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السعودية والحوثيون 

)Getty/الجئ من الروهينغا في أحد مخيمات بنغالدش، أغسطس الماضي  )أليسون جويس

الدوحة ـ العربي الجديد

حــقــق مــنــتــخــب املـــغـــرب الــعــامــة الــكــامــلــة بـــدور 
املقامة   ،2021 العرب  كــأس  لبطولة  املجموعات 
ــانــــون األول  فــــي قـــطـــر حـــتـــى 18 ديـــســـمـــبـــر/ كــ
الجاري، بعد تحقيقه الفوز الثالث على التوالي، 
والذي جاء على حساب السعودية 1-0، ضمن 
نظيره  األردن،  منتخب  ورافـــق  الــثــالــثــة.  الــجــولــة 
املــغــربــي إلــى الـــدور الــثــانــي، بعد انــتــصــاره على 
فلسطني بخمسة أهداف لواحد، في اللقاء الذي 
أقيم على استاد 974 املونديالي. وقّدم منتخب 

»الــنــشــامــى« مــواجــهــة مــمــيــزة، بــعــد التعثر أمــام 
املغرب في الجولة الثانية برباعية نظيفة، وموجة 
االنتقادات التي طاولت املدير الفني عدنان حمد، 
رغـــم الـــفـــوز األول عــلــى الــســعــوديــة بــهــدف من 
دون رد. وخال هذا اللقاء، عزز املهاجم حمزة 
ــدردور، الــبــالــغ مــن الــعــمــر 30 عـــاًمـــا، رصــيــده  ــ ــ ال
الــتــهــديــفــي، لــيــنــفــرد بــلــقــب الـــهـــداف الــتــاريــخــي 
ــن من 

ّ
تــمــك بــعــدمــا  ـــ32 هــدفــا،  بـ األردن،  ملنتخب 

هز شباك فلسطني. وتأمل كتيبة حمد بتقديم 
مــفــاجــأة من  مستوى مــشــرف، وربــمــا تحقيق 
للقاء  وبالعودة  الثاني.  الــدور  في  الثقيل  العيار 

ــغــــرب، ورغـــــم اعـــتـــمـــاد املـــديـــر الــفــنــي حسني  املــ
االحتياطيني،  الاعبني  من  العديد  على  عموتة، 
لكن »أسود األطلس« واصلوا عروضهم املميزة، 
لينجحوا في تحقيق فوز ثالث، بعد رباعية في 
الرغم  وعلى  واألردن.  فلسطني  مــن  كــل  شباك 
من املستوى الجيد الذي قدمه الدفاع السعودي 
في الحصة األولى، خطف املغاربة هدف التقدم 
بــصــعــوبــة ومــــن ركــلــة جـــــزاء، تــرجــمــهــا بــنــجــاح 
كريم البركاوي في آخر دقيقة من عمر الشوط. 
لحصد  املرشحني  أبــرز  أحــد  املغربي،  املنتخب 
الجولة  التأهل من  العربي، ورغــم ضمان  اللقب 

والــخــروج  الظهور  على  حريصا  كــان  السابقة، 
بنتيجة مميزة، قبل لقاء القمة في الدور املقبل. 
ورغــــــم ضـــعـــف حـــظـــوظ الـــســـعـــوديـــة فــــي بــلــوغ 
الثاني، خصوصا بعد تقدم األردن على  الــدور 
فلسطني في املواجهة األخرى للمجموعة ذاتها، 
إال أن »األخضر« قدم ربما أبرز مواجهاته في 
ــام األردن والــتــعــادل  الــبــطــولــة، بــعــد الــخــســارة أمـ
بــشــق األنــفــس مــع فــلــســطــني. وقـــدم الــعــديــد من 
الوقت  في  بقوة،  نفسهم  الــبــدالء  املغرب  العبي 
الذي كان فيه خط الدفاع بأفضل حاالته، حيث 

وقفوا سدا منيعا أمام محاوالت السعودية.

الحدث

ال خطوط حمراء في التصعيد

األربعاء  8 ديسمبر/ كانون األول 2021 م  4  جمادى األولى 1443 هـ  □  العدد 2655  السنة الثامنة

Wednesday 8 December 2021

األغنية السياسية في بالد اللجوء
بعد خسائر ثورات الربيع العربي، تحّورت إشكالية االستماع إلى األغاني السياسية. 

كل من المستمع والمغني قد تالحقهما تهمة »إرهابي«. ]22ـ23[

تطوي ألمانيا اليوم 
عهد أنجيال ميركل. 

كالم كثير يُقال عن 
أشهر سيدة سياسية في 

العالم.
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زكريا الكمالي

تنذر العمليات العسكرية بني الحوثيني في 
الــيــمــن، والــتــحــالــف الـــذي تــقــوده السعودية، 
بـــمـــوجـــة تــصــعــيــد غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة تــتــجــاوز 
الــــخــــطــــوط الــــحــــمــــراء وتـــمـــتـــد إلــــــى مــنــاطــق 
ــة، مــع  ــيـ ــدنـ ــان مـ ــيــ ــة بـــالـــســـكـــان أو أعــ ــولـ ــأهـ مـ
الـــضـــربـــات الــجــويــة لــلــتــحــالــف عــلــى أهــــداف 

ــتـــخـــدام الــحــوثــيــني  فـــي صـــنـــعـــاء، مــقــابــل اسـ
املــســّيــرة  والــطــائــرات  البالستية  الــصــواريــخ 
الــريــاض. وأعــلــن املتحدث  إلــى  التي وصلت 
الــعــســكــري بــاســم الــحــوثــيــني، يحيى ســريــع، 
واسعة  عملية عسكرية  عــن  الــثــاثــاء،  أمــس 
طـــلـــق عــلــيــهــا اســم 

ُ
فـــي الــعــمــق الـــســـعـــودي، أ

بدأت  التي  العملية  ديسمبر«.  من  »السابع 
الثاثاء،  فجر  واســتــمــرت حتى  اإلثــنــني  ليل 

ــا فـــي 6 مــــدن ســـعـــوديـــة، هي  ضـــربـــت أهــــدافــ
الــريــاض وجـــدة والــطــائــف وجـــازان ونــجــران 
ــرات  ــائــ ــر، بــــصــــواريــــخ بــالــســتــيــة وطــ ــيـ وعـــسـ
مسّيرة مفخخة. وبعد ساعات من الهجمات 
ــان لـــلـــتـــحـــالـــف، عــصــر  ــيــ ــن بــ ــلــ الــــحــــوثــــيــــة، أعــ
أمــــس، تــنــفــيــذ ضـــربـــات جــويــة جـــديـــدة على 
ــداف عــســكــريــة مـــشـــروعـــة« فـــي صــنــعــاء.  »أهــــ
وكـــان الــتــحــالــف قــد أعــلــن فــجــر أمـــس تدمير 

كــهــوف جبلية ومـــخـــازن ســريــة لــلــصــواريــخ 
الــبــالــســتــيــة عـــلـــى أطــــــراف صـــنـــعـــاء. وأكــــدت 
مــصــادر عــســكــريــة حــكــومــيــة يمنية وأخـــرى 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  مــقــربــة مــن الــحــوثــيــني، لـــ
أن غالبية عمليات التحالف األخيرة فاجأت 
الحوثيني، كونها طاولت مخازن سرية في 

أحياء مأهولة.
]التفاصيل ص. 2ـ3[
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سياسة

ما السقف وما 
الممكن؟

وائل قنديل

في الصباح، مهرجان »خمرة محمد 
صاح« وطوفان من التفتيش في 
عقيدة الاعب الدولي، واستباحة 

مطلقة ملا في نفسه ووجدانه، تذهب 
إلى التشكيك في سامة إيمانه، 

وتتطرف أكثر العتباره منفذ أجندات 
تستهدف تدمير الشباب املسلم.

فظاظة ما بعدها فظاظة في النقد 
والتجريح وإهالة التراب على الاعب 

وعلى مسيرته الناجحة... الاعب 
الذي اختار طواعية أن يطلق على 

مولودته األولى اسم »مكة« واختار 
زوجة محجبة، تعيش معه وتظهر 
معه في املحافل الدولية بحجابها، 

ألنه رد على سؤال بشأن شرب 
الخمور فقال إن نفسه ال تذهب إليها، 

بما يعني أنها تعاف شرب الخمر. 
لكن ذلك لم يكن كافيًا لكي ينهال 
السادة املحتسبون بمعاول الحفر 

في وجدانه، ويطلقوا أحكامهم الباتة 
بشأن سامة عقيدته، ثم ال يجدون 

غضاضة في تجريده من جدارته 
وموهبته، مقارنة بمحمد أبو تريكة، 

حتى تخيلت أن أحدهم سوف يخرج 
علينا بحكم شرعي يبرر به جلد 

الاعب على آرائه، وهو يصيح »إنه 
أيضًا يلعب بالقدم اليسرى وليس من 

أصحاب اليمني«.
في الصباح، شخص كان قد قتل 

من املصريني بضعة آالف، وسجن 
واعتقل وشرد وأخفى قسريًا 
عشرات اآلالف، يختبئ وسط 
عشرات من الصغار من ذوي 

االحتياجات الخاصة، في مهرجان 
للحنان املصطنع واإلنسانية املفرطة، 

يتحدث فيه عن نفسه بوصفه ذا 
القلب الكبير الذي تعلم الرحمة من 
النبي محمد عليه الصاة والسام، 

ويقبض على امليكروفون بيديه، 
ال يتركه من دون أن يطرح نفسه 
باعتباره رمز االعتدال عدو الغلو 

والتطرف... مثال الرقة والعذوبة واللني 
الكاره للقسوة واالستبداد، ثم ال 

يخلو األمر، بالطبع، من وضع عبارات 
أشد سخونة على أفواه الصغار عن 

القائد األب اإلنسان النموذج الشجاع، 
الذي هو خالد بن الوليد هذا العصر 

في قوته وشجاعته.
وهل هناك أفضل من مناسبات 

مصنوعة بحرفية عالية لاحتفال 
بالفئات األضعف في املجتمع 

لكي يستحضر الزعيم كل طاقاته 
التمثيلية، ويتحشرج صوته ويذرف 

الدموع، بحرفية عالية، ويصب ينابيع 
حنانه على أطفال، يهتفون بحياته 
»بابا الزعيم« فيرد صاحب القلب 

الحنون »يا حبايب قلب بابا«.
ولكي يكتمل املشهد الرومانسي، 
ال بأس من إسناد أدوار لفنانني 

يعلنون إلى األمة أن »حنية القائد غير 
مصطنعة«؟

في اليوم التالي، تنقل الشاشات 
واملواقع اإللكترونية في جمهورية 
الزعيم األفاطوني، لحظة بلحظة، 
وقائع محاكمة املواطن الذي قتل 
جاره وفصل رأسه عن جسده 

ومشى به فخورًا في عرض الشارع... 
وغد أنت أيها املواطن، تقتل وتمثل 

بجثث جيرانك وتستبيح الطعن في 
إيمان الناس وأخاقهم، حتى لو 

كانوا مثل العب قال مشجعوه إنهم 
يتعرفون على اإلسام ويحترمونه 

من خال نموذج محمد صاح.
إذًا هذا الزعيم الفذ، مثل الرسول 

في إنسانيته وعدله وتراحمه، 
ومثل خالد بن الوليد في جسارته 

وإقدامه، في مقابل الشعب الفظ 
الذي يقتل ويسرق وينشر فيروس 
كورونا ويعتدي على أراضي الدولة 

ويخون محمد صاح ويطعن في 
عقيدته ويسخر من موهبته. تلك 
هي الصورة التي يرسمها الحاكم 

لنفسه، رحيمًا ومهذبًا وسط محيط 
من املحكومني األوغاد، قساة القلوب 
غاظ املشاعر... صورة تساعده في 

رسمها مجموعات كبيرة ممن تشعر 
وكأنهم أنجزوا كل شيء فيما يتعلق 
بشؤون حياتهم، اطمأنوا على تعليم 

أبنائهم، وانتصروا على بطالتهم 
وفقرهم، وهزموا االستبداد وأفرغوا 

سجونهم من مظلوميها، ونالوا 
حرياتهم وحقوقهم في انتخاب من 

يحكمهم ويدير حياتهم. ولم يبق 
لديهم من قضايا سوى رجم محمد 

صاح، ووضعه في محرقة املقارنات 
مع محمد أبو تريكة.

أيها الشعب الفظ 
كن رقيقًا مثل 

رئيسك الفذ

مرور
الكرام

علوان: األهداف كانت 
صواريخ ومواد أولية 

للتصنيع الحربي

القربي: للقصف 
اإلسرائيلي على ميناء 

الالذقية دالالت عدة

للحديث تتمة...

ضوء أخضر 
روسي لتحجيم 

اإليرانيين

التصعيد الحوثي السعودي: تجاوز للخطوط الحمراء

خلفه،  بالوقوف  إسرائيل  السوري  النظام  اتهم  الذي  الجوي،  االستهداف  يؤكد 
لميناء الالذقية، وجود ضوء أخضر روسي إلسرائيل للحد من تعاظم نفوذ إيران في 
سورية، خصوصًا أنه يأتي بعد اللقاء بين رئيس الوزراء اإلسرائيلي نفتالي بينت والرئيس 

الروسي فالديمير بوتين

أمين العاصي

اســتــهــدفــت طــــائــــرات، ُيــعــتــقــد أنــهــا 
تــابــعــة لــلــجــيــش اإلســـرائـــيـــلـــي، بعد 
منتصف ليلة اإلثنني الثاثاء، مرفأ 
مدينة الاذقية، على ساحل البحر املتوسط، 
ــي مـــوقـــع غـــيـــر بــعــيــد عــن  ــة، فــ ــ ــــوريـ غـــربـــي سـ
قــاعــدة حميميم الــروســيــة األكــبــر واألهـــم في 
ســوريــة، فــي خــطــوة هــي األولــــى مــن نوعها، 
مــا يــؤكــد وجـــود تنسيق عــالــي املــســتــوى ما 
ـــروس للحد مــن نفوذ  بــني اإلســرائــيــلــيــني والـ

اإليرانيني في سورية.
ونقلت وكالة أنباء النظام الرسمية »سانا«، 
عن مصدر عسكري لم تسّمه، أنه »في حوالي 
الساعة 1:23 فجرًا )الثاثاء( بتوقيت دمشق، 
ذت طائرات إسرائيلية عدوانا جويا بعدة 

ّ
نف

صواريخ من اتجاه البحر املتوسط، جنوب 
غــربــي الــاذقــيــة، على ســاحــة الــحــاويــات في 
ميناء الاذقية التجاري، ما أدى إلى اشتعال 
عـــدد مــن الــحــاويــات«، وأكــــدت عـــدم مقتل أو 
إصابة أي شخص في القصف االسرائيلي. 
مــن جــهــتــه، أشــــار املــرصــد الـــســـوري لحقوق 
ــران اإلســــرائــــيــــلــــي  ــ ــيـ ــ ــطـ ــ الـ إلـــــــى أن  اإلنــــــســــــان 
استهدف »شحنة أسلحة تابعة للمليشيات 
اإليــرانــيــة«، الفتا إلــى أن »االنــفــجــارات كانت 

.s»عنيفة وخلفت خسائر مادية فادحة

انفجارات عنيفة 
»العربي الجديد«،  وذكرت مصادر محلية، لـ
الاذقية،  مرفأ  هــزت  عنيفة  »انــفــجــارات  أن 
نتجت عنها حرائق شملت عــددًا كبيرًا من 
الحاويات«، بينما نشرت صفحات محلية 
عــلــى مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي مقاطع 
فــيــديــو وصــــورًا أظــهــرت انــــدالع حــرائــق في 

امليناء.
السياسي في مركز »جسور«  الباحث  ولفت 

ــديــــث مــع  ــــي حــ ــــات وائـــــــل عـــــلـــــوان، فـ ــــدراسـ ــلـ ــ لـ
ــــى أن »االســـتـــهـــداف  »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، إلـ
ــم بــخــمــســة  اإلســـرائـــيـــلـــي ملـــيـــنـــاء الــــاذقــــيــــة تــ
املـــقـــاتـــات  أطــلــقــتــهــا  أرض،  جــــو  ــــخ  ــواريـ ــ صـ
اإلسرائيلية من أجواء البحر املتوسط قبالة 
الشواطئ السورية«، وبنّي أن »األهداف كانت 
في ساحة الحاويات 1 و2، وكانت صواريخ 
عدة  الحربي، ضمن  للتصنيع  أولية  ومــواد 
حــاويــات، تــم شحنها ضمن حــاويــات أخــرى 

تجارية تحوي مواد غذائية«.
وأشـــار عــلــوان إلــى أنــهــا »املـــرة األولـــى التي 
الاذقية، والذي  يتم فيها استهداف ميناء 
تديره وتشرف عليه القوات اإليرانية بشكل 
كــامــل، مــع وجــود مجموعات تابعة للفرقة 
الــرابــعــة فــي املــيــنــاء تــعــمــل لــصــالــح الــقــوات 
اإليرانية«. وأضاف: »تدير شركات إيرانية، 
وشركات سورية موالية إليــران، امليناء في 
عــمــلــيــات الــتــبــادل الــتــجــاري. كــمــا يــتــم عبر 
امليناء تهريب املخدرات، بشراكة إيرانية مع 
التي  الــرابــعــة،  اللبناني والــفــرقــة  الله  حــزب 
أن نقل األسلحة  يقودها ماهر األســد. كما 
والـــذخـــائـــر يــجــري بــشــكــل قــلــيــل مـــن السفن 

اإليرانية إلى األراضي السورية«.

متابعة إسرائيلية لطرق نقل األسلحة
ــوان إلــــى أن »االســــتــــهــــداف يــؤكــد  ــلـ وأشــــــار عـ
متابعة إسرائيل لجميع طرق نقل األسلحة 
في  إسرائيل  واســتــمــرار  النوعية،  والــذخــائــر 
األراضـــي  على  مساراتها  ضمن  استهدافها 
السورية«، وبنّي أن استهداف ميناء الاذقية 
يأتي »ضمن التنسيق الروسي اإلسرائيلي«، 
مشيرًا إلى أن »طهران تعلم أن هناك تنسيقا 
من  بشيء  معه  وتتعامل  إسرائيليا،  روسيا 
الــواقــعــيــة طــاملــا أن االســتــهــداف اإلســرائــيــلــي 
يــطــاول جانبا مــحــدودًا مــن نشاطها األمني 

والعسكري في سورية«.

في  عملياته  من  اإلسرائيلي  الطيران  ف 
ّ
وكث

عــمــوم ســـوريـــة خـــال الـــعـــام الــحــالــي، والــتــي 
ــنّي  ــة. وبــ ــيــ ــرانــ ــاول أهــــدافــــا ملــلــيــشــيــات إيــ تــــطــ
املرصد السوري أن هذه هي املــرة الـــ27 التي 
تستهدف خالها إسرائيل األراضي السورية 
مــنــذ مطلع الــعــام الــحــالــي. وضـــرب الــطــيــران 
اإلسرائيلي العديد من األهداف اإليرانية في 
شرق سورية، حيث تسيطر مليشيات إيرانية 

زكريا الكمالي

دخـــلـــت الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة بــــني جــمــاعــة 
الحوثيني فــي الــيــمــن، والــتــحــالــف الــســعــودي، 
ــن الـــتـــصـــعـــيـــد، عـــنـــوانـــهـــا  ــ ــدة مـ ــ ــديـ ــ مـــرحـــلـــة جـ
اســتــعــراض الــقــوة مــن الــصــواريــخ البالستية 
ــّيــــرة مــــن جـــهـــة الــحــوثــيــني،  والــــطــــائــــرات املــــســ
»التحالف« على مخازن  والضربات الجوية لـ
سرية وأهــداف ذات ثقل في صنعاء، من جهة 
أخـــرى. وتــنــذر العمليات الــجــديــدة الــتــي هدد 
فــيــهــا الــتــحــالــف بـــإســـقـــاط حــصــانــة مــنــشــآت 
مــدنــيــة، عــلــى رأســـهـــا مــطــار صــنــعــاء الـــدولـــي، 
بـــمـــوجـــة تـــصـــعـــيـــد غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة تـــتـــجـــاوز 
الخطوط الحمراء وتمتد إلى مناطق مأهولة 
موجة  تــهــدف  وال  مدنية.  أعــيــان  أو  بالسّكان 
ــيـــرًا  ــالـــف أخـ ــتـــحـ ــا الـ ــنـــهـ الـــتـــصـــعـــيـــد الــــتــــي دشـ
بعمليات اســتــهــداف يــومــيــة فــي صــنــعــاء إلــى 
إجبار جماعة الحوثيني على الرضوخ لعملية 
السام التي ينادي بها املجتمع الدولي، بقدر 

على جانب كبير من محافظة دير الزور. وفي 
أكــتــوبــر/ تــشــريــن األول املـــاضـــي، اســتــهــدف 
الطيران اإلسرائيلي مطار التيفور العسكري 
فــي ريـــف حــمــص الــشــرقــي، الــــذي تــحــول إلــى 
قـــاعـــدة إيــرانــيــة فـــي قــلــب الــبــاديــة الــســوريــة. 
الطيران  عــاود  الحالي،  العام  وفــي منتصف 
اإلسرائيلي قصف معامل الدفاع في منطقة 
الشرقي،  الجنوبي  حلب  ريــف  فــي  السفيرة 
والتي تضم قواعد للحرس الثوري اإليراني، 
إضافة إلى مركز بحوث عسكرية، في خطوة 
تؤكد أن الوجود اإليــرانــي مستهدف في كل 
الجغرافيا السورية، وأن القصف اإلسرائيلي 

ال يقتصر فقط على أهداف في الجنوب.
ــــداف  ــلـــي ألهـ ــيـ ــرائـ ــتــــهــــداف اإلسـ ويــــؤكــــد االســ
مــن املــرجــح أنها إيــرانــيــة فــي ميناء الاذقية 
الــثــاثــاء وجـــود تنسيق عالي  ليل االثــنــني - 
غايته  واإلسرائيليني،  الــروس  بني  املستوى 
املتعاظم في سورية،  نفوذ طهران  الحد من 
ــن قـــاعـــدة  ــاء ال يــبــعــد عــ ــنـ ــيـ خـــصـــوصـــا أن املـ
الــروســيــة، التي تعد األكــبــر واألهــم  حميميم 

في سورية، سوى نحو 20 كيلومترًا.
وكانت مصادر إسرائيلية قد أكدت أن رئيس 

ما تهدف إلى حماية األراضــي السعودية من 
الــتــهــديــدات الــنــاتــجــة عـــن الــهــجــمــات الــعــابــرة 

للحدود.
ــام مــــن االكـــتـــفـــاء بــتــلــقــي الـــضـــربـــات  ــ ــعـــد أيــ وبـ
التي طاولت هــذه املــرة أهــدافــا ومــواقــع سرية 
ــراف الــشــمــالــيــة لــلــعــاصــمــة  ــ ــ حــقــيــقــيــة فـــي األطـ
باملثل  الــرد  الحوثيني  بــدأت جماعة  صنعاء، 
ملا  وفــقــا  بالتصعيد«،  التصعيد  و»مــواجــهــة 
أعــلــنــه مــتــحــدثــهــا الــعــســكــري، يــحــيــى ســريــع، 
بعد اإلعان عن عملية عسكرية واسعة وغير 
مسبوقة في العمق السعودي، أمس الثاثاء، 
ى 

ّ
حملت اســـم »الــســابــع مــن ديــســمــبــر«. وتبن

الــحــوثــيــون الــعــمــلــيــة الــتــي بــــدأت لــيــل اإلثــنــني 
واستمرت حتى فجر الثاثاء، وضربت أهدافا 
ــدن ســـعـــوديـــة، هــــي الــــريــــاض وجــــدة  ــ فــــي 6 مـ
والـــطـــائـــف وجــــــازان ونـــجـــران وعــســيــر، وذلـــك 
بــدفــعــة مــن الــصــواريــخ الــبــالــســتــيــة، لــم يحدد 
 عن 25 طائرة مسّيرة مفخخة، 

ً
عددها، فضا

وهــــو عــــدد غــيــر مــســبــوق فـــي كـــافـــة عــمــلــيــات 
الجماعة الهجومية.

ووفــقــا لــســريــع، فــقــد تــم إطــــاق ســت طــائــرات 
مسّيرة من طراز »صماد 3« بعيدة املدى وعدد 
مـــن صـــواريـــخ »ذي الــفــقــار« عــلــى مــقــر وزارة 
امللك خالد وأهداف  السعودية ومطار  الدفاع 
عــســكــريــة أخــــرى فــي الـــريـــاض. لــكــن التحالف 
أعلن اعتراض صاروخ بالستي واحد، وقال إن 
شظايا االعتراض تناثرت على أحياء سكنية 
من دون تسجيل أي إصابات. ونشر ناشطون 
ـــظـــهـــر لــحــظــة 

ُ
ســـعـــوديـــون لـــقـــطـــات مــــصــــورة ت

والذي  املجنح،  البالستي  الصاروخ  اعتراض 
تلجأ الجماعة عادة إلى إطاقه برفقة طائرات 
مسّيرة إلــى أهــداف بعيدة، من أجــل تشويش 

منظومة الدفاعات الجوية السعودية.
وفي مدينة جدة، أشار املسؤول الحوثي إلى 
أن ست طــائــرات مسّيرة من طــراز »صماد 2« 
و»صماد 3« استهدفت قاعدة امللك فهد الجوية 

الــــوزراء اإلســرائــيــلــي نفتالي بينت اتــفــق مع 
فــي لقاء  بــوتــني،  الــروســي فاديمير  الرئيس 
األول  أكــتــوبــر/ تشرين  أواخـــر  فــي  جمعهما 
املاضي، في سوتشي الروسية، على مواصلة 
ــلـــي الـــحـــق بــالــعــمــل  ــيـ ــرائـ مـــنـــح الـــجـــيـــش اإلسـ
ــكـــان  ــر اإلسـ ــ ــال وزيــ ــ بـــحـــريـــة فــــي ســــوريــــة. وقــ
اإلسرائيلي زئيف إلكني، الذي رافق بينت في 
زيارته لروسيا، إن رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
عرض على الرئيس الروسي تصوره آلليات 

التصدي للوجود اإليراني في سورية.

دالالت استهداف ميناء الالذقية
وفي هذا الصدد، رأى الباحث السياسي في 
مــركــز »الــحــوار الــســوري« أحــمــد الــقــربــي، في 
حــديــث مـــع »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن للقصف 
ــلـــي عـــلـــى مـــيـــنـــاء الـــاذقـــيـــة دالالت  ــيـ اإلســـرائـ
الــعــالــي مع  التنسيق  األولــــى: مستوى  عـــدة، 
ــــروس، فــمــثــل هـــذه الــضــربــة مــا كــانــت لتتم  الـ
لـــوال الــتــنــســيــق مـــع الــجــانــب الـــروســـي، الـــذي 
الساحل منطقة نفوذ خالصة  أجــواء  يعتبر 
له. وتابع: ولعل هذا األمر تحقق بعد الزيارة 
األخـــيـــرة لــبــيــنــت إلـــى ســوتــشــي، وهـــو يشير 

فــي الــطــائــف ومــنــشــآت تــابــعــة لــشــركــة أرامــكــو 
النفطية، لكن السلطات السعودية لم تعلن عن 
االقتصادية. وفي  طــاول منشآتها  أي هجوم 
للمملكة،  الجنوبي  الحد  الواقعة في  املناطق 
ــــدودي مــــع الـــيـــمـــن،  ــحــ ــ ــة لـــلـــشـــريـــط الــ ــاذيــ ــحــ املــ
استخدم الحوثيون أسلحة هجومية قصيرة 
املــدى، على مواقع عسكرية في أبها وجــازان 

وعسير ونجران.
فقد  للحوثيني،  العسكري  املتحدث  وبحسب 
تم إطاق طائرات مسّيرة من طراز »صماد 1« 
و»صماد 2« على مواقع عسكرية في مناطق 
ــــازان وعــســيــر، وثــمــانــي طـــائـــرات من  أبــهــا وجـ
 عن عدد كبير من 

ً
طراز »قاصف كا 2«، فضا

وصفها  مــواقــع  عــلــى  البالستية،  الــصــواريــِخ 
ــزان  ــيـ »الـــحـــســـاســـة واملـــهـــمـــة« فــــي أبـــهـــا وجـ بــــ
ونجران. وفي محاكاة للدعوات التي يستبق 
صنعاء،  على  الجوية  ضرباته  التحالف  بها 
دعــــــا ســــريــــع كــــافــــة املــــواطــــنــــني الـــســـعـــوديـــني 
واملقيمني على أراضي اململكة إلى االبتعاد عن 
أصبحت  كونها  العسكرية  واملــواقــع  املناطق 

»أهدافا مشروعة«.
وهذه هي العملية األولى للحوثيني في العمق 
الــســعــودي مــنــذ 20 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الثاني 
املاضي، عندما تم استهداف مواقع عسكرية 
فــي الــريــاض وجـــدة وأبــهــا وجــــازان ومنشآت 
أرامــكــو فــي جــدة بعدد مــن الــطــائــرات املسّيرة 
فقط، من دون استخدام الصواريخ البالستية. 
ومــنــذ تــلــك الــعــمــلــيــة، دشــــن الــتــحــالــف مــوجــة 
جــديــدة مــن عمليات االســتــهــداف على مواقع 
عــســكــريــة لــلــحــوثــيــني فــــي صـــنـــعـــاء، بــعــضــهــا 
ســريــة فــي حــي ذهــبــان وطــاولــتــهــا الــضــربــات 
 عــــن مــــواقــــع ومـــخـــازن 

ً
لـــلـــمـــرة األولــــــــى، فـــضـــا

لــلــصــواريــخ الــبــالــســتــيــة مـــن قـــاعـــدة الــديــلــمــي 
العسكرية مرتبطة بمطار صنعاء الدولي.

وبعد ساعات من انطاق الهجمات الحوثية 
ليل أول من أمس، أعلن التحالف، مساء أمس 

إلى أي مدى يمكن أن تصل إليه التفاهمات 
ــة. وهـــذا  ــيـــة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة فـــي ســــوريــ الـــروسـ
يمكن أن يــرســل رســالــة واضــحــة إلــى طهران 
بأن الروس قد يقدمون الكثير من الهوامش 

إلسرائيل لضرب األهداف اإليرانية.
وبـــنّي الــقــربــي أن الــداللــة الــثــانــيــة »هـــي قــدرة 
اإلسرائيليني على استهداف أي هدف يهدد 
فــي مناطق تعد  كــان  ولــو  مصالحهم، حتى 
في نظر نظام بشار األســد وإيــران محرمة«. 
وأضــــــاف: »بــالــتــالــي أعــتــقــد أن الــقــصــف هو 
رسالة في هــذا االتجاه إليــران ونظام األسد 
بأنه ال توجد منطقة مستثناة من االستهداف 
اإلسرائيلي، خصوصا أن التقارير تشير إلى 
التجارية،  املــرفــأ  كــان ملنطقة  أن االســتــهــداف 
وليس لهدف عسكري واضح«، وأشار إلى أن 
اإلعامية  بالتبعات  »ليست عابئة  إسرائيل 
واإلنـــســـانـــيـــة واالقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي يــمــكــن أن 
الــضــربــات، طاملا أنها  تترتب على مثل هــذه 
ــران  تــمــثــل تــهــديــدًا لــهــا«. وأضـــــاف: اتــخــاذ إيـ
ــد املـــؤســـســـات املـــدنـــيـــة كــغــطــاء  ــ ونــــظــــام األســ
لصفقاتهم وتمركزاتهم العسكرية، لن يقيهم 

من الضربات اإلسرائيلية.

الــثــاثــاء، تنفيذ ضــربــات جــويــة جــديــدة على 
التحالف  فــي صنعاء. وذكــر  أهـــداف عسكرية 
الدولي،  القانون  التي تتوافق مع  العملية  أن 
ــدفـــت »مـــــواقـــــع عـــســـكـــريـــة مــــشــــروعــــة«،  ــهـ ــتـ اسـ
داعــيــا املدنيني إلــى عــدم التجمع أو االقــتــراب 
مــن املـــواقـــع املــســتــهــدفــة، وفــقــا لــوكــالــة األنــبــاء 
السعودية الرسمية »واس«. وكان التحالف قد 
أعلن فجر أمس تدمير كهوف جبلية ومخازن 
ســـريـــة لـــلـــصـــواريـــخ الــبــالــســتــيــة عــلــى أطــــراف 
 عــن مــخــازن وورش لتجميع 

ً
صــنــعــاء، فــضــا

الــصــواريــخ واملــســّيــرات، داعــيــا الحوثيني إلى 
لــحــالــتــهــا الطبيعية  املــدنــيــة  املــنــشــآت  ــادة  ــ إعـ

وإخاء القدرات العسكرية منها.
مــــن جــهــتــهــا، ذكــــــرت جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــني، أن 

ــت غـــارتـــني عــلــى حي 
ّ
مــقــاتــات الــتــحــالــف شــن

ــعـــوان الــســكــنــي فـــي مـــديـــريـــة شـــعـــوب، لكن  سـ
»العربي الجديد« دوي  سكانا محليني أكدوا لـ
انفجارات بالقرب من مواقع عسكرية. وقالت 
املصادر إن أعمدة الدخان شوهدت في محيط 
الهندسة العسكرية، والذي ُيعتقد  مقر دائرة 
العسكري،  للتصنيع  مــقــرات سرية  أنــه يضم 
العسكرية  اآللــيــات  أمــاكــن لصيانة   عــن 

ً
فضا

للحوثيني. وفي السياق، أعلن التحالف تنفيذ 
26 عملية استهداف ضد املليشيات الحوثية 
في محافظتي مأرب والجوف خال الساعات 
الـ24 املاضية، وذلك في إطار اإلسناد اليومي 
الذي يقدمه للجيش اليمني. وقال التحالف إن 
أكثر من 150 من  العمليات أسفرت عن مقتل 

عناصر الحوثيني، وتدمير 18 آلية عسكرية.
وكانت العمليات الجوية للتحالف قد نجحت 
على  الحوثية  الهجمات  تحييد  فــي  بالفعل 
العمق السعودي طيلة األسبوعني املاضيني، 
 قـــــدرة الــجــمــاعــة وتـــدمـــيـــر طـــائـــرات 

ّ
بــعــد شــــل

مــســّيــرة لــحــظــة اإلقـــــاع مـــن قـــواعـــدهـــا أو في 
األجــــــواء الــيــمــنــيــة قــبــل وصــولــهــا إلــــى أجــــواء 

اململكة. 
وال تـــقـــف الـــضـــربـــات عـــلـــى أهـــــــداف عــســكــريــة 
الحوثي،  للغضب  وحــيــد  كسبب  صنعاء  فــي 
إذ صــّعــد الــتــحــالــف مــن غـــاراتـــه الــجــويــة على 
تــحــركــات الــجــمــاعــة فــي أطــــراف مــديــنــة مــأرب 
ــو مــــا جــعــلــهــا تــتــكــبــد  ــ ــفـــط، وهــ ــنـ ــالـ الـــغـــنـــيـــة بـ
خسائر بشرية ومادية واسعة. وأحصت قناة 
»املــســيــرة« املــتــحــدثــة بــلــســان الــحــوثــيــني نحو 
200 غارة طاولت عددًا من املدن اليمنية خال 
األيام الخمسة املاضية، منها 100 ضربة فقط 
ــد مــصــدر فـــي الجيش  ــــأرب. وأكــ ــــراف مـ فـــي أطـ
»العربي الجديد«  اليمني في محافظة مأرب لـ
بـــــارزًا في  الــتــحــالــف لــعــبــت دورًا  أن ضـــربـــات 
إحباط الزحف الحوثي نحو مدينة مأرب من 
اتجاه مديرية الجوبة في األطراف الجنوبية، 
وكــذلــك فــي صــحــراء العلم املــؤديــة إلــى حقول 
التحالف  الــنــفــط فــي منطقة صــافــر. ويــســعــى 
ــلـــة الـــضـــغـــط عـــلـــى جـــمـــاعـــة الــحــوثــيــني  ملـــواصـ
مــن جبهات  عـــدد  مــن األرض، وذلـــك بتحريك 
الــقــتــال مـــن أجـــل إربــاكــهــا وتــشــتــيــت قــدراتــهــا 
ــيــــاح مـــديـــنـــة مـــــــــأرب، وخـــصـــوصـــا  ــتــ عـــلـــى اجــ
والساحل  شبوة  فــي  هجومية  عمليات  بشن 
العسكرية  العملية  انحسرت  وفيما  الغربي. 
- شبوة مطلع  فــي عسيان  تــم إطاقها  التي 
األســبــوع الــحــالــي، لــم تحقق املــواجــهــات التي 
ــي الــســاحــل  ــــوات املـــشـــتـــركـــة فــ ــقـ ــ تـــخـــوضـــهـــا الـ
الــغــربــي أي نــتــائــج جــوهــريــة حــتــى الــلــحــظــة، 
ــأرب أو  ــ ــواء فــــي تــخــفــيــف الـــضـــغـــط عـــلـــى مــ ــ ســ
تحقيق مكاسب ميدانية في أطراف تعز وإب.

الطيران اإلسرائيلي يضرب 
ميناء الالذقية: ال مناطق 

محرمة في سورية

يبعد ميناء الالذقية عن حميميم 20 كيلومترًا )لؤي بشارة/فرانس برس(

)Getty( يسعى التحالف لمواصلة الضغط على الحوثيين

عثمان لحياني

أيًا كانت الحسابات السياسية والدوافع 
التي أشارت لصانع القرار الجزائري 
بالتفكير في عقد اجتماع للفصائل 
الفلسطينية في الجزائر، قبيل القمة 
العربية املقررة في شهر مارس/آذار 

املقبل، فإن الخطوة، وهي في حد ذاتها 
رسالة سياسية إلى أكثر من جهة، 

لها أبعاد وتبعات تتجاوز الجغرافيا 
الفلسطينية في حد ذاتها. مثل هذه 
الخطوة تفرض على الجزائر السير 
على حد السكني، والسكني في حد 

ذاتها تكثر األيادي التي تمسك بها. 
من املهم أن ينتبه صانع القرار في 

الجزائر إلى أنه يدخل مربعًا ال تقبل 
فيه بعض العواصم العربية التي 

هيمنت على ملف القضية الفلسطينية 
وقرار الفصائل، وعلى مخارج إدارة 

الصراع العربي اإلسرائيلي ومداخلها؛ 
منافسة أو تقاسمًا لألدوار، ألن بعضًا 

من هذه العواصم تمثل لها القضية 
رأس مال سياسيًا يزيد في أهميتها 

اإلقليمية، أو يوفر لها أدوارًا تأخذ 
.
ً
عنها مقابا

من املهم أيضًا أن ينتبه صانع القرار 
في الجزائر، إلى أنه إذا كانت الجزائر 

التي لم تتغير كثيرًا في خطها 
الثوري ونسق بناء املواقف لديها، فإن 

متغّيرات كبيرة حدثت في خريطة 
الصراع العربي اإلسرائيلي. فدولة 

االحتال لم تعد عدوًا بالنسبة لعدد 
اع 

ّ
غير قليل من الدول العربية، )لصن

القرار فيها على األقل(، بل صارت في 
الجوار الجزائري، واإلجماع العربي لم 
يتحّول فقط من إجماع على البندقية 

والتحرير إلى إجماع على مبادرة 
السام، بل انتقل إلى شبه إجماع على 

تطبيع وجد له أنساقًا وسياقات.
بني املمكن وعلو السقف، ال شيء يمنع 
الجزائر من أن تحاول وضع السلم للّم 
الصف الفلسطيني. القضية تستحق 

جهدًا. قد ال يغّير ذلك الوضع كثيرًا في 
الداخل الفلسطيني بسبب تعقيداته، 

وتعدد الخيارات وتصادمها حتى بني 
الفلسطينيني أنفسهم، لكنه قد يسهم 

في إعادة بعض التوازن بني خيار 
املقاومة املنتظمة واملراهنة العدمية 

على الشرعية الدولية. الثبات التاريخي 
للجزائر يضع حدودًا أخاقية لكل ما 
يخص فلسطني. لذلك، تتشبع الجزائر 
باملكاسب األخاقية من دون الحاجة 

إلى أي مكاسب أو حسابات أخرى، 
حتى وإن وجد في الجزائر، في خضم 

زيارة الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس، من يتحفظ على الزيارة لسبب 
عباس نفسه، أو يسأل ملاذا استقبلت 
الجزائر عباس على الرغم من أنه قائد 

التنسيق األمني مع إسرائيل، ولم 
يأت رئيس املكتب السياسي لحركة 

»حماس« إسماعيل هنية، على الرغم 
من أنه قائد املقاومة، وقد كان قبل مدة 

قصيرة في الجوار )املغرب(.

يستعرض التصعيد 
الحوثي السعودي 

المتبادل القدرات 
العسكرية واالستخبارية 

لكال الطرفين، فيما 
تهدف السعودية إلى 

حماية أراضيها وتشتيت 
جهود الحوثيين، 

إلضعاف قدرتهم على 
اجتياح مدينة مأرب

أكدت مصادر عسكرية حكومية يمنية وأخرى مقربة من الحوثيين، 
لـ»العربي الجديد«، أن غالبية عمليات التحالف  في أحاديث منفصلة 
أحياء  في  سرية  مخازن  طاولت  كونها  الحوثيين،  فاجأت  األخيرة 
المليشيا  إفـــراغ  بعد  مأهولة، 
السالح  من  الرئيسية  لقواعدها 
الــثــقــيــل ونــقــلــهــا إلـــى مــواقــع 
التطور  المصادر  بديلة. وأرجعت 
ــى مــعــلــومــات  ــ الـــســـعـــودي إل
اســتــخــبــاريــة أمــيــركــيــة قــّدمــت 
االقتحام  عقب  السيما  للتحالف، 
األميركية  السفارة  لمقر  الحوثي 

في صنعاء الشهر الماضي.

معلومات أميركية
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طهران ـ العربي الجديد
القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

تـــــــتـــــــواصـــــــل االنـــــــــتـــــــــقـــــــــادات الــــغــــربــــيــــة 
خال  إيـــران  قّدمتها  الــتــي  للمقترحات 
الــنــوويــة،  اســتــئــنــاف مــفــاوضــات فيينا 
ــبــــوع املــــاضــــي، وذلـــــك فــيــمــا كــانــت  األســ
طــــهــــران تـــتـــحـــدث عــــن اســـتـــئـــنـــاف هـــذه 
املباحثات غدًا الخميس، من دون صدور 
تأكيد رسمي من األطراف الغربية حتى 

عصر أمس الثاثاء.
ــة،  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ وأفــــــــــــادت وكـــــالـــــة تـــســـنـــيـــم اإليـ
ــأن مـــحـــادثـــات فيينا  ــاء، بــ ــثـــاثـ أمــــس الـ
إن  الخمس، وقالت  ستستأنف يوم غد 
املفاوضني اإليرانيني علي باقري  كبير 
كني انتهى من تحديد موعد استئناف 
املحادثات في مكاملة هاتفية مع منسق 

االتحاد األوروبي إنريكي مورا. 
من جهته، قال باقري كني، خال زيارة 
ــه زار مــوســكــو  ــ ــــس، إنـ ــــى مـــوســـكـــو أمــ إلـ
للتشاور مــع املــســؤولــني الـــروس »حتى 
نــتــمــكــن مـــن مـــواصـــلـــة املـــحـــادثـــات يــوم 
ــــاءة«. والــتــقــى 

ّ
الــخــمــيــس فـــي أجـــــواء بــــن

بــاقــري كــنــي فــي مــوســكــو أمـــس نظيره 
الــــروســــي ســـيـــرغـــي ريـــابـــكـــوف لــلــبــحــث 
ــول الـــعـــاقـــات الــثــنــائــيــة  ــ ــتــــشــــاور حـ والــ
ــاقــــري  ــنــــا. وأكـــــــــد بــ ــيــ ــيــ ومــــــفــــــاوضــــــات فــ
ــرار  ــمـ ــتـ ــلـــى ضــــــــرورة اسـ وريــــابــــكــــوف عـ
املشاورات بني الجانبني حول القضايا 
الدولية واملفاوضات القادمة بني إيران 
ولــفــت  فــيــيــنــا.  فــــي   »1+4« ومـــجـــمـــوعـــة 
صحافية،  تصريحات  فــي  كني  بــاقــري 
ــا مــن  ــيــ ــع روســ ــا تــــشــــاورنــــا مــ ــنــ إلـــــى »أنــ
بعد  وكذلك  فيينا  حــول محادثات  قبل 
عــقــد الــجــولــة الــجــديــدة مــن املــفــاوضــات 
املفاوضات  ندخل  لكي  مختلفة  بطرق 
بـــمـــبـــادرات جـــديـــدة ومــــؤثــــرة، كــمــا كــان 
ــذا الــتــفــاعــل مـــع الــجــانــب  لــديــنــا مــثــل هــ
الصيني«. وتابع: »عندما دخلنا مرحلة 
االقتراحات  املحادثات، كانت  مهمة من 
التي قدمتها إيران للطرف اآلخر بشأن 
النووية  والقضايا  الحظر  رفــع  قضايا 
مــفــيــدة وبــنــاءة للغاية ومـــن شــأنــهــا أن 

تقود املحادثات إلى األمام«.
ــان  ــ ــودتــ ــ ــســ ــ املــ كــــــانــــــت  إذا  مـــــــا  وحـــــــــــول 
ــايـــا  اإليــــــرانــــــيــــــتــــــان قــــــد تــــنــــاولــــتــــا قـــضـ
 
ّ
ــنــــووي، قــــال إن ــار االتـــفـــاق الــ ــ ــــارج إطـ خـ
»املسودتني لم تكونا خطتني جديدتني، 

فــفــي الـــجـــوالت الــســت ملــحــادثــات فيينا 
ــراف إلـــى عـــدة نــصــوص،  ــ تــوصــلــت األطــ
ــن قـــمـــنـــا بــــإضــــافــــة آخــــــر وجـــهـــات  ونــــحــ
التي  الثغرات  وسد  وتعدياتنا  نظرنا 
وجـــدنـــاهـــا قـــيـــاســـا بـــاالتـــفـــاق الـــنـــووي 
لــعــام 2015، وقــد أدرجــنــا فــي الــنــص ما 
كـــان بــحــاجــة إلـــى الــتــعــديــل واإلكـــمـــال«. 
ــاف: »الـــحـــوار والـــتـــفـــاوض هـــو أن  ــ وأضــ
يقوم الجانبان بطرح وجهات نظرهما 
عــلــى الـــطـــاولـــة وإشـــراكـــهـــا فـــي الـــحـــوار 
والتحدث بعضهما مع بعض للوصول 
إلى نتيجة مشتركة«. وتابع: »استندت 
النصني  بشأن  ومقترحاتنا  تعدياتنا 
إلى  الــســادســة  فيينا  لجولة  النهائيني 
املبادئ املشتركة بني الطرفني، ولم تكن 
مبنية على توقعات ومطالب ال أساس 
لها، بل قائمة على الوثائق التي اتفقنا 
مــضــيــفــا   ،»1+4 مـــجـــمـــوعـــة  ــع  مــ عــلــيــهــا 
»نؤكد ويقر الطرف اآلخر بأن لكل طرف 
ومبادراته  مقترحاته  تقديم  فــي  الحق 
ــاتـــه  ــيـــاسـ ــالـــحـــه وسـ عـــلـــى أســــــــاس مـــصـ
ــــاس الــقــبــول  ــكـــن عـــلـــى أســ وأهـــــدافـــــه، ولـ

املشترك لكا الطرفني«.
ــانـــت فـــرنـــســـا تــعــتــبــر أن  ــك، كـ ــ مـــقـــابـــل ذلــ
ــران في  إيـ تــقــّدمــت بها  الــتــي  املقترحات 
ــات فــيــيــنــا األســـــبـــــوع املـــاضـــي  ــادثــ ــحــ مــ
الــخــارجــيــة  ــالـــت وزارة  كـــافـــيـــة. وقـ غــيــر 
الفرنسية في بيان: »ال تشّكل املقترحات 
التي تقّدمت بها إيران األسبوع املاضي 
أساسا معقوال يتوافق مع هدف اإلبرام 
ــفـــاق( مــع مـــراعـــاة مصالح  الــســريــع )التـ
جــمــيــع األطـــــــــراف«، مــعــبــرة عـــن »خــيــبــة 
أمل« حيال فشل املحادثات في تحقيق 
ــدأ رئــيــس  ــك، بــ ــ ــتـــوازي مـــع ذلـ ــالـ ــقـــدم. بـ تـ
»املــــوســــاد« اإلســـرائـــيـــلـــي دافـــيـــد بــرنــيــع 
لــــقــــاءات فــــي واشـــنـــطـــن مــــع املـــســـؤولـــني 
الــدفــاع لويد  ــر  األمــيــركــيــني، بينهم وزيـ
أوســــــــن، ووزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة أنـــتـــونـــي 
القومي جيك  بلينكن، ومستشار األمــن 
ســـولـــيـــفـــان، إلقـــنـــاع الــــواليــــات املــتــحــدة 
»طـــرح تــهــديــدات عــســكــريــة والــتــلــويــح  بــــ
بـــالـــقـــوة ضــــد إيــــــــــران«. ومـــــن املــــقــــرر أن 
ــــن اإلســـرائـــيـــلـــي بني  ــــر األمـ يــتــوجــه وزيـ
غانتس هو اآلخــر، اليوم األربــعــاء، إلى 
ــراء مــحــادثــات مــع اإلدارة  واشــنــطــن إلجـ
وانضمت  نفسه.  السياق  في  األميركية 
صــحــيــفــة »هـــــآرتـــــس« إلـــــى الـــتـــقـــديـــرات 
جدية  عدم  بشأن  املختلفة  اإلسرائيلية 
التهديدات اإلسرائيلية باللجوء لخيار 
ــران فـــي إقـــنـــاع اإلدارة  ــ عــســكــري ضـــد إيـ
باعتماد خيار عسكري ضد  األميركية 
إيـــــــران. وقـــالـــت الــصــحــيــفــة فـــي تحليل 
نشره محللها للشؤون األمنية عاموس 
هرئيل، إن رئيس الحكومة اإلسرائيلية 
تـــهـــديـــدات   

ّ
أن ــعــــرف  يــ بـــيـــنـــت  نـــفـــتـــالـــي 

إســرائــيــل بــالــذهــاب لــخــيــار عــســكــري لن 
تقنع اإلدارة األميركية.

ــقـــديـــرات   تـ
ّ
وبـــحـــســـب »هــــــآرتــــــس«، فـــــــإن

ــأن  ــ االســــــتــــــخــــــبــــــارات اإلســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة بـ
قــد تحققت  تــعــثــرت،  فيينا  مــفــاوضــات 
 
ّ
أن وأضــــــــافــــــــت  الـــــــــواقـــــــــع.  أرض  ــــى  ــلـ ــ عـ

املــفــتــاح مــوجــود فــي طــهــران ولــيــس في 
واشنطن، ففي حــال أبــدت إيــران مرونة 
ــفــــاوضــــات ســيــتــم الـــتـــوصـــل إلـــى  فــــي املــ
اتفاق نووي على الرغم من التحذيرات 

اإلسرائيلية.

طهران تعلن العودة 
لمفاوضات فيينا الخميس

مع استمرار االنتقادات 
الغربية للمقترحات 

اإليرانية في مفاوضات 
فيينا، أعلنت طهران، 

أمس، أّن المباحثات 
ستستأنف غدًا الخميس

فرنسا: مقترحات إيران 
ال تشكل أساسًا معقوًال 

إلبرام اتفاق
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بوتين ـ بايدن

لــهــا. وســبــق لــبــوتــني وبـــايـــدن أن الــتــقــيــا في 
جنيف في يونيو/حزيران املاضي، وأجريا 
ــدة مـــحـــادثـــات هــاتــفــيــة. إال أن االجــتــمــاع  عــ
جــرى هــذه املــرة فــي سياق مختلف للغاية، 
بحشد  موسكو  وكييف  واشــنــطــن  تتهم  إذ 
ــــوات ومــــدرعــــات عــنــد حـــدودهـــا تــحــضــيــرًا  قـ
الـــذي شهد  تــكــرار للسيناريو  فــي  لــهــجــوم، 
ضـــم روســـيـــا شــبــه جـــزيـــرة الـــقـــرم فـــي الــعــام 
2014. في املقابل، ترى موسكو، التي تنفي 
املتزايد  النشاط  أن  أوكــرانــيــا،  لغزو  نية  أي 

عــــلــــى الــــــرغــــــم مــــــن االبــــتــــســــامــــات 
املــــــتــــــبــــــادلــــــة واملــــــــجــــــــامــــــــات بـــني 
ــيـــســـني الـــــروســـــي فـــاديـــمـــيـــر  ــرئـ الـ
بــوتــني واألمـــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن، فـــي افــتــتــاح 
واشنطن  استباق  فــإن  االفتراضية،  قمتهما 
تشي  ملوسكو  قــويــة  تــهــديــدات  بتوجيه  لها 
بأنها لــن تــخــرج بــأي حــلــول، خصوصا مع 
تصاعد التوتر بني الدولتني بشأن أوكرانيا 
وحلف شمال األطلسي، وهو ما ظهر أيضا 
فـــي تــقــلــيــل الــكــرمــلــني مـــن إمــكــانــيــة إحــداثــهــا 
بايدن  وحيا  البلدين.  بني  جوهريا  اختراقا 
وبـــوتـــني، فـــي افــتــتــاح قــمــتــهــمــا االفــتــراضــيــة 
أمس الثاثاء، بعضهما البعض، فيما أعرب 
الــرئــيــس األمــيــركــي عـــن أمــلــه فـــي أن يلتقيا 
قريبا. وفي حني أشار الكرملني إلى أن القمة 
»ستتواصل طاملا كــان ذلــك ضــروريــا«، فإنه 
وتعبيرًا عن التوتر بني البلدين، نظم البيت 
ــــواب  ــيـــة خـــلـــف أبـ ــتـــراضـ األبــــيــــض الـــقـــمـــة االفـ
اإلجــــراءات  ذات  العمليات  غــرفــة  فــي  مغلقة 
األمـــنـــيـــة الـــعـــالـــيـــة، وذلـــــك عــلــى عــكــس الــقــمــة 
الرئيس  مع  بايدن  التي عقدها  االفتراضية 
الصيني شي جني بينغ، قبل نحو 3 أسابيع، 
والـــتـــي جـــرت فـــي غــرفــة روزفـــلـــت، مـــع دعـــوة 
االفتتاحية  الــدقــائــق  ملــشــاهــدة  الصحافيني 

لحلف شــمــال األطــلــســي فــي الــبــحــر األســـود 
والــــرغــــبــــة األوكــــرانــــيــــة فــــي االنــــضــــمــــام إلـــى 
الحلف ومساعي كييف لتسليح نفسها في 

الغرب، بمثابة تهديد لروسيا. 
ويــخــوض بــايــدن اخــتــبــارًا دقــيــقــا، إذ يتعني 
ــيـــة بحنكة،  ــرانـ يــديــر األزمـــــة األوكـ أن  عــلــيــه 
التقليديني  الحلفاء  حنق  سيزيد  فإنه  وإال 
لــلــواليــات املــتــحــدة، املــســتــائــني بــالــفــعــل من 
ــفــــوضــــوي مــــن أفـــغـــانـــســـتـــان.  االنــــســــحــــاب الــ
ــرى مـــبـــاحـــثـــات مــــع حــلــفــاء  ــ ــه أجــ ــإنـ ولــــهــــذا فـ
ــة  ــالـ أوروبــــــيــــــني رئـــيـــســـيـــني لــتــنــســيــق الـــرسـ
الــتــي سيوجهها إلــى الــرئــيــس الــروســي في 
هذه  »يــخــوض  أنــه  والتأكيد  مباحثاتهما، 
املــــحــــادثــــات مــــع بــــوتــــني بــــوحــــدة صــــف مــع 
ـــر عــلــى بــلــوغ الــتــوتــر 

ّ
الــحــلــفــاء«. وفـــي مـــؤش

بــني كييف ومــوســكــو أوجــــه، اتــهــمــت وزارة 
الــدفــاع األوكـــرانـــيـــة، أمـــس الــثــاثــاء، روســيــا 
التماس  إلــى خط  دبابات وقناصة  بإرسال 
فــي شــرق أوكــرانــيــا فــي مــحــاولــة »الســتــفــزاز 
الـــقـــوات األوكـــرانـــيـــة«. وقـــالـــت، فــي بــيــان، إن 
روسيا تقيم »معسكرات تدريب تحت قيادة 
الجنود النظاميني الروس وتدفع بتعزيزات 
ــتـــمـــاس، مع  ــلـــوحـــدات الــقــريــبــة مـــن خـــط الـ لـ
مركبات مدفعية ذاتية الدفع عيار 122 ملم 

 
ً
فضا قتالية«،  ومدرعات  ومشاة  ودبابات 

عن زيادة عدد فرق القناصة في املنطقة. 
وقـــــال املـــتـــحـــدث بـــاســـم الــكــرمــلــني دمــيــتــري 
»رئيسنا  إن  القمة،  انــطــاق  قبل  بيسكوف، 
ــن مــخــاوفــه  ــــوتـــــني( مــســتــعــد لــلــتــعــبــيــر عــ )بـ
لنظيره األميركي، واالستماع إلى مخاوفه، 
وتــقــديــم الــتــفــســيــرات«. وأضـــاف أن »روســيــا 
 لدينا خطوط 

ْ
لكن أحــد،  لم تعتزم مهاجمة 

واشنطن  »تصريحات  أن  معتبرًا  حــمــراء«، 
عن دعم جناح الناتو الشرقي في حال غزو 
أوكـــرانـــيـــا كـــام غــيــر عــقــانــي«. وأشـــــار إلــى 
أنــه »مــن الواضح أنــه عندما يعمد رئيسان 
إلــى الــحــوار، فــذلــك ألنهما يــريــدان مناقشة 
املـــشـــكـــات، وال يــهــدفــان إلــــى الـــوصـــول إلــى 
طــريــق مـــســـدود«. وأضــــاف: »لــكــن ال ينبغي 
أن نــتــوقــع اخـــتـــراقـــات« عــلــى الـــفـــور، مشيرًا 

إلى أنه في ظل »تصاعد التوتر في أوروبا« 
»الــتــروي«. وتهكم بيسكوف على  املهم  مــن 
إمكانية فرض واشنطن عقوبات اقتصادية 
: »نــحــن نــدرك 

ً
جــديــدة عــلــى مــوســكــو، قـــائـــا

جيدًا أن الجانب األميركي يدمن العقوبات«.
وأعـــلـــن وزيــــر الــخــارجــيــة ســيــرغــي الفــــروف 
ــدن، مــوقــف  ــايــ أن بـــوتـــني ســـيـــعـــرض عـــلـــى بــ
روســيــا بخصوص أوكــرانــيــا. وقـــال: »خــال 
املــحــادثــة بــني الــرئــيــســني، ســيــحــدد الجانب 
الروسي مــرة أخــرى بوضوح مسلكه حيال 
ــــي تــتــلــخــص  ــتـ ــ ــة، والـ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ الـــتـــســـويـــة األوكــ
ــبــــار ســـلـــطـــات كــيــيــف عــلــى  فــــي ضـــــــرورة إجــ
موسكو  وكــانــت  مينسك«.  اتفاقيات  تنفيذ 
وضعت شروطا لتخفيف التوتر مع الغرب، 
بينها الــتــزام أوكــرانــيــا عــدم االنــضــمــام إلى 
»األطلسي« على غــرار ما فعلت دول كثيرة 

من الكتلة السوفييتية السابقة. إال أن كييف 
وواشــنــطــن ال تــنــويــان الــقــيــام بــالــتــزام كهذا 
مــع أن إجـــراءات انضمام أوكــرانــيــا إلــى هذا 
الــحــلــف تــبــدو مــجــمــدة فــي الـــواقـــع، مــع أنها 

بوشرت رسميا.
وفّصل مسؤول كبير في البيت األبيض، في 
مؤتمر صحافي، تحركات الواليات املتحدة 
املــحــتــمــلــة فــــي حـــــال حـــصـــول غـــــزو روســــي 
ــا. وقـــــال: »فــــي حــــال تــحــرك بــوتــني  ــيـ ألوكـــرانـ
ــا  ســيــحــصــل طــلــب مـــن حــلــفــائــنــا« فـــي أوروبــ
الشرقية »إلرسال مزيد من القوات والقدرات، 
والواليات املتحدة ستستجيب لذلك«. لكنه 
أمــيــركــيــا مــبــاشــرًا  ــح أن ردًا عــســكــريــا  ــ أوضـ
فـــي حــــال تــعــرضــت أوكـــرانـــيـــا لــهــجــوم، غير 
 »الــواليــات املتحدة 

ّ
مــطــروح راهــنــا. وقــال إن

ال تسعى ألن تجد نفسها فــي وضــع يكون 

لــلــقــوات األميركية  املــبــاشــر  فيه االســتــخــدام 
أن واشنطن  إلــى  مطروحا للبحث«. وأشــار 
تــفــضــل فـــي حـــال تــعــرض أوكـــرانـــيـــا لــلــغــزو، 
الــعــمــل عــلــى »مــجــمــوعــة تــضــم عــنــاصــر عــدة 
ــرانــــي«، و«فـــرض  تــشــمــل دعـــم الــجــيــش األوكــ
قــويــة«، و«زيـــادة كبيرة  اقتصادية  عقوبات 
في دعم حلفائنا في حلف شمال األطلسي 
وتحسني قدراتهم«. وقال: »ال نعرف إن كان 
الــرئــيــس بــوتــني اتــخــذ قــــرارًا حـــول تصعيد 
نعلم  لكننا  أوكــرانــيــا،  مــع  عسكري محتمل 
أنه يتخذ اإلجراءات لتوفير القدرة على شن 
 بايدن سيجري 

ّ
تصعيد كهذا«. وأوضــح أن

ــرانـــي فولوديمير  اتـــصـــااًل مــع نــظــيــره األوكـ
زيلينسكي »في األيام التي تلي« محادثاته 
مع بوتني، وهو ما استبقه وزير الخارجية 
األمــيــركــي أنــتــونــي بلينكن، أمـــس الــثــاثــاء، 

بــتــأكــيــده، فـــي اتـــصـــال هــاتــفــي مـــع الــرئــيــس 
لسيادة  الثابت«  واشنطن  »دعم  األوكراني، 
كــيــيــف فـــي مـــواجـــهـــة »الــــعــــدوان الــــروســــي«. 
وقالت وزارة الخارجية األميركية، في بيان: 
»اتــفــق االثـــنـــان عــلــى ضــــرورة الــتــوصــل إلــى 
حل سلمي ودبلوماسي للصراع في منطقة 
أوكــرانــيــا لسيادتها  دونـــبـــاس، واســتــعــادة 
دوليا  بها  املــعــتــرف  حــدودهــا  على  الكاملة 
بــمــا فـــي ذلــــك شــبــه جـــزيـــرة الــــقــــرم«. وحـــذر 
املسؤول في البيت األبيض من أن الواليات 
ــفـــرضـــان عـــقـــوبـــات  ــتـ املــــتــــحــــدة وأوروبـــــــــــا سـ
اقتصادية صــارمــة. وقــال: »نعتقد أن هناك 
طــريــقــة لــلــمــضــي قـــدمـــا، تــتــيــح لــنــا تــوجــيــه 
رســـالـــة واضـــحـــة إلــــى روســـيـــا مـــفـــادهـــا أنــه 
في  ومستمرة«  كبيرة  تكلفة  هناك  ستكون 
حالة حدوث هجوم على أوكرانيا. وأعلن أن 
أمام روسيا مخرج دبلوماسي محتمل من 
خــال اتفاق »مينسك 2«، الــذي تم التوصل 
إلــيــه بــني قــــادة أوكــرانــيــا وروســـيـــا وأملــانــيــا 
وفــرنــســا فـــي الـــعـــام 2015، ويــقــضــي بــوقــف 
إطــاق الــنــار شــرق أوكــرانــيــا وإقــامــة منطقة 
رغبت  إذا  الثقيلة،  األسلحة  عازلة، وسحب 
فــي ذلــــك. وأضــــاف املـــســـؤول: »نــحــن نشجع 
روســيــا على الــعــودة إلــى الــحــوار مــن خال 

السبل الدبلوماسية«.
ــي حـــــني لـــــم يــــذكــــر املــــــســــــؤول تــفــاصــيــل  ــ ــ وفـ
ــقـــوبـــات االقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي يــمــكــن  ــعـ ــن الـ عــ
فرضها على روســيــا، أوضــح مصدر مطلع 
ــتـــرز«، أنـــه جــرت  عــلــى الــوضــع، لــوكــالــة »رويـ
مناقشة استهداف الدائرة املقربة من بوتني 
بــالــعــقــوبــات، ولــكــن لــم يــتــم اتــخــاذ أي قـــرار. 
ــال شــخــص آخـــر مــطــلــع عــلــى الـــوضـــع إن  وقــ
الـــواليـــات املــتــحــدة وحــلــفــاءهــا األوروبـــيـــني 
البنوك  أكبر  فــرض عقوبات على  يــدرســون 
يتضمن  آخـــر  خــيــارًا  أن  الــروســيــة، مضيفا 

استهداف قدرة روسيا على تحويل الروبل 
إلى دوالرات وعمات أخرى.

أن  أمــــــــس،  أن«،  أن  »ســــــي  شـــبـــكـــة  وذكـــــــــرت 
الخطوة  تطبق  أن  يمكن  املتحدة  الــواليــات 
ــيـــا عن  الـــقـــصـــوى، املــتــمــثــلــة فـــي فــصــل روسـ
ــة  ــيـ أســـاسـ أداة  وهـــــــي  »ســـــويـــــفـــــت«،  نــــظــــام 
لــلــتــمــويــل عــاملــيــا، وتــســمــح لــلــبــنــوك بــتــداول 
األموال. وذكر موقع »بلومبيرغ«، من جهته، 
األوروبــيــني  والحلفاء  املتحدة  الــواليــات  أن 
ــات تـــســـتـــهـــدف  ــ ــوبــ ــ ــقــ ــ يــــــــدرســــــــون فـــــــــرض عــ
الــروســي. وكــان بايدن  صــنــدوق االستثمار 
الحلفاء  القمة بإجراء مباحثات مع  استبق 
اإللــيــزيــه،  قــصــر  وأعــلــن  لـــبـــاده.  التقليديني 
ناقش  الهاتف  عبر  قّمة  في ختام  بيان  في 
خالها بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل 
ــة أنــجــيــا  ــيــ ــانــ ــارة األملــ ــتــــشــ مـــــاكـــــرون واملــــســ
مــيــركــل ورئـــيـــس الـــــــوزراء اإليـــطـــالـــي مــاريــو 
دراجي ورئيس الــوزراء البريطاني بوريس 
ــرات الــراهــنــة بــني روسيا 

ّ
جــونــســون، »الــتــوت

الخمسة  الغربيني  الزعماء   
ّ
أن وأوكــرانــيــا«، 

 ســـيـــادة« 
ّ
ــروا عـــن تــصــمــيــمــهــم عــلــى أن ــ ــّب »عــ

ــرم«. وأضـــافـــت  ــتــ ــحــ ــ
ُ
ت يـــجـــب »أن  ــا  ــيــ ــرانــ أوكــ

كذلك  عــّبــروا  الــقــادة   
ّ
أن الفرنسية  الــرئــاســة 

الــعــمــل للحفاظ عــلــى السلم  الــتــزامــهــم  »عـــن 
واألمن في أوروبا«.

ــة  ــ ــيــ ــ رت رئـــيـــســـة املـــفـــوضـــيـــة األوروبــ
ّ
وحـــــــــــذ

أورســـــــــوال فـــــون ديـــــراليـــــن، أمـــــس الـــثـــاثـــاء، 
عقوبات جديدة  فــرض  إمكانية  من  روسيا 
أوكــرانــيــا عسكريا.  هــــددت  فــي حـــال  عليها 
وشـــددت، فــي خطاب لسفراء االتــحــاد، على 
»دعــم )االتــحــاد األوروبــــي( الكامل والثابت 
ألوكرانيا في وجه هذا العدوان« املتمثل بما 
وصــفــتــه بــأنــه حــشــد روســيــا قــواتــهــا بشكل 

»هائل« عند الحدود.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

مجامالت بين بوتين وبايدن في افتتاح قمتهما )فرانس برس(

بحلفائها  مــدعــومــة  ــن،  ــط ــن واش وجــهــت 
موسكو،  إلى  تهديدات  أقوى  التقليديين، 
محذرة من أنها ستقدم دعمًا عسكريًا للجيش 
باإلضافة  األطلسي،  شمال  وحلف  األوكراني 
إلى فرض عقوبات ستكون األقسى، إال أن كل 
هذا ربطته بغزو روسيا ألوكرانيا، فيما اتهمت 

كييف موسكو باستفزازها

الحدث

أميركا لن تردع روسيا 
عسكريًا عن غزو أوكرانيا

واشنطن تلّوح بفرض 
عقوبات اقتصادية قوية 

على موسكو

الكرملين: لم نعتزم 
مهاجمة أحد لكْن لدينا 

خطوط حمراء

خط  األول،  أمس  )الصورة(،  زيلينسكي  فولوديمير  األوكراني  الرئيس  زار 
خالل  وقال،  البالد.  غرب  في  لروسيا  الموالين  االنفصاليين  مع  الجبهة 
عسكرية  مــواقــع  ــى  إلـ ــارتـــه  زيـ
دونيتسك:  منطقة  في  أوكرانية 
معكم.  ــون  ــ أك أن  شـــرف  »لـــي 
أشــكــركــم عــلــى حــمــايــة ســيــادة 
أوكرانيا ووحدة أراضيها«. وأضاف 
صور  في  ظهر  الذي  زيلينسكي، 
وهو  األوكرانية  الرئاسة  نشرتها 
واقية  سترة  ويضع  خوذة  يعتمر 
الخنادق،  الرصاص ويسير في  من 
»مع أناس مثلكم، سننتصر طبعًا«.

زيلينسكي على خط الجبهة
  شرق

      غرب
المحقق بانفجار 

بيروت يعود 
لممارسة نشاطه

فـــــي مــحــكــمــة  الــــغــــرفــــة 12  قـــــــــررت 
ــروت أمــــس  ــ ــيــ ــ ــي بــ ــ االســــتــــئــــنــــاف فــ
اإلثنني، الرجوع عن قــرار القاضي 
ــر الــــــــصــــــــادر فـــــــي 4  ــ ــزهــ ــ ــيــــب مــ ــبــ حــ
املــاضــي،  الــثــانــي  نوفمبر/تشرين 
والقاضي بكف يد املحقق العدلي 
ــيـــروت، الــقــاضــي  بــانــفــجــار مــرفــأ بـ
ــار، لـــيـــعـــود األخـــيـــر  ــطـ ــيـ ــبـ طــــــارق الـ
الستئناف تحقيقاته التي تحاول 
جهات سياسية عرقلتها. وأشارت 
الغرفة 12 في قرارها إلى أن مزهر 

ال يملك حق إصدار القرار قانونا.
)العربي الجديد(

تونس: سعيّد يلّوح 
بإجراءات جديدة

ــيـــس الـــتـــونـــســـي، قــيــس  أعـــلـــن الـــرئـ
ــي لــــقــــاء جـــمـــعـــه مـــســـاء  ــ ــد، فـ ــ ــّي ــعــ ســ
اإلثــنــني بممثلني عــن الــقــضــاء، أنه 
يستعد لإلعان قريبا عن إجراءات 
جــــديــــدة، حــتــى »تــســتــعــيــد الـــدولـــة 
ــاء عـــافـــيـــتـــهـــمـــا«، بــحــســب  ــقــــضــ والــ
تعبيره. وأعــرب سعّيد عن غضبه 
ــم بــعــض  ــــي حــــســ ــر فــ ــيــ ــأخــ ــتــ ــن الــ ــ مــ
الــقــضــايــا، مــتــهــمــا بــعــض الــقــضــاة 
ــاد، فــــــي تـــمـــهـــيـــد واضــــــح  ــ ــــسـ ــفـ ــ ــالـ ــ بـ
إلجــــراءات جــديــدة تتعلق على ما 
يــبــدو بــاملــجــلــس األعـــلـــى لــلــقــضــاء، 
وربما بحركة النهضة عبر إسقاط 

بعض قوائمها االنتخابية.
)العربي الجديد(

احتجاجات 
في السودان

تــظــاهــر مــئــات املــحــتــجــني وأغــلــقــوا 
ــوارع فــي مــديــنــة الــفــاشــر، مركز  شــ
والية شمال دارفور، أمس الثاثاء، 
ــن مـــقـــتـــل وجـــــــــرح 4  ــ ــقــــب يـــــــوم مــ عــ
أشخاص إثر كمني مسلح رجحت 
ــــي  ــربـ ــ ــعـ ــ »الـ ـــ ــ ــت لـ ــ ــدثـ ــ ــحـ ــ مـــــــصـــــــادر تـ
قبلي  لــنــزاع  امــتــداد  بأنه  الجديد« 
تــفــجــر فـــي األيـــــام األخــــيــــرة. كــذلــك، 
شــهــدت مــديــنــة نــيــاال، مــركــز واليــة 
جــنــوب دارفـــــور، تــظــاهــرة حــاشــدة 
ــد االنـــــقـــــاب الـــعـــســـكـــري  ــ أمــــــس ضـ
ــر بني  ــيـ ــفــــاق الــســيــاســي األخـ واالتــ
رئــيــس الـــــــوزراء عــبــدالــلــه حــمــدوك 
الــفــريــق أول عبد  الــجــيــش  وقـــائـــد 

الفتاح البرهان.
)العربي الجديد(

املتصاعد  األميركي  الصيني  التوتر  انسحب 
عــلــى املـــجـــال الــريــاضــي أخـــيـــرًا، بــعــدمــا قـــررت 
ــنـــني،  ــــس اإلثـ ــات املـــتـــحـــدة، أول مــــن أمـ ــ ــواليـ ــ الـ
في  الشتوية  األوملبية  األلعاب  دورة  مقاطعة 
يمنع  أن  دون  مـــن  دبــلــومــاســيــا،   ،2022 بــكــني 
القرار الرياضيني األميركيني من املشاركة في 
األميركية  اإلدارة  ربــطــت  وبينما  املــســابــقــات. 
ــال حــقــوق  قـــــرارهـــــا بـــســـجـــل الــــصــــني فــــي مــــجــ
ــقـــدت بـــكـــني خـــطـــوة واشـــنـــطـــن،  ــتـ ــان، انـ ــ ــسـ ــ اإلنـ
محذرة من أن الواليات املتحدة »ستدفع ثمن« 
األوملــبــيــة  لــألــعــاب  الــدبــلــومــاســيــة  مقاطعتها 
الشتوية. وأتى القرار األميركي بعدما أمضت 
اإلدارة األمــيــركــيــة أشـــهـــرًا عــــدة فـــي مــحــاولــة 
التوصل إلى املوقف األنسب حيال األوملبياد 
الـــشـــتـــوي الـــــذي تــســتــضــيــفــه، بـــني الــــرابــــع من 
مــنــه، دولــة  املقبل والعشرين  فــبــرايــر/ شــبــاط 
تتهمها واشــنــطــن بــارتــكــاب »إبــــادة« فــي حق 
فــي شمال  فــي شينجيانغ  اإليــغــور  املسلمني 
شـــرق الـــصـــني. وقـــالـــت الــنــاطــقــة بــاســم البيت 
األبيض جني ساكي »لن ترسل إدارة )الرئيس 
األميركي جو( بايدن أي تمثيل دبلوماسي أو 
رســمــي إلــى دورة األلــعــاب األوملــبــيــة الشتوية 
ــلـــة  مـــواصـ إلــــــى  نــــظــــرًا  فـــــي 2022،  بـــكـــني  فـــــي 
والجرائم  اإلبــادة  الشعبية  الصني  جمهورية 

الطواقم سيتلقون املساعدة األمنية القنصلية 
والدبلوماسية، وليس هناك ما يشير إلى أن 
بشكل  سيعاملونهم  الصينيني  مضيفيهم 
مختلف عن الوفود األخرى املشاركة. والقرار 
ــــى مـــســـتـــوى املــقــاطــعــة  ــرقـــى إلـ األمـــيـــركـــي ال يـ
ــا إلـــيـــهـــا بـــعـــض املــشــرعــني  ــ ــتـــي دعـ الـــكـــامـــلـــة الـ
الحقوقية  والــجــمــاعــات  الــبــارزيــن  األميركيني 
ــتــــي كـــــان مــــن شـــأنـــهـــا أن تــمــنــع مــشــاركــة  والــ

الرياضيني واملدربني واإلداريني.
وحظي مضيفو األوملبياد تقليديا باالهتمام 
ــارات الــقــادة  ــ الــعــاملــي، والــــذي يشمل غــالــبــا زيـ
أو املــســؤولــني األجـــانـــب إلـــى الــبــلــد املــضــيــف. 
فــالــرئــيــس األمـــيـــركـــي األســـبـــق جــــورج دبــلــيــو 
بــــوش، عــلــى ســبــيــل املـــثـــال، كـــان مـــوجـــودًا في 
الصيفي  األوملبياد  خال  الصينية  العاصمة 
عام 2008 ملساندة رياضيي باده. واستدعى 
القرار األميركي تنديدًا عنيفا من الصني التي 
ــدت، أمـــس الـــثـــاثـــاء، أن الـــواليـــات املــتــحــدة  ــ أكـ
ــمـــن« مــقــاطــعــتــهــا الــدبــلــومــاســيــة  »ســـتـــدفـــع ثـ
لــألــعــاب األوملــبــيــة الــشــتــويــة، مــشــيــرة إلـــى أن 
الخطوة قد تلحق الضرر بالحوار والتعاون 
ــال  ــ ــة. وقـ ــمــ ــهــ ــاالت املــ ــ ــجــ ــ ــي املــ ــ ــــني الـــبـــلـــديـــن فـ بـ
الصينية  الــخــارجــيــة  وزارة  بــاســم  املــتــحــدث 
تشاو ليجيان، لوسائل إعام ردًا على سؤال 
ــكـــني، إن »الــــواليــــات  ــول رد مــحــتــمــل مــــن بـ ــ حـ
ــمـــن خـــطـــوتـــهـــا الــســيــئــة.  ــتـــدفـــع ثـ املــــتــــحــــدة سـ
ترقبوا ما سيحصل«. وأضاف تشاو ليجيان 
أن »املــســعــى األمــيــركــي لــلــتــدخــل فــي أوملــبــيــاد 
بــكــني الــشــتــوي بــدافــع التحيز األيــديــولــوجــي 
ــاذيـــب وشـــائـــعـــات، يــكــشــف فقط  بــنــاء عــلــى أكـ
أن  الخبيثة«. وأكــد  املتحدة(  )الــواليــات  نوايا 
الــشــتــويــة ليست مسرحا  »األلـــعـــاب األوملــبــيــة 
لــاســتــعــراض والــتــاعــب الــســيــاســي«، متهما 
أميركا باتخاذ »خطوات تتدخل في أوملبياد 
أن »املؤامرة  بكني الشتوي وتقوضه«، وتابع 
محكوم  األوملــبــيــاد  إفــســاد  ملحاولة  األميركية 
إلى  املتحدة  الواليات  داعيا  بالفشل«،  عليها 

التوقف عن إقحام السياسة في الرياضة.
وفــيــمــا لــم تتضح عــلــى الــفــور تفاصيل الــرد 
الــرد  أن  »أوراســيــا«  رأت مجموعة  الصيني، 
الدبلوماسية  القنوات  على  غالبا  سيقتصر 
وقـــد يــشــمــل فـــرض عــقــوبــات رمــزيــة إلـــى حــٍد 
كــبــيــر عــلــى بــعــض الــســيــاســيــني األمــيــركــيــني، 
وفـــق »فـــرانـــس بــــرس«. مــن جــهــتــهــا، انضمت 
روســــيــــا إلـــــى الــــصــــني فــــي انـــتـــقـــاد الـــخـــطـــوة 
ــال املــتــحــدث بــاســم الــكــرمــلــني  األمــيــركــيــة، وقــ
ديمتري بيسكوف، في تصريحات صحافية 
أمس: »موقفنا هو أن األلعاب األوملبية يجب 
لكنه أضاف  السياسة«.  بعيدة عن  تكون  أن 

واالنتهاكات  شينجيانغ  فــي  اإلنسانية  ضــد 
األخــرى لحقوق اإلنــســان«. وأضافت »يحظى 
ــيـــون فــــي الـــفـــريـــق األمـــيـــركـــي بــكــامــل  الـــريـــاضـ
وسنشجعهم«  بالكامل  سنساندهم  دعمنا. 
عدة  منظمات  واتهمت  املتحدة.  الواليات  من 
مــدافــعــة عــن حــقــوق اإلنـــســـان بــكــني باحتجاز 
مــا ال يــقــل عــن مــلــيــون مسلم فــي شينجيانغ 
في »معسكرات إعادة تأهيل« وبتعقيم نساء 

قسرًا وفرض العمل القسري.
وبموجب املقاطعة، لن ترسل إدارة بايدن أي 
دبلوماسي أميركي أو ممثل حكومي رسمي 
إلى األلعاب التي لن تتأثر فعالياتها بتاتا مع 
األميركيني.  الرياضيني  مشاركة  على  اإلبقاء 
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  بــــاســــم  ــتـــحـــدث  مـ وكــــشــــف 
»فرانس بــرس«، أن أعضاء فريق  لـ األميركية، 
ــات املــتــحــدة ومــدربــيــهــم وغــيــرهــم من  الــــواليــ

أن »األهــــم فــي األوملــبــيــاد هــو أن الرياضيني 
ــل، قـــالـــت الــرئــاســة  ــابـ ــقـ ــأثــــروا«. فـــي املـ ــتــ لـــن يــ
الفرنسية، أمــس، إن فرنسا على علم بإعان 
أميركا املقاطعة الدبلوماسية لدورة األلعاب 
الشتوية في بكني، وسيكون هناك  األوملبية 
ــتـــوى األوروبـــــــي  رد فـــعـــل مــنــســق عـــلـــى املـــسـ
»إذا ما  البيان  القضية. وأضــاف  بشأن هــذه 
اإلنسان،  حقوق  بشأن  مخاوف  لدينا  كانت 
ــك لــلــصــيــنــيــني، فــقــد فــرضــنــا  فــإنــنــا نـــقـــول ذلــ
مـــارس/  فــي  بشينجيانج  متعلقة  عــقــوبــات 
هــنــاك تنسيق على  املـــاضـــي. وســيــكــون  آذار 

املستوى األوروبي«.
الدولية  األوملبية  اللجنة  أعلنت  جهتها،  مــن 
الــواليــات  اتخذته  الــذي  الــقــرار  أنها »تحترم« 
املتحدة، معربة في الوقت نفسه عن ارتياحها 
لعدم تأثير هذا القرار على مشاركة الرياضيني 
األمـــيـــركـــيـــني. وقــــــال مـــتـــحـــدث بـــاســـم الــلــجــنــة 
إن  بـــرس«،  »فــرانــس  لوكالة  الدولية  األوملبية 
ودبلوماسيني  حكوميني  مسؤولني  »وجـــود 
ــعــــاب األوملـــبـــيـــة( هـــو قـــــرار ســيــاســي  )فــــي األلــ
بحت لكل حكومة، وتحترمه اللجنة األوملبية 
السياسي«.  حيادها  إطــار  في  تماما  الدولية 
وســارع سياسيون في الــواليــات املتحدة إلى 
الــتــرحــيــب بــقــرار اإلدارة األمــيــركــيــة. ووصــف 
فــي مجلس  الخارجية  الــشــؤون  لجنة  رئيس 
الــشــيــوخ األمــيــركــي بـــوب مــنــديــز الـــقـــرار بأنه 
ينتهجها  الــتــي  اإلبـــادة  لحملة  قــوي  »توبيخ 
شينجيانغ«،  في  الصيني  الشيوعي  الحزب 
املقاطعة  إلــى هــذه  ودعــا »الحلفاء لانضمام 
الــدبــلــومــاســيــة«. وفـــي املــعــســكــر الــجــمــهــوري، 
تغريدة،  فــي  رومــنــي،  ميت  السيناتور  اعتبر 
أن املـــقـــاطـــعـــة الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة هــــي »الـــرســـالـــة 
إلــى بكني »من  إرسالها  الــواجــب  الصحيحة« 
دون معاقبة الرياضيني األميركيني«، مضيفا 
نسب األلعاب األوملبية 

ُ
أنه »ال ينبغي أبدًا أن ت

ــة تـــرتـــكـــب إبـــــــادة جــمــاعــيــة  ــدولــ مـــــرة أخــــــرى لــ
في  ملواطنيها«.  اإلنسانية  الحقوق  وتنتهك 
املــقــابــل، دعــا مــايــك بومبيو، وزيـــر الخارجية 
إلى  السابق دونالد ترامب،  الرئيس  في عهد 
وقال  كامل.  بشكل  األوملبية  األلعاب  مقاطعة 
فــي تــغــريــدة إن »الـــحـــزب الــشــيــوعــي الصيني 
في  ألنــه  دبلوماسية،  بمقاطعة  بتاتا  يأبه  ال 
نهاية املطاف سيرحب بالرياضيني من جميع 
نــاحــيــتــهــا، رأت منظمة  مـــن  الـــعـــالـــم«.  أنـــحـــاء 
األميركي  القرار  أن  ووتــش«  رايتس  »هيومن 
املساءلة  إلى مزيد من  لكنها دعت  »حيوي«، 
ــدالـــة  ــعـ »لـــلـــمـــســـؤولـــني عــــن هـــــذه الــــجــــرائــــم والـ

للضحايا«.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

حذرت بكين من أن 
واشنطن »ستدفع ثمن« 
مقاطعتها الدبلوماسية

تفجرت أخيرًا أزمة 
جديدة بين الصين 

والواليات المتحدة 
األميركية بعدما أعلنت 

األخيرة، أول من أمس 
اإلثنين، مقاطعتها 

الدبلوماسية ألولمبياد 
بكين الشتوي، احتجاجًا 

على سجل حقوق 
اإلنسان في الصين، بينما 
نددت بكين بالخطوة، 

متوعدة واشنطن 
بـ»دفع الثمن«

ال يمنع قرار واشنطن الرياضيين األميركيين من المشاركة في أولمبياد بكين )نويل سيليس/فرانس برس(

بكين ـ واشنطن: الرياضة أحدث ميادين التوتر
تقرير
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تؤكد التصريحات 
الصادرة عن 
مصادر في 

»حماس« وجود 
توتر بينها وبين 

القاهرة، خصوصًا 
بعدما اتهمت 

الحركة أخيرًا 
الوسيط المصري 

بالتلكؤ في تنفيذ 
تعهداته، وإحداث 

أي تقدم على 
صعيد الملفات 
المتعلقة بغزة، 

على رأسها إعادة 
اإلعمار. يأتي ذلك 

بينما تحّمل مصادر 
مصرية مسؤولية 

عدم حدوث 
تقدم للنهج الذي 

تعتمده تل أبيب

القاهرة ــ العربي الجديد

»الــعــربــي  قـــالـــت مـــصـــادر مــصــريــة خـــاصـــة، لـــ
الجديد«، إن التخوف من اعتراضات أميركية 
- إســرائــيــلــيــة عــلــى صــفــقــة تــســلــيــح مــرتــقــبــة 
يعطل  لــن  الجنوبية،  الــكــوريــة  الحكومة  مــع 
وسيول  القاهرة  بدأتها  محادثات  استمرار 
 K2« بشأن الترخيص إلنتاج الدبابة الكورية
Black Panther«، على هامش معرض الدفاع 

»EDEX«، الذي أقيم في القاهرة أخيرًا.
وأضافت املصادر، أن النظام املصري يسعى 
من خال استمرار املباحثات، وتسريب أنباء 
تــتــعــلــق بــالــصــفــقــة، تــحــقــيــق أكــثــر مـــن هـــدف، 
مــنــهــا تــحــريــك مــلــف تعليق جـــزء مــن املنحة 
األمــيــركــيــة لــلــقــاهــرة، يــقــدر بــمــا قــيــمــتــه 130 
مليون دوالر، بسبب ما تبديه واشنطن من 
مــاحــظــات وانــتــقــادات مللف حــقــوق اإلنــســان 
في مصر، وكذلك االمتعاض من تعمد إدارة 
الرئيس جو بايدن تأخير أي لقاء مباشر مع 
كما  السيسي.  الفتاح  عبد  املصري  الرئيس 
املـــصـــادر، المــتــاك  الــقــاهــرة، بحسب  تسعى 
ورقة ضغط على الجانب اإلسرائيلي، يمكن 

رأسها  على  أخـــرى،  ملفات  فــي  استخدامها 
املباشرة  املفاوضات غير  الــدور املصري في 
بني الحكومة اإلسرائيلية، وفصائل املقاومة 
وبـــدأت مصر وكوريا  غــزة.  فــي  الفلسطينية 
الجنوبية مفاوضات بغرض توقيع اتفاقية 
تعاون عسكري، تشمل توريد أسلحة ذاتية 
الــقــوات املسلحة املــصــريــة، ونقل  الــدفــع إلـــى 
التقنية وخــطــوط اإلنــتــاج والــذخــائــر وكامل 
املعدات، علما أن سيول لديها تعديل جاهز 
الــتــكــيــف مع  ــقــــادرة عــلــى  الــ  ،»K2« لـــدبـــابـــات
د السيسي 

ّ
املناخ الصحراوي في مصر. وتفق

 ،»EDEX« جناح كوريا الجنوبية في معرض
واستمع إلى شرح مختصر عن املدفع ذاتي 
الحركة طــراز »K-9«، من أحد املسؤولني عن 
املشترك  التصنيع  ترتيبات  وبحث  الجناح، 
مع مصر، وقدرتها على تصنيع 50 في املائة 
من مكوناته خال 5 سنوات. ويعد »K-9« من 
العالم،  في  تقدما  الحركة  ذاتية  املدافع  أكثر 
إضافة  الطويل،  واملــدى  الجيد  األداء  بفضل 
ــدرة كبيرة  إلـــى خــفــة الــحــركــة الــتــي تمنحه قـ
ــــاورة والـــتـــخـــفـــي. وتـــضـــّمـــن تــقــريــر  ــنـ ــ عـــلـــى املـ
ترصد  توضيحية  بيانات  الــكــوريــة  الشركة 
خطوات تغيير وضع املدفع، من السكون إلى 
الحركة، ثم إلى وضع إطاق قذائف عيار 155 

ملم في أقل من دقيقة واحدة.
ذات  بحرية  فرقاطة  للقاهرة،  سيول  وأهـــدت 
الــعــام 2017، تشمل  فــي  قتالية عالية،  قـــدرات 
القدرة على اإلبحار ملسافات طويلة تصل إلى 
أربعة آالف و500 ميل بحري، خال زيارة إلى 
الدفاع املصري  كوريا الجنوبية ضمت وزير 
ــر اإلنـــتـــاج  ــ ــ ــابـــق، صـــدقـــي صـــبـــحـــي، ووزيـ الـــسـ
الحربي الراحل، محمد العصار. ومنذ وصول 
السيسي إلى الحكم، في يونيو/حزيران 2014، 
تشهد مصر اهتماما غير مسبوق بالتسلح، 

إذ عقد الجيش عددًا من الصفقات العسكرية، 
عــن طريق قــروض خارجية ضخمة، مــع عدة 
ويشير  وأملانيا.  وفرنسا  روسيا  بينها  دول، 
تقرير حديث للبنك الدولي إلى ارتفاع ديون 
مصر من 36.77 مليار دوالر في نهاية 2010 
 ،2020 بنهاية  دوالر  مليار   131.58 نحو  إلــى 
ــة، بينما  ــائــ املــ فـــي  نــحــو 257  بــلــغــت  ــادة  ــزيــ بــ
ارتــفــعــت بــحــوالــي 90 فــي املــائــة خـــال خمس 
ســنــوات فــقــط مــن حــكــم الــســيــســي، إذ لــم تكن 

تزيد على 69 مليار دوالر في نهاية 2016.
ــــادت تــقــاريــر إســرائــيــلــيــة  ــك، أفـ فـــي مـــــوازاة ذلــ
بــــأن هـــنـــاك تــــوتــــرات بـــني تـــل أبـــيـــب وســيــول 
بسبب خافات حول صفقة األسلحة، في ظل 
تطوير  بشأن  الدولتني  بني  القائمة  الشراكة 

أنظمة  وتصنيع  حديثة،  أسلحة  منظومات 
متطورة وســريــة. ويقضي االتــفــاق بحصول 
كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة عــلــى مــصــادقــة إســرائــيــل 
ــالـــث، ما  قــبــل بــيــعــهــا األســـلـــحـــة إلــــى طــــرف ثـ
يــتــعــارض مــع رغــبــة ســيــول فــي إتــمــام صفقة 
القاهرة، وسط معارضة  أسلحة ضخمة مع 
إسرائيلية شديدة، خشية تسرب تكنولوجيا 

حساسة إلى جهات »معادية« بالنسبة لها.
وتــســعــى مــصــر لــلــحــصــول عــلــى الــعــديــد من 
املــعــدات واألســلــحــة الــكــوريــة الــجــنــوبــيــة، في 
ضــوء الــتــعــاون فــي العديد مــن املــجــاالت بني 
البلدين، وقرب إعان فوز شركة »سامسونغ« 
الكورية بعقد إنشاء ترسانة بحرية جديدة، 

بقيمة 1.5 مليار دوالر في قناة السويس.

التركي رجــب طيب أردوغــان،  الرئيس  أكــد 
أمس الثاثاء، عمق العاقة االستراتيجية 
مع قطر، ورغبة باده في تطوير تعاونها 
مع دول الخليج كافة، على أسس االحترام 
ــيـــوم  ــبــــادلــــة، وذلـــــــك فــــي الـ ــتــ ــة املــ ــلـــحـ واملـــصـ
الــثــانــي مــن زيــارتــه إلــى قــطــر، والـــذي شهد 
عقد قّمة بينه وبني أمير قطر الشيخ تميم 
بـــن حــمــد آل ثـــانـــي، وتـــرؤســـهـــمـــا اجــتــمــاع 
الـــــــدورة الــســابــعــة لــلــجــنــة االســتــراتــيــجــيــة 
الــبــلــدان،  الــتــركــيــة. وأبـــرم  ـ  الــقــطــريــة  العليا 
يــــوم أمـــــس، 15 اتـــفـــاقـــيـــة تـــعـــاون فـــي عـــدد 
ــن املـــــجـــــاالت والــــقــــطــــاعــــات، بـــحـــســـب مــا  ــ مـ

التركية ووكالة  »األنــاضــول«  ذكــرت وكالة 
األنــــبــــاء الـــتـــركـــيـــة »قــــنــــا«. وعـــقـــد الــرئــيــس 
التركي وأمير قطر، أمس، اجتماعا ثنائيا 
اســتــمــر ســاعــتــني، عــقــب مـــراســـم اســتــقــبــال 
ــا الـــــديـــــوان األمــــيــــري عــلــى  ــهـ ــامـ رســـمـــيـــة أقـ
ــا، تـــــرأس الــشــيــخ  ــقــ شــــرف أردوغـــــــــان. والحــ
السابعة  الــدورة  اجتماع  تميم وأردوغـــان، 
إذ  املشتركة،  العليا  االستراتيجية  للجنة 
أبرم الطرفان التركي والقطري، 15 اتفاقية 
تــعــاون فــي عــدد مــن املــجــاالت والقطاعات. 
 
ّ
ــإن ــلــــديــــوان األمـــــيـــــري، فــ وبـــحـــســـب بـــيـــان لــ
أمــيــر قــطــر والــرئــيــس الــتــركــي بــحــثــا خــال 
ــلـــيـــا، ســـبـــل تــوطــيــد  اجـــتـــمـــاع الـــلـــجـــنـــة الـــعـ
االستراتيجية  الــتــعــاون  عــاقــات  وتــطــويــر 
مختلف  على  بها  واالرتــقــاء  بلديهما  بــني 
الصعد. ونقل البيان عن أمير قطر، تأكيده 
خــــال االجـــتـــمـــاع عــلــى أهــمــيــة اجــتــمــاعــات 
ات مـــســـؤولـــي الــبــلــديــن من  ــاء ــقــ الــلــجــنــة ولــ
الشراكة  توطيد  فــي  أهدافها  تحقيق  أجــل 
االســتــراتــيــجــيــة الــقــطــريــة الــتــركــيــة. وأعـــرب 
ــه، إلــــــى أن تــســهــم  ــعـ ــلـ ــطـ ـــن تـ أمــــيــــر قـــطـــر عــ
االتــفــاقــيــات بــني الــجــانــبــني فــي تحقيق ما 
من  والتركي  القطري  الشعبان  إليه  يطمح 
مــن جهته،  املــجــاالت.  فــي مختلف  مصالح 
ــدورة الــحــالــيــة مــن  ــ ــ اعــتــبــر أردوغـــــــان أن الـ
التعاون  العليا ستعزز  اللجنة  اجتماعات 
املــشــتــرك الــقــائــم بــني الــبــلــديــن فــي مختلف 
ــه،  ــة، بــحــســب الـــبـــيـــان ذاتــ ــراكـ مـــجـــاالت الـــشـ
ــدورة الــثــامــنــة  ــ داعـــيـــا الــشــيــخ تــمــيــم إلــــى الــ
للجنة، املقرر عقدها في تركيا العام املقبل.
وفــي هــذا اإلطـــار، شــهــدت الـــدورة السابعة 
للجنة، توقيع مذكرة تفاهم في مجال إدارة 
الـــكـــوارث والـــطـــوارئ، وتــوقــيــع بــروتــوكــول 
بشأن  والقطرية  التركية  الحكومتني  بــني 

الــنــوايــا املــتــعــلــق بــالــتــعــاون  تنفيذ خــطــاب 
حــــول تــنــفــيــذ الــفــعــالــيــات الـــكـــبـــرى، إضــافــة 
إلــــى االتـــفـــاق عــلــى بـــيـــان مــشــتــرك لــخــطــاب 
الــنــوايــا بــشــأن إقــامــة تــعــاون مؤسسي بني 
مــنــتــدى أنــطــالــيــا الــدبــلــومــاســي ومــنــتــدى 
الـــدوحـــة، ومـــذكـــرة تــفــاهــم بــشــأن الــتــعــاون 
فـــي مـــجـــال املــــراســــم، واالجـــتـــمـــاع الــســابــع 
ع البلدان 

ّ
للجنة االستراتيجية العليا. ووق

تــنــمــيــة  إدارة  بــــني  ــفـــاهـــم  تـ مــــذكــــرة  ــا  أيــــضــ
ودعــــم املـــشـــروعـــات الــصــغــيــرة واملــتــوســطــة 
للتنمية، ومــذكــرة  قــطــر  الــتــركــيــة ومــصــرف 
التركية،  املعايير  معهد  بــني  أخــرى  تفاهم 
وهيئة التقييس العامة القطرية. كما اتفق 
الثاني  التنفيذي  البرنامج  على  الجانبان 
ـ 2023 بني  الثقافة لعامي 2022  في مجال 
ووزارة  التركية،  والسياحة  الثقافة  وزارة 
الــثــقــافــة والـــريـــاضـــة الــقــطــريــة، والــبــرنــامــج 
الــــشــــبــــاب  مـــــجـــــال  فــــــي  األول  ــيــــذي  ــفــ ــنــ ــتــ الــ
لأعوام  البلدين  حكومتي  بني  والرياضة 

2022 ـ 2024.
في  للتعاون  بــرنــامــج  اتفاقية  توقيع  وتــم 
ومذكرة  الطبية  والعلوم  الصحة  مجاالت 
الشؤون  رئاسة  بني  التعاون  بشأن  تفاهم 
الدينية التركية ووزارة األوقاف والشؤون 
اإلســـامـــيـــة الــقــطــريــة، وأخـــــرى بـــني مكتب 

وجمعية  التركية  الــرئــاســة  فــي  االستثمار 
رجال األعمال القطرية، إلى جانب اتفاقية 

تعاون بني وكالتي »األناضول« و»قنا«.
وفــــي وقــــت الحـــــق، زار أردوغــــــــان الــقــاعــدة 
في  املشتركة  القطرية  ـ  التركية  العسكرية 
الــدوحــة. وقـــال أردوغــــان، فــي خــطــاب ألقاه 
»جميع شعوب  إن  للقاعدة،  زيــارتــه  خــال 
ــم إخـــــــوة حـــقـــيـــقـــيـــون لـــتـــركـــيـــا،  ــ الـــخـــلـــيـــج هـ
بــغــض الــنــظــر عـــن أصـــولـــهـــم أو مــذاهــبــهــم 
أو مــعــتــقــداتــهــم«، مــضــيــفــا أن بــــاده وقــطــر 
أهمية كبيرة لسام وأمن منطقة  »توليان 
التركي:  الرئيس  وتابع  بأسرها«.  الخليج 
ــع دول  »نـــعـــمـــل عـــلـــى تـــطـــويـــر تـــعـــاونـــنـــا مــ
الــخــلــيــج عــلــى أســـس االحـــتـــرام واملــصــلــحــة 
املـــتـــبـــادلـــة«. وحــــول الــعــاقــة الــثــنــائــيــة بني 
»وقــوف  ــة، ذّكـــر أردوغـــــان بـــ أنــقــرة والـــدوحـ
قــطــر دائــمــا إلــى جــانــب تــركــيــا فــي هجمات 
املضاربة التي تستهدف االقتصاد التركي، 
حيث أظهرت ثقتها في تركيا«، مشددًا على 
 

ّ
»عدم التفريق بني األمن واالستقرار في كل

مــن قــطــر وبــلــدنــا«. كــمــا أكــد »تــقــديــم الــدعــم 
أسهموا  الــذيــن  القطريني  الـــازم إلخــوانــنــا 
ــاور االســـتـــثـــمـــار  ــحــ ــي مــ ــي نـــمـــو تـــركـــيـــا فــ فــ

والتوظيف واإلنتاج والتصدير«.
املشتركة  االســتــراتــيــجــيــة  اللجنة   

ّ
أن يــذكــر 

بني قطر وتركيا، تأسست عام 2014، وهي 
البلدين،  بني  العاقات  للتشاور حول  آلية 
ــكـــس الـــتـــزامـــهـــمـــا بـــتـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون  ــعـ وتـ
والتنسيق. وُعقدت القمة األولى للجنة في 
 ،2015 األول  ديسمبر/كانون  فــي  الــدوحــة 
أســفــرت  مـــرات،   6 تأسيسها  مــنــذ  لتجتمع 
ــرام 68  ــــدورة الــســابــعــة أمـــس، عــن إبــ قــبــل الـ

اتفاقية متنوعة.
)األناضول، قنا(
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 »حـــمـــاس لن 
ّ
ــادر الــتــأكــيــد أن وجــــــددت املــــصــ

 
ً
موضحة الحالي«،  الوضع  باستمرار  تسمح 
تقول  ما  صدقية  ستثبت  املقبلة  »املرحلة   

ّ
أن

ــة«. واضـــــطـــــرت »حـــــمـــــاس« إلــــــى هـــذا  ــ ــركـ ــ ــحـ ــ الـ
التصعيد اإلعامي مع مصر، على وقع تزايد 
ــزة بتحقيق  املــطــالــبــات الــشــعــبــيــة لــهــا فـــي غــ
انفراجات اقتصادية وحياتية ومعيشية، بعد 

ونقلت  رفـــح«.  معبر  خــال  مــن  الفلسطينيني 
قــنــاة »الـــجـــزيـــرة« عـــن مـــصـــادر فـــي »حــمــاس« 
التصعيد  تــدرس خــيــارات  إن »الحركة  قولها 
مــع إســرائــيــل، فــي ظــل حــصــار غــــزة، وتــبــاطــؤ 
إعــادة اإلعــمــار«، فيما أشــارت املصادر إلى أن 
»االعتداءات اإلسرائيلية على املسجد األقصى 
واســــتــــهــــداف األســــــــرى ســتــفــجــر األوضـــــــــاع«. 

أن قــدمــت إلـــى أهــالــي الــقــطــاع وعــــودًا بتغيير 
ملموس في أوضاعهم املعيشية عقب الحرب 

األخيرة في مايو/أيار املاضي.
في  الفلسطينيون  يــريــده  الـــذي  التغيير  هــذا 
غزة »مرهون بتحرك الوسيط املصري بجدية، 
وإعادة العمل بالتفاهمات التي جرت في عهد 
الحكومة اإلسرائيلية السابقة بوساطته، لكن 

ذلــك لــم يــحــدث، وســط تــهــرب مــصــري ورفــض 
أن تسهل  مــقــتــرحــات يمكن  أي  مــع  الــتــعــاطــي 
اإلعمار  وتعيد  الفلسطينيني وسفرهم  حياة 
فــي الــقــطــاع«، وفـــق مــا قــالــت مــصــادر قــيــاديــة 
»الــعــربــي الــجــديــد«. وبــعــدمــا كانت  فــي غـــزة لـــ
»حــمــاس« قــد نجحت فــي مــنــع مــحــاوالت من 
حــركــة »الــجــهــاد اإلســـامـــي« فـــي األســبــوعــني 

األخيرين، لقصف تل أبيب ومناطق متاخمة 
لــلــقــطــاع، فــي إطـــار مــحــاوالتــهــا لتثبيت وقــف 
إطاق النار وإعطاء رسالة للوسيط املصري 
ــهــا تــضــبــط املـــيـــدان بـــقـــوة، الحــــظ مــراســل 

ّ
بــأن

»العربي الجديد« في أعقاب نشر التصريحات 
على لسان مصادر قيادية في »حماس« مساء 
غزة  الساحلية شمالي  املنطقة  االثــنــني، خلو 
من عناصر أمنية مهمتها ضبط امليدان ومنع 
مـــحـــاوالت الــفــصــائــل إلطـــاق صـــواريـــخ تجاه 
 عناصر 

ّ
األراضــــي املــحــتــلــة. وفـــي الـــعـــادة، فـــإن

أمن من »حماس« يوجدون بكثافة في املنطقة 
ومناطق حدودية أخرى ملنع أي تصعيد.

ــــوقـــــف »حــــــمــــــاس« الــــجــــديــــد وغـــيـــر  ــــل مـ ــبـ ــ وقـ
»العربي  لـ املعتاد تجاه مصر، قالت مصادر 
 رئــيــس الحركة فــي غــزة يحيى 

ّ
الــجــديــد«، إن

ــدًا مـــن قـــيـــادة الــحــركــة، كــانــوا  ــ الـــســـنـــوار، ووفـ
يــنــوون فــي األيــــام املقبلة زيــــارة مــصــر، على 
أن يــتــجــهــوا مــنــهــا إلـــى قــطــر وتــركــيــا وربــمــا 
إيــــــران، لــكــن يـــبـــدو أن الـــقـــاهـــرة لـــم »تـــرحـــب« 
ــهــا لــم ترغب فــي إتمامها. في 

ّ
بــالــزيــارة أو أن

ــقـــابـــل، قــــال مــــصــــدران مـــصـــريـــان مــطــلــعــان  املـ
عــلــى الـــوســـاطـــة الــتــي تــقــودهــا الـــقـــاهـــرة بني 
الحكومة اإلســرائــيــلــيــة وفــصــائــل غــزة بشأن 
إعــادة إعمار القطاع وصفقة تبادل األسرى، 
»العربي الجديد«، إن القاهرة تدرك أن هناك  لـ
حــالــة تململ لــدى »حــمــاس« وفــصــائــل غــزة، 
مرجعني هذا التململ إلى النهج اإلسرائيلي 
فــي الــتــفــاوض، ولــيــس إلــى تــوجــه مــصــري أو 

سلوك مصري متعمد ضد الفلسطينيني.
 املسؤولني في القاهرة 

ّ
وقال أحد املصدرين إن

قــد أبلغوا أن هــذا النهج واملماطلة من  كــانــوا 
القاهرة  أبيب يضع  تــل  فــي  املسؤولني  جانب 
في حرج، لكون الوسيط املصري مع كل خطوة 
ذلك  على  وبــنــاًء  اإلسرائيليني،  رأي  يستطلع 
يــكــون الــتــوجــه لــلــجــانــب الــفــلــســطــيــنــي، وســط 
سعي مصري لتمرير اتفاق التهدئة وأي اتفاق 
مـــن شــأنــه الـــوصـــول إلــــى تــهــدئــة فـــي الــقــطــاع. 
 إن »الفصائل، وعلى 

ً
واستطرد املصدر، قائا

رأسها حماس، ترى أن مصر تضغط عليها من 
ها معنية 

ّ
أجل تقديم تنازالت، والقاهرة ترى أن

اتــفــاق تحت أي ظــرف لضمان  بالتوصل إلــى 
اســتــقــرار املــنــطــقــة، وهــــذه هـــي الــجــدلــيــة«. من 
جهته، تحدث املصدر اآلخــر عن »غضب لدى 
الــجــانــب املــصــري تــجــاه الــجــانــب اإلســرائــيــلــي 
لــه، نتيجة تغّير  الـــذي يسببه  الــحــرج  بسبب 
ــر، وهــو ما  املــوقــف اإلســرائــيــلــي بــني وقــت وآخـ
يسبب تعطل املــلــفــات الــتــي تــرعــاهــا الــقــاهــرة 
بشأن أوضاع قطاع غزة وتنفيذ مبادرة إعادة 
اإلعمار التي سبق أن أعلنها الرئيس املصري 

عبد الفتاح السيسي«.
بــــدورهــــا، قــالــت مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة أخـــرى 
ــد«، إن »تـــحـــركـــات مــصــر  ــديــ »الـــعـــربـــي الــــجــ لــــ
تنطلق  كوسيط،  لــدورهــا  ورؤيتها  وموقفها 
ــة مــفــادهــا أن مــلــف إعـــادة  بـــاألســـاس مـــن رؤيــ
اإلعمار ينبغي أن يكون بيد القاهرة وحدها، 
ألســبــاب عـــدة، فــي مقدمتها ضــمــان االعتماد 
فلسطينية  مـــفـــاوضـــات  أي  مــلــف  فـــي  عــلــيــهــا 
إســرائــيــلــيــة، مــبــاشــرة أو غــيــر مــبــاشــرة، وهــو 
ــات  األمــــــر الــــــذي يـــدعـــم مــوقــفــهــا أمــــــام الــــواليــ
املتحدة األميركية، ودول أوروبية، عاوة على 
ضــمــان عــائــد اقــتــصــادي لــلــشــركــات املــصــريــة 
التي ستتولى تنفيذ مشاريع إعادة اإلعمار«. 
 القاهرة »لديها تخوفات 

ّ
وأضافت املصادر أن

طوال الوقت من دخول أطراف أخرى إقليمية 
على خــط هــذا املــلــف، اعــتــمــادًا على عاقاتها 
ذاتــه،  الــســيــاق  فــي  الفلسطينية«.  بالفصائل 
كــشــفــت وســـائـــل إعــــام إســرائــيــلــيــة أن وزيـــر 
لــبــيــد، سيقوم  الــخــارجــيــة اإلســرائــيــلــي يئير 
بزيارة للقاهرة هذا األسبوع لبحث القضية 
اإلسرائيليني  األســـرى  ومــلــف  الفلسطينية، 
 لبيد 

ّ
لدى »حماس«. وذكرت هذه الوسائل أن

ســيــلــتــقــي وزيــــر الــخــارجــيــة املـــصـــري ســامــح 
شكري وكبار املسؤولني املصريني اآلخرين.

تقريرالحدث

وّقع البلدان 15 
اتفاقية تعاون في 

عدد من المجاالت

توتر بين »حماس« والقاهرة

قالت المفوضة السامية لحقوق اإلنسان، ميشيل باشليه أمس الثالثاء، 
اإلنسان  بحقوق  حــاد  لتدهور  أدى  غــزة  على  اإلسرائيلي  الحصار  إن 
حول  المتحدة  باألمم  افتراضية  جلسة  خالل  وأضافت  الفلسطيني. 
يمكن  أنه  المحتلة،  الفلسطينية  األراضــي  في  اإلنسان  حقوق  حالة 
وصف هذه الحالة بأنها »كارثية«. وقالت »أشعر بالصدمة من استخدام 
القوات اإلسرائيلية القوة المفرطة بحق األطفال الفلسطينيين«، مشيرة 

إلى أن »عنف المستوطنين وصل لمستويات عالية«.

تأثيرات الحصار

خاص

 غزة ــ ضياء خليل
القاهرة ــ العربي الجديد

عـــاد الــتــوتــر إلـــى الــعــاقــة بــني حركة 
»حــمــاس« ومــصــر الــتــي تتوسط في 
ملفات قطاع غزة األهم مع االحتال 
اإلســرائــيــلــي، فــي أعــقــاب مــا تــعــتــبــره الــحــركــة 
تلكؤًا مصريا في تنفيذ استحقاقات التهدئة 
فـــي الـــقـــطـــاع املـــحـــاصـــر. وصــمــتــت »حـــمـــاس« 
طوال الشهرين املاضيني عن »تلكؤ« القاهرة 
الساخنة،  وملفاتها  غــزة  معالجة قضايا  في 
ــار  ــ ــمـ ــ وخــــصــــوصــــا مـــــا يـــتـــعـــلـــق بــــــإعــــــادة اإلعـ
والــســفــر والــحــركــة الــتــجــاريــة عبر معبر رفــح، 
واستحقاقات الهدوء الدائم في القطاع، رغبة 
مــنــهــا فــي إعــطــاء الــفــرصــة لــلــوســيــط املــصــري 
بــنــاًء على طلبات هذا  االحــتــال  مــع  للتدخل 
مصادر  وفــق  الحركة،  لكن  املتكررة.  الوسيط 
فوجئت  الجديد«،  »العربي  لـ تحدثت  قيادية 
ل للتفاهمات 

ِّ
أكثر من مرة بموقف مصري معط

التي جــرت في أوقــات مختلفة مع »حماس«، 
وبـــأن الــقــاهــرة كــانــت أكــثــر تــشــددًا مــن املوقف 
اإلســرائــيــلــي فــي بــعــض الــقــضــايــا، وال سيما 
ــادة اإلعـــمـــار، بــعــدمــا نــقــل وســـطـــاء آخـــرون  ــ إعـ
للحركة مواقف إسرائيل في هذا الخصوص. 
لــعــدم التصعيد  الــرغــم مــن محاوالتها  وعــلــى 
اإلعامي مع مصر، وجــدت »حماس« نفسها 
مــحــاصــرة أكــثــر مــمــا مــضــى، ومــطــلــوب منها 
اإلسرائيلي.  لاحتال  مجانية  تهدئة  إعطاء 
ــق مــــصــــادر »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، أعــطــت  ــ ووفــ
»حـــمـــاس« أكــثــر مـــن مــهــلــة لــلــوســيــط املــصــري 
لــلــمــضــي قــدمــا فـــي الــتــفــاهــمــات مـــع االحــتــال 
ــدء بـــإعـــمـــار مـــا دمـــــره هــذا  ــبــ ــلـــي والــ ــيـ اإلســـرائـ
االحتال في القطاع وفق املنحة املصرية التي 
اإلمــــــارات وقــيــمــتــهــا 500  مـــن  تــمــت تغطيتها 
مليون دوالر، لكن على األرض لم يبدأ أي عمل 

حقيقي بعد.
وبــشــكــل مــفــاجــئ، هــاجــمــت حــركــة »حــمــاس« 
مساء أول من أمس االثنني، الوسيط املصري 
ــا تـــعـــهـــد بــه  ــ ــي تـــنـــفـــيـــذ مـ ــ ــل تـــلـــكـــؤه فـ ــ »فــــــي ظـ
للحركة مــن إعـــادة إعــمــار غــزة وتسهيل سفر 

القاهرة ــ العربي الجديد

قــالــت مـــصـــادر مــصــريــة خــاصــة إن هــنــاك 
اتـــصـــاالت غــيــر مــعــلــنــة تــجــري فـــي الــوقــت 
الـــراهـــن بــشــأن مــصــيــر مــقــعــد ســـوريـــة في 
الـــجـــامـــعـــة الـــعـــربـــيـــة قـــبـــل الـــقـــمـــة الــعــربــيــة 
املقبلة، املــقــرر انــعــقــادهــا فــي الــجــزائــر في 
املــصــادر،  آذار املقبل. وأوضــحــت  مـــارس/ 
»العربي الجديد«، أن مصر  التي تحدثت لـ
تقود تيار عــودة سورية إلى مقعدها في 
الجامعة العربية خال القمة املقبلة، قائلة 
إن »القاهرة تتبنى حسم امللف، فإذا لم يتم 
التوصل لتمثيل النظام السوري في القمة 
ــل يــكــون هــنــاك تــوافــق  املــقــبــلــة، فــعــلــى األقــ
بشأن حسم عودة سورية إلى مقعدها في 
القمة  الجامعة من خال طرح امللف على 

التالية ليتم التصويت عليه«.
وحول طبيعة التحركات التي تقوم بها 
مصر في هذا اإلطار، أشارت املصادر إلى 
أن »األمــر عبارة عن اتــصــاالت ولقاءات 
قام بها وزير الخارجية سامح شكري، 
فيصل  الــســوري  بنظيره  لــقــاء  تخللها 
املقداد على هامش اجتماعات الجمعية 
الـــعـــامـــة لـــأمـــم املـــتـــحـــدة فـــي ســبــتــمــبــر/ 
أيــلــول املــاضــي، تبعتها اتــصــاالت على 
بقيادة  واالستخباري  األمني  املستوى 
رئــيــس جــهــاز املــخــابــرات الــعــامــة الــلــواء 
ــــادر أن  ــــل«. وكـــشـــفـــت املـــــصـ ــامـ ــ عـــبـــاس كـ
ــة إلـــى  كـــامـــل بـــحـــث مـــلـــف عــــــودة ســــوريــ
الــجــامــعــة الــعــربــيــة مــع عـــدد مــن رؤســـاء 
أجهزة املخابرات العربية خال املنتدى 
الـــذي استقبلته  الــعــربــي  االســتــخــبــاري 
الــقــاهــرة خـــال شــهــر نــوفــمــبــر/ تشرين 

الثاني املاضي.
وأشـــــارت املـــصـــادر إلـــى أن هــنــاك تــيــاريــن 
داخــــل الــجــامــعــة؛ األول تـــقـــوده مــصــر مع 
عـــودة ســوريــة ملــقــعــدهــا، والــثــانــي تتبناه 
قــطــر، والـــذي يــرفــض تلك الخطوة بسبب 

األسد  بشار  نظام  ارتكبها  التي  الجرائم 
ــادر إلـــــى أن  ــ ــــصـ بـــحـــق شـــعـــبـــه. ولـــفـــتـــت املـ
قادت  القاهرة،  باشرتها  التي  االتصاالت 
ــتــــزاع مـــوافـــقـــة ضــمــنــيــة من  أخـــيـــرًا إلــــى انــ
ــى موقفا 

ّ
بــعــض الـــــدول الــتــي كــانــت تــتــبــن

رافــضــا لــعــودة ســوريــة إلـــى الــجــامــعــة في 
الراهن. وأكــدت املصادر أن املوقف  الوقت 
الـــذي يمثل عقبة فــي طريق  الــقــطــري هــو 
أطــراف  مــن  املــدعــومــة  املصرية  التحركات 
خليجية، مشيرة إلى أن مصر استطاعت 
أخيرًا تحييد مواقف تونس واملغرب، إلى 
حد بعيد. وقالت املصادر إن عودة سورية 
لــلــجــامــعــة الــعــربــيــة تــخــضــع فـــي املــقــابــل 
لــلــتــوازنــات الـــدولـــيـــة، ولــلــصــراع بـــني كل 
من الواليات املتحدة األميركية وروسيا، 
الــذي تعمل فيه موسكو مع  الــوقــت  ففي 
بعودة دمشق  الدفع  على  عربية  أطــراف 
للجامعة، ما زالت هناك محاذير أميركية 
مــتــعــلــقــة بــمــوقــف واشـــنـــطـــن مـــن الــنــظــام 

الحاكم في سورية.
كما كشفت املصادر عن اتصاالت مصرية 
القاهرة  مساعي  بــشــأن  منفصلة  ســوريــة 
لــضــم دمــشــق إلـــى مــنــتــدى غـــاز املــتــوســط، 
 إلى أن تلك الخطوة تهدف إلى زيادة 

ً
مشيرة

الــتــأثــيــر املــصــري داخــــل املــنــظــمــة الــولــيــدة 
من جهة، ومن جهة أخــرى لضمان أوراق 
ضغوط إقليمية في إطار التجاذبات التي 
أن  املــصــادر  املنطقة. وأوضــحــت  تشهدها 
لقاًء ثنائيا جمع اللواء عباس كامل خال 
مع  األخير  العربي  االستخباري  املنتدى 
حسام لوقا، مدير شعبة املخابرات العامة 
املــلــف بالتفصيل.  تــنــاول هـــذا  الــســوريــة، 
وتقتضي آلية عودة سورية إلى مقعدها 
للجامعة مشروع  الـــوزاري  املجلس  إقــرار 
ــــرار يـــرفـــع مـــن املـــنـــدوبـــني ويـــوضـــع أمـــام  قـ
القمة إلقراره. ويعود تاريخ غياب سورية 
عن الجامعة العربية إلى نوفمبر/ تشرين 

الثاني 2011.

مصر تدفع لعودة 
سورية للجامعة العربية

فوجئت »حماس« أكثر 
من مرة بموقف مصري 

ل للتفاهمات معِطّ

القاهرة تدرك أّن هناك 
تملمًال لدى »حماس« 

وفصائل غزة

يحاول النظام المصري، 
عبر تسريب أنباء عن 

صفقة تسليح مع كوريا 
الجنوبية، تحقيق أكثر 

من هدف، منها تحريك 
ملف تعليق جزء من 

المنحة األميركية للقاهرة

وّقعت قطر وتركيا، 
أمس الثالثاء، 15 اتفاقية 
تعاون، خالل زيارة الرئيس 
رجب طيب أردوغان إلى 

الدوحة، والذي أكد 
الرغبة في التعاون مع 

دول الخليج

خاص
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  شرق
      غرب

فرنسا: توقيف مشتبه 
فيه بقتل خاشقجي

أوقــــفــــت الـــســـلـــطـــات الــفــرنــســيــة فــي 
مـــطـــار رواســــــي شـــــارل ديـــغـــول في 
بــاريــس، أمــس الــثــاثــاء، السعودي 
ــد الـــعـــتـــيـــبـــي، إذ يـــشـــتـــبـــه فــي  ــالــ خــ
أنــــــــه كــــــــان ضــــمــــن الـــــفـــــريـــــق الــــــذي 
قـــتـــل اإلعــــامــــي الـــســـعـــودي جــمــال 
ــوبـــر/ تــشــريــن  ــتـ خــاشــقــجــي فـــي أكـ
بــــاده  قــنــصــلــيــة  ــي  فــ  2018 األول 
فـــي إســطــنــبــول. وأوقـــفـــت الــشــرطــة 
لركوب  كان يستعد  فيما  العتيبي 
طــــائــــرة مـــتـــوجـــهـــة إلــــــى الــــريــــاض. 
وأفـــــــاد مـــصـــدر مــطــلــع عـــلـــى املــلــف 
بــــأن الــعــتــيــبــي وضــــع فـــي الــحــبــس 
االحتياطي في إطار تنفيذ مذكرة 

توقيف دولية أصدرتها تركيا.
)فرانس برس(

مصر: إخالء سبيل باتريك 
جورج

أمـــــــــــرت مــــحــــكــــمــــة مـــــصـــــريـــــة، أمـــــس 
الـــثـــاثـــاء، بـــإخـــاء ســبــيــل الــنــاشــط 
الحقوقي باتريك جــورج زكــي على 
احتجازه ألكثر  بعد  املحاكمة،  ذمة 
مــن عــامــني أثــنــاء عــودتــه مــن رومـــا، 
وذلــك بتهمة نشر أخبار كاذبة عن 
ــادرة املــصــريــة  ــبــ مـــصـــر. وأعـــلـــنـــت املــ

الــشــخــصــيــة أن مــحــكــمــة  لـــلـــحـــقـــوق 
املنصورة أجلت محاكمة زكي حتى 
فـــبـــرايـــر/ شـــبـــاط املــقــبــل،  ــن  األول مـ
فيما أعرب رئيس الوزراء اإليطالي 
ماريو دراغي عن الرضا إزاء القرار.
)فرانس برس(

قتلى وجرحى بانفجار 
في البصرة

صيب 
ُ
قتل 4 أشخاص على األقل، وأ

4 آخـــــــــــــرون، أمــــــــس الــــــثــــــاثــــــاء، فــي 
نــاريــة مفخخة قرب  انفجار دراجـــة 
مستشفى في وسط البصرة، كبرى 
مــدن جنوبي الــعــراق. وأكــد محافظ 
البصرة أسعد العيداني أن التفجير 
نـــاجـــم عــــن دراجـــــــة مــفــخــخــة ركــنــت 
قــرب املستشفى  فــي شـــارع رئيسي 
ــع فــــي حــــي مـــكـــتـــظ. ورّجـــحـــت  ــواقــ الــ
مـــصـــادر أمــنــيــة الــعــراقــيــة أن يــكــون 
تنظيم »داعش« وراء االنفجار، فيما 
أكد مسؤولون أمنيون أن تحقيقات 

فتحت للكشف عن مابساته.
)العربي الجديد(

الفروف في جولة شرق 
أوسطية

ــي،  ــة الــــروســ ــيـ يـــبـــدأ وزيــــــر الـــخـــارجـ
ســيــرغــي الفـــــروف )الــــصــــورة(، يــوم 
األحد املقبل، جولة خارجية تقوده 
إلى الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 
وتـــشـــمـــل األراضــــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة 
املــحــتــلــة والـــجـــزائـــر واملـــغـــرب. وقـــال 
الروسي  للرئيس  الخاص  املبعوث 
إلــى الشرق األوســط ودول أفريقيا، 
ــر الــخــارجــيــة مــيــخــائــيــل  ــ نـــائـــب وزيـ
بـــوغـــدانـــوف، إن الفــــروف ســيــشــارك 
ــتـــدى  ــنـ فــــــي املــــــغــــــرب بــــاجــــتــــمــــاع مـ
 أن 

ً
ـ العربي، آمــا التعاون الــروســي 

»يــكــون هــنــاك تمثيل قـــوي وواســـع 
النطاق ألعضاء الجامعة العربية«.
)األناضول(

هولندا: رفض طلب 
استئناف بقضية ضد 

غانتس
ــلـــنـــت مــحــكــمــة هـــولـــنـــديـــة، أمـــس  أعـ
الثاثاء، عدم اختصاصها للبّت في 
استئناف قّدمه املواطن الفلسطيني 
الــهــولــنــدي إســمــاعــيــل زيــــــادة، ضد 
بــرفــض طلبه  قـــرار قضائي يقضي 
ــــن اإلســرائــيــلــي  ــــر األمـ ملــحــاكــمــة وزيـ
الــحــالــي بــنــي غــانــتــس عــلــى خلفية 
خال  األخير  ارتكبها  حــرب  جرائم 
الــعــدوان اإلســرائــيــلــي على غــزة في 
2014. وقالت محكمة االستئناف إن 
»املحاكم الهولندية ليست مختصة 
بــالــحــكــم عــلــى الــطــلــب«، مــعــتــبــرة أن 
االلتماس يتعلق بإجراءات قام بها 
»مــوظــفــون عــســكــريــون كــبــار نــفــذوا 
السياسة الرسمية لدولة إسرائيل«، 

ويتمتعون بحصانة وظيفية.
)فرانس برس(

بحث كامل الملف مع رؤساء أجهزة مخابرات عربية )خالد دسوقي/فرانس برس(

تبحث القاهرة وسيول الترخيص إلنتاج دبابة »K2« )جونغ يوان/فرانس برس(

)Getty( تزايد المطالبات الشعبية في غزة بتحقيق انفراجات اقتصادية ومعيشية

استقبال رسمي على شرف أردوغان في الديوان األميري )األناضول(

انتقادات للتلكؤ المصري تجاه غزة وتلويح 
بالعودة إلى التصعيد
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سياسة

قد تكون االستمرارية 
من أبرز سمات 

االنتقال الجديد

برلين ـ العربي الجديد

ــي  ــانــــــ ــــب الــــــــبــــــــرملــــــــان األملــــــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ يـ
)الــبــونــدســتــاغ(، الـــيـــوم األربـــعـــاء، 
الــديــمــقــراطــي أوالف  ــراكـــي  ــتـ االشـ
يوما   5860 بعد  ألملــانــيــا،  مستشارًا  شولتز، 
وحــزب  ميركل،  أنجيا  املستشارة  حكم  مــن 
االتــــحــــاد املــســيــحــي الـــديـــمـــقـــراطـــي، لــتــطــوي 
عتبر أشهر سيدة 

ُ
أملانيا صفحة ميركل التي ت

سياسية في العالم. وتبقى ميركل )67 عاما( 
بعد أربع واليات، و16 عاما في الحكم، إحدى 
وتتمتع  ــان،  األملــ لــدى  لة 

ّ
املفض الشخصيات 

بشعبية هائلة، وأظهر تحقيق أجــراه معهد 
ـــ72 فـــي املـــائـــة من  بــيــو أخـــيـــرًا أنــهــا تــحــظــى بــ
الــرغــم من  الــدولــيــة، على  الساحة  الثقة على 
التباينات التي حصلت في حكمها ال سيما 
 ،2015 عــام  لاجئني  أملانيا  أبـــواب  فتح  بعد 
الطموح في مجالي  واالنتقادات لها بغياب 
مكافحة الــتــغــّيــر املــنــاخــي وإضــفــاء الــحــداثــة 
تـــزال شعبية ميركل  ال  أملــانــيــا. وبينما  على 
مرتفعة، وهي التي وّدعت الحياة السياسية 
فــــي احـــتـــفـــال أقـــامـــتـــه لـــهـــا الــــقــــوات املــســلــحــة 
األملانية الخميس املاضي، داعية األملــان إلى 
الــتــفــاؤل بــاملــســتــقــبــل، يــبــقــى االخــتــبــار حــول 
حكم  نهج  ستبقى  »امليركلية«  كــانــت  إذا  مــا 
كــضــمــانــة ألملــانــيــا ورافـــعـــة لــقــوتــهــا الــعــاملــيــة، 

على الرغم من املآخذ عليها.
ــديـــات مـــلـــّحـــة بــــــرزت خــصــوصــا  ولــــــوال تـــحـ
خال األشهر األخيرة املاضية، على صعيد 
السياسة الخارجية، وفي الساحة األوروبية 
خــصــوصــا، ألمــكــن الـــقـــول إن االســتــمــراريــة 
واالستقرار قد تكون من أبرز سمات االنتقال 
أملــانــيــا، إذ يصعب مــع حكومة  فــي  الجديد 
»إشـــــــــارات املــــــــرور« الــــجــــديــــدة، أي ائـــتـــاف 
االشــتــراكــيــني والــخــضــر والــلــيــبــرالــي الــحــر، 
الحديث عن تغييرات جذرية قد تطرأ على 

تميز األحزاب الثاثة الجديدة الحاكمة، عن 
، بفهم طبيعة التوجه 

ً
بعضها، تسمح قليا

الذي ستتخذه أملانيا خال السنوات املقبلة. 
وأكــدت األحــزاب الثاثة، التي ستسعى إلى 
الوصول إلى تسويات في مواضيع خافية، 
مثل البيئة وزيادة الضرائب على األغنياء، 
مثل  عــامــة،  عناوين  على  التقاعد،  ومسألة 
أهمية الحرية والعدالة واالستدامة، واتفقت 
على ضرورة تحضير أملانيا للمستقبل عبر 
 عن 

ً
فــضــا التحتية،  البنية  فــي  االســتــثــمــار 

الــوقــود األحــفــوري،  تقليص االعــتــمــاد على 
ــواًل. وتــبــدو  ــمــ والـــتـــرويـــج ملــجــتــمــع أكـــثـــر شــ
الــتــغــيــيــرات األســاســيــة الــتــي يــســعــى إليها 
االجتماعي  الصعيد  على  منصبة  شولتز، 
أنها مسألة  الــداخــلــي، ويعتبر  االقــتــصــادي 
أدت إلــى خــســارة حزبه فــي 2005، وصعود 
ميركل لـ16 عاما، مع مواصلة إدارة فترة ما 

االقتصاد  انتعاش  واستعادة  كورونا  بعد 
ــانــــي. ويـــرغـــب شــولــتــز بـــرفـــع الــضــرائــب  األملــ
عــلــى األغـــنـــيـــاء، واعــتــمــاد ســيــاســات قريبة 
مــن الــعــّمــال، وهـــو أمـــر ال يــحــبــذه الليبرالي 
ــّر، الـــقـــريـــب مـــن عـــالـــم األعــــمــــال، والــــذي  الــــحــ
يفضل مقاربة صديقة للسوق الحرة. ويريد 
الخضر، بعدما أخفقت ميركل في وعودها 
»الــبــيــئــيــة«، أن يــدخــل مــشــروع االنــتــقــال في 
استخدام الطاقة، أخيرًا، حّيز التنظيم، وبقاء 
طموحاتها  تقليص  سياسة  ضمن  أملــانــيــا 
الــنــوويــة، واعــتــمــاد الــطــاقــة املــســتــدامــة. كما 
التي  الــنــقــاط  مــن  االســتــدانــة،  تعتبر مسألة 

تحتاج إلى تسوية بني الثاثي الحاكم. 
أما على الصعيد الخارجي، فتبدو استقالية 
القرار األوروبي، واألمن املشترك، األولى على 
ــد، حــيــث ال تــزال  أجــنــدة شــولــتــز طــويــلــة األمــ
»الناتو«  لفكرة  كثيرًا  متحمسة  غير  أملانيا 
ـ مــاكــرون،  الــتــي تطرحها فرنسا  األوروبــــي، 
مؤمنني  بأغلبيتهم،  األملــــان  يـــزال  ال  وحــيــث 
بأهمية حلف شمال األطلسي، الذي اعتبرته 
باريس في حالة »موت سريري«، وبضرورة 
 
ً
بقاء القوات األميركية على أراضيهم. فضا

عن أن الخضر واالشتراكيني الديمقراطيني، 
حـــزبـــان يــرفــضــان تــبــديــة الـــقـــوة الــعــســكــريــة، 
وكل ما يرتبط باستعراضها. لكن الحماس 

األملــانــي للوحدة األوروبــيــة، الــذي مّيز عهد 
مــيــركــل، لـــن يــقــل فـــي الــعــهــد الـــجـــديـــد، حيث 
ــا بــامــتــيــاز، وكــذلــك  ــيــ يــعــتــبــر شــولــتــز أوروبــ
شركاؤه في التحالف، ومن املتوقع أن يعمل 
ديناميات  تسريع  على  الــجــديــد،  املستشار 
االنــدمــاج األوروبـــي، لكبح جماح »التيارات 
الـــســـيـــاديـــة« وصـــعـــود الـــحـــركـــات الــيــمــيــنــيــة 
يتوقع  كما  خصوصا.  املنطقة  في  املتطرفة 
أن يحافظ على دور أكبر لانخراط األملاني 
الدبلوماسي في أزمات العالم، برز خصوصا 

خال السنوات األخيرة من عهد ميركل.
وسيكون من دون شك، للموقف »الصقوري« 
ــيـــا  ــــزب الـــخـــضـــر مــــن روسـ الـــــــذي يـــتـــخـــذه حــ
الخارجية  السياسة  على  تــأثــيــره  والــصــني، 
األملانية الجديدة، بعدما حافظت ميركل مع 
هــذيــن الــبــلــديــن عــلــى عــاقــة مــتــوازنــة مبنية 
االختاف  إلــى  اضطرتها  البراغماتية،  على 
ــنـــطـــن. وال يـــعـــرف مــصــيــر مــشــروع  مـــع واشـ
روسيا  من  الغاز  لنقل   »2 الشمالي  »السيل 
إلى أملانيا وأوروبـــا، في عهد شولتز، حيث 
يعتبره الــخــضــر »مــشــروع ابـــتـــزاز« روســـي، 
تتعلق  به ألسباب  الليبراليون  يشكك  فيما 
منه،  املــالــي  واملــــردود  الخارجية  بالسياسة 
التسلح،  زيـــادة  قــد يساعد موسكو على  مــا 
موقفا  الديمقراطي  االشتراكي  يتخذ  بينما 
ــه كـــان  ــ ــا أنــ ــمـ ــيـ ــروع، السـ ــ ــشــ ــ مــنــفــتــحــا مــــن املــ
شريكا لحكومة ميركل. من جهة أخرى، أكد 
اتفاقية االســتــثــمــارات  أن  الــجــديــد  االئــتــاف 
ــا والـــصـــني، ســيــكــون مــن الصعب  ــ بــني أوروبـ

املصادقة عليها قريبا.
وأكد الشركاء في الحكومة األملانية الجديدة، 
ــرة لـــأطـــلـــســـي، ومـــع  ــابـ ــعـ ــة الـ ــراكـ ــشـ أهـــمـــيـــة الـ
ــتـــحـــدة، واعـــتـــبـــروهـــا »الـــركـــيـــزة  الــــواليــــات املـ
األســاســيــة لــتــحــركــات أملــانــيــا الــدولــيــة«. لكن 
ــك ال يـــبـــدد تــــراجــــع الـــثـــقـــة املـــتـــواصـــل فــي  ــ ذلـ
الشريك األميركي، منذ عهد الرئيس السابق 
ــب، والـــخـــشـــيـــة مــــن أن يــصــبــح  ــرامــ ــد تــ ــالــ دونــ
األميركية  العاقات  تطبع  التي  الصفة  ذلــك 
ـ األوروبــيــة، ال سيما أن عهد جــو بــايــدن، لم 
يكن مشجعا، إن كان في االنسحاب األميركي 
أملانيا  كــانــت  حيث  أفغانستان،  مــن  املتهور 
ــالـــف الــــعــــســــكــــري، أو فــي  ــتـــحـ ــــي الـ ــا فـ ــكـ ــريـ شـ
الصفعة التي وّجهها بايدن إلى فرنسا، في 
أزمـــة صفقة الــغــواصــات مــع أســتــرالــيــا. وفــي 
هذا الخصوص، يفترض أن تنكب الحكومة 
ــعـــب دورهــــــــا فــــي صــيــاغــة  ــلـــى لـ ــدة عـ ــديــ ــجــ الــ
ســيــاســة واضـــحـــة تـــجـــاه مــنــطــقــة املــحــيــطــني 
الهندي والهادئ، نظرًا لدور أوروبا )بقيادة 
أملانية ـ فرنسية(، ألن تكون »الصوت الثالث« 

في الصراع الصيني ـ األميركي.

تغادر أنجيال ميركل 
الحكم في ألمانيا بعد 
16 عامًا في السلطة، 
جعلتها أشهر سياسية 

في العالم، فيما يواجه 
خليفتها أوالف شولتز، 

مع انطالقة عهده، 
عددًا كبيرًا من التحديات

)Getty/خالل حفل وداعها في برلين، 2 ديسمبر الحالي )شون غالوب

سياسة هذا البلد. وبني يمني الوسط الذي 
كــانــت تمثله مــيــركــل، ويــســار الــوســط الــذي 
سيحكم أملانيا، تبدو الهوية األيديولوجية 
لــلــوهــلــة األولـــــى، مــســألــة هــامــشــيــة، لـــم تكن 
في  الناخبني،  لتصويت  األســاســي  املــحــرك 
حيث  املــاضــي،  سبتمبر/أيلول  انــتــخــابــات 
لعب العامل الشخصي، دورًا، في توجهات 
املجّرب  شولتز،  اخــتــاروا  الــذيــن  املقترعني، 
فـــي حــكــومــة مـــيـــركـــل، عــلــى أرمـــــني الشــيــت، 

مرشح حزب ميركل، الفاقد لكاريزمتها.
الرؤية،  التسويات على  تغليب  كان  وبعدما 
السمة التي طبعت عهد ميركل، منذ أن خلفت 
مـــن خــــال هــذا  غـــيـــرهـــارد شـــــــرودر، وأدارت 
النهج عددًا من األزمات الكبرى التي واجهت 
عهدها، في الداخل األملاني واألوروبــي، ومع 
الحلفاء والخصوم، يقف شولتز، الذي يمثل 
الجناح اليميني في حزبه، أمام مفترق إكمال 
ــذا الــنــهــج، أو إعـــــادة حـــزبـــه الـــعـــريـــق، بعد  هــ
سنوات طويلة تراجع فيها دوره، إلى موقع 
قيادي ومتمايز، من دون الخروج عن ثوابت 
أصــبــحــت مــتــجــذرة فـــي الــســيــاســة األملــانــيــة، 
األوروبــيــة،  بالهوية  العميق  اإليــمــان  ومنها 
وتــفــضــيــل املـــقـــاربـــة الــجــيــواقــتــصــاديــة، على 

الجيوسياسية. 
وإذا كانت ميركل قد نجحت في إدارة أزمات 
االنــكــمــاش  مــن  عــهــدهــا،  امتحنت  متاحقة 
ــادي وأزمــــــة الـــيـــونـــان املـــالـــيـــة، إلــى  ــتـــصـ االقـ
املتواصلة  النظامية  غير  الهجرة  مــوجــات 
فــي أوروبــــا، إلــى وبـــاء كــورونــا الـــذي فضح 
العلمي،  الصعيد  على  األوروبــــي  الــتــراجــع 
وحيت كانت العوملة والرأسماليات الكبرى، 
أولــــى ضــحــايــا الـــوبـــاء، ال يــبــدو مـــا ينتظر 
 ســـخـــونـــة، إذ يــنــطــلــق عــهــده 

ّ
ــل ــ شـــولـــتـــز، أقــ

األفق  في  املتجددة، ويلوح  أوكرانيا  بأزمة 
احتمال غزو روسي لهذا البلد، الذي يشكل 
تخّيم  تــزال  ال  التي  للصراعات  مهما  فالقا 
على العاقة بني أوروبا الشرقية والغربية. 
وإذا كانت أوروبــا الشرقية تعتبر االمتداد 
الـــحـــيـــوي ألملـــانـــيـــا، يــســتــعــد شــولــتــز أيــضــا 
الــســيــاديــة، لبعض  الــنــزعــات  إلدارة مــعــارك 
دول املــنــطــقــة، وعـــلـــى رأســـهـــا بـــولـــنـــدا. أمــا 
الجديد  األملاني  املستشار  فسينتظر  غربا، 
مــصــيــر االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــفــرنــســيــة، 
في إبريل/نيسان املقبل، ملعرفة ما إذا كان 
ســيــمــضــي قـــدمـــا فـــي الـــشـــراكـــة الـــقـــويـــة بني 
باريس وبرلني، كما كانت في عهد ميركل 

وإيمانويل ماكرون.
ــتــــاف  ــومــــي الئــ ــكــ ــحــ ــل الــــبــــرنــــامــــج الــ ــ ــمـ ــ وحـ
»إشــارات املــرور« الكثير من األفكار العامة، 
التي  التباينات  لكن  لم تجِر بلورتها،  التي 

شولتز يرث تحديات قديمة ــ جديدة

ألمانيا تودع أنجيال ميركل
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مخاطر تحيط بالبنوك التونسية
تونس ـ إيمان الحامدي

رت تـــــقـــــاريـــــر دولــــــيــــــة مــــــن أزمــــــــــــات تـــحـــدق 
ّ
حــــــــــــذ

املشاكل  مــع استمرار  فــي تونس  املــالــي  بالقطاع 
الحكومة  لجوء  مخاطر  من  منبهة  االقتصادية، 
إلــــى اإلصــــــدار املــكــثــف ألذون الــخــزيــنــة ومـــواصـــلـــة إقــــراض 
املستخلصة  غير  ديونها  تزيد  التي  الحكومية  املؤسسات 
لدى البنوك عن 10 مليارات دوالر. ومؤخرًا نشر موقع »ذي 
الــدولــي«، وهــو موقع دولــي متخصص فــي الشؤون  بانكر 
املالية والتحاليل االقتصادية، تقريرًا حول وضعية البنوك 
الــتــونــســيــة، كــشــف أن املــقــرضــني املــحــلــيــني، وال سيما بنوك 
العام، يواجهون مخاطر عالية مع وجــود ما يصل  القطاع 
إلى 15 باملائة من إجمالي أصــول القطاع البنكي في أذون 
الخزانة والودائع لدى البنك املركزي التونسي. وقال التقرير 
بالعملة  املحلية  البنوك  من  اقترضت  التونسية  الــدولــة  إن 
فــي ذلك  عــام 2016، بما  فــي خمس مناسبات منذ  الصعبة 
عليه  الحصول  تــم  دوالر  مليون   400 بقيمة  قــرض مشترك 
عــام 2021، بمشاركة 10 بنوك وطنية.  مــن  األول  الــربــع  فــي 

وفي هذا السياق، يؤّكد الخبير املالي خالد النوري تداعيات 
تــواصــل تــدخــل الـــدولـــة فــي االقــتــصــاد وتــأثــيــرات ذلـــك على 
بــات مهددًا  املصرفي  الجهاز  أن  إلــى  املــالــي، مشيرًا  القطاع 
ــراض املــؤســســات  ــ بــســبــب اســتــنــزاف أصـــولـــه، ســــواء عــبــر إقـ
الحكومية املفلسة أو اقتناء أذون الخزينة لتمويل املوازنة. 
»الــعــربــي الــجــديــد« بــأن ديــون  وأفـــاد الــنــوري فــي تصريح لـــ
الــجــهــاز  الــحــكــومــيــة غــيــر املستخلصة تــســتــنــزف  الــشــركــات 
االقتصاد، وال سيما  تمويل  قدرته على  املالي وتؤثر على 
الشركات الصغرى واملتوسطة التي تواجه مشاكل االقصاء 
البنكي نتيجة شح السيولة. وأشــار إلى أن خسائر وديون 
املحلي  الناتج  مــن  باملائة   40 تناهز  الحكومية  املؤسسات 
كما  لاستخاص،  قابلة  غير  ديونها  أن  مؤكدًا  اإلجمالي، 
فــقــدت  بــعــد أن  قــابــلــة للخصخصة  الــشــركــات غــيــر  أن هـــذه 
الجهاز  على  السلبي  تأثيرها  يفّسر  مــا  السوقية،  قيمتها 
إقراضها.  التي تواصل  الحكومية  البنوك  املالي، وال سيما 
الــتــونــســيــة حـــول  ــيـــة  ــالـ وكـــشـــف تـــقـــريـــر أصــــدرتــــه وزارة املـ
ديونها  قيمة  أن   2020 سنة  الحكومية  الشركات  مديونية 
ترتفع إلى 30.9 مليار دينار، أي نحو 10.6 مليارات دوالر. 

وفي أكتوبر/ تشرين األول املاضي نّبهت وكالة التصنيف 
االئتماني »فيتش« من مخاطر داهمة يخفيها تحّسن أرباح 

البنوك التونسية في النصف األول من العام الحالي.
البنوك  أن تعافي  لها  تقرير  فــي  الــدولــيــة  الــوكــالــة  وأبــــرزت 
التونسية قد يتأثر بالوضعية السياسية الهشة، وبانقضاء 
القروض املتخذة لتخفيف انعكاسات  تدابير تأجيل سداد 
ــا، وانــتــقــال الــبــنــوك الــتــونــســيــة قــريــبــا إلـــى التطبيق  كـــورونـ
بتقييم  املتعلقة  الــعــاملــيــة  املحاسبية  للمعايير  الــوجــوبــي 
األصول والقروض واألدوات املالية. وأشارت الوكالة إلى أن 
الدخل الصافي اإلجمالي ألكبر 10 مصارف تونسية ارتفع 
في النصف األول من السنة الجارية بنسبة 37%، باحتساب 
املاضية.  السنة  الفترة من  بنفس  السنوي مقارنة  االنــزالق 
واعتبرت الوكالة أن اآلفاق سلبية بالنسبة لنشاط البنوك 
التونسية، بما يعكس املخاطر املتعلقة بهشاشة االقتصاد 
الــتــونــســي، الــــذي ســبــق لــلــوكــالــة أن مــنــحــتــه تــصــنــيــف »بــي 
املــوازنــة وعجز امليزان  نــاقــص«. كذلك رأت أن مخاطر عجز 
في  والتأخير  السياسية  املخاطر  بسبب  تتفاقم  الــتــجــاري 

اعتماد برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي.

عدن ـ العربي الجديد

الــثــاثــاء، على  أمــس  اليمنية،  العملة  نــزيــف  تــوقــف 
خلفية إطاحة محافظ ومجلس إدارة البنك املركزي 
املحلية.  للعملة  القياسي  االنــهــيــار  جـــراء  الــســابــق، 
وســـّجـــل الـــريـــال الــيــمــنــي، أمـــــس، تــحــســنــا مــلــحــوظــا 
أمام العمات األجنبية، وذلك غداة قــرارات رئاسية 
ملعالجة االنهيار االقتصادي بتعيني مجلس إدارة 
جــديــد لــلــبــنــك املــــركــــزي، وتــكــلــيــف الــجــهــاز املــركــزي 
مراجعة بياناته منذ نقله إلى عدن أواخر عام 2016. 
وكــان الرئيس اليمني عبد ربــه منصور هــادي، قد 

أصــدر، مساء أول من أمــس، قــرارًا بتعيني أحمد بن 
ملنصر  املــركــزي، خلفا  للبنك  غالب، محافظا  أحمد 
الــقــعــيــطــي. كــمــا قـــرر تــعــيــني مــحــمــد بــانــاجــة، نائبا 
 لــلــبــنــك لقطاع 

ً
لــلــمــحــافــظ، ومــنــصــور راجــــح وكـــيـــا

الرقابة على البنوك. 
وأصدر الرئيس اليمني قرارًا آخر، بتكليف الجهاز 
البنك  أعــمــال  ملــراجــعــة  واملحاسبة  للرقابة  املــركــزي 
ــزي، مـــنـــذ تــــاريــــخ نــقــلــه ومـــبـــاشـــرة عــمــلــه مــن  ــ ــركـ ــ املـ
الــعــاصــمــة املــؤقــتــة عـــدن فــي ســبــتــمــبــر/أيــلــول 2016 

وحتى نهاية العام الجاري.   
ــعـــز وعــــدن  وقـــــــال مـــتـــعـــامـــلـــون ومـــصـــرفـــيـــون فــــي تـ

»العربي الجديد«، إن أسعار الصرف في تعامات  لـ
السوق السوداء، سجلت صباح الثاثاء 1350 ريااًل 
أمــام الـــدوالر الــواحــد، وذلــك بأقل مــن 300 ريــال عن 
األســعــار املــتــداولــة أول مــن أمــس. وأشـــارت املصادر 
إلى أن هناك تفاوتا في األسعار بني منطقة وأخرى، 
وكـــذلـــك بـــني املــــدن الـــواقـــعـــة تــحــت نــطــاق الــحــكــومــة 
ــبـــاد وشــرقــّيــهــا،  ــيــــا، جـــنـــوبـــّي الـ املـــعـــتـــرف بــهــا دولــ
جراء حالة الهلع لدى املواطنني الذين هرعوا لبيع 

مدخراتهم من النقد األجنبي. 
وأكد متعاملون أن هناك تذبذبا وارتفاعا تدريجيا 
ــي بـــعـــض مـــنـــاطـــق مـــديـــنـــة تــــعــــز، حـــيـــث شـــهـــدت  ــ فـ

أســعــار الــصــرف قــفــزة مفاجئة مــن 1350 إلــى 1410 
أمــام الـــدوالر الــواحــد، وهــو مــا يشير إلــى أن األزمــة 
االقــتــصــاديــة مــرهــونــة بــمــعــالــجــات جـــذريـــة، وليس 

بمجرد تغييرات في قيادة البنك املركزي.
وشهدت عدن والعديد من املدن اليمنية، خال الفترة 
احــتــجــاجــات شعبية غاضبة وإضــرابــات  املــاضــيــة، 
لعدد من القطاعات الحكومية والخاصة على خلفية 
اليمنية  الحكومة  الوطنية. وعجزت  العملة  انهيار 
عن كبح االنهيار االقتصادي املريع، والقضاء على 
املضاربة في أسعار العملة، رغم التدخات األمنية 
بإغاق شركات ومنشآت الصرافة بني فترة وأخرى.

تغيير مجلس إدارة المصرف المركزي اليمني يهّدئ انهيار الريال

تسريح مئات 
الموظفين 

عبر مكالمة 
»زووم«

سّرح الرئيس التنفيذي 
 »Better.com« لـــشـــركـــة 
ــن  ــ ــرهـ ــ ــلـ ــ األمــــــــيــــــــركــــــــيــــــــة لـ
الــعــقــاري فيشال جــارج، 
على  مــوظــفــيــه  مـــن   900
ــبـــاشـــرة خـــال  الــــهــــواء مـ
ــة جـــمـــاعـــيـــة عــبــر  ــاملــ ــكــ مــ
ــال  وقـ »زووم«.  تــطــبــيــق 
»إذا كنت تجري  جـــارج: 
هــذه املــكــاملــة، فــأنــت جزء 
ــر  ــيـ ــة غـ ــ ــوعــ ــ ــمــ ــ ــجــ ــ مــــــــن املــ
املــحــظــوظــة الــتــي يجري 
عملك  نــهــَي 

ُ
أ تسريحها. 

هــنــا بمفعول ســـاٍر على 
الفور«، بحسب ما نقلت 
إن«  إن  »ســـــــــي  ــة  ــكــ ــبــ شــ

األميركية.
وأضاف في املكاملة التي 
ــهــا قــصــيــرة 

ّ
اتــســمــت بــأن

ــن املـــشـــاعـــر:  ــ ــيــــة مـ ــالــ وخــ
الثانية  املــــرة  »هــــذه هــي 
أفعل  التي  مسيرتي  في 
ــد أن  ــ ــذا، وال أريـ ــ فــيــهــا هـ
أفــعــلــهــا. آخـــر مـــرة فعلت 
ــيــــت«. ثـــــم قــــال  ــكــ ذلــــــــك، بــ
أن  يــمــكــن  ــفـــني  املـــوظـ  

ّ
إن

يـــتـــوقـــعـــوا رســــالــــة بــريــد 
إلـــــكـــــتـــــرونـــــي مـــــــن قـــســـم 
البشرية توضح  املـــوارد 
ــــل املـــــــزايـــــــا  ــيـ ــ ــــصـ ــفـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
ومكافآت نهاية الخدمة.

مصر تقترض مليار دوالر عبر أذون الخزانة
قال البنك المركزي المصري، أمس الثالثاء، إن احتياطي 
دوالر  مليون   60 بمقدار  ارتفع  لمصر  األجنبي  النقد 
وقال  الماضي.  الثاني  تشرين  نوفمبر/  شهر  في 
لدى  األجنبية  االحتياطيات  صافي  إّن  المصري  المركزي 
من  نوفمبر  في  دوالر  مليار   40.909 إلى  ارتفع  مصر 
وترتفع  األول.  تشرين  أكتوبر/  في  دوالر  مليار   40.849
بعد   ،2020 حزيران  يونيو/  منذ  األجنبية  االحتياطيات 
انخفاضها إلى حوالي 36 مليار دوالر من أكثر من 45.5 
تأتي  كورونا.  فيروس  جائحة  تأثير  بسبب  دوالر  مليار 
األجنبي  النقد  احتياطي  في  الطفيفة  الزيادات  هذه 

رغم توسع الحكومة المصرية في االقتراض.

الجزائر: تسجيل 1365 مشروعًا استثماريًا جديدًا
االستثمار  لترقية  الجزائرية  للوكالة  العام  المدير  قال 
استثماريًا  مشروعًا   1365 تسجيل  تم  إنه  زكارة  مصطفى 
الجاري  العام  من  الثالث  الربع  حتى  الجزائر  في  جديدًا 
بينها 715  ألف فرصة عمل، من  ساهمت في توفير 35 
مشروعًا صناعيًا، بنسبة 52 بالمائة من إجمالي المشروعات 
نية  هناك  إّن  قال  أمس،  له  تصريحات  وفي  الجديدة. 
تم  والذي  بالجزائر  الحالي  االستثمار  قانون  هيكلة  إلعادة 
إقراره عام 2016، بدًال من استحداث تشريع جديد، وأشار 
إلى أنّه تم تسجيل طلبات استثمارات أجنبية تنتظر ترخيص 
المجلس الوطني لالستثمار، كما حررت الوكالة 581 ملفًا 

استثماريًا وتم رفع التجميد عن 356 ملفًا.

رئيس الوزراء اللبناني يلتقي وفد صندوق النقد
وفد  أمس،  ميقاتي،  نجيب  اللبناني  الوزراء  رئيس  التقى 
الذي  راميريز،  أرنستو  برئاسة  الدولي  النقد  بعثة صندوق 
يزور بيروت حاليًا. وأفاد بيان صدر عن رئاسة الحكومة بأنّه 
برنامج  على  االتفاق  إطار  في  البحث  اللقاء  خالل  جرى 
وأبدى  سيشملها،  التي  األساسية  والتفاصيل  التعافي 
اتفاق  إلى  للتوصل  لبنان  لمساعدة  االستعداد  الوفد 
للخروج من أزمته الحالية. يُشار إلى أّن نائب رئيس الحكومة 
اللبنانية سعادة الشامي كان قد أعلن، في 25 من نوفمبر/ 
تشرين الثاني الماضي، عن انتهاء المفاوضات التقنية بين 
مرحلة  في  والدخول  الدولي،  النقد  وصندوق  لبنان 

المفاوضات على السياسات النقدية واالقتصادية.

أسواق

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني 
استيقظ العالم على ما وصفتها 

وسائل إعام غربية بكارثة 
»أوميكرون«. أصيب ألجميع 

بصدمة عنيفة، وتم اتخاذ خطوات 
سريعة من الدول للحيلولة دون 

وصول املتحور إلى أراضيها: 
فرض املزيد من القيود، إغاق 
مطارات وحدود، فرض قيود 

على السياحة والسفر، منع حركة 
الطيران وفرض حظر على 6 دول 
أفريقية منها جنوب أفريقيا التي 

انطلق منها املتحور، ثم توسع 
الحظر ليمتد إلى دول أخرى في 
أوروبا خاصة مع امتداد املتحور 
إلى نحو 40 دولة بما فيها بعض 

الدول العربية.  تبع الخطوات 
حدوث ذعر آخر على املستوى 
االقتصادي. بعض املؤسسات 

املالية راحت ترسم سيناريوهات 
متشائمة لاقتصاد، والتأكيد 

على أن املتحور الجديد سيقضي 
على آمال عودة النمو لاقتصادات 

الدولية، بل وسيزيد الركود 
واإلغاقات والخسائر ويبدد 

تريليونات الدوالرات من الناتج 
االقتصادي، ويعمق الخسائر التي 
تسبب بها الفيروس األصلي والتي 

تقدر بنحو 40 تريليون دوالر. 
وسائل اإلعام الغربية من جانبها، 

راحت تسكب البنزين على النار 
لتساهم في زيادة منسوب القلق 

وترصد الذعر املتنامي من املتحور، 
والتأكيد على أن الحكومات تخشى 

من موجة جديدة من ارتفاع 
اإلصابات، مع التأكيد على انتشار 
املتحور في ثلث الواليات األميركية.
كان هناك طرف مستفيد من أزمة 

أوميكرون، هي الدول املستوردة 
للنفط وفي مقدمتها الواليات 
املتحدة وأوروبا، فقد تراجعت 

أسعار الخام األسود بشدة في 
بداية ظهور أوميكرون، وتوقفت 

موجة القفزات التي كان يشهدها 
قبله، وهنا تنفست إدارة بايدن 

الصعداء ألن أوميكرون فعل في 
األسواق ما لم تفعله ضغوط 

واشنطن على تحالف »أوبك+«. 
كما هدأت مخاوف أوروبا التي 

كانت تعاني من قفزات في أسعار 
الغاز لم تشهدها األسواق منذ 

سنوات طويلة. في الناحية املقابلة، 
كانت روسيا تزيد مخاوف العالم 

واقتصاده وأسواقه وبورصاته 
وترفع منسوب القلق ومعها 

أسعار النفط عبر حشد قواتها 
على الحدود مع أوكرانيا، لتعيد 
للعالم أجواء الحرب الباردة مع 

الغرب، ومعها تحافظ على أسعار 
النفط والغاز مع زيادة املخاطر 

الجيوسياسية حول العالم. بغض 
النظر هنا عن نظرية املؤامرة وما 
إذا كانت الواليات املتحدة تعمدت 

إثارة قلق العالم لدفع أسعار النفط 
نحو االنخفاض والضغط على 

كبار املنتجني من باب أوميكرون، 
وبالتالي وقف موجة التضخم، 

واتخاذ روسيا خطوة معاكسة، 
فإن هناك مؤشرات تقول إن هناك 
حربا من وراء الستار بني موسكو 

وواشنطن تستهدف التأثير 
على أسعار الطاقة، واأليام املقبلة 
ستثبت لنا صحة هذا االفتراض 

من عدمها.

فزاعة 
»أوميكرون« 
وسعر النفط

Wednesday 8 December 2021
األربعاء 8 ديسمبر/ كانون األول 2021 م  4  جمادى األولى 1443 هـ  ¶  العدد 2655  السنة الثامنة
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اقتصاد

الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

أبــــــــــدت الـــــــريـــــــاض اســـــتـــــعـــــدادهـــــا لـــلـــتـــعـــاون 
االقتصادي مع السودان في وقت تواجه فيه 

الخرطوم أزمات مالية خانقة.
وأكد سفير اململكة في الخرطوم علي حسن 
بــن جــعــفــر اســتــعــداد الــســعــوديــة الستئناف 
ــتــــصــــادي واالســـتـــثـــمـــاري بــني  الـــتـــعـــاون االقــ
الـــبـــلـــديـــن بـــمـــا يــــخــــدم اســــتــــقــــرار وازدهـــــــــار 
شعبيهما. وجاء ذلك عقب لقاء جمع السفير 
الله حمدوك  الــوزراء عبد  السعودي برئيس 
مــنــذ يــومــني، نــقــل مــن خــالــه رســالــة شفهية 
ــيــــر مــحــمــد  ــي الـــعـــهـــد الـــســـعـــودي األمــ ــ مــــن ولـ
بــن ســلــمــان تتعلق بــمــوقــف املــمــلــكــة الــثــابــت 

والداعم للشعب السوداني واستقرار الباد.
خــبــراء اقــتــصــاد وصــفــوا الــخــطــوة بالجيدة 
في ظل انسداد أفق االستثمار في السودان. 
 مــــن الـــســـعـــوديـــة واإلمــــــــــارات قــد 

ّ
ــل ــ ــانــــت كـ وكــ

منحت السودان 3 مليارات دوالر عقب الثورة 
عمر  الرئيس  بنظام  أطــاحــت  التي  الشعبية 

البشير.
ــتــــصــــادي عـــبـــد الـــوهـــاب  ــقــــول املـــحـــلـــل االقــ ويــ

الرباط ـ مصطفى قماس

ــــي املـــــغـــــرب، أيـــة  ــفــــوت رجــــــــال األعـــــمـــــال فـ ال يــ
ــل الــشــكــوى مـــن قـــانـــون الــعــمــل،  فــرصــة مـــن أجـ
ــام تــســريــح الــعــمــال أو  ــ ــيـــودًا أمـ ــــذي يــضــع قـ الـ
ــتـــي تــتــيــحــهــا  ــــرص الـــعـــمـــل الـ ــــط ديـــمـــومـــة فـ ربـ
الـــشـــركـــات بــاملــكــاســب الـــتـــي تــحــصــل عــلــيــهــا، 
ــال الــرامــيــة إلــى  ــمـ غــيــر أن مــطــالــب رجــــال األعـ
املــرونــة فــي ســوق الشغل، تــدفــع مراقبني إلى 
التخوف من تكريس هشاشة وضعية العمال. 
ــال األعـــمـــال إلــــى تــعــديــل قــانــون  ــ ويــتــطــلــع رجـ
العمل، حيث يرون أنه يجب مراعاة تنافسية 
الــشــركــات واالســـتـــقـــرار الــوظــيــفــي الــــذي يرنو 
املغرب  ملقاوالت  العام  فاالتحاد  العمال.  إليه 
تحقيق  للمقاوالت  ستتيح  املرونة  أن  يعتبر 

 الــســعــوديــة 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن جــمــعــة، لـــ

ــانـــح اســـتـــثـــمـــاري وإنـــســـانـــي  ــر مـ ــبـ تــعــتــبــر أكـ
ــلـــســـودان، وتـــعـــد الـــشـــركـــات الــســعــوديــة من  لـ
 550 من  بأكثر  املستثمرة  الشركات  كبريات 
الباد. وأضــاف: »تتركز معظم  مشروعا في 
ــة والــصــنــاعــة  ــزراعــ الـــشـــركـــات فـــي قــطــاعــي الــ

بقيمة تقدر بـ24 مليار دوالر«.
مــهــيــأة  اآلن  األوضـــــــــاع   

ّ
أن جـــمـــعـــة  واعـــتـــبـــر 

بصورة كبيرة بعد قانون االستثمار األخير 
ورفع العقوبات التي تسمح بتحويل األموال، 
 الــخــطــوة مهمة فــي ظــل االضــطــراب 

ّ
وقـــال إن

شبه  األجنبية  االســتــثــمــارات  ألن  السياسي 
متوقفة حاليا.

االقتصاد محمد  ومن جانبه، يقول أستاذ 
ــهــا خطوة 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن الــنــايــر، لـــ

ملا  الخليج  دول  بقية  عــلــى  تنعكس  جــيــدة 
لــهــا مــن اســتــثــمــارات ومــســاهــمــات تنموية 
فــي الــبــاد. وأضـــاف: »نــأمــل أن تترجم هذه 
الخطوة في شكل زيادة حجم االستثمارات 
احتياجات  تلبي  التي  املهمة  املــجــاالت  فــي 
 السعودية ثاني أكبر 

ّ
البلدين«، وأوضح أن

الباد   
ّ
فــإن للسودان، وعليه  شريك تجاري 

نوع من التوازن بني العرض والطلب واألخذ 
األســـواق.  تشهدها  التي  التقلبات  باالعتبار 
ويــتــصــور االتـــحـــاد، الــــذي رفـــع إلـــى الحكومة 
كــتــابــا بــمــطــالــب يـــراهـــا مــســتــحــضــرة ألهــــداف 
التوجه  أنه يجب  الجديد،  التنموي  النموذج 
مثل  الــجــديــدة،  العمل  طــرق  استحضار  نحو 
العمل عن بعد والعمل بــدوام جزئي، بما لها 
مـــن تــأثــيــر بــالــنــشــاط االقـــتـــصـــادي والــحــمــايــة 

االجتماعية والتقاعد واالنتقال الوظيفي.
ــع األزمـــــــة الـــصـــحـــيـــة، بــمــا  وشــــــرع االتــــحــــاد مــ
ــان لــهــا مـــن تــداعــيــات عــلــى أداء الــعــديــد من  كـ
القطاعات، في التشديد على ضــرورة إصاح 
املــرونــة، من أجل  قانون العمل بهدف اعتماد 
اســتــيــعــاب وضــعــيــات مــثــل تــلــك الــتــي نجمت 

تــحــتــاج لـــزيـــادة الـــصـــادرات إلــيــهــا ال سيما 
الحيوانية.

 
ّ
املــحــلــل االقـــتـــصـــادي هــيــثــم فــتــحــي يـــرى أن
االســتــثــمــار الــســعــودي فــي مــجــالــي الــزراعــة 
والثروة الحيوانية على الصعيد الحكومي 
والقطاع الخاص يساعد على رفع معدالت 
االكــتــفــاء الـــذاتـــي فــي مــجــال األمــــن الــغــذائــي 
تاريخية  عــاقــات  »هــنــالــك  وقـــال:  للبلدين، 
مــتــمــيــزة بـــني الــبــلــديــن، تـــقـــوم عــلــى أســـاس 
التعاون املشترك وتبادل املصالح واستقرار 
ــانــــات  ــكــ ــثــــمــــار اإلمــ ــتــ ــلــــديــــن، واســ ــبــ وأمــــــــن الــ

واملقدرات الكبيرة البشرية واملادية لهما«.
ــلـــس األعــــمــــال  وســــبــــق أن قـــــــال رئــــيــــس مـــجـ
 
ّ
الـــســـعـــودي – الـــســـودانـــي حــســني بـــحـــري إن
االســتــثــمــارات  حجم  ملضاعفة  توجها  هــنــاك 
السعودية في السودان لتصل إلى 8 مليارات 

دوالر بدال من نحو 4 مليارات حاليا.
ومــن املــرجــح أن يــأتــي تمويل هــذه املشاريع 
ــادر، بــيــنــهــا األمــــوال  الـــجـــديـــدة مـــن عــــدة مـــصـ
الــخــاصــة لــلــشــركــات أو مـــن خـــال الــحــصــول 
عــلــى خـــطـــوط ائــتــمــان مـــن بـــنـــوك مــحــلــيــة أو 

الصناديق واملصارف الحكومية.

عـــن األزمــــــة الــصــحــيــة. ويـــتـــصـــور أن املـــرونـــة 
فــي الــقــانــون الــحــالــي مــشــروطــة بــالــعــديــد من 
املبررات الصارمة، بل إن االتحاد يشير إلى أن 
التعاطي مع  لم ينظم كيفية  الحالي  القانون 
950 ألفا من العمال الذين فقدوا فرص عملهم 
في األشهر األولى من انتشار فيروس كورونا. 
ــــي االتـــــحـــــاد الـــعـــمـــالـــي  ــيــــادي فـ ــقــ ــتــــصــــورالــ ويــ
ــاكــــش، فــــي تــصــريــح  ــهــ الــــفــــاحــــي،  مـــحـــمـــد الــ
»العربي الجديد« أن املرونة في سوق الشغل  لـ
الــتــي تــرنــو إلــيــهــا الــشــركــات املــنــضــويــة تحت 
لــواء االتــحــاد الــعــام ملــقــاوالت املــغــرب، أضحت 
واقعا في ظل الجائحة التي عرفت تسريحات 
وتقليص األجــــور. وشـــدد على أن املــرونــة لن 
تــفــضــي إال إلــــى الــــزيــــادة فـــي الــهــشــاشــة الــتــي 
يعاني منها العمال، خاصة أن حوالى مليون 
شـــخـــص يــصــنــفــون فــــي الـــبـــيـــانـــات الــرســمــيــة 
الــذيــن يــمــارســون أعــمــااًل ناقصة، التي  ضمن 
ــدودة  ــحــ ــات عـــمـــل مــ ــ ــاعـ ــ تـــحـــيـــل عـــلـــى عــــــدد سـ
مـــة الــعــمــل املـــمـــارس مـــع قــــدرات  أو عــــدم مـــاء
الــشــخــصــيــة الــفــنــيــة. ويــــرى أن الــتــوجــه نحو 
املــرونــة فــي ســوق الشغل مــن شــأنــه أن يعّمق 
البطالة، علما أن معدلها ارتفع كثيرًا في ظل 

الجائحة حيث وصــل إلــى 11.8 في املائة، أي 
1.44 مليون شخص، علما أن ذلك املعدل يصل 
املائة وسط الشباب. ومن  إلى حوالى 30 في 
الطويل،  االقتصادي رضوان  جانبه، يتصور 
أن املـــرونـــة بــاعــتــمــاد عــقــود مــؤقــتــة وتقليص 
حماية العمل، كما يرنو إلى ذلك دعاة املرونة، 
إلــى تحفيز النشاط االقتصادي أو  لن يــؤدي 
تــطــويــر الــتــحــفــيــزات لــابــتــكــار. ويـــشـــدد على 
بيانات  تعكسه  واقعا  تعتبر  التي  املرونة  أن 
الــشــغــل والــبــطــالــة الــتــي تــصــدرهــا املــنــدوبــيــة 
السامية للتخطيط، تفضي إلى شيوع األجور 
املــتــدنــيــة، مــا ينعكس سلبا عــلــى اإلنــتــاجــيــة، 
ــات كـــي تــســرح  ــركـ خـــاصـــة أن إطـــــاق يـــد الـــشـ
العاملني ال يــؤدي إلى استثمار في الكفاءات 
وتــطــويــر اإلنــتــاجــيــة. وقــد عــاد االتــحــاد العام 
ملقاوالت املغرب، لطرح موضوع تعديل قانون 
الشغل، أول من أمس، على لسان نائب رئيس 
االتــحــاد، املــهــدي الــتــازي، حيث أشـــار إلــى أنه 
رقائق  على مستوى  املسجل  النقص  ظل  في 
الــســيــارات، ومــا كــان له من تأثير من القطاع، 
البطالة الجزئية يصل إلى حوالى  فإن حجم 

30 في املائة في ذلك القطاع.

المغرب: تكريس هشاشة وضعيّة العّمالالسودان يترقب تعزيز التعاون مع السعودية

تسريع برنامج 
الخصخصة ورفع الدعم 

عن الفئات الفقيرة

عدنان عبد الرزاق

ــوري  ــســ ــام الــ ــنــــظــ ــيــــس الــ ــذ رئــ ــخــ اتــ
ــه  ــّربـ ــقـ بــــشــــار األســــــــد إجـــــــــــــراءات تـ
مـــن املـــؤســـســـات املـــالـــيـــة الـــدولـــيـــة، 
عبر  الدوليني،  والبنك  النقد  صندوق  ومنها 
حيوية  لقطاعات  الخصخصة  وتــيــرة  ــادة  زيـ
وخـــدمـــيـــة، ورفــــع الـــدعـــم عـــن الــفــئــات الــفــقــيــرة 
ومـــحـــدودي الــدخــل. ويــأتــي ذلـــك بــعــد جــوالت 
لــلــنــظــام لــتــعــويــم نــفــســه عـــربـــيـــا عـــبـــر تــعــزيــز 
ــارات  ــ الــتــعــاون االقـــتـــصـــادي مـــع األردن واإلمــ
وغيرهما من الدول العربية من خال شراكات 
تجارية. وضمن مشروعات حيوية قّرر النظام 
السوري خصخصتها، اتجه األسد نحو قطاع 
ــاء املعيشية  ــبـ الــكــهــربــاء، بــيــنــمــا تــتــفــاقــم األعـ
ملايني السوريني بفعل الغاء وفرض زيادات 
رئيس  وأصــدر  الطاقة.  أسعار  على  متاحقة 
النظام مرسوما يقضي بجواز شراء الكهرباء 
ــاقــــات املـــتـــجـــددة  املـــنـــتـــجـــة مــــن مـــشـــاريـــع الــــطــ
أو شبكة  النقل  مــع شبكة  ربطها  يمكن  التي 
الفنّية لذلك.  تــوافــرت اإلمــكــانــات  الــتــوزيــع إذا 
واعتبر املرسوم الصادر بداية الشهر الجاري 
 هــذه الخطوة تأتي مــن أجــل املساهمة في 

ّ
أن

حتى  املتجددة  الطاقات  استراتيجية  تنفيذ 
مشاريع  تنفيذ  تشجيع  وبــهــدف   ،2030 عــام 
الطاقات املتجددة الكبيرة. ولم يكتِف النظام 
بــاالقــتــراب مــن ســيــاســات املــؤســســات الدولية 
عبر الخصخصة، بل تسارعت خطواته نحو 
رفــــع الـــدعـــم عـــن الـــســـوريـــني الـــذيـــن أنــهــكــتــهــم 
األزمــــات االقــتــصــاديــة. وتــمــهــيــدًا لــرفــع الــدعــم، 
واصــلــت حــكــومــة األســـد ســيــاســة رفـــع أســعــار 
املشتقات النفطية؛ فبعد رفع سعر طن الفيول 
ألـــف لــيــرة الــشــهــر املــاضــي، زاد ســعــر املـــازوت 
إلــى 1700 ليرة، ورفــع سعر  على الصناعيني 
ــازوت املــدعــوم مــن 170 إلى  الــغــاز املنزلي واملــ

500 ليرة، مؤخرًا.

استبعاد شرائح جديدة من الدعم
وكانت حكومة بشار األسد قد أعلنت، أخيرًا، 
املــيــســورة« مــن دائــرة  عــن »استبعاد الشرائح 
الدعم، ليبدأ منذ مطلع العام الجديد، توجيه 
الــدعــم للشرائح األكــثــر فــقــرًا، مــن عاطلني عن 
الــعــمــل وأصــحــاب األجــــور املــنــخــفــضــة، حسب 
ــــاص مــــن دمــشــق  الـــنـــظـــام. ويــــؤكــــد مـــصـــدر خـ
»العربي الجديد« أن اللجنة االقتصادية في  لـ
رئاسة الوزراء »أصدرت وثيقة حددت خالها 
إخــــراج 31 شــريــحــة تــزعــم أنــهــا مــيــســورة من 
الجديد سيتم  العام  أن مطلع  مبينا  الــدعــم«، 
ــفــــة«. وحــــــول مــضــمــون  تــطــبــيــق »هــــــذه الــــوصــ
الــوثــيــقــة ومــــن هـــي الـــشـــرائـــح املــســتــبــعــدة عن 
حسم 

ُ
الــدعــم، يضيف املــصــدر أن »األمـــور لــم ت

حــتــى الــــيــــوم«، ولـــكـــن كـــل مـــن يــمــتــلــك ســيــارة 
موديلها بعد عام 2008 سيكون خارج الدعم، 
بالنقابات،  املسجلني  املــهــن  أصــحــاب  وكــذلــك 
وكل من يمتلك أكثر من منزل. وقــال: »الخطة 
األولــــى إبــعــاد 25% مــن الــســوريــني عــن دائـــرة 
ــــرى منتصف  الــــدعــــم«، وســتــلــيــهــا مـــراحـــل أخـ

العام املقبل.

وصفة صندوق النقد
وتعليقا على إشارات النظام السوري األخيرة 
ــيــــني يـــتـــســـاءل االقـــتـــصـــادي  ــلـــدائـــنـــني الــــدولــ لـ
ــســــوري حــســني جــمــيــل عـــن أســـبـــاب تــركــيــز  الــ
حــكــومــة األســــد عــلــى ســحــب الـــدعـــم، فــي فترة 
عام  منذ  للسوريني،  تفقيرًا  باألكثر  وصفها 

2011، فــبــعــد تــخــفــيــض كــمــيــات املـــــواد ورفـــع 
أســـعـــار جــمــيــع الــســلــع املـــدعـــومـــة، بــمــا فيها 
ــدأت الــحــكــومــة تشيع  ــ املــشــتــقــات الــنــفــطــيــة، بـ
اليوم عن تتمة البرنامج مطلع العام لتخرج 
ــن حــظــيــرة  ــن الــــســــوريــــني مــ ــح كـــامـــلـــة مــ ــرائــ شــ
مستحقي الدعم، وتخّص العاطلني عن العمل 
أو الــذيــن ال تــزيــد أجــورهــم عــن الــحــد األدنـــى، 
ــم، حــتــى عـــن الـــخـــبـــز. وحـــول  ــدعــ لــيــتــم رفــــع الــ
أســـرار رفــع الــدعــم وهــل هــي وصفة محلية أم 
»الــعــربــي الــجــديــد«  خــارجــيــة، يــشــيــر جــمــيــل لـــ
ــــدأت بــالــتــراجــع الــتــدريــجــي  إلــــى أن الــخــطــة بـ
والـــتـــعـــذر بــقــلــة املــــــــوارد املــحــلــيــة والـــحـــصـــار 
االقـــتـــصـــادي، مـــن ثـــم بــارتــفــاع أســـعـــار الــغــذاء 
عــاملــيــا، لــكــن الــــذي زاد شــكــوكــنــا فـــي أن األمـــر 
يتعلق بــمــغــازلــة املــؤســســات الــدولــيــة هــو أن 
هذه املرحلة ترافقت مع طرح منشآت حكومية 
ــار، فـــرأيـــنـــا 16 شــركــة  ــمــ ــثــ ــتــ لـــلـــتـــشـــارك واالســ
صــنــاعــيــة مــطــروحــة لــاســتــثــمــار وانــســحــاب 
الدوائية ومن ثم  الدولة حتى من الصناعات 
توزيع الكهرباء. ويتابع: كل ذلك يؤكد تطبيق 
النظام وصفة صندوق النقد والبنك الدوليني، 
والسعي للحصول على قروض خارجية، بعد 
الــســوري وانسحاب  االقــتــصــاد  إعـــادة هيكلة 
الـــدولـــة مــمــا كــانــت تــســمــيــه »نـــظـــام األبـــويـــة«، 
االجتماعي«  الــســوق  »اقتصاد  لـ تراجعت  ثــم 
لتصل اليوم إلى حالة ليبرالية ولكن بأجور 

اشتراكية للسوريني.
فــقــدت فرص  ويــبــنّي جميل أن حكومة األســـد 
الصحة  فقطاع  بالدعم«،  واملتاجرة  »التشدق 
والــتــعــلــيــم مــدعــومــان فــي جميع دول الــعــالــم، 
ومـــا كــانــت تــقــدمــه لــلــمــواد الــغــذائــيــة وحــوامــل 
الــطــاقــة، تـــم االنــســحــاب مــنــه تــدريــجــيــا ورفـــع 
األســعــار إلـــى املــســتــوى الــعــاملــي، وربــمــا أكــثــر. 
ويــعــتــبــر أن »حــكــومــة األســـد حــالــيــا عـــادت ملا 
بدأه النظام مطلع األلفية، وقت نهجت سورية 
اقــتــصــاد الــســوق االجــتــمــاعــي ورفــعــت أســعــار 
الطاقة، وبدأنا نسمع عبارة توزيع الدعم على 
آلية جديدة وسريعة،  وفــق  ولكن  مستحقيه، 
فتقليص حجم الــدعــم ومــن ثــم رفــع األســعــار 
هي دالئل على السير سريعا باتجاه اقتصاد 
الــســوق املــفــتــوح«. ولـــم يستبعد االقــتــصــادي 
 للتجارة 

ً
السوري أن نرى قريبا تحريرًا كاما

ولسعر الصرف الليرة السورية، أي تعويمها، 
الحكومي وبيعه  القطاع  ومــن ثم خصخصة 
سحب  وبعد  وموسكو.  طهران  في  للشركاء، 

الدعم، يكون نظام األسد قد نفذ معظم شروط 
البنك وصندوق النقد الدوليني، لتبدأ توجيه 
االســـتـــثـــمـــارات إلــــى قــطــاعــات مـــحـــددة وقــلــمــا 
ما جرت  املستهلك، ضمن  على  بالنفع  تعود 
عليه عادة وشروط املؤسسات الدولية، حسب 

جميل.

أمنيات االعتراف الدولي
وفـــي املــقــابــل اســتــبــعــد االقــتــصــادي الــســوري، 
الخطوات  تلك  تكون  أن  املصبح،  الدين  عماد 
بـــنـــاء عــلــى طــلــبــات مـــن املـــؤســـســـات الــدولــيــة، 
ومــنــهــا صـــنـــدوق الــنــقــد أو الــبــنــك الـــدولـــيـــان، 
قـــرار  الــــســــوري »مــتــهــالــك وال  ألن االقـــتـــصـــاد 
املؤسسات  تلحظها  مسائل  وهــذه  لقيادته«، 
إلى  النظام  إذ تحول  قــولــه،  الــدولــيــة، بحسب 
اقتصاد السوق أو تقليص القطاع الحكومي 
وتحرير التجارة والعملة ووقف برامج الدعم 

والتدخل للحد من أزمته املالية الخانقة. 
»العربي الجديد« أن نظام  لـ وأضاف املصبح 
ــى أن تــســعــفــه تــلــك املــؤســســات 

ّ
ــد »يــتــمــن ــ األسـ

ــه يحقق  ــات، ألنــ ــفــ ــــروط ووصــ ــقـــروض أو شـ بـ
اســـتـــعـــادة  األول  الـــــوقـــــت،  بـــنـــفـــس  مـــكـــســـبـــني 
الشرعية املفقودة والخروج من طوق الحصار 
والعقوبات، واألمــر اآلخر يحصل على مبالغ 
ــرار، ألن خــزيــنــة  ــمــ ــتــ ــاالســ ــيـــة تـــســـاعـــده بــ ــالـ مـ
الكلمة،  بــكــل معنى  الــســوريــة خــاويــة  الـــدولـــة 
بعد تــراجــع املـــوارد »نــفــط، ضــرائــب وفوائض 
القطاع الحكومي«. وأشــار إلى أن األمــر الذي 
أن شركاء  اقتصاديا هو  النظام  فاقم معاناة 
األســد توقفوا عن دعمه ماليا بشكل مباشر، 
مضيفا: »نرى أن أهم مــوارد األسد اليوم هي 
املخدرات واإلتاوات على الشعب والصناعيني 
والــتــجــار«. ويــشــيــر املــصــبــح إلـــى أن إجــــراءات 
حكومة األســـد الــيــوم تــزيــد مــن نقمة الــشــارع 
الهدر  بعد تجويعه وتفقيره، فبداًل من وقف 
اليد  الــنــظــام  تــمــّد حكومة  الــفــســاد،  ومكافحة 
لجيوب رجال األعمال ولقمة السوريني. كذلك 

يستغرب من طريقة اعتماد سحب الدعم، ألن 
بــــاده تفتقر لــقــواعــد بــيــانــات دقــيــقــة كــمــا أن 
الشرائح املستبعدة تمت وفق املهنة وامللكية، 
ــتـــم االقـــتـــصـــادي  ــل. ويـــخـ ــ ــدخـ ــ ــــق الـ ولــــيــــس وفــ
الـــســـوري بـــأنـــه وفــــق بــنــد الـــدعـــم االجــتــمــاعــي 
ليرة  البالغ 5529 مليار  املقبل  العام  بموازنة 
لــيــرة(، يمكن بوضوح  )الـــدوالر = نحو 3500 
ماحظة سحب الــدعــم، خاصة فــي مــا يتعلق 
النفطية  املشتقات  أن  كما  التموينية،  باملواد 
ــتـــي اســـتـــحـــوذت عـــلـــى الــكــتــلــة الـــكـــبـــرى مــن  الـ
الدعم )حوالى 48.8%( لم نر أي دعم لها، بل 
ارتفع سعر املازوت خمس مرات خال الفترة 
السابقة وال تستطيع الدولة تأمني املشتقات 

النفطية حتى بالسعر الجديد. 
محمد  إبراهيم  املالي  الخبير  كــام  ويتقاطع 
مع رأي املصبح بأن »نظام األسد اليوم أبعد 
ما يكون عن الحصول على قــروض أو رعاية 
فتلك  الــدولــيــني،  البنك  أو  النقد  مــن صــنــدوق 
ــنـــدوق الــنــقــد خـــاصـــة، تــقــدم  املـــؤســـســـات، وصـ
يــنــفــذ ســيــاســات تصحيحية  ملـــن  مـــســـاعـــدات 
ــــى اقـــتـــصـــاد مــســتــقــر أو  مــنــظــمــة لـــانـــتـــقـــال إلـ
تـــفـــاديـــا لــــحــــدوث أزمــــــــات أو تـــحـــريـــك قــطــاع 
، هذا إن لم نأت على شروط 

ً
كالصادرات مثا

ــارف وتــقــديــم  داخــلــيــة كــضــمــان رســمــلــة املـــصـ
»العربي  بيانات مضبوطة«. وبحسب محمد لـ
الجديد«، فإن البنك الدولي لديه شروط، عدا 
التحول االقتصادي وتعويم العملة، فإن كان 
هدف القرض ربحيا، نرى التركيز على نسبة 
فــائــدة مــرتــفــعــة وفــتــرة ســــداد مــتــوســطــة، كما 
ــدت شــــروط االقـــتـــراض ووصـــلـــت لــدرجــة 

ّ
تــعــق

الــتــدخــل والـــرقـــابـــة عــلــى اإلنـــتـــاج الـــصـــادرات 
والبرامج التنموية. يعني ذلك، وفق تصريح 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الخبير املــالــي الــســوري لـــ
أن االقــتــصــاد الــســوري ال يحقق أي إغـــراء أو 
بيئة مناسبة للمؤسسات الدولية لتقرضه أو 
حتى تتدخل بتحوله، وما سياسات حكومة 
اليوم ســوى االنسحاب من االلتزامات  األســد 
تجاه الشعب، بسبب اإلفاس بذريعة توزيع 

الدعم ملستحقيه.

التعويم االقتصادي عربيًا
وكــــان الــنــظــام الـــســـوي قـــد اتــجــه إلــــى الــعــديــد 
مـــن الـــشـــراكـــات االقــتــصــاديــة مـــع دول عــربــيــة 
والدولية  األميركية  العقوبات  تجاوز  بهدف 
أيــام،  قبل  الجانبان  وافتتح  عليه.  املفروضة 
ــد، مــنــطــقــة حــرة  ــ ــام بـــشـــار األســ ــي ونـــظـ ــ ــ األردنـ

في خطوة وصفها  على حدودهما،  مشتركة 
مراقبون بأنها تأتي في إطار تعويم للنظام 
ــادة فــتــح مركز  الـــســـوري. ويــأتــي ذلـــك بــعــد إعــ
جــابــر، على الــحــدود األردنــيــة - الــســوريــة في 
الترانزيت  وعـــودة  املــاضــي،  أيــلــول  سبتمبر/ 
وزارة  وأعلنت  ودمــشــق.  عّمان  بني  والتجارة 
االقتصاد والتجارة الخارجية بحكومة األسد 
ووزارة الصناعة والتجارة والتموين األردنية 
إعادة افتتاح املنطقة الحرة، األربعاء املاضي، 
التجارية  الحركة  تنشيط  إلــى  تــهــدف  والــتــي 
وجذب االستثمارات وتفعيل قطاع الخدمات، 
العمل واملساهمة في  فــرص  عــن خلق   

ً
فــضــا

تــحــقــيــق دعــــم عــمــلــيــة الــتــنــمــيــة االقــتــصــاديــة 
املشروعات  ومــن  البلدين.  لكا  واالجتماعية 
املهمة التي تستهدف تعويم النظام السوري 
املصري  الغاز  تصدير  االقتصاد،  بوابة  عبر 
ــة إلــى  ــ ــيـ ــ مــــــرورًا بــــاألراضــــي الـــســـوريـــة واألردنـ
األردن ومصر  في  الطاقة  وزراء  وكــان  لبنان. 
ــة ولـــبـــنـــان قــــد اتـــفـــقـــوا فــــي اجـــتـــمـــاع  ــ ــــوريـ وسـ
بالعاصمة األردنية عّمان، في شهر سبتمبر/ 
أيلول املاضي، على خريطة طريق لنقل الغاز 
املصري برًا إلى لبنان الغارق في أسوأ أزماته 
البنى  مــن جهوزية  التأكد  بعد  االقــتــصــاديــة، 
التحتية. وقــال وزيــر البترول املــصــري طــارق 
املا يوم 16 نوفمبر/ تشرين الثاني املاضي 
إن مصر تتوقع بدء تصدير ما بني 60 مليونا 
الــغــاز يوميا إلى  قــدم مكعبة مــن  و65 مليون 

لبنان بحلول أوائل العام املقبل.
والغاز  للنفط  املــا على هامش مؤتمر  وقــال 
ــاز بــمــا  ــغــ بـــأبـــوظـــبـــي إن »مـــصـــر ســـتـــصـــدر الــ
يتماشى مع الكمية التي طلبها لبنان بأسرع 
مـــا يــمــكــن«، مــضــيــفــا أنـــه »يــمــكــن تــوقــعــهــا في 
نــهــايــة الــعــام أو مطلع الــعــام املــقــبــل«. وتــأتــي 
هذه العملية بموجب خطة تدعمها الواليات 
املــتــحــدة األمــيــركــيــة لــلــمــســاعــدة فـــي تخفيف 
أزمـــة الــكــهــربــاء فــي لــبــنــان. وفـــي نــفــس سياق 
عربيا،  االقتصادية  لعاقاته  النظام  توسيع 
الــتــعــاون معها.  لتعزيز  اإلمــــارات  اتــجــه نحو 
وكــانــت وزارة االقــتــصــاد اإلمــاراتــيــة قــد قالت 
مؤخرًا إن اإلمارات وسورية اتفقتا على خطط 
لــتــعــزيــز الـــتـــعـــاون االقـــتـــصـــادي واســتــكــشــاف 
قطاعات جديدة. وتعد اإلمــارات أهم الشركاء 
األولــى  املرتبة  تحتل  إذ  لــســوريــة،  التجاريني 
عــربــيــا والــثــالــثــة عــاملــيــا، وتــســتــحــوذ عــلــى ما 
الخارجية،  تــجــارة ســوريــة  مــن  يتجاوز %14 

حسب بيانات رسمية.

ال دعم في سـورية: إفالس  وتعويل على تعويم عربي

لكسر  مساعيه  السوري  النظام  يواصل 
ماليًا  تخنقه  التي  العقوبات  طوق 
األسد  بشار  إذ قامت حكومة  واقتصاديًا، 

الدعم  ورفع  الخصخصة  وتيرة  بتسريع 
خطوات  في  والخدمات،  السلع  عن 
النظام  تقرّب  قد  بأنها  مراقبون  وصفها 

النقد  صندوق  مع  مفاوضات  عقد  من 
هذه  وسبقت  مستقبًال.  الدوليين  والبنك 
الخطوات جوالت لتعويم النظام عربيًا عبر 

تعزيز التعاون االقتصادي مع األردن واإلمارات 
مشتركة  مشروعات  خالل  من  وغيرهما 

في مختلف المجاالت االقتصادية

الجائحة دفعت الشركات 
إلى زيادة تسريحات العمال 

وتقليص األجور

مؤشرات
األسواق

الكويت
أغـــــــلـــــــقـــــــت بـــــــورصـــــــة 
الـــكـــويـــت تــعــامــاتــهــا 
ــثــــاثــــاء، عــلــى  ــ ــــس ال أمـ
ارتـــفـــاع مــؤشــر الــســوق الــعــام 
مستوى  ليبلغ  نــقــطــة   57.64
بــنــســبــة  ــة  ــقــــطــ نــ  4041.82
املائة.  فــي  بلغت 0.83  ارتــفــاع 
مــلــيــون   181.7 تــــــــداول  ــم  ــ ــ وت
صــفــقــة   14716 عـــبـــر  ســـهـــم 
مــلــيــون   78.5 بــقــيــمــة  نـــقـــديـــة 
السوق  مؤشر  وارتفع  دينار. 
بنسبة  نقطة   54.6 الرئيسي 
ارتــفــاع قـــدره 0.93 فــي املــائــة 
من خال تداول 267.2 مليون 
سهم عبر 8827 صفقة نقدية 
ديـــنـــار  مـــلـــيـــون   28.7 بــقــيــمــة 
دوالر(.  مــلــيــون   94.7 )نــحــو 
وارتــفــع مــؤشــر الــســوق األول 
ارتــفــاع  بنسبة  نــقــطــة   59.76
تــداول  بلغت 0.79 مــن خــال 
عــبــر  ســـهـــم  مـــلـــيـــون   114.4
 49.8 بــقــيــمــة  صــفــقــة   5889
مــلــيــون ديـــنـــار )نـــحـــو 164.5 

مليون دوالر(.

ُعمان
ــعــام  ــر ال ــع املـــؤشـ ــفـ ارتـ
لسوق مسقط بنهاية 
تــــــــعــــــــامــــــــات أمــــــــــس، 
ليغلق  بــاملــائــة،   0.31 بــنــســبــة 
 3980.98 مــــســــتــــوى  عــــنــــد 
نــقــطــة   12.21 رابــــحــــًا  نـــقـــطـــة، 
عـــن مــســتــويــاتــه بــجــلــســة أول 
مــــــن أمــــــــــس. ودعــــــــــم ارتـــــفـــــاع 
ــم  ــ ــهـ ــ ــود األسـ ــ ــعــ ــ املـــــــؤشـــــــر صــ
املؤشرات  وصعدت  القيادية، 
الــقــطــاعــيــة بــشــكــل جــمــاعــي، 
بنسبة  الصناعة  وتصدرتها 
0.87 باملائة؛ مع صدارة سهم 
صــنــاعــة الـــكـــابـــات لــلــرابــحــني 
بــاملــائــة،   7.81 بــنــســبــة  الـــيـــوم 
وارتـــفـــع األنــــــوار لــلــســيــرامــيــك 
وصعد  باملائة.   2.63 القيادي 
الـــقـــطـــاع املـــالـــي 0.26  مـــؤشـــر 
بــاملــائــة، بــدعــم صــحــار الــدولــي 
باملائة،   1.91 املرتفع  القيادي 
بـــنـــك مــســقــط 1.23  ــع  ــ ــفـ ــ وارتـ
ــت الـــخـــدمـــات  ــ ــانـ ــ بــــاملــــائــــة. وكـ
اليوم  ارتــفــاًعــا  القطاعات  أقــل 
بنسبة 0.08 باملائة؛ مع ارتفاع 
الــنــهــضــة لــلــخــدمــات الــقــيــادي 
4.76 باملائة، وارتفع إس إم إن 

باور 2.17 باملائة.

السعودية
ــة  ــم شـــركـ ــهــ ــد ســ ــهــ شــ
ــار  ــمــ ــثــ ــتــ بــــــاتــــــك لــــاســ
اللوجستية،  واألعمال 
ارتفاعًا ملحوظًا خال جلسة 
مكاسبه  أعلى  ليسجل  أمــس؛ 
ــــك  ــرًا؛ وذلـ ــ ــهـ ــ نـــحـــو 15 شـ ــــي  فـ
تـــزامـــنـــًا مــــع إقــــــــرار الــجــمــعــيــة 
العامة ملساهمي الشركة زيادة 
نحو  السهم  وقفز  املـــال.  رأس 
تــصــدر  ــــس،  أمـ ظــهــر   ،%9.98
بها األسهم الرابحة، وهي أعلى 
مــكــاســب لــلــســهــم مــنــذ جلسة 
 ،2020 ــلـــول  أيـ ســبــتــمــبــر/   13
صعد بها إلى مستوى 26.90 
ــتـــداول  ريـــــاال. وبــلــغــت كــمــيــة الـ
التوقيت،  ذلــك  في  السهم  على 
بــلــغــت  ــــف ســـهـــم  ألـ نـــحـــو 215 
قيمتها 5.78 مايني ريال، من 

خال 357 صفقة. 

مصر
ــة  ــ ــــورصــ ــبــ ــ ــ قـــــــــــــررت ال
املــــــــصــــــــريــــــــة، أمـــــــــس، 
ــتـــحـــرك  ــالـ الــــســــمــــاح بـ
الـــســـعـــري يــومــيــًا عــلــى سهم 
شـــــــركـــــــة زهــــــــــــــــراء املـــــــعـــــــادي 
لــاســتــثــمــار والـــتـــعـــمـــيـــر، فــي 
نـــســـبـــة 5% صـــعـــودًا  ــاق  ــطــ نــ
وهــبــوطــًا وبـــــدون حـــد إيــقــاف 
مــؤقــت خـــال الــجــلــســة، وذلــك 
اعتبارًا من جلسة تداول أمس 
الـــثـــاثـــاء وملــــدة شــهــر، ويــعــاد 
العرض على اللجنة املختصة 
بــــــالــــــبــــــورصــــــة. وأوضــــــحــــــت 
البورصة في بيان، أن قرارها 
جـــــــاء فـــــي ضـــــــوء الــتــنــســيــق 
ــة لــلــرقــابــة  ــامـ ــعـ بــــني الــهــيــئــة الـ
املـــالـــيـــة والـــبـــورصـــة املــصــريــة 
لـــوضـــع تــدابــيــر مــؤقــتــة للحد 
ــتـــي يــتــعــرض  مــــن املـــخـــاطـــر الـ
التقلبات  إثــر  املتعاملون  لها 
ــــي ذات  الـــــحـــــادة فـ ــريـــة  ــعـ ــسـ الـ

جلسة التداول«.

تهّدد مطالب رجال 
األعمال في المغرب 

بتدهور أوضاع العمالة 
ومزيد من التسريحات

متفرقات اقتصادية

الخرطوم تأمل في ضخ الرياض استثمارات جديدة بقطاع الزراعة )أشرف شاذلي/فرانس برس(

إجراءات النظام تفاقم األزمات المعيشية على السوريين )فرانس برس(

ارتفاع أسعار الوقود يرهق المواطنين )لؤي بشارة/ فرانس برس(

تحقيق

في إطار توطيد العالقات بين النظام السوري واإلمارات في مجال الطيران، 
بين  رحلة مباشرة  أول  إقالع  للطيران  السورية  الشام«  »أجنحة  أعلنت شركة 
استئناف  بعد  الماضي،  الثاني  تشرين  نوفمبر/   27 يوم  وأبوظبي،  دمشق 
جائحة  إثر  توقفت  قد  كانت  التي  ودبــي  الشارقة  إمارَتي  إلى  رحالتها 
كورونا. وأضافت الشركة أنه ستكون هناك رحلة جوية قريبة إلى باكستان 
وقال  أسبوعيًا.  رحلتان  هناك  لتصبح  والشارقة،  حلب  بين  إضافية  ورحلة 
الخطوة  إن  ساطع،  أسامة  الشركة،  في  العامة  والعالقات  التطوير  مدير 
والوصول  الخارجية  محطاتها  شبكة  في  الشركة  توسع  إطار  في  تأتي 
النقل  حركة  ولتنشيط  مسافريها  الحتياجات  تلبية  أبوظبي،  العاصمة  إلى 

الجوي والتجاري بشكل عام بين البلدين.

طيران مباشر بين دمشق وأبوظبي

Wednesday 8 December 2021 Wednesday 8 December 2021
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لندن ـ موسى مهدي

ــيـــس األمـــيـــركـــي  ــرئـ بــيــنــمــا يـــعـــد الـ
ــقـــد مـــؤتـــمـــر  جـــــوزيـــــف بـــــايـــــدن لـــعـ
ــة  ــيــ ــالــ ــمــ الــــديــــمــــقــــراطــــيــــات الــــرأســ
غــــدًا الــخــمــيــس، يـــواجـــه الــعــالــم ثــــاث أزمــــات 
كــبــرى تــهــدد االســتــقــرار الــســيــاســي الــعــاملــي، 
وأســواق  االقتصادي  النمو  مسار  وبالتالي 
املـــال والــســلــع واالســتــثــمــار، فــي وقـــت يــواجــه 
الــعــالــم مـــعـــدالت عــالــيــة مـــن الــتــضــخــم وأزمـــة 
طـــاقـــة، وغــيــر مــتــيــقــن مـــن تــداعــيــات املــتــحــور 

»أوميكرون« على النشاط االقتصادي. 
هــذه األزمـــات هــي، أزمـــة الحشود العسكرية 
ــيـــة عــلــى حـــــدود أوكـــرانـــيـــا ومــخــاطــر  الـــروسـ
ــة الــضــغــوط  ــ غـــزوهـــا مـــن قــبــل مــوســكــو، وأزمـ
أن  يمكن  التي  تايوان  الصينية على جزيرة 
تقرر بكني ضمها في أّي لحظة وسط طلعات 
الــطــائــرات الــحــربــيــة الصينية املــتــكــررة فــوق 
سماء الجزيرة، وأزمة امللف النووي اإليراني 
الذي تتعثر محادثاته وتتجه نحو االنهيار 
واحتمال الرد اإلسرائيلي العسكري بضرب 
ــا لــلــتــهــديــدات  ــقـ ــة وفـ ــنـــوويـ ــع الـ ــواقــ بـــعـــض املــ

الصادرة من تل أبيب. 
 أّيا من هذه األزمات يمكن 

ّ
ويرى محللون أن

أن تــحــدث هـــزة كــبــرى فــي »الــنــظــام الــعــاملــي« 
الهش الذي يحكم نظم التجارة واالستثمار 
واألســواق العاملية وحركة السلع والبضائع 
االستهاكية، وربما إنتاج نزاع يتطور خارج 
حدود السيطرة بني واشنطن وحلفائها في 
أوروبا وآسيا وبني تحالف »بكنيـ ـ موسكو«. 
ــان خــــبــــراء املـــخـــاطـــر  ــ ــت قــــريــــب كــ ــ ــتــــى وقــ وحــ
أصبح  الــعــالــم  أن  يعتقدون  الجيوسياسية 
ــاردة«  ــبــ أكـــثـــر أمـــنـــا بــعــد نــهــايــة » الـــحـــرب الــ
وسقوط اإلمبراطورية الشيوعية في موسكو 
ومـــا تــاهــا مــن تــحــول ديــمــقــراطــي رأســمــالــي 
بشرق  السوفييتي  االتــحــاد  جمهوريات  في 
ونـــــال معظمها  مــســتــقــلــة  دول  إلــــى  أوروبـــــــا 
عضوية االتحاد األوروبي ودخل في حماية 

حلف شمال األطلسي »ناتو«. 
لكن يبدو أن تقييم مآل سقوط اإلمبراطورية 
الرأسمالي  الديمقراطي  النظام  انتصار  إلى 
ــام  ــ ــــظـ ــنـ ــ ونــــــــظــــــــام الــــــــســــــــوق الــــــــحــــــــر، عـــــلـــــى الـ
املــركــزيــة  واإلدارة  الــســلــطــوي  األوتـــوقـــراطـــي 
لاقتصاد واألسواق لم يكن دقيقا. إذ سرعان 
ما قلب الطاولة على هذه األحــام، الصعود 
ــلـــصـــني ومــــشــــروع  االقـــــتـــــصـــــادي الــــســــريــــع لـ
التجاري  للتمدد  الرامي  والطريق«  »الــحــزام 
ــادي فــــي الـــعـــالـــم وتـــحـــالـــفـــهـــا مــع  ــ ــــصـ ــتـ ــ واالقـ
موسكو إلى عودة » الحرب الباردة« مجددًا.

على الصعيد االقتصادي ومخاطر األسواق 
واالستثمار يستبعد محللون أن تتطور أزمة 
أوكــرانــيــا إلــى حــرب بــني موسكو وواشنطن 
على  الحاصل حاليا  التوتر  لكن  وحلفائها، 
قد  العسكري  والتحشيد  األوكرانية  الحدود 
يهدد االستثمار وتسعير األصول املالية في 

روسيا ودول االتحاد األوروبي.
ــغـــري مـــوســـكـــو بـــاســـتـــخـــدام ســـاح  ــا يـ ــمــ وربــ
الـــطـــاقـــة ضـــد أوروبـــــــا فـــي وقــــت تــعــانــي فيه 
األســــــواق األوروبــــيــــة مـــن الــضــعــف الــشــديــد، 
خــاصــة أن مــوســكــو اصــبــحــت تــقــود تحالف 
ــك+« الـــذي يــحــدد مــســتــويــات املــعــروض  ــ »أوبـ
الــعــاملــي مــن الــنــفــط، وبــالــتــالــي مــســار أســعــار 
املــشــتــقــات الــنــفــطــيــة، كــمــا أنــهــا تهيمن كذلك 
ــادرات الــغــاز الطبيعي إلـــى أوروبــــا  ــ عــلــى صـ
الـــغـــربـــيـــة، وبـــالـــتـــالـــي فــــإن تــهــديــد واشــنــطــن 
بــفــرض عــقــوبــات قــاســيــة عــلــى روســيــا قــد ال 
ــامـــرة بــقــضــم شــرقــي  ــغـ تـــــردع روســـيـــا عـــن املـ

أوكرانيا كما حدث مع شبه جزيرة القرم.
لكن، حتى اآلن تجاهلت األســواق املالية في 
ــا والــــواليــــات املــتــحــدة أزمــــة أوكــرانــيــا  ــ أوروبــ
بالعقوبات  األمــيــركــي  التهديد  أن  واعــتــبــرت 
ــي فــاديــمــيــر  ــروســ ــردع الـــرئـــيـــس الــ ــ ــــوف يــ سـ

بوتني من املغامرة بغزو أوكرانيا. 
ــردع روســيــا  ومـــن بــني الــعــقــوبــات املــقــتــرحــة لـ
حسب  أوكرانيا،  بغزو  املغامرة  من  ومنعها 
ــال«، فــرض  ــ ــورنـ ــ صــحــيــفــة »وول ســتــريــت جـ
عقوبات مالية قاسية ضد املصارف التجارية 
الكبرى في روسيا، أو حرمان البنك املركزي 
ــن اســــتــــخــــدام نـــظـــام »ســـويـــفـــت«  ــــي مــ ــــروسـ الـ

بكين ـ العربي الجديد

عـــلـــى الــــرغــــم مــــن الـــضـــغـــوط الـــشـــديـــدة الــتــي 
أسهم  سجلت  العقارات،  قطاع  لها  يتعرض 
شركات العقارات الصينية املدرجة في هونغ 
كــونــغ مــكــاســب قــويــة خــــال تــعــامــات أمــس 
الثاثاء، وذلك بعد تراجعات، وسط مساعي 
بــكــني لــتــخــفــيــف حــــدة أزمـــــة شـــركـــة »تــشــيــنــا 
ــد غــــــــــروب«. وحــــســــب صـــحـــيـــفـــة »  ــرانــ ــرغــ ــفــ إيــ
فاينانشيال تايمز« البريطانية، ارتفع مؤشر 
هانغ سانغ للعقارات بنسبة 4.1% في نهاية 

لــــلــــحــــواالت املــــالــــيــــة، وحــــرمــــان مـــوســـكـــو مــن 
تحويل الروبل إلى دوالر والعمات الصعبة 
األخــــــرى، وحــظــر املـــتـــاجـــرة بـــأصـــول الــديــون 

السيادية الروسية في أسواق املال الغربية.
مناقشتها  تــمــت  مــقــتــرحــات  هــنــالــك   

ّ
أن كــمــا 

فــي واشــنــطــن تــتــنــاول فــرض عــقــوبــات مالية 
وحظر شخصيات روسية نافذة من الدائرة 
الــداخــلــيــة لــلــرئــيــس فــاديــمــيــر بــوتــني. ولكن 
يــثــار الـــســـؤال: هــل هـــذه الــعــقــوبــات يــمــكــن أن 
 فــي ضم 

ً
تــردع روســيــا إذا كانت ترغب فعا

أوكرانيا بالتقسيط وابتاع شرقي أوكرانيا 
الذي يفضل التحالف معها على دول االتحاد 

األوروبي. 
 موسكو ربما تستغل 

ّ
من الناحية املالية، فإن

الــتــحــالــف االســتــراتــيــجــي مــع بــكــني ملقايضة 

 
ّ
»الـــطـــاقـــة مــقــابــل الــــــــــدوالرات« خــصــوصــا أن
الـــصـــني بـــحـــاجـــة مـــاســـة لــلــطــاقــة فــــي الـــوقـــت 
الـــــــراهـــــــن، كــــمــــا تــــتــــوفــــر لــــديــــهــــا أكــــثــــر مـــــن 3 
تريليونات دوالر من االحتياطات األجنبية. 

ويرى محللون أن بكني تطمع في دفع موسكو 
في  الغربي  الرأسمالي  النظام  زعــزعــة  نحو 
الوقت الراهن، ولديها هي األخرى أطماع في 

ضم جزيرة تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي.
ــم األمــــــيــــــركــــــي لـــلـــتـــحـــشـــيـــد  ــيــ ــيــ ــقــ ــتــ ــــب الــ ــــسـ حـ
الــعــســكــري الـــروســـي عــلــى حــــدود أوكـــرانـــيـــا، 
ــرات املـــركـــزيـــة األمــيــركــيــة،  ــابـ ــال مـــديـــر املـــخـ قــ
فــي مقابلة مــع صحيفة »وول  ولــيــام بيرنز، 
ستريت جورنال« على هامش قمة الرؤساء 
الــتــنــفــيــذيــني الـــتـــي عــقــدتــهــا الــصــحــيــفــة يــوم 
بايدن مع بوتني ستكون   مكاملة 

ّ
إن اإلثــنــني، 

املركزي  البنك  الثاثاء. وقــرر  تعامات أمس 
الــصــيــنــي، أمــــس، خــفــض مــعــدل االحــتــيــاطــي 
اإللزامي بمقدار 50 نقطة أساس بشكل فعلي 
بدءًا من الخامس عشر من ديسمبر/ كانون 
يــوان )188  الثاني، ما سيحرر 1.2 تريليون 

مليار دوالر( من السيولة طويلة املدى. 
وهــــذه هــي املــــرة األولــــى الــتــي يــخــفــض فيها 
املركزي الصيني معدل االحتياطي اإللزامي 
عـــلـــى الـــبـــنـــوك مـــنـــذ يـــولـــيـــو/تـــمـــوز املـــاضـــي. 
وكــشــفــت وســـائـــل إعــــام مــحــلــيــة فـــي الــصــني، 
بـــالـــحـــفـــاظ عــلــى  تـــعـــهـــد  الـــشـــعـــب   حــــــزب 

ّ
أن

ســيــاســة مــالــيــة اســتــبــاقــيــة وســيــاســة نقدية 
مرنة في 2022. وجاءت هذه القرارات بعدما 
ما يضمن  يوجد  ال  ــه 

ّ
أن »إيفرغراند«  أعلنت 

ــــه ســيــكــون لــديــهــا األمـــــوال الــكــافــيــة لــســداد 
ّ
أن

مدفوعات الديون.
ــوقــــت نـــفـــســـه، كـــشـــف تـــقـــريـــر لــوكــالــة  وفـــــي الــ
 »إيـــفـــرغـــرانـــد« تــــدرس ضــّم 

ّ
»بــلــومــبــيــرغ« أن

كــل ســنــداتــهــا الــعــامــة الــخــارجــيــة والــتــزامــات 
ديونها الخاصة في عملية إعادة هيكلة.

من جانبها، ترى وكالة التصنيف االئتماني 
 املزيد من املطورين 

ّ
»إس أند بي غلوبال« أن

الـــعـــقـــاريـــني فــــي الـــصـــني يـــتـــعـــرضـــون لــخــطــر 
أزمــة  الــتــزامــاتــهــم بسبب  التخلف عــن ســـداد 
األخيرة  اإلجـــراءات  الرغم من  السيولة، على 
ــتـــي اتـــخـــذتـــهـــا الـــســـلـــطـــات لــتــحــريــر بــعــض  الـ

األموال. 
إستير  قــالــت  »بــلــومــبــيــرغ«،  نقلت  وحسبما 
لــيــو، مــديــرة »إس أنـــد بـــي« خـــال نـــدوة عبر 
 »خـــفـــض مـــعـــدل االحــتــيــاطــي 

ّ
اإلنـــتـــرنـــت، إن

اإللزامي لن يكون كافيا إلنقاذ بعض مطوري 
 ،B العقارات الذين يبلغ تصنيفهم املستوى

وأقل من مستوى التعثر«.
ــؤالء املـــقـــتـــرضـــني تــعــرضــوا  ــ  هــ

ّ
وأضــــافــــت أن

بـــالـــفـــعـــل ملـــشـــاكـــل الــــتــــمــــويــــل، حـــيـــث أصـــبـــح 
املــســتــثــمــرون أكــثــر انــتــقــائــيــة، وســـط مخاطر 
ــــدوى مــــن وضـــــع »إيــــفــــرغــــرانــــد« املــثــقــلــة  ــعـ ــ الـ
ها تتوقع املزيد 

ّ
بالديون، وأشارت ليو إلى أن

من عمليات إعادة هيكلة الديون. 
وتــتــوقــع الــوكــالــة اســتــمــرار االنــكــمــاش على 
خلفية تقييد االئتمان والسياسات التقييدية 
في القطاع، ما قد يؤدي إلى انخفاض بنسبة 
10% فــي مــبــيــعــات الـــوحـــدات الــســكــنــيــة على 
إلى  إضافة  املقبل،  العام  في  الباد  مستوى 

تراجع من 5% إلى 10% في 2023. 

ــة الــــتــــقــــدم الــتــقــنــي  ــيـ ــن نـــاحـ ــ ــيـــة، ومــ ــنـــوبـ الـــجـ
الواليات  بكني  وتطالب  العسكري.  والتفوق 
»الصني الواحدة« التي  املتحدة باالعتراف بـ
ــايــــوان. وتــعــتــبــر  تــعــنــي ســـيـــادة بــكــني عــلــى تــ
استراتيجية  على  بــنــاء  الصينية  الحكومة 
تابعة  مقاطعة  تايوان   

ّ
أن الواحدة«  »الصني 

لــحــكــومــة الـــبـــّر الــصــيــنــي وذات حــكــم ذاتـــي 

فـــقـــط، وبــالــتــالــي يــجــب عــلــى واشــنــطــن عــدم 
مستقلة  كــدولــة  بها  الدبلوماسي  االعــتــراف 
أو تسليحها. من جانبها، تواصل واشنطن 
تــايــوان كــدولــة مستقلة وقلعة  الــتــعــامــل مــع 
ديمقراطية يجب الدفاع عنها في وجه الحكم 

األوتوقراطي الصيني.
 عـــــدد ســــكــــان تــــايــــوان 

ّ
وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن أن

يــتــجــاوز  يــتــعــدى 23 مــلــيــون نــســمــة، وال  ال 
وفق  دوالر  مليار   600 االقــتــصــادي  حجمها 
 حجم تجارتها 

ّ
بيانات البنك الدولي، كما أن

الـــواليـــات املــتــحــدة ال يــتــعــدى 85 مليار  مـــع 
ها تقع على أهم املمرات التجارية 

ّ
دوالر، فإن

ــدة مـــن أهـــم قــاع  ــ ـــهـــا واحـ
ّ
فـــي الــعــالــم، كــمــا أن

تقنية »الشرائح اإللكترونية« في العالم.
ــات الـــنـــوويـــة  ــ ــــاوضـ ــفـ ــ عـــلـــى صـــعـــيـــد مـــلـــف املـ

اإليـــرانـــيـــة الــتــي جــــرت بـــني طـــهـــران وأمــيــركــا 
عبر وسطاء من أوروبـــا وروســيــا في فيينا، 
املــحــادثــات تتعثر بسبب رفــض طهران   

ّ
فـــإن

ــد مــــن تــرســانــتــهــا  أّي شـــــــروط جــــديــــدة تـــحـ
الــصــاروخــيــة، أو تــرتــيــب عــاقــاتــهــا مــع دول 
الجوار التي ترى واشنطن أنها تهدد أمنها.

وهـــذا الــتــعــثــر يــهــدد بــإغــاق املــحــادثــات بني 
ــا يـــقـــود إلــــى تــشــديــد  ــمـ أمـــيـــركـــا وإيــــــــران، وربـ
الحظر املالي واالقتصادي أكثر على صناعة 
ــران وصــادراتــهــا. ومثل  النفط والــغــاز فــي إيـ
ــــه سيصب  ـ

ّ
هــــذا االحـــتـــمـــال يــــرى مــحــلــلــون أن

فــي مــزيــد مــن ارتـــفـــاع أســعــار الــنــفــط والــغــاز 
الــطــبــيــعــي وزيـــــــادة مـــعـــدل الــنــمــو الــتــضــخــم 

وغاء السلع.
انفجار  من  املستثمرون  يتخوف  وبالتالي، 

املقبلة  الثاث خــال األشهر  أّي من األزمـــات 
املــتــحــور  تــأثــيــر  فــيــهــا حقيقة  الــتــي ستظهر 
»أومــيــكــرون« على االقــتــصــاد الــعــاملــي، وعما 
كما  ال،  أم  مــخــفــف  تــأثــيــر  ذا  كـــان حقيقة  إذا 
ســتــتــضــح فــيــهــا خـــطـــط مــجــلــس االحـــتـــيـــاط 
الفيدرالي األميركي لرفع معدل الفائدة على 
 هــــذه األزمــــات 

ّ
الـــــــدوالر.  ويــــرى مــحــلــلــون أن

إلــى مزيد  العالم  تأتي فــي وقــت يحتاج فيه 
من موارد الطاقة التقليدية. ووفقا ملا ذكرته 
وكالة »رويترز« أمس الثاثاء، أكد املديرون 
و»شيفرون«  موبيل«  »إكسون  لـ التنفيذيون 
و»هاليبرتون« في مؤتمر بمدينة هيوستون 
ــة، أهـــمـــيـــة الـــحـــاجـــة إلـــى  ــيـ ــركـ ــيـ تـــكـــســـاس األمـ
مواصلة توريدات النفط والغاز عامليا حتى 
مع انتقال العالم إلى أنواع أنظف من الوقود.

أزمات االقتصاد 
العالمي

ضغوط إضافية على العقارات الصينية

)Getty( التوتر العسكري يقلق المستثمرين في وول ستريت

)getty( تسوق نشط ألعياد الميالد في برلين)Getty( إيفرغراند« كادت تقصم ظهر سوق العقارات في الصين«

)Getty( بريطانيا تتجه لتطوير طائرات تعمل بالهيدروجين

البورصات تجاهلت في 
تعامالت الثالثاء أزمة 

أوكرانيا وواصلت االرتفاع

إلى  روســيــا  لجوء  ثمن  على  للتأكيد  فرصة 
القوة العسكرية ضد أوكرانيا. 

وأضــاف بيرنز، أنه ال يقلل أبــدًا مما سماها 
شهية بوتني للمخاطر في موضوع أوكرانيا، 
 ذلك يثير قلق بــاده. وأضاف 

ّ
مشيرًا إلى أن

أنهم ال يعلمون ما إذا كان الرئيس الروسي 
قد قرر استخدام القوة ضد أوكرانيا أم ال. 

ــثــــر الـــنـــقـــاط املـــلـــتـــهـــبـــة فــي  لـــكـــن يــــبــــدو أن أكــ
واالقــتــصــادي  الجيوسياسي  النفوذ  صـــراع 
الــعــاملــي إلـــى جــانــب أوكـــرانـــيـــا يــتــركــز حاليا 
حــول تــايــوان الــتــي تعد جــزيــرة صغيرة في 
ها جزيرة 

ّ
لكن املساحة والحجم االقتصادي، 

اســتــراتــيــجــيــة مـــن نــاحــيــة مــوقــعــهــا فـــي بحر 
الصني الشرقي الــذي تمر به معظم التجارة 
ــات فـــي الـــيـــابـــان وكـــوريـــا  ــواليــ ــى حــلــفــاء الــ إلــ

ثالثة مخاطر 
جيوسياسية تهدد 
األسواق واالستثمار

لندن ـ العربي الجديد

كــشــفــت مــجــمــوعــة بحثية مــدعــومــة من 
الحكومة البريطانية عن تصميم طائرة 
ركـــــاب تــعــمــل بـــالـــهـــيـــدروجـــني الــســائــل، 
ــا تــســتــطــيــع مــن  ــهــ وســــــط تــــأكــــيــــدات أنــ
الناحية النظرية مطابقة أداء الطائرات 
ــن دون  مـــتـــوســـطـــة الـــحـــجـــم الـــحـــالـــيـــة مــ
معهد  وأكــد  كربونية.  انبعاثات  إنــتــاج 
تــكــنــولــوجــيــا الــطــيــران فـــي بــيــان نقلته 
وكـــالـــة »بـــلـــومـــبـــيـــرغ« األمـــيـــركـــيـــة أمــس 
 مــفــهــوم الـــطـــيـــران حــيــادي 

ّ
الـــثـــاثـــاء، أن

الكربون )فاي زيرو( يقوم على تصور 
لـــطـــائـــرة تــتــســع لــــــــ279 راكــــبــــا، لــتــجــري 
رحات من لندن إلى سان فرانسيسكو 
من دون توقف وبنفس السرعة والراحة 
املــتــاحــة اآلن.  وتــســتــهــدف الــشــراكــة ما 
بــــني املـــجـــمـــوعـــة الــبــحــثــيــة والـــحـــكـــومـــة 

مرتفعة  املــشــاريــع  تــســريــع  البريطانية 
الــخــطــورة والــتــي ســـوف تــدعــم شــركــات 
 
ّ
الــطــيــران املــحــلــيــة. وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن

الـــدفـــع بــالــهــيــدروجــني يــنــظــر إلــيــه على 
ــــدة  ــــواعـ ــيـــات الـ ــنـــولـــوجـ ــكـ ــتـ ــر الـ ــثــ ـــــــه أكــ

ّ
أن

فــي مجال  الــكــربــونــي  الــحــيــاد  لتحقيق 
ه فــي الــوقــت نفسه مرتفع 

ّ
الــطــيــران، لكن

ــد يــتــطــلــب األمــــــر ســـنـــوات  ــ الــتــكــلــفــة، وقـ
حتى يتم تطوير طائرات وبنية تحتية. 
وخـــصـــصـــت حـــكـــومـــة املــمــلــكــة املــتــحــدة 
مــلــيــار   2.6( إســـتـــرلـــيـــنـــي  مـــلـــيـــار   1.95
تــكــنــولــوجــيــا  مـــعـــهـــد  لـــتـــمـــويـــل  دوالر( 
وحتى   2013 فــي  انطاقه  منذ  الفضاء 
2026. وتستهدف الحكومة البريطانية 
من خال تمويلها لأبحاث التقنية إلى 
تــحــويــل الــخــبــرات إلـــى مــنــتــجــات يمكن 
تسويقها في املستقبل بداًل من التركيز 

على مبيعات األبحاث بالجامعات.

برلين ـ العربي الجديد

ألداء  النهائية  الــقــراءة  بيانات  كشفت 
اقـــتـــصـــاد مــنــطــقــة الـــــيـــــورو فــــي الـــربـــع 
اإلجمالي  املحلي  الناتج  نمو  الــثــالــث، 
وهــــو  ســــــنــــــوي،  أســــــــــاس  عــــلــــى   %3.9
الــقــراءة األولية عند  مستوى أعلى من 

 .%3.7
ــاءات  ــ ــــصـ ــا لـــبـــيـــانـــات هــيــئــة اإلحـ ــقــ ووفــ
الثاثاء،  أمس  الصادرة  »يوروستات« 
ــاد مــنــطــقــة الــــيــــورو %2.2  ــتـــصـ نـــمـــا اقـ
فـــي الــفــتــرة مـــن يــولــيــو/ تــمــوز وحــتــى 
أســـاس فصلي،  عــلــى  أيــلــول  سبتمبر/ 

وهي نفس بيانات القراءة السابقة. 
وبحسب البيانات، زاد استهاك األسر 
ــورو فــــي الـــربـــع  ــيــ 4.1% فــــي مــنــطــقــة الــ
الثالث، فيما ارتفعت الصادرات بنحو 
ا ملا ذكرته 

ً
1.2% والواردات 0.7%. ووفق

 
ّ
قناة »سي إن بي سي« األميركية، فإن
ــد يــخــفــض  ــــي قــ ــــدولـ ــنــــدوق الـــنـــقـــد الـ صــ
اليورو  منطقة  اقتصاد  لنمو  توقعاته 
عــن 2022، إذ حـــذر مــن إمــكــانــيــة إجـــراء 
تعديات طفيفة حني صــدور توقعاته 

في الشهر املقبل.
الوقت  فــي  الصندوق  توقعات  وتشير 
 الناتج املحلي اإلجمالي 

ّ
الحالي إلى أن

اليورو قد يرتفع 4.3% في  في منطقة 
.2022

إلـــى ذلـــك تتجه الــشــركــات الــنــاشــئــة في 
أوروبـــــــــا نـــحـــو جـــمـــع تـــمـــويـــل قــيــاســي 
الـــعـــام،  هــــذا  دوالر  مــلــيــار   121 بــقــيــمــة 
وفقا لتقرير صادر عن شركة رأس املال 
»سي  ونقلته  »أتوميكو«  االستثماري 
إن بي ســي«، وهــو ما يزيد على ثاثة 
أضعاف رأس املــال الــذي تم جمعه في 

عام 2020 والبالغ 41 مليار دوالر.

طائرة ركاب تعمل 
بالهيدروجين

اقتصاد منطقة اليورو 
ينمو %3.9

مال وسياسة

من التحشيد الروسي على حدود أوكرانيا، مرورًا بالتهديدات الصينية 
الواليات المتحدة،  اإليرانية مع  النووية  لتايوان، وصوًال إلى المفاوضات 
وتهدد  العالمي  االقتصاد  على  الراهنة  السياسية  األزمات  تنعكس 

بمخاطر على صعد مختلفة

وسط  أمس،  تعامالت  خالل  األوروبية  الطبيعي  الغاز  عقود  ارتفعت 
ترقب لما إذا كان سيتم تطبيق عقوبات دولية جديدة على روسيا التي 
وبحسب  للغاز.  مــورد  أكبر  تعد 
عقود  ارتفعت  بومبيرغ،  وكالة 
في  الــمــتــداولــة  الطبيعي  الــغــاز 
 96.75 وسجلت   %7.6 هــولــنــدا 
الساعة.  في  ميغاواط  لكل  يورو 
من  ــة  ــي األوروب الـــدول  وتتخّوف 
الشتاء  خالل  الغاز  سالح  استخدام 
عقوبات  فرض  حال  في  الجاري 
حال  في  موسكو  على  مشددة 

استمرارها في تهديد أوكرانيا.

ارتفاع عقود الغاز

رؤية

شريف عثمان

األميركية  األســهــم  فــي  االســتــثــمــار  بأفضلية  الــتــام  اقتناعي  رغــم 
على املدى الطويل مقارنة بما سواها من بدائل متاحة في السوق 
األميركية، لم يرفض عقلي في أي وقت احتماالت حدوث تراجعات 
وزمنية  مكانية  بيئة  في  األســهــم، خاصة  أسعار  في  تصحيحية 
أكثر من صعيد، في كل ساعة،  بالتغيرات الضخمة، على  حافلة 

كما هو الحال في وول ستريت. 
»البنك  الفيدرالي  والبنك  ومتحوراته،  الفيروس  أخبار  عن  وبعيدًا 
مع  األميركية  التجارية  العاقات  أو  وقــراراتــه،  األميركي«  املركزي 
الــصــني، واملــنــافــســة االقــتــصــاديــة بــني الــعــمــاقــني، فقد كــانــت هناك 
تــوقــعــات بـــاقـــتـــراب الـــصـــدمـــة، بــعــد شـــهـــور طــويــلــة عــــاش خــالــهــا 

املستثمرون في نعمة. 
واألسبوع املاضي، أنهي مؤشر ناسداك تعامات يوم الجمعة على 
تراجع أسبوعي بنسبة 2.6%، كانت كفيلة بوصول خسائره في 
آخر أسبوعني ألعلى مستوى لها في ما يقرب من عشرة أشهر، 
الثاني من  الجمعة أسبوعه  يــوم  بــي 500  آنــد  وأكــمــل مؤشر إس 
 
ً
تراجعه، مسجا الصناعي  داو جونز  الخسائر، وواصــل مؤشر 

أسبوعه الرابع على التوالي من التراجعات. 
الفيدرالي،  البنك  رئيس  بــاول،  أّن شهادة جيرومي  البعض  اعتبر 
األهــم وراء  العامل  املــاضــي، كانت  الشيوخ األســبــوع  أمــام مجلس 
ــواق، وقـــال آخـــرون: »بــل ظــهــور املتحور أومــيــكــرون«،  تــراجــع األســ
وأشــــار مــحــلــلــون إلـــى اســتــمــرار ارتـــفـــاع مــعــدل الــتــضــخــم، وتــزايــد 
احــتــمــاالت رفــع مــعــدالت الــفــائــدة، وتــراجــع اآلمـــال فــي عـــودة قريبة 
الفيروس  بظهور  تأثرت  التي  القطاعات  في  االقتصادي  للنشاط 
العام املاضي، وكلها تحليات صحيحة ومقبولة، ساهمت بالفعل 

في تراجع مؤشرات األسهم الرئيسية للسوق األميركية.
أخفت خسائُر »مؤشرات« األسهم الرئيسية املحدودة )حتى اآلن(، 
الثالث  األســبــوع  حتى  تحقيقها  استمر  قياسية  مستويات  بعد 
»أسهم«  مــن  العديد  تكبدها  كبيرة  خسائَر  املــاضــي،  الشهر  مــن 
الشركات األميركية، ويمكن ماحظة ذلك في أداء صندوق شركات 
عــام  مــكــاســب خـــال  الـــذي حــقــق   ،ARKK األشــهــر التكنولوجيا 
الجائحة بنسبة 143%، قبل أن يخسر ربع القيمة التي كان عليها 

مطلع العام الحالي. 
ومن بني 43 شركة يستثمر فيها الصندوق حاليًا ما يتاح له من 
أمـــوال املــودعــني، لــم تنج إال شركتان فقط مــن الــدخــول فــي دوامــة 
الهبوط، التي تبدأ عند املحللني عادة بعد خسارة السهم أكثر من 
الخسائر في أسهم  إليها.  ووصلت  20% من أعلى نقطة وصل 
بعض هذه الشركات ألكثر من ثمانني باملائة منذ وصولها ألعلى 
كانت  األهــم  الظاهرة  لكن  الحالي،  العام  مطلع  تاريخها  في  نقطة 

دخول فئات جديدة من األميركيني لاستثمار في األسهم.
املــقــاهــي بمجموعة  ــد  أحـ فــي  الــصــدفــة  وقــبــل شــهــريــن، جمعتني 
ــة مـــجـــاورة، يــتــجــاوز عمر  مــن الــســيــدات الــاتــي جلسن فــي طــاول
أصغرهن سبعني عامًا، وكن يتحدثن عن سعادتهن باالستثمار 
في البورصة للمرة األولى في حياتهن، واألرباح التي حققنها من 

شراء هذا السهم أو ذاك.
التي تمثلها تلك السيدات سوق األسهم، كما  الفئة  نبهني دخــول 
دخول صديقي السياسي الذي تجاوز الخمسني عامًا وال يتوقف 
األولــى  للمرة  املستثمرين«  وجشع  العفنة  »الرأسمالية  ســب  عــن 
في حياته العام املاضي، وكذلك شراء ابني وأصدقائه أسهمًا في 
البورصة قبل انتهاء تعليمهم الجامعي ببضع مئات من الدوالرات 
حــصــلــوا عليها مــن عملهم املـــؤقـــت، إلـــى الــثــقــافــة املــالــيــة الــواســعــة 
أغلب مجتمعاتنا  والتي نفتقدها بشدة في  أميركا،  املوجودة في 
العربية التي ركنت إلى شــراء شقة أو بيت في أغلب األحــوال، ملن 

توفر له املال وتجاوزت ثقافته إيداعه في البنوك. 
تعاني مجتمعاتنا العربية من تدني الثقافة املالية بصورة واضحة، 
ــتــطــورات الــكــبــيــرة الــتــي حــدثــت فــي مــجــاالت االســتــثــمــار  بــســبــب ال
الكاسحة  األغلبية  تتمكن  لم  والتي  األخيرة،  الثاثة  العقود  خال 
فعله  بما  جــدًا  استيعابها، وشخصيًا، سعدت  مــن  املواطنني  مــن 
املصرفي املصري املخضرم هشام عز العرب، الذي بدأ في تصوير 
غير  للمواطن  املالية  الثقافة  توسيع  فيها  يــحــاول  فيديو،  مقاطع 
السوق  املتاحة في  البدائل االستثمارية  املتخصص، ويطرح عليه 
 أّن األمر بالتأكيد يستلزم قيام الحكومة بدور من أجل 

ّ
املصرية، إال

ضمان وصول الرسالة إلى أعداد أكبر من املواطنني، وفي مختلف 
املدن املصرية. 

لــوزاردي،  الباحثة أناماريا  قبل ما يقرب من ثاثة عقود، درست 
أستاذة االقتصاد واملحاسبة حاليًا في جامعة »جورج واشنطن« 
سلوكيات االدخــار واالستثمار عند األفــراد، ووصلت إلى حقيقة 
هامة على بساطتها، تؤكد اختاف ما يكون بحوزة شخصني من 
املعاش، رغــم حصولهما على نفس  أصــول عند وصولهما لسن 
ذلك  فــي  السبب   

ً
مــرجــعــة العملية،  حياتهما  خــال  تقريبًا  الــراتــب 

االختاف إلى القرارات املالية التي اتخذاها على مدار سنوات في 
ما يخص ما توفر لهما من أموال.

أن يستطيع  بــضــرورة  تــبــدأ  املالية  الثقافة  أّن  ــــوزاردي  ل واعــتــبــرت 
املـــواطـــن الـــعـــادي فــهــم ثــاثــة مــوضــوعــات أســاســيــة، يتعلق أولــهــا 
بعمل بعض الحسابات املرتبطة بمعدالت الفائدة، وثانيها بمعدل 
الــتــضــخــم وتــأثــيــره عــلــى املــســتــهــلــكــني، وثــالــثــهــا بــتــنــويــع املــخــاطــر 
على  الحاصلة  السيدة  وأشـــارت  االستثماري.  الــقــرار  اتــخــاذ  عند 
الــدكــتــوراه فــي االقــتــصــاد مــن جــامــعــة برينستون األمــيــركــيــة إلــى 
من  األدنـــى  الحد  لديهم  يوجد  ال  )األميركيني(  املواطنني  أغلب  أن 
رئيسيًا  اعتبرته سببًا  ما  وهــو  املوضوعات،  لتلك  املطلوب  الفهم 

الستمرار ونمو ظاهرة التفاوت في املجتمعات املختلفة. 
لــوزاردي تتحدث عن املواطن األميركي، الذي يتخذ قرارات  كانت 
الخاص  التقاعد  حساب  فــي  يمتلك  بما  تتعلق  هامة  استثمارية 
الــذي يحق لهم إدارتــه واستثماره أثناء عمله، وقبل عقود من  به، 
السماح له بالحصول عليه، والذي يضطر ابنه في سن السادسة 
عــشــرة التــخــاذ قـــرار باستثمار مبلغ ضــخــم، وربــمــا الــتــورط في 
الحصول على قرض ضخم، من أجل االلتحاق بإحدى الجامعات 
الكبرى، التي تصل مصاريف بعضها ملئات اآلالف من الدوالرات. 
لم أشعر بالقلق من ضعف الثقافة املالية للمواطن املصري، الذي 
بـــإدارة أمواله  ال يمتلك مــدخــرات في أغلب األحـــوال، وال يسمح له 
املوجودة لدى هيئة التأمينات واملعاشات، وال ترتفع تكلفة التعليم 
الثقافة  لــه، لكن حقيقة كــان كل قلقي من ضعف  املتاح  الجامعي 
املالية لدى بعض املسؤولني، الذين تتسبب قراراتهم في كثير من 

األحيان في إفقار املايني وزيادة معاناتهم، وهم ال يشعرون.

الثقافة المالية 
في مصر وأميركا
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عائشة بلحاج

دخل أوميكرون دخول الجبابرة، وبمجّرد 
اإلعــــان عــن مــيــاده واحــــدًا مــن مــتــحــّورات 
كـــورونـــا، ســـارعـــت دول كــثــيــرة إلـــى إغـــاق 
الــحــدود أمــامــه، قــبــل مــعــرفــة أّي معلومات 
 
ً
أكـــيـــدة عـــن خــطــورتــه، مـــن بـــاب »كـــم حــاجــة
األكيدة  املعلومة   

ّ
لكن بتركها«.  قضيناها 

 لصيقة 
ً
عنه سرعة العدوى التي تبدو صفة

 
ً
ــذا، تـــبـــدو إمــكــانــيــة تـــفـــاديـــه صــعــبــة ــهـ ــه. لـ بــ
ــا ُيــمــكــن فــعــلــه هـــو تــأخــيــر   مـ

ّ
ــل ــ لــلــغــايــة، وكـ

م. والــّدلــيــل مــا حــدث مــع »دلــتــا« الــذي 
ّ
املحت

ــمــا على 
ّ
 الــعــالــم وذاق مــنــه الــجــمــيــع، إن

ّ
لـــف

فتراٍت متباعدة. وتساوى في ذلك من أغلق 
أوميكرون،  فــي حالة  الــحــدود ومــن تركها. 
دول كــثــيــرة أغــلــقــت الـــحـــدود بــعــد تــســّربــه 
إلى أراضيها، ما جعله أشبَه »بإغاق باب 
ــــروج الـــحـــصـــان«، حسب  اإلســطــبــل بــعــد خـ
مارك  إدنبره  الوبائيات في جامعة  أستاذ 

وولهاوس.
ســــاهــــم فــــي تـــخـــويـــف الـــعـــالـــم مــــا فــعــلــتــه 
عب، بسبب 

ّ
الش تعبئتها  أخــيــرًا؛  الــّصــني، 

كـــورونـــا. فــي املــوجــة األولــــى، فـــزع العالم 
ــّر الـــّصـــيـــنـــيـــون مــن  ــــجــ ــرى كـــيـــف ُي ــ ــو يـ ــ وهـ
بيوتهم نحو املستشفيات. وكيف يقعون 
ـــارع بسبب كـــورونـــا، وهـــو مــا لم 

ّ
فــي الـــش

ــُدث فـــي أّي مـــكـــان فـــي الـــعـــالـــم، حيث  يـــحـ
تــرتــفــع مــضــاعــفــات الــفــيــروس تــدريــجــيــا، 

علي أنوزال

هــل يمكن الــثــقــة فــي الــجــيــش، خصوصا 
عــــنــــدمــــا يــــعــــد بـــــأشـــــيـــــاء ال تـــــدخـــــل فــي 
اخــتــصــاصــه، وبـــاألحـــرى عــنــدمــا يتعلق 
للجيش  يــجــب  ال  الــتــي  بالسياسة  األمـــر 
ــكـــام ما  أن يـــمـــارســـهـــا؟ مــنــاســبــة هــــذا الـ
الحديث  الــســودان. ولكن قبل  يحدث في 
عــن الــشــأن الــســودانــي، ال بــد مــن الوقوف 
ميانمار بسجن  في  الصادر  الحكم  عند 
رئــيــســة الــحــكــومــة املــطــاح بــهــا، أون ســان 
ــنــــوات، مـــن الــقــضــاء  ســـو تـــشـــي، أربـــــع ســ
التي دافعت  العسكري في بادها، وهي 
عندما كانت تترأس الحكومة، استرضاًء 
للجيش، عن الجرائم التي ارتكبها جيش 
بــادهــا ضـــد  مسلمي الــروهــيــنــغــا، وهــا 
هو الجيش الذي كانت تدافع عنه يحكم 
بــعــد أن ضعفت  بــالــســجــن،  الــيــوم  عليها 
وابــتــعــادهــا  أخــطــائــهــا  بسبب  شعبيتها 
عــــن  الــبــرنــامــج الــديــمــقــراطــي الــحــقــوقــي 
التي انتخبت بفضله، واستحقت، بفضل 
للسام.  نوبل  جائزة  أجله،  من  نضالها 
الـــخـــاصـــة الــــتــــي عـــلـــى كــــل ســـيـــاســـي أن 
يستنتجها من قصة أون سان سو تشي 
أنه ال يجب الثقة في الجيش، خصوصا 

عندما يكون الجيش يمارس السياسة. 
ُيطرح سيناريو أون سان سو تشي اليوم 
بقوة في الخرطوم، بما أن رئيس الوزراء 
السوداني، عبد الله حمدوك، الذي وصل، 
أول مــــرة، إلـــى رئـــاســـة الــحــكــومــة بفضل 
ثورة الشعب السوداني، عاد ووضع يده 
وثقته في الجيش الذي انقلب عليه وزّجه 
وأعضاء حكومته في السجن، وذلك على 
الرغم من رفض الشارع شروط الجيش، 
الجيش  هـــذا  ــادة  قـ بمحاكمة  ومطالبته 
عــلــى أفــعــالــهــم، قــد يــجــد نــفــســه غـــدا وراء 
القضبان، بقوة حكم قضائي صــادر عن 
محكمة عــســكــريــة، وعــنــدهــا لــن يــجــد من 
يــخــرج فـــي الـــشـــوارع لــلــمــطــالــبــة بــإطــاق 
سراحه. فما حدث ويحدث في بورما قد 
الــســودان، والجيش الذي  يحُدث غدا في 
وعد بالعمل مع قادة االحتجاج لتوجيه 
نفُسه  هو  السياسية  االنتقالية  العملية 
الــــــذي انـــقـــلـــب عـــلـــى مــمــثــلــيــهــم، واعــتــقــل 

حسام أبو حامد

مايكل،  صديقها  عــلــى  الــلــوم  نينا  ألــقــت 
به  يوثقان  ملّونا،  فيلما  إحــضــاره  لعدم 
جزيرة  فــي  الجميلة  إجــازتــهــمــا  لحظات 
هـــيـــديـــنـــســـي، فـــالـــصـــور الـــفـــوتـــوغـــرافـــيـــة 
باألبيض واألسود لن تنقل ألحدا جمال 
الــجــزيــرة الحقيفي. إنــه فــرق بــني عاملني، 
الرمادي  اللون  يحكمه  أحدهما شمولي 
الــواحــد )تخلو أســواقــه من أفــام الصور 
ديمقراطي  وآخر  امللّونة(،  الفوتوغرافية 
متعّدد األلـــوان. كــان ذلــك مضمون أغنية 
ــلــــون« الـــتـــي انــتــقــدت  ــيـــَت الــفــيــلــم املــ ـــسـ

َ
»ن

الشرقية،  أملانيا  الشيوعية في  املنظومة 
والقــت رواجــا كبيرا العام 1974، قبل أن 
تهرب صاحبتها، نينا هاغن، إلى أوروبا 
الــغــربــيــة، مــتــرّبــعــة عــلــى عـــرش »الــبــانــك«، 
وقبل أن تطغى على األملان حياة الوحدة 
ــا. حــــني صـــدحـــت هــاغــن  ــهــ ــوانــ بـــأبـــهـــى ألــ
ــانـــت الـــشـــابـــة أنــغــيــا  ــلـــك، كـ بــأغــنــيــتــهــا تـ
ميركل تدرس الفيزياء في مدينة اليبزغ 
الــتــابــعــة لــســاكــســونــيــا، إحــــدى الـــواليـــات 
األملانية الشرقية. وكانت هذه األغنية من 
املستشارة،  اختارتها  أغنياٍت  ثــاث  بني 
الــذي  الكبير«،  »الــوشــم  فــي حفل  ميركل، 
نــظــمــه الــبــونــدســفــيــر )الــــقــــوات املــســلــحــة 
ــة(، فــــي الـــثـــانـــي مــن  ــيــ ــانــ الـــفـــيـــدرالـــيـــة األملــ
شــهــر ديــســمــبــر/ كـــانـــون األول الــحــالــي، 
واملستوحى من أجواء النزعة العسكرية 
ــر. فــي  الـــبـــروســـيـــة لـــلـــقـــرن الــــســــادس عـــشـ
الحفل وّجهت ميركل آخر رسائلها، إلى 

أصدقائها، وإلى أعدائها أيضا.
فاجأت األغنية أملانا كثيرين لم يعتادوا 
طوال 16 عاما أي إشاراٍت من مستشارتهم 
إلى أصولها األملانية الشرقية. كانت تلك 
 بالتحّديات 

ً
املّدة، بالنسبة مليركل، مليئة

السياسية والشخصية بوصفها إنسانا، 
ــاب الــــــــــــوداع )20  ــ ــطـ ــ ــــي خـ ــــت فــ ــبـ ــ ــا ذهـ ــمــ كــ
دقــيــقــة(، الــــذي دعـــت فــيــه إلـــى الـــدفـــاع عن 
الــديــمــقــراطــيــة والــعــلــم فــي وجـــه الكراهية 
ــلــة، وطالبت 

ّ
ــل

َ
ــض

ُ
والــعــنــف واملــعــلــومــات امل

ــان بــاملــحــافــظــة عــلــى تــفــاؤلــهــم بــشــأن  ــ األملـ
ــارة غــيــر اعــتــيــاديــة أخـــرى  ــ املــســتــقــبــل. إشـ
السياسية،  حــيــاتــهــا  مــيــركــل  بــهــا  ختمت 
ــلــت فـــي اخــتــيــارهــا مــجــمــع »بــيــنــدلــر 

ّ
تــمــث

ِبَع منذ العام 1993 لوزارة 
ْ
ت

ُ
بلوك« الذي أ

ــة مــكــانــا لــحــفــل الــــــوداع،  ــيـ ــانـ ــاع األملـ ــدفــ الــ
 األملـــــان بــبــعــض تــاريــخــهــم الـــذي 

ً
ّكـــــَرة

َ
ُمـــــذ

يـــجـــّســـده مـــبـــنـــًى أنــــشــــئ أســــاســــا مــكــتــبــا 
الـــعـــام 1914،  ــبــــراطــــوريــــة،  لــلــبــحــريــة اإلمــ
ووّسعه النازيون ليصبح مقّرا ملجموعة 
مـــن الـــضـــبـــاط الـــذيـــن فــشــلــوا فـــي إطــاحــة 
الــعــام 1944،  فــي 20 يوليو/ تموز  هتلر، 

عبد اللطيف السعدون

أما وقد جمع الله الشتيتني، مقتدى الصدر 
 الظن، أن ال 

ّ
ا، كل

ّ
ونوري املالكي، بعدما ظن

الــذي أرادتــه  تاقيا، فــمــاذا بعد هــذا اللقاء 
إيـــــــران، كـــي تــــــداري عـــبـــره بــعــض مـــا لحق 
بــوكــائــهــا الــعــراقــيــني مــن خــســائــر أفــرزتــهــا 
انتخابات تشرين، ولكي تمّهد الطريق إلعادة 
إنتاج »العملية السياسية« الطائفية التي 
ضمنت لها السطوة على القرار العراقي على 
امتداد عقدين، وهي العملية التي تعّرضت 
سوى   

َ
يبق ولــم  والعطب،  الشديد  لإلنهاك 

تشييعها إلى نهايتها محفوفة باللعنات؟
لــم يــفــرز لــقــاء »اإلخــــوة األعــــداء« هــذا شيئا 
الحقا،  عليه  البناء  يمكن  قيمة حقيقية  ذا 
الصدري واإلطــار  التيار  الطرفان،  إذ خرج 
لــيــاه، وعــرف  ي على 

ّ
يغن  

ٌّ
وكــل التنسيقي، 

 اللقاء كان جافا، 
ّ
في األوساط السياسية أن

وال يحمل مامح اتفاق، وال حتى تقاربا في 
البيانات  النقاط األساسية. ولذلك، لم تزد 
والتصريحات التي صدرت عن شخصياٍت 
محسوبٍة على هذا الطرف أو ذاك عن أن تطرح 
اه، وليس ما حصل اتفاقا 

ّ
ما تريده وتتمن

 الصدر، وقد كان صريحا في 
ّ
عليه. وبدا أن

اإلعان بعد اللقاء مباشرة عن عدم التراجع 
أغلبية وطنية، ال  عن موقفه، في »حكومة 
 
ً
شرقية وال غربية«، سعى إلى أن ُيحِدث كّوة

في الجدار الصلد الذي صنعته أطراف اإلطار 
التنسيقي، وأن »يبرئ ذمته« أمام جماهيره 
مما قد ُيشاع عن إحداثه شرخا داخل البيت 
الشيعي. وأيضا استجابة لرغبة إيران في 
 تصل العاقة 

ّ
عقد اللقاء، وهو الذي يطمع أال

بــيــنــه وبـــني طــهــران إلـــى مــا صــنــع الـــحـــّداد. 
وخوفا من يدها الطولى التي قد تستهدفه، 
فيما كانت أطــراف اإلطــار التنسيقي، ومن 
من  تنطلق  الــوالئــيــة،  املــلــيــشــيــات  ضمنها 
»فــائــض ضــعــف« ولــيــس مــن »فــائــض قــوة« 
وقد أرادت، من خال فائض الضعف هذا، 
تخفيف خسائرها وتزييد مكاسبها بالقدر 
تراجعها  بعد  خصوصا  تستطيعه،  الــذي 
عـــن الــتــهــديــد بــاســتــخــدام أســالــيــب أخـــرى، 
غير االحــتــجــاجــات السلمية. قــد يــكــون من 
الى  اللجوء  البداية،  فيه، في  فّكرت  بني ما 
حرب شــوارع، رّدًا على »الغنب« الذي تزعم 
ــه لحق بها جـــّراء حــاالت تــزويــر حصلت 

ّ
أن

في االنتخابات.
وقـــد فــضــحــت صـــور الــلــقــاء املــنــشــورة على 
مواقع التواصل كيف ظهرت علنا الخصومة 
الصدر  بــني  والتجاهل  بالجفاء  املطبوعة 

انهيارًا مفاجئا كما رأينا في  سّبب 
ُ
وال ت

الــصــني. شاهد  مــن  الــقــادمــة  الفيديوهات 
العالم، أيضا، كيف ذهب بعض الصينيني 
الباستيك بشكل  إلــى األســـواق، مرتدين 
ــوارع من البشر، 

ّ
الــش فرغت 

ُ
أ كامل. وكيف 

 
ً
رّوجة فيروسا قاتا

ُ
مثل أفام الزومبي امل

ال عاقة له بتأثير كورونا.
لــذا عندما وصــل الــوبــاء إلــى بــاقــي الـــّدول، 
الناس يغسلون  الهلع كالوباء، وصار  دّب 
مـــشـــتـــريـــاتـــهـــم، ويـــمـــتـــنـــعـــون عــــن الــــخــــروج 
 الــحــاالت في 

ّ
مــن الــبــيــت، على الــرغــم مــن أن

بعض البلدان كانت ال تتجاوز أصابع اليد 
ــت الــقــطــاعــات االقــتــصــاديــة، 

ّ
ــل

ُ
الـــواحـــدة. وش

الّسادسة،  ابتداء من  التجّول  بفرض حظر 
غلقت الحدود واملجاالت الجوية في دوٍل 

ُ
وأ

 ذلك لم ُيفد سوى 
ّ
كثيرة، على الرغم من أن

في تأخير العدوى. وحني وصلت، أصابت 
ِنسبا كبيرة من الّساكنة.

ربما ما حدث في أوروبــا أيضا من وفياٍت 
ني أفزع العالم. لكن أوروبا لم 

ّ
كبيرٍة للمسن

الــحــدود، بل اكتفت  فرغ الباد ولــم تغلق 
ُ
ت

 هناك مجال نسبيٌّ 
ّ

بالقيود. وبالتالي، ظل
لتحكيم العقل. ولعل اإلجراء الوحيد الذي 
تــبــّيــنــت الـــحـــاجـــة إلـــيـــه هـــو تــقــويــة الــبــنــيــة 
الــّصــحــيــة، ومــنــحــهــا أولـــويـــة قـــصـــوى، ألن 
كانت  الجيدة  الّصحية  البنية  ذات  الـــدول 
ــى لــو كــانــت األكــثــر تــضــّررًا 

ّ
 إغــاقــا، حــت

ّ
أقـــل

ــا يــلــزم  ــا أعـــــــّدت مــ ــهــ ــ
ّ
ــعــــدوى، بــســبــب أن ــالــ بــ

، من دون أن تستطيع 
ً
البلدان األقل دخا

الدولة فعل شيٍء لهم. بينما حاولت جل 
الــــدول الــغــنــيــة تــعــويــض مــواطــنــيــهــا، عن 
ها لم تلجأ إلى اإلغاق 

ّ
خسائرهم. كما أن

قبل  الطعام  يحتاجون  فالناس  الكامل، 
أن يحتاجوا الحماية من كورونا. 

ــدوًا قـــد ال يــكــون   هـــذا يـــواجـــه عــ
ّ

شــبــه الـــحـــل
ــا بــعــضــهــم،  ــقـــدهـ ــتـ ــورة الــــتــــي يـــعـ ــطــ ــخــ ــالــ بــ
أومــيــكــرون، الــذي صــّرحــت منظمة الّصحة 
ــرّوج  الــعــاملــيــة إنـــه لــيــس بــالــخــطــورة الــتــي ُيـ
لها. لهذا التصريح وزنه، ألننا نتذّكر كيف 
الــبــوم« شهورًا  »غـــراب  دور  مة 

ّ
املنظ لعبت 

ــى 
ّ
طــويــلــة فـــي الـــّســـنـــة األولــــــى لـــلـــوبـــاء، حــت

ــالــــوالء لــلــصــني، ألنــهــا  اتــهــمــهــا بــعــضــهــم بــ
ظر 

ّ
ــخــويــفــي نــفــســه. بالن

ّ
ــدور الــت تــمــارس الــ

إلــى ذلــك، فلنعتبر أن تفاؤل املنظمة يملك 
تنّبؤاتها  أن  الــّصــحــة، خصوصا  مــن  قـــدرًا 
عـــن انـــتـــشـــار املــــوجــــات األولــــــى مـــن الـــوبـــاء 
كانت صحيحة، وانتشر الوباء مثل الهواء، 
صيب عدد كبير من ساكنة الــدول. حتى 

ُ
وأ

ولــو لــم تظهر األعـــراض على معظمهم، أو 
زكاما  تشبه  جعلها  طفيف،  بشكل  ظهرت 

خفيفا أو ضربة شمس عابرة.
ماذا بعد؟ إذا حدث وثبت أن »أوميكرون« 
ــّوره بعض  ــتـــصـ مـــدّمـــر بــالــشــكــل الـــــذي تـ
الّصفر،  نقطة  إلــى  فإننا سنعود  الـــدول، 
وســـنـــقـــول مـــع أصـــحـــاب نــظــريــة املــصــدر 
منهم  سخرنا  الــذيــن  للفيروس  البشري 
 كورونا من صنع البشر. ملاذا؟ 

ّ
، إن

ً
طويا

ألنـــه بــمــا وصـــل إلــيــنــا مــن مــعــلــومــات عن 
األوبـــئـــة الــتــي فــتــكــت بــالــعــالــم وانــتــشــرت 
فــيــه، مــثــل »الــحــّمــى اإلســبــانــيــة«، لــم تكن 
تتجاوز مدة العدوى فيها سنتني. واآلن، 
ال يبدو على السيد كورونا وأوالده أنهم 
يــنــوون املــغــادرة قــريــبــا. إذا كــان متحّور 
منظمة  حسب  ظريفا  خفيفا  أومــيــكــرون 
بالفعل  سنكون  فنحن  العاملية،  الصحة 
ـــه 

ّ
عــلــى أبــــــواب الــــخــــروج مـــن الــــوبــــاء، ألن

ـــفـــرات، لكن 
ّ
مـــن الــطــبــيــعــي أن تــحــدث الـــط

املقلق،  تقل هو  أن  بــدل  تزايد خطورتها 

فــأومــيــكــرون قـــد يــكــون أقــــل خـــطـــورة من 
لــه مضاعفات خطيرة  ليست  الــذي  دلتا 
 املصابني، مقارنة مع ما سبقه. 

ّ
على جل

ـــه شــديــد الــعــدوى، لكن 
ّ
على الــرغــم مــن أن

نهائية 
ّ

الّدخول في سلسلة اللقاحات الا
يضاعف أرباح شركات اللقاح الخيالية. 
وُيــبــقــي اإلنــســان رهـــني هـــذه اإلبــــرة التي 
كــانــت مميتة لبعضهم. قــد يــكــون هــؤالء 
 عددًا من ناحية األرقام، لكن بالنسبة 

ّ
أقل

لهم فهي الحياة كاملة، وقــد ضاعت في 
حقنة إبـــرة. ولعل الــوبــاء مــا كــان ليزهق 
امية، 

ّ
الن الـــدول  فــي  أرواحــهــم، خصوصا 

بـــعـــديـــة  وال  ــيـــة  ــلـ ــبـ قـ ــــوص  ــحـ ــ فـ ال  ــيــــث  حــ
أن يأخذ الشخص  للملقحني، بل يحُدث 
ــقــاحــات فـــي الــجــرعــة 

ّ
ــواع الــل ــ نــوعــا مـــن أنـ

ه 
ّ
األولــى، وآخر في الجرعة الثانية، ولعل

يأخذ أخرى في الثالثة. 
ظر إلى مصدر املتحّور، فإنهم يقولون 

ّ
وبالن

ــــدول الــفــقــيــرة هي  إن نــســب الــتــلــقــيــح فـــي الـ
السبب في الطفرات التي تحُدث للفيروس. 
ولــكــن تــبــنّي فــي هولندا إصــابــة شخص لم 
يسافر إلى جنوب أفريقيا، وال التقى قادما 
مــن هــنــاك، مــا يعنى أن مــصــدر أومــيــكــرون 
قد يكون أّي مكان غير جنوب أفريقيا. في 
العالم  وحيرة  املتحّورات،  تتعّدد  هاية، 

ّ
الن

واحدة، ما لم يقّرر كورونا مغادرتنا قريبا. 
وال نملك سوى هذا األمل.

)كاتبة مغربية(

قـــادتـــهـــم قــبــل أن يـــعـــود، تــحــت الــضــغــط 
الداخلي والخارجي للتفاوض معهم، وال 
شيء يضمن أنه لن يكّرر الكّرة، ويتنّكر 
لـــوعـــوده ويــــزج »شـــركـــاءه« املــدنــيــني في 
وفــي مقدمتهم حــمــدوك، عندما  السجن، 
الــداخــل تآكلت  يشعر بــأن شعبيتهم في 

وضغط الخارج تراجع.
يــصــعــب تــصــديــق وعـــــود قـــــادة الــجــيــش 
ــأن ال طـــمـــوحـــات ســيــاســيــة  الـــســـودانـــي بــ
السلطة،  عــن  ون 

ّ
سيتخل وبأنهم  لديهم، 

ويــبــتــعــدون عــن مــمــارســة الــســيــاســة بعد 
نــهــايــة املــرحــلــة االنــتــقــالــيــة. فــمــن حـــاول 
االنتقالية  املــرحــلــة  مــســار  االنــقــاب على 
هــو الجيش، ومــن يــرفــض الــتــنــاوب على 
رئاسة مجلس السيادة، كما تنّص على 
ذلـــك الــوثــيــقــة الــدســتــوريــة، هــو الــجــيــش، 
ــي 

ّ
ــــام عــبــد الــفــتــاح الـــبـــرهـــان بــالــتــخــل وكـ

السودانيني  السلطة عام 2023 يذّكر  عن 
بــتــجــارب ســابــقــة فـــي عــهــد عــمــر البشير 
ا  وقـــبـــلـــه جــعــفــر نـــمـــيـــري، فــكــاهــمــا جــــاء
ــقــــذْيــــن ومـــخـــلـــصـــني مـــــن فــــشــــل حــكــم  ــنــ مــ
املدنيني، ومكثا في السلطة حتى أّسسا 
أبــشــع ديــكــتــاتــوريــتــني حــكــمــتــا الـــســـودان 

زهاء نصف قرن.
إقناع قادة الجيش والقوى األمنية التي 
ســاهــمــت فـــي الــحــكــم مـــع عــمــر الــبــشــيــر، 
أمــر غير  للمدنيني  السلطة  بالتنازل عن 
مرجح، أما أن تأتي هذه القناعة من طرف 
أمــر يصعب تصوره  فــهــذا  قــائــد الجيش 
ــه ال يــــزال  ــنـ ــكـ ــه، ولـ ــقـ ــديـ ــرى تـــصـ ــ ــاألحــ ــ وبــ
مــمــكــنــا فـــي حــالــة اســتــمــرار املــتــظــاهــريــن 
في ممارسة ضغطهم السلمي للمطالبة 
تــنــازالت  األمـــر  مــدنــي. وسيتطلب  بحكم 
مـــن الـــقـــوى املــدنــيــة فـــي الـــشـــارع لطمأنة 
مـــخـــاوف الــجــيــش بـــشـــأن مــكــانــه فـــي أيــة 
تـــســـويـــة ســـيـــاســـيـــة مــســتــقــبــلــيــة. وعــلــى 
الــرغــم مــن االنـــقـــاب الــفــاشــل، ومـــا ترتب 
عــنــه مـــن انـــتـــكـــاســـٍة فـــي مـــســـار االنــتــقــال 
الديمقراطي، سيتعنّي على القوى املدنية 
 مــعــبــأة ومــلــتــزمــة برفض 

ّ
الــحــيــة أن تــظــل

تكمن  املدنية  القوى  قــوة  العسكر.   حكم 
في وحــدة صفها وفــي اتحادها إلحباط 
كل الطموحات السياسية لقادة الجيش. 
القوى  ــادة  الجيش وقـ قـــادة  وكلما وجــد 

وأعدموا في فناء املبنى نفسه. مليركل ما 
لها وعليها ما عليها، وهي املرأة التي لم 
الديمقراطي  تكتف بقيادة حزب االتحاد 
عليه  يهيمن  الــذي  الكاثوليكي  املسيحي 
الذكور، بل قادت أملانيا )أربــع حكومات( 
اٍت وأزمـــاٍت عديدة. 

ّ
وأوروبـــا خــال محط

ــة الــائــي رســمــن سياسات 
ّ
وهـــي مــن الــقــل

»نـــهـــج مـــيـــركـــل« ال  ارتـــبـــطـــت بــاســمــهــن، فــــ
 في عالم السياسة الدولية عن 

ً
 أهمية

ّ
يقل

بتها 
ّ
»سياسة تاتشر«، تلك املرأة التي لق

ــرأة الــحــديــديــة،  ــاملـ الــصــحــافــة الـــروســـيـــة بـ
 صـــابـــة عــنــهــا. الـــرخـــاء 

ّ
ومـــيـــركـــل ال تـــقـــل

االقــتــصــادي لــدولــة الـــرفـــاه األملــانــيــة كــان 
ــنـــاس ملــيــركــل،  ــا ســبــبــا لــتــصــويــت الـ ــمـ دائـ
وكانت رمــزا الستقراٍر يتوق إليه األملــان، 
ــاٍت عــــديــــدة، فمع  ــاقـ ــفـ ــم مـــن إخـ ــرغـ عــلــى الـ
رت، منذ كانت وزيرة للبيئة، من 

ّ
أنها حذ

اآلثار الدراماتيكية لتغّير املناخ، إال أنها 
 ألملانيا، بل 

ً
لم تقّدم أية حلوٍل مستشارة

همة باملسؤولية عن تدمير قطاع 
ّ
هي مت

الطاقة املتجّددة الناشئ الذي ورثته عن 
أيضا  ميركل  تتحّمل  السابقة.  الحكومة 
أزمــــة منطقة  إدارة  املــســؤولــيــة عــن ســـوء 
ــدان جــنــوب  ــلــ ــا فـــاقـــم حـــالـــة بــ الـــــيـــــورو، مــ
ال  ف 

ّ
تقش أوروبـــا بعد فرضها سياسات 

تحظى بالشعبية وغير فّعالة. على مدى 
معظم  إدارة  ميركل  استطاعت  عاما،   16
التي  أما تلك  املشكات املحلية والقارّية، 
لقد  بكثير.  أقــل  فكانت  تمّكنت من حلها 
اإلصــاح،  على  االستقرار  ميركل  فضلت 
وتناسب ذلــك مــع املجتمع األملــانــي الــذي 
تغلب عليه املحافظة، واملغرم بالثروة، ال 

باملغامرات اإلصاحية.
أملــانــيــا ثــانــي أكــبــر شــريــك تــجــاري لــدولــة 
االحــــتــــال اإلســــرائــــيــــلــــي، بـــعـــد الــــواليــــات 

واملالكي. وعلى أية حال، لم يحقق اللقاء ما 
أرادتــه طهران التي سوف تفّكر مرة أخرى 
في الدخول على الخط إلصــاح ذات البني 
تستطيع  ال  ــهــا 

ّ
ألن املختلفة،  األطــــراف  بــني 

التفريط باملكاسب الضخمة التي حققتها 
العراق على امتداد 18 عاما، والتي قد  في 
تتأثر سلبيا إذا ما قّدر للتيار الصدري أن 
ينجح في تشكيل »حكومة أغلبية وطنية«. 
وقد يأخذ هذا السيناريو من جرف »العملية 
السياسية الطائفية« املاثلة، وربما يطيحها 
على نحو كامل في املستقبل، والسيناريو 
 لحظوظ 

ً
ه مساوية

ُ
اآلخر الذي تبدو حظوظ

السيناريو السابق، وربما أكثر، هو سيناريو 
»خلطة العطار« بتعبير الصدر، وهو املجيء 
يدعو  الــذي  النحو  على  توافقيٍة  بحكومٍة 
واشنطن  وتدعمه  التنسيقي،  اإلطـــار  إليه 
 منهما حساباتها الخاصة، 

ّ
وطهران، ولكل

وثّمة سيناريوهات أخرى،  محتملة الظهور 
في أية لحظٍة ضمن لعبة »شّد الحبال« بني 
التيار واإلطار. ويتوقف اختيار أحدها على 
قدرة الاعبني وإمكاناتهم ونفوذهم، وكذلك 
النووي بني  امللف  على حصيلة مباحثات 
عوامل  جانب  إلى  واألميركيني،  اإليرانيني 
إقليمية ودولية أخرى، ذات تأثير وفاعلية. 
ــيــة والــكــرديــة 

ّ
ــراف الــســن ــ يــبــقــى مــوقــف األطــ

إذا  القّبان«  »بيضة  تكون  أن  يمكنها  التي 
أّي من الطرفني الشيعيني،  ما تحالفت مع 
إيــران أيضا، عدم  قـــّررت، وبضغوط  ها 

ّ
لكن

التحالف مع طرٍف شيعّي ضد طرٍف شيعيٍّ 
ها تقف على مسافٍة واحــدٍة 

ّ
آخــر، وقالت إن

من الجميع إلى حني تسجيل الكتلة األكبر 
في البرملان، إذ يمكنها آنذاك التباحث معها 
بشأن تشكيل الحكومة ومناقشة خططها. 
، قبل أن 

ً
نا سننتظر وقتا طويا

ّ
هذا يعني أن

يرسو »مزاد« بيع الوزارات واملناصب العليا 
 هذه 

ّ
في الدولة على نقطة عبور، كما يعني أن

سم بها املشهد العراقي 
ّ
»الفوضى« التي يت

ــّدة املــــأزق الـــذي يعيشه  ســـوف تــزيــد مــن حـ
 على 

ً
العراقيون اليوم، إذ تبقى الحلول معلقة

ما يمكن أن يفرزه الواقع من متغيرات في 
األيام واألسابيع املقبلة، وقد ال تأتي الحلول 
حني يحتاجها املــرء، وإنما قد تتحّول إلى 
ولذلك يحدث،  يظهر ويختفي.  أمــل  مجرد 
في أحيان كثيرة، بحسب الروائي البرتغالي 
الحائز على نــوبــل، خــوزيــه ســارامــاغــو، أن 

 الوحيد املمكن. 
ّ

يكون االنتظار هو الحل
االنتظار  موا 

ّ
يتعل أن  إذًا،  الــعــراقــيــني،  على 

والصبر! 
)كاتب عراقي في كاراكاس(

فة الجنوبية، 
ّ

ملعالجة املصابني. أما في الض
اٌت كـــثـــيـــرة مـــفـــيـــدة، حــتــى  لــــم تـــكـــن إجــــــــــــراء
ســــر تصاب 

ُ
اإلغــــاق، فــســرعــان مــا كــانــت األ

كــامــلــة بــالــفــيــروس. حــيــث تبلغ اإلصــابــات 
ــــاط الــبــســيــطــة، الــتــي غــالــبــا ما  داخـــل األوسـ
 هائلة، فما 

ً
تكون األسر فيها كبيرة، نسبة

م، 
ّ
إن يدخل الوباء إلى بلد، وهو شيٌء محت

يصبح انتشاره مسألة وقت. 
وحني انتظر العالم اللقاح بصبر، وفَرضه، 
ــدد املـــصـــابـــني فــــي بــعــض  ــ ــك ارتــــفــــاع عـ ــّكـ شـ
الدول األكثر تلقيحا بجدوى التلقيح. وما 
لم  الــذيــن   بعض 

ّ
أن يــرون  الّسياسيون  زال 

ــقــاح سبب ذلـــك، على الــرغــم من 
ّ
يــأخــذوا الــل

لقيح من باب حّريته 
ّ
أن معظمهم رفض الت

في جسده، وهو أبسط الحقوق اإلنسانية، 
زة منه، 

ّ
ويدعو املسؤولون إلى جرعاٍت معز

ظهر العجز أكثر 
ُ
لحل األزمة. وهي حلول ت

 تبيع أقرب شيٍء 
ً
من غيره، فحني ال تجد حا

ى هذا الحل غير 
ّ
إلى صيغة الحل. ولكن حت

الناجع أثمانه باهظة، فما ربحته شركات 
اللقاح يفوق جميع ما ربحته في تاريخها.
و»شــبــه الــحــل« الــثــانــي الـــذي يــــرّوج اآلن 
ول،  الــدُّ لبعض  للحدود  الكامل  باإلغاق 
هم العمش وال العمى«، 

ّ
ال يخرج عن »الل

املثل املغربي الذي يرّوج أضعف اإليمان. 
لــكــن هـــذا الــحــل مكلف لــلــغــايــة، وال رابــح 
مــنــه. والـــخـــاســـرون كــثــر، وأّولـــهـــم أولــئــك 
ــوا بــــا عـــمـــل وال مــــدخــــول فــي  ــقـ الــــذيــــن بـ

قويٍة  أمــام حركٍة مدنيٍة  أنفسهم  األمنية 
مــعــّبــأة ومـــوحـــدة مــن أجـــل الــديــمــقــراطــيــة 
ــتـــرّدديـــن فـــي قمع  ســيــجــدون أنــفــســهــم مـ
الحركة  الحركة. وقــد أظهرت قيادة  هــذه 
مرونة  السودانيني  املدنية  االحتجاجية 
ملحوظة في قدرتها على إبقاء صفوفها 
 
ً
موحدة، وكلما كانت أكثر اتحاًدا وقدرة

ــويــــت حـــظـــوظ  عـــلـــى تـــعـــبـــئـــة الــــــشــــــارع، قــ
بّر  إلى  العبور بثورتهم  السودانيني في 

األمان.
لكن في املقابل، لكي تكون للديمقراطية 
فــرصــة الــنــجــاح فــي الـــســـودان، ال بــد من 
قوية،  مهنية  عسكرية  مــؤّســســة  وجـــود 
للباد سامها وأمنها، وتضمن  تحفظ 
أن  املدنية  القوى  وعلى  استقرارها،  لها 
تــســاعــد قـــادة الــجــيــش املــعــتــدلــني، وغير 
املتظاهرين،  قتل  جــرائــم  فــي  املــتــوّرطــني 
ــة نــــفــــوذهــــم داخـــــــل املـــؤســـســـة  ــويـ ــقـ فــــي تـ
الــعــســكــريــة وطـــمـــأنـــة مـــخـــاوفـــهـــا بــشــأن 
للتحول  تأييدهم  لكسب  املــدنــي  الحكم 
إلــى  ــــؤدي ذلــــك  يـ الـــديـــمـــقـــراطـــي، دون أن 
إحداث انقساماٍت داخل صوف الجيش، 
تـــــــــــؤّدي إلــــــــى زعــــــزعــــــة االســــــتــــــقــــــرار فــي 
األكثر  الطريق  أن  السودان. وهذا يعني 
الديمقراطية في   للعبور نحو 

ً
احتمالية

الــســودان هــو طــريــق الــتــســويــة السلمية 
عبر انتقاٍل متفق عليه.  

)كاتب وإعامي مغربي(

ــّرات،  ــ املـــتـــحـــدة. زارتـــهـــا مــيــركــل ثــمــانــي مـ
تشرين  )نوفمبر/  املاضي  الشهر  آخرها 
الثاني(، متوجهة إلى نصب »ياد فاشيم« 
القدس  في  اليهودية  للمحرقة  التذكاري 
ـــة. خــــال زيـــارتـــهـــا، أبـــــدت مــيــركــل 

ّ
املـــحـــتـــل

ــــرص أملـــانـــيـــا عـــلـــى عـــاقـــاتـــهـــا األمــنــيــة  حـ
ــتــــال، ولــم  ــة االحــ ــ واالقـــتـــصـــاديـــة مـــع دولـ
تــلــتــق بــــأي مـــســـؤول فــلــســطــيــنــي، وعــلــى 
الــــرغــــم مــــن اخـــتـــافـــهـــا مــــع إســـرائـــيـــل فــي 
ـــقـــة بــالــفــلــســطــيــنــيــني 

ّ
ــاســـات املـــتـــعـــل ــيـ ــسـ الـ

وإيــــــــران، فــقــد جــعــلــت مـــن حـــق إســرائــيــل 
أعدائها  بمواجهة  نفسها  الدفاع عن  في 
ــات الـــســـيـــاســـة الــخــارجــيــة  ــ ــويـ ــ إحــــــدى أولـ
لــم يكن متوقعا  األملانية طــوال 16 عــامــا. 
أن تتخذ مــيــركــل مــوقــفــا مــغــايــرا مــن إرث 
ــة  الـــعـــاقـــات الـــوطـــيـــدة بـــني بـــادهـــا ودولــ
التي  الــعــام 1965(،  فــي  )بــــدأت  االحـــتـــال 
كانت، إلى حد بعيد، نتاج »عقدة الذنب« 
املستمر  األملاني  والشعور  اليهود،  تجاه 
النازي،  تاريخها  جرائم  عن  باملسؤولية 
والــهــوس بفكرة مــعــاداة الــســامــيــة. أكــدت 
املستشارة األملانية على رؤيتها في بقاء 
الديمقراطية«،  اليهودية  إسرائيل  »دولــة 
 شعبيتها فــي إســرائــيــل عن 

ّ
لــم تقل لذلك 

شعبيتها في أملانيا.
لـــم تـــقـــّدم مــيــركــل املــســاعــدة لــبــلــدان فــقــط، 
بــل ســاعــدت أيــضــا أشــخــاصــا ومنظماٍت 
 غــيــر 

ً
دولــــيــــة، ومــــّولــــت مــنــظــمــات مـــدنـــيـــة

حــكــومــيــة، ومــوقــفــهــا الــســخــي بخصوص 
منح اللجوء السياسي واإلنساني جعلها 
تكسب األصدقاء في كل مكان، وصار لها 
شعبية عارمة بني الاجئني من مختلف 
ــراق، وهـــي الــتــي لــّونــت، الــعــام 2016،  ــ األعـ
الـــحـــيـــاة الـــرمـــاديـــة ملــلــيــون الجــــئ مــنــهــم، 
الستقبالهم،  استعدادها  أعلنت  أن  بعد 
كــمــا أعــلــنــت، فــي أغــســطــس/ آب املــاضــي، 
أن أربعني ألف الجئ أفغاني قد يكونون 
مــؤهــلــني لـــإلجـــاء، مــانــحــة إيـــاهـــم أفــامــا 
مــلــّونــة يــســتــبــدلــون بــهــا الــصــور القاتمة 
لــحــيــاة مــهــّددة بــحــركــة طــالــبــان. شّجعت 
التمّسك  على  الاجئني  ميركل  سياسات 
أكثر بحقهم في اللجوء والحياة الكريمة، 
ــل  ــائـ ــر وسـ ــبـ وتــــفــــاعــــل كــــثــــيــــرون مـــنـــهـــم عـ
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي مــع حــفــل وداعــهــا، 
وعــّبــروا عــن قلقهم مــن انــتــكــاســات حــاّدة 
أوروبـــيـــة فــي مــا يتعلق بــحــقــوق اللجوء 

وسياسات الهجرة.
في حوار تلفزيوني حول املخّدرات، جمع 
هاغن وميركل، حني كانت األخيرة وزيرة 
للمرأة والشباب، صرخت هاغن في وجه 
ميركل: »لقد سئمت من كذبكم ونفاقكم«، 
ت بالتواضع 

ّ
، تحل

ً
لكن ميركل مستشارة

والــــقــــدرة عــلــى ضــبــط الــنــفــس والـــنـــزاهـــة 
الشخصية والشفافية. وفي وقٍت كان فيه 
املتحدة،  للواليات  رئيسا  ترامب  دونالد 
وانــســحــبــت فــيــه بــريــطــانــيــا مـــن االتـــحـــاد 
األوروبـــــي، كــانــت أملــانــيــا مــنــارة اســتــقــرار 
أخيرة، وكانت ميركل فارسة الديمقراطية 
ــي مـــواجـــهـــة اســـتـــبـــداديـــني  الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة فــ

متزايدين وشعبويتهم في العالم.
كانت ميركل، أول امرأة في تاريخ بادها 
تــشــغــل مــنــصــب مــســتــشــارة أملــانــيــا، وهــي 
للمستشار  كـــان يحلو  كــمــا  »الــتــلــمــيــذة«، 
بها 

ّ
األملاني األسبق، هيلموت كول، أن يلق

تــحــّبــبــا، لكنها اســتــطــاعــت أن تــخــرج من 
ــكـــون عـــلـــى أي مــســتــشــار  ــيـ تـــه، وسـ عـــبـــاء
أملاني قادم، يخلف ميركل، ال قيادة أملانيا 
ــاّرة بــأكــمــلــهــا  ــقــ وحـــســـب، بـــل الـــنـــهـــوض بــ
ها 

ُ
ها األزمات املختلفة، وسيترك رحيل

ّ
تلف

عــن الــحــيــاة الــســيــاســيــة فــراغــا سياسيا، 
وقد ال تجد، على خاف سلفها، غيرهارد 

شرودر، من يمأه عن جدارة بعدها.
)من أسرة »العربي الجديد«(

أوميكرون... هل حقًا خرج الحصان؟

هل يجب الثقة في وعود الجيش؟

في وداع ميركل

حاشية في لقاء 
»اإلخوة األعداء«

قد يكون أوميكرون 
أقّل خطورة من 

دلتا، وربما ليست له 
مضاعفات خطيرة 
على جّل المصابين

يصعب تصديق 
وعود قادة الجيش 

السوداني بأن ال 
طموحات سياسية 

لديهم

موقفها السخي 
بخصوص منح 

اللجوء السياسي 
واإلنساني جعلها 

تكسب األصدقاء في 
كل مكان

آراء

أرنست خوري

ـ  اللبنانية  األزمــة  حيال  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  للرئيس  األخيرة  الوساطة  في 
م بالظهور   استعراٌض من رئيس متيَّ

ً
ل. هي أوال سجَّ

ُ
السعودية، أكثر من نقطة نظام ت

في الوقت الضائع وفي الجغرافيا الفارغة. لبنان يعيش منذ فترة زمنًا ضائعًا، وهو 
منذ سنوات أصبح أرضــًا ال تلعب فيها إال إيــران وال تجد من ينافسها هناك. إذًا، 
هو مكان نموذجي لكي ينشط فيه ماكرون، هو الذي يتصّرف منذ مّدة طويلة على 
اعتبار أنه سيرأس فرنسا لوالية جديدة من خمس سنوات، بحسب ما تتوقعه حتى 
اآلن استطاعات الرأي الخاصة بانتخابات ربيع 2022. يدرك ماكرون أن اهتمامات 
ــه ال يعبأ كثيرًا إذا رئيسه أرضى ميشال عون 

ّ
الناخب الفرنسي محلية للغاية، وأن

أو إذا ساهم في إنقاذ سعد الحريري عند احتجازه في السعودية في 2017، أو إذا 
كسر التابو الفرنسي القديم والتقى بمسؤولي حزب الله. لكن ماكرون يعرف أيضًا 
أنه في ظل الفراغ العربي واألميركي في لبنان، ال بأس بأن يمارس هواية ال تكلفه 
. يكفي أن 

ً
شيئًا ال سياسيًا وال اقتصاديًا، وهي في املقابل ممكن أن تفيده، وإن قليا

ينشغل إعام عربي وغربي بما يقوم به الرجل طاملا أّن ال محاسبة فرنسية داخلية 
إلخفاق محتمل، وال تأثير لذلك على صناديق االقتراع، ال بل ربما تفيد هذه الهّمة في 
تحسني حظوظ الفوز ولو كان ذلك بنسبة تدور حول واحد في املائة، على اعتبار أّن 

ذلك يحّسن من »صورة فرنسا في الخارج«.
له مع  أولــى  لبنان جولة  الــذي شهد  املاكروني  هــذا جانب معروف من االستعراض 
بيروت  مرفأ  انفجار  بعد  ثانية  ومرحلة  بن سلمان،  ــ محمد  الحريري  أزمــة سعد 
املساعدات  لجمع  افتراضية  مؤتمرات  ونظم  بيروت،  إلــى  مرتني  الرجل  جــاء  عندما 
أنه كان سعيدًا باالستقبال  لتأليف حكومة. ال شّك  البلد، وطــرح مبادرة  لدعم هذا 
الـــذي وجـــده وبــتــصــويــره كــأنــه سياسي منقذ فــي زمــن انــعــدم فيه وجـــود لبنانيني 
سياسيني ومسؤولني ومنقذين. هذه السذاجة جزء منها مفهوم نظرًا للشعور العام 
لدى اللبنانيني بأنهم متروكون تمامًا أمام وحش السلطة، وجانب آخر منها ال يمكن 
 مــا هــو أجنبي. وبــني زيـــارة وأخــرى، 

ّ
وضعه إال فــي سياق االنــبــهــار السخيف بكل

للكسالى  مــدرســة  فــي  الناظر  يتقّمص شخصية  بــأن  لنفسه  مــاكــرون يسمح  كــان 
ــر، وأهــان  ــّدد بــفــرض عــقــوبــات فرنسية وأوروبـــيـــة ووّزع األوامــ ـــب وهـ

ّ
والــنــّصــابــني: أن

سياسيني التقاهم من دون أن يتجرأ أحدهم على الرد. في املحصلة، هم يستحقون 
ه في »نو 

ّ
 في لبنان كأن

ّ
ه عندما يحل

ّ
 إهانة، وهو، أي ماكرون، مغرور ويشعر أن

ّ
كل

ام، يمكنه فعل ما يشاء فيه وكيفما يرغب. 
ّ
مانز الند« في أرض با شعب، با حك

 هذه الحركات املاكرونية، في األمس لدى 
ّ

مع قليل من املغامرة، يمكن الجزم بأّن كل
ضغطه فــي سبيل تأليف حكومة، والــيــوم فــي إطــار الوساطة مــع الــريــاض، هــي با 
أميركا يئست  أّن  أيــام دونالد ترامب،  أي معنى فعلي سياسيًا. فهمت فرنسا منذ 
من جدوى مصارعة إيران على الساحة اللبنانية نظرًا النعدام التكافؤ في أّي نزال 
مت بيروت إلى 

ّ
محتمل. العواصم الخليجية سبقت واشنطن إلى تلك الخاصة فسل

طهران مثلما وافقت قبلها على تسليمها بغداد. فرنسا قرأت جيدًا التهدئة األميركية 
قيصر  عقوبات  مــن  لبنان  استثناء  يكن  لــم  اللبناني.  الــداخــل  فــي  الله  حــزب  حيال 
 إلى لبنان با 

ً
لتسهيل مرور الغاز من إسرائيل إلى مصر فاألردن وسورية وصوال

معنى في هذا السياق. أمام هذا الواقع، زايد ماكرون على التهدئة األميركية، واجتمع 
ه حني 

ّ
مع رئيس الكتلة النيابية لحزب الله محمد رعد في أغسطس/آب 2020. أدرك أن

تخلي أميركا الساحة إليران، ال جدوى من القيادة عكس السير. لقاء ماكرون ــ رعد 
تلته اجتماعات ملساعدي الرئيس مع مسؤولني في الحزب، وتزامنت مع تسريبات 
املواطن  الحريري،  ما قد تطاول سعد 

ّ
إن تلّوح فرنسا بفرضها،  التي  العقوبات  بــأّن 

!
ً
الفرنسي، ال ممثلي حزب الله مثا

بني الغرور واالستعراض وعقد النقص والتسليم بحتمية الهيمنة اإليرانية، يصبح 
تتبع أخبار الوساطة الفرنسية بني بيروت والرياض كانتظار غودو تمامًا.

أنطوان شلحت

نطاق  فــي  بند  تضمني  مــن  ارتياحها  رسمية وصحافية  إسرائيلية  أوســـاط  أبــدت 
الخطوط األساسية لبرنامج الحكومة الجديدة في أملانيا برئاسة زعيم االشتراكيني 
إلينا  بالنسبة  »أمــن دولــة إسرائيل يعتبر  أن  الديمقراطيني، أوالف شولتز، ورد فيه 
]أملانيا[ بمنزلة مصلحة قومية عليا«. ونّوهت األوساط نفسها بأن هذا االلتزام هو 
بقيادة  أكانت  ســواء  األملانية،  الحكومات  إيقاع جميع  يضبط  ُمشترك  بناظم  أشبه 
الحكومات  أن  مــن  امتعاضها  أعــربــت عــن  اليسار، ولكنها  أحـــزاب  أو  اليمني  أحـــزاب 
هذا  أرفقت  ميركل،  أنجيا  واليتها  املنتهية  املستشارة  بزعامة  السابقة،  اليمينية 
االلتزام ضمن خطوطها األساسية ببند آخر يؤكد التزامها بإسرائيل دولة يهودية، 
بأمن  االلــتــزام  على  الحالية  للحكومة  األســاســيــة  الخطوط  فــي  األمـــر  اقتصر  بينما 

إسرائيل من دون التطّرق إلى طابعها، ما يجعله ناقًصا. 
بــنــود أخـــرى جــرى إدراجــهــا ضمن تلك الخطوط  ــا على 

ً
أيــض انسحب االمــتــعــاض 

األســاســيــة، ومــنــهــا عــلــى سبيل املــثــال تــأيــيــد حــل الــدولــتــني لــلــصــراع اإلســرائــيــلــي - 
الفلسطيني على أساس خطوط 1967، وشجب االستيطان اإلسرائيلي الكولونيالي 
الفلسطينيني  الاجئني  غــوث  وكــالــة  تمويل  باستمرار  والتعّهد   ،1967 أراضـــي  فــي 
 يهودية اعتبره بعضهم بمثابة 

ً
)أونـــروا(. بيد أن عدم االلتزام بطابع إسرائيل دولــة

»تــطــّور مثير للقلق« أكــثــر مــن غــيــره. وأتـــى ذلــك فــي تقدير صــاحــب هــذه السطور 
لسببني، كما يمكن أن نستشف من بني السطور: األول مرتبط بخلفية حملة الهجوم 
منذ  وتــحــديــًدا  الفلسطينيني،  حيال  إسرائيل  سياسة  لها  تتعّرض  التي  واالنــتــقــاد 
الحرب العدوانية على قطاع غزة في مايو/ أيار الفائت، ال سيما في الواليات املتحدة 
وبعض أقطار أوروبا، وهي في قراءة تلك األوساط الرسمية والصحافية حملة غير 
أن دولة  التقليدي  االّدعـــاء  مسبوقة من ناحية معناها، ولــذا سرعان ما تم استال 

االحتال ترى أنها تهدف، باألساس، إلى نزع الشرعية عنها. 
السبب الثاني أن ما يختبئ وراء اإلصــرار على االلتزام العاملي تجاه ترسيخ الدولة 
 أطياف 

ّ
اليهودية هو الحصول على شرعية للصهيونية، فكًرا وممارسات، إذ إن جل

اليمني اإلسرائيلي ما زالت تعتبر أن املعركة التي قامت الحركة الصهيونية من أجل 
السيادة  »تحقيق  في  املتمثلة  النهائّية  غايتها  وأن  أشــّدهــا،  على  زالــت  ما  خوضها 
نجز بعد. وبمراجعٍة سريعة، في الوسع القول إن هذا األمر كان جزًءا 

ُ
اليهودية« لم ت

الــذي ُيوصف بأنه يمني جديد،  ة ذلــك 
ّ
الدق اليمني اإلسرائيلي، وعلى وجــه  من ديــدن 

وتكّون في األعوام القليلة املنصرمة نتيجة تقارب أيديولوجي بني تّيار اليمني القومي 
الــذي يــدّعــي أنــه علماني والــتــيــار القومي الــديــنــي، وكاهما بــاتــا، فــي الــوقــت الحالي، 
الخطاب  يهيمن على  أنــه  عــن   

ً
ــا، فضا

ً
تــطــّرف أكثر  واحــد  يمينّي  تيار  فــي  متحّدين 

السياسي اإلسرائيلي.
ولدى متابعة ما يظهر من تعليقات في هذا الشأن، ُياحظ أن هناك تواتًرا في تهوية 
 أبرزها 

ّ
، ولكنه آخذ بالتجّدد. لعل

ً
)وتلميع( وجهات نظر ُيعّد اإليمان فيها قديًما أصا

وجهة نظر عّبر عنها أحد الناطقني اإلعاميني بلسان رئيس الحكومة اإلسرائيلية 
أنها تعيش وسط  دولــة طبيعية، غير  إن إسرائيل  تقول  نتنياهو،  بنيامني  السابق، 
الجيران يتسّببون، منذ نحو عقد، في  إلى أن هــؤالء  »جيران غير طبيعيني«، نظًرا 
إشعال أديم منطقة الشرق األوسط على نحٍو أّدى إلى سيطرة الخوف كسلطة شبه 
 بني املسلمني أنفسهم. 

ّ
 ضد الكل

ّ
ا، وإلى اندالع حرب الكل

ً
مطلقة، وإلى جعل العنف قانون

وثّمة وجهات نظر أخرى عديدة في الصدد نفسه. ومن األهمية أن يشار من بينها إلى 
تلك التي ترى أن الفلسطينيني في أراضي 1948 الذين تسميهم األدبيات اإلسرائيلية 
ا غير طبيعيني. وهــذا ما ثبت، مرة أخــرى، في مايو/ أيار 

ً
»األقلية العربية« هم أيض

الغربية  والضفة  القدس  في  الفلسطينيني  هّبة  إلــى  انضمامهم  من خــال  املــاضــي، 
وقطاع غزة. وبرأي عدد من أصحاب وجهة النظر هذه، فإن البارز في هذه الهّبة وما 
شهدته من مواجهات أنها نشبت، بالتحديد، بعد فترة يمكن وصفها »ورديــة« في 

عاقة الدولة باملواطنني العرب. ومن هنا االستنتاج بأنهم ليسوا طبيعيني!

مروان قبالن

االستخباراتية  الــوكــاالت  تقّدر  والتي  أوكرانيا،  حــدود  على  الروسية  الحشود  تثير 
العام، مخاوف من احتمال قيام  ألف مقاتل مع نهاية  إلى 175  أن تصل  األميركية 
موسكو بغزو عسكري شامل لهذا البلد، ينطلق مع حلول أعياد املياد، حيث موسم 
ــازات، وهــو ما سبق وفعلته موسكو عندما غــزت أفغانستان يــوم 25  العطل واإلجـ

ديسمبر/ كانون األول عام 1979. 
تــأخــذ الــواليــات املتحدة احــتــمــاالت حــصــول غــزو روســـي ألوكــرانــيــا بجّدية مطلقة، 
ها ستتخذ إجراءاٍت غير مسبوقة في حال أقدمت على 

ّ
رت موسكو من أن

ّ
ولذلك حذ

ط إلجــراء، سلسلة مناورات في البحر األسود في 
ّ
غزو أوكرانيا. كما أجرت، وتخط

استعراٍض للقوة لردع روسيا. وزّودت، وتزود، أوكرانيا بأسلحة ومعّدات ملواجهة أي 
غزو محتمل ألراضيها، فما أهمية أوكرانيا حتى باتت تهّدد بوقوع مواجهة عسكرية 

في البحر األسود، وما احتماالت وقوع مثل هذه املواجهة؟
تــولــي روســيــا أهــمــيــة كــبــرى ألوكــرانــيــا مــن الــنــواحــي الجيوسياسية واالقــتــصــاديــة 
والتاريخية - الثقافية، فهي تعتبرها آخر منطقٍة عازلٍة مع الغرب، وسقوطها في دائرة 
النفوذ الغربي يعني أن حلف الناتو بات على حدودها الغربية. وتعّد روسيا أوكرانيا 
جزءا من العالم الثقافي الروسي، إذ يتحّدث جزء معتبر من السكان اللغة الروسية، 
ويتشارك البلدان جزءا مهما من تاريخهما. وتمثل أوكرانيا أيضا جزءا محوريا من 
اتحاٌد اقتصادي - سياسي، على شاكلة االتحاد  مشروع االتحاد األوراســي، وهو 
الرئيس بوتني بني روسيا وبياروسيا وكازاخستان وأوكرانيا  اقترحه  األوروبــي، 
التي تعد جوهرة التاج في هذا املشروع، إذ بدونها ال يعود االتحاد األوراسي أوراسيا. 
لكن الواليات املتحدة استبقت التوقيع على اتفاقية إنشاء هذا االتحاد في مايو/ أيار 
2014، وأخرجت أوكرانيا من دائرة النفوذ الروسي. وكان بوتني استعاد أوكرانيا من 
الغرب بإيصال حلفائه إلى السلطة في انتخابات عام 2010، بعد أن كان خسرها في 
الثورة البرتقالية عام 2004. لكن واشنطن عادت في أواخر عام 2013 ومّولت حركة 
عصيان مدنية أّدت إلى سقوط حليف موسكو، الرئيس فيكتور يانكوفيتش. رّد بوتني 
بغزو شرق أوكرانيا، وضم شبه جزيرة القرم، رّدت واشنطن بفرض عقوبات على 
روسيا، لم يحتمل بوتني تعامل واشنطن معه كدولة عاملثالثية، فرّد عليها في سورية. 
بغزو  موسكو  تغامر  هــل  اآلن:  الغربيني  االستراتيجيني  بــال  يشغل  الــذي  الــســؤال 
أوكرانيا، على الرغم من التهديدات األميركية بأقصى العقوبات؟ يعتمد الجواب على 
حسابات بوتني وقراءته املشهدين، األميركي والدولي. يعتقد بوتني أن الواليات املتحدة 
له وغــزا شبه جزيرة  لن تغامر بمواجهٍة مع موسكو من أجل أوكرانيا، وقد سبق 
اقتصادية،  كان فرض عقوباٍت  واشنطن حينها  فعلته  ما  وأقصى  القرم وضّمها، 
استطاع بوتني أن يتعايش معها. كما أن الرأي العام األميركي ليس في وارد تأييد 
الخارج، في ظل تنامي مزاجه االنعزالي، وانهماكه بتداعيات  أي عمل عسكري في 
ي وباء كورونا. ويعتقد بوتني أيضا أن مصالح واشنطن في القاّرة األوروبية 

ّ
تفش

باتت محدودة مع انتقال مركز الثقل والصراع الدولي إلى شرق آسيا، ويأخذ بوتني 
باالعتبار أيضا مخاوف واشنطن من أن تستغل الصني أي مواجهاٍت محتملة في 
تايوان وضّمها، كما يلحظ قلق واشنطن من حصول تقارب  لغزو  البحر األســود 
أكبر بني موسكو وبكني بسبب ترّدي العاقة مع كليهما. مع ذلك، ال يرّجح أن ُيقدم 
بوتني على عمل عسكري كبير ضد أوكرانيا، لكنه يستغل ضعف الشهية األميركية 
للحصول  واشنطن،  الضغوط على  أقصى  ملمارسة  ألي مغامراٍت خارجيٍة جديدة 
على تنازالت في عدة جوانب. يريد بوتني، مثا، أن تقّدم واشنطن ضماناٍت بعدم 
ضّم أوكرانيا إلى حلف شمال األطلسي، وأن ال تصبح أوكرانيا منطلقًا ألّي عمل 
عسكري ضد موسكو، وأن تلتزم واشنطن برفع كل العقوبات التي فرضتها على 
روسيا منذ ضّمها القرم عام 2014. ستبقى هذه على األرجح حدود الصراع على 
أوكرانيا، ريثما يتمكن بوتني من إيجاد طريقة قليلة الكلفة الستعادة أوكرانيا إلى 

دائرة النفوذ الروسي.

في انتظار ماكرون االلتزام بإسرائيل دولة يهودية أوًال

حدود الصراع على أوكرانيا
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آراء

جمال محمد إبراهيم

1
ديسمبر/  فــي  الــســودانــي  الشعب  انتفاضة 
أســقــطــْت نظام  ، والــتــي  كــانــون األول 2018 
عامها  الــحــالــي  الشهر  تكمل  البشـير،  عمر 
نواقص  االنتفاضة  تلك  تكمل  ــا 

ّ
ومل الثالث، 

بيارقها:  على  املعلنة  وشعاراتها  أهدافها 
 
ّ
الــحــريــة والــعــدالــة والــســام. مــع ماحظة أن

االنقاب الذي أنهى به قائد القوات املسلحة، 
الجنرال عبد الفتاح البرهان، الشراكة التي 
الدستورية  الوثيقة  مــقــّررات  وفــق  تأّسسْت 
أكتوبر/  في  توقيعها  والتي جــرى  املؤقتة، 
نــّصــْت  ــد  وقــ  ،2019 ــام  عــ مـــن  األول  تــشــريــن 
فـــي مـــوادهـــا عــلــى تــقــاســم املـــكـــّونـــني املــدنــي 
الباد،  على  السيادية  الرئاسة  والعسكري 
 االنقاب الذي قاده البرهان، قبيل نحو 

ّ
فإن

شهر من إحالة رئاسة الباد السيادية إلى 
الترتيب، يعكس،  ذلــك  املــدنــي وفــق  الشريك 
ــــوح، أن املـــــكـــــّون الــعــســكــري  ــــوضــ ــامـــل الــ ــكـ بـ
يــنــاقــض الــوثــيــقــة الـــدســـتـــوريـــة، وال يــنــوي 
للشريك  الــســيــادي  املــجــلــس  رئــاســة  تسليم 
املــدنــي، ويــّدعــي أن مقاصد انقابه إصــاح 
املزاعم هي  تلك  الديمقراطية.  املسيرة نحو 
الــتــي ســعــى الــجــنــرال الــبــرهــان ومــشــايــعــوه 
ى املبّررات. مزاعم مثلها 

ّ
إلى تسويقها بشت

جاءْت من طغـاة أقزاٍم مثل بينوشيه قديما، 
أو مــن جـــنـــراالت انــقــاب مــيــانــمــار حــديــثــا... 
الحازم  موقفه  السوداني  للشارع  كان  لكن، 
لحماية ثورته وشعاراتها التي دفع شهداء 

السودان ثمنها من دمائهم.

2
اإلعـــــــان الـــســـيـــاســـي الــــــذي وقـــعـــه الـــجـــنـــرال 
البرهان مع رئيس وزراء الباد، بدا ملتبسا 
الــســودان وخارجه.  في نظر كثيرين، داخــل 
 
ٌ
ـــه بــدايــة

ّ
ــــى، وكـــأن بـــدا االتـــفـــاق، لــلــوهــلــة األولـ

 
ّ

إال العسكري،  االنقاب  لتراجع عن مغامرة 
ــوزراء الـــذي احــتــجــزه االنــقــاب،   رئــيــس الــ

ّ
أن

وبــقــي أســابــيــع رهـــن االعــتــقــال املــنــزلــي، بــدا 
ع اتفاق إذعان، ال 

ّ
ه يوق

ّ
للوهلة الثانية وكأن

من منصبه،  عزله  انقاب  عن  تراجع  اتفاق 
 دورًا خفّيا 

ّ
 أطرافا خارجية، يرّجح أن

ّ
غير أن

لعبته فــي إخــــراج ذلـــك اإلعــــان الــســيــاســي، 
بــمــا يــوافــق تــوّجــهــاتــهــا أو يــحــقــق مــصــالــَح 
ــارع  لـــكـــن ســــرعــــان مــــا أدرك الـــشـ تـــخـــّصـــهـــا. 
السوداني أبعاد ذلك الوهم، فانقسم الشارع 
ع 

ّ
إلى شطرين، وبقي رئيس الوزراء الذي وق

بقلمه على اإلعــان السياسي، وكــان مدركا 
ـــع وهــو مقتنٌع بــوعــوٍد 

ّ
ــُه وق ـ

ّ
تــمــام اإلدراك أن

جاءت في اإلعان لتصحيح مسيرة الثورة 
ومــقــاصــدهــا نــحــو الــحــريــة والــديــمــقــراطــيــة 

علي العبداهلل

ــرار الــنــظــام الـــســـوري إلـــغـــاء منصب  مــنــح قــ
ــة املـــجـــلـــس  ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ ــتـــي عـــــــام لــــلــــدولــــة الـ مـــفـ
اإلسامي السوري املعارض فرصة اختيار 
ــا بشخص رئــيــســه، الشيخ 

ّ
مــفــٍت مــنــه مــمــث

أن اختيار مفٍت من  الــرفــاعــي، علما  أســامــة 
ــاء مــنــصــب  ــغــ املـــعـــارضـــة ال يــشــكــل حــــا إللــ
املفتي، حيث سينظر إلى العملية في ضوء 
الــــصــــراع عــلــى الــســلــطــة واغـــتـــنـــام الــفــرصــة 
لتسجيل نــقــاط فــي هــذا الــســيــاق. ال يشّكل 
مـــلء الــفــراغ بــانــتــخــاب مــفــت فــرقــا جوهريا 
بــالــنــســبــة لــلــشــعــب الــــســــوري وصــــراعــــه مع 
ــداد، طـــاملـــا بـــقـــي الــعــقــل  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ الـــفـــســـاد واالسـ
السورية  املشيخة  السائد في عالم  الفقهي 
واملــؤســس عــلــى حــفــظ الــنــصــوص الدينية، 
ــا، واملــــــرويــــــات الـــتـــاريـــخـــيـــة  ــثــ ــديــ قــــرآنــــا وحــ
وتـــكـــرارهـــا فـــي مــواجــهــة مــشــكــات الــعــصــر 
بتحّوالتها  الــكــبــيــر،  بتعقيدها  وقــضــايــاه 
وتــطــوراتــهــا املــتــســارعــة والــعــاصــفــة، قائما 
من دون مساءلة وتطوير وتغيير، فالحفظ 
والــنــقــل لــيــســا أداتـــــني مــنــاســبــتــني ملــواجــهــة 
قــضــايــا الــعــصــر االجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة 
واالقتصادية والعلمية والتقنية والقيمية، 
عدا عن أنهما يتعارضان مع توجيه القرآن 
الــكــريــم بــإعــمــال الــعــقــل والــنــظــر فـــي الــكــون 
ــر فــيــهــا واكـــتـــشـــاف  ــّكـ ــفـ ــتـ واملـــجـــتـــمـــعـــات والـ
ــنـــن والـــنـــوامـــيـــس  بـــنـــاهـــا وأنـــســـاقـــهـــا والـــسـ
الــتــي تحكمها مــن أجــل تعامٍل مــجــٍد معها 
ــذي هــو  ــ وتــوظــيــفــهــا فــــي إعــــمــــار الــــكــــون، الــ
ــود اإلنـــســـان، بــالــنــمــو واالزدهـــــار  غــايــة وجــ
ونــشــر الـــعـــدل واملــــســــاواة بـــني الــبــشــر، وفــي 
في  الجوهري  تواجهه.  التي  املشكات  حل 
املضمون  بل  الشكل،  ليس  الراهنة  اللحظة 
ومــنــاهــج الــبــحــث والــعــمــل، وهـــو مــا تفتقر 
إلـــيـــه املــشــيــخــة الـــســـوريـــة. ولـــنـــا فـــي ســلــوك 
 صارخ على ما 

ٌ
املفتي الجديد وأقواله مثال

نــقــول؛ فقد تجاهل وضــع الاجئني، وغــاب 
عــن بــرنــامــج زيـــارتـــه »املــيــمــونــة« إلـــى ريــف 
محافظة حلب، وقد صّورها مريدوه فتحا 
والتعاطف  مخيماتهم  في  زيارتهم  كبيرا، 

 أكثر ما عّبر عنه رئيس الوزراء 
ّ
والسام، لكن

 إقدامه على القبول باإلعان 
ّ
هو قناعته أن

ــاء مــعــارضــي انـــقـــاب الــجــنــرال  ســيــحــقــن دمــ
إلى  األمنية  البرهان، والتي مالت عناصره 
اســتــعــمــال عــنــٍف مــفــرٍط فــي مــواجــهــة أولــئــك 
ــٍر ال يــمــيــل إلــى  ــائـ ــاٍب ثـ ــبـ املـــعـــارضـــني مـــن شـ

الحلول الوسطية.
 من الجنرال العسكري 

ٍّ
 تقييم موقف كل

ّ
لعل

الــــــوزراء املـــدنـــي يــســتــنــد، منطقيا،  ورئـــيـــس 
إلــى مــدى االلــتــزام بتنفيذ شــعــارات الــثــورة 
- وعدالة،  - ســام  الثاثة: حرية  السودانية 
وتلك شعاراٌت طرحتها تلك االنتفاضة التي 

أجهزْت على نظام البشير.

3
لنسأل، هل ثّمة التزام بتوفير الشعار األّول 
 أّي مواطن 

ّ
الداعي إلى تحقيق الحرية وحق

في التعبير عن رأيه من دون حجر؟ اإلجابة 
قطعا من دون كثير عناٍء هي: ال. 

ثّمة من صّرح من بني الــوزراء بــرأيِّ سـالٍب، 
ُمــنــتــقــدًا تــصــّرفــات الــجــنــرال رئــيــس مجلس 
 واملــســدســات 

ً
الــســيــادة، فــتــّم اقــتــيــاده ُمــكــّبــا

مـــصـــّوبـــة نـــحـــوه، فــيــمــا ال يـــتـــذّكـــر أحـــــٌد من 
السيادية  الوظائف  لشاغلي  أن  االنقابيني 
الـــــــــوزراء وأعــــضــــاء مــجــلــس   

ّ
ــانـــة، وأن حـــصـ

السيادة ال ُيساقون إلى الّسجون واملعتقات 
مثلما ُيساق املجرمون والقتلة.

الفضائية مستشاٌر  القنوات  صــّرح إلحــدى 
 ما 

ّ
ــزول، وأوضــــــح أن ــعــ لــرئــيــس الــــــــوزراء املــ

أقدم عليه جنراالت مجلس السيادة، في 25 
أكتوبر/ تشرين األول 2021، هَو انقاب على 
الــدســتــوريــة، ونــكــوٌص عــن مطالب  الوثيقة 
مباشرة  خــروجــه  بعد  اعتقاله  فتّم  الــثــورة، 

من استديو الفضائية التي استضافته. 
التظاهـرات السلمية التي انتظمْت صاخبة 
ــّبـــر عــــن رأيــــهــــا،  فــــي شــــــــوارع الــــخــــرطــــوم تـــعـ
وتنادي بااللتزام بمدنية الثورة، حاصرتها 
ــعــّرفــة، 

ُ
الــشــرطــة والــعــنــاصــر األمــنــيــة غــيــر امل

ــراوات ومــــقــــذوفــــات الـــقـــنـــابـــل املــســيــلــة  ــهــ ــالــ بــ
للدموع. أّما الّرصاص الحّي الذي أطلق على 
عناصر  أنكرته  فقد  السلميني،  املتظاهرين 
الــشــرطــة واألمــــن غــيــر املـــعـــّرف، لــيــصــّدق من 
ــّدق، أن املــتــظــاهــريــن هـــم مـــن قــــــّرروا أن  يـــصـ

يطلقوا الرصاص على أنفسهم، فتأّمل!
عــــمــــل االنـــــقـــــابـــــيـــــون عــــلــــى حــــجــــب خـــدمـــة 
ــة، كما  ــافـ ــودان كـ ــســ ــاء الــ اإلنـــتـــرنـــت فـــي أنـــحـ
»إف. إم«  عــمــلــوا عــلــى تــعــطــيــل مــحــطــات الــــــــ
خصوصا  واألجنبية،  السودانية  اإلذاعــيــة 
التفاعلية منها، مثل إذاعتي »بي بي سي« 
و»سـوا« األميركية فترات طويلة. االستثناء 
ما  دينية،  مـــواّد  تبث  كــان ملحطات  الوحيد 
ما  البائد  النظام  مــن  أن عناصر  إلــى  يلّمح 

مع مأساتهم ومعاناتهم والتخفيف عنهم 
بمشاركتهم بالبقاء بينهم ولو ليوم واحد. 
الــســلــوك النخبوي  وهـــذا خير بــرهــاٍن على 
والــطــابــع الــوعــظــي الــــذي يــعــتــمــده مشايخ 
ــر، فــهــم خــيــر مـــن يــبــحــر في  ــوقــ املــجــلــس املــ
أحاديث مطّولة مليئة بروايات عن مواقف 
التفات  مــن دون  الــصــالــح وأخــاقــه  السلف 
إلى الزمن وما جرى خال القرون املاضية 
من مآٍس وكــوارث واألوضــاع البائسة التي 
ورثناها، والتي نعيش تحت وطأتها. وقد 
كشف فحوى كلمته خال الزيارة عن مدى 
م من قيمة عملية االنتخاب، 

ّ
تهافته، فقد ضخ

وجــعــلــهــا قــريــنــة لــلــفــاعــلــيــة واإلنــــجــــاز. قـــال: 
العلماء  مــن  منتخبا  يكون  حينما  »املفتي 
العبث في  البلد من  يبذل كل جهده لحفظ 
الدين واألحكام الشرعية ومن امتطاء هذه 
األحكام من الحكام«. وعن االهتمام بقضية 
»ال  قــال:  واملهجرين،  واملفقودين  املعتقلني 
يكفي أن نتحّسر على وضع حال املعتقلني 
واملفقودين واملهّجرين، إنما ال بد من عمل 
ما يمكن إلنقاذهم، فهم ليسوا غرباء، وهو 
واجٌب وليس تبّرعا، وعلى القوي أن يأخذ 
الفقير«.  بيد  يأخذ  والغني  الضعيف،  بيد 
وعـــــن أهـــمـــيـــة تــــوّحــــد فـــصـــائـــل املـــعـــارضـــة، 
قــــال: »مـــا لـــم تــتــّحــد صــفــوف الــفــصــائــل فا 
املفتي  عمل  بــني  فالعاقة  بالنصر«.  نحلم 
وطريقة اختياره باالنتخاب ليست سببية 
املفتي شخص  فــي عمل  فالعمدة  آلــيــة،  وال 
املــفــتــي نــفــســه، وقـــدراتـــه الــنــظــريــة والعملية 
الــرأي  على  وتــأثــيــره  وبرنامجه  وبوصلته 
العام واستقطابه له وحالة املجتمع لجهة 
واالهتمام  واألخاقية  القيمية  الحساسية 
بـــالـــشـــأن الــــعــــام، عــلــمــا أن االنـــتـــخـــاب ليس 
استحدثت  منذ  املفتني  اختيار  فــي  تقليدا 
هذه الوظيفة، وقد مّر على الباد اإلسامية 
مــفــتــون مــجــتــهــدون وأحـــــرار خـــدمـــوا الــديــن 
والـــوطـــن، وقـــد عينهم الــســاطــني والــحــكــام 
ــه عـــلـــى مــنــع  ــ ــدرتـ ــ ــنــــصــــب، كـــمـــا أن قـ ــي املــ ــ فـ
 
ً
الحكام من امتطاء األحكام ليست مرتبطة
بـــطـــريـــقـــة اخــــتــــيــــاره، بــــل بـــالـــحـــالـــة الـــعـــامـــة 
فـــي الـــبـــلـــد: املــجــتــمــع أهــــو قــــوي نـــاهـــض أم 

ــاالت  زالـــــت تـــديـــر بــعــض مـــؤّســـســـات االتـــصـ
املعلومات  انسياب  وراء حجاب. حجب  من 
عــبــر الــفــضــائــيــات واإلذاعـــــــات هـــو نــــوٌع من 
قــمــع الــحــريــات وســلــب الــنــاس حقوقهم في 
الــحــصــول عــلــى املــعــلــومــة. تــلــك حــقـــــوق نــّص 
عـــلـــى االلـــــتـــــزام بــــمــــوادهــــا اإلعـــــــان الــعــاملــي 
ــذي تــحــتــرمــه وتــلــتــزم  ــ لـــحـــقـــوق اإلنــــســــان الــ
ــّدول الــراشــدة منذ إجــازتــه عــام 1948،  بــه الــ
ودولــة السودان ملزمة بما جاء فيه، بحكم 

عضويتها في هيئة األمم املتحدة. 
الذي  الــثــورة األول  الحرية، شعار   تلك هي 
رفعه شباب الثورة السودانية التي أسقطْت 
نـــظـــام عــمــر الــبــشــيــر، وهــــي تـــعـــّد بــعــد أيـــام 
لــاحــتــفــال بــانــتــصــار ثــورتــهــم الــتــي احتفى 
بها العالم أجمع، في ذكرى اندالعها الثانية 
في الثامن عشر من ديسمبر/ كانون األول 
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أمـــا شـــــعــار الــثــورة الــســودانــيــة الــثــانــي فهو 
املعنّي بتحقيق الّسام في ربوع باٍد قضت 
أهلية،  داخلية  احترابات  في  طويلة  عقودًا 
لــم  فــــي مـــحـــرقـــات  ذهـــــب ضــحــيــتــهــا اآلالف، 
 قــلــوُب مشعليها. كــان ملف 

َ
تــعــرف الــرحــمــة

ــرك 
ُ
ــّم الــتــكــلــيــفــات الــتــي ت الـــّســـام مــن بــني أهــ

أمرها ملجلس الــوزراء الذي يرأسه عبد الله 
 رئــيــس مــجــلــس الــســيــادة 

ّ
حـــمـــدوك، غــيــَر أن

ــبــــرهــــان ونـــائـــبـــه مـــحـــمـــد دقــلــو  ــنــــرال الــ الــــجــ
امتلكا صاحيات  الــلــذان  هــمــا  )حــمــيــدتــي( 
لكنهما  الدستورية،  الوثيقة  وفق  اإلشــراف 
أقــحــمــا نــفــســيــهــمــا مــتــجــاوزيــن صــاحــيــات 
ــا في صاحيات الحكومة 

ّ
اإلشـــراف، وتــوغ

ز 
ّ
عز بما  السام،  بملف  وأمسكا  التنفيذية، 

بعض  إدارة  على  العسكري  املكّون  سيطرة 
 
ّ
شؤون الباد. لم يِغـْب عن نظر املراقبني أن

تـــجـــاوزاٍت قــد وقــعــْت بـــدٍم بـــارد فــي الوثيقة 
الدستورية. أّول األخطاء في »اتفاق جوبا« 
األطــراف  مــع بعض  الحكومة  أنجزته  الــذي 
املعنية من حركات مسلحة عارضت النظام 
الــســابــق وأضــعــفــتــه، لــكــن ذلـــك الـــّســـام جــاء 
لـقــد عــلــْت مـــواُده على مـــواد الوثيقة  أعـــرج. 
الدستورية، ومنحْت حقوقا لشغل مناصب 
دستورية لقادة حركات مسلحة، بما يشبه 
املحاصصة السياسـية، وهي من ممارسات 
اتباعها.  على  الــبــائــد  الــنــظــام  درج  بغيضة 
ــّر املـــجـــلـــســـان،  ــ ــــ ــ ــل أقـ ــ ــَس ذلــــــك فـــحـــســـب، بـ ــيــ لــ
اجتماعهما  يكون  أن  والتنفيذي،  السيادي 
 مـــؤقـــتـــا لــلــمــجــلــس الـــتـــشـــريـــعـــي قــيــد 

ً
ــديــــا بــ

التشكيل. 
يبقى السؤال: هل يكون ذلك السام األعرج 
ــذي هـــّب لــثــورتــه،  شــعــار شــعــب الـــســـودان الــ
 
ّ
ــورة، أم أن ــثــ  لــتــلــك الــ

ً
ــة مــقــّدســـــة ــ ــه رايـ ــعـ ورفـ

ضعيف مستسلم، والــرأي العام أهــو نشط 
القيم  عــن  دفــاعــا  لــلــتــحــّرك،  ومستعد  وواع 
للحكام  التصّدي  في  دور  واملصالح ولعب 
 ويبحث 

ٌ
أم مستقيل الجائرين واملنحرفني، 
عن السامة بالسلبية والامباالة.

يمكن القول إن وجود آلية ملحاسبة املفتي 
أكثر  العلماء  من  رقابي  من مجلس  وعزله 
تأثيرا على عمله والتزامه بطبيعة مهمته 
مــن طــريــقــة اخــتــيــاره، كــمــا يــمــكــن أن تشكل 
دافــعــا لــه يدفعه إلــى الــقــيــام بـــدور بــنــاء في 
خــدمــة الــديــن والـــوطـــن. وهــــذا غــيــر مــعــهــوٍد 
فـــي عــمــل مــشــايــخ الـــوعـــظ واإلرشـــــــــاد، ولــم 
يــتــم الــتــفــكــيــر بـــه وبــأهــمــيــتــه الــقــصــوى في 
الراهنة وحساسياتها. أما تبريره  اللحظة 
والــكــشــف  املعتقلني  إنــقــاذ  أجـــل  مــن  للعمل 
»ألنهم  املهّجرين  ومساعدة  املفقودين  عــن 
فيكشف عن عقل عشائري  غــربــاء«،  ليسوا 
القوي  بالقرابة، وقوله »على  املوقف  يربط 
بيد  يأخذ  والغني  الضعيف  بيد  يأخذ  أن 
الــفــقــيــر« فـــازمـــة الـــرطـــانـــة املــشــيــخــيــة الــتــي 
لـــم تــشــكــل فــرقــا فـــي ســلــوك املــســلــمــني، على 
الرغم من القول بها منذ مئات السنني، ألن 
فــي حــاالٍت  يـــرون مــن مشايخهم،  املسلمني 
املــال  باكتنازهم  يــقــولــون،  مــا  عكس  كثيرة 
والعيش الرغيد والباذخ. وربطه بني وحدة 
الــفــصــائــل وتــحــقــيــق الــنــصــر يــنــّم عــن قصر 
ــاءت دعــــوتــــه إلـــى  ــ نـــظـــر ســـيـــاســـي، حـــيـــث جــ
وحدة الفصائل متأخرة جدا، فقد تكّرست 
ـــوء مــصــالــح  ــشـ ــــي ضــــــوء نــ ــات فـ ــامــ ــســ ــقــ االنــ
ــادة الـــفـــصـــائـــل، وارتـــبـــاطـــهـــم  ــقــ شــخــصــيــة لــ
بــعــاقــات تبعية مــع قــوى خــارجــيــة لتأمني 
ــم لــبــقــائــهــم قــــــادة ومـــســـيـــطـــريـــن عــلــى  ــدعــ الــ
ــا جــعــل الــــوحــــدة مــســتــحــيــلــة؛  فــصــائــلــهــم، مـ
ــلـــن يــســتــمــر  وإن حـــصـــل تـــحـــت الـــضـــغـــط فـ
ــــه الــــنــــظــــر عــمــا 

ّ
طـــــويـــــا، نــــاهــــيــــك عـــــن غــــض

تـــقـــوم بـــه الــفــصــائــل مـــن مـــمـــارســـات: فــســاد 
مناطق  في  املواطنني  واعــتــداء على  وتنّمر 
سيطرتهم بــإذاللــهــم ونــهــب أرزاقـــهـــم. وأمــا 
التلميح إلـــى حــلــم الــنــصــر، فــيــنــّم عــن جهل 
ة تــــوازنــــات الـــقـــوى وتـــقـــديـــر املــوقــف  ــقــــراء بــ
واستشفاف التوجهات وتوظيفها في إدارة 

ال  املسلحة متمسكة،  الــســودانــيــة  الــحــركــات 
تزال، بتنظيماتها شبه العسكرية، ومسلحة 
حــتــى أســنــانــهــا، كــمــا يــقــال، وتــقــف بــمــوازاة 

الجيش القومي للباد؟

5
ــارات الــــثــــورة  ــ ــعــ ــ ــو وقـــفـــنـــا عـــلـــى ثــــالــــث شــ ــ لـ
أولى   

ّ
فــإن العدالة،  السودانية، وهو تحقيق 

املكونني،  كــا  يتحّملها  والــتــي  اإلخــفــاقــات، 
الفاضح في  الــتــرّدد  املدني والعسكري، هو 
إكمال إنشاء املؤسسات العدلية والقضائية. 
هيئة  لــرؤســاء  املعجلة  التعيينات  تــعــّددت 
القضاء ورؤساء النيابة، كما تلتها إعفاءات 
أكــثــر اســتــعــجــاال، مــا عــكــس ضــعــفــا فــي أداء 
املــجــلــســني، الـــســـيـــادي والــتــنــفــيــذي. يــضــاف 

إلى ذلك القصور ما ُياحظ من بطٍء، بل من 
عجٍز سافٍر عن تشكيل املحكمة الدستورية، 
واملــجــلــس الــتــشــريــعــي، وبــقــيــة املــفــوضــيــات 
وحقوق  واالنــتــخــابــات  بالدستور  الخاّصة 
اإلنسان والخدمة املدنية وسواها. تلك هي 
املؤّسسات التي قصد من إنشائها التمهيد 
ــــى مــرحــلــة  لــلــعــبــور بـــالـــفـــتـــرة االنـــتـــقـــالـــيـــة إلـ
العامة،  واالنتخابات  الفعلية  الديمقراطية 

وفق دستور نهائيٍّ متفٍق عليه.

6
الداخلية وتتصاعد  الضغوط  تتكاثر  فيما 
ــتــــظــــاهــــرات الـــشـــعـــبـــيـــة مــــن جــهــة،  وتــــيــــرة الــ
 املــجــتــمــع الـــدولـــي املهتمة 

ُ
ــراف ــ وتـــتـــرّدد أطــ

بـــالـــشـــأن الـــســـودانـــي فـــي تــقــيــيــمــهــا مــســيــرة 
 
ّ
ــإن ــتـــرة االنـــتـــقـــالـــيـــة مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، فــ ــفـ الـ
الـــخـــيـــارات املـــتـــاحـــة لــكــا املـــكـــونـــني، املــدنــي 
أن  غير  للغاية،  مــحــدودة   

ّ
تظل والعسكري، 

النتفاضة السودانيني طبيعة مّيزت نفسها 
بــعــفــويــة تنظيم حــراكــهــا، عــبــر مــا ســّمــوهــا 
»لــجــان املــقــاومــة«، الــتــي تشكلت مــن فتيان 
وفتيات في عنفوان شبابهم، هم »كنداكات« 
محلية   

ٌ
سودانية مسّمياٌت  تلك  و»شفاتة«. 

ُينسنب  فتيات   
ّ
هن »الكنداكات«  إذ  محضة، 

النيل  ــرأة ملكْت وادي  امـ »كــنــداكــة«، وهــي  لـــ
مــنــذ عــهــد الــفــراعــنــة األّول. أمـــا »الــشــفــاتــة« 
كلمة  مــن  فُمستقاة  السودانية  العامية  فــي 
 للفتى املجازف الذي 

ٌ
فت«، وهي وصف

ِّ
»الش

ال  لــثــورٍة  تجلّياٌت  تلك  باملخاطر.  يبالي  ال 
قيادة »كاريزمية« تقليدية تقود مسيرتها، 
ــفــــرط، وقــــد تـــجـــاوزت،  وال تـــهـــاب الــعــنــف املــ
التقليدية  السياسية  األحـــزاب  حراكها،  في 
تشكلت  عفوية  تجّمعات  هــي  بــل  املتكلسة، 
فــــي األحــــيــــاء والــــقــــرى واملـــــــدن الـــســـودانـــيـــة، 
ـــقـــْت حـــراكـــهـــا عـــبـــر وســــائــــل الـــتـــواصـــل  نـــسَّ
االجتماعي الذي أتاحته الشبكة العنكبوتية 
)اإلنترنت(. سعي جنراالت السودان لحجب 
ْت محاولة يائسة 

ّ
خدمة اإلنترنت، لكنها ظل

الحتواء ذلك الحراك.
رى، هل يقرأ من يتابع، من في الداخل ومن 

ُ
ت

السودانية،  االنتفاضة  أحـــوال  الــخــارج،  فــي 
ــّدة، تــقــوده  فــيــلــتــفــتــون إلــــى واقـــــٍع بــالــغ الــــجــ
ــاريـــزمـــا جــمــاعــيــة،  ــقـــاومـــة« لــهــا كـ »لـــجـــان مـ
ــــدرات بــعــض الــشــعــوب   فـــي قـ

ً
تــشــكــل ظـــاهـــرة

ثــوريــٍة النتفاضها ضد  فعاليٍة  إضــفــاء  فــي 
الــظــلــم والـــفـــســـاد، ولــتــطــلــعــهــا إلـــى مستقبٍل 
تــســوده الــحــريــة والــديــمــقــراطــيــة. تــظــاهــرات 
الــــســــودان  الـــعـــارمـــة اآلن فــــي  الـــّســـودانـــيـــني 
تـــــجـــــاوزت، فــــي تـــطـــلـــعـــاتـــهـــا، ذلـــــك الــــصــــراع 
مكّونات  بني  السودانية  الساحة  في  الدائر 

عسكرية وأخرى مدنية.
)سفير سوداني سابق(

الصراع، ألن املوقف الراهن على الساحة ال 
ُيسمح به بعد خروج القضية السورية من 
أيـــدي أصــحــابــهــا، ووقــوعــهــا بــأيــدي الــقــوى 
اآلن  املأمول  اإلقليمية والدولية، حتى بات 

ليس أكثر من خفض الكلفة والخسائر.
ــقـــل الـــجـــزء  ــنـ تــتــحــّمــل مــشــيــخــة الـــحـــفـــظ والـ
األكبر من املسؤولية عن تخلف املجتمعات 
الـــعـــربـــيـــة واملـــســـلـــمـــة ومـــعـــانـــاتـــهـــا عـــلـــى كــل 
األصـــــعـــــدة، فـــانـــفـــصـــال هـــــذه املـــشـــيـــخـــة عــن 
وبقاؤها  عمله،  وآلــيــات  ومناهجه  العصر 
تــــدور فــي فــضــاء أقــــوال واجـــتـــهـــادات قيلت 
منذ مئات السنني، وميلها إلى االستحواذ، 
ـــك بــــوضــــوح عـــنـــد انــتــخــاب  ــد تــجــلــى ذلــ ــ وقـ
مفتيا،  السوري  اإلسامي  املجلس  أعضاء 
واخـــتـــيـــارهـــم رئـــيـــس املـــجـــلـــس لــلــمــنــصــب، 
وهذا على الضد من مستدعيات )وشروط( 
اختيار مفت عــام، والتي تقضي بأن يكون 
املــفــتــي للجميع، وعــلــى مــســافــة واحــــدة من 
مفتيهم،  الجميع  يعتبره  بحيث  الجميع؛ 
اإلفـــتـــاء ويــتــفــّرغ  فــي  ُيــكــتــفــي بمنصبه  وأن 
ــذا لـــم يــتــم فـــي حــالــة الــشــيــخ أســامــة  لـــه. وهــ
الــرفــاعــي الـــذي بــقــي رئــيــســا لــرابــطــة علماء 
ــام ولــلــمــجــلــس اإلســـــامـــــي، وصـــاحـــب  ــشــ الــ
موقف سياسي منحاز لطرٍف في الصراع، 
للنظام  املــوالــني  مــن  مــا يجعله غير مقبول 
الحفظ  فعقلية  بــهــا،  معترف  غير  وفــتــاواه 
والتخلف  املكان  في  املراوحة  بت 

ّ
رت والنقل 

عن مسيرة العالم.
ــــدى بــاملــجــلــس الــعــتــيــد ومــشــايــخــه  ــان األجـ كـ
النظر في املرآة، واكتشاف فواتهم وحاجتهم 
نــظــري وعملي، وتعميق  تأهيل  إعـــادة  إلــى 
وتغيير  وتقنياته،  العصر  بعلوم  ثقافتهم 
ــلـــى الـــوعـــظ  ــة عـ ــســ ــؤّســ ــاهـــج عـــمـــلـــهـــم، املــ ــنـ مـ
وإصدار الفتاوى، ومعارفهم وخبراتهم عن 
ثنائية  املجتمعات وسبل سياستها خارج 
الــشــيــخ واملـــريـــد، وتــعــاطــيــهــم مـــع املــشــكــات 
ــٍط مــــــدروســــــة، واالنـــــخـــــراط  ــطــ بـــاعـــتـــمـــاد خــ
العملي املباشر مع الناس، ملساعدتهم على 
حـــل مــشــكــاتــهــم، وتــســيــيــر حــيــاتــهــم وجــعــل 

تصّرفهم في مواجهتها أسهل وأنجع.
)كاتب سوري(
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أعـــلـــن املـــديـــر اإلقــلــيــمــي ملــنــظــمــة الــصــحــة 
الـــعـــاملـــيـــة فــــي أوروبـــــــــا، هـــانـــز كـــلـــوغـــه أن 
الــذي أقــرتــه أو تنظر  التلقيح اإلجــبــاري، 
 أخيرًا«. وفي 

ً
فيه بعض الدول، يجب أن يبقى »حا

ظل تفشي كوفيد-19، دعا كلوغه إلى حماية أفضل 
لــأطــفــال الــذيــن تـــتـــراوح أعــمــارهــم مــا بــني 5 و14 
عاما، وهي الفئة العمرية األكثر تضررًا حاليا. في 
هذا الوقت، أوصت املنظمة بعدم استخدام بازما 
دمـــاء املتعافني مــن كــوفــيــد-19 فــي عــاج املــرضــى، 
وقالت إنه ال يوجد دليل على أنها تحّسن فرصهم 
إلى  الحاجة  تقلل  أو  الحياة  قيد  على  البقاء  فــي 
ببازما  العاج  فكرة  وترتكز  الصناعي.  التنفس 
ــاء املــتــعــافــني مــن كــوفــيــد-19 عــلــى أن األجــســام  دمــ
املــضــادة لفيروس كــورونــا الجديد املــوجــودة بها 
من  تمنعه  وبالتالي  الفيروس،  تحّيد  أن  يمكنها 
املــرضــى. ولم  لــدى  األنسجة  التكاثر وتوقف تلف 
تثبت دراسات عدة على بازما من دماء متعافني 
مـــن كـــوفـــيـــد-19 أي فـــائـــدة واضـــحـــة عــلــى املــرضــى 
الذين يعانون من أعراض شديدة. وتابعت املنظمة 
أن هذه الطريقة في العاج مكلفة وتضيع الكثير 
مــن الــوقــت. وأوضــحــت أن لجنة مؤلفة مــن خبراء 
دولــيــني أوصــت بشدة بعدم استخدام بــازمــا من 
دماء متعافني من كوفيد-19 لعاج املرضى الذين 
التوصية  أعـــراض بسيطة. وارتــكــزت  مــن  يعانون 
املنشورة في املجلة الطبية البريطانية على نتائج 

بــكــوفــيــد-19 ال  16 تــجــربــة شملت 16236 مــريــضــا 
يعانون من أعراض شديدة. 

من جهة أخــرى، أوصــت وكالة األدويـــة األوروبــيــة 
واملـــركـــز األوروبـــــــي ملــكــافــحــة األمــــــراض والــوقــايــة 
منها بخلط لــقــاحــات كــوفــيــد-19 املــعــتــمــدة، ســواء 
عند منحها في الجرعتني األوليني أو في الجرعة 
التعزيزية، في الوقت الذي تشهد فيه أوروبا زيادة 
في العدوى. وقال املركز والوكالة في بيان مشترك 
إن األدلة تشير إلى أن الجمع بني لقاحات ناقات 
الــفــيــروس ولــقــاحــات الحمض الــنــووي الــريــبــوزي 
ــام املـــضـــادة  ــســ يــنــتــج مــســتــويــات جـــيـــدة مـــن األجــ
املــقــاومــة ملـــرض كـــوفـــيـــد-19 الــنــاجــم عـــن اإلصــابــة 
بكورونا. في املقابل، كشفت دراسة بريطانية حول 
التلقيح بجرعتني مختلفتني من لقاحات كورونا 
 األشــخــاص الــذيــن تلقوا جــرعــة أولـــى مــن لقاح 

ّ
أن

»أكسفوردـ أسترازينيكا« أو »فايزر-بيونتيك«، ثم 
أعقبوا ذلك بجرعة ثانية من لقاح »مودرنا« بعد 
أقــوى  املناعية  استجابتهم  كانت  أسابيع  تسعة 
من غيرهم. وقــال األستاذ في جامعة »أكسفورد« 
مــاثــيــو ســنــابــي: »اكــتــشــفــنــا اســتــجــابــة جــيــدة حقا 
للمناعة. فــي واقــع األمــر أقــوى مــن الحصول على 

الجرعتني من لقاح أسترازينيكا«.
ــلــــدول الــفــقــيــرة   لــ

ً
وتـــمـــنـــح نـــتـــائـــج الـــــدراســـــة أمــــــا

ومتوسطة الدخل التي قد تحتاج ملنح مواطنيها 
جرعات لقاح من إنتاج شركات مختلفة، في حالة 

عدم استقرار أو قرب نفاد إمداداتها من اللقاحات. 
ــاف ســنــابــي: »تـــوضـــح الـــدراســـة أنـــه ال حــاجــة  أضــ
لالتزام بشكل صارم بمنح نوع اللقاح نفسه في 
ستتم  التلقيح  عملية  كانت  وإن  الثانية،  الجرعة 
لــقــاحــات مختلفة فا  بشكل أســـرع مــع اســتــخــدام 

بأس في ذلك«.
إنــه في حالة  وقــال باحثون في جامعة أكسفورد 
الحصول على جرعة أولى من لقاح أسترازينيكا 
ــاح مــــوديــــرنــــا أو  ــقــ ــــن لــ ــة مـ ــيـ ــانـ ــة ثـ ــرعــ تــتــبــعــهــا جــ
 الــجــســم يــنــتــج أجــســامــا مــضــادة 

ّ
نــوفــافــاكــس، إن

في  املــوجــودة  اللمفاوية  )الــخــايــا  تائية  وخــايــا 
الدم وهي تلعب دورا أساسيا في املناعة الخلوية( 
أكـــثـــر مـــن تــلــك الـــتـــي تــنــتــجــهــا جــرعــتــان مـــن لــقــاح 
أسترازينيكا. وكشفت الدراسة التي شملت 1070 
مــتــطــوعــا أيــضــا أن جــرعــة أولــــى مــن لــقــاح فــايــزر-

لــقــاح مــوديــرنــا  ثــانــيــة مــن  بيونتيك تليها جــرعــة 
تعطي نتيجة أفضل من الجرعتني من لقاح فايزر. 
ووفقا للدراسة التي نشرت في مجلة »ذا النسيت« 
الطبية، أنه ال توجد أي مخاوف تتعلق بالسامة.

إلـــى ذلــــك، أوصــــت الــســلــطــات األمــيــركــيــة رعــايــاهــا 
ـــب الـــســـفـــر إلـــــى عـــشـــر دول بــيــنــهــا فــرنــســا 

ّ
بـــتـــجـــن

والــبــرتــغــال، عــلــى الــرغــم مــن أنــهــمــا مــن بــني الـــدول 
التي تسّجل أفضل معّدالت تلقيح في أوروبا، في 
العجوز.  الــقــارة  فــي  خضّم موجة وبائية جــديــدة 
األمــيــركــيــني في  للرعايا  الــخــارجــيــة  وقــالــت وزارة 

فرنسا«،  إلــى  السفر  بوا 
ّ
»تجن الــجــديــدة:  نشرتها 

ورفعت مستوى التحذير لهذا البلد إلى املستوى 
الــــرابــــع، وهــــو األعـــلـــى، مـــع اقـــتـــراب عـــيـــَدي املــيــاد 
املتحّور »أوميكرون«.  السنة، وسط تفشي  ورأس 
وأوضحت مراكز الوقاية من األمراض ومكافحتها 
أنه »نظرًا إلى الوضع الحالي )املرتبط بكوفيد-19( 
في فرنسا، حتى املسافرين امللقحني بالكامل يمكن 

أن يواجهوا خطر اإلصابة باملتحّورات ونقلها«.
)رويترز، فرانس برس(

مجتمع
طالبت الناشطة الباكستانية في مجال حقوق املرأة ماال يوسفزاي، التي نجت من محاولة اغتيال 
النساء  إلــى واشنطن، بحماية حقوق  زيـــارة  فــي 2012، خــال  باكستان  أيــدي حركة طالبان  على 
البلد  هــي  الــيــوم  »أفغانستان   

ّ
إن وقــالــت  التعليم.  مجال  فــي  وال سّيما  أفغانستان،  فــي  والفتيات 

م«. 
ّ
 ممنوعات من التعل

ّ
الوحيد في العالم الذي ال تحصل فيه الفتيات على التعليم الثانوي. هن

 :
ّ
 »هذه الرسالة هي من قبلهن

ّ
أضافت ماال التي تتعاون مع أفغانيات يناضلن من أجل حقوقهن، أن

)فرانس برس(  من الذهاب إلى املدرسة«. 
ّ
 في العمل ويتمكن

ّ
يجب أن يحصلن على الحق

البحث  األشخاص يختارون  أن  الجامعية  »لندن«  كلية  باحثون من  أعّدها  دراســة جديدة  كشفت 
كيف  على  بناء  الشخصية،  وسماتهم  واملالية  الصحية  حالتهم  بشأن  تجنبها  أو  املعلومات  عن 
يعتقدون أنها سوف تجعلهم يشعرون ومدى فائدتها وما إذا كانت متعلقة بأشياء يفكرون فيها 
غالبا. وأوضحت أن غالبية األشخاص ينتمون إلى نمط من ثاثة أنماط، هي »أولئك الذين يبحثون 
في تأثير املعلومات على مشاعرهم، وأولئك الذين يبحثون غالبا مدى فائدة املعلومات على اتخاذ 
)قنا( القرارات، وأولئك الذين يبحثون غالبا عن املعلومات بشأن مسائل كثيرًا ما يفكرون فيها«. 

دراسة تحدد أنماط األشخاص بالبحث عن معلوماتمالال تطالب بحماية حقوق النساء في أفغانستان

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين تسجيل 
ارتفاعًا  بكوفيد-19،  جديدة  مؤكدة  إصابة   94
من 61 في اليوم الذي سبقه. وأوضحت في بيان 
أن 60 من اإلصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى 
محليًا، مقارنة مع 38 في اليوم السابق. وسجلت 
14 حالة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقارنة 
تلك  الصين  السابق. وال تصنف  اليوم  مع 44 في 

الحاالت على أنها إصابات مؤكدة.

94 إصابة في الصين

كشف تقرير جديد عن التعليم أصدره كل من البنك 
)يونيسف(  للطفولة  املتحدة  األمــم  ومنظمة  الدولي 
ومــنــظــمــة األمــــم املــتــحــدة لــلــتــربــيــة والــعــلــم والــثــقــافــة 
)يونسكو(، أنه على الرغم من توفير جميع البلدان 
فترة  للطاب خــال  بعد  م عن 

ّ
للتعل تقريبًا فرصًا 

تفشي فــيــروس كــورونــا الجديد، إال أن جــودة هذه 
ويظهر  متفاوتني.  ظــا  ونــطــاق وصولها  املــبــادرات 

فقر  يعيشون في  الذين  األطــفــال  أن نسبة  التقرير 
تــعــلــيــمــي فـــي الـــبـــلـــدان مــنــخــفــضــة الـــدخـــل والــبــلــدان 
مــتــوســطــة الـــدخـــل كـــانـــت تــبــلــغ 53 فـــي املـــائـــة قبل 
الجائحة  بعد  املائة  في   70 إلــى  وارتفعت  الجائحة، 
بسبب إغــاق املــدارس. وقــال املدير العاملي للتعليم 
فــي الــبــنــك الـــدولـــي خــيــمــي ســافــيــدرا: »أوقـــفـــت أزمــة 
كـــوفـــيـــد-19 األنــظــمــة الــتــعــلــيــمــيــة فـــي جــمــيــع أنــحــاء 

العالم. واآلن، وبعد مرور 21 شهرًا، ال تزال املدارس 
مغلقة أمام مايني األطفال، وثمة أطفال آخرون قد 
ــدارس أبـــدًا، وقــد يـــؤدي االزديـــاد  ال يــعــودون إلــى املــ
مــدمــرة  تــأثــيــرات  إلـــى  التعليمي  الــفــقــر  فــي  املحتمل 
على اإلنتاجية والدخل في املستقبل لهذا الجيل من 
العالم«.  والقتصادات  والشباب، وألسرهم،  األطفال 
ــد الــتــقــريــر أن إغـــاقـــات املـــــدارس ســـتـــؤدي إلــى  وأكــ

من  التقديرات  وأظــهــرت  م، 
ّ
التعل في  كبيرة  خسائر 

أفريقيا  وجنوب  الهند  وريــف  وباكستان  البرازيل 
واملكسيك وأماكن أخرى حدوث خسائر كبيرة في 
م مادتي الحساب والقراءة. وأوضح أن أكثر من 

ّ
تعل

منخفضة  بــلــدان  فــي  يعيشون  طــالــب  مليون   200
الدخل وبلدان متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا«.
)قنا(
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األربعاء 8 ديسمبر/ كانون األول 2021 م  4  جمادى األولى 1443 هـ  ¶  العدد 2655  السنة الثامنة

)Getty /إندرانيل أديتيا(



تجبر أنواع مختلفة من »المضايقات« السوريين على 
العودة من تركيا. وقد يحصل بعضها طوعًا أو 

باإلكراه، لكن األكيد أن المعاملة قد تغيّرت

»طالبان« تعد »بانطالقة جديدة« للتعليم

1819
مجتمع

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

ــن تــركــيــا  ــ ــون ُكــــثــــر مـ ــ ــوريــ ــ يــــعــــود ســ
إلـــى املــنــاطــق املـــحـــررة شــمــال غربي 
ســوريــة، »حيث لم يــزل الخطر، لكن 
العامل  ليس كما في وقــت خروجنا«. ويــرى 
فـــي قــطــاع الــبــنــاء مــحــمــود عــبــد الــرحــمــن في 
»العربي الجديد« أن استمرار إقامته  حديثه لـ
وعمله في تركيا »بات با فائدة بسبب غاء 
املعيشة وارتــفــاع إيــجــار املــنــزل، وعــدم زيــادة 
دخلي عّما أنفقه، ما دفعني إلى العودة إلى 

شمال غربي سورية«.
ــــه ســـافـــر خـــــال عــيــد  ــــروي عـــبـــد الـــرحـــمـــن أنـ يــ
األضــحــى املــاضــي لــقــضــاء فــتــرة الــعــطــلــة بني 
أهله في ريــف مدينة إدلــب، ورأى أن الوضع 
بات معقواًل لجهة األمان والعمل، وأن منطقته 
تشهد حركة إعادة ترميم ملا هدمته آلة حرب 
الــنــظــام الـــســـوري، وتــوســيــع مــشــاريــع الــبــنــاء 
من أجــل استيعاب النازحني من شــرق إدلــب. 
ويقول: »قارنت بني الغربة عن أهلي ودخلي 
في تركيا فوجدت أن العودة أفضل، ولم أعد 
خال الفترة املحددة، ما ألغى بطاقة الحماية 
لي لدخول تركيا،  املمنوحة  )كيملك(  املؤقتة 

والحصول على ميزات طبابة مجانية«. 
كــــذلــــك عـــــــاد إلـــــــى املــــنــــاطــــق املــــــحــــــررة بــعــض 
املعلمني السوريني الذين فصلوا من التعليم 
تعويضات  ــة  أيـ منحهم  دون  مــن  تــركــيــا  فــي 
أقــل،  املعيشة  تكاليف  »ألن  الــخــدمــة،  لنهاية 
بــنــظــرات عــنــصــريــة«، كما  أحـــد ياحقهم  وال 
يخبر الناشط في قضايا الاجئني طه غازي 

»العربي الجديد«. 

جدل العودة
يـــوضـــح غــــــازي أن »عــــــدد املـــعـــلـــمـــني الـــذيـــن 
فـــصـــلـــوا تــنــفــيــذًا لــوســيــلــة ضـــغـــط مــعــروفــة 
على  للضغط  التركية  السلطات  تعتمدها 
ــى ســـوريـــة،  ــ ــل الــــعــــودة إلـ ــ ــئـــني مــــن أجـ الـــاجـ
الـــ50  سن  يتجاوزون  بعضهم   ،11,911 بلغ 
بينهم أرامل وزوجات شهداء ال يستطيعون 
مـــمـــارســـة أعــــمــــال تــتــطــلــب مـــجـــهـــودًا بــدنــيــا 
كبيرًا. وارتبطت عودتهم املحتمة إلى شمال 
غربي سورية أيضا بواقع أن مردود غالبية 
األعــمــال بــات ال يــؤمــن تكاليف املعيشة في 
 150 من  أكثر  بنسبة  ارتفعت  والتي  تركيا، 
فــي املــائــة خـــال عــامــني، مــا دفـــع حــوالــى 50 
معلما إلـــى ســلــوك طــريــق الــهــجــرة الــســريــة، 
وعــــودة حــوالــى 24 آخــريــن مــع أســرهــم إلــى 
ــة، فــيــمــا ال يـــزال  ــررة بـــســـوريـ ــحــ املـــنـــاطـــق املــ
ــفــــرج، وإعـــــــادة تعيينهم  الــ يــنــتــظــرون  ُكـــثـــر 
أو تــوزيــعــهــم عــلــى مــؤســســات إنــســانــيــة أو 

تعليمية في تركيا«.
لكن غـــازي يــرفــض وصــف الــعــودة الحالية 
ــــررة بــأنــهــا  ــــحـ ــاطـــق املـ ــنـ لـــلـــســـوريـــني إلـــــى املـ

الحماية  بــطــاقــات  ســلــمــوا  ســوريــا،   469.170
املــؤقــتــة املــمــنــوحــة لــهــم إلـــى الـــدوائـــر املعنية، 
ودخلوا أراضي بلدهم من معبري باب الهوى 

والسامة. 
وحــــدد املـــصـــدر عــــدد الـــســـوريـــني الــحــالــي في 
بوضع  مسجلني  مايني   3,701,584 بـ  تركيا 
يملكون  ألفا   97,658 بينهم  املؤقتة،  الحماية 
حني  في  وإنسانية،  سياحية  إقامة  تصريح 
ال يــزيــد عـــدد املــقــيــمــني فـــي مــخــيــمــات عـــن 52 
ألــفــا. وال تـــزال إســطــنــبــول املــديــنــة الــتــي تضم 
الباد  فــي  السوريني  الاجئني  أكبر عــدد مــن 
ــازي  غــ مـــديـــنـــة  بـــعـــدهـــا  ــأتــــي  وتــ  ،)530,234(

عنتاب، ثم هاتاي وشانلي أورفة وأضنة. 
ويتحدث ســوريــون عن أن االئــتــاف الوطني 
الــثــورة واملــعــارضــة اتفق مــع الحكومة  لقوى 
التركية على تسهيل عودة السوريني طوعا، 
ــتــــاف فـــي تــركــيــا نــذيــر  وتــكــلــيــف ســفــيــر االئــ
الحكيم بمتابعة املوضوع. لكن الحكيم اكتفى 
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«  فـــي تــصــريــح مــقــتــضــب لــــ
بــالــقــول إن »الـــعـــودة طــوعــيــة ال تــحــتــاج إلــى 
اتفاق أو تدخل من االئتاف. وعملي ينحصر 
ــــي تـــركـــيـــا،  ــوريــــني فـ ـــســ ــــي مـــتـــابـــعـــة أمـــــــور الـ فـ

واملساعدة قدر اإلمكان في حل مشاكلهم«.

»طالبان« توظف أساتذة 
جددًا لمعالجة النقص 

في الكوادر العلمية الذي 
نتج من إجالء ُكثر

بلغ عدد العائدين 
من تركيا حتى أكتوبر/ 

تشرين األول الماضي 
469.170 سوريًا

»طــوعــيــة«. ويــبــرر ذلــك بــأن »الــوضــع شمال 
غربي سورية لم يزل خطرًا، ومهددًا باندالع 
حرب في أي لحظة. كما أن ما دفع سوريني 
التفكير في العودة هو التضييق  ُكثرًا إلى 
الذي تعرضوا له في الفترة األخيرة، سواء 
إداريا عبر إجراءات إصدار األوراق والسفر 
وتحديد مكان اإلقامة وتسجيل األطفال في 
املــدارس، أو الضغوط التي ملسوها مقارنة 
ــــى لــقــدومــهــم إلــــى الـــبـــاد،  بــالــســنــوات األولــ
تقودها  الــتــي  العنصرية  الحمات  وكــذلــك 
أحزاب معارضة. ويحتم ذلك وصف العودة 
ــة، وتــرتــبــط  ــيـ بـــأنـــهـــا قـــســـريـــة ولـــيـــس طـــوعـ
بــضــيــق الـــحـــال والـــتـــكـــريـــه، خــصــوصــا بعد 

البطالة خال عام كورونا في 2020«. 

حاالت »غير قانونية«
يــقــدر مــصــطــفــى إبــراهــيــم الــــذي يــمــلــك مكتب 
ــيــــورت األكــــثــــر  ــنــ ــيــ خـــــدمـــــات فـــــي مـــنـــطـــقـــة أســ
اســتــقــبــااًل لــلــســوريــني فــي مــديــنــة إســطــنــبــول، 
عـــدد الــذيــن غــــادروا املنطقة بــاملــئــات. ويــقــول 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »رأيـــنـــا بــاصــات كثيرة  لـــ
تــنــقــل ســـوريـــني مـــن ســاحــة املــنــطــقــة. وجميع 
ــغـــادريـــن ســجــلــوا أســـمـــاءهـــم فـــي الــبــلــديــة،  املـ
حيث  الساحة  فــي  للوجود  مواعيد  وأعــطــوا 
نقلتهم بـــاصـــات مـــع أمــتــعــتــهــم إلـــى الــحــدود 
مجانا، مع منح بعضهم أحيانا مبلغا ماليا 

مقداره نحو ألف ليرة تركية«. 
ــيــــس تـــجـــمـــع املــــحــــامــــني الـــســـوريـــني  لـــكـــن رئــ
ــزوان قــرنــفــل، يكشف أن »حـــاالت  بــتــركــيــا، غــ
إثر  قانوني،  غير  فــي شكل  ترحيل حصلت 
تــســجــيــل الــشــرطــة مــخــالــفــات بــيــنــهــا تغيير 
أمــاكــن اإلقــامــة بــا إعــام دوائـــر الــنــفــوس، أو 
تحقيقها في شكوى عن حصول إزعــاج في 
الـــجـــوار، ومــبــادرتــهــا فــي مــرحــلــة تــالــيــة إلــى 
إعـــام الــقــضــاء ومــديــريــة الــهــجــرة بالوقائع، 
ــدًا تــمــلــك  ــديــ ــحــ ــرة تــ ــجــ ــهــ ــلـــمـــا أن دائـــــــــرة الــ عـ
أو  إجـــراء  أي  عــن  بمعزل  الترحيل  صاحية 
قــــرار قــضــائــي، وكـــذلـــك الــتــوقــيــف ملــــدة ستة 
ــد تــشــهــد  ــتــــي قــ أشـــهـــر قـــابـــلـــة لـــلـــتـــمـــديـــد، والــ
إخضاع املوقوف ملمارسات تكريه، أو انتزاع 

توقيع منه للمغادرة«. 
واالحتجاج،  بالطعن  الاجئ  وفي شأن حق 
يعرفون  ال  الاجئني  »معظم  أن  قرنفل  يؤكد 
ــا مـــن يــعــرفــون فقد  حــقــوقــهــم الــقــانــونــيــة، أمــ
ال يــمــلــكــون املــــال لــتــعــيــني مــحــامــني، عــلــمــا أن 
عمليات توقيف كثيرة تنفذ من دون توضيح 
ون 

ّ
يرحل الذين  للمعتقلني  املوجبة  األســبــاب 

تــنــازل عن  الحــقــا بعد إجــبــارهــم على توقيع 
حق الحماية املؤقتة«. 

مـــن هــنــا يـــرى ســـوريـــون ُكــثــر أن الــســلــطــات 
للتضييق  عــــدة  قـــــــرارات  اتـــخـــذت  الــتــركــيــة 
وترك  معلمني  فصل  منها  السوريني،  على 
أكــثــر مــن 11 ألـــف عــائــلــة ســوريــة بــا دخــل، 

وإلــغــاء إعــفــاء طـــاب مــن أقــســاط الجامعة، 
يــدرســون  الــذيــن  األجــانــب  ومعاملتهم مثل 
إلــى رفــض منح بطاقات  في تركيا، إضافة 
آخرين  وماحقة  لبعضهم،  مؤقتة  حماية 
فــي مــدن إقــامــاتــهــم، والــتــورط فــي إشــكــاالت 
الشارع، واالمتناع عن تأجيرهم  معهم في 
شققا في بعض األحياء، وهو ما حصل في 

منطقة أسينيورت بأمر من حاكمها.
بالعدد  الخاصة  التقارير  اخــتــاف  ظــل  وفــي 
الــحــقــيــقــي لــاجــئــني الـــعـــائـــديـــن إلــــى ســوريــة 
طــوعــا، علمت »الــعــربــي الــجــديــد« مــن مصدر 
العائدين  عــدد  أن  التركية  الهجرة  دائـــرة  فــي 
املـــاضـــي بلغ  تــشــريــن األول  أكـــتـــوبـــر/  حــتــى 

يتحدث نائب وزير التعليم 
العالي في أفغانستان، لطف 

اهلل خيرخواه، بنبرة هادئة 
عن وضع التعليم. وينفي 
وجود مشاكل كبيرة »ألن 

الحركة جعلت تعليم الفتيان 
والفتيات معًا أولوية«

كابول ـ صبغة اهلل صابر

تــثــيــر قــضــيــة تــعــلــيــم الـــنـــســـاء جـــــداًل كــبــيــرًا مــنــذ أن 
أفغانستان  في  الحكم  على  طالبان  حركة  سيطرت 
فـــي أغـــســـطـــس/ آب املــــاضــــي، بــاعــتــبــار أنـــهـــا كــانــت 
حرمتهن من هذا الحق خال املرحلة األولى لتوليها 
مسؤوليها  لــكــن  و2001.   1996 عــامــي  بــني  الــســلــطــة 
يــشــددون على أن األمـــور تختلف الــيــوم عــن مرحلة 
بتعليم  اهتماما  أكثر  باتت  ألنها  السابق،  حكمها 
ها سمحت بفتح 

ّ
البنني والبنات معا. وتشير إلى أن

الــجــامــعــات الــخــاصــة أبــوابــهــا بآلية جــديــدة، أهمها 
 عدم 

ّ
الفصل بــني الــذكــور واإلنـــاث فــي الــــدروس، لكن

فتح الجامعات الحكومية يقلق ُكثرًا. 
يقول نائب وزير التعليم العالي، الدكتور لطف الله 
خــيــرخــواه الـــذي ينتمي إلــى أســـرة عريقة فــي العلم 
الحركة  الثاني في  الجيل  واألدب، ويعتبر من رواد 
الذي يدعو إلى التناغم مع متطلبات الزمن الحالي 
الجديد«:  »العربي  لـ الشريعة،  بمبادئ  التمسك  مع 
»ال مــشــكــلــة كـــبـــيـــرة فــــي الــتــعــلــيــم فــــي أفــغــانــســتــان. 
األمـــور. ونحن على طريق  إلــى ترتيب  نحتاج فقط 
لتحقيق  األوراق  وترتيب  تقنية،  إشكاالت  معالجة 
انطاقة جديدة في عملية التعليم تحت حكمنا. وقد 
العالي،  والتعليم  عموما  التعليم   

ّ
أن أفعالنا  أثبتت 

الــتــي ينصب كل  أولــويــات حكومتنا  مــن  خصوصا 
اهتمامها على دفع عجلة العلم إلى األمام. واألمور 
تسير في شكل طبيعي، إذ يأتي األساتذة واإلداريون 

إلى الجامعات من دون أن يواجهوا عقبات«.
ــطــــاب والــطــالــبــات   »الــ

ّ
ـــــه يــعــلــم جـــيـــدًا أن

ّ
ويـــؤكـــد أن

الحكومية  الجامعات  فتح  الصبر  بفارغ  ينتظرون 
 ذلـــك 

ّ
ــمـــســـؤول إلـــــى أن ــا. وأنــــــا أطــمــئــنــهــم كـ ــهــ ــوابــ أبــ

ــم دروس  ــهـ ــتـ ــلـ ــيـــدًا ملـــواصـ ــهـ ــمـ ــا، تـ ــبــ ــريــ قــ ســـيـــحـــصـــل 
اختصاصاتهم في شكل طبيعي، ومن دون مشاكل«. 
 أمــورًا قليلة تنتظر الحلول املناسبة 

ّ
ويشير إلى أن

قـــبـــل الـــســـمـــاح بــفــتــح الـــجـــامـــعـــات الــحــكــومــيــة الــتــي 
ستستقبل الطاب والطالبات معا من دون تغييرات 

تجعل عملية التعليم متعثرة أو صعبة«.
ــــودة الــجــامــعــات  ويـــعـــزو املــشــاكــل الـــتـــي تــعــتــرض عـ
الحكومية إلى التدريس إلى التحّول الكبير املرتبط 
باستعادة »طالبان« الحكم، و»هو أمر طبيعي، لكن 
ونتخطى  الجانب،  بهذا  نهتم  بــأن  أمرتنا  قيادتنا 
مشاكل إعادة إطاق عجلة التدريس. ونحن نوظف 
أســـاتـــذة جـــدد حــالــيــا ملــعــالــجــة الــنــقــص فــي الــكــوادر 

الــعــلــمــيــة الــــذي نــتــج مـــن مـــغـــادرة ُكــثــر الـــبـــاد خــال 
عمليات اإلجاء، والذين ندعوهم إلى العودة لنقف 
جميعا كشعب واحد من أجل رقي أفغانستان، ودفع 
ــام. وأطــمــئــن األســـاتـــذة  ــ عــجــلــة الــعــلــم فــيــهــا إلـــى األمــ
املغادرين إلى أنهم لن يواجهوا أي مشكلة أمنية أو 

على صعيد حقوقهم املالية والعلمية«.
ويــــــــرد خــــيــــرخــــواه عـــلـــى ربــــــط الـــبـــعـــض عــــــدم فــتــح 
تعليم  »طــالــبــان«  بمعارضة  الحكومية  الجامعات 
البنات، بالقول: »هذا كذب. فعليا، يتحمل أصحاب 
الجامعات الخاصة كل أمورها املالية واللوجستية، 
والـــفـــتـــيـــات يـــدرســـن فــيــهــا فـــي شــكــل طــبــيــعــي وبــا 
أمــور الجامعات الحكومية فعلى عاتق  أما  عقبات. 

الدولة. من هنا احتجنا إلى وقت لترتيب األمور«.
ــدأت فـــي تحويل  ويـــوضـــح أن حــكــومــة »طـــالـــبـــان« بــ
لهم  بالكامل  »ستدفع  التي  املؤجلة  األشهر  رواتــب 
با أي نقص«. ويشير إلى أن الحكومة ألغت حقوقا 
ال تــتــعــلــق بـــالـــرواتـــب لــشــرائــح وقـــطـــاعـــات أخــــرى ال 
مكانتهم  »نقدر  الذين  الجامعيني  األســاتــذة  تشمل 
العلمية، وحاجة املجتمع إليهم، لذا سيجرى تحويل 

كل الرواتب واملستحقات املالية األخــرى«. ويتمسك 
بعدم اتخاذ »طالبان« أي قرار يعرقل عملية التعليم 
تتحمل  لن  أنها  على  يشدد  والتي  أفغانستان،  في 
تــعــثــرات أكــبــر مــن تــلــك الــتــي عرفتها خـــال جائحة 
كورونا. وينفي األحاديث عن احتمال إغاق كليات 
مبرر  وال  وارد،  غير  »فــهــذا  الجامعات،  فــي  القانون 
له ألنها ال تضم معارضني للدين والشريعة. ونحن 
فـــي كـــل األحــــــوال نــحــتــاج إلــــى الــتــعــامــل مـــع الــعــالــم، 
وإلـــى وجـــود متخصصني فــي الــعــاقــات والــقــوانــني 

الدولية«.
ويــتــمــســك بــأهــمــيــة حــصــول تنسيق مــع الــجــامــعــات 
العاملية، وبأنه من أولويات الحركة »ألننا نريد خلق 
عاقات بني جامعاتنا وبني الجامعات الدولية، وأن 
العالي  بالتعليم  املهتمة  الــدوائــر  مع  نملك عاقات 
 دول العالم. ونحن نعمل على ذلك، لكن األمر 

ّ
في كل

يحتاج إلى وقت«.
تدريس  »طــالــبــان« حصر  نية  وال يخفي خيرخواه 
الــفــتــيــات بــالــكــوادر النسائية فــقــط، و»هـــو مــا نبذل 
جــهــودًا كــبــيــرة ملــحــاولــة تنفيذه عــلــى أرض الــواقــع. 
لكن إذا عجزنا عن فعل ذلك لن نمنع تنفيذ الرجال 
مهمة تدريس البنات. لكن الفصل بني الفئتني يبقى 

ضروريا«.
يضيف: »األكيد أننا نمر بمرحلة حساسة وحرجة 
الوسيلة  يشكل  التعليم  بــأن  نؤمن  لكننا  وصعبة، 
األكثر نجاحا إلخراج بادنا من املأزق الحالي ومن 
التبعات الثقيلة للحروب املتتالية الثقيلة. ويجب أن 
في  وحدنا  يتركنا  وال  إلينا،  العون  يد  العالم  يمد 
هذه الفترة العصيبة. وطالبان تحاول التماشي مع 

العالم الذي يجب أن يتقبلنا«.

عودة »طوعية«تحقيق
مسار خروج السوريين من تركيا

المغرب: اعتداءات مستمرة على الطـواقم الطبية

الظروف التي يعمل 
فيها الممرضون 

واألطباء مزرية

الرباط ـ عادل نجدي

زادت في اآلونة األخيرة حوادث االعتداءات 
عـــلـــى الـــطـــواقـــم الــطــبــيــة فــــي املــســتــشــفــيــات 
الـــحـــكـــومـــيـــة فــــي املــــغــــرب مــــن قـــبـــل مــرضــى 
ومراجعني، وكان من أحدثها تعّرض املركز 
الصحي الحضري معطى الله بمراكش، في 
الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني املاضي 
العتداء من قبل عصابة إجرامية استهدف 

غرفة لتطعيم الرضع.
ــا واســــتــــيــــاء  ــقـ ــلـ ــة قـ ــ ــادثـ ــ ــــحـ ــذه الـ ــ ــ وأثـــــــــــارت هـ
ــمـــات صــحــيــة  ــنـــظـ رت مـ

ّ
مـــجـــتـــمـــعـــيـــا، وحـــــــــــذ

ونقابات من تدهور األوضــاع، وخصوصا 
 الحادثة تطرح أكثر من عامة استفهام 

ّ
أن

الصحة عن معالجة  حول مسؤولية وزارة 
مــــشــــاكــــل الــــقــــطــــاع الــــصــــحــــي وتــــركــــهــــا فــي 

مواجهة مفتوحة مع املواطنني.
يقول رئيس النقابة املستقلة ألطباء القطاع 
 أسباب ارتفاع نسبة 

ّ
العام املنتظر العلوي إن

إلى  الطبية تعود  الطواقم  االعتداءات على 
»الــتــخــبــط الــــذي يــشــهــده الــقــطــاع الــصــحــي 
في الباد«، الفتا إلى أن »عدم توفير وزارة 
الــصــحــة املــســتــلــزمــات الــطــبــيــة الـــضـــروريـــة 
للطواقم الطبية، وغياب أدوات ومستلزمات 
ها عوامل تحول دون 

ّ
العمل، واالكتظاظ، كل

االستجابة ملتطلبات املرضى، ما يؤدي إلى 
حـــدوث صــدامــات واعـــتـــداءات مــن قبل عدد 
تلك  يحّملون  الذين  وأقاربهم،  املرضى  من 

الطواقم مسؤولة تردي الخدمات الطبية«.
»الــعــربــي  ويـــوضـــح الـــعـــلـــوي فـــي حــديــثــه لـــ
الـــجـــديـــد«، أن »الـــظـــروف الــتــي يــعــمــل فيها 
ــة، كـــمـــا أنــهــم  ــ ــزريـ ــ املــــمــــرضــــون واألطـــــبـــــاء مـ
ــوجــــودون فـــي الـــصـــفـــوف األمـــامـــيـــة نــظــرًا  مــ
لطبيعة عملهم ومهامهم على مدار الساعة 
فــي ظــــروف شــاقــة مــحــفــوفــة بــاملــخــاطــر، في 
ــل الــنــقــص الــكــبــيــر فـــي املـــــــوارد الــبــشــريــة  ظـ
وغياب  الطبية،  واملستلزمات  والتجهيزات 
أو قلة بعض األدوية، باإلضافة إلى ساعات 
العمل الطويلة«. يتابع: »الطواقم الطبية كما 

املواطنني هم ضحايا القطاع«.
 »االعــــتــــداءات على 

ّ
ويــلــفــت الــعــلــوي إلـــى أن

الطواقم الطبية باتت تأخذ أشكااًل مختلفة، 
والسخط  التذمر  عن  منها  جــزء  في  وتعّبر 
يحّملون  فاملواطنون  الصحي،  القطاع  مــن 
املسؤولية الكاملة للطبيب كونه في الواجهة 
األمـــامـــيـــة. إال أن تـــعـــرض الـــطـــواقـــم الــطــبــيــة 
العتداءات جسدية ونفسية يعد ترجمة لفشل 
القطاع الصحي«. يضيف: »يجب ردع هذه 
التجاوزات التي يكون مبالغا فيها في بعض 
الوصية  الــــوزارة  كما يتعني على  األحــيــان. 
في  مسؤوليتها  تحمل  الصحة  قطاع  على 
حماية حقوق األطباء واملمرضني والتقنيني 
الصحيني الذين يتعرضون لإلهانة واالعتداء، 
بــإجــراءات صارمة وفاعلة  القيام  وضـــرورة 
ضــد كــل مــن ســولــت لــه نفسه االعــتــداء على 

الطواقم الصحية أثناء مزاولة مهامها، مع 
القيام باإلجراءات املطلوبة ملتابعة املعتدين 
قضائيا«. وشهدت املستشفيات الحكومية، 
مؤخرًا، تكرار حوادث االعتداءات على الطواقم 
ــه فـــي 22  ــا تــعــرضــت لـ الــصــحــيــة، أبــــرزهــــا مـ
أكتوبر/ تشرين األول املاضي، املمرضة إيمان 
الصوفي، خال عملها في مركز العزل الخاص 
بكوفيدـ19 في املركز االستشفائي الجهوي 
الحسن الثاني بمدينة الداخلة )تقع في جهة 
الداخلة وادي الذهب في األقاليم الجنوبية 

املغربية( من قبل مرافقي أحد املرضى.
ــيـــدة في  ولــــم تــكــن الـــصـــوفـــي الــعــامــلــة الـــوحـ
ــعـــرض لــلــعــنــف  ــتـ ــتــــي تـ ــقــــطــــاع الـــصـــحـــي الــ الــ
مؤخرًا، بل كثيرة هي القصص املشابهة التي 
لها  مــســرحــا  الحكومية  املستشفيات  كــانــت 
الثاني  ففي  أقــربــاؤهــم.  أو  وأبطالها مرضى 
من نوفمبر/ تشرين الثاني املاضي، تعرضت 
أيضا قابلة قانونية وإدارية وعامات نظافة 

إلــى اعــتــداء مــن قبل مرافقي امـــرأة حامل في 
غرفة الوالدة في املستشفى اإلقليمي بميدلت 
)وسط املغرب(. وتقول منّسقة لجنة اإلعام 
والـــتـــواصـــل فـــي حـــركـــة املـــمـــّرضـــني وتــقــنــيــي 
»االعتداءات   

ّ
إن الزهراء بلني  فاطمة  الصحة 

ضريبة  بمثابة  هــي  الصحّية  الــطــواقــم  على 
تؤديها تلك الطواقم من كرامتها وسامتها 
الجسدية في مقابل النقص الذي تعاني منه 
إلى  املــغــرب«، مشيرة  في  الصحية  املنظومة 
أن األطــبــاء واملــمــرضــني يــجــدون أنفسهم في 
الــعــديــد مــن الــحــاالت فــي مــواجــهــة مواطنني 
ــام غــضــبــهــم عــلــيــهــم مــــن جــــراء  ــ يـــصـــبـــون جــ
لــيــســوا مــســؤولــني عنها بسبب قلة  أوضــــاع 

املوارد البشرية ونقص املعدات الطبية. 
»الـــعـــربـــي  ــــي حـــديـــثـــهـــا لــــ ــلــــني، فـ تـــضـــيـــف بــ
الــجــديــد«: »االعـــتـــداء عــلــى الــطــواقــم الطبية 
فــي املستشفيات واملــراكــز وغـــرف الــطــوارئ 
ــتـــاد عــلــيــهــا الـــنـــاس،  تـــحـــول إلــــى ظـــاهـــرة اعـ
ــقـــاعـــس مــــســــؤولــــي الـــصـــحـــة عــن  فــــي ظــــل تـ
التعامل مع املعتدين ومتابعتهم قضائيا«، 
وتــشــيــر إلـــى أنـــه »عــلــى الــرغــم مــن كـــون تلك 
التصدي  فــي  قــواهــا  الــطــواقــم منهمكة بكل 
واملــســاهــمــة بــكــل تــضــحــيــة ونـــكـــران لــلــذات 
فـــي دحـــر كـــوفـــيـــد-19، إال أن ذلـــك لـــم يشفع 
لــهــا مـــن الـــتـــعـــرض لـــاعـــتـــداءات الــجــســديــة 
والــلــفــظــيــة خـــال أدائـــهـــا واجــبــهــا املــهــنــي«.

في املقابل، يؤّكد مصدر مسؤول في وزارة 
اسمه،  الكشف عن  رفــض  املغربية،  الصحة 
ــــوزارة ال تــدخــر جــهــدًا فــي الــدفــاع عن   »الـ

ّ
أن

ــال فـــي الــقــطــاع الصحي  ــ كـــرامـــة نــســاء ورجـ
ويعملون  نبيلة  إنسانية  خدمات  يقّدمون 
على الرغم من قلة عددهم في ظروف قاسية، 
ليل نهار وعلى مدار األسبوع، لضمان سير 
املــرفــق الــعــمــومــي )الــقــطــاع الـــعـــام( وتــوفــيــر 
ويوضح  للمواطنني«.  الصحية  الــخــدمــات 
»وزيــر  أن   ،« الجديد  »العربي  لـ فــي حديثه 
آيت  خــالــد  االجتماعية  والــحــمــايــة  الصحة 
ــان قـــد طـــالـــب فـــي نــهــايــة الــشــهــر  الـــطـــالـــب كــ
املاضي مسؤولي مختلف املصالح التابعة 
للوزارة بتفعيل املتابعة القضائية لحاالت 
االعتداء على موظفي الوزارة أثناء قيامهم 
ــراءات  ــ بــعــمــلــهــم بـــالـــتـــوازي مـــع تــعــزيــز اإلجــ
معتبرًا  واملــواكــبــة«،  والوقائية  االستباقية 
أن »مـــا تــتــعــرض لــه الــطــواقــم الــصــحــيــة من 
ــداءات تــصــل أحـــيـــانـــا إلــــى حـــد الــعــنــف  ــ ــتـ ــ اعـ
ــذاء الــجــســدي أفــعــال منافية  ــ الــلــفــظــي واإليــ
ومخالفة للقانون وغير مبررة وال مقبولة، 

مهما كانت دوافعها وأسبابها.

زهير هواري

ها نسخة طبق األصل 
ّ
يمكن وصف االمتحانات التي جرت في سورية بأن

عن مآالت وأوضاع الدولة والنظام السياسي. وعليه، فاالمتحانات كانت 
عدد   نصف 

ً
أوال هــنــاك  األرض.  على  الــواقــع  هــذا  لخارطة  تمامًا  مطابقة 

سكان الباد بني مهجرين إلى الخارج ونازحني في الداخل؛ ما يعني أّن 
، أو خضعوا 

ً
نصف التاميذ والطاب، إما لم يخضعوا لامتحانات أصا

بموجب مناهج وأنظمة امتحانات متباينة. والجديد هو امتحانات باللغتني 
الــذي  هــو  النظام  أّن  اعتبرنا  وإذا  بالسريانية.  وقريبًا  والتركية  الكردية 
يسيطر بمساعدة حلفائه على أكبر مساحة من الباد، فمن نافل القول 
أن نتحدث عن االمتحانات التي جرت في مناطق يدير شؤونها. ومع أن 
ليست هناك من دراســات تفصيلية عما حل بسورية تربويًا بعد حرب 
مستمرة منذ العام 2011، يمكن القول إن هناك فوضى مضاعفة تضاف 

إلى الضعف األصلي في النظام التعليمي السوري.  
أن حوالي  السورية  الحكومة  أعلنت  املــاضــي،  نيسان  إبــريــل/  ففي شهر 
مليونني من التاميذ والطاب في املدارس والجامعات الحكومية والخاصة 
بــدأوا تقديم االمتحانات  الدولة،  التي تسيطر عليها  املناطق  واملعاهد في 
انتشار  للحد مــن  املــــدارس والــجــامــعــات  إغـــاق  النهائية. حــدث ذلــك بعد 

فيروس كورونا على نحو متقطع.
وفي املقابل، بدأ طاب مناطق »اإلدارة الذاتية« الكردية، امتحانات الشهادة 
مديرية  وضعتها  التي  املناهج  وفــق  واألدبـــي،  العلمي  بفرعيها  الثانوية 
بعد  مناطق شمال شرقي سورية،  في  الذاتية«  »اإلدارة  ـــ لـ التابعة  التربية 
األخير. وقــد سبقت  الــدراســي  العام  بداية  النظام مع  تعليم مناهج  حظر 
جرى االمتحانات على 

ُ
االمتحانات خطواٌت عديدة، أبرزها أنه للمرة األولى ت

مناهج اإلدارة الذاتية في الشهادة الثانوية، وأن الطاب أنهوا دراستهم في 
املراحل الثاث االبتدائية واإلعدادية والثانوية باللغة الكردية، وقد سبقت 

االمتحانات استعدادات شملت تأهيل املدرسني، ودورات تقوية للطاب.
على  عملت  مدينة   21 مــن  لجانًا  الــكــرديــة  الــتــربــويــة  اإلدارة  وقــد شكلت 
تحضير مقترحات األسئلة، ثم أرسلتها إلى مركز االمتحانات الرئيسي، 
النموذج  ليتم استخاص نماذج االمتحانات منها، وبعد ذلك جرى طبع 
الـــذي تـــّم اعــتــمــاده كأسئلة المــتــحــانــات الــطــاب. أمـــا عـــدد الــطــاب الــذيــن 
تقدموا لامتحانات فكان 4000 طالب في فرعي الثانوية العلمي واألدبي، 
وتقدم المتحان الشهادة اإلعدادية 7000 طالب وطالبة، وهناك 60 مركزًا 
والحسكة،  القامشلي،  هــي  مــدن  أربـــع  تــتــوزع على  الــجــزيــرة،  فــي منطقة 
على  الكردية  اللغة  دخــول  هو  في سورية  وامللفت  والدرباسية.  ومعبدة، 
نظام االمتحانات التي جرت العادة أن تكون باللغة العربية. لكن األمر لن 
يقتصر عليها، إذ إن تركيا عملت على تدريس الاجئني السوريني باللغة 
التركية وتمتحنهم بها. كما سينسحب ذلك على اللغة السريانية وهي لغة 
طقسية منتشرة في بعض الكنائس فقط، والعمل قائم على قدم وساق 

إلعداد منهاج املرحلة االبتدائية بها.
)باحث وأكاديمي(

سورية: امتحانات بلغات متعددة

أكاديميا

يؤكد سوريون تغيّر نظرة األتراك إليهم من »الجئين وأنصار إلى سارقي 
طريقة  وبالتالي  والفقر«،  البطالة  في  ومساهمين  عمل  فــرص 
الهجرة  درب  سلوك  إلى  بعضهم  دفعت  التي  معهم  تعاملهم 
السرية أو العودة إلى شمال غربي سورية. ويشيرون إلى تنامي خطاب 
تركي  قتل  جريمة  سوري  ارتكاب  بعد  ضدهم،  والعنصرية  الكراهية 

في أنقرة في 11 أغسطس/ آب الماضي.

تنامي خطاب الكراهية

على سكة العودة بعد الخروج )أوزان كوشي/ فرانس برس(

خيرخواه: ال مشكلة كبيرة في التعليم )العربي الجديد(
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انطاقا من حقيقة أن الشقيقني التوأم 
يــتــشــاركــان بنسبة 50 فــي املــائــة من 
هولنديون  باحثون  درس  الجينات، 
تــوأمــا  لـــــ7197  الــغــذائــيــة  التفضيات 
بــالــغــني وإخــوتــهــم غــيــر الــتــوائــم في 
فنلندا، لفحص تأثير الجينات على 
اللحوم  وتفضيات  النباتي  النظام 
قرار  التي تحسم  النباتية  واألطعمة 

أن يصبح الشخص نباتيا أم ال.
تـــوداي«  مــوقــع »سايكولوجي  ونــقــل 
أن بــعــض الــنــتــائــج لــم تــكــن مفاجئة، 
للحوم   

ً
تفضيا أكثر  كانوا  فالرجال 

مـــن الـــنـــســـاء، وبـــــدوا أكــثــر اســتــعــدادًا 
لــتــجــربــة أنــــــواع جـــديـــدة مــنــهــا. كما 
أكــدت املعطيات أنهم دأبــوا على أكل 
مزيد من اللحوم حني كانوا صغارًا. 
فـــي املـــقـــابـــل، فــضــلــت الـــنـــســـاء تــنــاول 
النباتية  األطعمة  وتجربة  النباتات 
الجديدة، لكن تعرضهن أكثر للحوم 
ــة جــعــلــهــن  ــولــ ــفــ ــطــ ــة الــ ــلــ ــرحــ خــــــــال مــ
أكــثــر حــبــا لــهــا حــني كــبــرن فــي الــســن. 
بالنسبة لهن مع  الحال نفسه  وكــان 

األطعمة النباتية.
ــرى غــيــر املــتــوقــعــة،  أمـــا الــنــتــائــج األخــ
فاحظت أن تأثير الجينات في تناول 
الــصــبــيــان الــلــحــوم فــي ســن الطفولة 
بلغ نسبة 31 في املائة مقارنة بنسبة 
11 فــي املــائــة لــدى الفتيات، لكن هذا 
الــتــأثــيــر انــعــكــس فــي تــفــضــيــات أكــل 
الــلــحــوم فــي ســن الــبــلــوغ، وأصبحت 
نسبته 26 في املائة لدى الرجال، و55 

في املائة لدى النساء. 

وهنا اعترف الباحثون بأن العوامل 
التنشئة االجتماعية  املرتبطة ببيئة 
قـــــد تـــعـــكـــس الـــــــفـــــــوارق بـــــني الــــذكــــور 
لكنهم  الطفولة،  مرحلة  فــي  واإلنـــاث 
اســــتــــدركــــوا بــــــأن 75 فــــي املــــائــــة مــن 
النباتي  النظام  في  الفردية  الــفــوارق 
عزى إلى الجينات، من 

ُ
لدى البالغني ت

دون أن يستبعدوا تأثير االختافات 
الــجــيــنــيــة فـــي حــســاســيــة الـــتـــذوق أو 

االحتياجات الغذائية.
ــورا ويـــســـيـــلـــديـــك، الــتــي  ــ ــــت لــــي لــ ودعــ
ــة، إلــــى تفسير  ــ ــدراسـ ــ شـــاركـــت فـــي الـ
أهمية  حصر  بسبب  بــحــذر  النتائج 
الــــتــــأثــــيــــرات الـــجـــيـــنـــيـــة فـــــي الــعــيــنــة 
الفنلندية تحديدًا. وقالت: »من املفيد 
ــرى،  ــ ــلــــدان أخـ ــرار الـــتـــجـــربـــة فــــي بــ ــكــ تــ
ونــأمــل فــي تــوافــر عــيــنــات أكــثــر عــددًا 
الــذكــور.  فئة  فــي  لنباتيني خصوصا 
نتائج  تنطبق  أن  أستبعد  ال  لكنني 
هذه الدراسة على مجموعات سكانية 
أخــــرى، وأعــتــقــد فــي كــل األحــــوال بــأن 
الجيني  التأثير  أن  تكرارها سيثبت 
على خيارات النباتيني سيراوح بني 
40 و75 في املائة. واألهــم أن يحصل 
الناس على صــورة أشمل ملا يظهره 
ــاءات  ــ ــــصـ ــــن إحـ هــــــذا الـــبـــحـــث بـــــــداًل مـ
أعده  تقرير حديث  ويشير  محددة«. 
بــاحــثــون فــي جــامــعــة يـــال األمــيــركــيــة 
إلــــى أن نــســبــة 5 فـــي املـــائـــة فــقــط من 
ــذه  ــ ــيــــون. وهـ ــاتــ ــبــ ــم نــ ــ ــيــــني هـ ــيــــركــ األمــ

النسبة مستقرة منذ عقود.
)كمال حنا(

دراسة التوائم تربط التفضيالت 
الغذائية للنباتيين بالجينات

)Getty /مطعم مأكوالت نباتية في لندن )أرتور فيداك

في أحد مستشفيات الرباط )فاضل سنا/ فرانس برس(

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني
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»فيسبوك« واضطهاد الروهينغا: »الوحش« أمام القضاء
ماجدولين الشموري

رفـــع الجــئــون مــن الــروهــيــنــغــا مــن ميانمار 
دعـــوى قضائية عــلــى »مــيــتــا« الــشــركــة األم 
بــــ150 مليار  إيــاهــا  »فــيــســبــوك« مطالبني  لـــ
تتهمها  مزاعم  أميركي، على خلفية  دوالر 
بتجاهل خطاب الكراهية بحق هذه األقلية 

املسلمة الذي أّجج العنف ضدهم.
ــة  ــ ــــي واليـ ــــت فـ ــعـ ــ الـــــدعـــــوى الـــقـــضـــائـــيـــة ُرفـ
وتحاجج  االثــنــني،  األميركية  كاليفورنيا 
ــــراف على   فــشــل »فــيــســبــوك« فــي اإلشـ

ّ
بـــأن

املــــحــــتــــوى والـــتـــصـــمـــيـــم الــــــــذي تــعــتــمــده 
ملنصتها ساهما في العنف الذي يواجهه 
مجتمع الروهينغا على أرض الواقع. وفي 
بريطانيون  محامون  قــّدم  منسق،  إجـــراء 
أيضا خطاب إشعار إلى مكتب »فيسبوك« 
»رويترز«  نقلته وكالة  ملا  لندن، وفقا  في 

الثاثاء.
 »فيسبوك« 

ّ
وجاء في الدعوى القضائية أن

الروهينغا  أرواح  »لــتــبــادل  اســتــعــداد  على 
بـــاخـــتـــراق أفـــضـــل لــلــســوق فـــي بــلــد صغير 
ــرقــــي آســـــيـــــا«. وأضــــــافــــــت: »فـــي  ــنــــوب شــ جــ
الــنــهــايــة، كـــان هــنــاك الــقــلــيــل جـــدًا لتكسبه 
فـــيـــســـبـــوك مـــــن وجــــــودهــــــا فـــــي مـــيـــانـــمـــار، 
والعواقب على شعب الروهينغا ال يمكن أن 
تكون أشد خطورة وإياما. ومع ذلك، ورغم 
األدوات  وامتاكها  يحصل  بما  معرفتها 
ــه، اســـتـــمـــرت بــبــســاطــة في  ــافـ ــقـ ــة إليـ الــــازمــ
املضي قدما«، وفقا لصحيفة »ذا غارديان«.
أمـــا املــحــامــون الـــذيـــن قـــدمـــوا الــرســالــة إلــى 
مكتب »فيسبوك« في لندن االثنني، فأكدوا 
 عماءهم وأفراد أسرهم تعرضوا ألعمال 

ّ
أن

انتهاكات  و/أو  قــتــل،  و/أو  خطير،  »عــنــف 
ــان« كــجــزء  ــــرى لــحــقــوق اإلنــــســ جــســيــمــة أخـ
مـــن حــمــلــة إبـــــادة جــمــاعــيــة نــفــذهــا الــنــظــام 
ميانمار.  في  املدنيون  واملتطرفون  الحاكم 
وأضافوا أن منصة التواصل، التي ُدشنت 
في ميانمار عام 2011 والقت رواجا واسعا 
وسريعا، ساهمت في هذه الحملة. يتوقع 
ــام  ــام املــقــبــل أمـ ــعـ ــع دعـــــوى الـ املـــحـــامـــون رفــ
من  أفـــرادًا  العليا حيث سيمثلون  املحكمة 
والاجئني  املتحدة  اململكة  في  الروهينغا 

في املخيمات في بنغاديش.
ــق عــمــاق الــتــواصــل عــلــى الــدعــوى 

ّ
لـــم يــعــل

أقــرت  »فيسبوك«   
ّ
لكن اآلن.  إلــى  القضائية 

ــــي مـــنـــع الــتــضــلــيــل  »بـــطـــئـــهـــا الــــشــــديــــد فـ ـــ بـ
والكراهية« في ميانمار، عام 2018. وأكدت 
ــــهــــا اتــــخــــذت مـــنـــذ ذلـــــك الــــحــــني خـــطـــوات 

ّ
أن

بما  املنطقة،  في  املنصات  انتهاكات  لقمع 
مــن موقعي  ذلــك حظر جيش ميانمار  فــي 
ــتــــغــــرام« بـــعـــد انـــقـــاب  »فـــيـــســـبـــوك« و»إنــــســ
املاضي. أوضحت  فبراير/شباط  األول من 
ــداث مــنــذ انــقــاب  ــ  »األحـ

ّ
الــشــركــة حينها أن

األول مـــن فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط، ومــنــهــا الــعــنــف 
الــــدامــــي، عــجــلــت بــــضــــرورة هــــذا الـــحـــظـــر... 
ــأن أخــــطــــار الـــســـمـــاح لـــتـــاتـــمـــاداو  ــ نــعــتــقــد بـ
ــيـــش مـــيـــانـــمـــار( بـــاســـتـــخـــدام فــيــســبــوك  )جـ

وإنستغرام كبيرة للغاية«.
ها محمية 

ّ
أشارت »فيسبوك« سابقا إلى أن

الــذي ينشره  مــن املسؤولية عــن املحتوى 
املــســتــخــدمــون، بــمــوجــب قــانــون اإلنــتــرنــت 
ــعــــروف بــالــقــســم 230 الـــذي  ــركـــي املــ ــيـ األمـ
 املــنــصــات الــرقــمــيــة ليست 

ّ
يــنــص عــلــى أن

مــســؤولــة عــن املــحــتــوى املــنــشــور مــن قبل 
أطراف ثالثة.

أشــارت  الجديدة  القضائية  الشكوى   
ّ
لكن

ميانمار  قانون  لتطبيق  ها تسعى 
ّ
أن إلى 

على الدعاوى إذا ُرفع القسم 230 كدفاع.
ه يمكن للمحاكم األميركية 

ّ
على الرغم من أن

تــطــبــيــق الــقــانــون األجــنــبــي عــلــى الــقــضــايــا 
الــتــي حــدثــت فيها أضــــرار ونــشــاط مــزعــوم 
مـــن قــبــل الـــشـــركـــات فـــي بـــلـــدان أخـــــرى، قــال 
ــهــمــا ال 

ّ
»رويـــتـــرز« إن خــبــيــران قــانــونــيــان، لــــ

يعلمان بسابقة ناجحة الستدعاء القانون 
ــي الـــــدعـــــاوى الـــقـــضـــائـــيـــة ضــد  األجـــنـــبـــي فــ
شركات التواصل التي يمكن فيها تطبيق 

إجراءات الحماية بموجب القسم 230.
فّر أكثر من 730 ألفا من مسلمي الروهينغا 
من والية راخني في ميانمار، في أغسطس 

قــال  بــعــد حملة عسكرية   ،2017 عـــام  آب   /
الـــاجـــئـــون إنـــهـــا شــمــلــت الــقــتــل الــجــمــاعــي 
قتل  وثقت جماعات حقوقية  واالغتصاب. 
الــقــرى. واســتــولــى الجيش  املدنيني وحـــرق 
عــلــى السلطة فــي فــبــرايــر/شــبــاط املــاضــي، 
بــعــدمــا زعـــم حــــدوث تــزويــر فــي انــتــخــابــات 
الــثــامــن مـــن نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي عــام 
ــة  الـــرابـــطـ »حـــــــزب  اكـــتـــســـحـــهـــا  ــتــــي  الــ  2020
الــوطــنــيــة مــن أجـــل الــديــمــقــراطــيــة« بــزعــامــة 
تـــشـــي. عـــــام 2018، اتــهــم  أونــــــغ ســـــان ســــو 

مــحــقــقــو األمــــم املــتــحــدة مــوقــع »فــيــســبــوك« 
ــارة الــكــراهــيــة  ــ بـــأن لـــه »دورًا مــهــمــا« فـــي إثـ
الروهينغا في ميانمار.  املسلمني من  ضد 
وقال أحد أفراد فريق التحقيق الذي بحث 
احــتــمــال حــــدوث أعــمــال إبــــادة جــمــاعــيــة إن 

املوقع »تحول إلى وحش«.
اتهمت  املــاضــي،  األول  أكتوبر/تشرين  فــي 
هاوغني  فرانسيس  البرمجيات  مهندسة 
»املساهمة في تأجيج العنف  »فيسبوك« بـ
ــنــــدت هــــاوغــــني فــي  ــتــ ــيــــانــــمــــار«. واســ فــــي مــ

ــى مــجــمــوعــة أبـــحـــاث خــاصــة  شــهــادتــهــا إلــ
ــيـــاســـات مــنــصــة  ــا عـــلـــى طــبــيــعــة سـ ــهـ ــرتـ أجـ
»فيسبوك«، قبل استقالتها من الشركة في 

مايو/ أيار املاضي.
إلـــــــى أن »فـــيـــســـبـــوك«  ــــني  ــاوغــ ــ خـــلـــصـــت هــ
ــلـــومـــات املــضــلــلــة  ــعـ يــضــخــم الـــكـــراهـــيـــة واملـ
أن  إلــى  مشيرة  السياسية،  واالضــطــرابــات 
الشركة »تخفي الكثير من ما توصلت إليه 
هذه األبحاث«. وقالت في شهادة لها خال 
جلسة استماع في الكونغرس: »أخاف من 
السلوكيات املثيرة لانقسام واملتطرفة... ما 
رأيناه في ميانمار هو الفصول االفتتاحية 
 ال أحد يريد أن يقرأ 

ّ
لقصة مرعبة لدرجة أن

 الشركة 
ّ
نهايتها«. وأشارت هاوغني إلى أن

تقدم  إحــراز  بشأن  على جمهورها  »تكذب 
كبير ضــد الــكــراهــيــة والــعــنــف واملــعــلــومــات 
املضللة«، الفتة إلى »استخدام الجيش في 
مــيــانــمــار عـــام 2018 فــيــســبــوك لــشــن حملة 

إبادة جماعية ضد الروهينغا«.
وفي هذا الشأن، كشفت صحيفة »نيويورك 
تــايــمــز« األمــيــركــيــة، فـــي أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن 
ميانمار  جــيــش  »عــنــاصــر   

ّ
أن  ،2018 األول 

كــــانــــوا يـــغـــمـــرون فـــيـــســـبـــوك بــكــراهــيــتــهــم، 
العرقي  أداة للتطهير  إلــى  املــوقــع  وحــّولــوا 

على مدى 5 سنوات«.
ونـــقـــلـــت الــصــحــيــفــة آنـــــــذاك عــــن مــســؤولــني 
ــار ومـــدنـــيـــني  ــمـ ــانـ ــيـ ــيـــش مـ ــقـــني فــــي جـ ــابـ سـ
 »عناصر 

ّ
ــ قولهم إن ــ لم تسمهم  وباحثني 

جــيــش مــيــانــمــار كــانــوا نــاشــطــني رئيسيني 
في حملة ممنهجة على فيسبوك استهدفت 
ــبــــاد«.  أقـــلـــيـــة الـــروهـــيـــنـــغـــا املــســلــمــة فــــي الــ
وأوضـــحـــت املـــصـــادر أن »عــنــاصــر الجيش 
كمستخدمني  املوقع  على  الظهور  حــاولــوا 
كانوا  املقابل  في  لكنهم  لخدماته،  عاديني 
ــة، بــيــنــهــا اعــتــبــار  ــاذبـ يـــروجـــون لــقــصــص كـ
رجل  واغتصاب  للبوذية،  تهديدًا  اإلســام 
مسلم المــرأة بوذية«. كما أشــارت املصادر 
 الــعــســكــريــني »كــلــفــوا أيــضــا بجمع 

ّ
إلــــى أن

ــن الــحــســابــات  مـــعـــلـــومـــات اســـتـــخـــبـــاريـــة عــ
املواتية  غير  املنشورات  وانتقاد  الشعبية، 

للجيش«.
ووفــــق الــصــحــيــفــة نــفــســهــا، اســتــمــرت هــذه 
الحملة حتى دانت منظمات حقوقية دولية 
أدت  الــتــي  للروهينغا  املــنــاهــضــة  الــدعــايــة 
إلــى »الــتــحــريــض على الــقــتــل، واالغــتــصــاب 
ــقـــيـــام بــأكــبــر نـــــزوح بـــشـــري قـــســـري في  والـ

التاريخ الحديث«.
غـــــــــارديـــــــــان«  »ذا  صــــحــــيــــفــــة  وأشـــــــــــــــــارت 
الــبــريــطــانــيــة، فـــي ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول عــام 
املــنــاهــضــة  املـــنـــشـــورات  تـــزايـــد  إلــــى   ،2018
لــلــروهــيــنــغــا عـــلـــى املـــنـــصـــة االجــتــمــاعــيــة، 
وتـــحـــول األوضـــــــاع فـــي مـــيـــانـــمـــار، بسبب 
ونقلت  عارمة«.  »فوضى  إلى  »فيسبوك«، 
قولهم:  خــبــراء  عــن  البريطانية  الصحيفة 
ــارك( زوكــربــيــرغ  »ال نــعــرف كــيــف يــنــام )مـــ
 بعد 

ً
)مـــؤســـس فــيــســبــوك( وزمــــــاؤه لـــيـــا

ـــة عــلــى تـــزايـــد املـــشـــاركـــات الــتــي  ظــهــور أدلـ
تحرض على العنف على موقعهم«.

وفي 4 فبراير/شباط املاضي، كشفت هيئة 
ه عندما 

ّ
اإلذاعة البريطانية )بي بي سي( أن

ــتـــولـــى جـــيـــش مـــيـــانـــمـــار عـــلـــى الــســلــطــة  اسـ
فــــي انــــقــــاب عـــســـكـــري، شـــاهـــد الــكــثــيــر مــن 
املواطنني أحداث االنقاب في وقت وقوعها 
املصدر  باعتباره  الفعلي على »فيسبوك«، 

األول لأخبار واملعلومات في الباد.
ــك الـــحـــني، اســتــنــتــج الــحــقــوقــيــون  ومـــنـــذ ذلــ
 خطاب الكراهية 

ّ
التابعون لأمم املتحدة أن

في  رئيسيا«  »دورًا  لعب  »فيسبوك«  على 
»إثارة العنف« في ميانمار.

ــن  ــ ــا نــــقــــلــــت »بـــــــــي بـــــــي ســـــــــي« عـــــــن ريـ ــ ــمـ ــ كـ
فــوغــيــمــاتــســو، مـــن مـــركـــز »بــروغــريــســيــف 
مــــوقــــع   

ّ
إن ــه  ــ ــولــ ــ قــ لــــــأبــــــحــــــاث،  فـــــــويـــــــس« 

ــــي إبــــــادة  »فــــيــــســــبــــوك« كــــــان »مــــتــــواطــــئــــا فـ
»بي بي سي«: »كانت  جماعية«. وأضاف لـ
هــــنــــاك بـــالـــفـــعـــل إشـــــــــارات ودعـــــــــوات قــويــة 
لــفــيــســبــوك لــلــتــعــامــل مـــع الــتــحــريــض على 
 عــــدم تحركهم 

ّ
الــعــنــف عــلــى املــنــصــة، لــكــن

)مسؤولو فيسبوك( ساهم حقا في تأجيج 
العنف في ميانمار«.

يطالب الالجئون 
بتعويضات قيمتها 150 

مليار دوالر أميركي

منذ عام 2017، تتوالى التقارير والتسريبات التي توّجه أصابع االتهام إلى شركة »فيسبوك« وتحملها مسؤولية 
المساهمة في تأجيج العنف ضد أقلية الروهينغا في ميانمار، لتصل القضية أخيرًا إلى القضاء األميركي

تعّد ميانمار أكثر دولة في جنوب شرقي آسيا استخدامًا 
سكان  نصف  نحو  عليها  ُيقبل  إذ  »فــيــســبــوك«،  ملنصة 
من  لتحليل  وفقًا  نسمة،  مليون   54 عددهم  البالغ  الباد 

خدمة »رويترز غرافيكس« في إبريل/نيسان املاضي.
املــحــمــول  الــهــاتــف  الــعــاملــيــة ملشغلي  للهيئة  تــقــريــر  وأفــــاد 
»جي إس إم أيه« بأن الكثير من األشخاص في ميانمار 
يعتبرون »فيسبوك« نقطة الدخول الوحيدة على اإلنترنت 
لــلــحــصــول عــلــى املـــعـــلـــومـــات، وبـــــأّن مــعــظــمــهــم يــعــتــبــرون 

منشوراته بمثابة أخبار.
وتـــــدرك الــســلــطــات الــعــســكــريــة فـــي الـــبـــاد هــذيــن الــنــفــوذ 
إلى  فسارعت  »فيسبوك«  بهما  تحظى  اللذين  واإلقــبــال 
الرئيسيني على حــظــرهــا، بعد  اإلنــتــرنــت  مـــزودي  إجــبــار 
االنقاب في فبراير/شباط املاضي، خوفًا من استخدامها 
ــات. وفــقــًا  ــاجـ ــتـــجـ مـــن قــبــل املـــعـــارضـــني فـــي تــنــظــيــم االحـ

في  وتنس«  »غلوبال  الحقوقية  املجموعة  أجرته  لتحقيق 
املحتوى  »فيسبوك«  موقع  روج  املاضي،  يونيو/حزيران 
الذي يؤجج العنف ضد املتظاهرين املناهضني لانقاب 
الــعــســكــري فــي مــيــانــمــار، ويــضــخــم املــعــلــومــات املضللة. 
وجدت »غلوبال وتنس« أّن خوارزمية »فيسبوك« تواصل 
ــــى االطـــــاع عــلــى مــحــتــوى ينتهك  ــــوة املــســتــخــدمــني إل دعـ
سياساتها. رصدت املجموعة الحقوقية منشورات تدعو 
إلـــى الــقــتــل، وتــمــجــد عــنــف املــؤســســة الــعــســكــريــة، وتـــروج 
تابعني  املــزاعــم عن وجــود عناصر  الزائفة، مثل  لألخبار 
»داعش« في ميانمار وأّن الجيش استولى على السلطة  لـ

بسبب »تزوير االنتخابات«.
قالت »غلوبال وتنس« حينها إّن تقريرها أظهر أّن التنظيم 
»فيسبوك« ال يعمل، ودعت إلى إخضاع  الذاتي الخاص بـ

خوارزمية املوقع للتدقيق املستقل.

باب اإلنترنت الوحيد

MEDIA
منوعات

أسفت مجموعة »رؤيا« اإلعالمية أخبار
األردنية، االثنين، للقرار المعلن 

لـ»دويتشه فيله« تعليق 
اتفاقياتها معها. ودعت إلى 

»التفريق بعبارات واضحة بين انتقاد 
األعمال غير القانونية أو الالإنسانية أو 

العنصرية من قبل إسرائيل كدولة، 
ومعاداة السامية«.

أعلن مارك زوكربيرغ، االثنين، عن 
منح مستخدمي تطبيق »واتساب« 

الذين يبلغ عددهم مليارين، خيار 
إخفاء رسائلهم بعد 24 ساعة 
من توجيهها. وقال زوكربيرغ 

عبر حسابه في »فيسبوك«: »ليس 
من الضروري أن تبقى الرسائل كلها 

موجودة إلى األبد«.

تستهدف تحقيقات تجريها 
هيئات ناظمة أميركية شركة 

»ديجيتال وورلد أكويزيشن كورب« 
التي ستندمج معها شبكة 

التواصل الخاصة بدونالد ترامب 
لدخول البورصة، مع طلب تفاصيل 

عن عملها وتقرّبها من مؤسسة 
الرئيس السابق.

تسعى السلطات الروسية أخيرًا 
إلى تعزيز سلطتها على 

»فكونتاكتي« وهي أكبر شبكة 
روسية للتواصل تأسست عام 

2006، عبر شراء المزيد من أسهمها 
من قبل مؤيدين للكرملين وتعيين 

أصحاب التوجهات نفسها على 
رأس إدارتها.

فّر أكثر من 730 ألفًا من مسلمي الروهينغا من والية راخين في 2017 )إندرانيل مخرجي/فرانس برس(
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األربعاء 8 ديسمبر/ كانون األول 2021 م  4  جمادى األولى 1443 هـ  ¶  العدد 2655  السنة الثامنة

قضايا

المركز العربي 
لألبحاث ودراسة السياسات

رغــم االتــفــاق الــذي جــرى التوصل 
إلــيــه بـــني املــجــلــس الــعــســكــري في 
الــــســــودان ورئـــيـــس الــــــــوزراء عبد 
الله حمدوك في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 
ــاد بــمــوجــبــه حـــمـــدوك إلــــى قــيــادة  ــ 2021، وعـ
حــكــومــة تــكــنــوقــراط حــتــى إجــــراء انــتــخــابــات 
ــزال  ــ تـ ال   ،2023 يـــولـــيـــو  ــــوز/  ــمـ ــ تـ ــــي  فـ ــة  ــامــ عــ
الشكوك تحيط بمستقبل العملية االنتقالية 
ونـــيـــات الــعــســكــريــني املــشــاركــني فــيــهــا؛ نــظــًرا 
ــّرة عــن االلــتــزامــات  إلـــى تــراجــعــهــم أكــثــر مــن مـ
واالتفاقات التي رسمت مامح هذه العملية، 
بعد إطاحة نظام الرئيس السابق عمر حسن 
الــبــشــيــر، وفـــي غــيــاب أي ضــمــانــات حقيقية 
تمنع تكرار انقاب 25 تشرين األول/ أكتوبر 

 .2021

اتفاق 21 تشرين الثاني/ 
نوفمبر 2021

ــة  ــالــ ــى إقــ ــلــ ــــع عــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــة أسـ ــ ــعــ ــ ــد مـــــــــرور أربــ ــعــ بــ
ــه حــــمــــدوك، ووضــــعــــه قــيــد  ــلـ حـــكـــومـــة عـــبـــد الـ
اإلقـــامـــة الــجــبــريــة، إضــافــة إلـــى اعــتــقــال نحو 
300 شــخــصــيــة ســيــاســيــة وحــزبــيــة، أســفــرت 
التوصل  عــن  والــدولــيــة  املحلية  الــوســاطــات 
ــاق بــــني الـــفـــريـــق أول عـــبـــد الــفــتــاح  ــفــ إلـــــى اتــ
املقال حمدوك يوم  الــوزراء  البرهان ورئيس 
االتفاق  اشتمل  نوفمبر.  الثاني/  21 تشرين 
أن  على  التأكيد  أهمها:  بــنــًدا،   14 نحو  على 
الــوثــيــقــة الــدســتــوريــة لــســنــة 2019 وتــعــديــل 
األســاســيــة الستكمال  املــرجــعــيــة  هــمــا   2020
ــتـــرة االنـــتـــقـــالـــيـــة مــــع مــــراعــــاة الــوضــعــيــة  ــفـ الـ
الوثيقة  وتعديل  الــســودان،  بــشــرق  الخاصة 
بــمــا يضمن مشاركة  بــالــتــوافــق  الــدســتــوريــة 
ســيــاســيــة شــامــلــة، والــتــأكــيــد عــلــى الــشــراكــة 
وتشكيل  والعسكريني  املدنيني  بــني  القائمة 
السيادة  يكون مجلس  وأن  كفاءات،  حكومة 
الفترة  مهمات  تنفيذ  على  االنتقالي مشرًفا 
االنتقالية بموجب  الفترة  وإدارة  االنتقالية، 
إعـــــان ســيــاســي يـــحـــدد إطـــــار الـــشـــراكـــة بني 
القوى السياسية واملدنية واملكون العسكري 
والشباب  املــقــاومــة  ولــجــان  األهــلــيــة  واإلدارة 
ــرق الــصــوفــيــة، وإطـــــاق ســـراح  ــطـ واملــــــرأة والـ
تكوين  في  واإلســـراع  السياسيني،  املعتقلني 
مــؤســســات الحكم االنــتــقــالــي، وإطـــاق حــوار 
مـــوّســـع مـــن أجـــل قــيــام املــؤتــمــر الــدســتــوري، 
الرئيس  نــظــام  تفكيك  لجنة  هيكلة  وإعــــادة 
بناء  على  والعمل  عملها،  ومراجعة  البشير 

جيش قومي موّحد.

ردود الفعل على االتفاق 
شــّكــل االتـــفـــاق مــفــاجــأة لبعض قـــوى الــثــورة 
واملتظاهرين الذين كانوا يساندون حمدوك، 
ــــاح  ــد االنـــــقـــــاب الـــــــذي أطـ ــ ــــه ضـ ويـــهـــتـــفـــون لـ
حكومته، وعــّده بعضهم »خيانة«. أما ردود 
أفعال القوى السياسية، فقد جاءت متباينًة 
إزاء االتفاق ما بني معارض ومؤيد. ويمكن 

تصنيف املعارضني ثاث مجموعات: 
ــــى رفــضــت االتـــفـــاق جملة  ¶ املــجــمــوعــة األولـ
وتــفــصــيــًا ودانــــتــــه، ورفـــضـــت الــتــعــامــل مع 
أطرافه، ويبرز هنا عدد من القوى السياسية 
في املجلس املركزي لقوى الحرية والتغيير، 
ــــي  ــودانـ ــ ــسـ ــ ــر الـ ــ ــمـ ــ ــؤتـ ــ خــــصــــوصــــا أحــــــــــــزاب املـ
والــتــجــّمــع االتـــحـــادي وحـــزب الــبــعــث العربي 
األصل؛ وهي قوى كانت مشاركًة في حكومة 
حــمــدوك املــقــالــة، إلــى جــانــب تجّمع املهنيني 
بجناحيه. وطالبت هذه املجموعة بمحاكمة 
»االنقابني«. ال ترفض أحزاب هذه املجموعة 
ــة، وال تــــرفــــض أيـــًضـــا  ــتــــوريــ الـــوثـــيـــقـــة الــــدســ
االنتقالية،  العملية  في  العسكريني  مشاركة 
ولــكــنــهــا ال تــقــبــل بــالــشــخــصــيــات الــتــي قــادت 

االنقاب.
ــــزب األمــــة  ¶ املـــجـــمـــوعـــة الـــثـــانـــيـــة يــمــثــلــهــا حـ
القومي الذي عبر أعضاؤه عن آراء متباينة، 
عكست وجـــود تــيــارات داخــلــه. فــقــد شــاركــت 
الحزب  رئيس  الحزب ممثلة في  قيادات من 
ــة الــتــي  وأمـــيـــنـــه الــــعــــام فــــي لـــجـــنـــة الــــوســــاطــ
توصلت إلى االتفاق. وأعــرب رئيس الحزب، 
فضل الــلــه بــرمــة نــاصــر، عــن تــأيــيــده االتــفــاق 
ــام لــلــحــزب،  ــعـ ودافــــــع عـــنـــه، وأبــــــدى األمـــــني الـ
أساسية  بنود  مع  تتفق  آراء  البرير،  الــواثــق 
 قيادة الحزب اضطّرت 

ّ
وردت في االتفاق. لكن

إلى االنسحاب من حفل التوقيع على االتفاق؛ 
بسبب املعارضة القوية في صفوف الحزب، 
ــر  فــقــد أعــلــنــت نــائــبــة رئــيــســة الــــحــــزب، ووزيــ
مريم  املقالة،  في حكومة حمدوك  الخارجية 
الصادق املهدي، عن رفضها االتفاق. وطالبت 
مجموعة من شباب الحزب بسحب الثقة من 
بــرمــة نــاصــر، ومــحــاســبــة الــذيــن شــاركــوا في 
األمــني،  إبراهيم  االتــفــاق، كما خاطب  ترتيب 
نــائــب رئــيــس الـــحـــزب، الــتــظــاهــرات املــنــاوئــة 

لاتفاق.
ــاق،  ــ ــفــ ــ ــــض االتــ ــرفـ ــ ــة تـ ــثــ ــالــ ــثــ ــة الــ ــوعــ ــمــ ــجــ ¶ املــ
ــة الــتــي  ــكـــومـ ــتــــوريــــة، والـــحـ ــة الــــدســ ــقـ ــيـ والـــوثـ
ســيــشــكــّلــهــا حـــمـــدوك. يــمــثــل هــــذه املــجــمــوعــة 
الحزب الشيوعي. وقد أعلن السكرتير العام 
مؤتمر  في  الخطيب،  مختار  للحزب، محمد 
الــثــانــي/ نوفمبر  فـــي 24 تــشــريــن  صــحــافــي 

2021، أن حزبه سيعمل على إسقاط انقاب 
التي  والحكومة  أكــتــوبــر،  األول/  تشرين   25
الــدســتــوريــة.  والــوثــيــقــة  سيشكلها حــمــدوك، 
ــذا الــخــط الــســيــاســي جــنــاح في  ويــقــف مـــع هـ
الحزب  مواقف  مع  يتماهى  املهنيني،  تجّمع 
مشاركة  املجموعة  هــذه  وترفض  الشيوعي. 
الــعــســكــريــني فـــي الــســلــطــة، وتـــصـــّر عــلــى نقل 

الحكم للمدنيني.
ــا فــــي جـــانـــب املـــؤيـــديـــن لـــاتـــفـــاق، فــتــبــرز  ــ أمـ
اتفاق جوبا  على  املوقعة  املسلحة  الحركات 
للسام. وقد أكد االتفاق على تنفيذ اتفاقية 
جــوبــا، وضــمــان حصص هــذه الــحــركــات في 
مــجــلــَســي الــســيــادة والــــــوزراء. وأّيـــدتـــه أيــًضــا 
ــــزاب مـــن املــجــلــس املـــركـــزي لــقــوى الــحــريــة  أحـ
الحزب  مثل  والتغيير، وعّدته خطوة مهمة، 
ــه يــوســف  ــرأســ ــنـــي االتـــــحـــــادي الــــــذي يــ الـــوطـ
محمد زين؛ والحزب الناصري - تيار العدالة 
وحركة  الحاج،  ساطع  ويرأسه  االجتماعية، 
قابل رؤســاء  حق برئاسة أحمد شاكر. وقــد 
هذه األحزاب مع آخرين من املجلس املركزي 
لــقــوى الــحــريــة والــتــغــيــيــر حـــمـــدوك، فـــي يــوم 
الثاني/ نوفمبر 2021، وطالبوه  23 تشرين 
بــإطــاق ســراح املعتقلني وإعـــادة املفصولني 

بعد 25 تشرين األول/ أكتوبر. 
ُيـــعـــّد حــــزب االتــــحــــادي الــديــمــقــراطــي األصـــل 
انشقاقه(، برعاية  الحزب بعد  )ما تبقى من 
ــزاب من  ــ مــحــمــد عــثــمــان املــيــرغــنــي، أبــــرز األحـ
أّيــدت  التي  والتغيير  الحرية  تحالف  خــارج 
 مــن حــزب األمـــة، بقيادة 

ٌ
االتــفــاق، ومــعــه شــق

مــبــارك الــفــاضــل املــهــدي، وكــذلــك قــيــادات من 
اإلدارات األهلية وزعماء طرق صوفية.

دولًيا، جاءت أغلب املواقف مرحبًة باالتفاق، 
امتنعت  التي  مصر  موقف  خصوًصا  وبــرز 
عن إبداء موقف علني من انقاب 25 تشرين 
عــن ترحيبها  أعــربــت  لكنها  أكــتــوبــر.  األول/ 
ووفًقا  نوفمبر.  الثاني/  تشرين   21 باتفاق 
لـــنـــشـــرة »أفـــريـــكـــا انـــتـــلـــجـــنـــس«، فـــقـــد شــّكــلــت 

األميركية،  املتحدة  )الــواليــات  الترويكا  دول 
االتحاد  إلى  إضافة  والنرويج(،  وبريطانيا، 
األوروبـــــي، وجــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة، وبعثة 
ــم املــتــحــدة فـــي الــــســــودان )يــونــيــتــامــس(  ــ األمـ

واالتحاد األفريقي. 

عودة حمدوك
األول  فــي  جـــدد،  وزارات  وكـــاء  تكليف  ُيــعــّد 
لتسيير   ،2021 ديــســمــبــر  األول/  كــانــون  مــن 
أعــــمــــال الـــــــــــوزارات، لــيــحــلــوا مـــحـــل املـــديـــريـــن 
العامني الذين كلفهم البرهان بعد 25 تشرين 
األول/ أكــتــوبــر، أهـــم عــمــل يــقــوم بــه حــمــدوك 
بعد مباشرته مهماته، إثر اتفاق 21 تشرين 
الثاني/ نوفمبر. وكان عدد من هؤالء الوكاء 
في مؤسسات حكومية،  قد شغلوا مناصب 
ــــى. واســتــنــاًدا إلــى  ــان واليـــة حــمــدوك األولـ ــ إّب
ــدد، يـــريـــد حــــمــــدوك أن  ــجــ ــاء الــ ــوكــ خــلــفــيــة الــ
ــــى حــلــفــائــه  ــــى الــــشــــارع وإلــ يـــرســـل رســــالــــة إلـ
السابقني مفادها أنه ماٍض في مسار ما قبل 
املناصب  فــي تعيني  املتحّكم  االنــقــاب، وأنــه 
 هذا امليل منه قابله 

ّ
العليا في الحكومة. لكن

إصرار من العسكريني على تأكيد سلطتهم، 
فبعد اإلفراج عن املعتقلني السياسيني الذين 
أكتوبر،  األول/  تشرين   25 فجر  في  اعتقلوا 
أعــيــد اعــتــقــال بعضهم فــتــرة وجــيــزة، وبــدأت 
التحقيق معهم، وهم  فــي  الــدولــة  أمــن  نيابة 
محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة 
القيادي  صالح  ووجــدي  السابق،  االنتقالي 
االشتراكي وعضو  العربي  البعث  حــزب  في 
لــجــنــة إزالـــــة الــتــمــكــني وآخــــريــــن. ودونـــــت في 
التذمر  مواجهتهم تهًما بالتحريض وإثارة 
ضد القوات املسلحة. وجرى إطاق سراحهم 
بالضمان. وتشير هذه الخطوة إلى أن املكون 
التي  االنتقادات  أن يحّد من  العسكري يريد 
يمكن أن توجه إلــيــه، وأن يــؤّكــد أنــه صاحب 
القرار النهائي في إدارة شؤون الدولة، وهو 
بــذلــك يــثــبــت أنـــه لـــم يــغــيــر مــوقــفــه وطــمــوحــه 
ــه قــبــل  ــ ــــى االســــتــــحــــواذ عـــلـــى الـــســـلـــطـــة، وأنــ إلـ
بــاالتــفــاق وإعـــادة حــمــدوك مــن دون األحـــزاب 
تــحــت ضــغــط دولــــي، وإلربــــاك حــركــة الــشــارع 

املعارضة لانقاب وشق القوى املدنية. 

فرز جديد للقوى السياسية
ــى الـــســـاحـــة  ــلــ ــل األحـــــــــــــداث عــ ــاعــ ــفــ يـــعـــكـــس تــ
جديدة،  سياسيٍة  حاضنٍة  بــروز  السودانية 
القديمة  بدأت تتبلور لتحل مكان الحاضنة 
املــشــّكــلــة مــن أحــــزاب املــجــلــس املـــركـــزي لقوى 
الحرية والتغيير، التي انقسمت على نفسها 
بشأن االتفاق. وكانت مريم املهدي قد أشارت، 
في بيان لها في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 
ــل تــحــالــف  ــ ــود خــــافــــاٍت داخـ ــ 2021، إلــــى وجـ
الــحــريــة والــتــغــيــيــر فــي »كــيــفــيــة الــتــعــامــل مع 
اتفاق البرهان - حمدوك« . وتتكون الحاضنة 
الجديدة من األحزاب املؤيدة لاتفاق إضافة 
إلى تجمعات مناطقية وقيادات إدارة أهلية 
وطرق صوفية، املذكورة سابًقا. يضاف إلى 

هذه القوى تيار من حزب األمة القومي. وقد 
 لــأمــانــة الــعــامــة لــلــحــزب اتــهــاًمــا 

ٌ
ــه بــيــان وّجــ

 الـــحـــزب، وجـــاء 
ّ

إلـــى حـــمـــدوك بــمــحــاولــة شـــق
فيه أن األخــيــر بــدأ »بــصــورٍة مــؤســفــٍة السير 
بـــاتـــجـــاه خـــلـــق حـــاضـــنـــة ســـيـــاســـيـــة جـــديـــدة 
ا قـــوى الــثــورة الــحــيــة، ســاعــًيــا لشق 

ً
مــتــجــاوز

الـــصـــف بــــني املـــكـــونـــات الـــســـيـــاســـيـــة ولـــجـــان 
املقاومة«، بعد أن قابل بعض قيادات الحزب 
بالواليات. في حني ال »يزال الحزب متمّسًكا 
ــه ويــلــتــزم  ــ بــمــطــالــب الـــشـــارع ويــعــبــر عـــن آرائـ
بــمــســاراتــه املــعــلــنــة فـــي مــواجــهــة االنـــقـــاب«. 
تنسيقيات  اتهامات مماثلة من  وقــد جــاءت 
أن حمدوك يحاول  فيها  لجان مقاومة، ورد 
أفــراًدا  التقى  أن  اللجان، بعد   صف تلك 

ّ
شــق

منها، وأنه يسعى، عبر تعييناته السياسية 
ــة الــــشــــارع  ــأنـ ــمـ ــــى طـ وســـيـــاســـاتـــه اآلنـــــيـــــة، إلــ
املــعــبــأ ضـــده، وضـــد العسكريني واملــعــارضــة 
 طــريــًقــا 

ّ
الــســيــاســيــة املـــنـــاوئـــة لــــه، بــأنــه يــشــق

مستقًا عن املكون العسكري.
ــزاب وقــوى  ــر، تــتــحــّول أحــ عــلــى الــجــانــب اآلخــ
ــدد مــــن لــجــان  ــ الـــحـــكـــومـــة املـــقـــالـــة، ومـــعـــهـــا عـ
ــنــــيــــني بـــجـــنـــاحـــيـــه  ــع املــــهــ ــ ــّمـ ــ ــجـ ــ املـــــقـــــاومـــــة وتـ
الحكومة  معارضة  إلــى  الشيوعي،  والــحــزب 
درجــات  وتتباين  حــمــدوك.  سيشّكلها  الــتــي 
ــكــــامــــل ملـــشـــاركـــة  ــرفـــــض الــ ــ ــــني الـ املــــعــــارضــــة بـ
الــعــســكــريــني فـــي الــســلــطــة وصـــيـــاغـــة وثــيــقــة 
ــة مــجــمــوعــة  ــاركــ ــشــ ــة جـــــديـــــدة، ومــ ــوريــ ــتــ دســ
جديدة من الضباط في الحكم مع االحتفاظ 
تدعمها  التي  الحالية  الدستورية  بالوثيقة 
أطـــراف أخـــرى فــي املــعــارضــة. ستكون اآللية 
الرئيسة التي ستعتمد عليها املعارضة هي 
الــــشــــارع، بــتــنــظــيــم تـــظـــاهـــراٍت لــلــضــغــط على 
الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة. وبــالــفــعــل، تـــم اإلعــــان 
عــن جـــدول الــتــظــاهــرات لشهر كــانــون األول/ 
ديسمبر 2021. ويبقى التحّدي أمام املعارضة 
املحافظة  على  الــقــدرة  فــي  متمثًا  الــجــديــدة 
عــلــى اســتــمــرار الــتــظــاهــرات وزخــمــهــا، وســط 
م، وإنــهــاك اجتماعي، 

ّ
وضــع اقــتــصــادي مــتــأز

في بيئة سياسية تشهد تحوالت مستمّرة.

خاتمة
يشهدها  الــتــي  السياسية  الــتــطــورات  تعكس 
السودان حالًة من االستقطاب الحاد وتشّظي 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة حــــول املـــوقـــف مـــن اتــفــاق 
أن  مــن  وبـــداًل   .2021 نوفمبر  الثاني/  تشرين 
يــــؤّدي االتــفــاق إلـــى حــل األزمــــة الــتــي انطلقت 
بانقاب الجيش على الحكومة وإقالة رئيسها 
يتوقع   ،2021 أكتوبر  األول/  تشرين   25 يــوم 
أزمـــاٍت جــديــدة، تعبر عنها بوضوح  أن يفرز 
حالة السيولة السياسية التي تعيشها الباد. 
فــي الــوقــت نــفــســه، ال يــبــّدد االتـــفـــاق املــخــاوف 
بالسلطة  االحتفاظ  في  العسكريني  رغبة  من 
وانتظار فرصة مناسبة جديدة للتخلص من 
الوثيقة  عليهم  فرضته  الــذي  املــدنــي  الشريك 
الــدســتــوريــة والــضــغــوط الــدولــيــة والــداخــلــيــة 

التي عارضت انقابهم األخير.

بعد اتفاق نوفمبر
المشهد السياسي في السودان

ال تزال الشكوك تحيط 
بمستقبل العملية 

االنتقالية ونيات 
العسكريين المشاركين 

فيها 

يعكس تفاعل 
األحداث على الساحة 

السودانية بروز حاضنٍة 
سياسيٍة جديدة، بدأت 

تتبلور لتحل مكان 
الحاضنة القديمة

ما مستقبل السودان اليوم بعد االتفاق الذي جرى بين المجلس العسكري في السودان ورئيس الوزراء عبد اهلل حمدوك في 
21 تشــرين الثانــي/ نوفمبر 2021؟ هل يمكن الوثوق بالعســكر بعد انقالبهــم على االتفاق؟ ما موقــف المعارضة اليوم وما 
مدى قدرتها على فرض شروطها؟ تقدير موقف للمركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات يجيب على هذه األسئلة وغيرها

خالل مظاهرة في الخرطوم تطالب بإنهاء حكم العسكر ونقل الحكم إلى المدنيين في 30/ 10/ 2021 )األناضول(

تعكس التطورات السياسية التي يشهدها السودان حالة من االستقطاب 
تشرين  اتفاق  من  الموقف  حول  السياسية  القوى  وتشّظي  الحاد 
التي  األزمة  حل  إلى  االتفاق  يؤّدي  أن  من  وبدال   .2021 نوفمبر  الثاني/ 
بانقالب الجيش على الحكومة وإقالة رئيسها يوم 25 تشرين  انطلقت 
األول/ اكتوبر 2021، يتوقع أن يفرز أزمات جديدة، تعبر عنها بوضوح 
حالة السيولة السياسية التي تعيشها البالد. وفي الوقت نفسه، ال يبدد 
االتفاق المخاوف من رغبة العسكريين في االحتفاظ بالسلطة وانتظار 

فرصة مناسبة جديدة للتخلص من الشريك المدني.

استقطاب حاد

20

املــخــابــرات املــصــريــة غــرفــة عــمــلــيــات ملتابعة 
تطورات األوضاع في السودان، بعد االنقاب، 
بني  للتوّسط  الخرطوم  إلــى  فريًقا  وأرســلــت 
الــطــرفــني، والــتــأكــد مــن أن أي اتــفــاق سيكون 
لصالح العسكريني. وقد قابل الوفد حمدوك، 
ــان قــيــد اإلقــــامــــة الــجــبــريــة، وقــابــل  حــيــنــمــا كــ
أعــضــاء مــن املــجــلــس املـــركـــزي لــقــوى الــحــريــة 
ــد رحــــبــــت املـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة  ــ ــيـــر. وقــ ــيـ ــتـــغـ والـ
الــســعــوديــة وقـــطـــر بـــاالتـــفـــاق. وكـــذلـــك فعلت 
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سالم أبو ناصر

العربي  املستمع  على  السهل  مــن 
ــة خـــــيـــــاراتـــــه املـــوســـيـــقـــيـــة،  ــ ــوريــ ــ تــ
الطبائع  تلتزم  عندما  خصوصا 
الـــعـــامـــة لــلــذائــقــة املــحــلــيــة، بـــمـــحـــددات فنية 
تفرضها السلطة الحاكمة وأدواتها األمنية.

ــيــــوم، أو حتى  إشــكــالــيــة لـــم تــكــن ولـــيـــدة الــ
قــبــل قــــرن مـــن الـــزمـــن. هـــي ولـــيـــدة ســيــاقــات 
سلطوية،  أنظمة  بصعود  تأثرت  تاريخية 
أتــون االشتراكية وادعــاء  الباد في  أغرقت 
ماضيا  الشعوب  عــن  فأسقطت  العلمانية. 
فخريا، ورمته إلى ملهاة الهراوات الحديثة 
ــد انــــجــــاء االســـتـــعـــمـــار  ــعـ واملـــســـتـــحـــدثـــة، بـ
ــقــــرن املــــاضــــي، ومـــن  الــــغــــربــــي، مــنــتــصــف الــ
ثــم حــلــول الــامــركــزيــة الــقــومــيــة الــتــي كانت 

سائدة في تلك الفترة.
الـــقـــالـــب االجـــتـــمـــاعـــي والـــســـيـــاســـي لــبــعــض 
الــبــلــدان الــعــربــيــة، جعل مــن عملية الــتــذوق 
 لــضــوابــط عـــديـــدة، ليس 

ً
املــوســيــقــي رهــيــنــة

إنما  على الصعيد االحترافي والتسويقي، 
إضفاء  بــغــرض  املــوضــوعــي،  الصعيد  على 
مزيد من السلطة والهالة الثقافية ملصلحة 
كأغاني  املوسيقي،  التقليد  من  نوع محدد 
اللتني صبغتا عصر ما  التبجيل واملــديــح، 

بعد النكسة )1967(. 
ــاٍن وطــنــيــة، تـــؤدي دورهــا  هــكــذا، خــرجــت أغـ
بلسان  الشعب  إرادة  تشويش  فــي  املــثــالــي 
أبواق السلطة، مؤذنة لتاريخ جديد كتبته 
أبرزها  والسندان،  باملطرقة  جديدة  أنظمة 
نــظــام الــبــعــث فــي الــعــراق وســـوريـــة. ونــظــام 
ــارك في  ــبـ ــــادات، ومــــن بـــعـــده حــســنــي مـ ــــسـ الـ

مصر، والقذافي في ليبيا. 
ه. لم تكن  يٌد تضبط أخاق املجتمع وأهواء
إفرازات الثقافة والفن، تحت ظال هذه اليد، 
الحاكم،  النظام  أدوات  تنتجها  معايير  إال 
»املتوازن«.  القطيع  أيديولوجية  يفسر  بما 
بـــــــدوره، يــنــتــج هــــذا الــقــطــيــع – وفــــق نــظــام 
ٍج 

َ
نت

ُ
رأسمالي – فرضية »الوجه املزدوج« مل

ُيْرضي وعًيا جماهيرًيا ساذًجا ال يشذ عن 
إرادة السلطة. 

ــاءت أولـــى مــحــاوالت التعبير عــن حرية  جـ
الـــــرأي فـــي األغــنــيــة الــعــربــيــة، عــلــى لــســانــي 
إمــام وصديقه أحمد فؤاد  الشيخ  الراحلني 
نــجــم، فـــبـــرزت األغــنــيــة الــســيــاســيــة لتنتقد 
األخيرة  اتجهت  أن  بعد  ــا،  وأداءهــ السلطة 
نحو تكريس نظرية االستثمار في الجهل. 
أصـــبـــحـــت الــســلــطــة تـــعـــي خــــطــــورة الــكــلــمــة 
ما  الجموع،  وحشد  التأثير  على  وقدرتها 
عّرض كا من إمام ونجم، في عهد السادات 
لـــة  تـــحـــديـــًدا، لــاعــتــقــال واملـــراقـــبـــة واملـــســـاء
الــدائــمــة فــي كــل عــمــل غــنــائــي يــمــاحــك عمل 

اإلفراط في تناول 
الكافيين قد يقوض 

جهاز المناعة

2223
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متابعةفعاليةصحة

رصد

غزة ـ عالء الحلو

انطلقت أول أمــس، اإلثــنــني، فــي غــزة، الــدورة 
السينمائي  الــعــودة  مــهــرجــان  مــن  الخامسة 
الدولي، بالشراكة بني كلية فلسطني التقنية 
الفلسطيني،  الفيلم  وملتقى  البلح،  ديــر  فــي 
ــار الــــــعــــــودة.. عـــــــودة«،  ــظــ ــتــ ــار »انــ ــعــ تـــحـــت شــ
ــتــــوزع عــــروض  ــتــ ــتـــة أيــــــــام. وســ ويـــســـتـــمـــر سـ
ــنـــاطـــق مــــن قــــطــــاع غــــزة،  ــدة مـ ــ األفــــــــام فــــي عــ
حــيــث يــشــاهــد الــجــمــهــور 177 فــيــلــمــا مـــن 42 
دولـــــة. وشـــهـــدت الــجــلــســة االفــتــتــاحــيــة عـــددًا 
مــن الــكــلــمــات ملــخــرجــني عـــرب، أكــــدوا خالها 
عــلــى حــق الـــعـــودة، وســـط حــضــور لفيف من 
واألكاديميني  واملخرجني  والفنانني  املثقفني 
عـــدد من  إلـــى جــانــب حــضــور  الفلسطينيني، 
الطلبة واملهتمني بالشأن الفني والسينمائي. 
علي  املــصــري  السينمائي  لــلــمــخــرج  وكــانــت 
بــدرخــان، وهــو ضيف شــرف املهرجان، كلمة 
خـــال الــجــلــســة االفــتــتــاحــيــة، أكـــد فــيــهــا على 
الــدولــي واملــشــاركــات املتنوعة،  أن »الــتــفــاعــل 
الفلسطيني والتضامن مع  الحق  دليل على 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة ورفــــض واضــــح لكل 
االحتال  مــع  للتطبيع  املشبوهة  املــحــاوالت 
اإلسرائيلي«. وشدد بدرخان على أن السينما 
تقوم بــدور مهم للحفاظ على ذاكــرة الشعب 
الذي يعيش حياته تحت نير االحتال، ودعا 
إلنشاء  الساعية  الفلسطينية  الجهود  لدعم 
بنية للسينما، بغرض إيصال رسالة القضية 
الــعــادلــة. وتــنــاولــت األفــــام املــشــاركــة قضايا 

والقوام، قد يؤثر سلبا على الصحة املناعية. 
يمكن  كبيرة،  بكميات  األطعمة  هــذه  فتناول 
اختااًل  باألمعاء، ويحدث  تهيجا  أن يسبب 
النهاية  تــؤدي في  التي  األمعاء  في بكتيريا 
ــــذا االلـــتـــهـــاب  ــــى الـــتـــهـــاب مــــزمــــن. ويـــقـــلـــل هـ إلـ
بــــــدوره مـــن االســـتـــجـــابـــة املــنــاعــيــة املــنــاســبــة 
للجسم، ويؤدي إلى زيادة احتمالية اإلصابة 

باألمراض املزمنة.
كــمــا أن عــــدم تـــنـــاول مـــا يــكــفــي مـــن األطــعــمــة 
األلياف،  أو  البريبايوتك  على  تحتوي  التي 
الـــتـــي تــعــتــبــر ضــــروريــــة لــتــغــذيــة الــبــكــتــريــا 
ــيـــوم(، مثل  ــكـــروبـ ــيـ ــاء )املـ ــعــ الــنــافــعــة فـــي األمــ
والثوم  والبصل  والهليون  الكاملة  الحبوب 
الضرر  يلحق  قــد  والــخــرشــوف،  والبقوليات 
ــاء. فـــالـــنـــظـــام الـــغـــذائـــي الــــذي  ــ ــعـ ــ بــصــحــة األمـ
تجويع  على  يعمل  البريبايوتك،  إلــى  يفتقر 
بكتيريا األمعاء، ما يتسبب في نقص التنوع 
داخــــل املــيــكــروبــيــوم. ويـــــؤدي ضــعــف صحة 
األمــعــاء بـــدوره إلــى زيـــادة عــامــات االلتهاب 
املناعية.  االســتــجــابــة  وتقليل  أجــســامــنــا  فــي 
وتوصي جمعية القلب األميركية بتناول من 

يارا حسين

إلى  الغذائية،  عاداتنا  مــن  العديد  يــؤدي  قــد 
تقليل قوة جهازنا املناعي، الذي يعتبر خط 
الدفاع األول للجسم، خاصة في ظل استمرار 
تفشي جائحة كورونا؛ فما هي عادات األكل 
الـــتـــي يــجــب عــلــيــنــا تــجــنــبــهــا مـــن أجــــل نــظــام 

مناعي أكثر صحة؟
يمكن لتناول الكثير من األطعمة واملشروبات 
الغازية  واملــشــروبــات  كالحلويات  السكرية، 
والعصائر املحاة، أن يكون له تأثيٌر سلبٌي 
الغني  الغذائي  فالنظام  املناعة،  جهاز  على 
ــادة  ــ ــى زيـ ــ بـــالـــســـكـــريـــات، يــمــكــن أن يــــــؤدي إلـ
الِحمل على الجهاز املناعي، وبالتالي زيادة 

االلتهابات في الجسم.
ترتبط هــذه االلــتــهــابــات بــعــدد مــن األمـــراض 
املزمنة، بما في ذلك مرض السكري وأمراض 
التهاب  الذاتية، مثل  املناعة  وأمــراض  القلب 
ــة  ــ ــويــــدي. ووجـــــــدت دراسـ ــاتــ املـــفـــاصـــل الــــرومــ
 100 تــنــاول  أن  الــســريــريــة،  للتغذية  أميركية 
غرام من السكر بعد صيام ليلة واحــدة، أدى 
إلى خفض قدرة الخايا املناعية في الجسم 
على مقاومة البكتيريا ملدة تصل إلى خمس 
األميركية،  القلب  جمعية  وتوصي  ســاعــات. 
بالحد من تناول السكر بما ال يزيد على 25 

غراما للنساء، و36 غراما للرجال يوميا.
واملـــبـــالـــغـــة فــــي تــــنــــاول األطــــعــــمــــة املــصــنــعــة 
ــــررة،  ــكـ ــ ــن الــــكــــربــــوهــــيــــدرات املـ ــ املـــصـــنـــوعـــة مـ
النكهة  ومــعــززات  واملستحلبات،  واملثبتات 

ذات طــابــع إنــســانــي، تــمــس مــعــانــاة الــلــجــوء 
ومــخــيــمــات الـــشـــتـــات، وبـــالـــخـــصـــوص منها 
الواقع الفلسطيني الرازح تحت آخر احتال 
للمخرج  »القافلة«  فيلم  تناول  األرض.  على 
الــســوري محيي الــديــن أرســـان، حــالــة نــزوح 
ــاء فيلم  ــردي مـــن مــديــنــة عــفــريــن، وجــ طــفــل كــ
محمود  محمود  املصري  للمخرج  »ماجدة« 
بــلــغــة صــوفــيــة تــتــنــاول الـــعـــودة إلـــى الــوطــن. 
ــيـــاد ُمــــر«،  وعـــــرض الــفــيــلــم الــفــلــســطــيــنــي »مـ
املــعــانــاة  لــوحــة مــن  فــرحــان،  للمخرج محمد 
تناولت قصة  املتواصلة، حيث  الفلسطينية 
ــادق االحـــتـــال  ــنــ الــفــيــلــم امـــــــرأة تـــلـــد تـــحـــت بــ
الفلسطيني  َصــّور املخرج  اإلسرائيلي، فيما 
الفلسطينية وحتمية  القضية  خالد خماش 

حق العودة، عبر فيلم قصير.

25 إلى 30 غراما يوميا من الطعام وليس من 
املكمات. 

وتجنب تناول الخضار الخضراء، خصوصا 
ــلــــفــــوف،  ــلــــي واملــ ــبــــروكــ ــفـــت والــــكــــرنــــب والــ ــلـ الـ
قـــد يــضــعــف املـــنـــاعـــة ألنـــهـــا تـــوفـــر املــغــذيــات 
والــفــيــتــامــيــنــات الــرئــيــســيــة الــتــي تــســاعــد في 
 ،Aو C تــقــويــة املــنــاعــة بــمــا فــي ذلـــك فيتامني
الفوليك. كما تحتوي  إلــى حمض  باإلضافة 
الـــخـــضـــار الـــخـــضـــراء عـــلـــى مـــركـــبـــات نــشــطــة 
بيولوجًيا تطلق إشارة كيميائية تعمل على 
تحسني املناعة فــي األمــعــاء. وتــوصــي وزارة 
ثاثة  إلــى  كوبني  بتناول  األميركية  الــزراعــة 

أكواب من الخضار يوميا للبالغني.
اإلفراط في تناول الكافيني قد يقوض جهاز 
املــنــاعــة، فعلى الــرغــم مــن أن مــشــروبــات مثل 
الواقية  العوامل  القهوة والشاي، تعتبر من 
عالية  مستويات  على  الحتوائهما  للصحة 
مــن مــضــادات األكــســدة املــرتــبــطــة بــمــضــادات 
االلــتــهــاب، فـــإن اإلفــــراط فــي تــنــاول الكافيني 
يــمــكــن أن يـــؤثـــر عــلــى ســـاعـــات الـــنـــوم، الـــذي 
قــد يــؤدي إلــى زيـــادة االلتهابات فــي الجسم 
وإضـــعـــاف املـــنـــاعـــة. ولـــدعـــم وظــيــفــة املــنــاعــة 
ــهـــاك  ــتـ ــــدم اسـ ــعـ ــ ــح بـ ــنـــصـ ــل أفـــــضـــــل، يـ ــكـ ــشـ بـ
ــتـــي تـــحـــتـــوي عــلــى  مـــشـــروبـــات الـــكـــافـــيـــني، الـ
مــثــل  ــة،  ــيــ ــاعــ ــنــ الــــصــ ــات  ــيــ ــلــ ــحــ املــ أو  ــر  ــكــ ــســ الــ
كما  الطاقة،  الغازية ومشروبات  املشروبات 
يــنــصــح بــالــتــوقــف عــن تــنــاول الــكــافــيــني قبل 
ســـت ســـاعـــات عــلــى األقـــــل مـــن مـــوعـــد الــنــوم 

للحصول على نوم متواصل.

العراق يستعيد أكثر من 17 ألف جهاز المناعة والمواد الغذائية المهّمة للحفاظ عليه
قطعة أثرية

مهرجان العودة السينمائي

لم يحمل عام 2021 جديدًا 
غنائيًا على الصعيد العربي. 

تقدم بسيط ال يكاد يذكر 
لمغنين عرب، أصدروا أغاني 

جديدة

إبراهيم علي

ثاثة أسابيع ويطوي عام 2021 أيامه. ماذا عن 
األخير على  هــذا  انحصر  وملــاذا  العربي؟  الغناء 
مــواقــع الــتــواصــل واملــنــّصــات؟ ومــن هــم الفنانون 
الــعــرب الــذيــن ســجــلــوا تــقــدًمــا هـــذه الــســنــة؟ تكاد 
عد على 

ُ
اإلصدارات الغنائية العربية هذا العام ت

لم يحرر فيروس كورونا  الــواحــدة.  اليد  أصابع 
يعيشون  الفنانني  معظم  يـــزال  وال  بــعــد،  الــعــالــم 
هـــاجـــًســـا، عــلــى الـــرغـــم مـــن مــغــامــرة بــعــضــهــم في 
إحـــيـــاء حـــفـــات، وفـــعـــالـــيـــات فـــي أكـــثـــر مـــن دولـــة 
ــارول ســمــاحــة في  ــ عــربــيــة وأوروبــــيــــة. وحـــدهـــا كـ
الفصل األول من 2021 أصــدرت أغنية استعانت 
فيها بــالــفــنــان هــانــي شــاكــر، كــنــوع مــن الــدويــتــو 
بــيــنــهــمــا. فـــكـــرة طــرحــتــهــا شـــركـــة »اليـــــف ســتــايــل 
استوديوز« ألغنيتني منفصلتني عن حالة الحب 
والخيانة بني عاشقني؛ األولــى لسماحة بعنوان 
»شكرًا«، من كلمات أحمد مرزوق وألحان يوسف 
دميركول، والثانية لـ هاني شاكر بعنوان »بقالي 
وألحان  العظيم،  عبد  إيــهــاب  كلمات  مــن  كتير«، 

سامر أبو طالب.
أنهما  إال  األغنيتني،  على  ــرّكــز 

ُ
امل التسويق  ورغـــم 

التقليدية، ولم  الكليب  الرؤية وفكرة  تبتعدان في 
أغنية سماحة،  تحققا نجاًحا جماهيرًيا بخاف 
»يـــا شــبــاب يــا بـــنـــات«، مــن كــلــمــات وألـــحـــان سليم 
عساف التي أطلقتها نهاية الصيف، وصورت في 
جيًدا.  شعبًيا   

ً
وتفاعا نجاًحا  وحصدت  القاهرة 

بغداد ـ براء الشمري

ــيـــرًا، عن  أعــلــنــت وزارة الــخــارجــيــة الــعــراقــيــة، أخـ
ــعـــادة أكـــثـــر مـــن 17 ألــــف قــطــعــة أثـــريـــة منذ  ــتـ اسـ
القطع  أن من بني   

ً
الحالي، موضحة العام  مطلع 

املــســتــردة لـــوح غــلــغــامــش. وقــــال املــتــحــدث باسم 
الــوزارة أحمد الصحاف، لوكالة األنباء العراقية 
)واع(، إن »دبلوماسية االسترداد أعادت أكثر من 
17500 قطعة أثرية خال هذا العام«، ولفت إلى أن 
وتسليم  استام  حفل  ستقيم  الخارجية  »وزارة 

اللوح يوم غد، في مبنى الخارجية ببغداد«. 
كــمــا قــالــت وزارة الــثــقــافــة والــســيــاحــة واآلثــــار إن 
ــدًا الــثــاثــاء  الـــعـــراق »ســيــتــســلــم لـــوح غــلــغــامــش غـ
ــان، أن »لــــــوح حــلــم  ــيــ ــي بــ  فــ

ً
ــة ــحـ )أمــــــــــس(«، مـــوضـ

ــدم األعــــمــــال األدبــــيــــة فــي  غــلــغــامــش يـــعـــد مــــن أقــــ
في  الثقافة  وزارة  وستتسلمه  العراقي،  التاريخ 
مبنى وزارة الخارجية في بغداد«. وأشــارت إلى 
أن »جهود العراق ممثلة بوزارة الثقافة، ووزارة 
بالتعاون  بواشنطن  العراق  الخارجية، وسفارة 
قد  األميركية،  والحكومة  اليونسكو  منظمة  مع 
أسفرت عن تسلم هــذا اللوح وعــودتــه إلــى أرض 

الوطن«.
ــال الــبــاحــث فــي شـــؤون اآلثــــار والـــتـــراث أحمد  وقـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن اســتــعــادة  عــبــد الـــــرزاق، لـــ
ــار  ــلـــوح تــمــثــل خـــطـــوة مــهــمــة لــلــحــفــاظ عــلــى آثـ الـ
مــرة منذ  مــن  أكثر  للنهب  التي تعرضت  الــعــراق 
 عن تعرض جزء 

ً
تسعينيات القرن املاضي، فضا

عن  لإلعان  عجرم  نانسي  الفنانة  تأخرت  كذلك، 
إصدار ألبومها الجديد »نانسي 10«، الذي احتوى 
14 أغنية، وذلــك بعد أكثر مــن ثــاث ســنــوات على 
آخر ألبوماتها. حقق ألبوم عجرم نجاًحا خجواًل، 
ــدد األغــــانــــي الــــــذي تــضــمــنــه. وســـاهـــم  ــعـ ــيـــاًســـا بـ قـ
ــات« )إخــــــراج  ــ ــــامـ تـــصـــويـــر كــلــيــبــني ألغــنــيــتــي »سـ
ليلى  )إخــراج  سمير سرياني(، و»مية وخمسني« 
وتقبل  لأغاني،  املتابعة  وتيرة  رفــع  في  كنعان(، 
الــجــمــهــور، فــي وقــت تــعــول عــجــرم على الــوقــت في 
التي عملت عليها ألكثر  األغــانــي  نجاح مزيد من 
ــع ســـنـــوات، وتـــاخـــرت فـــي إطــاقــهــا بسبب  مـــن أربــ
ولم  العربي.  والعالم  لبنان  بها  مر  التي  الظروف 
يـــوفـــق راغـــــب عـــامـــة فـــي أغــنــيــة مـــنـــفـــردة وحــيــدة 
أصــدرهــا منتصف الصيف بعنوان »فـــورا غــرام«، 
مــن ألــحــان علي ســالــم، وصـــورت بطريقة الفيديو 

كليب بتوقيع فارس السخن.
الفنان فضل شاكر كان األكثر حماًسا في إصدار 
مجموعة ال بــأس بها مــن األغــانــي، التي وجــدت 
اإللكترونية  والصفحات  املنصات  على  صداها 
ــادة أو  ــ الــخــاصــة، مـــا دفـــع شــركــة روتـــانـــا إلـــى إعـ
الطلب التفاوض مع شاكر بشأن إعادته للتوقيع 
على عقد من الشركة السعودية. وبالفعل، سارت 
املــفــاوضــات بــشــكــل جــيــد، حــتــى وقـــع خـــاف بني 
إدارة روتـــانـــا ومــقــربــني مـــن شـــاكـــر. لــكــن ذلـــك لم 
التي  يؤثر على مجموع االستماع على األغاني 
ينتجها شاكر على نفقته الخاصة، وتحقق منذ 
الساعات األولى مايني املتابعني، في انتظار ما 
ســتــؤول إلــيــه قضيتة واملــحــاكــمــات الــتــي تعرقل 
ــه بــشــكــل نــهــائــي لــلــغــنــاء. ُيـــســـجـــل، أيــضــا،  عـــودتـ
ــيـــف فــي  ــنـــجـــوى كــــــرم مـــنـــتـــصـــف الـــصـ حــــضــــور لـ
أغنيتي »مغرومة 2« و»ساحر قلوب«، استعانت 
كرم باملمثل السوري معتصم النهار في الكليب 
»مــغــرومــة 2«. الــفــنــانــة نــــوال الــزغــبــي  املـــصـــور لـــ
 ومـــجـــمـــوعـــة مــن 

ً
ــا كــــامــــا ــوًمـ ــبـ ــا ألـ ــدرت أيـــضـ ــ ــ أصـ

األغاني، وكليبات. كان حضورها جيدًا، وأعادها 
عام 2021 إلى سوق الحفات.

منها للتخريب على يد تنظيم »داعش« اإلرهابي 
أثناء سيطرته على عدد من املدن شمال وغربي 

العراق ما بني عامي 2014 و2017.
ــــوح طــيــنــي  ــــوح غــلــغــامــش هــــو لـ ــــى أن لـ ــار إلـ يـــشـ
ــام، يــحــتــوي عــلــى نــقــوش  تـــجـــاوز عــمــره 3500 عــ
باللغة السومرية ألجــزاء من )ملحمة غلغامش( 
الــشــعــريــة، تــمــت ســرقــتــه مــن الـــعـــراق قــبــل عــقــود   
وجرى تداوله في مزادات بيع اآلثار العاملية. وفي 
عــام 2007 تــم إدخــالــه إلــى ســوق الــفــن األميركي، 
بينما قررت وزارة العدل األميركية مصادرته عام 
2019. وسبق أن اعتبرت »اليونسكو« أن استعادة 
لـــوح غــلــغــامــش تــتــويــج لــعــقــود مــن الــتــعــاون بني 
دول مثل الواليات املتحدة والعراق، وكاهما من 
الدول املوقعة على اتفاقية اليونسكو لعام 1970، 
والعملي  القانوني  باإلطار  البلدان  تــزود  والتي 

ملنع االتجار غير املشروع باآلثار. 
وكانت السلطات العراقية قد أعلنت، أخيرًا، أنها 
بصدد التوجه إلى املحاكم الدولية لرفع دعاوى 
ضـــد الـــــدول غــيــر املــتــعــاونــة فـــي مــلــف اســتــعــادة 
َبت بعد عام 2003، مؤكدة  العراق آلثاره التي ُهرِّ
ــــدول املــتــعــاونــة، وأنــهــا  أن الـــدعـــاوى ال تــشــمــل الـ
تــســعــى إلغــــاق املــلــف بــشــكــل كــامــل. وأكــــد املــديــر 
الثقافة  وزارة  فــي  ــتـــراث  والـ اآلثــــار  لهيئة  الــعــام 
ــار الــعــراقــيــة ليث مجيد حسني  والــســيــاحــة واآلثــ
أنـــه جـــرت »إقــامــة الــعــديــد مــن الـــدعـــاوى مــن أجــل 
َبت من العراق  استرداد اآلثار واملمتلكات التي ُهرِّ

بعد عام 2003«. )Getty( يُنصح بتناول ما يكفي من األطعمة التي تحتوي على البريبايوتك أو األلياف

بعد اندالع 
ثورات الربيع 

العربي، تحّورت 
إشكالية االستماع 

إلى األغاني 
السياسية والثورية. 

المستمع والمغني 
على خط واحد، 
فكالهما ينطبق 

عليه صفة 
»إرهابي«

الغناء العربي وحصار المنّصات

فنون وكوكتيل

إلى  انتقل  )الـــعـــدوى(  الــوعــي  هــذا  السلطة. 
كل من العراق وسورية؛ فأدركت السلطات، 
أنها بمجرد تسطيحها الذوق العام، ستحد 
ــن ذكــــــاء شـــعـــوبـــهـــا ووعــــيــــهــــا، وبـــالـــتـــالـــي  مــ
سيتحولون إلى قطيع تتحكم في خياراته 
أي  مــن  والــذوقــيــة، تحسًبا  الفنية  ومــيــولــه 

حس ثوري محتمل. 
َد املستمع من خياراته املوسيقية،  هكذا، ُجرِّ
ــلــــذذ بـــحـــريـــة  ــتــ ــمــــت. يــ صـــــــار يـــســـتـــمـــع بــــصــ

ــاع عن  ــدفــ الـــقـــمـــع، بــحــلــة عــصــريــة تــجــيــز الــ
»كــبــريــاء« الـــدولـــة و»كــرامــتــهــا«. ال يختلف 
املصري  املــصــور  إلــى  بالنسبة  كثيًرا  األمــر 
الــشــاب شــادي حبش، الــذي مــات فــي سجن 
طرة العام املاضي، بعد عامني من االعتقال 
ــداد أغــنــيــة  ــ ــ عـــلـــى خــلــفــيــة مـــشـــاركـــتـــه فــــي إعـ
ســيــاســيــة تــســخــر مـــن ســـيـــاســـات الــرئــيــس 
ــتـــاح الـــســـيـــســـي، املــالــيــة  ــفـ املــــصــــري، عـــبـــد الـ
املغترب  املصري  املغني  مع  واالقتصادية، 

آذان  فــي زوايـــا مظلمة بعيدة عــن  مسروقٍة 
املراقبني أو الواشني. 

بعد انــدالع ثــورات الربيع العربي، تحّورت 
السياسية  األغاني  إلى  االستماع  إشكالية 
والثورية. املستمع واملغني على خط واحد، 
فكاهما ينطبق عليه صفة »إرهابي«. وما 
الثورة  )مطرب  القاشوش  إبراهيم  حنجرة 
السورية( التي انتزعت على يد أفراد النظام 
السوري عام 2011، إال إعــادة تكرير لثقافة 

رامي عصام. وقد طاولت عمليات االعتقال، 
إلـــى جــانــب حــبــش، كــا مــن مــؤلــف األغــنــيــة 
البحيري، ومصطفى جمال املسؤول  جال 
عــن صفحة عــصــام عــلــى فــيــســبــوك، بــعــد أن 
أســـنـــدت إلــيــهــم تــهــم االنـــضـــمـــام لــجــمــاعــات 
ــة املـــؤســـســـة الــعــســكــريــة  ــ ــانـ ــ إرهــــابــــيــــة، وإهـ

وازدراء األديان.  
 أصــابــت 

ٌ
ــام، لــعــنــة ــكــ ــأة هــــذه األحــ ــ تــحــت وطـ

املـــســـتـــمـــع الــــعــــربــــي، وأشــــعــــرتــــه بـــالـــخـــذالن 

والخوف والقلق، رغم رهانات الحرية التي 
أوحــــت بــهــا ثـــــورات الــربــيــع الــعــربــي. وكــمــا 
يقول فيكتور هيغو: »تفصح املوسيقى عن 
تلك األشياء التي ال نستطيع الحديث عنها 
وال نقدر السكوت عليها«، ليصاب املستمع 
بــحــالــة فــصــام ذوقــــي. تسبقه آثـــار رواســـب 

تدجني محلي، قبل التهجير والنزوح.
فــي الــخــارج، يــغــدو املــهــاجــرون والــاجــئــون 
ــر مـــن الــفــصــام.  ــوع آخــ ــو نــ ــة. وهــ ــريـ أكـــثـــر حـ

ــه أنـــظـــمـــة الـــحـــكـــم الــــفــــاســــدة فــي  تــســبــبــت بــ
بادهم. 

لكن رهـــان الــحــريــات هــنــا، مــشــروط ببنيان 
املــجــتــمــعــات املـــضـــيـــفـــة، قـــبـــل الــــخــــوض فــي 
حـــيـــثـــيـــاٍت ســـلـــوكـــيـــة ونـــفـــســـيـــة جـــعـــلـــت مــن 
 

ً
الــقــول، حاما أمكن  إذا  الــاجــئ«  »املستمع 

مــنــبــًرا سوى  لها  مــكــلــومــٍة، ال يجد  لقضية 
بيئة آمنة تضمن له سامته وحريته.

شـــهـــدت طـــرقـــات أوروبــــــا الــبــعــيــدة، نــمــاذج 
ثورية  بأغنيات  أجــواؤهــا  تصدح  متنوعة 
ــهـــم  ــاتـ ــيـــاسـ ــام بـــــادهـــــم وسـ ــ ــكـ ــ ــنــــاهــــض حـ تــ
وتقليًدا  طــقــًســا  تــكــون  أن  وآثــــرت  القمعية، 
الساحات  وفــي  اللجوء  وخيام  البيوت  في 
العامة، يتشاركونها مع األقارب واألصدقاء 
واألجـــــــانـــــــب، عـــلـــى عـــكـــس بـــعـــض مــنــاطــق 
الــلــجــوء املـــجـــاورة وبــاألخــص لــبــنــان، الــذي 
كان حاضنة لاجئني السوريني منذ بداية 
ــة. إذ إن تــهــمــة االســتــمــاع  الــــثــــورة الـــســـوريـ
إلــى أغـــاٍن ثــوريــة تناهض النظام الــســوري 
ــة، ال تــخــتــلــف مــعــايــيــر  ــمـ ــاكـ وســـلـــطـــتـــه الـــحـ
تلك  العقوبة عليها عن  إدانتها وموجبات 
التي تسري داخــل ســوريــة، على اعتبار أن 
سياسًيا  متداخان  بــلــدان  ولبنان  ســوريــة 
واجــتــمــاعــًيــا وتــاريــخــًيــا، ونــظــام الــحــريــات 
الطوائف  فيهما منوط بتبادل أحــادي بني 
الدائرة  وداخــل دائرتها، ومــا يشذ عن تلك 
مــرتــبــط بــالــعــاقــة الــســيــاســيــة املــتــيــنــة بني 
ــــني األنـــظـــمـــة الــعــربــيــة  ــزب وبـ ــ طـــائـــفـــة أو حـ
الله بنظام األســد.  املــجــاورة، كعاقة حــزب 
ــذه الـــرابـــطـــة يــفــهــمــهــا الــــاجــــئ الـــســـوري  ــ هـ
ويـــعـــرف مــاهــيــتــهــا وعـــواقـــب املـــســـاس بــهــا، 
ــان يـــشـــعـــر بــــعــــدوى الـــخـــنـــاق  ــ وبـــالـــتـــالـــي كــ
تاحقه وتاحق ذوقه املوسيقي في سماع 
األغــنــيــة الــســيــاســيــة املــعــارضــة، األمـــر الــذي 
فرض عليه اختيار أمكنة مناسبة ملمارسة 
أهوائه املوسيقية، فاستغل ثغرة املناطقية 
الــطــائــفــيــة فــــي اخـــتـــيـــار ســكــنــه لــيــعــبــر عــن 
باالعتبار  األخـــذ  مــع  أفــضــل،  حريته بشكل 

الحيطة والحذر.

شهدت أوروبا تجارب 
عربية الفتة تقدم األغنية 

السياسية

يحّل المخرج علي بدرخان ضيف شرف على 
المهرجان )فيسبوك(
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استراق السمع إلى الحرية المفقودة

يُعتقل 
ويُعذب 
ويُقتل 
في مصر 
كل من 
يساهم 
في أغنية 
ناقدة 
للنظام 
)فريدريك 
سلطان/
)Getty

أصبح االستماع إلى أغنية 
سياسية يتطلب الحيطة 
والحذر )باتريك ستوالرز/
فرانس برس(

نازحون سوريون في إدلب )األناضول( )Getty( مثلت تجربة الشيخ إمام الغنائية محاولة مهّمة للتعبير عن حرية الرأي

األغنية 
السياسية في 

بالد اللجوء

أصدر راغب عالمة أغنية »فورا غرام« )المكتب اإلعالمي(



ـــف كبير ســرعــان ما 
ْ
نـــواة عمرانية ضمن وق

إلــى مدينة مهّمة في  ثــم  إلــى قصبة،  تــحــّول 
ــرق ألــبــانــيــا تــحــمــل اســـمـــا أصــبــح  جـــنـــوب شــ
يــرتــبــط بـــأقـــدم وثــيــقــة مـــؤّســـســـة ملــديــنــة في 
ألــبــانــيــا ومــكــتــوبــة باللغة الــعــربــيــة. ومـــع ما 
منذ مطلع  وتاريخها  املدينة  هــذه  عــن  ُكتب 
ــاب نـــوتـــشـــي نــاتــشــي  ــتــ ــرن الـــعـــشـــريـــن )كــ ــقــ الــ
 هــذا لم 

ّ
 أن كــل

ّ
»كورتشا وقــراهــا«، 1901(، إال

)480 صفحة  مــن صــدور كتاب ضخم  يمنع 
بدون  »كورتشا  بعنوان  الكبير(  الحجم  من 
 )V. Hasani( مكياج« للباحث فبرون حساني
عن »معهد التربية والتراث الثقافي« )تيرانا، 
فيه  تــشــغــل  أن  الــطــبــيــعــي  مـــن  حــيــث   ،)2020
مع  مهّمة،   

ً
مكانة للمدينة  سة  املؤسِّ الوثيقة 

معطياٍت جديدة عنها.

»إلى أن تقوم الساعة«
وفي الحقيقة، يغّص الكتاب بتفاصيل كثيرة 
عن نشأة املدينة وتحّولها بسرعة إلى مركز 
حــرفــّي وتـــجـــارّي، بــحــكــم مــوقــعــهــا بــني طــرق 
املــواصــات بــني الــشــمــال والــجــنــوب والــشــرق 
ر الحياة التعليمية والثقافية  والغرب، وتطوُّ
والسياسية مع تأسيس أّول مدرسة، وبروز 
املـــقـــاهـــي الـــتـــي لــعــبــت دورًا ثــقــافــيــا، وكــذلــك 
بـــروز شــعــراء كــان مــن أشــهــرهــم حسن زيكو 
»ملك  بـ ب 

ّ
ق

ُ
ل الــذي   ،)1810  -  1743( كامبيري 

املدينة بعد  إلــى استقرار  الشعراء«، وصــواًل 
نهاية الحكم العثماني )1913( ضمن ألبانيا 
ــة، وبــالــتــحــديــد فــي أقــصــى الــجــنــوب 

ّ
املــســتــقــل

الــشــرقــي، بــالــقــرب مـــن الـــحـــدود مـــع الــيــونــان 
الــرغــم مــن هذه  ومــقــدونــيــا الشمالية. وعــلــى 
أننا نريد   

ّ
إال الكتاب،  الكثيرة في  التفاصيل 

ف عند تفصيل مهّم، أال وهو وثيقة 
ّ
هنا التوق

تأسيس املدينة، أو وقفية ابن املنطقة الياس 
بك )1408 - 1511(، التي ُكتبت في العربية.

وتجدر اإلشارة إلى أن اللغة العربية حظيْت 
بمكانة  العثمانية  الــدولــة  انتشار  بــدايــة  فــي 
ــي الــبــلــقــان  ــات فــ ــيـ ــفـ ــوقـ ــة، حـــتـــى أن الـ ــ ــاّصـ ــ خـ

هنا  ذلــك  ومــن  العربية،  باللغة  تكتب  كــانــت 
 H. Kaleshi كلشي  حسن  العالم  لــه  خّصص 
)1922 ـ 1976( أطروحته للدكتوراه عن »أقدم 
العربية  اللغة  في  املكتوبة  الوقفّية  الوثائق 

في يوغسافيا« )بريشتينا، 1973(.
ــة، أو  ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــوقـ ــ ــــق بــــصــــاحــــب الـ

ّ
ــل ــعــ ــتــ فــــــي مــــــا يــ

ــــس مـــديـــنـــة كــــورتــــشــــا«، كـــمـــا أصــبــح  ــؤّسـ ــ »مـ
ُيــعــرف، فاملعلومات تفيد بأنه ولــد في قرية 
باناريت )Panarit( التي تقع قرب املدينة التي 
فيها  ى 

ّ
ويتوف إليها  يعود  أن  وآثــر  أّسسها، 

بــعــد مــجــد عــســكــري وســيــاســي فــي الــهــرمــّيــة 
ح 

ّ
ــن فـــا الــعــثــمــانــيــة، الـــتـــي كـــانـــت تــســمــح البــ

بسيط أن يصعد فيها وحتى أن يتزوج ابنة 
السلطان. فقد التحق الياس الشاب بالجيش 
االنكشاري بعد أن أسلم وبرز بشجاعته، مّما 
أّهله للصعود، وخــاّصــة بعد أن شــارك، عام 
السلطان  مــع  القسطنطينية  فتح  فــي   ،1453
محمد الثاني الذي زّوجه ابنته، وعاد بعدها 
لخدماته،  ونظرًا  الجنوبية.  أللبانيا  حاكما 
فقد منحه السلطان الجديد، بيازيد الثاني، 
أراضــَي واسعة حول مسقط رأســه: قرية قام 
بــوقــفــهــا لــتــخــدم الـــنـــواة الــعــمــرانــيــة الــجــديــدة 

محمد م. األرناؤوط

كان الفتح العثماني للبلقان، منذ 
منتصف القرن الرابع عشر، فتحا 
م 

ُ
ملنطقة واسعة تسيطر فيها النظ

الِقاع، بينما  التي تتمركز حول  اإلقطاعية، 
كانت املدن قليلة العدد والسّكان وال تتجاوز 
الفتح  اكتمال  عــّدة آالف. ومع  الواحدة منها 
كانت  قرنني،  بعد حوالي  للبلقان  العثماني 
صورة املنطقة قد تغّيرت مع توّسع وتشّرق 
املـــدن الــقــائــمــة )صــوفــيــا وســكــوبــيــه وبــلــغــراد 
وغيرها( ونشوء مدن جديدة بطابع شرقي 
أصبحت بعضها عواصَم )سراييفو وتيرانا 
وكورتشا وغيرها(. وفي الحقيقة، ارتبط هذا 
الــعــمــرانــي بانتشار األوقــــاف، حيث  الــتــطــّور 
ــوا فــي الهرمية 

ّ
كــان أبــنــاء املنطقة الــذيــن تــرق

عمرانية  نــواة  بناء  إلــى  يعمدون  العثمانية 
متكاملة )جامع، وحــّمــام، وســوق، ومدرسة، 
وزاويـــــة لــتــقــديــم وجــبــات مــّجــانــيــة، إلــــخ( في 
مكان مناسب يشّد إليه السّكان من املناطق 
إلى »قصبة«،  النواة  املجاورة، لتتحّول هذه 

ثم إلى مدينة.
ألبانيا، مدينة  املــدن الجديدة، في  ومن هذه 
بــك،  الـــيـــاس  بــنــاهــا  الــتــي   )Korça( كــورتــشــا
ى وأصبح صهر 

ّ
أحد أبناء املنطقة، الذي ترق

َر 
َ
آث تقاعد،  الفاتح، وعندما  السلطان محمد 

إلــى مسقط رأســـه وأن يبني هناك  يــعــود  أن 

شوقي بن حسن

حني تواصلُت مع بيار رابــحــي، أّول مــرة، في 
- منذ  اســتــحــضــر  ــا  مـ صــيــف 2018، ســـرعـــان 
أن عــرف بأنني تونسيٌّ - حكاياته مــع واحــة 
تــونــس( ومساهمته بصفته  ــي )جــنــوب 

ّ
ــِنــن

ْ
ش

خــبــيــرًا زراعـــيـــا إلنــقــاذ هـــذا »املــعــلــم الطبيعي 
والبشري«. أجــُد أنني نسيُت اليوم معظم ما 
حّدثني عنه من تفاصيل مقترحاته، فقد كانت 
موغلة في املعرفة الزراعية التي ال أفقه منها 
لفعل  أخـــرى  تفاصيل  عــن  تــحــّدث  كما  شيئا، 
شيء ما للواحة عبر أنشطته وزياراته ودعوة 
 تلك 

ّ
مات ومحاولة توظيف كل

ّ
جمعيات ومنظ

أحيانا  الــيــوم.  لإليكولوجيا  الكبيرة  الشبكة 
ــالـــي. التقطُت  كـــان يــتــذّكــر بــعــض أســمــاء األهـ
منه إشــارتــه بــأنــه انــطــلــق، فــي أحــد كتبه، من 
»مـــــأســـــاة« هـــــذه الــــواحــــة كــــي يــفــتــح الــطــريــق 
البيئة في العالم، لكن كان  لتناول كل مآسي 
َكَمن يقول لي: ال تختصرني في كتب تقرؤها. 

تعبيرًا عنه هي  األكــثــر  رابــحــي  بيار  فات 
ّ
مؤل

ي، أنجزها في بوركينا فاسو 
ّ
مشاريع كـ شنن

وأوكرانيا وبنني...
ي وكــأنــه موسيقار 

ّ
يــتــحــّدث رابــحــي عــن شنن

يــســتــحــضــر ســيــمــفــونــيــة شــهــيــرة كــتــبــهــا منذ 
قرابة ثاثة عقود. جاء رابحي إلى الواحة في 
1992؛ أتــى بــادئ األمــر كعابر، فقد ُدعــي إلى 
مؤتمر علمّي في مدينة قريبة، وكانت زيارة 
ي عبارة عن فقرة للترويح عن املشاركني. 

ّ
شنن

»أعجوبة ُمهملة«   رابحي كان كَمن التقى بـ
ّ
لكن

ه وقتها(، 
ُ
)عبارة تقريبية للمعنى الذي التقطت

إنها مــاّدة حّية لتنفيذ أفكار تجول في رأسه 
عــن إنــقــاذ الطبيعة مــن بــراثــن اإلهــمــال وســوء 
انخرط في جهود جمعّية صغيرة  التصّرف. 
أنينها  الــواحــة، وحــاول إسماع  بإنقاذ  عنى 

ُ
ت

في آفاق أبعد من العالم.
وأنا أسمعه، كانت تنبني في ذهني مفارقة: ال 
ي التي ترد في خطاب رابحي 

ّ
أصــّدق أن شنن

 فــي ذلــك الجنوب 
ٌ
 فــي تــونــس. مــكــان

ٌ
مــوجــودة

ــه بــالــتــأكــيــد  ــتـ ــاولـ ــد طـ ــبــــاد قــ ــن الــ ــرقـــي مــ الـــشـ
الناتج  ذلــك  أو  املقصود  التهميش  سياسات 

في التأسيس لمدينة جـميلة

رحل السبت الماضي 
المفّكر اإليكولوجي الذي 

أراد تبنّي واحات العالم. 
وال يبقى، من بعده، إلّا 
أمٌل في ألّا يضيع سدى 

حلمه في إنقاذ الكوكب

ال يستمّد كتاب الباحث 
فبرون حساني »كورتشا 

بدون مكياج« )تيرانا، 
2020(، أهّميته فقط من 

تقديمه تفاصيل عن 
نشأة هذه المدينة األلبانية 

وتحّوالتها، بل أيضًا 
من إيالئه مكانًة مهّمة 
سة لها،  للوثيقة المؤسِّ

والتي ُكتبت بالعربية في 
نهاية القرن 15

بيار رابحي  حين التقى بأعجوبة ُمهملة في تونس

أُفتُِّش عن أطفال عائلة بكر على شاطئ غزّة

كورتشا بدون مكياج  عن أقدم توثيق بالعربيّة لوقف ألباني

كتاٌب يعود إلى 
بدايات مدينة ألبانية ُولدت 

كوقف إسالمي

يتحّدث عن واحة 
شننّي التونسية 

كموسيقار يستحضر 
أجمل سيمفونياته

ظلّت وثيقة تأسيس 
المدينة ملكًا لعائلة 
ُمنشئها طيلة قرون

يوردها  التي  المهّمة  التفاصيل  من 
كتابه  ــي  ف حــســانــي  ــرون  ــب ف ــبــاحــث  ال
تلك  )الغالف(،  مكياج«  بدون  »كورتشا 
 1930( متولّي  رستم  بها  له  أدلــى  التي 
في  المدينة  مؤّسس  حفيد   ،)2015 ـ 
ينقل  إذ  بك.  الياس  عشر،  الخامس  القرن 
حلّت  التي  »المجزرة«  من  استياءه  عنه 
والتي  الــشــيــوعــي،  الحكم  ــالل  خ بها 
العمرانية  منشآتها  من  كثيرًا  أطاحت 
جامع  ــده  وح الشرقي.  الطابع  ذات 
الياس بك نجا بأعجوبة من انفالت »الثورة 
الثقافية«، وقد أُعيد ترميمه في 2011.

رغم المحو الثقافي
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ثقافة

كتاب

تلويحة

قصائد

فعاليات

التي أّسسها في نهاية القرن الخامس عشر 
سة لنواة  قها بعد ذلك في الوقفية املؤسِّ

ّ
ووث

املدينة الجديدة، التي تحمل تاريخ 1 رمضان 
910 هجري/ 5 شباط 1505 ميادي. وحسب 
فلسفة الوقف الــذي ُيــراد منه أن يبقى قائما 
»إلــى أن تقوم الساعة«، كــان على الواقف أن 
السوق،  )الــخــان،  منشآت  بناء  على  يحرص 

 قــريــة 
ّ

ــي كــكــل
ّ
عـــن عــجــز الــــدولــــة. أتــخــّيــل شــنــن

مــحــكــومــة بــمــوقــعــهــا الــجــغــرافــي الــبــعــيــد عن 
رة من 

ّ
العاصمة، وكيف تصلها الخدمات مقط

ي عند 
ّ
 شنن

ّ
حنفية البيروقراطية املهترئة. لكن

بالنضارة   عن حلم عامر 
ٌ
عــبــارة رابحي  بيار 

والحياة واألمل. 
بيني وبني نفسي، كنت أقول إن »األعجوبة« 
غــيــر مــعــروفــة كــفــايــة بــني جــيــرانــهــا، وقليلون 
الخريطة  فــوق  امللقى  الكنز  هــذا  يعرفون  َمــن 
 منهم َمن يشعرون بما يحدث 

ّ
التونسية. وأقل

لـــُت: هـــل أن املـــفـــّكـــر اإليــكــولــوجــي  لـــهـــا. تـــســـاء
يعتقد بـــأن أفــكــاره اإلصــاحــيــة مــرّحــٌب بها؟ 
هل دعاه مسؤولون القتراح حلول في أماكن 
أخــرى؟ مــاذا لو طرحُت عليه هذه الهواجس، 
ربما سيفتح ذلــك أبــواب الحديث عن قضايا 
أجــرح األسطورة  أن  ني خشيت 

ّ
لكن إشكالية، 

الحّية.  بتجربته  مفرداتها  رابحي  رّكــب  التي 
وأعتقد، اليوم بأنني حسنا فعلت.

ي 
ّ
ــأزور واحـــة شنن قــلــُت فــي نفسي أيــضــا، ســ

قريبا ألراها كما يتصّورها بيار رابحي، ولم 
ى ما مصير 

ّ
أفعل ذلك إلى اليوم. وال أدري حت

ــد أن أعـــرف  ــ ــنــي ال أريـ
ّ
مـــحـــاوالتـــه فـــيـــهـــا.  لــعــل

ينا أطروحات 
ّ
مصير هذه املحاوالت، فلو تبن

 هذه املحاوالت، القائمة 
ّ

 لنا إال
َ

رابحي لم يبق
 فنحن سائرون 

ّ
على العلم والحكمة معا، وإال

بهذا الكوكب إلى الدمار. 

الازم   
َ

الدخل بتشغيلها  ر 
ّ
توف إلــخ(  الحّمام، 

لتغطية نفقات منشآٍت أخــرى تقّدم خدمات 
التي  املــدرســة، والــعــمــارة  )الــجــامــع،  مّجانية 
ب والــعــابــريــن، 

ّ
تــقــّدم وجــبــات مّجانية لــلــطــا

إلخ(، وهو ما كان يجب على الواقف أن يدّون 
 تفاصيله في الوقفية، حتى يبقى التوازن 

ّ
كل

قائما بني الدخل والخرج، وأن يستمّر الوقف 
بتقديم خدماته »إلى أن تقوم الساعة«.

وثيقة أصبحت ثروة للعائلة
ــان عــلــى الـــواقـــف أن يــعــنّي  ــادة، كــ ــعــ حــســب الــ
ــه وضــــمــــان نــجــاحــه  ــ ــإدارتــ ــ ــقــــوم بــ ــا يــ ــيـ ـ

ّ
ــتـــول مـ

ل الواقف 
ِّ

واستمراره. وفي هذه الحالة، يفض
يحّدد  ثــم  األّول،  ي 

ّ
املتول نفسه  هــو  يكون  أن 

ــكـــذا،  ــأتـــي مــــن بــــعــــده. وهـ ــــن يـ فــــي الـــوقـــفـــيـــة َمـ
ــي( مــع ابــن 

ّ
فــقــد اســتــمــّر هـــذا املــنــصــب )املــتــول

ــدا لــقــبــا وكــنــيــة  الـــيـــاس بـــك وأوالده حــتــى غــ
لهم )Myteveli(، وصواًل إلى املهندس رستم 
الــذي كــان ُيفترض أن  ـ 2015(  ي )1930 

ّ
متول

ــي الـــســـادس عــشــر لــهــذا الــوقــف 
ّ
يــكــون املــتــول

ــبــــط بــــه تـــأســـيـــُس مــديــنــة  الـــضـــخـــم الــــــذي ارتــ
 تــطــّور األوضــــاع 

ّ
رهـــا. ولــكــن كــورتــشــا وتـــطـــوُّ

العاملية  الــحــرب  بعد  ألبانيا  فــي  السياسية 
ــول »الـــحـــزب الــشــيــوعــي« إلــى  الــثــانــيــة، ووصــ
الحفيُد  أن يقوم بذلك هذا  الحكم، حال دون 
الذي كان يحلم بأن يدرس العمارة ليحافظ 
التي  للمدينة  املمّيز  العمراني  النسيج  على 
أّسسها جّده األكبر الياس بك. ومع أنه تمّكن 
حاد السوفييتي، 

ّ
العمارة في االت من دراســة 

أّمــم ممتلكات  الــذي  ــ   أن الحكم الشيوعي 
ّ

إال
ُيبعده عن كورتشا ويعّينه  أن  ــ شاء  الوقف 
في مدينة ماليتش )Maliq( ليعمل هناك في 

معمل ُسّكر خال الفترة 1978 - 1990!
 مــيــزة هـــذا الــكــتــاب تكمن في 

ّ
ومـــن هــنــا، فـــإن

بــهــا املهندس  أدلـــى  احــتــوائــه عــلــى تفاصيل 
ي، حول مصير الوثيقة 

ّ
املعماري، رستم متول

سة للمدينة التي كتبها بنفسه الياس  املؤسِّ
بطول  لفافة  على شكل  العربية،  باللغة  بــك، 

يصل إلى سبعة أمتار ونصف املتر. 
)كاتب وأكاديمي كوسوفي سوري(

تحيّة من واحات العالم

أسمُع دمَعهم ياُلطُم الموج

للفنان  المناسب  الوقت  في  التقاطها  تّم  معرض  يتواصل  العام،  نهاية  حتى 
الثامن  في  افتُتح  والذي  بلندن،   »1957 »غاليري  في  تشوكوما  جيرالد  النيجيري 
عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي. يضّم المعرض أعماًال إنشائية ومنحوتات 

خشبيّة تتضّمن نقوشًا ورموزًا تمثّل ثقافة وتراث شعب اإليغبو في نيجيريا.

ضمن فعاليات الدورة الثانية عشرة من »مهرجان كرامة ألفالم حقوق اإلنسان«، 
يُعرض عند السادسة من مساء اليوم في »المركز الثقافي الملكي« بعّمان، فيلم 
فتاة  قّصة  العمل  يتناول  عطية.  ربى  اللبنانية  للمخرجة   )2020( ثالثة  اثنين  بيت 

تذهب لزيارة والدتها التي نُفيت عن لبنان خالل الحرب األهلية.

موسيقيون ومواكب واحتفاليات في معبد حتحور بدندرة عنوان محاضرة 
المقبل  األحد  مساء  من  السادسة  عند  إميري  سيبيل  الفرنسية  اآلثارية  تلقيها 
المعبد  أيقونات  إميري  تضيء  بالقاهرة.  الشرقية«  لآلثار  الفرنسي  »المعهد  في 
في  أخرى  أثرية  مواقع  مع  وتتشابه  البطلمي  العصر  في  بُني  الذي  المصري 

المرحلة نفسها، كما تتناول الموسيقى التي كانت ُتعزف خالل الشعائر الدينية.

في  لظّل  النظرة  والفن:  ديب  محمد  معرض  الماضي،  الجمعة  يوم  افتُتح، 
»المركز الثقافي الجزائري« بباريس، حيث يتواصل حتى التاسع والعشرين من الشهر 
المقبل. يضم المعرض لوحات وصورًا فوتوغرافية للروائي الجزائري )2003-1920/ 

الصورة( تعود إلى األربعينيات، إلى جانب أعمال لفنانين مستلهمة من أعماله.

يحيى عاشور

رمادٌي من بلٍد رماد
أذهُب إلى البحِر َوحدي

رماديٌّ من بلٍد رماد،
 في جيبي

َ
ال ياسمني

هديه للشاطئ.
ُ
أ

أذهُب من أجِل سينما سماوّية،
لٍة، من أجِل صاٍة ُمؤجَّ

من أجِل طفولٍة ال زالت ضائعة.

إلــى البحِر   
َ
أذهـــُب ألبحث عّمن يــذهــبــون

َوحدهم...

ي أتجّمُد على الكرسّي ُهناك،
ّ
لكن

 على املشي جنبا لجنب
ُ
ال أجرؤ

 هذه األمواج.
ِّ

مع كل

أتجمدُّ على الكرسّي هناك،
ال شيَء آخَر ُيمكن أن يفعله رماديٌّ مثلي

رقة.
ُّ
 هذه الز

ّ
أمام كل

■ ■ ■

معهم يستيقُظ البحر
أجلُس على الشاطِئ

 بائَع البطاطا الُحلوة
ُ

أتأّمل
اح،

ّ
ْعر البنات وعنبر التف

َ
وبائَع ش

بائَع بّراِد الليمون وبائَع املكّسرات،
بائَع ألعاِب البحر وعربته امللّونة،

ــال ومـــــن فــوقــهــا  ــمــ ــ ــجِّ  والــ
َ

ــــل الـــخـــيـــل ــأّمـ ــ أتـ
األطفال،

أنتظرهم ليمّروا أمامي
.

ّ
من أجِل صورٍة على األقل

هؤالء ُهم أصحاُب البحر،
هم،

ُ
الشاطئ سوق

 البحُر
ُ
معهم يستيقظ

وِمن بعدهم ينام.

مع الغروب،
ذني

ُ
 من أ

ً
ارة ما أدنيُت محَّ

َّ
ُكل

أسمُع دمَعهم ُياطُم املوج!
■ ■ ■

بيننا كالٌم كثير
الذي أتى بَك إلى شاطِئ البحر

هو ذاته الذي أتي بي،
يا سفينة الصحراء.

َك
ُ
ل
ْ
أنا ِمث

 ما يرونه من اْعوجاجي.
ُ

ق صدِّ
ُ
ال أ

َك،
ُ
ل
ْ
أنا ِمث

 - يا حسرتي -
ْ
لكن

ني.
ّ
ف

ُ
ليَس ِلْي خ

،
ُ

ها الَجَمل ْد بجانبي أيُّ
ُ
ارق

بيننا كاٌم كثير.

أنا أْيضا ال يهّمني املوُج،
ه سطورًا بيضاء!

َّ
أرى البحَر كل

 على النسيان.
ٌ
 على الفهم، عصّية

ٌ
عصّية
■ ■ ■

ُر يأسي فجأًة أتذكَّ
أين كنِت يا سماء 
قَصف؟

ُ
وبيوتنا ت

أين كنَت يا بحر 
م؟ فحَّ

َ
ت

َ
 ن

ُ
ونحن
■ ■ ■

بضُع دمعاٍت فقط
ني السماء،

ْ
يُت لو عانقت

ّ
لطاملا تمن

لو مسَح دمعَي البحُر،
ما أمطرِت الغيوُم احترقُت،

ّ
غير أني ُكل

ما تحّرَك املوُج احترقُت.
ّ
وُكل

في الوقِت الخطأ،
بضُع دمعاٍت فقط

 شيء.
ّ

 كل
ُ

شِعل
ُ
ت

تتركني من بعدها
 في غرقي،

ُ
أحترق

 في سقوطي.
ُ

أحترق
■ ■ ■

قوارب مكشوفة
لسُت أكثر من خيمة على الشاطئ،

والناُس في عْرض البحر

قوارُب مكشوفة.

ف في ذاتي الحالكة جدِّ
ُ
أ

مبتعدًا عن الزمن،
 عن مرسى

ُ
ال أبحث

وال حتى يهّمني طوق النجاة.
لسُت سوى سمكٍة ميتة.

■ ■ ■

أُدرُك حجم الكارثة
 على الشاطئ

ٌ
 هناك أطفال

ُ
 ما يكون

ً
عادة

يستحّمون بالرمل واملاء،
 شاطئنا ال يصلُح ألشياَء 

َّ
 أن

ُّ
ينسى الُكل

كهذه.
َح الحروب،

ْ
ُر ِمل وحدي أتذكَّ

درُك حجَم الكارثة.
ُ
وأ

 عــن أطــفــال عائلة 
ُ

ــش
ِّ
فــت

ُ
 مـــّرٍة أجــدنــي أ

َّ
ُكــل

بكر،
لْم أجدهم يركضون في شوارِع املدينة.

على شاطئ بحر غزة
وحــــدهــــم مــــا زالــــــــوا يـــركـــضـــون فــــي تــلــك 

الصورة!
)شاعر فلسطيني من غّزة(

ْد بجانبي...
ُ
ارق

■ ■ ■

أتعُب مع الشمس
 البحَر

َ
 أصل

ْ
 أن

ٌّ
 شاق

ٌ
عمل

ال،
ّ
بحثا عن الظ

غادَره
ُ
 أ

ْ
 أن

ٌ
 شاق

ٌ
عمل

هربا من الغروب.

 يوٍم أتعُب مع الشمس،
َّ

ُكل
ها البحر أيُّ

وما تعَبْت يوما أمواُجك.
■ ■ ■

لن أدخل المشهد
َك من الضوضاء والفوضى:

ُ
أتيت

َك
ُ
هواؤ

هو الصوُت الوحيد الذي أودُّ سماعه،
موُجَك

 الوحيُد الذي أريُد أن أراه.
ُ

هو الشكل

ي لن أسبَح فيك،
ِّ
لكن

 فوقك.
َ

ق
ِّ
حل

ُ
ى أ

ّ
أو حت

سأبقى على الشاطئ
 الفرِح

َّ
 الحزن وكل

َّ
 كل

ُ
ي أخاف

ّ
ألن

سأكتفي بالشمس.

أمواُجَك داخلي أيها البحر،
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جانب من مدينة كورتشا يظهر فيه الجامع الذي بناه مؤّسُسها الياس بك )ويكيبيديا(
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سينما

محمد بنعزيز

ــة فـــي  ــ ــيـ ــ ــــجـ ــــرويـ ــة نـ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــــومـ ــلـ ــ دبـ
ـــهـــد هـــذه 

ْ
فــلــســطــني املـــحـــتـــلـــة تـــش

الواقعة: جندي إسرائيلي وشاب 
ــح 

ّ
ُمــســل أحــدهــمــا  لـــوجـــه.  فلسطيني وجــهــا 

ــــر يــحــمــل حـــجـــرًا. من  بــكــاشــيــنــكــوف، واآلخـ
سُيسّدد أوال؟ ترّددا معا. وصل جندي آخر، 
ــّيــر حياتها، 

َ
وحــســم املــســألــة. هــذا املشهد غ

 في لحظة تاريخية، 
ٍّ

ودفعها إلى ابتكار َحل
انهيار  أحــٌد حصوله:  ع 

ّ
يتوق ال  مــا  شهدت 

جدار برلني.
من هذا الواقعة، ُولدت فرضية مفتوحة: إذا 
 شيء ممكن. 

ّ
ك االتحاد السوفييتي، فُكل تفكَّ

بهذا األفق املفتوح، بدأت املفاوضات. فجأة، 
وجد مناضل شيوعي فلسطيني نفسه في 
مكتب واحد مع مفاوٍض من العدو. َعدّوان 
ــــو« )2021،  ــلـ ــ ــرفـــة واحــــــــدة، فــــي »أوسـ فــــي غـ

ِلت شير.
ْ
منّصة HBO( لأميركي بارت

ـــ20،  ــ ــفــــاوض، األشـــهـــر فـــي الـــقـــرن الـ يـــقـــول املــ
الـــــدول يــتــوّكــأ   نـــجـــاح أو فــشــل ســـاســـة 

ّ
»إن

ــم لـــاتـــجـــاهـــات«. هــنــري  ــهــ عــلــى مــــدى إدراكــ
 عصا وجزرة في 

ً
كيسنجر يتفاوض حاما

الفلسطينيني  بني  اللقاء  بــدأ  نفسه.  الوقت 
ــيـــني بـــعـــرض فـــــرص الـــتـــعـــاون  ــلـ ــرائـــيـ واإلسـ
يـــوَصـــف كيسنجر  االقـــتـــصـــادي ومــنــافــعــه. 
الوصف  يــبــدو  الثعلب.  الدبلوماسي  ــه 

ّ
بــأن

ــه 
ّ
شــتــيــمــة مــــن وجـــهـــة نـــظـــر أخــــاقــــيــــة، لــكــن

ُيــصــبــح مــديــحــا كــبــيــرًا لــديــبــلــومــاســّي مّهد 
التفاقية كامب ديفيد بني مصر وإسرائيل. 
 واحد 

ّ
كــان وسيطا بني خصمني، يوهم كــل

ــــه يــفــهــمــه. 
ّ
ــيــــه، وبــــأن ــه أقــــــرب إلــ ــ

ّ
ــأن مــنــهــمــا بــ

 في 
ٌ
 مصلحته كــامــنــة

ّ
نــصــح الـــســـادات بــــأن

ى 
َ
وقــف الــحــرب. سيرًا على هــذا النهج، ُيبن

الحرب  عــن  متماسك  التفاوض خطاب  فــي 
امللعونة، وبديلها املرغوب فيه: السام.

بـــدأ الـــتـــفـــاوض، فـــي هـــذا الــفــيــلــم الــســيــاســي 
الــــتــــاريــــخــــي، بـــُجـــمـــل قـــصـــيـــرة، شـــعـــاراتـــيـــة 
ــــد وتــــطــــّور  ــاهـ ــ ــــشـ ـ

َ
عـــــدوانـــــيـــــة. مـــــع مــــــــرور امل

ــِشــل الــحــوار مــن الــشــعــارات 
ُ
املــفــاوضــات، انــت

ــدات، فـــتـــحـــّرر مــنــهــا وصـــــار أعــمــق.  ــزايــــ ـــ واملـ
منطلقات  اختاف  املعجم  اختاف  يعكس 
املتفاوضني ومصالحهم. يتقّدم الحوار من 
على  يقف  السيناريست  ألن  انــحــيــاز،  دون 
ويــعــرض  شخصياته،  مــن  نفسها  املــســافــة 
وجهتي النظر املتعارضتني بالتساوي، من 
أو مخرج  كاتٍب  انحياز. يصعب على  دون 

عربّي إعان الحياد.
ــك لــحــظــة تــــحــــّول تــــاريــــخــــّي. ســانــد  ــ ــان ذلـ ــ كـ
ياسر عرفات احتال صدام حسني للكويت 
 

َ
ضُعف لشعبه.  الــخــراب  فجلب   ،1990 عــام 

ســيــاســيــا واقـــتـــصـــاديـــا. قــــّدم الــنــرويــجــّيــون 
لــه هــديــة: قــنــاة ســّريــة لــلــمــفــاوضــات، تصّب 
مــاًء عــذبــا. جــرى ذلــك أمــام وســيــٍط مــفــاِوٍض 

ني باملستوى 
َ
َرف

َ
ومحايد، ُيعّبر عن دعمه للط

ليتركهما وجها  بـــاكـــرًا،  ويــنــســحــب  نــفــســه، 
لوجه.

ــيـــركـــي جــــي تــي  ــاريـــو ـ لـــأمـ ــنـ ــيـ ــع الـــسـ ــ وضــ
ــه »أوســـــــلـــــــو«  ــتــ ــيــ ــرحــ رودجــــــــــــــــــرز، عـــــــن مــــســ
ـ مــســارًا ملــراحــل كشفت »بــروفــايــل«   )2016(
رت  ــــــــــوِّ

ُ
ط دقـــــيـــــقـــــة.  فــــــي 90  ــات  ــيــ ــشــــخــــصــ الــ

الشخصيات بأفعالها. ال مكان للحياد في 
ال  الحقيقة.   شخصية تحتكر 

ّ
كــل سلوكها. 

أكثر مما  جــدوى مــن مطالبة أي شخصية 
تطيق طبيعتها. 

ردود  خــارطــة  خــــارج  الــتــصــّرف  يمكنها  ال 

األفعال املحفورة في وجدانها: حرب وحجر 
ورصاص ودم وموت. الدراما خارج الكادر. 
يــعــرف املــتــفــّرج مــا يــجــري بلقطات اإلعـــام. 
سال دٌم كثير. ال تتغّير الشخصية إال بعد 
محنة. يجب وقف نقاش »من الضحية ومن 

الوغد«.
لــعــب شــيــر عــلــى رســـم شــخــصــيــات بأمزجة 
شخصيات  متناقضة.  ومصالح  وخلفيات 
مــلــّونــة، ال بـــاألســـود واألبـــيـــض، فـــي ورطـــة 
أّدى  غــــريــــزة.  الــطــائــفــيــة  مــــزمــــن، ألن  نــــــزاع 
أحمد  دور  ضــو  سليم  الفلسطيني  املــمــثــل 
قريع )أبو عاء( بحيوية، في مواجهة ِجف 
اإلسرائيلي  ــفــاوض 

ُ
امل دور  مـــؤّدي  ويلُبش، 

 مــفــاوض 
ّ

الــشــاب أوري ســافــيــر. يــحــاول كـــل
يفعله  بما  ونفسه  وشعبه  حكومته  إقناع 

في الصراع حول املكان نفسه. 
 ُممكنا إال بإبادة اآلخر. 

ً ّ
 طرف ال يرى حا

ّ
كل

يقول داروين في »أصل األنواع« )ص. 135(: 
أكثر شراسة بني  الحياة  »التنازع من أجل 
ــراد والـــضـــروب الــتــابــعــة لــلــنــوع نفسه«.  األفــ

 شـــيء. اآلخـــر نسخة 
ّ

يتشابه البشر فــي كــل
من األنا. 

ــذه  ــ ــــاس وهــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــق هـــــــذا الـ ــديــ يـــصـــعـــب تــــصــ
كد 

ّ
يؤ الحقيقة.  هي  هــذه   ،

ْ
لكن التشابهات. 

ســـوســـور عــلــى أهــمــيــة الــقــيــاس فـــي النحو 
املـــقـــارن وطــبــيــعــة الــبــشــر: »إذا نــظــرنــا إلــى 
ـــه 

ّ
ــان، لــوجــدنــا أن  إنـــسـ

ّ
تــفــاصــيــل تـــاريـــخ كــــل

لـــيـــس ســــــوى عـــــبـــــارة عـــــن عــــــــدٍد كـــبـــيـــر مــن 
فوق  الواحدة  املتراكمة  القياسية،  الظواهر 
األخرى« )لويك دوبيكير، »فهم فردينان دو 
فكرية  مفاهيم  ملخطوطاته:  وفقا  سوسور 
بركة،  ريما  ترجمة  اللسانيات«،  تطّور  في 
 .)77 ص   ،2015 للترجمة،  العربية  املنظمة 
 

ّ
ِلت شير، يكتشف كل

ْ
حسب وجهة نظر بارت

ُمفاوض تشابهاته مع عدّوه، أي مع الطرف 
اآلخر، عبر مسار تقّدم املفاوضات.

)Getty/الممثلة روث ويلسن: دبلوماسية نرويجية في فلسطين المحتلّة )نيكوالس هانت
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مراحل مختلفة كشفت 
بروفايل الشخصيات كلّها 

في 90 دقيقة

»أوسلو« فيلم أميركي 
جديد يروي وقائع 

المفاوضات الصعبة 
والسرّية بين منظمة 

التحرير الفلسطينية 
وإسرائيل، الحاصلة في 
النرويج قبل سنين عّدة

لجيريمي   ،)2019( »فقدُت جسدي«  يجّسد 
كابان )47 عاما(، املزج املثالي بني الواقعية 
مسة الغرائبية لسرد قّصة نوفل، وهو 

ّ
والل

شــاب مــن أصــل مغربي، يعاني فــي باريس 
مـــن صــعــوبــة الــتــكــّيــف مـــع وضــــع معيشي 
ـــمـــه صـــغـــيـــرًا فــــي املــــغــــرب، 

ّ
قــــــــاٍس، بـــعـــد تـــيـــت

، وُيــغــرم بها. 
ً
وتــعــّرفــه إلــى غابرييل صــدفــة

كتشف 
ُ
ت أخــرى،  له محنا  يخّبئ  القدر   

ّ
لكن

بالتوازي مع اختبارات تواجهها يٌد تتقّدم 
بني أزقة باريس وصخبها، بحثا عن بقّية 

الجسد.
حّس  على  ينطوي  مجنون،  حكائيٌّ   

ٌ
رهـــان

مجازفة فائق ال يمكن ترجمته إلى الشاشة 
ســـوى بــالــتــحــريــك، واخــتــيــار ســـردي يخلق 
متدّرٍج وساحر،  بشكل  التبعثر  من  املعنى 
كــلــعــبــة »بـــــــــازل«، مــــن دون تـــنـــاســـي أهــمــيــة 
الــذي  ق للفيلم، 

ّ
الـــخـــا الــرســومــي  الــتــصــّور 

ر 
ّ
توت ومشاهد  تـــارة،  حاملة  شعرية  أضفى 

شاهد في قلب 
ُ
 أخرى، ليضع امل

ً
وحركٍة تارة

ها 
ّ
مــلــحــمــٍة قــاســيــٍة فــي تــأثــيــرهــا عــلــيــه، لكن

ــرٍح مــغــرق فـــي اإلنــســانــيــة،  تــنــطــوي عــلــى طــ
فـــحـــواه اإلصــــــرار عــلــى االنـــبـــعـــاث مـــن رمـــاد 
الصعوبات، والتأقلم مع إيقاع القدر بحلوه 

وُمّره.
حــصــل »فــقــدُت جــســدي« عــلــى جــوائــز عـــّدة، 
ـــاد« في 

ّ
»الــجــائــزة الــكــبــرى ألســـبـــوع الـــنـــق كـــ

أيــــار 2019(  مـــايـــو/  ـ 25  ـــ72 )14  ــ الـ ــــدورة  الــ
فيلم  أفضل  و»كريستال«   ،»

ّ
»كـــان ملهرجان 

ـــ43 )10 ـ 15 يــونــيــو/  ــ ــــدورة الـ طــويــل فـــي الــ
الــدولــي لفيلم  »املــهــرجــان  لـــ حــزيــران 2019( 
ــل تـــرشـــيـــحـــه  ــبــ ـــــــســـــــي«، قــ

ّ
ــــي آن ــك فــ ــريــ ــتــــحــ الــ

»أوســـكـــار« أفــضــل فــيــلــم تــحــريــك )2020(،  لــــ
ويــظــفــر بــجــائــزتــي »ســــيــــزار« أفـــضـــل فيلم 
ــدان لــيــفــي، في  تــحــريــك وأفــضــل موسيقى لـ
 
ّ
النسخة الـ45 )28 فبراير/ شباط 2020(. لكن
أزمة كورونا قطعت حياته في املهرجانات، 
ــع، عبر  ــشــاهــدة بــشــكــٍل أوســ

ُ
لــيــبــدأ مــســار امل

ارتـــكـــبـــت خــطــأ كـــبـــيـــرًا، حـــني كــتــبــُت نسخة 
الرواية،   مقاطع 

ّ
كل سيناريو تحتوي على 

الــتــي نــالــت إعــجــابــي، إضــافــة إلـــى َمــشــاهــد 
 أطرح األسئلة املهّمة على 

ْ
حركة، من دون أن

 هذه 
ّ

نفسي: عّما يتحّدث الفيلم؟ ما وراء كل
القصة ومنعرجاتها؟ ماذا تقول القصة في 
العمق؟ أفرطُت في الثقة بالرواية، وشرعُت 

في كتابة السيناريو بغباٍء بعض الشيء.
لم تكن النسخة األولى من السيناريو مثيرة 
لــاهــتــمــام، بــطــبــيــعــة الــــحــــال. كـــانـــت مــجــرد 
فيلم.  على شكل  للرواية  توضيحية  ُصــوٍر 
لــلــروايــة،  السينمائي  الــبــعــد  ك 

ّ
بتمل أقـــم  لــم 

 
ْ
حني لم أقم بتخّيل كيف ُيمكن للسينما أن

تنفذ إلى ثنايا قصة كهذه.
املنتج،  مــن  وبتشجيع  معّينة،  مرحلة  فــي   
ي 

ّ
 الرواية غير موجودة. كأن

ّ
قّررُت اعتبار أن

ــرٍة عـــن يــٍد  ــكـ اســتــيــقــظــُت ذات صـــبـــاح مـــع فـ
الــصــعــوبــات، نكتشف بفضلها  بــني  تــتــقــّدم 

حكاية إنساٍن. 
عن  فعليا  القصة  شاهد 

ُ
امل يختبر   

ْ
أن أردُت 

تاح 
ُ
املنّصة األميركية »نتفليكس«، قبل أن ت

لــجــيــريــمــي كـــابـــان فــرصــة لــقــاء الــجــمــهــور، 
ـــ19 )11 ـ 15 أكــتــوبــر/ تشرين  فــي الــــدورة الـ
لسينما  الــدولــي  »املــهــرجــان  لـــ  )2021 األول 
التحريك بمكناس»، بإلقائه »ماستركاس« 
بــشــكــل ســـخـــّي وجــــامــــع، عــــن تـــجـــربـــة خــلــق 
ومعطياتها  تفاصيلها   

ّ
بكل تحريك،  فيلم 

الجمالية والتقنية الدقيقة.
الجديد«  في ما يلي حــواٌر أجرته »العربي 

معه.

■ كيف انطلقت في العمل على رواية »يد سعيدة«، 
منتهيًا بسيناريو »فقدُت جسدي«؟

فــي عملي كــمــخــرج، أشــتــغــل عــلــى قصصي 
ى فيها 

ّ
الخاصة. هذه املّرة األولى التي أتلق

، يتعنّي علّي تحويلها إلــى ُصـــَور. لم 
ً
قــصــة

تكن لدّي أي خبرة في عملية االقتباس. قلُت 
لنفسي بسذاجة: »األمر بسيط. لدّي كتاب، 
أفــضــل عناصره،  ــع  أجــمِّ  

ْ
أن ربــمــا  ويكفيني 

ي 
ّ
للحصول على الفيلم بشكل طبيعي«. لكن

ف بــه فــي الــيــد ليرى 
َ
 ُيــقــذ

ْ
ارتــفــاع الــيــد، وأن
العالم بنظرتها.

كــان هــذا الــتــحــدي فــي الــبــدايــة. عندما تقرأ 
 أبـــدًا رؤيـــة ذلـــك فـــورًا، 

ً
ــة، لــيــس ســهــا الـــروايـ

ــهــا تــبــدأ مــع نــوفــل عــنــدمــا كـــان صــغــيــرًا، 
ّ
ألن

 في منتصف 
ّ

 إال
ّ
وال تدخل اليد على الخط

 الفيلم مباشرة باليد، 
ّ

القصة. بينما ُيستهل
ــدُت جـــســـدي«.  ــقــ ــه: »فــ ــنـــوانـ الـــتـــي تــمــنــحــه عـ
وتقّرر  بأكملها،  القصة  تقود  اليد  وأيــضــا، 
ــيــــرا، وكــــيــــف ســـأقـــوم  كـــيـــف ســــأضــــع الــــكــــامــ

أة للغاية.
ّ
شاهد بطريقة ُمجز

َ
بتوليف امل

هــذا أهــّم ما نتج عن قــراري خيانة الكتاب، 
 ما هو غير ضروري فيه، بالتركيز 

ّ
وإزالة كل

ــــي أعــــدُت  ـ
ّ
ــيـــد. صــحــيــح أن عــلــى شــخــصــيــة الـ

كتابة السيناريو كثيرًا، مع غيوم لوران في 
الكتابة  اإلفــات من  كــان علّي   ،

ْ
لكن البداية. 

ــي كنُت محتاجا 
ّ
ــف، ألن

ّ
املــؤل باالشتراك مع 

حّرر من الرواية. 
ّ
إلى الت

ــك 
ّ
 أقــــوم بــهــذا الــعــمــل بــمــفــردي، كــي أتــمــل

ْ
أن

ــيــــوم، فــي  ــعــــود بـــعـــدهـــا غــ الـــقـــصـــة حـــقـــا، ويــ
التي  القرارات  ليناقش معي  ثانيٍة،  مرحلٍة 
الحوارات،  قــّوة بعض  ز من 

ّ
خذتها، فيعز

ّ
ات

ــن الـــحـــيـــاة عــلــى مــقــاطــع  ــد مـ ــزيـ وُيـــضـــفـــي املـ
 

ّ
بُجل  

ً
فعا لت 

ّ
تكف ي 

ّ
لكن القصة.  من  معّينة 

العمل على إعادة تشكيل الكتابة وصوغها، 
للحصول على مٍن سينمائي حقيقي.

أّن اعتمادك على  الفيلم، شعرُت  ■ عند مشاهدة 
نمط ســردي مبعثر على محاور زمنية عــّدة من 
 أْن تثق في 

ً
أهم قراراتك في اإلخــراج. ليس سها

القصة واستيعابها مع  الجمهور على تتّبع  قدرة 
هذا االختيار.

 ُمسّودة 
ً
الرواية أصا الواقع، هناك في  في 

، صحيح 
ْ
لكن املتوازيتني.  القصتني  لهاتني 

ــيــتــني كــمــا فـــي قصة 
ّ
ـــهـــمـــا لــيــســتــا مــتــشــظ

ّ
أن

الــفــيــلــم. هــنــاك الــيــد الــتــي تــفــّر مــن املــشــرحــة، 
وقــصــة نــوفــل بـــالـــتـــوازي مــعــهــا، ثـــّم يلتقي 

 في 
ً
ــان فــي الــنــهــايــة. لدينا هــذا قليا

ّ
الــخــط

الرواية. 
ــتــــي اخـــــتـــــرُت فــيــهــا  ــذ الـــلـــحـــظـــة الــ ــنـ ، مـ

ْ
لــــكــــن

الـــيـــد، والـــيـــد فــقــط، بــاعــتــبــارهــا الشخصية 
 قواعد 

ّ
الرئيسية، كان ال ُبّد من استنباط كل

ى مونتاج 
ّ
التصّور السينمائي من ذلك. حت

 ُينجز كقطعٍة من شيء 
ْ
الفيلم، كان ينبغي أن

أكبر. نكون تائهني للغاية في بداية الفيلم، 
 أمامنا محاور عّدة: املاضي واملستقبل، 

ّ
ألن

بينها.  األمـــر علينا  الــحــاضــر، ويختلط  ثــم 
»فاش باك«،  الـ أيضا بعض َمشاهد  لدينا 
حيث ال نعرف حقا أين نحن. كقطع »بازل« 
اليد  اقتراب  لقصة مبعثرة، وتدريجيا، مع 
 هــــذه الـــقـــطـــع، على 

ّ
مـــن جـــســـدهـــا، تــجــد كــــل

التوالي، معنًى، وتقترب بعضها من بعض 
 ،

ً
 شخصية

ً
ُمــكــّونــة مــا بينها،  فــي  لــتــتــداعــم 

وكذلك قصة وسردًا.
شاهد 

ُ
كان رهــان الفيلم برمته أال َيضيع امل

 شــيٍء 
ّ

فــي أول 20 دقــيــقــة، عــنــدمــا يــكــون كـــل
 يحّس متى يبدأ الفيلم حقا. 

ْ
فوضويا، وأن

الهاتف  بمشهد  الفيلم  يبدأ  إلــّي،  بالنسبة 
ــم 

ّ
اإللـــكـــتـــرونـــي )عـــنـــدمـــا يـــأتـــي نـــوفـــل لــيــســل

فيتواصل معها صوتيا  لغابرييل،  البيتزا 
من باب العمارة، قبل رؤيتها للمرة األولى 
ـ املــــحــــّرر(. مــشــهــد مـــن 7 دقـــائـــق كــامــلــة من 
ها 

ّ
إن الحاضر.  في  يجري  الحقيقي،  الزمن 

املــرة األولــى التي نعرف فيها أننا في زمن 
 هذا املشهد مهّم، 

ّ
املضارع، فنعلم عندها أن

 األفعال التي سيقوم بها نوفل الحقا 
ّ

 كل
ّ
ألن

ب عنه.
ّ
ستترت

للفيلم تمزج  الرسومي  الجانب  ■ عملية تصميم 
فكرة  نشأت  كيف  حقيقية.  لقطات  مــع  التحريك 
الجمع بــني رســوم ثنائية األبــعــاد، وأخـــرى ثاثية 
األبعاد، تخّص الهيكل األولي، إلعطاء هذا الجانب 

الخام للفيلم؟
مــنــذ الــبــدايــة، مــا إن انــكــبــبــُت عــلــى معالجة 
الــرســوم، حتى تــبــنّي لــي ضـــرورة الحصول 
ــلــــى نـــــــــوٍع مـــــن الــــــواقــــــع املـــــــرســـــــوم. واقـــــع  عــ
ر 

ّ
ي ال أتوف

ّ
تصويري، نوعا ما. كنُت أعلم أن

الفيلم  لصنع  تكفي  مرتفعة  ميزانية  على 
بــاالعــتــمــاد الــحــصــري عــلــى تــقــنــيــة ثــاثــيــة 
ــاد، أي مــــع تــنــفــيــٍذ وخـــلـــفـــيـــٍة ثــاثــيــة  ــ ــعـ ــ األبـ
 شيء 

ّ
 التكنولوجيا املرافقة. كل

ّ
األبعاد، وكل

ر 
ّ
ــي ال أتوف

ّ
أن ي كنُت أعلم 

ّ
ممكن تقنيا، لكن

املــال للقيام بذلك بشكل  على مــا يكفي مــن 
أعتقُد  »بــيــكــســار«.  فــي  يفعلون  مــتــقــٍن، كما 
عر، بإضافة 

ِّ
ي كنُت سأفقد الكثير من الش

ّ
أن

تفاصيل ثاثية األبعاد.
ه في 

ُ
كت

َ
 َسل

ْ
جاها لم يسبق لي أن

ّ
كان هذا ات

أفــامــي الــقــصــيــرة، حيث كــنــُت أعـــرف دائما 
كــيــفــيــة الـــعـــثـــور عــلــى الــجــمــالــيــة املــنــاســبــة. 
الفيلم.  شيء ما يحمل على عاتقه جمالية 
ي لم أسَع يوما إلى إنجاز ثاثية أبعاد 

ّ
لكن

فّعالة  التقنية  تكون   
ْ
أن بل  »تكنولوجية«، 

 
ْ
بالنسبة إلى مفهوم الفيلم، وهدفي منه. أن

تعمل الرسوم فعليا في هذا االتجاه.

حوار

الحمولة الشعرية 
للرسم أجمل من 

منتوج ثالثّي األبعاد

الدولي  »المهرجان  في  »ماستركالس«  إلقائه  بمناسبة 
لسينما التحريك بمكناس الـ19«، حاورت »العربي الجديد« 

جيريمي كالبان بشأن فّن التحريك

جيريمي كالبان ]2/1[

والممثل  للسيناريست  الثانية  الرواية  سعيدة«،  »يٌد  صدرت   ،2006 عام 
)باريس(،  )1961( عن منشورات »سوي«  لوران  الفرنسي غييوم  والروائي 
 Les Annees ــى،  األول روايته  أن  علمًا   ،Happy Hand إنكليزي  بعنوان 
Porte-Fenetre، صدرت عن دار النشر الفرنسية نفسها عام 2002: يعمل 
نوفل، المهاجر المغربي في فرنسا، التي يُتقن لغتها جيدًا، في معمل 
للخشب. ألنّه يملك يدين اثنتين لجهة اليسار، يُقرّر قطع إحداهما، لتبدأ 

سلسلة مغامرات بصوتين اثنين.

يد سعيدة

الدراما 
خارج الكادر

»أوسلو« لبارْتلِت شير
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النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

أجراه سعيد المزواري

)Getty/جيريمي كالبان: »سيزار« أفضل فيلم تحريك عن »فقدُت جسدي« )ستفان كاردينالي/كوربيس

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني
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رياضة

تعاقد فريق ساوثهامبتون اإلنكليزي مع 
الحارس األرجنتيني ويلي كاباييرو ملدة شهر 

وفقا ملا أعلنه النادي، ويأتي التعاقد معه لتغطية 
غياب املصابني، أليكس ماكارثي وفريزر فورستر. 

وستكون مواجهة أرسنال السبت أول اختبار 
متوقع للحارس مع فريقه الجديد، وتأتي بعدها 
مواجهة كريستال باالس ثم برينتفورد. ُيذكر أن 

كاباييرو رحل الصيف املاضي عن فريق تشلسي 
الذي لعب معه ألربع سنوات.

ميز 
ُ
أشاد البرازيلي كاسيميرو بالعمل امل

للجهاز الفني لريال مدريد بقيادة اإليطالي 
كارلو أنشيلوتي، ورفع مستوى اللياقة البدنية 

والتغذية والراحة لاعبني، وقال الاعب: 
»متفاجئ من أنشيلوتي وجهازه الفني، ما زالت 
لديهم رغبة كبيرة في الفوز دائما. الجهاز الفني 
 ما هو متعلق بخارج 

ّ
 شيء، حتى بكل

ّ
يهتم بكل

امللعب، أنا بشري ولست آلة. هم يهتمون بفترات 
راحتنا أيضا من أجل مواصلة اللعب«.

أعلن رئيس فريق سامبدوريا اإليطالي، ماسيمو 
فيريرو، عن رغبته في االستقالة من منصبه، 

للحيلولة دون تعرض فريقه ألي أذى غير مبرر، 
بعد اعتقاله بتهمة التورط في جرائم مالية. 

وقرر فيريرو، البالغ من العمر 70 سنة، ومالك 
سامبدوريا منذ 2014، االستقالة لحماية مصالح 

األنشطة األخرى التي يعمل فيها بشكل أفضل، 
وعلى وجه الخصوص، ملنع جميع أنواع التكهنات 

حول أي ارتباط محتمل للنادي بالتحقيقات.

ساوثهامبتون يتعاقد 
مع الحارس ويلي كاباييرو 

لمدة شهر

كاسيميرو نجم 
»الملكي« يشيد 

بمدربه أنشيلوتي

فيريرو يعتزم االستقالة 
من رئاسة فريق 

سامبدوريا بعد اعتقاله

أصيب 6 العبين 
من فريق 
توتنهام 
بفيروس 
»كورونا« 
بعد إجراء 
الفحوصات 
األسبوعية 
لالعبي 
»البريميرليغ«، 
وذلك قبل 
المواجهة 
الحاسمة أمام 
رين الفرنسي 
الخميس 
المقبل في 
دوري المؤتمر 
األوروبي. 
وإضافة إلى 
الالعبين الستة، 
انتقلت العدوى 
إلى اثنين من 
العاملين في 
النادي كذلك، 
في أسبوع 
شهد رصد 12 
حالة موجبة 
بين العبين في 
فريق يخوض 
منافسات 
»البريميرليغ«، 
وهو رقم 
قياسي منذ 
منتصف 
أغسطس/ آب 
الماضي.

)Getty /إصابات مرتفعة في فريق توتنهام ُتهدد مباريات »البريميرليغ« )جوليان فينيي

كورونا يضرب »البريميرليغ«
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رياض الترك

الـــقـــطـــري سلسلة  املــنــتــخــب  تـــابـــع 
بطولة  منافسات  فــي  انــتــصــاراتــه 
كـــأس الــعــرب 2021، وذلـــك بــفــوزه 
العريض على منتخب العراق بثاثية نظيفة 
فــي خــتــام دور املــجــمــوعــات، لــُيــعــزز صــدارتــه 
ويؤكد تأهله من املركز األول وتجنب مواجهة 
منتخب قــوي من الصف األول في الــدور ربع 

النهائي.
ومــرة جــديــدة، أثبت املنتخب القطري أنــه من 
أقوى املرشحني املنافسني على لقب البطولة، 
إن كـــان بـــأدائـــه الــهــجــومــي الــقــوي أو بــدفــاعــه 
ــتــمــاســك، والــثــاثــيــة ضــد املنتخب 

ُ
الــصــلــب امل

العراقي خير دليل على تطور أداء »العنابي« 
لـــيـــكـــون مــنــافــســا شـــرســـا فــــي األدوار  كـــثـــيـــرًا 

اإلقصائية ألّي منتخب يلعب ضده.
فــي املــقــابــل، فــشــل املــنــتــخــب الــعــراقــي فــي تــرك 
بصمة إيجابية في بطولة »كأس العرب« وودع 
املنافسات من الدور األول من دون تحقيق أّي 
مباراتني وخسر  في  املنتخب  تعادل  إذ  فــوز، 
مواجهة وجمع نقطتني فقط، لُينهي مشاركته 
فـــي املـــركـــز الــثــالــث خــلــف املــنــتــخــب الــُعــمــانــي 
الوصيف الذي جمع 4 نقاط. وُيعتبر الثاثي 

قطر وُعمان إلى 
الدور ربع النهائي

2829

رياضة

الجزائر ـ أشرف شكري

كشف االتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم، عن قائمة أفضل املدربني 
الفني  املدير  احتال  شهدت  التي   ،2021 لعام  الوطنية  للمنتخبات  العالم  في 
للمنتخب الجزائري، جمال بلماضي، املرتبة الرابعة في جدول الترتيب. واحتل 
في  نقطة   15 برصيد  الرابعة  املرتبة  بلماضي،  الــجــزائــري، جمال  الفني  املــديــر 
ترتيب أفضل مدربي املنتخبات لعام 2021، متساويا بنفس الرصيد واملرتبة مع 
مدرب املنتخب البرازيلي، تيتي. وجاء مدرب منتخب إيطاليا روبيرتو مانشيني 
فــي املــرتــبــة األولــــى بــرصــيــد 225 نــقــطــة، وذلـــك بــعــد قــيــادتــه منتخب »اآلزوري« 
للفوز بلقب أمــم أوروبـــا 2020 الصيف املــاضــي، وهــو حــال املـــدرب األرجنتيني 
ليونيل سكالوني، الذي قاد منتخب »التانغو« للفوز بلقب كوبا أميركا 2021، 
الفرنسي،  املنتخب  مـــدرب  أمــا  نقطة،   30 برصيد  الثانية  املــرتــبــة  بــذلــك  ليحتل 
ديديه ديشامب، فجاء ثالثا برصيد 25 نقطة. ويواصل جمال بلماضي مسيرته 
الناجحة مــع املنتخب الــجــزائــري، إذ قــاد »املــحــاربــني« فــي 36 مــبــاراة، وتعرض 

لخسارة واحدة فقط، في وقت لم يذق طعم الخسارة في 33 مباراة متتالية.

ــالـــد الــــهــــاجــــري، فــــي تـــأهـــل املــنــتــخــب  ســـاهـــم املـــهـــاجـــم خـ
الـــُعـــمـــانـــي لـــلـــدور ربــــع الــنــهــائــي مـــن مــنــافــســات بــطــولــة 
لــهــدفــني في  الـــعـــرب« 2021، وذلـــك بــعــد تسجيله  »كـــأس 
املباراتني األخيرتني ضد املنتخبني القطري والبحريني. 
وفــي املــبــاراة األخيرة من دور املجموعات ضد املنتخب 

في  الثالث وســاهــم  الــهــدف  الــهــاجــري  البحريني، سجل 
تقديم  املهاجم  وسُيحاول  نظيفة.  بثاثية  ُعمان  تفوق 
نــفــس املــســتــوى الـــقـــوي فـــي املـــبـــاريـــات املــقــبــلــة مـــن أجــل 
محاولة قيادة باده إلى الدور نصف النهائي وبعد ذلك 

إلى النهائي.

الــعــرب 2021«  فــي بطولة »كـــأس  الــهــدافــني  تغير ترتيب 
بــعــد نــهــايــة مــبــاريــات املجموعتني األولــــى والــثــانــيــة، إذ 
تصّدر املهاجم التونسي، سيف الدين الجزيري، القائمة 
قــاد منتخب  الـــذي  أهـــداف حتى اآلن، وهــو  بتسجيله 3 
»نــســور قــرطــاج« إلــى التفوق على منتخب اإلمـــارات في 
الجولة األخيرة. وخلف الجزيري هناك 6 العبني يحتلون 
املركز الثاني بتسجيلهم هدفني مع منتخبات بادهم في 
الهداف،  الجزائري  املهاجم  إذ هناك  البطولة،  منافسات 
بــغــداد بــونــجــاح، واملــغــربــي، بـــدر بــنــون، الـــذي أســهــم في 

تأهل منتخب »أســود األطلس« إلى الــدور ربع النهائي، 
واملغربي، عبد الله الحفيدي، والُعماني، خالد الهاجري، 
ــطـــري، أكـــــرم عــفــيــف، والـــتـــونـــســـي، فـــــراس بــلــعــربــي.  ــقـ والـ
ويملك هؤالء الاعبون فرصة لتعزيز عدد األهداف التي 
ربع  الــدور  مباريات  عندما يخوضون  وذلــك  سجلوها، 
الفارق على أرض امللعب  النهائي، إذ سيحاولون صنع 
وقيادة بادهم إلى الذهاب بعيدًا من أجل بلوغ املباراة 
املواجهة  فــي  الذهبية  الــكــأس  على  واملنافسة  النهائية 

التي سيحتضنها ملعب »البيت« املونديالي.

أكــرم عفيف واملــعــز علي وحسن الــهــيــدور من 
الـــبـــطـــولـــة، وال سيما  فـــي  األفـــضـــل هــجــومــيــا 
الــثــاثــيــة الــتــي صنعت الــفــارق فــي املــبــاريــات 
الـــثـــاث الــتــي لــعــبــهــا املــنــتــخــب الــقــطــري حتى 
 من عفيف وعلي والهيدوس 

ٌّ
كــل اآلن، ويملك 

ُمــمــيــزة تجعلهم قـــادريـــن دائــمــا على  صــفــات 
حسم االنتصارات باألهداف التي يصنعونها 

ويسجلونها.
»العنابي«  منتخب  رفع  الجديد  الفوز  وبهذا 
عــدد انــتــصــاراتــه فــي عــام 2021، إلــى 11 فــوزًا 
مقابل 4 تعادالت و6 خسارات في 21 مباراة 
 الــخــســارات كــانــت فــي املــبــاريــات 

ّ
لعبها، وكـــل

الودية التي لعبها ضد املنتخبات األوروبية، 
ــارة أمـــــام أي  ــم يــتــعــرض ألي خـــسـ فـــي وقــــت لـ
منتخب عربي لعب ضده وحافظ على سجله 
الذهبي. ومع الدعم الجماهيري في املدرجات 
ــات عــلــى املـــاعـــب الــقــطــريــة،  ــاريـ ــبـ وخـــــوض املـ
 »الــعــنــابــي« بـــات الــيــوم أقــــوى املــرشــحــني 

ّ
فــــإن

للوصول إلــى املــبــاراة النهائية شــرط متابعة 
ميز الذي ُيقدمه منذ بداية املشوار 

ُ
املستوى امل

في 18 نوفمبر/تشرين الثاني الفائت.

ُعمان تُثبت قوتها
حــســم املــنــتــخــب الــُعــمــانــي تــأهــلــه لـــلـــدور ربــع 
ــأس الــــعــــرب« 2021،  ــ الــنــهــائــي مـــن بــطــولــة »كـ
وأثـــبـــت أنـــه ســيــكــون مـــن بـــني املــنــافــســني على 
ــــذي تـــطـــور كــثــيــرًا في  ــو الـ لــقــب الــبــطــولــة، وهــ

الــســنــوات األخــيــرة وقـــدم مــســتــوى ُمــمــيــزًا في 
املباريات التي لعبها في املنافسات اآلسيوية 

والخليجية.
ــة  ــهـ وتــــفــــوق املـــنـــتـــخـــب الـــُعـــمـــانـــي فــــي املـــواجـ
األخـــيـــرة مــن دور املــجــمــوعــات عــلــى املنتخب 
البطاقة  ليخطف  نظيفة،  بثاثية  البحريني 
الــثــانــيــة املــؤهــلــة بــعــد حــلــولــه وصــيــفــا خلف 
املنتخب القطري املتصدر، وسجل املنتخب 5 
أهــداف في 3 مباريات مقابل تلقيه 3 أهــداف 
في الشباك. وكان املنتخب الُعماني تعادل في 
الجولة األولى ضد املنتخب العراقي )1 - 1(، 
ثم خسر بصعوبة كبيرة أمام صاحب األرض 
- 1(، ليحسم  القطري )2  والجمهور املنتخب 
الــعــراقــي )3 -  املــواجــهــة الثالثة أمــام املنتخب 

صفر( ويضمن التأهل للدور الثاني.
ــام 2021، حــقــقــت ُعــمــان 9 انــتــصــارات  وفـــي عـ
مقابل 5 خــســارات و4 تــعــادالت، ومعظم هذه 
املـــبـــاريـــات كـــانـــت فـــي الــتــصــفــيــات اآلســيــويــة 
املؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، وكذلك في 
بطولة »كأس العرب« واملباريات الودية أيضا.
ــاريــــات املـــجـــمـــوعـــة األولـــــــــى، حــســم  ــبــ ــبــــل مــ وقــ
لــلــدور  تــأهــلــهــمــا  منتخبا تــونــس واإلمـــــــارات 
ــار الــجــولــة األخـــيـــرة من  ــع الــنــهــائــي فــي إطــ ربـ
منافسات املجموعة الثانية، وذلك بعد تفوق 
»نسور قرطاج« على اإلمــارات بهدف نظيف، 
ــــني خـــســـر املـــنـــتـــخـــب الـــــســـــوري بــشــكــل  ــــي حـ فـ
مــفــاجــئ أمـــــام مــنــتــخــب مــوريــتــانــيــا )2 - 1(، 
ه 

ّ
أن رغــم  املقبل،  للدور  التأهل  فرصة  لُيضّيع 

املنتخبني  حــســاب  على  األفضلية  يملك  كــان 
التونسي واإلماراتي.

وجـــــاء الــتــرتــيــب الــنــهــائــي لــلــمــجــمــوعــة على 
الشكل التالي: تونس في الصدارة برصيد 6 
نــقــاط واإلمــــارات فــي الــوصــافــة بنفس رصيد 
الـــنـــقـــاط، وســـوريـــة الــثــالــثــة بــرصــيــد 3 نــقــاط 

وبنفس الرصيد موريتانيا في املركز الرابع.

كما كان متوقعًا، 
تابع المنتخب القطري 

عروضه القوية وحقق 
الفوز الثالث تواليًا ليتأهل 

مع المنتخب الُعماني 
من المجموعة األولى

)Getty/(المنتخب القطري أنهى المنافسات بالعالمة الكاملة )كريم جعفرGetty/سيف الدين الجزيري سجل هدف فوز تونس على اإلمارات )جيمس ويليامسون

خالد الهاجري

هدافو البطولة حتى اآلن

بلماضي رابع أفضل مدربي العالم

تونس تخطف بطاقة 
التأهل من صدارة 
المجموعة الثانية

بطل عربي

حكاية صورة

)Getty/سجل خالد الهاجري هدفين ضد منتخب البحرين )جاك غويز

ما قدمته الجزائر في »كأس العرب« هو نتيجة عمل 
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رياض الترك

ــد املـــــــجـــــــمـــــــوعـــــــات مـــن  ــ ــهـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ سـ
ــى الــــســــابــــعــــة  ــ ــتــ ــ ــة حــ ــ ــســ ــ ــامــ ــ ــخــ ــ الــ
مــبــاريــات قــويــة وُمــنــتــظــرة وذلــك 
ــحــدد هــويــة املــتــأهــلــني إلـــى الـــدور 

ُ
ألنــهــا ســت

أوروبــا  أبــطــال  مــن منافسات دوري  الثاني 
إلــى  املــنــتــقــلــني  وكــذلــك   ،2022-2021 ملــوســم 
منافسات بطولة »الدوري األوروبي«، وهو 
ليلة  فــي  الحماسة  مــن منسوب  مــا سيرفع 

األبطال األخيرة من الدور األول.

الفوز أو »الدوري األوروبي« 
لبرشلونة

ــة بــالــنــســبــة  ــاديـ ــاء عـ ــعــ لـــن تـــكـــون لــيــلــة األربــ
لــفــريــق بــرشــلــونــة اإلســبــانــي الـــذي يخوض 
مــبــاراة »حــيــاة أو مـــوت« ضــد فــريــق بــايــرن 
مــيــونــخ األملــانــي عــلــى أرض ملعب »ألــيــانــز 
أرينا«، وهو الذي يحتاج للفوز بأي طريقة 
من أجل ضمان التأهل إلى الدور الثاني من 
منافسات دوري أبطال أوروبــا هذا املوسم 
وتجنب االنــتــقــال إلــى »الــــدوري األوروبـــي« 

ألول مرة منذ سنوات طويلة.
ويحتاج فريق برشلونة للفوز بأي طريقة 
وعــــدم انــتــظــار مــفــاجــأة مـــن فــريــق ديــنــامــو 
كييف األوكــرانــي الــذي إذا فــاز على بنفيكا 
الــبــرتــغــالــي ســُيــقــدم هـــديـــة كــبــيــرة لــلــنــادي 
حتى  التأهل  بطاقة  ويمنحه  »الكتالوني« 
ــام الـــنـــادي »الـــبـــافـــاري«، ولــكــن  لـــو خــســر أمــ
مهمة برشلونة لن تكون سهلة أمــام فريق 

قوي مثل بايرن. 
ــــى أمـــام  وبـــعـــد الـــخـــســـارة فـــي الــجــولــة األولــ
ــــو« بــثــاثــيــة  بــــايــــرن عـــلـــى مــلــعــب »كــــامــــب نـ

يوم حاسم 
في »األبطال«

من  الثاني  الدور  إلى  للتأهل  تطمح  التي  األندية  لبعض  حاسم  يوم  هو 
منافسات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وبشكل خاص فريق برشلونة، 

الذي سيلعب مواجهة نارية ضد بايرن ميونخ األلماني

3031
رياضة

تقرير

أمام  الثانية  الجولة  في  والخسارة  نظيفة 
وجد  نفسها،  بالنتيجة  البرتغالي  بنفيكا 
ــــادي »الـــكـــتـــالـــونـــي« نــفــســه فــــي مــوقــف  ــنـ ــ الـ
صعب جــدًا مــن أجــل تحسني ترتيبه، وهو 
ما حصل بالفوز ذهابا وإيابا على دينامو 
كــيــيــف األوكــــرانــــي، فــفــي وقـــت كـــان يحتاج 
للفوز على بنفيكا في »كامب نو« من أجل 
حسم التأهل، خرج متعاداًل، وهي النتيجة 
الــتــي أجــلــت كــل شــيء إلــى الــجــولــة األخــيــرة 

الحاسمة.
الجديد،  اإلسباني  املـــدرب  مهمة  وستكون 
تــشــافــي، فــي غــايــة الــصــعــوبــة أمـــام منافس 
ــونـــخ األملــــــانــــــي، وفــــــي ظــل  ــيـ ــــرن مـ ــايـ ــ ــثـــل بـ مـ
الـــظـــروف الــصــعــبــة الــتــي يــعــيــشــهــا الــنــادي 
أمام  الخسارة  وبشكل خاص  »الكتالوني« 
ريـــال بيتيس اإلســبــانــي فــي الــــدوري، التي 
أثرت معنويا على جهوزية الفريق ملواجهة 
النادي »البافاري«. هذا، وتستبعد وسائل 
اإلعام األملانية واإلسبانية أن يلعب مدرب 
فـــريـــق بــــايــــرن مـــيـــونـــخ يـــولـــيـــان نــاغــلــزمــان 
بالتشكيلة الرديفة بعدما ضمن التأهل من 
املركز األول، فالنادي »البافاري« من نوعية 
كانت  أبـــدًا مهما  ال تستهتر  الــتــي  األنــديــة 
املواجهة  تــكــون  لــن  وعليه  املـــبـــاراة،  نوعية 

سهلة على رجل املدرب تشافي.

معركة البطاقة الثانية 
بين أتالنتا وفياريال

بــعــدمــا حــســم فـــريـــق مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
ــزي بــــطــــاقــــة الــــتــــأهــــل األولــــــــــى مــن  ــيــ ــلــ ــكــ اإلنــ
املـــجـــمـــوعـــة الــــســــادســــة، ســيــتــنــافــس فــريــقــا 
فــيــاريــال اإلســبــانــي وأتــانــتــا اإليــطــالــي من 
أجــــل خــطــف الــبــطــاقــة املــؤهــلــة الــثــانــيــة في 
نــاريــة على ملعب »أتــلــتــي أزوري  مــواجــهــة 
ديتاليا«، والصراع على النقاط الكاملة هو 

عنوان املواجهة األبرز. 
ويــتــصــدر مــانــشــســتــر يــونــايــتــد اإلنــكــلــيــزي 
الــــذي يــخــوض مــواجــهــة ســهــلــة ضـــد يــونــغ 
ــلــــى مـــلـــعـــب »أولـــــــد  ــز الــــســــويــــســــري عــ ــ ــويـ ــ بـ
تـــــرافـــــورد« املـــجـــمـــوعـــة بـــرصـــيـــد 10 نـــقـــاط، 
مــتــقــدمــا عــلــى فــيــاريــال اإلســبــانــي بــفــارق 3 
نــقــاط وبـــفـــارق 4 نــقــاط عــلــى فــريــق أتانتا 

الذي يحتل املركز الثالث. 
ووفقا لهذا الترتيب، فإن فياريال اإلسباني 
بينما  املقبل،  للدور  للتأهل  التعادل  يكفيه 
يــحــتــاج فــريــق أتــانــتــا اإليــطــالــي لــلــفــوز من 
أجـــل الـــوصـــول إلـــى الــنــقــطــة الــتــاســعــة التي 
اإلشــارة  مع  الثاني،  املركز  تحقيقه  تضمن 
إلى أن مواجهة الذهاب بني الفريقني انتهت 
بالتعادل )2 - 2( على ملعب »ال سيراميكا« 

في إسبانيا. 
املقابل، فإن تصدر فياريال للمجموعة  في 
يــــبــــدو شــــبــــه مـــســـتـــحـــيـــل، حــــتــــى لـــــو خــســر 
»يـــــونـــــايـــــتـــــد« أمــــــــــام فـــــريـــــق يـــــونـــــغ بـــويـــز 
بــالــنــقــاط )10 مقابل  الــســويــســري وتـــعـــادل 
ملــصــلــحــة  األهــــــــداف  فــــــارق  ألن  وذلــــــك   ،)10
ــدد األهـــــــداف  الــــفــــريــــق اإلنـــكـــلـــيـــزي وفــــــي عــــ
سجلة أيضا، وهو ما ُيصعب مهمة تأهل 

ُ
امل

»يونايتد« من الوصافة.

معركة كبيرة في 
المجوعة السادسة 

من أجل التأهل

ممفيس: سنقدم كّل شيء 
أمام البايرن في دوري األبطال

أكد مهاجم فريق برشلونة، ممفيس ديباي، أّن النادي سُيقدم كل شيء أمام بايرن 
أبطال  التالي في دوري  الــدور  إلى  التأهل  أهمية  الفريقني، مؤكدًا  ميونخ في مواجهة 
أرينا«  »أليانز  إّن ملعب  الــنــادي  إعــام  أوروبـــا. وقــال ديباي في تصريحات لوسائل 
سيشهد مباراة كبيرة بني بايرن ميونخ وبرشلونة في ختام دور املجموعات. وتابع: 
»نريد تقديم أداء جيد في املباريات الكبيرة. الفوز في أملانيا وبقاء فرصنا في دوري 
أبطال أوروبا سيكونان بمثابة دفعة إيجابية للغاية الكتساب الثقة. لدينا مشروع في 
 وجود عدد من الاعبني الشباب الذين يحتاجون إلى وقت للتطور، وستكون هذه 

ّ
ظل

»البافاري«  أّن  ــه ال يعتقد 
ّ
أن البناء«. هذا وأوضــح ديباي  نقطة انطاق جيدة ملواصلة 

ه تأهل بالفعل إلى الدور التالي، مشيرًا إلى أّن املنافس 
ّ
سيكون منافسًا أقل خطورة، ألن

يتمتع دائمًا بأداء جيد وعقلية جيدة للغاية.

تجديد ملعب »ماراكانا« التاريخي
ــهــم 

ّ
أعــلــن مــديــرو اســتــاد »مـــاراكـــانـــا« الــتــاريــخــي فــي ريـــو دي جــانــيــرو، الــبــرازيــلــيــة، أن

االصطناعية،  األلــيــاف  مــع  الطبيعي  العشب  يخلط  جديد  عشب  بتثبيت  سيقومون 
بعد االنتقادات التي تعّرض لها خال املوسم الحالي بسبب الحالة السيئة ألرضيته. 
وتبدأ عملية تثبيت العشب الجديد خال الشهر الحالي، مع انتهاء موسم كرة القدم 
الرئيس  بــراغــا،  وقــال سيفيريانو  يومًا.  الــبــرازيــل، وستستمر حوالى 90  في   2021
»ماراكانا« في بيان: »إنه تدخل ضروري، تعود أسبابه الرئيسية إلى حجم  التنفيذي لـ
التقديرية  القيمة  ر  وتقدَّ املناخية«.  العوامل  امللعب، وكذلك  أقيمت على  التي  املباريات 
ألعمال التجديد بأربعة مايني ريال )حوالى 700 ألف دوالر(، وتشير التوقعات إلى أّن 
ماراكانا سيكون جاهزًا الستضافة الدور نصف النهائي من بطولة كاريوكا املحلية 

عام 2022. 

ريكاردو رودريغيز أفضل مدرب في اليابان 
وإنييستا ضمن التشكيلة المثالية

اختير اإلسباني، ريكاردو رودريغيز، املدير الفني لفريق أوراوا ريد ديامونز، أفضل 
مدرب للموسم في الــدوري الياباني لكرة القدم، بينما ضّمت التشكيلة املثالية العب 
الوسط اإلسباني املخضرم أندريس إنييستا. وصّرح رودريغيز عند تسلمه الجائزة: 
»أنا سعيد للغاية بهذه الجائزة، كان موسمًا جيدًا للغاية، إذ كان الجميع يسير في 
االتجاه نفسه. أنا ممنت للغاية ألوراوا على الوثوق بي. أتمنى أن نواصل التفوق والفوز 
إلــى احتال املركز السادس في  الفريق  املــدرب اإلسباني  بكأس اإلمــبــراطــور«. وقــاد 
ه على بعد مباراة 

ّ
الــدوري، والوصول إلى نصف نهائي كأس ليفاين كــاب، كذلك فإن

من الوصول إلى نهائي كأس اإلمبراطور، إذ سيلعب السبت املقبل في نصف النهائي 
املختارين في  الاعبني  الجائزة باسم  إنييستا على  أمام سيريزو أوساكا. وحصل 
التشكيلة املثالية، التي ضمت أيضًا البرازيلي لياندرو داميام، مهاجم فريق كاوازاكي 

فرونتالي.

إقالة جيسي مارش من تدريب اليبزيغ
لم يعد األميركي، جيسي مارش، مدربًا لفريق اليبزيغ بعد الخسارة التي تلقاها يوم 
الجمعة املاضي أمام فريق يونيون برلني، النتيجة التي تركت الفريق في املركز الـ 11 
في الــدوري األملاني، متأخرًا بأربع نقاط عن املراكز املؤهلة إلى الــدوري األوروبــي و7 
نقاط عن دوري أبطال أوروبا. ووفقًا ملا أفاد به النادي األملاني، قرر اليبزيغ ومارش 
بعد  مكثفة  ومناقشات  متعمق  تحليل  بعد  بينهما  العقد  فسخ  املتبادل«  »باالتفاق 

مباراة يونيون برلني في الدوري. 
وأعلن النادي أّنّ »جيسي مارش سُيعفى على الفور، وسيتولى املدرب املساعد أخيم 
بيرلورتسر مسؤولية الفريق قبل املباراة املقبلة على أرضه أمام مانشستر سيتي. 
ن خليفة جيسي مارش قريبًا«. هذا واعترف املدير التنفيذي للنادي، أوليفر 

َ
وسُيعل

ه لم يكن من السهل اتخاذ هذا القرار، ألنه يكّن للمدير الفني للفريق 
ّ
مينتساف، بأن

»تقديرًا كبيرًا كشخص وكمدرب«.

أسعد املهاجم اإلنكليزي، ديماراي غراي )25 سنة(، جماهير 
فريق إيفرتون بعد تسجيله هدف الفوز في الدقيقة )2+90( 
الجولة  التي جمعتهما في  املواجهة  ضد فريق أرسنال خال 
نقاط   3 »التوفيز«  ليمنح  »البريمييرليغ«  منافسات  من  ـــ15  ال
ــدأ، ديـــمـــاراي غــــراي، رحــلــتــه فــي كـــرة الــقــدم املحترفة  ثمينة. بـ
الـــ 17 سنة  بعمر  بيرمينغهام سيتي  فــريــق  »أكــاديــمــيــة«  فــي 
في عــام 2013، وفــي موسمني ونصف خــاض 78 مــبــاراة في 
التي شــارك فيها ومن بينها 51 مباراة في  جميع املسابقات 
أهــداف. وفي  ثمانية  اإلنكليزية، وسجل  األولــى  الدرجة  بطولة 
عام 2016، وقع غراي عقده االحترافي األول مع فريق ليستر 
لقب  حققت  الــتــي  التشكيلة  فــي  ــارك  وشــ اإلنــكــلــيــزي،  سيتي 

»البريمييرليغ« آنذاك مع املدرب اإليطالي، كاوديو رانييري.
وخــاض غــراي مع فريق ليستر سيتي 133 مباراة وسجل 
10 أهــداف، ثم انتقل إلى فريق باير ليفركوزن األملاني عام 
2021، وشارك في 10 مباريات وسجل هدفًا، وبعدها وقع 
رسميًا مع فريق إيفرتون اإلنكليزي وخاض حتى اآلن 15 
مــبــاراة وسجل 5 أهـــداف. وعلى الصعيد الــدولــي، بــدأ غــراي 
مسيرته مع منتخب إنكلترا تحت 18 سنة ولعب 3 مباريات، 
ثــم مــثــل منتخب إنــكــلــتــرا تــحــت 19 ســنــة ولــعــب 4 مــبــاريــات 
ــًا، ثـــم مــثــل مــنــتــخــب إنــكــلــتــرا تــحــت 20 سنة  وســـجـــل هـــدفـ

وخــاض 5 مباريات وسجل هدفني، وبعد ذلك مثل منتخب 
إنكلترا تحت 21 سنة وخاض 26 مباراة وسجل 8 أهداف. 
في املجموع لعب النجم الشاب، ديماراي غــراي، 277 مباراة 
وســجــل 27 هــدفــًا مــع جميع األنــديــة الــتــي لــعــب معها حتى 
اآلن بني سنوات 2013 و2021، وهو اليوم حجر أساس في 
الــذي سُيحاول  بينيتيز،  رافاييل  اإلسباني،  املــدرب  تشكيلة 
مــركــز جيد في  أجــل تحقيق  مــن  إيــفــرتــون  مساعدة فريقه 

ترتيب »البريمييرليغ« مع نهاية املوسم.
ميز، فــإّن املــدرب 

ُ
وفــي حــال حافظ غــراي على هــذا املستوى امل

الـــوطـــنـــي، غـــاريـــث ســـاوثـــغـــايـــت، ســيــضــمــه لــتــشــكــيــلــة املــنــتــخــب 
شارك في بطولة كأس العالم 2022، وسيكون 

ُ
اإلنكليزي التي ست

أرض  على  الفارق  الذين يصنعون  الشباب  املهاجمني  بني  من 
في  األول  املنتخب  لتمثيل  فرصه  على  يحصل  عندما  امللعب 
»البريمييرليغ«  لم ُيحقق سوى لقب  أّن غراي  ُيذكر  املستقبل. 
في عام 2016، ولم يحصد أّي لقب آخر خال مسيرته الكروية 
ليستر  لعب معها قبل خــوض تجربة  الــتــي  األنــديــة  مــع جميع 
وبعدها. وسُيحاول الاعب متابعة العروض القوية في موسم 
الــتــرتــيــب هــذا  إيــفــرتــون فــي  2021-2022، وتــحــســني وضــعــيــة 

املوسم، خصوصًا أّن الفريق يحتل املركز الثاني عشر.
)العربي الجديد(

ديماراي غراي

على هامش الحدث

مهاجم إنكليزي شاب يلعب مع فريق إيفرتون وكان بطل الدوري مع 
ليستر في عام 2016

برشلونة أمام 90 
دقيقة حاسمة 
من أجل التأهل 
)مارك ألوما/
)Getty

سجل الكاميروني جويل إمبيد 43 نقطة في 
)Getty/المباراة )جاريد تيلتون

مجموعة االحتماالت المفتوحة
ســـتـــشـــهـــد املـــجـــمـــوعـــة الـــســـابـــعـــة مــنــافــســة 
حقيقية من أجل التأهل إلى الدور الثاني من 
منافسات دوري أبطال أوروبا، خصوصا مع 
عدم حسم البطاقتني املؤهلتني، إذ تتنافس 
أندية ليل الفرنسي وسالزبورغ النمساوي 
األملاني  وإشبيلية اإلسباني وفولسفبورغ 
عــلــى الــتــأهــل، واملــنــافــســة مفتوحة عــلــى كل 
ــــرض تـــرتـــيـــب املــجــمــوعــة  االحــــتــــمــــاالت.  وفــ

في املــبــاراتــني، فــإن األمــور ستبقى كما هي 
ــزبــــورغ، بينما  ــالــ ويـــتـــأهـــل فــريــقــا لــيــل وســ
ــــدوري  يــتــأهــل إشــبــيــلــيــة إلـــى مــنــافــســات »الـ
ــي الــبــطــولــة الـــتـــي ُيــحــبــهــا  األوروبـــــــــي«، وهــ
كثيرًا وُيعتبر أكثر األندية تتويجا بلقبها 

تاريخيا.
اليوم األخير مباريات هامشية  كما يشهد 
الــتــي سيلعب فيها  الــرابــعــة،  فــي املجموعة 
السويدي  مــاملــو  اإليــطــالــي ضــد  يوفنتوس 

ــيـــنـــاريـــو، إذ يـــتـــصـــدر فـــريـــق لــيــل  هـــــذا الـــسـ
برصيد 8 نقاط مقابل 7 لفريق سالزبورغ 
»الــوصــيــف« وإشــبــيــلــيــة الــثــالــث بــرصــيــد 6 
الرابع برصيد  نقاط وفولفسبورغ األملاني 
5 نـــقـــاط، وســتــكــون املــواجــهــة عــلــى الشكل 
لــيــل ضـــد فــولــفــســبــورغ وإشبيلية  الــتــالــي: 
ضد سالزبورغ، وكل فريق من بني األربعة 
ــــل ضــــمــــان الـــتـــأهـــل  ــلـــفـــوز مــــن أجــ يـــحـــتـــاج لـ
التعادل  رسميا.  وفي حال شهدت الجولة 

اإلنكليزي.  تشلسي  ضد  الروسي  وزينيت 
و»البيانكونيري«  »الــبــلــوز«  ضــمــان  وبــعــد 
ــة الـــســـابـــعـــة، فـــــإن هـــذه  ــن الـــجـــولـ ــأهـــل مــ ــتـ الـ
املــبــاريــات ســتــكــون تحصيل حــاصــل لهذه 
األنـــديـــة، فـــي وقـــت يــأمــل الـــنـــادي اإليــطــالــي 
الــصــدارة  مــن  يــتــأهــل  لــكــي  بتعثر تشلسي 
ويتجنب مواجهة األندية الكبيرة في الدور 
»البلوز«  ينطبق على  نفسه  واألمــر  املقبل، 

الذي حقق اللقب في املوسم املاضي.

السلة األميركية: 43 نقطة وجه رياضي
إلمبيد في سلة هورنتس

ســّجــل الــكــامــيــرونــي جــويــل إمــبــيــد 43 نقطة 
ــّرر 7 كــــرات حــاســمــة،  ــ والــتــقــط 15 مـــرتـــدة ومـ
فــيــادلــفــيــا سفنتي سيكسرز  فــريــقــه  لــيــقــود 
ــارلـــوت هــورنــتــس  لــلــفــوز عــلــى مــضــيــفــه تـــشـ
)127 - 124(، بعد التمديد ألشواط إضافية، 
فـــي مــنــافــســات دوري كـــرة الــســلــة األمــيــركــي 
للمحترفني. وسدد إمبيد 15 رمية ناجحة من 
أصل 20، و12 من 14 رمية حرة وأضاف إليها 
ســت نــقــاط فــي الــوقــت اإلضــافــي، كما ساهم 
في النقاط الثماني لسفنتي سيكسرز خال 
باستثناء  الــســات  جميع  لُيسّجل  التمديد، 
واحدة ويمرر كرة حاسمة، وأضاف توبياس 
هاريس 21 نقطة، وشايك ميلتون 16 للفريق 
أوبـــري، أفضل  كــان، كيلي  املقابل  الفائز. في 
نقطة   35 الخاسر مع  الفريق  املسجلني عند 
)13 من أصل 24(، منها ست رميات ثاثية، 
ــنــــطــــن ومـــايـــلـــز  وأضـــــــــاف بــــــول جــــامــــني واشــ
ساهم  فيما  منهما،  لــكــل  نقطة   16 بــريــدجــز 
كـــودي مــارتــن بـــ 14. ولــعــب هــورنــتــس للمرة 
الثانية مفتقدًا لعدد كبير من العبيه، وذلك 
بــســبــب غـــيـــاب كــــل مــــن المـــيـــلـــو بــــــول، تــيــري 
روزيير، جالني ماكدانيالز ومايسون باملي 

بسبب بروتوكول تفشي فيروس »كورونا«.

ــلـــووكـــي، ســـّجـــل الـــنـــجـــم الــيــونــانــي  ــيـ وفـــــي مـ
يانيس أنتيتوكونمبو، الذي احتفل بأفضل 
 27 والعشرين،  السابع  مياده  بعيد  طريقة 
فــريــقــه ميلووكي  لــيــقــود  نــقــطــة و12 مـــرتـــدة، 
بـــاكـــس حـــامـــل الــلــقــب لــلــفــوز عــلــى كليفاند 
كافالييرز )112 - 104(، وعاد أنتيتوكونمبو 
إلــــى املـــاعـــب بــعــدمــا غــــاب ملـــبـــاراتـــني بسبب 
ــة فـــي ربـــلـــة ســـاقـــه الــُيــمــنــى،  ــابـ تـــعـــّرضـــه إلصـ
الربع  فــي  نقطة   15 دقيقة وسجل   27 فلعب 
لــُيــســاهــم فــي تحقيق فــريــقــه باكس  األخـــيـــر، 
ثالث املنطقة الشرقية الفوز العاشر في آخر 

11 مباراة. 
وفي مباراة ثالثة، سجل زاك الفني 32 نقطة 
ــانـــب خــمــســة  ــــى جـ و8 تـــمـــريـــرات حـــاســـمـــة إلـ
العبني سجلوا 10 نقاط وما فوق في صفوف 
شــيــكــاغــو بـــولـــز الـــفـــائـــز عــلــى دنـــفـــر نــاغــتــس 
تواليا  الــرابــع  انــتــصــاره  محققا   ،)97  -  109(
مركزه  ليعزز  األخيرة  الخمس  مبارياته  في 

الثاني في املنطقة الشرقية.
وخــــاض فــريــق شــيــكــاغــو بــولــز املـــبـــاراة من 
دون نجمه ديمار ديروزان بسبب خضوعه 
لــلــحــجــر الـــصـــحـــي بــســبــب »كــــــورونــــــا«، مــن 
وطاقته  الهجومية  فعاليته  أن يخسر  دون 
واملونتينيغري  بول  لونزو  الثنائي  بفضل 
نــيــكــوال فــوتــشــيــفــيــتــش مـــع 20 نــقــطــة و10 
ــق في 

ّ
مـــرتـــدات لــكــل مــنــهــمــا. فــي املــقــابــل تــأل

صـــفـــوف نــاغــتــس ثـــامـــن الــغــربــيــة الــعــمــاق 
الصربي نيكوال يوكيتش بحقيقة »تريبل-
تــمــريــرة حاسمة  نــقــطــة و15  مـــع 17  ــل«  ــ دابـ
و12 مرتدة. وعلى ملعب تشايس سنتر في 
سان فرانسيسكو، فاز فريق غولدن ستايت 
ووريــرز على ضيفه أورالنــدو ماجيك )126 
- 95(، بفضل نجمه ستيفن كــوري صاحب 
الـــ31 نقطة، منها 7 رميات ثاثية من أصل 
كــــوري  وبــــــات  حـــاســـمـــة.  تـــمـــريـــرات  12، و8 
الــرقــم القياسي  يتأخر بــفــارق 15 رمــيــة مــن 
التاريخي للرميات الثاثية الذي يملكه راي 
ــــورز أن  ألـــن )2.973(، إذ بــإمــكــان نــجــم ووريـ
يحطمه هذا األسبوع. وحذا أندرو ويغينز 
ــوري، ال بـــل تـــفـــّوق عــلــيــه في  ــ حـــذو زمــيــلــه كـ
امتحان الــرمــيــات مــن خــارج الــقــوس بعدما 
سجل 8 ثاثيات من أصــل 10، من إجمالي 
ــــورز  28 نــقــطــة. وبـــهـــذه الــنــتــيــجــة رفـــع ووريـ
رصيده في صــدارة املنطقة الغربية إلى 20 
فوزًا مقابل 4 خسارات، على غرار فينيكس 
صــنــز الــفــائــز عــلــى ســــان أنــطــونــيــو ســبــيــرز 
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دينيس بوزيريوف
التاريخ الروسي المعاصر في 14 زجاجة فودكا

موسكو ـ رامي القليوبي

الروسي  الفودكا  يعد مشروب  لم 
الــشــهــيــر، الــبــالــغــة نــســبــة الــكــحــول 
فيه 40%، مــجــرد أحــد أبـــرز رمــوز 
روســيــا، وإنــمــا جـــاء تــاريــخــه بمثابة مــرآة 
لتاريخ الباد في مجاالت أخرى من حياتها 

السياسية واالقتصادية واالجتماعية.  
وبـــعـــد أن كــــان إنـــتـــاج الــكــحــول حـــكـــرًا على 
الــــدولــــة فــــي عـــهـــد االقـــتـــصـــاد املــــركــــزي فــي 
الــحــقــبــة الــســوفــيــيــتــيــة، ســيــطــرت عــصــابــات 
املافيا بعد تفكك االتحاد السوفييتي على 
هـــذا الــقــطــاع املــربــح فــي تسعينيات الــقــرن 
املــــاضــــي، ووصــــــل األمــــــر إلـــــى إطــــــاق اســـم 
»بوتينكا« على إحدى عامات الفودكا في 
بـــدايـــات عــهــد الــرئــيــس الـــروســـي فاديمير 

بوتني.  
ــتــــاب بــــعــــنــــوان »الــــتــــاريــــخ الــــروســــي  فــــي كــ
املـــعـــاصـــر فـــي 14 زجـــاجـــة فــــودكــــا«، صــدر 
ــاول الـــكـــاتـــب  ــنــ ــتــ ــو، يــ ــكــ حـــديـــثـــا فـــــي مــــوســ
الـــصـــحـــافـــي واملـــــــــدون الـــــروســـــي، ديــنــيــس 
ــريـــوف، مــســيــرة تــطــور قــطــاع إنــتــاج  بـــوزيـ
الـــفـــودكـــا كـــمـــرآة لـــتـــاريـــخ روســـيـــا مـــا بعد 
ــطــــت فــيــه  ــلــ ــتــ ــة، وكـــــيـــــف اخــ ــيــ ــتــ ــيــ ــيــ ــوفــ الــــســ
الصراعات من أجل املال والسلطة والنفوذ.  
ــي الــــجــــديــــد«،  ــ ــربـ ــ ــعـ ــ وفـــــــي مـــقـــابـــلـــة مـــــع »الـ

تاريخ روسيا يقرأه دينيس بوزيريوف من خالل إنتاج الفودكا )العربي الجديد(

ــاريــــخ صــنــاعــة  ــريــــوف تــ ــوزيــ يـــســـتـــعـــرض بــ
: »إذا 

ً
الــفــودكــا فــي روســيــا الــحــديــثــة، قــائــا

تتعلق  كلمات  ثــاث  عــن  أجنبي  أي  سألت 
ــا  ــداهــ ــه بــــروســــيــــا، فـــســـتـــكـــون إحــ ــنــ ــــي ذهــ فـ
الكلمتان  تتراوح  قد  بينما  الفودكا حتما، 
األخــريــان بــني الــبــرد وبــوتــني، أو والفضاء 
والباليه، ولكن الفودكا ال تتغير. منذ بداية 
تسعينيات القرن املاضي، شهد قطاع إنتاج 
الفودكا تطورًا كبيرًا، ولكن عصابات املافيا 
كــانــت تتحكم فيه فــي الــبــدايــة، وكـــان مــرآة 
ملــا يجري فــي الــبــاد، بــدءًا مــن اإلصــاحــات 
الجريمة  وانتشار  الوحشية  والرأسمالية 
املنظمة، وتحكم العصابات ال الشرطة في 
شوارع املدن الروسية، ووصوال إلى مرحلة 

الهدوء في القرن الـ21«. 
ــــدأ مــصــنــع »كـــريـــســـتـــال«  بـ ــــام 2003،  فــــي عـ
بــإنــتــاج فــودكــا حملت عــامــة »بــوتــيــنــكــا«، 
بوتني،  لشعبية  موضوعيا  مــؤشــرًا  لتأتي 
وفق ما يوضحه بوزيريوف، مضيفا: »في 
ذلك الزمن، كان هناك مخاوف لدى الروس 
مــــن شـــــــراء كــــحــــول مـــغـــشـــوش فــــي مــتــاجــر 
الــتــجــزئــة، فــعــنــدمــا بـــدأ إنـــتـــاج »بــوتــيــنــكــا« 
بالتنسيق مع قمة هرم السلطة، وبإذن من 
بــوتــني شــخــصــيــا، حظيت بــإقــبــال عـــال من 
الزبائن الذين آمنوا بأن بوتني واملحيطني 
به لن يسمحوا بإنتاج فودكا سيئة الجودة 

تــحــمــل اســـمـــه، حــتــى ال يــظــن الـــنـــاس عنه 
سوءًا، ويمتنعوا عن التصويت له في ذروة 

شعبيته بني واليتيه األولى والثانية«.  
وحـــول تــأثــيــر الــتــغــيــيــرات فــي نسبة تأييد 
بــوتــني عــلــى مــبــيــعــات »بــوتــيــنــكــا«، يــتــابــع: 
»بوتينكا«  مبيعات  ظلت  طــويــلــة،  »لــفــتــرة 
تــعــكــس صــعــود أو هــبــوط شــعــبــيــة بــوتــني 
بــدرجــة أكــبــر حــتــى مــن اســتــطــاعــات الـــرأي 
ــبـــب خـــــــوف الــــعــــديــــد مــن  الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، بـــسـ
بصراحة  اإلجـــابـــة  مــن  ــم  ــ آراؤهـ املستطلعة 
خشية من تسريب بياناتهم. وكانت هناك 
دائما صعوبات في تحقيق مبيعات كبيرة 
»بــوتــيــنــكــا« فــي مــنــاطــق الــشــرق األقــصــى  لـــ
الروسي التي تعد األقل والء لبوتني وحزبه 
»روسيا املوحدة«، وكان ذلك واضحا دائما 
في نتائج االنتخابات أيضا. ولكن، بحلول 
اليوم، لم يعد مصنعو »بوتينكا« يركزون 
ــن عـــامـــات  ــ ــا، فـــســـقـــطـــت مـ ــقـــهـ عـــلـــى تـــســـويـ
الــفــودكــا الــعــشــر أو حــتــى الــعــشــريــن األكــثــر 
»بوتينكا« أي وجود  مبيعا«. كما لم يعد لـ

الفت في متاجر التجزئة الروسية. 
ــيــــا حـــول  ــيــــرت فــــي روســ أقــــاويــــل كـــثـــيـــرة أثــ
الـــروحـــيـــة في  الـــفـــودكـــا واملـــشـــروبـــات  دور 
الزعم  إلــى حــد  املــعــاصــر، وصلت  تاريخها 
الــذي  الــكــحــول  ــان  أن بــرنــامــج مكافحة إدمــ
اعــتــمــده آخــر زعــمــاء االتــحــاد السوفييتي، 

ــاتــــشــــوف، فــــي مــنــتــصــف  مــيــخــائــيــل غــــوربــ
ثــمــانــيــنــيــات الـــقـــرن املـــاضـــي، ســـرع انــهــيــار 
الدولة السوفييتية، بعد أن كبد ميزانيتها 
خــســائــر فـــادحـــة بــســبــب تـــهـــاوي عــوائــدهــا 
الــدولــة إلنتاج  احــتــكــار  فــي ظــل  الكحولية، 
الـــكـــحـــول وجـــمـــيـــع األنـــشـــطـــة االقـــتـــصـــاديـــة 

الكبرى.  
إال أن بوزيريوف يقلل من أهمية مثل هذه 
السوفييتي  االتــحــاد  قائا: »تفكك  املــزاعــم، 
ــم عــن  ــ ــاجـ ــ ــد، نـ ــقــ ــعــ ــــي مــ ــــخـ ــاريـ ــ ــو حـــــــدث تـ ــ هــ
مجموعة مــن الــعــوامــل، وهــنــاك حــتــى اآلن 
الفودكا  إنتاج  مبالغة في مساهمة رســوم 
فــي املــيــزايــنــة، وتــدعــو األحــــزاب الشعبوية 
الــدومــا )الــنــواب( حتى اليوم إلى  بمجلس 
إعادة فرض احتكار الدولة لسوق الكحول، 
الفودكا كانت ذات  بــأن  متحججة في ذلــك 
ــم مـــصـــادر تــمــويــل خــزيــنــة الـــبـــاد،  يــــوم أهــ
ــــان يــحــدث  ــــك كـ ــرون أن ذلـ ــذكــ ولــكــنــهــم ال يــ
فـــي عــهــد روســـيـــا الــقــيــصــريــة، قــبــل الــحــرب 
العاملية األولى )1914 - 1918(، حني لم تكن 
الخزينة تحصل على عوائد النفط والغاز 
على عكس ما كان عليه الحال في الحقبة 

السوفييتية أو اليوم«.
ــــول مــــن اخـــتـــرع  ــرا حـ ــ ــزال الــــجــــدل دائـــ ــ وال يــ
الفودكا، كونها مشروبا قديما انتشر بني 
مــخــتــلــف الـــشـــعـــوب، ولـــكـــن عـــالـــم الــكــيــمــيــاء 
البريطاني، جــورج غيلبني، كــان له السبق 
املــثــالــيــة  ــة  ــادلــ ــعــ املــ ــع  ــ فــــي وضــ ــام 1792  ــ عــ
لــلــفــودكــا، الحــتــوائــهــا عــلــى نــســبــة 38 في 
املائة من الكحول، ثم اقتبسه عالم الكيمياء 
مينديلييف،  دمــيــتــري  ــر،  ــهـ األشـ الـــروســـي 
خلط  »عــن  بعنوان  للدكتوراه  رسالته  فــي 
الــكــحــول بــاملــيــاه« فــي عـــام 1865، مــا رســخ 
اختراع  الفودكا هي  بــأن  الشائع  لاعتقاد 

روسي بامتياز.

بعد أن كان إنتاج 
الكحول حكرًا على 

الدولة في عهد 
االقتصاد املركزي في 
الحقبة السوفييتية، 
سيطرت العصابات 

على هذا القطاع

■ ■ ■
بدأ مصنع »كريستال« 
بإنتاج فودكا حملت 

عامة »بوتينكا«، لتأتي 
مؤشرًا موضوعيًا 

لشعبية بوتني، وفق ما 
يوضحه بوزيريوف

■ ■ ■
هناك مزاعم تقول 
إن برنامج مكافحة 
إدمان الكحول الذي 
اعتمده آخر زعماء 
االتحاد السوفييتي، 

ميخائيل غورباتشوف، 
سرع انهيار الدولة 

السوفييتية

باختصار

في كتاب بعنوان »التاريخ الروسي المعاصر في 14 زجاجة فودكا«، صدر حديثًا في موسكو، يتناول الكاتب الصحافي، دينيس 
بوزيريوف، مسيرة تطور قطاع إنتاج الفودكا كمرآة لتاريخ روسيا ما بعد السوفييتية

هوامش

سما حسن

ينتزعونك  بداخلك وحــولــك.  كــل شــيء،  يتغير  فــجــأة، 
ــدراســـي ودرس ال تــفــهــم شـــرحـــه، لكنك  الـ مـــن صــفــك 
تــحــفــظــه مـــن أجـــل امــتــحــاٍن بــغــيــٍض فـــي نــهــايــة الــعــام، 
ويسحبونك لكي تهتف باسٍم رابٍض في أعماقك سّرا 
هــو اســم فلسطني. فــجــأة تكتشف أن مــا تــحــّدث عنه 
يتحّدث  كــان  فقد  يــعــود،  أن  املمكن  مــن  العجوز  الجد 
عن وطٍن مسلوب وحلم بعيد، ويتنهد كثيرا. وأصبح 
التي  البعيدة  القرية   كل ما يرويه عن ذكريات 

ً
حقيقة

التي  األساطير  بما يشبه  النكبة،  هّجر منها في عام 
 أيضا 

ً
تــروى لكي ينام بعد سماعها الصغار. وفجأة

ترى الحلم الذي بناه الجيش الذي ال يقهر قد تقّوض. 
يكفي أن أحد أركانه قد تهّدم، وأصبح ذّرات من رمال، 
فها هــو الــيــوم يغوص ويــغــرق ويــتــوه فــي وحــل مخيم 

الثورة »مخيم جباليا« وأزقته.
ـــر جــيــدا الــجــنــود الــراجــلــني املــدّجــجــني بــالــســاح، 

ّ
تـــذك

والذين كانوا يمّرون في أكثر األزقة ضيقا، ويتلفتون 
ــا يــتــحــّول  يــمــنــة ويـــســـرة فـــي تـــوجـــس، ثـــم ســـرعـــان مـ
يتقافزون  حولهم  فالصبية  اطمئنان،  إلــى  توجسهم 
ويتضاحكون على مرآهم املضحك، فهم، على قصر 

أوزانهم  أضعاف  يحملون  بنياتهم،  وضآلة  قاماتهم 
مـــن الـــســـاح والـــعـــتـــاد، ويـــمـــّدون أيــديــهــم مـــن جعبهم 
ومتعلقاٍت  أدواٍت  فُيخرجون  ظهورهم،  خلف  املعلقة 
ال تتوقع أنه يمكن إخفاؤها في هذه األماكن، وألنهم 
 وهم يتدارسون التفافات األزقة، 

ً
يمضون وقتا طويا

أيديهم.  بني  مرسومة  خرائط  وبــني  بينها  ويطابقون 
ويعتقدون أنهم قد حفظوها، حتى جاء ذلك اليوم الذي 
تاهوا وغرقوا في أزقة املخيمات التي أجبروا أصحاب 

األرض على أن يقيموا فيها مصنفني الجئني.
اشتعلت الثورة في الثامن من ديسمبر/ كانون األول 
ر ذلك اليوم جيدا، حني أعلن النفير 

ّ
من العام 1987. وتذك

العام في جميع أنحاء قطاع غزة، احتجاجًا على دهس 
شاحنة إسرائيلية، يقودها إسرائيلي سيارة يركبها 
عّمال فلسطينيون متوقفة في محطة وقود في مدينة 
أسدود، ما أودى بحياة أربعة أشخاص وجرح آخرين، 
الخبر  بإعان  وقتها  اإلسرائيلية  اإلذاعــة  اكتفت  وقــد 
ــز عليه، ألنــه لــم يكن أكثر مــن حــادث 

ّ
مــن دون أن تــرك

يشبه حوادث عديدة مماثلة كان يقوم بها إسرائيليون 
بشكل متقطع، ويرّد عليها الفلسطينيون. ولكن هذه 
الــحــادثــة كــانــت مــخــتــلــفــة، حــيــث أشــيــع وقــتــهــا أن هــذا 
انتقام من والــد أحد اإلسرائيليني  الحادث كان عملية 

الذي تم طعنه قبل يومني من ذلك التاريخ، بينما كان 
يتسّوق في غزة، فاعتبر الفلسطينيون الحادث عملية 
قتل متعّمد. وفي اليوم التالي وخال جنازة الضحايا، 
الغاضبة  الحشود  ألــقــت  عــارمــة،  احتجاجات  اندلعت 
خــالــهــا الــحــجــارة عــلــى مــوقــع لــلــجــيــش اإلســرائــيــلــي،  
الحشود،  ذلــك  يفّرق  أن  النار من دون  الجنود  فأطلق 
ــرارا عــلــى املــواجــهــة بــالــحــجــارة وقنابل  بــل زادهــــا إصــ
املولوتوف محلية الصنع. ما حدا بالجيش اإلسرائيلي 
ــل أول شـــرارة 

ّ
بــطــلــب املــــدد الــعــســكــري، وهـــو مـــا شــك

لانتفاضة التي حّركت املياه الراكدة، أو باألصح التي 

، ألسباٍب كثيرة أّدت إلى اندالعها، 
ً
كانت واجهة أمامية

يتقبل  لم  التهجير  مــرارة  ذاق  الــذي  الشعب  أن  أهمها 
ــرار هــذا االحــتــال على  فكرة االحــتــال ودوامـــه، وإصـ
لقمة عيشه، فمقتل  مــا يخّص  فــي  إذاللـــه، خصوصا 
هؤالء العمال أشعل فتيل االنتفاضة فعا، ألن الاجئ 
 ومهانٍة داخل 

ّ
الفلسطيني الذي كان يضطر للعمل بذل

أراضيه املحتلة تحّمل الكثير، أجورا متدنية وتفتيشا 
عــلــى الــحــاجــز الـــذي يفصل قــطــاع غـــزة عــن األراضـــي 
ه مقارنة بالعامل 

ّ
املحتلة )إيرز(، وصرامة القوانني بحق

اإلسرائيلي. وأمام هذا الوضع املترّدي وإفقار الاجئ 
الــعــالــم ســـوف يــجــد حــا قريبا  ــان يعتقد أن  ــــذي كـ ال
حالة  فــي  الفلسطيني  الــشــارع  كــان  ووقتها  لقضيته، 
لكي يشتعل. وفعا خرجنا  الشرارة  غليان، وينتظر 
إلى الشوارع نهتف باسم فلسطني تحت قيادة واحدة، 
وانتهت  الضحايا،  وسقط  سنوات،  االنتفاضة  وظلت 
 وال متوقعة. ولكنها حققت اإلنجاز 

ً
نهاية غير ُمرضية

األهم، وهو االعتراف بوجود الشعب الفلسطيني عبر 
االعتراف اإلسرائيلي األميركي بسكان الضفة الغربية 
والقدس وقطاع غزة أنهم جزء من الشعب الفلسطيني، 
وأجهضت توقعات جندي إسرائيلي كان يعتقد أنه قد 

حفظ خريطة مخيم الثورة.

في ذكرى االنتفاضة الفلسطينية

وأخيرًا

الشعب الذي ذاق مرارة 
التهجير لم يتقبل فكرة االحتالل 

ودوامه، وإصرار هذا االحتالل 
على إذالله
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