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في العدد

ــحــدة فتح حــدودهــا البرّية 
ّ
أعـــادت الــواليــات املــت

حني، 
ّ
والــجــوّيــة أمـــام املــســافــريــن األجــانــب امللق

بعدما كانت قد أغلقتها اعتبارًا من مارس/ آذار 
أسبابها  تكون  حــاالت  )باستثناء  عــام 2020 
ــام مـــايـــني املــســافــريــن الـــقـــادمـــني،  ــ مــقــنــعــة( أمـ
وبريطانيا  األوروبـــي  االتحاد  من  وخصوصًا 
والصني وفي وقت الحق الهند والبرازيل. كما 
أغلقت نقاط دخــول برية أمــام الــزوار من كندا 
واملكسيك. وأثرت أشهر القيود هذه على مئات 
املــايــني مــن الــنــاس. يأتي ذلــك فــي وقــت أعلنت 
وسائل إعامية محلية أن اليابان لم تسّجل أي 

وفيات بكوفيد-19 أول من أمس، وذلك ألول مرة 
منذ 15 شهرا. وأظهرت أحدث األرقام الصادرة 
عن وزارة الصحة تسجيل ثــاث حــاالت وفاة 
ــي. وانـــخـــفـــضـــت حــــاالت  ــ ــاضـ ــ يـــــوم الـــســـبـــت املـ
في  كبير  بشكل  بكوفيد-19  والوفاة  اإلصابة 
اليابان مع زيادة نسبة التلقيح لتشمل أكثر من 
عدد  تجاوز  عامليًا،  السكان.  من  املائة  في   70
العالم 250 مليون  أنحاء  اإلصابات في جميع 
ــة، فـــي الـــوقـــت الــــذي تـــراجـــع فــيــه ارتــفــاع  ــابـ إصـ
أن  الرغم من  »دلتا«، على  باملتحور  اإلصابات 
قياسيًا  تفشيًا  تشهد  الشرقية  ــا  أوروبــ دول 

تراجع متوّسط   »رويــتــرز«،  للمرض. وبحسب 
املائة خال األشهر  اليومية 36 في  اإلصابات 
التقني  الفريق  رئيسة  وقالت  املاضية.  الثاثة 
العاملية  الصحة  املعني بكوفيد-19 في منظمة 
ماريا فان كيرخوف )الصورة(: »نعتقد أنه من 
اآلن وحتى نهاية عام 2022، ستكون هذه هي 
املرحلة التي نسيطر فيها على هذا الفيروس، 
إذ يــمــكــنــنــا الـــحـــد بــشــكــل كــبــيــر مـــن اإلصـــابـــة 

بأعراض حادة والوفاة«.
مــعــدل إصــابــات  أّن  أملــانــيــا  أعلنت  مــن جهتها، 
كــوفــيــد-19 املسّجلة فــي أوســـاط كــل مائة ألف 

ارتفع  األخيرة  السبعة  األيــام  في  من سكانها 
إلى 201,1 أمس، وهو رقم قياسي منذ ظهور 
الوباء. ويتجاوز الرقم الجديد الذي نشره معهد 
»روبــرت كــوخ« آخر معدل قياسي بلغ 197,6 

في 22 ديسمبر/ كانون األول عام 2020. 
ــاء إغــــاق  ــهــ ــى ذلــــــك، تــســتــعــد نـــيـــوزيـــلـــنـــدا إلنــ ــ إلـ
ــد، أواخــــر الــشــهــر الــجــاري،  أكــبــر مــدنــهــا أوكـــانـ
ــة لــلــحــد  ــفـــروضـ مــــع تــخــفــيــف بـــعـــض الـــقـــيـــود املـ
ــا، بــحــســب رئــيــســة الــــوزراء  مــن انــتــشــار كـــورونـ

جاسيندا أرديرن. 
)رويترز، فرانس برس، أسوشييتد برس(

الحدث

محاولة قتل الكاظمي 
ال تغير نتيجة االنتخابات في العراق

الثالثاء  9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 م  4  ربيع اآلخر 1443 هـ  □  العدد 2626  السنة الثامنة

Tuesday 9 November 2021

مآالت االنتقال السياسي في السودان
يستكشف تقدير موقف للمركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، المآالت الممكنة 

لالنتقال السياسي في السودان بعد أسبوعين على االنقالب. ]20[

يشهد المجتمع المصري 
منذ فترة، جرائم مروعة 

تشغل علماء النفس 
واالجتماع والجريمة 

الساعين إلى فهم أسبابها.
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تتعدد نشاطات المنظمات الست وأماكن عملها ــ الناصرة  )أحمد غرابلي/فرانس برس(
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إرهابية« والتجسس على 

مسؤوليها.

4ـ5



23
سياسة

أصابع االتهام تشير 
لمسؤولية مجموعة 

داخل فصيل مسلح

قاآني زار بغداد
ليؤكد أن طهران ال 

عالقة لها بالهجوم

الوزراء  رئيس  استهدفت  التي  االغتيال  محاولة  وطأة  تحت  العراقية  الساحة  بقيت 
لزيارة  قاآني  إسماعيل  اإليراني  القدس«  »فيلق  قائد  سارع  إذ  الكاظمي،  مصطفى 
بغداد وسط تسريبات عن سعيه إليجاد مخرج للفصائل الحليفة لطهران، فيما كانت 

إعادة فرز نتائج االنتخابات تنتهي بال تغيير فيها

بغداد ـ زيد سالم
طهران ـ صابر غل عنبري

لم تتأخر ارتدادات محاولة االغتيال 
الـــتـــي اســتــهــدفــت رئـــيـــس الــحــكــومــة 
الــكــاظــمــي، فجر  الــعــراقــيــة مصطفى 
الــســاحــة  لــتــظــهــر عـــلـــى  أمـــــس األول األحـــــــد، 
الـــعـــراقـــيـــة، إذ ســـــارع قـــائـــد »فــيــلــق الـــقـــدس« 
اإليــرانــي إسماعيل قــاآنــي لــزيــارة بــغــداد في 
وتأكيد  العملية  تــداعــيــات  للملمة  مــحــاولــة 
عدم مسؤولية طهران عنها، وذلك فيما برزت 
املليشيات  تحييد  مــحــاولــة  عــلــى  مـــؤشـــرات 
ــة إليــــــــــــران عــــمــــا حــــصــــل وتـــحـــمـــيـــل  ــ ــيــ ــ ــ ــوال ــ املــ
آخر  تــطــورًا سياسيًا  لكن  ألفـــراد.  املسؤولية 
برز بعد ساعات من محاولة االغتيال، وهو 
انتهاء  لالنتخابات،  العليا  املفوضية  إعــالن 
ــرز أكـــثـــر مـــن ألـــفـــي محطة  ــادة فــ ــ عــمــلــيــات إعــ
ــبـــالد، مـــن دون  انــتــخــابــيــة فـــي عــمــوم مــــدن الـ
تــغــيــيــر فـــي نــتــائــج االنـــتـــخـــابـــات الــبــرملــانــيــة 
أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن األول  فـــي 10  الـــتـــي جــــرت 
املاضي، والتي تسّببت بموجة غضب كبيرة 
لــلــفــصــائــل املــوالــيــة لــطــهــران بــعــد خــســارتــهــا 
ــاعـــد، مـــا دفــعــهــا للتصعيد  ــقـ املـ الــكــثــيــر مـــن 
وصواًل إلى احتجاج أنصارها الجمعة أمام 
املــنــطــقــة الـــخـــضـــراء وســـقـــوط قــتــيــلــن مــنــهــم، 
ومــا تبع ذلــك من تهديدات للكاظمي سبقت 

محاولة استهداف مقر إقامته فجر األحد.
في  لالنتخابات،  العليا  املفوضية  وأعــلــنــت 
بيان أمــس، االنتهاء من إجـــراءات النظر في 
املعترضة على  القوى  التي قدمتها  الطعون 
نــتــائــج االنـــتـــخـــابـــات، بــعــد إعــــــادة عـــد وفـــرز 
أصوات أكثر من ألفي محطة انتخابية يدويًا، 
مؤكدة أن نتائج عمليات العد والفرز اليدوي 
في  تطابقًا  أظــهــرت  منها  املشكو  للمحطات 
النتائج املعلنة، وهو ما يعني تضاؤل آمال 

القوى املعترضة بحصول تغييرات ملموسة 
في الخريطة األخيرة للبرملان املقبل. كما أكد 
البيان رفع نتائج النظر بالطعون وتدقيقها 
إلى الهيئة القضائية لالنتخابات، في إشارة 
إلى انتهاء عمليات العد والفرز بشكل نهائي 
وهي  قضائية،  مرحلة  الــى  النتائج  وانتقال 
ــــالن الــنــهــائــي عن  املــرحــلــة األخـــيـــرة قــبــل اإلعـ

نتائج االنتخابات.
ــــت الـــقـــوى الــحــلــيــفــة إليــــــران، تــرفــض  ــا زالـ ومــ
االعـــــتـــــراف بـــنـــتـــائـــج االنــــتــــخــــابــــات وتــحــشــد 
ــة الــــخــــضــــراء مــنــذ  ــقـ ــنـــطـ أنــــصــــارهــــا قــــــرب املـ
نــحــو أربــعــة أســابــيــع. وجــــدد عــضــو تحالف 
»الـــحـــشـــد  ــيـــاســـي لــــ »الــــفــــتــــح«، الـــجـــنـــاح الـــسـ
بإعادة  املطالبة  الفتالوي،  فاضل  الشعبي«، 
الــيــدوي لكل محطات االقــتــراع،  العد والــفــرز 
مــعــتــبــرًا فــي تــصــريــح أمــــس، أن هـــذا »مطلب 
ــبـــول  ــقـ ــث عـــــن الـ ــديــ ــحــ أســـــاســـــي لــــهــــم قــــبــــل الــ
بالنتائج والبدء بمرحلة االستعداد لتكوين 
التحالفات السياسية«. فيما تحدث القيادي 
فــي الــتــحــالــف ذاتــــه، مــحــمــد الــبــيــاتــي، عــن أن 
»التزوير في االنتخابات لم يعد محل الشك، 
ـــق وأصـــبـــح بـــالـــدلـــيـــل«، مــعــتــبــرًا في 

ّ
بـــل تـــوث

القضاء  مجلس  »قـــرار  أن  صحافي  تصريح 
األعلى سيكون هو الفيصل في هذه األزمة«.

جاء هذا التطور فيما كان قاآني يزور بغداد، 
حــيــث الــتــقــى الــكــاظــمــي والـــرئـــيـــس الــعــراقــي 
برهم صالح وقـــادة أحـــزاب وزعــمــاء فصائل 
أن  اإليراني  التلفزيون  وأكــد  حليفة لطهران. 
قاآني أكد خالل هذه اللقاءات دعم »استقرار 
ووحــدة وأمن العراق«. وجــاءت الزيارة فيما 
املشتركة  العراقية  العمليات  قيادة  واصلت 
حــالــة الــتــأهــب فــي بــغــداد، مــع اســتــمــرار نشر 
الوحدات القتالية التابعة للجيش في محيط 
املــنــطــقــة الـــخـــضـــراء وأحــــيــــاء مــــجــــاورة لــهــا. 
وشـــوهـــدت ألول مـــرة مــنــذ ســنــوات مــدرعــات 

الــجــيــش الــعــراقــي تــجــوب مــنــاطــق بــغــداد مع 
تحليق  مع  وعــربــات مصفحة  ثقيلة  أسلحة 
كثيف للطائرات، في إجــراء اعتبره مراقبون 
بــأنــه اســتــعــراض قــوة الــدولــة أكــثــر مــن كونه 
تخّوفا من حــدوث مواجهات أو حــدث أمني 

ببغداد.
»العربي  وأكد مسؤوالن عراقيان في بغداد، لـ
الــجــديــد«، أن زيـــارة قــاآنــي إلــى بــغــداد تهدف 
لــلــتــهــدئــة واحـــــتـــــواء األزمــــــــة بــــن الــكــاظــمــي 
في  وقــال أحدهما  وزعــمــاء فصائل مسلحة. 
اتـــصـــال هــاتــفــي مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن 
الــهــجــوم عــلــى مــقــر الــكــاظــمــي »مـــثـــال بسيط 
املسلحة  الفصائل  داخــل  القرار  على فوضى 
ــرد جــــمــــاعــــات داخـــــلـــــهـــــا، وقـــــــد نــشــهــد  ــ ــمــ ــ وتــ

القاهرة ـ العربي الجديد
 الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

ــــون مــــصــــريــــون اتــــصــــاالت  ــــؤولـ ــــسـ يــــجــــري مـ
ــبـــد عــســكــر  ــكـ تـــتـــمـــحـــور حـــــــول ســــبــــل عـــــــدم تـ
الــــســــودان املـــزيـــد مـــن الــخــســائــر الــســيــاســيــة 
األول  أكتوبر/تشرين   25 فــي  انقالبهم  بعد 
املاضي. وشملت اتصاالت املخابرات العامة 
برئاسة اللواء عباس كامل، املكلف من رئيس 
الــجــمــهــوريــة عــبــدالــفــتــاح الــســيــســي بـــــإدارة 
املـــلـــف الــــســــودانــــي، مـــســـؤولـــن فـــي اإلمــــــارات 
والــســعــوديــة إلقناعهما بــضــرورة عـــدم دعــم 
أي خــطــوة إضــافــيــة تــدعــو البــتــعــاد الجيش 
ــن الــســلــطــة، وضـــــــرورة الـــتـــدخـــل مـــع مصر  عـ
لدعم تشكيل حكومة »وفاق وطني« جديدة، 
تضمن إبعاد العناصر الليبرالية واليسارية 
واملناهضة للمصالح املصرية واإلسرائيلية 

والخليجية، من املشهد السياسي تمامًا.
وكشفت مصادر دبلوماسية مصرية وغربية 

 رئــيــس 
ً
انــشــقــاقــات داخــلــهــا أيـــضـــًا«، مــحــّمــال

ومساعده  الفياض  فالح  الشعبي«  »الحشد 
األوضــاع  مسؤولية  املحمداوي  العزيز  عبد 
أن  ذاتــه  الحالية في بغداد. وكشف املسؤول 
إلى مجموعة  تشير  الحالية  االتهام  أصابع 
داخــل فصيل مسلح نافذ تقف وراء الهجوم 
عــلــى مــقــر الــكــاظــمــي ردًا عــلــى مــقــتــل اثــنــن 
مـــن املــحــتــجــن مـــن أنـــصـــار الـــقـــوى الــخــاســرة 
املــاضــيــة قرب  فــي االنــتــخــابــات ليلة الجمعة 
املنطقة الــخــضــراء، مــن دون عــلــم قــيــادة هــذا 
التحقيق في  أن  إلــى  املــســلــح، الفــتــًا  الفصيل 
الـــهـــجـــوم أحـــــزر نــتــائــج مــهــمــة، واملــعــلــومــات 
الحالية تؤكد تورط هذه املجموعة بالهجوم، 
الشخصن  من  لواحد  قريب  املنفذين  وأحــد 
اللذين قضيا في مواجهات الجمعة املاضية. 
وأوضــح أن »وساطة الجنرال قاآني وزعماء 
الــوقــت الحالي  ســيــاســيــن شيعة أيــضــًا فــي 
تـــهـــدف إلــــى عــــدم كــشــف الــحــكــومــة عـــن اســم 
الفصيل الذي ينتمي إليه املنفذون، واالكتفاء 
أنهم  والتأكيد  عليهم  التعرف  عــن  بــاإلعــالن 
يــتــعــاونــون مـــع الــلــجــنــة األمــنــيــة فـــي )هــيــئــة 
ــقــــاء الــقــبــض  ــل إلــ ــ الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي( مــــن أجـ

عليهم«.
ــالـــة »رويــــتــــرز« عن  وفــــي الـــســـيـــاق، نــقــلــت وكـ
ــادر مـــقـــربـــة مــن  ــ ــــصــ مــــســــؤولــــن أمـــنـــيـــن ومــ
الــــجــــمــــاعــــات املـــســـلـــحـــة أن الــــهــــجــــوم نــفــذتــه 
التي  مــن  األقـــل  جماعة مسلحة واحـــدة على 
املسّيرة  الطائرات  إن  وقالت  إيـــران.  تدعمها 
إيرانية  الهجوم  في  املستخدمة  واملتفجرات 

»العربي الجديد«، عن زيــارة فريق  مطلعة، لـ
صغير من املخابرات املصرية إلى الخرطوم 
قــبــل يـــومـــن، ملــتــابــعــة الــجــهــود الــتــي بــدأتــهــا 
القاهرة منذ وقوع االنقالب، لتقريب وجهات 
وكل  املــصــري  الــنــظــام  بــن  والتنسيق  النظر 
من قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ونائب 
رئــيــس مجلس الــســيــادة، قــائــد قـــوات الــدعــم 
الــســريــع، مــحــمــد حــمــدان دقــلــو »حــمــيــدتــي«، 
املجلس  أعضاء  النظر بن  وتقريب وجهات 
التي  الخالفات  تبديد  ومحاولة  العسكري، 
اندلعت بينهم خالل الفترة املاضية، خاصة 
بــعــدمــا تــعــذر تنفيذ مــقــتــرح عـــودة عــبــد الله 
ــًا لـــشـــروط  ــقـ حــــمــــدوك لـــرئـــاســـة الـــحـــكـــومـــة وفـ

ومعطيات جديدة.
ــذا الــفــريــق بــمــتــابــعــة األنـــبـــاء  ــم تــكــلــيــف هــ وتــ
واملعلومات املتداولة في االتصاالت الجارية 
ــون ملــصــر  ــكــ ــهــــدف أن تــ داخــــــــل الـــــــســـــــودان، بــ
ــقــــرارات،  األســبــقــيــة لــلــمــشــاركــة فـــي اتـــخـــاذ الــ
ــًا بــــــاإلمــــــارات  ــاســ ــيــ وتــــوجــــيــــه األوضــــــــــــــاع، قــ
وإسرائيل القريبتن بالفعل من دوائر صنع 
القرار، وكذلك السعودية التي بدا أنها كانت 
ابتعادًا عن مجريات األحــداث  الطرف األكثر 
ــرة، بــاإلضــافــة إلـــى ضمان  ــيـ فــي الــفــتــرة األخـ
عدم تأثير انفالت األوضاع في السودان على 
أمنيًا وعسكريًا،  املباشرة،  املصالح املصرية 

وكذلك في قضية سد النهضة.
البرهان  وذكــرت املصادر أن مصر تتفق مع 
املجال  لفتح  املطلق  الــرفــض  فــي  وحميدتي 
لعودة قائمة من الوزراء املقربن من حمدوك، 
واملصنفن من قبلهم كشخصيات قريبة من 
الـــدوائـــر األمــيــركــيــة والــغــربــيــة، بــمــن فــي ذلــك 
شــخــصــيــات ســيــاســيــة مــدنــيــة ودبــلــومــاســيــة 
لعبت أدوارًا كبيرة في مساعي إسقاط ديون 
الــســودان، وساهمت فــي جــذب دعــم أوروبـــي 
كــبــيــر لـــلـــدولـــة، بــعــد الـــتـــوصـــل إلــــى الــوثــيــقــة 
كانت  التي  الشخصيات  وكذلك  الدستورية، 

الصنع. وقال املسؤوالن األمنيان إن »كتائب 
حـــزب الــلــه« و»عــصــائــب أهـــل الــحــق« نفذتاه 
جنبًا إلى جنب. فيما قال مصدر في جماعة 
مسلحة إن »كتائب حزب الله« متورطة وإنه 
وفــق  »الــعــصــائــب«،  دور  تــأكــيــد  ال يستطيع 

»رويترز«.
لــكــن املــتــحــدث بـــاســـم الــخــارجــيــة اإليـــرانـــيـــة، 
سعيد خطيب زادة، قال ردًا على سؤال عما إذا 
كانت إيران مستعدة للوساطة بن األطراف 
الــعــراقــيــة، إن »الـــظـــروف الــراهــنــة فــي الــعــراق 
لــيــســت مــنــاســبــة لــلــوســاطــة، وهــنــاك حكومة 
ــار الــقــانــون  ــ عـــراقـــيـــة مــســتــقــرة تــعــمــل فـــي إطـ
األســاســي«. وأضــاف في مؤتمره الصحافي 
األسبوعي، أمس، أن »ما يهمنا هو الحفاظ 
ــعـــراق«، داعــيــًا  ــن فــي الـ عــلــى االســتــقــرار واألمــ
»املساعدة  إلى  العراقية  السياسية  التيارات 
ــقــــرار« فـــي هــــذا الــبــلــد.  ــتــ فـــي اســتــتــبــاب االســ
واعتبر أن »هناك متآمرين ال يريدون انتقااًل 
الواليات  داعيًا  العراق«،  في  للسلطة  سلميًا 
املتحدة إلى إخراج قواتها من العراق، واصفًا 

حضورهم بأنه »مصدر للالأمن«.
ــلــــى تـــهـــدئـــة  ولـــــــم تـــقـــتـــصـــر زيــــــــــارة قـــــاآنـــــي عــ
األوضــاع، إذ نقلت وكالة »أسوشيتد برس« 
عن سياسين عراقين لم تسمهما، أن قاآني 
زار بغداد ليؤكد أن طهران وحلفاءها ليس 
ــل الــســيــاســيــان  ــقـ ــة بـــالـــهـــجـــوم. ونـ لـــهـــم عـــالقـ
عـــن قـــاآنـــي قــولــه »إيــــــران ال عــالقــة لــهــا بــهــذا 
ــارا إلــى أنــه أكــد أن طــهــران ال  الــهــجــوم«. وأشــ
تعارض تسمية الكتل الشيعية ألي شخصية 

الـــوزراء اإلثيوبي  على اتــصــال دائــم برئيس 
أبــــي أحـــمـــد إبـــــان فـــتـــرة رعـــايـــتـــه ملــفــاوضــات 

املصالحة الوطنية السودانية.
وبحسب املصادر فإن القاهرة ترى أن وجود 
يمثل خطرًا  السلطة  فــي  الــشــخــصــيــات  هـــذه 
أمنيًا  بــالــســودان،  املرتبطة  مصالحها  على 
وعــســكــريــًا، وكــذلــك فــي قضية ســد النهضة، 
وأن حـــكـــومـــة حــــمــــدوك بــعــالقــاتــهــا املــمــتــدة 
بالتيارات الليبرالية واليسارية والتجمعات 
أمــام تطوير  املهنية، كانت تقف حجر عثرة 
ــلـــس الـــســـيـــادي  الــــتــــواصــــل بــــن مـــصـــر واملـــجـ
املــنــحــل، ال ســيــمــا فـــي قــضــيــة ســـد الــنــهــضــة، 
ــان الـــحـــل األمـــثـــل بــالــنــســبــة لها  وبــالــتــالــي كــ

اإلطاحة به واستئثار العسكر بالسلطة.
وأوضحت املصادر أن مصر رفضت املشاركة 
ــــذي جــمــع الـــواليـــات  فـــي الـــبـــيـــان الـــربـــاعـــي، الـ
والسعودية،  ــارات  واإلمــ وبريطانيا  املتحدة 
ــتـــعـــارض تـــمـــامـــًا مــع  ــدة نـــقـــاط تـ ــ لــتــضــمــنــه عـ
املصالح املصرية، على رأسها عودة الحكومة 
ــمــــدوك بـــمـــفـــرده( وتــعــلــيــق حــالــة  ــيــــس حــ )ولــ
ــل املـــــد الــســيــاســي  ــوارئ، خـــاصـــة فــــي ظــ ــ ــطــ ــ الــ
ــأن  ــشــ ــلــــتــــدخــــل املــــــصــــــري فــــــي الــ املـــــــعـــــــارض لــ
الــعــســكــري السلطوي  ــاط  ــبـ الــســودانــي واالرتـ
بالدول  الجارية  االتصاالت  أما  البلدين.  بن 
الغربية فــي الــشــأن ذاتـــه، فــتــحــاول مصر من 
خــاللــهــا الــبــحــث عـــن صــيــغ مــقــبــولــة إلعــــادة 
التعامل مع عسكر السودان من دون العودة 
البحث عن  ذلــك  فــي  بما  بالفعل،  عما تحقق 
بـــديـــل لـــحـــمـــدوك، أو الــضــغــط عــلــيــه لــلــعــودة 
ــع الـــقـــبـــول بـــالـــشـــروط املـــصـــريـــة الســتــبــعــاد  مـ
ــة واملـــشـــهـــد  ــكـــومـ ــر بــعــيــنــهــا مــــن الـــحـ ــنـــاصـ عـ
الــســيــاســي، والــعــمــل عــلــى تــأجــيــل إجـــــراء أي 
اســتــحــقــاقــات انــتــخــابــيــة فــي الــوقــت الــحــالــي، 
وتعديل الوثيقة الدستورية. وذكرت املصادر 
أن االتـــصـــاالت املــصــريــة مــع بــعــض الــــوزارات 
الغربية والسفارات، وبصفة خاصة الواليات 

سياسية في البرملان املنتخب حديثًا ليصبح 
رئيس الوزراء املقبل.

لــكــن عــضــو تــيــار »الــحــكــمــة« الــنــائــب السابق 
قــاآنــي في  أن »وجـــود  اعتبر  اللكاش،  محمد 
بـــغـــداد ال يــعــنــي بـــالـــضـــرورة الــــوصــــول إلــى 
الحالية  قاآني  مبادرة  أن  مضيفًا  التهدئة«، 
»خطوة جيدة بحكم أن إيــران جــارة ولديها 
ــفـــت فــــي تــصــريــح  مـــصـــالـــح مــــع الـــــعـــــراق«. ولـ
»العربي الجديد«، إلى أن »األوضاع تأثرت  لـ
ــة الــســيــاســيــة في  ــ كــثــيــرًا مـــن تـــداعـــيـــات األزمــ
البالد، بالتالي فإن حادثة االغتيال الفاشلة 
للكاظمي تدل على عمق التوتر الحاصل«. أما 
الفائز  الفايز،  عامر  »الفتح«،  تحالف  عضو 
في االنتخابات األخيرة، فقال في حديٍث مع 
»العربي الجديد«، أن »وصول األزمة ملحاولة 
االنــفــالت  أن  يعني  الحكومة  رئــيــس  اغــتــيــال 
»جميع  أن  على  مــشــددًا  كبيرة«،  مرحلة  بلغ 
الــكــيــانــات الــســيــاســيــة والــفــصــائــل الــعــراقــيــة 
أكتوبر/ انتخابات  على  املعترضة  والــقــوى 
تــشــريــن األول املــاضــي تــقــف ضــد اســتــهــداف 
القانون والدولة العراقية«، متوقعًا أن »تتجه 

األمور خالل األيام املقبلة إلى التهدئة«.
إلى ذلك، بنَّ الخبير األمني سرمد البياتي، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »زيـــارة  فــي تصريح لـــ
قــاآنــي تــهــدف إلــى التهدئة، ويــبــدو أن إيــران 
غير راضــيــة عــن الــتــصــرف األخــيــر بمحاولة 
االغتيال الفاشلة للكاظمي، لكن هناك فصائل 
مسلحة باتت تتعامل مع إيران كطرف ضمن 
محور كامل، وال تستمع للرسائل اإليرانية«.

املــتــحــدة وفــرنــســا وبريطانيا وأملــانــيــا، حول 
تـــطـــورات املـــوقـــف، تــواجــه حــتــى اآلن إصــــرارًا 
على تحدي أولوياتها في السودان، مع تعذر 
تــجــاوز مــوقــف اإلطــاحــة بــحــمــدوك، والتأكيد 
ــه مـــع حــكــومــتــه بنفس  ــادتــ عــلــى ضــــــرورة إعــ
الدستوري  باملسار  التمسك  مع  شخوصها، 
الــذي كــان محددًا سلفًا. ويرتبط هــذا املوقف 
بصورة مباشرة بالنصائح املصرية للبرهان 
وحميدتي، والتي تركزت على ضرورة الثبات 
فــي املــواقــف وعـــدم إبـــداء مــرونــة إزاء املطالب 
بــالــتــراجــع، مــهــمــا كــانــت الــضــغــوط، وهـــو ما 
انعكس على التصريحات األخيرة للقيادين 
بــالــتــأكــيــد عــلــى عــــدم الــــرجــــوع لــلــخــلــف، وأن 
»لتصحيح  ضــروريــًا  كــان  العسكري  التدخل 

ــورة« والـــتـــمـــســـك بــــوجــــود »طــــرف  ــ ــثـ ــ ــار الـ مـــسـ
ثـــالـــث يــعــتــدي عــلــى املــتــظــاهــريــن«، وغــيــرهــا 
ــارات الـــتـــي تـــوصـــل لــلــغــرب رســائــل  ــبـ ــعـ مـــن الـ
أقــرب إلى نهج السيسي في التصعيد وعدم 
الـــتـــراجـــع، بـــالـــتـــوازي مـــع الــبــحــث عـــن مــداخــل 
وتحقيق  االقـــتـــصـــادي  والـــتـــعـــاون  للتنسيق 
ــادات املـــتـــبـــادلـــة، عــلــى حـــســـاب مــســار  ــفـ ــتـ االسـ
االنتقال الديمقراطي وملفات حقوق اإلنسان.

في هــذه األثــنــاء، رفــض تحالف قــوى »إعــالن 
مقترحات  الــســودان،  فــي  والتغيير«  الحرية 
تقدم بها قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، 
أمـــس األول، ضــمــن مــحــاوالتــه لــلــخــروج من 
ورطــــة انــقــالبــه األخـــيـــر. وأوضـــحـــت مــصــادر، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن الـــبـــرهـــان اجــتــمــع،  لــــ

ــد املــاضــي، بــثــالث قــيــادات مــن »الــحــريــة  األحـ
واقــتــرح عليهم تعين حــمــدوك  والــتــغــيــيــر«، 
رئيسًا للمجلس السيادي، واختيار بديل له 
في مجلس الوزراء بتوافق القوى السياسية. 
ــال مــقــتــرحــه  ــ ــــصـ ــلــــب الــــبــــرهــــان مـــنـــهـــم إيـ وطــ
رئيس  لكن  الجبرية،  إقامته  بمقر  لحمدوك 
الــحــكــومــة رمــــى الـــكـــرة فـــي مــلــعــب »الــحــريــة 
مع  املقترح  مناقشة  منهم  والتغيير« وطلب 
بقية الكتل وأنه على استعداد للموافقة على 

أي أمر يتم التوافق عليه.
وقال القيادي في »الحرية والتغيير«، شهاب 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن  إبـــراهـــيـــم الـــطـــيـــب، لــــ
»العاصف«  بـ اجتماعًا وصفه  عقد  التحالف 
ليلة أمس األول، رفض فيه بشدة مقترحات 
البرهان التي يحاول بها الخروج من ورطته. 
وأشار إلى أن التحالف تمسك بمطالب العودة 
ملــا قبل 25 أكــتــوبــر، تــاريــخ انــقــالب الــبــرهــان، 
ــراح املــعــتــقــلــن، وعـــــودة حــكــومــة  ــ وإطـــــالق سـ
للوثيقة  وفــقــًا  مهامها  ألداء  الــــوزراء  رئــيــس 
الدستورية، منوهًا إلى أن »الحرية والتغيير« 
أبــلــغــت الــقــيــادات الــثــالث الــتــي تــواصــلــت مع 
البرهان بعدم أحقيتهم بالتفاوض نيابة عن 
التحالف إال بعد تحقيق الشروط األساسية. 
مــن جــهــتــهــا، جــــددت كــتــلــة »نــــداء الـــســـودان«، 
الشريكة  األحــــزاب  مــن  تــضــم مجموعة  الــتــي 
في الحكم، رفضها القاطع النقالب البرهان، 
انقالب  عــن  تتمخض  أي حكومة  أن  مــؤكــدة 
الــــســــودان فـــي 2021 »غـــيـــر شــرعــيــة، ويــجــب 
مــقــاومــتــهــا وإســقــاطــهــا بــالــوســائــل السلمية 
املتاحة واملجربة«. وشددت على أن »الصراع 
الحالي ليس بن عسكرين ومدنين، بل هو 
صراع بن انقالبين متحالفن مع واجهات 
مدنية وشبكات مصالح قديمة موروثة منذ 
املــعــزول عمر البشير، وبن  الــرئــيــس  نــظــام 
التحول  لعملية  داعمن  شرفاء  سودانين 

الديمقراطي«.

انتشار أمني مكثف قرب المنطقة الخضراء )مرتضى السوداني/األناضول(

يسعى البرهان للخروج من ورطة االنقالب )مازن مهدي/فرانس برس(

تحاول مصر، عبر اتصاالت 
مع دول غربية، البحث 

عن صيغ مقبولة 
إلعادة التعامل مع 

عسكر السودان من دون 
العودة عما تحقق 
بالفعل، بما في ذلك 

البحث عن بديل لرئيس 
الحكومة عبد اهلل 

حمدوك

السودانية، أكدت  العاصمة  إلى طبيعتها في  الحياة  في حين عادت 
لجان المقاومة بالخرطوم، في بيان أمس اإلثنين، تحديد السبت المقبل، 
»مليونيات  لتسيير  ــً  ــوري ث يــومــً 
ــاط الــمــجــلــس  ــقـ الــغــضــب« إلسـ
العسكري، وحثّت الشعب بالداخل 
بفعالية.  المشاركة  على  والخارج 
التقنية  مهنيي  تجمع  ــا  ودعـ
وقفة  تنظيم  إلــى  ــاالت،  ــص واالت
الثالثاء،  اليوم  سلمية،  احتجاجية 
اإلنترنت  خدمة  بعودة  للمطالبة 
فـــورًا، مــحــذرًا مــن الــدخــول في 

إضراب شامل ومفتوح.

»مليونيات الغضب« السبت

حرب مأرب 
ومعركة اليمن

للحديث تتمة...

زكريا الكمالي

يبدو أن ما تشهده محافظة مأرب 
اليمنية منذ مطلع العام املاضي، 

د في كتب التاريخ على أنه 
ّ
سُيخل

حرب مكتملة األركان، وأن ما شهدته 
كافة مدن اليمن منذ مارس/آذار 

2015، كان مجرد معركة وفصل 
من فصول هذه امللحمة الدائرة في 

أرض سبأ. اختبر الحوثيون قوتهم 
بعد االنقالب على الدولة، بمحاولة 

السيطرة على مأرب، ولم يحصدوا 
سوى الخيبات، وبعد سنوات من 

التمدد غربًا وجنوبًا ونمو ترسانتهم 
العسكرية بفضل طهران، عادوا 

لتكرار املحاولة بشكل وحشي هذه 
املرة، مستفيدين من ركود القتال في 

كافة جبهات اليمن.
قارعت مدن يمنية عديدة االجتياح 

الحوثي ألشهر معدودة واستراحت، 
إال أن مأرب وحدها من واجهت 

االنقالب وهو في عنفوانه عندما كان 
متحالفًا مع قوات النظام السابق، وها 

هي تكرر امللحمة منذ عامني وقد 
أصبح الحوثيون قوة ضاربة مزودة 

بالصواريخ البالستية والطائرات 
املسّيرة. من يصدق أنه خالل الجولة 
الجديدة من الهجوم، تعّرضت مأرب 

ألكثر من 303 صواريخ بالستية، 
وأنه على الرغم من كل هذا التوحش 

الحوثي واإلمعان في إرهاب سكانها 
وقبائلها، لم تتحقق األهداف الكاملة 
لهم. هجمات مشينة أحالت أجساد 
أطفال إلى هياكل متفحمة أو بترت 

أطراف من بقوا على قيد الحياة، 
وخالل أكتوبر/تشرين األول املاضي 

فقط، رصدت منظمات دولية أكثر 
من 54 هجومًا على املدنيني، راح 

ضحيتها 119 مدنيًا.
بّح صوت وكاالت اإلغاثة العاملة 

وهي تندد باالستخفاف الصارخ 
بحياة املدنيني، لكن بالنسبة 

ملليشيات تتلذذ وهي تشاهد اليمن 
وقد تحّول إلى حمام دم.

لكن إلى أين تتجه معركة مأرب؟ كان 
اليأس قد تسلل إلى نفوس اليمنيني 
بعد تهاوي املديريات الجنوبية، وبدأ 

الناس يتخّيلون الدوريات الحوثية 
وهي تشّوه الشوارع املشجرة، 

وامللصقات تشّوه النهضة العمرانية 
التي تشهدها مدينة مأرب منذ 

سنوات، حتى ظهر املحافظ سلطان 
العرادة يبث األمل من جديد. وتوعده 

بردع الزحف الحوثي، ال يبدو أنه 
يندرج في إطار الحرب النفسية، لكنه 

نابع من ثقة.
معجزة صمود مأرب، ستكون في 

أنها تتحقق على الرغم من اإلمكانات 
الشحيحة واملعنويات املنهارة نتيجة 

غياب القائد الحقيقي، واعتماد 
الحكومة الشرعية على إدارة املعركة 

من منصات التواصل االجتماعي في 
فنادق املنفى. خطاب محافظ مأرب 
كان بمثابة أكسجني أعاد الروح إلى 

جبهات منهارة.
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عدن ـ العربي الجديد

ــمـــي من  تـــســـارع الـــحـــراك الـــدولـــي واألمـ
أجل اليمن، مع زيارة املبعوث األميركي 
املؤقتة  العاصمة  ليندركينغ،  تيموثي 
عــــــــدن، هـــــي األولـــــــــى مـــــن نـــوعـــهـــا مــنــذ 
قام  فيما  الحالي،  العام  تعيينه مطلع 
املــبــعــوث األمـــمـــي هـــانـــس غـــرونـــدبـــرغ، 
بزيارة قصيرة إلى مدينة تعز، جنوبي 
غرب البالد. وال ُيعرف حتى اآلن ما هي 
لــهــا املجتمع  الــتــي يخطط  الــتــرتــيــبــات 
الــزيــارات املكثفة إلى  الــدولــي مــن وراء 
املدن اليمنية، وما إذا هناك مقترحات 
تشبه  مــأرب  معركة  لوقف  معلنة  غير 
أوقــف معركة  الــذي  استوكهولم  اتفاق 
الحديدة أواخر 2018 أم ال. وقال مصدر 
ــــد«، إن  ــديـ ــ ــــجـ ــي الـ ــربــ ــعــ »الــ ـــ ــكــــومــــي، لــ حــ
الحكومة  رئيس  مــع  بحث  ليندركينغ 
ــلــــك، فــــي قــصــر  الــيــمــنــيــة مـــعـــن عـــبـــد املــ
معاشيق الــرئــاســي فــي عـــدن، الــعــدوان 
ــار الـــلـــه«  ــ ــــصـ ــذي تـــشـــنـــه جـــمـــاعـــة »أنـ ــ ــ الـ
 
ً
فضال مـــأرب،  مدينة  على  )الحوثين( 

عــــن ضـــــــرورة اســـتـــكـــمـــال تــنــفــيــذ بــنــود 
اتفاق الرياض بن الحكومة و»املجلس 
ــــل دعـــم  ــبـ ــ ــقــــالــــي الــــجــــنــــوبــــي« وُسـ االنــــتــ
الحكومة في امللف اإلقتصادي. وذكرت 
وكــالــة »ســـبـــأ«، الــتــابــعــة إلـــى الحكومة 
اليمنية، أن عبدامللك التقى ليندركينغ، 
ــال الـــســـفـــارة  ــمــ ــأعــ ــه الـــقـــائـــمـــة بــ ــقــ ــرافــ تــ
ويستلي.  كــاثــي  اليمن  لــدى  األميركية 
ــه تــــم بـــحـــث »املـــوقـــف  ــ ــــى أنـ وأشــــــــارت إلـ
مليشيا  تصعيد  مــع  للتعامل  الــدولــي 
على  املستمرة  وهجماتها  الحوثين، 
املدنين والنازحن في مأرب وغيرها، 
ــردع  ــ ــ وضـــــــــــــــرورة وجـــــــــــود عـــــقـــــوبـــــات لـ
السلوك الحوثي وداعميه في طهران«. 
ــم الــتــأكــيــد عــلــى ضــــرورة  وأضـــافـــت »تــ
ــفــــوري لــلــهــجــمــات الــحــوثــيــة  الـــوقـــف الــ
ــد املــدنــيــن  ــم ضـ ــرائـ عــلــى مــــــأرب، والـــجـ
والنازحن، واستهداف األعيان املدنية 
فــي الــســعــوديــة، وأهــمــيــة االنــتــقــال إلــى 
آلــيــات ضغط دولــيــة أكــثــر فاعلية، بما 
ــرانــــي  ــتـــدخـــل اإليــ ــك مـــواجـــهـــة الـ ــ فــــي ذلـ
فــــي الـــيـــمـــن ومـــشـــروعـــهـــا املــــهــــدد ألمـــن 
واســتــقــرار املنطقة واملــالحــة الــدولــيــة«. 
ونقلت الــوكــالــة عــن عبد املــلــك قــولــه إن 

»السبيل إلــى الــســالم لــن يأتي دون أن 
تتغير معادالت القوة، وطريقة تعاطي 
التعنت  مع  واإلقليمية  الدولية  القوى 
ــذا التعنت  الــحــوثــي«، الفــتــًا إلـــى أن »هـ
ــقــــوى الــســيــاســيــة  يــضــع الــحــكــومــة والــ
ــام  واملـــجـــتـــمـــعـــيـــة، وحـــلـــفـــاء الـــيـــمـــن، أمــ
مــســؤولــيــتــهــم لــالنــتــصــار فـــي املــعــركــة 
الوجودية واملصيرية لليمن واملنطقة«.

وأكــــد لــيــنــدركــيــنــغ، الــــذي الــتــقــى وزيـــر 
الــخــارجــيــة أحـــمـــد عــــوض بـــن مـــبـــارك، 
ــدة الـــكـــامـــل  ــ ــــحـ ــتـ ــ »دعـــــــــم الــــــــواليــــــــات املـ
لــلــحــكــومــة وجـــهـــودهـــا لــتــخــفــيــف حــدة 
على  وحرصها  االقتصادية  األوضـــاع 
ــدولـــــي ملـــســـانـــدتـــهـــا«،  حـــشـــد الــــدعــــم الـــ
ــررًا »رفـــــــــض الـــــــواليـــــــات املـــتـــحـــدة  ــ ــكــ ــ مــ
الستمرار التصعيد الحوثي في مأرب 
والــنــازحــن،  املدنين  على  والهجمات 
وأهــــمــــيــــة انــــصــــيــــاعــــهــــم لـــلـــمـــطـــالـــبـــات 
الدولية بالوقف الفوري لهذا الهجوم«. 
ــال بــن مــبــارك، فــي مقابلة مــع قناة  وقـ
اهتمامًا دوليًا  إن »هــنــاك  »الــجــزيــرة«، 
»أكــد  الــحــكــومــة«، مضيفًا  بــدعــم  كبيرًا 
التزام واشنطن  املبعوث األميركي لنا 
بـــالـــدبـــلـــومـــاســـيـــة« لـــحـــل الــــصــــراع فــي 
ــي حــــن اســــتــــغــــرب صــمــت  ــ الــــيــــمــــن. وفــ
املجتمع الــدولــي حــيــال مــا يــجــري في 
مــأرب، اعتبر بن مبارك أن »الحوثين 
يتوهمون أنهم بتحقيق بعض التقدم 

بمأرب يستطيعون حسم املعركة«.
إلى  األميركي  املبعوث  زيـــارة  وجـــاءت 
عـــدن، غـــداة زيـــارة قــام بها غــرونــدبــرغ 
أممي  كأرفع مسؤول  تعز،  إلــى مدينة 
يصل إلى املدينة التي تخضع لحصار 
حــوثــي منذ 7 ســنــوات. وبــعــد لــقــاء مع 
ــيــــادة الــســلــطــة املــحــلــيــة بـــتـــعـــز، عــقــد  قــ
املـــبـــعـــوث األمـــمـــي مـــؤتـــمـــرًا صــحــافــيــًا، 
تطرق فيه إلى حرمان الناس من التنقل، 
ــى انـــقـــطـــاع الـــخـــدمـــات األســـاســـيـــة  ــ وإلــ
والــشــعــور بــعــدم األمــــان الـــعـــام. ووفــقــا 
الجديد«،  »العربي  لـ ملصادر حكومية، 
فقد عاد غروندبرغ إلى مدينة التربة، 
جنوب تعز، على أن ينتقل منها اليوم 
لالطالع  الغربي  الساحل  إلى  الثالثاء 
على األوضاع في مديرية املخا، وعقد 
السياسي  املكتب  قــيــادات  مــع  لــقــاءات 
لـــقـــوات طــــارق صــالــح املــرابــطــة هــنــاك. 
وتــوقــعــت املـــصـــادر أن يــقــوم املــبــعــوث 
األممي بــزيــارة إلــى مدينة مــأرب التي 
تــشــهــد أطــرافــهــا الــغــربــيــة والــجــنــوبــيــة 
تصعيدًا واسعًا للحوثين، في مسعى 

لكبح التصعيد العسكري. 
تقوده  الــذي  التحالف،  أعلن  عسكريًا، 
الــســعــوديــة، أمـــس اإلثـــنـــن، تــنــفــيــذ 31 
عملية جوية في مأرب والجوف خالل 
ــة، »أســــفــــرت عــــن مــقــتــل 115  ــاعــ 24 ســ
عنصرًا من جماعة الحوثين، وتدمير 
التحالف  آلية عسكرية«. كما أعلن   19
تدمير زورق مفخخ مقابل الحديدة تم 
تجهيزه لتنفيذ عملية هجوم وشيك، 
ــــدد بــانــتــهــاك املــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة  ونـ
لــنــصــوص اتــفــاق اســتــوكــهــولــم ووقــف 
الحديدة، وفقا  النار بمحافظة  إطــالق 
لوكالة »واس« السعودية. وكان أعلن، 
فــي بــيــان مــنــفــصــل، اعـــتـــراض وتــدمــيــر 
مــســيــرة مــفــخــخــة أطــلــقــهــا الــحــوثــيــون 

باتجاه جنوب غربي اململكة.

ليندركينغ في عدن وغروندبرغ بتعز

حراك دولي في اليمن
مع تواصل المعارك 

في محافظة مأرب، 
بدأت الحكومة اليمنية 

تحصل على دعم 
دولي أكبر، مع زيارة 

مسؤولين إلى مناطق 
تسيطر عليها

عبد الملك: السالم 
لن يأتي بدون أن تتغير 

معادالت القوة

  شرق
      غرب

الجزائر تستضيف القمة 
العربية في مارس

أعلن الرئيس الجزائري عبد املجيد 
ــقــــاد الــقــمــة  ــورة( انــــعــ ــ ــ ــــصـ ــ ــبــــون )الـ تــ
الــعــربــيــة فـــي الـــجـــزائـــر فـــي مــــارس/
مــنــذ  تـــأجـــيـــلـــهـــا  ــعـــد  بـ املــــقــــبــــل،  آذار 
عــامــن بسبب وبـــاء كـــورونـــا. وقــال 
والقناصلة  للسفراء  اجتماع  خــالل 
ــارج، إن الـــجـــزائـــر تــواصــل  ــخــ فـــي الــ
ــهـــود لــتــعــزيــز الـــعـــمـــل الــعــربــي  الـــجـ
للقمة  الــجــيــد  والتحضير  املــشــتــرك 
الــعــربــيــة فــي الــجــزائــر خـــالل مــارس 
في  العربي  التشارك  لبلورة  املقبل، 
الفلسطينية، واغتنام  القضية  دعم 
الــفــرصــة إلصـــالح الــجــامــعــة. وشــدد 
ــر فــــي عــالقــاتــهــا  ــزائــ ــجــ عـــلـــى أن »الــ
األوروبــيــن،  شركائها  مع  الثنائية 
ــــل فــي  ــــدخـ لـــــن تـــتـــســـامـــح مـــــع أي تـ

شؤونها الداخلية«.
)العربي الجديد(

مواجهات مع قوات 
االحتالل إثر اقتحامها 

رام اهلل
ــهــــات بــــن الـــشـــبـــان  انـــدلـــعـــت مــــواجــ
ــتــــالل  الــفــلــســطــيــنــيــن وقــــــــوات االحــ
ـــن، إثــــر  ـــنـــ ــــس اإلثـــ ــ اإلســــرائــــيــــلــــي أمـ
الله  رام  ملدينة  الــقــوات  تلك  اقتحام 
وسط الضفة الغربية. كما اقتحمت 
قوات االحتالل منزل األسير نظمي 
أبو بكر في حي السلمة ببلدة يعبد 
ــنـــن. عـــلـــى صــعــيــد  ــــرب جـ ــنـــوب غـ جـ
منفصل، اقتحم مستوطنون، أمس، 
مشددة  بحراسة  األقــصــى،  املسجد 
من شرطة االحتالل، ونفذوا جوالت 

استفزازية في باحاته.
)العربي الجديد(

المبعوث األميركي 
الجديد ألفغانستان يبدأ 

مهماته
ــيــــركــــي الـــخـــاص  بـــــدأ املـــبـــعـــوث األمــ
ــوم ويــــســــت، أمـــس  ــ ألفـــغـــانـــســـتـــان، تـ
لــه منذ  اإلثــنــن، أول جــولــة رسمية 
توليه منصبه منطلقا من العاصمة 
البلجيكية بروكسل. وأعلن ويست، 
فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة نقلتها 
قناة »طلوع« األفغانية، بدء »جولة 
ــهـــدف بــحــث  ــة وآســـيـــويـــة بـ ــ ــيـ ــ أوروبـ
أفغانستان مــع شركاء  فــي  الــوضــع 
الـــواليـــات املــتــحــدة فــي كــافــة أنــحــاء 
املجتمع  أن على  الــعــالــم«. وأضـــاف 
الــدولــي »العمل معًا مــن أجــل مزيد 
ــقــــى ويـــســـت  ــتــ ــيــــة«. والــ ــلــ ــاعــ ــفــ مـــــن الــ
الخارجية  ــر  وزيـ جــولــتــه  بـــدء  قبيل 

األميركي أنتوني بلينكن.
)األناضول(

هدنة بين الحكومة 
الباكستانية و»طالبان«

أعلن وزير اإلعالم الباكستاني فؤاد 
تشودري أمس اإلثنن أن الحكومة 
تـــوصـــلـــت إلـــــى اتــــفــــاق عـــلـــى »وقــــف 
ــار« مــــع حــركــة  ــ ــنـ ــ ـــالق الـ ــ شــــامــــل إلطــ
ــاف أن  ــ »طـــالـــبـــان بـــاكـــســـتـــان«. وأضــ
املجاورة،  أفغانستان  في  السلطات 
ــبــــان  ــالــ الـــــتـــــي تـــســـيـــطـــر عـــلـــيـــهـــا طــ
وأكد  املحادثات.  سهلت  األفغانية، 
تشودري في بيان أن »تمديد وقف 
ــنــــار ســيــســتــمــر مــــع تــقــدم  إطــــــالق الــ

املفاوضات«.
)رويترز(

مسلحون يستولون على 
قريتين شرقي الكونغو 

الديمقراطية
ــيـــل األحـــــــد ـ  اســــتــــولــــى مـــســـلـــحـــون لـ
ــلـــى األقــــل  ــلـــى قـــريـــتـــن عـ اإلثــــنــــن عـ
ــو  ــغـ ــونـ ــكـ ــة الـ ــوريــ ــهــ ــمــ فــــــي شــــــــرق جــ
الــديــمــقــراطــيــة بــالــقــرب مــن الــحــدود 
مع أوغندا ورواندا. وقال اللفتنانت 
كولونيل موهيندو لوانزو، مساعد 
حاكم منطقة روتشورو، إن مقاتلن 
املــتــمــردة، وراء  »إم 23«  مــن جماعة 
الـــهـــجـــوم. وكــــانــــت قـــريـــتـــا تــشــانــزو 
للجماعة  معقلن  آخـــر  ورونــيــونــي 
الكونغو  قــوات من  قبل أن تطردها 
واألمم املتحدة إلى أوغندا ورواندا 

عام 2013.
)رويترز(

محاولة قتل 
الكاظمي ال تُغيّر 

نتائج االنتخابات

اتصاالت مصرية لدعم مـوقف عسكر السودان

قاآني في بغداد 
إليجاد مخرج للفصائل 

التابعة لطهران

العراق
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      غرب

انتشال 6 جثث 
من مقابر ترهونة 

أعــلــنــت الــهــيــئــة الــعــامــة الــحــكــومــيــة 
فـــي لــيــبــيــا لــلــبــحــث والـــتـــعـــرف على 
فرقها  أن  اإلثــنــن،  أمــس  املفقودين، 
تمكنت من انتشال 6 جثث مجهولة 
الهوية من املقابر التي اكتشفت أول 
من أمس األحــد في مدينة ترهونة، 
طرابلس.  العاصمة  شــرقــي  جــنــوب 
ــت الـــهـــيـــئـــة، فــــي بــــيــــان، أن  ــحــ وأوضــ
فرقها انتشلت جثتن من مقبرتن 
فـــرديـــتـــن، إضـــافـــة إلــــى 4 جــثــث من 
مـــقـــبـــرة جـــمـــاعـــيـــة أخـــــــــرى، مـــؤكـــدة 
باقي  عــن  »التحري  ستواصل  أنها 

البالغات الواردة إليها«. 
)العربي الجديد(

بحث »نزاعات إقليمية« 
بين بوتين وبيرنز 

الـــروســـي فالديمير  الــرئــيــس  بــحــث 
بوتن مع مدير وكالة االستخبارات 
املــركــزيــة األمــيــركــيــة »ســـي آي إيـــه« 
ولــيــام بــيــرنــز، خـــالل زيــــارة األخــيــر 
نوفمبر/تشرين  و3   2 فــي  ملوسكو 
إقليمية«،  »نزاعات  الحالي،  الثاني 
وذلــــك فــي اتــصــال هــاتــفــي بينهما، 
ــا أكــــــده الـــكـــرمـــلـــن أمـــس  بــحــســب مــ
ــم  ــــدث بـــاسـ ــــحـ ــتـ ــ اإلثـــــــنـــــــن. وقـــــــــال املـ
ــتــــري بـــيـــســـكـــوف  ــيــ ــمــ ــلــــن ديــ ــرمــ ــكــ الــ
تــنــاولــت  املــــحــــادثــــة  ــورة( إن  ــ ــــصــ )الــ
ــة واألزمــــــــــــة  ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــنـ ــ ــثـ ــ الـــــــعـــــــالقـــــــات الـ
وتبادل  البلدين  بــن  الدبلوماسية 
إقــلــيــمــيــة، من  نـــزاعـــات  اآلراء حــــول 

دون تقديم مزيد من التفاصيل.
)فرانس برس(

الجيش الصيني يتدرب 
على احتمال نشوب 

حرب مع أميركا
أظهرت صور ألقمار صناعية قيام 
بــبــنــاء مــجــســمــات بالحجم  الــصــن 
ومدمرة  طــائــرات  لحاملة  الطبيعي 
الشمالية  فــي صــحــرائــهــا  أمــيــركــيــة 
صدام  على  كتدريب  ربما  الغربية، 
ــن.  ــديــ ــلــ ــبــ ــــن الــ ــ ــــري مــــحــــتــــمــــل بـ ــحــ ــ بــ
ــتـــي الــتــقــطــتــهــا  وتـــظـــهـــر الــــصــــور، الـ
ــار تـــكـــنـــولـــوجـــيـــز«  ــ ــــسـ ــاكـ ــ شــــركــــة »مـ
ــد،  ــ ــأول مــــن أمـــــس األحـ ــ ــة بــ ــ ــــؤرخـ واملـ
ــّددت مــوقــعــهــا  ــ املــجــســمــات الـــتـــي حــ
عــلــى أنـــهـــا فـــي روتـــشـــيـــانـــغ، إحـــدى 
مــقــاطــعــات صـــحـــراء تــكــالمــكــان في 
إقليم شينجيانغ، فيما قال »املعهد 
الــبــحــري األمــيــركــي« إنــهــا جـــزء من 
مـــيـــدان رمـــايـــة جــديــد طــــوره جيش 

التحرير الشعبي.
)أسوشييتد برس(

بايدن عن انتخابات 
نيكاراغوا: 

مسرحية إيمائية 
ــــس األمـــــيـــــركـــــي جــو  ــيـ ــ ــرئـ ــ انــــتــــقــــد الـ
األحـــــــــد،  أمـــــــــس  مـــــــن  أول  بــــــــايــــــــدن، 
أجريت  التي  الرئاسية  االنتخابات 
ــــوم ذاتــــــه،  ــيـ ــ ــــي الـ ــوا فـ ــاراغــ ــكــ ــيــ ــــي نــ فـ
بعدما  »الصورية«،  بـ إياها  واصفًا 
ــال أورتـــيـــغـــا  ــ ــيـ ــ ضـــمـــن الـــرئـــيـــس دانـ
فــــوزه فــيــهــا بــواليــة رابــعــة متتالية 
وقــال  منافسيه.  اعــتــقــال جميع  إثــر 
بايدن، إن ما دّبره أورتيغا وزوجته 
نــائــبــة الــرئــيــس، روســـاريـــو مــوريــو، 
»انــتــخــابــات مــســرحــيــة إيــمــائــيــة لم 
تــكــن حـــرة وال نــزيــهــة وبــكــل تأكيد 
غــيــر ديــمــقــراطــيــة«، مــشــيــرًا إلــــى أن 
قبل  النتيجة  »زّور  أورتــيــغــا  نــظــام 

وقت طويل من االنتخابات«.
)فرانس برس(

فرنسا: نجاة شرطي 
من هجوم بسكين

اإلثنن،  أمــس  فرنسي،  نجا شرطي 
ــكــــن فـــــــي مـــديـــنـــة  ــســ ــوم بــ ــ ــجــ ــ مـــــــن هــ
ــال  كــــان بــالــريــفــيــيــرا الــفــرنــســيــة. وقـ
ــان  ــانـ وزيــــر الــداخــلــيــة جــيــرالــد دارمـ
)الــصــورة(، إن املشتبه فيه جزائري 
إيطاليًا، وإنه  إقامة  يحمل تصريح 
كان في فرنسا بطريقة غير قانونية. 
ولــفــت إلـــى أن املــهــاجــم لــم يــكــن على 
قائمة ترقب فرنسية على الرغم من 

أن كانت لديه ميول متشددة.
)رويترز(

بيروت ـ ريتا الجّمال

الــدول  الــعــام املساعد لجامعة  األمــن  بحث 
العربية، السفير حسام زكي، أمس اإلثنن، 
ــيـــروت،  مــــع املـــســـؤولـــن الــلــبــنــانــيــن، فــــي بـ
األزمــة  املستجدة بن لبنان وبعض الدول 
الــخــلــيــجــيــة، عــلــى خــلــفــيــة تــصــريــحــات كــان 
ــر اإلعـــــالم الــلــبــنــانــي جـــورج  ــ ــــى بــهــا وزيـ أدلـ
قــــرداحــــي، حــــول حــــرب الــيــمــن، واعــتــبــرتــهــا 
 هذه األزمة، 

ّ
السعودية مسيئة لها، مؤكدًا أن

ها 
ّ
لكن قرداحي،  باستقالة  ها 

ّ
يمكن حل كان 

أخذت منحى أكبر. 
ــيـــس الــلــبــنــانــي  ــرئـ ــقـــى زكــــــي، أمــــــس، الـ ــتـ والـ
مـــيـــشـــال عـــــون ورئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة نــجــيــب 
ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري، 
باإلضافة إلى وزير الخارجية عبد الله بو 
حبيب، لكنه أكد أنه ال يحمل أي رسائل إلى 
أن  إمكانية  مــن  متابعون  ل 

ّ
قل فيما  لبنان، 

تثمر الزيارة عن حلحلة لألزمة.
وقال عون، خالل لقائه زكي في قصر بعبدا 
)مقر الرئاسة اللبنانية(، إن »لبنان حريص 
على إقامة أفضل العالقات مع الدول العربية 
الفصل بن  إلــى »ضــــرورة  الشقيقة«، الفــتــًا 
ــا يــمــكــن أن  مـــواقـــف الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة، ومــ
ــمــــاعــــات، خــصــوصــًا  يـــصـــدر عــــن أفـــــــراد وجــ
إذا مـــا كـــانـــوا خـــــارج مـــواقـــع املـــســـؤولـــيـــة«. 
وأكـــــــد عــــــون وجـــــــوب مـــعـــالـــجـــة األزمـــــــــة مــع 
السعودية »مــن خــالل حــوار صــادق«. ورأى 
أن »املصارحة في مثل هذه األوضاع عامل 

أي  الــنــظــر ورأب  لتقريب وجــهــات  أســاســي 
صدع«، مشددًا على أن لبنان »لن يتردد في 
اتخاذ أي موقف يساعد في تهيئة األجواء 

ملثل هذه املصارحة«. 
مــن جــهــتــه، قـــال زكـــي إنـــه »إذا احــتــاج األمــر 
لزيارة السعودية، فسأقوم بها، ولكن يجب 

أن نلمس حلحلة في األزمة«.
واستمع زكي أيضًا إلى موقف ميقاتي من 
تــطــورات األزمـــة، حيث جــّدد األخير »التزام 
تجاه  العربية  الجامعة  قـــرارات  بكل  لبنان 
أزمة اليمن«، وأنه سيقوم بكل ما في وسعه 
إثـــر لقائه  ــد زكـــي  الــعــالقــات. وأكـ لتصحيح 
أن استقالة قرداحي كان بإمكانها  ميقاتي 
ــة، لــكــن  ــدايــ ــبــ ــن الــ أن تـــنـــزع فــتــيــل األزمـــــــة مــ
األزمـــة أخـــذت منحى آخــر وتــطــورت األمــور 
إلــى تصعيد أكــبــر«. وقــال إثــر لقائه رئيس 
مــجــلــس الـــنـــواب الــلــبــنــانــي، إن »الـــهـــدف من 
 ألزمة لبنان مع دول 

ّ
زيارته ليس طرح حل

الخليج«، مشيرًا إلى أنه »لم تكن هناك أّي 
رسائل في هذا اإلطار«.

وال ينظر مطلعون على الشأن اللبناني إلى 
 التصعيد 

ّ
زيارة زكي بإيجابية، باعتبار أن

من جانب حزب الله ما زال مستمرًا، ويقابله 
رسائل واضحة املضمون عبر وسائل إعالم 
 إلـــى أن ال بـــوادر 

ً
ســعــوديــة تــشــيــر صـــراحـــة

 األزمــــة. وقـــال مــصــدٌر 
ّ

تــلــوح فــي األفـــق لــحــل
ٌب مــن ميقاتي لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، إن  مــقــرَّ
للمعالجة،   مسعى 

ّ
كــل لكن  »األزمـــة صعبة 

ننظر إليه بأمٍل«.

طرابلس ـ العربي الجديد

بدأت املفوضية العليا لالنتخابات في ليبيا، أمس اإلثنن، قبول طلبات املرشحن 
إلى  األولــى  الطلبات في  تقديم  أن يستمر  والبرملانية، على  الرئاسية  لالنتخابات 
22 من نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، وفي الثانية حتى 7 ديسمبر/كانون األول 
يقل عمر  بــأن ال  الرئاسية  لالنتخابات  الترشح  املفوضية شــروط  املقبل. وحــددت 
فه عن عمله في أي منصب حكومي أو 

ّ
املرشح عن 35 سنة، وأن يقدم ما يفيد بتوق

عام قبل 24 ديسمبر، وتقديم إقرار بعدم حمله جنسية أجنبية »ما لم يؤذن له«.
وأعلنت املفوضية أن الجولة األولى لالنتخابات الرئاسية ستجرى في 24 ديسمبر 
املقبل، وإذا لم يحصل أي من املرشحن على 50+1 في املائة من األصوات تجرى جولة 
ثانية نهاية فبراير/شباط املقبل، من دون أن تحدد موعدًا للجولة الرئاسية الثانية. 
األسبق  الخارجية  وزيــر  للرئاسيات،  الترشح  تعتزم  التي  الشخصيات  أبــرز  ومــن 
فتحي باشاغا، وسفير ليبيا السابق لدى اإلمــارات عــارف النايض، والقيادي في 
النظام السابق فتحي بن شتوان، ووزير خارجية الحكومة املؤقتة األسبق الهادي 
الحويج، إضافة إلى عضو مجلس النواب عبد السالم نصية. فيما لم يكن رئيس 
الحكومة عبد الحميد الدبيبة، قد أعلن حتى عصر أمس ترشحه رسميًا، على الرغم 

من كشف مصادر عديدة نّيته ذلك.

طهران ـ صابر غل عنبري

ربـــطـــت إيــــــران إحــــــراز تـــقـــدم فـــي املـــفـــاوضـــات 
بــــن طــــهــــران والـــــريـــــاض بــتــخــطــي األخــــيــــرة 
التصريحات اإلعالمية، وأن تكون جادة في 
املحادثات، التي أكدت أنها لم تتمحور حول 
»أصــدقــائــنــا«، فيما وضــعــت إيـــران 3 شــروط 

لعودة أميركا إلى االتفاق النووي.
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  ــم  ــاســ بــ ــتــــحــــدث  املــ وأكـــــــد 
اإلثنن،  أمــس  زادة،  خطيب  سعيد  اإليرانية 
أن »االتــــصــــاالت بـــن إيـــــران والـــســـعـــوديـــة لم 
تنقطع«، لكنه لفت إلى أن أّي جولة تفاوض 
جــديــدة بــن الــطــرفــن لــم تــعــقــد بــعــد الــجــولــة 
الـــرابـــعـــة مـــن املـــبـــاحـــثـــات، والـــتـــي عـــقـــدت في 
أواخر سبتمبر/ أيلول املاضي. وقال خطيب 
إن  فــي طــهــران،  زادة، خــالل مؤتمر صحافي 
»جــولــة جــديــدة ستعقد حــتــمــًا إذا مــا أبــدت 
السعودية إرادة جادة«، رابطًا إحراز تقدم في 
املباحثات بن طهران والرياض بأن تتخطى 

األخيرة التصريحات اإلعالمية.
لبنان  بــن  املستجدة  األزمـــة  كانت  إذا  وعما 
ــد انــدلــعــت  ــتـــي كـــانـــت قـ ودول خــلــيــجــيــة، والـ
ــر تـــصـــريـــحـــات لــــوزيــــر اإلعـــــــالم الــلــبــنــانــي  ــ إثـ
جــورج قرداحي حول حرب اليمن وأغضبت 
رت سلبًا على الحوار بن إيران 

ّ
الرياض، قد أث

والسعودية، أوضح املتحدث باسم الخارجية 
»ثنائية، وتدور  املباحثات  أن هذه  اإليرانية 
املــشــتــرك، ولن  االهــتــمــام  القضايا ذات  حــول 
نجري أي تفاوض حول أصدقائنا مع طرف 
ثالث«. وفي إشارة إلى قطع السعودية ودول 
مع  الدبلوماسية  عالقاتها  أخـــرى  خليجية 

 »منطق الحصار 
ّ
لبنان، اعتبر خطيب زادة أن

والضغوط لن يجدي نفعًا، ولن يثمر ذلك مع 
 

ّ
يتم حل أن  األفضل  »مــن   

ّ
أن لبنان«، مضيفًا 

املوضوع في فضاء ثنائي«.
وبــشــأن املــفــاوضــات الــنــوويــة، رفــض خطيب 
الــقــومــي  زادة تــصــريــحــات مــســتــشــار األمـــــن 
األمــيــركــي جيك ســولــيــفــان، الـــذي أعــلــن أمس 
األول اســتــعــداد بـــالده لــلــعــودة إلـــى االتــفــاق، 
»لـــم تظهر جدية  إلـــى أن طــهــران  لكنه أشـــار 
ــــك«. وقــــــال املـــتـــحـــدث بـــاســـم الـــخـــارجـــيـــة  ــذلـ ــ لـ
 »أفعال اإلدارة األميركية الراهنة 

ّ
اإليرانية إن

تتعارض مع ما تعلنه«. ووضع ثالثة شروط 
لعودة واشنطن إلى االتفاق النووي، معتبرًا 

أنــهــا مسؤولة عن  تقبل  أن  أميركا  »عــلــى  أن 
الظاملة،  العقوبات  الراهن، وأن ترفع  الوضع 
وأن تقدم ضمانًا بأن أي إدارة أميركية مقبلة 
ــفــــاق كــمــا فــعــل )الــرئــيــس  ــن االتــ ــن تـــخـــرج مـ لـ
األمــيــركــي الــســابــق دونـــالـــد( تـــرامـــب«. واتــهــم 
املــــفــــاوضــــات  بــــإيــــصــــال  األمـــيـــركـــيـــة  اإلدارة 
الــنــوويــة الــســابــقــة إلـــى »طـــريـــق مـــســـدود في 
عدة نقاط، بسبب سعيها للحفاظ على تراث 
 إن مــحــاولــة واشــنــطــن إبــقــاء 

ً
تـــرامـــب«، قــائــال

بعض العقوبات سيوصل املفاوضات املقبلة 
إلى طريق مسدود، وأشار إلى أن مفاوضات 
فيينا النووية ستستأنف في موعدها املحدد 

في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي.

تونس ـ بسمة بركات

الشخصيات  بالشراكة مع مجموعة من  االنــقــالب«،  »مواطنون ضد  طرحت حملة 
الحملة من  الــشــارع بعد منع  الوطنية في تونس، خــالل مؤتمر صحافي عقد في 
القاعات أمــس اإلثــنــن، خريطة طريق إلنهاء األزمــة في البالد،  تنظيمه في إحــدى 
داعية إلى إجراء انتخابات مبكرة والعودة ملجلس نواب الشعب، وتشكيل املحكمة 
»العربي الجديد«، إنه »ال بد من  الدستورية. وقال عضو الحملة جوهر بن مبارك، لـ
عودة مجلس نواب الشعب املنتخب ليتولى فورًا تعديل نظامه الداخلي، بما يضمن 
حسن سيره وحوكمته«. وأكد أنه »ال بد أيضًا من استكمال انتخاب أعضاء املحكمة 
الدستورية طبقًا ألحكام القانون، وإرساء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، 
وتجديد عضوية أعضاء الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات«. وأضاف أن خريطة 
الطريق تدعو إلى »إتمام املسار القانوني إلرساء بقية الهيئات الدستورية، ال سيما 
»الحملة تشدد على ضــرورة تشكيل  أن  البصري«، مبينًا  السمعي  االتصال  هيئة 
حكومة إنــقــاذ وطــنــي، حــائــزة على شرعية تمكنها مــن بناء الثقة مــع كــل الفاعلن 

االقتصادين وطنيًا ودوليًا«. 
وأعلن عضو الحملة الحبيب بوعجيلة أنه »تم منع عقد املؤتمر الصحافي ملقاومة 
االنــقــالب، وتــم منع الحركة من االجتماع في فضاء خــاص للتعبير عن مواقفها«، 
اقــتــراح سياسي«.  قــوة  بل هي  احتجاجية،  ليست مجرد حركة  »الحملة  أن  مبينًا 
التونسي سميرة الشواشي أن »هناك  النواب  أكــدت نائبة رئيس مجلس  بدورها، 
ــة الــســيــاســيــة والتمهيد  إرادة مــن قــيــس ســعــّيــد مــنــذ الــبــدايــة لــالســتــثــمــار فــي األزمــ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إنــــه »ســيــتــم الــتــعــويــل على  لـــالنـــقـــالب«. وقـــالـــت الـــشـــواشـــي، لـــ
التعقل، وأن ترأف الجهة املقابلة بالبالد«، قبل أن تستدرك: »لكن املسار النضالي 
سيتواصل، وستتنوع األشكال الرافضة لالنقالب، ألنه ال خيار إال العودة للشرعية 

والديمقراطية، واملبادرة مفتوحة لكل وطني وكل القوى السياسية واملدنية«. 
وأكـــد الــنــائــب والــقــيــادي املستقيل مــن حــركــة »الــنــهــضــة« سمير ديــلــو، فــي تصريح 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »الــحــمــلــة انطلقت عــبــر الــتــظــاهــرات فــي الـــشـــارع، وخــطــوة  لـــ
اليوم )أمس( لتحويل املبادرة من خطوة نضالية إلى سياسية لها بنود وأهداف، 
 14 يوم  أعلن عن مسيرة  الحراك، حيث  للتحشيد حولها، وسيتواصل  وستسعى 

نوفمبر/ تشرين الثاني )الحالي( في باردو« قرب العاصمة تونس. 
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عالمة على الصمود 

تصنيف المؤسسات 
إرهابية للتعتيم على 

الكشف عن االختراقات

زعيم »جيش تحرير 
أورومو«: الحكومة 
تحاول كسب الوقت

تجسس 
بال حدود

رام اهلل ـ نائلة خليل

أعلن وزير األمن اإلسرائيلي بني 
أكتوبر/تشرين   22 فــي  غــانــتــس، 
األول املاضي، إخراج 6 مؤسسات 
الــقــانــون، واعــتــبــارهــا  أهــلــيــة فلسطينية عــن 
بارتباطها  ذلــك  مــبــررًا  إرهــابــيــة«،  »منظمات 
بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطن، وبأنها 
»تعّرض أمن الدولة للخطر«، من دون تقديم 
أي دليل يبرر هذا التصنيف. يومها لم تكن 
مــبــررات هــذا الــقــرار وتوقيته واضــحــن، قبل 
جديدة  فضيحة  اإلثــنــن،  أمــس  تتكشف،  أن 
لالحتالل اإلسرائيلي، تتمثل في أن عددًا من 
املــؤســســات، إضافة  موظفي ونــاشــطــي هــذه 
إلى موظفن في السلطة الفلسطينية، كانوا 
ضحية للتجسس واختراق هواتفهم الذكية 
مــن بــرنــامــج »بــيــغــاســوس« اإلســرائــيــلــي، في 
الضفة  أول فضيحة تجسس من نوعها في 
الــغــربــيــة لــهــذا الــبــرنــامــج. والـــالفـــت أن قـــرار 
تصنيف هـــذه املــؤســســات »إرهـــابـــيـــة«، جــاء 
بعد أيام قليلة من بدء الكشف عن التجسس 
على موظفيها، وهــو مــا تفسره أوســـاط في 
التغطية  االحتالل  املؤسسات بمحاولة  هذه 

على الفضيحة بهذا التصنيف.
واملؤسسات الست التي شملها قرار غانتس، 
املــاضــي، هي مؤسسات معروفة  أكتوبر  في 
بنشاطها في مجال حقوق اإلنسان والدفاع 
عن الفلسطينين في األراضي املحتلة، وهي 
وحقوق  األســيــر  لــرعــايــة  »الضمير  مؤسسة 
اإلنــــســــان«، و»الـــحـــركـــة الــعــاملــيــة لــلــدفــاع عن 
األطــفــال-فــلــســطــن«، و»اتـــحـــاد لــجــان العمل 
ــرأة الــعــربــيــة«،  الـــزراعـــي«، و»اتـــحـــاد لــجــان املــ
و»مركز بيسان للبحوث واإلنماء«، و»الحق«. 
وتــشــتــرك املــؤســســات فــي عمل بعضها على 
الدولية  الجنائية  للمحكمة  ملفات  تحضير 
و»الحركة  »الضمير«،  مثل  االحــتــالل،  إلدانــة 
ــال«، ومــؤســســة  ــ ــفـ ــ الــعــاملــيــة لـــلـــدفـــاع عـــن األطـ
ــــي األراضـــــــــي  ــا فــ ــلـــهـ »الـــــــحـــــــق«، وثــــانــــيــــًا عـــمـ
»ج«،  االحــتــالل  فها 

ّ
يصن الــتــي  الفلسطينية 

مثل »اتحاد لجان العمل الزراعي«، و»اتحاد 
لحركة  دعمها  وثالثًا  العربية«،  املــرأة  لجان 
»مــقــاطــعــة إســرائــيــل« وســحــب االســتــثــمــارات 
ــــرض الـــعـــقـــوبـــات عــلــيــهــا، وتــقــديــم  مــنــهــا وفــ

ر فحص 
ّ
لبعض املوظفن للفحص، فيما تعذ

هواتف »أندرويد« وغيرها.
»العربي  لـ رت 

ّ
توف التي  املعلومات  وبحسب 

الجديد«، فإن الباحث املقدسي في مؤسسة 
ــد ســـــاوره  ــة، كـــــان قــ ــقـ »الــــحــــق« غـــســـان حـــاليـ
الــشــك بــعــدمــا أبــلــغــه أصـــدقـــاؤه بــأنــه اتــصــل 
بــهــم، وعــــادوا لــيــســألــوه عــن ســبــب االتــصــال، 
لــكــنــه نــفــى قــيــامــه بـــاالتـــصـــال مـــن األســـــاس. 
ــر مــــن مــــــرة، تــم  ــثـ ــكــــرار املــــوضــــوع أكـ ــد تــ ــعـ وبـ
إخــــضــــاع جــــهــــازه لـــلـــفـــحـــص، لـــيـــتـــضـــح، فــي 
قــبــل  مــــن  ــتــــوبــــر، أن جــــهــــازه مـــخـــتـــرق  أكــ  16
بــرنــامــج »بــيــغــاســوس«. وأضـــافـــت املــصــادر 
أن »الـــفـــحـــوصـــات الــتــكــنــولــوجــيــة أثــبــتــت أن 
هــاتــف حــاليــقــة مــخــتــرق مــنــذ يــولــيــو/تــمــوز 
2020«. ويــعــمــل حــاليــقــة بــاحــثــًا مــيــدانــيــًا في 
القدس، ويلتقي عادة مع ضحايا االعتداءات 
ــــدس املـــحـــتـــلـــة، ومـــع  ــقـ ــ ــي الـ ــ ــيــــة فـ ــلــ ــيــ اإلســــرائــ

مسؤولن ودبلوماسين بحكم عمله.
ــتـــراق  ــــذي ثـــبـــت اخـ ــا الـــشـــخـــص الـــثـــانـــي الــ ــ أمـ
جهازه من قبل »بيغاسوس«، فهو املحامي 
صــــالح الـــحـــمـــوري، وهــــو مــقــدســي ويــحــمــل 
ــد من  الــجــنــســيــة الــفــرنــســيــة. وبــعــد يـــوم واحــ
الفحص بشأن هاتف حاليقة،  نتائج  كشف 
ــــالل أمــــــرًا بــســحــب  ــتـ ــ أصــــــــدرت ســـلـــطـــات االحـ
الهوية املقدسية من الحموري، الذي خضع 
هاتفه »آيفون« هو اآلخر للفحص، وتبّن أنه 
الجديد«:  »العربي  لـ حموري  وقــال  مخترق. 
»فحصت هاتفي في 19 أكتوبر واتضح أنه 

ــــات اقــتــصــاديــة وأبـــحـــاث تــعــزز صمود  دراسـ
الشعب الفلسطيني.

ــتـــالل، يــفــســر أن  ــذا الـــنـــشـــاط املــــزعــــج لـــالحـ ــ هـ
تكون هذه املؤسسات تحت مجهر التجسس 
اإلســرائــيــلــي، وفـــق املــعــلــومــات الــتــي خرجت 
إلى األضواء أمس. وكشفت مصادر موثوقة 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن الــتــجــســس طــــاول،  لــــ
إضافة إلى ناشطن في هذه املؤسسات، عددًا 
الفلسطينية،  الــخــارجــيــة  وزارة  موظفي  مــن 
كشف هوياتهم بعد، لكن من املرجح 

ُ
الذين لم ت

أن يكونوا على عالقة وثيقة بملف املحكمة 
أنــه  املــصــادر  الــدولــيــة. وأوضــحــت  الجنائية 
تــم الــكــشــف عــن اخــتــراق عــشــرة هــواتــف على 
تــعــود لعاملن  ثــالثــة  األقـــل حتى اآلن، منها 
فـــي املـــؤســـســـات الــحــقــوقــيــة الـــتـــي وضــعــتــهــا 
إسرائيل على قائمة اإلرهــاب، وثالثة أخرى 
تعود لنشطاء فلسطينين، وأربعة ملوظفن 
يعملون  الفلسطينية  السلطة  فــي  رسمين 

على ملف الجنائية الدولية.
واتضح أن أكثر من 3 موظفن من املؤسسات 
ــى قـــائـــمـــة  ــ ــلـ ــ ــا االحــــــــتــــــــالل عـ ــ ــهـ ــ ــعـ ــ الــــــتــــــي وضـ
اإلرهـــــاب، قــد تــحــّولــت هــواتــفــهــم الــذكــيــة إلــى 
برنامج  بــاســتــخــدام  عليهم  تــجــّســس  أدوات 
القدس،  »بيغاسوس«، وهم من حَملة هوية 
والــجــنــســيــتــن األمـــيـــركـــيـــة والـــفـــرنـــســـيـــة، في 
ــــق« و»الــــضــــمــــيــــر« ومـــركـــز  ــحـ ــ مـــؤســـســـات »الـ

»بيسان للبحوث واإلنماء«.
»الحق«،  التفاصيل، أوضحت مؤسسة  وفي 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أنــهــا اكــتــشــفــت، فــي 16  لـــ
ــد مــوظــفــيــهــا، وهــو  أكـــتـــوبـــر املــــاضــــي، أن أحــ
حاليقة،  غسان  القدس  في  امليداني  الباحث 
ــن قـــبـــل بـــرنـــامـــج  ــ ــم اخـــــتـــــراق هـــاتـــفـــه مـ ــ ــد تـ ــ قـ
إلى  »الحق«  ما دفع مؤسسة  »بيغاسوس«، 
التواصل مع بقية املؤسسات املستهدفة من 
االحـــتـــالل، وفــحــص بــعــض الــهــواتــف الــذكــيــة 
ملوظفيها، وتحديدًا من نوع »آيفون«، ليتضح 
أن جهاز مدير مؤسسة »بيسان« لألبحاث، 
ــي الــــعــــابــــودي، والـــــــذي يــحــمــل الــجــنــســيــة  أبـــ
ــتـــراق،  ــعــــّرض أيـــضـــًا لـــالخـ ــد تــ األمـــيـــركـــيـــة، قــ
اإلنسان صالح  املدافع عن حقوق  واملحامي 
الحموري، والذي يحمل الجنسية الفرنسية، 
قد تم اختراق هاتفه فعليًا. وأفادت املعلومات 
بــأنــه تـــم إخـــضـــاع أجـــهـــزة »آيـــفـــون« الــتــابــعــة 

مــخــتــرق أيـــضـــًا«. وتــابــع وهـــو يــبــتــســم: »اآلن 
لــي املحقق اإلسرائيلي عند  قــال  ملــاذا  عرفت 
ــــراج عــنــي فــي 30 ســبــتــمــبــر/أيــلــول 2018  اإلفـ
»إنت الزم تشتري تليفون ذكي ويضل معك«، 
أعتقد أن األمر مجرد دعابة ليس أكثر، ومن 
يحمل  يعمل،  حاليًا  كل شخص  ثانية  جهة 
ــرورات الـــعـــمـــل املــرتــبــطــة  ــ ــــضــ ــًا لــ ــيــ ــًا ذكــ ــفـ ــاتـ هـ
أخبار  مــن  يــحــدث  مـــاذا  باإليميالت ومعرفة 
وغــيــرهــا«. وحــســب الــحــمــوري، فـــإن »سحب 
هويته املقدسية بعد اكتشاف اختراق هاتف 

حاليقة ليس من باب الصدفة«.
ــالـــث الــــــذي ثـــبـــت تـــعـــّرض  ــثـ أمـــــا الـــشـــخـــص الـ
هاتفه لالختراق، فهو رئيس مركز »بيسان« 
لـــلـــبـــحـــوث، أبــــــي الـــــعـــــابـــــودي، الــــــــذي يــحــمــل 
الــجــنــســيــة األمــيــركــيــة، وتــبــن بــعــد الفحص 
فبراير/شباط  شهر  منذ  مخترق  جهازه  أن 
2021. وقـــال الــعــابــودي: »حــالــيــًا، أفــحــص كل 
الخيارات القانونية وغير القانونية ملالحقة 

الجهة املسؤولة عن االختراق«.
هذه  استعانت  بعدما  االخــتــراق  تأكيد  وتــم 
املؤسسات بخبراء األمن الرقمي في منظمة 
»فرونت الين ديفندرز للشرق األوسط وشمال 
أفريقيا«، و»سيتيزن الب« في كندا، ومنظمة 
الــعــفــو الـــدولـــيـــة. ونــقــلــت وكـــالـــة »أســوشــيــتــد 
بــــرس« عـــن الــبــاحــث مــحــمــد املــســقــطــي، وهــو 
ويشغل  التجسس،  برنامج  اكتشف  من  أول 
»فرونت  الرقمي في  األمــن  منصب مستشار 
ــه ال يــتــضــح حـــتـــى اآلن  ــ ــنــــدرز«، أنـ ــفــ ــــن ديــ اليـ
الــجــهــة الــتــي ثــّبــتــت بــرنــامــج التجسس على 
ــــت اليـــن  ــرونـ ــ هــــواتــــف الـــنـــشـــطـــاء. وقــــالــــت »فـ
أيرلندا، وضحيتان على  ديفندرز«، ومقرها 
إنــهــم يعتبرون إســرائــيــل »املشتبه به  األقـــل، 
الرئيسي«، وإن تصنيف غانتس للمنظمات 

الست ربما جاء ملحاولة التعتيم على الكشف 
عن االخــتــراقــات. وفيما لم يصدر أي تعليق 
ــلـــي رســــمــــي عـــلـــى هـــــذه الــفــضــيــحــة،  ــيـ ــرائـ إسـ
بــرس« عمن سمته  »أسوشيتد  وكــالــة  نقلت 
»مــــســــؤواًل دفـــاعـــيـــًا إســـرائـــيـــلـــيـــًا« لـــم تكشف 
الست  املــنــظــمــات  إن تصنيف  قــولــه  هــويــتــه، 
استند إلــى أدلــة قوية، وأن أي ادعــاء يتعلق 
باستخدام برمجيات »إن إس أو غروب«، »ال 

أساس له من الصحة«.
يــذكــر أن بــرنــامــج الــتــجــســس »بــيــغــاســوس« 
اإلسرائيلية  السيبراني  األمــن  طّورته شركة 
تــحــويــل  إلــــى  ويـــهـــدف  غـــــــروب«،  أو  »إن إس 
أدوات تجسس  إلــى  الذكية  الهواتف  أجــهــزة 
سلسلة  وتفجرت  ومحيطهم.  مالكيها  على 
فــضــائــح بــعــد اكــتــشــاف اســتــخــدام الــبــرنــامــج 
عدة  واستخدام  مسؤولن،  هواتف  الختراق 

دول عربية لهذا البرنامج.
وردًا على ســؤال حول استخدام برمجياتها 
إس  »إن  قــالــت  الفلسطينين،  النشطاء  ضــد 
أو غروب« في بيان، إنها ال تعلن عن هويات 
عمالئها ألسباب تعاقدية، وأمنية، ووطنية، 
وإنها غير مطلعة على من قاموا باختراقها، 
من  حكومية  لهيئات  فقط  خدماتها  وتبيع 
أجـــل اســتــخــدامــهــا ضــد »الــجــرائــم الخطيرة، 

واإلرهاب«، وفق وكالة »أسوشيتد برس«.
وتــواجــه »إن إس أو غــــروب« إدانــــة مــتــزايــدة 
ــاءة اســتــخــدام بـــرامـــج التجسس  ــ بــســبــب إسـ
الـــرئـــيـــس  إدارة  وأدرجـــــــــــت  بــــهــــا.  ــة  الــــخــــاصــ
األمـــيـــركـــي جــــو بــــايــــدن، األســــبــــوع املـــاضـــي، 
ــوداء، إلــى  ــ ــسـ ــ هــــذه الـــشـــركـــة عــلــى الــقــائــمــة الـ
جــانــب مــنــافــس إســرائــيــلــي أقـــل شــهــرة، وهــي 
شــركــة »كـــانـــديـــرو«، ملــنــعــهــمــا مـــن اســتــخــدام 
ُيــذكــر أن الجيش  الــتــكــنــولــوجــيــا األمــيــركــيــة. 

اإلسرائيلي صـــادق، أمــس األول األحـــد، على 
قرارات تصنيف املنظمات الفلسطينية الست 
عــلــى أنــهــا »إرهـــابـــيـــة«، األمــــر الــــذي يجعلها 
ــد عــمــلــهــا فـــي الضفة 

ّ
»غــيــر قــانــونــيــة« ويــعــق

تصريحًا  الجيش  ويمنح  املحتلة،  الغربية 
قائد  ــــع 

ّ
ووق مــقــارهــا«.  »وإغــــالق  بمالحقتها 

ــلـــي فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة  الــجــيــش اإلســـرائـــيـ
ــقــــرار األحــــــد، والــــــذي جــاء  يـــهـــودا فـــوكـــس، الــ
ألنها  قانونية«  »غير  املنظمات  هــذه  أن  فيه 
»جــزء« من الجبهة الشعبية« و»تعّرض أمن 
الدولة للخطر«. وبحسب قرارات األحد، أمام 
يومًا   14 الــســت  الفلسطينية  املنظمات  تلك 
ــال املــحــامــي مــايــكــل ســفــارد،  لــالســتــئــنــاف. وقـ
املــوكــل مــن قبل املــؤســســات الــســت: »لــم يقّدم 
أحد أي دليل، ما تم الكشف عنه لم يقّدم شيئًا 

يمكن أن يبرر التصنيف على اإلطالق«.
وقـــالـــت مــؤســســة »الـــحـــق«، فـــي بــيــان األحـــد، 
إن »الــــقــــرار الــجــديــد يــمــنــح جــيــش االحــتــالل 
واتخاذ  املؤسسات  على  بالهجوم  تصريحًا 
إجـــراءات عقابية ضــدهــا، مــن إغــالق مقارها 
ــا، ومــالحــقــة  ــ ــــواردهـ ومــــصــــادرة وتــجــفــيــف مـ
الـــعـــامـــلـــن/ات فــيــهــا«. وأضـــافـــت أن »الـــقـــرار 
يــأتــي فــي ســيــاق اســتــمــرار الــهــجــوم الــشــامــل 
عــلــى املــجــتــمــع املـــدنـــي الــفــلــســطــيــنــي؛ بــهــدف 
إسكات صوت املؤسسات الحقوقية واألهلية 
العاملة في مجال اإلغاثة اإلنسانية وحقوق 
ــويـــض الــســلــطــة  ــقـ ــة إلــــــى تـ ــ ــافـ ــ اإلنــــــســــــان، إضـ
»ماضون  وتــابــعــت:  الفلسطينية«.  الوطنية 
في عملنا برصد وتوثيق انتهاكات االحتالل 
اإلســــرائــــيــــلــــي بـــحـــق الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي؛ 
لضمان مساءلة مجرمي الحرب اإلسرائيلين 
ــام الــهــيــئــات الــقــضــائــيــة الـــدولـــيـــة ولــجــان  ــ أمـ

املعاهدات املختلفة في األمم املتحدة«.

هكذا تنّصت االحتالل 
على ناشطين فلسطينيين

صالح الحموري من المستهدفين بالتجسس )عباس مومني/فرانس برس(

)Getty( تسير الحياة بشكل طبيعي في أديس أبابا

وضع خطيب زادة 3 شروط لعودة واشنطن إلى االتفاق النووي )فاطمة بهرامي/األناضول(

باشاغا من أبرز المرشحين للرئاسة حتى اليوم )ياسين قايدي/األناضول(

بعد أيام على تصنيف االحتالل اإلسرائيلي 6 مؤسسات أهلية فلسطينية 
هذه  فــي  ناشطين  تــعــّرض  عــن  اإلثنين،  أمــس  ُكــشــف،  »إرهــابــيــة«، 
هواتفهم  واختراق  للتجسس  فلسطينيين  وموظفين  المؤسسات 
في  نوعها  من  تجسس  فضيحة  أول  في  »بيغاسوس«،  برنامج  من 

الضفة الغربية

متابعة

تقرير

الحدث متابعةتونس

األفــريــقــي والسفير  االتــحــاد  فــي  إثيوبيا 
تـــســـفـــاي يـــلـــمـــا، والـــســـفـــيـــر املــــصــــري لـــدى 
االتــحــاد  لــدى  الــدائــم  ومندوبها  إثيوبيا 
ــقـــي مــحــمــد جـــــاد، والــــــذي تــتــرأس  ــريـ األفـ
ــــن والــســلــم األفــريــقــي  ــــالده مــجــلــس األمـ بـ
رئــيــس مفوضية  وكــــان  الــحــالــي.  للشهر 
االتــــحــــاد األفـــريـــقـــي مـــوســـى فــكــي محمد 
أعرب، األربعاء املاضي، عن قلقه لتصاعد 
داعيًا  إثيوبيا،  في  العسكرية  املواجهات 
جميع أطراف النزاع لحماية وحدة البالد 

وسيادتها والبحث عن حل سلمي.
وأعــلــنــت األمــــم املــتــحــدة، فـــي بــيــان أمــس 
األول، أن غريفيث تحدث، في ميكيلي، مع 
»السلطات القائمة«، وشدد على »الحاجة 
إلى وصول املساعدات اإلنسانية وحماية 
املدنين في جميع املناطق التي تسيطر 
ها على »احترام املبادئ 

ّ
عليها«. كما حض

أن غريفيث  إلــــى  وأشــــــارت  اإلنـــســـانـــيـــة«. 
الــتــقــى »الـــشـــركـــاء فـــي املـــجـــال اإلنــســانــي 
ــنـــســـاء املـــتـــضـــررات مـــن الــــنــــزاع« قبل  والـ

عودته إلى أديس أبابا.
وكانت الحكومة اإلثيوبية تعرضت إلى 
انـــتـــقـــادات دولـــيـــة بــتــهــمــة فــرضــهــا قــيــودًا 
تيغراي،  إلــى  اإلنسانية  املــســاعــدات  على 
وهــــو مـــا ردت عــلــيــه الـــســـلـــطـــات، أخـــيـــرًا، 
التفتيش من  بالقول إنها خفضت نقاط 
تسع نقاط إلى نقطتن لتسهيل عمليات 
تــمــريــر املـــســـاعـــدات إلـــى اإلقــلــيــم، مــؤكــدة 
التزامها بإيصال املساعدات إلى تيغراي 
عبر املمر الذي يربطه بإقليم عفار شرقي 

إثيوبيا.
وذكــــرت وكــالــة األنـــبـــاء اإلثــيــوبــيــة، أمــس 
 غريفيث بحث مع حاكم والية 

ّ
االثنن، أن

أمــهــرة يــلــكــال كــيــفــالــي األزمــــة اإلنــســانــيــة 
ــهــمــا أشــــارا إلــى 

ّ
فــي الــبــالد. وأوضــحــت أن

 »أكــثــر مــن 6 مــاليــن شــخــص بحاجة 
ّ
أن

إلــى مساعدات إنسانية في واليــة أمهرة 
بــســبــب الـــصـــراع الـــدائـــر هـــنـــاك«. ونــقــلــت 
وكالة األنباء اإلثيوبية عن كيفالي قوله 
 ســكــان مدينتي كــوبــو ودبـــري برهان 

ّ
إن

نزحوا مرات عدة هربًا من القتال. وأعلن، 
ــن الـــصـــعـــوبـــة بــمــكــان   مــ

ّ
فــــي املــــقــــابــــل، أن

معرفة أوضــاع أكثر من نصف النازحن 
بــســبــب تـــوغـــل الـــحـــركـــات املــســلــحــة الــتــي 
إلـــى ديسي  الــحــكــومــة إرهــابــيــة  تصنفها 
أمهرة  واليــة  حاكم  واعتبر  وكومبولشا. 
أن األزمة تزداد سوءًا، مشيرًا إلى الحاجة 
ملــزيــد مــن مــراكــز إيــــواء الــنــازحــن، داعــيــًا 
األمــم املتحدة إلى تقديم مساعدة فورية 

للنازحن من غذاء ومأوى.

 قواته على بعد 40 
ّ
األمة للقتال«. وزعم أن

كيلومترًا من العاصمة، وهي »لم تتراجع 
إنشًا« عن األراضي التي سيطرت عليها.

واعـــتـــبـــر رئـــيـــس الــــــــوزراء اإلثـــيـــوبـــي أبــي 
ــــن، أن  ــنـ ــ أحــــمــــد، فــــي تـــغـــريـــدة أمـــــس االثـ
»التغلب على فترة مضطربة عالمة على 
الصمود الوطني«. وقال: »في الوقت الذي 
يتم فيه اختبارنا على عدة جبهات، فإن 
ملواصلة  قوتنا  تعزز  الجماعية  إرادتــنــا 
املــســار الـــذي بـــدأنـــاه«. وحـــث اإلثيوبين 
عــلــى املـــضـــي قـــدمـــًا بـــرغـــم كـــل املـــحـــاوالت 

لعرقلة تقدم البالد ووحدة إثيوبيا.
وذكـــــــــرت »الـــجـــبـــهـــة الـــشـــعـــبـــيـــة لــتــحــريــر 
تــيــغــراي«، فــي بــيــان على صفحتها على 
»فيسبوك« أمس االثنن، أن جبريميكيل 
ومنسق  أوبــاســانــغــو  ميكيلي  فــي  التقى 
املتحدة  التابع لألمم  اإلنسانية  الشؤون 
مـــارتـــن غــريــفــيــث. وأوضـــحـــت أن الــلــقــاء، 
الــذي عقد أمــس األول، تركز حــول األزمــة 
ــة  ــا واألنــــشــــطــ ــيــ ــيــــوبــ الـــســـيـــاســـيـــة فـــــي إثــ
اإلنسانية، إلى جانب القضايا اإلقليمية. 
ــة إلــــــــى أن  ــهــ ــبــ وفــــــــي حــــــن أشــــــــــــارت الــــجــ
أوبــاســانــغــو وغــريــفــيــث عــــادا إلـــى أديــس 
أبابا مساء األحــد املاضي، فإن الحكومة 
ــــي لـــــم يـــتـــطـــرقـــا إلــــى  ــوبـ ــ ــيـ ــ واإلعـــــــــــالم اإلثـ

زيارتهما إلى ميكيلي.
وفي إطار الضغوط لوقف الحرب، ذكرت 
مــفــوضــيــة الـــشـــؤون الــســيــاســيــة والــســالم 
واألمــــــــن فــــي االتـــــحـــــاد األفــــريــــقــــي، أمـــس 
اإلثــنــن، أن أوبــاســانــغــو أطــلــع مسؤولن 
ــر تــقــنــيــة  ــبــ ــــاع عــ ــمـ ــ ــتـ ــ أفـــــــارقـــــــة، خـــــــالل اجـ
الــفــيــديــو كــونــفــرانــس، عــلــى االجــتــمــاعــات 
الــتــي عــقــدهــا فــي إثــيــوبــيــا. وأشــــارت إلــى 
مــفــوض مفوضية   االجــتــمــاع حــضــره 

ّ
أن

الــــشــــؤون الـــســـيـــاســـيـــة والــــســــالم واألمـــــن 
لالتحاد األفريقي بانكول أديوي، وممثل 

أديس أبابا ـ العربي الجديد

فــــــي الــــــوقــــــت الــــــــــذي هــــــــدد فــــيــــه »جـــيـــش 
تـــحـــريـــر أورومــــــــــو« بـــشـــن هـــجـــوم جــديــد 
عــلــى الــعــاصــمــة اإلثــيــوبــيــة أديــــس أبــابــا، 
ــم املــتــحــدة عــلــى خـــط إيــصــال  ــ تــعــمــل األمـ
املساعدات إلى إقليم تيغراي، فيما بحث 
إلى  األفريقي  لالتحاد  الــخــاص  املبعوث 
إثــيــوبــيــا أولـــوســـيـــغـــون أوبـــاســـانـــغـــو مع 
زعيم »الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي« 
ميكيلي،  فــي  جبريميكيل،  ديــبــرصــيــون 

تطورات األزمة السياسية في البالد.
ــل الـــحـــيـــاة ســيــرهــا بشكل  وفــيــمــا تـــواصـ
طبيعي في أديس أبابا، ال يزال الغموض 
يــســيــطــر عــلــى املــنــاطــق الــتــي تــــدور فيها 
املــعــارك فــي إقليمي عفار وأمــهــرة. يشار 
إلـــــى أن الــــطــــرفــــن، الـــســـلـــطـــات و»جــبــهــة 
يــتــعــنــتــان  زاال  مـــــا  تـــــيـــــغـــــراي«،  تـــحـــريـــر 
ــار، رغـــم  ــ ــنـ ــ ــي الـــقـــبـــول بـــوقـــف إطــــــالق الـ فــ
ــتــــحــــركــــات  ــة والــ ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ كـــــل الــــضــــغــــوط الـ

الدبلوماسية للتوصل إلى هذا األمر.
وبــعــد ســاعــات مــن تعهد عــشــرات اآلالف 
الدفاع  للسلطة،  املــوالــن  اإلثيوبين،  من 
عـــن الــعــاصــمــة أديــــس أبـــابـــا، أعــلــن زعــيــم 
»جيش تحرير أورومــو« كومسا ديريبا، 
 
ّ
فــي مقابلة مــع وكــالــة »فــرانــس بــرس« أن
قواته على مقربة من العاصمة وتستعد 
ــد، مـــتـــوقـــعـــًا انـــتـــهـــاء  ــ ــديـ ــ لـــشـــن هــــجــــوم جـ
الحرب »قريبًا جدًا«. وحذر ديريبا رئيس 
الــحــكــومــة أبــــي أحـــمـــد مـــن أن املــســلــحــن 
الـــتـــابـــعـــن لــلــحــكــومــة »يـــنـــشـــقـــون«، وأن 
املتمردين قريبون من النصر. وقــال: »ما 
ــو أن األمـــــر سينتهي  أنــــا مــتــأكــد مــنــه هـ
قــريــبــًا جـــــدًا«. وأضــــــاف: »نـــحـــن نتحضر 
تــحــاول فقط  الحكومة  آخــر.  لشن هجوم 
كــســب الـــوقـــت، والــتــحــريــض عــلــى الــحــرب 
األهــلــيــة فــي هـــذا الــبــلــد، لــذلــك هــي تدعو 

تهديد بمهاجمة أديس أبابا
األمم المتحدة تضغط إنسانيً

تواصل مختلف 
األطراف في إثيوبيا 
التمسك بالتصعيد 

الحربي، فيما كانت 
األمم المتحدة تعمل 

على خط إيصال 
مساعدات للنازحين
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رسالة من ولي العهد 
السعودي ألمير قطر

ــر قـــطـــر الـــشـــيـــخ تــمــيــم  ــيــ تـــســـلـــم أمــ
 بـــن حــمــد آل ثـــانـــي، أمـــس اإلثــنــن، 
ــن ولــــــي الــعــهــد  ــ ــة خـــطـــيـــة مـ ــ ــالـ ــ رسـ
ــمــــد بـــن  ــــودي األمــــــيــــــر مــــحــ ــعــ ــ ــســ ــ الــ
ســـلـــمـــان، تــتــعــلــق بـــالـــعـــالقـــات بــن 
وتعزيزها  دعمها  وسبل  البلدين 
وأبــــــــــرز املــــســــتــــجــــدات اإلقـــلـــيـــمـــيـــة 
ــة. وذكـــــر بـــيـــان لـــلـــديـــوان  ــيــ والــــدولــ
الــســفــيــر  أن  ــــري،  ــــطـ ــقـ ــ الـ ــيــــــري  األمــــ
الــــســــعــــودي فــــي الـــــدوحـــــة، األمـــيـــر 
خــالــد بــن مــنــصــور، زار أمــيــر قطر 

مه الرسالة.
ّ
وسل

)العربي الجديد(

الجزائر: نعمل على تأمين 
كل المناطق

ــزائـــري  ــجـ ــة الـ ــيـ ــلـ قـــــال وزيــــــر الـــداخـ
ــال بـــــلـــــجـــــود، خـــــــــالل مـــؤتـــمـــر  ــ ــمــ ــ كــ
صــحــافــي مـــع نــظــيــره املــوريــتــانــي 
مــحــمــد ولـــد ســالــم املــــــرزوق، أمــس 
ــداء الــــذي طـــاول  ــتـ اإلثـــنـــن، إن االعـ
ــارًا جـــزائـــريـــن عـــلـــى الـــحـــدود  تــــجــ
املـــوريـــتـــانـــيـــة الـــصـــحـــراويـــة »عــمــل 
جــبــان مــن طـــرف املـــخـــزن«، مــشــددا 
على أن »الجزائر تعمل على تأمن 
املناطق«. وكانت شاحنات  جميع 
موريتانيا،  إلى  متوجهة  تجارية 
قــد تــعــرضــت فــي األول مــن الشهر 
الــحــالــي لــقــصــف بــطــائــرة مــســّيــرة، 
إلــى  الــجــزائــريــة  الــســلــطــات  نسبته 

القوات املغربية.
)العربي الجديد(

قوة إسرائيلية تتوغل 
داخل األراضي السورية

بــثــت الــقــنــاة اإلســرائــيــلــيــة الــعــامــة، 
تقريرًا مصورًا يوثق دخول قوة من 
الــجــيــش اإلســرائــيــلــي، ســوريــة من 
مــع سورية  الــحــدود  منطقة مثلث 
د ما أسمته »موقعًا 

ُّ
واألردن، وتفق

ــًا« فـــــي ســــــوريــــــة، كــــان  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ إســ
مــتــروكــًا مــنــذ ســنــوات. ولـــم تــواجــه 
أو  اعتراض  أي  اإلسرائيلية  القوة 
اســتــهــداف مـــن مــلــيــشــيــات مــوالــيــة 
لــلــنــظــام الــــســــوري، أو حــتــى قـــوات 
ــال الــضــابــط عميعاد  نــظــامــيــة. وقــ
ــــي هـــذا  ــم فـ ــهــ أيــــــالــــــون: »الـــــجـــــزء املــ
الــنــشــاط هـــو مــنــع تــمــوضــع قـــوات 

مختلفة في هذه املنطقة«.
)العربي الجديد(

القاهرة ـ العربي الجديد

»العربي  لـ وليبية،  مصرية  مــصــادر  كشفت 
الجديد«، تفاصيل متعلقة بزيارة سرية لتل 
أبــيــب أجــراهــا صــــّدام، نــجــل قــائــد مليشيات 
شرق ليبيا اللواء متقاعد خليفة حفتر الذي 
يــتــجــه إلـــى خـــوض انــتــخــابــات الــرئــاســة في 
بالده املقرر أن تجرى في 24 ديسمبر/كانون 
األول املقبل. وكشف مصدر ليبي مقرب من 
معسكر حفتر أن قائد كتيبة طارق بن زياد، 
صــدام حفتر، التقى مستشار األمــن القومي 
اإلسرائيلي إيــال حولتا خــالل زيــارتــه، التي 
ــاءت بترتيبات مــن جــانــب مــســؤولــن في  جـ
»املوساد« على تواصل دائم مع حفتر، حيث 
يــقــوم صـــدام بـــدور حلقة الــوصــل بــن والــده 
والـــجـــانـــب اإلســـرائـــيـــلـــي. وأشــــــارت صحيفة 
»هــــآرتــــس«، الــتــي كــانــت قـــد كــشــفــت أول من 
ــم تــتــضــح من  ــه لـ ــى أنــ ــن الــــزيــــارة، إلــ أمــــس عـ
ــدام حــفــتــر في  هـــي الــجــهــة الــتــي الــتــقــاهــا صــ
إســرائــيــل، وأكــــدت أن غــايــة الــلــقــاءات كانت 

ودبلوماسي  عسكري  دعــم  على  »الحصول 
بــإقــامــة عالقات  تعّهد  مقابل  إســرائــيــل،  مــن 

دبلوماسية معها«.
وأوضـــــح املـــصـــدر الــلــيــبــي، الــــذي تــحــدث مع 
»العربي الجديد«، أن نجل حفتر حمل قائمة 
مطالب إلى الجانب اإلسرائيلي، تصدرها أن 
اإلدارة األميركية،  لــدى  أبيب دورًا  تــؤدي تل 
بشأن محاكمة والده أمام القضاء األميركي، 
فــي الــدعــوى املقامة ضــده مــن جانب ليبين 
تتهمه بارتكاب جرائم حرب، وتعديل موقف 

إدارة الرئيس جو بايدن تجاه والده.
ومــنــتــصــف أكــتــوبــر/تــشــريــن األول املــاضــي، 
حددت قاضية املحكمة الجزائية في فرجينيا 
ليوني برينكما يوم 28 أكتوبر موعدًا نهائيًا 
لتقديم خليفة حفتر إفادته في الدعوى التي 
تــتــهــمــه بـــارتـــكـــاب جـــرائـــم حـــــرب، مـــن بينها 
الــحــمــلــة العسكرية  الــقــتــل والــتــعــذيــب خـــالل 
دفــع محامي  مــا رفضت  بعد  على طرابلس، 
حفتر بالحصانة في وجه الدعوى املرفوعة 
ضده، وحجته بأن إجابته عن أسئلة االدعاء 
ــرار الـــدولـــة الليبية.  ســتــؤدي إلـــى إفــشــاء أســ
وأعـــلـــن رئـــيـــس الــتــحــالــف الــلــيــبــي األمــيــركــي 
أن برينكما، أصــدرت  أخــيــرًا،  عصام عميش، 
قرارًا مفاجئًا بتجميد مسار املحاكمة الحالي 
بشأن القضايا املرفوعة ضد خليفة حفتر في 
انــتــهــاء االنتخابات  املــتــحــدة حتى  الــواليــات 
القاضية  قـــرار  أن  وأوضــــح عميش  الــلــيــبــيــة. 
ــا وصـــفـــتـــه بـــالـــتـــدخـــل  ــ جــــــاء عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة مـ
السياسي من أطراف سياسية ليبية رسمية، 
إلى جانب عدم تعاطي محامي أسر عائلتي 
الصويد والكرشيني مع القاضية بالوسائل 

، إذا كــانــت هناك 
ً
صــــّدام يــطــرح نفسه بــديــال

اســتــحــالــة فـــي دعــــم والــــــده. وكــشــف املــصــدر 
املــقــابــل، تقديم  ــّدام حفتر عـــرض، فــي  أن صــ
عمليات  بتسهيل  اإلسرائيلي  للجانب  دعــم 
ليبيا، تستهدف  في  إسرائيلية  استخبارية 
تركيا، بحد تعبير املصدر، الذي أكد أنه في 

القانونية املعتبرة في املراسالت القضائية.
ــاءه  ــنـ ــال املـــصـــدر الــلــيــبــي إن »حــفــتــر وأبـ ــ وقـ
اإلدارة  لــدى  الحماسة  تــراجــع  يستشعرون 
التعامل معهم كمكون رئيس  األميركية في 
ــلـــى عـــكـــس اإلدارة  لـــيـــبـــيـــا، عـ فــــي مــســتــقــبــل 
ــد قــطــع معها  الـــســـابـــقـــة، الـــتـــي كــــان حــفــتــر قـ
ــات قـــويـــة«.  ــالقــ ــة عــ ــامــ ــي إقــ شـــوطـــًا كـــبـــيـــرًا فــ
وأوضح املصدر أن نجل حفتر، طالب أيضًا 
اإلدارة  لــدى  بالتوسط  اإلسرائيلي  الجانب 
األميركية، لتحديد موقف واضح من أسرته، 
ــواء مـــا إذا كــانــت ســتــقــبــل بــتــرشــح حفتر  ســ
األب ودعمه من عدمه، حتى يتسنى لألسرة 
ــال تــعــثــر الــدفــع بـــوالـــده في  تــرتــيــب بــديــل حـ
أن  إلــى  املــرتــقــب، مشيرًا  الــصــراع االنتخابي 

املقابل فإن قائد كتيبة طارق بن زياد سوق 
نفسه ووالده بأنهما األقدر على إلحاق ليبيا 
الــبــلــدان  »اتــفــاقــات أبـــراهـــام« للتطبيع مــع  بـــ
الــعــربــيــة، ملـــا يــمــلــكــانــه مـــن ســيــطــرة ونــفــوذ. 
وأكــــد صـــــدام، خــــالل لــقــائــه بــاملــســؤولــن في 
باقي  أن  اإلسرائيلي،  القومي  األمــن  مجلس 
األطراف الليبية لن يكون بمقدورها تطبيع 
العالقات مع تل أبيب، حتى لو كان بعضها 
التيارات  قــوة  ذلــك، بسبب  فــي  الرغبة  يملك 
التوجه. وبحسب املصدر فإن  املناوئة لذلك 
»صــدام كــان حريصًا على خلق صــورة لدى 
املسؤول اإلسرائيلي بأن ما ستقدمه أسرته، 
حال تولت مقاليد الحكم في ليبيا، لن يقدمه 
طرف آخر، وأنهم على استعداد لتعاون غير 

محدود مع إسرائيل إذا تحقق ذلك«.
في مقابل ذلك كشف مصدر مصري أن لجوء 
حفتر للطرف اإلســرائــيــلــي، أخــيــرًا، يأتي في 
ظل معارضة القاهرة لتوجهاته على صعيد 
فتح  صعيد  على  وكــذلــك  للرئاسة،  الترشح 
عالقات بن ليبيا وإسرائيل، خاصة أن مصر 
عــلــى درايــــة كــامــلــة بــتــحــركــات حفتر فــي هــذا 
املــلــف عــلــى مـــدار نــحــو أربـــع ســنــوات مضت. 
وتعد زيــارة صــّدام حفتر الثانية من نوعها 
الــحــالــي، إذ سبقها زيــــارة غير  الــعــام  خـــالل 
ــارس/آذار املــاضــي، حيث  معلنة أيضًا فــي مــ
اإلسرائيلية  املخابرات  في  مسؤولن  التقى 
ملناقشة ملف االنتخابات الرئاسية، وموقفه 
ــو ووالـــــــــــده مـــنـــهـــا، فـــيـــمـــا ذكــــــــرت تـــقـــاريـــر  ــ هـ
إســـرائـــيـــلـــيـــة أنـــــه فــــي حـــــال نـــجـــح حــفــتــر فــي 
الوصول إلى السلطة، فإن »العالقة بن ليبيا 

وإسرائيل سيتم تطبيعها بشكل رسمي«.

الجيش 
في سيناء

توتر شرقي 
الفرات

املنطقة الحدودية. وفي التفاصيل، أفاد بيان 
لــجــيــش االحـــتـــالل اإلســرائــيــلــي، بـــأن اللجنة 
اإلســرائــيــلــي  للجيشن  املــشــتــركــة  العسكرية 
واملصري، عقدت أمس األول األحــد اجتماعًا 
تم خالله بحث القضايا املشتركة، والتوقيع 
شر 

ُ
على تعديل مهم. وبحسب البيان الذي ن

 على 
ً
ــــع الــطــرفــان تــعــديــال

ّ
أمـــس اإلثـــنـــن، »وق

ــــوات الــحــرس  ــــود قـ ــم وجـ
ّ
ــــذي يــنــظ االتـــفـــاق الـ

)املصري( في منطقة رفــح«، مضيفًا: »ترأس 
ــيـــــس قــســم  ــ ــــي رئـ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــيــــش اإلسـ وفـــــــد الــــجــ
الــلــواء عــوديــد بــاســيــوك، ورئــيــس  العمليات 
اللواء  الثالثة  والــدائــرة  االستراتيجية  فرقة 
تل كاملان، ورئيس قسم العالقات الخارجية 
العميد إفي دفرين«، مشيرًا إلى أنه »تم خالل 
اجتماع اللجنة التوقيع على تعديل التفاقية 
تنظم وجـــود قـــوات الــحــرس فــي منطقة رفح 
لـــصـــالـــح تـــعـــزيـــز الــقــبــضــة األمـــنـــيـــة لــلــجــيــش 
املـــصـــري فـــي تــلــك املـــنـــطـــقـــة«. وخـــتـــم الــبــيــان 

»قــســد«، أو في شرقي الــفــرات، حيث مدينة 
الُسّكاني  الزخم  ذات  )كوباني(  العرب  عن 
الــــكــــردي، أو بــلــدتــا عـــن عــيــســى وتــــل تمر 

الواقعتان على الطريق الدولي »أم 4«.
وفــي هــذا اإلطـــار، ذكــرت صحيفة »الــوطــن« 
التي تعكس مواقف النظام السوري، أمس 
الـــروســـيـــة تتجلى  »املــــبــــادرات  أن  ــنـــن،  اإلثـ
ــردي فــــي تــلــك  ــكــ فــــي إقــــنــــاع قـــــادة املــــكــــون الــ
املــنــاطــق )شــمــالــي وشــمــال شــرقــي ســوريــة( 
بسحب مقاتليهم من املواقع محل الخالف، 
 مــثــل تـــل تــمــر وعــــن عــيــســى، وربـــمـــا منبج 
ــة  وعـــــــن الــــــعــــــرب، مــــقــــابــــل تــــمــــركــــز الـــشـــرطـ
»الــوطــن«  وأضــافــت  الــروســيــة«.  العسكرية 
ــــركــــز جـــهـــودهـــا 

ُ
ت ــة  ــيــ أن »الــــقــــيــــادة الــــروســ

حــالــيــًا عــلــى إيـــجـــاد حـــلـــول وســــط، تضمن 
النزاع لسحب فتيل  مصالح جميع أطراف 

املواجهات املفترضة«. 
ــاق، ذكــــــــرت مـــــصـــــادر مــطــلــعــة  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ وفـــــــي الـ
الـــجـــديـــد«، أن مــوســكــو جمعت  »الـــعـــربـــي  لــــ
أكــرادًا،  النظام وقيادين  قــوات  ضباطًا من 
ــيــــة، لـــبـــلـــورة  ــاضــ خــــــالل األيـــــــــام الـــقـــلـــيـــلـــة املــ
تفاهمات جديدة ربما تعيد رسم الخريطة 
فـــي شــرقــي نــهــر الــــفــــرات. وحــصــل اجــتــمــاع 
أمــــــس اإلثــــنــــن بــــن »قــــســــد« وضــــبــــاط مــن 
الجيش الروسي في مطار الطبقة العسكري 
)الـــرقـــة( لبحث مــســألــة عـــودة قـــوات النظام 
إلــى مدينة الطبقة، وذكــرت املــصــادر أن كل 
هـــذه املـــفـــاوضـــات »لـــم تــثــمــر عـــن أي نتائج 
»النظام  إن  اللحظة«. وقالت املصادر  حتى 

سيناء ـ محمود خليل

وافقت حكومة االحتالل اإلسرائيلي، 
مـــجـــددًا، عــلــى طــلــب مــصــري لــزيــادة 
الـــــقـــــوة الـــعـــســـكـــريـــة املــــنــــتــــشــــرة فــي 
ــبــــالد،  ــرقــــي الــ ــنــــاء، شــ ــيــ ــال ســ ــمــ مـــحـــافـــظـــة شــ
ال ســيــمــا املــــوجــــودة فـــي املـــنـــاطـــق املــتــاخــمــة 
املحتلة  الفلسطينية  األراضــــي  مــع  لــلــحــدود 
أســابــيــع قليلة  بــعــد  ذلــــك  ــاء  ــ عــــام 1948. وجـ
الفتاح  عبد  املــصــري  الرئيس  لقاء جمع  مــن 
السيسي، برئيس وزراء االحتالل اإلسرائيلي 
نفتالي بينت، في شرم الشيخ جنوب سيناء، 
تمخض عنه لقاء للجنة العسكرية املشتركة 
للجيشن اإلســرائــيــلــي واملــصــري، كــانــت من 
تنظيم  اتفاقية  تعديل  املعلنة،  نتائجه  أبــرز 
وجود قوات حرس الحدود في رفح املصرية، 
لـــصـــالـــح تـــعـــزيـــز الــقــبــضــة األمـــنـــيـــة لــلــجــيــش 
املصري، بما يعني زيادة القوة العسكرية في 

أمين العاصي

تحاول روسيا استغالل التوتر في 
الشمال السوري بن تركيا و»قوات 
ذات  )قسد(  الديمقراطية«  سورية 
نفوذها  توسيع  بــهــدف  الــكــرديــة،  الغالبية 
الفرات، وهي  في منطقة شرقي  وترسيخه 
من  الــســوريــة  الجغرافيا  فــي  األهـــم  املنطقة 
حــيــث غــنــاهــا بـــالـــثـــروات الــنــفــطــيــة واملــائــيــة 
االستفادة  »قسد«  تحاول  فيما  والزراعية، 
ب عملية عسكرية 

ّ
من املسعى الروسي لتجن

تركية محتملة ضّدها، حيث تولت موسكو 
أنقرة بعدم  السياسي إلقناع  التحرك  زمام 
التوغل مجددًا في سورية بمنطقتي غربي 

الفرات وشرقه. 
ومن املقرر أن يجري وفد من »مجلس سورية 
الــديــمــقــراطــيــة - مــســد«، الــجــنــاح السياسي 
ــة فـــــي حــــزب  ــاديــ ــيــ ــقــ ــة الــ ــاســ ــرئــ ــــد« بــ ــــسـ »قـ ـــ ــ لـ
اليوم  أحمد،  إلهام  الديمقراطي«،  »االتحاد 
الروسية  العاصمة  في  مــشــاورات  الثالثاء، 
مــوســكــو، يــبــدو أن الـــهـــدف مــنــهــا الــتــوصــل 
إلى تفاهمات مشتركة بن الطرفن، مقابل 
موقف روســي ضاغط على تركيا مــن أجل 
الــقــيــام بعمل عــســكــري واســـع النطاق  عـــدم 
»قــســد«  مــنــاطــق تسيطر عليها  اتــجــاه  فــي 
فـــي الــشــمــال الــــســــوري. وهــــذه هـــي الـــزيـــارة 
الــثــانــيــة ألحـــمـــد إلــــى مــوســكــو خــــالل فــتــرة 
زمنية قصيرة، حيث كانت زارت العاصمة 
الــروســيــة منتصف شــهــر ســبــتــمــبــر/أيــلــول 
للرئيس  الخاص  املبعوث  والتقت  املاضي، 
ــــرق األوســـــــــط وشـــمـــال  ــشـ ــ الـــــروســـــي إلــــــى الـ
ميخائيل  الخارجية،  وزيــر  نائب  أفريقيا، 
بـــوغـــدانـــوف، حــيــث جــــرى »بــحــث تــطــورات 
األوضــاع في مناطق شمال شرقي سورية، 
بحسب  السياسية«،  العملية  ومستجدات 

بيان للخارجية الروسية صدر إثر اللقاء.
وترتبط قــوات »قــســد« مــع موسكو باتفاق 
ــرم فــــي أكـــتـــوبـــر/ ــ ذي صــبــغــة عـــســـكـــريـــة، أبــ

تشرين األول 2019، ومنح الروس والنظام 
السوري مناطق انتشار عسكري في شرقي 
الــفــرات إليــقــاف عملية »نــبــع الــســالم« التي 
ها الجيش الــتــركــي فــي ذلــك الــعــام ضد 

ّ
شن

الكردية. وتدل املعطيات السياسية  القوات 
الـــروس واألتــــراك فــي طور  الحالية على أن 
نسج تفاهمات جديدة بشأن املنطقة، ربما 
اجتماع خبراء عسكرين  تتبلور خــالل  قد 
أنقرة  التركية  العاصمة  فــي  الجانبن  مــن 
خـــالل األســـبـــوع الــحــالــي. ومـــن الـــواضـــح أن 
الجانب التركي يبحث عن مكاسب ميدانية 
الـــفـــرات، حــيــث مدينتا تل  مهمة فــي غــربــي 
رفـــعـــت ومــنــبــج وكــلــتــاهــمــا تــحــت ســيــطــرة 

أن الـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة فـــي إســـرائـــيـــل سبق 
التعديل. ونقلت صحيفة  ووافــقــت على هــذا 
»يسرائيل هيوم« اإلسرائيلية أن مصادر في 
القاهرة أقرت بأن إسرائيل ومصر ال تكشفان 
إسرائيل  وافقت  التي  املصرية  القوات  حجم 
عــلــى انــتــشــارهــا فــي منطقة شــمــالــي سيناء، 
ــال الــبــيــان الــرســمــي اإلســرائــيــلــي إنــه  فــيــمــا قـ
سيتم تعزيز القوات املصرية في منطقة رفح 
القوات  تلك  حجم  يـــوازي  بحجم  ومحيطها 
الـــتـــي انــتــشــرت قــبــل حــــرب أكــتــوبــر/تــشــريــن 

األول 1973.
في الجانب املصري لم يتم ذكر هذا االجتماع 
الــجــهــات اإلعالمية  أو مــا أســفــر عنه مــن قبل 
ــة لــلــجــيــش املــــصــــري،  ــعـ ــابـ ــتـ الـــرســـمـــيـــة، أو الـ
عــلــى الــرغــم مــن أهــمــيــة الــلــقــاء ونــتــائــجــه على 
لــقــوات الجيش  الصعيد املــصــري، مــن زيــــادة 
في مدينة رفح، البوابة الشرقية للجمهورية. 
عها 

ّ
اتفاقية كامب ديفيد وق أن  جدير بالذكر 

الــــرئــــيــــس املــــصــــري الـــــراحـــــل أنـــــــور الــــســــادات 
ــوزراء اإلســرائــيــلــي مناحيم بيغن  ــ الـ ورئــيــس 
في 17 سبتمبر/أيلول 1978 إثر 12 يوما من 
فــي منتجع كامب ديفيد  السرية  املــفــاوضــات 
األمــيــركــي، فيما جـــاءت مــعــاهــدة الــســالم بن 
مصر وإســرائــيــل عــام 1979 بعد الــدخــول في 
مـــفـــاوضـــات عــقــب انــتــصــار الــجــيــش املــصــري 
األول  أكتوبر/تشرين  الــســادس من  في حــرب 

متمسك بشروطه، يريد منطقة شرقي نهر 
الفرات والعودة إلى ما قبل 2011، وهذا ما 
املــصــادر  وبّينت  اآلن«.  حتى  قسد  ترفضه 
أن »مــجــلــس ســوريــة الــديــمــقــراطــي« )مــســد( 
يحاول إقناع موسكو باإلبقاء على اإلدارة 
الــذاتــيــة )الــكــرديــة(، واعــتــبــار قـــوات »قــســد« 
الوضع  الــســوري، أي »بــقــاء  تابعة للجيش 
في شرقي الفرات على ما هو عليه اليوم«، 
الرقة  فــي  أي منطقة  أن »تسليم  إلــى  الفــتــة 
وديـــــر الــــــزور وريـــــف حــلــب لــلــنــظــام، يعني 
الخطوة األولــى نحو تسليم بقية املناطق، 
ومــن ثــم خــروج األكـــراد مــن دون أي مكسب 
ســيــاســي«. وأشـــارت املــصــادر إلــى أن هناك 
 
ّ
تخوفًا لدى »قسد« في الوقت ذاته من شن

الــجــيــش الــتــركــي عملية عــســكــريــة »إمـــا في 

ــه فــــي اســـــتـــــرداد جـــــزء مــــن األراضــــــي  ونـــجـــاحـ
ــادت كــامــلــة بــعــد ذلـــك مع  فــي ســيــنــاء والــتــي عـ
انــســحــاب آخــــر جــنــدي إســرائــيــلــي مــنــهــا عــام 
ــع الــعــلــم املـــصـــري عــلــى طــابــا بعد  1982، ورفــ
التحكيم الدولي عام 1989. وتحظر االتفاقية 
على الجانب املصري إدخال طائرات وأسلحة 
ثقيلة إلـــى املــنــطــقــة الــحــدوديــة مــع إســرائــيــل، 
ــقـــوات املــصــريــة املــنــتــشــرة  وحـــــددت طــبــيــعــة الـ
وكــــذلــــك تــســلــيــحــهــا، عـــلـــى أن يـــتـــم الــتــنــســيــق 
بــن الــجــانــبــن اإلســرائــيــلــي واألمــيــركــي حــول 
أي عــمــلــيــة عــســكــريــة يـــريـــد الــجــيــش املــصــري 

تنفيذها في سيناء.
ــقــت الــعــمــل بــالــشــق 

ّ
ــيـــل قـــد عــل ــرائـ وكـــانـــت إسـ

مع  للسالم  ديفيد  كــامــب  اتفاقية  مــن  األمــنــي 
مـــصـــر، بـــهـــدف تــمــكــن الـــجـــيـــش املــــصــــري مــن 
على  للقضاء  واســعــة،  عملية عسكرية  تنفيذ 
سيناء  جزيرة  شبه  في  املسلحة  املجموعات 
ــقــــاب تــطــور  فــــي يـــولـــيـــو/تـــمـــوز 2013 فــــي أعــ
األحداث األمنية في شمال سيناء إثر ما جرى 
فــي املــشــهــد الــســيــاســي املــصــري آنــــذاك. وعلى 
مدار السنوات املاضية أدخل الجيش املصري 
إلــى شمال سيناء، ال  قــوات عسكرية ضخمة 
رفــح والشيخ زويــد والعريش،  سيما مناطق 
على  الهجمات  ملئات  الــقــوات  هــذه  وتعّرضت 
ــوالـــي لتنظيم  يـــد تــنــظــيــم »واليـــــة ســيــنــاء« املـ
»داعـــــش«، مــا أدى إلـــى وقـــوع خــســائــر فــادحــة 
فــي صــفــوف الــقــوات البشرية واملــعــدات. فيما 
التنظيم اإلرهـــابـــي على  تــتــجــاوز هــجــمــات  ال 
املحتلة  الفلسطينية  األراضـــــي  مـــع  الـــحـــدود 
عدد أصابع اليد الواحدة، سواء إطالق نار أو 

صواريخ على مدار السنوات املاضية.
وتــعــقــيــبــًا عــلــى ذلـــــك، قــــال بـــاحـــث فـــي شـــؤون 
»الـــعـــربـــي  ــه، لــــ ــمــ ــر اســ ــ ــدم ذكـ ــ ــنـــاء، طـــلـــب عـ ــيـ سـ
الجديد«، إن تعديل االتفاقية يأتي كجزء من 
الطلبات املصرية في لقاء السيسي-بينت قبل 
املصرية  العالقات  دفء  مــن  وكــجــزء  أسابيع، 
اإلسرائيلية، والزيارات التي نشط فيها وزير 
املــخــابــرات الــعــامــة الــلــواء عــبــاس كــامــل خــالل 
املــرحــلــة املــاضــيــة إلـــى تــل أبــيــب واستضافته 
للمسؤولن اإلسرائيلين في القاهرة، مشيرًا 
ــيـــة عـــلـــى زيـــــادة  ــلـ ــيـ ــرائـ إلـــــى أن املــــوافــــقــــة اإلسـ
الــقــوة الــعــســكــريــة املــصــريــة فــي ســيــنــاء كانت 
متوقعة، ملا يمثله ذلك من صمام أمان لصالح 
الجنوبية،  حــدوده  على  اإلسرائيلي  الجانب 
ــيــــة مــن  ملـــواجـــهـــة خـــطـــر الــتــنــظــيــمــات اإلرهــــابــ
جــهــة، ومــالحــقــة طـــرق دعـــم وإمـــــداد املــقــاومــة 
الفلسطينية في غزة، مضيفًا أن هذا ما أثبتته 
الجنوبية  الساحة  بهدوء  املاضية،  السنوات 
على  أضـــرار،  أو  أي هجمات  مــن  اإلسرائيلية 
الرغم من أن القوة العسكرية لتنظيم »داعش« 
ــــي وقــــــت مــن  ــه املــــيــــدانــــيــــة بـــلـــغـــت فـ ــرتـ ــطـ ــيـ وسـ
األوقــات حــدًا يمكنه فيها استهداف املصالح 
اإلســرائــيــلــيــة، فـــي حـــن أن الــجــيــش املــصــري 
الحرب  فــاتــورة  ودفـــع  الهجمات  لكل  تــصــدى 

طيلة السنوات السبع املاضية.
وأضـــاف الباحث أن الــوضــع األمــنــي الحالي 
في سيناء ال يتطلب وجودًا عسكريًا مضاعفًا 
ملا هو عليه اآلن، في ظل تراجع نفوذ تنظيم 
»داعش« خالل األشهر املاضية، خصوصا في 
املناطق الحدودية مع االحتالل اإلسرائيلي، 
ــًا أن لــتــكــثــيــف وجــــود  بــيــنــمــا يـــبـــدو واضــــحــ
الجيش املصري في هذه املناطق مهمة أخرى 
جـــاءت بعد وقت  أنــهــا  غير معلنة، ال سيما 
الــدفــاع  لــوزيــر  السيسي  تفويض  مــن  قصير 
الــفــريــق مــحــمــد زكــــي بــفــرض عــشــرة تــدابــيــر 
استثنائية وقتما يشاء، بناء على توجيهات 
الرئيس نفسه، على مستوى كل مناطق شبه 
جــزيــرة ســيــنــاء. ومـــن هـــذه الــتــدابــيــر، إصـــدار 
ــجـــول، وتـــحـــديـــد مــواعــيــد  ــتـ  قــــــــرارات حـــظـــر الـ
ــا، وإخـــــالء  ــهــ ــالقــ ــحــــالت الـــعـــامـــة وإغــ  فـــتـــح املــ
بــعــض األمـــاكـــن أو املــنــاطــق، وحــظــر اإلقــامــة 
فــي أمــاكــن معينة، وحــظــر اســتــخــدام وسائل 
اتصال معينة، وغيرها من التدابير، في حن 
صــدر قـــرار جــمــهــوري يحمل رقــم 420 لسنة 
2021 بتحديد مناطق عسكرية مغلقة يحظر 
فــيــهــا كـــل األنــشــطــة املــدنــيــة، بــمــســاحــة تبلغ 
بشمال  ــــي  األراضـ مــن  مــربــع  كيلومتر   3000

سيناء، كمناطق حدودية.

اتجاه عن العرب، ما يعني تقطيع أوصال 
اتجاه  في  أو  عليها،  تسيطر  التي  املناطق 
الشريان   ،4 أم  بطريق  للتحكم  عن عيسى 
االقتصادي األبرز في شرقي الفرات«، وفق 

املصادر.
لكن املتحدث باسم »اإلدارة الذاتية« الكردية 
أحمي،  لقمان  في شمالي وشرقي سورية، 
أكد أمس أنه »لم ولن يتم تسليم أي منطقة 
الـــنـــظـــام«،  ــوات  قــــ ــى  ــ إلـ اإلدارة  مـــنـــاطـــق  مــــن 
مــضــيــفــًا أن كـــل املــنــاطــق الــتــي كــانــت تحت 
ســيــطــرة قــســد »ال تـــــزال ضــمــن ســيــطــرتــهــا 
وستبقى كذلك«. ونفى أحمي وجود حوار 
مــع الــنــظــام الـــســـوري، واضــعــًا األنــبــاء التي 
تتحدث عن ذلك في إطار »الشائعات«، غير 
أنـــه أكـــد »أنــنــا منفتحون عــلــى الـــحـــوار مع 
ــراف لــحــل األزمــــة الــســوريــة سلميًا  ــ كــل األطـ
مكونات  حــقــوق  بما يضمن  وديــمــقــراطــيــًا، 
ــالــــي وشـــــرقـــــي ســــوريــــة،  شـــعـــبـــنـــا فـــــي شــــمــ

والحفاظ على قوات سورية الديمقراطية«.
وحول األهداف الروسية، يرى الباحث في 
الــســوري«، محمد سالم، أن  مركز »الــحــوار 
»هــنــاك مــالمــح تــعــاون روســـي أمــيــركــي في 
شــرقــي الــــفــــرات، يــمــكــن أن يــفــســر عــلــى أنــه 
املنطقة«،  مــن  أميركي  النسحاب  تحضير 
الفـــتـــًا إلــــى أن تــركــيــا »تــتــحــفــز وتـــبـــذل كــل 
جــهــودهــا لــلــحــصــول عــلــى مــكــاســب مــن أي 
تــغــيــيــر فـــي خــريــطــة الـــســـيـــطـــرة«. ويــعــتــبــر 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  ـــ ســــالــــم، فــــي حـــديـــث لـ
ــات الــروســيــة فــي بعض  ــرور الـــدوريـ أن »مــ
يعني  أميركي،  فعل  رد  دون  قسد،  مناطق 
ضوءًا أخضر من واشنطن لقسد وروسيا 
للتنسيق«، مشيرًا إلى أنه »بوجود ضغط 
تــركــي ومــالمــح انــســحــاب أمــيــركــي، تصبح 
ــيـــرة أمـــــــام روســــيــــا لــتــوســيــع  ــبـ الـــفـــرصـــة كـ

مناطق نفوذها«.
من جهته، يعتبر الباحث املختص بالشأن 
الـــــروســـــي، طــــه عـــبـــد الـــــواحـــــد، أن مــوســكــو 
»تــســتــغــل حـــاجـــة األتــــــــراك واألكـــــــــراد )لـــهـــا( 
الفتًا  الــفــرات«،  في شرقي  نفوذها  لتوسيع 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إلـــى أنــهــا  فـــي حــديــث لـــ
»أن تكون وسيطًا بن  تحاول منذ سنوات 
األكـــــــراد والـــنـــظـــام، وهــــا هـــي الـــيـــوم تنشط 
ــلـــوســـاطـــة بــــن األكـــــــــراد وتــــركــــيــــا«. ويــــرى  لـ
أنـــه »فـــي الــحــالــتــن، ال شــك أن هـــذا الــوضــع 
نــفــوذهــا، ال  سيساعد روســيــا على توسيع 
ســيــمــا فـــي مــنــطــقــة ســـوريـــة تــتــمــتــع بأهمية 
ــة  ــاطـ وسـ أي  أن  مـــعـــتـــبـــرًا  اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة«، 
ستمنح الــــروس صــفــة »الـــضـــامـــن«، وتــعــزز 
الــتــي قــد تشملها أي  وجــودهــم فــي املنطقة 
روسية،  بوساطة  تركية   - كردية  تفاهمات 
ما سيعزز مكانة روسيا أيضًا لدى تركيا«.

تعارض القاهرة ترشح حفتر للرئاسة )لودوفيك مارين/فرانس برس(

أدخل الجيش المصري في السنوات الماضية قوات ضخمة إلى سيناء )فرانس برس(

تطرح موافقة 
االحتالل اإلسرائيلي 
على زيادة القوة 

العسكرية المصرية 
المنتشرة في 

محافظة شمال 
سيناء، تساؤالت 

عن دوافعها 
واألهداف المرتقبة 

منها، خصوصًا ما 
إذا كانت تستهدف 

مالحقة طرق دعم 
وإمداد المقاومة 

الفلسطينية 
في غزة

بين تركيا و»قسد«  للتوسط  التوتر في شمالي سورية  تستغل روسيا 
غربه،  أو  الفرات  شرقي  في  تركية  عملية  تنفيذ  احتماالت  وتقليل 

وسط مساٍع موازية من موسكو لتوسيع نفوذها
الحدثتقرير 

ما وراء الموافقة اإلسرائيلية 
على زيادة عدد القوات المصرية

وساطة روسية 
بأكثر من هدف

خاص

تعزيز 
االحتياط

ذكرت صحيفة »يديعوت 
أحرونوت« أمس، أن الجيش 
اإلسرائيلي يعمل على تعزيز 
التدريبات لقوات االحتياط، 

خصوصً في الجيوش 
البرية. وأشارت إلى أنه سيتم 
تخصيص مليار شيقل )نحو 

323 مليون دوالر( لخطة 
التدريبات، لمضاعفة عدد 

عناصر قوات االحتياط 
لغاية 90 ألف جندي في 

العام المقبل.

تعديل االتفاقية جزء 
من طلبات مصر في لقاء 

السيسي وبينت

يتمسك النظام 
بشروطه التي ترفضها 

»قسد« حتى اآلن

لم يُكشف عن حجم 
القوات التي وافقت 
إسرائيل على انتشارها

عرض صّدام حفتر 
تسهيل قيام إسرائيل 

بعمليات استخبارية

أحمي: لم نسلّم أي 
منطقة من مناطق 

اإلدارة إلى النظام

حاول صّدام حفتر، نجل 
اللواء المتقاعد خليفة 

حفتر، تسويق نفسه 
ووالده لدى اإلسرائيليين، 

على أنهما األقدر على 
إلحاق ليبيا بالمطبّعين

Tuesday 9 November 2021 Tuesday 9 November 2021
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لندن ـ العربي الجديد

للمؤسسات  السعودية  املالية  الــســوق  هيئة  سمحت 
ــراكـــات غير  ــتـ املـــالـــيـــة الــعــامــلــة فـــي املــمــلــكــة بــقــبــول اشـ
الــســعــوديــن فـــي الــصــنــدوق الــعــقــاري الــــذي يستثمر 
أصــولــه أو جـــزءًا منها فــي عـــقـــارات تــقــع داخـــل حــدود 
الهيئة  املــنــورة.  وقالت  املكرمة واملدينة  مدينتي مكة 
فــي بيان لها، أمــس االثــنــن، إنها »تــعــول على تفعيل 
للتمويل  أداة  لــتــكــون  االســتــثــمــاريــة  الــصــنــاديــق  دور 
ضـــمـــن خــطــتــهــا االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، وتــــأمــــل أن تــســاهــم 
الصناديق في تمويل العديد من األنشطة الحيوية في 

القرار  أن  الــعــقــاري«.  وتابعت  القطاع  االقتصاد، مثل 
سيساهم في »تعزيز مرتكزات رؤية السعودية 2030، 
التي تهدف إلى جعل السوق املالية جاذبة لالستثمار 
املحلي واألجنبي وقــادرة على لعب دور محوري في 
تــنــمــيــة االقــتــصــاد وتــنــويــع مـــصـــادر دخـــلـــه«.  وتعمل 
السعودية على جذب رؤوس األمــوال األجنبية ضمن 
خــطــط لــتــعــزيــز االســـتـــثـــمـــارات فـــي مــخــتــلــف املـــجـــاالت 
اململكة  أعلنت  املاضي،  واألسبوع  االقتصاد.  وتنويع 
أنها منحت تراخيص لـ44 شركة عاملية إلنشاء مقرات 
إقليمية في العاصمة الرياض، التي تسعى الحكومة 
ألن تــصــبــح مــــركــــزًا تـــجـــاريـــا إقــلــيــمــيــا. والـــتـــراخـــيـــص 

ــتـــعـــددة الــجــنــســيــات فــي  املـــمـــنـــوحـــة تـــضـــم شــــركــــات مـ
واملــشــروبــات  واألغــذيــة  التكنولوجيا  منها  قــطــاعــات، 
ويونيليفر  ديلويت  منها  والتشييد،  واالســتــشــارات 
ــانـــت الـــســـعـــوديـــة، أكــبــر  وبــيــكــر هـــيـــوز وســيــمــنــس. وكـ
العالم، قد قالت في فبراير/ شباط  مصدر للنفط في 
املاضي، إنها ستمنح الشركات األجنبية فرصة حتى 
نهاية 2030 لتأسيس مقرات لها أو املخاطرة بخسارة 
عــقــود حــكــومــيــة، نــظــرًا ألنــهــا تــنــافــس مـــن أجـــل جــذب 
ــراءات  رؤوس أمــــوال ومـــهـــارات أجــنــبــيــة. وبــجــانــب إجــ
إقليمية  مقرات  إنشاء  على  العاملية  الشركات  تحفيز 
فـــي الـــريـــاض، غــيــرت الــســعــوديــة، فـــي يــولــيــو/ تــمــوز، 

قواعد االستيراد من بقية بلدان دول مجلس التعاون 
الخليجي، الستبعاد سلع منتجة في مناطق حرة أو 
تستخدم مكونات إسرائيلية من االمتيازات الجمركية 
الــشــركــات  ســلــع  الــقــواعــد  هـــذه  وتستبعد  التفضيلية. 
من  فيها عن %25  املحلين  العاملن  تقل نسبة  التي 
قــوة الــعــمــل، األمـــر الـــذي يعد مشكلة لــبــلــدان خليجية 
عديدة، حيث إن معظم السكان من األجانب، كما تنص 
على أن كافة السلع املنتجة في املناطق الحرة باملنطقة 
ل مأزقا لإلمارات 

ّ
لن تعتبر محلية الصنع، وهو ما يمث

الـــتـــي تــعــد املــنــاطــق الـــحـــرة مـــن املـــحـــركـــات الــرئــيــســيــة 
القتصادها، وفق تقرير سابق لوكالة رويترز.

السعودية تسمح لألجانب باالستثمار في عقارات مكة والمدينة

إحياء توشيبا
قـــررت شــركــة »تــوشــيــبــا« االنــقــســام إلــى ثــالث شــركــات في 
موعد أقصاه بداية العام 2023، في محاولة إلعادة إحياء 
السنوات  األنــظــار في  تــوارى عن  الــذي  الياباني  العمالق 
األخـــــيـــــرة بـــفـــعـــل خـــســـائـــر ضـــخـــمـــة. وبـــحـــســـب صــحــيــفــة 
ــمـــال »تــوشــيــبــا« ستنقسم  ــإن أعـ »نـــيـــكـــاي« الــيــابــانــيــة، فــ

إلـــى ثـــالث شــركــات للبنية الــتــحــتــيــة، واألجـــهـــزة، وأشــبــاه 
ــركـــات الـــثـــالث ســـتـــدرج  املــــوصــــالت، مـــشـــيـــرة إلــــى أن الـــشـ
فــي الــبــورصــة الحــقــا. وكــانــت »تــوشــيــبــا« ذات يـــوم اسما 
أسطوريا في اليابان، لكنه خفت بشكل كبير بعد سنوات 
إثر  الشركة غرامة قياسية  إذ دفعت  ــة،  اإلداريـ الــزالت  من 

فــضــيــحــة مــحــاســبــيــة، ثـــم خــســرت املـــلـــيـــارات فـــي مــحــاولــة 
»توشيبا«  واخترعت  الــنــوويــة.  الطاقة  مجال  فــي  فاشلة 
شريحة الذاكرة املحمولة قبل ثالثة عقود، لكنها اضطرت 
الثمينة في عام 2018 بسبب  الرقائق  أعمال  لبيع معظم 

الخسائر في عمليات الطاقة النووية.

 Orogen جروب  أوروجين  شركة  رئيس  بانديت  فيكرام 
السابق  التنفيذي  والمدير  المالية  للخدمات   Group
المالية  المؤسسات  جميع  أن  أكد  جروب«،  لـ»سيتي 
المشفرة.  العمالت  تداول  في  قريًبا  ستفكر  الكبرى 
إنه خالل فترة تتراوح ما بين عام وثالثة أعوام،  وقال 
أوراق مالية في تداول  أو شركة  بنك كبير  سيفكر كل 
أن  في  آماله  عن  وأعرب  العمالت.  تلك  أصول  وبيع 
رقمية  عملة  تبني  فائدة  المركزية  البنوك  تتفهم 

تابعة للبنك.

المركزي  البنك  لدى  االقتصاديين  كبير  الن  فيليب 
غير  بشكل  المرتفعة  الزيادات  نوبة  أن  أكد  األوروبي 

تنذر  ال  اليورو  منطقة  في  التضخم  لمعدل  متوقع 
االقتصادات  واجهته  لما  مشابهة  أزمة  بحدوث 
لصحيفة  حديث  في  وقال  السبعينيات.  في  العالمية 
»إل باييس« اإلسبانية: »إذا نظرنا إلى الوضع على المدى 
المتوسط، فإن التضخم ال يزال منخفًضا للغاية مقارنة 

بالمستهدف البالغ %2.  

المصرفية  للخدمات  المشارك  الرئيس  درايتون  إيان 
ساكس  غولدمان  بنك  لدى  آسيا  في  االستثمارية 
أكثر من  إن  األميركي قال في مقابلة مع »ذا بوست« 
طرح  إلى  تسعى  كانت  التي  الصينية  الشركات  نصف 
التحول  حالًيا  تدرس  المتحدة  الواليات  في  أسهمها 

إلى بورصة هونغ كونغ. وأكد أنه باستثناء اليابان، فإن 
والصين،  المتحدة  الواليات  بين  الجيوسياسية  التوترات 
بجانب القيود التنظيمية الصارمة في البلدين ستنعكس 
إيجابًا على بورصة هونغ كونغ، رغم التأكيد أن الواليات 

المتحدة ستظل جذابة للشركات الصينية.

المكاسب  قاد  العالم  في  رجل  أغنى  ماسك  إيلون 
منذ  ثروته  زادت  إذ  المتحدة،  الواليات  ألثرياء  األخيرة 
293.7 مليار دوالر، فيما وصلت قيمة  بنحو  يناير 2020 
ثروته إلى 318.4 مليار دوالر. وارتفعت ثروة مليارديرات 
رغم  الجائحة،  تريليون دوالر خالل   1.8 بأكثر من  أميركا 

تداعياتها على االقتصاد العالمي. 

أسماء في األخبار

ليبيا تستعين بعمال خمس دول
طرابلس ـ أحمد الخميسي

فــي حكومة  العمل  عــن وزارة  كشف تقرير صــادر 
اعــتــزام الحكومة  فــي ليبيا، عــن  الوطنية  الــوحــدة 
 

ّ
جلب العمالة األجنبية من خمس دول، لتكون لكل

الحياة«  دولــة تخصصات بعينها، وفــق مــشــروعــات »عـــودة 
عليه  اطلعت  الـــذي  التقرير  ووفـــق  الــحــكــومــة.  تتبناها  الــتــي 
التي  العمالة األجنبية على مصر  الجديد«، تتوزع  »العربي 
تتخصص في مشروعات املقاوالت والبناء والتشييد، وتركيا 
في األعمال الهندسية والكهرباء، وتونس في التكنولوجيا، 
والــفــيــلــيــبــن فـــي قــطــاعــي الــصــحــة والـــنـــفـــط، وبـــنـــغـــالدش في 

الخدمات والنظافة العامة.
 أكــثــر مــن 60% مــن الــعــمــال الــوافــديــن 

ّ
وتــؤكــد وزارة العمل أن

ــذي يــجــعــلــهــم ال  ــ ــر الــ ــ يــعــمــلــون بــــصــــورة غـــيـــر قـــانـــونـــيـــة، األمــ
شّرع الليبي.

ُ
يتمتعون بحقوقهم العمالية التي نص عليها امل

وتزايد عدد العاملن الوافدين إلى البالد، إذ تشير التقديرات 

إلـــى وجــــود نــحــو مــلــيــونــي عــامــل ومـــوظـــف وافــــد فـــي ليبيا، 
يعملون في العديد من القطاعات الخدمية كالزراعة والتنمية 
ــار والـــبـــنـــاء والــنــظــافــة والــــــورش واملـــطـــاعـــم. وأنــفــقــت  ــمــ واإلعــ
الــحــيــاة »  الــوحــدة الوطنية على »مــشــروعــات عـــودة  حكومة 
مــا يعادل  أي  )1.76 مليار دوالر(،  ديــنــار  مــلــيــارات   7.9 نحو 
املقترحة  املــوازنــة  التنمية في  52% من إجمالي مخصصات 
التي  الحياة،  عــودة  وتشمل مشروعات   .2021 الحالي  للعام 
أسابيع،  قبل  الدبيبة  الحميد  عبد  الحكومة  رئيس  أطلقها 
الــطــاقــة الكهربائية والــطــرق واملــالعــب الــريــاضــيــة واملــركــبــات 
الــجــامــعــيــة وإنـــشـــاء مــصــفــاة لــتــكــريــر الــنــفــط ومــصــنــع لــغــاز 
الطهي في الجنوب الليبي. وقدرت دراسة للجنة االقتصادية 
»اإلسكوا«،  املتحدة  لألمم  التابعة  آسيا  لغرب  واالجتماعية 
أن تستأثر دول جوار ليبيا بنحو 160 مليار دوالر من قيمة 
املشروعات املخصصة لإلعمار، خالل أربع سنوات، ما يسهم 
في خفض معدل البطالة بنحو 6% في تونس، و9% في مصر، 
و14% في السودان.  ال تقديرات محلية دقيقة حول »فاتورة 

اإلعمار«، إذ قال وزير االقتصاد في حكومة الوحدة الوطنية، 
محمد الحويج، إن تكلفتها تصل إلى 200 مليار دوالر، بينما 
أن  الغويل،  االقتصادية، سالمة  للشؤون  الدولة  وزيــر  توقع 
تبلغ نحو 111 مليار دوالر، فيما يقدرها مجلس التخطيط 
الليبي علي  العمل  بـــ 120 مليار دوالر. وكــان وزيــر  الوطني 
 ليبيا 

ّ
الــعــابــد، قــد قـــال فــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة أخـــيـــرًا، إن

تحتاج إلــى مليون عــامــل مــصــري، مشيرًا إلــى دخـــول عمالة 
للواء  )تــابــع  العسكري  االســتــثــمــار  جــهــاِز  عبر  قانونية  غير 
تصاريح  دون  مــن  جلبها  يجري  إذ  حفتر(،  خليفة  املتقاعد 
أو الرجوع ملكاتب العمل في املنطقة الشرقية، بحسَب كالمه. 
وال إحصاءات دقيقة حول عدد العمالة املصرية حاليا، بينما 
كانت تناهز 800 ألف شخص بنهاية عام 2013 وفقا لبيانات 
صادرة عن وزارة العمل الليبية آنذاك، في حن كانت دراسات 
غير رسمية تقدرها بأكثر من 1.5 مليون عامل، 90% منهم 
يعملون في مجاالت مواد البناء واملخابز والجزارة والحالقة 

والباعة املتجولن.

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

يوما بعد يوم تتأزم قضية الطاقة 
حول العالم في ظل مواصلة أسعار 
النفط والغاز وغيرهما من منتجات 
الوقود ارتفاعها من دون توقف أو 
حتى هدنة بسيطة، األزمة وضعت 

الجميع في مأزق، حكومات أو 
شعوبًا، في ظل زيادات قياسية 

في فواتير الكهرباء وأسعار الغاز 
وغيرها من املنتجات البترولية 

مثل البنزين والسوالر. كما باتت 
األزمة تمثل تحديا كبيرا لقطاع 

الصناعة واإلنتاج العاملي، خاصة 
من جهة زيادة التكاليف وضعف 

الربحية واحتمال التعرض 
لإلفالس والتعثر. بل إن األزمة قد 

تمتد تداعياتها الخطيرة لسوق 
الحبوب العاملي لتضع الدول 

املستهلكة للغذاء في مأزق شديد 
وأمام قفزات في األسعار. وربما 

يأتي اليوم الذي يصبح فيه املواطن 
مخيرًا بني الجوع والظالم، وربما 
يجمع بني كليهما في حال تخلي 

الحكومات عنه ورفعها أسعار 
الوقود من دون تقديم أي دعم.

أمس ارتفعت أسعار الغاز 
األوروبية 10% مرة واحدة، وقبلها 

بأيام زاد سعر الغاز في الواليات 
املتحدة 7%. ومنذ بداية العام 

يشهد الوقود األزرق ارتفاعات 
صاروخية، فسعر العقود اآلجلة 

للغاز في أوروبا تجاوز للمرة 
األولى في التاريخ، 1300 دوالر 
لكل ألف متر مكعب مقابل نحو 

250 دوالرا في 2020.
وبعد أن توقعت مؤسسات مالية 

بلوغ سعر برميل النفط 100 
دوالر منتصف 2021، بات 

الحديث اآلن يدور حول الوصول 
للسعر في غضون أسابيع، 

بل إن هناك من يتوقع وصول 
السعر إلى 200 دوالر للبرميل 
في العام املقبل، وهو توقع، إن 

حدث، سيسبب شلال تاما ملعظم 
االقتصاديات وإرباكا للموازنات، 
خاصة للدول املستوردة للطاقة، 
ويرفع تكلفة كل شيء بداية من 

أسعار السلع ومنها الغذائية 
ونهاية بمدخالت اإلنتاج.

أزمة الوقود تتصاعد يوما بعد 
يوم، خاصة في الدول كثيفة 

االستهالك للطاقة، فقد عطلت 
صناعات أساسية في الصني 

والواليات املتحدة وبريطانيا ودول 
أخرى، كما أعادت الظالم إلى دول 

رئيسية منها مدن كبرى في 
الصني ثاني أكبر مستهلك للطاقة.

العالم ليس مرعوبا فقط من 
زيادة معدالت التلوث الناتجة 

عن التوسع في استخدام الفحم 
والوقود األحفورى كمصدر 

رئيسي للطاقة، بل مرعوب أكثر 
من قفزات التضخم الناتجة عن 

ارتفاعات أسعار كل منتجات 
الطاقة، وضعف قدرة الحكومات 
على مواجهة تلك األزمة، خاصة 
مع تآكل مواردها املالية بسبب 

تكاليف جائحة كورونا. 
وفي ظل تفاقم أزمة الطاقة تلك 

وزيادة حدة تكاليفها املالية يصبح 
املواطن ال حول له وال قوة، وبات 

مخيرًا بني تحّمل أسعار ال طاقة له 
بها، أو العودة إلى استخدام الفحم 
أو العيش في ظالم، خاصة خالل 

شهر الشتاء القارس.

هل يجمع 
العالم بين الجوع 

والظالم؟

Tuesday 9 November 2021
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سياسة

صدرت مراسيم العفو 
األميري الخاص 

بالمحكومين السياسيين

الكويت ـ خالد الخالدي

قّدمت الحكومة الكويتية، برئاسة 
الــشــيــخ صـــبـــاح الــخــالــد الــصــبــاح، 
أمس اإلثنن، استقالتها، إلى أمير 
الصباح،  الجابر  األحمد  نــواف  الشيخ  البالد 
العفو  مراسيم  رفعها  من  بعد ساعات  وذلــك 
ــيــــري الـــخـــاص بــاملــحــكــومــن فـــي قــضــايــا  األمــ
ســيــاســيــة. ويــؤمــل مــن هـــذه االســتــقــالــة، التي 
اجتماعها  إنــهــاء  بعد  الحكومة  بها  تقدمت 
االعــتــيــادي، حــل األزمـــة السياسية فــي البالد، 
ــوار الــوطــنــي الـــذي  كــجــزء مـــن مــخــرجــات الـــحـ
املاضي  األول  أكتوبر /تشرين  ُعقد في شهر 
ــاء مــجــلــس األمــــــة الـــكـــويـــتـــي وبـــن  بــــن أعــــضــ
بإسقاط  حكوميا  تعهدًا  من 

ّ
وتض الحكومة، 

تقديمها  املزمع  االستجوابات«  »تأجيل  قــرار 
إلى رئيس الــوزراء حتى منتصف عام 2022، 
والــذي صــوت عليه مجلس األمــة في مــارس/
غياب   

ً
حــكــومــي، مستغال بطلب  املــاضــي  آذار 

نواب املعارضة آنذاك، والذين قاطعوا الجلسة 
في محاولة إلسقاطها. وكانت حكومة الشيخ 
صــبــاح الــخــالــد الـــصـــبـــاح، عــلــى مــوعــد الــيــوم 
ــان، تــفــادتــه  ــرملـ ــبـ ــاء، الســـتـــجـــواب فـــي الـ ــثـــالثـ الـ
تنهي  أن  يفترض  والــتــي  استقالتها،  بــإعــالن 
أكبر أزمــة سياسية عاشتها البالد في العقد 
ــة إلــى  ــة اقــتــحــام مجلس األمـ األخــيــر، مــنــذ أزمـ

الحوار الوطني. 
وهـــــذه الـــحـــكـــومـــة، هـــي الــثــانــيــة الـــتـــي تــتــقــدم 
ــام، إذ  ــ بــاســتــقــالــتــهــا فـــي الــكــويــت بـــأقـــل مـــن عـ
الخالد  صــبــاح  الشيخ  حكومة  تقدمت  كــانــت 
الـــصـــبـــاح، بــاســتــقــالــتــهــا فــــي يـــنـــايـــر/كـــانـــون 
ــهـــر عــلــى  ــل مــــن شـ ــ ــد أقــ ــعـ الــــثــــانــــي املـــــاضـــــي، بـ

الــتــمــيــيــز قـــد أصــــــدرت حــكــمــهــا الــنــهــائــي في 
قــضــيــة »اقــتــحــام مــجــلــس األمــــة« فــي يــونــيــو/ 
بــالــســجــن  حــــكــــم  بــــــإصــــــدار   ،2018 حــــــزيــــــران 
ــنـــواب  ــر بـــحـــق كــــل مــــن الـ ــهـ ــنــــوات و6 أشـ 3 ســ
السابقن وقادة املعارضة، وهم: مسلم البراك، 
جــمــعــان الــحــربــش، خــالــد الــطــاحــوس، فيصل 
وليد  النمالن،  الــوعــالن، سالم  مــبــارك  املسلم، 
الطبطبائي وفهد الخنة، وكذلك بحق مشعل 
الذايدي، راشد العنزي، ناصر فراج املطيري، 
مــحــمــد الــــدوســــري، عــبــد الــعــزيــز املــنــيــس، من 
العزيز  عبد  وحبس  الشباب،  املعارضة  قــادة 
املطيري ومحمد البليهيس ونواف نهير مدة 
الــشــغــل. وقـــررت املحكمة االمتناع  عــامــن مــع 
عن عقاب 31 متهما، مع تغريمهم مبلغا قدره 
ألــف دينار كويتي )3 آالف دوالر( وبــراءة 17 
متهما آخرين. لكن نائبن سابقن، هما وليد 
الكويت  إلـــى  ــادا  عـ الــخــنــة،  وفــهــد  الطبطبائي 
لــلــعــفــو  ــــام 2019، مــتــقــدمــن بــطــلــب  ــر عـ ــ ــ أواخـ

الخاص من أمير البالد الراحل الشيخ صباح 
األحـــمـــد الـــصـــبـــاح، فــيــمــا رفــــض بــقــيــة الــنــواب 
الــســابــقــن الـــعـــودة، عــلــى أمـــل االســـتـــفـــادة من 
»عفو شامل« يمكنهم من العودة إلى املشهد 
من  الخاص يحرمهم  العفو  إن  إذ  السياسي، 

املشاركة في االنتخابات البرملانية. 
األمــة قد بدأت  اقتحام مجلس  وكانت قضية 
عندما عملت املعارضة التي كانت تتشكل في 
إسقاط  ومــحــاولــة  نفسها  ترتيب  على   2009
الـــوزراء األسبق الشيخ ناصر  رئيس مجلس 
املحمد الصباح، بسبب وجود شبهات فساد 
حــولــه، لكن املــعــارضــة لــم تحصل على الزخم 
إال بــعــد أحــــداث »ديــوانــيــة الــحــربــش«، والــتــي 
اقتحمت فيها القوات الخاصة التابعة لوزارة 
الداخلية منزل النائب في مجلس األمة آنذاك 
ــقــــاف نــــدوة  جـــمـــعـــان الـــحـــربـــش، وحــــاولــــت إيــ
سياسية كانت تجري داخلها، واقتادت أستاذ 
املــرافــعــات فــي جــامــعــة الــكــويــت، الـــذي أصبح 
أحـــد زعــمــاء املــعــارضــة فــي مــا بــعــد، الــدكــتــور 
عبيد الوسمي، وضربته أمام شاشات التلفزة 
إلــى تقديم سلسلة من  العاملية، وهــو ما أدى 
الــــوزراء، لكنه  االســتــجــوابــات لرئيس مجلس 
اســـتـــطـــاع تـــأمـــن أغــلــبــيــة بــرملــانــيــة واإلفـــــالت 
مــنــهــا. واســـتـــمـــرت االحـــتـــجـــاجـــات الــبــرملــانــيــة 
طوال 2011 متأثرة بزخم الربيع العربي، لكن 
كشف الصحف الكويتية عن وجود »إيداعات 

نــواب مجلس  فــي حسابات بعض  مليونية« 
العامة  النيابة  وبــدء  للحكومة،  املوالن  األمــة 
الــتــحــقــيــق مــعــهــم، أدى إلــــى إعــــالن املــعــارضــة 
عقد نــدوة في ساحة اإلرادة وســط العاصمة 
ــة مــبــاشــرة،  في  الــكــويــت، وأمــــام مــجــلــس األمــ
الـــثـــانـــي 2011، وتــحــولــت  تــشــريــن  نــوفــمــبــر/ 
ــــدوة إلـــــى مـــســـيـــرة ملـــنـــزل رئـــيـــس مــجــلــس  ــنـ ــ الـ
الوزراء آنذاك، وهو ما دفع سلطات األمن إلى 
املــئــات مجلس األمــة  الــتــدخــل، قبل أن يقتحم 
ويدخلوا القاعة البرملانية ويقوموا بمصادرة 
الخرافي،  األمــة جاسم  رئيس مجلس  مطرقة 
والجلوس على كرسي رئيس مجلس الوزراء. 
وبــعــد يـــومـــن، أمـــر أمــيــر الــكــويــت بمحاسبة 
املــتــهــمــن. ولـــم تــمــض 3 أســابــيــع، حــتــى أعلن 
عـــن قــبــول اســتــقــالــة رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء، 
وحـــل الــبــرملــان، ودعـــوتـــه النــتــخــابــات جــديــدة 
إلــى  فــبــرايــر/شــبــاط 2012، وأدت  أجــريــت فــي 
انـــتـــصـــار كـــاســـح لـــلـــمـــعـــارضـــة. لـــكـــن املــحــكــمــة 
العام،  ذلــك  من  يونيو  في  أعلنت  الدستورية 
إلى  الكويت  أمير  ليدعو  االنتخابات،  بطالن 
انتخابات برملانية، ويصدر مرسوما بتعديل 
ــوات االنــتــخــابــيــة، مــا أدى إلـــى مقاطعة  ــ األصـ

املعارضة حتى 2016.
ــبــــالد الـــشـــيـــخ صــبــاح  وجـــــــاءت وفــــــاة أمـــيـــر الــ
 ،2020 سبتمبر/أيلول  فــي  الــصــبــاح،  األحــمــد 
لتزيد من بعثرة أوراق املشهد السياسي، قبل 
عقد االنتخابات في ديسمبر/كانون األول 

ُ
أن ت

من العام نفسه، والتي أفرزت انتصارًا ساحقا 
للمعارضة، لكن خالفات حادة بن املعارضة 
حول أولوية قانون العفو على مطلب »إسقاط 
ــدم قـــدرة  ــى عــ رئـــيـــس مــجــلــس األمـــــــة«، أدت إلــ
ــة عــلــى الــتــصــويــت عــلــى الــقــانــون.  مجلس األمـ
وعاشت البالد في أزمــات سياسية مستمرة، 
بسبب جــلــوس نـــواب املــعــارضــة عــلــى مقاعد 

الوزراء، ومنعهم الجلسات من االنعقاد.
وبعد مفاوضات شاقة بن الحكومة ورئيس 
مجلس األمــة مـــرزوق الغانم مــن جهة، وعــدد 
من نــواب املعارضة من جهة أخــرى، توصلت 
حل 

ُ
األطـــراف إلــى ضــرورة عقد حــوار وطني ت

ــتــــجــــاب أمــيــر  فـــيـــه الــــخــــالفــــات الـــعـــالـــقـــة، واســ
ــر  ــ ــهـــذه املـــطـــالـــب، لـــيـــدعـــو فــــي أواخـ الـــكـــويـــت لـ
شهر سبتمبر/أيلول للحوار الوطني، والذي 
عقدت منه ثالث جلسات انتهت إلى اتفاقات 
بموافقة الحكومة على »عفو كريم« ال يتقدم 
فيها املعفو عنهم باعتذار إلى أمير البالد، وال 
يسجنون، كما تتعهد الحكومة بوقف العمل 
املــقــدمــة لرئيس  بــقــرار تأجيل االســتــجــوابــات 
أن  مقابل  فــي   2022 منتصف  حتى  الحكومة 

يتعهد النواب بإنهاء حالة التأزيم املستمرة.

قّدمت الحكومة 
الكويتية أمس اإلثنين، 

استقالتها ألمير البالد 
الشيخ نواف األحمد الجابر 

الصباح، في تحرك قد 
يساعد إلى جانب العفو 

عن المعارضين السياسيين، 
في إنهاء المواجهة مع 

نواب المعارضة والتي 
أعاقت العمل الحكومي

)Getty( قّدمت حكومة صباح الخالد الصباح استقالتها للمرة األولى في يناير الماضي

تشكيلها، وذلك بعد استجواب ثالثي تقدمت 
كبير  بتأييد  وحظي  لرئيسها،  املعارضة  به 
مــن قــبــل الـــنـــواب. وكـــان أمــيــر الــكــويــت الشيخ 
نـــواف األحــمــد الــجــابــر الــصــبــاح، قــد دعـــا إلــى 
حـــوار وطــنــي يجمع بــن مجلس األمـــة وبــن 
الحكومة، وذلك لنزع فتيل الخالف السياسي، 
ــزء من  ــــق جــ ــبـــرملـــان. ووافــ وتــعــطــل جــلــســات الـ
املعارضة والحكومة على الجلوس إلى طاولة 
الحوار الوطني الذي لم تعلن نتائجه بشكل 
رســمــي، لكن مــصــادر مــن الطرفن أكــدت أنها 
املتهمن  عــن  بالعفو  الحكومة  تعهد  شملت 
فـــي الــقــضــايــا الــســيــاســيــة، وتــــوزيــــر عــــدد من 
نواب املعارضة، مقابل تعهد النواب بالتهدئة 
الــــوزراء وتعطيل  وعـــدم الــجــلــوس فــي مقاعد 

الجلسات.
إلـــى ذلــــك، أعــلــن رئــيــس مــجــلــس األمــــة مـــرزوق 
ــــدور مـــرســـومـــن أمـــيـــريـــن،  ــــس، صــ الـــغـــانـــم أمــ
بـــالـــعـــفـــو عـــــن بــــعــــض املـــتـــهـــمـــن بـــالـــقـــضـــايـــا 
الــســيــاســيــة فـــي الـــكـــويـــت. وأعـــــرب الــغــانــم عن 
ــه، بــــــأن يـــشـــكـــل ذلــــــك »صـــفـــحـــة ومـــرحـــلـــة  ــ ــلـ ــ أمـ
نــكــون قــد طوينا صفحة كان  جــديــدتــن، وأن 
يــجــب أن تـــطـــوى، لــلــبــدء فـــي مــرحــلــة جــديــدة 
طــال انــتــظــارهــا، وهــي مرحلة إنــجــاز وبــنــاء«. 
وكـــان مجلس الــــوزراء قــد أعــلــن فــي اجتماعه 
االعـــتـــيـــادي أمــــس، عـــن اعــتــمــاد أمــيــر الــكــويــت 
أبناء  عــن بعض  بالعفو  الــخــاصــة  »املــراســيــم 
أحكام قضائية،  عليهم  الكويت ممن صــدرت 
ــــس(«،  ــيـــوم )أمــ ــــدرت تــلــك املـــراســـيـــم الـ وقــــد صـ
انتهجته  الــــذي  »الــــحــــوار والــنــهــج  أن  مـــؤكـــدًا 
غالبية أعضاء مجلس األمة، من خالل تقديم 
الخالف،  والتفاهم على  الــجــدال،  الحوار على 
هما السبيل األمثل والطريق األقوم في العمل 
والتنمية  اإلنـــجـــازات  يحقق  الـــذي  السياسي 

وتطلعات أبناء الكويت األوفياء«.
وجاء قرار أمير الكويت بإعالن العفو عن عدد 
مـــن املــتــهــمــن فـــي الــقــضــايــا الــســيــاســيــة، ومــن 
»اقتحام مجلس  املتهمون في قضية  أبرزهم 
األمــــــــة« إبــــــان االحـــتـــجـــاجـــات الــشــعــبــيــة ضــد 
رئيس مجلس الــوزراء األسبق، ناصر املحمد 
الصباح في 2011، لينهي أحد أطول األزمات 
الــســيــاســيــة الــداخــلــيــة الـــتـــي عــاشــتــهــا الــبــالد 
والتي استمرت 10 سنوات، وشكلت منعطفا 
في  الكويتي  السياسي  التاريخ  في  تاريخيا 

العقد األخير. 
وال يــمــثــل املــتــهــمــون بــاقــتــحــام مــجــلــس األمـــة، 
ــمــل فــي العفو األمــيــري الــصــادر 

ُ
جميع مــن ش

ــانـــت األســـاســـيـــة فــي  ــــس، لـــكـــن قــضــيــتــهــم كـ أمــ
العفو، نظرًا لحجم األسماء السياسية املتهمة 
فيها ووزنــهــا داخـــل الـــدولـــة. وكــانــت محكمة 

خطوة لتجنب االستجوابات وإنهاء أطول أزمة سياسية

الكويت: استقالة الحكومة وعفو أميري

Tuesday 9 November 2021
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اقتصاد

محاربة اإلفالس باإلسراف في اإلنفاق

%90
خزينة  مداخيل  تراجعت 
في   ،%90 بنسبة  السلطة 
بسبب خصم  أعوام،   5 آخر 
سلطات االحتالل من أموال 
المقاصة، وتناقص الجباية 
الـــداخـــلـــيـــة، وتــداعــيــات 
الدعم  وتوقف  كــورونــا، 

العربي واألميركي.

تحقيق

شراء أكثر من 500 سيارة 
منذ بداية العام وتعيين 

2500 موظف

االلتزامات المالية على 
الحكومة تصل إلى 30 

مليار شيكل

رام اهلل ـ سامر خويرة

لـــم تــمــنــع األزمـــــة املــالــيــة الــحــادة 
والـــــــــــديـــــــــــون املــــــتــــــراكــــــمــــــة الــــتــــي 
الفلسطينية،  املـــوازنـــة  تعانيها 
ــن اســــتــــمــــرار الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــي  مــ
ــراء ســــيــــارات جــــديــــدة وإجــــــــراء تــرقــيــات  شــــ
جهات  حفيظة  أثـــارت  وظيفية،  وتعيينات 
ــيـــة، خـــاصـــة فـــي ظل  ــلـ  رقـــابـــيـــة رســمــيــة وأهـ
ــدم  ــــى عــ ــحـ ــ ــــي أضـ ــتـ ــ ــد االلــــــتــــــزامــــــات الـ ــ ــزايــ ــ تــ
الــوفــاء بــهــا يــهــدد بــتــوقــف خــدمــات حيوية 

للمواطنن. 
ــوان الـــرقـــابـــة املـــالـــيـــة واإلداريـــــــة  وكـــشـــف ديــــ
تجاوزات  عن  الفلسطينية،  للسلطة  التابع 
مــالــيــة وإداريــــــــة طـــاولـــت مــعــظــم الـــــــوزارات 
في  الحكومية،  الحكومية وشبه  والهيئات 
الــوقــت الـــذي قــدر فيه الــفــريــق األهــلــي لدعم 
شــفــافــيــة املــــوازنــــة الــعــامــة الــتــابــع الئــتــالف 
ــزاهـــة والـــشـــفـــافـــيـــة، إجـــمـــالـــي  ــنـ ــلـ »أمــــــــــان« لـ
االلـــتـــزامـــات املــالــيــة عــلــى الــحــكــومــة بنحو 
مليارات   9.67( إسرائيلي  شيكل  مليار   30
عاما،  ديــنــا  شيكل  مليار   12 منها  دوالر(، 
الـــخـــاص  لــلــقــطــاع  ــلـــيـــارًا مـــتـــأخـــرات  و18 مـ

وصندوق التقاعد.
ورغم انتقاد التقارير الرقابية ملا وصفتها 
بـــالـــتـــجـــاوزات املـــالـــيـــة واإلداريـــــــــة لــلــســلــطــة، 
العدد األخير من صحيفة »الوقائع«  أظهر 
تشرين  أكتوبر/   27 في  الــصــادر  الرسمية، 
الـــرئـــيـــس مــحــمــود  املــــاضــــي، إصــــــدار  األول 
عباس قرارًا بترقية 32 موظفا حكوميا إلى 
مناصب عليا، األمر الذي يعني تخصيص 
العامة  امليزانية  كاهل  إلــى  إضافية  مبالغ 

املثقلة بالعجز، وفق مراقبن.
ــــوات والـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــنـ ــ ــذ سـ ــنــ ومــ
ــات مــالــيــة مــتــالحــقــة، لكنها  تــعــانــي مــن أزمــ
بــــــرزت بــشــكــل جـــلـــي مــــؤخــــرًا، بـــعـــد تــهــديــد 
سلطات االحتالل اإلسرائيلي، بقطع التيار 
الغربية  بالضفة  عــدة  مــدن  عــن  الكهربائي 
نــظــرًا لــعــدم تــســديــد الــســلــطــة مــا عليها من 
ديــــــون تـــقـــدر بـــمـــاليـــن الــــشــــواكــــل لــلــشــركــة 
اإلســرائــيــلــيــة املــــــزودة لــلــتــيــار الــكــهــربــائــي، 
ــــالن نـــقـــابـــة أصـــحـــاب  ــــالل إعــ وأيــــضــــا مــــن خـ

محطات املحروقات في الضفة الغربية عن 
وقف تزويد السيارات الحكومية وسيارات 
األجــــهــــزة األمـــنـــيـــة بـــالـــوقـــود بــســبــب تــراكــم 

مبالغ طائلة على الحكومة.
 بسبب 

ً
واالقتصاد الفلسطيني مرهق أصال

ــات مــالــيــة،  ــام 2019، مــــن أزمـــــ ــ مــــا شـــهـــده عـ
أمــوال املقاصة من حكومة  أبرزها احتجاز 
االحتالل، وحدوث تراجع ملموس في الدعم 
ــرادات املحلية  ــ ــشــّكــل اإليـ

ُ
الــخــارجــي، حيث ت

التي تجبيها الحكومة الفلسطينية حوالي 
25% فقط من مجموع اإليرادات، فيما تصل 
نسبة املنح والهبات الخارجية سواء كانت 
دعـــمـــا مـــن حــكــومــات أو مــؤســســات دولــيــة 

حوالي 25% من اإليرادات. 
الــــــــ 50% املـــتـــبـــقـــيـــة، فــــهــــي تــــأتــــي مــن  أمـــــــا 
إيــــــــرادات املـــقـــاصـــة الـــتـــي تــجــبــيــهــا حــكــومــة 
ــــالل اإلســــرائــــيــــلــــي وتـــحـــولـــهـــا لـــقـــاء  ــتــ ــ االحــ
ــراد الــفــلــســطــيــنــيــة عــبــر  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــــب االسـ ــرائـ ــ ضـ
املـــوانـــئ واملـــعـــابـــر اإلســرائــيــلــيــة. وتختلف 
هــــذه الــتــركــيــبــة بـــن فــتــرة وأخـــــرى بحسب 

تحويالت املقاصة واملنح الخارجية وقدرة 
وانعكس  املحلية.  الجباية  على  الحكومة 
ذلـــك فـــي قــــدرة الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة على 
تــمــويــل نــفــقــاتــهــا، حــيــث لــجــأت إلـــى عملية 
إلى  أدى  ما  املحلية،  البنوك  االقــتــراض من 

ملياري  لقرابة  للبنوك  مديونيتها  ارتــفــاع 
دوالر، ولصندوق التقاعد قرابة 3 مليارات 
الــخــاص  الــقــطــاع  دوالر، كــمــا أن مــتــأخــرات 
نحو نصف  إلــى  تقريبا  مديونيته  وصلت 

مليار دوالر.
وأعلنت الحكومة أكثر من مرة نيتها اتباع 
أو تحسن  الــتــقــشــف  ســيــاســة وإجـــــــــراءات 
املالية،  األزمــة  ملواجهة  الضريبية  الجباية 
لــكــن هـــذه املـــحـــاوالت أو الــجــهــود لـــم تثمر 
عـــن نــتــائــج فــعــلــيــة بــاتــجــاه تــخــفــيــض عجز 

املوازنة.
»الــعــربــي الــجــديــد« أن  وكــشــفــت املـــصـــادر لـــ
تــم شراؤها  مــن 500 ســيــارة حكومية  أكثر 
هـــذا الـــعـــام، مــنــهــا نــحــو 150 ســـيـــارة خــالل 
سبتمبر/ أيــلــول املــاضــي فــقــط. كــمــا جــرى 
تعين نحو 2500 موظف جديد في 2021، 
دون احــتــســاب مــوظــفــي الــعــقــود الـــذيـــن تم 
ملــخــتــلــف  ــة  ــيـ ــرقـ تـ ــــاك 890  ــنـ ــ تـــثـــبـــيـــتـــهـــم، وهـ

الدرجات الحكومية.
ــد« الـــحـــصـــول  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــــي الـ ــربـ ــ ــعـ ــ وحــــــــــاول »الـ

عــلــى تــعــلــيــق مـــن الــنــاطــق بــاســم الــحــكــومــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة إبــــراهــــيــــم مــلــحــم عـــلـــى هـــذه 
املعلومات، لكنه لم يرد على مــدار أيــام. في 
الـــوقـــت نــفــســه، تــشــيــر مــؤســســات املــجــتــمــع 
الحكومة  أداء  بالرقابة على  املهتمة  املدني 
إلــــــــى أنـــــهـــــا تــــعــــانــــي مــــــن نــــقــــص حــــــــاد فــي 
املختصة  الجهات  توفرها  التي  املعلومات 
الحكومية بشأن ما تقوم من إجراءات مثل 
الــتــوظــيــف والــتــرقــيــات والــــشــــراء وغــيــرهــا، 
إذا كانت تلك  قـــادرة فيما  مــا يجعلها غير 

الخطوات ملحة في ظل األزمة املالية.
وتقول رئيسة الفريق األهلي لدعم شفافية 
إن  الجديد«  »العربي  لـ فــراج  املــوازنــة مليس 
»هناك ضعفا شديدا في سياسة الحكومة 
فــــي مــــجــــال تــحــقــيــق الـــشـــفـــافـــيـــة فــــي إدارة 
ــال الـــعـــام، واتـــبـــاع الــنــهــج الــتــشــاركــي في  املــ
ــات فـــي اإلنـــفـــاق وتــحــســن  ــويــ تــحــديــد األولــ
واقع اإليــرادات، التي لو توفرت الستطعنا 
لو  فيما  اإلنفاق، ولنحدد  أولويات  تحديد 
نحن بحاجة في خضم األزمة املالية لشراء 
سيارات مثال؟ أو ترقية موظفن أو تعين 

آخرين على سبيل املثال«. 
وتضيف أنه »في ظل األزمة، ُيفترض ترشيد 
اإلنفاق وضبط النفقات وتوجيهها، بحيث 
ال تــؤثــر عــلــى مــســار الــعــدالــة االجــتــمــاعــيــة، 
الترقيات جزء من استحقاق املوظف، وحق 
مكتسب، وفق قانون الخدمة املدنية، لكننا 
 مستحقة 

ً
ال نعلم هل الترقيات األخيرة مثال

أم ال؟ هل شراء السيارات كان ألن السيارات 
القديمة لم تعد صالحة لالستخدام مثال؟ ال 
جواب لدينا ألنهم غير شفافن، لكننا نقول 
بتوفر  مرتبطة  تكون  أن  يجب  النفقات  إن 

اإلمكانات واإليرادات«.
ــة الــحــصــول  ــاحــ وتـــطـــالـــب فـــــراج بــنــشــر وإتــ
قــادريــن على  نكون  املعلومات، »حتى  على 
التحليل وتقييم األولويات، الوضع الحالي 
يجعلنا غير قادرين على املساءلة وتقديم 

نصائح لترشيد وضبط اإلنفاق«. 
يأتي هذا في وقت، أعلن االتحاد األوروبي، 
استئناف الدعم املقدم للسلطة الفلسطينية 
بــعــد تــوقــفــه لــشــهــور طـــويـــلـــة، حــيــث يــقــول 
ــؤول مـــكـــتـــب اإلعـــــــــالم واالتــــــصــــــال فــي  ــ ــسـ ــ مـ
ــــادي  ــــي الـــــقـــــدس، شـ االتـــــحـــــاد األوروبـــــــــــي فـ
عــثــمــان لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »إن االتــحــاد 
سيصرف خالل الفترة القريبة املقبلة جزءًا 
من املساعدات املالية للسلطة الفلسطينية، 
ملساعدتها على التخفيف من أزمتها املالية 
الـــخـــانـــقـــة، والــــوفــــاء بـــجـــزء مـــن الــتــزامــاتــهــا 
فــيــمــا يــتــعــلــق بـــفـــاتـــورة رواتـــــــب املــوظــفــن 

الحكومين، دون تحديد قيمتها«.

ــرى الـــكـــاتـــب واملـــحـــلـــل الــســيــاســي خليل  ــ ويـ
ــوان  ــ ديــ تــــقــــاريــــر  فــــي  مــــا ورد  أن   شــــاهــــن، 
الـــرقـــابـــة و»أمـــــــان« وغــيــرهــا »يــشــيــر بشكل 
ــــح إلــــى ســــوء فـــي إدارة الـــشـــأن املــالــي  واضـ
مرتبطة  وكلها  واالجتماعي،  واالقتصادي 

مع بعضها«. 
الـــتـــعـــيـــيـــنـــات  ــى  ــ ــ إلـ ــــوء  ــــجـ ــلـ ــ ــر أن »الـ ــبـ ــتـ ــعـ ويـ
والــتــرقــيــات رغــم األزمـــة املالية شـــراء للذمم 
واســتــمــالــة مــؤيــديــن إلــــى صـــف املــتــنــفــذيــن 
وتــوســيــع الــقــاعــدة الــتــي تــبــايــع السلطة أو 
شخصيات فيها، ودعم بقاء الوضع الحالي 
على ما هو عليه، واالستفادة من هؤالء في 
أي معركة سياسية قادمة سواء على قيادة 

السلطة أو املواقع املتقدمة فيها«. مالية السلطة 
الفلسطينية

عبر  الفلسطينة،  السلطة  جانب  من  وإدارية  مالية  تجاوزات  رقابية عن  وتقارير  بيانات  كشفت 
المتراكمة  الديون  ترقيات وتعيينات وظيفية، رغم  اإلنفاق على شراء سيارات جديدة وإجراء 

واألزمة المالية الحادة التي تعانيها الموازنة
ركود المبيعات يفاقم الصعوبات

تراجع  الفلسطينية،  النقد  سلطة  عــن  صـــادرة  حديثة  بيانات  أظــهــرت 
األنشطة االقتصادية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، في ضوء 
ركود املبيعات بفعل الصعوبات املالية. وأشــارت البيانات إلى انكماش 
»مؤشر سلطة النقد لدورة األعمال« في عموم فلسطني إلى 10.1 نقاط 
نــقــاط خالل   5.3 بنسبة  انــكــمــاش  مقابل  األول،  تشرين  أكــتــوبــر/  فــي 
سبتمبر/ أيلول، وذلك نتيجة التراجع في كل من الضفة الغربية وقطاع 
غزة في ظل توقع تباطؤ وتيرة النشاط االقتصادي، إلى جانب ارتفاع 
مستويات التضخم التي بدورها تؤثر سلبًا على القوة الشرائية لألفراد. 

وأشار أصحاب املنشآت املستطلعة آراؤهم في الضفة الغربية إلى زيادة 
في مستوى اإلنتاج، قابلها انخفاض في املبيعات، وهو ما أسفر عن 
زيادة املخزون التراكمي. في حني أثرت التطورات السلبية في مختلف 
القطاعات على تطلعاتهم للمستقبل القريب، إذ كانت التوقعات سلبية 

إزاء مستويات التوظيف واإلنتاج على حٍد سواء.
وفي قطاع غزة، أفاد أصحاب املنشآت املستطلعة آراؤهــم، وفق سلطة 
متقاربة،  بوتيرة  واملبيعات  اإلنتاج  من  كل  بتراجع  الفلسطينية،  النقد 

وهو ما أدى الستقرار املخزون بشكل نسبي عند مستوياته السابقة.

من موكب 
سيارات الرئيس 
الفلسطيني 
محمود عباس 
)فرانس برس(

الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

ــاب قـــطـــع خــــدمــــات اإلنـــتـــرنـــت  ــ أصــ
املــــســــتــــمــــر فـــــــي الـــــــــســـــــــودان مـــنـــذ 
ــقــــالب الــعــســكــري الـــــذي قـــاده  االنــ
قــائــد الــجــيــش عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان فــي 25 
أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن األول املـــاضـــي، قــطــاعــات 
مــالــيــة وتــجــاريــة وخــدمــيــة حــيــويــة بالشلل، 
ــر الـــذي يــفــاقــم املــشــاكــل االقــتــصــاديــة في  األمـ

البلد املتأزم معيشيا في األساس.
 قطع اإلنترنت يكبد 

ّ
ويؤكد خبراء اقتصاد أن

الـــدوالرات،  الهش عشرات مالين  االقتصاد 
 عــن تــضــرر شــركــات االتـــصـــاالت التي 

ً
فــضــال

يقدر حجم أعمالها بحوالي ملياري دوالر.
املنعم،  عــادل عبد  االقتصادي  الخبير  يقول 
 قطع الخدمة أثر على 

ّ
»العربي الجديد« إن لـ

إلى تضرر  االقتصادية، الفتا  القطاعات   
ّ

كل
شركات االتصاالت التي يصل حجم أعمالها 

 عن 
ً
فـــضـــال مـــاليـــن دوالر،   6 إلــــى  الــيــومــيــة 

تضرر املعامالت التجارية واملالية املختلفة 
للكثير من األنشطة.

ــــوب، أســتــاذ  ويـــؤكـــد عـــصـــام عــبــد الـــوهـــاب بـ
فــي حديث  »النيلن«  فــي جامعة  االقــتــصــاد 
 االتصاالت وحركة 

ّ
أن مع »العربي الجديد« 

الــنــقــل أصــبــحــت أحـــد الــعــوامــل االقــتــصــاديــة 
األســاســيــة الــتــي يــتــم حــســابــهــا فــي التنمية 
واســــتــــغــــالل املـــــــــوارد لـــلـــوصـــول إلـــــى أفــضــل 
ــــــــه رغــــــم األهـــمـــيـــة 

ّ
األربــــــــــــاح، مـــشـــيـــرًا إلــــــى أن

الــقــصــوى لــلــنــقــل فـــي تــحــويــل الــبــضــائــع من 
ــــى األســـــــــواق املــخــتــلــفــة  ــاج إلــ ــ ــتـ ــ مـــنـــاطـــق اإلنـ
 لالتصاالت 

ّ
وإجــمــالــي الــنــاتــج الــقــومــي، فـــإن

واإلنترنت أثرًا كبيرًا على مختلف األنشطة، 
ــقـــل مــــن خـــالل  ــنـ فـــهـــي تــتــحــكــم فــــي قــــطــــاع الـ
بوب:  ويقول  واملصدرين.  العمالء  اتصاالت 
»أصبحت اإلنترنت عماد االتصاالت في أي 
له  بالعالم  بلد  أي  فــي  يتم قطعها  بــلــد، وال 
مصداقية، بينما هذا األمــر تكرر عدة مرات 
الــســودان«، مضيفا: »فــي تقديري، تبلغ  فــي 
اإلنترنت  قطع  من  يوميا  االقتصاد  خسائر 

100 مليون دوالر«.
فــي الــســيــاق، يــقــول أحــمــد الــشــيــخ، الخبير 
»الــعــربــي الــجــديــد«  فــي مــجــال االتـــصـــاالت لـــ
إنــه ألول مــرة في تاريخ الــســودان يتم قطع 
ـــه 

ّ
اإلنـــتـــرنـــت كــلــيــا عـــن املـــواطـــنـــن، مــبــيــنــا أن

فـــي فــتــرة الــرئــيــس املــخــلــوع عــمــر الــبــشــيــر، 
بل  كليا  الخدمة  عــن  اإلنترنت  يتم قطع  لــم 

تــم قطعها عــن وســائــل معينة فقط ويمكن 
 

ّ
إال إليها،  للدخول  أخــرى  استخدام وسائل 
 الوضع الراهن شهد قطع اإلنترنت بشكل 

ّ
أن

الــقــيــود أخــيــرًا   »تخفيف 
ّ
كــلــي. ويــضــيــف أن

عــبــر الــكــوابــل األرضــيــة والــفــايــبــر واأللــيــاف 
الــضــوئــيــة ألجــــل اســـتـــخـــدامـــات الـــســـفـــارات 
ــيـــران، أدى إلــى  والـــبـــنـــوك والــــــــوزارات والـــطـ
تـــدافـــع املــواطــنــن والـــشـــركـــات إلـــى الــكــوابــل 
ــة، وحـــــــدوث ضـــغـــط عـــلـــى الــشــبــكــة  ــ ــيـ ــ األرضـ
ــاع مـــتـــكـــرر خـــالل  ــقــــطــ ــرار وانــ ــقــ ــتــ ــدم اســ وعـــــ
الشيخ: »هــذا دمار  الــواحــد«. ويتابع  اليوم 
اقــتــصــادي شــامــل... تــأثــرت خــدمــات البنوك 
وشركات الطيران، وال بد من محاسبة من 
 هــــذه الــطــريــقــة دمـــار 

ّ
تــســبــبــوا فـــي ذلــــك ألن

لــلــبــنــيــة االقـــتـــصـــاديـــة الـــســـودانـــيـــة وربـــمـــا 
تخلق تشوها تصعب معالجته في القريب 

العاجل«.
والتحويالت  املصرفية  القطاعات  وتــأثــرت 
الخارجية وتوقفت الحركة التجارية تماما، 
فيما أشار تجار إلى تراجع حركة االستيراد 
ــــود خـــدمـــات  والـــتـــصـــديـــر نــتــيــجــة لـــعـــدم وجــ
اإلنترنت التي كانت تستعن بها املؤسسات 

والشركات عبر الهواتف املحمولة.
ويــــؤكــــد املـــصـــرفـــي، طــــه حـــســـن، أن الــنــظــام 
املــصــرفــي تـــأثـــر بــشــكــل مــبــاشــر كــمــا تــأثــرت 
شـــركـــات الــنــقــل الــخــاصــة وفـــقـــدت كــثــيــرًا من 
ــــالل الـــفـــتـــرة املـــاضـــيـــة، وعــطــل  ــا خـ ــهــ ــراداتــ إيــ
قــطــع الــخــدمــات الــحــركــة الــتــجــاريــة، مشيرًا 
إلــــى ضــعــف ســعــة اإلنـــتـــرنـــت األرضـــيـــة عبر 

»الكوابل« في ظل الطلب الكبير عليها.
ويلفت إلى أن هناك نحو 12 مليون مستخدم 
التجارية  أعمالهم  توقفت  املحمول  للهاتف 
ســودانــي يستخدمون  مليون   29 مــن جملة 
الهاتف املحمول ليست لهم عالقة بالهاتف 
األرضــي، كما تعطلت سياسة بنك السودان 
الــتــي تــقــضــي بــتــفــعــيــل وتــغــذيــة الــحــســابــات 

بيروت ـ العربي الجديد

أعلن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، 
أن بـــــالده وصـــلـــت إلــــى مــرحــلــة مــتــقــدمــة في 
محادثاتها مع صندوق النقد الدولي، مشيرًا 
املعدلة ستكون  املالي  التعافي  أن خطة  إلــى 
جــاهــزة فــي نــهــايــة نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الثاني 

الجاري.
ــال مــيــقــاتــي فـــي مــؤتــمــر ملــنــاقــشــة الـــواقـــع  وقـــ
ــيــــروت، أمــس  االقـــتـــصـــادي واملــعــيــشــي فـــي بــ
ــي لـــلـــبـــالد يـــبـــدأ  ــ ــالـ ــ ــع املـ ــ ــــوضـ ــــن، إن الـ ــنــ ــ االثــ
ــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــدولـــي  بـــاملـــفـــاوضـــات مــــع صــ
الدولي وإحياء املصارف  البنك  والعالقة مع 
ووضــــع خــطــة الــتــعــافــي االقــتــصــادي موضع 
الــتــنــفــيــذ، مــضــيــفــا: »قـــدمـــنـــا أرقــــامــــا مــوحــدة 
ــات تــســيــر فــي  ــاوضــ ــفــ لـــصـــنـــدوق الـــنـــقـــد، واملــ
ورقة  لنا  وقريبا سيكون  الصحيح  االتــجــاه 

تفاهم معه«. 
وأكد أن البنك املركزي يتعاون بشكل تام مع 
»الزارد« )الشركة االستشارية التي ساعدت 
ــان الــرئــيــس  ــع الــخــطــة الــســابــقــة(. كـ فــي وضـ
ــال، الــثــالثــاء  ــ ــــون، قـــد قـ الــلــبــنــانــي مــيــشــال عـ

 »الحكومة ماضية في تحضير 
ّ
املاضي، إن

عملية التفاوض مع صندوق النقد الدولي 
عـــلـــى خـــطـــة الـــنـــهـــوض االقــــتــــصــــادي الــتــي 
ستساعد في إعادة بناء االقتصاد الوطني 
وفـــــق أســـــس مـــنـــتـــجـــة، كـــمـــا ســـتـــســـاهـــم فــي 
تــحــقــيــق اإلصـــالحـــات الــتــي يــريــدهــا لبنان 
وشــدد  تطبيقها.  الــدولــي  املجتمع  ويــدعــم 
 عـــــون عـــلـــى أن »عـــمـــلـــيـــة مـــكـــافـــحـــة الــفــســاد 
مــســتــمــّرة والـــخـــطـــوات الــعــمــلــيــة بـــــدأت مع 
د  ــالـــي الــجــنــائــي الـــــذي ســُيــحــدِّ الــتــدقــيــق املـ
املناسبة  املــســؤولــيــات التــخــاذ اإلجــــــراءات 
أي تجاوزات حصلت،  املسؤولن عن  بحق 
وأدت إلــى تــراجــع الــوضــع املــالــي فــي البالد 
عــلــى الــنــحــو الـــذي نــشــهــده الـــيـــوم«. وكــانــت 

ــد بـــهـــدف  ــقــ ــنــ ــــدوق الــ ــنــ ــ ــع صــ ــ مـــــحـــــادثـــــات مــ
ــد انــــهــــارت  ــ الــــحــــصــــول عـــلـــى دعــــــم مــــالــــي قـ
الــعــام املــاضــي، وســط خــالفــات بــشــأن حجم 
الخسائر في القطاع املالي في لبنان، والذي 

انهار في أواخر عام 2019.
وقال البنك املركزي والبنوك الخاصة ولجنة 
برملانية تمثل األحزاب السياسية الكبرى إن 
الخسائر أقل كثيرًا من نحو 83 مليار دوالر، 
ــدولـــي هــذه  بــيــنــمــا يــصــف صـــنـــدوق الــنــقــد الـ

األرقام بأنها غير دقيقة.
ــال فـــي لــبــنــان  ــمــ وتــعــصــف بــالــشــركــات واألعــ
ــات االقــتــصــاديــة في  ــ ــدة مـــن أســــوأ األزمــ ــ واحـ
تاريخ البالد، وازدادت األوضاع تعقيدًا بفعل 
واالنفجار  كورونا  فيروس  جائحة  ضربات 
الهائل في مرفأ بيروت في أغسطس/ آب من 
الــعــام املــاضــي الــذي دّمــر قطاعات كبيرة من 

العاصمة.
وخسرت الليرة اللبنانية، املربوطة بالدوالر 
األميركي، أكثر من 90% من قيمتها منذ عام 
للسكان،  الشرائية  القوة  أضعف  مما   ،2019
بينما أدت إجراءات العزل العام على مستوى 

العالم إلى تراجع كبير في الصادرات.

الرباط ـ مصطفى قماس

في  املتصاعدة  الــدواجــن  أســعــار  استنفرت 
ــغـــرب حــكــومــة املــمــلــكــة الـــتـــي عـــمـــدت إلــى  املـ
اتــخــاذ إجـــــراءات مــن شــأنــهــا كــبــح األســعــار 
عبر زيادة اإلنتاج، فيما طالب عاملون في 
قطاع الدواجن بالعمل على خفض تكاليف 
ــزايـــدة لــخــفــض األســــعــــار الــتــي  ــتـ اإلنــــتــــاج املـ
أضحت تفوق القدرات الشرائية للكثير من 
املــســتــهــلــكــن. وتــشــهــد أســعــار الـــدواجـــن في 
ســـوق الــتــجــزئــة تــقــلــبــات كــبــيــرة مــنــذ بــدايــة 
الــجــاري، إال أنها ارتفعت بشكل حاد  العام 
في األيام األخيرة، لتصل إلى نحو 20 درهما 
للكيلوغرام للمستهلك، مقابل 10 دراهم في 
أكتوبر/ تشرين األول املاضي. وحثت وزارة 
الفالحة والصيد البحرى والتنمية القروية 
واملــيــاه والــغــابــات منتجي الــدواجــن، أمــس، 
على زيادة اإلنتاج في الفترة املقبلة، بهدف 
خفض أســعــار السلعة واســعــة االســتــهــالك. 
ــر الــفــالحــة مــحــمــد الــصــديــقــي قد  وكــــان وزيــ
ــبــــوع املـــاضـــي،  عـــــزا، فـــي تـــصـــريـــحـــات، األســ
اإلنتاج  تراجع  إلى  الدواجن  أسعار  ارتفاع 
في سياق تداعيات جائحة فيروس كورونا، 
مـــا انــعــكــس عــلــى الـــعـــرض واألســــعــــار. لكن 
عــامــلــن فــي قــطــاع تــربــيــة الـــدواجـــن يــعــزون 

ارتــفــاع األســعــار إلــى زيــادة أسعار األعــالف 
الفــتــن  املــــربــــون،  يستعملها  الــتــي  املــركــبــة 
املتمثلة  املــدخــالت  املــغــرب يستورد  أن  إلــى 
في الــذرة والصويا التي تساهم في توفير 
تــلــك األعــــــالف. وقــــال مــحــمــد عـــبـــود، رئــيــس 
»العربي  الجمعية الوطنية ملربي الدجاج، لـ
الجديد«، إن سعر الدجاج وصل في املزارع 
للكيلوغرام،  درهــمــا   15 إلـــى حــوالــي  أمـــس 
لــيــبــاع مـــا بـــن 16 و17 درهـــمـــا فـــي أســـواق 
وأضـــاف  للمستهلك.  درهــمــا  و20  الــجــمــلــة، 

جدًا  مرتفعا  يعتبر  السعر  »هـــذا  أن  عــبــود 
لــألســر، خاصة  الــشــرائــيــة  لــلــقــدرة  بالنسبة 
أن املغرب بذل جهودا كبيرة عبر السياسة 
الزراعية، ما أفضى إلى فائض في اإلنتاج، 
غير أن تقلبات األسعار تضر باملستهلك«. 

وكان قطاع الدواجن قد أنتج في عام 2019 
نــحــو 732 ألـــف طــن وحـــوالـــي 6.1 مــلــيــارات 
بيضة، وهــو ما يمثل حوالي 3.4 مليارات 
املهنية  الــفــيــدرالــيــة  بــيــانــات  حــســب  دوالر، 
لــقــطــاع الـــدواجـــن. ويــعــزو املــهــنــيــون ارتــفــاع 
ــادة أســعــار األعــالف  أســعــار الــلــحــوم إلــى زيـ
الـــدواجـــن،  مــربــو  الــتــي يستعملها  املــركــبــة 
علما أن املغرب يستورد املدخالت املتمثلة 
في الــذرة والصويا التي تساهم في توفير 

تلك األعالف. 
الطلب  تــراجــع  بفعل  أنــه  املهنيون  ويعتبر 
عــلــى الــــدواجــــن فـــي فــتــرة الــحــجــر الــصــحــي 
أربكت  التي  التدابير االحترازية  وفي فترة 
عمل املطاعم واملقاهي، كان التجار يبيعون 
الدواجن بأسعار منخفضة جدًا. ويشددون 
عــلــى أن تــلــك الــفــتــرة شــهــدت تــراجــعــا حــادا 
في اإلنتاج، على اعتبار أن املربن خفضوا 
الــذي ظل منخفضا بعد تخفيف  عرضهم، 
الــتــدابــيــر االحــتــرازيــة وانــتــعــاش الــطــلــب ما 

انعكس على األسعار.

خسائر اإلنترنت 
في السودان

)Getty( سوق للدواجن في مدينة فاس

لبنان يعّدل خطة التعافي المالي

استنفار مغربي لكبح أسعار الدواجن

100 مليون دوالر تتكبدها 
األنشطة يوميًا من قطع الخدمة

يكبد قطع اإلنترنت 
المتواصل في السودان 
منذ االنقالب العسكري 

قبل نحو أسبوعين، 
مختلف األنشطة 

االقتصادية ال سيما المالية 
والتجارية خسائر كبيرة 

يقدرها خبراء اقتصاد 
بنحو 100 مليون دوالر 

يوميًا

أسواق مال وسياسة

أسواق

البنوك واالتصاالت 
وشركات السفريات 

األكثر تضررًا

الليرة خسرت أكثر 
من 90% من قيمتها 

منذ 2019

السائلة  النقود  على  الطلب  وزاد  املصرفية 
االقـــتـــصـــاد  ــة  ـــركــ  حـ

ّ
أن ويـــضـــيـــف  »كــــــــــاش«. 

العاملي تغيرت تماما وأصبحت تعتمد على 
اإلنترنت بشكل كبير، إذ أثر قطع اإلنترنت 
فــي كــمــيــة مــبــيــعــات الــشــركــات لــعــدم وصــول 

املعلومة بصورة سريعة.
ويرى الخبير االقتصادي، الفاتح عثمان في 
 اآلثار السالبة 

ّ
حديث مع »العربي الجديد« أن

ليست بالبسيطة وال يمكن االستهانة بها، 
مستبعدًا عودة خدمة اإلنترنت قريبا في ظل 

عدم التوصل إلى توافق سياسي، خصوصا 
 املجلس العسكري يعتبر عودتها »مهددًا 

ّ
أن

أمنيا« .
ــق أن قـــطـــع املـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري فــي  ــبــ وســ
اإلنــتــرنــت  خـــطـــوط   2019 يـــونـــيـــو/حـــزيـــران 
األرضـــيـــة، بــعــد أســـبـــوع مـــن تــوقــف الــخــدمــة 
على الهواتف املحمولة على خلفية عصيان 
مدني شامل دعت إليه املعارضة بعد أحداث 

فض االعتصام أمام مقر قيادة الجيش.
كــمــا شــهــد الــبــلــد فــي 2013 تــظــاهــرات عمت 

مــدنــا عــــدة، احــتــجــاجــا عــلــى رفـــع الــحــكــومــة 
الدعم عن املحروقات، ما دفع السلطات إلى 
قطع خدمة اإلنترنت عن البالد، وعزا مدير 
القومية لالتصاالت  بالهيئة  الفنية  اإلدارة 
ــــك الــــوقــــت مــصــطــفــى عـــبـــد الــحــفــيــظ،  فــــي ذلـ
انقطاع الخدمة إلى هجوم املتظاهرين على 
شــركــة »كـــنـــار« لــالتــصــاالت فـــي الــخــرطــوم، 
التي  والنهب  والسلب  التخريب  وعمليات 
ــــدات الـــشـــركـــة خـــالل  ــعـ ــ ــزة ومـ ــهــ ــت أجــ ــاولــ طــ

أحداث الشغب.

شركة سفريات 
في الخرطوم 
)فرانس برس(
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لندن ـ موسى مهدي

ــاز  ــغــ ــار الــ ــ ــعــ ــ ــا ارتــــفــــعــــت أســ ــنـــمـ ــيـ بـ
الطبيعي األوروبية خالل تعامالت 
بــنــســبــة 9.7%، في  ــنـــن،  اإلثـ أمــــس 
ظل عالمات على أن روسيا لن تزيد إمــدادات 
الـــغـــاز ألوروبــــــا، كــمــا وعـــد الــرئــيــس الــروســي 
فالديمير بــوتــن، تــواصــل أزمـــة الــطــاقــة خنق 
أوروبا خالل الشتاء الجاري. ويبدو أن شركة 
الــتــي تحتكر تصدير  الــروســيــة  ــروم«  بــ »غـــاز 
ــا وتـــزود الــقــارة بنحو %40  الــغــاز إلــى أوروبــ
من احتياجاتها ترغب في استمرار شح الغاز 
بسبب  األنــابــيــب،  عبر  مسبقا  عليه  املتعاقد 
مبيعات  مــن  عليها  املتدفقة  النقدية  الفوائد 

الغاز املرتفعة في السوق الفوري. 
وحسب وكالة »بلومبيرغ«، ارتفع سعر الغاز 
فـــي الـــســـوق الـــفـــوري فـــي بـــورصـــة أمــســتــردام 
صــبــاح أمــس اإلثــنــن للغاز إلــى 79.25 يــورو 

ــاواط ســـاعـــة، وكـــــان قـــد ارتـــفـــع في  ــغـ ــيـ  مـ
ّ

لـــكـــل
ــورو في  تــعــامــالت الـــيـــوم إلـــى أعــلــى مـــن 81 يــ
املفوضية  بيانات  وتشير  الصفقات.   بعض 
األوروبية، إلى تزايد استهالك الغاز الطبيعي 

امللوثة  الــغــازات  القيود املفروضة على  وســط 
ــارة الــــعــــجــــوز، حـــيـــث ارتـــفـــع  ــ ــقـ ــ ــي الـ لـــلـــمـــنـــاخ فــ
اســتــهــالك الـــغـــاز الــطــبــيــعــي فـــي دول االتــحــاد 
األوروبــــــي إلـــى 379.9 مــلــيــار مــتــر مــكــعــب في 
العام املاضي، وتتوقع أن يرتفع بنسبة %7.6 

خالل العام الجاري. 
ويأتي ارتفاع االستهالك األوروبي في وقت 
ــل مــوســكــو اســـتـــخـــدام ســــالح الـــغـــاز،  تـــواصـ
ــرار األوروبــــــــي وتــســريــع  ــقــ لــلــتــأثــيــر عــلــى الــ
الترخيص ألنــبــوب مــشــروع »نـــورد ستريم 
ــيـــا بــنــحــو 55 مــلــيــار  ــغـــذي أملـــانـ الــــــذي يـ  »2
مــتــر مكعب مــن الــغــاز. كــمــا تشير تــقــديــرات 
ــة إلـــى أن حــصــة الــغــاز  ــيــ املــفــوضــيــة األوروبــ
الروسي ارتفعت إلى نحو 48% من إجمالي 
استهالك الغاز بدول االتحاد، وهو ما يعني 
الــعــديــد مــن دول االتـــحـــاد ربــمــا ستلجأ   

ّ
أن

أكثر للسوق الفوري للغاز الطبيعي املسال 
ــــالل الـــشـــتـــاء الــــجــــاري.  لــتــغــطــيــة الـــنـــقـــص خـ
الغاز  فــي  النقص  أزمــة  أن  والحــظ محللون 
ــاوت بـــــن دولــــــــة وأخـــــــــــرى، بـــعـــد فــشــل  ــفــ ــتــ تــ
الغاز  القادة لصفقة شــراء  محاوالت بعض 
ضــمــن نــطــاق مــوحــد لــجــمــيــع دول االتــحــاد 
األوروبي تحت إشراف املفوضية األوروبية. 
التي  وحتى اآلن، اشتدت األزمــة في إسبانيا 
تـــتـــواصـــل فــيــهــا االحـــتـــجـــاجـــات ضـــد فــواتــيــر 
ــــدادات  الــكــهــربــاء، حــيــث تــعــانــي الـــبـــالد مـــن إمـ

إسبانيا تئن تحت 
أزمة الكهرباء

تظاهرات ضخمة 
بالعاصمة مدريد 

ضد أزمة الكهرباء 
)Getty(

الجزائر والمغرب من أزمة الطاقة في أوروبا، خصوصًا  بين  التوتر  يزيد 
في إسبانيا التي تعتمد على استيراد الغاز من الجزائر عبر أنبوب »ميد 
غاز« واألنبوب المغاربي عبر المغرب الذي توقف الضخ فيه منذ نهاية 

أكتوبر الماضي

إسبانيا ال تزال تعتمد 
على نحو 50% من 

احتياجات الطاقة على 
الغاز الطبيعي

وول ستريت استفادت 
من ضخ 30 تريليون دوالر 

في االقتصاد العالمي

تسعى »باي تي إم« 
إلى جمع 2.46 مليار دوالر 

من السوق

التوتر المغاربي 
يفاقم 

أزمة الغاز 
في أوروبا

بورصة بومباي تعود لجذب االكتتابات بعد أزمة كورونا )Getty(سوق وول ستريت تواصل المكاسب )كينا بيتانكور/ فرانس برس(

لندن ـ العربي الجديد

في  املستثمرون  يتمكن  أن  مصرفيون  يــقــدر 
سوق املال األميركي »وول ستريت« من جني 
عوائد كبرى على استثماراتهم بنهاية العام 
الجاري. ويقدر مصرف »بنك أوف أميركا« في 
تحليله الصادر في منتصف أكتوبر/ تشرين 
املــســتــثــمــرون  سيجنيها  الــتــي  األربـــــاح  األول 
بنحو 20%. من جانبه، يتوقع مصرف »ويلز 
ستريت«  »وول  تنهي  أن  األمــيــركــي  فـــارغـــو« 
ــاح قـــيـــاســـيـــة، ولــكــنــهــا  ــ ــأربـ ــ ــاري بـ ــ ــجـ ــ الــــعــــام الـ

ستتراجع في العام املقبل. 
فـــي هـــذا الـــصـــدد، تــقــول االقــتــصــاديــة بشركة 
ــويــــورك اليـــــف إنــفــســتــمــنــت« األمـــيـــركـــيـــة  ــيــ »نــ
لالستثمار لورين غودوين، في تحليل نشرت 
املتخصصة  »فورتشن«  مجلة  منه  مقتطفات 
بشؤون املال والثروة، إن »مكاسب املستثمرين 
متواضعة  ستكون  ستريت  وول  بورصة  في 

في العام 2022«. 
ــرى االقــتــصــاديــة غـــودويـــن أن »املـــؤشـــرات  وتــ
الــقــويــة لــالقــتــصــاد الــكــلــي األمــيــركــي وربحية 
الــشــركــات تعني أن االنــتــعــاش فــي ســوق املــال 
املقبل، ولكنه  الــعــام  فــي  لــن يتوقف  األميركي 
الـــخـــطـــرة  ســـيـــضـــعـــف، وأن أســــعــــار األصــــــــول 
مــن مستوياتها  أكــبــر  بــمــعــدل  ربــمــا سترتفع 

الحالية«.   
والحــظ خبراء أنــه عــدا فترة الشهر والنصف 

نيودلهي ـ العربي الجديد

رغـــم الــخــســائــر الــفــادحــة الــتــي تــعــرضــت لها 
ــاري  ــــالل الــــعــــام الـــجـ ــــوق املــــــال الـــهـــنـــديـــة خـ سـ
بسبب هــروب املستثمرين من ســوق األسهم 
والــســنــدات وتــداعــيــات تــفــشــي وبــــاء كــورونــا 
الــــســــوق اســـتـــعـــادت  أن  ــتــــصــــاد، إال  االقــ عـــلـــى 
بــســرعــة ربــحــيــتــهــا. وحـــســـب وكـــالـــة فــرانــس 
 )Paytm( »إم تــي  »بـــاي  بـــرس، تسعى شــركــة 
املتخصصة في مجال الدفع عبر اإلنترنت في 
الهند، إلى جمع 2,46 مليار دوالر من إدراج 
أسهمها في البورصة في أكبر عملية اكتتاب 
عام في تاريخ البالد. وفي إطار هذا االكتتاب 
الذي بدأ أمس في بورصة بومباي، ستصدر 
الشركة أسهما جديدة بقيمة 83 مليار روبية 
املــســاهــمــون  وســيــبــيــع  دوالر(.  مــلــيــار   1,1(
روبية  مليار  مائة  مقابل  ســنــدات  الحاليون 
االكتتاب  نشرة  بحسب  دوالر(،  مليار   1,34(
املقدمة إلى الهيئة التي تنظم السوق الهندية. 

وستصدر »باي تي إم« سندات جديدة تراوح 
للسند  روبـــيـــة  و2150   2080 بـــن  أســـعـــارهـــا 
الـــواحـــد فــي إطــــار الــعــرض الــــذي بـــدأ اإلثــنــن 
وينتهي األربعاء. وُيفترض أن يجعل ذلك من 
»باي تي إم« شركة التكنولوجيا األعلى قيمة 
 20 السوقية  قيمتها  تبلغ  بحيث  الهند  فــي 
مليار دوالر، في ارتفاع كبير مقارنة بالتقييم 
األخير لقيمتها السوقية في نوفمبر/تشرين 
الثاني 2019، حينما قدرت قيمتها السوقية 

بنحو 16 مليار دوالر.
وعند بلوغها هدف 2,46 مليار دوالر، ستكون 

»بـــــــاي تــــي إم« قــــد كــــســــرت الــــرقــــم الــقــيــاســي 
بــمــلــيــاري دوالر الــــذي ســّجــلــتــه شــركــة »كـــول 
إنديا« للفحم )Coal India( عام 2010، في أكبر 
اكتتاب في البورصة في الهند على اإلطالق. 
 )Zomato( »وسبق أن أدرجت شركة »زوماتو
في  أسهمها  الطعام  إيصال  لخدمة  العمالقة 
البورصة هذا العام، ما شّكل أكبر اكتتاب في 
الهند هذا العام حتى اآلن، مع إصدار سندات 
بــقــيــمــة 1,3 مــلــيــار دوالر فـــي يــولــيــو/ تــمــوز. 
وشركة »باي تي إم« مدعومة من مجموعتي 
»انت« )Ant( وعلي بابا اململوكتن للملياردير 
قرابة  معا  تملكان  واللتن  مــا  جــاك  الصيني 
35% مـــن أســـهـــم الـــشـــركـــة مــنــذ إطـــالقـــهـــا عــام 
2010. وأصبحت شركة »بــاي تي إم« بسرعة 
متقدمة على منافساتها في مجال املدفوعات 
اإللــكــتــرونــيــة فـــي بــلــد تــهــيــمــن عــلــيــه تــقــلــيــدًيــا 
املــعــامــالت الــنــقــديــة. واســـتـــفـــادت الــشــركــة من 
الجهود التي تبذلها الحكومة للحّد من الدفع 
نــقــًدًا ومــن أزمــة وبــاء كــوفــيــد-19. ويقبل نحو 
22 مليون تاجر وسائق سيارة أجرة أو عربة 
نقل في الهند الدفع عبر منصة »باي تي إم« 
وبمبالغ تــراوح بن 10 روبيات )13 سنتيما 
مــن الــيــورو( إلــى آالف الــروبــيــات. وفــي أواخــر 
يونيو/ حزيران، كان لدى »بــاي تي إم« أكثر 
من 337 مليون زبون، وذلك بحسب مستندات 
وبلغت  للبورصة.  الناظمة  للسلطات  مقّدمة 
السنة  فــي  إم«  تــي  قيمة املعامالت عبر »بــاي 
دوالر،  مليار   54 مــن  أكثر   2021-2020 املالية 
مـــا جــعــل مـــن الــشــركــة أكــبــر مــنــّصــة دفـــع عبر 

اإلنترنت في الهند.
ا 

ً
وزادت املعامالت الرقمية في الهند بـ16 ضعف

خالل السنوات األربــع األخيرة، فارتفعت من 
ملياًرا   26 إلــى   2017 عــام  معاملة  مليار   1,6
في السنة املالية 2020-2021. ورغم أن السوق 
تداعيات جائحة كورونا،  الهندية عانت من 
ــعــــودة بــســرعــة  إال أن الـــســـوق تــمــكــنــت مـــن الــ
خسائرهم  املستثمرون  واســتــعــاد  لــالرتــفــاع 

في البورصة.

التي اهتزت فيها سوق »وول ستريت« خالل 
ــزال  ــام املــــاضــــي، 2020، حــيــنــمــا ضــــرب زلــ ــعـ الـ
جائحة كورونا عالم املال وأغلقت االقتصادات 
أطول  األميركية شهدت  األسهم  فــإن  الكبرى، 
فترة صعود متواصل ومنذ انتخاب الرئيس 

دونالد ترامب في العام 2016. 
ويــــــرى مـــحـــلـــلـــون أن ســـــوق املــــــال األمـــيـــركـــيـــة 
اســتــفــادت خـــالل الــعــامــن املـــاضـــي والـــجـــاري 
ــيـــز الــــكــــمــــي الــضــخــمــة  ــفـ ــتـــحـ مـــــن عـــمـــلـــيـــات الـ
الـــتـــي ضــخــتــهــا املــــصــــارف املـــركـــزيـــة الــعــاملــيــة 
ــتــــي يــقــدرهــا  ــات فــــي األســــــــواق والــ ــكـــومـ والـــحـ
مصرف »بنك أوف أميركا« بنحو 30 تريليون 

دوالر حتى أكتوبر/ تشرين األول املاضي.
وحــــــول الـــتـــوجـــهـــات املـــتـــوقـــعـــة لـــســـوق »وول 
العاملية  البورصات  أداء  تقود  التي  ستريت« 
في العام املقبل، 2022، يقول العديد من خبراء 
املــال ومصارف االستثمار إن املستثمرين لن 
يتمكنوا من تحقيق األرباح التي كسبوها في 
العام الجاري، وأن مكاسبهم في العام املقبل 

ستكون متواضعة. 
ســـتـــريـــت  »وول  بـــصـــحـــيـــفـــة  تـــحـــلـــيـــل  ووفــــــــق 
جــــورنــــال«، فـــإن تــوقــعــات الــتــراجــع فـــي ســوق 
األسهم األميركية تعود إلى 4 أسباب رئيسية، 
أبرزها طي برنامج التحفيز الكمي. وكان بنك 
االحتياط الفيدرالي )البنك املركزي األميركي( 
ــد أعــــلــــن أنــــــه يــــنــــوي الـــخـــفـــض الـــتـــدريـــجـــي  ــ قـ
األميركية. ويشتري  السندات  شــراء  لبرنامج 
دوالر  مـــلـــيـــار   120 قــيــمــتــهــا  ــدات  ــنــ ســ الـــبـــنـــك 
شهريا ضمن حزمة إنقاذ االقتصاد األميركي 

وتوفير سيولة لألسواق.  كما تدور توقعات 
حول احتمال رفع سعر الفائدة من مستواها 
ــراوح بـــن »صــفــر و%0.25«،  ــ ــذي يـ الــحــالــي الــ
يتوقع  كما  املرتفع.  التضخم  ضغوط  بسبب 

محللون تراجع ربحية الشركات. 
ومن بن أسباب توقع تراجع األسهم كذلك في 
»وول ستريت« انخفاض شعبية الرئيس جو 
بايدن، ما قد يؤثر على األغلبية التي يتمتع 
بها الحزب الديمقراطي في الكونغرس خالل 
السادس  فــي  تجري  التي  النصف  انتخابات 

من نوفمبر/ تشرين الثاني املقبل. 
وعلى الرغم من ارتفاع حجم الدين األميركي 
ــتــــزاز الــعــائــد عــلــى الـــســـنـــدات األمــيــركــيــة،  واهــ
يــقــول خـــبـــراء إن ســـوق األســـهـــم األمــيــركــيــة ال 
تــزال تقود العالم بما يتوفر لها من اقتصاد 
يقدر حجمه بنحو 22.68 ترليون دوالر، كما 
يتواصل معدل النمو بنسبة مرتفعة مقارنة 
تــزال  ال  كما  املنافسة،  العاملية  بــاالقــتــصــادات 
القوي  مركزها  على  تحافظ  ستريت«  »وول 
فـــي جــــذب كـــبـــار املــســتــثــمــريــن مـــن الــشــركــات 
وأثـــريـــاء الــعــالــم، بــل والـــســـوق املــفــضــل لطرح 
الشركات الجديدة وجمع التمويالت العاملية. 
وتقدر القيمة السوقية للشركات املسجلة في 
»وول ستريت« بنحو 50.02 تريليون دوالر، 
حــســب مــوقــع »ســتــاتــيــســتــا« املــتــخــصــص في 
األسهم  قيمة  املالية، وذلك بحساب  البيانات 

حتى يوليو/ تموز املاضي. 
ستريت  »وول  لصحيفة  مــحــلــلــون  ويـــقـــول 
فإن  التاريخية  الناحية  مــن  إنــه  جــورنــال«، 
ســوق »وول ستريت« عــادة مــا تتراجع في 
ــتـــي تــجــرى  ــام انـــتـــخـــابـــات الـــكـــونـــغـــرس الـ ــ عـ
عـــادة فــي منتصف الــــدورة الــرئــاســيــة فــي 6 
نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام. ويترقب 
املــســتــثــمــرون فـــي األســـهـــم األمــيــركــيــة عـــادة 
نتائج هذه االنتخابات ملجلسي الكونغرس 
صعوبة  أو  سهولة  ستعني  نتيجتها  ألن 
تــمــريــر الــتــشــريــعــات املــالــيــة واالقــتــصــاديــة 

للرئيس األميركي. 

أكبر عملية اكتتاب في الهندمكاسب قوية لألسهم األميركية بنهاية العام

ــا لــيــســت  ــهــ ــــن جـــهـــة أنــ ــــن جـــهـــتـــن، مـ ــاز مـ ــ ــغـ ــ الـ
الغاز األوروبية، ومن ناحية  مرتبطة بشبكة 
ــرى ألنــهــا تــعــتــمــد عــلــى واردات الـــغـــاز من  أخــ
ــلـــت فـــي نـــــزاع مـــع املــغــرب  ــر الـــتـــي دخـ ــزائـ الـــجـ
إلــى توقف ضخ  حــول الصحراء الغربية أدى 
الـــغـــاز الـــجـــزائـــري إلــــى إســبــانــيــا عــبــر أنــبــوب 

فــقــط للتدفئة والــصــنــاعــة  الــغــاز  ال تــســتــخــدم 
والــطــبــخ لــكــنــهــا تــســتــخــدمــه كــذلــك فـــي توليد 
الــكــهــربــاء. ويــغــذي الــغــاز الــجــزائــري إسبانيا 
بــنــحــو 25% مــــن احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــا مــــن الـــوقـــود 
مليار   13 املغربي  الــغــاز  سعة  وتبلغ  األزرق. 
ا منها  الغاز سنويا لكن جــزء متر مكعب من 

الغاز »املغاربي األوروبـــي«.  كما أن إسبانيا 
ــن الـــغـــاز  ــيـــاطـــات ضــئــيــلــة جـــــدًا مــ ــتـ لـــديـــهـــا احـ
الطاقة  وزيــرة  تصريحات  وحسب  الطبيعي. 
اإلســـبـــانـــيـــة، تـــيـــريـــزا ريـــبـــرا يــــوم األحــــــد، فــإن 
االستهالك  تكفي  الطبيعي  الغاز  احتياطات 
في البالد ملدة 43 يوما فقط. كما أن إسبانيا 

ــان الــرئــيــس  ــ ــغــــرب.  وكـ يــتــم اســتــهــالكــه فـــي املــ
الجزائري عبد املجيد تبون قد طلب من شركة 
»سوناطراك« الجزائرية وقف ضخ الغاز عبر 
أكتوبر/  نهاية شهر  في  املغاربي«  »األنبوب 
تــشــريــن األول املــاضــي. ورغـــم أن الــجــزائــر قد 
ــدت إســبــانــيــا بتغطية الــنــقــص فـــي الــغــاز  وعــ

الذي خسرته عبر وقف الضخ عبر »األنبوب 
الـــدولـــة   

ّ
أن يـــــرون  خـــبـــراء   

ّ
أن  

ّ
إال ــاربــــي«،  ــغــ املــ

 هناك 
ّ
وأن كبيرة  األوروبــيــة ستواجه متاعب 

عــقــبــات قــد تــعــتــرض تــصــديــر شــحــنــات الــغــاز 
املسال الــجــزائــري.  في هــذا الــشــأن، قــال خبير 
أنستيتوتو  »ريـــال  بمعهد  اإلســبــانــي  الطاقة 
الـــكـــانـــو« لـــلـــدراســـات فـــي مـــدريـــد، غــوانــزالــيــو 
 »وقــــف الــجــزائــر لــلــغــاز عبر 

ّ
أســكــريــبــانــو، إن

األنـــبـــوب املــغــاربــي ســيــفــاقــم مــن أزمــــة الــطــاقــة 
فــي إســبــانــيــا وسيجبر الــحــكــومــة عــلــى شــراء 
الــغــاز مــن الــســوق الــفــوري بــأســعــار مرتفعة«. 
ــاف أســكــريــبــانــو، فـــي تــعــلــيــقــات نقلتها  ــ وأضـ
: »رغم تعهد 

ً
صحيفة »نيويورك تايمز«، قائال

الغاز  إمــــدادات  فــي  النقص  بتغطية  الــجــزائــر 
ربما  لوجستية  عقبات  هنالك  إسبانيا،  إلــى 
في  الجزائري  املسال  الغاز  تعترض شحنات 
الشتاء«. وبالتالي، يتوقع محللون أن تواجه 
مــدريــد خــيــارات أكــثــر صــعــوبــة مــقــارنــة بــدول 
االتــحــاد األوروبـــي األخـــرى التي تستفيد من 

إمدادات الغاز عبر أنابيب الغاز الروسية.
 إســبــانــيــا كــثــفــت خــالل 

ّ
 وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن

السنوات األخيرة من مشاريع توليد الكهرباء 
عـــبـــر بــــدائــــل الـــطـــاقـــة املـــتـــجـــددة مـــثـــل الــطــاقــة 
الشمسية والرياح، إال أنها ال تزال تعتمد على 
الغاز  على  الطاقة  احتياجات  مــن   %50 نحو 
الــطــبــيــعــي. وبــالــتــالــي، ربــمــا ســيــكــون الــخــيــار 
املتاح خالل الشتاء الجاري هو شراء شحنات 
ــهــا 

ّ
أن الــغــاز الطبيعي املــســال، وهـــو مــا يعني 

ستتنافس مع الصن ودول شرقي آسيا التي 
تدفع أسعارا مرتفعة للغاز الطبيعي املسال. 

 اآلخر املتاح إلسبانيا، 
ّ

 الحل
ّ
ويرى محللون أن

»ميد  أنــبــوب  توسعة  هــو  املستقبل،  فــي  لكن 
غــــاز« أو خــط غـــاز املــتــوســط الــــذي يــمــر تحت 
املــتــوســط ويــضــخ الـــغـــاز الـــجـــزائـــري مــبــاشــرة 
إلـــى إســبــانــيــا. وخـــط »مــيــد غــــاز« تــم إنــشــاؤه 
قــبــل 10 ســنــوات ضــمــن شــراكــة بــن الحكومة 
الــجــزائــريــة وشـــركـــة الــطــاقــة اإلســبــانــيــة الــتــي 
وبحصة  »ناتورجي«  باسم  اختصارا  تعرف 
لــشــركــة  و%49  ــة  ــريـ ــزائـ الـــجـ لــلــحــكــومــة   %51
»نـــاتـــورجـــي«. وتـــنـــوي الــحــكــومــة الــجــزائــريــة 
 8 الحالي  األنبوب من مستواه  توسيع سعة 
مليارات   10 إلــى  مكعب سنويا  متر  مليارات 
 لـــدى الــجــزائــر طموحات 

ّ
مــتــر مــكــعــب، كــمــا أن

ــــي  بـــزيـــادة حــصــتــهــا مـــن ســـوق الـــغـــاز األوروبـ
إلــــى 30% خــــالل الـــســـنـــوات الــخــمــس املــقــبــلــة. 
لكن خبراء الطاقة ال يثقون في قدرة الجزائر 
املالية، حيث إن البالد تعاني مجموعة أزمات 
من بينها تداعيات جائحة كورونا على النمو 
االقتصادي والفساد املستشري وسوء اإلدارة 

والنزاع السياسي والفوضى.

إمدادات  بزيادة  ألوروبا  بوعده  بوتين  فالديمير  الروسي  الرئيس  يف  لم 
البورصة  في  ارتفاعها  مواصلة  إلى  األسعار  دفع  ما  الطبيعي،  الغاز 
إلى  الغاز  من  المزيد  بإرسال  وعدت  روسيا  وكانت  االثنين.  الهولندية، 
طلب  مع  أمس،  من  بدءًا  القارة 
بوتين من شركة »غازبروم« بملء 
بعد  األوروبية،  للتخزين  مواقعها 
االنتهاء من حملة التخزين المحلية 
إن  بلومبيرغ،  وتقول  روسيا.  في 
التدفقات بمثابة خيبة أمل  نقص 
الذين كانوا يعتمدون  للمتداولين 
أزمة  بتخفيف  بوتين  وعد  على 

المعروض في القارة.

بوتين يخلف وعده

طاقة

تقدر مصارف أن تصل 
مكاسب المستثمرين في 

األسهم األميركية %20 
خالل2021، إال أن مكاسب 

2022 ربما ستكون 
متواضعة

رؤية

أحمد ذكر اهلل

ربما يعد االنهيار املتتابع لليرة التركية أحد املشاهد األكثر إرباكًا 
للمواطن التركي والعربي، وال سيما في ظل نجاح تعافي االقتصاد 
املؤشرات  أزمة كورونا، وتحقيقه ملجموعة من  أعقاب  التركي في 
التي تفّوق فيها على معظم دول العالم، وانتعاش خزائنه بفعل أرقام 
قياسية للصادرات وعودة مبشرة للسياحة، وتعاٍف ملحوظ على 
القطاعات االقتصادية كافة تقريبًا، التي عاد أكثر من 90% منها 

إلى مستويات ما قبل األزمة.
وجـــاء اســتــمــرار تــراجــع الــلــيــرة لــيــربــك املــشــهــد كــثــيــرًا، خــاصــة بعد 
للمواطن،  الشرائية  القوى  وتآكل  األسعار محليًا،  ارتفاع  استمرار 
ال  نسبة  وانتقال  العاملي  التضخم  تأجج  بعد  ســوءًا  األمــر  وازداد 
يستهان بها إلى الداخل، باإلضافة إلى قفزة متسارعة وغير مبررة 
التي يقطنها نحو 15 مليون  في أسعار اإليجارات في إسطنبول 

نسمة، بخالف األجانب، رغم ماليني الشقق املغلقة في املدينة.
وعبر أكثر من خمس سنوات كاملة تتراجع الليرة خاللها، وحتى 
إلى  تشير  والشعبية  الرسمية  الــروايــات  كانت  تقريبًا،  عــام 2018 
كشف  وبالفعل،  للتراجعات.  وحــيــد  كسبب  الخارجية  املــؤامــرات 
البنك املركزي عن تالعب بعض بنوك أجنبية باملضاربة على الليرة، 
ت عقوبات عليهم آنذاك، ورغم ذلك لم تستقر الليرة، وأخفق 

َ
رض

ُ
وف

وبعد  املاضيني،  العامني  وخــالل  املستمر.  نزفها  إيقاف  في  البنك 
تحّول تركيا إلى النظام الرئاسي، وتركز السلطات املالية والنقدية 
بيد رجــب طيب أردوغـــان، بــرز جليًا الخالف الواضح بني الرئيس 
تباعًا  إقالتهم  إلى  الرئيس  الــذي اضطر  املركزي،  البنك  ومحافظي 
ارتــفــاع  الــفــائــدة، وخــاصــة مــع اســتــمــرار  ملعارضتهم خفض سعر 
عامني،  في  محافظني  ثالثة  إقالة  وبعد  املحلية.  التضخم  معدالت 
تثبيت  على  الحفاظ  استمر  أوغــلــو،  كافجي  الــرابــع شهاب  وتعيني 
الليرة،  بل تحسن سعر  استقرارًا ملحوظًا،  الفائدة، محققًا  سعر 
ورغم ذلك تفاجأ الجميع بخفض الفائدة مرتني متتاليتني، مع إقالة 
الليرة فــي دوامـــة سقوط  نــواب املحافظ، وهــو مــا أسقط  ثالثة مــن 
قياسية ربــمــا هــي األكــثــر عنفًا منذ عــدة ســنــوات. تــزامــن ذلــك مع 
نغمة  فعادت  كثيرًا،  التحليل  أربكت  لالقتصاد  قياسية  نجاحات 
املؤامرة، ولكن بصيغة جديدة هذه املرة، إذ تبارت تطبيقات وسائل 
التواصل في نقل رسالة واحــدة، مفادها أّن البنك املركزي التركي 
ليس مملوكًا بالكامل للدولة، وأّن الدولة كانت تمتلك 51% منه فقط 
إلى  زيادتها  في  الحزب  السلطة، ونجح  والتنمية  العدالة  تولي  قبل 
58%. وشكك محللون في هذه الذريعة، ألّن الليرة كانت مستقرة 
تحت إدارة البنك املركزي نفسه خالل األشهر املاضية، ولم تتهاَو 
السياسة  السلطة في  بفعل تدخل  إال  مــرة  الحال في كل  كما هو 
النقدية، وما يدعم هذا التشكيك، نجاح اإلدارة الحالية للمركزي في 
زيادة احتياطي النقد األجنبي للبالد، وحصولها على مخصصات 
حــقــوق الــســحــب الـــخـــاص مـــن صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي بــقــيــمــة 6.5 
أخرى ملواجهة  مليارات  انتظار 3.5  إلى  باإلضافة  مليارات دوالر، 

األخطار البيئية، وكلها أمور داعمة الستقرار الليرة.
املــؤامــرة  الــلــيــرة، بحجة  الــتــي تفسر انهيار  النظر  قــد تــدعــم وجــهــة 
الخارجية، أن الصعود االقتصادي والعسكري والسياسي التركي، 
الذي بدا عصيًا على املنع والتعطيل، يغضب بالطبع قوى االستعمار 
والهيمنة وحلفاءها في العالم، لكن تبقى تدخالت السلطة التركية 
الليرة  أخــرى النهيار  مــبــررات  على  النقدية شــاهــدة  السياسة  فــي 
التدخالت  تلك  تمتطي  فإنها  وإن صّحت  التي  املــؤامــرات،  بخالف 

لتحقيق أغراض لم تكن لتتحقق في الظروف العادية.
ــتــركــيــة مـــــآرب أخـــــرى لخفض  ــه يـــبـــدو أّن لــلــســلــطــة ال ـ

ّ
ــإن ــــك، فـ وبــــذل

تخفي  ال  السلطة  فــإّن  الحقيقة  وفــي  كبيرة،  بــصــورة  الليرة  قيمة 
االستثماري  املناخ  لدعم  الفائدة  أسعار  لخفض  املحمومة  رغبتها 
ها كذلك رصدت كما املواطنون األثر السلبي 

ّ
والتشغيلي بالبالد، وأن

 تدخل على انخفاض سعر الليرة، بل كانت إزاحة أي محافظ 
ّ

لكل
أي  إزاحــة  وكذلك  قيمتها،  نسبة من  بفقدان  كفيلة  املركزي  للبنك 
من النواب بعد ذلك بأيام قالئل تزيد االنهيار، بما يعني أّن السلطة 
جربت ثالث مرات تبعات إزاحة املحافظني ونوابهم على انخفاض 

الليرة، وأّن اإلزاحة األخيرة ربما كانت متعمدة.
خالل األعوام املاضية جنت الدولة التركية ثمار انخفاض الليرة في 
صورة ارتفاعات متتالية وقياسية في الصادرات، التي من املتوقع 
ان تبلغ 211 مليار دوالر في العام الحالي ارتفاعًا من 168 مليار 
دوالر فقط في العام املاضي، كما جنت توطن استثمارات أجنبية 
واملــواد  العمالة  متزايدة تسعى القتناص رخص  مباشرة بصورة 
السياحي  االقبال  في  ملحوظ  تزايد  إلــى  باإلضافة  املحلية.  الخام 
العقارات  الدائمة بها من خالل شــراء  اإلقامة  على تركيا، بل على 
الــجــديــد، حــتــى أضحت  لــلــقــانــون  الجنسية طبقًا  والــحــصــول عــلــى 
 دول الــعــالــم أحـــد املــحــركــات 

ّ
مــبــيــعــات الــعــقــارات لــألجــانــب مــن كـــل

الرئيسة لالقتصاد، وبات من الواضح أّن خفض قيمة الليرة يؤجج 
النشاط االقتصادي املحلي. وبعد أزمة كورونا واملشاكل املتعددة 
العالم يكافح في تقليل خسائرها، اتفق الخبراء على  التي ما زال 
البعض إلى األقلمة، وآخــرون  العوملة، فذهب  ل نوع جديد من 

ّ
تشك

إلى املحلية وتزايد دور الدولة، ورغم هذا الخالف في وجهات النظر 
بـــارزة على خــطــورة استمرار  اتــفــاق  حــول املستقبل، هــنــاك نقطة 
تلبية االحتياجات  الــذي فشل في  الصيني،  االعتماد على املصنع 
العاملية خالل األزمة وبعدها، لذلك إن أجزاًء من هذا املصنع الضخم 
العالم، من بينها  إلــى أماكن أخــرى حــول  نشهد ارهــاصــات نقلها 
توطن  معايير  فيها  تتوافر  التي  الــدول  من  وغيرها  والهند  تركيا 
املشروعات، وفي مقدمتها انخفاض سعر العملة املحلية، وبالتالي 
انخفاض أجور العمال، واملواد الخام املحلية، وباقي تكاليف اإلنتاج.

اإلدارة التركية تسابق الزمن لفرض االقتصاد على الخريطة العاملية 
الجديدة، خاصة أن تركيا تمتلك القوى السكانية والعمالية الكبيرة 
واملدربة ورخيصة األجر، التي يمكن أن تتزايد بإضافة السوريني 
ومتقدمة  ضخمة  لوجستيات  شبكة  تمتلك  فــإنــهــا  كــذلــك  إلــيــهــا، 
القديمة  ــا  أوروبــ مــن  الــقــريــب  للبالد  االســتــراتــيــجــي  املــوقــع  يدعمها 
إلــى خبرات  باإلضافة  أفريقيا،  على شمال  عــالوة  العالم،  وشمال 
إنتاجية وتصديرية كبيرة، وال سيما في الصناعات الثقيلة، ولدى 
تركيا بالفعل فروع ملعظم الشركات الكبرى في العالم، عالوة على 
العالم،  التركي من جــودة وسمعة طيبة حــول  اإلنــتــاج  ما يتمتع به 

 ذلك انتشار عسكري آخذ في التمركز املدروس.
ّ

ويدعم كل
وفي إطار هذه املنافسة على التموضع الجديد، يبدو أّن خفض قيمة 
يدعم  املــركــزي  البنك  املتتابعة ملحافظي  اإلقـــاالت  الليرة من خــالل 
تحقيق أهداف هذا التموضع، وال سيما بعدما أصبحت أقل سعرًا 
أّن  الواضح  املنافسة، ومن  آسيا  اليوان، وبعض عمالت شرق  من 

اإلدارة التركية تراهن على قدرة املواطن على تحّمل التبعات.

انهيار الليرة التركية بين 
المؤامرة وتعّمد السلطة

Tuesday 9 November 2021 Tuesday 9 November 2021
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عبير نصر

ليس بذي عينني من ُينكر الوضع الكارثي 
الــــذي وصــلــت إلــيــه ســـوريـــة، بــعــدمــا جعل 
ة 

ّ
الحاكم من »رعيته« كياناٍت هش النظام 

ــيــــدًا، فــتــكــون  ــلـــة، لـــتـــعـــرف مــقــامــهــا جــ هـــزيـ
بــدأت املأساة  كالغنم دّرًا وطاعة. وال شك 
املدينية  النخب  قــّصــرت  عندما  الوطنية، 
في القبض على مفاصل العمل السياسي 
الريفية  الفئات  احترفت  بينما  والحزبي، 
وتصّدت  السياسي   

َ
النضال »املسحوقة« 

تــشــكــيــل  إلـــــــى  أّدى  ــا  ــ مــ وهـــــــو  لــــلــــقــــيــــادة، 
تقوم  منتجة،  غير  سياسية،  استقطاباٍت 
على الغرائز االنفعالية أكثر مما تقوم على 
 لطبيعة 

ٌ
الـــحـــوار. وبــالــطــبــع، هـــذا مــخــالــف

األمــور ويصير  إذ عندما تنقلب  األشياء، 
الحصان خلف العربة، تدخل عملية التقّدم 
الديمقراطية  لتغدو  استعصاء،  حالة  في 
ــٍة لن  ــيـ ــرافـ أشـــبـــه بــعــمــلــيــٍة دوغـــمـــائـــيـــٍة وخـ
الـــواقـــع ســـوى الفشل  تــحــصــد عــلــى أرض 
والهزائم. عمليًا، هذه مالحظة موضوعية 
أية  على  بأكمله.  شــعــٍب  مــعــانــاة  تختصر 
حــــال، وفـــي ظــــروف عـــديـــدة واســتــثــنــائــيــة، 
ة،  بما فيها املواِكبة لتكّون الدولة املستبدَّ
ــااًل  ــكــ ــا االنــــهــــيــــار أن يـــتـــخـــذ أشــ ــ ــزايـ ــ ــــن مـ مـ
ــــروب األهـــلـــيـــة الــتــي  ــــحـ مـــتـــنـــوعـــة خـــــالل الـ
البدائية بشكلها  االنتماءات  تتغلب فيها 
 

ّ
»الــطــائــفــي« ونمطها »الــفــاشــي« عــلــى كــل
قــيــمــة ورابـــطـــة »وطـــنـــيـــة«. وفـــي الــحــقــيــقــة، 
لــيــس تــقــريــر االتــحــاد الــدولــي للجمعيات 
الخيرية )أوكسفام(، ونشر في التاسع من 
يوليو/ تموز 2021، أســوأ ما قد يواجهه 

عبد الحميد اجماهيري

ــة أو  ــيــ ــاســ ــيــ مــــهــــمــــا كـــــانـــــت الــــــــزاويــــــــة الــــســ
فــي  تحديد  الشخصية  أو  اإليــديــولــوجــيــا 
املوقف من حزب العدالة والتنمية املغربي، 
 فإن االستقراء املوضوعي  والحيادي  يدفع 
ـــر أكــبــر أزمــة  إلـــى االعـــتـــراف بـــأن الــحــزب  دبَّ
باتخاذ  ســيــاســي ،   تنظيم  لــهــا  قــد  يخضع 
ثــــالث خـــطـــوات  غــيــر مــســبــوقــة فـــي  املــغــرب 
الجماعية  املــعــاصــر:   االستقالة  السياسي  
لألمانة العامة للحزب، بعد ظهور النتائج 
الــكــارثــيــة فـــي  انــتــخــابــات  8 ســبــتــمــبــر، فلم 
يسبق قط أن قدم أي زعيم سياسي مغربي 
باألحرى  االنتخابي،  فشله  بعد  استقالته 
أن تسارع القيادة، بمجموع أعضائها، إلى 
السياسي  اإلقــــرار  املــســؤولــيــة   عبر  تحّمل 
والتنظيمي بالفشل.   الخطوة الثانية التي 
االنتخابية  النكسة  بعد  مــا  مرحلة  ميزت 
تــجــّســدت فــي عـــودة األمـــني الــعــام السابق، 
عبد اإلله بنكيران،  وهو أمر لم  يحدث  ألي 
 قيادي  في  األحــزاب املغربية،  أي  أن  يغادر 
الــرجــل األول فــي  الــتــنــظــيــم ،  ثــم  يــعــود بعد 
أن  يكون  غيره قد قاد الحزب والية كاملة. 
ينطبق الشيء نفسه على رئيس الحكومة، 
سياسيا  استعصاء  ب  جــرَّ الــذي  بنكيران، 
نادرا، تمثل في فشله في تشكيل حكومته، 
ــى تــحــقــيــق فـــوز  ــ ــاد إخـــــوانـــــه إلــ ــ بـــعـــد أن قــ
ســاحــق  فــي الــعــام 2016، واســتــطــاع الفوز 
بـــــ125 مــقــعــدا، وهـــو اكــتــســاح تــشــريــعــي لم 
يحققه أي حــزب قبله ألسباب موضوعية 
وأخـــرى ذاتــيــة. وقــد كــان فشله فــي تشكيل 
حكومته ألســبــاٍب يــطــول شــرحــهــا، سابقة 
فته منصبه الحكومي، وأيضا 

ّ
بدورها، كل

منصبه على رأس الحزب وقتها. وسيكون 
أول رئـــيـــس حــكــومــة يـــقـــود حـــزبـــه بــعــد أن 
غــــــــادر مـــنـــصـــبـــه الـــــدســـــتـــــوري، ومــنــصــبــه 
الـــحـــزبـــي دفـــعـــة واحـــــــدة. أمــــا أهـــــم  خــطــوة 
السياسي  الحقل  استرعت االهتمام داخل 
ــدرة عــلــى  ــ ــقــ ــ ــ ــه، فــــهــــي ال ــ ــ ــارجـ ــ ــ ــربــــي وخـ ــغــ املــ
مــمــارســة  الــديــمــقــراطــة الــحــزبــيــة الداخلية 

عصام شعبان

ــّددا فــي  ــجــ انـــتـــفـــض الـــشـــعـــب الــــســــودانــــي مــ
تــظــاهــرات 30 أكتوبر )األســبــوع املــاضــي(، 
رّدا عــلــى عــمــلــيــة اســـتـــيـــالء قـــائـــد املــجــلــس 
العسكري، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، 
عــلــى الــســلــطــة، فـــي انـــقـــالب واضـــــح، جــرى 
له منذ فترة، بداية من مناوشات  اإلعـــداد 
ــلـــه حـــمـــدوك  كـــالمـــيـــة ضــــد حـــكـــومـــة عـــبـــد الـ
واتــهــامــهــا بــالــفــشــل، ومــــحــــاوالت املــجــلــس 
الـــعـــســـكـــري تــفــتــيــت قـــــوى إعــــــالن الــحــريــة 
ــالــــة قــــــوى ســيــاســيــة  ــتــــمــ والـــتـــغـــيـــيـــر، واســ
وجهوية إلى ساحته، وصــوال إلى قــرارات 
25 أكـــتـــوبـــر )الـــشـــهـــر املــــاضــــي(، وأبـــرزهـــا 
القبض على وزراء الحكومة، والتي جاءت 
ممثال  الــدســتــوريــة،  الوثيقة  عبر  للسلطة 
ــقـــوى إعــــالن  لـــلـــمـــكـــّون املــــدنــــي، وتــمــثــيــال لـ
الــحــريــة والــتــغــيــيــر فـــي مــجــلــس الــســيــادة. 
كما علق البرهان ضمن قــراراتــه مــواد في 
الوثيقة الدستورية، وفرض الطوارئ، عدا 
ــراءات تضييق أمــنــي، منها  عــن اتــخــاذ إجــ

تعطيل االتصاالت وخدمات اإلنترنت.
ــم مـــمـــا فـــرضـــتـــه الــســلــطــة مــن  ــرغــ وعـــلـــى الــ
حـــالـــة تــرهــيــٍب لــلــمــواطــنــني، وتــشــكــيــك في 
الشعب  ــذ 

ّ
نــف والــثــوريــة،  السياسية  الــقــوى 

ــا نـــاجـــحـــا،  ــيــ ــدنــ الـــــســـــودانـــــي عـــصـــيـــانـــا مــ
 فــي عــشــرات 

ٌ
وخــرجــت مــظــاهــراٌت حـــاشـــدة

املـــدن واألحـــيـــاء، تــرفــع شــعــاراتــهــا، وتــؤكــد 
مطالبها في حكومة مدنية وانتقال سلمي 
وديــمــقــراطــي لــلــســلــطــة، ورفــــض االنـــقـــالب. 
القوى، وربما  تــوازن  الحراك  وبهذا، يعيد 
يفتح أبوابا ملسار سياسي منحاز ملطالب 
ــاوم انـــقـــالبـــا يــصــفــه قـــادتـــه  ــ ــقـ ــ الـــــثـــــورة، ويـ
واملوالون له تصحيحا للمسار. وقد بدا في 
إقليمية  بقوى  مدعوٌم  البرهان  أن  املشهد 
ــيــــة تــعــتــبــر بــعــضــهــا مـــا جــــرى شــأنــا  ودولــ
ووحدته،  الــســودان  على  وحفاظا  داخليا، 
ــفـــوضـــى، وســـعـــيـــا إلـــى  وتــقــلــيــال لـــفـــرص الـ
تحقيق االستقرار. وعلى النقيض من ذلك، 
دانــــت تــكــتــالت ســيــاســيــة دولــيــة االنــقــالب، 
ــيــــركــــي واألوروبــــــــــي،  ــوقــــف األمــ ــا املــ ــ ــــرزهـ أبـ
ــــوقـــــف روســـــــــي وصـــيـــنـــي  فـــــي مــــواجــــهــــة مـ
داعــــم لــلــبــرهــان. وانــعــكــس بــعــض مـــن هــذا 
السياسية  التعبيرات  الدولي على  املشهد 
خـــالل الــتــظــاهــرات وقــبــلــهــا. وكــانــت مصر 
ــرة فـــي شــــعــــارات الـــحـــراك  ــاهـ واإلمــــــــارات ظـ
السلطة.  على  الجيش  الستيالء  املناهض 
وأوضحت بعض الهتافات أن هناك حسًا 
لدى قطاع من السودانيني يرى في موقف 

الدولتني مساندة لقرارات البرهان.
وتــأّســس جــزء من موقف السودانيني، من 
الــقــاهــرة خــصــوصــا، عــلــى خـــبـــراٍت سابقة 
ــة، فــــي ديــســمــبــر/ ــفـــاضـ ــتـ مـــنـــذ انـــــــدالع االنـ
اســتــضــافــت  والــــتــــي   ،2018 األول  كــــانــــون 
القاهرة حينها، في موقف غير محسوب، 
ــلـــوع الحـــقـــا عـــمـــر الــبــشــيــر،  ــخـ ــيـــس املـ ــرئـ الـ
واتخذ اللقاء منّصة كأداة تشويه للحراك. 
وكــأن القاهرة تعلن عــداءهــا، منذ اللحظة 
موقف  يــتــأّســس  كما  لالنتفاضة،  األولــــى، 
السودانيني أيضا بناء على موقف سلبي 
ــاه النظام 

ّ
مــن االنــتــفــاضــات الــعــربــيــة يــتــبــن

املصري، عدا عن الخوف من تكرار تجربة 
مصر. وتاريخيًا، هناك خبرات وحساسية 
لـــدى الــســودانــيــني تــجــاه الــنــظــم العسكرية 
عموما، نتاج عهود حكمت فيها الخرطوم 
نــظــم عــســكــريــة، فــي عــهــدي إبــراهــيــم عبود 
البشير،  وانــتــهــاء بحكم  نــمــيــري،  وجــعــفــر 

أكد تصّدر سورية  وقد  اليوم،  السوريون 
بلدان العالم بعدد الذين يهّددهم الجوع. 
األسوأ »املحرقة السورية« التي بدأت منذ 

خمسة عقود، ويبدو أنها لن تنتهي. 
ــواٍت مــــن األزمــــــــات املــتــنــاســلــة،  ــنــ وبـــعـــد ســ
ــــوري يــرتــهــن  ــسـ ــ وحــــيــــث مــــســــرح الـــقـــهـــر الـ
ة من ممارساِت نظام أصولي 

ّ
لتكراراٍت ممل

متطّرف، فاقٍد أّي مشروع وطني حقيقي، 
يخلع املجتمع السوري أخيرًا ثوب الخجل، 
ــة اإلخـــــفـــــاء املــــــاهــــــرة، لــتــطــفــو عــلــى  ــعـ ــبـ وقـ
الــســطــح أبــشــع أشــكــال األزمــــات األخــالقــيــة 
واإلنسانية ومظاهر االنفصام املجتمعي، 
الذكر: »مشاهد تجّمع  ومنها على سبيل 
الــنــاس فــي طوابير وأقــفــاص أمــام األفــران 
على  تقابلها  خــبــز،  ربــطــة  على  للحصول 
الــضــفــة األخـــــرى طــوابــيــر لــلــحــصــول على 
ــــدث إصـــــدار لــجــهــاز خـــلـــوي مـــن شــركــة  أحـ
مأمون  املستقل،  النائب  األميركية.  »آبــل« 
الــحــمــصــي، يــفــقــد عــضــويــتــه فـــي الــبــرملــان 
السوري، وُيجّرد من حقوقه املدنية ملواقفه 
السياسية، وبشكل دراماتيكي يتحّول إلى 
الجـــئ يــبــيــع الــقــهــوة والـــشـــاي فــي شـــوارع 
ار حماة« إلى 

ّ
كندا، في وقٍت يعود فيه »جز

زًا مكرمًا. املستشارة الخاصة 
ّ
سورية معز

في رئاسة الجمهورية، لونا الشبل، تطلب 
مــن الــســوريــني الــصــمــود والــتــصــّدي، وقــد 
القسم  فــي خــطــاب  ــتــهــا« 

ّ
»طــل تكلفة  بلغت 

الرئاسي ما يقارب 56 مليون ليرة سورية. 
ــّدة بــرعــايــٍة روســيــة لتشجيع  مــؤتــمــرات عـ
ــودة، فــي  ــ ــعـ ــ ــئـــني الـــســـوريـــني عـــلـــى الـ الـــالجـ
وقـــت تــشــهــد فــيــه الــبــالد أكــبــر هــجــرة منذ 
املــوالــي  الــفــريــق  مــن  2015، معظمهم  عـــام 

بنسبة  الــســوري  االقــتــصــاد  تقلص  قاتلة، 
ــم األســـعـــار إلــــى %60 

ّ
10% لــيــصــل تــضــخ

 الدولة حاصرت القطاعات 
ّ
سنويًا. كما أن

ــــروط  ــم وشــ ــيــ ــراســ الـــخـــاصـــة بـــقـــوانـــني ومــ
 
ً
تعجيزية، في حني كانت الرواتب ضئيلة
اليومية.  الــحــيــاة  أعــبــاء  ملــواجــهــة  ال تكفي 
 فـــي تــركــيــبــة الـــدولـــة 

ً
 خـــلـــال

ّ
والــــواضــــح أن

الــســوريــة كـــان ســبــبــًا رئــيــســيــًا فـــي ضعف 
أولــــويــــات  كـــانـــت  إذ  االقــــتــــصــــادي،  األداء 
 نــحــو الــشــؤون الخارجية 

ً
الــحــكــم مــوجــهــة

والدفاع واألمن. وحتى بعد االعتراف بأن 
االقتصاد السوري يعاني من أزمٍة مزمنة، 
لم يرافق ذلك شعور لدى القيادات العليا 
ــرارات طارئة  بــحــراجــة الــوضــع، إلصـــدار قــ
بهدف معالجته. وفي حقبة التسعينيات، 

لم يكن الوضع أفضل حااًل، حيث ارتفعت 
الكهربائي  التيار  وانقطع  البطالة،  نسبة 
مــــّرات، وكـــان ثــّمــة تقنني فــي تــوزيــع املــواد 
حتى  العقد  انتهى  إن  ومــا  االستهالكية، 
عادت سورية إلى حالة الركود االقتصادي، 
ولاللتفاف  التجاري.  امليزان  وارتفع عجز 
على جوهر املشكلة، عادت نغمة »مكافحة 
ــَي وزراء 

ّ
الــفــســاد« إلــى الــظــهــور، حيث ُصــف

وعدد كبير من املسؤولني ورجال األعمال. 
الذي  األســد  ى رفعت 

ّ
الحملة حت وطاولت 

أزيح من منصب نائب رئيس الجمهورية 
االبــــــن«  »األســـــــــد  عـــهـــد  وفــــــي   .1998 عــــــام 
تـــكـــّرر املــشــهــد بــحــذافــيــره، فـــبـــدأت املــهــزلــة 
بغرض  إيــاهــا،  النغمة  مــن  االستعراضية 
بنية  للنظام   

ّ
أن والــتــأكــيــد  األوراق،  خــلــط 

تفكيكها،  أو  انهيارها  يصعب  متماسكة 
بينما هو ليس أكثر من جاهلية سياسية 
والفقر والظلم  ف 

ّ
التخل أركــان  قائمة على 

والجهل. 
وكــمــا اســتــخــدم حــافــظ األســــد الــخــطــابــات 
الــقــومــيــة املــســيــلــة لـــلـــدمـــوع، لــلــتــهــّرب من 
االستحقاقات الداخلية، على املقلب اآلخر، 
ــة الــتــي ستنقذ بــشــار األســـد، 

ّ
ــاءت الــقــش جـ

إذا لــم يــعــد إلـــى نغمة »مــكــافــحــة الــفــســاد« 
إيــقــاع مقبول مــن الــشــارع الــســوري، فبعد 
دخــــــول »قــــانــــون قـــيـــصـــر« حـــيـــز الــتــنــفــيــذ، 
ــد الـــصـــعـــداء، وهــــو املــحــتــرف  ــ ــس األسـ

ّ
تــنــف

على  والقدرة  السياسية  البراغماتية  بفن 
الــتــكــّيــف فــي مــواجــهــة الــضــغــوط الــطــارئــة، 
األزمــة   على مسار 

ً
 جــديــدة

ً
فارضًا معادلة

التي  املــشــروعــيــة  الــســوريــة، للقبض عــلــى 
تــعــوزه بــوضــوح. مــعــادلــة لــم تـــؤدِّ إال إلــى 

ــادة عـــزلـــة الـــســـوريـــني الـــذيـــن يــعــيــشــون  ــ زيــ
ــواع وســــــط مــحــيــٍط  ــ ــطــ ــ ــًا الـــقـــهـــر املــ ــ ــاسـ ــ أسـ
ــيـــاســـي بــــائــــس. وهـــــــذا مــــا أّكــــــــده وزيــــر  سـ
الــخــارجــيــة الــــراحــــل ولـــيـــد املـــعـــلـــم، إذ قــال 
 مثل هــذا اإلجــراء 

ّ
»إذا كانوا يتوهمون أن

األحادي سوف ُيخضع سورية لشروطهم، 
دعــهــم يــحــلــمــون، لـــن نــرضــخ ألي شــــرط«. 
ــًا عــــن »تـــهـــويـــل إعــــالمــــي وحــــرب  ــّدثـ ــتـــحـ مـ
الــقــانــون وتصويره  تــأثــيــرات  نفسية« عــن 

أنه الضربة القاضية للنظام. 
ــن املـــعـــيـــار  ــ ــة عـ ــ ــوريـ ــ ــــالف سـ ــتـ ــ يـــنـــطـــوي اخـ
الــعــاملــي عــلــى مــغــاٍز هــامــة، لكونها نــشــازًا 
في عالٍم يتحّرك نحو الحياة الديمقراطية 
تتطلب  وعليه،  إيــقــافــه.  ر 

ّ
يتعذ نــحــٍو  على 

نهاية التراجيديا السورية تحرير نفوٍس 
، تلك التي تأنس ملظهر 

ّ
َعة والذل

ّ
ألفت الض

لم تجد  إذا  العربة، والتي  الحصان خلف 
معبودًا  لنفسها  صنعت  يستعبدها  مــن 
جديدًا وطاغية َمِريدًا، إلشباع حاجتها من 
االستعباد والدونية. يقول عالم االجتماع 
الـــبـــولـــنـــدي األصـــــــل، زيـــغـــمـــونـــت بــــاومــــان: 
الـــتـــي راح ضــحــيــتــهــا  الـــنـــازيـــة  »املـــحـــرقـــة 
مـــاليـــني الـــبـــشـــر لــيــســت مــــن صــنــيــع هــتــلــر 
وحده، فال يمكن لرجٍل واحد، مهما أوتي 
أن  أو مهما أصابه من جنون  من ملكات، 
 هــذه الجرائم التي تأنف منها 

ّ
يرتكب كــل

 
ّ
مــمــلــكــة الــحــيــوان نــفــســهــا. ال تــعــتــقــدوا أن
املحرقة كان من املمكن أن تكتمل من دون 
ــل الــعــلــم والــثــقــافــة،  جــمــاعــة الــتــنــويــر، وأهــ
التشريع والتأويل، وأهل الصحافة  وأهل 
واإلعالم، والفالسفة وهيئة كبار العلماء«. 
)كاتبة سورية(

ــــدرة عـــلـــى تــأمــني  ــقـ ــ داخــــــل الـــــوحـــــدة، أي الـ
ــحــــزب، بـــالـــرغـــم مـــن االخـــتـــالفـــات  وحـــــدة الــ
الــتــي  وجــد نفسه وســطــهــا.  وقد  العاصفة 
ــّدا وجــذبــا،  عـــرف املــؤتــمــر االســتــثــنــائــي شــ
بني مقترحات عبد اإللــه بنكيران وأغلبية 
التصويت  سحق  حيث   السابقة،  القيادة 
بــاالغــلــبــيــة مــقــتــرحــات الـــقـــيـــادة الــســابــقــة، 
والتي كانت تريد قيادة بديلة مدة ال تزيد 
بقيادة  بنكيران  فــي حــني طالب  عــن سنة، 
حت 

ّ
عادية والية كاملة، وكان له ذلك. وترش

ســتــة أســـمـــاء وازنــــــة مـــن داخـــــل الــتــنــظــيــم، 
الديمقراطي،  التمرين  في خالصة  انتهت، 

إلى بناء ديمقراطية على قاعدة الوحدة.
والــواقــع أن حــزب العدالة والتنمية مــّر من  
فــوق جسر عـــادة مــا يــتــهــاوى بمن يعبره، 
حـــتـــى أن »االنـــقـــســـامـــيـــة« صــــــارت شــرطــا 
مـــالزمـــا لــفــهــم الــحــيــاة الــحــزبــيــة املــغــربــيــة، 
جــعــل مــنــه الــبــاحــث فـــي األنــثــروبــولــوجــيــا 
الــســيــاســيــة، األمـــيـــركـــي، جـــون واتـــربـــوري، 
صــــاحــــب كــــتــــاب »أمــــيــــر املـــؤمـــنـــني املــلــكــيــة 
لتفسير جزء  قاعدة  السياسية«،  والنخبة 
التي  واالنقسامات  االنشقاقات  مــن   كبير 
طبعت التاريخ السياسي املغربي. ويعيش 
الــذي جــاء على  الحزب االسالمي املغربي، 
صـــهـــوة الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي، فـــي ظـــل تــســارع 
ــيـــا والــــشــــرق  ــقـ األوضـــــــــاع فــــي شــــمــــال أفـــريـ
الــعــربــي بــالــنــســبــة لـــإســـالم الــســيــاســي ما 
بــعــد الـــثـــورات. ولــعــل الــتــعــثــر الــتــي تعرفه 
تـــونـــس، واملـــســـيـــرة الــتــراجــيــديــة لــإســالم 
الـــســـيـــاســـي فــــي مـــصـــر، وتـــغـــيـــر املــــعــــادالت 
اإلقليمية والــدولــيــة، وتــأثــيــر ذلـــك كــلــه في 
معنى الحزبية اإلسالمية، كان حاضرا في 

قرارات الحزب املغربي.
ويــحــُســن بــنــا هــنــا أن نــســتــحــضــر مصير  
مــنــصــف املـــرزوقـــي  الــــذي  حــكــم إلـــى جــانــب 
حركة النهضة، ذات التوجه اإلسالمي، في 
تونس ما بعد الثورة، ونستحضر خالصة 
مــا توصل إليه هــو نفسه مــن الشراكة في 
الحكم مع »النهضة«، إذ اعتبر  أنه » إجماال 
..  لعب دورا سلبيا في  اإلســالم السياسي 

في  القومية  اإلسالمية  بالجبهة  واملدعوم 
انــقــالب 1989، والــــذى مـــارس جــرائــم على 
مــدار 30 عاما. وهــذا هو الرئيس املخلوع 
ــًا فـــي بعض  ــدانـ ــيـــوم فـــي ســجــن كـــوبـــر مـ الـ
جــرائــمــه. وفـــي إطــــار تــشــّكــل مــوقــف قــطــاع 
مـــن الــســودانــيــني ضـــد الـــقـــاهـــرة، االنــقــســام 
الــتــاريــخــي مــنــذ حــقــبــة االســتــقــالل بــصــدد 
الــعــالقــة مـــع مـــصـــر، والـــتـــي تــعــّمــقــت كــذلــك 
ــتــــالفــــات بــني  ــتــــرات مـــمـــتـــدة مــــن االخــ فــــي فــ
الــنــظــم الــحــاكــمــة فــي الــقــاهــرة والــخــرطــوم. 
فــضــال عـــن وجـــــود كــتــل ســيــاســيــة ونــخــب 
ســودانــيــة تــنــحــاز إلـــى إثــيــوبــيــا، ويــجــدهــا 
ليس  مصر،  مواجهة  فــي  للسودان  حليفا 
وحــســب فــي مــلــف ســد الــنــهــضــة، ويــرفــض 
بــنــاء عــلــيــه أشـــكـــال الــتــعــاون املــشــتــرك بني 
الــقــاهــرة والـــخـــرطـــوم. ويــــرى هـــذا االتــجــاه 
أن إثيوبيا ساندت ثــورة الــســودان، بينما 
وقـــفـــت الـــقـــاهـــرة فـــي الـــصـــف املـــقـــابـــل، حني 
ــدأ الــــحــــراك املـــطـــالـــب بـــإســـقـــاط الــبــشــيــر،  ــ بـ
نــظــام ديمقراطي  بــوجــود  تــرحــب  واآلن ال 
يقف تصنيف  كما  انتفاضة شعبية.  بعد 
ــمـــي يــــعــــادي  ــيـ ــلـ مــــصــــر ضــــمــــن تــــحــــالــــف إقـ
ــثــــورات واالنـــتـــفـــاضـــات الــشــعــبــيــة دافــعــا  الــ
ــتـــهـــم مــــصــــر بــتــشــجــيــع  ــاه الــــــــذي يـ ــجــ ــالتــ لــ
خطوات البرهان. وللمفارقة، أسقطت ثورة 
السودان نظاما عسكريا بنى سلطته عبر 
املسلمني.  اإلخـــوان  مــع  انــقــالب، وبتحالف 
ونـــظـــريـــًا، مـــن املــفــتــرض أن يـــكـــون الــنــظــام 
ــوان أن  ــ ــــإخـ ــذي جـــــاء بــــديــــال لـ ــ ــ املــــصــــري الـ
يكون مرحبا برحيلهم عن السودان. ولكن 
املــعــادلــة تــرتــبــط أكــثــر هــنــا بــمــوقــف مــعــاٍد 
السلمي  واالنتقال  الشعبية  لالنتفاضات 
ديمقراطي.  حكم  وجــود  وتجربة  للسلطة 
ــذا الـــتـــصـــور ســـائـــد لــــدى قـــطـــاعـــاٍت من  ــ وهـ

مكونات الحراك الشعبي في السودان.
تتمثل املواقف املعلنة للقاهرة من انقالب 
السودان في التصريحات الرسمية لوزارة 
الخارجية ورئيس الوزراء، ليست حاسمة، 
ال  للتأويل.  ومتروكة  العمومية،  وشديدة 
تــعــلــن رفــضــا ملــا جــــرى، لــكــنــهــا، فــي الــوقــت 
نــفــســه، ال تعلن تــأيــيــدا لـــقـــرارات الــبــرهــان، 
أو انحيازا له. ويتضح أن القاهرة ال تريد 
إعالن مواقف حاسمة، على الرغم من أنها 
جــــزء مـــن الـــحـــوار بـــني الــفــاعــلــني الــدولــيــني 

 تسّرب 
ّ

للنظام. أزمة كهرباء خانقة في ظل
ى شواطئ 

ّ
الفيول من سواحل بانياس حت

قبرص الشمالية. رئيس الحكومة يطمئن 
 

ّ
الــســوريــني إلـــى أن »الــرغــيــف لــن ُيــمــّس إال
فـــي الــــحــــدود الــبــســيــطــة«، لــكــن الــحــكــومــة 
تــــجــــاوزت تـــلـــك الــــحــــدود بـــمـــراحـــل، حــيــث 
رفعت سعر الخبز ثالث مّرات منذ اندالع 
األزمة. السماء السورية تعج بالصواريخ 
اإلســرائــيــلــيــة، ووعــــود لــم تتحقق »بــالــرد 
املناسب في الوقت املناسب«، بينما نجل 
السوريني  بــأمــوال  يتسّكع  مخلوف  رامــي 
إسرائيلية  أزيـــاء  عــارضــة  برفقة  املنهوبة 
ــة،  ــوريــ ــــي ســ  شــــــيء مـــتـــغـــيـــر فـ

ّ
.. إلــــــــخ. كــــــل

النظام  اطمئنان  الــوحــيــد  الــثــابــت  ويبقى 
أو  الــنــاس ُمتعبون، ولــن يحتّجوا   

ّ
أن إلــى 

إال  ليس  يجري  ما   
ّ
أن ليقينهم  يتحّركوا، 

السلطة  لتوحش  صريح  انكشاف  ساحة 
التي تحمل جيناٍت أيديولوجية متطّرفة، 
 مطلب سياسي يطمح للتغيير 

ّ
حولت كل

ــــالح إلـــى شــكــل مــن صــــراع الــوجــود  واإلصـ
والهوية. 

 
ّ
بـــهـــذه املــعــانــي جــمــيــعــًا، يــمــكــن الـــجـــزم إن
الــوضــع الـــذي وصــلــت إلــيــه ســوريــة الــيــوم 
لــيــس ولــيــد حـــرب الــعــشــريــة الـــســـوداء، وال 
 .

ً
قليال إال  ــة 

ّ
بــل  

َ
الــطــني »قــانــون قيصر«  زاد 

ولو عدنا في عجالة إلى ثمانينيات القرن 
 الــقــطــاع الــعــام الــســوري 

ّ
املـــاضـــي، نــجــد أن

»بحبوحة« مزّيفة مستمّدة  كان مخدوعًا بـ
طبقة  وتــصــاعــد  السبعينيات،  طــفــرة  مــن 
األثــريــاء الــجــدد. وعندما تــواصــل اإلنــفــاق 
طبيعة  وظهرت  االستهالكي،  التضخمي 
ببيروقراطية  املتخمة  االشتراكية  الدولة 

الدفاع عن حق هذا  العربية«،  مع   ثوراتنا 
التيار في  املشاركة في  اللعبة السياسية. 

ر األمني الجديد، عبداإلله بنكيران، 
ّ
لقد حذ

أتــبــاعــه مــن أي فــكــرة بطولية عــنــه، عندما 
أنــا العــب مثلكم«، غير  قــال »لست ميّسي، 
أنــــه ســيــكــون مــجــبــرا عــلــى تـــدريـــب فــريــقــه 
أمامه  انفتحت  التي  الصحراء  عبور  على 
بكل شراسة الهزيمة. ويــدرك هو نفسه أن 
كــثــيــرا مــن تــنــظــمــيــات االســــالم الــســيــاســي، 
نموذجا،  التركي  والتنمية  الــعــدالــة  حــزب 
قــد غــيــرت نفسها وســيــرتــهــا، لكي تستمر 
بعد كل منعطف خطير، من قبيل الهزيمة 
الـــســـاحـــقـــة. والــــواضــــح أنــــه يــصــر عــلــى أن 
»يتغير الــحــزب، ال أن يغير  هــو الــحــزب«، 

ويبحث عن بديل آخر.
وعلى الرغم من ميله املألوف إلى التشكيك 
والريبة، والبحث عن »تماسيح وعفاريت« 
سياسيني، لتفسير جزء من لعبة السياسة 
في املغرب، فقد اختار بنكيران املسؤولية 
والنضج فــي قـــراءة املــرحــلــة، ولــم يــقــّدم أي 
طـــعـــن  ســيــاســي فـــي االنـــتـــخـــابـــات، والــتــي 
فته ثمنا كبيرا، كما أنه دعا إلى »تجاوز  

ّ
كل

ــذا  ســـلـــبـــيـــات املــــــاضــــــي«، وهــــــو يـــســـحـــب هـ
املوقف على حزبه، وعلى اآلخرين.

)كاتب مغربي(

الــــذي نــاقــش أزمــــة الـــســـودان طــــوال الشهر 
وأعلنت  األول(.  )أكتوبر/تشرين  املــاضــي 
ــا، أنـــهـــا  ــهـ ــيـ ــر مــــســــؤولــــني فـ ــبـ واشــــنــــطــــن، عـ
الخليج  دول  مع بعض  اتصاالتها  تجري 
والقاهرة للمساهمة في تفكيك األزمة، في 
وقت أعلنت وزيرة خارجية السودان، مريم 
أن نظيرها املصري ال  املهدي، استغرابها 

يرّد على اتصاالتها.
الــقــاهــرة موقفا واضحا  اتــخــاذ  أن  يتضح 
مما جرى في السودان ليس ممكنا في ظل 
الــحــســابــات الــحــالــيــة، واملــتــأثــرة بتقديرات 
السياسي  الــصــراع  بــشــأن  مــواقــف مسبقة 
إلــى حساسية  البلد، باإلضافة  داخــل هــذا 
من التعبير عن موقف معلن، في ظل أزمة 
ملف ســد النهضة، والـــذي فــرض أن تكون 
املــدنــي والعسكري،  املــكــّونــني،  عالقتها مــع 
قـــويـــة، وال تـــؤثـــر، فـــي الـــوقـــت نــفــســه، على 
مصالحها. ويرتبط موقف مصر، بجانب 
أزمــــة الـــســـد، بــعــالقــاتــهــا بــالــكــتــل الــدولــيــة، 
ــى أيــضــا مـــواقـــف مـــوّحـــدة، 

ّ
والـــتـــي ال تــتــبــن

ليس من السهولة، في ظل طبيعة النظام، 
وارتــبــاطــاتــهــا اإلقــلــيــمــيــة والــدولــيــة وأزمـــة 
سد النهضة، إعالن مواقف حاّدة أبعد من 
السودان،  استقرار  على  بالحفاظ  تمنيات 
وتشجيع الحوار بني األطراف السودانية، 
ــــاالت عــلــى  ــــصـ ــا عـــلـــى وجــــــود اتـ ــدهـ ــيـ ــأكـ وتـ
ــل األطــــــــــــراف. وفـــي  ــ ــع كـ ــ أعــــلــــى مـــســـتـــوى مـ
الـــســـيـــاق، كــانــت إشـــــارة أمــــني عــــام جــامــعــة 
الـــدول الــعــربــيــة، أحــمــد أبــو الــغــيــط، إلــى أن 
استقرار الوضع يستلزم مشاركة األطراف 
إمكانية  »ال  وأنـــه  الــســودانــيــة،  السياسية 
حد  على  بأستيكة«،  سياسي  تــيــار  ملسح 

تعبيره.
ــة الـــحـــاكـــمـــة ملـــصـــالـــح مــصــر  ــ ــــرؤيـ وتـــظـــل الـ
وحساسية امللف السوداني حاكمة وسببا 
في هذا االلتباس، على عكس املوقف مما 
حدث في تونس، كانت تعبيرات املؤسسات 
الرسمية أكثر وضوحا وترحيبا بما جرى 
من خطوات اتخذها الرئيس قيس سعّيد. 
التأكيد على أن خبرة مصر، في  .. ويبقى 
واملراهنة  السودانية،  الثورة  انــدالع  بداية 
على بقاء عمر البشير، يجب أن توضع في 
يمكن  وأنــه  املوقف مستقبال،  في  االعتبار 
لــلــقــاهــرة، وهــــي تـــحـــاول اســـتـــعـــادة وجـــود 
أن تتخذ مواقف عملية  املنطقة،  فاعل في 
ــة السياسية  ــ فـــي اســتــيــعــاب األزمـ تــســاهــم 
املواقف  تأثير  أما عن  إلى حلها.  والسعي 
الــدولــيــة واإلقــلــيــمــيــة عــلــى مــســار الــثــورات 
البناء عليه  يتم  أن ال  ومستقبلها، فيجب 
ــوال الــوقــت، وأن  بــوصــفــه عــامــال ذا وزن طـ
يتم قياس األثر بالتزامن مع مواقف القوى 
أنها ذات أهمية  للثورة، بوصف  الشعبية 
بالغة، بما تحمله من تناقضات وتوازنات 
وطاقة وقدرة على الفعل، وصاحبة تأثير 
فــي تشكيل املـــســـارات الــســيــاســيــة. كــمــا أن 
والــدولــي،  اإلقليمي  الــدوريــن،  فــي  املبالغة 
ألي دولــــة، فــي ســيــاق الـــثـــورات، قــد تسبب 
الــرؤيــة. كما أن فيها  أزمـــات وتشوشا فــي 
الــشــعــوب فــي تحديد  قـــدرات  انتقاصا مــن 
مصائرها، وكأن الفاعل الدولي واإلقليمي 
هـــو صـــاحـــب الــكــلــمــة فـــي تــحــديــد مــصــائــر 
الوقت،  الشعوب. غير أن االنصياع، طــوال 
ملقوالت كالسيكية ومواقف مسبقة، ضمن 
الــتــحــلــيــل الــســيــاســي لــلــعــالقــات الـــدولـــيـــة، 
يزّيف الصورة أحيانا، بل ويجعل بعضهم 

يتخذ مواقف مضّرة.
)كاتب مصري(

المحرقة السوريّة أو »الحصان خلف العربة«

»ميسي« يعبر  الصحراء!

عندما ال توضح القاهرة موقفًا 
من انقالب السودان

الوضع الذي وصلت 
إليه سورية اليوم 

ليس وليد حرب 
العشرية السوداء، وال 

زاد »قانون قيصر« 
الطيَن بلّة إال قليًال

حّذر بنكيران أتباعه 
من أي فكرة بطولية 

عنه، قال »لست 
ميّسي، أنا العب 

مثلكم«

المواقف المعلنة 
للقاهرة من انقالب 

السودان في 
تصريحات وزارة 

الخارجية ورئيس 
الوزراء، ليست 

حاسمة، وشديدة 
العمومية، ومتروكة 

للتأويل

آراء

عيسى الشعيبي

ة من سير 
ّ

الــذاكــرة الغض التاريخية، ومــا تحتفظ به  الــروايــات  لنا  وفــق ما تقوله 
وحكايات قادة في زماننا الراهن، فإن الرجال األفذاذ هم من يصنعون أقدارهم 
بــأنــفــســهــم، يكتبونها بــجــّدهــم واجــتــهــادهــم، يـــأخـــذون زمــــام املـــواقـــف بــأيــديــهــم، 
األدوار  وينتزعون  يثابرون  يخاطرون،  الصفوف،  يتقّدمون  بآرائهم،  يجاهرون 
بــاقــتــدار، كونهم  التحّديات  يــواجــهــون  لومة الئــم،  الحق  فــي  بــجــدارة، ال يخشون 
شخصية  وخاصيات  بكاريزمية  ويتمتعون  الكالل،  تعرف  ال  إراداٍت  يمتلكون 
ملهمة  قيادية  نــمــاذج  علينا  تقّصه  مــا  نحو  على  تمامًا  الــجــأش،  ربــاطــة  ملؤها 

وحاضرة بقوة في املخيال العام.
وفي املقابل، هناك »أبطال« مصادفٍة طارئٍة تصنعها األقدار العمياء، وتنتجبهم 
أنوفهم، وقــد تجعل منهم رمـــوزًا ُيشار   رغــم 

ً
أبــطــاال املــصــادفــات، وتجعل منهم 

املآثر  للمؤهالت، وخلو سجالتهم من  أولئك  افتقار  الرغم من  بالبنان، على  لها 
امــرٍئ من عاّمة  علي شأن 

ُ
الزعامة وت املقام، تطّوب  التي ترفع  واملكارم واملواقف 

الــنــاس، ناهيك عــن ســوابــق االنــتــهــازيــن وصــائــدي الــفــرص بــاملــّجــان، وحـــّدث وال 
ى 

ّ
الثروات واملناصب واأللقاب، ممن يتكاثرون كالفطر في شت حرج عن وارثــي 

املجتمعات، تمامًا على نحو ما يغّص به املجال العام في بالد شاع فيها قول »لكل 
مقام مقال ولكل دولة رجال«. 

الولوج إلى شأن رجل اسمه جورج  أحسب أن هذا االستهالل كان ضروريًا قبل 
قرداحي، أتى من هامش الهامش السياسي اللبناني، خالي الوفاض من أي موقف 
ذكر له، سواء في صفوف املعارضة أو املواالة في البلد الصغير. جاء إلى 

ُ
أو وقفة ت

انتماء حزبي، وحتمًا  بــدون استحقاق نضالي، وربما من غير  السياسية  الحياة 
بال مؤهل فكري أو تجربة تنظيمية، أو غير ذلك من املقّومات القادرة، موضوعيًا، 
على حمل شخٍص ما، بال رصيٍد سياسي معتبر، إلى سنام املسؤولية العامة في 
بمصائر  اإلقليمين  الالعبن  كبار  أمــام  مساحتها،  ضيق  على  مفتوحٍة،  ساحٍة 

ة الهاوية، وبات نهبًا لحكم املليشيا وتجار الكبتاغون.
ّ
شعٍب انزلق عن حاف

وهكذا وجد مقّدم برنامج »من سيربح املليون« نفسه، فجأة، في موضٍع لم يسع 
إليه مــن قبل، وتــحــّول املــذيــع املــشــهــور، بــن عشيٍة وضــحــاهــا، إلــى بطل همام في 
واأللقاب  األوصـــاف  عليه  أغــدقــوا  الذين  التوسعية،  إيــران  لسياسات  املهللن  أعــن 
التعظيمية، ثم ألبسوه على الفور ثوبًا ليس له، بل وأكبر من مقاسه بكثير، إلى الحد 
 باملصادفة، إن لم نقل قائد حركة تحّرر وطني مهاب، 

ً
الذي بدا فيه القرداحي بطال

وصاحب قلب شجاع، يقعقع ألعدائه بالشنان، وغير ذلك من املسميات التي أدارت 
رأس جورج وأطارت النوم من عينيه، وهو يتساءل في سّره »هل أنا هو من يتحّدث 

القوم عنه بكل هذا اإلطراء؟«.
وأحسب أن الرجل اآلتي من فضاء اإلعالم، ولم يشتغل يوما في املجال السياسي، 
قد أدهشه احتفال الحوثين به أيما احتفال، هؤالء الذين كافأوه بإطالق اسمه على 
شارع في صنعاء كان اسمه شارع الرياض، في محاكاة لنظام املاللي، الذي سمى 
شارعًا في طهران باسم خالد اإلسالمبولي كيدًا بمصر، وآخر باسم نمر النمر 
املمانعة  محور  »فتى  عليها  حصل  مكافأة  أثمن  أن  غير  السعودية،  من  انتقامًا 
الله موقفه، ورفــض هذا الحزب، القابض على رقبة  ي حزب 

ّ
األغــر« تمثلت في تبن

البالد والعباد، أي دعوة إلى استقالة هذا الوزير املمانع من الحكومة التي لم تلتئم 
املحتدم  الداخلي  السجال  في  رمــزًا المعًا  تعميده  وبالتالي  مرتن،  أو  مــرة  ســوى 
بــن الــدويــلــة املــدّجــجــة والــدولــة املتهرئة، وربــمــا رأس حــربــٍة لتقويض مــا تبقى من 

مؤّسسات، الستكمال عملية خطف لبنان.

معن البياري

ــا كــان املفكر املــصــري الــراحــل أخــيــرًا، حسن حنفي، إخــوانــّي الــهــوى، فــي مقتبل 
ّ
مل

شبابه، في أثناء دراسته الفلسفة في جامعة القاهرة في الخمسينيات، كان يترّدد 
»أحــد  هــنــاك  فيسأله  الــكــمــان،  معه  يحمل  املسلمن،  ــوان  اإلخــ لجماعة  شعبة  على 
وا للرسول 

ّ
اإلخوة« إن كان ال يعلم أّن املوسيقى حرام، فيحاِججه بأّن املسلمن غن

محمد »طلع البدر علينا...«. وأن يرافق الكمان الشاب الذي كانه حنفي أمر يعود إلى 
ما يتجاوز شغفه باملوسيقى إلى تعلمها، بل واحترافها، ليس فقط منذ اشتراكه 
و»الصولفيج«  »الــنــوتــة«  را 

ّ
مبك مه 

ّ
وتعل الثانوية،  املــدرســة  فــي  املوسيقى  فرقة  فــي 

)املقياس املوسيقي باستخدام مقاطع صوتية واحــدة(. بل إنه، بعد الثانوية، ذهب 
إلى معهد املوسيقى العربية للدراسة فيه، مع صديٍق له كان والده عازفا في فرقة أم 
كلثوم. وفي امتحان القبول، نجح في العزف، لكنه لم يستطع تقليد أصوات اآلالت 
 إلى الفلسفة 

ً
املوسيقية. ويقول إن تلك التجربة قد تكون إحدى عالمات اتجاهه كلية

ودراستها. وقد يدهشك أن تعرف أن حسن حنفي، في دراسته الحقا في باريس، 
للدراسات العليا، كان طالبا في املاجستير والدكتوراة في الفلسفة في »السوربون« 
قبل الظهر، ثم طالبا في معهد فرنسي للموسيقى بعد الظهر، وفي أول املساء يقرأ 
الفلسفة، وفي آخره يعزف مع كاتم الصوت على الكمان. واستمر في هذا عامن، 
قبل أن ينكشف أنه مهّدد بمرض السل، بعد التهاب رئوي أصابه، أبقاه تحت العالج 
أربعة أشهر في املستشفى، ثم حّدثه الطبيب أّن عليه االختيار بن التخّصص في 
الفلسفة أو دراسة املوسيقى، وإن لم يفعل سينتحر، ويقضي على حياته بنفسه. 
يصف تلك اللحظة بأنها كانت قاسية: »كيف أترك إحدى معشوقاتي؟ املوسيقى 
بال فكر لحن خالص، والفكر بال موسيقى تجريد خالص. وأخيرا اخترت الجامعة، 
فللفلسفة أتيت، وكتبت التنازل عن املعهد، وقلبي ينفطر حزنا. وأنا حتى اآلن عندما 

أسمع موسيقى شرقية أو غربية أحّن إليها، وأتساءل: هل أحسنت االختيار؟«. 
فــي كتابه »ذكــريــات 1935 –  بــه،  كتب حسن حنفي عــن هــذا كله، وكثير متصل 
2018« )النسخة اإللكترونية، مؤسسة هنداوي، لندن، 2018(، والذي يبقى من بديع 
ا »انكشف« فيه حسن حنفي إنسانًا 

ّ
مل التي دّونها مفكرون عــرب،  ــرات 

ّ
املــذك كتب 

خالصًا، وصاحب تجربة عريضة في الحياة ومكابدتها، وذاتًا مفردة متجّردة من 
وإذ  وفلسفي.  فكري  ومنتوج  ومشروع  رؤيــٍة  وأيضًا صاحب  الفيلسوف،  أغطية 
أنتبه إلى حسن حنفي الذي كاد يكون موسيقارًا، فذلك ببساطة ألّن هذا فاجأني، 
معلوٍم عند جمهور  غير  والتجديد«  »التراث  وأحسبه جانبًا في شخص صاحب 
قّرائه وطلبته، وربما عند أصدقائه ومعارفه. لقد أمضى عقودًا يطالع في فالسفة 
 في طروحات فلسفية وفكرية، ويضيف 

ً
الغرب والشرق، ويحفر، معلمًا ومساجال

 في األدب والفنون. وكتاُبه املتحّدث عنه 
ً
ويحاجج في غير أمر، وكان أيضا ذّواقــة

هنا يحفل بإشاراٍت غزيرٍة إلى أفالٍم وأغاٍن وموسيقاٍت وأوبريتات غير قليلة، إلى 
محمد عبد الوهاب في »عاشق الــروح« في فيلم »غزل البنات«، إلى حسن يوسف 
والنّبوت« في  »التوت  وإلــى نجيب محفوظ في  »الخطايا«،  فيلم  فــي   لطفي  ونادية 
فيلم قصة إحسان عبد  إلــى  فيلم »ســمــارة«،  إلــى تحية كاريوكا في  »الحرافيش« 

القدوس »في بيتنا رجل«... أمثلة. 
ر الحر )في 2015(، ويتسلمها من رئيس 

ّ
ى حسن حنفي في بولندا جائزة املفك

َ
ُيْعط

أيــضــًا، فطلب منه  الفائز موسيقّي  بــأّن  عــّرفــوه  أّن املضيفن  الــذي يبدو  البلد  هــذا 
الرئاسة  قصر  في  العشاء  حفل  وأنصت حضور  حنفي،  ففعل  يعزف شيئًا،  أن 
الكتاب  في خواتيم  هــذا  تقرأ  درويـــش.  الكمان من موسيقى سيد  على  منه عزفًا 
الشائق، وقــد قــرأَت في صفحاته األولــى عن عمل والــد حنفي العــب ترومبون )آلة 
نفخ موسيقية( في الفرقة املوسيقية في الجيش املصري )قبل ثورة يوليو(. وفي 
صفحات تالية تقرأ حنفي يكتب عن حّبه زوجته وملئها عليه حياته، إال أنه كان 
 
ً
ه في باريس، بدال

ّ
يشعر، بن الحن واآلخر »ببعض الضعف تجاه الجنس اآلخر« وأن

من حرصه على الصالة اليومية أو األسبوعية أصبح حريصًا على زيارة األوبرا. 
تقرأ كثيرًا من مثل هذه املكاشفات الصريحة. رحم الله حسن حنفي.

محمد طلبة رضوان

السياسي  االســتــبــداد  بمواجهة  وغــيــرهــا،  األوروبــيــة  التجربة  فــي  التنوير،  ارتــبــط 
واألساطير، والدعوة إلى العقلنة والعلمنة والحريات بأشكالها املختلفة. ولم يختلف 
األمر، في التجربة العربية، على امتداد قرنن، مع االختالف في بعض التفاصيل، 
وفق وجهة الفكرة، ومصدرها، تنوير ديني وآخر علماني، إصالح ديني، ودعوات 
متنوعة إلى العلم الحديث، والفلسفة الحديثة، والدولة الحديثة، تراوحت بن استدعاء 
القطيعة املعرفية. ومن ثم كانت  إلى  الدعوة  أو  املــوروث وإعــادة قراءته و»أدلجته«، 
الدولة واملحافظون خصمن لدودين، ناهيك عن خصوم »التقّدم العربي« العاملين، 

ودعمهم الدائم أنظمة االستبداد السياسية واملعرفية.
إذ عجزت عن مواجهة  األفــكــار،  االستبدادين من »وصــم« أصحاب  بــدأت طرائق 
أفكارهم، وواجه الفريقان، الديني والعلماني، اتهاماٍت بالعمالة والخيانة والتغريب 
والــزنــدقــة والــكــفــر، ال يختلف فــي ذلــك األزهــــري، مفتي الــديــار، محمد عــبــده، عن 
املسيحي العلماني، فرح أنطون. وفتحت الدولة الطريق أمام كتابات »الوصمجية«، 
لت أفكار التنوير، 

ّ
من نقاد الفريقن، وأمام توّرط كل فريق في »وصم« اآلخر، تعط

األنظمة  بــنــادق  واصطادتها  جيل،  بعد  جيال  وسقطت  الــطــيــران،  عــن  بجناحيها، 
طــه حسن،  الشيخ  الــضــوء،  نقطة  فــي  الفكرتان  تكثفت  املحافظن.  ورصــاصــات 
انشغلوا  املوصومن، جميعهم  تيار« من  بعده »شبه  ومــن  السوربوني،  األزهــري 
نالتهم  وجميعهم  بالعصر،  واللحاق  والتنوير،  النهضة،  ســؤال  نفسه،  بالسؤال 

االتهامات نفسها، ولحقت بهم املصائر ذاتها.
الــثــورة،  »تنوير عشية  كتابها  فــي  كــّســاب،  إليزابيث ســـوزان  تشير  ملــاذا فشلوا؟ 
العربي  املركز  الحرثاني،  محمد  محمود  )ترجمة  والسورية«  املصرية  النقاشات 
أباظة  إلــى كتابات منى  الــدوحــة، 2021(،  بــيــروت،  الــســيــاســات،  لألبحاث ودراســـة 
ونــصــر حــامــد أبـــو زيـــد وشــريــف يــونــس، فــي نــقــد الــتــنــويــر الــعــلــمــانــي )الــحــكــومــي 
تحديدا(، والتنوير اإلسالمي )الحركي تحديدا(، نموذج جابر عصفور في مواجهة 
بالتجنيد  بالضرورة  )ليس  الــدولــة من كل منهما  استفادة  ومــدى  عــمــارة،  محمد 
أم لم  أبــى أدرك  أم  الدولة وظهيرها )شــاء  التنسيق(، في إفشال اآلخــر، لصالح  أو 
يدرك( من املحافظن، )الحركات اإلسالمية ودوائرها(. لفت نظري هنا التوقف أمام 
إطــار سجالي،  إنتاجها في  بفعل  الطرفن،  أفكار(  )لنقل بعض  أفكار  »سطحية« 
ارتجالي، على عجل، ليس إلثراء املعرفة وإنما ملواجهة اآلخر، ومناظرته، وإفحامه، 
ووصمه، ظالميون في مواجهة متغّربن، الحظ: نتحّدث عن ناقد أدبي كبير مثل 

عصفور، ومختّص، جاد، في الدراسات اإلسالمية مثل عمارة، رحمه الله.
اآلن، نحن أمام »منتج« جديد، جرى تصنيعه وفق مقاسات »التريند«. ال يحتاج 
حــمــالت مــن »الــوصــم املمنهج« للنيل مــنــه، فهو »مــوصــوم ســلــفــا«، قــابــل للوصم، 
بطبيعته، بــل إنــه ال يسع مثقفا حقيقيا، ســوى »نــقــده«، واملــشــاركــة، أحــيــانــا، في 
سق مع هزلية 

ّ
الذي يت الساخر،  الوصم، خصوصا في بعدها  استهالك خطابات 

السوق«، صياغات  التعبير عنه. »تنوير  أكثر من غيره، في  املنتج، ويصلح، ربما 
أخرى من خطابات الدواعش وفروعهم األيديولوجية، تحت الفتات التنوير، إجابات 
من  ص 

ّ
التخل الــتــقــّدم؟  سبيل  مــا  بامتياز(،  )وكوميدية  وعدمية  وشعبوية  سهلة 

اإلسالمين، العرض وليس املرض، اإلخــوان وليس الحكم العسكري. وما العائق؟ 
البخاري  واملــــرض،  والــجــهــل  الفقر  وال  السياسي  االســتــبــداد  ليس  طبعا،  الــتــراث، 
وليس السيسي وبشار األسد، ابن تيمية وليس االستعمار، واإلغارات، بالجيوش 
وأنظمتنا  بالدنا  على  اإللكترونية  الشرائح  وتكنولوجيا  املتوحشة  والرأسمالية 
وأجهزتنا وغــرف نومنا، أنــوار زائفة .. إدانــات زائفة .. معارك زائفة .. إنهاك )مع 
اإلسالمين وضدهم(، لعقولنا، وخدمات مجانية، عالية الرداءة )أو الجودة املطلوبة(، 
لألنظمة »البريئة« من خطايا التخلف الديني والسياسي والعقلي. )أتذكر هنا رغما 

عني علي الشريف في »كراكون في الشارع«: »أنا طفل بريء يا بيه«(.

ممدوح حمادة

لم تكن الحروب على مّر العصور سوى غزواٍت هدفها، إضافة إلى التوسع، جمع 
الــدول الغازية تتمتع بالثراء فترات طويلة،  وتخزين املزيد من الثروات التي تجعل 
تماما كما نرى اآلن دوال ثرية كثيرة ال تملك ثــروات، ولم تكن تملك هذه الثروات 
 الدول الغنية، ولكنها سفكت كثيرا من دماء جنودها، عدا 

ّ
التي تجعلها في مصاف

عن دماء خصومها، للحصول على تلك الثروات. وألن كل شيء ال ينبع ينضب، 
استمّرت هذه الغزوات، واستمر سفك الدماء للحفاظ على الثروات في أحسن حال 
ومضاعفتها، غير أن الحروب، مهما كان الغازي فيها قويا وانتصاراته مضمونة، 
تظل مصدر إزعــاج ومصدر هدر لقسم كبير من هذه الــثــروات. ولذلك كان ال بد 
من التفكير بطريقة جديدة للحصول على جزء غير قليل  منها، من دون غزوات 
« الذي يمأل البلدان 

ّ
ومن دون سفك دماء، وليس أصلح لهذه املهمة من »دود الخل

حة لنهب ثرواتها. وبهذا الشكل، توفر الدول القوية الغازية مصاريف الغزو 
ّ

املرش
وتحقن دماء جنودها، وتحتفظ بصورة أخالقية أمام الرأي العام، وإن كانت مزيفة، 

 فيما يخص هذه الثروات؟ 
ّ

فما الذي يفعله دود الخل
السلطات  كــل  على  ويسيطر  السلطة  كــرســي  إلــى  أن يصل   

ّ
الــخــل دود  على  أوال، 

فتصبح مهمة السلطة التشريعية شرعنة دوديته، والقضائية قوننتها، وقس على 
. ولكي 

ً
ذلك. وبطبيعة الحال، يوفر لنفسه سلطة دينية منافقة ال تختلف عنه دودية

الخل  إلــى قبيلة دود  لكرامته، يضّمها  باالنتفاض  السلطات  أي من هــذه  ال يفكر 
 

ّ
الخل ن دود 

ّ
تمك التي  البلد  ثــروات  نهب  بوابة  ذلــك تصبح  بعد  إليها.  ينتمي  التي 

العشيرة   ينهش، بحسب مركزه في 
ٌّ

 على مصراعيها، وكــل
ً
من خناقها مفتوحة

الدودية. وكلما كبرت الدودة نخرت في املكان األثرى الذي يمكن أن يكون الثروات 
الباطنية للبلد، والتي، في أحياٍن كثيرة، ال يعلم شعب هذا البلد بها. ويتم هذا النهب 
عادة باالتفاق مع شركات البلدان الغنية التي تحصل على هذه الثروات على شكل 
تسريب عن طريق صفقاٍت سّرية ال تملك صفة رسمية، حيث يمكن مليزانية الدولة 
 عوائد هذه الثروات 

ّ
أال تعلم بمردود هذه الثروات نهائيا. وهكذا يتقاسم دود الخل

الــدول،  تــعــّزز ميزانيات هــذه  التي غالبا مــا  الغنية  الـــدول  مــع شــركــات ومؤسسات 
بعكس ميزانيات الدول البائسة التي تخسرها تماما. 

إضافة  فهو،  وغيرها،  الصفقات  هــذه  من  خيالية  عوائد  على   
ّ

الخل دود  يحصل 
إلى الثروات الباطنية، يسيطر على معظم قطاع االستيراد والتصدير. واألنكى أن 
االستيراد والتصدير يأخذ، في أحيان كثيرة، شكل التهريب، فال تحصل ميزانية 
 يحصل 

ّ
الدولة على أي فائدة منها، ال بل تخسر الكثير بسببها. قلنا إن دود الخل

على عوائد هائلة من هذه الثروات والصفقات. ولكن هل تنتهي عالقة الدول الغازية 
بهذه الثروات؟ بالطبع ال، فهذه الثروات أشبه بدجاجة اصطادها ابن آوى، فوضعها 
أمانة في فم الضبع. فجميع العوائد املالية التي يخزنها دود الخل ويضاعفها تكون 
في البنوك التي تملكها تلك الدول الثرية الغازية التي تعود وتستولي عليها ألسباب 
 املودع الذي يكون قد سرق هذه الثروات من قوت شعبه، 

ّ
كثيرة، منها موت دود الخل

لترثها حكومات تلك الدول التي تملك تلك البنوك. وال يستبعد أن يكون هذا املوت قد 
تم ترتيبه خصيصا من أجل الحصول على تلك الورثة. وإذا لم تمت الدودة املودعة، 
تتم محاكمتها لسبب ما، واألسباب لذلك كثيرة جدا، التهّرب الضريبي مثال. ويتم 
مصادرة أمالك هذه الدودة وثرواتها، وغير ذلك الكثير من الطرق، ملتابعة االستيالء 
 أن تتمتع بها قليال. أما دودة 

ّ
على ثروات الشعوب البائسة، بعد أن ُسمح لدودة الخل

املثال، أو أحد ما من األقــارب   فتكون عــادة بمرتبة عليا، رئيس على سبيل 
ّ

الخل
، يمكن القول ان تلك 

ّ
مرتبط بها. وربما تكون وزيــرا أو موظفا بــارزا. بشكل أدق

البلدان تحكمها طبقة يمكن أن نسميها »حزب دود الخل« الذي ال يمكن للبلد التي 
يحكمها أال تكون جمهورية منخورة.

بطل رغم أنفه... 
جورج قرداحي مثاًال

الموسيقي حسن حنفي

التنوير... من »الوصمجية« 
إلى »البصمجية«

عشيرة دود الخّل
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عبد الرحمن خضر

ــي املـــنـــاطـــق الـــواقـــعـــة شــمــال  ــالـ يــســعــى أهـ
عن مصادر  للبحث  أخيرًا  غربي سورية 
 تــــجــــاوز عـــدد 

ّ
ــلـــمـــيـــاه، فــــي ظـــــل جــــديــــدة لـ

الــســكــان األربـــعـــة مـــايـــن نــســمــة، وبــالــتــالــي عــدم 
ــقـــدرة عــلــى تــلــبــيــة احــتــيــاجــات الــســكــان. ويلجأ  الـ
اإلغاثي  املجال  في  عاملة  وجمعيات  مستثمرون 
 
ّ
إلــى حفر آبـــار لسد االحــتــيــاجــات الــجــديــدة. إال أن

اآلبـــار كلسية، وقــد تسّببت في  مــيــاه هــذه  معظم 
ارتـــفـــاع نــســبــة أمــــراض الــكــلــى واملــســالــك الــبــولــيــة، 
التي تعتمد بشكل كامل  خصوصًا في املخّيمات 

على مياه هذه اآلبار.
ــــذه األمـــــــــراض، يــلــجــأ  ــــي مـــحـــاولـــة لـــلـــحـــّد مــــن هـ وفـ
الــســكــان إلـــى شـــراء املــيــاه مــن تــركــيــا. إال أن زيـــادة 
الطلب عليها دفع البعض إلى افتتاح مراكز تنقية 
مياه محلية خاصة، من دون االلتزام باملواصفات 
قبل  مــن  الرقابة  فــي ظــل غياب  املطلوبة  الصحية 

»هيئة تحرير الشام«.  حكومة اإلنقاذ  التابعة لـ
يقول النازح من محافظة حمص )وسط سورية( 
ــد مــخــيــمــات مــديــنــة ســـرمـــدا قـــرب الــحــدود  إلـــى أحـ
الجديد«: »تبيع  »العربي  لـ التركية أحمد موسى، 
ــاه املــعــلــبــة في  ــيـ ــحـــال الـــتـــجـــاريـــة املـ الــكــثــيــر مـــن املـ
أنــهــا صــحــيــة. لكننا ال نعلم  عــلــى  إدلـــب  محافظة 
»كل  أن  لــلــمــواصــفــات«. يضيف  كــانــت مطابقة  إذا 

الـــعـــبـــوات املــنــتــشــرة تــحــمــل لــصــاقــة كــتــب عليها 
تجربة  بعد  لكن  القياسية.  للمواصفات  مطابقة 
الــعــديــد مــن األنـــــواع، نــاحــظ فــرقــًا فــي الــطــعــم بن 
نوع وآخر. وما من جهة نستطيع تقديم الشكاوى 
إليها. لكن هذه املياه تبقى أفضل من مياه اآلبار«.

أمـــا فـــؤاد صــطــوف، وهـــو صــاحــب إحـــدى شــركــات 
تــعــبــئــة مـــيـــاه الــصــحــة فـــي مــديــنــة إدلــــــب، فــيــقــول 
»العربي الجديد«، إن »الشركة تعتمد على املياه  لـ
إلــى تنقية  املــديــنــة«، مشيرًا  فــي  الجوفية مــن بئر 
الوقت  املــراحــل كافة، بحسبه. في  املياه من خــال 
نفسه، يوضح أنه »ال وجود للترخيص والرقابة«. 
ويشرح أن شركته »تحوي أجهزة بدائية لفحص 
أنهم في بعض األحيان يحصلون  املــيــاه«. يتابع 
على عبوات غير جيدة للتعبئة، فيعمد املوظفون 
إلى غسلها من الداخل والخارج بنسبة عالية من 
الــكــلــور مــن خـــال فــرشــاة خــاصــة، بــاإلضــافــة إلــى 
سائل تنظيف يصنع بشكل خاص لهذا الغرض، 
معامل  لعدم وجــود  والطعم،  الرائحة  عديم  وهــو 
لصنع العبوات الباستيكية في إدلب، فيضطرون 
الستيرادها من تركيا وغالبًا ما تكون مستعملة.

أمـــا أكـــرم مــرضــعــة، وهـــو صــاحــب بــقــالــة فــي مدينة 
»العربي الجديد«: »هناك إقبال كبير  إدلب، فيقول لـ
من السكان على شراء املياه. لكن املشكلة الكبرى هي 
وجــود عــدد كبير من شركات تنقية املياه ال تطبع 
تــاريــخ إنــتــاج وإنــتــهــاء الــصــاحــيــة عــلــى الــعــبــوات، 

نفسه«.  الــوقــت  فــي  لشرائها  نحن مضطرون  ولكن 
ويربط مرضعة ذلك بعدم وجود استقرار سياسي 
وأمني في املنطقة، الفتًا إلى أن عودة االستقرار إلى 
املنطقة كفيلة بإيجاد شركات تعبئة مياه مرخصة، 
املياه  وتعبئة  تنقية  في  الصحية  املعايير  وتراعي 
التي تكون خالية من الرواسب ونسب املعادن فيها 

مدروسة. 
»العربي  ويقول املهندس البيئي محمد إسماعيل، لـ
لعمليات  املــيــاه، عندما تخضع  »تحتاج  الــجــديــد«: 
ــاز الــكــلــور  ــى مــســتــويــات مــعــيــنــة مـــن غــ الــتــنــقــيــة، إلــ
والكلور السائل، تحت إشراف متخصصن، ألن أي 
خلل في تلك النسب يــؤدي إلــى حــدوث مضاعفات 
في جسم اإلنسان، منها تآكل العظام، وهذا التآكل 
املياه  هــذه  مــن  تشرب  التي  الحيوانات  على  يظهر 
ــتـــي تــســتــخــدمــهــا  ــــى أن »املــــيــــاه الـ ــًا إلـ ــتـ أيــــضــــًا«، الفـ
الشركات في إدلب جوفية، وهذا يضمن عدم وجود 

البكتيريا فيها إذا نقلت إلى معامل التنقية فورًا«.
كل  فــي  يكون  أن  الطبيعي  مــن  إسماعيل،  وبحسب 
شركة مختبر صغير لفحص النسب املستخدمة من 
 هذا ال يعفي من شرط وجود الرقابة 

ّ
مات، لكن

ّ
املعق

الــخــارجــيــة، الــتــي يجب أن تــقــوم بها سلطات األمــر 
الواقع، حفاظًا على سامة السكان.

ــانـــت وزارة االقـــتـــصـــاد فـــي حــكــومــة اإلنــــقــــاذ قد  وكـ
أوعــزت إلى دوريــات حماية املستهلك بأخذ عينات 
املــيــاه وتحليلها  املــيــاه ومــن محال بيع  مــن معامل 

املعامل  من  عــددًا  وأغلقت  املختصة.  املختبرات  في 
لــوجــود جــراثــيــم ضــمــن هـــذه املـــيـــاه، بــاإلضــافــة إلــى 

ارتفاع نسبة األماح ضمن العينات.
وفي أواخر سبتمبر/ أيلول املاضي، أعلنت منظمة 
»أطباء با حدود« أن محدودية الوصول إلى املياه 
النظيفة في شمال سورية فاقمت انتشار األمراض 
وأعاقت إجراءات النظافة األساسية، في ظل ارتفاع 
رت املنظمة في بيان، 

ّ
وتيرة اإلصابات بكورونا. وحذ

مــن أن الــنــاس يــواجــهــون »وضــعــًا مــزريــًا، ووصــلــت 
محدودّية الوصول إلى املياه النظيفة خال األشهر 

القليلة املاضية إلى مستويات خطيرة«.

مجتمع
بدأت منظمة الصحة العاملية ومنظمة األمم املتحدة للطفولة )يونيسف( حملة تطعيم ضد شلل 
األطفال في أفغانستان، أمس االثنن، وهي أول حملة وطنية ملكافحة املرض منذ ثاث سنوات. 
وقال نايك والي شاه منسق عمليات الطوارئ لبرنامج شلل األطفال في وزارة الصحة األفغانية 
 الحملة التي تهدف 

ّ
إن الحملة بدأت في أنحاء مختلفة من الباد. وقالت منظمة الصحة العاملية إن

إلى تطعيم أكثر من ثاثة ماين طفل تلقت دعمًا من طالبان، مما سيسمح للفرق بالوصول إلى 
)رويترز( األطفال في املناطق التي كان يتعذر دخولها سابقًا في الباد.  

عثر مرشدون جبليون على ثاث جثث مجهولة الهوية في املنطقة التي اختفى فيها ثاثة متسلقن 
فرنسين شباب في 26 أكتوبر/ تشرين األول املاضي إثر انهيار ثلجي في منطقة إيفرست، بحسب 
ما أفــادت الشرطة املحلية أمــس. وقــال الناطق باسم مكتب شرطة منطقة سولوكومبو ريشي راج 
داكــال: »تلقينا معلومات تفيد بأن مرشدين جبلين محلين عثروا على ثاث جثث«. وأوضــح أن 
الفرنسين  املتسلقن  عــن  البحث«  عمليات  تشهد  التي  نفسها  املنطقة  فــي  »تقريبًا  كانت  الجثث 
)فرانس برس( املفقودين. وأضاف أن مروحية أرسلت إلى املوقع مع فريق إنقاذ لنقل الجثث.  

النيبال: 3 جثث بموقع اختفاء متسلقي جبال أفغانستان: حملة لمكافحة شلل األطفال

املتحدة  التابع لألمم  العاملي  األغذية  أعلن برنامج 
أّن عدد األشخاص على حافة املجاعة في 43 دولة 
الحاد  الــجــوع  إلــى 45 مليونًا، مــع تصاعد  ارتــفــع 
في أنحاء العالم. وأوضح أّن ارتفاع العدد من 42 
الــعــام، يعود  مليون شخص فــي وقــت سابق مــن 
أن  الغذائي وجــد  لألمن  تقييم  إلــى  بدرجة كبيرة 
ثالثة ماليني شخص إضافيني يواجهون املجاعة 

مديره  عن  للبرنامج  بيان  ونقل  أفغانستان.  في 
التنفيذي ديفيد بيسلي قوله إن »عشرات املاليني 
مــن الــنــاس عــلــى شــفــا الــهــاويــة. الــنــزاعــات وتغير 
الجوع  أعــداد من يعانون  املناخ وكوفيد-19 تزيد 
أفغانستان، حيث  إلى  بعد رحلة  أضــاف  الحاد«. 
 23 لنحو  دعمه  العاملي من  األغذية  برنامج  يزيد 
هناك  أن  البيانات  أحــدث  »تظهر  مليون شخص: 

نحو  يسيرون  مليون شخص   45 من  أكثر  اآلن 
حافة املجاعة«.

البرنامج األممي أن كلفة تجنب املجاعة  وأوضــح 
عــلــى مــســتــوى الــعــالــم تــبــلــغ اآلن ســبــعــة مــلــيــارات 
دوالر، مقارنة بـ6.6 مليارات دوالر في وقت سابق 
من العام. وأشار إلى أن العائالت التي تواجه انعدام 
»اتــخــاذ خيارات  جبر على 

ُ
ت الحاد  الغذائي  األمــن 

أو إخراجهم  األطفال مبكرًا  تزويج  مدمرة«، مثل 
من املدرسة أو إطعامهم الجراد أو األوراق البرية 

أو الصّبار. 
ــك، تــشــيــر تـــقـــاريـــر إعـــالمـــيـــة مــن  ــ ــ فــــي غـــضـــون ذل
أفغانستان إلى أن عائالت أجِبرت على بيع بناتها، 

في محاولة يائسة للبقاء على قيد الحياة.
)فرانس برس(

منظمة  في  الصحيّة  التوعية  مسؤول  يقول 
»أطباء بال حدود« في شمال غرب سورية إبراهيم 
مغالج: »نواجه بانتظام اآلثار الصحيّة الناجمة عن 
نوعية المياه الرديئة، والتي غالبًا ما تجلب األمراض 
الصحيّة  المشاكل  من  وغيرها  بالمياه  المنقولة 
الكبد  والتهاب  اإلســهــال  مثل  المخيمات،  إلــى 

والقوباء والجرب والعديد من األمراض األخرى«.

مشاكل صحيّة

Tuesday 9 November 2021
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)بولنت كيليتش/ فرانس برس(
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آراء

محمد أبو رمان

شـــهـــدت األوســــــــاط الــســيــاســيــة والــنــخــبــويــة 
األردنية سجااًل حاّدًا حول مصطلح »الهوية 
الـــذي ورد فــي ديباجة  الــوطــنــيــة الــجــامــعــة«، 
اللجنة امللكية لتحديث املنظومة السياسية، 
وهو مفهوم سيمّر مرور الكرام بوصفه أمرًا 
ــه فـــي الــحــالــة 

ّ
بــديــهــيــًا فـــي أغـــلـــب الــــــدول، لــكــن

األردنـــيـــة لــم يــكــن كــذلــك، بــل اعــتــبــره بعضهم 
ــزءًا مــن مسلسل »مـــؤامـــرة الــوطــن الــبــديــل«  جـ

التي تحيق باألردن!
 الهوية 

ّ
وصف الجامعة يعني، باختصار، أن

الوطنية تعترف بالتعّدد والتنوع االجتماعي 
واإلثــــنــــي، وال تستثني  والــثــقــافــي  والـــديـــنـــي 
ــخــتــزل فــي جــزء مــن املجتمع، وال 

ُ
أحـــدًا، وال ت

قــرأتــهــا نخبة من  تستبعد اآلخــريــن. وهــكــذا 
الـــشـــبـــاب األردنــــــــي الـــقـــيـــادي الـــفـــاعـــل، الـــذيـــن 
الشباب األردنــي  شــاركــوا في صياغة ميثاق 
»الــنــهــج الــــذي نــريــد« )مـــن خـــال ورشــــة عمل 
مــوّســعــة عــقــدهــا مــعــهــد الــســيــاســة واملجتمع 
 
ّ
في األردن(، إذ أقــّر ما يقارب 90% منهم بأن
ه بمثابة 

ّ
 10% رأوا أن

ّ
املصطلح إيجابي، لكن

الــبــديــل، ولتغيير هوية  لــلــوطــن  اســـم حــركــي 
الدولة وتوطن الاجئن.. إلخ.

ــم يــظــهــر بـــصـــورة  ــوع الــــهــــويــــة، وإن لــ مــــوضــ
إال  أوقــات كثيرة،  أو مرئية في  غير مباشرة 
فيها  ويتغلغل  كــثــيــرة،  مــجــاالٍت  يقتحم  ــه  ـ

ّ
أن

مهنا الحبيل

تمامًا معنى  َيعرف  إقليم  ولــدُت وعشُت في 
ضــّده،  املناطقي  والظلم  العنصري  التمييز 
وربما بما هو أقسى مما تعّرض له الجنوب 
ثقافة  تحت  عشنا  حيث  اليمن،  فــي  العربي 
للكرامة اإلنسانية،  احتقار وامتهان ممنهج 
العريق  األحــســاء،  تنتمي إلقليم  أنــك  ملــجــّرد 
فــي تــاريــخــه وعــروبــتــه وإســامــه وحــضــارتــه 
ــرًا كـــيـــف أفـــهـــم  ــ ــّك ــبــ اإلنــــســــانــــيــــة، فــــــأدركــــــُت مــ
املشاعر املظلومة املغبونة، بسبب التوظيف 
وثــرواتــهــا  األرض  عــلــى  للهيمنة  الــســيــاســي 

الكبرى أو موقعها االستراتيجي.
والــفــتــنــة املــنــاطــقــيــة واإلقــلــيــمــيــة فـــي الــوطــن 
اإلسامي، وفي  العالم  العربي، وفي حاضر 
تــتــعــّدد فــي جغرافيا  تـــزال  الــشــرق الكبير، ال 
ــا وغـــيـــرهـــمـــا،  ــيـ ــقـ ــريـ الـــجـــنـــوب فــــي آســـيـــا وأفـ
 ال 

ً
والعزل بن الناس ومكوناتهم لم يكن حا

في املاضي وال الحاضر، وذهب ضحية هذه 
الــعــنــصــريــات الــعــرقــيــة أو اإلقــلــيــمــيــة ماين 
مـــن الــبــشــر، عـــاشـــت أوروبــــــا تــحــت حــروبــهــا 
ـــت الــــدولــــة املــدنــيــة 

َ
ــط ــبـ ــًا مــــمــــتــــّدة، وضـ ــرونــ قــ

هـــذه الــصــراعــات بعنصرين مــهــمــن: املــرجــع 
ــة الــــواليــــات  ــتــــوري الـــشـــامـــل، ومـــســـاحـ الــــدســ
واألقاليم واملناطق، من ثروتها ومن مساحة 

نظامها القانوني الفدرالي.
وعلى الرغم من أن تكتات إقليمية كبيرة في 
إسبانيا وفي بريطانيا وغيرهما تسعى إلى 
الــخــروج مــن هــذه االتــحــادات إلــى االستقال 
ُيعتبر  الــفــدرالــي  التنظيم  هـــذا  أن  إال  الــعــام، 

إياد الدليمي

ــيــــس الـــــــــوزراء  ــيــــال رئــ ــتــ ــأتــــي مــــحــــاولــــة اغــ تــ
العراقي، مصطفى الكاظمي، في خضم شدٍّ 
وجذٍب شهدته الساحة العراقية، منذ إعان 
نتائج االنتخابات البرملانية التي جرت في 
العاشر من الشهر املاضي )أكتوبر/ تشرين 
ــا زالـــــــت، حـــيـــث رفــعــت  ــ املــــاضــــي، ومـ األول( 
وأغلبها  االنتخابات،  فــي  الخاسرة  الــقــوى 
موالية إليران، من وتيرة رفضها نتائج تلك 
ــزّورة، فبعد  ــ مـ إيــاهــا  االنــتــخــابــات، معتبرة 
إعانات الرفض والتهديدات التي أطلقتها 
ــــوى، جــــــــاءت عـــمـــلـــيـــة االحـــتـــجـــاج  ــقــ ــ ــ تـــلـــك ال
والــتــظــاهــر الــتــي وصــلــت إلـــى ذروتـــهـــا يــوم 
ان نشهد فجر األحد  املاضي، قبل  الجمعة 
مــســّيــرة منزل  بــطــائــرات  اســتــهــداف  عملية 
رئــيــس الــحــكــومــة وســـط املــنــطــقــة الــخــضــراء 

املحّصنة.
هــــذا  وراء  َمـــــــن  ــدًا  ــ ــيـ ــ جـ ــمــــي  ــاظــ ــكــ الــ ــــرف  ــعـ ــ يـ
ـــــه جــــزء من 

ّ
ــعـــرف جـــيـــدًا أن االســـتـــهـــداف، ويـ

عمليات تصعيٍد تقوم بها القوى الخاسرة 
ــل تــغــيــيــر الــنــتــائــج االنــتــخــابــيــة، أو  مـــن أجــ
ــــدر، زعــيــم  ــــصـ عـــلـــى األقــــــــل، ثـــنـــي مـــقـــتـــدى الـ
الفائزة  الكتلة  الــصــدري، وصــاحــب  الــتــيــار 
ـــ73 مــقــعــدًا، عــن املــضــي في  بــاالنــتــخــابــات بــ
أعلن  كما  أغلبيٍة سياسيٍة  تشكيل حكومة 

أكثر من مّرة.
املاضي،  الجمعة  يــوم  إلــى   

ً
قليا وبالعودة 

بصورة مخيفة بما يقرع جرس الخطر، وهو 
بــاملــنــاســبــة أمــــٌر ال يــتــعــلــق بــمــســألــة األصــــول 
الــــشــــرق أردنــــيــــة والــفــلــســطــيــنــيــة لـــأردنـــيـــن 
ــًا، بــــل عـــلـــى صــعــيــد جــمــيــع الـــهـــويـــات  عـــمـــومـ
الــفــرعــيــة، فــيــأخــذ طــابــعــًا ديــنــيــًا واقــتــصــاديــًا 

وجغرافيًا في أحياٍن كثيرة.
ومنطقية  طبيعية  التفاعات  هــذه  تكون  قــد 
في سياق األزمة املالية واالقتصادية الراهنة، 
الدولة  الكبير في عاقة  التحّول  وفي سياق 
ــن الــــــدور  ــ ـــي عـ

ّ
بــــاملــــواطــــنــــن، خــــاصــــة الـــتـــخـــل

الــريــعــي لــلــدولــة، ومـــا يــــؤدي إلــيــه مــن توفير 
الوظائف، وهو يعكس أيضًا الشعور بالقلق 
مــن املستقبل، وعــدم وجــود تــصــّور قانوني- 
سياسي- مجتمعي واضح لبنية العاقة بن 
الدولة واملواطن، وسؤال الحقوق والواجبات. 
 ذلـــك مـــوجـــود في 

ّ
وقـــد يـــجـــادل بــعــضــهــم بــــأن

الدستور، وهو صحيٌح، لكن هنالك في أغلب 
الــســيــاســات الــعــربــيــة دســاتــيــر غــيــر مكتوبة 
تــضــع قـــواعـــد عــرفــيــة )مــــن األعـــــــراف( لــعــاقــة 
الدولة باملواطنن وأسس العاقة السياسية، 
ــيـــح، أو  ــى تـــوضـ ــ وهــــــذا هــــو الــــــذي يـــحـــتـــاج إلـ

تصحيح بعبارٍة أكثر دقة.
 مــوضــوع الــهــويــة طــاملــا استخدم 

ّ
املــفــارقــة أن

ــة ضـــد اإلصـــــاح الــســيــاســي والــتــطــويــر  اعـ
ّ
ــز فـ

والـــتـــحـــديـــث. عــنــدمــا أثـــيـــر مـــوضـــوع الـــدولـــة 
ــــه مــخــصــص لــضــرب »الــبــنــيــة 

ّ
املــدنــيــة قــيــل إن

االجــتــمــاعــيــة الــعــشــائــريــة«. وعــنــدمــا طــرحــت 

إنجازًا في تاريخ اإلنسان املعاصر، وإن كنا 
ال نعرف هل سيتم االنفصال سلميًا، أم تعود 
موجة العنف إلى أوروبا الجديدة التي ُولدت 
اليوم ال يمكن أن  بعد حــروب بشعة، فحتى 
نعتبر أن الدولة املدنية في الغرب استكملت 
كل وسائط التنظيم السلمي، وأزمة الواليات 
االنفصالية  العنصرية  الــفــكــرة  مــع  املــتــحــدة 
ال تــزال قوية تمتد إلــى كندا، على الرغم من 

خسارة ترامب.
مــن خــال كــل تلك األفــكــار، كــنــُت أفــهــم معنى 
اليمني،  الجنوب  في شعب  النفسية  الــثــورة 
وكــانــت لـــدي شـــهـــادات مــبــاشــرة مــن عشرين 
ــا لـــــي مـــعـــلـــمـــون ســــعــــوديــــون،  ــهــ ــالــ عـــــامـــــا، قــ
الــدعــم التعليمي في  عــمــلــوا ضــمــن ســيــاســة 
ــــدن، عـــن مـــا رأوه مـــن إقـــطـــاع شــــرس حـــّول  عـ
الــلــه صالح  إلــى علي عبد  الــجــنــوب  مصالح 
الــزعــامــات القبلية واألحــــزاب،  وحــلــفــائــه مــن 
وهـــو أمــــٌر تــحــدثــُت عــنــه فـــي املـــقـــال الــســابــق، 
من  أيضًا  ُيعاني  الشمالي  املواطن  إن  وقلُت 
اإلقــطــاعــيــن الـــبـــرجـــوازيـــن، وهـــم قــلــة قليلة 
ــكـــن اإلخــــضــــاع  ــال. لـ ــمــ ــشــ مــــقــــارنــــة بـــشـــعـــب الــ
ــان أكـــثـــر شــنــاعــة فـــي الــجــنــوب.  اإلقـــطـــاعـــي كــ
لــدي، ولم  الغضب مفهومًا  كــان هــذا  وعليه، 
أكـــن أعــتــبــر مــن يــدعــو إلـــى االنــفــصــال ملــجــّرد 
قناعته بــه خائنًا، كما كــان يـــروج فــي إعــام 
سعودي وشمالي أول الحرب، وكان يخضع 
البــتــزاز ســيــاســي، مــا بــرح أن انقلب لصالح 
بلغة طائفية،  الشمال  الجنوب ويهجم على 
بــعــد أن تــمــّكــنــت أبــوظــبــي مـــن ضــلــع اللعبة 
فـــي حــــرب الـــيـــمـــن. كــمــا أن الــفــكــر اإلســـامـــي 

والذي وصل فيه مقتدى الصدر إلى بغداد 
النجف، وفيها  فــي  إقامته  مــن محل  قــادمــًا 
التقى، في زيارة نادرة، محمد الحلبوسي، 
 ثانيًا 

ّ
ي، الذي حل

ّ
زعيم تحالف »تقّدم« الُسن

فـــي االنــتــخــابــات، قــبــل أن يــلــتــقــي بــأعــضــاء 
الوفد الكردي املفاوض املوجود في بغداد... 
ــــرئــــت عــلــى 

ُ
ــتـــي ق ــارة الـ ــ ــزيـ ــ ــذه الـ ــ ــر هـ ــ عـــلـــى أثـ

ــهــا مــســاٍع مــن الــصــدر لــإســراع بتشكيل 
ّ
أن

ــاء رّد الــقــوى  حــكــومــة أغــلــبــيــة ســيــاســيــة، جـ
املنطقة  بــوابــات  أمــام  بالتصعيد  الخاسرة 
الخضراء ومحاولة اقتحامها ونزول بعض 
ذلك  أعقب  ومــا  الحشدية،  الفصائل  زعماء 
مــن مــواجــهــاٍت أّدت إلـــى إصــابــة نــحــو 125 

شخصًا بينهم أفراد في األمن.
الــذي وصفه  مباشرة وعقب هذا التصعيد 
ــادر مــقــتــدى الــصــدر  بــعــضــهــم بــالــخــطــيــر، غــ
ــائـــدًا إلــــى الــنــجــف، لــتــبــدأ صفحة  بـــغـــداد عـ
أخرى من صفحات التصعيد الذي تقوم به 
الــقــوى املــوالــيــة إليـــران، مــن خــال تهديدات 
ــــي »الــــحــــشــــد الـــشـــعـــبـــي«  أطـــلـــقـــهـــا قـــــــــادة فــ
واملــلــشــيــات املــســلــحــة، إلـــى شــخــص رئــيــس 
الحكومة مصطفى الكاظمي، الذي اعتبروه 
ــــى فــجــر  املـــتـــآمـــر األول عــلــيــهــم، وصـــــــواًل إلـ
ــد، حــن جــرى اســتــهــداف منزله بثاث  األحـ
ــخــة أّدت إلـــى إلــحــاق 

ّ
طـــائـــرات مــســّيــرة مــفــخ

 
ً
أضرار بالغة بمنزله وإصابته بيده إصابة

بدت بسيطة.
هــــل يـــمـــكـــن لـــلـــكـــاظـــمـــي أن يــســتــغــل لــحــظــة 

االجتماعي  »العقد  مصطلح  سابقة  حكومة 
ــهــا تــســعــى إلــــى تنفيذ 

ّ
الـــجـــديـــد« اتــهــمــت بــأن

برنامج البنك الدولي ضرب الهوية الوطنية 
ا تشكلت لجنة تحديث املنظومة 

ّ
األردنية. ومل

ها تسعى إلى التوطن، 
ّ
السياسية اتهمت بأن

ثــــم قــــامــــت الـــدنـــيـــا ولـــــم تـــقـــعـــد مــــن تــــيــــار مــن 
الهوية  مصطلح  ضــد  واملثقفن  السياسين 
تيارًا  هنالك   

ّ
أن والطريف  الجامعة.  الوطنية 

ه ال داعــي لطرح 
ّ
سياسيًا ما يــزال يجادل بأن

لدينا  توجد  فا  واملواطنة،  الهوية  موضوع 
 املــطــلــوب أال تــكــون هنالك حلول 

ّ
ــأن ــة، وكـ أزمـ

بالفعل  أصبحت  تــســاؤالٍت  على  أجــوبــة  وال 
تتطلب إطارًا وطنيًا واضحًا.

هنا بيت القصيد. إذا تجاوزنا طرفي السجال 
 الــســؤال 

ّ
ــإن وقــفــزنــا عـــن الــحــجــج املــتــبــادلــة؛ فــ

ــا يــــــزال مـــوضـــوع  ــثــــر أهـــمـــيـــة هــــو ملــــــاذا مــ األكــ
وتنبثق  وإشــكــالــيــًا؟  جدليًا  الوطنية  الهوية 
ــتــــســــاؤالت املــهــمــة  عــــن الــــســــؤال جــمــلــة مــــن الــ
والرئيسية: ملاذا يثير مفهوم الهوية الوطنية 
ــواجــــس واملــــخــــاوف  ــهــ ــذه الــ ــ ــة كــــل هــ ــعـ ــامـ الـــجـ
ــاذا لــم تــتــدخــل الــدولــة بــصــورة  املــتــبــادلــة؟ وملــ
واضــــحــــة لــتــبــنــي إجـــمـــاعـــًا وطـــنـــيـــًا واضـــحـــًا 
ملــاذا يبقى  صريحًا مسنودًا بسرديٍة صلبة؟ 
هــذا املــوضــوع ضمن املنطقة الــرمــاديــة، أخــذًا 
مــعــه مــفــهــوم املــواطــنــة نــفــســه إلـــى مــســاحــاٍت 
 كــلــيــهــمــا، أي الــهــويــة 

ّ
مــلــتــبــســة؟ واملــفــارقــة أن

تمثل  التي  املفاهيم  مــن  واملــواطــنــة،  الوطنية 

بالوحدة  اإليــمــان  قضية  فــي  التخوين  ورث 
الــذي  الــنــاصــري  القومي  العهد  مــن  العربية، 
وفي  املتحدة،  العربية  الجمهورية  في  فشل 
توحيد قوميي الشمال والجنوب في اليمن، 
حــن نــدمــج الــتــيــارات الــقــومــيــة الــعــربــيــة بما 
القومي بن الشمال والجنوب،  اليسار  فيها 
فالحزب االشتراكي )الشيوعي(، ظلت تدّوي 
منابره باسم الوحدة العربية، وهي أبعد ما 
ة، أعلن 

ّ
تكون عن صنعاء. وبعد الوحدة الهش

بالدم،  فأعادها صالح  الشيوعيون رفضها، 
التي  التوظيف  وتــوّرط اإلساميون في لغة 

ال عاقة لها باإلسام.
السياسي  املــوقــف  بــن  املــســاحــة هنا  تفكيك 
والشعور الحقوقي، ألبناء األقاليم واملناطق 
املتعّددة، ال بد أن يكون حاضرًا في التفريق 
بينه وبـــن الــحــكــم اإلســامــي الــشــرعــي، ففي 
الحقيقة هناك مساحة مرنة للغاية في الفقه 
اإلســامــي تــتــجــاوز الــفــدرالــيــة إلـــى مــا يشبه 
ــات املــســتــقــلــة، املــتــعــاضــدة فـــي الــدفــاع  الـــواليـ
ـــي املـــشـــتـــرك االقـــتـــصـــادي، وهــي  األمــــمــــي، وفـ
 بالضرورة، فلم يكن الختاف 

ٌ
والياٌت مسلمة

األحــــكــــام الــشــخــصــيــة أو حـــتـــى املــجــتــمــعــيــة 
دور، وإنما طرأ اإلشكال مع مناطق من غير 
عــقــائــديــة مختلفة عن  مـــذاهـــب  أو  املــســلــمــن 

الُسنة.
ــذا أيـــضـــا مــمــكــن أن يــضــبــط ويــنــظــم في  ــ وهـ
مساحة الحق التشريعي، لكل واليٍة أو إقليم. 
التفتيت واالنــقــســام  فــكــرة  أن  الــقــضــيــة هــنــا 
ــــدحــــرج عــلــى الــــــدول الـــعـــربـــيـــة، تــقــوم 

ُ
الـــتـــي ت

عــلــى بنية صـــراع وحــــروب مــّهــدت لــهــا هــذه 

من  ودولــيــًا،  محليًا  مــعــه،  الكبير  التعاطف 
 
ّ
أجل البطش بتلك املليشيات، خصوصًا أن
كثيرًا منها بات شبه معروف، وليس لديه 
أي ثقل شعبي على األرض، وهو ما أّكدته 
االنتخابات من جهة، وما بينته التظاهرات 
التي دفعت إليها تلك املليشيات منتسبيها 
 الــكــاظــمــي هــو الشخص 

ّ
دفــعــًا؟ ال يــبــدو أن

ــا قـــرأتـــه  ــ ــذه املــــهــــّمــــة، وهــــــو مـ ــهــ ــنــــاســــب لــ املــ
املليشيات سابقًا في أكثر من مناسبة، فهو 
 مترّددة، وال تملك الكاريزما التي 

ٌ
شخصية

تمنحه سلطة اتخاذ القرار الجريء. ناهيك 
 حــكــومــتــه 

ّ
ــــدرك جـــيـــدًا أن طــبــعــًا عـــن كـــونـــه يـ

حكومة تصريف أعمال، وأّي ردة فعل تجاه 
هذه املليشيات قد تــؤدي ليس إلى تعميق 
، فحسب، إنما 

ً
األزمة العراقية العميقة أصا

أيضًا قد تؤّدي إلى اغتياله شخصيًا، وهو 
ما ملح له أحد قادة املليشيات ممن استهزأ 
ــتــــهــــداف الـــكـــاظـــمـــي بـــطـــائـــرات  بــعــمــلــيــة اســ
 عــمــلــيــة اســتــهــدافــه ال 

ّ
مـــســـّيـــرة، مــعــتــبــرًا أن

تحتاج ذلك كله.
أكثر من هــذا، ال يحتمل الوضع املعقد في 
الــذي مّر  أّي مواجهٍة مسلحة، وهو  العراق 
بسلسلة من الصراعات الداخلية التي أثرت 
بشكل كبير في مختلف مناحي الحياة فيه، 
ناهيك طبعًا عن عدم رغبة األطراف الدولية 
أي  العراقية، بحصول  الساحة  في  الاعبة 
ــح فــي الـــعـــراق وتــبــعــات ذلــك، 

ّ
تــصــعــيــٍد مــســل

ــل الـــعـــراق  ــ ــنـــي داخـ لــيــس عــلــى الـــوضـــع األمـ

صــمــام أمـــان ومــصــدر قــوة للمجتمعات؟ هل 
مثل هذا السجال يعكس »هشاشة« في الحالة 
بت 

ّ
تجن  

ً
فعا وهــل  عنها؟  مسكوتًا  الداخلية 

الــدخــول فيه الرتــبــاطــه باستحقاقات  الــدولــة 
أخرى، مثل القضية الفلسطينية وحق العودة 
رك من 

ُ
 املوضوع ت

ّ
والحل النهائي.. إلخ، أم أن

دون مــحــاولــة بــنــاء مــقــاربــة وطــنــيــة عقانية 
مثل  يبقى  أن  يعقل  وهــل  توافقية؟  شمولية 

قًا وضبابيًا؟
ّ
هذا املوضوع معل

هــل مــن الصعب على الــدولــة أن تــقــّدم جوابًا 

األنظمة. وعلى الرغم من كل الضجيج الذي 
يها 

ّ
الــســودانــيــة، بشق اإلنــقــاذ  ثـــورة  صنعته 

الــشــيــخ حــســن الــتــرابــي ثــم عــلــي عــثــمــان طــه، 
ــــودان، إال  ــــسـ حــــول املــــؤامــــرة عــلــى تــقــســيــم الـ
أنهم تنافسوا بعد الصراع على مفاوضات 
االنــفــصــال، بــعــد أن دخــلــت فــيــه روح الــغــرب 
الصليبية بشقيها، الكنسي والسياسي. ولم 
تــحــّدث عنها الشيخ  تــوافــق  مــبــادرة  تصنع 
إال  قرنق،  جــون  له  مبكرًا، وحفظها  الترابي 
بــعــد أن ُعــبــئــت آلــــة الـــحـــرب فـــي زمــــن نــفــوذه 
بــمــصــطــلــح الــجــهــاد ضـــد الــجــنــوبــيــن، فهل 
إيجاد  في   

ً
أم فشا إذن،  دينيًا  كانت جهادًا 

مــســاحــة تـــقـــارٍب وطــنــيــة مــع فــرقــاء الجنوب 

وحسب، وإنما حتى على محيطه اإلقليمي. 
 تــنــظــيــم الــدولــة 

ّ
 نــنــســى أن

ّ
وهــنــا عــلــيــنــا أال

 في العراق، 
ً
اإلسامية )داعش( ما زال فاعا

وقــادرًا على العودة إلى مربعه األول، متى 
ما وجد الفرصة سانحة. 

 مقتدى الصدر هو من سيجد 
ّ
لكن، يبدو أن

ــهـــجـــوم عـــلـــى رئـــيـــس الــحــكــومــة  فــــي هـــــذا الـ
فرصته في املضّي بتشكيل حكومة أغلبية 
ســيــاســيــة، ولــيــســت حــكــومــة تــوافــقــات، كما 
جــرت الــعــادة فــي تشكيل حكومات مــا بعد 
2003، ما يعني إمكانية تحجيم املليشيات 

على هذا السؤال باالستعانة بعلماء السياسة 
والــقــانــون واملثقفن واألدبــــاء؟ جـــواب يجمع 
الرقم  بــن االعــتــراف بمواطنة كــل مــن يحمل 
الوطني األردنــي وبشمولية الهوية الوطنية 
للجميع من جهة، وتبديد مخاوف األردنين 
مــن أصـــول شــرق أردنــيــة مــن الــقــبــول األردنـــي 
بــالــضــغــوط اإلســرائــيــلــيــة - األمــيــركــيــة لحل 
األردن؟  حــســاب  عــلــى  الفلسطينية  الــقــضــيــة 
قانونية،  دســتــوريــة،  مصطلحات  خـــال  مــن 
سياسية واضــحــة وصــلــبــة، وتــقــطــع قـــول كل 
في  لاصطياد  متحّن  أو  مشكك  أو  خطيب 

املياه العكرة.
هل من الصعب فّك االشتباك في هوية الدولة، 
ديمقراطية،  مدنية  حديثة  دولــة  ها 

ّ
إن لنقول 

، وتــســتــوعــب الــجــمــيــع، ولــكــنــهــا ال تنكر 
ً
مــثــا

دور الــهــويــات االجــتــمــاعــيــة فــي بــنــاء الهوية 
لــــلــــتــــراث والـــــرمـــــوز  تـــتـــنـــّكـــر  ــة، وال  ــيــ ــنــ ــوطــ الــ
ها 

ّ
والسرديات التاريخية، بل تنبني عليها، أن

حــاصــل جمع الــهــويــات املــتــنــّوعــة واملــتــعــددة، 
وليس حاصل قسمة أو طرح؟

الــــهــــواجــــس  ــاوز  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ نـ أال  الــــــــضــــــــروري  مــــــن 
غمض العن عنها، بل املطلوب 

ُ
واملخاوف، ون

ل 
ّ
تمث وطــنــيــة،  عقانية  مشتركة  رؤيـــة  بــنــاء 

مساحة مشتركة واسعة للجميع، ال أن نترك 
ويستثمر  يتدحرج  وحيويًا  مهمًا  موضوعًا 

ويوظف بصورة كارثية.
)كاتب ووزير أردني سابق(

املــســيــحــيــن الــذيــن كـــان لــلــتــوظــيــف الكنسي 
الدولي دور كبير فيهم.

أخــــلــــص هـــنـــا إلـــــى أن مـــســـاحـــة املــــوقــــف مــن 
مشاريع االستقال أو االنفصال هي عارض 
لسياسة قمعية أو أداء هزيل أو لعبة مصالح 
اإلقليم  دولية، وأن مساحة االستيعاب لهذا 
 في إطار فدرالية لهذه املناطق، 

ٌ
أو ذاك ممكنة

فــأيــن ذلـــك الــيــوم مــن األنــظــمــة الــشــمــولــيــة، ال 
وجـــود لـــه!. ولــكــن الــفــرصــة، فــي حــالــة جنوب 
اليمن، كانت كبيرة، حن تتحّول الحرب مع 
للجميع،  اتفاق ملزم  إلى  الشرعية  الحكومة 
ــأن ُيــعــطــى الــجــنــوب حـــق الــنــظــام الــفــدرالــي  بـ
مساحة  االنتقالية  املرحلة  ــحــّدد 

ُ
وت الشامل، 

الخاف الجنوبي - الجنوبي وأقاليمه حتى 
الــتــصــويــت عــلــى االســـتـــقـــال، وال أرى بــأســًا 
فـــي ذلــــك لـــهـــدف أكـــبـــر، فــالــحــالــة الــعــســكــريــة 
الشمال،  في  الحوثي  إلــى حسم  تتجه  اليوم 
وبالتالي القول بقدرة الجنوب على الصمود، 
أو أن اتفاقات طهران اإلقليمية ستوقفه هو 
رهـــان غــبــي، فحتى حــلــفــاء الــجــنــوب اليمني 
الــيــوم لــن يــكــون تــأمــن الــجــنــوب مــن الــزحــف 
ــرانـــي أولـــويـــة لــديــهــم. ولــذلــك عــلــى أبــنــاء  اإليـ
ــع ســّكــة  ــ الـــجـــنـــوب اســتــثــمــار الــلــحــظــة، ووضـ
تــفــاهــم عملية بـــداًل مــن املــراهــقــة مــع حكومة 
الشرعية املنهارة، لكن هذا الضعف ال يمنع 
مــن تــوقــيــع اتـــفـــاٍق يــؤّســس ملستقبل أفــضــل، 
اإليراني  الغول  إلى صد  الحرب  تتحّول فيه 
الـــذي ال ُيــقــارن بــشــراكــة أهلهم الــفــدرالــيــة مع 

الشمال.
)كاتب عربي في كندا(

 حالة التعاطف املحلية 
ً
بشكٍل أكبر، مستغا

ــع هـــــذا االســــتــــهــــداف، لــضــرب  ــة مــ ــيــ ــدولــ والــ
الشيعة، ممن ال يثقون كثيرًا  خصومه من 
بـــه، ويــخــشــون مــن تشكيل حــكــومــة أغلبية 
سياسية قد تفتح عليهم نار املواجهة معه 

ومع الدولة.
نــتــائــج   

ّ
أن يـــعـــنـــي  الـــكـــاظـــمـــي  اســــتــــهــــداف 

ــّد والـــفـــرز  ــعـ االنـــتـــخـــابـــات الــنــهــائــيــة بــعــد الـ
الـــيـــدوي ملــئــات مــحــطــات االقـــتـــراع، ستعلن 
من دون ضجيج القوى الخاسرة، ما يعني 
ها ستكون في مواجهة حقيقية مع رغبة 

ّ
أن

األطراف الفائزة في تشكيل حكومة أغلبية 
ــبـــاب أمـــام  ســيــاســيــة، وهــــو مـــا قـــد يــفــتــح الـ
فصل جديد من فصول املواجهة بن القوى 

الخاسرة والدولة.
بطائرات  الحكومة  رئيس  استهداف  يمثل 
مسّيرة أغارت على املنطقة الخضراء أقصى 
ما يمكن أن تفعله املليشيات الوالئية ضد 
الدولة. وفي حال لم يستثمر الكاظمي، ومن 
اإلرهابي،  الفعل  الصدر؛ هذا  خلفه مقتدى 
 املــلــيــشــيــات املــســلــحــة ســتــتــمــادى أكــثــر. 

ّ
فــــإن

ومــــن غــيــر املــســتــبــعــد أن تــلــجــأ؛ فـــي لحظة 
فـــارقـــة، إلــــى تــنــفــيــذ انــقــابــهــا الــكــامــل على 
مــا بقي منها، تمامًا  أو  الــدولــة،  مؤسسات 
كــمــا حــصــل فـــي ســيــنــاريــو الــيــمــن، لــيــدخــل 
الــعــراق دوامــــة عــنــٍف أخـــرى قــد تــحــّولــه إلــى 

عراقات ثاثة وربما أكثر.
)إعالمي عراقي(

عن سؤال الهوية والمواطنة والتوطين في األردن

في فقه االنفصال والوحدة... اليمن نموذجًا

ماذا بعد محاولة اغتيال الكاظمي؟

هل من الصعب فّك 
االشتباك في هوية 
الدولة، لنقول إنّها 

دولة حديثة مدنية 
ديمقراطية، مثًال، 

وتستوعب الجميع؟

مساحة الموقف من 
مشاريع االستقالل أو 
االنفصال هي عارض 

لسياسة قمعية أو 
أداء هزيل أو لعبة 

مصالح دولية

عدم رغبة 
األطراف الدولية 

الالعبة في الساحة 
العراقية، بحصول أي 

تصعيٍد مسلّح 
في العراق 
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لتتحفظ الشرطة عليه بعد وصولها، مطالبة 
املواطنن باالبتعاد عن مكان الجريمة لحن 

االنتهاء من معاينة اآلثار.
وتــــصــــدرت جـــريـــمـــة اإلســـمـــاعـــيـــلـــيـــة قــائــمــة 
ــتـــواصـــل في  األكـــثـــر تـــــــداواًل عــبــر مـــواقـــع الـ
مصر، وسط استهجان كثيرين من تصوير 
الفيديو  ومقاطع  الــصــور  ونــشــر  الجريمة، 
عــلــى نــطــاق واســــع، وتــبــايــنــت آراء املعلقن 
في تناولهم للجريمة، فمنهم من الم سلبية 
املــــاّرة، ومنهم مــن هاجم غياب األمــن الــذي 
آخــرون على  تباكى  فيما  البلطجة،  يشجع 

ما اعتبروه انهيارًا مجتمعيًا.
وفي اإلسكندرية، قام رجل )40 سنة( بذبح 
والــــديــــه داخــــــل شــقــتــهــمــا بــســبــب خـــافـــات 
ــانــــي خـــال  ــجــ ـــت شـــقـــيـــقـــة الــ ــالــ ــ ــة، وقـ ــ ــريــ ــ أســ
زوجــة  مــن  اتــصــااًل  تلقت  إنــهــا  التحقيقات 
شقيقها، قالت خاله إن مشكلة وقعت بينه 
ــه ذهــب إليهما في حالة 

ّ
وبــن والديها، وإن

مزاجية سيئة، وحينما أرسلت ابنها لتفقد 
الجدين، واالطمئنان عليهما، عثر عليهما 

مذبوحن، وغارقن في دمائهما.
يقول مدرس علم االجتماع، أسامة عبد الله، 
 »الجرائم تحدث طوال 

ّ
»العربي الجديد«، إن لـ

فإنها  إلــى ظاهرة،  الوقت، لكن عند تحولها 
يجب أن تخضع للدراسة والبحث، وينبغي 

ــمـــاد عــلــى مـــا يــنــشــر فـــي وســائــل  ــتـ عــــدم االعـ
ــا، فــاألخــبــار يــمــكــن أن تــكــون  ــــام وحـــدهـ اإلعـ
املصدر  تــكــون  أن  للرصد، وال يجب  مــصــدرًا 
الــوحــيــد، وهــنــاك مــصــادر أخـــرى مهمة مثل 
محاضر النيابة العامة، والتي تعتمد عليها 
مــعــظــم دراســـــــات الـــجـــريـــمـــة، كــمــا فـــي املــركــز 
والجنائية«.  االجتماعية  للبحوث  الــقــومــي 
 »جرائم القتل التي وقعت 

ّ
ويتابع عبد الله أن

مـــؤخـــرًا، عــلــى اخــتــاف أســبــابــهــا، تــرجــع في 
ــع اقـــتـــصـــادي واجــتــمــاعــي  ــ ــــاس إلــــى واقـ األســ
ــرد لــلــحــصــول عـــلـــى أبــســط  ــفــ يـــعـــانـــي فـــيـــه الــ
حقوقه اإلنسانية، مثل لقمة العيش، والسكن 
اآلمـــن، وهـــذا الــواقــع يــدفــع الــبــعــض، مــع عدم 
إلى  الفردية بن األشخاص،  الفروق  تجاهل 
ــــذي يــرتــبــط في  ســلــوك طــريــق الــجــريــمــة، والـ

األغلب بطريق املخدرات«.
لقياس  العاملي  »نامبيو«  تصنيف  وحسب 
الثالث  املركز  مصر  تحتل  الجرائم،  معدالت 
جرائم  فــي  عامليًا  والعشرين  والــرابــع  عربيًا 
نسبة  العائلي  القتل  جــرائــم  وتشكل  الــقــتــل، 
»املــركــز القومي  لـــ الــربــع، بينما تؤكد دراســـة 
الجنائية واالجتماعية« )حكومي(  للبحوث 
رتكب بدافع 

ُ
أن 92 في املائة من جرائم القتل ت

العرض أو الشرف، وأن العوامل االقتصادية 
باتت من أبرز أسباب تضاعف معدالت القتل. 

القاهرة ـ العربي الجديد

شــهــد املــجــتــمــع املـــصـــري مــؤخــرًا 
البشعة  القتل  من جرائم  العديد 
ــفــــزع فــــي نــفــوس  الـــتـــي أثـــــــارت الــ
املـــــواطـــــنـــــن، خــــصــــوصــــًا تــــلــــك الــــتــــي يـــقـــوم 
أفـــراد األســـرة ألســبــاب لها  بارتكابها أحــد 
العائلية، أو امليراث، كما  عاقة بالخافات 
بعد  بــالــجــثــة  التمثيل  بعضها  فــي  يــجــرى 

ارتكاب الجريمة.
ــبـــاد قـــيـــام شــخــص بــقــطــع رأس  ــهـــدت الـ وشـ
صديقه، والتجول به في الشارع في محافظة 
ــر والــــديــــه بــســبــب  ــ ــح آخـ ــ اإلســـمـــاعـــيـــلـــيـــة، وذبــ
خافات أسرية في اإلسكندرية، وذبح طالب 
لزميله دفاعًا عن طفل صغير، وطعن عروس 
بـــعـــد 3 أيــــــام مــــن زواجــــهــــا مــــن دون مــعــرفــة 
الجاني، واحتجاز زوج ألفراد أسرته كرهائن 
بعد قتل زوجته وحماته، وحرق أخ لشقيقته 

قبل أسبوع على زفافها بسبب امليراث.
ــي عـــلـــم الـــنـــفـــس وعـــلـــم  ــ اخـــتـــلـــف الــــخــــبــــراء فـ
االجتماع وعلوم الجريمة في تحليل أسباب 
املجتمع  فــي  العنيفة  الــجــرائــم  تــلــك  انــتــشــار 
املــــصــــري، فــمــنــهــم مـــن أرجـــعـــهـــا إلــــى ارتـــفـــاع 
أن  يــرى  مــن  البطالة، ومنهم  أو  الفقر،  نسب 
بينما  املخدرات،  انتشار تعاطي  السبب هو 
يــرى آخـــرون أنها ليست إال جــرائــم معتادة، 
التركيز اإلعامي عليها هو السبب في  وأن 
إلباسها ثــوب »الــظــاهــرة« ويــرى البعض أن 

هذا التركيز اإلعامي مقصود.
وزارة  تقديم  مخاطر  على  كــثــيــرون  ويــشــدد 
الداخلية املصرية مللف األمن السياسي على 
مــلــف األمـــن الــجــنــائــي، ويــشــيــرون إلـــى تــكــرار 
وقــائــع عــدم تدخل الشرطة فــي جــرائــم القتل 
الشوارع  في  تحدث  التي  املتعددة  والسرقة 
إال بــعــد انــتــهــائــهــا، أو تــمــكــن املـــواطـــنـــن من 

القبض على الجناة.
أبشع الجرائم كانت ما شهده شــارع طنطا، 
بمحافظة اإلسماعيلية )شرق(، حيث سجلت 
كــامــيــرا املـــراقـــبـــة، وســــط غـــيـــاب تــــام ألجــهــزة 
ــة، قــــيــــام عــــامــــل ســــابــــق فــــي مــعــرض  الــــشــــرطــ
لألثاث بقتل صديقه في الشارع، وقطع رأسه 
بــاســتــخــدام ســاطــور، ثــم الــســيــر بــالــرأس في 
الساعة، مثيرًا حالة من  ملــدة قاربت  الــشــارع 
الــفــزع بــن املــواطــنــن. ووفــقــًا لــشــهــود عــيــان، 
 الجاني فصل رأس املجني عليه، ووضع 

ّ
فإن

رأسه داخل »كيس باستيكي« وظل يتجول 
بــه فــي الــشــارع فــي حــالــة اســتــعــراض، وســط 
األهــالــي، واتــصــاالت متكررة  مــن  استغاثات 
ــال دوريــة  بالشرطة، والــتــي تــأخــرت فــي إرسـ
إلــى موقع الجريمة حتى تمكن األهــالــي من 
اإلمـــســـاك بــاملــتــهــم بــعــد ابــتــعــاده عـــن الــجــثــة، 
وبحوزته رأس املجني عليه، غير أنه أصاب 
اثــنــن مـــن املـــــارة بــاســتــخــدام ســــاح أبــيــض، 

جرائم 
مصر

سفك الدماء 
يتواصل 

والشرطة غائبة

يربط محللون بين ارتفاع معدالت جرائم القتل والسرقة 
قرار  منذ  الصعبة  المعيشية  الظروف  وبين  مصر،  في 
تحرير صرف الجنيه، والذي أعقبه تزايد معدالت البطالة  

والفقر، والتدني الالفت في األوضاع المعيشية

ارتفاع نسب الفقر 
والبطالة من أسباب تكرار 

الجرائم العنيفة

92 في المائة من 
جرائم القتل ُترتكب بدافع 

العرض أو الشرف
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ــن أغـــرب  كـــانـــت »جـــريـــمـــة الـــفـــيـــوم« أيـــضـــًا مـ
الجرائم التي شهدتها مصر خال السنوات 
األخــيــرة، حيث قتل رجــل »حــمــاتــه« )والـــدة 
العائلة ألكثر  أفـــرادًا من  زوجــتــه(، واحتجز 
في  الداخلية  وزارة  وكشفت  ساعة،   24 من 
بــيــان أن الــرجــل ســبــق أن قــتــل زوجــتــه قبل 
ــام بــدفــنــهــا فــــي مــنــزلــه.  ــ نـــحـــو شـــهـــريـــن، وقــ
ــل احــتــجــز  ــرجــ ــي أن الــ ــنــ وأكــــــد الـــبـــيـــان األمــ
ونجليها،  زوجــتــه  وشقيقة  وحماته،  ابــنــه، 
ــًا أنـــه  ــقـ ــام بــقــتــل حـــمـــاتـــه، لــيــتــبــن الحـ ــ ثــــم قـ
ــه خــــال شــهــر ســبــتــمــبــر/  ــتـ قــــام بــقــتــل زوجـ
أيــلــول املـــاضـــي، وقــــام بــدفــنــهــا فــي مسكنه، 
وباالنتقال والفحص، أمكن االستدالل على 
مكان الجثمان، الــذي تبن أنه مدفون على 
عمق 4 أمتار بإحدى الغرف. ومارس املتهم 
كــل أنـــواع التعذيب على أفـــراد األســـرة قبل 
قتل والـــدة زوجــتــه، والــتــي ألقى بجثمانها 

في فناء املنزل قبل اقتحام الشرطة للمكان 
بــســاعــات، وخـــال عملية االقــتــحــام، تــبــادل 
األمنية، مما أسفر  القوات  النار مع  إطــاق 

عن إصابته بطلق ناري.
النيل،  دلتا  بوسط  الدقهلية  محافظة  وفــي 
التي  نــوم شقيقته )25 ســنــة(،  استغل شــاب 
حدد موعد زفافها بعد أسبوع، وسكب مادة 
جسدها،  فــي  الــنــار  وأشــعــل  عليها،  البنزين 
الباب حتى ال يتمكن أحد من  وأغلق عليها 

إنقاذها، وذلك بسبب خاف على امليراث.
يـــقـــول اخــتــصــاصــي الـــطـــب الــنــفــســي وعـــاج 
اإلدمـــــــــان ســـعـــيـــد اإلمــــــــام إن حــــــــوادث الــقــتــل 
األخـــــــيـــــــرة كـــــانـــــت مــــــروعــــــة بــــشــــكــــل مــــرعــــب، 
وارتبطت بــاملــخــدرات، وآخــرهــا حــادث القتل 
ــي اإلســـمـــاعـــيـــلـــيـــة، مـــوضـــحـــًا أن »مـــخـــدر  ــ فـ
حاليًا  املنتشر  ميثامفيتامن«  »الكريستال 
العصبي  قــوي للجهاز  فــي مصر هــو محفز 
املـــــركـــــزي، ويـــتـــم تـــعـــاطـــيـــه بـــطـــرق مــخــتــلــفــة، 
)الــدوبــامــن(  مـــادة  تغمر  تعاطيه،  وبــمــجــرد 
مــــنــــاطــــق مـــخـــتـــلـــفـــة فـــــي املــــــــخ، وتـــــؤثـــــر عــلــى 
واملــهــارات،  املشكات،  بحل  الخاص  التفكير 
ــرة، وبــمــجــرد خــفــوت الــجــرعــة يشعر  ــذاكــ والــ
الـــشـــخـــص بـــاالكـــتـــئـــاب والــــتــــوتــــر، وتـــحـــدث 
تقلبات حادة في املزاج، ونوبات من العنف«. 
ما  غالبًا  املخدر   »تحفيز 

ّ
أن اإلمــام  ويوضح 

تــكــون فــيــه ضــــاالت االضــطــهــاد والــخــيــانــة، 
أو  يــراقــبــه،  مـــن  أن هــنــاك  الــشــخــص  فيعتقد 
أن  أشخاصًا يسعون إليــذائــه، واألخــطــر أن 
يمارسن  أخــتــه  أو  أمـــه  أو  زوجــتــه  أن  يعتقد 
في  يبدأ  وبالتالي  محرمة،  جنسية  عاقات 
الشك في نسب أوالده، وغالبًا هذه الضاالت 

يتفاعل معها الشخص بعنف شديد«.
وفي محافظة البحيرة )شمال(، قرر منصور 

)58 سنة( استغال ذهــاب أشقائه إلــى حفل 
زفــــاف أحـــد أقــاربــهــم لــيــخــتــلــي بــوالــدتــه )87 
ســـنـــة(، ويــجــبــرهــا عــلــى نــقــل أمـــاكـــهـــا إلــيــه 
 األم 

ّ
حتى ال يشاركه أشقاؤه في امليراث، لكن

رفضت، فنشبت مشادة كامية بينهما، فدفع 
بالحائط، وتسقط  رأسها  ليرتطم  أمه  االبــن 
جثة هامدة. لم تتوقف جريمة االبن عند هذا 
الحد، فخطط إلخفاء جريمته، ليفصل رأس 
ــــرأس معتقدًا  ــن الـ والـــدتـــه عـــن جــســدهــا، ودفــ
أنه بذلك يطمس معالم الجثة، ثم جرد بقية 
الجثة من املابس، ووضعها في جوال )كيس 
من الخيش(، وألقى به في مصرف مائي، قبل 

أن يتم كشف تفاصيل الجريمة.
منذ اليوم األول لزواج »أميرة« ظهرت عليها 
أعــــراض املـــرض الــنــفــســي، مــا جــعــل عريسها 
»الـــعـــاج الــروحــانــي  يــلــجــأ إلـــى مـــا يــســمــى بــــ
بالقرآن« اعتقادًا منه أنها تعاني مما يطلق 
العريس  خـــرج  الـــجـــان«.  »مـــس  عليه شعبيًا 
إلحــضــار شــيــخ لــتــاوة الــقــرآن عــلــى عــروســه 
باملنزل، لكنه فوجئ عند عودته بأنها غارقة 
فـــي دمــائــهــا، وفـــي جــســدهــا نــحــو 20 طعنة 
فــــي مـــنـــاطـــق مـــتـــفـــرقـــة، فــنــقــلــهــا مـــســـرعـــًا إلـــى 
الجاني  زال  ومـــا  الــعــاج،  لتلقي  املستشفى 

غير معروف حتى اآلن.
وشـــهـــدت مــديــنــة حـــلـــوان، جــنــوبــي الــقــاهــرة، 
بمساعدة  دســت  فتاة  بطلتها  بشعة  جريمة 
خطيبها مـــخـــدرًا فـــي طــعــام والـــدهـــا بــغــرض 
التخلص منه، متهمة إياه بمعاملتها بطريقة 
ســيــئــة. بــعــدمــا بـــدأ مــفــعــول املـــخـــدر، انقضت 
الفتاة وخطيبها على األب، وقيداه، ثم كتما 
أنفاسه حتى فارق الحياة، وفي اليوم التالي، 
حما الجثة، وقاما بإلقائها من أعلى سطح 
املنزل، ثم ادعت االبنة وهي تبكي أن والدها 

تعرض لغيبوبة سكري خاله وجــوده أعلى 
املنزل، وأنه سقط نتيجة ذلك من أعلى املنزل، 
لكن شقيقتها الصغرى كشفت زيف روايتها 

بعد مرور شهرين على الجريمة.
باملرحلة  قــرر طالب  القاهرة،  العاصمة  في 
يتعرض  طفل صغير  عــن  الــدفــاع  الثانوية 
للضرب على يد زميله في الدراسة، فحاول 
زميله التعدي عليه بالضرب، وتحول األمر 
األول  الفتى  التقط  إلــى مشاجرة، وخالها 
قطعة زجاج مكسورة من األرض، وذبح بها 
الجيزة،  الهرم بمحافظة  زميله. وفــي شــارع 
دخــل الفتى بــال، الــذي يعمل مساعد جــزار، 
أثناء  للكباب، لشراء وجبة، وفي  إلى مطعم 
انـــتـــظـــاره تــجــهــيــزهــا، وقـــعـــت مـــشـــاجـــرة بن 
عــامــل باملطعم وشــخــص آخـــر، فــتــدخــل بــال 
يخترق  حــديــدي  بسيخ  فوجئ  لكنه  لحلها، 
ــالــــي مـــن الــقــبــض على  صــــــدره، وتــمــكــن األهــ

موه للشرطة.
ّ
القاتل، وسل

البحر االبيض المتوسط
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تونس ـ مريم الناصري

لــم تــرغــب رفيقة )45 عــامــًا( املــتــحــدرة من 
ــة،  ــبـــدايـ ــيــــروان شـــمـــال تــــونــــس، فــــي الـ ــقــ الــ
الـــحـــديـــث عــــن تــفــاصــيــل مـــحـــاولـــة ابــنــهــا 
البالغ 12 عاما من العمر االنتحار العام 
املاضي. ساورها الخجل من األمر، وفكرت 
ابنها في  ُيــحــرج  قــد  بــأن تناوله إعاميًا 
»الـــعـــربـــي  ــم قـــالـــت الحـــقـــًا لــــ املـــســـتـــقـــبـــل، ثــ
الجديد«: »ال ذنب لي أو لعائلتي أو حتى 
البني. ربما حصل ذلك ألسباب مرتبطة 
بـــــردود فــعــل عــلــى احــتــيــاجــات مـــاديـــة أو 
بتأثير ضغوط نفسية، لكن ابني لم يعاِن 
من مشاكل في العائلة أو داخل املدرسة، 
أو اضطرابات نفسية، لذا ال مبرر حقيقيا 
والــذي  غرفته،  فــي  نفسه  شنق  ملحاولته 

استطعنا تفاديه في اللحظة األخيرة«.
صــدمــت الــحــادثــة الــعــائــلــة، لــكــن الطفل 
لـــم ُيـــعـــرض عــلــى اخــتــصــاصــي نــفــســي، 
واكتفى مندوبو لجنة حماية الطفولة 
واملـــــرشـــــدة االجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــي املــنــطــقــة 
بــمــتــابــعــة حــالــتــه أليــــام قــلــيــلــة. وتــشــرح 
من  املــاديــة  التكاليف  »منعتنا  والــدتــه: 
فعل ذلـــك، كما أنــنــا ال نملك قـــدرة نقله 
الطبيب،  لــحــضــور جــلــســات  أســبــوعــيــًا 
إذ نعيش في منطقة ريفية بعيدة عن 

وسط محافظة القيروان«. 
ويــعــتــبــر ابـــن رفــيــقــة بـــن عـــشـــرات حـــاالت 
االنتحار الغامضة التي تشهدها تونس 
لــــدى األطـــفـــال دون ســـن الـــــــ15، وأكــثــرهــا 
فــي مــحــافــظــة الــقــيــروان الــتــي تحتل منذ 
ســنــوات املرتبة األولـــى فــي عــدد الحاالت 
لـــــدى األطـــــفـــــال، وبــعــضــهــم ال يــقــصــدون 

املدرسة فيما آخرون لم يدخلوها بعد. 
وفــــي ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول املــــاضــــي، كشف 
للحقوق  التونسي  املنتدى  نشره  تقرير 
منظمة  وهــو  واالجتماعية،  االقتصادية 
ــتــــحــــار  ــة، أن حـــــــــاالت االنــ ــيــ ــكــــومــ ــيــــر حــ غــ
أيار  إلــى 19 في مايو/  ومحاوالته زادت 
املــاضــي، فــي مقابل 14 حــالــة فــي إبــريــل/ 
الحاالت واملحاوالت  أن  نيسان. وأوضــح 
لـــدى  الــــذكــــور و5  لـــــدى  تــــوزعــــت بــــن 14 
اإلنـــــاث، وشــمــلــت شــريــحــتــن أساسيتن 
ضمت أوالهــمــا إنــاثــا تــراوحــت أعمارهن 
بن 16 و25 عامًا، والثانية ذكورا من كل 
الــفــئــات الــعــمــريــة مــن 10 ســنــوات وحتى 
الــســتــن. كما تــحــدث التقرير عــن ارتــفــاع 

نسبة محاوالت االنتحار لدى األطفال«. 
في عام 2017، أحصى املنتدى ذاته 4859 
ثاث  خــال  انتحار  محاولة  أو  عملية 
ســـنـــوات فـــي أنـــحـــاء الـــبـــاد، وكــشــف أن 
عدد األطفال هو األكبر في هذه القائمة. 
أما إحصاء عام 2018 فرصد 281 حالة 
ومحاولة انتحار نفذ الذكور غالبيتها، 
الـــ15 من  وبينها 45 حالة ألطفال دون 
العمر. وخال األشهر الستة األولى من 
 24 انتحار  املنتدى  أعلن  التالي،  العام 
 تقل أعمارهم عــن 15 عــامــًا، فيما 

ً
طفا

انتحار عام  رصــد 235 حالة ومحاولة 
2020، أكــثــرهــا فــي مــايــو/ أيـــار فــي ظل 
ر 

ّ
أزمة كورونا والحجر الصحي الذي أث

على أعــمــال ونــشــاط أشــخــاص ُكثر من 
جميع الفئات العمرية. 

حماية  ملندوبية  السنوي  التقرير  أمــا 
أن  إلــــى  فـــأشـــار  لـــعـــام 2019،  الــطــفــولــة 
االنتحار لدى األطفال  نسبة محاوالت 
ــا فــــي تــــونــــس بـــحـــوالـــي  ــ ــهـ ــ بـــلـــغـــت ذروتـ

املختلفة  األرقــــام  تفسير  ويمكن    .183
الباغات  بعدد  التقارير  توردها  التي 
منها،  كــل  تتلقاها  الــتــي  واإلشــــعــــارات 
عــلــمــًا أن عـــائـــات كــثــيــرة تــتــكــتــم على 
ــا االنـــتـــحـــار، وال  ــرادهــ ــد أفــ مــحــاولــة أحــ
منظمة  أي  أو  الرسمية  الــجــهــات  تبلغ 
الــتــعــرض  خــشــيــة  حــقــوقــيــة بحصولها 

لفضيحة. 
ــقـــول عـــبـــد الـــفـــتـــاح )41 عــــامــــًا(، وهـــو  يـ
ــام 2019  ــاول االنــتــحــار عـ ــد طــفــل حــ والــ
ــــرب أدويـــــــة جــعــلــه يــفــقــد  ــريـــق شـ عــــن طـ
الــــوعــــي قـــبـــل إســـعـــافـــه، ومـــنـــع تـــدهـــور 
الــجــديــد«:  »الــعــربــي  لـــ الصحية،  حالته 
ــنــــي عـــلـــى االنــــتــــحــــار بــســبــب  »أقـــــــــدم ابــ
تراجع عاماته في املدرسة، ومواجهة 
الــعــائــلــة بــعــض املــشــاكــل. ولـــم نــبــلــغ أي 
جهة رسمية أو منظمة ما حصل، ولم 
ـــر فــــي الــــوســــط الــــذي  ــ نـــتـــحـــدث عــــن األمـ
لفضيحة  التعرض  خشية  فيه  نعيش 
أو مواجهة أي نوع من املشاكل. وأنا لم 
أعتبر أن عرض ابني على طبيب نفسي 

حاجة ملحة لفهم األسباب«. 
وبحسب األخبار التي تنشرها وسائل 
اإلعام والتقارير السنوية للمنظمات، 
شــكــل األطــفــال النسبة األكــبــر مــن عــدد 
املنتحرين أو منفذي عمليات االنتحار 
ــرة، وأكـــثـــرهـــم من  ــيــ فـــي الـــســـنـــوات األخــ

الذكور في محافظتي القيروان وسيدي 
ــــن األكـــثـــر  ــد الـــلـــتـــن تـــعـــتـــبـــران مـ ــ ــــوزيـ بـ

تهميشًا في تونس.   
ــلــــف شـــــــــــؤون اإلعـــــــــــــام فـــي  ــكــ ــر مــ ــ ــبـ ــ ــــخـ ويـ
االقتصادية  للحقوق  التونسي  املنتدى 
»العربي  عمر  بــن  رمــضــان  واالجتماعية 
الــــجــــديــــد« أن »األرقــــــــــام الـــتـــي يــصــدرهــا 
املـــنـــتـــدى أو مــنــظــمــات أخـــــرى ســنــويــًا ال 
تعكس العدد الفعلي لحاالت أو محاوالت 
االنــتــحــار، فــي ظــل تــعــّمــد عــائــات كثيرة 
عدم اإلفصاح عن إقدام أحد أفرادها على 
االنتحار، خصوصًا في صفوف األطفال. 
وبالطبع يجري إسعاف حــاالت من دون 
املستشفيات  إلـــى  نقلها  إلـــى  االضـــطـــرار 
غ عـــادة عــن مــحــاوالت االنتحار 

ّ
الــتــي تبل

ــحــــي«. يــضــيــف:  ــا الــــصــ ــهـ ــعـ وتــــحــــدد وضـ
»يحتل الشنق املرتبة األولــى في وسائل 
االنتحار بنسبة 56 في  تنفيذ محاوالت 
املـــائـــة، ويــلــيــه الــســقــوط مــن أمــاكــن عالية 
بنسبة 12 في املائة، والصعق بالكهرباء 
املــائــة، والــحــرق بنسبة 8  فــي  بنسبة 12 
فــي املــائــة. ومـــن أســبــاب انــتــحــار األطــفــال 
الــــوضــــع املــعــيــشــي الـــصـــعـــب، خــصــوصــًا 
والعنف  والــفــقــيــرة،  املهمشة  املناطق  فــي 
األســــري. والــافــت فــي الــســنــوات األخــيــرة 
ارتــفــاع نسبة االنــتــحــار لــدى األطــفــال في 

املناطق الريفية األكثر فقرًا وتهميشًا«.

انتحار األطفال في تونس

أطفال تونس في قلب المشاكل واالنتحار )فتحي بلعيد/ فرانس برس(

)Getty /األهل عاجزون عن تفسير محاوالت انتحار أوالدهم )جديدي وسيم

الشرطة المصرية متهمة بتجاهل الجرائم )فتحي بلعيد/ فرانس برس(

24
هو مركز مصر العالمي في معدل 

جرائم القتل، وهي الثالثة عربيًا، بحسب 
تصنيف »نامبيو« العالمي

تتوالى التقارير عن 
إقدام عدد كبير من 
األطفال على االنتحار 
في تونس. ويتعامل 

األهل مع الحاالت 
أو المحاوالت بتكتم 

شديد، وهو حالهم 
مع البالغين أيضًا. 

لكن األخطر هو عدم 
فهمهم األسباب

يكره المقدسيون 
استخدام شرطة االحتالل 

اإلسرائيلي مركبة 
»سميرة« التي تقذف 

المحتجين بمياه عادمة، 
ويعتبرونها وسيلة 
عنصرية تعرضهم 

ألسوأ أنواع التنكيل. أما 
اإلسرائيليون فيتباهون بها

مركبات المياه العادمة سالح قذر ضد  الفلسطينيين
تصف شرطة االحتالل 

مركبات المياه العادمة« 
بأنها »سالح غير قاتل«

بدأت شرطة االحتالل في 
القدس باستخدام المياه 

العادمة عام 2014

القدس ـ محمد محسن

ال يردد أطفال مدينة القدس كلمات »سميرة، 
أتــت سميرة يا شباب« ملناداة فتاة  سميرة، 
تــحــمــل هـــذا االســــم، بــل لـــدى رؤيــتــهــم مركبة 
تــســتــخــدمــهــا شـــرطـــة االحـــتـــال اإلســرائــيــلــي 
مركبة  وتــقــذف  احتجاجاتهم.  لقمع  ضدهم 
ــًا بـــمـــيـــاه  ــيــ ــوائــ ــشــ »ســـــمـــــيـــــرة« املــــحــــتــــجــــن عــ
املحال  بــاألوســاخ، وتستهدف  مليئة  عــادمــة 
الـــتـــجـــاريـــة والـــبـــســـطـــات فــــي مــنــطــقــة »بــــاب 
القدس،  بمدينة  املصرارة  وساحة  العامود« 
وكــذلــك األزقـــة والــحــارات الضيقة فــي بلدات 

مثل العيسوية وشعفاط وسلوان.
يـــتـــحـــدث املـــقـــدســـيـــون بــســخــط وغـــضـــب عــن 
»سميرة«، ويدركون جيدًا أن حظهم سيكون 
ــدًا إذا مــــروا فـــي مــكــان وجـــودهـــا أو  ســيــئــًا جـ
قربها ألنها تلقي مقذوفاتها في كل اتجاه، 
ما يحتم ركض األطفال والفتية بعيدًا عنها 
ــا، ويــــحــــذرون بــعــضــهــم بعضًا  ــهـ حـــن يـــرونـ

بالصراخ: »سميرة أتت، سميرة يا شباب«.

فــي بــاب الــعــامــود، أصيبت انــتــصــار الـــواوي 
باختناق مع ابنتها من املياه املتسخة التي 
عودتهما  لـــدى  عليهما  »ســمــيــرة«  أطلقتها 
إلـــــى مـــنـــزلـــهـــمـــا، فــــي حــــن ألـــحـــقـــت »ســمــيــرة 
اللعينة« كما يصفها التجار، أضــرارًا مادية 
بأعداد  املنتشرة  والبسطات  باملحال  كبيرة 
كبيرة عند مدخل باب العامود، وعلى امتداد 
العادمة  املــيــاه  الــشــهــداء، حيث تطلق  ساحة 

بقوة وكثافة.
يقول أحد أصحاب البسطات سائد مسودي 
ــد«: »اضــــــطــــــررت خـــال  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ »الــــعــــربــــي الـ لـــــ
مواجهات استمرت أسبوعًا في منطقة باب 
العامود إلى رمي كميات كبيرة من الخضار 
ــفـــواكـــه، بــعــدمــا أغــرقــتــهــا املــركــبــة بــاملــيــاه  والـ
الــعــادمــة، واشــتــريــت مــابــس جــديــدة مرتن، 
أرتديها  كنت  التي  تلك  من  تخلصت  بعدما 

بسبب التصاق مياه القاذورات بها«.
ــع اســـتـــخـــدام شـــرطـــة االحــــتــــال الــكــثــيــف  ــ ودفـ
ــبــــة لــــجــــنــــة تــمــثــل  ــالــ »ســـــمـــــيـــــرة« إلــــــــى مــــطــ لــــــ
املـــقـــدســـيـــن قــــيــــادة الـــجـــهـــاز بـــالـــتـــوقـــف عــن 

ــة بـــالـــطـــريـــقـــة الـــتـــي  ــبــ اســــتــــخــــدام هــــــذه املــــركــ
تــعــتــمــدهــا مــنــذ أشــهــر لــقــمــع االحــتــجــاجــات. 
ونــــــــددوا بـــالـــتـــصـــرفـــات الــعــنــصــريــة ضــدهــم 
ــاذورات، فـــي مــقــابــل  ــ ــقــ ــ ــ عــبــر رشـــهـــم بــمــيــاه ال
رش املــركــبــات ذاتــهــا املــيــاه املــلــونــة النظيفة 
اليهود.  املتدينن  احتجاجات  مواجهة  فــي 

عــادمــة أتــلــفــت كــمــيــات كــبــيــرة مــن الــبــضــائــع. 
واالســـتـــخـــدام الــيــومــي لــلــمــيــاه الــعــادمــة ضد 
األســـــواق أدى إلـــى هــجــرهــا بــســبــب الــروائــح 
الكريهة الناتجة عنها، وما تتركه من أضرار 
ــيــــاه الـــعـــادمـــة  صــحــيــة وبـــيـــئـــيـــة«. وكــــانــــت املــ
الفلسطينين  األولــى ضد  للمرة  استخدمت 
في قريتي نعلن وبعلن غربي رام الله وسط 
الضفة من أجل قمع االحتجاجات على بناء 
الجدار الفاصل عام 2008، حن حمل الجنود 
أوعــيــة عــلــى ظــهــورهــم، ورشــــوا املــتــظــاهــريــن 
بــهــا، مــا شــابــه حينها إجــــراء تــجــربــة أولــيــة 
ــي قــــطــــاع غـــــــزة، قــصــفــت  ــ لــــســــاح جــــديــــد. وفــ
طائرات مسّيرة من طراز »شوكو« املحتجن 

بأكياس تحتوي على هذه املواد.
أمــا فــي الــقــدس، فــبــدأت شــرطــة االحــتــال في 
ــام 2014، حن  الـــعـــادمـــة عــ ــاه  ــيـ املـ اســـتـــخـــدام 
رشـــتـــهـــا عـــلـــى مــــنــــازل الـــســـكـــان وســـيـــاراتـــهـــم 
ومــحــاتــهــم، مـــا تــســبــب فـــي انــبــعــاث روائــــح 
كــريــهــة اســتــمــرت أيـــامـــًا، وإصـــابـــة أشــخــاص 
ــاالت قــــــيء وتـــشـــنـــج وحـــــــــروق أحـــيـــانـــًا.  ــ ــحـ ــ بـ

وتـــصـــف شـــرطـــة االحـــتـــال مــركــبــات »املـــيـــاه 
العادمة« بأنها »ساح غير قاتل مخصص 
لــتــفــريــق الـــتـــظـــاهـــرات«. وتــفــتــخــر بــقــدراتــهــا 
الــتــكــنــولــوجــيــة الـــتـــي طــــــّورت هــــذا الـــّســـاح، 
ووضــعــت إســرائــيــل عــلــى خــريــطــة مصنعي 
»األســلــحــة غــيــر الــفــتــاكــة«. وبـــن مــيــزاتــه أنــه 
غير مكلف على املدى البعيد، ويحقق هدف 
تفريق املتظاهرين والتنكيل بهم، مع ضمان 

عدم قتلهم، وهو ما ال تفعله أسلحة أخرى.
وبـــعـــدمـــا ظـــهـــر الــــســــاح لـــلـــمـــرة األولـــــــى عـــام 
2008، نقل تقرير نشرته صحيفة »هآرتس« 
الوسائل  »تــطــويــر  قسم  رئــيــس  عــن  العبرية 
الــتــكــنــولــوجــيــة« فــي شــرطــة االحــتــال ديفيد 
بن هروش قوله إن »تطوير الساح استغرق 
، ألن معايير كثيرة اتبعت تمهيدًا 

ً
وقتًا طويا

للحصول على املوافقة الطبية الستخدامه«.

كــمــا طــالــب املــحــامــي مــدحــت ديــبــة فــي كتاب 
اإلسرائيلية  الداخلية  إلى وزارة  أخيرًا  رفعه 
املركبة  التوقف عن استخدام  الشرطة  بإلزام 
»ســـمـــيـــرة« لــقــمــع االحـــتـــجـــاجـــات الــســلــمــيــة، 

»ألنها تلحق أذى وأضرارًا بأبرياء«. 
ويــؤكــد تــجــار الــبــلــدة القديمة فــي الــقــدس أن 
»اســتــخــدام هـــذه املــركــبــة عــلــى نــطــاق واســـع، 
خصوصًا في ذروة الحركة التجارية، أضعف 
األعمال داخل أسواق البلدة القديمة للقدس، 
في ظل عــزوف املواطنن عن التوجه إليها«، 
ــة الـــتـــي تــطــبــقــهــا  ــيـ ــنـ عــلــمــًا أن الـــتـــدابـــيـــر األمـ
القديمة  البلدة  في محيط  االحتال  سلطات 
للقدس أضرت في األصل بمحات تجار ُكثر 
املــحــات  وأعــمــالــهــم. ومــنــذ عـــام 2016، زادت 
التي أغلقت أبوابها في أسواق البلدة القديمة 

بنسبة 5 في املائة، وصواًل إلى نحو 400.
ــقــــول جــــــواد الــــرشــــق الــــــذي يــمــلــك مــتــجــرًا  ويــ
ــرارة املــتــاخــم لــبــاب الــعــامــود  فــي ســـوق املـــصـ
كبيرة  »لحقت خسائر  الــجــديــد«:  »الــعــربــي  لـــ
بعشرات املحال في السوق بعد قذفها بمياه 

إسرائيل تتصدى للفلسطينيين 
بالمياه العادمة )مصطفى 

الخروف/ األناضول(

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

Tuesday 9 November 2021 Tuesday 9 November 2021
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MEDIA

الهند تالحق مروجي أخبار 
كاذبة وسط اعتداءات

االحتالل قصف برج الجالء رغم 
معرفته بأنه مقر إعالمي

القاهرة ـ العربي الجديد

فـــي الـــســـادس مـــن نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي 
الجاري، أعلنت الطبيبة والكاتبة بسمة عبد 
الــعــزيــز، عــبــر حسابها الــخــاص عــلــى موقع 
مقاالتها  نشر  توقف  »فيسبوك«،  التواصل 
فـــي جـــريـــدة »الــــشــــروق« املــصــريــة الــخــاصــة. 
كــتــبــت بــســمــة عــبــد الـــعـــزيـــز نـــًصـــا: »أعـــتـــذر 
عــن تــوقــف مقالتي األســبــوعــيــة فــي جــريــدة 
الــشــروق.. األســبــاب خارجة عن يــدي.. دمتم 
بحرية«. كانت جملة »دمتم بحرية« وحدها 
ــقـــرار.  كــافــيــة لـــشـــرح األســـبـــاب وكـــوالـــيـــس الـ
فبسمة عبد العزيز، كاتبة مصرية وطبيبة 
نفسية وفنانة تشكيلية وناشطة في مجال 
لقب بـ »املتمردة«. ترجمت 

ُ
حقوق اإلنسان، ت

ــتــــي »الـــطـــابـــور«  بــعــض أعــمــالــهــا مــثــل روايــ
و»هنا بدن« إلى اللغة اإلنكليزية، وقد شمل 
إنــتــاجــهــا األدبــــي مــجــمــوعــتــني قصصيتني، 
ورواية، وثالث دراسات نفسية واجتماعية، 
آخرها »ذاكــرة القهر: دراســة حول منظومة 
ــي األوســــــــاط  ــ ــة فـ ــروفــ ــعــ ــي مــ ــ الــــتــــعــــذيــــب«. هـ
ترتكز  والــتــي  الجريئة  بكتاباتها  الثقافية 
فــي أغــلــب األحـــيـــان حـــول الــســلــطــة ومــعــانــاة 
املـــواطـــن واملــهــمــشــني. دخـــلـــت ضــمــن قــائــمــة 
ـــ100 مـــن قـــادة  ــ ــ مــجــلــة »فـــوريـــن بــولــيــســي« ل
تكريمها  وتــم   ،2016 لــعــام  العالم  فــي  الفكر 

في واشنطن.
كــانــت بــســمــة عــبــد الــعــزيــز، تــكــتــب مقاالتها 
ــة دوريــــــــــة فـــــي جــــريــــدة  ــفـ ـــة بـــصـ ــيـ ــوعــ ـــبــ األسـ
»الـــشـــروق« مــنــذ بـــدايـــات خــــروج الصحيفة 
بــاألدق  أو  أن توقفت،  إلــى  فــي 2009،  للنور 
أوقــفــت عــن الــكــتــابــة لــصــالــح الــجــريــدة التي 
يـــمـــلـــكـــهـــا رجـــــــل األعــــــمــــــال وصـــــاحـــــب »دار 
الــــشــــروق« لــلــنــشــر، إبـــراهـــيـــم املــعــلــم. وعـــدت 
بسمة قراءها ومتابعيها بمواصلة الكتابة 
التواصل  عبر حسابها الخاص على موقع 
ــبــــوك«، كــــحــــال غــيــرهــا  ــيــــســ االجـــتـــمـــاعـــي »فــ
مــن الــكــتــاب، مــمــن مــنــعــوا مــن الــكــتــابــة على 
كتاب  من  املاضية، وخاصة  السنوات  مــدار 
»الشروق« التي عرفت بتنوع صفحة الرأي 
فيها بشكل كبير، وكانت واحدًا من املشاريع 
الــصــحــافــيــة الــــجــــادة فــــي مـــصـــر قـــبـــل ثــــورة 
وبــعــدهــا   ،2011 الــثــانــي  يــنــايــر/كــانــون   25

بسنوات قليلة.
ـــا مــمــن منعت 

ً
هـــنـــاك مـــن كـــانـــوا أســـــوأ حـــظ

ــاالت بــعــيــنــهــا، وتـــــم نـــشـــرهـــا عــلــى  ــقــ لـــهـــم مــ
االجتماعي وفي صحف  التواصل  منصات 
عــربــيــة أخـــــرى، ومـــع ذلـــك آثـــــروا االســتــمــرار 
والكتابة بالهامش األضيق والسقف األكثر 
ا املستمر في االنحناء، مثل الكاتب 

ً
انخفاض

الصحافي املصري، عبد الله السناوي، الذي 
منعت جريدة »الشروق« املصرية الخاصة، 
قبل  التطبيع،  قضية  يتناول  لــه  مقال  نشر 
نحو عام، وتحديًدا في 27 نوفمبر/تشرين 

منوعات

الــثــانــي مـــن الـــعـــام املـــاضـــي. وكـــذلـــك أســتــاذ 
الــعــلــوم الــســيــاســيــة مصطفى الــســيــد، الــذي 
ســبــق أن مــنــع مــقــالــه بـــجـــريـــدة »الــــشــــروق« 
ـــا، ومـــع ذلـــك وحــتــى مــوعــد كــتــابــة هــذه 

ً
أيـــض

الصحيفة  فــي  رأي  عمود  لديهما  السطور، 
ذاتها.أما من كانوا أصحاب مواقف صارمة 
ــز، فــمــنــهــم الــكــاتــب  ــزيـ ــعـ مــثــل بــســمــة عــبــد الـ
الصحافي املــصــري، حــســام الــســكــري، الــذي 

أعـــلـــن فـــي إبـــريـــل/نـــيـــســـان املـــاضـــي مـــن عــام 
الــــخــــاص عـــلـــى مــوقــع  2020، عـــبـــر حـــســـابـــه 
»فــيــســبــوك« تــوقــفــه عـــن كــتــابــة مـــقـــاالت في 
جريدة »الشروق« املصرية الخاصة، بسبب 
ــام والــتــضــيــيــق عــلــى  ــعــ ــال الــ ــان املــــجــ ــ ــهـ ــ »ارتـ
الـــرأي والتعبير«  الــحــريــات، ومنها حــريــات 
على حد تعبيره. لتنضم بسمة ومن قبلها 
الــســكــري، لسلسلة مــن أســمــاء كــتــاب الـــرأي 

ــمــــوا عــلــى الـــتـــوقـــف بــســبــب منع  الـــذيـــن أرغــ
الــكــاتــب الصحافي  وحــجــب مــقــاالتــهــم، مثل 
املــصــري، عبد العظيم حماد، الــذي منع من 
الــكــتــابــة فـــي نــفــس الـــجـــريـــدة هـــو والــكــاتــب 
الصحافي أيمن الصياد، في إبريل/نيسان 
بــعــدة  قــبــلــهــمــا  ومـــــن   ،2019 ومـــــايـــــو/أيـــــار 
هويدي،  فهمي  الصحافي  الكاتب  ســنــوات، 
الــذي كــان في طليعة املمنوعني من الكتابة 

والنشر، وانفرط العقد من بعده.
ــــوراء، يمكن  فــبــالــعــودة ســبــع ســنــوات إلـــى الـ
التأكد من أن التضييق على الكتاب، بدأ مع 
منع الكاتب فهمي هويدي من السفر في 23 
مايو/أيار 2014، في مطار القاهرة، ثم منع 
مقاالته من النشر. كما أن صحيفة »األهرام« 
القومية، منعت نشر مقاالت نادر الفرجاني 
أن يكون  مــايــو/أيــار 2014 ويــرجــح  فــي 25 
املــنــع عــلــى خــلــفــيــة كــتــابــاتــه املــنــتــقــدة لعبد 
الفتاح السيسي، وكان وزيــًرا للدفاع آنذاك، 
ــــذي حمل  حــيــث شــبــهــه فـــي أحــــد مــقــاالتــه الـ
عــنــوان “املشير وتــوجــهــات الــثــورة”، والــذي 
نشرته جــريــدة األهـــرام بتاريخ 24 مــارس/

آذار 2014، بالرئيس املخلوع حسني مبارك 
فــي خــطــابــه. كــمــا منعت جــريــدة »الــشــروق« 
ــال  ــشــ ــاريــ ــل بــــعــــنــــوان »املــ ــبــــالل فـــضـ ــاال لــ ــقــ مــ
 ،2014 ــبـــاط  ــبـــرايـــر/شـ فـ  2 فــــي  الـــســـيـــاســـي« 
وبعدها أعلن توقفه عن الكتابة للصحيفة، 
ــه عــلــى مــوقــع  مـــن خــــالل تـــدويـــنـــة قــصــيــرة لـ
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي »تـــويـــتـــر«. وحجبت 
 ألســامــة الــغــزالــي 

ً
صحيفة »األهــــــرام« مــقــاال

حـــرب بــعــنــوان »ال للبشير« فــي مــايــو/أيــار 
الخاصة  »الــوطــن«  صحيفة  ومنعت   .2015
مقاال للكاتب واألكاديمي، محمد فتحي في 
29 مــايــو/أيــار 2014. وتــوالــت قــــرارات املنع 
والكاتبة  الطبيبة  يفرق حالة  مــا  ذلــك.  بعد 
بسمة عــبــد الــعــزيــز، عــن بــاقــي حـــاالت املنع 
األول من  هــو  منعها  قــــرار  أن  والــتــضــيــيــق، 
ــبـــد الـــفـــتـــاح  ــنـــذ إعـــــــالن الـــرئـــيـــس عـ نــــوعــــه مـ
املاضي  األول  أكتوبر/تشرين   25 السيسي 
إنهاء حالة الطوارئ في جميع أنحاء البالد؛ 
حيث كــانــت هــنــاك أحـــالم منصبة على هذا 
انفراجة  العام وحــدوث  القرار، بفتح املجال 
سياسية؛ بعد بقاء مصر تحت حالة طوارئ 
 مـــا شــهــدتــه 

ّ
دائـــمـــة عــلــى مـــر الـــعـــصـــور. لــكــن

ــنـــوات املـــاضـــيـــة مـــن إصــــــدار حـــزمـــة من  الـــسـ
االستثنائية  الطوارئ  حالة  حول  القوانني؛ 
لــحــالــة دائـــمـــة بــمــوجــب الـــقـــانـــون؛ ليصبح 
باستمرار  مرتبطا  الطوارئ  حالة  استمرار 
وارتكاب جرائم  والدستور  القانون  تغييب 
يستوجب  إنهاؤها  مسبوقة،  غير  حقوقية 
ــن قــمــع كــافــة  تـــوقـــف الـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة عـ
الــرأي املنصوص  التعبير عن  أشكال حرية 
عليها في الدستور املصري، والذي تعصف 
بــــه الـــحـــكـــومـــة املـــصـــريـــة يـــومـــًيـــا مــــن خـــالل 

ممارسات عدة.

التضييق على الكتاب 
بدأ مع منع فهمي 

هويدي من السفر

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

أكد تقرير لصحيفة »هآرتس« اإلسرائيلية، 
أمس االثنني، أن قوات االحتالل اإلسرائيلي 
قصفت بــرج الــجــالء فــي مدينة غــزة، خالل 
عــدوانــهــا األخــيــر عــلــى الــقــطــاع فــي مــايــو/ 
أيار املاضي، على الرغم من توفر معلومات 
أكدت أن املبنى يشمل مكاتب وسائل إعالم 

أجنبية ومحلية. 
ــرد أن أرســـــل  ــجــ ــمــ وقــــــــال الـــتـــقـــريـــر إنــــــه »بــ
الجيش إخــطــارات ورســائــل نصية لسكان 
ــيـــني فــــي املـــبـــنـــى، تـــنـــذرهـــم بــأنــه  ــافـ وصـــحـ
بالجهات  االتصاالت  توالت  قصفه،  سيتم 
اإلســرائــيــلــيــة، بــمــا فــي ذلـــك مــن صحافيني 
أجانب، للتأكيد على وجود مقار ومكاتب 
صحافية في برج الجالء، وبالتالي تجنب 
ـــا إمــهــال الــصــحــافــيــني وقتًا 

ً
قــصــفــه، والحـــق

كــافــيــًا إلخــــــراج مــعــداتــهــم وأجـــهـــزتـــهـــم من 
وبقرار  اإلسرائيلي،  الجيش  أن  إال  املبنى، 
ــالـــرغـــم مــن  ــنـــى، بـ ــبـ ــرر قـــصـــف املـ ــ واضـــــــح، قـ
تــحــذيــر جــهــات داخــــل الــجــيــش واملــنــظــومــة 
ــرار الــتــي قــد يسببها  ــ الــعــســكــريــة مــن األضـ

قصف البرج«.
وبحسب تقرير الصحيفة، فقد كان بمقدور 
جيش االحــتــالل اإلســرائــيــلــي إلــغــاء عملية 
ــبــــرج، وأن أمــــــًرا بـــإلـــغـــاء الــقــصــف  قــصــف الــ

كـــــان يـــحـــتـــاج لــــقــــرار مــــن رئــــيــــس األركــــــــان، 
ــافـــي، وشـــعـــبـــة االســـتـــخـــبـــارات  أفـــيـــف كـــوخـ
ــيـــادة الــســيــاســيــة. وقــالــت  ــقـ الــعــســكــريــة والـ
الصحيفة إن وجود شبكات تلفزة ووسائل 
إعـــــالم فـــي املــبــنــى كـــانـــت مـــعـــروفـــة لجيش 
االحــتــالل اإلســرائــيــلــي، لــكــن هـــذه الحقيقة 
لم تنقل لقيادة وزارة الخارجية وجهازها 
زعــم بعد  الجيش  أن  اإلعــالمــي، خصوصًا 
ــان »قـــاعـــدة عملياتية  ــه كـ قــصــف املــبــنــى أنـ
كما  حــمــاس«.  لحركة  مهمة  استخباراتية 
زعم جيش االحتالل أن مكاتب الصحافيني 
لحركتي حماس  واٍق«  »درع  بمثابة  كانت 
والجهاد اإلسالمي، وأن ناشطي الحركتني 
قاموا بإخالء عتادهم العسكري من املبنى، 
مـــســـتـــغـــلـــني املــــهــــلــــة الــــتــــي حـــــددهـــــا جــيــش 

االحتالل لسكان املبنى والعاملني فيه.
ونــقــلــت الــصــحــيــفــة عـــن مــصــدر إســرائــيــلــي 
لــم يكن بالضرورة  »الــقــرار  إن  قــولــه  مطلع 
ــكـــريـــة، بــــل ألن املـــســـتـــوى  العــــتــــبــــارات عـــسـ
الــســيــاســي والــعــســكــري فــي إســرائــيــل شعر 
بأن حركة »حماس« حققت انتصارات في 
صواريخ  إطالقها  عند  اإلسرائيلي  الوعي 
باتجاه القدس«، خالل العدوان اإلسرائيلي 
املـــذكـــور، والــــذي أطــلــقــت عليه املــقــاومــة في 
غزة عنوان »معركة سيف القدس«. وكانت 
ــــن صـــــــورة النـــتـــصـــار  إســــرائــــيــــل تـــبـــحـــث عـ

عسكري من خالل قصف برج الجالء. وخالل 
العدوان على غزة، ركزت الطائرات الحربية 
اإلســرائــيــلــيــة عــلــى األبـــــراج الــســكــنــيــة الــتــي 
تضم أكبر قــدر ممكن مــن وســائــل اإلعــالم، 
إذ بــدأت باستهداف بــرج هــنــادي، ومــن ثم 
برجي الجوهرة والشروق، اللذين يضمان 
والقنوات  والُصحف  الــوكــاالت  مــن  العديد 
 إلــى 

ً
املحلية والــعــربــيــة والــدولــيــة، وصــــوال

ــــذي يـــضـــم مــقــر  ــــرج الــــجــــالء الــ ــداف بـ ــهـ ــتـ اسـ
الــجــزيــرة، ووكــالــة أسوشييتد بــرس  قــنــاة 
األمــيــركــيــة، وإذاعــــــة األســــــرى، وبــــرج الــبــث 
الخاص بإذاعة صوت القدس، وغيرها من 

الوسائل اإلعالمية املحلية.

)Getty/منذ سنوات، تمنع الصحف نشر مقاالت رأي )كارستن كوال

)محمود همص/فرانس برس(

وسائل  على  حــســاب   100 وراء  يقف  مــن  على  للعثور  الهندية  الشرطة  تسعى 
التواصل االجتماعي تتهم بنشر »أخبار كاذبة« بعد سلسلة هجمات استهدفت 

مساجد في شمال شرق البالد.
واندلعت أعمال عنف الشهر املاضي في والية تريبورا بدأت على هامش تجمع 
اليمينية. وتتشارك  بــاريــشــاد«  أتــبــاع جماعة »فيشوا هــنــدو  ملــئــات مــن  حــاشــد 
تريبورا حدودًا بطول 850 كيلومترا مع بنغالديش ذات الغالبية املسلمة، حيث 
تل سبعة أشخاص هذا الشهر على يد مجموعة من املحتجني الغاضبني الذين 

ُ
ق

قاموا بتخريب معبد هندوسي ونهبه.
وأشعلت لقطات فيديو لقرآن يتم وضعه على ركبة تمثال إله هندوسي شرارة 
أعمال الشغب املناهضة للهندوس في بنغالديش، والتي سرعان ما امتدت الى 
12 منطقة من البالد. وتعرضت أربعة مساجد على األقل للتخريب كما نهبت 
متاجر ومنازل عدة يملكها مسلمون في الوالية التي يحكمها حزب بهاراتيا 

جاناتا القومي بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.
وبــحــســب الــشــرطــة، نــشــر أشــخــاص كــانــوا يــرغــبــون فــي الــتــرويــج ألعــمــال العنف 
صورًا مضللة عبر وسائل التواصل االجتماعي بعد الحادث. وقال مسؤول كبير 
في الشرطة في والية تريبورا اشترط عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس 
األحد »كانت تقوم بنشر الشائعات واألخبار الكاذبة والصور املزيفة التي لم تكن 
حتى مرتبطة بتريبورا«. وأكد املسؤول »ما زال الوقت مبكرا ولكن سيتم التعرف 
نشر  للشرطة  تقرير  وبحسب  التلفيقات«.  هــذه  بسبب  واعتقالهم  الجميع  على 
السبت، تم تحديد 102 منشور قالت الشرطة إنها نشرت من قبل أطراف »مجهولة« 
الصراعات »بني أشخاص من مجموعات دينية مختلفة«. ونقلت وسائل  إلثــارة 
اإلعالم املحلية أن الشرطة توجهت إلى فيسبوك وتويتر ويوتيوب مطالبة بإزالة 
هذه املنشورات. وتمت إزالة غالبية هذه املنشورات األحد. ولم تتمكن فرانس برس 
يتعرضون  إنــهــم  الهند  فــي  املسلمة  األقــلــيــة  قـــادة  ويــقــول  مــن تحديد مضمونها. 

لهجمات متزايدة منذ وصول الحزب القومي الهندوسي الى السلطة عام 2014.
)فرانس برس(

منع مقاالت في الصحف المصرية: الطوارئ لم ُتلَغ

توفي أحمد حديج باراس، أحد أخبار
أفراد الطاقم اإلعالمي بمكتب 
محافظ عدن، متأثرًا بجراحه إثر 

انفجار سيارة ملغومة في العاشر 
من أكتوبر/ تشرين األول الماضي 

في عاصمة اليمن المؤقتة، 
بعد تدهور حالته الصحية في 

مستشفى النقيب بالمدينة.

أجاب 3.5 ماليين من متابعي رئيس 
»تسال« إيلون ماسك بين يومي 

السبت واألحد عن استطالع طرحه 
عليهم عبر »تويتر« عما إذا كان 

ينبغي عليه بيع 10 في المائة من 
أسهمه في الشركة، كي يدفع 

الضرائب، وصّوت 57.9 في المائة 
منهم بـ»نعم«.

أعلن مؤسس موقع 
»ويكيليكس« جوليان أسانج، 

وخطيبته ستيال موريس، أنّهما 
ممنوعان من الزواج، وأنّهما 

يستعدان التخاذ إجراءات قانونية 
ضد وزير العدل البريطاني، دومينيك 

راب، ومحافظة سجن بيلمارش، 
ومن ضمنها مديرو السجن.

يعمل تطبيق »واتساب« 
على ميزة من الممكن أن تزيد 

صالحيات »األدمن« المشرفين على 
المجموعات، وهي خاصية رائجة 

فيه. وتحمل الميزة المحتملة اسم 
Communities )مجتمعات(، وتمنح 

مسؤولي المجموعات مزيدًا 
من السلطة.

في الصحف المصرية، تظهر »حالة الطوارئ« التي تستخدم لمنع نشر مقاالت ولتبرير الرقابة عليها، لكّن الرقابة تتواصل، رغم إلغاء 
حال الطوارئ قبل أسبوع، فيما يتواصل أيضًا المنع
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قضايا

المركز العربي لألبحاث 
ودراسة السياسات

ــو أســــــــبــــــــوعــــــــني عــــلــــى  ــ ــ ــحـ ــ ــ مـــــــــــــّر نـ
الـــذي أطــــاح، بموجبه،  االنـــقـــالب 
العسكريون في مجلس السيادة 
الــتــي تشّكلت  املــدنــيــة  الحكومة  الــســودانــي 
السلطة وإدارة  اقتسام  اتفاقية  بعد توقيع 
املرحلة االنتقالية، في آب/ أغسطس 2019. 
تـــراوح مكانها،  السياسية  األزمـــة  تــزال  وال 
فــي ظــل إصــــرار الــعــســكــريــني عــلــى التمّسك 
بالسلطات الفعلية، واستمرار تقييد حركة 
الله حمدوك،  املــعــزول، عبد  الــــوزراء  رئيس 
بينما تستمر التحركات الشعبية الرافضة 
لـــالنـــقـــالب وتـــتـــزايـــد الـــضـــغـــوط الــخــارجــيــة 
ــة وإعـــــــادة  ــراكــ ــشــ ــة الــ ــيـ ــاقـ ــفـ ــى اتـ ــ لــــلــــعــــودة إلــ

تنصيب الحكومة املدنية. 

انفراد العسكر بالحكم
بدأت الفترة االنتقالية في جوٍّ ساده انعدام 
الــثــقــة بـــني املـــكـــوَنـــني، املـــدنـــي والــعــســكــري، 
الــلــَذيــن شــّكــال الــتــحــالــف الــــذي قــامــت عليه 
السلطة  مقاليد  توّلت  التي  الثورة  حكومة 
بعد إطاحة نظام الرئيس السابق عمر حسن 
الــبــشــيــر. وقـــد عــكــســت املــــبــــادرات الــداخــلــيــة 
والخارجية التي اضطلعت بالوساطة، في 
املــــدة الــتــي تــلــت إطــاحــة الــبــشــيــر، بــوضــوح 
الجانبني. ومــا أسهم  الثقة بــني  حــالــة عــدم 
 املكون العسكري، 

ّ
في تنامي هذه الحالة أن

بــشــّقــيــه الـــقـــوات املــســلــحــة والـــدعـــم الــســريــع، 
بــدا أكثر تماسًكا وأشـــّد رغــبــًة فــي التمّسك 
استمر  بينما  متوّقًعا،  كــان  مما  بالسلطة 
املكّون املدني معّواًل على الشارع الذي ظل 
الوثيقة  توقيع  الطرقات، حتى  في  مرابًطا 

الدستورية. 
إلــى تكريس قوة  وقــد أّدت عــوامــل مختلفة 
املكّون العسكري في التحالف الحاكم؛ منها 
انقسمت  املــدنــي  للمكّون  املــؤّلــفــة  الــقــوى   

ّ
أن

بانسحاب عدد من األحزاب، وانقسم تجّمع 
الــذي أّدى دوًرا رئيًسا في الثورة،  املهنيني 
العسكري  املــكــّون  د  وتــمــدَّ مختلفة،  أجنحًة 
من خالل اضطالعه بمهماٍت من اختصاص 
مــجــلــس الــــــــــوزراء، مـــثـــل مــــبــــادرة الــتــطــبــيــع 
ــات إقــلــيــمــيــة  ــل، وإقــــامــــة عــــالقــ ــيــ ــرائــ ــع إســ مــ
لــلــديــمــقــراطــيــة،  قــــوى ودول مــنــاهــضــة  مـــع 
وقــيــادة الــتــفــاوض مــع الــحــركــات املسّلحة، 
املتصلة  الخارجية  بالعالقات  واالستئثار 
مّرت  التي  واملأسسة  العسكرية،  بالشؤون 

بها قوات الدعم السريع.
 العسكريون األزمة التي 

ّ
بناء عليه، استغل

أعقبت تــمــّرَد لـــواء فــي ســالح املــدرعــات في 
انــقــالًبــا  ــــذوا  ــّف أيـــلـــول/ ســبــتــمــبــر 2021، ونــ
السلطة. وفي  املدنيني في  هم  أطــاح شركاَء
الـــخـــامـــس والـــعـــشـــريـــن مـــن تــشــريــن األول/ 
الــقــوات  مــن  وحـــدات  اعتقلت   ،2021 أكتوبر 
املسلحة نحو 300 شخًصا من املدنيني الذين 
شغلوا مناصب حكومية وسياسية رفيعة، 
البرهان في  الفتاح  الفريق أول عبد  وأعلن 
 مجلَسي الوزراء 

ّ
بياٍن، حالة الطوارئ، وحل

مــن  وزراء  مــجــلــس  وتــشــكــيــل  والــــســــيــــادة، 
كفاءات، وتعطيل العمل بمواد من الوثيقة 
املــــواد 11 و12 و15 و16،  الــدســتــوريــة، هــي 
السيادة  مجلَسي  تشكيل  إلــى  تشير  الــتــي 
املــادة  وتشير  واختصاصاتهما،  والــــوزراء 
3/24 إلى املحاصصة السياسية في تكوين 
املجلس التشريعي حيث أعطت قوى إعالن 
الحرية والتغيير %67 من عضوية املجلس، 
 الوثيقة الدستورية 

ّ
وتشير املادة 71 إلى أن

استمدت أحكامها من االتفاق بني املجلس 
والتغيير،  الحرية  إعــالن  وقــوى  العسكري 
 املجلس العسكري. 

ّ
وتشير املادة 72 إلى حل

وأعلن البرهان كذلك عن تجميد عمل لجنة 
إزالة التمكني ومراجعة عملها، وهي اللجنة 
ــظـــام الــحــكــم  الـــخـــاصـــة بــتــفــكــيــك شـــبـــكـــات نـ
الــســابــق، وتــشــكــيــل املــؤّســســات املنصوص 
ــي:  ــتــــوريــــة، وهــ ــي الـــوثـــيـــقـــة الــــدســ عــلــيــهــا فــ
الدستورية،  واملحكمة  التشريعي،  املجلس 
النيابة  ومجلس  األعلى،  القضاء  ومجلس 
األعـــلـــى ومــفــوضــيــة االنـــتـــخـــابـــات الــعــامــة، 
وتــنــظــيــم االنـــتـــخـــابـــات الـــعـــامـــة فـــي تــمــوز/ 
 االعــتــقــاالت جرت 

ّ
أن يوليو 2023. ولــوحــظ 

وفق نمط محّدد؛ بحيث إنها لم تشمل أّي 
الــقــومــي، باستثناء،  عضو فــي حــزب األمـــة 
عــروة الــصــادق، عضو لجنة إزالــة التمكني، 
 هدف قيادة املؤسسة العسكرية 

ّ
ما يعني أن

ــان تــوجــيــه ضــربــة لـــأحـــزاب األصـــغـــر في  كـ
حزب  تحييد  ومــحــاولــة  الــحــاكــم،  التحالف 

األمة القومي تجاه التحّرك االنقالبي.

مواقف القوى السياسية
عــّبــر املجلس املــركــزي لــقــوى إعـــالن الحرية 
ــع لــالنــقــالب  ــاطـ ــقـ ــن رفـــضـــه الـ والـــتـــغـــيـــيـــر عــ
إجــــراءات.  مــن  ومــا تمّخض عنه  العسكري 
وفــي بــيــاٍن صــدر بعد اجتماع ُعقد فــي دار 
حزب األمة القومي، أعلن املجلس رفضه ما 
املؤسسات  بعودة  البرهان، وطالب  به  قــام 
التي جرى حّلها، وإطــالق سراح املعتقلني، 

ومحاكمة االنقالبيني. وعّبر تجّمع املهنيني 
)جناح األصم( عن رفضه االنقالب وعن أمله 
في عودة التجّمع موّحًدا، وأعلن العصيان 
املدني. أما قوى الحرية والتغيير، مجموعة 
قام  ما  أعلنت دعمها  فقد  الوطني،  امليثاق 
الذي  الشيوعي  الحزب  وأعلن  البرهان.  به 
رفضه  والتغيير  الحرية  قــوى  من  انسحب 
االنـــقـــالب، ودعـــا إلـــى مــقــاومــتــه. وقـــد صــّرح 
 عــودة 

ّ
الــقــيــادي فــي الــحــزب، كــمــال كــــرار، أن

العسكري  املــكــوَنــني،  بــني  السابقة  الــشــراكــة 
فتلك  الراهنة؛  لأزمة  ليست حــاًل  واملــدنــي، 

الشراكة باتت غير ذات جدوى.
وجـــاء حـــراك الــشــارع املتمثل بــخــروج آالف 
السودانيني، في 30 تشرين األول/ أكتوبر، 
ــــض قـــطـــاعـــاٍت واســــعــــة مــن  تـــعـــبـــيـــًرا عــــن رفـ
الــســودانــيــني انـــقـــالب الـــبـــرهـــان. وقــــد شمل 
هــذا الــحــراك إغـــالق طــرق ومــرافــق مختلفة. 
أداة  ُيعّد  الشارع   حــراك 

ّ
أن الرغم من  وعلى 

ضــغــط مــهــمــة لــلــعــودة إلـــى مــســار االنــتــقــال 
 نجاحه في تحقيق نتائج 

ّ
الديمقراطي، فإن

وعــمــقــه، خصوًصا  ديــمــومــتــه  عــلــى  يعتمد 
في ظل أوضاع اقتصادية مترّدية تعانيها 
شــرائــح كــبــيــرة مــن الــســودانــيــني، مــا يجعل 
من العسير عليهم ترك سبل كسب عيشهم 
والــتــجــاوب مــع الــعــصــيــان املــدنــي املــفــتــوح، 
ــّرة فــــي االحـــتـــجـــاجـــات  ــتـــمـ ــة املـــسـ ــاركــ واملــــشــ
االنقالب.  الرافضة  القوى  إليها  دعــت  التي 
الخارجية،  الضغوط  أهمية  تــبــرز  هنا  مــن 
الحراك  دعــم  في  حاسًما  عاماًل  باعتبارها 
ــفـــاق  ــــى اتـ ــودة إلــ ــ ــعـ ــ ــــى الـ ـــع إلــ ــدفــ ــ املــــدنــــي والـ

الشراكة. 

مواقف القوى الخارجية
ــقــــوى الـــخـــارجـــيـــة بـــســـرعـــة مــع  تـــجـــاوبـــت الــ
األزمة السودانية، وعّبرت عن مواقف جاءت 
في جّلها رافــضــًة االنــقــالب وداعــمــة العودة 
إلى مسار االنتقال الديمقراطي. وكانت أبرز 
املــواقــف فــي هــذا االتــجــاه مــواقــف الترويكا 
ــلـــكـــة املـــتـــحـــدة،  ــتــــحــــدة، واملـــمـ )الــــــواليــــــات املــ
والنرويج(، التي تمّثل الدول الغربية األشد 
اهــتــمــاًمــا بــالــســودان واألكــثــر انــخــراًطــا في 
ذلك  وانعكس  السوداني،  السياسي  الشأن 
في رعايتها مفاوضات السالم التي أفضت 
عــام 2005.  الشامل في  السالم  اتفاقية  إلــى 

االنتقال  تواجه  التي  التهديدات  »ملنع  مًعا 
انتقالية،  مؤسسات  وإنــشــاء  الديمقراطي، 
ومــعــالــجــة الــتــوتــرات فــي الــشــرق واملــنــاطــق 

األخرى«.
أما مجلس األمن التابع لأمم املتحدة فقد 
نجح، أخيًرا، في إصدار بياٍن أعّدت مسودته 
بــريــطــانــيــا، وتــدّخــلــت روســـيـــا لــتــخــّفــف من 
حــّدة عباراته، بعد أن فشل ثــالث مــرات في 
اعتماد بيان موّحد، بسبب تباين اآلراء بني 
إدانــة  أعضائه ومعارضة روســيــا والــصــني 
االنـــقـــالب. وقـــد دعـــا هـــذا الــبــيــان الــتــوافــقــي 
إعــادة  إلــى  السودانية  العسكرية  السلطات 
الــحــكــومــة االنــتــقــالــيــة بــقــيــادٍة مــدنــيــٍة على 
أســــاس الــوثــيــقــة الــدســتــوريــة وغــيــرهــا من 
االنتقالية،  للمرحلة  التأسيسية  الــوثــائــق 
ــــروط  ــــن غـــيـــر شـ ــــي حـــــــــواٍر مـ واالنـــــــخـــــــراط فـ
مسبقة. أما مجلس السلم واألمن األفريقي 
فقد قّرر تعليق مشاركة السودان في جميع 
النشاطات إلى حني عودة الحكومة املدنية، 
وأرســل مبعوًثا إلــى الــســودان للتوّسط في 

 األزمة.
ّ

حل
وبريطانيا  املتحدة  الــواليــات  تمّكنت  وقــد 
من إقناع اململكة العربية السعودية ودولة 
اإلمـــــــــارات، الــلــتــني ُيــنــظــر إلــيــهــمــا مـــن أبـــرز 
داعمي املكّون العسكري ورافضي مسارات 
االنتقال الديمقراطي، باملشاركة في إصدار 
ــنـــا نـــؤيـــد قلق  ــاء فـــيـــه: »إنـ بـــيـــان ربـــاعـــي، جــ
املــجــتــمــع الـــدولـــي الــبــالــغ إزاء الـــوضـــع في 
الـــســـودان. ونــدعــو إلـــى االســتــعــادة الكاملة 
االنتقالية  واملؤسسات  للحكومة  والفورية 
إلى  األطــراف  بقيادة مدنية. وندعو جميع 
الــتــعــاون والـــوحـــدة مــن أجـــل الـــوصـــول إلــى 
هذا الهدف. ونشجع على اإلفراج عن جميع 
ــداث األخـــيـــرة  املــعــتــقــلــني عــلــى خــلــفــيــة األحـــــ

ورفع حالة الطوارئ«.
ــمــــي، بــــــــرزت مــصــر  ــيــ ــلــ ــتــــوى اإلقــ ــســ عـــلـــى املــ
ــرز لــلــخــطــوات التي  بــاعــتــبــارهــا الـــداعـــم األبــ
ارتبطت  العسكري، وقد  املكّون  أقدم عليها 
بـــعـــالقـــاٍت قـــويـــٍة بـــه مــنــذ إطـــاحـــة الــبــشــيــر، 
ــاٍب ســـيـــاســـيـــٍة وأمــــنــــيــــة. وقـــــد عــمــلــت  ــ ــبـ ــ ألسـ
مــصــر عــلــى مـــســـانـــدة مـــوقـــف الـــبـــرهـــان في 
ــــاد األفــــريــــقــــي عـــبـــر تـــكـــويـــن تــحــالــٍف  ــــحـ االتـ
يضم دواًل أفــريــقــيــة، لــدعــمــه. أمــا إســرائــيــل، 
ا من مشروع  وبعد أن أصبح السودان جزًء
اتــفــاقــات أبـــراهـــام، فــقــد أرســلــت وفــــًدا أمنًيا 
إلى الخرطوم بعد أيام من وقوع االنقالب، 
الــتــقــى قــائــد الــجــيــش الــفــريــق أول الــبــرهــان، 
الله حمدوك.  املعزول عبد  الـــوزراء  ورئيس 
لــم يكن  الــزيــارة  وقــال مصدر إسرائيلي إن 
هدفها التوسط، بل االّطالع والوقوف على 

تطورات األوضاع في السودان.

وساطات الداخل والخارج
ــــدة داخـــلـــيـــة  ــــديـ ــان عـ ــهــــود لــــجــ تـــتـــضـــافـــر جــ
الجانبني.  التوّسط بني  أجل  وخارجية من 
فــي تحّركها  يــشــارك  التي  املجموعة  وتــعــّد 
الــســيــاســي والــصــحــافــي، مــحــجــوب محمد 
صالح، أبرز مجموعات الوساطة الداخلية. 
أطــراف  التقت  التي  املجموعة  هــذه  وتعمل 
ــلـــى تــســهــيــل عـــــــودة املــــؤّســــســــات  األزمــــــــة عـ
الشراكة  واستمرار  بترتيٍب جديد،  املدنية، 
بني املدنيني والعسكريني. أما على مستوى 
الوساطة الخارجية فتبرز تحّركات املبعوث 

ــــى الــــقــــرن األفــــريــــقــــي، جــيــفــري  ــركـــي إلـ ــيـ األمـ
فيلتمان، ومبادرة جنوب السودان، بقيادة 
ضيو مضوك الــذي قــام بــدور الوسيط في 
مــفــاوضــات الــســالم فــي جــوبــا، إضــافــة إلــى 
الوساطة التي يقوم بها االتحاد األفريقي. 
اســتــعــادة دور  إلــى  ويسعى هـــؤالء جميًعا 
املـــؤســـســـات املــدنــيــة فـــي الــحــكــم عــلــى نحو 
جــديــد، ويــبــدو أن الــعــســكــريــني يــرمــون إلــى 

ذلك أيًضا. 
 الــفــريــق أول 

ّ
وتــفــيــد تـــقـــديـــرات عـــديـــدة بــــأن

البرهان ال يــهــدف، مــن خــالل فــض الشراكة 
ــع املـــدنـــيـــني واالنـــــقـــــالب عـــلـــى الــحــاضــنــة  مــ
ــزي لــلــحــريــة  ــ ــركــ ــ الـــســـيـــاســـيـــة، املـــجـــلـــس املــ
ــي الــحــكــم  ــ ــرار فـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ والـــتـــغـــيـــيـــر، إلــــــى االسـ
عــلــى نــحــو مــبــاشــر، عــلــى عــــادة االنــقــالبــات 
الــســودان، بل يرمي  السابقة في  العسكرية 
ــادة تــرتــيــب املــشــهــد الــســيــاســي، في  ــ إلـــى إعـ
ــة؛ وذلــــك  ــيـ ــالـ ــقـ ــتـ ــّقـــى مــــن الـــفـــتـــرة االنـ مــــا تـــبـ
للحرية  املركزي  املجلس  بإقصاء مجموعة 
والتغيير من السلطة، وقيام مجلس وزراء 
مـــدنـــي جـــديـــد ال يــشــمــل ســيــاســيــني، يــكــون 
بمنزلة واجــهــٍة تحكم ِمــن ورائــهــا املؤسسة 
املسؤولية،  تتحّمل  أن  دون  مــن  العسكرية 
ما يحّولها إلى حاكم فعلي من وراء ستار، 
تــتــدخــل عــنــد الــــضــــرورة؛ فــقــيــادة املــؤســســة 
العسكرية السودانية تدرك حجم التحديات 
االقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة الــتــي تــواجــهــهــا 
البالد، وهي غير قادرة على التعامل معها، 
وتحّمل مسؤولية مواجهتها أمام الشعب. 
 بــقــاءه 

ّ
فـــضـــاًل عـــن ذلـــــك، يـــــدرك الــجــيــش أن

فـــي واجـــهـــة الــحــكــم ســيــضــعــه فـــي مــواجــهــة 
مــســتــمــرة مـــع الـــشـــارع، ويـــعـــّرض الـــســـودان 
اإلنجازات  تنفيذ  لعقوبات دولية، ويعرقل 
الـــتـــي تــحــقــقــت خـــارجـــًيـــا فـــي عــهــد حــكــومــة 
ــات،  ــوبـ ــقـ ــعـ ــلـــى صـــعـــيـــد رفــــــع الـ حـــــمـــــدوك، عـ
واإلعـــــفـــــاء مــــن الـــــديـــــون، والــــحــــصــــول عــلــى 
مساعداٍت وقروٍض من جهات مالية دولية.

التوجه  هــذا  فــي  املسلحة  الــقــوات  وتستند 
إلــى حقيقة أّنــهــا تبقى الــالعــب األقـــوى في 
الـــبـــالد، بــفــضــل تــجــانــســهــا نــســبــًيــا مــقــارنــًة 
باملكّون املدني، يساعدها في ذلك الطبيعة 
ــا  الــتــنــظــيــمــيــة لــلــمــؤســســة وإدراكــــهــــا دورهــ
املبالغة  ينبغي  ال  لكن  والسياسي.  املهني 
ــقــــوات  ــه الــ ــ ــــواجـ ــأن هــــــذا املــــعــــطــــى؛ إذ تـ ــشــ بــ
املــســلــحــة هــــي األخـــــــرى تـــحـــّديـــات داخــلــيــة 
تتمثل بسخط شريحة من الضباط بسبب 
أوضاعهم املعيشية، وما يرونه تقلياًل من 
شأن املؤسسة يقوم به بعض السياسيني. 
وقـــــد انـــعـــكـــس هـــــذا الـــســـخـــط فــــي الـــتـــحـــّرك 
االحتجاجي الذي قام به لواء املدرعات في 
مــنــطــقــة الــشــجــرة جــنــوب الـــخـــرطـــوم، أو ما 
سّمي محاولة االنقالب الفاشلة، الذي قاده 
أيلول/  الباقي بكراوي في 21  العميد عبد 
سبتمبر 2021. وقد تواصل التعبير عن هذا 
البرهان  أول  الفريق  لقاءات  في  االحتجاج 
ــة، فــي  ــلـــحـ ــبــــاط الـــــقـــــوات املـــسـ ــار ضــ ــبــ مــــع كــ
العليا، ويشير  العسكرية  أكاديمية نميري 
 ضباطا عّبروا 

ّ
ما رشح من هذا اللقاء إلى أن

عــن عـــدم رضــاهــم عــن أوضــاعــهــم وعـــن دور 
املؤسسة العسكرية. 

خاتمة
ــاه الـــذي  ــجـ مـــن الــصــعــب الــحــســم بــشــأن االتـ
الــفــتــرة  الــســودانــيــة خـــالل  ستسلكه األزمــــة 
الــقــريــبــة املــقــبــلــة، بــســبــب وجــــود مــتــغــيــرات 
عــديــدة، داخــلــيــة وخــارجــيــة. لــكــن يمكن في 
ــاريـــوهـــات تــطــور  ــنـ ــيـ املـــجـــمـــل الــــقــــول إن سـ
ــة فـــي املــرحــلــة الــراهــنــة لـــن تــخــرج عن  ــ األزمـ
عــلــيــه  تــــعــــّول  ــذي  ــ الــ األول،  ســـيـــنـــاريـــوهـــني: 
رئيس  بقبول  يتمثل  العسكرية،  املؤسسة 
الـــوزراء املــعــزول، عبدالله حــمــدوك، تشكيل 
اٍت غــيــر حــزبــيــة.  حــكــومــة جـــديـــدة مـــن كـــفـــاء
وســـيـــخـــّفـــف هــــــذا، إذا حــــــدث، االســتــقــطــاب 
الــقــائــم حــالــًيــا، لكنه قــد يـــؤدي إلـــى انقسام 
داخل املجلس املركزي لقوى إعالن الحرية 
ــراء إطــالق  ــ والــتــغــيــيــر، ويــصــاحــب هـــذا اإلجـ
ســــــراح املــعــتــقــلــني الـــســـيـــاســـيـــني، لــتــخــفــيــف 
ــنــــاف مــــســــار االنـــتـــقـــال  ــئــ ــتــ االحــــتــــقــــان واســ
املــتــفــق عــلــيــه. ويــتــمــثــل الــســيــنــاريــو الــثــانــي 
برفض حمدوك تشكيل الحكومة الجديدة، 
ــقــــوى الــســيــاســيــة الــرئــيــســة  بـــمـــعـــزٍل عــــن الــ
ــبـــالد. ومــــن املــتــوقــع فـــي هــــذه الــحــالــة  فـــي الـ
ــديــــدة غـــيـــر مــرتــبــطــة  تــكــلــيــف شــخــصــيــة جــ
رئيس  ويتولى  سياسي.  بتوّجه  تنظيمًيا 
ــــوزراء الــجــديــد تشكيل حــكــومــة كــفــاءات.  الــ
ــنـــاريـــو، فــــي حـــال  ــيـ وســـيـــضـــاعـــف هـــــذا الـــسـ
تـــنـــفـــيـــذه، االســـتـــقـــطـــاب الـــســـيـــاســـي وحـــالـــة 
االحتقان، بينما يحاول العسكريون فرض 
التي فرضتها  معادلة شــارٍع مقابل شــارع 
االنـــقـــالبـــات عــلــى املـــســـار الــديــمــقــراطــي في 
مستقبل  ــعـــّرض  يـ ــا  مـ أخــــــرى،  عــربــيــة  دوٍل 
وأمــنــيــة جسيمة.  ملــخــاطــَر سياسية  الــبــالد 
االحتمالني  هذين  أحــد  رجحان  وسيعتمد 
الداخلية  الــعــوامــل  بــني  التفاعل  نــتــاج  على 
ــــدرة الـــوســـطـــاء على  والـــخـــارجـــيـــة، وعـــلـــى قـ
الــبــالد نحو  ــزالق  انــ تمنع  تــســويــٍة  تحقيق 

أزمٍة سياسيٍة عميقٍة وطويلة.

بعد انفراد المكّون العسكري بالسلطة

مآالت االنتقال السياسي 
في السودان

عبّر المجلس المركزي 
لقوى إعالن الحرية 
والتغيير عن رفضه 

القاطع االنقالب 
العسكري

برزت مصر باعتبارها 
الداعم األبرز للخطوات 

التي أقدم عليها 
المكّون العسكري

تواجه القوات 
المسلحة تحّديات 

داخلية تتمثل بسخط 
شريحة من الضباط 

بسبب أوضاعهم 
المعيشية

جرى االنقالب العســكري في الســودان قبل نحو أســبوعين، لكن يبدو من الصعب الحســم بشــأن االتجاه الذي ستسلكه األزمة 
الســودانية خــالل الفترة القريبة المقبلة، بســبب وجود متغيرات عديدة، داخلية وخارجية. يستكشــف تقديــر الموقف التآلي 

الممكنات والمآالت

متظاهر في الخرطوم يرفع عالمة النصر احتجاجًا على االنقالب في 2021/10/25 )فرانس برس(

أعــّدت  بياٍن  إصــدار  في  المتحدة  لألمم  التابع  ــن  األم مجلس  نجح 
أن  بعد  لتخّفف من حّدة عباراته،  بريطانيا، وتدّخلت روسيا  مسودته 
فشل ثالث مرات في اعتماد بيان موّحد، بسبب تباين اآلراء بين أعضائه 
ومعارضة روسيا والصين إدانة االنقالب. وقد دعا هذا البيان السلطات 
العسكرية السودانية إلى إعادة الحكومة االنتقالية بقيادٍة مدنيٍة على 
أساس الوثيقة الدستورية، واالنخراط في حوارٍ من غير شروط مسبقة. 
أما مجلس السلم واألمن األفريقي فقد قرّر تعليق مشاركة السودان 

في جميع النشاطات إلى حين عودة الحكومة المدنية.

رفض دولي

20

وقد أصدرت هذه الدول بياًنا عّبرت فيه عن 
»دعمها القوّي عملية االنتقال الديمقراطي 
أو  لعرقلة  محاولة  أّي  ورفضها  للسودان، 
تعطيل جــهــود الــشــعــب الــســودانــي إلنــشــاء 
مــســتــقــبــل ديــمــقــراطــي وســلــمــي ومـــزدهـــر«. 
ــكـــوَنـــني، املـــدنـــي والــعــســكــري،  كــمــا حـــّثـــت املـ
العمل  على  السياسيني،  الفاعلني  وجميع 
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العروض،  ومراكز  اإلقامة  مكان  بني  معقولة، 
فـــي مــديــنــة مــلــيــئــة بــاملــقــاهــي واملـــطـــاعـــم. تــهــّب 
ــــح شـــواء  فــيــهــا، عــنــد كـــل رواح ومـــجـــيء، روائـ
ــعـــم، طـــبـــعـــًا(، منبعثة  ــا والــُكــفــتــة )نـ الـــشـــاورمـ
مــن مــطــاعــم كــثــيــرة مــتــنــاثــرة هــنــا وهـــنـــاك، أو 
ــهــا إســطــنــبــول، أو 

ّ
ُمـــرّكـــزة فــي حـــّي مــعــنّي. كــأن

جميلة  بأبنيٍة  ساحلية،  مشرقية  مدينة  أي 
وأخــــرى متهالكة، وشــــوارع تــضــّج بــســيــارات 
 ما يمّيز هذه الحيوية 

ّ
وحافالت وأناس، وبكل

املتوسطية. في املدينة، هناك أيضًا السينما، 

م دورة واقعية، بعد عامني من 
ّ
واملهرجان ُينظ

الحضور االفتراضي، مع برنامج حافل يقترح 
نحو 200 فيلم، بعضها ُيعرض في الصاالت، 
عــادوا:  الضيوف  افتراضيًا.  اآلخــر  وبعضها 
ــــاد وصــحــافــيــون وصــنــاعــيــون، 

ّ
ــق فـــنـــانـــون ونــ

ونقاش مع الجمهور بعد أفالٍم كثيرة.
 ،)2021( ــــدث«  ــحـ ــ »الـ عـــلـــى  مـــعـــقـــوٌد  االفـــتـــتـــاح 
للفرنسية أودري ديوان، الفائز بجائزة »األسد 
ــدورة الـــــ78 )1 ـ 11 سبتمبر/  الــذهــبــي« فــي الــ
»مهرجان فينيسيا السينمائي  أيلول 2021( لـ

سالونيك )اليونان( ـ ندى األزهري

ــا، بــل  ــ ــنـ ــ ــامـ ــ ــقــــط أمـ ــبــــحــــر لــــيــــس فــ الــ
ثــالث جــهــات. ال مفّر  ُيحيطنا مــن 
 ال حــاجــة إلــيــه عــلــى أي 

ْ
مــنــه، لــكــن

حال. مكاتب »مهرجان سالونيك  السينمائي 
ــقــام دورتــــه الـــــ62 بــني 4 و14 

ُ
الـــدولـــي«، الـــذي ت

الـــثـــانـــي 2021، ومــقــاهــيــه  تــشــريــن  نــوفــمــبــر/ 
وصاالت العرض املحاطة به، مع فسحة فيها 
ه، 

ّ
ــســع ملــحــّبــي الــســيــنــمــا واملــكــتــفــني بــالــتــنــز

ّ
مــت

 فيلم، بانتظار تعقيم 
ّ

متنفٌس ساحر بعد كل
ــر، فــي هـــذه املدينة  الـــصـــاالت بــني عـــرض وآخــ
الــيــونــانــيــة املليئة بــالــحــيــاة والــصــخــب وحــّب 

السينما.
 مهرجانًا عريقًا ُيقام 

ّ
 على أن

ّ
هناك كل ما يدل

 الــدعــم، 
ّ

منذ 62 عــامــًا، فــي مدينة تــقــّدم لــه كــل
ــكـــّرســـون.  ويـــحـــضـــره ضـــيـــوف كـــثـــر، جـــــدٌد ومـ
ر عـــلـــى الـــبـــعـــض الـــعـــثـــور عـــلـــى أمـــكـــنـــٍة، 

ّ
يـــتـــعـــذ

ها مدينتهم. 
ّ
ويتحّدث آخــرون عن املدينة كأن

األوروبــيــة،  بالطريقة   
َ
املــديــنــة الــزائــُر   

ُ
يكتشف

ومعتمدًا  اللعينة،  الخريطة  مــع  بــمــفــرده،  أي 
فــي مسافات  ل 

ّ
للتنق قدميه  ذاتـــه، وعلى  على 

نفى قاووق تلّقيه أي 
تهديدات سواًء باتصال 

أو برسالة خاصة

ياُلحظ في المهرجان 
غنى البرامج الرئيسية 

والفرعية وتنّوعها

يمثل الفيلم قراءة 
ساخرة لكواليس هوليوود 

وما بعد الشهرة

2223
منوعات

الــدولــي«. مقتبس عــن روايـــة بالعنوان نفسه 
للفرنسية آني إرنو، صادرة عام 2000، يسرد 
الفيلم قّصة صادمة عن شاّبة في فرنسا، عام 
ُمــحــّرمــًا. فيلم  ــان اإلجـــهـــاض  1964، عــنــدمــا كـ
الــخــتــام فــرنــســي أيــضــًا: »األوملـــبـــيـــاد« )2021( 
لجاك أوديــار )حّي رقم 13، باريس(، وتقاطع 
ــــات وشـــــــــاب، تــشــغــلــهــم  ــابـ ــ مـــــســـــارات ثــــــالث شـ

تساؤالت عن الرغبات والصداقة والحّب.
الــعــام ثــالث مسابقات رسمية،  فــي دورة هــذا 
ــقــام لــلــمــّرة األولــــى. مسابقة األفـــالم 

ُ
إحــداهــا ت

الــروائــيــة الــطــويــلــة تــمــنــح جــوائــز »اإلســكــنــدر 
ــنــــدر  ــكــ و»اإلســ يـــــــــورو(،  آالف   10( ــبــــي«  الــــذهــ
ــدر  ــ ــنـ ــ ــكـ ــ و»اإلسـ يــــــــــــورو(،  آالف   5( ــــي«  ـ

ّ
ــــض ــفـ ــ الـ

يـــــورو(،  أفـــضـــل إخـــــــراج« )3 آالف  ــرونـــزي  ــبـ الـ
منها   3 فيلمًا،   14 للتمثيل. تتضمن  وجائزة 
تــايــوان وكمبوديا  اليونان، واألخـــرى من  من 
ــا وفــرنــســا  ــيـ ــا وبـــولـــونـ ــيـ ــالـ وجــــورجــــيــــا وايـــطـ
وبريطانيا وليتوانيا واملكسيك وكوستاريكا 
وكـــولـــومـــبـــيـــا. أفــــــالٌم أولـــــى ملــخــرجــني شــبــاب، 
املعاصر،  الــعــالــم  نــظــرة عميقة على  ُيــقــّدمــون 
املسابقة  واالقــتــصــاديــة.  العائلية  وصــراعــاتــه 
للمهرجان،  الــــ60  العيد  فــي  ــمــدت 

ُ
اعــت الثانية 

الــــحــــدود، عبر  نـــظـــرة عــلــى مـــا وراء  لــتــقــديــم 
ما   

ّ
كــل اللتقاط  ومبتكرة«،  متفّردة  »عــدســات 

هــو جــديــد مــن مــخــرجــني فــي أفــالمــهــم األولـــى 
ها، كما ُيفهم من عنوانها، »لقاء 

ّ
أو الثانية. إن

 فــيــهــا 3 
ّ
ــم أن ــار«، املـــّكـــرس لــلــجــيــران، رغــ الــــجــ

الجنوب  مــن   9 إلــى  أفــالم يونانية، باإلضافة 
ــبــــرص وجــــورجــــيــــا وهـــنـــغـــاريـــا  األوروبــــــــــي )قــ
وألبانيا وإيطاليا( وشرق املتوسط، والشرق 
األوســـــــط. فــيــهــا 4 أفـــــالم عـــربـــيـــة، وجـــوائـــزهـــا 
»اإلســكــنــدر الــذهــبــي أفــضــل فــيــلــم« )8  تــبــدأ بـــ
ــائـــزة لــجــنــة الــتــحــكــيــم« )4  ــــورو(،  و»جـ آالف يــ
آالف يــورو(. من لبنان، هناك »كوستا برافا« 
املــثــيــر  ــــوع  املـــــوضـ ذو  عـــقـــل،  ملـــونـــيـــه   )2020(
نفايات  مــع قصص  إثــــارة،  دون  مــن  لالنتباه 
لــبــنــان الــتــي تــجــوب الــعــالــم عــبــر املــهــرجــانــات. 
و»ع أمل تيجي« )2021( لجورج بيتر بربري، 
عــــن أربــــعــــة مـــراهـــقـــني لــبــنــانــيــني، والـــتـــجـــارب 
الــجــنــســيــة األولــــــى لــهــم مـــع بـــائـــعـــات الـــهـــوى. 
مــن مصر، هناك »ريـــش« لعمر الــزهــيــري، في 
رؤيته املتمّيزة لواقع البؤس الخاص والعام؛ 
و»سعاد« آلينت أمني، عن املراهقة وأسرارها، 
ــيــة في 

ّ
والـــحـــيـــاة الـــظـــاهـــرة واملــخــفــيــة، املــتــجــل
اللقاءات العنكبوتية ألختني من مصر.

املسابقة الثالثة، »فيلم إلى األمام«، تعرض 11 
فيلمًا. يتميز هذا القسم بأفالم مبتكرة، يمكن 
ها »خارج الصندوق«، وتجريٌب 

ّ
تصنيفها بأن

يونانية  أفـــالم   3 مختلفة.  تعبيرية  ألشــكــال 
أيضًا، باإلضافة إلى 8 من جورجيا وكرواتيا 
وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا والنرويج. هناك 

ها غير تنافسية.
ّ
عروض أخرى لـ5 أفالم، لكن

يعطي املهرجان أهمية لرأي الجمهور، فُيقّدم 
ــز، 5 منها  ــوائـ أحــــد داعــمــيــه الــرئــيــســيــني 6 جـ
ألفـــالم فــي عروضها األولـــى فــي الــيــونــان، من 
التنافسية،  أقسامه  في  املعروضة  تلك  ضمن 
وواحــــدة لفيلم يــونــانــي. هــنــاك جــوائــز أخــرى 

عّدة تمنحها جهات داعمة ألفالم مختلفة.
السينمائي  »مــهــرجــان سالونيك  فــي  ُيــالحــظ 
والفرعية،  الرئيسية  الــبــرامــج  غنى  الــدولــي« 
وتــنــّوعــاتــهــا. فــبــاإلضــافــة إلــى مــا سبق ذكــره، 
 ما يخّص صناعة 

ّ
م ورشات عمل عن كل

ّ
نظ

ُ
ت

السينما، إلى أقساٍم أخرى: »خارج املسابقات 
الرسمية«، ألفالم فائزة في مهرجانات كبرى؛ 
ــقـــان«، عــــن أحــــدث  ــلـ ــبـ »ســيــنــمــا الـ وبـــرنـــامـــج لـــ
التيارات الجديدة في املنطقة لألفالم الروائية 
الطويلة والقصيرة؛ و»آفاق مفتوحة«، بأفالٍم 
»أميرة« )2020( للمصري محمد  من العصر، كـ
دياب، املعروض للمرة األولى دوليًا في الدورة 
 )2021 األول  تــشــريــن  أكــتــوبــر/   22 ـ   14( ـــ5  الــ
تمرير  عــن  السينمائي«،  الجونة  »مهرجان  لـ
الــســجــون  فـــي  فلسطينيني  لــســجــنــاء  ــطــف 

ُ
الــن

اإلســرائــيــلــيــة؛ و»قـــصـــيـــدة الــبــقــرة الــبــيــضــاء« 
ومريم  صنايعي  بحتاش  لإليرانيني   )2021(
مـــقـــّدم، عـــن أحـــكـــام اإلعـــــدام فـــي إيـــــران؛ وأفـــالم 

أخرى من أوروبا وأميركا الالتينية.
ُيــالحــظ فــي املــهــرجــان هــذا الــدعــم للسينما 
لليونانية، التي تحضر في كافة مسابقاته، 
بــاإلضــافــة إلــى قسم خــاص بها، »مهرجان 
الفيلم اليوناني«، الذي يتضّمن 7 تظاهرات 
اليونانية ملبتدئني  تعرض مختلف األفالم 

وُمكّرسني.

لقاح  تلقت  عــامــة  شخصية  أصــيــبــت  كلما 
كورونا، بالفيروس، تخرج أصوات معادين 
االجتماعي،  التواصل  شبكات  على  للقاح، 
إلعادة الترويج ملزاعمها بأن التطعيم غير 
مـــجـــٍد. ومــــن إعــــالن إصـــابـــة الــنــاطــقــة بــاســم 
الــبــيــت األبـــيـــض جـــني ســـاكـــي، وصـــــواًل إلــى 
كافانو،  بريت  العليا  املحكمة  في  القاضي 
واملــمــثــل الــكــومــيــدي كــريــس روك بــفــيــروس 
كوفيد 19، وصواًل إلى وفاة وزير الخارجية 
السابق كولن بــاول، إثر مضاعفات ناجمة 
ــارت  ــم تــلــقــيــه الـــلـــقـــاح، أثــ ــن الـــفـــيـــروس رغــ عـ
 من 

ً
إصابات الشخصيات البارزة هذه سيال

املعلومات غير الدقيقة عبر اإلنترنت.
لــكــن هــــذه الــــحــــاالت ال تــعــنــي أن الــتــطــعــيــم 
غـــيـــر فــــّعــــال، بــحــســب الـــســـلـــطـــات الــصــحــيــة 
األميركية. إال أن املزاعم بأن اللقاحات غير 
مجدية يمكن أن تقّوض الثقة بها، وتؤدي 
إلــى إبــطــاء حــمــالت التطعيم، وهــو أمــر في 
غاية األهمية في وقت بات بإمكان األطفال 

تلقيها.
ــال مـــديـــر الــتــحــريــر فـــي مـــوقـــع »مــخــتــبــر  ــ وقـ
 Digital الرقمي«  الجنائي  التحليل  أبحاث 

عــلــى أي شــخــص يــلــفــظ اســـم الـــحـــزب، مهما 
كـــان املــضــمــون، مــا يــرقــى إلـــى حملة ترهيب 

ممنهجة ضد معارضيه.
»العربي  تعليقًا على ما حصل، يقول قاووق لـ
الــجــديــد«: »تــعــّرضــت لحملة واســعــة بمجرد 
الــفــقــرة تتناول  أن  الــحــلــقــة. علمًا  ـــت 

َ
ُعـــِرض أن 

كل األحــزاب اللبنانية بال استثناء، ومع ذلك 
توقف مناصرو »حزب الله« عند كلمة الدوالر 
ووضعوها في خانة اإلهانة، وارتفعت حّدة 
الــحــمــلــة وأصــبــحــت مــمــنــهــجــة ووصـــلـــت إلــى 
االجتماعي،  الــتــواصــل  وســائــل  عبر  التهديد 

كما طاولني مقال في جريدة األخبار«.
 أي تهديٍد 

َّ
ويشير قـــاووق إلــى أنــه »لــم يتلق

مباشر، سواء باتصال أو رسالة على هاتفه 
الـــخـــاص، بـــل الــحــمــلــة تــقــتــصــر عــلــى وســائــل 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، ولكنها املـــرة األولـــى 
الترهيب  الــكــّم مــن  لــهــذا  الــتــي يتعّرض فيها 
ــيــــد«. قـــــــاووق، وهــــو مــمــثــل كــومــيــدي  والــــوعــ
اشــتــهــر عــبــر وســائــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، 
وعلى مسرح »ستاند آب كوميدي« بفقراته 
الساخرة الجريئة التي تحاكي لسان الكثير 
ــــاص والـــحـــزبـــيـــني مـــنـــهـــم الـــذيـــن  ــخـ ــ مــــن األشـ
يعجزون عن قوله في العلن، وخصوصًا من 
على  حزبيًا  محسوبة  مناطق  فــي  يعيشون 
»الــعــربــي الــجــديــد«  طـــرف ســيــاســي، يــؤكــد لـــ

بيروت ـ العربي الجديد

يثار جدل واسع في لبنان، منذ أيام، محوره 
األســـاســـي الــســخــريــة وحـــرّيـــة الــتــعــبــيــر، كما 
عندما  القصة  بــدأت  اإللكتروني.  التحريض 
ــت قــنــاة »الـــجـــديـــد«، ضــمــن بــرنــامــج »شــو 

ّ
بــث

حسني  للكوميدي  مقطعًا  الساخر،  الوضع« 
ــرًا لـــألحـــزاب  ــاخـ قـــــــاووق، تــضــّمــن انـــتـــقـــادًا سـ
السياسية التقليدية في لبنان، ومن ضمنها 
 
ِّ
»حــزب الله« الــذي ســارع مناصروه إلــى شن
ما  واســعــة ضـــّده، ســرعــان  إلكترونية  حملٍة 
تطّورت إلى حملة كراهية وتهديد وترهيب.

ــســعــت رقــعــة الــهــجــوم عــلــى قـــــاووق، بعدما 
ّ
ات

إعـــالم محلية محسوبة على  عــمــدت وســائــل 
»حــزب الله« إلــى وضــع الفقرة مع »اسكتش« 
سابق أيضًا في خانة »االنــخــراط في معركٍة 
ــهــا الـــكـــومـــيـــدي لــشــيــطــنــة وقـــولـــبـــة بيئة 

ّ
يــشــن

املقاومة«. يظهر قاووق في الفيديو أمام رجل 
مافيا يطلب منه قتل أشخاٍص ينتمون إلى 
الرجل  فيسأله  السياسية،  املنظومة  أحــزاب 
ــــذي يــنــتــمــي إلــــى »حـــركـــة أمــــل«،  كــيــف قــتــل الـ
أي  الــعــونــي  اللبنانية«، و»الــتــيــار  و»الــقــوات 
الــوطــنــي الــحــر« و»الــشــيــوعــي«، ويــصــل إلــى 
»تبع الــحــزب« أي »حــزب الــلــه«، فكان جوابه 
»قوصت عليه ما تأثر مدّرع كلو سوا، قلت له 
أنا معك باملقاومة بس ضّدك بالسياسة فما 
الـــدوالر صــار 1500 ليرة )سعر  تــأثــر، قلتلو 

الصرف الرسمي( فمات سكتة قلبية«.
تــحــّولــت الــحــمــلــة الحــقــًا إلـــى تــحــريــض على 
قــــــــاووق، مــــا اســـتـــدعـــى ردود أفــــعــــاٍل تـــدافـــع 
ط 

ّ
كــمــا تسل التعبير والــســخــريــة،  عــن حــرّيــة 

الضوء على التحريض اإلعالمي الذي تقوم 
بـــه وســـائـــل إعـــــالم مـــقـــّربـــة مـــن »حـــــزب الــلــه« 

»املجلس  لـ التابع   Forensic Research Lab
كــارفــن:  آنـــدي   Atlantic Council األطــلــســي« 
»كلما تسّجل حالة خارقة )للتطعيم(، يرى 
فعالية  حــيــال  للغاية  الــقــلــقــون  األشــخــاص 
اللقاحات سببا آخر لتعزيز الشك املوجود 
أساسا في أذهانهم«، واصفًا املشكلة بأنها 

»تحول الشك إلى سالح«.
وأعلنت ساكي األحد أنها مصابة بكوفيد، 
مشيرة إلى أنها لم تعان من أعراض شديدة 
من  لكنها وصــفــت  الــلــقــاح.  تلقيها  بــفــضــل 
من  بأكثر  يحظى  »تويتر«  لـ قبل مستخدم 
12 ألــف متابع بأنها »دلــيــل حــي على عدم 
فعالية اللقاحات«، وهي تصريحات تكررت 

على وسائل التواصل االجتماعي.
عائلة  إعــالن  مشابهة  تصريحات  وأعقبت 
باول في أكتوبر/ تشرين األول أن الجنرال 
املتقاعد توفي، بسبب مضاعفات ناجمة عن 
الفيروس، على الرغم من إصابته بنوع من 
إنه يقوض فعالية  الخبراء  السرطان يقول 
هذا  وروك  كافانو  إصابة  وأدت  الجرعات. 
العام أيضا إلى اتهامات بأن الجرعات غير 
فــعــالــة. ويشير الــبــاحــث فــي مــجــال الصحة 
البريطانية  كولومبيا  جامعة  فــي  الــعــامــة 
ديـــفـــون غـــريـــســـون إلــــى األهـــمـــيـــة املـــتـــزايـــدة 
لــلــتــعــامــل مــــع مـــلـــف املـــعـــلـــومـــات الــخــاطــئــة 
للقاح، موضحًا  »الخارقة«  الحاالت  بسبب 
أنـــه كــلــمــا تــم تطعيم مــزيــد مــن األشــخــاص 
الــحــاالت - بما فــي ذلك  ل مزيد مــن  سيسجَّ
الــشــديــدة - فـــي صــفــوف الــســكــان الـــذيـــن تم 
أداة  »التطعيم  غريسون:  ويقول  تلقيحهم. 

رائعة، لكنه ليس حيز قوة سحرية«.
ويـــوضـــح خــبــيــر املــعــلــومــات الــخــاطــئــة عن 
الــصــحــة والـــعـــلـــوم فـــي جــامــعــة بــوفــالــو في 

نيويورك يوتام أوفير أن العاملني في مجال 
ــى تــحــديــد  ــ الـــتـــواصـــل الـــصـــحـــي بـــحـــاجـــة إلـ
أفضل ملا قد يتوقعه املرء بشأن اللقاحات، 

سواء من حيث فوائدها أو حدودها.
ويــقــول إن القضية األخـــرى هــي أن »البشر 
يميلون إلى إيالء كثير من االهتمام للحاالت 

املــاثــلــة أمــامــهــم. ال نــعــرف حــقــًا كــيــف نفكر 
ــاءات، وعـــادة مــا نفكر  ــام واإلحـــصـ فــي األرقــ
فــي القصص والـــروايـــات الــجــيــدة«. ويشير 
أوفير إلى أن ما لم تتناوله األخبار هو »كل 
مــن تــم تطعيمهم وبــقــوا فــي صحة جيدة«. 
املضللة  املعلومات  في  املتخصصة  وتؤكد 

أن  يانكوفيتش،  نينا  ويــلــســون،  مــركــز  فــي 
املزاعم الكاذبة التي أعقبت وفاة باول كانت 
»مخيبة لآلمال بشكل خاص«، ألن االفتقار 
إلى التمييز بدقة في وسائل اإلعالم سمح 

بتغلغل املعلومات املضللة.
)فرانس برس(

أنــه »مستمّر فــي الــبــرنــامــج واملــحــتــوى الــذي 
يـــقـــّدمـــه، فــهــو مـــا يــــزال عــنــد قــنــاعــاتــه أنــــه لم 
يتعّرض ألحد، ولم يقصد أبدًا ما تّم تصويره 
واإليـــحـــاء بــه ونــشــره ألخـــذه إلـــى مــكــاٍن آخــر، 
فيظهر وكأنه تنميط على الطائفة الشيعية 

أو بيئة املقاومة«.
دور  أؤدي  ــيـــدي  كـــومـ »أنــــــا  قـــــــاووق  ــقــــول  ويــ
شــخــصــيــات مـــن مــحــيــطــي أعـــيـــش مــعــهــا في 
املقاهي والشوارع واملناطق، وأنا ابن مدينة 

الضاحية في بيروت ولن أخرج منها أبدًا«.
بدوره، يلفت منّسق اإلعالم في »تجمع نقابة 
قليط،  الصحافي محمد  البديلة«،  الصحافة 
 »أحزاب املنظومة 

ّ
»العربي الجديد«، إلى أن لـ

الـــســـيـــاســـيـــة واعــــيــــة ومـــــدركـــــة جــــــدًا لــتــأثــيــر 
املنشورات ومقاطع الفيديو التي تنشر عبر 
وسائل التواصل االجتماعي أو عبر القنوات 
الــتــلــفــزيــونــيــة واملـــســـارح، خــصــوصــًا إذا كــان 
بــيــئــة اجتماعية  الــشــخــص ضــمــن طــائــفــة أو 
لــحــزب مــعــني يــعــتــبــر بــالــتــالــي مـــن األصــــوات 
املعارضة في الــداخــل، حتى لو كــان املنشور 
عــبــارة عــن مقطع كــومــيــدي ســاخــر، وهـــو ما 
حــصــل مــع حــســني قــــاووق الــــذي جــّســد واقــع 
جــــزء مـــن الــبــيــئــة االجــتــمــاعــيــة الـــتـــي ينتمي 

إليها حزب الله أو حتى حركة أمل«.
ويضيف قليط »أقمُت وسكنت في الضاحية 
29 عامًا، وأكثرية معارفي يتحدثون بطريقة 
حــســني، ويــتــصــّرفــون كــمــا الــشــخــصــيــة الــتــي 
ــــي مــــوجــــودة فــــي املـــنـــطـــقـــة، ولــكــن  أّداهــــــــا وهـ
بــعــد 17 أكــتــوبــر/تــشــريــن 2019 )االنــتــفــاضــة 
الشعبية( بــات هــنــاك خــوف مــن أن أي مــادة 
جذابة للجمهور قد تؤثر عليهم بشكل غير 
مــبــاشــر، ومـــن هــنــا يــعــمــدون إلـــى محاربتها 

ى الطرق«.
ّ
بشت

المشاهير وكورونا: حاالت خارقة للتطعيمحسين قاووق... الكوميدي والحزب الغاضب
يبدو أن الجمهور 

يعتقد أن الملقحين من 
المشاهير والشخصيات 

العامة، في الواليات 
المتحدة، أقوى من أن 
يصابوا بفيروس كورونا

عّمار فراس

بثت شبكة »أمــــازون بــرايــم«، أخــيــرًا، فيلم »طريق 
الـــعـــودة«، مــن بــطــولــة روبــــرت ديــنــيــرو، ومــورغــان 
فريمان، وتومي لي جونز. ثالثة أسماء من العيار 
الثقيل، اجتمعت في هذا الفيلم املقتبس عن عمل 
سابق يحمل نفس العنوان، وأنتج عام 1982. وفيه 
الكاوبوي  أفــالم  نجم  مونتانا،  دوك  على  نتعرف 
ــــذي يـــحـــاول االنـــتـــحـــار، واملــنــتــج مـــاكـــس بـــاربـــر،  الـ
الــذي يــحــاول إنــقــاذ شركته مــن اإلفـــالس منتصف 

السبعينيات.
الفيلم أقرب إلى محاكاة ساخرة ألفالم الكاوبوي. 
واالحتفاء  هــو محاولة النتقاد  الــوقــت،  ذات  وفــي 
بـــتـــاريـــخ الــســيــنــمــا نــفــســه، وبــــدايــــة تـــالشـــي أفـــالم 
ــاوبـــوي. كــمــا يــقــدم الــعــمــل جــانــبــًا ســـاخـــرًا من  ــكـ الـ
النقود  اقــتــرض  بــاربــر،  اإلنــتــاج؛ فماكس  كواليس 
من رجل عصابات إلنتاج آخر أفالمه، وبعد إخفاق 
الفيلم، يقرر أن يستدين نقودًا أكثر من ذات الرجل 
مــن أجـــل صــنــاعــة فــيــلــم آخــــر، بــاالســتــعــانــة بممثل 
مــنــســي، اســمــه دوك مــونــتــانــا. والـــهـــدف، هـــو دفــع 
مونتانا نحو املوت في اليوم األول من التصوير، 
كي يحصل املنتج على نقود التأمني، ويسدد كل 
الــذي يلعب  مــا عليه مــن ديــون لرجل العصابات، 

دوره مورغان فريمان.
في  تتجلى  الــتــي  املــقــالــب،  صيغة  الفيلم  يتبنى 
حوادث متنوعة مستلهمة من تاريخ أفالم الغرب، 
الــحــصــان، أو سقوطه  كــوقــوع مونتانا مــن أعلى 

مـــن أعـــلـــى جــســر مــعــلــق، وغــيــرهــا مـــن األســالــيــب 
الــتــي يتبعها املــنــتــج فــي مــحــاولــة لــلــقــضــاء على 
الــذي اختاره عشوائيًا، كونه ال  الفيلم، ذاك  بطل 
يــنــوي إنــجــاز الــفــيــلــم. لــكــن، نــالحــظ أثــنــاء عملية 
اخـــتـــيـــار املــمــثــلــني واملــــخــــرج، ســخــريــة مـــن نــظــام 
األفــالم وكيفية توزيعها من قبل االستديو على 
املخرجني، فيما يشبه تجربة األداء التي ال تمتد 
أكثر من بضع ثوان، يسرد فيها كل مخرج رؤيته 

للسيناريو أمام املنتجني.
ــرة لـــكـــوالـــيـــس  ــ ــاخـ ــ الـــفـــيـــلـــم أقـــــــرب إلــــــى قـــــــــراءة سـ
 حال 

ً
هوليوود وما بعد الشهرة؛ إذ نكتشف مثال

زالــوا  ما  وكيف  العمر،  بهم  تقدم  الذين  املمثلني 
يبحثون عن فرصة للعمل، حتى وهم في مأوى 
الــعــجــزة وغــيــر قـــادريـــن عــلــى الــتــقــاط أنــفــاســهــم. 
هذا ما يتجلى في دوك مونتانا نفسه، الذي اتم 
اختياره فقط ألنه يريد االنتحار. لكن، بالرغم من 
أن الفيلم مليء باملقالب واملبالغات امليلودرامية 
يــمــوت،  والــــصــــراخ والـــشـــتـــم، إال أن مــونــتــانــا ال 
 هزليًا. لكن ما 

ً
مــا يجعله بطال بــل ينجو دومـــًا، 

سبق، أثر على أداء املمثلني، وأدوارهم التي تبدو 
واهية، بل نشعر أحيانًا باالستغراب من بعض 
قبل  مــن   

ً
مجسدة أمامنا  نــراهــا  التي  السخافات 

أسماء راسخة في هوليوود.
تــنــكــشــف الــلــعــبــة فـــي الــنــهــايــة، فــرجــل الــعــصــابــات 
املــــهــــووس بــــاألفــــالم، والــــــذي يــطــغــى عــلــى حــــواره 
وتلخيص حبكاتها،  رآهـــا  الــتــي  بــاألفــالم  التغني 
يقرر قتل املنتج واملمثل املخادعني. لكن، السينما 
تنقذ »الجميع«، إذ يرى رجل العصابات املشاهد 
الــتــي تــم تــصــوريــهــا، فــتــأســره، ويــتــالشــى غضبه، 
مــقــررًا الــصــفــح عــن خــصــومــه، مــقــابــل هـــذه التحفة 
أول  مــن  املتوقعة  النهاية  األوســكــار،  التي ستنال 
الشاشة  نـــراه على  مــا  كــل  الفيلم، وكـــأن  فــي  لقطة 
والكثير  ومــوهــبــة...  واحتيااًل  سرقة  وراءه  يخفي 

من املخاطر.
عالمة  وال  فنّية،  برائعة  ليس  لكنه  ممتع،  الفيلم 
ــة. نــســتــخــدم هــنــا ألــفــاظــا قـــد تــبــدو عمومية  ــارقـ فـ
ومــخــفــفــة، كـــون الــفــيــلــم تـــعـــّرض ملــوجــة هــائــلــة من 
ــادات، بـــل وصــــف بـــأنـــه واحـــــد مـــن سلسلة  ــقــ ــتــ االنــ
الــتــي يــشــارك فيها ديــنــيــرو ألجل  األفـــالم الفاشلة 
املـــال فــقــط، ناهيك عــن أن الــفــكــرة أو املــفــهــوم الــذي 
كان  التنفيذ  لكن  لــالهــتــمــام،  مثير  الفيلم  يتبناه 
أشبه بذبح للفكرة حسب أحد املقاالت، خصوصًا 
صــنــاع الــعــمــل الــذيــن فــوتــوا عــلــى أنــفــســهــم فرصة 
صناعة »فيلم عــن األفـــالم«، وعــن نــوع فني )أفــالم 
الــغــرب األمــيــركــي( يعتبر واحــــدًا مــن أقـــدم أشــكــال 
السينما، ملا يحويه من مخاطر وترفيه ومغامرات.

شبه الجزيرة السينمائية

)Getty/أصيب الكوميدي كريس روك بعد تلقيه اللقاح )سبينسر بالت

من بطولة 
روبرت دينيرو 
)أمازون(

يشن حزب اهلل حمالت ترهيب ضد كل من ينتقده )فيسبوك(

من فيلم The man with the answers لـ ستيليوس كاميتسيس )موقع المهرجان(

السينمائي  الـ62 من »مهرجان سالونيك   الدورة  تتواصل  الجاري،  الرابع عشر من الشهر  حتى 
الدولي«، الذي يقام في المدينة اليونانية، التي تستعيد حياتها تدريجيًا

مهرجان سالونيك

»طريق العودة« إلى الكواليس

فنون وكوكتيل
تظاهرة

قراءة

متابعةقضية

ياُلحظ في »مهرجان 
سالونيك«، في دورته 

القائمة، تقديمه الدعم 
الكبير والالفت للسينما 

اليونانية، التي تحضر في 
كافة مسابقاته، باإلضافة 

إلى قسم خاص بها، 
يحمل اسم »مهرجان 
الفيلم اليوناني«، الذي 

يتضّمن سبع تظاهرات 
تعرض مختلف األفالم 

اليونانية، سواء لمخرجين 
مبتدئين، أو ألسماء ُمكرّسة 

ومعروفة. من األفالم 
الالفتة، »الزيارة األخيرة« 

)الصورة(، لـ سبيروس 
أليداكيس، و»كل أحد« 

لـ كيتي باباديما.

الزيارة 
األخيرة
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الثالثاء 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 م  4  ربيع اآلخر 1443 هـ  ¶  العدد 2626  السنة الثامنة الثالثاء 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 م  4  ربيع اآلخر 1443 هـ  ¶  العدد 2626  السنة الثامنة



الــكــتــاب حـــول واقــــع قــصــيــدة الــنــثــر، وآفـــاق 
كتابتها.

■ هل أنت راٍض عن إنتاجك وملاذا؟
ـــي اهـــدرت 

ّ
رضـــًى يــشــوبــه أســـف أحــيــانــا، ألن

ــنــــواٍت وفـــرصـــا فـــي أن أكـــــون أكـــثـــر قــربــا  ســ
ــضــُت في 

ُ
ــمــا وقــد خ مــن مــوضــوعــاتــي، الســيَّ

قضايا الحداثة واملعاصرة من جوانب عدة، 
ــنــي أطـــالـــع مــنــجــزي اآلن، وأقــيــســه بما 

َّ
لــكــن

عشت من ظــروف وما أحــاط بي من أزمــات، 
فأجدني راضيا عن نفسي وعنه بالضرورة.

ــِك الــبــدء مــن جــديــد، أي مــســار كنت  ■ لــو قــّيــض ل
ستختار؟

حني أجيب عن مثل هذا السؤال، أستحضر 
دومــا قــول الشاعر اإلســكــنــدري كافافي في 

قصيدة »املدينة«:
الــشــوارع  فــي  املــديــنــة وستهيم  »ستالحقك 

ذاتها
وســـتـــدركـــك الــشــيــخــوخــة فـــي هــــذه األحـــيـــاء 

بعينها وفي البيوت ذاتها
بَت حياتك هنا، فهي خراب  ومادمت قد خرَّ

حيثما حللت«.      
 على الزمن 

َ
ْصدق

َ
ني أقوم بتحويرها لت

َّ
لكن

املــســتــعــاد. فما دمــت قــد خــّربــت حياتي في 
ــن، فــإنــه ســيــالحــقــنــي، وســأعــيــش  ــزمـ هــــذا الـ
سويعاته وأيامه نفسها حتى لو عاد، هو 

ى أكون وأحيا.
ّ
ٌب أن رَّ

َ
 ُمخ

ٌ
زمن

■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟

أساسه.  القائم على  والسلم  املفقود،  العدل 
ستلب 

ُ
هذا ما يعوزنا، ونحن نرى أوطاننا ت

ــيــات: دكــتــاتــوريــات واحــتــالل،  ــى املــســمَّ
ّ
بــشــت

واجتماعية.  فكرية  ورّدات  وتــطــرف،  عنف 
تغيير ممكن.  أيِّ  من  اليأس  لينالني  حتى 
وهــذا ربما كــان الــدافــع األهــم فــي انصرافي 
خــالص،  فهي  عنها،  يتداعى  ومــا  للكتابة، 

حني لم أجد ما أنجو به سواها.

■ شخصية مــن املــاضــي تــود لــقــاءهــا، وملـــاذا هي 
بالذات؟ 

مـــن املـــاضـــي الـــقـــريـــب، هـــي شــخــصــيــة ابــنــي 
عــــدّي دون شــــك. ألرى كــيــف يــقــضــي أيــامــه 
القتلة، وماذا  ألقاه فيها  التي  في الغياهب 

ا من أمٍل وصبر.
ّ
يقتات في غيابه عن

ومـــن املــاضــي األقــــدم، بــــوّدي أن أدخـــل على 
أبي العالء املعّري في َمحَبسه – أو سجنه 
قاسمه 

ُ
أل النعمان،  مــعــّرة  فــي   - يسّميه  كما 

حـــيـــرتـــه، ولـــغـــز الـــحـــيـــاة الـــــذي أنـــهـــك عــقــلــه، 
ثــه عّما تضاعف من  حــدِّ

ُ
وأ وشعره، ونثره، 

جهل ودجــل، وتــدّيــٍن زائــٍف أودى بأشعاره 
ورسائله وتمثاله أيضا. وألرى كيف َيلمُس 
ــاء الــعــالــم  ــمـ الـــكـــتـــب ويـــهـــتـــدي إلـــيـــهـــا فــــي عـ
مـــن حـــولـــه، فــيــنــيــر طــريــقــه املــلــّبــد بــالــحــيــرة 

والسؤال.

إليه  أو كتاب تعود  بالك  ■ صــديــق/ة يخطر على 
دائمًا؟

تينيسي )الواليات المتحدة( 
العربي الجديد

■ ما الذي يشغلك هذه األيام؟
ِظُر 

َ
حياتيا: أزداد انشغااًل بما ينت

وطني العراق من مجهوٍل تتقاذفه 
أهـــــواء الــســيــاســات والــســيــاســيــني فــيــمــا ال 
يــلــوح ضــــوء فـــي األفـــــق. ثــقــافــيــا: يشغلني 
ــر، كــونــهــا مــن  ــ ــع اآلخــ مـــوضـــوع املــثــاقــفــة مـ
ف واالنـــــــعـــــــزال، وتــــجــــاوزًا  ـــرُّ ــطـ ــتــ كــــوابــــح الــ
ــراٍث أو فـــكـــٍر إنـــســـانـــّي،  ــتــ لــلــقــطــيــعــة مــعــه كــ
 غير الواعي ملا لديه من 

ّ
باع املذل

ّ
ومن اإلت

ر، ال بما 
ّ
منجز. وبهدف إمكان التبادل املؤث

تنا  لشخصيَّ تنميط  مــن  ثقافته  فــي  جــرى 
وتــاريــخــنــا وثــقــافــتــنــا، احــتــكــامــا ملـــدّونـــات 

تّمت قراءتها شعبويا.

ــــك؟ ومــــا هـــو عملك  ■ مـــا هـــو آخــــر عــمــل صــــدر ل
القادم؟

ــتـــاب مـــشـــتـــرك مــع  ــدر لــــي كـ ــ   قـــبـــل شـــهـــر صـ
الــفــنــان الــتــشــكــيــلــي الــعــراقــي غــســان غــائــب. 
َدَرْسُت أعماله األخيرة التي ضّمتها دفاتره 
الــشــعــريــة املــعــتــمــدة عــلــى الــتــركــيــب والــفــن 
الشعرّية  اتـــه  قـــراء مــن  ت 

ّ
ملــســتــال املفاهيمي 

املتنوعة. كان العنوان »كن شاسعا كالهواء« 
وهو بيت لجالل الدين الرومي. وضمَّ صورًا 

للعديد من أعمال للفنان.
عملي الــقــادم هــو طبعة جــديــدة مــن كتابي 
مة« ألضيف له ما لم أستطع  مرة املحرَّ

ّ
»الث

اختياره من نماذج ذات داللة على أطروحة 

الجزائر ـ العربي الجديد

ر، في جميع املصادر التي تحّدثت عن 
ُ
ال نعث

النبهاني،  كريبع  الــراحــل  الــجــزائــري  املفّكر 
ا 

ّ
ُكن وإن   ،

ُ
فنحن ؛ 

ً
كــامــال تاريخ ميالده  على 

ه رحل عن عاملنا في مثل هذا اليوم 
ّ
نعرف أن

ن سوى من معرفة  من سنة 2004، لن نتمكَّ
ه ُولد عام 1917. أّما اليوم والشهر، فُهما 

ّ
أن

ــا مــــردُّ ذلـــك هو  ــمـ غــائــبــان فـــي ســيــرتــه، ورّبـ
ه فــي وثــائــق الــحــالــة املــدنــيــة بشكل 

ُ
تسجيل

تــقــريــبــي، وهـــو إجـــــراٌء كـــان مــعــتــَمــدًا بشكٍل 
ــــى وضـــع  إلـ ُيـــعـــَمـــد   

ْ
إذ الــــجــــزائــــر؛  فــــي  دارج 

ميالدهم،  تواريخ  جَهل 
ُ
ت ــن 

َ
مل تقريبية  سنٍة 

ــلــون عــنــد بلوغهم   مـــا ُيــســجَّ
ً
ــادة ــ ــــؤالء عـ وهـ

مرحلة الطفولة أو الشباب.
قد ال ينطبق ذلك على النبهاني بالضرورة؛ 
 املــيــالد ليس ســوى جــزء واحـــد من 

ُ
فــتــاريــخ

أجــــــزاَء كــثــيــرٍة نــفــتــقــُدهــا فـــي ســيــرتــه الــتــي 

 الدراسات 
ّ

ر بشكل شبه حرفي في ُجل تتكرَّ
واإلضـــــاءات الــتــي تــنــاولــتــه، وهـــي دراســــاٌت 
ــيـــة املــفــّكــر  ــّمـ  جــــــّدًا بـــاملـــقـــارنـــة مــــع أهـ

ٌ
قــلــيــلــة

الـــجـــزائـــري الـــراحـــل الــــذي تـــرك عـــشـــراٍت من 
األدب والفلسفة  بــني  عـــت 

ّ
تـــوز الــتــي  الــكــتــب 

 
ْ
، أن

ً
ة الــتــراث اإلســالمــي. يكفي، مــثــال وقــــراء

إلى  العربية  اللغة  إلــى  ُيترَجم  لم  ــه 
ّ
أن نذُكر 

ـــٌب تــتــنــاول تجربته 
ُ
ــم تـــصـــُدر ُكـــت الـــيـــوم، ولـ

ــا ُكـــتـــب عنه  ــم مـ
َ
األدبـــيـــة والـــفـــكـــريـــة؛ فــُمــعــظ

ت 
ّ

ع فــي بــطــون بعض املــجــال
ّ
ــاٌت تــتــوز دراســ

 على 
ّ

ــنــا ال نــعــثــر لــه إال
ّ
األكــاديــمــيــة، كــمــا أن

ُصَور قليلٍة بالكاد نتبنّي فيها مالمحه.
التي كانت  ل، 

ّ
أوالد جـــال فــي  النبهاني  ُولــد 

ــة بــكــســرة جــنــوب الـــجـــزائـــر، قبل  تــتــبــع واليــ
 قــائــمــة 

ً
ـــصـــبـــح الــــعــــام املــــاضــــي واليــــــــة

ُ
أن ت

بــذاتــهــا، وفــيــهــا أمــضــى طــفــولــتــه وســنــوات 
ــابــهــا 

ّ
ولـــــــــى؛ حـــيـــث درس فــــي كــت

ُ
شـــبـــابـــه األ

ــغــــادر فــــي مــطــلــع   ُيــ
ْ
وابـــتـــدائـــيـــتـــهـــا، قـــبـــل أن

الثالثينيات إلى الجزائر العاصمة ليواصل 
دراســــتــــه اإلعــــداديــــة فــالــثــانــويــة حــتــى عــام 
1937، ثّم إلى باريس؛ حيث سيحصل على 

لم يُكتب عن المفّكر 
الجزائري الراحل سوى 

دراسات قليلة جدًا 
بالمقارنة مع أهمية 

أعماله التي توزّعت بين 
األدب والفلسفة وقراءة 

التراث اإلسالمي

انشغاالته  حول  سريعة  أسئلة  في  عربي  مبدع  مع  الزاوية  هذه  تقف 
أن  »أود  يوّد مشاطرته مع قرّائه.  إنتاجه وبعض ما  اإلبداعية وجديد 
أرى كيف يقضي ابني عدي أيامه في الغياهب التي ألقاه فيها القتلة« 

يقول الكاتب والناقد العراقي  لـ»العربي الجديد«

لم تتخّل الرواية 
الواقعية عن واقعيتها 

بقدر ما اتّسعت، 
حتى أن الخيال بات من 

أدواتها األثيرة، ولم 
تُكن قيامتها إلّا في 
استيعاب ما يخدمها

كريبع النبهاني  عودة إلى مفّكر ال نتذّكره كثيرًا

من التجريب إلى الواقعية

طريق ملبّد بالحيرة والسؤال

بوّدي أن أدخل 
على أبي العالء المعّري 

في َمحَبسه

ترك العشرات من األعمال 
األدبية والفكرية التي لم 

ُتترجم إلى العربية

اتّخذ التجريب في 
الرواية مكانًة سامقة 

ومبالغًا فيها

ما دمت قد خّربت 
حياتي في هذا الزمن، 

فإنّه سيالحقني
مواليد  من  عراقي  وأكاديمي  كاتب 
عام  منذ  ويعيش   ،1945 عــام  بــغــداد 
المتحدة.  بالواليات  تينيسي  في   2011
والنقد في جامعة  لألدب  عمل مدرسًا 
لتحرير  رئيسًا  وعمل  وصنعاء،  بغداد، 
ــة.  ــي األدب والــطــلــيــعــة  ــالم،  ــ األقـ مجلة 
كتابًا  و22  شعرية،  دواويـــن  أربــعــة  لــه 
قراءات  الحداثة-  »نقد  أحدثها:  نقديًا، 
استعادية في الخطاب النقدي المعاصر 
وتنويعاته المعاصرة« )2019(، »تنصيص 
اآلخر - المثاقفة الشعرية والمنهج ونقد 

النقد« )2020(.

بطاقة

2425
ثقافة

استعادة

إطاللة

فعاليات

أزعم دوما أنني ثري بصداقاتي الجوهرية 
م انكساراتي. وهم قبيلة من اآلالف  التي ترمِّ
 عــلــيَّ أن انــفــرد 

ُّ
واملــحــبــني واألصـــفـــيـــاء. يــعــز

ــد مــنــهــم فـــي ذاكــــرتــــي، حــيــث تــزدحــم  بـــواحـ
اتها. وبذا يصبح األخ، واألخت،  بهم فضاء
ــفــــاد، اصـــدقـــاء ال يــفــارقــون  ــنــــاء، واألحــ واألبــ
البال أتحسس  . هم معي في 

ً
الــذاكــرة أيضأ

ما يعانون.
ــل  ـــة أكـــثـــر مـــن كـــتـــاب أعـــــود إلـــيـــه بــالــتــأمُّ ثـــمَّ
ــا، مــنــهــا »َكــلــيــلــة ودمـــنـــة«  ــانـ ــيـ والـــــــدرس أحـ
ــة  ــ ــزيَّ ــــع رمــ لــلــمــبــنــى الـــحـــكـــائـــي املــــتــــوائــــم مـ
شخصياتها، وأحداثها، ودواوين الشعراء 
املتنبي وأدونيس ومن الناثرين والساردين 

شـــهـــادة الــبــكــالــوريــا نــهــايــة الــثــالثــيــنــيــات، 
ــّم عــلــى لــيــســانــس فـــي الــفــلــســفــة منتصف  ثــ
ــلـــى املـــاجـــســـتـــيـــر فــي  ـــّم عـ ــ ــيــــات، ثـ ــنــ ــيــ األربــــعــ

الخمسينيات.
ــاء بــــــارزة  ــ ــمـ ــ ــّرف عـــلـــى أسـ ــ ــعـ ــ ــــس تـ ــاريـ ــ ــــي بـ فـ
فـــي الــفــكــر واألدب؛ مــثــل جـــان بـــول ســارتــر 
وأنـــــدريـــــه جـــيـــد، وكــــــان مــــن بــــني أســـاتـــذتـــه 
فـــي الــجــامــعــة غـــاســـتـــون بـــاشـــالر ولــويــس 
مــاســيــنــيــون، وحــصــل عــلــى الـــدكـــتـــوراه من 
بأطروحة   1966 عــام  الــســوربــون«  »جامعة 
صدرت  وقــد  الجمال«،  »فلسفة  موضوُعها 
بعنوان  كتاب  في  نفسه  العام  في  الرسالة 
»التحديد الجمالي لإلنسان«، ثم عام 1989 

بعنوان »اإلنسان الشامل: فلسفة الجمال«.
العربي  »أشــعــار صــبــي« )1935(، و«أغــانــي 
)1954(، و«األفارقة يتساءلون«  املأساوية« 
مستقبل  ملك  هــو  و«بــرومــثــيــوس   ،)1955(
ــّر  والــــشــ ـــر  ــيـ ــخــ و«الــ  ،)1975( ــة«  ــيــ ــانــ اإلنــــســ
و«اإلســـــــــالم   ،)1968( الــــــقــــــرآن«  خــــــالل  ــــن  مـ
النبي«  )1972(، و«دفاعا عن  واالشتراكية« 
 ،)1980( اإلســــــــــالم«  ــة  ــفــ و«فــــالســ  ،)1978(
الـــخـــّيـــام«  و«عــــمــــر   ،)1985( و«الـــــغـــــزالـــــي« 
رســول إيــران العاملي« )1988(، و«الــخــوارج: 
و«فــالســفــة   ،)1991( ــــالم«  اإلسـ ديــمــقــراطــيــو 
اإلنسانية« )1995(، و«اإلنسان في اإلسالم: 

تاريخية وانفتاح« )2001(.

الجاحظ وسرده املوشى بالفكرة، والطرفة، 
حارتنا«  »أوالد  وروايــة  الذكّية،  لمحات 

َّ
وال

الكون  حكاية  ترميز  في  محفوظ  نجيب  لــ 
العجيبة على  الحياة  والــنــشــأة، وســيــرورة 

هذا الكوكب. 

■ ماذا تقرأ اآلن؟
- كتابا آخــر مــن حــــوارات الــشــاعــر إسكندر 
ة مع الشاعر وديع سعادة.  حبش، وهذه املرَّ
»نــثــر حــيــاة بــني ضفتني« يــقــود فيه حبش 
الــحــوار فــي عمق الــشــعــر، والــحــيــاة، والــفــن، 
ومـــا يــنــبــغــي بــصــددهــا. مـــع ســيــل ذكــريــات 
يسترجعها  وثــقــافــّيــة،  وبــيــئــّيــة،  شخصية، 
وديــع ســعــادة بشاعرية وعــذوبــة. مختوما 

بمختارات من شعر سعادة. 

■ مــــاذا تــســمــع اآلن وهــــل تــقــتــرح عــلــيــنــا تــجــربــة 
غنائية أو موسيقية يمكننا أن نشاركك سماعها؟

ربما  تضعف  والــغــنــاء  باملوسيقى  صلتي 
الغربة  للكتابة. وتدركني  بسبب انصرافي 
الــطــويــلــة الــتــي عــشــتــهــا، فــأســتــعــيــد بسبب 
الحنني املفرط، أغاني الجنوب العراقي الذي 
املوسيقى  أسرتي منه. تستهويني  تنحدر 
الكالسيكية. وأود استعادة قصيدة جبران 
ــنــــاي« بـــصـــوت فـــيـــروز الـــــذي ال  »أعـــطـــنـــي الــ
ها 

ّ
يبعد كثيرًا عن األوبرالية التي أحب. وألن

تذّكرني بطلبتي الذين استمعوا لها معي، 
بعد أن حللنا النص الشعري.

تصويب

باسم النبريص

العرب، من محيط  عندنا نحن 
لــخــلــيــج، كـــل مـــا هـــو »مــلــتــزم«، 

»محفوف باملخاطر«. 
ال غــــــرو أنــــــي أحــــــب االلـــــتـــــزام، 
ألنني أؤمن بأن األمل يجب أن 
ارتباط  بالبشر،  يكون مرتبطًا 
بالواقع  واألحـــام  بــأمــه،  الطفل 

وبتحوالته.
تــعــكــس  أن  يـــعـــنـــي  ــتــــــــزام  االلــــــ
املــشــاكــل املـــوجـــودة فــي الــعــالــم، 
ــع ما  تـــكـــون مــتــضــامــنــًا مـ وأن 

يحدث.
فـــــإذا كــــان لــديــنــا امـــتـــيـــاز أنــنــا 
ــة، بــــشــــرًا،  ــ ــدفـ ــ ــــصـ ــالـ ــ ولـــــــدنـــــــا، بـ
ووجدنا أنفسنا، بالصدفة، في 
ســيــاق حــضــاري قــاتــم، فكيف 
ــا أال نــلــتــزم بــضــحــايــا  ــهـ ـ

َ
ــنــا آن ل

هذا السياق املشتمل على إرث 
رأسمال استعماري؟ 

كـــيـــف نـــكـــتـــب بـــــراحـــــة، بــيــنــمــا 
يموت آالف الاجئني في البحر 

املتوسط؟
أليس علينا ككتاب أن نتعاون 
على األقل، مع الضحايا بإبراز 

قليٍل منهم وعنهم؟
ــادة الــوعــي، ولو  نــتــعــاون مــع زيـ

بوصة؟
أن نرسل ما يجب من رسائل 
هناك سعادة  يكن  لم  لو  حتى 

بريد مضمونون؟
فإذا شعر شخص ما بالتعرف 

على الرسالة، فا بأس بذلك؟
شكوى األدب ضرورية جدًا.

)شاعر فلسطيني 
مقيم في بلجيكا(

رسم مالمح وجه منسي

قيامة الرواية

في »غاليري أجيال« ببيروت، يُفَتتح، بدءًا من الرابعة من عصر اليوم، معرض أعمال 
أخيرة للفنان اللبناني مازن رفاعي )1957(. كما يشير العنوان، يضّم المعرض، الذي 
يستمرّ حتى الرابع من كانون األول/ ديسمبر المقبل، عددًا من االشتغاالت التجريدية 

التي أنجزها رفاعي هذا العام.

)الصورة(  دمول  بول  جان  الباحثان  يقّدم  بباريس،  الوطنية«  فرنسا  »مكتبة  في 
وفيليب شالييه ندوة عند السادسة والنصف من مساء األربعاء، السابع عشر من 
الشهر الجاري، بعنوان عندما يكتشف الطّب واألركيولوجيا ِعلم التاريخ، يتحّدثان 

فيها عن تشكيل هذين الِعلمين خطابًا تاريخيًا حول بداياتهما وأدواتهما.

الهوية، الخطاب الديني، والعلمانية في السياق العربي عنوان ندوة يقّدمها 
غد  مساء  من  الخامسة  عند  درويش،  الدين  حسام  السوري  الباحث  »زوم«  عبر 
األربعاء بتوقيت فلسطين، بتنظيم من »مركز خليل السكاكيني الثقافي« في رام 
سعيد أبو معال، وتدور  اهلل و»مركز األبحاث الفلسطيني« في البيرة. يدير الندوة 

حول سؤال الهوية في ظل االستعمار اإلسرائيلي.

يستضيف »غاليري مشربيّة« في القاهرة، حتى الـ23 من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، 
أشيائي المفّضلة، تشارك فيه ثالث عشرة فنانة مصرية  معرضًا جماعيًا بعنوان 
شابّة، في محاولة لإلضاءة على تجاربهّن الجديدة. من الفنانات المشاركات: آية 

جميل، وحبيبة حازم )اللوحة(، وهانية الغمري، وعليا بسيوني.

فّواز حداد

على  ها 
ُ
ومستقبل الــروايــة  آفــاق  تتكشف 

املــــدى الــطــويــل، لــيــس بــانــقــالبــات، حتى 
االنقالب الذي أحدثته رواية »عوليس« لـ 
جيمس جويس، لم ُيستوعب حتى اآلن، 
ــّرة واحـــدة،   مـ

ّ
ــكــتــب إال

ُ
وكــأنــهــا روايــــة ال ت

 ثــــــــّرة، فــي 
ً
ــكـــن مـــنـــحـــت الــــســــرد تـــجـــربـــة لـ

في  معتمًدا  فأصبح  الــالوعــي،  تداعيات 
الفن الروائي، لقد أغلق ثغرة. ظهر بقوة 
ــات فــولــكــنــر وفــرجــيــنــيــا وولـــف،  ــ فــي روايـ
املــربــك، لكنه أخذ  الــزخــم  وإن ليس بهذا 
الروائي،  أدوات  آنئذ بني  حجًما معتبًرا 
ا ال غنى 

ً
ثم تراجع مع الوقت، واحتل حّيز

عنه في الرواية.
لم يمر على الفن الروائي مثل هذا الخرق 
الخمسينيات  فــي  لــكــن  الــكــبــيــر واملــثــيــر، 
عاصفة  الــروايــة  ستشهد  والستينيات، 
الــروايــة،  تقتلع  أن  تكاد  تهّب من فرنسا 
خــــــــــرى ال 

ُ
ــل أ ــحـ ــتـ حـــســـبـــمـــا عــــرفــــنــــاهــــا، لـ

نعرفها، كانت مع قدوم روائّيي »الرواية 
مــقــّدمــتــهــم، آالن روب  الــــجــــديــــدة«، وفــــي 
غرييه وميشيل بوتور وناتالي ساروت، 
بــحــيــث بــــدا وكـــــأن زمــــن مـــن ســبــقــهــم قد 
 

ّ
مضى، ولم يعد بلزاك وفلوبير وزوال، إال
قبل  ي، 

ّ
والتشف لالنتقاد  ــا صالحة 

ً
أهــداف

مواراتهم في التاريخ إلى غير ما عودة، 
 نجيًبا لالقتداء بهم، أو 

ً
فلم يعودوا مثاال

إليهم. وأصبحت الساحة  حتى اإلشــارة 
الجديدة  الــروايــة  لفرسان  ملًكا  الروائية 

الفرنسية.
الرواية  له  الــذي رّوجــت  التجريب  بر 

ُ
اعت

الـــجـــديـــدة، تــجــديــًدا لــهــا، وانــعــكــس على 
الــســيــنــمــا، بــمــا ُدعـــي بــاملــوجــة الفرنسية 
الجديدة. ُكسرت بطبيعة الحال القواعد 
ــا، فـــــالـــــدعـــــاوى كـــانـــت  ــهـ ــيـ ــلـ املــــتــــعــــارف عـ
م الزمن بصورة  مشروعة مثل انتقاد تقدُّ
ــيــة، ومــحــاكــاة الـــواقـــع بــشــكــل دقــيــق، 

ّ
خــط

فقد كــان فــي النقل عــن الــواقــع واإلحــالــة 
كذلك  الفوتوغرافيا،  فــي  مــا يصّب  إلــيــه، 
اعــتــمــاد بــنــيــة روائـــيـــة تــقــوم عــلــى املــكــان 
ــة الـــشـــخـــصـــيـــات مــا  ــان ونــــمــــذجــ ــ ــ ــزمـ ــ ــ والـ
يحيل إلــى أنــمــاط بشرية عــاّمــة مــن دون 
خــصــوصــيــات، كـــذلـــك نــفــي عــلــم الــكــاتــب 
بــالــعــالــم الــداخــلــي لــإلنــســان، ومـــا يفّكر 
فــيــه، إضــافــة إلــى اّدعـــاء الـــراوي اإلحــاطــة 
ــيــة غير 

ّ
بــكــل شـــــيء. كـــانـــت املـــعـــرفـــة الــكــل

مقنعة، كذلك رفض الحبكة، طاملا الحياة 
إنما  الحياة  تحبكه  فما  بها،  تعترف  ال 
يـــتـــّم بـــصـــورة عــشــوائــيــة غــيــر مــنــتــظــمــة، 

العربي، رواياتهم بالتجريب إلى حدوده 
ــقـــصـــوى، وإذا بــــدا مـــفـــهـــوًمـــا، فـــال هــذا  الـ
تجريب وال رواية، اقتداًء بعمالقة الرواية 
وا على الشخصيات 

ّ
الجديدة الذين انقض

ــان والــحــبــكــة والــــســــارد...  ــزمــ واملــــكــــان والــ
لــإللــغــاء بدعوى  ًرا  مــبــرِّ التجريب  أصــبــح 
ــيــــب الـــقـــديـــمـــة املـــســـتـــقـــّرة،  ــالــ إزاحــــــــة األســ
والتبشير بجديد ينهال بكثافة الفتة من 

دون أن يشّكل إضافة حقيقية.
بــيــنــمــا اســـتـــطـــاعـــت الـــــروايـــــة الـــواقـــعـــيـــة 
احتواء تجارب الرواية الجديدة، بصرف 
الذين  النظر عــن الخالفات بــني رّوادهــــا، 
طــمــحــوا إلـــى اإلجـــهـــاز عــلــى الـــواقـــع، هــذا 
ره، لــكــنــه لــم يــنــجــح، وإن  مــا جـــرى تـــصـــوُّ

خلخل أركان الرواية، لكن استفادت منه 
الروائي،  بــأدوات  كثيرًا في إعــادة النظر 
إلى حّد أنه أضاف إليها، فانتقاد الزمن 
د مستوياته، وحرية الحركة  سمح بتعدُّ
مـــن املـــاضـــي إلــــى املــســتــقــبــل وبــالــعــكــس. 
أصبحت  للسارد،  العليمة  الــقــدرة  كذلك 
مــــحــــدودة، مـــع أنــــه ســــواء كــانــت الـــروايـــة 
تّدعيها أو تفترضها، ففي النهاية تعود 
إلى الروائي نفسه، أي هو الــذي يكتبها 
إن كانت محدودة أو مطلقة، وتعود إلى 

اختياراته، على أن تكون مقنعة.
وكان في شطط تيار »الرواية الجديدة«، 
انــتــقــال الــتــجــديــد والــتــجــريــب إلـــى النقد، 
والتبشير بموت الروائي، وموت الرواية، 
كــــانــــت مـــغـــامـــرة مــــن فـــــرط مــــا شــطــحــت، 
النقد  مــجــال  فــي  لــيــس  إلـــى فشلها،  أّدت 
فــقــط، وإنــمــا فــي انتشار الــروايــة وتــوالــد 
ــة الــواقــعــيــة  ــروايـ  الـ

َّ
ــّيـــني. لــم تــتــخــل الـــروائـ

أن  سعت، حتى 
ّ
ات عن واقعيتها بقدر ما 

الخيال بات من أدواتها األثيرة، ولم تكن 
 في استيعاب ما يخدمها.

ّ
قيامتها إال

)روائي من سورية(

وتحتمل عـــّدة وجــهــات نــظــر، مــع تنويع 
في املستويات، وليس كما نالحظه لدى 

الروائّيني الكالسيكّيني. 
قت ضجيًجا بعشرات 

ّ
قد حق وإذا كانت 

لــم ُيكتب لها االســتــمــرار  الـــروايـــات، لكن 
فــــي راديـــكـــالـــيـــتـــهـــا، وقـــــّدمـــــت تــــنــــازالت، 
أحــدثــت مــتــغــّيــرات، وكـــان مــن حسناتها 
التجريب  أبــواب  فتحت  أنها  وسّيئاتها 
على مــصــراعــيــه، ولــو كــان الــجــديــد ليس 
تجديًدا، بقدر ما هو تجّرؤ على الرواية 
باختراقات غامضة، ولقد كان للغموض 
ــراًرا كـــان على  ــ ــه ُيــخــفــي أسـ

ّ
ســحــره، وكــأن

ــاد يــؤّولــون 
ّ
الــقــارئ اكتشافها، يــؤّيــده نــق

الـــروايـــة عــلــى أكــثــر مــن وجـــه، فأصبحت 
الرواية حّمالة أوجه، قد تمنحها أبعاًدا 
ــضــفــي عــلــيــهــا حــمــولــة فــكــريــة ونفسية 

ُ
ت

وسياسية ودينية وعدمية.
ا 

ً
ومبالغ سامقة  مكانة  التجريب  ــخــذ 

ّ
ات

فــيــهــا، أصــبــح بــوســع الـــروائـــي إذا جـــّرب، 
ــا غــيــر مــطــروق 

ً
 طــريــق

ّ
االدعــــــاء بــأنــه شــــق

ــــات مـــن الــشــجــاعــة  فـــي عـــالـــم الــــروايــــة، وبـ
الرواية في عاملنا  املألوفة أن يبدأ شّبان 
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زيادة الوعي 
ولو بوصة

حاتم الصكر

كريبع النبهاني في بورتريه لـ أنس عوض ) العربي الجديد(

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

جزء من لوحة »الرجل-الساعة« لـ مارك شاغال، ألوان زيتية على قماش

حاتم الصكر وقفة
مع
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رياضة

تحّدث قائد 
منتخب تونس، 
وهبي الخزري، 
ألول مرة، 
عن إمكانية 
مغادرته سانت 
إتيان، تزامنًا مع 
اقتراب عقده 
من النهاية 
في 30 يونيو/
حزيران المقبل، 
رغم المستويات 
الرائعة التي 
يقدمها مع 
الفريق. وقال 
الخزري، في 
حوار خص 
به صحيفة 
»ليكيب« 
الفرنسية: »ال 
أدري إن كنت 
سأستمر مع 
سانت إتيان 
الموسم المقبل، 
إلى حد اآلن 
عقدي ال يسمح 
بذلك، ال أرغب 
في الرحيل وترك 
النادي، حتى لو 
كنا في دوري 
الدرجة الثانية 
الفرنسي«.

)Getty/الخزري نجم نادي سانت إتيان الفرنسي )كاثرين ستينكيستي

الخزري الوفي

سيغيب حارس ريال مدريد، كيلور نافاس، عن 
مباراتي منتخب بالده أمام كندا وهندوراس 
ضمن تصفيات أميركا الشمالية والوسطى، 

املؤهلة ملونديال قطر 2022، بسبب اإلصابة. وأشار 
ه عقب خضوع الالعب 

ّ
االتحاد في بيانه الرسمي أن

ه يعاني من 
ّ
للتصوير بالرنني املغناطيسي تبني أن

 كوستاريكا ضيفة على 
ّ

التواء في املرفق. وستحل
كندا في 12 نوفمبر/تشرين الثاني املقبل ضمن 

تصفيات الكونكاكاف املؤهلة ملونديال قطر 2022.

واصل الهولندي ماكس فيرستابني، سائق فريق 
ريد بول، ترّبعه على صدارة ترتيب بطولة العالم 

إثر تتويجه بسباق جائزة املكسيك الكبرى، 
املرحلة الـ18 ببطولة العالم للفورموال1. وتمكن 

فيرستابني )24 عامًا(، من تحقيق هذا االنتصار 
بفضل انطالقته القوية متفوقًا على البريطاني 

لويس هاميلتون. بهذا يواصل فيرستابني 
اقترابه من اللقب األول له في بطولة العالم، بعدما 

وسع الفارق إلى 19 نقطة مع هاميلتون.

ينتظر جيمي مكالرين، مهاجم أستراليا، على 
أحّر من الجمر، العودة للعب مع منتخب بالده، 

في مواجهة مرتقبة أمام السعودية، في تصفيات 
كأس العالم لكرة القدم، يوم الخميس، حيث 

يستعد منتخب أستراليا لخوض أول مباراة على 
أرضه وأمام جماهيره منذ أكثر من عامني. ولم 
يشارك مكالرين مع فريق املدرب غراهام أرنولد 
منذ مواجهة األردن في يونيو/حزيران املاضي، 

بسبب قيود السفر املفروضة جراء وباء كوفيد-19.

اإلصابة تحرم كوستاريكا 
من نافاس أمام 

كندا وهندوراس

فورموال1: فيرستابين 
يتوج بجائزة المكسيك 

ويواصل صدارته

مكالرين مهاجم أستراليا 
متشوق للعودة أمام 

جماهير بالده

Tuesday 9 November 2021
الثالثاء 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 م  4  ربيع اآلخر 1443 هـ  ¶  العدد 2626  السنة الثامنة

كتب
26

شوقي بن حسن

 
ً
عادة واملؤّرخون  الباحثون  جه 

ّ
يت

يتحّدثوا  كــي  الفنية  األعــمــال  إلــى 
ــن، يـــقـــّولـــونـــهـــا  ــ ــفـ ــ ــن تـــــحـــــّوالت الـ ــ عـ
فيرصدون  ومفاهيم  نظريات  من  لديهم  بما 
والخامات  النظر  وزوايــا  األساليب  متغّيرات 
واملحامل ومختلف املفردات البصرية ومن ثّم 
يثبتون وجود نقلة بني حقبة زمنية وأخرى. 
لــكــن مـــاذا لــو تــركــنــا جــانــبــًا مــا فــي الــلــوحــات، 
ــا مــقــاربــة تـــحـــّوالت الــفــن انــطــالقــًا مــّمــا  ــّررنـ وقـ

يبدعونه؟
الفرنسية كارول  الباحثة  له  ذلك ما تتصّدى 
ــادر هـــذا  ــ ــــصـ تــــالــــون-هــــوغــــون فــــي كـــتـــابـــهـــا الـ
الــعــام »الــفــنــان فــي ثــوب الــبــاحــث« )منشورات 
»بـــــــوف«(، وهــــي مــنــذ عــتــبــة الـــعـــنـــوان تكشف 
عــن لــقــاء حــاســم فــي تــاريــخ الــفــن، لــقــاء الفنان 
ُينتج  بــات  لقاء  وهــو  واندماجهما،  بالباحث 

تاريخ الفن منذ بضعة عقود.
ــدءًا، أن نــضــع الــكــتــاب الجديد  ربــمــا عــلــيــنــا، بــ
ضـــمـــن ســـيـــاق بـــحـــثـــّي أوســــــع تــشــتــغــل عــلــيــه 
تــــالــــون-هــــوغــــون، أســــتــــاذة فــلــســفــة الـــفـــن فــي 
»جــامــعــة شــــرق بــــاريــــس«، وقــــد ســبــق لــهــا أن 
ــرو الــفــن« )2017(، 

ّ
نــشــرت أعـــمـــااًل مــثــل »مــنــظ

اشتغلت  كما   ،)2019( الضبط«  تحت  و»الفن 
بني 2013 و2018 على كتابة »تاريخ شخصي 
هذه  ــدات. 

ّ
مــجــل فــي خمسة  للفنون«  وفلسفي 

 
ّ

ولعل األخــيــر،  لعملها  خلفية  ل 
ّ
تمث األعــمــال 

جميع هذه الكتب تشترك في إشكالية واحدة: 
ماذا حدث للفن في عقود معدودة، وبناء على 

ما يحدث فيه اليوم على أي مصير ُيشرف؟
خذ من فيران 

ّ
فاجئ املؤلفة قارئها بمدخل يت

ُ
ت

أدريا )1962( نموذجًا للدرس. عنصر املفاجأة 
باملعنى  لفنان  املذكورة ليست  الشخصية  أن 
ــعــرف 

ُ
املـــعـــروف، أو بــاألحــرى هــي شخصية ت

أدريــا  ففيران  الفن،  عن  تكون  ما  أبعد  بصفة 
ــًا بــكــونــه صـــاحـــب مــطــعــم في  ــاسـ مــشــهــور أسـ
ق صيتًا عامليًا بفضل فوزه ملّرات 

ّ
كتالونيا حق

تالون- لكن  العالم.  في  أفضل مطعم  بجائزة 
»الــطــّبــاخ اإلسباني«  أن  إلــى  تنّبهنا  هــوغــون 
قــد شــــارك فــي ســيــمــبــوزيــومــات ومــهــرجــانــات 
املــاضــي، كــمــا أن لديه  الــعــقــد  تشكيلية خـــالل 
املعاصر  للفن  متاحف  في  معروضة  لوحات 
فــي مــدريــد ونــيــويــورك. بــعــبــارة وجـــيـــزة، لقد 

أصبح فنانًا معترفًا به.
هنا يرتسم سؤال رتّبت املؤلفة الوصول إليه 
بعناية: كيف تمّكن فيران من اختراق منطقة 
مسّيجة مثل الفن؟ ومن املعروف أن االعتراف 
دة 

ّ
يمّر عبر منظومة معق كفنان  ما  بشخص 

اد وأصحاب الغاليريهات 
ّ
يتحّرك ضمنها النق

واملمّولون والصحافيون والفنانون أنفسهم، 
وهؤالء هم من يقبلون من ينتمي إلى املجال 
ي ومــن عليه أن يــغــادره، وربما علينا أن 

ّ
الفن

أسماء  الــيــوم  يعتبرون  ممن  بعضًا  أن  نــذكــر 
أيــقــونــيــة فـــي عـــالـــم الـــفـــن لـــم يــنــجــحــوا طـــوال 
االعـــتـــراف هــذه،  اخــتــراق منطقة  فــي  حياتهم 
الهولندي فنسنت فان  الفنان   أشهرهم 

ّ
ولعل

غوخ. فكيف نجح فيران أدريا في ما فشل فيه 
فان غوخ؟

الكتالوني«  »الطّباخ  أن  تالون-هوغون  تذكر 
قـــد اســتــفــاد مـــن فـــائـــض الــشــهــرة والـــعـــائـــدات 
املادية ملطعمه كي ينشئ مخبرًا يدرس العالقة 
بني اإلبداع والطعام، وهي منطقة بحثية غير 
بــعــيــدة عـــن اهــتــمــامــات مـــجـــاالت كـــبـــرى مثل 
عــلــم الــنــفــس واألنــثــروبــولــوجــيــا وخــصــوصــًا 
منظومة البحث العلمي حول الفنون، وهناك 
أصــبــحــت قــضــيــة اإلبــــــداع ومــــصــــادره مــســألــة 

أساسية منذ سنوات. 
ــان مـــن الــصــعــب أن ُيـــعـــتـــرف بــأحــدهــم  ــإذا كــ ــ فـ
فــنــانــًا، فـــإن صــفــة الــبــاحــث مــبــذولــة ملــن يعرف 
كيف يندرج ضمن حلقة من حلقات املنظومة 
الجسر  تالون-هوغون  ترسم  هكذا  املعرفية. 

الـــذي انتقل مــن خــاللــه أدريـــا مــن الــطــّبــاخ إلى 
»مــســار  ــق بـــ

ّ
الــفــنــان، مـــؤّكـــدة أن األمــــر ال يــتــعــل

شخصي واستثنائي، وأنه ليس مجّرد خطة 
رها 

ّ
يوف بــات  ملمكنات  استعمال  بل هو  ذكية 

الواقع«. كما تشير إلى كونها تعتقد أن فيران 
ــا لــم يبحث بنفسه عــن مــوقــع فــي الحقل  أدريـ
الترويج ملنتجات  الفني بل إن اشتغاله على 
مطعمه هو الذي ربطه بمنظومات )أكاديمية 
وإعالمية وفنية... ( لها القدرة على أن تدفع به 

إلى مواقع جديدة: الباحث فالفنان.
في هذا املدخل، فتحت تالون- هوغون قوسًا 
ل فاتحة ملشاريع بحثية قادمة، حيث 

ّ
قد يمث

إلــى أن األحــكــام الجاهزة وحدها تقيم  تشير 
ــّبـــاخ والـــفـــنـــان، فـــي حـــني أن  ــطـ الــفــصــل بـــني الـ
التجربة التي يمارسها كالهما هي ذاتها من 
حيث كونها اشتغااًل على مادة إبداعية تقّدم 
للتلقي عبر الــحــواس. فــي تــاريــخ الــفــن، حدث 
أن جــــرى طــــرح عــــدد مـــن الـــحـــواس وتــكــريــس 
أجهزة  وحدهما  واألذن  العني  فباتت  أخـــرى، 
تلقي العمل الفني، وبالتالي انحصر الفن أو 
يكاد في فنون مثل الرسم واملوسيقى والشعر 

والــســيــنــمــا واملــــســــرح. أمــــا املــــــادة الـــتـــي تــقــّدم 
الــشــم، اللمس(  )الـــذوق،  الــحــواس  لتلقي بقية 
فــهــي غــيــر مــعــتــرف بــهــا ضــمــن الــفــن، فــي حني 
تــقــّدم للمتلقي تجربة  قــد  الــعــطــور  بــعــض  أن 
حسية أعلى مما تقّدمه قصيدة، ويمكن أيضًا 
أن يكون لألكل مفعول انتشائي أعلى من ذلك 
الــــذي تــقــتــرحــه مــشــاهــدة لــوحــة أو مسرحية. 
وبــهــذا املــعــنــى املــوّســع للفن )الــــذي ال يقصي 
أي حاسة( فإن الطريق الطويلة التي سلكها 
أدريا كي ُيعترف به كفنان ماهي إال تعقيدات 
الفنانون  اختلقها  الـــذي  االعـــتـــراف  منظومة 
عالم  بــعــبــارات  االجــتــمــاعــي  حقلهم  لتسييح 

االجتماع الفرنسي بيير بورديو.
ــذا الــقــوس الــــذي فتحته تــالــون-هــوغــون ال  هـ
يــفــتــأ يــعــيــد الـــقـــارئ إلـــى اإلشــكــالــيــة األصــلــيــة 
ــمـــوذج الــفــنــان-  ــيـــوم نـ لــلــعــمــل: ملـــــاذا يـــســـود الـ
الباحث بحيث أن دخول مجال البحث العلمي 
القول:  التي تمنح شرعية  بات أحد الصكوك 

أنا فنان. 
تعتبر املــؤلــفــة أنــه ومــنــذ الــقــرن الــتــاســع عشر 
جــــرى تــطــويــر خـــطـــاب مــتــضــخــم حــــول الــفــن، 
ــاد ثــم الــفــنــانــون 

ّ
خــطــاب بـــدأ فــي إنــتــاجــه الــنــق

ــع تــطــّور الــجــامــعــات بــاتــت هــذه  أنــفــســهــم، ومـ
األخـــيـــرة محضنة هـــذا الــخــطــاب، كــمــا قــّدمــت 
في الوقت ذاتــه مواقع جامعية للفنانني وقد 
خلق هذا الوضع ما تسّميه الباحثة الفرنسية 
»الــنــوايــا الــثــالثــيــة«، فقد بــات الــرســام الــذي  بـــ
يــنــتــمــي إلـــــى مـــؤســـســـة جــامــعــيــة يــبــحــث فــي 
ــات،  نــفــس الـــوقـــت عـــن إنـــتـــاج مــعــرفــة )أطـــروحـ
م 

ّ
دروس، مؤلفات...( تتيح له التطّور في السل

الوظيفي، وإنتاج فن يتيح له »البقاء حيًا« في 
مجال تنافسّي مثل الفن، وإنتاج خطاب ذاتي 
)تــأّمــلــي أو تــنــظــيــري( يــمــنــح مــشــروعــيــة لكل 
ى 

ّ
مسار من مساريه، وهنا بات الباحث يتغذ

ى الــفــنــان مــن الــبــاحــث، 
ّ
مــن الــفــنــان كــمــا يــتــغــذ

حــتــى إذا دخــلــنــا الــنــصــف الــثــانــي مـــن الــقــرن 
دوريــن  يلعب  الباحث  الفنان-  بــات  العشرين 
الفني  الحقل  لــدخــول  االعــتــراف  فــي منظومة 
الفنان(، وفــي ظل وضعية  الناقد ودور  )دور 
قواعد  أن يجري توظيف  الطبيعي  كهذه من 
وال  بخيوطها.  يمسكون  ملن  الجديدة  اللعبة 
ــه فـــي األثــــنــــاء انــكــمــش دور الــنــاقــد  نــنــســى أنــ
ــــده، بل  ألســـبـــاب ال يــفــّســرهــا تـــاريـــخ الــفــن وحـ

التاريخ األدبي أيضًا والتحّوالت السياسية.
خــرى 

ُ
أ مسارات  تالون-هوغون  كتاب  يتناول 

العلوم  املسار، منها صعود  تتداخل في هــذا 
اإلنـــســـانـــيـــة كــســلــطــة مـــعـــرفـــيـــة جــــديــــدة مــنــذ 
عن  قــاطــع  بشكل  استقاللها  مــع  الستينيات، 
املعرفة األدبية، وكان من الواضح أن أكاديميي 
الـــفـــن قـــد أخــــــذوا يــنــدمــجــون فـــي األطـــــر الــتــي 
رها العلوم اإلنسانية، وأخذ الفن يعكس 

ّ
توف

أكــثــر فــأكــثــر نــتــائــج الــبــحــث فــي عــلــم الــتــاريــخ 
وعلم النفس واألنثروبولوجيا وعلم الجريمة 
وصواًل إلى الحضور القوي لإليكولوجيا في 

الفن منذ عقدين.  
ترى تالون-هوغون أن اللقاء بني األكاديميا 
والـــفـــن لــيــس إيــجــابــيــًا فـــي مــجــمــلــه، فــالــفــن 
منغرس في الذاتية التي تنكرها األكاديميا 
ــا ُيــنــتــج  فـــي أدبـــيـــاتـــهـــا الـــصـــريـــحـــة، وهـــــذا مـ
»نــزع  مــســارًا تــســّمــيــه الــبــاحــثــة الــفــرنــســيــة بـــ
الفن من الفن« أي أنها بذلك تشير إلى أحد 
الــفــن وهــو تضحيته بالذاتي  أزمـــة  أســبــاب 
الـــتـــي تقتضيها  املـــوضـــوعـــيـــة  مـــذبـــح  عــلــى 
الشروط األكاديمية. وفي االتجاه املعاكس، 
ــة الـــعـــلـــم الــحــديــث  ــ ــد أســــبــــاب أزمــ ــ ــم أحـ تـــرسـ
)الــعــلــوم اإلنــســانــيــة تــحــديــدًا( وذلـــك بسبب 
محاولتها احتضان كل شــيء، بما في ذلك 
الفن على ما فيه من تناقض جــذري معها، 
 األرضـــيـــة الـــتـــي تقف 

ّ
ونــتــيــجــة لـــذلـــك تــهــتــز
عليها املعرفة العلمية.

نــشــعــر ونــحــن نــعــبــر كــتــاب »الــفــنــان فــي ثــوب 
الــبــاحــث« بــانــتــقــال تــدريــجــي فــي الــنــبــرة، من 
بدايٍة هي أقرب إلى طرح مرح ووصفي للقاء 
الباحث والفنان، إلى خطاب مسكون بالقتامة 
حني تحفر املؤلفة في نتائج هذا اللقاء، فهي 
ترى أنه ما إن يلبس الفنان ثوب الباحث حتى 
»يــتــســّمــم« كــالهــمــا، وفـــي صــــورة أكــثــر قسوة 
تقول بــأن »فنان اليوم بــات أقــرب إلــى موديل 
في مرسم الباحث«، ربما يصح في ذلك قول 
الفنان  لقاء  فــي سياق بعيد تمامًا:  ابــن حــزم 

بالباحث أّوله هزل وآخره جد، بل مأساة...

كيف ُتطبخ الفنون 
المعاصرة؟

ترى الكاتبة أن الفنان 
بات أقرب إلى موديل 

في مرسم الباحث

وضع الفن تحت سقف 
األكاديميا يَنتج عنه »نزع 

الفن من الفن«

ــة الــســيــاســات«،  ــ عـــن »املـــركـــز الــعــربــي لــأبــحــاث ودراســ
ــات فــي املجتمع  صــدر حديثًا كــتــاب »لــبــنــان: دراســ
زيــادة  خالد  وتقديم  بــإشــراف  والثقافة«  واالقتصاد 
وتأليف مجموعة من الباحثني واألكاديمّيني؛ ُهم: أنطوان 
أبي فضل، وحسني  وكوليت  املصري،  أبوزيد، وشفيق 
شلبي، وعبد الرؤوف سنو، ولورا صياح، وخالد قباني، 
وعــبــيــر تــقــي الــديــن، ولــورنــس شــربــل. مــن خـــال مسح 
ان واالقتصاد 

ّ
شامل ملجاالت التاريخ والجغرافيا والسك

والــتــربــيــة والــســيــاحــة والــثــقــافــة والــســيــاســة والــعــاقــات 
 على لبنان خال مئة عام، 

ً
الخارجية، ُيقّدم الكتاب إضاءة

منذ إعان تأسيس لبنان الكبير عام 1920.

ــذه األّيــــــــام عــن  ــ نــــي، يـــصـــدر هـ
ّ

ــــعــــا ــّيـــد ال بــتــعــريــب الـــسـ
متعّددة  حداثة  »ابتكار  كتاب  الجمل«  »منشورات 
الــرديــســي.  التونسي حــّمــادي  للباحث  فــي اإلســــالم« 
ابتكار حداثة من  اإلســام شهد  أنَّ  إلــى   

ُ
العمل يذهب 

خـــال نــــوٍع مـــن املــــزج بـــني حـــداثـــة انــتــقــائــيــة ومــــوروث 
الحداثة في اإلســام كثيرًا ما  أنَّ فشل  ح، ُمعتبرًا 

َّ
منق

رّد إليه جميع املشاكل 
ُ
ُيرّد إلى هذا »البني بني«؛ حيُث ت

بــأّن هذا  ُيجادل  ه 
ّ
لكن اإلســامــي،  العالم  التي يعيشها 

خــرى مثل قــارة آسيا؛ 
ُ
املــزج أثبت نجاحه في مناطق أ

حيث بإمكاننا أن »نكون يابانيني وحداثّيني، وصينّيني 
وحداثّيني، وهندوسًا وحداثّيني«.

»األشرعة البعيدة: مختاراٌت من القّصة القصيرة 
اإلرتــريــة« عــنــواُن كتاب صــدر حديثًا عــن »منشورات 
عليها  أشــرف  ورشــة  نتاج  وهــو  العمل،  تكوين«. يضمُّ 
 
ً
الـــكـــاتـــب اإلرتـــــــري حــجــي جـــابـــر، نــصــوصــًا قــصــصــيــة

ولـــى، 
ُ
لــلــمــّرة األ يــنــشــرون  ِمــن إرتــريــا  ة عشر كاتبًا 

ّ
لست

الغير ال تصنع  »أوطــــان  أّن  مــفــاُده  نــاظــم  يربطها خيط 
املغربية  الكاتبة  تقديم  فــي  نــقــرأ  مــا  الــســعــادة«، حسب 
د األزمنة واألمكنة  شير إلى تعدُّ

ُ
عائشة البصري التي ت

واألصــوات في نصوص املجموعة، وتفاُوتها باختاف 
ـــهـــا »قـــصـــٌص مختزلة 

ّ
 أن

ً
ــواهــــب، مــضــيــفــة الــتــجــارب واملــ

فة، مفعمة بخياالتها وأساليبها وسردياتها«.
ّ
ومكث

رًا مجموعة 
ّ
الرافدين«، صدرت مؤخ »دار  عن منشورات 

قصصية جديدة للكاتب العراقي محمد خضّير بعنوان 
ـــف 

ّ
ــّدم املـــؤل ــقـ »الـــعـــشـــار.. أســاطــيــر املـــيـــل الــــواحــــد«. يـ

مجموعته بالقول: »أولدِت األحياُء الكبيرة للمدن عشرات 
الــقــصــص تــســتــغــرق روايـــتـــهـــا عـــشـــرات الـــســـنـــني، كــحــّي 
ف بنهر متفّرع من شط العرب  ار« بالبصرة، املنصَّ

ّ
»العش

 »الُعشر« 
ُ
ستوفى في زاوية مصدرِه ضريبة

ُ
الكبير، كانت ت

العثماني. ال تتعّدى مساحة هذا  العهد  الجمركية، خال 
ــدوران حوله  ــ  مربعًا واحـــدًا، لكن ال

ً
املــركــز الــتــجــاري مــيــا

مقرون بعدد القصص املروّية عن حياة ساكنيه وعامليه 
املحسوبة بحوادث غير مسّجلة في ديوان«.

كتاب  عــنــوان  املــحــافــظــة«  والــثــورة  »النيوليبرالية 
التونسي محمد  للكاتب  الفرنسية  باللغة  رًا 

ّ
صدر مؤخ

ف 
ّ
شريف الفرجاني عن منشورات »نيرفانا«. يربط املؤل

السياسية  والتحّوالت  الحديث  االقتصادي  التاريخ  بني 
يــدرس مــن خــال منعطفات  العربية، حيث  املنطقة  فــي 
الــدوالر والذهب  العاقة بني قيمتي  اقتصادية، مثل فك 
في 1971 أو وصول النيوليبراليني للحكم في بريطانيا 
الثمانينيات،  خال  للحكم  األميركية  حدة 

ّ
املت والواليات 

قضايا راهنة مثل الصراعات الطائفية، وعودة العاقات 
 إلى 

ً
القبائلية كفاعل أعلى من العاقات املواطنية، وصوال

مآالت الثورات العربية.

في طبعة مشتركة بني »دار الكتاب« )تونس( و»منشورات 
ــة »كــرنــفــال  ـــرًا روايــ

ّ
املــتــوســط« )إيــطــالــيــا(، صـــدرت مـــؤخ

القرود الثالثة« للكاتب التونسي وليد أحمد الفرشيشي. 
ف، وقد صدرت له من 

ّ
هذا هو العمل الروائي األّول للمؤل

 ،)2016( نيئة«  »حكايات  قصصيتان:  مجموعتان  قبل 
و»الرجل الــذي...« )2017(، كما ترجم عن الفرنسية عّدة 
فات من بينها: »اللص« لتوفيق بن بريك، و»يرى من 

ّ
مؤل

لـ إيريك إيمانويل شميت، و»القرآن تحت  الوجوه«  خال 
مجهر التحليل النفسي« أللفة يوسف، و»على صورته« لـ 
جيروم فيراري، و»على قيد الحياة« لـ كريستيان بوبان، 

و»أفيون الحمقى« لـ رودي رايشتطادت. 

صـــدر أخــيــرًا عــن »مــنــشــورات ال ديــكــوفــرت« بــبــاريــس 
ــنْي جـــان هــوغ 

َ
كــتــاب »عــلــم اجــتــمــاع الــعــائــلــة« لــلــبــاحــث

العائلة  أن مفهوم  لــوبــاب. رغــم  ديشو ومــاري كليُمنس 
الــقــول  الــبــاحــثــني ينطلقان مــن   أن 

ّ
يــبــدو بــديــهــيــًا، إال قــد 

برى 
ُ
 التحّوالت الك

ّ
بصعوبة تعريفها، وال سّيما في ظل

وخصوصًا  املــاضــيــة،  العقود  فــي  العائلة  عرفتها  الــتــي 
في الغرب، وهو ما يدفعهما للحديث عن »ُمعطًى عائلّي 
تزال  ما  العائلة  أن ظاهرة  إلــى  الباحثان  جــديــد«. يشير 
ٍد جديد  نْي الحديث عن تعدُّ

َ
ل

ّ
 عن أن تنهار«، مفض

ً
»بعيدة

تشهده العائلة، على مستوى املعايير والُبنى التي تقوم 
على أساسها.

لـــدى دار »الـــفـــارابـــي« فــي بـــيـــروت، صـــدر حــديــثــًا كتاب 
»خــبــايــا الـــســـيـــرة: حــســني ُمــــــرّوة يـــحـــاوره أحــمــد 
ــاح ُعــلــبــي، وهـــو كـــتـــاٌب يــضــّم  ــ ـ

ّ
ــداد وض ــ ُعــلــبــي«، مـــن إعـ

مــقــابــاٍت أجـــراهـــا أحــمــد ُعــلــبــي، أســـتـــاذ األدب الــعــربــي 
ــوام )1936  فــي الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة، الـــذي رحـــل قــبــل أعــ
»الــحــزب الشيوعي  ــر والــقــيــادي فــي 

ّ
املــفــك ـ 2017(، مــع 

اللقاءات حول املسيرة  ـ 1987(. تدور  اللبناني« )1910 
العربية  الفلسفة  في  املادية  »النزعات  لصاحب  الفكرية 
واإلســامــّيــة« وحـــول نشاطه الــســيــاســي. ويــأتــي العمل 
لُيكمل ســيــرة مــــرّوة الــذاتــيــة، الــتــي صـــدرت بــعــد رحيله 

.)1990( »
ً
بعنوان »ُولدُت شيخًا وأموُت طفا

تالون- كــارول  أنجزته  الذي  والفكري  التاريخي  االستقصاء  كان  إذا 
الفنان  الندماج  الكارثية  النتائج  كشف  إلى  أوصلها  قد  هوغون 
تفتح  بذلك  فإنها  السواء،  حد  على  والعلم  الفن  على  والباحث، 
على إشكالية جديدة: هل ينبغي لنا وضع حدود بين الفن والبحث 
النقدي-  بطابعها  بالذات،  الدراسات  من  النوع  هذا  لعّل  العلمي؟ 
المجالين غيَر  بين  آفاق عالقات وسطى  يقّدم  أن  يمكن  الفلسفي، 

القطيعة وغير االندماج.

ترسيم حدود؟

نظرة أولى

رة الفنان في ثوب الباحث مالبسات صفقة مدمِّ

تالون- الفرنسية كارول  الباحثة  العام، تواصل  الصادر هذا  في كتابها، 
هوغون اشتغالها على قراءة تحّوالت المشهد الفنّي، هذه المرة 
من خالل محاولتها فهم تحّوالت الفنانين مع هيمنة نموذج الفنان- 

الباحث، مشيرة إلى االنعكاسات الخطيرة على الفن والبحث العلمي

لوحة بعنوان »تداخل«، كورت كرانتس، ألوان مائية على ورق
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رياضة

بطل الدوري باكس يعاني 
مع سقوطه الخامس 

في آخر 6 مباريات

بنفيكا يقسو على براغا بسداسية
استعاد بنفيكا توازنه في الدوري البرتغالي لكرة القدم بعدما أمطر شباك 
من  الــــ11  الجولة  ختام  فــي   )1-6( قاسية  بنتيجة  بــراغــا  ضيفه سبورتنغ 
املسابقة. وعلى ملعب )النور( في لشبونة، انقض »النسور« على املباراة منذ 
البداية وحتى النهاية، حيث باغتوا الفريق الضيف بهدف مبكر بعد دقيقتني 
عن طريق املدافع اإلسباني أليكس غريمالدو. رّد براغا جاء في الدقيقة 12 
العقاب قاسيًا من  هــورتــا. ولكن جــاء  ريــكــاردو  التعادل عــن طريق  بهدف 
الدقيقتني  بهدفني في  رافــا سيلفا  فيها  تألق  أهــداف  بثالثة  بنفيكا  العبي 
42 و45، واملــهــاجــم األوروغـــويـــانـــي الــشــاب دارويــــن نــونــيــيــز. وفـــي الــشــوط 
ل بتسجيلهما الدولي 

ّ
الثاني، أجهز بنفيكا على منافسه تمامًا بهدفني تكف

البرازيلي إيفرتون سواريس في الدقيقتني 52 و59. وضرب بنفيكا أكثر من 
عصفور بهذه النتيجة العريضة، بعدما استعاد توازنه سريعًا في املسابقة 
إثر تعادله اإليجابي بهدف أمام إشتوريل في الجولة املاضية. كما واصل 
الفريق تضييق الخناق على غريميه التقليديني بورتو وسبورتنغ لشبونة، 
فقد حافظ على فارق النقطة معهما في الصدارة، إذ يمتلك 28 نقطة، مقابل 
الــدوري بفوز  29 للفريقني. وكان بورتو قد واصل سلسلة انتصاراته في 
كبير أيضًا خارج ملعبه على سانتا كالرا بثالثية نظيفة، سجلها سرجيو 
فاز  بينما  و77(،   46 الدقيقتني  في  )ثنائية  ديــاز  ولويس  )د.42(،  أوليفيرا 

لشبونة خارج ملعبه أيضًا على باسوش فيريرا بثنائية نظيفة.

إشبيلية يحسم دربي األندلس بثنائية أمام بيتيس
ــدارة الــلــيــغــا بــعــد أن نــجــح في  ــ ــل إشــبــيــلــيــة تــضــيــيــق الــخــنــاق عــلــى صـ واصــ
اللدود ريــال بيتيس بهدفني من  حسم دربــي األندلس في عقر داره جــاره 
ختام  فــي  فيامارين(،  )بينيتو  ملعب  احتضنها  التي  املــبــاراة  فــي  رد  دون 
ـــ13 بــدوري الــدرجــة األولــى اإلسباني لكرة الــقــدم. وبعد شــوط أول  الجولة ال
سلبي شهد بطاقة حمراء في صفوف أصحاب األرض من نصيب العب 
الوسط األرجنتيني جيدو رودريغيز، تمكن إشبيلية من حسم األمور في 
 بتوقيع األرجنتيني ماركوس أكونيا في الدقيقة 55، ثم 

ً
النصف الثاني، أوال

بمساعدة النيران الصديقة عن طريق هيكتور بييرين بالخطأ في مرماه في 
الدقيقة 81. ورفع إشبيلية بهذا الفوز، الثاني على التوالي والثامن في املوسم، 
رصيده إلى 27 نقطة يعزز بها موقعه في املركز الثالث بفارق األهداف خلف 
املتصدر ريال سوسييداد )28 نقطة(،  الخناق على  ريال مدريد، ويضيق 
 من الريال وإشبيلية مباراة مؤجلة. في املقابل، استقبل بيتيس 

ّ
علمًا أّن لكل

خسارته الثانية على التوالي، الرابعة هذا املوسم، وبقي في املركز الخامس 
برصيد 21 نقطة.

أودينيزي يستعيد ذاكرة االنتصارات في »السيري آ« 
بفوز صعب على ساسولو

اســتــعــاد أوديــنــيــزي تـــوازنـــه فــي »الــســيــري آ« بــفــوزه الــصــعــب عــلــى ضيفه 
ســاســولــو )3-2( فــي إطـــار مــواجــهــات الــجــولــة الــــ12 بـــدوري الــدرجــة األولــى 
اإليطالي لكرة القدم. وعلى ملعب »داتشيا أرينا« انتهى الشوط األول بهدفني 
الدقيقة 8  النتيجة منذ  في كل شبكة حيث تقدم أصحاب األرض أوال في 
بهدف اإلسباني جيرارد ديولوفيو، قبل أن يرد ساسولو بهدفني سجلهما 
الترتيب.  على  و28   15 الدقيقتني  في  فراتيسي  ودافيد  بيراردي  دمينيكو 
وفي الدقيقة 39 أدرك أودينيزي التعادل بمساعدة النيران الصديقة بهدف 
فراتيسي في مرماه. وفي الشوط الثاني، سجل املهاجم البرتغالي بيتو هدف 
انتصار أودينيزي في الدقيقة 56. وبهذه النتيجة يستعيد أودينيزي ذاكرة 
االنتصارات بعد االبتعاد لثماني جوالت كاملة، ليرفع رصيده إلى 14 نقطة 
في املركز الـ14. بينما سقط ساسولو في فخ الخسارة الثانية على التوالي، 

السادسة هذا املوسم، ليظل رصيده عند 14 نقطة أيضًا في املركز الـ13.

ــولـــدن ســتــايــت ووريـــــــرز وبــروكــلــني  واصـــــل غـ
نتس انتصاراتهما املتتالية بفوز األّول على 
والثاني   ،107-120 روكــتــس  هيوسنت  ضيفه 
رابــتــورز 116-103 في  على مضيفه تورونتو 

دوري كرة السلة األميركي للمحترفني.
في املقابل، تابع ميلووكي باكس حامل اللقب 
ويـــوتـــا جــــاز هــزائــمــهــمــا بــســقــوطــهــمــا لــلــمــرة 
واشنطن  مضيفه  أمــام  األول  تــوالــيــًا،  الثانية 
مــضــيــفــه  أمــــــام  والــــثــــانــــي   ،101-94 ويــــــــــزاردز 

أورالندو ماجيك 107-100.
ــاراة األولــــــــى، حـــقـــق غــــولــــدن ســتــايــت  ــ ــبـ ــ فــــي املـ
ووريــرز فوزه الرابع تواليًا والثامن في تسع 
مباريات حتى اآلن هذا املوسم، عندما تغلب 

على ضيفه هيوسنت روكتس 107-120.
ــن كــــــوري  ــفـ ــيـ ــتـ وكــــــعــــــادتــــــه، تـــــألـــــق الــــنــــجــــم سـ
كان  فيما  دقيقة،   27 فــي  نقطة   20 بتسجيله 
زميله جوردان بول أفضل مسجل في املباراة 
برصيد 25 نقطة مع خمس تمريرات حاسمة 
في 30 دقيقة، وأضاف أندرو ويغينز 16 نقطة 
والــبــديــل أوتـــو بــورتــر جــونــيــور 15 نقطة مع 
تــســع مــتــابــعــات. وفـــي الــثــانــيــة، رفـــع بروكلني 

الدوحة ـ العربي الجديد

تــنــطــلــق فـــي الـــدوحـــة نــهــايــة الــشــهــر الـــجـــاري 
بمشاركة ستة  قــطــر،  الــعــرب  كــأس  منافسات 

عشر منتخبًا من أنحاء العالم العربي.
ــّكـــل الـــبـــطـــولـــة فـــرصـــة ذهـــبـــيـــة لـــالرتـــقـــاء  وتـــشـ
ــرافــــق  بـــالـــخـــطـــط الــتــشــغــيــلــيــة وجــــاهــــزيــــة املــ
الخاصة ببطولة كأس العالم قطر 2022، قبل 
نحو عام على بدء منافسات النسخة األولى 
مـــن املـــونـــديـــال فـــي الـــشـــرق األوســـــط والــعــالــم 

العربي.
وتشهد بطولة كأس العرب، التي تقام للمرة 
األولى تحت مظلة االتحاد الدولي لكرة القدم 
)الــفــيــفــا(، 32 مـــبـــاراة عــلــى مـــدى 19 يــومــًا من 
 18 إلـــى  الــجــاري  الــثــانــي  نوفمبر/تشرين   30
وتستضيف  املــقــبــل،  األول  ديــســمــبــر/كــانــون 
اســتــادات مونديال قطر  منافساتها ستة من 
2022، ومن بينها استاد البيت واستاد راس 
ــقـــرر تــدشــيــنــهــمــا فـــي أول أيـــام  ــبـــود، املـ أبــــو عـ

البطولة.
ويقام نهائي البطولة في 18 ديسمبر، أي قبل 

نــتــس عـــدد انــتــصــاراتــه املــتــتــالــيــة إلـــى خمسة 
بــفــوزه على مضيفه تــورونــتــو رابــتــورز 116-

103، بــفــضــل تــألــق نــجــمــه كــيــفــن دورانـــــت في 
الضيوف منذ تعّرضه  بملعب  له  مباراة  أّول 
لقطع في وتر أخيل قدمه اليسرى في املباراة 
الــخــامــســة ضــمــن الـــــدور الــنــهــائــي عــــام 2019 
عــنــدمــا كـــان يــدافــع عــن ألــــوان غــولــدن ستايت 
ــى املــــالعــــب فــي  ــ ووريـــــــــــرز. وعـــــــاد دورانــــــــــت إلــ
يواجه  لم  لكنه   ،2020 األول  ديسمبر/كانون 
تورونتو بملعبه كون مبارياته البيتّية كانت 
تقام املوسم املاضي في تامبا بوالية فلوريدا 
بسبب جائحة كورونا. وكلل دورانــت عودته 
ــى مــلــعــب »إيـــــر كـــنـــدا ســنــتــر« الـــــذي أصــبــح  إلــ
بالنجاح  إســـم »ســكــوتــيــابــنــك«  حــالــيــا  يحمل 
مع  نقطة   31 بتسجيله  مــتــفــرج   19800 أمـــام 

سبع متابعات ومثلها تمريرات حاسمة.
وساهم النجم اآلخر جيمس هاردن في الفوز 
مــع 28  دابـــل«  السابع لنتس بتحقيقه »دابـــل 
»تريبل  مــن  قريبًا  وكــان  متابعات  و10  نقطة 
دابــــــل« بــتــمــريــراتــه الــحــاســمــة الـــثـــمـــانـــي. في 
املــقــابــل، اكــتــفــى الــنــجــم الــكــامــيــرونــي باسكال 

ملونديال  النهائية  املــبــاراة  مــن  بالضبط  عــام 
2022، تزامنًا مع اليوم الوطني لدولة قطر.

البطولة
يــتــنــافــس خــــالل بــطــولــة كــــأس الـــعـــرب أفــضــل 
العربية من قارتي آسيا وأفريقيا  املنتخبات 
عــلــى الـــفـــوز بــلــقــب الـــبـــطـــولـــة، والـــتـــي تنطلق 
تتواصل  الــذي  املجموعات  بــدور  منافساتها 

مبارياته ما بني 30 نوفمبر إلى 7 ديسمبر.
عـــت املــنــتــخــبــات املــشــاركــة فـــي الــبــطــولــة 

ّ
ــوز وتـ

أربعة منتخبات  أربع مجموعات بواقع  على 
 منها، وتضم املجموعة األولى منتخبات 

ّ
لكل

قطر والعراق وعمان والبحرين. وتتنافس في 
املجموعة الثانية منتخبات تونس واإلمارات 
وسورية وموريتانيا، وفي الثالثة منتخبات 
وفي  وفلسطني،  واألردن  والسعودية  املــغــرب 
املجموعة الرابعة يأتي منتخبا شمال أفريقيا 
الــجــزائــر ومــصــر، إلــى جــانــب منتخبي لبنان 
 مجموعة 

ّ
كــل والــســودان. وسيتأهل متصدرا 

إلى ربع نهائي البطولة الذي تقام منافساته 
يــومــي 10 و11 ديــســمــبــر، ثــم مــبــاراتــي نصف 
النهائية  واملــبــاراة  ديسمبر،   15 فــي  النهائي 
يوم 18 ديسمبر، وقبلها في اليوم ذاته مباراة 

تحديد الفائز باملركز الثالث.
يتاح اآلن شراء تذاكر جميع مباريات البطولة، 
وتــتــوافــر بــاقــة مــتــنــوعــة مــن الــتــذاكــر بأسعار 
معقولة تبدأ من 25 ريااًل قطريًا لتذاكر الفئة 
فــي دولــــة قطر(  للمقيمني  الــرابــعــة )حــصــريــًا 
مباراتي  باستثناء  املباريات  لحضور جميع 

ـــ15 نــقــطــة وأربــــع مــتــابــعــات فــي 25  ســيــاكــام بــ
دقيقة بأول مباراة له بعد غيابه عن املباريات 
ــذا املــــوســــم بــســبــب عــمــلــيــة  ــ الـــعـــشـــر األولـــــــى هـ

جراحية في كتفه اليسرى.
الثالث في  املــركــز  إلــى  بروكلني نتس  وصعد 
املنطقة الشرقية إلى جانب واشنطن ويزاردز، 
الذي ألحق الخسارة الثانية تواليًا والخامسة 
في املباريات الست األخيرة بميلووكي باكس 

حامل اللقب عندما تغلب عليه 94-101.
وهـــو الــفــوز األول لـــويـــزاردز عــلــى بــاكــس في 
املــواجــهــات الــتــســع األخـــيـــرة بــيــنــهــمــا. ويــديــن 
ويـــــــــزاردز بــــفــــوزه لـــبـــرادلـــي بـــيـــل صـــاحـــب 30 
نقطة وثماني تمريرات حاسمة وكايل كوزما 
الــــذي ســجــل 15 نــقــطــة، فــيــمــا لــم يــنــفــع باكس 
أنتيتوكونمبو  يانيس  اليوناني  تألق نجمه 
صــاحــب الــــ29 نقطة. وحــســم ويــــزاردز نتيجة 
املباراة في الربع الثالث بنسبة كبيرة بعدما 
األّول لصالحه  الربع  انتهى  إذ   ،19-33 كسبه 
بفارق سلة )26-24(، ورّد الضيوف 28-23 في 

الثاني و23-19 في الربع األخير دون جدوى.
توازنه  ماجيك  أورالنــــدو  استعاد  جهته،  مــن 
بــعــد خــســارتــني مــتــتــالــيــتــني وألـــحـــق الــهــزيــمــة 
ــاز عــنــدمــا  ــ ــا جـ الـــثـــانـــيـــة تـــوالـــيـــًا بــضــيــفــه يـــوتـ
تغلب عليه 107-100 بفضل 33 نقطة لنجمه 
كارميلو أنتوني. وقاد اإلسباني ريكي روبيو 
إلى فوز غــاٍل على  فريقه كليفالند كافالييرز 
126-109 بتسجيله  نيكس  نيويورك  مضيفه 

37 نقطة مع 10 تمريرات حاسمة.
)فرانس برس(

نصف النهائي واملباراة النهائية للبطولة.
بلمحة  االستمتاع  من  املشجعون  وسيتمكن 
عما ينتظرهم خالل مونديال 2022، وحضور 
أكثر من مباراة في يوم واحد، بفضل الطبيعة 
املتقاربة املسافات للبطولة والتي توفر الوقت 

الــكــافــي لــلــوصــول إلــى اســتــاد املــبــاراة التالية 
بــاســتــخــدام وســـائـــل الــنــقــل الـــعـــامـــة، وتــتــوفــر 
هــنــا قــائــمــة بــاملــبــاريــات الــتــي يــمــكــن حــضــور 
مباراتني منها في يــوم واحــد. ويشترط على 
مباريات  بحضور  الــراغــبــني  املشّجعني  كــافــة 

كـــأس الـــعـــرب تــقــديــم رقـــم املــوافــقــة عــلــى طلب 
بطاقة املشجع حتى يتمكنوا من الدخول إلى 
البطولة. وسُيطلب  دولة قطر وإلى استادات 
من املشجعني التوّجه الستالم بطاقة املشّجع 
الــذكــيــة مــن مــراكــز خــدمــة بــطــاقــة املــشــجــع في 
قــطــر. وجــــرى تصميم بــطــاقــة املــشــجــع، وهــي 
بــطــاقــة تــعــريــف ذكــيــة، لــتــزويــد املشجعني في 
قطر بتجربة رائعة تشمل الكثير من الخدمات 
واملــزايــا، وهــي إلــزامــيــة لكل مــن يحمل تذكرة 
لــحــضــور مــبــاريــات كـــأس الـــعـــرب، وتستخدم 
لتحديد الهوية، وتتيح الدخول إلى استادات 

البطولة مرفقة بتذكرة صالحة.
ويــمــكــن لــلــمــشــجــعــني الـــوافـــديـــن مـــن الـــخـــارج 
اســتــخــدام بــطــاقــة املــشــجــع لــلــدخــول إلـــى قطر 
عدة مرات، بشرط أن تقديم جواز سفر ساري 

املفعول ومعترف به من السلطات القطرية.
وفــي ضــوء الــتــدابــيــر االحــتــرازيــة للوقاية من 
فــيــروس كــوفــيــد-19ســتــطــبــق كــافــة اإلجــــراءات 
الــــوقــــائــــيــــة لــــضــــمــــان صــــحــــة وســـــالمـــــة كـــافـــة 
املــشــاركــني فــي املــنــافــســات. ويتعني على كافة 
بــإرشــادات السفر الصادرة  الحضور االلــتــزام 
ــن الــســلــطــات الــقــطــريــة وتـــوجـــيـــهـــات وزارة  عـ

الصحة العامة.
كـــمـــا ُيـــشـــتـــرط عـــلـــى جــمــيــع حـــامـــلـــي الـــتـــذاكـــر 
من  الكاملة  التطعيم  جــرعــات  على  الحصول 
أحد اللقاحات املعتمدة من قبل وزارة الصحة 
العامة في قطر، وذلــك لحضور املباريات في 
ظل استمرار انتشار الوباء في العالم وحفاظًا 

على منع تفشيه أكثر.

اقتراب انطالق كأس العرب في قطرووريرز ونتس يواصالن انتصاراتهما وباكس وجاز هزائمهما
ووريرز يتابع مستوياته 

المميزة مع استمرار تألق 
كوري وحال نتس مشابه 

لدورانت

تستضيف قطر مع نهاية 
الشهر الحالي بطولة 

كأس العرب في بروفة 
مونديالية استثنائية

)Getty/كوري سجل 20 نقطة في 27 دقيقة فقط )إيزرا شو

بوشير مدرب مؤقت في موريتانيا )جاك مونش/فرانس برس(

)Getty/كيروش حقق بداية جيدة مع منتخب مصر )غابرييل أبونتي

مالعب قطر المونديالية ستكون جاهزة الحتضان الحدث )كريم جعفر/فرانس برس(

مباريـات
      األسبـوع

القاهرة ـ العربي الجديد

التنازلي، النطالق  العد  بــدء  مــع 
والسادسة،  الخامسة  الجولتني 
التصفيات  الستار على  وإســدال 
األفــريــقــيــة املــؤهــلــة لــنــهــائــيــات كـــأس العالم 
لــــكــــرة الــــقــــدم فــــي قــــــطــــــر2022، بـــــــدأت ريــــاح 
التغيير تهدد مستقبل العديد من املديرين 
الفنيني في الكثير من املنتخبات، في رحلة 
ــدور  ــ ــى الـ ــ ــبـــور إلـ ــاقـــات الـــعـ الـــبـــحـــث عــــن بـــطـ
أقل  وقبل  التصفيات،  من  واألخــيــر  الثالث، 
مــن شــهــريــن عــلــى انــطــالق مــنــافــســات كــأس 
األمــــم األفــريــقــيــة بــالــكــامــيــرون فـــي يــنــايــر/

كانون الثاني املقبل.
مــــدرب أجنبي  مــن  أكــثــر  ويــتــوقــف مستقبل 
ووطـــنـــي، عــلــى نــتــائــج الــجــولــتــني الــخــامــســة 

ضحايا التصفيات 
األفريقية

إقاالت واستقاالت قبل الحسم

القدم  لكرة  األفريقية  القارة  تصفيات  تشهد 
من  العديد   2022 قطر  لمونديال  والمؤهلة 
حاالت اإلقالة واالستقالة سابقًا، والتي باتت أيضًا 
تنتظر مدربين جددًا مع قرب انطالق الجولتين 

الخامسة والسادسة

تقرير

 في حصد االنتصار، سواء 
ً
والسادسة، أمال

الــوضــع،  أو تحسني  الــثــالــث،  لــلــدور  للتأهل 
وزيادة أسهم االستمرار، والبقاء في منصبه.

املدير  ويواجه اإلسباني خافيير كليمنتي 
الــفــنــي ملــنــتــخــب لــيــبــيــا، وصــيــف املــجــمــوعــة 
ــة، قـــبـــل مــبــاراتــيــه  ــ ــالـ ــ الــــســــادســــة، شـــبـــح اإلقـ
مــع الــغــابــون وأنــغــوال، حــال التعثر فيهما، 
وتكرار سيناريو السقوط، الذي عانى منه 

في مواجهة املنتخب املصري ذهابا وإيابا 
كليمنتي،  املاضيتني. وحقق  الجولتني  في 
بداية مثالية مع ليبيا في التصفيات، وفاز 
في أول جولتني، وتصدر املجموعة، قبل أن 
يسقط أمام املنتخب املصري مرتني؛ بهدف 
من دون رد، ثم بثالثية نظيفة، فقد إثرهما 
الحديث  وبــدأ  السادسة.  املجموعة  صــدارة 
يـــدور عــن رحــيــل كليمنتي، فــي حــال تجدد 
أجنبي جديد،  مــدرب  عــن  والبحث  التعثر، 
ليبدأ التحضير لقيادة ليبيا، أمال في بناء 

منتخب جديد للمنافسات املقبلة.
ويــنــتــظــر أن تــشــهــد الـــجـــولـــتـــان الــخــامــســة 
مــدرب  لتجربة  نهائيا  تقييما  والــســادســة، 
ــــي وهــــو  ــربـ ــ ــبــــي آخـــــــر فـــــي مـــنـــتـــخـــب عـ ــنــ أجــ
جيرارد بوشير املدير الفني املؤقت ملنتخب 
مــوريــتــانــيــا، الـــذي تــولــى املــســؤولــيــة أخــيــرًا، 
على خلفية فشل صفقة التعاقد املوريتاني 
التونسي،  الفني  املــديــر  النفطي  مهدي  مــع 
املرابطني  قــيــادة  لتولي  كــان مرشحًا  الـــذي 

في الفترة املقبلة.
ــا،  ــيـ ــانـ ــتـ ــــي مـــوريـ ــام كـــبـــيـــر فـ ــقــــســ ويـــــــــدور انــ
تيار يدعو  بــني  مــا  حــول مستقبل بوشير، 
املقبلة  األفــريــقــيــة  األمــــم  كـــأس  فــي  لتثبيته 
فــي الــكــامــيــرون الــتــي يــخــوضــهــا املنتخب، 
وتيار آخر يدعو للبحث عن مدرب أجنبي، 
ــبـــرات فـــي الـــقـــارة الـــســـمـــراء، من  صـــاحـــب خـ
، بعد رحيل 

ً
أجل تحسني النتائج مستقبال

الفرنسي  الفني  املــديــر  مارتينز  كورينتني 
في وقت سابق. ويقود بوشير، وفقًا التفاقه 
مع إدارة االتحاد املوريتاني، املرابطني في 
مـــبـــاراتـــي مــوريــتــانــيــا مـــع زامــبــيــا وغــيــنــيــا 
ــــي الـــتـــصـــفـــيـــات األفـــريـــقـــيـــة  ــة فـ ــيــ ــوائــ ــتــ االســ
 فــي الــفــوز لــوداع 

ً
ملــونــديــال قطر 2022، أمــال

املنافسات بشكل جيد.
وهــنــاك جـــدل واســــع، حـــول مستقبل مــدرب 
آخر مرهون بالتأهل للدور الثالث واألخير، 
وواجـــه مشكالت مــع االتــحــاد املحلي، وهو 
ــو بـــــــروس، املــــديــــر الــفــنــي  الــبــلــجــيــكــي هـــوغـ
ملــنــتــخــب جــنــوب أفــريــقــيــا، مــتــصــدر جـــدول 
تـــرتـــيـــب املـــجـــمـــوعـــة الـــســـابـــعـــة بـــرصـــيـــد 10 
ــــذي اصـــطـــدم فـــي تــصــريــحــات له  نـــقـــاط، والـ
بــمــســؤولــي االتـــحـــاد فـــي وقــــت ســـابـــق رغــم 
انــطــالقــتــه الــقــويــة، بــســبــب رفــضــهــم إقــامــتــه 
الرسمية  املــبــاريــات  قبل  طويلة  معسكرات 
فــــي الـــتـــصـــفـــيـــات، وتـــــــــرددت أنــــبــــاء الــشــهــر 
االتحاد  بني  تجمع  مفاوضات  عن  املاضي 
لألهلي  الفني  املدير  موسيماني  وبيتسو 
ــــروس فـــي مــنــصــبــه في  املـــصـــري، لــخــالفــة بـ

الفترة املقبلة. 
ويــظــهــر فــي الـــصـــورة أيــضــًا، مــــدرب وطني 

مدربون على وشك 
اإلقالة بناء على نتائج 

المنتخبات في التصفيات

)Getty/كليمنتي المدير الفني لمنتخب ليبيا )أيمن عارف

ــقــــارة الــســمــراء  ــن أكـــبـــر األســــمــــاء داخـــــل الــ مـ
حاليًا، وهو محمد مجاسوبا، املدير الفني 
ملنتخب مالي، متصدر املجموعة الخامسة 
برصيد 10 نقاط، بفارق نقطتني عن أوغندا 
الــوصــيــف، ويــنــص عــقــده عــلــى بــلــوغ الـــدور 
باإلضافة  املــونــديــال،  تصفيات  مــن  الثالث 
إلى بلوغ ربع نهائي األمم األفريقية املقبلة 
في الكاميرون، على األقل لالستمرار عامني 
اإلقالة  شبح  وتجنب  منصبه،  فــي  مقبلني 
البرتغالي  املشهد،  في  ويبرز  منصبه.  من 
ملنتخب  الفني  املــديــر  غونزالفيس،  بــيــدرو 
أنــغــوال، صــاحــب املــركــز الــرابــع واألخــيــر في 

أفضل  قائمة  تــواجــده ضمن  رغــم  الترشح، 
10 منتخبات أفريقية في التصنيف الدولي 
التغيير، ضربت  رياح  للمنتخبات. وكانت 
السمراء،  الــقــارة  فــي  املــدربــني  بقوة خريطة 
على مدار شهر كامل، بعد الجولتني الثالثة 
ــة الــغــانــي تــشــارلــز  ــالـ والـــرابـــعـــة، أبـــرزهـــا إقـ
أوكــــونــــور املـــديـــر الــفــنــي ملــنــتــخــب الــنــجــوم 
تــعــيــني ميلوفان  مــع  مــن منصبه  الـــســـوداء 
ــاتــــش، بـــــدال مـــنـــه، بـــعـــد 11 عـــامـــا مــن  رايــــفــ
الــرحــيــل، حــيــث قـــاد مــيــلــوفــان غــانــا للتأهل 
لربع نهائي كأس العالم في جنوب أفريقيا 
2010، بخالف نهائي كأس األمم األفريقية 

جدول ترتيب املجموعة السادسة، برصيد 
3 نقاط فقط، ويواجه هو اآلخر شبح اإلقالة 
بــقــوة، وبـــدأ هــو نفسه فــي الــبــحــث عــن نــاد 
أفريقيا  فــي منطقة شــمــال  تــدريــبــه  يــتــولــى 
أخيرًا، تحسبًا لإلقالة في حال تعثره أمام 

مصر وليبيا.
ــع، فــي الــوقــت نفسه على  وســـاد جـــدل واســ
األرجــنــتــيــنــي هــيــكــتــور كــوبــر، املــديــر الفني 
ملنتخب الكونغو الديمقراطية، الذي يحتل 
املـــركـــز الـــثـــالـــث، خــلــف تــنــزانــيــا وبـــنـــني في 
املــجــمــوعــة الـــعـــاشـــرة، وحــصــد 5 نــقــاط في 
أول 4 مباريات، وبات مهددا بفقدان فرصة 

فــي الــعــام نفسه، ووقـــع ميلوفان عــقــدا ملدة 
إدارة  أقالت  للتجديد. كما  قابل  عــام واحــد 
الـــكـــرة فـــي مــوريــتــانــيــا الــفــرنــســي كــوريــنــنت 
مــارتــيــنــز املــديــر الــفــنــي، وكــذلــك تــمــت إقــالــة 
غينيا  ملنتخب  الفني  املدير  ديديه سيكس 
مـــن مــنــصــبــه، بــعــد الــفــشــل فـــي املــنــافــســات، 
املــغــرب،  لصالح  التاسعة  املجموعة  خــالل 
الـــتـــي تـــصـــدرت الــــجــــدول، وحــســمــت مــبــكــرا 
بطاقة الــتــأهــل لــلــدور املــقــبــل، كما رحــل عن 
منصبه الصربي ميتشو من تدريب زامبيا، 
ولــكــنــه انــتــقــل لــلــعــمــل مـــديـــرا فــنــيــا ملنتخب 
أوغـــنـــدا، الــتــي قـــادهـــا أيــضــا فـــي تصفيات 

املاضية روسيا 2018، وخسر  العالم  كأس 
البطاقة في اللحظات األخيرة.

وافتتح االتحاد املصري في سبتمبر/أيلول 
املاضي بعد نهاية الجولة الثانية من عمر 
األجــهــزة  فــي  التغيير  مسلسل  التصفيات، 
الــفــنــيــة، عــنــدمــا قــــرر إقـــالـــة حـــســـام الـــبـــدري 
مــن تــدريــبــه، وتــعــيــني الــبــرتــغــالــي كــارلــوس 
كيروش، بداًل منه، والذي دشن بداية قوية 
لــه فــي رحــلــة املــنــافــســة، بــالــفــوز عــلــى ليبيا 
ذهــابــًا وإيـــابـــًا، والـــوصـــول إلـــى الــنــقــطــة 10، 
وتصدر املجموعة السادسة، واالقتراب من 

بلوغ الدور الثالث واألخير.
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حسين غازي

أقــــــفــــــلــــــت صـــــفـــــحـــــة الـــــــــــدوريـــــــــــات 
األوروبـــــــيـــــــة لـــفـــتـــرة وجـــــيـــــزة، مــع 
الدوليني لخوض  الالعبني  ذهاب 
مباريات التصفيات القارية املؤهلة ملونديال 
قطر 2022، لكن الحديث سيتواصل عن هذا 
العديد من  اللحظة  الــذي حمل حتى  املوسم 

األمور الالفتة، التي سنتحدث عنها.

الدوري اإليطالي
تبدو املنافسة في إيطاليا شرسة هذا املوسم 
بــشــكــٍل كــبــيــر، إذ يـــتـــشـــارك مـــيـــالن ونــابــولــي 
ر بالتعادل 

ّ
الصدارة حتى اللحظة، فاألخير تعث

أمـــام فــيــرونــا فيما شهد ديــربــي الغضب بني 
ميالن وإنتر التعادل، ليبقى النيراتزوري في 
املرتبة الثالثة، خلف املتصدرين بعدد النقاط. 
ــاٍل جـــيـــد، اســتــطــاع  ــحــ ــم بــ مـــيـــالن هـــــذا املــــوســ
الــدوري،  صعيد  على  مميزة  مباريات  تقديم 
وهـــــو يــنــمــو مــــع مــــــرور الــــوقــــت، تــصــريــحــات 
الديربي  نهاية  بعد  بيولي  ستيفانو  مــدربــه 
تــثــبــت أنــــه ســعــيــد بــمــا تــحــقــق، هـــو عــلــى حق 
فقد واجـــه فــريــق إنــتــر الــبــطــل، الـــذي يضم في 
أكـــثـــر، بعضهم  صــفــوفــه العـــبـــني ذوي خـــبـــرة 
خــاض مــبــاريــات عظيمة لــســنــوات على غــرار 
فيدال وإيدين دجيكو وبروزوفيتش  أرتــورو 
ــتــــش، لــكــن  ــيــ ــوفــ ــدانــ ــانــ والـــــــحـــــــارس ســـمـــيـــر هــ
الــروســونــيــري مــن دون شــك يثبت أنـــه يلعب 
بــــروح املــجــمــوعــة، ســـانـــدرو تــونــالــي تــحــديــدًا 
يتطور أكــثــر وكـــان مــن األفــضــل فــي الــديــربــي. 
نابولي  يقدمه  ما  إغفال  يمكن  ال  املقابل،  في 
مع لوتشيانو سباليتي إذ لم يخسر أي لقاء، 
وقد يتحول األخير أليقونة هناك في جنوب 

المنافسة 
في القمة

تعيش األندية األوروبية في الدوريات اإلنكليزي واإليطالي واإلسباني على 
وقع منافسة شديدة هذا الموسم مع اختالف وضع كّل فريق عن اآلخر، 
ال سيما أن البعض يظهر بمستوى مميز فيما يعاني آخرون من سوء النتائج 

التي وصلت إلى حد إقالة مدربين

3031
رياضة

تقرير

إيطاليا بحال حقق اللقب الغائب عن خزائن 
النادي منذ عام 1990، وقد يرتفع ليصبح إلى 
جانب دييغو أرماندو مارادونا بني العظماء، 
آخــر من جلب  كــان   األرجنتيني 

ّ
أن خصوصًا 

لقب السكوديتو لهم العبًا.
الجولة األخــيــرة وبقي قريبًا  فــي  فــاز  اليوفي 
ــيـــة، ربــمــا الــحــديــث سابق  مــن املــقــاعــد األوروبـ
ــه عــن فــقــدان حظوظه فــي املنافسة على  ألوانـ
التأكيد على صعوبة املهمة، لكن  اللقب، رغم 
 شيء وارد، لكن ماسمليانو أليغري يدرك 

ّ
كل

ــذا املـــوســـم، الــفــريــق  ــامـــه عــمــال كــبــيــرا هــ أن أمـ
لــيــس بــأفــضــل حـــال مـــن الــنــاحــيــة الــهــجــومــيــة 
فــــي الـــكـــالـــتـــشـــيـــو، كـــمـــا أنـــــه يـــحـــتـــاج إليـــجـــاد 
التوليفة املناسبة، في الحقيقة الفريق يحتاج 
للتحضير والتغيير، فخالل الحقبة األولى له 
أكــثــر صــالبــة، لكن  البيانكونيري  هــنــاك، كــان 
بــعــد تــجــربــتــي مــاوريــســيــو ســــاري ثــم أنــدريــا 

بيرلو ال تبدو األمور كمان عهدناها سابقًا.

الدوري اإلنكليزي
في إنكلترا أحاديث كثيرة ال بّد منها؛ البداية 
مع تشلسي رغم تعادله األخير لكنه بقي في 
الصدارة، ربما مع مانشستر سيتي قد يكون 
اللقب هــذا املوسم ومن  األوفــر حظًا لتحقيق 
ــــدرب تـــومـــاس توخيل  ثـــم لــيــفــربــول. فــريــق املـ

يــنــتــظــر عـــــودة املــهــاجــمــني رومـــيـــلـــو لــوكــاكــو 
وتيمو فيرنر الستعادة قوته الهجومية أكثر، 
وإراحة الالعبني اآلخرين، فأمامهم العديد من 

الجبهات املحلية وحتى األوروبية.
ــا الــســيــتــي مــــع بـــيـــب غـــــوارديـــــوال فـــهـــو مــن  ــ أمـ
دون شـــك قـــــادٌر عــلــى حــســم أي لـــقـــاء، تــجــاوز 
بــاالس وهزم  أمــام كريستال  بسرعة سقوطه 
مانشستر يونايتد، لكن الفريق يحتاج رأس 
الكّم  قـــادرا على ترجمة  أو لنقل هــدافــا  حربة 
الـــهـــائـــل مـــن الـــفـــرص املـــتـــاحـــة بــفــضــل العــبــي 

الوسط واألجنحة إلى أهداف.
فــــي لـــيـــفـــربـــول الــجــمــيــع يـــتـــحـــدث عــــن مــحــمــد 
ــم، يــقــابــلــه انــخــفــاض في  ــدائـ صـــالح املــتــألــق الـ
أن يستعيد  املنتظر  مــانــي،  مــســتــوى ســاديــو 
ــريـــدز بــطــبــيــعــة الــحــال  تــألــقــه الــســابــق، لــكــن الـ
سيحتاج لــالعــب جــنــاح آخــر فــاملــوســم طويل 

وأمامه الكثير من االستحقاقات.
ننتقل إلى مانشستر يونايتد، حاله ال يبشر 
أبــــدًا بــالــخــيــر حــتــى الــلــحــظــة، خــســر املــواعــيــد 
ــام مــانــشــســتــر  ــ الـــكـــبـــرى، آخــــرهــــا الـــديـــربـــي أمــ
في  ليفربول  أمـــام  النتكاسة  تــعــّرض  وقبلها 
أولد ترافورد، البرتغالي كريستيانو رونالدو 
لوحده ال يمكنه القتال، حتى أن روي كني قائد 
 :

ً
املــدافــعــني متسائال مــن  الــنــادي سابقًا سخر 

»أهـــؤالء العــبــون دولــيــون؟ مــا يقوم بــه هــاري 
بايلي  وإريـــك  ليندلوف  والــســويــدي  ماغواير 

أقل ما يقال عنه مهزلة«.
الحديث  آخــر دون  لـــدوري  أن ننتقل  ال يمكن 
عــن أرســنــال أرتيتا. كــان الجميع فــي املاضي 
اآلن  الجميع  يــمــّجــده  بينما  برحيله  يــطــالــب 
من منتصف  أعادته  متتالية  انتصارات  بعد 
ينتظر  بينما  األوائـــل.  الخمسة  إلــى  الترتيب 
أنــطــونــيــو كــونــتــي الــســيــنــاريــو ذاتـــــه، بــعــدمــا 

برشلونة استقبل 
تشافي استعدادًا لبداية 

حقبته هناك

التونسية جابر تفّضل الخلود إلى الراحة 
في نهاية الموسم

َول 
ُ
ل التونسية أنس جابر، أول العبة كرة مضرب عربية تدخل الئحة العشر األ

ّ
تفض

عامليًا، الخلود إلى الراحة والتعافي من موسم مرهق، بعد إعالنها االنسحاب من دورة 
عامليًا، في حسابها  املصنفة سابعة  وقالت جابر،  للسنة.  الختامية  إيــه«  تي  »دبليو 
على موقع »تويتر«: »يؤسفني اإلعالن عن عدم قدرتي على الذهاب إلى غواداالخارا 
كالعبة بديلة. أحتاج إلى مزيد من الوقت للتعافي واإلعــداد للموسم املقبل«. وتابعت 
الالعبة البالغة 27 عامًا »أنا فخورة كثيرًا بتحقيق هدفي وأفضل تصنيف عاملي لي: 

7... شكرًا لكم على دعمكم وأراكم السنة املقبلة«. 
نوفمبر/ و17  بني 10  املكسيكية  غــواداالخــارا  في  للموسم  الختامية  البطولة  ــقــام 

ُ
وت

آشلي  األسترالية  انسحبت  وفيما  العبات.  ثماني  بمشاركة  الجاري  الثاني  تشرين 
بارتي، املصنفة أولى عامليًا، من الدورة للبقاء في بالدها والتركيز على بطولة أستراليا 
جابر  كــانــت  فيما  املــشــاركــة،  العــبــات  ثماني  ضمنت  املقبلة،  السنة  مطلع  املفتوحة 
 

ّ
ها تحتل

ّ
ستلعب دور البديلة بحال إصابة إحداهن قبل أو خالل الدورة. وصحيح أن

املركز السابع عامليًا، إال أنها جاءت عاشرة في »سباق« التأهل إلى غوداالخارا، بعد 
معاناتها أخيرًا من إصابة في معصم اليد. 

وبدأت جابر تشد األنظار نحوها خالل بطولة أستراليا املفتوحة في العام 2020 )78 
عامليًا( وكانت أّول العبة عربية تبلغ ربع النهائي في دورة غراند سالم، وكررت هذا 
اإلنجاز في »ويمبلدون« 2021. وفي يونيو/حزيران املاضي )24 عامليًا(، فازت بدورة 
»برمنغهام« لتكون تبعًا لذلك أّول العبة مغاربية تحقق هذا اإلنجاز. و توقف مشوارها 
املميز في دورة »إنديان ويلز« األميركية عند الدور نصف النهائي، بعد خسارتها أمام 

اإلسبانية باوال بادوسا.

سيميوني: أنا المسؤول عن التعادل أمام فالنسيا
أمام  التعادل  عقب  مدريد،  ألتلتيكو  الفني  املدير  دييغو سيميوني،  األرجنتيني  أكد 
هم قدموا 

ّ
أن الدقيقة األخيرة،  الفريق متقدمًا )3-1( حتى  فالنسيا )3-3( بعدما كان 

مباراة استثنائية على مدار80-85 دقيقة، لكّن الفريق لم يفز في النهاية بسببه.
»ال  ملعب  احتضنها  التي  املــبــاراة  بعد  تلفزيونية  تصريحات  فــي  سيميوني  وقــال 
مستايا«: »لقد قلت لتوي هذا لالعبني. لقد قدموا مباراة استثنائية، وكانوا رائعني على 

مدار 85 إلى 88 دقيقة. املدرب أخطأ، والفريق خسر نقطتني بسبب املدرب«.
وكلفتهم خسارة  ارتكبها  التي  األخــطــاء  يحدد  لم  الــذي  األرجنتيني،  املــدرب  وشــدد 
هم أخطأوا، وكلفهم 

ّ
نقطتني، أن العبيه قدموا »مباراة عظيمة«، وأظهروا »شخصية« لكن

 من الضائع. 
ً
هذا نقطتني باستقبال هدفني في الوقت املحتسب بدال

 شيء من 
ّ

 أوراقه ألنه لم يكن لديه ما يخسره، وراهن بكل
ّ

وأوضح: »املنافس رمى بكل
أجل هدف من ركلة ثابتة أو من كرة عرضية داخل املنطقة. لقد كانوا جاهزين، ولعبوا 

بتركيز، وهم يستحقون التعادل«.

بويان يسافر إلى برشلونة للعالج من اإلصابة
الــعــالج مــن إصابة  لتلقي  إلــى برشلونة  بــويــان كركيتش  املــهــاجــم اإلســبــانــي  ســافــر 
عضلية تعّرض لها مع فريقه الحالي فيسيل كوبي في الــدوري الياباني، األمر الذي 

سيجعله يغيب حتى باقي املوسم، بحسب ما أعلنه النادي الياباني.
وأصيب العب نادي برشلونة السابق في مباراة أقيمت يوم 24 أكتوبر/ تشرين األول 
املاضي، بحسب النادي، الذي أوضح أن الالعب أصيب بتمزق في العضلة ذات الرأسني 
إلى برشلونة  الالعب والنادي أن يسافر بويان )31 عامًا(  اليمنى. وقــرر  الساق  في 
أن يستغرق تعافيه نحو ثمانية أسابيع. وأعــرب بويان  املتوقع  لعالج إصابته، ومن 
عن أسفه إلصابته »بينما كان في مستوى أفضل وبنى عالقة جيدة مع زمالئه في 

الفريق« بحسب النادي. 
أّن  وقال الالعب الدولي السابق مع املنتخب اإلسباني: »توصلنا إلى استنتاج مفاده 
أفضل شيء هو العودة إلى بلدي لالستعداد للعب مرة أخرى« وأعرب أيضًا عن ثقته 

في أّن زمالءه »يمكنهم تحقيق األهداف« التي حددها الفريق لهذا املوسم.

زهير ورد

يعد  ولم  األخيرة  السنوات  الفرنسي في  التنس  نتائج  تراجعت 
ــة، ونــتــائــج املــشــاركــة  ــيـ ــــدول األوروبـ ال ــادرًا عــلــى منافسة بقية  قــ
الفرنسية في بطولة روالن غاروس األخيرة تكشف عن التراجع 
الكبير الذي تعرفه، بعد خروج كل ممثليها سريعًا ومنذ األدوار 
األولى. في األثناء، برز الشاب هوغو غاستون في دورة باريس 
ه لم يصل إلى دور متقدم إال أن مستواه في 

ّ
لألساتذة، فرغم أن

البطولة جعل منسوب األمل لدى الفرنسيني يرتفع مرة أخرى، 
أمال في مشاهدة العب ينافس أبطال التنس في العالم.

وأصبح غاستون العبًا محترفًا في سنة 2018، التي مثلت نقلة 
ليفرض  تقريبًا  3 سنوات  انتظر  ــه 

ّ
أن غير  في مسيرته،  تحول 

نفسه على الساحة الدولية، بعد لقاء بطولي ضد الروسي دانييل 
ميدفدييف، انتهى بانتظار الالعب الروسي، ولكن الفرنسي كان 
قــدم مستويات  أن  بعد  املتابعني،  قبل  مــن  كبيرة  إشـــادة  محل 
مميزة، وكان قريبًا من إحراج ميدفدييف الذي يفوقه من حيث 

القدرات الفردية أو الخبرة.
صحيفة  نقلتها  تصريحات  فــي  املــبــاراة،  بعد  الفرنسي  وأكـــد 
عــازم  وهــو  الرياضية  لطموحاته  توجد حــدود  ــه ال 

ّ
أن »ليكيب«، 

ه متلهف لتحقيق ذلك، 
ّ
ه أكد أن

ّ
على نحت مسيرة بطولية، غير أن

بل سيحاول عدم تجاوز املراحل حتى يواصل مسيرته بثبات.
إلــى قائمة  الــالعــب  الفرنسية بضم  األطـــراف  وقــد طالبت عديد 
املنتخب الفرنسي التي ستخوض منافسات كأس ديفيس، رغم 

ه لم يكن ضمن الرباعي الذي وقع االختيار عليه في البداية.
ّ
أن

كــمــا تــألــق الــالعــب الــفــرنــســي فــي مــنــافــســات الــشــبــان، إذ نجح 
فــي ســنــة 2017 فــي الــحــصــول عــلــى املــيــدالــيــة الــذهــبــيــة لأللعاب 
على  حصل  كما  األرجنتني،  في  أقيمت  التي  للشباب  األوملبية 
الزوجي والزوجي املختلط،  ميداليتني برونزيتني في منافسات 
في  عامليًا  الثاني  املركز  على  الحصول  من  مكنته  نتائج  وهــي 
تصنيف الالعبني الشبان. وشهدت سنة 2020 بداية مشاركته 
في بطوالت »غراند ســالم«، ولكن حضوره في دورة أستراليا 
 بعد خروجه منذ الدور األول، وتمتع بدعوة خاصة 

ً
كان فاشال

الــدور الثالث  للمشاركة في بطولة روالن غــاروس، ووصــل إلــى 
ــــدور، وأقصى  وكـــان الــالعــب الفرنسي الــوحــيــد الـــذي بلغ هــذا ال
عامليًا،   17 املركز  فاريفنكا صاحب  السويسري ستنيسالس 
ولكن مسيرته  بعد خمس مجموعات،  ُحسم  بطولي  لقاء  بعد 
توقفت ضد النمساوي دومنيك ثيم الذي كان مصنفًا في املركز 
الثالث. كما تابع تألقه في سنة 2021، خاصة بعد أن أطاح في 
دورة باريس لتنس األساتذة باإلسباني ألكارييز، وهو ما مكنه 

من الوصول للمركز 39 في الترتيب العاملي في أسبوع واحد.

هوغو غاستون

على هامش الحدث

يعتبر الشاب هوغو غاستون أحد النجوم الصاعدين لعالم األضواء في 
التنس العالمي، فقد تألق بشكل الفت في دورة باريس لألساتذة

ميالن يعيش موسمًا 
مميزًا... وتعادٌل مثيرٌ 
أمام إنتر في الديربي 
)بييرو كروشاتي/ 
األناضول(

تير شتيغن على رادار نادي نيوكاسل يونايتد 
)Getty/خافيير بونيا(

توتنهام،  مع  البريميرليغ  في  رحلته  استهل 
ــح 

ّ
ــداف إيـــفـــرتـــون املــتــرن ــ بـــتـــعـــادٍل مـــن دون أهــ

بدوره مع اإلسباني رافائيل بينيتيز. بدوره، 
ــقــــارع نــــــادي ويـــســـتـــهـــام يـــونـــايـــتـــد الــجــمــيــع  يــ
لــدوري   

ً
اللحظة مركزًا مؤهال باحتالله حتى 

متراجعًا  ليستر سيتي  نــرى  بينما  األبــطــال، 
بعد مستويات سيئة وتعثرات متتالية.

 
الدوري اإلسباني

في إسبانيا، يتصدر نادي ريال سوسييداد 

فينيسيوس  البرازيلي  وكذلك  بنزيمة  كريم 
جونيور، وتقديم دافيد أالبا مستوى مميزًا 
البلجيكي  يظهر  ال  فيما  الخلفي،  الخط  في 
ــح لـــتـــرك  ــرشــ ــن هــــــــــازارد أبـــــــــدًا، وهــــــو مــ ــ ــديـ ــ إيـ

امليرنغي في أقرب فرصة.
نــخــتــم مـــع بــرشــلــونــة الــــذي اســتــقــبــل اإلثــنــني 
مـــدربـــه الــجــديــد تــشــافــي هــيــرنــانــديــز. قــّدمــه 
لــلــجــمــاهــيــر لــيــبــدأ مــعــه الـــنـــادي الــكــتــالــونــي 
مرحلة جديدة رغم صعوبة األجواء املحيطة 
للتحضير وتحليل  أيــــام  لــديــه  ســتــكــون  بـــه، 

الترتيب حاليًا بفارق نقطة عن ريال مدريد، 
، كما 

ً
يأمل األخير استمراره على القمة طويال

حصل في موسم 2002-2003، لكنه بطبيعة 
 أحــداث تلك القصة، 

ّ
الحال ال يريد تكرار كــل

 املـــركـــز الــثــانــي بــعــد منافسة 
ّ

فــيــومــهــا احـــتـــل
شــرســة مــع الــريــال تــحــديــدًا، فقد فيها اللقب 

في آخر جولة.
أمــا نــادي ريــال مــدريــد، فيبدو وضعه جيدًا، 
صحيح أنه لم يصل إلى قمة مستواه، لكنه 
الفرنسي  تــألــق  بفضل  مــنــه  املــطــلــوب  يحقق 

مـــا عــاشــه الـــبـــالوغـــرانـــا مــنــذ بـــدايـــة املــوســم، 
والـــجـــلـــوس مــــع طـــاقـــمـــه الـــتـــدريـــبـــي لــلــبــحــث 
والــغــوص أكثر فــي األخــطــاء، وبعدها وضع 
الئـــحـــة األســـمـــاء املــنــاســبــة لــضــّمــهــا لــلــفــريــق 
الــحــال،  الــظــروف املالية بطبيعة  مــع مــراعــاة 
ــات  ــابــ ــطـــرق إلـــــى مــشــكــلــة اإلصــ ــتـ ــًا الـ ــامـ ــتـ وخـ

والطاقم الطبي والبدني في النادي.
تــنــتــظــرنــا مــتــعــة كــبــيــرة فـــي هــــذه الـــدوريـــات 
الـــثـــالثـــة بــعــد عـــــودة املـــنـــافـــســـات عــقــب فــتــرة 

التوقف الدولي.

تير شتيغن إلى إنكلترا وبن وجه رياضي
طالب إلحياء مسيرته

لندن ـ العربي الجديد

انطالق  الرياضية موعد  الجماهير  تترقب 
سوق االنتقاالت الشتوية املقبلة، الذي يبدأ 
فــي يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي املــقــبــل، مــن أجــل 
متابعة تنقالت الالعبني، ومنها ما ستفعله 
اإلنــكــلــيــزي، نتيجة  نــيــوكــاســل  نـــادي  إدارة 
ــاء الـــعـــديـــدة الـــتـــي تـــريـــدهـــا لــتــعــزيــز  ــمــ األســ

صفوف الفريق.
اإلســبــانــيــة  نــاســيــونــال«  »إل  لــكــن صحيفة 
كشفت عن صفقة ستحدث ضجة كبيرة في 
املقبلة، في حال  الشتوية  االنتقاالت  ســوق 
نيوكاسل  إدارة  أن  علمت  بعدما  حدوثها، 
خطط لخطف الحارس 

ُ
يونايتد اإلنكليزي ت

األملــانــي، مــارك أنــدريــه تير شتيغن، حامي 
عرين برشلونة. وتابعت أن إدارة نيوكاسل 
ــم الـــحـــارس األملـــانـــي،  وضـــعـــت بــالــفــعــل، اســ
املقبل،  امليركاتو  فــي  أولوياتها  رأس  على 
ألنها تعتبر تير شيتغن، أحد أفضل ُحماة 
العرين، املتواجدين في الدوريات األوروبية 
نيوكاسل  أن  وأوضــحــت  الــكــبــرى.  الخمسة 
ــاة املـــالـــيـــة لــــنــــادي بــرشــلــونــة،  يــعــلــم املـــعـــانـ
إقــنــاع خــوان  لذلك يعمل بشكل جــدي على 

البورتا، رئيس الفريق الكتالوني، بالتخلي 
عن خدمات الحارس.

من جانب آخر، على صعيد الالعبني العرب، 
يواصل الدولي الجزائري السابق، نبيل بن 
ــاٍد جــديــد ينتقل إلــيــه،  طــالــب، الــبــحــث عــن نـ
بــعــدمــا فــشــلــت مــفــاوضــاتــه مـــع الــعــديــد من 
األنــديــة األوروبــيــة وحتى العربية، فــي ظل 
عدم لعبه لناٍد منذ مغادرته شالكه األملاني 
نــهــايــة املــوســم املـــاضـــي. ووفــقــًا للصحافي 
 بن طالب بات 

ّ
الكندي نيلتون جــورج، فــإن

ــعــــودة لــلــمــالعــب، عــبــر بــوابــة  قــريــبــًا مـــن الــ
للدوري  واملنتمي  الكندي  مونتريال  نــادي 
األميركي لكرة القدم، إذ دخل في مفاوضات 
متقدمة مع مسؤوليه. وأكد املصدر نفسه، 
ــرًا فــــي مــديــنــة  ــّر مــــؤخــ ــقـ ــتـ  بــــن طـــالـــب اسـ

ّ
أن

ــد قــــــرب حــســم  ــؤكــ ــال، كــتــلــمــيــح يــ ــريــ ــتــ ــونــ مــ
املفاوضات بني الطرفني بشكل إيجابي، مما 
للمنافسة،  بالعودة  الوسط  لالعب  يسمح 
بــعــد غــيــاب طــويــل لـــوجـــوده مـــن دون نـــاٍد، 
املوسم  نهاية  الهابط  منذ مغادرته شالكه 
املاضي إلى دوري الدرجة الثانية األملانية. 
وفي حال إتمام الصفقة، سيكون بن طالب 
اللعب مــن جديد مــع زميله  على موعد مــع 
الــســابــق فــي تــوتــنــهــام اإلنــكــلــيــزي، الكيني 
ثاني  يكون  أن  ُيمكن  كما  وانياما،  فيكتور 
الكندي،  مــونــتــريــال  لفريق  يلعب  جــزائــري 
 ،)2020-2018( تــايــدر  ســفــيــر  مــواطــنــه  بــعــد 
الذي خاض معه 86 مباراة وسجل 22 هدفًا 

وصنع 22 هدفًا.
نـــادي جنوى  أعــلــن  إذ  إيطاليا،  مــع  الختام 
اإليطالي رسمًيا، تعيني أسطورة كرة القدم 
األوكرانية، أندريه شيفتشينكو، مديرًا فنيًا 
أعـــوام، خلفًا للمقال دافيدي  للفريق ملــدة 3 
ــنــــادي اإليـــطـــالـــي في  بــــاالرديــــنــــي. وكـــتـــب الــ
 أندريه 

ّ
بيان رسمي: »يعلن نادي جنوى أن

ــفــــاق مــع  ــى اتــ ــ ــل إلـ شــيــفــتــشــيــنــكــو قــــد تـــوصـ
الفريق وسيقوده حتى 30 يونيو/حزيران 
الــبــيــان: »بصفته العــب كرة  2024«. وتــابــع 
قدم، فاز شيفتشينكو بجائزة الكرة الذهبية 
في عام 2004، ودوري أبطال أوروبا في عام 
2003. وفي مسيرته التدريبية مع املنتخب 
األوكراني، قاده في يوليو/تموز 2016 إلى 
إنــجــاز تاريخي مــع أفضل ثمانية فــرق في 

أوروبا بيورو 2020«.
الــــ45 عــامــًا، كــان قد  شيفتشينكو، صــاحــب 
رحــل عــن تــدريــب املنتخب األوكـــرانـــي عقب 
يــورو 2020، بعد 5 ســنــوات مــن العمل، من 

دون أن يتولى أي مهمة تدريبية بعدها.

Tuesday 9 November 2021 Tuesday 9 November 2021
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يترقب األتراك منذ فبراير/ شباط 2017 حلم والدة أطول جسر معلّق في العالم، ويبدو أن سرعة التنفيذ ستعلن عن المولود 
في مارس/ آذار 2022، أي قبل عام من الموعد المحدد

جناق قلعة 1915
تركيا تبني أطول جسر معلق في العالم

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

يــنــظــر كـــل مـــن يــعــيــش فـــي تركيا 
وتحدياتها،  نهضتها  يراقب  أو 
بــتــفــاؤل وأمــــل كــبــيــريــن بـــأن عــام 
2023 الــــذي يــتــرافــق مـــع الـــذكـــرى املــئــويــة 
ــيـــس الــــجــــمــــهــــوريــــة الــــتــــي أعــلــنــهــا  ــتـــأسـ لـ
عــــــام 1923،  أتــــــاتــــــورك  كــــمــــال  مـــصـــطـــفـــى 
سيشهد تأسيس الجمهورية الثانية التي 
ستكون مختلفة بالكامل عن الجمهورية 
األولـــــى الـــتـــي يــــرى بــعــضــهــم أنـــهـــا أعــلــنــت 

تحت ضغوط األمر الواقع.
الحلم األكبر املنتظر عام 2023 هو دخول 
بعدما  الكبار،  العشر  الـــدول  نــادي  تركيا 
دخلت مجموعة الدول العشرين وحضرت 
لـــلـــمـــرة األولـــــــى قـــمـــة »املــــالــــيــــة واألســـــــواق 
واالقـــتـــصـــاد الـــعـــاملـــي« فـــي واشــنــطــن عــام 
2008. وتحاول تركيا من خالل مشاريعها، 
تحقيق إنجازات كبيرة على طريق حلمها 
الناتج  أرقـــام  على صعيد  ســواء  املنشود 
اإلجمالي أو عائدات السياحة والتصدير، 
أو حــتــى تـــدشـــن مــنــشــآت ال ســـابـــق لها 
تــعــتــبــر األهــــم فـــي الــعــالــم، وبــيــنــهــا أنــفــاق 
»أوراسيا« التي تربط الشطرين اآلسيوي 
ببعضهما  إسطنبول  ملدينة  ــــي  واألوروبـ
تــحــت قـــاع مضيق الــبــوســفــور، أو مــمــرات 
مائية مثل قناة إسطنبول، أو جسور مثل 
د ذكرى املعركة 

ّ
جناق قلعة 1915 الذي يخل

الشهيرة خالل الحرب العاملية األولى.
ــة، ســـألـــت »الـــعـــربـــي  ــابــ ــدعــ عـــلـــى ســبــيــل الــ
الــــــــجــــــــديــــــــد« مــــــــديــــــــر مــــــــركــــــــز األبــــــــحــــــــاث 
االستراتيجية في إسطنبول، محمد كامل 
ديميريل، عن احتمال اختصار متر واحد 
من املسافة بن البرجن اللذين سيربطان 
جسر جناق قلعة 1915 بطول 2023 مترًا، 
فـــرد   ،2022 ــام  ــ عـ ســـيـــدشـــن  املــــشــــروع  ألن 
ــــراج مــدروســة  ضــاحــكــا: »املــســافــة بــن األبـ
ــئـــويـــة تــأســيــس  بــــدقــــة لــتــخــلــيــد ذكـــــــرى مـ

الجمهورية. 
ــان مـــن املــتــوقــع أن يــفــتــتــح الــجــســر عــام  وكــ
ــبـــرم مـــع الــشــركــة  2023، بــحــســب الــعــقــد املـ
 ســرعــة الــعــمــل على 

ّ
الــكــوريــة املــنــفــذة، لــكــن

ــدار الـــســـاعـــة ســتــســمــح بــافــتــتــاحــه عــلــى  ــ مــ
األرجح في مارس/ آذار 2022، خالل مراسم 

االحتفال بذكرى معركة جناق قلعة«.

المعركة قبل الجسر
قبل  املعركة  أهمية  ديميريل عند  يتوقف 
تركيا  »لــم تحاول  ويقول:  الجسر،  أهمية 
دخــــول مــعــركــة جــنــاق قــلــعــة، لــكــن االتــفــاق 
بــن فــرنــســا وبــريــطــانــيــا لــالســتــيــالء على 
ــا،  ــرًا واقـــعـ ــ إســـطـــنـــبـــول جـــعـــل خـــوضـــهـــا أمــ
عــلــمــا أن بــريــطــانــيــا حــيــنــهــا نـــظـــرت إلـــى 
لقمة  باعتبارها  املضائق  على  السيطرة 
حرب  أضعفت  بعدما  خصوصا  سائغة، 
البلقان القوات التركية. ودفع ذلك السفن 
اإلنــكــلــيــزيــة والــفــرنــســيــة إلــــى شـــن هــجــوم 
واســـــع بــلــغ ذروتــــــه فـــي 18 مــــــارس/ آذار 
التركي  الجيش  وأجبر  فشل،  لكنه   .1915
بعد املعركة قوات التحالف على الخروج 
ــرة غــالــيــبــولــي نــهــايــة عــام  ــزيـ مـــن شــبــه جـ
ــد األتــــراك اســـم محمد 

ّ
1915. والــيــوم يــخــل

النصر، علما أن  الــذي لعب دورًا في  علي 
انــضــم إلى  أتــاتــورك  مــؤســس الجمهورية 
القوات التي خاضت املعركة برتبة نقيب«. 

هوامش

جسر جناق قلعة يرتكز على أبراج أعلى من إيفل )علي أتماكة/ األناضول(

وتشير األرقـــام إلــى مقتل 56 ألــف جندي 
تــركــي فــي املــعــركــة، و21 ألــفــا آخــريــن بعد 
ألفا   11 وفــقــدان  املستشفيات،  إلــى  نقلهم 
وجــــرح 97 ألـــفـــا، وبـــقـــاء 64 ألــفــا فـــي حــال 
املـــرض بــعــد الــحــرب، مــا يعني أن أضـــرار 
املعركة شملت 250 ألف جندي من األتراك، 
بــيــنــمــا ســـقـــط 55 ألـــــف جـــنـــدي مــــن قــــوات 

التحالف.

خالل 6 دقائق
وفي شأن مشروع جسر جناق قلعة 1915 
املـــرتـــقـــب، يــوضــح ديــمــيــريــل أنــــه ســيــكــون 
العالم، وسيتخطى  األطــول من نوعه في 
جسر »أكــاشــي كــايــكــو« فــي الــيــابــان الــذي 
اللقب حاليا بطول 1991مترًا.  يحمل هذا 
وهو سيربط بن ضفتي بحر مرمرة من 
مــنــطــقــة شــكــركــايــا بــقــضــاء البــاســكــي في 
الــشــطــر اآلســـيـــوي إلســطــنــبــول، ومــنــطــقــة 
الشطر  فــي  غاليبولي  بقضاء  سوتلوجا 
األوروبي. وسيرتكز الجسر على قاعدتن 
بطول 333 مترًا في كل ضفة، بينما يبلغ 
ارتـــفـــاع أبـــراجـــه 318 مـــتـــرًا، أي أعــلــى من 
ارتفاع برج إيفل البالغ 300 متر، في حن 

تمتد املسافة بن قاعدتيه 2023 مترًا.
وعـــــن ســـرعـــة تــنــفــيــذ الـــجـــســـر وتـــوقـــعـــات 
افتتاحه قبل عام من املوعد املحدد، يشير 
ــام الــحــكــومــي  ــمـ ــتـ ديــمــيــريــل إلــــى أن »االهـ

إلـــى مشاريع  لــالنــتــقــال  تمهيدًا  بــإنــجــازه 
عمالقة أخــرى، ســّرع أعماله القائمة على 
مدار الساعة، والتي ينفذها حوالى 5 آالف 
عــامــل بــيــنــهــم 649 مــهــنــدســا، وتــســتــخــدم 
لـــلـــمـــعـــدات الــثــقــيــلــة«.  فــيــهــا 809 عــــربــــات 
فترة   1915 قلعة  جناق  جسر  وسيقلص 
االنــتــقــال بـــن الــضــفــتــن إلـــى ســـت دقــائــق 
بالسيارة بداًل من ساعة ونصف الساعة 

يستغرقها عبور السفن حاليا.
عــادل  التحتية  والبنى  النقل  وزيــر  وكــان 
 
ّ
قـــرة إســمــاعــيــل أوغـــلـــو، قـــد أكـــد أخـــيـــرًا أن

اكــتــمــل بنسبة  قــلــعــة 1915  جــســر جـــنـــاق 
تركيب كتل سطحه، في حن  كبيرة بعد 
 إال الكتل الخاصة باألجزاء القريبة 

َ
لم يبق

من األبراج. وقال: »سنواصل بذل الجهود 
إلنـــجـــاز دخـــــول الــجــســر الـــخـــدمـــة فـــي 18 
مارس/ آذار 2022. وعند اكتمال املشروع 
ســيــبــلــغ إجــمــالــي الــتــوفــيــر الــســنــوي 737 
مــلــيــون لــيــرة تــركــيــة )85 مــلــيــون دوالر(«. 
ويــعــتــبــر جــســر جــنــاق قــلــعــة 1915 شمال 
غربي تركيا الــذي وضــع حجره األســاس 
كلفته  وتــبــلــغ   2017 آذار  ــارس/  مــ  18 فــي 
أكــثــر مـــن 10 مـــلـــيـــارات لــيــرة تــركــيــة )1.2 
مليار دوالر(، أهم أقسام مشروع الطريق 
السريع الذي يربط بن واليــات تكير داغ 
ــــذي يبلغ  وجـــنـــاق قــلــعــة وبــالــيــكــســيــر، والـ
طــولــه 352 كــيــلــومــتــرًا، ويــضــم 31 جــســرًا 

علويا  ممرًا  و143  للجسور  تقاطعا  و30 
وسفليا و5 أنفاق.

الحزب الحاكم ومشاريع النقل
العدالة  أن وصــل حــزب  منذ  تركيا  وتهتم 
والتنمية إلى السلطة عام 2002 بمشاريع 
الــنــقــل والــبــنــى الــتــحــتــيــة، بــاعــتــبــارهــا ذات 
اجــتــمــاعــيــة واقــتــصــاديــة بالنسبة  مـــيـــزات 
إلى السكان والسياح والعابرين. ويواصل 
الــحــزب الــعــمــل عــلــى هـــذه املــشــاريــع املهمة 
السلطة من خالل رفع  ملسار إنجازاته في 
شعار »خفض التكاليف والسرعة واألمان« 
 عدد مشاريع األنفاق والجسور في 

ّ
علما أن

الــبــالد لــم يتجاوز 50 عــام 2003، فــي حن 
بلغ 188 اليوم، وأضخمها نفق »أوراسيا« 
الذي دخل الخدمة عام 2016. أما الجسور 
فّيعد أهمها البوسفور الثالث الذي يحمل 
اســـم »يـــــاووز ســلــيــم« الــــذي دشـــن فـــي عــام 
2016 أيضا. ويبقى مشروع قناة إسطنبول 
املمتد بن بحر مرمرة والبحر األسود في 
مــــوازاة الــبــوســفــور، والـــذي وضــع الرئيس 
ــره األســــــاس  ــجــ رجــــــب طـــيـــب أردوغـــــــــــان حــ
تزيد على  بكلفة  املنتظر  مؤخرًا، األضخم 
75 مليار ليرة تركية )7.8 مليارات دوالر(، 
 أردوغان يعتبر هذا الجسر حلمه 

ّ
علما أن

مــنــذ كــــان رئــيــســا لــبــلــديــة إســطــنــبــول في 
تسعينيات القرن العشرين.

وضع الحجر األساس 
لجسر جناق قلعة 

1915 في 18 مارس/ 
آذار 2017 وتتجاوز 

كلفته 1.2 مليار دوالر 

■ ■ ■
كان من املتوقع أن 
يفتتح الجسر عام 
2023، لكّن سرعة 
التنفيذ والعمل على 
مدار الساعة ستقدم 

املوعد إلى مارس/ آذار 
 2022

■ ■ ■
االهتمام الحكومي 

بإنجاز الجسر تمهيدًا 
لالنتقال إلى مشاريع 
عمالقة أخرى سّرع 
أعماله القائمة على 

مدار الساعة

باختصار

نجوى بركات

الجملة  ه. قد تصّح هــذه 
ُ
َوَصفت

َ
ل الفقُر رجــال..  كــان  لو 

الشاب  املــصــري  للمخرج  »ريـــش«،  لفيلم  ثانيًا  عنوانًا 
فيلم  أفضل  بجائزة  أخيرا  فــاز  والــذي  الزهيري،  عمر 
عــربــي روائـــي طــويــل فــي مــهــرجــان الــجــونــة، بعد فــوزه 
ســابــقــا بـــجـــائـــزة أســـبـــوع الـــنـــقـــاد فـــي مـــهـــرجـــان كــان 
السينمائي. وإذ أثيرت حول الفيلم ضّجة لدى عرضه 
في الجونة، مع اإلشارة إلى إساءته لسمعة مصر، كان 
ال بّد من الرّد والقول إنها باألحرى إساءة إلى سمعة 
ر. أجل، فالفقر ال جنسّية محّددة له وال أرض، إنه 

ْ
ق

َ
الف

 
ً
هو هو في كل األمكنة وفي كل اللغات، يــزداد ضراوة

ما  مجتمعات  ظل  في  واالنتشار  التوّسع  إلــى  وينحو 
عادت تعترف إال بسطوة املال. 

ــى الــفــقــر لم  ــل، فـــي »ريـــــش« نــكــتــشــف أّن الــنــظــرة إلـ أجــ
تــعــد تتبع فــولــكــلــورا مــعــّيــنــا فــي رســـم صـــورة الفقير 
زين،  الحيـّ شــغــل  فــي   

ً
وطــريــقــة  

ً
ولــغــة وملبسا  مسلكا 

 حقيقّية في 
ٌ
ة
ّ
الخاص والعام، ففي الفقر، هذي املّرة، قل

 
ٌ
املقتنيات، وعرُي جدراٍن بلون التراب، وطرقاٌت مغبّرة
تكاد ال تعرف أين تقع كما لو كانت ممحّوة وال موقع 

ل 
ّ
ن والتحل

َ
لها على الخريطة. وفي الفقر شيٌء من العف

ة تبّرم، 
ّ
والعيش تحت مستوى الحياة، وفيه صمٌت وقل

وغياب املقدرة على اإلحساس بالصدمة حيال األغرب 
أو االنتفاض ضد األسوأ. إنه العبث مقلوبا على قفاه، 
الساحُر  يحّول  عندما  ا  غّمً ينقلب  القليل  الفرُح  حيث 
ــَد الــطــّيــب الـــذي أراد االحــتــفــال بعيد ميالد  املــدعــّو الــوال
تبحث  املسكينة  األمُّ  ــــروُح  وتـ بــيــضــاء.   

ً
دجـــاجـــة طفله 

واللجوء  بالتبليغ عن فقده،  عن حلوٍل إلعــادة زوجها 
إلى املشعوذين أوال، وإلــى مخفر الشرطة ثانيا، حيث 
ى 

ّ
ســيــعــيــدونــه إلــيــهــا وهـــو فــي هــيــأة غــيــر آدمـــيـــة، مغط

بالشحم األسود، مليئا بالجراح والكدمات، فاقد الحركة 
أو اإلحساس. »كان ضمن مجموعة مشّردين من غير 
إثبات شخصية«، يقول لها الشرطي، فال تتساءل املرأة 
نتساءل نحن ألننا مدركون  يقول، وال  ما  عن صّحة 
سلفا أنهما الخاسران مهما كان، كيفما كان، وأن أي 
مبّرٍر سُيعطى عن سبب اختفاء الزوج وما آل إليه لن 
يغّير شيئا من واقع الحال، وربما تساوى مع أي مبّرر 
النتيجة ستكون هي نفسها: طبقة إضافية  آخــر، ألن 

لقى فوق كل ما يتراكم من خسارات.
ُ
من الخسارة ت

تعود املرأة بزوجها إلى البيت، لتكتشف عن قرب، وبعد 

محاوالٍت عدة لتنظيفه، وتطبيبه، وإطعامه إلعادته إلى 
ــة »اهـــتـــراء« زوجــهــا بــاتــت مــا بعد  الــحــيــاة، كــم أن درجـ
والــروح، صامتا  الجلد  الحياة. فها هو بني يديها، رّث 
ومعتما وباردا كقبر، فيما هي تصفعه على وجهه في 
ق«، قبل أن تتركه يائسة 

ُ
محاولة أخيرة يائسة، أن »انط

منه. في فيلم »ريش«، نحن ما بعد القهر واإلحساس 
القبول،  االنهزام، من  القصوى من  الدرجة  بالظلم، في 
من الالدراما والالتفّجع والالصراخ التي اعتدنا عكسها 
في السينما العربية عموما، وفي السينما املصرية على 
وجه الخصوص. نحن في لغة الصورة التي ال تحتاج 

بعيدة  السينمائية  الـــكـــادرات  لــتــقــول.  كــالمــا  أو  حـــوارا 
قريبة،  لقطاٍت  في  الــوجــوه  ظهر 

ُ
ت عندما  وهــي  وثابتة، 

تفعل لتبرز غياب رّد الفعل، درجة االنفصال، والتدّرب 
غير  ممثلني  اختيار  يكون  وقــد  العيش.  تمارين  على 
أفضل  من  هو  الرئيسة  األدوار  بعض  ألداء  محترفني 
الــخــيــارات الــتــي قـــام بــهــا املـــخـــرج، قــاطــعــا مــع الــصــورة 
أو  ة 

ّ
الحت أوالد  البائسة،  أو املصرية  للمصري  السائدة 

الــفــقــراء الــجــدعــان. املــهــم أن الــوالــديــن لــم يعدما وسيلة 
إلنقاذ عائلتهما املكّونة من أطفاٍل ثالثة وقد رأيناهما 
ف 

ّ
يبذالن كل ما في وسعهما لتأمينهم، إذ ال وقت للتوق

إمكانية  مــن  تــيــأس  واألم حــني  مــواجــهــة مصيبة،  عند 
شفاء زوجها، ستريحه من عذابه وتريحها، ثم تجلس 
لتطعم أطفالها الصاغرين إلى برنامج تلفزيوني يبث 

لنا إيه عالجنة...«.
َ
أغنية فرحة: »بق

فــيــلــم »ريـــــش« غــنــّي بــقــلــيــلــه، مــعــّبــر بــلــغــتــه الــبــصــريــة، 
واضٌح في خياراته الجمالية التي ال تساوم قبح الفقر. 
مــن دون صــورٍة  اه 

ّ
يتلق الشريط ساعتني، ومــن  يــدوم 

ــه ســيــســتــمــتــع بــجــديــده  ــ فــولــكــلــوريــة مــســبــقــة فـــي رأسـ
خفيضة.  بنبرة  األشياء  يقول  الــذي  الهادئ  وبإيقاعه 

أجل هنا، الحزن ترف، وال بّد من الّصراع للبقاء.

»ريش«... لو كان الفقُر رجًال لََوَصْفُته

وأخيرًا

فيلم غنّي بقليله، معبّر بلغته 
البصرية، واضٌح في 

خياراته الجمالية التي ال تساوم
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