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سودانيات يتظاهرن ضد االنقالب في الخرطوم  )محمود حجاج/األناضول(

بعدما عــادت دول عــدة في أوروبــا إلــى تسجيل 
أرقـــــام قــيــاســيــة فـــي عــــدد اإلصــــابــــات بــفــيــروس 
كورونا، بتأثير رفع إجراءات التباعد االجتماعي 
بالدرجة األولى خالل الصيف، تتجه دول أوروبية 
 شعبيًا قبل 

ً
تلقى قبوال لن  تنفيذ إغالقات  إلى 

السنة، ووضــع أطر قانونية جديدة  أعياد نهاية 
للقيود خالل فصل الشتاء. ويثير تحّول أوروبا 
 في 

ً
مجددًا إلى بــؤرة لتفشي كوفيد- 19، جــدال

شأن إذا كانت اللقاحات وحدها تكفي ملكافحة 
املـــرض. وفــي األيـــام السبعة األخــيــرة احتضنت 
ــا أكــثــر مــن نــصــف اإلصـــابـــات فــي الــعــالــم  ــ أوروبـ

أعلى مستوى منذ  الوفيات، وهو  ونحو نصف 
إبـــريـــل/ نــيــســان 2020، حــن اجــتــاح الــفــيــروس 
إيطاليا للمرة األولــى. ويقول علماء إن »توسيع 
إلــى جانب  السكان  مــن  مــزيــدًا  ليشمل  التطعيم 
املراهقن، يجب أن يكون أولوية لتجنب خطوات 
ــا مــعــهــد »روبــــــــرت كــــوخ«  ــ مـــثـــل اإلغـــــــــالق«. ودعــ
ملكافحة األمــراض في أملانيا املواطنن إلى إلغاء 
االخــتــالط،  وتقليل  الــكــبــيــرة  األحــــداث  تجنب  أو 
بعدما ارتفع معدل اإلصابة إلى 263.7 لكل 100 
ألــف شخص خــالل سبعة أيـــام، وتــجــاوز العدد 
اليومي للحاالت اإليجابية 50 ألفًا للمرة األولى، 

أول مـــن أمـــس الــخــمــيــس. وأضــيــفــت 191 وفـــاة 
أملانيا  الوفيات في  أخــرى، ما رفع إجمالي عدد 
هــولــنــدا، ستغلق  وفــي  اآلن.  97,389 حتى  إلــى 
الــحــانــات واملــطــاعــم مــبــكــرًا وســتــقــام الــفــعــالــيــات 
الرياضية بــال جمهور، فــي إطــار إغــالق جزئي 
يــســتــمــر ثــالثــة أســابــيــع، بــعــدمــا ســجــلــت الــبــالد 
16,300 إصابة أول من أمس الخميس، وهو رقم 
قياسي. وستحث السلطات املواطنن على العمل 
املــدارس واملسارح  من املنزل قدر اإلمكان، لكن 
ودور السينما ستبقى مفتوحة. وفي الدنمارك، 
أعادت السلطات استخدام تصريح مرور كورونا 

الرقمي ملدة شهر من أجل دخول النوادي الليلية 
واملقاهي واملطاعم، وذلك بعد نحو شهرين من 
وقــف العمل بــه، حــن كــان تفشي املـــرض تحت 
وأكدت  التطعيم.  معدل  ارتفاع  بسبب  السيطرة 
اإلصــابــات ودخــول  عــدد  أن  الصحية  السلطات 
املستشفيات ارتفع في شكل أسرع من املتوقع.

ــال  ــفــ وفــــــي تـــشـــيـــكـــيـــا، طـــالـــبـــت الـــحـــكـــومـــة األطــ
بــالــخــضــوع الخـــتـــبـــار كـــوفـــيـــد- 19 كـــجـــزء من 
الجهود املبذولة للحد من االرتفاع الحاد األخير 

في حاالت اإلصابة بالفيروس.
)رويترز، أسوشييتد برس، فرانس برس(

الحدث

تهديد بمعاقبة معرقلي االنتخابات الليبية
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Saturday 13 November 2021

تعليق دراسة العراقيين بجامعات لبنانية
بعدما تزايد حصول الطالب العراقيين على شهادات ماجستير ودكتوراه »عن بعد«، 

تدخلت السلطات بتعليق دراسة الطالب في ثالث جامعات لبنانية. ]18ـ19[

يعد البروتين أحد 
العناصر الغذائية الثالثة 

التي تزود أجسامنا 
بالطاقة، فكيف توفر 

لطفلك البروتينات؟
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اغتيال الكاظمي

للحديث تتمة...

أي  على  عقوبات  بفرض  بالتهديد  الجمعة،  أمس  ليبيا  حول  باريس  مؤتمر  انتهى 
طرف يعرقل االنتخابات المقررة أن تبدأ في البالد في 24 ديسمبر/ كانون األول المقبل، 
مع التشديد على ضرورة القبول بنتائج هذا االستحقاق، وذلك في أبرز دعم دولي 

لهذا المسار الحاسم لمستقبل ليبيا

باريس، طرابلس ـ العربي الجديد

وصل مسار االجتماعات واللقاءات 
ــول املـــلـــف الــلــيــبــي، إلــى  الـــدولـــيـــة حــ
التي  بــاريــس،  الفرنسية  العاصمة 
اســتــضــافــت أمــــس الــجــمــعــة مـــؤتـــمـــرًا دولــيــا 
بــمــشــاركــة قـــادة وممثلي نــحــو ثــاثــن دولــة 
ــان الــعــنــوان األبــــرز على  ومــنــظــمــة دولـــيـــة، كـ
ليبيا  الديمقراطي في  التحول  أجندته دعم 
عبر إجــراء االستحقاقات االنتخابية والتي 
ُيــفــتــرض أن تــبــدأ بــاالنــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
املقررة في 24 ديسمبر/ كانون األول املقبل. 
تـــهـــديـــدات حــقــيــقــيــة قد  املـــخـــاوف مـــن  وإزاء 
تمنع إجراء هذا االستحقاق، رفع املشاركون 
فــي املــؤتــمــر أمـــس ورقـــة الــتــهــديــد بعقوبات 
ــاول إفـــشـــال  ــحــ ــن يــ ــلـــن، وكـــــل مــ ــرقـ ــعـ عـــلـــى املـ
قائمة  تبقى  الشكوك  أن  غير  العملية.  هــذه 
فـــي الـــقـــدرة عــلــى تــطــبــيــق الــــقــــرارات املــتــخــذة 
فــي هــذا املــؤتــمــر، والـــذي يأتي بعد أكثر من 
جولة تــفــاوض، كــان آخــُرهــا مؤتمري برلن 
مقرراتهما  نفذ 

ُ
ت لم  واللذين  والثاني،  األول 

حتى اليوم، وال سيما إخــراج آالف املقاتلن 
األجانب الذين ال يزالون منتشرين في ليبيا. 
وما يعزز من القلق في هذا السياق، التمثيل 
الليبية  الساحة  فاعلة على  لقوى  الضعيف 
في اجتماع أمس، وال سيما تركيا، والجزائر.

وبعد عشر سنوات من سقوط نظام معمر 
الــدولــيــة مجددًا  الــقــذافــي، اجتمعت األســـرة 
في باريس لدعم املسار االنتقالي في ليبيا 
عبر الدفع إلجراء انتخابات في 24 ديسمبر 
في موعدها. واستضاف الرئيس الفرنسي 
إيــمــانــويــل مــاكــرون املــؤتــمــر بــحــضــور قــادة 
نحو ثاثن دولــة، بينها بلدان تشارك في 
أنجيا  األملــانــيــة  املستشارة  مثل  التنظيم، 
مــيــركــل ورئـــيـــس الــــــوزراء اإليــطــالــي مــاريــو 
دراغي، فيما شارك من الجانب الليبي رئيس 
املــجــلــس الــرئــاســي مــحــمــد املــنــفــي ورئــيــس 
لفت  بينما  الــدبــيــبــة،  الحميد  عــبــد  ــــوزراء  الـ
املنقوش  نــجــاء  الخارجية  حــضــور وزيـــرة 
على الرغم من تعليق مهامها وفق قرار من 
املجلس الرئاسي، قبل بضعة أيام. وحضر 
الــدول  املؤتمر أيضا مــســؤولــون مــن معظم 
األطــراف في األزمــة الليبية أو في التسوية 
بــشــأنــهــا، بينهم نــائــبــة الــرئــيــس األمــيــركــي 
كــــامــــاال هــــاريــــس والـــرئـــيـــس املــــصــــري عــبــد 
الفتاح السيسي ووزير الخارجية الروسي 

ــادة دول  ســيــرغــي الفـــــروف. ودعــــي أيــضــا قــ
النيجيري  الرئيس  بينهم  لليبيا  مــجــاورة 
العسكري  املجلس  ورئيس  البازوم،  محمد 
االنــتــقــالــي فــي تــشــاد مــحــمــد ادريــــس ديبي 
الحكومة  رئيسة  تونس  لت 

ّ
مث فيما  اتــنــو، 

الجديدة نجاء بــودن. في املقابل، خفضت 
الخارجية  وزيــر  نائب  إلــى  تمثيلها  تركيا 
ــادات أونــــال، فيما شــاركــت الــجــزائــر عبر  سـ
ــان لــعــمــامــرة، كما  ــطـ وزيـــــر خــارجــيــتــهــا رمـ
فعلت روسيا عبر وزيرها سيرغي الفروف.

ــدد الـــبـــيـــان الـــخـــتـــامـــي لــلــمــؤتــمــر، عــلــى  ــ وشــ
الــجــهــات الفاعلة  تــلــتــزم جــمــيــع  »أهــمــيــة أن 
رئاسية  انتخابات  بإجراء  صراحة  الليبية 
وتــشــريــعــيــة حــــّرة ونــزيــهــة وجــامــعــة تتسم 
وعلى  املقبل«،  ديسمبر   24 في  باملصداقية 
االلـــتـــزام عــلــنــا بــاحــتــرام حــقــوق خصومهم 
السياسين قبل االنتخابات وخالها وبعد 
االنتخابات  نتائج  قــبــول  وعــلــى  انتهائها، 
الــحــّرة والــنــزيــهــة والــجــامــعــة، وعــلــى التقّيد 
بــمــدونــة الــســلــوك الــتــي أعـــّدتـــهـــا املــفــوضــيــة 
جميع  ودعـــا  لانتخابات.  العليا  الوطنية 
الـــجـــهـــات الـــفـــاعـــلـــة الــلــيــبــيــة إلـــــى مــواصــلــة 
ــي بــالــوحــدة بــعــد إعــان 

ّ
الــعــمــل مــعــا والــتــحــل

ــام عـــن الـــقـــيـــام بــأي  الـــنـــتـــائـــج، وإلـــــى اإلحــــجــ
يــقــّوض نتائج  أو  عمل مــن شأنه أن يعرقل 
االنـــتـــخـــابـــات وتــســلــيــم الــســلــطــة عــلــى نحو 
املنتخبة  واملؤسسات  للسلطات  ديمقراطي 
الجديدة. وهدد البيان »األفراد أو الكيانات 
داخــل ليبيا أو خارجها التي قد تحاول أن 
تعرقل العملية االنتخابية وعملية االنتقال 
بهما  تــتــاعــب  أو  تقّوضهما  أو  الــســيــاســي 
لة  للمساء »ستخضع  بأنها  تــزّورهــمــا«،  أو 
درج في قائمة لجنة الجزاءات التابعة 

ُ
وقد ت

الصادر   2571 بالقرار   
ً
عما املتحدة،  لألمم 

مــلــتــزمــا   ،»2021 عــــــام  األمـــــــن  مـــجـــلـــس  ــــن  عـ

»بـــاحـــتـــرام الــعــمــلــيــة االنــتــخــابــيــة الــلــيــبــيــة«، 
الدولية  الفاعلة  الجهات   جميع 

ّ
»حــض مــع 

البيان على  على أن تحذو حــذونــا«. وأثنى 
ـــخـــذت مــن أجــل 

ُ
»الــخــطــوات التقنية الــتــي ات

التحضير لعملية االقــتــراع، وفــق ما تؤّكده 
املــفــوضــيــة الــوطــنــيــة الــعــلــيــا لــانــتــخــابــات«، 
الوطنية  املفوضية  بــإعــان  العلم  »أخــذ  مــع 
النتائج  إعــان  بوجوب  لانتخابات  العليا 
النهائية لانتخابات الرئاسية والتشريعية 
في وقت واحد«. وأضاف البيان: »نتطلع إلى 
إعداد املفوضية الوطنية العليا لانتخابات 
وإلــى  لانتخابات  الكامل  الزمني  الــجــدول 

تــنــفــيــذه فـــي ظـــل ظـــــروف ســلــمــيــة«. وأشــــار 
إلى أن »نقل السلطة من السلطة التنفيذية 
التنفيذية  السلطة  إلــى  الحالية  االنتقالية 
الــجــديــدة ســيــجــري عــقــب إعــــان املــفــوضــيــة 
ــابـــات الــنــتــائــج  ــتـــخـ ــة الـــعـــلـــيـــا لـــانـ ــيـ ــنـ الـــوطـ
النهائية لانتخابات الرئاسية والتشريعية 
في وقت واحد، وذلك منعا لحدوث أي فراغ 
 البيان »الــدول األعضاء 

ّ
في السلطة«. وحث

ــة  ــيـ فــــي األمـــــــم املــــتــــحــــدة واملـــنـــظـــمـــات الـــدولـ
انتخابين،  مــراقــبــن  توفير  إلــى  اإلقليمية 
بالتنسيق مع السلطات الليبية، خصوصا 
مـــع حــكــومــة الــــوحــــدة الــوطــنــيــة االنــتــقــالــيــة 
لانتخابات«.  العليا  الوطنية  واملفوضية 
ــراء مصالحة  ــ ــــرورة إجـ كــمــا شـــدد »عــلــى ضـ
مبدأي  على  تقوم  وجامعة،  شاملة  وطنية 
اإلنسان  واحــتــرام حقوق  االنتقالية  العدالة 

وتقودها السلطات الليبية«.
وفي الشق األمني، أكد املجتمعون التزامهم 
ــــاق الــنــار  ــفـــاق وقــــف إطـ »بــتــنــفــيــذ كـــامـــل اتـ
بـــــرم فـــي 23 أكــتــوبــر/تــشــريــن األول 

ُ
أ ــــذي  الـ

2020«، وأثنوا على عمل اللجنة العسكرية 
السلطات  بدعم  ملتزمن   ،)5+5( املشتركة 
الليبية املعنية واللجنة العسكرية املشتركة 
وبــالــتــنــســيــق مــعــهــا. وأعــــربــــوا عـــن دعــمــهــم 

التام »لخطة العمل الشاملة لسحب املرتزقة 
واملــقــاتــلــن األجــانــب والــقــوى األجــنــبــيــة من 
األراضـــــــي الــلــيــبــيــة، الـــتـــي أعـــّدتـــهـــا الــلــجــنــة 
ــك عــن  ــ ــا فــــي ذلــ ــمـ الـــعـــســـكـــريـــة املـــشـــتـــركـــة، بـ
طريق وضع إطار زمني على وجه السرعة 
التفاق  الكامل  التنفيذ  نحو  أولــى  كخطوة 
بــرم في 23 أكتوبر 

ُ
وقف إطاق النار الذي أ

مجلس  عـــن  الـــصـــادر   2570 ولــلــقــرار   2020
األمن التابع لألمم املتحدة«.

ــال مـــســـؤول فـــي الــرئــاســة  ـــي الـــســـيـــاق، قــ وفـ
بعض  إن  صحافية  إفـــادة  خــال  الفرنسية 
الستغال  اســتــعــداد  على  الفاعلة  الــجــهــات 
أي من مواطن الغموض لتعزيز مصالحها 
الــخــاصــة. وأضــــاف املــســؤول »مـــن الــواضــح 

ــاولــــون إفـــشـــال  ــحــ ــيــ ــم يـــتـــربـــصـــون وســ ــهــ أنــ
العملية االنتخابية«.

ــــن الــــعــــام لــــألمــــم املـــتـــحـــدة  ــ  األمـ
ّ

كـــمـــا حـــــض
أنطونيو غوتيريس كل األطراف السياسية 
الــلــيــبــيــة عـــلـــى املـــشـــاركـــة فــــي االنـــتـــخـــابـــات 
نتائجها،  واحترام  والتشريعية،  الرئاسية 
 فــي كلمة عــبــر الــفــيــديــو أمـــام مؤتمر 

ً
قــائــا

بــاريــس إنــهــا »الــخــطــوة املقبلة الــضــروريــة 
على الطريق نحو السام واالستقرار«.

مـــن جــهــتــه، أكــــد رئــيــس املــجــلــس الــرئــاســي 
الــلــيــبــي مــحــمــد املــنــفــي، الـــحـــرص »عــلــى أن 
تــتــوج هـــذه املــرحــلــة بــانــتــخــابــات مــتــزامــنــة 
ــيـــة شـــامـــلـــة،  ــقـــراطـ ــمـ ــيـــة ديـ ــابـ ــيـ رئــــاســــيــــة ونـ
يـــشـــارك فــيــهــا الــجــمــيــع ويــقــبــل بــنــتــائــجــهــا 
وسلس  سلمي  انــتــقــال  عنها  وينتج  الــكــل، 
أشاد  املؤتمر،  للسلطة«. وفــي كلمته خــال 
املشتركة  الليبية  العسكرية  اللجنة  بعمل 
التي  )5+5( والخطوات العملية وامللموسة 
قامت بها، »ابتداء من وقف إطاق النار إلى 
عمل شاملة النسحاب  إلــى خطة  توصلها 
املــرتــزقــة والـــقـــوات )واملــقــاتــلــن( األجـــانـــب«. 
الــرئــاســي عمل بحرص  وأضـــاف: »املجلس 
ــع الــلــجــنــة الــعــســكــريــة املــشــتــركــة  ــة مـ ــديـ وجـ
5+5، وأطراف النزاع املختلفة لتثبيت وقف 
إطاق النار وفتح الطريق البري الرابط بن 
شرق الباد وغربها«. وشدد املنفي على أن 
»وحدة ليبيا وسامة أراضيها واستقالها 
ــان املــنــفــي قـــد حث  ــ ال مـــســـاومـــة عـــلـــيـــه«. وكـ
جميع األطراف على التوافق بشأن خريطة 
طريق تمضي بالباد إلــى بــر األمـــان. كام 
املــنــفــي جـــاء خـــال لــقــائــه فــي بــاريــس أمــس 
قبيل انــعــقــاد املــؤتــمــر، وكــيــلــة األمـــن الــعــام 
لألمم املتحدة روز ماري ديكارلو، ومبعوث 
األمم املتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، 
الرئاسية  وبحث معهما ملفي االنتخابات 
والبرملانية، واالستمرار في إخراج املرتزقة 
للمكتب  بيان  بحسب  األجــانــب،  واملقاتلن 
الــرئــاســي. مــن جهتها،  اإلعــامــي للمجلس 
ــارول، وفـــــق الــــبــــيــــان، املــنــفــي  ــ ــكــ ــ ــاشــــدت ديــ نــ
ــة مــن  ــالـ ــأمـــن حـ ــل تـ ــ بـــمـــواصـــلـــة الـــعـــمـــل ألجـ

التوافق بن جميع األطراف في ليبيا.
وسبق االجتماع اإلعان مساء الخميس عن 
ــراج 300 مــن املــرتــزقــة مــن ليبيا.  اتــجــاه إلخــ
وقـــالـــت »الـــقـــيـــادة الــعــامــة لــلــقــوات املــســلــحــة 
حفتر(  لخليفة  )املــوالــيــة  الليبية«  الــعــربــيــة 
فـــي بــيــان إن 300 مـــن »املـــرتـــزقـــة واملــقــاتــلــن 
ــانــــب« الــنــاشــطــن فـــي مــنــاطــق يسيطر  األجــ
عليها حفتر سيتم »إخراجهم كدفعة أولى« 
مــن ليبيا بــنــاء لطلب مــن فــرنــســا. وأضــافــت 
فـــي بـــيـــان إنـــهـــا قـــــررت مــــغــــادرة هـــــؤالء »فــي 
إطــــــار مــــبــــادرة عــمــلــيــة« اســـتـــجـــابـــة »لــطــلــب 
مــن الــقــيــادة الــفــرنــســيــة«. وصـــدر الــبــيــان عن 
ممثلن ملعسكر حفتر في »اللجنة العسكرية 
أعضاء  التي تضم خمسة   )5+5( املشتركة« 
وخمسة  طرابلس  فــي  الليبية  الحكومة  مــن 
آخـــريـــن يــمــثــلــون الـــشـــرق الــلــيــبــي. وأوضــــح 
مــمــثــلــو حــفــتــر فـــي الــبــيــان أن هـــذه الــخــطــوة 
تشكل »استثناء من شرط الخروج املتزامن 
واملتوازن الــذي تم االتفاق عليه بن أعضاء 
الــلــجــنــة الــعــســكــريــة املــشــتــركــة فـــي خطتها 
إلخراج املرتزقة واملقاتلن األجانب والقوات 
للدعم  املتحدة  األمــم  األجنبية برعاية بعثة 
لــيــبــيــا«، مــن دون أن يــحــددوا جنسيات  فــي 
هـــؤالء املــقــاتــلــن. وأكــــدوا أن إخـــراج املرتزقة 
األجانب »سيتم بالتنسيق املباشر مع بعثة 
األمم املتحدة أثناء عملية نقل املقاتلن إلى 

دولهم« و«بالتنسيق مع هذه الدول«.

نضال محمد وتد

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية 
هذا األسبوع، عبر مستشارها 
السياسي أحمد الديك، وقوعها 

ضحية لتجسس إسرائيلي عبر 
برنامج التجسس اإلسرائيلي 
»بيغاسوس«، ومراقبة هواتف 

مسؤولني فلسطينيني يختصون 
بملف املحكمة الجنائية لجرائم 

الحرب. ومع أن اإلعالن جاء بعد 
تأكيد ست مؤسسات فلسطينية 

حقوقية تعرضها للتجسس، أعلن 
االحتالل عنها أنها »إرهابية« 

وتستغل األموال لصالح »نشاط 
إرهابي«، إال أنه من املفيد التوقف 
بالذات عند التجسس على ممثلي 

الخارجية الفلسطينية ومسؤوليها، 
ألنه يؤكد البديهي من طرف سلطة 

احتالل، وهو التجسس على من 
يقع تحت االحتالل طيلة الوقت 

وعلى كافة املستويات من دون أي 
استثناء.

وفي حالة السلطة الفلسطينية 
التي تؤكد باستمرار على لسان 

مختلف مستوياتها اعتمادها 
التنسيق األمني مع إسرائيل كأمر 

استراتيجي، أو »عقيدة مقدسة«، 
بحسب أحد التصريحات الغابرة 

لرئيس السلطة محمود عباس، 
يتضح أن إسرائيل ال تقيم وزنًا 

أو أي اعتبار للتنسيق األمني 
معها من قبل السلطة الفلسطينية، 
على الرغم من أن مسؤولني كبارًا 

في إسرائيل يقرون بأهمية 
هذا التنسيق ودوره في حفظ 
األمن اإلسرائيلي داخل حدود 

48، وبالتأكيد في حفظ أمن 
املستوطنات اإلسرائيلية.

يعني هذا أن التنسيق األمني ال 
يشفع للسلطة الفلسطينية، ألن 

االحتالل يملك ثوابته وأجندته، وهو 
ال ينظر إلى الفلسطينيني والسلطة 
الفلسطينية تحديدًا إال من منظار 
األمن، واملزيد من األمن والتنازل، 

من دون أن يشبع من خدمات 
التنسيق، فيسعى للمزيد منها عبر 

أجهزة املخابرات املختلفة، سواء 
جهاز الشاباك، أو حتى املوساد، 

كما أنه يطّوع كل قدراته اإللكترونية 
والتكنولوجية لتحقيق هذه الغاية. 
بل لعله من املفيد تذكير السلطة، 

وهي تشتكي ضد التجسس على 
هواتف بعض مسؤوليها، أنها لم 

تحرك ساكنًا عندما ذكرت تقارير 
سابقة أن جهاز املخابرات العامة 
اإلسرائيلي يراقب كافة الهواتف 

الفلسطينية، وأحيانًا هواتف 
ناس عاديني من عامة الشعب عله 
يعثر على ما يمكنه أن يستخدمه 
ضدهم ولو كان »سلوكًا أخالقيًا« 

لتجنيدهم لصالحه. كما أنه ال 
يمكن تجاهل حقيقة أن شركة 

 
ً
NSO اإلسرائيلية خرجت أصال

من رحم شعبة االستخبارات 
العسكرية »أمان«، وبالتالي ليس 

مستبعدًا أن يزود مؤسسو الشركة 
سلطة االحتالل ببرنامج التجسس 

املذكور، والغريب هو أن يستغرب 
الفلسطيني التجسس عليه من قبل 

دولة تحتل أرضه.

لبنان: قرداحي يربط استقالته بـ»ضمانات«تأجيل جولة مباحثات إيرانية ـ سعودية في العراق
بغداد ـ زيد سالم

كشفت مــصــادر عــراقــيــة رفيعة املــســتــوى في 
»الــعــربــي  الــعــاصــمــة بـــغـــداد، أمـــس الــجــمــعــة لـــ
الــجــديــد«، عــن تــأجــيــل لــقــاء كـــان مخططا له 
بن الجانبن السعودي واإليراني في بغداد، 
إلى  الــحــالــي،  الــثــانــي  نوفمبر/تشرين   2 فــي 
وقـــت آخـــر لـــم يــتــم تــحــديــده، وســـط تــضــارب 
في املعلومات حول سبب التأجيل في كونه 
النيابية  االنتخابات  نتائج  بــأزمــة  مرتبطا 
أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن األول  فـــي 10  الـــتـــي جــــرت 
املاضي وما خلفته من ارتدادات على املشهد 
ــــرى تــتــحــدث عن  الــســيــاســي فـــي بـــغـــداد، وأخـ
أن الــتــأجــيــل مــتــعــلــق بــالــجــانــبــن الــســعــودي 
واإليراني. وخال اللقاءات األربعة التي تمت 
بــن الــبــلــديــن فــي بـــغـــداد، لــم تكشف الــدوائــر 
املعنية في الحكومة العراقية عن أي تفاصيل 
مــســبــقــة حـــيـــالـــهـــا أو أســــمــــاء الــشــخــصــيــات 
املــشــاركــة مــن الــجــانــبــن، وظــلــت التسريبات 
ومعلومات  حكومية  مصادر  على  مقتصرة 
تـــدلـــي بــهــا دوائــــــر مــقــربــة مـــن كـــا الــوفــديــن 

املتحاورين.
وانــطــلــقــت أولــــى جــلــســات الـــحـــوار بــن إيـــران 
والــســعــوديــة فــي إبــريــل/نــيــســان املــاضــي في 
بغداد بعد سلسلة زيارات قام بها مسؤولون 
عراقيون إلى الرياض وطهران لجمع الطرفن 
على طاولة واحدة، من بينهم مستشار األمن 
الــوطــنــي الـــعـــراقـــي قـــاســـم األعــــرجــــي، ووزيــــر 
ــؤاد حـــســـن، ضـــمـــن تـــصـــورات  ــ الـــخـــارجـــيـــة فــ
ــأن تــخــفــيــف الـــتـــوتـــر بـــن الــبــلــديــن  عـــراقـــيـــة بــ
يمكن أن يسهم في تهدئة الساحة العراقية، 
خـــصـــوصـــا بـــمـــا يــتــعــلــق بـــنـــشـــاط الــفــصــائــل 

املسلحة الحليفة إليران.
وعــقــد الــجــانــبــان الــســعــودي واإليـــرانـــي أربــع 
ــوار بــبــغــداد، ثـــاث منها فــي عهد  جـــوالت حـ
ــة  ــولـ ــة اإليــــرانــــيــــة الـــســـابـــقـــة، والـــجـ ــكـــومـ الـــحـ

بيروت ـ ريتا الجّمال

ــــدول  تـــــــراوح األزمـــــــة الــلــبــنــانــيــة مــــع بـــعـــض الـ
مكانها،  السعودية،  رأسها  وعلى  الخليجية، 
ــع إعــــــان وزيــــــر اإلعـــــــام الـــلـــبـــنـــانـــي جــــورج  مــ
قرداحي، أمس الجمعة، أن استقالته مرتبطة 
ماهّيتها وال  يــحــّدد  أن  مــن دون  بــضــمــانــات، 
البرملان  رئــيــس  لقائه  بعد  وقـــال  تفاصيلها. 
ُيطَرح  لم  إن »مــوضــوع االستقالة  بــري،  نبيه 
فــي االجــتــمــاع«. وأضـــاف قــرداحــي »لــم نطرح 
ــة مـــــع بـــــــري وتـــحـــدثـــنـــا  ــالــ ــقــ ــتــ مـــــوضـــــوع االســ
ــه »بـــاتـــوا  فـــي كـــل مــشــاكــل الـــبـــلـــد«، مــعــتــبــرًا أنــ
لبنان  مشكلة  أنــهــا  عــلــى  قضيتي  يـــصـــّورون 
لست  أنــا  املصائب.  األساسية، ونسوا جميع 
مشكلة الحكومة وهي ال تجتمع منذ ما قبل 
تصريحي حــول حــرب الــيــمــن«. ولــفــت إلــى أن 
رأي مع  فــهــنــاك  لــبــنــان،  فـــي  مــنــقــســمــة  »اآلراء 
استقالتي وآراء بأحجام أكبر متضامنة معي، 
كــرامــة وعـــزة نفس وتكريس  املــوقــف فيه  ألن 

وتمّسك بسيادة البلد«.
ــنـــا عــن  ــد مـــعـ ــ ــ ــّدث أحـ ــحــ ــتــ ــم يــ ــ ــ ــه »لـ ــ ــ وكــــشــــف أنـ
ضمانات ال في الــداخــل وال من الــخــارج، وإذا 
فأنا حاضر لكل شــيء، ألني  الضمانات  أتــت 
وبــمــوقــعــي«.  وزاري  بمنصب  متمسكا  لــســت 
 أحــدًا 

ّ
وشـــّدد على عــدم رغبته فــي »أن نستفز

ــوزراء نجيب  ــ ــ ــّدى أحـــــدًا، ال رئــيــس الـ وال أتـــحـ
الــــذي أحــتــرمــه، وال املــمــلــكــة العربية  مــيــقــاتــي 
اعتبر عاقتي وطيدة معها،  التي  السعودية 
ولم أكن أتوقع هذه العاصفة التي هّبت بسبب 
قبل شهرين من  الـــذي صــدر عني  تصريحي 
تسلم منصبي في وزارة اإلعــام«. واعتبر أن 
»املزايدة تحصل في الداخل، ألن هناك الكثير 
ممن استغلوا قضيتي بغية تقديم براءة ذمة 
للسعودية ودول الخليج، وهم أحرار ولكن في 
مقتنعن  غير  وضميرهم  وقناعتهم  داخلهم 
بمواقفهم«. وأكد أن »السعودية ودول الخليج 

مصطفى  العراقية  الحكومة  رئــيــس  اغتيال 
الكاظمي في 7 نوفمبر الحالي، لذا ال يمكن 

ربطه باألوضاع الداخلية في العراق حاليا.
بــــدوره، كــشــف مــســؤول فــي مكتب الكاظمي 
اللقاء  أنه »لم يكن هناك موعد نهائي لعقد 
ــذا الــشــهــر ولــم  ــرانـــي الــســعــودي مــطــلــع هـ اإليـ
إلـــى  ــــي  ــرانـ ــ إيـ ــعــــودي أو  يـــصـــل أي مــمــثــل ســ
بغداد«، منّوها إلى أنها »ليست املرة األولى 
الــتــي يــتــغــيــر فــيــهــا مــوعــد الــلــقــاء وقـــد يعقد 
ــة الـــطـــرفـــن فــي  ــبــ قـــريـــبـــا«. وشـــــــّدد عـــلـــى »رغــ
مــواصــلــة الـــلـــقـــاءات وعــــدم تــوقــفــهــا بــالــوقــت 
الــحــالــي«، واصــفــا مــلــف الــوســاطــة الــعــراقــيــة 
ــــاض بـــأنـــه »بـــيـــد رئــيــس  ــريـ ــ ــهــــران والـ بــــن طــ
الــــــــوزراء بـــنـــاء عــلــى طــلــب ســـعـــودي ســابــق، 
كشرط الحتضان بغداد اللقاءات ولذا تبقى 
املـــعـــلـــومـــات شــحــيــحــة جــــــدًا«. وكـــانـــت وزارة 
الخارجية اإليرانية قد كشفت في وقٍت سابق، 
أن املباحثات حققت »تقّدما جادًا« بشأن أمن 
الخليج، وفق ما نقلت وكالة األنباء الرسمية 
»إرنا«، لكنها أكدت يوم اإلثنن املاضي، أنها 
»لن تتفاوض« حول حلفائها مع السعودية، 
مشيرة إلى أنه من املبكر الحديث عن خطوة 
إعـــادة فتح الــســفــارات بــن الــبــلــديــن، ورابــطــة 

»خطوات مؤثرة تتخذها الرياض«. ذلك بـ
وقــــال املــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة اإليــرانــيــة، 
مــع  »حـــــواراتـــــنـــــا  إن  زادة،  خـــطـــيـــب  ســـعـــيـــد 
وإقليمية،  ثنائية  قــضــايــا  حـــول  الــســعــوديــة 
ــــول أصـــدقـــائـــنـــا مــع  ونـــحـــن لــــن نـــتـــفـــاوض حـ
تــعــلــم أن  ــــاض  ــريـ ــ »الـ أن  مــعــتــبــرًا  أحـــــــد«،  أي 
ــــدول  ــار ضــــد الـ ســـيـــاســـة الـــضـــغـــوط والـــحـــصـ
األخــرى قد فقدت تأثيرها منذ زمن طويل«. 
اليمني  إلــى جانب الشعب  وأكــد »أنــنــا نقف 
ــارة غــيــر مــبــاشــرة إلــى  وأصــدقــائــنــا«، فــي إشــ
كما وصف  إيـــران.  مــع  املتحالفن  الحوثين 
خطيب زادة الحوارات بن إيران والسعودية 
فـــي بـــغـــداد بــأنــهــا »جـــــادة وشـــفـــافـــة«، رابــطــا 

للسعودية فــي حـــرب الــيــمــن، والــــذي أدلـــى به 
الــوزاري، إلى  قبل أسابيع من تبّوئه منصبه 
 الــحــكــومــي عــلــى وقــع 

ّ
انـــســـداد كــل آفــــاق الــحــل

رافقتها  الــتــي  الخليجية،  ـ  اللبنانية  ــة  األزمــ
تــهــديــدات أيــضــا بــإطــاحــة الــحــكــومــة بــرئــاســة 
نــجــيــب مــيــقــاتــي، فـــي حـــال إقـــالـــة قـــرداحـــي أو 

دفعه لاستقالة.
 تــمــســك 

ّ
ــي ظـــــل وحــــــول وضـــعـــيـــة الـــحـــكـــومـــة فــ

قــــرداحــــي بــمــنــصــبــه، والـــضـــغـــط االقـــتـــصـــادي 
ياسن،  نــاصــر  البيئة  وزيـــر  اعتبر  املــتــنــامــي، 
 »األزمــة 

ّ
فــي حــديــٍث مــع »العربي الــجــديــد«، أن

املستجّدة مع السعودية وبعض دول الخليج 
ــدت أكــثــر، والــحــكــومــة لــم تجتمع 

ّ
لــألســف تــعــق

العدلي  املحقق  بقضية  أواًل  ربــطــا  شهر  منذ 
ــّم املــتــصــلــة  ــ ــن ثــ ــ بـــانـــفـــجـــار مــــرفــــأ بــــيــــروت ومــ
ــر اإلعـــــــام وتـــداعـــيـــاتـــهـــا«.  ــ بــتــصــريــحــات وزيــ
 لــألزمــة الجديدة 

ّ
وأشـــار إلــى أن »بــدايــة الــحــل

تــكــون بــاســتــقــالــة قـــرداحـــي وهـــو أمــــٌر واضـــح 
حتى الساعة أنه لن يحصل قريبا«.

ويــعــّول ياسن على الــحــراك القطري من أجل 

ــة فـــي 18 ســبــتــمــبــر/أيــلــول املـــاضـــي،  ــعـ ــرابـ الـ
بمشاركة وفدين رفيعي املستوى من طهران 
والــــريــــاض. وهــــي األولـــــى فـــي عــهــد الــرئــيــس 
اإليراني املحافظ إبراهيم رئيسي الذي تسلم 
الرئاسة اإليرانية، مطلع شهر أغسطس/آب 
املاضي. وبحسب مصادر تحدثت من بغداد 
»الــعــربــي الــجــديــد«، فـــإن الــلــقــاء الــســعــودي  لـــ
اإليراني الذي كان مقررًا في 2 نوفمبر تأجل 
إلشعار آخــر. وأوضــح أحدهم وهو سياسي 
بــارز في بغداد، بأنه ال يمكنه تحديد سبب 
ــة، ومـــــا إذا كـــان  ــ ــدقـ ــ الـــتـــأجـــيـــل عـــلـــى وجـــــه الـ
ــاع الــحــالــيــة فــي بــغــداد أو أنــه  الــســبــب األوضــ
أكد  لكنه  الجانبن.  أحــد  بــنــاء على طلب  تــم 
األخير ومحاولة  التوتر  قبل  تم  التأجيل  أن 

صدرها رحب وال سيما بخصوص املقيمن«، 
 خطوة الكويت ليست بجديدة فهي 

ّ
معتبرًا أن

تــشــدد ســابــقــا فــي مــســألــة إعــطــاء الــتــأشــيــرات 
ــْيــه 

َ
لــلــبــنــانــيــن. ويـــحـــرص بــــري بــعــكــس حــلــيــف

املــردة« برئاسة سليمان  الله« و»تيار  »حــزب 
فــرنــجــيــة، الــــذي ُيــعــتــبــر قـــرداحـــي مـــن حصته 
ــفـــّرج« عــلــى األزمـــــة من  ــتـ الــحــكــومــيــة، عــلــى »الـ
بعيد. وسبق أن أوعز بري لنوابه ومسؤولي 
ــل« الــتــي يــتــرأســهــا، بــعــدم مــقــاربــة  ــ حــركــة »أمـ
الــســعــوديــة، وربــطــا  ـ  اللبنانية  الــعــاقــة  مــلــف 

الخليجية، للحؤول دون تعقيد األمور أكثر.
وعلى وقع ارتفاع سعر صرف الدوالر ملا فوق 
23 ألــف لــيــرة للمرة األولـــى فــي تــاريــخ الباد 
للمرة  املحروقات،  أسعار  زيــادة  استمرار  مع 
الثانية في أسبوع واحــد، أنهى لبنان شهره 
جلساته،  الــــوزراء  مجلس  تعليق  على  األول 
بــفــعــل املــقــاطــعــة الـــتـــي فــرضــهــا »حـــــزب الــلــه« 
ــــل« و»تـــيـــار املـــــردة«، حــتــى إقــالــة املحقق  و»أمـ
القاضي طارق  بانفجار مرفأ بيروت  العدلي 
املـــعـــارض  قــــرداحــــي  مـــوقـــف  الـــبـــيـــطـــار. وأدى 

مـــســـتـــقـــبـــلـــهـــا »بــــجــــديــــة الـــــطـــــرف اآلخــــــــر فــي 
تــجــاوز الــتــصــريــحــات اإلعــامــيــة«. وعــمــا إذا 
كــانــت الـــحـــوارات قــد اقــتــربــت مــن إعــــادة فتح 
الـــســـفـــارات، قـــال املــتــحــدث اإليـــرانـــي إنـــه »مــن 
املبكر الحديث عن ذلك«، في انتظار »خطوات 

مؤثرة تتخذها السعودية«.
قــال عضو لجنة العاقات  وفــي هــذا اإلطـــار 
الخارجية في البرملان العراقي السابق، عامر 
الـــفـــايـــز، إن »الــــجــــوالت األربـــــع الـــتـــي أجــريــت 
فـــي بـــغـــداد وجــمــعــت مـــســـؤولـــن ســعــوديــن 
وإيــرانــيــن، تمت بشكل عــالــي الــكــتــمــان، ولم 
يــبــلــغ رئــيــس الــحــكــومــة أي طــــرف بــمــا فيها 
بالتالي،  حيثياتها.  أو  بنتائجها  الــبــرملــان 
من املمكن أن تكون الجولة الخامسة جارية 
حاليا من دون علم منا أو ستعقد خال األيام 
ــد يــعــلــم بـــذلـــك«. وأضــــاف في  املــقــبــلــة، وال أحـ
»الكاظمي  أن  الــجــديــد«،  »العربي  مــع  حديث 
التوتر  مستوى  خفض  فــي  اآلن  حتى  نجح 
بــن الــبــلــديــن عــبــر هـــذه الـــجـــوالت، ويــجــب أن 
ذهــاب  بعد  الــعــراقــيــة  السياسة  هــذه  تستمر 
على  بــغــداد  بقاء  لضمان  الكاظمي،  حكومة 

الحياد وعدم االنحياز إلى أي طرف«.
لــكــن املــحــلــل أحــمــد الــشــريــفــي، أشــــار إلــــى أن 
»الــتــوتــر الــســيــاســي فــي بــغــداد يــمــنــع حاليا 
إقامة أي جوالت حوار أو فعاليات سياسية 
ــرار االحـــتـــجـــاج  ــمـ ــتـ ــة، ال ســيــمــا مــــع اسـ ــيــ دولــ
الـــســـيـــاســـي والـــشـــعـــبـــي لـــلـــقـــوى الـــخـــاســـرة 
إن  الــقــول  يمكن  لكن  األخــيــرة،  باالنتخابات 
إيران والسعودية مرتاحتان لنتائج الجوالت 
األربــــع الــتــي عــقــدت فــي بــغــداد، ألن الطرفن 
يريدان تقليل االحتقان والخروج من األزمة 
فــي حــديــٍث مع  الحالية«. وأضـــاف  اإلقليمية 
»العربي الجديد«، أن »السعودية أكثر مرونة 
فــي هــذه الـــحـــوارات، لكن اإليــرانــيــن يسعون 
إلى فرض إرادتهم عبر ما تمتلك طهران من 

أذرع سياسية وعسكرية في املنطقة«.

»إحـــــداث خــــرٍق جـــدي فــي جــــدار األزمـــــة« على 
الــزيــارة املرتقبة لوزير  حــّد تعبيره وذلــك مع 
آل  الرحمن  عبد  بــن  محمد  الشيخ  الخارجية 
ثــانــي إلــى بــيــروت األســبــوع املــقــبــل. مــع العلم 
أن زيارة وفد الجامعة العربية لم تخرج بعد 
بأي نتائج إيجابية الذي قد لّوح إلى ضرورة 

استقالة قرداحي لنزع فتيل األزمة.
ــى اتــــخــــاذ أي إجــــــــراءات  ــ ــر إلــ ــم تـــعـــمـــد قـــطـ ــ ولــ
دبلوماسية بحق لبنان أو غيرها من القيود، 
فيما اعــتــبــرت أنـــه »كـــان حـــري بــوزيــر االعـــام 
عدم الزج بلبنان الشقيق في أزمات خارجية«، 
 الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة فـــي بــيــان صـــادر 

ً
داعـــيـــة

»اتــخــاذ اإلجــــراءات  إلــى  الخارجية  عــن وزارة 
الازمة في هذا الصدد وبشكل عاجل وحاسم 
لتهدئة األوضاع وللمسارعة في رأب الصدع 
بن األشقاء«. من جهته، اكتفى وزير الصناعة 
ــــورج بــوشــكــيــان فـــي حـــديـــٍث مع  الــلــبــنــانــي جـ
انعكاسات  على  بالتأكيد  الجديد«،  »العربي 
على  وتأثيرها  اللبناني  الــداخــل  على  األزمـــة 
العاقات الطويلة األمــد واألخــويــة مــع الــدول 
 سريع على 

ّ
 أن نصل إلى حل

ً
الخليجية، آمــا

مختلف املستويات. بــدوره، أشــار النائب في 
كــتــلــة »الـــوســـط املــســتــقــل« )يــتــرأســهــا رئــيــس 
الـــحـــكـــومـــة نــجــيــب مـــيـــقـــاتـــي( عـــلـــي درويــــــش، 
ــربـــي الـــجـــديـــد«، إلــــى أن  ــعـ فـــي حـــديـــث مـــع »الـ
»الــضــمــانــات الــتــي تــحــدث عنها قــرداحــي، قد 
تكون بوصل ما انقطع بن لبنان والسعودية 
ــراءات بحق  ــ ودول الــخــلــيــج الــتــي اتــخــذت إجــ
ــكـــون لــرئــيــس  ــيـ لــــبــــنــــان«. ولـــفـــت إلـــــى أنـــــه »سـ
الـــــــــوزراء نــجــيــب مــيــقــاتــي زيــــــــارات لـــلـــخـــارج، 
ضمن مــحــاوالت فتح فجوة فــي جــدار األزمــة 
املــســتــجــدة«. وأكـــد درويـــش أن »ميقاتي يعي 
تماما الحاجة إلى عقد جلسة ملجلس الوزراء 
ل أن 

ّ
وهو قادر على الدعوة إليها، ولكنه يفض

يقدم على هذه الخطوة عندما تنضج األمور 
كي ال يرفع من منسوب التوتر«.

لم يكن مؤتمر باريس جديدًا في القضية الليبية، إذ ُعقد بعد سلسلة 
في  الليبي  جنيف  حوار  أبرزها  ليبيا،  حول  الدولية  اللقاءات  من  طويلة 
عام 2015. وتاله حوار الصخيرات في المغرب في العام نفسه، الذي 
أدى إلى تشكيل »حكومة الوفاق الوطني« وتشكيل المجلس األعلى 
السياسية.  الواجهة  إلى  طبرق  في  النواب  مجلس  وإعــادة  للدولة، 
ثم   ،2018 عام  في  اإليطالية  وباليرمو  باريس  في  لقاءات  وُعقدت 

مؤتمرا برلين األول في 2020 والثاني في 2021.

لقاءات سابقة

شارك المنفي والدبيبة 
في المؤتمر )لودفيك 

مارين/فرانس برس(

متابعة خاص

قرداحي: لم أكن أتوقع هذه العاصفة )حسين بيضون(
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بغداد: احتجاجات 
جديدة لرافضي نتائج 

االنتخابات

وســــــط إجــــــــــــراءات أمـــنـــيـــة مـــشـــددة 
ــات الــــعــــراقــــيــــة  ــطــ ــلــ ــســ تــــفــــرضــــهــــا الــ
ــار الــقــوى  فـــي بــــغــــداد، نــصــب أنـــصـ
املعترضة على نتائج االنتخابات، 
البوابة  أمــام  الجمعة، خياما  أمس 
الرئيسية للمنطقة الخضراء وسط 
الــعــاصــمــة، وذلـــك بــعــد ســاعــات من 
كــشــف مـــصـــادر ســيــاســيــة عـــن لــقــاء 
غير رسمي، أمس األول، ضم عددًا 
للنتائج،  الــرافــضــة  الكتل  قـــادة  مــن 
أخــيــرًا تحت  والــتــي نظمت نفسها 
للقوى  التنسيقي  »اإلطــــار  عــنــوان 

السياسية الشيعية«.
)العربي الجديد(

 
العراق: تدمير أوكار 

لـ»داعش« في حمرين
ــي  ــنـــ ــ أعـــــلـــــنـــــت خــــلــــيــــة االعــــــــــــــام األمـ
العراقية، أمس الجمعة، أن الطيران 
ــار  ــ الـــعـــراقـــي تــمــكــن مــــن تـــدمـــيـــر أوكـ
تابعة لتنظيم »داعش« في محافظة 
ديــالــى. وأكـــدت، في بيان، أنــه »وفقا 
ملــعــلــومــات اســتــخــبــاريــة دقــيــقــة، نفذ 
ــقـــوة الـــجـــويـــة الــعــراقــيــة 8  ــران الـ ــيـ طـ
ضــربــات فــي سلسلة جــبــال حمرين 
ديــالــى«، الفتا  ضمن قاطع عمليات 
إلى أن »الضربات أسفرت عن تدمير 
أوكار لإلرهابين«. وقال ضابط في 
املشتركة  العراقية  العمليات  قيادة 
إن هــذه الــضــربــات تــهــدف للحد من 

خطر تنظيم »داعش«.
)العربي الجديد(

 
تونس تتمسك بشراكتها 

العسكرية مع واشنطن
أكــد وزيــر الــدفــاع فــي تونس عماد 
مميش خــال اجــتــمــاع مــع السفير 
األميركي في تونس دونالد بلوم، 
أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، أهـــمـــيـــة الـــشـــراكـــة 
االســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الـــعـــســـكـــريـــة مــع 
الــــواليــــات املـــتـــحـــدة. وقــــال مــمــيــش، 
ــاع، إن  ــدفــ بــحــســب بـــيـــان لـــــــوزارة الــ
»الــــتــــعــــاون الـــعـــســـكـــري الــتــونــســي 
األمـــيـــركـــي فـــي الـــســـنـــوات األخـــيـــرة 
تــطــور كــمــّيــا ونــوعــيــا فـــي مــجــاالت 
ــم الـــتـــجـــهـــيـــزات، مــا  ــ الـــتـــدريـــب ودعــ
ســـاهـــم فــــي االرتـــــقـــــاء بــالــجــاهــزيــة 
العملياتية للمؤسسة العسكرية«.
)األناضول(

 
الجزائر تبدأ التحضير 

للقمة العربية
ــر الــخــارجــيــة الـــجـــزائـــري،  ــ أعـــلـــن وزيـ
ــان لـــعـــمـــامـــرة )الــــــصــــــورة(، فــي  ــطــ رمــ
الدولية  »الــجــزائــر«  قناة  مــع  مقابلة 
بدء  عــن  الخميس،  األول  أمــس  بثت 
املــشــاورات قريبا مع األمــانــة العامة 

العربية،  والـــدول  العربية  للجامعة 
ــقـــرر عــقــدهــا  ــنـــدة الــقــمــة املـ بـــشـــأن أجـ
املقبل،  آذار  الجزائر في مــارس/  في 
موضحا أن على رأس األجندة ملف 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة والــتــطــبــيــع 
مـــع االحـــتـــال اإلســـرائـــيـــلـــي، وعــــودة 
ســـوريـــة إلـــى مــقــعــدهــا فـــي الــجــامــعــة 

العربية.
)العربي الجديد(

اليمن: التحالف 
يعلن مقتل 105 مقاتلين 

حوثيين
ــــوده  ــقـ ــ ــالـــــف الـــــــــــذي تـ ــ ــــحـ ــتـ ــ ــن الـ ــ ــلــ ــ أعــ
السعودية في اليمن، أمس الجمعة، 
ــيـــن.  ــوثـ حـ مـــســـلـــحـــن   105 ــتـــل  ــقـ مـ
إن قواته  بيان،  التحالف في  وقــال 
»نفذت 21 عملية استهداف آلليات 
وعــنــاصــر الــحــوثــيــن فـــي مــديــريــة 
صــــرواح فــي مــــأرب، وفـــي محافظة 
ــاء«. وأضــــــــاف الــــبــــيــــان أن  ــيــــضــ ــبــ الــ
ــداف شــمــلــت  ــ ــهــ ــ ــتــ ــ ــيــــات االســ ــلــ ــمــ »عــ
العسكرية  اآللـــيـــات  مــن   13 تــدمــيــر 
والــقــضــاء عــلــى 105 إرهــابــيــن من 
ــيــــن«. مــــن جـــهـــتـــهـــم، أعــلــن  الــــحــــوثــ
الحوثيون، أمس، مقتل 4 مدنين، 
بينهم 3 أطفال، بغارة للتحالف في 

محافظة الحديدة.
)األناضول(

مؤتمر 
باريس

تهديد 
بمعاقبة 
معرقلي 
االنتخابات 

الليبية

الحدث

على الرغم من التلويح 
بالعقوبات من قبل 

المجتمعين في 
باريس، يرى خبراء أن 

فرص تطبيق مقررات 
المؤتمر غير مؤكدة 
بعد مؤتمري برلين 

األول والثاني. وأشار مدير 
مركز الدراسات والبحوث 

حول العالم العربي 
والمتوسطي في جنيف 

حسني عبيدي، في 
تصريح لـ»فرنس برس«، 
إلى أن »غياب الرؤساء 
الجزائري عبد المجيد 
تبون والتركي رجب 

طيب أردوغان والروسي 
فالديمير بوتين والمأزق 

الحالي في ليبيا« قد 
يؤديان إلى »اإلضرار بهذا 

البرنامج الليبي«.

فرص 
التطبيق
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سورية: اشتباكات 
متفرقة في الشمال

تصاعدت حدة التوتر شمالي غرب 
سورية، بعد املجزرة التي ارتكبتها 
الــطــائــرات الــحــربــيــة الــروســيــة، أول 
مــن أمــس الخميس، فــي ريــف إدلــب 
 5 ذهــب ضحيتها  والــتــي  الشمالي 
أشــخــاص، بينهم 3 أطــفــال وامـــرأة. 
وقوات  املعارضة  فصائل  وتبادلت 
الــــنــــظــــام، أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، الــقــصــف 
املدفعي والصاروخي في ريف إدلب 
الــجــنــوبــي، فــيــمــا تــعــرضــت أطــــراف 
بسهل  والــعــنــكــاوي  قليدين  قريتي 
ــاب فــــي ريـــــف حـــمـــاة الــشــمــالــي  ــغــ الــ
جانب  مــن  مدفعي  لقصف  الغربي، 
قــوات النظام. مــن جهة أخـــرى، قتل 
ــدد مـــن عــنــاصــر »فــيــلــق  ــيـــب عــ وأصـ
اشتباكات مع فصيل  الشام« جــراء 
»أحـــــرار الــشــرقــيــة«، فـــي اشــتــبــاكــات 
وقـــعـــت مـــســـاء الــخــمــيــس، فـــي بــلــدة 
حــمــام الــتــركــمــان بــريــف مــديــنــة تل 

أبيض بريف الرقة الشمالي.
)العربي الجديد(

غزة: تجارب صاروخية 
للمقاومة الفلسطينية 

أطـــلـــقـــت املــــقــــاومــــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
أمــس الجمعة، عــددًا من الصواريخ 
قــطــاع غــزة،  بــحــر  تــجــاه  التجريبية 
ــة فـــــي األســــبــــوعــــن  ــ ــعـ ــ ــرابـ ــ ــلــــمــــرة الـ لــ
األخــيــريــن، مــا يــعــطــي مــؤشــرًا على 
الــقــدرات  تطوير  عمليات  اســتــمــرار 
الــــصــــاروخــــيــــة لـــــدى الـــفـــصـــائـــل فــي 
 مطلقي الصواريخ 

ّ
غزة. وُيعتقد أن

ــم عـــنـــاصـــر كــتــائــب  ــ الـــتـــجـــريـــبـــيـــة هـ
الــقــســام الــــــذراع الــعــســكــريــة لــحــركــة 
»حماس«، لكن الكتائب والحركة ال 

تعلنان ذلك ربما ألسباب أمنية.
)العربي الجديد(

»أن أس أو« تطلب 
من بينت التدخل لدى 

األميركيين

ذكـــــرت وســـائـــل إعـــــام إســرائــيــلــيــة، 
»وااله«،  ومــوقــع  »هـــآرتـــس«  بينها 
التجسس  شركة  أن  الجمعة،  أمــس 
السيبراني »أن أس أو« اإلسرائيلية، 
املـــســـؤولـــة عـــن بـــرنـــامـــج الــتــجــســس 
ــاســـوس«، طــلــبــت مـــن رئــيــس  ــغـ ــيـ »بـ
الحكومة اإلسرائيلية نفتالي بينت 
اإلدارة  لـــــدى  الـــتـــدخـــل  ــورة(  ــ ــــصــ )الــ
األمــــيــــركــــيــــة، لــــرفــــع الـــعـــقـــوبـــات عــن 
ــورة، خــصــوصــا بعد  ــذكــ الــشــركــة املــ
قرار اإلدارة تصنيفها بأنها »تشّكل 
خطرًا على األمن القومي األميركي«.
)العربي الجديد(

إثيوبيا: قوات تيغراي 
تعلن مطاردة األجانب

ــة تـــحـــريـــر  ــ ــهـ ــ ــبـ ــ ــــت قـــــــــــوات »جـ ــنـ ــ ــلـ ــ أعـ
تـــيـــغـــراي«، الــتــي تـــحـــارب الــحــكــومــة 
ــــس الـــجـــمـــعـــة، أنــهــا  ــيــــة، أمــ اإلثــــيــــوبــ
الذين  األجانب  الرعايا  »ستتعقب« 
تــتــهــمــهــم بـــالـــعـــمـــل كـــمـــرتـــزقـــة لـــدى 
ــارك.  ــ ــعـ ــ ــات املـ ــ ــاحـ ــ ــــي سـ الـــحـــكـــومـــة فـ
وجاء هذا في تصريحات أدلى بها 
املتحدث باسم »الجبهة« غيتاتشو 
ــحــــدث بـــاســـم  ــتــ رضــــــــا. ولــــــم يــــــرد املــ
الحكومة ليغيسي تولو على طلب 

للتعليق.
)رويترز(

ترامب يؤيد هتافات 
أنصاره بإعدام بنس

ــا قـــنـــاة  ــهـ ــرتـ ــة نـــشـ ــلـ ــابـ ــقـ ــاء فـــــي مـ ــ ــ جـ
»إيــــه.بــــي.ســــي«، أمــــس الــجــمــعــة، أن 
دونالد  السابق  األمــيــركــي  الرئيس 
ترامب )الصورة(، دافع عن هتافات 
أنــصــاره الــتــي هـــددت بــإعــدام نائبه 
مــايــك بــنــس لـــدى اقــتــحــامــهــم مبنى 
أعــمــال شغب في  الكونغرس خــال 
6 يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي املــاضــي. 
وردًا على سؤال عن هتاف »اعدموا 
املشاركون  ردده  الــذي  بنس«  مايك 
فــي الشغب فــي الــســادس مــن يناير 
ــال تـــرامـــب »كــانــوا  كـــانـــون الــثــانــي قـ
غــاضــبــن لـــلـــغـــايـــة«. وكـــــرر اّدعــــــاءه 
غــيــر املــســتــنــد إلـــى دلــيــل عــن تــزويــر 

االنتخابات.
)رويترز(

رفض »جيش تحرير 
السودان« تعيين إدريس 

في المجلس الجديد

يتطلع المسؤولون 
الروس إلى إعادة النظام 

للجامعة العربية

حضرة: ما يحدث هو 
إعادة لفلول حزب البشير 

لمؤسسات الدولة

توقعات بوجود »غض 
طرف« أميركي لدفع 
النظام لتغيير سلوكه

انقالب السودان

الخرطوم ـ العربي الجديد

ــرار قـــائـــد الــجــيــش  ــ ــــع قــ يــمــكــن وضـ
الـــســـودانـــي عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان 
تشكيل مجلس ســيــادة جــديــد في 
إطار دفنه الشراكة مع تحالف »قوى الحرية 
ــم  والـــتـــغـــيـــيـــر«، خـــصـــوصـــا بـــعـــد تـــحـــذيـــر األمــ
املــتــحــدة مـــن أن مـــا قـــام بـــه الــبــرهــان »يــغــلــق« 
النافذة أمام إمكانية التوصل إلى حل سلمي 
ألزمــة االنقاب. ووســط تحذيرات من اعتماد 
ــمـــر  ــزب »املـــؤتـ ــ ــلــــول حــ ــلـــى فــ ــيـــش عـ ــائــــد الـــجـ قــ
الرئيس  كــان يرأسه  والــذي  املنحل،  الوطني« 
يستعد  لتدعيم حكمه،  البشير،  عمر  املعزول 
السودانيون للتصعيد بوجه االنقابين، مع 

املليونية الجديدة اليوم السبت.
وبـــعـــد ســــاعــــات مــــن االنــــقــــاب الـــجـــديـــد، أدى 
حمدان  محمد  السيادة  مجلس  رئيس  نائب 
الــبــرهــان، أمس  أمـــام  القسم  دقــلــو )حميدتي( 
الــجــمــعــة. وكــــان الــبــرهــان شــكــل، أمـــس األول، 
مــجــلــس ســيــادة جـــديـــدا، اســتــبــعــد مــنــه أربــعــة 
ممثلن لــتــحــالــف »قـــوى الــحــريــة والــتــغــيــيــر«. 
وأشــهــر األعـــضـــاء الــجــدد أبـــو الــقــاســم بــرطــم، 
الـــذي كــان نائبا فــي عهد البشير، وهــو رجل 
أعمال يدير شركات تعمل في الزراعة والنقل. 
وكــان برطم قد دعــا في العام 2020 للتطبيع 
بن باده وإسرائيل. كما أصدر البرهان قرارًا 
ما  الــدســتــوريــة،  بالوثيقة  مـــواد  تجميد  بفك 
بيان  والتغيير«، بحسب  »الحرية  عبارة  عدا 
صــادر عــن اإلعـــام العسكري للجيش. وأبــرز 
املواد التي قرر البرهان فك تجميدها تتعلق 
ــيـــاتـــه ومـــهـــامـــه،  بــمــجــلــس الـــســـيـــادة وصـــاحـ

ومجلس الوزراء ومهامه.
وفي أول ضربة لقرار البرهان، رفضت حركة 
»جيش تحرير السودان ـ املجلس االنتقالي«، 
أمس الجمعة، تعين رئيسها الهادي إدريس 
في املجلس السيادي الجديد. وقالت الحركة، 
لــه أو لتنظيمه  ــــس لــيــس  فــي بــيــان، إن »إدريـ
فــي مجلس  بــقــرار تعيينه  أو عــاقــة  عــلــم  أي 
السيادة الجديد«. وأوضحت أن »قرار التعين 
قاطعا«.  رفضا  ومــرفــوض  للحركة  ملزم  غير 
ــيـــس الـــحـــركـــة الــســيــاســي  ــال مــســتــشــار رئـ ــ وقــ
محيي الــديــن شــرف، لوكالة »األنــاضــول«، إن 

البشير، الذي أطيح عن الحكم بعد أشهر من 
للبرهان  يمكن  أنـــه ال  مــوضــحــا  الــتــظــاهــرات، 
وتتوقف  العصيان  يتصاعد  فيما  يحكم  أن 

عجلة الدولة.
مـــن جــهــتــه، قــــال الـــقـــيـــادي فـــي قــــوى »الــحــريــة 
معز  اإلنــســان  في حقوق  الناشط  والتغيير«، 
حــــضــــرة، فــــي اتــــصــــال هـــاتـــفـــي مــــع »الـــعـــربـــي 
الـــجـــديـــد«، إن مـــا قـــام بـــه الــبــرهــان عـــبـــارة عن 
إلغاء كامل للوثيقة الدستورية، موضحا أنه 
الــقــيــام بــهــذا األمـــر، بصفته قائدًا  لــه  ال يمكن 
لــلــجــيــش. وأضـــــــاف: حــتــى الــتــعــيــيــنــات الــتــي 
وأضــاف:  الجيش.  لقوانن  مخالفة  يصدرها 
مــا يحدث هــو إعـــادة لفلول حــزب البشير، إذ 
إن التعيينات التي أصدرها تضم أعضاء في 
مــن عينهم في  أن  الــوطــنــي«، وحتى  »املؤتمر 

املجلس السيادي هم من الحزب املنحل.
كان  إذا  اليوم وما  املليونية  التظاهرات  وعن 
الــبــرهــان سيواجهها بــالــقــوة، أكــد حــضــرة أن 
قائد الجيش لم يهتم أبدًا باالحتجاجات في 
الشارع، وقد سقط عشرات القتلى والجرحى 
منذ انقابه، لكنه شدد، في املقابل، على قدرة 
الــشــارع عــلــى إطــاحــة االنــقــابــيــن كــمــا حصل 
مع البشير. وعلى عكس فــاروق، رأى حضرة 
أن الــتــدخــل الـــدولـــي هـــو مـــتـــدرج، إذ إنــــه بــدأ 
بالشجب واالنــتــقــاد ووقـــف املــســاعــدات، وقــد 
للتراجع عن  االنقابين  على  يتزايد ضغطه 
هــــذا األمـــــر، عــبــر إعـــــادة الــــســــودان إلــــى الــــدول 

في  رئيسها  مشاركة  بعدم  ملتزمة  »الــحــركــة 
مجلس السيادة الجديد«، مضيفا أن »الحركة 
للمطالبة  الــســبــت،  تـــظـــاهـــرات  فـــي  ســتــشــارك 
العسكري  االنــقــاب  املــدنــي وإســقــاط  بالحكم 
باملقاومة السلمية«. وستزيد خطوة البرهان 
من حدة املعارضة بن الجماعات املدنية التي 
تــعــهــدت بــمــقــاومــة االنـــقـــاب مـــن خـــال حملة 
عصيان مدني وإضرابات وتجمعات حاشدة. 
الــطــرق  األول،  أمـــس  أغــلــقــوا،  ــان محتجون  وكـ
ــــوا الــــنــــار فــــي اإلطـــــــــارات فــــي مــنــاطــق  ــــرمـ وأضـ

مختلفة من العاصمة الخرطوم.
وقال عضو تجمع املهنين السودانين حسن 
فاروق، في اتصال هاتفي مع »العربي الجديد« 
تـــه لــقــرار الــبــرهــان  ردًا عــلــى ســــؤال حـــول قـــراء
يعني  وهــل  برئاسته  سيادة  مجلس  تشكيل 
إنهاء الشراكة مع املدنين والتفرد بالسلطة، 
الــبــرهــان عــبــارة عن  قــــرارات يتخذها  إن »أي 
انقاب على الثورة ككل«، مضيفا »هو عمليا 
يعمل على إعادة كل أعضاء املؤتمر الشعبي 
واألمــن  الخارجية  مــن  الحكم،  إلــى مؤسسات 
إلى التعليم«. واعتبر أن أعضاء حزب »املؤتمر 
الــوطــنــي« يــدعــمــون الـــبـــرهـــان، خــصــوصــا مع 
إعــادتــهــم إلـــى كـــل مــؤســســات الـــدولـــة. وتــابــع 
فـــــاروق: الـــشـــارع ضـــد الــعــســكــر والـــعـــودة إلــى 
الــشــراكــة فــي الحكم، وشــعــاراتــه خــال الــثــورة 
كــانــت واضـــحـــة، ومــنــهــا »ال لــحــكــم الــعــســكــر«، 
أكبر  أحــد  أن  واعتبر  ال يصونك«.  و»العسكر 
األخطاء هي التراجع عن مبدأ عدم التفاوض 
ــاروق، ردًا عــلــى ســؤال  ــ مــع الــعــســكــر. وأشــــار فـ
التعبير  لم تتعد  التي  الدولية،  املواقف  حول 
عن القلق، والدعوات املستمرة إلى الحوار، إال 
الشراكة  إلى  العودة  أن هناك من يراهن على 
بن العسكر واملدنين، معتبرًا أن من مصلحة 
واشـــنـــطـــن بـــقـــاء الــعــســكــر فـــي الــســلــطــة. وعــن 
السبت،  اليوم  املتوقعة  املليونية  التظاهرات 
عــبــارة عن  »املليونية ستكون  إن  فـــاروق  قــال 
مواجهة مباشرة بن العسكر والــشــارع«، من 
دون أن يستبعد سقوط ضحايا جدد بنيران 
القوى األمنية، موضحا أنه منذ 30 أكتوبر/

، كما 
ً
تــشــريــن األول املـــاضـــي، ســقــط 15 قــتــيــا

االنقابين.  لــدى  املعتقلن  عــشــرات  هناك  أن 
واعتبر أن مصير البرهان سيكون مثل مصير 

الراعية لإلرهاب، خصوصا إذا أصر البرهان 
على مواصلة السير باالنقاب إلى النهاية.

وقوبل تشكيل مجلس السيادة الجديد برفض 
كبير في الداخل. وزير اإلعام السوداني املقال 
حمزة بــلــول، وصــف ذلــك بأنه »يمثل امــتــدادًا 
لـــــإلجـــــراءات االنـــقـــابـــيـــة الـــتـــي بــــــدأت فــــي 25 
أكــتــوبــر«. وأعـــرب عــن »ثقته فــي قــدرة الشعب 
السوداني على حسم االنقاب وتصفية آثاره 
ديسمبر«  ثـــورة  مكتسبات  كــافــة  واســتــعــادة 
ومــواصــلــة االنــتــقــال إلـــى الــديــمــقــراطــيــة. ورأى 
أن هذا القرار يؤكد صحة موقف قوى الحرية 
االنقابين«.  مع  للحوار  »الــرافــض  والتغيير 
وتابع: »هذه خطوة هروب إلى األمام، وقراءة 
الـــذي ظــل 30  مــن كــتــاب املخلوع عمر البشير 
عاما يزدري صوت الشعب وينكل باملناضلن 

والثوار«.
ــا تــجــمــع املــهــنــيــن الـــســـودانـــيـــن فـــأكـــد، في  أمــ
بيان، أن »قرارات البرهان واملجلس االنقابي 
تخصهم وحــدهــم، فــا شرعية لها ولــن تجد 
واملــقــاومــة  االزدراء  إال  مـــن جــمــاهــيــر شــعــبــنــا 
الضارية حتى اإلسقاط الكامل والزج بهم في 

مزبلة التاريخ حيث ينتمون«.
وفــــي حـــن أكــــد حــــزب »املـــؤتـــمـــر« الـــســـودانـــي 
ــرار وأن صـــــوت الــــشــــارع  ــ ــقـ ــ ــقــــاوم الـ ــيــ أنـــــه »ســ
ــال تحالف  هــو صــوتــنــا ومــوقــفــه مــوقــفــنــا«، قـ
ــــد مــكــونــات  ــــو أحـ ــادي«، وهـ ــ ــحــ ــ »الـــتـــجـــمـــع االتــ
»الــحــريــة والــتــغــيــيــر«، إن »إجـــــراءات الــبــرهــان 
ــراءات  مــا هــي إال تصعيد واســتــمــرار فــي اإلجـ
ــام بــاقــتــرافــهــا منذ  غــيــر الـــدســـتـــوريـــة الـــتـــي قــ
بــيــانــه االنـــقـــابـــي فـــي 25 أكـــتـــوبـــر املـــاضـــي«. 

واعــتــبــر الــحــزب »الــشــيــوعــي الـــســـودانـــي«، في 
بيان، أن القرار »عــودة إلى ما قبل 11 إبريل/

نيسان )تاريخ سقوط نظام البشير في 2019( 
وتــبــديــل ديــكــتــاتــور بــديــكــتــاتــور آخــــر«. ودعــا 
إلى »الوقوف صفا واحدًا  السودانين  جميع 

لهزيمة االنقاب العسكري َوامتداداته«.
وفشل مجلس األمــن الــدولــي، أمــس األول، في 
ــــدار إعــــان مــشــتــرك بــشــأن الـــتـــطـــورات في  إصـ
السودان، فيما حمل دبلوماسيون مسؤولية 
ذلــك إلــى روســيــا الــتــي تــواصــل دعــم البرهان، 
ــد الـــدبـــلـــومـــاســـيـــن. وقـــــــال مــبــعــوث  ــ ــــق أحــ وفــ
األمـــم املــتــحــدة إلـــى الـــســـودان فــولــكــر بيرتس، 
ــرار الــبــرهــان  فــي تــغــريــدة أمـــس الــجــمــعــة، إن قـ
تعين مجلس سيادة جديد برئاسته يصعب 
الــعــودة إلــى النظام الــدســتــوري. وكتب مكتب 
 عــن إفــــادة قــدمــهــا أمــــام مجلس 

ً
بــيــرتــس نــقــا

الــجــانــب ملجلس  األمـــن أن »التعين األحــــادي 
ســيــادة جــديــد يــزيــد مــن صعوبة الــعــودة إلى 
الدستوري«. وقالت سفيرة بريطانيا  النظام 
فــي  وودوارد،  ــرا  ــ ــاربـ ــ بـ املـــتـــحـــدة  األمــــــم  لـــــدى 
ــــواب  ــن الـــدولـــي خــلــف األبـ ــ ــادة ملــجــلــس األمـ ــ إفــ
في  للغاية  »صريحا  كــان  بيرتس  إن  املغلقة، 
الحوار  أمــام  اآلن  تنغلق  النافذة  بــأن  تقييمه 
إلــى حل سلمي«. ويشارك بيرتس  والتوصل 
في جهود وساطة تهدف لتأمن إطاق سراح 
تفاوضي  أسلوب  إلــى  والتوصل  محتجزين، 
لــلــخــروج مــن األزمــــة عــبــر الــعــودة إلـــى تقاسم 
الــســلــطــة بــــن الـــجـــيـــش واملــــدنــــيــــن. لـــكـــن هـــذه 
الــجــهــود تــعــثــرت وســـط مــؤشــرات أن الجيش 

يتجه لتعزيز قبضته على الحكم.

وقـــال املــتــحــدث بــاســم األمـــم املــتــحــدة ستيفان 
دوجـــاريـــك، أمـــس األول، إن أحـــدث الــتــطــورات 
الـــتـــي يــشــهــدهــا الــــســــودان »مــقــلــقــة لــلــغــايــة«، 
أنطونيو  الدولية  للمنظمة  العام  األمــن  وإن 
غوتيريس يــريــد أن »يـــرى عـــودة إلــى املرحلة 
ــا  ــكـــن«. ودعــ ــمـ االنـــتـــقـــالـــيـــة فــــي أســــــرع وقـــــت مـ
دوجاريك إلى اإلفراج عن حمدوك وعن زعماء 

سياسين آخرين.
وأعــربــت دول »الــتــرويــكــا« )الــواليــات املتحدة 
وبــريــطــانــيــا والــنــرويــج( واالتـــحـــاد األوروبــــي 
وســويــســرا، فــي بــيــان مشترك أمــس الجمعة، 
عـــن الــقــلــق الــبــالــغ بــشــأن إعــــان الــبــرهــان عن 
مجلس سيادي والذي »يمثل انتهاكا للوثيقة 
إلى عودة رئيس  الدستورية«. وقالت »ندعو 
املدنية  االنتقالية  الــوزراء حمدوك والحكومة 
ــه أن  ــأنـ ــــك مــــن شـ لــلــســلــطــة«. واعـــتـــبـــرت أن ذلـ
إعــادة  إلــى  الرامية  الجهود  بـ«تعقيد  يتسبب 
عملية االنتقال الديمقراطي في السودان إلى 
الشعب  لتطلعات  مخالفا  يعد  كما  مسارها، 
الـــســـودانـــي، وملــتــطــلــبــات تــحــقــيــق االســتــقــرار 
السياسي واالقتصادي في الباد«. واعتبرت 
بــنــجــاح عملية  مـــرهـــون  الــــدولــــي  ــم  »الــــدعــ أن 
االنــتــقــال الــســيــاســي بــمــوجــب مــا نــصــت عليه 
الــوثــيــقــة الــدســتــوريــة املــوقــعــة عـــام 2019 بن 

املكونن املدني والعسكري في السودان«.
مــاكــرون،  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  وكتب 
فــي تــغــريــدة، أن األحــــداث فــي الــســودان مقلقة 
لـــلـــغـــايـــة. وأضــــــــاف »نـــطـــالـــب بـــــاإلفـــــراج فــــورًا 
عــن جــمــيــع مــن يــجــســدون روح وأمــــل الــثــورة 

السودانية التي يجب أال تتعرض للخيانة«.

البرهان 
يدفن الشراكة 

مع المدنيين

يستعد السودانيون للخروج بتظاهرة مليونية اليوم )فرانس برس(

)Getty( تبدي واشنطن اهتمامًا بالملفات اإلنسانية في سورية

في الوقت الذي كان فيه قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان 
يواصل »تدعيم ركائز« سيطرته على السلطة، يستعد الشارع السوداني 
للرد عليه، عبر »مليونية« اليوم، وسط ربط دولي بين دعمه للخرطوم 

ونجاح عملية االنتقال السياسي في البالد

تقرير

دون غيرها في سورية، ُيتوقع أن تركز 
في محادثاتها املقبلة مع موسكو على 
عـــــدم اعــــتــــراض األخــــيــــرة لــتــمــديــد آلــيــة 
إدخال املساعدات اإلنسانية إلى سورية، 
في  املقبل،  العام  بداية  ستنتهي  والتي 
مزيد  ســتــحــاول موسكو تحصيل  حــن 
مـــن االســـتـــثـــنـــاءات فـــي تــطــبــيــق »قــانــون 
ــتـــي تــخــص  قـــيـــصـــر«، وال ســيــمــا تـــلـــك الـ
االســتــقــرار والــتــعــافــي املــبــكــر، بــاإلضــافــة 
لــرفــع الــقــيــود عـــن املــقــاولــن والــشــركــات 
املــنــخــرطــة فــي الــبــرامــج الــتــي تستهدف 
ــة كــــــورونــــــا وتـــقـــديـــم  ــائــــحــ مــــواجــــهــــة جــ
املساعدات اإلنسانية عبر األمم املتحدة.

أمـــا روســـيـــا، الــتــي غـــّيـــرت تــوجــهــهــا في 
تعويم  مــن محاولة  األخــيــريــن،  العامن 
الــنــظــام دولـــيـــا، إلــــى تــمــريــر ذلــــك شيئا 
فشيئا عبر البوابة العربية، فمن املتوقع 
أن يكون ذلك مطلبها خال اللقاء املقبل 
ــهـــة وفــرشــيــنــن  ــغــــورك مــــن جـ ــاكــ بــــن مــ
والفرنتييف من جهة أخــرى، إذ يتطلع 
املــســؤولــون الــــروس إلـــى إعــــادة الــنــظــام 
للجامعة العربية من بوابة قمة الجزائر 
 طرف 

ّ
املقبلة، وهــذا األمــر يتطلب غــض

أمــيــركــي عــن املــســألــة، بــاإلضــافــة إلعــادة 
املــحــاولــة مــع كــل مــن الــســعــوديــة وقــطــر، 
واللتان تربطان عودة سورية للحضن 
 
ً
كاما السياسي  الحل  بإنجاز  العربي 

بمشاركة املعارضة.
الدعم  أن يستمر  ُيتوقع  ذلــك،  فــي خضم 
الـــروســـي لــلــنــظــام بــالــقــفــز فـــوق املــســارات 
والـــحـــلـــول الــســيــاســيــة األمـــمـــيـــة، بــهــدف 
النقاط لصالح األسد،  تسجيل مزيد من 
وذلــــك بــعــد إعــــادة الــكــثــيــر مــن املــســاحــات 
ــر الــتــدخــل  الــجــغــرافــيــة الـــتـــي خــســرهــا إثــ
وإنجاز  روسية،  من  املباشرة  واملساندة 
االنـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة بــإنــجــاح األســـد 
فيها على الرغم من املقاطعة واملعارضة 
ــيـــة والـــغـــربـــيـــة. وتـــســـاعـــد الــجــهــود  الـــدولـ
الدبلوماسية الروسية النظام بااللتفاف 
األزمــة  املتبقي لحل  األمــمــي  املــســار  على 
التي  الــدســتــوريــة،  اللجنة  أي  الــســوريــة، 
املاضي  الشهر  السادسة  فشلت جولتها 
البدء بصياغة  أي خــرق لجهة  بتسجيل 
مـــواد لــلــدســتــور، على الــرغــم مــن الــوعــود 
الروسية للمبعوث األممي غير بيدرسن 
بدفع النظام لانخراط بهذا املسار جديا، 
ويــتــوقــع أن يــكــون خــيــارهــا ثــابــتــا حيال 

الجوالت واملحطات املقبلة من املسار.

الكشف  لبايدن، من دون  العاهل  قّدمها 
عن ردود فعل اإلدارة األميركية حيالها.

ــدو املــــوقــــف املــــصــــري بــاهــتــا  ــبـ وفـــيـــمـــا يـ
العربية،  للجامعة  النظام  عــودة  حيال 
ــرة تـــظـــهـــر وكـــأنـــهـــا تــنــتــظــر  ــاهــ ــقــ فـــــإن الــ
مــــزيــــدًا مــــن الــــضــــوء األخــــضــــر الـــغـــربـــي 
لعودة  املؤيد  موقفها  لتعلن  والعربي، 
النظام، مــن بــوابــة عــودة ســوريــة كدولة 
واحتوائها  الجامعة،  فــي  مقعدها  إلــى 
اإليــرانــي،  االستقطاب  عــن  بعيدًا  عربيا 
ودعمها ضد التدخل األجنبي والتركي 
على وجــه الخصوص. وعلى ذلــك، كان 
الخارجية املصري سامح شكري  وزيــر 
يجدد موقف باده بقبول عودة النظام 
الــعــربــيــة مــقــابــل تــعــهــدات من  للحظيرة 
الــنــظــام بــالــذهــاب نــحــو بــعــض الــحــلــول 
السياسية واإلنسانية لألزمة السورية، 

وفي مقدمتها إعادة الاجئن.
وأمام ذلك، يسود االعتقاد بوجود »غض 
إدارة بايدن، يهدف إلى  طــرف« من قبل 
اختبار تأثير الدول املطّبعة على النظام 
لــتــغــيــيــر ســلــوكــه. وفــــي حـــن يــنــظــر إلــى 
هــذا الــرهــان باعتباره خــاســرًا، فــي حال 
صح االعتقاد، فإن معالم ذلك ستتضح 
ــتـــظـــر الــــــــذي ســيــجــمــع  ــنـ ــاء املـ ــقــ ــلــ بـــعـــد الــ
ــن الــقــومــي لــلــشــرق  ــ مــنــســق مــجــلــس األمـ
ــط بـــريـــت مـــاكـــغـــورك مـــع مــبــعــوث  ــ األوســ
إلــى ســوريــة ألكسندر  الــروســي  الرئيس 
الفــرنــتــيــيــف، ونـــائـــب وزيـــــر الــخــارجــيــة 
فــي جنيف،  الــروســي سيرغي فرشينن 

لبحث ملفات عدة في سورية.
وتــســود الــشــكــوك حــول الــلــقــاء عــن إبــرام 
آنية  أو  أميركية جديدة،  روسية  صفقة 
على األقل حيال سورية. ففي حن تبدي 
إدارة بايدن اهتماما بامللفات اإلنسانية 

عماد كركص

يـــعـــود املـــلـــف الـــســـوري لــيــشــهــد تــعــقــيــدات 
جــديــدة فــي ظــل تشابك خــيــوط السياسة 
الــدولــيــة واإلقــلــيــمــيــة املــحــيــطــة بـــه حــالــيــا. 
فبعد زيارة وزير الخارجية اإلماراتي عبد 
الــلــه بــن زايـــد إلـــى دمــشــق، ولــقــائــه رئيس 
النظام السوري بشار األسد، تدور األسئلة 
حول ردة الفعل الباردة لإلدارة األميركية 
حيال االتجاه املتواصل نحو التطبيع مع 
النظام، ســواء من ِقبل اإلمـــارات أو األردن 
بــايــدن، وإن  إدارة جــو  أن  قبلها، ال سيما 
تلّوح  لــم  أنها  إال  بالتطبيع،  نــددت  كانت 
ــام الــــدول التي  بــورقــة »قــانــون قــيــصــر« أمـ
للتطبيع،  دمـــشـــق  نــحــو  الــطــريــق  ســلــكــت 

وأخرى التي تنتظر أقرب فرصة.
ــــي، وشـــبـــه  ــركـ ــ ــيـ ــ ــــف األمـ ــوقـ ــ ومــــــع هــــــذا املـ
الصمت الغربي، وجدت الجزائر نفسها 
أمام فرصة اإلعان الرسمي عن موقفها 
العربية،  الجامعة  إلى  النظام  من عــودة 
حــن طــالــب وزيـــر الــخــارجــيــة الــجــزائــري 
بــإعــادة كرسي سورية  لعمامرة  رمطان 
)النظام( إليها، في تلميح لبدء الترويج 
لــــدعــــوة الـــنـــظـــام لــلــقــمــة الـــعـــربـــيـــة الــتــي 
مـــارس/آذار  في  الجزائر  ستستضيفها 
مــن الــعــام املــقــبــل. وفــي الــيــوم ذاتـــه الــذي 
خـــرجـــت بـــه تــصــريــحــات لــعــمــامــرة إلــى 
العلن، كان نظيره األردني أيمن الصفدي 
يبرر »عودة التفاعل« بن اململكة ونظام 
األسد بأن »التعايش مع الوضع الراهن 
ليس خيارًا«، كاشفا عن أن باده أجرت 
مــحــادثــات مـــع الـــواليـــات املــتــحــدة حــول 
للزيارة  إشـــارة  فــي  النظام،  مــع  التقارب 
الــتــي قـــام بــهــا الــعــاهــل األردنــــي عبدالله 
الــــثــــانــــي إلـــــــى واشــــنــــطــــن فـــــي يـــولـــيـــو/
الحديث عن  دار  املــاضــي، حينها،  تموز 
»خــريــطــة طــريــق لــحــل األزمــــة الــســوريــة« 
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األردن: احتجاجات ضد قانون الدفاع وغالء األسعارقطر تتولى إدارة المصالح األميركية في أفغانستان
بــعــد اســتــعــانــة الـــواليـــات املــتــحــدة بــقــطــر من 
واألفغان،  األميركين  آالف  نقل عشرات  أجــل 
الذين تم إخراجهم من كابول بعد االنسحاب 
األميركي من الباد في أغسطس/آب املاضي، 
القطرية في  السفارة  تكليف  قــررت واشنطن 
أفغانستان بإدارة مصالحها في أفغانستان، 
بــعــدمــا أغــلــقــت ســفــارتــهــا هـــنـــاك فـــي أعــقــاب 

استياء حركة »طالبان« على السلطة.
ــع وزيـــر الــخــارجــيــة األمــيــركــي أنتوني  ــ

ّ
ووق

بلينكن ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
الرحمن  عبد  بن  القطري محمد  الخارجية 
الجمعة، بعد  أمــس  فــي واشنطن  ثــانــي،  آل 
ــدورة الــرابــعــة لــلــحــوار  ــ تــرؤســهــمــا أعــمــال الـ
»يرّسخ  اتفاقا  البلدين،  بن  االستراتيجي 
الواليات  )ملصالح(  حماية  كقوة  قطر  دور 
ستؤسس  حيث  أفغانستان«،  فــي  املتحدة 
ــة قــســمــا لــرعــايــة مــصــالــح واشــنــطــن  الـــدوحـ
ــابــــول. ومـــنـــذ ســيــطــرة  فـــي ســفــارتــهــا فـــي كــ
»طـــالـــبـــان« عــلــى الــســلــطــة فـــي أفــغــانــســتــان، 
سفارتها  عمليات  املتحدة  الــواليــات  نقلت 

في كابول إلى الدوحة.
ووفــقــا لــاتــفــاق الــجــديــد، الـــذي يــدخــل حيز 
كـــانـــون األول  فـــي 31 ديــســمــبــر/  الــتــنــفــيــذ 
املــقــبــل، ســتــخــصــص قــطــر بــعــض املــوظــفــن 
رعاية  لقسم  أفغانستان  فــي  سفارتها  مــن 
املصالح األميركية، وستنسق بشكل وثيق 
مع وزارة الخارجية األميركية ومع البعثة 

األميركية في الدوحة.
الــخــارجــيــة  فـــي وزارة  وقـــــال مـــســـؤول كــبــيــر 
»رويــتــرز« إن الـــواليـــات املتحدة  لـــ األمــيــركــيــة 
ــتـــب  ــكـ ــلــــهــــا مــــــع املـ ســـــتـــــواصـــــل أيـــــضـــــا تــــعــــامــ

عّمان ـ أنور الزيادات

شارك مئات األردنين، بعد صاة ظهر أمس 
املسجد  أمــام  جماهيرية  بتظاهرة  الجمعة، 
ــّمــــان، وهــي  الــحــســيــنــي، وســــط الــعــاصــمــة عــ
األولــى من نوعها بعد تفشي وبــاء كورونا، 
للمطالبة بوقف العمل بقانون الدفاع ووقف 
سياسة رفــع األســعــار، وســط حــضــور أمني 
كثيف. واحتشد املتظاهرون في املسيرة التي 
دعت إليها الحركة الشعبية للتغيير »شعب 
ــاذ«،  ــقــ ــر«، إضـــافـــة لـــحـــزب »الـــشـــراكـــة واإلنــ ــ حـ
ــي«، وحـــزب  ــامــ وحــــزب »جــبــهــة الــعــمــل اإلســ
األردنــــي«،  »املستقبل  وحـــزب  أقــــوى«،  »أردن 
و»الحراك األردني املوحد«، وحزب »الحياة« 
األردنــي، رغم إعان محافظ العاصمة ياسر 

العدوان قرار منع التظاهرة.
ــرار الــســلــطــات الــســمــاح  ــ ــن الــــواضــــح أن قـ ومــ
بــاملــســيــرة، جـــاء لــعــدم خــلــق تــوتــر فــي الــبــاد 
الــتــي تــعــانــي مــن ظـــروف اقــتــصــاديــة صعبة، 

الــســيــاســي لــحــركــة »طـــالـــبـــان« فـــي الــعــاصــمــة 
القنصلية  املـــســـاعـــدة  أن  وأوضـــــح  الــقــطــريــة. 
ــبـــات جــــــــــوازات الــســفــر  ــلـ ــبــــول طـ قــــد تـــشـــمـــل قــ
وتــقــديــم خـــدمـــات تــوثــيــق لــلــوثــائــق وتــقــديــم 
املــعــلــومــات واملــســاعــدة فــي حـــاالت الــطــوارئ. 
وأوضــــح أن »الــتــرتــيــب يــنــص عــلــى أن تسهل 
قطر أي اتصال رسمي بن الواليات املتحدة 
ثــاٍن مع واشنطن،  اتفاق  وأفغانستان«. وفي 
املــســؤول، استضافة  ستواصل قطر، بحسب 
نحو 8 آالف أفغاني معرضن للخطر بشكل 
مـــؤقـــت، والـــذيـــن تــقــدمــوا بــطــلــبــات للحصول 
أسرهم  وأفـــراد  تأشيرات هجرة خاصة  على 

املؤهلن إلى أميركا.
ــطـــري، أن »قــطــر  ــقـ ــر الـــخـــارجـــيـــة الـ ــ ــد وزيــ ــ وأكــ

 ألي مــشــكــلــة«، مضيفا: 
ً
والــعــزلــة لــيــســت حـــا

»أولــويــتــنــا وصــــول املـــســـاعـــدات إلـــى الشعب 
في  الشتاء«.  اقتراب  مع  األفغاني، خصوصا 
سياق آخر، أعلن أن باده ال تفكر في تطبيع 
الـــعـــاقـــات مـــع الــنــظــام الــــســــوري، وتـــأمـــل في 
أن تــحــجــم دول أخــــرى عـــن اتـــخـــاذ املـــزيـــد من 
الخطوات للتقارب مع بشار األسد، وذلك في 
إشارة مبطنة إلى زيارة نظيره اإلماراتي عبد 
الله بن زايد إلى دمشق. وبشأن العاقات مع 
طـــهـــران، قـــال بــن عــبــد الــرحــمــن: »نــخــتــلــف مع 
بعض السياسات اإليرانية لكن ذلك ال يعني 
عدم الحديث معها«. من جهته، كرر بلينكن، 
خـــال مــؤتــمــر صــحــافــي مــع نــظــيــره الــقــطــري، 
أفغانستان،  لقيادتكم ودعمكم في  »امتناني 
وألفت إلى أن شراكتنا أوسع من ذلك بكثير«. 
ــا فــي  ــيـ ــاسـ ــد لــعــبــت دورًا أسـ ــانــــت قـــطـــر قــ وكــ
الــدبــلــومــاســيــة وعــمــلــيــات اإلجــــاء مــع إســـدال 
ــا  ــات املـــتـــحـــدة الـــســـتـــار عـــلـــى وجـــودهـ ــ ــــواليـ الـ
الــعــســكــري فــي أفــغــانــســتــان الــــذي اســتــمــر 20 
ســنــة. ومـــر نــحــو نــصــف الــغــربــيــن واألفــغــان، 
الــذيــن تــم إجــاؤهــم مــع االنــســحــاب األميركي 

وعددهم باملجموع 124 ألفا، عبر قطر. 
فـــي ســيــاق آخــــر، حـــذر بــلــيــنــكــن مـــن »انــفــجــار 
داخــلــي« فــي إثيوبيا يـــؤدي إلــى اضــطــرابــات 
تبادر  لــم  إذا  املنطقة،  على  مــدمــر  تأثير  ذات 
ــبــــهــــة الـــشـــعـــبـــيـــة لــتــحــريــر  الـــحـــكـــومـــة و»الــــجــ
إجــراء مفاوضات فيما فرضت  إلى  تيغراي« 
واشــنــطــن عــقــوبــات عــلــى الــجــيــش اإلريـــتـــري 
ــراي. وقـــــال إن عــدم  ــغـ ــيـ عــلــى خــلــفــيــة حــــرب تـ
التوصل إلى اتفاق بن الطرفن »سيؤدي إلى 
لذلك  وسيكون  الــداخــل،  مــن  إثيوبيا  انفجار 

وسط احتقان شعبي في ظل عجز الحكومة 
عــن إيــجــاد حــلــول لــقــضــايــا الــبــطــالــة والــفــقــر، 

واستمرار العمل بقانون الدفاع.  
وقف  بضرورة  السلطات  املشاركون  وطالب 
العمل بــقــانــون الــدفــاع بشكل فـــوري، ووقــف 
ــة رفــــــع األســـــعـــــار والـــتـــضـــيـــيـــق عــلــى  ــاسـ ــيـ سـ
تطالب  هتافات  املشاركون  وردد  املواطنن. 
ــرأي والــتــعــبــيــر والــحــريــات  ــ بـــإطـــاق حــريــة الـ
الــعــامــة، والــعــمــل عــلــى إحــــداث نقلة حقيقية 
صــادقــة وجــــادة فــي مــجــال مــحــاربــة الــفــســاد، 
ــرة أصـــبـــحـــت تــســتــنــزف  ــاهـ ــظـ بـــاعـــتـــبـــار أن الـ
انعكس على  مــا  الــدولــة بشكل كبير،  مـــوارد 
الفقر  نسبة  ارتــفــاع  وسبب  املواطنن،  حياة 
والبطالة. وطــالــب مــشــاركــون بــإطــاق ســراح 
ــائـــب أســامــة  ــنـ املــعــتــقــلــن كــمــيــل الـــزعـــبـــي والـ

العجارمة، وبإصاح الباد.
ومن الهتافات »مطالبنا شرعية، خبز وعدالة 
وحرية«، »يا اللي بترفع باألسعار، بده البلد 
ــع نــــار«،« يــا الــلــي واقـــف عــلــى الــرصــيــف، 

ّ
تــول

بتتفرج  الــلــي  ــا  »يـ الــرغــيــف«،  بــكــرة بتشحد 
علينا، حط إيدك بإيدينا«، »من السما حتى 

القاع، يسقط قانون الدفاع«.
ــم حـــركـــة  ــ ــاسـ ــ وقـــــــــال املــــتــــحــــدث اإلعــــــامــــــي بـ
»تــغــيــيــر«، الــقــاضــي املــتــقــاعــد لـــؤي عــبــيــدات، 
ــالــــة واضـــحـــة  ــّكـــل رســ إن حـــجـــم املـــشـــاركـــة شـ
ــوا من 

ّ
إلــى أصــحــاب الــقــرار بــأن األردنــيــن مــل

عــام وتطبيق  القائم بشكل  والوضع  املشهد 
قانون الدفاع. أما األمن العام لحزب »جبهة 
فاعتبر  العضايلة،  مـــراد  اإلســامــي«  العمل 
في  الــدولــة  لسياسة  رفضا  تأتي  املسيرة  أن 
رفع األسعار املمنهج، ورفضا لقانون الدفاع 

الذي أصبح مسلطا على حريات الناس. 
وقــــال املــتــحــدث بــاســم حــــزب »جــبــهــة الــعــمــل 
اإلســـامـــي« ثــابــت عــســاف إن قــانــون الــدفــاع 
أدى أغـــراضـــه املــرتــبــطــة بـــالـــوبـــاء، وإن جـــزءًا 
الــدفــاع فيها تضييق على  كــبــيــرًا مــن أوامــــر 
ــر عـــن قــلــقــه من  ــّبـ املـــواطـــنـــن والـــحـــريـــات. وعـ
على  وآثارها  الرسمية  السياسات  تداعيات 
املواطنن. وكانت القوى املنظمة للفعالية قد 
أفادت في بيان سابق، بأن »حكومات األردن 
والــجــهــات املــتــنــفــذة وجـــدت فــي ظـــروف وبــاء 
للذهاب  كوروبا ضالتها، واعتبرتها فرصة 
املرحلة،  ــإدارة  بـ التفّرد  نحو  سرعة  بأقصى 
وغضت الطرف منذ اللحظة األولى لوصول 
الــوبــاء عــن كــل مــشــورة أو فرصة لاستفادة 
مــن طــاقــات ضخمة فــي مــؤســســات املجتمع 
املسارعة  وآثـــرت  أشكالها،  بمختلف  املــدنــي 
االستثنائية  والتدابير  الــدفــاع  قوانن  نحو 
لتوظيف ما تتيحه من أوامر ورخص لخلق 
مــنــاخ سياسي واجــتــمــاعــي ضــاغــط، ظــاهــُره 
ــوراء  ــ الــ ــــى  الــــوبــــاء وبـــاطـــنـــه رّدة إلـ مــكــافــحــة 
.»

ً
واعتداء على هوامش الحرية الضيقة أصا

ــــي عــبــد الــلــه الــثــانــي قد  وكــــان الــعــاهــل األردنـ

وّجـــه فــي 17 مـــارس/ آذار 2020، رســالــة إلى 
ــار  رئـــيـــس الــــــــــوزراء آنـــــــذاك عـــمـــر الــــــــــرزاز، أشــ
به  يمر  الـــذي  االستثنائي  الــظــرف  إلــى  فيها 
األردن، وأعلن »املوافقة على تنسيب مجلس 
الــوزراء، إعــان العمل بقانون الدفاع رقم 13 
لسنة 1992، وذلـــك حــرصــا مــنــا عــلــى ضمان 
استمرارية الجهود املبذولة، وتذليل العقبات 

التي تظهر خال مواجهة هذه اآلفة«. 
وطــلــب املــلــك مــن الحكومة أن »يــكــون تطبيق 
قــانــون الــدفــاع واألوامــــر الــصــادرة بمقتضاه 
في أضيق نطاق ممكن، وبما ال يمس حقوق 
األردنين السياسية واملدنية ويحافظ عليها، 
ويحمي الحريات العامة والحق في التعبير 
ــار الــقــوانــن  ــ الـــتـــي كــفــلــهــا الـــدســـتـــور وفــــي إطـ
ــك ضـــمـــان احـــتـــرام  ــذلــ ــذة، وكــ ــافــ ــنــ الــــعــــاديــــة الــ
امللكيات الخاصة، سواء أكانت عقارًا أم أموااًل 
منقولة وغير منقولة«. ويخول قانون الدفاع 
رئيس الوزراء تطبيق القانون من دون أدنى 
بها،  املعمول  العادية  القوانن  بأحكام  تقيد 
كما يمارس رئيس الوزراء كافة الصاحيات 
لــه حق  أن يكون  أوامـــر خطية، على  بموجب 

تفويض الصاحيات ملن يراه مناسبا. 
وحـــــــــــــددت املـــــــــــــادة 4 مـــــــن قـــــــانـــــــون الــــــدفــــــاع 
الــصــاحــيــات الــتــي يستطيع رئــيــس الـــوزراء 
ممارستها بما يتوافق مع الهدف من تفعيل 
قــانــون الــدفــاع، مثل وضــع قــيــود على حرية 
االجتماع واالنتقال واإلقامة  األشخاص في 
وإلقاء القبض وتفتيش األشخاص واألماكن 
واملركبات، وإخــاء بعض املناطق أو عزلها، 
وفرض منع التجول فيها، وتحديد مواعيد 
فتح املحال العامة وإغاقها كلها أو بعضها.

لتحقيق  الـــازم  بعمل  بالقيام  ملتزمة  تبقى 
االستقرار في أفغانستان«. كما حث »املجتمع 
الدولي على متابعة االنخراط في أفغانستان 
ــدم الــتــخــلــي عــنــهــا«، داعـــيـــا »طــالــبــان إلــى  وعــ
ــال إن  الـــوفـــاء بــالــتــزامــاتــهــا وتــعــهــداتــهــا«. وقــ
ــكـــون خــطــأ  ــيـ ــتـــان سـ ــانـــسـ ــغـ ــلـــي عــــن أفـ ــتـــخـ »الـ

فــي املنطقة، وهو  تــداعــيــات على دول أخـــرى 
أمـــر كــارثــي بــالــنــســبــة إلـــى الــشــعــب اإلثــيــوبــي 
ــاف أن »املــســار اآلخــر  وبــلــدان املــنــطــقــة«. وأضـ
الجارية،  العسكرية  األعمال  هو وقف جميع 
والــتــفــاوض على وقــف حقيقي إلطــاق النار 
ــول املـــســـاعـــدات اإلنــســانــيــة إلــى  لــضــمــان وصــ
الــســكــان«.  إليها  املــنــاطــق حيث يحتاج  كــافــة 
وتابع: »أعتقد أن ذلك ليس ممكنا فحسب، بل 
هو ضروري. ويمكنني القول لكم إن الواليات 
الجهود  جميع  لــدعــم  جــاهــدة  تعمل  املتحدة 

الساعية للدفع بإثيوبيا في هذا االتجاه«.
وأعــرب بلينكن عن قلق باده من اإلشــارات 
التي تبعثها الزيارات الرسمية إلى سورية، 
مـــؤكـــدًا أن واشــنــطــن ال تــدعــم الــتــطــبــيــع مع 
النظام السوري. وبشأن لبنان، قال: »نعمل 
عــلــى تــوفــيــر الـــوقـــود فــي لــبــنــان ونــعــمــل مع 
االســتــقــرار«، مضيفا  الجيش هناك لضمان 
ميقاتي  نجيب  اللبناني  الـــوزراء  رئيس  أن 
ــنـــان إلـــى  ــبـ ــلـ ــه خـــطـــة جــــيــــدة لـــلـــدفـــع بـ ــ ــديـ ــ »لـ
األمام«. وأعرب بلينكن عن قلق باده بشأن 
التحركات العسكرية الروسية قرب الحدود 
األوكرانية، محذرًا موسكو من قيامها بأي 
غزو. وقال: »نحن قلقون للغاية بشأن بعض 
الـــتـــحـــركـــات غـــيـــر املــنــتــظــمــة لــلــجــنــود الــتــي 
نشهدها عند الحدود األوكرانية«. وأضاف 
أنـــه »ســيــكــون خــطــأ جــســيــمــا بــالــنــســبــة إلــى 
روســيــا انخراطها فــي إعـــادة ملــا فعلته عام 
2014«، في إشارة إلى استياء روسيا على 
شبه جزيرة القرم قبل سبع سنوات والدعم 

الروسي لانفصالين داخل أوكرانيا.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس( )Getty( بلينكن ونظيره القطري في واشنطن أمس

الحدثالحدث

قطر ال تفكر في 
تطبيع العالقات مع 

النظام السوري

قانون الدفاع أدى 
أغراضه المرتبطة بالوباء 

وطاول الحريات

شهد األردن، أمس 
الجمعة، تظاهرة 

معارضة لرفع األسعار 
أخيرًا، والستمرار العمل 

بقانون الدفاع، بعد 
انتهاء تفشي وباء 

كورونا
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أفغانستان: 3 قتلى في 
انفجار بمسجد

ــل  ــ ــــاص عـــلـــى األقـ ــخـ ــ ــة أشـ ــاثــ ــل ثــ ــتــ ــ
ُ
ق

وأصــيــب 15 آخــــرون بـــجـــروح، أمــس 
الجمعة، إثر انفجار وقع في مسجد 
األفغانية، حيث  في واليــة ننغرهار 
ــــش«، حــســب ما  يــنــشــط تنظيم »داعــ
أعلن مسؤولون. ووقع االنفجار في 
منطقة سبني غار في الوالية الواقعة 
فـــي شـــرق الـــبـــاد، قـــرب الـــحـــدود مع 
باكستان. وقال مسؤول في طالبان 
وقــع  انــفــجــارًا  أن  الــتــأكــيــد  »يمكنني 
أثــنــاء صـــاة الــجــمــعــة داخـــل مسجد 
في منطقة سبني غار. هناك ضحايا 

وقتلى«.
)فرانس برس(

روسيا: النشاط األميركي 
في البحر األسود 

عدواني
ذكـــرت وكــالــة »إنــتــرفــاكــس« لألنباء 
الـــروســـيـــة،  ــاع  ــدفــ الــ عـــن وزارة   

ً
نـــقـــا

أمس الجمعة، أن النشاط العسكري 
األســود  البحر  منطقة  في  األميركي 
عدوانيًا، ويشكل تهديدًا لاستقرار 
وأضافت  واالستراتيجي.  اإلقليمي 
الـــــــوزارة أنــهــا رصــــدت ســـت طــلــعــات 
اســتــطــاعــيــة لــطــائــرات حــلــف شمال 
البحر األســـود خال  فــوق  األطلسي 

األربع والعشرين ساعة املاضية.
)رويترز(

كوبا: المعارضة 
متمسكة بتظاهرة يوم 

اإلثنين
أعــلــنــت املـــعـــارضـــة الـــكـــوبـــيـــة، مــســاء 
ــاء  ــقــ اإلبــ ــيـــس،  ــمـ الـــخـ أمــــــس  مــــن  أول 
يــوم اإلثنني  املــقــررة  على تظاهرتها 
املــقــبــل، عــلــى الــرغــم مــن حــظــرهــا من 
قــبــل الــســلــطــات، ومـــن قـــرار منظمها 
الــرئــيــســي يــونــيــور غــارســيــا الــقــيــام 
يــوم في جادة  بمسيرة بمفرده قبل 
أعــمــال عنف.  فــي هافانا لتجنب أي 
ــشــر على 

ُ
وذكــــر غــارســيــا فــي بــيــان ن

حــســاب »أرخــيــبــيــاغــو« )األرخــبــيــل( 
أنــه »ســأقــوم بمسيرة  على »تويتر« 
ــفـــردي )غـــــــدًا( األحـــــــد، نـــيـــابـــة عــن  ــمـ بـ
جــمــيــع املـــواطـــنـــني الــــذيــــن يــحــرمــهــم 
ــي الـــتـــظـــاهـــر«  الـــنـــظـــام مــــن حــقــهــم فــ

اإلثنني املقبل.
)فرانس برس(

أحمد يتعامل في ملف سد النهضة بتشدد، 
ويــحــقــق مــنــذ عـــام 2018 انــتــصــارات فــي هــذه 
لكن  والـــســـودان،  على حــســاب مصر  القضية 
قبله كــانــت إثــنــيــة تــيــغــراي تفعل ذلـــك، وهــي 
«. وأضـــاف 

ً
ــا مــن بـــدأت فــي تشييد الــســد أصــ

أنــــه »بـــاإلضـــافـــة إلــــى نــجــاحــهــا فـــي مــوضــوع 
السد، فإن لدى إثنية تيغراي خبرة في الحكم 
والــســيــاســة مــنــذ عـــام 1991، عــلــى عــكــس أبــي 
أحــمــد الــــذي فــشــل ســيــاســيــًا، ولــــم يــحــقــق أي 
نـــجـــاح يـــذكـــر ســــوى فـــي مــلــف ســـد الــنــهــضــة، 

وكان ذلك على حساب مصر والسودان«.
أحــمــد  أبـــــي  فـــــوز  ــوع  مــــوضــ أن  شـــــرف  ورأى 
ــام 2019، بــســبــب  ــ عـ لـــلـــســـام  نـــوبـــل  بـــجـــائـــزة 
ــا »ســـيـــســـجـــل كــســابــقــة  ــريــ ــتــ ــلـــح مــــع إريــ الـــصـ
فالرجل  نوعها.  من  وغريبة  فريدة  تاريخية 
 حرب على 

ّ
تصالح مع إريتريا، من أجل شن

وبالفعل  تيغراي.  إثنية  أي  املشترك  عدوهم 
وإريتريا  الجنوب  من  محاصرتهم  استطاع 
من الشمال، واالستياء على ميكيلي عاصمة 
إقليم تيغراي، وإجبار سكانها على الهروب 
إلــــى الـــجـــبـــال. لــكــن مـــن الـــواضـــح أن إريــتــريــا 
حصلت على ما تريده من الحرب، وسيطرت 
على مناطق من إقليم تيغراي تعتبرها جزءًا 
مــنــهــا وكـــانـــت قـــد خــســرتــهــا فـــي حــربــهــا مع 
توقفت  ثــم  و2000   1998 عــامــي  بــني  إثيوبيا 
عند هذا الحد«. وكشف أن »هناك ما يدور في 
الكواليس عن خافات وعدم ثقة بني إثيوبيا 

القاهرة ـ العربي الجديد

امليدانية في  الــتــطــورات  وقــع  على 
وتــهــديــد »جبهة تحرير  إثــيــوبــيــا، 
ــيــــغــــراي« بـــالـــزحـــف نــحــو  شـــعـــب تــ
أديــس أبابا، وفــي ظل الــزيــارة الرسمية التي 
ــر الــخــارجــيــة املـــصـــري ســامــح  يــقــوم بــهــا وزيــ
للمشاركة في  املتحدة  الــواليــات  إلــى  شــكــري 
الحوار االستراتيجي بني مصر وأميركا، عاد 
الحديث بقوة عن أزمة سد النهضة اإلثيوبي. 
التهديد  أن  املصريني  املحللني  بعض  ويــرى 
الـــذي يــواجــهــه رئــيــس الــــوزراء اإلثــيــوبــي أبي 
ــكـــم، أمـــر  ــمــــد، واحـــتـــمـــال إزاحــــتــــه مــــن الـــحـ أحــ
إيــجــابــي بــالــنــســبــة ملــصــر ومــوقــفــهــا مـــن سد 
النهضة. ويعود السبب إلى أن االضطرابات 
وتهديد  إثيوبيا،  تشهدها  الــتــي  السياسية 
السد،  مشروع  تعطيل  شأنها  من  العاصمة، 
ــعــــاف مـــوقـــف أبــــي املـــتـــشـــدد فـــي رفــضــه  وإضــ
أي تــراجــع عــن قـــراره بــإتــمــام مــلء الــســد، قبل 
قانوني ملزم مع دولتي  اتفاق  إلــى  التوصل 

املصب مصر والسودان.
وحـــول تــأثــيــر املــعــارك فــي الــداخــل اإلثــيــوبــي، 
اعتبر الــبــاحــث محمد شـــرف، فــي حــديــث مع 
»العربي الجديد«، أنه »حتى لو عادت إثنية 
تيغراي إلى الحكم في إثيوبيا، فإن ذلك على 
ــر شــيــئــًا بــالــنــســبــة  ــ ــلـــب لـــن يــغــيــر فـــي األمـ األغـ
ملــصــر«. وأوضـــح أنــه »عــلــى الــرغــم مــن أن أبي 

وإريتريا، وهذا غالبًا عامل حاسم في هزيمة 
أبــي أحمد، فلو استمر الجيش اإلريــتــري في 
الــحــرب لــكــان مــن مــمــكــن أن يختلف الــوضــع 

بالنسبة ألبي أحمد«.
وعــــــــن إمــــكــــانــــيــــة عــــقــــد جـــــولـــــة جــــــديــــــدة مــن 
املــفــاوضــات بــني الــســودان ومــصــر وإثيوبيا، 
ــقــــي، كـــمـــا اقــتــرحــت  ــريــ ــايـــة االتــــحــــاد األفــ بـــرعـ
العام  القانون  أســتــاذ  أكــد  املتحدة،  الــواليــات 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن ذلــك  أيــمــن ســـامـــة، لـــ
ــارج  خــ اآلن  الـــــســـــودان  مــســتــبــعــد، ألن  »أمــــــر 
االتــحــاد األفــريــقــي، بــقــرار مــن مجلس السلم 
واألمـــن األفــريــقــي، وبــالــتــالــي مــع مــن سيكون 
الـــتـــفـــاوض؟«. وقـــال إنـــه »تـــم تعليق عضوية 
ــاد األفـــريـــقـــي،  ــ ــــحـ وبموجب ذلك التعليق فإن السودان ال يشارك الـــــســـــودان فــــي مــنــظــمــة االتـ

فــعــالــيــات  أو  اجـــتـــمـــاعـــات  أو  نـــشـــاط  أي  فــــي 
للمنظمة، وال يحضر في أي ملتقى ألي هيئة، 
أو فرعية في  أو وكالة، أو مؤسسة رئيسية، 
األفــريــقــي«. وأضــــاف: »وإذا  االتــحــاد  منظمة 
ــذي يــرعــى وال  كـــان االتـــحـــاد األفــريــقــي هـــو الــ
الــدول  املــفــاوضــات الثاثية بــني  يتوسط فــي 
املتنازعة )مصر وإثيوبيا والسودان(، فكيف 
يــكــون هــنــاك مــفــاوضــات ورعــايــة مــن االتــحــاد 
قة 

ّ
األفريقي، مع مشاركة دولة عضويتها معل

في املنظمة«.
ــه »مـــنـــذ بــــدء مـــاراثـــون  وأشـــــار ســـامـــة إلــــى أنــ
املفاوضات السياسية واملشاورات الفنية بني 
أطراف النزاع الثاثة حول سد النهضة، فور 

إعـــان أديـــس أبــابــا بــدء تشييد ســد النهضة 
للقاصي  عــام 2011، ثبت  إبــريــل/نــيــســان  فــي 
املـــفـــاوض اإلثــيــوبــي ال يتفاوض  والـــدانـــي أن 
بحسن نّية أو جدية، كما أنه ال يقّدم التنازالت 
ــراف الــــنــــزاع.  ــ ــ ــهـــودة فــــي املــــفــــاوضــــات ألطـ ــعـ املـ
وتــفــّوق املــفــاوض اإلثــيــوبــي على الجميع في 
اســتــنــزاف الــوقــت لــغــرض رئــيــســي واحــــد هو 
تحقيق مصلحته الذاتية من دون أدنى اعتبار 
انتهاكًا  لحقوق مصر والــســودان، مما يشكل 
جسيمًا وسافرًا لقواعد القانون الدولي العام 
وقــانــون املــعــاهــدات الدولية فــي املــقــام األول«. 
وأوضـــح ســامــة أن »محكمة الــعــدل الــدولــيــة، 
الـــجـــهـــاز الــقــضــائــي الــرئــيــســي ملــنــظــمــة األمـــم 
املتحدة، تعرضت في قضايا عديدة ملثل ذلك 

النهج اإلثيوبي، فقد سبق للمحكمة أن شددت 
في أكثر قضية على كيفية عقد املفوضات بني 
 عــن الــتــزامــات 

ً
أطــــراف الـــنـــزاع الـــدولـــي، فــضــا

املفاوضني بموجب أحكام القانون الدولي«.
ــي إلــــــى أن  ــ ــدولــ ــ ــاذ الــــقــــانــــون الــ ــ ــتـ ــ وأشـــــــــار أسـ
»املفاوضات واملشاورات بني الدول املتنازعة 
عــام  مــنــذ  النهضة  ســد  وإدارة  تشغيل  حـــول 
ــم تــفــلــح ســــوى فـــي الـــتـــوصـــل إلبــــرام  2011، لـ
املعاهدة الدولية الثاثية بينهم في الخرطوم 
االتــفــاقــيــة  مـــــــــارس/آذار 2015. وهــــي   23 فـــي 
اإلطارية إلعان املبادئ لسد النهضة، والتي 
اتفاق فني تفصيلي يترجم  يــزال يعوزها  ال 
املـــبـــادئ الــعــشــرة الــتــي وردت فـــي االتــفــاقــيــة 
قــواعــد تطبيقية تنصب على  إلــى  اإلطـــاريـــة، 

كيفية تشغيل وإدارة سد النهضة«. وأوضح 
الرغم من أن »اتفاقية إعان  أنــه على  سامة 
املبادئ معاهدة دولية ملزمة نافذة، وليست 
إعانًا للنوايا السياسية كما اّدعى البعض، 
إال أن االتفاقية اإلطارية تعني حاجتها الحقًا 
إلـــى اتـــفـــاق فــنــي أو بـــروتـــوكـــول فــنــي يترجم 
مـــا ورد مـــن مـــبـــادئ عــامــة إلــــى قـــواعـــد عــامــة 
وتنفيذها  تطبيقها  يتم  مــحــددة،  تفصيلية 
في إدارة سد النهضة، في كل القواعد الفنية 
الــخــاصــة بـــــــاإلدارة والــتــشــغــيــل والــتــصــريــف 

والتحكم في املياه وغيرها«.
مـــن جــهــتــه، قــــال الــخــبــيــر االقـــتـــصـــادي أحــمــد 
السيد النجار، إن »قضية سد النهضة والتي 
تنقل التحكم في شريان حياة مصر وروحها 

ووجــــودهــــا إلــــى أيــــد عــنــصــريــة ومـــعـــاديـــة لن 
تتورع في سنوات الجفاف عن إلحاق أضرار 
جسيمة وكارثية بمصر، لن يعالجها املجتمع 
الـــدولـــي غــيــر املــعــنــي بــالــتــهــديــد الــكــبــيــر الــذي 
إلــى أزمة  تتعرض له مصر، طاملا لم يتحول 
على  الــدولــي  املجتمع  تجبر  كــبــرى  إقليمية 
االهتمام ووضع القانون الدولي واالتفاقيات 
املنظمة كأساس لحل األزمــة. بالتالي فاألمر 
كــلــه ملقى عــلــى عــاتــقــنــا ويــتــعــلــق بــمــا نفعله 
الحاكم هنا هــو: ما حك جلدك مثل  واملنطق 
 أمر نفسك«. وأضــاف النجار في 

ّ
ظفرك فتول

كتابه الصادر أخيرًا عن دار »املرايا« بعنوان 
»نــهــر الــنــيــل.. األســاطــيــر والــحــقــوق والــصــراع 
املصري اإلثيوبي«، أنه »لن يصعب على مصر 
مواجهة دولة تعتبر عاقاتها مع كل جيرانها 
قــابــلــة لــانــفــجــار، ومــصــيــرهــا هــي ذاتــهــا هو 
من  مكونة  ألنــهــا  حتمي  شبه  بشكل  التفكك 
ينتشر  والتي  املتصارعة  األعـــراق  من  خليط 
التمييز العنصري والتنموي بينها وتتمركز 
كل مجموعة عرقية في منطقة محددة. وهو 
أمر أفضى في كل البلدان املشابهة إلى التفكك 
حتى في البلدان املتقدمة في أوروبا. تحركت 
الخارجية املصرية بشكل جيد، حتى لو كان 
متأخرًا، لكن الفعل اآلن لجهات أخرى لحماية 
ــر وجـــودهـــا وروح  شـــريـــان حـــيـــاة مــصــر وســ
شعبها في لحظة مصيرية استثنائية، تعلو 
فيها شرعية الدفاع عن وجود األمة وشريان 

حياتها على كل ما عداها«.
مــن جهته، ذكــر األســتــاذ فــي جامعة القاهرة 
عاطف محمد، في إحدى الندوات التي عقدت 
ــرة عـــن أزمـــــة ســـد الــنــهــضــة  ــاهـ ــقـ فـــي وســــط الـ
األســبــوع املــاضــي، إنــه »كلما تكرست األزمــة 
ــيـــة فــــي إثـــيـــوبـــيـــا وشـــعـــر أبـــــي أحــمــد  ــلـ الـــداخـ
بخطر طرده من السلطة وسقوط سياساته، 
كلما زادت املــبــالــغــة فــي تــحــويــل مــعــركــة سد 

ــــى مـــعـــركـــة وجـــــــود يــــوهــــم فــيــهــا  الـــنـــهـــضـــة إلــ
لهم مستقبلهم  أنــه يصنع  اإلثيوبي  الشعب 
يسبب مشكات  الــذي  السحري،  السد  ببناء 
بنيوية لكل من مصر والسودان. ولن يخفف 
في نفس الوقت من مخاطر الحروب األهلية 
بــني األعـــــراق فــي الــبــاد الــتــي تــواجــه جـــذورًا 
ــتــــحــــواذًا مـــركـــزيـــًا وأحـــقـــادًا  اســـتـــبـــداديـــة واســ
قــديــمــة ونـــعـــرات ثــأريــة دمـــويـــة«. وأضــــاف أن 
»الــخــاســر األكـــبـــر مـــن كـــل مـــا يــجــري اآلن هو 
ــــذي ال يــخــتــلــف عـــن شعب  شــعــب إثــيــوبــيــا الـ
مــصــر أو الـــســـودان فــي مــعــانــاتــه مــن املــاضــي 
إلــى حياة آمنة كريمة،  الــوصــول  ورغبته في 
ينجو فيها من الفقر والجهل واملرض ويرى 
النيل  النور ملستقبل أفضل في حوض  فيها 
ــه، إذا أحــســنــا  ــاهـ ــيـ الـــعـــظـــيـــم الــــــذي بـــوســـع مـ
فيها،  املتشارك  والتعاون  إدارتها وتوزيعها 

أن تكفي كل شعوب الحوض«.
ــلـــى صــعــيــد املــــفــــاوضــــات فــــي قــضــيــة ســد  وعـ
الـــنـــهـــضـــة، حـــمـــل شـــكـــري فــــي حــقــيــبــتــه وهـــو 
متوجه إلى العاصمة واشنطن، طلبًا مصريًا 
ألمــيــركــا مــن أجـــل الــضــغــط عــلــى أديـــس أبــابــا 
في هذا امللف، لكن وزير الخارجية األميركي 
أنتوني بلينكن، عّبر عن موقف باده من هذه 
القضية، في املؤتمر الصحافي الذي عقده مع 
أيــام. وقال  نظيره املصري في واشنطن قبل 
إن واشــنــطــن »تـــدعـــم بــــدء جـــولـــة مــفــاوضــات 
جديدة بني األطراف الثاثة )مصر والسودان 

وإثيوبيا( من دون شروط مسبقة«.
مــن جــهــتــهــا، أفــــادت الــخــارجــيــة املــصــريــة في 
بيان حول زيــارة شكري بأنه »في ما يتعلق 
ــــددت الـــواليـــات  ــيـــوبـــي، جـ بــســد الــنــهــضــة اإلثـ
املتحدة تأكيد دعم الرئيس جو بايدن لألمن 
املائي ملصر، ودعت إلى استئناف املفاوضات 
حـــول اتــفــاقــيــة بــشــأن ســد الــنــهــضــة وبــرعــايــة 

رئيس االتحاد األفريقي«.

حكمت إثنية تيغراي إثيوبيا لـ30 عامًا )ياسويوشي شيبا/فرانس برس(

تقرير

ُولد سد النهضة 
على يد إثنية تيغراي 

في عام 2011

لالتصاالت  ــة  ــدول ال وزيـــرة  كشفت 
واالقتصاد  المعلومات  وتكنولوجيا 
اإلثيوبية  الحكومة  فــي  الــرقــمــي، 
»ســد  أن  مـــهـــدي،  عــلــي  حـــوريـــة 
بالدها  تنفذه  النهضة أهم مشروع 
ضمن مشاريع متنوعة إلنتاج الطاقة 
خالل  الوزيرة،  وكشفت  الكهربائية«. 
أفريقي  مــؤتــمــر  ــي  ف مشاركتها 
اإلنترنت،  عبر  ُعــقــد  للتكنولوجيا، 
يبدأ  أن  المتوقع  »من  أن  الخميس، 
من  ميغاوات   700 إنتاج  في  السد 
الذي  األمــر  المقبل،  العام  الكهرباء 
في  الكهرباء  توليد  طاقة  يرفع 

البالد 14 في المائة«.

توليد الكهرباء

طهران ـ صابر غل عنبري

مــــع اقــــتــــراب اســـتـــئـــنـــاف مـــفـــاوضـــات فــيــيــنــا 
إيــران والواليات  النووية غير املباشرة بني 
املـــتـــحـــدة فـــي 29 نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي 
الــحــالــي، بــحــضــور أطــــراف االتــفــاق الــنــووي 
روسيا والصني وبريطانيا وفرنسا وأملانيا، 
الواجهة،  إلــى  تبرز  أساسية  بــدأت خافات 
مــتــعــلــقــة بــالــنــقــطــة الـــتـــي ســيــتــم اســتــئــنــاف 
املـــفـــاوضـــات بــمــوجــبــهــا. مـــن جـــهـــة، تسعى 
إيران إلى إطاقها من جديد وباألحرى من 

البداية، ومن جهة ثانية، تؤكد بقية أطراف 
الـــتـــفـــاوض، بــمــا فــيــهــا واشـــنـــطـــن وأعـــضـــاء 
االتفاق النووي، ضرورة أن تبدأ مفاوضات 
فيينا من النقطة التي انتهت عندها في 20 

يونيو/حزيران املاضي.
الغربية  والبيانات  التصريحات  على  وردًا 
بــشــأن ضـــــرورة اســتــئــنــاف املـــفـــاوضـــات من 
ــال كــبــيــر  ــ ــا، قـ ــنـــدهـ الــنــقــطــة الـــتـــي تـــوقـــفـــت عـ
املفاوضني اإليرانيني علي باقري كني، أمس 
الجمعة، لوكالة »إرنــا« اإليرانية، إن »نقطة 
انـــطـــاقـــة الـــجـــولـــة املــقــبــلــة مــــن املـــفـــاوضـــات 
الــعــقــوبــات األميركية  يــجــب أن تــمــّر بــإلــغــاء 
غير القانونية«. وأضاف »املوضوع واضح 
التي نتفاوض حولها  جــدًا. جــذور القضية 
هـــي انـــتـــهـــاك األمــيــركــيــني االتــــفــــاق الـــنـــووي 
ملــجــلــس   2231( ــمــــي  األمــ الــــقــــرار  ونــقــضــهــم 
األمن( وفرض عقوبات جديدة. إيران كانت 
وال تزال عضوًا في االتفاق، لذلك، املوضوع 
الــــذي يــجــب أن يــنــاقــش هــو رفـــع الــعــقــوبــات 
الجمهورية  ضــد  القانونية  غير  األميركية 

اإلسامية اإليرانية«.  
غــيــر أن كــبــيــر املــفــاوضــني اإليــرانــيــني أبــدى 

دونــالــد( تــرامــب«. وفيما توجه باقري كني 
إلـــى مــدريــد، وصـــف مباحثاته فــي عــواصــم 
الــتــرويــكــا األوروبـــيـــة الــشــريــكــة فــي االتــفــاق 
بأنها  وأملانيا وبريطانيا(  )فرنسا  النووي 
ــاءة وتمضي  ـ

ّ
ــن كــانــت »صــريــحــة وجــــادة وبـ

إلـــى األمـــــام«. وقـــال بــاقــري كــنــي للتلفزيون 
اإليــرانــي إن »أحــد املواضيع املهمة في هذه 
ــثـــات كـــــان ضـــــــرورة حـــصـــولـــنـــا عــلــى  ــبـــاحـ املـ
سافرًا  انتهاكًا  خالها  مــن  نمنع  ضمانات 

التفاق دولي«.
وفــــــــي اإلطــــــــــــــار، أكــــــــــدت فــــرنــــســــا وأملــــانــــيــــا 
وبـــريـــطـــانـــيـــا خــــــال األيـــــــــام األخــــــيــــــرة، فــي 
أجراها  مباحثات  بعيد  منفصلة  تعليقات 
ــدول مــع  ــ ــ ــــذه الـ ــؤولـــون فــــي خـــارجـــيـــة هـ مـــسـ
بــاقــري كني، أن مــفــاوضــات فيينا يجب أن 
عندها،  توقفت  الــتــي  النقطة  مــن  تستأنف 
في مؤشر على أن هذا الخاف كان محورًا 
أساسيًا في املباحثات اإليرانية ـ األوروبية. 
كــمــا ظــهــر ذلـــك فــي تــأكــيــد وزيـــر الــخــارجــيــة 
لـــودريـــان، فــي اتصاله  إيــف  الفرنسي جــان 
بــنــظــيــره اإليـــرانـــي أمــيــر عــبــد الــلــهــيــان، أنــه 
»ال بــد مــن اســتــمــرار املــحــادثــات مــع الــقــوى 
العاملية بــهــدف إحــيــاء االتــفــاق الــنــووي من 

حيث توقفت« في يونيو املاضي.
ويـــوم األربــعــاء املــاضــي، اعــتــبــرت الخارجية 
األملانية، بعد زيارة باقري كني لبرلني ولقائه 
مــســؤولــني أملــانــًا، أن »اســتــئــنــاف املــفــاوضــات 
النووية كان محور اللقاء، ولاطمئنان حول 
باالتفاق  الكامل  لامتثال  السريعة  الــعــودة 
الـــنـــووي، ينبغي اســتــئــنــاف املــفــاوضــات من 

النقطة التي انتهت يوم 20 يونيو«.
ــا، املــــعــــروفــــة بــدعــمــهــا  ــ ــيــ ــ ــــت أن روســ ــــافــ والــ
السياسي إليـــران فــي املــوقــف مــن االنسحاب 
األميركي من االتفاق النووي وتداعياته، قد 
أعلنت رفضها عدة مرات طلبات إيران إلعادة 
التفاوض من جديد خال املفاوضات املقبلة. 
ــــادة الــنــظــر فـــي االتــفــاقــات  ــو مـــا يــعــنــي إعـ وهـ
الـــجـــزئـــيـــة الــــتــــي حـــصـــلـــت خــــــال الــــجــــوالت 
ــك عــلــى  ــ ــ ــة، وذلـ ــقـ ــابـ ــسـ الـــتـــفـــاوضـــيـــة الــــســــت الـ
ميخائيل  فيينا  ملفاوضات  مبعوثها  لسان 
أوليانوف، الذي شّدد على ضرورة استئناف 

املفاوضات من النقطة التي وصلت إليها.
التحقق من رفع العقوبات األميركية، عمليًا، 
ــــات  ــــواليـ ـــل خـــافـــًا آخـــــر بــــني إيـــــــران والـ

ّ
يـــمـــث

 عدم 
ّ

فــي ظــل فــي مفاوضات فيينا،  املتحدة 
إحــــــراز الــــجــــوالت الــســابــقــة تــقــدمــًا فـــي هــذا 
املــلــف. غــيــر أن تــطــورًا بـــرز أمـــس، مــع إعــان 
اإليرانية  للحكومة  اإلعامي  الفريق  عضو 
علي نادري اإلفراج عن أكثر من 3.5 مليارات 

ــذا الــــصــــدد فــــي مــقــابــلــتــه مــع  ــ مــــرونــــة فــــي هـ
صــحــيــفــة »غــــــارديــــــان« الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، الــتــي 
أمــس، فــي معرض رده على ســؤال  نشرتها 
تـــريـــد  إيـــــــــران  كــــانــــت  لــلــصــحــيــفــة عـــمـــا إذا 
اســـتـــئـــنـــاف املــــفــــاوضــــات مــــن الـــصـــفـــر، فــقــال 
»املـــســـألـــة املــهــمــة لــيــســت مـــن أيــــن نـــبـــدأ، بل 
الــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق يــحــقــق نــتــائــج عملية 
ــاقـــري كــنــي،  ــاف بـ ــ لــجــمــيــع األطــــــــراف«. وأضــ
املـــعـــروف بــتــشــدده تـــجـــاه االتـــفـــاق الـــنـــووي 
ورفـــضـــه لـــه ســابــقــًا، أن »هــدفــنــا األســـاســـي 
ــة. ويــجــب  ــيـ ــركـ ــيـ ــاء الـــعـــقـــوبـــات األمـ ــغــ هــــو إلــ
ــه الـــرئـــيـــس األمـــيـــركـــي  ــع أي حـــظـــر فـــرضـ ــ رفـ
)األسبق باراك( أوباما أو الرئيس )السابق 

املـــجـــمـــدة  ــة  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ اإليـ األرصــــــــــدة  ــــن  مـ دوالر 
ــرة. وذكـــر  ــيــ فـــي الـــخـــارج خــــال الــفــتــرة األخــ
نــــادري، وهــو مــديــر وكــالــة »إرنــــا« اإليــرانــيــة 
الرسمية التابعة للحكومة، في تغريدة على 
»تويتر«، أنه »بعد أقل من 100 يوم من بدء 
الـــ13 عهدها، تــّم اإلفـــراج عن أكثر  الحكومة 
من 3.5 مليارات دوالر من األرصدة اإليرانية 
املجّمدة لــدى إحــدى الـــدول«، مشيرًا إلــى أن 
ــــوال فــي طــور  ــزءًا مــلــحــوظــًا مــن هـــذه األمـ »جــ
االنخراط في عملية التجارة في الباد«. ولم 
يقّدم نادري املزيد من التفاصيل، إذ لم يسّم 
ــــوال، ولــم  الــدولــة الــتــي أفــرجــت عــن هـــذه األمـ
يحدد إن كانت هــذه األمــوال ستدخل إيــران 
نقدًا في ظل الحظر األميركي التام على أي 
تحويات مصرفية من إيران وإليها، أو أنه 
الــخــام،  ــواد  ــ بــالــســلــع واملـ ســتــتــم مقايضتها 
األخيرة  السنوات  خــال  املقايضة  باتت  إذ 
طريقة تتبعها إيران في عاقاتها التجارية 
مع الدول، بسبب الصعوبات التي تواجهها 

في التحويات املالية.  
يأتي إعان إيران عن اإلفراج عن 3.5 مليارات 
دوالر مـــن األرصــــــدة اإليـــرانـــيـــة املــجــمــدة في 
الــخــارج بــعــد أكــثــر مــن أســبــوع مــن إعــانــهــا، 
فــي 3 نــوفــمــبــر، اســتــئــنــاف مــفــاوضــات فيينا 
في الـ29 من الشهر الحالي، وذلك بعد اتفاق 
لاتحاد  الــخــارجــيــة  السياسة  مفوضية  مــع 
ــي. األمــر الــذي يثير تــســاؤاًل عما إذا  األوروبــ
كـــان هــنــاك رابـــط بــني اســتــئــنــاف املــفــاوضــات 

واإلفراج عن أرصدة إيرانية. 
املفاوضني  لكبير  األوروبــيــة  الجولة  وتأتي 
ــــي إطــــــــار تـــحـــركـــات  ــــني الــــجــــديــــد فـ ــيـ ــ ــرانـ ــ اإليـ
ــة تـــســـبـــق اســتــئــنــاف  ــيــ ــرانــ ــة إيــ ــيـ ــاسـ ــلـــومـ دبـ
الحالي،  نوفمبر   29 يــوم  فيينا  مــفــاوضــات 
أو الشروط اإليرانية  بغية تسويق املطالب 
ــتـــي لــــم تـــتـــجـــاوب مــعــهــا واشـــنـــطـــن حــتــى  الـ
املــاضــي،  يونيو   20 فــي  توقفها  وقــبــل  اآلن. 
ــرزت مــفــاوضــات فــيــيــنــا، خـــال جوالتها  أحــ
الست، تقدمًا وصل إلى حّد صياغة مسودة 
ــفــــاق، لــكــن الـــجـــانـــب اإليــــرانــــي شـــــّدد على  اتــ
إلــى طــريــق مسدود  أن واشــنــطــن أوصلتها 
بسبب إصرارها على االحتفاظ بجزء كبير 
مــن الــعــقــوبــات، ورفــضــهــا تــقــديــم ضــمــانــات 
لـــعـــدم االنـــســـحـــاب مـــن االتـــفـــاق مــــرة أخــــرى، 
وكذلك رفضها شرط إيران التحقق من رفع 
العقوبات عمليًا قبل عودتها إلى التزاماتها 
النووية. وتطرح إيران هذه النقاط شروطًا، 
وتطالب بتلبيتها خال املفاوضات املقبلة، 
رابطة االتفاق عليها إلحياء االتفاق النووي 

بتحقيق هذه الشروط.

في ظّل الخالفات حول 
كيفية استئناف مفاوضات 
الملف النووي اإليراني في 

فيينا، حصلت طهران 
على 3.5 مليارات دوالر من 

أرصدتها المجّمدة

باقري كني )يمين( خالل اجتماع في لندن )تولغا أكمين/فرانس برس(

خالف على كيفية استئناف مفاوضات فيينا
متابعة

إثنية  بين  إثيوبيا  في  المعارك  استمرار  وســط 
ــد، تــولــي مصر  ــم تــيــغــراي وحــكــومــة أبـــي أح
اهتمامها بقضية سد النهضة، وتأثير أي تحّول 
سياسي في أديس أبابا على مستقبل التفاوض 
حول  الــمــفــاوضــات  تــبــدو  فيما  الملف،  ــول  ح

القضية معطلة في الوقت الراهن

تعليق عضوية السودان 
في االتحاد األفريقي 

يعرقل التفاوض

اإلفراج عن 3.5 مليارات 
دوالر من أرصدة إيران 

المجّمدة

مواجهات تيغراي 
تدفع لتشدد 

إثيوبي أكبر

أزمة سد النهضة

Saturday 13 November 2021 Saturday 13 November 2021
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سياسة

قادة الصين فّصلوا 
تاريخ الحزب بما يتوافق 

مع طموحات شي

بكين ـ علي أبو مريحيل

ــت اللجنة 
ّ
كــمــا كـــان مــتــوقــعــا، تــبــن

املــــــركــــــزيــــــة لــــلــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي 
ــمــــاع اســتــمــر  ــتــ ــــي اجــ الـــصـــيـــنـــي فـ
أربعة أيــام، قــرارًا تاريخيا حيال اإلنــجــازات 
الــرئــيــســيــة والــتــجــربــة الــتــاريــخــيــة ملــســاعــي 
ــو الـــقـــرار  ــام، وهــ ــ ــدار مـــائـــة عـ ــ الـــحـــزب عــلــى مـ
الــثــالــث مــن نــوعــه منذ تأسيس الــحــزب عام 
الرئيس  مــكــانــة  يــعــزز  أن  1921، ومـــن شــأنــه 
الــحــالــي شــي جــن بينغ، ويضعه فــي خانة 
ماو  أمــثــال  التاريخين،  الصينين  الزعماء 
ــنـــغ شـــيـــاو بــيــنــغ. كــمــا قد  ــغ، وديـ ــونـ تــســي تـ
لفترة  لتمديد واليــتــه  أمــامــه  الــطــريــق  يمهد 
رئــاســيــة ثــالــثــة تستمر خــمــس ســـنـــوات، في 
انقالبا  مراقبون  اعتبرها  تاريخية،  سابقة 
على دستور الحزب، وإعادة البالد إلى فترة 
الــقــرن  املـــاويـــة فــي خمسينيات وســتــيــنــيــات 
املاضي، حن سادت القيادة الفردية وعبادة 

الشخصية.
وقالت اللجنة املركزية، في بيان نشر مساء 
ــه تــم خـــالل االجــتــمــاع  الــخــمــيــس املـــاضـــي، إنـ
اســـتـــعـــراض اإلنــــجــــازات الــرئــيــســيــة لــلــحــزب 
ــرن من  والــتــجــربــة الــتــاريــخــيــة عــلــى مــــدى قــ
الزمن. وأكد املجتمعون التمسك باالشتراكية 
بما  وتطويرها  الصينية،  الخصائص  ذات 
يــتــنــاســب مـــع روح الــعــصــر الـــجـــديـــد، ودعـــم 
اللينينية، وفكر ماو تسي تونغ،  املاركسية 
ونظرية دينغ شياو بينغ، والتنفيذ الكامل 
لفكر شي جن بينغ، من أجل حقبة جديدة. 
وأشـــارت إلــى أنــه تقرر خــالل االجتماع عقد 
املؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي 
الــصــيــنــي فـــي الــعــاصــمــة بــكــن فـــي الــنــصــف 
الثاني من 2022. وذكرت أن املؤتمر سيعقد 
في وقت مهم، وسيؤسس ملرحلة جديدة من 
اشتراكية حديثة، وتحقيق  دولــة  بناء  أجــل 
هدف املئوية الثانية الذي أعلن عنه شي جن 

الشيوعي  للحزب  قــويــة  نـــواة  ذات  مستقرة 
الهدف  الــبــالد لتحقيق  لقيادة  أســاســي  أمــر 
فــســره مراقبون  مــا  الكبير. وهــو  الــتــاريــخــي 
ــتــــزام الــلــجــنــة املــركــزيــة  بـــأنـــه إشــــــارة إلــــى اعــ
تمديد والية الرئيس لفترة ثالثة، وتنصيبه 

»تجديد شباب األمة الصينية«. قائدًا لـ
من جهته، شرح أستاذ الدراسات السياسية 
في معهد قوانغ دونغ، لن تشن، في حديث 
اللجنة  قــرار  مع »العربي الجديد«، خلفيات 
املـــركـــزيـــة لــلــحــزب الــشــيــوعــي واخـــتـــالفـــه عن 
قــــــرارات حــزبــيــة ســابــقــة، وقــــال إن الــظــروف 
ــرار تــخــتــلــف عــمــا كــان  ــقـ ـــخـــذ فــيــهــا الـ

ُ
الــتــي ات

ــاو تـــســـي تــونــغ  ــ عــلــيــه الــــحــــال فــــي فـــتـــرتـــي مـ
ــقــــرارات  وديـــنـــغ شـــيـــاو بــيــنــغ، وإن كـــانـــت الــ
الــثــالثــة تتفق فــي شـــيء واحــــد، هــو توحيد 
الـــحـــزب تــحــت قـــيـــادة زعــيــم مــلــهــم، فــالــصــن 
وتضطلع  وعسكريا،  اقتصاديا  قوية  اليوم 
بأدوار دولية بارزة، وهي مهام ومسؤوليات 
تــحــتــاج إلـــى اســتــقــرار فــي الــحــكــم والسلطة، 

لـــضـــمـــان اســـتـــمـــرارهـــا وتـــنـــفـــيـــذهـــا بــكــفــاءة 
وبصورة مثالية. ولفت إلى أن االستقرار ال 
الحكم،  فــي  بــالــضــرورة استمرار شــي  يعني 
بل أال تحدث اضطرابات عند تداول السلطة، 
ــم يـــصـــّرح   عــــن أن شــــي جــــن بــيــنــغ لــ

ً
فـــضـــال

ما  إلــى  بالسلطة  البقاء  فــي  برغبته  عالنية 
ال نهاية.

وكان حكم شي جن بينغ قد مر بعدة مراحل 
مفصلية منذ توليه زمام السلطة في املؤتمر 
الـــوطـــنـــي الـــثـــامـــن عــشــر لــلــحــزب الــشــيــوعــي 
قبل تسع سنوات. فقد بدأ حكمه عام 2012 
بــــإطــــالق حـــمـــلـــة ملـــكـــافـــحـــة الـــفـــســـاد طـــاولـــت 
قيادات بارزة في الحزب والدولة. وفي أواخر 
2017 أدرجـــت اللجنة املــركــزيــة أفــكــاره حول 
في  الصينية  الخصائص  ذات  االشــتــراكــيــة 
دستور الحزب، وقد وصف مسؤولون هذه 
الخطوة بأنها بالغة األهمية بالنظر إلى أن 
املاركسية هي األساس األيديولوجي للحزب 
ــل عـــام 2018  الــشــيــوعــي الــصــيــنــي. وفـــي أوائــ
أزالــــت اللجنة املــركــزيــة حـــدود فــتــرة رئــاســة 
الطريق  تمهد  تاريخية  سابقة  فــي  الــصــن، 
أمــا  ثــالــثــة.  لــفــتــرة  أمــامــه للبقاء فــي السلطة 
املركزية، فقد تبنى  االجتماع األخير للجنة 
قرارًا يضع شي في مكانة الزعماء الصينين 
ــاوزه في  الــتــاريــخــيــن، بــحــيــث ال يــمــكــن تـــجـ

املستقبل املنظور.
حــــول أهــمــيــة الـــقـــرار األخـــيـــر وتـــأثـــيـــره على 

الــجــديــدة،  الصينية  الــقــيــادة  وطبيعة  شكل 
قال عميد كلية الدراسات التاريخية السابق 
في جامعة سوتشو غوانغ يوان، في حديث 
مع »العربي الجديد«، إن أهمية القرار تكمن 
املتعارف  والبروتوكوالت  القواعد  كسر  في 
ــل الـــحـــزب، وإعـــــادة إحـــيـــاء فــكــرة  عــلــيــهــا داخــ
على  بالسلطة  واالستئثار  الفردية  القيادة 
غــرار حقبة مــاو. وأضــاف: على الرغم من أن 
شـــي جـــن بــيــنــغ هـــو أول رئــيــس ُيـــولـــد بعد 
تــأســيــس جــمــهــوريــة الــصــن الــشــعــبــيــة، فإنه 
أكـــثـــر الـــزعـــمـــاء الــصــيــنــيــن شــبــهــا مـــن حيث 
الراحل  بالزعيم  والسياسات  والنهج  الفكر 
مـــاو تــســي تـــونـــغ. فــقــد تــجــرأ وزج بــأعــضــاء 
بارزين في الحزب الشيوعي بالسجون، كما 
أحــكــم قبضته على وســائــل اإلعـــالم، وتبنى 
خطابا شديد اللهجة في ما يتعلق باملسائل 
وكذلك  الــخــارجــيــة،  والــتــهــديــدات  الحساسة 
عــمــل عــلــى زرع األيــديــولــوجــيــا الــحــزبــيــة في 
األساسي  املعيار  واعتبرها  الشباب،  عقول 

في االنتماء للهوية الوطنية.
تــايــوان،  فــي  املقيم  الجامعي  األســتــاذ  ولفت 
إلــى أن مــا تشهده الــصــن الــيــوم مــن قـــرارات 
وما نسمعه من مصطلحات، يشبه إلى حد 
ــان يـــصـــدر عـــن الــلــجــنــة املــركــزيــة  كــبــيــر مـــا كــ
القرن  وستينيات  خمسينيات  فــي  للحزب 
ــة الــصــيــنــيــة  ــ ــ ــــي: تـــجـــديـــد شــــبــــاب األمـ ــــاضـ املـ
خدم من قبل لتشكيل ما عرف بالجيش 

ُ
)است

األحمر(، معاداة اإلمبريالية، التمسك بالقيم 
ــنــــوان املـــرحـــلـــة،  ــيـــة عــ االشــــتــــراكــــيــــة، املـــاركـــسـ
الــتــي تعبر جميعها  املـــفـــردات  وغــيــرهــا مــن 
عن مرحلة سابقة ُيعاد إنتاجها اآلن، حسب 
قوله، لخدمة أجندة محددة تتمثل في منح 
شي سلطة مطلقة ومكانة رفيعة، تتساوى 
إلى حد كبير مع مكانة ماو تسي تونغ في 

أوج زعامته.
ــقـــرر أن يــتــنــازل الــرئــيــس  ــان مـــن املـ ــ ــذا، وكـ ــ هـ
الــصــيــنــي عــن الــســلــطــة طــواعــيــة، فــي مؤتمر 
املقبل،  الــعــام  الـــذي سيعقد  الوطني  الــحــزب 
وذلك بعد قضاء فترتن رئاسيتن استمرتا 
عشر سنوات. ولكن بموجب القرار الجديد، 
ثالثة  لفترة  السلطة  في  فــإن شي سيستمر 
من أجل تحقيق هدف املئوية الثانية، حسب 
ــــالم رســـمـــيـــة صــيــنــيــة.  ــــدت وســــائــــل إعــ مــــا أكــ
وكانت صحيفة »غلوبال تايمز« الحكومية 
قد ذكرت في افتتاحيتها تعقيبا على القرار 
التاريخي: »ما دام الحزب الشيوعي الصيني 
لديه قيادة ذات نــواة قوية ومــوحــدة، تعمل 
بــجــد، وتــضــع نــمــوذجــا يــحــتــذى بــه للحزب 
بأكمله، ليظل وفيا لطموحه وتطلعاته، فلن 

يكون هناك شيء يمكن أن يوقفه«.

كسر تبني اللجنة المركزية 
للحزب الشيوعي الصيني 

قرارًا حول التنفيذ الكامل 
لفكر الرئيس شي جين بينغ 
القواعد والبروتوكوالت 

المتعارف عليها داخل 
الحزب

بات شي في خانة الزعماء الصينيين التاريخيين )نويل سيليس/فرانس برس(

بينغ في وقت سابق. ودعت اللجنة املركزية 
والجيش  وقــادة  الحزب  أعضاء  بيانها،  في 
وجميع الصينين إلى االلتفاف بشكل أوثق 
حول شي جن بينغ، من أجل التنفيذ الكامل 
التأسيسية  الـــروح  بطل  باعتباره  ألفــكــاره، 

العظيمة للحزب الشيوعي الصيني.
حـــول بــيــان الــلــجــنــة املــركــزيــة، قـــال الو تشو 
الــزمــيــل فــي معهد تسيونغ  الــبــاحــث  يــونــغ، 
كــوان للدراسات واألبحاث في هونغ كونغ، 
فّصلوا  الصن  قــادة  إن  الجديد«،  »العربي  لـ
تاريخ الحزب بما يتوافق مع طموحات شي 
جـــن بــيــنــغ، إلحـــكـــام قــبــضــتــه عــلــى الــســلــطــة، 
ــتــــصــــروا مـــســـيـــرة مـــائـــة عــــــام، بـــقـــراريـــن  واخــ
تاريخين )وثيقة ماو تسي تونغ عام 1945، 
ووثيقة دينغ شياو بينغ عام 1981(. ولفت 
ــرأب الـــصـــدع  ــ ــــى أن الــوثــيــقــتــن صــــدرتــــا لــ إلـ
فـــي تــلــك الـــفـــتـــرات الــتــي شــهــد فــيــهــا الــحــزب 
صراعات داخلية، وهو ما يشير، حسب رأيه، 
إلى أن الحزب قد يكون هشا من الداخل على 
فإن إصدار  القوية، وبالتالي  الرغم صورته 
ــذا الــنــوع مــن الــوثــائــق، مــحــاولــة لــلــهــروب  هـ
التصدعات والتحديات  فــي ظــل  ــام  األمـ إلــى 
األسئلة  من  والكثير  والخارجية،  الداخلية 
املعلقة التي ال يريد شي جن بينغ اإلجابة 
عنها في املؤتمر الوطني للحزب الشيوعي 

العام املقبل.
في املقابل، رأى آخــرون أن شي، الــذي وصل 
إلــى السلطة عــام 2012، يختلف عن أسالفه 
فــي أنـــه لــم يــتــطــرق إلـــى إخــفــاقــات الــتــجــارب 
الـــســـابـــقـــة، كــمــا فــعــل مــــاو تــســي تـــونـــغ قبل 
القرن  الثقافية في ستينيات  الثورة  إشعال 
املاضي، وكذلك دينغ شياو بينغ حن انتقد 
أخــطــاء مــاو، التي تسببت فــي مقتل مالين 
الصينين. وأشـــار هــؤالء إلــى ذكــاء شــي في 
اســتــثــمــار تـــاريـــخ الـــحـــزب مـــن أجــــل تــكــريــس 
ــا  ــنـــوانـ  وقـــــائـــــدًا عــظــيــمــا وعـ

ً
صــــورتــــه بــــطــــال

أساسيا للمرحلة املقبلة.
ــنــــغ قــــــد حــــــــدد هـــدفـــا  ــيــ وكــــــــــان شــــــي جــــــن بــ
)تحويل  الثانية  الحزب  ملئوية  استراتيجيا 
بالكامل  إلــى دولــة اشتراكية حديثة  الصن 
بحلول عام 2049(، حيث دعا، في خطاب له، 
مطلع العام املاضي، إلى تجديد شباب األمة 
الصينية، ومواصلة الجهود لضمان أن يظل 
الحزب الشيوعي وفيا لتطلعاته ومرتكزاته 
من  نقترب  »عندما  محذرًا  وقــال  األساسية. 
الــتــجــديــد الــوطــنــي بــحــلــول منتصف الــقــرن، 
، ستكون هناك املزيد 

ً
فلن يكون األمــر سهال

العالية  واألمـــواج  والتحديات،  املخاطر  مــن 
الخطاب، ذكرت  هــذا  أعقاب  وفــي  واملرعبة«. 
وسائل إعالم رسمية صينية أن وجود قيادة 

شي يكرس بقاءه في الحكم
الصين تتجه نحو إعادة إنتاج الماوية
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ارتفاع الضغوط التضخمية في ليبيا
طرابلس ـ أحمد الخميسي

في  ضخمية 
ّ
الت الــضــغــوط  تشكل 

لــيــبــيــا صـــداعـــا رســمــيــا وشــعــبــيــا، 
بعدما أصبح الغالء سمة مالزمة 
لــحــيــاة املــواطــن الـــذي يشكو مــن عـــدم قــدرتــه 
عــلــى تــوفــيــر مــعــظــم احــتــيــاجــاتــه األســاســّيــة 
زيــادة أسعار  املتسارعة في  النوبات  نتيجة 

الّسلع خاّصة خالل الفترة األخيرة.
الــزنــاتــي )42 عـــامـــا( وضعها  تــصــف ســمــيــة 
لـــ »العربي  تــقــول  يــطــاق«.  بــأنــه »ال  املعيشي 
الــجــديــد إنــهــا تعيل خمسة أبــنــاء بــعــد وفــاة 
ــا، وتـــعـــمـــل مـــمـــرضـــة فــــي مــســتــوصــف  ــهــ زوجــ
حكومّي وراتبها الذي ال يتعدى 750 دينارا 
)الــــــدوالر يـــســـاوي 4.48 دنــانــيــر( شــهــرّيــا ال 
فــقــط، لذلك  السلع األســاســّيــة  لــشــراء  يكفيها 
لبيعها  والفطائر  املعجنات  بتصنيع  تقوم 
جارّية، حيث إن معّدل إنفاقها 

ّ
في املحالت الت

إلــى 1700 ديــنــار. مــن جانبه،  الشهري يصل 
ــــاي لـ  ــم الــلــغــة الــعــربــّيــة مــحــمــد املـ

ّ
يـــؤكـــد مــعــل

»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن هـــنـــاك زيـــــــادات على 
ــعــلــيــم، لــكــن عــنــد مقارنتها 

ّ
رواتــــب قــطــاع الــت

بــارتــفــاع األســعــار فهي مــا زالـــت قليلة جــّدا. 
بشركة  مــوظــف  الــشــريــف  يعتبر حسن  فيما 
العملة  أن تخفيض قيمة  الــعــامــة،  الــخــدمــات 
مــطــلــع الـــعـــام الـــحـــالـــي بــنــحــو 70 فـــي املــائــة 
 الحّد األدنى 

ّ
تسّبب في ارتفاع األسعار وظل

لــأجــور عــنــد 450 ديـــنـــارًا، وهـــو مــا ال يكفي 
لتوفير حياة كريمة.

ومن سوق الكريمّية أكبر تجّمع تجارّي في 
الــتــاجــر فــي ســوق الجملة علي  يــقــول  ليبيا، 
العبيدي لـ »العربي الجديد« إن أسعار السلع 
املــصــرّي  األرز  كــثــيــرًا، منها  األســاســّيــة زادت 
ماطم 

ّ
واإلسبانّي، باإلضافة إلى معجون الط

عام. ويرد ذلك 
ّ
والسّكر وزيت الط

ـــركـــات 
ّ

ــن الـــش ــي الـــســـوق مـ ــات فـ ــاربـ إلــــى املـــضـ

ــعـــاون مــــع بـــعـــض الــســمــاســرة  ـ
ّ
ــت ــالـ املــــــــوردة بـ

اإلدارة  السريع. ويقول مدير  الربح  لتحقيق 
ـــجـــاريـــة لــــــــوزارة االقـــتـــصـــاد فــــي حــكــومــة 

ّ
الـــت

»العربي  لـ  القدار  الوطنّية مصطفى  الوحدة 
الجديد« إن الحكومة لن تصمت عن الغالء، 
وسوف تتدخل لكبح جماح األسعار ووضع 

تسعيرة جبرية مؤقتا على بعض السلع.
ويــــــرجــــــح مـــــديـــــر مـــــركـــــز أويــــــــــا لـــــلـــــّدراســـــات 
 اّرتفاع 

ّ
االقتصادّية دكتور أحمد أبولسن أن

األسعار  بصعود  مرتبط  ليبيا  في  األسعار 
الـــعـــاملـــّيـــة بــعــد جــانــحــة كــــورونــــا، بــاإلضــافــة 
إلــــى انــخــفــاض الــــّدخــــول الــحــقــيــقــّيــة لــأفــراد 
بــعــد تــخــفــيــض قــيــمــة الــعــمــلــة، إذ أصــبــحــت 
لــلــّديــنــار ضعيفة. ويوضح  ــرائــّيــة 

ّ
الــش الــقــّوة 

 
ّ
ـــ »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« أن ــ ــي تـــصـــريـــحـــات ل فــ

الــحــكــومــة تــركــت الـــّســـوق لــلــمــضــاربــات، ومــا 
لذلك من تأثيرات كبيرة على مستوى زيادة 
ــل 

ّ
 املــطــلــوب تــدخ

ّ
الــفــقــر بــالــبــالد. ويــضــيــف أن

دابير 
ّ
الجهات الّرسمّية النتهاج جملة من الت

ــــة  ــادّي ــتــــصــ واإلجـــــــــــــــراءات والــــســــيــــاســــات االقــ
ظر في القيمة 

ّ
ملعالجة االختالالت، وإعادة الن

شّوهات 
ّ
الت وإزالــة  يبّي 

ّ
الل للدينار  عادلّية 

ّ
الت

في األسعار.
ويــقــول الــبــاحــث االقــتــصــادّي ســامــي ساسي 
نسبّيا ومنفتح  يبّي صغير 

ّ
الل االقتصاد   

ّ
إن

ضخم 
ّ
الت  

ّ
الخارج بشكل كبير، وإن جل على 

املـــوجـــود فــي الــســوق مــســتــورد، وذلـــك نظير 
ــار الــســلــع عـــاملـــيـــا، فــيــمــا ليبيا  ــعـ ــفــــاع أسـ ارتــ
تـــســـتـــورد 85 فــــي املــــائــــة مــــن احــتــيــاجــاتــهــا 
مـــــن الـــــــخـــــــارج. ويـــــؤكـــــد فـــــي تــــصــــريــــحــــات لـــ 
أن هناك فوضى األســواق  الجديد«  »العربي 
الــرســمــيــة غــائــبــة، وكـــل تــاجــر أو  فالتسعيرة 
وســط  يــشــاء،  كيفما  سعير 

ّ
بالت يــقــوم  مـــورد 

ــامـــل لــــــــوزارة االقـــتـــصـــاد والـــجـــهـــات  ــيـــاب كـ غـ
بما  ترتفع  األسعار  أن  إلــى  ويلفت  الّرقابّية. 

يزيد عن 35 في املائة شهريا.

اسطنبول ـ طارق الشال

تركيا  فــي  الغذائية  املنتجات  أســعــار  ارتــفــاع  يستمر 
وصل  حيث  املحلية،  العملة  انــخــفــاض  مــع  بالتزامن 
سعر الدوالر إلى متوسط 9.6 ليرات بعد استقرار عند 
سعر 8.5 ليرات.  ويأتي هبوط الليرة في وقت يعاني 
فــيــه االقــتــصــاد الــتــركــي مــن مــعــدالت تضخم مرتفعة 
أيــلــول املاضي،  املــائــة فــي سبتمبر/  فــي  بلغت 19.58 

وفق بيانات صادرة عن معهد اإلحصاء الحكومي.
وتتجلى تداعيات هذا التضخم على املواطن التركي، 
ما أربك حساباته وجعله يستغني عن بعض السلع 

التي  كاللحوم  السابق،  في  شرائها  على  اعتاد  التي 
استبدلها بالدواجن والخضروات، والزيوت واأللبان، 

والفواكه.
وتشكو زينب ألنت كايا )46 عاما(، وهي ربة منزل، من 
واأللبان،  اللحوم  منتجات  األسعار وبخاصة  ارتفاع 
وقالت إن هذا االرتفاع يدفعها النتظار التخفيضات 

التي تقدمها األسواق بن الحن واآلخر.
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أنـــهـــا أصــبــحــت  ـــ وتــــــروي كـــايـــا لـ
ــن اســـتـــخـــدام  ــ ــتـــبـــدل الـــلـــحـــم بــــالــــدجــــاج فـــضـــال عـ تـــسـ
الخضروات األساسية كالبصل والبطاطس، كما أنها 
التفاح  مــا تشتري  الفواكه وغالبا  فــي شــراء  تقتصد 

واليوسفي وتتجاهل باقي األنواع الرتفاع أسعارها.
ويقول صوالن أكجول )47 عاما(، وهو صاحب متجر 
»العربي الجديد«، إن هناك العديد من أسعار  تركي، لـ
املنتجات األساسية التي يستهلكها األتراك ارتفعت، 
منتجات  وباقي  األبيض  والجنب  الكشار  الجنب  مثل 
األلــبــان والــزيــتــون والــزيــوت وبــخــاصــة الــزيــت زيتون 
والــلــحــوم. ويشير كــجــول إلــى أن الــزبــائــن لــجــأوا إلى 
األسعار،  ارتفاع  للهروب من  للحوم  الــدواجــن كبديل 
وفــي بعض األحــيــان يقومون بالتخلي عــن الــدواجــن 
أنهم  األخــرى، كما  أيضا نظرا الرتفاع أسعارها هي 
ــــى الــــخــــضــــروات والــــفــــواكــــه بــشــكــل كــبــيــر.  يـــلـــجـــأون إلـ

وقــــال إن أربـــاحـــه تــراجــعــت فــي مــنــتــجــات البسكويت 
الزبائن عنها مقابل شراء  والشكوالتة، نظرا لعزوف 
الــســلــع األســـاســـيـــة، مـــا يــمــنــعــه مـــن رفــــع أســـعـــار تلك 

املنتجات كونها غير أساسية بالنسبة للمشتري.   
ــا(، وهــــي إحـــدى  ــامــ فــيــمــا تــــرى إلـــيـــف شـــاهـــان )27 عــ
الــلــحــوم والــفــواكــة  الــعــامــالت بــالــدوائــر الحكومية، أن 
أصبحت غالية جدا وبجودة رديئة. وتــروي شاهان، 
»العربي الجديد«، أنها أصبحت تستبدل في بعض  لـ
األحيان اللحوم والفواكه بالفيتامينات التي تباع في 
الذي  اللحم  أسعار  ارتفاع  من  متعجبة  الصيدليات، 

ترى أنه كان مرتفعا بالفعل.

الدجاج والخضروات بدائل األسر التركية لمواجهة الغالء

إيلون ماسك يبيع المزيد 
من أسهمه

أظهرت إفصاحات تنظيمية، 
الجمعة، أن الرئيس التنفيذي 

لشركة تسال إيلون ماسك باع 
املزيد من أسهم شركة صناعة 
السيارات الكهربائية، وذلك بعد 

بيعه أسهمًا بحوالي خمسة 
مليارات دوالر في أعقاب استطالع 

أجراه على تويتر. كان ماسك، أغنى 
شخص في العالم وأكبر مساهم 
في تسال، قد قال على تويتر في 
مطلع األسبوع إنه سيبيع عشرة 

في املائة من أسهمه إذا وافق 
متابعوه على منصة التواصل 

االجتماعي على هذه الخطوة. وبعد 
أيام، باع ماسك أسهما بخمسة 
مليارات دوالر، بما يعادل ثالثة 

باملئة من إجمالي حيازته، في أول 
خطوة من نوعها منذ 2016.

الكرملين يتعّهد بعدم 
قطع إمدادات الغاز

أعلنت روسيا، الجمعة، أنها 
ستواصل إمداد أوروبا بالغاز 
بعدما هدد رئيس بيالروسيا 

ألكسندر لوكاشينكو بقطع 
اإلمدادات ردا على عقوبات محتملة 

على خلفية أزمة الهجرة عند 
الحدود بني بيالروسيا وبولندا.
وأفاد املتحدث باسم الكرملني 

دميتري بيسكوف الصحافيني 
بأنه »لطاملا كانت روسيا وما زالت 
وستبقى بلدا يفي بكافة التزاماته 
بتوفير الغاز للزبائن األوروبيني«.
وتابع أن »إمكانية االعتماد على 

روسيا كمصدر لإلمدادات بموجب 
العقود الحالية واملستقبلية أمر ال 
يمكن التشكيك فيه«، مضيفا أن 

لوكاشينكو لم ينّسق مع موسكو 
قبل اإلدالء بتصريحاته. وتوصل 

روسيا الغاز إلى بولندا عبر 
بيالروسيا عن طريق خط أنابيب 

»يامال-أوروبا«. ويحاول املهاجرون 
منذ شهور العبور من بيالروسيا 

إلى بولندا، لكن األزمة بلغت 
مستوى جديدا عندما قام املئات 

بمحاولة منّسقة، األسبوع الجاري، 
ليصّدهم عناصر حرس الحدود 

البولنديون.

الدوالر يتجاوز 1500 ريال 
يمني

بدأ عدد من املدن اليمنية باالنزالق 
إلى ظروف شبيهة باملجاعة 

جراء االنهيار القياسي واملستمر 
للعملة املحلية وتجاوز الدوالر 

الواحد حاجز 1500 ريال يمني، 
للمرة األولى منذ بدء النزاع قبل 

7 سنوات.  وعلى الرغم من 
التحذيرات املتكررة التي كانت 

تطلقها املنظمات الدولية منذ أعوام 
وتحذر فيها من مجاعة وشيكة، 

إال أن شبح الجوع قد تحول 
بالفعل إلى واقع خالل األسابيع 

املاضية، جراء االنهيار املدوي 
للريال أمام العمالت األجنبية 

وتفاقم حالة فقدان األمن الغذائي. 
وقال صرافون ومتعاملون في 

»العربي الجديد«، إن  مدينة تعز، لـ
أسعار الصرف املتداولة مساء 

الخميس، سجلت 1520 رياال أمام 
الدوالر الواحد. 

أخبار

تراجع الصناعة 
األوروبية

قّدر مكتب اإلحصاءات األوروبي »يوروستات«، انخفاض اإلنتاج الصناعي بنسبة 0.2 في املائة في منطقة اليورو )19 بلدا(، و0.5 في املائة في االتحاد 
األوروبي )27 بلدا(، خالل سبتمبر/ أيلول املاضي. ويأتي ذلك امتدادًا لتراجع في أغسطس/ آب بـ 1.7 في املائة ملنطقة اليورو و1.5 في املائة في االتحاد 
األوروبي. ووفقا للبيانات، انخفض إنتاج السلع الرأسمالية بـ 0.7 في املائة في منطقة اليورو، في سبتمبر/أيلول املاضي، على أساس شهري، و0.2 في 
املائة للسلع الوسيطة. و»السلع الرأسمالية« هي منتجات مصنعة بدرجة ما وتستخدم في إنتاج السلع النهائية للمستهلك، أما »السلع الوسيطة« فهي 

منتجات تستخدم في صناعة سلع نهائية وفي نفس الوقت يمكن استخدامها من قبل املستهلك النهائي مباشرة.

اقتصاد
Saturday 13 November 2021
السبت 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 م  8  ربيع اآلخر 1443 هـ  ¶  العدد 2630  السنة الثامنة
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رجال األعمال يرفضونها ومخاوف من التهرّب

%70
الــثــروة  على  الضريبة  مــن 
الحكومة  اقترحتها  التي 
ميزانية  لتعزيز  ستتوجه 
المائة  فــي  و30  ــة  ــدول ال
للبلديات،  ستتحول  منها 
ومن المتوقع أن تدر هذه 
الــدوالرات  ماليين  الضريبة 

اإلضافية

تحقيق

دعوات إلعفاء أصحاب 
المصانع والشركات 

من الضريبة

الضريبة بين
800 دوالر و5 آالف دوالر 

بحسب الممتلكات

الجزائر ـ حمزة كحال

الجزائرية  الحكومة  تــوجــه  شكل 
الثروة  الضريبة على  نحو إحياء 
صدمة في أوساط عالم األعمال في 
البالد. إذ تسعى السلطات إلى زيادة الضرائب 
عــلــى األغــنــيــاء بــهــدف تقليص الــضــغــط على 
العامة  املوازنة  في مشروع  الوسطى  الطبقة 
أثــار  مــا  الــبــرملــان،  يناقشه  الـــذي  لسنة 2022 
غضب رجــال األعــمــال رغــم تسويق الحكومة 
للخطوة على أنــهــا تــهــدف إلحـــداث »الــعــدالــة 
»تمييزا  املكتنزون  يــراهــا  فيما  الضريبية«، 
ضــريــبــيــا« يدفعهم لــاللــتــفــاف عــلــى الــقــانــون. 
وأعـــــــــادت الـــحـــكـــومـــة الــــجــــزائــــريــــة فـــتـــح مــلــف 
»الضريبة على الثروة« من باب تعديل معدل 
االقــتــطــاعــات الــضــريــبــيــة فـــي مـــوازنـــة 2022. 
بمقترح  الــجــزائــريــة  املــالــيــة  وزارة  وتــقــدمــت 
ليشمل  الــضــريــبــي،  الــوعــاء  بتوسيع  يقضي 
وذلك  واملنقولة،  والعقارية  اململوكة  الثروات 
 رســمــي ملــســار تــنــويــع عــائــدات 

ّ
فــي إطــــار تـــن

تذبذب  بتواصل  املتأثرة  العمومية  الخزينة 
عــــائــــدات الـــنـــفـــط. وتـــتـــجـــه الـــحـــكـــومـــة لــفــرض 
ا من  تعديالت على الضريبة على الثروة بدء
مطلع العام املقبل، وذلك لدعم إيرادات الدولة، 

وفق تصريحات عدد من املسؤولني.

امتعاض األثرياء
وأبـــدى الكثير مــن رجـــال األعــمــال امتعاضهم 
الشديد من رفع نسب الضريبة على األغنياء، 
تــضــاف إلـــى الــضــرائــب األخــــرى الــتــي يدفعها 
هؤالء ورجال األعمال بطريقة دورية، ما يزيد 
مــن حــجــم الــضــغــط الــضــريــبــي املــطــبــق عليهم. 
ويــرى رجــل األعــمــال عبد الله شــواط الناشط 
في مجال صناعة األدويـــة أن »الضريبة على 
الــثــروة ستنعكس سلبًا عــلــى رجـــال األعــمــال 
ــه ال مــعــنــى لــهــا مـــن حيث  واملــســتــثــمــريــن، ألنــ
املبدأ وال تشمل إال 8 إلى 10 في املائة من أصل 
املجتمع الجزائري«. ويضيف املتحدث ذاته لـ 
أدفع  »أنــا كمستثمر   :

ً
قائال الجديد«  »العربي 

مــا يــعــادل 100 ألـــف دوالر ســنــويــا كــضــرائــب، 
منها الضريبة على األربـــاح املــقــدرة بعشرين 
في املائة، و15 ألف دوالر ضريبة على النشاط 

املهني لصندوق البلدية التي يوجد بها عنوان 
الضمان  اقتطاعات  احتساب  دون  مصنعي، 
الصحي واالجتماعي للعمال، كل هذا يضاف 
إلــى الضريبة على املمتلكات التي جــاءت في 
موازنة 2015«. ويتساءل شواط »هل الضريبة 
ستفرض على األجانب الذين كونوا ثروة في 
إعفاء لهم كما وقع  أم سيكون هناك  الجزائر 
ــم االســتــثــمــار األجـــنـــبـــي؟«.  ســابــقــا بــحــجــة دعــ
وستطبق الضريبة على الثروة حسب مشروع 
تتراوح  بقيمة  املمتلكات  على   ،2022 مــوازنــة 
إذ ستخضع  إلــى 5000 دوالر.  مــن 800 دوالر 
دوالر  ألــف   100 قيمتها  تبلغ  التي  املمتلكات 
قــدرهــا 800 دوالر، فــي حــني تخضع  لضريبة 
إلــى ضريبة  ألــف دوالر  املمتلكات بقيمة 700 
5000 دوالر، بينما تخضع املمتلكات املنقولة 
فــي هذا  املــتــراوحــة  القيمة  املنقولة ذات  وغير 

النطاق إلى ضريبة بمبالغ تفوق 800 دوالر.

معضلة العدالة الضريبية
وأعاد عجز الحكومة عن تحصيل الضريبة 
»العدالة  ملف  فتح  السابق،  في  الثروة  على 

الضريبية« في الجزائر، خاصة أن الحكومة 
مباشرة  العام  الدخل  على  الضريبة  تقتطع 
مــن رواتــــب الــعــمــال مــهــمــا كـــان حــجــمــهــا، في 
ــهـــرب الـــضـــريـــبـــي الــتــراكــمــي  ــتـ وقـــــت يــبــلــغ الـ
دوالر،  مليار   90 قرابة  والصناعيني  للتجار 

حسب أرقام رسمية.
ــوان  ويــكــشــف رئـــيـــس الــنــقــابــة املــســتــقــلــة ألعــ

الــضــرائــب، عــبــد الـــوهـــاب خــالــفــة لـــ »الــعــربــي 
الثروة  الجديد« أن »تحصيل الضريبة على 
باملئة   5 يبلغ  لــم   ،2020 مطلع  إقــرارهــا  منذ 
يــتــعــدى مــا تــم تحصيله بضعة  ــل، وال  أقـ أو 

ماليني من الدنانير«.
محمد  العزيز  عبد  نايت  يقول  السياق  وفــي 
العمل  الجزائرية ألرباب  الكونفدرالية  رئيس 
)أكــبــر تكتل لــرجــال األعــمــال فــي الــجــزائــر( إن 
»رجال األعمال هم مستثمرون أيضا، فوجئنا 
بهذه الخطوة الحكومية، كنا ننتظر إجراءات 
تــحــفــيــزيــة مـــن طــــرف الــحــكــومــة حــتــى نــخــرج 
معا باالقتصاد الجزائري من غرغة اإلنعاش 
بسبب الــجــائــحــة الــصــحــيــة، وتــراجــع اإلنــفــاق 
الجزائري«.  االقتصاد  يحرك  الــذي  الحكومي 
ويـــتـــابـــع أن »الــكــثــيــر بـــل كـــل رجـــــال األعـــمـــال 
تضرروا من الجائحة الصحية، اآلن وعوض 
أن تمد الحكومة يدها ملساعدتهم، تقرر مدها 
الفاتورة  يدفعوا  حتى  املستثمرين،  لجيوب 
مـــرتـــني، مــــرة عــلــى أنـــهـــم مـــن طــبــقــة األغــنــيــاء، 
ومرة ثانية على أنهم مالك شركات ومصانع 
ــيــــف نــفــس  ــــب«. ويــــضــ ــرائـ ــ ــــضـ ــلـ ــ ــــون لـ ــعـ ــ ــــاضـ خـ

املتحدث لـ »العربي الجديد«: »نحن كممثلني 
ألربــــاب الــعــمــل تــحــدثــنــا مــع لــجــنــة املــالــيــة في 
الــبــرملــان بــصــفــتــهــا صــاحــبــة الــكــلــمــة األخــيــرة 
ــة الــعــامــة،  ــوازنـ فــي تــعــديــل مــشــروع قــانــون املـ
واقترحنا أن تقوم الحكومة بعملية الغربلة، 
ورجــال  األثــريــاء  بــني  التفريق  بموجبها  يتم 
األعمال، ليس كل غني رجل أعمال، هناك من 
لديه ثــروة وال يستثمرها في قطاع إنتاجي، 
ــقـــار مـــثـــال وال  ــعـ بــحــيــث يــنــشــط فــــي مـــجـــال الـ
أن يعفى رجال  يخلق مناصب شغل. نطالب 
األعـــمـــال الــنــاشــطــون فـــي قــطــاعــات إنــتــاجــيــة 
السياحة والزراعة من دفع  وصناعية وحتى 
الضريبة على الثروة، كونهم يخلقون الثروة 
ومـــنـــاصـــب الــشــغــل ويـــقـــدمـــون قــيــمــة مــضــافــة 
الضريبة  هــذه  ستنعكس  وإال  االقتصاد،  في 
يفاقم  سببًا  وستكون  االقــتــصــاد،  على  سلبا 
التهرب الضريبي«. وفي تعليق على الشروط 
الضريبة  لتطبيق  الحكومة  وضعتها  التي 
ــثــــروة، يـــقـــول رجــــل األعـــمـــال مــحــمــود  عــلــى الــ
الجزائرية ألرباب  الكونفدرالية  زبــار، عضو 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن هـــذا اإلجــــراء  الــعــمــل لـــ
ســيــجــعــل الــكــثــيــر مـــن املــســتــثــمــريــن ورجــــال 
املوازية حفاظا  السوق  إلى  ينفرون  األعمال 
هذه  ستشجع  كما  ممتلكاتهم،  ســريــة  على 
ــوال نــقــدا  ــاألمــ ــرة الــتــعــامــل بــ ــاهـ الــضــريــبــة ظـ
خــارج املجال املصرفي، واألهــم واألخطر من 
باملمتلكات  الكاذب  التصريح  ستشجع  ذلــك 

ورقم األعمال.

شكوك حول التنفيذ
الدين  نــور  االقتصادي جمال  الخبير  ويــرى 
عــلــي أنـــه »مـــن الــصــعــب تــحــديــد مـــن تنطبق 
عليه صفة الغني، ومن ثم من الصعب تحديد 
حــجــم الـــثـــروات الــخــاضــعــة لــهــذه الــضــريــبــة، 
خاصة مع تنوعها بني أموال سائلة مكتنزة 
فــي أغــلــب األحـــيـــان خــــارج الــبــنــوك وعــقــارات 

وأسهم في شركات«.
»العربي الجديد« أن  ويضيف نفس املتحدث لـ
»تعديل الضريبة بعد سنة من إقرارها، وفي 
رفعها،  ولــيــس  خفضها  يتطلب  فشلها،  ظــل 
الذي  الجزائري  البرملان  يرفضها  أن  ويمكن 
يتميز يوجود عــدد كبير من رجــال األعمال، 
وفـــي حـــال تــمــريــرهــا يــبــقــى تــنــفــيــذهــا صعبا 

جدا، وبالتالي املشكل يبقى مطروحا«.
مـــن جـــانـــبـــه، يــتــخــوف الــخــبــيــر االقـــتـــصـــادي 
وعـــضـــو مــجــلــس املـــحـــاســـبـــة عـــبـــد الـــرحـــمـــان 
مــبــتــول مــن أن تــكــون الــضــريــبــة عــلــى الــثــروة 
دول  نـــحـــو  األمــــــــــوال  رؤوس  هـــــــروب  ــبـــب  سـ
ــري أن  ــزائــ ــجــ الـــــجـــــوار. ويـــضـــيـــف الـــخـــبـــيـــر الــ
الثروة  الضريبة على  »فرنسا عندما طبقت 

ولوكسمبورغ  بلجيكا  نــحــو  األثـــريـــاء  هـــرب 
أن  ويمكن  منخفض.  الضريبي  الضغط  ألن 

نعيش في الجزائر نفس السيناريو«.
ــربـــي الـــجـــديـــد« أن  ــعـ »الـ ـــ ويـــتـــابـــع مـــبـــتـــول لـ
»األمثل للجزائر هو رفع مستوى التحصيل 
الــضــريــبــي عـــوض اعــتــمــاد تــوســع ضريبي 
يضر بمناخ األعمال، وبالتالي كان األجدر 
الضريبية  املنظومة  بناء  إعــادة  بالحكومة 
لرفع التحصيل وخلق موارد مالية جديدة، 
ــر ال تـــــــزال تـــعـــانـــي مــن  ــزائــ خــــاصــــة أن الــــجــ
مخلفات كورونا على االقتصاد، وهنا نرى 
ــرارات الــحــكــومــة، مـــرة تقول  ــ تــنــاقــضــا فــي قـ
إنــهــا تــدعــم رجـــال األعــمــال ومـــرة تفاجئهم 

بضرائب جديدة«. ضريبة على 
أثرياء الجزائر

تسعى الحكومة الجزائرية لزيادة إيراداتها المالية من خالل فرض ضرائب على األثرياء، وذلك 
تعويضًا للخسائر التي لحقت باالقتصاد من جراء هبوط أسعار النفط طوال الفترة الماضية. إال 

أن هذا القرار تلقفه رجال األعمال بغضب معتبرين أنه يحفز لاللتفاف على القانون
دعوات لمعالجة تداعيات كورونا

كانت تكتالت رجال األعمال وأرباب العمل قد رفعت مطلع السنة الحالية 
ملفات مطلبية للحكومة، دعت فيها إلى ضرورة مراجعة الضرائب املباشرة 
طبقة على أنشطتهم وعلى القروض البنكية ملواجهة مخلفات كورونا 

ُ
امل

التي شلت االقتصاد الجزائري، مع مطالبة بتقديم قروض حكومية طويلة 
األمد للشركات وإعــادة بعث املشاريع الحكومية الكبرى. وقال محمود 
»العربي الجديد« إن  زبار، عضو الكونفدرالية الجزائرية ألرباب العمل، لـ
»الكونفدرالية تتحفظ على الضريبة على الثروة التي لن تفرق بني األثرياء 
الذين كونوا ثروتهم بطرق ملتوية، وبني األثرياء أصحاب االستثمارات 

واملصانع الذين يجب دعمهم عوض الضغط عليهم«. ورغم أنه ال توجد 
إحصاءات دقيقة تفيد بعدد األغنياء أو املليارديرات في الجزائر، إال أن 
الحكومة الجزائرية تبدو عازمة على خوض هذه التجربة بكل تحدياتها 
البلدان املتقدمة، وذلــك تحت ضغط شح  كما هي مطبقة في كثير من 
املــوارد املالية. ومنذ اإلعــالن عن توجه الحكومة نحو مراجعة الضريبة 
على الثروة، بعد سنة من إقرارها بدأت التساؤالت وحتى الشكوك ترتفع 
حول نجاعة اآلليات التي ستقرها الحكومة لتحديد املعنيني بدفع هذه 

الضريبة، في بالٍد بلغ حجم التهرب الضريبي مستويات قياسية.
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على الثروة 
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عدن ـ محمد راجح

ــد أجــــــــــــــــور املــــــــــواصــــــــــالت  ــ ــهــ ــ ــشــ ــ تــ
ارتفاعات غير مسبوقة في عدن 
وعـــدد مــن املــنــاطــق الــيــمــنــيــة، مع 
وتسجيلها  املحلية  العملة  انهيار  تواصل 
1520 ريــــــااًل مــقــابــل الـــــــدوالر وذلـــــك لــلــمــرة 
األولــــى مــنــذ ســبــع ســنــوات، فيما تتصاعد 
أزمة الوقود في مختلف املناطق في البالد.

الــواحــدة من منطقة  ووصلت أجــرة الرحلة 
إلى أخرى في مدينة عدن إلى نحو 500 ريال 
بنسبة زيادة 100 في املائة عن بداية 2021، 
في حني زادت تكاليف املواصالت بني مدينة 
ــل الــيــمــن بشكل تــدريــجــي منذ  وأخــــرى داخـ
مطلع العام الحالي بنسبة تتجاوز 350 في 
املائة. كذلك ارتفعت تكاليف النقل التجاري 
خصوصًا  االســتــيــراد  منافذ  مــن  للبضائع 
الــبــريــة بسبب املــعــارك الـــدائـــرة فــي مناطق 
جـــنـــوب مــــــأرب شـــرقـــي الـــيـــمـــن والـــتـــوتـــرات 
اليمن.  فــي محافظة شــبــوة جــنــوب شــرقــي 
استخدام  إلــى  الشاحنات  سائقو  ويضطر 
طــــرق جـــديـــدة يــصــفــهــا كـــثـــيـــرون بــالــوعــرة 
والــشــاقــة. يــقــول املـــواطـــن خــالــد بــن حــارس 

»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن  مـــن ســـكـــان عــــدن لــــ
أجرة املواصالت تخضع ألمزجة السائقني 
فــي الــشــوارع واملــنــاطــق وخــطــوط الــنــقــل. إذ 
»املــشــوار« في باصات  الرحلة  تكلفة  تصل 
ــن مــنــطــقــة الــشــيــخ عــثــمــان جــنــوبــًا  الــنــقــل مـ
إلــى كريتر وســط عــدن إلــى نحو 500 ريــال 
فــي الــصــبــاح وتــرتــفــع إلـــى 600 و700 ريــال 
فــي الــظــهــر واملـــســـاء. مــن جــانــبــه، يستهجن 
املواطن مشتاق الحاج من سكان مدينة تعز 
فــي حــديــثــه مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، صمت 
الجهات املعنية والحكومة على ما يعانيه 
ويــقــاســيــه املـــواطـــن فــي املــنــاطــق املحسوبة 
على الحكومة مثل تعز وعــدن، وتركه دون 

إيجاد أي حلول تخفف من معاناته.
ويوضح طالل الحزمي وهو موظف مدني 
فـــي إحـــــدى الــــدوائــــر الــحــكــومــيــة فـــي عـــدن، 
راتــبــه كموظف من  أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
الــدرجــة الخامسة ثــابــت عند 80 ألــف ريــال 
أكثر من 12 عامًا، بينما زادت  شهريًا منذ 
أجـــور املـــواصـــالت داخـــل املـــدن بمستويات 
قياسية تجعلها تستحوذ على أكثر من 30 

في املائة من راتبه.
وارتفعت أجور املواصالت  بشكل تصاعدي 
الـــعـــام 2012، حــيــث زادت  مــنــذ  الــيــمــن  فـــي 
ــال بــدايــة الــحــرب  مــن 50 ريــــاال إلـــى 100 ريــ
الدائرة في البالد مطلع العام 2015، وبينما 
اســتــقــرت عــنــد هـــذا املــســتــوى فــي العاصمة 
صــنــعــاء، واصــلــت االرتـــفـــاع فــي عـــدن وتعز 

ومــنــاطــق أخـــرى فــي جــنــوب الــيــمــن، وقفزت 
من 100 ريال إلى 150 رياال، لتصل إلى 200 
ريــال مطلع العام 2020. وزادت التعرفة 50 
ريااًل إضافية نهاية العام املاضي، لتستمر 
عند هذا املستوى إلى منتصف 2021، حيث 
ــاع لــتــصــل  ــ ــفـ ــ ــرى مــــن االرتـ ــ ــدأت مـــوجـــة أخــ ــ بــ
التعرفة إلى نحو 500 ريال نهاية األسبوع 

املاضي. 
املـــواطـــن مــوفــق عـــبـــادي مـــن ســكــان منطقة 
املــعــال فــي عـــدن اتــبــع أحـــد الــحــلــول الــشــاقــة 
إلــى مقر عمله   

ً
راجـــال السير  فــي  والقاسية 

ــازن الـــتـــجـــاريـــة الـــقـــريـــبـــة مــن  ــخــ ــــد املــ فــــي أحـ
ــدن، إذ يــقــطــع مــســافــة تــزيــد عـــن 3  مــيــنــاء عــ

كيلومترات.
التنقل سيرًا على األقدام  وأصبحت عملية 
عــــــادة دأب عــلــيــهــا الــكــثــيــر مــــن املـــواطـــنـــني 
فـــي الــعــاصــمــة الــيــمــنــيــة صــنــعــاء املــتــقــاربــة 
شوارعها ومناطقها بصورة نسبية مقارنة 
املعيشية  األزمـــــة  دفــعــت  إذ  عــــدن،  بــمــديــنــة 
الــكــثــيــر مــن املــوظــفــني والــعــمــال إلـــى توفير 
أجـــرة املــواصــالت بسبب انــخــفــاض الــراتــب 

الذي يتقاضونه.
ويصنف املحلل االقتصادي أحمد الساملي، 
»العربي الجديد«، أزمة التنقل  في حديثة لـ
الكارثية  التبعات  طليعة  فــي  واملــواصــالت 
اليمن. ويضيف:  فــي  الــحــرب  أفــرزتــهــا  التي 
»ضاقت املدن باليمنيني وتباعدت املسافات 
وأغلقت كل الطرق املعتادة وبالتالي زادت 
مــعــانــاة املــواطــنــني واملــســافــريــن فــي البحث 
عن طرق بديلة للتنقل بني املناطق واملدن«. 
ويعتبر أن تكاليف النقل في البالد أصبحت 
أداة اســتــنــزاف ملــا تــبــقــى مــن دخـــل للعمال 
وراتـــــب لــلــمــوظــفــني املــدنــيــني بـــاألخـــص في 
مناطق الحكومة اليمنية والتي ظلت ثابته، 
مقابل تضخم مرتفع وخدمات منعدمة وما 

هو متوفر منها يتم عبر السوق السوداء.

الخرطوم ـ هالة حمزة

فــــوجــــئ أصــــحــــاب املــــصــــانــــع فــــي الـــخـــرطـــوم 
السودانية  الــوقــود  تــوزيــع  بتطبيق شــركــات 
الخاصة زيــادات جديدة على أسعار الوقود 
الحر، ليرتفع البرميل من 67 ألف جنيه إلى 
مــا بــني 82 و84 ألـــف جــنــيــه. يــأتــي ذلـــك فيما 
وصــل سعر الـــدوالر إلــى حوالي 440 جنيهًا 
سودانيًا. وقال مدير وصاحب مصنع زيوت 
االزدهــار للزيوت النباتية واألعــالف الهادي 
ــربـــي الــــجــــديــــد«، إن ســعــر  ــعـ »الـ ـــ مــصــطــفــى، لـ
الــوقــود الــحــر أصــبــح عاليًا جـــدًا، خــاصــة أنه 
يحتاج إلى عشرة براميل يوميًا، ما سيؤدي 

إلى صعود كلفة التشغيل واإلنتاج.
وأشار إلى اعتماد املصانع كافة بالخرطوم 
عــلــى الــــوقــــود الـــحـــر بــعــد تــطــبــيــق الــحــكــومــة 
االنــتــقــالــيــة ســيــاســة تــحــريــره وإنـــهـــاء الــدعــم. 
ولـــفـــت إلــــى اضــــطــــرار غــالــبــيــة املـــصـــانـــع إلــى 
تقليص ساعات الدوام اليومي لخفض كلفة 
اإلنــتــاج، إضــافــة إلــى تــفــادي مشاكل تذبذب 

اإلمداد الكهربائي.
بــــدوره، لفت صــاحــب شــركــة خــاصــة لتوزيع 

الوقود يدعى عاطف عبد القادر، في حديث 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إلــــى أن الــــزيــــادة الــتــي  لـــ
طرأت على الوقود عاملية وقد شهدت زيادات 
قــبــل نحو  لــلــبــرمــيــل  مــتــدرجــة مــن 47 دوالرًا 
إلـــى 84 دوالرًا  إلـــى 68 دوالرًا وصــــواًل  شــهــر 
اليوم. وأشار إلى إمكانية أن تشهد األسعار 
زيادة إضافية بسبب ارتفاع الطلب في فصل 
الشتاء. وأكــد عبد الــقــادر أنــه أوقــف عمليات 
البيع إلى حني تراجع األسعارالعاملية تجنبا 
في  املــســؤول  الطاهر،  أحمد  وأكــد  للخسائر. 
بالخرطوم،  التسليح  حــديــد  إلنــتــاج  مصنع 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، عــلــى أن الــــزيــــادة في  لــــ
أســعــار الـــوقـــود ســــواء كـــان سببها األســعــار 
الــعــاملــيــة أو غــيــرهــا تــؤثــر بــشــكــل كــبــيــر على 

التشغيل. وبني  إنتاج املصانع وزيــادة كلفة 
الـــزيـــادة لــن يتحملها املــنــتــجــون فــقــط بل  أن 
تنسحب سلبا على املستهلك األخير بزيادة 
أسعار املنتجات، وقد تؤدي للركود في حركة 
البيع حال اإلحجام عن الشراء من األسواق. 

ــال املــــديــــر الــتــنــفــيــذي ملــصــنــع الــتــضــامــن  ــ وقــ
لزيوت الطعام ناصر الحاج إن أي زيادة في 
أسعار الوقود تؤثر على املنتجني وتتسبب 
في الــركــود بــاألســواق، الفتًا إلــى تــدرج سعر 
إلى  آالف جنيه  أربعة  من  الجازولني  برميل 
ألــفــًا بسبب تحرير أسعار   84 أخــيــرا  بلغ  أن 
ــود. وأشــــارالــــرئــــيــــس الــــســــابــــق لــغــرفــة  ــ ــوقــ ــ الــ
الـــغـــذائـــيـــات بـــاتـــحـــاد الـــغـــرف الــصــنــاعــيــة د. 
»الــعــربــي  عــبــد الــرحــمــن عــبــاس، فــي حــديــث لـــ
الوقود  الــزيــادة في أسعار  أن  إلــى  الجديد«، 
املــصــانــع، خــاصــة مع  تــؤثــر بشكل كبيرعلى 
الصغيرة  للحاوية  النايلون  أســعــار  ارتــفــاع 
سعة 20 قدمًا إلى 400 مليون جنيه والكبيرة 
إلى ما بني 700 و800 مليون جنيه، إلى جانب 
ارتـــفـــاع كــلــفــة شــحــن الــبــضــائــع مـــن الـــخـــارج 
وعدم توفر اإلمداد الكهربائي وارتفاع كلفة 

الوقود والعمالة.

بيروت ـ ريتا الجّمال

الــلــبــنــانــيــة،  واملــــيــــاه  ــاقـــة  الـــطـ وزارة  أعـــلـــنـــت 
ــار املـــحـــروقـــات لــلــمــرة  ــعـ ــادة أسـ ــ الــجــمــعــة، زيــ
ــبــــوع بــعــدمــا عـــمـــدت إلــى  الــثــانــيــة هــــذا األســ
رفعها األربعاء، في حني تتزايد األزمات على 
املــواطــنــني املــحــاصــريــن بــغــالٍء غــيــر مسبوٍق 
البطاقة  حتى  إذ  للبدائل،  تـــاٍم  غــيــاب  مقابل 
التمويلية التي كان من املفترض أن يدعمها 

ى. البنك الدولي، أرجئت إلى أجل غير مسمَّ
ووصـــل ســعــر صفيحة الــبــنــزيــن إلـــى مــا بني 
310.8 آالف ليرة و319.6 ألف ليرة، في حني 
سجل املازوت 311 ألف ليرة والغاز 266 ألف 
ارتفاعه  الــــدوالر  املــقــابــل، استكمل  فــي  لــيــرة. 

السريع ليتخطى 24 ألف ليرة.
وأوضــــــــح عـــضـــو نـــقـــابـــة أصــــحــــاب مــحــطــات 
ــنـــان جـــــــورج الـــبـــراكـــس،  ــبـ املــــحــــروقــــات فــــي لـ
»العربي الجديد«، أن »زيادة أسعار البنزين  لـ
بنسبة  مرتبطة  األربــعــاء  رفعها  بعد  الــيــوم 
العشرة في املائة التي فرضها مصرف لبنان 
الــنــقــدي، وكــنــا قد  بــالــدوالر  لتأمينها  علينا 
أواًل  وانعكاساتها  الخطوة  هــذه  من  رنــا 

ّ
حــذ

ــادة وثــانــيــًا عــلــى ســعــر صــرف  ــ عــلــى ســعــر املـ
ــــدوالر الــــذي شــهــدنــا كــيــف ارتـــفـــع فـــي يـــوٍم  الــ
واحــــد أكــثــر مــن 1200 لــيــرة لــبــنــانــيــة«. وقــال 

»إننا ذاهبون في مسار غالء كبير يفوق ما 
نــشــهــده الــيــوم تبعًا ملــا هــو ظــاهــر مــن حركة 
مــصــرف لــبــنــان الــــذي بــــدأ بــفــرض نــســبــة 10 
فــي املــائــة بــالــدوالر وسيرفعها إلــى 20 و40 
املائة رّبما، وقد يعمد في مراحل الحقة  في 
إلـــى رفـــع الـــدعـــم نــهــائــيــًا، وهـــو مــســار سلكه 
على صعيد املواد الغذائية ومختلف السلع 

ومنها األدوية«.
ــد عــضــو نــقــابــة أصـــحـــاب املـــحـــروقـــات أن  وأكــ

»استهالك البنزين تراجع تقريبًا بحدود 30 
في املائة وقد يهبط طبعًا مع استمرار املسار 
الــتــصــاعــدي لــلــبــنــزيــن، بــحــيــث إنــنــا كــنــا قبل 
شهرين تقريبًا نوزع بحدود 12 مليون ليتر 
في اليوم وأصبحنا نــوزع بني 7 و8 ماليني 

ليتر يوميًا«.
ــع اعـــــتـــــراض أصــــحــــاب املـــحـــطـــات  ــ ــلــــى وقــ وعــ
واملوزعني على قرار مصرف لبنان بإلزامهم 
املــائــة مــن سعر البنزين  بــدفــع نسبة 10 فــي 
باإلقفال، خرج  وتلويحهم  النقدي  بــالــدوالر 
ــر الــطــاقــة اللبناني ولــيــد فــيــاض، أمــس،  وزيـ
ليطمئن إلى أن »ال أزمة محروقات، وأن املواد 
ستكون متوافرة بشكل عــادي في األســواق، 
ــار ال نــحــبــهــا ولـــكـــنـــهـــا فــي  ــعـ ــأسـ بـ كـــــان  وإن 
النتيجة أسعار السوق، والتي تبقى أرخص 
من أسعار املحروقات في البلدان املحيطة بنا 
التي ال تنتج النفط أو حتى املنتجة للنفط«.

وقــــد تـــعـــّرض وزيـــــر الـــطـــاقـــة لــهــجــوم واســـع 
املواطنون  يرفض  إذ  على خلفية تصريحه، 
املقارنة بني لبنان وبلدان أخــرى، خصوصًا 
بدائل ملواطنيها وال تعاني  التي تؤمن  تلك 
ــًا ومــعــيــشــيــًا  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ ــن أزمــــــــة خـــطـــيـــرة اجـ ــ مـ
ــة بـــارتـــفـــاع  ــقـــرونـ وصـــحـــيـــًا واســـتـــشـــفـــائـــيـــًا مـ
مــعــدالت الــفــقــر والــبــطــالــة والـــجـــوع وانــهــيــار 

قيمة العملة الوطنية.

أزمة نقل 
في اليمن

أمام محطة للوقود في لبنان )حسين بيضون(

زيادة أسعار الوقود الحر للمصانع

غالء المحروقات ومخاوف من إلغاء الدعم

السير كيلومترات على األقدام 
لتفادي التعرفة

دفع ارتفاع تعرفة النقل 
آالف اليمنيين لقطع 

كيلومترات سيرًا للوصول 
إلى مراكز أعمالهم. 

وتتزايد هذه الظاهرة 
في عدن وسط غياب 

الحلول الرسمية

السودان مال وناس

لبنان

تتزايد كلفة النقل 
فيما لم يصدر أي قرار 

لزيادة األجور

ارتفاع في تكاليف 
اإلنتاج وتوقع زيادة 

أسعار المستهلك

ــبـــر فــي  وتـــتـــركـــز مـــعـــانـــاة الــتــنــقــل بــشــكــل أكـ
املــنــاطــق الــواقــعــة عــلــى حــــدود الــتــمــاس بني 
األطــــراف املــتــنــازعــة كــمــا يــحــدث فــي منطقة 
دمــــت الــتــابــعــة ملــحــافــظــة الـــضـــالـــع جــنــوبــي 
الـــيـــمـــن، وتــتــقــاســم الــســيــطــرة عــلــيــهــا قـــوات 
ــقــــالــــي  ــتــ ــلـــمـــجـــلـــس االنــ ــة لـ ــعــ ــابــ عــــســــكــــريــــة تــ
الجنوبي والحوثيني. إذ يضطر الكثير من 
املواطنني إلى التنقل عبر طرق بديلة وعرة 
تزيد مسافتها عن 8 ساعات للوصول إلى 
أقــرب منطقة وهــي مريس، والتي تبعد عن 

دمت بأكثر من 10 كيلومترات. وال يختلف 
الــوضــع فــي أهـــم خــطــوط الــســيــر حــالــيــًا في 
ــرابـــط  الـــيـــمـــن، الـــخـــط املــــــؤدي إلــــى عـــــدن، والـ
بـــني ســيــئــون فـــي حــضــرمــوت واملــحــافــظــات 
الشرقية والشمالية في البالد، إذ يعبرهما 
ما يزيد على 25 ألف مسافر يوميًا، بسبب 
ــنـــعـــاء الــــدولــــي  ــرار إغـــــــالق مــــطــــار صـ ــمــ ــتــ اســ
ــرى وحــصــر  ــ وكـــافـــة املـــطـــارات الــيــمــنــيــة األخـ
الرحالت الجوية في مطاري عدن وسيئون. 
والتي  املتصاعدة  الــوقــود  أزمـــات  وتسببت 

إلــى ذروتــهــا وانهيار العملة  وصلت أخــيــرًا 
املواصالت  أجــور  بشكل متواصل في جعل 
ــاء الــتــي  ــ ــبـ ــ وتـــكـــالـــيـــف الـــنـــقـــل مــــن أكــــثــــر األعـ
كبير  عــدد  ويشكو  اليمنيون.  منها  يعاني 
من املواطنني من تأثيرات هــذه األزمــة على 
معاناتهم   فاقمت  حيث  الــيــومــيــة،  حياتهم 
املــعــيــشــيــة،  أوضــــاعــــهــــم  تــــــردي  ــن  مــ وزادت 
باعتبارها من األسباب الرئيسية التي أدت 
إلى ارتفاع األسعار إلى مستويات قياسية 

خالل الفترة املاضية.

خطورة التنقل في 
محاور االشتباكات في 
عدن )صالح العبدي / 
فرانس برس(

Saturday 13 November 2021 Saturday 13 November 2021
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يعد البروتين، إلى جانب الكربوهيدرات والدهون، أحد العناصر الغذائية 
الثالثة التي تزود أجسامنا بالطاقة، فكيف توفر لطفلك البروتينات الالزمة 

لجسمه؟

سؤال في الصحة

دواء جديد من فايزر لعالج كوفيد-19
أعلنت شركة فايزر أن االختبارات السريرية التي أجريت 

ألول حّبة من نوعها أنتجتها الشركة ملعالجة مرضى 
كوفيد-19 تظهر أنها عالية الفعالية.

 »PAXLOVID - ونجح الدواء الذي أطلق عليه »باكسلوفيد
في خفض خطر نقل املرضى إلى املستشفيات، أو وفاة 

العديد من البالغني املصابني بكوفيد واألكثر عرضة لخطر 
اإلصابة باملرض الشديد، وفق النتائج السريرية.

وقالت الشركة إنها تعتزم تقديم هذه النتائج »في أقرب 
وقت ممكن« إلى إدارة األغذية واألدوية، للحصول على إذن 

الستخدام الدواء بشكل طارئ.
وتعمل األدوية املضادة للفيروسات عن طريق تقليل قدرة 
الفيروس على التكاثر، وبالتالي إبطاء املرض، وتمثل هذه 

العالجات مكمال للقاحات للحماية من كوفيد-19.
وتستند النتائج األولية إلى تجارب سريرية أجريت على 

أكثر من 1200 من البالغني، أصيبوا بكوفيد-19 وكانوا 
عرضة لخطر اإلصابة بحالة شديدة من املرض، وبعد أيام 
من ظهور األعراض، أعطي البعض حبوب فايزر والبعض 
اآلخر دواء وهميا على مدى خمسة أيام، مرة كل 12 ساعة.

وأوضحت فايزر في بيانها »أظهر التحليل األولي 
انخفاضا بنسبة 89 % في اإلصابة الحادة باملرض أو 

الوفاة، مقارنة بالدواء الوهمي، لدى املرضى؛ وفي املجموع، 
توفي عشرة أشخاص من بني املرضى الذين تلقوا العالج 

الوهمي مقارنة بصفر وفيات بني املجموعة التي تلقت 
العالج«.

أعاني من ارتفاع ضغط الدم وآخذ له 
لعالج  مــن دواء  أكثر  عالجًا وجــربــت 
الضغط ولكن في كل مرة يرتفع وغير 
مستقر وأنتقل لعالج آخر، واآلن بعد 
أكثر من كشف استمررت على داوء 
واحد لكني ما زلت أشعر بأن الضغط 
عـــــاٍل ويـــوجـــد وجــــع فـــي الــعــيــنــن مع 

اإلحساس بتعب في الجسد.

االبن العزيز؛
ألف ال بأس عليك..

1. املعاناة من ارتفاع ضغط الدم 
فـــي هـــذه الــســن املــبــكــرة تستلزم 
ــاد األســـــبـــــاب الـــثـــانـــويـــة  ــعـ ــبـ ــتـ اسـ
الرتفاع ضغط الــدم مثل أمراض 
والغدد  الدموية  واألوعية  الكلى 

الصماء وغيرها.
2. ال يمكن الحكم وتغيير أدوية 
الضغط بعد فترة زمنية قصيرة، 
ــادة  ــ ــــضـ املـ األدويـــــــــــــة  ــعــــض  بــ ألن 
الرتفاع ضغط الــدم ال تصل إلى 
ــقـــرار واملـــســـتـــوى الـــدوائـــي  ــتـ االسـ
املنشود وانتظام الضغط إال بعد 

مرور عدة أسابيع.
3. كــيــف تـــقـــوم بــقــيــاس الــضــغــط 
لــتــحــكــم عــلــى ارتـــفـــاعـــه؟ يــجــب أن 
من  الــعــديــد  بعد  الضغط  تقيس 
ــادة  ــ املـــحـــاذيـــر والــتــعــلــيــمــات وإعـ
القياس أكثر من مرة فال يصلح 
بعض  أو  الصيدلية  قياس  مثال 
أنــــــــــواع األجــــــهــــــزة الـــديـــجـــيـــتـــال، 
كـــمـــا ال يــصــلــح قـــيـــاس الــضــغــط 
واقــفــا أو بعد أكــل أو بعد القيام 
انـــفـــعـــال أو شــعــور  أو  بــمــجــهــود 
بــاأللــم وال مــن فـــوق املــالبــس وال 
مـــن غــيــر املــتــخــصــصــني وخــالفــه 
مــــن األخــــطــــاء الـــشـــائـــعـــة لــقــيــاس 

الضغط..
ــا صــديــقــي  ــ ــك يـ ــ لـ 4. نــصــيــحــتــي 
العزيز هي الذهاب الختصاصي 
قــــلــــب وأوعـــــــيـــــــة دمــــــويــــــة وعـــمـــل 
الالزمة،  والتحاليل  الفحوصات 
الخاصة  بالتعليمات  وااللـــتـــزام 
مــن حيث األكــل والــشــرب والــوزن 

والعالج.
الصحة  بــــدوام  لــك  تمنياتي  مــع 

والعافية.
د. محمد نجيب عبد اهلل
استشاري األمراض الباطنة

معلومة تهمك

ألسئلتكم:
health@alaraby.co.uk

األغذية 
عالية البروتين

نصائح لتقدم لطفلك ما يحتاجه من البروتين
سائر بصمة جي

لــلــبــروتــيــنــات الــعــديــد مـــن الـــوظـــائـــف املــهــمــة 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك تـــوفـــيـــر بــنــيــة لــجــمــيــع خــاليــا 
ونــاقــالت  كأنزيمات  وتعمل  اإلنــســان،  جسم 
وهرمونات، واألحماض األمينية هي لبنات 
بناء البروتني. للتبسيط: إذا كانت األحماض 
البروتينات  األمينية األحــرف األبجدية، فإن 

هي الكلمات التي تشكلها.
هناك 20 نوعًا من األحماض األمينية، تسعة 
مــنــهــا ضــــروريــــة، وهــــذا يــعــنــي أن الــجــســم ال 
يستطيع إنتاجها بمفرده وإنما يأخذها عن 

طريق الغذاء.
األهــالــي مع أطفالهم  الكثير من  وقــد يعاني 
ــنــــات، لـــذلـــك  ــيــ ــبــــروتــ لــجــعــلــهــم يــــتــــنــــاولــــون الــ
سنوضح الكميات التي على األطفال تناولها 

بشكل يومي، وكيفية تقديمها لهم.

حاجة األطفال اليومية من البروتينات
 صـــعـــب اإلرضـــــــاء، 

ً
ســــــواء كـــنـــت تـــربـــي طـــفـــال

نــبــاتــيــا، أو ال يحب  أو يتبع نــظــامــا غــذائــيــا 
مــن حصوله  للتأكد  طــرائــق  فهناك  الــلــحــوم، 
للنمو والتغذية  البروتني  على ما يكفي من 
حسب  البروتني  متطلبات  وتختلف  املثلى. 
البدني؛  النشاط  ومستوى  والجنس  العمر 
فــإلــيــك مــرجــعــًا ســريــعــًا حـــول كمية الــبــروتــني 

التي يحتاج إليها طفلك يوميا:
2-3 سنوات: 13 غرامًا.
4-8 سنوات: 19 غرامًا.
9 - 13 سنة: 34 غرامًا.

14-18 عــامــًا: 52 غــرامــًا ]لــلــذكــور[ و46 غرامًا 
]لإلناث[.

والــحــصــة الــنــمــوذجــيــة مـــن الـــبـــروتـــني لطفل 
صغير هــي نصف بيضة، ونصف كــوب من 
الــزبــادي أو ملعقة  الحليب، وثــلــث كــوب مــن 
كــبــيــرة مــن زبـــدة الــفــول الــســودانــي؛ لــذلــك إذا 
قمت بتوزيع أربع أو خمس حصص بروتني 
ــوم، فـــســـوف تحقق  ــيــ صــغــيــرة عــلــى مـــــدار الــ

حصة البروتني هذه بسهولة.
ويـــجـــب عــلــى األم الـــتـــأكـــد دائـــمـــا مـــن تــقــديــم 
األطــعــمــة املــلــيــئــة بــالــبــروتــني بــكــمــيــات آمــنــة 
إلــى قطع صغيرة  تماما، مثل تقطيع الجنب 
الــحــجــم، وتــجــنــب الــقــطــع السميكة مــن زبــدة 
)الـــتـــي يــمــكــن أن تتسبب  الـــســـودانـــي  الـــفـــول 
بــاالخــتــنــاق( وإزالـــــة أي عــظــام مـــن األســمــاك 

بعناية مثل السلمون.
ومن ناحية التغذية، يعد البروتني مهما ألنه 
الكربوهيدرات،  من  أبطأ  بشكل  هضمه  يتم 
لذلك يمكن أن يساعد في استقرار استجابة 
سكر الدم عند تناول وجبة مختلطة )تحوي 
عـــلـــى كــــل مــــن الـــبـــروتـــني والـــكـــربـــوهـــيـــدرات( 
ويساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول 

بعد تناول الطعام.
ــه مــــع وجــــود  ــ ــة أنــ ــا مـــالحـــظـ ــم أيــــضــ ــهــ مــــن املــ
استثناءات قليلة لظروف معينة، فإنه ليست 
هــنــاك حــاجــة لتتبع عـــدد غــرامــات الــبــروتــني 
ــــوم بــالــضــبــط،  ــتـــي يــتــنــاولــهــا طــفــلــك كــــل يـ الـ
وبــــداًل مــن ذلـــك، تــعــرف إلـــى األطــعــمــة الغنية 
طوال  لطفلك  تقديمها  من  وتأكد  بالبروتني 
الـــيـــوم جــنــبــا إلــــى جــنــب مـــع األطـــعـــمـــة الــتــي 

تحوي على الكربوهيدرات والدهون.
 يمكن لشطيرة زبــدة الــفــول الــســودانــي أن 

ْ
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البروتني، وهــو ما يمثل  توفر 13 غراما من 
ــــذي يــحــتــاجــه  ــثـــر مــــن نـــصـــف الـــبـــروتـــني الــ أكـ
الطفل في عمر من 4 إلى 8 سنوات في اليوم.

أين توجد البروتينات
يمكن العثور على البروتينات في مجموعة 
متنوعة من األطعمة، لذلك ال تتشدد إذا كان 
طــفــلــك يــحــب الــكــربــوهــيــدرات فــقــط. وتشمل 

املصادر الجيدة للبروتني: اللحوم والدواجن 
ــان  ــبــ ــبــــيــــض ومـــنـــتـــجـــات األلــ واألســــــمــــــاك والــ
جانب  إلى  والبقوليات،  والبذور  واملكسرات 

بعض الحبوب الكاملة والخضروات.
ــات مـــتـــوازنـــة ووجــبــة  ــبـ إن تــقــديــم ثــــالث وجـ
خفيفة صــحــيــة أو اثــنــتــني عــلــى مــــدار الــيــوم 
الطفل  لحصول  الــفــرص  مــن  الكثير  سيوفر 
عــلــى الــبــروتــني، نــاهــيــك عــن الــكــربــوهــيــدرات 
والــــدهــــون الــصــحــيــة الــتــي يــحــتــاجــهــا طفلك 
البروتني  إدراج كمية  دائــمــًا  ويــجــري  أيــضــًا. 
املوجودة في الطعام على ملصق الطعام، لذا 
لغرامات  الغذائية  امللصقات  قــراءة  تأكد من 

البروتني لكل وجبة.
البروتني  عالية  األطعمة  عــن  فكرة  إلعطائك 
املوجودة في الطعام، ألق نظرة على القائمة 

التالية:
مــن  ــًا  غــــرامــ لـــحـــم = 19.5  ــيــــة شـــريـــحـــة  أوقــ  3

البروتني.
3 أوقية دجاج = 21 غرامًا بروتني.

3 أوقــيــة مــن سمك السلمون = 17 غــرامــًا من 
البروتني.

1 بيضة = 7 غرامات من البروتني.
1 كوب حليب = 8 غرامات من البروتني.

1 كوب من الزبادي اليوناني العادي الخالي 
من الدسم = 17 غرامًا من البروتني.

1 أونصة من اللوز = 6 غرامات من البروتني.
ــول ســــودانــــي = 7  ــ 2 مــلــعــقــة كـــبـــيـــرة زبــــــدة فـ

غرامات من البروتني.
نصف كوب فاصوليا سوداء = 7 غرامات من 

البروتني.
1 كوب كينوا = 8 غرامات من البروتني.

ــي يــجــب  ــتــ عـــنـــد اخــــتــــيــــارك الــــبــــروتــــيــــنــــات الــ
ــا، لــيــكــن شــعــارك )الــقــلــيــل مــن الــدهــن  شـــراؤهـ
مــع الــبــروتــني(، واخــتــر منتجات ألــبــان قليلة 
الـــدســـم أو خــالــيــة مـــن الـــدســـم لــتــقــلــيــل كمية 

الدهون الكلية واملشبعة املستهلكة.

نصائح إلضافة المزيد من البروتين في 
النظام الغذائي لطفلك

1- كن مبدعًا مع الحليب
ــكـــن ال  الــحــلــيــب مـــصـــدر جـــيـــد لـــلـــبـــروتـــني، ولـ
يحبه كل األطفال، لذا كن مبدعا وقم بإخفاء 
الــحــلــيــب عـــن طــريــق خــلــطــه بــأطــعــمــة أخـــرى، 
وتوصي األكاديمية األميركية لطب األطفال 
)AAP(، بالحليب كامل الدسم لألطفال الذين 
تــــراوح أعــمــارهــم بــني عـــام وعـــامـــني، وبينما 
إلــى %2  التحول  األكــبــر سنا  يمكن لألطفال 
أو 1%، تظهر أبحاث حديثة أن الحليب كامل 
الدسم قد يكون األكثر صحة لجميع األعمار.

2- نّوع في أشكال البروتينات
الجديدة؛  الطرق  أنــواع  يحب األطفال جميع 
لــــذا قــــدم الــجــنب والـــلـــحـــوم بــجــمــيــع الــطــرائــق 
املــخــتــلــفــة. مــثــال مــكــعــبــات بــديــلــة مـــن الــجــنب 
والفواكه على أسياخ كباب مناسبة لألطفال.
ع الجنب وكــرات اللحم الصغيرة وصدور 

ّ
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الدجاج املقلية إلى أرباع وضع الجنب واللحم 
من  يتمكن  الصغير حتى  على شوكة طفلك 

إطعام نفسه.

3- العب لعبة االسم
يكون  فــقــد  لطبقك،  لطيفا  اســمــا  أعــطــيــت  إذا 
الطفل على استعداد لتجربة الفطيرة الخاصة 
بـــك. إذا كـــان ال يــحــب الــبــيــض، فــحــاول صنع 

الــبــيــتــزا املــخــفــوقــة عــن طــريــق تقليب البيض 
وإضــافــة بعض جــنب املـــوزاريـــال املــبــشــور، ثم 
تــحــريــكــهــا فــــي طـــبـــق وتــغــطــيــتــهــا بــصــلــصــة 
الطماطم، ودع طفلك يساعدك في صنعه. كما 
 6 على  النموذجية  املسلوقة  البيضة  تحوي 
للدحرجة  قابلة  البروتني، وهــي  غــرامــات من 
الــوقــت نفسه حاسة  فــي  والتقشير، وتــجــذب 

اللمس والتذوق لدى طفلك.

4- انشر زبدة الفول السوداني جيدًا
زبدة الفول السوداني مصدر جيد للبروتني، 
ولــكــن تــأكــد مــن تــوزيــعــهــا عــلــى نــحــو رقــيــق، 
حـــيـــث يــمــكــن أن تــتــســبــب الـــكـــتـــل الــســمــيــكــة 
ــواع زبـــدة املــكــســرات  بــاالخــتــنــاق. وقـــدم لــه أنــ

األخرى، مثل اللوز والكاجو.
إذا كـــان طــفــلــك يــعــانــي مـــن حــســاســيــة تــجــاه 
الـــفـــول الــــســــودانــــي، فـــاســـأل طــبــيــب األطـــفـــال 
عما إذا كــان يمكنه تــنــاول أنـــواع أخـــرى من 

املكسرات أو البذور.

5- أضف املزيد من السمك إلى طبقه
عادة ما تكون األسماك الصغيرة أقل عرضة 
الخفيفة  األصــنــاف  اخــتــر  بــالــزئــبــق؛  للتلوث 
والــقــشــريــة، مــثــل الــســمــك املــفــلــطــح والــبــلــطــي 
ــلـــمـــون. يــمــكــن صـــنـــع أصــــابــــع الــســمــك،  والـــسـ
انتبه  ولكن  الخفيفة،  املعلبة  التونة  وتقديم 

لكمية الزئبق التي يتناولها طفلك.

6- اختر الكربوهيدرات بعناية
تــنــاول كــرات  يــرفــض طفلك الصغير  عــنــدمــا 
وحدها  الكامل  القمح  معكرونة  فــإن  اللحم، 
مــصــدر كــبــيــر لــلــبــروتــني، فــقــط أونـــصـــة غير 
لطفل  بــروتــني  تــعــادل حصة  منها  مطبوخة 
الكامل  القمح  معكرونة  بعض  ضــع  صغير. 
ــلـــي أو  ــبـــروكـ ــع الـــجـــنب أو أضـــــف بـــعـــض الـ مــ

البازالء للطبق الرئيسي.

ال تجبر طفلك على إنهاء 
وجباته وقد يأكلون 

أقل في بعض الوجبات 
وأكثر في أخرى 

)Getty( بعض أفضل مصادر البروتين المعتمدة من األطفال تستغرق دقائق فقط لتناولها
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بضوابط  المتعلقة  العالمية،  الصحة  ومنظمة  الصحة  وزارة  تعليمات  األردن  في  وخاصة  حكومية  مشاف  تخالف 
استخدام اختبار كورونا السريع، ما تسبب في إصابة كوادر طبية ومخالطين بالمرض وتفاقم حالة آخرين بسبب النتائج 

غير الدقيقة

مخالفات لضوابط االستخدام 
تنقل المرض لألردنيين

فوضى اختبار 
كورونا السريع

عّمان ـ منى أبوحّمور

جـــــاءت نــتــيــجــة اخـــتـــبـــار كـــورونـــا 
الـــــذي   »Rapid Test« الــــســــريــــع 
أجـــــرتـــــه الـــخـــمـــســـيـــنـــيـــة األردنـــــيـــــة 
لدى   2021 فبراير/شباط  في  محمد  ماجدة 
سالبة،  عمان،  في  خاصا  مشفى  مراجعتها 
رغم أنها ذهبت فور شعورها بتعب وآالم في 
املفاصل لالطمئنان على صحتها، علما أنها 
مريضة بالتصلب اللويحي، وتحاول تجنب 

التقاط أي عدوى.
حــرارة  وارتــفــعــت  تفاقمت حالتها  أيـــام  بعد 
الــرشــح وضيق  وزاد  وجــف حلقها  جسدها 
الــتــنــفــس، مـــا دفــعــهــا إلــــى مــراجــعــة طبيبها 
الـــخـــاص، والـــــذي طــلــب مــنــهــا إجـــــراء فحص 
الكشف عــن كــورونــا PCR، وهــذه املــرة كانت 

النتيجة موجبة.
ــرة األولـــــى، لـــم تــعــزل مـــاجـــدة املــرتــكــنــة  فـــي املــ
لتنقل  نفسها،  السريع  االختبار  نتيجة  إلــى 
الــــعــــدوى إلــــى والـــدتـــهـــا الــثــمــانــيــنــيــة و3 من 
ألســرهــن  الــعــدوى  نقلن  الــلــواتــي  شقيقاتها 
أيـــضـــا، أمــــا هـــي فــتــفــاقــم وضــعــهــا الــصــحــي 
بــســبــب انــخــفــاض مــســتــوى األوكــســجــني في 
الــدم، لكن أبناءها رفضوا إدخالها للمشفى 
وأبقوها تحت رعاية طبية في املنزل، وأمنوا 

لها جهاز أوكسجني.
تتطابق حال ماجدة مع 20 شخصا آخرين 
ــم عــلــى  ــادهـ ــمـ ــتـ يـــوثـــق الــتــحــقــيــق تـــبـــعـــات اعـ
نتيجة اخــتــبــار كــورونــا الــســريــع مــنــذ الــبــدء 
باستخدامه في املشافي األردنية في يناير/
كانون الثاني 2021، حني أعلن وزير الصحة 
السابق نذير عبيدات عن توفر كميات كبيرة 
فــيــروس كــورونــا املستجد  منه للتمييز بــني 
واإلنفلونزا املوسمية، مؤكدا في تصريحات 
ــار الــــســــريــــع« ســـوف  ــبــ ــتــ صــحــافــيــة أن »االخــ
يستخدم وفق ضوابط معينة من قبل أطباء 
ــطــــوارئ فـــي املــســتــشــفــيــات«. لــكــن اإلخــــالل  الــ
وزارة  بــروتــوكــول  ومخالفة  الضوابط  بهذه 
العاملية  الصحة  منظمة  وإرشـــادات  الصحة 
النتائج غير  في استخدامه تسببا بفوضى 
الدقيقة ونشر العدوى، بخاصة بني الطواقم 

الطبية وفق ما يكشفه التحقيق.

مخالفة بروتوكول وزارة الصحة
ــا الـــســـريـــع عــبــر أخــذ  يــعــمــل اخـــتـــبـــار كــــورونــ

جري لها اختبار كورونا السريع 
ُ
املاضي، وأ

لــغــايــات إدخــالــهــا ووضــعــهــا تــحــت املــراقــبــة، 
بإجرائه  يقومون  أنهم  املمرضة  لها  وأكــدت 
دنانير   7 و»تكلفته  مــريــض  أي  إدخــــال  قــبــل 
)10 دوالرات( على نفقة املريض وال يشملها 
النتيجة كانت  أن  الــصــحــي«، ورغـــم  الــتــأمــني 
سالبة لم يجر لها فحص PCR وفقا لتعميم 

وزارة الصحة.
ويـــــؤكـــــد أخــــصــــائــــي األمــــــــــــراض الــــصــــدريــــة 
محمد  الدكتور  النوم  وأمـــراض  والتنفسية 
الــطــراونــة والــــذي يــجــري عــمــلــيــات جراحية 
في عدة مشاف خاصة، أن استخدام الرابيد 
وصل  للبروتوكول  مخالفة  بطريقة  تيست 
إلــــى حـــد الــتــوســع فـــي االعـــتـــمـــاد عــلــيــه قبل 
إجــــــراء الــعــمــلــيــات الـــجـــراحـــيـــة واإلدخـــــــاالت 
كــمــا يــرصــد، مــا قــد يــســهــم فــي نــشــر املــرض 
باالعتماد على نتائج غير دقيقة، وفق قوله. 
وهو ما حذرت منه منظمة الصحة العاملية 
االختبار  أن  السابقة مؤكدة  إرشاداتها  في 
السريع نسبة إعطائه نتائج أدق تكون في 
األيــام الخمسة األولــى من املــرض، بعد ذلك 
ــال الــفــيــروســيــة  ــمــ غــالــبــا مـــا تــنــخــفــض األحــ
فــيــعــطــي االخـــتـــبـــار الــســريــع نــتــائــج ســالــبــة 

كاذبة.
ــتـــخـــدام في  ــــالل بـــشـــروط االسـ وتــجــلــى اإلخــ
سماح مشاف خاصة بإجرائه داخل املختبر 
ألي شـــخـــص، كــمــا وثـــقـــت مـــعـــدة الــتــحــقــيــق 
العاصمة  في  توزعت  5 مشاف خاصة،  في 
والزرقاء وإربد، وتعد هذه مخالفة واضحة 
لتعليمات وزارة الصحة بحصر استخدامه 
لــلــحــاالت الــطــارئــة الــتــي تحتاج إدخـــاال إلى 
»العربي  املستشفى وفق الغزو الذي يؤكد لـ
الــــجــــديــــد« أن الــــــــــوزارة ســمــحــت لــلــمــشــافــي 
الــــخــــاصــــة بــــاســــتــــيــــراد االخــــتــــبــــار الـــســـريـــع 
أقرته  الــذي  بالبروتوكول  التزامها  شريطة 
الوزارة ويعّد سماحها بإجرائه كأي فحص 

تجاوزا لتعليمات الوزارة.

المساهمة في نشر المرض
يربط عضو اللجنة الوطنية لألوبئة سابقا 
الــدكــتــور عــزمــي مــحــافــظــة، بـــني دقـــة نتائج 
قائال  استخدامه،  وطريقة  السريع  الفحص 
تكون  عندما  فقط  دقيقة  تكون  النتائج  إن 
مخالطا،  الشخص  يكون  أو  أعـــراض  هناك 
ــاالت املـــصـــابـــة في  ــحــ لـــذلـــك يــفــيــد لــكــشــف الــ
ــبــــؤر، أمــــا خــــالف ذلــــك فــاألفــضــل  مــنــاطــق الــ
الـــلـــجـــوء إلــــى فــحــص بـــي ســـي آر. وهــــو ما 
في جامعة  الجراثيم  علم  أخصائية  تؤكده 
الــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا الـــدكـــتـــورة سهيلة 
الشبول، بقولها أن نسبة الخطأ في نتيجة 
السالبة  السريع تتعلق بالنتيجة  االختبار 
غالبا، بمعنى أن نسبة الخطأ في أن تكون 
ــكـــن الـــشـــخـــص مــصــاب  ــة لـ ــبـ ــالـ الـــنـــتـــيـــجـــة سـ
ــــى %50  بــــاملــــرض فـــعـــال، يــمــكــن أن تـــصـــل إلـ
ويــمــكــن أن يــــؤدي ذلـــك إلـــى عــواقــب وخيمة 
بينما نــحــاول احــتــواء انتشار كــورونــا، في 
املوجبة  النتيجة  فــي  الخطأ  نسبة  أن  حــني 

منخفضة جدا.
ــة مـــن خــــالل عمله  ــا يـــؤكـــده الـــطـــراونـ ــذا مـ هــ
ــرب على  فـــي املــســتــشــفــيــات واطــــالعــــه عـــن قــ
بسبب  »كارثية«  أنها  يعتقد  التي  النتائج 
اســتــخــدام فحص كــورونــا السريع قــائــال أن 
الرئوي  اإللتهاب  ملرحلة  وصلوا  »مصابني 
وإلــــى حــــاالت مــتــقــدمــة فــي اإلصـــابـــة، بينما 
نتيجة  السريع يعطي  كــورونــا  اختبار  ظــل 
سالبة«، مؤكدا أنه من غير املمكن تشخيص 
اإلصابة بكورونا دون التشخيص السريري 

وفحص بي سي آر«.

ويكشف ممرض في مشفى حكومي بعمان، 
طلب إخفاء اسمه حرصا على عدم مواجهة 
مــشــاكــل وظــيــفــيــة، أنـــه شــهــد إصــابــة الطاقم 
حص 

ُ
ف مريض،  عملية  على  املشرف  الطبي 

بــواســطــة االخـــتـــبـــار الــســريــع قــبــل الــعــمــلــيــة 
أنــه  ليتبني الحــقــا  النتيجة ســالــبــة،  فــكــانــت 
مصاب وثبت ذلك بعد ظهور أعراض املرض 

وإجراء بي سي آر.
السلط  مستشفى  فــي  التخدير  طبيب  ومــّر 
الحكومي الدكتور لؤي محمد يوسف، بهذه 
الــتــجــربــة إذ اكــتــشــف إصــابــتــه بــكــوفــيــد-19 
ملريض  جــراحــيــة  عملية  فــي  مشاركته  بعد 
ثــبــتــت إصــابــتــه بــعــد يــومــني مـــن الــجــراحــة، 
ــال الــــعــــدوى  ــقــ ــتــ ــه فـــــإن »انــ ــ ــتـ ــ وبـــحـــســـب روايـ
الطاقم  ألن  ضعيف  العمليات  غـــرف  داخـــل 
واملكان  الالزمة  االحتياطات  يأخذ  املشارك 
تــزداد  العدوى  انتقال  احتمالية  لكن  معقم، 
أثناء رقود املريض باملشفى ملراقبة حالته، 
إذ يــكــون األطـــبـــاء واملــمــرضــون عــلــى تماس 
مــبــاشــر بــــه، مــرتــكــنــني إلــــى نــتــيــجــة الــرابــيــد 
تيست السالبة، حتى بدأت أعراض كورونا 
الــجــراحــة«.  مــن  يومني  عقب  عليه  بالظهور 
ــة، فــــإن تــبــعــات اعــتــمــاد  وبــحــســب الــــطــــراونــ
ارتفاع  في  تتضح  السريع  االختبار  نتائج 
أعــداد اإلصــابــات بني أفــراد الطواقم الطبية 
عــدد وفيات  بلغ  إذ  البدء باستخدامه.  منذ 
األطباء بسبب كوفيد-19 منذ بداية الجائحة 
وحتى اآلن 40 وفــاة، بحسب القائم بأعمال 

نقابة األطباء محمد رسول الطراونة.
ــا يـــوثـــقـــه الــتــحــقــيــق  ــ ــزو عـــلـــى مـ ــ ــغـ ــ ويــــــــرد الـ
بــالــتــشــكــيــك فـــي وجــــود مــخــالــفــات صــارخــة 
االختبار  استخدام  في  الـــوزارة  لبروتوكول 
إلــــى  ــي  ــافــ ــشــ املــ ــولـــت  ــتـــحـ لـ »وإال  ــــع،  ــريـ ــ ــــسـ الـ
ــيـــة« وفــــق قـــولـــه، مــرجــعــا نــتــائــج  ــائـ بــــؤر وبـ
االخــتــبــار الــخــاطــئــة إلـــى اســتــخــدامــه بطرق 
غــيــر صــحــيــحــة، بــخــاصــة أن دقــــة نــتــائــجــه 
تعتمد على أوقات التعرض للفيروس ومدة 
التعرض، في حني ال يكشف عن األشخاص 
الحاملني للفيروس، ويضرب مثاال بنجاعة 

االستعانة به في بؤر تفشي الوباء.

30 نوعا من االختبار
توضح املؤسسة العامة للغذاء والــدواء في 
ــا املــكــتــوب عــلــى »الــعــربــي الــجــديــد« أن  ردهــ
اســتــيــراد اخــتــبــار كــورونــا الــســريــع يخضع 
ملواصفاتها وأنها تلزم الشركات أال تقل دقة 
أن  مضيفة   ،%97 عن  وحساسيته  الفحص 
30 نــوعــا مــن اخــتــبــارات تشخيص كــورونــا 
الــســريــعــة تــســتــخــدم فـــي املــشــافــي األردنـــيـــة 

الحكومية والخاصة.
لردها  ووفــقــا  العاملية  الصحة  منظمة  لكن 
 4 اعتمدت  الجديد«  »العربي  على  املكتوب 
اختبارات سريعة فقط لالستخدام الطارئ، 
وكــانــت قــد أخضعتها الخــتــبــارات صــارمــة 
 Ag Rapid Test  19-Panbio COVID وهـــي: 
 19-Device )NASAL( ،Sure Status COVID

.AgTest 19-Antigen ،Standard Q covid
 Panbio هـــــــــــو  الـــــــــــــرابـــــــــــــع  واالخـــــــــــتـــــــــــبـــــــــــار 
 Ag Rapid Test Device  19-COVID
يــتــم  الـــــــــذي   ،))NASOPHARYNGEAL
استخدامه في املشافي الحكومية في األردن، 
 Abbott Rapid« أبــــوت  شــركــة  طـــورتـــه  وقـــد 
Diagnostics Jena GmbH«، ويصفه محافظة 
بــأنــه يــتــمــتــع بــدقــة عــالــيــة تــصــل إلـــى %96، 
واملستلزمات  الطبية  األجــهــزة  مــديــر  فيما 
في املؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور 
سليم محروق، يؤكد أنه تم سحب اختبارات 

متضررة تعطي نتائج غير دقيقة.

األنــف لألشخاص  عينات عن طريق مسحة 
الذين تظهر عليهم أعراض اإلصابة بكوفيد 
ــــروس فــي  ــيـ ــ ــفـ ــ الـ بـــــروتـــــني  لـــلـــكـــشـــف عـــــن   ،19
إفــرازات الجهاز التنفسي، بحسب إرشــادات 
 11 فــي  العاملية  الصحة  عــن منظمة  صـــادرة 
االخـــتـــبـــارات  حــــول   ،2020 أيــلــول/ســبــتــمــبــر 
املستضدات  لكشف  السريعة  التشخيصية 
ــادة تــثــيــر االســتــجــابــة املــنــاعــيــة قـــد تــكــون  ــ )مـ
فيروس أو جرثوم(. ولتحسني األداء ينبغي 
ــراد مــدربــني  ــ أن يــجــرى االخــتــبــار مـــن قــبــل أفـ
الشركة  االعــتــبــار تعليمات  بــعــني  ــذ  األخـ مــع 

املصنعة بشكل صارم، وفق اإلرشادات.
ويــبــني مــديــر املــخــتــبــرات الــطــبــيــة فـــي وزارة 
الصحة الدكتور محمد الغزو أن بروتوكول 
ــــذي عممته  اســـتـــخـــدام االخـــتـــبـــار الــســريــع الـ
الــوزارة على املشافي، يتمثل في استخدامه 
ــــوارئ لــفــحــص الــــحــــاالت الــتــي  ــطـ ــ بـــأقـــســـام الـ
أو جــراحــيــا سريعا  تــدخــال عــالجــيــا  تتطلب 
ــتـــي ال  ــيـــة الـ ــالــــحــــوادث أو الــــحــــاالت املـــرضـ كــ
آر،  انــتــظــار نتيجة اخــتــبــار بــي ســي  تحتمل 
أن بروتوكول االستخدام يتمثل  إلى  مشيرا 
املخالط الختبار  الشخص  إحــالــة  فــي  أيضا 
للتأكد من إصابته عبر إجراء بي سي آر في 
السريع سالبة،  االختبار  نتيجة  كانت  حــال 
يــتــم اعــتــمــادهــا،  وإن كــانــت نتيجته مــوجــبــة 
ــزمــــت املــســتــشــفــيــات  مــضــيــفــا أن الــــــــــوزارة ألــ
بتطبيق  والــخــاصــة  والــجــامــعــيــة  الحكومية 
ــذا  الــــبــــروتــــوكــــول وبــــــضــــــرورة اســــتــــخــــدام هـ
االختبار لغايات الفحص وليس التشخيص، 
ــه قــــبــــل الـــعـــمـــلـــيـــات  ــدامــ ــتــــخــ كــــمــــا يـــحـــظـــر اســ
ما  لكن  الــغــزو.  وفــق  الطارئة  غير  الجراحية 
يوثقه تحقيق »العربي الجديد« من فوضى 
عــلــى أرض الـــواقـــع فــي الــتــعــامــل مــع اخــتــبــار 
البروتوكول،  مخالفة  يثبت  السريع  كورونا 
ومن بني التجاوزات ما حدث مع العشرينية 
حنان محمد )اسم مستعار( التي أجري لها 
السريع في مشفى حكومي  كــورونــا  اختبار 
التنظير  في السلط قبل دخولها إلى عملية 
خـــالل الــشــهــر املــنــصــرم، قــائــلــة أن »املــمــرضــة 
ــد تـــيـــســـت لـــهـــا كــأمــر  ــيــ ــرابــ ــراء الــ ــ ــإجـ ــ قــــامــــت بـ
إن  العمليات، مكتفية بسؤالها  روتيني قبل 

كانت تشعر بأعراض كورونا«.
ــيـــق حــني  ــقـ ــتـــحـ ــــدة الـ ــعـ ــ وتـــــكـــــرر األمـــــــــر مـــــع مـ
راجعت أحد املشافي الخاصة في عمان بعد 
تــعــرضــهــا لــوعــكــة صــحــيــة فــي يــولــيــو/تــمــوز 

30 نوعا من 
اختبار كوفيد - 19 

السريع مستخدمة 
في األردن

يعطي اختبار 
كورونا السريع نتائج 

أدق في األيام 
الخمسة األولى

Saturday 13 November 2021
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)Getty( إخالل بضوابط استخدام اختبار كورونا السريع في األردن



عمار ديوب

ــرة أنــهــا  ــيـ تــعــلــن تــركــيــا فـــي األســـابـــيـــع األخـ
ســـتـــقـــوم بــعــمــلــيــة عــســكــريــة فــــي األراضــــــي 
الــســوريــة. لــم تــحــّدد مكانها بــدقــة، هــل في 
تـــل رفـــعـــت، أم مــنــبــج، أم كــوبــانــي؛ وحـــاول 
اتــه أخــيــرا مع  الــرئــيــس أردوغــــــان، فــي لــقــاء
رئــيــســي روســـيـــا، بــوتــن، وأمــيــركــا بــايــدن، 
بوتن،  مع  العملية  توافقًا بصدد  يقيم  أن 
الـــذي رفــض ذلـــك، ومــع بــايــدن الـــذي بــدوره 
رفضها. االستنتاج هنا أن روسيا وأميركا 
ال تريدان تغييرًا في مناطق النفوذ، والتي 
أصبحت تركيا تعاني منها؛ فتركيا ترفض 
)قسد(  الديمقراطية  ســوريــا  قـــوات  وجـــود 
تهديدًا  وتعتبره  الجنوبية،  على حدودها 
ز من وجودها 

ّ
ألمنها القومي، وروسيا تعز

في تل رفعت، وفي الشمال الشرقي وتجري 
وتستهدف  النظام،  مــع  مــنــاورات عسكرية 
منها الــتــدخــل الــتــركــي فــي ســـوريـــة، للقول 
بــاٍق. وتتحالف »قسد«  إن النظام السوري 
بدورها مع روسيا، واملالحظ أن أية عملية 
ــــى تــصــعــيــد  ــــؤدي إلـ عــســكــريــة تـــركـــيـــة قــــد تــ
خطير بن كل من روسيا وتركيا. ورسالة 
أميركا إلى تركيا في اإلطــار ذاتــه، وجاءت 
تصريحات املبعوث األميركي السابق إلى 
سورية، جيمس جيفري، بتحذير تركيا من 

التوّرط في عملية عسكرية.
في الخالف اإلسرائيلي اإليراني، لم تتوقف 
دولة االحتالل عن قصف املواقع العسكرية 

عادل إبراهيم حمد

الداخلية  الــحــرب  نــار  إثيوبيا  فــي  تشتعل 
في  املركزية  والحكومة  التغراي  إقليم  بن 
ــراع األول  ــا، وهــــي لــيــســت الـــصـ ــابـ أديــــس أبـ
بـــن الـــقـــومـــيـــات اإلثـــيـــوبـــيـــة الـــتـــي يضمها 
 هــش. وهــي أيــضــًا امــتــداد لحروب 

ٌ
تــحــالــف

الجيران،  مــع  إثيوبيا  خاضتها  خــارجــيــة، 
فقد اشتعلت الحرب بن إثيوبيا وإريتريا 
ــــي، وســـبـــق أن خــاضــت  ــادمـ ــ عـــلـــى مــثــلــث بـ
إثــيــوبــيــا حــربــًا مـــع الـــصـــومـــال عــلــى إقــلــيــم 
أوغادين، وشهدت حدودها الغربية معارك 
الفشقة. وتوضح  أرض  على  الــســودان  مــع 
هـــذه الـــحـــروب أن حــســن الـــجـــوار بـــن هــذه 
الــدول شعاٌر ال يسنده الواقع، فــإذا أضفنا 
صراعاٍت أخرى لم تكن إثيوبيا طرفا فيها، 
مثل الحرب الداخلية في إقليم دارفــور في 
السودان، وما تبعها من تدخل تشادي في 
تــلــك الـــحـــرب، ومــســانــدة حــكــومــة الــســودان 
السابق  الرئيس  ضــد  التشادية  املعارضة 
إدريــــــس ديـــبـــي، ثـــم الـــتـــوتـــر بـــن الـــســـودان 
ودولـــــة جــنــوب الــــســــودان الــــذي وصــــل إلــى 
مــــــداه فــــي املـــواجـــهـــة املــســلــحــة عـــلـــى أرض 
الصراعات،  هــذه  استصحبنا  إذا  هجليج، 
ندرك مدى التوتر في هذا اإلقليم امللتهب، 
الذي ال تنطفئ فيه نار الحرب إال لتشتعل 
فـــقـــيـــرة تــعــيــش  ــرة أخـــــــرى، ويـــضـــم دواًل  ــ مـ
أي  بــائــســة، وال تحتمل  أوضــاعــًا  شعوبها 
عبء إضافي، دعك عن أن يكون العبء هو 
للموارد  مــن استنزاف  الــحــرب، ومــا تعنيه 
التنمية  بــداًل من  التسليح  التي تذهب في 
الخدمات، ومن مآس إنسانية، حيث يفقد 
مئات آالف من الشباب الفتي أرواحهم في 
حــروب عبثية، وتصبح األســر بال حماية، 
وتـــتـــشـــّرد بــأطــفــالــهــا الـــيـــتـــامـــى ونــســائــهــا 
األرامل في معسكرات اللجوء وقرى النزوح.
تجّددت األزمــة في إثيوبيا على محورين، 
إقـــلـــيـــم  حـــــــرب  األول  وخـــــــارجـــــــي،  داخـــــلـــــي 
ملف  إثيوبيا  إدارة  في  والثاني  التيغراي، 
سد النهضة، حن اعتبرت حكومة إثيوبيا 
السد فرصة الختالق عدو خارجي وهمي، 
ــعـــب املـــشـــشـــت فــي  ــة الـــشـ ــكـــومـ تـــحـــشـــد الـــحـ
مــواجــهــتــه. وعـــمـــدت إلــــى تــجــاهــل املــطــالــب 
بضمانات  املشروعة  والسودانية  املصرية 

محمود الريماوي

الحكم،  لتوليه مقاليد  األولـــى  الــذكــرى  فــي 
يـــوم 8 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي الــجــاري، 
نــواف األحمد  الشيخ  الكويت،  أمير  أصــدر 
ــوًا عــــن بـــعـــض املــتــهــمــن فــي  ــفـ الـــصـــبـــاح، عـ
أعــفــي 11   لــلــقــرار،  قضايا سياسية. ووفــقــًا 
 
ٌ
شــخــصــا مـــن الــعــقــوبــة، فــيــمــا أعــفــي سبعة

ــة، وخـــفـــضـــت الــعــقــوبــة  ــقـــوبـ ــعـ ــن بـــاقـــي الـ مــ
إلــى نصف املــدة لـــ 18 شخصا، وذلــك وفق 
التشريعية  الــســلــطــتــان،  شـــاركـــت  مــعــايــيــر 
والتنفيذية، في وضعها. ووفقا للدستور، 
الخالد  صباح  برئاسة  الحكومة  صــادقــت 
الــصــبــاح، فــي الــيــوم الــتــالــي، عــلــى مراسيم 

العفو، قبل ساعات من إعالن استقالتها.
والخاص  الــعــام  العفو  قـــرارات  كانت  ولئن 
أمرا معهودا، وتصدر بن آونة وأخرى عن 
الــدول العربية،  أعلى مستويات الحكم في 
وفـــي مــنــاســبــات مـــحـــّددة، مــثــل عــيــد الفطر 
)ذكـــــرى  الـــوطـــنـــي  الــــيــــوم  أو  األضــــحــــى  أو 
ــرى تـــولـــي رئــيــس  ــ ــقــــالل(، أو فــــي ذكــ ــتــ االســ
الدولة  الحكم، إال أن هذه الــقــرارات تتعلق 
سياسين،  ال  جــنــائــيــن،  بمعتقلن  غــالــبــا 
ــرارات فــي الــكــويــت، أخــيــرا،  ــقـ وقـــد جـــاءت الـ
نيابية  لقوى  متكّررة  مطالبات  سياق  في 
وسياسية لـ »طي صفحة سابقة«، وهو ما 
استجاب له األمير الذي دعا، في سبتمبر/ 
ــوار وطـــنـــي )شــمــل  ــ ــلـــول املـــاضـــي، إلــــى حـ أيـ
السلطتن التشريعية والتنفيذية واملجلس 
األعلى للقضاء، بغير ممثلن آخرين للدولة 
واملجتمع(، وكان من مخرجات هذا الحوار 
الــدعــوة إلــى إنهاء قضية نــواب وناشطن، 
سبق أن اقتحموا مجلس النواب عنوة في 
إّبــان موجة  نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 
صاخبٍة  مسيرٍة  ختام  في  العربي،  الربيع 
طالبت بإقالة رئيس الحكومة آنذاك، ناصر 
املتظاهرون  اتهمه  الـــذي  الــصــبــاح،  محمد 
حينها بــالــفــســاد. وقـــد ألــقــي الــقــبــض على 
بعض املتظاهرين، فيما تمّكن آخــرون من 
)جرت  الخارج  في  واإلقامة  البالد  مغادرة 
تسميتهم في أدبيات املعارضة املهّجرين..( 
مــع صـــدور أحــكــاٍم على الجميع، تــراوحــت 
بن ثالث وست سنوات. وترّدد أن القرارات 
اتهم  التي  العبدلي  ُعــرف بخلية  تشمل ما 
أفرادها بالعمل لصالح إيــران وحــزب الله، 
حيث تم القبض على أعضاء املجموعة في 
أغــســطــس/ آب 2015. )فـــي هـــذه الــغــضــون، 
تـــم اإلعـــــالن فـــي الــكــويــت عـــن الــقــبــض على 
شبكة جديدة تعمل على تمويل حزب الله، 
وتجنيد شّباٍن للعمل مع الحزب في اليمن 

اإليــرانــيــة فــي ســوريــة، وزادت حــّدتــهــا بعد 
ــوتـــن،  ــيـــس الـــحـــكـــومـــة، بـــيـــنـــت، وبـ ــاء رئـ ــقـ لـ
بإيقاف  النظام وإيــران يرغبان  كــان  بينما 
القصف، سيما أن إيران، ومع إحكام النظام 
بعد« قواتها 

ُ
سيطرته على درعا، راحت »ت

مـــن تــلــك املـــديـــنـــة. يــبــدو أن بــوتــن وبــيــنــت 
اتفقا على استمرار العمليات اإلسرائيلية، 
ــال  وبـــغـــض الــنــظــر عـــن االتــــفــــاق حــــول إرســ
مــعــلــومــات مــســبــقــة إلــــى الــجــانــب الــروســي 
ــتـــوافـــق  ــنـــاك مـــســـائـــل تــــخــــّص الـ ــنـــهـــا، فـــهـ عـ
اإلســـرائـــيـــلـــي الــــروســــي، وتــتــعــلــق بــرســائــل 
تـــوصـــلـــهـــا روســــيــــا إلـــــى أمـــيـــركـــا وتـــخـــّص 
قضايا كثيرة، ومنها ما يتعلق بسورية أو 
لبنان أو إيــران وسواها كثير. إذًا لم تغّير 
إيــران، وربما  إزاء  إسرائيل من سياساتها 
 مع روسيا يخّص كل 

ٌ
هناك توافقاٌت سرية

الــوجــود اإليــرانــي وضـــرورة إنــهــاء الجانب 
العسكري منه في سورية. إيران التي تقرأ 
املواقف الدولية الرافضة تمّددها اإلقليمي 
وفي سورية، والتي ترى ضغطًا دوليًا من 
أجــل عودتها إلــى االتــفــاق الــنــووي. ويتفق 
الروس مع هذه الرؤية، تحاول أال تغّير من 
زه في مختلف 

ّ
وجودها في سورية، وتــعــز

املـــدن الــســوريــة، و»تـــحـــاول« فــقــط االبــتــعــاد 
إسرائيل، وطبعًا  مع  املباشرة  الحدود  عن 
ز إيران وجودها 

ّ
هذا ال يرضي األخيرة. تعز

بصورة خاصة في حلب واملنطقة الشرقية، 
وأجرت، أخيرا، هجماٍت خطيرة بالطائرات 
التعليق  وكــان  التنف.  قاعدة  على  املسيرة 

الـــشـــام. ال تــرفــض روســـيـــا تــلــك الــجــمــاعــات 
فــقــط، وإنـــمـــا تــرفــض هــيــئــة تــحــريــر الــشــام 
أيضا. وعكس ذلــك، تريد تركيا تسويقها، 
بينما الروس واألميركان ال يتقبلون ذلك. 
بالجوالني، ولكن  تركيا  أن تضحي  يمكن 
حــــن تـــتـــوفـــر الـــتـــوافـــقـــات اإلقــلــيــمــيــة عــلــى 
تـــســـويـــٍة تـــــؤدي إلــــى الـــحـــل الــســيــاســي في 
سورية، وتأخذ فيها حصة كبيرة. ال يتفق 
الــســيــنــاريــو الـــروســـي مــع تــركــيــا، بــل يريد 

تهميش الوجود التركي أكثر فأكثر، وهذا 
ما فعلته روسيا منذ تدخلها، والبدء بمسار 
أستانة ومناطق خفض التصعيد، ووصلت 
زت أخيرا 

ّ
اآلن إلى توافقات مع »قسد«، وعز

وجودها في تل رفعت وفي كل املناطق التي 
تسيطر عليها »قسد«. وبالطبع، هذا يعبر 
عن توافق روسي أميركي حول ذلك. تدفع 
للتوافق  »قسد«، بصورة مستمرة،  أميركا 
مـــع روســـيـــا. وبــالــتــالــي، وفـــي الـــوقـــت الـــذي 
أمــيــركــا، فهي  »قــســد«، ونقصد  فيه  تحمي 
تريد لروسيا أن توسع من سيطرتها على 
سورية، وعلى حساب تركيا وإيــران، وبما 

يحفظ أمن إسرائيل.
تنامت فــي األشــهــر األخــيــرة أوهـــام النظام 
الــســوري، ومــن خلفه إيـــران وربــمــا روسيا، 
النظام  تعويم  إلــى  طريقها  فــي  أميركا  أن 
الـــســـوري، وشــكــل االتــفــاق حـــول خــط الــغــاز 
األراضــي  لبنان عبر  إلــى  الكهرباء  وإمـــداد 
النظام  األوهـــام تلك. حــاول  السورية ذروة 
تــســويــق الـــوهـــم، وربـــمـــا اســتــســاغ ذلـــك في 
لـــقـــاءات وزيــــر خــارجــيــتــه، فــيــصــل املـــقـــداد، 
عــلــى هـــامـــش االجـــتـــمـــاع الــعــمــومــي لهيئة 
األمــم املتحدة، ولقاء هــذا الــوزيــر بعدٍد من 
الــوزراء العرب. هذا الوهم سرعان ما َبُهَت 
ألــقــه، فــلــم تــعــد ســوريــة إلـــى جــامــعــة الـــدول 
أميركا من عقوباتها  ولــم تخفف  العربية، 
عــلــى الــنــظــام الـــســـوري، وهـــنـــاك تــســريــبــاٌت 
بينت  نفتالي  من  طلبت  موسكو  أن  تؤّكد 
األمــيــركــيــة لتخفيف  اإلدارة  لــدى  الــتــوســط 

تلك العقوبات، وربما ستطلب منه تخفيف 
لبنان مع اشتداد  الخليجية عن  الضغوط 
أزمته الراهنة إثر تصريحات سابقة لوزير 
ــــي، والــتــســريــبــات  ــــرداحـ ــورج قـ ــ اإلعــــــــالم، جــ
الــخــاصــة بــوزيــر خــارجــيــة لــبــنــان، عبدالله 
اإليرانية  السياسة  تؤيد  والتي  بوحبيب، 
ــة« الــــــدور  ــبــ ــيــ ــن »هــ ــ ــل مـ ــ

ّ
ــل ــقــ ــان، وتــ ــنــ ــبــ ــي لــ ــ فـ

ــدًا الــــســــعــــوديــــة، فــي  ــ ــــديـ ــــحـ ــلـــيـــجـــي، وتـ الـــخـ
النظام  أوهـــام  انبنت  وقــد  اليمن.  أو  لبنان 
فــي ســوريــة بــصــورة خــاطــئــة عــلــى رســائــل 
تتبادلها روسيا وأميركا، وصارت األخيرة 
نحو  بخطوة  تتقدم  حيث  فيها،   

ً
واضــحــة

ــع الـــــســـــوري، كــــي تــبــادلــهــا  حــلــحــلــة الــــوضــ
روســـيـــا بــخــطــوٍة مــمــاثــلــة. إذًا الــســيــنــاريــو 
النظام  بــه تعويم  األمــيــركــي هــذا ال ُيقصد 
الزوايا  تدوير  بل هدفه  دولــيــًا،  أو  إقليميًا 
ــهــا عــلــى إيــجــاد تــســويــٍة، 

ّ
مــع روســـيـــا، وحــث

تــســيــطــر بــهــا روســـيـــا عــلــى ســـوريـــة، وهـــذا 
جزء من السياسة األميركية اتجاه روسيا 
في سورية واملنطقة، وبهدف إبعادها عن 

الصن وزرع الشقاق بينهما.
إذًا لــيــس مـــن تــغــيــيــر فـــي الــســيــنــاريــوهــات 
اإلقــلــيــمــيــة تــجــاه ســـوريـــة، مـــع الــتــأكــيــد أن 
روسيا وإسرائيل وأميركا تحاول تقليص 
ــتـــركـــي واإليــــــرانــــــي، وبــشــكــل  ــوذيـــن، الـ ــفـ ــنـ الـ
ــٍة لــلــوضــع  ــــى تـــســـويـ ــدّرج، ووصــــــــواًل إلـ ــ ــتـ ــ مـ
الــســوري، وهـــذا مــا تنتظره كــل مــن أميركا 

وإسرائيل من روسيا.
)كاتب سوري(

الدولتن  من ضياع حقوق  املخاوف  تبّدد 
في مياه النيل، فأحدثت توترًا في عالقتها 
مع الدولتن. ويتضح باستعراض مظاهر 
التوتر في اإلقليم أن لدوله دورًا في تجّدد 
هذه املأساة، إما بالدخول املباشر في حرٍب 
مــع دولـــة جـــارة، أو بــدعــم تــمــّرد داخــلــي في 
دولة أخرى، أو االكتفاء بموقف سلبي. وال 
 قادة 

ّ
يمكن مع استمرار هذه املأساة أن يظل

هذه الدول على النهج ذاته من التفكير الذي 
 لحل النزاعات وحسم 

ً
يعتمد الحرب وسيلة

الصراع، ويجسد البطل القومي في صورة 
الــغــازي الــذي يشعل نــار الــحــرب، ثم يخرج 
)يـــوم الــنــصــر( فــي كــامــل أبــهــتــه العسكرية 
ــه الــــحــــرب.  ــتـ ــكـ ــهـ يـــحـــيـــي الــــشــــعــــب الــــــــذي أنـ
ــتـــجـــاوز تــمــامــا  ــد مــــن تــفــكــيــر جـــديـــد يـ ال بــ
خــيــار الــتــوتــر املــنــهــك، حــتــى تــنــصــرف دول 
التنمية واالســـتـــقـــرار وتــبــادل  إلـــى  اإلقــلــيــم 
املنافع وتحقيق املصالح املشتركة. وتكون 
الخطوة األولى وقف االنحدار املستمر نحو 
هــاويــة الـــحـــرب، بــالــتــوقــيــع عــلــى »مــعــاهــدة 
ــيــــم، وهـــي  ــلــ عـــــدم اإلضــــــــــرار« بــــن دول اإلقــ
معاهدة مشتقة اسمًا ومعنى من »معاهدة 
عدم االعتداء« املعروفة التي تعني االلتزام 
وتجنب  السلمية،  الــوســائــل  إلــى  باللجوء 
مـــا قـــد يــفــاقــم الــــصــــراع. وتــبــشــر بــإمــكــانــيــة 
 ،

ٌ
قليلة إشـــراقـــاٌت  املــرجــو  الــتــحــول  تحقيق 

ــــالن الـــصـــداقـــة والـــســـالم  أبـــرزهـــا تــوقــيــع إعـ
بــن إريــتــريــا وإثــيــوبــيــا فــي يــولــيــو/ تموز 
الــبــلــديــن  بــــن  أنـــهـــي قــطــيــعــة  ــــذي  الــ  ،2018
دامت عشرين عاما، في أعقاب الحرب التي 
أوقعت ثمانن ألف قتيل، وقد قاد اإلعالن 
الــحــدود وانسياب  التوتر وفتح  إلــى وقــف 
ــبــــادل الـــــزيـــــارات، فــشــتــان بن  الـــتـــجـــارة وتــ
اإلثيوبي  الـــوزراء  لرئيس  الخيارين. وكــان 
أبـــي أحــمــد الــــدور األكــبــر فــي ذلـــك الــتــحــّول، 
حن كسر حالة الجمود في العالقة بزيارة 
أســمــرا،  اإلريــتــريــة  العاصمة  إلــى  تاريخية 
واخـــتـــار الــصــداقــة والـــســـالم مــثــااًل يحتذى 
بداًل من البطولة الزائفة بحرق قرى اآلمنن 
واحــتــالل أراضـــي الــجــار. نــال أحمد جائزة 
السالم  تحقيق  فــي  لجهوده  للسالم  نوبل 
في بلده ومــع جيرانه. وهــذا رصيٌد يؤهل 
سد  مــلــف  إدارة  طــريــقــة  لتصحيح  الـــرجـــل 
دول  انتقال  في  مقّدر  دور  ولعب  النهضة، 

ــة(. وقـــد أثـــار الـــقـــرار األمـــيـــري قــدرا  وســـوريـ
كبيرا من االرتياح لدى األوساط السياسية 
تجديد  على  ــرا 

ّ
مــؤش فيه  ورأت  والنيابية، 

الوطني، وعلى  والــوفــاق  الوطنية  الــوحــدة 
السلطتن،  بن  العالقة  في  الشوائب  إزالــة 
ــا تــمــت  ــاملـ الــتــنــفــيــذيــة والـــتـــشـــريـــعـــيـــة. ولـــطـ
اســتــقــالــة حــكــومــات وحـــل مــجــالــس نيابية 
ــة بــن  ــبـ ــاقـ ــعـ ــتـ ــرات املـ ــ ــوتـ ــ ــتـ ــ عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة الـ
ــك حــكــومــة صــبــاح  الــســلــطــتــن، بــمــا فـــي ذلــ
الخالد الصباح املستقيلة. وكانت جرت في 
انتخابات  املاضي  األول  كانون  ديسمبر/ 
ـــحـــا 

ّ
جـــــديـــــدة، فــــــاز فـــيـــهـــا زهـــــــاء 25 مـــتـــرش

معارضا بمقاعد مجلس األمــة الــذي يضم 
50 مقعدا. وتضم املعارضة مزيجًا من قوى 
ليبرالية ومحافظة، مع بروز املكون القبلي 
فــي هــويــة الــنــواب. ولــطــاملــا دعــا هـــؤالء إلى 
إصـــــدار عــفــو يــنــهــي قــضــيــة اقــتــحــام مبنى 
مــجــلــس األمــــة قــبــل عــشــرة أعــــــوام، وســعــوا 
لــرئــاســة املجلس،  نــائــب آخـــر  إلـــى تصعيد 
بـــداًل مــن مــــرزوق الــغــانــم )43 عــامــا(، إال أن 
األخــيــر نجح بــاالســتــمــرار فــي موقعه على 
 .2013 العام  منذ  التشريعية  السلطة  رأس 
ــرار قـــانـــون الـــصـــوت الــواحــد  ــ وقـــد أســهــم إقـ
)الــتــصــويــت  الـــعـــام 2012  فـــي  االنـــتـــخـــابـــي 
املعارضة  تغيير سمة  فــي  واحـــد(  ح 

ّ
ملترش

والتكتالت النيابية، إذ تم تصعيد مستقلن 
على حساب الكتل السياسية، وزاد حضور 
املدنية  القوى  القبائل على حساب  ممثلي 
ــــى احـــتـــفـــاظ الـــقـــوى  ــر(، إضــــافــــة إلـ ــَحــــضــ )الــ
الــديــنــيــة بــحــصــصــهــا. ومــــن املـــفـــارقـــات أن 
أمام  نفسها  وجــدت  قد  التنفيذية  السلطة 
صــنــف جــديــد مــن املــعــارضــة مــع إقــــرار هــذا 
ــداًل مـــن املــعــارضــة  ــ الـــقـــانـــون االنـــتـــخـــابـــي، بـ
وتتسم  الحزبية.  وشبه  املسيسة  السابقة 
إلــى  بــســعــي ممثليها  الــجــديــدة  املــعــارضــة 
البروز، وتمثيل الدوائر املحافظة في املقام 
للوزراء،  االستجوابات  من  واإلكثار  األول، 
 أساسيا 

ً
حتى بات هذا الحق النيابي عامال

التنفيذية،  السلطة  مع  األجـــواء  توتير  في 
إلــــى جـــانـــب إســـهـــامـــه فـــي تــصــحــيــح األداء 
عن  نيابية  وتسجيل مالحظات  الحكومي 
مــزاعــم الــفــســاد، أو االحــتــجــاج عــلــى بعض 
القرارات الحكومية، مثل سحب الجنسيات 
الذي طاول 33 شخصا في األعــوام القليلة 
املاضية نسبة كبيرة منهم، ممن يصنفون 
مــعــارضــن، إضـــافـــة إلـــى ســحــب تــراخــيــص 
أن  على  تلفزيونيتن،  وقناتن  صحيفتن 
لم  املتعاقبة،  دوراتـــه  في  النيابي،  املجلس 
البدون جنسية  مثل  يمنح قضية حيوية، 
وعــددهــم نــحــو مــائــة ألـــف نــســمــة، اهتماما 

األمــيــركــي بــشــأنــهــا أنــهــا ســتــرّد فــي الــوقــت 
هنا  مالحظته  الجدير  املناسبن.  واملــكــان 
أن حّدة الخالفات بن األميركان واإليرانين 
إيــران تحاول اختبار  تتصاعد، وإذا كانت 
تلك »الـــحـــّدة«، عبر املــســّيــرات املــذكــورة، أو 
السيطرة على ناقلة النفط في بحر ُعمان، 
أخـــيـــرا، أو الــتــأخــر بــاملــوافــقــة عــلــى الــعــودة 
»الديمقراطية« ال  أميركا  فإن  النووي،  إلى 
 
ْ
تستبعد أية خياراٍت باملوقف من إيران، وإن

كــانــت تــحــاول ضــبــط املــوقــف اإلســرائــيــلــي، 
التشّدد  فــي  الــذي َرســم خياراته كما يبدو 
َع سيناريوهاٍت لعمليات 

َ
ضد إيران، ووض

عسكرية في الداخل اإليراني، ولكنه ينتظر 
ــة األمـــيـــركـــيـــة. تـــتـــخـــّوف تــركــيــا من  ــقـ املـــوافـ
ســيــنــاريــو روســــي جــديــد، قــوامــه أن تسلم 
تركيا بموجبه مناطق واسعة من إدلب لها، 
وأن تعطي أميركا لروسيا مناطق واسعة 
في شرق سورية. تؤّكد روسيا ضــرورة أن 
يفتح الطريق إم 4، وهــذا يستدعي إخــراج 
ــا وجــســر  ــحــ ــن أريــ ــام مــ ــشــ هــيــئــة تـــحـــريـــر الــ
الشغور، وربما جبل الزاوية بأكمله؛ وهذا 
سيعني طرد مالين السورين إلى الحدود 
ص قوة تركيا في سورية. 

ّ
التركية، وسيقل

رفضت تركيا ذلك في لقاء بوتن أردوغان، 
الشام  تحرير  هيئة  على  أخيرا، وضغطت 
لــلــتــخــلــص مــــن الـــجـــهـــاديـــن فــــي الــكــبــانــة 
فـــي ريــــف الـــالذقـــيـــة، حــيــث كــــان أبــــو مسلم 
ــرى مــتــطــّرفــة،  ــ الــشــيــشــانــي، وجـــمـــاعـــات أخـ
تحرير  هيئة  سيطرت   

ً
وفــعــال يــســيــطــرون، 

ــخــــالف إلــى  اإلقـــلـــيـــم مـــن حـــالـــة الـــتـــوتـــر والــ
حالة التعاون، بما يحقق لشعوب املنطقة 

تطلعاتها في االستقرار والنماء. 
مثلما أحدث االختراق التاريخي في عالقة 
بــالده بالجارة إريــتــريــا، يمكن ألبــي أحمد 
أن ُيـــحـــدث اخـــتـــراقـــا جـــديـــدا بـــالـــدعـــوة إلــى 
الــتــوقــيــع عــلــى مــعــاهــدة عـــدم اإلضـــــرار بن 
وإريتريا  إثيوبيا  يضم  الــذي  اإلقليم  دول 
والــصــومــال والـــســـودان وجــنــوب الــســودان 
وتشاد ومصر، قد تتطّور من عدم اإلضرار 
ــــالل الــتــكــامــل  ــافـــع مــــن خـ ــنـ ــى تــحــقــيــق املـ ــ إلـ
 
ً
املــعــاهــدة مفتوحة االقــتــصــادي، مــا يجعل 

ــثـــل لــيــبــيــا وأفـــريـــقـــيـــا  لـــجـــيـــران آخـــــريـــــن، مـ
ــــي الـــعـــالقـــة  ــــون مـــعـــلـــمـــا فـ ــكـ ــ الــــوســــطــــى، وتـ
األفريقية، بعدما هّدها الصراع والخالفات 
في مسائل ثانوية شغلت حكومات القاّرة 

وشعوبها عن القضايا الكبرى.  
يــفــرض املــعــاهــدة املــقــتــرحــة الـــواقـــع املـــزري 
الــــذي تــعــيــشــه شــعــوب اإلقــلــيــم، وتــفــرضــهــا 
ــرار بــن دول املنطقة،  ســهــولــة تــبــادل اإلضــ
الشيء  الــســهــل،  الفعل  وفــداحــة نتائج هــذا 
ــــراق بــتــقــديــم  ــتـ ــ الــــــذي يـــســـتـــلـــزم إحـــــــداث اخـ
مــبــادرة لــوقــف حــالــة تــبــادل اإلضــــرار؛ فتقر 
الــــدول املــعــنــيــة بــخــطــورة الــحــالــة، لسهولة 

الفعل ولفداحة نتائجه. 
)كاتب سوداني(

كبيرا يضع حدًا ملشكلة هــؤالء، ومعظمهم 
 بــعــد جــيــل.. 

ً
مــمــن ولــــدوا فــي الــكــويــت جــيــال

فيما لوحظ أن الشرائح الدنيا من الوافدين 
قــد دفــعــت ثمن تــضــّرر االقــتــصــاد بجائحة 
نحو  غـــــادر  إذ   ،2020 الـــعـــام  فـــي  ــا  كــــورونــ
190 ألــفــًا مــن هـــؤالء الــبــالد، بــعــد ان فــقــدوا 
فرضتها  التي  اإلغالقات  نتيجة  وظائفهم 
وبالذات  القطاعات،  غالبية  على  الجائحة 

الخدمية منها.
وإذ صــــــدرت مـــراســـيـــم الـــعـــفـــو فــــي أجـــــواء 
الــبــالد،  ألــقــت بظاللها على  أزمـــة سياسية 
ملموسة،  انــفــراجــة  تحقيق  فــي  وأســهــمــت 
فـــإنـــه مــمــا يــســتــرعــي االنـــتـــبـــاه أن الــوضــع 
االقتصادي لم يكن، في األثناء، أفضل حااًل، 
فقد كشفت البيانات الرسمية الصادرة عن 
بنك الكويت املركزي )الثالثاء 28 سبتمبر/ 
املباشر  أيلول( تراجع االستثمار األجنبي 
ــيـــارات ديــنــار  ــلـ إلــــى 4.167 مـ الـــكـــويـــت  فـــي 
من  األول  الــربــع  فــي  دوالر(  مــلــيــار   13.87(
ــاس  أســ عـــلـــى   %3.16 بـــانـــخـــفـــاض   ،2021
ســنــوي، بسبب تــداعــيــات كــورونــا واألزمـــة 
الــســيــاســيــة، عـــالوة عــلــى انــخــفــاض أســعــار 
العام  فــي  للبالد  الرئيسية  الــثــروة  الــنــفــط، 
2020، وحــتــى األشــهــر الخمسة األولـــى من 
الـــعـــام الـــجـــاري. كــمــا كــشــفــت وزارة املــالــيــة 
للعام  الــكــويــت  ميزانية  عجز  تسجيل  عــن 
 768 بقيمة  كبيرة  قفزة   2022/2021 املالي 
مــلــيــون ديــــنــــار، لــيــصــل إلــــى مــســتــوى 818 
 .2021 آب  أغسطس/  بنهاية  دينار  مليون 
وقـــد اضـــطـــّرت الــحــكــومــة إلـــى الــســحــب من 
الـــســـيـــادي فـــي األشـــهـــر القليلة  الـــصـــنـــدوق 
الحكومية.  الــرواتــب  بدفع  للوفاء  املاضية، 
ــرات الـــتـــوتـــر فـــي دولــــٍة  ــ ـ

ّ
ــــؤش وتــثــيــر هــــذه املـ

تــلــتــزم بــتــوظــيــف مــواطــنــيــهــا فـــي الــقــطــاع 
الـــعـــام، وتـــلـــزم الــقــطــاع الـــخـــاص بــتــوظــيــف 
وفــي مجتمٍع  املــواطــنــن،  مــن  كبيرة  نسبٍة 
يــؤمــن أعــضــاؤه بالحق فــي الــرفــاه، وليس 
بــتــلــبــيــة االحــتــيــاجــات األســاســيــة فحسب. 
ولطاملا تقّدم نواب بمطالب إعفاء املدينن 
ــا فـــــي ذلـــــــك مـــــن تـــلـــقـــوا  ــمــ ــونـــــهـــــم، بــ مـــــن ديـــ
القطاع  أو من بنوك  الحكومة،  قروضًا من 
الخاص )بلغت نسبة هؤالء نحو 25% من 
الكويتين، من جملة عدد املواطنن البالغ 
العام  وللتفاؤل  نسمة(.  ألف  و350  مليونًا 
الــحــالــي مــا يـــبـــّرره، فــأســعــار الــنــفــط تشهد 
ارتفاعا مطردا منذ منتصف العام الجاري، 
وقـــــــــرارات الـــعـــفـــو األمــــيــــري تــفــتــح صــفــحــة 
جديدة من الوفاق في الحياة العامة، وعلى 
ــات، وأن  ــ ــ أمــــل أن ال تــتــكــّرر مــثــل هــــذه األزمـ

ُيغلق قوسها.
)كاتب من األردن(

في ثبات السيناريوهات في سورية

إثيوبيا والحاجة إلى هذه المعاهدة

آمال بإغالق قوس األزمات 
في الكويت

ليس من تغيير في 
السيناريوهات تجاه 
سورية، مع التأكيد 

أن روسيا وإسرائيل 
وأميركا تحاول 

تقليص النفوذين، 
التركي واإليراني

هل يبادر رئيس 
الحكومة اإلثيوبية 
حامل نوبل للسالم 

إلى الدعوة 
لمعاهدة عدم 

اإلضرار؟

صدرت مراسيم 
العفو في أجواء 

أزمة سياسية ألقت 
بظاللها على البالد، 

وأسهمت في 
تحقيق انفراجة 

ملموسة

آراء

معن البياري

ضّم الوفد اإلمــاراتــي، برئاسة وزيــر الخارجية، عبدالله بن زايــد، إلى دمشق، والذي 
والجنسية  للهوية  االتحادية  الهيئة  رئيس  األســد،  بشار  املاضي،  الثالثاء  استقبله 
والجمارك وأمن املنافذ )برتبة وزير(، واسمه علي الشامسي. ما يبيح القول إن الزيارة 
تتجاوز مضمونها السياسي الظاهر إلى ما يتعلق بما هو تنفيذي في شؤون أخرى، 
أبوظبي والنظام في  العالقات بني  الرجل، بعد أن كانت  تقع ضمن مسؤوليات هذا 
دمشق قد قطعت أشواط إعادة فتح سفارة اإلمــارات في العام 2018، بعد إغالقها 
بني  اتصالني  قبل  والسياسية،  االقتصادية  الوفود  زيــارات  وتبادل  سنوات،  ثماني 
األسد وولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، في الشهر املاضي )أكتوبر/ تشرين األول(، 
وفي مارس/ آذار 2020، وبعدهما. وهذا بيان الخارجية اإلماراتية يفيد بأنه جرى 
في مباحثات وزيرها في دمشق »تطوير التعاون الثنائي في مختلف املجاالت ذات 
االهتمام املشترك، وتكثيف الجهود الستكشاف آفاق جديدة لهذا التعاون، وخصوصا 
في القطاعات الحيوية من أجل تعزيز الشراكات االستثمارية في هذه القطاعات«. ويعّد 
كالٌم كهذا، وبوجود علي الشامسي في صحبة عبدالله بن زايد، إيذانا بطْور متقّدم 
في العالقات، على غير صعيد، ما يصّب حكما في دعم قوي يحرزه نظام األسد، 
والذي كان إسقاطه، في طور سابق، من أهداف اإلمارات، إلى حد ما، في مشاركاٍت 
ا ملست أن بشار األسد 

ّ
استخبارية وعسكرية محدودة، سرعان ما غادرتها أبوظبي، مل

ماض إلى كسب الحرب التي يشنها على الشعب السوري، وأن الواليات املتحدة غير 
معنية بإسقاطه، وال تساند، في الجوهر، الثورة ضد استبداده وفساده.

لم ُيَعْد افتتاح السفارة األردنية في دمشق، وال عاد سفير سوري إلى عّمان، غير أن 
القائم بأعماله، أيمن علوش، يؤّدي مهامه بمثابرة ظاهرة، وعندما يحّدث الصحافة 
األردنية إن قنوات االتصال بني حكومة بالده والحكومة األردنية مفتوحة فهو ال يكذب، 
فوزراء ومسؤولون عديدون تبادلوا الزيارات. وإذ تلقى امللك عبدالله الثاني اتصاال 
هاتفيا من األسد فذلك من عالئم ما سيجري الحقا من اندفاعٍة أقوى للعالقات على 
غير مستوى، والتي تأكد أن الواليات املتحدة لن تمتعض منها، وقبل ذلك وبعده ثّمة 
عوائد اقتصادية يحتاجها األردن من حركة النقل والشحن في املعبر الحدودي، ومن 
املبادالت التجارية. وثّمة أيضا الحسابات األمنية املقلقة التي ظلت على طاولة صانع 
القرار األردني، فيما يتعلق بنشاط مجاميع جهادية في الجنوب السوري. وإذ ليس 
العالقات إيجابا باتجاه عودة مأمونة  التحّسن املطرد في هذه  متوقعا أن ينعكس 
آلالف الالجئني السوريني من مخيماتهم في األردن، وال باتجاه إفراج سلطات النظام 
في دمشق عن معتقلني أردنيني من سجونه، فذلك يعود إلى عدم إلحاح عّمان على 
ربط القضيتني بمسار تحسن العالقات، وإلى أن أمورا مثل هذه لم تكن يوما في وارد 
اكتراث نظام غاز السارين الحاكم في دمشق. ُيؤتى هنا على مسعى كل من اإلمارات 
واألردن إلى استعادة العالقات الكاملة مع نظام دمشق، لتمايز منظوري البلدين بشأن 
ا اتجهت الحكومات العربية، 

ّ
ا بدأ حملته العسكرية على الثورة وناسها، ومل

ّ
هذا النظام مل

تحت مظلة جامعة الدول العربية، إلى معاقبة النظام املذكور، بمقاطعته، عما أخذته 
الجزائر والعراق وُعمان ولبنان، من مواقف، تحفظت ورفضت وامتنعت عن املشاركة 
في ذلك القرار العام 2011. وفي البال أن امللك عبدالله الثاني جهر، في تلك الغضون، 
بنصيحة إلى بشار األسد بأن يتنّحى، والحقا ُسمع عبدالله بن زايد يمتدح عظمة 
الثورة السورية. وبذلك، يصير جائزا أن يقال إن زيارة األخير دمشق وذلك التواصل 
الهاتفي مع امللك من عناوين انتصار بشار األسد ونظامه في سورية، وليس انتصار 
سورية على ما قال أمني عام حزب الله، حسن نصر الله، أول من أمس. لكنه انتصاٌر 
من شديد الضرورة القول إنه ما صار إال بقوة نيران القتل والفتك وبغازات الخردل 
وغيره من محظورات وبالصواريخ واملقذوفات التي استهدفت سوريني عّزال في بيوتهم 
وحقولهم ومساجدهم وكنائسهم، ما جعل نحو أربعة ماليني منهم يهربون لجوءا 
إلى الخارج )بينهم موالون باملناسبة(. .. لم يكن في وسع ثورٍة طعنها اإلرهاب الذي 
ه 

ّ
ه القوة يحل

ّ
ها، وتخلى عنها الجميع، وواجهها األسد بأن ما ال تحل

ّ
نبت في حواف

مزيد من القوة، قوة القتل والفتك .. فكانت النتيجة انتصاره الذي سّوغ أن ُيلتمس 
منه قبول عودة النظام العربي إليه، وأن يستقبل في قصر املهاجرين رئيس الهيئة 

االتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن املنافذ في اإلمارات.

باسل طلوزي

مّرت بسالم ألغام نتائج استطالع مركز الدراسات االستراتيجية في الجامعة األردنية، 
املعلن قبل أيام، وهو، وفق ما أراه، أحد أخطر االستطالعات التي أجراها املركز منذ 
بدأ يجريها في العام 1985، غير أنه لم يثر غباًرا، والفضل في ذلك يعود، بالدرجة 
الــذيــن يحفظون  الرسمي والــخــاص،  »جــنــود« اإلعـــالم فــي األردن، بشقيه،  لـــ األولـــى، 
ابتدائي.  األول   

ّ
الــصــف فــي  »راس روس«  مــن حفظهم درس  أزيــد  الحمراء  الخطوط 

تثير  أن  التي يمكن  »األلغام«  فتائل  بانتزاع  العارفني  أمهر  باتوا  أنهم  لهم  وُيحسب 
الغضب الرسمي. وذلك بفضل قدرتهم على طمس األرقام »املتفجرة«، واستبدالها 
ا، وال تشّد انتباه سامع، فقد كان العنوان الرئيسي 

ً
بأخرى »مطفأة« ال تستوقف قارئ

املشترك الذي خرجت به سائر الصحف األردنية عن نتائج االستطالع التي أفصح 
مكروًرا  ا 

ً
عنوان األول(،  تشرين  )أكتوبر/  املنصرم  الشهر  من   26 يوم  املركز  عنها 

 :
ً

قليال إال  الرئيسية  النسبة  فيه  تتباين  ال  الــذي  التي سبقته،  االستطالعات  لسائر 
»67% من األردنيني ال يثقون بالحكومة«. 

أن نصف  الغبراء، فهو  السطور  الجديد »املطموس«، وتــم تحييده وإبــقــاؤه طــّي  أمــا 
األردنيني تقريًبا فقدوا ثقتهم بالقضاء، إذ تراجعت الثقة بهذا الجهاز الذي يعّد أحد 
ر خطير للغاية، ألنه 

ّ
أذرع السلطات الرئيسة الثالث، من 64% إلى 53%، وهذا مؤش

يتعلق باألمن االجتماعي، والخشية من ترّدي الثقة أزيد فأزيد، ألن ذلك يعني أن آخر 
أن  املواطن سيعتقد  أن  واألخطر  بل  القضاء،  هو  املواطن إلنصافه  إليه  ما سيلجأ 
، ما دام القضاء »خصًما«، وأن السائد هو شريعة الغاب 

ً
العدالة ليست من حقه أصال

ا، في هذا املجتمع الذي  ا أو مادّيً فقط، وال مكان لغير »املسنود« عشائرًيا أو رسمّيً
ما يزال القضاء العشائري فيه أعتى من نظيره املدني، بدليل أن »الجلوة العشائرية« 
التي تم تخفيض شجرة عائلتها أخيرا، عقب تحّركات واجتماعات مضنية، كانت 
تلزم عشيرة الجاني حتى الجّد الخامس بالجالء عن املنطقة التي تقطن فيها عشيرة 

املجني عليه.
ا ذلك الرقم الذي يشير إلى تراجع ثقة املواطنني 

ً
ومن »األلغام« القابلة لالنفجار أيض

باملؤسسات  الثقة  تراجع  مفهوًما  كان  ولئن  واألهلية.  الرسمية  املؤسسات  بسائر 
أ، وإن لم تكن كذلك( من %48 

ً
الرسمية، واإلعالمية )يعتبرها املواطن »رسمية« أيض

إلى 39% أي بواقع عشر درجات عن االستطالع السابق، لكن أن تتراجع الثقة، أيضًا، 
ر باعث على القلق كذلك، سيما لبلٍد 

ّ
بالنقابات املهنية والعمالية واألحزاب، فذلك مؤش

دورة  خــالل  العامة  بالحريات  املساس  ذات  القوانني  على  تعديالت جوهرية  ينتظر 
السياسية،  املنظومة  لتحديث  امللكية  اللجنة  توصيات  مع  انسجاًما  املقبلة،  البرملان 
فكيف يستقيم فقدان الثقة الشعبية مع التوجهات الرسمية املعلن عنها؟ أليست تلك 

معادلة صعبة تحتاج الكثير لحل ألغازها و»ألغامها«.
ا، أن 72% من األردنيني ال يثق بعضهم ببعض، أي أن 

ً
وفي اللغم األخير، نقرأ، أيض

أزيــد من ثالثة أربــاع الشعب يستريب الواحد منهم باآلخر، بكل ما يعني ذلــك من 
تفاصيل دقيقة يصعب حصرها في مقال واحد، فالنسبة ضخمة للغاية، ولو أردنا 
البناية والحّي،  الذي يشاركه سكنى  الجار ال يثق بجاره  ، إن 

ً
لقلنا، مثال تبسيطها 

كيف  ذلــك  بعد  نتخيل  أن  ولنا  ا، 
ً

أيض ا  وعشائرّيً ا  مناطقّيً الثقة  انعدام  يمتّد  بينما 
يحاولون  من  هناك  أن  واملعضلة  اليومية.  التعامالت  في  هــذا  الثقة  انــعــدام  ينعكس 
اللغم الخطير، بحديٍث يثقب اآلذان صباح مساء عن متانة الهوية  املواربة على هذا 
الوطنية الجامعة وعن انصهار شتى املنابت واألصول في وحدة دامجة، غير أن أحًدا 
ال يلتفت إلى هذا الرقم الصادم الذي يفصح بوضوح عن »هوياٍت« مشتتة، حائرة، 
كلما حاولت االندماج وجدت ألف سّد في وجهها، تحت شعارات قديمة جديدة، على 
غرار »شرق أردني« و»غرب أردني«، و»أردني األصيل«، وآخر »مهّجن«، وشركسي، 

وشيشاني، وشامي، وفلسطيني.

ممدوح الشيخ

ياباني )nippon.com – 9/ 2021/11( يلخص  إخباري  خبر صغير نشره موقع 
العشرين،  القرن  ا ألفــول عصر، وانسحاب دولــٍة كانت، منذ سبعينات 

ً
مشهًدا مؤمل

فقد  والتكنولوجي،  الصناعي  تقدمها  لجهة  وبخاصة  الدنيا،  بها  تتغنى  معجزة 
بتعّرضها  انتهت  استثنائية من حــرٍب عاملية  الرماد، بسرعة  انبعثت كالعنقاء من 
ألول هجوم نووي في التاريخ. يتحّدث الخبر عن احتمال »تقسيم« شركة توشيبا، 
الرائدة في  اليابانية  اليابانية الشهيرة، إلى ثالث شركات بأمل إنقاذها. والشركات 
»تقنًيا«،  العالم  األكثر حداثة كانت معلًما رئيًسا من صورتها قوة غزت  الصناعة 
حتى كان بعضهم لسنوات يصف اليابانيني بأنهم »إغريق هذا الزمان ورومانيوه«. 
وخـــالل عــقــود الــصــعــود االســتــثــنــائــي، كــانــت »تــوشــيــبــا« البطل فــي واحـــدة مــن أكثر 
ر بأدوار شركاٍت أسهمت في صناعة التاريخ 

ّ
قصص الحرب الباردة إثارة. قصة تذك

الحديث بأدوار تجاوزت أدوار الدول، ولعل دور »شركة الهند الشرقية« االستثنائي 
لكن معركة  الهند حالة شبيهة،  البريطانية في  االستعمارية  اإلمبراطورية  بناء  في 
ا ألكبر منتجي التكنولوجيا 

ً
»توشيبا« أكثر حداثة. كانت أميركا قد تزّعمت تحالف

مزدوجة  والتكنولوجيات  العسكرية  التكنولوجيات  ملنع  اليابان،  ومعهم  الغربيني، 
االستخدام )املدني/ العسكري( من وصول الكتلة الشرقية وأية عاصمة يحتمل أن 
تكون محطة »ترانزيت«. التحالف الكبير مارس دوره من خالل لجنة عرفت اختصاًرا 
أن  املدهشات  ومن  السوفييتي،  االتحاد  انهيار  بعد  وتم حلها   ،»COCOM« باسم
نواًبا في الكونغرس قدموا، قبل هجمات 11 سبتمبر بقليل، مشروع قانون إلحياء 

!»COCOM«
توشيبا«  »حــادثــة  كانت   

ُ
موجعة اختراقاُت  تخللتها  هــذه  الرقابة  إجـــراءات  أن  املهم، 

إحداها، ففي مارس/ آذار 1987 تبني أن »توشيبا« باعت، عبر شركة أوروبية، جهاز 
الروبوت معدة متطّورة لخرط املعادن  بـ 18 مليون جنيه إسترلينى. وكــان  روبــوت 
الغواصات  محّركات  ضوضاء  تخفيض  من  السوفييتي  االتحاد  نت 

ّ
مك وصقلها، 

النووية، ما أّدى إلى صعوبة تعقبها، وكانت النتيجة أن تكلف الغرب 30 مليار دوالر 
إلنتاج أجهزة رصد جديدة، وهو ما وصفه سياسيون أميركيون آنذاك بأنه: رد »على 

الطريقة اليابانية« على هيروشيما وناغازاكي! 
التخمة  الغربي حد  اإلعــالم  امتأل  وعندما  بقليل،  السوفييتي  االتحاد  انهيار  وبعد 
الياباني املشاكس شينتارو إيشيهارا  بخطاب »التفرد األميركي«، أطلق السياسي 
)حاكم طوكيو بني 1999 و2012(، صيحة تحدٍّ أحدثت مشكلة كبيرة في العالقات 
رجل  مــع  بــاالشــتــراك  الــبــدايــة  فــي  نشر  كتاًبا  الصيحة  وكــانــت  اليابانية.  األميركية 
انسحب الحقا  والــذي  )أحــد مؤسسي »ســونــي«(،  أكيو موريتا  الياباني  االقتصاد 
شي 

ُ
من املعركة، وحذف الجزء الخاص به من الكتاب، بسبب غضب أميركي كبير خ

العربية ترجمتني مختلفتني، ُوصمت إحداهما  الكتاب إلى  رجم 
ُ
على شركته منه. ت

الثانية  الترجمة  وتولت  وحرفتها،  األميركية  املخابرات  فيها  تدخلت  ترجمة  بأنها 
الفكرة  وكانت  ال«.  تقول  أن  تستطيع  »اليابان  وعنونتها:  العوري  هالة  الفلسطينية 
أميركا، وكانت  التي تستطيع تحّدي  الوحيدة  الدولة  اليابان  أن  الغضب  أثــارت  التي 
الشركات اليابانية في نظر إيشهارا من يستطيع حسم املعركة، ولم يفته أن يؤكد أن 
قيم العمل اليابانية أكفأ وأرقى. تحّدث إيشهارا عن أشباه املوصالت اليابانية، األكفأ 
عاملًيا، والتي ال غنى عنها لصناعات أميركا املتقّدمة )مدنية وعسكرية(، بل عن أن 
الصواريخ النووية األميركية يمكن )إذا ُحرمت منها( أن تفقد قدًرا غير قليل من دقة 
تصويبها. وفي الوقت نفسه، حكى إيشهارا قصة مقاتلة يابانية أكفأ من نظيراتها 
األميركيات، صممتها بالكامل شركة بابانية واحدة: ميتسوبيشي، وكيف أن وزير 

الدفاع األميركي، آنذاك، كاسبار واينبرغر، ذهل من مواصفاتها، ومنع إنتاجها.
 من دون أن يبكي عليها أحد في مشهد أفول مؤلم، 

ً
تقف اليابان اليوم في الظل، منحدرة

وهي بعد األمجاد االقتصادية الكبيرة مثقلة بأعلى مستويات الدين العام بني الدول 
املتقدمة )حوالي خمسة تريليونات دوالر(، بنسبة 234% من الناتج املحلي اإلجمالي.

بيار عقيقي

حني تقّرر االطالع على التاريخ والغوص في أسباب معارك القرون املاضية، السحيقة 
منها والحديثة، قد تنبهر بأحجام الجيوش التي تقاتلت، حني كان القتال أكثر التحامًا 
بني البشر، على الرغم من تفاهة حروٍب عديدة، خصوصًا التي نشبت بسبب خالٍف 
على إبل أو مواش أو كالب أو حجل أو غيرها. لن تتعّجب حني كانت األدبيات واملراثي 
 أو االضطهاد، 

ّ
دت للداللة على املظلومية أو الحق

ّ
ل
ُ
التي رافقت مثل تلك املعارك، قد خ

أو إلبقاء جذوٍة تلّمس شمس الحرية مشتعلة. ذلك كله سيصبح قريبًا من املاضي 
 

ّ
في أي معارك مستقبلية، ال بّد أن تقع، ألن البشر لم يتجاوزوا بعد القدرة على حل

أي خالف، تافهًا كان أم عميقًا، في معزٍل عن الصدام والسالح.
تاحة للجمهور من دول عدة أن تطّور األسلحة بات يعتمد 

ُ
ظهر التقارير العسكرية امل

ُ
ت

أكثر على التقنية. لم تعد الطائرات املسّيرة وحدها عنوان أي حرٍب مستقبليٍة، بل إن 
جيوشًا مكّونة من آليني باتت في الخدمة لدى الدول العظمى، مثل الصني والواليات 
»قتال الرجال من النّد للنّد«  ى بـ

ّ
. لم تعد القصائد التي تتغن

ّ
املتحدة والهند على األقل

العسكر،  التقنية تغزو سوق  صالحة لهذا العصر، وال ألي عصوٍر مقبلة، طاملا أن 
 العنصر البشري بآخر آلي. في السابق، كان ُيمكن حشد العناصر البشرية 

ً
مستبدلة

 أو بني القبائل العربية. أما اليوم، فيكفي 
ً
في قتاٍل بالسالح بني قريتني في بريطانيا مثال

أن يجلس فرٌد ملمٌّ بالتقنية في غرفة مكّيفة، وإدارة معركة كبيرة من خلف شاشة 
ف من الخسائر البشرية، غير 

ّ
صغيرة. قد يبدو للوهلة األولى أن مثل هذه املعارك تخف

أنها تكتفي فقط بالتقليل من أعداد الضحايا العسكريني، من دون تقديم ضمانٍة بعدم 
قصف مواقع مدنية. هذا التحّول لن يتوقف، خصوصًا أن صناعة الذكاء االصطناعي 
ف عنها في موقع هامشّي في 

ّ
تتقّدم بسرعٍة هائلة، ما يجعل أي فرٍد أو مجتمع متخل

مسار التطّور، لن ينتهي سوى بتسريع عملية انخراطه في مثل هذا التقّدم، أو التعّرض 
ت أفراده. مثل هذا التطوير العسكري سُيسقط أدبيات عدة 

ّ
لالنقراض املعنوي وتشت

راسخة في أحزاب ودول وعصابات تعتنق عقائد أيديولوجية جامدة، معتمدة فيها 
على العنصر البشري فقط. وهو ما سيؤّدي إلى سقوطها، محقة في قتالها أم ال.

بعد اكتشاف القاّرة األميركية، وبدء زحف املستعمرين األوروبيني، إلى شمالها ووسطها 
وجنوبها، سقطت حضاراٌت وإمبراطورياٌت عظيمة، من القبائل األميركية األصلية 
في الواليات املتحدة، إلى حضارتي املايا في املكسيك واإلنكا في البيرو، فقط ألنها لم 
تملك السالح الرادع لصّد الغزاة. ال ُيمكن أمام البندقية استخدام السيف، وفي موازاة 
صبح األقواس لعبة أطفال. وكما في أميركا كذلك في أفريقيا. تطّور السالح 

ُ
املدافع ت

 على قضم األراضي الجديدة. في هاتيك األيام، ال ُيمكن 
ً
 وقدرة

ً
ني أكثر قوة

ّ
جعل املحتل

ر من سالح، ألن العالم لم يكن مكشوفًا 
ّ
لوم الشعوب الخاسرة على استخدامها ما توف

ه في نقاط ومفاصل أساسية.
ّ
كما هو عليه اليوم، أقل

هذه املرحلة االنتقالية بني نوعني من الحروب، التقليدية منها واملستقبلية، ستسمح 
بنشوء أنماط جديدة في أي معركة، سُيصبح معها استعانة البشر بأقواٍل سياسيٍة 
ودينيٍة للحّث على القتال بمثابة أمر غريب وغير ضروري. البشر بطبيعتهم يخافون، 
وإن قّرروا مواجهة خوفهم، فإنهم يسعون إلى اعتماد أحدث العتاد العسكري للدفاع 
عن نفسهم خالل هذه املواجهة. وكلما كُبر حجم االتكال على التقنية صُغر حجم 
 القدرة على جذب عناصر بشرية إلى 

ّ
االعتماد على العنصر البشري. حينها، قد تقل

جيوش ومنظمات بدافع عقائدي، وسيتم استبدال ذلك بعرض األموال والحوافز. وقد 
يؤّدي هذا املسار إلى نشوء »جيش وطني متعّدد الجنسيات«، ألن الخبرات متحّركة 
وغير محصورة في بلٍد واحد. األكيد أنه خالل بضعة عقود، سينظر العالم إلى عام 

2021، كنظرتنا حاليًا إلى القرون القديمة.

في »انتصار« نظام األسد أرقام وألغام

تقسيم »توشيبا«... 
مشهد أفول تاريخي

حروب المستقبل... موت العقائد
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آراء

حسن نافعة

أعلنت إيران، أخيرا، موافقتها على استئناف 
املفاوضات املتعلقة ببرنامجها النووي يوم 
29 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي الــحــالــي، فهل 
للتوصل  ممهدا  بــات  الطريق  أن  ذلــك  يعني 
إلى اتفاٍق يسمح بعودة الواليات املتحدة إلى 
انسحبت   ،2015 عــام  املبرم  األصلي،  االتفاق 
ترامب،  السابق،  اإليراني  الرئيس  إدارة  منه 
بشكل منفرد عام 2018؟ ما زال الوقت مبكرا 
لإلجابة عن هــذا الــســؤال، خصوصا في ظل 
التكتيكات التفاوضية املستخدمة حاليا في 
التعامل مع هذا امللف، سواء من جانب إيران 

أو من جانب الواليات املتحدة.
معروف أن جو بايدن كان قد أعلن إّبان حملة 
جرت  التي  األميركية  الرئاسية  االنتخابات 
في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام املاضي 
الــواليــات املتحدة  اعتزامه العمل على عــودة 
ــّدر لـــه أن يصبح  ــاق، إذا مـــا قــ إلـــى هـــذا االتـــفـ
أنــه ما إن  رئيسا للواليات املتحدة. والــواقــع 
وضع الرجل قدميه في البيت األبيض، حتى 
شـــرع فــي الــتــعــامــل بهمة مــع هـــذا املــوضــوع، 
ومن ثم راح ملف البرنامج النووي اإليراني 
يــتــصــّدر جـــدول أعــمــال الــســيــاســة الخارجية 
األمــيــركــيــة اعـــتـــبـــارا مـــن 20 يـــنـــايـــر/ كــانــون 
الـــثـــانـــي املــــاضــــي. لـــكـــن، وأمــــــام رفــــض إيــــران 
مع  مباشرة  مفاوضات  فــي  الــدخــول  القاطع 
الواليات املتحدة حول هذا املوضوع، لم يكن 
هناك بد من رضــوخ األخيرة لفكرة الدخول 
ــيـــر مـــبـــاشـــرة مــــع إيـــــــران،  ــفــــاوضــــات غـ فــــي مــ
ـــى هــــذا االتـــفـــاق  لــتــحــديــد شـــــروط الــــعــــودة إلـ
انطلقت  الــتــي  املــفــاوضــات  وهــي  وطريقتها، 
في فيينا، برعاية كل من االتحاد األوروبــي 
وروســيــا االتــحــاديــة، وشــهــدت ســت جــوالت، 
قــبــل أن تــتــوقــف مــؤقــتــا بــســبــب االنــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة الــتــي جـــرت فــي إيــــران خـــال شهر 
يونيو/ حــزيــران املــاضــي، وأســفــرت عــن فوز 

التيار املحافظ بقيادة إبراهيم رئيسي.
عــلــى الــرغــم مــن صــعــوبــاٍت عــديــدة شهدتها 
جـــوالت املــفــاوضــات الــســت، أجــمــع املــراقــبــون 
ــفـــاوضـــات فــيــيــنــا أحــــــرزت تــقــّدمــا  عــلــى أن مـ
كبيرا، بل وصل األمر إلى حد توقع بعضهم 
انتخابات  قبل  اتــفــاق  إلــى  التوصل  إمكانية 
الرئاسة اإليرانية، على أمل أن تؤّدي األخبار 

أنور الجمعاوي

املنقضي  العقد  امــتــداد  تــونــس على  راكــمــت 
مــهــّمــا،  ديــمــقــراطــّيــا  مــنــجــزا   )2011-  2021(
امتازت به عن بقية الدول العربية، وتصّدرت 
في  الناشئة  الديمقراطيات  قائمة  بموجبه 
العالم الثالث، فقد وضعت الثورة التونسية 
ولــهــْيــمــنــة  ــردي،  ــ ــفــ ــ ــ ال لــلــحــكــم  حـــــــّدا   )2011(
الدولة، ومّكنت  الواحد على مفاصل  الحزب 
البرملان،  في  ليهم 

ّ
ممث اختيار  من  املواطنني 

ــلـــديـــات فــي  ــبـ ــة، وفـــــي الـ ــاســ ــرئــ وفـــــي قـــصـــر الــ
كــنــف الــحــّريــة، والـــنـــزاهـــة. وتـــداولـــت قــيــاداٌت 
إدارة مسؤولية  عــلــى   وغــيــر حــزبــيــة 

ٌ
حــزبــيــة

الباد. وتــّم الفصل بنْي السلطات  الحكم في 
التنفيذية(.  القضائية،  )التشريعية،  الثاث 
ــْدٍر معتبر  ــقـ وتــمــتــعــت الــســلــطــة الــقــضــائــيــة بـ
التونسي  الدستور  االستقالية. وضمن  من 
والخاّصة،  العاّمة  الحّريات   )2014( الجديد 
على نــحــٍو ســاهــم فــي نشر ثقافة االخــتــاف، 
وشــّجــع طــيــفــا مــعــتــبــرا مــن الــتــونــســيــني على 
ــم الــحــزبــي والــجــمــعــوي. كــمــا شــهــدت 

ّ
الــتــنــظ

ــر مـــســـبـــوقـــة.  ــيـ ـــة إعــــامــــيــــة غـ ــــاد تــــعــــّدديـ ــبـ ــ الـ
د الحّريات صحافة الرأي 

ْ
 َعق

ّ
وازدهرت في ظل

ــرأي اآلخـــــر، وثــقــافــة الـــتـــدويـــن، وأدبـــيـــات  ــ والــ
نـــقـــد الــشــخــصــيــات الـــقـــيـــاديـــة واملـــؤّســـســـات 
 هــــذا املــنــجــز الــديــمــقــراطــي 

ّ
الـــســـيـــاديـــة. لـــكـــن

استدامة  مــع  الــريــاح  أْدراج  يذهب  أن  يوشك 
الرئيس  أعلنها  التي  االستثنائية  التدابير 
قــيــس ســعــّيــد إّبــــان احــتــجــاجــات 25 يوليو/ 
في   ،117 عــــدد  ــــر  األمـ 2021، وصـــــدور  تـــمـــوز 
بيد  الــســلــطــات   

ّ
كـــل رّكــــز  الــــذي   2021/09/22

رئــيــس الــجــمــهــوريــة. وأّدت تــلــك املــســتــجــّدات 
ى 

ّ
عملّيا إلى تبديد الحالة الديمقراطية. وجل

ذلـــك تهميش الــدســتــور، وتــعــطــيــل الــبــرملــان، 
وانحسار الحريات العاّمة والخاّصة.  

ــاظــر فــي مــن دســتــور الجمهورية 
ّ
يــتــبــنّي الــن

فـــي غــيــر عـــنـــاء شــمــولــّيــتــه،  الــثــانــيــة )2014( 
149 فصا  من  تكّون  فقد  التقّدمي،  وطابعه 
ــقــت أســاســا 

ّ
ــــواب تــعــل عـــت عــلــى عــشــرة أبـ

ّ
تـــوز

ــة الــــــّدولــــــة ونـــظـــامـــهـــا،  ــ ــوّيـ ــ ــنــــّص عـــلـــى هـ ــالــ بــ
ــــات الـــتـــنـــفـــيـــذّيـــة  ــطـ ــ ــلـ ــ ــّسـ ــ ـــــفـــــريـــــق بــــــني الـ

ّ
والـــــت

قيمة  من  واإلعــاء  والقضائية،  والتشريعّية 
ــاّصـــة، وإقــــــرار مــبــدأ  الـــحـــّريـــات الـــعـــاّمـــة والـــخـ
الــامــركــزّيــة اإلدارّيـــــة والــتــنــمــوّيــة، وتأسيس 
قبيل هيئة  مــن  ة، 

ّ
هيئات  دســتــورّيــة مستقل

االنــــتــــخــــابــــات وهـــيـــئـــة الـــحـــوكـــمـــة الـــّرشـــيـــدة 
وضبط  البصري  الّسمعي  ــصــال 

ّ
االت وهيئة 

مــجــاالتــهــا وكــيــفــّيــات اشــتــغــالــهــا، فــضــا عن 
ــة بــتــعــديــل الـــّدســـتـــور،  ــاّصــ إقـــــــرار أبــــــــواٍب خــ

الــخــاصــة بــقــرب رفـــع الــعــقــوبــات إلـــى تعظيم 
فــــرص فــــوز الـــتـــيـــار املـــعـــتـــدل فـــي انــتــخــابــات 
الــرئــاســة اإليــرانــيــة، وهـــو مــا لــم يــحــدث، إمــا 
بسبب عجز األطراف املشاركة في مفاوضات 
فــيــيــنــا عـــن الــتــغــلــب عــلــى الــعــقــبــات املتبقية، 
وربــمــا ألن إيـــران والــواليــات املتحدة فضلتا 
الــتــريــث إلـــى مــا بــعــد االنــتــخــابــات اإليــرانــيــة، 
اتــفــاق محتمل  أي  تــعــّرض  تحّسبا الحتمال 

ة في حال فوز التيار املحافظ. 
ّ
إلى هز

لــيــس مـــن الـــواضـــح بــعــد مـــا إذا كــــان مــوقــف 
إبراهيم  بــقــيــادة  الــجــديــدة،  اإليــرانــيــة  اإلدارة 
رئــيــســي، مــن مــفــاوضــات فيينا قــد تغير من 
حــيــث الــجــوهــر، أم أن الــتــبــايــنــات الــراهــنــة ال 
تخرج عن كونها مجّرد تغيير تكتيكي، يعود 
التفاوضية،  العملية  في  الجياد  تغيير  إلــى 
وإلــــــى حـــاجـــة األطـــــــــراف املـــعـــنـــيـــة إلـــــى وقــفــة 
دبلوماسية  معركة  استئناف  قبل  تعبوية، 
صــعــبــة وغــيــر مــضــمــونــة الــنــتــائــج. مـــع ذلـــك، 
ياحظ أن هــذه اإلدارة لم تكن في عجلٍة من 
أمــرهــا، ولــم تــرغــب فــي تحديد مــوعــد سريع 
الستئناف مفاوضات فيينا. وفي تقديري أن 
التباطؤ، والــذي يبدو لبعضهم مبالغا  هــذا 
فيه، وربما يعكس قدرا من سوء النية، يعود 

إلى سببني رئيسيني:
األول: موضوعي، فرضته حاجة هذه اإلدارة 
إلى االطاع على تفاصيل ما جرى في جوالت 
الـــتـــفـــاوض الــســابــقــة، وتــقــيــيــم نــتــائــجــهــا في 
ضوء قناعاتها ورؤيتها الفكرية والسياسية 
املختلفة عن رؤية اإلدارة السابقة، خصوصا 
تبدو  والسياسية  األيديولوجية  الــفــروق  أن 
 بــني تــيــاري املــحــافــظــني واملعتدلني 

ً
واضــحــة

حــــول كــيــفــيــة الــتــعــامــل مـــع مــخــتــلــف مــلــفــات 
الــســيــاســتــني، الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة، ومنها 
التيار  الــذي يتسم فيه موقف  النووي  امللف 

املحافظ بقدر ملحوظ من التشّدد.
ــانــــي: ذاتـــــــي أو ظــــرفــــي، فــــرضــــه انــــدفــــاع  ــثــ الــ
إيــران،  التصعيد في مواجهة  إسرائيل نحو 
خصوصا عقب االنتخابات التشريعية التي 
لـــلـــوزراء، فلكي  رئــيــســا  بــيــنــت  أتـــت بنفتالي 
يثبت األخير أن موقفه من ملف إيران النووي 
أقــل تــشــّددا من موقف سلفه نتنياهو،  ليس 
راح يــمــارس ضــغــوطــا هــائــلــة لــحــمــل اإلدارة 
األمــيــركــيــة الــجــديــدة عــلــى عـــدم الـــعـــودة إلــى 
االتفاق النووي مع إيران، من خال التصعيد 

قة بــاألحــكــام االنــتــقــالــّيــة. ومــن 
ّ
وأخــــرى متعل

ــفــصــيــل، 
ّ
ــّيـــاال إلــــى الــت ــاء الـــّدســـتـــور مـ ــّمـــة، جــ ثـ

حريصا على تعزيز دولة القانون والحّريات، 
فكير 

ّ
النّص على حّرية الضمير، والت فجرى 

املعلومة،  إلــى  ــفــاذ 
ّ
الــن فــي   

ّ
والــحــق عبير، 

ّ
والت

ــــشــــر، وتـــكـــويـــن األحــــــزاب 
ّ
ــن ــــي اإلعـــــــان والــ وفـ

 
ّ

ـــقـــابـــات والــجــمــعــّيــات، فــضــا عـــن الــحــق
ّ
والـــن

الّسلمّيني وحــّريــة  ــظــاهــر 
ّ
فــي االجــتــمــاع والــت

اإلبــــداع والــبــحــث الــعــلــمــّي واألكـــاديـــمـــّي. وتــّم 
واملــســاواة بني  القضاء  استقال  النّص على 
املرأة والّرجل، وتثمني ما نّص عليه دستور 
1959 في مجال األحوال الشخصّية. وتجاوز 
ــة الـــســـيـــاّســـة  ــّددّيـ ــعـ ــتـ ــلـ ــع لـ ــريـ ـــشـ

ّ
ــت ذلـــــك إلـــــى الـ

والــثــقــافــّيــة، وتــحــديــد صــاحــّيــات الــّرئــاســات 
الـــثـــاث )الــجــمــهــورّيــة/ الــحــكــومــة/ املجلس 
الــتــأســيــســي( عــلــى نــحــٍو أســهــم فـــي تكريس 
وازن بني الّسلطات، وتعزيز الّرقابة 

ّ
منطق الت

القانونّية على الحاكم واملحكوم على الّسواء. 
الّسلطة  وهــو ما ساهم في الحّد من سطوة 
الفردّية أو الحزبّية أو الطبقّية، وشّرع لنشأة 
فيها تشاركّي،  القرار  دولــة مواطنّية،  بــوادر 
ــعــب الــذي 

ّ
والــّســلــطــة الــفــعــلــّيــة فــيــهــا بــيــد الــش

ــلــيــه، ويـــرســـم مــصــيــره فـــي كنف 
ّ
يــخــتــار مــمــث

زاهة.
ّ
الّديمقراطّية والن

 قيس سعّيد وجمهوره الشعبوي 
ّ
والظاهر أن

ثمرة  كــان  تقّدمي،  توافقي/  بدستور  ضاقا 
حــــواٍر وطــنــيٍّ مــوّســع بــني مــكــّونــات املجتمع 
املــــدنــــي. وصــــــّوت لــصــالــحــه مــئــتــا نـــائـــب من 
التأسيسي.  املجلس  نــّواب  من   217 مجموع 
 الدستور الجديد ال 

ّ
ومصدر الضيق الزعم إن

يمنح الرئيس صاحيات واسعة، لذلك عمد 
قيس سعّيد وبطانته إلى استهداف املدّونة 
الــــدســــتــــوريــــة إّبــــــــان احـــتـــجـــاجـــات شــعــبــويــة 
محدودة. فاحتكر تأويله، وانزاح عن منطوق 
التدابير االستثنائية،  الفصل 80 في إعانه 
ــدار  ــر الــرئــاســي 117 إلـــى إصـ وعــمــد فـــي األمــ
اشتملت  زمــنــي،  مقّيدة بسقف  غير  قــــرارات، 
 أبــــــــواب الــــدســــتــــور بــاســتــثــنــاء 

ّ
تــعــطــيــل جـــــل

توطئته والبابني األول والثاني منه، وإلغاء 
دســتــوريــة مشاريع  ملــراقــبــة  الــوقــتــيــة  الهيئة 
ــقـــوانـــني، ومـــنـــح الـــرئـــيـــس نــفــســه صــاحــيــة  الـ
إدارة الــبــاد بــاملــراســيــم، الــتــي أضــحــت أعلى 
ى، منها ما 

ّ
ب مجاالت شت

ّ
من الدستور، وترت

ق بالحريات وحقوق اإلنسان، واألحوال 
ّ
تعل

ــنــــشــــر، ونـــشـــاط  الـــشـــخـــصـــيـــة، واإلعــــــــــام، والــ
ــزاب والــجــمــعــيــات والــنــقــابــات، وتنظيم  ــ األحـ

الهيئات الدستورية، وغير ذلك كثير. 
أّما البرملان في الدول الديمقراطية فمؤّسسة 
تشريعية  وهيئة  منتخبة،  مدنية  دستورية 

ــــات والــــحــــرب  ــاقـ ــ ــنـ ــ ــلــــى جـــبـــهـــتـــي حـــــــرب الـ عــ
ــن الــصــعــب على  الــســيــبــرانــيــة. وألنـــــه كــــان مـ
إيــران أن تقتنع بجّدية اإلدارة األميركية في 
التصعيد  استمرار  ظــل  فــي  معها  التفاوض 
ــبـــدو أن ضـــغـــوطـــا أمــيــركــيــة  اإلســـرائـــيـــلـــي. يـ
تهدأ نسبيا  لم  التي  إسرائيل  مورست على 
إال بعد صــدور تصريح من وزيــر الخارجية 
الخيارات  كل  أن  بلينكن،  أنتوني  األميركي، 
ــزال مــطــروحــة عــلــى الــطــاولــة، مــا يعني  مــا تــ
املــتــحــدة ال تستبعد  الـــواليـــات  أن  بـــوضـــوح 
القيام بعمل عسكري ضد إيران، في حال عدم 
التوصل إلى نتيجة مرضية، ليس بالنسبة 

لها فقط وإنما بالنسبة إلسرائيل أيضا.
معروف أن إيران اتخذت إجراءات هدفت إلى 
في  فيينا،  مــفــاوضــات  فــي  موقفها  تحسني 
حال توفر الشروط املائمة الستئنافها، من 
اإلضافي  بالبروتوكول  العمل  وقــف  أهمها: 
تنفيذا  الــنــووي،  االنتشار  من  الحد  ملعاهدة 
لــقــرار ســابــق أصـــدره الــبــرملــان، والــشــروع في 
ــّدالت تــتــجــاوز  ــعـ ــمـ تــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم بـ
الــنــووي.  االتــفــاق  فــي  املنصوص عليها  تلك 
ــــي فــي  ــرانــ ــ ــاء اإليــ ــ ــذكـ ــ ــنـــا حـــــــّدة الـ ويــــاحــــظ هـ
ــــي املــــســــتــــخــــدم عــقــب  ــــاوضـ ــفـ ــ ــتـ ــ الـــتـــكـــتـــيـــك الـ
االنــســحــاب األمــيــركــي مـــن االتـــفـــاق الـــنـــووي، 
االتفاق،  لم تعلن انسحابها من هــذا  فــإيــران 
رّدا على االنسحاب األميركي منه، خصوصا 
ــرى  ــل اســـتـــمـــرار الــــتــــزام األطـــــــراف األخــ فـــي ظـ
بـــه، لكنها حــرصــت، فــي الــوقــت نــفــســه، على 
ــا أخـــرى تستطيع أن  ــ إثــبــات أن لــديــهــا أوراقـ
تلعبها، فوقف العمل بالبروتوكول اإلضافي 
ــنـــووي ال يشّكل  ملــعــاهــدة حــظــر االنــتــشــار الـ
خرقا لاتفاق النووي، ألن العمل به لم يكن 
 إلثبات مزيد 

ً
 إيرانية

ً
شرطا، وإنما كان بادرة

النية، فضا عــن أن هــذه الخطوة  مــن حسن 
ــــب الـــنـــفـــاذ، بعد  بــــدت إجـــــراء دســـتـــوريـــا واجـ
التشريعية،  السلطة  مــن  بــذلــك  ــرار  قـ صـــدور 
لكنه شكل عنصرا نفسيا ضاغطا بشدة على 
اإلدارة األمــيــركــيــة. وعــلــى الــرغــم مــن إخــطــار 
للطاقة  الدولية  الوكالة  اإليــرانــيــة  السلطات 
إال  البروتوكول،  بهذا  العمل  بوقف  النووية 
أنــهــا لــم تــمــانــع، فــي الــوقــت نــفــســه، مــن إبـــرام 
اتـــفـــاق مـــؤقـــت مــعــهــا، يـــســـري لــثــاثــة أشــهــر 
فــقــط، كـــي يــكــون تــجــديــده مــشــروطــا بتغير 
ــركـــي مـــن مــســألــة املـــفـــاوضـــات  ــيـ املـــوقـــف األمـ

إرادتــهــم،  وتعّبر عن  الناخبني،  ل 
ّ
تمث وازنـــة، 

قــبــيــل  مــــن  مـــهـــّمـــة،  أدوار  بــــعــــّدة  وتـــضـــطـــلـــع 
 القوانني 

ّ
مناقشة املبادرات التشريعية، وسن

تــعــديــلــهــا، والــتــصــديــق على  إلــغــائــهــا أو  أو 
ــتـــراض عــلــيــهــا، ومــراقــبــة  االتــفــاقــيــات أو االعـ
الـــدولـــة. ومــن  األداء الــحــكــومــي ومـــؤّســـســـات 
ــــواب تــمــثــيــل الــشــعــب  ـ

ّ
ــن ــ ــــات مــجــلــس الـ ــــويـ أولـ

التنفيذية، والــدفــاع عن حقوق  أمــام السلطة 
مطالبهم،  تحقيق  عــلــى  والــعــمــل  الــنــاخــبــني، 
وتحسني معاشهم، وتسهيل إدارة شؤونهم 
ــرام  ــتــ فــــي كـــنـــف الـــشـــفـــافـــيـــة، والــــنــــزاهــــة، واحــ
الــقــانــون. ويــعــّد الــبــرملــان مــن مكاسب تونس 
اللون  االستقال  بعد  عليه  وغلب  الحديثة، 
 
ً ّ
 على امتداد عقود ظا

ّ
الحزبي الواحد، وظل

رئيس  لهيمنة  وخاضعًا  الــرئــاســي،  للنظام 
الجمهورية، ومبّررًا لتوّجهاته. وبعد الثورة، 
أصبح البرملان تعّدديًا، وغدا ركنًا متينًا من 
الباد، وساهم في تأمني  السلطة في  أركــان 
العبور من حقبة الدولة الشمولية إلى عصر 
ــّواب الشعب  ــاغ نــ الــدولــة الــديــمــقــراطــيــة، وصـ
الـــذي  الــثــانــيــة )2014(  الــجــمــهــوريــة  دســـتـــور 
ورقابية  تشريعية  صاحياٍت  البرملان  منح 
الديمقراطية  ز 

ّ
عــز ما  وهــو  مهّمة،  وتمثيلية 

التشاركية والتوازن بني السلطات. 
 املــشــهــود خــصــوصــا بــعــد االنــتــخــابــات 

ّ
ولــكــن

التشريعية 2019 نزوع كتٍل نيابيٍة إلى إغراق 
خافية،  سياسية،  لــوائــح  بمناقشة  املجلس 
ليست على عاقٍة مباشرٍة بهموم التونسيني 
وشواغلهم اليومية. بل حملت طّيها خلفياٌت 
أيــديــولــوجــيــة، وحــســابــاٌت حــزبــويــة، وغــايــاٌت 
ــي مــســائــل اســتــهــلــكــت الــجــهــد  شــعــبــويــة، وهــ
لت عمل البرملان، وانــزاحــت به 

ّ
والــوقــت، وعط

ي االستقطاب، 
ّ
عــن وظــائــفــه األســاســيــة لــتــغــذ

والتنافر، والتنافي داخل االجتماع السياسي 
الــتــونــســي. ولــعــبــت، فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، كتلة 
الــحــزب الــدســتــوري الــحــر دورا أســاســيــا في 
ترذيل مجلس نّواب الشعب، من خال تعطيل 
جلسات االستماع للوزراء، والتشويش على 
مكّبر  واستخدام  بالصراخ  النواب  مداخات 
صـــــــوت، واحـــــتـــــال مـــكـــتـــب رئــــيــــس املـــجـــلـــس، 
ــه عــــــبــــــاراٍت مـــشـــحـــونـــٍة بــالــتــحــقــيــر  ــيــ وتــــوجــ
لغاياٍت  وذلــك  الـــرأي.  خالفهم  ملــن  والكراهية 
شــعــبــويــٍة قــوامــهــا تــحــّدي الــنــخــب السياسية 
ــإثـــارة  ــفـــت انـــتـــبـــاه الـــجـــمـــهـــور بـ الــــســــائــــدة، ولـ
الهرج واملرج والخروج عن املألوف. والقصد 
النيابية،  املؤسسة  تشويه  ذلــك  مــن  النهائي 
وتهيئة  الــديــمــقــراطــيــة.  مــن  الــنــاس  وتيئيس 
الرأي العام للقبول بعودة الحكم الدكتاتوري 
 الـــرئـــيـــس قيس 

ّ
ــرّجــــح أن ــا. واملــ ــٍف مــ ــْيـ عــلــى كـ

والعقوبات! أما قرار إيران بإنتاج اليورانيوم 
املخصب بنسبة 20% ثم بنسبة 60%، والذي 
الــنــووي، فقد  يشّكل خــرقــا واضــحــا لاتفاق 
حرصت إيران على أن يبدو وكأنه رد مباشر 
ومـــشـــروع عــلــى عــمــلــيــات الــتــخــريــب املــتــكــّررة 
الــتــي قــامــت بــهــا إســـرائـــيـــل لــتــعــطــيــل أجــهــزة 
الطرد املركزي اإليرانية. كما ياحظ هنا أن 
إيــــران بـــدت شــديــدة الــحــرص عــلــى أن تكون 
التخصيب  نسب  بــزيــادة  الــخــاصــة  خططها 
عــلــنــيــة وشـــفـــافـــة، حــتــى ال تــتــيــح ألي طـــرٍف 
فــرصــة للتشكيك فــي وجـــود بــرنــامــج نــووي 
وقد  املعلن.  البرنامج  ســّري بخاف  إيــرانــي 
وصلت الجرأة بإيران في هذا الصدد إلى حد 
النووية،  الطاقة  هيئة  باسم  املتحدث  إقــدام 

ــر املــشــهــودة في 
ّ
 حــالــة الــتــوت

ّ
ســعــّيــد اســتــغــل

ــر طــْيــف مـــن الــتــونــســيــني من  ــذّمـ الـــبـــرملـــان، وتـ
املجلس   

ّ
النواب ومطالبتهم بحل أداء بعض 

التشريعي ليعلن تدابيره االستثنائية إلدارة 
الــــبــــاد )25 يـــولـــيـــو/ تــــــمــــــوز2021(، ونـــّصـــت 
وإعفاء  النيابي،  املجلس  أعمال  تعليق  على 
البرملانية  الحصانة  ورفــع  الحكومة،  رئيس 
ــنـــواب، ومـــركـــزة الــســلــطــات الــثــاث بيد  عــن الـ
ــر الــرئــاســي  ــ ــاء األمـ ــ رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة. وجـ
أيــلــول 2021  فــي 22 سبتمبر/  الــصــادر   117
نــواب  مجلس  اخــتــصــاصــات  تعليق  لتمديد 
الــشــعــب إلــــى أجـــــٍل غــيــر مـــســـّمـــى، مـــع إيــقــاف 
صــرف أجـــور رئــيــس الــبــرملــان وأعــضــائــه. كما 
الرابع منه تمكني رئيس  الفصل  تم بموجب 
 مــراســيــم فــي 29 مجاال، 

ّ
الجمهورية مــن ســن

ــتــــصــــاص الــتــشــريــعــي  هــــي مــــن صـــمـــيـــم االخــ
لــلــبــرملــان مــثــل تنظيم الــقــضــاء واالنــتــخــابــات 
املراسيم  وتــّم تحصني  والصحافة.  واإلعـــام 
الرئاسية من كل رقابة قضائية وفقا للفصل 
باإللغاء.  الطعن  تقبل  ال  باعتبارها  السابع، 
ولم تعد الحكومة مسؤولة أمام البرملان، بل 

أن  بنفسه  يعلن  أن  على  كمالوندي،  بــهــروز 
لـــدى إيــــران حــالــيــا 210 كــغــم مــن الــيــورانــيــوم 
املخصب بنسبة 20%، باإلضافة إلى 25 كغم 
وإنه   ،%60 بنسبة  املخصب  اليورانيوم  من 
»ليس بإمكان أي دولة إنتاج هذه الكمية عدا 

الدول التي تملك الساح النووي«!  
فــي ضــوء مــا تــقــّدم، يــرّجــح أن تــبــدأ بالفعل 
يــوم 29  جولة سابعة من مفاوضات فيينا 
نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي الـــجـــاري، غــيــر أن 
فــرص التوصل إلــى اتــفــاق، في هــذه الجولة 
أو في جوالت أخرى مقبلة، ما تزال ضئيلة، 
نـــظـــرا إلــــى الـــبـــون الـــشـــاســـع الـــــذي مـــا يـــزال 
يفصل بــني املــوقــفــني، اإليـــرانـــي واألمــيــركــي، 
ــران تــصــّر  ــ ــإيـ ــ ــدة، فـ ــ ــديـ ــ بـــشـــأن تـــفـــصـــيـــاٍت عـ
عــلــى أن عــلــى الــــواليــــات املـــتـــحـــدة أن تــرفــع 
الــتــي فــرضــت عليها بعد  الــعــقــوبــات  جميع 
االنسحاب األميركي من االتفاق، قبل أن تبدأ 
هي في اتخاذ إجراءات العودة بالتزاماتها 
إلـــى الــوضــع الــســابــق عــلــى هـــذا االنــســحــاب. 
وحتى بافتراض أنــه يمكن إليــران جــدال أن 
بالتوازي  ومــتــدّرجــة  متزامنة  بــعــودة  تقبل 
مع رفع العقوبات، فليس من املتصّور عقا 
أن تــقــبــل بـــإدخـــال أي تــعــديــات عــلــى اتــفــاق 
إليه في  أن تذهب  مــا يمكن  2015. وأقــصــى 
هـــذا الـــصـــدد وعـــد بــالــتــفــاوض بــحــســن نية 
إذا  املستقبل،  فــي  املنطقة  قضايا  كــل  حــول 
حــصــلــت عــلــى ضـــمـــانـــات قــاطــعــة بــاحــتــرام 
االتــفــاق الــنــووي هــذه املـــّرة، وعـــدم تــكــرار ما 
ــا تــعــتــقــد أن  ــهـ جــــرى فـــي عــهــد تــــرامــــب. وألنـ
الواليات املتحدة لن تغامر بالدخول معها 
فــي حــرب شاملة ومــفــتــوحــة، مهما حاولت 
ــا، بـــالـــنـــظـــر إلـــــى تــكــلــفــتــهــا  ــ ــّرهـ ــ ــيــــل جـ إســــرائــ
املحتملة الباهظة لكل األطــراف، وربما عدم 
اليقني من إمكانية حسم امللفات ذات العاقة 
ــام األخـــيـــرة ســوى  ــ بـــالـــحـــرب، فــلــن يـــكـــون أمـ
العقوبات  اتــفــاق 2015، ورفـــع  إلـــى  الــعــودة 
كاملة عن إيــران، خصوصا أن الوقت يلعب 
إيـــران، ويقّربها كــل يــوم مــن القدرة  لصالح 
على الحصول على املعرفة العلمية الكافية 

لتصنيع القنبلة النووية.
لكن هل ترضخ الواليات املتحدة وتستسلم 
 

ٌ
لهذا املــأزق الذي وضعت نفسها فيه؟ سؤال

تحتاج اإلجابة عنه إلى معالجة منفصلة.
)أكاديمي مصري(

أمام رئيس الجمهورية الذي غدا في مقدوره 
إعــفــاء عــضــو أو أكــثــر فــي الــفــريــق الحكومي. 
وفــي ذلــك ضــْرب ملبدأ الفصل بــني السلطات، 
 

ٌ
ولـــلـــدور الــرقــابــي املــتــبــادل بــْيــنــهــا، وتعطيل

كــامــل ملــؤســســة نــيــابــيــة، تــمــثــيــلــيــة، منتخبة، 
وتوّجه إلى التأسيس لحكم رئاسوي، فردي، 
براغماتية،  شعبوية،  ة 

ّ
بحل ى 

ّ
يتحل  ، مطلق 

ظاهرة ، وينتهك الدستور صراحة.  
عــلــى الـــرغـــم مـــن تــأكــيــد رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
ــامــن لــلــحــّريــات فــي فــتــرة حكم 

ّ
ـــه الــض

ّ
مـــرارا أن

ــة تـــراجـــع  ــّريــ ــحــ  هــــامــــش الــ
ّ
ــنــــاء، فـــــــإن ــثــ ــتــ االســ

بــشــكــل مــلــحــوظ مــع فـــرض اإلقـــامـــة الــجــْبــريــة 
على مــواطــنــني، ومــنــع آخــريــن مــن السفر من 
دون تــقــديــم إذن قــضــائــي أو مــبــّرر قــانــونــي. 
العنيف مع  التعامل األمني  وتزايدت وتيرة 
املشروعة،  املطلبية  الشعبية  االحــتــجــاجــات 
 الــســلــطــة الــحــاكــمــة واجــهــت 

ّ
ــال ذلــــك أن ــثـ ومـ

ــارب )مــحــافــظــة  ــقــ ــي مـــديـــنـــة عــ ــالــ مـــطـــالـــب أهــ
البوليس  بــهــراوات  نظيفة  ببيئة  صفاقس( 
مدّونني  اعتقال  وتــّم  للدموع.  املسيل  والغاز 
وإعــامــيــني ونـــــّواب ونــاشــطــني فـــي املجتمع 
املـــــدنـــــي، عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة آرائـــــهـــــم الــســيــاســيــة 
الحكومي والرئاسي. وعّبرت  لــأداء  الناقدة 
ــمــة الـــعـــفـــو الـــدولـــيـــة فــــي تـــقـــريـــر جــديــد 

ّ
مــنــظ

ارتـــفـــاع  بــســبــب  قــلــقــهــا  عـــن   )2021/11/10(
عدد املدنيني التونسيني الذين يمثلون أمام 
ــه »خـــال  ــ

ّ
مــحــاكــم عــســكــريــة، وأشـــــارت إلـــى أن

األشــهــر الــثــاثــة املــاضــيــة وحــدهــا، فـــاق عــدد 
املدنيني الذين مثلوا أمام املحاكم العسكرية 
ــوات الــــعــــشــــر الـــســـابـــقـــة  ــ ــنـ ــ ــسـ ــ عـــــددهـــــم فـــــي الـ
مـــجـــتـــمـــعـــة«. كـــمـــا تـــــّم غـــلـــق مـــكـــاتـــب وســـائـــل 
إعام عربية )قناة الجزيرة مثاال( وتونسية 
تقرير  وأفـــاد  الــزيــتــونــة...(.  نسمة،  )هنيبعل، 
البصري  السمعي  االتــصــال  هيئة  أصــدرتــه 
بــانــحــيــاز قــنــوات إعــامــيــة بشكل مــبــالــغ فيه 
لقيس سعّيد وأنصاره، بعد إعانه التدابير 
املعارضني  االستثنائية، وتهميشها مواقف 
بمطلب   

ّ
أخــل نحٍو  على  السياسية  لــقــراراتــه 

الــنــزاهــة والـــتـــعـــّدديـــة، وأخـــبـــر بـــبـــوادر عـــودة 
إعام التمجيد والرأي الواحد.  

الديمقراطي  للحكم  التأسيس  كــان  خــتــامــا، 
فـــــي تــــونــــس خــــطــــوة تـــقـــّدمـــيـــة مـــهـــّمـــة عــلــى 
ــة املـــواطـــنـــني واالنــــخــــراط في  ــ درب بـــنـــاء دولـ
املنجز  وإهـــدار  بامتياز.  السياسية  الحداثة 
ق 

ّ
الديمقراطي هو هدم لتضحيات شعب تعل

إلى   
ٌ
مفزعة  

ٌ
خطوة وهــو  والكرامة،  بالحّرية، 

الـــخـــلـــف، عــواقــبــهــا وخــيــمــة عــلــى االجــتــمــاع 
ة.

ّ
التونسي كاف

)كاتب وأستاذ جامعي تونسي(

آفاق التوصل إلى اتفاق حول النووي اإليراني

إهدار المنجز الديمقراطي في تونس

اتخذت إيران إجراءات 
هدفت إلى تحسين 

موقفها في 
مفاوضات فيينا، في 

حال توفر الشروط 
المالئمة الستئنافها

تعتقد إيران أن 
الواليات المتحدة لن 

تغامر بالدخول معها 
في حرب شاملة 

ومفتوحة، مهما 
حاولت إسرائيل جّرها

يتبيّن النّاظر في متن 
دستور الجمهورية 

الثانية )2014( في 
غير عناء شموليّته 
وطابعه التقّدمي

إهدار المنجز 
الديمقراطي هدم 
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ريان محمد

 الــســوريــني مــقــبــلــون عــلــى كــارثــة 
ّ
يــبــدو أن

إنــســانــيــة جـــديـــدة فـــي ظـــل تــهــديــد أمــنــهــم 
ــوقــــت الــــــذي تــضــيــق فــيــه  ــذائــــي، فــــي الــ ــغــ الــ
الخيارات أمامهم من دون أن يكون في األفق أي أمل 
بأن تتغير أحوالهم. وتقول سلوى حمد )43 عامًا(، 
وهي ربة أسرة مؤلفة من 3 أطفال وزوج يعمل في 
الجديد«:  »العربي  لـ  الحكومية،  املؤسسات  إحــدى 
»السؤال الذي دائمًا ما يكون حاضرًا في ذهني وفي 
األحاديث التي تدور بيني وبني أخواتي أو جاراتي 
هـــو: مـــاذا سنطهو؟ وغــالــبــًا مــا تــكــون اإلجــابــة عنه 
غاية في الصعوبة. ال أتحدث عن عائلتي فقط، بل 
الذين  الجيران واألقــارب  الساحقة من  الغالبية  عن 
أو  أنواعها  اللحوم على  تــنــاول  بمقدورهم  يعد  لــم 
أنــواع الخضار، باإلضافة إلى  الفاكهة والكثير من 
الــبــيــض والــحــلــيــب، وحــتــى الــلــن والـــزيـــتـــون، علمًا 

أنهما كانا في يوم من األيام طعام املعدمني«. 
تضيف حمد: »اليوم، تمّر علينا أيام يكون فطورنا 
فيه عــبــارة عــن خبز والقليل مــن املــيــاه والــســكــر، أو 
نجمع فتات الخبز ونضع فوقه الشاي، فيما يقتصر 
الغداء على القليل من األرز أو البرغل املسلوق، ونأكله 
تقول  من جهتها،  بالشبع«.  نشعر  الخبز حتى  مع 

فــي ورشــة  عاملة  وهــي  عــامــًا(،   36( عبدالله  مؤمنه 
خياطة وأم لطفلني وزوجها مفقود منذ 8 سنوات، 
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »هـــذه األيــــام، يشغل تفكيري 
غاز  البحث عن وجبات طعام ال تحتاج الستخدام 
الــقــارورة 10 آالف ليرة  الطهي، بعدما تجاوز سعر 
ســـوريـــة )نــحــو ثــاثــة دوالرات(، عــلــمــًا أن راتـــبـــي ال 
يتجاوز الـ 100 ألف ليرة سورية )نحو 28 دوالرًا(«. 
تضيف: »أطفالي محرومون من تناول الدجاج، ولن 
الــســمــك. مــنــذ ثاثة  الــغــنــم أو  أحــلــم بإطعامهم لــحــم 
أشهر، وهم يطلبون مني شراء املوز، إال أن التزاماتي 
أكبر مــن دخــلــي«. ليس لــدى عبدالله أي أمــل فــي أن 
الحالي،  الوقت  وفي  االقتصادية.  أحوالها  تتحسن 
تعتمد على سلة غذائية تحصل عليها شهريًا من 
إحدى الجمعيات الخيرية، وتشكل املصدر الرئيسي 
لوجبات عائلتها طوال الشهر. وتشعر بخوف كبير 
ما سمعت عن احتمال توقف توزيع املساعدات، إذ 

ّ
كل

ليست لديها أية بدائل تلجأ إليها. 
مــن جـــراء فقدانهم  الــســوريــني  مــعــانــاة  وال تختلف 
بحكم  املسيطرة  القوى  اختاف  مع  الغذائي  األمــن 
الواقع. ففي مناطق شمال غربي سورية، نشر فريق 
استبيان  نتائج  ســوريــة«  فــي  االستجابة  »منسقو 
ــرًا فــــي مـــنـــاطـــق شـــمـــال غـــربـــي ســـوريـــة  ــيــ أجــــــري أخــ
الخاضعة لسيطرة الفصائل املسلحة املدعومة من 

مجاعة  يتوقعون  »الــســوريــون  عنوان  تحت  تركيا، 
وشيكة«، وخلص إلى أن 47 في املائة من األشخاص 
املستطلعة آراؤهــم كانوا موافقني بشدة على توقع 
االستبيان،  وبحسب  املنطقة.  فــي  وشيكة  مجاعة 
ــدور املـــســـاعـــدات  ــ ــبـــدو أن األهــــالــــي عـــلـــى ثـــقـــة بــ ال يـ
اإلنسانية التي تقدمها املنظمات املحلية والدولية 
في الحد من مجاعة محتملة، وقد بلغت نسبتهم 45 
في املائة في مقابل 45 في املائة يرون العكس. وقال 
10 في املائة من املستطلعة آراؤهم إنهم ال يعرفون 

ما إن كانت تحد من املجاعة أم ال. 
وكـــشـــف تــقــريــر لــبــرنــامــج األغــــذيــــة الـــعـــاملـــي الــتــابــع 
لأمم املتحدة أن مايني السوريني يواجهون خطر 
املجاعة، وقد حذر املدير التنفيذي للبرنامج ديفيد 
بــيــســلــي، مـــن أن »مــســتــوى انـــعـــدام األمــــن الــغــذائــي 
فــي ســوريــة بــلــغ أعــلــى مــســتــوى مــنــذ بـــدء الــصــراع« 
عــام 2011. وأشــار إلــى أن »هناك نحو 12.4 مليون 
شــخــص فـــي ســـوريـــة ال يـــعـــرفـــون مـــن أيــــن ســتــأتــي 

وجباتهم الغذائية«.
وكان وكيل األمني العام للشؤون اإلنسانية ومنسق 
اإلغاثة في حاالت الطوارئ لدى األمم املتحدة مارتن 
غريفيث، قد أعلن الشهر املاضي أن 90 في املائة من 
السوريني يعيشون تحت خط الفقر ويضطر الكثير 
مــنــهــم التـــخـــاذ خـــيـــارات صــعــبــة لــتــغــطــيــة نفقاتهم 

اليومية. أضــاف أن السوريني »على وشك مواجهة 
ــات الـــحـــرارة في  ــ شــتــاء قــــارس آخــــر، ومـــع بـــدء درجـ
االنخفاض، سيؤدي هطول األمطار والبرد والشتاء 
إلى تفاقم املصاعب واملخاطر«، الفتًا إلى أن »نحو 
الــنــســاء واألطــفــال،  مــن  مليوني شــخــص، معظمهم 
التي  الـــوديـــان  فــي  أو  فــي مخيمات هــشــة  يعيشون 
تــغــمــرهــا املـــيـــاه، أو عــلــى ســفــوح الـــتـــال الــصــخــريــة 

املعرضة للعوامل الجوية«.

مجتمع
منحت إيطاليا جنسيتها ألول مدعية عامة في أفغانستان القاضية ماريا بشير التي اشتهرت 
بمحاربة الفساد والعنف ضد املرأة وزواج األطفال القسري، وأجليت أثناء االنسحاب األميركي 
»نعتزم دعم جميع  كارتابيا:  مارتا  اإليطالية  العدل  املاضي. وقالت وزيــرة  أيلول  في سبتمبر/ 
األفــغــانــيــات الــلــواتــي يــواصــلــن الــكــفــاح مــن أجــل حريتهن وحــقــوقــهــن«، علمًا أن مــاريــا )51 عامًا( 
تعاونت خال ممارستها سلطاتها في والية هيرات مع روما لتعزيز املؤسسات ودولة القانون، 
)فرانس برس( ما دفع مجلس الوزراء اإليطالي إلى منحها الجنسية. 

الشلل  الخايا ويمنع  إلــى دواء جديد يجدد  نــورث وسترن األميركية  توّصل علماء في جامعة 
لدى الفئران ذات العمود الفقري املقطوع، والتي استطاعت املشي. وهم سيقدمون الدواء إلى إدارة 
الــغــذاء والـــدواء األميركية من أجــل اقــتــراح تجربته على البشر. وجــرى حقن الـــدواء في األنسجة 
املحيطة بالحبل الشوكي للفئران بعد 24 ساعة من انقطاع عمودها الفقري، باعتبار أن البشر 
الذين يعانون من إصابات في العمود الفقري ال يتلقون العاج فورًا. وبعد أربعة أسابيع، مشت 
)فرانس برس( الفئران، وأظهر التشريح تحسنًا كبيرًا في نخاعها الشوكي.  

تجارب ناجحة على فئران لدواء ضد الشللالجنسية اإليطالية لقاضية أفغانية الجئة

التابع  العالمي  األغذية  برنامج  أعده  تقرير  يفيد 
بأن 12.4 مليون  المتحدة وشركاؤه مؤخرًا  لألمم 
سوري، أي ما يقرب من 60 في المائة من السكان، 
في  والــجــوع  الــغــذائــي  األمــن  انــعــدام  يعانون 
الذين  الحالي. ويكشف أن عدد األشخاص  الوقت 
دون  من  الحياة  قيد  على  البقاء  يستطيعون  ال 
مساعدات غذائية قد تضاعف خالل عام واحد، 

ليصل إلى 1.3 مليون شخص.

عيش بال مساعدات

ــددًا فــي  ــ ــجـ ــ ــعــــت جــــــــودة الـــــهـــــواء مـ تــــراجــ
العاصمة الهندية نيودلهي، أمس الجمعة. 
وغطت غيمة كثيفة من الضباب الدخاني 
درجة  انخفاض  بسبب  سماءها  السام 
الــحــرارة وسرعة الــريــاح، وارتــفــاع وتيرة 
حرق مخلفات املحاصيل في األراضــي 

الزراعية املحيطة بها.
تزامن ذلك مع ختام مؤتمر األمم املتحدة 
للمناخ الذي استضافته مدينة غالسكو 
يـــومـــا،  ــنـــديـــة عـــلـــى مــــــدى 12  ــلـ ــتـ االســـكـ
وأفضى إلى تعهدات للدول املجتمعة لم 
تــراِع بحسب خبراء كل متطلبات إنقاذ 
الــتــغــيــرات املــنــاخــيــة  كــوكــب األرض مـــن 
ــــخــــطــــرة، وأهـــمـــهـــا عـــلـــى صـــعـــيـــد لــجــم  ال

النشاطات الصناعية املرتبطة بالفحم. 
وقـــلـــص الـــضـــبـــاب مــســتــوى الــــرؤيــــة في 
الهواء  نيودلهي، فيما بلغ مؤشر جــودة 
الــتــلــوث 461 على  ــة  ــ ــــذي يــقــيــس درجـ الـ
مقياس من 500، ما يعني أن استنشاق 
الـــهـــواء قــد يــؤثــر ســلــبــا عــلــى األصــحــاء، 
ــــحــــاالت املــرضــيــة  ــعــــّرض أصـــحـــاب ال ويــ

ملخاطر جسيمة.
الدقيقة  الجزيئات  تركيز  متوسط  وبلغ 
 329  )2.5 إم  )بــــي  الـــجـــو  فـــي  الـــســـامـــة 
ميكروغراما لكل متر مكعب من الهواء، 
علما أن القراءة »اآلمنة« التي توصي بها 
الحكومة ملتوسط تركيز هذه الجزيئات 
لكل  ميكروغراما   60 بـ  محددة  الدقيقة 

متر مكعب من الهواء خالل 24 ساعة.
وتتغلغل جزيئات »بي إم 2.5« الصغيرة 
جـــدًا فـــي الــرئــتــن، وتـــدخـــل مــجــرى الـــدم 
وتتسبب بالتالي بأمراض تنفسية حادة 

بينها سرطان الرئة.
ورغـــم إنــفــاق مــلــيــارات الــروبــيــات على 
مدى السنوات األربــع املاضية، لم تفلح 
جـــهـــود الــهــنــد فـــي الـــحـــد مـــن مــمــارســة 
تعتبر  التي  املحاصيل  مخلفات  حــرق 
مــصــدرًا رئــيــســا لــلــتــلــوث خـــالل فصل 
الحاد  الــتــدهــور  لــوقــف  الــشــتــاء، تمهيدًا 

لجودة الهواء.
)رويترز، فرانس برس(
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الـــســـلـــطـــات الـــعـــراقـــيـــة، بــــــدءًا بـــقـــبـــول الــطــالــب 
ومــتــابــعــة دراســـتـــه ثــم مــنــاقــشــة الــرســائــل، لــذا 

نأمل في تصحيح الوضع«.

تقييم جديد
وأوضـــحـــت وزارة الــتــعــلــيــم الــعــالــي والــبــحــث 
الــعــلــمــي فـــي الـــعـــراق، فـــي بــيــان أصـــدرتـــه أول 
مـــن أمــــس الــخــمــيــس، أن »قـــــرار الــتــعــلــيــق بــدأ 
ــاري،  ــجـ فـــي 11 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الـــثـــانـــي الـ
ويبقى ساريًا حتى اعتماد الجامعات الثالث 
املذكورة املعايير العلمية املطلوبة«. وشددت 
املاجستير  كل رسائل  على ضــرورة إخضاع 
ــتـــي يــحــصــل عــلــيــهــا الـــطـــالب  والــــدكــــتــــوراه الـ
الـــعـــراقـــيـــون فـــي الــــخــــارج إلــــى عــمــلــيــة تقييم 

جديدة في الجامعات املحلية. 
واألربعاء املاضي، قررت وزارة التعليم العالي 
ــــدم االعــــتــــراف  والـــبـــحـــث الــعــلــمــي الـــعـــراقـــيـــة عـ
بالدروس اإللكترونية التي يتابعها طالب من 
مؤسسات تعليم موجودة خارج العراق. وقال 
في  الثقافية  والعالقات  البعثات  دائــرة  مدير 
الــوزارة حازم باقر: »صدر قرار وقف الدروس 
ــعـــراق بــعــد حـــدوث  اإللــكــتــرونــيــة مـــن خــــارج الـ
انفراج في وضع جائحة كورونا، وعودة دول 
مجاورة وحول العالم إلى الدوام الحضوري. 
بالدراسة  تعترف  لن  العالي  التعليم  ووزارة 
ــتـــصـــادق عــلــى  ــكـــامـــل، لــكــنــهــا سـ ــالـ ــن بـــعـــد بـ عــ
حصص الدراسة أونالين التي تلقاها الطالب 

ــي، وتــحــتــســب  ــاضــ ــــالل الـــجـــائـــحـــة الــــعــــام املــ خـ
فتراتها ضمن شهاداتهم«. 

ــى ذلـــــك، أوضـــــح مـــســـؤول حــكــومــي عــراقــي  إلــ
»العربي الجديد« أن »قرارات وزارة التعليم  لـ
الـــعـــالـــي والـــبـــحـــث الــعــلــمــي تــســتــهــدف الــحــّد 
مــــن تــــدفــــق آالف مــــن شـــــهـــــادات املــاجــســتــيــر 
والــدكــتــوراه إلـــى الـــعـــراق، والــتــي زادت كثيرًا 
التسهيالت  في ظل  األخيرين  العامني  خــالل 
الــتــي منحت بــالــتــزامــن مــع جــائــحــة كــورونــا، 
ــة مـــن حـــضـــوريـــة إلــى  ــدراســ ــّولـــت الــ ــتـــي حـ والـ
إلــكــتــرونــيــة. والــســلــطــات تــصــّر عــلــى ضـــرورة 
تقييد الـــدراســـة فــي الـــخـــارج، خــصــوصــًا تلك 

الخاصة بنيل الشهادات العليا«. 
ــة  ــعــ ــامــ ــخ فـــــــي الــــجــ ــ ــ ــاريـ ــ ــ ــتـ ــ ــ وكــــــــــــان أســـــــتـــــــاذ الـ
تحدث،  شهيد  يوسف  ببغداد  املستنصرية 
»الــعــربــي الــجــديــد«، عــن أن »الــعــراق يعاني  لـــ
من تضخم في عدد الحاصلني على شهادات 
عليا، فــآالف الــطــالب يــدرســون حاليًا، وآالف 
آخــــرون يــنــوون الـــدراســـة فــي الــفــتــرة املقبلة، 
الحاصلني  مــن  الهائل  الكم  أن هــذا  مــا يعني 
جــديــدة  مشكلة  عليا سيمثل  شــهــادات  عــلــى 
تستدعي إعادة نظر الحكومة ووزارة التعليم 
املــلــف، خصوصًا  تــحــديــدًا بمعطيات  الــعــالــي 
على صعيد سهولة الدراسة التي تحتم عدم 
مــعــامــلــة الــطــالــب الــــذي حــصــل عــلــى شــهــادتــه 
بــهــذه الــطــريــقــة مــثــل ذلـــك الــــذي ذاق الــويــالت 
بسبب الظروف السائدة في العراق، علمًا أن 

بغداد ـ زيد سالم، براء الشمري

بــــعــــدمــــا ســــّهــــلــــت جـــــامـــــعـــــات فــي 
ــا والــهــنــد  ــيــ لــبــنــان وإيـــــــران وروســ
والــيــونــان، فــي الــعــامــني األخيرين 
الــلــذيــن تــزامــنــا مــع جــائــحــة كـــورونـــا، شــروط 
حصول آالف الطالب العراقيني على شهادات 
من  العليا،  لــلــدراســات  ودكـــتـــوراه  ماجستير 
خــــالل الــتــعــلــم عـــن بــعــد أو مـــا اصــطــلــح على 
ــلـــم أونــــــاليــــــن«، وبــتــكــالــيــف  ــعـ ــتـ تــســمــيــتــه »الـ
رخــــيــــصــــة مــــقــــارنــــة بــــــــدول أخــــــــرى أو حــتــى 
بجامعات خاصة داخــل العراق، قــررت وزارة 
العراق  فــي  العلمي  والبحث  العالي  التعليم 
ــة الـــطـــالب فـــي ثــــالث جــامــعــات  ــ تــعــلــيــق دراســ
لــبــنــانــيــة، هــــي الـــجـــامـــعـــة الـــحـــديـــثـــة لــــــإدارة 
ــعـــة اإلســــالمــــيــــة وجــامــعــة  ــامـ والــــعــــلــــوم والـــجـ
ــدم الـــتـــزامـــهـــا مــعــايــيــر  ـــ ــنــــان، بـــحـــجـــة »عــ الــــجــ

الرصانة العلمية«. 
الــعــراق تحدثت  في  تقارير صحافية  وكانت 
أخيرًا عن فتح وزارة التعليم العالي والبحث 
الــعــلــمــي تحقيقًا فــي وجـــود 27 ألـــف شــهــادة 
ــــالب عـــراقـــيـــون مــن  مـــــــزورة حـــصـــل عــلــيــهــا طـ
ــــى أن الــســلــطــات  ــارج الــــبــــالد. وأشــــــــارت إلـ ــ خــ
ــافـــي فــــي ســفــارتــهــا  ــقـ ــثـ ــلـــحـــق الـ اســـتـــدعـــت املـ
بــبــيــروت لــالســتــفــهــام مــنــه عـــن املـــســـألـــة. كما 
يـــدور جــدل فــي الــعــراق حــول حــصــول اآلالف، 
بينهم مسؤولون وسياسيون، على شهادات 

ماجستير ودكتوراه مزورة.
وزير  عن  العراقية  »واع«  أنباء  وكالة  ونقلت 
الحلبي،  عــبــاس  اللبناني  والتعليم  التربية 
الذي يشارك في مؤتمر »يونسكو« بالعاصمة 
الفرنسية باريس، قوله إن »تزوير الشهادات 
جرم جنائي يالحق جزائيًا مع فرض عقوبات 
سلوكية تتضمن دفع غرامات مالية، وصواًل 
إلـــى حـــد إقـــفـــال الــجــامــعــة املــتــواطــئــة وســحــب 
ــا«. وأضـــــــــاف: »ســـيـــالحـــق الــطــالــب  ــهـ ــتـ رخـــصـ
والجامعة والوسيط قانونيًا إذا ثبت حصول 
التفريط  املقبول  لــشــهــادات. ومــن غير  تــزويــر 
بــســمــعــة الــجــامــعــات الــلــبــنــانــيــة وشــهــاداتــهــا 

العريقة«. 
اللبنانية  التربية  وزارة  فــي  مــصــادر  وأكـــدت 
»العربي الجديد« أن »القضية تخضع ملتابعة  لـ
حثيثة من أجل معرفة ما يجري، ألننا نتمسك 
املــّس بسمعة جامعاتنا، خصوصًا في  بعدم 
ظل األوضاع التي يمّر بها بلدنا، ونريد على 
األقل أن نحافظ على املستوى التعليمي الذي 

تشتهر به مؤسساتنا التعليمية«.
وفي اتصال مع »العربي الجديد«، قال رئيس 
الجامعة الحديثة لإدارة والعلوم، املستهدفة 
بقرار تعليق دروس الطالب العراقيني، حاتم 
عالمة: »نحترم جميع املعايير املوضوعة، وال 
عالقة لنا بوجود 27 ألــف شهادة مـــزّورة في 
آليات تحظى بموافقة  الــعــراق. ونحن نعتمد 

شهادات 
العراقيين

تعليق الدروس 
في 3 جامعات 

لبنانية

في  كالمطر  والدكتوراه  الماجستير  شهادات  هطلت 
الخارج  العراق، وجلبتها حصص تدريس »أونالين« من 
بثمن رخيص. فتدخلت السلطات بتعليق دراسة الطالب 

في ثالث جامعات لبنانية

عادلت وزارة التعليم 
العالي بالعراق نحو 4500 

شهادة عليا من الخارج

يرفض وزير التربية اللبناني 
التفريط بسمعة جامعات 

بلده وشهاداتها

1819
مجتمع

الــخــارج تحّولت  الــدراســات العليا في  معظم 
إلى حصص عن بعد بسبب جائحة كورونا، 
ــل، حــيــث أجـــبـــر الـــطـــالب على  ــداخــ بـــخـــالف الــ

التزام الدوام«.
أمــا الــنــائــب الــســابــق علي الــبــديــري فلفت في 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إلــــى أن »مــلــف  حــديــثــه لــــ
على  التنظيم،  إلـــى  يفتقر  العليا  الـــدراســـات 
صعيد شـــراء أشــخــاص نــافــذيــن شــهــاداتــهــا، 
الــخــارج«. ويشير إلى  الــدراســة فــي  وسهولة 
ــّرع الــعــام املــاضــي قــانــونــًا نقل  أن الــبــرملــان شـ
جهات  إلــى  التعليم  وزارة  صالحيات  معظم 
عــــدة، مــنــهــا األمـــانـــة الــعــامــة ملــجــلــس الــنــواب 
التي منحت صالحية معادلة الشهادات التي 

وكذلك  البرملاني،  التطوير  معهد  من  تصدر 
صــالحــيــة  الـــداخـــلـــيـــة  ووزارة  الــــدفــــاع  وزارة 
ــادات الــعــســكــريــة واملــســلــكــيــة،  ــهـ مـــعـــادلـــة الـــشـ
بــيــنــمــا تــقــوم الــجــامــعــات املــتــنــوعــة ومجلس 
الخدمة االتحادي بمعادلة وتقييم الشهادات 
التدريبية والفنية، بعدما دأبت وزارة التعليم 

العالي على فعل ذلك.

كل شيء مشرّع
العالي  التعليم  وزارة  أن  يكشف  الــواقــع  لكن 
الــعــراق قــامــت بمعادلة  والــبــحــث العلمي فــي 
نحو 4500 شهادة عليا من الخارج. وكشفت 
»عملية  أن  الجديد«  »العربي  لـ فيها  مصادر 
التسجيل في الجامعات اللبنانية واإليرانية 
وآلية الدراسة فيها هما األسهل واألقل تكلفة، 
فهما ال تطلبا شهادة لغة إنكليزية أو حتى 
إجراء مقابلة حضورية مع الطالب، وتعتمد 
على وكالء افتتحوا مكاتب في املدن العراقية 
بالدراسة  الطالب  التحاق  إجــراءات  لتسهيل 
ــذه املــكــاتــب املــبــالــغ  اإللــكــتــرونــيــة. وتــســتــلــم هـ
املــدفــوعــة التي تختلف بــني تخصص وآخــر، 
علمًا أنها تخضع إلشراف عراقيني يتعاملون 
اتفاقات مالية  مع الجامعات مباشرة مقابل 

ونسب من املبالغ التي يسددها الطالب«.
وقال قيمون على مكتب للحصول على مقاعد 
ومنح دراســيــة في الــخــارج في حي املنصور 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن »املــكــتــب  بـــبـــغـــداد، لــــ
يــتــعــامــل مـــع أكـــثـــر مـــن 10 جـــامـــعـــات تــتــوزع 
فــي بــلــدان عـــدة، بينها مصر ولــبــنــان وإيـــران 

ــارًا لــلــطــالب  ــعـ ــا والـــهـــنـــد، ويـــحـــدد أسـ ــيـ وروسـ
تــخــتــلــف بــحــســب الـــبـــلـــد ونــــــوع الــتــخــصــص 
والدرجة العلمية، لكنها أقل كلفة من الدراسة 
فــي الـــعـــراق، وتــلــحــظ تــقــديــم كــل مــا يحتاجه 
إلــى تسهيل إجـــراءات  الطالب، وصـــواًل حتى 
أراد ذلك.  إذا  سفره إلى الجامعة في الخارج 
التي يتعامل معها  الجامعات  أن كل  واألهــم 
املكتب معترف بها في العراق، وتعادل وزارة 

التعليم العالي شهاداتها«.
يوضح محمد، طالب املاجستير في القانون 
الـــخـــاص بــجــامــعــة فـــي مــديــنــة قـــم اإليـــرانـــيـــة، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أنـــه بــاشــر الـــدراســـة مع  لـــ
ــا وتـــحـــّولـــهـــا  ــ ــــورونـ ــة تــفــشــي جـــائـــحـــة كـ ــدايــ بــ
ــرة  ــيـ ــن، وبــــــات فــــي املــــراحــــل األخـ ــ ــاليـ ــ ــى أونـ ــ إلـ
إلنــجــاز رســالــتــه. ويــقــول: »اســتــخــدمــت طــوال 
ــة تــطــبــيــقــات مـــواقـــع الــتــواصــل  ــدراســ فـــتـــرة الــ
مع  للتواصل  تلغرام،  وتحديدًا  االجتماعي، 
األساتذة وطالب آخرين في االختصاص ذاته. 
وكانت غالبيتهم من العراقيني، وتحديدًا من 
املوظفني فــي دوائـــر الــدولــة الــذيــن سعوا إلى 
رواتبهم  وزيـــادة  املعيشي  وضعهم  تحسني 
مـــن خــــالل تــغــيــيــر رتــــب وظــائــفــهــم وإضـــافـــة 
الــشــهــادة العليا إلـــى شــهــاداتــهــم األســاســيــة. 
آالف دوالر، وهــو   3 ــتـــي  دراسـ كــلــفــة  وبــلــغــت 
مبلغ قليل مقارنة باملبالغ التي ينفقها طالب 

يدرس داخل العراق«.
من جهتها، تشير علياء، طالبة دكتوراه في 
لبنان،  جامعات  بــإحــدى  الكمبيوتر  هندسة 
فـــي حــــوار مـــع »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إلـــى أنــهــا 

نــالــت شــهــادة الــبــكــالــوريــوس فــي بــغــداد عــام 
2016، وبعدها شهادة املاجستير عام 2019، 
مـــن دون أن تــحــصــل عــلــى فــرصــة لــلــعــمــل أو 
التعيني في دائرة رسمية بالعراق، ما دفعها 
إلى استكمال دراستها في لبنان التي كلفتها 
»افــتــقــار  تــنــتــقــد  لــكــنــهــا  آالف دوالر.   5 مــبــلــغ 
الــــدراســــة فـــي بــعــض الـــجـــامـــعـــات الــلــبــنــانــيــة 

الخاصة إلى الرصانة العملية«.
ــــطـــــالب الـــذيـــن  ــــن أن »مـــعـــظـــم الـ وتــــحــــدثــــت عـ
يــــدرســــون فـــي الــــخــــارج، أو عــبــر األونــــاليــــن، 
يسعون إلى الحصول على وظائف حكومية، 
ألن الــعــراق يمنح الــحــاصــلــني عــلــى شــهــادات 
عليا أفضلية في التعيني على حساب أولئك 

الذين يحملون شهادة بكالوريوس«.

تحقيق

طرابلس ـ العربي الجديد

ــن الـــتـــهـــجـــيـــر،  ــ ــوات مــ ــ ــنــ ــ ــر ســ ــشــ ــد عــ ــعــ بــ
عــادت إلــى ديــارهــا أكثر من ألفي أسرة 
ـــاء الـــتـــي تــبــعــد 250  ــاورغـ فـــي مــديــنــة تــ
الليبية  العاصمة  شــرق  مــن   

َ
كيلومترا

طــرابــلــس، فــي حــني تــبــقــى أكــثــر مــن 10 
املــدن واملناطق  آالف أســرة مشتتة بني 

الليبية. 
ويــــكــــافــــح الـــــعـــــائـــــدون إلعــــــــــادة إعــــمــــار 
مدينتهم التي دمرت بالكامل خالل عام 
2011، بسبب دعم أبنائها لنظام معمر 
القذافي السابق. وأبدى أحدهم ويدعى 
عــبــد الــهــادي جـــاب الــلــه فــرحــتــه بــعــودة 
التيار الكهربائي السبت املاضي، علمًا 
الــــذي لــحــق بالبنية  الــكــبــيــر  الـــدمـــار  أن 
املــديــنــة منع  مــنــازل  التحتية وغــالــبــيــة 
ــادة الــحــيــاة  ــ الــســلــطــات املــحــلــيــة مـــن إعــ
إليها، رغــم عــودة السكان تدريجًا منذ 

منتصف عام 2018.
»العربي  ويصف جاب الله، في حديثه لـ
الـــجـــديـــد«، األيــــــام األولــــــى لـــعـــودتـــه مع 
ــــرى بــأنــهــا  ــــرة أخـ أســـرتـــه بــرفــقــة 80 أسـ
ـــل مـــواجـــهـــتـــنـــا  ــي ظــ ــ ــت مـــرعـــبـــة فـ ــ ــانـ ــ »كـ
ضرورة العودة إلى موطننا، واملخاوف 
من تعرضنا لهجوم جديد ألن القضية 
الخاصة بمواقفنا السياسية لم تغلق«. 
املــنــازل قد  أن بعض  يضيف: »وجــدنــا 
وأن بعضها تحتاج  بــــاألرض،  ســويــت 
إلــــى أشــهــر مـــن أعـــمـــال إعـــــادة الــتــرمــيــم 
لــجــعــلــهــا صــالــحــة لــلــســكــن مــــجــــددًا، ما 
جعلنا نمكث في خيام. أما اآلن فرممت 
مــجــمــوعــة كـــبـــيـــرة مــــن املــــنــــازل بــعــدمــا 

تشجعت أسر كثيرة على العودة«. 
وفــتــح بعض األهــالــي الــعــائــديــن محال 
صــغــيــرة لــلــمــواد األســاســيــة والــغــذائــيــة 
جـــهـــزت  ــا  ــمـ ــيـ فـ  ،2019 عـــــــام  مـــــن  بـــــــــدءًا 
الطالب  غرفًا إلعــادة  املحلية  السلطات 

الى الدراسة.

الميزانيات حبر على ورق
أنس  والحقوقي  املــدنــي  الناشط  يصّر 
»الــعــربــي الــجــديــد«  جــبــر فـــي حــديــثــه لـــ
على أن »الحياة باتت شبه طبيعية في 
تمسكوا  الذين  سكانها  بفضل  املدينة 
 لفرض تسوية 

ً
بالرجوع، ما شكل عامال

فــــي قـــضـــيـــتـــهـــا. أمــــــا وعـــــــود الــحــكــومــة 
للمجلس البلدي بتخصيص ميزانيات 
خــاصــة بـــإعـــادة إعـــمـــار املــديــنــة فبقيت 
ومــحــاولــة الستثمار  ورق،  عــلــى  حــبــرًا 

قضيتها في الدعاية السياسية«. 
ويـــؤكـــد جــبــر أن »الـــدعـــم الــحــكــومــي لم 
يتجاوز حد تقديم معونات لقسم عزل 
مصابني بوباء كورونا، ومركز للشرطة 
ومـــكـــتـــب تـــابـــع لــــــــوزارة الــتــعــلــيــم. وقـــد 
أعــيــدت الــكــهــربــاء إلـــى بــعــض األحــيــاء، 
لكن غالبيتها ال تــزال فــي ظــالم دامــس 
بسبب النقص فــي األســـالك واألعــمــدة. 
أما أبرز األزمات التي تواجهها املدينة 
انتشار  فتشمل  رسميًا  دعمًا  وتتطلب 
ــاء الــلــشــمــانــيــا الــــذي يــهــدد سكانها  وبــ
ســـنـــويـــًا، عـــلـــمـــًا أن مــجــلــســهــا الـــبـــلـــدي 
 أي دعــــم بــاســتــثــنــاء عــــدد من 

َ
لـــم يــتــلــق

ســيــارات رش املــبــيــدات مــن بعثة األمــم 
املتحدة مطلع سبتمبر/ أيلول املاضي، 

بينما هناك حاجة ماسة لتأمني أدوية 
لهذا املرض«. 

الحالية عبد  الحكومة  وحــرص رئيس 
الحميد الدبيبة على أن تشمل زياراته 
الرسمية األولــى تاورغاء. وحصل ذلك 
مــطــلــع إبــــريــــل/ نــيــســان املــــاضــــي، حني 
أكـــدت الــحــكــومــة حــق أبــنــاء املــديــنــة في 

العيش بأمان في مناطقهم. 

ال بيوت ألسر جديدة
وفي مطلع مارس/ آذار املاضي، التقى 
وزير الدولة لشؤون املهجرين وحقوق 
اإلنـــســـان بــالــحــكــومــة أحـــمـــد أبــــو خـــزام 
برفقة وزير اإلسكان والتعمير أبو بكر 
البلدي  املجلس  الغاوي، مسؤولني في 
إمكان  معهم  وناقشا  تــاورغــاء،  ملدينة 
 10 أن  علمًا  للعائدين،  مساكن  توفير 
ــرة تـــأســـســـت فــــي املـــهـــجـــر إثـــر  ــ آالف أســ
زيجات حصلت بني أبناء تاورغاء في 
مناطق لجأوا إليها، ال تملك بيوتًا في 

املدينة. 
وأعقب ذلك إصــدار الحكومة تعليمات 
ــــي طــالــبــت  ــــاضـ ــمــــوز املـ ــيــــو/ تــ ــــي يــــولــ فـ
ــاكـــل الــتــي  ــشـ ــل املـ ــــرورة تـــســـويـــة كــ ــــضـ بـ
تواجه سكان املدينة بهدف عودة أكبر 
عدد من النازحني. لكن إجراءات مواكبة 

ببطء  تتحرك  تـــزال  ال  التعليمات  هــذه 
الــهــوش، وهو  شــديــد، مــا يجعل امبيه 
ــزال نــازحــًا خـــارج تــاورغــاء،  مهجر ال يـ
الجديد«،  »العربي  لـ في حديثه  ينتقد، 
عدم تعاطي الحكومة جديًا مع قضية 
ــاء، ويـــــقـــــول: »فــتــحــت  ــ ــ ــاورغـ ــ ــ ــــي تـ ــــازحـ نـ
الــحــكــومــة أخـــيـــرًا فــرعــًا لــصــنــدوق دعــم 
الـــــزواج فــي املــديــنــة، والــــذي ســلــم عــددًا 
من شبان املدينة صكوكًا مالية للزواج 
وتأسيس عائالت جديدة، لكنني أسأل 
ــــك مــــن دون تــأمــني  كـــيـــف ســيــحــصــل ذلـ
بيوت، علمًا أن أزمة السكن في تاورغاء 
تشمل 10 آالف شاب كونوا أسرًا خالل 
ويواجهون  املــاضــيــة،  العشر  الــســنــوات 
حاليًا مشاكل بلغت حد رغبة بعضهم 

في الطالق«. 
ــهـــــوش الــــــــذي صــــاهــــر أحـــد  ويـــشـــيـــر الـــ
جـــيـــرانـــه املــهــجــريــن الــــى بـــنـــغـــازي عــام 
تــزال  ال  التهجير  ــة  »أزمــ أن  إلـــى   ،2015
مشكلة  حــل  عند  تتوقف  وال  مستمرة 
األسر الجديدة. فمئات من األسر ال تزال 
تــعــيــش فـــي مــديــنــة مــخــتــلــفــة، وأكــثــرهــا 
في  وغالبيتها  بنغازي وطرابلس،  في 
ظــــروف ســيــئــة، بــعــدمــا فــقــدت مــنــازلــهــا 
ــاء، وبــــات رجــوعــهــا عــســيــرًا  ــاورغــ فـــي تــ

بالتالي بال مساعدة الحكومة«. 

الرجوع العسير لنازحي تاورغاء

عادت لتعتني بالصقر )محمود تركية/ فرانس برس(

في أرجاء تاورغاء المدمرة )محمود تركية/ فرانس برس(

شهادات »األونالين« مرغوبة في العراق )أحمد الربيعي/ فرانس برس(

27.000
عدد الشهادات التي تقول وزارة 

التعليم العالي في العراق إنها »مزورة 
من الخارج«

بعد انتظار طويل، 
عادت الكهرباء أخيرًا 
إلى قسم من مدينة 
تاورغاء الليبية. لكن 
طريق عودة الحياة 

الطبيعية ال يزال طويًال، 
خصوصًا على صعيد 

توفير بيوت لألسر 
الجديدة المشتتة، 

والتي تنتظر العودة 
إلى الديار

بعد إدانة الكاهن اللبناني 
المونسنيور منصور لبكي 

غيابيًا بتهم اغتصاب 
أطفاٍل واالعتداء عليهم 
جنسيًا، اكتفت البطريركية 

المارونية بالصمت، وإن 
كانت مطالبة والدولة 

بموقف

قضيّة األب منصور لبكي: صمت البطريركية  المارونية
ال صالحية للكنيسة 

الكاثوليكية في لبنان 
بتسليم لبكي

القضاء ال يتحرك عند 
وجود ملفات ترتبط 

بشؤون الطوائف

بيروت ـ ريتا الجّمال

صــمــت مــطــبــق يــســود الــبــطــريــركــيــة املــارونــيــة 
الجنايات في  إصـــدار محكمة  منذ  لبنان  فــي 
كــايــن، غــربــّي فــرنــســا، مــســاء االثــنــني املــاضــي، 
عــقــوبــة الــســجــن مــــدة 15 عــامــًا بــحــق الــكــاهــن 
الــلــبــنــانــي املــونــســنــيــور مــنــصــور لــبــكــي، بعد 
إدانته غيابيًا بتهم اغتصاب أطفاٍل واالعتداء 

عليهم جنسيًا.
ويكتفي مصدر مقّرب من البطريرك املاروني 
بشارة الراعي بالقول، لـ »العربي الجديد«، إن 
»الــبــطــريــرك ال يتساهل أبـــدًا فــي كــل القضايا 
ــتــــداء  الـــتـــي تــصــب فـــي خـــانـــة الـــتـــحـــّرش واالعــ
الـــجـــنـــســـي، ولـــــن يـــتـــدخـــل فــــي عـــمـــل الـــقـــضـــاء، 
واملستندات  الحيثيات  على  حتمًا  وسيطلع 

املتصلة بالقضية«.
املدافعني  من  املارونية  البطريركية  ِبَرت 

ُ
واعت

 ما 
ً
عـــن لــبــكــي فـــي املـــراحـــل الــســابــقــة، واضـــعـــة

يتعّرض له في خانة حمالت االفتراء املمولة 
أيضًا  اعتمدته  الكنيسة، وهو سيناريو  ضد 

وســـائـــل إعــــالم لــبــنــانــيــة لــلــوقــوف إلـــى جــانــب 
الـــكـــاهـــن، وصــــل األمـــــر بــبــعــضــهــا إلــــى تلميع 
ملا تحّمل من »مهانة  صورته واالعــتــذار منه 

في الحملة الجائرة التي خيضت ضده«.
ودعا ناشطون إلى محاسبة لبكي عن أفعاله 
ــتــــداءات الــوحــشــيــة الــتــي مــارســهــا بحق  واالعــ
قــاصــرات، رافــعــني الــصــوت فــي وجــه الكنيسة 
ــة عــلــيــه  ــانـ ــعــــدم وضــــــع أي حـــصـ املــــارونــــيــــة لــ
لـــة والـــعـــقـــاب،  ــن املـــســـاء وتــغــطــيــتــه لـــإفـــالت مـ
وخــصــوصــًا بــعــدمــا امــتــنــع لــبــنــان عـــام 2016 
غيابيًا  يحاكم  الــذي  املونسنيور،  تسليم  عن 
فــــي فـــرنـــســـا عـــلـــى الــــرغــــم مــــن صــــــدور مـــذكـــرة 
تــوقــيــف دولـــيـــة تــطــالــب بــتــســلــيــمــه ملحاكمته 
على األراضــي الفرنسية. فكما ترسم السلطة 
الــســيــاســيــة خــطــوطــًا حــمــراء عــلــى املــســؤولــني 
ــو مــــا يــحــصــل  ــ الـــســـيـــاســـيـــني واألمــــنــــيــــني، وهــ
أخيرًا في ملف انفجار مرفأ بيروت، تتصرف 
املــرجــعــيــات الــديــنــيــة بــاملــثــل بــحــق املــســؤولــني 
ضــــمــــن رعــــيــــتــــهــــا، ســــــــواء كـــــانـــــوا مــصــرفــيــني 
أو  ســـيـــاســـيـــني  أو  عـــســـكـــريـــني  أو  أمـــنـــيـــني  أو 

ــن«. مـــن الــنــاحــيــة الــقــانــونــيــة، تــقــول  ــ رجــــال ديـ
الــدكــتــورة  الكنسي  الــقــانــون  فــي  املتخصصة 
»العربي الــجــديــد«، إن  لـــورات جــورج وهــبــة، لـ
»املـــرجـــع الــصــالــح فــي الــقــضــايــا الــتــي تتعلق 
بأعمال يرتكبها الكهنة هو القضاء الكنسي، 
ومــجــمــع عــقــيــدة اإليـــمـــان فـــي الــفــاتــيــكــان هو 

لبكي ملتزم بنّص الحكم الصادر عن املجمع 
الجبرية، وتوقف عن ممارسة  اإلقامة  وينفذ 
اإلرشادات الروحية وتقديم أي توجيه روحي 
لــأشــخــاص أو إحــيــاء الــقــداديــس أو التحدث 
إلى الضحايا واملّدعني واالتصال بالقاصرين، 

وغير ذلك«.
وراعــــى املــجــمــع ســن لبكي )81 عــامــًا(، وحكم 
اعتداؤه جنسيًا  عليه عام 2013، بعدما ثبت 
عــلــى قــــاصــــرات، بــعــقــوبــة حـــيـــاة مـــن الــصــالة 
والتكفير عــن الــذنــب فــي مــكــان مــنــعــزل، وهــو 
ينفذ الحكم في دير راهبات الصليب في قرية 
برمانا )قضاء املنت في محافظة جبل لبنان(، 
إلى  الكنسية. وتلفت  املناصب  والحرمان من 
أنه »ال صالحية للكنيسة الكاثوليكية بتسليم 
لبكي، فاإلجراء يكون بني الدولتني الفرنسية 
 خـــاص، وكــذلــك األمــر 

ٌ
ــأن والــلــبــنــانــيــة، وهـــو شـ

بالنسبة إلى سجنه. فالقضاء الكنسي ال يملك 
هذه السلطة، بيد أن التدابير الكنسية متخذه 
وتــتــبــع تــعــالــيــم الـــكـــرســـي الـــرســـولـــي، والــتــي 
من  الجزائية«.  العقوبات  دائـــرة  خــارج  تكون 

»العربي  لـ غندور  لــؤي  املحامي  يقول  جهته، 
الجديد«: »عندما تصدر أي دولــة بالغ بحث 
وتحر أو مذكرة توقيف دولية، عليها أن تبلغ 
فــي قوى  الــدولــي  االتــصــال  لبنان عبر شعبة 
األمـــن الــداخــلــي، كــونــهــا عــلــى اتـــصـــاٍل مباشر 
التمييزية«. يضيف: »عندما  العامة  بالنيابة 
يــأتــي طــلــب اســـتـــرداد بــحــق مـــواطـــن لــبــنــانــي، 
من  أواًل  املــلــف  تطلب  أن  الــعــامــة  النيابة  على 
 ال يتم 

ً
الــدولــة طالبة االســـتـــرداد، ولــكــن عـــادة

لبنان.  في  محاكمتهم  بل  اللبنانيني،  تسليم 
وبالتالي، على النيابة العامة في حال رفضت 
امللف  الطبيعي، طلب  االسترداد، وهذا حقها 
واتخاذ اإلجراءات القانونية ملعاقبة الفاعل أو 
ى له الهروب واإلفالت من 

ّ
املجرم، كي ال يتسن

العقاب، وذلك طبعًا في حال كان الجرم املالحق 
به يعاقب عليه قانون العقوبات اللبناني«.

الالهوتية  القضايا  فــي  تــبــّت  الــتــي  املرجعية 
الجنسي  ــداء  ــتـ االعـ ضمنها  مــن  واألخـــالقـــيـــة، 
كقضية األب لبكي، والذي على أساسه تتخذ 
ــرارات الـــالزمـــة بحق  ــ ــقـ ــ الــكــنــيــســة مــوقــفــهــا والـ

الكاهن«.
وتوضح وهبة أنه »عندما تصل شكاوى إلى 
الكنيسة الكاثوليكية تختص بأعمال يرتكبها 
الــكــهــنــة ورجــــــال الــــديــــن، تـــتـــوّســـع بــالــتــحــقــيــق 
وترسل علمًا وخبرًا إلى مجمع عقيدة اإليمان 
الكنسية  اإلجـــراءات  بعدها  وتتابع  املختص، 
واإلدارية، مع العلم أن املحاكمات تكون سرية 
ــًا كما حصل بدعوى  إداريــ تــأخــذ منحى  وقــد 
ــه »خــالل املحاكمات 

ّ
أن إلــى  األب لبكي«، الفتة 

ــرار، ال  الكنسية الــســريــة، وفـــي حـــال صـــدور قــ
يمكن للمتهم استالم الحكم، بل فقط االطالع 

عليه«.
ــى أن »الــكــنــيــســة ال تــغــطــي  ــ ــة إلـ ــبـ وتـــلـــفـــت وهـ
ر 

ّ
تتست أو  تخفيها  أو  الجنسية  ــتـــداءات  االعـ

القوانني وتلتزم  على مرتكبيها، وهي تطبق 
واألب  الــرســولــي،  للكرسي  تابعة  كونها  بها 

اعتبَرت البطريركية المارونية 
ما تعرض له لبكي في 

خانة حمالت االفتراء )لويس 
)Getty /مونيير

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

Saturday 13 November 2021 Saturday 13 November 2021
السبت 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 م  8  ربيع اآلخر 1443 هـ  ¶  العدد 2630  السنة الثامنة السبت 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 م  8  ربيع اآلخر 1443 هـ  ¶  العدد 2630  السنة الثامنة



20
فالشمجتمع

الشمس والرياح تحركان الحياة
الطاقة البديلة

من الضروري اليوم أن 
تحرك الطاقة البديلة 

عجلة الحياة الحديثة التي 
يعيشها اإلنسان، لكنه يواجه فيها 
عقبات املعايير املضّرة املعتمدة في 
النمو االقتصادي والصناعي والتي 

ال تتناسب مع معايير االستدامة 
والحفاظ على البيئة.

والالفت في مشاريع الطاقة البديلة 
أنها تستهدف ضمان حصول العالم 
كله على الخدمات بكلفة ميسورة، ما 

يعالج مشاكل حرمان مئات املاليني 
من الناس من الكهرباء، واستخدام 

نحو نصف سكان األرض أنواع الوقود 
ثة ألغراض الطهي والتسخني  امللوَّ

وغيرها، علمًا أن األمم املتحدة تعتبر 
الطاقة أمرًا أساسيًا إلنهاء حالة 
الفقر باعتبارها »ركيزة عمليات 

النمو االقتصادي وإحراز تقّدم في 
كل مجاالت التنمية التي تشمل األمن 

الغذائي واملياه النقّية والتعليم وفرص 
العمل والرعاية الصحية«.

والالفت أن بلدان االتحاد األوروبي 
نجحت للمرة األولى العام املاضي في 

إنتاج كهرباء من مصادر بديلة بنسبة 
تجاوزت تلك التي أنتجتها من الطاقة 

األحفورية. وأوضح تقرير منظمة 
»إمبر« التي تتابع تطور إنتاج الطاقة 
البديلة، أن الدول الـ27 األعضاء أنتجت 

احتياجاتها من الكهرباء بنسبة 40 
في املائة من طاقتي الرياح والشمس، 

وتجاوزت ما أنتجته من الطاقة 
األحفورية التي بلغت نسبتها 34 في 

املائة.
وارتبط ذلك بتشييد مزيد من منشآت 

الطاقة في بلدان أوروبية عدة، علمًا 
أن الدنمارك تصدرت دول القارة في 

إنتاج نسبة 64 في املائة من الكهرباء 
من طاقتي الشمس والرياح، وبعدها 

أيرلندا بنسبة 49 في املائة، وأملانيا 42 
في املائة.

)العربي الجديد(
)Getty ،الصور: فرانس برس(

منصات شمسية لشحن الهواتف الخليوية في فرنسايرّكب ألواحًا شمسية في إدلب

مراوح لتوليد الطاقة على طريق في إدنبرة

مراوح للطاقة في بحر الصين

طائرة تستخدم الطاقة الشمسية في سويسرا

على متن زورق يستخدم الطاقة الهيدروجينية في كاليفورنيا
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قانون الجرائم اإللكترونية في ليبيا: »فضفاض« و»قمعي«

استهداف صنّاع المحتوى المصريين يتمّدد

طرابلس ــ العربي الجديد

الليبية  السلطات  طالبت منظمات حقوقية 
بسحب قانون الجرائم اإللكترونية املصادق 
عليه أخــيــرًا مــن قــبــل مجلس الــنــواب وعــدم 
تــطــبــيــقــه، ألنــــه »يـــحـــد عــلــى نــحــو كــبــيــر من 
كما  اإللكتروني،  الفضاء  في  التعبير  حرية 
يــســمــح بــالــرقــابــة الــشــامــلــة عــلــى الــجــمــهــور 
والصحافيني والصحافيات، ويبيح للسلطة 
الــتــنــفــيــذيــة حـــجـــب املــــواقــــع واملـــحـــتـــوى مــن 
دون إذن قــضــائــي«. صــــّدق مــجــلــس الــنــواب 
أكتوبر/  26 في  العامة،  في جلسته  الليبي 
الجرائم  مكافحة  قانون  على  األول،  تشرين 
اإللكترونية، بعد يوم واحد فقط من طرحه 
على جدول أعمال املجلس ومن دون التشاور 
مع املجتمع املدني الليبي، سواء من جمعيات 
الرقمي  املــجــال  فــي  أو ناشطني  أو منظمات 
أو املدافعني واملدافعات عن حقوق اإلنسان. 
ووقعت 31 منظمة حقوقية عاملية ومحلية، 
مــســاء األربــعــاء، على بــيــان مشترك، طالبت 
فــيــه بــســحــب قـــانـــون الـــجـــرائـــم اإللــكــتــرونــيــة 
تــّم »في  الجديد، خاصة أن التصويت عليه 
لــحــظــة اســتــثــنــائــيــة تــعــيــشــهــا لــيــبــيــا« حيث 
جرى انتخابات رئاسية في 24 ديسمبر/

ُ
ست

كانون األول املقبل، و»من الضروري ضمان 
حــريــة الـــرأي والتعبير والــصــحــافــة، بما في 

ذلك في الفضاء اإللكتروني«.
وأشـــــارت املــنــظــمــات املــوقــعــة عــلــى الــبــيــان، 
وبينها »مراسلون بال حدود« و»سمكس« 
و»املــــــــرصــــــــد األورومــــــتــــــوســــــطــــــي لـــحـــقـــوق 
ــة أصــــــــــوات لــــإعــــالم«  ــكــ ــبــ ــان« و»شــ ــ ــ ــسـ ــ ــ اإلنـ
و»مـــحـــامـــون مـــن أجــــل الـــعـــدالـــة فـــي ليبيا« 
و»املـــركـــز الــلــيــبــي لــحــريــة الــصــحــافــة«، إلــى 
القانون  املــتــاحــة مــن  أنــهــا درســـت النسخة 
عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، بعد 
قــبــل بــعــض أعــضــاء املجلس  تسريبها مــن 
الـــرقـــمـــي. ورأت أن  املــــجــــال  فــــي  والــــخــــبــــراء 
»مصطلحات  على  ينص  الجديد  القانون 
فــضــفــاضــة وغـــيـــر دقــيــقــة، تــمــنــح لــلــجــهــات 
القضائية في ليبيا سلطة تقديرية واسعة 

للحد من حرية التعبير على اإلنترنت«.
استخدام  أن  الــرابــعــة على  املـــادة  إذ نصت 
ُيعد  الحديثة  التقنية  ووســائــل  اإلنــتــرنــت 
العام  »النظام  احــتــرام  »مــشــروعــًا« شريطة 
كــل  أن  بـــذلـــك  مـــعـــتـــبـــرًا  ــة«،  ــامــ ــعــ الــ واآلداب 
غير  املفاهيم  لهذه  مخالفة  فيه  استعمال 

منوعات
ذكرت منظمة »نت بلوكس« أخبار

الخميس أن الوصول إلى اإلنترنت 
ال يزال مقيدًا إلى حد بعيد في 

السودان، منذ االنقالب العسكري 
في 25 أكتوبر/تشرين األول، على 

الرغم من أمر محكمة األربعاء يلزم 
مقدمي الخدمة الرئيسيين الثالثة 

بإعادة الخدمة.

أعلن منتج ومقّدم برنامج 
»الحقائق األربعة« على قناة 

»الحوار التونسي«، حمزة البلومي، 
أن القضاء في البالد تدخل ومنع 
عرض البرنامج، بعد التحقيق مع 
العاملين فيه أليام، علمًا أن الحلقة 
األخيرة تناولت طعن أستاذ من قبل 

تلميذ له.

صدر الجمعة حكم بالسجن 11 
عامًا على الصحافي األميركي 

داني فنستر، المحتجز منذ مايو/
أيار الماضي من قبل المجلس 

العسكري في ميانمار، بتهم ثالث 
هي »التحريض على المعارضة« 

و»تشكيل جمعيات غير قانونية« 
و»انتهاك قانون الهجرة«.

 قــال زوج البريطانية اإليرانية 
نازنيــن زاغري-راتكليف، المحتجزة 

فــي طهران منذ عام 2016، 
الخميــس، إنه غير قادر على 

االســتمرار »لفترة أطول« في إضرابه 
عــن الطعام الذي بدأه في أكتوبر/
تشــرين األول الماضي، للفت االنتباه 

إلى مصيرها.

مشروع. كما يعاقب القانون بالسجن مدة 
قـــد تــصــل إلـــى خــمــســة عــشــر عــامــًا وغــرامــة 
مالية باهظة ال تقل عن عشرة آالف دينار 
ليبي »كل من بث شائعة أو نشر معلومات 
العامة  السالمة  أو  األمــن  تهدد  بيانات  أو 

في الدولة أو أي دولة أخرى«.
ــة مــــن خـــطـــورة  ــعـ رت املـــنـــظـــمـــات املـــوقـ

ّ
وحــــــــذ

استخدام مواد القانون الستهداف ومعاقبة 
عن  غني 

ّ
املبل أو  والصحافيات،  الصحافيني 

الــفــســاد واملــدافــعــني عــن حــقــوق اإلنــســان، أو 
وتجريم  اإلنــتــرنــت،  مستخدمي  مــن  غيرهم 
ق انتهاكات 

ّ
نشر ومشاركة أي محتوى يوث

ــقـــوق اإلنــــســــان أو ُيــــعــــارض الــســيــاســات  حـ
مــعــلــومــات ذات  أو أي  لــيــبــيــا،  فـــي  الـــعـــامـــة 

ــة. ولــفــتــت إلــــى أن  مــصــلــحــة عـــامـــة مـــشـــروعـ
»الــصــبــغــة الــقــمــعــيــة« لــلــقــانــون تــتــجــلــى في 
املـــــادة )35( الــتــي تــقــضــي بــحــبــس »كــــل من 
عــلــم بــارتــكــاب أي مـــن الــجــرائــم املــنــصــوص 
عليها في القانون أو بالشروع فيها«.  ورأت 
تباعًا  املتعلقتني  و)47(،   )13( املـــادتـــني  أن 
والــتــعــرض« و»التنصت غير  »االعــتــراض  بـــ
املشروع«، قد تكونان »مطية لتبرير حجب 
مع  تواصلهم  أو  الصحافيني  عــن  املعلومة 
املبلغني قصد مشاركة معلومات ذات أهمية 
للجمهور وفي عالقة بالسلطات«. أما املادة 
)21(، فتنص على أنه »يعاقب بالحبس مدة 
ال تــقــل عــن ســنــة كــل مــن مـــزج أو ركـــب بغير 
صاحب  مــن  إلكتروني  أو  مكتوب  تصريح 
ــورة ألحـــد األشــخــاص  الـــشـــأن صــوتــًا أو صــ
باستخدام شبكة املعلومات الدولية أو بأي 
وســيــلــة إلــكــتــرونــيــة أخــــرى بــقــصــد اإلضــــرار 
باآلخرين«. وتخوفت املنظمات من استغالل 
ــادة فـــي تــقــيــيــد حـــريـــة الــتــعــبــيــر في  ــ ــذه املــ هــ
لــيــبــيــا، كــونــهــا ال تــقــدم اســتــثــنــاءات فـــي ما 

يتعلق بالشخصيات العامة أو السياسية.
في  الليبية،  للسلطات  الــقــانــون  يبيح  كما 
مادته السابعة، حق الرقابة الشاملة على كل 
ما ينشر على شبكات التواصل االجتماعي 
و»أي نـــظـــام تــقــنــي آخــــــر«، بـــاإلضـــافـــة إلــى 
تــمــكــني »الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــســالمــة وأمـــن 
املعلومات«، وهي هيئة إدارية تقنية تابعة 
للحكومة، من حجب املواقع واملحتوى من 
دون أحـــكـــام قــضــائــيــة، تــحــت مــبــرر شبهة 
أو  الجهوية  او  العنصرية  »النعرات  إثــارة 
التي  املتطرفة  املذهبية  أو  الدينية  األفكار 
من شأنها زعزعة أمن املجتمع واستقراره«.
»الــفــضــفــاضــة«  ووصـــفـــت مــــواد الـــقـــانـــون بـــ
و»املــطــاطــيــة« و»املــخــالــفــة ملــعــايــيــر حــقــوق 
ــة، واملـــــــادة 19 مـــن الــعــهــد  ــيـ اإلنــــســــان الـــدولـ
ــة  ــيــ ــدنــ ــــوق املــ ــقـ ــ ــــحـ ــالـ ــ الــــــــدولــــــــي الـــــــخـــــــاص بـ

والسياسية«. 
ودعـــــت إلــــى »ســـحـــب الـــقـــانـــون عــلــى الــفــور 
وعـــــدم تــطــبــيــقــه«، و»الـــعـــمـــل عــلــى صــيــاغــة 
قانون جديد يتماشى مع املعايير الدولية 
لحقوق اإلنسان والتزامات ليبيا الدولية«، 
ــارك مــع  ــتــــشــ ــاد مـــبـــدأ الــــحــــوار والــ ــمــ ــتــ و»اعــ
الدولية  واملنظمات  الليبي  املدني  املجتمع 
قانون  مــشــروع  أي  صياغة  عند  املختصة 
ــيـــة  يـــخـــص الـــحـــقـــوق والــــحــــريــــات األســـاسـ

وحرية النشر والصحافة في ليبيا«.

قلق من استغالل 
القانون في استهداف 

الصحافيين والحقوقيين

إهدار قيم األسرة 
المصرية على رأس 

االتهامات

القاهرة ــ العربي الجديد

انضم أخيرًا إلى ملف املسجونني على ذمة 
قضية »تيك توك« الشهيرة في مصر شاب 
وصبيتان استهدفوا على خلفية صناعة 
ونـــشـــر مـــحـــتـــوى. الــصــبــيــة األولــــــى تــدعــى 
مــوكــا حــجــازي، وقـــد ألــقــي الــقــبــض عليها 
فــي ســبــتــمــبــر/أيــلــول، بــعــد رصـــد األجــهــزة 
األمنية املصرية ما وصفته بمقاطع فيديو 
تطبيقات  على  الــعــامــة«،  لـــآداب  »منافية 

»تيك توك« و»إنستغرام« و»يوتيوب«.
الــرازق،  الثانية هي ياسمني عبد  الصبية 
»كائن الهوهوز«. قبض عليها  الشهيرة بـ
بعد بــالغــات عـــدة، أبــرزهــا املــقــدم مــن قبل 
املــحــامــي أشــــرف فـــرحـــات الــــذي اســتــهــدف 
التواصل  مــواقــع  على  محتوى  صــانــعــات 
االجـــتـــمـــاعـــي، ضــمــن حــمــلــة يــطــلــق عليها 
اســـم »حــمــلــة تــطــهــيــر املــجــتــمــع«. والــثــالــث 
هو أسامة )لم ُيذكر اسمه األخير(، مصور 
فيديوها ياسمني عبد الرازق. قبض عليه 
عــلــى خــلــفــيــة بــــالغ قــدمــه املــحــامــي سمير 
صبري للمكتب الفني للنائب العام، يتهم 
»نشر فيديوهات منافية  فيه عبد الرازق بـ

آلداب وقيم املجتمع«.
العام املاضي، استهدفت الشرطة عددًا من 
التواصل  وتطبيقات  مــواقــع  مستخدمات 
االجــتــمــاعــي، فـــي مـــا عـــرف بــقــضــايــا »تــيــك 
توك«. واستندت إحالة صانعات املحتوى 
قانون  مــن   )25( املـــادة  على  املحاكمة  إلــى 
النيابة  وأحــالــت  املعلومات.  تقنية  جــرائــم 
الــــعــــامــــة املــــصــــريــــة عـــــــــددًا مـــــن املـــتـــهـــمـــات 
ــة االقـــتـــصـــاديـــة  ــمـ ــكـ واملـــتـــهـــمـــني إلــــــى املـــحـ
ــم  ــهـ ــامـ ــهـ ومــــحــــكــــمــــة الـــــجـــــنـــــايـــــات، بــــعــــد اتـ
ــــاب جــــرائــــم مــــن خـــــالل حـــســـابـــات  ــكـ ــ »ارتـ ـــ ــ بـ
لقوانني  مخالفة  اعــتــبــر  فيما  شــخــصــيــة«، 

منها ما يختص بالنشاط الرقمي مباشرة، 
إلـــى جــانــب جــرائــم أخــــرى قــد تــتــم عــبــر أي 
وســيــط بــخــالف اإلنــتــرنــت، ومــنــهــا جــرائــم 
ومكافحة  والــعــقــوبــات،  املــعــلــومــات،  تقنية 
الدعارة، ومكافحة االتجار بالبشر، وأخيرًا 
قــــانــــون الـــطـــفـــل. بـــــــدأت حـــمـــلـــة اســـتـــهـــداف 
لتطبيق  استخدامهن  خلفية  على  النساء 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي »تــيــك تـــوك« فــي 23 
إبريل/نيسان عام 2020، عند القبض على 

الطالبة في »جامعة القاهرة« حنني حسام، 
ــرة املصرية  »تــهــديــد قيم األسـ واتــهــامــهــا بـــ
ــم املــجــتــمــع املــــصــــري« و»الـــتـــحـــريـــض  ــيـ وقـ
الرذيلة«.  وممارسة  والفجور  الفسق  على 
بــعــد حــنــني حــســام، واجــهــت ثــمــانــي نساء 
االتهامات نفسها، ثم توالى ضم املتهمني 

في القضية من اإلناث والذكور. 
يــواجــهــن  ــلـــواتـــي  الـ الـــنـــســـاء  عــــدد  وازداد 
»إهدار قيم  احتمالية العقوبة الجنائية، لـ

األسرة املصرية«،  باتهامات ثابتة، وهي 
»االعـــتـــداء عــلــى املـــبـــادئ والــقــيــم األســريــة 
وإدارة  ــاء  ــ ــــشـ و»إنـ ــــري«،  ــــصـ املـ لــلــمــجــتــمــع 
حـــســـاب خـــــاص عـــلـــى شــبــكــة املــعــلــومــات 
ارتكاب الجريمة موضوع  الدولية بهدف 
ــادرة  ــة حــقــوقــيــة صــ ــ االتــــهــــام«. كـــانـــت ورقـ
للقانون« وصفت  عن »املجموعة املتحدة 
 ،2018 لسنة   175 القانون  من   )25( املــادة 
الــتــي نــصــت عــلــى »عــقــاب لــكــل مــن ينتهك 
ــة«، بــأنــهــا  ــريـ ــادئ وقـــيـــم األســــــرة املـــصـ ــبـ مـ
مـــادة »معيبة دســتــوريــًا« و»نـــص عقابي 
املــادة  لنص  غامض« و»مخالفة صريحة 
الــعــاشــرة مــن الــدســتــور الــتــي تتحدث عن 
قــوام األســـرة املصرية وليس قيم األســرة 

املصرية«.
الــورقــة القانونية »هــنــاك فرق  وأوضــحــت 
ــــن، فـــالـــِقـــَيـــم هــــي األمـــــــور الــتــي  ــريـ ــ بــــني األمـ
ــَواُم أو الـــِقـــَواُم  فمعناه  ــِقـ لــهــا قــيــمــة، أمـــا الـ
ِعـــمـــاُد كـــل شــــيء ونـــظـــامـــه؛ وبــالــتــالــي فال 
يــمــكــن االســـتـــنـــاد لـــنـــص املـــــــادة الـــعـــاشـــرة 
ــفــــاء صـــفـــة دســـتـــوريـــة  مــــن الـــدســـتـــور إلضــ
كـــاذبـــة  عــلــى نـــص املـــــــادة«. كــمــا تــوصــلــت 
الورقة القانونية إلى أن »نص املادة )25( 
والعقوبات  الجرائم  مبدأ شرعية  يخالف 
العليا  الــدســتــوريــة  املحكمة  فسرته  الــتــي 
بضرورة أن يكون النص القانوني ضامنًا 
لــلــحــريــة الــشــخــصــيــة، وأن يــكــون واضــحــا 
ومحددا بما يجعل حدود املباح والتجريم 
واضــحــة. وهما  أمــران خال منهما تعبير 
مبادئ وقيم  األسرة املصرية، بما  يجعله 

غير دستوري من هذه الناحية«.
»املــجــمــوعــة املــتــحــدة لــلــقــانــون« هـــي بيت 
ــددًا مــن  ــ ــ خــــبــــرة قـــانـــونـــي عــــربــــي، تـــضـــم عـ
القانونيني وأســاتــذة  والــخــبــراء  املــحــامــني 

العلوم السياسية واملحللني املاليني.

دعوات لسحب القانون قبل االنتخابات الرئاسية )محمود تركية/فرانس برس(

حنين حسام أولى المستهَدفات )خالد دسوقي/فرانس برس(

مواده  تثير  البالد،  في  المدني  المجتمع  إلى  الرجوع  دون  من  الليبي،  النواب  مجلس  عليه  صّدق  اإللكترونية  للجرائم  جديد  قانون 
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Saturday 13 November 2021
السبت 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 م  8  ربيع اآلخر 1443 هـ  ¶  العدد 2630  السنة الثامنة



ــن فـــي رد  ــلـ ــك فــعــل حــمــيــرة نــفــســه. وأعـ ــذلـ وكـ
مــقــتــضــب عــــن مــحــبــتــه لــلــشــركــة والـــصـــداقـــة 
ركت ساحة 

ُ
الطويلة التي تربطه بأسرتها. ت

البرقاوي،  للمخرج سامر  »الهيبة«  وحكاية 
فهو بحسب الشركة »املؤتمن« على النجاح، 
ــــى، ويـــدرك  ــزاء الــثــاثــة األولــ ــ كــونــه وقـــع األجــ

تماًما ما الذي يريده.
الواضح أن املخرج سامر البرقاوي متأثر جدًا 
نجاًحا  القــت  غربية  ومسلسات  بحكايات 
ا، وهو مدمن مشاهدة هذه األعمال، ال بل 

ً
الفت

املشاهد  استنساخ مجموعة من  يعمل على 
سرًا  ليس  »الهيبة«.  أحـــداث  إلــى  وإضافتها 
مــن مسلسل  استنسخت  كــثــيــرة  مــشــاهــد  أن 
الــجــريــمــة األمــيــركــي- اإلســبــانــي »نـــاركـــوس« 
برانكاتو،  كريس  قبل  من  إنتاجه  تم  والــذي 
ميرو، وعرضت حلقاته  ودوغ  برنار،  كارلو 

األولى على »نتفليكس« )2015(.
ثمة أسئلة ُملحة اليوم على صناع ومنتجي 
ــزء مــــن تـــالـــيـــف ســيــنــاريــو  ــمـــل. هـــــذا الــــجــ ــعـ الـ
ــبـــده،  ــر الــــلــــه، طـــــــارق عـ ــامــــر نـــصـ وحــــــــــوار: ســ

ربيع فران

»الصّباح«  كلفت شركة  عــام،  قبل 
ــــوري فــــــؤاد حــمــيــرة  ــــسـ الـــكـــاتـــب الـ
لــكــتــابــة وخــتــام الــجــزء الـــرابـــع من 
ــقـــادات  ــتـ ــة«، وذلــــــك بـــعـــد انـ ــبـ ــيـ ــهـ مــســلــســل »الـ
 .)2017( األول  الــجــزء  بعد  املسلسل  واجــهــت 
رأت الــشــركــة أن بــإمــكــان صــاحــب »غـــزالن في 
غابة الذئاب« )2006( أن يتلقف الكرة مجددًا 
ويـــبـــعـــث الـــتـــشـــويـــق املـــطـــلـــوب ملـــواجـــهـــة كــل 
االنتقادات التي اعترضت نجاح املسلسل في 
الجزأين الثاني والثالث. لكن بعد أشهر من 
تكليف حميرة، أقِصَي هذا األخير عن عمله 
بطلب مــن املــخــرج ســامــر الــبــرقــاوي الـــذي لم 
يعجب بسردية حميرة، واختلف معه بشأن 
النهاية بعد أن قرر الكاتب مقتل جبل شيخ 

الجبل وإنهاء السلسلة بموته.
ــاب للقيام 

ّ
ــة كــت كــلــف ســامــر الــبــرقــاوي ورشــ

الــرابــع،  للجزء  املــفــتــرض  السيناريو  بــإنــهــاء 
وخـــرج بــيــان مــن شــركــة الــصــبــاح يــؤكــد على 
فؤاد  والكاتب  الشركة  تجمع  التي  الصداقة 
حــمــيــرة، كــنــوع مــن حــفــظ مـــاء وجـــه الــكــاتــب، 

عودة إلى الموسيقى 
الكالسيكية والطرب وسط 

وباء كورونا

يصر صناع المسلسل 
على أن شخصياته خيالية 

وال تمت للواقع بصلة

شهد العراق خالل 
الفترة األخيرة عودة للبعثات 

األجنبية للتنقيب

2223
منوعات

محمد الــحــمــصــي، يـــزن طــربــيــه، وســيــم قــزق،  
ومساهمة درامــيــة عــصــام بــو خــالــد وسعيد 
ســـرحـــان. األســئــلــة تــخــرج عــن كــونــهــا مجرد 
اإلنــتــاج  فــي  كثيرة  رســائــل  وتسجل  دالالت، 
ــاط أو اســـتـــغـــال أحــــــداث واقـــعـــيـــة، في  ــقـ إلسـ
أو عرض  وتبني  التجاري،  التسويق  سبيل 
 هــذه املـــرة بتنظيم 

ً
ظــاهــرة اإلرهــــاب، متمثا

الدولة اإلسامية )داعــش(. وهــذا ما يتنافى 
تماًما مع إشارة الشركة بداية كل حلقة إلى 
الخيال  مــن وحـــي  »أحــــداث املسلسل هــي  أن 

بــصــلــة«. مجرد  والـــواقـــع  للحقيقة  تــمــت  وال 
تبرؤ »شكلي« يعفي الشركة من أي مساءلة 

قانونية فقط. 
 لبنانيًا 

ً
في مايو/أيار 2018، تقدم 22 محاميأ

برفع دعوى قضائية متهمني صناع مسلسل 
»الــهــيــبــة« وفـــــرق الـــعـــمـــل، بــالــنــيــل مـــن هيبة 
الدولة وإضعاف الشعور القومي، والتشجيع 
على مخالفة النظام العام، والتشهير بسمعة 
أو  »معنية«  كونها  والــهــرمــل  بعلبك  منطقة 
لبنان  بــني  الــحــدوديــة  الــقــرى  تمثل جغرافيا 
وســـوريـــة، وتــقــديــمــهــا ضــمــن قــالــب إجــرامــي 
خـــــارج عـــن الـــقـــانـــون. وأحــــــال الـــنـــائـــب الــعــام 
التمييزي، القاضي سمير حمود، الباغ إلى 
للتحقيق  املــركــزيــة  الجنائية  املــبــاحــث  قــســم 

هم املوجهة للمسلسل.
ُ
بشأن الت

وردا عــلــى مــطــالــب وقـــف املــســلــســل، صرحت 
الشركة اللبنانية املنتجة للمسلسل »صباح 
إخـــوان«، بــأن هــؤالء املدعني لم يطلعوا على 
املـــاحـــظـــة الـــتـــي كــتــبــت فـــي بـــدايـــة املــســلــســل 
وهي أن شخصياته خيالية وال تمت للواقع 
بصلة.  لكن الــيــوم، وأمـــام الــجــزء األخــيــر من 
 أمـــام 

ً
املــســلــســل، يــخــتــلــف املـــســـار، نــحــن فــعــا

الجبل«  »جبل شيخ  السلسلة  بطل  مواجهة 
التنظيم اإلرهابي )داعش( بعد عبوره جرود 
أسلحة  السورية، وشرائه  اللبنانية  الحدود 
املهربني  قبل  مــن  وثقيلة  متوسطة  وذخــائــر 
املمثل عبده  ابــن عــم جبل »شــاهــني«  ومنهم 
شاهني الذي يعود فينقلب ضد قائد »الهيبة 
» ومــحــركــهــا »جــبــل« فــي إطــــار مــن املنافسة 

على تولي الزعامة.
يبدأ املسلسل في الحلقات األولى باستقدام 
هيئات وجمعيات املجتمع املدني كنوع من 
شيخ  منى  شقيقة  تنشئ  »الــواقــع«  محاكاة 
الــجــبــل )روزيـــنـــا الدقـــانـــي( تــعــاونــيــة خاصة 
بــمــســاعــدة الـــعـــائـــات املـــســـتـــورة، وتـــؤكـــد أن 
الـــدعـــم مـــن مــؤســســات الــــ NGO، فــيــمــا تقفل 
يأتي  لحريق  القرية  تعرض  بعد  التعاونية 
على مقتنياتها. توفد »سارة« )ايميه صّياح( 
إلـــى »الــهــيــبــة« كــونــهــا نــاشــطــة فــي جمعيات 
املساعدة الدولية، لكنها مجرد عميلة ملنظمة 
تعني باآلثار، إضافة إلى شكوك تثار حولها 

وعن عاقاتها بالتنظيمات االرهابية.
ــــرود  ــلـــقـــة 17 تـــتـــعـــرض مـــنـــطـــقـــة جـ ــــي الـــحـ فـ
»الـــهـــيـــبـــة« االفـــتـــراضـــيـــة لــقــصــف بــالــطــيــران 
يــقــضــي عــلــى مــجــمــوعــة متسلحة بــالــكــامــل، 
يــكــتــشــف أهــــل الـــقـــرى املــــجــــاورة ذلــــك صــدفــة 
ــيـــب وســــائــــل  ــغـ وكــــأنــــهــــم فـــــي عــــالــــم آخــــــــر، تـ
ــرى »الـــهـــيـــبـــة« وجـــــوارهـــــا، ال  ــ اإلعـــــــام عــــن قـ
محطات تلفزة، وال صحف مبوعة، وانعدام 
ــام ملــتــابــعــة مـــواقـــع أو مــنــصــات الــتــواصــل  تــ
االجــتــمــاعــي، وكــأنــنــا نشاهد حــروًبــا وقعت 
في العصر الحجري، لكن أبطالها هم حقيقة 
واقعية متمثلة بتنظيم إرهابي همه الوحيد 
ــــي  ــار مـــن األراضـ ــ ــال والـــقـــتـــل، وســـرقـــة اآلثــ ــ املـ
الساح  تــأمــني  فــي سبيل  الــســوريــة وبيعها 
وقـــطـــع الـــطـــرقـــات واالعـــــتـــــداء عـــلـــى الـــنـــاس. 
محاولة تسخيف غير مكتملة العناصر في 
طــرح ومــواجــهــة شــرســة مــع تنظيم إرهــابــي 
يعرفونه،  ال  لكنهم  »الهيبة«  ســكــان  يخافه 
وحده جبل شيخ الجبل يريد فك اللغز وربط 
التنظيم على هذا  املواجهة بكيفية حصول 
بعد  بنفسه  يكتشفه  الـــذي  الــثــقــيــل  الــســاح 

الغارة وضرب معقل داعش.
تــــنــــعــــدم الـــــواقـــــعـــــيـــــة الــــكــــامــــلــــة فــــــي الــــطــــرح 
ــاهــــدات وتــحــصــر املــشــكــلــة فـــي تــبــايــن  واملــــشــ
أو خـــاف »أوالد الـــعـــم« بــعــيــدًا عـــن ذيــــول أو 
تداعيات سيطرة التنظيم على الجرود. وهذا 
بالطبع يعتبر سقطة  كان باإلمكان تفاديها 
والعمل من منظور ينقل الصورة كاملة بعيدًا 
عن غــزوة »البطل« الــذي ال يقهر والــذي ربما 
أمــام غياب  التنظيم  ينتصر نهاية على هــذا 

تام لألمن ووسائل اإلعام عن املواجهة.

بيروت ــ العربي الجديد

أعــلــنــت املــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة وقــطــر 
ــنـــع عـــرض  ــويــــت ومــــصــــر أخــــيــــرًا عــــن مـ ــكــ والــ
الــذي تقوم بدور   ،Eternals »فيلم »األبــديــون
البطولة فيه النجمة الهوليوودية أنجيلينا 
جـــولـــي، بــيــنــمــا يــتــصــدر شـــبـــاك الـــتـــذاكـــر في 
األسبوع  فــي  الشمالية،  األميركية  الــصــاالت 

األول النطاق عروضه.
لم توضح الدول املذكورة أسباب منع عرض 
الــفــيــلــم الــــذي كــــان ســيــرى الـــنـــور فـــي الــشــرق 
األوســـط أول مــن أمــس الخميس فــي دورهــا 
السينمائية، لكن مجلة »هوليوود ريبورتر« 
 عــــن مــــصــــادر لــــم تـــكـــشـــف عــن 

ً
ــقــــا أفـــــــــادت، نــ

هويتها، بأن »األبــديــون« حظر على األرجح 
من  الفيلم  بطا  فيها  يظهر  مشاهد  بسبب 
مثليي الــجــنــس )بـــريـــان تــيــري هــنــري وهــاز 

سليمان( وهما يتبادالن القبات.
فــإن األجهزة  ريــبــورتــر«،  »هوليوود  لـ ووفــقــًا 
الـــرقـــابـــيـــة فـــي املــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
والــبــحــريــن وسلطنة ُعــمــان وقــطــر والــكــويــت 
ــديــــات عــلــى  ــعــ ــراء ســـلـــســـلـــة تــ ــ ــإجــ ــ طـــالـــبـــت بــ

فــــي مــــصــــر، فــــأنــــا اعــــتــــدت عــلــيــهــا فــــي بــعــض 
الغناء في منطقة  املهرجانات األخــرى، ولكن 
ــبـــات  ــــى تـــدريـ مـــفـــتـــوحـــة يــــكــــون فــــي حــــاجــــة إلــ
وبروفات حتى ال تحدث مشاكل في الصوت، 
الغناء هكذا وكنت سعيدًا  على  اعــتــدت  وأنــا 
 عـــن أن الــنــظــر 

ً
ــان جــــيــــًدا، فـــضـــا ــنـــاخ كــ ألن املـ

بعيون ووجوه الجمهور، يستطيع أن ُيخرج 
أفضل ما لدى املطرب.

بوباء  العربي  العالم  في  املوسيقى  تأثر  مــدى  ما   ¶
فيروس كورونا؟

املــوســيــقــى دائـــمـــًا مـــا تــتــأثــر بـــأي شــــيء، وأنـــا 
على اقتناع تام بأن الدولة التي تشهد هدوءًا 
واســتــقــرارًا تــتــألــق فيها املــوســيــقــى وتــتــطــور، 
وقــــد الحـــظـــت أنــــه فـــي زمــــن كـــورونـــا والــعــزلــة 
الكثيرون  عــاد  الــذي عشناه جميعًا،  والحظر 
لاستماع الى املوسيقى الكاسيكية القديمة.

¶ بجوار إحيائك حفلني في املهرجان تم تكريمك في 
افتتاح املهرجان، فماذا يمثل لك؟

يمثل لي الكثير، فتكريمي على خشبة مسرح 
عـــريـــق مــثــل دار األوبــــــرا وفــــي مــهــرجــان مثل 
وأنــا  للفخر،  يــدعــو  شــيء  العربية  املوسيقى 
لكل من شّرفني سواء  سعيد وفخور وممنت 

بالتكريم أو باملشاركة.

القاهرة ــ مروة عبد الفضيل

لــلــعــام الـــثـــامـــن عــلــى الـــتـــوالـــي الــتــقــى املــطــرب 
ــــوري جــمــهــوره املــصــري  ــروان خـ ــ الــلــبــنــانــي مــ
ـــ 30 مـــن مــهــرجــان  ضــمــن فــعــالــيــات الــــــدورة الــ
املوسيقى العربية، املقامة حاليًا وتنتهي يوم 
16 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، 
وأقــــام مــــروان حــفــلــني، األول فــي اإلســكــنــدريــة 
والثاني في القاهرة. »العربي الجديد« التقت 

خوري في هذا الحوار. 

في مهرجان  الثامن  للعام  ¶ حدثنا عن مشاركتك 
املوسيقى العربية؟

أملــــس مــحــبــة كــبــيــرة بــيــنــي وبــــني كـــل الــشــعــب 
املــهــرجــان وعلى  القائمني على  املــصــري وكــل 
رأســهــم الــســيــدة وزيــــرة الــثــقــافــة إيــنــاس عبد 
الـــدايـــم، ومــديــرة املــهــرجــان الــدكــتــورة جيهان 
مـــرســـي، الـــتـــي تـــبـــذل مـــجـــهـــودًا كــبــيــرًا فـــي كل 
الــتــفــاصــيــل، فــهــو بــالــتــأكــيــد شــــرف كــبــيــر لي 
أن أتـــواجـــد لــســنــوات طــويــلــة فــي هـــذا الــحــدث 
الغنائي، الــذي يعد من أقــوى، وأهــم األحــداث 
ــتــــي نـــشـــهـــدهـــا جــمــيــعــا كــمــطــربــني  الـــفـــنـــيـــة الــ
نبحث عن أن نغني أمام جمهور واع بالغناء 
ومتذوق للموسيقى. وأنا أعتبر أن دار األوبرا 
على  للحفاظ  األمـــان  حصن  بمثابة  املصرية 
الـــتـــراث مــن كــل مــا حــولــنــا مــن مــتــغــيــرات، فا 
تعتقدوا أنه شيء سهل، وسط ما نعيشه، أن 
يــحــافــظ مــهــرجــان عــلــى هــويــتــه، بــل هــو شــيء 

غاية في الصعوبة.

¶ للمرة األولى تغني على خشبة مسرح النافورة في 
دار األوبرا فما رأيك في التجربة؟

بــالــنــســبــة لـــي، وإن كــانــت تــجــربــة جـــديـــدة لي 

ــــذف بـــعـــض املـــشـــاهـــد مــنــه،  ــــون« وحــ ــديــ ــ »األبــ
لتسمح بعرضه في دورها السينمائية، لكن 
شركة »والت ديزني«، وهي املوزع الرئيسي 
للفيلم، رفــضــت، فما كــان مــن هــذه الـــدول إال 
أن حظرته، فيما لم يتخذ القرار النهائي في 

الدول األخرى.
وهـــاجـــمـــت بــطــلــة الــفــيــلــم أنــجــيــلــيــنــا جــولــي 
الـــقـــرار بــمــنــع عـــرض »األبــــديــــون«، ووصــفــتــه 
ــبــــاري  »الــــجــــاهــــل«، فــــي حــــديــــث ملــــوقــــع إخــ بـــــ
الخامس من نوفمبر/ تشرين  أسترالي، في 
الــثــانــي الــحــالــي. وقــالــت إنــهــا فــخــورة بــقــرار 
ــــدم الـــرضـــوخ  »مـــــارفـــــل«، املــنــتــجــة لــلــعــمــل، عـ
لــطــلــبــات الـــرقـــابـــة. فـــي الـــوقـــت نــفــســه، ذكـــرت 
الفيلم سيعرض  أن  إخــبــاريــة محلية  مــواقــع 
في اإلمارات العربية املتحدة واألردن ولبنان 
ــة املــشــاهــد الـــتـــي تـــصـــور عــاقــات  ــ شــــرط إزالــ

حميمة بني الشخصيات.
حقق الفيلم الروائي الذي يتناول قصة فرقة 
أبطال خارقني ال يتأثرون بالوقت، أرسلتها 
ــــى األرض لــحــمــايــة الــبــشــريــة،  ــــوة عــلــيــا إلـ قـ
إيــرادات بلغت 71 مليون دوالر أميركي، بني 
يومي الجمعة واألحــد املاضيني، على الرغم 

من اآلراء النقدية املتباينة.
ــن الـــنـــجـــوم،  ــ ويــــضــــم »األبــــــــديــــــــون« نـــخـــبـــة مـ
جــولــي وسلمى  أنجيلينا  املــمــثــات  أبــرزهــم 
»صــراع  وبطل مسلسل  تشان  حايك وجيّما 
ريـــتـــشـــارد   Game of Thrones الـــــعـــــروش« 
مــادن. وهــو من إخــراج الصينية كلوي جاو 
 Nomadland »نــومــادالنــد« التي حــاز فيلمها 
ــار« فــي فــئــة أفــضــل فــيــلــم، في  ــكـ جــائــزة »أوسـ
أول  املاضي. وأصبحت جاو  نيسان  إبريل/ 
امـــــرأة آســيــويــة وثـــانـــي امـــــرأة عــلــى اإلطــــاق 
ــائـــزة »أوســـــكـــــار« فــــي فـــئـــة أفــضــل  تـــفـــوز بـــجـ

ــراج عــن الفيلم نــفــســه. يــذكــر أن الــقــوانــني  إخــ
املثلية  الفيلم تحظر  الــتــي منعت  الـــدول  فــي 
للعاطفة  إظـــهـــار  أي  ُيــقــابــل  كــمــا  الــجــنــســيــة، 
باستهجان.  العلن  في  الجنس  مثليي  تجاه 
والـــعـــام املـــاضـــي، حــظــرت الــكــويــت وسلطنة 
عمان واململكة العربية السعودية وقطر فيلم 

»أونوارد« Onward، بسبب جملة واحدة فيه 
تشير إلى عاقة مثلية.

ــلـــت املــــــديــــــرة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة  ــئـ ــل، سـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي املـ
ــر األحــــمــــر الــســيــنــمــائــي  ــبـــحـ ــان الـ ــهــــرجــ »مــ ـــ لــ
الدولي«، املخرجة شيفاني بانديا مالهوترا، 
املثليني جنسيًا،  مع  املهرجان  تعاطي  حــول 

على خلفية حظر »األبديون«، فقالت إن »الكل 
فــي مقابلة أجرتها معها  بــه«، وذلــك  مرحب 

مجلة »ديدالين« االثنني املاضي.
املهرجان املذكور يقام من 6 إلى 15 ديسمبر/ 
ــدة الــبــلــد، وهــو  كـــانـــون األول املــقــبــل، فـــي جــ

املهرجان السينمائي األول في اململكة.

 على النجاح؟
ً
¶ هل ترى التكريم دليال

مقنعة  غير  تكريمات  فهناك  تكريم،  أي  ليس 
وهــنــاك أخـــرى مــن جــهــات غنائية وموسيقية 
أعتز  وأنـــا  املوسيقى،  مهرجان  مثل  محترمه 
للغاية بمثل هذه التكريمات، تمثل لي حافزا 
لاستمرار ودعمًا نفسيًا ومعنويًا كبيرًا، وهي 
إشارة إلى أنني أسير في الطريق الصحيح وأن 

هناك من يرى هذا النجاح ويشعر به ويقدره.

للموسيقار محمد عبد  الغناء  ملــاذا تحرص على   ¶
الوهاب، في حفالتك؟

ألنه بالنسبة لي رمز موسيقى وغنائي كبير 
تــعــلــمــت وتـــربـــيـــت عــلــى أغـــانـــيـــه ومــوســيــقــاه، 

مثلما تربيت على موسيقى الرحابنة.

¶ ما سبب غنائك القصائد بالفصحى؟
لم أغنها كثيرًا، ولكن طرحت مؤخرًا أغنيتني 
ــان نـــزولـــهـــمـــا فــــي تــوقــيــتــات  ــ بـــهـــذا الــــنــــوع وكــ
مني  يحب  الجمهور  أن  وأرى  فقط،  متقاربة 
بالتأكيد،  يفتقدها  النوع ألنه  غناء مثل هذا 
بالطبع فيها ألنني  لن أحصر نفسي  ولكني 

أحب أن أقدم كافة األشكال الغنائية.

¶ البعض من الجمهور يرى أن كلمات أغانيك تحمل 
قدرًا من الجرأة فما ردك؟

ال أراهــــا جــريــئــة بــقــدر مــا هــي غــيــر مستهلكة 
وغــيــر تــقــلــيــديــة، والـــفـــارق كبير بــني أن أغني 
أغـــانـــي تــجــرح آذان املــســتــمــعــني إلــيــهــا، وبــني 
ــا ال أقــبــل  ــ الــــجــــرأة فــــي انـــتـــقـــاء الـــكـــلـــمـــات، وأنــ
تقديم ألــفــاظ خــارجــة أو خــادشــة ال تليق بي 
أو بجمهوري، ألنني أعلم قيمة ما أقدمه، وال 
بد أن يعي الكل قيمة الكلمة التي يكتبها أو 

يغنيها، فهي مسؤولية كبيرة.

»األبديون« في العالم العربي... هل ُتحذف القبلة؟مروان خوري: الكلمة المغناة مسؤولية كبيرة
ُحظر فيلم »األبديون« 

في عدد من الدول 
العربية، بينما تشترط دول 

أخرى حذف مشاهد 
محددة منه لعرضه، 
فهل ترضخ »مارفل«؟

بغداد ــ براء الشمري

عن  التنقيب  في  إيطالية متخصصة  بعثة  عثرت 
نقش 

ُ
ت )لـــوح طيني  رقيمًا طينيًا    50 اآلثـــار على 

عــلــيــه الـــرمـــوز( وقـــنـــاة مــائــيــة حــجــريــة، تــعــود إلــى 
الحضارة اآلشورية شمالي العراق.

العراق نيكولو  البعثة اإليطالية إلى  وقــال رئيس 
 بــعــثــتــه 

ّ
ــي، إن ــ ــاضـ ــ مـــاركـــيـــتـــي، يـــــوم الـــخـــمـــيـــس املـ

دائــرة  بــإشــراف  القديمة  نينوى  مدينة  فــي  تعمل 
مفتشية اآلثــــار فــي نــيــنــوى، وجــــرى الــعــثــور على 
50 رقــيــمــًا طــيــنــيــًا تـــعـــود إلــــى الــحــقــبــة اآلشـــوريـــة.  
»الصباح«  ماركيتي، في حديث لصحيفة  وأشــار 
تبنتها جامعة  الــتــي  »الــبــعــثــة   

ّ
أن إلـــى  الــرســمــيــة، 

استمرت  بالتنقيب،  والخاصة  اإليطالية  بولونيا 
نــحــو شــهــريــن مــتــتــالــيــني مـــن دون أي تـــوقـــف في 
مدينة نينوى األثرية القديمة«، مضيفًا أن »بعثة 
الــتــنــقــيــب عــثــرت عــلــى األلــــــواح الــتــي تــعــود لحكم 
أدد  بوابة  العثور على   عن 

ً
)ســن شرشكم(، فضا

اآلشورية وصيانتها بالكامل مع األسوار املحيطة 
بـــهـــا«.  ولــفــت إلـــى »اكــتــشــاف قــنــاة مــائــيــة حجرية 
تــخــتــرق األســــوار لتغذية املــديــنــة بــطــول 40 مــتــرًا، 
 عن العثور على عدد من الوحدات السكنية 

ً
فضا

التي تعود إلى الحضارة اآلشورية«. 
 »نينوى القديمة« هي مدينة أثرية، وتعد 

ّ
يذكر أن

واحــدة من أهم املــدن في العصر القديم، وتقع في 
بـــاد الــرافــديــن عــلــى الــضــفــة الــيــمــنــى لــنــهــر دجــلــة، 
كانت عاصمة اإلمبراطورية اآلشورية، وكانت تعد 
أكبر مدن العالم في فترة اإلمبراطورية اآلشورية، 
وتنتشر بــقــايــاهــا فــي الــجــانــب األيــســر مــن مدينة 
الــعــراق، وقد  املــوصــل فــي محافظة نينوى شــمــال 
دمرت املدينة بعد معـركة نينوى 612 قبل املياد 
بعدما غزاها نبوبوالسر ملك بابل بالتحالف مع 
امليديني والكلدانيني واألرمن والكيميريني، ما أدى 
اإلمبراطورية  وســقــوط  ونهبها  املدينة  دمــار  إلــى 
اآلشــوريــة الــحــديــثــة.  وشــهــد الــعــراق خــال الفترة 
األخيرة عودة للبعثات األجنبية للتنقيب عن اآلثار 
فــي الــبــاد، بــعــد تجميد دام نــحــو عــامــني؛ بسبب 
تداعيات جائحة كورونا واضطرار أغلب البعثات 
للمغادرة. وقال الباحث في شؤون اآلثار والتراث 
ــــود الــبــعــثــات األجــنــبــيــة   »وجـ

ّ
حــســني الــشــريــفــي إن

فــي الـــعـــراق، مــهــم جـــدًا للتنقيب عــن املــخــطــوطــات 
واألختام واأللواح وبقية القطع األثرية، ملا تمتلكه 
العراق وبقية مناطق  البعثات من خبرة في  هــذه 
 بعثات 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن الــعــالــم«، مـــؤكـــدًا، لـــ

العراق  إلى  إيطالية وبريطانية وفرنسية وصلت 
 من العثور 

ً
خال األسابيع األخيرة، وتمكنت فعا

عــلــى آثـــار مهمة شــمــالــي وجــنــوبــي الـــبـــاد.  وبــنّي 
 »العامل األمني مهم جدًا لتسهيل عمل 

ّ
الشريفي أن

 عــن وجــود 
ً
الــبــعــثــات األجــنــبــيــة فــي الـــعـــراق، فــضــا

في  اآلثـــار  ومفتشيات  الثقافة  وزارة  مــع  تنسيق 
املحافظات لتمكني هذه البعثات من الوصول إلى 

املواقع األثرية«. 
الرافدين  باد  تضّم  عراقيني،  مسؤولني  وبحسب 
ــجــَر 

ُ
أكــثــر مــن 15 ألـــف مــوقــع أثــــري، غالبيتها لــم ت

بابل وآشــور  وأبــرزهــا  تنقيب،  أي عمليات  عليها 
أخرى،  ومواقع  واألنبار  والنمرود وسامراء  وأور 
وذلك بسبب تردي الوضع األمني وزيــادة سطوة 
املليشيات على األرض، ما يمنع البعثات األجنبية 
مـــن الــــوصــــول إلــــى الــــعــــراق، والـــعـــمـــل عــلــى إجــــراء 
التنقيب. كذلك تعّرضت آثار العراق لعمليات نهب 
وتدمير بعد االحتال األميركي للباد عام 2003، 
ــوأ فــي الــتــاريــخ الــحــديــث،  عــّدهــا خــبــراء أنــهــا األســ
إال أن الـــعـــراق نــجــح خـــال الــســنــوات املــاضــيــة في 

استعادة آالف القطع املهّربة.

تهميش الواقع العربي واالستهانة باإلرهاب

دول عدة لم تحسم قرارها بشأن الفيلم بعد )تولغا أكمين/فرانس برس(

تضّم بالد 
الرافدين أكثر 
من 15 ألف 
موقع أثري )زياد 
العبيدي/فرانس 
برس(

طرح خوري أغنيتين بالعربية الفصحى أخيرًا )فيسبوك(

تيم حسن بطل »الهيبة« بأجزائه الخمسة )تويتر(

هل استغَلّ مسلسل »الهيبة«، في جزئه الخامس، تنظيم الدولة االسالمية كإسقاط درامي 
يستهين باألحداث الحقيقية التي شغلت العالم العربي وال تزال حتى اليوم؟

الهيبة: جبل

رقم طينية في العراق

فنون وكوكتيل
نقد

اكتشاف

جدلدردشة

قبل طرح أو عرض الجزء 
الرابع من مسلسل »الهيبة« 
أعلن المنتج صادق الصباح 
عن فكرة تحويل المسلسل 

إلى فيلم سينمائي، يؤرخ 
نجاح السلسلة. وقال 

يومها إنه يعمل مع فريق 
المسلسل على القصة 

المختصرة لألجزاء كافة 
للبدء بتصويرها بطريقة 

موجهة إلى جمهور 
السينما في العالم العربي. 

وال تنفي الشركة بعد 
عامين من التصريح أن 

الفكرة ما زالت واردة، لكن 
التنفيذ مؤجل إلى السنة 
المقبلة، ريثما يتم بلورة 
الشخصيات المفترض أن 

تشارك في الفيلم، والقصة 
والسيناريو والنهاية.
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الــعــريــقــة، قـــد يــكــون الــعــنــوان األصـــلـــي غير 
مناسب للترجمة إلى اللغة األخرى، أو غير 
النشر  دار  للتسويق، ولذلك تضع  مناسب 
فـــي الــصــفــحــة الــثــانــيــة الـــعـــبـــارة املــعــهــودة: 
ترفع  وبذلك  للكتاب...«،  األصلي  »العنوان 
وهو  عنها،  األخــاقــيــة  واملسؤولية  الــحــَرج 
التي نشرت  الفرنسية  النشر  دار  ما فعلته 
»طبول  بعنوان  لكاداريه  »الحصن«  روايــة 
ــة بــطــبــيــعــة  ــ ــروايـ ــ املــــطــــر« املـــســـتـــوحـــى مــــن الـ

الحال. 
أّما عدم االلتزام بذلك فقد يــؤّدي إلى إعادة 
ترجمة الرواية من لغة أخرى بعنوان جديد، 
وهو ما قد يكون مبّررًا إذا تبّي أن الترجمة 
األولى قّصرت أو فشلت في نقل الرواية من 

لغة إلى أخرى.
 
ٌ
 تافيه ممكن

ّ
ـــ ألن ـ  هــذا يــهــون أيــضــا 

ّ
ولــكــن

ـــ أمـــــــام مــــمــــارســــة بــعــض  ــ بـــتـــرجـــمـــة أخـــــــرى ــ
 لـــم يـــرد فـــي عــقــٍد أو ُعـــرٍف 

ٍّ
الــنــاشــريــن لــحــق

ِمــــَهــــنــــّي، أال وهـــــو تــغــيــيــر عــــنــــوان الــكــتــاب 
للناشر.  يـــروق  مـــزاٍج  الــقــارئ نحو  لتوجيه 
وهـــــذه املـــمـــارســـة تـــبـــدو حـــّســـاســـة أكـــثـــر في 

العلوم االجتماعية، وال سّيما في التاريخ.
ومــــن ذلــــك لــديــنــا، عــلــى ســبــيــل املـــثـــال، كــتــاب 
املقيم  املــعــروف حسن كيالي،  التركي  املـــؤّرخ 
ــــرب واألتــــــــراك  ــعـ ــ ــي الـــــواليـــــات املــــتــــحــــدة، »الـ فــ
ــُدد: الــعــثــمــنــة والــــعــــروبــــة واإلســــــــام فــي  ــ ــــجـ الـ
الذي صدر   ،»)1918-1908( العثمانية  الدولة 
العربية  إلــى  رجم 

ُ
ت ثم   1997 في  باإلنكليزية 

عام 2003 في دمشق بعنوان »الحركة القومية 
العربية بعيون عثمانية )1918-1908(«.

وكما هو واضح من هذا الكتاب املهّم، األول 
فـــي تــنــاولــه املـــوضـــوعـــّي لــتــفــاعــل الــتــّيــارات 
ــرزت عـــلـــى الـــســـاحـــة فــي  ــ ــتـــي بــ الــرئــيــســيــة الـ
ــف 

ّ
 املــؤل

ّ
ــإن املــرحــلــة الــدســتــوريــة الــجــديــدة فــ

 الحرية الجديدة 
ّ
أراد أن يستعرض كيف أن

ــلـــت فـــــي الـــصـــحـــافـــة والـــســـاحـــة  ـ
ّ
ــث ــمـ الــــتــــي تـ

الــبــرملــانــيــة ســمــحــت وســـاعـــدت عــلــى تبلور 
جاهات جديدة قومية من العثمنة 

ّ
أفكار وات

ــــام لـــم تــكــن بـــالـــضـــرورة مــبــنــيــة على  واإلســ
للعنوان  التغيير  هـــذا   

ّ
ولــكــن إثــنــيــة.  أُســـس 

الذي يقوم على »مقاربة األبيض واألسود« 
يــجــعــل الـــقـــارئ يــفــتــرض مــنــذ الــبــدايــة، على 
نحو مبّسط، أن املواجهة كانت منذ البداية 
بـــي طــرفــي مــتــبــلــوريــن عــلــى أُســــس فــكــريــة 

واضحة.
 الكتاب، في واحٍد من أهّم أقسامهـ ـ وهو 

ّ
ولكن

ــ  فلسطي  فــي  الصهيوني  االســتــيــطــان  عــن 
يستعرض النقاشات التي بدأت بالصحافة 
الــواعــيــة لــحــّريــتــهــا الــجــديــدة وانــتــقــلــت إلــى 
ساحة البرملان العثماني؛ يوضح أن »مقاربة 
ــــود واألبـــيـــض« ال تــنــطــبــق عــلــيــه، وأنـــه  األسـ
هــو موجود  مــا  ب  ُيغيِّ أن  للعنوان  يمكن  ال 
ضح 

ّ
، يت

ً
فــي صــفــحــاتــه. فــفــي الــكــتــاب، مــثــا

عــوا على عــّدة أحــزاب 
ّ
أن الــنــواب الــعــرب تــوز

ي«، 
ّ
حاد والترق

ّ
جديدة، بما فيها »حزب االت

ــّواب الـــعـــرب فـــي الــبــرملــان  ــنــ  نــصــف الــ
ّ
بـــل إن

يقترحها هذا  التي  القرارات  يؤّيدون  كانوا 
الــحــزب الـــذي تــحــّول مــن جمعية ِســّريــة إلى 
ضح مــن خال 

ّ
حــزب فــي عــام 1909. كما يت

محمد م. األرناؤوط

ـــرحـــت، 
ُ
ــي الـــشـــهـــور املـــاضـــيـــة ط فــ

في هــذه الصفحات، عــّدة قضايا 
ــادات املــتــرجــمــي الــذيــن  ــهــ فـــي شــ
ــون عــلــيــنــا مـــن حـــي إلـــى آخـــر بــخــبــرات 

ّ
يــطــل

متنّوعة، ُمّرة وحلوة، مع الناشرين من عرب 
وأوربـــيـــي. وأوّد هــنــا تــنــاول قــضــيــة أخــرى 
 الــنــاشــر فـــي تــعــديــل الــعــنــوان 

ّ
تــتــنــاول حــــق

نّية لصالح  للِكتاب، ســواًء بحسن  األصلي 
الــكــتــاب املــتــرَجــم، أو ألســبــاب أخـــرى تدخل 

فيها دوافع مختلفة.
روايــات  ثــاث   ،

ً
لدينا، مثا األّول  النوع  من 

للكاتب األلباني املعروف إسماعيل كاداريه 
بثاثة عناوين صدرت عن دور نشر مختلفة 
في  ريت 

ُ
واشت مختلفة  لغات  من  رجمت 

ُ
وت

ــات،  ــ مـــعـــارض الــكــتــب عــلــى أنــهــا ثـــاث روايـ
بينما هي في الحقيقة رواية واحدة: األولى 
األلبانية عبد  التي ترجمها من  »الحصن« 
الــلــطــيــف األرنــــــــاؤوط وصـــــدرت فـــي دمــشــق 
عـــام 1986، والــثــانــيــة »طـــبـــول املـــطـــر« الــتــي 
تــرجــمــهــا مــحــمــد عــضــيــمــة عــــن الــفــرنــســيــة 
التي  »الحصار«  والثالثة   ،)1990 )بــيــروت، 
ــن اإلنــكــلــيــزيــة مــحــمــد درويــــش  تــرجــمــهــا عـ
)بيروت، 2009(. في العادة، لدى دور النشر 

آدم إبراهيم

 عن الجسد؟
ُ

ماذا تعرف
 التمّرَد

ُ
أعرف

وماذا عن املوِت الرحيِم؟
 الغياَب

ُ
أعرف

وعِن الوحدة؟
 شيء عِن الوطن واملنفى.

ّ
كل

ًوعن التاريخ؟
 العثرات األكثر فجاعة

ُ
أعرف

ماذا بشأن الحّب والحياة؟
ال أعرف شيئا

أبدًا.

■
وأنَت تغادُرني

أرجوك
ِقف عند شجرٍة شوكّية

 جسدَك بها
َّ
ز

ُ
وخ

 قسوة الّرحيل.
َ

لتعرف

■
البيت الذي شّيدناه
على منأًى من الفقر

أهملناه بالغنى
ليعود ويتهّدم

بمزاٍد علنّي.

■
عر

ِّ
بالش

دحرج اآلثمي
ُ
ن

على طريق الحساب
 غفرانا الئقا

ّ
ونسن

بمآسي الخطايا.

ر بالشعِّ
حي

ّ
نوّحد الفا

على العمل الدؤوب
ة

ّ
وعلى القسمة الحق

بي الحصائد الوفيرة
وحشود الجوعى.

عر
ِّ

بالش
نرّمم األنقاض 

نكنس شظايا الحرب
نتآخى...

نمّجد السام
ا نحو الُعا

ً
ونمضي حثيث

عر
ِّ

بالش
غاة

ُ
ننتفض ضّد الط

نصلب الخوف الرجيم
نتواسى...

نتحاذى على املصير
نشد للنهاية الوشيكة.

ُ
ون

عر
ِّ

بالش
ها هي ذي الحياة 

تتوّهج مجّددًا.

ثنائيات تبسيطية لـ»توجيه«  القارئ صدر، في الفترة 
الماضية، العديد من 

الكتب التي جرى تغيير 
عناوينها اعتباطيًا، بحيث 

صار الكتاب، بنسخته 
العربية، يقول ما يُعاكس 

فحواه في لغته األصلية. 
استثناءات ال تنفي حّق 

الناشر في أمٍر كهذا، 
خصوصًا إذا كان صادرًا 

عن وعي، ال عن مزاج 
شخصي

تقف هذه الزاوية من 
خالل أسئلة سريعة مع 

وجه جديد في الكتابة 
العربية، في محاولة 

لتبيّن مالمح وانشغاالت 
الجيل العربي الجديد 

من الكتّاب

الحياة الواسعة لم تسع أحالم طائر يتيم

هل ننتقل فعًال إلى كتابة جديدة؟

الناشر وتغيير عناوين الكتب المترجمة

تغيّر بعض دور النشر 
العريقة العناوين لكنها 

تشير إلى ذلك

أنا من جيل واكب 
ثقافات متنّوعة وثورة 

وانتقاًال ديمقراطيًا

تحريف عنوان بحسب 
المزاج قد يقّول الكتاب 

ما يناقض مقولته

يتخذ تغيير العناوين المترجمة في بعض 
شعبوية  موجة  ــوب  رك شكل  الــحــاالت 
تضفي على الكتب ما ليس فيها أو تقلب 
جديدة  قديمة  ظاهرة  وهي  معناها. 
يتم فيها تقويل  العربي،  النشر  في عالم 
الكتب المترجمة ما لم تقله. فكم كاتب 
وكم  يدري،  أن  دون  لإلسالم  داعية  صار 
يشعر.  أن  دون  قضايانا  نصير  صار  كاتب 
بال نقد  المترجمة  وكم كاتب مرّت كتبه 
إلبر أورطايلي،  بينها كتب  ألفكارها، ومن 
األتــــراك  ــة  ــالق ــخــص ع ي وال ســيــمــا مـــا 

بمحيطهم وقضية فلسطين.

ظاهرة قديمة جديدة

2425
ثقافة

إضاءة

شعر

صوت جديد

فعاليات

االستيطان  البرملان حول  تحليل مناقشات 
الــصــهــيــونــي أن الـــنـــّواب الـــعـــرب لـــم يــكــونــوا 
املــوضــوع،  بــهــذا  ق 

ّ
ــدة فيما يتعل  واحــ

ً
كــتــلــة

بـــل إن الـــنـــقـــاش الــعــنــيــف ضـــد االســتــيــطــان 
ومــخــاطــره قـــاَدُه نـــّواٌب أتـــراك وعـــرب )لطفي 
ي، وروحــي الخالدي، 

ّ
فكري، وإسماعيل حق

وشكري العسلي وغيرهم(. ومن الكتب التي 

■
زاة أن ُيدركوا

ُ
على الغ

 الكاريبي وجزر ليبيريا واالستوائية
ّ
أن

ليست ملكا ألحد
غير أؤلئك املمزوجي بأرضها،

ومائها.

■
ما الذي يفعلُه إلٌه إبراهيمّي

هنا وهناك متجّواًل بي الشجر،
بي املمّرات الضّيقة في ربوع الغاب؟

هياكل الضحايا املدفونة بالطمي
تذّكر جّيدًا تاريخ امللحمة

تاريخ االنحطاط اإلنساني
تاريخ ترميز الشر باألسود

 ما هو خير
ّ

وكل
باألبيض.

■
عبة املوت

ُ
ألعب ل

كي أربح/ أخسر
حياتي املضطربة
تتوق إلى الجحيم
جحيمي الخاص
ال ذاك الجماعّي.

)شاعر من السودان(

ــذا املـــوضـــوع كــتــاُب  صــــدرت حــديــثــا حـــول هـ
ــدر بــاإلنــكــلــيــزيــة  ــ »دراســـــــات عــثــمــانــيــة« )صـ
ــرجــم إلــى عــّدة لــغــات( للمؤّرخ 

ُ
عــام 2019 وت

ــتـــركـــي املــــعــــروف إلـــبـــر أورطــــايــــلــــي، الــــذي  الـ
رجمت بعض أعماله إلى العربية. ففي هذا 

ُ
ت

»العثمنة  بعنوان  مهّم   
ٌ

فصل لدينا  الكتاب 
والــصــهــيــونــيــة خــــال املـــرحـــلـــة الــدســتــوريــة 
مع  يــنــســجــم  وال   ،»)1915-1908( الــثــانــيــة 
»مـــقـــاربـــة األســـــود واألبــــيــــض« فـــي معالجة 
مثل هــذه املــواضــيــع الــتــاريــخــيــة. إذ يوضح 
ــذا الـــفـــصـــل، بــاالســتــنــاد  ــ ــي، فــــي هـ ــلــ ــايــ أورطــ
العثمانيي لم  اليهود   

ّ
كــل  

ّ
أن الــوثــائــق،  إلــى 

ومشروعها  للصهيونية  مــؤّيــديــن  يــكــونــوا 
االســتــيــطــانــي فـــي فــلــســطــي، كــمــا أن زعــمــاء 
ي« لم يكونوا 

ّ
حاد والترق

ّ
ورجال »حزب االت

لـــوٍن واحــــد، فبعضهم جــاَهــَر بتعاطفه  مــن 
عّبر بعضهم  بينما  للصهيونية  تأييده  أو 
ــقـــال بــعــض  ــتـ ــاعـ اآلخـــــــر عــــن رفــــضــــه وقـــــــام بـ
الــنــاشــطــي الــصــهــيــونــيــي فـــي فــلــســطــي في 
بداية الحرب العاملية األولــى، وهو ما جعل 
ـــراهـــن عــلــى الــطــرف 

ُ
الــحــركــة الــصــهــيــونــيــة ت

اآلخر )إنكلترا( للحصول على وعٍد بـ«وطٍن 
قومّي« لها في فلسطي.

 يــقــع هـــذا الــكــتــاب فــي يـــِد أو 
ّ

واألمــــل هــنــا أال
مزاِج ناشٍر يختار له عنوانا من عنده، كما 
حدث لكتابه »القرن األطول لإلمبراطورية«، 
بالتطّورات  الغنّي  عشر  التاسع  الــقــرن  أي 
واإلداريــة  والسياسية  الفكرية  والتحّوالت 
في  والثقافية  واالجتماعية  واالقــتــصــاديــة 
الدولة العثمانية، والذي صدر في العربية 
الحداثة  العثمانية:  »الخافة  عنوان  تحت 
ــاســــع عـــشـــر«.  ــتــ ــرن الــ ــ ــقـ ــ ــي الـ ــ ــتــــحــــديــــث فـ والــ
فــَمــن اخـــتـــار الــكــتــاب مـــن أنـــصـــار »الــخــافــة 
العثمانية« شعروا باإلحباط الكتشافهم أن 
»الخافة العثمانية« تغّيرت مع اإلصاحات 
أو التنظيمات )في التعبير العثماني( التي 
استلهمت »أوروبــا الكافرة«، أو انتهوا إلى 
 السلطان عبد الحميد أراد إعادة االعتبار 

ّ
أن

الدستور  بتعطيل  العثمانية«  لـــ«الــخــافــة 
 الشعب 

ّ
في 1878، والــذي يــرّوج لبدعة حــق

في مراقبة ومساءلة الحكومة أمام البرملان! 
)كاتب وأكاديمي كوسوفي سوري(

ما الفرق إذًا بيني وبين الحجارة؟

يسرى باللي

في مدينة غزّة الفلسطينية، ُتفتتح في التاسع والعشرين من الشهر الجاري فعاليات 
مهرجان القدس السينمائي الدولي، وتستمرّ حتى السادس  الدورة السادسة من 
من كانون األّول/ ديسمبر المقبل. تشارك في التظاهرة، التي ُتخّصص قسمًا ألفالم 

الهواة، قرابة مئة عمل سينمائي، بين روائي ووثائقي، من عشرين بلدًا.

الثاني/  بالقاهرة، حتى الخامس والعشرين من تشرين  يتواصل في »غاليري قرطبة« 
نوفمبر الجاري، معرض ساق في سياق للفنّان المصري خالد حامد. يضّم المعرض 
أربعة عشر عمًال نحتيًا، باإلضافة إلى تخطيطاٍت على ورق للمنحوتات المعروضة، 

وتقوم فكرته على توظيف الساق في سياقات متعّددة.

في »المتحف العربي للفن الحديث: متحف« بالدوحة، يستمرّ حتى 31 آذار/ مارس 
االثنين  افتُتح  الذي  المعرض،  يضمُّ  عطية.  قادر  الجزائري  للفنّان  معرٌض  المقبل 
الماضي، مجموعَة عطية الكاملة، التي تشمل أعماًال تركيبية، ومنحوتات، وقطعًا 
فنية، وأعماًال بتقنية الكوالج، ورسومات، ومقاطع فيديو، وصورًا فوتوغرافية؛ 

من بينها عماله الجديدان: تشابك األشياء )2020(، و عن الصمت )2021(.

الخامسة  الـــدورة  عــروض  تتواصل  الــجــاري،  الشهر  من  والعشرين  الثامن  حتى 
بالصيغَتين  ُتقام  والتي  العلمي،  والخيال  الرعب  ألفالم  مسكون  مهرجان  من  
اللبنانية مطلع الشهر  الحضورية وعن بُعد. افتُتح الجانب الحضوري من التظاهرة 
لأليسلندي  المب  بفيلم  ويُخَتتم  دوكورنو،  جوليا  للفرنسية  تيتان  بفيلم  الحالي 

فالديمار يوهانسون.

تونس ـ العربي الجديد

■ كيف تفهمني الكتابة الجديدة؟
ال أعــلــم إن كــــان الــجــيــل الــعــربــي الــجــديــد 
 
ّ
ينتقل إلى كتابة جديدة أم ال، باعتبار أن

كل جيل يزعم أنه ينقل الواقع أو يعّبر عن 
إن  لذلك،  قة. 

ّ
مبتكرة وخا واقعه بطريقة 

 كتابة جديدة، سواء على 
ً
كانت هناك فعا

أو اإلبداعي، فهي حتما  التقني  املستوى 
كتابة نقلت عــّدة مشاغل يمّر بها الشاب 
الـــعـــربـــي. عــــــّدة مـــحـــطـــات كـــانـــت حــاســمــة 
 

ّ
فــي رســم مامح إنتاجه اإلبــداعــي، ولعل

أهــّمــهــا الـــثـــورة الــتــكــنــولــوجــيــة الــحــديــثــة 
بما تحمله من وسائل وتقنيات تواُصل 
جــعــلــتــه يــغــّيــر أســالــيــبــه الــتــواصــلــيــة في 
ملــحــة عــــي، فــجــيــل مــوالــيــد الــتــســعــيــنــيــات 
 ترك ألعاب صباه ومخزونه الثقافي 

ً
مثا

العمومية  املكتبات  ى من 
ّ
الــذي كان يتغذ

 ما تحمل من أدوات 
ّ

وحلقات النقاش بكل
تعتمد   

ً
فــجــأة حياته  لتصبح  لــلــتــواصــل، 

 
ُ
 ما هو افتراضي. ثّم هناك مواكبة

ّ
على كل

الـــثـــورات الــعــربــيــة الــتــي كـــان لــهــا أثـــر في 
تنمية »الحياة الثورية«، أي تغيير طريقة 
الــتــعــبــيــر و»مـــمـــارســـة الـــتـــمـــّرد« فـــي أبــهــى 
املجتمع  ثقافة  وانتشار  الفنية،  ياته 

ّ
تجل

ــتـــاف والــتــنــّوع.  املـــدنـــي واالبـــتـــكـــار واالخـ
ــبـــاب تــخــلــق كــتــابــة جــديــدة   هـــذه األسـ

ّ
كـــل

ــر االجــتــمــاعــي واملــفــاهــيــم  ـــجـــاري الــتــغــيُّ
ُ
ت

الـــجـــديـــدة، وتــــحــــاول، قــــدر اإلمــــكــــان، نشر 
ــن نـــبـــض املــجــتــمــع.  ثـــقـــافـــة مـــســـتـــوحـــاة مــ
الشارع،  فنون  انتشار  ذلك  يات 

ّ
تجل ومن 

والكتابة باللغة العامية التونسية، وخلق 
معجم جديد يستمّد لغته من بلده.

■ هــل تشعرين بــأنــك جـــزٌء مــن جــيــل أدبـــي له 
مالمحه وما هي هذه املالمح؟

ــزء مــن جــيــل واكــب  ــنــي جـ
ّ
نــعــم، أشــعــر بــأن

ثــقــافــات مــتــنــّوعــة، وواكــــب ثـــورة وانــتــقــااًل 
ــا، ويـــشـــتـــرك فــــي ثـــقـــافـــة حــب  ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ديـ
ــاة. لــكــن مـــا يــمــّيــز هــــذا الــجــيــل هو  ــيـ الـــحـ
ــات أو  ــ ــيـ ــ ــّمـ ــ ــسـ ــ ــه وقــــطــــعــــه مــــــع املـ ــ ــافـ ــ ــتـ ــ اخـ
الــتــعــريــفــات والــتــصــنــيــفــات، فــهــو ال يهتّم 
وال يمتثل لكلمات من قبيل »مامح جيل 

أدبي« أو »نوع أدبي«.

■ كيف هي عالقتك مع األجيال السابقة؟
األجــــــيــــــال الــــســــابــــقــــة هـــــي الـــــتـــــاريـــــخ، وال 
الـــحـــافـــي«  ــبـــز  تــــاريــــخ. »الـــخـ وجــــــود دون 
لـــديـــدرو،   la religieuseو شـــكـــري،  ملــحــمــد 
ومـــســـرحـــيـــات تــوفــيــق الــحــكــيــم، و»مـــولـــد 

كما ذكرُت، نشرت كتابي األول، والوحيد 
نــقــوش عــربــيــة«.  فـــي »دار  إلــــى حـــد اآلن، 
ــام،  أّمـــــا عــلــى مــســتــوى الــكــتــابــة بــشــكــل عـ
فــأنــا أنــشــر مــقــاالتــي مــع مــوقــع »الكتيبة« 

التونسي.

■ كــيــف تــقــرئــني وكــيــف تــصــفــني عــالقــتــك مع 
القراءة: منهجية، مخططة، عفوية، عشوائية؟

ــــي قـــــــــراءة عـــشـــوائـــيـــة  تـــــي لـــلـــكـــتـــب هـ قـــــراء
ألتزم  بامتياز، ومزاجية أحيانا؛ حيث ال 
بصنف معّي من الكتابات، وال ألتزم أبدًا 

بأولوياتي في القراءة.

■ هل تقرئني بلغة أخرى إلى جانب العربية؟
تمّكني  وأنتظر  أحــيــانــا.  بالفرنسية  أقــرأ 
أكتشف عوالم  اإلنكليزية حتى  اللغة  من 

خرى من الكتابة واألسلوب.
ُ
أ

الترجمة وهــل لديك رغبة  إلــى  ■ كيف تنظرين 
في أن تكوني كاتبة مترجَمة؟

 الترجمة فيها ضعف. ال 
ّ
لألسف، أجد أن

أتحّدث فقط عن ترجمات من الفرنسية 
إلى العربية، بل أيضا عن ترجمات من 
األملانية إلى الفرنسية. لذلك أخشى من 
الــتــرجــمــة، دون أن يــنــفــي ذلــــك دورهــــا؛ 

فلوالها ملا تجاوزنا الحدود.

■ ماذا تكتبني اآلن وما هو إصدارك القادم؟
أنا اآلن بصدد إتمام رسالة الدكتوراه، 

وإصداري القادم سيكون رواية.

التراجيديا« لنيتشه، وسينما بازوليني، 
والــســيــنــمــا املــصــريــة الــقــديــمــة، و»مــعــجــم 
الـــجـــســـد« ملــيــشــيــا مــــــارزانــــــو، ولــــوحــــات 
ــار فــنــيــة  ــ ــ ـــهـــا آثـ

ّ
ــل ــة الـــتـــعـــبـــيـــريـــة، كـ ــ ــــدرسـ املـ

وفكرية صقلت شخصيتي، وكانت سببا 
فــــي تـــرتـــيـــب أفــــكــــار مـــتـــنـــاثـــرة الخــتــافــهــا 
وتـــنـــّوعـــهـــا وإعــــــــــادة تـــركـــيـــبـــهـــا بــطــريــقــة 
السابقة  األجــيــال  عــن  أنقطع  ال  جعلتني 

ي«.
ّ
وال أبقى حبيسة دور »املتلق

■ كيف تصفني عالقتك مع البيئة الثقافية في 
بلدك؟

بشكل عام هي عاقة متمّيزة.

■ كيف صدر كتابك األول وكم كان عمرك؟
ـــجـــهـــُت إلــــى »دار 

ّ
كــــان عـــمـــري 27 ســـنـــة. ات

ــقـــوش عـــربـــيـــة« وعــــرضــــُت عــلــيــهــا نــشــر  نـ
رسالة املاجستير في كتاب. كنُت ال أعرف 
االستقبال،  سيكون  كيف  أعــلــم  وال  أحـــدًا 
وفوجئت بترحيب مدير الدار، وبعد سنة 
الكتاب، وبعد  تقريبا، أعلموني بقبولهم 
توزيعه بشكل جّيد  العقد، جــرى  إمضاء 

في تونس.

■ أين تنشرين؟
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المؤرخ التركي إلبر أورطايلي )إمرة يونس أوغلو(

الفلسفة  في  وباحثة  تونسية  صحافية 
االجــتــمــاعــيــة مـــن مــوالــيــد 1992. صــدر 
ــذا الــعــام بــعــنــوان  كــتــابــهــا األول بــدايــة هـ
ــا،  ــيـ ــولـــوجـ ــثـــروبـ »الـــجـــســـد الـــــعـــــاري: األنـ
االستطيقا، الجنسانية« عن »دار نقوش 

عربية«.

بطاقة

عمل لـ إبراهيم جوابرة، فلسطين

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

يسرى باللي



نتناول في رحلة اليوم وصف السلطان القاجاري مراد ميرزا، الشهير بلقب 
»حسام السلطنة« لمدينتي دمشق وبيروت اللتين قضى فيهما بعض 

الوقت في مطلع العام 1881، قبل أن يتوجه لزيارة بيت المقدس

دمشق وبيروت 
حسام السلطنة القاجاري 1881

يستكمل »سفرنامة مكة«

وصف بيروت واالستقبال الحاشد

تيسير خلف

تــنــاولــنــا فــي املــقــال الــســابــق زيـــارة 
ــراد مــيــرزا،  الــســلــطــان الـــقـــاجـــاري مــ
السلطنة«  »حــســام  بلقب  الشهير 
كبير من  والــتــي حظيت بحيز  مــصــر،  إلـــى 
»سفرنامة  بـ  املعنونة  الكبرى  رحلته  نص 
مــكــة«. ومــن الــقــاهــرة رافـــق حــســام السلطنة 
مــحــمــل الــحــج املـــصـــري إلـــى الــحــجــاز وأدى 
قبر  بــزيــارة  أن ختم حجه  وبعد  الفريضة. 
الــرســول فــي املــديــنــة، قـــرر أن يــرافــق محمل 
الــحــج الــشــامــي هـــذه املــــرة، فــمــر فــي طريقه 
ــلـــى تــــبــــوك، ومـــــعـــــان، وبــــعــــض املـــحـــطـــات  عـ
الــخــالــيــة مـــن الــســكــان بـــن الـــكـــرك والــرمــثــا. 
إلــى محطة  إلــى مدينة عمان بــل  وال يشير 
البلقاء، كونها كانت في ذلك الوقت خرائب 
أثــريــة اســتــوطــنــهــا لــلــتــو بــعــض املــهــاجــريــن 
الشراكسة، ولكنه يصف لنا بعض األعمدة 
األثرية التي رآها على الطريق، ولعله يشير 
في ذلك إلى مدينة جرش قبل أن يتم الكشف 

عن كنوزها.
وفــي مقالنا هــذا سنتناول وصفه ملدينتي 
دمشق وبيروت اللتن قضى فيهما بعض 
الوقت في مطلع العام 1881، قبل أن يتوجه 
لـــزيـــارة بــيــت املـــقـــدس، كــونــهــا كــانــت زيـــارة 
الكثيرين متممة  عـــرف  فــي  مــحــبــذة، وتــعــد 
لفريضة الحج. وقد انطوت هذه الرحلة على 
مــعــلــومــات مهمة عــن بــعــض مــعــالــم دمشق 
فـــي ذلــــك الـــوقـــت، والـــتـــي لـــم تــعــد مـــوجـــودة 
منذ عقود طويلة، مثل بوابة امليدان، وحي 
ســيــدي عـــامـــود وقـــصـــور آل الــقــوتــلــي الــتــي 
احترقت في العام 1925 بالقصف الفرنسي 
لــلــمــديــنــة وبــــــات اســـــم هـــــذه الـــنـــاحـــيـــة حــي 
الحريقة منذ ذلك الوقت، وكذلك وصف لنا 
مهما  معلمًا  تعد  كانت  التي  األمــة  حديقة 
بيروت  وفــي  السياحية.  دمــشــق  معالم  مــن 
ــدًا بــاملــديــنــة ونــهــضــتــهــا،  نـــجـــده مــعــجــبــًا جــ
حيث يقول إنها بنيت قبل 20 عامًا، انتهى 
قبل خمس سنوات، وهــي معلومة  بناؤها 
مـــأهـــولـــة قبل  كـــانـــت  بـــيـــروت  إن  إذ  الفـــتـــة، 
إلى  التاريخ بكثير، ولكنه ربما يشير  هذا 
التي نشأت بعد  الجديدة  واملرافق  األحياء 

العام 1860.
ــة صــــــــدرت بــالــلــغــة  ــلــ ــرحــ ــذه الــ ــ ــ يــــذكــــر أن هـ
الفارسية عام 1952، وترجمها إلى العربية 
عن  قريبًا  وستصدر  جــــرادات،  الكريم  عبد 
الرحالت  إحــدى  املــتــوســط، حيث كانت  دار 
الـــفـــائـــزة بــجــائــزة ابــــن بــطــوطــة املــخــصــصــة 

ألدب الرحالت في دورتها األخيرة.

استقبال رسمي
حظي السلطان القاجاري باستقبال رسمي 
في محطة الكسوة التي تعد من أهم محطات 
طريق الحج، شاركت فيه مختلف الوحدات 
املدينة، باإلضافة  املرابطة حول  العسكرية 

إلـــى كــبــار الــضــبــاط واملــوظــفــن. ومـــن هناك 
تـــوجـــه بــصــحــة مــرافــقــيــه إلــــى دمـــشـــق، وقــد 
وصف لنا املنظر الذي رآه وهو متجه إليها 
امليدان  حي  باتجاه  الجنوبي  مدخلها  من 
بــقــولــه: »وصـــل كــل مــن سعيد بــاشــا وأمــن 
طال  معهما،  بالحديث  فانشغلت  الــصــرة، 
انطلقنا.  ثــم  لساعتن  الكسوة  فــي  مكوثنا 
عــنــد مــغــادرتــنــا كــانــت األرض ذات انــحــدار 
عيون  تسر  املنظر  خــالبــة  لكنها  وارتـــفـــاع، 
الــنــاظــريــن، ويــمــن الــطــريــق كـــان أوســــع من 
يساره. حن وصلنا بداية املنحدر تكشفت 
الــحــدائــق التي  لنا معالم املــديــنــة، وظــهــرت 
تحيط بها. تمتد الغابات على طول الخط 
 
ً
الشمالي، وتكسو سفوح الجبال. كان سهال

رحــبــًا فـــي غــايــة الــجــمــال، مــعــظــم بساتينه 
ــــاص  مـــن أشـــجـــار الـــزيـــتـــون والـــتـــفـــاح واألجـ
والسفرجل، ورأينا عمارة في وسط السهل 
ــان  ــيـ ــر ألحــــــد أعـ ــا قـــصـ ــهــ ــل إنــ ــيـ مــــن بـــعـــيـــد قـ
املدينة«. ويبدو أنه يشير إلى قصر صالح 

آغا املهايني خارج حي امليدان.
ويتابع وصفه للطريق بعد أن يعدد أسماء 
الــــوفــــود الــدبــلــومــاســيــة األجــنــبــيــة املــقــيــمــة 
فــي دمــشــق، والــتــي حــضــرت الستقباله في 
مــحــطــة الـــقـــدم فــيــحــدثــنــا عـــن بـــوابـــة املــيــدان 
املـــنـــدثـــرة اآلن والـــتـــي لـــم يــبــق مــنــهــا ســوى 
اسمها، وسوق امليدان الشهير، حيث يقول: 
»على مقربة من مدخل املدينة هنالك مقبرة 
على اليمن، وثكنة عسكرية على اليسار، ثم 
بلغنا البوابة التي بنيت على شكل هاللن 
وبدون مصاريع أبواب خشبية أو حديدية، 
يــقــارب ربع  فولجنا شــارعــًا يبلغ طوله مــا 
فـــرســـخ، عــلــى طــرفــيــه حـــوانـــيـــت وعـــمـــارات 
شيدت على نسق األبنية اإليرانية، والغرف 
الـــداخـــلـــيـــة كــــانــــت بــــال نــــوافــــذ تـــفـــتـــح نــحــو 
الــشــوارع واألزقــــة، كــان طــرفــا الــشــارع الــذي 
ن بالناس، وسقوف العمارات 

َ
نسلكه مليئ

الـــتـــي يــتــخــلــلــهــا الـــشـــارع مــكــتــظــة بــالــرجــال 
والتفرج، حتى  والنساء جــاءوا لالستقبال 
أن الــبــعــض مــنــهــم كـــان قـــد اســتــأجــر دكــانــا 
ليجلس فيه ساعة االستقبال. كانت الطريق 
مزدحمة إلى الحد الذي لن تجد فيها ممرا 

غير ممر العربة«.

قصر حسن القوتلي
ــل إلــــــــى أســـــــــــواق دمـــشـــق  ــد ذلــــــــك يــــصــ ــعـــ وبـــ
اإليرانية،  بــاألســواق  ويشبهها  الجنوبية، 
ويــمــتــدح بــشــدة ســـوق مــدحــت بــاشــا الـــذي 
ــد، ثم  لــم يــمــض عــلــى افــتــتــاحــه إال عـــام واحــ
الدمشقي حسن  الوجيه  يخبرنا بأن قصر 
ــتـــه، وفـــــور وصــولــه  ــامـ قــوتــلــي خــصــص إلقـ
تناول الطعام بغرفة موشاة بالزينة برفقة 
الذين قدموا الستقباله،  املناصب  أصحاب 
وذهب مساء إلى حمام في السوق، كان قد 
تم إخــالؤه له بأمر من حكومة الــشــام. وقد 
امتدح حمامات دمشق وقال إنها »في غاية 
روعـــــة الــتــصــمــيــم والــــرونــــق بــحــيــث يعجز 
اللسان عن وصفها، خرجت من الحمام بعد 

مضي ساعة من الليل«.
وفــــي وصــفــه لــقــصــر حــســن الــقــوتــلــي يــقــول 
ــم ســـاحـــتـــن خــلــفــيــتــن، وســـاحـــة  ــه »يـــضـ ــ إنـ
ــة بـــالـــغـــرف  ــاطــ رئـــيـــســـيـــة مـــســـتـــطـــيـــلـــة مــــحــ
األرضية والعلوية من الجهات األربع، وقد 
نــصــبــوا عــلــى الـــجـــدران ســيــاجــات حــديــديــة 
ــة  ــــات، وفـــــــي وســـــــط الـــســـاحـ ــهـ ــ ــــجـ مـــــن كـــــل الـ
ــاألحـــجـــار املـــشـــجـــرة الــشــفــافــة  ــوفـــة بـ املـــرصـ
حــوض مستدير، وهــذا النسق مــتــداول في 
إذ كانوا يقومون بتزين  الشام،  أرجــاء  كل 
باألحجار  والحمامات  العمارات  أرضــيــات 
ــاة. عــلــى مــقــربــة مـــن الــنــوافــذ غــرســوا  املـــوشـ
ــور، وعـــمـــلـــوا منها  ــ ــزهـ ــ أشـــجـــار الـــســـرو والـ
ــا بــالــحــجــارة  ــيـــة، وأحــــاطــــوهــ ــكــــاال هـــاللـ أشــ
عمارة  كانت  لقد  باليد،  سقايتها  لتسهيل 
جميلة ذات صفاء وبهاء، وقلما تجد بناية 
ــــدى الـــســـاحـــات الــخــلــفــيــة كــان  تــمــاثــلــهــا. إحـ
لها معبر إلــى الــزقــاق الــخــارجــي ومــنــه إلى 
خاصة  كانت  والثالثة  املستطيلة،  الساحة 
فــي وسطه حــوض ماء  بنوا فيها صالونا 
القاعة، وهو في حقيقته ال  كانوا يسمونه 
يــعــدو أن يــكــون غــرفــة مسقفة ومــذهــبــة في 
وسطها حوض للمياه املتدفقة، وألن الجو 
بـــارد غــطــوا الــحــوض بــلــوح خشبي يعلوه 
قــمــاش مـــن الــحــريــر األحـــمـــر، فــأصــبــح على 
هيئة طاولة، كانت الغرفة مزينة بأصناف 
الــرفــوف،  على  املصفوفة  الصينية  األوانـــي 

وهي في غاية التميز«.
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كما هي عادته يستعني حسام السلطنة )الصورة( بكتب ومراجع تاريخية عند حديثه عن البلد 
الذي يصفه، وقد استرسل في ذلك فيما يخص دمشق، ولكنه عاد ليحدثنا عن مشاهداته وقد 
متنزهاتها  تعددت  أجوائها،  ولطافة  تربتها،  الشام وطيب  ماء  »لصفاء  الشام:  بمتنزهات  بدأها 
رجة، والَربوة، وهو أفضلها، ويعتقد 

َ
ربلة، وامل

َ
التي تتوزع في أحيائها، منها متنزه الصوفانية، والط

البعض أن آية قرآنية كريمة تشير إلى الربوة املوجودة خارج مدينة الشام«. وقد وصف لنا بشيء 
من اإلعجاب متنزهات املرجة بما فيها حديقة األمة التي افتتحها قبل عام من ذلك الوالي املقال 
مدحت باشا حيث يقول: »عندما تعبر من محاذاة بردى، وعمارة والي الشام، وتتخطى الجسر يبدأ 
نهر املرجة، رصفوا جانبيه بالحجارة حتى مسافة أربع مئة قدم، ووضعوا القناطر قرب بدايته 
وفي وسطه وقبل نهايته، القنطرة األولى واألخيرة من الحجارة، ولكل منهما ثالث عيون، والقنطرة 
الوسطى صنعت من الحديد، وقد أحكموا بناءها 
وأقاموا عليها جدارا من الجانبني، وال عيون لها. 
أذرع، وعــلــى جانبيه  الــنــهــر عــشــرة  يــبــلــغ عـــرض 
تكثر العمارات والبساتني، وحديقة مدحت باشا 
الوطنية،  الحديقة  تسمى  والتي  يساره  على  تقع 
تتوسطها عمارة مفتوحة األطراف األربعة، يضم 
الــعــلــوي عبارة  طابقها األرضـــي غــرفــا، والــطــابــق 
بعد  الــجــهــات.  مــن جميع  ليلية طلقة  عــن شــرفــة 
الــحــمــراء ندخل  وإلـــى جــانــب جبل كسيب  النهر، 
املــاء، وقد كستها  التي يجري من خاللها  الربوة 
الخضرة، وجللتها النضارة من الجانبني، وتكثر 
املقاهي على الضفتني، وتنتشر العمارات حولها. 
ونقاء،  النفس صفاء  على  الــربــوة  متنزه  يضفي 

ويشحن زائره بالحيوية والنشاط.

متنزهات المرجة 
ــنـــا حــــســــام الــســلــطــنــة  يـــحـــدثـ
ــتـــعـــدادات الــســفــر إلــى  عـــن اسـ
بــــيــــروت ويـــجـــدهـــا مــنــاســبــة 
ــا عــــــــــــن شــــــركــــــة  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــدثـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــيـ ــ ــ لـ
ــــس الــــفــــرنــــســــيــــة  ــانـ ــ ــجـ ــ ــلـ ــ ــديـ ــ الـ
الــتــي اســتــثــمــرت الــطــريــق، إذ 
الطريق  مسافة  »تبلغ  يقول: 
ــيـــروت مئة  ــام إلــــى بـ ــن الـــشـ مـ
وعــشــرة كــيــلــومــتــرات، عبدت 
هذه الطريق من قبل الشركة 
ــة، ومـــــــــع وجـــــــود  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــرنـ ــ ــفـ ــ الـ
ــات  ــ ــعـ ــ ــفـ ــ ــرتـ ــ املـــــــنـــــــحـــــــدرات واملـ
بــتــســطــيــح  ــوا  ــ ــامـ ــ قـ أنــــهــــم  إال 
ــا لــلــقــوانــن  ــقـ املــنــعــطــفــات وفـ
الهندسية كي تسير العربات 
ــة، وقــــد  ــ ــولـ ــ ــهـ ــ ــــسـ ــتـــهـــى الـ ــنـ بـــمـ
بــــــدا الـــجـــهـــد جـــلـــيـــًا بــالــنــظــر 
وضعت  املنطقة.  لتضاريس 
ــلـــك  ــمـ ــتـ الـــــــشـــــــركـــــــة شـــــــرطـــــــا بـ
الــطــريــق حــتــى أربـــعـــن سنة 
التي  املــيــزانــيــة  تستوفي  كــي 
ــا بـــقـــيـــمـــة مـــلـــيـــونـــي  ــهـ ــتـ ــقـ ــفـ أنـ
فـــرنـــك، مــــرت مــنــه حــتــى اآلن 
ثــمــانــي عــشــرة ســنــة، وبقيت 
ــنــــة،  اثـــــنـــــتـــــان وعــــــــشــــــــرون ســ
وقـــــد كـــانـــت أكــــــــوام الــحــصــى 
الــتــعــبــيــد  وآالت  الـــصـــغـــيـــرة، 
جاهزة في كل مكان إلصالح 
الفور.  على  الطارئة  العيوب 
تــتــخــلــل الـــطـــريـــق مــــن الـــشـــام 
ــيــــروت اثـــنـــتـــا عــشــرة  حـــتـــى بــ
محطة هي: الهامة، َميسلون، 
ــــــصــــــنــــــع، جـــســـر 

َ
جــــــــديــــــــدة، امل

ـــرْيـــجـــات، 
ُ
زيـــنـــون، شـــتـــورة، امل

خـــــــان مــــــــــراد، َصــــــوفــــــر، خــــان 
بودخان والجمهور، وجميع 
الـــعـــامـــلـــن فــيــهــا فــرنــســيــون. 
ــزودة بإسطبل  ــ مـ كـــل مــحــطــة 
ومــقــهــى وبــيــت ضــيــافــة، فقد 
في هذه  الخيل  نستبدل  كنا 
املـــحـــطـــات، كـــمـــا يـــتـــم تــبــديــل 
الــــجــــنــــود الـــثـــمـــانـــيـــة الــــذيــــن 
الــطــريــق مريحة  يــرافــقــونــنــا. 
ــا ارتــيــاحــا  لــلــســيــر، وتـــزيـــدهـ
التي تبدو  السهول والجبال 
حدائق  وكأنها  جنباتها  من 
غناء، تكثر أشجار الصنوبر 
والجوز وغيرها من األشجار 
ــاال  ــمـ ــفـــي جـ ــتـــضـ املــــــــزهــــــــرة، فـ

خالبا يريح النفوس«.

شركة النقل 
الفرنسية

لــدى وصــولــه إلــى بــيــروت، يتحدث حسام 
الــســلــطــنــة عــن اســتــقــبــال رســمــي حــافــل في 
محطة الجمهور في جبل لبنان، حيث ركب 
فــي عــربــة املــتــصــرف نــعــوم بــاشــا منطلقن 
مسافة  تبعد  الــتــي  املتصرفية  حـــدود  إلــى 
ربع ساعة عن حدود مدينة بيروت التابعة 
ــا مـــا يــربــو  ــنـ ــقـــول: »رأيـ ــة. ويـ لـــواليـــة ســـوريـ
عــلــى خــمــســة آالف شــخــص رجــــاال ونــســاء 
ومستقلن  راجلن  وغيرهم  النصارى  من 
ــال،  ــبـ ــقـ ــتـ وا لـــحـــضـــور االسـ ــات جــــــــاء ــربــ ــعــ الــ
كـــان الـــرجـــال والــنــســاء يــجــلــســون مــعــا في 
العساكر  مــن  الــعــربــات، ووجــدنــا مجموعة 
اصطفت مع الفرقة املوسيقية ألداء التحية 
العسكرية، وبعد حفل االستقبال غادرنا«.

وفـــي بــيــروت خــصــصــت الــحــكــومــة لحسام 
الــســلــطــنــة مــنــزل الــحــاج مــحــي الــديــن نجل 

يقول: »فيها مدارس كثيرة، فقد أنفقت كل 
مــن بــريــطــانــيــا وفــرنــســا وأمــيــركــا وأملــانــيــا 
لتعليم  مــدارس  األمــوال إلنشاء  الكثير من 
الطالبات مــن طــوائــف الـــروم األرثــوذوكــس 
املدينة  في  وتوجد  واألرامــنــة،  والكاثوليك 
ــوم بـــطـــبـــاعـــة  ــ ــقـ ــ ــة تـ ــعـ ــبـ ــطـ ــرة مـ ــ ــشـ ــ إحـــــــــدى عـ
الــجــرائــد والــصــحــف، وفــيــهــا خــمــســة عشر 
والعديد  كنيسة،  وثالث وعشرون  جامعا، 
التي ما زال معظمها  التاريخية  من اآلثار 
تنقيب  بعملية  قاموا  فكلما  األرض،  تحت 
عــثــروا عــلــى أعــمــدة وأحـــجـــار عــظــيــمــة تــدل 
على آثار جديدة. يمر من شرقها نهر تبلغ 
املــســافــة إلــيــه مــســيــر نــصــف ســـاعـــة، إال أن 
أربــع  مسافة  وعــلــى  سائغة،  ليست  مياهه 
ساعات إلى جهة شرق املدينة ينحدر نهر 
ــاء مـــن جــبــل قـــســـردان. وقــد  الــكــلــب عـــذب املــ

املـــرحـــوم ســيــد عــبــد الــفــتــاح الـــعـــربـــي، وقــد 
وفـــــروا فــيــه كـــل أســـبـــاب الـــراحـــة مـــن أرائــــك 
جميلة،  الــعــمــارة  »كــانــت  ويــقــول:  وأدوات. 
جانبها  وإلــى  أخـــاذة،  منمقة  جنينة  فيها 
ــنـــاء مـــســـقـــف، جــلــســنــا فـــي غـــرفـــة أرضـــيـــة  بـ
وانــشــغــلــنــا بـــالـــحـــديـــث مــــع الـــحـــضـــور، ثــم 
قــصــدنــا الــبــنــاء املــســقــوف لــتــنــاول الــطــعــام. 
جاءني وفد من بيروت الستقبالنا وتقديم 
الــتــهــنــئــة بــمــنــاســبــة دخــولــنــا املــديــنــة يضم 
الــشــيــخ عــبــد الــلــه املــجــتــهــد الــعــامــلــي، وهــو 
رجل ُمعّمر يناهز الثمانن عاما، وبرفقته 
درويــــش بــيــك، ونــعــيــم بــيــك، يــرافــقــهــم أحــد 
ــامـــل هــو  املــــاللــــي مــــن جـــبـــل عــــامــــل. جـــبـــل عـ
موطن الحّر الشهيد، والشيخ البهائي، فلم 
يبق من قبيلة الشيخ البهائي أحد، وقبيلة 
الحر ما زالت باقية«. وحول مدينة بيروت 

اســتــثــمــرت الــشــركــة الــبــريــطــانــيــة فــي النهر 
فــأوصــلــت املــــاء إلـــى املـــديـــنـــة، ومـــن ثـــم إلــى 
أنــابــيــب حــديــديــة، وتستوفي  الــبــيــوت عبر 
ثــمــن كــل مــتــر مــن األنــابــيــب مــئــة وخمسن 
ـــك كـــانـــت تــعــانــي  فــرنــكــا ســـنـــويـــا، وقـــبـــل ذلـ

البلدة من شح املياه«.
ويــضــيــف: »ال ســـور يــحــيــط بــبــيــروت، تلك 
الــبــلــدة الــجــمــيــلــة، وال قـــالع فــيــهــا، وقـــد بــدأ 
إعمارها قبل عشرين سنة، وانتهى العمل 
ــنــــوات، وهــــي تــتــمــتــع  فــيــهــا قــبــل خــمــس ســ
بــحــدائــق وعــمــارات ذات رونـــق، وغــالــبــا ما 
ــا مـــحـــاذيـــة لـــلـــمـــرفـــأ. مــنــاخ  ــهـ ــواقـ تـــكـــون أسـ
بيروت لطيف، إال أن مناخ األماكن األخرى 
فــي لــبــنــان أفــضــل مــن مــنــاخــهــا ومـــن مناخ 
ــام وبـــيـــروت  ــشــ ــان الــ ــيــ ــام، فــمــعــظــم أعــ ــ ــــشـ الـ

يقصدون األطراف لالصطياف«.

مشهد عام 
لدمشق في القرن 
)Getty( التاسع عشر

رحالت
Saturday 13 November 2021
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رياضة

انضم الصربي نوفاك ديوكوفيتش، املصنف 
األول عامليًا إلى املجموعة الخضراء في البطولة 

الختامية للتنس التي تحتضنها تورينو، 
والتي ستقام بن 14 و21 من الشهر الحالي على 
ملعب باال البيتور بجانب اليوناني ستيفانوس 

تسيتسيباس والروسي آندريه روبليف 
والدنماركي كاسبر رود. وسيتنافس ديوكوفيتش 

على اللقب السادس في بطولة املاسترز ويسعى 
للتساوي مع السويسري روجيه فيدرير.

تم إطالق سراح الالعبة الفرنسية، أميناتا ديالو، 
دون توجيه تهمة لها بعد 36 ساعة من حبسها 
لالشتباه في تورطها في الهجوم على زميلتها 

في باريس سان جيرمان خيرة حمراوي. وذكرت 
مصادر قضائية أنه تم أيضا إطالق سراح أحد 

معارف ديالو والذي كان يشتبه في أنه نظم 
الهجوم، وال يستبعد إطالق سراحهما اتخاذ 
إجراءات قانونية ضدهما. كما تم استجواب 

الالعبة سكينة كرشاوي، من قبل املحققن.

أبدى فريق نوريتش سيتي اهتمامه بالتعاقد 
مع فرانك المبارد كمدرب جديد للفريق عقب 

إقالته لدانيل فريك نهاية األسبوع املاضي. 
ووفقًا لوسائل اإلعالم اإلنكليزية، فإن نوريتش 
بدأ مفاوضات مع المبارد للتعاقد معه لتدريب 

الفريق الذي يتواجد في قاع ترتيب جدول 
املسابقة بفوز واحد في 11 مباراة. وتمت إقالة 
فريك نهاية األسبوع املاضي بعدما حقق فوزه 

األول في املوسم أمام منافسه برينتفورد.

نوفاك ديوكوفيتش 
ينضم إلى المجموعة 

الخضراء 

إطالق سراح العبة 
النادي »الباريسي« من 

دون توجيه اتهام

نوريتش سيتي يسعى 
للتعاقد مع المدرب 

فرانك المبارد

كشفت صحيفة 
»سبورت« 
الكتالونية عن أن 
عودة الظهير 
البرازيلي، داني 
ألفيش، باتت 
وشيكة وسيتم 
اإلعالن عنها 
بشكل رسمي 
من إدارة فريق 
برشلونة األسبوع 
المقبل، وذلك 
بعدما أعطى 
المدرب الجديد، 
تشافي، الضوء 
األخضر إلتمام 
الصفقة. 
ووفقًا 
للمعلومات 
التي نشرتها 
الصحيفة، فإن 
ألفيش سينضم 
إلى الفريق 
األول لبرشلونة 
مباشرًة في 
سوق االنتقاالت 
الشتوية 
القادمة.

)Getty /هل يبدأ ألفيش رحلة جديدة مع برشلونة تحت قيادة تشافي؟ )زيزهاو وو

ألفيش إلى برشلونة؟

Saturday 13 November 2021
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كأس العرب بالدوحة 
ستقام بإشراف من االتحاد 

الدولي »فيفا«

البرتغال تسقط في فخ التعادل أمام إيرلندا
ــنــدي في  ســقــط املــنــتــخــب الــبــرتــغــالــي فــي فــخ الــتــعــادل الــســلــبــي مــع نــظــيــره اإليــرل
فــي صــدارة  البرتغالي  املنتخب  استمر  الــتــعــادل،  ورغـــم  األوروبـــيـــة،  التصفيات 
املجموعة برصيد 17 نقطة متفوقا فارق األهداف عن املنتخب الصربي الثاني في 
الترتيب. ورفع منتخب لوكسمبورغ رصيده إلى تسع نقاط في املجموعة بفوزه 
)3 - 1( على أذربيجان صاحبة املركز األخير بنقطة واحدة. جاءت ثالثية منتخب 
لوكسمبورغ عن طريق غريسون رودريغيز )الدقائق67 و90( وسيباستني ثيل 
الدقيقة  أزيــر صالحي في  )د.78( بينما جاء هدف أصحاب األرض عن طريق 
82. ويحتاج املنتخب البرتغالي للتعادل في الجولة األخيرة أمام منتخب صربيًا 
لضمان التأهل املباشر إلى املونديال، إذ إن الخسارة ستعني التراجع إلى املركز 

الثاني وبالتالي خوض امللحق األوروبي بنظام مباراتني )ذهاب وإياب(.

إسبانيا ُتسقط اليونان بهدف وتقصي السويد 
من الصدارة

اليونان سجله  حققت إسبانيا انتصارًا ثمينًا بهدف نظيف على مضيفتها 
الجولة قبل األخيرة من  الالعب بابلو سارابيا )د.26( من ركلة جــزاء ضمن 
الثانية  مجموعتها  إسبانيا  تصدرت  االنتصار  وبهذا  األوروبــيــة.  التصفيات 
على حساب السويد التي سقطت بثنائية نظيفة في ملعب جورجيا. وسيطرت 
اللقاء األول بنسبة استحواذ على الكرة وصلت إلى %74،  إسبانيا على شوط 
لكن اليونان أهدرت أكثر من فرصة خطيرة في الشوط الثاني كانت كفيلة بإدراك 
التعادل. ورفع منتخب إسبانيا رصيده إلى 16 نقطة في الصدارة، مقابل 15 نقطة 
للسويد التي تراجعت بهذه الخسارة الثانية لها في التصفيات إلى مركز الوصافة. 
وستكون الجولة األخيرة حاسمة بني املنتخبني، إذ ستستضيف إسبانيا نظيرتها 
السويد وستحتاج وقتها للتعادل من أجل حسم تذكرة التأهل املباشر للمونديال، 

علمًا بأن صاحب املركز الثاني سيخوض منافسات امللحق األوروبي.

ألمانيا تكتسح ليشتنشتاين بتسعة أهداف 
في تصفيات المونديال

الــعــام 2022، منتخب  كــأس  إلــى  تأهله  الـــذي ضمن  األملــانــي  املنتخب  اكتسح 
ليشتنشاتني بتسعة أهداف نظيفة في الجولة التاسع من التصفيات األوروبية. 
أن ضمن مبكرًا  الصدارة برصيد 24 نقطة، وسبق  األملاني  املنتخب  ويحتل 
للملحق منتخب مقدونيا  املــؤهــل  الــثــانــي  املــركــز  فــي  ملــونــديــال، ويليه  الــتــأهــل 
صاحبة  أرمينيا  مضيفته  على  نظيفة  بخماسية  الكبير  بــفــوزه  الشمالية 

املركز الرابع بـ12 نقطة، أحرز أنيس بارداهي ثالثية في فوز املنتخب املقدوني 
)الدقائق 36 و67 و90 من ركلة جزاء( وسجل كل من ألكسندر تراجكوفسكي 
وميالن ريستوفسكي هدفًا في املباراة. وفي نفس املجموعة، حسم التعادل 
بــرصــيــد 14 نقطة مع  الــثــالــث  املــركــز  الــتــي تحتل  السلبي مــواجــهــة رومــانــيــا 

ضيفتها أيسلندا الخامسة في الترتيب برصيد 9 نقاط.

كرواتيا تسحق مالطا بسباعية 
وتواصل مالحقة روسيا

األوروبــيــة،  التصفيات  - 1( ضمن   7( املالطي  سحق منتخب كرواتيا نظيره 
وواصلت كرواتيا بهذه النتيجة منافسة روسيا على صدارة املجموعة الثامنة، 
أهــداف كرواتيا كل من  أهــداف نظيفة. سجل  بعد فوزها على قبرص بستة 
ايفان بيريسيتش )د.6( ودويي كاليتا كار )د.22( وماريو باساليتش )د.39( 
وأنــدريــه كراماريتش  )د.47 و64(  مــاجــر  ولــوفــرو  )د.45(  مــودريــتــش  ولــوكــا 
الــكــرواتــي مارسيلو  الوحيد عبر  االرض  أصــحــاب  هــدف  بينما جــاء  )د.53(، 
 20 إلــى  رصيدها  كرواتيا  ورفعت  مــرمــاه.  في  بالخطأ  )د.31(  بروزوفيتش 
التأهل  بطاقة  تتطلع لخطف  التي  بفارق نقطتني خلف روسيا  لتبتعد  نقطة، 
وستكون  األخــيــر.  املــونــديــال  بطلة  وصيفة  حــســاب  على  للمونديال  املباشر 
الحاسمة في تحديد  بالتصفيات بني كرواتيا وروســيــا هي  األخــيــرة  املــبــاراة 

املتصدر، إذ يحتاج الكروات للفوز من أجل التأهل مباشرة إلى قطر.

أعــلــنــت الــلــجــنــة املــحــلــيــة املــنــظــمــة لــبــطــولــة 
كــأس الــعــرب »قطر 2021« عــن تدشني املقر 
ــدار بــطــاقــات  ــ الــرئــيــســي لــبــيــع الــتــذاكــر وإصـ
)هيا( )بطاقة املشجع( لبطولة كأس العرب 
تستضيفها  الــتــي  الــعــاشــرة،  نسختها  فــي 
دولة قطر للمرة الثانية في تاريخها، وذلك 
فـــي الـــفـــتـــرة مـــا بـــني 30 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن 
الــــجــــاري و18 ديـــســـمـــبـــر/ كـــانـــون  ــانـــي  ــثـ الـ
تحت  منتخبا   16 بــمــشــاركــة  املــقــبــل،  األول 
القدم »فيفا«.  الدولي لكرة  إشــراف االتحاد 
ــاء ذلـــك خـــال مــؤتــمــر صــحــافــي عقدته  وجــ
الــلــجــنــة، وتـــمـــت خـــالـــه إزاحـــــة الــســتــار عن 
كــأس  ببطولة  املتعلقة  األمــــور  مــن  الــعــديــد 
العرب بخصوص نظام التسجيل والتذاكر 
ــك بـــحـــضـــور حــســن  ــ وبـــطـــاقـــة املـــشـــجـــع، وذلــ
ــكــــواري، مــديــر خــدمــة املــشــجــعــني،  ربــيــعــة الــ
وخالد علي املولوي، رئيس تجربة البطولة 
وأحمد  واإلرث،  للمشاريع  العليا  باللجنة 
محمد آل ثاني، مدير منشأة مركز الدوحة 
املدير  الشمري،  للمعارض، وسامي محمد 
العليا  بــالــلــجــنــة  للتكنولوجيا  الــتــنــفــيــذي 

أبقى فريق الدحيل على فارق النقاط الثاث 
الــــــــذي يـــفـــصـــلـــه عـــــن الــــســــد املــــتــــصــــدر خــــال 
تعادلهما األسبوع املاضي، مع ختام الجولة 
ــن الـــــــدوري الـــقـــطـــري لـــكـــرة الــقــدم  الــتــاســعــة مـ
)دوري نجوم( للموسم )2021/ 2022(. ويملك 
الدحيل في رصيده 22 نقطة بعد تحقيقه 7 
انتصارات، جاءت على حساب الخور بأربعة 
االفتتاحية،  الجولة  فــي  أهـــداف مقابل هــدف 
وعلى العربي بهدفني مقابل هدف في الجولة 
مقابل  أهــداف  بثاثة  الغرافة  وعلى  الثانية، 
هــــدف فـــي الــجــولــة الــثــالــثــة، وعـــلـــى السيلية 
الرابعة،  الجولة  في  رد  دون  أهــداف  بخمسة 
وفـــي الــجــولــة الــخــامــســة، تــغــلــب عــلــى الــريــان 
بثاثة أهداف دون رد، قبل تعرضه لخسارته 
ــــرة بــأربــعــة  ــــوكـ ــم أمــــــام الـ األولـــــــى هـــــذا املــــوســ
أهــــداف مــقــابــل هـــدف فــي الــجــولــة الــســادســة، 
االستفهام.  عامات  من  العديد  تركت  والتي 
واستعاد الدحيل توازنه في الجولة السابعة 
الشمال بهدف دون رد، ومــن ثم  بــفــوزه على 
بهدفني  الثامنة  الجولة  فــي  قطر  نــادي  على 
مــقــابــل هـــدف، وفـــي املــواجــهــة األخــيــرة ضمن 

عــلــي  ــد  ــالــ خــ ــــن  ــلـ ــ وأعـ واإلرث.  ــلـــمـــشـــاريـــع  لـ
باللجنة  البطولة  تجربة  رئــيــس  املــولــوي، 
الــتــدشــني  عـــن  واإلرث،  لــلــمــشــاريــع  الــعــلــيــا 
الرسمي لبطاقة املشجع )هيا(، وهي عبارة 
عن بطاقة ذكية تتيح لحاملها الدخول إلى 
املحتضنة  الرياضية  املرافق  وكذلك  البلد، 

مباريات البطولة بكل أريحية وسهولة.
وأشــار املــولــوي إلــى أنــه سيتم فتح العديد 
من الفروع األخــرى لبيع التذاكر، سواء في 
بعض املجمعات أو األماكن العامة، من أجل 
واملشجعني.  لألفراد  الشراء  عملية  تسهيل 
العديد  البطاقة ستمنح حاملها  أن  وتابع 
مــن االمـــتـــيـــازات، أهــمــهــا اســتــخــدام وســائــل 
املـــواصـــات الــعــامــة، كــمــا ســتــكــون البطاقة 
ــددا فــي  ــشــ ــدخــــول املــــبــــاريــــات، مــ ــيــــة لــ إلــــزامــ
أن بطاقة )هــيــا( ستكون  الــوقــت ذاتـــه على 
أساسية لدخول البلد بالنسبة للمشجعني 
من خــارج الدوحة. ومن جانبه، أكد سامي 
ــا( الــذكــيــة  ــيـ مــحــمــد الــشــمــري أن بــطــاقــة )هـ
ســتــحــمــل جـــمـــيـــع املـــعـــلـــومـــات والـــبـــيـــانـــات 
ــة بـــحـــامـــلـــهـــا، حــيــث  ــاصــ ــخــ الـــشـــخـــصـــيـــة الــ

الــجــولــة الــتــاســعــة، كــانــت آمـــال الــدحــيــل تنظر 
لــقــلــب املــعــطــيــات عــلــى الـــســـد، لــكــن الــتــعــادل 

بثاثة أهداف لكل منهما حسم اللقاء. 
الدحيل 24 هدًفا، وهو ثاني  وسجل هجوم 
أقوى هجوم خلف السد الذي سجل 36 هدًفا، 
وأحرز مهاجم الدحيل الكيني مايكل ألونغا 
نصف أهداف فريقه، ليتصدر قائمة الهدافني 
ــــاه املـــعـــز عـــلـــي وعــبــد  بـــرصـــيـــد 12 هــــدًفــــا، تـ
الــرحــمــن فــهــمــي بــثــاثــة أهــــداف لــكــل منهما، 
فــيــمــا تــلــقــت شــبــاك الــدحــيــل 11 هـــدًفـــا، وهــو 
ثالث أقوى دفاع في الجوالت التسع املاضية 
خلف الوكرة والعربي. وسيواجه الدحيل في 
الجولتني األخيرتني من القسم األول أم صال 
الثامن  لقبه  لتحقيق  واألهلي، حيث يسعى 
ــدرب الــبــرتــغــالــي لــويــس  ــ فـــي تــاريــخــه مـــع املــ
كــاســتــرو، الــــذي يــعــد املــــدرب الــخــامــس الــذي 
يتولى اإلدارة الفنية للفريق منذ عام 2018، 
وحـــل الــبــرتــغــالــي كــاســتــرو خــلــًفــا للفرنسي 
صــبــري ملــوشــي الــــذي لـــم يــحــقــق الــتــطــلــعــات، 
الذي  الركراكي  وليد  املغربي  وسبقه كل من 
حقق لقب الدوري، بعد رحيل البرتغالي روي 
فاريا الذي فشل هو اآلخر وحقق كأس قطر 
فقط، لتتم إقالته بعد سنة في يناير/ كانون 
البرتغالي  قبل  املهمة  وتسلم   ،2019 الثاني 
فــاريــا املــــدرب الــتــونــســي نــبــيــل مــعــلــول الــذي 
لم يستمر سوى 6 أشهر مع النادي، بعد أن 
عني بديًا للمدرب الجزائري جمال بلماضي 

صاحب اإلنجازات الكبيرة مع الفريق. 
وتعاقد نادي الدحيل هذا املوسم مع الثنائي 

الــخــاصــة طيلة  الــخــدمــات  ستسهل جــمــيــع 
ــه، أكــد  ــ فــتــرة الــبــطــولــة. وعــلــى الــصــعــيــد ذاتـ
التصاريح  أن مــركــز  ثــانــي  آل  أحــمــد محمد 
ــر جــمــيــع  ــ ــوفـ ــ ــا« يـ ــ ــيــ ــ ــع »هــ ــجــ ــشــ لــــبــــطــــاقــــة املــ
لــلــجــمــاهــيــر مـــن أجــــل التسجيل  الـــخـــدمـــات 
والحصول على البطاقة والطباعة الفورية، 
وأيضا املواقف املخصصة للجماهير. وقال 
إن توقيت العمل سيكون اعتبارا من السبت 
غاية  إلــى  ظهرا  الثانية  الساعة  مــن  املقبل، 
الساعة العاشرة مساء، حيث سيقدم املركز 
الــخــدمــات ويــذلــل جــمــيــع الــصــعــوبــات أمــام 
في عملية  يواجهون مشاكل  الذين  األفـــراد 
التسجيل أو كيفية الحصول على البطاقة. 
وفي معرض رده على سؤال لوكالة األنباء 
الــقــطــريــة »قــنــا« حـــول اإلقــبــال الجماهيري 
القطري،  املنتخب  تــذاكــر  على عملية شــراء 
الـــكـــواري إن عملية بيع  قـــال حــســن ربــيــعــة 
الــتــذاكــر تشهد إقــبــاال مــتــزايــدا يــومــيــا منذ 
فيفا،  مــوقــع  على  إلكترونيا  الــتــذاكــر  طــرح 
فــاقــت نسبتها  املــبــاريــات  بــعــض  أن  مبينا 
خمسني بــاملــائــة، خــاصــة فــي مــواجــهــة قطر 
االفتتاحية، وأضاف مدير خدمة املشجعني 
أنــه مــع فتح مــراكــز الــبــيــع، سيكون اإلقــبــال 
الشراء،  عملية  على  كبيرة  بنسبة  متزايدا 
متوجها بالنداء إلى جميع األفراد بضرورة 
تذاكرهم، سواء  اقتناء وحجز  في  اإلســـراع 
إلكترونيا عن طريق املوقع الرسمي أو من 

خال مراكز البيع.
)قنا(

التونسي فرجاني ساسي قادما من الزمالك 
املصري والبلجيكي توبي ألدرفيريلد قادما 
من نادي توتنهام اإلنكليزي لتعزيز صفوف 
الفريق، إلى جانب إدميسلون وأولونغا ونام 
تـــاي هـــي، فــيــمــا رحـــل عــن صــفــوفــه الــيــابــانــي 

والــكــرواتــي  علي  مهند  والــعــراقــي  ناكاجيما 
وينتظر  دودو.  والــبــرازيــلــي  مــانــزودكــيــتــش 
جــمــهــور الــدحــيــل عـــودة فــريــقــه إلـــى الــواجــهــة 
مرة أخــرى بعد غيابه عن منصات التتويج 
فــي املــوســم املـــاضـــي، حــيــث حــل وصــيــًفــا في 

ــدوري بـــفـــارق 13 نــقــطــة عـــن الــســد  ــ تــرتــيــب الــ
الــبــطــل، وهـــو ثــانــي أســــوأ فــــارق فـــي الــنــقــاط 
الــرقــم األســوأ  كــان  للدحيل منذ 2011، حيث 
في موسم 2016 وبفارق 18 نقطة عن الريان 
الــبــطــل، وبــالــتــالــي، هــنــاك آمـــال كــبــيــرة تعول 
ــتـــرو إلعـــــادة  ــاسـ عـــلـــى الـــبـــرتـــغـــالـــي لـــويـــس كـ
الدحيل إلى الواجهة مجدًدا، ويبقى الطموح 
ــدوري أبـــطـــال آســيــا الـــذي  ــ ــرز الــتــتــويــج بـ ــ األبـ
الكيني  الدحيل. وواصــل  أبناء  يــراود جميع 
تألقه  الدحيل،  نجم هجوم  أولــونــغــا،  مايكل 
الــافــت هـــذا املــوســم، ونــجــح أخــيــرًا فــي فض 
الــشــراكــة عــلــى قــمــة جـــدول تــرتــيــب الــهــدافــني، 
بــعــدمــا رفـــع رصــيــده إلـــى 12 هــدفــا، متقدما 
السد  الجزائري بغداد بونجاح، هــداف  على 
)11 هـــدفـــا(. ويــشــهــد الـــــدوري الــقــطــري لكرة 
الـــقـــدم تــوقــفــا خــــال الــفــتــرة الـــقـــادمـــة بسبب 
االســتــحــقــاقــات الــرســمــيــة املـــقـــررة واملـــدرجـــة 
عــلــى الــرزنــامــة، ومــنــهــا بــطــولــة كـــأس الــعــرب 
الفترة من  الــتــي ستقام خــال  »قــطــر 2021«، 
30 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي الــجــاري حتى 
املــقــبــل، بجانب  األول  كــانــون  ديــســمــبــر/   18
القطري  املنتخب  تنتظر  التي  االستحقاقات 
الــراهــنــة، خــاصــة خوضه  الفترة  األول خــال 
ــة املــؤهــلــة  ــ ــيـ ــ مـــواجـــهـــات الــتــصــفــيــات األوروبـ
لبطولة كأس العالم لكرة القدم »قطر 2022«، 
حيث مــن املــقــرر أن يلتقي »األدعـــم« منتخب 
أذربيجان يوم غد األحد في العاصمة باكو، 

بعد لقاء منتخب صربيا.
)قنا(

دوري نجوم قطر: الدحيل يطارد السد على اللقبكأس العرب »قطر 2021«: تدشين المقر الرئيسي لبيع التذاكر
دشنت اللجنة المحلية 

المنظمة لبطولة كأس 
العرب 2021 المقر الرئيسي 

لبيع التذاكر

يواصل الدحيل مالحقته 
السد المتصدر في الصراع 

على لقب دوري نجوم 
قطر لكرة القدم

)Getty/البطولة ستشهد مشاركة أبرز المنتخبات العربية )محمد فرج

)Getty( نسور قرطاج عين على الفوز والتأهل

منتخب موريتانيا فقد األمل في التأهل )فرانس برس(

الفريقان تعادال 3-3 في آخر لقاء بالدوري )كريم جعفر/فرانس برس(

مباريـات
      األسبـوع

تونس ـ العربي الجديد

ــار، صــــوب املــنــتــخــب  ــظــ تــتــجــه األنــ
مواجهة  يخوض  الــذي  التونسي 
صعبة للغاية، عندما يحل ضيفا 
لقاء حاسم على  على غينيا االستوائية في 
صــــــراع صــــــــدارة املـــجـــمـــوعـــة الـــثـــانـــيـــة ضــمــن 
قطر  ملونديال  املؤهلة  األفريقية  التصفيات 
2022، واملنافسة بينهما على التأهل. ويدخل 
نسور قــرطــاج، املــبــاراة ولديهم 10 نقاط في 
املركز األول، مقابل 7 نقاط لغينيا االستوائية 
الوصيف، برصيد 7 نقاط، ليحتدم الصراع 
بينهما على بطاقة التأهل إلى الدور الثالث 
بالنسبة  الفوز  ويتيح  للتصفيات.  واألخير 

عرب أفريقيا 
والتصفيات

مهمة تونسية للتأهل

األفريقية  التصفيات  ليالي  من  جديدة  ليلة 
بدوره  المؤهل  الثالث  الدور  إلى  المؤهلة 
تبحث   2022 قطر  في  العالم  كأس  لنهائيات 
خاللها منتخبات عربية عديدة عن بطاقة التأهل 

رسميا للدور المقبل

تقرير

لــلــمــنــتــخــب الـــتـــونـــســـي، حـــســـم الـــتـــأهـــل دون 
االنتظار للجولة السادسة واألخيرة، وكذلك 
يتيح له التعادل بأية نتيجة، التأهل في ظل 
تفوقه فــي املــواجــهــات املــبــاشــرة، على غينيا 
االستوائية. ويخوض منتخب تونس اللقاء، 
تــحــت قـــيـــادة مـــدربـــه مــنــذر الــكــبــيــر متسلحا 

بعروضه القوية في آخر عامني، حيث تأهل 
إلى نهائيات كأس  التصفيات  بسهولة عبر 
ــم األفــريــقــيــة املــقــبــلــة فـــي الــكــامــيــرون، ثم  األمــ
الــحــصــول عــلــى 10 نــقــاط مــن 3 انــتــصــارات، 
وتــــعــــادل فـــي املــجــمــوعــة الــثــانــيــة ملــنــافــســات 
التصفيات األفريقية املؤهلة إلى كأس العالم.
ويراهن منذر الكبير، على تشكيلة مدججة 
ــنـــجـــوم فــــي جــعــبــتــه مــــن مـــحـــتـــرفـــني فــي  ــالـ بـ
أوروبــــــا واملــنــطــقــة الــعــربــيــة، بــخــاف نــجــوم 
الدوري التونسي، يتصدرهم في الحسابات 
علي معلول وديــان بــراون ووهبي الخزري 
وفــرجــانــي ســاســي ومــحــمــد دراجــــر وسيف 
ــاح وغـــيـــان  ــريــ ــاســــني مــ ــن الــــخــــاوي ويــ ــديــ الــ
الشعالي ومحمد علي بن رمضان وتونكتي 
وأنيس بن سليمان، وسط توقعات بأن يبدأ 
املدير الفني منذر الكبير اللقاء املرتقب أمام 
غــيــنــيــا االســتــوائــيــة بــطــريــقــة لــعــب مــتــوازنــة 
4-3-3، يــراهــن فــيــهــا عــلــى 3 مــحــاور ارتــكــاز 
وجـــنـــاحـــني ورأس حـــربـــة صـــريـــح، وتــنــفــيــذ 
الــضــغــط مــن وســـط املــلــعــب، وعــــدم االنــدفــاع 
فــي الــهــجــوم، ومــحــاولــة امــتــصــاص حماس 
املـــنـــافـــس، ســعــيــا وراء تجنب  لــــدى  الـــبـــدايـــة 
استقبال أي أهداف مع العمل على استغال 
سرعات، وخبرات العبيه في تنفيذ املرتدات 
العروض  ومواصلة  الشباك  وهــز  السريعة، 
القوية، وتحقيق فوز آخر يؤمن به صعوده 

للدور الثالث.
مـــن جــانــبــه أكــــد مـــنـــذر الــكــبــيــر املـــديـــر الــفــنــي 
ملنتخب تونس في مؤتمر صحافي جاهزية 
من  االستوائية،  غينيا  لقاء  لخوض  العبيه 
أجل تحقيق الفوز في ماالبو، والعودة بتذكرة 
الــتــأهــل إلــــى الـــــدور الــثــالــث واألخــــيــــر. وقــــال: 
»نلعب من أجل الفوز، وحصد بطاقة التأهل، 
ــام املــنــافــس املباشر  لــديــنــا مــبــاراة صعبة أمـ
االستوائية  غينيا  املــجــمــوعــة،  قمة  على  لنا 
ــبـــني جـــيـــديـــن فــي  ــريـــق مـــتـــطـــور ويـــضـــم العـ فـ
ــا املـــنـــافـــس جــيــدا  ــنـ ــهـــجـــوم، درسـ الـــوســـط والـ
وراقــبــنــا مــبــاريــاتــه مــع مــوريــتــانــيــا وزامــبــيــا 
وشــرحــنــا لــاعــبــني طيلة أيـــام فــتــرة التجمع 
املبكر  الحسم  أجــل  مــن  اللقاء  كيفية خــوض 
سلسلة  حققنا  الكبير«  وأضـــاف  والــتــأهــل«. 
من النتائج اإليجابية منذ بداية التصفيات، 
لــكــن علينا الــفــوز فــي آخـــر مــبــاراتــني لحسم 
التأهل، لدينا مجموعة مميزة من الاعبني، 
ولــديــنــا ثــوابــت فــي الــفــريــق وهـــي الــلــعــب من 
ــفــــوز وتـــلـــك إســـتـــراتـــيـــجـــيـــة املــنــتــخــب  ــل الــ ــ أجـ
ــــدوام وإســـعـــاد الــجــمــاهــيــر التونسية  عــلــى الـ
هدفنا«. وأشاد املدير الفني ملنتخب تونس، 

تونس تتطلع للفوز أو 
التعادل وموريتانيا النتصار 

للذكرى

منتخب ساحل العاج يواجه موزمبيق في لقاء قوي )إسوف سانوجو/فرانس برس(

باملستوى الذي يقدمه العبه، وهبي الخزري 
حاليا في مسيرته االحترافية، برفقة سانت 
إتيان الفرنسي، مشيرا إلى أن الخزري العب 
تــونــس، مع  بــالــنــســبــة لتشكيلة  رائــــع ومــهــم 
علي  مثل  الفريق،  فــي  الكبار  الاعبني  باقي 
معلول وفرجاني ساسي ويوسف املساكني، 
وتـــجـــرى االســـتـــفـــادة مــنــهــم بــشــكــل كــبــيــر في 
للمنتخب  الفني  املدير  املــبــاريــات. ووعــد  كل 
الــتــونــســي، جــمــاهــيــره بــالــعــمــل عــلــى تحقيق 
حلم التأهل إلى كأس العالم املقبلة في قطر، 
واملنافسة على لقب بطل كأس األمم األفريقية 
املقبلة أيضا في الكاميرون مطلع عام 2022.

مــطــلــع الـــعـــام املـــقـــبـــل، بــعــد رحـــيـــل كــوريــنــن 
مــارتــيــنــز املــديــر الــفــنــي الــســابــق مــن منصبه 

على خلفية النتائج األخيرة.
على  اللقاء  في  موريتانيا،  منتخب  ويراهن 
ــادي  نــجــومــه بــكــر ديـــوب وبــكــاري نــغــاي وديـ
ــاو والـــحـــســـن ملـــرابـــط  ــ ــ ديــــــــارا ومـــصـــطـــفـــى ديـ
ــالـــي عــبــيــد وعــبــدالــلــه مــحــمــود ومــحــســن  وعـ
بــده وفــوفــانــا وإدريــســا تــيــام ومـــوالي خليل 
ومـــامـــادو نـــيـــاس، وســـط تــوقــعــات بـــأن يــبــدأ 
سعيا  هجومي،  بتكتيك  اللقاء  الفني  املدير 
في  والتقدم  املجموعة،  في  األول  الفوز  وراء 
املراكز، وتجميل الصورة للفريق قبل نهاية 

ــي املــجــمــوعــة نــفــســهــا، يـــخـــوض منتخب  وفــ
زامبيا  مع  لقاء تحصيل حاصل  موريتانيا 
بعد ضياع آمال املرابطني في املنافسة على 
القمة. ويملك منتخب موريتانيا في جعبته 
نــقــطــة واحـــــدة، مـــن تـــعـــادل، و3 هـــزائـــم، فيما 
تملك زامبيا 4 نقاط تحتل بها املركز الثالث 
في الجدول. وتعد املباراة األولى ملوريتانيا 
تحت واليـــة املـــدرب املــؤقــت جــيــرارد بوشير، 
ــيـــة مــــؤخــــرا، ويــســعــى  الــــــذي تـــولـــى املـــســـؤولـ
أقـــدامـــه في  تثبيت  أجـــل  مــن  الــفــوز  لتحقيق 
األمــم  كــأس  فــي  منصبه، وقــيــادة موريتانيا 
الكاميرون  في  لها  واملقرر  املقبلة،  األفريقية 

والتقدم  العالم  كــأس  فــي تصفيات  مــشــواره 
الصادر  للمنتخبات  العاملي  التصنيف  فــي 

شهريا من جانب »فيفا« في املرحلة املقبلة.
ــثـــة، يــلــتــقــي مــنــتــخــب  ــالـ ــثـ وفـــــي املـــجـــمـــوعـــة الـ
نيجيريا صاحب الصدارة، في لقاء صعب مع 
9 نقاط في  ليبيريا، وتملك نيجيريا حاليا 
املركز األول، مقابل 3 نقاط ملنتخب ليبيريا 
ــرابــــع واألخــــيــــر، ويــتــيــح الــفــوز  فـــي املـــركـــز الــ
القمة  عــلــى  الــحــفــاظ  نيجيريا  إلـــى  بالنسبة 
التأهل  وحسم  واألخــيــرة،  السادسة  للجولة 
الــرأس األخضر أمام  مرهون بتعثر منتخب 
األخضر،  الـــرأس  وتلتقى  الوسطى.  أفريقيا 

7 نــقــاط، مــع أفــريــقــيــا الــوســطــى 4 نــقــاط في 
املــجــمــوعــة نفسها. وفـــي املــجــمــوعــة الــرابــعــة، 
مــع موزمبيق  الــعــاج  يلتقي منتخب ســاحــل 
فـــي لـــقـــاء قـــــوي، يــســعــى  مـــن خـــالـــه األفـــيـــال 
للفوز، وحصد 3 نقاط للحفاظ على صدارة 
 10 العاج  ساحل  منتخب  ويملك  املجموعة، 
نـــقـــاط، مــقــابــل نــقــطــة ملــوزمــبــيــق. فـــي الــوقــت 
برصيد  الوصيف  الكاميرون  يلتقي  نفسه، 
ــــاالوي، صــاحــب املــركــز الثالث  9 نــقــاط مــع مـ
الكاميرون  أمـــام  بــديــل  نــقــاط، وال   3 برصيد 
ســـوى الــفــوز عــلــى أمـــل تــعــثــر ســاحــل الــعــاج، 

وحصد تأشيرة التأهل للدور الثالث.
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رياض الترك

سيشهد اليوم الثالث من الجولة 
الــثــامــنــة لــلــتــصــفــيــات األوروبـــيـــة 
العالم  إلــى بطولة كــأس  املــؤهــلــة 
2022 تأهل 3 منتخبات جديدة إلى الحدث 
الرياضي الكبير، والحديث هنا عن فرنسا 
لتحقيق  تحتاج  الــتــي  وهــولــنــدا،  وبلجيكا 
انتصار ثمني يضمن لها العبور من صدارة 

املجموعة التي تلعب فيها.

من التتويج إلى المونديال
بدايًة من املنتخب الفرنسي الذي سيخوض 
ــاول عـــلـــى أرضــــه  ــنـ ــتـ ــــي املـ ــاراة ســهــلــة وفـ ــبــ مــ
كازاخستان،  منتخب  وأمــام جماهيره ضد 
وهو يدخل املواجهة وفي رصيده 12 نقطة 
ـــ15،  الـ النقطة  إلـــى  وفــــوزه سيعني وصــولــه 
ومــع فــارق الثالث نقاط مع أوكرانيا وبقاء 
مــبــاراة واحــــدة فــقــط، فـــإن بــطــل دوري األمــم 
األوروبــــيــــة ســيــضــمــن الـــعـــبـــور رســمــيــا إلــى 

املونديال.
طبعا  األفضلية  الفرنسي  املنتخب  ويملك 
على كازاخستان متذيلة املجموعة برصيد 
3 نــقــاط، وذلـــك ألن منتخب »الــديــوك« لديه 
ــيــــزون قـــــــــادرون عـــلـــى الــتــفــوق  العــــبــــون ُمــــمــ
تــعــقــيــدات، خــصــوصــا بعد  بــســهــولــة ودون 
الـــتـــتـــويـــج بــلــقــب دوري األمــــــم عــلــى  ــوة  نـــشـ
حــــســــاب مـــنـــتـــخـــب إســــبــــانــــيــــا فـــــي املـــــبـــــاراة 

النهائية.
وفـــي حـــال حــقــق املــنــتــخــب الــفــرنــســي الــفــوز، 
ــقــــطــــة مــــــن 4  ســــيــــرفــــع رصــــــيــــــده إلــــــــى 15 نــ
انتصارات و3 تعادالت دون تلقي أي خسارة 
فــي 7 مــبــاريــات، وبالتالي سيحسم صــدارة 

مهمات من 
أجل التأهل

تخوض منتخبات فرنسا وبلجيكا وهولندا مهمات صعبة وُمنتظرة في 
التصفيات األوروبية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022، وذلك من أجل 

ضمان التأهل رسميًا قبل جولة من الختام

3031
رياضة

تقرير

املــجــمــوعــة مــتــقــدمــا عــلــى كـــل مـــن أوكـــرانـــيـــا 
الــوصــيــفــة وفــنــلــنــدا صــاحــبــة املـــركـــز الــثــالــث 
ومنتخب البوسنة صاحب املركز الرابع. في 
املقابل، فإن التأهل سيعني مشاركة منتخب 
فرنسا للمرة الـ17 في منافسات كأس العالم 
تاريخيا ويبقى في املركز الخامس بني أكثر 
املنتخبات مشاركًة في املونديال، وسُيحاول 
املحافظة على اللقب الــذي حققه في نسخة 
عــلــى  فـــرنـــســـا  ــفـــوقـــت  تـ ــنـــدمـــا  عـ ــام 2018،  ــ عــ
منتخب كرواتيا في النهائي )4 – 2(. وُيعتبر 
املنتخب الــفــرنــســي مــن املــنــافــســني الــدائــمــني 
دائما  والـــذي  العالم  كــأس  بطولة  لقب  على 
ما يصل إلــى مراحل متقدمة في املنافسات 
سعيا وراء رفع الكأس الذهبية في النهاية، 
فهل ينجح في املنافسة مع تشكيلة ُمميزة 
يــمــلــكــهــا والـــتـــي تــضــم نــجــومــا يــلــعــبــون في 

أفضل الدوريات األوروبية.

بلجيكا لحسم التأهل 
دون تعقيدات

ســيــخــوص املــنــتــخــب الــبــلــجــيــكــي مــواجــهــة 
فــي املــتــنــاول ضــد منتخب إســتــونــيــا سعيا 
التأهل رسميا  الــذي يضمن  الفوز  لتحقيق 
إذ يملك 16  الــقــطــري 2022،  املــونــديــال  إلـــى 
نقطة من 6 مباريات جمعها من 5 انتصارات 

فــي  ــارة  خــــســ ــتـــعـــرض ألي  الـ دون  وتــــعــــادل 
التصفيات حتى اآلن. وفي حال فوز املنتخب 
ــي املـــــبـــــاراة ســـيـــرفـــع رصـــيـــده  الــبــلــجــيــكــي فــ
إلـــى 19 نــقــطــة بــفــارق 5 نــقــاط عــن املنتخب 
الــذي لن يلعب هــذه الجولة وهو  التشيكي 
متقدم أصاًل بمباراة عن املتصدر، ما يعني 
حسم بطاقة التأهل املباشر رسميا لصالح 

منتخب »الشياطني الُحمر«.
في  املــشــاركــة  عــن  بلجيكا  منتخب  ويبحث 
بــطــولــة كـــأس الــعــالــم مـــجـــددًا بــعــد الــنــتــائــج 
امُلــمــيــزة الــتــي حققها فــي نسخة عــام 2018، 
وهــــو ســيــلــعــب ربـــمـــا آخــــر نــســخــة بــالــجــيــل 
الجديد امُلميز الذي يضُم العبني من األفضل 
فــي كـــرة الــقــدم األوروبـــيـــة حــالــيــا، كــمــا يريد 
إثبات  املــدرب اإلسباني روبيرتو مارتينيز 
أنــــه قــــادر عــلــى املــنــافــســة، مـــع اإلشــــــارة إلــى 
أن عـــدم تــقــديــم نــتــائــج جــيــدة فــي املــونــديــال 
ســيــعــنــي رحــيــل مــارتــيــنــيــز ونــهــايــة رحلته 
مع بلجيكا. في املقابل، سيخوص منتخب 
ويلز مباراة في غاية األهمية ضد منتخب 
ــــدد نــقــاطــه  ــوز ســـيـــرفـــع عـ ــفــ بـــيـــالروســـيـــا والــ
إلــــى 14 وُيـــصـــبـــح املــنــتــخــب فـــي الـــوصـــافـــة، 
وبــالــتــالــي ســيــلــعــب مـــبـــاراة حــيــاة أو مــوت 
أمـــام بلجيكا فــي الــجــولــة األخــيــرة مــن أجل 
املؤهل  الثاني  املركز  على  تشيكيا  منافسة 

إلى امللحق األوروبي.
ــذكــــر أن املـــنـــتـــخـــبـــات الـــثـــالثـــة )بــلــجــيــكــا،  ُيــ
ــز(، املـــنـــافـــســـة عـــلـــى بــطــاقــة  ــ ــلـ ــ تــشــيــكــيــا وويـ
ــلـــة بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر وبـــطـــاقـــة مــلــحــق،  مـــؤهـ
»يـــورو 2020« األخيرة  فــي بطولة  شــاركــت 
الــتــي انــتــهــت بــتــتــويــج املــنــتــخــب اإليــطــالــي، 
التي  أبـــرز املنتخبات األوروبـــيـــة  وهـــي مــن 
ُتــشــارك بــاســتــمــرار فــي الــبــطــوالت الكبيرة.

هولندا من أجل 
العودة إلى المونديال 

بتشكيلة شابة ُمميزة

كاسيميرو يغيب عن مواجهة األرجنتين لإليقاف
سيغيب العـــب الــوســط الــبــرازيــلــي كــاســيــمــيــرو عــن مــبــاراة يـــوم الــثــاثــاء املــقــبــل أمــام 
األرجنتني في سان خوان في تصفيات أميركا الجنوبية املؤهلة إلى كأس العالم قطر 
2022، وذلك بسبب تراكم البطاقات الصفراء. وحصل العب ريال مدريد على بطاقة 
صفراء في الدقيقة 83 في املباراة التي فاز بها منتخب الكناري على نظيره الكولومبي 
بهدف نظيف في ملعب نيو كيميكا أرينا في ساو باولو. ونظرًا ألن هذه هي البطاقة 
الصفراء الثانية له خال التصفيات، فلن يتمكن كاسيميرو من خوض املباراة القادمة 
الكناري بهدف  الــذي سبق وفــاز على  »األلبيسيليستي«،  والتي ستكون مع منتخب 

نظيف في نهائي »كوبا أميركا« في البرازيل 2021. 

بداية جيدة لباوال بادوسا في البطولة الختامية
ــا، املــصــنــفــة الــعــاشــرة عــاملــيــا بــني العــبــات التنس  اســتــهــلــت اإلســبــانــيــة، بــــاوال بـــادوسـ
البياروسية  بالفوز على  السيدات  لتنس  الختامية  البطولة  املحترفات، مشوارها في 
أرينا سابالينكا، املرشحة األولى للقب. وفي أول مباراة لها بالبطولة الختامية املقامة في 
مدينة غواداالخارا املكسيكية، تغلبت بادوسا، املرشحة السابعة للقب، على املصنفة 
بادوسا  املــبــاراة، صرحت  انتهاء  - 4( و)6 - صفر(. وبعد  بنتيجة )6  الثانية عامليا 
قائلة »كنت واثقة في ضرباتي واألمور سارت بشكل جيد. كل مباراة ستكون بمثابة 
معركة، لكنني متحمسة لوجودي في غواداالخارا«. وفي وقت سابق، فازت اليونانية 
ماريا ساكاري، املصنفة السادسة عامليا واملرشحة الرابعة للقب، على البولندية إيغا 
وفي   .)4  - و)6   )2  -  6( بنتيجة  الخامسة(  واملرشحة  التاسعة  )املصنفة  شفيونتك 
إطار منافسات املجموعة األخرى في البطولة، ستلعب اإلسبانية غاربيني موغوروزا، 
ستتواجه  بينما  كريتشيكوفا،  بــاربــورا  التشيكية  أمـــام  عــاملــيــا،  الخامسة  املصنفة 

التشيكية أيضا كارولينا بليسكوفا أمام اإلستونية أنيت كونتافيت.

السلة األميركية: الفوز السادس تواليًا لكليبرز
قلب فريق لوس أنجليس كليبرز تخلفه مبكرًا بفارق 17 نقطة ليحقق فوزه السادس 
األميركي  السلة  كــرة  دوري  ضمن   )109  -  112( بنتيجة  هيت  ميامي  على  تواليا 
للمحترفني، في حني شهدت مباراة انديانا بايسرز ويوتا جاز عراكا أدى إلى طرد 4 

العبني من الطرفني. 
ولم يكن فوز كليبرز سهًا ألنه تخطى تخلفه بفارق 17 نقطة مبكرًا في املباراة ليقلب 
األمور تدريجيا لصالحه ويخرج فائزًا بفارق 3 نقاط ملحقا بمنافسه الخسارة الثانية 
في غضون ثاثة أيــام في لوس أنجليس بعد خسارة ميامي أمــام ليكرز أيضا بعد 
التمديد. وتألق في صفوف الفائز بول جورج الذي سجل 27 نقطة في حني أضاف 
الثاني. كما سجل أريــد بليدسو 21  ريجي جاكسون 22 نقطة جميعها في الشوط 

نقطة بينها 7 أواخر املباراة.

تشافي يستدعي 7 العبين من شباب برشلونة 
في انتظار عودة الدوليين

استدعى مدرب فريق برشلونة الجديد، تشافي هرنانديز، 7 من العبي فريق الشباب أ 
في ثالث مران يقوده كمدير فني للفريق الكتالوني، في انتظار عودة الاعبني الدوليني 

الـ11 املنضمني ملنتخبات بادهم. 
الهولندي رونالد كومان  والــذي يخلف  السابق  القطري  السد  واختار تشافي، مدرب 
في قيادة النادي »الكتالوني« من عثرته، كا من املدافعني دييغو أمليدا وأرنــاو سوال، 
واملهاجمني خواندا  ومــارك كاسادو  وأليكس جاريدو  ألبا  الوسط خيسوس  والعبي 
الـــ41 سنة 4 العبني  فوينتيس واستانيساو بيدروال. كما استدعى املــدرب صاحب 
من فريق برشلونة ب وهم إز أبدي وارناو كوماس وفيران غوتغا وإلياس أكوماتش، 
كليمو  بينيا،  اينياكي  وهـــم:  األول  بالفريق  املــتــاحــني  الستة  الــاعــبــني  إلــى  لينضموا 
لونغليه، صامويل أومتيتي، أوسكار مينغويزا، ريكي بوتش ولوك دي يونغ. ويستعد 
أمــام إسبانيول  له مع برشلونة في »ديربي« كتالونيا«  أول مواجهة  تشافي لخوض 
على ملعب كامب نو يوم السبت 20 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي ضمن الجولة الـ14 

من منافسات »الليغا«.

حسين غازي

الحكام على قصٍص مثيرة خــال مسيرتهم  العديد من  شهد 
ــد مـــن األشــهــر  ــ بـــاملـــاعـــب، لــكــن األملـــانـــي مـــاركـــوس مـــيـــرك واحـ
حقيقة بسبب األحداث التي عاشها. ولد في كايسرساوترن، 
يــوم 15 مـــارس/ آذار 1962. فــي عــام 1988 بــات ميرك أصغر 
حكم فــي تــاريــخ الـــدوري األملــانــي على اإلطـــاق بعمر 25 عاما، 
ومن ثم حاز على الشارة الدولية الخاصة بفيفا بعد 4 سنوات، 
وشارك في األلعاب األوملبية الصيفية لعام 1992 في برشلونة، 
ليصعد سّلم النجاح في هذا املجال. في تصفيات كأس العالم 
1994، خـــال مــبــاراة هــولــنــدا وإنــكــلــتــرا عـــام 1993، قـــام ميرك 
الغاضب غــراهــام تيلور،  إنكلترا  مــرارًا وتــكــرارًا بضبط مــدرب 
باالمتنان مليرك  أنه يشعر  األخير  اعترف  مــرور سنوات  وبعد 
لعدم طــرده عندما كــان بإمكانه فعل ذلــك. كــان ميرك حاضرًا 
أيضا في يــورو 2000 التي حققت لقبها فرنسا وكــأس العالم 
2002 في كوريا الجنوبية واليابان وكذلك يورو 2004. بنهائي 
النهائية  البرتغال بشدة ان يقود ميرك املباراة  2004 عارضت 
لــلــيــورو ضــد الــيــونــان! لكن مــا الــســبــب؟ القصة أنــه كــان يعمل 
طبيب أسنان، واملدرب أوتو ريهاغل كان مريضا لديه. بالنهاية 
قاد اللقاء بطريقة مميزة وحصل على تقدير ممتاز. كما كان 

ميرك حكم مباراة إياب ربع نهائي أبطال أوروبــا 2005-2004 
بني ميان وإنتر، وقتها تقدم ميان بهدف شيفشينكو ولعب 
ديدا مباراة رائعة، لكن مع رفض قاضي امليدان احتساب هدف 
مفرقعات  النيراتزوري  جماهير  ألقت  كامبياسو،  األرجنتيني 
وشماريخ صوب الحارس البرازيلي وتوقفت املباراة في الدقيقة 
72، وانتصر ميان حينها 3-0 بقرار من يويفا. لحظة مثيرة 
أخرى حدثت بمسيرة ميرك، تحديدًا في الدقيقة 71 من مباراة 
األول  ديسمبر/كانون   6 يــوم  بــورتــو  السلوفاكي  أرمــيــديــا  بــني 
2005، يوم تغاضى عن ملسة يد على بيبي داخل منطقة الجزاء، 

لو منح فريق أرميديا تلك الفرصة وسجل لتأهل لدور الـ16.
بـــالـــعـــودة إلــــى عــــام 2003، شــهــد مــيــرك عــلــى أصــعــب لــحــظــات 
مسيرته، حني لقي الاعب الكاميروني مارك فيفيان فويه حتفه 
إثر سقوطه على أرض امللعب خال مباراة منتخب باده ضد 
كولومبيا في نصف نهائي كأس القارات، فطلب الحكم بسرعة 
تدخل الجهاز الطبي الذي قدم اإلسعافات األولية ملدة 45 دقيقة 
إلعــادة نبضات القلب، لكن ذلك لم ينقذ حياته. ُيذكر أن ميرك 
كان من املؤيدين لتقنية الفيديو، إذ اعترف أن واحــدة من أكثر 
اللحظات مرارة في مسيرته، كانت يوم سجل ماركوس روزنبرغ 
مهاجم فيردر بريمن هدفا من موقف تسلل واحتسبه، ثم أدرك 
بعدها أنه لم يصب في قراره، لكن لم يكن باليد حيلة كما اليوم.

ماركوس ميرك

على هامش الحدث

حكم ألماني سابق عاش العديد من اللحظات المثيرة في مسيرته وهنا 
نروي أبرزها

يسعى المنتخب 
الفرنسي لتحقيق 
انتصار يضمن له 
التأهل من الصدارة 
)Getty/جون بيري(

تيتي يحتفل مع صاحب الهدف باكيتا 
)Getty/في المباراة )بودا مينديش

هولندا لعودة طال انتظارها
ــيـــكـــون املـــنـــتـــخـــب الـــهـــولـــنـــدي أمـــــــام فــرصــة  سـ
تاريخية للعودة إلى بطولة كأس العالم بعد 
غياب عن النسخة املاضية، وذلك عندما يلعب 
ضد منتخب مونتينيغرو في الجولة التاسعة 
ــو يــحــتــاج  قــبــل األخــــيــــرة مـــن الــتــصــفــيــات، وهــ
للفوز فقط من أجــل الوصول إلــى النقطة رقم 
22 وضـــمـــان الــتــأهــل رســمــيــا إلــــى املـــونـــديـــال. 
وحـــقـــق املــنــتــخــب الـــهـــولـــنـــدي فـــي الــتــصــفــيــات 
حتى اآلن 6 انتصارات مقابل تعادل وخسارة، 

والـــذي كــان أحــد أبـــرز املــرشــحــني للمنافسة 
لــوال الــخــروج أمــام  على لقب »يـــورو 2020، 
الــــ16. وفي  دور  فــي  تشيكيا بشكل مفاجئ 
مـــنـــافـــســـات املـــجـــمـــوعـــة نـــفـــســـهـــا، ســيــلــعــب 
مــبــاراة مهمة جــدًا ضد  النرويجي  املنتخب 
نقطة   17 يملك  الـــذي  وهـــو  التــفــيــا  منتخب 
الثاني وفـــوزه سُيعزز كثيرًا من  املــركــز  فــي 
إمكانية التأهل إلى امللحق األوروبــي، وهو 
ُيـــعـــول عــلــى »هــــدافــــه« إرلــيــنــغ هـــاالنـــد لكي 
التركي  املنتخب  أما  يقوده نحو االنتصار. 

وسجل املنتخب 29 هدفا مع تلقي 6 أهداف في 
التصفيات  في  هولندا  بداية  وكانت  الشباك. 
صــعــبــة جــــدًا، لــكــن األمـــــور تــحــســنــت بــعــد ذلــك 
وأمــــســــى عـــلـــى ُبـــعـــد خـــطـــوة واحـــــــدة فـــقـــط مــن 

العودة إلى كأس العالم من جديد.
الــيــوم تشكيلة  الــهــولــنــدي  املنتخب  ويــمــلــك 
ــم العـــبـــني  ــتــــي تـــضـ ــــن الــــنــــجــــوم الــ ــيــــزة مـ ُمــــمــ
ليخت،  ماتياس دي  ديباي،  أمثال ممفيس 
ــن أمـــســـوا نـــواة  ــذيــ فــريــنــكــي دي يـــونـــغ، والــ
ــاب الـــجـــديـــد،  ــ ــــشـ مـــنـــتـــخـــب »الـــــطـــــواحـــــني« الـ

جبل  منتخب  ضــد  مهمة  مــبــاراة  فسيلعب 
طارق وهدفه األول الفوز وال شيء سواه من 
النقطة 18، قبل خوض  إلــى  الــوصــول  أجــل 
مونتينيغرو  منتخب  األخيرة ضد  الجولة 
التي ستلعب  مــن هولندا  انتظار هدية  مــع 
ضــد الــنــرويــج فــي آخــر الــجــوالت، وبالتالي 
ســتــكــون بــطــاقــة الـــتـــأهـــل مـــن وصـــافـــة هــذه 
املجموعة بني تركيا والنرويج وبنسبة أقل 
مونتينيغرو التي تملك 11 نقطة ولحاقها 

بصاحب املركز الثاني صعب جدًا.

البرازيل إلى مونديالوجه رياضي
 قطر 2022 رسميًا

لـــم يــتــوقــف اســتــعــراض املــنــتــخــب الــبــرازيــلــي 
الجنوبية املؤهلة  قــارة أميركا  في تصفيات 
إلـــى بــطــولــة كـــأس الــعــالــم 2022، لــيــبــقــى من 
دون خـــســـارة ويــضــمــن الــتــأهــل رســمــيــا إلــى 
املـــنـــافـــســـات عـــن جــــــدارة واســـتـــحـــقـــاق، وذلـــك 
بــعــد فــــوز صــعــب عــلــى مــنــتــخــب كــولــومــبــيــا 
بــهــدف نــظــيــف. وخــطــف املنتخب الــبــرازيــلــي 
انتصارا ثمينا أمام كولومبيا بهدف نظيف 
فــي الــجــولــة الــــ12 مــن تصفيات قـــارة أميركا 
الجنوبية، وهو الهدف الذي سجله املهاجم، 
بــاكــيــتــا، فــي الــدقــيــقــة 72 مــن املــواجــهــة التي 
شــهــدت اكــتــســاحــا بــرازيــلــيــا بــكــل شـــيء على 

أرض امللعب.
وبــهــذا الــفــوز رفـــع املــنــتــخــب الــبــرازيــلــي عــدد 
ــــدارة مــــن 11 فــــوزًا  ــــصـ ــــى 34 فــــي الـ نـــقـــاطـــه إلـ
وتعادل دون أي خسارة بفارق حوالي 9 نقاط 
عن األرجنتني الثانية التي ستلعب مباراتها 
فــجــر الــســبــت، فـــي وقــــت ســجــل املــنــتــخــب 27 

هدفا وتلقى 4 أهداف في شباكه فقط.
العالم  كــأس  بطولة  في  البرازيل  وسُتشارك 
الــتــي تحمل  الــــ22 فــي تاريخها، وهــي  للمرة 
الـــرقـــم الــقــيــاســي بــعــدد الــتــتــويــجــات مــقــارنــًة 
 5 فــي  اللقب  حصدت  إذ  املنتخبات،  بجميع 

مـــرات تــاريــخــيــا متقدمة عــلــى كــل مــن أملانيا 
»املونديالي«  اللقب  حققتا  اللتني  وإيطاليا 
ــدًا عـــــن املــنــتــخــب  ــيــ ــعــ ــات. وبــ ــبــ ــاســ ــنــ فـــــي 4 مــ
تحقيق  في  فشلت  كولومبيا  فــإن  البرازيلي 
الرابعة  للجولة  التصفيات  فــي  انتصار  أي 
ــيــــد الـــنـــقـــاط عـــنـــد 16،  تـــوالـــيـــا وتـــجـــمـــد رصــ
لــتــتــراجــع إلــــى املـــركـــز الــخــامــس املـــؤهـــل إلــى 
امللحق، وسيكون عليها الفوز على باراغواي 
الــقــادمــة مــن أجــل املحافظة على  فــي الجولة 

آمال التأهل.
وفي مباراة أخرى حقق منتخب تشيلي فوزًا 
لــُيــعــزز فــرص  بـــاراغـــواي  مهما عــلــى منتخب 
تأهله إلى املونديال بسبب تعزيز عدد نقاطه 
ــرابــــع، وهــــو يــحــتــاج الســتــمــرار  ــز الــ ــركـ فـــي املـ
النتائج الجيدة لضمان العبور، بينما خطف 
منتخب بيرو فوزًا كبيرًا على ضيفه بوليفيا 
بثالثة أهـــداف نظيفة ورفـــع رصــيــده إلــى 14 
نــقــطــة. كــمــا حــقــقــت اإلكـــــــــوادور فـــــوزًا صعبا 
بذلك  لتحافظ  فنزويال،  على  رد  دون  بهدف 
على املركز الثالث، وجاء هدف اللقاء الوحيد 
من   41 الدقيقة  في  هينكابي  بييرو  بتوقيع 
زمــــن املــــبــــاراة الـــتـــي تـــأتـــي ضــمــن مــنــافــســات 
ـــ13 مــن الــتــصــفــيــات املــؤهــلــة لكأس  الــجــولــة الــ
العالم، وبهذه النتيجة تجمد رصيد فنزويال 
عند 7 نقاط باملركز العاشر في قاع الترتيب. 
ــاول املـــديـــر الــفــنــي للمنتخب  وبــعــد الـــفـــوز حــ
الـــبـــرازيـــلـــي، تـــيـــتـــي، الــتــحــكــم فــــي انــفــعــاالتــه 
والسيطرة على كلماته إزاء فرحة التأهل إلى 
مونديال قطر 2022، وكشف عن األهداف التي 
يتعني تحقيقها قبل انتهاء تصفيات أميركا 
املدرب  العالم. وقال  املؤهلة لكأس  الجنوبية 
البرازيلي في مؤتمر صحافي في ملعب »نيو 
كويميكا أريــنــا« في ســاو بــاولــو، بعد نهاية 
املباراة أمام منتخب كوملبيا »ال أستطيع أن 
أقولها«.  أن  أردت  التي  البذيئة  الكلمة  أقــول 
وفـــي جــو مــن الــفــكــاهــة، قــفــز مــســاعــده الفني، 
كليبر كزافييه، الذي رافق تيتي أثناء املؤتمر 
الــصــحــافــي االفــتــراضــي، فــي حــمــام السباحة 

وصرخ قائاًل »نحن في قطر«.
وقبل 5 جوالت في التصفيات املؤهلة لكأس 
تم  التي  األرجنتني  العالم، فضاًل عن مباراة 
املاضي،  أيلول/سبتمبر  شهر  فــي  تعليقها 
وضع تيتي لنفسه أهدافا تتمثل في »صالبة 
وإبداع وهدف«، قائاًل »الفوز. هذا هو التميز 
واإلبـــــداع وتــســجــيــل هـــدف وصــالبــة دفــاعــيــة 
والــفــوز؛ هــذا ما يدفعنا. يجب أن نقترب من 

ذلك قدر اإلمكان«.
)العربي الجديد، إفي(

Saturday 13 November 2021 Saturday 13 November 2021
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لقاح اإلنفلونزا
حماية أكبر في ظّل كورونا

ياسر غريب

وصي 
ُ
قبيل فصل الشتاء، عادة ما ت

والوقاية  األمــراض  مكافحة  مراكز 
ــقـــاح  ــلـ ــلــــى الـ ــا بــــالــــحــــصــــول عــ ــهـ ــنـ مـ
املضاد لإلنفلونزا املوسمية بدءًا من عمر 6 
أشهر أو أكثر. ومنذ تفشي فيروس كورونا 
الــجــديــد، بـــات الــحــصــول عــلــى الــلــقــاح بــالــغ 
األهمية كونه يقلل من األعــراض املتشابهة 
املوسمية ليست  مع كوفيد-19. واإلنفلونزا 
ــــي مـــعـــظـــم الــــــحــــــاالت، إذ يــشــفــى  خـــطـــيـــرة فـ
أيام  في خــال  أنفسهم  تلقاء  من  املصابون 
قــلــيــلــة مـــن اإلصـــابـــة ومـــن دون تـــنـــاول دواء 
زيـــارة طبيب، وعـــادة، ال يحتاج املصاب  أو 
الــراحــة  إلـــى  الـــذي تظهر عليه األعــــراض إال 

)Getty /الطريق إلى اللقاح المضاد لإلنفلونزا الموسمية )أليساندرو بريميك

ــنــــاول الـــســـوائـــل بــكــمــيــات كـــبـــيـــرة. إال أن  وتــ
ــن مـــراكـــز  ــقـــاريـــر الــصــحــيــة الـــــصـــــادرة عــ ــتـ الـ
الواليات املتحدة ملكافحة األمراض والوقاية 
وشركائها  العاملية  الصحة  ومنظمة  منها 
ــــراض  ــيـــات األمـ الــعــاملــيــن تــشــيــر إلــــى أن وفـ
املوسمية  اإلنفلونزا  الناجمة عن  التنفسية 
قد تصل إلى 650 ألف شخص سنويًا. لذلك، 
فإن للتطعيم أهمية بالغة لألشخاص األكثر 

عرضة لإلصابة وللمضاعفات الخطيرة. 

سهولة العدوى 
الجهاز  فيروسية تصيب  عــدوى  اإلنفلونزا 
ــن مـــوســـم إلـــــى آخـــر  ــطـــور مــ ــتـ الـــتـــنـــفـــســـي، وتـ
وتـــســـّمـــى بـــاإلنـــفـــلـــونـــزا املـــوســـمـــيـــة. وتــنــتــقــل 
الـــعـــدوى بــســهــولــة عــن طــريــق الـــــرذاذ املــلــوث 

املتطاير فــي الــهــواء أثــنــاء عطس املــصــاب أو 
حديثه في مواجهة اآلخرين. كما أن األسطح 
ــة بـــذلـــك الـــــــــرذاذ كــاملــقــابــض  ــلـــوثـ الــصــلــبــة املـ
والــعــمــات  واألوراق  واملـــكـــاتـــب  والـــهـــواتـــف 
عــدة،  لــســاعــات  بــالــفــيــروس  النقدية تحتفظ 
وتــحــدث اإلصــابــة حــن يلمس شخص هذه 
األسطح بيده، ثم تصل يده إلى فمه أو أنفه 
أو عينه. ومن العامات واألعــراض الشائعة 
لإلنفلونزا: الُحّمى، آالم العضات، القشعريرة 
والــتــعــّرق، الـــصـــداع، الــســعــال الـــجـــاف، ضيق 
ــاق، انــســداد أو ســيــان األنــف،  ــ ــس، اإلرهـ

َ
الــنــف

ــا. وهــــنــــاك عــوامــل  ــرهـ ــيـ الـــتـــهـــاب الـــحـــلـــق، وغـ
عــدة تزيد مــن احتمال اإلصــابــة باإلنفلونزا 
ومضاعفاتها، مثل: األطفال ما بن 6 أشهر 
و5 ســنــوات وكــبــار السن بعمر 65 سنة وما 

فوق، واألشخاص الذين يعيشون أو يعملون 
فــي أمــاكــن مــزدحــمــة بــاألشــخــاص كــاملــدارس 
وأولئك  العسكرية،  والثكنات  واملستشفيات 
الـــذيـــن يــعــانــون أمــــراضــــًا مــزمــنــة كــالــســكــري 
ــراض الــرئــة والــقــلــب والــجــهــاز العصبي  ــ وأمـ
والكلى والكبد، والنساء الحوامل منذ بداية 
الشهر الرابع من الحمل إلى ما بعد الــوالدة 
بــأســبــوعــن، وأولـــئـــك الـــذيـــن يــعــانــون زيـــادة 
ــــوزن، واملـــرضـــى الــذيــن يعانون  كــبــيــرة فــي الـ
ضــعــفــًا فـــي املــنــاعــة كــمــرضــى نــقــص املــنــاعــة 
الــبــشــريــة )إيـــــدز( ومــرضــى الــســرطــان الــذيــن 
يحصلون عــلــى عـــاج كــيــمــيــائــي. وفـــي حــال 
الفئات بالفيروس،  إصابة شخص من هــذه 
ربما تكون املضاعفات خطيرة بما يستدعي 

ذهاب املريض إلى املستشفى.  

تشابه األعراض 
إنفلونزا  عــن  املــوســمــيــة  اإلنــفــلــونــزا  تختلف 
الفيروسي(  واألمــعــاء  املعدة  )التهاب  املعدة 
التي يعد اإلسهال والقيء من أشهر أعراضها، 
كما تختلف أيضًا عن الزكام )نزلة البرد( على 
الــرغــم مــن تشابههما فــي بــعــض األعــــراض. 
لــلــزكــام ال يتجاوز  الــفــيــروس املــســبــب  إال أن 
منطقة الرأس والجهاز التنفسي، بينما يؤثر 
فيروس اإلنفلونزا املوسمية على كل أعضاء 
يرتبط  الــعــالــم،  مناطق  وفــي معظم  الجسم. 
تفشي فيروس اإلنفلونزا املوسمية مع بدء 
فــصــل الــشــتــاء ومــــا يــصــاحــبــه مـــن تــغــيــر في 
الطقس، وهــو شــرط ال ينطبق على املناطق 
الحارة القريبة من خط االستواء التي يمكن 
أن يتفشى فيها الفيروس في أي وقت خال 
العام، مثل جنوب شرق آسيا ووسط أفريقيا 
وشـــمـــال أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة. وتـــوجـــد أنــــواع 
عدة من فيروس اإلنفلونزا، بعضها يتطور 
بشكل فتاك من حن آلخــر، مثل الفيروسات 
املــشــهــورة إعــامــيــًا بــاســم إنــفــلــونــزا الطيور 
اإلسبانية  واإلنفلونزا  الخنازير  وإنفلونزا 
ضحيتها  راح  والتي  الروسية،  واإلنفلونزا 

ماين البشر. 

الوقاية واللقاح 
ــعـــادات الــشــخــصــّيــة الــجــّيــدة مــن أهــم  تــعــد الـ
املوسمية،  اإلنفلونزا  مــن  للوقاية  الــعــوامــل 
مثل ارتداء الكمامة، وتجنب ملس العينن أو 
اليدين بشكل متكرر  الفم، وغسل  أو  األنــف 
في اليوم الواحد باملياه والصابون، وكثرة 
اســـتـــخـــدام املــعــقــمــات، وتــغــطــيــة الـــفـــم أثــنــاء 
ــتــــراب من  الــســعــال والـــعـــطـــس، وتــجــنــب االقــ
املصابن، والبقاء في املنزل في حالة املرض. 
في  لإلنفلونزا  املــضــاد  الــلــقــاح  يساعد  كما 
املــرض  اإلصــابــة وتقليل حــدة  تقليل خطر 
ــتـــغـــرق عــمــلــيــة إنـــتـــاجـــه  وخــــطــــورتــــه، وتـــسـ
لــيــنــاســب تـــطـــورات الــفــيــروس املــتــوقــعــة في 
كـــل عـــام حـــوالـــي ســتــة أشـــهـــر، ويــتــم طــرحــه 
ــبـــل دخـــــــول فــصــل  فــــي املـــــراكـــــز الـــصـــحـــيـــة قـ
الــعــام حماية  هــذا  اللقاح  الشتاء، وسيوفر 
اإلنفلونزا  فيروسات  من  أنــواع  أربعة  ضد 
املوسم، ويوجد  هــذا  في  انتشارها  املتوقع 
وال  والبخاخ،  الحقن  نوعان:  اللقاحات  من 
ينصح بالتطعيم عن طريق البخاخ للعديد 
من الفئات مثل: األطفال دون سن العامن، 
وكبار السن فوق الخمسن عامًا، والحوامل، 

واملصابن بضعف أجهزة املناعة.

التقارير الصحية 
الصادرة عن مراكز 

الواليات املتحدة ملكافحة 
األمراض والوقاية منها 
ومنظمة الصحة العاملية 

وشركائها العامليني، 
تشير إلى أن وفيات 
األمراض التنفسية 

الناجمة عن اإلنفلونزا 
املوسمية قد تصل 

إلى 650 ألف شخص 
سنويًا.

■ ■ ■
تعد العادات الشخصّية 
الجّيدة من أهم العوامل 
للوقاية من اإلنفلونزا 
املوسمية، مثل ارتداء 
الكمامة، وتجنب ملس 
العينني أو األنف أو 
الفم، وغسل اليدين 

بشكل متكرر باملياه 
والصابون

باختصار

مع قدوم فصل الشتاء وفي ظّل استمرار تفّشي فيروس كورونا الجديد، ينصح الخبراء في مجال الصّحة بالحصول على لقاح 
اإلنفلونزا الموسمية للحّد من المضاعفات

هوامش

رشا عمران

ابن  الجامعي  الطالب  الحليم حافظ(،  يعود عــادل )عبد 
العائلة املصرية التقليدية، من رحلة التيه التي أخذته إلى 
العيش في الكباريهات، ذات صيف في اإلسكندرية، مع 
فردوس )ناديا لطفي( الراقصة الفاتنة التي جعلت والد 
عادل )عماد حمدي( القادم للبحث عنه، يتحّول من رجل 
وقور إلى رجل يقضي وقته مع الراقصات في الكباريه، 
يستقبله أصدقاؤه بترحاٍب، وتخبره أمال )ميرفت أمني( 
حبيبته أنها قد تغيرت، بــدت أمــال في فيلم »أبــي فوق 
إخــراج حسني كمال، قصة إحسان   ،1967( الشجرة« 
عبد القدوس(، كما لو أنها هي املسؤولة عن هروب عادل 
الــراقــصــات، بسبب رفضها أفكار  إلــى حــيــاة اللهو مــع 
بــه، لكنها  الحرية في عالقتها معه، ورفضها االنــفــراد 
في نهاية الفيلم تتخلى عن أفكارها البالية تلك، وتعترف 
بأنها كانت مخطئة، وتعود لتتقّرب من عادل الذي كان 
يبحث عن عالقة كاملة مع حبيبته .. كنت أتــحــّدث مع 
إنها تغيرت  الفيلم،  فــي نهاية  أمــال  صديقة عــن جملة 
فاجأ برّد صديقتي: »آه .. ده كان 

ُ
وأصبحت أكثر حرية، أل

مناسب لقيم زمنهم«. قد تبدو فكرة الحرية في العالقات 
االجــتــمــاعــيــة عــلــى طــريــقــة »أبــــي فـــوق الــشــجــرة« شأنا 
سخيفا وساذجا لو تم تقييمه بشكل منفرد. ولكن إن 

نظرنا إلى حال املجتمع العربي ذلك الزمن وحاله اليوم، 
ومن خالل ما يتعلق بالفنون فقط، الكتشفنا أن الكارثة 
الــتــي حلت بــهــذه املجتمعات مــهــولــة، وتــحــتــاج للتخفف 
منها زمنا أطول بكثير من الزمن الذي احتاجته لتنتشر، 
فما حــدث ليس فقط نكسة في الحريات املجتمعية أو 
وتــذّوقــه،  الجمال  الفردية، بل نكسة على مستوى فهم 
انتشرت  التي  الحجاب  النساء  لبس  ظاهرة  كانت  فــإن 
القرن املاضي شأنا شخصيا، فــإن ما  مع سبعينيات 
رافقها وتالها ال يمكن وضعه سوى في بند تدمير هذه 
والعام  الشخصي  الجمال  بــدءا من تحريم  املجتمعات، 
)الفنون على أنواعها(، ثم االنحدار في مستوى الذائقة 
أمــرا  املستويات،  كــل  على  القباحة،  واعــتــبــار  البصرية، 
عــاديــا والتعايش معه بوصفه »حـــالال«، وكــل مــا ضده 
هو »حـــرام«، والهوس »الجنسي« الــذي أصــاب  املجتمع  
العربي، بحيث يصبح كل ما يتعلق باألنثى موضوعا 
التعليم  فــي  حقها  وحــتــى  لباسها  مــن  بحتا،  جنسيا 
والعمل واختيار شكل حياتها ومستقبلها، واستباحة 
أي ذكــر مهما كــان حياتها وجسدها، بذريعة وصاية 
على  متقدمة  مكانة  للذكر  أعطتا  و»ديــنــيــة«  مجتمعية 
الــذكــوريــة فــي كل  البطريركية  مكانة األنــثــى، وكــرســت 

مناحي الحياة. 
الــعــربــي خـــالل الخمسني ســنــة األخــيــرة  يــبــدو املجتمع 

ــدا مــا اقتطع زمــنــه مــن ســيــرورة التاريخ  كما لــو أن أحـ
الطبيعية وأعــاده إلى عقود ماضية، هي أقرب ما تكون 
إلــى عقود االنــحــطــاط، ذلــك أن أفــكــار الحرية املجتمعية 
التي كانت سائدة حتى بداية سبعينيات القرن املاضي 
في املجتمع العربي، وتم التنظير لها عبر مختلف أنواع 
الفنون، قد تم إجهاضها بالكامل، بعملية تغيير منهجية 
لــلــذاكــرة الجمعية العربية، تــم فيها  ومــدروســة ودؤوبـــة 
 
ً
نسف كل قيم الطبقة املتوسطة العربية التي كانت حاملة

وإحــالل  املجتمعي،  والتحّرر  االجتماعية  الــثــورة  أفكار 
قيم أخـــرى مستعارة مــن مـــاٍض فقهيٍّ يضع األولــويــة 
اليومية  التفاصيل  أكثر  فــي  حتى  والتحريم،  للتحليل 
، ما أبقى العقل الجمعي العربي منشغال 

ً
 وعادية

ً
تفاهة

الــتــوافــه املــاضــويــة، ومستسلما ملــا يــقــولــه فقهاء  بــهــذه 
يّدعون االجتهاد في شــؤون الدين والدنيا، ويتحالفون 
بشكل كلي مع السلطة السياسية إلنتاج استبداد مزدوج 
العلمي  التحليلي  العقل  وديــنــي، على حساب  سياسي 
ويصيب،  ويخطئ  ويفّسر  ويحلل  ويشك  يسأل  الــذي 
العلمي  والتقّدم  اإلنسانية  الحضارة  بناء  في  ويساهم 
البشري  للتطور  الطبيعي  السياق  هــو  والـــذي  والتقني، 
ولسيرورة الزمن. استطاعت البشرية، منذ نهاية الحرب 
العاملية الثانية، تحقيق خطواٍت مهولة في التطور العلمي 
والطبي، ودخلت في مرحلة ما بعد الحداثة في التقّدم 
قبول  حــد  إلــى  االجتماعية  الليبرالية  ووصــلــت  التقني، 
كل أشكال الحّريات الجنسية وحمايتها قانونيا، بينما 
بقيت مجتمعاتنا رهينة ليبرالية السياسات االقتصادية 
ــداد الــفــقــهــي الــســيــاســي والـــديـــنـــي، ومـــجـــّرد  ــبــ ــتــ واالســ
والطريف  الغربي.  والعلمي  التقني  للتطور  مستهلكة 
التطور هذه،  التحليل والتحريم طاوال حتى وسائل  أن 
الــتــي ال يـــتـــوّرع بــعــض الـــدعـــاة عــن اســتــخــدامــهــا لنشر 
أفكارهم التي ساهمت ومــا تــزال في جعلنا في أسفل 
بصدماٍت  أبــنــاؤهــا  يــصــاب  الــبــشــريــة،  املجتمعات  درك 
حضاريٍة متالحقٍة مع كل خطوة جديدة في خطوات ما 
بعد الحداثة الغربية، بينما نكتفي نحن بصور من أيام 
ما يسّمى »الزمن الجميل« الذي اختفى بما له وما عليه.

قيم ذلك الزمن

وأخيرًا

ما حدث ليس فقط نكسة 
في الحريات المجتمعية أو 

الفردية، بل نكسة على مستوى 
فهم الجمال وتذّوقه
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