلى وجهته. فاستقللت سيارته. 
وفــي  عليــه،  واضحــن  الكبــر  ومامــح  الشــيب  كان 
طريقنــا توّجهــت إليــه بســؤال عّمــا اذا كان يســتفيد 
من معاش تقاعدي. أجاب: »ال معنى للتقاعد عندي. 
هــذا مصطلــح علــى الــورق فحســب. التقاعــد يعنــي 
بدء مرحلة جديدة في الحياة، مرحلة جني ثمار ما 
مضى من العمر والعمل، مرحلة الراحة بعد سنوات 
ه 

ّ
طويلــة مــن العمــل«. يضيف آغا، وهو من طهران، أن

تقاعــد فــي عــام 2015 مــن عملــه فــي بلديــة العاصمة، 
ه 

ّ
ه مضطر إلى مواصلة العمل إلعالة أسرته، وإن

ّ
لكن

دخــل ســبعينياته فــي العــام املاضي، ويؤكــد »ها أنا 
. فظــروف الحيــاة 

ّ
اآلن ســائق تاكســي فــي هــذه الســن

االقتصاديــة الصعبــة أجبرتنــي علــى تــرك التقاعــد 
جانبا ومواصلة العمل«.

كمعــاش  مــن 200 دوالر  أقــل  آغــا شــهريا  يتقاضــى 
األزمــة  ضــوء  فــي  يكفيــه  ال  ذلــك   

ّ
لكــن تقاعــدي، 

العقوبــات  خلفيــة  علــى  الراهنــة،  االقتصاديــة 
 ،2018 عــام  منــذ  إيــران  علــى  املفروضــة  األميركيــة 
 »حياتي كانت سالكة وجيدة قبل هذه 

ّ
مشيرًا إلى أن

هــا اختلفــت تمامــا بعــد العقوبــات«. 
ّ
العقوبــات، لكن

ــه يعشــق العمل ولو بعــد التقاعد، 
ّ
ويلفــت آغــا إلــى أن

»لكــن ليــس مــن منطلــق االضطــرار إليــه، بــل كخيــار 
ولتمضية الوقت. ثّمة فارق ما بن أن تكون مضطرًا 
إلــى العمــل ملــّدة ثماني ســاعات يوميا وبــن أن تقوم 
 
ّ
ن فقط«، مشيرًا إلى أن

َ
به اختياريا لساعة أو ساعت

لديه ثاثة أوالد، هم ابنة عزباء وابنان متزوجان.
ويتحّدث السبعيني عن أحد أبرز أسباب اضطراره 
الحاجــة  التقاعــد، وهــو  بعــد  العمــل  إلــى مواصلــة 
إلــى توفيــر مبلــغ قــدره 10 آالف دوالر أميركــي علــى 
الزوجــي  ابنتــه  منــزل  تجهيــز  بهــدف  تقديــر   

ّ
أقــل

عامــا،   31 العمــر  مــن  البالغــة  وابنتــه  املســتقبلي. 
لــدى  العــادة  جــرت  وقــد  للــزواج،  يدهــا  مطلوبــة 
 
ّ
وعائاتهــن النســاء  تجّهــز   

ّ
أن اإليرانيــة  العائــات 

ليســت  آغــا  وقّصــة حســن   .
ً
كامــا الزوجــي  املنــزل 

معزولة في إيران، فكثيرون يشبهونه وإن اختلفت 
ــي 

ّ
تغط ال  جميعــا  هــؤالء  قصصهــم.  تفاصيــل 

معاشاتهم التقاعدية تكاليف الحياة الخاصة بهم 
وبعائاتهــم، فيضطــرون إلى العمل في هذه الفترة 

االقتصادية الصعبة.
باألزمــة  إيــران  فــي  ن 

ّ
املســن حيــاة  ــرت 

ّ
تأث وقــد 

االقتصادية، في وقت تســّجل الشــيخوخة في الباد 
ارتفاعا مستمرًا، سواًء بسبب ارتفاع متوسط العمر 
املتوقــع فــي خــال العقــود األخيــرة وبلوغــه 76 عامــا 
خــال  فــي  الخصوبــة خصوصــا  تراجــع  أو  حاليــا، 

العقَديــن األخيَريــن. فوتيرة هبــوط معّدل الخصوبة 
 امرأة 

ّ
الكليــة فــي إيــران تراجعــت من 2.07 أطفال لــكل

 الخصوبــة في عــام 2017، إلى 1.77 طفل في 
ّ
فــي ســن

عــام 2019، بحســب بيانات مركــز اإلحصاء اإليراني. 
املعــّدل   

ّ
بــأن حديثــة  ســكانية  دراســات  تفيــد  كذلــك 

 امرأة.
ّ

تراجع في خال عام 2020 إلى 1.7 طفل لكل
وفــي هــذا اإلطار، صّرحت مستشــارة وزير الصحة 
 
ّ
اإليرانــي بهــرام عــن اللهــي، شــها خســروي، بــأن

إيــران  فــي  متصاعــدًا  مســارًا  تســلك  الشــيخوخة 
ه »فــي خال األعوام 

ّ
أســرع مــن املعــّدل العاملي، إذ إن

عامليــا  الشــيخوخة  معــّدل  زاد  املاضيــة،  الســتن 
خمــس ســنوات، أّمــا فــي إيــران فــزاد 10 ســنوات«. 
وهــذا مــا دفــع رئيــس ســكرتاريا املجلــس الوطنــي 
الديــن  حســام  إيــران  فــي  الحكومــي   

ّ
الســن لكبــار 

 باده سوف تواجه »تسونامي 
ّ
عامة إلى القول إن

فــي   
ّ
الســن كبــار  يشــّكل  أن  متوقعــا  الشــيخوخة«، 

فــي  عامــة  أضــاف  إيــران.  ســكان  ثلــث   2056 عــام 
ن الذي 

ّ
تصريحات بمناســبة اليوم العاملي للمســن

 فــي األّول مــن أكتوبــر/ تشــرين األول املاضــي 
ّ

حــل
»املســاواة  شــعار  تحــت  العــام  هــذا  بــه  فــل 

ُ
واحت

 اإليرانين 
ّ
 كبار الســن

ّ
الرقميــة لجميــع األعمار«، أن

الذيــن تفــوق أعمارهــم 60 عامــا »يشــّكلون 10.2 في 
البــاد أي نحــو ثمانيــة مايــن  مــن ســكان  املائــة 
 عــدد هــؤالء 

ّ
ونصــف مليــون«. ولفــت عامــة إلــى أن

في عام 1977، أي قبل عاَمن من الثورة اإلسامية، 
كان خمسة في املائة من سكان إيران. وأكمل عامة 
 إلــى 20 

ّ
ــع أن تصــل نســبة كبــار الســن

ّ
ــه مــن املتوق

ّ
أن

في املائة في عام 2041 )بعد عشــرين عاما( ثّم إلى 
أكثــر مــن 30 فــي املائــة فــي عــام 2056 ليشــّكل هؤالء 
 ارتفــاع 

ّ
رًا مــن أن

ّ
بالتالــي ثلــث ســكان إيــران، محــذ

الشيخوخة بهذا الشكل يضع الباد أمام تحديات.

مجتمع
أعلنــت وزارة الصحــة العامــة األفغانيــة التــي تديرهــا حركــة »طالبــان« بــدء حملة تطعيم ضد شــلل 
األطفــال علــى مســتوى البــاد ملــدة أربعــة أيــام تهــدف إلــى تلقيح األطفال دون ســن الخامســة. وعلى 
مدى السنوات الثاث املاضية، منعت »طالبان« فرق التطعيم التي تنظمها األمم املتحدة من القيام 
بحمــات مــن البــاب إلــى البــاب. وقــال وزيــر الصحة العامــة باإلنابة في طالبان قلندر عباد: »ال شــك 
فــي أن شــلل األطفــال مــرض ســيقتل أطفالنــا دون عــاج أو يتســبب فــي إعاقــة دائمــة لهــم، لــذا فــإن 
)أسوشييتد برس( الطريقة الوحيدة في هذه الحالة هي التطعيم«. 

 مصرعهم، وأصيب 13 آخرون بجروح في حادث مروري مرّوع وقع على 
ّ

لقي 19 شخصا على األقل
طريــق ســريع وســط املكســيك، بحســب مــا أعلنــت الســلطات. وقالت الهيئــة الفيدرالية املســؤولة عن 
 الحادث وقع في مدينة شالكو في مركز لدفع رسوم العبور 

ّ
السامة املرورية »كابوف« في بيان، إن

 شــاحنة با مكابح 
ّ
الســتخدام الطريق الســريع الذي يربط العاصمة في مدينة بويبا. أضافت أن

اجتاحــت طابــورًا مــن ســّت ســيارات كانــت تنتظــر دورهــا لدفــع رســم العبــور، مــا أّدى إلــى الكارثــة. 
)فرانس برس( وبسبب قوة الصدمة، اشتعلت النيران في عدد من السيارات.  

المكسيك: مصرع 19 شخصًا على األقّل في حادث»طالبان« تسمح بالتطعيم ضد شلل األطفال 

في  الخاصة  مكانتهم  إيــران  في  المسنّين  لدى 
مع  بمعظمهم  ويعيشون  ــة،  ــري األس الحياة 
من  الرغم  على  محافظًا  زال  ما  فالبلد  أسرهم. 
نتائج هذه  التحّوالت االجتماعية المتسارعة. لكّن 
ما  وهو  المجتمع،  في  تظهر  بدأت  التحّوالت 
دفع اإليرانيين إلى إبداء االهتمام بهم عبر إطالق 
أيلول  سبتمبر/   28 بين  ما  الوطني  المسّن  أسبوع 

والرابع من أكتوبر/ تشرين األّول.

أسبوع المسّن الوطني

أصــدرت إدارة األرصــاد الجويــة الصينيــة أّول إنــذار 
من هبوب عواصف ثلجية شتوية، والذي جاء باللون 
أثــارت  أعلــى مســتوى، بينمــا  ثانــي  البرتقالــي وهــو 
التحذيــرات مــن موجــات البــرد علــى مســتوى البــاد 
املخــاوف مــن تعطــل حركــة املرور وتفشــي اإلنفلونزا 
وسط زيادة في حاالت اإلصابة بكوفيد-19. وتوقعت 
شــرق  شــمال  فــي  ثلجيــة  عواصــف  هبــوب  اإلدارة 

الصني، حيث وصل مستوى الثلوج في بعض املناطق 
إلى 4.5 سنتيمترات خال 24 ساعة مع انهمار ثلوج 
كثيفــة فــي شــمال البــاد. واســتقبلت العاصمــة بكني 
أول تساقط للثلوج في فصل الشتاء قبل 23 يومًا من 
موعــده املعتاد ســنويًا، بينمــا من املتوقع أن تنخفض 
فــي عشــر  أدنــى مســتوياتها  إلــى  الحــرارة  درجــات 
ســنوات. وذكرت وســائل اإلعام الرسمية أن سلطات 

املدينة أعلنت عدم إزالة الثلوج من األحياء التي يتفشى 
فيهــا كورونــا مــن دون ذكــر األســباب، علمــًا أن الباد 
تتخــذ إجــراءات صارمــة للحــد مــن تفشــي الفيــروس. 
مــن جهتهــا، قالــت إدارة األرصــاد الجويــة إن موجــة 
 إلــى 

ً
البــرد اجتاحــت مناطــق بــدءًا مــن بكــني ووصــوال

شــنغهاي وقوانغتشــو، ما أدى إلى انخفاض درجات 
الحــرارة بمــا يصــل إلــى 14 درجة مئويــة اليوم. وتأتي 

موجــة البــرد، التــي يمكــن أن تزيــد مــن خطــر اإلصابة 
باإلنفلونــزا، فــي الوقــت الذي ســجلت فيه أكثر من 20 
مدينــة فــي شــمال الصــني إصابــات بكوفيــد-19 الذي 
تفشــى منذ منتصف أكتوبر/ تشــرين األول املاضي 
علــى نحــو متقطــع فــي تشونغتشــينغ وسيتشــوان 

ويونان بجنوب غرب الباد.
)رويترز، أسوشييتد برس(

Monday 8 November 2021
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النص الكامل 
على الموقع األلكتروني



»ســيــســهــل الــســيــطــرة عــلــى الـــســـوق الــشــرعــي، 
ــوال اإلجـــــــراءات  ــ ويــســمــح لـــلـــدولـــة بــتــوفــيــر أمــ
واملـــحـــاكـــمـــات الـــجـــنـــائـــيـــة الـــتـــي يــخــضــع لــهــا 
ــات الــــخــــاصــــة بـــحـــيـــازتـــه  ــاكــ ــهــ ــتــ مـــرتـــكـــبـــو االنــ
واستهالكه واالتجار به، وكذلك تكاليف زجهم 
فــي الــســجــن بــعــد إصــــدار أحــكــام عــلــيــهــم. كما 
ستستطيع الدولة جمع املزيد من الضرائب«.  
أمــــا الـــحـــزب االشـــتـــراكـــي الــديــمــقــراطــي فــكــان 
ــانـــه االنـــتـــخـــابـــي عــــن أن  ــيـ قــــد تــــحــــّدث فــــي بـ
»الـــحـــشـــيـــش بـــــات واقــــعــــا اجـــتـــمـــاعـــيـــا يــجــب 
يستحوذ  من  مقاضاة  وليس  معه،  التعامل 
عــلــى كــمــيــات صــغــيــرة مــنــه«، حــتــى إن خبير 
الصحة في هذا الحزب النائب كارل لوترباخ 
أعلن بعد سنوات من الرفض أنه يدعم منح 
االئتالف الحكومي املقبل »الضوء األخضر« 
»شبكة ايه آر دي«  لتشريع الحشيش، وقال لـ
اإلخــــبــــاريــــة: »مــــن املــفــيــد تــشــريــع الــحــشــيــش 
الــهــيــرويــن، وهو  لتجنب خلطه بــأنــواع مــن 
مــا يحصل غالبا فــي األنـــواع الــتــي تــبــاع في 
شكل غير قانوني في الشوارع، والتي تدفع 

متعاطيها الى إدمان الهيروين بسرعة«.

رفض نقابات الشرطة 
والـــالفـــت أن نــقــابــة اتــحــاد الــشــرطــة األملــانــيــة 
رت املــشــاركــن فــي مــفــاوضــات 

ّ
كــانــت قــد حــــذ

ــــالف الـــحـــكـــومـــي مــــن تــشــريــع  ــتـ ــ تــشــكــيــل االئـ
فــي  اإلداري  املـــــســـــؤول  ــغ  ــ ــلـ ــ وأبـ الـــحـــشـــيـــش. 
الــشــرطــة االتــحــاديــة أولــيــفــر مالشو صحيفة 
»اوسنابروكر تسايتونغ« أنه »ليس منطقيا 
فتح الــبــاب أمـــام اســتــخــدام عــقــار آخــر خطير 
وغير مهم في أحيان كثيرة، علما أن تشريع 
الــكــحــول األقـــل خــطــورة يــزيــد حجم املخاطر 
الــصــحــيــة وحــتــى األمــنــيــة، فـــي حـــن أن قـــرار 
التشريع لن يقضي أيضا على تجارة السوق 

السوداء«. 
كــذلــك عــــارض الــرئــيــس الــفــيــدرالــي لــــ »اتــحــاد 
الشرطة األملاني« راينر فيندت بشدة املوافقة 
عــلــى تــشــريــع الــحــشــيــش بــاعــتــبــاره »ســيــؤدي 
إلى عواقب وخيمة، خصوصا على مخالفات 
املرور على الطرقات، ويزيد عدد الحوادث التي 
ستتسبب في إصابات كثيرة، وربما وفيات«، 
وقـــــــال: »ســـيـــكـــون الـــتـــشـــريـــع بــــدايــــة ملــســتــقــبــل 
ضــبــابــي ال يــخــدم هـــدف الــتــوجــه إلـــى أملــانــيــا 
حــديــثــة«. أمـــا نــائــبــة رئــيــس الــشــرطــة ســابــن 
شومان فقالت لبرنامج »ار بي بي زندونغ«: 
»يجب أن نعارض تشريع الحشيش، فالنظر 
إلى خارج حدودنا وإلى هولندا تحديدًا يؤكد 
أن مشروع إطالق العنان الستخدام املخدرات 
قـــد فــشــل. وتــعــانــي هــولــنــدا حــالــيــا مـــن تــزايــد 

الجريمة، بداًل من أن تتناقص«. 

برلين ـ شادي عاكوم

بــعــد أســابــيــع عــلــى إعــــالن نتائج 
ــة الــــتــــي  ــ ــ ــامـ ــ ــ ــعـ ــ ــ االنـــــــتـــــــخـــــــابـــــــات الـ
أجــريــت فــي أملــانــيــا فــي سبتمبر/ 
أيــلــول املـــاضـــي، يــواصــل الــحــزب االشــتــراكــي 
الـــديـــمـــقـــراطـــي والــــحــــزب الـــلـــيـــبـــرالـــي وحــــزب 
ــات تـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة  ــ ــادثــ ــ ــحــ ــ الــــخــــضــــر مــ
ــة الـــرابـــعـــة  ــ ــواليــ ــ ــاء الــ ــهــ ــتــ ــع انــ ــ ــة مـ ــيــ ــتــــالفــ االئــ
للمستشارة أنغيال ميركل التي قررت اعتزال 
الــعــمــل الــســيــاســي بــعــدمــا أمـــضـــت 16 عــامــا 
فــي الــســلــطــة. وبـــن الــقــضــايــا واملــلــفــات التي 
التشريعات  الثالثة  األحـــزاب  هــذه  تناقشها 
ــهـــالك  ــتـ ــيــــازة واسـ ــاح بــــحــ ــمـ ــسـ ــالـ الــــخــــاصــــة بـ
الــقــنــب الــهــنــدي )الــحــشــيــش(، بــهــدف حماية 
السوق  مــن  املـــادة  تـــداول  القاصرين وسحب 
السوداء، وفرض ضرائب عليها قد تصل الى 

مليار يورو )1.15 مليار دوالر( سنويا. 
 سياسين وقادة في الشرطة ومسؤولن 

ّ
لكن

عــن الــرعــايــة الــصــحــيــة والــطــبــيــة يــعــارضــون 
إضـــفـــاء شــرعــيــة عــلــى الــحــشــيــش، ويــطــلــقــون 
تحذيرات من اعتماد هذا التوجه الذي يكسر 
اســتــراتــيــجــيــة الــحــظــر املـــفـــروض فــي أملــانــيــا، 
التوافق على تشريع جزئي كما  مــن  وكــذلــك 
 حيازة 

ّ
هي الحال في هولندا. ومن املعلوم أن

ممنوعان  أملــانــيــا  فــي  الحشيش  واســتــخــدام 
بحسب قــانــون املـــخـــدرات الـــذي يــوجــه تهمة 
ارتكاب جريمة جنائية ألي شخص ال يملك 
 اإلذن الخاص 

ّ
ترخيصا بشراء املادة، علما أن

استنادًا  فــقــط،  استثنائية  حـــاالت  فــي  يمنح 
إلـــى وصــفــة مــن طبيب لــغــرض صــحــي. وبــال 
الـــــذي تضبط  الــشــخــص  يـــواجـــه  اإلذن  هــــذا 
كــمــيــات حــشــيــش مــعــه عــقــوبــة الــســجــن ملــدة 
تصل الى خمس سنوات، أو دفع غرامة مالية. 

الحشيش واقع اجتماعي
لم يتردد زعيم كتلة الليبرالي الحر في برملان 
واليــة بافاريا مارتن هاغن الــذي يشارك في 
مـــفـــاوضـــات االئـــتـــالف الــحــكــومــي فـــي تــأيــيــد 
البيع املنظم للحشيش الخاضع للرقابة في 
يعتبر  ـــه 

ّ
ألن مــتــاجــر متخصصة ومــرخــصــة، 

 في 
ً
 أم آجــال

ً
 بناته سيتعاملن معه عاجال

ّ
أن

بــاحــة املــدرســة، وهـــذا تحديدًا أحــد األســبــاب 
التي تجعل حزبه يطالب بتشريع الحشيش 
ــيـــص تــــجــــارتــــه. ويــــقــــول: »يـــكـــفـــل بــيــع  وتـــرخـ
مــتــاجــر حماية  أو  فــي صــيــدلــيــات  الحشيش 
مادته  جعل  ويضمن  واملستهلكن،  ــصــر 

ُ
الــق

غــيــر مــلــوثــة وخــالــيــة مـــن املــخــاطــر الصحية 
العالية. وسيريح اإلجراء الشرطة ويجعلها 
أهمية،  أكثر  بأشياء  االهتمام  إلــى  تنصرف 
علما أنها تتعامل مع أكثر من 200 ألف حالة 

مرتبطة بالحشيش سنويا«.
الــخــضــر أن تــشــريــع الحشيش  ويـــؤيـــد حـــزب 

القنب 
الهندي
ألمانيا في 

مواجهة تشريع 
االستهالك

تجري  التي  الثالثة  األحزاب  في  سياسيون  يتحدث 
محادثات لتشكيل االئتالف الحكومي المقبل في ألمانيا 
جني  أهمها  يشمل  الحشيش،  لتشريع  »فوائد«  عن 
أموال وتسهيل عمل الشرطة. لكّن تحذيرات مسؤولي 

األمن والصحة كبيرة

االئتالف يريد حماية 
القاصرين وسحب الحشيش 

من السوق السوداء

بلجيكا وهولندا أصبحتا 
محورين رئيسيين لتهريب 

الكوكايين إلى أوروبا

1819
مجتمع

حصيلة األضرار
أمــا أبــرز االنــتــقــادات التي وجهت إلــى نوايا 
ــكـــومـــي املــســتــقــبــلــي  ــع االئـــــتـــــالف الـــحـ ــريـ تـــشـ
لــلــحــشــيــش، فـــأصـــدرتـــهـــا الــجــمــعــيــة الــطــبــيــة 
األملـــانـــيـــة أخــــيــــرًا، مــــن خـــــالل تـــحـــذيـــرهـــا مــن 
ــــى صـــحـــة  ــلـ ــ ــرة مــــحــــتــــمــــلــــة عـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــر كـ ــ ــاطـ ــ ــخـ ــ مـ
املستهلكن، ومن عواقب على أنظمة الرعاية 
االنتحار.  حــاالت  بتزايد  وتهديدات  الطبية، 
واقــــتــــرحــــت بـــالـــتـــالـــي أن تـــطـــلـــق الـــحـــكـــومـــة 
واآلثــار  املحتملة  املــؤشــرات  لبحث  برنامجا 

الجانبية لالستخدام الطبي للحشيش.
ويـــؤكـــد خـــبـــراء صــحــيــون أن الــحــشــيــش قد 

املــعــرفــي،  واألداء  والـــذاكـــرة  الــتــركــيــز  يضعف 
ويــؤثــر بــشــدة عــلــى الـــدمـــاغ، خــصــوصــا لــدى 
املراهقن. كما يحتمل أن يعزز خطر اإلصابة 
باالنفصام، في حن يلحق استهالكه لفترات 
طويلة أضرارًا بالرئتن. ونقلت شبكة »ايه آر 
دي« اإلخبارية عن دراسة أميركية حديثة أن 
استخدام الحشيش يضاعف تقريبا من خطر 
اإلصـــابـــة بــالــنــوبــة الــقــلــبــيــة بـــن األشــخــاص 
الــذيــن تقل أعــمــارهــم عــن 45 عــامــا. وأكـــد هذا 
أولــــم مكسيميليان  الــنــفــســي  الــطــبــيــب  ــر  األمــ
الذي اعتبر في حوار مع موقع »شبيغل أون 
الين« أن »الحشيش يضر الدماغ، خصوصا 

لدى املراهقن«.

قضاة مع التشريع
في املقابل، قــال قاضي األحــداث في بيرناو، 
ــدريـــاس مـــولـــر، الــــذي يــكــافــح مــنــذ ســنــوات  انـ
لــتــشــريــع الــحــشــيــش، إنـــه يــجــب اعــتــمــاد آلية 
منظمة لـــإفـــراج عــن الــحــشــيــش لــأشــخــاص 
الـــذيـــن يـــتـــجـــاوزون 18 عـــامـــا، مـــع األخــــذ في 
ــراءات الــوقــائــيــة، وتــدابــيــر  ــ االعــتــبــار كــل اإلجــ
تـــقـــديـــم املـــســـاعـــدة الـــصـــادقـــة لــلــمــتــضــرريــن، 
وحماية الشباب بداًل من تجريمهم. ورأى أن 
التشريع سيخلق »أريحية أكبر« في طريقة 

التعاطي بن الشرطة والشباب. 
والقى هذا الطرح اعتراضا من عدد من وزراء 
الداخلية الواليات، بينهم وزير داخلية والية 
بــافــاريــا يــواخــيــم هــيــرمــان، الـــذي ينتمي إلــى 

تحدث  والـــذي  املسيحي،  االجتماعي  الــحــزب 
ــن تـــشـــريـــع الــحــشــيــش  ــن مــــخــــاوف األهــــــل مــ عــ
وبينها  املستهلكن،  على  الكبيرة  والعواقب 
فقدان كثيرين رخص قيادتهم، وقال: »تشريع 
الــحــشــيــش ســـيـــكـــون عـــالمـــة خـــاطـــئـــة تــمــامــا، 
وســيــجــلــب بــؤســا أكــبــر لــلــنــاس مــن الــســعــادة. 
ــأن الــتــشــريــع سيسمح  مـــن الـــوهـــم االعــتــقــاد بـ
بالسيطرة على املشكلة في ساحات املدارس، 
رغــم أنــه أقــل خطورة من مخدرات أخــرى مثل 
الــكــوكــايــن أو الــهــيــرويــن«.  وكــانــت مفوضة 
املواد املخدرة في الحكومة االتحادية دانييال 
لودفيغ قد دعت أخيرًا إلى اعتبار حيازة كمية 
ــة ولــيــس  ــ مــعــيــنــة مـــن الــحــشــيــش جــنــحــة إداريــ
جريمة جنائية. ورأت أن تحديد الحد األقصى 

بـ 6 غرامات مقبول على مستوى البالد.
مـــن جــهــتــه، قــــال الــبــاحــث قـــي عــلــم الــجــريــمــة 
بجامعة ماسترخت روبن هوفمان: »سيؤدي 
السماح بتوفير مقاهي الحشيش لالستخدام 
الــشــخــصــي، مــن دون أن يــشــمــل ذلـــك متاجر 
لشرائه في شكل قانوني، إلى ملء عصابات 
ــذه الـــفـــجـــوة مـــن خــــالل شــبــكــات  ــدرات هــ ــخــ املــ
تــوزيــع تــديــرهــا. وسيتطور ذلــك إلــى تجارة 
الكوكاين التي تجني العصابات أموااًل أكثر 
املجتمع  بزيادة تهديد  لها  منها، ما يسمح 
وتخريبه، وتقويض مؤسسات الدولة، علما 
الكوكاين  تــجــارة  مــن  املشبوهة  ــوال  األمــ أن 
ــــي األســــــــــواق«.   ــرق مـــلـــتـــويـــة فـ ــطــ تــســتــثــمــر بــ
ــر أن بــلــجــيــكــا وهـــولـــنـــدا أصــبــحــتــا فــي  ــذكـ يـ

لتهريب  رئيسين  األخيرة محورين  األشهر 
أوروبــــا، وتــجــاوزتــا إسبانيا  إلــى  الكوكاين 
ــا كــشــفــه تــقــريــر  ــيــــس، بــحــســب مــ كـــطـــريـــق رئــ
لوكالة الشرطة األوروبية )يوروبول( أخيرًا، 
ــى أن املــنــظــمــات اإلجـــرامـــيـــة  ــار إلــ ــ ــذي أشـ ــ والــ
الكوكاين، ال سيما  إمـــدادات  زيـــادة  تستغل 
مــن كــولــومــبــيــا، الســتــخــدام مــوانــئ روتــــردام 
فــي هــولــنــدا وأنــتــويــرب فــي بلجيكا إلدخـــال 
املتزايد  أن االستخدام  إلى  املخدرات. وأشــار 
على  باالعتماد  حــاويــات  في  البضائع  لنقل 
الـــقـــدرات الــكــبــيــرة ملــحــطــات مــوانــئ أنــتــويــرب 
وروتـــــــــردام وهـــامـــبـــورغ »عـــــزز دور هــولــنــدا 

كمنطقة عبور«.

ألمانيا

برلين بولندا

تشيكيا

هولندا

بلجيكا

فرنسا

سويسرا

النمسا

تحقيق

غزة ــ أمجد ياغي

 
ً
ــان طــفــال ــ ــن حــــن كــ ــ ــو دقــ ــ ــمــــد أبــ ــب أحــ ــ أحــ

فـــي الــرابــعــة مـــن الــعــمــر الـــجـــري والــتــمــتــع 
ــيـــويـــة االســــتــــكــــشــــاف، لـــكـــن شــاحــنــة  بـــحـ
دهــســتــه فــي حـــادث ســيــر، وغــّيــرت مسار 
حــيــاتــه وأحـــالمـــه. ُبــتــرت ســاقــه الــيــســرى، 
ــه الــتــنــمــر ونــــظــــرات الــتــمــيــيــز الــتــي  فـــواجـ
تـــجـــاوزهـــا بــكــل قــــوة مـــن خــــالل الــتــدريــب 
ــهــــارة الـــقـــفـــز عــن  ــبـــدنـــي الــــــذي مــنــحــه مــ الـ
جـــدران املــــدارس، وصـــواًل إلــى أن يصبح 
أبــنــاء جيله مــن مبتوري  ُيــلــهــم  ريــاضــيــا 

قن معا. األطراف وغير املعوَّ
أمــــــام شـــاطـــئ بـــحـــر غـــــزة يـــجـــد أبـــــو دقـــن 
الوثب  حركات  رياضة  ملمارسة  متنفسه 
الــــحــــر )الـــــبـــــاركـــــور( مــــع صـــديـــقـــه مــحــمــد 
السلة في ملعب  عليوة. كذلك يلعب كرة 
جــرى تجهيزه لــأشــخــاص املــعــوقــن في 
القطاع. ويحب الناس مشاهدته والتمتع 
بــحــمــاســتــه لــــدى اســـتـــنـــاده إلــــى عــكــازيــه 
ويديه للقفر، والقيام بحركات »الباركور« 

على املقاعد وأمام الشاطئ.
يــتــحــدث أبـــو دقـــن الـــذي أنــهــى هـــذا الــعــام 
ــيــــدرس  ــة، وســ ــامــ ــعــ دراســـــــــة الــــثــــانــــويــــة الــ
الوسائط  قسم  فــي  الغرافيكي  التصميم 
ــام  ــة، أمــ ــيــ املـــتـــعـــددة بــالــجــامــعــة اإلســــالمــ
ومعاناته  قصته  عــن  فــخــر  بــكــل  الجميع 
خـــــالل طــفــولــتــه قـــبـــل أن يــصــبــح بــفــضــل 
التمارين قــوي البنية، ويــمــارس 7 أنــواع 
من الرياضة، والتي يريد أن يزيد عددها.

شــكــل تــاريــخ األول مــن أكــتــوبــر/ تشرين 
حياته،  فــي  الــفــارقــة  اللحظة   2007 األول 
حن دهسته شاحنة ضخمة لدى عبورها 
بسرعة كبيرة شارع صالح الدين األطول 
في قطاع غزة بالتزامن مع قطعه الشارع 
ــو دقــن  لــلــتــوجــه إلـــى روضـــتـــه. واعــتــقــد أبـ
بعد الحادث أنه سيستطيع املشي بساق 
واحــــد، لكنه كـــان يسقط كــثــيــرًا، فــي حن 
وجـــد صــعــوبــة فــي الــحــصــول عــلــى طــرف 
صناعي وهو طفل، إذ كان القطاع يعاني 
مــن نــقــص فــي اإلمــكــانــات الطبية بسبب 
ــذي فــــرضــــه االحــــتــــالل  ــ ــ ــــالق املـــعـــابـــر الـ ــ إغـ
اإلســــرائــــيــــلــــي، وواجـــــــه بـــالـــتـــالـــي نـــظـــرات 

التمييز.
الــجــديــد«: »عندما كنت  »العربي  لـــ  يقول 
 مــع أخــوتــي وأصــدقــائــي في 

ً
أتــنــقــل طــفــال

الـــحـــي، كـــان ثــمــة عـــدد قــلــيــل مـــن األطــفــال 
مــبــتــوري األقــــــدام، بــخــالف الــكــبــار الــذيــن 
العدوان اإلسرائيلي،  أصيبوا في أحداث 
ونظرات  كثيرة  سلبية  مــواقــف  فواجهت 
شــفــقــة، وكـــنـــت أشـــعـــر بــضــيــق أكـــبـــر حن 
مــن مصابي  بأنني  كــثــيــرون  يعتقد  كــان 
ــيـــرات الــــعــــودة الـــتـــي نــظــمــت فــــي 30  مـــسـ
تسببت  بــاعــتــبــارهــا   ،2018 آذار  مــــارس/ 
فـــي حــــاالت بــتــر ألكــثــر مـــن 120 مــصــابــا، 
التعليقات  بعض  وتلقيت  أطفال،  بينهم 
ــرات عــلــى  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــتــــي فـــــي املـ حـــــــول مــــشــــاركــ
السلك الــفــاصــل مــع االحــتــالل واملــخــاطــرة 
بحياتي«. يضيف: »في حياتي املدرسية، 
ــن دون  ــي مــ ــالئــ ــع زمــ ــت الـــتـــأقـــلـــم مــ ــاولــ حــ
في  أشاركهم  كنت  إذ  بإعاقتي،  االهتمام 
القفز فوق جدران  الجري واللعب وحتى 
لــكــن تــضــرر ســاقــي الصناعية  املـــدرســـة. 
كان يعيق حركتي أحيانا وحركة تنقلي 
وصعودي سلم املدرسة، كما أن تعرضي 

الصناعية  الساق  لجرح في مكان وضــع 
كان يمنعني من ارتدائها«.

ــمـــد مــــن أصــعــب  ــــدى أحـ ويــعــتــبــر الـــبـــتـــر لـ
ــر طــــرف  ــيــ ــوفــ ــلــــى صـــعـــيـــد تــ ــاالت عــ ــ ــ ــحـ ــ ــ الـ
ــة من  ــائـ صـــنـــاعـــي، ألن نــســبــتــه 80 فـــي املـ
ــيـــســـرى، والـــتـــي ال تــســمــح بــأن  الـــســـاق الـ
ــــى كــتــلــة عــضــلــيــة، مــا  يــســتــنــد الــــطــــرف إلـ
ــة في  يجعله يــحــتــاج إلـــى طـــرف أكــثــر دقـ
الــتــصــنــيــع يـــراعـــي املــنــطــقــة الــبــاقــيــة من 
لــورم أو لضغط،  ساقه، ويمنع تعرضها 
وهو ما حصل مرات خالل طفولته، علما 
يتلقى حاليا رعاية وعالجا طبيعيا  أنــه 
فــــي مــســتــشــفــى الـــشـــيـــخ حـــمـــد لــلــتــأهــيــل 
عام  منتصف  فــي  الصناعية.  واألطــــراف 
بــأشــخــاص  دقـــن يختلط  أبـــو  ــدأ  بـ  ،2017
معوقن في غزة، وتعرف على رياضة كرة 
السلة الخاصة التي يمارسها األشخاص 
مــن ذوي اإلعـــاقـــة الــحــركــيــة عــلــى كــراســي 
الطائرة في  الــكــرة  وكــذلــك على  متحركة، 
وضــعــيــة الــجــلــوس عــلــى األرض. ثـــم بــدأ 
يختبر كل الرياضات املتاحة لأشخاص 
املعوقن، واعتبر أصغر العب يشارك في 

ألعاب كرة القدم وكرة السلة والسباحة.
وانــفــتــح حــبــه لــلــريــاضــة عــلــى أفـــق أوســع 
حن شاهد ممارسن لرياضة »الباركور« 

صديقه  مــع  وفــكــر  البحر.  كورنيش  على 
عــلــيــوة بــتــجــربــتــهــا عــبــر تــنــفــيــذ حــركــات 
تتالءم مع إعاقتهما، رغم أنها في األصل 
رياضة خطيرة على اإلنسان العادي، وقد 

تتسبب في كسور بالقدمن واليدين. 
ــّديـــت كـــل شـــــيء. ال  يـــقـــول أبــــو دقـــــن: »تـــحـ
أعــرف املستحيل فــي حياتي. حــاولــت أن 
أكون عداًء رغم البتر، وشاركت في سباق 
وانضممت  الثالث،  املركز  في  فيه  حللت 
إلى فريق غزة الذي شارك في أول دوري 
لــكــرة الــقــدم ملــبــتــوري األطــــراف، وحصلت 
انتزعت  السباحة،  وفــي  اللقب.  معه على 
املــــركــــز الـــثـــانـــي فــــي أول بـــطـــولـــة مــحــلــيــة 
الدراجات  في  لفئتنا، كما خضت سباقا 
الــهــوائــيــة فـــي غـــــزة، وحــصــلــت فــيــه على 

املركز الثالث«.
يفضل أبـــو دقـــن مــمــارســة ريــاضــتــي كــرة 
القدم و»الــبــاركــور« على كــرة السلة التي 
تــقــّيــد حــركــتــه بــكــرســي، كــمــا يــحــب الــكــرة 
الــطــائــرة. ويـــرى أن األشــخــاص املعوقن 
االجتماعية  حقوقهم  على  يحصلون  ال 
في غزة، رغم التطور الذي شهدته فئتهم 
فــــي مـــمـــارســـة ريــــاضــــات مــخــتــلــفــة خـــالل 
فـــرق مثلت  الــســنــوات األخـــيـــرة، وتشكيل 

املحافظات املختلفة في القطاع.

الغزي أبو دقن يهزم 
»المستحيل« بساق واحدة

حركة »مستحيلة« على عكازين )محمد الحجار(

قين )محمد الحجار( يتفّوق رياضيًا على ُكثر من غير المعوَّ

)Getty /مطالبة بتشريع القنب الهندي في ألمانيا )كارستن كول

200.000
عدد القضايا المسجلة، المرتبطة 

بمخدر الحشيش، التي تتعامل الشرطة 
األلمانية معها سنويًا

لم يستسلم أحمد أبو 
دقن يومًا لقدر بتر 
ساقه وهو صغير، 

ولم تمنعه اإلعاقة 
من إظهار قدراته 

الرياضية التي يتفوق 
في بعض حركاتها 
قين على غير المعوَّ

يعيش أهالي درعا 
السورية ظروفًا صعبة 

في ظّل نقص الخدمات 
واالحتياجات األساسية من 
كهرباء ومياه وغاز وخبز 

وغير ذلك، على الرغم 
من التسوية، ما يجعلهم 

يبحثون عن بدائل غالبًا 
ما تتجاوز قدرة األهالي 

المادية

درعا بعد التسوية: إتاوات واعتقاالت وخدمات  سيئة
أزمة الخبز مستمرة لكنها 

أفضل من السابق بعد 
صيانة الفرن الرئيسي

ليست لدى النظام قدرة 
على دعم األهالي وما 

يقدمه مجرد دعاية

عبد اهلل البشير

ــتـــي أنـــهـــت قــــوات  ُيـــعـــانـــي أهــــالــــي األحــــيــــاء الـ
فــي محافظة  لها  الــســوري حصارها  النظام 
فــي الخدمات  درعـــا، جنوبي ســوريــة، نقصا 
ــاه، عــــــدا عــن  ــ ــيــ ــ ــاء ومــ ــربــ ــهــ ــن كــ ــ األســــاســــيــــة مـ
الحكومية،  الدوائر  مراجعة  لدى  املضايقات 
إذ يجبرون على دفع إتــاوات للحواجز أمام 
خــــرى للموظفن فــي مقابل 

ُ
الــدوائــر، وأ هــذه 

تخليص املعامالت. من جهة أخرى، يتحّدث 
األهــالــي عن تحّسن في األوضـــاع اإلنسانية 
باملقارنة مع فترة حصار تجاوزت الشهرين، 

وانتهت في سبتمبر/ أيلول املاضي.
التي  الحواجز  وإزالـــة  األخــيــرة  التسوية  بعد 
حــاصــرت األحــيــاء، تمّكن األهــالــي مــن العودة 
إلــــى مــمــارســة أعــمــالــهــم. ويـــوضـــح الــحــقــوقــي 
ــبـــي، وهــــو عــضــو تــجــمــع أحــــرار  ــزعـ عـــاصـــم الـ
ــــوران )تــجــمــع صــحــافــيــن ونــاشــطــن ينقل  حـ
»العربي الجديد«:  أحداث الجنوب السوري(، لـ
»بــعــد الــتــســويــة، أزال الــنــظــام الـــحـــواجـــز بن 

األحـــيـــاء الـــتـــي حـــوصـــرت ســابــقــا وبــــن درعـــا 
املــحــطــة، بـــاإلضـــافـــة إلــــى تــلــك املـــوضـــوعـــة في 
ــا املــحــطــة نــفــســهــا، مــا ســّهــل حــركــة أبــنــاء  درعــ
الــذهــاب إلى  املــديــنــة بشكل عــام فتمكنوا مــن 
في  كما  منغصات  دون  من  اليومية  أعمالهم 
النظام  ُيــحــاول  الحالي،  الوقت  وفــي  السابق. 
التركيز على مدينة درعا بشكل خاص وعدم 
مــضــايــقــة أهـــلـــهـــا«. يــضــيــف الـــزعـــبـــي: »بــشــكــل 
عام، ما زالت األوضاع صعبة بسبب االرتفاع 
الكبير في األسعار في مقابل انخفاض الدخل. 
ويــفــاقــم تفشي فــيــروس كــورونــا مــن صعوبة 
الوضع«، الفتا إلى أن »أعداد اإلصابات كبيرة 
والخدمات  يومي،  ارتفاع  إلى  والوفيات  جدًا 
واملستشفيات  الــحــاجــات،  تلبي  ال  الــصــحــيــة 
غير قـــادرة على تأمن الــعــالج واألوكــســجــن، 
مـــا يــدفــع الـــنـــاس إلـــى شـــرائـــه أو الــلــجــوء إلــى 

مستشفيات خاصة لديها القدرة على ذلك«.
ــرى، تـــرافـــقـــت عــمــلــيــة الــتــســويــة  ــ مـــن جــهــة أخــ
مــــع تـــقـــديـــم مـــســـاعـــدات غـــذائـــيـــة شــكــلــيــة مــن 
الــجــانــب الـــروســـي والــنــظــام فــقــط. كــمــا تــقــّدم 

بعض الجمعيات في مدينة درعا مساعدات 
تقّدم وكالة غوث  »الــبــر«. كذلك  مثل جمعية 
»أونـــروا«  الفلسطينين  الالجئن  وتشغيل 

مساعدات شهرية، وفقا للزعبي.
وفي ما يخص الخدمات األساسية، يتحدث 
الزعبي عن النقص الحاد فيها، في ظل اعتماد 

ــيـــد  ــيـــســـي والـــوحـ ــرئـ ــم تـــحـــويـــل املــــركــــز الـ ــ وتــ
للهالل األحــمــر فــي حــي املــطــار فــي درعــا إلى 
مركز للتلقيح ضد الفيروس، وتقديم بعض 
املساعدات لأهالي. أما في ريف درعا، فتعّد 

مات غائبة. 
ّ
هذه املنظ

مــن جــهــتــه، يــوضــح الــنــاشــط اإلعـــالمـــي أبــو 
محمد الــحــورانــي لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« أنه 
ليست لدى النظام قدرة على دعم األهالي، 
ــة إعـــالمـــيـــة.  ــايــ ــو مـــجـــرد دعــ ومـــــا يـــقـــدمـــه هــ
يــضــيــف: »األهـــالـــي مـــوعـــودون بــمــســاعــدات 
ـــر يـــفـــتـــرض أن  ــمــ ــ ــــالل األحـ ــهـ ــ ـــن طــــريــــق الـ عــ
تــــوزع فـــي مـــراكـــز الــخــبــز، وهــــي عـــبـــارة عن 
السكر  حمص وعــدس و5 كيلوغرامات من 
والــطــحــن«، الفــتــا إلــى أنــهــا غالبا مــا تكون 
غير صالحة لالستخدام ومليئة بالديدان. 
يتابع: »منذ أيام، وزعت روسيا مساعدات 
لتبييض صفحتها  مــحــاولــة  فــي  إنــســانــيــة 
ــارورة زيــت  ــ مـــع األهـــالـــي، هـــي عـــبـــارة عـــن قــ
وكيلوغرام من السكر في كل من الصنمن 
وتسيل وأنخل غرب درعا. أما املناطق التي 

الــــســــوري فهي  الـــهـــالل األحـــمـــر  وزع فــيــهــا 
قرى  باقي  فيما  الصنمن وجاسم وجلن، 
حوران البالغ عددها 55 لم يحصل أي منها 

على مساعدات إنسانية«.
بــــدوره، يلفت املــواطــن عــامــر حــورانــي، خالل 
ــربـــي الـــجـــديـــد«، إلــــى تحسن  ــعـ حــديــثــه لــــ »الـ
األوضاع اإلنسانية بالنسبة ألهالي األحياء 
التي حاصرتها قوات النظام في درعا وباقي 
بــلــدات وقـــرى املــحــافــظــة. ويــقــول إن »تحّسن 
 حال األهالي 

ّ
 أن

ّ
األوضاع اإلنسانية طفيف، إال

من سيئ إلى أسوأ. في الوقت الحالي، تشهد 
املحافظة تفشيا لكورونا، والسبب أن األهالي 
يسعون خلف رزقــهــم مــن دون وقــايــة. وعلى 
الرغم من تسجيل ارتفاع في أعــداد الوفيات 
لم  بشكل يومي من جــراء اإلصابة بكورونا، 

تتخذ أي إجراءات وقائية«. 

نظام تقنن الكهرباء من دون تنظيم ساعات 
أسعار  ارتــفــعــت  نفسه،  الــوقــت  وفــي  التقنن. 
الــكــهــربــاء عــلــى الــرغــم مــن عـــدم تــوفــرهــا. كما 
ُيعاني األهالي لتأمن مياه الشرب وما زالت 
شبكة املياه في طور الصيانة في األحياء التي 
حوصرت، األمر الذي يدفع األهالي لالعتماد 
عــلــى صــهــاريــج املــيــاه الــتــي تــعــد مكلفة جــدًا. 
أفــضــل من  الــخــبــز فمستمرة لكنها  ــة  أزمـ أمـــا 
السابق بعد صيانة الفرن الرئيسي في مدينة 
درعا، إال أن الكميات ما زالت غير كافية. كما 
أن الغاز غير متوفر بشكل دائم على الرغم من 
أســعــاره بشكل كبير مــؤخــرًا. وغالبا  ارتــفــاع 
الطاقة  كألواح  البدائل،  إلى  األهالي  ما يلجأ 
الشمسية ملن لديه قدرة مادية، وشراء الخبز 
ــران، لكن بكلفة مرتفعة يعجز  مــن خــارج األفـ

عنها غالبية األهالي.
اإلنسانية  مات 

ّ
املنظ دور   

ّ
أن الزعبي  ويــؤّكــد 

ــق بــتــقــديــم الــخــدمــات، 
ّ
ضــعــيــف فـــي مـــا يــتــعــل

موضحا أنها ترّكز جهدها على التعامل مع 
تفشي فــيــروس كــورونــا فــي الــوقــت الــحــالــي. 

ُتفرض إتاوات في 
درعا )لؤي بشارة/ 

فرانس برس(
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النص الكامل 
على الموقع األلكتروني



قضايا

عمر كوش

ــع مــــــــــــــروان قــــــبــــــان كـــتـــابـــه  ــ ــــضـ يـ
ــة:  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ ــر الـ ــ ــطـ ــ ــة قـ ــ ــاســ ــ ــيــ ــ »ســ
ــا فـــــي مـــواجـــهـــة  ــيــ ــيــــجــ ــراتــ ــتــ االســ
الـــجـــغـــرافـــيـــا« )املـــــركـــــز الــــعــــربــــي لـــأبـــحـــاث 
ودراسة السياسات، الدوحة، بيروت، 2021( 
فــي ســيــاق »مــشــروع أكــبــر يسعى للتوثيق 
ــن أصـــعـــب  ــ ــم ملـــرحـــلـــة مـ ــهــ ــفــ ــيـــل والــ ــلـ ــتـــحـ والـ
املراحل التي مّر بها املشرق العربي وأهمها 
خـــال الــعــقــديــن األولــــن مــن الــقــرن الــحــادي 
اإلقــلــيــمــي  اإلرادات  ولــــصــــراع  والـــعـــشـــريـــن، 
ــدولـــــي األشــــــد عــنــفــا الــــــذي شـــهـــده مــنــذ  والـــ
تشكله«، والغاية منه تشكيل منطلق »نحو 
فعل سياسي واع«، يساعد في »الخروج من 
املأزق الصعب الذي يعيشه عاملنا العربي«.
دولة  بداية مشروعه  في  تناول  أنــه  ويبدو 
قـــطـــر وســـيـــاســـتـــهـــا الـــخـــارجـــيـــة، بــوصــفــهــا 
ــتـــمـــام  نـــمـــوذجـــا أو ظــــاهــــرة تــســتــحــق االهـ
ــة، فــهــي دولــــة صــغــيــرة غــنــيــة جــدًا  والــــدراســ
بـــمـــواردهـــا الــطــبــيــعــيــة، وبــالــتــحــديــد الــغــاز 
الــطــبــيــعــي، ولــديــهــا نــزعــة نــحــو استقالية 
ســيــاســاتــهــا، والــقــيــام بـــدور إقــلــيــمــي فــاعــل، 
فـــي بــيــئــٍة مـــجـــاورٍة عــدائــيــة، أو عــلــى األقـــل 
ــعــــض دول  ــث تــــــــرى بــ ــيــ ــة، حــ ــ ــقـ ــ ــديـ ــ ــر صـ ــيــ غــ
تتعارض  سياساتها  أن  اإلقليمي  جوارها 
مـــع مــصــالــحــهــا وتــوجــهــاتــهــا، لــذلــك لــجــأت 
ــــى تـــبـــّنـــي »اســـتـــراتـــيـــجـــيـــا مـــتـــعـــّددة  قـــطـــر إلـ
األبعاد للحفاظ على استقالية سياستها 
الخارجية«، في مواجهة تبعات الجغرافيا 
ــتــــن كــبــيــرتــن  ــا« بــــن دولــ ــهـ الـــتـــي »حـــشـــرتـ
متنافستن على السيطرة اإلقليمية، إيران 

والسعودية.
ابــتــلــتــهــا  ــر،  ــطــ قــ مـــثـــل  إذًا، دولـــــــة صـــغـــيـــرة 
الـــجـــغـــرافـــيـــا بــلــعــنــة الـــتـــجـــاور مــــع دولـــتـــن 
مضطرب  إقــلــيــم  فــي  متنافستن  كــبــيــرتــن 
يكون  أن  الطبيعي  مــن  فــإن  مستقر،  وغــيــر 
ــي فــــي جــمــيــع  ــ ــاســ ــ هـــاجـــســـهـــا األهـــــــم واألســ
توجهاتها أمنها ووجودها، وهو من يحّدد 
ليس فقط سياستها الخارجية، بل مجمل 
ســيــاســاتــهــا واســتــراتــيــجــيــاتــهــا ونــهــجــهــا. 
تناول  املحورية، يجري  الفكرة  ووفــق هــذه 
الخارجية، من خال  دور قطر وسياستها 
ــيـــات الـــتـــي اتــبــعــتــهــا  ــيـــجـ ــتـــراتـ »إبـــــــــراز االسـ
الــنــخــبــة الــحــاكــمــة الــقــطــريــة خـــال العقدين 
البنيوية  التحّديات  مع  للتعامل  األخيرين 
التي واجهتها«، وبغية تحقيق االستقالية 
املـــنـــشـــودة فــــي ســيــاســتــهــا الـــخـــارجـــيـــة فــي 
تحّركاٍت  هــوامــش  يتيح  ال  إقليمي  محيط 

واسعة.
ويستند مروان قبان في كتابه إلى منهجيٍة 
حــديــثــة، تـــقـــوم عــلــى الــتــحــلــيــل املــنــظــومــي، 
في  بــارزة  نظريٍة  وعلى جملة من مقوالٍت 
الــعــاقــات الــدولــيــة والــســيــاســة الــخــارجــيــة، 
الفاعل  عاقة  و«تفسير  توضيح  أجــل  مــن 
بالبنية«، التي ينحاز فيها لصالح الفاعل 
عــلــى حـــســـاب الــبــنــيــة، وذلـــــك عــلــى خــلــفــيــة 
تــرجــيــحــه دور الــنــخــبــة بــوصــفــهــا الــفــاعــل 
الذي قام بتحديد خيارات واستراتيجيات 
إلى  إضــافــة  الــخــارجــيــة،  وسياساتها  قطر 
تضعها  التي  اإلستراتيجيات  دور  تأكيد 
النخب الحاكمة من أجل تخفيف إكراهات 
و«قـــيـــود الــبــيــئــة والــجــغــرافــيــا وتــطــويــعــهــا 
ــداف الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة«،  ــ لــتــحــقــيــق أهــ
وهـــذا يــتــطــّلــب إتــاحــة أكــبــر قـــدر مــمــكــن من 
املقاربات النظرية، من أجل شرح السياسة 
والبنية،  الــفــاعــل  جدلية  ضمن  الــخــارجــيــة 
بــعــيــدًا عــن املــنــحــى الــتــاريــخــي ذي املنطلق 
ــات الـــدولـــيـــة،  ــعـــاقـ الــســبــبــي فـــي دراســــــة الـ
والـــتـــي يــحــصــرهــا فـــي جــمــلــٍة مـــن األحــــداث 

املتعاقبة.  التاريخية 
وإذا كــانــت الــســيــاســة الــخــارجــيــة ألي دولــة 
نــتــاج تــوجــهــات الــنــظــام الــســيــاســي الحاكم 
فــيــهــا، وانــعــكــاســا لــتــركــيــبــة الــســلــطــة فيها 
التي  الــداخــلــيــة  والــديــنــامــيــات  وطبيعتها، 
لم  املــؤلــف  أن  إال  الــســيــاســات،  تنتج جميع 
السلطة  وتــركــيــبــة  الــنــظــام  يــتــنــاول طبيعة 
في قطر، على الرغم من إقراره أن السياسة 
ــة هـــــي »حـــــاصـــــل الــــتــــفــــاعــــل بــن  ــيــ ــارجــ الــــخــ
مــجــمــوعــة مـــن الـــعـــوامـــل والــبــنــى الــداخــلــيــة 
والـــخـــارجـــيـــة الـــتـــي يــنــتــج مــنــهــا مــجــمــوعــة 
التي  والــقــرارات  والسياسات  الخيارات  من 
بالعقانية،  القرار، وتتسم  يتخذها صانع 
وتهدف في حدها األدنــى إلــى ضمان بقاء 
في حن  استقالها،  على  والحفاظ  الــدولــة 
تسعى فــي حــدهــا األعــلــى إلــى الهيمنة في 
إطــار نظام إقليمي أو دولــي معن«. فضًا 
عــن أنـــه يلفت االنــتــبــاه إلـــى أن قــطــر عـــادت، 
»مـــع انــتــقــال الــســلــطــة مـــن الــشــيــخ حــمــد بن 
خليفة إلى ابنه الشيخ تميم بن حمد، إلى 
الــتــركــيــز أكــثــر فــي الــشــأن الــداخــلــي، فخّفت 
أكثر  في  الخارجية  سياستها  نشاط  حــدة 

امللفات اإلقليمية التي كانت مؤثرة فيها«.
من  الحاكمة  النخبة  بــذكــر  قــبــان  ويكتفي 
الــنــخــبــة أو حتى  دون تــبــيــان مــاهــيــة هـــذه 

القرار  صنع  كيفية  على  والتعّرف  وصفها 
فـــي دوائــــرهــــا، وال ُيــخــفــي مــيــلــه إلــــى إبــــراز 
الجانب الشخصي، إذ غالبا ما يتم الحديث 
ــتـــاب عــــن شــخــصــيــة  ــكـ ــتـــواتـــر كــبــيــر فــــي الـ بـ
محورية أو باألحرى بطل أو زعيم تاريخي 
هــو الشيخ حمد بــن خليفة آل ثــانــي، الــذي 
»مـــثـــل وصـــولـــه إلــــى الــحــكــم، فـــي حـــزيـــران/ 
تاريخ قطر،  في  نقطة تحّول  يونيو 1995، 
ال يوازيها إال حصولها على االستقال في 
عـــام 1971«، وذلــــك ألن الــشــيــخ حــمــد »جــاء 
بمشروع طموح لبناء دولة حديثة مستقلة 
فــي ســيــاســتــهــا الــخــارجــيــة، تضطلع بــدور 
إقــلــيــمــي يــبــعــدهــا عـــن تــوجــهــات الــســيــاســة 
ــة«، لــــكــــن افــــــتــــــراق الـــتـــوجـــهـــات  ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ الـ
والسياسات واختافها أفضى إلى خوض 
صراع جيوسياسي واسع بن كل من قطر 
والسعودية على امتداد مساحات كبيرة في 
انـــدالع أزمــة  إلــى  املنطقة العربية، وأفــضــى 
عام 2014، ومن بعدها أزمة عام 2017، التي 
أعــلــن عــن انــتــهــائــهــا أخــيــرا بــعــد املصالحة 
الخليجية في قمة العا في يناير/ كانون 

الثاني 2021.
فــي سياستها  قطر  خــيــارات  كــانــت  وفيما 
الـــخـــارجـــيـــة بـــعـــد اســـتـــقـــالـــهـــا تــــذهــــب فــي 
للمملكة  تبعية  »عاقة  في  الدخول  اتجاه 
الـــســـعـــوديـــة« بـــهـــدف حـــمـــايـــة نــفــســهــا مــن 
قــيــام الجمهورية  بــعــد  إيــــران، وخــصــوصــا 
غـــيـــرت  ــا  ــهــ أنــ إال   ،1979 عــــــام  اإلســــامــــيــــة 
اتجاهها نحو الدخول »في عاقة حمائية 
اتفاقية  بتوقيعها  املــتــحــدة  الـــواليـــات  مــع 
دفاعية عام 1992«، ثم استضافت »القوات 
األمـــيـــركـــيـــة الــــتــــي طـــلـــبـــت مـــنـــهـــا الــــريــــاض 
مغادرة قاعدة األمير سلطان في الظهران، 
بـــعـــد أن ســــــاءت الــــعــــاقــــات بــــن الـــطـــرفـــن 
بسبب هجمات الحادي عشر من سبتمبر 

 .»2001
وباتت قطر، منذ بداية العام 2003، موقعا 
ألكــبــر قــاعــدتــن أمــيــركــيــتــن خــــارج أراضـــي 

الـــواليـــات املــتــحــدة، الــعــديــد الــجــويــة، الــتــي 
يوجد فيها 11 ألف عسكري أميركي و120 
طـــائـــرة مــقــاتــلــة، والــســيــلــيــة الـــتـــي تــوصــف 
بأنها من أكبر قواعد تخزين الساح خارج 

األراضي األميركية.
ــر مــع  ــة قـــطـ ــــف عــــاقــ ــبــــان وصــ ويــــرفــــض قــ
ــتــــحــــدة بـــالـــتـــبـــعـــيـــة، مــفــضــًا  الــــــواليــــــات املــ
وصــفــهــا بــعــاقــة »حــلــيــف بطعم الــخــصــم«، 
وخــصــوصــا فـــي مــرحــلــة الــرئــيــس دونــالــد 
ــوم يـــمـــيـــز بــن  ــمــ ــعــ ــنـــه عـــلـــى الــ ــــب، لـــكـ ــرامــ ــ تــ
مــخــتــلــف جـــوانـــبـــهـــا ومــــراحــــلــــهــــا، مــرجــعــا 
نفسها  قطر  »تأمن  محاولة  إلى  جذورها 
مــن تــهــديــدات الــســعــوديــة وضــغــوطــاتــهــا«، 
القاعدة  استضافتها  من  الرغم  »على  لكن 
األمــيــركــيــة، وتــوقــيــع اتــفــاقــيــة دفــاعــيــة مع 
واشـــنـــطـــن، يــصــعــب الـــقـــول إن قــطــر كــانــت 
ــي عـــاقـــتـــهـــا  ــ ــة فــ ــيـ ــعـ ــبـ ــة تـ ــاســ ــيــ ــّنــــى ســ تــــتــــبــ
بـــواشـــنـــطـــن«، فـــواقـــع األمــــر يــظــهــر أن قطر 
ــتــــحــــدة ومـــع  ــع الــــــواليــــــات املــ ــ »تـــحـــالـــفـــت مـ
خــصــومــهــا«، و«تــبــّنــت ســيــاســات خارجية 
مـــؤيـــدة لــواشــنــطــن ومــتــعــارضــة مــعــهــا في 
2006«، حينما  عـــام  بــعــد  خــاصــة  مــعــا،  آن 
املقاومة  »مــحــور  سمي  مما  كثيرًا  اقتربت 
واملمانعة« في الفترة 2006 - 2010 ملوازنة 
الضغط الــســعــودي«، وعــنــى ذلــك االقــتــراب 
من إيران، حيث أن »كل خطوٍة كانت تقترب 
باملقدار  تبتعد  كانت  إيــران  مــن  قطر  فيها 

نفسه عن السعودية«.
الــعــراقــي للكويت عــام 1990،  الــغــزو  ومــنــذ 
حــلــول ملعضلتها  عــن  بالبحث  قــطــر  بـــدأت 
ــه  ــ هـــــا فـــــــي وجـ ــــظ بـــــقـــــاء ــفـ ــ ــحـ ــ األمــــــنــــــيــــــة، »تـ
الــتــهــديــدات املــتــفــاقــمــة الــتــي تــواجــهــهــا في 
ــار مجلس  ــارج إطــ مــحــيــطــهــا اإلقــلــيــمــي، خــ
الــــتــــعــــاون«، الــخــلــيــجــي، ثـــم أخـــــذت »تــفــّكــر 
فـــي نــهــج خـــارجـــي مــســتــقــل«، وفــــي الــوقــت 
الــتــوازن في  أن تتبع نهج  »تــحــاول  نفسه، 
عــاقــتــهــا بــجــاريــهــا الــكــبــيــريــن الــســعــوديــة 
ــنـــهـــا«، وذلـــــك فـــي إثــر  وإيـــــــران لــتــحــقــيــق أمـ
الــعــراق مــن املــعــادلــة اإلقليمية بعد  إخـــراج 
حرب تحرير الكويت عام 1991. وبالنسبة 
إلى قطر »لم تعد السعودية ضمانًة أمنية 
إليها  النظرة  تحّولت  بل  فقط،  كافية  غير 
بوصفها تمّثل تهديدًا أيضا«، وذلك »بعد 
عــدم مهاجمة دولة  الــعــراق قاعدة  أن كسر 

عربية دولة عربية أخرى«. 
كما أن »إيران مثلت عامل قلق آخر أيضا«، 
ألن قــطــر كــانــت »تــشــعــر بــقــلــق مــســتــمــر من 
ســيــاســات إيــــران الــتــي تــتــشــارك مــعــهــا في 
ــٍد مــن أكــبــر حــقــول الــغــاز فــي الــعــالــم«،  واحــ
إيــران مشروعا قوميا  لدى  أن  إلى  بالنظر 
وديـــنـــيـــا تـــوســـعـــيـــا، وال يــخــفــى عـــلـــى أحـــد 
ــار مــشــروع  ســعــيــهــا »إلــــى الــهــيــمــنــة فـــي إطــ
إقــلــيــمــي، وتــعــمــل عــلــى تــصــديــر نموذجها 
وفـــرض نـــوع مــن الــحــمــايــة والــتــبــعــيــة على 
ــيــــات الـــشـــيـــعـــيـــة املـــــوجـــــودة فــــي دول  ــلــ األقــ

العربية«.  الخليج 
ـــل مــعــضــلــتــهــا  غـــيـــر أن ســـعـــي قـــطـــر إلـــــى حـ
األمــنــيــة اقـــتـــرن بــســعــيــهــا »إلــــى تـــأديـــة دور 

ــتـــوى اإلقـــلـــيـــم والــــحــــصــــول عــلــى  ــلـــى مـــسـ عـ
ــــراف بـــهـــذا الــــــــــدور«، لـــكـــن ذلـــــك كـــلـــه لــم  ــتـ ــ اعـ
في  للدولة  عليا  »استراتيجية  إلى  يتحّول 
مــواجــهــة الــتــهــديــدات الــخــارجــيــة، ووســيــلــة 
للحفاظ على استقالها بعيدًا عن التبعية 
ــم يـــبـــدأ إال  أليٍّ مـــن جــاريــهــا الــكــبــيــريــن، ولــ
مـــع وصـــــول الــشــيــخ حــمــد بـــن خــلــيــفــة إلــى 
الــذي يعتبره قبان تأكيدًا  السلطة«، األمــر 
تحديد  في  »الفاعل  أو  النخبة«  »دور  على 
ــر الـــخـــارجـــيـــة وســـيـــاســـاتـــهـــا  خـــــيـــــارات قـــطـ
اإلقليمية، واألهـــم مــن ذلــك االســتــدالل على 
السياسية  وقـــدراتـــهـــا  الــنــخــبــة  مـــهـــارات   

ّ
أن

أّدت  استخدمتها  الــتــي  واالســتــراتــيــجــيــات 
دورًا كبيرًا في تحييد عوامل البنية، وقيود 
إقليمي  بـــدور  الــقــيــام  الــجــغــرافــيــا، ملصلحة 
الشيخ حمد مزيجا من  تبنى  أكبر«، حيث 
نشطة،  وهجومية  دفــاعــيــة  استراتيجيات 
قامت على إنشاء توازنات وبناء تحالفات، 
املتاحة؛  الناعمة  الــقــوة  أدوات  واســتــخــدام 
مــن وســاطــة لحل الــنــزاعــات ووســائــل إعــام 
وثقافة، و«مساعدات مالية وأعمال خيرية 
وإنــســانــيــة ودبــلــومــاســيــة عــامــة، وريــاضــة، 
وإنشاء شراكات واستثمارات عاملية لجعل 
قطر جــزءًا مــن النظام االقــتــصــادي العاملي، 
إلــى مركز ال غنى عنه لصناعة  وتحويلها 
الــغــاز املــســال فــي الــعــالــم، وإنـــشـــاء عــاقــات 
بقوى وكيانات محاصرة أو منبوذة دوليا، 
حـــيـــث تـــغـــدو قـــطـــر والـــحـــاجـــة إلـــــى دورهـــــا 
واالقــتــصــادي  السياسي  والــفــعــال،  الناشط 
الــحــفــاظ على  أهــــم أدوات  ــي، مـــن  واإلعــــامــ

استقرارها«. 
ــبــــان اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات  ويـــحـــصـــر مــــــــروان قــ
الــســيــاســة الــخــارجــيــة الــقــطــريــة فـــي خمس 
نــقــاط: االســتــقــال املــالــي وبــنــاء مــكــانــة في 
سوق الطاقة الدولية، صناعة ذراع إعامية 
ــنـــطـــن،  ــيـــد الــــعــــاقــــة مــــع واشـ مـــــؤثـــــرة، تـــوطـ
ــدور الـــوســـيـــط فـــي الـــنـــزاعـــات،  ــ الــتــأســيــس لـ
موازنة العاقة مع كل من السعودية وإيران. 
وقد مّثل اإلعام، وخصوصا قناة الجزيرة، 
إلــى قطر أهــم أسلحتها، وكــان له  بالنسبة 
الـــدور األكــبــر فــي جعل قطر العبا هاما في 
الــســيــاســات اإلقــلــيــمــيــة، وفـــي لــفــت االنــتــبــاه 

إليها على الساحة الدولية.
وظــهــرت أهمية وســائــل اإلعـــام مــع انــدالع 
ــي انـــــحـــــازت قــطــر  ــتــ الــــــثــــــورات الـــعـــربـــيـــة الــ
إلـــى دعــمــهــا، مــســتــغــلــة »فــرصــة انــقــضــاض 
ــد نـــظـــم حــكــمــهــا  املـــجـــتـــمـــعـــات الـــعـــربـــيـــة ضــ
االســتــبــداديــة، لــلــمــســاعــدة فــي إعــــادة بــنــاء 
ــتـــبـــوأ فـــيـــه دورًا  نــــظــــام إقـــلـــيـــمـــي عــــربــــي، تـ
مـــحـــوريـــا مــــن جــــهــــة، ويـــمـــّكـــنـــهـــا مــــن جــهــة 
أخــــــرى مــــن مـــواجـــهـــة مــعــضــلــتــهــا األمــنــيــة 
الكبيرتن: السعودية، عبر  تجاه جارتيها 
املساهمة في قيام نظام صديق في مصر، 
وإيــــران مــن خــال دعــم إقــامــة نــظــام حليف 
فــي ســـوريـــة«. واعــتــمــدت فــي مــوقــفــهــا على 
التي يجدها قبان في  العوامل،  جملة من 
»قـــوة املـــد الـــثـــوري الــعــربــي«، وعــاقــة قطر 
مع »القوى والتيارات اإلسامية الوسطية 
ــر مـــــن غـــيـــرهـــا  ــ ــثـ ــ ــــي بـــــــدت مــــرشــــحــــًة أكـ ــتـ ــ الـ
لــلــوصــول إلـــى الــســلــطــة فـــي دول الـــثـــورات 
ــا الــتــنــظــيــمــيــة  ــهــ ــدراتــ الــــعــــربــــيــــة؛ بـــســـبـــب قــ
الكبيرة وضعف خصومها«. كما استندت 
فـــي مــوقــفــهــا »إلــــى عــاقــتــهــا بــتــركــيــا الــتــي 
شــاركــتــهــا الــســيــاســة نــفــســهــا فـــي ســوريــة 
ومــصــر تــحــديــدًا، واملــوقــف األمــيــركــي الــذي 
ــدا مــســتــعــّدًا لــلــقــبــول بــحــكــم اإلســامــيــن  بــ

ومسايرة اإلرادة الشعبية«.
ما يريد قوله مروان قبان في هذا الكتاب، 
والــذي يكّرر قوله أكثر من مرة، إن مساعي 
قــطــر الــهــادفــة إلـــى تــبــّنــي ســيــاســة خارجية 
مــســتــقــلــة، والـــقـــيـــام بــــــدور إقــلــيــمــي فـــاعـــل، 
الـــــدوام واقـــعـــا جيوسياسيا  عــلــى  واجـــهـــت 
ــه، لكن  ال تــســتــطــيــع تــغــيــيــره أو الــتــحــّكــم بــ
نــخــبــتــهــا اكــتــشــفــت أن بــإمــكــانــهــا »ابـــتـــداع 
اســتــراتــيــجــيــات مـــن وحــــي الـــتـــقـــدم الــكــبــيــر 
الناعمة  والقوة  واألفــكــار  التكنولوجيا  في 
لتعظيم نقاط قوتها وتقليل نقاط ضعفها 
أكبر  إقليمية  قــوى  بن  بوجودها  املتمثلة 
مــنــهــا«. وقـــد »اســـتـــفـــادت الــنــخــبــة الــقــطــريــة 
استقالها  على  للحفاظ  سعيها  إطــار  فــي 
مـــن املـــزايـــا الـــتـــي تــتــيــحــهــا طــبــيــعــة الــنــظــام 
ــيــــه، واملــتــمــثــلــة  ــيـــمـــي الـــــــذي تـــعـــيـــش فــ ــلـ اإلقـ
ــن الـــتـــنـــاقـــضـــات  ــ ــادة مـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــيـــة االسـ ــانـ ــكـ ــإمـ بـ
ــابـــه، ومــــن قــــوة املــقــاومــة  الـــكـــبـــرى بـــن أقـــطـ
الــنــظــام لهيمنة  الــتــي يبديها هـــذا  الــذاتــيــة 
من  امتاكها  أو  عليه  واحـــدة  إقليمية  قــوة 
ذلك  لكن  بتوازناته«.  ما يخل  القوة  مــوارد 
ــــود تــحــديــات عـــديـــدة تــفــرزهــا  ال يـــعـــدم وجـ
والدولية،  اإلقليمية  والتفاعات  املتغيرات 
ويمكنها التأثير على توجهات وسياسات 
الـــدول وتغير مــن أدوارهــــا، خــاصــة فــي ظل 
سياسات االنكفاء واالنسحاب التي تنفذها 
ــات املـــتـــحـــدة األمــيــركــيــة فـــي منطقة  ــواليــ الــ

الشرق األوسط.
)كاتب سوري(

كتاب مروان قبالن يتتبع رحلتها نحو االستقاللية

سياسة قطر الخارجية

يستند الكتاب إلى 
منهجيٍة حديثة، 

تقوم على التحليل 
المنظومي، وعلى 
جملة من مقوالٍت 

نظريٍة بارزة

يكتفي قبالن بذكر 
النخبة الحاكمة من 

دون تبيان ماهية 
هذه النخبة أو حتى 

وصفها 

مساعي قطر 
الهادفة إلى تبنّي 

سياسة خارجية 
مستقلة واجهت 

واقعًا جيوسياسيًا 
ال تستطيع تغييره

يتنــاول كتاب مروان قبالن »سياســة قطر الخارجية«، الصادر أخيرا، دور قطر وسياســتها الخارجية، من خالل »إبراز االســتراتيجيات 
التــي اتبعتها النخبة الحاكمة القطرية خالل العقدين األخيريــن للتعامل مع التحّديات البنيوية التي واجهتها«، وبغية تحقيق 

االستقاللية المنشودة في سياستها الخارجية في محيط إقليمي ال يتيح هوامش تحرّكاٍت واسعة

الواليات  مع  قطر  عالقة  وصف  قبالن،  مروان  الكتاب،  مؤلف  يرفض 
الخصم«،  بطعم  »حليف  بعالقة  وصفها  مفضًال  بالتبعية،  المتحدة 
الرئيس دونالد ترامب، لكنه على العموم يميز  وخصوصا في مرحلة 
بين مختلف جوانبها ومراحلها، مرجعًا جذورها إلى محاولة »تأمين 
»على  لكن  وضغوطاتها«،  السعودية  تهديدات  من  نفسها  قطر 
دفاعية  اتفاقية  وتوقيع  األميركية،  القاعدة  استضافتها  من  الرغم 
في  تبعية  سياسة  تتبنّى  كانت  قطر  إن  القول  يصعب  واشنطن،  مع 
عالقتها بواشنطن«، فواقع األمر يظهر أن قطر »تحالفت مع الواليات 

المتحدة ومع خصومها«.

»حليف بطعم الخصم«
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MEDIA

غضب جزائري من تحريض 
على حرب مع المغرب

احتيال إلكتروني يزدهر 
تحت اسم »لعبة الحبّار«

سامر إلياس

الخدمــات  لتطويــر  ســعيها  إطــار  فــي 
أمنــا  أكثــر  وجعلهــا  الرقميــة  الحكوميــة 
ببرامــج وجهــود محليــة، طرحــت الســلطات 
»التطبيــق  إلنشــاء  مناقصــة  الروســية 
 100 نحــو  لتزويــد   ،)super app( الخــارق« 
ألــف مــكان عمــل حكومــي بأحــدث التقنيــات 
يضــم  أن  علــى  للعمــل،  الازمــة  الرقميــة 
التطبيــق برنامــج مراســلة وأدوات لتنظيــم 
البريــد  وخدمــات  الفيديــو،  مؤتمــرات 
وكشــفت  وغيرهــا.  الســحابي  والتخزيــن 
واالتصــاالت  الرقميــة  التنميــة  وزارة 
قيمــة  أن  املاضــي،  األســبوع  الروســية، 
الخــارق«  »التطبيــق  لتطويــر  العــرض 
تصــل إلــى نحــو 500 مليــون روبــل )الــدوالر 
(. وتأمــل فــي أن 

ً
األميركــي = نحــو 72 روبــا

يدخــل الخدمــة حتى نهاية عام 2022. ورأت 
واســتقال  املعلومــات  أمــن  مــن  يزيــد  أنــه 
اإلدارات عــن مخاطــر العقوبــات، خاصــة أن 
منتجــات  يســتخدمون  املســؤولن  معظــم 
الــوزارة  وعرضــت  »مايكروســوفت«. 
األول  تشــرين  أكتوبــر/   22 فــي  املناقصــة 
املاضــي علــى بوابــة املشــتريات الحكوميــة 
العامــة، وقالــت إنهــا تهــدف لتطوير القطاع 
الحكومي، عبر تزويد املوظفن الحكومين 
ومــن  الحديثــة،  االتصــاالت  بخدمــات 
الفيدراليــة،  التنفيذيــة  الهيئــات  ضمنهــا 
واإلدارات  املركزيــة،  االنتخابــات  ولجنــة 
اإلقليميــة، والصناديــق الحكوميــة املمولــة 
تريــد  أنهــا  الــوزارة  وذكــرت  املوازنــة.  مــن 
توفيــر الخدمــات املطلوبــة لنحــو 100 ألــف 
مســتخدم فــي املرحلــة األولــى، علــى أن يتــم 
التوســع فــي التجربــة الحقــا لتشــمل جميــع 
الحكوميــة  الخدمــات  قطــاع  فــي  املوظفــن 
)املوظفون في اإلدارات املحلية، والفدرالية( 
واملقــدر عددهــم بنحــو 2.4 مليــون موظــف 
حســب بيانــات وزارة املاليــة للعــام املاضــي، 
مــن دون أن يشــمل املوظفــن والعاملــن فــي 
املؤسســات والشــركات االنتاجيــة اململوكــة 

للدولة، والجيش، واألجهزة األمنية. 
التنميــة  وزارة  فــي  مصــدر  وكشــف 
لصحيفــة  الروســية  واالتصــاالت  الرقميــة 
 
ّ
أن املاضــي،  الجمعــة  يــوم  »كوميرســانت«، 

مــن املخطــط لــه إطــاق نمــوذج أولــي عملــي 
للتطبيــق »الخــارق« للموظفــن الحكوميــن 
 املرحلة األولى 

ّ
بحلــول نهايــة عام 2022، وأن

تتضّمــن العمــل بــه في الــوزارة ذاتها، إضافة 
الروســية »روســتات«،  إلــى هيئــة اإلحصــاء 
االقتصــاد  وزارة  وفــي  التقاعــد،  وصنــدوق 
وأوضــح  الحكوميــة.  املراســات  وخدمــة 
الســحابية  الخدمــات  تطويــر  قســم  مديــر 
وإدارة البيانــات فــي وزارة التنميــة الرقميــة 
كونســتانتن  الروســية،  واالتصــاالت 

منوعات

 »االتصــال هو جزء 
ّ
غــورزوف، للصحيفــة، أن

أساســي فــي عملنــا اليومــي، لذلــك توصلنــا 
إلــى مفهــوم التطبيــق الخــارق للمســؤولن، 
الفوريــة،  املراســلة  وظائــف  ســيضم  والــذي 
وتنظيم مؤتمرات الصوت والفيديو، والعمل 
امللفــات،  وتبــادل  والتكليفــات،  املهــام  مــع 
داخليــة،  وبوابــة  الســحابي،  والتخزيــن 
وبرامــج  املكتبيــة  املســتندات  مــع  والعمــل 

املســؤول  وذكــر  الفيروســات«.  مكافحــة 
ه »يمكن تثبيت التطبيق الخارق 

ّ
الروسي أن

علــى األجهــزة الشــخصية ملوظفــي األقســام، 
مــع مراعاة متطلبات أمــن املعلومات، وكذلك 
موضحــا  املتصفــح«  خــال  مــن  اســتخدامه 
 »التطبيــق الجديــد ســيعمل علــى البرامــج 

ّ
أن

تحديــث  مــن  االنتهــاء  ســيتم  إذ  الحاليــة 
ــه »فــي 

ّ
ــا«. وأشــار إلــى أن

ً
أجهــزة النظــام الحق

الوقــت الحالــي تمتلــك الســلطات التنفيذيــة 
مــن  مــا  حــّد  إلــى  كبيــرًا  عــددًا  الفيدراليــة 
الرقميــة  بالخدمــات  املــزودة  العمــل  أماكــن 
املتطــورة، ولــن يكــون مــن الضــروري إعــادة 
 
ّ
تجهيزهــا املكلــف جــدًا حاليــا«. ومعلــوم أن

وزارة التنمية الرقمية واالتصاالت الروسية 
وضعــت مشــروع النظــام الحكومــي لتطويــر 
الحالــي، ونشــرته  للعــام  الرقميــة  الخدمــات 
الحكومــة  موقــع  علــى  العامــة  للمناقشــة 
وبحســب  املاضــي.  حزيــران  يونيــو/  فــي 
الوثيقة، ســتكون الوزارة نفســها هي املشغل 
فــي  للمشــروع  األمــوال  للنظــام، وتخصــص 
العامــة  »اإلدارة  االتحــادي  املشــروع  إطــار 
»االقتصــاد  الوطنــي  للبرنامــج  الرقميــة« 
الرقمــي«. ومــع مســعى للحاق بركــب التطور 
الرقميــة،  الخدمــات  وتطويــر  التقنــي، 
األخيــرة  الســنوات  فــي  روســيا  خصصــت 
أجهــزة  لشــراء  الــدوالرات  مليــارات  عشــرات 
الكمبيوتــر وبرامــج التشــغيل املختلفة، ومع 
ارتفــاع املخــاوف مــن الهجمــات الســيبرانية 
داخليــا وخارجيــا تعمــل علــى تطويــر برامج 
البرنامــج  تشــغيل وحمايــة محليــة.  ورغــم 
كشــف  الضخمــة،  واملوازنــات  الطمــوح، 
مصــدر مطلــع علــى خطــط التحــول الرقمــي 
فــي   54 مــن  أكثــر   

ّ
أن الحكوميــة،  للــوكاالت 

برنامــج  اآلن  تســتخدم  اإلدارات  مــن  املائــة 
»مايكروســوفت إكستشاينج«، وهو برنامج 
يختــص فــي مجــال املراســلة، وإعــداد جــداول 
املواعيــد، وقائمة االتصــاالت واملهام الواجب 
تطبيقها، ويدعم الهواتف النقالة والوصول 
لشــبكة اإلنترنــت، للحصول علــى املعلومات، 
إضافــة إلــى دعــم وتخزيــن البيانــات. وأشــار 
ــه 

ّ
أن إلــى  »كوميرســانت«  لصحيفــة  املصــدر 

»بســبب العقوبــات، تتحــرك الحكومــة بعيــًدا 
عــن الحلــول األجنبيــة نحــو حلــول مفتوحــة 
املصــدر أو تقنيــات محليــة«. وأفــادت بيانات 
مليــار   2.9 أنفقــت  الحكومــة  أن  حكوميــة 
روبل على شــراء برامج »مايكروســوفت« في 
نوفمبــر/ تشــرين الثانــي مــن العــام املاضــي. 
مجلــس  رئيــس  ســميرنوف،  أليكســي  وأكــد 
مطــور  وهــي   ،Basalt SPO شــركة  إدارة 
نظــام تشــغيل محلــي مفتــوح، علــى أنــه »مــن 
املهــم أن يتــم التركيــز فــي الشــروط املرجعيــة 
للمناقصــة علــى اســتخدام البرامــج املحليــة 
خدمــي  نمــوذج  إلــى  االنتقــال  يجــري  وأن 
الحكومــة  وتأمــل  البرامــج«.  الســتخدام 
الخــارق«  »التطبيــق  يســاهم  أن  الروســية 
فــي الحــّد مــن تســريب البيانــات، عبر توقف 
عــن  روســيا  فــي  املدنيــة  الخدمــة  موظفــي 
مــن  الشــائعة  املراســات  برامــج  اســتخدام 
 ذلك 

ّ
أجهزة الكمبيوترات في العمل، رغم أن

ممنــوع بموجــب قانــون فيدرالــي، وتركيــز 
املســؤولن  بــن  املهنيــة  جميــع االتصــاالت 

الحكومين في أداة واحدة وآمنة.

تعتمد أغلب اإلدارات 
الروسية على تقنيات 

»مايكروسوفت«

لندن ــ العربي الجديد

الحبــار«  »لعبــة  الكــوري  املسلســل  تحــّول 
منصــة  تــه 

ّ
بث الــذي   )Squid Game(

عــدد  زاد  عامليــة.  ظاهــرة  إلــى  »نتفليكــس« 
األفــام  مشــاهدة  منصــة  فــي  االشــتراكات 
واملسلسات واإلقبال على األلعاب القديمة 
وممارســة تحديــات جديدة، لكنــه زاد أيضا 
مخاطــر القرصنــة واالحتيــال التــي تســتغل 
جمــع  ويــب«  نيكســت  »ذا  موقــع  شــهرته. 
قائمــة بأبــرز عمليــات القرصنــة واالحتيــال 

املتعلقة باملسلسل، وهي كاآلتي: 
احتيــال بعملــة مشــفرة مــن »لعبــة الحبــار«: 
جذبت عملة مشــفرة مســتوحاة من املسلسل 
الكثيــر مــن املســتثمرين، لترتفــع قيمتها إلى 
إطاقهــا  مــن  قليلــة  أيــام  بعــد  دوالرًا   2856
املاضــي.  األول  أكتوبر/تشــرين   20 فــي 
فجــأة انهــار رمزهــا الرقمــي، بعدمــا حظــرت 
»تويتر« حســاب هذه العملة املشــفرة بتهمة 
موقــع  اختفــى  مشــبوه«.  نشــاط  »ممارســة 
ووفقــا  التواصــل.  وحســابات  املميــز  الرمــز 
 املحتالن الذين 

ّ
ملوقــع »غيزمــودو«، يبــدو أن

يقفــون وراء العملــة نجحــوا فــي جنــي 3.38 
ماين دوالر.

برنامــج ضــاّر فــي تطبيــق »لعبــة الحبــار«: 
أحصنــة  مــن  ضــاّر  برنامــج   Joker

أجهــزة  إلــى  يتســلل  )تروجــان(  طــروادة 
مصــاب،  تطبيــق  خــال  مــن  املســتخدمن 
ثــم يجمــع البيانــات مــن الجهــاز ويخزنهــا 
ويســتخدمها في إنشاء اشتراكات مدفوعة 
مــن دون معرفــة املســتخدمن أو موافقتهــم. 
يســمى  تطبيــق  فــي  البرنامــج  هــذا  وجــد 
4K HD Squid Wallpaper، وأزالتــه »غوغــل« 
من متجرها »غوغل باي«، لكن يوجد أكثر 
من 200 تطبيق متعلق باملسلسل، ما يعني 

وجود عدد كبير من فرص االحتيال.
شــركة  رصــدت  االحتياليــة:  البــث  مواقــع 
العديــد  »كاسبيرســكي«  الســيبراني  األمــن 
مــن عمليــات االحتيــال. مــن األمثلــة علــى ذلك 
مواقــع البــث املزيفة التي تجمــع البيانات، أو 
تنزيات الحلقات املقرصنة املليئة بالبرامج 
الضــارة. ووفقــا لتقريــر الشــركة، يمكــن لهــذه 
التنزيــات تثبيــت ملفــات ضــاّرة، غالبــا فــي 
شكل أحصنة طروادة، على أنظمة »ويندوز« 
مــن  أو غيرهــا  املــرور  كلمــات  وحتــى ســرقة 
املعلومــات الحساســة. وفــي بعــض الحــاالت 
املجلــدات،  أحــد  فــي  اختصــار  نشــئ 

ُ
أ أيضــا، 

يمكــن اســتخدامه لتشــغيل حصــان طــروادة 
 مرة ُيبدأ فيها بتشغيل النظام.

ّ
في كل

 ألعاب وهمية باســم »لعبة الحبار«: عثرت 
»كاسبيركي« على العديد من مواقع الويب 
التــي تدعــو الزائريــن إلــى لعــب نســخ عبــر 

اإلنترنت من »لعبة الحبار« من أجل »الفوز« 
ألــف  إلــى حوالــى 48  بجوائــز ماليــة تصــل 
دوالر مــن العملــة املشــفرة. العملــة املشــفرة 
هــي »بينانــس« وهي قيــد التحقيق من قبل 
اإليــرادات  ودائــرة  األميركيــة  العــدل  وزارة 
الداخليــة بتهمــة التهــرب الضريبــي وغســل 
التســجيل،  الاعبــن  مــن  وُيطلــب  األمــوال. 
مــا يعنــي تقديــم البيانات الشــخصية، التي 
يمكــن أن تــؤدي إلــى جرائــم اإلنترنــت مثــل 

سرقة الهوية.

)TASS /تأمل الحكومة الروسية أن يساهم »التطبيق الخارق« في الحّد من تسريب البيانات )بيتر كوفاليف

)Getty(

الجزائر ــ عثمان لحياني

أثار برنامج تلفزيوني جزائري في قناة مســتقلة يقدمه عقيد ســابق في الجيش، 
قّدم مداخلة تحّرض على الحرب مع املغرب، استياء كبيرًا لدى النخب في الجزائر، 
مطالبــن الســلطات بوقــف برنامجــه، والتدخــل لوقــف هــذا النــوع مــن الخطابــات 
الــذي يعمــل فــي التلفزيــون  التحريضيــة. ودعــا اإلعامــي عبــد العالــي مزغيــش، 
العمومــي، الســلطات إلــى إيقــاف العقيــد مديوني عن الظهور فــي التلفزيون لكونه 
يســيء إلــى املوقــف الجزائــري أكثــر مما يدافع عنــه. وكان مزغيش يعلق على حلقة 
فــي برنامــج »كرايــزس« الــذي يقدمــه العقيــد الســابق فــي الجيــش محمــد مديونــي 
وطالــب فيــه بشــن الحــرب على املغــرب، ودعا جنود جبهة البوليســاريو إلى تنفيذ 
اإلعــام ووصــف  فــي  غيــر مســبوق  املغربيــة، وهــو خطــاب  املــدن  داخــل  عمليــات 
باالنفــات. وكتــب مزغيــش: »أليــس هــذا املواطــن يشــكل خطــرًا علــى بادنــا بهــذه 
التصريحات غير املســؤولة؟! في أي زمن يحيا وإلى أي مســتنقع يريدنا أن ننزل؟ 
في وقت وجب فيه تكثيف العمل الدبلوماسي للتوصل إلى نتيجة إيجابية؛ هناك 
من يزيد الطن بلة، وال يضبط مصطلحاته وتحلياته القائمة على الشــحن دون 

مراعاة لأوضاع والعاقات الدولية«.
من جهته، طالب اإلعامي جمال شعال السلطات بضبط مفردات الخطاب اإلعامي 
فــي األزمــة الحاليــة مــع املغــرب، مشــيرًا إلــى أن هنــاك حالــة »هســتيريا جماعيــة« تــدق 
طبــول الحــرب، وكأن الحــرب نزهــة، وتنشــر خطابــات غريبــة لــم نعهدهــا ســابقا فــي 
قاموس ومفردات األمة الجزائرية، صحبها انتشار صور وفيديوهات على منصات 
التواصل االجتماعي، أكثرها مفبرك، تتعلق بقوافل من املدرعات والسفن والطائرات 
الحربيــة تتوجــه نحــو الحــدود الغربيــة للوطــن«، مشــيرًا إلــى أنــه »منــذ بدايــة األزمــة، 
بدأ الخطاب السياســي واإلعامي، في غالبيته، ينحرف عن الخط التقليدي املعهود 
لدى الدولة الجزائرية بدبلوماســيتها العريقة، والتي تتميز بالهدوء والرزانة وقوة 
املوقــف فــي آن واحــد. وبــدأت تظهر بعض األصوات السياســية واإلعامية التي تنتج 

مفردات خطاب غريبة عن قاموس وأدبيات الدولة الجزائرية ودبلوماسيتها«.

تطبيق روسي »خارق« يستبدل تكنولوجيا أميركية

تيليغرام 
مدفوع

موسكو ــ العربي الجديد

للتراســل  »تيليغــرام«  تطبيــق  مؤســس  أعلــن 
الفــوري، بافيــل دوروف بــدء العمل على خاصية 
إخفــاء اإلعالنــات بجميــع القنــوات مقابل رســوم 
بســيطة ســيتحملها املســتخدم. وكتــب دوروف 
علــى قناتــه علــى »تيليغــرام«: »بدأنــا العمــل علــى 
هــذه الخاصية الجديدة، ونتوقع إطالقها الشــهر 

الجــاري، وقــد تكــون فــي شــكل اشــتراك بســيط 
ســيتيح ألي مســتخدم دعــم تطــور »تيليغــرام« 
الرســمية  اإلعالنــات  يــرى  وأال   ،

ً
مباشــرة ماليــا 

فــي القنــوات أبــدًا«. وعــزا دوروف هــذه الخطــوة 
إلــى اقتــراح العديــد مــن املســتخدمني اســتحداث 
بقنــوات  الرســمية  اإلعالنــات  إلخفــاء  إمكانيــة 
»تيليغــرام«، باإلضافــة إلى طلــب أصحاب بعض 
القنــوات إمكانيــة إخفــاء اإلعالنــات، مضيفــا أن 

شــركته تحســب حاليــا الشــروط املاليــة إلضافــة 
مثــل هــذه اإلمكانيــة. وأكــد عزمــه علــى مواصلــة 
»تيليغــرام« أن  العمــل علــى خصائــص ســتتيح لـ
يصبــح مشــروعا ال يحقــق خســائر مــع األولوية 

اع املحتوى.  
ّ
ملصالح املستخدمني وصن

وكان دوروف قد أعلن في نهاية أكتوبر/تشرين 
خــاص  إعالنــات  نظــام  إطــالق  املاضــي،  األول 
تجريبــي،  بنظــام  يعمــل  يــزال  ال  »تيليغــرام«  بـ

علــى أن يقتصــر نشــر اإلعالنــات علــى القنــوات 
العامة الكبرى ذات عدد مستخدمني يفوق األلف 
مــن دون جمــع بياناتهــم الشــخصية. وبحســب 
فــإن  الروســية،  االتصــاالت  شــركات  تقديــرات 
»تيليغرام« هو تطبيق التراسل الثاني استخداما 
فــي روســيا، مســتحوذًا علــى 32 فــي املائــة مــن 
»واتســاب«  بعــد  وذلــك  اإلنترنــت،  مــرور  حركــة 

املسيطر على 58 في املائة من الترافيك.  

تعتزم روســيا اســتبدال التكنولوجيا األميركية المســتخدمة فــي إداراتها ببرامج محليّة، لذا تســتعد إلطالق »تطبيق روســي خارق« 
للموظفين الحكوميين بنهاية العام المقبل »لزيادة أمن المعلومات«
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وســخــريــة إلــى الــكــامــيــرا مــبــاشــرة فــي أسلوب 
األول،  املشهد  آلــن. ومنذ  بأفالم وودي  شبيه 
يدرك مشاهد الفيلم أنه لن يتعامل مع طبقة 
الفيلم ليست  الــســرد، وأن عــوالــم  واحــــدة مــن 
بــالــســهــلــة، والــتــنــاقــض هـــو املــفــتــاح لفهمها، 
فالجمال ال ينفصل عن البشاعة، وال الرهافة 
ال تــوجــد وحـــدهـــا مـــن دون الــقــســوة فـــي مثل 
هــــذا الــعــالــم املـــحـــســـوس.  نــنــتــقــل بــعــدهــا إلــى 
ــــى فـــي الــفــيــلــم، بــعــنــوان »الــتــحــفــة  املــقــالــة األولـ
)بينيسيو  موسيس  عــن  وهــي  الخرسانية«، 

ــــذي يقضي  ديــــل تـــــورو( الـــرســـام الــعــبــقــري الـ
عقوبة في السجن الرتكابه جريمة قتل، وعن 
وقوعه في حب سجانته سيمون )ليا سيدو(، 
وهي امللهمة، الحارسة، مديرة أعمال الرسام 
اتــه مـــع تــاجــر فــنــون  الــســجــن، ومــيــســرة لــقــاء
ُيـــدعـــى جــولــيــان كــــادازيــــو )أدريـــــــان بـــــرودي(، 
ــال  ــيـ ــتـ ــزيــــل أديـــــــن بــتــهــمــة االحـ ــيــــل نــ ــو زمــ ــ وهــ
موسيس  بتجنيد  جــولــيــان  يــقــوم  الضريبي. 
فنًيا  داعًيا وفــًدا  السجن،  إلنشاء معرض في 
ا 

ً
لحضوره، الحدث الفني التي سيتحول الحق

لينا الرواس

ليس مــن السهل أبـــًدا وصــف فيلم 
ــد، وال  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ويـــــــس أنـــــــدرســـــــون الـ
حكايته املقسمة إلى لوحات ثالث، 
تمثل في مجملها عدًدا للصحيفة التي سمي 
صحيفة  عــن  العمل  يتحدث  باسمها.  الفيلم 
 The ديــســبــاتــش«  فرينش  »ذا  ــدعــى 

ُ
ت خيالية 

آرثر هاوتزر  املحرر  French dispatch، بقيادة 
جـــونـــيـــور )بــــيــــل مــــــــــوراي(، ومــــعــــه فــــريــــق مــن 
الصحافين الذين يعملون بال توقف، إلصدار 
العدد القادم من الصحيفة. العدد األخير الذي 
بحكاياته  الفيلم،  محور  يشكل  أن  شأنه  مــن 
الثالث الغريبة التي تتلقاها كمشاهد للفيلم، 

وقارئ للعدد الصحافي في آن مًعا. 
ــة دراجـــــــــــة يـــقـــودهـــا  ــلــ ــرحــ ــلــــم بــ ــدئ الــــفــــيــ ــتــ ــبــ يــ
كما  ويــلــســون(،  )أويــــن  ســـــازراك  هيربسينت 
أنــه مراسل متجول، في بلدة أينوي سور  لو 
ــرر، وهــو  ــحـ بـــالزيـــه الــفــرنــســيــة، حــيــث نــشــأ املـ
ــا 

ً
يــصــف لــنــا أهـــم مــواقــعــهــا وزوايــــاهــــا، مــعــرف

إيانا بالنشالن والجثث العائمة، وعصابات 
ــــرد بــفــكــاهــة  ــــسـ ـ

ُ
ــة ت ــيـ ــشـ الــــــشــــــارع؛ صـــــــورة وحـ

تجد مرتجى نفسها 
تقاوم الخيبات ومعارك 

الحياة بقلب صاف

ينحت المخرج ويس 
أندرسون الماضي بتشكيل 

بصري الفت ومميز

ُسرق أكثر من 
40 ألفًا و600 قطعة 

من اللقى األثرية

2223
منوعات

»التنقيحات  الثانية،  املقالة  أمــا  مــجــزرة.  إلــى 
عــلــى الــبــيــان«، فــهــي عــن احــتــجــاجــات الــطــالب 
فــي بــاريــس عــام 1968، الــحــدث الشهير الــذي 
التقطه أندرسون بخفة، وأبرز جانًبا مغايًرا 
لــه، بمزاج أقــرب إلــى سينما غـــودار، وبطرافة 
سحرية تذكرنا بأفالم تشارلي تشابلن. بطل 
املتمرد  الطالب  زيفيريللي،  هــو  القصة  هــذه 
)تــيــمــوثــي شـــاالمـــاي(، غــريــب الــطــبــاع، املــدافــع 
الشرس عن مطلب دخول الشباب إلى مهاجع 
ا؛ 

ً
النساء، وعالقته العاطفية بامرأة تكبره سن

لــوســيــنــدا )فــرانــســيــس مـــاكـــدورمـــان( مراسلة 
سياسية تعمل في ذات الصحيفة. 

أما املقالة الثالثة، واألخيرة، املعنونة بـ »غرفة 
الــشــرطــة«، فهي عن  ملــفــوض  الخاصة  الطعام 
الكاتب ملون البشرة املهاجر روبوك )جيفري 
في  بوليسي يعمل  طــاه  عــن  رايــــت(، ومقالته 

قسم الشرطة، يدعى نيسكافيه.
يقود كل لوحة عدد كبير من النجوم، ومنهم 
وليام دافو، إدوارد نورتن وكريستوف فالتر، 
ــد ال تـــتـــعـــدى فــــي بــعــض  ــرة، قــ ــيـ ــغـ بــــــــأدوار صـ
الحاالت املشهد الواحد، إال أنها حاضرة بقوة 

وبشكل ال يمكن االستغناء عنه.
ال يتحدث الفيلم، الذي وصف بكونه »رسالة 
مع  الصحافين  معاناة  عــن  للصحافة«  حــب 
السلطات والرقابة والفساد، كما جرت العادة 
في معظم األفالم التي تتناول عالم الصحافة، 
اب في إيجاد اإللهام أو 

ّ
وال هو عن معاناة الكت

القصة الناجحة. هنا فيلم عن القصص ذاتها، 
ــاب املــقــالــة مع 

ّ
وعـــن الــعــالقــة الــتــي يبنيها كــت

قصصهم وشخوصها، عن ماض لم يختبره 
إيقاعه ولونه  لكنه تشّرب  بنفسه،  أنــدرســون 
كما لو أنه عاشه. فعندما يتعلق األمر بنحت 
املــاضــي فــي تشكيل بــصــري مــذهــل، يــبــدو أن 
أندرسون هو الشخص املناسب لهذه املهمة؛ 
فمن أصوات اآللة الكاتبة، املفاتيح، إلى توازن 
 إلـــى إحــيــاء 

ً
الــلــون وعــتــاقــة الــديــكــور، وصــــوال

قد تحتاج  التي  التفاصيل  الــخــردة، وتكثيف 
إلى مشاهدات عدة حتى يتم التقاطها، يقارب 
أنــــدرســــون تــجــربــة الــكــتــابــة الــصــحــافــيــة عبر 

الصورة والصوت.
ينوع املخرج، كذلك، في تقنيات السرد طوال 
الفيلم، فيستعمل الشاشات املنقسمة، الفالش 
باك، والقفز الزمني إلى األمام. ويكسر اإلطار 
الطبقات،  ومــتــعــدد  معقد  بــأســلــوب  الـــدرامـــي 
فيتنقل من األبيض واألسود إلى امللون، ومن 
ليكمل  املتحركة  الــرســوم  إلــى  الحية  الــحــركــة 
بـــجـــرأة بــقــيــة قــصــتــه. ويـــمـــزج، مــســتــفــيــًدا من 
تقنيات املــســرح، بــن مــا هــو إيهامي ومــا هو 
وينتقل  ديكور  قطعة  ممثل  فيزيح  تغريبي، 
يأتي رجل  أو  التالي،  املشهد  إلــى  بنا عبرها 
كهل ليحل محل الــشــاب فــي داللــة على مــرور 
يـــمـــكـــن إال ألنـــــدرســـــون أن  ــن. خـــلـــيـــط ال  ــ ــزمـ ــ الـ

يصنعه.
وبصمته  السينمائية  عـــاداتـــه  وضـــوح  ومـــع 
الـــفـــريـــدة، يــقــتــبــس أنــــدرســــون أســالــيــب غــيــره 
من  كنوع  ــا، 

ً
أيــض الكالسيكين  املخرجن  مــن 

»التحية« لزمن أكثر اندفاًعا كانوا هم رواده. 
ــون لــوجــوه  ــدرســ ــا يــوجــهــهــا أنــ ــهـ الــتــحــيــة ذاتـ
الــثــقــافــة وصـــنـــاع الــصــحــافــة الــتــقــدمــيــة، الــتــي 
كــانــت فــي أوجــهــا منتصف الــقــرن الــعــشــريــن. 
أمــر أكــده صاحب »جزيرة الكالب« في نهاية 
الــفــيــلــم، عــبــر ســـرد قــائــمــة طــويــلــة مـــن أســمــاء 
نــيــويــورك، كاملحرر  فــي  الــبــارزة  الشخصيات 
نــيــويــوركــر«، هــارولــد  املــؤســس لصحيفة »ذا 
ــذي تــســتــنــد إلــيــه شــخــصــيــة مـــوراي  ــ روس )الـ
إلــى حد مــا(؛ إلــى جانب مجموعة من الكتبة 
في  زمالئهم  أو  الكالسيكين،  النيويوركين 
الصحافة، بــدءًا من املوظفة ليليان روس إلى 
لوسي سانتي، إحدى أشهر مؤرخات العصر. 
الحقبة  تكريًما ألساطير  بأسره  الفيلم  يبدو 
املاضية، ألولئك الذين جعلوا من تلك املثل أمر 

يستحق الحلم. 
ــــذي صــنــعــه  وال يـــقـــل الــتــعــقــيــد الـــبـــصـــري الــ
أنــدرســون، عن ذاك الــذي قدمه النص )الذي 
شارك املخرج في كتابته مع رومان كوبوال، 
هــوغــو غــيــنــيــس، وجــيــســون شـــوارتـــزمـــان(، 
يــقــدم الــنــص وجــهــات نظر عــديــدة ومبطنة 
السياسي  والــعــنــف  املجتمع  اضــطــراب  عــن 
وقـــســـوة املـــؤســـســـات، إال أنــــه ال يــظــهــر هــذه 
املــعــانــاة بــشــكــل مــبــاشــر، بـــل يــتــحــدث عنها 
بوصفها صـــدى يــرتــد عــلــى بــاقــي األشــيــاء، 

وخاصة الحياة اليومية.

إبراهيم علي

مــن  ــة  ــمـــوعـ ــمـــجـ بـ  2021 ــريـــــف  ــ خـ ــل  ــخـ ــبـ يـ لـــــم 
 السؤال هو، هل ما زال 

ّ
الكليبات العربية. لكن

الكليب  أو ينتظر  يــتــرقــب  لــأغــانــي جــمــهــور 
كما كان الوضع سابقًا؟

ســؤال محّير، في وقت تراجعت فيه صناعة 
أو إنـــتـــاج الــكــلــيــبــات املــــصــــورة، وانــخــفــضــت 
املــيــزانــيــات الــخــاصــة إلـــى مـــا دون الــنــصــف، 
وتوجه مجموعة من املخرجن واملخرجات، 
ــا بــعــد حـــوالـــي عــقــديــن من  إلــــى عـــالـــم الــــدرامــ
العمل في تصوير الكليبات. في الجعبة أغاٍن 
رت حديثًا، وستتبارى على مواقع  كثيرة ُصوِّ

التواصل، وسط منافسة أقل من عادية.

»يا شباب يا بنات«
ــــارول  مــــجــــددًا تــــحــــاول املــغــنــيــة الــلــبــنــانــيــة كـ
سماحة لفت النظر إلى عمل تعتبره مخالفًا 
ها ال تلبث أن تقع ضحية سوء 

ّ
أو جديدًا، لكن

التزامها بلون غنائي يعيد  اختيارها، وقلة 
لها نجاح البدايات، ووصولها إلى الصفوف 
 سبقنها 

ّ
األمــامــيــة فــي مــواجــهــة زمــيــالت كـــن

ــرة فــــي كــــل مــنــاحــي  ــامــ ــغــ ــبـــحـــث عــــن املــ أو الـ
الــحــيــاة، ولــذلــك أجـــد نــفــســي تــواقــة للجديد 
واملــخــتــلــف دومــــــًا«. وتـــجـــد مــرتــجــى نفسها 
تقاوم الخيبات ومعارك الحياة بقلب صاف 
ــيـــبـــات تـــؤثـــر جـــدًا  ــالـــعـــمـــل، مــبــيــنــة: »الـــخـ وبـ
عــلــى الــفــنــان، ولــكــن مـــا يــهــون عــلــّي أن هــذه 
الــخــيــبــات جــمــاعــيــة ولــيــســت فـــرديـــة، خاصة 
فــي ظــل األوضــــاع والـــواقـــع املــعــاش، لـــذا فــإن 
واإلنــســان  الفنان  يساعد  بالعمل  االنــخــراط 
بشكل عام على تخطي املصاعب والعقبات. 
العمل عبادة والعمل خاصة في ظل النتاج 
الــنــاجــح فــهــو ســعــادة ويــنــســي كــل الخيبات 
ــتــــي ســـتـــظـــهـــر فــي  ــة«. ومــــرتــــجــــى الــ ــقــ ــابــ الــــســ
أعمال هي:  املقبل في ثالثة  الدرامي  املوسم 
»ذهب أيلول« و»الكندوش 2« و»حارة القبة 
كونها  كــومــيــديــًا   

ً
عــمــال تــجــد  أن  تتمنى   ،»2

ــتـــاقـــت لــلــكــومــيــديــا، بــحــســب تــعــبــيــرهــا،  اشـ
 مضيفة: »أتشرف بأن ألتقي مجددًا في عمل 

مع أمل عرفة«.

ال تسألوني عن »باب الحارة« 
الخوض  الـــذي تتجنب مرتجى  الــوقــت  فــي 
ــاب  ــن مــســلــســل »بــ ــديـــث عــ ــي الـــحـ ــددًا فــ ــجــ مــ
ــارة«، وتـــجـــد أنـــهـــا أســهــبــت مــــــرارًا في  ــ ــحـ ــ الـ

عّمان ـ محمود الخطيب

إن  مرتجى،  شكران  السورية  الفنانة  قالت 
العمل الدرامي »ذهب أيلول«، والذي انتهت 
ــًرا، فــي  ــ ــيـ ــ مــــن تـــصـــويـــر مـــشـــاهـــدهـــا فـــيـــه، أخـ
الواقع  يجسد  األردن،  مــن  مختلفة  مناطق 
وأضافت  الالجئات.  للنساء  حاليًا  املعاش 
مــرتــجــى، فــي حـــوار مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
»ينقل املسلسل الواقع إلى الشاشة بطريقة 
مـــبـــاشـــرة مــــن حـــيـــث املــــعــــانــــاة، والــــظــــروف 
اإلنـــســـانـــيـــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة واالقـــتـــصـــاديـــة 
ــلـــى الــــنــــاس«.  ــروف عـ ــ ــظـ ــ الــــتــــي تـــفـــرضـــهـــا الـ
الــــذي ينتجه  وتــــرى مــرتــجــى أن املــســلــســل 
املــركــز الــعــربــي مــن تــألــيــف مــحــمــد عــريــقــات 
وإخــراج حماد الزعبي، وينتظر عرضه في 
املوسم الدرامي الرمضاني املقبل، يؤكد أن 
الدراما بإمكانها تقديم رسائلها التوعوية 
ــع، مـــوضـــحـــة: »ال أود  ــ ــواقـ ــ الـ الـــتـــي تــعــكــس 
مريدوه  عمل  فلكل  أخــرى،  بأعمال  املقارنة 
وجـــمـــهـــوره وال نــســتــطــيــع االنـــتـــقـــاص مــن 
قيمة أي عمل فني، ألن كل عمل له توجهه 
اإلنتاجي والجمهوري من كل النواحي، وال 
يعني أن نقول عــن العمل اآلخــر إنــه سيئ، 
فقد يرى اآلخرون عملي سيئًا، فيما العمل 
اآلخــر جيد. فــاملــوضــوع نسبي ويــعــود إلى 

رؤية وتقييم الجمهور«.

مع أمل عرفة
وتجد مرتجى نفسها من األشخاص الذين 
ذاتها  تركن  أن  املغامرة، وال تفضل  يحبون 
فــي األمــاكــن اآلمــنــة فنيًا وحــيــاتــيــًا، شــارحــة: 
»كـــــل شـــخـــص يــســتــطــيــع أن يــــحــــدد مــيــولــه 
الـــذاتـــيـــة، أمـــا اخــتــيــار الــســيــر فـــي املــضــمــون، 

جماهيرية  لقاعدة  والتأسيس  النجاح،  في 
ة  ثابتة. تحصر كارول سماحة تجاربها الفنيَّ
اب أو امللّحنن. 

ّ
مع مجموعة محدودة من الكت

األحقّية  سماحة  منحت  ســابــقــٍة،  ولــســنــوات 
للفنان اللبناني، سليم عساف، كما هو حالها 
اليوم في األغنية الجديدة التي تعتمد على 
اإليقاع في املوسيقى واملواجهة في الكلمات 
أو في تحدٍّ يبدو أقرب إلى أسلوب املونولوج 
في العالقات القائمة بن الشاب والفتاة. لكن 
بعيدًا عــن الــكــالم واأللــحــان، تــحــاول سماحة 
بمساعدة املخرجة بتول عرفة مجددًا اللعب 
على الصورة ملشهدّية مشتتة تحاول إسقاط 
كــلــمــات األغــنــيــة عــلــى صــــراع املــــرأة والــرجــل، 
ورســـائـــل تــطــلــقــهــا ســمــاحــة كــنــصــائــح لــفــوز 
املــــرأة وانــتــصــارهــا نــهــايــة الــكــلــيــب. مــحــاولــة 
إلــى السخرية من  أقــرب  خيالية بسيطة هي 
أن تسوق لأغنية فقط ال  العالقات، تحاول 
لشركة  تنتسب  سماحة   

َّ
أن خصوصًا  غــيــر، 

»اليــــف ســتــايــلــز إســتــديــو« الــســعــوديــة الــتــي 
تحاول حجز مكانة لها على خريطة اإلنتاج 

الغنائي منذ سنوات.

»عكس الطبيعة« 
وأطلقت نوال الزغبي أغنية »عكس الطبيعة« 
من كلمات حسن الزعيم، وألحان راوول، في 
تعاون جديد للزغبي مع املخرج فادي حداد، 
وســيــنــاريــو لقصة انــقــالب الــحــيــاة الــزوجــيــة 
ــي. الــلــحــن  ــومــ ــل واملـــــــــرأة بــشــكــل يــ ــرجــ بــــن الــ
بطريقة  ومــركــب  كثيرة  أغـــان  مــن  ُمستنَسخ 
إيــقــاعــيــة اعـــتـــمـــدت فـــي الـــتـــوزيـــع املــوســيــقــي 
لــأغــنــيــة. تــســتــغــل الـــزغـــبـــي واملــــخــــرج فـــادي 
الحياة،  في  لها خبرتها  ة 

ّ
حــداد سيدة مسن

بضرورة  نصيحة  الشابة«  لـ«الزوجة  توجه 

االنـــقـــالب عــلــى املــشــاكــل الــيــومــيــة بــالــتــرفــيــه 
والخروج. يتحول الكليب إلى لوحات راقصة 
داخــــل نـــاد لــيــلــي، فــيــمــا يــقــبــع الــبــطــل املــمــثــل، 
وســــام شــمــص )ســبــق أن شــــارك الــزغــبــي في 
مــحــاواًل  املـــصـــورة(،  الكليبات  مــن  مجموعة 
الــبــحــث عـــن حـــلـــول لـــلـــروتـــن الـــيـــومـــي الـــذي 

يــواجــهــه مــع الــزغــبــي. هــكــذا تــحــاول شــركــات 
اإلنـــتـــاج الــعــمــل عــلــى مــواجــهــة هــبــوط أسهم 
مــبــيــعــات األغـــانـــي الــعــربــيــة والــقــرصــنــة، عن 
ــدارات  اإلصـ التي تحققها  املــشــاهــدات  طريق 
والــكــلــيــبــات املــــصــــورة مـــن خــــالل املـــنـــّصـــات، 
ومواقع التجميل كنوع من التعويض املالي 

 ذلــك ال يعفي 
ّ
لــكــن لكلفة اإلنــتــاجــات نفسها. 

االستسهال  عن  نفسها  الشركات  مسؤولية 
على  املغنن  مع  باالتفاق  النمطية  وتغليب 
ــانـــي والــكــلــيــبــات، مـــن دون تــقــدم  إنـــتـــاج االغـ
فني أو تجدد في األسلوب والسيناريوهات 

الواجبة في مادة يقال عنها جديدة.

الــكــالم عــنــه، تــرفــض حــصــر حــضــورهــا عن 
الجمهور بشخصية »أم بدر« أو شخصية 
»طــرفــة الــعــبــد«، مــوضــحــة: »اســمــي مرتبط 
بالكثير من األعمال، ولكن قد يكون الراسخ 
في الذهن والذاكرة لدى الجمهور مسلسلي 
)باب الحارة ودنيا(، وأجد أن األمر يعتمد 
الفنية. هناك أيضًا  على الجمهور وذائقته 
من يحب »وردة شامية«، وآخــرون يحبون 
وأنــاس يحبون  »مــذكــرات عشيقة سابقة«، 
»عيلة سبع نجوم« و»يوميات مدير عام«. 
الفني على )»بــاب  لــذا ال يقتصر مــشــواري 
ــيــــا«( عــلــى الـــرغـــم مـــن أنهما  الـــحـــارة« و»دنــ
ــواري«.  مـــن أبــــرز املــحــطــات الــفــنــيــة فـــي مـــشـ
وتـــؤشـــر مــرتــجــى عــلــى فـــكـــرة أن الـــفـــنـــان ال 
يملك أحــقــيــة االخــتــيــار الــفــنــي دائـــمـــًا، لذلك 
قــد ُيــصــدم ببعض الــقــائــمــن عــلــى الــدرامــا، 
الــــذيــــن يــبــحــثــون عــــن اإلطـــــــــارات الـــجـــاهـــزة 
بـــــداًل مـــن املـــجـــازفـــة واملـــغـــامـــرة فـــي اقـــتـــراح 
للدراما، مضيفة: »ال يستطيع  شكل جديد 
 الفنان املجازفة وحده، دون نص أو إخراج 

أو إنتاج«.

حال الدراما السورية
وعـــــــن تـــكـــريـــمـــهـــا، أخـــــــيـــــــًرا، فـــــي »مــــهــــرجــــان 
بــابــل الـــدولـــي« فــي الـــعـــراق، تــقــول: »أجــــد أن 
تكريمي يعني اعترافًا بالقيمة التي قدمتها 
بـــمـــشـــواري، خـــاصـــة عــنــدمــا يـــكـــون الــتــكــريــم 
والفن  والثقافة  بالتاريخ  عــالقــة  لــه  بلد  فــي 
واإلبـــــــداع والــــتــــراث، فــهــو اعـــتـــراف بمسيرة 
الفنان، ومهرجان بابل من املهرجانات  هذا 
العريقة الذي عاد هذا العام بعد توقف قارب 
عــشــريــن عــامــًا، ويــشــرفــنــي أن يــكــون فــنــي قد 

وصل بطريقة مميزة للجمهور العراقي«. 

األغاني المصورة... كليبات في عصر المنّصاتشكران مرتجى: الدراما السورية تأثرت بهجرة رؤوس األموال
حمل موسم الخريف 

مجموعة من األغاني 
العربية المصورة، في 

وقت تتسابق فيه 
المواقع والمنصات على 

المحتوى الترفيهي السريع

إدلب ــ عامر السيد علي

أقامت إحدى املنظمات العاملة في محافظة إدلب، 
شــمــال غــربــي ســوريــة، مــعــرض مجسمات عرضت 
فيه أبــرز اآلثــار واملعالم التي تشتهر بها سورية، 
وعـــّرفـــت الــســكــان الـــذيـــن حـــرمـــوا مـــن رؤيــتــهــا منذ 
أكثر من 10 سنوات بها، وبّينت الدمار الذي لحق 
القصف والنهب،  السنوات نتيجة  بها خالل هذه 

والعمليات العسكرية.
وقال منسق الحماية في منظمة »بنفسج« املشرفة 
»الـــعـــربـــي  ــعـــــرض، إبــــراهــــيــــم ســـرمـــيـــنـــي، لــــ ــ عـــلـــى املـ
د جزءًا من ذاكرة العالم   املعرض يجسِّ

َّ
الجديد«، إن

وسورية، وعرضت فيه أهم املعالم واملواقع األثرية 
وكيف بدت بعيون سكان الشمال السوري. 

 املعرض شمل بعض املعالم الشهيرة 
َّ
أن وأوضــح 

الضوء  الرئيسي هو تسليط  والــهــدف  العالم،  في 
عــلــى هـــذه املــعــالــم حــتــى تــكــون مــتــاحــة ولـــو بشكل 
مــجــســم صــغــيــر لجميع ســكــان الــشــمــال الــســوري، 
ــل ســوريــة الــصــغــيــرة، 

ّ
كـــون املــنــطــقــة أصــبــحــت تــمــث

 بعض هذه املعالم تدمرت بفعل الحرب 
ّ
وأيضًا ألن

كالجسر املعلق في دير الزور الذي تّم التركيز عليه 
ة في  بشكله األساسي حتى تكون صورته الحقيقيَّ

ذاكرة الزوار.
»العربي  وقـــال أيــمــن نــابــو، أحــد زائـــري املــعــرض لـ
الـــجـــديـــد«: »فـــي املـــعـــرض مــعــالــم تــاريــخــيــة، ســـواء 

ــيـــة،  ــة أو مـــعـــالـــم تـــعـــود لــلــفــتــرة الـــرومـــانـ ــيـ إســـالمـ
مات دقة التفاصيل املعمارية  ت في املجسَّ

َ
ولوِحظ

والعناصر الزخرفية لهذه املواقع«. وأشار إلى أن 
د اإلنــســان، ومــا تركه األســالف 

ّ
 هو الــذي يخل

َّ
الفن

تاريخها  عرفت  الشعوب  إن  إذ  السنن،  آالف  مــن 
عــن طــريــق الــفــن، واملــعــارض مهمة جــدًا وتــكــرارهــا 
ضـــروري. أمــا عبد الــقــادر نعسان، وهــو أحــد زّوار 
املعرض  »كــان  الجديد«:  »العربي  لـ فقال  املعرض، 
ــن فــــي املــنــاطــق  ــفـ ــًا وأخــــذنــــا انـــطـــبـــاعـــًا عــــن الـ ــعــ رائــ
الــخــارجــة عــن ســيــطــرة الــنــظــام، وعــّرفــنــا بــاملــواقــع 
األثرية والحضارية فالكثير من األطفال لم يزوروا 
الفرصة ملعرفتها  املــواقــع واملــعــرض أعطاهم  هــذه 
والـــســـؤال عــنــهــا«. وقــالــت »جــمــعــيــة حــمــايــة اآلثـــار 
السورية« التي تتخذ من باريس مقرًا لها في تقرير 
ثقافية  هــنــاك 55 مؤسسة  إن  عــام 2020  أصــدرتــه 
ــعــنــى بــحــفــظ وعـــــرض اإلرث الــثــقــافــي الـــســـوري 

ُ
ت

املنقول، ومنذ عام 2011، تعّرض 29 منها ألضرار 

عــديــدة بــســبــب الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة إضــافــة إلــى 
عمليات نهب. وأضــاف التقرير أنه ُســرق أكثر من 
40 ألفًا و600 قطعة من اللقى األثرية، وهذا الرقم ال 
يشمل آالف القطع غير املسجلة في قوائم ودفاتر 
لعمليات نهب وســرقــات، وال  19 متحفًا تعرضت 
التي نهبت  اللقى  يشمل أيضًا عشرات اآلالف من 
مـــن املـــواقـــع األثـــريـــة الــســوريــة مـــن خـــالل عمليات 
الــحــفــر الـــعـــشـــوائـــي، كــمــا ال يــشــمــل الــلــقــى األثـــريـــة 
والتراثية واألعمال الفنية التي تم شحنها بـ 405 
صناديق، من قبل وزير الدفاع السابق العماد أول 

مصطفى طالس، إلى دولة اإلمارات.
ويــوجــد أكــثــر مــن 10 آالف تــل أثــــري مكتشف في 
والتنقيب  للتخريب  تــعــرض  منها  كثير  ســوريــة، 
غــيــر الــشــرعــي، وتــجــريــف الــتــالل األثـــريـــة وهـــو ما 
ــة )الـــتـــي تــحــدد  ــريــ ســبــب تــخــريــبــًا لــلــســويــات األثــ
األزمـــنـــة والــحــقــب الــتــاريــخــيــة املــخــتــلــفــة( ووقــفــت 
منظمات حقوقية 710 مواقع ومباٍن أثرية تعرضت 
لـــلـــتـــخـــريـــب، وتـــــراوحـــــت األضــــــــرار بــــن الــتــخــريــب 
تل  في  كما  الكامل،  التهدم  أو  واالنــدثــار  الجزئي، 
مــقــداد الكبير فــي درعـــا، والــجــامــع األمـــوي بحلب. 
وكانت عمليات الحفر والتنقيب غير الشرعي من 
أكثر التعديات، خصوصًا في املواقع التي خرجت 
املــواقــع استخرجت  تلك  النظام، ومــن  عن سيطرة 
أثــريــة ال يعلم أحــد نوعها وعــددهــا، إال عبر  لقى 

توقعات تستند إلى قرائن.

رسالة حب إلى الصحافة

مجددًا تحاول المغنية اللبنانية كارول سماحة لفت النظر إلى عمل تعتبره مخالفًا أو جديدًا )أرشيف(

الجسر المعلق 
في دير الزور 
دمرته الحرب 
)Getty(

مرتجى: أجد أن تكريمي يعني اعترافًا بالقيمة التي قدمتها بمشواري )المكتب اإلعالمي للفنانة(

)Imdb( يتضّمن الفيلم تقنيات سرد متنوعة وغنية

في فيلمه The French dispatch، يعود بنا المخرج ويس أندرسون، إلى حقبة أوروبية لعبت 
فيها الصحافة والعاملون فيها دورًا مهّمًا. الفيلم، بمثابة تحية لهؤالء

ذا فرينش ديسباتش

معرض لآلثار والمعالم السورية

فنون وكوكتيل
قراءة

فعالية

رصددردشة

تتصادم األفكار في 
 The French عالم فيلم

Dispatch؛ فيواجه 
المتمرد المحافظ، ويتناحر 
رعاة الفن مع مقدميه، 

تتصارع األجيال مع ُمثلها. 
وخلف كّل هذه الرؤى 
الكثيفة والداكنة عن 

العالم، يكمن سؤال مهم 
عن المقاومة: هل باتت 
الشجاعة معلمًا رومانسيًا 
لزمن ولى؟ كيف نقاوم 
في عالم أكثر تعقيدًا 
كالذي نعيشه اليوم؟ 

أسئلة يقترحها العمل، 
ويعرفها أبطال األزمنة 

القديمة والحديثة، 
وأولئك الذين يكتبون 

قصصهم.

في عالم أكثر 
تعقيدًا
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ــنــا صــخــوٌر تــمــتــّص مــوجــاٍت تــخــرج من 
ّ
كــأن

ثوبها 
وال تجد شاطئًا تمنحه رذاذها 

ينعكس طيف جّدي في زجاج الصحن
يشّكله دفء األيادي املمتّدة نحو الثمرات

وحني ال يبقى سوى قطٍع متروكة
ضاء صورة جّدي بالصفرة في القشور

ُ
ت

ه في ذراعه
ْ
فتتذّكر جّدتي الحّية التي قرصت

حني بصقت السّم من الجرح 
فأمسكْت، قرب األرض، ساعة رمٍل تسقط

تمّد يدها كي تحجب الشحوب عنه
ــــي يـــصـــطـــدم  ــــاهــ ــد حـــفـــيـــدهـــا الــ  جــــســ

ّ
ــن ــ ــكـ ــ لـ

ة
ّ
بالصحن على الحاف

ور.
ّ
اٍن من البن

ّ
فيتكّسر على الباط ألف طن

عيد الميالد
تضعني امللعقة في فمي

فتتحّرك البالونات على الحائط
بها جناح األّم

ّ
مثل بيوٍض يقل

تمسكني يدي
تي الخامسة

َ
نلّوح ِلَسن

بينما تغادر في دخان الشمعة

نا بعضًا في املكان
ُ

يطارد بعض
 صرخاُت لعبنا 

ّ
تهز

البالني امللّونة

ِك 
ُّ
ظل

يحفظ األجسام في كتاتها
يمنعها أن تتصادم خارج 

الجاذبّية

يناديِك أحدهم من الدرج 
ًبثاثة أسماٍء 

فتغادرين الغرفة مسرعة

نا ببعٍض
ُ

يرتطم بعض

ف
ّ
ونحن نحاول أن نتلق

الطيور الساقطة من األعشاش.

حياة
أعام البلدان التي زرِتها

 با طيور
ً
تصفق في غرفتي أجنحة

كنِت تحضرينها لطفٍل
يهوى التمّدد نهرًا

فوق خريطة األرض

أتذكرين الرصاصة التي حفرت 
دربًا في خشب سرير طفلتك

عندما سقطت القدس 
كما سقط ثوبك

من حبل غسيل الرّب؟
 على القماط

ً
 مطفأة

ً
تجّمع النثار نجمة

فتاه املجوس في الطريق

كنِت تكسرين أقفاصًا 
 فيها أجسامها

ُ
تحبس الظال

ور«
ّ
تسّمني النافذة »بن

الغرفة »بيت« والكأس »كّباي«...

أمير حمد

وُدفنْت  العام،  التي رحلْت هذا  إلى جّدتي  )قصائد 
في املقبرة اليوسفّية بالقدس(

تاج
أجلس فــي الــخــارج مستندًا على جــدار بيت 

جّدتي
 املعيشة

َ
فوقي النافذة مثل تاٍج، تبتكر غرفة

أسمع أصوات جّدتي وبناتها
مراقبًا نمات الربيع أمامي

ّ
تهّب األسماء كسنابل تنفخها أفواههن

 نملٍة اسمًا على ظهرها
ّ

فتحمل كل
تّدخره للشتاء الثقيل

ثّم يأتي اسمي من النافذة 
 حــنــجــرٍة تصنع 

ّ
يــنــاديــنــه مــعــًا كـــجـــوقـــٍة، كــــل

مقطعًا
يحملني على ظهره، يخترق بي الزجاج
ها دموُع النساء.

َ
إلى مملكٍة تكّور قناديل

خاالتي
ِني كالهالة حول الجسد

َ
ن

ْ
بنات جّدتي ُيِحط

النافذة الداخلّية قرب التلفاز ترتعش لهَب 
عــود كبريٍت فــي يــد أّمـــي، تشعل بــه الشموع 

تحت الضرع
إيقاع  على  الراقصتني  بعينّي  العتمة  أحفر 

النافذة 
فــيــلــُج نــهــٌر حــلــيــبــيٌّ كــخــيــوط الــحــريــر فــي يد 

جّدتي
 
ّ
لدموعهن الفساتني  ــنــَســُج 

ُ
وت الــزجــاج،   

َ
ــرة إبـ

املغّبرة.

تّفاح أصفر
ــاء أمــــــام الـــنـــافـــذة  ــســ ــي املــ ــي فــ ــّدتــ تــجــلــس جــ

الكبيرة
اح ثّم تضعه على الطولة 

ّ
ع لنا التف

ّ
تقط

ًمثل ناٍر تتجّمع حولها أجساد بناتها
يزيد وجودنا صمتها حّدة

باريس ــ العربي الجديد

رغم أن روايــة الكاتب السنغالي الشاب محمد 
ــــرة البشر  مــبــوغــار ســـار )مــوالــيــد 1990(، »ذاكـ
«، بــــدت فـــي األيــــــام واألســـابـــيـــع 

ً
األكـــثـــر ِســـــّريـــــة

املاضية من أكثر األعمال اقترابًا من نيل جائزة 
 بهذه الجائزة 

ً
»غــونــكــور«، فــإن إعانها فــائــزة

األدبية األبرز في فرنسا، يوم األربعاء املاضي 
الــجــاري،  الــثــانــي/ نوفمبر  الثالث مــن تشرين 
 شـــيء، 

ّ
ــب وإعـــجـــاب قــبــل كـــل  مــصــدر تــعــجُّ

ّ
ظـــل

لـــدى الــقــســم األعــظــم مــن الــصــحــافــة الفرنسية. 
ب إنكاريًا، أو متعاليًا على  لم يكن هذا التعجُّ
اد على كونه 

ّ
النق أغلب  ُيجمع  »أجنبّي«  عمٍل 

من الطراز الرفيع، بل على »الاعتيادّيته«، التي 
 هذه األسباب، التي 

ُ
ل حال إلى عّدة أسباب. أوَّ

ُ
ت

قني على نيله الجائزة، 
ّ
تحضر في مقاالت املعل

هـــو عــمــر الــكــاتــب، الــــذي ال يــــزال فـــي الــحــاديــة 
ر َمن نالها في 

َ
والثاثني، والذي يعّد ثاني أصغ

األعــوام الـــ37 األخيرة، وثاني أصغر َمن نالها 

على اإلطــاق، بعد الفرنسي باتريك غرينفيل، 
الــذي حازها وهو في التاسعة والعشرين من 
عمره )1976(. ثاني مظاهر الااعتيادية، وربما 
 الكاتب سنغالي، أفريقي، 

ّ
ها، هو أن يكون أهمُّ

مهاجٌر في فرنسا. أّما ثالثها، فهو أن الكتاب 
تمامًا،  نْي 

َ
معروفت غير  نشٍر  داَرْي  لــدى  صــدر 

الجائزة من  أن نافستا على  ولــم يسبق لهما 
»فيليب  السنغالية ودار  دار »جيمسان«  قبل: 
 هذا يجعل من فوز محمد 

ُّ
راي« الفرنسية. كل

مبوغار سار بالجائزة حدثًا استثنائيًا.
ـــف عــنــد شخص 

ّ
 ال تـــتـــوق

َ
 االســتــثــنــائــيــة

ّ
لـــكـــن

َعّد من 
ُ
الكاتب، بل تشمل أيضًا روايته، التي ت

عليها  أجمعت  التي  القليلة  الصعبة  األعمال 
 
ٌ
لجان »غونكور« في العقود املاضية. صعوبة

ـــاد بــالــتــعــبــيــر عــنــهــا 
ّ
ــن الـــنـــق ــتــــرك كـــثـــيـــٌر مــ اشــ

بــعــبــارة »روايــــة ذهــنــيــة«، كما فعلت صحيفة 
ــالـــروايـــة املــســتــلــَهــمــة مـــن حــيــاة  »لـــومـــونـــد«. فـ
 بلغٍة 

ٌ
الــكــاتــب املــالــي يــامــبــو أوغـــولـــم مــكــتــوبــة

تــتــســاءل،  بلغة  تنكتب،  وهـــي  بنفسها  ــر  تــفــكِّ
وتـــشـــّك، وتــعــيــد صــيــاغــة املـــواقـــف واألحـــــداث 
 هذا ال يجعل 

ّ
انطاقًا من رؤية تحليلية. لكن

 »فــكــريــًا« نــاشــفــًا، بــحــيــث يصبح 
ً
مــنــهــا عــمــا

ناقصٌة العودة إلى النبع

حمل فوز الكاتب 
السنغالي بأبرز جائزة 

أدبية فرنسية عددًا من 
المفاجآت التي تبدأ 

بكونه مهاجرًا في فرنسا 
وال تنتهي بحداثة سنّه

محمد مبوغار سار مفاجأة »غونكور«

كان قلبُِك زورقًا وكنّا نجّذف فيه

ال تقف االستثنائية 
عند شخص الكاتب، بل 

تشمل روايته أيضًا

فيها.  ويقيم   1992 عام  القدس  في  ُولــد  فلسطيني  وشاعر  كاتب 
بــيــرزيــت«.  الــحــاســوب مــن »جــامــعــة  إجـــازة فــي علم  حــاصــل على 
القصصيّة  مجموعته  حصلْت 
علي«،  ــب  وأرنـ »جيجي  ــى،  ــ األول
األولـــى،  الشعريّة  ومجموعته 
في  مفاتيحهم  ــن  ع ــحــثــُت  »ب
مسابقة  جائزَتْي  على  األقفال«، 
التي   ،2019 للعام  الشاب  الكاتب 
المحسن  عبد  »مؤّسسة  تمنحها 
مؤّخرًا  ــى  األُول صــدرت  القّطان«. 
الثانية  األهليّة«، وستصدر  عن »دار 

قريبًا عن الدار ذاتها.

بطاقة

2425
ثقافة

قصائد

فعالياتمتابعة

 فمِك أمام دهشة الطفل
ّ
كأن

 تولد من بيوضه امللّونة
ٌّ

عش
ان

ّ
طيور الطن

كان شعرك مسّرحًا على الدوام
با شعرٍة بيضاء واحدة

وِر
ّ
ه بيتِك املتوّهج كبن

ّ
كأن

 غارقٍة بالضوء
َ
نوافذ

ولو لعب أحفاُدِك بدمى
الرماد على السرير

وحدِك كنت تحملني على ظهرك 
كيسًا ممتلئًا بغياب األب:

حملِت أطفالك الخمسة
ًحملِت حجارة البيت

حملِت الكواكب مطفأة
على بعد سنواٍت من الشمس

ة
ّ

ثّم سقط موتك على ظهرك كقش
خيط إلى عريك علم »املنفى

املستحيل«
تمّددِت في قبر زوجك

 لتمرير مقوالت وأطروحات، بل 
ً
السرد ذريعة

باعتبار  الــســرد،  داخـــل  يـــذوب  فيها  الفكر  إن 
عالم  إلـــى  تنتمي  األســاســيــة  أن شــخــصــيــاتــه 
ــفــني والــنــاشــريــن، حــيــث تحكي 

ّ
ــاب واملــثــق

ّ
الــُكــت

قّصة كاتب شاب يقيم في باريس، هو دييغان 
التـــيـــر فـــــاي، واكـــتـــشـــافـــه كــتــابــًا غــريــبــًا وعــلــى 
ٍف 

ّ
كــتــاٌب يعود ملؤل مــن األهمية.  درجــة عالية 

النسيان،  إليمان( دخــل حّيز  )ت. س.  أفريقي 
 كثيٌر مــن آثـــاره فــي عــام 2018 

َ
بحيث لــم يــبــق

ــتــح خــالــه أحــــداث الـــروايـــة. إضــافــة 
َ
ــفــت

ُ
الــــذي ت

إلــى هــذا، تقوم الــروايــة على درجــة عالية من 
ينَس  لم  ما  وهــو  أحيانًا،  والسخرية  م،  التهكُّ
اد الذين كتبوا عنها، والذين 

ّ
ذكــَره أغلب النق

ة الدم، بني 
ّ
ب وخف

ُّ
أشادوا بجمعها بني التطل

العمق والنفاذ بسهولة إلى القّراء.
في تعليٍق له على فوزه بالجائزة، ذّكر مبوغار 
سار بمقولة نظيره أولوغم، الذي استلهَم منه 
ــن ينالها، 

َ
مل عمله: »ال تمنح الجوائز األدبــيــة، 

تبقى   .)...( أو حتى تجارية  أدبــيــة  أّيــة مكانة 
ــاب«. وإن بــدا 

ّ
املــيــدالــيــات أكــثــر عـــددًا مــن الــكــت

ه أظهر أيضًا، 
ّ
فإن متواضعًا في مقولة كهذه، 

في املقابلة نفسها ــ التي أجرتها معه منّصة 
ــ انتباهًا وِحّسًا  »بــروت« اإلعامية الفرنسية 
ُح كاتب 

ْ
 َمن

َ
نقديًا عاليًا، حيث انتقد أن يكون

قة 
ّ
متعل كهذه ألسباب   

ً
جــائــزة »الهامش«  من 

بالصوابية السياسية. 

إذ يطفو شراعه فوق التراب املقّدس
 منكما إلى وردة األنفاس

ٌّ
ليصغي كل

ح حوله مثل قباٍب من الذهب.
ّ
تتفت

قطار
شقيقاتِك ركنب القطار ذاته 

نحَت الدخان حدقاته في رئتيِك
فحفظِت طريق الثلج

دفة
ُ
 ن

ً
دفة

ُ
ن

قبل أن تقطعيه كمن يغوص في مرآة

ورغم ذلك، ظللِت تثقني بذاكرتك
 القطار انطلق

ّ
عندما أدركِت أن

دارت العجات ككرٍة أرضّيٍة
ًفوق إصبع إلٍه هندوسّي

نسيِت النافذة مفتوحة
 بإبرتك

ٌ
فهربْت طيوٌر منسوجة

َدف.
ُّ
واختبأْت في الهواء خلف الن

مناديل
تعّج الطرقات بِك

 التذاكر   
ّ

اسُمِك على كل
األشباح يخرجون من دخان القطارات  

ساعلني أّيامهم ساسل 
ال تفلت العجات التي تدور 

ط مامحِك
ّ
 وداٍع نحاول أن نحن

ّ
في كل

 نلّوح بها أمام النوافذ.
َ

على مناديل

مرساة
السجائر  تطفئ  ــهــا 

ّ
ألن ُســعــاد  توّبخني  كنِت 

في خاياها
ها تصنع ثقوبًا في رئتيها وفي األثواب

ّ
ألن

الطابق  فــي  املــوت مــن عمله  انتهى  أن  وبعد 
األرضّي

صعد الدرجات إلى بيتك
جاء قبل موعده فاستراح في الرئتني

أشعل سيجارته وانتظر غروب الشمس
كي يضع قلبك في كيسه قرب قلب أختك

)شاعر فلسطيني من القدس(

مساء اليوم، ينّظم »مركز القلم األلماني السويسري« في فريبورغ )سويسرا( أمسية استثنائية الموهبة ال الظروف
حول أعمال الكاتب اليمني علي المقري )الصورة( الذي سيكون حاضرًا للحديث 
الحديثة.  العربية  الرواية  السياسي في  المدني والقمع  االحتجاج  عن قضايا مثل 

تقام األمسية خالل األيام المقبلة في مدن سويسرية أخرى مثل زيورخ وبرن.

بعنوان  ونقاش  عرٌض  الفرنسية،  بيزونسون  مدينة  في  األربعاء،  غد  بعد  يقام 
Inside يشارك فيه كل من الكاتبة المسرحية فريدريك آيت تواتي وعالم االجتماع 
برونو التور )الصورة(، فيتحّدث كالهما عن التضييقات التي يعرفها العالم، بسبب 

اإلجراءات اإلدارية )وثائق الهوية والسفر( أو المتعلّقة بالوباء.

حتى الـ13 من الشهر الجاري، تتواصل في »المرّكب الثقافي نيابوليس« في مدينة 
يجري  اليوم،  مساء  التونسي.  المسرح  لقاءات  تظاهرة  فعاليات  التونسية  نابل 
التظاهرة  المفتاحي، ومن عروض  الرحى« للمخرجة دليلة  تقديم عرض »قلب 
الفارجي،  ألمل  و»شياطين«  نصيب،  مكرم  لـ  العجائب«  بالد  في  »أليس  األخــرى: 

و»قصر السعادة« )الصورة( لـ نزار السعيدي، و»ذاكرة« لـ سليم الصنهاجي.

انطلق يوم أمس األحد، ويستمرّ حتى السادس والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر 
في  رحمة  هشام  المصري  التشكيلي  للفنان  قمرّي  كرنفال  معرض  الجاري، 
»غاليري بيكاسو« في القاهرة. يستعيد الفنان شخصيّاٍت من فنون الكرنفال تظهر 

متنّكرة وسط حضورٍ لشخصيات أخرى، مختلفة، مثل الراقصين والمهرّجين.
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»قاطفو زيتون عند الفجر«، نبيل عناني، أكريليك على قماش، 120 × 150 سم

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

تقف هذه الزاوية مع 
مبدع عربي في أسئلة 
سريعة حول انشغاالته 

اإلبداعية وجديد 
إنتاجه وبعض ما يوّد 

مشاطرته مع قرّائه

أسابق الزمن للحاق 
بأفكار لطالما وددُت 

الخوض فيها

بغداد ـ العربي الجديد

■ ما الذي يشغلِك هذه األيام؟
يــشــغــلــنــي الــتــحــضــيــر إلصــــــــدار الـــكـــتـــاب 
ــنــــوي الـــــصـــــادر عــن  ــانــــي نـــصـــف الــــســ ــثــ الــ
»االتحاد  في  النسوية«  الثقافة  »منتدى 
العراق. وهو  في  اب« 

ّ
والكت العام لألدباء 

ــٍة فــصــلــّيــة تــهــتــّم 
ّ
أشـــبـــه مــــا يـــكـــون بــمــجــل

يضمُّ  األكاديمية،  والــدراســات  بالبحوث 
اب نوعّيني. نشرنا شروط 

ّ
كت مساهمات 

النشر على صفحة املنتدى وفي عدد من 
والصحف  االجتماعي  التواصل  وســائــل 
إلــى جــانــب نشرها في  الــعــراقــيــة  ية 

ّ
املحل

نأمل  للطبع.  دفعناه  الــذي  األّول  الكتاب 
ــقــــاالت  ــات واملــ ــ ــدراســ ــ ــن الــ وصــــــول عـــــدد مــ
النوعية وعدد محدود من التراجم لنشرع 
فــــي الـــتـــحـــريـــر والــتــصــحــيــح والــتــنــظــيــم. 
العراقيات  النساء  بــشــؤون  يهتّم  الكتاب 

في الغالب.

■ مــا هــو آخـــر عــمــل صـــدر لـــِك ومـــا هــو عملِك 
القادم؟

غدًا أو بعد غد، سأستلم باليد نسخًا من 
كتابي الــذي صــدر تــّوًا عــن »دار الشؤون 
الــعــراقــيــة،  الــثــقــافــة  الــثــقــافــيــة« فـــي وزارة 
والذي جاء بعنوان، »من األدب إلى العلم: 
دراســـة فــي علم اجتماع القصة والــروايــة 
العراقية، 1920 - 2020«. أّما عملي القادم، 
ــُت فـــي إعــــــادة كــتــابــة رســالــتــي  ــرعـ فــقــد شـ
عنى بالعاقة 

ُ
للماجستير ككتاب. وهي ت

ـــر فـــي الـــعـــراق 
ُّ

بـــني عــمــل املــــــرأة والـــتـــحـــض
خــــال الــســبــعــيــنــيــات. أعـــمـــل أيـــضـــًا على 
 فيه القّصة والرواية 

ُ
مشروع كتاٍب أتناول

الــقــصــص  الـــــــعـــــــراق، أي  فـــــي  الـــنـــســـائـــيـــة 
ــات الــتــي ُكــتــبــت بـــأقـــاٍم نسائيٍة  ــروايــ والــ
ــا زاد   عـــددهـ

ّ
ــرًا، خـــاصـــة أن عـــراقـــيـــٍة حـــصـ

رًا بصورة الفتة، ما يجعل من الفكرة 
ّ

مؤخ
مشروعًا مهّمًا.

■ هل أنِت راضية عن إنتاجك وملاذا؟
 
ّ
ــــاق. أشــعــر بـــأن لــســت راضـــيـــة عــلــى اإلطــ

■ لو قّيض لِك البدء من جديد، أي مسار كنت 
ستختارين؟

كنت سأختار علم االجتماع الذي َدَرستُه 
ــي قد 

ّ
ـــُه وأعــمــل فــي ضــوئــه، ولــكــن

ُ
ســـت وَدرَّ

دون  واألدب  بــالــقــانــون  اهــتــمــامــًا  ولــــــي 
ُ
أ

التضحية بعلم االجتماع.

■ ما هو التغيير الذي تنتظرينه أو تريدينه في 
العالم؟

ــقــــرار وتـــوســـيـــع َمـــَديـــات  ــتــ الـــســـام واالســ
اء بني األمم.

ّ
التفاعل البن

وملاذا  لقاءها،  تودين  املاضي  ■ شخصية من 
هي بالذات؟ 

بالدكتور  اللقاء  في  كبيرة  برغبة  أشعر 
علي الوردي ومناقشته واالستماع إليه. 
ــنــي ألــتــقــيــُت بــالــروائــي 

ّ
ــى لــو أن

ّ
كــمــا أتــمــن

الــعــراقــي الكبير فـــؤاد الــتــكــرلــي. مــع علي 
النظرية  املــنــجــزات  ــراءة  قــ نعيد  ــــوردي  الـ
لــفــهــم وتحليل  تــكــيــيــفــهــا  أي  وتــعــريــفــهــا 
ومع  الــعــراقــي.  املجتمع  وتصويب حركة 
فــؤاد التكرلي أبحث في اإلنسان املرهف 
له واالحترام الذي حمله للعراق 

ّ
الذي مث

العراقية  للمرأة  أظهره  الــذي  والتعاطف 
والتحّسس ملا لحق بها من إساءات.

■ صديق/ة يخطر على بالك أو كتاب تعودين 
إليه دائمًا؟

هناك أصدقاء رائعون أعود إليهم معنويًا 
وفــكــريــًا. أّمـــا الــكــتــاب، فكثرة مــن األعــمــال 
إليها  ضيف 

ُ
وأ والتاريخية،  االجتماعية 

والعراقية  العاملية  والــروايــة  القّصة  أدب 
على وجه الخصوص.

■ ماذا تقرأين اآلن؟
الجزء الثالث من رواية »بحثًا عن الزمن 
املــفــقــود« ملــارســيــل بـــروســـت. وأعــــود بني 
ــــى أعــــمــــال الــتــنــويــرّيــني  خــــــــرى إلـ

ُ
فـــتـــرة وأ

الــعــرب مــن أمــثــال تــوفــيــق الــحــكــيــم، وطــه 
حسني، وصادق جال العظم.

تــقــتــرحــن علينا  اآلن وهــــل  تــســمــعــن  مــــاذا   ■
تجربة غنائية أو موسيقية؟

كاسيكية  وعراقية  عربية  أغــانــَي  أسمع 
ــل فــي أوقــــات الــفــراغ أو أثــنــاء أداء 

َ
بــا مــل

العمل املنزلي.

زخم التدريس في الجامعة فاق الفرصة 
غ لألعمال العلمية والفكرية.  املتاحة للتفرُّ
لذلك فإنني أسابق الزمن للحاق ببعض 
األفكار التي لطاملا وددُت الخوض فيها. 
ــن الــبــحــوث  ــه مــ نـــشـــرت عــــــددًا ال بـــــأس بــ
ت علمية 

ّ
مــجــا فــي  العلمية  والـــدراســـات 

ــيــــة ومــعــظــمــهــا عـــربـــيـــة مــحــّكــمــة فــي  دولــ
ي أشعر بأنني لم 

ّ
ميدان تخصصي، ولكن

أتفّرغ بما فيه الكفاية لتوثيق إنجازاتي. 
تــرجــمــُت عــــددًا مــن الــكــتــب وســاهــمــت في 
الـــكـــتـــابـــة الـــصـــحـــافـــيـــة، وأخــــصــــص وقــتــًا 
مـــهـــّمـــًا لــلــتــفــاُعــل عـــلـــى مـــســـتـــوى وســـائـــل 
التواُصل االجتماعي باعتباره مسؤولية 

جري.
َ
اجتماعية ووطنية... وما زلت أ

الهاي عبد الحسين

 1952 مواليد  من  عراقية  ومترجمة  باحثة 
ــاذة  ــتـ ــة، تــعــمــل أسـ ــيـ ــقـــادسـ فــــي مــحــافــظــة الـ
الــنــظــريــة الــســوســيــولــوجــيــة وعــلــم اجــتــمــاع 
الجندر منذ عام 2011، وأستاذة متمّرسة 
في »جامعة بغداد« منذ 2017، كما تترأس 
عــددًا  أصـــدَرت  الــنــســويــة«.  الثقافة  »منتدى 
آخــر  مــنــذ 2006. مــن  املنهجية  الــكــتــب  مــن 
 .)2021( عـــراقـــيـــات«  »نـــســـاء  ــا:  ــهـ ــداراتـ إصـ
كما صدر لها في الترجمة: كتاب »القومية 
لـــ تــومــاس إيــركــســون،  والــعــرقــيــة« )2012( 
و»تاريخ النظرية األنثروبولوجية« )2016(.

بطاقة

وقفة
الهاي عبد الحسينمع

)Getty( محمد مبوغار سار بُعيد إعالنه فائزًا بـ»الجائزة« يوم األربعاء، 3 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري
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سينما

محمد هاشم عبد السالم

اإليطاليــة  املدينــة  أنجبــت 
ســابقًا،  نابولــي،  الجنوبيــة 
عباقــرة فــي التمثيــل الكوميــدي، 
دراميــًا،  وتوتــو.  ســكاربيتا  كإدواردو 
ــرًا 

ّ
مؤخ فيهــا  ــق 

ّ
تأل التــي  الالئحــة،  تطــول 

أورالنــدو،  وســيلفيو  و 
ّ
ِســْرفيل تونــي 

وإدواردو  ســوّرنتينو  باولــو  واملخرجــون 
دي كونســتانزو وماريو مارتوني. املشــترك 
 في تمّرســهم املســرحي، 

ٌ
بينهم جميعًا كامن

 وإخراجــًا وكتابــة، مــا يثيــر الكثيــر 
ً
تمثيــال

بخصــوص أهميــة املســرح للســينما، وقّوته 
ممثلــن  تخريــج  علــى  البالغتــن  وقدرتــه 
عنــد  بشــّدة،  هــذا،  ــى 

ّ
يتجل أقويــاء تحديــدًا. 

اشتغالهم في السينما، في أفالٍم مناسبة.
الســينما  علــى  لنابولــي  الكبيــر  التأثيــر 
ــى اللحظة، فاملدينة 

ّ
اإليطاليــة لــم ينقطع حت

قّدمــت ـ فــي عقــوٍد عــّدة ـ مشــاهير موهوبــن 
أيضــًا،   وإخراجــًا، وإنتاجــًا 

ً
للغايــة، تمثيــال

نابولــي  مــن  اثنــن  منتجــن  أبــرز   
ْ
أن علمــًا 

همــا دينــو دي لورنتــس، الــذي لــه أدوار عّدة 
ُينتــج  أن  قبــل  مهنتــه،  بدايــات  فــي  كممثــل 
فيلــم؛   500 نحــو  ـ  شــركاء  ومــع  بمفــرده  ـ 
أماتــو،  جوزيّبــي  واملخــرج  والسيناريســت 
ُمنتــج عشــرات األفــالم، ومكتشــف مخرجــن 

عديدين.
في التمثيل النســائي، لم تســتطع أي ممثلة 
 تتفــّوق علــى اســم صوفيــا 

ْ
أن نابوليتانيــة 

 تظغــى أو تتجــاوز 
ْ
لوريــن وشــهرتها، أو أن

إيطاليــة  مصــادر  التمثيليــة.  ِحْرفتهــا 
نابوليتانيــة تؤّكــد أن لوريــن ابنــة نابولــي 
أساســًا، ال روما كما هو شــائع. في اإلخراج، 
ظهــرت ـ فــي العقــد الثانــي مــن القــرن الـــ20 ـ 
وجابريلــي  روّســي  كفرانكــو  عــّدة،  أســماء 

سالفاتوريس.

أداء متألّق
لالنتبــاه  الفــت  حضــوٌر  و 

ّ
ِســْرفيل لتونــي 

ــرًا، بفضــل تأديتــه 3 أدوار فــي 3 أفــالم 
ّ

مؤخ
قــراءة  تســتدعي   ،)2021( اإلنتــاج  حديثــة 

نقدية له وألفالمه تلك.
»تبعــات  فــي  لالنتبــاه  الالفــت  بــروزه  منــذ 
الحــب« )2004( لباولــو ســوّرنتينو، مؤّديــًا 
فــي  عامليــًا  ثــم  جيروالمــو،  دي  تيتــا  دور 
 )2008( »غوّمــورا«  فــي  فرنكــو  شــخصية 
قه الالحق في »الجمال 

ّ
يــو غاّروني، وتأل

ّ
ملات

الباهــر« )2013( لســوّرنتينو أيضــًا، في دور 
واملخــرج  املمثــل  يــزال  ال   ،

ّ
غامبارديــال َجــْب 

و )1959( 
ّ
املســرحي اإليطالــي تونــي ِســْرفيل

ق بكثرة، ويفرض نفسه على الساحات 
ّ
يتأل

واملهرجانــات الدوليــة، رغــم أعمالــه القليلــة 
نسبيًا في السينما اإليطالية والعاملية.

أفــالم   3 فــي  موهبتــه  ــت 
ّ
تجل  ،2021 عــام 

ـ 11   1( الـــ78  الــدورة  فــي  إيطاليــة، شــاركت 
»مهرجان فينيسيا  سبتمبر/ أيلول 2021( لـ
ــّكل فرصة نادرة 

َ
الســينمائي الدولــي«، ما ش

، وقدرتــه علــى 
ّ
لقــراءة طاقــة هــذا املمثــل الفــذ

املســتويات،  متفاوتــة  أدوار  بــن  ــل 
ّ
التنق

تراوحــت براعتــه التمثيليــة فيهــا، بناء على 
إلــى تجســيد  أداء جيــد  مــن   دور، 

ّ
حجــم كل

بارع، وصواًل إلى تقّمص مذهل.
فــي »يــد الله« لباولو ســوّرنتينو )املســابقة 
أداًء  و 

ّ
ِســْرفيل تونــي  قــّدم  الرســمية(، 

فــي  لــه  املرســوم  الــدور  حــدود  فــي  جيــدًا، 
ْسكيســا،  ســاِفريو  لشــخصية  الســيناريو، 

الشــيوعي واملصرفــي املفعــم بالطاقة وحّب 
)فيليّبــو  ــو 

ّ
فابَيت املراهــق  ووالــد  الحيــاة، 

ي(، الذي كان التركيز الرئيســي على 
ّ
ْســكوت

قّصــة  أساســًا  يســرد  فالفيلــم  شــخصيته، 
ــو/ ســوّرنتينو، فــي تلــك املرحلــة مــن 

ّ
فابَيت

حياتــه، فــي إطار دراما عائلية، فيها الكثير 
مــن الخلطــة املعروفــة لســوّرنتينو في أفالٍم 

كهذه.
فــي »القفــص  و أكثــر 

ّ
ِســْرفيل بــرزت موهبــة 

للعنــوان  عربيــة  )ترجمــة  الداخلــي« 
 ،)Ariaferma اإلنكليزي، والعنوان اإليطالي
)خــارج  كونســتانزو  دي  لليونــاردو 
غايتانــو  دور  الرائعــة  بتأديتــه  املســابقة(، 
والحكيــم  الهــادئ  الضابــط  غارجيولــو، 
والصــارم والكاريزمــي. جزء من هذا البروز 
و وتمّكنه من تجســيد 

ّ
مــرّده موهبــة ِســْرفيل

بمفاتيحهــا،  واإلمســاك  الشــخصية، 
واإلقنــاع بهــا، مســتعينًا بتعبيــرات الوجــه 
مــرّده  آخــر  وجــزء  والصــوت؛  والجســد 
كارمــن  الغامــض  املافيــاوي  شــخصية 
الُجويــا، التــي أّداهــا بشــكٍل رائــع أحــد أبــرز 
ســيلفيو  املعاصريــن،  اإليطاليــن  املمثلــن 

الكاردينــال  شــخصية  مــؤّدي  أورالنــدو، 
ــو فــي »البابا الشــاب« )2016( 

ّ
أنجيلــو فوِيل

لســوّرنتينو   )2020( الجديــد«  و»البابــا 
نفسه.

مبارزة تمثيلية
درامــا  إلــى  الداخلــي«  »القفــص  ينتمــي 
الســجون، فــي إيطاليــا الحديثــة، حيــث يتــّم 
جزيــرة  فــي  قديــم  ســجن  تشــغيل  إيقــاف 
نخــب  يشــربون  حّراســه  كان  ســردينيا. 
عندمــا  منازلهــم،  إلــى  الوشــيكة  عودتهــم 
 هنــاك 10 ســجناء 

ّ
أبلغتهــم إدارة الســجن أن

ســيبقون فيــه أيامــًا أخــرى، بســبب مشــكلة 
مفاجئــة فــي الســجن الــذي كان مقــّررًا نقلهم 
قالئــل   

ٌ
ضبــاط يبقــى  أن  يجــب  لــذا،  إليــه. 

لحراســة  غارجيولــو،  بقيــادة  املبنــى،  فــي 
السجناء. الجانبان ليسا متجانسن تمامًا. 
إلــى  املخــرج  يركــن  لــم  صراعــًا.  ــد 

ّ
يول هــذا 

نوبات العنف الشــديد، أو الفوضى املعتادة 
فــي أفــالٍم كهــذه. علــى العكــس، ُيصــّور بيئــة 
لعبــة ذكاء  احتــواًء وواقعيــة، قوامهــا  أكثــر 
بــن الجانبــن، فــي مــكان ليــس فيــه الكثيــر 

ليفعله املرء.
تكســير  حــول  يــدور  الفيلــم  فــي  إطــار   

ّ
كل

الفروقــات بــن الحــّراس والســجناء، وكشــف 
التناقضــات والقســوة فــي نظــام أي ســجن. 
 ،

ْ
لكــن اســتطاعوا،  كلمــا  الســجناء  ُيجــّرب 

ُيرّحــب بهــم بهــدوء وعقالنيــة غالبًا، خاصة 
و، الــذي يمتــّص غضبهــم، 

ّ
مــن تونــي ِســْرفيل

بإنســانية ال مكان لها في القواعد الصارمة 
للســجن، وبضبــط نفــس ُيحَســد عليــه. يبلغ 
تسلســل  فــي  ذروتــه  الحــدود  وضــوح  عــدم 

الســجن،  فــي  الكهربــاء  النقطــاع  ســحري 
فُيجبــر الجانبــان علــى تنــاول الطعــام معــًا 
علــى  الزنازيــن،  بــن  الداخلــي  الفنــاء  فــي 
ضــوء البطاريــات والشــموع. ال يهــّم مــن هم، 
اللحظــة، جميعهــم  هــذه  فــي  يفعلــون.  ومــا 
ليلتهــم،  تمضيــة  يحاولــون  أشــخاص 
مطبوخــة  لذيــذة  بوجبــة  واالســتمتاع 
، بيدّي كارِمن الُجويا.

ّ
باحتراف وذوق وفن

دراميــة  دراســٍة  منهــِج  إلــى  أقــرب  الفيلــم 
وثريــة،  عميقــة  وتمثيليــة،  ونفســية 
 

ّ
يحتــل »كاريزماتّيتــن«.  لشــخصيتن 

غايتانو غارجيولو وكارِمن الُجويا مركزي 
وحيــاة  تجربــة  بعــد  يكتشــفان،  الصــدارة. 
مختلفــة بينهمــا إلى حــّد النقيض، أن هناك 
قواســم مشــتركة بينهما أكثر مما يعتقدان، 
هما بالكاد يتحدث أحدهما مع اآلخر. 

ّ
رغم أن

مــع ذلــك، هنــاك مبــارزة تمثيليــة بــن تونــي 
و وسيلفيو أورالندو، اللذين ُيقّدمان 

ّ
ِسْرفيل

فيها »الكثير جدًا« عبر »القليل جدًا«، غالبًا. 
االستعانة بالصمت وتبادل النظرات قاسم 
لــو أن الشــخصيتن تفهمــان  مشــترك. كمــا 
 ال فائــدة مــن االنغمــاس فــي متاعــب حياٍة 

ْ
أن

ــر 
ّ
مؤث مشــهد  هنــاك  االنتهــاء.  علــى  توشــك 

بينهما، عندما يتوّجهان إلى خارج السجن 
لقطــف الخضــار، لتنــاول وجبــة املســاء. فيه، 
همــا متقاِعَديــن، مــن قريــة 

ّ
يبــدوان كمــا لــو أن

واحدة، يســتعيدان ذكريات، ويمضيان معًا 
لحظات هادئة تحت الشمس.

يتنــاول »أنــا هنا أضحــك«، ملاريو مارتوني 
األخيــرة  األعــوام  الرســمية(،  )املســابقة 
املســرحي  واملمثــل  الكاتــب  حيــاة  مــن 
إدواردو  األســطوري  النابوليتانــي 
يتاخــم  الفيلــم   .)1925 ـ   1853( ســكاربيتا 
فاملحــاكاة  الذاتيــة،  الســخرية  حــدود 
لــة لســكاربيتا فــي 

ّ
الســاخرة الطريقــة املفض

األداء املســرحي. جذبت مســرحياته )أعمال 
حشــودًا  ســاخرة(  محــاكاة  أو  ُمقتبســة 
الفاْرِســّية  بكوميديــاه  اســتمتعت  كبيــرة، 
ــة. يرّكــز الفيلــم، 

َ
نِعش

ُ
)Farce(، الطازجــة وامل

الغــارق فــي إيطاليته، علــى كواليس الحياة 
مــن  أكبــر  لشــخصية  والعمليــة  الخاّصــة 

الحياة.
بشــكل  منفتحــة  الشــخصية  الحيــاة  هــذه 
كبيــر، وغير مقيــدة وغير ملتزمة كحضوره 
علــى املســرح، إلــى درجــة يصعــب تقديمهــا 
بشــكل شــامل علــى الشاشــة. شــجرة عائلتــه 
بهــم  املعتــرف  واألحفــاد،  باألبنــاء  تعــّج 
وغيــر الشــرعين علــى حّد ســواء. ورغم عدم 
التفرقة بينهم في املعاملة، رفض سكاربيتا 
االعتراف ببعضهم رسميًا. الكاتب املسرحي 
املســرح  أحــد عمالقــة  فيليبــو،  إدواردو دي 
صبيــًا  الفيلــم  فــي  يظهــر  الــذي  اإليطالــي، 
مولعــًا بالكتابة والتمثيل، يرغب في الســير 
والدتــه،  معارضــة  رغــم  والــده،  علــى خطــى 
الفيلــم بالــوالدة  لــذا، يهتــم  الفرقــة.  خّياطــة 
والترابــط والتآخــي والتشــاحن الداخلي في 
 

ّ
 كل

ّ
املنــزل، امللــيء بالدرامــا العائليــة. ذلــك أن

أفراده يعملون في فرقة سكاربيتا وشركته 
املسرحيتن.

محاكمة األدب
رومــا  فــي  الفرقــة  ــف 

ّ
تتوق لهــا،  جولــة  فــي 

ملشاهدة مأساة جديدة ألكبر شاعر إيطالي 
ــي دانونزيــو، بعنــوان »ابنــة 

ّ
حينهــا، غابريل

ســكاربيتا،  ُيلهــم  الجــاد  العمــل  إيوريــو«. 
املســرح،  خشــبة  علــى  يؤّديــه  ــه 

ّ
أن فيتخّيــل 

يــزور  لــه،  احترامــًا  ســاخرة.  محــاكاة  فــي 
فــي محــاكاة  دانونزيــو، ويطلــب منــه اإلذن 
زعــج، ويؤّكــد لــه 

ُ
املســرحية. يوافــق الفنــان امل

عــدم  إثارتــه أي مشــكلة، إذا قــام ســكاربيتا 
 
ّ
أن ضــح 

ّ
يت  ،

ْ
لكــن لعملــه.  ســاخرة  بمحــاكاة 

يــرى  املحــاكاة،  افتتــاح  ليلــة  كذبــة.  هــذه 
دانونزيــو  عمــل  جــدد  إيطاليــون  كتــاٌب 
االســتهجان  صيحــات  ُمطلقــن  ُمقّدســًا، 
األول.  فصلهــا  نهايــة  قبــل  املســرحية  علــى 
اللحظــة املهينــة، ترفــع »جمعيــة  بعــد هــذه 
فــن اإليطاليــن« دعوى قضائية بتهمة 

ّ
املؤل

االنتحال، ما ُيهّدد بتدمير سمعة سكاربيتا 
وعائلته وتاريخهما.

يرصــد الفيلــم أول محاكمــة إيطالية لحقوق 
املحــاكاة  بــن  والحــدود  والنشــر،  الطبــع 
االنتحــال،  أو  األدبيــة  والســرقة  الســاخرة 
ضــد ســكاربيتا. الفيلســوف والناقــد األدبــي 
جانــب  إلــى  يقــف  كروتشــي  بينيديتــو 
يكتســب  اللحظــة،  هــذه  فــي  ســكاربيتا. 
 

ّ
لــكل الفيلــم زخمــًا، وُيصبــح دراســة مثيــرة 

وتاريخــه.  الرجــل  حيــاة  بتدميــر  ُيهــّدد  مــا 
الداخليــة  ــرات 

ّ
التوت علــى  التركيــز  يــزداد 

للكاتب واملمثل والقائد، وعزلته الشخصية 
وكفاحــه  ذاتــه،  فــي  وانغماســه  املتزايــدة، 
لتحديــد موقعــه وحياتــه املقبلــة، إلــى حــّد ال 
وال  تنهــاران،  وفرقتــه  عائلتــه   

ّ
أن فيــه  يــرى 

يلمــس ازدراء املجتمــع الثقافــي فــي نابولــي 
 تلــك الشــخصية األســطورية تفيــق 

ّ
لــه. لكــن

املهــّم  املحاكمــة،  مشــهد  فــي  كبوتهــا،  مــن 
ــه أحــد أبــرع 

ّ
وشــديد الســخرية والجّديــة. إن

َمشــاهد الكوميديــا فــي الســينما اإليطاليــة 
الحديثة.

في »أنا هنا أضحك«، تظهر القّوة الحقيقية 
لســكاربيتا، بفضــل التمثيــل املذهــل لتونــي 
شــخصية  مــع  تعامــل  الــذي  و، 

ّ
ِســْرفيل

املســرحي الســاخر كتحــدٍّ تمثيلــي فريــد: في 
وإبــراز  الصــوت،  ونبــرات  الجســدي،  األداء 
الكاريزمــا والقيادة، وزيــادة الوزن للتطابق 
نمــوذٌج  الفيلــم  األصليــة.  الشــخصية  مــع 
كبيــرة  فرصــة  ُمنــح  ــق، 

ّ
متأل ملمثــل  مثالــي 

قّوتــه وجاذبيتــه كممثــل كوميــدي  إلظهــار 
قه التراجيدي.

ّ
مهّم، إضافة إلى تأل

 تأدية شــخصيات عّدة متنّوعة، 
ً
ليس ســهال

وإقنــاع الجمهــور بهــا، فــي أكثــر مــن فيلــم، 
و 

ّ
وفــي وقــٍت واحــد. هــذا فعلــه تونــي ِســْرفيل

بســاللة ملحوظــة، وحرفيــة الفتــة لالنتبــاه، 
ر، ُمبرزًا مدى صدق وعمق 

ّ
وأداء ُمرّكب ومؤث

لها.
ّ
تفاعالته مع الشخصيات التي مث

عبقرية 
أداء 

صادق

3 أدوار لتوني ِسْرفيلّو

لنابولي، عاصمة إقليم كامبانيا، دور مهّم 
في التاريخ الثقافي اإليطالي، موسيقيا 

ومسرحيا وسينمائيا. ساهمت في تاريخ 
املوسيقى الشعبية والفنية، األوبرالية 
تحديدًا، في أوروبا الغربية لـ4 قرون. 

رة، أّسس 
ّ
مثال، في الفترة الباروكية املتأخ

أليساندرو سكارالتي، والد دومينيكو، 
مدرسة األوبرا العريقة. ابتكرت نابولي 
»أوبرا بافا«، نوع من األوبرا الكوميدية 
ألهم كثيرين، من روّسيني إلى موزار. 

عام 1737، ُبِنَي »تياترو دي سان 
كارلو« املهيب، الذي ُيعّد أقدم مسرح ال 
يزال يعمل في أوروبا إلى اليوم، واملركز 
األوبرالي الرئيسي للمدينة، التي قّدمت 
أحد أعظم األوبراليني التينور، إنريكو 

كاروزو.

فنون نابولي

دورته  في  السينمائي«  فينيسيا  »مهرجان  في  ُعرضت  ِسْرفيلّو  توني  اإليطالي  فيها  مثّل  أفالم   3
الشخصيات  مقاربة  في  وأسلوبه  وحضوره  أدائه  عن  نقدية  قراءة  إلى  تدفع   ،)2021( األخيرة 

المختلفة فيما بينها إلى حّد التناقض أحيانًا، الذي يؤّكد شغفه وصدقه

)Getty /ب ومؤثّر وصادق )إيفان رومانو توني ِسْرفيلّو: أداء ُمركَّ

26

أداء ُمقنع وتمثيل سلس 
وأدوار مرّكبة وِحرفية 

مؤثِّرة

تحقيق

»القفص الداخلي« لدي كونستانزو: ال فرق بين سجين وسّجان )الملف الصحافي(
توني ِسْرفيلّو في »ال موسترا« 2021: »يد اهلل« )فيليبّو 

مونتِفورتي/ فرانس برس(

»أنا هنا أضحك« لمارتوني: أول محاكمة إيطالية لحقوق الطبع والنشر )الملف الصحافي(

مواليد 1959، مثّل توني ِسْرفيلّو في المسرح والسينما معًا، كما كان 
في  باكرًا  خطا  بالمسرح،  شغوفة  عائلة  ابن  وأوبراليًا.  مسرحيًا  مخرجًا 
طريق الفنون، كوالده الموسيقّي 
بيبّي ِسْرفيلّو. أول فيلٍم له كممثل 
يحمل عنوان »موت عالم رياضيات 
نابوليتاني« )1992( لماريو مارتوني، 
مهرجان  في  حضر   ،2008 وعام 
»غوّمورا«  اثنين:  بفيلمين  »كــاّن« 
الكبرى  )الجائزة  غــارّونــي  لماتِّيو 
ديفو«  و»إل  التحكيم(  للجنة 
)جائزة  سورّنتينو  لباولو  )الصورة( 

لجنة التحكيم(.

بطاقة
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رياضة

أعلن نادي 
برشلونة 
اإلسباني، 
التشخيص 
النهائي إلصابة 
العبه الشاب 
أنسو فاتي، 
التي تعّرض 
لها في لقاء 
سيلتا فيغو. 
وقال النادي 
الكتالوني، في 
بيان رسمي: 
»الفحوصات 
الطبية تؤكد 
إصابة أنسو 
فاتي في 
العضلة ذات 
الرأسين للفخذ 
األيسر. مدة 
غياب الالعب 
تتوقف على 
وتيرة تعافيه 
من اإلصابة«.

)Getty/فاتي عانى من سلسلة إصابات في الفترة األخيرة )جوان مانويل

اإلصابات تخذل فاتي

فاز إنترناسيونال بمباراة قمة بورتو أليغري 
في الدوري البرازيلي لكرة القدم، حيث تفوق 

ا في  )1-0( على غريميو الذي ازداد موقفه سوء
الهروب من الهبوط. وتركت النتيجة غريميو 
في املركز الـ19 قبل األخير في الدوري برصيد 

26 نقطة من 29 مباراة، وذلك قبل 9 جوالت 
من النهاية. وتهبط 4 فرق إلى الدرجة الثانية، 

ويتأخر غريميو، الذي خسر 8 مرات في آخر 10 
جوالت، بـ7 نقاط عن منطقة األمان.

تغلب فريق ريسينغ كلوب على أتلتيكو 
توكومان بهدفن دون رد، في املباراة التي 

جمعت الفريقن ضمن منافسات املرحلة 
العشرين من الدوري األرجنتيني. ورفع ريسينغ 
رصيده إلى 26 نقطة، ليصعد إلى املركز الثاني 

عشر، بينما تجمد رصيد أتلتيكو توكومان عند 
21 نقطة في املركز العشرين. وافتتح مارسيلو 
كوريا التسجيل لريسينغ، ثم أضاف ماتياس 

روخاس الهدف الثاني.

سجل لوكا دونتشيتش رمية ثالثية مع نهاية 
وقت املباراة، ليفوز داالس مافريكس 107-104، ضد 
بوسطن سيلتيكس، في دوري كرة السلة األميركي 

للمحترفن. وتصدر دونتشيتش قائمة مسجلي 
النقاط في املباراة برصيد 33 نقطة، كما استحوذ 
على 9 كرات مرتدة ومرر 5 كرات حاسمة، وكانت 

الرمية الحاسمة عندما ركض بالكرة بطول امللعب، 
ثم سجل ببراعة. وأضاف كريستابس بورزينغيس 

21 نقطة واستحوذ على 7 كرات مرتدة.

إنترناسيونال يهزم 
غريميو ويفاقم متاعبه 

بالدوري البرازيلي

ريسينغ يتجاوز عقبة 
أتلتيكو توكومان في 

الدوري األرجنتيني

دونتشيتش يحسم 
انتصار ناغتس أمام 

NBAروكتس بـ
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رياضة

ستشهد بطولة 
البادل مشاركة العديد 

من نجوم اللعبة

السيتي يحسم قمة ديربي مانشستر 
على حساب يونايتد

تغّلب مانشستر سيتي على غريمه مانشستر يونايتد، بهدفني من دون 
الـــ11 من  رد، في املباراة التي احتضنها ملعب »أولــد تــرافــورد«، في الجولة 
الــدوري اإلنكليزي املمتاز. وسجل ثنائية السيتي إيريك بايلي بالخطأ في 
مرماه، وبيرناردو سيلفا. وبهذه النتيجة، رفع السيتي رصيده إلى 23 نقطة، 
ليرتقي إلى املركز الثاني، بينما تجمد رصيد اليونايتد عند 17 نقطة، في 

املركز الخامس.

فوز مهم لريال مدريد في الليغا
رايو  على ضيفه  اإلسبانية،  بالليغا  فــوزا صعبًا  مدريد  ريــال  فريق  حقق 
»سانتياغو  ملعب  استضافها  الــتــي  املــبــاراة  فــي  لــواحــد  بهدفني  فاليكانو 
برنابيو« ضمن الجولة الثالثة عشرة. جاء هدفا انتصار الفريق امللكي في 

شوط املباراة األول بتوقيع النجمني األملاني توني كروس والقائد الفرنسي 
كريم بنزيمة، الذي تصدر بهدفه قائمة هدافي املسابقة بـ10 أهداف، بفارق 
3 أهداف عن زميله البرازيلي فينيسيوس جونيور. وارتفع رصيد الريال إلى 
27 نقطة. في املقابل، تجرع فاليكانو خسارته الخامسة هذا املوسم، والثانية 

خالل آخر 5 مباريات، ليتجمد رصيده عند 20 نقطة في املركز السادس.

انتصار جديد لسان جيرمان بالدوري الفرنسي
واصل باريس سان جيرمان التحليق بعيدًا في صدارة الدوري الفرنسي، 
بانتصاره الصعب خارج قواعده على بوردو بنتيجة )3-2( ضمن مواجهات 
املــبــاراة  الباريسيون  أنــهــى  أتالنتيك«  »مــاتــمــوت  ملعب  وعــلــى  الــــ13.  الجولة 
البرازيلي نيمار دا سيلفا،  »إكلينيكًا« في شوطها األول بهدفني سجلهما 
فيما تكفل كيليان مبابي بتسجيل الهدف الثالث في الشوط الثاني. وحاول 
أصحاب األرض العودة في املباراة وتمكنوا من إحراز هدفني في الدقيقتني 
78 و90، لكنهما لم يغيرا من مسار املباراة. وبانتصاره الثاني على التوالي، 
»بي إس جي« التغريد بعيدًا بالصدارة برصيد 34  الـ11 هذا املوسم، واصل الـ

نقطة، وبفارق 10 نقاط كاملة عن أقرب مالحقيه النس.

يوفنتوس يعود لسكة االنتصارات 
من بوابة فيورنتينا

سجل البديل الكولومبي خوان كــوادرادو هدفا في الثواني األخيرة، منح به 
يوفنتوس فوزًا ثمينًا أمام فيورنتينا، في الجولة الـ12 من الدوري اإليطالي 
لكرة القدم. فعلى ملعب »أليانز ستاديوم« عندما كانت املباراة في طريقها 
الضائع،  بــدل  الــوقــت  فــي  املخضرم  الــوســط  العــب  السلبي، سجل  للتعادل 
ورفع رصيد »السيدة العجوز« إلى 18 نقطة في املركز الثامن، بينما تجمد 

فيورنتينا في املركز السابع بنفس عدد النقاط لكن بفارق األهداف.

تيغريس إلى ربع نهائي »أبرتورا« المكسيكية
أونــال  ليقود فريقه تيغريس  لوبيز هدفني  األوروغــويــانــي نيكوالس  سجل 
نهائي  لربع  التأهل  بطاقة  فريقه  ليمنح  خــواريــز،  على   0-3 لفوز مستحق 
التهديف  لوبيز  وافتتح  )أبـــرتـــورا(.  املكسيكي  الـــدوري  مــن  الــذهــاب  مرحلة 
ملصلحة تيغريس في الدقيقة 6، ثم سجل خوان بابلو فيغون )48( واختتم 
لوبيز األهداف )84( ليصل الفريق إلى النقطة الـ28 ليؤمن املركز الرابع خلف 
أميركا وأطلس وليون، املتأهلني اآلخرين مباشرة إلى ربع النهائي. وقبلها 
قد  األرجنتيني سانتياغو ســوالري  املــدرب  بقيادة  أميركا  كــان  بساعات، 
تعادل من دون أهداف مع مونتيري، لكن النتيجة كانت كافية ليحافظ أميركا 

على صدارة الترتيب ومقعده املباشر في ربع النهائي.

واإلسكواش  للتنس  القطري  االتحاد  يكثف 
والريشة الطائرة استعداداته النطالق بطولة 
العالم للبادل، التي تستضيفها الدوحة ألول 
مرة في منطقة الشرق األوسط، بمشاركة 320 
العبا من 16 دولة، خالل الفترة من 15 إلى 20 
نوفمبر/تشرين الثاني الجاري. والبادل هي 
إحـــدى ريــاضــات املــضــرب، تجمع تقريبا ما 
بني التنس واإلسكواش، عادة ما يتم لعبها 
بطريقة الزوجي في ملعب مغلق بنسبة 25 
في املائة. وبخصوص االستعدادات القطرية، 
أكـــد طـــارق زيــنــل، أمـــني الــســر الــعــام لالتحاد 
ــقــــطــــري لـــلـــتـــنـــس واإلســـــــكـــــــواش والـــريـــشـــة  الــ
الطائرة، في مؤتمر صحافي، بحضور ماثيو 
للطاقة،  »توتال«  لشركة  العام  املدير  بوييه، 
أن االستعدادات مستمرة من أجل استضافة 
من  العديد  مشاركة  ستشهد  التي  البطولة، 

نجوم اللعبة من مختلف بلدان العالم.
بطولة  عــن سعادته الستضافة  زينل  وعــّبــر 
العالم للبادل للمرة األولى في منطقة الشرق 
األوسط وقارة آسيا، قائاًل: »االتحاد القطري 

ألحق نــادي بــايــرن ميونخ الــخــســارة األولــى 
بإسقاطه  املــوســم،  هـــذا  فــرايــبــورغ  بمنافسه 
بــهــدفــني مــقــابــل هـــدف وحــيــد، وحــرمــانــه من 
تــحــقــيــق أول انــتــصــاراتــه عــلــى اإلطـــــالق، في 
ــدوري  ــ ــ ـــاري« فــــي الـ ــافــ ــ ــبـ ـــ مـــعـــقـــل الـــعـــمـــالق »ال
األملـــانـــي، ضــمــن مــنــافــســات املــرحــلــة الــحــاديــة 
عــشــرة مـــن »الــبــونــدســلــيــغــا«. وســـّجـــل لــيــون 
روبرت  البولندي  والهداف   )30( غوريتسكا 
فيما  ــرن،  ــايــ بــ هـــدفـــي   )75( لــيــفــانــدوفــســكــي 
ــبــــورغ  أحـــــــرز يـــانـــيـــك هـــابـــيـــريـــر هــــــدف فــــرايــ
)93(، وبــهــذا الــفــوز،  الــوحــيــد فــي الــدقــيــقــة الـــــــ
عـــــزز »الــــبــــافــــاريــــون« مـــوقـــعـــهـــم فــــي صـــــدارة 
العام مع 28 نقطة، في حني تجمد  الترتيب 
رصــيــد فـــرايـــبـــورع عــنــد 22 نــقــطــة فـــي املــركــز 
الثالث، بفارق نقطتني عن املنافس بوروسيا 
دورتموند الثاني، الذي سقط بهدفني مقابل 

هدف وحيد أمام مضيفه اليبزيغ.
ـــذه املـــــــبـــــــاراة، كــــان  ــارة فـــــي هــــ ــ ــــسـ ــــخـ وقــــبــــل الـ
فــرايــبــورغ اآلتـــي مــن جـــوار »بـــالك فوريست« 
البالد،  جنوبي  الشهيرة،  الــســوداء(  )الغابة 
هـــو الـــفـــريـــق الـــوحـــيـــد فـــي »الــبــونــدســلــيــغــا« 

للتنس واإلسكواش والريشة الطائرة يرتبط 
بعالقة وثيقة مع شركة توتال للطاقة، التي 
قــامــت بــرعــايــة الــعــديــد مـــن بـــطـــوالت التنس 
ــكـــواش. ولــهــذا، يسعدني أن أعــبــر عن  واإلسـ
على  الــرائــدة  الشركة  لهذه  امتناني  خالص 

دعمها املتواصل لبطوالتنا وأنشطتنا«.
واعــتــبــر زيــنــل أن اســتــضــافــة بــطــولــة الــعــالــم 
ــة قــطــر ســتــســاهــم فـــي زيـــادة  لــلــبــادل فـــي دولــ
املحلي  املستوى  الرياضة على  هــذه  شعبية 
وفــــي مــنــطــقــة الـــشـــرق األوســـــط بــصــفــة عــامــة 
»حيث نتطلع إلى تنظيم نسخة استثنائية 
ــذه الــبــطــولــة«، مــضــيــفــا: »تــعــد ريــاضــة  مـــن هـ
ــطـــورًا  ــــات تـ ــــاضـ ــريـ ــ الـــــبـــــادل إحـــــــدى أســـــــرع الـ
ــــالل الـــســـنـــوات  ــة قـــطـــر خـ ــ ــ ــتــــشــــارًا فــــي دول وانــ
األخــيــرة، إذ ُتــمــاَرس فــي الــعــديــد مــن األنــديــة 

واملالعب وفي املرافق الترفيهية«.
البطولة،  الستضافة  االســتــعــدادات  وبــشــأن 
قـــال زيــنــل: »نــســتــعــد بــشــكــل جــيــد، فــقــد قمنا 
بــتــجــهــيــز عـــشـــرة مـــالعـــب لــلــبــطــولــة، وســيــتــم 
االنتهاء من كافة الترتيبات خالل أيــام، كما 
أن الالعبني سيبدأون بالتوافد إلى الدوحة، 

الــذي لــم يــتــذوق طعم الخسارة هــذا املوسم، 
محققًا ستة انتصارات وأربعة تعادالت. لكن 
فريق املدرب يوليان ناغلسمان، الذي ضمن 
منتصف األسبوع املاضي عبوره إلى األدوار 
ــا بــفــوزه  اإلقــصــائــيــة مــن دوري أبــطــال أوروبــ
فــرض   ،2-5 الــبــرتــغــالــي  بنفيكا  عــلــى ضــيــفــه 
سيطرته على املباراة منذ البداية، والحت له 
فرص عدة للتسجيل، لكن الحارس الهولندي 

مارك فليكن تألق في التصدي لها.
لــكــن مـــا هـــي إال نــصــف ســـاعـــة، حــتــى تــمــّكــن 
 شباك ضيفه، بعد 

ّ
الــبــافــاري مــن هــز الفريق 

تـــبـــادل جــمــيــل لــلــكــرة عــنــد مـــشـــارف منطقة 
ــرة إلـــى  ــكــ الـــــجـــــزاء، لـــيـــمـــرر تــــومــــاس مـــولـــر الــ
غوريتسكا الذي أودعها الشباك في الدقيقة 
)30(. وإذ انتهى الشوط األول بتقدم بايرن  الـ
بــهــدف نــظــيــف، ســعــى الــفــريــق الــبــافــاري إلــى 
النتيجة، وكــان له ذلــك بعدما مرر  مضاعفة 
الظهير الــكــنــدي ألــفــونــســو ديــفــيــس كـــرة إلــى 
لـــوروا سانيه الـــذي حـــاول إســكــان الــكــرة في 
الشباك، لكنها مرت أمام ليفاندوفسكي الذي 

حّولها إلى املرمى بسهولة )75(.
وســّجــل الــفــرنــســي كــورنــتــان تــولــيــســو هدفًا 
 الحكم 

ّ
جمياًل من فوق حارس فرايبورغ، لكن

ألغاه بسبب تسلل املهاجم الكاميروني إريك 
املمر، وحاول  ماكسيم تشوبو موتينغ على 
فرايبروغ العودة في املباراة، لكّنه لم يتمّكن 
إال من تسجيل هدف يتيم في الدقيقة الثالثة 
الضائع، عن طريق هابيرير  بــدل  الوقت  من 
الــذي تمكن من اختراق منطقة جــزاء بايرن، 

كافة  تطبيق  الــبــطــولــة  تنظيم  فــي  وراعــيــنــا 
اإلجراءات االحترازية املتبعة من الدولة«.

مــن جــانــبــه، قـــال مــاثــيــو بــويــيــه، املــديــر الــعــام 
لــشــركــة »تــــوتــــال« لــلــطــاقــة: »تــفــخــر الــشــركــة 
ــتـــواصـــل شـــراكـــتـــهـــا مــــع االتــــحــــاد الــقــطــري  بـ
ــراعــــي  ــا الــ ــهـ ــكـــونـ لــلــتــنــس واإلســـــــكـــــــواش، وبـ
العالم للبادل، ونحن على  الرئيسي لبطولة 
ثقة بأن رعاية الشركة لهذه البطولة ستساهم 
 

ّ
في زيــادة شعبية رياضة الــبــادل«، مبينًا أن
الشركة تضع دعم الرياضة والشباب القطري 
للمسؤولية  برنامجها  أولــويــات  رأس  على 
إطــار مساهمتها في  في  وذلــك  االجتماعية، 

مبادرات التنمية االجتماعية.
كـــمـــا أكـــــد مـــاثـــيـــو أهـــمـــيـــة الـــبـــطـــولـــة فــــي رفـــع 
مستوى الالعبني القطريني وتشجيعهم أكثر 
عــلــى مــمــارســة هــــذه الـــريـــاضـــة مـــن أجــــل رفــع 
املستوى العام للعبة داخل البالد، واملساهمة 
في تكريس سلوك صحي يقوم على النشاط 
»توتال«  الــتــزام شركة  إلــى  الرياضي، مشيرًا 
للطاقة بشكل تام بدعم املسيرة الرياضية في 
دولة قطر، ويسعدها أن تكون جزءًا من نجاح 
ــذا، بــعــد اســتــضــافــة  هـــذه الــبــطــولــة. ويـــأتـــي هــ
لإلسكواش  كالسيك  قطر  بطولة  منافسات 
البيروفي  لقبها  حــصــد  الــتــي  مــؤخــرا،   2021
ــــاس، بـــعـــد فــــــوزه عـــلـــى مــنــافــســه  ــيـ ــ ديـــيـــغـــو إلـ
النيوزيلندي بول كول املصنف ثانيًا بثالثة 
أشــــواط مــقــابــل شـــوط واحــــد، ليحصل كذلك 
على 187.500 دوالر أميركي مكافأة البطولة.
)العربي الجديد، قنا(

وأطــلــق تــســديــدة نــاريــة إلـــى أقــصــى الــزاويــة 
إيمانويل نوير. لكن  الحارس  اليمنى ملرمى 
غوريتسكا أشاد بنوير بعد املباراة قائاًل إّنه 
»عندما تدخل إلى أرض امللعب وهو أمامك، 
فهذا شــيء مميز. لديك ثقة بنسبة مائة في 

املــائــة بــه. إّنـــه آلــة متكاملة وكـــان مــن الــطــراز 
العاملي لسنوات«. على املقلب اآلخر، قال قائد 
فرايبورغ كريستيان غوينتر: »بالطبع، تريد 
دائمًا الحفاظ على سلسلة خالية من الهزائم، 
ــر ســيــكــون صعبًا فــي مكان  لــكــن إن كـــان األمـ

إّنــه دائمًا االختبار  ما، فهو هنا في ميونخ. 
لدينا نحو عشر  أنــه كانت  أعتقد  األصــعــب. 

فرص فقط طوال املباراة«.

دورتموند عكس التمنيات
وعــلــى عــكــس تــمــنــّيــاتــه ومـــع اســتــمــرار غــيــاب 
نجمه املتألق النرويجي إرلينغ هاالند بسبب 
الــورك، فشل بوروسيا دورتموند  إصابة في 
ــم  ــــاوز عـــقـــبـــة مـــضـــيـــفـــه اليــــبــــزيــــغ، رغـ ــــجـ ــــي تـ فـ
املوسم منذ رحيل مدربه  معاناة األخير هذا 
بايرن ميونخ ورحيل العبني  إلى  ناغلسمان 
أساسيني، فسقط أمامه 2-1. وبهذه الخسارة، 
فــشــل الـــفـــريـــق األســــــود واألصــــفــــر، الـــــذي كــان 
يمّني النفس بسقوط بايرن لالنقضاض على 
الصدارة، في تعويض خسارة 3-1 في معقله 
ضــد أيــاكــس أمــســتــردام الــهــولــنــدي منتصف 
األســـبـــوع فـــي دوري أبـــطـــال أوروبـــــــا. وتـــقـــّدم 
أصحاب األرض بهدف قبل مرور نصف ساعة 
من الشوط األول، بأقدام الفرنسي كريستوفر 
دورتـــمـــونـــد  يــــعــــادل  أن  قـــبـــل   ،)29( نــكــونــكــو 
النتيجة بهدف ماركو رويس )52(. لكن الكلمة 
الدنماركي  وبــأقــدام  لاليبزيغ،  كانت  األخــيــرة 
الثالث  النقاط  يوسف بولسن )68(، ليخطف 
ويــرتــقــي إلـــى املـــركـــز الــخــامــس مـــع 18 نقطة. 
فــاز فولفسبورغ على  وفــي مــبــاريــات أخـــرى، 
على  بيليفيلد  وأرمينيا  1-صفر،  أوغسبورغ 
شــتــوتــغــارت بــالــنــتــيــجــة نــفــســهــا، فــيــمــا خسر 

هوفنهايم بثنائية نظيفة أمام بوخوم.
)فرانس برس(

بايرن يعزز صدارة »البوندلسيغا« بانتصاره على فرايبورغقطر تستعد الستضافة بطولة العالم للبادل
ستصبح قطر أول دولة 

في الشرق األوسط 
والقارة اآلسيوية 

تستضيف بطولة العالم 
لرياضة البادل

واصل بايرن ميونخ تربعه 
على عرش صدارة الدوري 

األلماني لكرة القدم 
برصيد 28 نقطة

)Getty( يستعد نجوم رياضة البادل للمشاركة في بطولة قطر

)Getty( سليماني أحد المتألقين في المنتخب ومتخرجي الدوري المحلي

)Getty/بن سبعيني أسهم بتتويج الجزائر بلقب أمم أفريقيا )ماريو هومز

)Getty/فرحة نجوم بايرن بالفوز على فرايبورغ )رونالد كريفتش

مباريـات
      األسبـوع

الجزائر ــ أشرف شكري

ـــوام املاضية  بـــرزت عــلــى مـــدار األعـ
فــي الـــدوري الــجــزائــري لكرة القدم 
الــعــديــد مــن املــواهــب الــتــي تمكنت 
مــن كتابة أسمائها بــأحــرف مــن ذهـــب، ســواء 
فــي الـــقـــارة األوروبــــيــــة، أو مــن خـــالل اإلســهــام 
»محاربي  منتخب  حققها  الــتــي  النتائج  فــي 
الــصــحــراء« فــي تاريخه، وكــذلــك األلــقــاب التي 
على  وبالخصوص  املحلية،  األندية  كسبتها 
املستويني األفــريــقــي واإلقــلــيــمــي. وحـــدث هذا 
رغم كل ما قيل عن وجود تراجع في مستوى 
ــات ومـــراكـــز  ــانــ ــكــ الـــــــــدوري املـــحـــلـــي وقـــلـــة اإلمــ
ــه بــتــقــديــم العــبــني  الـــتـــكـــويـــن، الـــتـــي تــســمــح لــ

نجوم 
الدوري الجزائري
منجم المواهب... 

بين داعم ومعارض

مثاليًا  مكانًا  القدم  لكرة  الجزائري  الدوري  يعتبر 
األندية  مع  األنظار  يخطفون  العبين  الستخراج 
ظل  في  لخطفهم،  تتسابق  التي  األوروبية 
تألقهم الالفت مع أنديتهم في الدوري المحلي

تقرير

قــــادريــــن عـــلـــى تـــشـــريـــف قــمــيــص »الـــخـــضـــر«. 
واخــتــلــفــت األحـــكـــام عــلــى مــا يــمــكــن أن يقدمه 
الـــــدوري الــجــزائــري مــن العــبــني قـــادريـــن على 
الحالي، خصوصًا منذ  املستوى  التألق على 
الالعبني  االعتماد على  االنطالق في سياسة 
الــذيــن تــدرجــوا فــي املــــدارس الــفــرنــســيــة، وهــو 

ــان يــعــتــمــد عــلــيــه بـــاألكـــثـــر الــرئــيــس  ــ ــه كـ تـــوجـ
األسبق لالتحاد الجزائري لكرة القدم، محمد 
روراوة، كما كان وراء طرح قانون »البهاماس« 
عام 2009 لدى االتحاد الدولي للعبة، وسمح 
ملــنــتــخــب الـــجـــزائـــر وكـــذلـــك مــنــتــخــبــات عــربــيــة 
وأفــريــقــيــة وحــتــى أوروبــــيــــة بــاالســتــفــادة من 

العبني يملكون جنسيات مزدوجة.
وعاد الجدل بني الجماهير الجزائرية بشأن 
ــــراج املــواهــب  قــــدرة الـــــدوري املــحــلــي عــلــى إخـ
القادرة على التألق بعد الطفرة التي حدثت 
فــي الــســنــوات األخــيــرة، حيث شــهــدت انتقال 
العديد من األسماء عبر بوابة أندية معروفة 
وشــهــيــرة فــي »الــقــارة الــعــجــوز«، واألكــثــر من 
ذلـــــك أصـــبـــح مــعــظــمــهــم العـــبـــني مــهــمــني فــي 
»املــحــاربــني«  ملنتخب  الــفــنــي  املــديــر  تشكيلة 
لديهم مساهمة   

ّ
فـــإن كــذلــك  بلماضي،  جــمــال 

في تحقيق لقب أمم أفريقيا لكرة القدم 2019 
بمصر وبعد انتظار دام 30 عامًا.

الـــدوري الجزائري  الفئة التي تــرى أن  وُتــبــرر 
يــبــقــى مــنــجــمــًا لــلــمــواهــب مــواقــفــهــا بــالــعــودة 
إلـــى الــعــقــود الــفــائــتــة، لــكــون أن هـــذه البطولة 
ــيــــر نــحــو  كــــانــــت بــــوابــــة لـــلـــعـــديـــد مــــن األســــاطــ
الــعــاملــيــة، وأخـــرج أســمــاًء صنعت تــاريــخــًا في 
التحرير  املحلية، بدايًة من جيل جبهة  الكرة 
ــانــــت ايـــتـــيـــان  ــم ســ ــلـــى غـــــــرار نـــجـ ــي، عـ ــنــ ــوطــ الــ
الــراحــالن  وكــذلــك  مخلوفي،  رشــيــد  الفرنسي، 
نجمي شباب  دراوي،  وعيسى  الملــاس  حسن 
بــلــوزداد ومــولــوديــة الــجــزائــر تــوالــيــًا، وصــواًل 
إلــــى لــخــضــر بــلــومــي الـــــذي يــــرى الــكــثــيــر أنــه 
ــّر عــلــى الـــكـــرة املــحــلــيــة، عطفًا  أفـــضـــل العــــب مــ
على مهاراته العالية، رغم أنه لم ُيحقق حلمه 
باالحتراف في أوروبا، إضافة إلى رابح ماجر 
الذي كان كذلك أحد أفضل متخرجي الدوري 
داي،  حسني  نصر  مدرسة  بوابة  عبر  املحلي 
وهو اسم يزيد أكثر من نجوميته تلك املسيرة 
االحترافية، خصوصًا عندما قاد نادي بورتو 

إلى التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.
ــك الـــجـــيـــل املـــمـــيـــز فــــي تــــاريــــخ الـــكـــرة  ــ وبـــعـــد ذلـ
ــــدوري املحلي  الــجــزائــريــة، ومـــن مــتــخــرجــي الــ
ــوات الــثــمــانــيــنــيــات بــقــيــادة  ــنــ وبـــالـــضـــبـــط ســ
الكرة  بلومي، وماجر وصــالح عصاد، دخلت 
الـــجـــزائـــريـــة فـــي نــفــق مــظــلــم ولــــم يــمــيــزهــا إال 
جــاءت  ثــم   ،1990 أفريقيا  أمــم  بلقب  التتويج 
بعده أحداث سياسية عصفت بالبالد وأّثرت 
 التاريخ ال يمكن أن ينكر 

ّ
بالكرة املحلية، رغم أن

كــان هناك العبون  التسعينيات  فــي فترة  أنــه 
مميزون، إال أن تلك الظروف وفترة »العشرية 
السوداء« لم تسمح لهم بإظهار إمكاناتهم، ولو 

بن سبعيني وعطال 
وبوداوي... ثالثي توج 

»الخضر« بأمم أفريقيا

إسحاق بوصوف متخّرج حديث من الكرة المحلية )يوهان إيكينز/فرانس برس(

أن هناك العبني نجحوا في كسر ذلك الحاجز 
وتحقيق حلم االحتراف في أوروبا، على غرار 
موسى صايب، الالعب السابق لنادي فالنسيا 
اإلسباني، وتوتنهام اإلنكليزي، وكذلك رفيق 
صيفي الـــذي حــقــق أرقــامــًا مهمة فــي الـــدوري 
التي لعب لها، وهــو حال  الفرق  الفرنسي مع 
الــدوري  بلقب  الفائز  تاسفاوت،  الحفيظ  عبد 
والـــكـــأس فـــي فــرنــســا مـــع نــــادي أوكــســيــر عــام 
1996، كذلك فإنه كان في الوقت القريب الهداف 
التاريخي ملنتخب »املحاربني« بـ36 هدفًا قبل 

أن يحطمه سليماني.
 االنتقادات املوجهة 

ّ
لكن من الجانب اآلخر، إن

الفرنسية، مثلما كان الحال خالل التأهل إلى 
الـــدور الــثــانــي مــن كــأس الــعــالــم فــي الــبــرازيــل 
املنتخب  كــان  الجيل  هــذا  فــي  أن  ولــو   ،2014
في  كثيرًا  3 العــبــني محليني ســاهــمــوا  يملك 
ذلـــك اإلنـــجـــاز، هــم إســــالم ســلــيــمــانــي، وهــالل 

سوداني، ورفيق حليش.
عــــاد مــســتــوى املــنــتــخــب الـــجـــزائـــري لــلــتــراجــع 
ُمجددًا بعد املونديال البرازيلي، ومعه عادت 
 التألق 

ّ
االنــتــقــادات لــلــدوري املــحــلــي، رغـــم كـــل

الـــذي أظــهــره الــثــالثــي: سليماني، وســودانــي، 
وحليش، قبل أن تتغير الصورة عند كثيرين 
ــزوغ أســـمـــاء  ــ ــر خـــمـــس ســــنــــوات، مــــع بــ ــ فــــي آخـ

إلــــى الـــــــدوري الـــجـــزائـــري واألنــــديــــة املــحــلــيــة 
زادت  مميزين  العــبــني  تصعيد  فــي  لفشلها 
مـــع دخــــول الـــقـــرن الـــــــ21، وهــــذا تـــزامـــن كــذلــك 
مــع تــراجــع رهــيــب ملــســتــوى الــفــرق وفضائح 
متتالية في األدوار التمهيدية في املنافسات 
الـــقـــاريـــة، بــاســتــثــنــاء فــريــق شــبــيــبــة الــقــبــائــل 
ــي كـــأس  ــ ــاب مـــتـــتـــالـــيـــة فـ ــ ــقـ ــ الــــــــذي حـــقـــق 3 ألـ
ملنتخب  يسمح  لــم  ذلــك  أن  إال  الكونفدرالية، 
الجزائر بالخروج من دائرة النتائج السلبية 
الــتــي اســتــمــرت لــغــايــة الــتــأهــل إلـــى مــونــديــال 
منتخب  بفضل   ،2010 عـــام  أفــريــقــيــا  جــنــوب 
أغــلــب أســمــائــه كــــان مـــن مــتــخــرجــي املــــدارس 

املــالعــب  فــي  حــالــيــًا  بــاتــت نجوميتها تسطع 
نادي  أكاديمية  من  األوروبية، وبالخصوص 
بــراداو، على غــرار الثالثي رامــي بن سبعيني 
ــي،  ــانـ العــــب بـــوروســـيـــا مــونــشــنــغــالدبــاخ األملـ
وثنائي نيس الفرنسي، يوسف عطال وهشام 
بــــــــوداوي، وهـــــذا الـــثـــالثـــي أســـهـــم فـــي تــتــويــج 
»الــخــضــر« بــلــقــب أمـــم أفــريــقــيــا 2019 بمصر، 
إضافة إلى العبني آخرين، ولو أن ظهورهم مع 
»الخضر« كان محتشمًا على غرار العب أنجيه 
الفرنسي فريد املاللي، والالعب السابق لنادي 
التونسي  الساحلي  للنجم  والحالي  لوهافر 
احترفت،  التي  األســمــاء  هــذه  مزياني.  الطيب 

نــجــاح مــعــظــمــهــا فـــي الـــقـــارة الـــعـــجـــوز، شجع 
أخرى على العمل لبلوغ ذات الهدف، وزاد من 
قيمة الدوري الجزائري لدى املتابعني وحتى 
عند كشافي األندية األوروبية، عكس ما كان 
الـــحـــال عــلــيــه ســابــقــًا. فــقــد نــــال هــــذه الــفــرصــة 
كذلك ثالثي وفاق سطيف: إسحاق بوصوف، 
مــحــمــد األمــــني عـــمـــورة، وحــســام الــديــن غشة، 
إضــافــة إلــى آدم زرقــــان، وعــبــد الــقــهــار قـــادري، 
وصــواًل إلــى بــالل مسعودي، وهــي أسماء من 
املنتخب  أعمدة  من  أن تصبح  املستبعد  غير 
الكبيرة  لــلــقــدرات  نــظــرًا  مستقباًل،  الــجــزائــري 

التي تتمتع بها.
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أيوب الحديثي

الـــاعـــب  دور  املـــشـــجـــعـــون  ــــؤدي  ــ يـ
ــانــــي عــــشــــر، حـــيـــث ُيـــمـــكـــنـــهـــم،  ــثــ الــ
ــن األحـــــيـــــان، تــحــديــد  ــي كــثــيــر مــ فــ
نتيجة املباريات بدعمهم الدائم أو من خال 
االســـتـــهـــجـــان ضــــد الـــفـــريـــق املـــنـــافـــس. وتــعــد 
العجوز«،  »الــقــارة  فــي  الكبيرة  الــفــرق  ماعب 
مــثــل »أنــفــيــلــد« و»أولــــــد تــــرافــــورد« و»كـــامـــب 
نو« و»سانتياغو برنابيو«، ساحات صعبة 
للغاية للفريق الضيف، خاصة في املواجهات 
ــك، كــانــت هــنــاك  ــيــــة الــكــبــيــرة. ومـــع ذلــ األوروبــ
بــعــض الـــعـــروض الــرائــعــة مــن العــبــي الفريق 
املـــنـــافـــس، الـــذيـــن شـــاهـــدوا جــمــاهــيــر الــفــريــق 
املــضــيــف وهــــي تــقــف وتــصــفــق لـــهـــم. يعتبر 
ستيفن جيرارد، أسطورة ليفربول، أحد أبرز 
الــقــدم العاملية، حيث قضى  الــنــجــوم فــي كــرة 
ــــدز«، وحــــاول  ــريـ ــ 17 مــوســمــا فـــي صـــفـــوف »الـ
االنتقال إلى الغريم تشلسي في صيف 2005، 
عــنــدمــا ســلــم هـــذا الــطــلــب إلـــى لــيــفــربــول، لكن 
هذه الخطوة فشلت في النهاية، وتعهد نجم 
»الــريــدز«  لـــ بــالــوالء  بعدها  اإلنكليزية  الــكــرة 
لبقية مسيرته املهنية. وجاءت بعض أفضل 
العروض التي قدمها جيرارد ضد »البلوز«، 
ــبـــب خــطــأ  ــــت بـــسـ ــكــــن هـــــــذه الــــــذكــــــرى تـــــاشـ لــ
الـــدوري  حقبة  فــي  األول  لقبه  ليفربول  كلف 
ــلـــى مــــر الـــســـنـــن، لــم  اإلنـــكـــلـــيـــزي املـــمـــتـــاز. وعـ
يكن هناك حب جمع بن جــيــرارد وجماهير 
املباراة األخيرة لإلنكليزي  تشلسي، لكن في 
على ملعب ستامفورد بريدج، سجل الاعب 
هدف التعادل لليفربول في اللقاء الذي انتهى 
بهدف ملثله، ولدهشة الجميع، صفق مشجعو 

نجوم 
صفقت لهم 

جماهير المنافس

العديد  هناك  العالمية،  القدم  كرة  مالعب  في  الشرسة  المنافسة  رغم 
جماهير  إشادة  على  الحصول  في  نجحوا  الذين  القدم  كرة  نجوم  من 
الفرق المنافسة في مختلف المسابقات المحلية والقارية، وعلى رأسهم 

البرازيلي رونالدينيو واألسطورة الراحل مارادونا
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تشلسي عندما خرج جيرارد من امللعب، في 
الــريــاضــيــة في  الــــروح  لحظة جميلة أظــهــرت 

عالم كرة القدم.
ويــعــد أنـــدريـــس إنــيــيــســتــا أحـــد أفــضــل العبي 
الـــوســـط فـــي كـــل الـــعـــصـــور، حــيــث لــعــب دوًرا 
محورًيا في فريق برشلونة بقيادة غوارديوال، 
الــــذي وصــفــه الــســيــر ألــيــكــس فــيــرغــســون بأنه 
»أفــضــل فريق واجهته على اإلطـــاق«. وشكل 
أســطــورة إســبــانــيــا وبــرشــلــونــة تــحــدًيــا دائــًمــا 
لريال مدريد خال مواسمه الـ16 في كتالونيا، 
ــتــــا« أخــــيــــًرا  ومـــــع ذلـــــــك، اعــــتــــرف »املــــدريــــديــــســ
بمكانته في واحــدة من آخر مباريات إنيستا 
فــي الــكــاســيــكــو، حــيــث كـــان »مــايــســتــرو« خط 
الــوســط يــقــتــرب مــن نــهــايــة مــســيــرتــه الــكــرويــة 
فـــي إســبــانــيــا فـــي عـــام 2015، لــكــنــه تــمــكــن من 
الــســيــطــرة عــلــى الــلــعــب فـــي مــنــتــصــف املــلــعــب 
في مــبــاراة الكاسيكو تلك. وصنع »الــرســام« 
أغلب أهداف برشلونة في تلك الليلة، وأضاف 
هدفا مذها في اللقاء الذي انتهى برشلونيا 
برباعية بــيــضــاء، وعــنــدمــا تــم اســتــبــدالــه، قدم 
مشجعو ملعب »سانتياغو برنابيو« تصفيقا 
ــارا ال ُيــنــســى لــنــجــم كـــرة الـــقـــدم اإلســبــانــيــة.  حــ
رونــالــديــنــيــو، الــفــائــز بــجــائــزة الــكــرة الذهبية 
لعام 2005، هو با شك إحدى النجوم املضيئة 

في سماء كرة القدم. وربما قدم أفضل ما لديه 
خال إقامته التي استمرت خمس سنوات في 
ا بالنسبة إلى  »كامب نو«، وما زاد األمر سوًء
أداؤه االستثنائي  مــدريــد، هــو  ريــال  جماهير 
ضد الفريق امللكي مراًرا وتكراًرا، من املعروف 
ــاء الجماهير فــي ملعب  أنــه مــن الصعب إرضـ
»سانتياغو برنابيو«، لكن رونالدينيو نجح 
في تحقيق املستحيل. وقدم البرازيلي واحًدا 
ــعـــروض الــفــرديــة فـــي كــــرة الــقــدم  مـــن أفــضــل الـ
الـــحـــديـــثـــة، حــيــث ســجــل هـــدفـــن مــذهــلــن في 
لبرشلونة،  الفوز 0-3  الثاني ليضمن  الشوط 
وبــعــد هــدفــه الــثــانــي، انــضــمــت جماهير ريــال 
مـــدريـــد إلــــى الــفــريــق الــكــتــالــونــي لــتــحــتــفــي به 
بحفاوة بالغة. ويعتبر رونالدو نازاريو أحد 
أبـــرز العــبــي كـــرة الــقــدم فــي كــل الــعــصــور، بعد 
فوز ريال مدريد 3-1 أمام مانشستر يونايتد 
أبطال  دوري  فــي  بــرنــابــيــو«،  »سانتياغو  فــي 
أوروبـــا 2003، حيث كــان رجــال السير أليكس 
فــيــرغــســون يــتــطــلــعــون لــانــتــقــام فـــي مـــبـــاراة 
اإلياب. وسجل »الظاهرة« ثاثية مذهلة، وعلى 
الــرغــم مــن فـــوز مانشستر يــونــايــتــد بــاملــبــاراة 
4-3، تــقــدم ريــــال مــدريــد إلـــى الـــــدوري الــتــالــي، 
بعد أفضليته 6-5 في مجموع املباراتن على 
خلفية تألق البرازيلي، ولم يكن لدى جمهور 
»أولد ترافورد« أي ضغائن، ألنهم اعترفوا، من 
خال تصفيق حار، بالعرض السحري للنجم 
البرازيلي. ويعتبر كريستيانو رونالدو، العب 
مانشستر يــونــايــتــد، مــن أنــجــح الــاعــبــن في 
ــا، وجـــاء أحــد أكثر  تــاريــخ دوري أبــطــال أوروبــ
عروضه إثارة في البطولة ضد ناديه السابق 
يوفنتوس في نسخة 2017-2018. وفي مباراة 
ــال مــدريــد، لــم يــكــن لــدى  ربـــع الــنــهــائــي ضــد ريـ

جماهير فريق ريال 
مدريد أشادت أحيانًا بأداء 

نجوم منافسيها

جنوى يقيل مدربه باالرديني
فــوزه في مباراة  بعد  باالرديني من منصبه  دافيدي  إقالة مدربه  نــادي جنوى  أعلن 
واحدة بعد 12 جولة من الــدوري اإليطالي لكرة القدم. وكشفت وسائل إعالم محلية 
أن املرشح األبرز لخالفته في تدريب الفريق هو األوكراني أندريه شيفتشينكو. وقال 
بالشكر  الــنــادي  بــاالرديــنــي. يتوجه  دافــيــدي  الفني  املــديــر  »أقـــال جنوى  للنادي:  بيان 
للمدرب وجهازه املعاون على أدائه والتزامه وشغفه الذي أظهره دائمًا«. وفاز باالرديني 
في مباراة واحدة فقط أمام كالياري 3-2 في 12 سبتمبر/ أيلول املاضي بينما تعادل 
في ست مباريات وخسر خمسًا. وكانت آخر مباراة يخوضها الفريق أمام إمبولي قد 

انتهت بالتعادل 2-2 ليحتل املركز 18 في ترتيب الدوري.

نوريتش سيتي يفك ارتباطه بفاركي
أعلن نادي نوريتش سيتي، متذيل الدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم، عن إقالة مدرب 
الفريق دانييل فاركي، رغم تحقيقه أول فوز له باملوسم. وفاز نوريتش خارج أرضه أمام 
برينتفورد 2-1، لكن االنتصار لم يمنع إقالة املدرب األملاني. ويحتل نوريتش حاليًا املركز 
األخير في البريميرليغ برصيد 5 نقاط بعد 11 جولة. وقاد املدرب الفريق في 208 مباريات 
خالل أربع سنوات كان فيها على رأس اإلدارة الفنية منذ مجيئه في إبريل/نيسان 2017. 
ويعد فاركي رابع مدرب يقال هذا املوسم في البريميرليغ، بعد كل من اكسيسكو مونويث 

)واتفورد( وستيف بروس )نيوكاسل( ونونو إسبيريتو سانتو )توتنهام(.

مدرب الصين يعاني في ظل توقف الدوري
الفريق قبل  اعترف لي تي مــدرب منتخب الصني أنه غير قــادر على تعزيز تشكيلة 
املمتاز.  املحلي  الــدوري  توقف  العالم، في ظل  كــأس  املقبلتني في تصفيات  املباراتني 
الشهر، ملنح  آب وملــدة ثالثة أشهر ونصف  الـــدوري في منتصف أغسطس/  وتوقف 
الفرصة أمام املنتخب الوطني لالستعداد للتصفيات، ومع محاولة الصني التأهل لكأس 
الجديدة  الصني  أنباء  ونقلت وكالة  الوحيد في 2002.  العالم ألول مرة منذ ظهورها 
)شينخوا( عن املدرب لي قوله: »كنا نفكر في ضم العبني آخرين، لكن في ظل حصول 
العديد من أندية الدوري الصيني املمتاز على عطلة، فإن االختيارات املتاحة محدودة«.

طارمي خارج تشكيلة إيران بتصفيات مونديال قطر
غاب مهدي طارمي مهاجم بورتو عن تشكيلة إيران قبل خوض مباراتني في تصفيات 
كأس العالم 2022 لكرة القدم أمام لبنان وسورية هذا الشهر. ولم يوضح املدرب دراغان 
أهــداف مع متصدر  الــذي سجل عشرة  استبعاد طارمي،  وراء  السبب  سكوتشيتش 
الدوري البرتغالي هذا املوسم، من التشكيلة قبل مواجهة لبنان يوم الخميس وسورية 
بعدها بخمسة أيام. وكانت شراكة طارمي مع سردار آزمون مؤثرة بشدة في تصدر 
إيــران املجموعة األولــى في التصفيات اآلسيوية املؤهلة لكأس العالم. وحصدت إيران 
الجنوبية. ويتأهل  أربع مباريات، وتتصدر بفارق نقطتني عن كوريا  عشر نقاط من 
أول منتخبني بشكل مباشر إلى كأس العالم املقرر إقامتها في قطر العام املقبل. وتحلم 

إيران بالتأهل لكأس العالم للمرة الثالثة على التوالي، وللمرة السادسة في تاريخها.

كأس بيلي: روسيا تحرز اللقب على حساب سويسرا
حققت روسيا لقب النسخة األولى من »كأس بيلي جني كينغ« املخصصة ملنتخبات 
الــســيــدات فــي كــرة املــضــرب والــتــي كــانــت تــعــرف سابقًا تحت مسمى كــأس االتــحــاد، 
بفوزها على سويسرا من دون خوض مباراة الزوجي في النهائي املقام في العاصمة 
التشيكية براغ. في أولى مباريات الفردي، تفوقت داريا كاساتكينا املصنفة 28 عامليًا 
على جيل تيخمان )39( بنتيجة 6-2، 6-4 في غضون ساعة و20 دقيقة. وفي الثانية، 
كانت املنافسة أكثر احتداًما بعد أن تقدمت السويسرية بليندا بنتشيتش حاملة ذهبية 
ليودميال سامسونوفا  أن  أوملبياد طوكيو هذا الصيف واملصنفة 17 عامليًا 6-3، إال 
)40 عامليًا( عادت لتفوز بآخر مجموعتني 6-3 و6-4 بعد ساعتني و22 دقيقة. وألغيت 
الجديد.  أن يطلق عليها املسمى  نسخة 2020 بسبب تداعيات فيروس كورونا قبل 
وفي نصف النهائي، كانت روسيا أقصت الواليات املتحدة 2- 1 فيما تفوقت سويسرا 

على أستراليا 2- صفر.

بوينس آيرس ــ العربي الجديد

األرجنتيني ماتياس ســوالي مفاجأة ســارة مع  املوهبة  تلقى 
ليونيل  الفني  املــديــر  وإعـــالن  »التانغو«  منتخب  قائمة  إعــالن 
الــنــجــوم ملواجهتي  ســكــالــونــي، عــقــب وجــــوده ضــمــن تشكيلة 
والــبــرازيــل، ضمن مباريات تصفيات  األوروغــــواي  القمة ضد 
العالم 2022 املقررة بقطر. ونشرت صحيفة »الغازيتا  كأس 
ديلو سبورت« اإليطالية قصة املوهبة الذي ال تتجاوز سنه 18 

عامًا، لكّن حلمه سيتجسد ليجاور األسطورة ليونيل ميسي 
ومجموعة من النجوم، يتقدمهم أنخيل دي ماريا وزميله في 

نادي يوفنتوس باولو ديباال.
الــكــروي، مــن دوري  وُيحقق ســوالي وثبة هائلة فــي مــشــواره 
الدرجة الثالثة الذي يدافع فيه عن ألوان يوفنتوس إلى منتخب 
األرجنتني األول، وضد منافسني من املستوى الرفيع، بمنافسة 
عاملية قد يوجد فيها في حال تألقه. اسم ماتياس سوالي قد 
ال يعني للمتابعني شيئًا، ألّن معظمهم لم يسبق لهم أن تابعوه 
أن يمنحه  أراد  املــدرب سكالوني  لكن  أداؤه مسامعهم،  بلغ  أو 

فرصة ذهبية ال تتاح لجميع الالعبني في مثل سنه.
ويــلــعــب املــوهــبــة ســـوالي فــي مــركــز الــجــنــاح األيــســر، واشتهر 
بفنياته العالية التي ينفذها بفضل سرعته الفائقة، وهذا التألق 
جعل كشافي املــواهــب فــي »الــســيــدة الــعــجــوز« يــســارعــون في 

2022 لضمه من نادي فيليز، ليلعب في الفئات العمرية.
وسجل ســوالي 5 أهــداف في املوسم املاضي، كما قــدم نفس 
الــرقــم مــن الــتــمــريــرات الحاسمة، خــالل 30 مــواجــهــة، مــا جعل 
مدرب يوفنتوس أليغري يمنحه فرصة اللعب في مباراة ودية 
ضد تشيزينا، سجل فيها هدفًا مع الفريق األول. ولم يشارك 
الفريق األول،  الــشــاب فــي أي مــبــاراة رسمية خاضها  الــالعــب 
مع ذلك، بقي في مفكرة املدرب األرجنتيني سكالوني، الذي لم 
يجد حرجًا في دعوته إلى موعد مهم، وتعويض غياب ميسي 
برفقة  الشاب  الالعب  ويشارك  اإلصابة.  من  ملعاناته  املحتمل 
رديف يوفنتوس، على الرغم من أّن فارق السن مع بقية الالعبني 
هو 5 أعوام، وتعود الثقة التي ينالها للتوقعات التي تصب في 
القريب. وجاء  املستقبل  في  كبيرًا  ُيصبح العبًا  بــأن  صالحه 
ينتهجها  التي  التشبيب  إطــار سياسة  فــي  استدعاء ســوالي 
املدرب األرجنتيني، بالنظر إلى تقّدم عدة العبني في السن، إذ 
الذي  غيرث،  فيديريكو غوميس  الحارس  إلــى جانب  سيكون 

يبلغ 17 عامًا فقط ويلعب في صفوف نادي تيغري املحلي.
وحملت قائمة »التانغو« أسماء 5 العبني ال تتجاوز أعمارهم 
سيمون،  وسانتياغو  أملـــادا،  بتياغو  األمـــر  ويتعلق  عــامــًا،   20
فضاًل عن إزكييل زيبالوس وكريستيان ميدينا، وصواًل إلى 

املوهبة غاستون أفيال.

ماتياس سوالي

على هامش الحدث

حقق سوالي قفزة في مسيرته االحترافية، بعدما قرر مدرب منتخب 
األرجنتين توجيه الدعوة إليه، كي يشارك بتصفيات مونديال قطر 2022

رونالدينيو تألق 
مع برشلونة 
)دينيس دويلي/
)Getty

بوقرة مثل منتخب الجزائر سنوات عدة 
)فيليب ديزماسيس/فرانس برس(

إيــطــالــيــا، أي رد على براعة  يــوفــنــتــوس، بطل 
الــتــهــديــف، بعد أن سجل النجم  رونــالــدو فــي 
البرتغالي هدفن في تلك الليلة، ليضمن فوز 
النهائي.  الــدور نصف  في  امللكي 3-0 ومكاًنا 
وكان هدفه الثاني مثيًرا، بعد تمريرة عرضية 
رونــالــدو  بقفزة  قوبلت  الــجــزاء  داخـــل منطقة 
حــارس  أصيب  فيما  الجاذبية،  تتحدى  التي 
عندما  بالذهول،  بوفون  جيانلويجي  املرمى 
سدد الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات 

مشجعي ريال مدريد بالتشجيع الحار لاعب 
برشلونة آنذاك، بعد إحرازه هدفا تاريخيا في 
مرمى فريقهم على ملعب سانتياغو بيرنابيو 
فــي مــبــاراة ذهـــاب الــكــأس. وصــفــقــت جماهير 
الـــريـــال أيـــضـــا أللـــيـــســـانـــدرو ديــــل بـــيـــرو خــال 
هزيمة فريقهم 0-2 أمام يوفنتوس في موسم 
2008-2009 بــدوري أبطال أوروبـــا، حيث رغم 
أن عــمــره وقتها كــان 34 عــامــا، فــإن أداءه كان 
العشرينات من عمره، وساهم  مثل شــاب في 

مقصية غير عادية عانقت الشباك. ولم تستطع 
الجماهير في ملعب »يوفنتوس أيرينا« سوى 
الــوقــوف لتصفق لــهــذا الــهــدف الــرائــع، قبل أن 
يحصد ريــال مدريد بعدها لقب دوري أبطال 
ــا للمرة الثالثة على الــتــوالــي. ومــن بن  أوروبـ
النجوم الذين حصلوا على تصفيق الجماهير 
مــارادونــا،  الراحل دييغو  املنافسة األســطــورة 
لــقــاء ريـــال مــدريــد برشلونة )2-2( موسم  فــي 
1982-1983 في كأس إسبانيا، حيث قام بعض 

بشكل فعال في اقتناص الفوز من الريال على 
ملعبه، كما اقتنص تشجيع جماهيره أيضا. 
فيما نال فرانشيسكو توتي الهدية ذاتها بفوز 
ريال مدريد 2-0 على روما بموسم 2017-2016 
فــي دوري أبــطــال أوروبــــا، حيث رغــم انتصار 
الريال على روما في ثمن نهائي البطولة، فإن 
بأسطورة  الشديد  إعجابها  أبـــدت  جماهيره 
أظهره من  ملا  توتي،  السابقة  اإليطالية  الكرة 

مهارات رائعة خال املباراة.

بوقرة: قائمتي لكأس العرب وجه رياضي
اكتملت بشكل مبدئي

الجزائر ــ أشرف شكري

ــزائـــري الـــرديـــف  ــجـ كــشــف مـــــدرب املــنــتــخــب الـ
ــن تــــفــــاصــــيــــل الــــبــــرنــــامــــج  ــ ــرة عــ ــ ــوقــ ــ مـــجـــيـــد بــ
خال  لتطبيقه  سيسعى  الــذي  التحضيري، 
األســبــوع  هــذا  العبيه  مــع  معسكر سينطلق 
في مدينة دبي اإلماراتية، وتتخلله مباراتان 
وديــتــان ضــد منتخبي نــيــوزيــلــنــدا وجــنــوب 
السودان، تحضيرًا لبطولة كأس العرب التي 
نــوفــمــبــر/   30 مـــن  بـــدايـــة  قــطــر  ستحتضنها 
ــاري. وتــــحــــدث بـــوقـــرة  ــ ــجـ ــ تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي الـ
ملــوقــع االتــحــاد الــجــزائــري لــكــرة الــقــدم، فقال: 
»تــحــضــيــراتــنــا تــمــر حــالــيــا بــمــرحــلــة رائــعــة، 
وكان من الجيد أن املعسكرات التي أجريناها 
املباريات  فــي  لنا  انــتــصــارات  سابقا شــهــدت 
الـــوديـــة، هــدفــنــا فــي الــســابــق كـــان التحضير 
لبطولة أفريقيا لاعبن املحلين، لكن ظهرت 
لنا بطولة العرب، ما سمح لنا بكسب املزيد 
من الوقت للتحضير، مثل ما سيكون الحال 
أمام نيوزيلندا في اإلمارات«. وأكد »املاجيك« 
أنــه كــان مــن املفترض أن ُتلعب مــبــاراة وديــة 
بــــن املــنــتــخــبــن الــــجــــزائــــري والــفــلــســطــيــنــي، 
 مشكلة إداريــة منعت إقامتها، وأضــاف: 

ّ
لكن

ــقــــس واألجــــــــــــواء املـــنـــاخـــيـــة كــــانــــت مــن  ــطــ »الــ
ــاب الــتــي دفــعــتــنــا الخــتــيــار اإلمــــــارات،  ــبـ األسـ
قــطــر، كما كنا  فــي  الـــذي سنجده  فهو نفسه 
 مشكلة إدارية حرمتنا 

ّ
سنواجه فلسطن، لكن

السودان،  منتخب جنوب  فاخترنا  ذلــك،  من 
 املنتخب الــســودانــي 

ّ
وكــمــا هــو مــعــروف، فـــإن

يقع في مجموعتنا في بطولة كأس العرب«، 
في إشارة إلى تشابه املنتخبن اللذين شكل 
بــلــداهــمــا دولـــة واحــــدة قــبــل عـــام 2011. وعــن 
قائمة الاعبن التي سيعتمدها في العرس 
أنــا وجمال  بــوقــرة: »تحدثت  أردف  الــعــربــي، 
ورســخــت  األول(  املنتخب  )مــــدرب  بلماضي 
سنعتمدها  التي  مبدئيا  القائمة  ذهني  في 
ــن جـــهـــتـــي، كــل  ــــرب، مــ ــعـ ــ ــي بـــطـــولـــة كـــــأس الـ فــ
األمـــــــور واضــــحــــة وســنــعــمــل عـــلـــى تــحــضــيــر 
العبن مميزين للمنتخب األول، وذلك خال 
اعــتــمــادنــا على أفــضــل األســمــاء مــن البطولة 

املحلية أو الدورين التونسي والسعودي«.
وفـــــــي وقـــــــت ســـــابـــــق، حــــصــــل املـــــديـــــر الـــفـــنـــي 
بــوقــرة  املــحــلــي مــجــيــد  الــجــزائــري  للمنتخب 
عــلــى الــضــوء األخــضــر لــدعــوة مــجــمــوعــة من 
الــــذيــــن يــمــثــلــون املــنــتــخــب األول.  ــبـــن  الـــاعـ
املــدرب يخطط  أن  تقارير صحافية  وكشفت 
لــدعــوة مــهــاجــم فــريــق الــســد الــقــطــري بــغــداد 
بايلي،  يوسف  قطر  فريق  ونجم  بونجاح، 
فـــضـــًا عـــن مـــدافـــع الـــتـــرجـــي الــتــونــســي عبد 
القادر بــدران، وحــارس فريق نيس الفرنسي 
تيدي بولهندي، وأخيرًا حارس أوملبي املدية 
عبد الرحمن مجادل، استعدادا لبطولة كأس 
»الخضر«  يعتبر  الــتــي  للمنتخبات،  الــعــرب 
ــقــــب نــســخــتــهــا  أبـــــــــرز املــــرشــــحــــن لـــخـــطـــف لــ
ــغـــرب ومــصــر.  ــة، بــرفــقــة مــنــتــخــبــي املـ ــادمـ ــقـ الـ
وســـُتـــضـــاف إلــــى هــــؤالء الــاعــبــن مجموعة 
ثـــانـــيـــة مــــن املـــغـــتـــربـــن، بــغــيــة تـــكـــويـــن فــريــق 
تنافسي في »مونديال العرب« الذي يولي له 
املجموعة  إلــى  بالنظر  كبيرة،  أهمية  بــوقــرة 
القوية التي سيواجه فيها مصر واملتأهل من 
مباراتي لبنان وجيبوتي وليبيا والسودان.

وكـــانـــت »الــعــربــي الــجــديــد« قـــد كــشــفــت، قبل 
فـــتـــرة، أن بـــوقـــرة يـــعـــول كــثــيــرًا عــلــى نــجــوم 
مــحــتــرفــن فـــي الــــدوريــــات الــعــربــيــة، وهـــو ما 
ــيــــة الــتــي  ــه قــائــمــتــه األولــ ــع إعـــانـ ســيــتــأكــد مـ
سيدعمها باعبن محلين أيضا. ولم يشهد 
املــنــتــخــب املــحــلــي نــشــاطــا مـــمـــاثـــًا لــلــنــشــاط 
فقد  املاضية،  السنوات  حاليا خال  الجاري 
بـــاشـــر املــــدافــــع الـــســـابـــق ملــنــتــخــب »مــحــاربــي 
الــصــحــراء« عــمــلــه قــبــل فــتــرة طــويــلــة، وتــابــع 

مباريات عدة في الدوري املحلي.

Monday 8 November 2021 Monday 8 November 2021
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رغم المخاوف التي يثيرها التطور التكنولوجي، خصوصًا أنظمة الذكاء االصطناعي، فإَنّ لألخيرة استخدامات مبّشرة جدًا في 
العالجات الطبية والحّد من أزمة المناخ

هوامش

محمود الرحبي

حـــقـــق املــســلــســل الــــكــــوري »لـــعـــبـــة الـــحـــبـــار« نــســبــة 
تأليف  مــن  وهــو  »نتفلكس«،  فــي  مــشــاهــدات كبيرة 
ــه.  ــراجـ ــكـــوري الــجــنــوبــي هـــوانـــغ دونــــغ هــيــوك وإخـ الـ
التسع  الحلقات  ذي  املسلسل  سيناريو  أّن  الغريب 
، لــم يجد لــه جهة 

ً
ظــل فــي أدراج املــؤلــف زمنًا طــويــا

تدعمه، وحني تبنت إنتاجه »نتفليكس« بلغت تكلفته 
15 مليونًا ونصف مليون دوالر، بينما حقق أرباحًا 
ر بـ850 مليون دوالر. وكان الدور  )حتى تاريخه( تقدَّ
املتقن الذي أّداه املمثل سونغ لي هون إضافة كبيرة 
إلى نجاح املسلسل، ملا يتمتع به من مزج بني حّس 
في  دور  الصادق  لطبعه  كان  وقد  والفكاهة،  البراءة 
الذي  الشائق  املسلسل  على  إنسانية  أبعاد  إضفاء 
يعتمد لعبة املــوت. تقوم اللعبة، طــوال تسع حلقات، 
عــلــى قــتــل املـــهـــزوم، حــني يــتــقــدم أربــعــمــائــة متسابق 

للدخول في اللعبة القاتلة. 
يبدأ املسلسل بتتبع حياة شخصيات يجعل منها 
نماذج لاعبني الذين تدفعهم الحاجة املالية، وهروبًا 
اجتماعية  ملحة  وتحت حاجات  البنوك،  تهديد  من 

منظمة سّرية  لــدعــوات  أن يستجيبوا  إلــى  ونفسية، 
ن من الوصول إليهم، نظرًا إلى سجل حاجاتهم 

ّ
تتمك

املالية القاهرة، فتوزع بطاقات عليهم، لرقم ال يمكن 
االتصال به إال مرة واحدة. وحني يقبلون باملشاركة، 
ُيــفــاجــأون  ثــم  اللعبة،  هــذه  بطبيعة  علمهم  عــدم  مــع 
بأنهم أمــام سلسلة من األلعاب تنتهي األولــى بقتل 
كانوا  إن  االختيار  منهم  ُيطلب  ذلــك،  بعد  نصفهم. 
اللعب أو ينسحبون، إذ يكون في  سيستمرون في 
مليون  أربــعــون  قيمته  ما  النهاية  في  الفائز  انتظار 
اللعبة.  فــقــرات  إكــمــال جميع  مــن  ــن 

ّ
تــمــك إن  دوالر، 

يــــرون أن نصفهم قد  يــفــضــلــون االنــســحــاب، حــني 
ماتوا. لكّن دورة إعادتهم إلى اللعبة تبدأ من طريق 
توزيع أرقام الهواتف لهم، وأمام الحاجة امللّحة للمال 
اإلثـــارة في  املــغــامــرة، فتستمر  يستجيبون إلكــمــال 
للرأسمالية  ــة  إدانـ عمقه،  فــي  يمثل،  الـــذي  املسلسل 
املتوحشة التي تجعل من أرواح البشر مادة للتسلية. 
مجموعة  املسلسل  من  األخيرة  الحلقة  في  وتظهر 
العالم، ومن جنسيات مختلفة، يضعون  أثرياء  من 
ــد كـــانـــوا يــتــابــعــون  أقــنــعــة حـــيـــوانـــات مــتــوحــشــة، وقــ
القاتلة. كانت هذه  البداية، لعبة املوت  بحماسة، منذ 

الوحشية التي تستغل الحاجة امللحة للمال مصدر 
تسلية لــهــؤالء األثــريــاء، وكــانــت رؤيـــة الــصــراع على 
البقاء والفوز تــزداد حماستها من لعبٍة إلى أخرى، 
حتى نصل إلى الحلقة التاسعة )األخيرة(، حيث ال 
 شخص واحــد، هو بطل املسلسل، 

ّ
يخرج ساملًا إال

سونغ لي هــون، الــذي حني خــرج وجــد أمــه ميتة في 
ه شهد قتل حوالى أربعمائة شخص، لم 

ّ
البيت. وألن

يتأثر ملوت أمه. وهنا نقف أمام أحد أبعاد املسلسل 
ودالالتـــه، حني نــرى كذلك أّن املــال الــذي جناه البطل 

كان مصدر تعاسته، حني لم يستطع أن يلمس منه 
شيئًا عمومًا، بسبب قوة تأنيب الضمير، حني شعر 
بأّن هذا املال لم يكن له أن يحصل عليه لو لم يُدس 

مئات الجثث.
العصابة،  أّن  عميقًا،  بعدًا  حملت  التي  املشاهد  من 
مــع انــتــهــاء الــلــعــبــة، تــتــرك الــبــطــل الــفــائــز فــي الــشــارع 
تحت املطر، بعد تخديره كي ال يرى الطريق. وحني 
يستيقظ في الظام يكتشف أّن املبلغ الضخم وضع 
في فمه في هيئة بطاقة سحب. وبعد عام من تأنيب 
إلى  مسافرًا  ويتقّدم  حياته،  تغيير  يقّرر  الضمير، 
 بائسًا لديه 

ً
ابنته في أميركا. وفي الطريق، يجد رجا

تلك البطاقة نفسها التي فيها رقم االتصال بعصابة 
املوت، أصحاب لعبة الحّبار؛ فيأخذ منه البطاقة بعد 
صــــراع، ويــتــصــل بالعصابة مــقــّررًا االنــضــمــام إلــى 
لعبتهم مرة أخرى، ربما بغرض االنتقام منهم، وهو 
ما جعله املخرج أفقًا النتظار املشاهد، ربما ملوسم 
آخر من هذا املسلسل الــذي حقق نسبة مشاهدات 
»نتفليكس«  فــي  يشتركون  كثيرين  جعل  كــبــيــرة، 
للمرة األولى، بدافع وحماسة، ملشاهدة تفاصيل هذه 

اللعبة الخطرة.

في دالالت »لعبة الحبار«

وأخيرًا

تقوم لعبة المسلسل 
الكوري على قتل المهزوم، 
مع تقدم أربعمائة متسابق 

للدخول في لعبة قاتلة
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الذكاء االصطناعي
أنظمة ضرورية متعددة المجاالت

ــا الـــــــذكـــــــاء  ــ ــيـ ــ ــوجـ ــ ــولـ ــ ــنـ ــ ــكـ ــ ــل تـ ــ ــمـ ــ ــحـ ــ تـ
ر 

ّ
إمكانات هائلة تبش االصطناعي 

ــــال بــقــدر مــا تثير  بالكثير مــن اآلمـ
مــخــاوف. وقــد دعــت جهات فاعلة فــي مجال 
التكنولوجيا خالل قمة »ويــب ساميت« في 
ــادة مــن هذه  لشبونة هــذا األســبــوع إلــى اإلفــ
فــي مجاالت  التي ستصبح ضــروريــة  األداة 
الصحة والبيئة والعمل. عندما علم نجم كرة 
الــدولــي السابق،  الــحــارس  الــقــدم اإلسبانية، 
إيــكــر كـــاســـيـــاس، بـــوجـــود شــركــة »إيـــدوفـــن« 
املطّبق  الــذكــاء االصطناعي  املتخصصة في 
عـــلـــى طــــب الـــقـــلـــب، بـــعـــد أســـابـــيـــع قــلــيــلــة من 
 2019 مايو/أيار  في  التدريب  أثناء  تعرضه 
ملسيرته  ــّد  حـ بــوضــع  تسببت  قلبية  لــنــوبــة 
فــجــأة، لــم يــتــردد فــي االستثمار فــي الشركة 
الطبية الناشئة، وأصبح سفيرها الرئيسي. 
 قــائــد ريــــال مــدريــد 

ّ
ــارة إلـــى أن ــ وتـــجـــدر اإلشــ

الــســابــق، لــعــب 1052 مـــبـــاراة عــلــى املــســتــوى 
االحترافي، من بينها 167 بقميص منتخب 
إسبانيا الذي قاده للفوز بكأس العالم 2010، 
بــــدوره،  ــا 2008 و2012.  ــ أوروبـ أمـــم  وبــطــولــة 
ــال مــؤســس »إيــــدوفــــن« ورئــيــســهــا مــانــويــل  قـ
 
ّ
أن يـــدرك  »كـــان   كاسياس 

ّ
إن مارينا بريسي 

)Getty( تلعب أنظمة الذكاء االصطناعي دورًا يتعاظم باستمرار في العالجات الطبية

التكنولوجيا ينبغي أن تساعد في محاربة 
 ثانيتني 

ّ
هذا املرض، بينما يموت شخص كل

د على  ــّراء سكتة قلبية«. وشـــدَّ العالم جـ فــي 
الــواقــع  الــوحــيــدة لتغيير هـــذا   »الــطــريــقــة 

ّ
أن

كبرامج  جــديــدة  تقنيات  تطوير  فــي  تتمثل 
الـــذكـــاء االصــطــنــاعــي الـــقـــادرة عــلــى مساعدة 
طبيب القلب في إجراء التشخيص«. وتتيح 
»إيــدوفــن« ألطــبــاء القلب مــن خــالل منصتها 
الـــتـــي تــعــمــل بــفــضــل الــحــوســبــة الــســحــابــيــة 
 أكثر دقة للكمية الهائلة من البيانات 

ً
تحليال

التي توفرها مخططات القلب، مما يمّكنهم 
مــــن الـــتـــنـــبـــؤ ســلــفــا بـــمـــخـــاطـــر عـــــدم انــتــظــام 

ضربات القلب. 
وأضـــــاف مــاريــنــا بــريــســي الــــذي يــطــمــح إلــى 
ــايـــة  ــر هــــــذه الـــتـــقـــنـــيـــة فــــي ســــــوق الـــرعـ ــيـ تـــوفـ
بأكثر  قيمتها  تقدر  التي  العاملية  الصحية 
من 11.5 مليار دوالر سنويا: »كنا أول فريق 
في العالم تمّكن من تحقيق ذلــك«. وسجلت 
الــشــركــة الــنــاشــئــة الــتــي تــأســســت فــي مــدريــد 
عــام 2018 زيـــادة قدرها خمسة أضعاف في 

إيراداتها في أقل من أربع سنوات.
ــة  ــ ــعـ ــ ــامـ ــ أظــــــــــهــــــــــرت دراســـــــــــــــــــــة أجــــــــرتــــــــهــــــــا جـ
ــازات  ــ غـ انـــبـــعـــاثـــات   

ّ
أن »مـــاســـاتـــشـــوســـتـــس« 

الــدفــيــئــة الــنــاتــجــة عــــن تــطــويــر نـــظـــام ذكــــاء 
اصــطــنــاعــي واحــــد يــمــكــن أن تـــــوازي خمسة 
 
ّ
أضعاف انبعاثات سيارة طوال عمرها. لكن

الشركات الناشئة الواعدة على غــرار »غراي 
باروت« البريطانية التي تأسست عام 2019، 
تعتزم استخدام الذكاء االصطناعي لتعزيز 
حماية البيئة ومكافحة إهدار املوارد. وبفضل 
من  النفايات  أنـــواع  يــحــدد مختلف  برنامج 
تسعى  الكومبيوتر،  بواسطة  الــرؤيــة  خــالل 
»غراي باروت« إلى تحسني اإلدارة التلقائية 
للفرز االنتقائي وتحديد نوع املواد التي تمر 
تقنية  وتتيح  الحالية.  اآلالت  رادارات  تحت 
اكتشاف  بالشركة  الــخــاصــة  اآللـــي«  »التعلم 
الزجاج والورق والكرتون والصحف والعلب 
باستخدام  البالستيك  مــن  مختلفة  وأنــــواع 

البيانات التي ُجمعت. 
ــاروت«  »غـــراي بـ وأشــــار الــشــريــك املــؤســس لــــ
أمــبــاريــش مــيــتــرا، خـــالل نـــدوة ضــمــن »ويــب 
التعرف  املمكن حاليا   »من 

ّ
أن إلى  ساميت« 

النفايات استنادًا  أكثر من 49 فئة من  على 
تبرز مخاوف  البيانات«.  نقاط  إلــى ماليني 
ــاء االصــطــنــاعــي بمثابة  الـــذكـ يــكــون  مـــن أن 
عدو لعدد كبير من العاملني نظرًا إلى كون 

تقّدم هذه التكنولوجيا يهدد وظائفهم وقد 
الفرضية  هـــذه  لــّكــن  يــخــســرونــهــا.  يجعلهم 
االصطناعي  الذكاء   

ّ
إن إذ  ليست صحيحة، 

للعاملني في  »رفــاهــيــة«   يوفر 
ً
عــامــال يشّكل 

املؤسسات، على ما أظهرت دراســة أجرتها 
»بوسطن كونسالتينغ غــروب« و»إم آي اي 
ســلــون مــانــجــمــنــت ريــفــيــو« وشــمــلــت 2197 
خـــالل  عــنــهــا  ُكـــشـــف  دول،   106 ــن  مــ ــرًا  ــديــ مــ
مؤتمر »ويب ساميت«. ففي الشركات التي 
تــســتــخــدم الـــذكـــاء االصــطــنــاعــي »بــفــاعــلــيــة« 
ملس 78 في املائة تحسنا في الروح املعنوية 
ألعــضــاء فـــرق عــمــلــهــم، بينما الحـــظ 51 في 
املــائــة مــنــهــم تحسنا فــي الــجــوانــب األربــعــة 
ــي الــحــمــاســة  ــ ــة وهـ ــ ــدراسـ ــ الـــتـــي شــمــلــتــهــا الـ
والتعاون ووضوح أدوار كل موظف والتعلم 
الجماعي. وقال املؤلف املشارك للدراسة من 
ــــروب« فــرنــســوا  »بــوســطــن كــونــســالــتــيــنــغ غــ
 »الـــذكـــاء االصــطــنــاعــي يعفي 

ّ
كــانــديــلــون إن

الــعــامــلــني مـــن املـــهـــام ذات الــقــيــمــة املــضــافــة 
النشاط  في  القوة  نقاط  ويعزز  املنخفضة« 
البشري »مثل إدارة الغموض أو التعاطف«. 
ونقلت الدراسة عن نائب رئيس »ناسداك« 
دوغالس  االصطناعي  الذكاء  عن  املسؤول 
 »فتح مستند وقراءته 

ّ
إن هاميلتون، قوله 

ومعرفة ما إذا كان يحتوي على معلومات 
معينة قد تهم الزبائن وتحديد مكان وجود 
كان  النظام،  في  وإدخالها  املعلومات  تلك 
العادة يستغرق ما بني 40 و90 دقيقة  في 
اليوم، فتعالج سوق  أما  من وقت املحلل«. 
األوراق املالية األميركية ستة آالف مستند 
 ثالث دقائق، بفضل الذكاء االصطناعي.

ّ
كل

)فرانس برس(

انبعاثات غازات الدفيئة 
الناتجة عن تطوير 

نظام ذكاء اصطناعي 
واحد يمكن أن توازي 

خمسة أضعاف 
انبعاثات سيارة طوال 

عمرها

■ ■ ■
تبرز مخاوف من 
أن يكون الذكاء 

االصطناعي بمثابة 
عدو لعدد كبير من 

العاملني نظرًا إلى كون 
تقّدم هذه التكنولوجيا 

يهدد وظائفهم

■ ■ ■
تعالج سوق األوراق 
املالية األميركية ستة 
 ثاث 

ّ
آالف مستند كل

دقائق، بفضل الذكاء 
االصطناعي

باختصار




