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اسـتئناف مفـاوضات فيينا 

)Getty/خالل لقاء الرئيسين في جنيف، يونيو 2021  )بيتر كالونزر

أن »ال سبب  الــعــاملــيــة  الــصــحــة  مــنــظــمــة  أكـــــدت 
حاليًا  املتوفرة  اللقاحات  فّعالية  في  للتشكيك 
الحماية من متحّور  وبــاء كورونا، في  ملكافحة 
أوميكرون« الذي أعلنت رصده في 57 دولة، مع 
ارتفاع عدد إصاباته في دول الجنوب األفريقي، 
ومنها زيمبابوي، وهو ما واكبته شركة فايزر، 
الخاص.  بلقاحها  يتعلق  بإعالن مماثل في ما 
وأشارت منظمة الصحة أيضًا إلى أن ال مؤشرات 
إلـــى تــســبــب »أومـــيـــكـــرون« فــي مـــرض أشــــّد من 
املــتــحــّور »دلـــتـــا«، لكنها اســتــدركــت بـــأن »هــنــاك 
حاجة إلى مزيد من البيانات«. وشدد املسؤول 

رايــن،  مايكل  املنظمة،  في  الطارئة  الــحــاالت  عن 
فّعاليتها  اآلن  حتى  أثبتت  »الــلــقــاحــات  أن  على 
للتفكير  املــتــحــّورات، وال سبب  العالية ضد كل 
فــي أّن األمـــر لــن يتكرر مــع أومــيــكــرون الـــذي لم 
أن  الخطورة، علمًا  زيــادة في  أي  ُيظهر سلوكه 
أماكن في أفريقيا الجنوبية أبلغت عن أعراض 
 مقارنة بمتحّورات سابقة«. وطمأن راين 

ّ
أخف

اللقاحات املتوفرة  بأنه حتى إذا تبّي الحقًا أن 
 فــّعــالــيــة ضــد »أومـــيـــكـــرون«، فــال يــرجــح أن 

ّ
أقــــل

يــخــتــرق هــــذا املـــتـــحـــّور بــالــكــامــل الــحــمــايــة الــتــي 
رها اللقاحات، مؤكدًا على الحاجة إلى مزيد 

ّ
توف

من البحوث والبيانات حول املتحّور الجديد الذي 
الثاني  لــم يــرصــد إال فــي 24 نــوفــمــبــر/تــشــريــن 
املاضي، وأشار إلى أنه »يجب أن نكون حذرين 
للغاية في عملية تحليل البيانات التي تعتبر أولية 
اليوم«. وكان كبير علماء البيت األبيض، أنطوني 
فاوتشي، قد أكد أن املؤشرات األولية تدل على 
أّن أوميكرون ليس أسوأ من سابقيه، وقد يكون 
. في غضون ذلك، أعلنت شركتا »فايزر« 

ّ
أخف

و«بايونتيك« أن لقاحهما فّعال ملكافحة متحّور 
»أومــيــكــرون« بعد ثــالث جــرعــات، وأشــارتــا إلى 
لـ«أوميكرون«،  مخّصص  لقاح  تطوير  نيتهما 

أكــدت  املــقــبــل. مــن جهتها،  ــارس/آذار  ــ مـ بحلول 
مفوضة األمم املتحدة لحقوق اإلنسان، ميشيل 
ــر في 

ّ
ــدول الــتــي تــفــك ــ بــاشــلــيــه )الـــصـــورة(، أن ال

جعل التطعيم ضد كوفيد-19 إجباريًا يجب أن 
تضمن احترام حقوق اإلنسان، وقالت: »لم يكن 
 في أي يــوم، وال يجب 

ً
اللقاحات مقبوال فــرض 

اللقاح،  ي 
ّ
الــنــاس على تلق فــي أي ظــرف إجــبــار 

حــتــى إذا خــضــع رفــــض الــشــخــص االمــتــثــال 
قانونية  لــعــواقــب  اإلجــبــاري  التطعيم  لسياسة 

 دفع غرامات«.
ً
تشمل مثال

)فرانس برس، رويترز(

الحدث

الغرب يحّذر من ضياع »الفرصة األخيرة«

الخميس  9 ديسمبر/ كانون األول 2021 م  5  جمادى األولى 1443 هـ  □  العدد 2656  السنة الثامنة

Thursday 9 December 2021

الدوالر القديم: نْصب في لبنان
إصدارات  البنوك  تمرر  القديم«.  »الدوالر  لبنان عنوانها  فضيحة نصب جديدة في 

قديمة للمواطنين، بينما ترفض استقبالها أو استبدالها.  ]10ـ11[

كل العوامل تفاقم 
هشاشة الوضع الصحي 

في السودان، ومن بينها 
العصيان المدني لألطباء 

ضد االنقالب.
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D D

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس األربعاء، أن بالده ستقاطع 
االمتناع  املقبل، من خالل  العام  املرتقب، مطلع  الشتوي  أوملبياد بكني  دبلوماسيًا 
عن إيفاد أي وزراء لحضور الفعاليات، لتنضم بذلك إلى كل من الواليات املتحدة 
للصني  املوجهة  االتــهــامــات  بسبب  مماثلتني،  خطوتني  اتخذتا  اللتني  وأستراليا 
بانتهاك حقوق اإلنسان. وقال جونسون، ردًا على سؤال في البرملان، إنه »ستكون 
ــًا من  الــشــتــوي«، مضيفًا أن »أيـ بــكــني  هــنــاك فعليًا مقاطعة دبــلــومــاســيــة ألوملــبــيــاد 
وزراء الحكومة لن يحضر«. وبينما لفت جونسون إلى أنه ال يؤيد عادة »مقاطعة 
املناسبات الرياضية«، إال أنه أكد أن وزراء حكومته ال ينوون حضور األوملبياد، على 

خلفية انتهاكات حقوق اإلنسان التي تتهم الصني بارتكابها.
أبـــدت غضبها  ولــم تــرد الــصــني حتى مــســاء أمــس على اإلعـــالن البريطاني، لكنها 
ها ستسمح لرياضييها 

ّ
إزاء قرار الواليات املتحدة التي أعلنت، اإلثنني املاضي، أن

أو دبلوماسي.  أّي مسؤول سياسي  إليه  لن ترسل  ها 
ّ
لكن األوملبياد  باملشاركة في 

وفــيــمــا اعــتــبــرت بــكــني أن »واشــنــطــن ســتــدفــع ثــمــن تــصــّرفــهــا«، لــفــت املــتــحــدث باسم 
الخارجية الصينية وانغ وينبني إلى أن »ال أحد يكترث« لوجود ممثلني رسميني 

أستراليني في األوملبياد الشتوي.
)فرانس برس(

مــأرب وسط  فــي محافظة  األربــعــاء، مقتل 96 حوثيًا  أمــس  العربي،  التحالف  أعلن 
اليمن، خالل 24 ساعة، وذلــك بعد تنفيذ 16 عملية استهداف، أسفرت عن »تدمير 
11 آلية عسكرية، ومنظومة دفاع جوي، وقضت على أكثر من 95 عنصرًا إرهابيًا«. 

اليمنية«  بــاألجــواء  اعترض ودمــر طائرة مسيرة  »أنــه  أمــس  التحالف  أعلن  وفيما 
من دون ذكر أي تفاصيل أخرى، أفاد املتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية تركي 
الجوية  »الدفاعات  بــأن  »واس«،  السعودية  األنباء  وكالة  نشرته  بيان  في  املالكي، 
السعودية اعترضت ودمرت صباح األربعاء، هدفا جويًا معاديًا تم اكتشافه باتجاه 

املنطقة الغربية«. 
وأضاف أن »الــوزارة تتخذ كافة اإلجــراءات والتدابير الالزمة لحماية أمن وسالمة 
اململكة ومقدراتها الوطنية وكذلك املدنيني واألعيان املدنية وستتخذ كافة اإلجراءات 
الرادعة والحازمة لوقف مثل هذه األعمال العدائية العابرة للحدود«. إلى ذلك، أعلن 
مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، أمس األربعاء، نزوح أكثر من 25 
الثاني  نوفمبر/تشرين  اليمن، خالل شهر  غربي  الحديدة  بمحافظة  ألف شخص 
املاضي. وأفاد التقرير بأن »تطورات الصراع في محافظة الحديدة أدت إلى نزوح 
25410 أشخاص خالل الشهر املاضي«، وأضاف أن معظمهم فروا إلى مناطق أخرى 
 »أكثر من 64450 شخصًا )نحو 11 

ّ
في املحافظة نفسها. كما تحدث التقرير عن أن

ألف أسرة( نزحوا من مأرب بني يناير/كانون الثاني ونوفمبر 2021، بسبب األعمال 
العدائية، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة«.

)األناضول(

الجزائر ـ العربي الجديد

نجحت الجهود الفرنسية خلف الكواليس طوال األسابيع املاضية في احتواء األزمة 
إبريل/ نيسان املاضي، والتي تأزمت  الجزائر منذ  اندلعت مع  التي  الدبلوماسية 
الجزائرية  األمــة  إيمانويل ماكرون بشأن  للرئيس  قبل شهرين بسبب تصريحات 
والــرئــيــس الــجــزائــري عــبــد املــجــيــد تــبــون، ووصــفــتــهــا الــجــزائــر بغير املــقــبــولــة. وفــي 
أول زيــارة ملسؤول فرنسي إلــى الجزائر منذ انــدالع األزمــة، التقى وزيــر الخارجية 
الفرنسي جان إيف لودريان، أمس األربعاء، بكل من الرئيس الجزائري عبد املجيد 

تبون، ووزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة. 
الدولية« )رسمية(، إنه نقل  وقال لودريان، وفق تصريحات نقلتها قناة »الجزائر 
للرئيس الــجــزائــري رغبة بــاريــس فــي العمل مــن أجــل إذابـــة الجليد وســوء التفاهم 
الحاصل بني البلدين، معربًا عن أمله في أن يسهم الحوار الــذي تمت املباشرة به 
في عودة العالقات السياسية بني حكومتي البلدين مطلع السنة الجديدة بعيدًا عن 
خالفات املاضي. وأشار إلى أن زيارته تهدف إلى »تعزيز الثقة بني بلدينا في كنف 

السيادة الكاملة لكل بلد«. 
الــزيــارة تهدف  أن  بــرس«  »فــرانــس  لـــ الفرنسية  الخارجية  تأكيد وزارة  ذلــك  وسبق 
لتقييم وإحياء العالقات، فيما وصفت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان رسمي 

الزيارة بأنها »زيارة عمل وتقييم للعالقات الثنائية«.

تراس: مصممون 
على العمل لمنع إيران 

من حيازة أسلحة نووية

أوليانوف: المواقف 
مختلفة بشأن سبل 

العودة لالتفاق

للحديث تتمة...

استئناف 
مفاوضات 

فيينا

ُتستأنف مفاوضات فيينا الهادفة إلى إحياء االتفاق النووي، اليوم، في العاصمة 
النمساوية، وسط تحذيرات غربية من ضياع »الفرصة األخيرة« إلنقاذ االتفاق، وذلك 
بعدما انتهت جولة سابقة من المباحثات، األسبوع الماضي، إلى تباعد في وجهات 

النظر بين إيران وباقي األطراف

طهران ـ صابر غل عنبري 
واشنطن ـ العربي الجديد

ــات فــيــيــنــا  ــفــــاوضــ تــــعــــود أطــــــــراف مــ
إلــــى الــعــاصــمــة الــنــمــســاويــة، الــيــوم 
الــخــمــيــس، الســتــئــنــاف املــبــاحــثــات 
ــادة إحــيــاء االتـــفـــاق الــنــووي،  الــرامــيــة إلـــى إعــ
فــي جــولــة ثــانــيــة مــن الــلــقــاءات مــع الحكومة 
رئيسي،  إبراهيم  برئاسة  الجديدة  اإليرانية 
ــة األولــــــــى، األســـبـــوع  بـــعـــدمـــا انـــتـــهـــت الـــجـــولـ
املاضي، من دون تحقيق تقّدم، بل بامتعاض 
بشأن  قّدمتهما طهران  من مسودتني  غربي 
برتا 

ُ
رفع العقوبات والخطوات النووية، واعت

تــراجــعــًا عـــن اتـــفـــاقـــات مــســبــقــة. وتـــأتـــي هــذه 
الجولة فــي ظــل تــحــذيــرات غربية مــن ضياع 
»الـــفـــرصـــة األخــــيــــرة« لـــلـــعـــودة إلــــى االتـــفـــاق، 
وسط تلويح بتصعيد ضد طهران في حال 
الــتــشــدد فــي مطالبها. ورافــقــت ذلــك ضغوط 
أمــيــركــيــة عــبــر فـــرض عــقــوبــات جـــديـــدة على 
مــســؤولــني وكــيــانــات إيــرانــيــة، بــالــتــوازي مع 
زيارة يقوم بها وزير األمن اإلسرائيلي بني 
غانتس ورئيس »املوساد« ديفيد برنيع إلى 

واشنطن، للمطالبة بالتشدد مع طهران.
ــن مــنــســق مـــفـــاوضـــات فــيــيــنــا، أنــريــكــي  وأعـــلـ
مــــــــورا، أمــــــس األربــــــعــــــاء، فــــي تــــغــــريــــدة عــلــى 
»تويتر«، أن »الجولة السابعة من املفاوضات 
ــدًا  ــأن االتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي ســـتـــســـتـــأنـــف غـ بــــشــ
)الـــــــيـــــــوم( الــــخــــمــــيــــس، بــــعــــد مـــــــشـــــــاورات فــي 
اجتماع  أنــه سيعقد  عــن  الــعــواصــم«، كاشفًا 
بمشاركة  الــنــووي  لالتفاق  املشتركة  للجنة 
رؤســــاء الـــوفـــود، ولـــقـــاءات ثنائية ومــتــعــددة 
األطــراف. في املقابل، كانت وزيرة الخارجية 
الــبــريــطــانــيــة لــيــز تــــــراس، تــحــث إيــــــران على 
العودة إلى االتفاق النووي، قائلة إنها »آخر 
فــرصــة« أمــامــهــا ملــعــاودة االلــتــزام بــه. وقالت 

تــــراس، ملــؤســســة تــشــاتــام هــــاوس لــأبــحــاث: 
ــران لــلــعــودة إلــى  ــ »هــــذه حــقــًا آخـــر فــرصــة إليـ
االتفاق وأنا أحثهم بشدة على القيام بذلك، 
ألننا مصممون على العمل مع حلفائنا ملنع 
إيـــران مــن حــيــازة أسلحة نــوويــة«. وأضــافــت 
»لـــذا يــجــب عليهم الـــعـــودة إلـــى خــطــة العمل 
الشاملة املشتركة، ألن من مصلحتهم القيام 
بذلك« في إشارة إلى االتفاق النووي. وكانت 
من  الثالثاء  حــذرت  قــد  الفرنسية  الخارجية 
إيــران  أن »الــوقــت بــات ينفد بسبب مواصلة 
ــنـــووي بــشــكــل مــقــلــق لــلــغــايــة«،  بــرنــامــجــهــا الـ
كــمــا اعــتــبــرت أملــانــيــا، مــن جــهــتــهــا، الــثــالثــاء، 
أن املــقــتــرحــات الـــتـــي قــدمــتــهــا طـــهـــران »غــيــر 
ــبـــولـــة«، مــــحــــذرة مــــن أن »الــــوقــــت إلنـــقـــاذ  ــقـ مـ

االتفاق النووي مقبل على النهاية«.
ــاعـــدة عــلــى  ــتـــصـ ــغـــوط املـ وفـــــي ســـيـــاق الـــضـ
ــران، بــــرز مــســاء الـــثـــالثـــاء إعــــالن وزارة  ــهـ طـ
جديدة  عقوبات  فــرض  األميركية  الــخــزانــة 
ــًا فــي  ــانــ ــيــ ــن 12 شـــخـــصـــًا وكــ ــ ـــر مـ ــثـ عـــلـــى أكــ
لحقوق  »انــتــهــاكــات جسيمة  إيـــران، بسبب 
اإلنـــســـان«، شملت عــقــوبــات على الــوحــدات 
الداخلي،  لأمن  الخاصة  للقوات  الخاصة 
والقوات الخاصة ملكافحة اإلرهــاب، إضافة 
إلـــى الــعــديــد مــن مــســؤولــيــهــا، وقــائــد قــوات 
سليماني.  رضــا  غــالم  »الباسيج«  التعبئة 
ــن بــــني املـــســـؤولـــني املــســتــهــدفــني حــســن  ــ ومـ
كــرامــي، قــائــد الــوحــدات الــخــاصــة فــي قــوات 
إنــفــاذ الــقــانــون، ومــحــســن إبــراهــيــمــي قائد 
قوات مكافحة اإلرهاب. كما فرضت عقوبات 
اإليرانيني  ــدان وأصــفــهــان  زاهـ على سجني 
بـــســـبـــب إعـــــــــدام ســـجـــنـــاء فـــيـــهـــمـــا، بــحــســب 
غاكي،  أنــدريــا  وقــالــت  األميركية.  السلطات 
مديرة مكتب الرقابة على األصول األجنبية 
األمــيــركــيــة  الـــخـــزانـــة   وزارة 

ّ
إن الـــبـــيـــان،  فـــي 

»ســتــواصــل مــحــاربــة االســـتـــبـــداد« وتــعــزيــز 

»مـــحـــاســـبـــة األفـــــــــراد عـــلـــى الـــقـــمـــع الــعــنــيــف 
ألولئك الذين يسعون إلى ممارسة حقوقهم 

اإلنسانية وحرياتهم األساسية«.
املتحدث  قــال  العقوبات،  هــذه  على  وتعليقًا 
بــاســم الــخــارجــيــة اإليـــرانـــيـــة، ســعــيــد خطيب 
زاده، عــلــى »تــويــتــر«، إن الــعــقــوبــات األحـــدث 
التي فرضتها الواليات املتحدة على كيانات 
إيرانية لن تمنح ورقة ضغط، وتنبئ بانعدام 

القدس المحتلة ـ محمد عبد ربه
صالح النعامي

يتزايد قلق االحتالل اإلسرائيلي من توسع 
دائــــــرة الــعــمــلــيــات الـــتـــي تــســتــهــدف جــنــوده 
ومــســتــوطــنــيــه فـــي الـــقـــدس املــحــتــلــة، والــتــي 
يصعب اكتشافها مسبقًا، وهو الذي يمارس 
الفلسطينيني  ضـــد  واســـعـــة  قــمــع  عــمــلــيــات 
ــه األمــنــيــة  اتــ ــراء ويـــرفـــع بــشــكــل دائــــم مـــن إجــ
ويـــحـــاول تــشــديــد قــبــضــتــه ملــنــع أي هــجــوم، 
وفي هذا السياق وضعت قراءات إسرائيلية 
العملية التي شهدها حي الشيخ جراح في 
الــقــدس، أمــس األربــعــاء، والـــذي يــواجــه أهله 
ونفذت  أرضهم.  من  والطرد  التهجير  خطر 
فـــتـــاة قـــاصـــر مـــن أبـــنـــاء الـــحـــي عــمــلــيــة طعن 
فــي الــحــي، أمــس األربـــعـــاء، أدت إلــى إصابة 
ــروح، قــبــل أن تـــقـــدم قـــوات  ــجــ إســرائــيــلــيــة بــ
االحتالل على شن عملية واسعة أسفرت عن 

توقيف الفتاة وعدد آخر من الفلسطينيني.

ــال املــبــعــوث  ــ الـــجـــديـــة وحـــســـن الـــنـــّيـــة. كـــمـــا قـ
الـــروســـي إلـــى مــفــاوضــات فــيــيــنــا، ميخائيل 
أولــيــانــوف، إنــه »حتى في خضم مفاوضات 
ــدة فـــرض  ــتـــحـ ــل الـــــواليـــــات املـ فــيــيــنــا، تــــواصــ
عقوبات جــديــدة، وإيـــران تستمر في تطوير 
برنامجها النووي. هذا ليس جيدًا«. وأضاف 
فــي تغريدة عبر »تــويــتــر« أمـــس: »الــوقــت قد 
حـــان لــوقــف هـــذه اإلجـــــراءات لتوفير ظــروف 
أفــضــل إلحــيــاء ســريــع ونــاجــح لخطة العمل 

الشاملة املشتركة )االتفاق النووي(«.
ــر«، قـــال  ــتــ ــويــ وفـــــي تـــغـــريـــدة أخــــــرى عـــلـــى »تــ
ــات  ــواليــ ــع الــ ــانــــوف إن »اتـــصـــاالتـــنـــا مــ ــيــ أولــ
املتحدة وإيــران خالل مباحثات فيينا تثبت 
أن الطرفني جادان للغاية للعودة إلى االتفاق 
الـــــنـــــووي، لـــكـــن مـــواقـــفـــهـــمـــا مــخــتــلــفــة بــشــأن 
السبل واآلليات ذات الصلة«. وأكد أن »مهمة 
الخالفات،  التغلب على هــذه  املفاوضني هي 
وهو ممكن على ضوء وحدة الهدف«. ولفت 
إلـــى »اجــتــمــاعــات غــيــر رســمــيــة تــعــقــد راهــنــًا 
لـــالســـتـــعـــداد الســتــئــنــاف املـــفـــاوضـــات حــول 
االتــــفــــاق الـــــنـــــووي«، وذلــــــك فــــي إشـــــــارة غــيــر 
الــوفــود في  إلــى بقاء بعض أعضاء  مباشرة 
فــيــيــنــا وعـــقـــدهـــم اجــتــمــاعــات عــلــى مــســتــوى 

الرابعة  العملية  أمــس  الطعن  عملية  وتعد 
الــتــي تــشــهــدهــا مــديــنــة الــقــدس خـــالل ثالثة 
أسابيع، وجاءت على الرغم من االحتياطات 
األمـــنـــيـــة املــــشــــددة الـــتـــي اتــخــذتــهــا ســلــطــات 
االحتالل في املدينة، وهو ما دفع املؤسسة 
األمـــنـــيـــة اإلســرائــيــلــيــة لــلــقــول إن إســرائــيــل 
تتعرض حاليًا ملوجة من العمليات الفردية. 
ــرأة  ــ ــلـــنـــت الـــشـــرطـــة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة أن امـ وأعـ
حي  مــدخــل  عند  بسكني  عنت 

ُ
ط إسرائيلية 

الشيخ جــراح صباح أمــس، لتلقي في وقت 
الحق القبض على فتاة قاصر في إطار هذا 

الحادث. 
وقـــال قــائــد شــرطــة الــقــدس دورون ترجمان 
»ألـــقـــت الــشــرطــة الــقــبــض عــلــى املــشــتــبــه بها 
)14 عامًا(، داخل مدرسة للبنات بالقرب من 
لالستجواب،  اقتيادها  وتــم  الهجوم،  مكان 
ــارة الــى  ــ وهـــي مـــن ســكــان املــنــطــقــة«، فـــي إشـ
حــي الشيخ جـــراح. وأوضــحــت الــشــرطــة أنه 
جــرى »تــوقــيــف عــدد مــن الــنــســاء مــن منطقة 
الشرطة  وكانت  لالستجواب«.  بها  املشتبه 
قد استدعت قوات كبيرة إلى مكان الحادث 
وبدأت عملية مسح وتمشيط مكثفة لرصد 
ــة تــابــعــة  ــيـ املــشــتــبــه بـــهـــا بـــمـــســـاعـــدة مـــروحـ
للشرطة. وخالل هذه العملية، اعتدت قوات 
املركبات والحافالت في حي  االحتالل على 
ــراح، بــالــتــوازي مــع إغـــالق أبـــواب  الــشــيــخ جــ

البلدة القديمة.
ــدة الفتاة  كــمــا اعــتــقــلــت قـــوات االحـــتـــالل والــ
املــتــهــمــة بــتــنــفــيــذ عــمــلــيــة الـــطـــعـــن. وأفـــــادت 
»الــــعــــربــــي  ـــ مـــــصـــــادر مـــحـــلـــيـــة فـــــي الــــحــــي لــ
الــجــديــد«، بــأن الفتاة هــي مــن عائلة حماد، 
ــدة مـــن الـــعـــائـــالت الــخــمــس  ــ وعــائــلــتــهــا واحــ
املــــهــــددة بــالــتــهــجــيــر مــــن الــــحــــي. وأشــــــارت 
ــن شــرطــة  ــادر إلـــــى أن قـــــوة كـــبـــيـــرة مــ ــ ــــصـ املـ
االحتالل اقتحمت منزل العائلة في الشيخ 
ــدة الـــفـــتـــاة إلـــــى أحـــد  جــــــراح واقـــــتـــــادت والــــــ

لــجــان الــخــبــراء. وفـــي الــســيــاق، أعــلــنــت وزارة 
يقرب من  ما  مــصــادرة  األميركية، عن  العدل 
البترولية  املنتجات  مــن  برميل  مليون   1.1
اإليرانية من أربع ناقالت ترفع علمًا أجنبيًا 
إلى  أثناء توجهها  أو حوله  العرب  في بحر 
فــنــزويــال، فــي أكــبــر مـــصـــادرة حــكــومــيــة على 
ــلـــحـــة من  اإلطــــــالق لــشــحــنــات الــــوقــــود واألسـ
إيران. وبحسب بيان للوزارة، باعت الحكومة 
األمــيــركــيــة املــنــتــجــات الــبــتــرولــيــة املـــصـــادرة 
بــــمــــوجــــب أمـــــــر مـــــن املــــحــــكــــمــــة. كــــمــــا أعـــلـــنـــت 
ــادرة مــخــبــأيــن كــبــيــريــن لــأســلــحــة  عـــن مــــصــ
اإليـــرانـــيـــة، بــمــا فــي ذلـــك 171 صــــاروخ أرض 
جـــو، وثــمــانــيــة صــواريــخ مــضــادة لــلــدبــابــات، 
من سفينتني في بحر العرب، مشيرة إلى أن 
الحرس الثوري اإليراني كان يهرب األسلحة 

إلى الحوثيني في اليمن.
وكان امللف اإليراني قد حضر في املباحثات 
ــيـــركـــي جو  االفـــتـــراضـــيـــة بـــني الـــرئـــيـــس األمـ
بوتني،  فالديمير  الــروســي  ونظيره  بــايــدن 
ــال مــســاعــد الــرئــيــس الــروســي  الـــثـــالثـــاء. وقــ
يـــوري أوشـــاكـــوف فــي تــصــريــحــات، نقلتها 
وكــالــة »تــــاس« الــروســيــة، أمــــس، إن بوتني 
ــــدن »أهـــمـــيـــة  ــايـ ــ ــع بـ ــ ــه مـ ــالــ أكــــــد خــــــالل اتــــصــ

ذاته،  السياق  للتحقيق معها. في  مراكزها 
احــتــجــز االحـــتـــالل فــاطــمــة الـــرفـــاعـــي، وهــي 
ــة الــــروضــــة الــحــديــثــة، حيث  ــرة مـــدرسـ ــديـ مـ
إلى  إضافة  بالطعن،  املتهمة  الفتاة  تــدرس 
ــادت  ــ ــة. وأفــ ــ ــــدرسـ مــعــلــمــة وطـــالـــبـــتـــني مــــن املـ
املــعــلــمــة فــــي املــــدرســــة لــبــنــى عـــابـــديـــن، فــي 
»العربي الجديد«، بأن عددًا كبيرًا  تصريح لـ
على  املدرسة  اقتحموا  االحتالل  من جنود 
نــحــو مــفــاجــئ وشـــرعـــوا بـــإرغـــام الــطــالــبــات 
على الخروج من الصفوف وقاعات الدرس 
ــبـــل أن  ــوا مــعــظــمــهــن لــلــفــحــص قـ ــعــ وأخــــضــ
يــعــتــقــلــوا طــالــبــتــني شــقــيــقــتــني، إضـــافـــة إلــى 
ــرة املــــدرســــة فــاطــمــة الــرفــاعــي  ــديـ اعـــتـــقـــال مـ
وإحدى املرشدات االجتماعيات في املدرسة. 
الـــقـــوة املقتحمة  إلـــى أن  وأشـــــارت عــابــديــن 
الــخــزائــن وغرفة  فــي جميع  تفتيشًا  أجـــرت 

الصف بعد إلحاق أضرار مادية بها.
وجــــــــاءت عــمــلــيــة أمـــــس بـــعـــد ســــاعــــات مــن 
إصدار وزير األمن اإلسرائيلي بني غانتس 
ــزة األمـــنـــيـــة  ــ ــهــ ــ تــعــلــيــمــاتــه لــلــجــيــش واألجــ
بتكثيف جهودها إلحباط موجة العمليات 
ــل. وذكــــــرت  الــــتــــي تـــتـــعـــرض لـــهـــا إســـــرائـــــيـــ
صحيفة »معاريف« أن غانتس، الذي تجول 
الثالثاء على منت  ليلة  الغربية  الضفة  في 
مروحية، حث الجيش على »ضرورة زيادة 
اليقظة« وزيادة األنشطة ضد بنى املقاومة 

في الضفة الغربية والقدس املحتلة.
ــال املــتــحــدث  وفــــي تــعــلــيــق عــلــى الــعــمــلــيــة، قــ
في  ليفي،  إيلي  اإلسرائيلية  الشرطة  باسم 
تــصــريــحــات إلذاعــــة جــيــش االحـــتـــالل أمــس، 
ــرات تـــؤكـــد أن عــنــاصــر األمـــن  ــؤشــ ــل املــ إن كـ
واملستوطنني في القدس املحتلة يتعرضون 
ــق 

ّ
لــســلــســلــة مـــن الــعــمــلــيــات. مـــن جــهــتــه، عــل

مراسل قناة التلفزة »14« هليل روزين على 
عملية الــطــعــن بــالــقــول: »إن كـــان هــنــاك شك 
تــواجــه موجة  إســرائــيــل  انتهى،  فقد  ضئيل 

اإلطار  في  النووي  لالتفاق  الكامل  التنفيذ 
املتفق عليه«، وأضاف أن املوقفني الروسي 
واألمـــيـــركـــي ال يــخــتــلــفــان كــثــيــرًا حـــول ذلـــك. 
وأوضــح أوشــاكــوف أن الزعيمني أعربا عن 

اءة«.
ّ
أملهما في إجراء مفاوضات »بن

الخارجية  اإليرانية، قال وزيــر  على الضفة 
اإليراني، حسني أمير عبداللهيان، في مقال 
تزامنا  الــروســيــة،  »كومرسانت«  بصحيفة 
علي  اإليرانيني  املفاوضني  كبير  زيــارة  مع 
ــاقـــري كــنــي إلــــى مـــوســـكـــو، نــشــرتــه وكــالــة  بـ
»إرنا« أمس، إن »نافذة املفاوضات لن تبقى 
مفتوحة لأبد«. واتهم واشنطن بأنها »لم 
 أي جهد خالل السنوات األربع األخيرة 

ُ
تأل

لتدمير االتفاق النووي«.
في غضون ذلك، يهيمن امللف اإليراني على 
الزيارة التي بدأها وزير األمن اإلسرائيلي 
بني غانتس إلى واشنطن، أمس األربعاء، 
ات مع  وتستمر أليام. والزيارة تشمل لقاء
ــاع والــخــارجــيــة األمــيــركــيــني،  ــدفـ وزيـــــري الـ
ــتـــونـــي بــلــيــنــكــن. وكـــان  لـــويـــد أوســـتـــني وأنـ
بــرنــيــع قـــد ســبــق غــانــتــس إلــــى واشــنــطــن، 
والــتــقــى رئــيــس وكــالــة املــخــابــرات املــركــزيــة 

األميركية وليام بيرنز.

من العمليات«. وســارع وزيــر األمــن السابق 
مــوشــي يــعــلــون إلـــى تحميل حــركــة حماس 
الفردية«  »العمليات  مــوجــة  عــن  املسؤولية 
التي تتعرض لها إسرائيل عبر »التحريض 
»مــعــاريــف« عن  املــســتــمــر«. ونقلت صحيفة 
يعلون قوله إن »حماس« تمارس التحريض 
عــلــى شــن الــعــمــلــيــات عــبــر مــواقــع الــتــواصــل 
االجتماعي، مدعيًا أن هذا التحريض أوجد 
بــيــئــة مــنــاســبــة لــتــنــفــيــذ الــعــمــلــيــات. وحـــذر 
يعلون من أن نجاح أي عملية فردية يدفع 
املزيد من الفلسطينيني ملحاكاة هذا النمط 

من العمليات.
الكنيست  عــضــو  دعـــا  الــعــمــلــيــة،  عــلــى  وردًا 
إيــتــمــار بـــن غــفــيــر، زعــيــم الــحــركــة الكهانية 

ــام إعــــــدام على  ــكـ ــى إصــــــدار أحـ املــتــطــرفــة، إلــ
وطــرد  منازلهم  وتــدمــيــر  العمليات  منفذي 
على حسابه  كتبها  تغريدة  وفــي  عوائلهم. 
على »تويتر«، زعم بن غفير أن تطبيق هذه 
الخطة سيفضي إلى تقليص عدد العمليات. 
ــد كــشــفــت في  قـ قـــنـــاة »13« كـــانـــت  يـــذكـــر أن 
ــابـــق أن أنــــصــــار بــــن غــفــيــر شــكــلــوا  ــــت سـ وقـ
أخــيــرًا تنظيمًا إرهــابــيــًا يــهــوديــًا يــرمــي إلى 
استهداف الفلسطينيني في املدن املختلطة، 

وتحديدًا في مدينتي اللد والرملة.
من  إسرائيل  في  األمنية  املؤسسة  وتنطلق 
التي  العمليات  إحــبــاط  أن  مــفــاده  افــتــراض 
ينفذها أفراد مهمة بالغة الصعوبة مقارنة 
بــالــعــمــلــيــات الـــتـــي تــخــطــط لــهــا تــنــظــيــمــات، 

إلى  التعرف  الصعوبة  مــن  أنــه  اعتبار  على 
ــرر وحــــده تنفيذ عملية،  قـ نــّيــة شــخــص مــا 
األجهزة  أكبر بحصول  الفرص  أن  في حني 
معلومات  على  اإلسرائيلية  االستخبارية 
ــا يسهل  ـــو مـ ــا الــتــنــظــيــمــات، وهـ ــوايـ ــول نـ حــ
الرابعة  العملية  مهمة إحباطها. وهذه هي 
خــــالل ثـــالثـــة أســـابـــيـــع، فــقــد اســتــشــهــد فتى 
الجيش  اإلثنني، برصاص  فجر  فلسطيني، 
شمال  في  عسكري  حاجز  عند  اإلسرائيلي 
ــال االحــــتــــالل إن الـــشـــاب هــاجــم  ــ الـــضـــفـــة. وقـ
بسيارته الحاجز، ما أدى إلى إصابة حارس 
االحتالل،  قــوات  بــجــروح. وقتلت  إسرائيلي 
بالسكني  هــجــومــًا  نــفــذ  فلسطينيًا  الــســبــت، 
ــمــــود، مــــا أدى الـــــى إصـــابـــة  ــعــ أمـــــــام بـــــاب الــ
الثاني  تشرين  نوفمبر/   22 وفــي  شــخــص. 
ــتــل إســرائــيــلــي فــي هــجــوم مسلح 

ُ
املــاضــي، ق

بالقرب  السلسلة  بــاب  فــي  فلسطيني  شنه 
من إحدى بوابات األقصى.

وكــان وزيــر االتــصــاالت اإلسرائيلي بوعزل 
هندل قد دعا، األسبوع املاضي، إلى إخضاع 
ــى تــفــتــيــش  ــ الــفــلــســطــيــنــيــني فــــي الــــقــــدس إلــ
تنفيذ  فــرص  تقليص  بهدف  أمني جماعي 
املدينة املحتلة. كما دعا هندل  عمليات في 
إلى نصب البوابات اإللكترونية على مداخل 
املسجد األقصى عبر االتفاق مع األردن، من 
مــنــطــلــق أن هــــذه الــخــطــوة ســتــمــكــن أجــهــزة 
االحتالل األمنية من إحباط العمليات التي 
يخطط الفلسطينيون لتنفيذها في محيط 

املكان.
يــشــار إلــى أنــه فــي 2015 تــم تسجيل موجة 
كــبــيــرة مـــن الــعــمــلــيــات الـــفـــرديـــة فـــي الــضــفــة 
وإســـــرائـــــيـــــل فـــــي أعـــــقـــــاب إقــــــــــدام الــتــنــظــيــم 
اإلرهابي اليهودي »شارة ثمن« على إحراق 
عائلة دوابشة في بلدة دوما قضاء نابلس، 
االقتحامات  املستوطنني  تكثيف  على  وردًا 

للمسجد األقصى.

الغرب يحّذر من ضياع 
»الفرصة األخيرة« 

إلنقاذ االتفاق النووي

أعلن مورا أن المفاوضات تستأنف اليوم بعد مشاورات )أسكن كياغن/األناضول(

حملة واسعة لالحتالل في الحي بعد العملية )أحمد غرابلي/فرانس برس(

أسامة علي

يتأكد يومًا بعد آخر عدم صحة 
االدعاءات الدولية بأن املجال متروك 

لليبيني لقول كلمتهم عبر االنتخابات 
واختيار من يشاؤون لقيادة 

بالدهم، وال أدل على عدم صدق هذه 
االدعاءات سوى أن الشخصيات التي 

تتصدر قائمة املرشحني، وأبرزها 
خليفة حفتر وسيف اإلسالم القذافي 
وعقيلة صالح، تمثل بال شك مصالح 

دولية وإقليمية. وآخر الدالالت 
كانت عودة الدبلوماسية األميركية 

ستيفاني وليامز في ثوب أممي 
جديد، لم يسبق أن عرفته هياكل 

البعثات األممية، كمستشارة خاصة 
لألمني العام في امللف الليبي.

ف مسار العملية االنتخابية عند 
ّ
توق

مرحلة االستئناف على الطعون، 
أعاد شخصيات للمسار االنتخابي 

لم يكن أحد يتوقع بقاءها، حتى 
مجلس النواب، الذي صمم قانونًا 

 على قياس أشخاص، يسمح 
ً
مفصال

لبعضهم بالترشح ويمنع آخرين. 
التوقف قبل اإلعالن عن القائمة 

النهائية للمرشحني، التي كان من 
علن اإلثنني املاضي 

ُ
املفترض أن ت

كآخر موعد لها وفق الجداول 
الزمنية التي أعلنتها املفوضية العليا 

لالنتخابات، ال يبدو فقط رضوخًا 
للضغوط الخارجية بل أكثر من ذلك، 

»يبدو تنفيذًا ألوامر«، بحسب رأي 
مدون ليبي.

وغني عن القول إن وليامز عادت 
لترتب مسارات كانت قد دفعت 

بها أثناء قيادتها السابقة للبعثة 
األممية باإلنابة، خصوصًا بعد 

االختراقات ملسار العملية السياسية 
التي سببتها البعثة األممية في عهد 
يان كوبيتش، وأبرزها عدم احترامه 

لخريطة الطريق بقبوله بقوانني 
انتخابية صدرت بشكل أحادي 

وال توافق حولها، وإخفاق ملتقى 
الحوار السياسي في صياغة قاعدة 

مة للعالقة بني 
ّ
دستورية حاكمة ومنظ

األجسام السياسية املقبلة. هذا األمر 
سمح بهامش كبير وفراغ تحركت 

فيه أطراف منافسة لواشنطن، 
وتحديدًا موسكو، التي تمكنت من 

الوصول إلى مرحلة متقدمة من 
التأثير على العملية االنتخابية، من 

خالل الدفع بسيف اإلسالم القذافي 
للترشح وتوفير الحماية له في سبها، 

بل وربما التأثير على مسار عمل 
محكمة سبها لضمان رجوعه إلى 

السباق االنتخابي.
ال شك أن عودة وليامز للمشهد 

الليبي وراءها انخراط أميركي أكثر 
كثافة ال يعّبر عن شيء إال عن 

مخاوف تتجاوز القلق من التوغل 
الروسي الحثيث في امللف الليبي، 

وربما لحسابات أخرى تتجاوز ليبيا. 
لكن على الصعيد الليبي ستفرز هذه 

العودة حالة من تصعيد التنافس 
الدولي واإلقليمي املفتوح على كل 

االحتماالت، وأكثر تلك االحتماالت 
قربًا للواقع هو تأجيل االنتخابات.

في رابع عملية في 
القدس المحتلة خالل 

أقل من شهر، أقدمت 
فتاة من حي الشيخ جراح 

المهدد بالتهجير، على 
تنفيذ عملية طعن، 

رفعت قلق االحتالل من 
موجة عمليات فردية 
يصعب كشفها مسبقًا

اعتقلت قوات االحتالل، أمس األربعاء، ثمانية فلسطينيين، من بينهم 
كما  لحم.  بيت  محافظة  في  مختلفة  مناطق  من  محررة،  أسيرة 
اقتحم الجيش اإلسرائيلي بلدتي بيتا وبيت دجن من محافظة نابلس، 
من  فلسطينيين  أربعة  واعتقلت 
اعتقلت  كما  محرر،  أسير  بينهم 
محافظة  مــن  ــر  آخ فلسطينيًا 
كانت  ــك،  ــ ذل مــقــابــل  اهلل.  رام 
الشرطة اإلسرائيلية تؤمن الحماية 
اقتحموا  الــذيــن  للمستوطنين 
وأدوا  األقصى،  المسجد  أمس 
طــقــوســًا تــلــمــوديــة، ونــفــذوا 

جوالت استفزازية في باحاته.

اقتحامات واعتقاالت

Thursday 9 December 2021 Thursday 9 December 2021
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  شرق
      غرب

اإلمارات والسعودية: 
تعزيز التنسيق 

أكـــدت اإلمـــــارات والــســعــوديــة، أمــس 
األربـــــــعـــــــاء، ســعــيــهــمــا إلــــــى تــعــزيــز 
الــتــعــاون االســتــراتــيــجــي والــتــكــامــل 
والتنموي  والــتــجــاري  االقــتــصــادي 
بني البلدين، وذلك في بيان مشترك 
ــذي جــمــع ولــي  ــ ــر الـــلـــقـــاء الـ ــدر إثــ صــ
العهد السعودي محمد بن سلمان، 
وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، 
قبل أن يــغــادر بــن سلمان اإلمـــارات 
إلى قطر، في إطار جولته الخليجية 
املستمرة منذ أيام. وأكدت الرياض 
وأبـــوظـــبـــي، بــمــوجــب الـــبـــيـــان، على 
مواقفهما  فـــي  الــتــنــســيــق  اســتــمــرار 
ــتــــمــــام  االهــ ذات  ــايــــا  ــقــــضــ الــ ــــأن  ــــشـ بـ
املـــشـــتـــرك، وعـــلـــى مـــضـــامـــني إعــــالن 
 ،)2021 الثاني  )يناير/كانون  الُعال 
مــــشــــدديــــن عـــلـــى تـــطـــابـــق وجـــهـــات 
الــنــظــر حــــول مـــواصـــلـــة جــهــودهــمــا 
إليــجــاد حــل ســيــاســي شــامــل ألزمــة 
اليمن، وأهمية التعامل بشكل جّدي 

وفّعال مع امللف اإليراني.
)العربي الجديد(

إجراءات قريبة 
لمحمود عباس

محمود  الفلسطيني  الــرئــيــس  ذّكـــر 
عــبــاس )الـــصـــورة(، أمـــس األربـــعـــاء، 
خالل لقائه الرئيس التونسي قيس 
سعّيد، في تونس، بجرائم إسرائيل 
فــــــي حــــــق الــــشــــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، 
الــفــلــســطــيــنــيــة  الـــســـلـــطـــة  ــدًا أن  ــؤكــ مــ
»بــصــدد اتــخــاذ إجــــراءات وخــيــارات 
فــــي وقـــــت قــــريــــب إذا مــــا اســـتـــمـــرت 
ســلــطــات االحـــتـــالل فـــي طــغــيــانــهــا«. 
وقـــــال عـــبـــاس إن املــجــلــس املـــركـــزي 
ملـــنـــظـــمـــة الــــتــــحــــريــــر بـــــصـــــدد عــقــد 
اجتماع خالل شهر التخاذ قــرارات 
إلــى  إضــافــة  الفلسطينيني،  لــفــائــدة 
وحــدة  حكومة  تشكيل  على  العمل 
وطنية. فيما جّدد سعّيد دعم بالده 
لفلسطني، مضيفًا »ليس لنا مشكلة 

مع اليهود بل مع املحتل«.
)العربي الجديد(

جولة أمنية للكاظمي
زار رئيس الوزراء العراقي مصطفى 
الــكــاظــمــي، أمــــس األربــــعــــاء، مــديــنــة 
الــعــراق، بعد يوم  الــبــصــرة جنوبي 
من تفجير داٍم فيها، وبعد ساعات 
ــارة مــمــاثــلــة لـــه إلـــى عاصمة  ــ مـــن زيـ
إقليم كردستان العراق، أربيل، وإلى 
قرى ومناطق متنازع على إدارتها 
بني بغداد وأربيل. وأجرى الكاظمي 
في البصرة اجتماعات مع الحكومة 
املــحــلــيــة والـــقـــيـــادات األمــنــيــة، فيما 
رجــــحــــت مــــصــــادر حـــكـــومـــيـــة إقـــــدام 
في  تغييرات  حــزمــة  على  الحكومة 

ملف األمن.
)العربي الجديد(

مالي: قتلى وجرحى 
باستهداف قوات أممية

قـــتـــل 7 مـــــن عـــنـــاصـــر قــــــــوات حــفــظ 
الــســالم الــتــابــعــة لــأمــم املــتــحــدة في 
ــيـــب 3  ــالـــي، أمــــس األربــــعــــاء، وأصـ مـ
آخـــرون بــجــروح، فــي انــفــجــار عبوة 
نــاســفــة فــي وســـط الـــبـــالد. وأشــــارت 
أن  إلى  األممية »مينوسما«  البعثة 
االنـــفـــجـــار نـــاجـــم عـــن عـــبـــوة نــاســفــة 
تابعًا  لوجستيًا  موكبًا  استهدفت 
دوينتسا  مــن  ــجــهــا 

ّ
مــت كـــان  للبعثة 

إلى سافاري )وسط(«.
)فرانس برس(

الغنوشي يلتقي السفير 
الفرنسي 

التونسي،  البرملان  رئيس  استقبل 
رئـــــيـــــس حـــــركـــــة الــــنــــهــــضــــة، راشــــــد 
الـــــغـــــنـــــوشـــــي )الــــــــــــصــــــــــــورة(، أمـــــس 
األربــــــعــــــاء، الـــســـفـــيـــر الـــفـــرنـــســـي فــي 
تــونــس، أنــدريــه بـــاران، حيث تناول 
على  واملستجدات  التطورات  اللقاء 
ــد الــلــقــاء،  ــ الـــســـاحـــة الــتــونــســيــة. وأكـ
ــنـــوشـــي عــلــى  ــغـ بـــحـــســـب صـــفـــحـــة الـ
»فــيــســبــوك«، على دعــم الــعــالقــة بني 
تونس وفرنسا بما يخدم مصلحة 

البلدين.
)العربي الجديد(

رابع طعن في القدس خالل  شهر: االحتالل يتوقع األسوأ



45
سياسة

انتخابات ليبيا
لجميع األفــرقــاء، ومــن بينهم األمــم املتحدة، 
قد  بمعادلة  والــخــروج  االستحقاق  لتأجيل 
تــجــمــد الـــوضـــع االنــتــقــالــي فـــي الـــبـــاد، على 
ــــدول لعقد  ــك فـــرصـــة لــبــعــض الــ أن يــشــكــل ذلــ
ــأن. وفــيــمــا  ــمـــرات جـــديـــدة فـــي هــــذا الــــشــ مـــؤتـ
استمع،  الــذي  الليبي  النواب  ينتظر مجلس 
املفوضية  إلى رئيس  الثاثاء،  أول من أمس 
الــعــلــيــا لــانــتــخــابــات عـــمـــاد الـــســـايـــح، حــول 
العراقيل التي تواجه عمل املفوضية ومسار 
االنتخابات، تقريرًا سيصدر عن اللجنة التي 
األعلى  املجلس  أطلق  الــغــرض،  لهذا  شّكلها 
ــاء، مــبــادرة  ــعــ لــلــدولــة فـــي لــيــبــيــا، أمــــس األربــ
إلنقاذ العملية االنتخابية في الباد، تتضمن 

القاهرة، طرابلس ـ العربي الجديد

ترتفع في ليبيا املؤشرات إلى قرب 
اإلعـــــان عـــن تــأجــيــل االنــتــخــابــات 
موعد  إلــى  والبرملانية،  الرئاسية 
الحالي،  األول  ديسمبر/كانون   24 يتخطى 
كما كــان مقررًا وفــق الخريطة األممية للحل 
الليبي، وربما إلى ما هو أبعد من الشهرين 
األولــــن مــن الــعــام املــقــبــل، وذلــــك فــي انــتــظــار 
جـــاء تــوافــقــات دولـــيـــة، تــبــدو منسجمة مع 
ــذا الـــخـــيـــار، فــي  ــ ــيـــة نـــحـــو هـ ــلـ تـــوجـــهـــات داخـ
الرئاسة  منصب  على  املنافسة  احــتــدام   

ّ
ظــل

واحــــتــــقــــان األجـــــــــواء الـــســـيـــاســـيـــة املــتــصــاعــد 
عــدة،  مــبــادرات  الليبي. وتنتظر  الــداخــل  فــي 
ــوءًا  ــ ــل والـــــــخـــــــارج، ضـ ــ ــداخــ ــ يـــعـــمـــل عـــلـــيـــهـــا الــ
 ترشح 

ّ
أخــضــر أمــيــركــيــا، كــمــا يــبــدو، فــي ظـــل

الــلــواء املتقاعد خليفة حفتر وسيف  كــل مــن 
اإلســـام الــقــذافــي، املــرفــوضــن مــن واشنطن. 
ومــــع عـــــودة األمـــيـــركـــيـــة ســتــيــفــانــي ولــيــامــز، 
الــحــوار السياسي  قـــادت فــريــق ملتقى  الــتــي 
الــلــيــبــي إلنــجــاز خــريــطــة الــحــل الــلــيــبــي، حن 
ليبيا،  إلــى  بــاإلنــابــة  األممية  املبعوثة  كــانــت 
 ،2020 ربيع  في  غسان سامة  استقالة  بعد 
لألمن  حــولــه  الليبي كمستشارة  املــلــف  إلــى 
الــعــام لــألمــم املــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــس، 
الــلــيــبــيــة، ما  ينتظر اســتــحــقــاق االنــتــخــابــات 
ســيــجــري الــعــمــل عــلــيــه مـــن تـــدويـــر لــلــزوايــا 

تــأجــيــل االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة والــبــرملــانــيــة 
وإجراءها بالتزامن في فبراير/شباط املقبل. 
وأوضح نائب رئيس املجلس، عمر أبو شاح، 
أن املــبــادرة تتلخص في الــدعــوة إلــى »إجــراء 
االنــتــخــابــات الــبــرملــانــيــة فــي فــبــرايــر، عــلــى أن 
تكون املهمة األولــى ملجلس النواب املنتخب 
إنجاز االستحقاق الدستوري«. ولفت إلى أن 
البرملانية  االنتخابات  إجــراء  تقترح  املبادرة 
ــــادرة عــن  ــا لـــلـــقـــوانـــن االنـــتـــخـــابـــيـــة الـــــصـ ــقـ وفـ
املجلس الوطني االنتقالي لعام 2012، والتي 
ــفــــردي ووفـــقـــا لــلــقــوائــم  تــســمــح بــالــتــرشــح الــ
الــتــابــعــة لــلــكــيــانــات الــســيــاســيــة، وجـــرت على 
الباد  فــي  برملانية  انتخابات  أول  أساسها 
ــادرة، بــإجــراء  ــبــ فـــي الـــعـــام ذاتـــــه. وتـــوصـــي املــ
االنتخابات الرئاسية بالتزامن مع البرملانية، 
املكونة  القائمة  »نظام  بـ ذلــك  أن يجري  على 
من رئيس ونائبن ورئيس حكومة«. وأشار 
ــات الــرئــيــس  ــتـــصـــاصـ أبـــــو شـــــاح إلـــــى أن اخـ
التوافق حولها بن  الحكومة جرى  ورئيس 
لــجــان الــحــوار فــي مجلسي الــنــواب والــدولــة 
عام 2017، وتم تضمينها الحقا في التعديل 
الــــــ11 لـــإعـــان الـــدســـتـــوري مـــن قــبــل مجلس 
الــــنــــواب. كــمــا أشــــار إلــــى أن املــــبــــادرة تــقــتــرح 
ــة الـــرئـــيـــس ومــجــلــس الـــنـــواب  ــ أن تـــكـــون واليـ
املقبل 4 سنوات »لـــدورة واحــدة وغير قابلة 
لــلــتــجــديــد«، مـــع »الــــتــــزام الــحــكــومــة الــحــالــيــة 
بــتــوفــيــر كـــل اإلمـــكـــانـــات والــــظــــروف إلجــــراء 

املفوضية  والــتــزام  موعدها،  في  االنتخابات 
العليا لانتخابات بمراجعة سجل الناخبن 
ومــطــابــقــتــه مــــع مــنــظــومــة األحــــــــوال املــدنــيــة 
وتوخي النزاهة والشفافية في ذلك«. إضافة 
»اعتماد جملة من  إلى ذلك، توصي املبادرة بـ
إجراءات بناء الثقة بن األطراف السياسية«.
وحول أسباب إطاق املبادرة، رأى أبو شاح 
ليبيا،  فــي  الــســيــاســي  للمشهد  »املــتــتــبــع  أن 
يــدرك أن بادنا تمر بمفترق طــرق ال يسمح 
بــــخــــوض أي مـــــنـــــاورة ســـيـــاســـيـــة تــشــوبــهــا 
ر من أن »كل املؤشرات 

ّ
احتمالية الفشل«. وحذ

االنتخابات  في  االستمرار  أن  تؤكد  الحالية 
الرئاسية، وفي غياب أي ضوابط دستورية 

وفــي  ــة،  ــلـ املـــرحـ إلدارة  مــنــظــمــة  قــانــونــيــة  أو 
ظـــروف يــســودهــا الــتــوتــر وحــالــة مــن انــعــدام 
الــثــقــة بــن األطــــراف والــتــدخــات الــخــارجــيــة، 
ستعصف بالعملية السياسية برمتها، وهو 

ما بدأت مؤشراته تظهر«.
فــي غــضــون ذلــــك، طــالــب أعــضــاء فــي ملتقى 
الحوار السياسي الليبي، أمس، األمن العام 
لـــألمـــم املـــتـــحـــدة، بـــالـــتـــدخـــل إلنــــقــــاذ خــريــطــة 
في  عضوًا   17 وأعـــرب  لانتخابات.  الطريق 
امللتقى، في رسالة لغوتيريس، عن ترحيبهم 
بــتــعــيــن ولـــيـــامـــز مــســتــشــارة أمــمــيــة خــاصــة 
للشأن الليبي، مؤكدين على ضرورة التدخل 
ليبيا  في  السياسية  العملية  إلنقاذ  األممي 

االنــهــيــار«. كما طالبوا  »الــتــي أوشــكــت على 
ــي تــغــيــيــر طــاقــم  »اإلســــــراع فــ غـــوتـــيـــريـــس بـــــــ
البعثة، ملا يتوارد بشأن انتفاء مبدأ تعارض 
ــاط بـــعـــض أفــــــــراد الــبــعــثــة  ــ ــبــ ــ املـــصـــلـــحـــة وارتــ
بأطراف الصراع بشكل مباشر«. ولفتوا إلى 
»خريطة  لـ الليبية  اختراق عــدد من األطــراف 
االنتقالية  الحكومة  ذلــك  فــي  بما  الــطــريــق«، 
ورئيسها عبد الحميد الدبيبة »كجهة راعية 
االنــتــخــابــيــة«.  للعملية  ومــحــايــدة وضــامــنــة 
الرئاسي  املجلس  »تقاعس  كما تحدثوا عن 

في رعاية املصالحة الوطنية«.
ويتزامن الحراك الليبي الداخلي، الذي يقود 
مسعى لتأجيل االنتخابات، مع توجه الدول 

الــذهــاب أيضا في خيار  إلــى  املعنية بامللف، 
التأجيل، في محاولة إلعادة ترتيب األوراق، 
قــادرة  على شخصية  بــالــتــوافــق  يسمح  بما 
على قــيــادة ليبيا فــي املــرحــلــة الــراهــنــة. وفي 
ــد مـــصـــدر لــيــبــي مــطــلــع على  ــذا اإلطــــــار، أكــ هــ
االتــصــاالت التي تجريها مصر مع األطــراف 
املصري  للمعسكر  املنتمية  املختلفة  الليبية 
اإلماراتي الروسي، أن االنتخابات الرئاسية 
بـــاتـــت قــــاب قـــوســـن أو أدنـــــى مـــن الــتــأجــيــل. 
وأوضح املصدر أن هناك صعوبة شديدة في 
الراهنة  الظروف   

ّ
االنتخابات، في ظل إجــراء 

وصــعــوبــة االتـــفـــاق عــلــى قــيــادة قــويــة توحد 
الباد التي تعاني من االنشقاق والعنف منذ 

عقد، معتبرًا أنه حتى لو أجريت االنتخابات، 
وستدخل  بالنتيجة،  الــخــاســر  يــعــتــرف  فــلــن 

الباد في دائرة جديدة من الخافات.
»العربي الجديد«، إن القاهرة  وقال املصدر لـ
تأجيل  مــســألــة  كــانــت تخطط لحسم  بــعــدمــا 
االنــتــخــابــات عــن طــريــق الـــدعـــوة إلـــى مؤتمر 
بــشــأن ليبيا فــي الــقــاهــرة، يــتــم خــالــه دعــوة 
للرئاسة،  واملرشحن  الليبية  األطـــراف  كافة 
ــبـــاحـــث واالتـــــفـــــاق عـــلـــى صــيــغــة  ــتـ بــحــجــة »الـ
بــنــتــائــج العملية  الــجــمــيــع  اعـــتـــراف  تــضــمــن 
االنتخابية حال إجرائها«، فقد بدت مترددة 
ــوات من  ــ فـــي عــقــد املـــؤتـــمـــر، بــعــد تــعــالــي أصــ
الــتــأجــيــل، وهو  فــكــرة  الليبي تتبنى  الــداخــل 
ما سيمنح مصر الفرصة الستغال تصاعد 
الخافات، في محاولة إقناع األميركين بأن 
إجــراء االنتخابات حاليا ســوف يتسبب في 
أزمــة أكبر. وأوضــح املصدر أن دخــول كل من 
حفتر وســيــف اإلســـام إلــى ســبــاق الــرئــاســة، 
ســيــكــون أيــضــا مــصــدر قـــوة لــلــمــصــريــن في 

الضغط على األميركين.
وقــــال املـــصـــدر الــلــيــبــي إن الـــقـــاهـــرة تخشى 
ــوز عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة تـــحـــديـــدًا، أواًل  فــ
ألنـــــــه صــــاحــــب فــــرصــــة جــــديــــة فـــــي الــــفــــوز، 
وثـــانـــيـــا ألن املـــصـــريـــن يـــعـــرفـــون جـــيـــدًا أنــه 
ولذلك  عليها.  السيطرة  يصعب  شخصية 
املــصــدر، تتعامل مع  الــقــاهــرة، بحسب  فـــإن 
الـــذي جرى  منها  السيناريوهات،  مــن  عــدد 
وهو  أطــرافــه،  مــع  معمقة  مباحثات  بشأنه 
تفعيل اتفاق قديم تّمت هندسته في مصر 
بـــن وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة الـــســـابـــق فـــي حــكــومــة 
ــيـــس مجلس  الــــوفــــاق فــتــحــي بـــاشـــاغـــا، ورئـ
الـــنـــواب عــقــيــلــة صـــالـــح، ويــقــضــي بتنسيق 
انتخابي برعاية مصرية، ودعم من أطراف 
التنسيق  يــكــون ذلـــك  ــرى، بحيث  دولــيــة أخــ
جاهزًا مع إجراء العملية االنتخابية، وذلك 

الدبيبة. وأكــد مصدر  ملواجهة إمكانية فوز 
دبــلــومــاســي مــصــري، رغــبــة مــصــر الــشــديــدة 
 إن 

ً
فــي تــأجــيــل االنــتــخــابــات الــلــيــبــيــة، قــائــا

مع  سيما  ال  محسومة،  شبه  بــاتــت  املسألة 
الــتــوافــق املــصــري الـــروســـي حـــول األمــــر، ما 
سيدعم فكرة عدم انتظار املوافقة األميركية، 
واإليطالي  الفرنسي  الجانبن  أن  سيما  ال 
»باتا متوافقن بدرجة كبيرة على التأجيل 
 صعوبة إتمام العملية االنتخابية« 

ّ
في ظل

في املوعد املحدد سلفا، مؤكدًا أن »تنسيقا 
الوقت  فــي  يــجــرى  إيطاليا  فرنسيا  مصريا 
إلـــى تبني رؤيتهم  لــدفــع واشــنــطــن  الـــراهـــن 

نحو تأجيل االنتخابات«.
املؤتمر،  إن  مطلعة  مصرية  مصادر  وقالت 
الذي تعكف عليه الجهات املصرية املشرفة 
على امللف الليبي، يهدف أيضا إلى »تعظيم 
الــوجــود املــصــري فــي ليبيا، خــصــوصــا في 
 صـــعـــوبـــة الــــرهــــان عـــلـــى مـــرشـــح واحــــد 

ّ
ــل ــ ظـ

لـــتـــقـــارب فــــرص عــــدد كــبــيــر مـــن املــرشــحــن، 
ــــوقـــــف بــعــض  ــة إلـــــــى صــــعــــوبــــة مـ ــ ــافـ ــ ــاإلضـ ــ بـ
يتمتعون  والذين  الجيدة،  الفرص  أصحاب 
بــعــاقــات مــتــمــيــزة مـــع الـــقـــاهـــرة«. وأشــــارت 
املصادر إلى أن »الرغبة املصرية تتمثل في 
مــارس/ إلــى  الرئاسية  االنــتــخــابــات  تأجيل 
إلــى أبعد مــن ذلــك، إلى  آذار املقبل، أو ربما 
حن التوصل إلى صيغة دولية جديدة بن 
األطراف الفاعلة في ليبيا، تكون بمقتضاها 
ــّم شــمــل  ــ ــلـــى لــ ــادة املـــنـــتـــخـــبـــة قــــــــادرة عـ ــيــ ــقــ الــ
القبائلية  التركيبة  إقناع  وأيضا  الليبين، 
اإليجابي  بالتعاطي  ليبيا  فــي  والــجــهــويــة 
ــــي غــــضــــون ذلـــــــك، أكــــــد الـــرئـــيـــس  ــا«. فـ ــهــ ــعــ مــ
الروسي فاديمير بوتن، أمس، أن اتصاالت 
تجري في هذا الخصوص بن باده ودول 
أخــــرى مــعــنــيــة، لــكــنــه أعــــرب عــن أمــلــه فــي أن 

تجرى االنتخابات الليبية في موعدها.

)Getty( عيّن غوتيريس وليامز مستشارة له للشأن الليبي

للدولة  األعلى  للمجلس  مبادرة  وقع  على 
مؤشرات  ترتفع  مصري،  ــراك  وح ليبيا،  في 
والبرلمانية  الرئاسية  الليبية  االنتخابات  تأجيل 
المقررة في ديسمبر الجاري، إلى موعد آخر، 
ينتظر رسم توافقات جديدة حول الشخصية 
التي بإمكانها قيادة ليبيا، مع ترقب للموقف 

األميركي أيضًا

الحدث

تدوير زوايا بانتظار 
تأجيل مرّجح

تخشى القاهرة فوز 
عبد الحميد الدبيبة 

تحديدًا بالرئاسة

مبادرة للمجلس 
األعلى لتأجيل االنتخابات 

إلى فبراير

أعرب الرئيس الروسي فالديمير بوتين )الصورة(، أمس األربعاء، عن أمله 
لقائه  عقب  بوتين،  وقال  موعدها.  في  ليبيا  انتخابات  تجري  أن  في 
كرياكوس  اليوناني  الــوزراء  رئيس 
سوتشي:  فــي  ميتسوتاكيس، 
هناك  االنتخابات  أن  من  »ننطلق 
ستجري في موعدها وتؤدي إلى 
إحالل االستقرار في ليبيا«. وأضاف: 
ــراف  األط مع  اتصال  على  »نحن 
االتحاد  دول  فيها  بما  المعنية، 
أن  آمل  وتركيا.  الرئيسية  األوروبــي 
يتسنى إيجاد حلول تناسب الجميع 

وتفضي إلى استقرار دائم«.

أمنية بوتين
  شرق

      غرب
فرنسا: الموقوف 

بقضية خاشقجي ليس 
المشتبه فيه المالحق

ــي بـــاريـــس  ــام فــ ــعــ ــي الــ ــدعــ أعـــلـــن املــ
ريــمــي هايتس، أمــس األربــعــاء، أن 
الــذي  العتيبي(  )خــالــد  الــســعــودي 
أوقف أول من أمس في مطار شارل 
ديــغــول الــبــاريــســي، لــاشــتــبــاه في 
السعودي  اإلعامي  بقتل  ضلوعه 
عــــام 2018 في  جـــمـــال خــاشــقــجــي 
ــــاده فــــي إســـطـــنـــبـــول،  ــ قــنــصــلــيــة بـ
ــــذي تــاحــقــه  لــيــس املــشــتــبــه فــيــه الـ
تركيا بموجب مذكرة اعتقال، وقد 
أطــلــق ســراحــه. وقـــال إن »عمليات 
الــتــدقــيــق املــعــمــقــة فـــي هـــويـــة هــذا 
أن  إلــى  التوصل  أتاحت  الشخص، 

املذكرة ال تنطبق عليه«.
)فرانس برس(

النظام السوري يجدد 
خرق اتفاق إدلب

جّددت قوات النظام السوري أمس 
األربـــعـــاء، خــرق وقــف إطـــاق النار 
فــي شمال غــرب الــبــاد، مستهدفة 
مـــنـــازل لــلــمــدنــيــن فـــي ريــفــي حلب 
وإدلـــــــــب. وقـــصـــفـــت قــــــوات الــنــظــام 
األراضي الزراعية في محيط قرية 
كتيان شمالّي إدلب، ومحور قرية 
كــفــرنــوران فــي ريــف حلب الغربي، 
تــزامــنــا مــع مــحــاولــتــهــا الــتــقــدم في 
ــور إلـــــى نـــقـــاط قـــــرب خــطــوط  ــحــ املــ
التماس مع املعارضة التي تصدت 

ملحاولة التقدم هذه.
)العربي الجديد(

األمم المتحدة: عملية 
سالم جنوب السودان 

مهددة 
ــــس  حـــــــــــذرت األمـــــــــــم املــــــتــــــحــــــدة، أمـ
األربعاء، قادة جنوب السودان من 
القائمة  الــهــشــة  الــســام  عملية  أن 
حاليا تواجه تهديدًا خطيرًا، نظرًا 
لعدم تحقيقها أي تقدم، داعية إلى 
ــادة إحــيــاء املــفــاوضــات بسرعة.  إعـ
ــمــــي الـــخـــاص  ــعـــوث األمــ ــبـ وقــــــال املـ
إلــــى جـــنـــوب الــــســــودان، نــيــكــوالس 
هــايــســوم، إن الــعــمــلــيــة قـــد تصبح 
أن  مضيفا  لاستمرار،  قابلة  غير 
أن تمنحها طابعا  األحـــزاب  »على 
ــا، وتـــظـــهـــر رغـــبـــة مــســتــدامــة  ــّحـ ــلـ مـ
جـــمـــاعـــيـــة لـــوضـــع حـــلـــول نــهــائــيــة 

ألجزاء االتفاق األهم«. 
)فرانس برس(

أمين العاصي

فــرضــت إدارة الــرئــيــس األمــيــركــي جــو بــايــدن 
مجددًا عقوبات على ضباط ذوي رتب عالية 
فـــي املــنــظــومــة الــعــســكــريــة واألمـــنـــيـــة لــلــنــظــام 
أو مشاركان  اثنان منهم مسؤوالن  الــســوري، 
إلى  أدت  دوليا  بأسلحة محرمة  في هجمات 
مقتل وإصــابــة املــئــات مــن املــدنــيــن. لكن هذه 
العقوبات املتاحقة لم تردع هذه املنظومة عن 
ارتكاب جرائم بحق السورين ولم تفِض إلى 

تغيير في سلوك النظام.
وقالت وزارة الخزانة األميركية، أول من أمس 
الــثــاثــاء، إنــهــا فــرضــت عــقــوبــات عــلــى »اثــنــن 
مـــن كـــبـــار ضـــبـــاط الـــقـــوات الــجــويــة الــســوريــة 
املسؤولن عن الهجمات باألسلحة الكيميائية 
على املدنين، وثاثة ضباط كبار في أجهزة 
األمـــن واالســتــخــبــارات القمعية فــي ســوريــة«، 
 في بيان، أن »هؤالء املسؤولن الكبار 

ً
مضيفة

قاموا بسجن مئات  املرتبطة بهم  واملنظمات 
الـــذيـــن طــالــبــوا سلميا  الــســوريــن  مـــن  اآلالف 
فرضت  أنــهــا  ــــوزارة  الـ وأوضــحــت  بالتغيير«. 
عــقــوبــات عــلــى كــل مــن »الـــلـــواء محمد يوسف 
الــحــاصــوري فــي الـــقـــوات املــســلــحــة الــســوريــة، 
ــلــــواء 70 فـــي قــاعــدة  والــــــذي يــتــولــى قـــيـــادة الــ
أن  له  أنــه سبق  العسكرية«، مضيفة  التيفور 
شغل منصب نائب قائد »اللواء 50« في ساح 

إضافة إلى فصيل »أحرار الشرقية« املحسوب 
عــلــى فــصــائــل املــعــارضــة الــســوريــة فــي شمال 
»هيئة  سورية، وعلى أحد امليّسرين املالين لـ
تــحــريــر الــشــام« )جــبــهــة الــنــصــرة ســابــقــا(، في 
شمال غربي سورية. وتأتي حزمتا العقوبات 
خارج سياق »قانون قيصر«، الذي أقّرته إدارة 
الــرئــيــس األمـــيـــركـــي الــســابــق دونـــالـــد تــرامــب 
ودخل حّيز التنفيذ في منتصف العام املاضي، 
بــهــدف الــتــضــيــيــق عــلــى الــنــظــام الـــســـوري من 
داعمة  فيه وكيانات  خــال معاقبة مسؤولن 
لــه.  ووفــق منظمة »مــع الــعــدالــة« التي تعّرف 
نــفــســهــا بــأنــهــا »مــنــظــمــة غــيــر ربــحــيــة تسعى 
لــة ومــنــع اإلفـــات من  إلــى إحــقــاق مــبــدأ املــســاء
فــإن محمد يوسف  الــحــرب«،  العقاب ملجرمي 
الـــحـــاصـــوري قــائــد طـــائـــرة ســـوخـــوي »ســاهــم 
على  املمنهج  الــقــصــف  عمليات  مــمــارســة  فــي 
الحاصوري  وكــان  بالسكان«.  اآلهلة  املناطق 
»الــلــواء 50« في  لـــ قــائــد »الــســرب 685« التابع 
 طلعات 

ّ
الفرقة 22-قوى جوية، وشارك في شن

جوية وقصف املدنين في محافظات حمص 
وحــمــاة وإدلـــب. وأشـــار تقرير املنظمة إلــى أن 
كيميائية  بأسلحة  ــارات  غــ نــفــذ  الــحــاصــوري 
أدت إلى مقتل مدنين في عدة مناطق سورية، 
بلدة خــان شيخون في  الهجوم على  أبــرزهــا 
ريف إدلب الجنوبي في عام 2017. وعقب هذا 
باستهداف  املتحدة  الواليات  »قامت  الهجوم 
ــاروخ تـــومـــاهـــوك  ــ ــ ـــ59 صـ ــ مـــطـــار الـــشـــعـــيـــرات بــ
إخــراج  فــي  مــن دون تحقيق نتيجة ملموسة 
املطار من الخدمة«. وشملت العقوبات اللواء 
أديب سامة، الذي ظل رئيس فرع املخابرات 
التعامل  الجوية، »الجهاز األكثر وحشية في 
مع السورين« في مدينة حلب ألكثر من عشر 
الــعــامــة في  اإلدارة  إلــى  ُينقل  ان  ســنــوات قبل 
عام 2016. ووفق »مع العدالة«، أشرف سامة 
ــقـــال الــعــشــوائــي  ــتـ عــلــى عــمــلــيــات الــقــتــل واالعـ
ــهـــج الــــتــــي كــــانــــت تــرتــكــب  ــنـ ــمـ ــذيــــب املـ ــعــ ــتــ والــ
بـــصـــورة يــومــيــة فـــي فـــرع املـــخـــابـــرات الــجــويــة 
درج فــي قوائم 

ُ
أ بحلب. وكــان اســم سامة قــد 

العقوبات األوروبية، والعقوبات البريطانية، 
إضــافــة لــلــعــقــوبــات الــكــنــديــة. كــمــا يــعــد الــلــواء 
الجوية  »الفرقة  قائد  خضور،  محمد  توفيق 
22« واملـــشـــمـــول بــالــعــقــوبــات األمـــيـــركـــيـــة، من 
مع  التعامل  في  وحشية  النظام  ضباط  أكثر 
املدنين في املناطق التي كانت خارج سيطرة 
الــنــظــام. وقــالــت وزارة الــخــزانــة األمــيــركــيــة إن 
»خــضــور أمـــر الــفــرقــة 30 فــي قــاعــدة الضمير 
 
ّ
الــجــويــة، فــي 25 فــبــرايــر/ شــبــاط 2018، بشن

أسقطت  حيث  الشرقية،  الغوطة  على  غـــارات 
براميل تحوي متفجرات كيميائية، ما تسّبب 

الجو السوري في قاعدة الشعيرات الجوية.
وشملت العقوبات العميد كمال علي الحسن، 
وهو قائد »فرع 227«، وقاد سابقا »فرع 235«، 
الــفــرع املــســؤول عــن العمليات املشتركة  وهــو 
مع »حزب الله« اللبناني، باإلضافة إلى اللواء 
توفيق محمد خضور العامل في قوات النظام 
الــجــويــة، ويــتــولــى حــالــيــا قــيــادة »الــفــرقــة 22« 
الــجــويــة، والـــلـــواء أديـــب نــمــر ســامــة، مساعد 
مـــديـــر مـــخـــابـــرات الــنــظــام الـــجـــويـــة، وقــحــطــان 
ــة  ــزانـ ــيــــان الـــخـ ــال بــ ــ ــل(، الـــــــذي قــ ــيــ ــلــ خـــلـــيـــل )خــ
ــه »مـــســـؤول كــبــيــر فـــي الـــديـــوان  األمــيــركــيــة إنــ

ورئيس اللجنة األمنية في جنوب سورية«.
وتعد هذه العقوبات الثانية من نوعها التي 
تفرضها الخزانة األميركية خال إدارة بايدن، 
إذ ســبــق لــهــا أن فـــرضـــت فـــي يـــولـــيـــو/ تــمــوز 
املاضي عقوبات على ثمانية سجون تديرها 
األجـــهـــزة األمــنــيــة الــتــابــعــة لــلــنــظــام الـــســـوري، 
وعــلــى مــســؤولــن أمــنــيــن فـــي هـــذه األجـــهـــزة، 

بمقتل مدنين«. أما قحطان خليل، وهو لواء 
في جهاز املخابرات الجوية، ويترأس اللجنة 
املتهمن  األمنية في جنوب سورية، فهو من 
بشكل مباشر بارتكاب مجزرة داريا، الواقعة 
جنوب غرب دمشق، والتي خلفت مئات القتلى 
الحسن  علي  كــمــال  العميد  ويــعــد   .2012 عــام 
ــاز املـــخـــابـــرات  ــهـ ــار املـــســـؤولـــن فــــي جـ ــبـ مــــن كـ
العسكرية، ويــرأس الفرع 227 الــذي قتل آالف 
السورين تحت التعذيب، كما أظهرت الصور 
الذي سربها مصور كان يعمل في هذا الفرع 

وُعرف الحقا باسم »قيصر«.
رضت 

ُ
وعلى الرغم من سيل العقوبات التي ف

خــــال نــحــو عــشــر ســـنـــوات عــلــى ضـــبـــاط في 
املــنــظــومــة الــعــســكــريــة واالســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة في 
الــنــظــام، وطــاولــت حتى رئــيــس الــنــظــام بشار 
ــذه املــنــظــومــة لـــم تــتــأثــر ولــم  ــد، إال أن هــ ــ األســ
ــه بــحــق  ــارســ ــمــ ــن الـــقـــمـــع الــــــــذي تــ ــ ــع عـ ــراجــ ــتــ تــ
ــزم  ــاق، لــــم تـــمـــنـــع حـ ــيــ ــســ الــــســــوريــــن. وفــــــي الــ
ــان الـــنـــظـــام،  ــ ــ الـــعـــقـــوبـــات األوروبـــــيـــــة عـــلـــى أركـ
وآخرها كان منذ بضعة أيام بفرض عقوبات 
على وزراء األسد، جرائم الحرب التي ارتكبها 
هذا النظام منذ ربيع عام 2011، ما يجعل كل 
هذه العقوبات ســواء األوروبــيــة او األميركية 
لــم يتبدل سلوك  إذ  أو قيمة،  أثــر حقيقي  بــا 
ــزال يــرفــض تــقــديــم تــنــازالت  الــنــظــام الـــذي ال يـ
دائمة  لحلول  التوصل  إلــى  تفضي  سياسية 
للقضية السورية. وفي هذا الصدد، رأى مدير 
تجمع املــحــامــن الــســوريــن فــي تركيا غــزوان 
قــرنــفــل، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن 
»املـــقـــاربـــة األمــيــركــيــة فـــي الــتــعــاطــي مـــع املــلــف 
السوري من زاويــة العقوبات غير مجدية وال 
أثـــر لـــهـــا«، مــضــيــفــا: حــتــى عــقــوبــات »قــيــصــر« 
ــم تـــكـــن كــافــيــة  الـــتـــي ضـــّيـــقـــت عـــلـــى الـــنـــظـــام لــ
لتغيير سلوكه. ولفت قرنفل إلى أن واشنطن 
تــــــدرك أن تــغــيــيــر مـــمـــارســـات الـــنـــظـــام يــعــنــي 
بالضرورة تفكيك منظومة االستبداد األمنية 
والــعــســكــريــة، مـــا يــعــنــي انــهــيــار هـــذا الــنــظــام، 
ــــرض عـــقـــوبـــات عـــلـــى شــخــصــيــات  مــضــيــفــا »فــ
ضالعة في الجرائم ال قيمة له ولن يغّير شيئا 
ممتلكات  أن  الــســوري، خصوصا  املشهد  فــي 
هؤالء هي داخل سورية، ومن ثم ال جدوى من 
فــهــذه الشخصيات ال تغادر  الــعــقــوبــات،  هــذه 

سورية مطلقا«. 
وأعـــــرب عـــن اعـــتـــقـــاده بــــأن الــــواليــــات املــتــحــدة 
»حــريــصــة على بــقــاء الــنــظــام أكــثــر مــن حرص 
روسيا«، متابعا أن »هذه العقوبات لن تبدل 
مــن املــعــطــيــات الــســوريــة الــحــالــيــة شــيــئــا، ومــن 
يدفع الثمن هم فقط املدنيون املسحوقون في 

الداخل السوري«.

طاولت العقوبات 
ضابطين مسؤولين عن 

هجمات كيميائية

مرة جديدة تفرض 
الواليات المتحدة 

عقوبات على 
مسؤولين في النظام 
السوري، طاولت هذه 

المرة ضباطًا ذوي رتب 
عالية في المنظومة 

العسكرية، غير أن 
الشكوك تبقى كبيرة 

بإمكان أن تدفع هذه 
اإلجراءات النظام لتغيير 

سلوكه، خصوصًا أن 
سابقاتها لم يكن لها أثر 

يُذكر

لم تثن كل العقوبات النظام عن استهداف المناطق المدنية )علي حج سليمان/األناضول(

العقوبات على نظام األسد: أثر محدود ال يوقف القتل
تقرير

Thursday 9 December 2021 Thursday 9 December 2021
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  شرق
      غرب

»الماء مقابل الكهرباء« 
تعّطل مجلس النواب 

األردني

ــواب، عبد  ــنــ ـــع رئـــيـــس مــجــلــس الــ رفـ
ــمــــي، جـــلـــســـة رقـــابـــيـــة  ــدغــ الـــكـــريـــم الــ
للمجلس، أمس األربعاء، إثر فقدان 
انــســحــاب عشرات  نتيجة  الــنــصــاب 
على  احتجاجًا  الجلسة  من  النواب 
تــوقــيــع إعـــــان نـــوايـــا بـــشـــأن »املــــاء 
ــتــــال  ــــع االحــ ــاء« مـ ــربــ ــهــ ــكــ ــل الــ ــابـ ــقـ مـ
اإلســــــرائــــــيــــــلــــــي. وجـــــــــــاء انــــســــحــــاب 
ــراض الـــنـــائـــب  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــد اعـ ــعــ ــواب بــ ــ ــ ــنـ ــ ــ الـ
على  )الــصــورة(  العرموطي  صــالــح 
الجلسة،  فــي  اإلعـــان  عــدم مناقشة 
واحتجاجًا على وجــود وزيــر املياه 
ــــع اإلعـــان 

ّ
مــحــمــد الــنــجــار الــــذي وق

تحت قبة البرملان.
)العربي الجديد(

روسيا والصين تريدان 
عالقة بناءة مع شولتز

ــد الـــكـــرمـــلـــن اســـتـــعـــداد الــرئــيــس  ــ أكـ
»عاقة  لـ بوتن  فاديمير  الــروســي 
ـــــــاءة« مـــــع املــــســــتــــشــــار األملــــانــــي 

ّ
بـــــــن

وقــــــال  ــز.  ــ ــتـ ــ ــولـ ــ شـ أوالف  ــد  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
املــتــحــدث بــاســم الــرئــاســة الــروســيــة 
دمـــيـــتـــري بــيــســكــوف لــلــصــحــافــيــن 
ــة، عــلــى  ــراريــ ــمــ ــتــ ــول عـــلـــى االســ ــعــ »نــ
ـــاءة بـــن الــرئــيــس 

ّ
قـــيـــام عـــاقـــات بـــن

ــد«. مـــن جــهــتــه،  ــديـ واملــســتــشــار الـــجـ
هـــنـــأ الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي شــــي جــن 
بــيــنــغ، املــســتــشــار األملـــانـــي الــجــديــد، 
مبديًا استعداد باده نقل العاقات 

الثنائية إلى »مستوى جديد«.
)فرانس برس(

وفاة قائد األركان 
م مروحية  الهندية بتحطُّ

ــــتــــل مــــا ال يـــقـــل عــــن 11 شــخــصــًا 
ُ
ق

بينهم قائد هيئة األركــان الهندية 
راوات، وزوجــتــه،  بــيــبــن  الــجــنــرال 
أمــــــــس األربـــــــــعـــــــــاء، جــــــــــراء تــحــطــم 
تاميل  واليــة  فــي  تنقلهم  مروحية 
ــــادو فـــي جـــنـــوب الـــبـــاد، بحسب  نـ
ــــرت فــــرق اإلغـــاثـــة فـــي مــكــان  مـــا ذكـ
الحادث. وأوضح ضابط كبير في 
الجيش لوكالة »فرانس بــرس« أن 
املروحية  راوات وزوجــتــه كانا في 
إلــــــى جــــانــــب ضــــبــــاط آخـــــريـــــن فــي 

طريقهم إلى كلية الدفاع.
)فرانس برس(

أبي أحمد يعود »مؤقتًا« 
من الجبهة إلى مكتبه

أعـــلـــن رئـــيـــس الــــــــــوزراء اإلثـــيـــوبـــي 
أبــي أحــمــد، أمــس األربــعــاء، عودته 
مــن مكتب  لتولي مهامه  »مــؤقــتــًا« 
رئــاســة الــــوزراء، فــي أعــقــاب انتهاء 
املـــــرحـــــلـــــة األولــــــــــــى مــــــن الـــعـــمـــلـــيـــة 
ــد جـــبـــهـــة تــحــريــر  ــ ــريـــة ضـ ــكـ ــعـــسـ الـ
تيغراي. وقــال في بيان، نشر عبر 
»تويتر«، إنه »عاد إلى مكتبه لفترة 
من الوقت«، مضيفًا: »سنستمر في 
الــقــتــال حــتــى نقضي عــلــى األعـــداء 
ويختاروا  العنف  طريق  ويتركوا 
السام«. وفي 24 نوفمبر/ تشرين 
أحمد مهامه  نقل  املــاضــي،  الثاني 
إلى نائبه وزير الخارجية ديميكي 
قيادة  مــن  يتمكن  حتى  ميكونن، 

القوات اإلثيوبية على الجبهة.
)األناضول(

ميدوز لن يتعاون 
مع التحقيق بهجوم 

الكابيتول

قــال مـــارك مــيــدوز )الـــصـــورة(، كبير 
في  سابقًا  األبــيــض  البيت  موظفي 
ــالــــد تــــرامــــب، إنــــه لـــم يعد  عــهــد دونــ
ــع الــتــحــقــيــق  مـــســـتـــعـــدًا لـــلـــتـــعـــاون مــ
لــجــنــة  أمـــــــــام  ــه  ــادتــ ــهــ بــــشــ واإلدالء 
ــي هــــجــــوم 6 يـــنـــايـــر/  ــ الـــتـــحـــقـــيـــق فـ
كــانــون الــثــانــي املــاضــي عــلــى مبنى 
الــكــابــيــتــول. وحـــذر الــنــائــبــان الــلــذان 
يتوليان رئاسة اللجنة الديمقراطي 
بـــيـــنـــي تــــومــــســــون والــــجــــمــــهــــوريــــة 
لــيــز تشيني، فــي بــيــان مــن أنـــه »لــن 
ــام اللجنة أي خــيــار آخــر«  يــكــون أمـ
إال الــتــوصــيــة بــمــاحــقــات فـــي حق 

ميدوز.
)فرانس برس(

كييف: روسيا بدأت 
استخدام أراضي بيالروسيا 

لتوسيع عدوانها

تعّهد المستشار الجديد 
بإعطاء زخم وانطالقة 

جديدة للبالد

لندن: نبحث إجراءات 
اقتصادية ودبلوماسية 

لثني روسيا

صفق النواب مطوًال 
لميركل خالل جلسة 
مجلس النواب أمس

قمة 
بايدنـ  بوتين

عادت األسئلة لتدور مرة جديدة، 
ــة الــتــي  ــيــ ــتــــراضــ ــّمــــة االفــ ــعـــد الــــقــ بـ
عقدت أول من أمس الثاثاء، بن 
الرئيسن األمــيــركــي والــروســي، جــو بايدن 
وفاديمير بوتن، حول ما إذا كانت روسيا 
جادة في إمكان إقدامها على غزو أوكرانيا، 
كما تشير التقارير االستخبارية األميركية 
إدارة  كــانــت  مــا  إذا  أو  وتــصــريــحــات كييف، 
للدخول في مواجهة  الرفاهية  بايدن تملك 
طويلة مع الروس، أو الذهاب بعيدًا في دعم 
كييف في حال حصول أي مواجهة عسكرية 
األميركيون  كــان  وإذا  الشرقية.  ــا  أوروبـ فــي 
ــا بعد  يــنــظــرون إلــــى املــســألــة مـــن زاويـــــة »مــ
ــزو  ــــن أي غـ أوكـــــرانـــــيـــــا«، ومــــــا ســـيـــتـــرتـــب عـ
مــحــتــمــل، مــن تصعيد والـــتـــزامـــات إضــافــيــة 
ــــروس، من  ــ  الـ

ّ
ــإن ــ ملــعــســكــر شـــرقـــي أوروبـــــــا، فـ

جانبهم، وتحديدًا بوتن، يأخذون بالتأكيد 
العقوبات  بتشديد  األمــيــركــيــة،  الــتــهــديــدات 
عــلــى بـــادهـــم، الــتــي قـــد تــتــخــطــى هـــذه املـــرة 
 
ّ
»الــخــطــوط الــحــمــر«، على محمل الــجــد. لكن

كا الطرفن، ليس فقط األساسين في هذا 
هما يديرانه 

ّ
أن يــبــدوان  اللذين  بــل  الــصــراع، 

بالنيابة عن كل األطراف، يدركان أن الحرب 
الــكــامــيــة املــنــدلــعــة حــالــيــًا، مـــن تــصــريــحــات 
وتصريحات متبادلة، هي لتفادي التصعيد 
ــراع  الـــصـ إدارة  ــــى  إلـ ــودة  ــ ــعـ ــ والـ الـــعـــســـكـــري، 
 

ّ
 التصعيد تظل

ّ
بالحوار، من دون تجاهل أن

موسكو  تعتبرها  ألســبــاب  عــالــيــة،  نسبته 
»قــهــريــة« مـــا يــبــقــي عــلــى الـــوضـــع فـــي حــالــة 

»الاحرب والاسلم«.
ــتـــي ســبــقــت  وبـــمـــعـــزل عــــن الـــتـــصـــريـــحـــات الـ
الــقــمــة أو خـــرجـــت بـــعـــدهـــا، لــجــهــة تــراشــق 
بايدن  لقاء  فإن  التصعيد،  املسؤولية حول 
– بـــوتـــن، الـــــذي كــــان »صـــريـــحـــًا ومـــفـــيـــدًا«، 
األخــذ والعطاء«، بحسب  »الكثير من  وفيه 
الــكــرمــلــن والــبــيــت األبــيــض، قــد فــتــح نــافــذة 
لــلــدبــلــومــاســيــة، حــيــث ال يــمــلــك كـــل منهما 
هـــوامـــش كــثــيــرة لــلــمــنــاورة. فــمــن جــهــة، مــّد 
بايدن »جزرة« للروس، حول إمكانية إعادة 
إحــيــاء الــحــوار بــن مــوســكــو وحــلــف شمال 
األطلسي على مستوى عاٍل، في ما يبدو أنها 
مجموعة »املـــبـــادرات« التي كــان قــد تحدث 
عنها، لكن من دون أن يصل ذلك إلى تقديم 
أي تعهد بإمكانية الوصول إلى »ضمانات 
مكتوبة« بشأن إبعاد حلف شمال األطلسي 
عــن الــحــدود الــروســيــة، أو مــســألــة انضمام 
الناتو. ولطاملا حصل بوتن  إلى  أوكرانيا، 

أملانيا  في  الجديد  االنتقال  ومــع  الروسية. 
املنتهية واليتها  األملــانــيــة  املــســتــشــارة  بــن 
أنجيا ميركل، وأوالف شولتز )االشتراكي 
أول  »رويــتــرز«  وكالة  أوردت  الديمقراطي(، 
مــن أمـــس أن واشــنــطــن حصلت عــلــى تعهد 
من برلن باالنسحاب من اتفاق خط أنابيب 
الــروســي »سيل الشمال 2«، إذا غزت  الــغــاز 
روسيا أوكرانيا، بحسب ما أطلعت اإلدارة 

األميركية الكونغرس أخيرًا. 
ــقـــمـــة قــد  ولــــيــــس مـــعـــلـــومـــًا مــــا إذا كــــانــــت الـ
ــدار األزمــــــــة، حــيــث  ـــقـــت اخـــتـــراقـــًا فــــي جــــ

ّ
حـــق

ال يـــبـــدو الـــطـــرفـــان بـــصـــدد تــقــديــم تـــنـــازالت 
ــع أخـــــــــرى، لـــتـــنـــفـــيـــس االحـــتـــقـــان  ــ ــواقـ ــ ــي مـ ــ فـ
املــتــصــاعــد حـــول املــســألــة األوكـــرانـــيـــة، التي 
ـــت الــقــّمــة مــحــصــورة بــهــا بــشــكــل كــبــيــر. 

ّ
ظـــل

ولـــم يــفــصــح املـــســـؤولـــون فـــي كـــا الــبــلــديــن، 
الثانية بن  القمة  دار خــال  مــا  الكثير  عــن 
بــوتــن وبـــايـــدن )عــقــدت األولــــى فــي جنيف 
فـــي يـــونـــيـــو/حـــزيـــران املــــاضــــي(، لــكــن وزيـــر 
أكد  كوليبا،  ديميرو  األوكــرانــي  الخارجية 
أمـــس لــوكــالــة »رويـــتـــرز«، أن املــحــادثــات قد 
»الــــردع وتــخــفــيــف الــتــصــعــيــد«،  ســمــحــت بـــــ
مرحبًا بإعادة واشنطن موسكو إلى طاولة 
األولــويــة هي  أن  التفاوض. واعتبر كوليبا 
»لوضع حزمة للردع لثني موسكو عن أي 
تصعيد إضافي«. وكان الكرملن قد أكد أول 
من أمس، إثر القمة، أنه ال يتوقع اختراقات 
مستشار  لــكــن  الــتــوتــر،  لتخفيض  ســريــعــة 
بوتن، يوري أوشاكوف، أكد أن »الزعيمن 
الحيوية  املواضيع  التواصل في  سيكمان 
واملــســائــل الــحــّســاســة الــتــي تــقــلــق موسكو 
ــــدي«، مــتــحــدثــًا أيـــضـــًا عـــن أنــهــمــا  بــشــكــل جــ

ــــن األوروبـــــيـــــن  ــانــــات شـــفـــويـــة مـ ــمــ عـــلـــى ضــ
حــــول اســتــحــالــة انـــضـــمـــام كـــهـــذا )أوكـــرانـــيـــا 
وجورجيا(، ولكن من دون أن يصل ذلك إلى 
تعهدات مكتوبة، علمًا أن الناتو قد زاد من 
ــنـــاورات الــتــي يــجــريــهــا مــع كييف،  وتــيــرة املـ
وهــو مــوجــود بفعل األمـــر الــواقــع بأسلحته 
ومناوراته على مقربة من الحدود الروسية. 
ــا أثــــــار قـــلـــق الـــــــروس أخــــيــــرًا، ازديــــــاد  لـــكـــن مــ
وتــيــرة التسلح مــن جــانــب أوكــرانــيــا، ومنها 
الــصــفــقــات الــتــي أبــرمــتــهــا مـــع تــركــيــا، حيث 
لعمل  التحضير  يجري  أنــه  موسكو  تعتقد 
عــســكــري ضـــد االنــفــصــالــيــن فـــي دونـــبـــاس. 
وتـــؤكـــد مــوســكــو أنـــهـــا لــيــســت بـــصـــدد غــزو 
أوكــرانــيــا، لكنها ال يــبــدو أنــهــا ســتــتــردد في 
الحاجة،  استدعت  مــا  إذا  عسكريًا،  التحرك 
وســط قناعة روســيــة ســائــدة بــأنــه منذ منذ 
إلى  أوكرانيا  للقرم، تحولت  احتال روسيا 
دولة أكثر شراسة وعدوانية على حدودها. 
وال يـــبـــدو الـــــــــروس، كـــمـــا تــشــيــر الـــتـــقـــاريـــر، 
يطالبون فقط بالحفاظ على الوضع الراهن 
)ستاتيكو(، بل أبعد من ذلك، فإن مناورتهم 
الــحــالــيــة تـــهـــدف إلــــى شــــّد األمـــيـــركـــيـــن إلــى 
طــاولــة أوســـع لــلــنــقــاش، حـــول وضـــع الناتو 
الشرقية، وإعـــادة تعريف موقع  ــا  أوروبـ فــي 
العاملية.  السياسية  الخريطة  على  أوكرانيا 
وإذا كان الروس يعتبرون انضمام أوكرانيا 
إلى الحلف »خطًا أحمر«، فإن ما وصل إليه 
هذا البلد هو بحّد ذاته خسارة استراتيجية 

وقوية بالنسبة إليهم.
الــغــرب مصممًا على دعم  يبدو  مــن جهته، 
عسكري.  أي تصعيد  مــا حصل  إذا  كييف، 
ــال االســتــخــبــارات األمــيــركــيــة أن  ويــــدرك رجـ
التحشيد الروسي بـــ175 ألف جندي، قد ال 
يكون هدفه غــزو أوكــرانــيــا، لكن هــذا البلد، 
يـــزال خــاضــعــًا لعملية  ــوال، ال  ــ األحـ بمطلق 
الغربي، وهي  املحور  إلــى  ي 

ّ
كل نقله بشكل 

عملية لن يتنازل عنها بايدن، حيث يعود 
اليوم في هذا الصراع املتجدد، إلى حلبته 
لم  أن »مــا  التشديد على  بــاب  املفضلة، مــن 
نقم به في عام 2014، سنقوم به اليوم«. وفي 
أي تصعيد إضافي، يبدو الروس خاسرين 
دبلوماسيًا، مع احتمال تعرضهم لكّم غير 
مــســبــوق مــن الــعــقــوبــات، أصــبــحــت الــســاح 
 عما سيسمح 

ً
املفضل لدى واشنطن، فضا

به التصعيد من تصعيد للوجود األطلسي 
في املنطقة، ومنح فرصة لإلدارة األميركية 
في إعادة رّص صفوف الحلفاء حول املسألة 

قـــد شــــــّددا عــلــى الـــحـــاجـــة ملـــحـــاولـــة تطبيع 
التعاون  ومواصلة  بلديهما،  بن  العاقات 
ــول املـــواضـــيـــع ذات االهـــتـــمـــام املــشــتــرك  ــ حـ

كاألمن السيبراني.
»سي  لـ أمـــس،  استخبارية  مــصــادر  وأكـــدت 
أن أن«، أنـــه بــاإلضــافــة إلـــى الــتــحــشــيــد، فــإن 
إمـــداد، بما فيها  أقامت شبكات  روسيا قد 
تحضيرًا  الطاقة،  ولتأمن  صحية  وحــدات 
ملــواجــهــة طــويــلــة مـــع أوكـــرانـــيـــا، فــيــمــا كــان 
ــيـــركـــي جيك  مــســتــشــار األمـــــن الـــقـــومـــي األمـ
سوليفان قــد أكــد أول مــن أمـــس، أن إدارتـــه 
ال تزال تعتقد أن بوتن لم يتخذ بعد قرارًا 
 عملية عسكرية ضد أوكرانيا، مضيفًا 

ّ
بشن

ــدول  ــ ــم الــ ــيـ ــلـــى تـــدعـ أن بـــــــاده »ســـتـــعـــمـــل عـ
األعضاء في حلف األطلسي، في أماكن مثل 
لطمأنتهم  إضافية  بــقــدرات  البلطيق،  دول 
فــي حــالــة تــعــرض أوكــرانــيــا لــغــزو روســـي«، 
ــدات عــســكــريــة  ــاعــ ــســ ــل مــ ــا »قــــــد تــــرســ ــ ــهـ ــ وأنـ
إضــافــيــة إلـــى كــيــيــف«. وقــــال ســولــيــفــان إنــه 
إذا مــا تــّم تنفيس األزمـــة، فــإن هناك طريقًا 
الحوار  إحياء  دبلوماسيًا مفتوحًا، إلعــادة 
الروسي. ونقلت وكالة »رويترز«  األطلسي 
عن مسؤول عسكري أميركي، قوله، إن إدارة 
الشرقي  الجناح  لتعزيز  تسعى  قــد  بــايــدن 
»الــنــاتــو« مــن خـــال إعــــادة تــمــركــز الــقــوات  لـــ
األميركية املوجودة بالفعل في أوروبا، بداًل 
من إرسال قوات جديدة من مكان آخر، وذلك 

في حال أي غزو روسي. 
وتحدث بايدن إثر القمة مع ميركل والرئيس 
ــــرون ورئــيــســي  ــاكـ ــ ــانـــويـــل مـ ــمـ الـــفـــرنـــســـي إيـ
الوزراء اإليطالي ماريو دراغي، والبريطاني 
بــوريــس جــونــســون، بــعــدمــا كـــان قــد تحدث 

ــة. وأعــــــرب  ــمــ ــقــ مـــعـــهـــم جـــمـــيـــعـــهـــم عـــشـــيـــة الــ
بــايــدن والــزعــمــاء األوروبـــيـــون، عــن دعمهم 
ــيــــا و»ضـــــــرورة  ــدة أراضــــــــي« أوكــــرانــ ــ »وحـ ـــ ــ لـ
ــيـــا مــنــســوب الــتــوتــر وأن  ــض روسـ

ّ
أن تــخــف

بحسب  الدبلوماسي«،  املــســار  فــي  تنخرط 
بــيــان للبيت األبـــيـــض، لــفــت إلـــى أن بــايــدن 
»بــحــث مــع بــوتــن فــي الــتــداعــيــات الخطيرة 
ألّي عـــمـــل عـــســـكـــري روســــــي فــــي أوكـــرانـــيـــا 
وفـــي ضــــرورة احـــتـــواء الــتــصــعــيــد والــعــودة 
ــعـــت الـــرئـــاســـة  ــابـ ــة«. وتـ ــيـ ــاسـ ــومـ ــلـ ــدبـ إلـــــى الـ
دعمهم  على  شـــددوا  »الــقــادة   

ّ
أن األميركية 

لــســيــادة أوكــرانــيــا ووحـــدة أراضــيــهــا. وقــال 
ــام  اإللــيــزيــه إن مـــاكـــرون ســيــجــري »فـــي األيـ
املــقــبــلــة« مــحــادثــات مــع نظيريه األوكــرانــي 
وتــعــهــدت  وبـــوتـــن.  زيلنسكي  فــولــوديــمــيــر 
ــرة الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــيــة لــيــز تـــراس  ــ وزيـ
أمــس األربــعــاء، بــوقــوف بــادهــا إلــى جانب 
ــــدوان روســـي،  أوكـــرانـــيـــا فـــي مــواجــهــة أي عـ
مـــؤكـــدة أن لـــنـــدن تــنــاقــش مـــع الــحــلــفــاء في 
غــزو،  أي  لتجنب  إضافية  إجــــراءات  الناتو 
متحدثة خصوصًا عن »إجراءات اقتصادية 
التركي  الرئيس  أعلن  كذلك  ودبلوماسية«. 
ــان، استعداد بــاده ألداء  رجــب طيب أردوغـ
دور الوسيط من أجل خفض التوتر القائم 

بن روسيا وأوكرانيا.
من جهته، أعلن الكرملن أمس، أن موسكو 
ــًا بـــشـــأن  ــقــــاشــ ـــن ســــتــــبــــاشــــران نــ ــطــ ــ ــنـ ــ وواشـ
محادثات  بعد  واألمنية  الشائكة  القضايا 
بوتن وبايدن، الفتًا إلى أنهم »بحاجة إلى 
مــزيــد مــن املــحــادثــات بــعــد املــكــاملــة األخــيــرة 
بينهم«. وشدد البيان على »أهمية التنفيذ 
املــتــســق لــاتــفــاقــيــات الــتــي جــــرى الــتــوصــل 

إليها على مستوى عاٍل والحفاظ على روح 
القضايا  تقييم  فــي  جــنــيــف(  )قــمــة  جــنــيــف 
والــواليــات  روسيا  بن  بالعاقات  املتعلقة 
املــتــحــدة وغــيــرهــا مـــن املــشــاكــل الــنــاشــئــة«. 
فــيــمــا نــقــلــت وكــــاالت إخــبــاريــة عــن مــســؤول 
فــي ديــــوان الــرئــاســة األوكــرانــيــة تــأكــيــده أن 
الباد،  حــدود  على  قواتها  روسيا حشدت 
وهي مستعدة الستخدام القوة، حيث بدأت 
اســـتـــخـــدام أراضـــــــي بـــيـــاروســـيـــا لــتــوســيــع 

عدوانها.
ــلـــن عــــلــــى أن  ــلـ ــد مـــــن املـــحـ ــديــ ــعــ ويــــجــــمــــع الــ
واشــــنــــطــــن ال تـــمـــلـــك الـــكـــثـــيـــر لـــتـــقـــدمـــه إلـــى 
الــــــروس، كــضــمــانــة، عــلــمــًا أن أي انــســحــاب 
ضربة  سيكون  املنطقة،  من  ولنفوذها  لها 
قــويــة لــبــايــدن، بــعــد االنــســحــاب املــخــزي من 
ــذي يـــتـــعـــرض أيــضــًا  ــ ــو الــ ــ أفـــغـــانـــســـتـــان، وهـ
لــضــغــوط مــن الــكــونــغــرس لــتــشــديــد املــوقــف 

تجاه موسكو.
واعتبر فيدور لوكيانوف، الخبير الروسي 
املتخصص في العاقات الدولية، في حديث 
نموذج  أن  الفرنسية،  »لــومــونــد«  لصحيفة 
الحرب  خــال  طــّبــق  الـــذي  فنلندا«  »تحييد 
بالنسبة  الـــروس  يناله  أن  الـــبـــاردة، صعب 
إلــى أوكــرانــيــا. وحـــول نتائج القمة، قــال إن 
»كـــا الــطــرفــن قــد رســـم خــطــوطــه الــحــمــراء، 
أكبر  أميركي  انــخــراط  أن هناك خيار  علمًا 
لم يحبذه  اتفاقات مينسك، وهو خيار  في 
بوتن مــن قبل، لكن جمود األوروبــيــن قد 
قمة جنيف،  إثــر  بــأنــه  مــذكــرًا  عليه،  يجبره 
ت مجموعات عمل بن البلدين، ال تزال 

َ
ل كِّ

ُ
ش

تعمل، وهي وسيلة إلبقاء الحوار.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

تثبيت مرحلة »ال حرب وال سلم«

 لقاء بايدن ـ بوتين كان »صريحًا ومفيدًا« )البيت األبيض(

)Getty/شولتز يقسم اليمين في البوندستاغ أمس )شون غالوب

لم تخرج قمة الرئيسين فالديمير بوتين وجو بايدن، باختراق ملموس 
وواضح لجدار األزمة األوكرانية، لكنّها فتحت نافذة الستكمال مسار 
من الحوار البطيء بين واشنطن وموسكو، قد ال يكون طويًال، إذا ما 

تمسك كّل منهما بخطوطه الحمراء

الحدث

ويــتــســلــم شــولــتــز مــقــالــيــد الــســلــطــة على 
أملـــانـــيـــا،  فــــي  تـــكـــافـــؤ  حـــكـــومـــة  أول  رأس 
أســاســيــة،  وزارات  فــيــهــا  نـــســـاء  تــتــولــى 
ـــع تــعــيــن الــبــيــئــيــة أنـــالـــيـــنـــا بــيــربــوك  مـ
وزيـــــــــرة لـــلـــخـــارجـــيـــة، واالشـــتـــراكـــيـــتـــن 
الــديــمــقــراطــيــتــن كــريــســتــن المــبــريــشــت 
وزيـــــرة لــلــدفــاع ونــانــســي فــيــســر وزيــــرة 
للداخلية. كذلك، تعتبر الحكومة سابقة 
مــــن حـــيـــث تــشــكــيــلــتــهــا الـــســـيـــاســـيـــة، إذ 
لــلــمــرة األولــــى مــنــذ الخمسينيات  تــضــم 
ثــاثــة مــكــونــات، هــي الــحــزب االشــتــراكــي 
ــزب الــخــضــر والــحــزب  الــديــمــقــراطــي وحــ
ــلـــى الــــرغــــم مــن  الـــديـــمـــقـــراطـــي الــــحــــر. وعـ
االخـــتـــاف ال بـــل الــتــعــارض أحــيــانــًا في 
برامج األحزاب الثاثة، إال أنها توصلت 
ســريــعــًا إلـــى اتــفــاق عــلــى بــرنــامــج يرتكز 
ــى حـــمـــايـــة الــبــيــئــة والـــتـــقـــشـــف املـــالـــي  ــ إلـ
وأوروبــــا. ومــن املــتــوقــع أن يتولى زعيم 
الليبرالين كريستيان ليندنر، املعروف 

بتمسكه بنهج التقشف، وزارة املال.
وســيــواجــه الـــــوزراء فـــور تــولــي مهامهم 
الجديدة وضعًا صحيًا متأزمًا إلى حد 
غير مسبوق منذ ظــهــور وبـــاء كــورونــا، 
ــة الـــجـــديـــدة مـــن تفشي  إذ دفـــعـــت املـــوجـ
الوباء الحكومة إلى فرض قيود شديدة 
ــن املـــتـــوقـــع أن  ــ ـــحـــن. ومـ

ّ
عـــلـــى غـــيـــر املـــلـــق

ــدة بـــدفـــع مــن  ــديـ ــجـ تـــفـــرض الـــحـــكـــومـــة الـ
اعتبارًا  وذلـــك  التلقيح،  إلــزامــيــة  شولتز 
من فبراير/شباط أو مـــارس/آذار. وقرر 
إلــى  الــصــحــة  شــولــتــز أن يــعــهــد بحقيبة 
كـــارل الوتـــربـــاخ، وهــو بــاألســاس طبيب 
ويدعو إلى فرض قيود شديدة. غير أن 
السلطات الجديدة قد تصطدم بمشاعر 
الــغــضــب حـــيـــال الــتــدابــيــر الــصــحــيــة في 
مــنــاطــق أملـــانـــيـــا الــشــرقــيــة ســابــقــا الــتــي 

تضم معاقل اليمن املتطرف.
الــجــديــدة ترقبًا  كــذلــك، تــواجــه الحكومة 
التوتر  الدولية، وسط  امللفات  كبيرًا في 
مــع روســيــا والــصــن. ولــم يعلق شولتز 
على إعان الواليات املتحدة مقاطعتها 
الدبلوماسية لأللعاب األوملبية الشتوية 
فــي بــكــن فــي فــبــرايــر املــقــبــل، أو الــتــوتــر 
مــع روســيــا، لكن بيربوك وعـــدت سابقًا 
ــة مــن  ــ ــرامـ ــ ــر صـ ــثــ بـــاعـــتـــمـــاد ســـيـــاســـة أكــ
وفي  موسكو.  تــجــاه  السابقة  الحكومة 
أســافــه،  مــن  املتبع  للتقليد  اســتــمــراريــة 
ســيــتــوجــه شــولــتــز إلــــى فــرنــســا فـــي أول 
ــارج ومــــن املـــقـــرر أن  ــخــ زيــــــارة لـــه إلــــى الــ

يستقبله ماكرون غدًا الجمعة.
)العربي الجديد، فرانس برس(

ــاع بــشــكــل أفـــضـــل عــن  ــ ــدفـ ــ لـــاتـــحـــاد« والـ
»املصالح األوروبية املشتركة«.

وبــــعــــد شـــهـــريـــن ونــــصــــف الـــشـــهـــر عــلــى 
املــاضــي،  سبتمبر/أيلول   26 انــتــخــابــات 
انــتــخــب الـــبـــونـــدســـتـــاغ، أمــــس األربــــعــــاء، 
أوالف شولتز  الــديــمــقــراطــي  االشــتــراكــي 
مــســتــشــارًا، مــعــيــدًا الــيــســار الـــوســـط إلــى 
الحكم، ليصبح شولتز املستشار التاسع 
الثانية،  العاملية  الحرب  بعد  ما  ألملانيا 
ــوات 395 نـــائـــبـــًا مــن  ــ ــ بـــعـــدمـــا حـــصـــد أصـ
البوندستاغ، فيما صّوت  أصل 736 في 
الــتــصــويــت.  303 ضـــــده، وامـــتـــنـــع 6 عـــن 
رئيس  مقر  إلــى  بعدها  شولتز  وتــوّجــه 
ــيــــة فــــرانــــك فــالــتــر  ــفــــدرالــ الـــجـــمـــهـــوريـــة الــ
ــم »وثــيــقــة تــعــيــيــنــه«، 

ّ
شــتــايــنــمــايــر لــتــســل

ــى الــبــونــدســتــاغ لــيــؤدي  ــه إلــ قــبــل عـــودتـ
مـــع الـــــــوزراء الــيــمــن الـــدســـتـــوريـــة. وكـــان 
انتخاب شولتز مؤكدًا بعدما حقق حزبه 
االشـــتـــراكـــي الــديــمــقــراطــي، الــــذي تــصــّدر 
ــرة، غــالــبــيــة مــريــحــة  ــيــ االنـــتـــخـــابـــات األخــ
قدرها 206 مقاعد، مع شريكيه الجديدين 
مـــقـــعـــدًا(   118( الـــخـــضـــر  االئـــــتـــــاف،  فــــي 
والـــحـــزب الــديــمــقــراطــي الــحــر الــلــيــبــرالــي 
)92 مقعدًا(، في حن أنه بحاجة إلى 369 

صوتًا للفوز باملستشارية.
وحتى خال انتخاب شولتز، كان حضور 
إذ خـــال مشاركتها في  مــيــركــل طــاغــيــًا، 
ق لها النواب مطواًل واقفن 

ّ
الجلسة صف

الــجــلــســة. ورّدت  افــتــتــاح  قــبــل  بمعظمهم 
النواب  فحّيت  التكريم  هــذا  على  ميركل 
ملّوحة بيدها من منبر الشرف. كما وّجه 
الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون 
رســـالـــة إلــــى مــيــركــل، فــكــتــب فـــي تــغــريــدة 
»شكرًا عزيزتي أنجيا«، إذ »لم تنِس أبدًا 
دروس التاريخ وبذلت الكثير لنا ومعنا، 

من أجل دفع أوروبا قدمًا«.

كــورونــا،  وبــاء  كانت مواجهة تفشي  إذا 
ــًا  ــيــ والــــتــــصــــدي لــلــتــوتــر املـــتـــفـــاقـــم أوروبــ
ــا، وعـــاملـــيـــًا مـــع الـــصـــن، أبـــرز  ــيــ مـــع روســ
ــديــــات أمــــــــام املـــســـتـــشـــار الـــجـــديـــد  ــتــــحــ الــ
ــــذي انــتــخــبــه  ألملـــانـــيـــا، أوالف شــولــتــز، الـ
)الــبــونــدســتــاغ( رسميًا،  الــنــواب  مجلس 
ــاء، فــــإن اخـــتـــبـــارًا لــيــس أقــل  ــعــ أمــــس األربــ
صعوبة سيخضع له منذ بداية واليته، 
وهــو وراثــة الحكم من أكثر السياسيات 
شـــهـــرة وشــعــبــيــة فـــي الــعــصــر الــحــديــث، 
أنــجــيــا مــيــركــل، الــتــي نــجــحــت خـــال 16 
عامًا في السلطة في ربط اسمها بأملانيا 

في املحافل األوروبية والعاملية.
وعلى الرغم من محاولة شولتز استلهام 
ــيـــركـــل، وحـــتـــى تــقــلــيــدهــا فــي  ــلــــوب مـ أســ
ــــة وصـــفـــه مـــن ِقــبــل  ــاءات، إلــــى درجـ ــ ــمـ ــ اإليـ
بالنسخة  الــيــســاريــة  »تـــاتـــس«  صحيفة 
ــّورة« مـــن املـــســـتـــشـــارة الــســابــقــة،  ــحــ ــتــ »املــ
فــــإن صــفــة »الـــســـيـــاســـي املـــمـــل« تلتصق 
بــه منذ بــدايــة عمله فــي الــشــأن الــعــام في 
مجلة  وفـــق  املـــاضـــي،  الــقــرن  سبعينيات 
»دير شبيغيل«. فشولتز معروف بنبرته 
الــرتــيــبــة فـــي خــطــابــاتــه، مـــا أكــســبــه لقب 
ــتـــزومـــات« )املــســتــوحــى مـــن كلمة  »شـــولـ
تــعــنــي الــشــخــص الــــذي يــتــصــّرف كــرجــل 
آلــي(، لكنه يقول في معرض الــدفــاع عن 
سأل دائمًا األسئلة نفسها 

ُ
نفسه »كنت أ

وأقّدم دائمًا اإلجابات ذاتها«، مؤكدًا أنه 
الــنــاس«. غير  يعتقد  أكثر مما  »يضحك 
أن شولتز يــؤكــد أنــه يعتزم إعــطــاء زخم 
جديد للباد. وقال ملجلة »دي تسايت«، 
أخـــيـــرًا: »أريـــــد أن تــشــهــد ســـنـــوات 2020 
انطاقة جديدة«، مؤكدًا أنه يريد العمل 
تاريخ  فــي  »أكــبــر تجديد صناعي«  على 
أملانيا املعاصر، يكون »قــادرًا على وقف 
اإلنــســان«.  الـــذي سببه  املــنــاخــي  التغير 
سياسة  بانتهاج  أيــضــًا  حكومته  وتــِعــد 
شديدة املواالة لاتحاد األوروبي، تهدف 
إلـــــى »زيــــــــادة الـــســـيـــادة االســتــراتــيــجــيــة 

أوالف شولتز مستشارًا أللمانيا
ثقل خالفة أنجيال ميركل

بات أوالف شولتز 
مستشارًا أللمانيا، في عز 

أزمة صحية وتوترات 
إقليمية، لكن يبقى 

تكريس حضوره بعد 
أنجيال ميركل أبرز تحٍد
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ــرار  ــ ــلـــعـــة، إن قـ ــادر مـــصـــريـــة مـــطـ ــ ــــصـ قــــالــــت مـ
ــن الــــدولــــة )طــــــــوارئ( إخـــاء  مــحــكــمــة جــنــح أمــ
سبيل الباحث في »املبادرة املصرية للحقوق 
الــشــخــصــيــة«، طـــالـــب الـــــدراســـــات الــعــلــيــا في 
جــامــعــة بــولــونــيــا اإليــطــالــيــة، بــاتــريــك جــورج 
زكــي، وتأجيل محاكمته إلى جلسة في األول 
رسالة  بمثابة  هــو  املقبل،  فبراير/شباط  مــن 
ــن الـــنـــظـــام فـــي مــصــر لـــجـــّس نــبــض الـــغـــرب،  مـ
ــيــــن تــحــديــدًا إزاء  واخـــتـــبـــار رّد فــعــل األوروبــ
الــقــرار. وأضــافــت املــصــادر، في حديث خاص، 
أن إخــاء سبيل باتريك ليس نهائيًا، بل هو 
حدة  مــن  التخفيف  بغرض  ملحاكمته  تأجيل 
الحقوقية  لـــألوضـــاع  الــخــارجــيــة  االنـــتـــقـــادات 
فــي مــصــر، وقــيــاس مــوقــف الــغــرب منها، فــإذا 
كـــان رد الــفــعــل إيــجــابــيــًا، فــإنــه سيشجع على 
إخــاء سبيل عــدد مــحــدود آخــر مــن املعتقلن 
السياسين، وال سيما الذين تتردد أسماؤهم 

في الدوائر األوروبية.
وبحسب املصادر، يعّول النظام على أن ُيهدئ 
إخــاء سبيل باتريك جــورج من أزمــة تصدير 
شـــركـــات فــرنــســيــة ألجـــهـــزة تــجــســس وبــرامــج 
ملــراقــبــة اإلنــتــرنــت والــتــنــصــت عــلــى الــهــواتــف، 
وتــحــديــد املــوقــع الــجــغــرافــي للنظام املــصــري، 
ــــورط الـــســـلـــطـــات الــفــرنــســيــة فــي   عــــن تــ

ً
فـــضـــا

صــفــقــة أســلــحــة مــســتــخــدمــة فــي قــتــل املــدنــيــن 
ــع لــيــبــيــا،  ــ ــدود الـــغـــربـــيـــة ملـــصـــر مـ ــ ــحــ ــ عـــلـــى الــ
عــلــى اعــتــبــار أن »املـــبـــادرة املــصــريــة للحقوق 
الشخصية« تتمتع »بدعم وحماية من فرنسا 
في املقام األول«، على حد قول املصادر. وكان 

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

 رئيس مجلس السيادة في السودان، عبد 
ّ
شن

األربــعــاء، هجومًا على  البرهان، أمس  الفتاح 
إياها  متهمًا  يسّمها،  لم  دبلوماسية  بعثات 
بتحريض السودانين على الجيش، ومحذرًا 
الباد، وواضعًا  أمــن  التطاول على  إياها من 
الـــجـــيـــش فــــي خـــانـــة املـــســـتـــهـــدف مــــن الـــحـــراك 
الدائر في الباد، رفضًا النقاب البرهان على 
الحكومة املدنية في 25 أكتوبر/ تشرين األول 
املاضي، فيما أبلغ تحالف قوى إعان الحرية 
في  الثابت  بموقفه  املتحدة،  األمــم  والتغيير، 

مقاومة االنقاب العسكري وإسقاطه.
ــادة  ــيـ ــسـ ــيــــس مـــجـــلـــس الـ ــان، رئــ ــ ــــرهـ ــبـ ــ وقـــــــال الـ
فــي كلمة  الــعــام للجيش،  الــســودانــي، والقائد 
ــه بـــخـــتـــام تــــدريــــبــــات عـــســـكـــريـــة فــــي مــنــطــقــة  لــ
السودان،  النيل، شمالي  املعاقيل بوالية نهر 

االستقصائي،  الفرنسي  »ديــســكــلــوز«  مــوقــع 
قــد نشر أخــيــرًا فــي سلسلة تحقيقات حملت 
اسم »أوراق مصر«، واعتمد فيها على وثائق 
الجوية  الــقــوات  أن  ســّريــة،  فرنسية  عسكرية 
املصرية قد تكون شنت غــارات جوية دقيقة 
عـــلـــى مـــهـــربـــن مــشــتــبــه فــيــهــم فــــي الـــصـــحـــراء 
الــغــربــيــة. ووصـــف املــوقــع ذلـــك بــأنــه »انــتــهــاك 
التي  العقد  الــدولــي وشــروط  للقانون  خطير 
ــدات األمـــيـــركـــيـــة فــي  ــ ــعـ ــ ــدام املـ ــتــــخــ تـــحـــظـــر اســ

انتهاكات حقوق اإلنسان«.
ــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة  ــ ــــصـ ــالــــت مـ ــــن جـــهـــتـــهـــا، قــ مـ
القاهرة، إن اإلفــراج عن باتريك،  أوروبية في 
ــي نــقــلــهــا  ــ ــتـ ــ ــة الـ ــمــ ــهــ ــــب املــ ــالـ ــ ــــطـ ــل أحـــــــد املـ ــ ـ

ّ
ــث ــ مـ

مصرين  ملسؤولن  أوروبيون  دبلوماسيون 
رسمين وغير رسمين، عقب جلسة عقدتها 
البرملان  في  اإلنسان  لحقوق  الفرعية  اللجنة 
األوروبـــــي )أكــتــوبــر/تــشــريــن األول املــاضــي(، 
الســتــعــراض تـــطـــورات مــلــف حــقــوق اإلنــســان 
فــي مــصــر، وبصفة خــاصــة عــدم الــتــعــاون مع 
ريجيني،  جــولــيــو  مقتل  قضية  فــي  إيــطــالــيــا 
ــــاز ومــــعــــامــــلــــة الـــنـــشـــطـــاء  ــــجـ ــتـ ــ وظــــــــــروف االحـ
الــحــقــوقــيــن والـــســـيـــاســـيـــن، مــثــل عــــاء عبد 
ــاح وبــــاتــــريــــك جــــــورج ومـــحـــمـــد الـــبـــاقـــر.  ــتـ ــفـ الـ
البرملان األوروبــي  واستعرضت متابعة قرار 
 2020 األول  ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون  فـــي  الــــصــــادر 
ــاع حـــقـــوق اإلنـــســـان في  ــ بـــشـــأن تـــدهـــور أوضــ
أعضاء  بمستجدات قضية  واإلحــاطــة  مصر، 

»املبادرة املصرية«.
واستدركت املصادر بأن إخاء سبيل الباحث 
ــادرة املــصــريــة« ال يــعــكــس أي رغــبــة  ــبــ فـــي »املــ
حقيقية من نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي 

امللفات  هــذه  والحقوقي في مصر. وتتضمن 
ــا يــتــعــلــق بــالــتــضــيــيــق املــســتــمــر  خــصــوصــًا مـ
الذي يصل إلى حد اعتقال نشطاء حقوقين، 
اإلعـــان  بــصــورة ال تعكس  والــتــعــامــل معهم 
ــري لــتــبــنــيــهــا اســتــراتــيــجــيــة  ــمـــي املــــصــ الـــرسـ
 جــــــــديــــــــدة لـــــحـــــقـــــوق اإلنـــــــــســـــــــان فــــــــي مــــصــــر.  

إنهم على علم بتلك التحركات الدبلوماسية، 
ــاذ أي إجـــــــراء ضــد  اتــــخــ وال يــصــعــب عــلــيــهــم 
مــن يــتــطــاول عــلــى أمـــن الـــســـودان، مضيفًا أن 
السودان »سيظل واقفًا وصامدًا، ولن نسمح 
منبهًا  مواطنيه«،  واستقرار  بأمن  عابث  ألي 
إلــى أن الجيش الــســودانــي »لــيــس الــبــرهــان«، 
وأن »رمزية القوات املسلحة باقية ولن تضيع 

ببقاء البرهان أو ذهابه«.
وأضاف رئيس مجلس السيادة، أن التدريبات 
القوات  وأن  جهة،  أي  تستهدف  ال  العسكرية 
املسلحة »ستظل حارسة لتراب الوطن ولثورة 
الجادين«،  بالوطنين  واستكمالها  الشباب 
الــســيــاســي مع  االتــفــاق  الــتــزامــه تنفيذ  معلنًا 
حــمــدوك ودعــــم حــكــومــتــه واســتــكــمــال الــســام 
وتـــحـــقـــيـــق األمــــــن وتـــحـــســـن مـــعـــاش الـــنـــاس، 
وصـــواًل إلــى انتخابات حــّرة ونــزيــهــة. وأبــدى 
الــبــرهــان أســفــه لسقوط ضحايا فــي عــدد من 
املــاضــيــة، متعهدًا بتقديم  ــام  األيــ املـــدن خـــال 
الـــجـــنـــاة »الـــــذيـــــن أجـــــرمـــــوا فــــي حــــق الــشــعــب 
سواء  الضحايا،  إلنصاف  للعدالة  السوداني 
في دارفور أو في الخرطوم«. وقال البرهان إن 
سلطته »لن تخشى أحدًا«، و»إنهم لن يترددوا 
في اتخاذ أي قرار ملصلحة الوطن واملحافظة 
عــلــيــه مـــن االخـــتـــطـــاف«، مـــؤكـــدًا عـــدم الــســمــاح 

»جّر الباد إلى الفوضى«. بـ
ــاء، أبــلــغ تــحــالــف قـــوى الــحــريــة  ــنـ فــي هـــذه األثـ
والتغيير مبعوث األمن العام لألمم املتحدة، 
فــولــكــر بــيــرتــس، اســـتـــمـــرار رفــضــه لــانــقــاب، 
وذلك خال اجتماع ُعقد أول من أمس الثاثاء 
»الـــحـــريـــة  بــــن مــمــثــلــن لــلــمــجــلــس املــــركــــزي لــــ
يترأس  الــذي  األممي  املبعوث  والتغيير«، مع 

في الوقت ذاتــه البعثة األممية لدعم االنتقال 
السياسي في السودان. ويعارض »التحالف« 
إلى  الحكومة عبدالله حــمــدوك  رئــيــس  عـــودة 
السلطة، مــن بــوابــة االتــفــاق الـــذي جــرى بينه 

وبن البرهان، الشهر املاضي.
»التحالف«، فقد أكد للمبعوث  وبحسب بيان لـ
األممي رفضه لاتفاق السياسي بن البرهان 
وحمدوك الذي أعلنه في 21 نوفمبر/تشرين 
الثاني املاضي، مشيرًا إلى أن التحالف يدعم 
بشكل كامل »ما ترفعه الجماهير من شعارات 
رافضة للتفاوض مع االنقاب أو الشراكة معه 
أو شرعنته«. وأوضح البيان أن النقاش بحث 
السياسية  األوضـــاع  مستجدات  باستفاضة 
في الباد، وأنه جاء عشية سفر رئيس البعثة 
لتقديم تقريره إلى األمن العام لألمم املتحدة 
أنـــطـــونـــيـــو غـــوتـــيـــريـــس ومـــجـــلـــس األمـــــــن فــي 
نيويورك، مشددًا على ضرورة حماية املدنين 
ــريـــف واملـــــــدن، والـــتـــظـــاهـــرات الــســلــمــيــة،  فـــي الـ

واحترام حقوق اإلنسان وسيادتها.
ــة الـــصـــيـــادلـــة  ــنـ ــــمــــت لـــجـ

ّ
ــل ــاق، ســ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ وفـــــــي الـ

عبر  املتحدة  لألمم  العام  األمــن  السودانين، 
مبعوثه الخاص، مذكرة تفصيلية ترفض دعم 
مشيرة  العسكري،  لانقاب  الدولية  املنظمة 

ــوح وقــوفــهــم  ــ ــك »يـــعـــنـــي بـــكـــل وضــ ــ ــــى أن ذلـ إلـ
ضــد تــطــلــعــات الــشــعــب الـــســـودانـــي، ومخالفة 
مـــواثـــيـــق األمـــــــم املـــتـــحـــدة واإلعـــــــــان الـــعـــاملـــي 
ــان«. مـــيـــدانـــيـــًا، شــهــد عــــدد من  ــ ــسـ ــ حـــقـــوق اإلنـ
أحياء الخرطوم ليل الثاثاء، تظاهرات ضمن 
حمات التصعيد اليومية ضد االنقاب، فيما 
تــواصــل لــجــان املــقــاومــة الــســودانــيــة الترتيب 
األسبوع  األول  ديسمبر/كانون   13 ملليونية 

املقبل )االثنن املقبل(.
ــامـــي دارفـــــــور  ــى ذلـــــــك، كـــشـــفـــت هـــيـــئـــة مـــحـ ــ إلــ
األربــعــاء،  أمــس  )منظمة محلية ســودانــيــة(، 
مــقــر  زار  األملــــانــــيــــة  الــــســــفــــارة  ــــن  مـ وفـــــــدًا  أن 
الهيئة فــي الــخــرطــوم، ونــاقــش ســوء أوضــاع 
املتأثرين بأحداث منطقة جبل مون في والية 
ــور )قــتــال قــبــلــي الــشــهــر املــاضــي(،  ــ غـــرب دارفـ
ولجوء  والجرحى،  القتلى  عشرات  وسقوط 
أكثر من 12 ألــف مواطن إلــى دولــة تشاد، ما 
يتطلب تقديم املساعدات اإلنسانية العاجلة 
للمشردين داخليًا وخارجيًا. وأشارت الهيئة 
فـــي بـــيـــان، إلـــى االنــتــهــاكــات الــجــســيــمــة الــتــي 
جــراء  مــن  السلميون  املحتجون  لها  تــعــرض 
انــقــاب قــائــد الــجــيــش، ومـــا صــحــب ذلـــك من 
اعتقاالت وقتل واستخدام للعنف املفرط في 
كــل أرجــــاء الــبــاد طــاولــت األطــفــال والــنــســاء، 
ومــحــاكــم شــكــلــت بــمــوجــب الــــطــــوارئ، أنــزلــت 
عقوبات بالسجن على العديد من املحتجن 
فت املئات من 

ّ
السلمين بينهم األطفال، وخل

املجتمع  الهيئة  ت 
ّ
الجرحى واملصابن. وحث

الدولي على ضــرورة االضطاع بــدوره وفقًا 
فــي مساندة مطالب  املــتــحــدة،  األمـــم  ملواثيق 

الشعب السوداني.  

ــال الــــعــــام، ألن بـــاتـــريـــك ال يـــزال  فـــي فــتــح املـــجـ
استثنائية،  محكمة  أمــام  للمحاكمة  يخضع 
ــلـــى حـــكـــم مــــشــــدد بــالــســجــن،  ــد يـــحـــصـــل عـ ــ وقــ
وبــالــتــالــي إن املــوقــف النهائي مــن بــاتــريــك أو 
غيره من الناشطن السياسين، سيتحدد في 

ضوء ما ستسفر عنه املفاوضات مع الغرب. 
»العربي  لـ أوروبـــي،  وقــال مصدر دبلوماسي 
الجديد«، إن التواصل مع البعثة الدبلوماسية 
املصرية لدى املجلس األوروبي، شهد حديثًا 
إيــجــابــيــًا مـــن مــســؤولــن فـــي الــبــعــثــة، وعـــدوا 
بــالــنــظــر فــي عـــدد مــن املــخــرجــات الــتــي أسفر 
عــنــهــا اجــتــمــاع الــلــجــنــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن أنــه 
لــم تكن هــنــاك وعـــود مــحــددة بــشــأن التعامل 
مـــع مــلــفــات خـــاصـــة بـــأوضـــاع الــعــمــل املــدنــي 

وكـــــان مـــصـــدر دبـــلـــومـــاســـي أوروبـــــــي قـــد أكــد 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، أن  فــــي وقـــــت ســـابـــق لــــ
مــعــظــم املـــســـؤولـــن األوروبــــيــــن فـــي الــقــاهــرة 
يــنــظــرون إلـــى قــــرار إلــغــاء حـــال الـــطـــوارئ في 
ــتــــرحــــاب، ويـــتـــوقـــعـــون أن ُيــســهــم  ــالــ مـــصـــر بــ
بــصــورة إيــجــابــيــة فــي جـــذب رؤوس األمــــوال 
واملــســتــثــمــريــن، وكـــذلـــك الــتــمــويــل الــحــكــومــي 
واملــســتــقــل للعمل األهــلــي والــتــنــمــيــة املــدنــيــة، 
استمرار  مــن  قلقهم  استبعاد  يمكن  ال  ولكن 
تمتع النظام بــأدوات قمع مختلفة، بعد نقل 
مــعــظــم آلـــيـــات الــــطــــوارئ إلــــى قـــوانـــن أخـــرى 

قائمة ويمكن تطبيقها في أي وقت. 
»إشاعة  ويواجه باتريك )28 عامًا( اتهامات بـ
أخـــــبـــــار كـــــاذبـــــة مـــــن شــــأنــــهــــا تــــكــــديــــر الـــســـلـــم 
الفوضى وإســاءة   حالة من 

ّ
وبــث االجتماعي 

ــل الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي«،  ــائـ اســـتـــخـــدام وسـ
)جــنــح  لــســنــة 2021  رقــــم 1086  الــقــضــيــة  فـــي 
ــوارئ(، عــلــى خلفية مــقــال نشره  ــ ــة طـ أمـــن دولـ
»حصيلة  بــعــنــوان   ،2019 يــولــيــو/تــمــوز  فـــي 
أن  أقباط مصر«. وسبق  أسبوع في يوميات 
نيابة  قـــرار  مصرية  حقوقية  منظمات  دانـــت 
استثنائية  إحــالــتــه على محكمة  الــدولــة  أمــن 
ال يجوز الطعن في أحكامها، وهو املحبوس 
احتياطيًا با مبرر قانوني أو تحقيقات، منذ 
اعتقاله فــي مــطــار الــقــاهــرة الــدولــي فــي أثناء 
عــودتــه مــن رومـــا فــي 8 فــبــرايــر/شــبــاط 2020، 
لـــشـــيء إال لــتــنــاولــه فـــي مـــقـــال رأي أخـــبـــارًا  ال 
ــاع مسيحيي مــصــر. وفـــي 14  عــامــة عــن أوضــ
إبريل/نيسان املاضي، وافق مجلس الشيوخ 
اإليطالي على اقتراح قدمه اثنان من أعضائه 

بشأن منح الجنسية استثنائيًا لباتريك. )Getty( كان باتريك جورج يكمل دراسته في إيطاليا

متابعة تقرير

تأجيل المحاكمة 
بغرض التخفيف من حدة 

االنتقادات الخارجية

يواصل التحالف 
التحضير لمليونية جديدة 

االثنين المقبل

فيما شكا تحالف قوى 
الحرية والتغيير في 

السودان، تبعات االنقالب 
في البالد إلى األمم 

المتحدة، اتهم قائد 
االنقالب عبد الفتاح 

البرهان بعثات دبلوماسية 
بالتحريض
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سياسة

عقدة تسمية رئيس 
الحكومة األكثر أهمية 

في األزمة الحالية

بغداد ـ سالم الجاف

نتائج  الجدل حــول  استمرار  مع 
االنتخابات البرملانية في العراق، 
ــتــــي أجــــريــــت فــــي الـــعـــاشـــر مــن  الــ
تأجيل  بعد  املاضي،  األول  أكتوبر/تشرين 
على  التصديق  العليا  االتــحــاديــة  املحكمة 
هذه النتائج، تتبنى القوى الحليفة إليران 
العراقية  للرئاسات  التجديد  رفــض  مطلب 
والحكومة(،  والبرملان  )الجمهورية  الثالث 
الكتل  كورقة في أي مفاوضات مرتقبة مع 

السياسية األخرى.
وقررت املحكمة االتحادية العليا، األسبوع 
املاضي، إرجــاء جلسة النظر بشكوى تقّدم 
بــهــا تــحــالــف »الـــفـــتـــح«، الــجــنــاح الــســيــاســي 
لفصائل »الحشد الشعبي«، بشأن التالعب 
بنتائج االنتخابات، إلى 13 الشهر الحالي. 
نتائج  األمــر تأخر حسم ملف  ويعني هــذا 
االنـــتـــخـــابـــات لــفــتــرة أطـــــول، وســــط تشكيك 
بــإمــكــانــيــة الــتــئــام الـــبـــرملـــان الـــجـــديـــد، حتى 
على  االتحادية  املحكمة  مصادقة  حــال  في 

النتائج، خالل ما تبقى من العام الحالي.
وتــــــواصــــــل الـــــقـــــوى الـــســـيـــاســـيـــة الــحــلــيــفــة 
لطهران، والتي نظمت نفسها أخيرًا ضمن 
مــــا يــــعــــرف بـــــــ«اإلطــــــار الــتــنــســيــقــي لــلــقــوى 
السياسية الشيعية«، بزعامة نوري املالكي، 
تــحــشــيــد املـــئـــات مـــن أنـــصـــارهـــا فـــي محيط 
بــغــداد،  وســط  املحصنة  الــخــضــراء  املنطقة 
مــنــذ نــحــو 6 أســابــيــع، لــالحــتــجــاج عــلــى ما 
وتقول  االنــتــخــابــات.  نتائج  بتزوير  تصفه 
الــقــوى، التي حلت فــي مــراتــب متأخرة  تلك 
في تسلسل القوى الحاصلة على مقاعد في 
إن االنتخابات تم تزويرها  املقبل،  البرملان 
وسرقة مئات آالف األصوات منها. واتهمت 
املتحدة  األمم  االنتخابات وبعثة  مفوضية 
وحكومة مصطفى الكاظمي بالوقوف وراء 
ــك، لــكــنــهــا لـــم تـــقـــّدم أي دلــيــل مــــادي على  ذلــ

صحة تلك االتهامات.
ــيـــادي رفـــيـــع فـــي تــحــالــف »الــفــتــح«،  ــد قـ ــ وأكـ
طلب عــدم ذكــر اســمــه، لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، 
ــا حــــصــــل بـــــن أبــــــــرز قـــطـــبـــن فــي  ــاقــ ــفــ أن اتــ
»اإلطار التنسيقي«، وهما »الفتح« و«دولة 

في  الــثــالث  للرئاسات  التجديد  عــدم  بشأن 
البالد. وقال الرديني، في تصريح صحافي، 
إن قوى »اإلطار التنسيقي« عقدت اجتماعا، 
قبل أيـــام، وقـــررت فيه »الــعــديــد مــن النقاط 
مبدئي حــول عدم  اتفاق  بينها  من  الهامة، 
التجديد للرئاسات الثالث. لكن حسم القرار 

مرتبط بمسارين هما املباحثات مع الكتل 
املشهد  في  املستقبلية  والتطورات  األخــرى 

السياسي العراقي«.
وتعليقا عــلــى ذلـــك، قـــال الــبــاحــث فــي الــشــأن 
ــــاس الــــجــــبــــوري،  ــبـ ــ ــي عـ ــ ــراقـ ــ ــعـ ــ ــيــــاســــي الـ الــــســ
ــألـــة تــشــكــيــل  ـــ«الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، إن مـــسـ لــ
الدستورية  االستحقاقات  وإكمال  الحكومة، 
ملــا بعد االنــتــخــابــات ستأخذ عــدة أشــهــر في 
ــوال، لــذا فــإن مسألة وضــع فيتو  أفــضــل األحــ
أو رفع بطاقات حمراء على أي من الرئاسات 
وليست  متغيرة  أوراقـــا  تمثل  حاليا  الــثــالث 
ثـــابـــتـــة. وأضــــــــاف أن عـــقـــدة تــســمــيــة رئــيــس 
الــحــكــومــة وتشكيلها هــي األكــثــر أهــمــيــة في 
األزمة الحالية، ومن املستحيل أن تحقق كتلة 

الــكــافــيــة لتشكيل حــكــومــة،  واحــــدة األغــلــبــيــة 
والقبول  والرفض  االعتراض  فإن مسألة  لذا 

متغيرات خاضعة للتفاوض بن الكتل.
الجديد  البرملان  على  فــإن  للدستور  ووفقا 
التي  األولـــى  جلسته  خــالل  رئيسه  اختيار 
يـــومـــا، بعد  تــنــعــقــد خــــالل 15  أن  يــفــتــرض 
قبل  مــن  االنتخابات  نتائج  على  املصادقة 
ــة. وبـــعـــد ذلــــك ينتخب  ــاديــ املــحــكــمــة االتــــحــ
الــــبــــرملــــان رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة بــأغــلــبــيــة 
الـــثـــلـــثـــن، لـــيـــقـــوم بـــــــدوره بــتــكــلــيــف مــرشــح 
الحكومة  بتشكيل  األكبر  البرملانية  الكتلة 
الخطوة  أن تحظى هـــذه  الــجــديــدة. ويــجــب 
بــتــصــويــت الــنــصــف زائــــدًا واحـــــدا، مــن عــدد 

أعضاء البرملان البالغن 329.

رفعت القوى العراقية، 
الحليفة إليران، بطاقات 

حمراء بوجه إمكانية 
التجديد للرئاسات الثالث 

في البالد

يرفض »اإلطار التنسيقي« خصوصًا بقاء الكاظمي بمنصبه )أحمد الربيعي/ فرانس برس(

ــدم الــتــجــديــد لــلــرئــاســات  الـــقـــانـــون«، عــلــى عـ
ــة الـــحـــكـــومـــة،  ــ ــاســ ــ ــا رئــ الــــــثــــــالث، خــــصــــوصــ
ــا مــــن اســـتـــحـــقـــاق الـــقـــوى  عـــلـــى اعـــتـــبـــار أنـــهـ
السياسية الشيعية، بحسب العرف السائد 
القائم  الــعــراق،  فــي  السياسية  العملية  فــي 
التيار  زعيم  أن  وأضـــاف  املحاصصة.  على 
الــصــدري مــقــتــدى الــصــدر »صـــار لــديــه علم 
بـــالـــقـــرار. وحـــتـــى لـــو تـــم الــتــســلــيــم بــذهــابــه 
ــار أنـــه  ــبـ ــتـ فــــي تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، عـــلـــى اعـ
فــائــز بــاالنــتــخــابــات، فلن تتم املــوافــقــة على 
ــــرى«.  بـــقـــاء مــصــطــفــى الــكــاظــمــي لـــواليـــة أخـ
 من 

ً
ولفت إلــى أن الــتــوّجــه يشمل أيضا كــال

ورئيس  الحلبوسي  محمد  البرملان  رئيس 
لــكــن بطبيعة  بـــرهـــم صـــالـــح،  الــجــمــهــوريــة 
الحال كون املنصبن يجري االتفاق عليهما 
األمر  فــإن  والكردية،  ية 

ّ
السن الكتل  قبل  من 

يبقى قيد املفاوضات أيضا مع تلك الكتل، 
خــصــوصــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــرئــيــس الــبــرملــان 
ــــان هــنــاك  ــال كـ ــ مــحــمــد الـــحـــلـــبـــوســـي، فــــي حـ

ية على التجديد له.
ّ
إجماع للكتل السن

ويقول مراقبون وسياسيون عراقيون إن قرار 
بالشكوى  النظر  االتحادية  املحكمة  تأجيل 
ــــي صـــحـــة نـــتـــائـــج االنــــتــــخــــابــــات،  ــقــــدمــــة فـ املــ
جديدة  مهلة  السياسية  الكتل  جميع  منح 
إليــجــاد تفاهمات حيال األزمـــة الــراهــنــة، من 
ويوجب  دســتــوريــة.  بمخالفة  الــدخــول  دون 
 15 بعد  للبرملان  جلسة  أول  عقد  الــدســتــور 
ــا مــــن املـــصـــادقـــة عـــلـــى الـــنـــتـــائـــج، وذلــــك  يـــومـ
الخـــتـــيـــار رئـــيـــس جـــديـــد لــلــبــرملــان وتــســمــيــة 
رئــيــس لــلــجــمــهــوريــة يــتــولــى بــــدوره تسمية 

مرشح الكتلة البرملانية بتشكيل الحكومة.
ــاقـــات الــــحــــمــــراء الـــتـــي رفـــعـــتـــهـــا قـــوى  ــبـــطـ الـ
التنسيقي«، بحسب وصــف عضو  »اإلطـــار 
ــيــــادي فــــي ائـــتـــالف  ــقــ ــابــــق، الــ ــبــــرملــــان الــــســ الــ
قرار  اتخذ  املحنا،  القانون«، صــادق  »دولــة 
ــفــــاق عليها  إشـــهـــارهـــا مــنــذ مـــــدة، وتــــم االتــ
ــار الــتــنــســيــقــي«. وأضـــاف  ــ داخــــل قـــوى »اإلطـ
املــحــنــا، فـــي تــصــريــح لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، 
أن »قــــرار عـــدم الــتــجــديــد لــلــرئــاســات الــثــالث 
الكاظمي،  ملصطفى  خصوصا   ،

ً
فــعــال اتخذ 

بسبب وجود مواقف خالفية حادة بينه مع 
بعض الجهات املعروفة. لذلك فإن التجديد 
لــلــكــاظــمــي وصـــالـــح بــــات فـــي حــكــم الــرفــض 
فإن  الــبــرملــان  لرئيس  بالنسبة  أمــا  املــطــلــق. 
املوضوع لم يحسم لغاية اآلن«. ونفى، في 
التجديد  الصدر  ذاتــه، طــرح مقتدى  الوقت 
لــلــكــاظــمــي، أو طــرحــه ألي اســــم آخــــر خــالل 

االجتماع الذي جرى األسبوع املاضي.
بـــدوره، تحدث عقيل الــرديــنــي، وهــو عضو 
ــذي يتزعمه  فـــي تــحــالــف »قــــوى الـــدولـــة« الــ
عمار الحكيم، عما وصفه بـ«اتفاق مبدئي« 

حلفاء إيران يرفعون البطاقات الحمراء

العراق: رفض التجديد للرئاسات الثالث 
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تعزيز التعاون االقتصادي بين قطر والسعودية
الدوحة ـ العربي الجديد

نــاقــش مــلــتــقــى األعـــمـــال الــقــطــري 
الـــســـعـــودي، الـــــذي عــقــدتــه غــرفــة 
بالتعاون  قطر  وصناعة  تــجــارة 
مع اتحاد الغرف السعودية، أمس األربعاء، 
التعاون  عــالقــات  الــدوحــة، سبل تعزيز  فــي 
األعمال،  رجــال  بن  واالستثماري  التجاري 
املــتــاحــة، وإمكانية  والــفــرص االســتــثــمــاريــة 
إقـــامـــة تــحــالــفــات وشــــراكــــات بـــن الــشــركــات 
القطرية والسعودية سعيا لتحقيق التكامل 
االقـــتـــصـــادي والـــتـــجـــاري بـــن الــبــلــديــن. كما 
ناقش امللتقى إعادة تشكيل مجلس األعمال 
أجندة  ووضــع  وتفعيله  السعودي  القطري 
لالجتماعات الدورية للمجلس لبحث كافة 
ــال األعـــمـــال في  املـــوضـــوعـــات الــتــي تــهــم رجــ
اتفاقيات  من  عــددًا  الطرفان  البلدين. ووقــع 

التعاون االقتصادي على هامش امللتقى. 
وقال النائب األول لرئيس غرفة قطر محمد 

بـــن أحــمــد بـــن طــــوار الـــكـــواري إن أصــحــاب 
يتطلعون  والسعودين  القطرين  األعمال 
ــدة لــلــتــعــاون  ــديــ إلـــــى اســـتـــكـــشـــاف آفــــــاق جــ
املـــشـــتـــرك، وفـــتـــح قـــنـــوات جـــديـــدة لــلــشــراكــة 
الــفــاعــلــة بــن الــشــركــات مــن كــال الــجــانــبــن، 
تربطهما  والسعودية  قطر   

ّ
أن إلــى  وأشـــار 

عالقات تعاون وثيقة.
املستوى  ارتبطا على  البلدين   

ّ
أن وأوضــح 

االقتصادي بعالقات تعاون قوية ومتميزة، 
: »كلنا يحدونا األمــل بأن تعود هذه 

ً
قائال

العالقات أقوى من ذي قبل«، فقد بلغ حجم 
الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري بـــن قــطــر والــســعــوديــة 
خــــالل األشـــهـــر الــتــســعــة األولــــــى مـــن الــعــام 
الـــحـــالـــي نـــحـــو 386 مـــلـــيـــون ريــــــال قــطــري 
)الدوالر = 3.65 رياالت قطرية(، مشيرًا إلى 
الذي  االنقطاع  ذلــك بداية مشجعة بعد   

ّ
أن

ــيــــرة، وذلــــك على  حــــدث فـــي الـــســـنـــوات األخــ
الرغم من تداعيات فيروس كورونا.

ودعا بن طوار أصحاب األعمال السعودين 

إلـــى االســتــثــمــار فــي قــطــر، واالســتــفــادة من 
املحفزات التي توفرها التشريعات القطرية 

للمستثمرين وبيئة األعمال الجاذبة.
ــيـــس اتــــحــــاد الـــغـــرف  ــال رئـ ــ ــــن جـــانـــبـــه، قـ ومـ
ــــن عــبــد  الــــتــــجــــاريــــة الــــســــعــــوديــــة عــــجــــالن بـ
إطار  في  يأتي  امللتقى   

ّ
إن العجالن  العزيز 

السعودي  العهد  ولــي  زيـــارة  برنامج عمل 
األمير محمد بن سلمان إلى قطر، وحرصه 
االقــتــصــاديــة بن  بالعالقات  االرتــقــاء  على 

البلدين.
ــــرب عـــن أمــلــه فـــي أن يــكــون هـــذا الــلــقــاء  وأعـ
مــنــطــلــقــا لـــلـــوصـــول إلــــى تـــوصـــيـــات فــّعــالــة 
تحدد خريطة التعاون املستقبلي ألصحاب 
 قطر 

ّ
األعـــمـــال فــي الــبــلــديــن، مــشــيــرًا إلـــى أن

ـــت فـــي املــرتــبــة الــخــامــســة مـــن بـــن دول 
ّ
حـــل

مجلس التعاون في حجم التبادل التجاري 
من  والثالثن  الثالث  والشريك  اململكة  مع 
بن دول العالم في التصدير. وأضاف: »كما 
يشير تقرير منتدى االقتصاد العاملي 2020 

 ترتيب اقتصاد اململكة في التنافسية 
ّ
إلى أن

العاملية بلغ 36 من 141 اقتصادًا، فيما جاء 
ما  29، وهــو  املرتبة  في  القطري  االقتصاد 
يؤكد قوة تنافسية اقتصادي البلدين على 

مستوى العالم«. 
وشــهــد املــلــتــقــى تــوقــيــع عـــدد مــن اتــفــاقــيــات 
الــتــعــاون بـــن شـــركـــات قــطــريــة وســعــوديــة، 
إذ وقـــعـــت »مـــجـــمـــوعـــة الـــعـــذبـــي« اتــفــاقــيــة 
ــد شـــويـــعـــر  ــ ــمـ ــ ــع مــــجــــمــــوعــــة »حـ ــ ــاون مــ ــ ــعــ ــ تــ
لــالســتــثــمــار الـــعـــقـــاري« )الـــســـعـــوديـــة(، كما 
وقعت شركة »الدليمي ملعدات آبار النفط« 
)قـــطـــر(، اتــفــاقــيــة شـــراكـــة اســتــراتــيــجــيــة مع 
شــركــة الـــتـــوريـــدات والـــخـــدمـــات الــبــتــرولــيــة 
املحدودة )السعودية(. وفي قطاع السياحة 
والــضــيــافــة، وقــعــت مــجــمــوعــة »الــراجــحــي« 
الــســعــوديــة 4 اتــفــاقــيــات تــعــاون مــع فــنــادق 
قـــطـــريـــة، هــــي: فـــنـــادق ســــوق واقــــــف، فــنــدق 
ــنـــادق  ــــان، فـــنـــدق جــــزيــــرة الـــبـــنـــانـــا، وفـ ــريـ ــ الـ

دوست العاملية.

القاهرة ـ العربي الجديد

يتجه الــصــنــدوق الــســيــادي املــصــري إلـــى االقــتــراض 
عــبــر »الــســنــدات الــخــضــراء«. وقـــال املــديــر التنفيذي 
لــلــصــنــدوق الـــســـيـــادي املـــصـــري، أيـــمـــن ســلــيــمــان، إن 
الـــصـــنـــدوق يـــــدرس إصــــــدار ســـنـــدات خـــضـــراء خــالل 
الـــفـــتـــرة املــقــبــلــة. وأشــــــار ســلــيــمــان، خــــالل مــشــاركــتــه 
فــي مؤتمر بــالــقــاهــرة، أول مــن أمـــس، إلــى أن إصــدار 
ســـنـــدات مــرتــبــطــة بــاملــنــاخ قـــد يــجــري بــالــتــعــاون مع 
الشركاء  أن يحدد هوية  الشركاء«، من دون  »بعض 
تفاصيل حــول خطط  ولــم يعط سليمان  املحتملن. 

الـــصـــنـــدوق ألول إصـــــدار لــلــســنــدات الـــخـــضـــراء على 
السيادي، والــذي  اإلطــالق من جانب صندوق مصر 
املحلية  االقتصادية  »إنتربرايز«  لنشرة  وفقا  يأتي 
بـــعـــد اإلصـــــــــــدارات الـــنـــاجـــحـــة لـــلـــســـنـــدات الـــخـــضـــراء 
العام  فــي مصر خــالل  الشركات  السيادية وســنــدات 
السيادي« بمزايا  املاضي. ويحظى »صندوق مصر 
وامتيازات غير مسبوقة منذ إنشائه في عام 2018، 
بــتــوجــيــه مــن الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، منها 
إعفاء معامالته وأنشطته والكيانات اململوكة له من 
كامل  بشكل  والــرســوم، وتحصينه  الضرائب  جميع 

من املساءلة والرقابة الرسمية واملالحقة القانونية.

كما أعــطــى قــانــون إنــشــاء صــنــدوق مصر الــســيــادي، 
الــحــق لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة فـــي نــقــل مــلــكــيــة أي من 
األصــول غير املستغلة أو املستغلة اململوكة للدولة، 
مــلــكــيــة خـــاصـــة، أو لــلــجــهــات الــتــابــعــة لــهــا، أو الــتــي 
تساهم فيها الــدولــة، شــرط االتفاق مع وزيــر املالية، 
لخصخصة  تلقائيا  الباب  يفتح  ما  الصندوق،  إلــى 
اآلالف من الكيانات الحكومية في جميع املحافظات. 
وأصدرت وزارة املالية، في سبتمبر/أيلول من العام 
املــاضــي، أول ســنــدات خــضــراء ســيــاديــة فــي املنطقة 
بقيمة 750 مليون دوالر، كما أصدر البنك التجاري 
الدولي سندات خضراء بقيمة 100 مليون دوالر، في 

الــجــاري. وقالت الحكومة، في  وقــت سابق من العام 
سبتمبر/أيلول من العام الجاري، إنها تخطط لزيادة 
عــدد وتــكــراريــة إصــداراتــهــا مــن الــســنــدات الــخــضــراء، 
املالية أحمد كجوك، أن مصر  أكــد نائب وزيــر  حيث 
تخطط لــزيــادة إصــداراتــهــا مــن الــســنــدات الــخــضــراء. 
أكتوبر/تشرين  فــي  املــصــري،  املــركــزي  البنك  وأعــلــن 
بقيمة  للبالد  الخارجي  الدين  ارتفاع  املاضي،  األول 
14.3 مليار دوالر خالل العام املالي املنقضي )2020-
2021(، ليسجل 137.85 مليار دوالر بنهاية يونيو/

بنهاية  دوالر  مليار   123.49 مقابل   ،2021 حــزيــران 
يونيو/حزيران 2020، بنسبة زيادة بلغت %11.57.

الصندوق السيادي المصري يدرس إصدار »سندات خضراء«

واشنطن تتعهد بدعم 
إصالحات اقتصادية في 

اليمن
تعهدت الواليات املتحدة األميركية، 

أمس األربعاء، بدعم إصالحات 
اقتصادية شاملة في اليمن، الذي 
يمر بأزمة اقتصادية وسياسية 
خانقة جراء تدهور سعر العملة 
املحلية. جاء ذلك خالل لقاء بني 

القائمة بأعمال السفير األميركي 
لدى اليمن، كاثي ويستلي، 

ومحافظ البنك املركزي اليمني 
الجديد، أحمد غالب املعبقي. وقالت 

السفارة األميركية، في بيان عبر 
تويتر، إن »ويستلي واملعبقي 

ناقشا خالل اجتماع، الحاجة إلى 
استمرار التعاون والدعم الدولي 

القوي واإلعانات املالية للمساعدة 
في دعم االقتصاد اليمني«. 

وتعهدت ويستلي، وفق البيان 
»بدعم الواليات املتحدة إلصالحات 

اقتصادية شاملة لصالح الشعب 
اليمني«، من دون مزيد من 

التفاصيل. ويعاني اليمنيون من 
أزمات معيشية خانقة في ظل 
تواصل تدهور العملة املحلية.

السعودية: سهم »تداول« 
يقفز أكثر من %10

قفز سهم شركة »تداول« 
السعودية، املشغلة للبورصة 
املحلية، أمس، بنسبة تتجاوز 

10 باملائة، في أول يوم تداول له 
في سوق األسهم. وسجل سهم 

الشركة، اململوكة للصندوق 
السيادي السعودي، في بداية 
التعامالت، ارتفاعات بني 10 

و21.5 باملائة. وحسب بيانات 
السوق، كان سعر االكتتاب لسهم 
الشركة، 105 رياالت )28 دوالرا(، 

فيما سجل أدنى مستوى خالل 
الجلسة عند 115.4 رياال )30.8 
دوالرا(، وأعلى مستوى 127.6 

رياال )34 دوالرا(. وأمس األربعاء، 
هو اليوم األول إلدراج الشركة في 
البورصة املحلية، وتتداول بحدود 

التذبذب السعرية اليومية 30 
باملائة هبوطا أو صعودا. ويطبق 
هذا الحد فقط خالل األيام الثالثة 

األولى من اإلدراج.

صادرات شركات إسطنبول 
تبلغ ذروتها في نوفمبر

بلغت صادرات الشركات العاملة 
في إسطنبول، خالل نوفمبر/

تشرين الثاني املاضي، 8 مليارات 
و724 مليون دوالر، مسجلة أعلى 
مستوى لها على أساس شهري. 
ووفق معطيات مجلس املصّدرين 
األتراك، فإن صادرات البالد خالل 
نوفمبر الفائت، زادت 33.4 باملائة، 

مقارنة بالشهر نفسه من العام 
املنصرم. وبلغت عائدات تركيا 
من صادرات نوفمبر املاضي، 
21 مليارا و468 مليونا و461 
ألف دوالر. كما زادت صادرات 
الشركات العاملة في إسطنبول 

خالل نوفمبر الفائت 41.3 باملائة، 
مقارنة بالشهر نفسه من العام 

املاضي. وبحسب معطيات املجلس، 
فإن الشركات العاملة في إسطنبول 

صّدرت منتجاتها خالل الشهر 
املاضي إلى 218 سوقا عامليا.

لقطات

ارتفاع اإلصابات 
يفـاقم انكمـاش 
االقتصاد الياباني

أظهرت بيانات رسمية، أمس األربعاء، انكماش اقتصاد اليابان بأكثر من املتوقع، خالل الربع الثالث من 2021، بنسبة 3.6 باملائة على أساس سنوي، وسط 
ارتفاع اإلصابات بفيروس كورونا وانخفاض االستهالك. وبحسب بيانات مكتب مجلس الوزراء الياباني، جاء االنكماش االقتصادي للربع الثالث أعلى 
من التقديرات األولية التي توقعت انكماشا بنسبة 3 باملائة. وكان االقتصاد الياباني سجل نموا بنسبة 1.9 باملائة في الربع الثاني من 2021، بعد انكماش 
3.9 باملائة في الربع األول من العام نفسه. وأظهرت البيانات انخفاض اإلنفاق الخاص 1.3 باملائة في الفترة من يوليو/تموز حتى سبتمبر/أيلول. وفي 

نوفمبر/تشرين الثاني املاضي، أعلن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، حزمة تحفيز جديدة بمقدار 490 مليار دوالر، هي الثالثة في أقل من عامن.

اقتصاد

)Getty(

Thursday 9 December 2021
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بيروت ـ ريتا الجّمال

اللبنانيون يعانون  يــزال  بينما ال 
ــم عــــلــــى صــــرف  ــ ــهـ ــ ــدرتـ ــ مــــــن عــــــــدم قـ
مــدخــراتــهــم بــــالــــدوالر فـــي الــبــنــوك 
بــفــعــل االنــهــيــار املـــالـــي الــــذي تــشــهــده الـــدولـــة، 
أطلت أزمة جديدة عنوانها »الدوالر القديم«، 
الـــتـــي يــصــفــهــا مــتــعــامــلــون بــأنــهــا »فــضــيــحــة 
نصب جديدة« بسبب صرف البنوك إصدارات 
األميركية ضمن تحويالت  العملة  قديمة من 
شركات  فــي  للموظفني  خــاصــة  حديثة  مالية 
ومؤسسات أجنبية، بينما ترفض استبدالها 
بإصدارات حديثة، ما يبقى املواطنني في حالة 
ذعــر مــن التعامل مــع الــقــطــاع املــصــرفــي الــذي 
»الفساد واالحتيال«، األمر  تالحقه اتهامات بـ
الــذي استدعى ردًا من مصرف لبنان املركزي 
بيروت، وواحــدة من  األميركية في  والسفارة 

أكبر شركات تحويل األموال في الدولة.
ــاعـــد مـــمـــا ُيــــعــــَرف  ــتـــصـ وبـــــــــدأت الــــشــــكــــاوى تـ
بـــــ«الــــدوالر الــقــديــم وخــصــوصــا مـــن فــئــة 100 
نفسه  عـــرف  ــذي  الــ املـــواطـــن  يــقــول  إذ  دوالر«. 
»الــعــربــي الــجــديــد« إنــه »يــواجــه  بــاســم فـــادي لـــ
صعوبة كبيرة في صرف دوالرات بإصدارات 
قديمة، حيث إن املؤسسات التجارية واملالية 
ــرافـــني  ــا أن الـــصـ ــمـ ــا، كـ ــهــ ــل بــ ــامـ ــعـ ــتـ ــرفــــض الـ تــ

الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

تخوف تجار من تكبدهم خسائر كبيرة بسبب 
الركود الذي يضرب األسواق السودانية، فيما 
انتقد مواطنون اإلحصاءات الرسمية الصادرة 
عـــن الـــجـــهـــاز املــــركــــزي لـــإحـــصـــاء الــحــكــومــي، 
والــتــي أكــــدت انــخــفــاض مــعــدل الــتــضــخــم إلــى 
ــــالل شـــهـــر أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن  نـــحـــو 350% خـ
من  السوداني  الشارع  ويشكو  املاضي.  األول 
ندرة في بعض السلع وغالء أسعارها، إذ ما 
زالت أزمــات الخبز والوقود تواجه املواطنني 

عبد الكريم الثلجي

تشهد مناطق شمال غربي سورية ارتفاعا 
انخفاض  نتيجة  األدويـــة  أسعار  في  كبيرًا 
الــدوالر،  التركية مقابل  الليرة  سعر صــرف 
والــــذي بـــات يستنزف مــيــزانــيــة الــعــديــد من 
معيشية صعبة  تواجه ظروفا  التي  األســر 
ــدوم فــصــل الــشــتــاء وانــتــشــار األوبــئــة  مـــع قــ
األسعار  تفاوت  إلــى  باإلضافة  واألمـــراض، 
ــرى.  ــ بــــني مــنــطــقــة وأخـــــــرى وصـــيـــدلـــيـــة وأخــ
يـــحـــاول الــصــيــدالنــي أنــــس الـــصـــطـــوف، مع 
مجموعة من األطباء، التخفيف قدر اإلمكان 
مــن معاناة املــرضــى فــي شمال ســوريــة، من 
خالل تأمني أدوية باملجان للمرضى الذين 
يعانون من ظروف صعبة، وذلك بالتواصل 
الصيدليات  الحال وأصحاب  مع ميسوري 
ــدواء  ــ ــ ــات األدويـــــــــة لـــتـــأمـــني الـ ــتـــودعـ ــسـ أو مـ
منتدى  على  القائمون  يعمل  كما  املطلوب. 
ــعــــى« اإلنـــســـانـــي عــلــى تــقــديــم األدويـــــة  »أســ
باملجان من خالل جمع التبرعات من أعضاء 
ــــذي يـــضـــم أطــــبــــاء ومــهــنــدســني  املـــنـــتـــدى، الــ

ومسؤولني في املنظمات اإلنسانية.

أسباب الغالء
ــال حــلــب  ــمـ ــقـــول نــقــيــب الـــصـــيـــادلـــة فــــي شـ يـ

 
ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن ـــ تــيــســيــر خـــيـــاط، لـ

ــاع أســــعــــار األدويـــــــــة هــو  ــ ــفـ ــ أهـــــم ســـبـــب الرتـ
ــواء مــن تــركــيــا أو مــن طــرف  اســتــيــرادهــا، سـ
ــــوري، فــبــعــد خــــســــارة مــعــامــل  ــسـ ــ الـــنـــظـــام الـ
األدويــة في منطقة املنصورة، غربي حلب، 
األدويـــة  فــي مطلع 2020، اضــطــررنــا لجلب 
يحملها ضرائب  الــذي  النظام،  مناطق  مــن 
 الــكــمــيــة األكـــبـــر يتم 

ّ
أكـــبـــر، مــشــيــرًا إلــــى أن

استيرادها من طرف النظام. 
وحــســب نقيب الــصــيــادلــة فــي شــمــال حلب، 
 الــــدواء فــي إدلـــب يــتــم جلبه عــن طريق 

ّ
ــإن فـ

ــل مــنــاطــق ســيــطــرة  ــ املـــعـــامـــل الـــســـوريـــة داخـ
الـــدواء  الــنــظــام، إضــافــة لنسبة بسيطة مــن 
ــتـــورد مـــن الــهــنــد والـــصـــني عـــن طــريــق  املـــسـ
املـــعـــابـــر الـــرســـمـــيـــة، وغـــالـــبـــا تـــكـــون أســـعـــار 
تستورد  ألنــهــا  مستقرة  األجنبية  األدويــــة 
ــوق األدويـــــة  ــــدوالر، فـــي حـــني يــشــهــد ســ ــالـ ــ بـ
السورية تقلبا مستمرًا في األسعار نتيجة 

تغير سعر صرف الليرة السورية. 
ــاع أســـعـــار  ــ ــفـ ــ  مــــن أســــبــــاب ارتـ

ّ
وأضــــــــاف أن

ــة مــن مناطق  األدويـــة ضريبة شحن األدويـ
النظام لتصل إلى أعــزاز، شمال حلب، التي 
كــانــت في  إلـــى 30%، وإذا  مـــن 25  ارتــفــعــت 
الشحنة أدوية سائلة كثيرة تصل إلى %50. 
وتضاف للقطعة الدوائية 20% أجور شحن 

و7% للمستودع املركزي و10% نسبة ربح 
لــلــمــســتــودع، ثــم يقسم نــاتــج مــجــمــوع هــذه 
األرقـــــــام عــلــى 350 )وهـــــي نــســبــة مــعــيــاريــة 
تمثل ســعــر صـــرف الــلــيــرة الــســوريــة مقابل 
الــلــيــرة الــتــركــيــة حـــني تـــم وضــــع املـــعـــادلـــة(، 
بــحــســب خــيــاط. ويــضــاعــف الــنــظــام أســعــار 
األدوية املهمة، ناهيك عن املخاطرة الكبيرة 
النظام، وفــق محمد  في جلبها من مناطق 
بادي، وهو مدير مستودع أدوية في منطقة 
»العربي  الدانا، شمال إدلــب، الــذي تحدث لـ
في  األدويــة  الجديد«. وتعتمد مستودعات 
»نت  تسمى  معادلة  على  أسعارها  تحديد 
األدوية« وقد اعتمدتها لجنة األمن الدوائي 

في مدينة إدلب لضبط تقلبات السعر.

تفاوت األسعار
ــة بني  ــ ــفـــارق الــســعــري فـــي األدويــ ويــشــكــل الـ
تضاف  إضــافــيــة  مشكلة  وأخــــرى  صيدلية 
ملا يثقل كاهل املواطنني في شمال سورية، 
إذ ُيــرجــع بــادي السبب فــي ذلــك إلــى الفشل 
متابعة  دون  من  الطبية،  للمكاتب  اإلداري 
ــــرارات الــــصــــادرة عــنــهــا، خــصــوصــا في  ــقـ ــ الـ
شــمــال حــلــب، حــيــث تــوجــد آلـــيـــات متابعة 
طبية أفضل ال تطبق، وهناك جهة واحــدة 
ومن  نشرة موحدة،  وتنزل  األسعار  تراقب 

يــخــالــف الــســعــر املــوحــد يــتــعــرض للعقوبة، 
املستودعات  بــني  مشتركة  آلية  توجد  كما 
ــلــــوا  وصــ حــــتــــى  بـــــإدلـــــب  الــــصــــحــــة  ووزارة 
ــة. ويــــحــــقــــق مـــعـــمـــل »ريــــفــــا  ــجـ ــيـ ــتـ ــنـ لــــهــــذه الـ
التي  الــجــودة  السوق في  فــارمــا« متطلبات 
نظام  النظام بحكم وجــود  أدويـــة  تضاهي 
رقابي خارجي  ذاتــي داخلي ونظام  رقابي 
حيث  من  وكذلك  الدوائية  بالرقابة  متمثل 
الـــكـــم قــــادريــــن عــلــى تــلــبــيــة حـــاجـــة الـــســـوق. 
أمـــا لــنــاحــيــة الـــنـــوع، فــهــنــاك نــقــص ببعض 
األصناف لعدم توفر خطوط إنتاج جديدة 
ها موضوعة بالخطة، مثل قسم 

ّ
حاليا، لكن

الهرمونات وخط القطرات وغيرها. ويقول 
فـــراس األحــمــد، وهـــو مــديــر مــركــز طــبــي في 
 ضــعــف الــجــوانــب 

ّ
ريــــف حــلــب الـــغـــربـــي، إن

ــاع الصحية  ــ االقــتــصــاديــة وتـــراجـــع األوضــ
لدى شريحة واسعة من املجتمع في شمال 
ســـوريـــة، دفــــع الـــنـــاس لـــزيـــادة الــطــلــب على 

األدوية املجانية. 
مراجعني  يومي  بشكل  »نستقبل  وأضـــاف: 
ــة، ونــحــن نحصل  ــ فــي املــركــز بــحــاجــة ألدويـ
على كميات قليلة ال تسد الحاجة املوجودة 
لـــدى املـــرضـــى، مـــا يــضــطــرهــم لــشــرائــهــا من 
في  مرتفعة  بأسعار  الخاصة  الصيدليات 

ظل انخفاض سعر الليرة التركية أخيرًا«. 

يستغلون ذلك ويرفضون تصريفها إال بشرط 
 .»%20 إلـــى  تــصــل  بنسبة  ســعــرهــا  تخفيض 
ويلفت فادي إلى أن »الدوالرات التي بحوزته 
الــذي يسحبه  ليست مخزنة، بل تشكل راتبه 
لبنك  التابع  اآللــي  الصراف  شهريا من جهاز 
أجنبية  يعمل لصالح مؤسسة  كونه  لبناني 
ويقبض ما ُيعرف بالفرش دوالر«. و»الفرش 
اللبنانيني،  بــني  عليه  املــتــعــارف  وفــق  دوالر« 
هــو الـــرواتـــب أو الــتــحــويــالت املــالــيــة الحديثة 
مثل  التحويل  شــركــات  عبر  أو  املــصــرف  عبر 
ــيــــون«. لـــــذا يــعــبــر فــــــادي عــن  »ويـــســـتـــرن يــــونــ
استغرابه من الحصول على راتبه بإصدارات 
قــديــمــة، مـــؤكـــدا أنـــه عــنــدمــا يــعــود إلـــى البنك 
لطلب اســتــبــدال مــا تــقــاضــاه يــواجــه صعوبة 
ــع فــــــادي تـــعـــانـــي مــنــه  ــا حـــصـــل مــ فــــي ذلــــــك. مــ
»العربي الجديد« أن  أيضا رانيا التي تؤكد لـ
»نصف راتبها الذي تقبضه بالدوالر تحصل 
العملة  تــكــون  أو  الــقــديــمــة  بـــاإلصـــدارات  عليه 
تالفة، وهي لم تكن تولي املوضوع أهمية إلى 
الـــدول العربية  أن واجــهــت مشاكل فــي بعض 
بــدأت مؤسسات  كما  رفضت تصريفها  التي 
تجارية في لبنان ترفض التعامل بها، وحني 
قصدت البنك لتبديلها قال لها بداية ال عملة 
جديدة، ثم طلب منها عمولة لقاء إجراء هذه 

العملية«.
ــر فــي  ــتـــشـ ــنـ ــي بـــــــــدأت تـ ــ ــتـ ــ ــرة، الـ ــ ــاهــ ــ ــظــ ــ ــ هــــــــذه ال
لــبــنــان وُيــحــكــى عنها عــبــر وســائــل الــتــواصــل 
والذعر  البلبلة  من  حالة  أحدثت  االجتماعي 

فــي ظــل فــوضــى كبيرة تــضــرب األســــواق رغم 
اإلجـــراءات الحكومية في هــذا الصدد. وأعلن 
الــجــهــاز املـــركـــزي لــإحــصــاء عـــن تــبــاطــؤ نمو 
الــتــضــخــم الـــســـنـــوي خــــالل أكـــتـــوبـــر املـــاضـــي، 
 350.84  

ً
مسجال التوالي،  على  الثالث  للشهر 

بــاملــائــة على  مــقــارنــة بنسبة 365.82  بــاملــائــة، 
أســـاس ســنــوي فــي سبتمبر/ أيــلــول املــاضــي. 
 الفجوة بني سعر الــدوالر 

ّ
ويأتي ذلك في ظل

فـــي الـــســـوق املــــوازيــــة الـــــذي واصـــــل االرتـــفـــاع 
ــــى 452 جــنــيــهــا مـــتـــجـــاوزًا الــســعــر  مــــجــــددًا إلـ
الرسمي 435 جنيها. ويقول حسن طــه، وهو 
 معدالت 

ّ
»العربي الجديد«، إن صاحب بقالة، لـ

كبيرة، مشيرًا  السلع أصبحت  أسعار  ارتفاع 
ــادات مــتــوالــيــة بـــصـــورة يصعب  ــزيــ الــ  

ّ
إلــــى أن

 قـــفـــزات األســـعـــار 
ّ
الـــلـــحـــاق بـــهـــا. ويــضــيــف أن

أربكت األسواق وحركة التجارة. وفي يونيو/ 
حـــزيـــران املــاضــي ارتــفــع الــتــضــخــم إلـــى معدل 
شهر،  خـــالل  بــاملــائــة   412.75 بنسبة  قــيــاســي 
قــدرهــا 33.96 نقطة عــن شهر مايو/  بــزيــادة 
أيار املاضي. ويعد هذا املعدل هو األعلى في 
العالم، ما يضع املواطن أمام ضغوط معيشية 
غير مسبوقة. وشكك  غــالء  ومــوجــات  صعبة 
خبراء اقتصاد في األرقام الرسمية التي تفيد 
ها ال تعبر عن الواقع، 

ّ
بتراجع التضخم، إذ إن

تنتهجها  التي  العامة  السياسة   
ّ
أن مؤكدين 

فــي صــفــوف مــواطــنــني هــرعــوا إلـــى املــصــارف 
لــطــلــب تــبــديــل دوالراتـــهـــم »الــقــديــمــة« أو عند 
الصرافني وإن خسروا من قيمتها، وذلك خوفا 

من وقف التعامل بها نهائيا.
ــــالم والـــعـــالقـــات فـــي مــصــرف  ــدة اإلعــ ــ لــكــن وحـ
ــــدرت بــيــانــا قــالــت فــيــه »نـــظـــرًا إلــى  لــبــنــان، أصـ
قــيــام بــعــض املـــصـــارف ومــؤســســات الــصــرافــة 
تـــبـــديـــل أوراق  ــقـــابـــل  مـ عــــمــــوالت  بـــاســـتـــيـــفـــاء 
نقدية من الدوالر األميركي العتبارها قديمة 
اإلصدار أو غير صالحة للتداول، يهّم مصرف 
لــلــجــمــهــور أن مــواصــفــات  لــبــنــان أن يـــوضـــح 
للتداول  القابلة  الـــدوالر  مــن  النقدية  األوراق 
 Bureau of engraving تحدد من قبل
لـــوزارة  تابعة  هيئة  وهــي   and Printing
الـــخـــزانـــة األمـــيـــركـــيـــة، كــمــا أن مـــصـــرف لــبــنــان 
اللبنانية  العملة  مواصفات  يحدد  الــذي  هــو 

القابلة للتداول«.
ــفـــارة  الـــسـ الــــواســــعــــة،  ــفـــعـــل  الـ ردود  ودفــــعــــت 
األميركية في بيروت، إلى إصدار رد قالت فيه 
إن »سياسة الحكومة األميركية تنص على أن 

كل تصاميم االحتياطي الفدرالي الورقية هي 
عملة قانونية أو صالحة قانونيا للمدفوعات، 
بــغــض الــنــظــر عــن تــاريــخ إصـــدارهـــا«، مشيرة 
الفئات  تشمل جميع  السياسة  »هـــذه  أن  إلــى 
 1914 من سنة  الفدرالي  لالحتياطي  الورقية 

إلى اليوم«.
كــمــا، أوضـــحـــت شــركــة »oMt«، إحــــدى أكــبــر 
شــركــات تحويل األمــــوال والــصــرافــة فــي بيان 
لها، أنه ال يتم استيفاء أي رسم إضافي نظير 
القبول بالطبعة البيضاء من فئة الـ 100 دوالر 
عبر أي من مراكزها، موضحة في املقابل أنها 
ــة نــقــديــة مــمــزقــة، مــحــروقــة،  »ال تــقــبــل أي ورقــ

صفراء اللون أو تالفة ولو جزئيا«.
ــيــــروت  ــــي فـــــي بــ ــــرعـ ــيــــر شـ ويـــــؤكـــــد صـــــــــراف غــ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن »الــــــدوالر الــتــالــف أو  لـــ
القديم أو املهترئ ما عاد مقبواًل في كثير من 
أو  للدفع  كوسيلة  واألجنبية  العربية  الـــدول 
للتعامل وال يصَرف، وكذلك بدأت مؤسسات 
لبنان ترفضه فكيف علينا نحن  تجارية في 
أن نتعامل بــه؟ أو نقبل بــالــخــســارة؟ مــن هنا 
بــأقــل من  نــرضــى بتصريف 100 دوالر ولــكــن 

سعر الصرف اليومي بنحو %20«.
ويــشــيــر الـــصـــراف إلـــى أن »املــواطــنــني فــقــدوا 
يفضلون  وأصــبــحــوا  القديم  بــالــدوالر  الثقة 
ــو ما  ــدة، وهــ ــديـ الــتــعــامــل بـــــاإلصـــــدارات الـــجـ
دفعهم في األيام القليلة املاضية للجوء إلى 
تصريفها  وليس  تبديلها  وطلب  الصرافني 
حتى لو خسروا من قيمتها«. يقول الكاتب 

واالقتصادية  املالية  الــشــؤون  فــي  والباحث 
»العربي الجديد«  البروفسور مارون خاطر لـ
إن »بــعــض املــؤســســات والــشــركــات أصـــدرت 
تــعــامــيــم مــنــعــت بــمــوجــبــهــا مــوظــفــيــهــا مــن 
القديم، أو حددت سنوات  التعامل بالدوالر 
أعرافا  اإلصـــدار املسموح بها وبــدأت تخلق 
كلها مخالفة للقانون مستغلة غياب الدولة 

وأجهزتها الرقابية«.
ــانـــون األمــيــركــي  ــقـ ويــشــيــر خـــاطـــر إلــــى أن »الـ
أو  الطبعات  كل  أن  ينص بشكل صريح على 
لالستعمال  القديمة هي صالحة  اإلصـــدارات 
واالســتــبــدال، بــمــا فيها تــلــك الــتــالــفــة مــن دون 
قــيــمــتــهــا، كــمــا أن دواًل كــثــيــرة تضع  خـــســـارة 
ضـــوابـــط عــلــى مــســألــة الــــتــــداول بــــاإلصــــدارات 
الـــقـــديـــمـــة ولــكــنــهــا فــــي الــــوقــــت نــفــســه تــســمــح 
العلم أن كلفة  باستبدالها عبر املصارف، مع 
البلدان  فــي  سيما  وال  باهظة  ليست  الشحن 
التي تكثر فيها العمليات التجارية والتعامل 

بالدوالر األميركي«.
ــات الــتــجــاريــة مـــع دول  ــعـــالقـ ويـــوضـــح أن »الـ
ــي لــبــنــان  ــ ــة فـ ــدومــ ــعــ ــارج بــــاتــــت شـــبـــه مــ ــ ــخــ ــ الــ
النقدية  بفعل االنــهــيــار االقــتــصــادي، والــكــتــل 
الـــدوالريـــة جـــزء كبير منها مــخــزن ومــوجــود 
في املنازل وهي إما قديمة أو تالفة من كثرة 
ــــداول مــحــلــيــا، ونـــســـبـــة قــلــيــلــة تــــحــــّرك فــي  ــتـ ــ الـ

عمليات تجارية خصوصا خارجية«.
لكن أخــطــر مــا يحصل فــي لبنان وفــق خاطر 
أن »املــصــارف هي التي تمأل أجهزة الصراف 

بالتداول  القديمة وتضعها  اآللي بالدوالرات 
فــي الــســوق، وهــي نفسها تعطي املـــودع 400 
دوالر 200 منها باإلصدار القديم، وفي الوقت 
نفسه بعضها يطلب عمولة شحن 5 دوالرات 
الـــــــ400 دوالر، وبــالــتــالــي طــاملــا أن هــذه  عــلــى 
اإلصـــدارات لم تعد صالحة فلماذا يعمد إلى 

وضعها قيد التداول؟«.
وكذلك يلفت خاطر إلى أمر في غاية الخطورة 
كبرى،  استفهام  عــالمــات  أمـــام  الــبــاب  ويفتح 
 اإلصدارات القديمة تشمل أيضا 

ّ
يتمثل في أن

»الفرش دوالر« وبالتالي رواتب املوظفني في 
املنظمات غير الحكومية واملدنية واملؤسسات 
األجنبية والعربية التي يتقاضونها شهريا، 
بــإصــدارات جديدة،  البنوك  إلــى  والتي ترسل 
فلماذا تلجأ املــصــارف إلــى هــذه املــمــارســات؟ 

ومن أين تأتي باألموال القديمة؟«.
ويشير خاطر إلى أنه »في حال كانت املصارف 
السلطات  فعلى  الــتــحــويــالت،  بتوقف  تــتــذرع 
الــنــقــديــة أن تــصــدر تــعــامــيــم تــلــزم املــؤســســات 
املالية والتجارية بالتعامل بجميع إصدارات 
الـــدوالرات بانتظار دخــول أمــوال جديدة إلى 

السوق«.
ر من »وجود نوايا خبيثة تستهدف ما 

ّ
ويحذ

ى مــن مــدخــرات الــنــاس فــي املــنــازل وتقّدر 
ّ
تبق

أزمــــة  وتــفــتــعــل  دوالر،  مـــلـــيـــارات   5 بـــحـــوالـــي 
نفسية جديدة تضغط على حاملي الدوالرات 
استعمالها  أو  استبدالها  إلــى  العهد  قديمة 
إلــــى %10  بـــني %5  خـــســـرت  وإن  أو صــرفــهــا 
مــن قــيــمــتــهــا، الفــتــا إلـــى أن مــا يــحــصــل يــؤدي 
إلــى نشوء ســوق مــوازيــة جــديــدة متخصصة 
القديمة  الـــدوالرات بــاإلصــدارات  في استبدال 
دون  مــن  املــخــزنــة،  النقدية  الكتلة  وتستهدف 
أن يستبعد وقوف شبكة مؤلفة من مصارف 
وصــــرافــــني وشــــركــــات تـــحـــويـــل ومـــــن خــلــفــهــم 

سياسيون وراء ما يحصل«.
ــاحــــث فــــي الــــشــــؤون  ــبــ ويــــتــــوقــــف الــــكــــاتــــب والــ
غياب  وراء  السبب  عند  واالقتصادية  املالية 
السلطات الرسمية وأجهزتها الرقابية التي لم 
تتدخل لضبط السوق ومراقبة عملية شحن 
وانتشارها، وال  املشكلة  تفاقم  األمــوال ومنع 
باستبدال   

ً
فــعــال لبنانيون  بــدأ  بعدما  سيما 

دوالراتهم.
فـــي املـــقـــابـــل، يــشــيــر الــرئــيــس الــســابــق للجنة 
الرقابة على املصارف في لبنان سمير حمود 
أن »أي  إلــى  الجديد«  »العربي  في اتصال مع 
ــة يــمــكــن أن تــعــتــبــر أوراقــــــا نــقــديــة بحكم  ــ دولـ
امللغاة، سواء كان الدوالر أو عملتها الوطنية، 
وتحدد لها تاريخا يكون طويال عادة يصبح 
فيه التداول بها غير مقبول، ولكن في الوقت 
نــفــســه تــســيــر بــخــطــة تــتــمــثــل بــاســتــبــدال هــذه 

األوراق النقدية بأخرى جديدة«.
لتبديل  البنك  يطلبها  الــتــي  العمولة  وحـــول 
ـــ 100 دوالر، يــقــول حمود  الـ فــئــة  الـــــدوالر مــن 
»عــنــدمــا تـــبـــدأ املـــؤســـســـات تــتــفــادى الــتــعــامــل 
ــقـــديـــم يــصــبــح هــنــاك  ــدار الـ ــ ــاإلصـ ــ ــدوالر بـ ــ ــالـ ــ بـ
العملية  وهــــذه  واســتــبــدالــه،  للشحن  حتمية 
تــحــصــل مـــع الــــواليــــات املـــتـــحـــدة وتـــقـــوم بها 
شركات شحن األموال، وبالتالي لها تكاليفها 

والتي تنعكس على الناس«.
بدوره، يقول ميشال مكتف، املدير العام لشركة 
»الــعــربــي  لـــ األمــــوال  وشــحــن  للصيرفة  مكتف 
الجديد« إنه لطاملا حذر من مثل هذه األزمة، 
مــوضــحــا أن »الــعــمــلــة الــورقــيــة مــعــروف أنها 
تــتــعــرض لـــالهـــتـــراء مـــع الـــوقـــت وتــفــقــد حتى 
الــدول  وترفض  االستهالك،  كثرة  من  قيمتها 
األميركي  البنك  يأخذها  بها، ولذلك  التعامل 
ويــتــلــفــهــا ويــصــدر عــمــلــة ورقــيــة جــديــدة بــداًل 
مــنــهــا، والــيــوم الــســوق الـــســـوداء تبتز الــنــاس 
والصرافني بدأوا يأخذون عموالت لقاء تبديل 
 عــن تبديلها 

ً
الــــدوالر، وربــمــا يتوقفون أصـــال

عندما تصبح غير قابلة للتعامل نهائيا«.

الدولة في إدارة دفة االقتصاد ليست واضحة، 
 اإلجــراءات الحمائية التي اتخذتها 

ّ
وقالوا إن

الـــدولـــة مــشــكــوك فــي صحتها ولـــم تــصــل إلــى 
مستحقيها، خاصة في ما يتعلق بدعم األسر 
الــفــقــيــرة الــتــي تـــأثـــرت بــالــعــمــلــيــة اإلصــالحــيــة 
ــار، يقول االقتصادي  األخــيــرة. وفــي هــذا اإلطـ
»العربي الجديد«:  السوداني محمد يوسف، لـ
ــتــــصــــاديــــة واضـــحـــة  ــا ال ســـيـــاســـة اقــ ــمــــومــ »عــ
 
ّ
يــمــكــن االهــــتــــداء بــهــا فـــي الـــــســـــودان، كــمــا أن
غــيــاب الــتــنــســيــق بـــني الــشــق املـــالـــي والــنــقــدي 
فــي الــدولــة مــن أســبــاب تــراجــع االقــتــصــاد إلى 
جـــانـــب اإلهــــمــــال الــكــبــيــر لـــلـــقـــوانـــني املــنــظــمــة 
للعمل االقتصادي في البلد«. ويتابع: »رقابة 
وال مــحــاســبــة، إضــافــة إلـــى عـــدم دعـــم اإلنــتــاج 
ــــع الــــدعــــم عــن  املـــحـــلـــي، خـــصـــوصـــا فــــي ظــــل رفـ
االقتصاد  الوقود«. ومن جانبه، يقول أستاذ 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »رغــم  مــحــمــود تــوفــيــق، لـــ
البيانات الرسمية التي تؤكد انخفاض نسبة 
 النسب ما زالت تعد األعلى في 

ّ
التضخم، فإن

العالم«. ويتابع: »عامليا، يمكن القبول بنسبة 
أما  الناشئة،  لالقتصادات   %9 حتى  تضخم 
الواحدة  املئوية  الخانة  النسبة  تــجــاوزت  إذا 
 
ّ
فــإن فأكثر،   %10 أصبحت  أي  الخانتني،  إلــى 

جرس اإلنــذار يدق في هذه الحالة وال بد من 
آثار   

ّ
أن اقتصادية عاجلة«، ويؤكد  معالجات 

الــتــضــخــم الــســالــبــة ظــاهــرة لــلــعــيــان، وتتمثل 
ولــجــوء  األمـــــــوال  املــــدخــــرات ورؤوس  بــتــآكــل 
التي ال  السلع  أي  القيمة«،  »مــخــازن  لـــ الــنــاس 
تــتــأثــر بــالــتــضــخــم مــثــل األراضـــــي والــعــقــارات 
والذهب والعمالت األجنبية القابلة للتحويل.
إلـــى حلقة مــفــرغــة هبطت  ويـــقـــول: »ذلـــك أدى 
عــلــى أثــرهــا قيمة الــعــمــلــة الــســودانــيــة وزادت 
كــلــفــة اســـتـــيـــراد الــســلــع ومـــدخـــالت اإلنـــتـــاج«، 

الدائرة يتطلب تثبيت   »إيقاف هذه 
ّ
ويــرى أن

قيمة العملة الوطنية أمام العمالت األجنبية 
ــيـــت أســـــعـــــار بــــعــــض الـــســـلـــع  ــبـ ــثـ األخـــــــــــرى، وتـ
 

ّ
إال أن تفعل هذا  للدولة  األساسية، وال يمكن 

إذا كان لديها فائض أو احتياطي من العمالت 
التبادلي  السعر  فــي  عــبــره  تتحكم  األجنبية 
للعملة أو تتحكم بواسطته في كلفة استيراد 

السلع األساسية«.

»الدوالر القديم« يضع اللبنانيين أمام فضيحة نصـب جديدة

تهاوي الليرة التركية يرفع أسعار األدويةالغالء يحاصر األسواق... وانتقادات لإلحصاءات الرسمية

صعوبة كبيرة في صرف دوالرات بإصدارات قديمة )جوزف عيد/فرانس برس(

تتصاعد الشكاوى في 
لبنان مما يعرف بـ»الدوالر 

القديم« الذي تحول 
إلى فزاعة جديدة 

تؤرق المواطنين الذين 
يتقاضون رواتبهم عبر 

تحويالت مالية مصرفية، 
مما دفع المصرف 

المركزي والسفارة 
األميركية إلى الرد

شكك خبراء اقتصاد 
في األرقام الرسمية التي 

تفيد بتراجع التضخم في 
السودان، ألنّها ال تعبر عن 
الواقع، إذ يأتي ذلك في 

الوقت الذي يشكو فيه 
الشارع من استمرار ندرة 

السلع وغالء أسعارها

»السيادي 
السعودي« يبيع 

حصة »اس تي 
سي«

أعلن »الصندوق السيادي السعودي« 
عن رفع الحصة التي بدأ بيعها في 

»اس تي سي«، وهي أكبر شركة 
اتصاالت في البالد، من 100.2 
مليون سهم تمثل 5 باملئة من 
أسهم الشركة، إلى 120 مليون 

سهم )6 باملئة(. وقال الصندوق، 
أمس األربعاء، في بيان مشترك مع 

الشركة، إن سعر الطرح الثانوي 
يراوح بني 100 ريال )26.7 دوالرا(، 

و116 رياال )31.4 دوالرا( للسهم. 
وحسب مسح لألناضول، قد يصل 

ما يجمعه الصندوق من بيع حصته 
إلى نحو 3.71 مليارات دوالر.

وحسب إفصاح للبورصة، بدأ الطرح 
في 5 ديسمبر/ كانون األول الجاري 
وينتهي في 9 منه، وستخصص 10 
باملئة منه لألفراد )12 مليون سهم(، 
والحصة املتبقية للمؤسسات )108 

ماليني سهم(. ويملك الصندوق 
70 باملئة من شركة »اس تي سي« 
السعودية، وسبق أن أعلن نيته بيع 

جزء من حصته شرط أن يبقى 
صاحب حصة مسيطرة في الشركة 

تتجاوز 50 باملئة.
ويملك الصندوق حصصا في عدة 

شركات محلية وأجنبية، وتعد 
حصته في »اس تي سي« األكبر بني 

الشركات.

تعزيز التجارة 
الفلسطينية 

األردنية
بدأت فلسطني واألردن محادثات 

تحضيرية في رام الله الفلسطينية 
لتعزيز التعاون االقتصادي 

واملبادالت التجارية، لتتوج بالتئام 
اللجنة العليا املشتركة، برئاسة 

رئيسي وزراء البلدين محمد 
اشتية وبشر الخصاونة، اليوم 
الخميس. ويترأس االجتماعات 

التحضرية، التي استمرت خالل 
اليومني املاضيني، وزير االقتصاد 

الفلسطيني خالد العسيلي، 
ووزير التجارة والصناعة األردني 
يوسف الشمالي. والثالثاء، وصل 

الشمالي إلى رام الله على رأس وفد 
أردني يضم وزراء الزراعة والنقل 

واالتصاالت والطاقة وأمني عام 
مجلس الوزراء، برفقة فريق فني 
كبير، وفق بيان لوزارة االقتصاد 

الفلسطينية. وقال العسيلي إن 
اجتماع اللجنة العليا املشتركة 

سيشهد توقيع 9 اتفاقيات 
ومذكرات تفاهم في مجاالت 

مختلفة، أبرزها اتفاقية لرفع التبادل 
التجاري، وأخرى لالعتراف املتبادل 

باملواصفات واملقاييس، وثالثة 
لتعزيز االستثمارات املشتركة. 

وأن انعقاد اللجنة »فرصة قوية في 
تحسني اقتصاد، وإقامة شراكات 

استثمارية تنسجم مع العالقة 
السياسية املتميزة بني البلدين«.

تركيا: قطاع 
المعارض يترّقب 

انتعاشة كبيرة
يستعد قطاع املعارض في تركيا 
لدخول عام 2022 بتفاؤل، وسط 

توقعات بانتعاشة كبيرة بعد 
عودته إلى حالته الطبيعية التي كان 

عليها عام 2019، أي قبل جائحة 
كورونا. ومما زاد من آمال وتفاؤل 
أصحاب قطاع املعارض في تركيا 

اإلقبال الكبير الذي حظي به هذا 
املجال، في النصف الثاني من العام 

الحالي. وفي حديثها لألناضول، 
قالت زينب أونال أوزطوب، رئيسة 

املجلس التنفيذي ملجموعة »توياب« 
للمعارض في تركيا، إنهم في 

املجلس واجهوا صعوبات وتحديات 
كبيرة في النصف األول من العام 

الحالي، بسبب التدابير والقيود 
املفروضة في إطار مكافحة 

كورونا. وأضافت أن النصف الثاني 
من العام 2021 كان مختلفًا تمامًا 
عن نصفه األول، حيث شهد قطاع 

 محليًا وإقليميًا 
ً
املعارض إقباال

ودوليًا كبيرًا.

أخبار مال وناس

سوريةالسودان

بروفايل

صوال ُعمروفا
واشنطن ـ شريف عثمان

بــني جيرومي  أشــدهــا  املنافسة على  كــانــت  أيـــام،  قبل 
باول رئيس بنك االحتياط الفيدرالي األميركي )البنك 
املركزي(، والئل برينارد عضو مجلس محافظي البنك، 
لتحديد مرشح الرئيس األميركي جو بايدن للجلوس 
للسنوات  العالم  األكبر في  املــركــزي  البنك  على عــرش 
ــارت الــتــكــهــنــات صــــوب اخــتــيــار  ــ ــقـــادمـــة. وســ ــع الـ ــ األربــ
للرقابة على  أهمية كبيرة  التي كانت تولي  برينارد، 
الــذي ال يبدو أن بــاول  الـــدور  املؤسسات املالية، وهــو 
نجح في أدائه على النحو الذي يرضي الديمقراطيني 
حتى اآلن، إال أن بايدن جدد ترشيح باول، ملقيا بالعبء 
املالية،  الرقابة  هيئة  لرئاسة  مرشحته  على  الرقابي 
في  كورنيل  بجامعة  القانون  أستاذة  ُعمروفا،  صوال 
نيويورك، لشغل املنصب الذي ظل شاغرًا منذ صيف 
العام املاضي، بعد استقالة جوزيف أوتنج الذي عّينه 
الرئيس السابق دونالد ترامب. اختار بايدن، ُعمروفا، 
معتبرًا أنها عاشت الحلم األميركي منذ بدايته، بعدما 
وتخصصت  السابق،  السوفييتي  االتــحــاد  من  هربت 
وحوكمة  املالية  للمؤسسات  التنظيمية  القواعد  فــي 
الشركات، باإلضافة إلى عملها كمستشارة في وزارة 
لوس  في  بيرجروين  ملعهد  زمالتها  وأيضا  الخزانة، 
أنــجــلــيــس. وتــنــظــم هــيــئــة الـــرقـــابـــة املـــالـــيـــة، عــمــل أكــبــر 
البنوك األميركية، وتضم أكثر من 3500 موظف، يمكن 
النظام  اســتــمــرار عجلة  فــي ضــمــان  ــم  تلخيص دورهــ
املــصــرفــي فـــي الـــــــدوران بـــصـــورة تــحــافــظ عــلــى أمــــوال 

املودعني.
يكاترينبورغ،  في  أورال  مدرسة  في  ُعمروفا  درســت 
رابـــع أكــبــر مــدن روســيــا، قبل أن تنتقل إلــى موسكو 
ــام 1984، حــيــث كــانــت أول طــالــبــة تــتــخــرج من  فـــي عـ
أكاديمي  امــتــيــاز  ذهــبــيــة«، وهــو  »ميدالية  بـ املــدرســة 
ُيمنح لعدد قليل من الطالب في االتحاد السوفييتي، 
كلية  مــن  الجامعية  عــلــى شــهــادتــهــا  أن تحصل  قــبــل 
الــحــقــوق فــي جــامــعــة مــوســكــو الــحــكــومــيــة فــي 1989، 
مستفيدة من منحة لينني األكاديمية الشخصية. لكن 
السيدة التي ولدت في كازاخستان السوفييتية قبل 
خمسة عقود ونصف، وأمضت أكثر من نصفها في 

الواليات املتحدة، لم تسلم من االنتقادات منذ اليوم 
األول لترشيحها لرئاسة هيئة الرقابة املالية، حيث 
اعتبرها الجمهوريون »تهديدا لالقتصاد األميركي«، 
واتهمتها جماعات الضغط املوالية للقطاع املصرفي 
ــاء وظــيــفــة الـــبـــنـــوك، واســتــبــدالــهــا  ــغـ بــالــعــمــل عــلــى إلـ

بخدمات يقدمها البنك الفيدرالي للمواطنني.
ورغم اعتياد أغلب األميركيني على قبول املهاجرين 
وانــدمــاجــهــم داخـــل املجتمع األمــيــركــي، كــان واضحا 
عــــدم تــقــبــل عــــدد غــيــر قــلــيــل مـــن أعـــضـــاء الــكــونــغــرس 
مـــن الــجــمــهــوريــني، مـــســـؤواًل فـــي هـــذا املــنــصــب الــهــام 
لينني وستالني  مــدارس وجامعات  في  تعلموا  ممن 

باالتحاد السوفييتي.
وأشار املنتقدون إلى ورقة قدمتها ُعمروفا عام 2020، 
استعرضت فيها الطرق التي يمكن ملجلس االحتياط 
الفيدرالي من خاللها تقديم عملته الرقمية الخاصة 
بـــداًل مــن تشجيعهم على  لــلــمــواطــنــني الســتــخــدامــهــا 
اعتبره  العمالت املشفرة األخــرى، وهــو ما  استخدام 
 فــي صــالحــيــات البنك الــفــيــدرالــي، إذ 

ً
البعض تــدخــال

تقديم  قبل  قــيــاداتــه  مــع  التنسيق  عليها  يتعني  كــان 
تصورها ومحاولة فرضه على القطاع املصرفي.

واســتــشــهــد مــعــارضــو اخــتــيــار ُعــمــروفــا أيــضــا بمقال 
بـــجـــريـــدة »وول ســتــريــت  ــتـــحـــريـــر  الـ مـــجـــلـــس  كـــتـــبـــه 
جـــورنـــال« املــحــافــظــة قــبــل شــهــريــن تــقــريــبــا، أكـــد فيه 
أن »نــشــأة ُعــمــروفــا، الــتــي تــكــره الــبــنــوك، فــي االتــحــاد 
الــســوفــيــيــتــي، تجعلها غــيــر جــديــرة بــالــثــقــة«. ووفــقــا 
تفضل  تايمز،  نيويورك  عــن صحيفة  لتقرير صــادر 
ُعمروفا اللوائح األكثر صرامة في ما يخص التعامل 

مع العمالت املشفرة وشركات التكنولوجيا املالية.
نيتها  حاليا(  )ميتا  فيسبوك  شركة  أعلنت  وبعدما 
طــرح عملتها املــشــفــرة، قــالــت ُعــمــروفــا إن »هـــذا مثال 
واضح للجوء شركات التكنولوجيا الكبرى إلى طرق 
أكــثــر إبـــداعـــا لــتــمــدد نــمــوذج أعــمــال احــتــكــاري تحت 

عنوان نشاط الشركات«. 

اشتراط اقتطاع 
20% لتصريف 

الدوالرات القديمة

التي  ُعــمــروفــا،  ــوال  تــتــحــمــل، صـ لــم 
رفيعة  مالية  مناصب  عدة  في  عملت 
ألصولها  الجمهوريين  انتقاد  بأميركا، 
الرئيس  ترشيح  عن  لتعتذر  السوفييتية، 
جو بايدن لها لرئاسة هيئة الرقابة المالية، 

إذ الحقها الجمهوريون بالسخرية

رواتبهم  تآكل  من  اللبنانيون  يعاني 
المحلية  العملة  هــبــوط  ظــل  فــي 
تكفي  تعد  لــم  إذ  الـــدوالر،  مقابل 
كالطعام  األساسية  الحاجات  تأمين 
أن  سيما  ال  ــاء،  ــكــهــرب وال ــدواء  ــ والـ

غالبيتها مستورد من الخارج.
صادرة  حديثة  إحصائية  إلى  واستنادًا 
للضمان  الــوطــنــي  الــصــنــدوق  ــن  ع
العمل(،  وزارة  )يتبع  االجــتــمــاعــي 
ويضم 400 ألف عامل وموظف في 
منهم   %75 فــإن  الــخــاص،  القطاع 
ليرة  مليوني  عن  يقل  راتبًا  يتقاضون 
السوق  سعر  وفق  دوالرا   87( شهريًا 

الموازية(.

تآكل رواتب 
الموظفين

الركود 
يضرب 
األسواق 
السودانية 
)فرانس 
برس(
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واشنطن ـ العربي الجديد

جوزيف  األميركي  الرئيس  يدخل 
بـــايـــدن الـــعـــام الـــثـــانـــي مـــن واليــتــه 
بــعــد أقـــل مــن ثــاثــة أســابــيــع، وهــو 
عــــام انـــتـــخـــابـــات الـــكـــونـــغـــرس الـــتـــي ســتــجــري 
فـــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الـــثـــانـــي املـــقـــبـــل، وهــو 
على  الكبرى  التحديات  مــن  يــواجــه مجموعة 
املختلفة،  الــواليــات  فــي  الــداخــلــي  الصعيدين 
والخارجي في كل من أوروبــا وآسيا، خاصة 
املـــلـــف الــصــيــنــي. فـــي الــــداخــــل، يـــواجـــه بــايــدن 
أزمات التضخم وارتفاع أسعار الطاقة، ويركز 
تحالف  مواجهة  استراتيجية  على  خارجيًا 
ـــ مــوســكــو« الــرامــي إلــى توسيع دائــرة  »بــكــن ـ
نفوذهما الجيوسياسي وبناء »نظام عاملي« 
مـــتـــعـــدد األطــــــــراف يـــزيـــح الـــــواليـــــات املــتــحــدة 
حــــاديــــة لــلــعــالــم، وربــمــا 

ُ
عـــن قــمــة الـــزعـــامـــة األ

مــحــاصــرة الــنــظــام الــديــمــقــراطــي الــرأســمــالــي 

والتخطيط  التجاري  التمدد  أوروبــا عبر  في 
ــقـــواعـــد  لـــانـــقـــابـــات الـــعـــســـكـــريـــة وإنـــــشـــــاء الـ
والطاقة  التعدين  على  والسيطرة  العسكرية 
الصعيد  الاتينية. على  وأميركا  أفريقيا  في 

أجــرتــه صحيفة »وول  الــداخــلــي، يشير مسح 
ستريت جورنال« بن الناخبن في الواليات 
ــــوم الـــثـــاثـــاء،  ــزءًا مـــنـــه يـ ــ املـــتـــحـــدة ونــــشــــرت جــ
أبــدوا  املــســح  الــذيــن شملهم  الناخبن  إلــى أن 
تــشــاؤمــًا حـــول مستقبل االقــتــصــاد األمــيــركــي 
مع استمرار مخاطر كورونا والتضخم، كذلك 
تراجعت ثقتهم بقدرة بايدن وحزبه على حل 

القضايا الرئيسية التي تشغلهم. 
فــي ذات الـــصـــدد، قــالــت قــنــاة » ســي بــي أس« 
ــه نـــهـــايـــة شــهــر  ــ ــرتـ ــ ــي مـــســـح أجـ ــ األمــــيــــركــــي فـ
إن شعبية  املــاضــي،  الثاني  تشرين  نوفمبر/ 
بــايــدن تــراجــعــت إلـــى 41%. وعــلــى الــرغــم من 
النمو االقتصادي القوي في الواليات املتحدة 
مـــقـــارنـــة بــــأوروبــــا والــــيــــابــــان، هــنــالــك شــكــوك 
بــن الــنــاخــبــن فــي مــا إذا كــانــت إدارة بــايــدن 
ستتمكن من معالجة التضخم املرتفع البالغ 
6% وفق أحدث األرقام، ويزيد من غاء السلع 

االستهاكية ومعاناة األسر األميركية.
إلــــى خفض  بـــايـــدن  إدارة  اآلن ســعــت  وحــتــى 
أســــعــــار الـــنـــفـــط واملـــشـــتـــقـــات الـــبـــتـــرولـــيـــة فــي 
ــخ كـــمـــيـــات مــن  ــ ــتــــحــــدة عـــبـــر ضـ الــــــواليــــــات املــ
االحتياطي النفطي االستراتيجي في السوق 
االستهاكية  الـــدول  مــع  نسقت  كذلك  املحلي، 
الكبرى مثل بريطانيا واليابان في استهاك 
لكن أسعار  مــمــاثــل.  بــإجــراء  للقيام  الــخــامــات 
ــار  ــعـ ــــاء األسـ ــة غـ ــ ــزء فـــقـــط مــــن أزمــ ــ الــــوقــــود جـ
التي تأكل من دخل املواطن األميركي.  ويرى 
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االقتصادية
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تبدأ اليوم قمة »الحكومات الديمقراطية« التي ستعقد في واشنطن 
الديمقراطي  المد  تراجع  وسط  كونفرانس،  الفيديو  عبر  ليومين 
والفرص  الدخول  في  المساواة  عدم  وأزمات  العالم،  في  الليبرالي 
وأطماع  الصيني،  التجاري  التمدد  وتحديات  أميركا وخارجها،  داخل 

موسكو الجغرافية

شعبية بايدن تتراجع 
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أسعار السلع والوقود
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)Getty( حاوية تحمل شحنات من المشتقات النفطية اإليرانية إلى فنزويال)Getty( علي بابا أكثر الشركات التي تضررت من قيود التقنية بالصين

طهران ـ صابر غل عنبري

ــم املــتــحــدة  كــشــفــت الــبــعــثــة اإليــرانــيــة فــي األمــ
ــادرات الــنــفــطــيــة اإليــرانــيــة  عـــن تــعــرض الــــصــ
ــيـــر.  ــــال الــــعــــام األخـ ــة« خـ ــنـ لــعــمــلــيــات »قـــرصـ
إرشــادي،  البعثة زهــراء  نائبة رئيس  وقالت 
فــي كــلــمــة حـــول املــحــيــطــات وقـــوانـــن الــبــحــار 
النفط  إن  املــتــحــدة،  لــأمــم  العامة  بالجمعية 
اإليــرانــي »يتعرض منذ عــام إلــى السرقة في 
مباشرة  اتهامات  توجيه  دون  من  البحار«، 
إلــــى أي جـــهـــة، غــيــر أنـــهـــا اتــهــمــت الـــواليـــات 
املــتــحــدة بشكل غــيــر مــبــاشــر بــالــوقــوف وراء 

هذه السرقة في إطار عقوباتها ضد إيران. 
ــــذر مــن  ــــحـ وأكــــــــــدت إرشــــــــــــادي أن بـــــادهـــــا تـ
قائلة  الخطيرة«،  السياسات  هذه  »استمرار 
األحادية  السياسات  تداعيات  »فاقمت  إنها 

االستكبارية على الشعب اإليراني«. 
الدولي  اإليرانية املجتمع  وطالبت املسؤولة 
التي  القانونية  التصرفات غير  بإدانة »هذه 
وتتجاهل  البحار  عبر  الحرة  التجارة  تهدد 

العقوبات غير اإلنسانية«.
وأضــــافــــت إرشــــــــادي أن ســـيـــاســـة الــضــغــوط 
الــقــصــوى األمــيــركــيــة وأزمـــة جائحة كــورونــا 
»أثرت بشدة على الحياة اليومية للمواطنن 
اإليرانين العادين«، مشيرة إلى أن »عملية 
تأمن االحتياجات األولية للشعب اإليراني، 
مثل الغذاء والدواء واملعدات الطبية والسلع، 
اإلخـــال بحرية حركة  بــشــدة نتيجة  تــأثــرت 
ــلـــى خــلــفــيــة  ــبـــحـــريـــة اإليــــرانــــيــــة عـ املــــاحــــة الـ

كــشــف تــقــريــر أن الـــصـــن تــعــد قــائــمــة ســــوداء 
ــــوف تـــجـــعـــل مـــــن الــــصــــعــــب عــــلــــى شــــركــــات  ــ سـ
التكنولوجيا الناشئة جمع تمويات أجنبية 
أو إدراج أسهمها في الخارج. ووفقًا ملا ذكرته 
مــصــادر لصحيفة »فــايــنــانــشــال تــايــمــز«، فــإن 
الــقــائــمــة الـــســـوداء ربــمــا يــتــم نــشــرهــا فــي وقــت 
الحق من ديسمبر/ كانون األول الجاري. ومن 
في  الناشئة  الشركات  قائمة  تشمل  أن  املقرر 
الــقــطــاعــات الــحــســاســة مــثــل تــلــك الــتــي تعتمد 
على استخدام البيانات أو التي يمكن أن تثير 
مخاوف متعلقة باألمن القومي ممن تستخدم 
تطلب  قانونية  )صفة  املتغيرة  الفائدة  كيان 
عـــادة مــن الــشــركــات الــتــكــنــولــوجــيــة الصينية 
لــاكــتــتــاب فـــي الــــواليــــات املـــتـــحـــدة(. ويــشــيــر 
مــصــطــلــح كــيــان الـــفـــائـــدة املــتــغــيــرة إلــــى كــيــان 
تستخدمه  مــعــيــنــة،  خــصــائــص  ذي  قــانــونــي 
على  للتحايل  الصينية  الشركات  من  العديد 
األجنبية  االســتــثــمــارات  على  املحلية  الــقــيــود 
وجمع األمــوال دوليًا. ومع ذلك أشــار التقرير 

إلى أن القائمة السوداء لن تؤثر على األرجح 
على الشركات التي لديها كيان فائدة متغيرة 

في الوقت الحالي.
ــزازات الــتــي شهدتها  ــتـ وعــلــى الــرغــم مــن االهـ
ــة بـــســـبـــب تـــشـــديـــد  ــيـ ــنـ ــيـ أســــــــــواق املـــــــــال الـــصـ
اإلجراءات على شركات التقنية وانهيار كبرى 
شركات العقارات الصينية »إيفرغراند«، فإن 
الــتــوقــعــات تــشــيــر إلــــى تــحــســن مــلــحــوظ في 
شركات  وكانت  بالصن.  االقتصادي  النمو 
الـــتـــقـــنـــيـــة الـــصـــيـــنـــيـــة الــــكــــبــــرى قــــد تــعــرضــت 
املــاضــي قــدرت  الــعــام  لخسائر باهظة خــال 

بــأكــثــر مــن 250 مــلــيــار دوالر، بــســبــب صــراع 
الذي  الشيوعي،  الحزب  بن  الجاري  النفوذ 
التقنية  مليارديرات  نفوذ  مــن  للحد  يسعى 
املتزايد في االقتصاد الصيني، واملليارديرات 
الـــذيـــن يــمــلــكــون شـــركـــات الــتــقــنــيــة وخــدمــات 
اإلنترنت وينتقدون الجهات التشريعية في 

الحزب الشيوعي. 
والحظ خبراء في الشؤون الصينية أن الصراع 
يتزايد بن األثرياء والحزب الشيوعي الحاكم 
فـــي الـــصـــن تــبــعــًا لــتــزايــد عــــدد املـــلـــيـــارديـــرات 
ــتـــرنـــت  ــذيــــن خــلــقــتــهــم ثــــــورة الــتــقــنــيــة واإلنـ الــ
بـــالـــبـــاد. وبـــــات هــــذا الــــصــــراع يـــهـــدد أســــواق 
املــــال الــصــيــنــيــة الــتــي شــهــدت أكــبــر انــتــعــاشــة 
فــــاق حجمها  الــــجــــاري، إذ  الـــعـــام  لــهــا خــــال 
السوقي 10 تريليونات دوالر ألول مرة خال 
أن  قبل  املــاضــي،  األول  أكتوبر/ تشرين  شهر 
تتعرض النتكاسة كبرى خال العام الجاري. 
وبدأت الحكومة الصينية بسن إجراءات للحد 
من نفوذ واحتكار شركات اإلنترنت والتقنية 

للسوق الصيني في نهاية العام املاضي.
إلــى ذلــك، قــال تقرير، أمــس األربــعــاء، إن سعر 
أعلى مستوياته في  إلى  ارتفع  اليوان  صرف 
ثــــاث ســـنـــوات، فـــي ظـــل تــوقــعــات بــــأن الــنــمــو 
االقتصادي في الصن سوف يظل قويًا بدعم 
»كــورونــا«  متحور  وأن  النقدي،  التيسير  مــن 
الــجــديــد لــن يــضــر بــالــنــمــو الــعــاملــي. وصــعــدت 
األميركية  نظيرتها  مقابل  الصينية  العملة 
إلــى 6.355 يــوانــات، في نهاية  بنسبة %0.18 
إلى  الــعــام  هــذا  الــتــعــامــات، لتصل مكاسبها 

2.7% بدعم من قوة الصادرات.
ويــــأتــــي ذلــــــك مــــع اتــــجــــاه الــــــــــدوالر لــلــتــراجــع 
لأسبوع الثاني، في ظل التفاؤل بأن املتحور 
لــه تأثير مــحــدود على  »أومــيــكــرون« سيكون 
الصيني،  الشعب  بنك  وأعــلــن  الــعــاملــي.  النمو 
ــبــــوع، عـــن خــفــض مــعــدل االحــتــيــاط  هــــذا األســ
اإللزامي على البنوك، ما يحرر سيولة بقيمة 

1.2 تريليون يوان )188 مليار دوالر(. 
)العربي الجديد(

الـــعـــقـــوبـــات األمـــيـــركـــيـــة املــــشــــؤومــــة«. كـــذلـــك، 
انـــتـــقـــدت قـــيـــام دول خــلــيــجــيــة بـــإنـــشـــاء جــزر 
اصــطــنــاعــيــة فـــي الــخــلــيــج، واصـــفـــة الــخــطــوة 
ــــرض الــبــيــئــة  ــعـ ــ ــة وتـ بـــأنـــهـــا »غــــيــــر مــــســــؤولــ

البحرية ملخاطر«.
ــرانـــي قـــد أعـــلـــن، مطلع  ــان الــتــلــفــزيــون اإليـ وكــ
البحرية أحبطت  الــقــوات   

ّ
أن املــاضــي،  الشهر 

هــجــومــًا لــقــراصــنــة عــلــى نــاقــلــة نــفــط إيــرانــيــة 
في خليج عدن، مشيرًا إلى أنه »قبل عبورها 
مضيق باب املندب، اقتربت أربعة زوارق تقل 
يتمكنوا من  لم  هم 

ّ
لكن الناقلة،  من  مسلحن 

تنفيذ الهجوم بعدما أطلقت دورية الحماية 
اإليرانية املرافقة طلقات تحذيرية«.

ويوم الثالث من الشهر املاضي، أعلن الحرس 
ــي، فـــي بـــيـــان، عـــن احــتــجــاز  ــ ــرانـ ــ ــثــــوري اإليـ الــ
 »األمـــيـــركـــيـــن ســرقــوا 

ّ
الــنــاقــلــة، مــوضــحــًا أن

ناقلة إيرانية من مياه بحر عمان، وبعد نقل 
شحنتها إلى ناقلة أخرى، قادوها إلى جهة 

مجهولة«.
 الــــقــــوات الـــبـــحـــريـــة الــتــابــعــة 

ّ
ــــى أن وأشـــــــار إلـ

إنــزال  عملية  عبر  »تدخلت  الــثــوري  للحرس 
عــســكــري عــلــى مــن الــنــاقــلــة )الــتــي نــقــل إليها 
النفط( وسيطرت عليها ثم قادتها إلى املياه 
ــيـــة«. وكـــانـــت الــنــاقــلــة الــفــيــتــنــامــيــة قد  اإليـــرانـ
أفرجت السلطات اإليرانية عنها بعد أسبوع 
من احتجازها وذلك بعدما أفرغت شحنتها 

داخل إيران.
 الواليات املتحدة فرضت حظرًا تامًا 

ّ
يذكر أن

على الصادرات النفطية اإليرانية اعتبارًا من 

الثاني مــن مــايــو/ أيــار 2019 فــي إطــار رزمــة 
الــعــقــوبــات الــتــي فــرضــتــهــا عــلــى إيـــــران بعد 

انسحابها من االتفاق النووي عام 2018.
ــل  ــاصــ ــفــ ــع املــ ــيــ ــمــ وطــــــــاولــــــــت الـــــعـــــقـــــوبـــــات جــ
ــيــــة، وقــلــصــت إيــــــرادات  االقـــتـــصـــاديـــة اإليــــرانــ
ــد كــبــيــر، حــيــث تــحــدث  ــى حـ إيــــــران املـــالـــيـــة إلــ
الــرئــيــس اإليـــرانـــي الــســابــق حــســن روحــانــي 
عن أن العقوبات األميركية أدت إلى خسارة 
إيران 200 مليار دوالر من إيراداتها، علمًا أن 
مليونن و500  مــن  أكثر  كانت تصدر  إيـــران 
أن تفرض  قبل  النفط يوميًا  ألــف برميل من 
 عـــلـــى صـــادراتـــهـــا 

ً
ــا ــامــ واشـــنـــطـــن حـــظـــرًا شــ

النفطية، لكن ثمة تقارير دولية تشير إلى أن 
هــذه الــصــادرات زادت خــال األشهر املاضية 

إلى الصن ودول بجنوب شرق آسيا.
ــرانــــي  ــيـــس االيــ ــد الـــرئـ ــ ــي الــــشــــأن ذاتـــــــه، أكـ ــ وفـ
إبراهيم رئيسي، حسب وكالة إرنا اإليرانية، 
شــهــدت تحسنًا  اإليــرانــي  النفط  مبيعات  أن 
رغــم الــتــهــديــدات والــحــظــر األمــيــركــي. وخــال 
ــيــــوم الــوطــنــي  ــم أقـــيـــمـــت بــمــنــاســبــة الــ ــراســ مــ
 
ّ
أن رئيسي  بــّن  الــثــاثــاء،  الجامعي،  للطالب 
الغاز  ومكثفات  النفط  مــن  الــصــادرات  كمية 
ــابـــق رغـــــم الـــتـــهـــديـــدات  ــن الـــسـ بـــاتـــت أكـــثـــر مــ

والحظر األميركي. 
 احــتــيــاطــي الــنــقــد األجــنــبــي 

ّ
وأشــــــار إلــــى أن

فــي الــبــاد بــحــالــة جــيــدة »ولــســنــا قــلــقــن من 
ــاع الــراهــنــة«. وأكـــد الــرئــيــس اإليــرانــي  األوضــ
 الــحــكــومــة ال تــربــط االقــتــصــاد واألوضــــاع 

ّ
أن

ــات  ــاوضــ ــفــ ــة املــ ــاولــ ــطــ املـــعـــيـــشـــيـــة لـــلـــشـــعـــب بــ
لدعم  الحكومة  إلــى خطة  لفت  كما  النووية، 
ــال: »ال نسمح للشركات  املــحــلــي، وقـ اإلنــتــاج 
الــحــكــومــيــة بــاســتــيــراد ســلــع أجــنــبــيــة ينتج 

مثلها محليًا بجودة مناسبة«.
ــة فــي الــنــقــد األجنبي  وتــعــانــي إيــــران مــن أزمـ
دفــعــت الــريــال اإليــرانــي إلــى الــتــراجــع بمعدل 
كبير، كما يعاني املواطن من ارتفاع التضخم 
ــــاء الــســلــع االســتــهــاكــيــة وتـــآكـــل الـــقـــدرة  وغـ

الشرائية.

بكين: قائمة سوداء لشركات التقنيةإيران تشكو من سرقة نفطها في البحار

املستشار السابق في إدارة كلينتون، دوغاس 
بــايــدن تنصّب  أولــويــات إدارة  إي شــويــن، أن 
السلع  وارتفاع  التضخم  حاليًا على مكافحة 
االستهاكية. وقــال شوين في تحليل بنشرة 
بالعاصمة واشنطن،  تــصــدر  الــتــي  هــيــل«  »ذا 
إن ترشيح بايدن لجيروم بــاول لــدورة ثانية 

من الحزب الجمهوري في رعاية مصالح أسر 
الــطــبــقــة الـــوســـطـــى، كــمــا نــجــح فـــي مــحــاصــرة 

جائحة كورونا ومتحوراتها. 
الواليات  في  منقسمًا  مجتمعًا  بايدن  وورث 
الدخول  في  العدالة  عــدم  من  يعاني  املتحدة، 
ــفـــــرص الـــوظـــيـــفـــيـــة، وتــــراجــــعــــًا فــــي حــصــة  ــ والـ

ــيــــاط الـــفـــيـــدرالـــي  ــتــ فــــي رئــــاســــة مـــجـــلـــس االحــ
»الــبــنــك املــركــزي األمــيــركــي«، يعني أنــه مــاٍض 
تشديد  عبر  التضخم  محاصرة  سياسة  فــي 
املــقــابــل، إن مسح  فــي  الــنــقــديــة. لكن  السياسة 
الــنــاخــب  أن  أظـــهـــر  »وول ســتــريــت جــــورنــــال« 
أفضل  الديمقراطي  الحزب  أن  يــرى  األميركي 

املــواطــن الــعــادي مــن الــثــروة األمــيــركــيــة، حيث 
تملك حصة واحــد في املئة من معظم الثروة 
املليارديرات  عــدد  يتزايد  وبينما  األميركية. 
فــي الـــبـــاد، تــــزداد نــســبــة الــفــقــر والــتــشــرد في 
بــايــدن يجب  الــبــاد. ويـــرى محللون أن إدارة 
عــلــيــهــا أن تــفــعــل أكــثــر ملــعــالــجــة االخـــتـــال في 

توزيع الثروة األميركية واملساواة في الحقوق 
والواجبات بن أفراد املجتمع األميركي. 

على الصعيد الخارجي، يواجه بايدن أزمات 
عبر  الصيني  واالقــتــصــادي  التجاري  التمدد 
مبادرة »الحزام والطريق« التي انفقت عليها 
بــكــن حــتــى اآلن نــحــو تــريــلــيــون دوالر، وهــي 
استراتيجية قائمة على ربط األسواق العاملية 
بالسوق الصيني عبر الشحن البحري والبري 

وبناء الطرق والكباري واملوانئ. 
ــراق الــعــالــم  ــ وتــبــعــًا لـــذلـــك، تــخــطــط الــصــن إلغـ
املنتجات  حساب  على  الرخيصة  ببضائعها 
في أوروبـــا وأميركا، وهــو ما ظهرت نتائجه 
في ارتــفــاع نسبة البطالة في أوروبـــا وإغــاق 

العديد من الصناعات. 
كذلك تواجه إدارة بايدن تحديات استراتيجية 
الرئيس الروسي فاديمير بوتن الرامية إلى 
توسيع نفوذ باده الجيوسياسي في أوروبا 
وأفـــريـــقـــيـــا عــبــر دعــــم األنـــظـــمـــة الــدكــتــاتــوريــة 
ــاء مــلــيــشــيــات تــحــمــي مــصــالــحــه. وكـــان  ــشـ وإنـ
ــات تـــحـــشـــيـــد الـــجـــيـــوش  ــديــ ــتــــحــ ــذه الــ ــ ــ ــر هـ ــ ــ آخـ
الــــروســــيــــة عـــلـــى حــــــــدود أوكـــــرانـــــيـــــا، وربـــمـــا 
التفكير فــي مــغــامــرة لــضــّم شــرقــّي أوكــرانــيــا، 
كــمــا فــعــل بــشــبــه جــزيــرة الـــقـــرم. وبــيــنــمــا تبدأ 
قــمــة الــديــمــقــراطــيــات الــتــي تــعــقــد عــبــر تقنية 
ــاء  الــفــيــديــو كــونــفــرانــس بــحــضــور 108 رؤســ
مــن زعــمــاء دول الــديــمــقــراطــيــات الــرأســمــالــيــة، 
ــامـــضـــة األهــــــــــداف ومــتــنــاقــضــة  ــة غـ ــمـ وهــــــي قـ
الحضور، حسب ما وصفها تحليل بمجلس 
»العاقات الخارجية« األميركي، ألنها تشمل 
وتستبعد  ديمقراطية  غير  حكومات  حضور 
»مجلس  وحسب  ديمقراطية.  دول  حكومات 
خدمة  القمة  تستهدف  الخارجية«  العاقات 
ــداف رئــيــســيــة، وهـــي حــمــايــة النظم  ــ ثــاثــة أهـ
األوتوقراطية،  الحكومات  أمــام  الديمقراطية 
وتحديدًا في كل من الصن وروسيا، والقضاء 
عــلــى الـــفـــســـاد املـــالـــي واالقــــتــــصــــادي وتــعــزيــز 
الحريات وحــقــوق اإلنــســان فــي العالم. ويــرى 
العاملي«  للسام  »كارنيغي  مركز  في  تحليل 
في تحليل حول هذه القمة أن إدارة بايدن كان 
يجب أن تستثمر هذا التجمع الكبير لزعماء 
خطوات  اتــخــاذ  فــي  الديمقراطية  الحكومات 
في  الضعيفة  الديمقراطيات  لحماية  عملية 
األداء  لتعزيز  استراتيجية  وتتبنى  الــعــالــم، 

الديمقراطي واملساءلة والحريات. 
وفــي املــقــابــل، انــتــقــدت كــل مــن موسكو وبكن 
قــمــة »الــحــكــومــات الــديــمــقــراطــيــة«، ووصــفــاهــا 
بأنها دليل على أن واشنطن تسعى لتكريس 

مفهوم »الحرب الباردة«.

يستعد الموظفون في الواليات المتحدة للحصول على أكبر زيادة في 
األجور منذ عام 2008، في ظل محاوالت الشركات لجذب المزيد منهم. 
ميزانيات  في  المتوقعة  الزيادات  أن  بورد«  لـ»كونفرنس  مسح  وأظهر 
خالل   %3.9 بنحو  تــقــدر  ــور  األجـ
بارتفاع 3% مقارنة  المقبل،  العام 
الخبير  ــر  وذكـ ــل.  ــري إب بــتــوقــعــات 
االقتصادي في المجموعة، جاد 
ليفانون، أن الزيادة في األجور خالل 
للعمال  بالنسبة  أكبر  كانت   2021
الذين تقل أعمارهم عن 25 عاًما، 
ــروا وظــائــفــهــم خــالل  ــيّ ومـــن غ

العام الماضي.

ارتفاع األجور

مال وسياسة

قالت مسؤولة إيرانية إّن 
النفط اإليراني »يتعرض 

منذ عام إلى السرقة في 
البحار«، من دون توجيه 

اتهامات مباشرة ألحد

رؤية

جواد العناني

على الــرغــم مــن قــرار )أوبـــك +( أخــيــرا بــزيــادة إنــتــاج النفط اليومي 
بمقدار 400 ألف برميل )أو أقل من نصف في املئة من مجموع إنتاج 
»أوبك« وحدها(، فإن األسعار هبطت يوم السبت املاضي إلى 66,26 
ر غرب تكساس )WTI(، وإلى 

ّ
دوالرًا للبرميل، حسب أسعار مؤش

69,88 دوالرًا لسعر مزيج برنت، وألول مرة دون السبعني دوالرًا 
منذ أسابيع. وُيعزى السبب الرئيسي لهبوط سعر النفط الخام إلى 
ارتفاع حصيلة اإلصابات باملتحّور الجديد للفيروس كوفيد – 19. 
الصحة  ومنظمة  واألوروبــيــة  األميركية  الطبية  املــصــادر  وبحسب 
ولن  االنــتــشــار،  الجديد ســريــع  »أومــيــكــرون«  متحّور  فــإن  العاملية، 

يحول إغالق الحدود دون انتشاره. 
وفي ظل نقص املعلومات عن هذا املتحّور وتقدير خطورته، وعن 
اإلصــابــات، ومدى  عــدد  املتداولة في تحديد  املطاعيم  مــدى نجاعة 
العالم  خطورته على صحة املصابني، األطفال خصوصا، سيلجأ 

ى الصورة بشكل أكبر.
ّ
إلى الحذر واملنع، حتى تتجل

وبافتراض أن الدول سوف تتخذ إجراءات محلية لتحديد الحركة، 
ــدول األخـــرى،  ــ ــراءات خــارجــيــة تــحــول دون دخـــول مــواطــنــي ال ــ وإجــ
 الطلب 

ّ
خصوصا َمن صنفت بالحمراء، إلى أراضيها، فسوف يقل

على النفط. والنقص في الطلب سيكون له أثر أكبر من أثر مجموع 
األســبــاب الــتــي ُبــنــيــت عليها قــبــل »أومـــيـــكـــرون« الــتــوقــعــات بــزيــادة 
املصرفية  ساكس«  »غولدمان  مؤسسة  ولكن  النفط.  على  الطلب 
 .)bullIsh( االستثمارية األميركية ما تزال تسلك سلوكًا عدائيًا
وفي تقرير إليرينا سالف يوم الجمعة املاضي )3 ديسمبر/ كانون 
األول الجاري(، تؤكد املحللة أن تقريرًا لوكالة »بلومبيرغ« يقول إن 

معّدل سعر النفط سوف يبلغ 85 دوالرًا عام 2023. 
وُيعزى السبب إلى أن منتجي النفط من الصخر الزيتي سيبقون 
متمّسكني بسلوكهم الحذر واملحافظ إزاء التوّسع في إنتاج النفط، 
ــة، وأي تــراجــع فــي ســعــر النفط 

ّ
فــهــم يــنــتــجــون بــكــلــف عــلــى الــحــاف

هذا  وأّدى  اإلنــتــاج،  فــي  توّسعوا  هــم  إن  كبيرة  سيكّبدهم خسائر 
التوّسع إلى زيادة العرض وخلق فائض نفطي عند النقطة املرنة في 
أعلى منحنى الطلب، ما يسّبب هبوطًا في سعر النفط بنسبٍة أعلى 

من نسبة الزيادة في املعروض منه.
أما السبب اآلخر لتوقع ارتفاع أسعار النفط فيعود، حسب التقرير، 
الزيادة  أوبــك، والتي ستواجه تحّدي  اإلنتاج لدى منظمة  قــدرة  إلى 
في اإلنتاج، بحسب اتفاقها مع دول خارج »أوبــك«، وعلى األخص 

روسيا. 
وإذا نجحت الــدول في الضغط على »أوبــك« من أجل زيــادة اإلنتاج 
الدول  اتفاقها مع دول من خــارج أوبــك، فإن تلك  بمقادير تتجاوز 
ســـوف تــزيــد اإلنـــتـــاج مــثــل »أوبـــــك«، حــتــى ال تــخــســر أســواقــهــا، ما 
ســيــؤدي إلــى انــخــفــاض كبير فــي األســعــار، مــا يقلل مــن إيـــرادات 
مــجــمــوعــة أوبــــك بــشــكــل كــبــيــر. هـــذه الـــتـــطـــورات واملــعــضــالت الــتــي 
تواجهها منظمة أوبك ليست جديدة. ولكن من الواضح أن التناغم 
الذي جرى بني موقفي السعودية وروسيا في مجال كميات النفط 
وأسعاره قد عاد بفوائد واضحة على الطرفني. وفي ضوء بعض 
التطّورات املتوقعة، سيصبح تمّسك البلدين بهذا التعاون ضرورة 

لكليهما أكثر منه خيارًا لتحسني األسعار.
يــزال عام 2023 بعيدًا، وقد تحُدث خالل األشهر  وفي املقابل، ما 
املقبلة، والتي تفصلنا عن ذلــك العام تــطــّوراٌت وأحـــداٌث مثل زيــادة 
ــعـــراق وإيــــــران، ومـــع أن املــفــاوضــات  الــطــاقــة اإلنــتــاجــيــة لــكــل مـــن الـ
املمانعة  إيـــران )والــخــمــســة+1( قــد اصطدمت بحائط  الــنــوويــة بــني 
تــشــارك مباشرة  ال  الــتــي  املتحدة  الــواليــات  الخمس، ومنها  لــلــدول 
وغير  الغامضة  إيــران  عــروض  ما سّميت  وبحائط  التفاوض،  في 
الواضحة لرفع العقوبات االقتصادية عنها، وإذا حصل أي انفراج 
في هذا األمر، فإن قدرة السعودية على فرض إرادتها على »أوبك« 
ستقل، ولن تستطيع انتزاع قراٍر يرضي روسيا. ولهذا من املمكن أن 
تنهار األسعار. ولكن على ما يبدو، فإن الواليات املتحدة وإسرائيل، 
الــدول األوروبية وحتى منظمة الطاقة الذرية، ترى أن موقف  واآلن 
التفاوض. فاألمر والحالة  إيــران ينطوي على تسويف، وقد توقف 
هذه مفتوٌح على كال االحتمالني، وعندما تتنبأ بلومبيرغ وغولدمان 
أن  يستطيع  املحلل  فــإن  مرتفعًا،  2023 سيبقى  عــام  السعر  بــأن 
ــواق املــال  يــقــول إن هــاتــني املــؤســســتــني املــالــيــتــني املــؤثــرتــني فــي أســ
الطاقة   ملعضلة 

ً
أن حال تراهنان على  والسندات واألسهم،  والذهب 

النووية االيرانية ال يظهر في أفقهما، أو على األسوأ إنهما ال يريدان 
لهذا الحل أن ينتهي بهذه الطريقة.

والبديل الواضح، والذي يبدو أنه يكتسب أنصارًا أكثر، هو ضرب 
الواليات  بني  مشترك  عسكري  بجهد  اإليرانية  النووية  املفاعالت 
املتحدة وإسرائيل، وإذا كانت بعض الدول العربية النفطية ترى في 
فإنها سوف  املنطقة،  لحل مشكالتها في   

ً
فعاال  

ً
الحل مدخال هذا 

تبارك ذلك. 
وإذا قّررت فرنسا أن تشارك في هذا الجهد في ضوء أحداث لبنان، 
وسعي الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لتحسني فرص حزبه 
املقبلة، فإن أي حــرٍب ستكون طويلة األجــل، وذات  في االنتخابات 
تشويش كبير على تدفق النفط، ما سيرفع أسعاره إلى فوق املائة 

دوالر.
أي  املنطقة ال تحتاج  الرهيب، ألن  السيناريو  هــذا  ولكن في غياب 
حروٍب جديدة تجعل الجيران أعداء لعقود طويلة مقبلة، فإن سعر 
النفط قد ال يرتفع إلى 85 دوالرًا، بل سيبقى في حالة صعود إلى 

فترة قد تمتد شهورا.  
كريستالينا  الــدولــي،  النقد  لصندوق  التنفيذية  املــديــرة  توقعته  ما 
املاضي، بعد  السبت  جورجييفا، في مؤتمر صحافي عقدته يوم 
انتهاء االجتماعات املشتركة ملجموعة البنك الدولي وصندوق النقد 
الدولي في واشنطن، أن املتحور أوميكرون سيفرض على صندوق 
النقد الدولي إعادة النظر في تقديراته للنمو االقتصادي الدولي عام 
2021. وقد توقع الصندوق في شهر أكتوبر/ تشرين األول أن يصل 
العام الحالي إلى حوالي 5.9%، وحوالي  النمو العاملي خالل  معدل 
4.9% للعام املقبل )2022(. وقالت إن هبوطا بسيطا سيحدث هذا 

العام، وال ندري كم سيكون العام املقبل.
الــذي يعاني مــن مــعــّدالت تضخم  أن االقتصاد األميركي  وذكـــرت 
مرتفعة قد ال يحقق املعدالت املتوقعة منه، إذا لم تتحّسن معّدالت 
آثــارًا إيجابية  العمل. وحيث إن لالقتصاد األميركي  إيجاد فرص 

على االقتصاد الدولي، فإن معدل النمو العاملي سوف يهبط.
وقد يكون تضافر أثر كل من أوميكرون واالقتصاد األميركي ليس 
النمو املتوقعة، ولكن هذا سيعني نموًا  كبيرًا على تراجع معدالت 
أقل في الطلب على النفط. ولكن هل سيكون هذا التراجع كافيًا للحد 

من ارتفاع أسعار النفط عام 2023؟ 
سؤال يبقى قيد البحث والتحليل.

أين يتجه سعر النفط؟
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عالء بيومي

من أهم أسباب فشل ثورة يناير )25 كانون 
الثاني 2011( في مصر عجز شركائها عن 
االتـــفـــاق عــلــى أســلــوب النــتــقــال السلطة من 
ــى مــمــثــلــي الـــثـــورة  ــبـــارك إلــ نـــظـــام حــســنــي مـ
والشعب، فلم يكن أمامهم سوى اختيارين: 
ويتفاوض  يمثلهم  متماسك  تحالف  بــنــاء 
ــلـــس  بـــــاســـــم الـــــــثـــــــورة والـــــشـــــعـــــب مــــــع املـــجـ
العسكري، ويتولى الحكم من بعده. االتفاق 
انتخابات  فــي  بينهم  فيما  الــتــنــافــس  عــلــى 
ــّرة ونــزيــهــة كــالــتــي تــم عــقــدهــا بــنــاء على  حــ
استفتاء مارس/ آذار 2011، والرضا بنتائج 
تلك االنتخابات، والصبر عليها حتى تفرز 
الدورات االنتخابية املتتابعة نخبًا جديدة. 
 النخب السياسية املصرية التي 

ّ
والواضح أن

فشلت  السياسي  التجريف  عقود  أفــرزتــهــا 
في االتفاق على أيٍّ من املخرجني السابقني، 
ــــي 

ّ
فــبــعــد إزاحــــــــة مــــبــــارك عــــن الـــحـــكـــم وتــــول

التي  الــقــوى  تتمّكن  لــم  العسكري،  املجلس 
دعمت الثورة من بناء تحالٍف يجمعها، بل 
انقسمت تلك القوى أفقيًا، كما ظهر في حالة 
ظــهــور أحــــزاب ديــنــيــة ويــســاريــة وليبرالية 
ــًا، كــمــا حــــدث فـــي انــفــصــال  ــيــ جـــديـــدة، ورأســ
بناء  والــرمــوز، ومحاولتهم  الشباب  بعض 

أحزاب وائتالفات جديدة تتحّدث باسمهم.
ومـــا زالـــت تــلــك الــقــوى تــتــالوم فيما بينها 
بــشــأن أســـبـــاب االنـــقـــســـام، فــبــعــضــهــا يلقي 
ــلــــوم فــــي الـــفـــرقـــة عـــلـــى رعــــونــــة الـــشـــبـــاب،  الــ
ــزاب  ــ األحـ  

ّ
أن عــلــى  أو  الـــشـــيـــوخ،  ــس 

ّ
تــكــل أو 

أو ضعيفة  الــســلــطــة  هــي صنيعة  الــقــائــمــة 

حلمي األسمر

ســنــســّمــيــه »تـــطـــبـــيـــعـــا« تـــــجـــــاوزا، ولــكــنــه 
لــيــس كـــذلـــك. إنــــه عــمــلــيــة بــالــغــة الــتــعــقــيــد 
 ما 

ً
والــخــطــورة، تبدأ بعقد معاهدة، عــادة

ال يلتزم العدو الصهيوني بها، ألن الطبع 
»يفتح  اآلخــر  الطرف  فيما  التطّبع،  يغلب 
ويرتمي  الـــدارج،  بالتعبير  البحري«  على 
أنه  املفترض  السابق،  »العدو«  في حضن 
إلى  الحبيب  شــوق  بحميمية  ــدّوا،  عــ كــان 
ــده بــعــد طــول  ــ ــذي وجـ ــ حــبــيــبــه الـــغـــائـــب، الـ
غـــربـــة، فــمــا الــســر وراء هـــذا الــســلــوك غير 

املبّرر وال املفهوم للوهلة األولى؟
األمـــر ليس كما يفهم من  أن  مبدئيا، يبدو 
مصطلح »تطبيع العالقات«، فهو، كما يرد 
التعريف، مصطلٌح سياسيٌّ يشير إلى  في 
»جــعــل الـــعـــالقـــات طــبــيــعــيــة« بــعــد فــتــرة من 
ــان، حيث  كــ القطيعة ألي ســبــٍب  أو  الــتــوتــر 
تعود العالقة طبيعية، وكأنه لم يكن هناك 
أمـــا التطبيع في  خـــالف أو قطيعة ســابــقــة. 
علم االجتماع، أو التطبيع االجتماعي؛ فهو 
العملية التي يتم من خاللها اعتبار األفكار 
والــســلــوكــيــات الــتــي قــد تقع خـــارج األعـــراف 
االجــتــمــاعــيــة طــبــيــعــيــة. وهــنــا تــحــديــدا، في 
التعريف االجتماعي، مربط الفرس. سننظر 
إلــى املشهد وفــق مستويني: األول مــا يبدو 
على السطح، من خالل اإلعالم وتصريحات 
املسؤولني. الثاني، وهو األهم، فيما يختفي 
فــــي الــــغــــرف املــغــلــقــة مـــمـــا يــــحــــّرم ذكــــــره في 
اإلعالم، ألنه »عورة« يجب سترها، وُيحظر 
ــالع عليها، ليس خوفا 

ّ
على »الدهماء« االط

منهم طبعا، بل من باب »داري على شمعتك 
تقيد« أو »استعينوا على قضاء حوائجكم 
بـــالـــكـــتـــمـــان«، والـــكـــتـــمـــان هـــنـــا مـــقـــصـــوٌد به 
إخــفــاء الــهــدف األســـاس والكبير مــن حكاية 
فقط،  السياسي  بمفهومه  ليس  التطبيع، 
بـــل بــمــفــهــوم آخـــــر، يـــتـــجـــاوز حــتــى املــفــهــوم 
را وتعقيدا. سنبدأ 

ّ
االجتماعي عمقا وتجذ

في الحفر في أسباب ما يجري من ارتماٍء في 
حضن العدو من أساطني النظام السياسي 
الــعــربــي، بـــدءا مــن األســبــاب »املــكــشــوفــة« أو 

دالل البزري

»الــديــمــقــراطــيــة« الــلــبــنــانــيــة ال تــحــتــاج إلــى 
ــاذا؟ ألن  ــ االنـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة املــقــبــلــة. ملــ
القرار اللبناني ليس لبنانيًا. ما من طرٍف 
خــارجــيٍّ »فــاعــل« إال ولــه مــربــض فــرس في 
الداخل. حشٌد من القوى اإلقليمية والدولية 
املـــتـــنـــافـــســـة، املـــتـــضـــامـــنـــة، املـــتـــحـــالـــفـــة.. هــو 
الــذي يقّرر. ولــوال االعتياد التاريخي، لوال 
االرتزاق« السياسي، لوال تخدير اللبنانيني 
لــو كــان لبنان دولـــة طبيعية،  بــطــوائــفــهــم.. 
العتبرت هذه التبعية من أشكال الخيانة، 
أو التعامل مــع الــخــارج. »صــديــقــا« كــان أم 
»عــــــدوا« كــــان هــــذا الــــخــــارج. واالنــتــخــابــات 
الــلــبــنــانــيــة الـــقـــادمـــة مــضــروبــة ســلــفــًا بتلك 
ــن الــــخــــارج من  ــائـ الـــعـــالقـــة الــقــائــمــة بـــني زبـ
 
ً
سياسيني لبنانيني ودوٍل ال تبحث بداهة

مـــن دون أن  الـــصـــرفـــة.  إال عـــن مــصــالــحــهــا 
على  »الحفاظ  بـ رغبتها  تكرار  عن  تتوقف 
إلى  لبنان وســيــادتــه«. وال حاجة  استقالل 
غرف األمثلة من يومياتنا السياسية، وهي 
والذين يصّوتون  بما يفيض عنها.  تزخر 
لــهــذا املــرشــح أو ذاك، صــاحــب »االرتـــبـــاط« 
ــتــلــفــون صــوتــهــم،  بـــهـــذه الــــدولــــة أو تـــلـــك، ُي

ون عن ملكيتهم له.
ّ
يضربونه، يتخل

مــنــخــورة  الــلــبــنــانــيــة  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  وألن 
ى 

ّ
تتغن »التوافق«.  اسمها  أخــرى،  بسوسة 

بنفسها بصفتها »ديمقراطية توافقية«. أي 
مهما كانت نتيجة االنتخابات، مهما يكون 
ما أفرزته من أكثريٍة جديرٍة بالحكم، وأقلية 
تــحــتــرم هـــذا الــفــوز، تــكــون النتيجة دائــمــًا: 
مــــســــاواة األصـــــــوات الـــخـــاســـرة بـــاألصـــوات 
الــــرابــــحــــة. وذلـــــــك بـــــأن يـــتـــفـــاهـــم الـــخـــصـــوم 
تــارة لطوارئ  املتنافسون على أن يتآلفوا، 
، ومـــا 

ً
ــال ــثــ ــالـــحـــرب مــ ــّدة، كـ ــتـــجـ وطـــنـــيـــة مـــسـ

)غياب  »ميثاقية«  وطــورًا ألسباب  أكثرها. 
أو  الــحــكــم(،  ممثلي طائفة »أســاســيــة« عــن 
ــــدة وطــنــيــة« مــزعــومــة، أو درءًا  بــاســم »وحـ
ها غيرهم. 

َ
»فتنة طائفية« لم يضرم نيران لـ

والخاسرون  الرابحون  يلتقي  وبالنتيجة، 
ــة املــــفــــاوضــــات، لـــيـــحـــكـــمـــوا. أو  ــاولــ عـــلـــى طــ
السلطة ويبطلوا  ليحيوا معنى  باألحرى، 
معنى الحكم، بمجّرد استمرارهم في سّدته. 
ومــــن ثـــمـــرات »الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الــتــوافــقــيــة« 
»الـــحـــصـــص«، أو  هــــذه، مـــا بــــات مــعــروفــا بــــ
املــحــاصــصــة. تــقــودهــا الــكــتــل األكــثــر تمّكنًا 
مـــن بـــني الــفــائــزيــن. يــجــلــس الــجــمــيــع حــول 
طـــاولـــٍة مــســتــديــرة، أو يــتــبــادلــون الــلــقــاءات 
أنــت  املــحــاصــصــة:  تطبيق  بغية  الجانبية 
لك هــذه الـــوزارة أو تلك، هــذا العدد املحّدد 
من مديرين عامني وقادة أجهزة أو قضاة، 
وحتى عّمال بلدية. فتكون النتيجة أنه بعد 
انــتــخــابــات ربــحــهــا هـــذا الــطــرف، وخسرها 
ــمـــالٍت انــتــخــابــيــٍة وحــبــكــاٍت  ذاك، وبـــعـــد حـ
تنتهي،  ال  وخبرياٍت  وتحالفاٍت  وروايـــاٍت 

عن هذه الدائرة أو تلك.
ــح 

ّ
هــــذا ولــــم نــحــســب حــســاب الــفــريــق املــســل

بــالــصــواريــخ الــدقــيــقــة، حـــزب الــلــه. يقولها 
 مزلزاًل. حزب الله، إذا 

ً
قواًل خطابيًا، وفعال

 من 
ٌ

خــســر االنــتــخــابــات، أو خــســرهــا بــعــض
بنتائجها.  يعترف  لن  املصيريني،  حلفائه 
أضاف إلى اختراع الديمقراطية التوافقية، 
 »نـــبـــوغـــًا«. إنــه 

ّ
و»املــيــثــاقــيــة«، بــنــدًا ال يــقــل

ــتــــوافــــق«،  ــعـــن فــــي »الــ »الـــثـــلـــث املـــعـــطـــل«. أمـ
ــل الــــــــــــــوزارات، مـــهـــمـــا كـــان  ــ ــفــــرض عـــلـــى كـ فــ
ــل«، أي 

ِّ
بــرملــانــهــا، بــنــدًا اســمــه »الــثــلــث املــعــط

ن مــنــه ومـــن أنــجــب  ــكـــوَّ أن يــمــتــلــك ثــلــثــهــا املـ
الشامل  بالتعطيل،  لــه  يسمح  مــا  حلفائه، 

التمثيل أو ال تمارس الديمقراطية داخليًا، 
متشّددة  الدينية  الــقــوى   بعض 

ّ
أن على  أو 

فكرية  مشكالت  مــن  وتــعــانــي  أيديولوجيًا 
وتنظيمية عديدة. ويــرى آخــرون، كروبرت 
 
ّ
سبرنغبورغ، في كتابه »مصر« )2018( أن
الديموغرافية  املــصــري  الشعب  خصائص 
وبــنــيــة االقـــتـــصـــاد الــســيــاســي املـــصـــري لم 
الديمقراطي،  التحّول  بنجاح  لتسمح  تكن 
بــســبــب فـــقـــر املــــواطــــنــــني وتــــراجــــع الــطــبــقــة 
الــوســطــى واعــتــمــاد املــصــريــني املــبــالــغ فيه 
التعليم.  اقتصاديًا وتراجع  الحكومة  على 
هــذا باإلضافة إلــى قبضة األمــن الحديدية 
السياسية واختراقها  القوى  على مختلف 
ــدم الـــســـمـــاح بــصــعــود نـــخـــٍب ســيــاســيــٍة  ــ وعـ
إلى  كله  هــذا  وأّدى  مستقلة،  اقتصادية  أو 
تــدمــيــر قـــدرة املــجــتــمــع املــصــري عــلــى إفـــراز 

نخٍب سياسيٍة قويٍة ومستقلة. 
وعجزت  السياسية  القوى  انقسمت  ولهذا 
عن الوحدة قبل إزاحــة مبارك عن السلطة، 
اتفاٍق  إزاحته من دون  فــور  امليدان  وتركت 
على جهٍة تمثلها أو مبادئ حاكمة للفترة 
 جــمــاعــٍة مــنــهــا أو 

ّ
االنــتــقــالــيــة، وراحـــــت كــــل

ل صغير تتحّدث مع املجلس العسكري 
ّ
تكت

ــّري، وتـــرك املــيــدان  بشكل مــنــفــرد، وربــمــا سـ
بال رقيب، ولم يتم التوصل إلى أّي توافق 
حول إدارة امليدان، لناحية من يتظاهر فيه 
ــرفــع، بــل تــحــّول املــيــدان 

ُ
والــشــعــارات الــتــي ت

تنافس  ملساحة  قصيرة  فترة  خــالل  نفسه 
إلى  بعضها  تسعى  السياسية  القوى  بني 
إلى أن  احتكاره والتحّدث باسمه وحدها، 
وصل الحال إلى تصادم أنصارهم العنيف 

مــبــارك لــالنــقــالب عــلــى نــتــائــج االنــتــخــابــات 
القوى بعض  التي تم عقدها. ودعمت تلك 
األحــــــزاب الــســلــفــيــة، نـــوعـــًا مـــن الــنــكــايــة في 
جــمــاعــة اإلخــــوان املــســلــمــني. هـــذا بــاإلضــافــة 
إلـــى ارتـــبـــاط بــعــض الــقــيــادات والــجــمــاعــات 
السابقة القوي باملؤّسسات األمنية املصرية 

واختراق األمن لها منذ البداية.
 ضعف القوى السياسية 

ّ
وبعد االنقالب، ظل

املصرية مهيمنًا، فلم تتمّكن جبهة اإلنقاذ 
ــــارت  ــهـ ــ ــفــــاظ عـــلـــى تـــمـــاســـكـــهـــا وانـ ــــن الــــحــ مـ
سريعًا، ولم يتمّكن ممثلوها الذي شاركوا 
في السلطة التي أفرزها االنقالب من فرض 
ــــع بــعــضــهــم شـــعـــار الـــعـــداء لـ  إرادتــــهــــم، ورفـ
كما  مواقفهم.  مختلف  لتبرير  »اإلخــــوان« 

لم يتمّكن التحالف الذي تشّكل للدفاع عن 
محمد  الرئيس  بعودة  واملطالبة  الشرعية 
مـــرســـي إلــــى الـــحـــكـــم، والــــدفــــاع عـــن حــقــوق 
املعتقلني، من تحقيق أهدافه، ما قد يعود 
إلـــى الــضــربــات املــوجــعــة الــتــي تــلــقــاهــا هــذا 
العنيفة  األمنية  املالحقة  بسبب  التحالف، 
ــدولـــي  ألعـــضـــائـــه، أو لــلــدعــم اإلقــلــيــمــي والـ
الجديد،  الــنــظــام  عليه  حصل  الـــذي  الكبير 
التحالف، في  ارتكبها هذا  وبسبب أخطاء 
ها 

ّ
الــشــعــارات الــتــي رفــعــهــا، والــتــي يــبــدو أن

مالت إلى رفع السقف واالفتقار إلى املرونة 
الــوقــت، فتحّول رفــع سقف املطالب  بــمــرور 
ــــوع مــــن الـــتـــعـــويـــض عــــن الـــعـــجـــز عــن  ــــى نـ إلـ
بمرور  السطح،  إلــى  تعالت  كما  تحقيقها. 
 عصفت بتماسك ذلك 

ٌ
الوقت، خالفاٌت كثيرة

الــتــحــالــف، ومــخــتــلــف مـــحـــاوالت املــعــارضــة 
إلى الوحدة وبناء تمثيل متماسك وفعال.

وهــكــذا تــبــدو الـــثـــورة ومـــحـــاوالت التغيير 
في  تتمثل  أمــام معضلٍة حقيقية،  املصرية 
ضــعــف مــخــتــلــف الـــقـــوى الــســيــاســيــة الــتــي 
راسخًا  بنيويًا  يبدو   

ٌ
وهــو ضعف تمثلها، 

أكثر منه ضعفًا طارئًا أو سطحيًا. باختصار، 
نجحت بنية نظام 1952 العسكري الحاكم 
واملجتمع معها،  الدولة  في إضعاف  ملصر 
كما يتحّدث روبرت سبرنغبورغ في كتابه 
املــهــم، ولــم تعد فــي مصر نخب اقتصادية 
أو سياسية أو اقتصادية مستقلة ومؤهلة 
ماديًا ومعنويًا. وال يعني هذا في أّي حال 
بــنــاء نخب  العسكري تمّكن مــن  الــنــظــام   

ّ
أن

زالــت مصر  فما  أو ناجحة،  حاكمة مؤهلة 
تعاني من »تراجع مستمر يصعب إيقافه« 

كما يحذر سبرنغبورغ. تراجع انعكس على 
ترّدي مختلف الخدمات التي تقّدمها الدولة 
املــصــريــة ملــواطــنــيــهــا، والــعــجــز عــن تحقيق 
رأس  وتــراجــع  حقيقية،  اقــتــصــاديــٍة  تنميٍة 
املال البشري كما يظهر في تراجع مستوى 
التعليم والجامعات وتآكل الطبقة الوسطى 
والهجرة املستمّرة ألبرز العقول والخبرات 
 مــصــر بــاتــت في 

ّ
ــذا يــعــنــي أن املــصــريــة. وهــ

ــــورٍة لـــن تــجــد من  حـــاجـــٍة ملـــا هـــو أكــثــر مـــن ثـ
تبدو  شراكة  من  وأكثر  قيادتها،  يستطيع 
 مع النظام العسكري الحاكم الذي 

ً
مستحيلة

ي مصالحه 
ّ
يعجز، بشكل مستمر، عن تخط

الضيقة وبناء شراكة حقيقية مع املجتمع 
املـــصـــري. مــصــر فـــي حـــاجـــٍة عــاجــلــٍة ملؤتمر 
وطــنــي جــامــع وتــأســيــســي، إلعــــادة التفكير 
في سبل إعــادة بناء الدولة واملجتمع معًا. 
 

ّ
 في ظل

ً
وهــو مؤتمر يبدو كذلك مستحيال

 مشاريع 
ّ
الظروف القائمة، وهو ما يعني أن

حتى  ومعطلة  مؤجلة  الحقيقي  اإلصـــالح 
إشــعــار آخـــر يــرتــبــط، فــي الــغــالــب، بانتشار 
وعـــي جــديــد فــي أوســــاط غالبية املصريني 
البالد   

ّ
بــأن السياسية. وعــي  املعادلة  يقلب 

ــاه الـــخـــطـــأ، وأن ال بــديــل  ــجــ تــســيــر فــــي االتــ
ســوى إعــادة بناء نظام 1952 بشكل كامل، 
ــام  ــــــه زمـ

ُ
والـــحـــاجـــة ألن يـــأخـــذ املــجــتــمــع ذات

املـــبـــادرة، ويــفــرز قــيــادات جــديــدة تتفق في 
ما بينها على طبيعة النظام الجديد الذي 
 حـــولـــهـــا تــلــك 

ّ
ــتـــف ــلـ تـــريـــد أن يــحــكــمــهــا، ويـ

القيادات وبرنامجها، حتى يحدث االنتقال 
السياسي املطلوب.

)كاتب مصري في لندن(

الــرغــبــة في  الــظــاهــرة للعيان، ولــعــل أهمها 
استعمال ورقــة التطبيع جــواز سفر لرضى 
كبراء البيت األبــيــض، ومــا يسّمى املجتمع 
الــدولــي، فحتى تتحول دولـــة مــا مــن »دولــة 
مارقة« إلى »داجنة« ال بد أن تحظى برضى 
الكرة األرضية، أو هكذا يعتبرون  أصحاب 
أنفسهم، وهـــم أمــيــركــا واالتـــحـــاد األوروبــــي 
ــه الـــخـــصـــوص، )الـــصـــني وروســيــا  عــلــى وجــ
خــارج هــذا التقسيم إلــى حــد مــا العتباراٍت 
 لها هنا(. والطريق إلى 

ّ
وتفصيالٍت ال محل

قلوب هــؤالء يمر عبر ربيبتهم »إسرائيل«. 
ومع عملية »القبول« في عضوية »القطيع« 
تنفتح أبواٌب كثيرة تحمل صفة »باطنه فيه 
الــرحــمــة وظــاهــره مــن قبله الـــعـــذاب«، كباب 
البنك الدولي وصنوه صندوق النقد الدولي، 
وربما رشوة هنا أو هناك، كقاعدة عسكرية 
تــســهــيــالت  أو   )!( مــشــتــرك  دفـــــاع  ــاق  ــفـ اتـ أو 
سياسية وأمنية. والحديث يطول عما فعله 
التي دخالها،  البالد  والبنك في  الصندوق 
وفي التجارب القليلة التي نجا من شّرهما 
ــار واالســتــقــالل من  ــ بــلــد، دخـــل عصر االزدهـ

 واملديونية.
ّ

الهيمنة والذل
ومن األسباب املكشوفة األخرى، والحديث 
يـــطـــول عــنــهــا، الـــرغـــبـــة فـــي االســـتـــفـــادة من 
تكنولوجيا العدو، ليس في الزراعة واألمن 
السيبراني واألسلحة طبعا، بل في تقنيات 
وباطنها  والتحديث،  »الــحــداثــة«  عنوانها 
والتجّسس  الشعوب  على  السيطرة  كيفية 
عــلــيــهــا، وإخـــضـــاعـــهـــا، وربـــمـــا االســتــعــانــة 
بـــمـــرتـــزقـــة الــــعــــدو الـــظـــاهـــريـــن واملــخــفــيــني 
لترسيخ الحكم والقضاء على دابر األعداء 
املفترضني في »الداخل« غالبا. وهنا نصل 
إلى لّب املوضوع في العملية برمتها، وهي 
الــغــرض األســمــى مــمــا يــســّمــى »الــتــطــبــيــع«، 
وهـــــو املـــحـــافـــظـــة عـــلـــى الـــنـــظـــام بــمــفــهــومــه 
الشامل، وهــذا عــنــوان واســع لعني تختبئ 
أن  لعناٌت بال حصر، أخطرها  في جنباته 
ترتدي العالقة مع العدو لبوس »التعاون«، 
مــا ظهر منه ومــا بــطــن، وهــو األلــعــن حيث 
يــتــضــمــن »الـــتـــنـــســـيـــق األمــــــنــــــي«ّ!، وتـــبـــادل 
املــعــلــومــات فــيــمــا يـــخـــّص حـــركـــة الــشــعــوب 

بقوة  بة«. 
َ

»املنتخ املــؤّســســات  لكل  أحيانًا، 
الله مبادرات وقــرارات  ل حزب 

ّ
سالحه، عط

د  فتبدَّ ــه،  وأخــضــع خصومه إلرادتـ أكثرية، 
هـــنـــا أيــــضــــًا املــــزيــــد مــــن األصــــــــــوات. أشــهــر 
األمثلة: 7 مايو/ أيار 2008، عندما اجتاح 
حــزب الــلــه بــيــروت بــســالحــه، هــو وحليفته 
حركة أمل، وأحرق وقتل، »احتجاجًا« على 
قرار الحكومة وقتها وقف شبكة اتصاالٍت 
سّرية أقامها في مطار بيروت الدولي بعد 
قاسم  ونعيم  إسرائيل.  على  »انتصاراته« 
ــوأم ســالح  يــقــول عــن هـــذه الــشــبــكــة إنــهــا »تــ
حـــزب الــلــه«. فيما حــســن نــصــر الــلــه يصف 
أخيرا، طلع  »املجيد«.  بـ الدموي  اليوم  هذا 
الله،  البرملانية لحزب  الكتلة  صوت رئيس 
العراقي.  السيناريو  يْستلهم  رعــد،  محمد 
ــراء االنـــتـــخـــابـــات بــمــوعــدهــا  ــ يــتــحــّمــس إلجــ
ــل مـــن يـــراهـــن على  ر. ولــكــنــه يـــهـــّدد »كـ ــرَّ ــقـ املـ
تمامًا  املشهد«.  لتغيير  االنتخابات  تزوير 
حة 

ّ
املسل الــعــراقــيــة  املــجــمــوعــات  كــمــا فعلت 

التابعة إليران، بأن أطلقت النار على نتائج 
رة«، بعد  مــــزوَّ الــتــي اعتبرتها  االنــتــخــابــات 
فوز مقتدى الصدر، العراقي العربي، الذي 
ال يريد إيران في دياره. القانون االنتخابي 
السابقة والقادمة:  االنتخابات  مد في 

َ
املعت

ر، يضمن 
َ
الِصغ ط على قياٍس متناهي  يِّ

ُ
خ

ــزاب  ــ مـــقـــعـــدًا نــيــابــيــًا لـــهـــذه أو تـــلـــك مــــن أحـ
لت 

ّ
 أشهرًا لكي ُيصاغ، وتخل

َ
الطوائف. أخذ

هذه العراقيل »شّد العَصب الطائفي«، كما 
ــه املــعــروف حصد كم مائة 

ُ
يقولون. وغــرض

هـــنـــا، أو مــائــتــني هـــنـــاك، فــضــمــان صــعــود 
األلــف  تــســاوى  بحيث  بعينهم،  ــحــني 

ّ
مــرش

صوت بالعشرين ألف صوت. 
وبــــــــاألصــــــــل، كــــــل الـــــقـــــوانـــــني االنـــتـــخـــابـــيـــة 
الــلــبــنــانــيــة، الــقــائــمــة عــلــى الـــطـــوائـــف، هي 
هــو وطني  مــا  لكل  الالهبة  بالسياط  جــلــٌد 
س انــقــســام »املــواطــنــني«  وديــمــقــراطــي. تــكــرِّ
ـــحـــني مــن 

ّ
ــنـــاخـــبـــني، تــرغــمــهــم عـــلـــى مـــرش الـ

طــوائــفــهــم، تـــجـــّدد الــنــظــام الــــذي بــْعــثــرهــم، 
ــلـــق عـــلـــيـــهـــم فــي  ــنـــســـف مــــواطــــنــــتــــهــــم، تـــغـ تـ
ــكــمــشــة، تــحــرمــهــم من 

ْ
صــنــاديــق ضــيــقــة مــن

د لغفلتهم الوطنية.. إلخ.  اليقظة وتمدِّ
في هذه املعركة، ثّمة شيء ُيقال عن أطراف 
الثورة، واستعدادها لخوض  أو  املعارضة 
هــــذه االنـــتـــخـــابـــات. املـــعـــارضـــة لــيــســت هي 
الــثــورة. املعارضة هي أحـــزاٌب من السلطة، 
ها حزب 

َ
لبنانية«، أضعف »قــوات  »كتائب«، 

االنـــتـــخـــابـــات أن تستعيد  فـــي  ــــود  الـــلـــه، وتـ
ــــي املـــجـــمـــوعـــات  ــا، فـــيـــمـــا الـــــثـــــورة هـ قــــوتــــهــ
الـــكـــثـــيـــرة جــــــدًا، الـــتـــي عـــرفـــت بـــعـــد الـــثـــورة 
بــأنــهــا مــمــثــلــتــهــا. بــيــنــهــا مــجــتــمــع مــدنــي، 
 وأخـــــــرى ســيــاســيــة أو 

ٌ
وجـــمـــعـــيـــاٌت أهـــلـــيـــة

نــقــابــيــة. املــعــارضــة واضـــحـــة. مــســتــعــّدة أن 
ــان الــنــظــام مـــن الــطــوائــف  ــ تــتــحــالــف مـــع أركـ
ــرى، ومــســتــعــّدة أيــضــًا أن تستقبل أي  األخــ
انــتــخــابــي، تتحالف،  رابـــح كحصان  ثـــوري 
تشطب، تخرق لوائح.. إلــخ. وهــي، على كل 
حال، كانت بجمهورها الشاب على وجوٍد 
مــنــتــظــم فـــي أحــــــداث الــــثــــورة، وإن لـــم تكن 
أحيانا تعلن عن اسمها. وأما الباقون، أي 
»ممثلي« الثورة، فهم أمام معضلٍة حقيقية. 
ليس فقط ألنهم نرجسيون ال يستطيعون 
االتــفــاق عــلــى رئــيــس، أو عــلــى رأس. وهــذه 
ألنهم  بل  التقائهم.  بديهيات  من  أصبحت 
ــار »الــتــغــيــيــر  ــعـ ــًا ال يــمــلــكــون غـــيـــر شـ أيـــضـ
ــات«، وبـــعـــضـــهـــم يــعــلــنــون  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــي االنـ ــ فـ
ـــحـــهـــم، واآلخـــــــر يـــتـــرقـــب، أو ُيـــحـــَســـب. 

ّ
تـــرش

أي أن مــداهــم الــســيــاســي يــتــوقــف عــن هــذه 
االنتخابات، وكأن مطلب تشكيل »حكومة 

داخله أمام أعني املواطنني ووسائل اإلعالم.
ــا دعــا املجلس العسكري إلــى االستفتاء 

ّ
ومل

عــلــى تــعــديــل الــدســتــور وعــقــد االنــتــخــابــات 
خالل ستة أشهر أسلوبًا للفصل بني القوى 
السياسية، انقسم شركاء يناير حول مبدأ 
 

ّ
الحل  

ّ
أن ورأى بعضهم  نفسه،  االنتخابات 

فيها ترتيب  انتقالية يعاد  فترة  يكمن في 
قواعد اللعبة السياسية، ويتم فيها التوافق 
عــلــى خــصــائــص الـــنـــظـــام الــســيــاســي أواًل، 
 
ٌ
واإلعـــــــداد النــتــخــابــات نــزيــهــة، وهــــي فــكــرة

 
ّ
 هــؤالء نسوا أن

ّ
وجيهة مــن دون شــك، لكن

 
ٌ

ــقـــوى الــســيــاســيــة أمـــــٌر مــســتــحــيــل ــوافـــق الـ تـ
واالقــتــصــاديــة  السياسية  البنى  غــيــاب  فــي 
ــتـــوافـــق،  والـــثـــقـــافـــيـــة الـــتـــي تــســمــح بـــذلـــك الـ
السياسية،  القوى  وبسبب ضعف مختلف 
ــه، وبسبب  وعجز أيٍّ منها عن فــرض إرادتـ
املهيمنني على مختلف  والفردية  االنقسام 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة، خــصــوصــًا الــلــيــبــرالــيــة 
ــراء  ــ ــ والــــيــــســــاريــــة مــــنــــهــــا. وحــــتــــى بــــعــــد إجـ
االستفتاء على الدستور وعقد االنتخابات 
لت شخصياٌت 

ّ
التشريعية ثم الرئاسية، فض

 مــقــاطــعــة تــلــك اإلجـــــراءات 
ٌ
وقــــوى ســيــاســيــة

التي  السياسية  والنخب  نتائجها  ورفــض 
والتحالف  الجيش  لــدى  والسعي  أفرزتها، 
مـــع فــلــول نــظــام مـــبـــارك إلـــى قــلــب الــطــاولــة، 
والدعوة إلى نظام جديد يتم بناؤه باالتفاق 
ــا حــــدث فـــي تــحــالــف جبهة  مــعــهــا، وهــــو مـ
القيادات  أبــرز  اإلنقاذ، والتي ضّمت بعض 
التيارات  والقوى املعارضة املحسوبة على 
اليسارية والليبرالية، وتحالفت بشكل واٍع 
مــع الـــقـــوات املــســلــحــة، وبــعــض رمــــوز نظام 

ــــال االصـــطـــالحـــني  ــلـــوبـــهـــا، وكــ ونـــبـــضـــات قـ
املعلومات( هما  وتبادل  األمني  )التنسيق 
ف واملجمل 

ّ
الشكل الجديد املستحَدث واملخف

ــتــــالل«. وبـــهـــذا املــعــنــى، يــغــدو ما  مـــن »االحــ
يــســّمــى الــتــطــبــيــع عــمــلــيــة احـــتـــالل طــوعــيــة. 
لــســنــواٍت خــلــون، كـــان الــعــدو الــصــهــيــونــي، 
في الظاهر على األقل، يبحث عن »شرعيٍة« 
كيانه وجــودا طبيعيا  عربيٍة تضفي على 
في بالدنا، أو هكذا بدا األمر، لتدور عجلة 
يريد  الـــذي  العربي  النظام  ونـــرى  السنني، 
« ليس 

ً
أن يرّسخ أركانه غدا يطلب »شرعية

من صندوق االقتراع أو الدين، بل من كيان 
العدو الصهيوني. إذا هو ليس »تطبيعا« 
بالقطع، بقدر ما هو عملية توّرط وتوريط 
لــلــبــالد، ورهـــن مستقبلها وســيــادتــهــا بيد 
عــــدوٍّ ال يــرحــم حــلــفــاءه، بــل عــبــيــده، فكيف 
دون مستوى  هــم  »أغــيــارا«  يعتبرهم  بمن 
البشر؟ وأرواحهم مستباحة ألنهم خلقوا، 
ليس  إنــه  لخدمته؟  الفاسدة،  عقيدته  وفــق 
 
ً
لعنة سيكون  احتالل طوعي،  بل  تطبيعا، 

الحالية والقادمة إن لم تقف  على األجيال 
في وجهه وتقاومه بكل ما أوتيت من قوة 

وإيمان.
)كاتب من األردن(

ــق، تــتــلــوهــا بطبيعة 
ّ
تــكــنــوقــراط« قـــد تــحــق

الحال االنتخابات. وعلى الرغم من كل هذه 
املحدودية في النظر إلى املستقبل، إال أنهم 
انتخابية، ال يهيئون  ال يخوضون معركة 
وفعاليات،  وشــعــارات  وشخصيات  برامج 
كــأنــهــم غــيــر جــاهــزيــن. كــأنــهــم يــعــتــقــدون أن 
االنتخابات لن تحصل، مع أنهم ال يملكون 

غيرها في األفق.
. قد ال تجري 

ّ
وهم من هذه الزاوية على حق

ال  أن  القرار  يقّرر أصحاب  قد  االنتخابات. 
مثل  الحيثيات،  مــن  ولحيثيٍة  انــتــخــابــات، 
ر إلى اكتساحهم 

ّ
أن يكون اإلحصاء ال يؤش

صناديق االقتراع. أو أنهم لم يتفقوا في ما 
في  املعتمدة  »االستراتيجية«  على  بينهم 
إيــران وأميركا لم  هــذه االنتخابات. أو ألن 
يتوصال بعد إلى اتفاق نووي ناجز. أو ألن 

الحرب مع إسرائيل مستمّرة بالتلويح. 
ــر »املــغــتــربــني« والـــعـــدد الــقــيــاســي من 

ّ
مــؤش

التسجيل في الخارج من أجل االقتراع )ربع 
الحاكمة،  العصابة  مــخــاوف  أثــار  مليون(، 
فدخلت املقايضة على الخط: الطرف الذي 
أنه خاسر، خصوصًا بني  يحسب الجميع 
شباب االغتراب، أي العونيني بقيادة جبران 
د، يناِور، وطبعًا يكذب..  باسيل، يْبتز، يهدِّ
وغرضه إلغاء البند القانوني الذي يسمح 
ــنـــواب الــبــرملــان  لــلــمــغــتــربــني بــالــتــصــويــت لـ
»املــحــلــيــني«. ولـــدى باسيل ورقـــة قــويــة بني 
يــديــه: امــتــنــاعــه عــن »قــلــع« طـــارق البيطار، 
امليناء.  انفجار  جريمة  في  العدلي  ق 

ّ
املحق

يــشــتــري بـــه والء مـــن تــبــقــوا مـــن جــمــهــوره 
املسيحي  »القضاء  في  باملزايدة  املسيحي 
الــنــزيــه«، ومــا إلــى هــنــالــك. ويــفــاوض حزب 
ــد املــغــتــربــني: 

ْ
الـــلـــه، فـــي اآلن عــيــنــه، عــلــى بــن

الــعــدلــي، وتلغي هذا  ــمــَك رقــبــة املحقق 
ّ
أســل

ــد، بــأن تنشئ نــوابــًا لــهــم، بعيدين عن 
ْ
الــبــن

»الـــســـاحـــة«. أمـــا املــغــتــربــون، فـــال ينقصهم 
تــّمــت الصفقة بني  إذا  ضــيــاع على ضــيــاع. 
الحليفني، حزب الله وجبران باسيل، فإنهم 

سيكونون عمليًا قد ُحِرموا من أصواتهم.
لن تفضي هذه االنتخابات إلى تغيرات. ال 
في الحكام وال في املحكومني ممن يسّمون 
أنفسهم »مــواطــنــني«. واألرجـــح أنها سوف 
د كــّمــًا مــن األســمــاء الــجــديــدة. أسماء  تصعِّ
ــلـــحـــاق بـــأجـــهـــزة  ــفــــردة، لــــن تـــتـــأخـــر بـــالـ ــنــ مــ
 بــمــا تملكه 

ً
الــفــســاد وشــبــكــاتــه، مــســتــقــويــة

من »رأســمــال«. يبتلع النظام هذه األسماء 
قمٍة واحدة، كما حصل مع العونيني منذ 

ُ
بل

لهذه  ملة 
َ
مْحت فضيلة  العقَدين.  يقارب  ما 

الــخــارج لحكامنا،  ق 
ّ
أن يصف االنــتــخــابــات: 

ويتوقف برهة عن بْهدلتهم.
)كاتبة لبنانية(

عجز النخب السياسية المصرية والتغيير الـمطلوب

ليس تطبيعًا بل احتالل طوعي

هل تحتاج »الديمقراطية« اللبنانية 
إلى انتخابات؟

مصر في حاجٍة لما 
هو أكثر من ثورٍة لن 

تجد من يستطيع 
قيادتها، وأكثر 

من شراكة تبدو 
مستحيلًة مع النظام

احتالل طوعي، 
سيكون لعنًة على 

األجيال الحالية 
والقادمة إن لم 

تقف في وجهه 
وتقاومه

لن تفضي االنتخابات 
إلى تغيّرات، ال في 

الحكام وال في 
المحكومين ممن 
يسّمون أنفسهم 

»مواطنين«

آراء

ياسر أبو هاللة

ال عالقة لبشار األسد الذي كان يحضر القمم العربية ويحاضر فيها ببشار األسد 
ار في عشريته األولى 

ّ
الذي يصرُّ عرٌب على إعادته إلى جامعة الدول العربية. كان بش

بمعايير  إلــى 2011 زعيمًا يحظى بشعبية، في سورية وخارجها، فهو  من 2000 
 مــن أبــيــه، ولـــم تــســّجــل فــي قــيــوده مــجــازر ومــفــقــودون. 

ً
حــقــوق اإلنــســان أقـــل قــســوة

على  الــعــدوان  وقــف ضد  بشعبية،  تحظى  مواقف  اتخذ  العربية  القضايا  وبمعايير 
العراق، ودعم املقاومة العراقية التي كانت دمشق مقّرًا »سّريًا« لها، بما فيها الفصائل 
إيــران في حربها على  الــذي تحالف مع  القاعدة. على خــالف والــده  السلفية، وحتى 
العراق، وشارك في حرب الخليج الثانية تحت القيادة األميركية في حفر الباطن. وفي 
القضية الفلسطينية، واصل سياسة والده في دعم املقاومة الفلسطينية وحزب الله، 
تموز  والعسكرية. وفي حرب  السياسية  لقيادة حركة حماس  مقّرًا  وكانت دمشق 
الذين وقفوا ضد  العرب  الزعماء  الله، وهاجم  إلى جانب حزب  )يوليو 2006( وقف 
ار 

ّ
هم »أشباه الرجال«. على مستوى بناء الدولة السورية، أبعد بش

ّ
الحزب، ونعتهم بأن

 من الشباب ورجال 
ً
 سياسية

ً
حزب البعث، وقّرب حزب رجال األعمال، وصنع نخبة

 لديناصورات حزب البعث. وحّرر االقتصاد السوري بعيدًا 
ً
األعمال الفاسدين بديال

له شعبية  كله صنع  ذلــك  املافيوية.  الليبرالية  الصيغ  وبأسوأ  االشتراكية،  القيم  عن 
أيــضــًا، فأنت تحصل على شبكة جـــّوال وإنترنت ومــقــاٍه وفــنــادق وتــجــارة مفتوحة، 
وفي الذاكرة كيف كان السوريون في الخارج يجلبون املوز ومحارم الورق هدايا في 
 نظام اشتراكي صارم. حافظ بشار األسد، مقابل تفكيك حزب البعث وواجهاته 

ّ
ظل

البيروقراطية ونهجه االقتصادي، على املنظومة األمنية والعسكرية، ورفع من كفاءتها. 
 كثيرة 

ً
وكان يشكو لخاّصته من أّن والده لم يترك له جيشًا محترفًا متطّورًا، وأسلحة
لم تكن تعمل أو ال ذخائر لها. وهذا أيضًا حافظ على مكانة الرئيس ونظامه. 

انتهت صــورة بشار  للثورة،  األول  الهتاف  مع  األولـــى،  العشرية  مع  انتهى  ه 
ّ
كل ذلــك 

 
ً
أبيه، معطوفًا عليها سيئاته الخاصة. فتح سّجال املشرقة، وأخذ أسوأ ما في إرث 
لم يتوّرط   

ٌ
 رذيلة

َ
لم تبق والــده وعلى هتلر.  للجرائم ضد اإلنسانية، تفّوق فيه على 

بإثباتاٍت  ه 
ّ
كل وذلــك  و...  محروقة  وأرض  وتعذيب وحشي  وبراميل  كيميائي  فيها، 

مليشيات  ت مكانه 
ّ
تمامًا، وحل البعث  انتهى حزب  أّي حاكم.  تلغي شرعية  قطعيٍة 

 عن حزب 
ً
طائفية تعادي العروبة، من إيران والعراق وباكستان وأفغانستان، فضال

القساوسة  مباركة   من خــالل صــور 
ً
 طائفية

ً
نزعة أخــذ  الروسي  التدخل  الله. حتى 

الطيارين والجنود الذين يحرقون سورية بشرًا وحجرًا. والبالد تحّولت إلى تقاسم 
نفوٍذ بني اإلقليم والعالم، حتى إسرائيل حّولتها إلى مناطق ألف التي تسمح بمطاردٍة 
ساخنٍة في أي منطقٍة، وأخيرًا قصفت في معقل النظام في الالذقية، وبجوار الوجود 
غــادرت  الفلسطينية،  القضية  فــي  ال حسيبًا.  رقيبًا  حميميم  قــاعــدة  فــي  الــروســي 
رًا، وتحّولت »الجبهة الشعبية - القيادة العامة« وغيرها من الفصائل 

ّ
»حماس« مبك

إلى شّبيحة ال تختلف عن مليشيات النظام، وصار النظام يطرح نفسه حاميًا لحدود 
إسرائيل من اإلرهابيني، وغاية مناه استقبال أبرز املطّبعني عبد الله بن زايد بحفاوة. 
ولم يعد يطرح ال قضية الجوالن وال غيرها. انتهت طبقة رجال األعمال النيوليبرالية، 
والسالح  واملــخــّدرات  الكبتاغون  تهريب  في   

ٌ
محترفة  

ٌ
بدائية مافياٌت  مكانها  ت 

ّ
وحل

واآلثار وموجودات الدولة ونهب مقّدراتها وخطف الناس وأخذ الفدية وتجارة الوثائق 
األساسي  واملــصــدر  العالم،  في  للكبتاغون  مصّدر  أكبر  سورية  صــارت  الرسمية. 
أمراء  األمنية والعسكرية لصالح  املنظومة  انتهت  الصعبة فيها... تمامًا كما  للعملة 

 جهاز مرجعيات خارج البالد. 
ّ

حرٍب يتبعون إيران وروسيا بشكل مباشر، ولكل
هذا الخراب كله بعد تهجير نصف السكان وقتل أكثر من نصف مليون يقف على 
رأسه بشار األسد، وهو ال عالقة له ال بإرث والده الذي حاول بناء دولٍة قومية، وال 
 هذا الخراب، وال يملك 

ّ
ار نفسه في عشريته األولى، واليوم هو مجرد رمز لكل

ّ
ببش

 على طرد أميركي وال 
ً
أمرًا على مليشيا تعيث فسادًا بجوار قصره، وال يملك قدرة

 عن الدواعش. رمز الخراب والتقسيم 
ً
تركي وال إيراني وال عراقي وال روسي، فضال

ار بسورية، 
ّ

 من يدعوه أو يقف بجانبه. والسؤال ليس ما عالقة بش
ّ

والضياع يشني كل
أن  ُيفترض  ر عندما 

ُ
بــالــعــرب... تحض العربية  الــدول  بقدر ما هو ما عالقة جامعة 

ر.
ُ

تغيب، وتغيب عندما ُيفترض أن تحض

أحمد عمر

اتفق معلمو األملانية النازحون والوافدون على ميزان إعرابي في اللغة األملانية، هو أنَّ 
 
ً
»الداتيف« يقابل الجرَّ باإلضافة في العربية، و»األكوزاتيف« يعادل النصب مفعوال
به، واملعلمون بالعشرات في وسائل التواصل، فال يلبث الوافد الحاذق بعد سنٍة من 
قٍة في سماء اللغة األملانية، 

ّ
م األملانية أن يتحّول من دودة عاجزة إلى فراشٍة محل

ّ
تعل

ها صعبة. لحقت بصفحات هؤالء 
ّ
 ميسورة، وإن زعم املتأخرون أمثالي أن

ٌ
فهي لغة

املضارب  وتنّوعت   ، عليَّ املعلمون  فكثر  غير خاسر،  حــازه  علمًا  أقتبس  جميعًا، 
ي أجد كثيرين من 

ّ
ة، بل إن

ّ
واملشارب، وضاع العلم. أّما معلمو العربية الفقهاء فقل

ــي وجــدت صديقًا 
ّ
أن بغاثًا استنسروا، حتى  الغنائم  الطامعني في  العربية  معلمي 

شاعرًا كتب قصيدة بعنوان: »أحبك أنتي« ويبدو أّن حبيبته صينية، يلتبس شكلها 
بشكل غيرها، وجنسها بالذكور، فاستبدل الكسرة بياء املؤنث املخاطب.

م طالبه 
ّ
يعل أيــضــًا،  أملانيا، وهــو معلٌم مجتهٌد ومـــربٍّ  فــي  املــولــود  السامرائي  وكــان 

ب 
ّ
الوافدين آداب احتساء السوائل من غير إصدار أصوات تشحيط سيارات، وتجن

الطرق على النضد بكعب القدح بعد شحط حسية الشاي، فلسنا في محكمٍة أو في 
سوق النحاسني. استضاف السامرائي معلمًا مصريًا في أحد دروسه انتفاعًا بعلمه 
 في نطق القاف، ويبدو بارعًا في 

ً
بعد سنتني من الوفود، واملصريون يجدون صعوبة

الفضائيات  املذيعون املصريون على  العربية في عٍم. عانى  ه عن 
ّ
لكن األملانية،  م 

ّ
تعل

القاف، بسبب  رون في نطق 
ّ
يتعث فكانوا  الشهيد خاشقجي،  اســم   في نطق 

ً
مشقة

أهل  بفصاحة  السورية  الفضائية  مذيعو  تباهى  املــصــري.  الجيم  حــرف  مجاورته 
الشام، وعابوا على العواصم العربية ألحانهم، يغرض عبيد الروس والفرس من وراء 
 كذبا. أخبرت معلم 

ّ
ذلك إلى القول: من صّحت لغته صّحت سياسته، إن يقولون إال

فتعّجب وسألنيها،  األلــف،  على  تنوف  األملانية  في  العربية  األلفاظ  أّن  األملانية  اللغة 
فأرشدته إلى كتاب زيغريد هونكه »شمس الله تسطع على الغرب« الذي ُعّرب تحت 
لــم تحصها  ــي وجــدت ألفاظًا 

ّ
أن الــغــرب، وأخبرته  الــعــرب تسطع على  عــنــوان: شمس 

 )gut( األملانية 
ً
الــســيــدة زيــغــريــد هــونــكــه، فــــازداد عجبًا وســألــنــي أمــثــلــة، فقلت مــثــال

 go(باألملانية و )geh( قريبة من جّيد، وقد تكون منها، وفعل )اإلنكليزية good(و
هما إخوة تفّرق شملهم بالظلم والقصف.

ّ
باإلنكليزية( قريب من جاء العربية، فلعل

 األلفاظ 
ّ

عادة ما أقرأ القاموس قراءتي لقصيدة، متمتعًا بسجية العربي وهو يشتق
من بعضها، وقد أغضبني محمد عابد الجابري الذي ظنَّ أّن شهادته تشفع له في 
السخرية من البدوي في كتاب »نقد العقل العربي«. أمس وجدت أّن األداة »أّمال« التي 
ت بقّص لسان مرسي الزناتي 

ّ
وردت في »مدرسة املشاغبني« عندما هّددت أبلة عف

 أصيلة، وأصلها »إّماال«. أخبرت صديقي الباحث محمد الشاويش 
ً
من لغاليغه، عربية

الذي يجيد األملانية أنَّ »كورس« التي ترد في ألفاظ التعليم الالتينية عربية، وأصلها 
من الكرسي، والكرسي أصله من العلم »وسع كرسيه السماوات واألرض« أي علمه، 
ثم تعّدت إلى الكّراسة، والكرسي الذي يجلس عليه املعلم للعلم والــدرس، فُسرَّ بها، 
وبحثت عن أصل »الشناج« الذي يتداوله عمال البناء السوريون، فوجدت أصله من 
شنج، وتشنج، فشبكة الحديد تشبه شبكة األعصاب املتشنجة، وعدت إلى معجم 
ها من لّم شمل »بل وكي« 

ُّ
، وكنت أظن

َّ
األسدي ملعرفة أصل »بلكي« بمعنى ربما ولعل

على وسادة واحدة في الحالل، فوجدته يقول إّن أصلها: بل العربية وكه الفارسية، 
وهي للتعليل أو للعكس. عادة ما أجد نفسي غائصًا في بحار القاموس بحثًا عن 
لؤلؤة كلمة، فأجد من الآللئ والدرر في البحر ما ال أجده على البّر، الشباب يتعلمون 
وملهاة  الداتيف  مأساة  من  يعانون  ــوا  زال ما  الذين  أمثالي  كالكبار  وليس  بسرعة، 
الداتيف  تعليم  بعنوان:  قصير  درس  فــي  الداتيف  السامرائي  شــرح  األكــوزاتــيــف. 
رني بعنوان كتاب فالينت ليفري: اختبار بشار 

ّ
باملكواة، فخلب العنوان لّبي، وذك

بالنار؛ الداتيف للعقالء، أما األكوزاتيف، فمحصور باألشياء والجماد غالبًا.
 على جارحة يدي، وتقول لي 

ُّ
وجدت حمامة يد معلمة اللغة األملانية الرومانية تحط

بعدما تسربلت خيلي بالدم: لقد أصبحت تميز بني منصوب األكوزاتيف ومجرور 
الداتيف أيها الفتى! 

رفعتها  ها 
ّ
إن ثم  الوثيرة،  راحتها  ببراثنها مستكينة تحت جناح  الفتى  يد  مكثت 

ة الورد فيها مثل باقي الوشم في ظاهر اليد. فوجد الفتى أثر كيِّ

محمد أحمد بنّيس

صدرها مراكز بحث وتفكير إسبانية بشأن تأثير التحالفات 
ُ
تتواتر التقارير التي ت

املنطقة، وتــحــديــدًا مــا يتعلق  النفوذ اإلســبــانــي فــي  للمغرب على  الــجــديــدة  الــدولــيــة 
ها إسبانيا منذ قرون.

ّ
بمستقبل مدينتي سبتة ومليلية والجزر الجعفرية التي تحتل

في هذا الصدد، أصدر املركز األعلى لدراسات الدفاع الوطني )CESEDEN( واملعهد 
)نوفمبر/  املــنــصــرم  الشهر  نهاية   ،)IEEE( االستراتيجية  لــلــدراســات  اإلســبــانــي 
را فيه 

َّ
تشرين الثاني(، تقريرًا تحت عنوان ›‹سحابة حمراء في سماء مدريد‹‹ حذ

إقليمية  إلى قوة  املغرب  الذي قد ُيحّول  املغربي اإلسرائيلي  التقارب  من ›‹مخاطر 
ــن هـــذا الــتــقــارب جــارهــا 

ّ
كـــبـــرى‹‹. ويــعــكــس الــتــقــريــر مــخــاوف إســبــانــيــا مــن أن يــمــك

الجنوبيَّ من الحصول على الخبرة العسكرية واألمنية واالستخباراتية اإلسرائيلية، 
املتوسط،  األبــيــض  البحر  غــرب  فــي  االستراتيجي  تموضعه  إعـــادة  فــي  وتوظيفها 
 عن استفادته من نفوذ اللوبي 

ً
حيث تقع املدينتان املغربيتان املحتلتان، هذا فضال

يبقى  أن  ُيفترض  التقرير كان  أّن  الرغم من  الكبرى. وعلى  العواصم  اليهودي في 
سّريًا، فقد حرصت االستخبارات اإلسبانية، في ما يبدو، على تسريبه بغاية إيجاد 
ر على أّن هذا التقارب بات 

ّ
حالة من التعبئة الوطنية داخل الرأي العام، وهو ما يؤش

مصدر قلٍق بالغ ملختلف مؤسسات الدولة اإلسبانية وأجهزتها الحساسة. 
الـــذي يــشــرف عليه معهُد األمــن  إضــافــة إلــى ذلـــك، أصـــدر مــرصــد سبتة ومليلية، 
والثقافة )ISC(، األسبوع املاضي، تقريرًا حمل عنوان ›‹مزاعم املغرب بشأن سبتة 
ومليلية من منظور الخانة الرمادية« عكس رؤية اإلسبان لتأثير التحالفات الدولية 
ره باحثون من جامعات  الجديدة للمغرب على املدينتني. وحسب التقرير، الذي حرَّ
ب املواجهة العسكرية 

ّ
برشلونة وغرناطة وإشبيلية، فإّن املغرب بقدر ما يحاول تجن

املباشرة الستعادة املدينتني، يسعى إلى وضعهما في خانة رمادية، من خالل اتباع 
نه، على املدى البعيد، من استعادتهما بأقل الخسائر 

ّ
›‹استراتيجية مختلطة‹‹ تمك

البرية مع  الــحــدود  الــربــاط  بــإغــالق  التقرير على ذلــك  املمكنة. ويستشهد مــحــّررو 
ل 

ّ
مليلية )2010( ومع سبتة )2019( تحت يافطة محاربة التهريب، والسماح بتسل

آالف املهاجرين غير الشرعيني إلى سبتة في مايو/ أيار املاضي. 
الجديدة، سيصبح مبعث خطٍر على  بتحالفاته  املغرب،  أّن  إلى  التقريران  يخلص 
القوى،  تغييٍر متدّرٍج في ميزان  إحــداث  إلى  املستقبل، وذلــك بسعيه  إسبانيا في 
من دون الدخول في مواجهة عسكرية معها، ما يعد تحّديًا استراتيجيًا بالنسبة 
لإلسبان الذين باتوا أكثر تخّوفًا من أن تفضي هذه التحالفات إلى تغيير معادلة 
 فيها الــنــفــوذ اإلســبــانــي رقمًا 

ّ
الــقــوة والــنــفــوذ فــي مضيق جبل طـــارق، والــتــي ظــل

أّن  املعنية  اإلسبانية  والتفكير  البحث  تــرى مراكز  طــوال عقود. من هنا،  أساسيًا 
صانع القرار في مدريد مدعو إلى النظر بجّدية إلى »الصبر االستراتيجي للمغرب« 
تتوالى  بـــاردٍة  بحرٍب  األمــر  يتعلق  ومليلية.  إزاء سبتة  تحليل سياسته  أثناء  في 
البلدين على  أن يحول ذلــك دون حــرص  أكثر من واجهة، من دون  فصولها على 
التأكيد على متانة عالقاتهما القائمة على الشراكة، سيما في ما له صلة بالتنسيق 
األمني في مكافحة الهجرة السّرية واإلرهاب، والتبادل التجاري واالقتصادي. بيد 
 قد ُينذر بتحّول بنيوي 

ً
أّن صعود ملف املدينتني املحتلتني إلى الواجهة مستقبال

نه من 
ّ
في هذه العالقات. ويبدو أّن املغرب بات ُيدرك أّن تحالفاته الجديدة قد تمك

ب املداخل ذات التكلفة العالية. 
ّ
، في ذلك، تجن

ً
مداخل مغايرة لتحريك امللف، محاوال

 هذا ما ُيقلق إسبانيا التي بدأت تستشعر املخاطر الجيوسياسية التي تنطوي 
ّ

ولعل
عليها االستراتيجية املغربية الجديدة ضمن املنظور البعيد، خصوصًا أّن حقائق 

الجغرافيا والتاريخ تقف إلى جانب الحق املغربي في استعادة املدينتني.

عبد الحكيم حيدر

كان حّدثني أبو الحسن الّدلفي املصيصي الشاعر، واملصيصة التي ينسب إليها ببالد 
الشام، وهو ممن لقيته قديما وحديثا في مدة ثالثني سنة، قال: لقيت باملعّرة عجبا، 
ى أبا العالء، يلعب بالشطرنج والنرد، ويدخل في كل 

ّ
رأيت أعمى، شاعرا، ظريفا، يكن

فنٍّ من الجد والهزل، وسمعته يقول: أحمد الله على العمى، كما يحمده غيري على 
البصر، فقد صنع لي وأحسن بي، إذ كفاني رؤية الثقالء والبغضاء. املقطع من »يتيمة 
الدهر« للثعالبي. أما محمود شاكر فقد تناسى تماما سخرية املعّري املّرة، وتناسى 
الشطرنج وإجــادة كفيٍف لها، ونصب املعركة مع لويس عوض حامية الوطيس، وال 
انتهت أعاجيب املتخاصمني في كفيٍف من معّرة النعمان بعد ألف سنٍة وأكثر، وما زال 
الرجل موضع خالٍف ال ينقطع في بطون الكتب، فهل كان يعلم وهو في معّرة النعمان 
وحيدا، سواء أدخل إلى أنطاكية »مجدورا أو غير مجدور«، كي يالقي أسامة بن منقذ 
أو يقرأ على يد راهٍب في كنيسة، هل كان يعلم املعّري أن محمود شاكر سيأتي بعد 
د أبو 

ّ
ة التاريخ وأمانته«، الذي لم يقرأ، كما أك

ّ
ألف سنٍة ويرفع في وجه لويس عوض »دق

فهر، سوى كتاب طه حسني عن املعّري، والذي كتب في سنة 1913، أي ولم يكن طه 
حسني قد أكمل عامه الخامس والعشرين. ويرى محمود شاكر أن ذلك ليس به من 
داٍت قاطعٍة في حكيم املعّرة، حيث أدوات 

ّ
القوامة واإلملام الحصيف ألن يخوض بمؤك

ك أيضا محمود شاكر 
ّ
املنهج ما زالت تتعثر ما بني يديه في أول الطريق، كما تشك

في من القاه املعّري في بدايات طلب العلم، سواء أكان في الدير أو أنطاكية أو الالذقية 
أو حتى حلب. بالطبع، يميل محمود شاكر إلى أن املعّري لم يقابل راهبا أبدا أو عاملا 
في دير، حتى وإن كان هذا الراهب اإلنطاكي يتقن العربية والسريانية معا، وإال لشّك 
محمود شاكر فيما أنتجه املعّري جملة وتفصيال، أو على األقل بدأ في تفنيده، إال أن 
تغاضي محمود شاكر ذلك لم يكن تقليال من شأن العقيدة في كتابات املعّري أو أي 
مفكر آخر ، ولكن ألن املقصود، منذ البداية، في التقليل من شأن كتاباته هو لويس 
عوض، وهو املقصود بالقذائف وحده، فصار املعّري أيقونة محمود شاكر ولويس 
عوض معا، وكل واحٍد منهما حسب ما يريد أن يكون مربط فرس أفكاره، وخرج طه 
حسني بكتابه عن املعّري بنصيٍب قليٍل من طرف ردٍّ بسيط: »بأن الكتاب ليس به من 

القوامة واإلملام الحصيف«.
ضاعت علينا نحن العرب سخريات العب شطرنج كفيف، وأنــاٍس من حوله أو من 
للعقاد وطه  الباب  لو فتحنا  أمــا  الــحــرب.  االعتقاد ورمــاد  نزيف  لنا  صفوته، وبقي 
د جازما أن دور الخيال 

ّ
حسني عن »رسالة الغفران«، فنرى أن العقاد في موضٍع يؤك

في »رسالة الغفران« لم يسبقه إليه أي أحــد، إال أن طه حسني »ابــن املنهج العلمي«، 
وإن اتفق تماما مع ما ذهب إليه العقاد في دور »الخيال«، غير املسبوق في »رسالة 
الغفران«، إال أنه غمز في منهج العقاد »شبه الوجداني«، بأن العقاد نفسه كما ذكر 
طه حسني قد زعم أن أبا العالء في »رسالة الغفران«، في فصل آخر من الكتاب، »لم 

يكن صاحب خيال». 
طويت تلك الصفحات من تاريخ القراءة واملعرفة، بعد ما رفع املواطن املصري وجهه 
من فوق أطنان الكتب واملراجع ومكتبة باب الخلق، وتفّرغ تماما، ومن سنوات مضت، 
ملشاهدة معارك نجوم السينما والتلفزيون واملسرح ليل نهار، حتي وصل به املقام، 
ثروته ألوالده  تركة ممثٍل طيب، كتب كل  الــورثــة على  إلــى مشاهدة معارك  أخــيــرا، 
أو  لــم يمتلك عــمــارة وال حتى كاميرا  أنــه  الــرغــم مــن  لليلتني، على  بــالــدمــوع  واكتفي 
ساعة غالية الثمن مطّعمة باألملاس كما قيل، فقط هاتف موبايل باسمه، وعلى الرغم 
الورثة جميعا فيما بعد،  ابنته كما قيل أيضا، ثم تصالح  ذلــك. «حجرت« عليه  من 

وانهمرت الدموع، وقد يسلمهم هاتفه املحمول بعد قعدة الصلح.

ما عالقة بشار بإرث أبيه، بسورية؟ حمامة تصيُد ُعقابًا

الحرب الباردة بين المغرب وإسبانيا المعّري... أيقونة المتعاركين

1415

عماد حجاجكاريكاتير 

Thursday 9 December 2021 Thursday 9 December 2021
الخميس 9 ديسمبر/ كانون األول 2021 م  5  جمادى األولى 1443 هـ  ¶  العدد 2656  السنة الثامنة الخميس 9 ديسمبر/ كانون األول 2021 م  5  جمادى األولى 1443 هـ  ¶  العدد 2656  السنة الثامنة



16
آراء

كمال عبد اللطيف

َمرَّ اليوم العاملي للفلسفة في الخميس الثالث 
ــف 

َّ
ــل

َ
مـــن شــهــر نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي، وخ

الثقافية،  واألنــشــطــة  املـــبـــادرات  مــن  مجموعة 
فـــي بــعــض املــعــاهــد واملـــؤســـســـات الــجــامــعــيــة 
ــمَّ فــيــهــا الــتــذكــيــر بــمــزايــا  ــ

َ
فـــي الــعــالــم أجـــمـــع، ت

الفلسفي في عاملنا، لكن يومًا واحــدًا  الــدرس 
في السنة، بطابعه االحتفالي واملناسباتي، ال 
يكفي لتعويض ما لحق الفلسفة في التاريخ 
العربي وفي الحاضر العربي من مخاصماٍت 
وِمـــَحـــٍن. وعــنــدمــا نــتــأمــل الــيــوم واقــــع الـــدرس 
الــعــربــيــة، نقف على  الــجــامــعــات  فــي  الفلسفي 
الـــذي تــعــّرضــت له  كثير مــن أوُجـــه التبخيس 
الــفــلــســفــة فــي تــاريــخــهــا الــطــويــل واملــتــواصــل، 
عاين، مقابل ذلك، كثيرًا من العناية بالثقافة 

ُ
ون

التقليدية وأنماط الفكر املحافظ، حيث تمتلئ 
التعليم بمواد دراسية كثيرة ال  برامجنا في 
أنظمتنا وطرقنا  تساعد في عمليات تطوير 

في النظر إلى املجتمع والثقافة والتاريخ.
ـــى درس الــفــلــســفــة فـــي الــتــعــلــيــم الــعــربــي 

َّ
ـــق

َ
ـــل

َ
ت

ضرباٍت قوية، لم يتم االعتراف به في جامعات 
عربية عديدة منذ تأسيسها في بدايات القرن 
أغلبها  استقالل  بعد  ذلــك  واستمر  املــاضــي، 
فــي الــنــصــف الــثــانــي مــن الــقــرن املــاضــي. كما 
ي 

ّ
كل بشكل  الثانوي  التعليم  في  تغييبه  ــّم 

َ
ت

 
ٌ
فــي بــعــض الــبــلــدان الــعــربــيــة، واكــتــفــت بــلــدان

محمد أحمد القابسي

بــديــهــي أن يعتبر الــكــاتــب مــعــن الــبــيــاري، في 
ــالـــم الـــعـــربـــي« فــي  ــبـــث مــعــهــد الـــعـ مــقــالــتــه »عـ
صحيفة العربي الجديد )2021/12/4( الخلط 
الــذي وقع فيه مسؤولو معهد العالم العربي 
»يهود  معرض  تنظيم  بمناسبة  باريس،  في 
الــــشــــرق، تـــاريـــخ يــمــتــد آالف الـــســـنـــن« عــبــثــًا، 
عندما هتكوا الحدود بن األهداف الحضارية 
ــي هـــــذه الـــتـــظـــاهـــرة  لـــلـــمـــعـــرض إن وجــــــــدت، فــ
وبديهي  وإســرائــيــل.  والصهيونية  الــكــبــيــرة، 
ــرًا مــرفــوضــًا،  ــ أن يــعــتــبــر الــكــاتــب مـــا جـــرى »أمـ
أعلن  وقــد  خصوصًا  ومستهجنًا«،  مستنكرًا 
عــضــو الــلــجــنــة الــعــلــمــيــة املــنــظــمــة لــلــمــعــرض، 
ومعهد  إسرائيل  متحف   

ّ
أن تشاربن،  دنيس 

بـــن تــســفــي فـــي الـــقـــدس املــحــتــلــة أعـــــارا معهد 
 فنيًا، 

ً
العالم العربي عشرين إلى ثالثن عمال

لتكون ضمن معروضات املناسبة، وقال: »هذا 
املعرض هو الثمرة األولى التفاقيات أبراهام. 
وهـــذا يــبــدأ مــن خـــالل التطبيع، نــحــن لــم نعد 
نــخــاف إقــامــة مــعــرض عــن يــهــود الــشــرق، ولن 
تنطبق السماء على األرض إذا أقمنا تعاونًا 
مــع إســرائــيــل«. واعــتــبــرت مقالة الــبــيــاري هذا 
»كالمًا خطيرًا«، و»يعطي إسرائيل حق تمثيل 
الــيــهــود فـــي تــظــاهــرة ثــقــافــيــة عـــن الــشــرقــيــن 
الفلسطينية  الحملة  بيان  وقد رفض  منهم«. 
الــعــامــلــة لــلــمــقــاطــعــة األكـــاديـــمـــيـــة والــثــقــافــيــة 
كالم  باملناسبة  الــصــادر   )PACBI( إلسرائيل 
دنيس تشاربن. وأشــار إلــى تــوّرط املعهد في 

عمار ديوب

ــــي ســــوري  ــرانـ ــ اإلعــــــــالن عــــن تـــأســـيـــس بـــنـــك إيـ
ــر الـــصـــنـــاعـــة واملـــنـــاجـــم  ــ ــ مـــشـــتـــرك. زيــــــــارة وزيـ
والــتــجــارة اإليــرانــي، سيد رضــا أمـــن، دمشق. 
ــــوري، فــيــصــل  ــســ ــ زيــــــــارة وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــ
ــــران. أخــبــار عــن تأسيس  املـــقـــداد، )ونــائــبــه( إيـ
ضــاحــيــة جــنــوبــيــة فــي جــنــوب مــديــنــة دمــشــق، 
في بلدة الست زينب، وتوسعتها لتصل إلى 
ــبـــار جــديــدة  مــطــار دمــشــق الـــدولـــي. هـــذه األخـ
على العالقة بــن الــدولــتــن، وتــأتــي فــي ُحّمى 
املـــحـــاور الــجــديــدة فــي املــنــطــقــة، والــتــي تشير 
إلــــى تــحــيــيــد إيــــــران، ولــــن نــقــول عــزلــهــا، وبــمــا 
يــؤّدي إلى إعــادة النظام السوري إلى محيطه 
الـــعـــربـــي. أيـــضـــًا يـــأتـــي تـــعـــزيـــز هـــــذه الــعــالقــة 
مخالفًا للمصالح املتبادلة والعالقات املتينة 
بن روسيا وإسرائيل، حيث سمحت موسكو 
لتل أبيب بمزيٍد من العمليات العسكرية ضد 
ــارة رئــيــس الــــوزراء  املــواقــع اإليــرانــيــة، بــعــد زيــ
اإلســرائــيــلــي، نــفــتــالــي بــيــنــت، مــوســكــو أخــيــرًا. 
يــضــاف إلـــى ذلـــك التصعيد اإلســرائــيــلــي ضد 
إيران على وقع املفاوضات النووية، والتململ 
األمــيــركــي الـــواســـع مــن الــســيــاســات اإليــرانــيــة، 
ورفض التطبيع مع النظام السوري، وبالتالي 
ــيـــرًا بـــن دمــشــق  رفــــض الـــخـــطـــوات املــعــلــنــة أخـ
وطــــهــــران. تــتــعــارض الــعــالقــة الـــجـــديـــدة هـــذه، 
ــٍه مــنــهــا، مـــع الــســيــاســة الـــروســـيـــة في  ــ فـــي وجـ
املهيمنة على  سورية. األخيرة تعتبر نفسها 
النظام، وأن تطوير العالقة بن النظام وإيران، 

 أخــرى بمنح الفلسفة حصصًا رمزية 
ٌ
عربية

فــي الــتــدريــس. حــصــل ذلـــك كــلــه، انــطــالقــًا من 
ْبلية عامة، ذات صلٍة بتراثنا وبنظرة 

َ
أحكام ق

الــقــدامــى إلـــى حــكــمــة األقـــدمـــن فـــي عالقتها 
بــحــكــمــة الـــديـــن. ومــــن األمـــــور الــغــريــبــة الــتــي 
في  والجامعة  واملدرسة  الثقافة  في  حصلت 
السياسية  األنظمة  بعض  أن  العربي  العالم 
العربية استبدلت اسم الفلسفة في برامجها 
أســمــاء  أبــوابــهــا  بــعــض  التعليمية، ومــنــحــت 
أخرى، من أجل أال تكون مفردة فلسفة ضمن 
مناهجها التعليمية، واكتفى بعضها اآلخر 
الفلسفة  من  املستمّدة  املعطيات  من  بجملٍة 
اإلسالمية، وذلك من دون عنايٍة بعالقة هذه 
ــا، في  ــهـ الفلسفة ودروسـ بــمــكــاســب  األخـــيـــرة 
حكمة القدامى من فالسفة وحكماء اإلغريق.

تــتــواصــل ِمـــَحـــن الـــقـــول الــفــلــســفــي فـــي الــفــكــر 
العربي املعاصر، وتتواصل جهود أجياٍل من 
الهادفة  بــاب مساعيهم  فــي  الــعــرب  املفكرين 
ــٍد مـــن الــعــنــايــة بــــالــــدرس الــفــلــســفــي  ــزيـ إلــــى مـ
فــي ثــقــافــتــنــا، والــعــمــل عــلــى تــوطــن أسئلته، 
مــفــرداتــه وخــطــابــاتــه، وذلــــك عــلــى الـــرغـــم من 
فـــي تعليمنا،  الــســائــدة  الــدوغــمــائــيــة  ــــروح  الـ
وفي ثقافتنا وداخل مؤسساتنا السياسية. 
القول  انتعاش  فــي  السر  أن  نعرف  كنا  وإذا 
أساسًا،  الحرية  تؤّسسه  وتــطــّوره  الفلسفي 
أدركنا جوانب من أسباب االنكماش الذي ما 
زال يعرفه درس الفلسفة في فكرنا املعاصر.

محاوالت العدو اإلسرائيلي املستمرة لتلميع 
الفن  وتوظيف  املنطقة  بحق شعوب  جرائمه 
أغـــراض سياسية  لخدمة  والــتــاريــخ  والثقافة 
واســتــعــمــاريــة«، وذلـــك بــإقــامــة املعهد عــالقــاٍت 
 مــــع جــــهــــاٍت تـــابـــعـــٍة 

ً
 ومـــؤســـســـاتـــيـــة

ً
رســـمـــيـــة

منظومة  في  متوّرطة  اإلسرائيلية  للحكومة 
االستعمار اإلسرائيلية.

ــرت 
ّ

 ما اعتبره الكاتب عبثًا، وأش
ّ
والــواقــع أن

للمقاطعة  العاملة  الفلسطينية  الحملة  لــه 
األكــاديــمــيــة والــثــقــافــيــة إلســرائــيــل مــن تــورط 
املعهد سياسيًا مع إسرائيل وغيرها... ليس 
املعهد، جاك  رئيس   

ّ
أن فمن معلومه  جديدًا، 

النـــــغ، أشـــــاد بــالــتــطــبــيــع املــعــلــن بـــن املــغــرب 
وإسرائيل، وعلى هامش معرض »مسيحيو 
الـــشـــرق... تــاريــخ يــمــتــد إلـــى عـــام 2017« كــال 
مدحًا وتقريضًا للرئيس املصري عبد الفتاح 
ــة مـــع مسيحيي  ــّرفـ الــســيــســي ملـــواقـــفـــه »املـــشـ
ــفــًا مــجــانــيــًا للنظام 

ّ
مــصــر«، فــيــمــا اعــتــبــر تــزل

 
ّ

املصري، األمــر الــذي أثــار لغطًا وهرجًا التف
وقع  جانبت  بتفسيراٍت  املعهد  رئيس  عليه 
انزالقه، وأكدت تماهي الحدود بن السياسي 
ــوادر عليا  ــ والــثــقــافــي فـــي املــعــهــد. وتـــذُكـــر كــ
انزالقات   ما خفي من 

ّ
أن املعهد  محايدة في 

هذه املؤسسة، خصوصًا رئيسها، كان أعظم.
باريس  العربي في  العالم   معهد 

ّ
أن والواقع 

احــتــفــظ أربـــعـــة عـــقـــود )تـــأســـس عــــام 1980، 
بـــحـــضـــور مــخــاتــل  فــــي 1987(  وقــــــام عــمــلــيــًا 
حــاول  والــســيــاســي،  الثقافي  املشهدين  على 
املسافة  تجسير  متابعن،  بإجماع  خاللها، 

ــتـــصـــادي، أو مــحــاولــة   االقـ
ّ

وال ســيــمــا بــالــشــق
الــســيــطــرة عــلــى مــطــار دمــشــق، وهـــو املقصود 
بالتأسيس لتلك الضاحية، لن تتقّبله موسكو. 
ربما يحاول النظام وإيران، بخطواتهما هذه، 
إسرائيل،  الضغط على روسيا، إلبعادها عن 
ــٍد فـــي شـــراكـــة قـــويـــة معها  والــبــحــث عـــن جـــديـ

بعيدًا عن التضحية بمصالح إيران.
النظام،  الــواســع الستقطاب  الــعــربــي  الــحــراك 
واعـــتـــمـــاد ســيــاســة الــخــطــوة خـــطـــوة، لـــم تعد 
ســـيـــاســـة أمـــيـــركـــيـــة، بــــل وكــــذلــــك تــســتــخــدمــهــا 
ــوات الــتــطــبــيــع.  الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة ضـــمـــن خــــطــ
اإليرانية  العالقة  من  الجديدة  األشكال  تأتي 
والنظام السوري معاكسة للخطوات العربية 
نحو األخير، وهناك رفض أوروبــي وأميركي 
ــالـــي يــخــطــئ الــنــظــام  ــتـ ــالـ لــلــتــطــبــيــع مـــعـــه، وبـ
الخطوة  هـــذه  باعتمادهما  وإيــــران  الــســوري 
ــة«. تــــهــــدف إيــــــــران إلـــــى تــقــويــة  ــديـ ــيـ ــعـ ــتـــصـ »الـ
سياسة  في  واالستمرار  التفاوضية،  أوراقها 
ة الهاوية، مستفيدة من إعالنات أميركية 

ّ
حاف

سابقة، تفيد باالنسحاب من املنطقة، وتعتقد 
وتريد  إقليميًا،  األقـــوى  الــدولــة  أنها  بنفسها 
فــــرض نـــفـــوذهـــا. وضــمــن ذلــــك، يــمــكــن تحليل 
الــســوري، إذ  النظام  رفــع مستوى العالقة مع 
)ونائبه  الــســوري،  الخارجية  وزيـــر  زيـــارة   

ّ
إن

والــوفــد املــرافــق لــهــمــا(، تــّمــت بــدعــوة إيــرانــيــة، 
ــة، والــتــي  ــيـ ــرانـ ــار الــســيــاســات اإليـ ــ وضـــمـــن إطـ
تــواجــه ضغوطًا شــديــدة، وتــبــدأ باملفاوضات 
وتذمرت  إسرائيل،  ترفضها  والتي  النووية، 
ــفـــاوضـــات كـــل من  ــران إلــــى املـ ــ مـــن وثــيــقــتــي إيــ

ــــد من  ســعــى الــنــهــضــويــون الـــعـــرب، مــنــذ أزيـ
مئتي سنة، إلى إعــداد تربة الثقافة العربية 
ــلــــة الـــفـــلـــســـفـــة وأدواتـــــــهـــــــا،  الحــــتــــضــــان أســــئــ
وساهمت جهودهم في تطوير اللغة العربية 
ــبـــال مـــفـــاهـــيـــم ومـــنـــاهـــج  ــقـ ــتـ وإعــــــدادهــــــا السـ
 بــآفــاق الفلسفة 

ٌ
 مــبــاشــرة

ٌ
جــديــدة، لها صــلــة

الحديثة واملعاصرة. وعندما أنشئت بعض 
ــرق الـــعـــربـــي فــي  ــشــ ــي املــ ــام الــفــلــســفــة فــ ــســ أقــ
 
ٌ
 جــديــدة

ٌ
مصر وفــي الــشــام، انــخــرطــت أجــيــال

مزايا  استيعاب  عمليات  فــي  الباحثن  مــن 
الدرس الفلسفي، األمر الذي أتاح لفكرنا بناء 
من مواجهة  نه  مكِّ

ُ
ت النظر،  في  آفــاٍق جديدة 

ع التي كانت وما تزال 
ْ
ط

َ
صور االنغالق والق

سائدة في كثير من تجليات الثقافة العربية. 
ــــى الــــيــــوم الــعــاملــي  ولــــهــــذا الـــســـبـــب، نــنــظــر إلـ
تيح لنا 

ُ
للفلسفة باعتباره مناسبة ثمينة ت

املتواصلة على  الحصار  إلى صور  االنتباه 
تعمل  حيث  والتعليم،  الثقافة  فــي  الفلسفة 
بلدان عربية كثيرة على تقليص ِحَصَصها 
مــن معاهد  الــثــانــوي، وحجبها  التعليم  فــي 
أن   

ً
متناسية ومــؤســســاتــه،  الــعــالــي  التعليم 

تــعــلــيــم الــفــلــســفــة يــجــري الـــيـــوم تــعــمــيــُمــه في 
الــعــالــم أجــمــع، داخـــل املــؤســســات الجامعية 
طلبة  يتلقى  حيث  العلوم،  فــي  املتخصصة 
الفيزيائية  والعلوم  واإلعــالمــيــات  الهندسة 
والطب دروســًا في الفلسفة ومناهجها وما 
يرتبط بها من قيم، وذلك من أجل احتضان 

وتقريب الفجوة بن فرنسا والعالم العربي. 
ــذا الــســيــاق،  ــه لــعــب أدوارًا مــهــمــة فــي هـ

ّ
ولــعــل

املرتبكة  العالقة  معالجة  فــي  أسهمت  علها 
بــن الجانبن طـــوال أزمــنــة مــضــت، تجسيرًا 
ــــن تـــتـــنـــازعـــهـــمـــا  ــاملـ ــ ــــن عـ ــة بــ ــقـ ــيـ ــوة ســـحـ ــ ــهـ ــ لـ
أن  إال  دينية وسياسية،  صراعاٌت وخالفاٌت 
اآلمال التي حملها املؤّسسون واملثقفون من 
واقع  بإكراهات  تصطدم  فتئت  ما  الجانبن 
أكثر تعقيدًا مما كان متوقعًا زمن نشوة حلم 
ــنــه الــرئــيــس الفرنسي 

ّ
الــتــأســيــس، فــمــنــذ دش

الراحل، فرنسوا ميتران، في أواخر عام 1987، 
راكــــم املــعــهــد فــي مــســاره تــطــلــعــاٍت وخــيــبــاٍت 
ات عــديــدة، الخالفات بن 

ّ
شــارفــت، في محط

الفرنسين املؤّسسن والعرب الشركاء. فعلى 
الصعيد القانوني، تأسس املعهد بمرجعية 
قانونية فرنسية تحكمها سياسات فرنسية 
الــجــهــة املــشــرفــة  الــخــارجــيــة،  تــنــفــذهــا وزارة 
على توجهات املعهد والسياسة التي تحّدد 
ــه مــواثــيــق  اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاتـــه فــيــمــا حــــــددت لــ
الــتــأســيــس. وقــــد بــــرز الـــخـــالف واقــعــيــًا على 
بوصلة  ذهــبــت  طــاملــا  إذ  اإلداري،  املــســتــوى 
اإلدارة حسب إرادة الرئيس الفرنسي للمعهد 
بــاالتــجــاه املــغــايــر لــرغــبــة املــديــر الــعــربــي لــه، 
الـــســـفـــراء  بــمــجــلــس  قـــانـــونـــًا  مــرتــبــطــة  إرادة 
العرب في باريس، الشريك الفاعل واملؤثر في 
مجلس إدارة املعهد، ليبرز مع األيــام خالف 
الفرنسية  الخارجية  تكفلت  فقد  حــّدة،  أكثر 
فيما  للمعهد،  السنوية  امليزانية  من  بـ %60 
 
ّ
أن  

ّ
إال الباقي،  بالجزء  العربية  الــدول  تتكفل 

متفائلة  غير  أميركا  وتبدو  والصن،  روسيا 
االتفاق، كما تفيد تصريحات  إلى  بالوصول 
هذه  إيـــران  سياسة  تعير  وال  دبلوماسييها. 
السياسات  فــي  الكبير  التغيير  إلــى  انتباهًا 
األميركية التي أكدت على بقائها في سورية، 
الـــوزراء العراقي  والــوقــوف إلــى جانب رئيس 
الخليجي  املــوقــف  ودعـــم  الكاظمي،  مصطفى 
ــــض هـــيـــمـــنـــة حــــــزب الــــلــــه عـــلـــى لـــبـــنـــان.  ــرافــ ــ الــ
لتعزيز  األميركية  السياسة  إيـــران  ستستغل 
إلى  عالقاتها مع روسيا، وستدفع باألخيرة 
الـــتـــشـــّدد أكــثــر فــأكــثــر مـــع الــــواليــــات املــتــحــدة، 
الدولتن، وتتعلق   بن 

ٌ
وهناك تأزماٌت دولية

 ذلـــك كله، 
ّ

ــران ستستغل إيــ أيــضــًا.  بــأوكــرانــيــا 
وستستمر بسياساتها ذاتها، ومنها الجديد 
ــام الـــــســـــوري. يــخــشــى  ــظـ ــنـ ــع الـ ــة مــ ــعـــالقـ ــي الـ فــ
األخير العالقة الوثيقة بن الروس وإسرائيل. 
أمــا الــعــالقــة التاريخية بــن طــهــران ودمــشــق، 
اإليرانية،  للسياسة  االستجابة  إلــى  فتدفعه 
ومــعــانــدة الــــروس واإلســرائــيــلــيــن، والضغط 
ــذي يــشــمــل خــطــوط  ــ عـــلـــى املــــحــــور الـــعـــربـــي الــ
الـــغـــاز والــكــهــربــاء، وكـــذلـــك املـــحـــور اإلمـــاراتـــي 
ليقّدما مزيدًا من التنازالت تجاهه، وأال تكون 
كثرة  ــران. تؤكد  إيـ مــع  على حساب مصالحه 
املتغيرات في املنطقة على تعّددية املحاور، مع 
ضرورة التأكيد على عدم تبّن هيمنة أحدها 
فـــي األشـــهـــر املــقــبــلــة. ال تــخــطــئ إيـــــران بشكل 
، حينما ال تــرى حربًا قادمة على طاولة  ــيٍّ

ّ
كــل

بالتمسك  تستمر  إنــهــا  األمــيــركــيــة.  السياسة 
باالتفاق النووي السابق، والوجود اإلقليمي 

ز حضور الفكر العقالني 
ِّ
كل ما يمكن أن يعز

في الثقافة واملجتمع. 
بالفاعلية  للفلسفة  العاملي  اليوم  في  نحتفي 
التي ساهم  الفاعلية  وهــي  لإلنسان،  النظرية 
ــي تـــعـــزيـــزهـــا واإلعـــــــــالء مــن  درس الــفــلــســفــة فــ
مــكــانــتــهــا. وال بـــد مـــن الــتــوضــيــح هــنــا أنــنــا ال 
نتحّدث عن فلسفة بعينها، بل نــروم اإلشــارة 
إلى أهمية الفاعلية النظرية التي رسمها درس 
ــســع وتــتــنــوع 

ّ
الــفــلــســفــة فـــي الـــتـــاريـــخ، حــيــث تــت

ــــك أن حــاضــر  مــــجــــاالت درســــهــــا وحـــــــــدوده، ذلـ

املــعــهــد واجـــه شــّحــًا فــي تــأمــن تــلــك امليزانية 
أغلب  وتنصل  العربي،  الدعم  تراجع  بسبب 
الدول العربية األعضاء عن التزاماتها. ويبّرر 
الجديد حــول مرجعية  العرب ذلــك بخالفهم 
ــظ الــجــانــب الــفــرنــســي على 

ّ
املــؤســســة، وتــحــف

تــعــديــل قــانــون املــعــهــد وإخــضــاعــه للقوانن 
ــرّدد مــــن تـــراجـــع  ــ ــ ــــى جـــانـــب مــــا تـ الــــدولــــيــــة، إلـ

الحماسة تجاه املشروع برمته.
 عدم انفتاح املعهد في برامجه على 

ّ
ويبدو أن

الرغم  على  العربية،  للثقافة  اإلسالمي  البعد 
من أهميته، كان من األسباب األساسية لفتور 
الــجــانــب الــعــربــي املــتــرجــم فـــي شـــّح الــتــمــويــل 

والـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســيــتــة، ورفــــع الــعــقــوبــات، 
أحرزته  الــذي  الــنــووي  التطّور  والحفاظ على 
بعد انسحاب أميركا منه في 2018. تتجاهل 
املواقف اإليرانية هذه، املستندة إلى ما سبق، 
العقوبات  ستزيد  أنها  تعلن  بايدن  إدارة  أن 
النووية.  املفاوضات  أخفقت  حــال  في  ضدها 
ــــذي ُيــعــلــن  وهـــنـــا يـــأتـــي الـــــدور اإلســـرائـــيـــلـــي الـ
ــاق الــــنــــووي، وأنـــه  ــفـ جـــهـــارًا نـــهـــارًا رفــضــه االتـ
في  قــويــة  عسكرية  لضربات  مستعّدًا  أصــبــح 

الداخل اإليراني، ولن يكتفي في سورية.
ت، 

ّ
إيــران في مواقفها؛ ففي سورية شن تمعن 

قاعدة  على  بطائراٍت مسيرة  أخــيــرًا، هجمات 

يمنحها  فــتــئ  ومـــا  منحها  الــكــونــي،  الفلسفة 
الطابع الــذي أصبحت عليه الــيــوم فــي مطالع 
القرن الجديد، حيث استقّرت في حنايا املعارف 
املختلفة، وتسّربت آليات عملها إلى خطاباٍت 
 

ُ
َواِصل

ُ
عديدة، لتؤسس لعملية إعادة انتشاٍر ت

ــهــا مــخــتــلــف خــطــابــات 
َ
مــــن خـــاللـــهـــا مــحــاَيــثــت

الفلسفة  لغة  تنتعش  وفنونها، حيث  املعرفة 
ومفاهيمها في العلوم اإلنسانية واالجتماعية، 
الفنون  فــي  مــفــردات ورمــــوزا  وتبتكر لنفسها 
واآلداب وفـــي مــجــال الــقــيــم، وكـــذا فــي مباحث 
في  تحضر  كما  املعرفة،  ومجتمعات  التقنية 
القانون والسياسة، هذا من دون الحديث عن 
الــروايــة والشعر وباقي  املــؤّكــد فــي  حضورها 
الـــنـــصـــوص املـــفـــتـــوحـــة، ســـــواء كـــانـــت مــكــتــوبــة 
بالكلمات أو بــاألشــكــال واألصــــوات والــّصــور. 
تعّد حاجة فكرنا إلى الفلسفة وقيمها مسألة 
ال ينبغي تقديم أي تنازالٍت في موضوعها، 
وفي توسيع مساحة حضورها في مدارسنا 
ــــه ال  ــــك أنـ ــام، ذلـ ــعــ وجـــامـــعـــاتـــنـــا وفـــضـــائـــنـــا الــ
ــرورة االســتــفــادة  ــ أحـــد يـــجـــادل الـــيـــوم فـــي ضـ
مــن مــكــاســب الــفــكــريــن، الــنــقــدي والــتــاريــخــي، 
ومنجزاتهما، كما تبلورت الفلسفة الحديثة 
وتطّورت في منظومات الفلسفات املعاصرة، 
املعرفة، وفكر  في  النسبية  فكر  بذلك  نقصد 
اإلراديـــة  الجماعي  العمل  ومواثيق  الحداثة 
اته في السياسة واألخالق.  والواعية وإجراء
)أكاديمي مغربي(

وتـــرشـــيـــح الــــكــــوادر الــعــربــيــة ذات الـــكـــفـــاءات 
املعهد  كـــوادر  وأداًء ضمن  تسييرًا  املــشــهــودة 
املؤسسة.  كــوادر  املائة والخمسن من مجمل 
 املعهد 

ّ
وفي املقابل، يرى الجانب الفرنسي أن

 
ّ

كل تحترم  علمانية  فرنسية  ثقافية  مؤّسسة 
املعتقدات، وال تخدم أو تتحيز ألحدها، وهذا 
بــــارز وواضــــح فــي نــظــامــه األســـاســـي. ويــقــول 
املدير العام الحالي للمعهد، معجب الزهراني، 
الــذي تنتهي واليــتــه بعد أســابــيــع: »الوظيفة 
ــي إبـــــــــراز الـــصـــور  ــ األهــــــــم لــلــمــعــهــد تـــتـــمـــثـــل فـ
وثقافتنا  ملجتمعاتنا  ابـــة 

ّ
الـــجـــذ الــحــضــاريــة 

جميعًا،  منا  بشر  إنتاجها  فــي  يشترك  الــتــي 
مــن غير عرقنا وعــلــى غير ديننا،  كــانــوا  وإن 
وربما أسهمت أنشطة املعهد في نفي صورة 
العنف عن اإلســالم، وعن أهله األسوياء أكثر 
بلداننا«.  فــي  دينية  مــؤســســٍة  أّي  فعلت  مما 
الــذي  السياسة  بــاعــث   

ّ
إن الــقــول  خــيــرًا، يمكن 

إّبــان  الفرنسية  الــخــارجــيــة  أروقـــة  كــان يسكن 
رغبة  وراء  وكــان  املعهد،  تأسيس  مفاوضات 
االشــتــراكــيــن الفرنسين فــي إنــشــاء املــشــروع 
جــســرًا للتوغل فــي الــعــالــم الــعــربــي، قــد يكون 
تـــحـــّول مـــن أروقـــــة الــخــارجــيــة الــفــرنــســيــة الــى 
أروقة املعهد العربي. لذلك، سيظل الفرنسيون 
مــتــمــّســكــن بـــهـــذا الــــصــــرح، وعـــلـــى الـــعـــرب أن 
مستقبله،  إزاء  ســيــاســتــهــم  تــرتــيــب  يــعــيــدوا 
للخروج من  مــجــااًل جــديــدًا  يفتحوا  أن  عسى 
هذه الشراكة امللتبسة، بما يحافظ على بقاء 

املعهد ويخدم الثقافة العربية ومنجزاتها.
)كاتب تونسي(

ز عالقتها القوية مع النظام 
ّ
التنف، واآلن تعز

الــــســــوري، وال تــســعــى نــحــو تــخــفــيــف األزمــــة 
الــلــبــنــانــيــة الـــتـــي دخــــل عــلــى خــطــهــا الــرئــيــس 
الفرنسي، مــاكــرون، عبر زيــاراتــه إلــى الخليج 
ــالم الــلــبــنــانــي، جــــورج  ــ ــ ــر اإلعـ ــ واســـتـــقـــالـــة وزيــ
ــي الــعــهــد  ــ ــي، وإجــــــــراء اتــــصــــال بــــن ولـ ــ ــرداحـ ــ قـ
السعودي، محمد بن سلمان، ورئيس الحكومة 
الــلــبــنــانــيــة، نــجــيــب مــيــقــاتــي. قـــد يــشــّجــع عــدم 
الوصول إلى االتفاق النووي أميركا وروسيا 
على خطواٍت أقوى، لتحجيم الوجود اإليراني 
فــي ســوريــة، وحصر إيـــران فــي إطــار حدودها 
الجديدة  األشــكــال  أن  يعني  وهـــذا  الطبيعية. 
من العالقة بن طهران ودمشق لن ُيكتب لها 
الــنــجــاح، وربــمــا تــدفــع روســيــا وإســرائــيــل إلى 
الـــتـــشـــّدد ضـــد الــنــظــام الـــســـوري نــفــســه، وهـــذا 
سُيقّرب بدوره من العالقة الروسية األميركية، 
والبحث عن صفقٍة ما، يكون عنوانها تغييرًا 
وتقليص  الــســوري،  النظام  طبيعة  فــي  كبيرًا 
الوجود اإليراني بشكل كبير. في كل األحوال، 
ال يمكن للمنطقة أن تذهب نحو عالقاٍت أكثر 
استقرارًا، وتسمح للمحاور الجديدة بالعمل 
ومحاربة اإلرهاب الداعشي بشكل حاسم، من 
 سياسي فــي ســوريــة، 

ٍّ
دون الــوصــول إلــى حــل

وتقليص الــوجــود اإليــرانــي فــي ســوريــة وفي 
كــل املــنــطــقــة. الــخــالصــة أن األشـــكـــال الــجــديــدة 
 
ً
من التدخل اإليراني في سورية تعدُّ سياسة
خاطئة، وتزيد من املواقف الدولية واإلقليمية 
الرافضة إليران وللتطبيع مع النظام السوري.
)كاتب سوري(
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مضطربون في شوارع الجزائر

يوم محاربة اإلبادة بالسالم

17

الجزائر ــ كمال بوحدة

في شــوارع عديدة بالجزائر وعند مداخل 
أسواق وأمام محالت وبالقرب من مساجد، 
ــن غـــيـــر املــســتــبــعــد مـــصـــادفـــة أشـــخـــاص  مــ
بعضهم  وعقلية،  نفسية  اضــطــرابــات  مــن  ُيــعــانــون 
 

ّ
يــفــتــرش األرض، وبــعــضــهــم يــجــوب األمـــاكـــن، ولــكــل
ه. ومن بن هؤالء من هو هادئ ومسالم 

ّ
واحد قصت

وغــيــر مـــؤٍذ، ومــن بينهم مــن ُيــَعــّد خــطــرًا على غيره 
نقله  يستوجب  الــذي  األمــر  العامة،  السالمة  وعلى 

إلى مركز متخّصص باألمراض النفسية والعقلية.
وتــخــتــلــف حـــــاالت هـــــؤالء األشــــخــــاص املــضــطــربــن 
تسمية  شعبيًا  عليهم  ق 

َ
طل

ُ
ت الذين  وعقليًا  نفسيًا 

 عقليًا«. وما يثير القلق في هذا 
ّ

»مجنون« أو »مختل
 ثّمة حاالت من هؤالء »مصدر خطر« على 

ّ
اإلطار، أن

من حولهم وعلى أنفسهم كذلك، بسبب سلوكياتهم 
عة. وفي الغالب، من غير املمكن 

ّ
العنيفة وغير املتوق

محاسبتهم أو فرض عقوبات عليهم أو محاكمتهم، 
بــســبــب فــقــدانــهــم األهـــلـــيـــة عــلــى خــلــفــّيــة أمــراضــهــم 

النفسية والعقلية.
تخبر فريدة، وهي شابة من مدينة العفرون بوالية 
ــهــا 

ّ
الــبــلــيــدة الــقــريــبــة مـــن الــعــاصــمــة الـــجـــزائـــريـــة، أن

تعّرضت العتداء عنيف من قبل شخص يعاني من 
اضطراب في أحد الشوارع عند عودتها إلى منزلها. 
»الــعــربــي الــجــديــد«، قــائــلــة: »كنت  وتــفــّصــل فــريــدة لـــ

عائدة من مقّر عملي كما العادة، وفي أثناء سيري 
في شارع فرعي غير بعيد عن السوق الشعبي الذي 
تفاجأت  الحاجيات،  لشراء بعض  قد قصدته  كنت 
ــســخــة يهاجمني 

ّ
ــة ومــت ــ

ّ
بــشــخــص يـــرتـــدي ثــيــابــًا رث

ويوّجه صوبي آلة حادة«. تضيف فريدة: »صحيح 
ل شخَصن كانا 

ّ
ني تمّكنت من النجاة بعد تدخ

ّ
أن

صبت بكسر في يدي وبجروح 
ُ
ني أ

ّ
في الجوار، لكن

على مستوى الوجه والرأس«.
وفـــي مــديــنــة تــيــبــازة غـــرب الــعــاصــمــة الــجــزائــريــة، 
تــعــّرضــت ســامــيــة، وهـــي طــالــبــة تــتــابــع دراســتــهــا 
التابعة  واالجتماعية  اإلنسانية  العلوم  كلية  في 
لجامعة تيبازة العتداء من أحد األشخاص الذين 
يعانون من اضطراب. وهو كان قد اعتاد الجلوس 
بالقرب من مدخل الجامعة، فيما كانت الطالبات 
ه في بعض األحيان، تنتابه 

ّ
رن له الطعام. لكن

ّ
يوف

ــارة بـــالـــحـــجـــارة. وفـــي  ــ ــ نــــوبــــات عـــنـــف، فـــيـــرشـــق املـ
ــن لــهــا، فــأصــيــبــت هي 

َ
يـــوم رشـــق ســامــيــة وزمــيــلــت

الذي دفع هيئات طالبية  برجلها وظهرها، األمر 
إلى إثارة القضية أمام إدارة الجامعة والسلطات 
املريض  هــذا  ل ونقل 

ّ
التدخ إلــى  املحلية ودعتهما 

ــًا لـــســـالمـــة  ــ ــانـ ــ ــمـ ــ ــة مـــتـــخـــصـــصـــة ضـ ــ ــّحـ ــ ــــصـ  إلـــــــــى مـ
الطالب واألساتذة.

وقد يعمد هؤالء األشخاص املضطربون في بعض 
إلــى تخريب أمــالك عامة وخاصة. ويشكو  األحيان 
شــريــف بـــن عـــبـــدي، املـــوظـــف فـــي إحــــدى املــؤســســات 

االقــتــصــاديــة بالعاصمة الــجــزائــريــة مــن إقـــدام أحد 
ــاج ســيــارتــه وإلـــحـــاق الــضــرر  هــــؤالء عــلــى كــســر زجــ
فه خسائر بقيمة ألف دوالر 

ّ
باألبواب، األمر الذي كل

الشوارع  أميركي. كذلك قد يظهر بعض هــؤالء في 
 من أجسامهم، 

ً
ي إال قليال

ّ
عــراة أو بمالبس ال تغط

األمر الذي يسّبب إحراجًا كبيرًا للناس، وخصوصًا 
في محطات الحافالت أو األسواق أو على الشواطئ. 
ويلجأ كثر من هؤالء إلى طلب املال أو السجائر أو 
الطعام من الناس، أو يدخلون إلى املطاعم واملقاهي 
فيشّكل األمر إحراجًا كبيرًا لصاحب املطعم نفسه، 

وال سّيما عندما يرفض هؤالء املغادرة.
وبــســبــب قــلــة الـــوعـــي املــجــتــمــعــي، وخــصــوصــًا بن 
ــؤالء  ــفــــزاز هــ ــتــ ــن يـــقـــدم عـــلـــى اســ ــقــــن، ثـــّمـــة مــ ــراهــ املــ
األشخاص املضطربن والتالعب بهم، فيالحقونهم 
إلى  ويدفعونهم  األشــيــاء  ببعض  ويرمونهم   

ً
مــثــال

الــشــتــم والـــتـــفـــّوه بــألــفــاظ بــذيــئــة. كــذلــك ينعتونهم 
ــم، فـــيـــصـــيـــرون فــــي حــالــة  ــاعـــرهـ ــاب تــثــيــر مـــشـ ــقـ ــألـ بـ

هيجان، األمر الذي يسّبب زيادة عدوانّيتهم.
حرفوف،  فتيحة  الطبيبة  تقول  السياق،  هــذا  وفــي 
رئــيــســة مــصــلــحــة الــصــحــة الــنــفــســيــة والــعــقــلــيــة في 
»الــعــربــي  لـــ تــيــبــازة،  بمحافظة  الــنــاظــور  مستشفى 
 الــشــخــص املــصــاب بــاضــطــراب نفسي 

ّ
الــجــديــد« إن

ــه، إذ  ــ وعـــقـــلـــي »ال يـــثـــق بـــاآلخـــريـــن وبــاملــحــيــطــن بـ
يــغــيــب لـــديـــه الـــشـــعـــور بــــاألمــــان، وتــتــضــاعــف لــديــه 
مــشــاعــر الـــخـــوف والــقــلــق، ويــســيــطــر االرتـــبـــاك على 

أو  »الهلوسات   
ّ
أن  تصرفاته«. تضيف حرفوف 

ّ
كــل

به،  إلــحــاق األذى  نّية اآلخــريــن  مــن قبيل  التخّيالت 
بما في ذلــك االعــتــداء عليه وقتله، هي التي تجعل 
على  مــشــّددة  عنيفًا«،  عدوانيًا  املضطرب  الشخص 
ضــرورة نقله في مثل هذه الحاالت إلى املستشفى. 
ــــزوف الــجــزائــريــن عن   »عـ

ّ
وتــشــيــر حـــرفـــوف إلـــى أن

التوّجه إلى الطبيب املتخصص باألمراض النفسية 
 ذلك »ما زال ُيَعّد 

ّ
والعقلية يفاقم األمور«، مؤكدة أن

 الطبيب 
ّ
من التابوهات )املحّرمات(، على الرغم من أن

املتخصص قادر على توفير العالج للمريض، األمر 
الذي من شأنه الحؤول دون تفاقم حالته«.

مجتمع
قال وزير التعليم الصومالي عبد الله أبوكر حاجي في بيان صحافي، أمس األربعاء، إن فنلندا 
إلــى أن هذه  الــبــالد. وأشــار  التعليمي في  القطاع  تبّرعت بنحو 8 مالين دوالر أميركي لتطوير 
املنحة املالية ستساهم جزئيًا في توفير التعليم للكثير من الطلبة الصومالين، الذين ال يحظون 
بــفــرص التعليم فــي بعض املــنــاطــق فــي الــبــالد. وأفـــاد بــيــان صحافي مــن مكتب »يــونــيــســف« في 
إلى  العديد من األطفال  املالية من حكومة فنلندا ستخصص لضم  التبرعات  مقديشو بأن هذه 
)العربي الجديد( مقاعد الدراسة في املرحلة األساسية. 

قضت محكمة في بنغالدش، أمــس األربــعــاء، بإعدام عشرين شخصًا في إطــار قضية قتل طالب 
العام 2019 انتقد الحكومة عبر وسائل التواصل االجتماعي، بحسب ما أفاد به املدعي العام عبد 
الله أبو الذي قال: »حكم على عشرين شخصًا باإلعدام وعلى خمسة آخرين بالسجن مدى الحياة 
في قضية قتل أبرار فهد«. وعثر على جثة فهد )21 عامًا(، في غرفته في مسكن الطالب في جامعة 
الهندسة والتكنولوجيا في دكا. وتعرض فهد للضرب بهراوات كريكت وأدوات حادة أخرى مدة 
)فرانس برس( ست ساعات من قبل 25 من زمالئه في رابطة شهاترا في بنغالدش. 

بنغالدش: اإلعدام لعشرين شخصًا بتهمة قتل طالبفنلندا تتبرع لتعليم أطفال الصومال

فترة  بين  الجزائر  في  المعنية  السلطات  تعمد 
وأخرى إلى حمالت إلبعاد األشخاص الذين يعانون 
الــشــارع،  مــن  وعقلية  نفسية  اضــطــرابــات  مــن 
خصوصًا في العاصمة والمدن الكبرى. لكّن هذه 
الحمالت تبقى حمالت ظرفية، وسط ضعف في 
التكّفل بمثل هؤالء األشخاص ونقص في المراكز 

المخصصة إليوائهم.

حمالت ظرفية

وتكريم ضحايا جرائم  إلحــيــاء  العاملي  الــيــوم  فــي 
الجريمة، والــذي يحل  الجماعية ومنع هــذه  اإلبــادة 
»التحرك  بـ  املتحدة  األمــم  تتمسك  الخميس،  اليوم 
ــلــدفــاع عـــن األشـــخـــاص املــعــرضــن لــخــطــر داهــــم،  ل
وأولــئــك الــذيــن قــد يــواجــهــون خــطــرًا فــي املستقبل، 
يجعلهم  ممنهج  لتمييز  تعرضهم  بسبب  وذلـــك 
بحكم هويتهم أهدافًا للعنف«. ويشدد األمن العام 

لــأمــم املــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــس عــلــى إمــكــان 
إقامة مجتمعات قادرة على مواجهة خطر اإلبادة 
ونبذ  السالم  قوامها  ثقافة  إشاعة  عبر  الجماعية 
العنف تشمل احترام التنوع وعدم التمييز. وكانت 
الجمعية العامة لأمم املتحدة صّوتت بإجماع الدول 
ـــ193 فــي سبتمبر/ أيــلــول 2005، على  الـ األعــضــاء 
اعتماد 9 ديسمبر/ كانون األول يومًا دوليًا إلحياء 

وتكريم ضحايا جرائم اإلبادة الجماعية ومنع هذه 
الجريمة والتحريض عليها، والذي يشكل مهمة كل 
الدولي املساعدة املطلوبة،  دولة، مع تقديم املجتمع 
عــنــد االقـــتـــضـــاء، لــتــوفــيــر الــحــمــايــة قــبــل أن تــنــدلــع 
األزمــــات والــنــزاعــات. ويــفــيــد مــيــثــاق األمـــم املتحدة 
بأنه إذا عجزت دولــة في شكل واضــح عن حماية 
ــادة، فالوقاية هــي أســاس  سكانها مــن جــرائــم اإلبــ

ذاته  اليوم  الحماية. ويصادف  املسؤولية عن  مبدأ 
الذكرى السنوية العتماد اتفاق عام 1948 الخاص 
بمنع جريمة اإلبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها، 
لذا يهدف هذا اليوم أيضًا إلى زيادة الوعي باالتفاق 
وتــأكــيــد أهــمــيــتــه فـــي مــكــافــحــة الــجــريــمــة ومنعها 

وتكريم ضحاياها.
)العربي الجديد(

Thursday 9 December 2021
الخميس 9 ديسمبر/ كانون األول 2021 م  5  جمادى األولى 1443 هـ  ¶  العدد 2656  السنة الثامنة

)ياسويوشي شيبا/ فرانس برس(



بكفاءة  حاليًا  تعمل  الــتــي  املستشفيات  فــي 
التوقف  إلــى  الطريق  فــي  وبعضها  متدنية، 
ــام«. وأوضـــحـــت تــقــاريــر طــبــيــة مـــن واليـــة  ــتـ الـ
شمال دارفـــور )غـــرب( مــدى اإلهــمــال املتعمد 
الذي يعاني منه قطاع الصحة بصورة عامة، 
وإدارات الطوارئ بصورة خاصة، والذي أدى 
إلى وفاة العشرات نتيجة اإلصابة بالتهاب 
املوحد  للمكتب  بــيــان  وقـــال  الــوبــائــي،  الكبد 
لألطباء إن »20 وفاة سجلت لنساء حوامل، 
ــيــــرة مـــن الــحــمــل«،  ــهــن فـــي الـــشـــهـــور األخــ

ّ
جــل

وتــوقــع حـــدوث وفــيــات فــي مــنــاطــق أخـــرى ال 
الـــوصـــول إليها  الــصــحــيــة مــن  الــفــرق  تتمكن 

ألسباب أمنية.
وحــــّمــــل طـــبـــيـــب مــــن واليـــــــة شــــمــــال دارفــــــــور، 
ــل عــدم الكشف عــن اســمــه، مسؤولية ما 

ّ
فــض

يــحــدث لــضــعــف اســتــجــابــة املـــركـــز الــصــحــي، 
ــي لـــــــــــــوزارة الـــصـــحـــة  ــلــ ــكــ ــه الــ ــبــ واإلغـــــــــــــاق شــ
االتــحــاديــة مــنــذ أطـــاح قــائــد الــجــيــش الــوزيــر 
في  العاملني  أغلب  الـــوزارة، وتوقف  ووكيلة 
الـــوزارة عــن العمل احتجاجًا على االنــقــاب، 
الــجــديــد« إن »االنــقــاب عنّي  »العربي  لـ وقــال 
السابق  النظام  على  محسوبة  طبية  كـــوادر 
لــيــس مــن أولــويــاتــهــا الــتــعــامــل مــع الــطــوارئ 
الصحية، مثل التي تشهدها شمال دارفــور، 
أوبــئــة من  اإلقــلــيــم تشهد  مــن مناطق  وكثير 

بينها فيروس كــورونــا، ما ينذر باملزيد من 
املــخــاطــر«. ولــفــت مكتب األطــبــاء املــوحــد إلى 
أن االنقاب يتحمل مسؤولية مئات الوفيات 
الــنــاتــجــة عـــن تــعــطــيــلــه الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة، 
سواء كان عن طريق االعتماد على منسوبي 
الــنــظــام الــســابــق لتسيير الــــوزارة االتــحــاديــة 
واملـــراكـــز واملـــرافـــق الصحية األخــــرى، أو عن 
ــداث قــيــود أمنية تــعــوق املواطنني  طــريــق إحـ
 
ً
عن الحصول على الخدمات الصحية، فضا
عـــن تـــبـــّوؤ الــعــســكــريــني مــنــاصــب فـــي الــدولــة 
مــا يجعل حصيلة  اختصاصهم،  مــن  ليست 
الــذي ينذر بمزيد  األداء متدنية، وهــو األمــر 
مـــن الــفــشــل. وعــلــى خــــاف إضـــــراب األطـــبـــاء، 
االتـــحـــاديـــة  الــصــحــة  تـــقـــاريـــر وزارة  ــهـــرت  أظـ
الوفيات واإلصابات  أعــداد  زيــادة كبيرة في 
بمرض »كوفيد-19«، ما ضاعف من مشكات 
املــســتــشــفــيــات، بــحــيــث أصـــبـــح مـــن الــصــعــب 

إيجاد أسرة في مراكز العزل.
 70( أحمد  الصديق  السوداني  املسن  أصيب 
ســنــة( بــفــيــروس كــورونــا، وفشلت مــحــاوالت 
ذويـــــــــه فـــــي إيـــــجـــــاد مـــســـتـــشـــفـــى يــســتــقــبــلــه، 
ــربـــي  ــعـ »الـ ـــ ــه لـ ــنــ ــــروا، حـــســـب قــــــول ابــ ــــطـ ــــاضـ فـ
الــجــديــد«، إلــى إبــقــائــه فــي املــنــزل، واســتــدعــاء 
الصعب  مــن  كــان  لكن  ملتابعة حالته،  طبيب 
أوكسجني،  أســطــوانــة  على  الحصول  عليهم 

الخرطوم ــ عبد الحميد عوض

ــاء الـــــســـــودان مــشــهــد  ــبــ تـــصـــدر أطــ
ــنـــذ يــومــه  مـــنـــاهـــضـــة االنـــــقـــــاب مـ
تــشــريــن  أكــــتــــوبــــر/   25 فــــي  األول 
ــًا مــفــتــوحــًا  ــرابــ فــأعــلــنــوا إضــ املــــاضــــي،  األول 
ــل فــــي املـــســـتـــشـــفـــيـــات الــتــعــلــيــمــيــة  ــمـ ــعـ عــــن الـ
التابعة  املستشفيات  ومــغــادرة  والحكومية، 
للجيش والــشــرطــة واملــخــابــرات، مــع االلــتــزام 
بمعاينة الحاالت الحرجة، ومرضى العناية 
ــة، والــــحــــضــــانــــات، وأقـــــســـــام الـــنـــســـاء  ــفـ ــثـ ــكـ املـ
ــاء الــحــالــي  ــبـ والــتــولــيــد. وأعـــــاد إضـــــراب األطـ
ــان إضــرابــهــم الــطــويــل قبل سقوط  إلــى األذهــ
والــذي  البشير،  املــعــزول عمر  الرئيس  نــظــام 
استمر لنحو 207 أيام، وكان له أثر بالغ في 
إسقاط النظام رغم انتقادات إلقحام القطاع 
لجنة  وطلبت  الــســيــاســي.  العمل  فــي  الطبي 
األطباء املركزية، وهي من األجسام النقابية 
الرئيسية، من األطباء املناوبني عدم استقبال 
ــاالت جــــديــــدة فــــي الــــعــــيــــادات الـــخـــارجـــيـــة،  ــ حــ
الـــطـــوارئ بجميع  أقــســام  وااللـــتـــزام بتغطية 
املـــدن واألريـــــاف، وكــذلــك مــراكــز  مستشفيات 
غسيل الكلى. ووفقًا إلحصاءات نقابية، فإن 
املــائــة، ورافقه  اإلضـــراب نجح بنسبة 80 في 
تــنــظــيــم عـــشـــرات الــوقــفــات االحــتــجــاجــيــة في 
بالعاصمة  الصحية  واملـــراكـــز  املستشفيات 
الـــخـــرطـــوم وبــقــيــة الــــواليــــات، اصــطــفــافــًا مع 
قــطــاعــات الــشــعــب املــنــاهــضــة لــانــقــاب، ومــا 
أعقبه من تسوية سياسية مع رئيس الوزراء 
فــي 21 نوفمبر/ تشرين  الــلــه حــمــدوك،  عبد 

الثاني املاضي.  
وزاد غضب األطباء مع تكرار اقتحام سلطات 
االنـــقـــاب املــســتــشــفــيــات، وهـــو مـــا تـــم رصـــده 
ــداء األمـــنـــي  ــ ــتـ ــ ــول االعـ ــ فــــي تـــقـــريـــر مــفــصــل حـ
الطاقم  وعلى  الصحية،  الرعاية  مرافق  على 
نقل  املــرضــى، ومنع  اعتقال  الطبي، ووقــائــع 
الــتــظــاهــرات الشعبية إلـــى املــشــافــي،  جــرحــى 
 عن منع العاملني في بنك الدم الوطني 

ً
فضا

من أداء مهامهم، وحرمان املعتقلني من تلقي 
الرعاية الصحية، وإيقاف سيارات اإلسعاف 
الــطــرق، وإغــاق الطرق والجسور الذي  على 
يــعــيــق وصـــــول املـــرضـــى إلــــى املــســتــشــفــيــات، 
وإطـــــــاق الــــغــــاز املـــســـيـــل لـــلـــدمـــوع فــــي داخــــل 
ــرور األيـــــــــام، واجــــه  ــ ــمـ ــ ــز الـــصـــحـــيـــة. وبـ ــ ــراكـ ــ املـ
املواطنون مشكات عدة في العاج، وأصبح 
الــنــظــام الــصــحــي، خــصــوصــًا فـــي الــعــاصــمــة 
الــخــرطــوم، عــلــى عتبة االنــهــيــار، وقـــال بيان 
لــلــمــديــريــن الـــعـــامـــني فــــي املــســتــشــفــيــات إنـــه 
»منذ انقاب 25 أكتوبر، وبعد اإلقاالت التي 
تكليف  إعـــادة  تمت  الصحة،  وزارة  فــي  تمت 
الـــفـــلـــول وعـــنـــاصـــر الـــنـــظـــام الـــبـــائـــد، وتــوقــف 
الدعم املادي للمستشفيات، كما حدث نقص 
حــــاد فـــي املــســتــلــزمــات نــتــجــت عــنــه مــعــانــاة 

أطباء 
السودان

اإلضراب ضد 
االنقالب ينذر 

بكوارث صحية

االنقالب  بعد  الصحي  النظام  انهيار  مخاطر  تضاعفت 
الذي  المدني  للعصيان  نتيجة  السودان  في  العسكري 
ينفذه األطباء، ونذر وقف التمويل الدولي للقطاعات 

الصحية، بالتزامن مع زيادة عدد اإلصابات بكوفيد-19

نجح إضراب األطباء 
بنسبة 80% ورافقته 

عشرات الوقفات 
االحتجاجية

أظهرت تقارير وزارة 
الصحة زيادة في أعداد 

الوفيات واإلصابات بكورونا

1819
مجتمع

ففارق الرجل الحياة بعد 10 أيام من إصابته.
ويوضح الطبيب هيثم مكاوي، اختصاصي 
الــتــخــديــر والــعــنــايــة املــكــثــفــة فـــي مستشفى 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن  ســـوبـــا الــجــامــعــي، لــــ
الــنــظــام الصحي حاليًا يعد من  بــه  »مــا يمر 
األســـــوأ عــلــى مــــدار تـــاريـــخـــه، فــهــنــاك ارتــبــاك 
املــســتــشــفــيــات  ــل  ــ ــ داخـ مـــســـبـــوق  غـــيـــر  إداري 
سببه التغييرات اإلداريــة في وزارة الصحة، 
كــمــا زادت الــتــعــقــيــدات مـــع عــصــيــان األطــبــاء 
 عــن االنــهــيــار 

ً
وإضــرابــهــم عــن الــعــمــل، فــضــا

الرئيس  نظام  املــوروث من  الكبير  والتدمير 
ــا تـــــاه، إذ أثـــرت  املــــعــــزول عــمــر الــبــشــيــر، ومــ

الله  عــبــد  االقــتــصــاديــة لحكومة  الــســيــاســات 
حمدوك على القطاع الصحي، وأخيرًا تدخل 
فــــي تــعــيــيــنــات وزارة  الـــعـــســـكـــري  ــقـــــاب  ــ االنـ
كل  وجــــرى  املــســتــشــفــيــات،  وإدارات  الــصــحــة 
ــادة إصـــابـــات كــورونــا  ــ ذلـــك بــالــتــزامــن مـــع زيـ
خــال األســابــيــع املــاضــيــة، ويــحــتــاج املريض 
ألـــف جنيه ســودانــي يوميًا  إلـــى 25  الــواحــد 
تــمــويــل«.  أي  يــتــوفــر  ال  بــيــنــمــا  دوالرًا(   55(
ويــضــيــف مــكــاوي أن »الــحــديــث عــن مجانية 
أصبح  الضعيفة  والــشــرائــح  للفقراء  الــعــاج 
ــن يــمــتــلــكــون  ــن الــــخــــيــــال، فــحــتــى مــ ضـــربـــًا مــ
األمــوال ال يجدون مراكز عاجية، ما تسبب 
فــي ظــهــور شــركــات خــاصــة تعمل فــي مجال 
الــتــطــبــيــب املـــنـــزلـــي يـــديـــرهـــا أطــــبــــاء صـــغـــار، 
ــم إيــجــابــيــتــهــا فـــي تــقــلــيــل الــضــغــط على  ورغــ
الطبية  املــمــارســات  تلك  أن  إال  املستشفيات، 
تتم مــن دون رقــابــة أو مــحــاســبــة«. ويوضح 
الطبيب السوداني أن »إنهاء مشاكل النظام 
ــة السياسية  ــ بــإنــهــاء األزمـ الــصــحــي مــرتــبــط 
فــي الـــبـــاد، واســتــيــعــاب الــنــقــابــات فــي إدارة 
ــة، ووضـــــــــع خـــريـــطـــة  ــيــ ــحــ املـــــؤســـــســـــات الــــصــ
على  الــرقــابــة  وزيـــادة  للصحة،  استراتيجية 
املستشفيات الخاصة التي تتربح من جيوب 
املرضى دون رقيب أو حسيب في ظل انهيار 

النظام الصحي الحكومي«.
من جهته، يقول املدير السابق إلدارة تعزيز 
الصحة في والية الخرطوم، محمد نقد الله، 
إقالته بعد االنــقــاب العسكري،  والــذي تمت 

إن »الــنــظــام الــصــحــي كـــان قــد بـــدأ بالتعافي 
خال األشهر األخيرة السابقة على االنقاب، 
وظــهــرت مــامــح تحسن تــدريــجــي بحصوله 
ــي فــــي مــــجــــال تــأهــيــل  ــ ــ عـــلـــى دعـــــم مــــالــــي دولـ
واملساهمة  اللقاحات،  وتوفير  املستشفيات، 
فـــي مـــجـــاالت صــحــة األم والـــطـــفـــل بـــإشـــراف 
مـــن مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــاملــيــة، ويــونــيــســف، 
واالتـــحـــاد األوروبـــــــي، والــبــنــك الـــدولـــي، لكن 
ــرروا وقـــف دعــمــهــم مــبــاشــرة بعد  املــانــحــني قــ
ــح نقد  ــ ــوع االنــــقــــاب الـــعـــســـكـــري«. وأوضــ ــ وقـ
»السودان حصل  أن  الجديد«  »العربي  لـ الله 
من  مليون جرعة  مــن  أكثر  السابق على  فــي 
لــقــاحــات كـــورونـــا املــخــتــلــفــة بــدعــم مــن البنك 
الـــدولـــي، وحــصــل عــلــى وعـــود بــاملــزيــد، وهــي 
جـــرعـــات بــــات مــصــيــرهــا اآلن مــجــهــواًل بعد 
ــم الــبــنــك الـــدولـــي«، مــشــيــرًا إلـــى أن  تــوقــف دعـ
»إضراب األطباء يمكن رفعه في أي وقت، لكن 
الطبية،  املستلزمات  الكبرى هي شح  األزمــة 
ــــدوث هـــجـــرة كــبــيــرة مـــن األطـــبـــاء  وأتـــوقـــع حـ
الـــلـــذيـــن خلفهما  الـــصـــدمـــة واإلحــــبــــاط  بــعــد 
ــــاب، خـــاصـــة أن الــكــثــيــر مــنــهــم  ــقـ ــ ــوع االنـ ــ وقــ
لشعار  استجابة   ،2019 ثـــورة  بعد  تحملوا 
الــثــوار، أمــا اآلن فا  الـــذي رفــعــه  )حنبنيهو( 
أعتقد أنهم سيصدقون ذات الشعار بعد أن 

أربك االنقاب كل الحسابات«.
بــــــــدوره، يـــؤكـــد الـــصـــيـــدالنـــي أحـــمـــد صــقــيــر، 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أنــــه »بــحــكــم الــتــجــربــة  لـــ
العسكرية ال تعرف  االنقابات  فإن  العملية، 

الشفافية، وقــد ظهر ذلــك خال  أو  املحاسبة 
حـــكـــم نـــظـــام الـــبـــشـــيـــر، والـــــــذي جـــــرت خــالــه 
جــرائــم فــســاد كــبــيــرة فــي مــجــال الـــــدواء، مما 
ضاعف من أسعاره، وساهم في ندرته، وهو 
أمـــر مــتــوقــع تـــكـــراره بــعــد االنـــقـــاب الــحــالــي، 
وبالتالي ستكون هناك أزمــات متاحقة في 
قطاع الدواء«. ويشير صقير إلى أن املعضلة 
األخرى التي تواجه قطاع الدواء أنه »يحتاج 
إلى دعم بمايني الدوالرات من الدولة، وبما 
أن االنقابات ال تضع ذلك ضمن أولوياتها، 
األمــنــيــة والعسكرية  الــقــطــاعــات  وتــركــز على 
والــخــدمــات،  والتعليم  الصحة  حــســاب  على 

فإن النتائج ستكون كارثية«.

جنوب 
السودان

مصر

الخرطوم

ليبيا

تشاد

السودان
أثيوبيا

أرتريا

الكونغو 

جمهورية 
أفريقيا 

الوسطى

تحقيق

تونس ــ إيمان بن الحاج

حــــذرت جــمــعــيــات بــيــئــيــة فـــي تــونــس من 
خــطــورة ارتـــفـــاع كــمــيــة مــعــدن الــرصــاص 
الــطــاء، باعتبارها »تهدد  أنــواع من  في 
بــإصــابــة الــنــاس بـــأمـــراض مــثــل التسمم 
الناتج مــن تــراكــم املـــادة فــي الجسم على 
أو ســنــوات«. وتفيد تقارير  مــدى شهور 
أصــــدرتــــهــــا مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة الـــعـــاملـــيـــة 
ــيـــرة مــــن الــــرصــــاص  ــغـ ــأن »كــــمــــيــــات صـ ــ بــ
قـــد تــتــســبــب فـــي مــشــاكــل صــحــيــة كــبــيــرة 
وخطيرة خصوصًا بالنسبة إلى األطفال 
الذين تقل أعمارهم عن 6 أعــوام، والذين 
تــصــنــفــهــم بــأنــهــم الــفــئــة الــعــمــريــة األكــثــر 
عرضة للتسمم بالرصاص«. وتشير إلى 
النمو  »تشمل  الصحية  املشاكل  هــذه  أن 
العقلي والــبــدنــي لــألطــفــال، وصــــواًل إلــى 
نتائج  الــوفــاة«. وتكشف  مــواجــهــة خطر 
البيئية  التربية  تحاليل أجرتها جمعية 
احــتــواء  تــونــس  فــي  املستقبلية  لألجيال 
30 نوع طاء في الباد على نسب عالية 
من الرصاص تصل إلى 170 ألف جزء في 
املــلــيــون فــي بــعــضــهــا، و»هـــو رقـــم مرتفع 
الــدولــيــة للقضاء  جـــدًا«، مــا دفــع الشبكة 
ــلـــوثـــات الــعــضــويــة الــثــابــتــة إلــى  عــلــى املـ
اعتبار تونس نقطة ساخنة على صعيد 

نسب الرصاص املركزة في الطاء.
الــتــربــيــة البيئية  تــقــول رئــيــســة جــمــعــيــة 
املــســتــقــبــلــيــة ومــنــســقــة الشبكة  لــألجــيــال 
الدولية للقضاء على امللوثات العضوية 
»الـــعـــربـــي  ــي لــــ ــربــ ــغــ الـــثـــابـــتـــة ســـامـــيـــة الــ
الـــجـــديـــد«: »أظـــهـــرت تــحــالــيــل أجــريــنــاهــا 
أنــواع مختلفة للطاء  على 30 عينة من 
املــلــون فــي الــســنــوات املــاضــيــة، أن نسب 
الرصاص عالية جدًا، وتتجاوز املعدالت 
ـــ 90 ألـــــف جـــــزء فــي  ــــددة بــ ــــحـ الــــعــــاديــــة املـ
املـــلـــيـــون«. تــضــيــف: »مــخــاطــر الــرصــاص 
ــرة جـــــــدًا،  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــة اإلنــــــــســــــــان كـ ــ ــــحـ ــــى صـ ــلـ ــ عـ
يعتبرون  الذين  األطــفــال  على  خصوصًا 
الصحية  للمشاكل  تعرضًا  األكــثــر  الفئة 
 »جمعية 

ّ
املرتبطة باملادة«. وتشير إلى أن

التربية البيئية لألجيال املستقبلية تقوم 
بــحــمــات ســنــويــة فــي املــــدارس واملــعــاهــد 
عامليًا  املبذولة  الجهود  ضمن  والكليات 
للقضاء على الــرصــاص فــي الــطــاء. كما 
ــابــــي مــن  تـــعـــمـــل لـــكـــســـب الـــتـــفـــاعـــل اإليــــجــ
ــي البيئة  ــ الــســلــطــات املــعــنــيــة مــثــل وزارتــ
والـــصـــحـــة والـــوكـــالـــة الــوطــنــيــة لــلــرقــابــة 
الصحية التي واكبت إجــراءات التحليل، 
مـــا أثــبــت صــحــة تــحــذيــراتــنــا مـــن ارتــفــاع 

نسب الرصاص في الطاء«.
 »الــــوضــــع الــصــحــي 

ّ
وتــــشــــرح الـــغـــربـــي أن

ــئــــي الـــخـــطـــيـــر املــــرتــــبــــط بــكــمــيــات  ــيــ ــبــ والــ
الـــرصـــاص فــي الــطــاء دفــعــنــا إلـــى إطــاق 
عــمــلــيــة لــــصــــوغ مــــشــــروع قــــانــــون خـــاص 
باملسألة عــام 2018، وصـــواًل إلــى مناقشة 
مـــســـّودة نـــص هـــذا الــقــانــون مـــع املعنيني 
البيئة والصحة والجمعيات  قي وزارتـــي 
ــــي جــــامــــعــــات«.  ــرات فــ ــبــ ــتــ ومـــمـــثـــلـــني ملــــخــ
البيئية  الــتــربــيــة  »جــمــعــيــة   

ّ
أن وتـــوضـــح 

مسار  فــي  انخرطت  املستقبلية  لألجيال 
ــاع كــمــيــات الــــرصــــاص في  ــفــ مــكــافــحــة ارتــ
الـــطـــاء عــــام 2012، فـــي إطـــــار مــواكــبــتــهــا 
تحركًا عامليًا بغطاء من األمم املتحدة شمل 
عربية  دول  فــي  طــاء  عينة  تحليل 1500 
وغربية عدة، وأظهر استعمال نسب عالية 

جـــدًا مــن الـــرصـــاص«. فــي الــســيــاق، كشف 
للرقابة  الوطنية  الوكالة  أصــدرتــه  تقرير 
نتائج   

ّ
أن للمنتجات،  والبيئية  الصحية 

مــــرّوج في  تحليل 52 مــن 72 عينة طـــاء 
السوق التونسية أظهر أنها غير مطابقة 
للمواصفات، وتحتوي على نسب مرتفعة 

جدًا من الرصاص. 

قلق صحي كبير
الصحية، جيهان  االختصاصية  وتؤكد 
ــربـــي  ــعـ ــى »الـ ــ ــنـــات، فــــي حــــديــــث إلــ ــيـ حـــسـ
الجديد« على هامش ورشة عمل عقدت 
مــؤخــرًا وتــنــاولــت تقديم مــشــروع الــقــرار 
الذي  ع 

ّ
الطاء املصن الخاص بالحّد من 

يــــوزع فــي الــســوق الــتــونــســيــة ويــحــتــوي 
عــلــى مـــواد رصـــاص وكــادمــيــوم وأخـــرى 
 »معدن 

ّ
أن الــعــضــوي،  لــلــذوبــان  معرضة 

الـــرصـــاص قـــد يــتــســبــب فـــي تــســمــم حــاد 
ومزمن في الوسط املهني أو في املنزل، 
بـــاعـــتـــبـــار أن الـــجـــســـم يــمــتــص أبــخــرتــه 
ــد في  ــ وأمــــاحــــه«. تــضــيــف: »نــســبــة واحـ

فــي تونس معرضون  املــائــة مــن السكان 
رقم  وهــذا  املهنية،  أعمالهم  في  للتسمم 
كــبــيــر، عــلــمــًا أن األنـــشـــطـــة األكـــثـــر تــأثــرًا 
بــهــذا الــخــطــر، هـــي صــنــاعــة الــبــطــاريــات 
املحروقات  وتــوزيــع  واللحام  والتعدين 

وصناعة مواد الحماية من األشعة«.
ــــف مـــنـــظـــمـــة الــــتــــجــــارة الـــعـــاملـــيـــة 

ّ
ــن وتــــصــ

الــــرصــــاص والـــكـــادمـــيـــوم بــــني 10 مــــواد 
كــيــمــيــائــيــة تـــثـــيـــر قـــلـــقـــًا صـــحـــيـــًا كـــبـــيـــرًا، 
والنساء  لألطفال  كبيرًا  تهديدًا  وتشكل 
اللواتي قد ينقلن السموم إلى  الحوامل 
ة، باإلضافة إلى خطورة هذه املواد 

ّ
األجن

على العمال في الخطوط األمامية، ممن 
يحتكون مباشرة معها. عمومًا، تتسبب 
مادة الرصاص الكيميائية بآثار سلبية 
كـــثـــيـــرة عـــلـــى الـــصـــحـــة، مــــن بــيــنــهــا عــلــى 
الجهاز العصبي للطفل وقدراته الفكرية 
الناجمة  األمــراض  وسلوكه. كما تتعدد 
ــن هـــــذه املـــــــــادة، ومـــنـــهـــا تـــلـــف الـــدمـــاغ  عــ
والــجــهــاز الــعــصــبــي، واضـــطـــراب وظيفة 

الكلى والدورة الدموية والتناسل.

صحة التونسيين 
مهددة بـ»الرصاص«

رصاص الطالء خطر على اإلنسان )فتحي نصري/ فرانس برس(

أنواع خطرة من الطالء في تونس )فتحي بلعيد/ فرانس برس(

يشارك أطباء السودان في مناهضة االنقالب بقوة )أشرف شاذلي/ فرانس برس(
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المجمد بعد وقف البنك الدولي كّل 
تعامالته مع السودان بسبب االنقالب

ارتفاع نسبة الرصاص 
في الطالء يهدد 

التونسيين بأضرار صحية 
كبيرة. هذا ما تؤكده 

جمعيات بيئية ويؤيده 
خبراء صحيون. 

والمخاطر قد تطاول 
األجيال القادمة

بلغ العنف بين العصابات 
أوجه في كوبنهاغن، 
منذ الخميس الماضي، 

وصوًال إلى تنفيذ 
عمليتي إعدام في 
غابة قريبة. وأبدت 

الشرطة تفهمها لقلق 
المواطنين في موسم 
األعياد، وباشرت باتخاذ 

تدابير لـ»العقاب الشديد«

الدنمارك: عنف عصابات على باب األعياد
الشرطة تربط العمليات 

تحديدًا بعصابتين 
تتنافسان منذ سنوات

الدنماركيون في قلق 
كبير وتوتر ملحوظ على 
باب احتفاالت نهاية العام

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

بــعــد أيـــــام قــلــيــلــة مـــن حــــــوادث إطـــــاق الــنــار 
ــة  ــيــ ــاركــ ــمــ ــدنــ ــل وســــــــط الــــعــــاصــــمــــة الــ ــ ــتـ ــ ــقـ ــ والـ
رت الــشــرطــة مــن مــمــارســات 

ّ
ــذ كــوبــنــهــاغــن، حــ

يــّدخــرون  مــنــظــمــون، ال  »مــجــرمــون  يرتكبها 
وســـيـــلـــة لــقــتــل خـــصـــومـــهـــم«. ولـــيـــل أول مــن 
أمــــس الـــثـــاثـــاء، أكــــدت الـــشـــرطـــة، فـــي مــؤتــمــر 
صــحــافــي، أنــهــا تــواصــل بحث مــا يــجــري مع 
الــســويــد الــتــي تــواجــه بــدورهــا حــربــًا دمــويــة 
بني عصابات. اندلعت موجة العنف الجديدة 
إثر مقتل شخص في الـ27 من العمر بطلقات 
نارية أمام املارة في وضح النهار، الخميس 
ــن عــمــلــيــات  ــ ــــدت ســـلـــســـلـــة مـ ــهـ ــ املـــــاضـــــي، وشـ
إطاق نار شملت شوارع ومقهى »نرجيلة« 
وصالون حاقة وغابة، وأودت بحياة شاب 
آخر في الـ17 من العمر داخل صالون حاقة، 
وجرح أيضًا فتى في سن الـ15 ورجل في سن 
الـ28، ما رفع إلى 4 عدد القتلى خال 4 أيام، 
في حني أصيب عدد من األشخاص بطلقات 

مباشرة في العنق والرأس، ما يؤكد- بحسب 
املنطقة  استهداف  املعتدين  تعّمد  الشرطة- 

العلوية من الجسم.
وتعتبر الشرطة أن »ما يجري يجعل منطقة 
العاصمة كوبنهاغن في وضع استثنائي مع 
بعضًا  بعضهم  ياحقون  عنيفني  مجرمني 
حــروب  أن  علمًا  تصفية«،  عمليات  لتنفيذ 
إلى  أدت  العصابات في شــوارع كوبنهاغن 
مقتل عابري سبيل بإطاق نار عشوائي في 
السنوات املاضية. وتربط الشرطة العمليات 
تحديدًا بعصابتني تتنافسان منذ سنوات، 
وتقول: »تقودنا كل خيوط التحقيقات إلى 

بيئة العصابات واملجرمني املنظمني«. 
ودفــــع الــتــوتــر الــســائــد الــشــرطــة إلـــى نصب 
حــــواجــــز لــتــفــتــيــش ســــيــــارات ومــــشــــاة قـــرب 
مناطق رود أوفر وفريدركسبيرغ ونوربرو 
ــتــــي شـــهـــدت صـــراعـــات  فــــي الـــعـــاصـــمـــة، والــ
مـــريـــرة بـــني الـــعـــصـــابـــات، رغــــم أن الــقــضــاء 
أفــراد  أصــدر سابقًا أحكامًا كثيرة فــي حــق 
القانونية.  غير  نشاطاتهم  من  للحد  منها 

أبـــواب إحــيــاء الدنماركيني  يــأتــي ذلــك على 
احتفاالت نهاية العام، ما يجعلهم في قلق 
كبير وتوتر ملحوظ، خصوصًا في املناطق 
القريبة من وسط العاصمة. وتؤكد الشرطة 
ــال الـــتـــوتـــر الــشــديــد  أنـــهـــا تــعــلــم جـــيـــدًا »بـــحـ
ــتـــهـــم عــبــور  ــدى رؤيـ ــ الـــتـــي تــصــيــب املـــــــارة لـ

أيضًا، وينفذها رجــال وشبان من مختلف 
أســواق  يــركــزون تحركاتهم على  اإلثــنــيــات 

املخدرات واملواد املمنوعة. 
وأبـــدت الــشــرطــة قلقها مــن اتــســاع عمليات 
الــقــتــل فـــي كــوبــنــهــاغــن، »فــعــمــلــيــات إطـــاق 
ــبــــدو عـــشـــوائـــيـــة كــمــا  ــار الـــحـــالـــيـــة ال تــ ــ ــنـ ــ الـ
رأيــنــا ســابــقــًا، بــل تــوحــي بــوجــود جهوزية 
واستعداد كاملني للخروج وقتل الشخص 
املستهدف. ونرى مزيدًا من عامات الصراع 
ويشير  اإلجــرامــيــة«.  البيئات  بــني  العنيف 
املــركــز الــوطــنــي للتحقيق فــي الــجــرائــم إلى 
أن العمليات الحالية تحصل بني عصابتي 
»ســــاتــــودارا« الــتــي لــديــهــا فــــروع أوروبـــيـــة، 
وأخرى منافسة لها تحمل اسم »إن إن في« 
الباد وفــي جنوب السويد.  وتنشط داخــل 
تــســتــخــدمــان  ــتـــني  ــابـ »الـــعـــصـ أن  وتــــوضــــح 
ــي الـــنـــزاعـــات  ــة ومـــتـــفـــجـــرات فـ ــاريـ أســلــحــة نـ
العنف  بينهما. وقد اشتدت وتيرة  الدائرة 
الشهر املاضي، ووصلت ذروتها في عمليات 
املاضي«.   الخميس  التي ترتكب منذ  القتل 

تلويح بـ »العقاب الشديد«
ــد قـــائـــد الــشــرطــة الــدنــمــاركــيــة ثــوركــيــلــد  ــ وأكـ
ــن بــــاشــــروا بــاتــخــاذ  ــ فـــوغـــدا أن عــنــاصــر األمـ
تــدابــيــر حــاســمــة العــتــقــال الـــجـــنـــاة، وتــأكــيــد 
ســجــنــهــم فـــتـــرات طـــويـــلـــة، عــلــمــًا أن الــجــهــاز 
يشتبه  الـــذيـــن  األشـــخـــاص  تــقــديــم  يستطيع 
املحكمة،  إلــى  عصابات  إلــى  انضمامهم  فــي 
ــدار أحــكــام لــفــتــرات مــضــاعــفــة في  وطــلــب إصــ
للعقوبات  معدل  قانون  إلى  استنادًا  حقهم، 
صدر عام 2017. وقد تصل عقوبات السجن 
إلى فترات تتراوح بني 5 و6 سنوات، بمجرد 
املتهم في عصابة وحيازته  تثبيت عضوية 
على ساح حتى إذا لم يشارك في إطاق نار. 
التفتيش  الــشــرطــة حــواجــز  وحــالــيــًا، تكثف 
فــي مــنــاطــق نـــوربـــرو وتــيــنــبــيــرغ وهــوســوم 
الشديد«، من  العقاب  »مناطق  التي تسمى 
أجـــل تــوقــيــف أي شــخــص يــمــلــك ســاحــًا أو 
يــمــارس أنــواعــًا مــن جــرائــم الــعــنــف، تمهيدًا 
إلحـــالـــتـــه إلــــى املــحــكــمــة بــمــوجــب الــتــعــديــل 

الصارم املعتمد في قانون العقوبات.

طــوابــيــر ســيــاراتــنــا بــعــد كــل عملية إلطــاق 
الــكــبــيــرة خــال  وتــتــفــهــم عصبيتهم  ــار،  ــنـ الـ
تحركاتهم«. أيضًا، لم يخِف السكان خوفهم 
مــن تنفيذ محاولة إلعـــدام شابني فــي غابة 
قريبة من منطقة هيرليف قرب كوبنهاغن، 
أول من أمس الثاثاء. وهما أصيبا بجروح 
نــاريــة استهدفت  أعــيــرة  خــطــرة نتجت مــن 

العنق والرأس.  

صراع إجرامي »عنيف«
ووصف املفتش في الشرطة املتخصص في 
سفرير  توربن  العصابات  عناصر  ماحقة 
الحال التي يعيشها أبناء كوبنهاغن بأنها 
استثنائية. وقال في مؤتمر صحافي عقده 
»يشعر  العاصمة:  وســط  الجهاز  مقر  أمــام 
املــواطــنــون بــأن الــوضــع يختلف عــن حــروب 
ــنـــوات الـــســـابـــقـــة«، في  الـــعـــصـــابـــات فـــي الـــسـ
تلميح إلى مشاركة أفراد عصابات يركبون 
أن هذه  العمليات، علمًا  نارية في  دراجـــات 
الـــطـــريـــقـــة تــنــتــشــر فــــي هـــولـــنـــدا والـــســـويـــد 

حضور مسلح للشرطة 
وسط السيارات في 

كوبنهاغن )العربي الجديد(
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مسبار من تطوير نيسان
تعمل شركة نيسان بالتعاون مع وكالة 
استكشاف الفضاء اليابانية )جاكسا( 
عــلــى تــطــويــر مــســبــار قـــمـــري. وتــطــمــح 
ــفــــادة مــــن الــخــبــرة  ــتــ ــــى االســ الـــشـــركـــة إلـ
املاضية  السنوات  راكمتها خــال  التي 
في تطوير مركبات قــادرة على التنقل 
بــســاســة عــلــى ســطــح الــقــمــر ودمــجــهــا 
مــع مــعــرفــة جــاكــســا بــأبــحــاث املــركــبــات 
ــكــــار  ــتــ ــــز االبــ ــــركـ الـــــجـــــوالـــــة. ويـــــجـــــري مـ
الســتــكــشــاف الــفــضــاء الــتــابــع لجاكسا 
تـــجـــارب أولـــيـــة لــلــمــســبــار، حــيــث أشـــار 
»تــوشــيــوكــي نــاكــاجــيــمــا«، املــديــر الــعــام 
لــقــســم هــنــدســة املـــركـــبـــات املــتــقــدمــة في 
نيسان، إلى أن شركة نيسان وجاكسا 
املشتركة  األبــحــاث  ملــواصــلــة  تخططان 
حــول املــشــروع ملــدة عــام آخــر. ويحتوي 
املـــســـبـــار الـــجـــديـــد عـــلـــى مــجــمــوعــة من 
ــاز  ــيـ ــتـ ــح لـــــه اجـ ــيـ ــتـ ــــي تـ ــتـ ــ الـــتـــقـــنـــيـــات الـ
الــتــضــاريــس الــصــخــريــة لــلــقــمــر، حيث 
التحكم  قامت نيسان بتزويده بتقنية 
ــتـــي طـــورتـــهـــا مــــن خـــال  فــــي املــــحــــرك الـ
مثل  الــكــهــربــائــيــة،  للمركبات  إنــتــاجــهــا 

LEAF وكذلك تقنية التحكم في جميع 
فــي  ــــودة  ــــوجــ املــ  4ORCE-e الـــعـــجـــات 
سيارة Ariya الكهربائية. تعمل نيسان 
على تطوير تقنية 4ORCE-e لتحسني 
أدائــهــا في األراضـــي الرملية والظروف 
الــقــاســيــة األخـــــرى، بــهــدف ضــمــان عــدم 
ــر.  ــمـ ــقـ ــلــــى ســــطــــح الـ ــلـــق املــــســــبــــار عــ ــعـ تـ
في  التحكم  أدوات  إن  الــشــركــة  وتــقــول 
القوة الدافعة يمكن أن تقلل من دوران 
العجلة وفــقــا لــظــروف الــســطــح. ويمنع 
ذلــك عجات العربة الجوالة من الحفر 
كما  للقمر،  الصخرية  التضاريس  فــي 
يساعد املسبار في الحفاظ على الطاقة.

الذكاء االصطناعي 
لتشخيص وعالج االكتئاب

ــثــــون بـــريـــطـــانـــيـــون عــلــى  ــاحــ يـــعـــمـــل بــ
تــطــويــر مــنــصــة تــعــتــمــد عــلــى تقنيات 
الــذكــاء االصــطــنــاعــي وألــعــاب الفيديو 
ومراقبته  االكتئاب  مرض  لتشخيص 
ــم ابــــتــــكــــار املــنــصــة  ــ بـــشـــكـــل دقــــيــــق. وتــ
 )Thymia( »ثــيــمــيــا«  اســـم  الــتــي تحمل 
ــاب الــدكــتــورة  مـــن طــــرف عــاملــة األعـــصـ
الفيزياء  وعالم  موليمباكيس،  إميليا 
الــنــظــريــة الــدكــتــور ســتــيــفــانــو جــوريــا. 
ــيـــص  ــتـــشـــخـ وعــــــلــــــى خـــــــــاف طـــــــــرق الـ
اإلجــابــة  يــتــم خــالــهــا  الــتــي  التقليدية 
املــرض،  لتشخيص  االستبيانات  عــن 
يــســتــخــدم الـــبـــاحـــثـــون ألــــعــــاب فــيــديــو 
تــعــتــمــد عـــلـــى عـــلـــم الـــنـــفـــس الــعــصــبــي 
والـــلـــغـــويـــات والــتــعــلــم اآللـــــي، للكشف 
املبكر عــن عــامــات االكــتــئــاب. وجــاءت 
ــكـــرة ابـــتـــكـــار »ثـــيـــمـــيـــا« بـــعـــد إصـــابـــة  فـ
ــلــــدكــــتــــورة إمــيــلــيــا  صـــديـــقـــة مـــقـــربـــة لــ
مــولــيــمــبــاكــيــس بـــاالكـــتـــئـــاب، وفــشــلــت 

طــــــرق تـــقـــيـــيـــم االكــــتــــئــــاب الــتــقــلــيــديــة 
فــــي تــشــخــيــص حــالــتــهــا فــــي املـــراحـــل 
بكرة للمرض. وتعتمد املنصة على 

ُ
امل

لتشخيص  الـــبـــيـــانـــات  مـــن  مــجــمــوعــة 
االكتئاب، حيث تعمل على تحليل كام 
ستخدم ومراقبة التعبيرات الدقيقة 

ُ
امل

ونظرة العني التي يمكن أن تساعد في 
تتّبع الحالة املزاجية للشخص.

وتعمل املنصة على جمع البيانات من 
بمجموعة  ومقارنتها  املــرضــى،  آالف 
تدريب  بهدف  مصابة،  غير  معيارية 
الـــذكـــاء االصــطــنــاعــي عــلــى تشخيص 

املرض بدقة.

روبوتات بيولوجية ذاتية التكاثر

ــد الـــوطـــنـــي  ــهـ ــعـ يـــعـــمـــل بــــاحــــثــــون فــــي املـ
في  البيئة  لـــوزارة  البيولوجية  للموارد 
كوريا الجنوبية، على تطوير نظام ذكي 
قـــادر عــلــى تــحــديــد وتمييز الــحــيــوانــات 
ــددة بــــاالنــــقــــراض عــلــى  ــهــ ــبـــاتـــات املــ ــنـ والـ
مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم، مــــن خـــــال االعـــتـــمـــاد 
عــلــى تــقــنــيــات الــتــعــلــم اآللــــي فـــي تــدريــب 
الخوارزميات على التمييز بني الكائنات 
ــددة بـــاالنـــقـــراض حــتــى وإن كــانــت  ــهــ املــ
متشابهة بشكل كبير. واستخدم املعهد 
الــوطــنــي لــلــمــوارد الــبــيــولــوجــيــة الــنــظــام 
الذكي لتمييز ببغاوات األمــازون، وهي 
واحـــدة مــن األنــــواع املــهــددة بــاالنــقــراض 
ــا، ألن  ــدهــ ــديــ ــحــ ــة تــ ــوبـ ــعـ ــة بـــصـ ــ ــــروفـ ــعـ ــ املـ
العديد منها متشابه شكليا مع بعضها 
ــة،  ــ ــيـ ــ ــبــــعــــض. وخـــــــال الــــتــــجــــارب األولـ الــ
نجحت تقنيات التعلم اآللي في تحديد 
27 نوعا مختلفا من ببغاوات األمازون، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك الـــبـــبـــغـــاوات ذات الـــــرأس 
األصفر والببغاوات زرقاء الخد، وبلغت 

دقة النظام 92 في املائة.
وفــي هــذا الــســيــاق، يــقــول تــشــوي جونغ 
الـــوطـــنـــي:  املـــعـــهـــد  فــــي  ــؤول  ــ ــسـ ــ املـ وون، 
تقنيات  اســتــخــدام  إلـــى  فريقنا  »يــطــمــح 

الـــذكـــاء االصــطــنــاعــي عــلــى نــطــاق واســع 
املــهــددة باالنقراض  فــي تحديد األنـــواع 
بسرعة وبــدقــة«. مــن جهة أخـــرى، تعمل 
ــات عــــلــــى اســــتــــخــــدام  ــ ــعـ ــ ــامـ ــ ــجـ ــ بــــعــــض الـ
الـــذكـــاء االصــطــنــاعــي فـــي مــجــال حماية 
الباحثون  يعمل  حــيــث  الــبــريــة،  الــحــيــاة 
بجامعة  البيولوجية  الــعــلــوم  كلية  فــي 
ــتـــخـــدام  ــلـــى اسـ ــيــــة عـ ــتــــرالــ ــد األســ ــ ــايـ ــ أديـ
مزيج من الطائرات بدون طيار والذكاء 
ــاء مــســتــعــمــرات  ــ ــاعــــي، إلحـــــصـ ــنــ ــطــ االصــ

الطيور املهددة باالنقراض.

ــــون 8 جــني 1«  كشفت شــركــة كــوالــكــوم رســمــيــا عــن معالجها الــجــديــد »ســنــاب دراغـ
الذي  املعالج  العام، وهو  لهذا   Snapdragon Tech Summit السنوي  مؤتمرها  خال 
الــهــواتــف الذكية فــي عــام 2022 بنظام  أقــوى  الــشــركــات املصنعة فــي  ستعتمد عليه 
أندرويد. ويقدم الجيل الجديد من معالجات كوالكوم للهواتف الذكية الرائدة مزايا 
وتحديثات متنوعة على مستوى التصوير واألداء ومعالجة البيانات والرسوميات، 
والتأمني اإللكتروني والذكاء االصطناعي وشبكات الجيل الخامس 5G، حيث يعتبر 
املــايــني من  أداء  قـــادرا على  نانومتر، مما يجعله   4 بــدقــة  تــم تصنيعه  أول معالج 

العمليات الحسابية في فترة زمنية وجيزة.
املعالج  الرسمي، يقدم  الشركة األميركية على موقعها  الــذي نشرته  البيان  وحسب 
املــاضــي )ســنــاب دراغـــــون 888(،  بــالــجــيــل  مــقــارنــة  أقــــوى بنسبة %20  أداًء  الــجــديــد 
باإلضافة إلى قدرة أعلى على ترشيد استهاك بطارية الهواتف بنسبة 30%. كما 
يحتوي على بطاقة متطورة ملعالجة الرسوميات Adreno GPU قادرة على معالجة 

أسرع بنسبة %30.
وزودت كوالكوم معالجها بمودم Snapdragon X65 لشبكات الجيل الخامس، وهو 
مودم يعزز من قدرة هواتف أندرويد في االتصال بشبكات 5G بسرعات فائقة، من 
6GHz-sub، ويقدم  الترددي  الحيز  mmWave وكذلك  املليمترية  املوجات  دعم  خال 
سرعة نقل للبيانات بحد أقصى يصل إلى 10 غيغابت في الثانية الواحدة. ويتيح 
املعالج لكاميرا الهاتف التقاط 240 صورة بدقة 12 ميغابكسل في ثانية واحدة، مع 
التقاط حتى 30  إمكانية تصوير مقاطع فيديو بدقة 8K وتقنية HDR. كما يمكن 
صورة لنفس املشهد ودمجها في صورة واحدة للحصول على أكبر قدر ممكن من 
اإلضــاءة في ظروف التصوير الليلي، إلى جانب عدد من مزايا الذكاء االصطناعي 
 Auto-Exposure ومــيــزة   Auto- Face Detection لــلــوجــوه  الــتــلــقــائــي  االلــتــقــاط  مــثــل 

املتطورة لضبط اإلضاءة بشكل تلقائي في الصور.
ــان، يــحــتــوي املــعــالــج عــلــى وحــــدة مخصصة لحماية  ــ وعـــن تــقــنــيــات الــحــمــايــة واألمــ
 Android إلى جانب دعم ميزة أندرويد األمنية ،Trust Management Engine البيانات

Ready SE، ما يسمح بتخزين البيانات الرقمية الحساسة بشكل آمن.

عالم الذكاء االصطناعي صناعات مستقبلية

تحديد الحيوانات المهددة باالنقراض

معالج بدقة تصنيع 4 نانومتر

أحمد ماء العينين

هــارفــارد  لجامعة  ــة  دراسـ حسب 
تافتس  جامعتي  مــع  بــالــتــعــاون 
ــشـــــرت فــي  ـــ

ُ
ــيــــرمــــونــــت الــــتــــي ن وفــ

الــروبــوتــات  تتميز  العلمية،   PNAS دوريـــة 
 Xenobots( زينوبوتس  باسم  عرف 

ُ
ت -التي 

3.0(- بقدرتها على التكاثر الذاتي بطريقة 
تختلف عــن الــنــبــاتــات والــحــيــوانــات، حيث 
يــمــكــنــهــا الــســبــاحــة فـــي بــيــئــتــهــا الــصــغــيــرة 
فيها.  الــفــرديــة  الخايا  مــن  مــئــات  وتجميع 
وبـــعـــد بــضــعــة أيــــــــام، تــصــبــح الــــروبــــوتــــات 
الـــجـــديـــدة مـــثـــل »اآلبـــــــــاء« وتـــتـــحـــرك مــثــلــهــا 
تماما، ويمكن لهذه األخيرة أن تكرر نفس 

العملية مرارًا وتكرارًا.
ــصــمــمــة 

ُ
وتــتــكــون هــــذه الــكــائــنــات الــحــيــة امل

بــالــكــمــبــيــوتــر مـــن خــايــا جــذعــيــة للضفدع 
 .)Xenopus laevis( املــخــالــب  ذي  األفــريــقــي 
ــــرى فــيــهــا  ــتـــي يـ ــرة األولـــــــى الـ ــ ــذه هــــي املــ ــ وهــ
العلماء هذا النوع من التكاثر، الذي يسمى 

يعمل باحثون على 
تطوير روبوتات حية 

قادرة على التكاثر بشكل 
ذاتي، مبرمجة بالكمبيوتر 

من خاليا جدعية

»الــتــكــاثــر الـــحـــركـــي« فـــي كــائــنــات مــتــعــددة 
الخايا، حيث ُيعرف التكاثر الحركي على 
مستوى الجزيئات، ولكن لم تتم ماحظته 
الكائنات  أو  الخايا  من قبل على مستوى 

الحية الكاملة.
وفي هذا الصدد، يقول مايكل ليفني، أستاذ 
واملسؤول  تافتس  في جامعة  األحــيــاء  علم 
املــشــارك فــي الـــدراســـة: »ال تــعــد الــروبــوتــات 
التي يبلغ حجمها مليميترًا واحدًا،  الحية 
روبوتات تقليدية وال نوعا من الحيوانات، 
يمكن  للبرمجة  قابلة  كائنات حية  ولكنها 
ــي مــجــال  ــداث طـــفـــرة فــ ــي إحــــــ أن تـــســـاهـــم فــ
العاج  توفير  خــال  مــن  التجديدي،  الطب 
الـــدوائـــي املــبــاشــر واملــخــصــص لــإصــابــات 
الــرضــحــيــة والــعــيــوب الــخــلــقــيــة والــســرطــان 

والشيخوخة«.
وتم تمويل البحث من طرف وكالة مشاريع 
الـــبـــحـــوث املـــتـــطـــورة الـــدفـــاعـــيـــة األمــيــركــيــة 
يــمــكــن اســتــخــدام روبـــوتـــات  DARPA. كــمــا 
»كسينوبوت« في تطبيقات عديدة، ومنها: 
تــنــظــيــف الـــنـــفـــايـــات املـــشـــعـــة، وجـــمـــع املــــواد 
ونقل  املحيطات،  في  الدقيقة  الباستيكية 
األدويــــة داخـــل األجــســام الــبــشــريــة، أو حتى 
السفر إلى شرايني اإلنسان إلزالة الترسبات 

وتدمير الخايا السرطانية.
وكـــــان الـــفـــريـــق نــفــســه قـــد أعـــلـــن فـــي يــنــايــر/

»زينوبوتس«  أنه طور   2020 الثاني  كانون 
حــــيــــة، حــيــث  روبــــــوتــــــات  أول  بـــاعـــتـــبـــارهـــا 
اعــتــمــد الــبــاحــثــون عــلــى خــايــا جــذعــيــة من 

الــروبــوت  لتطوير  األفــريــقــي  الضفدع  جنني 
وتحويله إلى آلة يمكن برمجتها ألداء مهام 
مـــتـــعـــددة. وعـــلـــى خــــاف الــنــســخ األولـــــى من 
من  الجديد  الجيل  برمجة  يمكن  الــروبــوت، 
هذه الروبوتات الدقيقة على التكاثر وتكوين 

نــســخ مـــن نــفــســهــا، والـــحـــركـــة بــشــكــل ذاتــــي. 
املائية  البيئات  فــي  تعيش  أن  يمكنها  كما 
أو  أيـــام  لــعــدة  دون وجـــود مغذيات إضافية 
أسابيع، حيث تأتي محملة مسبقا بمصدر 

غذائها من رواسب الدهون والبروتني.

هشام حدانة

نــجــح بــاحــثــون فــي تصنيع حــبــر بيولوجي 
إنتاجه  تــم  الحيوية،  الطباعة  فــي  ُيستخدم 
عن طريق إعــادة برمجة بكتيريا اإلشريكية 
القولونية. ويستطيع هذا الحبر الحيوي أن 
ينتج عقاقير جديدة أو يصنع مواد للعاج 
الـــذاتـــي. والــطــبــاعــة الــحــيــويــة ثــاثــيــة األبــعــاد 
أنــمــاط الخلية في  )3D(، هــي طــريــقــة إنــتــاج 
مساحة محددة باستخدام تقنيات الطباعة 
ثــاثــيــة األبــــعــــاد، مـــع الـــحـــفـــاظ عــلــى وظــيــفــة 
املــطــبــوع. كما  الــبــنــاء  الخلية وبقائها داخـــل 
األبــعــاد  ثاثية  الحيوية  الطباعة  تستخدم 

طــريــقــة الــطــبــقــة تــلــو الــطــبــقــة لــتــرســب املــــواد 
وتكوين   )bioinks( مغذيات  بــاســم  املــعــروفــة 
الباحثون  األنسجة. واستطاع  هياكل تشبه 
بريغهام،  ومستشفى  هـــارفـــارد  جــامــعــة  مــن 
ــكــــروبــــي« جــــديــــد واعــــــد.  ــيــ تـــطـــويـــر »حــــبــــر مــ
واختبروا طريقة جديدة باستخدام بكتيريا 
برمجتها  فـــي  ونــجــحــوا   .Escherichia coli
لتجميع مونومرات البروتني وتكوين ألياف 
نــانــويــة، تنتظم فــي شــبــكــات بــعــد ذلـــك. ومــن 
خــال دمجها مــع املكونات األخـــرى، تمكنوا 
من الحصول على هيدروجيل، يتم استخدامه 
من خال طابعة ثاثية األبعاد. باإلضافة إلى 
ذلك، أدخل الباحثون في أحبارهم ميكروبات 

أخرى لإشريكية القولونية، تمت برمجتها 
ــــرى بخصائص  ــــواد أخـ ــــرة إلنـــتـــاج مـ هــــذه املـ
خــــاصــــة، حـــيـــث تـــمـــكـــنـــوا مــــن طـــبـــاعـــة املـــــواد 
ــن، وهــو دواء مضاد  نتج مركب أزوريـ

ُ
التي ت

للسرطان، في وجود مواد كيميائية معينة، 
 A مــــادة بيسفينول مــــواد تحبس  إنــتــاج  أو 
املسببة لخلل الــغــدد الــصــمــاء، املــوجــودة في 
البيئة من دون الحاجة إلى منتجات إضافية. 
وفقا للباحثني، يمكن لهذا الحبر الحيوي أن 
يعيد إنتاج نفسه، وبالتالي يمكن استخدامه 
إلنشاء مواد للترميم الذاتي، حيث يكون نقل 
املواد الخام أمرًا معقدًا، على سبيل املثال في 

الرحات الفضائية أو على القمر أو املريخ.

»حبر حيوي« يفتح آفاقًا في الطب والفضاء

برمجة   خاليا   جذعية   للتكاثر   بشكل   ذاتي   يختلف   عن   النباتات

أن تبدأ شركته »نيورالينك« في زرع  إيلون ماسك  األميركي  األعمال  امللياردير ورجــل  يأمل 
الرقاقات اإللكترونية في أدمغة البشر اعتبارًا من العام املقبل.  وتعمل شركة »نيورالينك« التي 
أسسها ماسك عام 2016 على تطوير شريحة يتم زرعها في أدمغة البشر لتسجيل وتحفيز 
نشاط الدماغ في وقت واحد. كما تكون لها تطبيقات طبية مثل عاج إصابات الحبل الشوكي 
الخطيرة واالضطرابات العصبية. وقال ماسك عن خطط شركة »نيورالينك« خال 2022، إن 
شركته »تعمل بشكل جيد مع القرود، ونحن في الواقع نجري الكثير من االختبارات، ونؤكد 
فقط أنها آمنة وموثوق بها للغاية، ويمكن إزالة الرقاقة من الدماغ بأمان«. وأضاف: »نأمل أن 
نطبق هذا لدى أوائل البشر لدينا خال العام املقبل، والذين سيكونون من األشخاص الذين 
يعانون من إصابات شديدة في النخاع الشوكي، مثل الشلل الرباعي«، موضحا أنه بانتظار 

موافقة إدارة الغذاء والدواء األميركية.

زرع الرقاقات في رأس البشر
تحفيز نشاط الدماغ
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MEDIA

مكتب البرهان يقّدم بالغًا ضد 
مديرة مكتب »فرانس برس«

السلطات اللبنانية تفرج 
عن الصحافية ندى الحمصي

سامر إلياس

فـــي مــحــاولــة لــتــغــطــيــة احــتــيــاجــات الجيش 
ــارات مــن  ــ ــبــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ الـــــــروســـــــي وأجـــــــهـــــــزة االســ
ــة الـــتـــي تــســتــطــيــع  ــنــ ــة اآلمــ ــيـ ــذكـ الــــهــــواتــــف الـ
مـــواجـــهـــة الـــهـــجـــمـــات الـــســـيـــبـــرانـــيـــة، ومــنــع 
تــســرب مــعــلــومــات حــســاســة إلـــى الــقــراصــنــة 
طرحت  اإلنترنت،  شبكات  أو  اإللكترونيني 
شــركــتــان روســيــتــان هــاتــفــا ذكــيــا أكــدتــا أنــه 
نتج بجهود محلية من دون االعتماد على 

ُ
أ

أي برامج أجنبية. 
ــفــــاريــــوس«، الــتــابــعــة  وذكـــــرت مــجــمــوعــة »أكــ
وشركة  للكمبيوتر«،  الوطنية  »املؤسسة  لـ
»كاسبرسكي الب«، أنهما أنتجتا 200 جهاز 
كدفعة أولية تجريبية، على أن تطرحا ثاثة 

آالف جهاز جديد بحلول نهاية العام. 
الروسية،  كوميرسانت«   « صحيفة  ونقلت 
ــي، عــــن مــــالــــك »املـــؤســـســـة  ــ ــاضـ ــ ــوع املـ ــ ــبـ ــ األسـ
الــوطــنــيــة لــلــكــمــبــيــوتــر« والـــرئـــيـــس املــشــارك 
مجموعة  إن  قوله  كالينني،  ألكسندر  فيها، 
ــاريــــوس« طـــــورت هــاتــفــا ذكـــيـــا محليا  ــفــ »أكــ
بــالــكــامــل. وكــشــف أن الــشــركــة أطــلــقــت على 
ــد اســـــم » كــمــبــيــوتــر جــيــب  ــديـ ــاتـــف الـــجـ ــهـ الـ
شخصي«، مؤكدًا أن الجهاز »محمي بشكل 
خــــــــاص«، ومـــخـــصـــص أســــاســــا الســـتـــخـــدام 
الجيش وأجهزة االستخبارات. وقال رئيس 
»نحن  استيبانوف:  فاديمير  »أكفاريوس« 
كجهاز  الــشــخــصــي  الــجــيــب  كمبيوتر  نــقــدم 
ــات مــــــزودي اإلنــتــرنــت  ــدمـ لـــلـــوصـــول إلــــى خـ
وأحــد عناصره هو  بأمان،  التطبيقات  عبر 
خــاصــة«.  ببرمجيات  املحمية   IP اتــصــاالت 
ولـــم يــكــشــف اســتــيــبــانــوف عــن نـــوع املــعــالــج 
املــســتــخــدم فـــي الــهــاتــف الــجــديــد، لــكــنــه أكــد 
أنــــه »روســـــي بــالــكــامــل«، وأفـــــاد بــــأن الكلفة 
اإلجمالية لتطوير الجهاز بلغت نحو مليار 
ألــــف دوالر  مــلــيــون و600   13 )نـــحـــو  ــل  ــ روبـ
أميركي(. وأشــار إلى أن شركته تراهن على 
الجيش واالستخبارات والشركات  أفراد  أن 
العماء  ضمن  سيكونون  لــلــدولــة  اململوكة 

األساسيني للمنتج الجديد.  
من جانبها، أكدت شركة »كاسبرسكي الب« 
أن بنية نظام التشغيل الذي ابتكرته »يؤمن 
حــمــايــة إلــكــتــرونــيــة مــدمــجــة ضـــد الــغــالــبــيــة 
اإللكترونية«،  الهجمات  أنــواع  من  العظمى 
مــوضــحــة أنــهــا »تــركــز عــلــى الــقــطــاعــات ذات 
مثل  السيبراني،  لــأمــن  العالية  املتطلبات 
الــصــنــاعــة والـــطـــاقـــة والــهــيــئــات الــحــكــومــيــة 
والنقل«. بدأت الشركة باختبار نظام تشغيل 
»كاسبرسكي أو أس« )KasperskyOS( نهاية 
البرنامج  أن  إلــى  عــام 2019. ويشير خــبــراء 
 لـــاســـتـــخـــدامـــات الـــعـــامـــة، 

ً
ال يــصــلــح أصــــــا

الفــــتــــقــــاره لـــلـــبـــرامـــج واملـــلـــحـــقـــات. وأوضـــــح 
املحلل في »موبايل ريسرتش غروب«، إلدار 
مورتازين، أن »برنامج كاسبرسكي أو إس« 

منوعات

أخرى  برامج  »مــن  بكثير  »أبسط  للتشغيل 
ابتكرتها شركات روسية عدة، لكنه »يتمتع 
 عـــدد الــوظــائــف 

ّ
بــحــمــايــة أفـــضـــل، فــكــلــمــا قـــل

فـــي الـــنـــظـــام، قــلــت نــقــاط الـــضـــعـــف«. وتــوقــع 
الصناعات  ومجمع  الجيش  من  عليه  طلبا 
قيودًا  أن  معلوم  األمـــن.  وأجــهــزة  العسكرية 
إضــافــيــة أدخـــلـــت عــلــى اســتــخــدام الــهــواتــف 
الذكية للعسكريني الروس في 2019، بعدما 

القانون  على  تعديات  الــدومــا  مجلس  أقــر 
الفيدرالي، »بشأن وضع األفراد العسكريني«. 
ــديــــات، ال يــــجــــوز ألفــــــراد  ــعــ ــتــ وبــــمــــوجــــب الــ
اللوحية  الــهــواتــف واألجــهــزة  الجيش حمل 
وغيرها من األجهزة التي تعمل على تخزين 
أو تحديد  املعلومات واالتصال باإلنترنت، 
املـــوقـــع الــجــغــرافــي أثـــنـــاء حــالــة الــتــأهــب في 
واملناورات  التدريبات  مواقع  أو  املعسكرات 

أو حتى فــي أمــاكــان تجمع الــســوق للخدمة 
ومـــعـــســـكـــرات إعــــــدادهــــــم.  وتــــراهــــن شــركــتــا 
على  الب«  و»كـــاســـبـــرســـكـــي  »أكــــفــــاريــــوس« 
زيــــــادة الــطــلــب عــلــى مــثــل هــــذه األنـــــــواع من 
الرقابة  زيــادة  الذكية، على خلفية  الهواتف 
على استخدام األجهزة املحمولة الشخصية 
فـــي الــجــيــش وأجـــهـــزة االســـتـــخـــبـــارات، بعد 
تــنــاقــل أنـــبـــاء عـــن تــســرب مــعــلــومــات بسبب 

مراسات رسمية من الهواتف الخاصة.  
من  الشخصي«  الجيب  »كمبيوتر  يعد  وال 
ــاريـــوس« أول مــحــاولــة النـــتـــاج هــاتــف  ــفـ »أكـ
ذكي روسي صمم خصيصا لاستخدام في 
أطلقت  فقد  االستخبارات،  الجيش وأجهزة 
لنتاليا  الــتــابــعــة  واتــــش«،  إنــفــو   « مجموعة 
اآلمــن  الــذكــي  الهاتف  مــشــروع  كاسبرسكي، 
»تايغافون«،  اســم  تحت  الحكومي  للقطاع 
كانون  ديسمبر/  في  املــشــروع  توقف  ولكن 
عــام 2019، بعد تكبد خسارة وصلت  األول 
ــل. كــمــا خــطــطــت شــركــة  ــ إلـــى 40 مــلــيــون روبـ
»أســـتـــرا لــيــنــكــس« إلطـــاق الــهــواتــف الذكية 
واألجــــهــــزة الــلــوحــيــة الـــتـــي تــتــضــمــن نــظــام 

تشغيل خاص بها، لكن لم تنفذ املشروع. 
ــــخ« الـــحـــكـــومـــيـــة  ــيـ ــ ــتـ ــ ــــت شــــركــــة »روسـ ــدمـ ــ وقـ
الــقــابــضــة الــتــي تــضــم شـــركـــات الــصــنــاعــات 
الــعــســكــريــة والــتــقــنــيــات هــاتــفــا ذكــيــا يعمل 
بــنــظــام »أنــــدرويــــد«.  وفـــي أكــتــوبــر/ تشرين 
ــام املـــاضـــي، طـــرحـــت الــشــركــة  األول مـــن الـــعـ
هاتف AYYA T1 للبيع، مع إمكانية حجب 
ــمــنــح 

ُ
ــم ت ــكــــروفــــون، ولـــكـــن لــ ــيــ الـــكـــامـــيـــرا واملــ

املــوافــقــة على اســتــخــدامــه فــي الــجــيــش، ألنه 
 ،»11 »أنـــدرويـــد  نــظــام تشغيل  عــلــى  يعتمد 
مــا جــعــلــه يــفــتــقــد، حــســب خـــبـــراء، إلـــى أدنــى 

متطلبات األمان. 
ــــي يـــونـــيـــو/ حـــــزيـــــران املـــــاضـــــي، كــشــفــت  وفــ
وزارة الدفاع أنها تدرس إمكانية استخدام 
تــطــبــيــقــات الــــهــــواتــــف الـــذكـــيـــة لـــحـــل املـــهـــام 
الــيــومــيــة للجيش. وقـــال نــائــب رئــيــس قسم 
اللواء  العسكري  القسم  في  املعلومات  نظم 
ألكسندر أوســـادشـــوك، فــي حـــوار مــع وكالة 
»تاّس«، إن »وزارة الدفاع الروسية ستطور 
هواتف ذكية وتطبيقات خاصة للعسكريني 
وعائاتهم«. وذكر الجنرال الروسي حينها 
الــعــلــمــي يعمل  »تــخــنــوبــولــيــس«  مـــركـــز  أن 
عــلــى تــطــويــر نــمــوذج هــاتــف ذكـــي للجيش، 
ويـــواصـــل الــعــمــل مـــن أجــــل تــصــمــيــم »نــظــام 
رقـــمـــي آمــــن لــأنــشــطــة الــيــومــيــة لــلــجــيــش«، 
ــم  ــــف أن املــــــشــــــروع يـــطـــلـــق عـــلـــيـــه اســ ــــشـ وكـ
»كــــوارتــــز«، و»يــتــضــمــن الــنــظــر فــي إمكانية 
اســـتـــخـــدام تــطــبــيــقــات الــهــاتــف الـــذكـــي لحل 
مشاكل األنشطة اليومية«. أفاد أوسادشوك 
الــدفــاع تعمل على تطوير  بــأن وزارة  أيضا 
ــــواز« الـــــذي يــتــيــح لــلــعــســكــريــني  ــــجـ نـــظـــام »الـ
الوصول إلى البيانات التي يحتاجونها في 

املهام اليومية.

الكلفة اإلجمالية 
لتطوير الجهاز بلغت 

نحو مليار روبل

بيروت ـ العربي الجديد

األربعاء،  اللبناني، مساء  العام  األمــن  أفــرج 
الحمصي،  نـــدى  األمــيــركــيــة  الصحافية  عــن 
ــن قـــــرار تــرحــيــلــهــا وســلــمــهــا كل  وتــــراجــــع عـ
ــا، وفـــق مـــا أكـــدتـــه مــحــامــيــتــهــا ديـــاال  ــهــ أوراقــ
الجديد«. كانت »هيومن  »العربي  لـ شحادة 
الدولية«  العفو  و»منظمة  ووتـــش«  رايــتــس 
ــن الــعــام  طــالــبــتــا، صــبــاح الـــيـــوم نــفــســه، األمــ
الفوري عن الحمصي«،  »اإلفراج  بـ اللبناني 
وهي صحافية مستقلة تعمل لوسائل إعام 
عربية ودولية عدة أوقفت »تعسفا« منذ 16 

نوفمبر/تشرين الثاني املاضي.
»الــعــربــي  وتــوقــفــت شـــحـــادة، فــي حــديــثــهــا لـــ
الــجــديــد«، بــاســتــغــراب عــنــد الـــقـــرار الــســريــع 
الحمصي،  نــدى  بــدايــة بترحيل  اتخذ  الــذي 
تحقيق،  ُيجرى  فعادة  أسبوعني،  نحو  قبل 
ب تأمني إجازة عمل، وُيبحث في توافر 

َ
وُيطل

الشروط. وأكدت أن تأشيرة موكلتها البالغة 
تــزال صالحة، وتساءلت:  مدتها 3 أشهر ال 

»هل كان الخطأ إداريا أم مقصودًا«؟
 عناصر األمن 

ّ
كانت شــحــادة قــد أفـــادت بــأن

العام اللبناني دهموا شقة موكلتها، الشهر 
فعثروا  مــذكــرة قضائية،  مــن دون  املــاضــي، 
على كمية صغيرة من الحشيش، ثم اتصلوا 
بــاملــدعــي الــعــام الـــذي أصـــدر مــذكــرة توقيف 

بحق الحمصي وشريكها. وصادر العناصر 
أجهزتها اإللكترونية ووثائق أخرى.

ــاب مـــداهـــمـــة مـــنـــزل الــحــمــصــي  ــبـ ال تـــــزال أسـ
 ضـــبـــاط األمـــن الـــعـــام قـــالـــوا 

ّ
مــجــهــولــة، لـــكـــن

 املداهمة استندت إلى معلومات 
ّ
لشحادة إن

في  املعلومات  شعبة  جمعتها  استخبارية 
الـــجـــهـــاز. ويـــصـــّر ضــبــاط األمــــن الـــعـــام على 
 الــحــمــصــي مــحــتــجــزة »ألســـبـــاب أمــنــيــة«، 

ّ
أن

إلى  ــه  ُيــوجَّ لــم  أي تفاصيل.  مــن دون تقديم 
الــحــمــصــي أّي اتـــهـــام لـــه خــلــفــيــة أمــنــيــة أو 
عــســكــريــة، لــكــن ُوّجــــه إلــيــهــا اتــهــام بتعاطي 

املخدرات.
ــة أمــــــرت بــــاإلفــــراج  ــامـ ــعـ ــع أن الـــنـــيـــابـــة الـ ــ ومـ
عــــن الـــحـــمـــصـــي فــــي 25 نـــوفـــمـــبـــر/تـــشـــريـــن 
ــي، بــــنــــاًء عـــلـــى الـــطـــلـــب الــــذي  ــاضــ الـــثـــانـــي املــ
األمن  القانونية، أصدر  به وكيلتها  تقدمت 
ــرًا بــتــرحــيــلــهــا، واســتــمــّر  الـــعـــام الــلــبــنــانــي أمــ
»هــيــومــن  فـــي تــوقــيــفــهــا »تــعــســفــيــا«، وفــقــا لـــ
الدولية«  العفو  و»منظمة  ووتـــش«  رايــتــس 

الحقوقيتني.
وهو ما شددت باحثة لبنان في »هيومن 
ــة مـــجـــذوب، عــلــى أنــه  رايــتــس ووتـــــش«، آيـ
ــتــــخــــدام صــــارخــــة لــلــســلــطــة،  »إســـــــــاءة اســ
ومؤشر مقلق جــدًا إلــى أن هــذا الجهاز ال 
يحترم سيادة القانون«. ورحبت مسؤولة 
العفو  الحمات بشأن لبنان في »منظمة 

ــيــــدر بــــإخــــاء ســبــيــل  الــــدولــــيــــة« ديـــــــاال حــ
بأنها  الخطوة  وصفت  لكنها  الحمصي، 
»مــــتــــأخــــرة وال تــلــغــي واقــــــع احـــتـــجـــازهـــا 
اإلجــراءات  في  وانتهاك حقوقها  تعسفيا 
واالستجواب«.  االعتقال  أثناء  القانونية، 
»الـــعـــربـــي  ـــ ــــت حــــيــــدر، مـــتـــحـــدثـــة لـ ــافـ ــ وأضـ
ــراء  ــ ــإجـ ــ ــة بـ ــبــ ــالــ ــطــ ــدد املــ ــ ــجــ ــ ــد«: »نــ ــ ــديــ ــ ــجــ ــ  الــ
انتهاك  تحقيق ومحاسبة املسؤولني عن 
حـــقـــوق الــحــمــصــي، لــيــثــبــت جـــهـــاز األمـــن 
القانون  سلطة  تحت  أنــه  اللبناني  الــعــام 

وليس فوقه«.

قيود عدة على استخدام العسكريين الروس للهواتف الذكية )ميخائيل ميتزل/تاّس(

)هيومن رايتس ووتش/تويتر(

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

أعــلــن مكتب رئــيــس مجلس الــســيــادة الــســودانــي، الــثــاثــاء، أنــه دّون بــاغــات لدى 
نيابة جرائم املعلوماتية ونيابة الصحافة واملطبوعات ضد مديرة مكتب »وكالة 
زكــي، بسبب تصريحات  الخرطوم منى  بــرس( في  )فرانس  الفرنسية«  الصحافة 

منسوبة لرئيس مجلس السيادة االنتقالي عبد الفتاح البرهان.
الدستورية قبل  الوثيقة  إنه »في  السبت،  للبرهان قوله،  الوكالة قد نسبت  كانت 
 مشارك في الفترة االنتقالّية لن 

ّ
 كل

ّ
اتفاق سام جوبا، كان هناك نّص واضح بأن

فاق سام جوبا أعطى 
ّ
 ات

ّ
ليها مباشرة، لكن

َ
ُيسمح له باملشاركة في الفترة التي ت

 بأن يكونوا جزءًا من الحكومة املقبلة«. 
ّ

بعض املشاركني في الفترة االنتقالّية الحق
العسكريني املشاركني  أن يكون للعسكريني وشبه  املاضي،  البرهان، األحــد  ونفى 

في الفترة االنتقالية حق الترشح في االنتخابات املقبلة، في يوليو/تموز 2023.
وقال مكتب البرهان في تصريح مكتوب تلقته ونشرته »فرانس برس«، إن »مكتب 
رئيس مجلس السيادة نفى ما أوردتــه وكالة األنباء الفرنسية على لسان الفريق 
فــي االنتخابات  بــشــأن مــشــاركــة العسكريني  الــبــرهــان«  الــرحــمــن  الــفــتــاح عبد  عبد 
املقبلة. وأضاف أن »مشاركة العسكريني في االنتخابات املقبلة غير ممكنة بنص 
بــاغــات جنائية،  قــرر تحريك  الــســيــادة  لكن مكتب مجلس  الــدســتــوريــة«.  الوثيقة 
»املــادة 26 أ«  وأشــار إلــى أن الباغات التي دونها بحق »فــرانــس بــرس« تتعلق بـــ
املرتبطة بتوخي الصدق والنزاهة في العمل الصحافي، و»املــادة 26 ب« املتعلقة 

بنشر معلومات تتعلق باألمن القومي وتحركات القوات املسلحة.
ومناقضا«  مغايرًا  »حديثا  أوردت  الفرنسية«  الصحافة  »وكــالــة  إن  املكتب  وقـــال 
العسكريني في  أن مشاركة  الشك  يــســاوره  »أكــد بوضوح ال  الــذي  البرهان  ملا قاله 
اتصل  أنــه  وأوضـــح  الــدســتــوريــة«.  الوثيقة  بنص  ممكنة  غير  املقبلة  االنــتــخــابــات 
بمكتب وكالة »فرانس برس« للنفي ومطالبتها باعتذار رسمي، ملا بدر من »عدم 
ــ مؤكدًا  ــ على حد زعمه  لم تتجاوب  الوكالة  للمعلومات«، لكن  مصداقية وتلفيق 
املضي في هذه القضية باعتبارها »سابقة خطيرة تستدعي املساءلة أمام القانون«.

هاتف ذكي روسي لعناصر الجيش واالستخبارات

يوتيوب 
2021

سان فرانسيسكو ـ العربي الجديد

تــصــدر نــجــم األلـــعـــاب الــكــويــتــي حــســن ســلــمــان، 
اع املحتوى العرب 

ّ
»أبو فلة«، قائمة ُصن الشهير بـ

األنجح على موقع »يوتيوب« خــال عــام 2021، 
بعدما جذب أكثر من 22 مليون مشترك لقناته، 
ولعل ما زاد من شعبيته الكبيرة هذا العام أعماله 
بادر  وقد  تفاصيلها.  بعض  نشر  التي  الخيرية 

مــن حمات  إطــاق سلسلة  إلــى  الكويتي  النجم 
أميركي  دوالر  مليون  مبلغ  آخرها جمع  التبرع، 
لصالح الاجئني والنازحني السوريني، بالتعاون 
لشؤون  املتحدة  لــأمــم  السامية  »املفوضية  مــع 
ــدة 28  الــاجــئــني«، خـــال بــث مــبــاشــر اســتــمــر ملـ
 فـــي املــرتــبــة الــثــانــيــة الــثــنــائــي أنــس 

ّ
ــل ســـاعـــة. وحــ

وأصـــالـــة، والــثــنــائــي عــصــومــي وولــيــد فــي املرتبة 
الثانية، والرحالة جو حطاب في املرتبة الرابعة.  وإلى 

التقليدي  اإلعــام  اإلنترنت، حضر  جانب نجوم 
فــي »يــوتــيــوب« مــن خـــال مسلسل »فــايــروس« 
العراقي، وإعان برنامج املقالب »رامز عقله طار« 
الذي ُبث في رمضان. وخّصص »يوتيوب« قائمة 
للنجوم الصاعدين، تصدرها نجم األلعاب األردني 
عبود، تاه التوأمان »سوبر سيستر«، ثم الثنائي 
»لوكو فريندز«. كما أضاف قائمة عربية خاصة 
املنافسة  »يوتيوب«  ــ خدمة  »شورتس«  بمقاطع 

»تيك توك« ــ وتصدرها محتوى »شارع العلوم«،  لـ
ثم سلسلة »ناصر حكاية«، فغرائب »أوشا صاح«. 
أما األغنيات الـ5 األكثر استماعًا على »يوتيوب« 
العالم العربي خال العام فهي: »حته تانيه«  في 
جيت«  أنــا  شباكك  افتحي  و»حبيبتي  )روبــــي(، 
)حسن شاكوش وياسمني رئيس(، وميدلي أغنيات 
محمد حماقي )زينة عماد(، و»أشكر جمالك« )عبد 
الله آل مخلص(، و»ممكن« )سيف نبيل وبلقيس(.

محاوالت روسية عدة لطرح هاتف ذكي »آمن« لعناصر الجيش واالستخبارات في البالد، آخرها تلك التي أعلنت عنها 
مجموعة »أكفاريوس« وشركة »كاسبرسكي الب«
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نــوار  يظل  السجن،  ــارات  زيـ على  عالقتهما 
بطل أميرة، ويعوضها حب من حولها عن 
غيابه، لكن عندما تفشل محاوالت إنجاب 
طــفــل آخـــر، ُيــكــشــف أن نـــوار عــقــيــم، فتنقلب 
ــا عــلــى عـــقـــب، إذ تــرفــض  ــ ــيـــرة رأسـ حـــيـــاة أمـ
ــبـــارك(، الــكــشــف عــن والــد  والــدتــهــا )صــبــا مـ
أمـــيـــرة الــحــقــيــقــي بـــدايـــة، قــبــل أن يــظــهــر أن 
النطفة املهربة تعود إلى ضابط إسرائيلي، 
ــارج فلسطني  فــتــطــلــب مـــن أمـــيـــرة الـــهـــرب خــ

للمحافظة على حياتها.
الفيلم  إن  الفلسطيني،  نــادي األســيــر  وقــال 
ــه ضــــد األســــــرى،  ــ ــتـ ــ ــدم االحــــتــــالل وروايـ يـــخـ
مــشــيــرًا إلـــى أنـــه سيتخذ مــوقــفــا وخــطــوات 
عــمــلــيــة ضـــــّده. بــيــنــمــا قــــال قــــدري أبــــو بــكــر، 
رئيس هيئة شؤون األسرى في تصريحات 

صــحــافــيــة تــنــاقــلــتــهــا وســــائــــل اإلعــــــــالم، إن 
ــة  ــيـ األردنـ الــثــقــافــة  الــهــيــئــة خــاطــبــت وزارة 
والهيئة امللكية لألفالم بشأن فيلم »أميرة« 
للوقوف على اإلساءة العميقة املوجهة إلى 

األسرى وعائالتهم.
ــانــــي  ــام الــــدجــ ــ ــكــ ــ ــــت اإلعـــــالمـــــيـــــة أحــ ــفــ ــ ووصــ
»املــشــبــوه«،  »الــعــربــي الــجــديــد« الــفــيــلــم بـــ لـــ
ــدة أن الــتــبــريــر الـــــذي وضـــعـــه املــخــرج  ــؤكـ مـ
محمد ديــاب على شــارة نهاية الفيلم، بأنه 
الــتــأكــد مــن نطف األســـرى الفلسطينني،  تــم 
وســـالمـــة نــســبــهــم خــــالل الـــســـنـــوات الــعــشــر 
إلــى  الفيلم مــن اإلســــاءة  األخـــيـــرة، ال يعفي 

عّمان ـ محمود الخطيب

ــون أردنــــــــيــــــــون  ــ ــ ــطـ ــ ــ ــاشـ ــ ــ ـــــــــــــن نـ
ّ

دش
وفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــون عــــلــــى مــــواقــــع 
ــتــــمــــاعــــي، حــمــلــة  ــتــــواصــــل االجــ الــ
األردن لجائزة  مــرشــح  »أمـــيـــرة«،  فيلم  ضــد 
أفضل فيلم أجنبي فــي جــوائــز »أوســكــار«، 
ــه ومــــحــــاســــبــــة  ــ ــ ــرضـ ــ ــ ــــع عـ ــنـ ــ ــمـ ــ ــــني بـ ــبـ ــ ــالـ ــ ــطـ ــ مـ
املــســؤولــني عنه، معتبرين إيــاه إســـاءة إلى 
األسرى الفلسطينيني في سجون االحتالل 
#اسحبوا_فيلم_ وســم  والقــى  اإلسرائيلي. 
اب واإلعالميني، 

ّ
 كبيرًا من الكت

ً
أميرة تفاعال

بعد يوم واحد من عرض الفيلم في افتتاح 
»كرامة  مهرجان  من  عشرة  الثانية  الـــدورة 
ــــي الـــعـــاصـــمـــة  ــقــــوق اإلنــــــســــــان« فـ ألفـــــــالم حــ

األردنية عّمان.
تدور أحداث الفيلم حول فتاة تدعى أميرة 
)تــقــدم دورهـــا املمثلة األردنــيــة الشابة تــارا 
عــــبــــود(، وهــــي مـــراهـــقـــة فــلــســطــيــنــيــة ولـــدت 
بعملية تلقيح مجهري، بعد تهريب السائل 
املــنــوي لــوالــدهــا نـــوار )الــفــنــان الفلسطيني 
ــان( األســــــيــــــر فــــــي الـــســـجـــون  ــمــ ــيــ ــلــ ــي ســ ــلــ عــ
ــلـــى الــــرغــــم مــــن اقــتــصــار  ــة. وعـ ــيـ ــلـ ــيـ اإلســـرائـ

يقدم الفيلم قراءة في 
تشتت عاشه فرنسيون من 

أصول جزائرية

احتجاجات فلسطينية 
وأردنية بالجملة على 

قصة الفيلم

وصلت ملكتا جمال 
البحرين والمغرب 

إلى فلسطين المحتلة

2223
منوعات

األسرى وعائالتهم، رافضة تصريح املخرج 
بأن كل فيلم يعتمد على الخيال األدبي في 

جزء منه لخلق اإلثارة والتشويق.
وكانت الفنانة صبا مبارك قد صرحت في 
»العربي الجديد« حول الفيلم،  وقت سابق لـ
قائلة: »يحمل الفيلم قضية إنسانية يعاني 
وعــائــالتــهــم،  الفلسطينيون  األســــرى  منها 
ــيــــرة« يــســلــط الـــضـــوء عــلــى هــذه  وفــيــلــم »أمــ
املعاناة ضمن سياق درامي إنساني، ونحن 
نـــحـــاول تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى مـــا يــعــانــيــه 
العالم«.  وغردت  إلى  ونقله  الفلسطينيون 
املاضي  سبتمبر/أيلول   12 بتاريخ  مبارك 

 مــشــاركــتــهــا في 
ّ
عــلــى »تـــويـــتـــر«، قــائــلــة إن

الفيلم »من أكثر اللحظات الي رح أتذكرها، 
صـــح مــبــيــنــة مــســتــرخــيــة بـــس كــنــت خــايــفــة 
ومتحمسة وقلبي بيدق بسرعة كثير، ردود 

األفعال على الفيلم كانت خيالية«.
ــــد اإلعـــالمـــي األردنــــــي عــــالء بـــرقـــان، في  وأكـ
صفحته الرسمية على »فيسبوك«، أن الفيلم 
ل »إساءة وتشويها لألسرى في سجون 

ّ
يمث

االحتالل ونضالهم املستمر داخل السجون، 
وهو يخدم رواية االحتالل«. وتساءل برقان 
عن دور هيئة اإلعــالم باعتبارها املؤسسة 
الــرســمــيــة املــعــنــيــة بــالــرقــابــة عــلــى املــحــتــوى 

ه، مطالبا في ذات 
ّ
اإلعالمي األردنــي قبل بث

السياق بوقف بث الفيلم فــورًا وسحبه من 
املــنــصــات كــافــة، وتــحــويــل املنتج إلــى لجنة 

تحقيق ملعرفة دوافعه.
ــــاع عــن  ــدفـ ــ ــي مـــجـــال الـ ــت الـــنـــاشـــطـــة فــ ــالــ وقــ
األســـرى، شيرين نــافــع: »إن أســوأ مــا يمكن 
تناقشها  أن  الفلسطينية  للقضية  تقديمه 
ــذا ما  مــشــوهــة ليست واقــعــيــة، وهـ بطريقة 
حدث في فيلم أميرة«. وأضافت: »فيلم أميرة 
 في مهرجان كرامة ألفــالم حقوق 

ّ
الــذي ُبــث

اإلنسان في عمان، اختاره األردن ليمثله في 
األوسكار، رغم ما يشكله من إســاءة كبيرة 
الحرية«، مطالبة  لقضية األســرى ولسفراء 
العمل باالعتذار عن  في ذات السياق طاقم 

هذا التشويه.
لــتــمــثــيــلــه في  الـــــذي رشـــحـــه األردن  الــفــيــلــم 
الدورة الـ94 لجوائز األوسكار للتنافس عن 
فــئــة األفــــالم الــطــويــلــة الــدولــيــة لسنة 2022، 
ــــي فلسطيني مصري  )أردنـ إنــتــاج  مــن  هــو 
مشترك( مــن إخـــراج املــصــري محمد ديــاب، 
وأشرف على إنتاجه محمد حفظي، رئيس 
بمشاركة  السينمائي«  الــقــاهــرة  »مــهــرجــان 
الــوهــاب ومعز مسعود ويوسف  منى عبد 

الطاهر وروال ناصر.
ومن املقرر أن تعلن أكاديمية فنون وعلوم 
الـــصـــور املــتــحــركــة بـــتـــاريـــخ 21 ديــســمــبــر/ 
النهائية  القائمة  عــن  الحالي  األول  كــانــون 
لألفالم املؤهلة إلى النهائيات لحفل جوائز 
ن األفــالم 

َ
عل

ُ
األوســكــار لعام 2022، فيما ست

املـــرشـــحـــة بـــتـــاريـــخ 8 فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط مــن 
الــعــام املــقــبــل، وســيــقــام حفل تــوزيــع جوائز 

»أوسكار« الـ94 في 27 مارس/آذار 2022.
ــم فــــريــــق الـــفـــيـــلـــم الـــنـــجـــمـــة األردنــــيــــة  ويــــضــ
صــبــا مـــبـــارك واملــمــثــلــة األردنـــيـــة الــصــاعــدة 
ــارا عـــبـــود الـــتـــي لــعــبــت شــخــصــيــة أمـــيـــرة،  ــ تـ
واملمثلني  نــشــوان  األردنـــي صهيب  واملمثل 
بكري  وزيــــاد  سليمان  عــلــي  الفلسطينيني 
وولــيــد زعيتر وقــيــس نــاشــف. وكـــان الفيلم 
قــد نـــال ثـــالث جــوائــز أخــيــرًا مــن »مــهــرجــان 
ــي جــــائــــزة  ــ ــ فـــيـــنـــيـــســـيـــا الــــســــيــــنــــمــــائــــي«، وهـ
النــتــيــرنــا مــاجــيــكــا الــتــي تــمــنــحــهــا جمعية 
تــشــيــنــيــتــشــيــركــولــي الــوطــنــيــة االجــتــمــاعــيــة 
إنريكو  لــلــشــبــاب )CGS(، وجــائــزة  الثقافية 
فــولــتــشــيــنــيــونــي الـــتـــي يــمــنــحــهــا املــجــلــس 
الـــدولـــي لــلــســيــنــمــا والــتــلــيــفــزيــون واإلعــــالم 
الــســمــعــي الــبــصــري بــالــتــعــاون مـــع منظمة 
يونسكو، وجائزة إنترفيلم لتعزيز الحوار 

بني األديان.
كــذلــك حــصــل عــلــى تــنــويــه خـــاص مــن لجنة 
تحكيم »مهرجان أيام قرطاج السينمائية«، 
ــة الــــرســــمــــيــــة،  ــقــ ــابــ ــســ ــي املــ ــيــــث شـــــــــارك فــــ حــ
وســيــنــافــس هــــذه األيـــــام عــلــى جـــائـــزة قسم 
ــان الــبــحــر  ــهـــرجـ اخــــتــــيــــارات عـــاملـــيـــة  فــــي »مـ
ــه  ــي« فـــي دورتــ ــدولــ ــر الــســيــنــمــائــي الــ ــمـ األحـ

األولى املقامة في جدة بالسعودية.

القدس المحتلة ـ العربي الجديد

نـــشـــرت مــلــكــة جـــمـــال الــفــيــلــيــبــني بــيــاتــريــس 
ــيــــز عــــبــــر حــــســــابــــهــــا عــلــى  ــــي غــــومــ ــــدجـ ــويـ ــ لـ
»إنــســتــغــرام« صـــورًا لــهــا بمدينة إيـــالت في 
تقوم  التي  الجولة  ضمن  املحتلة،  فلسطني 
مسابقات  فــي  أخــريــات  متسابقات  مــع  بها 
ملكة جمال الكون التي ستقام في األراضي 
املحتلة يوم اإلثنني 13 ديسمبر/كانون األول 
الحالي. وقد ظهرت غوميز في الصورة مع 
الفلسطيني  الثوب  يرتدين  وهــن  زميالتها 
التقليدي، على اعتبار أنه اللباس التقليدي 
»لــبــدو إســرائــيــل«. وأرفــقــت الــصــور بوسوم 

مختلفة بينها »زوروا إسرائيل«.
للمتسابقات  مــشــاهــد  الـــصـــور  وتــضــّمــنــت 
وهــــن يــقــمــن بــتــحــضــيــر طــبــق ورق الــعــنــب 
ــــي(، وغــيــرهــا مـــن الــنــشــاطــات  ــــدوالـ )ورق الـ
ــارت  املــرتــبــطــة بــالــثــقــافــة الــفــلــســطــيــنــيــة. وأثــ
الصورة غضبا كبيرًا على مواقع التواصل 
ــتــــالل  ــلـــى اعــــتــــبــــار أن االحــ ــتــــمــــاعــــي، عـ االجــ
ــلــــى الـــثـــقـــافـــة  ــلـــيـــة الــــســــطــــو عــ يـــــواصـــــل عـــمـ
الفلسطينية، وهي السياسة املستّمرة منذ 
بالترويج لألطباق  سنوات طويلة، وبــدأت 
الفلسطينية على أنها إسرائيلية، ولحقتها 

خطوات كثيرة فنية وثقافية. 
ــة مــســابــقــة مــلــكــة جــمــال  ــامــ وأثـــــــار قــــــرار إقــ
ــداًل كــبــيــرًا،  الـــكـــون فـــي األراضـــــي املــحــتــلــة جــ
املعنية  الدولية  املنظمات  مساهمة  بسبب 
، بتبييض صــورة 

ّ
بــشــؤون الــتــرفــيــه والـــفـــن

االحــتــالل ومــحــو جــرائــمــه املــســتــمــرة يوميا 
بـــحـــق الــفــلــســطــيــنــيــني. وســــبــــق أن أعــلــنــت 
الشهر املاضي ملكة جمال اليونان رافاييال 
بالستيرا االنسحاب من املسابقة. وصّرحت 
: »ال يمكنني الــصــعــود عــلــى املــســرح 

ً
قــائــلــة

ــأن ال شــــيء يـــحـــدث، بينما  ــ والـــتـــصـــرف وكـ
يــقــاتــل الـــنـــاس مـــن أجــــل حــيــاتــهــم هـــنـــاك«. 
والقى تصريح بالستيرا ترحيبا كبيرًا من 
حكومة  بينما أعلنت  الفلسطينيني،  قــبــل 
جــنــوب أفــريــقــيــا مــنــتــصــف شــهــر نــوفــمــبــر/

تــشــريــن الــثــانــي املـــاضـــي ســحــب الـــدعـــم من 
تمّسك  بسبب  الحالية،  الــبــالد  جمال  ملكة 
الــقــائــمــني عــلــى نــشــاطــاتــهــا بــإشــراكــهــا في 

مسابقة ملكة جمال الكون.
ــغــــوط عــلــى  ــــف بـــعـــد ضــ ــــوقـ ــــي هــــــذا املـ ــأتـ ــ ويـ
ــيـــرًا بلقب  اللـــيـــال مـــســـوانـــي الـــتـــي فـــــازت أخـ
على  لحملها  أفريقيا،  جــنــوب  جــمــال  ملكة 
العاملية بسبب  الجمالية  املسابقة  مقاطعة 
ــيــــل فــي  »الـــفـــظـــائـــع الــــتــــي تــرتــكــبــهــا إســــرائــ
ذكــرتــه وزارة  مــا  الفلسطينيني«، وفــق  حــق 
ــنـــوب أفـــريـــقـــيـــة فــي  ــنـــون والـــثـــقـــافـــة الـــجـ ــفـ الـ

بــهــا نــفــســيــا. وبــــني هــــذا وذاك تــعــيــش رحــلــة 
 
ً
التناقضات والحيرة بني األنا املتحققة فعال
بفعل املولد في وسط غربي عاشته من حيث 
قــد تتعارض  بــرواســب ثقافية أخـــرى  املــنــشــأ 
مــع ثــقــافــة بــلــد املــولــد واملــنــشــأ )فــرنــســا(. لكن 
عــنــد الـــعـــودة إلـــى الــجــزائــر، املــوطــن الــثــقــافــي، 
تعيش األخوات حالة من االغتراب املضاعف، 
فـــيـــصـــبـــحـــن فـــــي اغــــــتــــــراب دائـــــــــم بـــــني عـــاملـــني 
مختلفني، يعيش أحدهما )الجزائر( تحوالت 
كـــبـــرى عــلــى املـــســـتـــوى الــثــقــافــي والــســيــاســي 
يقدم  الــثــالث.  الــعــائــدات  يفاجئ  واالجتماعي 
ــراءة أخـــرى فــي حــالــة الــتــشــتــت التي  الــفــيــلــم قــ
عـــاشـــهـــا الــكــثــيــر مــــن الــفــرنــســيــني مــــن أصــــول 
تعود  البلدين  بــني  الهجرة  فحركة  جــزائــريــة؛ 

تونس ـ محمد معمري

فــي  ــا  ــنـــمـ ــيـ الـــسـ بــــقــــاعــــات  األول  عــــرضــــه  فـــــي 
الــعــاصــمــة الــتــونــســيــة، حــظــي فــيــلــم »أخــــوات« 
لــلــمــخــرجــة الــفــرنــســيــة الــجــزائــريــة يــمــيــنــة بن 
يعيد  إذ  التونسي،  الجمهور  باهتمام  قيقي 
الشتات والهجرة بني  من جديد طرح مسألة 
فرنسا والجزائر التي تعود إلى بدايات القرن 
العشرين وما خلفته من أزمات عائلية وبحث 

عن هوية مفقودة.
ــــوات فــرنــســيــات  يــــروي الــفــيــلــم قــصــة ثـــالث أخـ
من أصول جزائرية: إيزابيل أدجاني في دور 
ــــورة«  »زهــــــرة« ورشـــيـــدة بــراكــنــي فـــي دور »نـ
ومايوين لوبيسكو في دور »جميلة«، يبحثن 
منذ 30 عاما عن أخيهن »رضــا« الــذي خطفه 

األب وعاد به إلى الجزائر.
وملا تعلم األخــوات بأن األب على فراش املوت 
يقررن السفر إلى الجزائر، على أمل أن يكشف 
»زهــرة«  تبدأ  لهن عن مكان شقيقهن. وهكذا 
ــة ضــــد الــــزمــــن فــــي جـــزائـــر  ــلـ وشــقــيــقــتــاهــا رحـ
ــثـــورة. حــاولــت مخرجة  تــعــصــف بــهــا ريــــاح الـ
الــفــيــلــم خـــوض تــجــربــة الــبــحــث عــن الــــذات في 
ــا، ولــكــنــه ملتصق  مــحــيــط غــريــب عــنــهــا مـــاديـ

بــيــان. وفــي جــنــوب أفريقيا أيــضــا كــان أول 
فلسطني  فـــي  املــســابــقــة  لتنظيم  املــنــتــقــديــن 
املحتلة ماندال مانديال، حفيد رئيس جنوب 
أفريقيا السابق نيلسون مانديال، الذي دعا 
الفائزات السابقات في مسابقة ملكة جمال 
جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا إلـــــى مـــقـــاطـــعـــة الــفــاعــلــيــة 

احتجاجا على »االحتالل واملعاملة القاسية 
للفلسطينيني«، مؤكدًا أنه »ال يوجد ما هو 
ــتـــالل والــتــمــيــيــز املــؤســســي  جــمــيــل فـــي االحـ
ضد الشعب الفلسطيني«. وأضاف في بيان 
اإلســرائــيــلــي ال  العنصري  الفصل  »احــتــالل 
في  العنصري  الفصل  نظام  عــن  يقل خسة 
لدعوتنا  العالم  استجاب  أفريقيا.  جــنــوب 
لـــلـــوقـــوف فــــي تـــضـــامـــن عــــاملــــي ضــــد نــظــام 
ـــكـــرر دعــوتــنــا 

ُ
ن الـــعـــنـــصـــري. واآلن  الــفــصــل 

ــمـــالت الـــفـــصـــل الـــعـــنـــصـــري فــي  ملــقــاطــعــة حـ
إسرائيل وفرض عقوبات عليها«. 

ورغم دعوات املقاطعة وصلت ملكتا جمال 
البحرين )منار نديم دياني( واملغرب )كوثر 
بن حليمة( إلى فلسطني املحتلة للمشاركة 
حساباتهما  عبر  عّبرتا  وقــد  املسابقة،  في 

ــل االجـــتـــمـــاعـــي عــن  ــواصــ ــتــ ــلـــى مــــواقــــع الــ عـ
ســعــادتــهــمــا بــاملــشــاركــة، وأنــهــمــا تـــرّوجـــان 

»السالم«. لـ
مة ملكة جمال 

ّ
وبينما سبق أن أعلنت ُمنظ

ــارات  الــكــون املــشــرفــة عــلــى املــســابــقــة أن اإلمــ
ســتــرســل مــتــســابــقــة لــلــمــشــاركــة فــي الــحــدث 
الجمالي، إال أنها لم تعلن بعد عن اسمها، 
مــلــكــة  النـــتـــخـــاب  حـــفـــل  أول  أن  خـــصـــوصـــا 
جمال اإلمــارات العربية املتحدة )كانت من 
في  ألغي  املــاضــي(  الشهر  إقامته  املفترض 
الــوقــت«.  ضيق  »بسبب  األخــيــرة  اللحظات 
وبالتالي، لم يعلن عن اسم املتسابقة التي 
يفترض أن تشارك في الفعالية في فلسطني 
املحتلة، علما أن كل املتسابقات وصلن قبل 

أسبوع إلى إيالت.

الــقــرن العشرين ومــا قبلها، منذ  إلــى بــدايــات 
احتالل فرنسا للجزائر سنة 1820، ويتواصل 
صدى هذه الوضعية إلى حدود القرن الواحد 
الفرنسيني  من  الكثير  أن  خاصة  والعشرين، 
ــزال يــهــزهــم الحنني  مــن أصــــول جــزائــريــة ال يــ
ــر عــلــى الــضــفــاف الجنوبية  إلـــى الـــوطـــن اآلخــ
للمتوسط. حضر عرض الفيلم األول مخرجته 
يمينة بن قيقي واملنتج فيليب دوبوي مانديل 

واملمثلة فايزة قني في دور »سمية«.
لفيلمها  األول  الـــعـــرض  أن  املــخــرجــة  ــــدت  وأكـ
ــونــــس يـــشـــكـــل مـــنـــاســـبـــة ســـعـــيـــدة لـــهـــا،  ــــي تــ فـ
خــاصــة أنــهــا تــؤمــن بــأن السينما هــي الجسر 
الثقافات  اختالف  رغــم  الشعوب  بني  الواصل 
والــحــضــارات وحتى األمــزجــة. يذكر أن قيقي 
ــــدت عــــام 1957 فـــي مــديــنــة لــيــل الــفــرنــســيــة  ولـ
ألبوين جزائريني، وهي مخرجة وسيناريست 

ومنتجة برامج تلفزية ووزيرة سابقة.
عــــرفــــت بـــاالشـــتـــغـــال فــــي أفــــالمــــهــــا الــــروائــــيــــة 
ــيــــع تـــهـــم قــضــايــا  والــــوثــــائــــقــــيــــة عـــلـــى مــــواضــ
أعمالها  والذاكرة. ومن  واالندماج  املهاجرين 
ــات املـــهـــاجـــريـــن«  ــ ــريـ ــ الـــشـــريـــط الـــوثـــائـــقـــي »ذكـ
الله األحد«  الروائي »إن شاء  )1997( والفيلم 

.)2001(

»أخوات« يبحثن عن المكان اآلخر

»جيالن«... زمنان 
يلتقيان في أغنية

إسرائيل تسطو على الثوب الفلسطيني

لندن ـ العربي الجديد

اليوم  »نتفليكس«  واملسلسالت  األفــالم  تبدأ منصة مشاهدة 
مــخــرجــا. وتشمل  لــــ47  عــربــيــا،  مــا مجموعه 58 فيلما  عـــرض 
املجموعة أفالما روائية وقصيرة ووثائقيات، وأفالما حائزة 
على جوائز، وكالسيكيات، وأعمااًل ترشحت رسميا لجوائز 
املجموعة  العربي.   وتضم  الوطن  األوســكــار من مختلف دول 
الــجــديــدة بــعــض األفــــالم الــحــائــزة عــلــى الــجــوائــز واإلشـــــادات 
الــعــاملــيــة، مــثــل فــيــلــم »الــهــديــة« الــحــائــز عــلــى جــائــزة »بــافــتــا«، 
و»عــاش يا كابنت« الفائز بثالث جوائز في مهرجان القاهرة 
السينمائي الدولي 2020، بما في ذلك جائزة الهرم البرونزي. 
مستحيل«،  عــشــرون  »كأننا  فيلم  أيضا  املجموعة  تضم  كما 
الـــذي يــعــد أول فيلم عــربــي قصير ُيــعــرض لــلــمــّرة األولــــى في 

 السينمائي.
ّ
مهرجان كان

وتــتــضــمــن املــجــمــوعــة أفـــالمـــا وثـــائـــقـــيـــة، مــثــل فــيــلــم »الـــخـــوذ 

املدني  الدفاع  متطوعي  تجربة  عن  يتحدث  الــذي  البيضاء«، 
فــاز بأوسكار أفضل  التي مزقتها الحرب، والــذي  في سورية 
فيلم وثائقي قصير. وكانت أفالم عدة من هذه املجموعة، من 
مصر ولبنان وفلسطني وسورية واملغرب والجزائر وتونس 
واألردن والعراق، قد مثلت بلدانها في جوائز أوسكار ضمن 

فئة أفضل فيلم روائي طويل دولي.
ويقف خلف األفالم الـ58 هذه 47 مخرجا، بينهم نادين لبكي، 
وآن ماري جاسر، وإيليا سليمان، وهاني أبو أسعد، وغيرهم. 
توزيع  »حــفــالت ومهرجانات  إن  »نتفليكس«  مــن  بيان  وقــال 
 والبندقية 

ّ
جوائز السينما العاملية، مثل أوسكار وبافتا وكان

وغيرها، تستقطب اهتمام عشاق السينما واألفالم في جميع 
أنـــحـــاء الــعــالــم كـــل عــــام، حــيــث تــتــوجــه األنـــظـــار نــحــو األفــــالم 
والقصص الجديدة، بغض النظر عن املكان الذي تدور فيه أو 
موضوعاتها، ويبدي مجتمع الترفيه ترحيبا حارًا بالقصص 

األصلية التي يتم عرضها من جميع أنحاء العالم«.

»خيال« المخرج يسيء لألسرى 
الفلسطينيين

 فيلم 

»أميرة«

58 فيلمًا عربيًا

فنون وكوكتيل
منّصة

فيلم

قضية

متابعةتجربة

خليل العلي

ــقــّدم نمطا 
ُ
انــطــلــقــت فــرقــة »جـــيـــالن« املــوســيــقــيــة بــرؤيــتــهــا الــجــديــدة مــن بـــيـــروت، لــت

الــشــرقــّيــة، واملوسيقى  واملــقــامــات  األلــحــان  فيه  نــوعــه، تمتزج  مــن  فــريــدًا  موسيقّيا 
الغربية. الالفت أن هذه الفرقة تضم أربعة فنانني؛ أبوان، وابنان.   

الفنان خالد العبد الله، الذي قّدم على مدى سنوات طويلة حفالت من أغاني الطرب 
»قــررت  الجديد«:  »العربي  مع  لقاء  في  يقول  العود،  على  غناًء وعزفا  واملوشحات 
نؤسس  أن  غيتار،  والــبــاص  الغيتار  عـــازف  الخطيب  أســامــة  الفنان  أنــا وصديقي 
فرقة موسيقية. أتتني فكرة تسمية الفرقة »جيالن« ألنها تتألف مني ومن أسامة 
ونحن من جيل واحد، كما تضم الفرقة ابني آدم )غناء، بيانو، كيبورد(، وابن أسامة، 

إبراهيم )درامز(، أي أن الفرقة تتألف من والدين وولديهما«.
أغاني  العود. ويضم برنامجنا  آلة  الشرقية والعزف على  يضيف: »أؤدي األغاني 

خاصة، وأغاني لبنانية وطربية، لكن بأسلوب الجاز والروك«.
يلفت العبد الــلــه إلــى أن الــفــكــرة تكمن فــي الــتــواصــل بــني األجــيــال، وبــلــورة األفــكــار 
ــة ترضي جميع األذواق، و»هـــذا مــا سنقدمه بشكل مــدروس 

ّ
بــروح وحــل لتقديمها 

في حفلتنا القادمة بمسرح املدينة في بيروت يوم األحد املقبل. كما نطمح إلى أن 
نستطيع االنطالق إلى باقي دول العالم، لنوصل جوهر املوسيقى العربية بأسلوب 
عصري«. أما آدم، ابن خالد، يقول: »بالنسبة لتجربتي في فرقة »جيالن«؛ فأعتبرها 
ة فنّية لي على صعيد الغناء 

ّ
تجربة مميزة على الصعيد الشخصي؛ ألنها أول طل

الوقت نفسه تحثني  املسرح، وفي  بالحرية على  الشعور  والعزف، وهي تعطيني 
على تنمية قدراتي الغنائية واملوسيقية، كما أن هذه التجربة دفعتني إلى املساعدة 

في تجديد األغاني القديمة«.
دْينا، وجدنا أن 

َ
من جهته، يقول الفنان أسامة الخطيب: »عندما بدأنا نلتقي مع ول

هناك جيلني بأفكار جديدة وخبرة مخضرمة، ورأينا أن هذه الخلطة ستؤدي إلى 
مزيج بني جيلني في الفن«.

جدل كبير أثاره فيلم »أميرة« من إخراج المصري محمد 
دياب، وإنتاج أردني فلسطيني ومصري مشترك، وذلك 
الفلسطينيين  األطفال  لقضية  »مسيء«  تناول  بسبب 

المولودين من النطف المهربة لألسرى

أسامة أنور عكاشة 
يحضر في 2022

النبوي  املــصــري خــالــد  املمثل  بــدأ 
لتصوير  بــالــتــحــضــيــر  )الــــصــــورة( 
يا  »راجــعــني  التلفزيوني  املسلسل 
املقبل.  هــوا«، للعرض في رمضان 
إخــراج محمد سالمة،  والعمل من 
ومن املقرر أن ينطلق تصوير أول 
الثاني  املشاهد في يناير/ كانون 
املقبل. »راجعني يا هوا« مأخوذ عن 
مسلسل إذاعي يحمل االسم نفسه 
كان قد قدمه الكاتب الراحل أسامة 
عـــــام 2004 وحــقــق  عـــكـــاشـــة  أنــــــور 
اكتمل  وسينمائيا  كبيرًا.  نجاحا 
تصوير فيلم »الباب األخضر« عن 
ُيــحــدد موعد  روايـــة لعكاشة، ولــم 
ــل، وتــــــردد  ــمــ ــعــ نـــهـــائـــي لــــعــــرض الــ
أنـــه ســيــعــرض فـــي يــنــايــر/ كــانــون 
في بطولته  الفيلم يشارك  الثاني. 
ــــاوي،  ــــصـ ــد الـ ــ ــالـ ــ ــار، وخـ ــ ــــصـ إيـــــــاد نـ
ومحمود عبد املغني، وأحمد فؤاد 
ســلــيــم، وســهــر الـــصـــايـــغ، وإخــــراج 

رؤوف عبد العزيز.

جيسي سموليت 
ينفي اختالق 
االعتداء عليه

نـــفـــى املـــمـــثـــل األمــــيــــركــــي جــيــســي 
ــدة  ســــمــــولــــيــــت )الــــــــــصــــــــــورة( بــــشــ
يكون  أن  محاكمته،  جلسة  خــالل 
هـــو الــــذي فــبــرك اعــــتــــداًء ذا طــابــع 
عــنــصــري ويــنــطــوي عــلــى كــراهــيــة 
عــــام 2019،  اســـتـــهـــدفـــه  لــلــمــثــلــيــني 
وتــبــنّي أنـــه كـــاذب وتــســبــب يومها 
الــواليــات  فــي  السخط  مــن  بموجة 
املــتــحــدة. ونــقــلــت وســـائـــل اإلعـــالم 
ــيــــة عــــــن املــــمــــثــــل قـــــولـــــه فــي  ــلــ املــــحــ
ــم يــكــن  ــ ــداء »لــ ــ ــتــ ــ املـــحـــكـــمـــة إن االعــ
خدعة«، نافيا أن يكون تحدث »في 
أي وقـــت عــن خــدعــة« مــع شركائه 
ــِهــم املمثل األســود 

ُ
املــزعــومــني. وات

املـــثـــلـــي جــنــســيــا الــــــذي كـــــان نــجــم 
مــســلــســل »إمـــبـــايـــر« الــتــلــفــزيــونــي 
بأنه »فبرك« االعتداء الذي حصل 
ــانـــي  ــثـ الـ يــــنــــايــــر/كــــانــــون   29 فـــــي 
دوالر   3500 ودفـــــــع   ،2019 ــام  ــ عــ
أمــيــركــي لــشــقــيــقــني مـــن الــجــنــســيــة 
على  ذلــك  بعد  وكــذب  النيجيرية، 

الشرطة.

أفضل سيناريو لفيلم 
سينمائي في القرن 21

ــو  ــ ــاريــ ــ ــنــ ــ ــيــ ــ ــســ ــ اخــــــــــتــــــــــار كــــــــتــــــــاب الــ
فـــيـــلـــم »غــــيــــت آوت«  األمــــيــــركــــيــــون 
سينمائي  لفيلم  سيناريو  أفضل 
ــن،  ــريـ ــعـــشـ فــــي الــــقــــرن الـــــواحـــــد والـ
اآلن. وانــتــخــب  األقــــــل حـــتـــى  عـــلـــى 
أعـــضـــاء نــقــابــة كـــتـــاب الــســيــنــاريــو 
ــذا من  األمــيــركــيــني فــيــلــم اإلثـــــارة هـ
الــذي أخرجه جــوردان  العام 2017 
سيناريو  كأفضل  )الــصــورة(  بيل 
ــوام الـــــ21 األخــيــرة،  ــ عــلــى مـــدار األعـ
وتــصــدر مــجــمــوعــة مــخــتــارة تضم 

مجموعة من مائة عمل.
واحـــتـــل فــيــلــم »إيــتــرنــل ســانــشــايــن 
أنــــــد ذي ســـبـــوتـــلـــس مــــايــــنــــد« مــن 
بطولة جيم كاري وكايت وينسلت 
املــركــز الــثــانــي، مــتــقــدمــا عــلــى »ذي 
ســوشــل نــيــتــوورك« الــــذي يــتــنــاول 
الفيلم  وعلى  »فيسبوك«  تأسيس 
ــايـــت«  ــاراسـ الــــكــــوري الــجــنــوبــي »بـ
الحائز جائزة األوسكار عام 2020. 
السيناريو  ــاب 

ّ
كــت نقابة  والحــظــت 

ــرنـــت أن  ــتـ عــبــر مــوقــعــهــا عــلــى اإلنـ
الكبيرة  للشاشة  الكتابة  »مفهوم 

يمر بأزمة وجودية«.
وأضـــافـــت: »تــتــقــاطــع األنــــواع التي 
كانت منفصلة سابقا مثل الخيال 
ــا،  ــيـــديـ ــكـــومـ الـــعـــلـــمـــي والـــــرعـــــب والـ
نفس  في  جميعها  تكون  وأحيانا 

السيناريو«.

أخبار

)IMDb( صبا مبارك وتارا عبود في مشهد من الفيلم

من فيلم »ملح هذا البحر« للفلسطينية آن ماري جاسر )نتفليكس(

المتسابقات في القدس المحتلة )فرانس برس(

تعيش 
األخوات حالة 
من االغتراب 
المضاعف 
)Imdb(

تضم الفرقة فنّانَين وابنيهما )فيسبوك(
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ــق زوجــاتــه 
ّ
إال هـــَي، فــعــاد إليها، بعد أن طــل

اوية.
ّ
الثالث - مصريتْي وغز

وأم أكرم معه اآلن وتقوم بالخدمة عليه.
يــعــرف فــلــســطــي، مــن رأس الــنــاقــورة حتى 
 مــديــنــة. ويــعــرف 

ً
 بــلــدة ومــديــنــة

ً
رفــــح، بــلــدة

أسماء نباتها وطيرها وعائالتها. 
م لغتي، ويجيد 

ّ
لم يدخل مدرسة. لكنه يتكل

نطق العديد من لهجات العرب.
ــرم أذكــــى وأَحـــــدُّ وعــيــا  ــك، فــأبــو أكــ وفــــوق ذلــ
الــذيــن عاشرتهم.  الــفــنــدق  نـــزالء  مــن جميع 
»يشّمها وهــي طــايــرة«، كما يــقــال. ولــه آراء 
فـــي »حـــمـــاس« و»فـــتـــح«، ال تــســّر الــطــرفــي، 

 األولى.
ً
خاّصة

ــع بــحــدس وفـــراســـة ال تخيبان. 
ّ
رجـــل يــتــمــت

ــــد، بضع  ــم أو يــســتــمــع ألحـ
ّ
يــكــفــيــه أن يــتــكــل

دقــائــق، حتى يـــروزه ويــزنــه، ويعطيك رأيــه 
فيه.

بفنان  تليق  بصيرته  شــعــبــوّي.  ال  شعبّي، 
راٍء. وال أهيل عليه هذه الصفات عبثا. فهو 
مــن نـــدرة مــن البشر، مـــّروا فــي نهر حياتي 

واستوقفوني لغير سبب.
عفيف الــنــفــس، وأكــثــر مــا يــكــره فــي البشر: 
ما جاء فاعل خير بتبّرع 

ّ
ُرخص النفوس. كل

أو طعاما، ورأى  نــقــودًا  أو  للنزالء، مــالبــَس 
التقسيم،  فــي  وأنــانــيــتــهــم  بعضهم،  ــب 

ُ
تــكــال

ــلـــق الــعــنــان لــلــســانــه  اســتــشــاط غــضــبــا وأطـ
باب. بالسُّ

وسبابه مــؤٍذ ألنه حقيقي. فال يصف أحدًا 
 وتكون فيه. ال يفُجر أبدًا. بيد أنه 

ّ
بصفة إال

ال يسّب بعض هذا البعض في وجهه دائما، 
ــذا الــبــعــض. فمنهم  إنـــمـــا حــســب نــوعــيــة هــ
َمـــن يمكن أن يــنــزل الـــدم لــو ســمــع شتيمته 
بأذنه. لــذا يشتمهم أبــو أكــرم في ظهورهم. 
أّما البعض اآلخر، مّمن يمكن أن يتحّملوه، 
ــه وشــيــخــوخــتــه، أو ملــعــرفــتــه، فال 

ّ
نــظــرًا لــســن

يرحمهم مطلقا.
ــا عـــلـــى أرض  ــنـ ــلـــسـ ــلـــمـــا نـــــزلـــــُت مـــعـــه وجـ كـ
لع( أراه نسيني 

ّ
معشوشبة )بخاّصة في املط

ح الــقــديــم فــي شخصيته: 
ّ

ورجــــع إلـــى الـــفـــال
يــحــفــر عــلــى الــحــصــى ويــخــلــعــه مـــن مــكــانــه 
ب الحشائش والفسائل، ينقل 

ّ
ويرميه: يشذ

طينة من هنا إلى هناك، في هذا املوضع أو 
ذاك، وال يني، حتى أناديه لنذهب إلى شأن 

من شؤوننا.
التربة، فاستغربت،  رأيته يتذّوق طي  مّرة 

ه بلعها وبكى!
ّ
لكن

- يا ولــدي، أشــّم فيها ريحة البالد )يقصد 
ر منها عام النكبة(. قريته التي ُهجِّ

- من أية قرية أنت؟
ويذكر اسم القرية، ويعود ليلعب بالحصى 

والتربة الحمراء.
وفي سياق آخر، يقول لي: أغار وال أحسد. 
لكنه  املجتهدين،  مثل  يجتهد  أنــه  بمعنى 
اشترى  فقد  لذلك،  زوال نعمتهم.  ى 

ّ
يتمن ال 

من تاجر جملة في خان الزيت، كيسي من 
الصنادل واألحذية، بحوالي ألف دوالر، كي 
يبيعهما في غــزة، فيربح من ورائهما 500 

دوالر أو أكثر.
ــيــنــا )تينا 

ّ
وهـــو أفــضــل مـــن يــشــتــري لـــك قــط

ــيـــــس فــي  ــ ــه، ولـ ــ ــيـ ــ ــيـــر فـ ــبـ ــهــــو خـ ــــفــــا(. فــ
ّ
مــــجــــف

باسم النبريص

ــــي الــــثــــمــــانــــي. نـــحـــيـــف،  ــيــــخ فــ شــ
الصفة:  تلك  عليه  لتصدق  حتى 
»جلد على عظم«. جاءنا مصابا 
بــســرطــان الــحــنــجــرة، وغــــدا أقــــدم نــزيــل في 
الفندق. له اآلن حوالي أربعة شهور. عالمته 
ارة 

ّ
الفارقة، ليست النحافة، إنما هذه »الصف

فــي وســـط عــنــقــه«. يــقــوم ويـــنـــام، وهـــي معه 
كــالــقــدر. بــعــض األحـــيـــان، إذ يغيب صــوتــه، 
ارة، 

ّ
يقفل فتحة األنبوبة البالستك في الصف

بإبهامه، فيعود له الصوت. صحيح  يعود 
ه يؤّدي الغرض.

ّ
مبحوحا، لكن

نسُت له. وصرنا نبحث عن بعضنا بعضا، 
َ
أ

ى في الجوار.
ّ

ونخرج نتمش
ح الفلسطيني 

ّ
أبو أكرم نموذج أصلي للفال

الــقــديــم. تــشــّم فــي ثــوبــه رائــحــة خير الــبــالد. 
وهو غير تقليدي باملّرة، رغم لْبسه الشعبي.

ــي ســنــة مــن عــمــره ســائــقــا على 
ّ
أمــضــى ســت

ل، حسب ظروف البلد، 
ّ
سيارات األجرة. وتنق

ة عــام 1948 
ّ
ة وبــالدنــا املحتل

ّ
فعمل فــي غـــز

والــيــمــن والــســعــوديــة وكـــوم أمــبــو بــأســوان، 
أثناء بناء السّد العالي.

أكــرم،  أم  تقول  السمكة بذيلها«، كما  ع 
ّ
»قط

ــم يــجــد َبـــَركـــة  ــى الــعــتــيــقــة. ولــ ــ ــه األولــ ــتـ زوجـ

شوقي بن حسن

مّر أكثر من خمسة قرون على إصدار الكاتب 
الفرنسي ميشيل دو مونتاني )1533 - 1592( 
 يكتبها ويطّورها 

ّ
ملجموعة نصوصه التي ظل

 ما يشغله 
ّ

طوال حياته، وكان يتأّمل فيها كل
مــن قــضــايــا )الــعــدالــة، املــعــتــقــدات، اإلنـــســـان...( 
ــلـــيـــه أســـمـــاء  ــا بـــغـــيـــر مـــــا درجــــــــت عـ ــهــ ــمــ ــِســ ــ وَي
تصنيفات الــكــتــب وقــتــهــا، حــيــث اعــتــمــد اســم 
 
ً
»املحاوالت« )Essais(. وبات هذا العمل فاتحة
لجنس من أجناس الكتابة ُيسّمى باملحاولة، 
يقف في منطقة وسطى بي الفكر واألدب، ذلك 
ه 

ّ
لكن العقالني،  الــتــأّمــل  فــي  يــذهــب بعيدًا  أنــه 

يترك مساحة واسعة للتقييمات الذاتية.
بمرور القرون، أخذ كتاب »املحاوالت« موقعا 
بـــــارزًا فـــي الــثــقــافــة الــفــرنــســيــة، كـــونـــه ُيــجــّســد 
انــعــكــاســا لــــروح عــصــر الــنــهــضــة الــــذي كــانــت 
فــي مــدن إيطاليا أســاســا، كما  تـــدور فصوله 

الفرنسية  بــي  لغته مرحلة وســطــى  ــبــرت 
ُ
اعــت

الــقــديــمــة والــفــرنــســيــة الــحــديــثــة. وحـــي نعرف 
ــاغــــي فــي  ــطــ ــة الــ ــيـ ــرنـــسـ ــفـ حــــضــــور الـــثـــقـــافـــة الـ
منطقتنا العربية، سنستغرب كيف لم ينهض 
لكننا  العربي.  اللسان  إلــى  لنقله  املترجمون 
بــعــد غياب  أنـــه،  نعلم  أكــثــر حــي  سنستغرب 
ــرون، ظــهــرت مــنــذ أسابيع  أكــثــر مــن خمسة قــ
قليلة، وبشكل شبه متزامن، ترجمتان للكتاب.

مــصــادفــة الــصــدور فــي نفس الــفــتــرة يرافقها 
تشاُبٌه في خيار العنوان، فقد أتت نسخة »دار 
الــتــنــويــر«، الــتــي أنــجــزهــا املــتــرجــم التونسي 
جـــالل الــديــن ســعــّيــد بــعــنــوان »مـــقـــاالت«؛ أّمــا 
ــنـــى«، الـــتـــي عــّربــهــا  ــعـ ــنــــشــــورات مـ نــســخــة »مــ
املترجم املغربي فريد الزاهي، فكانت بعنوان 
العنواني قد تطابقا   

ّ
»املقاالت«. وهكذا، كأن

 ضـــمـــن تــســمــيــة تـــتـــحـــاشـــى اإلشـــكـــالـــيـــة 
ْ
لــــكــــن

األجناسية التي يقوم عليها كتاب مونتاني، 
وهــــي أن نــصــوصــه كـــانـــت عــلــى مــســافــة مع 
ـــكـــتـــب بـــهـــا األعـــمـــال 

ُ
الـــطـــريـــقـــة الـــتـــي كـــانـــت ت

 
ٍ

- بوعي الفرنسي قد ذهب  فالكاتب  الفكرية. 
ف 

ّ
ــع مــع املقالة والــرســالــة واملصن

ْ
ــط

َ
- إلــى الــق

ليالي مستشفى جبل الزيـتون

كيف ال نستغرب غياب 
كتاب أساسّي عن الثقافة 

العربية أكثر من خمسة 
قرون، ثم ظهوره، 

بشكل شبه متزامن، في 
ترجمتين مختلفتين؟

تقول أم أكرم إنه يخشى 
الموت. لذا ال يحب 

الجلوس في الغرفة 
وحيدًا، إّما أن تكون هي 

معه، فإذا ذهبت لزيارة 
النزيالت األخريات، يذهب 
هو إلى غرفتنا، أو تحت 

في الريسبشن. المهم 
أن يرى البشر ويأتنس بهم، 

حتى لو لم يعجبوه. 
أبو أكرم صامت معظم 

الوقت

رحل الفنان اللبناني 
من دون أن يلقى 

فنه اهتمامًا كافيًا، 
إذ حصره النّقاد في 

سرياليّته وتأثّره بدالي. 
وحده المستقبل قد 
يُخرجه من هذا اإلنكار

حين أطّل مونتاني مرّتين بعد غياب قرون

سمير أبي راشد  بعيدًا عن دالي

أبو أكرم.. رائحة البالد وخيرها

الجثة، حين تموت 
في غير تربتها، تستوحش 

يا ولدي

ليس جديدًا على الثقافة 
العربية صدور ترجمتين 

وأكثر لنفس الكتاب

كأّن نسبته إلى 
السريالية تعريٌف أّولي 

وختامي له ولفنّه

ولتكن هذه الكلمات 
سدادًا لبعض ديْنك 

المستَحق علّي

لكّن مشاغل  اآلخر.  أكرم عاد هو  أبا  أّن  بأسبوعين  العودة  أسمع بعد 
سأعملها  يومًا.  أزوره  أن  بّد  ال  لنفسي:  فأقول  عنه،  تبعدني  الدنيا 
لسماع  شــوق  وبــي  لــه،  مفاجأة 
َمن  وحــكــايــاتــه،  قصصه  بقية 
فأندم  بسرعة،  يموت  ربما  يدري؟ 
تقاعسي، كما حدث معي  على 
عشرات  مع  المرات،  عشرات  ذلك 
أبا  يا  نلتقي  أن  ــى  وإل األصــدقــاء. 
أكرم، سالمًا، ولتكن هذه الكلمات 
المستَحق  ديْنك  لبعض  ســدادًا 
علّي. فإنّي، كلما تذّكرتك، يجري 

فجأة ينبوُع محبٍّة في روحي.

سالمًا إلى أن نلتقي

2425
ثقافة

يوميات القدس

إضاءة

رحيل

فعاليات

م، 
َ
 شــــيء: الــجــز

ّ
ــي فــحــســب، بــل فــي كـــل

ّ
الــقــط

السيارات، إلى آخــره. ودائما ما تجد شيئا 
ـــفـــة فــــي جـــيـــب مــعــطــفــه: 

ّ
ــن الــــفــــواكــــه املـــجـــف مــ

ـــي، لـــــوز. مـــع أنــــه صـــــار، بعد 
ّ
مــشــمــش، قـــط

ـــي الــــعــــالج، ال يـــقـــرب الـــنـــعـــمـــة. بــالــكــاد 
ّ
تـــلـــق

لقمتي على الفطور، ومثلهما على الغداء، 
وصحن شوربة عدس أو لحم، على العشاء.

ومــجــمــل طــيــف »األجـــنـــاس« الــتــي كـــان ُيكتب 
 لــهــذا الخيار 

ّ
 يــظــل

ْ
بــهــا الــفــكــر فــي زمــنــه. لــكــن

»املحاولة«، بمعناها  في الترجمة وجاهته، فـ
الــــحــــديــــث، قــــد بــــاتــــت، بـــعـــد تــــجــــارب خــمــســة 
ــرون مــــن الـــكـــتـــابـــة، ودخـــولـــهـــا فــــي مــخــتــبــر  ــ قــ
التنظير )ثيودور أدورنو، بيير غلود، إيرين 
 على نص موّسع، يصدر في 

ّ
تــدل النغليه...( 

مـــوّحـــدة يتناولها  ، ضــمــن ثيمة 
ً
ــادة ــ عـ كــتــاب 

ْي 
َ
ف من عّدة زوايا، مع الحفاظ على شرط

ّ
املؤل

التأّمل الفكري والصوت الذاتي. وبهذا املعنى 
تــبــدو كــتــابــات مــونــتــانــي غــيــر خــاضــعــة إلــى 
ــذا الـــتـــحـــديـــد الــــالحــــق لــلــمــحــاولــة كــجــنــس  ــ هـ
لــه ضــوابــطــه وثــوابــتــه، مــا يجعله أقـــرب إلــى 

تصنيف املقاالت.
ــُع فـــي إشــكــالــيــة تــرجــمــة الـــعـــنـــوان،  ــ ــْوِقـ ــ مـــا ُيـ
إطـــار تسميات دقــيــق ومستقّر  عـــدُم وجـــود 
للتصنيفات األجناسية في الثقافة العربية، 
الــذي َيكتب  وأبعد من ذلــك لم يجد الجنس 
أو  تأليفيا  ترسيخا  ــه 

َ
أعــمــال مــونــتــانــي  فــيــه 

تــنــظــيــريــا فـــي الــثــقــافــة الــعــربــيــة، كــمــا عــرفــت 
ل هي األخــرى بضاعة 

ّ
ذلك الرواية التي تمث

ــمــا 
ّ
أجــنــاســيــة مـــســـتـــوردة مـــن الــــغــــرب. إذ قــل

فو األعمال الفكرية أعمالهم تحت 
ّ
ف مؤل

ّ
صن

ــك مـــا يفّسر   فـــي ذلـ
ّ

مــســّمــى املـــحـــاولـــة، ولـــعـــل
ر هذا العمل، بالذات، من بي بقية أّمهات 

ّ
تأخ

الكتب الفرنسية.

صاحي، وال أحد يغلبه أو يضحك عليه، لكنه 
أمي جّدًا وال يقبل بمال حرام يدخل جوفه. 

ــبــــوع، فـــي صــفــقــة شـــــراء األحـــذيـــة  فــقــبــل أســ
الخليلي  الــتــاجــر  معه  تلخبط  والــصــنــادل، 
َبه على 

ّ
بنحو مئة دوالر، فأرجعهم إليه، وأن

ة انتباهه.
ّ
قل

 مــســاء، بــعــد صـــالة الــعــشــاء فــي املسجد 
ّ

كـــل
ّدة مع أخي واثني 

ّ
القريب، يأتي ويلعب الش

ويلعبون  فريقي،  ينقسمون  الــجــيــران.  مــن 
. »ال 

ً
حــتــى الـــحـــاديـــة عـــشـــرة أو تـــزيـــد قـــلـــيـــال

لْب«، شأن اآلخرين. فهو يلعب 
ُ
ُيحّرق من غ

»لــتــزجــيــة الـــوقـــت ال غـــيـــر«. وخـــاصـــة وقــت 
الـــشـــتـــاء الـــطـــويـــل. ومــــع أنــــه هـــــاوي لــعــب ال 
 أنه يغلبهم 

ّ
محترف، مثل زمالئه الثالثة، إال

الــورق. األمــر الذي  غالبا، فهو محظوظ في 
 أخي!

ً
يثير ويغضب الفريق الثاني، وخاّصة

نــضــحــك عــلــى طــريــقــتــه فـــي مــســك األوراق 
وتــرتــيــبــهــا. فـــورقـــه دائـــمـــا مــكــشــوف، وحــي 
األوراق،  نــــوعــــيــــة  فــــــي  يـــتـــلـــخـــبـــط  يـــــنـــــزل 

فيعيدونها إليه أو يساعدونه.
ة عقل وفضاوة 

ّ
أبو أكرم يعتبر غضبهم قل

 
ّ

بــال. فيأخذ في تقريعهم بال هــوادة بعض

َمــن يقع عليه التقريع،  الــوقــت. وال يندر أن 
يحاربه ويقطع عالقته معه!

- تفْه عن صحيح!
ومــع هــذا يغفر لهم، ويصالحهم »بعد كام 
يــوم«. فهم في وجهه، مصابحي مماسي، 
ــى.. 

ّ
ــل ثــمــة غــيــرهــم، لــيــتــســل ــفـــر، وهــ فـــأيـــن املـ

ظروف!
والظروف تحكم بجّد. فأنت في هذا الفندق، 
 ما هّب ودّب. 

ّ
ترى املالحة والحلوة، من كل

وعليك أن تتدّبر أمرك، فال تنشز أو تعتزل.
- ليش يابو أكرم؟

 ليل 
ّ
- الحياة بدها مـــداراة يــا ولـــدي، ثــم إن

الشتاء طويل وثقيل!
- يا شيخ عندك أم أكرم، صالة النبي عليها.

- إذا عاجباك، هات 5 شيكل وخذها )ويلّوح 
ه الخمس!(

ّ
بأصابع كف

)شاعر فلسطيني مقيم في بلجيكا، 
والنص حول تجربته في عام 2009(

الترجمة في المربّع نفسه

توسيع دائرة ضيَّقها النّقاد

ينّظم بيت الثقافة والفنون في عّمان، عند الخامسة من مساء األحد المقبل، 
شريعتي  علي  اإليراني  للمفّكر  واالستحمار  النباهة  كتاب  حول  نقاشية  حلقة 
إلى  تاريخيًا،  المتنّفذة،  القوى  تسعى  كيف  العمل  يتناول  الصورة(.   /1977-1933(

إلهاء اإلنسان عن إدراك طاقاته وإمكانياته ودوره في المجتمع.

للفنان  والمكان  الوقت  هذا  في  معرض  يتواصل  الجاري،  الشهر  من   23 حتى 
الياباني، المقيم في نيويورك، جاكوب هاشيموتو )1973( الذي افتُتح في الثاني 
الفنان  يعيد  بلندن.  رونشيني  غاليري  في  الماضي  أكتوبر  األول/  تشرين  من  عشر 

تقديم الطائرات الورقية التقليدية في اليابان التي تحمل دالالت دينية.

تعقد مكتبة قطر الوطنية في الدوحة، عند السادسة من مساء األحد المقبل، 
يقّدمها  قطر  في  المدن  وتخطيط  المعاصرة  العمارة  بعنوان  محاضرة 
تأثير  المحاِضر  يناقش  الــرؤوف.  عبد  علي  المصري  والباحث  العمراني  المخّطط 
العمارة المحلّية والتقليدية على تخطيط المدن، مضيئًا عمارة معالم في الدوحة 

مثل »متحف الفن اإلسالمي« ومشيرب وعدد من األسواق واألحياء التراثية.

كبيرات الغناء على المتوّسط عنوان حفلة للفنانة المصرية المقيمة في باريس، 
أسواق  في  المقبل  األربعاء  مساء  من  والنصف  السابعة  عند  الديباني،  فرح 
»مهرجان  من  عشرة  الرابعة  الــدورة  فعاليات  ضمن  اللبنانية،  بالعاصمة  بيروت 

»بيروت ترنّم«. تؤدي الديباني أغنيات لكّل من فيروز وأسمهان وداليدا.

D D

عباس بيضون

أبــي راشــد،  اللبناني سمير  الفنان  رحيل 
قبل أيام، عن أربعة وسبعي عاما )1947 
ـــان إشــكــالــي. 

ّ
لـــفـــن نــهــايــة  ـــــ 2021(، يــضــع 

إشكالية سمير أبــي راشــد نتجت عن أنه 
من الفناني العرب القالئل الذين انتسبوا 
أننا ال نجد  الــواضــع  إلــى السريالية. مــن 
 عربيا سرياليا. قد تكون السريالية 

ً
رعيال

طـــاولـــت الــشــعــر الــعــربــي؛ لـــم يــنــكــر أنــســي 
الــحــاج وال شــوقــي أبـــي شــقــرا، الــشــاعــران 
بل  السريالية،  إلــى  مــا   

ً
نسبة اللبنانيان، 

ــى جـــهـــارًا أنـــدريـــه بــروتــون 
ّ
إن أنــســي تــبــن

ــكـــونـــا وحـــدهـــمـــا  وأنــــتــــونــــان آرتــــــــو. لــــن يـ
الــشــاعــريــن الــقــريــبــي مـــن الــســريــالــيــة في 
 أننا ال نجد بالوضوح 

ّ
الشعر العربي، إال

ينتسبون  عربا  تشكيليي  فناني  نفسه 
 إلـــى الــســريــالــيــة. قــد يــكــون سمير 

ً
عــالنــيــة

أبي راشد من العرب القالئل الذين ُدمغوا 
على هذا  وُعــرفــوا،  بالسريالية وعوملوا، 

األساس.
ــؤالء  ــ ــن هـ ــ ــم يـــكـــن ســـمـــيـــر أبــــــي راشــــــــد مـ ــ لـ
السرياليي القالئل في التصوير العربي 
ــه  ـ

ْ
ــت ــَمـ ــغـــة وَصـ فـــحـــســـب، بــــل إن هـــــذه الـــدمـ

وأغنت تقريبا عن متابعته. كأن اكتشاف 
كــان كافيا ملعرفة  الــســريــالــي  النسب  هــذا 
الرّسام، بل كان نهائيا. كأن هذه النسبة 
كانت بحّد ذاتها تعريفا ختاميا بالرّسام 
وفنه. كان النقد التشكيلي في ذلك يبحث 
فــقــط عـــن هــــذا الـــعـــنـــوان، يــكــفــيــه فــقــط أن 
ومدرسته  التشكيلية  الفنان  عائلة  يجد 
املهّم  كــان  بحثه.  وينتهي  هــنــا،  ف 

ّ
ليتوق

فقط أن نجد نَسبا غربيا للفنان، واألرجح 
أن سمير أبي راشد لم يكن الوحيد الذي 
عومل على هذا النحو. فرسالة الناقد لم 
تكن، في أحيان كثيرة، سوى ذلــك، سوى 
تصنيف الفنان ورّده إلى مدرسة أو تّيار 

أو فنان في الغرب.
ـــفـــوه 

ّ
ــم يـــصـــن ــ ــــاد ســـمـــيـــر أبــــــي رشـــــــاد لـ ـ

ّ
ــق ــ نـ

م 
َ
َعل إلــى  فــورًا  رّدوه  سرياليا فحسب، بل 

سريالي هو سلفادور دالي. اعتبروا أبي 
راشد سلفادور دالي عربيا أو لبنانيا. تم 
 لم يكن 

ْ
ذلك بتلقائية تشبه االرتجال، كأن

أبي راشد السريالي الوحيد، بل كان دالي 
نفسه العلم الوحيد واألب الوحيد. هكذا 
ره به، 

ّ
ُوصم أبي راشد بالشَبه بدالي، وتأث

والنسج على منواله. هــذا كــان بحد ذاته 
ــه صــار 

ّ
ــد، لــكــن تــقــديــمــا مــنــاســبــا ألبـــي راشــ

الخاتمة. لقد أقفل الطريق على دراسة فن 
الرجل والتعّرف إلى ميزاته وأسلوبه.

ــامــــي األحـــــالم،  هــــذا الـــتـــيـــار هـــو تـــيـــار رّســ
إنــه تــّيــار ال يــذهــب إلــى التجريد وال إلى 
األولــى  بالدرجة  هو  التعبيري.  التلطيخ 
أقرب إلى الكالسيكية أو الواقعية. نفهم من 
هذا إعجاب دالي بالكالسيكيي: فيرمير 
ورامبرانت على وجه الخصوص. من هنا 
دالي   

ّ
لفن الكالسيكية  املتانة  أيضا  نفهم 

 ماغريت، 
ّ
والواقعية، شبه التصويرية لفن

والــــغــــمــــوض شـــبـــه الـــــرمـــــزي لـــفـــن دلـــفـــو.
ــــه، مــن 

ّ
أبـــــي راشـــــــد هـــــو، إذًا، بـــحـــســـب فــــن

رّســـــامـــــي األحــــــــــالم، ومــــــع رســــــم األحــــــالم 
في  للحلم.  الــالواعــي  التركيب  هــذا  هناك 
لوحات أبي راشد هناك هذا التركيب من 
ــى فـــي الـــزمـــان واملـــكـــان الـــذي 

ّ
عــنــاصــر شــت

يشّكل لوحته. غير أن هــذا، كما هــو عند 
رّســامــي األحــــالم، يــرجــع إلـــى الــخــيــال، بل 
ــتـــدعـــاءات غــيــر املــتــواقــتــة وغــيــر  إلـــى االسـ
ــاريـــخ  ــتـ ــــن الـ ــتــــي تـــحـــضـــر مـ املـــنـــتـــظـــمـــة، الــ

والواقع والالوعي. 
)شاعر وروائي من لبنان(

أبــي راشـــد ســريــالــي، لــم ينكر الفنان ذلك 
 ما ينبغي 

ّ
اده. أكان ذلك كل

ّ
ولم ينكره نق

أن نعرفه عن الفنان، هل تقف املسألة هنا، 
ثم ما هذه النسبة إلى دالي، هل هي أيضا 
الــرجــل،  فــن  نــراجــع  أن  مــرتــجــلــة؟ يمكننا 
نــراجــع سرياليته  أن  بــنــا  يحسن  وربــمــا 
ونسبته إلى دالــي. سمير أبي راشــد، كما 
 بهذه النسبة. 

َ
صــّرح ملــحــاوريــه، لــم يــرض

ر به، ولم 
ّ
قال إنه يحّب دالي، لكنه لم يتأث

ده.
ّ
يقل

أن نعاين ذلك وأن نمّحصه.  اآلن  يمكننا 
ق من موضع أبي 

ّ
علينا، بادئ بدٍء أن نتحق

راشد في السريالية. ينضّم أبي راشد إلى 
ه 

ّ
تّيار في السريالية يشمل أيضا دالي، لكن

إلى دالي يضّم آخرين، نسّمي منهم دلفو 
وربما تانغي وماغريت وقبلهم كيريكو.
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)Getty( 2015 ،في سوق القّطانين بالقدس المحتلّة

سمير أبي راشد في بورتريه ذاتي »الحقيقة في الشوك«، زيت على قماش، 70 × 90 سم

»طريق السماء«، زيت على قماش، 72 × 100 سم

)Getty( 2020 ،تمثال لـ مونتاني في مدينة بوردو الفرنسية

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني



كاريكاتير
26

باسل طلوزي

لـــم يــكــن يــثــق بــغــيــر كـــابـــه لــلــكــشــف عن 
بهم  )واملقصود  كما يسميهم،  »أعدائه« 
 مــن ال يهيمون بــه حــّد الــعــبــادة، بمن 

ّ
كــل

ا(.
ً

فيهم املحايدون أيض
الزعيم وضــع كابه  اختار  السبب،  لهذا 
املـــدربـــة عــلــى بــــاب الــقــصــر لــتــفــتــيــش كل 
بأجهزة  يعترف  ولــم  القصر،  يدخل  مــن 
التفتيش األخرى، اليدوية واإللكترونية؛ 
لـــلـــكـــشـــف عــــــن ســـــائـــــر »املـــــمـــــنـــــوعـــــات«، 
»عدم  هو  له  بالنسبة  الوحيد  فاملمنوع 

الوالء الخالص لفخامته«.
وكـــانـــت لــلــكــاب قـــــدرة عــجــيــبــة، بفضل 
، عــلــى كــشــف »الــنــوايــا« 

ّ
الــتــدريــب الـــشـــاق

و«الــخــبــايــا«، وصـــار فــي وسعها تشّمم 
غير املوالني عن بعد مئات األمتار.

ــة أجـــــرى الـــزعـــيـــم »تــعــقــيــًمــا«  ــدايـ ــبـ فـــي الـ
لتجول  الكاب  أطلق  بأن  للقصر،   

ً
كاما

الردهات واملكاتب والغرف، فتنهش  في 
ــبـــني فــــي اخــتــبــار  ــراسـ عـــلـــى الــــفــــور كــــل الـ
ــنـــاؤه،  ــاتـــه وأبـ ــّم«، بــمــن فــيــهــم زوجـ »الــــشــ
والـــوزراء واملسؤولون.  الحاشية  وأفــراد 
ــم يــــــذرف دمــعــة  ــم لــ ــيـ والـــغـــريـــب أن الـــزعـ
واحدة على أحد منهم، بل كان مبتهًجا 
الــدم املسفوح على بــاط القصر،  بشال 
ثم اتجهت األنياب بعد ذلك إلى مراجعي 

القصر.
غير أن بهجة الزعيم سرعان ما خمدت 
مـــع مــــرور الــســنــني، عــنــدمــا اكــتــشــف أنــه 
غــدا وحــيــًدا في قصره الشاسع، بعد أن 
ولــم يعد  الجميع،  الــكــاب على  أجــهــزت 
فأصيب  القصر،  بمراجعة  أحــد  يجازف 
بــكــآبــة بــالــغــة، لــيــس بسبب الــعــزلــة بحّد 
ذاتها، بل ألنه اكتشف بأنه غير محبوب 
مـــن أحـــــد، فـــفـــاض بـــه الـــســـأم وخـــــرج من 

القصر.
 مــا ُيــشــاهــد فــي الــشــوارع اآلن، رجل 

ّ
لــكــن

ينبح ويتشّمم الناس.

ـــ األوروبــيــة  يخيم الــتــوتــر عــلــى األجــــواء األوكــرانــيــة ـ
والروسية بعد تهديدات روسية توحي باحتمال شن 
روسيا  يهدد  الناتو  أن  اعتبر  بوتني  عمل عسكري. 
ثمنا  تــدفــع  روســيــا وجعلها  بتهديد  الــنــاتــو  حــلــف  رد  فيما 
الساخرون  الــرســامــون  فيها  ووجــد  األزمـــة مستمرة،  باهظا. 
بــوتــني في  الــرئــيــس  عــمــومــا  لــلــكــاريــكــاتــيــر، منتقدين  متسعا 

تهديده. إليكم رسومات بوتني على حدود أوكرانيا.

بوتين 
وأوكرانيا

مضحكات عربية

كاريكاتير مترجم

نباح في القصر

شريط
بيتر كوبر، كيغل كارتونز

التغير 
المناخي!

)بيتار بيسمستروفتش، كيغل كارتونز(

زيمور الذي مزق فرنسا )محمود الرفاعي، فيسبوك(

موقف مشرف من دولة الكويت )محمود عباس، فيسبوك(

الحوثيون أداة بيد إيران )الجريدة الكويتية(الصين وإعادة إعمار سورية )موفق قات، سيريا تي في(

فيسبوك يرفض كلمة شهيد )محمد سباعنة، فيسبوك(

أبيض وأسوأ
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بوتين يجس المياه األوكرانية بتهديداته )إيمانويل ديل روسو، كارتون موفمنت(

عقلية بوتين عسكرية توسعية )فالديمير كزانفسكي، ذات المصدر(

بوتين يفرد ستاره األحمر فوق أوكرانيا )تاييرد رويادز، ذات المصدر(

لعبة خطرة فوق جدار الناتو )فاسكو غارغالو، ذات المصدر(

27

رياضة

أشاد املهاجم الفرنسي، كيليان مبابي، بتحسن 
أداء زميله األرجنتيني ليونيل ميسي، مشيرًا إلى 

 باريس سان جيرمان سيحتاجه في أفضل 
ّ
أن

نسخة منه في املباريات املهمة. وقال مبابي 
بعد مباراة كلوب بروج البلجيكي: »سنحتاجه 
في املباريات املهمة. الفوز اليوم سُيساعده على 

االندماج في الفريق، وفي املباريات املقبلة يمكنه 
إعطاء أقصى ما لديه. كنا نريد إسعاد الجمهور 

وهذا ما فعلناه. ما زال بوسعنا التحسن«.

اعتبر مدرب فريق يوفنتوس اإليطالي، ماسيمليانو 
 ريال مدريد اإلسباني، من ضمن األندية 

ّ
أليغري، أن

املرشحة للتتويج بلقب دوري األبطال إلى جانب 
بايرن ميونخ األملاني وليفربول ومانشستر سيتي 

اإلنكليزيني وباريس سان جيرمان الفرنسي، في 
الوقت الذي استبعد فيه تشيلسي اإلنكليزي. وقال 

أليغري في مؤتمر صحافي: »ليفربول وبايرن 
ومانشستر سيتي وريال مدريد وباريس سان 

جيرمان أعلى من البقية«.

أصيب ماتيو كوفاسيتش، العب وسط فريق 
تشلسي اإلنكليزي، بفيروس »كورونا«، 

وسيخضع لعزل صحي مدته 10 أيام، األمر 
الذي سيؤخر عودته إلى املاعب بعد تعافيه من 

مشكاته البدنية. ولم يلعب الكرواتي بقميص 
تشيلسي منذ 23 أكتوبر/تشرين األول املاضي، 

وغاب عن آخر 8 مباريات للفريق »اللندني« بسبب 
اإلصابة، على أن يستمر غياب الاعب الكرواتي 

لثاث مباريات مقبلة على األقل مع »البلوز«.

كيليان مبابي: سنحتاج 
ميسي في المباريات 

المهمة

ماسيميليانو أليغري: 
ريال مدريد مرشح للقب 

دوري األبطال

إصابة كوفاسيتش 
بفيروس كورونا واستمرار 

غيابه عن تشيلسي

نشرت بطولة 
أستراليا 
المفتوحة 
قائمة 
الالعبين الذين 
سيشاركون في 
المسابقة وجاء 
على رأسهم 
الصربي نوفاك 
ديوكوفيتش، 
المصنف أول 
عالميًا، الذي لم 
يكن قد أعلن 
مشاركته ألول 
بطولة كبرى 
في الموسم 
بسبب عدم 
ثقته في اللقاح 
ضد فيروس 
كورونا، الذي 
يُشترط الحصول 
عليه من أجل 
خوض منافسات 
البطولة.

)Getty/ديوكوفيتش لن يغيب عن منافسات البطولة )كليف برونسكيل

مشاركة ديوكوفيتش
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الدوحة ـ العربي الجديد

تأهلت 8 منتخبات إلى الدور ربع 
العرب 2021«  »كــأس  النهائي من 
املقامة في قطر، بواقع 4 من قارة 
آســـيـــا؛ هـــي قــطــر واإلمــــــــارات وســلــطــنــة ُعــمــان 
الجزائر  وهــي  أفريقيا؛  من   4 مقابل  واألردن، 

وتونس واملغرب ومصر.
ــة نـــفـــســـهـــا عــلــى  ــيـ ــهـــجـــومـ ــرة الـ ــ ــكـ ــ ــت الـ ــ ــــرضـ وفـ
مــبــاريــات الــــدور األول، الــتــي وصــلــت إلـــى 24 
مباراة، والتي شهدت تسجيل 61 هدفًا بمعدل 
الــواحــدة، وهو  تهديفي 2.5 هدف في املباراة 

ما يمثل معداًل تهديفيًا رائعًا.
وكـــان املنتخب املــغــربــي، تــحــت قــيــادة مــدربــه 
الحسني عموتة، األكثر إمتاعًا في الدور األول، 
وخــــاض 3 مــبــاريــات فـــي املــجــمــوعــة الــثــالــثــة، 
ســـجـــل خـــالـــهـــا 9 أهــــــــداف، بـــمـــعـــدل تــهــديــفــي 
يصل إلى 3 أهداف في املباراة الواحدة، وهو 

املنتخب األكثر تسجيًا لألهداف.
في املقابل، نال منتخبا موريتانيا والسودان 
لقب أضعف دفاع في كأس العرب بني جميع 
 

ّ
ــــدور األول، واهـــتـــزت شــبــاك كــل مــنــتــخــبــات الـ

حصاد الدور األول 
من كأس العرب

2829

رياضة

نهاية  الــعــرب 2021، بعد  كــأس  نهائي بطولة  ربــع  اكتملت صــورة مواجهات 
دور املجموعات بتأهل 4 منتخبات آسيوية و4 منتخبات أفريقية. فكيف هي 
بــني مدرستني  األولـــى ستكون  املــواجــهــة  الثمانية؟  املتأهلني  بــني  املــواجــهــات 
كــرويــتــني، عــنــدمــا يــواجــه املنتخب الــتــونــســي نــظــيــره الــُعــمــانــي، وهــدفــه األول 

الوصول إلى الدور نصف النهائي وتأكيد منافسته على اللقب.
املنتخبني املصري  أعلى طــراز بني  الثانية، فستكون قوية ومــن  املواجهة  أمــا 
القوية، والفائز سيلعب ضد  األفريقية  الفكر اآلسيوي والكرة  واألردنـــي، بني 
تونس أو ُعمان. أما املواجهة الثالثة، فهي خليجية خالصة بني صاحب األرض 
والجمهور املنتخب القطري ومنافسه اإلماراتي، وهما اللذان سبق أن التقيا 

كثيرًا في املنافسات اآلسيوية.
النهائي، قمة املنتخبني املغربي والجزائري،  الــدور ربع  أقــوى مواجهات  لكن 
وذلــك ألن املــبــاراة بني أقــوى مرشحني على لقب بطولة »كــأس الــعــرب«، وهما 
اللذان يمكنهما التفوق على أي منتخب في الدورين نصف النهائي والنهائي 

في حالة التأهل طبعًا.

عبد  والُعماني  عفيف،  أكــرم  القطري  النجمان،  خطف 
الله فواز، األضواء في بطولة كأس العرب 2021، وذلك 
لــألهــداف  األكــثــر صناعة  لقائمة  مــن خــال تصّدرهما 
في الــدور األول، بعد 3 مباريات. وصنع عفيف وفواز 
لتعزيز  فرصة  ويملكان  وُعــمــان،  قطر  مــن  لكل  هدفني 

الــدور  هــذه األرقـــام، عندما يخوض الثنائي منافسات 
ربع النهائي وربما أكثر من ذلك. في املقابل، صنع 24 
العبًا هدفًا على األقل في دور املجموعات، ومن بينهم 
5 العبني من منتخب الجزائر ونفس العدد من منتخب 

املغرب.

شــهــدت بطولة كــأس الــعــرب 2021، اعــتــمــادًا كــامــًا على 
الحكام األجانب من أجل قيادة املباريات بطريقة سلسة، 
وهــو األمــر الــذي نجح بنسبة كبيرة، في ظل عــدم بروز 
التي  التحكيمية  الـــقـــرارات  على  االعــتــراضــات  مــن  كثير 
التصريحات  وغــابــت  األول.  الــــدور  مــنــافــســات  شهدتها 
التي تتهم التحكيم بالتأثير بنتائج املباريات، عن هذه 
النسخة، مثل ما شهدته بطوالت أخرى قارية أو عاملية، 
حيث كان الحكام مصدر رضى كل املنتخبات املشاركة، 
وكان  اآلن.  حتى  املسابقة  نجاح  في  مهمًا  دورًا  ولعبوا 

اللجوء إلى حكام من غير الجنسيات العربية لإلشراف 
التي  الجانبية  املــشــاكــل  تــفــادي  فــي  املــســابــقــة، دور  على 
العربية، واملكاسب  البطوالت  أجــواء  أّثــرت في  ما  كثيرًا 
التي تحققت من هذا القرار عديدة، رغم أن البعض أراد 

تفسيرها بأنها إساءة إلى الحكام العرب.
الــقــدم على مقاييس  الــدولــي لكرة  هــذا واعتمد االتــحــاد 
صارمة الختيار الحكام الذين يديرون املباريات، وضمت 
القائمة التي وقع االختيار عليها ُحكامًا لهم خبرة كبيرة 

في أبرز الدوريات األوروبية.

منهما بـــ10 أهــداف في 3 مباريات، وهو أكبر 
عدد من األهداف اهتزت به شباك أّي فريق في 

سباق الدور األول للبطولة.
وحـــجـــز الــــســــودان، وبــرفــقــتــه الــبــحــريــن، لقب 
أّي منهما  لــم يسجل  إذ  األضــعــف هــجــومــيــًا، 
أهــدافــًا فــي 3 مــبــاريــات، وخــرجــا مــن البطولة 
ا فــي ذيل  مــن دون أّي نقطة، أو هـــدف، وجـــاء

املنتخبات التي خاضت املنافسات.

العالمة الكاملة لقطر والمغرب
ونجاح المدربين 

ــن الــــظــــواهــــر الـــتـــي فـــرضـــت نــفــســهــا نــجــاح  مــ
منتخبني في الحصول على العامة الكاملة، 
وحــصــد 3 انــتــصــارات فــي الـــدور األول، وهما 
قــطــر الـــتـــي تـــصـــدرت املــجــمــوعــة األولــــــى بــــ 9 
والبحرين  ُعمان  على  انتصارات   3 من  نقاط 
ــــرب الـــــــذي فــــــاز عــلــى  ــغـ ــ ــــك املـ ــذلـ ــ والـــــــعـــــــراق، وكـ
فلسطني واألردن والسعودية، وحصد 9 نقاط 

من 3 مباريات.
للمدرسة  تألقًا الفتًا  املنافسات  كذلك شهدت 
األجنبية، إذ قاد 4 مدربني أجانب منتخباتهم 
لـــلـــتـــأهـــل إلـــــــى الــــــــــدور ربـــــــع الــــنــــهــــائــــي، وهــــم 
اإلسباني فيلكس سانشيز، والصربي برانكو 
إيفانكوفيتش، مدربا منتخبي قطر وسلطنة 
ُعمان على الترتيب، لبلوغ الدور ربع النهائي 
عن املجموعة األولى، والهولندي فان مارفيك 
 وصيفًا في 

ّ
املــديــر الفني لــإلمــارات الـــذي حــل

املـــجـــمـــوعـــة الـــثـــانـــيـــة، والـــبـــرتـــغـــالـــي كـــارلـــوس 
ــر الـــفـــنـــي الــــــذي قـــــاد املــنــتــخــب  ــديــ ــيــــروش املــ كــ

املصري للتأهل عن املجموعة الرابعة.
في الوقت نفسه، نجح املدرب الوطني بدوره 
في الظهور بقوة، عبر منذر الكبير والحسني 
وعــدنــان حمد مدربي  بــوقــرة  عموتة ومجيد 
منتخبات تونس، واملغرب، والجزائر، واألردن 
للدور  العبور  مــن خــال  الترتيب، وذلــك  على 
ليظهر  تــصــدر مجموعته  مــن  ومنهم  املــقــبــل، 
البطولة  فــي  عــامــة مضيئة  الــعــربــي  املــــدرب 
ويــســتــمــر الــتــنــافــس بـــني 4 مـــدربـــني عــــرب و4 

أجانب.

تفّوق رؤوس الحربة وواقعة مثيرة
الحربة  الـــدور األول تألق رؤوس  مــن ظــواهــر 
كبيرًا  دورًا  لعبوا  الــذيــن  البطولة،  فــي  الكبار 
ويتصدر  بادهم،  منتخبات  كفة  ترجيح  في 
هــــؤالء أكــــرم عــفــيــف واملـــعـــز عــلــي نــجــمــا قــطــر، 
ــــداف، وســيــف الــديــن  ــلـــذان ســّجــا مــعــًا 3 أهــ الـ
الجزيري مهاجم تونس األبــرز الــذي سجل 3 
وبغداد  الهدافني،  بها الئحة  أهــداف وتصدر 
هدفني  الــذي سجل  الجزائر  مهاجم  بونجاح 

للمحاربني.
كما تألق عدد ال بأس به من الوجوه الجديدة، 
في خريطة الكرة العربية، مثل الطيب املزياني 
جــنــاح أيــمــن الــجــزائــر، وحــســني فــيــصــل العــب 
النعيمات مهاجم  وسط مهاجم مصر، ويــزن 
األردن الواعد، وحنبعل املجبري العب وسط 
مــهــاجــم تــونــس، وعــبــد الــلــه الــحــمــدان مهاجم 

السعودية، وأوليفر كاسكاو مهاجم سورية.
هــذا وشــهــدت البطولة واقــعــة مــثــيــرة، تمثلت 
الــرابــعــة لصالح  املجموعة  فــي حسم صـــدارة 
املنتخب املصري، الذي تعادل مع الجزائر )1 
- 1( وتعادال في النقاط 7 نقاط، وتعادال في 
األهداف املسجلة 7 أهداف، وتعادال في فارق 
 اللعب النظيف هو ما 

ّ
األهداف 6 أهداف، لكن

املــركــز األول بسبب حصول  »الــفــراعــنــة«  منح 
»مــحــاربــي الــصــحــراء« عــلــى بــطــاقــات صــفــراء 

أكثر من »الفراعنة«.

رباعي من آسيا 
ورباعي من أفريقيا 

وغزارة تهديفية في 
المجموعات األربع، 

ومواجهات مرتقبة 
في ربع النهائي، عناوين 

فرضت نفسها على 
حصاد الدور األول 
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رياض الترك

نـــجـــح املـــــــدرب اإليــــطــــالــــي كـــارلـــو 
تأكيد  في  عامًا(   62( أنشيلوتي 
قـــدرتـــه عــلــى اســـتـــخـــراج األفــضــل 
مــــن املـــجـــمـــوعـــة الـــتـــي ُيــــدربــــهــــا، وذلــــــك فــي 
يبدو  التي  مدريد  ريــال  مع  الثانية  حقبته 
الطريق الصحيح، مع تأكد  أنها تسير في 
املحلية واألوروبية،  األلقاب  منافسته على 
فــي ظــل اســتــمــرار الــنــتــائــج اإليــجــابــيــة منذ 

بداية املوسم حتى اآلن.

عقلية الفوز التي ال تغيب
ــال  ــي عـــقـــول العـــبـــي ريــ زرع أنـــشـــيـــلـــوتـــي فــ
مــدريــد »عقلية الــفــوز« مــنــذ بــدايــة املــوســم، 
وهو ما ُترجم فعاًل على أرض امللعب خالل 
أبطال  دوري  في  أو  »الليغا«  في  املباريات 
 العب اليوم ُيقاتل من أجل 

ّ
 كل

ّ
أوروبا، إذ إن

الفوز، فيتمركز في املكان الصحيح ويلعب 
الــفــارق  الــتــي تصنع  امُلمتعة  السهلة  الــكــرة 

على أرض امللعب دائمًا.
وربما الفارق الوحيد بني حقبة زيــدان في 
الثانية  أنشيلوتي  وحقبة  األخــيــرة  األيـــام 
 األخير نجح في تغيير األمــور فنيًا 

ّ
هو أن

كــانــت تلفظ  الــتــي  الفريق هيبته  واســتــعــاد 
أنــفــاســهــا األخـــيـــرة، خــصــوصــًا فـــي املــوســم 
املــــاضــــي، فــالــفــريــق الـــيـــوم يــلــعــب مـــن أجــل 
الفوز وال يخاف من مهاجمة املنافس بكل 
ُيـــدافـــع بالطريقة  األســلــحــة املــمــكــنــة، فــريــق 

أنشيلوتي 
والشخصية 
»الملكية«

تابع كارلو أنشيلوتي العروض الكروية القوية مع فريقه ريال مدريد بعد 
الطريق  في  يسير  وهو  أوروبا،  أبطال  دوري  من  الثاني  الدور  إلى  التأهل 

الصحيح لتحقيق األلقاب هذا الموسم

3031
رياضة

تقرير

ــم بــالــطــريــقــة املــثــالــيــة  ــاجـ ــهـ الــصــحــيــحــة وُيـ
عــبــر ســـالح »املــــرتــــدات« الــــذي أمــســى الــيــوم 
أقــوى أسلحة أنشيلوتي. نجاح  واحــدًا من 
أنـــشـــيـــلـــوتـــي فــــي زرع عــقــلــيــة الــــفــــوز طـــور 
مــســتــوى الــــنــــادي »املـــلـــكـــي« كــثــيــرًا وجــعــلــه 
أكثر اســتــقــرارًا وقــوة فــي املــبــاريــات، وجعل 
ــثـــر تـــمـــاســـكـــًا، خـــصـــوصـــًا فــي  املـــجـــمـــوعـــة أكـ
املواجهات التي يتخلف فيها الفريق بهدف 
الطاولة سريعًا  مثاًل، وهــو ينجح في قلب 

من خسارة إلى انتصار.

شخصية »ملكية« وانتصارات وتكرار 
موسم »العاشرة«؟

لفريق  أنــشــيــلــوتــي شخصية خــاصــة  خــلــق 
ريال مدريد في املباريات التي لعبها حتى 
نتائج  مــوســم 2021-2022، وحــقــق  فــي  اآلن 
ــعـــة عــلــى الــصــعــيــديــن املــحــلــي  أكـــثـــر مـــن رائـ
 

ّ
واألوروبــــــــي وبــــات مــنــافــســًا قــويــًا عــلــى كــل
 سلسلة النتائج 

ّ
األلقاب املمكنة، ويكفي أن

اإليجابية ُمستمرة من دون توقف.
وحـــتـــى فـــي املـــواجـــهـــات الـــتـــي يــظــهــر فيها 

ــدريــــد ضــعــيــفــًا وبــمــســتــوى  فـــريـــق ريــــــال مــ
الدفاعي،  الجانب  في  خصوصًا  متواضع، 
ــال مـــدريـــد عــلــى شخصيته في  ُيــحــافــظ ريــ
امللعب وينجح في تسجيل األهــداف دائمًا، 
مـــا يــجــعــلــه يــتــفــوق فـــي املـــبـــاريـــات وُيــحــقــق 
االنتصارات، رغم أّنه يكون الطرف األضعف 
حينها. وتؤكد هذه األمور على الشخصية 
ريــال مدريد مع  فريق  يملكها  التي  القوية 
يخسر  وال  يفوز  تجعله  والــتــي  أنشيلوتي 
ــم ألي فـــريـــق فـــي بـــدايـــة املـــوســـم،  ــ ــو األهـ وهــ
 حــصــد عــــدد كــبــيــر مـــن الــنــقــاط يضمن 

ّ
ألن

بداية  األلــقــاب  على  بــقــوة  املنافسة  للفريق 
من منتصف املوسم في عام 2022، وُيريحه 
كثيرًا عندما يــخــوض أكــثــر مــن مــبــاراة في 

أسبوع واحد.
ــا ُتــعــيــد ســلــســلــة الــنــتــائــج اإليــجــابــيــة  ــمـ وربـ
واالنــتــصــارات املتتالية إلــى األذهـــان موسم 
ــرة« الـــتـــاريـــخـــي، حـــني حــقــق املــــدرب  ــاشـ ــعـ »الـ
العاشر  أوروبـــا  أبطال  دوري  لقب  اإليطالي 
ــنــــادي  ــد، وأعــــــــاد الــ ــ ــدريـ ــ فــــي تــــاريــــخ ريـــــــال مـ
»املــلــكــي« إلـــى مــنــصــات الــتــتــويــج األوروبـــيـــة 
بعد سنوات من الغياب، وهو اإلنجاز الذي 
تــحــقــق بــفــضــل الــعــمــل الــكــبــيــر الــــذي صنعه 
ــذاك. ورغـــم غــيــاب أكــثــر مــن اسم  اإليــطــالــي آنــ
الــتــاريــخ  الــتــي صنعت  التشكيلة  عــن  ُمــمــيــز 
 أبرزهما 

ّ
مع ريال مدريد في عام 2014، ولعل

املــهــاجــم الــبــرتــغــالــي كــريــســتــيــانــو رونـــالـــدو، 
 

ّ
واملـــدافـــع اإلســبــانــي سيرخيو رامــــوس، فــإن

أنشيلوتي نجح في التفوق بأسماء جديدة، 

I

ريال مدريد حقق 4 
انتصارات متتالية في 

دوري األبطال

بوكيتينو راٍض عن تحسن أداء فريقه
أعرب املدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، ماوريسيو بوكيتينو، عن 
رضــاه بخصوص الفوز الــذي حققه فريقه على كلوب بــروج البلجيكي )4 - 1( في 
دوري أبطال أوروبا، معتبرًا أّنه خطوة نحو األمام في تحسن اللعب. وقال املدرب بعد 
الالعبني. كانوا  التفاهم بني  األول. شاهدنا  الشوط  »أنــا راٍض عما فعلناه في  الفوز: 
الطبيعية بني  والعالقة  للفريق  العام  األداء  هــذه. يسعدني  إلى مباراة مثل  في حاجة 
الثالثي الهجومي« كيليان مبابي وليونيل ميسي وأنخيل دي ماريا. واعتبر بوكيتينو 
أّن فريقه عثر على »التوازن« بني موهبة العبيه واالنضباط الفني، وأضاف: »تحتاج 
املوهبة إلى حدود. اليوم شاهدنا التوازن. بعض األمور سارت بشكل جيد وأتمنى أن 

تكون هذه نقطة انطالق من أجل التحسن«.

مانشستر  جهاز  إلى  رياضي  نفسي  اختصاصي  انضمام 
يونايتد الفني

ضم املدير الفني الجديد ملانشستر يونايتد رالف رانغنيك، ساشا لينزه، إلى جهازه 
ليصبح اختصاصيًا نفسيًا رياضيًا للفريق. وضم املدرب إلى جهازه أيضًا كريس 
أرماس ليصبح مساعدًا له، بعد رحيل مايكل كاريك عقب انتهاء حقبته كمدرب مؤقت. 
وقال رانغنيك في مؤتمر صحافي: »في أملانيا، يوجد اختصاصي نفسي رياضي في 
أغلب األندية. إّنه أمر منطقي بالنسبة لي. إذا كان لديك مدرب خاص لحراس املرمى 
واملهاجمني والنواحي البدنية، فال بّد أن يضم جهازك مدربًا للعقل«. وسيشارك لينزه 

في تدريبات الفريق وسيقدم النصائح لالعبني عند الضرورة.

كريم أديمي رفض عرضًا لالنتقال إلى برشلونة
كشفت تــقــاريــر صحافية أّن الــدولــي األملــانــي، كــريــم أديــمــي، مهاجم فــريــق ريــد بول 
سالزبورغ النمساوي، رفض عرضًا لالنتقال إلى برشلونة اإلسباني. وُيعد املهاجم 
صاحب الـ19 سنة، الذي يتصدر ترتيب الهدافني في النمسا برصيد 11 هدفًا في 16 
مباراة، وأربعة في دوري أبطال أوروبــا، واحدًا من نجوم سالزبورغ. وبحسب شبكة 
»سكاي« التلفزيونية، رفض الالعب، املرتبط بعقد مع النادي النمساوي حتى يونيو/

حزيران 2024، عرضًا من فريق برشلونة ويفضل اللعب لصالح بوروسيا دورتموند 
األملاني. 

غريزمان بعد الفوز على بورتو: هذا هو »األتلتي«
أشاد أنطوان غريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد، بتأهل فريقه للدور ثمن النهائي لبطولة 
دوري أبطال أوروبــا بعد الفوز في معقل بورتو )3 - 1( في الجولة األخيرة من دور 
التي أقيمت على  املباراة  املجموعات، قائاًل: »هذا هو األتلتي«. وصرح غريزمان بعد 
لكننا استعددنا  املــبــاراة.  البرتغال: »كنا نعلم مــدى صعوبة  ملعب »دو دراغـــاو« في 
بشكل جيد لها. أنا فخور بهذا الفريق. قدمنا كل شيء حتى النهاية. ركلة الجزاء التي 
سجل منها بورتو هدفه مؤسفة، لكن أعتقد أننا عملنا جميعًا بشكل مميز، كما أن 
الجماهير استمتعت بهذه املباراة«. وأضاف غريزمان صاحب الهدف األول: »هذا هو 
أستمتع  أنا  املجموعات.  كّل مباريات دور  األخيرة هي ملخص  املباراة  األتلتي. هذه 

كثيرًا اآلن وأتمنى أن نواصل التقدم في األبطال«.

بطولة إيطاليا: أودينيزي يقيل مدربه لوكا غوتي
أقال نادي أودينيزي مدربه، لوكا غوتي، وذلك بعد السقوط أمام فريق إمبولي، والذي 
وضع الفريق في املركز الرابع عشر في الدوري اإليطالي لكرة القدم، مع ثالثة انتصارات 
فقط في 16 مرحلة حتى اآلن. وجاء في بيان على موقع النادي أنه »أقال لوكا غوتي 
في شهر  أودينيزي  في  منصبه  )54 سنة(  غوتي  وتولى  األول«.  الفريق  قيادة  من 
نوفمبر/تشرين الثاني 2019 خلفًا للمقال الكرواتي إيغور تودور الذي كان مساعًدا 
له. وتحت قيادته، أنهى النادي موسمي 2019-2020 و2020-2021 في املركز الثالث 
عشر، بينما في هذا املوسم، اكتفى أودينيزي بثالثة انتصارات ولم يحقق الفوز في 
املباريات األربع األخيرة، النتائج التي أجبرت إدارة الفريق على اتخاذ قرار اإلقالة من 

أجل محاولة إنقاذ ما تبقى من املوسم.

ُيعتبر الجناح البرازيلي ديفيد نيريس، من نجوم فريق أياكس 
أمستردام الهولندي، الذي ُولد في الثالث من شهر آذار/مارس 
ُمــمــيــزا ويصنع  ُيــقــدم هــذا املــوســم مستوى  عــام 1997، وهــو 
املــبــاريــات على  فــي  ُيــشــارك  امللعب عندما  الــفــارق على أرض 
الكروية  مسيرته  نيريس  بــدأ  واألوروبــــي.  املحلي  الصعيدين 
مــع فــريــق ســاو بــاولــو الــبــرازيــلــي فــي عــام 2007، عندما كان 
إلى  تم تصعيده  العشر سنوات فقط. وفي عام 2016،  بعمر 
مباريات   8 لــه  مــوســم  أول  فــي  وخـــاض  األول رسميًا،  الفريق 
ــداف، فــي حــني أن أول مــبــاراة لعبها كــانــت ضد  وســجــل 3 أهــ
فريق فلوميننزي في الدوري البرازيلي. وفي 22 تشرين األول/
أكتوبر عام 2016، سجل نيريس أول هدف له مع فريق ساو 
باولو، وبعد 14 يومًا سجل الهدف الشخصي الثاني في مرمى 
فريق  إلــى  انتقل رسميًا  عــام 2017،  وفــي  فريق كورينثيانز. 
أياكس الهولندي مقابل حوالي 12 مليون يورو. في أول موسم 
للبرازيلي نيريس، نجح في تسجيل 3 أهداف في 8 مباريات، 
وشارك أيضًا في منافسات بطولة »الــدوري األوروبــي« آنذاك. 
وفي املوسم الثاني، سجل نيريس 14 هدفًا وصنع 13 في 32 
مباراة، أي أنه ساهم بـ27 هدفًا وهي حصيلة ُمميزة للمهاجم 
الشاب، وبعدها أمسى واحدا من أهم العبي الفريق الهولندي 
والذي ال يغيب عن التشكيلة األساسية. وفي موسمه الثالث مع 

فريق أياكس، سجل نيريس أول هدف أوروبــي له ضد فريق 
ستاندار لييج في بطولة »الدوري األوروبي«. وعانى في موسم 
2018-2019، من بعض اإلصابات وابتعد عن املالعب لفترة، 
أن  الصيني، إال  إلــى فريق غوانغزو  املــغــادرة  وكــان قريبا من 
ليبقى نيريس وُيــشــارك مع  مــغــادرتــه،  أيــاكــس رفــضــت  إدارة 

الفريق في دوري أبطال أوروبا.
وكــان نيريس أحــد نجوم املــبــاراة التاريخية ضد ريــال مدريد 
املواجهة  تلك  وفي   ،)3-5( أياكس  بفوز  انتهت  التي  اإلسباني 

سجل نيريس هدفا مهما جدًا.
ــــدوري، وكــذلــك لقب الــكــأس،  وحــقــق نيريس مــع أيــاكــس لقب ال
بعد التفوق على فريق ويليم في املباراة النهائية بأربعة أهداف 
أنــديــة مثل  اهــتــمــام  مــوســم 2019-2020، ورغـــم  وفــي  نظيفة. 
به،  اإلسباني  مدريد  وأتلتيكو  اإلنكليزي  يونايتد  مانشستر 
رفض نيريس املغادرة وجدد عقده مع أياكس حتى عام 2023. 
وعلى الصعيد الدولي، تلّقى نيريس دعوة من مدرب منتخب 
ــبــرازيــل، تــيــتــي، ألول مـــرة فــي عـــام 2019، لــكــي يــكــون بديل  ال
الجناح فينيسيوس، املصاب، وشارك في مباريات ودية ضد 
بنما وتشيكيا آنذاك. وفي مباراة تشيكيا، صنع نيريس هدفا 

وسجل آخر في مواجهة انتهت بفوز البرازيل )1-3(.
رياض...

ديفيد نيريس

على هامش الحدث

نجم برازيلي يلعب في المركز الجناح، ويُعتبر من أبرز العبي فريق أياكس 
أمستردام الهولندي

أنشيلوتي 
يُقدم مستوى 
خارقًا مع ريال 
مدريد )ديفيد 
بوستامانتي/ 
)Getty

سجل جيمس هاردن 23 نقطة في المواجهة 
)Getty/مايك ستوب(

 أفكاره 
ّ

خصوصًا في خط الهجوم، وأثبت أن
الفنية تجد النجاح دائمًا وفي معظم املواسم 
ُتحقق األلقاب. ففي بطولة الدوري اإلسباني 
تــعــرض ريــــال مــدريــد لــخــســارة واحــــدة فقط 
ضــد فــريــق إســبــانــيــول، بينما تــعــادل فــي 3 
 الفريق 

ّ
مباريات وحقق 12 فوزًا، وامُللفت أن

انتصارات   6 بتحقيقه  ذهبية  فترة  يعيش 
العيار  متتالية ومن بينها 3 مواجهات من 
الثقيل؛ بهدفني لواحد على إشبيلية، وهدف 
نظيفني  بلباو، وهدفني  أتلتيك  على  نظيف 

على ريال سوسييداد.
ــــي« 5  ــكـ ــ ــلـ ــ ــــل، حــــقــــق الــــــنــــــادي »املـ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي املـ

ومــحــاولــة الــذهــاب بــعــيــدًا فــي بــطــولــة كــأس 
ملك إسبانيا وبطولة »السوبر« اإلسباني.

بطل الدوريات الخمسة الكبرى
تــابــع فــريــق ريــــال مــدريــد اإلســبــانــي عــروضــه 
الـــقـــويـــة هـــــذا املــــوســــم مــــع املــــــــدرب اإليـــطـــالـــي 
عــزز صدارته  أنشيلوتي، وذلــك بعدما  كارلو 
 12 مــن  نقطة   39 برصيد  »الليغا«  ملنافسات 
ــعــــادالت وخــــســــارة، مــتــقــدمــًا على  فـــــوزًا و3 تــ
ـــ 31  مــنــافــســه إشــبــيــلــيــة الــوصــيــف صــاحــب الــ
نقطة. وفي حال تابع أنشيلوتي هذه العروض 
القوية في بطولة الدوري، فإّنه سيكون األقرب 

مقابل  أوروبـــا  أبطال  دوري  في  انتصارات 
ــــدة، ومـــن بينها 4 انــتــصــارات  خــســارة واحـ
 مـــن شـــاخـــتـــار دونــتــســك 

ّ
مــتــتــالــيــة ضـــد كــــل

ــًا ثـــم ضـــد شــريــف تــيــراســبــول  ــابـ ذهـــابـــًا وإيـ
ــالــــي فــي  ــرًا ضــــد إنــــتــــر مــــيــــالن اإليــــطــ ــ ــيـ ــ وأخـ

الجولة األخيرة من دور املجموعات.
وســــُيــــحــــاول املــــــــدرب أنـــشـــيـــلـــوتـــي مــتــابــعــة 
سلسلة النتائج امُلميز في املباريات املقبلة 
 الــجــدول الصعب الـــذي سيخوضه 

ّ
فــي ظــل

ــدة، وعــلــيــه  ــ ــعـ ــ الـــفـــريـــق عـــلـــى مــخــتــلــف األصـ
تخطي معظم اللقاءات والقمم التي تنتظره 
ــدارة »الــلــيــغــا«  ــ مـــن أجـــل املــحــافــظــة عــلــى صـ

لتحقيق لقب »الليغا« في موسم 2022-2021، 
اإليـــطـــالـــي سُيحقق   

ّ
أن األمــــر ســيــعــنــي  وهــــذا 

إنجازًا تاريخيًا لم يسبق أن حققه أّي مدرب 
 ألقاب الدوريات 

ّ
في كرة القدم، إذ سيجمع كل

ــة الــــكــــبــــرى. فـــقـــد ســبــق  ــمـــسـ األوروبـــــــيـــــــة الـــخـ
ألنــشــيــلــوتــي الـــفـــوز بــلــقــب الــــــدوري اإليــطــالــي 
مع اي سي ميالنو، عام 2004، ولقب الدوري 
اإلنـــكـــلـــيـــزي مـــع تــشــلــســي، عــــام 2010، ولــقــب 
الـــدوري الفرنسي مــع بــاريــس ســان جيرمان، 
عــام 2013، ولــقــب الــــدوري األملــانــي مــع بايرن 
ميونخ، عام 2017، بينما ينتظره لقب الدوري 

اإلسباني مع ريال مدريد عام 2022.

هاردن ودورانت يقلبان وجه رياضي
الطاولة على مافريكس

ــمـــس هــــــــــاردن وكـــيـــفـــن  ــيـ ــائــــي جـ ــنــ ــثــ ــلــــب الــ قــ
ــر فــريــقــهــمــا بـــروكـــلـــني نــتــس  ــأخـ دورانــــــــت تـ
بــفــارق 17  مــافــريــكــس  أمـــام مضيفه داالس 
نقطة فــي الــربــع الــثــالــث، إلــى فــوز مستحق 
أنجليس  لـــوس  ــاز  فـ وقـــت  فــي   ،)99  -  102(
ليكرز بفضل تألق ليبرون جيمس وراسل 
أمام منافسه  »الكالسيكو«  في  ويستبروك 
 )102  -  117( سلتيكس  بوسطن  التقليدي 
فــي مــنــافــســات دوري كـــرة الــســلــة األمــيــركــي 

للمحترفني.
في املباراة األولى سجل هاردن ودورانت 47 
لُيعززا  للثاني(،  لــأّول و24   23( نقطة معًا 
صــــــدارة نــتــس لــلــمــنــطــقــة الــشــرقــيــة مـــع 17 
فوزًا مقابل 7 خسارات، كما ساهم الثنائي 
الماركوس ألدريدج وجيمس جونسون في 

الفوز، فسجل األّول 15 نقطة والثاني 12. 
عاد بروكلني إلى أجــواء املنافسة في الربع 
األخير مسجاًل 27 نقطة مقابل 13 ملنافسه، 
بعدما كان تقدم للمرة األولى في املباراة إثر 
رمية حرة لهاردن منحت األفضلية لفريقه 
دقــائــق   6.41 قــبــل   )90  -  91( نــقــطــة  بـــفـــارق 
الــنــهــايــة، ثـــم رّد نــجــم داالس،  مـــن صـــافـــرة 
السلوفيني لوكا دونتشيتش صاحب الـ28 

 
ّ

أن غير  مــرتــني،  الــتــقــدم  فريقه  بمنح  نقطة، 
ثــالثــيــة األســـتـــرالـــي بــاتــي مــيــلــز )ســجــل 10 
 97-98 املقدمة  إلــى  بروكلني  أعـــادت  نــقــاط( 
قبل أقل من ثالث دقائق على النهاية. وعاد 
هاردن الذي أضاف إلى سجله التهديفي 12 
تمريرة حاسمة و9 مرتدات، للتألق فسجل 
تــابــع دورانــــت  فـــي وقـــت   ،)97 - ســلــة )100 
بــدوره 3  نجاح فريقه بسلة أخــيــرة، ليمرر 

كرات حاسمة ويلتقط 7 مرتدات.
وفي لوس أنجليس وعلى ملعب ستيبليس 
فـــوزًا ســهــاًل على  فــريــق ليكرز  سنتر، حقق 
ــتـــاريـــخـــي بـــوســـطـــن ســلــتــيــكــس  مــنــافــســه الـ
)117 - 102(، وقّدم ليكرز األكثر تتويجًا في 
الدوري مع سلتيكس )17 لقبًا لكل منهما( 
أفضل مباراة له منذ بداية املوسم الحالي، 
وفــّعــااًل  دفاعيًا  2020 صلبًا  عــام  بطل  فبدا 
التي  االنــتــقــادات  بقوة على  ليرد  هجوميًا، 
طاولت مدربه فرانك فوغل فيما وقف نجم 

الفريق ليبرون جيمس مدافعًا عنه.
ـــ 133 في  تــقــدم لــيــكــرز الــــذي حــقــق فــــوزه الــ
296 مواجهة ضد بوسطن سلتيكس، أمام 
جينيفير  املغنية  الشهير  الثنائي  نــاظــري 
لوبيز وصديقها املمثل بن أفليك بـ 20 نقطة 
فـــي فــتــرة مـــن املــــبــــاراة، وســجــل جــمــيــس 30 
»الــســام« راســـل ويستبروك  نقطة وأضـــاف 
24 نقطة و16 مرتدة، ليعزز ليكرز رصيده 
في املركز السادس للمنطقة الغربية مع 13 
فوزًا مقابل 12 خسارة، كما وساهم أنتوني 
ـــ 17 نــقــطــة و16 مـــرتـــدة لــلــفــريــق  ديــفــيــس بـ
الفائز، في وقت أضاف تالن هورتون-توكر 

12 نقطة.
وهـــي املــــرة الــرابــعــة فــي مــبــاريــاتــه الخمس 
نقطة   30 جيمس  »املـــلـــك«  يسجل  األخـــيـــرة 
إلــى املالعب في  أو أكثر، وذلــك منذ عودته 
األسبوع املاضي بعدما خضع لبروتوكول 
فــيــروس كــورونــا بسبب نــتــائــج اخــتــبــارات 
»لقد  قال جيمس:  املباراة  متضاربة. وبعد 
الــجــيــدة هذه  اللحظات  مــن  بالكثير  مــررنــا 
ذلك.  تعزيز  في  االستمرار  ونريد  األمسية 
الــــذي يمكننا تــطــويــره، لكن  الــكــثــيــر  هــنــاك 
ــــدة مـــن أفــضــل املــبــاريــات  الــلــيــلــة كــانــت واحـ
التي خضناها حتى اآلن«. وأضاف: »لسوء 
ــده هــذا  ــ ــــذي أريــ ــم ألـــعـــب بـــالـــقـــدر الـ الـــحـــظ، لـ
الليلة.  املوسم، لكنني شعرت بحالة جيدة 
ــاولـــت  ــفـــريـــق وحـ اخـــتـــارنـــي زمــــالئــــي فــــي الـ
ـــل أن نــتــمــكــن مــن  ــ ـــى األمــــــــــام. آمـ ــ ــم إلـ ــهـ ــعـ دفـ

االستمرار في املستقبل املنظور«.
)فرانس برس(
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محمد الشرايطي
تلحيم الخردة يطلق خيال المجّسمات

تونس ـ مريم الناصري

مطاعم  الكثيرة  منحوتاته  زّين 
ُ
ت

ــــس. تــجــتــذب  ــونـ ــ ــي تـ ــ ــادق فـ ــ ــنــ ــ وفــ
والقطع  مجّسماته   

ّ
كــل تفاصيل 

الصغيرة التي ركبها ونحتها بإتقان،
الــــزوار فــي أي مــكــان وضــعــت فيه للتمتع 

بأشكال في منتهى الدقة والجمالية. 
الــشــرايــطــي )54 عــامــا(  مــنــحــوتــات محمد 
اليوم في داخــل تونس  ذات شهرة كبيرة 
وخــــارجــــهــــا. وهـــــو ُيــــبــــدع خـــصـــوصـــا فــي 
تــشــكــيــل مــجــّســمــات ألنــــــواع مــخــتــلــفــة من 
حديدية  مخلفات  باستخدام  الحيوانات 
وقـــطـــع مــيــكــانــيــكــيــة مــســتــهــلــكــة لــســيــارات 
ــتــــي يــجــمــعــهــا فــي  ودراجـــــــــات نــــاريــــة، والــ
أو  تنظيم  أي  دون  مــن  الصغيرة  ورشــتــه 
إلى مجسمات  لتحويلها  تمهيدًا  ترتيب، 
فــنــيــة يــطــلــبــهــا ســـيـــاح وأصــــحــــاب فــنــادق 
ومــطــاعــم. يــعــيــش الــشــرايــطــي فــي منطقة 
بـــراكـــة الــســاحــل فـــي مــحــافــظــة نــابــل الــتــي 
ــن تـــونـــس  ــ ــتـــرًا مـ ــلـــومـ ــيـ تـــبـــعـــد نـــحـــو 60 كـ
ــة. ويـــقـــضـــي غـــالـــبـــيـــة وقـــتـــه فــي  ــمـ ــعـــاصـ الـ
ــتـــي تــتــســع بــالــكــاد  ــتــــه الـــصـــغـــيـــرة الـ ورشــ
التي  الــخــردة  وبــقــايــا  امليكانيكية  للقطع 
طلب منه أحيانا، 

ُ
يحّولها إلى منحوتات ت

فــيــمــا يــصــنــع مــعــظــمــهــا مـــن أفـــكـــار يــجــود 

مجّسمات الشرايطي يطلبها سياح وأصحاب فنادق ومطاعم )العربي الجديد(

أمام ورشته الصغيرة يغسل  بها خياله. 
المعة،  لتصبح  امليكانيكية  القطع  محمد 
الشحوم  مــن  ينظفها  ثــم  تجف  ويتركها 
والــزيــوت، قبل أن يبدأ في صنع األشكال 

عبر تلحيم القطع بعضها ببعض. 

تطويع الخيال
»العربي الجديد«: »تركت املدرسة  يقول لـ
ــرًا، لـــكـــنـــنـــي كـــنـــت شـــغـــوفـــا بـــالـــرســـم  ــ ــاكــ ــ بــ
ـــق بــالــنــقــش 

ّ
ــل ــعـ ــتـ والــــنــــحــــت، وبــــكــــل مـــــا يـ

والتزيني. جربت مرات العمل في مجاالت 
ـــت فــي 

ّ
الـــنـــقـــش أو الـــنـــحـــت، لــكــنــنــي فـــضـــل

النهاية صنع مجّسمات من قطع الخردة. 
ــي تــنــفــيــذ أفـــكـــار  ــا فــ ــانـ ــيـ وقـــــد أخـــفـــقـــت أحـ
مــجــســمــات راودتـــنـــي فــي خــيــالــي مسبقا. 
ــنــي اســتــطــعــت بــعــد مـــدة مـــن تمرسي 

ّ
لــكــن

في العمل وزيــادة خبرتي تنفيذ أّي فكرة 
تراودني مهما كان شكلها«. 

بـــاع الــشــرايــطــي مــجــّســمــات عـــدة صنعها 
بحرفية عالية إلى مطاعم ومقاه وفنادق، 
والــــتــــي زّيــــنــــت بــعــضــهــا حــــدائــــق كــبــيــرة 
وبــاحــات خــارجــيــة لــفــنــادق ومــطــاعــم، كي 
تجلب أشكالها املبدعة كل املارة إلى زيارة 

هذه األمكنة. 
وتختلف أسعار التحف الفنية التي تبدع 
أنـــامـــل الـــشـــرايـــطـــي فـــي صــنــعــهــا بحسب 

حــجــمــهــا وشـــكـــلـــهـــا وطـــريـــقـــة تــركــيــبــهــا، 
يــوفــر  كـــمـــا  دوالر.  آالف   5 إلـــــى  وصـــــــواًل 
مــنــحــوتــات وأشـــكـــال يطلبها مــنــه زبــائــن 
مــحــددة الستعمالها  مــجــّســمــات  يــحــبــون 
 
ّ
أن في تزيني ديــكــورات بيوتهم. ويوضح 

عددًا كبيرًا من زبائنه يطلبون مجسمات 
أحــصــنــة أو روبــوتــات.يــجــمــع الــشــرايــطــي 
للخردة،  أســـواق  مــن جــوالتــه على  القطع 
السيارات  تصليح  ورش  بــني  يتنقل  كما 
ــــات الـــنـــاريـــة ألخــــذ قــطــع لـــم تعد  ــــدراجـ والـ
مشكلة  »ال  ويــقــول:  لالستعمال.  صالحة 
في جمع القطع الحديدية التي تتوفر في 
املناطق.  فــي  أســـواق عــدة للخردة تنتشر 
ــا لــــشــــراء كــــل احـــتـــيـــاجـــاتـــي،  ــيـــهـ ــقـــل إلـ ــتـ أنـ
أتــرك  فيما  الصغير  فــي محلي  وأضــعــهــا 

القطع الكبيرة خارجه«.
وهــــــو يـــجـــمـــع أّي قـــطـــعـــة مـــهـــمـــا اخــتــلــف 
حــجــمــهــا وشــكــلــهــا وقــــدمــــهــــا، ويــنــظــفــهــا 
يــقــدم له  فــي تركيبها. كما  يــشــرع  أن  قبل 
 مـــا يــمــلــكــونــه من 

ّ
نــــاس فـــي مــنــطــقــتــه كــــل

منها  يصنع  كــي  قديمة  ميكانيكية  قطع 
ــامـــهـــا حــســب  مـــنـــحـــوتـــات تـــخـــتـــلـــف أحـــجـ

طلبهم، ثم يشترونها منه.

مجال يستهوي كثيرين
ال يستعمل الشرايطي في ورشته معدات 

مــعــقــدة أو صــعــبــة االســـتـــعـــمـــال، بـــل فقط 
تلك التي تتوفر عــادة فــي ورش الــحــدادة 
الــتــقــلــيــديــة، وتــســتــخــدم فــي قــص الــحــديــد 
ــــض مـــــــــواد الـــتـــنـــظـــيـــف  ــعـ ــ ــلــــحــــيــــمــــه، وبـ وتــ
 األمر 

ّ
والتلميع. ال شيء يبدو معقدًا، لكن

ليس مجّرد قص ولصق الحديد، بل عمل 
فني يتطلب مهارة يتقنها بعض محبي 
صنع املجّسمات من قطع الحديد. والذين 
ــع الـــيـــد فــــي تـــونـــس،  ــابــ ــعــــدون عـــلـــى أصــ يــ
املجال  هــذا  فــي  مختلفة  بطرق  ويعملون 

الذي بات يستهوي كثيرين.
في البداية، يركب الشرايطي شكل املجسم 
القطع الصغيرة  الكبير ثم يضع  وإطــاره 
للمجسم  الجميلة  التفاصيل  تشكل  التي 
ــكـــات  ــفـ ــع الــــغــــيــــار والــــبــــراغــــي واملـ ــطـ مــــن قـ
وكـــل الــقــطــع الــحــديــديــة الــتــي يــقــصــهــا أو 
منها  يشكل  كي  ولويها،  بتليينها  يقوم 
منحنيات سيركبها على املجسم. ويترك 
 معظم 

ّ
طـــالء، ألن بــال  املــنــحــوتــات  غالبية 

من يطلبونها يريدونها بلونها الطبيعي 
بال أي طالء أو إضافات، علما أن بعضهم 
يفضل طالءها باللون األسود القريب من 

لون الحديد الطبيعي. 
ــع  الــشــرايــطــي غــالــبــيــة مــجــّســمــاتــه  ويـــضـ
أمــــام مــحــلــه بــســبــب كــبــر حــجــمــهــا ولــعــدم 
استيعابها.  على  الصغيرة  ورشته  قــدرة 
املــارة  يقف  فيما  ال يخاف سرقتها.  لكنه 
الطريق  على  عليها  والتفرج  ملشاهدتها 
ــه. كــمــا يــشــاهــده بعضهم لــدى 

ّ
أمــــام مــحــل

تــنــفــيــذه عــمــلــيــات الــلــحــام أو قـــص القطع 
وتركيبها لتشكل أعمااًل فنية باتت تشهد 

إقبااًل كبيرًا.  
الشرايطي في صنع مجسمات  يبدع  وال 
من الحديد فقط، بل في رسم ونقش قطع 

فنية أخرى من مواد أخرى.

ُيبدع الشرايطي في 
تشكيل مجسمات 

لحيوانات باستخدام 
مخلفات حديدية 
وقطع ميكانيكية

■ ■ ■
يحّول بقايا الخردة 
طلب 

ُ
إلى منحوتات ت

منه أحيانًا، فيما 
يصنع معظمها 
بأفكار من خياله

■ ■ ■
باع مجسمات عدة 
صنعها بحرفية 
عالية إلى مطاعم 
ومقاٍه وفنادق، 

وُوضع بعضها في 
حدائق كبيرة وباحات 

خارجية

باختصار

وتستغرق  يريده.  الذي  المجّسم  ليشكل  وفكره  خياله  في  يجول  ما  الشرايطي  محمد  ينقل  أمامه،  صورة  أي  دون  من 
المجّسمات الكبيرة أشهرًا، فيما تحتاج تلك الصغيرة إلى بضعة أيام

هوامش

سعدية مفرح

الكاتب سلوٌك منتظٌر ومتوقع،  الفهم ملا يكتبه  سوء 
وراء  الكامنة  الكلمات  وظـــال  اللغة  مخاتلة   

ّ
ظــل فــي 

اب 
ّ
الكت حــرص  مــن  الــرغــم  وعلى  الحقيقية.  معانيها 

على توضيح ما يريدون، خصوصًا في املقاالت، فإّن 
سوء الفهم يحُدث دائمًا، فيتسّبب بمشكات، ويفّجر 
أمــا في  املقاصد.  أرض  مــزروعــة تحت  ألغامًا كثيرة 
الكتابات اإلبداعية، شعرًا وقصة وروايــة وغيرها، ال 
مشكات كبرى من سوء الفهم، ذلك أّن للمتلقي الحق 
في التأويل التلقائي ملا يقرأ، ما دام املبدع قد ترك له 
 يمكن أن يمارس فيها ألعاب القراءة والكتابة.

ً
مسافة

ــراءة والــكــتــابــة، عشت  ــقـ ــي رحــلــتــي الــطــويــلــة مـــع الـ وفـ
فهم  أســأت  األول،  الجانب  فــي  الجانبني.  على  الحالة 
بعض ما قرأته للمرة األولى غالبًا، وملــّرات كثيرة في 
أما  الحقيقي مــّرات قليلة.  اللحاق بالقصد  محاوالت 
فــي الجانب اآلخــر فقد صــادفــت آراء ووجــهــات نظر 
وتعليقاٍت كثيرة على ما أكتبه من مقاالت وتدوينات 
من  قصدته  ملــا  مغاير  فهم  على  تعتمد  وتــغــريــدات، 
مــعــنــى. وبــالــتــأكــيــد، ســـوء الــفــهــم الــنــاتــج عــن تــحــوالت 

اللغة وتركيباتها وطرائقنا املختلفة في تلقيها وفقًا 
أمـــر معقول  وغــيــرهــا،  ومــعــارفــنــا  ثقافاتنا  ملــســتــوى 
جــــدًا، حــتــى وإن كـــان ســبــبــًا فــي اخــتــافــات مجانية 
املعاني  ضح 

ّ
كثيرة، يتبّدد معظمها الحقًا، عندما تت

الحقيقية، وتختفي الظال تحت وهج الضوء.
املــقــبــول أن يتكئ سوء  املــعــقــول وغــيــر  لكن مــن غير 
املعاني  تحرف  أن  تحاول  مغرضة،  نياٍت  على  الفهم 
عن دروبها، وتخترع أفهامًا جديدة لها، غالبًا ما تكون 
بغرض  ودائمًا  الكاتب،  أراده  مما  تمامًا  العكس  على 
إيذائه والتأليب الجمعي عليه. وغالبًا ما يكون السبب 
لسوء  ال مجال  إذ  الكاتب،  كتبها  أخــرى سابقة  آراء 
أي  عليه  التأليب  يريد  من  فيتحنّي  التأويل،  أو  الفهم 
معنى ملتبس على طريق الكلمات الحقًا لينفذ املهمة! 
قبل أيام، تعّرضت ملثل هذا النوع من التأليب، بسبب 
تــغــريــدٍة كتبتها فـــي حــســابــي عــلــى مــوقــع »تــويــتــر« 
 شبه ساخرة، ويمكن أن تحتمل أكثر 

ٌٌ
وألنها تغريدة

قّرر  فقد  والتلقي،  الــقــراءة  ملستوى  وفقًا  معنى،  من 
بعض ممن قرأها أن يؤولها باملعنى األسوأ، والذي ال 
يمكن ملن يتابعني في »تويتر« أن يصدق ذلك املعنى 
الــذي يحيل إلــى العنصرية. مــع هــذا، أمعن مــن يريد 

اإلمعان باإلساءة، باحثًا عما غمض من قصد، ليعيد 
املقصود  فهمه  لسوء  ووفقًا  هــو،  بكلماته  صياغته 

بالتأكيد.
بعد  تبعاتها   

ّ
كــل مــع  وانتهت  الحادثة صغيرة،  بــدت 

مرور ساعاٍت قليلة، فقطار مواقع التواصل ال يكاد 
 عند تلك املحطات الصغيرة، لكّن األثر 

ً
يتوقف طويا

ونتائجه  أسبابه  حـــدث؛  بما  رًا 
ّ
تفك نفسي  فــي  بقي 

به،  تــواصــل،  أداة  اللغة بوصفها  وتــحــّوالتــه، وعــاقــة 
وحــجــم مــســؤولــيــتــي عــنــه بــاعــتــبــاري كــاتــبــة، مقارنة 

الذي  أو  القصد،  فهم  الــذي  املتلقي  بحجم مسؤولية 
إيجاد معنى  الــذي تعمد  ذلــك  أو  املعنى،  التبس عليه 

جديد أو مسيء! 
 منا نصيب من العاقة، ونصيب من املسؤولية، 

ّ
لكل

وإن كـــان الــحــجــم مــتــفــاوتــًا عــلــى الــصــعــيــد األخــاقــي 
على األقل. لكّن اللغة وحدها البريئة، على الرغم من 
خواصها املخاتلة وظالها الكثيرة ومعانيها املتحّولة 
أحــوالــهــا، وسيلة   

ّ
كــل فــي  فاللغة،  املــائــعــة،  وتراكيبها 

مع بعض من  بعضنا  نتواصل  الذين  ونحن  وغاية. 
خالها على صعيد الكام أو الكتابة، نتحّول أحيانًا 
 

ّ
إلــى مــجــرد أدوات فاعلة، نــحــاول االســتــفــادة مــن كل
فهم 

ُ
ن لكي  ال  لــقــدراتــنــا،  وفــقــًا  لــنــا،  املتاحة  ممكناتها 

اآلخرين ما نريد ونفهم بدورنا ما يريدون وحسب، 
لكن أيضًا لنستمتع بلعبة البحث عن املعنى الحقيقي 

املتكّون بيننا.
ني لم أِعد كتابة التغريدة التي 

ّ
 القارئ اآلن الحظ أن

ّ
لعل

 على ما أردت التعبير عنه في هذا 
ً
أسيء فهمها مثاال

ني فعلت ذلك تعّمدًا وتقصدًا، 
ّ
ه اكتشف أن

ّ
املقال، ولعل

على  املــخــتــلــق...  السيئ  املعنى  تكريس  عــدم  بــهــدف 
ه انتهى ومات.

ّ
الرغم من أن

لعبة اللغة وسوء الفهم

وأخيرًا

من غير المعقول وغير 
المقبول أن يتكئ سوء الفهم 

على نياٍت مغرضة، تحاول أن 
تحرف المعاني عن دروبها
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