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حكومة ليبـيا 

)Getty/إلهان عمر من بين النواب الذين رفضوا إدراج بند تمويل القبة الحديدية في الموازنة  )درو أنغرر

أكــثــر مــن ستة مــلــيــارات جــرعــة مــن اللقاحات 
 

ّ
كل في  أشخاص  اها 

ّ
تلق لكوفيد-19  املضادة 

بيانات وكالة  أفـــادت  مــا  العالم، بحسب  أنــحــاء 
ــاء، اســتــنــادًا إلــى  ــعـ »فـــرانـــس بـــرس« أمـــس األربـ
 الصني األولى في هذا 

ّ
مصادر رسمية. وتحل

املجال، مع تزويد سكانها بـ2.18 مليار جرعة، 
عطى 

ُ
 عشر ت

ّ
ما يعني أربع جرعات من بني كل

الــهــنــد مــع 826.5 مليونًا،  الــعــالــم. وتــلــيــهــا  فــي 
والواليات املتحدة األميركية مع 386.8 مليونًا. 
َعّد اإلمارات األولى 

ُ
ه بحسب عدد السكان، ت

ّ
لكن

يزيد عدد  التي  البلدان  بــني  مــن  التحصني  فــي 

قريبة  باتت  وقــد  نسمة،  مليون  على  سكانها 
من تحصني 81 في املائة من سكانها بالكامل. 
الــرائــدة أوروغـــواي  تــأتــي بعدها فــي املجموعة 
 100 نسمة( وإسرائيل )171( 

ّ
)175 جرعة لكل

وكوبا )163( وقطر )162( والبرتغال )154(. 
الــبــلــدان بمعظمها تحصني  أنــجــزت هـــذه  وقـــد 
قسم كبير من سكانها بشكل كامل، في حني 
بــدأ عــدد منها فــي إعــطــاء جرعة ثالثة لتعزيز 
املـــنـــاعـــة. وفــــي حـــني تــمــضــي الـــبـــلـــدان الــفــقــيــرة 
الــتــحــصــني مــن خــال  بمعظمها فــي عــمــلــيــات 
األكبر في  التحصني  فــإّن  مبادرة »كوفاكس«، 

البلدان  التاريخ ما زال غير متكافئ؛ إذ أعطت 
 

ّ
لكل يعادل 124 جرعة  ما  املرتفع  الدخل  ذات 

املنخفض  الــدخــل  ذات  ــبــلــدان  وال نــســمــة،   100
أربع جرعات فقط. ُيذكر أّن ثاث دول لم تبدأ 
بعد حماتها في هــذا اإلطـــار، وهــي بوروندي 

وإريتريا وكوريا الشمالية.
يأتي ذلك في حني أّن إجمالي عدد اإلصابات 
ألـــف  و500  مــلــيــونــًا   230 نـــحـــو  عـــاملـــيـــًا  بـــلـــغ 
إصابة، من بينها أكثر من 207 مايني حالة 
أربعة  نحو  بلغت  الوفيات  أّن  في حني  تعاٍف، 
مايني و700 ألف وفاة، بحسب بيانات عّداد 

»وورلـــد مــيــتــرز« الــعــاملــي، أمــس األربــعــاء. وقد 
املــتــحــّور  أّن  الــعــاملــيــة  الــصــحــة  كــشــفــت منظمة 
الذي ُرصد للمّرة األولى في الهند، في إبريل/

املتحّورات  على  اليوم  يطغى  املاضي،  نيسان 
وتوضح  الــعــالــم.  فــي  للقلق  املــثــيــرة  الرئيسية 
في  كوفيد-19  مكافحة  عن  التقنية  املسؤولة 
 من 

ّ
املــنــظــمــة، مــاريــا فـــان كــيــركــوف، أّن »أقــــل

واحد في املائة من املتحّورات املنتشرة حاليًا 
دلتا  متحّور  فيما  وغــامــا،  وبيتا  ألفا  من  هي 

هو الطاغي فعليًا«.
)العربي الجديد، فرانس برس(

الحدث

حراك إلسقاط سحب الثقة

الخميس  23 سبتمبر/ أيلول 2021 م  16  صفر 1443 هـ  □  العدد 2579  السنة الثامنة

Thursday 23 September 2021

سـورية: الحرب عندما ُتغنّى
التي تحتفل  الحرب  أغاني  إنتاج  إعادة  السوري وفصائل مسلحة  النظام  يتبادل 

بالدم وبالطائفية. »أنا وياك« هي أشهر تلك البشاعات. ]22ـ23[

تشهد كابول حركة 
نزوح صوب األقاليم، 

وذلك منذ وضعت 
حركة طالبان يدها على 

السلطة.
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يتصاعد الحراك الداخلي الليبي والضغوط الدولية الرافضة لقرار البرلمان سحب الثقة 
عن  تعبيرًا  تظاهرات  لتنظيم  توجه  مع  وذلك  الدبيبة،  الحميد  عبد  حكومة  من 
المقرر  االنتخابات في موعدها  إجراء  ذلك، وفي ظل تشديد دولي على ضرورة 

في ديسمبر المقبل

طرابلس ـ العربي الجديد

لــم تــمــِض ســاعــات قليلة عــلــى عقد 
ــان الـــلـــيـــبـــي عــقــيــلــة  ــ ــرملـ ــ ــبـ ــ ــيـــــس الـ ــ رئـ
أقــرت سحب  صالح جلسة برملانية 
برئاسة  الوطنية  الــوحــدة  حكومة  مــن  الثقة 
ــة، وأثـــــــــارت مـــخـــاوف  ــبـ ــيـ ــدبـ عـــبـــد الـــحـــمـــيـــد الـ
مـــــن صــــــراعــــــات جـــــديـــــدة فـــــي لـــيـــبـــيـــا تــطــيــح 
املقررة  والرئاسية،  التشريعية  االنتخابات 
املقبل، حتى  األول  كــانــون  ديسمبر/   24 فــي 
بــرز حــراك شعبي وسياسي واســع إلسقاط 
قـــرار الــبــرملــان الـــذي قــوبــل بتشكيك كبير في 
كان  عليه،  واسعة  اعتراضات  مع  قانونيته، 
أبـــرزهـــا مــن الــبــعــثــة األمــمــيــة فــي ليبيا التي 
ــــدت أن الــشــرعــيــة تــظــل لــحــكــومــة الـــوحـــدة  أكـ
حتى إجـــراء انــتــخــابــات. ويــشــي هــذا الــحــراك 
الرافضة، داخليًا وخارجيًا، بأن ال  واملواقف 
وبعد  الــنــواب.  لــقــرار مجلس  فعلية  مفاعيل 
ســاعــات مــن قـــرار الــبــرملــان، تجّمع محتجون 
بالعاصمة  الشهداء  مــيــدان  فــي  الثالثاء  ليل 
طــرابــلــس تــنــديــدًا بــالــقــرار، ورددوا هــتــافــات 
ــان«.  ــرملــ ــبــ ــريــــد إســــقــــاط الــ مـــنـــهـــا »الــــشــــعــــب يــ
ووّجــه الدبيبة كلمة للمتظاهرين في ميدان 
الجمعة،  غــد  يـــوم  للتظاهر  داعــيــًا  الــشــهــداء، 
ــا الـــجـــمـــعـــة لــلــتــعــبــيــر عــن  ــدنــ ــوعــ  »مــ

ً
وقـــــائـــــال

موقفكم من طرابلس وطبرق والكفرة وسبها 
لكم  »الشرعية  الليبية«. وأضـــاف  املــدن  وكــل 
من كل املدن وأنتم من تقررون وليس هؤالء 
الــنــواب. وقال  املعطلون«، في إشــارة ملجلس 
الدبيبة: »البرملان سيسقط حتمًا، ولن يكون 
 لــلــيــبــيــن طــاملــا هـــو بــهــذه الـــصـــورة«. 

ً
مــمــثــال

وتابع »هؤالء املعطلون ال يريدون إال الحرب 
والــدمــار وال يمكن الطعن في جميع أعضاء 
مجلس الـــنـــواب فــهــنــاك شــرفــاء بــيــنــهــم«، في 

إشــارة إلــى 38 نائبًا أصــدروا بيانًا في وقت 
متأخر من ليل الثالثاء، لإلعالن عن رفضهم 
قـــرار ســحــب الــثــقــة. وتــابــع الــدبــيــبــة: »تلقيت 
ليبيا، وأنتم لستم  ربــوع  اتصاالت من كافة 
ــذا املــــكــــان، ســنــوصــل الــشــعــب  ــم فـــي هــ وحـــدكـ
إلـــى االنــتــخــابــات«. وأردف: »ال بــد مــن إقـــرار 
دستور، وتكون انتخابات نزيهة، وأنتم من 

تقررون هذه االنتخابات«.
ــيـــاق، دعــــت ســـت مــنــظــمــات أهــلــيــة  وفــــي الـــسـ
مدنية في ليبيا، في بيان مشترك، وعدد من 
النشطاء، املواطنن إلى الخروج في تظاهرات 
في املدن الليبية املختلفة، مساء غد الجمعة، 
الـــنـــواب ودعـــوة  بــإســقــاط مــجــلــس  للمطالبة 
املنظمة  القوانن  إلصـــدار  الرئاسي  املجلس 
املحدد  موعدها  فــي  وإجــرائــهــا  لالنتخابات 

يوم 24 ديسمبر املقبل.
كــمــا أعــلــن ُعــمــد 65 بــلــديــة مــن أصـــل 116 في 
ليبيا رفــضــهــم قــــرار مــجــلــس الـــنـــواب سحب 
الــثــقــة مـــن حــكــومــة الــــوحــــدة، مــعــتــبــريــن أنــه 
بــال ســنــد دســتــور وال قــانــونــي، ويــهــدف إلــى 
التشريعية  االنتخابات  إلى  الوصول  عرقلة 
والرئاسية. وقال العمداء، في بيان مصور، إن 
ما حدث »مخالفة صريحة وواضحة لإلعالن 
الــدســتــوري وتــعــديــالتــه واالتــفــاق السياسي 
املتفق عليها  الطريق  )لعام 2015( وخريطة 
في جنيف«. ورأوا أن »هذه الخطوة ال يمكن 
تهدف  وال  والتدليس،  بالتزوير  إال  وصفها 
إال إلى إثارة الفوضى، وهي خروج عن مسار 
خــريــطــة الــطــريــق املــتــفــق عــلــيــهــا فـــي جنيف، 
االنتخابات  إلــى  الــوصــول  لعرقلة  ومحاولة 

التشريعية والرئاسية«.
وفـــــي ســـيـــاق مـــوقـــف املــــكــــونــــات الــســيــاســيــة 
الحكومة،  الثقة من  واالجتماعية من سحب 
ليبيا،  األعلى لحكماء وأعيان  املجلس  أعلن 

ــال  ــقــــرار. وقــ ــلــ ــن رفـــضـــه لــ أمـــــس األربــــــعــــــاء، عــ
املجلس، في بيان إن مجلس النواب »ال يملك 
حق حجب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية 
مــنــفــردًا«، مضيفًا »نــحــن نــرفــض هـــذا الــقــرار 
العبثي وندعو الشعب إلى مساندة الحكومة 
في ممارسة مهامها حتى االنتهاء من إجراء 
االنتخابات وتسليم السلطة«. وعلى صعيد 
األحــــــزاب انـــضـــم حــــزب »الــجــبــهــة الــوطــنــيــة« 
ــمـــة األحـــــــزاب  ــائـ ــى قـ ــ ــتــــجــــديــــد« إلــ وحـــــــزب »الــ

بغداد ـ زيد سالم، محمد علي

تسعى السلطات األمنية العراقية في بغداد 
مــنــذ مــنــتــصــف أغـــســـطـــس/آب املــــاضــــي، إلــى 
جــمــع قـــاعـــدة مــعــلــومــات جـــديـــدة عـــن بــقــايــا 
وجيوب مسلحي تنظيم »داعش« في البالد، 
في  للتنظيم  الجديدة  التحركات  على ضــوء 
مدن شمال العراق وغربه. وتعتقد السلطات 
العراقية أن مسلحي »داعش« أعادوا ترتيب 
خـــيـــوط تــواصــلــهــم مـــجـــددًا وتــشــكــيــل قــيــادة 
رة، سمحت له أخيرًا بإعادة رّص 

ّ
هرمية مصغ

صفوف التنظيم وتأمن االتصال بن خالياه 
وقــيــادتــه الــجــديــدة. ويــربــط املــســؤولــون هــذا 
واالعتداءات  الهجمات  وتيرة  بارتفاع  األمــر 
ــيـــرة، خــصــوصــًا فــي مناطق  فــي الــفــتــرة األخـ
كــركــوك وديــالــى وصـــالح الــديــن، والــتــي بدت 
منسقة ومتزامنة في مناطق عدة من البالد 
في وقت واحد، إلى جانب استعادة »داعش« 
نــشــاطــه اإلعـــالمـــي عــلــى مــســتــوى الــبــيــانــات 
واإلصــدارات من خالل منصات على تطبيق 
»تــلــغــرام«. وحـــول عـــودة تــهــديــدات »داعـــش«، 

املعارضة لقرار سحب الثقة من الحكومة.
وكانت البعثة األممية في ليبيا قد أكدت في 
بيان لها مساء الثالثاء أن »حكومة الوحدة 
الــوطــنــيــة الــحــالــيــة تــظــل الــحــكــومــة الشرعية 
ــــرى من  حــتــى يــتــم اســتــبــدالــهــا بــحــكــومــة أخـ
االنــتــخــابــات«.  تعقب  منتظمة  عملية  خـــالل 
قيام  بشأن  تقارير  بقلق  »تلقت  إنها  وقالت 
مــجــلــس الـــنـــواب بــحــجــب الــثــقــة عـــن حــكــومــة 
ــيـــة«، مــضــيــفــة أنـــهـــا »كـــانـــت  ــنـ ــدة الـــوطـ ــوحــ الــ
تـــتـــوقـــع أن تـــتـــركـــز جـــهـــود مــجــلــس الـــنـــواب 
عــلــى وضـــع الــلــمــســات األخـــيـــرة عــلــى قــانــون 
االنـــتـــخـــابـــات الــبــرملــانــيــة، وأن تــعــمــل قــيــادة 
املــجــلــس عــلــى تــعــزيــز جـــهـــودهـــا نــحــو بــنــاء 
توافق واسع النطاق بشأن اإلطار التشريعي 
لـــالنـــتـــخـــابـــات، الـــــذي يـــجـــرى الــعــمــل عــلــيــه«. 
وحثت البعثة مجلس النواب على استكمال 
العمل على قانون االنتخابات النيابية خالل 
األســـبـــوع املــقــبــل فــي أقــصــى تــقــديــر«. ودعــت 
إلى »االمتناع عن أي إجراء يمكن أن يقوض 
وأمنها  الــبــالد  ــدة  ووحـ االنتخابية  العملية 
واســتــقــرارهــا«. وأضــافــت الــبــعــثــة: »يــجــب أن 
يبقى إجراء االنتخابات الرئاسية والبرملانية 
في 24 ديسمبر، الهدف األسمى، وأي جهود 

أفاد مسؤول عراقي في جهاز األمن الوطني 
األجهزة  بــأن  الجديد«،  »العربي  لـ بغداد  في 
االســـتـــخـــبـــاريـــة الـــعـــراقـــيـــة، وبـــدعـــم أمــيــركــي، 
ــلـــى قـــــيـــــادات وعـــنـــاصـــر  تـــســـعـــى لـــلـــتـــعـــرف عـ
ــــاف أن  الــتــنــظــيــم الــفــاعــلــن فـــي الـــعـــراق. وأضـ
املعروفة في تنظيم داعش  »غالبية األسماء 
تلت خالل املعارك أو القصف الجوي أو أنها 
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اخــتــفــت، وُيــعــتــقــد أن مــصــيــرهــا ُحــســم داخــل 
املــعــارك والقصف  السورية نتيجة  األراضـــي 
أيـــضـــًا، والــــعــــراق بــحــاجــة لــتــحــديــث بــيــانــات 
التنظيم على مستوى  في  الفاعلة  العناصر 
ــــح أن يـــكـــون هــنــاك  ــــورة«. ورّجــ ــــصـ ــم والـ ــ االسـ
وليس  املجتمع  داخـــل  منخرطًا  منهم  قــســم 
في املناطق الصحراوية والجبلية في شمال 
البالد وغربها، وفقًا لالعتقاد األمني السائد 
حــالــيــًا. وتــحــدث عــن مــســاعــدات استخبارية 
مـــن الــجــانــب األمـــيـــركـــي، كـــان آخـــرهـــا توفير 
محاضر اعترافات عناصر وقيادات التنظيم 
املوجودين في سجن تابع ملليشيات »قوات 
ســوريــة الــديــمــقــراطــيــة« )قــســد( فــي الحسكة 
السورية، بغية املساعدة في فهم املتبقي من 
األخيرة  ووجهتهم  التنظيم  وعناصر  قــادة 
بعد انتهاء آخر املعارك املباشرة في سورية 

بمنطقة الباغوز عام 2019.
ويأتي التنسيق الجديد بن القوات العراقية 
والجانب األميركي، مع ترقب انسحاب أولى 
دفعات القوات القتالية األميركية العاملة في 
العراق قبل نهاية الشهر الحالي ضمن اتفاق 
قــاعــدتــي عن  فــي  القتالية  الــقــدرات  تقليص 
األســـد وحــريــر، بمحافظتي األنــبــار وإربــيــل 
غربي وشمالي على التوالي، الذي من املقرر 
وستتغير  الحالي.  العام  نهاية  يستكمل  أن 
طــبــيــعــة مـــهـــام تــلــك الــــقــــوات مـــن قــتــالــيــة إلــى 
استشارية وتدريبية، في وقت يتزايد الجدل 
الــعــراق عن مــدى تأثر البالد بهذا  حاليًا في 
ــارات  االنــســحــاب، عــلــى الــرغــم مــن صـــدور إشـ

لتحويل االنتباه إلى أهداف أخرى يقع ضد 
إجراء االنتخابات في هذا املوعد«.

وفــي الــســيــاق، قــال وزيـــر الــخــارجــيــة األملــانــي 
هايكو ماس، أمس من نيويورك، إن »املجتمع 
الــدولــي يــتــوقــع مــن املــســؤولــن الليبين في 
طـــرابـــلـــس وبــقــيــة الـــبـــالد )الـــتـــحـــرك( إلجــــراء 
ــيـــة والـــتـــشـــريـــعـــيـــة فــي  االنـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاسـ
مــوعــدهــا املــقــرر فــي 24 ديــســمــبــر«. وأضـــاف 
قبل اجتماع وزاري خاص بليبيا نظم بشكل 
مشترك مع نظيريه الفرنسي واإليطالي على 
هــامــش الجمعية الــعــامــة لــأمــم املــتــحــدة أنه 
املرتزقة  يغادر  حتى  العمل  مواصلة  »يجب 
املــوجــودون في ليبيا«. كذلك  الكثر  األجانب 
دعـــا وزيـــر الــخــارجــيــة اإليــطــالــي لــويــجــي دي 
مــايــو إلــى ضـــرورة »الــعــمــل على أن تتوصل 
األطراف الليبية إلى اتفاق بشأن االنتخابات، 
التي  التطورات األخيرة  ال سيما على ضوء 
ــبـــرق بــســحــب الــثــقــة  ــيـــام بــــرملــــان طـ شـــهـــدت قـ
عـــن حــكــومــة الـــوحـــدة الــوطــنــيــة بــقــيــادة عبد 
ــة«. وأضـــــــاف عـــلـــى هــامــش  ــبـ ــيـ ــدبـ الــحــمــيــد الـ
املتحدة،  لأمم  العامة  الجمعية  اجتماعات 
أهميتها، خصوصًا  تـــزداد  »االنــتــخــابــات  أن 

في ظل خطر وقوع عنف وعدم استقرار«.
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أمــيــركــيــة عـــدة فــي الــفــتــرة األخـــيـــرة، تــؤكــد أن
العراقية هو  األراضـــي  فعليًا على  مــا سيتم 
قتالية  مــن  األمــيــركــيــة  الـــقـــوات  مهمة  تغيير 
إلــى مــهــام تــدريــب واســتــشــارة ودعـــم، وليس 

.
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انسحابًا كامال

ومـــنـــذ مــطــلــع الــشــهــر الــحــالــي شــهــد الـــعـــراق 
16 اعــتــداًء، كانت محافظتا كــركــوك وصــالح 
ديالى  تليهما  مــن مسارحها،  األعــلــى  الــديــن 
نفذها  التي  الهجمات  وتسّببت  الــشــرق.  في 
وهجمات  كمائن  بواسطة  التنظيم  مسلحو 
مسلحة وعبوات ناسفة وعمليات خطف ثم 
أفــراد عشائر وعناصر  عمليات قتل طاولت 
تل وأصيب فيها أكثر من 45 شخصًا، 

ُ
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وذلك على الرغم من استمرار تنفيذ الحمالت 
العسكرية شبه األسبوعية بغطاء ودعم من 

طيران التحالف الدولي.
ــادة  ــيــ ــم قــ ــ ــاسـ ــ ــــدث بـ ــــحـ ــتـ ــ وعـــــــن ذلـــــــــك، قـــــــال املـ
ــراق الــــلــــواء  ــ ــعــ ــ ــي الــ ــ ــيـــات املـــشـــتـــركـــة فـ ــلـ ــمـ ــعـ الـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  تحسن الــخــفــاجــي، لـــ
»العراق يحتاج دائمًا إلى تطوير معلوماته 
األمنية واالستخباراتية«، مضيفًا أن »قوات 
الــتــحــالــف الــــدولــــي مــلــتــزمــة بــتــقــديــم الــجــهــد 
القوات  مع  املعلومات  وتــبــادل  االستخباري 
الــعــراقــيــة، إضــافــة إلـــى الــوظــيــفــة املــهــمــة التي 
ــتــــطــــالع والـــضـــربـــات  ــــي االســ ــقــــوم بـــهـــا وهــ تــ
الجوية ضد تنظيم داعش«. ولفت الخفاجي 
إلى أن العراق يتعاون مع التحالف الدولي، 
بمسألة تــبــادل املــعــلــومــات وتــحــديــث قــواعــد 
ــانــــات بـــــن فــــتــــرة وأخـــــــــرى بـــــنـــــاًء عــلــى  ــيــ ــبــ الــ
املستجدات في ملف محاربة اإلرهــاب، وهذا 
ال يعني عدم تمّكن الوكاالت األمنية العراقية 
إنها جديرة  بل  إلــى معلومات،  التوصل  من 
بــالــثــقــة وتــعــمــل دائـــمـــًا عــلــى رفــــد الــقــطــعــات 
العسكرية باملعلومات املهمة. وقال إنه خالل 
األسابيع املاضية تمكنت القوات العراقية من 
إلقاء القبض على قادة خطرين ومهمن من 

ولــم تتوقف االنــتــقــادات على ذلــك، إذ كشفت 
»الـــعـــربـــي  ــرق لــــ ــبــ ــن طــ ــ ــادر بـــرملـــانـــيـــة مـ ــ ــــصـ مـ
الـــجـــديـــد« عـــن تــلــقــي صـــالـــح اتــــصــــاالت عــدة 
مــن أطــــراف دولــيــة عــّبــرت عــن اســتــيــائــهــا من 
الــحــكــومــة. وتضاربت  مــن  الثقة  قـــرار سحب 
املعلومات حول طلب صالح إجــازة للهروب 
إن  املــصــادر  من الضغوط عليه، ففيما قالت 
واجهها،  التي  االستياء  صالح وبعد موجة 
تـــقـــّدم بـــإجـــازة لــهــيــئــة رئـــاســـة املــجــلــس بـــدءًا 
ــاء، وملـــدة ثــالثــة أشــهــر،  مــن يـــوم أمـــس األربـــعـ
أي حــتــى مــوعــد االنــتــخــابــات، فـــإن املــتــحــدث 
بـــاســـم مــجــلــس الــــنــــواب، عــبــد الـــلـــه بــلــيــحــق، 
»األنـــاضـــول« مـــا قــال  نــفــى فـــي وقـــت الحـــق لــــ
إنـــهـــا »شـــائـــعـــات حــــول تــقــديــم صـــالـــح طلب 
إجـــازة«. لكن صالح كــان قد أشــار إلــى تلقيه 
ــارج ليبيا، إذ  اعــتــراضــات عــلــى قــــراره مــن خـ
أكد في مداخلة صوتية مع قناة تلفزيونية 
لــيــل الــثــالثــاء أن رئــيــس الــبــعــثــة األمــمــيــة في 
ليبيا يان كوبيتش اتصل به معترضًا على 
قــرار سحب الثقة. وتــابــع »يــبــدو أنــه فهم أن 
الحكومة أقيلت نهائيًا وال توجد حكومة في 
ليبيا، وأوضحت له أن هذه الحكومة حكومة 

تسيير أعمال واقتنع بذلك«.

التنظيم بناًء على معلومات عراقية خالصة، 
ديــالــى وأطــــراف نينوى وفي  فــي محافظات 
أطــــــراف مــحــافــظــات نــيــنــوى وصـــــالح الــديــن 
وكركوك. لكنه استدرك أن هناك مناطق وعرة 
الــدولــي  التحالف  على  الــعــراق  فيها  يعتمد 
من أجــل توفير االستطالعات ورفــد وزارتــي 
الــداخــلــيــة والـــدفـــاع بــاملــعــلــومــات والــبــيــانــات، 
ــريــــن وحــــــــــاوي الـــعـــظـــيـــم  ــمــ ــاطــــق حــ ــنــ ــثــــل مــ مــ

وزغيتون وغيرها.
من جهته، قال األمن العام لوزارة البشمركة 
ــراق الــفــريــق جــبــار  ــعـ فـــي إقــلــيــم كـــردســـتـــان الـ
العراق  فــي  إن »العمليات اإلرهــابــيــة  الــيــاور، 
لــم تــنــتــه، كــمــا أن مسلحي داعـــش ال يــزالــون 
أمنيًا،  الرخوة  املناطق  في بعض  يتحركون 

ــة لــلــجــانــب األمـــيـــركـــي  ــمــ ــاك حـــاجـــة دائــ ــنــ وهــ
ــــي، فــــي ســـبـــيـــل تــأســيــس  ــدولــ ــ والـــتـــحـــالـــف الــ
قواعد بيانات ُمحدثة باستمرار عن قيادات 
ــٍث  ــديـ ــيـــم«. وشــــــــّدد فــــي حـ ــنـــظـ ــتـ وعــــنــــاصــــر الـ
مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، عــلــى أن »الــجــانــب 
األمــيــركــي عــلــى شــراكــة دائــمــة وحقيقية مع 
العراق وإقليم كردستان، وهناك تعاون دائم، 
والــهــجــمــات الــتــي يــنــفــذهــا داعــــش تستدعي 

املزيد من التعاون والشراكة«.
وتعليقًا على ذلك، قال الخبير بالشأن األمني 
والسياسي العراقي أحمد النعيمي إن ما ال 
يــقــل عــن 80 فــي املــائــة مــن قـــادة الــخــط األول 
أنهم  أو  قلوا 

ُ
اعت أو  تلوا 

ُ
ق للتنظيم  املؤسس 

التنظيم منذ  نــشــاطــات  مــن خريطة  اخــتــفــوا 

فــإن استمرار  مــا يزيد عــن عــامــن، وبالتالي 
اإلعــــتــــداءات يــســتــدعــي فــهــم هيكلة وتــركــيــب 
في  النعيمي  وأضــــاف  أخــــرى.  مـــرة  التنظيم 
حديٍث مع »العربي الجديد«، أن غالبية قادة 
التنظيم وعناصره املؤثرة حاليًا من جنسية 
عراقية وسورية، على عكس السابق إذ كانت 
ومصرية  وسعودية  أردنية  جنسيات  هناك 
ومــــن دول املـــغـــرب الـــعـــربـــي وحـــتـــى أوروبـــــا 
ــذا يــمــكــن  ــ ــانـــت تــشــتــغــل مـــنـــاصـــب مـــهـــمـــة، لـ كـ
اعتبار القاعدة املتوفرة لدى العراقين حاليًا 
بــحــاجــة إلـــى إعــــادة تــحــديــث. ووصـــف سجن 
»قسد«  مسلحي  لسيطرة  الخاضع  الحسكة 
بــأنــه »مـــصـــدر املــعــلــومــات األبـــــرز للجانبن 

العراقي واألميركي«.
ـــال الــــلــــواء طــــــارق الـــعـــســـل، وهـــو  بــــــــدوره، قــ
حاليًا  ويعمل  السابق  األنــبــار  شرطة  قائد 
الــعــشــائــري«، إن  لــقــوات »الــحــشــد  كمساعد 
»الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة مـــن واجـــبـــهـــا تمكن 
قوات األمن بالشراكات األمنية املتخصصة 
بتزويدها باملعلومات والبيانات، ال سيما 
مــع الــجــانــب األمــيــركــي والــتــحــالــف الــدولــي 
املـــســـؤول عــن ســمــاء الـــعـــراق«. وأوضــــح في 
حـــديـــٍث مـــع »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن »هــنــاك 
ــعـــى إلـــــــى تـــســـطـــيـــحـــهـــا أغـــلـــب  ــسـ حـــقـــيـــقـــة تـ
تتعامل  التي  والحزبية  السياسية  الــقــوى 
مــع الــتــحــالــف الـــدولـــي والــجــانــب األمــيــركــي 
بحساسية، وهي أن التحالف يخدم القوات 
الــعــراقــيــة ويـــزودهـــا بكثيٍر مــن املــعــلــومــات، 
والـــعـــكـــس أيـــضـــًا صــحــيــح، فــهــنــاك طــلــعــات 
جـــويـــة تــنــفــذهــا طـــائـــرات الــتــحــالــف، تــكــون 
عادة وفق معلومات عراقية خالصة«. ورأى 
إلــى شراكات  أن »هــذه الشراكة أو التوصل 
أمنية جديدة وإعداد قاعدة بيانات حديثة، 
هي أمر مهم، ال سيما أن كثيرًا من األسماء 
ــتــلــت وبــعــضــهــا فــقــدت، 

ُ
املــهــمــة فـــي داعــــش ق
وهناك قادة جدد«.

تمسك محلي ودولي 
بحكومة الدبيبة وتحضير 
لتظاهرات رافضة إلقالتها

حث الدبيبة الليبيين على التعبير عن رفضهم لسحب الثقة )محمود تركية/ فرانس برس(

تسعى القوات العراقية للتعرف على قيادات »داعش« )زيد العبيدي/فرانس برس(

أسامة علي

يبدو أن السحر انقلب على الساحر، 
فلم تجد التمائم القانونية لرئيس 
البرملان الليبي عقيلة صالح، التي 

كانت يستحضرها من ثغرات لوائح 
 هذه املرة، فلم 

ً
مجلس النواب، قبوال

تمر ساعات على إعالنه سحب الثقة 
من حكومة الوحدة الوطنية حتى 

تصاعدت تصريحات النواب أنفسهم 
لتكشف عن انتهاء صالحية تمائمه 

القانونية التي مرر عبرها عشرات 
القوانني والقرارات من دون تصويت، 

ومنها قانون انتخاب رئيس الدولة، 
قبل أيام.

لطاملا استخدم نشطاء ومدونون 
ليبيون وصف »التمائم« للتعبير عن 

كيفية تمرير عقيلة صالح لقوانني 
وقرارات تتطلب تصويتًا وسط 

صمت النواب، لكن الحقيقة أن صالح 
مارس العمل القانوني في فترات 

سابقة، ويعرف كيفية خلق ثغرات 
في أي قانون الستثمارها. أما االتفاق 

ع في الصخيرات 
ّ
السياسي املوق

املغربية عام 2015، وخريطة الطريق 
املنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي 
في نوفمبر/تشرين الثاني املاضي، 

فال يزاالن ضمن بنود أعمال مجلس 
قة، ولم يصادق عليهما 

ّ
النواب املعل

النواب حتى اآلن، وكلها التفافات 
خلقت ثغرات سمحت لصالح 

باملناورة وتمرير القرارات والقوانني.
عندما أعلن 38 نائبًا عن عدم اعترافهم 

بقرار سحب الثقة من الحكومة أمس 
األول الثالثاء، خرج صالح بعدها 

بساعات، ليعلن أنه استند في قراره 
إلى القانون رقم 4 لسنة 2014، 

والرسالة كانت واضحة. فمقابل 
مطالبة النواب الـ38 بضرورة تفعيل 

الدائرة الدستورية املجّمدة بقرار 
من املحكمة العليا، فإن صالح أراد 

تذكيرهم بأن الدائرة الدستورية هي 
من حكمت عام 2014 بعدم دستورية 

انعقاد مجلس النواب من أساسه، 
وبالتالي إذا تخلوا عنه فسيتخلى عن 

الجميع.
لكن ما لم يتفطن له صالح وحلفاؤه، 

ولم يكن في حساباتهم، املوقف 
الشعبي الذي عكسته وقفات 

احتجاجية من ِقبل أهالي طرابلس في 
الغرب، وسبها في الجنوب، املعارضة 

لقرار سحب الثقة من الحكومة، بل 
واملطالبة بإسقاط مجلس النواب. 

أما في الشرق فكان الوضع صادمًا 
بشكل أكبر، إذ تجمهر العشرات من 

طبرق، التي تحتضن مقر مجلس 
النواب، في ساحة املدينة ليعلنوا عن 

املوقف نفسه، قبل أن ينضم للرافضني 
65 عميدًا من عمداء بلديات البالد من 
مختلف مناطقها. وعلى الرغم من أن 
الوضع ال يزال غامضًا ومرتبكًا حتى 

اآلن، إال أن الحقيقة التي ال تحتاج 
لتوضيح هي أن عقيلة صالح سحب 

ثقة الليبيني من مجلس النواب وكشف 
عن حقيقة تالعبه بالقرارات والقوانني 

طيلة سنوات.

تحاول القوى األمنية 
العراقية، بمساعدة 

قوات التحالف الدولي، 
فهم الهيكل التنظيمي 

الجديد لتنظيم »داعش«، 
بعد تصاعد هجماته 

المسلّحة في أنحاء 
عدة من البالد، في 

الشهر الحالي

ألوكار  ضربات  توجيه  األربعاء،  أمس  العراقية،  األمنية  السلطات  أعلنت 
لتنظيم »داعش« في كركوك. ووفقا لبيان صدر عن خلية اإلعالم األمني 
القوة  »طــائــرات  فــإن  الحكومية، 
الجوية العراقية نفذت ثالث ضربات 
ضمن  شـــاي  وادي  ــي  ف ــرة  ــدم م
بواسطة  كركوك،  عمليات  قاطع 
استهدفت   ،25 سوخوي  طائرات 
طائرات  نفذت  كما  لداعش.  أوكارًا 
على  فيها  أجهزت  ضربات   16 أف 
كما  األوكـــار«.  هذه  من  تبقى  ما 
»وزيــر  على  القبض  الخلية  أعلنت 

زراعة داعش« في األنبار.

تدمير أوكار
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الرباط ـ عادل نجدي

ــلـــف، عــزيــز  ــيـــس الـــحـــكـــومـــة املـــكـ ــلـــن رئـ أعـ
أخـــــــنـــــــوش، أمــــــــس األربـــــــــعـــــــــاء، تــشــكــيــل 
مـــقـــعـــدًا  تــــضــــم 269  ــة  ــيـ ــومـ ــكـ حـ ــة  ــيـ ــبـ ــلـ أغـ
بــرملــانــيــًا مــن أصـــل 395 مــقــعــدًا، وبثالثة 
الوطني  »التجمع  هــي  سياسية  أحـــزاب 
لــــــأحــــــرار«، و»األصــــــالــــــة واملــــعــــاصــــرة«، 
و»االســـتـــقـــالل«، وذلـــك بــعــد 12 يــومــًا من 
امللك  املغربي  العاهل  طــرف  مــن  تعيينه 

محمد السادس رئيسًا للحكومة.
ــال أخـــنـــوش خــــالل مــؤتــمــر صــحــافــي  ــ وقـ
مشترك مع األمن العام لحزب »األصالة 
واملعاصرة« عبد اللطيف وهبي، واألمن 
ــزار بــركــة:  ــ الـــعـــام لـــحـــزب »االســـتـــقـــالل« نـ
ــا مـــن تــشــكــيــل أغــلــبــيــة حــكــومــيــة 

ّ
»تــمــكــن

مــنــســجــمــة ومــتــمــاســكــة فـــي وقــــت وجــيــز 
ملواجهة التحديات، ال سيما في ظل هذه 
التسريع  تفترض  التي  الدقيقة،  املرحلة 
فــي تفعيل الــنــمــوذج الــتــنــمــوي الــجــديــد، 
مع ما يستدعي ذلك من ضــرورة ضمان 
تشكيل  أن  كما  الحكومي.  األداء  فعالية 
األغلبية الحكومية تم بناء على احترام 
الــنــاخــبــن«. واعــتــبــر أخـــنـــوش أن »هـــذه 
ــــإلرادة الشعبية  األغــلــبــيــة هــي تــرجــمــة لـ
ــذه األحـــــــــــزاب املــــراتــــب  ــ ــ ــنـــحـــت هـ الــــتــــي مـ
األولـــــــى، ونــجــحــت بــغــالــبــيــة كــبــيــرة في 
إقناع الناخبن«. ولفت إلى أن »التجمع 
ــع هـــذه  الـــوطـــنـــي لـــــأحـــــرار« يـــتـــقـــاســـم مــ
األحزاب الشيء الكثير تاريخيًا وحاضرًا 
ــرامـــج بــهــذه  ــبـ ، وتــتــقــاطــع الـ

ً
ومــســتــقــبــال

بشكل  بينها  فيما  األخــيــرة  االنتخابات 
كبير. وكشف رئيس الحكومة املكلف أن 
هذه األحزاب ستعمل على اقتراح أسماء 
بــالــكــفــاءة واملــصــداقــيــة واألمــانــة  تتمتع 
و»حتى  املــســؤولــيــات،  مختلف  لتتحمل 
نــفــي بــالــتــزامــاتــنــا وتــعــهــداتــنــا ونــكــون 
فـــي مــســتــوى تــطــلــعــات املـــواطـــنـــن«. من 
جهته، قــال وهــبــي، إن األحــــزاب  املكونة 
ستتعاون  الجديد  الحكومي  لالئتالف 
تتعامل  منسجمة  حكومة  تهيئة   على 
بمسوؤلية مشتركة وتتواجه مع امللفات 
ــااًل  ــ وال تـــؤخـــرهـــا وتـــبـــنـــي لــلــمــغــاربــة آمـ
»سنتعامل  أنــه  على  وشـــّدد  مستقبلية. 

ــرأة  بــحــســن نـــيـــة وصــــــدق ونــــزاهــــة وبـــجـ
ــدة هـــذه  ــ ــة ووضـــــــــوح، طـــيـــلـــة مــ ــ ــراحـ ــ وصـ
الــحــكــومــة. وأتــمــنــى نــجــاحــهــا فـــي خلق 
األمــل للمغاربة ورفــع الظلم االقتصادي 

واالجتماعي على كثير من املغاربة«.
واعتبر وهبي، خالل كلمة له في املؤتمر 
الجديدة،  لأغلبية  املشترك  الصحافي 
ــزاب الثالثة  أنـــه مــن املــفــروض عــلــى األحــ
أن تقدم نموذجًا لحكومة قوية إلخــراج 
ــة ومـــســـاعـــدة املــغــاربــة  ــ املـــغـــرب مـــن األزمــ
إلــى أن  على بناء مستقبل أفضل. ولفت 
اإلرادة املشتركة هي التي يمكن أن تبني 
بــأفــكــارهــا  لــحــكــومــة منسجمة  نــمــوذجــًا 
وبــرامــجــهــا وســلــوكــهــا ومــواقــفــهــا تجاه 
جميع الــقــضــايــا.  مــن جهته، أبـــدى نــزار 
بـــركـــة، خــــالل كــلــمــتــه، تــطــلــع حـــزبـــه إلــى 
حـــكـــومـــة قـــويـــة بـــــــــإرادة قـــويـــة لــلــتــغــيــيــر 
والقطع مع السياسات السابقة، معتبرًا 
أن االئـــتـــالف الــحــكــومــي الــجــديــد يسعى 

إلى استعادة الثقة في املؤسسات.
ــأتــــي اإلعـــــــالن عــــن تــشــكــيــل األغــلــبــيــة  ويــ
الــحــكــومــيــة الـــجـــديـــدة فــــي وقـــــت اعــتــبــر 
فيه حــزب »االتــحــاد االشــتــراكــي للقوات 
ــلـــن أول مــــن أمـــس  الـــشـــعـــبـــيـــة«، الــــــذي أعـ
املعارضة،  إلى صفوف  انتقاله  الثالثاء، 
أن جــهــات حــزبــيــة تسعى لــــ»فـــرض نــوع 
من الهيمنة القسرية على كل املؤسسات 
»يتنافى  بأنه  األمــر  املنتخبة«. ووصــف 
ــتــــي تــقــتــضــي  ــلــــة الــ مــــع تــــحــــديــــات املــــرحــ
والحزبية،  السياسية  التعددية  حماية 
بــاعــتــبــارهــا أحــــد املــفــاتــيــح الـــضـــروريـــة 
ــل الــــقــــوى الــحــزبــيــة  ــكـ إلشــــــــراك أوســـــــع لـ
الـــنـــمـــوذج  تــفــعــيــل  فــــي ورش  ــة  ــيــ واملــــدنــ
يعتبر مخاض  الــذي  الــجــديــد،  التنموي 
حوار وطني ومجتمعي ومدني موسع«. 
ــا وصــفــهــا  ــر الــــحــــزب عــــن رفـــضـــه ملــ ــ ــّب وعــ
»املــقــدمــات غــيــر املــطــمــئــنــة«، والــتــزامــه  بـــ
»الـــدفـــاع عـــن املــكــتــســبــات االجــتــمــاعــيــة  بــــ
ســــواء الــقــائــمــة أو تــلــك الــتــي جــــاءت في 
الـــتـــوجـــيـــهـــات املـــلـــكـــيـــة، ومــــواجــــهــــة أي 
قــــوانــــن تـــمـــس بـــالـــحـــقـــوق االجــتــمــاعــيــة 
واملــواطــنــن«.  للمواطنات  واالقتصادية 
ــيــــاســــي،  ــه الــــســ ــبـ ــتـ ــكـ وأكــــــــــد فــــــي بـــــيـــــان ملـ
ــل الـــنـــزعـــات املــهــيــمــنــة  ــ ــه ســـيـــواجـــه »كـ ــ أنـ
واإلقصائية، وكل مسعى لوأد التعددية 

الحزبية والسياسية«.
ــك مــحــمــد  ــلــ ــربــــي املــ ــغــ ــاهــــل املــ ــعــ وكــــــــان الــ
السادس، قد عّن في 10 سبتمبر/ أيلول 
الحالي، في القصر امللكي بفاس، أخنوش 
رئيسًا للحكومة، وذلك بعد تصّدر حزبه 
شهدتها  التي  التشريعية  لالنتخابات 
الــحــالــي. وكشفت  الــبــالد فــي 8 سبتمبر 
النتائج التي أعلنتها الداخلية املغربية 
ــفــــاع  ــي، عــــن ارتــ ــالــ ــحــ فــــي 9 ســبــتــمــبــر الــ
حصيلة »التجمع الوطني لأحرار« إلى 
نيابين، متبوعًا بحزب  مائة ومقعدين 
»األصالة واملعاصرة« بـ86 مقعدًا، وحزب 
بـــ81 مقعدًا. فيما احتل حزب  االستقالل 
الشعبية«  للقوات  االشــتــراكــي  »االتــحــاد 
ــة بــــــــ35 مـــقـــعـــدًا، وحــــزب  ــعــ ــرابــ املـــرتـــبـــة الــ
»الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة« املــرتــبــة الــخــامــســة 
املرتبة  بـ29 مقعدًا والتقدم واالشتراكية 
ـــ22 مـــقـــعـــدًا، فـــي حـــن احــتــل  ــ الـــســـادســـة بـ
بـ13  الثامنة  املرتبة  والتنمية«  »العدالة 
مقعدًا من أصل 395 مقعدًا، يتكون منها 

مجلس النواب املغربي.

المغرب: ائتالف حكومي 
من 3 أحزاب

أعلن رئيس »التجمع 
الوطني لألحرار«، عزيز 

أخنوش، عن ائتالف 
يضّم حزبه و»األصالة 

والمعاصرة«، 
و»االستقالل«، لتشكيل 

الحكومة المقبلة

تعّهد الشركاء 
الحكوميون بتشكيل 
حكومة »لمواجهة 

التحديات«

  شرق
      غرب

المغرب: اعتقال
4 أشخاص مرتبطين 

بـ»داعش«
املغربية،  األمــنــيــة  السلطات  أعلنت 
أمــــــــس األربـــــــــعـــــــــاء، عــــــن اعـــــتـــــقـــــال 4 
أشــخــاص لــالشــتــبــاه فــي ارتــبــاطــهــم 
ــة املـــــوالـــــيـــــة  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــخـ بــــمــــخــــطــــطــــات الـ
ــدد مــن  ــ ـــقـــل عـ

ُ
ــتـــي اعـــت ــــش«، الـ لـــــــ»داعــ

عناصرها األسبوع املاضي بمنطقة 
الــرشــيــديــة، جــنــوب شــرقــي املــغــرب. 
ــزي لـــأبـــحـــاث  ــ ــركـ ــ وأفــــــــاد املـــكـــتـــب املـ
العامة  للمديرية  التابع  القضائية 
)املــخــابــرات  الوطني  الــتــراب  ملراقبة 
الــداخــلــيــة(، بـــأن املــعــلــومــات األولــيــة 
تشير إلى أن املوقوفن بايعوا أمير 
الهوية(،  )مجهول  »داعـــش«  تنظيم 
ــوا فــــي حــمــلــة اســتــقــطــاب  ــرطــ ــخــ وانــ
الــذي  تنظيمهم  ملصلحة  وتــجــنــيــد 
التوحيد  لــه اســم »جماعة  اخــتــاروا 

اإلسالمي باملغرب«.
)العربي الجديد(

الجزائر: وفاة الرئيس 
السابق بن صالح

أعــلــنــت الــســلــطــات الــجــزائــريــة، أمــس 
األربعاء، وفاة رئيس الدولة السابق 
عــبــد الـــقـــادر بـــن صــالــح )الـــصـــورة(، 
الــــذي شــغــل املــنــصــب بــعــد اســتــقــالــة 
ــــق عــــبــــد الــــعــــزيــــز  ــابـ ــ ــسـ ــ ــــس الـ ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ
بوتفليقة بن 2 إبريل/نيسان 2019 
و26 ديسمبر/كانون األول من العام 
نفسه. وتوفي بن صالح بعد معاناة 
مع املرض. وتزامنت وفاته مع وفاة 

بوتفليقة األسبوع املاضي.
)العربي الجديد(

الحوثيون يتقدمون 
في مأرب ويتراجعون 

في شبوة
سيطر الــحــوثــيــون، أمــس األربــعــاء، 
ــريــــب بــمــحــافــظــة  عـــلـــى مــــديــــريــــة حــ
مــــــــــــــأرب، شــــــمــــــال شــــــرقــــــي الــــيــــمــــن، 
بحسب مــا أفـــاد بــه ســكــان املنطقة، 
الـــذيـــن أشـــــــاروا إلــــى أن الــحــوثــيــن 
ــم، مــــســــاء أول مــن  ــهــ قــــواتــ حــــشــــدوا 
أمــــس الـــثـــالثـــاء فـــي مــنــطــقــة شــقــيــر، 
البعيدة كيلومترين عن حريب، قبل 
املدرعات  من  كبير  بعدد  اقتحامها 
ــر، أفـــاد  ــ واملــســلــحــن. فـــي ســـيـــاق آخـ
اإلعــالمــي بمحافظة شــبــوة،  املــركــز 
بأن »قــوات الجيش استعادت عددًا 
ــن املــــواقــــع الـــتـــي ســيــطــرت عليها  مـ
أمـــس  مــــن  الــــحــــوثــــي أول  مــلــيــشــيــا 

الثالثاء بمديرية عسيالن«.
)األناضول(

لبنان: متهم بانفجار 
المرفأ يطلب سحب 

التحقيق من القاضي
تـــــقـــــّدم وزيــــــــر األشــــــغــــــال الـــلـــبـــنـــانـــي 
الـــســـابـــق يـــوســـف فـــنـــيـــانـــوس، أمــس 
ــٍب أمـــــــــام مــحــكــمــة  ــلــ ــطــ األربــــــــعــــــــاء، بــ
ــــوى  الـــتـــمـــيـــيـــز الــــجــــزائــــيــــة لـــنـــقـــل دعـ
من  بــيــروت  مرفأ  انفجار  تحقيقات 
القاضي طارق  العدلي  أمــام املحقق 
»االرتــيــاب املــشــروع«، في  لـــ البيطار 
قــضــيــة انــفــجــار مــرفــأ بـــيـــروت فـــي 4 
البيطار  وكـــان   .2020 أغــســطــس/آب 
ــرة تــوقــيــف غــيــابــيــة  ــذكـ ــد أصـــــدر مـ قـ
فــي 16 سبتمبر/ فــنــيــانــوس  بــحــق 
ــال  ــمــ ــــول الــــحــــالــــي، بـــتـــهـــمـــة اإلهــ ــلـ ــ أيـ
وجــرح  بــوفــاة  والتسبب  والتقصير 
عه عن 

ّ
مئات األشخاص، وذلك لتمن

حـــضـــور جــلــســة االســـتـــجـــواب الــتــي 
حّددت له بتاريخه.

)العربي الجديد(

أفغانستان: هجوم على 
طالبان في جالل أباد

أفادت مصادر قبلية أفغانية، أمس 
األربعاء، عن وقوع هجوم ملسلحن 
أمــنــي لحركة  مــركــز  عــلــى  مجهولن 
طالبان في مدينة جالل أباد، ما أدى 
إلى مقتل اثنن من عناصر الحركة 
على األقــل. وكشف أحــد املصادر أن 
املــســلــحــن هــاجــمــوا مــركــز الــحــركــة، 
وقتلوا اثنن من عناصرها وأخذوا 
مدني  قتيل  سقط  كما  أسلحتهما. 

في العملية.
)العربي الجديد(
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تصريح مشترك إلسرائيل 
ودول عربية في جنيف

ــّدمـــت إســـرائـــيـــل والــــــدول الــعــربــيــة  قـ
ــيــــات  ــفــــاقــ الــــشــــريــــكــــة مــــعــــهــــا فــــــي اتــ
»اتـــفـــاقـــيـــات  ـــ الـــتـــطـــبـــيـــع، املـــســـمـــاة بـ
أبــراهــام«، أمــس األربــعــاء، تصريحا 
ــا فــــــي مـــــؤســـــســـــات األمــــــم  ــركــ ــتــ ــشــ مــ
تــه  ــام بــقــراء املــتــحــدة فـــي جــنــيــف، قــ
املــــنــــدوب الــبــحــريــنــي عـــبـــد الــكــريــم 
ــك بــمــنــاســبــة مـــرور  ــ الــبــشــيــري، وذلـ
ــام عــلــى اتــفــاقــيــات الــتــطــبــيــع بني  عــ
ــة االحـــتـــال وكــــل مـــن اإلمـــــارات  ــ دولـ
والــــــبــــــحــــــريــــــن واملــــــــــغــــــــــرب. وحــــمــــل 
»النساء  عنوان  املشترك  التصريح 
والسام والدبلوماسية«، وهو أول 
إسرائيل  بني  علني مشترك  تعاون 

وهذه الدول مجتمعة.  
)العربي الجديد(

أسرى »الجهاد« 
يواصلون تصعيدهم

أّكد نادي األسير الفلسطيني، أمس 
ــرار أســـــرى حــركــة  ــمـ ــتـ األربـــــعـــــاء، اسـ
في خطواتهم  اإلســامــي«  »الجهاد 
النضالية ضد اإلجراءات التنكيلية 
ســــجــــون  إدارة  ــا  ــهــ ــتــ ــرضــ فــ ــي  ــ ــتــ ــ الــ
ــي عـــلـــيـــهـــم.  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــال اإلسـ ــ ــتـ ــ ــ االحـ
وأوضــــــح نـــــادي األســـيـــر فـــي بــيــان، 
أن أســــرى »الــجــهــاد« شــّكــلــوا لجنة 
إدارة سجون  بعد محاولة  طـــوارئ 
 الــبــنــيــة الــتــنــظــيــمــيــة 

ّ
ــتــــال حــــل االحــ

ــــرى بـــاشـــروا  لـــهـــم، مــضــيــفــا أن األســ
ــوانــــني  ــلــــى جـــمـــيـــع قــ ــان عــ ــيــ ــعــــصــ الــ
الــســجــانــني  ــن، مـــوضـــحـــا أن  الـــســـجـ
يقومون بتقييدهم وإجبارهم على 

الخضوع لهم بالقوة.
)العربي الجديد(

بوريل يلتقي عبد اللهيان

ــاد األوروبــــــــــــــي، أمـــس  ــ ــحــ ــ أعــــلــــن االتــ
الــســيــاســة  مــــســــؤول  األربــــــعــــــاء، أن 
ــاد جـــوزيـــب  ــ ــــحـ ــي االتـ ــة فــ ــيـ ــارجـ الـــخـ
بوريل )الــصــورة(، اجتمع مع وزير 
الجديد حسني  اإليــرانــي  الخارجية 
ــلـــى هــامــش  ــلـــهـــيـــان عـ أمــــيــــر عـــبـــد الـ
لألمم  العامة  الجمعية  اجتماعات 
املتحدة، حيث تّم اللقاء نظرا لعدم 
عقد اجتماع وزاري ألطراف االتفاق 
ــامــــش الــجــمــعــيــة  الـــــنـــــووي عـــلـــى هــ
ــر االتــــحــــاد األوروبــــــي  الـــعـــامـــة. وذكـــ
ــبـــة فــي  ــد الـــرغـ ــ أن عـــبـــد الـــلـــهـــيـــان أكـ
اســتــئــنــاف املـــفـــاوضـــات فـــي مــوعــد 
ــل عــلــى  ــ ــوريـ ــ ــب، فـــيـــمـــا شــــــــّدد بـ ــ ــريـ ــ قـ
على  الستئنافها  البالغة  »األهمية 

وجه السرعة«.
)رويترز(

تحذيرات تركية 
لسفينة يونانية في 

شرق المتوسط
أصدرت سفينة حربية تركية، أمس 
أبــحــاث  األربـــعـــاء، تــحــذيــرًا لسفينة 
يــــونــــانــــيــــة ملـــنـــعـــهـــا مـــــن دخــــــــول مــا 
اإلقليمية.  مياهها  تركيا  تعتبرها 
ــي تــــركــــي أن  ــ ــامـ ــ وذكــــــــر تـــقـــريـــر إعـ
الــبــحــري »نــوتــيــكــال  املــســح  سفينة 
جـــيـــو« واجـــهـــت الــفــرقــاطــة »عــــروج 
رئـــيـــس« أثـــنـــاء مــحــاولــتــهــا دخـــول 
أن  لتركيا، مضيفة  الــقــاري  الجرف 
الــســفــيــنــة الــتــركــيــة وجـــهـــت رســالــة 
ــــذر ســـفـــيـــنـــة املـــســـح  ــــحـ الســـلـــكـــيـــة تـ
الــيــونــانــيــة مـــن أنــهــا ســتــتــدخــل إذا 

واصلت مسارها.
)أسوشييتد برس(

أوكرانيا: محاولة اغتيال 
مستشار الرئيس 

تعرض سيرغيي شيفير، املستشار 
األول للرئيس األوكراني فولوديمير 
زيلينسكي، أمس األربعاء، ملحاولة 
اغتيال فتح خالها مجهولون النار 
عـــلـــى ســـيـــارتـــه فــــي مــنــطــقــة كــيــيــف. 
وأوضـــحـــت الــشــرطــة األوكـــرانـــيـــة أن 
من  بأكثر  »أصيبت  ســيــارة شيفير 
السائق«،  كما جرح  10 رصاصات، 
فــيــمــا أكـــــد املــــســــؤول فــــي األغــلــبــيــة 
ــي الـــــبـــــرملـــــان ديـــفـــيـــد  ــ الــــرئــــاســــيــــة فــ
الـــرئـــيـــس  أرامــــاخــــيــــا أن مـــســـتـــشـــار 

»بصحة جيدة«.
)فرانس برس(

أمين العاصي

يــنــتــقــل قــطــار الــتــســويــات بـــني بـــلـــدات الــريــف 
الغربي في محافظة درعــا، جنوبي سورية، 
مع دخول قوات النظام إليها تباعا الستام 
األسلحة من األهالي وإجراء تسويات ملدنيني 
غير  مــن  روســيــة  وعسكريني، ضمن خريطة 
الـــواضـــح بــعــد مــا إذا كــانــت ستشمل بــلــدات 
في ريف درعا الشرقي تحت سيطرة »اللواء 
الثامن« التابع للروس. حول هذه التطورات، 
ذكر الناشط اإلعامي أبو محمد الحوراني، 
فــي حــديــٍث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن قــوات 
النظام قامت، أمس األربعاء، بحملة تمشيط 
في بلدة زيزون، غربي درعا، في إطار االتفاق 
مع اللجنة املركزية في محافظة درعا، وضمن 
اتفاقات التسوية وفق الرؤية الروسية، التي 
بدأت في مطلع شهر سبتمبر/ أيلول الحالي 
في منطقة درعا البلد. وأشار الحوراني إلى 
أن عــدة بــلــدات وقــرى فــي ريــف درعــا الغربي 
أجرت تسويات مع قوات النظام تحت إشراف 
روسي، وهي: تل شهاب وقرى في محيطها، 
أنه  واليادودة، وطفس، موضحا  واملزيريب، 
التسويات  الــغــربــي خـــارج  الــريــف  فــي  بقيت 

منطقة حوض اليرموك التي تضم 11 بلدة.
وفــــي الـــســـيـــاق، قـــــّدرت مـــصـــادر مــحــلــيــة عــدد 
األشــــــخــــــاص الـــــذيـــــن أجــــــــــروا تــــســــويــــات فــي 
محافظة درعــا حتى يــوم أمــس بنحو 3000 
شخص، مشيرة إلى أن قوات النظام استلمت 
قـــطـــع الــــســــاح الـــخـــفـــيـــف، كـــمـــا انـــتـــشـــرت فــي 
العشرات مــن املــواقــع داخــل الــبــلــدات. وبّينت 
أن كـــل بـــلـــدات الـــريـــف الــغــربــي فـــي مــحــافــظــة 
التسوية  اتــفــاق  ضمن  تباعا  ستدخل  درعـــا 
الروسية. في موازاة ذلك، أشار »تجمع أحرار 

القاهرة ـ العربي الجديد

أثـــــــارت الــكــلــمــة املـــرتـــجـــلـــة الـــتـــي صــــــّرح بــهــا 
الــفــتــاح السيسي، في  الــرئــيــس املــصــري عبد 
معرض رّده، في 11 سبتمبر/أيلول الحالي، 
عــلــى جــلــســة نــقــاشــيــة خــــال مــؤتــمــر إطـــاق 
االســتــراتــيــجــيــة الــوطــنــيــة لــحــقــوق اإلنـــســـان، 
جــــــــداًل واســـــعـــــا فـــــي األوســــــــــــاط الـــســـيـــاســـيـــة 
املــصــريــة، بــعــد إشـــارتـــه إلـــى إمــكــانــيــة قبوله 
لفكر جماعة »اإلخوان املسلمني«، التي أشار 
»الــفــكــر املــتــواجــد مــنــذ 90 عــامــا«، إذ  إلــيــهــا بـــ
تفاعل القيادي البارز في »اإلخــوان« يوسف 
ندا مع الخطاب، عبر رسالة بعنوان »مصر 
بــإنــهــاء مــعــانــاة السجناء  أيـــن«، مطالبا  إلــى 
السياسيني في مصر، فيما اعتبرت مصادر 
خــاصــة أن رســالــة الــســيــســي خــارجــيــة، أكثر 

منها داخلية.
وخــــــال كــلــمــتــه فــــي إطــــــاق االســتــراتــيــجــيــة 
إن  السيسي  قــال  اإلنــســان،  لحقوق  الوطنية 
»املجتمع على مدى 90 عاما، يتم صبغه بفكر 
مـــحـــدد«، مضيفا أنـــه »بــاملــنــاســبــة، أنـــا لست 
مختلفا مــع هــــؤالء، ولــكــن بــشــرط أن يحترم 
يستهدفني«.  وال  معي  يتقاطع  وال  مــســاري 
ــي إشــــــــارة إلـــى  ــ ــكــــره )فــ وتـــــابـــــع: »هـــــــذا هــــو فــ
اإلخـــوان(، لن أقــول إنــي سأحترم فكره، إنما 
سأقبل به، ولكن ال يفرضه علّي وال يضغط 
علّي به، وال يحول مسار فكره تجاهي، ليس 

علّي أنا، إنما على مصر واملجتمع«.
وتحدثت »العربي الجديد«، مع أطراف عدة، 
»رســائــل  لــلــوقــوف عــلــى حــقــيــقــة مـــا وصـــف بـــ
املقصودة  والجهات  كلمته،  خال  السيسي« 
منها. وفي هذا السياق، قالت مصادر مصرية 
املؤتمر ال  السيسي خــال  إن حديث  خاصة، 
يــعــنــي إمــكــانــيــة عــقــد مــصــالــحــة مـــع جــمــاعــة 
ــــوان« وأعــضــائــهــا، وفــتــح الــبــاب مجددا  »اإلخـ
أو  املصرية،  السياسية  الحياة  إلى  لعودتهم 
السماح لهم بالعمل السياسي أو حتى عقد 

ــدأت أمــس  ــ ــــوات الــنــظــام بـ حــــــوران« إلــــى أن قـ
بإزالة السواتر الترابية من حاجز »السرايا«، 
الفاصل بني أحياء درعا البلد وطريق السد 
واملــخــيــمــات ومــركــز مــديــنــة درعــــا، الفــتــا إلــى 
الجوية  املخابرات  بإخاء حاجز  بــدأت  أنها 
الصناعية ومخيم درعا،  املنطقة  الواقع بني 
النظام األمنية ولجنة  اتفاق بني لجنة  وفق 
درعا البلد، حصل يوم أول من أمس الثاثاء. 
وكــان النظام الــســوري قــد بــدأ فــي ذلــك اليوم 
بتغذية أحياء درعا البلد بالتيار الكهربائي، 
الــذي امتد لنحو ثاثة  بعد انتهاء الحصار 

أشهر قبل التوصل التفاق التسوية.
ومع استمرار دخول قوات النظام إلى بلدات 
وقرى الريف الغربي في محافظة درعا، بقي 
الريف الشرقي ملحافظة درعا خارج التسوية 
العام  لتسويات   خضوعه 

ّ
ظــل فــي  األخــيــرة، 

الدخول  مــن  النظام  قــوات  تمنع  التي   ،2018
الجيزة،  هــي: صيدا، نصيب،  والبلدات  إليه. 
الشرقي،  الــكــرك  الــحــراك،  الــســهــوة،  املسيفرة، 
غــصــم، املــلــيــحــة الــغــربــيــة، املــلــيــحــة الــشــرقــيــة، 
بصرى  الشرقية،  الــغــاريــة  الغربية،  الــغــاريــة 
الـــشـــام، املــتــاعــيــة، الــطــيــبــة، مــلــيــحــة الــعــطــش، 
املـــيـــاذن، طيسيا.  أم  أم ولــــد،  مــعــربــه،  عــلــمــا، 
»اللواء  البلدات تحت سيطرة  وتقع كل هذه 
»الــفــيــلــق الــخــامــس«، الــذي  الــثــامــن« الــتــابــع لـــ
ويضم  الروسية،  الــدفــاع  وزارة  عليه  تشرف 
مـــقـــاتـــلـــني ســـابـــقـــني فــــي فـــصـــائـــل املـــعـــارضـــة 
السورية كانوا قد اختاروا البقاء في بلداتهم 
وإجراء تسويات مع النظام في منتصف عام 

.2018
من جهته، أوضــح الناشط اإلعامي يوسف 
املــصــلــح، مـــن »تــجــمــع أحـــــرار حــــــوران« الـــذي 
ــطــــني مـــــن جـــنـــوب  ــاشــ ــيـــني ونــ ــافـ يــــضــــم صـــحـ
ســــوريــــة، أن الــــريــــف الـــشـــرقـــي مــــن مــحــافــظــة 
القرى، مرّجحا أن يكون  درعــا يضم عشرات 
عـــدد ســكــان هـــذا الــريــف نــحــو نــصــف مليون 
ــع »الـــعـــربـــي  شـــخـــص. وأشـــــــار فــــي حـــديـــث مــ
الـــجـــديـــد«، إلـــى أن »الـــوضـــع املــعــيــشــي سيئ 
بــاســتــثــنــاء عـــائـــات املــغــتــربــني«، مــضــيــفــا أن 
هـــنـــاك عـــــددًا كــبــيــرًا مـــن أبـــنـــاء هــــذه املــنــطــقــة 
التي  السورية  الثورة  قبل  ما  مغتربون منذ 
بـــدأت فــي ربــيــع عــام 2011. وتــوقــع أن تدخل 
ضــمــن عــمــلــيــات الــتــســويــة الــجــديــدة الــبــلــدات 
والــــقــــرى الــبــعــيــدة عـــن بـــلـــدة بـــصـــرى الـــشـــام. 
ويتاخم الريف الشرقي ملحافظة درعا الريف 
الغربي ملحافظة السويداء، والتي تشهد هي 
األخــرى اضطرابات بني وقــت وآخــر. وكثرت 

ــافـــت املــصــادر  صــفــقــة ســيــاســيــة مــعــهــم. وأضـ
الرسالة كــان املقصود بها أطــرافــا أخــرى،  أن 
هي ليست موجهة إلى الجماعة باملّرة، ولكن 
هـــي مــوجــهــة لــــدول تــتــواجــد فــيــهــا الــجــمــاعــة 
وتربطها بها عاقات بأشكال مختلفة، وهذه 
الـــــدول شــرعــت مــصــر أخـــيـــرًا فـــي مــصــالــحــات 
وفــي مقدمتها  إحياء عاقات معها،  وإعـــادة 

تركيا بالطبع، على حّد تعبير املصادر.
وأوضــــحــــت املــــصــــادر أن »رســــالــــة الــســيــســي 
لألطراف التي خاطبها، مفادها بأن عاقاتهم 
بالجماعة لن تكون عائقا أمام عودة العاقات 
مــع مــصــر، شـــرط أن تــلــتــزم تــلــك الــــدول بعدم 
خروج أي تحريض من أراضيها ضد النظام 
املــصــري أو الــتــأثــيــر الــســلــبــي عــلــى األوضــــاع 
املصرية من جانب أفراد الجماعة وقياداتها«. 
وحـــول إمــكــانــيــة أن تــرتــبــط رســالــة السيسي 
ــن أعـــضـــاء  بــحــمــلــة تــخــفــيــف أو إفـــــراجـــــات عــ
جماعة »اإلخوان« في السجون املصرية خال 
املــصــادر صعوبة ذلــك،  أكـــدت  الــفــتــرة املقبلة، 
مضيفة أن »ملف اإلخــوان املسلمني بالنسبة 
يــدرك جيدًا  يكون مغلقا، هو  ربما  للسيسي 
بتسهيات  فيها  سيسمح  الــتــي  اللحظة  أن 
لــهــم ســيــكــون بــقــاؤه فــي الــحــكــم عــلــى املــحــك«. 
ولفتت إلى أن »ملف السجناء سيظل الورقة 
السيطرة  ليضمن  السيسي  بها  يمسك  التي 

الشرقي ضمن اتفاقات التسوية التي أبرمت 
تحت رعاية روسية في منتصف عام 2018«، 
الفتا إلى أن مقاتلي هذا الريف انضووا في 
»الــلــواء الــثــامــن« تحت قــيــادة أحــمــد الــعــودة. 
وعــــن مــصــيــر هــــذا الــــلــــواء، ومــســتــقــبــل ريــف 
درعا الشرقي، أعرب العويد عن اعتقاده بأن 
»األمـــور غير واضــحــة حتى الــيــوم«، مرجحا 
ــريـــف الــشــرقــي أكــثــر اســـتـــقـــرارًا،  أن يــكــون »الـ
ألن هـــنـــاك عـــاقـــة مـــا مـــع الــجــانــب الـــروســـي. 
وبقاء الــروس في سورية يعني بقاء الفيلق 
الثامن  الــلــواء  ومـــن ضمنه طبعا  الــخــامــس، 
ــاف أنـــه »فــي  فــي بــلــدة بــصــرى الـــشـــام«. وأضــ
في سورية  لتسوية سياسية  التوصل  حــال 
فذلك يعني انخراط أفراد اللواء الثامن ضمن 

املؤسسة العسكرية السورية«.
ويقود »اللواء الثامن«، الذي يتخذ من بلدة 
بصرى الشام مكان تمركز له، أحمد العودة، 
الـــذي ُينظر إلــيــه على أنــه رجــل روســيــا في 

لـــتـــوســـيـــع نـــفـــوذهـــا هــــنــــاك بـــحـــثـــا عــــن رضـــا 
أميركي ومزايا اقتصادية«. ورأت املصادر أن 
األطــراف التي خاطبها السيسي »يبدو أنها 
التقطت الرسالة، وربما يكون البيان الصادر 
عن املجلس األعلى للدولة الليبية موقعا من 
املشري )يوم الجمعة املاضي(، والذي يرحب 
عها رئيس حكومة 

ّ
فيه باالتفاقيات التي وق

الحكومة  مــع  الدبيبة  الحميد  عبد  الــوحــدة 
املــصــريــة، رّدًا مــن جــانــب اإلخــــوان فــي ليبيا 

على رسالة السيسي«.
ــيـــة أن يــكــون  واســـتـــبـــعـــدت املـــــصـــــادر الـــغـــربـ
ــــوار مـــع جــمــاعــة  الــســيــســي مــســتــعــدًا لـــبـــدء حـ
ــــى أن رســـائـــلـــه فــي  ــيـــرة إلــ »اإلخـــــــــــــوان«، مـــشـ
مجملها تخاطب أطرافا أخرى غيرهم، ومن 
بــني هـــذه األطــــراف أيــضــا االتــحــاد األوروبــــي 
الــضــغــط  ومـــنـــظـــمـــات  األمـــيـــركـــيـــة،  واإلدارة 
الــدولــيــة الــتــي تــتــهــمــه بــمــمــارســة انــتــهــاكــات 

بحق معارضيه.
البارز  القيادي  مــن  جــاءت  التفاعات،  أبــرز 
ــدا، عبر  ــ فـــي جــمــاعــة »اإلخـــــــــوان«، يـــوســـف نـ
ــــى أيـــــــن«، قـــال  »مـــصـــر إلـ رســــالــــة عــنــونــهــا بــــ
ــيـــرة فـــرضـــهـــا حــديــث  ــثـ خـــالـــهـــا »أســـئـــلـــة كـ
رئيس النظام بمناسبة اإلعان عن مشروع 
اإلنــســان«.  لحقوق  الوطنية  االستراتيجية 
ــلـــه يـــعـــلـــم أن جــمــاعــة  ــم كـ ــالــ ــعــ وأضـــــــــاف: »الــ
ــوان املــســلــمــني، لــم تــفــرض فــكــرهــا على  ــ اإلخـ
الـــ90 سنة املاضية، وأن القناعة  أحــد طــوال 
بهذا الفكر كانت بإذن الله هي الدافع لخدمة 
ــبـــذل والـــعـــطـــاء لــشــعــبــه والــصــبــر  الـــوطـــن والـ
التي وقعت وتقع على  على املحن واملظالم 
أفــــرادهــــا طـــــوال تـــاريـــخـــهـــا«. وحـــــدد نــــدا ما 
يمكن توصيفه بشرط لبدء حوار مع النظام 
 إن »فتح الــحــوار مــع رئاسة 

ً
املــصــري، قــائــا

رسالته،  توحي  كما  حاليا  املصري  النظام 
يوجب إنهاء معاناة املسجونني من الرجال 
والنساء ومعاناة أسرهم، حتى ال تبقى مع 
املــشــروع الــجــديــد لــحــقــوق اإلنــســان وكأنها 
رهانات على الصبر وتحّمل نتائجه، ولتكن 
بداية عمل اإلستراتيجية الوطنية الجديدة 
ــادة 241 من  ــ هـــي تــنــفــيــذ مـــا نــّصــت عــلــيــه املـ
الدستور املصري«. وتنص املادة التي أشار 
ــدا، عــلــى أن »يــلــتــزم مجلس الــنــواب  إلــيــهــا نـ
فــي أول انــعــقــاد لــه بعد نــفــاذ هــذا الدستور 
بإصدار قانون العدالة االنتقالية الذي يكفل 
كــشــف الحقيقة، واملــحــاســبــة، واقـــتـــراح أطــر 
الــوطــنــيــة، وتــعــويــض الضحايا،  املــصــالــحــة 

وذلك وفقا للمعايير الدولية«.

ــيـــة عــمــلــيــات خــطــف  ــــال الـــســـنـــوات املـــاضـ خـ
األشــخــاص مــن الــجــانــبــني، وهــو مــا أدى إلى 
اشــتــبــاكــات بــني مــجــمــوعــات محلية مسلحة 
اشتباكات  قد جــرت  املحافظتني. وكانت  من 
دامية في سبتمبر 2020 بني »اللواء الثامن« 
ــة« أدت إلـــــى مــقــتــل  ــرامــ ــكــ ــة »رجـــــــال الــ ــركــ وحــ
مسلحني من الطرفني بسبب خافات محلية.
وأشــــــار املــحــلــل الــســيــاســي مــحــمــد الــعــويــد، 
وهــــو مـــن أبـــنـــاء مــحــافــظــة درعـــــا، فـــي حــديــث 
مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إلـــى أن »ريــــف درعــا 

ضغط  تحت  دائــمــا  ووضعها  الجماعة  على 
تخفيف  إمكانية  مع  لكسب رضــاه،  وساعية 
إطــاق  أو  السجون،  داخــل  املعيشية  املعاناة 
سراح من تنتهي مدة سجنهم وفقا لألحكام 
الـــصـــادرة بــحــقــهــم، وهــــذا بــالــطــبــع بــعــيــد عن 

قيادات الصفوف األولى«.
من جهتها، اتفقت مصادر دبلوماسية غربية 
في القاهرة، مع الطرح الخاص بعدم توجيه 
الرسالة إلخوان مصر، قائلة إن »هناك أطرافا 
أخرى بخاف تركيا يسعى السيسي إلرساء 
ــبـــادئ الـــتـــواصـــل مـــعـــهـــا«، مــضــيــفــة »هــنــاك  مـ
عــلــى ســبــيــل املـــثـــال إخـــــوان لــيــبــيــا، فـــي وقــت 
واســعــة  عــاقــات  لفتح  السيسي  فــيــه  يسعى 
مــــع األطــــــــراف الــلــيــبــيــة، وبـــالـــطـــبـــع اإلخــــــوان 
كبيرًا  دورًا  ويــلــعــبــون  بــقــوة،  ممثلون  هــنــاك 
 في رئيس املجلس األعلى 

ً
في الغرب، ممثا

القاهرة  املــشــري، فيما تسعى  لــلــدولــة خــالــد 

ــرز في  ــدور األبــ جــنــوب ســـوريـــة، وكـــان لــه الــ
الــتــســويــات الـــتـــي جــــرت فـــي مــنــتــصــف عــام 
الحرب  أنهت  التي  التسويات  وهــي   .2018
رسميا بني فصائل املعارضة وقوات النظام 
بعد نحو 7 ســنــوات مــن االشــتــبــاكــات التي 
ســـيـــطـــرت خـــالـــهـــا الـــفـــصـــائـــل عـــلـــى الـــجـــزء 
األكــبــر مــن محافظتي درعــا والقنيطرة في 
جنوب سورية، قبل أن يستعيد النظام زمام 
املبادرة العسكرية مع بدء التدخل الروسي 
التدخل  هــذا  وغــّيــر   .2015 30 سبتمبر  فــي 
خــريــطــة الــســيــطــرة فـــي الـــجـــنـــوب الـــســـوري 
ــواًل إلـــى عـــام 2018، حــني هـــدد الـــروس  وصــ
بعمليات عسكرية تتضمن قصفا جويا، ما 
اتفاقيات  إبــرام  إلــى  دفــع فصائل املعارضة 
تسوية، لم تجلب االستقرار ملحافظة درعا 
األمــنــي وعمليات  الفلتان  حــالــة  تفشي  مــع 
االنــتــقــام مــن املــعــارضــني مــن قــبــل األجــهــزة 

األمنية التابعة للنظام.

القبّة الحديدية 
في الكونغرس

مــلــيــار دوالر إلســرائــيــل مــن مــشــروع  بقيمة 
قـــانـــون لــتــمــويــل الــحــكــومــة األمــيــركــيــة، بعد 
التقدميني الديمقراطيني في  اعتراضات من 
املــجــلــس، عــلــى رأســهــم إلــهــان عــمــر ورشــيــدة 
طليب وألكسندريا أوكاسيا كورتيز. وعلى 
الـــرغـــم مـــن تــطــمــيــنــات أعـــضـــاء الــكــونــغــرس 
للديمقراطيني،  املعتدلني،  من  الديمقراطيني 
بأن مشروع القانون سيقر الحقا، وفي وقت 
قريب، إال أن تقارير عدة أشارت إلى ذلك قد 
ال يكون محسوما، ومنها موقع »بوليتيكو« 
األميركي الذي كان أول من كشف عن سحب 

املشروع. 
ــيــــات ســــحــــب املــــــــشــــــــروع، الــــــذي  ــثــ ــيــ وفــــــــي حــ
نانسي  الــنــواب  رئيسة مجلس  وافقت عليه 
بيلوسي، فقد اعترضت مجموعة من النواب 
قانون  مــشــروع  فــي  بند  على  الديمقراطيني 
ــي، حـــــول تــمــويــل  ــركــ ــيــ ــؤقــــت األمــ ــــاق املــ ــفـ ــ اإلنـ
الـــحـــكـــومـــة االتــــحــــاديــــة حـــتـــى 3 ديــســمــبــر/ 
كـــانـــون األول املــقــبــل ورفـــــع حـــد االقـــتـــراض 
ــات املـــتـــحـــدة، لــتــوفــيــر الــتــمــويــل  ــ ــواليـ ــ فــــي الـ
اإلضــافــي حتى تتمكن إسرائيل من تجديد 
شركة  تنتج  الــذي  الحديدية«،  »القّبة  نظام 
مكوناته.  مــن  الكثير  األمــيــركــيــة  »ريــثــيــون« 
الــربــط فــي نص  ورفــض املعترضون أن يتّم 
ــة الــــحــــديــــديــــة« وتـــمـــويـــل  ــ ــّب ــقــ واحـــــــد بــــني »الــ
القواعد  لجنة  االعتراض  وأجبر  حكومتهم. 
فـــي مــجــلــس الــــنــــواب، عــلــى تــأجــيــل تــمــويــل 
علما  وجــيــزة،  لفترة  اإلسرائيلية  املنظومة 
أن املــشــروع بعد السحب عــاد ومــّر بأغلبية 
ضيقة، قبل إرساله إلى »الشيوخ«. وتحتاج 
كــاف للمشروع، علما أن  إلــى دعــم  بيلوسي 
املــشــروع مــّر مــع مــا يتضمنه مــن مساعدات 

واشنطن ـ العربي الجديد
القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

أمـــس  ــــن  مـ أول  ــــل،  ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ تـــلـــقـــت 
ــاء، إشـــــــــــــارة ســــلــــبــــيــــة مـــن  ــ ــ ــاثـ ــ ــ ــثـ ــ ــ الـ
ــــرس األمــــــيــــــركــــــي، الــــــذي  ــغـ ــ ــونـ ــ ــكـ ــ الـ
ــيـــون،  ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ يــســيــطــر عـــلـــيـــه الـ
الدرع  تتعلق للمرة األولــى بتمويل منظومة 
الــصــاروخــيــة »الــقــّبــة الــحــديــديــة«، الــتــي بــدأت 
الواليات املتحدة بتمويلها ثم دعم تحديثها 
وتــطــويــرهــا، مــنــذ عـــام 2010، فــي عــهــد بـــاراك 
أوبـــامـــا. وعــلــى الـــرغـــم مـــن مــحــاولــة تـــل أبــيــب 
نفتالي  اإلسرائيلي  الـــوزراء  رئيس  وحكومة 
بينت، التقليل من أهمية سحب التمويل من 
فــي مجلس  املـــدى  قــانــون للميزانية قــصــيــرة 
الـــنـــواب األمــيــركــي، قــبــل إحــالــتــه إلـــى مجلس 
لــلــمــصــادقــة عــلــيــه، عــلــى أن يلحق  الـــشـــيـــوخ 
تمويل »القّبة« اإلسرائيلية بقانون آخر، إال أن 
األصوات اإلسرائيلية واألميركية، واليهودية 
الــنــافــذة فــي واشــنــطــن، والــتــي تعالت تنديدًا 
الــذي يبقى ســائــدًا بني  بــذلــك، تعكس التوتر 
إســرائــيــل والــحــزب األزرق، منذ عهد أوبــامــا، 
والـــذي يجعل تــل أبــيــب دائــمــا فــي حــالــة قلق، 
ال ســيــمــا مــع تــعــالــي نــفــوذ الــتــقــدمــيــني داخــل 
الــحــزب الديمقراطي األمــيــركــي. إال أن ذلــك ال 
يــبــدل كــثــيــرًا فــي املـــعـــادالت الــقــائــمــة، والــدعــم 
األميركي الامشروط والامحدود إلسرائيل 
ــو الـــتـــزام يــتــواصــل مــع إدارة  مــنــذ عــقــود، وهـ
املعروف  وفريقه  بايدن  الحالي جو  الرئيس 

بدعم وتأييده إلسرائيل.
الــنــواب  مجلس  فــي  الديمقراطيون  وســحــب 
 عسكريا 

ً
األمــيــركــي، أول مــن أمــــس، تــمــويــا

ــادة  ــ كـــبـــيـــرة لـــاجـــئـــني األفــــــغــــــان. وتـــعـــهـــد قـ
لــجــنــة املــخــصــصــات بـــــإدراج تــمــويــل الــنــظــام 
ــانــــون اإلنـــفـــاق  اإلســـرائـــيـــلـــي فــــي مــــشــــروع قــ
الدفاعي، قبل نهاية العام، لكن ذلك قد يمهد 
ــر »بوليتيكو«  الــطــريــق لــخــاف جــديــد. وذكـ
يكون محسوما  ال  قد  الاحق  التصويت  أن 
بدوره. وقّدمت الواليات املتحدة أكثر من 1.6 
مليار دوالر إلسرائيل، لتطوير وبناء نظام 
أبحاث  هيئة  لتقرير  وفقا  الحديدية،  القّبة 
الدعم  يعكس  ما  املــاضــي،  العام  الكونغرس 
الــدائــم إلســرائــيــل بــني الديمقراطيني  الــقــوي 

الرغم  وعلى  على حد ســواء.  والجمهوريني 
مـــن أن أوبـــامـــا قــــّدم مــيــزانــيــات خـــال عــهــده 
إلسرائيل،  األميركي  للدعم  تقليصا  حملت 
خصوصا خــال فــتــرة الــتــفــاوض مــع إيـــران، 
ــامــــج  ــرنــ ــبــ ــا يـــســـمـــى »الــ ــ ــل مــ ــمــ ــن ذلـــــــك شــ ــكــ لــ
الــتــعــاونــي« دون الــقــّبــة الــحــديــديــة. ويــقــول 
إلى  يهدف  نظام  إنــه  »القّبة«،  املدافعون عن 
وهو  اإلسرائيليني،  املدنيني«  أرواح  »إنــقــاذ 
ــّددت عــلــيــه صــحــيــفــة »وول ســتــريــت  ــ ــ مــــا شـ
جـــورنـــال« الــتــي تــعــّد صـــوت املــحــافــظــني في 
أن  علما  افتتاحيتها،  فــي  أمـــس،  واشــنــطــن، 

 عــدوان نفذته 
ّ

»القّبة« اختبرت مــرارًا في كــل
إسرائيل على قطاع غــزة، آخرها في مايو/

أيار املاضي. وعلى الرغم من استشهاد أكثر 
من مائتي فلسطيني في غزة جراء العدوان، 
وسقوط أكثر من ألفي جريح، إال أن  بايدن 
تــعــهــد إثــــر الــــعــــدوان بـــااللـــتـــزام بـــأمـــن دولـــة 
االحـــتـــال، ومــنــهــا تــمــويــل الــقــّبــة الــحــديــديــة، 
ــــراض الـــتـــقـــدمـــيـــني فــي  ــتـ ــ ــن اعـ ــم مــ ــرغــ عـــلـــى الــ

الحزب الديمقراطي حينها.
ــع  ــيـــــب الـــتـــقـــلـــيـــل مــــــن وقــ ــ ــاولـــــــت تــــــل أبـ وحـــــ
الخارجية  املــشــروع، ووصــفــه وزيـــر  سحب 

»التأجيل الفني«،  اإلسرائيلي يائير لبيد، بـ
 إن زعــمــاء الــحــزب الديمقراطي أكــدوا 

ً
قــائــا

قريبا، وذلك  التمويل  أنــه سيتم تحويل  له 
بعد اتصال هاتفي أجراه مع زعيم األغلبية 
األميركي  الــنــواب  مجلس  في  الديمقراطية 
ستيني هوير، الثاثاء. ونقل موقع »وااله« 
اإلســرائــيــلــي أنـــه عــلــى أثـــر املــحــادثــة، أصــدر 
التزامه  »كـــّرر  إن هوير  قــال فيه  بيانا  لبيد 
والـــتـــزام الــبــيــت األبـــيـــض ورئــيــســة مجلس 
تشاك  والسيناتور  بلوسي  نانسي  النواب 
شـــومـــر زعـــيـــم األغــلــبــيــة الــديــمــقــراطــيــة في 

مجلس النواب، الذين التزموا أمام حكومة 
ــاعـــدات  إســــرائــــيــــل بـــــأن تـــمـــر مـــيـــزانـــيـــة املـــسـ
ملنظومة القبة الحديدية قريبا«. وأكد هوير 
من جهته، أن املجلس سيصوت »قبل نهاية 
ــانـــون يتضمن  ــبــــوع« عــلــى مـــشـــروع قـ األســ
»القّبة الحديدية«، مشّددًا على أن   لـ

ً
تمويا

املنظومة »دفــاعــيــة وأســاســيــة تماما«  هــذه 
ــه ســيــســتــخــدم  ــح أنــ ــ ــيـــل. وأوضــ ــن إســـرائـ ألمــ
بأن  آلية معجلة تقضي  النص  هــذا  إلقـــرار 
األعــضــاء  ثلثي  بأغلبية  عليه  املــوافــقــة  تتم 
الحاضرين أو بتصويت شفهي باإلجماع. 

ــنــــواب، يتعني  وبـــعـــد إقــــــراره فـــي مــجــلــس الــ
عــلــى »الـــشـــيـــوخ« إقـــــرار الــنــص لــيــحــال إلــى 
وأكد  نافذًا.  قانونا  ونشره  لتوقيعه  بايدن 
هوير أن »الرئيس يريد أن تتّم املوافقة على 
ــنـــص«، وكـــذلـــك يــفــعــل جــمــيــع الــقــادة  هــــذا الـ
ــكـــونـــغـــرس، مــضــيــفــا  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــني فــــي الـ
أنـــه لــن يــكــون هــنــاك أي »انــقــطــاع« فــي هــذا 

التمويل.
وأثـــــــــار ســـحـــب الـــديـــمـــقـــراطـــيـــني لـــلـــمـــشـــروع 
ردود فــعــل غــاضــبــة، مــن الــجــمــهــوريــني ومــن 
اللوبي  إلى  باإلضافة  الديمقراطيني،  بعض 

اليهودي األقوى في الواليات املتحدة، لجنة 
الــــشــــؤون الـــعـــامـــة األمـــيـــركـــيـــة اإلســرائــيــلــيــة، 
»إيـــبـــاك«. وســـارع زعــيــم األقــلــيــة الجمهورية 
ــي، إلـــى  ــارثــ ــكــ فــــي مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب كـــيـــفـــن مــ
ــيـــني »بــــــاإلذعــــــان لــنــفــوذ  ــقـــراطـ ــمـ اتــــهــــام الـــديـ
نــوابــهــم الــراديــكــالــيــني املــعــاديــن لــلــســامــيــة«، 
ورأى الــســيــنــاتــور املـــحـــافـــظ تــيــد كـــــروز أنــه 
ــاء الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون  ــمــ ــزعــ »أمـــــــر مـــــأســـــوي، الــ
يستسلمون لليسار املعادي للسامية«، وهو 
ما أكده أيضا السيناتور توم كوتون. وأعلن 
مجلس  فــي  يصّوتوا  لــن  أنهم  الجمهوريون 
الشيوخ لصالح مشروع القانون، كما أعرب 
أسفهم  عن  الوسطيني  الديمقراطيني  بعض 
إليسا  الديمقراطية  النائبة  ورأت  للخطوة. 
ــلــة ســابــقــة فـــي »ســي 

ّ
ســلــوتــكــني، وهــــي مــحــل

»القّبة«  االعــتــراض على تمويل  أن  إيـــه«،  آي 
خــطــوة »غــيــر مــســؤولــة، أظــهــرت الــرغــبــة في 
مــا دام يتعلق  أّي شـــيء،  مــا،  مهاجمة شــيء 

بدولة إسرائيل«.
وفــــي تـــل أبـــيـــب، نــقــلــت صــحــيــفــة »هـــآرتـــس« 
أن  يتوقع  إنــه ال  قوله  عــن مصدر إسرائيلي 
يلحق أي ضرر بعمل »القّبة الحديدية« حتى 
الحصول على املساعدات، وأن التقديرات هي 
بتحويل هذه املساعدات خال أسابيع قليلة. 
النائب األميركي  إلى تصريح  املوقع  وأشــار 
قيادة  أن  إلــى  ميكاغورن،  جيم  الديمقراطي 
ــذه املـــســـاعـــدات  الـــحـــزب مــلــتــزمــة بــتــحــويــل هــ
األميركي، كما كان  األمــن  كجزء من ميزانية 
الحال في سنوات سابقة عندما تم األمر دون 
إثارة معارضة الجناح التقدمي في الحزب.  

وحاولت إدارة وحكومة بينت، إلقاء اللوم في 
هذا التطور، على عهد رئيس الوزراء السابق 
ــذا اإلطــــــار، نقل  بــنــيــامــني نــتــنــيــاهــو. وفــــي هــ
موقع »وااله« عن لبيد قوله، إنه بعد سنوات 
مـــن إهـــمـــال الــحــكــومــة الــســابــقــة لــلــكــونــغــرس 
ــقــــراطــــي، مــــا ألــــحــــق ضــــررًا  ولــــلــــحــــزب الــــديــــمــ
ــات املــتــحــدة،  بـــعـــاقـــات إســـرائـــيـــل مـــع الــــواليــ
فإننا نقوم بإعادة بناء الثقة مع الكونغرس، 
وأنا أشكر اإلدارة والكونغرس على التزامهم 

املتني باألمن اإلسرائيلي«.

قوات النظام تنتشر في ريف درعا الغربي )لؤي بشارة/فرانس برس(

أشار السيسي إلى إمكانية قبوله بفكر »اإلخوان« )أنجيال ويس/ فرانس برس(

)Getty( بلغ عدد المعترضين على تضمين تمويل القبّة في القانون 10 نواب

في خطوة رمزية، رفض نواب من الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي األميركي تضمين 
تمويل »القبّة الحديدية« في مشروع قانون لتمويل الحكومة في واشنطن، ما أدى إلى سحب 
المشروع، وعكس العالقة المتوترة بين تل أبيب والحزب الديمقراطي األميركي، منذ صعود 

األميركي  الدعم  تقليص  إلى  حال،  بأي  المشروع،  سحب  يؤدي  ولن  فيه.  التقدمي  الجناح 
الديمقراطي  الحزبين  بين  تاريخي  بتوافق  يحظى  دعم  وهو  االحتالل،  لدولة  الالمشروط 

والجمهوري، وتستكمله إدارة جو بايدن بنهج ثابت، رغم األصوات المعارضة
الغالف

إنذار من تقدميي الحزب 
الديمقراطي إلسرائيل

هاجم الجمهوريون 
الحزب الديمقراطي 

ردًا على الخطوة

حاولت حكومة 
نفتالي بينت التقليل من 

وقع سحب المشروع

قوات النظام بدأت 
بإزالة السواتر الترابية من 

حاجز السرايا

استبعدت مصادر 
إفراج السلطات المصرية 

عن أعضاء بالجماعة

بعد سيطرة النظام 
السوري على ريف درعا 

الغربي، بموجب تسوية 
روسية، تصّدر ملف 

الريف الشرقي واجهة 
التطورات مع احتمال 

حصول تسوية مماثلة 
في بلداته وقراه قريبًا

أبدى الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي، خالل 
الشهر الحالي، انفتاحًا 

لجهة قبوله بفكر 
»اإلخوان«، ما وضع في 

خانة الرسائل للخارج

»القبة  تمويل  بسحب  طالبوا  الذين  الديمقراطيين  النواب  فريق  ضّم 
وأيانا  عمر  إلهان  من  كًال  االتحادي،  التمويل  مشروع  من  الحديدية« 
بريسلي وألكسندريا كورتيز ورشيدة طليب وكوري بوش وجمال بومان. 
أعضاء  إن  )الصورة(،  بومان  وقال 
مجلس النواب لم يُتح لهم الوقت 
أن  األمر، معتبرًا  للنظر في  الكافي 
ُتلقي  القيادة  أن  هي  »المشكلة 
وتعطينا  طاولتنا  على  ما  بشيء 
حوالي 5 دقائق لنقرر ما سنفعله، 
ــاول الــمــضــي قــدمــًا في  ــح ــم ن ث

ذلك«.

المشكلة في القيادة

خاص الحدث

Thursday 23 September 2021 Thursday 23 September 2021
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مرشح الدائرة السابعة )الجسرة( لمجلس الشورى

المهندس يوسف الباكر.. 
رجل أعمال ومعماري 

قطر ستقود نهضة اقتصادية وسياحية ورياضية كبيرة إقليميا 
ودوليا خالل السنوات المقبلة، وستكون الدوحة قاطرة للنمو 
العقاري والتجاري والصناعي في المنطقة، وتعافي القطاع 

السياحي، وازدهار المجال الرياضي، وذلك بعد سنوات من 
المراوحة بين نمو ضعيف وتطور غير مؤثر بسبب جائحة 

كورونا، التي غيرت المشهد العالمي وأربكت حسابات 
الحقل والبيدر معا.

بــذرة النجــاح يف التطــور املتوقــع، بــل املنتظر، 
ــة أحــداث كــرى ســتغري وجــه  ــة يف ثالث كامن
قطــر لألفضــل بشــكل جــذري، وأولهــا إكــال 
املؤسســات الدســتورية التــي حددهــا دســتور 
دولــة قطــر مــن خــالل انتخــاب مجلــس 

ــا. للشــورى قريب
ورغــم أن البعــض يعتــر أن حــدث االنتخابات 
ليــس هــو الــيء األبــرز حاليــا، بعــد أن 
ــم  ــا يف منتصــف الطريــق لتحقيــق حل أصبحن
أجيــال مــن املواطنــن القطريــن، وســعي 
صــادق مــن القيــادة الرشــيدة مل تدخــر جهــدا 
وال حكمــة لتحقيــق ذلــك الحلــم، فــإن أهميــة 
انتخابــات مجلــس الشــورى تــزداد رســوخا 
ــال  ــل إك ــن أج ــك م ــوم، وذل ــال كل ي وتأص
جميــع مكونــات الدولــة الحديثــة مبجلــس 
ــة  ــع، ومراقب ــة الترشي ــض مبهم ــورى ينه للش
ميزانيــة  ومناقشــة  التنفيذيــة،  الســلطة 
الدولــة بشــفافية مطلقــة، لذلــك فــإن مجلــس 
العقــد  واســطة  ســيكون  املقبــل  الشــورى 
ــاركة  ــة املش ــتقبلية، دول ــا املس ــاء دولتن يف بن
الشــعبية يف القــرار، والشــفافية يف العمــل، 
والتعــاون بــن الســلطات لتحقيــق اإلنجــازات، 

ــن. ــح املواط ــة مصال وخدم
أبنــاء قطــر وبناتهــا يف  إن مشــاركة خــرية 
وإقبالهــم  الشــورى،  مجلــس  انتخابــات 
والوعــود  بالرامــج  النزيــه  التنافــس  عــى 
ــن  ــحا ع ــاري مرش ــي باعتب ــة، يجعلن االنتخابي
مبــا  فخــورا  “الجــرة”،  الســابعة  الدائــرة 
يحــدث اآلن مــن وعــي كبــري لــدى املواطنــن 
االنتخابــات،  هــذه  يف  املشــاركة  بأهميــة 
ــن  ــج ال ب ــن الرام ــز ب ــم عــى التميي وحرصه

األشــخاص.
أمتلــك مقاربــة  فإننــي  الســياق  ويف هــذا 
تهــم  التــي  القضايــا  مــن  لكثــري  مبتكــرة 
الشــعب القطــري الكريــم بــكل فئاتــه، شــبابا 
ومتقاعديــن ونســاًء وأمهــات وغريهــم، وذلــك 
ــس  ــل مبجل ــي للعم ــق خطت ــل تحقي ــن أج م
الشــورى قامئــة عــى ســتة ركائــز مهمــة، أولهــا 
بنــاء اقتصــاد قــوي ومتنــوع، وثانيهــا تفعيــل 
ــع القطــري  ــات املجتم ــع مكون مشــاركة جمي

ــة  ــا إتاح ــر، وثالثه ــة قط ــاهمة يف نهض للمس
الرعايــة الصحيــة املتميــزة لجميــع املواطنــن، 
يضمــن  وتدريــب  تعليــم  توفــري  ورابعهــا 
ــر  ــها تطوي ــا، وخامس ــل ألبنائن ــتقبال أفض مس
مؤسســات  ودعــم  الحكوميــة  املؤسســات 
املجتمــع املــدين، وسادســها الحفــاظ عــى 

ــوث. ــن التل ــة م ــة والحاي البيئ
إن حــدث االنتخابــات ســيكون أمــرا فارقــا يف 
ــيجعل  ــذي س ــو ال ــارص، فه ــر املع ــخ قط تاري
مــن دولتنــا أيقونــة يف املنطقــة، يدعــم فيهــا 
ــن  ــة واملواطن ــود الدول ــورى جه ــس الش مجل
لتحقيــق النمــو واالزدهــار، ويعمــل أعضــاؤه 
يــدا واحــدة مــن أجــل تطويــر القوانــن التــي 
ســتمكن املواطــن واملســتثمر واملبتكــر والتاجر 
واملوظــف،  والباحــث  واملبــدع  والصناعــي 
أن  مــن  وطنــه،  عــى  غيــور  قطــري  وكل 
ــة،  ــاح املقبل ــة النج ــاها يف لحظ ــون مس يك
ومســتفيدا مــن مثارهــا بــكل عــدل وإنصــاف، 
فنحــن الغارســون، ونحــن مــن ســيقطف مثــار 

ــاء. الخــري والن
ــهده  ــذي ستش ــاين ال ــري الث ــدث الكب ــا الح أم
التتويــج  منصــات  إىل  الصاعــدة  دولتنــا 
ــدم  ــرة الق ــال 2022 لك ــو موندي ــر، فه والفخ
ــون  ــامل، ويف عي ــب الع ــيجعلنا يف قل ــذي س ال
جاهــري الكــرة، وهــم األغلبيــة يف العــامل 

ــام. ــذه األي ه
ــة  ــف بطول ــداد مل ــاركا يف إع ــاري مش وباعتب
كأس العــامل لكــرة القــدم 2022، وتحديــدا 
يف الجانــب املعــاري، فإننــي أعــرف حــق 

عامليــا  حدثــا  أن  املعرفــة 
ــز  ــل هــذا الحجــم والرتكي مبث

والتغطيــة  الجاهــريي، 
ليــس  الضخمــة،  اإلعالميــة 
ــع  ــة تق ــرة رياضي ــرد تظاه مج

ــم تنتهــي برعــة،  ملــدة شــهر ث
ضخــم،  هنــديس  تحــد  إنــه 

ــة  ــوارد والبني ــري يف امل ــتثار كب واس
مهــم  معــاري  وإرث  التحتيــة، 

املقبلــة. ألجيالنــا 
ــا  ــرف يقين ــي أع ــق فإنن ــن هــذا املنطل وم

أن مــن وضــع اســرتاتيجية التنميــة الوطنيــة 
2022-2018 كان واعيــا متــام الوعــي بــأن 
ســتحتضنه  الــذي  العاملــي  الحــدث  هــذا 
ســيكون   ،2022 مونديــال  وأقصــد  قطــر، 
وســيمثل  التنمويــة،  خططنــا  يف  مؤثــرا 
بالنســبة القتصادنــا قاطــرة للنمــو واالزدهــار، 
وســيبقى جاذبــا للمبتكريــن واملســتثمرين 
ــه حــدث ســيضعنا  ــامل. إن ــاء الع ــن كل أنح م
ــاد  ــة واالقتص ــامل يف الرياض ــة الع ــى خريط ع
والثقافــة واإلعــالم، واألهــم مــن ذلــك يف 

الســياحة.
ومــن هنــا يــأيت الحــدث األكــر الثالــث  الــذي 
ــان  ــا، فالحدث ــا وعاملي ــا إقليمي ــيصنع تفردن س
ــر  ــدث األك ــدان للح ــابقان ميه ــريان الس الكب
الــذي  الســياحي  االزدهــار  وهــو  الثالــث 
ــال  ــاء موندي ــة قطــر بعــد انته ستشــهده دول
2022، وبعــد اكتــال بنيتهــا التحتيــة، وبعــد 
الضامنــة  الدســتورية  مؤسســاتها  إكــال 

الســتقرارها الطويــل.
دعائــم  مــن  واحــدة  ســتكون  والســياحة 
وليــس  املســتقبل،  يف  املزدهــر  اقتصادنــا 
األمــر تقليــال مــن قيمــة الصناعــات النفطيــة 
وال صناعــة الغــاز الطبيعــي، فهــا أســاس 
وازدهــار  رفاهتنــا  لتحقيــق  عنــه  غنــى  ال 
حياتنــا ومواردنــا، ولكنهــا ســتكون عنواننــا 
األبــرز لبنــاء اقتصــاد قــوي ومتنــوع ونظيــف 
ومســتدام وقائــم عــى املعرفــة، يســتفيد مــن 
العــامل،  لتنظيــم كأس  العوائــد االقتصاديــة 
ويحقــق نجــاح خطــط تعظيــم االســتفادة 

إن حدث االنتخابات سيكون 
أمرًا فارقًا في تاريخ قطر 

المعاصر، فهو الذي 
سيجعل من دولتنا أيقونة 

في المنطقة

بذرة النجاح في التطور 
المتوقع، بل المنتظر، 

كامنة في ثالثة أحداث 
كبرى ستغير وجه قطر 

لألفضل بشكل جذري

الســيايس، ويتطــور  نظامنــا  اســتقرار  مــن 
بتطــور كل مشــاريع القوانــن التــي سأســاهم 
يف اقرتاحهــا مبجلــس الشــورى، إذا ترشفــت 
باملشــاركة فيــه ونلــت ثقــة الناخبــن الكــرام، 
ــار،  ــادة تشــجيع رواد األعــال الصغ ــل زي مث
واملتوســطة،  الصغــرية  املرشوعــات  ودعــم 

وضــان منــاخ أعــال مســتقر ومســتدام، 
وزيــادة االهتــام بالقطــاع العقــاري، وتعزيــز 
واملاليــة  واالســتثارية  التجاريــة  الروابــط 
مــع العــامل، وتفعيــل املحكمــة االقتصاديــة 
للنظــر يف مشــاكل االســتثار، وتوســيع مراكــز 
ــرشكات. وكل  ــاري لل ــل التج ــات والنق الخدم
ــا ســتحقق تطــورا  ــي أقرتحه ــك الرامــج الت تل
مشــهودا يف قطــاع الســياحة، وســيصبح مردود 
هــذا القطــاع، باإلضافــة إىل قطاعــات الصناعــة 

ــدا. ــا ج ــا، عالي ــارة طبع ــة والتج والزراع
إننــا يف قطــر نبتكــر اليــوم مســتقبال مزدهــرا، 
ــن،  ــاء الوط ــار كل أبن ــذا االزده ــمل ه وسيش
ــة  ــد واملعرف ــال بالجه ــه أص ــاركوا في ــم ش ألنه
ــاء  ــى بالدع ــر، وحت ــل والص ــرة والتموي والخ
الصالــح، فــكل حبــة رمــل ميكــن أن نبنــي بهــا 
ــا،  ــا جميع ــى بأبنائه ــان تُبن ــا، ألن األوط وطن

ــه. والوطــن ال ينــى فضــل أحــد علي



نقاش داخل الحزب الحاكم

حيرة كوريا الشمالية: االقتصاد أم السالح؟

انقالب السودان: العسكر يتهمون المدنيين

دفع وصول كيم 
إلى السلطة لتعزيز 

الخطاب االقتصادي

حضــر ملــف كوريــا الشــمالية فــي 
اجتماعات الجمعية العامة لألمم 
املتحدة الـ76، مســاء أول من أمس 
الثالثاء، مع مطالبة رئيس كوريا الجنوبية 
املحادثــات  »اســتئناف«  بـ إن   - جــاي  مــون 
الشــمالية  كوريــا  بــن   2019 منــذ  املجّمــدة 
والواليات املتحدة بشأن برامج بيونغ يانغ 
ســريعًا.  والباليســتية  النوويــة  لألســلحة 
إجــراء  مــن  أســبوع  بعــد  دعوتــه  وجــاءت 
بيونــغ يانــغ تجربــة على صاروخ باليســتي 
رّدت عليهــا ســيول بمثلهــا علــى الفــور. وفي 
خطابه في الدورة السنوية للجمعية العامة 
لألمم املتحدة قال مون: »أدعو ألن ُيســتأنف 
وبــن  الكوريتــن،  بــن  الحــوار  ســريعًا 
حدة وكوريا الشمالية«. وأعرب 

ّ
الواليات املت

عن »األمل في أن تتجّسد على شبه الجزيرة 
الكوريــة قــوة الحــوار والتعــاون القــادر علــى 
وكانــت  املنطقــة.  هــذه  فــي  الســالم«  صنــع 
ســبتمبر/أيلول   15 فــي  أجــرت  قــد  ســيول 
لصــاروخ  ناجحــة  إطــالق  تجربــة  الحالــي 
باليســتي مــن غواصــة، لتصبــح بذلك ســابع 
دولــة فــي العالــم تمتلــك هــذه التكنولوجيــا. 
وأتــت هــذه التجربــة بعد ســاعات مــن إطالق 
كوريا الشــمالية، الدولة التي تمتلك ســالحًا 
باتجــاه  باليســتين  صاروخــن  نوويــًا، 
البحــر. ويومهــا »دانــت« واشــنطن التجربــة 
الصاروخيــة الكوريــة الشــمالية ولكــن ليــس 
تلــك التــي قامــت بها ســيول، ممــا دفع بيونغ 

»الكيل بمكيالن«. هامها بـ
ّ
يانغ الت

تصطــدم  قــد  الحــوار  إلــى  الدعــوة  لكــن 
بعراقيــل عــدة، ال تتعلــق بالواليــات املتحــدة 
صفــوف  فــي  بــل  عمومــًا  املتحــدة  واألمــم 
حــزب »العمــال« الحاكم فــي بيونغ يانغ. في 
السياق، نشرت صحيفة »واشنطن بوست« 
األميركيــة تحقيقًا حول التحّوالت الداخلية 
فــي كوريا الشــمالية. وتطرقــت إلى الخطاب 
املحــوري للزعيــم كيــم جونــغ ـ أون فــي عــام 
مــن  بــالده  ســيحّول  أنــه  أعلــن  حــن   ،2018
التركيز على التطوير النووي إلى تركيز كل 
الجهــود علــى تحديث االقتصاد وتوســعته. 
وذكــرت الصحيفــة أن نقاشــًا علنيــًا دار قبــل 
خطــاب كيــم بــن كبار املســؤولن فــي بيونغ 
اإلنفــاق  زيــادة  داعمــي  أن  وكشــفت  يانــغ. 
الدفاعــي على البرامج العســكرية والنووية، 
يعتبــرون أن االســتثمار فــي الدفــاع أســاس 

لالقتصاد املدني.
»نــورث  موقــع  أن  إلــى  الصحيفــة  ونّوهــت 
لألبحــاث  ملركــز »ستيمســون«  التابــع   ،»38
ومقــّره فــي واشــنطن، نشــر تحقيقــًا فــي 15 
ســبتمبر الحالــي، حــول مجريات النقاشــات 
املقــاالت  علــى  وبنــاء  الشــمالية.  كوريــا  فــي 
املنشــورة فــي املجــالت االقتصاديــة البــارزة 
فــي بيونغ يانغ، تتبع الباحثون الصراعات 
الداخلية حول اإلنفاق على تطوير األسلحة 
إلــى الســلع الزراعيــة  فــي مواجهــة الحاجــة 
كان  كيــم  أن  خصوصــًا  واالســتهالكية، 
يتطلع إلى جعل االقتصاد محورا أساسيًا.

وأفــاد »نــورث 38« بــأن الجــدال حــول أولوية 

إلــى  إشــارة  فــي  حقيقيــة«،  أســنان  امتــالك 
وأضــاف:  قــوة.  موقــع  مــن  التفــاوض  مبــدأ 
»لذلــك نراهــم يقومــون بــكل شــيء )التجارب 
إذا  مــا  الصاروخيــة(، ألنهــم غيــر متأكديــن 
مــع  للتواصــل  يكفــي  مــا  يمتلكــون  كانــوا 

الخارج«.
واعتبــر كارلــن، إلى جانب زميلته املشــاركة 
وهــي  لــي،  مينيونــغ  رايتشــل  التقريــر،  فــي 
كوريــا  فــي  ســابقة  اســتخبارات  محللــة 
السياســة  حســابات  فهــم  أن  الجنوبيــة، 
االقتصادية لكوريا الشمالية والجدال حول 
اســتخدام املــوارد املحــدودة للبــالد، أســاس 
إلحــراز تقــدم مــا فــي نــزع الســالح النــووي 
»جــزءًا  أن  املؤلفــان  واعتبــر  التقــارب.  أو 
الشــعبية  كوريــا  جمهوريــة  اقتصــاد  مــن 
للشــمال(،  الرســمي  )االســم  الديمقراطيــة 
بأخــرى  أو  بطريقــة  مكــّرس  األكبــر،  وربمــا 
إضعــاف  إلــى  يــؤدي  مــا  الدفــاع،  لقطــاع 

االقتصاد املدني«. 
ولجــأ كارلــن ولي إلى املجــالت التي تعكس 
السياسات واالتجاهات الحالية، في بيونغ 
يانغ، والتي توقف نشرها منذ شهر يناير/
أحــد  أن  والحظــا  املاضــي.  الثانــي  كانــون 

املواضيــع الرئيســية التــي وجدوهــا، هو أنه 
بعــد أن تولــى كيــم الســلطة فــي أواخــر عــام 
االقتصــاد، حــاول  2011 وتعهــده بتحســن 
تطبيــق اســتراتيجيته عبــر اإلعــالم. وكشــفا 
أنــه عندمــا ظهــر كيــم ألول مــرة علنــًا خلفــًا 

املجــالت االقتصاديــة تحمــل  بــدأت  لوالــده، 
املزيــد مــن املقــاالت حــول الحاجــة إلــى إدارة 

اقتصادية محّسنة بداًل من الدفاع.
بيونــغ  فــي  البعــض  فــإن  للتقريــر،  ووفقــًا 
بشــأن  تشــددًا  أكثــر  موقــف  إلــى  دعــا  يانــغ 
ــز لالقتصــاد، بينمــا 

ّ
اإلنفــاق الدفاعــي كمحف

اقتــرح البعــض اآلخــر تحويل التركيز بعيدًا 
»واشــنطن  صحيفــة  ولفتــت  الجيــش.  عــن 
بوســت«، إلــى أن كارلــن ولــي حصــال علــى 
مــن مســؤولن رفيعــي املســتوى  معلومــات 
فــي النظــام الكــوري الشــمالي، إلدراجهــا في 

التقرير.
الصحيفــة  مــع  مقابلــة  فــي  لــي  وقالــت 
كوريــا  تفكيــر  متابعــة  »يمكنــك  األميركيــة: 
الشــمالية، واملناقشــات الداخليــة فيهــا حول 
السياســات واملواقــف االقتصاديــة املختلفــة 
التــي قــد يفكــرون فيهــا، ومــا يهتمــون بــه«، 
مشــيرة إلى أن »وســائل اإلعالم ال ترّكز على 
مثــل هــذه النقاشــات«، الخارجــة عــن نمطية 
التقليــدي بشــأن  التفكيــر  التحاليــل وســبل 

كوريا الشمالية.
وتطــّرق تقريــر »نــورث 38« إلــى خطــاب كيــم 
فــي ينايــر املاضــي، حــول التخطيــط لتطوير 
الــردع  تدابيــر  وتحســن  جديــدة  أســلحة 
سياســة  فــرض  إلــى  إشــارة  فــي  الحاليــة، 
تعامــل مشــّددة مــع املجتمــع، لكــن الكاتبــن، 
كارلــن ولــي ذكــرا أن »املقــاالت البحثيــة فــي 
عامــي 2019 و2020 فــي بيونــغ يانغ، أظهرت 
أن ال مؤشــرات حتــى اآلن علــى تراجــع كوريا 
االقتصاديــة  اإلصالحــات  عــن  الشــمالية 
ملصلحة اإلنفاق على الدفاع«. وهو ما يعني 
أفعــال  تمــارس  الشــمالية  كوريــا  أن  عمليــًا 
العســكرية،  بالتجــارب  السياســية  املنــاورة 
للخروج باتفاق مع العالم، ينقذها من األزمة 
خصوصــًا  شــروطها،  وفــق  االقتصاديــة، 
الفيضانــات  علــى  تقتصــر  ال  معاناتهــا  أن 
والجــوع فحســب، بــل امتــد األمــر إلــى تفشــي 
وبــاء كورونــا فيهــا، رغــم أن بيونــغ يانــغ لــم 

تقّدم أرقامًا واضحة في هذا السياق.
)العربي الجديد(
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سياسة

رّد مجلس السيادة 
 السوداني، أمس 

األربعاء، على المطالبات 
بتطهيره بعد االنقالب 
الفاشل في الخرطوم، 

متهمًا السياسيين بإهانة 
الجيش وعرقلة المرحلة 

االنتقالية

الشمالية  الكبار في كوريا  المسؤولين  يفيد تقرير نوعّي لموقع »نورث 38«، نشرته صحيفة »واشنطن بوست«،بأن 
يخوضون منذ سنوات نقاشات عميقة، بهدف تحديد أولويات المرحلة المقبلة، خصوصًا في مسألة اإلنفاق على 

السالح أو االقتصاد

)Getty/أجرت كوريا الشمالية تجارب صاروخية في 15 سبتمبر الحالي )شونغ سون ـ جون

الخرطوم ـ العربي الجديد

عــن  الســودان  فــي  اإلعــالن  علــى  يــوم  بعــد 
الســلطة  علــى  انقالبيــة  محاولــة  إفشــال 
ســالح  مــن  ضبــاط  ذهــا 

ّ
نف االنتقاليــة، 

املدرعــات جنوبــي الخرطــوم، بــدا االختــالف 
شاســعًا بن املكونن العســكري واملدني في 
هــذه الســلطة، فــي تفســير أســباب االنقــالب، 
وســط تحميــل مجلــس الســيادة الســوداني 
املسؤولية في هشاشة املرحلة االنتقالية في 
البــالد إلــى السياســين والحكومــة املدنيــة، 
الــرأي  تأليــب  العســكري  املكــون  ومحاولــة 
العــام عليهــم، عبــر اتهامهــم بعــدم االلتفــات 
ملصالــح املواطنــن، وســط البحــث والتناحر 
علــى  التشــديد  مقابــل  فــي  املناصــب،  علــى 
أهميــة ودور القــوات النظامية خالل املرحلة 
االنتقالية. وجاء كالم كل من رئيس مجلس 
السيادة عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد 
األربعــاء،  أمــس  )حميدتــي(،  دقلــو  حمــدان 
بمثابــة الــرد علــى رئيــس الحكومــة عبد الله 
حمــدوك، الــذي طالب أول من أمس بضرورة 
فــي  والعســكرية  األمنيــة  األجهــزة  إصــالح 

البالد، وتطهيرها من فلول النظام السابق.
القــوى السياســية  أمــس،  البرهــان،  وهاجــم 
فــي البــالد، معتبــرًا خالل حفل تخريج قوات 
مــن  »هنالــك  أن  الخرطــوم  غربــي  عســكرية 
يسعى للجلوس على الكراسي، ولم نَر قوى 
سياســية تتحــّدث عــن االنتخابــات أو هموم 

املواطنن«. 
تهاجمنــا  قــوى سياســية  »هنــاك  وأضــاف: 
ولــن نقبــل بــأن تتســلط علينــا وتوجــه لنــا 
جهــة  اســتئثار  منــع  وواجبنــا  اإلســاءات، 
الفتــرة  خــالل  بالســلطة  واحــدة  سياســية 
لــن  جهــة  »أي  أن  علــى  وشــّدد  االنتقاليــة«. 
تستطيع إبعاد القوات النظامية من املشهد 
خــالل الفتــرة االنتقاليــة، ألنــه ليــس هنالــك 
»بــذل كل جهد  حكومــة منتخبــة«، متعهــدًا بـ
بالدنــا«.  تواجــه  التــي  املخاطــر  ملواجهــة 
وقــال: »نحــن أكثــر حرصــًا على إنهــاء الفترة 
دولــة  ونريــد  االنتخابــات،  عبــر  االنتقاليــة 
مدنية ديمقراطية تحميها القوات النظامية 

من تقويضها«.
بــدوره، اتهــم نائــب البرهــان، محمــد حمــدان 
دقلــو، السياســين فــي البــالد بأنهــم »ســبب 
االنقالبــات العســكرية«. وقــال دقلو في حفل 
االنقالبــات  »أســباب  إن  نفســه  التخريــج 
أهملــوا  الذيــن  السياســيون  هــم  العســكرية 
بالكراســي  وانشــغلوا  املواطــن  خدمــة 
وتقسيم السلطة«. وأضاف: »دعمنا مبادرة 
رئيــس الــوزراء عبــد اللــه حمــدوك، للتوافــق، 
لكنهــم مارســوا اإلقصــاء وكل طــرف يحفــر 
برنامــج  حــول  نتواثــق  أن  ينبغــي  لآلخــر. 
وطنــي ونتــرك أســاليب التخويــن«، معتبــرًا 
عبــر  إال  تحــل  لــن  الســودان  فــي  »األزمــة  أن 
وطنيــة«.  بــروح  والعمــل  الكلمــة  توحيــد 
واتهــم دقلــو »الشــركاء املدنيــن فــي الســلطة 
االنتقالية بإهانة وشــتم القوات النظامية«، 
رنا كل إمكانيــات القــوات 

ّ
مضيفــًا »لقــد ســخ

النظاميــة وعملنــا بــكل طاقتنــا دون كلــل أو 
مــن أجــل مصلحــة شــعبنا واســتقرار  ملــل، 
بالدنا، ورغم ذلك لم نجد من الذين يصفون 
أنفســهم بالشــركاء إال اإلهانــة والشــتم ليــل 
وذكــر  النظاميــة«.  القــوات  لجميــع  نهــار 
صبــر  يقصــر،  لــم  الســوداني  »الشــعب  أن 
كثيــرًا علــى هــذا التهريــج والتخبــط، وكذلــك 
املجتمــع الدولــي«، داعيــًا إلــى »التوافق على 

برنامج وطني للخروج من األزمة«.
حــزب  دعــا  الداخليــة،  الفعــل  ردود  وفــي 
املؤتمر الشعبي املعارض إلى حل الحكومة 
مــن  قوميــة  حكومــة  وتكويــن  االنتقاليــة، 
كفاءات وطنية ال حزبية إلدارة ما تبقى من 
فتــرة االنتقــال. وشــّدد الحــزب الــذي أسســه 
فــورًا  الشــروع  الترابــي علــى  الراحــل حســن 
فــي اإلعــداد لالنتخابــات خــالل عــام واحــد، 
مــع إدارة حــوار جامــع يتوافــق فيــه الشــعب 
بكل أطيافه على برنامج وطني إلدارة فترة 

االنتقال. 
والتيــارات  األحــزاب  مــن  كبيــر  عــدد  وكان 
السياسية في السودان قد دان أول من أمس 
املحاولة االنقالبية الفاشــلة، مطالبة بالبدء 
واألمنيــة،  العســكرية  املؤسســة  بإصــالح 
كمــا دانتهــا قــوى دوليــة من بينهــا الواليات 
وقطــر  والنرويــج  وبريطانيــا  املتحــدة 

واالتحاد األوروبي.
أمــس،  العربيــة،  اإلدانــات  وتواصلــت 
حيــث  الســودان،  فــي  االنقالبيــة  للمحاولــة 
صدرت مواقف مستنكرة لها من السعودية 
واليمــن.  واألردن  والبحريــن  واإلمــارات 
وأعربت الخارجية السعودية، في بيان، عن 
الشــديدين ملحاولــة  واســتنكارها  »إدانتهــا 
الدولــة  مؤسســات  علــى  الفاشــلة  االنقــالب 
»تضامــن  مؤكــدة  الســودان«،  فــي  الشــرعية 
اململكة مع السودان الشقيق في كل ما يدعم 

أمنه واستقراره ورخاءه حكومة وشعبًا«.

اإلنفاق احتدم عندما تولى كيم زمام األمور 
فــي عــام 2011، خلفــًا لوالده كيم جونغ ـ إيل، 
بــدأ  فــي عــام 2018 عندمــا  واشــتّدت حدتــه 
الجنوبيــة  كوريــا  قــادة  مــع  التواصــل  كيــم 
مــع  قّمتــن  عاقــدًا  املتحــدة،  والواليــات 
الرئيــس األميركــي الســابق دونالــد ترامــب، 
وقّدم سلســلة اقتراحات لتخفيف العقوبات 
الدوليــة مقابل تقليص برنامج بيونغ يانغ 

النووي. 
كوريــا  فــي  يجــري  مــا  حقيقــة  وحــول 
االســتخبارات  محلــل  تحــدث  الشــمالية، 
الســابق، أحــد املشــاركن فــي تقريــر »نــورث 
بوســت«،  »واشــنطن  لـ كارلــن  روبــرت   ،»38
مشــيرًا إلى أن كوريا الشــمالية »ال تســتطيع 
فتح أذرعها للخارج بوجه مبتســم من دون 

متابعة

■ من أجل توازن السوق .. السعر هو عامل مهم ولكن األهم توافر العرض 
بما يتناسب مع الطلب.. وبالتالي معالجة اختناق سوق #املحروقات في 

 اليومي للناس دونها عقبات بعضها متعلق بوفرة #الدوالر 
ّ

#لبنان والذل
وبعضها اآلخر بإمساك مافيات السلطة بالسوق السوداء! #رفع_الدعم

، سوى 
ً
■ كان ال بد من #رفع_الدعم من زمان، ولم يكن من مبرر للدعم أصال

شعبوية خبيثة، تخفي في طيات نفاقها، االستمرار في النهب، والتهريب، 
على طريق العبودية وجهنم الفساد واالنهيارات! وداعًا #لبنان_الكبير

■ لحتى خبركم وأنا لست خبير اقتصادي: رفع الدعم عن املحروقات 
بيرفع الدوالر، واالثنن بيتسّببوا برفع املواد الغذائية ومع رفع املواد 

الغذائية بيرجع بيرتفع الدوالر، ما يرفع سعر املحروقات فترجع بتغلى 
املواد الغذائية وبيرجع بيرتفع الدوالر. ومنبقى بهالدوامة ليصير اسمه 

تضخم كبير بالبلد

■ كأشجار الياسمن هذه التي زرعتها قبل أشهر وأتابع رعايتها هي 
، ولكنها 

ً
أحالمنا بالحرية والكرامة. قد تذبل حينا ألننا فرطنا فيها قليال

سرعان ما تورق وتزهر كلما ارتوت ماء عذبًا زالاًل. #تونس تصارع #الردة 
#والفوضى #والشعبوية البائسة التي قتلت كل جميل أتت عليه في بالدي

■ #السودان ليس وحده. #الثورات العربية وقعت ضحية للثورات 
#املضادة. مصر تونس ليبيا سورية العراق لبنان اليمن والسودان. 

#الثورة السودانية التي أطاحت بالبشير كانت شعبية عظيمة ومطالبها 
شفافة وواضحة، فكان لها #الثالثي حمدوك البرهان حميدتي باملرصاد. 

#تم اختطافها وتخريب مسارها

■ أشعر عندما أنظر إلى درعا وما يرتكبه االحتالل الروسي ومليشيات 
إيران، أن العالم كله فرغ من البشر. سورية موجودة فقط على خريطة 

العالم، وضمنها درعا. صدقًا في زمن املغول لم يحدث ما يحدث من تعٍد 
على شعب والعالم صامت

■ التعذيب في السجون العراقية ال يضاهيه تعذيب في أي سجن عربي 
آخر. التعذيب في #سجون_العراق غالبًا ما يكون بدوافع طائفية، لذلك 

فهو أقسى أنواع التعذيب. اآلالف يرزحون في غياهب السجون، بعد أن تم 
انتزاع االعترافات منهم تحت سياط التعذيب. #حادثة_بابل ليست سوى 

قمة لهرم الجليد وما خفي أعظم وأبشع

قصير  البالستي  الصاروخ  أن  الماضي،  اإلثنين  يوم  الشمالية،  كوريا  رأت 
الحالي  الجنوبية في 15 سبتمبر/أيلول  الذي كشفت عنه كوريا  المدى 
واعتبر  الهجوم«.  في  فعال  وغير  بدائية  مرحلة  في  صاروخ  »مجرد 
رئيس وكالة العلوم الدفاعية في كوريا الشمالية جانغ تشانغ ها، في 
مقال نشرته وكالة األنباء المركزية الكورية الشمالية، أنه »وفقًا للصور 
بعيد كل  إلى حد ما، وهو  أنه سالح غير متقن  يبدو  نشرها،  التي تم 

البعد عن أن يكون سالحًا بحريًا«.

تقليل من أهمية تجارب الجنوب
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لبنان: زيادة أسعار المحروقات إللغاء الدعم
بيروت ـ ريتا الجّمال

وامليــاه  الطاقــة  وزارة  رفعــت 
اللبنانية، أمس األربعاء، أســعار 
املحروقــات، للمــرة الثانيــة خالل 
خمســة أيام، تمهيدًا إللغاء الدعم في نهاية 
الجــاري، وســط توقعــات  أيلــول  ســبتمبر/ 
املســتهلكن  أســعار  ارتفــاع  بمواصلــة 
)التضخم(، بينما ســجلت باألساس قفزات 
غير مسبوقة خالل األشهر الثمانية األولى 

من العام الجاري.
لســعر  األعلــى  الحــّد  أن  الــوزارة  وأعلنــت 
بيــع املحروقــات الســائلة تســليم املســتهلك 
فــي كافــة األراضــي اللبنانيــة أصبــح 209.3 
مــن  الخالــي  البنزيــن  لصفيحــة  ليــرة  آالف 
الرصــاص )98 أوكتــان(، و202.4 ألــف ليــرة 
و162.7  أوكتــان(،   95( البنزيــن  لصفيحــة 
ألــف ليــرة لصفيحــة ديــزل أويــل للمركبــات 

اآللية.
ويــرى خبــراء اقتصــاد أن األســعار املعتمدة 

أمــس، تجــاوزت عتبــة 12 ألــف ليــرة لســعر 
ألــف   14 حــد  إلــى  لتصــل  الــدوالر،  صــرف 
ليــرة، وهــو مــا يقتــرب كثيــرًا مــن ســعر رفــع 
الدعــم عــن البنزيــن، حيــث إن ســعر الصــرف 
ليــرة،  ألــف   15 يبلــغ  الســوداء  الســوق  فــي 
أي  تنتــج  لــن  اإلجــراءات  هــذه  أن  مؤكديــن 
حلول جذرية لألزمة، حيث ستبقى طوابير 
يذهــب  األكبــر  الضــخ  أن  طاملــا  الســيارات 
إلــى الســوق الســوداء التــي تبيــع الصفيحــة 
)20 ليتــرًا( بأســعار تصــل إلــى مليــون ليرة، 
وطاملــا أن الكميــات املوجــودة لــدى محطات 
الوقود قليلة جدًا وال تكفي حاجات الناس.
للمعلومــات  الدوليــة  الشــركة  وكانــت 
فــي  ذكــرت،  قــد  األبحــاث  فــي  املتخصصــة 
أنــه  املاضــي،  الثالثــاء  يــوم  نشــرت  دراســة 
فــي حــال رفــع الدعــم كليــًا واســتقرار أســعار 
النفــط عامليــًا واعتمــاد ســعر 15 ألــف ليــرة 
الــدوالر، ســيصبح ســعر صفيحــة  لصــرف 

البنزين 214.2 ألف ليرة.
مــن  قــد طلبــت  اللبنانيــة  الجمــارك  وكانــت 

تســليم  عــدم  للنفــط  املســتوردة  الشــركات 
املحروقات بانتظار صدور جدول األســعار 
إعــالن  وقبيــل  البنزيــن.  بأســعار  الجديــد 
أقفلــت  الطاقــة،  وزارة  جانــب  مــن  األســعار 
البــالد  عمــوم  فــي  الوقــود  محطــات  معظــم 
أبوابهــا ورفعــت خراطيمهــا، بينما مخزون 
بعضهــا مــا زال علــى األســعار القديمــة، فــي 
حــن تذرعــت بعــض املحطــات التــي أقفلــت 
وتيرتهــا  ترتفــع  التــي  األمنيــة  باألحــداث 
املحطــات  فــي  العاملــن  ســالمة  وتهــدد 
فــي  يصطفــون  الذيــن  املواطنــن  وســائر 

الطوابير بانتظار دورهم.
برئاســة  الجديــدة،  الحكومــة  واســتهلت 
نجيــب ميقاتــي، أولــى قراراتهــا برفــع الدعم 
املــازوت، فــي حــن رفعــت أســعار  كليــًا عــن 
بأكثــر  املاضــي،  الجمعــة  يــوم  املحروقــات، 
البنزيــن  ليرتفــع ســعر صفيحــة  مــن %30، 
98 أوكتــان إلــى 180 ألــف ليــرة مقابــل 130.5 
ألف ليرة وفق آخر تسعيرة في 8 سبتمبر/ 
إلــى  أوكتــان   95 وبنزيــن  الجــاري،  أيلــول 

ليــرة.  ألــف  ليــرة، مقابــل 126.4  ألــف   174.3
فــي موازاة ذلك، يشــهد ســعر صــرف الدوالر 
فــي الســوق الســوداء ارتفاعــًا ملحوظــًا منــذ 
ليــرة  ألــف   15 ليتخطــى  املاضــي،  الثالثــاء 
ويالمــس فــي بعــض املناطــق عتبــة 16 ألــف 
ليــرة، وهــو مــا يرجــح أن يســتمر فــي الفتــرة 
املقبلــة مــع رفــع الدعــم كليــًا عــن املحروقــات 

وزيادة الطلب على العملة الصعبة.
أســعار  أن  رســمية  بيانــات  وأظهــرت 
إلــى الضعــف  االســتهالك فــي لبنــان قفــزت 
تقريبــا فــي غضون األشــهر الثمانية األولى 
منــذ بدايــة العــام الجــاري، فــي مؤشــر علــى 
تنامــي الضغــوط املعيشــية فــي البلــد الــذي 
يشهد أزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة.
التابعــة  املركــزي  اإلحصــاء  إدارة  وأعلنــت 
لرئاســة مجلــس الــوزراء في بيــان، الثالثاء، 
فــي  ارتفــع  االســتهالك  أســعار  مؤشــر  أن 
أغســطس/ آب علــى أســاس ســنوي بنســبة 
شــهري  أســاس  علــى  زاد  كمــا   ،%137.7

بنسبة %10.25.

الدوحة ـ العربي الجديد

أنــه  قطــر،  فــي  واالتصــاالت  املواصــالت  وزارة  أعلنــت 
ســيتم خــالل األيــام املقبلــة توقيــع عقــود أجهــزة شــحن 
املركبات الكهربائية لتنفيذ استراتيجية تحول الدولة 
ملونديــال  اســتعدادًا  املركبــات،  مــن  النوعيــة  هــذه  إلــى 
وزارة  فــي  الفنيــة  الشــؤون  إدارة  مديــر  وقــال   .2022
املؤسســة  إن  ثانــي،  آل  خالــد  بــن  محمــد  املواصــالت، 
ســتقوم  »كهرمــاء«  واملــاء  للكهربــاء  القطريــة  العامــة 
وتركيــب  بتوريــد  الوطنيــة،  الشــركات  مــع  بالتعــاون 
مــا يزيــد عــن 600 مــن معــدات الشــحن الكهربائيــة فــي 

مستودعات ومحطات الحافالت، باإلضافة إلى مواقع 
محطــات متــرو الدوحــة ومواقــف أخــرى مختــارة لدعــم 
الحافــالت الكهربائيــة املســتخدمة فــي عمليــات النقــل 

العام وبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.
وأوضح آل ثاني، في بيان، أمس األربعاء، أن املونديال 
املقبل ســيكون أول بطولة تســتخدم فيها حافالت نقل 
بطولــة  كأول  شــعارها  يدعــم  مــا  كهربائيــة،  جماعــي 
وتســتهدف  للكربــون.   ومحايــدة  للبيئــة  صديقــة 
تحــول  الكهربائيــة  للمركبــات  التحــول  اســتراتيجية 
أســطول حافــالت النقــل العــام إلــى حافــالت كهربائيــة 
بنسبة 25% بحلول العام 2022، على أن يجري التحول 

والحافــالت  العامــة  الحافــالت  لخدمــات  التدريجــي 
املدرســية الحكوميــة والحافــالت املغذيــة ملتــرو الدوحة 
إلى الحافالت الكهربائية، بما يحقق النســبة املطلوبة 
التــي  الضــارة  الكربونيــة  االنبعاثــات  معــدل  لخفــض 
تســببها الحافالت التقليدية بحلول عام 2030. وأشــار 
بيــان وزارة املواصــالت إلــى أنــه تحققــت نســب إنجــاز 
متقدمــة إلنشــاء عــدد مــن محطــات الحافــالت فــي عــدة 
مناطق بالدولة. وحسب موقع اللجنة العليا للمشاريع 
واإلرث، فــإن عــدد املشــجعن املتوقعــة زيارتهــم لقطــر 
خــالل مونديــال 2022 يبلــغ نحــو 1.5 مليــون شــخص. 
ويتوقــع أن ينعــش املونديــال عدة قطاعات اســتثمارية 

تشــير  بينمــا  الســياحة،  ومنهــا  الدولــة  فــي  وخدميــة 
املجــاالت  مــن  العديــد  تعافــي  إلــى  الرســمية  البيانــات 
مــن تداعيــات جائحــة فيــروس كورونــا. وأظهــر تقريــر 
صــادر عــن جهــاز قطــر للســياحة فــي وقــت ســابق مــن 
ســبتمبر/ أيلــول الجــاري، أن قطــاع اإلقامــة الفندقيــة 
نســبة  لتصــل  كورونــا،  قيــود  رغــم  التعافــي  يواصــل 
اإلشــغال خــالل النصــف األول مــن العــام الجــاري إلــى 
60% مقابــل 55% فــي الفتــرة نفســها مــن العــام املاضي، 
وذلك باســتثناء العقارات املســتخدمة ألغراض الحجر 
الصحي، الفتا إلى زيادة متوســط ســعر الغرفة بنســبة 

16% ليبلغ نحو 438 ريااًل )120 دوالرًا(.

قطر تتحول للمركبات الكهربائية استعدادًا للمونديال

ارتفاع مبيعات 
هيونداي وكيا

ارتفعت مبيعات شركتي هيونداي 
وكيا من السيارات الصديقة للبيئة 

في الواليات املتحدة ألكثر من 
الضعف في أغسطس/ آب، مقارنة 

بنفس الفترة من العام املاضي، 
مدفوعة بالطلب القوي على 
السيارات الهجينة الرياضية.

باعت الشركتان األضخم في 
صناعة السيارات بكوريا الجنوبية 

نحو 8312 سيارة صديقة للبيئة 
في الواليات املتحدة الشهر املاضي، 

بزيادة بلغت نسبتها %124.4 
على أساس سنوي، وفقًا لبيانات 

صادرة عن الشركتني أوردتها 
وكالة يونهاب الكورية، أمس 

األربعاء.
وارتفعت مبيعات هيونداي من 

السيارات الصديقة للبيئة بنسبة 
245.5% على أساس سنوي إلى 

5817 وحدة في أغسطس/ آب، 
أعلى بكثير من ارتفاع شهدته كيا 

بنسبة 23.5% في مبيعات نفس 
النوع من السيارات حتى 2495 

وحدة.

الصين تتوقف عن 
بناء محطات كهرباء 

تعمل بالفحم
أعلن الرئيس الصيني، شي جني 

بينغ، أن بالده لن تبني في الخارج 
بعد اآلن محطات كهرباء حرارية 

تعمل بالفحم الحجري، وذلك 
في مسعى منها ملواجهة التغير 
املناخي. وقال الرئيس الصيني، 
في كلمة مسجلة تم بثها خالل 
اجتماعات الجمعية العامة لألمم 

املتحدة، أمس، إن »الصني ستعزز 
دعمها للدول النامية األخرى 

في سبيل تعزيز مصادر الطاقة 
الخضراء واملنخفضة الكربون، 

وال تقوم بتشييد مشاريع جديدة 
للطاقة الفحمية في خارج البالد«، 
مشيرًا إلى التزام بالده بتحقيق 
الحياد الكربوني قبل عام 2060.

األردن يعدل قانون الشركات
قال مراقب عام الشركات في 

األردن، وائل العرموطي، إن بالده 
أجرت تعديالت على قانون 

الشركات بهدف تمتني منظومة 
مكافحة غسل األموال وإدخال 

مزيد من التسهيالت على العناصر 
املكونة لبيئة األعمال واالستثمار 

في اململكة. وأوضح العرموطي 
في بيان، أمس األربعاء، أن أبرز 
التعديالت الجديدة على القانون 

تتمثل في إلزام الشركات املسجلة 
باإلفصاح عن اسم املستفيد 

الحقيقي من الحصص في الشركة، 
وذلك استجابة للغايات ذات الصلة 

في قانون مكافحة غسل األموال 
وتمويل اإلرهاب، األمر الذي 

من شأنه املساهمة في تحسني 
تصنيف األردن في التقارير 

العاملية. ووفقا للتعديالت ينبغي 
على الشركات تصويب أوضاعها 
في مدة أقصاها ثالثة أشهر من 
تاريخ نفاذ أحكام القانون املعدل 

بحيث تعدل بياناتها ومعلوماتها 
األساسية بموجب التعليمات 

الصادرة لهذه الغاية.

أخبار

أميركا تعارض 
تحالفـًا يضـر 
بالمسافرين

رفعــت وزارة العــدل األميركيــة دعــوى قضائيــة، تطلــب فيهــا منــع قيــام تحالــف بــن شــركتي طيــران »أميــركان إيرالينــز« و»جيــت بلــو«، بحجــة أنــه ســيضّر 
ه »في صناعة تهيمن فيها أربع شركات طيران فقط 

ّ
باملسافرين من خالل الحد من املنافسة. وقال وزير العدل ميريك غارالند في بيان، وفق فرانس برس، إن

على أكثر من 80% من سوق النقل الجوي املحلي، فإن تحالف أميركان إيرالينز مع جيت بلو، هو في الواقع مناورة غير مسبوقة«. وكانت الشركتان أعلنتا 
عــن االتفــاق فــي يوليو/تمــوز 2020، فــي وقــت كانــت فيــه شــركات الطيــران تكافــح مــن أجــل البقــاء خالل تفشــي فيــروس كورونا وفــرض إجــراءات اإلغالق. لكن 

غارالند قال إن التحالف في حال ُسمح له باالستمرار »سيؤدي إلى ارتفاع في األسعار وخيارات أقل وخدمة أقل جودة«.

اقتصاد
Thursday 23 September 2021
الخميس 23 سبتمبر/ أيلول 2021 م  16  صفر 1443 هـ  ¶  العدد 2579  السنة الثامنة
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178
أزمـــة هبوط  بــدايــة  فــي 
منتصف  الــنــفــط  ــار  ــع أس
صــرف  ســعــر  كـــان   ،2014
يساوي  الجزائرية  العملة 
الواحد،  للدوالر  دينارًا   83
إلــى  حــالــيــً  ــع  ــراج ت بينما 
للدوالر  دينارًا   178 حوالي 

في السوق الموازية.

تحقيق

السوق مالذ الجزائريين 
واألجانب الباحثين 
عن عمالت أجنبية

رجال أعمال ومسؤولون 
حكوميون يقفون 
وراء تمويل السوق

الجزائر ـ حمزة كحال

ــوانــــب ســـاحـــة بــورســعــيــد  عـــلـــى جــ
الواقعة  »السكوار«  بـ يعرف  ما  أو 
عــلــى بــعــد أمــتــار مــن مجلس األمــة 
)الــغــرفــة الــثــانــيــة لــلــبــرملــان(، وســـط العاصمة 
حاملني  الشباب  عشرات  يصطف  الجزائرية، 
يستعرضون  الصعبة  العملة  أنــواع  مختلف 
أسعارها في مداوالت نشطة مع زائري املكان 
كـــأنـــك فـــي قـــاعـــة بـــورصـــة تــعــج بــالــســمــاســرة 

ومنفذي الصفقات.
الــســوداء للعملة زخمًا كبيرًا  الــســوق  اتــخــذت 
ــه اقــتــصــاد  ــة األخــــيــــرة بــيــنــمــا يـــواجـ ــ فـــي اآلونــ
الدولة الغنية بثروات النفط والغاز صعوبات 
الفتة، تزيد يوما تلو اآلخر من الضغوط على 
لتراجعات  استسلمت  الــتــي  الوطنية  العملة 

متتالية في السنوات األخيرة.
ولـــم تتمكن الــجــزائــر مــن بــنــاء ســـوق نظامية 
لتتحول  التسعينيات،  مطلع  مــنــذ  للعمالت 
ــة األولــــــــى  ــ ــهـ ــ ــــوجـ ــة »الـــــلـــــغـــــز« إلــــــــى الـ ــ ــاحـ ــ ــسـ ــ الـ
لشراء  املقيمني،  األجــانــب  وحتى  للجزائريني 
أو بــيــع الـــعـــمـــالت، وســــط أســئــلــة طـــرحـــت وال 
طرح حول الساحة ومن يمولها واألهم 

ُ
تزال ت

من يحميها من يد الدولة الجزائرية التي لم 
تطاولها يوما.   

تــخــتــلــف الــقــصــص والــــروايــــات حـــول بــدايــات 
تتقاطع  أنها  إال  السكوار«،  »بورصة  وميالد 
كلها في نقطة واحدة، وهي األزمة اإلقتصادية 
الــبــالد سنة 1986، ومــا خلفته  التي عاشتها 
)الدينار(،  الوطنية  العملة  على  صدمات  من 
ما دفع السلطات في مطلع 1990 إلى تعديل 
ــنــــار مــن  ــقــــد، ملـــنـــع الــــديــ ــنــ قــــانــــون الــــقــــرض والــ
التحويل ومنع إخراجه من البالد مع تسقيف 
حجم ما يتم بيعه وإخراجه من العمالت من 
املؤسسات املصرفية، ما أدى بالجزائري إلى 
البحث عن مالذ آخر للحصول على العمالت 

تحسبًا للسفر نحو أوروبا بشكل خاص.
توجهت »العربي الجديد« إلى املباني املطلة 

البحبوحة  مــن  مستفيدة   ،2000 ســنــة  مطلع 
املــالــيــة الـــتـــي خــلــفــهــا ارتـــفـــاع أســـعـــار الــنــفــط، 
وتوجه الجزائر نحو اقتصاد السوق، وتحرير 

االستيراد، حيث زاد الطلب على العمالت.
ــــو مــالــك  ويــــؤكــــد عـــبـــد الـــعـــالـــي دحـــمـــانـــي، وهـ
مقهى عــلــى الــجــانــب األيــســر مــن الــســاحــة، أن 
واملقاهي  املحالت  من  العمالت  باعة  »خــروج 
إلـــى الـــشـــارع وظـــهـــور شــبــكــات مــنــظــمــة يــعــود 
تجار  ــف 

َ
ــل

َ
خ بعدما  و2001   2000 سنتي  إلــى 

تمويل  فــي  واملــصــدريــن  املستوردين  الشنطة 
عمليات الــصــرف املــوازيــة، وبــاتــوا يتحكمون 
ــار، والـــيـــوم أصــبــحــت بــورصــة تتم  ــعـ فــي األسـ
فيها معامالت تصل إلى ماليني من الدوالرات 

واليورو«.

التمويل الخفي
ولـــعـــل أكـــبـــر عـــالمـــات االســـتـــفـــهـــام املــطــروحــة 
حــول »ســوق السكوار« لبيع وشــراء العمالت 
الــبــاعــة بالعملة  األجــنــبــيــة، تــتــعــلــق بــتــمــويــل 
الــوطــنــيــة وحــتــى األجــنــبــيــة، فـــي ظـــل صــرامــة 
املــنــظــومــة الــبــنــكــيــة والــرقــابــة املــفــروضــة على 
ــوال مـــن الــجــزائــر وإلــيــهــا،  ــ حــركــة رؤوس األمــ

وهنا تختلف املصادر باختالف الباعة.
ــاب وســــط  ــبــ ــشــ وتــــشــــغــــل الـــــســـــوق عـــــشـــــرات الــ
الــعــاصــمــة، ومــــن هــنــاك يــنــطــلــق يــومــيــًا سعر 
ــــو بـــقـــيـــة  ــــحـ ــرف ملــــخــــتــــلــــف الـــــعـــــمـــــالت نـ ــ ــ ــــصـ ــ الـ
املــحــافــظــات بــطــريــقــة عــمــل األنــظــمــة الــنــقــديــة 
ــؤالء  ــن هــ الـــرســـمـــيـــة نـــفـــســـهـــا، لـــكـــن الـــكـــثـــيـــر مــ
الــشــبــاب ال يملك أدنـــى فــكــرة عــن مــصــدر تلك 
ـــ10  ــوال الـــتـــي يـــقـــدرهـــا بــعــض الـــخـــبـــراء بـ ــ ــ األمـ

مليارات دوالر.
يـــقـــول الـــشـــاب عــبــد الــــقــــادر، وهــــو أحــــد بــاعــة 
العملة، إن »مصادر التمويل متعددة، مختلف 
الباعة وراءهم مصدرون ومستوردون وحتى 
إطارات )أصحاب نفوذ( في الدولة، كل حسب 
نظام خفي  هناك  إليها.  ينتمي  التي  الشبكة 
الــــســــكــــوار، أحـــيـــانـــا يــتــم  ــــوق  وراء تــســيــيــر سـ
إغراقها بالعمالت لخفض األسعار، وأحيانا 

ــم ســـحـــب املـــــعـــــروض مــــن الــــعــــمــــالت لــرفــع  ــتـ يـ
ويضيف  الحكومة«.  على  والضغط  األســعــار 
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«:  ــادر، مــتــحــدثــًا لــــ ــقــ عــبــد الــ
»رأيــت هنا سيارات وزراء وإطــارات )قيادات( 
في الجيش تقف لشراء أو بيع العملة الصعبة، 
كما رأيت رجال أعمال نافذين يقومون أحيانًا 
بائع يخفي من يموله،  األكيد كل  بــدوريــات.. 
هذا هو األساس«. وعن طريقة تحديد أسعار 
الشاب  يوضح  البائع،  وعمولة  العمالت  بيع 
رضـــوان، وهــو أحــد الــبــاعــة، أن »الــبــائــع يأخذ 
نسبة يتفق عليها مع املمول ال تتجاوز %10 
من األرباح، علما أن الشاب يقف ألكثر من 10 
ســاعــات يــومــيــًا، أمـــا طــريــقــة احــتــســاب السعر 

مع  الرسمي  الــصــرف  على سعر  تعتمد  فهي 
إضـــافـــة هـــامـــش ربــــح يــحــتــســب عــلــى أســـاس 
التصدير  بــعــمــلــيــات  تتعلق  جــمــركــيــة  رســــوم 
واالســتــيــراد، لــضــمــان هــامــش ربــــح«. ويـــراوح 
الــفــارق بــني سعر الــصــرف الــرســمــي للعمالت 
ــة الـــســـكـــوار« مـــا بـــني 60 و80  وســعــر »بـــورصـ
دينارا، ما يجعلها مالذا مربحًا لكل من يريد 
الجزائرية خالل  الجالية  العملة، خاصة  بيع 
الــعــطــالت الــصــيــفــيــة. ويــكــشــف الــبــائــع نفسه، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »مــن بني  فــي حديثه لـــ
الــحــيــل الــتــي يــقــوم بــهــا مــمــولــو الــســوق، مثال 
أخـــذ قـــرض بــنــكــي لــتــمــويــل عــمــلــيــة اســتــيــراد، 
كـــمـــا فـــعـــل أحـــــد رجــــــال األعــــمــــال املــســجــونــني 
حــالــيــًا، والـــذي ضــخ قــرابــة مليوني يـــورو في 
يوم واحد بعدما أخذ قرضا لتمويل عمليات 
استيراد هياكل ســيــارات، كما يضخم بعض 
العملة  لشراء  االستيراد  فواتير  املستوردين 
بسعر منخفض من البنك املركزي ويحولون 

األموال للسوق«.

السكوار والنظام الجزائري 
مــلــف »الــــســــكــــوار« ســيــاســي واقـــتـــصـــادي في 
الوقت ذاته، فبقدر ما عكس هشاشة االقتصاد 
ارتبط  فقد  طويلة،  لعقود  الجزائري  النقدي 
وفق  بأكملها،  منظومة سياسية  بممارسات 
الشارع  الرهان في  لذلك كان  اقتصاد،  خبراء 
السكوار«  »تسلط  ينتهي  أن  على  الــجــزائــري 
املــال في  الــســوق املالية بسقوط أبــاطــرة  على 
بوتفليقة،  العزيز  عبد  الراحل  الرئيس  نظام 
إال أن ذلــك لــم يــحــدث كما كــان متوقعا، األمــر 
الذي أرجعوه إلى الضغوط املالية املتواصلة 
الــتــي تــواجــهــهــا الـــدولـــة. يــقــول الخبير املــالــي 
الــعــربــي الــغــويــنــي: »يـــبـــدو أن هــنــاك تعايشا 
املـــوازيـــة، وال  والــســوق  الرسمية  السلطة  بــني 
أحد يريد أن يضر اآلخر. الحكومة تعي جيدا 
الــســكــوار، بدليل  أنها ال تستطيع غلق ســوق 
املحاوالت القليلة التي انتهت باشتباكات مع 

قوات األمن والندرة في العملة الصعبة«.

»السكوار« في الجزائر
اتساع  األخيرة مع  اآلونة  الجزائر، زخمًا كبيرًا في  العاصمة  السكوار«، وسط  اكتسبت »ساحة 
حركة السوق السوداء للعملة الصعبة وتراجع الدينار، ما يزيد عالمات االستفهام حول من 

يقف وراء هذه السوق التي أرقت الحكومات لسنوات

تونس ـ إيمان الحامدي

تتصاعد مخاوف قطاع األعمال 
فـــي تـــونـــس مـــن فـــقـــدان صــفــقــات 
إعادة إعمار ليبيا، بعد تضييق 
الــســلــطــات الــتــونــســيــة عــلــى رجــــال األعــمــال 
 عــن 

ً
عـــبـــر إجـــــــــراءات تــقــيــيــد الـــســـفـــر، فـــضـــال

ــلــــس وتــــونــــس،  ــرابــ تــــوتــــر األجـــــــــــواء بـــــني طــ
املنافسني، ال سيما  بينما تتزايد تحركات 
الــشــركــات املصرية مــن أجــل الحصول على 
أكبر قدر من كعكة اإلعمار التي تقدر قيمة 

مشاريعها بأكثر من 110 مليارات دوالر. 
ــاد والــــتــــجــــارة فــي  ــتــــصــ وكــــشــــف وزيـــــــر االقــ
حــكــومــة الـــوحـــدة الــوطــنــيــة الــلــيــبــيــة محمد 
ــعــت مع 

ّ
الــحــويــج، قبل أيـــام، أن حكومته وق

مــصــر عــــددًا مــن الــعــقــود بــلــغــت قيمتها 33 
املــذكــرات  فــي  مــا جــاء  لتنفيذ  مليار دوالر، 
ــتـــرة املـــقـــبـــلـــة، بــمــا  ــفـ واالتــــفــــاقــــيــــات خـــــالل الـ
يقارب ثلث قيمة مشروعات اإلعمار املقدرة 

ــال األعـــمـــال  ــ ــّبـــر عــــدد مـــن رجـ فـــي لــيــبــيــا. وعـ
تونس  خــســارة  مــن  قلقهم  عــن  التونسيني 
ملــوقــعــهــا فـــي الـــســـوق الــلــبــيــبــة أمــــام الــتــقــدم 
 عــن زحـــف الــســلــع التركية 

ً
املـــصـــري، فــضــال

على السوق الليبية لتزويد األسواق باملواد 
التموينية األساسية. 

وتسبب إغــالق املعبر الــحــدودي البري بني 
تــونــس ولــيــبــيــا وتــعــلــيــق رحــــالت الــطــيــران 
فــــــي حـــــالـــــة إحــــــبــــــاط عـــــامـــــة لـــلـــمـــتـــعـــامـــلـــني 
االقــتــصــاديــني ولــلــعــمــالــة الــتــونــســيــة، الــتــي 
كــانــت تــســتــعــد لــلــســفــر إلـــى لــيــبــيــا مـــن أجــل 
التشغيل.  أو  اإلعــمــار  إعـــادة  بحث صفقات 
ونتيجة تفشي فيروس كورونا في تونس 
قررت السلطات الليبية بصفة أحادية غلق 
حدودها أمام التونسيني في يوليو/ تموز 
املاضي، ليستمر الغلق ملدة ثمانية أسابيع 
الليبية  التونسية  األجــــواء  خــاللــهــا  عــرفــت 
تـــوتـــرًا اســـتـــدعـــت تـــدخـــالت ســيــاســيــة على 

أعلى مستوى.
وجــــــاءت مــرحــلــة غــلــق الــــحــــدود بــعــد جهد 
طـــويـــل بـــذلـــتـــه املـــنـــظـــمـــات املـــهـــنـــيـــة لـــرجـــال 
األعـــمـــال مـــن أجــــل اســـتـــعـــادة مــوقــع تــونــس 
وبـــدء مناقشة حصول  الليبية  الــســوق  فــي 

شــــركــــات تـــونـــســـيـــة عـــلـــى صـــفـــقـــات إلعـــــادة 
اإلعمار في قطاعات خدمية باألساس.

الحفيظ  التونسي عبد  وقــال رجــل األعمال 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن تكتالت  الــســكــرافــي لـــ
رجـــال األعــمــال اشتغلت ألشــهــر طويلة من 
أجـــــل ضــــمــــان حـــصـــة تــــونــــس فــــي صــفــقــات 
ــار الـــتـــي يــــرّجــــح أن تــبــلــغ 10  ــمــ ــادة اإلعــ ــ ــ إعـ
املقبلة،  السنوات  على مدى  دوالر  مليارات 
لكن هناك قلقًا بالغًا من تسّرب الصفقات، 
ــة نــشــطــة  ــاحـ ــــى سـ ــّولـــت لــيــبــيــا إلـ حـــيـــث تـــحـ
ملــفــوضــي الـــشـــركـــات مـــتـــعـــددة الــجــنــســيــات 
ــلـــدانـــهـــا مــن  ــبـ ــن نـــصـــيـــب لـ ــ ــي تـــبـــحـــث عـ ــتــ الــ
صـــفـــقـــات بـــلـــد يــســتــعــد ملـــشـــروعـــات إعـــمـــار 
امتداد  على  الليبية  األزمـــة  وعّمقت  كــبــرى. 
االقتصاد  جــراح  املاضية  العشر  الــســنــوات 
التونسي الذي يمر بصعوبات كبيرة جراء 
حــالــة الــغــمــوض واالضــطــرابــات السياسية 
واالجتماعية وتراجع السياحة واالستثمار 
واالحتجاجات. وكشف تقرير حديث للبنك 
الــدولــي أن تونس تخسر نحو 800 مليون 
دوالر سنويًا كتأثير مباشر لألزمة الليبية 
بــني اســتــثــمــارات وصـــــادرات، وشــمــلــت هــذه 

الخسائر.
وحذر معز الحريزي، رئيس منظمة تونس 
العالقات  تعثر  من  مدنية(،  )منظمة  تنتج 
الــتــجــاريــة بــني تــونــس ولــيــبــيــا، مــشــيــرًا إلــى 
أن تــونــس كــانــت قــبــل 2011 تــحــتــل املــرتــبــة 
الغذائية  واملنتجات  الصناعات  في  األولــى 
املــــوجــــودة فـــي الـــســـوق الــلــيــبــيــة، غــيــر أنــهــا 
خسرت جــزءًا من وجودها في هذه السوق 
واملــصــري.  التركي  الحضور  تــوســع  مقابل 

لندن ـ العربي الجديد

الــــواردات  أن قيمة  بــيــانــات رســمــيــة،  كشفت 
الــســعــوديــة مـــن اإلمـــــــارات تــراجــعــت بنسبة 
33% على أســاس شهري في يوليو/ تموز 
املاضي، بعدما فرضت اململكة قواعد جديدة 
في الشهر نفسه على الواردات من بقية بلدان 
الخليج. ووفقا للبيانات الصادرة عن الهيئة 
األربــعــاء، وأوردتها  العامة لإلحصاء، أمس 
انخفضت  »واس«،  السعودية  األنباء  وكالة 
ــى 3.1 مــلــيــارات  الـــــــــواردات مـــن اإلمــــــــارات إلــ
ريــال )827 مليون دوالر( في يوليو/ تموز 
ريــال في يونيو/ حزيران.  من 4.6 مليارات 
وعــلــى أســــاس ســنــوي انــخــفــضــت الـــــواردات 
السعودية  بنحو 6%. وغيرت  اإلمـــارات  من 
فــــي يـــولـــيـــو/ تـــمـــوز قــــواعــــد االســــتــــيــــراد مــن 
الخليجي  التعاون  بلدان دول مجلس  بقية 
أو  الستبعاد سلع منتجة في مناطق حــرة 
تستخدم مكونات إسرائيلية من االمتيازات 
برت 

ُ
اعت خــطــوة  فــي  التفضيلية،  الجمركية 

تـــحـــديـــًا ملـــكـــانـــة اإلمــــــــــارات كـــمـــركـــز إقــلــيــمــي 
ــى الــــرغــــم مــــن أن  ــلـ لـــلـــتـــجـــارة واألعـــــمـــــال. وعـ
البلدين حليفان مقربان، فإنهما يتنافسان 

على جذب املستثمرين واألعمال.
وتــســتــبــعــد الـــقـــواعـــد الــتــجــاريــة الــســعــوديــة 
ــــاق الـــجـــمـــركـــي ملــجــلــس  ــفـ ــ ــن االتـ الــــجــــديــــدة مــ
التعاون الخليجي سلع الشركات التي تقل 
من   %25 عــن  بها  املحليني  العاملني  نسبة 
قوة العمل، األمر الذي يعد مشكلة لبلد مثل 

اإلمارات حيث معظم السكان من األجانب. 
كــمــا تــنــص الـــقـــواعـــد الـــجـــديـــدة أيـــضـــا على 
أن كــافــة الــســلــع املنتجة فــي املــنــاطــق الــحــرة 
باملنطقة لن تعتبر محلية الصنع، وهو ما 
ــل ضــربــة لـــإلمـــارات الــتــي تــعــد املــنــاطــق 

ّ
يــمــث

القتصادها،  الرئيسية  املحركات  من  الحرة 
وفق وكالة رويترز.

ــة اإلحـــــــصـــــــاء، فــــإن  ــئـ ــيـ ــانــــات هـ ــيــ ــبــ ووفـــــقـــــا لــ
ــفـــاض الـــشـــهـــري فــــي قــيــمــة الــــــــواردات  ــخـ االنـ
مـــن اإلمـــــــارات، هـــو أكــبــر تـــراجـــع هـــذا الــعــام. 
ــالـــث أكــبــر  وتـــراجـــعـــت اإلمـــــــــارات لــتــصــبــح ثـ
مورد للمملكة في يوليو/ تموز بعد الصني 
والــواليــات املتحدة، بعد أن كانت في املركز 

الثاني في يونيو/ حزيران.
وأشـــــارت الــبــيــانــات إلـــى أن قــيــمــة الـــــواردات 
ريـــــــال،  ــارات  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ مـ ــغـــت 9.9  ــلـ بـ الــــصــــني  مـــــن 
بنسبة 21.8% من إجمالي الــواردات، تليها 

الواليات املتحدة بقيمة بلغت 4.8 مليارات 
ريــال وبنسبة 10.6% من إجمالي الــواردات 
اليابان،  وأملانيا،  الهند،  وكانت  السعودية. 
كندا، إيطاليا، بلجيكا، ومصر من بني أهم 
تــم االســتــيــراد منها، وبلغ مجموع  10 دول 
قيمة واردات اململكة من الــدول العشر 28.7 
مليار ريال، وهو ما يمثل نسبة 62.8% من 
ــواردات. فــي املــقــابــل، قــفــزت قيمة  ــ إجــمــالــي الـ
الكلية بنسبة %79.6  السعودية  الصادرات 
عندما   ،2020 تموز  يوليو/  بشهر  مقارنة 
تـــضـــررت الـــتـــجـــارة الـــدولـــيـــة بــفــعــل جــائــحــة 
ــادة بشكل  ــزيــ ــا. وتـــرجـــع الــ ــيـــروس كــــورونــ فـ
أســاســي إلـــى ارتــفــاع صــــادرات الــنــفــط التي 

قفزت 112.1% على أساس سنوي.
ووفـــقـــا لــبــيــانــات الــهــيــئــة الــعــامــة لــإلحــصــاء 
ارتفاعًا  البترولية  غير  الــصــادرات  سجلت 
بــنــســبــة 17.9% مــقــارنــة مـــع شــهــر يــولــيــو/ 
تــمــوز مــن الــعــام املـــاضـــي، لــتــصــل إلـــى 20.8 
مليار ريــال، مقابل 17.6 مليار ريــال، بينما 
انـــخـــفـــضـــت عـــلـــى أســــــــاس شــــهــــري بــنــســبــة 

.%12.3
واملــطــاط ومصنوعاتهما  الــلــدائــن  وجــــاءت 
ــدارة لــتــمــثــل 37.6% مـــن إجــمــالــي  الــــصــ فـــي 
ــيـــة، إذ ارتــفــعــت  ــتـــرولـ ــبـ ــادرات غـــيـــر الـ ــ ــــصــ الــ
ريال،  بلغ 2.5 مليار  بنسبة 47.7% بمقدار 
ــادرات مــنــتــجــات الــصــنــاعــات  ــ كــمــا زادت صــ
 %21.4 بنسبة  بها  يتصل  ومــا  الكيماوية 
بمقدار بلغ 1.1 مليار ريال لتمثل 31.3% من 
إجمالي الصادرات غير البترولية. وال يبدو 
التنافس السلعي يقتصر على اإلمــارات  أن 
ــقـــة، وإنـــمـــا  ــنـــطـ والــــســــعــــوديــــة أخــــيــــرًا فــــي املـ
املستثمرين  جــذب  على  سباق  أيضا  هناك 
إذ باتت »نيوم«  السباق.  إلى  لتدخل مصر 

مصر  في  اإلداريـــة«  و»العاصمة  السعودية 
وإمارة دبي، من أبرز عناوين تنافس الحلفاء 
الثالثة، الرياض والقاهرة وأبوظبي، بهدف 

استقطاب الشركات العاملية.
ــــذت الـــحـــكـــومـــة  ــخــ ــ ــام الـــــحـــــالـــــي، اتــ ــ ــعــ ــ ــــي الــ فــ
السعودية جملة من القرارات التي تستهدف 
إلــزام الشركات بفتح مقراتها اإلقليمية في 
اململكة، ما اعتبر إرباكا لم تظهر حدته بعد 
الخطوة  تعني  حــيــث  ــارات،  ــ اإلمــ لحليفتها 
السعودية سحب هذه الشركات من أسواق 

إقليمية منها دبي تحديدًا.
وفـــي فــبــرايــر/شــبــاط 2021، قـــررت الــريــاض 
عدم منح عقود حكومية ألية شركة أجنبية 
يــقــع مــقــرهــا اإلقــلــيــمــي فــي دولـــة أخـــرى غير 
املــمــلــكــة، اعــتــبــارًا مـــن 2024. وتــبــع ذلـــك في 
يوليو/تموز 2021، تعديل قواعد االستيراد 
الخليج، بحظر  دول  في  الحرة  املناطق  من 
اململكة تقل نسبة  إلــى  أيــة منتجات  دخــول 
مدخالت اإلنتاج الخليجية فيها عن نسبة 

معينة.
ــة  ــالـ ــوكـ ــقــــريــــر لـ واعــــتــــبــــر مـــحـــلـــلـــون وفـــــــق تــ
ــشــر قبل ثــالثــة أيـــام، أن الــقــرار 

ُ
األنـــاضـــول، ن

ــرات ســـلـــبـــيـــة تــــحــــديــــدًا عــلــى  ــ ــيـ ــ ــأثـ ــ ــل تـ ــمـ يـــحـ
اإلمارات، التي تشكل املناطق الحرة العمود 
الــفــقــري القـــتـــصـــادهـــا، وخــصــوصــا منطقة 
جبل علي. وتأتي خطوات الرياض في إطار 
الــتــي أعــلــن عنها ولــي العهد  »رؤيـــة 2030« 
السعودي محمد بن سلمان، وتهدف لتنويع 
اقتصاد اململكة، الذي ما زال يعتمد إلى حد 
كــبــيــر عــلــى الــنــفــط. وتــســتــهــدف الــســعــوديــة 
تـــريـــلـــيـــونـــات دوالر  بــنــحــو 6  ــارات  ــمـ ــثـ ــتـ اسـ
مــشــاريــع جــديــدة،  عــام 2030، نصفها  حتى 
بشراكات حكومية مع القطاع الخاص، كما 
التخاذ  عاملية  شــركــة   400 جــذب  تستهدف 
اململكة مقرا ألنشطتها اإلقليمية في منطقة 

الشرق األوسط.
ولم تقف املنافسة على استقطاب الشركات 
العاملية عند حدود السعودية واإلمارات، إذ 
دخلت مصر على الخط بقوة. إذ دشنت في 
2017 »حي املال واألعمال« في قلب العاصمة 
اإلدارية )شرق القاهرة(، ليضم أعلى ناطحة 
ســـحـــاب فــــي أفـــريـــقـــيـــا بــــارتــــفــــاع 385 مــتــرا 
مجمعات  و5  تجاريا  مجمعا   12 يحيطها 
ســكــنــيــة وفــنــدقــيــة. وتــشــمــل تــصــامــيــم »حــي 
ــال« مــنــاطــق لــلــبــنــوك الــكــبــرى،  ــمــ املــــال واألعــ

املحلية والعاملية، والبورصات والشركات.

كعكة إعمار ليبيا
إجراءات سعودية 

تقلص الواردات من اإلمارات %33

التونسيون 
يتخوفون من تسرب 

المشاريع للمنافسين
يبدي رجال األعمال 

في تونس قلقً متزايدًا 
حيال تسرب صفقات 

إعمار ليبيا من بين أيديهم 
إلى منافسين أضحوا أكثر 

حضورًا على األرض، 
ال سيما المصريين

أسواق مال وسياسة

مشاريع إعمار 
ليبيا تقدر بـ 110 مليارات 

دوالر

السعودية غيرت في 
يوليو قواعد االستيراد 

من دول الخليج

مصر تستهدف جذب 
شركات عالمية إلى حي 

األعمال بالعاصمة اإلدارية

ــربـــي الـــجـــديـــد« إن  ــعـ »الـ ـــ ـــال الـــحـــريـــزي لـ ــ وقـ
الشركات التركية واملصرية ال تعمل بشكل 
ــا دولــهــا  ــ مــنــفــرد فــي لــيــبــيــا، بــل تــقــف وراءهـ
الحاضرة  الــدول  أن  إلى  وحكوماتها، الفتًا 
في الساحة الليبية استغلت إغالق الحدود 
بني تونس وليبيا لتعزيز وجودها هناك. 
ــلـــطـــات لــيــبــيــا الــرســمــيــة  ــم سـ ـ

ّ
ــل ــقــــب تـــسـ وعــ

ــــارس/ آذار املـــاضـــي، تشكل  مــهــامــهــا فـــي مـ
مشهد تجاري جديد في املناطق الحدودية 
التجارة  التي تعيش أساسًا من  التونسية 
وغير  الرسمي  بفرعيها  ليبيا،  مع  البينية 
الرسمي وشهدت املناطق الحدودية زيادة 

عــلــى الــطــلــب عــلــى الــــدوالر مــن أجـــل تسيير 
العمليات االقتصادية.

الكثير  يبديها  التي  املــخــاوف  مقابل  وفــي 
مـــــن رجــــــــال األعــــــمــــــال الـــتـــونـــســـيـــني بـــشـــأن 
انــحــســار وجـــودهـــم فـــي لــيــبــيــا، رأى أنــيــس 
الجزيري، رئيس مجلس األعمال التونسي 
األفـــريـــقـــي، أن املـــخـــاوف مـــن فـــقـــدان الــســوق 
الــلــيــبــيــة غــذتــهــا الـــدعـــايـــة اإلعـــالمـــيـــة الــتــي 
ــاك  ــ ـــل إربـ تـــمـــارســـهـــا بـــعـــض الـــــــدول مــــن أجــ
يستعدون  الذين  االقتصاديني،  املتعاملني 
للرجوع إلى ليبيا بعد إعادة فتح الحدود. 
ــديـــد« إن  »الـــعـــربـــي الـــجـ ـــ ــزيـــري لـ وقـــــال الـــجـ

لتونس مكانة ثابتة في السوق الليبية رغم 
الــصــراع بــني الـــدول الــكــبــرى على املشاريع 
الكبرى، مشيرًا إلى أن العقود التي وقعتها 
بــعــض الــــــدول ال تـــتـــجـــاوز حـــــدود الــنــوايــا 
ـــرار الــبــرملــان الــلــيــبــي ملــوازنــة  نــظــرًا لــعــدم إقـ
املشاريع.  تنفيذ  في  البدء  للحكومة  تتيح 
لتونس  التاريخية  »األسبقية  أن  وأضــاف 
فـــي الــســاحــة الــلــيــبــيــة يــجــعــل حــصــتــهــا من 
صــفــقــات إعــــادة اإلعـــمـــار شــبــه مــضــمــونــة«، 
مشيرًا إلى أن حجم املبادالت التجارية بني 
مــلــيــون دوالر خــالل  تـــجـــاوز 450  الــبــلــديــن 

النصف األول من العام الحالي.

فندق غير مكتمل 
بعد توقف بنائه 
عام 2011 في 
طرابلس 
)فرانس برس(

على الساحة، حيث روى العم عز الدين، وهو 
دبــلــومــاســي مــتــقــاعــد فـــي الــعــقــد الــثــامــن، عن 
األيــام األولــى مليالد »السكوار«، حيث قــال إن 
الــبــدايــة كــانــت بــاملــقــاهــي واملـــحـــالت املــحــاذيــة 
لــلــســاحــة، فــكــان تــجــار »الــشــنــطــة« يــعــرضــون 
الــعــمــلــة لــلــبــيــع أو الـــشـــراء بــعــد نــجــاحــهــم في 
إدخـــالـــهـــا لــلــجــزائــر عـــن طــريــق مــنــح رشــــاوى 
لــلــجــمــارك وشـــرطـــة الـــحـــدود، والـــشـــيء نفسه 
ــــوال، مــع وضـــع هامش  بالنسبة إلخــــراج األمـ

ربح ال يزيد عن 10% عن السعر الرسمي.
وتابع العم عز الدين، الذي تطل شرفة شقته 
على ساحة السكوار: »مع مرور األشهر بدأت 
الحركة تتزايد، والعرض والطلب يتضاعف، 
وخــاصــة أن الــبــنــوك كــانــت ال تــبــيــع الــعــمــالت 
آنــذاك،  دينار  آالف   6 يعادل  بما  إال  األجنبية 
وفي الحقيقة أعتقد أن دخول الجزائر في نفق 
العنف وسنوات الدم أثناء العشرية السوداء 
ســاحــة  ظـــهـــور  عـــلـــى  ســـاعـــد   ،)2000-1990(
السكوار وانتعاشها، ألن الدولة لم تكن تضع 
القضاء عليها ضمن أولوياتها، بل كان املهم 
آنذاك هو القضاء على اإلرهاب املتطرف الذين 

كان الهدف األول للدولة«.
ــــالد الـــعـــســـيـــر، دخــــلــــت »بــــورصــــة  ــيـ ــ وبــــعــــد املـ
الـــســـكـــوار« مــرحــلــة االنـــتـــعـــاش الــحــقــيــقــي مع 
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بــيــنــمــا ُيــحــكــم الـــحـــزب الــشــيــوعــي 
االقتصادي  النشاط  على  قبضته 
الــصــن، ويسعى الرئيس شي  فــي 
إلــى ابتداع ثــورة شيوعية جديدة  جن بينغ 
في البالد أوما يطلق عليه البعض »الشيوعية 
اقتصاد  أكبر  ثاني  صاحبة  تواجه  الثانية«، 
العام  العالم هــزات مالية متواصلة خالل  في 
الـــجـــاري، أدت إلـــى خــســائــر أســـــواق املــــال في 
البالد أكثر من تريليون دوالر حتى منتصف 
سبتمبر/أيلول الجاري، كما تراجعت ثروات 
األثرياء بنحو 10 مليارات دوالر خالل العام 
الـــــجـــــاري، وفــــقــــا لـــتـــقـــديـــرات صــحــيــفــة »وول 
ســتــريــت جـــورنـــال«. وطــرحــت هـــذه الخسائر 
التي بدأت بتراجع أسهم  والهزات املتواصلة 
شركات التقنية وامتدت إلى قطاع العقارات، 

شكوكا حول نجاح استراتيجية الرئيس شي 
االقتصادي  للتحول  ابتدعها  التي  الجديدة 
فــي الــبــالد، خــاصــة فــي أعــقــاب انــهــيــار عمالق 
العقارات، شركة »إيفرغراند«، التي تقف على 
هـــاويـــة االنـــهـــيـــار، وربـــمـــا تــعــلــن إفــالســهــا في 
أيــة لحظة. وشــركــة »إيــفــرغــرانــد« ربــمــا تكون 

نقطة البداية ملتاعب عديدة يواجهها القطاع 
الخاص الصيني خالل السنوات املقبلة، على 
الـــرغـــم مـــن الــنــمــو الــســريــع واملـــتـــواصـــل الـــذي 
حققته البالد طوال أكثر من 13 سنة، وبنسبة 
بــيــانــات  ــتـــوســـط 15%، حـــســـب  املـ بــلــغــت فــــي 
ــدد، يــعــتــرف  صــيــنــيــة رســـمـــيـــة. فـــي هــــذا الــــصــ
املــســتــشــار فـــي بــنــك الــشــعــب )الــبــنــك املـــركـــزي 
الصيني(، لي دواوا كوتي، في تعليقات لقناة 
»ســي أن بــي ســي« األمــيــركــيــة أمــس األربــعــاء، 
بأن »تداعيات تخلف إيفرغراند ستؤدي إلى 
تــبــاطــؤ قــطــاعــات أخـــرى فــي االقــتــصــاد«. لكن 
بنك التنمية اآلسيوي لم يغير كثيرًا توقعاته 
للنمو االقتصادي الصيني، رغم متاعب ديون 
الصيني  االقتصاد  نمو  توقع  إذ  إيفرغراند، 
العام  عــام 2021، و5.5% في  بنحو 8.1% في 
املقبل 2022. لكن العديد من خبراء االقتصاد 
يــعــتــقــدون أن الــنــمــو االقــتــصــادي الــســريــع في 
الصن حدث بكلف مالية عالية، على رأسها 
ارتفاع الديون الصينية التي أخذتها الشركات 
الـــخـــاصـــة والـــحـــكـــومـــيـــة بـــالـــعـــمـــالت الــصــعــبــة 
الــصــادرات.  لتمويل التوسع االقــتــصــادي فــي 
وبــالــتــالــي، ربــمــا تــعــانــي الــشــركــات الصينية 
املثقلة بالديون الدوالرية من أزمات مالية، في 
حال رفع مصرف االحتياط الفيدرالي )البنك 

املركزي األميركي( سعر الفائدة على الدوالر.
ــاوث تــشــايــنــا مــورنــيــنــغ  ــ ــقـــّدر صــحــيــفــة »سـ وتـ
ــــون الـــصـــن بــالــعــمــالت  بـــوســـت«، إجــمــالــي ديـ
ــالــــدوالر، بــنــحــو 2.4  الــصــعــبــة بــمــا فـــي ذلــــك بــ
تريليون دوالر في نهاية عام 2020. كما تقدر 
إجــمــالــي ديــــون الــصــن بــمــا فـــي ذلـــك الــديــون 

تحديات االقتصاد 
الصيني

الرئيس شي يُحكم 
قبضته على 

الحزب الشيوعي 
)Getty(

بينغ  جين  شي  الصيني  الرئيس  عنها  أعلن  التي  اإلصالحات  تواجه 
الشركات، وزيادة  أزمة ديون  أكبرها تفجر  الصيني، عقبات،  لالقتصاد 
الضغوط  وتداعيات  المجتمع،  تماسك  تهدد  التي  الدخول  فجوة 

على األثرياء

الديون بالعمالت 
الصعبة على الصين 

بلغت 2.4 تريليون دوالر 
في نهاية 2020

الحكومة الصينية ال تزال 
غير قادرة على اتخاذ قرار 

بإنقاذ المجموعة

بريطانيا تعّول على 
االتفاقية مع أميركا 

لتعويض خسائر بريكست

الديون وتركز 
الثروة والفقر: 

عقبات أمام 
خّطة الرئيس

)Getty( متداول في بورصة شنغهاي بالبر الصيني)Getty( رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لدى وصوله إلى البيت األبيض
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ــالــــت مـــجـــمـــوعـــة »إيــــفــــرغــــرانــــد« الــصــيــنــيــة  قــ
مع  إنها توصلت  األربــعــاء،  أمــس  للعقارات، 
أحد الدائنن إلى اتفاق يجنبها التخلف عن 
بــحــلــول عــام  قـــروض مستحقة عليها  ســـداد 
2025. وذكرت املجموعة التي تستحق عليها 
ديــــون بــقــيــمــة إجــمــالــيــة تــبــلــغ 307 مــلــيــارات 
دوالر بحسب إفصاح لبورصة هونغ كونغ، 
أن أحــد فــروعــهــا، اتــفــق مــع دائــنــن على آلية 
تجنبها   ،2025 فـــي  تــســتــحــق  ديـــــون  ســـــداد 
التخلف عن دفعها. وبينما لم تذكر الشركة 
ــتـــي تــــم االتــــفــــاق عـــلـــى آلــيــة  قــيــمــة الــــديــــون الـ
ســـدادهـــا، إال أن املــجــمــوعــة الــعــقــاريــة تــواجــه 
إحـــــدى أصـــعـــب فـــتـــراتـــهـــا، مـــع إعـــالنـــهـــا قبل 
أســبــوع، عجزها عن ســداد دفعات مستحقة 

عليها، لعدم امتالكها السيولة. 
ووفـــق مــا أوردتــــه وكــالــة »بــلــومــبــيــرغ«، أمس 
األربعاء، فإن املجموعة ستسدد 232 مليون 
يوان )35.5 مليون دوالر( من ديون تستحق 
ــــى إعــــــــالن املـــجـــمـــوعـــة  ــقـ ــ غــــــدا الـــخـــمـــيـــس. وألـ
الصينية بعدم قدرتها على السداد، بتبعات 
سلبية على أسواق املال العاملية، التي سجلت 
األسبوع  تعامالت  خالل  متفاوتة  تراجعات 
الديون. وال  الجاري، بانتظار معرفة مصير 
ــادرة على  ــ تــــزال الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة، غــيــر قـ
اتــخــاذ قـــرار بــإنــقــاذ املــجــمــوعــة، الــتــي تعتبر 
ثاني أكبر شركة عقار خاصة في الصن، ما 
انهيار  أزمــة  للذاكرة  ويعيد  انهيارها  يهدد 
مصرف »ليمان بـــراذرز« خــالل األزمــة املالية 
العاملية 2008. ووفق بياناتها في البورصة، 
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رفــــض الــرئــيــس األمـــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن خــالل 
الثالثاء  مــســاء  األبــيــض  البيت  فــي  استقباله 
البريطاني بوريس جونسون  الــوزراء  رئيس 
ــتـــزام بـــإبـــرام اتــفــاقــيــة لــلــتــجــارة الـــحـــّرة مع  االلـ
 
ّ
ــــحــــدة، مــكــتــفــيــا فـــقـــط بـــالـــقـــول إن

ّ
املــمــلــكــة املــــت

»املحادثات تتواصل« بهذا الشأن بن البلدين، 
وذلــــك حــســب مــا ذكــــرت وكــالــة فــرانــس بــرس. 
ورّدًا على ســؤال بشأن إمكانية إبــرام اتفاقية 
ــدن لــلــصــحــافــيــن فـــي املــكــتــب  ــايـ ــذه، قــــال بـ ــهـ كـ
إلى جانبه جونسون:  البيضاوي وقد جلس 
 
ّ
أن وأضـــاف  عليها«.  العمل  علينا  »سيتعّن 

»املناقشات مستمّرة« حول هذا املوضوع بن 
الــبــلــديــن. وتــمــثــل اتــفــاقــيــة الــشــراكــة التجارية 
مـــع أمــيــركــا حــجــر الــــزاويــــة فـــي بــنــاء الــفــضــاء 
الـــتـــجـــاري الــجــديــد لــبــريــطــانــيــا املــســتــقــلــة عن 
قــوانــن االتــحــاد األوروبــــي. فاالتفاق سيقوي 
مـــن مــركــز بــريــطــانــيــا الــتــجــاري واملـــالـــي، كما 
سيعزز موقع لندن بن املراكز املالية العاملية، 

االستثمارية  للمصارف  الكبير  الثقل  بسبب 
األميركية التي توجد حاليا في لندن، وربما 
ستعوض االتفاقية جزءًا من الخدمات املالية 
توقيع  بعد  أوروبـــا،  فــي  لندن  التي خسرتها 
اتفاقية بريكست وهــروب أصــول تقدر بنحو 
مراكز  إلــى  االستفتاء  منذ  دوالر  ترليون   1.2
لبيانات شركة  وفقا  وذلــك  أوروبــيــة وعاملية، 

املحاسبة القانونية »إرنست آند يونغ«.
بايدن تحذيرًا  لقائه جونسون، وّجــه  وخــالل 
ـــه »ال 

ّ
شــديــد اللهجة إلـــى ضــيــفــه، مــؤّكــدًا لــه أن

ــدود  ــحــ ــي رؤيــــــة »الــ يـــرغـــب عـــلـــى اإلطـــــــــالق« فــ
بريطانيا  خـــروج  بسبب  تتغّير«  األيــرلــنــديــة 

حاد األوروبي، مؤّكدًا في الوقت نفسه 
ّ
من االت

 هــذا األمــر والــتــوّصــل إلــى اتفاقية تجارية 
ّ
أن

بـــن الــبــلــديــن هــمــا »مـــوضـــوعـــان مــخــتــلــفــان«. 
ــبــــوع املـــاضـــي، ربـــطـــت رئــيــســة مجلس  واألســ
ــواب األمــــيــــركــــي، الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة نــانــســي  ــ ــنـ ــ الـ
بــيــلــوســي، بــوضــوح، احــتــرام اتــفــاقــيــة الــســالم 
التي تنص على حدود  الشمالية  أيرلندا  في 
مفتوحة مع جمهورية أيرلندا بأّي مفاوضات 
تـــــجـــــاريـــــة مــــــع لــــــنــــــدن. وتــــــجــــــري الـــحـــكـــومـــة 
الــبــريــطــانــيــة حــالــيــا مــفــاوضــات مــع بــروكــســل 
ــكـــة مــع  ــلـ ــمـ ــة الــــتــــي ســـتـــربـــط املـ ــعــــالقــ حــــــول الــ
االتــحــاد األوروبــــي بعد بريكست.  مــن جهته 
العالقة  »التقّدم األخير في  بـ رّحــب جونسون 
بـــن لــنــدن وواشـــنـــطـــن«، واصـــفـــا رفـــع الــقــيــود 
الراغبن  األجــانــب  املسافرين  على  املفروضة 
في دخول الواليات املتحدة )بدءًا من نوفمبر/ 
تشرين الثاني املقبل( بأنه »رائع«. كذلك، أشاد 
جــونــســون بــاالتــفــاقــيــة االســتــراتــيــجــيــة الــتــي 
ــرًا بــن بــالده والــواليــات املتحدة 

ّ
أبــرمــت مــؤخ

وأستراليا، والتي أثارت غضب فرنسا.  وإلى 
جانب أيرلندا، يرى محللون أن إدارة الرئيس 
جـــو بـــايـــدن ربــمــا تــطــالــب بــريــطــانــيــا بتلبية 
ثالثة شروط، وهي االلتزام بمعايير النظافة 
البيئية حسب ما نصت عليه اتفاقية باريس 
للتغير املناخي، وفتح حدودها أمام الهجرة 
ــة عـــلـــى حـــجـــم الــــعــــون الـــخـــارجـــي.  ــظـ ــافـ ــحـ واملـ
تلبية  فــي  لــن تجد بريطانيا صعوبة  وربــمــا 
الشرطن الخاصن بالعون الخارجي وتقليل 
الشرط  ولكن  للجو،  امللوثة  الــغــازات  انبعاث 
عقبة  سيكون  ربما  بالهجرة  الخاص  الثالث 
تجاوزها.  املحافظن  حــزب  على  الصعب  من 
ُيذكر أن قضية الهجرة كانت واحــدة من أهم 
القضايا التي أدت إلى استفتاء بريكست، وما 
تاله من عملية انفصال تام عن دول االتحاد 
األوروبــــــي فــيــمــا عـــرف بــاتــفــاقــيــة »بــريــكــســت« 
الــتــي نــظــمــت الــعــالقــة الــجــديــدة فـــي الــتــجــارة 
والخدمات والهجرة التي دخلت حيز التنفيذ 

في بداية العام الجاري.

بلغت القيمة السوقية لـ »إيفرغراند« بنهاية 
2020، نحو 320 مليار دوالر، إال أنها سجلت 
الجاري،  الشهر  من  اعتبارًا  حــادة  تراجعات 
مــلــيــارات   4 دون  الــســوقــيــة  قيمتها  لتستقر 
دوالر. وعــــزز بــنــك الــشــعــب الــصــيــنــي )الــبــنــك 
النظام  فــي  املــركــزي( وتــيــرة ضخه للسيولة 
املـــصـــرفـــي واملــــالــــي، بــعــدمــا أثـــــرت املـــخـــاوف 
املــتــعــلــقــة بـــأزمـــة ديــــون »تــشــايــنــا إيــفــرغــرانــد 

غروب« على األسواق العاملية. 
مليار   18.6( يــوان  مليار  البنك 120  وضــخ 
مــــن خـــالل  املــــصــــرفــــي  الــــنــــظــــام  فــــي  دوالر( 
اتفاقيات إعادة الشراء العكسي، مما أسفر 
ــا ملا 

ً
عــن ضــخ صافي 90 مليار يـــوان. ووفــق

ذكـــرتـــه »بــلــومــبــيــرغ، يــــرى مــحــلــل األســــواق 
آسيا  وشــمــال  للصن  االقتصادين  وكبير 
لـــدى »ســتــانــدرد تــشــارتــرد«، ديــنــغ شــوانــغ 
السيولة  تعزيز  أن مجرد  كونغ،  في هونغ 
»إيفرغراند« في  أزمــة  كافًيا لحل  لن يكون 
ــه. وفـــي أســــواق املــــال، ارتــفــع مؤشر  حــد ذاتــ
التعامالت،  نهاية  فــي  املــركــب«  »شنغهاي 
وهــــي أول جــلــســة تــــــداول لـــه فـــي األســـبـــوع 
الــجــاري، على الــرغــم مــن أزمــة الشركة التي 
عـــصـــفـــت بـــــاألســـــواق الـــعـــاملـــيـــة. ومـــــع ذلــــك، 
لــي داوكـــوي املستشار السابق للبنك  حــذر 
»إيفرغراند«  أزمــة  أن  الصيني من  املــركــزي 
قد تؤدي إلى إبطاء النمو االقتصادي. وفي 
نــهــايــة الــجــلــســة، ارتـــفـــع مــؤشــر »شــنــغــهــاي 
نــقــطــة،   3629 عـــنـــد   %0.4 بــنــحــو  املــــركــــب« 
إلــــى 2440  بــيــنــمــا هــبــط »شــنــتــشــن« %0.3 
ــــي إس أي  نـــقـــطـــة، كـــمـــا تــــراجــــع مـــؤشـــر »سـ

على  نــقــطــة.   4822 عــنــد   %0.7 بنحو   »300
ــيــــوي، يــــرى مــحــافــظ املـــركـــزي  الــصــعــيــد اآلســ
تداعيات  أن  كـــورودا«  »هاروهيكو  الياباني 
أزمـــــة »إيـــفـــرغـــرانـــد« ســــوف تــظــل مـــحـــدودة. 
ــاء  ــ ــعـ ــ ــــي تـــصـــريـــحـــات األربـ وقـــــــال كــــــــــورودا فـ
نقلتها وكــالــة »بــلــومــبــيــرغ«: »هــنــاك حركات 
بسبب  العاملية  املالية  األســـواق  فــي  عصبية 
اليابان  بنك  إيــفــرغــرانــد، وســيــواصــل  قضية 
الوضع عن كثب«. وأضــاف:  املــركــزي مراقبة 
»نما قطاع العقارات في الصن بشكل كبير 
على مدى فترة طويلة، ويبدو أن ديون هذه 
الــشــركــة تـــحـــديـــًدا أصــبــحــت كــبــيــرة جــــدًا في 
الوقت الحالي، وحتى إذا كانت هناك حاالت 
العقارات  قــطــاع  داخـــل  فــهــذه مشكلة  مماثلة 
الصيني«. وأكد أنه ال يرى ما يستدعي توقع 

تباطؤ حاد القتصاد أميركا أو الصن.
وكـــانـــت أزمــــة »إيـــفـــرغـــرانـــد« قـــد أدت إلــــى ما 
يــشــبــه الـــزلـــزال فـــي الـــبـــورصـــات الــعــاملــيــة في 
بداية األسبوع الجاري، حيث تراجع مؤشر 
 .%2.2 بــنــســبــة  طــوكــيــو  فـــي   »225 »نـــيـــكـــاي 
كــمــا خــســر ت مـــؤشـــرات »وول ســتــريــت« في 
ــــوم اإلثــــنــــن، لـــكـــن مـــؤشـــر هــانــغ  تـــعـــامـــالت يـ
سانغ في بورصة هونغ كونغ استعاد جزءًا 
ــوم اإلثــــنــــن، وأغــلــق  مـــن خـــســـائـــره الــــحــــادة يــ
مرتفعا. وتعاني أسواق األسهم في األساس 
»فقاعة تضخم سعري«، وســط توقعات  من 
ربــمــا تصل  مــؤملــة  بــحــدوث عملية تصحيح 
إلى هبوطها بنسبة 20%. وبالتالي فكان رد 
فعلها على انهيار إيفرغراند أكبر من واقعها 
بسبب هروب املستثمرين من تكبد الخسائر. 
ويـــرى خــبــراء أن إفـــالس شــركــة »إيــفــرغــرانــد« 
ــــدث، ســيــكــون لـــه تــأثــيــر مـــحـــدود على  إذا حـ
البورصات العاملية، وربما يكون تأثيره أكبر 
على بعض كبار املستثمرين الغربين الذين 
اشـــتـــروا الـــســـنـــدات الــصــيــنــيــة بــكــثــافــة خــالل 
العام الجاري بحثا عن العائد املرتفع، ولكنه 
لن يــؤدي إلى عملية انهيار في أســواق املال 

الغربية، مثلما حدث في العام 2008.

بايدن يتجاهل االتفاقية مع بريطانيا»إيفرغراند« تسابق الزمن لتفادي اإلفالس

ــــون الــشــركــات والـــدولـــة  املــحــلــيــة بــالــيــوان وديـ
الناتج  إجــمــالــي  مــن   %270.1 واألفــــراد بنحو 
املــحــلــي، أي نــحــو 35 تــريــلــيــون دوالر. وربــمــا 
يكون هذا الحجم الضخم من الديون هو الذي 
إلـــى تبني  الــقــيــادة الصينية ودعـــاهـــا  يــزعــج 
الذي  املنظور  لالقتصاد. وهــو  منظور جديد 
الجديدة«،  »الصن  لـ شــي  الرئيس  عنه  أعلن 

حققه االقتصاد الصيني. ُيذكر أن الصن هي 
الدولة الكبرى الوحيدة التي تمّكن اقتصادها 
بــن 2% و%3.0  تـــراوحـــت  الــنــمــو بنسبة  مــن 
خــالل عــام الجائحة 2020 الــذي تراجعت فيه 
االقــــتــــصــــادات الـــكـــبـــرى وتـــكـــبـــدت انــكــمــاشــات 

ضخمة في النمو.
»مجلس العالقات الخارجية«  وحسب دراسة لـ

ــي. ويــتــمــحــور  ــ ــاضـ ــ فــــي 17 أغــــســــطــــس/آب املـ
ــيـــس شــــي حـــــول إعـــــــادة تـــوزيـــع  ــرئـ مـــنـــظـــور الـ
الثروة التي يرى أنها تركزت في يد فئة قليلة 
من الشعب الصيني، وأن الفجوة في الدخول 
ــبــــالد حـــكـــرًا عــلــى  ــت ثــــــروة الــ ــاتــ تـــفـــاقـــمـــت، وبــ
مجموعة من األغنياء، بينما الفقر لم يتراجع 
باملعدالت املطلوبة، رغم النمو املتواصل الذي 

األميركي، فإن إصالحات الرئيس شي تتناول 
ثالث نقاط رئيسية: األولى هي إحداث تغيير 
جوهري في نمط النمو االقتصادي الصيني، 
مــن نــمــو يعتمد عــلــى ارتــفــاع الـــصـــادرات إلــى 
ــذا  ــلـــي. وهــ نـــمـــو قـــائـــم عـــلـــى االســـتـــهـــالك املـــحـ
يتطلب زيادة متوسط دخل املواطن الصيني 
عبر رفع األجور وتحسن مستويات املعيشة 

لــلــمــواطــنــن، حــتــى تــتــمــكــن الـــبـــالد مـــن زيــــادة 
حــجــم الـــقـــوة الــشــرائــيــة الـــتـــي ســتــقــود الــنــمــو 
االقــتــصــادي. واملــعــروف أن الصن بلد مكتظ 
بالسكان، حيث يتجاوز عدد سكانه 1.3 مليار 
نسمة، وال تزال نسبة الفقر بالبالد كبيرة جدًا 

مقارنة بحجم الثروات املتراكمة.
النقاط في إصالحات شي، فهي أن  أما ثاني 
الــحــزب الــشــيــوعــي بـــدأ يضغط عــلــى شــركــات 
ــلــــى كــبــار  املـــلـــكـــيـــة الــــخــــاصــــة فــــي الــــصــــن وعــ
ــبــــالد، عــبــر زيــــــادة الــضــرائــب  األثــــريــــاء فـــي الــ
من  بجزء  بالتبرع  مالكيها  ومطالبة  عليها، 

ثرواتهم وأرباحهم لصالح الشعب.
ُيــذكــر أن الــحــزب الشيوعي فــرض على شركة 
البالد،  فــي  التقنية  بــابــا، كبرى شــركــات  علي 
مــلــيــار دوالر.   15.5 بــنــحــو  الــتــبــرع  وحـــدهـــا، 
ــى الـــحـــزب، خـــالل الــشــهــور املــاضــيــة، 

ّ
كــمــا تــبــن

إجــــراءات جــديــدة شــددت مــن اكتتاب شركات 
الــتــقــنــيــة ومــــراقــــبــــة عــمــلــيــاتــهــا، كـــمـــا أوقـــفـــت 
العديد  تسجيل  الصينية  الــبــورصــات  هيئة 
أن هذه  ويـــرى محللون  التقنية.  مــن شــركــات 
االكتتابات، وربما  تباطؤ  إلى  أدت  الضغوط 
التقنية من بعض  إلــى حرمان شركات  تقود 
التدفقات املالية في املستقبل، أو حتى هجرة 

بعض أصحابها إلى خارج البالد.
وثالث اإلصالحات التي يركز عليها الرئيس 
الصيني يتمثل في االستثمار املكثف في دول 
آسيا الوسطى، حيث تأمل الصن في تحويل 
البر  مــن  للبيئة  واملــلــوثــة  الثقيلة  الصناعات 
الصيني إلى دول آسيا الوسطى في املستقبل، 
والتركيز على الصناعات رفيعة التقنية، ذات 
الذكاء  تقنيات  مثل  العالي،  اإلضــافــي  العائد 
االصــطــنــاعــي والــشــرائــح، وذلـــك وفــقــا لــدراســة 
لــجــامــعــة جـــــورج واشـــنـــطـــن األمـــيـــركـــيـــة. وقــد 
استثمرت الصن أكثر من 70 مليار دوالر في 
ثالث دول بآسيا الوسطى، وهي كازاخستان 
نوفمبر/ حتى  وأوزبــكــســتــان،  وقرغيزستان 

تشرين الثاني املاضي، حسب الدراسة.
لــكــن خــبــراء يــــرون أن الــصــن ربــمــا تستخدم 
استثماراتها في آسيا الوسطى في املستقبل 
ــلــــيــــات املـــســـلـــمـــة فــــي إقــلــيــم  لـــحـــل مــشــكــلــة األقــ
عمال  بصفة  تهجيرهم  وربــمــا  شينجيانغ، 
آسيا  دول  فــي  املكثفة  الصينية  املصانع  فــي 
الــوســطــى. وتـــواجـــه الــصــن اتــهــامــات غربية 
في  اإليغور  لجماعة  إبــادة جماعية  بارتكاب 
شــيــنــجــيــانــغ، عــبــر عـــدد مــن الــوســائــل، بينها 
تــحــديــد الــنــســل قــســريــا، وحــرمــانــهــم مـــن أداء 
ــــالق املــســاجــد، وعـــزل  الــشــعــائــر الــديــنــيــة، وإغـ

صغار السن عن عائالتهم.

كبريات  واجهت  الصيني  الشيوعي  الحزب  من  شرسة  هجمة  وســط 
الشركات الخاصة الصينية، بما في ذلك عمالقة التكنولوجيا، توجيهات 
حكومية صارمة قيّدت من حرياتها 
صحيفة  ــا  ــه ــدرت ق ــة  ــثــمــاري االســت
 100 بنحو  جــورنــال«  ستريت  »وول 
بمكافحة  تتعلق  تنظيمي   إجراء 
البيانات  وأمــن  والتمويل  االحتكار 
والــمــســاواة االجــتــمــاعــيــة. ومــن 
األخيرة  الصينية  اإلجـــراءات  ضمن 
»بايت  شركة  تعليق  الشركات  ضد 
التواصل  لتطبيق  المالكة  ــس«  دان

االجتماعي الشهير تيك توك.

قيود على الشركات الخاصة

تحقيق

بينما ضخ بنك الصين 
سيولة لتفادي حدوث 
أزمة، أقرت »إيفرغراند« 

آلية لتسديد الديون

رؤية

جواد العناني

صدرت خالل األسبوعني، الحالي واملاضي، مقاالت ومالحظات 
في الصحف العاملية والعربية، تعالج اآلثار الناجمة عن الترتيب 
الدفاعي واألمني الذي أعلن الوصول إليه بني الواليات املتحدة، 
واململكة املتحدة وأستراليا، بهدف تحقيق األمن واالستقرار في 
املحيطني الباسيفيكي والهندي.  ومن أفضل هذه املقاالت ذلك 
ه الباحث والسفير الهندي، أنيل تريجونايات، ونشره 

ّ
الذي خط

وذلك  بتاريخ 18 سبتمبر/ 2021   »The QuinT« في موقع
تحت عنوان »حول أفغانستان، والصني وباكستان: هل أصبحت 
الـ »كواد« )Quad( محاولة ضائعة«. و»Quad« )كواد( هي 
املجموعة الرباعية التي تضم اليابان والهند وأستراليا والواليات 
املــتــحــدة. وقـــد أنــشــئــت هـــذه املــجــمــوعــة أيــــام الــرئــيــس األمــيــركــي 
السابق، دونالد ترامب، واجتمعت اجتماعًا واحدًا على اإلنترنت 
أي  تخلق  أو  تتابع  لــم  الــحــني،  ذلــك  ومنذ  افتراضيًا(.  )اجتماعًا 
الباسيفيكي  دول  لتطمئن  أنــشــئــت  أنــهــا  علمًا  جـــديـــدة،  آلــيــات 
)اليابان وأستراليا( تحديدًا على تعاظم قوة الصني، وتحّركات 
أسطولها بالقرب من جزر يابانية تّدعي اليابان أنها لها، علمًا أن 
الصني أقامت عليها قاعدة عسكرية. واسمها جزر سينكاكو. 
أما الهند فهي في حالة صــراع دائــم مع الصني، وأهميتها أنها 
تقع على املحيط الهندي، وترتبط بحدود بّرية مع الصني. ويعود 
اآلن، الرئيس األميركي، جو بايدن، ليحيي هذا التجّمع الرباعي 
عن طريق عقد اجتماع وجاهي بني الزعماء األربعة، وهــم، إلى 
الــيــابــان، يوشيدا سوغا،  مــن رئيسي وزراء  كــل  بــايــدن،  جانب 
وأستراليا، سكوت موريسون، وأخيرًا وليس آخرًا رئيس وزراء 

الهند، ناريندرا مودي. 

األزمة الفرنسية األسترالية
ومن هنا يتساءل املراقبون عن النتائج التي يمكن أن تسفر عنها 
هذه االجتماعات. في ظل تناقضات في املصالح واالرتباطات مع 
دوٍل قد ال تكون على وفاق مع دول أخرى في »الكواد«. ويشكك 
الباحث والسفير الهندي تريجونايات في أن يسفر هذا االجتماع 

عن نتائج واضحة، أو يتفق على آليات نهائية فيه.
ولــم يكتف الــرئــيــس األمــيــركــي جــو بــايــدن بــذلــك، بــل أنــشــأ اتفاق 
أولى  من  وكــان  وأستراليا،  املتحدة  اململكة  مع  األمني  »أوكـــاس« 
قد  كانت  تقليدية  غــّواصــات  بيع  أستراليا صفقة  إلــغــاء  نتائجه 
يــورو،  مليار   40 عــن  تقل  ال  بقيمة  فرنسا  مــع  عليها  تــعــاقــدت 

واستبدلتها بغواصات نووية أميركية بريطانية. 
وقد احتّجت فرنسا على هذا األمر احتجاجًا صارخًا، وأعادت 
للتشاور. وصــّرح  باريس  إلــى  وكانبيرا  واشنطن  في  سفيريها 
الــواليــات املتحدة  لــودريــان، منتقدًا  إيــف  وزيــر خارجيتها، جــان 

واململكة املتحدة بكالم يعتبر جارحًا في العرف الدبلوماسي.
»وصف وزير الخارجية الفرنسي انسحاب أستراليا من صفقة 
الغواصات الفرنسية بأنه »أزمة وخيانة الثقة«، ُمضيفا: »إنه أمر 
رمــزي للغاية. كانت هناك أكاذيب، وازدواجــيــة، وتمزق كبير في 
الثقة، وكان هناك سوء نية. نحن لسنا على عالقة إيجابية، على 

اإلطالق. وهذا يعني أن هناك أزمة«.
نيد  األميركية،  الخارجية  وزارة  باسم  الناطق  يــرد  املقابل،  وفــي 
أقــوى من أي  التي جــاءت  بــرايــس، متعجبًا من رّدة فعل فرنسا 
توقعات. وصرح وزير الخارجية األميركي، أنتوني بلينكن، بأن 
وباريس سوف  واشنطن  بني  العالقات  وأن  للحل،  قابلة  املسألة 
تبقى قــويــة، ونــفــى أن يــكــون التــفــاق »أوكــــاس« َمــســاس ُمباشر 

بوحدة الصف في حلف شمال األطلسي )الناتو(.

تحرك روسي مضاد
إلــى اجتماع مع  أمــا روســيــا، فقد دعــا رئيسها فالديمير بوتني 
البحث في ترتيبات  زعماء الصني وأفغانستان وإيــران من أجل 
يوم  جــرت  التي  الروسية  البرملانية  االنتخابات  قبل  وذلــك  أمنية، 
19 سبتمبر بيومني، ليظهر أن روسيا دولة عظمى وأنها مهمة. 
ــّززت انــتــصــار حــزبــه بثلثي  وال شــك فــي أن هــذه االجــتــمــاعــات عـ
األصوات في االنتخابات األخيرة، وثبتت موقعه رئيسا لروسيا 
الــتــي جــرت تشريعية  ســت ســنــوات مقبلة، علمًا أن االنــتــخــابــات 
وليست رئاسية. وفي اجتماع قمة »منظمة شانغهاي للتعاون«، 
 مـــن كــازاخــســتــان وقــرغــيــزســتــان، وروســـيـــا، 

ً
والـــتـــي تــضــم كـــال

وطاجيكستان، وأوزباكستان وباكستان والهند. صّرح الرئيس 
الصيني، شي جينبينغ، قائال: »يجب أال نسمح للقوى الخارجية 
ــدة كــلــمــتــنــا«.  وقــال  بـــأن تــتــدخــل فــي شــؤونــنــا أو تــؤثــر عــلــى وحـ
الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية: »ال نقبل أن يعرض علينا 
اآلخرون )يقصد األميركان( قاعدة الصفر في تعاملنا«. وهنالك 
منظمة »CRiPTaQ«، والتي تضم سبع دول )الصني، وروسيا، 
املقابل،  وفي  وقطر(.  وأفغانستان،  وتركيا،  وباكستان،  وإيــران، 
نجد أن باكستان عضو في ترتيب رباعي بقيادة الواليات املتحدة 
األميركية، ويضم إلى جانبهما كال من أفغانستان وأوزبكستان. 
رأيــي أشبه  التحالفات، فإنها في  املعقدة من  أمــام هــذه األحجية 
املــاء،  وتــغــرق تحت  فــي محيط عميق، ســوف تطفو  بأرخبيالت 
ثم تعود لتتشكل، في نهاية املطاف، وفق عقد جديد ربما يكون 

مؤقتًا، إلى أن تستقر األمور عند موقف موحد.

قضايا الشرق األوسط المعقدة
إذا كان الشرق األوسط معقدًا، ومشكالته ال تحل، فلننتظر لنرى 
)الباسيفيكي(  الــهــادئ  املحيطني  فــي مسرح  الــذي سيحدث  مــا 
والهندي. ولكن ما أكاد أجزم به أن ثالثة تكتالت دولية اقتصادية/ 
املــتــحــدة، واالتــحــاد  والـــواليـــات  الــصــني،  عسكرية ستبقى، وهـــي 
األوروبي. وسوف تبقى دول كبيرة ومهمة مثل روسيا، والهند، 
التكتالت  تبحث وتجتهد في مساومة هذه  وباكستان، وتركيا، 
ــاد أجـــزم بــأن تركيا قــد اخــتــارت أن تــرافــق الــواليــات  الــثــالثــة. وأكـ
التفريط بعالقاتها مع روسيا، وكذلك ستفعل  املتحدة من دون 
معظم دول وسط آسيا. أما روسيا، فلربما تجد أن من األنسب 
بعالقاتها مع  اإلجــحــاف  مــن دون  ــا،  ــ أوروبـ مــع  تتحالف  أن  لــهــا 
الصني. أما باكستان فهي الدولة التي عليها أن تلعب دورًا ذكيًا 
ومعقدًا. والهند ستبقى تنظر إلى نفسها دولة كبيرة، ويجب أن 
 
ً
استراتيجية ى 

ّ
نتبن أن  العرب، فعلينا  أما نحن  الكبار.  تلعب مع 

وهذه  الجميع،  مع  على عالقات  الحفاظ  إلــى  نسعى من خاللها 
الحفاظ على  والــقــدرة على  مــشــدودة،  املشي على حبال  تتطلب 

توازن العب الترابيز في السيرك.

أحجية المنظمات 
الباسيفيكية
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حسام أبو حامد

 عــنــهــا، يــــوم 16 
َ
عــــِلــــن

ُ
فـــي الــصــفــقــة الـــتـــي أ

الــحــالــي، تعّهدت كــل من  أيــلــول  سبتمبر/ 
بــريــطــانــيــا والـــواليـــات املــتــحــدة بمساعدة 
أســتــرالــيــا فـــي تــطــويــر غــــّواصــــات نــوويــة، 
 66 بقيمة  مــن صفقة  األخــيــرة  وانسحبت 
تقليدية  غـــواصـــات  لـــشـــراء  دوالر  مــلــيــون 
فرنسية الصنع. ثم دفع الغضب الفرنسي 
الــرئــيــس إيــمــانــويــل مـــاكـــرون إلــــى اتــخــاذ 
خـــطـــوات ديــبــلــومــاســيــة تــصــعــيــديــة غير 
جو  األمــيــركــي،  الرئيس  يمضي  مسبوقة. 
بـــايـــدن، عــلــى نــهــج ســلــفــه دونـــالـــد تــرامــب، 
فـــي عـــزلـــه شـــركـــائـــه األوروبــــيــــن املــهــّمــن، 
ــر الــعــاقــات مــجــّددًا مــع الــصــن التي 

ّ
ويــوت

 على تحّد أمني جديد، 
ً
تجد نفسها مقبلة

ــة بــإمــكــانــهــا  ــل فـــي غــــّواصــــات نـــوويـ
ّ
يــتــمــث

الـــتـــجـــول تــحــت مـــيـــاه املــحــيــط أشـــهـــرًا من 
مكانها  تحديد  صعوبة  مــع  تــوقــف،  دون 
ــزّودة بــمــفــاعــات نــوويــة لــلــدفــع، إال أن  ــ )مــ
إعان  مع  ذلك  تزامن  تقليدية(.  أسلحتها 
االتحاد األوروبــي استراتيجيته الجديدة 
تجاه منطقة »الهندي - الهادئ« )»االتحاد 
ــــي لــلــتــعــاون فــي منطقة الــهــنــدي -  األوروبـ
الهادئ«(، ليبدو أن ردود الفعل األميركية 
واألوروبية، املتناقضة، على املواجهة مع 
الصن ستستمر في إعادة رسم الخرائط 
االســتــراتــيــجــيــة بــخــصــوص تــلــك املــنــطــقــة 

الحيوية.
ظهر املصطلح »Indo-Pacific« أول مرة في 
املحيطات  علم  في  األكاديمي  االستخدام 
والجغرافيا السياسية في أملانيا، وانتشر 
إلـــى الــيــابــان مــا بــن الــحــربــن العامليتن، 

دلولة حديدان

املــغــاربــيــة. يتجّدد  املنطقة  يــبــرد صـــداع  ال 
كلما عطست املصالح بن املغرب والجزائر. 
ــــة مــن  ــــؤولـ ــــسـ ــــامـ ــتــــصــــريــــحــــات الـ ــفـــي الــ ــكـ تـ
شخصيات من إحدى الدولتن، قد ال تكون 
 الدبلوماسية 

ّ
وازنة في االتجاهن، لتستل

الـــســـيـــوف الـــصـــدئـــة دفــــاعــــا عــــن الــوطــنــيــة 
ووحدة الباد، واحترام الجوار... والغريب، 
في قضية البلدين، أنه لم يحُدث بينهما ما 
يعّمق هذا العداء، ما يجعل الصراع ممتدًا 
عــقــودًا أربــعــة، كــمــا هــي الــحــال، فــا املــغــرب 
الــجــزائــر بجيشه وأجــهــزتــه األمنية،  احــتــل 
كما سورية  بقرارها وسيادتها  تحّكم  وال 
انتزعت من  الجزائر  عــقــودًا، وال  لبنان  فــي 
ترمى  كــمــا  ــا،  أرضــ أو  إقليما  املــغــرب  أرض 
بــه تــركــيــا فــي ضــّمــهــا لـــواء اســكــنــدرون من 
األراضي السورية، وال داهم جيش أحدهما 
أرض اآلخر ضغطا لاعتراف بأحقيته في 
العراقي  الــرئــيــس  حــرب  كما  كلها،  األرض 
الــراحــل صــدام حسن ضد الكويت. وحتى 
البلدين،  جيشي  بــن  امليدانية  املــواجــهــات 
فــي حــرب الــرمــال ومعركتي أمــغــاال األولــى 
والــثــانــيــة، بــالــكــاد كــانــت تستمر أســابــيــع، 
ــت عن 

ّ
ــاء، لــكــن ال الــجــزائــر تــخــل ــدمـ تــقــطــر الـ

حركة بوليساريو، وال املغرب أخذ تندوف 
تــحــت عـــبـــاءة خــريــطــتــه. وعــلــى معرفتهما 
بــحــجــم املــصــالــح بــيــنــهــمــا، تــصــّر الــجــزائــر 
ــا فــي  ــمـ ــهـ ــرائـ ــفـ ــلــــى الـــــدفـــــع بـــسـ واملــــــغــــــرب عــ
عاصمتيهما في اتجاهات الطرد واملغادرة 
ة 

ّ
والــتــخــفــيــض الــدبــلــومــاســي، وراء كــل هــز

دبــلــومــاســيــة، يــمــكــن أن تــصــفــى بــمــا يليق 
بــالــدبــلــومــاســيــة، ال أن تــفــّك فــيــهــا كـــل مــرة 
املنطقة لحراب  فــُيــتــرك عنق  الــعــنــق،  ربــطــة 
أصـــحـــاب املـــصـــالـــح الــعــلــيــا. عــنــد اإلمـــعـــان 
فـــي هــــّوة الـــخـــاف بـــن الــبــلــديــن، يرجعها 
العثمانية،  الحقبة  أبعد من  إلى  املؤرخون 
وما بعدها من استدماٍر مّر باملنطقة، فما 
أنشأه األتــراك في الجزائر في القرن الرابع 

دالل البزري

لـــم يــكــن املــشــهــد مــنــســجــمــا تـــمـــامـــا. قــافــلــة 
ــازوت الــقــادمــة مــن إيـــران عبر  صــهــاريــج املــ
سورية لحساب حــزب الله. »األهــالــي«، أي 
لها  ُيـــراد  التي  الِبقاعية،  الــحــزب  جماهير 
ت على طول طريق 

ّ
أن تكون عفوية، اصطف

نسوة  الصهاريج.  قافلة  تسلكها  عريضة 
ــّبـــات األرز،  ــثــرن حـ

ْ
ــــردن، يــن

ْ
بـــالـــســـواد يــــزغ

ــديــن أنــفــســهــن فــي ســبــيــل حــســن نصر 
ْ
ويــف

الله. وعلى طرف آخر، رجال. بعضهم يطلق 
ابتهاجا،  اآلربيجي  الــرصــاص وصــواريــخ 
وبعضهم اآلخر متجّمعون، يرفعون صور 
الــلــه...«.  الله، و»لبيك يا نصر  حسن نصر 
يــتــقــدمــهــم بــــاعــــتــــزاز رجــــــل، ربـــمـــا مــخــتــار 
القرية، أو وجيه من وجهائها. يحمل ورقة، 
ويهّم بقراءتها خطابها املكتوب، والفرحة 
ال تسعه، من شّدة نصره. يقول فيها كاما 

عجيبا، وبنْبرة عالية:
»تجري الرياح بما يشتهي شعبنا/ نحن 

الرياح والبحر والسفن
بواخرنا... سفننا.../ هاتوا شخاتيركم، إن 

كنتم قادرين«
 لــم يــكــن واضــحــا مــن هــم املــقــصــودون 

ْ
وإن

مركبة  »الشخاتير« )شختورة،  بأصحاب 
أمامهم  الذين يتباهى  بحرية متواضعة( 
ــريــــاح« و»الـــســـفـــن«، وال هي  بــامــتــاكــه »الــ
 هـــويـــة املـــهـــزومـــن عــلــى يـــد هــذه 

ٌ
واضـــحـــة

الجمهور  أن  الــدولــة، غير  إال  الــصــهــاريــج، 
ق، يتحّمس، 

ّ
من خلف الرجل املتفّوه، يصف

ويــطــلــق شـــعـــاره املـــأثـــور: »لــبــيــك يـــا نصر 
الله«. على املقلب اآلخر، كان لهدية املرشد 
النفطية صــدى مختلف بــن كبار  األعــلــى 
»مــســؤولــي الـــدولـــة«. بعد يــوم واحـــد على 
رئيس  كــان  اللبنانية،  الــحــدود  اجتيازها 
لة باألمس، وشعارها »معا  الحكومة املشكَّ
لإلنقاذ«، يعلن حرفيا، بخصوص وصول 
انتهاك  »أنــا حزين على  املازوتية:  القافلة 
ســيــادة لبنان. ولكن ليس لــدّي خــوف من 
عقوبات عليه، ألن العملية تمت في معزل 

عن الحكومة اللبنانية«. 
ــفــــرداٍت أخـــرى  كــــان يــمــكــن لـــه أن يــخــتــار مــ
ــان«؛  ــنـ ــبـ ــلـــى »ســـــيـــــادة لـ ــر »الــــــحــــــزن« عـ ــيـ غـ
مثل االكــتــئــاب، هــبــوط املــعــنــويــات، القهر، 
الــهــاك.. لكنه »الــحــزن« وحـــده يكفيه. إنه 
الــعــيــار املــســمــوح بـــه، فــالــرجــل لــم َيــُعــد في 
وســـعـــه ســــوى أن »يــــاحــــظ«، عــلــنــا لــلــمــرة 
لبنان منتَهكة على يد  أن سيادة  األولـــى، 
ــزاؤه أن دخـــول الــقــوافــل تــّم  حـــزب الــلــه. وعــ
»بمعزل عن الدولة«، أي من دون أن يكون 
لها صفة رسمية. وهذه معاَدلة تضرب كل 
التبسيط،  من  بقليٍل  املنطقية.  القياسات 
للسيادة  انتهاكا  ثمة  أن  تفسيرها:  يمكن 
وألسس الدولة. ولكن الحمد لله أن الدولة 

لم يكن لها يٌد وال علم بهذا االنتهاك.
ولــهــذا الــنــوع مــن املــعــادالت املّيتة جــذوره 
سنوات،  ثماني  قبل  ميقاتي.  نجيب  عند 
وكان أيضا رئيسا للوزراء، بقرار من حزب 
الــلــه. يومها، ارتــكــب الــحــزب مــا هــو أخطر 
»بــمــعــزل  مـــن جــلــب املـــــــازوت مـــن إيـــــــران. فـــ
الحزب  أيــضــا، عبَر  اللبنانية«  الــدولــة  عــن 
بــكــامــل ســاحــه الـــحـــدود بــاالتــجــاه اآلخـــر، 
نــحــو ســـوريـــة، ملــقــاتــلــة الــشــعــب الـــســـوري، 
أطلق  األســد. يومها،   لعرش بشار 

ً
حماية

التاريخ،  فــي  تسّجل  ســوف  كلمة  ميقاتي 

فارس الخطاب

أدخلت انتفاضة تشرين في عام 2019 قوى 
وشخصيات عراقية كثيرة، وبخاصة منها 
املقيمة خارج العراق، في تكتات وجبهات 
ذات  أفكارًا ومسّمياٍت   )

ً
كلها )شكا حملت 

دالالت وطنية، هــي فــي واقــع الــحــال بعيدة 
التنظيمية وحجم  قــدراتــهــا  عــن  الــبــعــد  كــل 
تــفــاعــلــهــا مـــع أبـــنـــاء الــشــعــب الـــعـــراقـــي، بل 
وحتى مستويات نزاهتها، سواء في الفترة 

التي سبقت عام 2003 أو بعده.
ــعــــراق حـــقـــا؛ فــفــي وقـــــٍت قــــّدم،  غـــريـــب أمــــر الــ
العراقين دماءهم ومقّدرات  ويقّدم ماين 
عاما،   18 منذ  واملعيشية  األمنية  حياتهم 
املــتــعــّددة والفساد  قــوى االحــتــال  ملواجهة 
املستشري وتدخات دول الجوار، مع تنوع 
ارتكبتها  التي  املظالم  أساليب  في  عجيب 
ــم أكــمــلــت  الــحــكــومــات الــعــراقــيــة بــحــقــهــم، ثـ
املــلــيــشــيــات واملـــافـــيـــات املــرتــبــطــة بــأجــنــدات 
أجنبية املشهد، لتقوم بحرية كاملة بتقييد 
حركة األفكار واملمارسات املطالبة بالتغيير 
وإرادتــهــا. فــي ظــل هــذه الــظــروف والعوامل 
املتحدة  الــواليــات  أو  بريطانيا  مــن  يــخــرج 
من  وغيرها  وأستراليا..  وفرنسا  والكويت 
الــدول ليعقد مؤتمرات باسم ثوار تشرين، 
ويـــّدعـــي تــواصــلــه مـــع تــنــســيــقــيــات ثــورتــهــم 
التي كانت في عام 2019 - 2020 موجودة، 
ثم سرعان ما فرضت حركة االلتفاف التي 
الــتــي خلفت  الــعــراقــيــة  الحكومة  قــامــت بها 
حــكــومــة عــــادل عــبــد املـــهـــدي واقـــعـــا جــديــدًا، 

يعرفه الداخل العراقي جيدًا.
حاول الكاتب، خال أيام مضت، أن يحصر 
ــتـــافـــات  أســـمـــاء الـــجـــبـــهـــات، والـــكـــتـــل واالئـ
والقوى.. إلى آخره من املسّميات التي غّير 
مسّماها، مستعينا بقدرات google الهائلة 
في الرصد، لكننا فشلنا معا في الوصول 
إلى كشف فعلي بها. وخال عملية البحث 
لهذه  التأسيس  مــؤتــمــرات  إعــانــات  كانت 
 .

ً
األبــــرز شــكــا  Zoom عــلــى تطبيق الــقــوى 

 
ً
ــا مـــن حــيــث املــحــتــوى، فــلــم أجـــد حقيقة أمـ
ربــمــا لسبب  بــهــا،  يــعــتــّد  قـــوة حقيقية  أي 

ــذه املـــحـــاوالت، انـــعـــدام أيــة  مــشــتــرك لــكــل هـ
قاعدة جماهيرية لها، مع اعتماد سوادها 
ــــام مـــراهـــقـــن فـــي الــعــمــل  ــم عــلــى أحـ األعـــظـ
 قــيــامــهــم 

ً
الـــســـيـــاســـي، ويـــنـــتـــظـــرون تــخــيــا

بدور البطل الخارق واملنقذ للعراقين، من 
الــدردشــات  لعقد  بيته،  فــي  خــال جلوسه 
مـــع آخـــريـــن مــشــتــركــن، فـــي الـــوقـــت نفسه، 
مــع قـــوى عــديــدة أخــــرى، مــن بـــاب التسلية 

وقضاء الوقت والتشارك بأحام اليقظة.
لــقــد أثــبــتــت تــجــارب األمــــم والــشــعــوب التي 
مــّرت ربما ببعض مــا مــّر بــه شعب العراق 
الفاسد  الــخــاص مــن االحــتــال والحكم  أن 
والــتــخــلــف يــأتــي دائــمــا مــن داخـــل املجتمع، 
الكفيل بإيجاد طليعة  والظلم بأنواعه هو 
قــــادرة عــلــى تــبــنــي نــهــج املــقــاومــة، وتنظيم 
أنواع  كل   

ً
متحّملة ومعها،  الشباب حولها 

الوحشية واالقتصادية ضدها.  املمارسات 
ولــــعــــل تـــجـــربـــة املــــعــــارضــــة الــــســــوريــــة فــي 
ــم كــثــيــر لــهــا،  ــارج، وعــلــى الـــرغـــم مـــن دعـ الـــخـ
بــخــاصــة تــركــيــا واالتـــحـــاد األوروبــــــي، ومــع 
وجــود عناصر عديدة ذات عقيدة جهادية 
وتنظيم عاٍل داخل سورية، إال أنها لم تصل 
إلـــى مــبــتــغــاهــا، بــل وانــحــســرت شخصيات 
فيها محترمة شعبيا ودوليا، إلنها كانت، 
فــي نــهــايــة املـــطـــاف، خــــارج ســـوريـــة، ونجح 
بسبب ذلك الطابور الحكومي السوري في 
ما  وتحّمل  هنا  »تــعــال  مفادها  مقولة  زرع 
يتحّمله الشعب من قتل وتشريد وتجويع 

واعتقال، تعال هنا وسنحميك بأنفسنا«.
 )2002( ــــدن  ــنـ ــ لـ ــر  ــمــ مــــؤتــ ــــدة  ــقـ ــ عـ أن  ــــدو  ــبـ ــ يـ
وأحـــــامـــــه، وقـــــد نــظــمــتــه ورعــــتــــه ومـــّولـــتـــه 
ــــت مـــخـــرجـــاتـــه الــــــواليــــــات املـــتـــحـــدة  ــمـ ــ ورسـ
وبريطانيا وقوى أخرى هي سبب فوضى 
التي  الجهات  كل  بها  املهووسة  املؤتمرات 
تعلن عــن مــؤتــمــرات تــأســيــســهــا، وتــنــاســوا 
أن ذلك املؤتمر لم يكن ألي مشارك فيه دور 
واحتال  الوطني  النظام  إســقــاط حكم  فــي 
ب لحكم العراق  صِّ

ُ
العراق، ثم تنصيب من ن

ــل كـــانـــت واشـــنـــطـــن،  طــيــلــة هـــــذه الـــفـــتـــرة، بــ
تحديدًا، ثم لندن وإيران.

)كاتب عراقي في لندن(

فــي   2010 عــــــام  مـــنـــذ  ــه  ــدامــ ــتــــخــ اســ وزاد 
بتغيير  ــرًا 

ّ
مــبــش الجيوسياسي،  الــخــطــاب 

في الخرائط الذهنية السائدة لكيفية فهم 
 مكان 

ّ
العالم من منظور استراتيجي، وحل

مصطلح »آسيا - الهادئ« الذي شاع، منذ 
الــثــمــانــيــنــيــات، فـــي الــتــعــامــات الــتــجــاريــة 
تـــرامـــب  إدارة  اعـــتـــمـــدت  واالقــــتــــصــــاديــــة. 
تــتــعــلــق  عــلــيــه دالالٍت  وأضــــفــــت  املـــفـــهـــوم، 
في  االزدهــــار  مــن  املنطقة  دول  بمتطلبات 
الضمانات  على  اعتمادًا  الصن،  مواجهة 
األمنية األميركية. تحظى املنطقة بأهمية 
األوروبي،  لاتحاد  بالنسبة  استراتيجية 
ــرافــــي  ــوغــ ــمــ ــديــ فـــالـــثـــقـــل االقـــــتـــــصـــــادي والــ
العبا  يجعلها  فيها  املــتــزايــد  والــســيــاســي 
ــظــــام الــــدولــــي  ــا فـــــي تـــشـــكـــيـــل الــــنــ ــيـ ــيـــسـ رئـ
واالتــحــاد  العاملية،  للتحّديات  والــتــصــّدي 
األول، وواحــــد  املــســتــثــمــر  هـــو  األوروبــــــــي 
ــاريـــن  ــتـــجـ ــاء اإلنـــمـــائـــيـــن والـ ــركــ ــشــ مــــن الــ
األكـــبـــر فـــي تــلــك املــنــطــقــة الـــتـــي تــســتــحــوذ 
الــــتــــجــــارة  مــــــن  مــــــن %70  حــــــوالــــــي  عــــلــــى 
الوجهة  وهــي  والخدمات،  للسلع  العاملية 
الــثــانــيــة لـــلـــصـــادرات األوروبــــيــــة، وتــشــّكــل 
ــمــــارات األوروبــــــيــــــة فــيــهــا ضــعــف  ــثــ ــتــ االســ
اســتــثــمــارات الـــواليـــات املــتــحــدة. وقـــد أّدت 
الديناميات الحالية في املنطقة إلى ظهور 
ما  دولــيــة شــديــدة،  منافسة جيوسياسية 
زاد مــن الــتــوتــرات حـــول ســاســل الــتــجــارة 
واإلمــــــــداد، وفــــي املـــجـــاالت الــتــكــنــولــوجــيــة 

والسياسية واألمنية. 
تزايدت أهمية الــدور الصيني في املنطقة 
تجاريا وتكنولوجيا وعسكريا، مع تراجع 
نسبي لــلــدور األمــيــركــي، مــا شــّكــل تحّديا 
ــدًا ألوروبـــــــــا الـــتـــي بـــــات مــســتــقــبــلــهــا  ــديــ جــ

املصالح  لحماية  واستعدادها  األوروبـــي 
املحتملة  السلبية  العواقب  من  األوروبــيــة 
لــلــمــنــافــســة الــصــيــنــيــة األمــيــركــيــة، والــقــلــق 
األوروبـــــــي مـــن األنــشــطــة الــجــيــوســيــاســيــة 
ــاع« خــــال  ــ ــنـ ــ ــقـ ــ ــة الـ ــيــ ــاســ ــومــ ــلــ ــبــــكــــن؛ »دبــ لــ
تــجــاه هونغ  كــوفــيــد؛ سياساتها  جــائــحــة 
تفاؤل  بـــّدد  كله  ذلــك  وشينجيانغ،  كــونــغ 
ــار مــســتــقــبــلــي  ــ ــسـ ــ ــأن مـ ــ ــشـ ــ األوروبــــــــيــــــــن بـ
لاتحاد األوروبــي والعاقات مع الصن، 
وأكــســب النقاش داخــل االتــحــاد األوروبـــي 
ــي 

ّ
تــبــن إلــــــى  ــنــــهــــايــــة،  الــ ــــي  فـ أّدى،  ــا،  ــ ــمـ ــ زخـ

اســتــراتــيــجــيــة عـــامـــة لـــاتـــحـــاد األوروبــــــي 
الــــهــــادئ«. لــكــن بينما  بـــشـــأن »الـــهـــنـــدي - 
وصفت االستراتيجية األميركية للمنطقة 
 بأنها خصم استراتيجي، 

ً
الصن صراحة

سعت االستراتيجيات األوروبية، الوطنية 
الصعبة،  املواقف  ب 

ّ
تجن إلى  واالتحادية، 

مع  للعاقة  املحتملة  اإلشــكــاالت  وأخــفــت 
الصن خلف النظر إليها شريكا أكثر من 
كونها منافسا، من منطلق تشجيعها على 
االلتزام باملعايير الدولية وأشكال السلوك 
األوروبــيــة  النظرة  تنبع  املقبولة.  الدولية 
الــجــديــدة ملنطقة »الــهــنــدي - الــهــادئ« من 
تحّمل  إلــى  بالحاجة  السياسي  االعــتــراف 
ــبــــر، لــكــنــهــا  أوروبــــــــا مـــســـؤولـــيـــة عـــاملـــيـــة أكــ
تــعــكــس، أيـــضـــا، الــرغــبــة فـــي الــتــأثــيــر على 
مرتبط  مصيرها  بــعــيــدٍة،  منطقٍة  شـــؤون 
بــأوروبــا. لكن، هناك عــوامــل تعوق وضع 
التنفيذ،  األوروبية موضع  االستراتيجية 

وتحرمها من ضماناٍت تلزم لنجاحها. 
على الرغم من أن األوروبين توافقوا أخيرًا 
املــذكــور، إال أنــهــم ال  على قــبــول املصطلح 
يــتــفــقــون عــلــى مــضــمــونــه الــجــغــرافــي )13 
دولـــة مــن أصــل 27 اتفقت على أنــه يشمل 
ــن الـــســـاحـــل الـــشـــرقـــي ألفــريــقــيــا  املــنــطــقــة مـ
ولن  لألميركتن(،  الغربي  الساحل  وإلــى 
أريــد  مــا  إذا  لــلــمــشــاركــة  أعـــضـــاٌء  يتحمس 
الــدالالت  االستراتيجية خــارج  تلك  تنفيذ 
تفتقر  أيــضــا،  ونها. 

ّ
يتبن التي  الجغرافية 

لــلــقــدرات العسكرية  دول أوروبــيــة عــديــدة 
منظور  مــن  املنطقة  مــع  للتعامل  الــازمــة 
ـــل الـــتـــعـــامـــل مــعــهــا 

ّ
ــفـــض اســـتـــراتـــيـــجـــي، وتـ

التحّول  أن  اقــتــصــادي، وتـــرى  مــن منظور 
ــــدول  ــلـــى عــــاتــــق الــ ــقـــع عـ االســـتـــراتـــيـــجـــي يـ
 ال 

ٌ
األوروبــــيــــة الــكــبــرى، بــيــنــمــا هــنــاك دول

ــة قـــويـــة مــع  ــاديـ ــتـــصـ ــات اقـ ــاقــ تـــربـــطـــهـــا عــ
ــا  ــ ــ ــدول فــــي أوروبـ ــ ــ املـــنـــطـــقـــة. وبـــالـــنـــســـبـــة لـ
الشرقية، تشّكل بكن، بالنسبة لها، واحدًا 

مــن أكــبــر ثــاثــة شــركــاء رئــيــســن. أيــضــا، ال 
يتفق األوروبيون على الدول التي ينبغي 
أن تكون شريكة حقيقية ألوروبــا في تلك 
املنطقة. لذا، ال يعدو النهج االستراتيجي 
األوروبـــي تجاه الصن أن يكون أكثر من 
إعـــان مــبــادئ مــن دون مــضــمــون حقيقي 
 عـــن رســالــتــهــا الــغــامــضــة 

ً
يــدعــمــهــا، فــضــا

تجاه العدو والصديق. 
تــــدرك أســتــرالــيــا أن الــحــيــاد األوروبــــــي لم 
ــارًا، ولــيــســت مـــضـــطـــّرة لــلــتــوّرط  ــيــ يــعــد خــ
واألوروبــيــة  الفرنسية  االستراتيجية  فــي 
املترّددة، وقد طّورت استراتيجية لتحقيق 
التوازن بن الضرورات األمنية وحاجاتها 
االقــتــصــاديــة، لــتــحــافــظ عــلــى مــســتــوًى من 
املــشــاركــة االقــتــصــاديــة مــع الــصــن، بينما 
فــي شراكتها  أمنية  عــن ضــمــانــاٍت  تبحث 
مـــع الــــواليــــات املـــتـــحـــدة، وبــشــكــل مــتــزايــد. 
الــشــراكــة  ويــنــدرج انــضــمــام بريطانيا فــي 
األمنية مع أستراليا، إلى جانب الواليات 
»بريطانيا  استراتيجية  ضمن  املــتــحــدة، 
العاملية« التي تستهدف منطقة »الهندي - 
الهادئ«، ويقودها بوريس جونسون، منذ 
خـــروج بريطانيا مــن االتــحــاد األوروبــــي. 
ــداف  ــ ــايــــدن صـــريـــحـــا فــــي إعــــــان أهـ ــان بــ ــ كـ
الصفقة التي، بــرأيــه، ســتــؤّدي إلــى تعزيز 
التحالفات وتحديثها مع تغير األولويات 
االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، لــكــن مـــا هـــو غــيــر معلن 
الشريك   

ّ
أن بريطانيا سوف تظل أميركيا 

االستراتيجي األوروبي، من خارج االتحاد 
األوروبــي، املفضل على فرنسا، خصوصا 
في ما يتعلق باملجاالت الحساسة لألمن 

والتكنولوجيا العسكرية.
)كاتب فلسطيني(

تــهــديــدًا ملصالحهم في  اإلســبــان  رآه  عــشــر 
امتد  ما 

ّ
كل الحال  استمّرت  وكذلك  املــغــرب، 

الزمن  أن توقف  إلى  البلدين،  االحتال في 
عند الجبهة التي ما حّررت وال تحررت، وال 

سمحت بتحرير قيود العاقة املغاربية. 
ــواء اخــتــلــقــت  ــ ــقـــال، سـ ــا يـ ــذا كــثــيــر مـ وفــــي هــ
ــر جــبــهــة بــولــيــســاريــو، إللــهــاء  الـــجـــزائـــر أمــ
املــغــرب ومــنــعــه مــن زعــامــة املــنــطــقــة، مثلما 
يـــرّجـــح مـــؤرخـــون فــرنــســيــون كـــثـــيـــرون، أو 
 عــلــى 

ً
أن الـــجـــبـــهـــة تـــجـــد نــفــســهــا مــنــتــفــعــة

تتولى  أن  يــفــتــرض  أرٍض  تــحــريــر  حــســاب 
هـــي اســـتـــرداد حــريــتــهــا مـــن دون الــتــعــويــل 
تبعات  ويتحّمل  يسندها  مــن  على  ــي 

ّ
الــكــل

ذلـــك، فــالــتــنــاقــض األكــبــر فــي أن يــوقــع ملك 
املــغــرب الــراحــل الحسن الــثــانــي، فــي أعقاب 
الـــخـــروج اإلســبــانــي مــن منطقة الــصــحــراء 
اتفاقية  عــلــى  املـــاضـــي،  الــقــرن  سبعينيات 
الصحراء  اقتسام  على  تنص  التي  مــدريــد 
بــن املــغــرب ومــوريــتــانــيــا. وقــد تــحــّدت تلك 
االتفاقية الجزائر في بند اقتسام األراضي 
الصحراوية بن املغرب وموريتانيا. سخر 
حينها الرئيس هواري بومدين من الرئيس 
املوريتاني املختار ولد داداه، بأنه إن تمّكن 
من دخول األراضي الصحراوية، فسيسمح 
شاربيه،  بــإحــدى  رًا 

ّ
معط شايها  بشرب  لــه 

الــنــعــنــع!.. بــعــدهــا، اندلعت  بـــداًل مــن أوراق 
املغرب وموريتانيا وجبهة  مواجهات بن 
ــرج املــخــتــار مـــن املــشــهــد،  بــولــيــســاريــو، وخــ
وقد ذاق أولى مرارات االنقاب. الشاهد مما 
الــصــحــراء فــي املغرب  أّرخ عــن  سبق، ومما 
أو الــجــزائــر ومــا ســواهــمــا أن الــصــحــراء قد 
ــغـــرب، والــخــيــط الـــذي  ــة لــــدى املـ

ّ
تــكــون الــعــل

عن  لكن  القضية،  غطاء  الجزائر  به  تربط 
العقل تقول إن الصحراء مهما كبرت فيها 
مناجم الفوسفات، واتسعت جبهاتها على 
األطلسي ال تغني عن االقــتــراب من املغرب 
وفــتــح الــحــدود مــعــه، ولــيــســت تــنــدوف، وال 
مغنية،  اللـــة  مــعــاهــدة  أخــطــأتــهــا  أرض  أي 
ــام 1845، لــتــرســيــم الـــحـــدود بن  املــوقــعــة عـ

إذ دعا الجميع، من دون تحديد من يكون 
هـــذا الــجــمــيــع، إلـــى »الـــنـــأي بــالــنــفــس« عن 
الــحــرب الـــدائـــرة فــي ســـوريـــة. كـــان ُيــــداري، 
الزوايا«،  »تدوير  بـ املعروفة  طريقته  على 
مها ربما 

ّ
أقــوى منه، وبكلمات تعل ما هو 

في مفاوضاته التجارية. 
ــّرت وقــتــهــا  ــ ــ ــأي بـــالـــنـــفـــس« عــــبــــارة مـ ــ ــنـ ــ »الـ
كــالــنــســمــة فـــــوق رأس حـــــزب الــــلــــه، فــيــمــا 
باتت تعني ملــن تبقى مــن »رجـــال الــدولــة« 
ــدا وقــتــهــا  ــال. بــ ــرمــ ــع رؤوســــهــــم فـــي الــ وضــ
وكأن نجيب ميقاتي يبتلع نصف املوس، 
ــر لــألّبــهــة وملـــزيـــد من  ــ ويـــتـــرك نــصــفــه اآلخـ
»حــزنــه« بعد  االغــتــنــاء. أمــا اآلن، فيظهر بـــ
تـــوالـــي انـــتـــصـــارات حـــزب الـــلـــه، و»بــمــعــزل 
عــن الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة«. لــم َيــُعــد نصف 
املوس يكفي. صار من الضروري ابتاعه 
ــام جــبــروت  كـــلـــه.. واالعــــتــــراف بــالــعــجــز، أمــ
ــتــــراف« ال يقتصر  ــذا »االعــ حـــزب الـــلـــه. وهــ
على ميقاتي. دخل على لسان املدير العام 
لألمن العام، عباس إبراهيم. مسؤول أمني 
يعلن بعيد  اللبنانية  »الــدولــة«  فــي  رفــيــع 
وصول الصهاريج: »عندما تنتفي الدولة، 
ــل جــهــة أن تــطــلــب مـــن أصــدقــائــهــا  عــلــى كـ
املعونة على غرار ما فعله حزب الله على 

مستوى املازوت اإليراني«.
»تنتفي« الدولة، أي تسقط، أو تبتعد، أو 
 ملا هو أفدح. 

ٌ
تنقطع. »تنتفي« هي تلطيف

ُعد موجودة. وكل 
َ
الدولة بهذه الكلمة لم ت

واحد بشطارته. القادر على كذا وكيت، ما 
عليه سوى التماهي مع حزب الله. وهذا 
 رســـمـــيٌّ صــريــح عـــن مــــوت الــدولــة 

ٌ
إعـــــان

الــذي يجب  الله.  اللبنانية، لصالح حزب 
إن استطعتم... كيف وصلنا  به..  االقتداء 
إلــى هــذه املواصيل؟ وهــل حصلت َبغتة؟ 
هـــل داهــمــتــنــا ونــحــن عــائــشــون فـــي جنة 

دولة متخّيلة؟ 
عــودة إلــى زمــان قريب: وبعد ثاثن سنة 
مـــن الــوصــايــة الــســوريــة الــتــي أمــعــنــت في 
تمزيق أوتار الدولة اللبنانية وأعصابها، 
ــذه الــــوصــــايــــة، وانـــطـــاق  ــ ــد نـــهـــايـــة هـ ــعـ وبـ
حــزب الــلــه نحو آفـــاق »انــتــصــاراتــه«، دخل 
احتجاجي:  ســـؤال  املــعــاصــر  الفلكلور  فــي 
ــكــيــت 

ْ
»ويـــنـــيـــة الــــــدولــــــة؟«... صــــار مــــــاّدة تــن

واسكتشات ومنّصات فكاهية. 
ملـــــاذا تـــبـــْهـــدل الــــســــؤال؟ ألنـــــه، فـــي أصــلــه، 
ــــن فــي  ــــؤولـ ــسـ ــ ــار »املـ ــبــ ــن كــ ــ مـــســـتـــوحـــى مـ
الــدولــة«. يعني أن رجــال الــدولــة يسألون 
ــتــــجــــاج عــلــى  عــــن الـــــدولـــــة، بــصــيــغــة االحــ
ـــتـــحـــلـــون صــفــة 

ْ
غـــيـــابـــهـــا أو ضـــعـــفـــهـــا. يـــن

املــــواطــــن الــبــســيــط، ويــســتــنــكــرون هــذيــن 
ــذا ســـلـــوك اســمــه  ــ الـــغـــيـــاب والـــضـــعـــف. وهـ
ــاقـــت الــدنــيــا  ــفــــة«. كــلــمــا ضـ »انـــتـــحـــال صــ
باملسؤول، النائب، الوزير، زعيم الطائفة 
- الحزب... يسأل كمن يْستْهبل: »أين هي 
أيــن هــي مؤسساتها وقوانينها  الــدولــة؟ 
ــا؟«. يــطــرحــهــا أركـــــان الـــدولـــة  ــتــــورهــ ودســ
هـــــؤالء، ويـــكـــّررونـــهـــا كــلــمــا تـــجـــاوز حــزب 
الله حدود الدولة وصاحياتها. أو كلما 
احتاجوا إلى التذّرع بفشلهم في التعامل 
مع هذا الحزب، كحلفاء أو خصوم. لذلك 
تعامل الجميع مــع هــذا االنــتــحــال: الذين 
كــانــوا مــع حـــزب الــلــه، أو ضــــده. األولــــون 
للتغطية على خْرقهم »قانون الدولة ذات 
الــســيــادة«، واآلخـــرون املــعــادون، لقدرتهم 
عــلــى »الـــتـــعـــايـــش« مـــع هــــذا الــــحــــزب، في 

الجيوسياسية،  وأهميتها  االقــتــصــادي، 
يــرتــبــطــان بــالــتــطــورات فــي آســيــا. مــع ذلــك 
وحتى عام 2018، لم يرد مصطلح »الهندي 
- الــهــادئ« فــي أدبــيــات االتــحــاد األوروبـــي 
أعلنت  الــتــي  فــرنــســا  باستثناء  ووثــائــقــه، 
فـــي حــيــنــه عـــن اســتــراتــيــجــيــتــهــا الــوطــنــيــة 
تنقحها  أن  قبل  املنطقة،  تلك  بخصوص 
استراتيجية  بــاتــجــاه  ودفــعــت   ،2021 عــام 
األوروبـــي،  االتــحــاد  على مستوى  مماثلة 
ــــاٍف غـــيـــرهـــا مــــن األعـــضـــاء  ــــي عـــلـــى خــ وهـ
 Resident( مــقــيــمــة«  ــوة  »قــ نــفــســهــا  تــعــتــبــر 
Power( في »الهندي - الهادئ«، وبدون هذا 
الــدور كانت باقي دول االتــحــاد األوروبــي 
ي هذا املفهوم، قبل أن تدرك 

ّ
 في تبن

ً
حذرة

كل من أملانيا وهولندا أن حفاظهما على 
مصالحهما هناك، وتحديدها، ال يتوقف 
أم ال،  قــوتــن مقيمتن  كــانــتــا  إذا  عــلــى مــا 
»اإلرشـــادات  مــن  نسختها  أملانيا  فأعلنت 
الــســيــاســيــة الــخــاصــة بــمــنــطــقــة الــهــنــدي - 
أّكــد  وبينما  هــولــنــدا.  وتبعتها  الـــهـــادئ«، 
ــي اســتــراتــيــجــيــتــهــم عــلــى  الـــفـــرنـــســـيـــون فــ
ــوة مــهــيــمــنــة  ــ ــى مـــنـــع ظـــهـــور قـ ــ الـــحـــاجـــة إلـ
ــة لعب  ــاحـ جــــديــــدة، وإعـــــــادة تــأســيــس »سـ
ــا بــالــصــن،  ــ مــتــكــافــئــة« فـــي عـــاقـــات أوروبــ
 
ً
فإن االستراتيجية األملانية كانت خجولة
في طرح فكرة املواجهة مع بكن، وكّرست 
االقتصادية  للفرص  االهــتــمــام  مــن  مــزيــدًا 
ــرهــا املــنــطــقــة، بــــداًل مــن املــســائــل 

ّ
الــتــي تــوف

األمنية األساسية.
ــــات  ــــاقـ ــــط عـ ــغـ ــ ــــي أوروبـــــــــــــــا مـــــــن ضـ ــانـ ــ ــعـ ــ تـ
االستقطاب املتوترة بن الصن والواليات 
ــــدم الــيــقــن  ــب. عـ ــرامــ املـــتـــحـــدة مـــنـــذ عـــهـــد تــ
ــتــــزام الــــواليــــات املـــتـــحـــدة بــاألمــن  بـــشـــأن الــ

السفارات  فتح  بديلن عن  ليستا  البلدين، 
بــن الــبــلــديــن، ودفـــق خــيــرات الــعــاقــات بن 
الجزائر والرباط، وكل املغرب العربي الذي 
واملليارات  تصالحهما.  عقود  منذ  ينتظر 
ــروابــــط  ــنــت الــ

ّ
الـــتـــي تــتــضــاعــف كــلــمــا تــمــت

بمبادرات سياسية جّدية وواعية، وبسائط 
سياحة ال مثيل لها في الوطن العربي، ينط 
فيها السائح من جنوب أوروبا إلى سواحل 
املتوسط في تونس، مــرورًا بليبيا، إن أِمن 
 
ً
أمنها، وصــواًل إلــى الجزائر إن النــت قليا

املهتم  املغرب  وإلــى  ومحبيها،  لسائحيها 
ــّددة مـــع الـــغـــرب.  ــعـ ــتـ ــه املـ بــأصــالــتــه وصـــاتـ
رداء  وال تغيب موريتانيا، فما حرمت من 
الـــحـــضـــارة، إال بــتــبــعــات الــتــاريــخ الــــذي لم 
تحقق  إن  االقـــتـــصـــادي  الــحــلــم  ذاك  ُيـــنـــس. 
ســيــكــون عــلــى حــســاب شــركــاء اقــتــصــاديــن 
 إلصـــاح مــا أعطب 

ً
كــثــر، ال يبذلون خــطــوة

من عاقات البلدين. 
ــربــــي  ــغــ ــــح املــ ــالـ ــ ــــصـ ــتـ ــ  الـ

ً
ــيــــا ــتــــحــ ــيـــــس مــــســ ــ لـ

الجزائري، بدليل التقارب الذي حصل زمن 
)مدينة  وجـــدة  ابــن  بوتفليقة،  العزيز  عبد 
مغربية(، كما يلقب، وتلك ميزة أخــرى في 
الترابط بينهما، أن يكون من قادة الجزائر 

ورؤسائها من ولدوا على أرض املغرب. 
)إعالمية جزائرية(

قــلــب الـــدولـــة ومــؤّســســاتــهــا، وبــحــســابــات 
املكاسب والحصص.

ــة؟«. هــــذا الـــســـؤال تــوقــف  ــ ــــدولـ ــــن هـــي الـ »أيـ
رّواده عن طرحه اليوم، مع توالي الجوالت 
»انتصار«  بـ الله. كل جولة  رة لحزب 

ّ
املظف

عــلــى الــلــبــنــانــيــن، عــلــى الـــســـوريـــن، على 
االنتصارات  إلــخ. وتراكم هــذه   .. اليمنين 
امــتــداد السنوات األخــيــرة، من  مّكنه، على 
تعطيل الدولة، من تسهيل إفساد أركانها، 
الرشوة  مثل  تأييده،  مقابل  رشوتها  مــن 
ملــيــشــال عــــون، فـــي تــحــالــف »اتــفــاقــيــة مــار 
مــخــايــل«، الــتــي أوصــلــت عـــون إلـــى رئــاســة 
الشروع  إلى  باسيل  الجمهورية، وصهره 

في وراثتها.  
الــحــزب من  لــم يتمّكن   

ٌ
ولــكــن: بقيت ثــغــرة

ــة، لـــهـــا مــصــلــحــة  ــ ــلـ ــ ــو دويـ ــا. طـــاملـــا هــ ــهـ ـ
ّ
ــل حـ

واملؤسسات  الــقــانــون  ذات  الــدولــة  بإنهاك 
أنه  طاملا  املليشياوية،  ملمارساته  املقّيدة 
هــو الــحــاكــم بــأمــره بــالــصــغــائــر والــكــبــائــر، 
ب  ملاذا ال يقضي على الدولة نهائيا، وينصِّ
الله  الحكم؟ ألن لحزب  نفسه على كرسي 
ــّري،  ــة. حـــزب سـ قــانــونــا غــيــر قــانــون الـــدولـ
يــعــيــش أمــيــنــه الـــعـــام فـــي غــرفــة مــغــلــقــة، ال 
نعرف مكانها. وجمهوره ال يراه إال خلف 
شاشة. حزب مليشيا، لم ُيخلق، لم يتألدج 
ن على الحكم.  من أجل حكم دولة. لم يتمرَّ
ليس لديه مشروع سوى تحويل لبنان إلى 
ساحة العراك اإلقليمي اإليراني األميركي. 
ــده. ربـــمـــا تــحــتــاج  ــيــ حـــــزب قــــــــراره لـــيـــس بــ
إيــران يوما ما أن يكون »حاكما« باملعنى 
في  ولــيــس  ال.  اآلن،  لكن  للكلمة.  املــعــروف 
الله أن يغّير جلده. وبالتالي  وســع حــزب 
هــو بــحــاجــة لــلــدولــة، لتلك الــخــرابــة، لــذاك 
الهاك. وهذا من شروط خدمتها له. هذه 
الدولة املذبوحة على يــده هــي، في الوقت 
نفسه، حاجة له: إنها الواجهة التي تخبئه 
عــنــدمــا يــحــتــاج الـــتـــمـــويـــه. هـــي الــشــرعــيــة 
الجميع  سكت 

ُ
ت التي  والعربية«  »الدولية 

عن ساحه وعن دويلته غامضة األركــان. 
هي الصفة الرسمية التي يحملها رجاالته 
عون هنا وهناك على مفاصل الدولة. 

َّ
املوز

ر مــن ورائــه،  ف، تــرّمــم، تجبِّ
ّ
هــي التي تنظ

مــن حــروبــه، وخــروقــاتــه وتــجــاوزاتــه. ومن 
ــتــــي تـــتـــســـّبـــب بــهــا  ــة الــ ــارمــ ـــعــ الــــفــــوضــــى الـ
اإليــرانــي. فكانت  أو مشروعه  »سياسته«، 
وأيــدي  يْديه،  على  التاريخية  لبنان  نْكبة 

خصومه وحلفائه من املنظومة.
)كاتبة لبنانية(

»الهندي ـ الهادئ«... استراتيجيات متعـارضة في مواجهة الصين

صداع المغرب والجزائر

بصهاريج المازوت، 
يوّدع لبنان »دولته« رسميًا

المعارضة العراقية 
وفوضى المؤتمرات

تعاني أوروبا من 
ضغط عالقات 

االستقطاب المتوترة 
بين الصين والواليات 
المتحدة منذ عهد 

ترامب

ال الجزائر تخلّت عن 
حركة بوليساريو، وال 
المغرب أخذ تندوف 
تحت عباءة خريطته

ليس في وسع حزب 
اهلل أن يغيّر جلده. 

وبالتالي هو بحاجة 
للدولة، لتلك الخرابة، 

لذاك الهالك. وهذا 
من شروط خدمتها له

آراء

ياسر أبو هاللة

املدّوية  الخسارة  فبعد  النهائي«،  »الحل  فلسفة  استئصاليني  هتلر من عرب  يتعلم 
املــغــربــي، فــي االنــتــخــابــات أخــيــرا، تــواصــلــت الحملة عليهم،  الــعــدالــة والتنمية،  لــحــزب 
فاملطلوب إبادتهم وإنهاء وجودهم في الواقع واملستقبل، وليس خسارتهم السياسية 
تمرير صفقة  فيها  بما  االعتماد،  أوراق  قّدموا كل  أنهم   آخرين عليهم. مع  وتقّدم 
التطبيع املناقضة ملبادئهم. ومن قبل رضوا بالقسمة السياسية مع املخزن )القصر( 
استئصالي  تفكير  ثّمة  وأجــهــزة.  وزارات  السيادية،  املناصب  في  م 

ّ
يتحك  

ّ
ظــل الــذي 

اب وسياسيني، 
ّ
مدّمر ليس لإلسالميني، بل للديمقراطية، تجده في مواقف دول وكت

مع أن هذا الحل جّربه حافظ األسد بقانوٍن نص على »إعدام كل من انتسب لجماعة 
اٍم يخشون 

ّ
له أنصار، ليس في حك يــزال  اإلخــوان املسلمني«، وثبت فشله، ولكْن ال 

تجد  أن  تستغرب  وال  األيديولوجيا.  ثــارات  تحكمهم  اب 
ّ
ت
ُ
ك في  بل  كراسيهم،  على 

العربي، يخلط بني الضحايا والجالدين،  الربيع  ديناصورا »يساريا«، بعد عقد من 
لصالح الجالد. وال يملك ذّرة تعاطف تجاه »إخوان« مصر الذين  ُيعدمون بالتقسيط 
ر لتنفيذ 

ّ
في سجوٍن كالقبور، وينشغل في التشنيع عليهم والتحريض، وكأنه يحض

النهائي  الحل  وفــق  الطبي.  باإلهمال  البطيء  القتل  يبّرر سياسة  أو  اإلعـــدام،  أحكام 
االستئصالي، تجد من يفقد الحس اإلنساني في التعاطف مع بنات خيرت الشاطر 
يترّحم  ذنــب، وال  بغير  السجون  املختطفات في  القرضاوي وغيرهن من  ويوسف 
ب 

ّ
تل إهماال، ولحقه ابنه. حل كهذا يتطل

ُ
على أول رئيس منتخب في تاريخ مصر ق

نزع الصفة اإلنسانية عن الخصوم، واستباحتهم هم وذّريتهم. وهذه العقلية تفّسر 
التواطؤ مع مشعوذ، مثل قيس سعّيد، ضد حركة سياسية راشدة مثل »النهضة«. 

الغنوشي ألقى خطاب سعّيد في سيدي بوزيد، مساء االثنني  لنتخّيل لو أن راشد 
املاضي، ماذا سيكون املوقف؟ في مفردات الخطاب ولغة الجسد وتعامله مع صياح 
الــحــضــور مــا ُيــشــعــرك بــأنــك أمـــام شــخــص غــيــر ســـوي. يــصــف مــن تــظــاهــروا ضــده  
»املخمورين«، ويتعهد بإطالق صواريخ قانونية تضربهم في العمق. خطاب يرفض  بـ
مفهوم الدولة والدستور والقانون ومجلس النواب واألحزاب، ويتجاوز معمر القذافي 
في الفكر »الجماهيري«، ولم يبق إال أن يتحفنا بكتاب أخضر. يكذب، يسجن نوابا 

وصحافيني، ويقول إنه لم يرفع قضية على أحد.
موجودة،  وبقيت  أصواتها،  من  كثيرا  خسرت  »النهضة«  إن  االستئصاليون  يعلم 
وقد تتغير الظروف وتتصّدر، وقد تخسر أكثر. إنها معركة وجود في نظرهم، إما 
املعتوه خليفة حفتر، فقد خسر اإلسالميون  املشير  تماما كما فعل  هــم،  أو  نحن 
االنتخابات وحقق املرتبة األولــى محمود جبريل، واليوم ال يشكل اإلسالميون في 

ليبيا القوة األولى املهيمنة، وهذا ال يستثنيهم من الحل النهائي االستئصالي. 
األخير في نعش  املسمار  املغرب  الخاطئ إن خسارة إسالميي  التحليل  لنتفق مع 
اإلســالمــيــني. إذن، أتــركــوهــم يــرقــدون بــســالم. وأعــلــنــوا وقــف إطــالق الــنــار فــي العالم 
ط، وغادروا الحكم بهدوء 

ّ
العربي. قبلوا في النهاية بشروط اللعبة وحكموا بال تسل

بال عراقيل، وتحّملت قيادة الحزب النتيجة، واستقالت األمانة العامة. بال قطرة دم 
جرى التغيير في املغرب. هذا هو الدرس األساسي، على الرغم من املآخذ الكبيرة على 
راق في ليبيا وسورية واليمن 

ُ
التجربة املغربية. في املقابل، لك أن تتخيل الدماء التي ت

وغيرها. بعد عقد من تجارب اإلسالميني في  الربيع العربي، لدينا كل االحتماالت، 
وانقالب  مصر،  فــي  والنيابية  الرئاسية  باالنتخابات  فــوز  أوال،  نختار:  أن  وعلينا 
استئصالي عليهم أخرجهم من الحياة العامة، ال بل من الحياة الطبيعية، فمكانهم 
السجون أو القبور أو املنافي. ثانيا، فوز متكّرر في االنتخابات، وتشكيل الحكومة 
أكثر من مّرة في املغرب، وخروجهم عبر الصندوق من الحكم، وبقاؤهم في الحياة 
العامة. ثالثا، فوز وتراجع وتوافق ومناورة وشراكة في تونس، وانقالب ناعم يمّهد 
الستئصالهم وإخراجهم من الحياة العامة. رابعا، فوز محدود وخسارة انتخابية في 
ليبيا، مع حضور في الحياة العامة ومشاركة في الحياة السياسية، وانقالب فاشل 
تحّول حربا أهلية مدمرة. خامسا، مشاركة رمزية في األردن والرضا بالقليل، وجود 

محدود في الحياة العامة والسياسية.

عبد الحكيم حيدر

هــل تـــدري، اآلن، بــاريــس أن عاملا أزهــريــا مصريا، أتــى مــن الــشــرق، على رأس بعثة 
علمية، إليها في سنة 1826، وهل نّبه مستشارو ماكرون الرئاسة في ظل الخسارات 
الفادحة لضياع صفقة الغواصات وبيعها إلى أستراليا، أم أن ماكرون بحسبة »رأس 
املال املعولم« التي أتت به لم يفق من الصدمة بعد؟ وهل قالوا ملاكرون، وهو في قصر 
اإلليزيه يعد العّدة الستقبال رئيس مصر، أو محمد بن زايد، أو غينيا، أو النيجر، أو 
مالي، أو الجن األزرق، أن هناك كتابا مهما في األرشيف، اسمه »تخليص اإلبريز في 
تلخيص باريز«، كتبه عالم أزهري مستنير، اسمه رفاعة رافع الطهطاوي، وبفضل 
هــذا الكتاب كانت مصر قــد دخلت إلــى االســتــنــارة. جــاء العالم األزهـــري مــن غرف 
الدرس بأروقته. هل قال أولئك املوظفون في قصر اإلليزيه هذا، أم أنهم ساعتها كانوا 

مشغولني، وفي سرعٍة من أمرهم، للتوقيع على بيع الرافال باملليارات إلى مصر؟
العالم الغربي بعدما صار »شركة متنافسة«، لبيع فائض أسلحة املصانع وتشغيل 
عمالته لتحسني األجور واملعاشات هناك، هل هو في فسحٍة من أمره للتفتيش في 
ف كتابا، مهما اعتمدت على النخبة 

ّ
أرشيفه، في من دخل إلى باريس في 1826، وأل

اع الدساتير في إقامة دولتهم في مصر، كي تصير منارة ما بني األمم؟ وهل 
ّ
وصن

ماكرون ينتظر فلوسا من مصر بعد ما امتألت باألسلحة والسجون، حتى بدأ يفكر 
في  ويناطحها  أميركا  في  »املجّمعات«  ينافس  »مجّمع سجون«،  بناء  في  رئيسها 
الشكيمة، وليس مجّمعا لأللومنيوم، أو الحديد، أو الذهب، وهل »النخب في مصر« 
بالعشرة على تغييره، بل  باريز ودساتيرها وتنويرها بعد ما بَصمت  تبحث عن 
، إلى حني أن ينتهي الرئيس من »تكسير عظام اإلخوان أو إعدام 

ّ
ووضعه فوق الرف

وار أيضا«، حتى وإن ابتنى خمسني مجّمعا للسجون ووزعها حتي 
ّ
قادتهم مع الث

على الكفور والعزب، وقد كانت السلطات من شهرين صرحت »بضابط لكل كفر أو 
ر في أن يقترب 

ّ
عزبة«. أما لو أراد أحد، أي أحد مستنير، أن يدخل إلى اإلليزيه، وفك

من أذن ماكرون، في ظل هذه الطعنة التي أصابته في الخاصرة من أستراليا، وقال 
له: »إن صاحب الكتاب رفاعة رافع الطهطاوي له أيضا أكبر حفيد كان يعمل سفيرا 
بالخارجية املصرية سنوات، وكان ناجحا. وهو اآلن داخل سجون الرئيس املصري 
مــن حــوالــي ثــمــانــي ســنــوات بقضية نــقــل وثــائــق إلـــى قــطــر«، فحتما ســـوف يفطس 
ماكرون من الضحك، وقد يقول للقائل: »هذا شأن مصري داخلي«، وخصوصا إذا 
 

ٌ
كان »الرافال« مطلوبا بشدة في بالد العرب. أما لو كان قد دخل إلى اإلليزيه مثقف
نزيه، وقال له إن عاملا مصريا في علم النفس، اسمه دكتور مصطفى سويف، أفنى 
من عمره حوالي سبعني سنة داخل »معمل علم النفس جامعة القاهرة«، وعلى يديه 
تخّرج آالف من الطلبة، واألساتذة، كالدكتور عبدالسالم الشيخ، وشاكر عبد الحميد 
الذي صار وزيرا للثقافة بمصر، وتوفي من شهور، وأن له ابنة هي الكاتبة، أهداف 
ليلى  الحب«، يعني »مش إخــوان«، وأختها دكتورة  سويف، صاحبة روايــة »خرائط 
سويف وزوجها املحامي الحقوقي، أحمد سيف اإلسالم عبدالفتاح، رحمة الله عليه، 
وابنهما عالء عبدالفتاح، ناشط سياسي، ما زال قابعا في سجون الرئيس املصري 
من ثماني سنوات، وله أختان »شبه ضيوف على أوقــات« في السجون أيضا، فقد 
يكتفي ماكرون بأن يسّجل له أحد املستشارين كل هذا الكالم مع التنبيه إلرساله 
إلى موظف بوزارة الخارجية الفرنسية، قد ينسى الورقة وما فيها أصال على مائدة 
عشاء اإلليزيه، وكان في زيارة محمد بن زايد األخيرة قد وعده بشراء الغّواصات، 
الــغــواصــات، كما  انهمرت دمــوع مــاكــرون حزنا على ضياع صفقة  إذا  وخصوصا 

حدث لوزير دفاعه باألمس الذي أقّر »بألم الطعنة األسترالية«.
أما لو كان الوسيط خفيف الدم وله عالقة بأضواء شارع الهرم والكازينوهات والليل 
ة ظل وموضوعية فرنسية، ضاعت في »مراكب 

ّ
والرقص الشرقي، وبه مسحة من خف

األسلحة وصفقاتها«، وأخذ في جعبته صورا وفديوهات »لبلطجي مصري شهير 
القبض  ليلة  النمور واألســود في حديقة قصره  اسمه صبري نخنوج ومعه صور 
عليه بواسطة أمن اإلسكندرية«، وقال ملاكرون، هذا بلطجي معروف، وقد حكم عليه 
القضاء املصري بـ 26 سنة، ولكن الرئيس املصري، أخرجه من السجن، بعفو صّحي، 
وتزوج بعد شهرين من لبنانية، فقد يبتسم ماكرون ويقول له: »عموما أرسل بوكيه 
ورد إلى نخنوخ«، حتى وإن كان متأخرا. وعموما العفو الصحي في سلطة الرئيس 
وحــده، وهــذا أمر داخلي يخص أمــور بــالده، حتى وإن رّبــى أســدا، أو لبؤة، أو جمال، 

فهذه بالدهم، »وإحنا ال فينا مكفينا« ... وقوس النصر أهم لدينا من الشرق كله.

محمد أحمد بنّيس

مع تقدم املشاورات التي يقوم بها رئيس الحكومة املغربية املكلف، عزيز أخنوش، في 
أفق تشكيل الحكومة املرتقبة، يشهد الوسط الحزبي تهافتًا محمومًا على االستوزار، 
فعلى مــا يبدو ترفض معظم األحـــزاب االصطفاف فــي املــعــارضــة، وهــو مــا يعكس 
اه نحو مؤسسات 

ّ
 ال يقتصر على الحقلني الحزبي والسياسي، بل يتخط

ً ّ
 داال

ً
تحّوال

املجتمع برمته. وقد ال يكون من املبالغة القول إن النخب الحزبية، بمختلف أطيافها، 
السياسات  فــي  التأثير  ببعض  للمعارضة  فيه  ُيسمح  كــان  الــذي  الــزمــن  أن  أدركـــت 
ــدار من األعلى، في 

ُ
ت ــى وانقضى، بعد أن أصبحت هــذه السياسات 

ّ
العمومية قد ول

يفرضها  أن  ُيتوقع  التي  األولــويــات  وإعـــادِة جدولة  الوساطة  مؤّسسات  تراجع  ظل 
السياق، كان الفتًا تهّرب حزب  الجديد. في هذا  التنموي  النموذج  تنزيل مخرجات 
 ثانيًا في االنتخابات التشريعية األخيرة بـ86 مقعدًا، 

َّ
األصالة واملعاصرة، الذي حل

، قرار مجلسه الوطني بضرورة 
ً
ده، صراحة

ّ
من االصطفاف في املعارضة، وهو ما أك

التي  النتائج  إلى  بالنظر  املشاركة في حكومة أخنوش. وإذا كان ذلك يبدو منطقيًا 
الــجــاري، فإنه ال يبدو كذلك  أيــلــول  الثامن مــن سبتمبر/  اقــتــراع  الــحــزب فــي  قها 

ّ
حق

 ثمينة 
ً
 موسمية

ً
بالنسبة ألحزاٍب أخرى، ما تزال قياداتها ترى في االنتخابات فرصة

الرغم  الحزبي والسياسي من منافع وامتيازات. وعلى  العمل  يــدّره  لالستفادة مما 
لم  ذلــك  أن  إال  الحكومة،  للمشاركة في  من حصول بعضها على مراتب ال تؤهلها 
ي إحدى الحقائب الوزارية. وهو ما ينطبق، 

ّ
يمنعها من إبداء رغبتها الشديدة في تول

مقعدًا(،  بـــ35  رابعًا   
ّ

)حــل الشعبية  للقوات  االشتراكي  االتــحــاد  على  كبير،  إلــى حد 
املعنى  املعارضة، من أجل إضفاء بعض  الطويلة في  أن يستثمر خبرته  الــذي بدل 
لت قيادته أن تطرق كل األبــواب بحثًا عن موطئ قدم داخل 

ّ
على عمل البرملان، فض

 بضرورة احترام ما سّمته ›‹التعّددية املتوازنة‹‹، 
ً
تشكيلة الحكومة املقبلة، متمّسكة

و‹‹التناوب الجديد‹‹، و‹‹الوزن االنتخابي‹‹. يرتبط تطلع األحزاب إلى املشاركة في 
حكومة أخنوش بالتغيير الذي حدث في ميزان القوى بعد إغالق قوس الربيع العربي، 
وعودة السلطويات في املنطقة إلى ما كانت عليه قبل 2011، ما يعني أن املعارضة 
 في ضوء استعداد النخب الوطنية واملحلية لتكون ضمن منظومة 

ً
ستكون شكلية

ومــاديــة مختلفة،  مــن مكاسب سياسية  ذلــك  ــدّره  يـ بما  الــجــديــد،  التنموي  الــنــمــوذج 
خصوصًا أن األحزاب صارت أكثر ارتهانًا لحسابات الرأسمال واألعيان وشبكات 
النفوذ واملصالح، فهي تدرك أن االنضمام للمعارضة سيكون مكلفًا لها، وقد ُيلقي 
الجماعات  الحكومة ومجالس  املشاركة في  بينما  النفوذ،  توزيع  بها خــارج معادلة 

والعماالت واألقاليم والجهات تفتح الباب أمامها ألخذ حّصتها من هذا النفوذ.
زبونية  تكتالت  وكأنها  تبدو  يجعلها  الحكومة  تكون ضمن  بــأن  األحـــزاب  تشبث 
تقليدية لالستوزار وحيازة النفوذ، ما ُيفقد العمل السياسي مصداقيته، وُيضعف 
املعارضة داخل البرملان. وبالتالي يهدد بانتقال دور املعارضة إلى الفضاء العمومي، 
سيما أن هناك احتقانًا اجتماعيًا ما فتئ يتزايد، سّببته حزمة السياسات االجتماعية 
املعارضة  تمثل  املنصرم.  العقد  ــان  إّب والتنمية  العدالة  حــزب  حكومتا  نفذتها  التي 
تقوية  في  تساهم  إذ  السياسية،  املعادلة  في  أساسيًا  رقمًا  الديمقراطية  الــدول  في 
املؤسسات، وتعزيز دورها في الرقابة واملساءلة وتقييم القوانني واإلسهام في حماية 
الحقوق والحريات وإغناء النقاش السياسي العمومي وتطويره، بما يعّزز مصداقية 
الــرأي العام. ولذلك، ال يرتبط اصطفاف األحــزاب في الحكومة  هذه املؤسسات أمــام 
أو املعارضة برغبة قادتها وأبنائهم واملقّربني منهم في االستوزار، بل بمقتضيات 
تعكُسها  كما  الناخبني  إرادة  احــتــرام  الرئيسة  شــروطــهــا  مــن  الــتــي  الــديــمــوقــراطــيــة 
األحـــزاب يكون قبل  التحالفات بني  بناء  أن  االقــتــراع، هــذا من دون إغفال   

ُ
صناديق

االنتخابات، وفق أرضيٍة أيديولوجيٍة وسياسيٍة مشتركٍة وواضحة، وليس بعدها.

يكسب اإلسالميون 
عندما يخسرون

حفيدا الطهطاوي 
وسويف... ونخنوخ

ُحّمى االستوزار في المغرب
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16
آراء

سالم لبيض

التونســية  السياســية  الطبقــة  مــن  أحــد  ال 
توقــع  القانــون  ورواد  السياســة  وخبــراء 
لــم يمــّر  الــذي  التونســي  الدســتور  هــم 

ّ
ُيت أن 

علــى والدتــه ســوى ســبع ســنوات، وُيحّمــل 
إليــه  آلــت  فيمــا  الســرعة  بهــذه  املســؤولية 
فــي  ــن وانســداد 

ّ
مــن تعف السياســية  الحيــاة 

شــامال،  احتجاجيــا  حــراكا  أنتــج  األفــق 
انتهــى فــي آخــر املطــاف إلــى احتجاجــات 25 
جويلية )يوليو/ تموز( 2021 التي ترجمها 
الرئيــس قيــس ســعّيد في جملة مــن التدابير 
رئيــس  إقالــة  فــي  تجّســدت  االســتثنائية، 
جميــع  وتجميــد  البرملــان  وغلــق  الحكومــة 
اختصاصــات النــواب ورفــع الحصانة عنهم 
جميعــا. لــم ُيضّمــن الرئيــس تدابيــره تعليــق 
كان  وإنمــا  التونســي،  بالدســتور  العمــل 
يتســاءل، فــي أكثــر مــن مناســبة، كيــف يمكــن 
اســتثنائية  تدابيــر  مــن  اتخــذه  مــا  اعتبــار 
ملتزمــا  يــزال  ال  أنــه  والحــال  انقالبــا 
بالدستور؟ كما لم ُيشر، في أي من خطاباته 
وتدخالتــه  الجمهوريــة  رئاســة  وبيانــات 
املتواتــرة فــي التجمعــات الشــعبية، إلــى أنــه 
 البرملان، على الرغم من أنه لم يترّدد 

ّ
قّرر حل

فــي اعتبــار هــذا البرملــان خطــرا يهــّدد كيــان 
الدولــة، بعــد وصــم بعــض نوابــه باالرتشــاء 
وقوانــن  فصــول  علــى  املصادقــة  مقابــل 
التحفــظ  ذلــك  مــع  وبالتــوازي  بعينهــا. 
والحذر الرئاســي، تسابق شكالنيو القانون 
ــّراحه ومبتدئيه، إلى 

ُ
الدســتوري، وبعــض ش

ن 
ّ
إعــالن مــوت الدســتور التونســي، مستشــف

ذلــك مــن إعــالن الرئيــس يــوم 20 ســبتمبر/ 
أيلــول الجــاري بأنــه ســيصدر قريبــا أحكاما 
ال  مقــدم  ســعّيد  فــإن  وبالتالــي،  انتقاليــة. 
محالــة علــى تعليق العمل به وتشــكيل لجنة 
يقــع  جديــد،  دســتور  نــص  إلعــداد  خبــراء 

عرضه على االستفتاء.
يعلــم قيــس ســعّيد، األكاديمــي املختــص فــي 
ى ثالثة 

ّ
مجال القانون الدستوري، والذي قض

ــم الطلبة مبادئ القانون األساســية 
ّ
عقــود يعل

وضــرورات احترامــه مــن الدولــة والجماعــات 
واألفــراد، أن تونــس عرفــت ثالثــة دســاتير فــي 
 1861 واملعاصــر: دســتور  الحديــث  تاريخهــا 
الــذي أعلنــه محمــد الصــادق بــاي، وســقط إلى 
غيــر رجعــة علــى يــد انتفاضــة ربيــع العربــان 
توفيــق  للمــؤرخ  كتــاب  عنــوان  )والتســمية 
البشــروش( التــي قادهــا علــي بــن غذاهم ســنة 

خالد الجبر

ا، الخــوض فــي قضّية  ليســت الّرغبــة هنــا، بــدًء
 

ُ
الخــالف ذلــك  انحســم  إذ  عليهــا؛  الــكالُم  طــال 

واصطالحّيتهــا،  غــة 
ّ
الل توقيفّيــة  فــي:  املمتــّد 

عــة 
َ

ُمواض هــا 
ّ
أن إلــى  قديًمــا  القــوُم  وخلــص 

 علــى طبيعــة 
ُ

 الغايــة الوقــوف
ّ
واصطــالح. لكــن

ــر  ــم: أهــي تعبِّ
َ
ات والعال

ّ
غــة بــن الــذ

ّ
ــط الل توسُّ

رؤيــة   
َ

وفــق ه 
َ
تشــكيل عيــد 

ُ
ت هــا 

ّ
أن أم  فيــه،  عّمــا 

ات لــه، وزاوية نظرها إليه؟ وبن هذه وتلك 
ّ
الــذ

 
ُ
 هــي نفُســها القائمة

ٌ
 وجودّيــة شاســعة

ٌ
مســافة

بــن:  وباألْحــَرى  واألوهــام،  الحقائــق  بــن: 
ل. يَّ

َ
تخ

ُ
الحقيقّي وامل

وقــد ينبغــي، هنا، اســتحضاُر ما قّرره القدماء 
 مــا 

ّ
ــيء؛ ولعــل

َّ
مييــز بــن )ُوجــوداِت( الش

ّ
فــي الت

أثبتــه الغزالــّي فــي مقّدمــة كتابــه )املســتصفى 
 
ٌ
مــن علــم األصــول، تــح: األشــقر: ص 62( ُموَجــز
حامــد:  أبــو  قــال  بالغــرض.  ويفــي  مناســٌب، 
األلفــاظ  ِمــن  املعانــي  ــب 

َ
ل

َ
ط َمــن   

ّ
كل  

ّ
أن ــْم 

َ
»اعل

ــِرَب وهــو 
ْ
غ

َ
ْدَبر امل

َ
ــاع وَهلــك، وكان َكَمــن اْســت

َ
ض

َبع 
ْ
ت

َ
ِله، ثم أ

ْ
 في َعق

ً
عاِنَي أّوال

َ
ّرر امل

َ
به، وَمن ق

ُ
ل

ْ
َيط

عانــي 
َ
ر امل ــرِّ

َ
ق

ُ
ن

ْ
ل

َ
ــدى. ف

َ
ــد اْهت

َ
ق

َ
، ف

َ
فــاظ

ْ
ل
َ
املعانــَي األ

يُء له في الُوجود أْربُع َمراتَب؛ 
ّ

، فنقول: الش
ً

ّوال
َ
أ

اِل 
َ
بوُت ِمث

ُ
: ث

ُ
انية

ّ
ِسه، الث

ْ
ف

َ
ه في ن

ُ
ت

َ
ولى: َحِقيق

ُ
األ

م، 
ْ
ر عنه: الِعل ذي ُيَعبَّ

ّ
ْهن، وهو ال

ِّ
َحِقيقِته في الذ

ْيه، وهو 
َ
 َعل

ّ
 َصوٍت بُحروٍف تُدل

ُ
ليف

ْ
أ

َ
الثة: ت

ّ
الث

ــس، 
ْ
ف

َّ
الن فــي  ــذي 

ّ
ال ــال 

َ
امِلث  علــى 

ُ
الّدالــة  

ُ
العبــارة

ة 
ّ
ْدَرك بَحاّسة الَبَصر َدال

ُ
وٍم ت

ُ
 ُرق

ُ
ليف

ْ
أ

َ
الّرابعة: ت

فظ 
َّ
َبع الل

ْ
ت

َ
 ت

ُ
فظ، وهو الِكتاَبة. فالِكتابة

ّ
على الل

ْيه، 
َ
 َعل

ّ
َبــع الِعلم إذ يُدل

ْ
فــظ َيت

َّ
ْيــه، والل

َ
 َعل

ّ
 تــُدل

ْ
إذ

ه. وهذه 
ُ
ه وُيواِفق

ُ
اِبق

َ
وم إذ ُيط

ُ
ْعل

َ
َبع امل

ْ
والِعلم َيت

ْن 
َ
ل وَّ

َ
 األ

ّ
 أن

ّ
واِزية، ِإال

َ
ة ُمت

َ
طاِبق

َ
املراتُب األربُع ُمت

ال  َحِقيقّيــان  ُوجــودان(  هــا: 
ّ
)لعل موُجــوداِن 

َريِن - وهما: 
َ

َمم، واآلخ
ُ
ْعَصار واأل

َ
ِلفان باأل

َ
ت

ْ
َيخ

َمم؛ 
ُ
ْعَصــار واأل

َ
ِلفــان باأل

َ
ت

ْ
 - َيخ

ُ
 والكتابــة

ُ
فــظ

َّ
الل

 األوضاع 
ّ
ِتَيار. ولكن

ْ
وعــاِن باالخ

ُ
ُهمــا َمْوض

َّ
ألن

هــا 
ّ
 فــي أن

ٌ
فقــة

َّ
فــْت ُصوُرهــا - فهــي ُمت

َ
ل

َ
ت

ْ
- وإن اخ

ة الحقيقة«.
َ
ِصد بها ُمطاَبق

ُ
ق

َبــس، نقتصــُر 
َ
الق مــن هــذا  الغــرض  ولتحقيــق 

تقســيماِت  فــي  الحقيقّيــن  الوجوَديــن  علــى 
 شــيٍء - وفــق كالمــه، وكالم أكثــر 

ّ
الغزالــّي. لــكل

علماء الكالم والفالسفة - ُوجوداِن تأسيسّيان 
فــي  وآخــُر  )األعيــان(،  ــم 

َ
عال فــي  ُوجــوٌد  ُهمــا: 

ــا تماًما حن عّبر 
ً
َهــان(، وكان الّرجــل دقيق

ْ
)األذ

عــن األّول بصفِتــه »حقيقتــه فــي نفســه«، وعــن 
هن«، 

ِّ
بوت مثال حقيقِته في الذ

ُ
اآلخر بقولة »ث

ــم«؛ إذ العلــُم 
ْ
 آخــر ُهــو »الِعل

ّ
 ذلــك بــَدال

َ
ثــّم قــرن

1864. الدســتور الذي وضعه املجلس القومي 
يناهــز  مــا  بعــد  أي   1959 ســنة  التأسيســي 
ومقاومــة  الوطنيــة  الحركــة  بشــرعية  القــرن، 
ثــم  االســتقالل.  ودولــة  الفرنســي  االســتعمار 
التونســيون 55 ســنة إلعــالن دســتور  انتظــر 
تلــك  جميــع   .2014 ســنة  التونســية  الثــورة 
الدســاتير ولــدت والدة عســيرة، فهــي ليســت 
فنيــون  وضعهــا  أساســية  تشــريعات  مجــّرد 
بلغة قانونية جافة، وإنما هي حصيلة صراع 
عرفهــا  عميقــة  وتحــوالت  مجتمعــي  وتطــور 
وتأثيــر  الداخليــة،  ديناميكيتــه  فــي  املجتمــع 
وترجمتهــا  والدولــي،  اإلقليمــي  محيطيــه 
الدولــة عقــودا اجتماعيــة تحــّدد مــن خاللهــا 
هويــة ســكانها ونمــط الحكــم الــذي يرتضونه 
واملحكــوم،  الحاكــم  بــن  العالقــة  وتنظــم 
وجماعاتهــا  أفرادهــا  بــن  العالقــة  وكذلــك 
ودوائــر انتمائهــا وروابطهــا باآلخرين. كانت 
املراحــل  لطبيعــة  مالئمــة  الثالثــة  الدســاتير 
التــي وضعــت فيهــا، مســتجيبة ملراكــز الفعــل 
داخليــا وخارجيــا  الفاعلــة  وقــواه  السياســي 
الواقــع  وتمثلهــم  التاريخيــة  وخلفيتهــم 
أســتاذ  محفــوظ  أمــن  اعتبــر  فقــد  املعيــش. 
مجلــة  فــي  مقالتــه  فــي  الدســتوري،  القانــون 
 26 »دســتور  بعنــوان   2014 ســنة  أكاديميــا 
العربــي  العالــم  فــي  أفريــل 1861 أول دســتور 
وأفريقيــا«، أن »والدة دســتور 1861 ارتبطــت 
بمجموعــة من العوامــل الخارجية والداخلية، 
الفكــر  وتطــور  األوروبــي  التدخــل  أهمهــا 
اإلصالحــي. ُوضــع هذا الدســتور بطريقة غير 
منتخبــة،  غيــر  لجنــة  كلفــت  إذ  ديمقراطيــة، 
عملت باتصال مع قنصل فرنسا على إعداده، 
ثــم تولــى فيمــا بعــد البــاي منحــه. ومــع ذلــك، 
فإنه يعّد أول دستور في القارة األفريقية وفي 
الــدول الناطقــة باللغة العربية. وقد شــّكل هذا 
النــص اللبنــة األولى لتطور الفكر الدســتوري 
فــي التاريــخ املعاصــر لتونــس«. ورأى املــؤّرخ 
»تونــس  كتابــه  فــي  التيمومــي،  الهــادي 
 1959 دســتور  »أن   ،»1987-1956 البورقيبيــة 
منح رئيس الجمهورية سلطاٍت واسعة، وهنا 
نلمس تأثير الحبيب بورقيبة الذي كان يصّر 
صالحيــات  لــه  رئيــس  وجــود  ضــرورة  علــى 
واســعة علــى رأس دولــة مركزيــة، ألن تاريــخ 
تونس هو في نظره تاريخ التمّرد الدائم الذي 
حال دون تشكل دولة وطنية«. واعتبر أستاذ 
القانون، رافع بن عاشور، في مقالته املنشورة 
الدســتور  فــي  الحكــم  »ثنائيــة  افتراضيــا 
التونســي الصــادر فــي 27 جانفــي 2014«، أن 

 
ُّ

 األشــياء، فكل
ُ

ه حقائق
ُ
هن، وَمناط

ّ
قائــٌم فــي الذ

ــه فــي 
َ
 حقيقت

ُ
طابــق

ُ
ــيء ال ت

ّ
صــورٍة ِذهنّيــة للش

ل في )الِعلم(. 
ُ

نفِسه )في األعيان( ال تدخ
بــن  الغزالــّي،  كالم  هــا 

ُ
يفرض تــي 

ّ
ال  

ُ
العالقــة

األذهــان،  فــي  وُصورتــه  األعيــان،  فــي  ــيء 
ّ

الش
اّمــة، وُيعّبــر عنهــا فــي 

ّ
طاَبقــة الت

ُ
 علــى امل

ٌ
قائمــة

الّرياضّيــات بالعالقــة االنعكاســّية )الَعْكســّية: 
ه 

ُ
 ُعنصــر ُصورت

ّ
reflexive relation(، حيــث لــكل

ذي 
ّ
ها ال

ُ
 صورة أصل

ّ
الخاّصة املماثلة له، ولكل

هــي انعــكاٌس لــه. وهذا ُيحيل على الّصورة في 
ــيء فيها ُمســاوية 

ّ
ســتوية، فصورة الش

ُ
املرآة امل

، بعكس ما هي عليه 
ً
تماًما له وإن تُكن مقلوبة

حّدبة إذ تبُدو أصغر مّما هي عليه 
ُ
في املرآة امل

قّعــرة إذ تبــُدو أكبــر 
ُ
فــي الواقــع، وفــي املــرآة امل

منها في الواقع.
ا، 

ً
غة قديًما وحديث

ّ
وإذا عدنــا إلــى إقرار أهل الل

غــة 
ّ
الل  

ّ
بــأن مــن نقاشــاِتهم،  هايــة 

ّ
الن فــي غايــة 

وضــع   
ّ
أن م 

َّ
ســل

ُ
امل فمــن  واصطــالح،  مواضعــة 

 
ّ
وأن د،  ُمَحــدَّ ــص  مخصَّ ــى 

ً
ملعن  

َ
كان فــظ 

ّ
الل

ــيء/ األمــر/ 
ّ

مــا هــو صــورة الش
ّ
ذلــك املعنــى إن

هــن، وُيطابق 
ِّ
 عليــه في الذ

ّ
ــذي يــدل

ّ
ــخص ال

ّ
الش

الواقــع.  الوجــود/  األعيــان/  فــي  ــره 
ّ

يؤش مــا 
فكيُر 

ّ
 لفٍظ على معناه، ويكون الت

ّ
 كل

ّ
هكذا يدل

 ،
ً
، وُرســوًما مكتوبة

ً
ا منطوقة

ً
باأللفــاظ: أصوات

مســاوًيا  هنّيــة، 
ّ
الذ ُصورهــا  وبمعانيهــا: 

عاَيــن 
ُ
امل الواقــع  فــي  عليــه   

ّ
تــدل بمــا  فكيــر 

ّ
للت

ذلك الدستور »تمت املصادقة عليه باألغلبية 
 مــا 

ّ
تقريبــا، فــي جــو مــن البهجــة والتآلــف قــل

التأسيســي،  الوطنــي  املجلــس  قبــة  شــهدته 
ممــا يجعلــه بالتأكيــد نصــا توافقيــا، وبصفــة 
عامــة، عنــد مقارنــة الدســتور التونســي لعــام 
فــي  ســواء  أخــرى،  معاصــرة  بدســاتير   2014
أو  أفريقيــا  وشــمال  األوســط  الشــرق  منطقــة 
فــي أوروبــا، ســنجده في مرتبة ممتاز والشــك 
أنــه سيســاهم فــي دعــم دولة القانــون واحترام 
الحريــات األساســية. فهــو يشــكل بدايــة عهــد 
جديــد ملجتمــع قــرر إحــداث قطيعــة تامــة مــع 
املســار  فــي  بقــوة  واالنخــراط  متســلط  نظــام 

الديمقراطي«. 
اتفــاق  حصيلــة  مجملهــا  فــي  الدســاتير 
مجتمعي، تتولى النخب الفكرية والسياسية 
بشــأنها  العــام  النقــاش  إدارة  واإلعالميــة 
بمشاركة جميع شرائح املجتمع وقواه الحية 
وضمان تمثيليتهم، قبل ائتمان جهٍة ما على 
صياغته ووضع أحكامه، كثيرا ما تكون هذه 
الجهة جمعية تأسيسية منتخبة ديمقراطيا، 
وهــي فــي مجملهــا عمليــة عســيرة وشــاقة، ال 
واحــدة  مــرة  إال  الحــّرة  الشــعوب  تعيشــها 
ليســت  فالدســاتير  القرنــن،  أو  القــرن  فــي 
تعبيــرا عــن رؤيــة فــرد، حتــى وإن كان زعيمــا 
ال يشــق لــه غبــار، أو رغبــة حــزب أو مجموعــة 
وقويــت  شــأنها  وعــال  حجمهــا  كبــر  مهمــا 
شــوكتها ونمــت ثروتهــا. وهــي ليســت لعبــة 
ى بها أهل الحكم والسياســة وأصحاب 

ّ
يتســل

عمــا  تعبيــر  هــي  وإنمــا  واملصالــح،  القانــون 
مجتمــع  إرادة  يعكــس  الــذي  اإلجمــاع  يشــبه 
فــي مرحلــة معينــة مــن تاريخــه  مــا وتطــّوره 
وبنــاء حضارتــه. ولذلــك أجمــع على الدســتور 
التونســي لســنة 2014 كمــا هــو محفــوظ فــي 
دفاتر املجلس الوطني التأسيســي ومداوالته 
املمثلــة  والسياســية  الفكريــة  التيــارات  أغلــب 
بذلــك املجلــس املنتمــن إلى اليســار املاركســي 
من حزب املســار )الحزب الشيوعي التونسي( 
الوطنيــن  وحــزب  الشــيوعي  العمــال  وحــزب 
اإلســالمية  النهضــة  وحركــة  الديمقراطيــن 
وحــزب  العربيــة  القوميــة  الشــعب  وحركــة 
املبــادرة الدســتوري وحــزب التكتــل الليبرالــي 
وكل مــن حــزب املؤتمــر مــن أجــل الجمهوريــة 
)الحــزب  التقّدمــي  الديمقراطــي  والحــزب 
فالتقــى  االنتمــاءات،  متعــّددي  الجمهــوري( 
ال  اإلشــارة  ســبيل  علــى  لــه،  التصويــت  فــي 
ممثــل  الرحــوي،  منجــي  النائــب  الحصــر، 
اليســار التونســي، بالنائبــن الصــادق شــورو 

تماًمــا. وهــذا هــو املســاُر الوحيــُد لكــي يكــون 
 لــه بتجميــع 

ً
ــال

ُّ
َعق

َ
فكيــر انعكاًســا للواقــع؛ ت

ّ
الت

 ،
َ

مــا تشــابه منــه، وتفكيــًكا لتمييــِز مــا اختلــف
ــًرا بتأليــِف األشــتاِت املختلفــات، وتفريــِق  فكُّ

َ
وت

ــذي 
ّ
 الحقيقــّي ال

ُ
ؤتلفــات. واإلشــكال

ُ
األشــباِه امل

ُج الِفكُر 
ُ
 في الّسؤال: أَينت

ٌ
ه ماثل

ّ
يتوّسط هذا ُكل

م 
َ
 عليــه في عال

ٌ
ِمــن الواقــِع املــاّدّي، أم ُهو ســابق

 الّدقيــق الحاســَم 
َ

ــل(؟ ألــم يُكــن ذلــك الفــارق
ُ
ث

ُ
)امل

بن ِمثالّية أفالطون، وواقعّية أرسطو؟ وكذلك 
بن ُوجَهتي الغزالي وابن ُرشد: أّيهما يحتاُج 
أو  اإللهّيــة،  العلــوم  منــه:  االنطــالق  إلــى  املــرُء 

بيعّية؟
ّ
العلوم الط

رفــض  إلــى   ،
ً

أبطــاال ال  ُمْكَرهــن  هنــا،   
ُ

ننســاق
)ُيوتوبيــاه  فــي  ــعراء 

ُّ
الش إدخــال  أفالطــون 

 
ُ
ــا بما نحن

ً
صلــة عميق

ّ
الفاضلــة(، فالقضّيــة مت

 
ٌ
ــعر في تعريف الفالســفة: ُمحاَكاة

ِّ
بصَدِده. الش

ِييل، وكالُهما يقوُد حتًما إلى مســافٍة ما، 
ْ

خ
َ
َوت

تــي 
ّ
َحاَكــى والِعبــارِة ال

ُ
 امل

َ
 أو تقُصــر، بــن

ُ
تطــول

ــيء فــي )حقيقــة نفِســه(، 
ّ

حاِكيــه، أي: بــن الش
ُ
ت

اعر(. 
ّ

حاِكي )ذات الش
ُ
ها امل

َ
تي صاغ

ّ
والِعَبارة ال

تي 
ّ
 الِعبــارة ال

َ
ــر: بــن

َ
هــذا مــن جانــب، ومــن اآلخ

فــي  ترتِســُم  تــي 
ّ
ال والّصــورِة  ــيَء، 

ّ
الش حاِكــي 

ُ
ت

يســمُعها.  العبــارة/  يقــرأ  حــن  ــي 
ِّ
تلق

ُ
امل ِذهــن 

م 
َ
ــيء املوجــوَد في عال

ّ
حاِكــي الش

ُ
ــاعر ت

ّ
ذاُت الش

ذي 
ّ
ي ال

ّ
له بعبارِتها عنُه للمتلق خيِّ

ُ
األعياِن، وت

ــيء. هذه 
ّ

 عــن ذلك الش
ٌ
ترتســُم فــي ِذهِنــه ُصــورة

والحبيب اللوز، املنتمين إلى حركة النهضة، 
اإلســالمية، واملعروفن بالتشــدد الديني، هذا 
مــن دون نســيان النائــب رابــح الخرايفــي الذي 
الناصريــة  بــن  السياســي  انتمائــه  فــي  راوح 
الــذي  وهــو  التقدمــي،  الديمقراطــي  والحــزب 
 يوميــا رئيــس الجمهوريــة علــى تعليــق 

ّ
يحــث

العمل بالدستور.
رئيــس  بصفتــه  ســعّيد،  قيــس  أقســم 
الجمهورية التونســية على احترام الدســتور 
التونســي لســنة 2014، وفق الصيغة الواردة 
فــي الفصــل عدد 76، وال معنى لذلك االحترام 
ســوى االلتــزام بــكل أحــكام الدســتور، بما في 
ذلك ما ورد في التوطئة أن الثورة التونسية 
هي ثورة الحرية والكرامة، 17 ديسمبر 2010 

 
ُ
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ً
 مســتوية

ً
 إّما أن تكون مســتقيمة

ُ
املســافة

ــيء كمــا هو فــي )حقيقة نفِســه(، أو 
ّ

صــورة الش
ــيء )أصغَر( مّما 

ّ
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ُ
 تظهــُر بها صورة

ً
محّدبــة

ظِهر 
ُ
هو عليه في )حقيقة نفِسه(، وإّما ُمقّعرة ت

يء )أكبَر( مّما هو عليه في )حقيقة 
ّ

 الش
َ
ُصورة

 املســافة املســتقيمة غيــُر ِشــعرّية 
ّ
نفِســه(. وألن

ــاعر 
ّ

الش قــول  قبيــل  مــن  كانــت   
ّ

وإال ــا، 
ً
إطالق

ــْوٌم 
َ
ا***ق

َ
ن

َ
ــاُء َيْجــِري َحْول

َ
ــا َوامل

َ
ن
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َ
الّســاخر: )َكأ

بــة  تن املحدَّ
َ
 املســاف

ّ
ُهــْم َمــاُء(، فــإن

َ
ــوٌس َحْول

ُ
ُجل

عر.
ِّ

واملقّعرة ُهما الّسائدتاِن في الش
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ّ
ًرا، لكن ــًرا، أو ُمَكبَّ

َّ
ــعرّي ُمَصغ

ِّ
ــم الش

َ
يبــدو العال

ا.
ً
ال يبدو على حقيقِته إطالق

ل  ــم )َبالغــّي(، ُهــو إّمــا ُمَهــوَّ
َ
ــعرّي عال

ِّ
ــم الش

َ
العال

ن  ُمَهــوَّ وإّمــا  ــن،  يَّ
َ
ُمز ــل  ُمَجمَّ ــم 

َّ
خ

َ
ُمض ــم 

َّ
ُمَعظ

فــي  واللغــة  ه.  ــوَّ
َ

ُمش ــح  بَّ
َ
ُمق َمْمُســوخ  ــر 

َّ
ُمَحق

تــي 
ّ
ال تلــك  عــن  مختلفــة  غــة 

ُ
ل ــعرّي 

ِّ
الش ــم 

َ
العال

ُحــوا علــى جعــل 
َ
تواضــع عليهــا القــوُم واصطل

ــيء 
ّ

الش  علــى 
ّ

ــى دال
ً
 معن

َ
َبالــة

ُ
ق لفــٍظ منهــا   

ّ
كل

قــول  يجّســُدها  غــة 
ُ
ل هــا 

ّ
إن نفِســه؛  حقيقــة  فــي 
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ــاِك ِفيِه***َوَحــْول
َ
ق

ْ
ل
َ
 أ

َ
 الَيــوُم ال

ُ
ــول

ُ
ــاعر: )َيط

ّ
الش

غة بالغّية 
ُ
ــعرّية ل

ِّ
غة الش

ّ
ِصيُر(. الل

َ
ِقي ِفيِه ق

َ
ت

ْ
ل
َ
ن

ــاعرة، 
ّ

ات الش
ّ
 علــى الّرؤيــة الخاّصــة بالــذ

ٌ
قائمــة

رها الخاّصة لألشــياء واألشــخاص 
َ
ظ

َ
وزاوية ن

واألمــور واألفــكار، أي: للُوجــوِد الواقعــّي لهــذه 
غــة 

ُ
ل ليســت  ــعرّية 

ّ
الش غــة 

ّ
الل ــم. 

َ
للعال هــا/ 

ّ
كل

مــا لغــة حقائــق خاّصة، 
ّ
حقائــق موضوعّيــة، إن

- 14 جانفــي 2011. والقســم هــو ذلــك امليثــاق 
الغليــظ أو اليمــن التــي تــم أداؤهــا تحــت قبة 
ــي، وهــو مــا 

ّ
مجلــس نــواب الشــعب يــوم التول

يســتدعي الحفــظ وعــدم النقض كمــا جاء في 
»وال  أيمانكــم«،  »واحفظــوا  العظيــم  القــرآن 
تنقضــوا األيمــان بعــد توكيدها«، وكل نقٍض 
الغمــوس،  اليمــن  خانــة  فــي  القســم  يضــع 
والدســتورية  السياســية  باألزمــة  وينتهــي 
إلى مأزق أخالقي ُيفســد أي حركة إصالحية 
ورغبة جّدية في التغيير، إذا ما قّرر الرئيس 

سعّيد ذلك. 
ال يحتــاج قيــس ســعّيد، األكاديمــي والرئيس، 
لــه  يزّيــن  كمــا  الدســتور،  علــى  الخــروج  إلــى 
ذلــك شــكالنيو القانــون الدســتوري، فقد مّكنه 
الخطــر  مــن  البــالد  حمايــة  مــن   80 الفصــل 
الداهــم الحقيقــي، املتمثــل فــي حكومــة الهــواة 
ورئيســها وأحزابهــا الداعمــة وفلســفتهم فــي 
الحكــم القائمــة علــى التمكــن والغنيمــة، ولــه 
تتوالهــا  عميقــة،  إصالحيــة  حركــة  يقــود  أن 
حكومــة وطنيــة تقطــع دابــر الفســاد بأنواعــه، 
واإلداري  والعقــاري  واملالــي  السياســي 
مارســته،  الــذي  والدبلوماســي،  والجبائــي 
وال تــزال، بعــض أحــزاب الحكــم ومــن حالفهــا 
ســنوات،  عشــر  بهــا  املرتبطــة  اللوبيــات  مــن 
إلصــالح  واضحــة  اســتراتيجية  وترســم 
املاليــة العموميــة والجبايــة والديــن العمومي 
والتعليــم  والتربيــة  الوطنيــة  واملنشــآت 
العالــي والتكويــن املهنــي والصحــة والفالحــة 
ــة للقضــاء علــى البطالــة 

ّ
والنقــل، وإعــداد خط

والتشــغيل الهش واملناولــة ومقاومة اإلرهاب 
والجريمــة املنظمــة. أمــا دون ذلــك مــن تعليــق 
للدســتور وإنهــاء العمــل بأحكامــه ومــا أفــرزه 
من مؤسسات، ال شك أنها تستدعي اإلصالح، 
فهو الدخول في متاهات الجدل القديم العقيم 
الــذي أخــذ ثــالث ســنوات من عمر التونســين، 
املتعلق بالهوية والدين ونظام الحكم والدولة 
املدنية والحّريات العامة والخاصة وتأسيس 
وشــروط  والجمعيــات  والنقابــات  األحــزاب 
التــداول الســلمي علــى الســلطة، وغيــر ذلك من 
قضايا خالفية انتفت مبّررات طرحها وُحسم 
القــول فيهــا، وقــد تــؤّدي إثارتهــا مــن جديــد، 
والبّت فيها من زاوية نظر فردية أو مجموعة 
محــدودة ال تتمتــع بالتمثيليــة الشــعبية، إلــى 
انفجــار اجتماعــي أو احتراب أهلي، نجت منه 
تونس في السابق، بعد تضحيات ثقيلة على 
غرار اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
)كاتب ووزير تونسي سابق(
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لبنان: مؤشرات خطرة ألسوأ موسم حرائق

منكوبو فيضانات السودان »بال أمل«

17

بيروت ـ سارة مطر

ثــالث ســنوات عجــاف شــهدها لبنان، وما 
تواكــب  الدراماتيكّيــة  انعكاســاتها  زالــت 
حيــاة مواطنيــه حتــى اليــوم. وإلــى جانــب 
األزمــات االقتصاديــة املتالحقــة التــي ترافقــت مــع 
معاناة ومآٍس مســتمرة، حضرت الحرائق الكثيرة 
التي التهمت األخضر واليابس، وهددت املواطنن 
فــي مــكان عيشــهم مع أطفالهــم وعائالتهم. توضح 
األرقــام والبيانــات الحجــم الهائــل للخســائر التــي 
لحقــت بالثــروة الحرجيــة واإليكولوجية، وطاولت 
أشجارًا وغابات يفوق عمرها 700 عام، في وقت لم 
يطــرأ أي تحديــث منذ 12 عامًا على االســتراتيجية 
يقــول  والتــي  الغابــات،  حرائــق  إلدارة  الوطنيــة 

 معظم بنودها »حبر على ورق«.
ّ
البعض إن

يعتبــر مديــر برنامــج األراضــي واملــوارد الطبيعيــة 
البلمنــد  بجامعــة  البيئّيــة  الدراســات  معهــد  فــي 
»العربــي  لـ حديثــه  فــي  متــري،  جــورج  الدكتــور 
شــهدت  األخيــرة  الثــالث  »الســنوات   

ّ
أن الجديــد«، 

مواســم الحرائــق األكثــر ســوءًا في لبنــان«، مضيفًا: 
»التهمت حرائق عام 2019 مساحة أكثر من 3 آالف 
هكتــار، خصوصــًا مــن أراضــي أشــجار الصنوبــر، 
وغالبيتهــا فــي محافظــة جبــل لبنــان. كمــا شــهدت 
كبيــرة  صعوبــات  الحرائــق  هــذه  إخمــاد  عمليــات 
ترافقــت مــع مهمــات ميدانيــة خطرة، ألنهــا اندلعت 

فــي  حرائــق  التهمــت  أيضــًا،  ســكنية.  مناطــق  فــي 
ــوح في عكار 

ّ
اب والش

ّ
العام ذاته غابات أشــجار اللز

)شمال( والبقاع )شرق(.
ويتابع متري بأن »عام 2020 شــهد حرائق كارثية 
أشــعلت مســاحات تناهز 7 آالف هكتار، خصوصًا 
الســابق  الســنوي  املعــّدل  أن  علمــًا  عــكار،  فــي 
هكتــار.  ألــف  يناهــز  كان  املحترقــة  للمســاحات 
وللمــرة األولــى، بلغــت الحرائــق غابــات األرٍز، وهــو 
نــزال نجــري دراســات حــول أســبابه  أمــر خطــر ال 
وأصنــاف  األشــجار  يهــدد  مــا  الجفــاف،  وبينهــا 
املرتفعــات  علــى  تنمــو  التــي  والزهــور  النباتــات 
منتصــف  فــي  اليــوم  زلنــا  »مــا  يضيــف:  فقــط«. 
موســم حرائــق الســنة الحالية، لكن مــن الواضح أن 
الوضــع ســيئ، بعدمــا التهمــت نيــران حريــق واحٍد 
1500 هكتــار مــن األراضــي خــالل أيــام معــدودة فــي 
بالثــروة  كبيــرة  خســائر  وألحقــت  عكار)شــمال(، 
اإليكولوجيــة، أهمهــا احتــراق نباتــات نــادرة غيــر 
معتادة على مواجهة الحرائق، ما يعني أنها باتت 

مهّددة باالنقراض«.
الحرجــي  الغطــاء  تعــّرض  مــن  متــري  ر 

ّ
ويحــذ

ســاعاٍت.  خــالل  الــزوال  ملخاطــر  لبنــان  يمّيــز  الــذي 
يفــوق  نــادرة  وأشــجارًا  غابــات  بلغــت  »فالحرائــق 
اب فــي 

ّ
عمرهــا 500 و600 عــام، وبينهــا شــجرة اللــز

يمكــن  وال  ســنة،   700 عمرهــا  يفــوق  التــي  البقــاع 
شــأن  وفــي  أشــهر«.   8 عمرهــا  بشــجرة  تعويضهــا 

التــي  الحرائــق  ملكافحــة  الوطنيــة  االســتراتيجية 
 »األجزاء الخاصة 

ّ
أقــّرت عــام 2009، يوضح متري أن

باألبحــاث واملعلومــات والدراســات نِفــذت مــن دون 
وتعزيــز  املخاطــر  بتخفيــف  ــق 

ّ
يتعل آخــر  شــيء  أي 

جاهزية املكافحة أو حتى إعادة التأهيل. وأنا أدعو 
إلــى وضــع خطــط إلدارة الغابــات، فاألكيد أن الخطر 

سيزداد في املستقبل، وستحصل كوارث أسوأ«.
علــى  الحفــاظ  برنامــج  منّســق  يحــذر  جهتــه،  مــن 
الطبيعــة فــي »جمعيــة الثروة الحرجيــة والتنمية« 
»العربــي  لـ حديثــه  فــي  ســلمان،  هشــام   )AFDC(
الجديــد«، مــن أن »وتيــرة الحرائــق تتســارع بتأثير 
وارتفــاع  الرطوبــة  نســبة  ــي 

ّ
فتدن املنــاخ،  تغّيــر 

تجعــل  الريــاح  ســرعة  واشــتداد  الحــرارة  درجــات 
الحرائــق كارثيــة«. يضيــف: »بغــض النظر عن كون 
 أم ال، مــن الضــروري التوعيــة فــي 

ً
الحريــق مفتعــال

شــأن أهميــة الوقايــة وتحديــث القوانــن مــن أجــل 
الحيويــة  الكتلــة  أي  الوقــود،  إدارة  فعاليــة  زيــادة 
وال  لالشــتعال.  والقابلــة  الطبيعــة  فــي  املوجــودة 
اســتخدامات  تغّيــر  مســألة  نتجاهــل  أن  يمكــن 
األراضــي مــن زراعيــة كانــت تشــّكل فواصــل للحــّد 
مــن انتشــار النيــران، إلــى أراٍض عشــبّية أو حرجّية 

تسمح بتمّدد الحرائق«.
ويشــير ســلمان إلــى أن تطايــر مــادة الكربــون مــن 
قــد يشــعل حريقــًا،  الســيارات والشــاحنات  عــوادم 
ألن حــرارة هــذه املــادة تفــوق 300 درجة مئوية. كما 

أن الحريــق يبــدأ فــي العشــب أواًل، مــن هنــا ضرورة 
إدارة  بــاع 

ّ
وات الطــرق،  وجوانــب  األحــراج  تنظيــف 

املناطــق  فــي  وتكثيفــه  الرعــي  وتنظيــم  مســتدامة 
املهــّددة«. ويشــرح ســلمان أن دواًل تعتمــد نمــوذج 
أجــل  مــن  وإدارتهــا  الربيــع  خــالل  حرائــق  افتعــال 
تفادي خطر أكبر خالل الخريف، عبر تكريس آلية 

تحّول النيران إلى فواصل للوقود. 

مجتمع
 مساعدات عاجلة بقيمة 

ّ
أعلن نائب األمن العام لألمم املتحدة للشؤون اإلنسانية، مارتن غريفيث، أن

45 مليــون دوالر أميركــي ُرصــدت لدعــم النظــام الصحــي الــذي يشــارف علــى االنهيار في أفغانســتان، 
 »األدوية واملعدات الطبية والوقود تنفد... وسلســلة أجهزة التبريد معطلة فيما الطواقم 

ّ
موضحًا أن

 األموال ستذهب إلى منظمة الصحة العاملية ومنظمة األمم 
ّ
الصحية ال تتقاضى أجورها«. أضاف أن

املتحــدة للطفولــة )يونيســف(، وستســمح مــن خــالل منظمــات غير حكوميــة محلية ودولية بتشــغيل 
)فرانس برس( مراكز رعاية صحية بما فيها مستشفيات كوفيد-19. 

قــد يســتمّر الثــوران البركانــي فــي جزيــرة ال باملــا اإلســبانية وتداعياتــه 84 يومــًا، بحســب مــا قــال 
ه اســتند في حســاباته 

ّ
خبــراء أمــس األربعــاء. وأشــار معهــد علــم البراكــن فــي جزر الكناري إلى أن

قــات حمــم بركانيــة 
ّ
إلــى زمــن االنفجــارات البركانيــة الســابقة فــي األرخبيــل والتــي أعقبتهــا تدف

كثيفــة ونشــاط زلزالــي مســتمر. ومنــذ ثــوران البركان، يوم األحد املاضــي، ابتلعت أنهر من الحمم 
ــي الحمــم 

ّ
البركانيــة التــي ال يمكــن إيقافهــا ويصــل ارتفاعهــا إلــى ســتة أمتــار، 185 مبنــى. وتغط

)أسوشييتد برس( البركانية اآلن 154 هكتارًا من األرض، وفقًا للمعهد. 

ثوران بركان جزيرة ال بالما اإلسبانية قد يستمر 3 أشهراألمم المتحدة: مساعدة عاجلة لصحة أفغانستان

عدد  فــي  نقص  مــن  الــمــدنــي  ــاع  ــدف ال يعاني 
فيه  العمليات  مدير  يشير  ما  بحسب  عناصره، 
يشّكلون  »ال  أنّهم  ويوضح  موسى.  أبو  جــورج 
العدد،  إجمالي  من  المائة  في   5 من  أكثر  فعليًا 
لذا نعتمد على متطّوعين ال يتقاضون أي راتب، 
في وقت يجب أن يضم الجهاز 5 آالف عنصر على 

األقل من أجل تنفيذ واجباتنا على أكمل وجه«.

نقص عديد الدفاع المدني

أفــادت األمــم املتحــدة بــأن أكثــر مــن 288 ألــف مقيــم 
والجــئ تأثــروا باألمطــار الغزيــرة والفيضانــات التي 
شملت هذا املوسم 13 من من 18 والية في السودان. 
وأكدت أن الكارثة الطبيعية ذاتها في جنوب السودان 
فــي  تســببت  بعدمــا  اإلنســانية،  االحتياجــات  زادت 

نزوح حوالى 426 ألف شخص إلى السودان.
لجــأ  فيمــا  مخيمــات،  إلــى  الالجئــن  آالف  ِقــل 

ُ
ون

ثــرًا 
ُ
آخــرون إلــى قــرى لــم تغمرهــا الســيول. لكــن ك

مــا زالــوا بــال مــأوى، مــا دفــع مفــوض الالجئــن فــي 
الســودان، إبراهيم محمد، إلى القول: »نواجه تحديًا 
إلــى  بــال مــأوى وطعــام  حقيقيــًا فــي نقــل الجئــن 

مناطق جديدة«.
وتهطــل أمطــار غزيــرة موســميًا فــي الســودان بــن 
يونيــو/ حزيــران وأكتوبــر/ تشــرين االول، وتحــدث 
فيضانــات تلحــق أضــرارًا بالغة باملمتلــكات والبنية 
أعلنــت  املاضــي،  والعــام  واملحاصيــل.  التحتيــة 

الســلطات حــال الطــوارئ ملــدة ثالثــة أشــهر بعدمــا 
 وألحقــت أذى 

ً
تســببت الفيضانــات فــي 140 قتيــال

بحوالى 900 ألف شخص.
 84 اآلن  حتــى  الفيضانــات  قتلــت  العــام،  وهــذا 
شــخصًا ودمــرت 40 ألــف منــزل. ولم تفلــح محاولة 
بحواجــز  بإحاطتهــا  مســاكنهم  حمايــة  الجئــن 
ترابية، ثّم اســتخدموا بعد انحســار الســيول الركام 
روا مــن 

ّ
لبنــاء منــازل جديــدة. لكــن عمــال إغاثــة حــذ

انتشار أمراض، في ظل استحمام أشخاص باملياه 
الراكدة، وملئهم قوارير منها لشربها.

واإلثنــن املاضــي، أحصــت الســلطات 150 اصابــة 
باملالريــا بــن الجئــي املخيمــات التــي يبــدي بعــض 
ســكانها تشــاؤمًا من فرص النجاة، »فالفيضانات 
جرفــت طعامنــا وجعلتنــا في العراء، والناموس أكل 

أجساد األطفال«.
)فرانس برس(
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)أشرف شاذلي/ فرانس برس(

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني



انتصار الدنان

ترك فلسطني الجئًا إلى لبنان حني كان في العاشرة من عمره، لكن صور اللجوء 
ما زالت ماثلة أمام عينيه. يروي الحاج محمد مصطفى قاسم، املتحدر من قرية 
باقي  مثل  لبنان: »عشت  الــبــارد شمال  نهر  فــي مخيم  واملقيم  عكا  بقضاء  عمقا 
األطفال. دخلت املدرسة في السابعة، وكنت ألعب وأساعد والــدي في العمل. في 
ســن الــعــاشــرة تــغــّيــرت الــصــور، إذ خــســرت عائلتي كــل شــيء وكــل أحــامــهــا، حني 
قصف طيران العدو بلدتنا«. يتابع: »حينها كان جدي يتاجر بالبقر، فطلب منه 
صديقه أن يخرج مع عائلته والبقرات، ويتوجه إلى بلدة يركا، وهو ما فعله. في 
الزيتون،  أشجار  تحت  أسبوعني  فمكثنا  علينا،  النار  الصهاينة  أطلق  طريقنا، 
ثــم توجهنا إلـــى بــلــدة جـــت. وهــنــاك جـــاء شــبــان مــن عــمــقــا، وأخـــبـــروا والــــدي أنهم 
يريدون إحضار بيض وعدس من البلدة، فذهب والدي معهم. وفي الطريق أوقفهم 
الصهاينة وطالبوهم بالعودة، وهو ما رفضه والدي فاعتقل واستجوب قبل أن 
أنه »من بلدة  املكان«. ويخبر قاسم أيضًا  يطلق سراحه، فعاد خائبًا، وقــرر ترك 
كفرياسيف، أجبرنا اليهود على ركوب باصات أوصلتنا إلى سهل مرج ابن عامر، 
هناك  بقينا  بــاطــة.  على قصد مخيم  أجبرتنا  رشــاشــات  لنيران  تعرضنا  حيث 
 لجيش اإلنقاذ العربي، وحصلنا على خبز 

ً
أسبوعًا، وسكنا في شوادر كانت أصا

وتمر، ثم نقلتنا باصات جرت تغطيتها بشوادر إلى مكان نجهله علمنا بعدها 
أنه سورية. بقي كثيرون هناك، لكننا انتقلنا الحقًا إلى مدينة صور في جنوب 
لبنان، ومنها إلى مدينة عنجر في محافظة البقاع، ثم مخيم نهر البارد )شمال(.

وعن علمه وعمله، يقول الحاج مصطفى قاسم: »لم أتابع الدراسة في لبنان بسبب 
الــدائــم مــن منطقة إلــى أخـــرى، وعملت مــع والـــدي فــي قطاف امللوخية. ثم  تنقلنا 
قدمت لنا أونروا إعانات بينها حليب جاف علمني والدي كيف أصنع منه اللنب 
واللبنة لبيعهما. وحني توفي والدي تابعت عمله، وتزوجت في سن الـ15 من ابنة 
الـــ13، وبقينا معًا ثاثة أشهر ثم انفصلنا ألن أهلها أرادوا  عمي التي كانت في 

تزويجها من رجل ثري مقيم في السويد«.
يضيف: »تزوجت للمرة الثانية في سن الـ16، وأنجبت أربعة صبيان وثاث بنات. 
واليوم، بعدما تزوج جميع أوالدي وتوفيت زوجتي، بت أعيش وحدي، فقررت أن 

أتزوج للمرة الثالثة، وهو ما حصل بعدما ربحت نصف ورقة يانصيب«.
يختم:« أتمنى العودة إلى فلسطني، حتى أشم رائحتها. ففيها الخير كله«.

في األزمات الكبرى، ياُلحظ في الغالب نزوح إلى المناطق 
التي توّفر أمانًا ما للمواطنين. وفي أفغانستان، بعدما 

من  أفغان  راح  البالد،  على  يدها  طالبان  حركة  وضعت 
سكان كابول يهجرونها ألسباب عّدة

1819
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كابول ـ صبغة اهلل صابر

على  بعد سيطرة حركة طالبان 
كابول منتصف شهر أغسطس/ 
آب املــــاضــــي، شـــهـــدت الــعــاصــمــة 
األفغانية تحّوالت كثيرة. من تلك التحّوالت 
ــمـــة  ــن الـــعـــاصـ ــ ــان كـــثـــيـــريـــن مــ ــ ــغــ ــ خـــــــــروج أفــ
وتــوّجــهــهــم إلـــى األقــالــيــم واألريـــــــاف، حيث 
 األمــــر في 

ّ
مــواطــنــهــم األصــلــيــة، فــي حــني أن

السابق كان بخاف ذلك، إذ كانوا يتركون 
ــاف ويــقــصــدون الــعــاصــمــة،  األقــالــيــم واألريــــ
 األمــن واالستقرار كــان منعدمًا في تلك 

ّ
ألن

 ظــروف العيش كانت 
ّ
املــنــاطــق، فــي حــني أن

جيدة في كابول. أّما اليوم، فقد بات العيش 
فــي األقــالــيــم واألريــــاف لجهة األمـــن ممكنًا، 

ــــال صــار  فــيــمــا الــبــقــاء فـــي كـــابـــول لــجــهــة املـ
صعبًا. محمد ضمير واحد من هؤالء، وقد 
نقل أسرته من العاصمة كابول إلى مديرية 
سرخ بوالية لوجر املجاورة. هو ترك املنزل 
الــذي كــان بــدل إيجاره عشرة آالف أفغانية 
)نــحــو 110 دوالرات أمــيــركــيــة(، األمـــر الــذي 
كــان يذهب  الشهري  راتبه   نصف 

ّ
أن يعني 

ه كــان قــد آثــر البقاء في 
ّ
إليــجــار املــنــزل، لكن

كـــابـــول طــيــلــة هــــذه األعــــــوام بــســبــب انــعــدام 
 أخاه األصغر وُيدعى 

ّ
األمن في لوجر، وألن

ــان يــعــمــل كـــذلـــك فـــي شــركــة  ــر مــحــمــد كــ ــ وزيـ
تــجــاريــة فــي كــابــول، بالتالي كــانــا يسّيران 
أمــــور الــحــيــاة مــعــًا فـــي حـــني يــثــقــلــهــمــا بــدل 

اإليجار.
أّمـــا الــيــوم، وقـــد اســتــتــّب األمـــن فــي األقــالــيــم 

ف 
ّ
وفــي العاصمة على حــّد ســواء ومــع توق

لــم يعد مــن خيار أمامهما سوى  الــرواتــب، 
ــمــــة والـــــتـــــوّجـــــه إلـــــــى مــســقــط  تـــــــرك الــــعــــاصــ
محمد  ويقول  ســرخ.  مديرية  في  رأَسيهما 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »عــشــنــا أكثر  ضــمــيــر لـــ
من ستة أعوام في كابول، في منزل ال بأس 
بـــه، وكــــان نــصــف راتــبــي ُيـــصـــَرف عــلــى بــدل 
ــفــت الــرواتــب 

ّ
اإليـــجـــار. والـــيـــوم، بــعــدمــا تــوق

الوضع   
ّ
أن واألعمال كلها في كابول، وبما 

ه من 
ّ
األمني بات مستقرًا في قريتنا، رأينا أن

األفــضــل االنــتــقــال إلــى منزلنا األســاســي، ال 
نا ال نعرف متى تعود الحياة إلى 

ّ
سّيما أن

طبيعتها في العاصمة«.

ال رواتب
من جهته، كان شبير أحمد يعيش في شقة 
العاصمة  فــي  شـــهـــرارا  منطقة  فــي  سكنية 
دوالر   200 شـــهـــريـــًا  يـــدفـــع  وكــــــان  ــــول،  ــابـ ــ كـ
ني 

َ
ف من غرفت

ّ
 إيجار منزل يتأل

َ
أميركي بدل

وحــّمــام ومطبخ. هــو كــان مــديــرًا فــي شرطة 
ه عاد إلى وظيفته 

ّ
املرور، وعلى الرغم من أن

في األيام األولى من سيطرة حركة طالبان 
ه ال يعرف ما هو مستقبل 

ّ
على كابول، فإن

الرواتب، وهل ستتمكن الحركة من صرفها، 
بــشــأن  تــكــّهــنــات مختلفة  ثــّمــة   

ّ
أن ال ســّيــمــا 

االعتراف الدولي بحكومة طالبان. بالتالي، 
قّرر شبير ترك املنزل في كابول والتوّجه إلى 
منطقة سرخ رود في إقليم ننجرهار شرقي 
أفــغــانــســتــان، حــيــث لــه مــنــزل كــبــيــر وأراض 
زراعــيــة وقـــوم وعــشــيــرة، ومـــن شـــأن ذلـــك أن 
يخفف عليه أعباء الحياة إلى حّد كبير في 
ظــل جــمــود الــوضــع االقــتــصــادي واملعيشي 
»العربي الجديد«  في الباد. ويقول شبير لـ

الــذي أّدى إلــى ارتفاع  إلــى العاصمة، األمــر 
املــنــازل بشكل مفاجئ. وقــد استفاد  أسعار 
املــنــازل والشقق.  مــن تلك الفرصة أصــحــاب 
ــان عـــلـــى الــحــكــم،  ــبـ ــالـ لـــكـــن بـــعـــد ســـيـــطـــرة طـ
راح الـــنـــاس يــتــركــون الــعــاصــمــة. وقـــد عمد 
أشخاص كثر مّمن يعيشون في كابول منذ 
فــتــرة، والــذيــن يملكون مــنــازل فــي األقــالــيــم 
ــاف، يـــغـــادرون املــديــنــة. وهــكــذا صــار  ــ واألريــ
مكاتب  يقصدون  والشقق  املنازل  أصحاب 
ضة، 

ّ
مخف بــأســعــار  ويسّجلونها  الــعــقــارات 

ــر مــســتــأجــرون جــدد لتلك 
ّ
مــن دون أن يــتــوف
املنازل والشقق«.

 »ثــّمــة مــنــزاًل بالقرب 
ّ
ويخبر ديــن محمد أن

من مكتبي تركته األسرة التي كانت تشغله 
لتتوّجه إلى والية لغمان شرقي الباد. كان 
فطلبت  أمــيــركــي،  دوالر   300 اإليـــجـــار  بـــدل 
من صاحبه خفضه حتى تتمّكن من البقاء 
فترة إضافية في كابول في انتظار تحّسن 
فت، وبالتالي 

ّ
الرواتب توق  

ّ
إن إذ  األوضــاع، 

 
ّ
ــذا الـــبـــدل. لــكــن ــع هـ لـــم يــعــد فـــي إمــكــانــهــا دفـ

صــاحــب املــنــزل رفـــض ذلــــك، فــاضــطــرت إلــى 
خاذ قرار الرحيل. وبعد أيام، عندما أدرك 

ّ
ات

ــنـــزل الـــوضـــع، قــصــدنــي لــعــرض  صـــاحـــب املـ
منزله لإليجار حتى لو كــان ذلــك لقاء بدل 

 ال مستأجرين اليوم«.
ّ
. لكن

ّ
أقل

أسباب عّدة
ــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، طـــلـــب عــــــدد كـــبـــيـــر مــن  فـ
مـــســـتـــأجـــري املــــنــــازل فــــي الـــعـــاصـــمـــة كـــابـــول 
وكذلك في إقليم هرات غربي الباد، من حركة 
طــالــبــان وضــــع آلـــيـــة لـــبـــدالت إيـــجـــار املـــنـــازل 
خصوصًا  خفضها،  على  أصحابها  وإرغـــام 
 أوضــاع املواطن األفغاني في تدهور بعد 

ّ
أن

األزمة املعيشية التي تشهدها الباد.
وعن أسباب مغادرة سكان كابول منازلهم 
وتــوّجــهــهــم صــــوب األقـــالـــيـــم، يـــقـــول محمد 
ــابــــق فــــي بــلــديــة  ــو مــــوظــــف ســ ــ ــران، وهــ عـــــمـــ
 »أبرزها هو 

ّ
»العربي الجديد«، إن لـ كابول، 

ف الرواتب. فالحياة مهما تكون جّيدة 
ّ
توق

في األقاليم واألريــاف ال تصل إلى مستوى 
 توقف الرواتب 

ّ
الرفاهية في العاصمة، لكن

إلــى تركها«. يضيف  السكان  اضطّر بعض 
ـــف عـــن دفــع 

ّ
ــــه »إلــــى جــانــب الـــتـــوق

ّ
عـــمـــران أن

رواتـــــب املــوظــفــني الــحــكــومــيــني، أغـــلـــق عــدد 
كبير مــن املــؤســســات األجــنــبــيــة أبـــوابـــه في 
وجه العاملني األفغان فيه. كذلك، تأتي حالة 
ركـــود فــي الــتــجــارة واالقــتــصــاد فــي الــســوق 
ــا جـــعـــل كــثــيــريــن مــن  ــًا، مــ األفـــغـــانـــي عـــمـــومـ
املستأجرة  منازلهم  يتركون  كــابــول  سكان 
ويــتــوجــهــون صـــوب األقــالــيــم واألريــــــاف، ال 
 الـــوضـــع األمـــنـــي صــــار مــســتــقــّرًا 

ّ
ســّيــمــا أن

 أرجاء الباد«.
ّ

نسبيًا في كل

ــان كــبــيــرًا  ــزل كــ ــنـ ــار املـ  »بـــــدل إيـــجـ
ّ
شــبــيــر أن

األوضـــاع مستقرة  علينا، حتى حني كانت 
دفع الرواتب. 

ُ
وت

 ما حصل في كابول، بات من 
ّ

واليوم، بعد كل
الصعب جدًا سداد بدل اإليجار، باإلضافة 
األولية شهدت  االحتياجات  أسعار   

ّ
أن إلى 

 »الحياة كانت مريحة في كابول با شك، 
ّ
إن

 املشكلة 
ّ
ال سّيما لجهة تعليم األطفال، لكن

ـــنـــا ال نـــعـــرف مصير 
ّ
األســـاســـيـــة هـــي فـــي أن

رواتبنا، بالتالي ال نستطيع تعليق آمالنا 
عـــلـــى مــســتــقــبــل مـــجـــهـــول، وعــلــيــنــا تــرتــيــب 
الــراهــنــة«. يضيف  حياتنا بحسب األحـــوال 

قفزة كبيرة. بالتالي، بات العيش صعبًا«.

شقق فارغة
ــبـــون كـــثـــر، فقد  ــراقـ وبــحــســب مـــا يـــاحـــظ مـ
ــر مـــديـــنـــة كــــابــــول بــعــد  ــ ــئـــات األســ ــادرت مـ ــ ــ غـ
دين  ويــقــول  عليها.  طالبان  حركة  سيطرة 

مــحــمــد، وهــــو صـــاحـــب مــكــتــب عــــقــــارات في 
»العربي الجديد«،  سوق شهر بالعاصمة، لـ
ــنـــني مـــن كــابــول   »مـــوجـــة خـــــروج املـــواطـ

ّ
إن

وتــوّجــهــهــم إلــــى األقـــالـــيـــم واألريـــــــاف آخـــذة 
ـــه »قــبــل وصــول 

ّ
فــي الــتــزايــد«، مشيرًا إلــى أن

نــزوح  موجة  شهدنا  السلطة،  إلــى  طالبان 

يتداول عدد كبير من 
الناشطين على موقع 

»فيسبوك« أخبارًا تتعلق 
بمهاجرين ليبيين أو 
صورًا ألشخاص تّم 

إنقاذهم أو توقيفهم 
في عرض البحر من 
دون أن يتمكنوا من 
تحقيق أحالمهم 

بالهجرة. وثّمة 
ناشطون يوّجهون 

اللوم إلى الحكومات 
التي تدفع الشباب إلى 
هذا الخيار الخطر هربًا 
من األوضاع الصعبة 

التي يعانون منها في 
بلدانهم، وكذلك إلى 

شبكات تهريب البشر التي 
تستغل أوضاع هؤالء 

اليائسين. إلى جانب 
هؤالء، ثّمة ناشطون 

آخرون يحاولون طمأنة 
أهالي المهاجرين 
السريّين، إذ كثيرون 

منهم يجهلون مصير 
أبنائهم الذين يخوضون 

الهجرة السرية.

تحقيق

فسبكة

نزوح عكسي
سكان كابول ينتقلون 

إلى األقاليم

ليبيا: تزايد التهريب رغم المالحقات

أمامي. خسرت عائلتي كل  الصور  تغيّرت  العاشرة  بلغُت  حين 
شيء وكل أحالمها، حين قصف طيران العدو بلدتنا

قصة الجئ

افغانستان

باكستان

تركمنستان

اوزبكستان

طاجكستان

قيرغستان

ايران

الهند

كابول

4.430.000
هو العدد التقريبي 

لسكان العاصمة األفغانية 
كابول، من بين أكثر 

من 38 مليون نسمة 
في البالد.

محمد مصطفى قاسم
الخير كله في فلسطين

إجراءات اإلغالق الخاصة 
بكورونا كانت سببًا في 
تراجع عمليات التهريب

طرابلس ـ العربي الجديد

خال اآلونة األخيرة، تزداد أعداد املهاجرين 
السرّيني عبر الشواطئ الليبية، على الرغم 
في  الليبية جهودها  السلطات  تكثيف  من 
مــاحــقــة شــبــكــات الــتــهــريــب، ومــداهــمــة عــدد 
مــن مــراكــز تــجــمــع املــهــاجــريــن الــســريــني في 
املناطق القريبة من السواحل الليبية. ووفقًا 
لتقرير أصدرته لجنة اإلنقاذ الدولية، وهي 
نقذ أكثر من 23 

ُ
منظمة غير حكومية، فقد أ

ألف مهاجر سري وتم إرجاعهم إلى ليبيا 
مــنــذ مــطــلــع الـــعـــام الــــجــــاري وحـــتـــى نــهــايــة 
املــاضــي، من بينهم أكثر من  أغسطس/ آب 
1000 طفل، وأكثر من 1500 امرأة، 68 منهن 

 حوامل.
ّ
كن

ولفتت املنظمة، في بيان أصدرته أخيرًا، إلى 
املهاجرين  الــرقــم يمثل ضعف عــدد  أن هــذا 
الــذيــن أنــقــذوا خــال الــعــام املــاضــي، بــل يعد 
األعلى منذ عام 2017. ونقل البيان عن املدير 
تـــوم جــاروفــالــو  اإلقــلــيــمــي للجنة فــي ليبيا 
قوله إن »هذا الرقم سجل خال ثمانية أشهر 

فقط، ويشير إلى أن عدد الذين أعادهم خفر 
العدد  من  أكثر  ليبيا  إلــى  الليبي  السواحل 
املــســجــل خـــال الــســنــوات املــاضــيــة«. ويــؤكــد 
جــاروفــالــو أن الــعــدد »غــيــر مــســبــوق«، الفتًا 
إلى رصد أطفال من بني املهاجرين من دون 
أســـرهـــم، ويــعــانــي بعضهم مــن اضــطــرابــات 

نفسية ومشاكل صحية.
في هذا السياق، يتحدث الضابط في جهاز 
مــكــافــحــة الـــهـــجـــرة غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــة الــلــيــبــي 
ــاع مــســتــوى  ــفــ رمـــضـــان الــشــيــبــانــي عـــن ارتــ
نشاط تهريب البشر عبر السواحل الليبية، 
»الـــعـــربـــي  ــزو األمــــــــر، خـــــال حـــديـــثـــه لــــ ــعــ ويــ
الجديد«، إلى تغير كبير في الوضع األمني 

فــي الـــبـــاد، مــا شــجــع املــهــاجــريــن الــســريــني 
عــلــى الــتــعــامــل مـــع شــبــكــات املـــهـــربـــني عبر 
الــصــحــراء لــلــوصــول إلــى الــشــواطــئ، مؤكدًا 
في الوقت نفسه أن هدوء األوضاع األمنية 
ــبـــاد أعـــطـــى دفـــعـــة لــأجــهــزة  نــســبــيــًا فـــي الـ

األمنية لتكثيف ماحقتها للمهربني.
وقبل أيام، أعلن مكتب النائب العام اعتقال 
أشهر مهربي البشر في ليبيا، املعروف على 
»الحاج  باسم  االجتماعي  التواصل  مواقع 
حــكــيــم«، واملــتــهــم بــارتــكــاب واقــعــة احتجاز 
ــدد مـــن املــهــاجــريــن املــصــريــني،  وتـــعـــذيـــب عــ
العامة بــاشــرت إجـــراءات  النيابة  مــؤكــدًا أن 
النائب  املــتــهــم. وأوضــــح مكتب  اســتــجــواب 
الــــعــــام، فـــي بـــيـــان، أن الــقــبــض عــلــى املــتــهــم 
جــاء على خلفية واقــعــة »حــجــز حــريــة عدد 
املصرية  الجنسية  حــامــلــي  املــهــاجــريــن  مــن 
مبالغ  دفــع  على  ذويهم  إلجبار  وتعذيبهم 
مــالــيــة تــحــت وطــــأة مــشــاهــدة الــتــســجــيــات 

املرئية التي توثق مشاهد التعذيب«.
ق باعتقاله، يلفت بيان أصدره 

ّ
وفي ما يتعل

املكتب إلــى توجيه أوامــر إلــى وحــدة تقنية 

املــعــلــومــات واالتــــصــــاالت بــمــبــاشــرة إجـــراء 
الـــبـــحـــث عــــن املـــتـــهـــم بـــالـــتـــعـــاون مــــع مــكــتــب 
تــحــريــات املــنــطــقــة الـــحـــدوديـــة الــغــربــيــة، ثم 
ألقي القبض عليه، حيث أقّر بانخراطه في 
نــشــاط الــجــمــاعــات اإلجــرامــيــة الــتــي تمتهن 
بالبشر  واالتــجــار  الهجرة  عمليات  تنظيم 
الـــبـــيـــان أن املــتــهــم  عــبــر دول عـــــدة. وكـــشـــف 
اعترف »بإدارة منظمة تعمل تحت سيطرته 
في الداخل، ولها ارتباط مع شبكات أخرى 

تعمل لصالحه بدول الجوار«.
»الــعــربــي  يــتــابــع الــشــيــبــانــي، فـــي حــديــثــه لـــ
الــجــديــد«، أن »تــوقــف الــحــرب خــال األشهر 
املاضية مهد الستقرار نسبي، وخصوصًا 
ــتـــي كــانــت  ــنـــوب، الـ ــجـ ــــط الـ فــــي مـــنـــاطـــق وسـ
تــعــانــي مـــن انـــتـــشـــار الـــعـــصـــابـــات املــســلــحــة 
وقطاع الطرق«، الفتًا إلى أن هذه العصابات 
كانت تتعمد اختطاف املهاجرين البتزازهم، 
وكــــان نــشــاطــهــا ســبــبــًا فــي تــراجــع عمليات 

التهريب.
يــضــيــف أن »إجــــــــــراءات اإلغـــــــاق الــخــاصــة 
بتفشي وبــاء كــورونــا كانت سببًا آخــر في 
تراجع عمليات التهريب. لكن عودة األمور 
إيهام  املهربني على  إلــى طبيعتها شجعت 
التنقل  األمن وحرية  باستتباب  املهاجرين 
من دون رقيب على الحدود وعبر الطرقات 
الصحراوية املوصلة إلى مناطق الشمال«. 
ويقول إن »هناك أسبابًا تتعلق باملليشيات 
املــســلــحــة الـــتـــي كـــانـــت مــنــشــغــلــة بـــالـــحـــرب. 
عــن مصادر  تبحث  بــاتــت  انتهائها،  وبــعــد 
على  لــإلشــراف  فــعــادت  لعناصرها،  تمويل 
تـــأمـــني طــــرقــــات الـــتـــهـــريـــب ومــــراكــــز إطــــاق 
ــبــــحــــر«. وعــلــى  ــريـــن عـــبـــر الــ ــاجـ ــهـ قــــــــوارب املـ
ــزة  ــهــ ــاط األجــ ــشــ ــن نــ ــ ــن حـــديـــثـــه عـ ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ الـ
األمــنــيــة والــحــكــومــيــة فــي مــاحــقــة املهربني 
واعــتــقــالــهــم وتفكيك شــبــكــات الــتــهــريــب، إال 
أنــه يلفت إلــى سبب آخــر يتعلق بالتراخي 
الــدولــي وإمــكــانــيــة اســتــغــال أطـــراف دولية 
لـــلـــمـــهـــاجـــريـــن كــــورقــــة ســـيـــاســـيـــة لــلــضــغــط 
أو لـــحـــصـــد املـــكـــاســـب الـــســـيـــاســـيـــة. ويــــرى 
 القضاء على شبكات التهريب 

ّ
الشيباني أن

دول  مــن  املهاجرين  تدفق  بوقف  إال  يتم  ال 
املصدر، ووضع االتحاد األوروبــي سياسة 
يتم  الذين  املهاجرين  إرجــاع  تتعلق بوقف 
إنقاذهم من عرض البحر إلى ليبيا. ويقول 
ــهـــم يــتــركــون  ــاعـ ــــؤالء الــــذيــــن يـــتـــم إرجـ إن هــ
ــلـــظـــروف الــســيــئــة فــــي مــــراكــــز االحـــتـــجـــاز،  لـ
ومعظمهم يــرفــضــون الــعــودة إلــى بــادهــم، 
وبــالــتــالــي ســيــفــكــرون فــي الــهــرب ومــعــاودة 
إلى  للوصول  البحر  عبر  الصعاب  اقتحام 

شواطئ أوروبا.
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مروحية الستكشاف 
المريخ

يعمــل المركز الوطنــي الصيني لعلوم 
الفضــاء )CAS( علــى تطويــر مروحيــة 
فــي  اســتخدامها  يمكــن  هليكوبتــر 
هــذه  وتأتــي  المريــخ.  استكشــاف 
الخطــوة بعــد مــرور أشــهر مــن هبــوط 
مركبــة روبوتيــة صينيــة علــى ســطح 
صــورة  ظهــر 

ُ
وت األحمــر.  الكوكــب 

موقعــه  علــى   CAS مركــز  نشــرها 
الرسمي أن النموذج المصغر للطائرة 
يشــبه في شــكله طائرة »إنجنيويتي« 
التــي طورتها وكالة الطيران والفضاء 
مركبتهــا  لرحلــة  )ناســا(  األميركيــة 
وأشــار  »برســيفيرنس«.  الفضائيــة 
الهليكوبتــر  أن  إلــى  الصينــي  المركــز 
االستكشــافات  لمتابعــة  أداة  ســتكون 
ولــم  المريــخ،  كوكــب  علــى  الفضائيــة 
 من التفاصيل. وال يتعدى 

ً
يورد مزيدا

وزن الطائــرة الجديــدة 2.1 كيلوغــرام. 
التحليــق  علــى  بقدرتهــا  وتتميــز 
و10   5 بيــن  يتــراوح  ارتفــاع  علــى 
أمتــار، ويمكــن أن تصــل ســرعتها إلــى 

حوالــي 300 متــر فــي الدقيقــة، وتبلــغ 
لــكل رحلــة 3 دقائــق.  القصــوى  المــدة 
وفــي هــذا الســياق، قامــت الهليكوبتــر 
مــن  رحالتهــا  بأولــى  »إنجنيويتــي« 
إبريل/نيســان.  فــي  ناســا  مركبــة 
وحلقــت علــى ارتفــاع ثالثــة أمتــار عــن 
الســطح فــي أول تطويــر بشــري ناجــح 
كوكــب  نطــاق  خــارج  تحلــق  لطائــرة 
األرض. وتطمــح بعــض األبحــاث إلــى 
الستكشــاف  جديــدة  تقنيــات  ابتــكار 
فــي  باحثــون  يعمــل  حيــث  المريــخ، 
لناســا  التابــع  النفــاث  الدفــع  مختبــر 
علــى  للتقنيــة  كاليفورنيــا  ومعهــد 
تطويــر كلــب آلي قادر على استكشــاف 
عبــر  والتنقــل  المريخيــة  الكهــوف 
يحتــوي  إذ  الوعــرة،  التضاريــس 
الحساســات  مــن  مجموعــة  علــى 
والمستشــعرات التــي تتيــح لــه تجنــب 
العقبــات واختيــار المســارات األنســب 

وإنشاء خرائط افتراضية.

نظارات ذكية 
من شاومي

نظــارة  عــن  شــاومي  شــركة  كشــفت 
 Xiaomi Smart اســم  تحمــل  ذكيــة 
Glasses، تشبه إلى حد كبير النظارات 
العاديــة، إال أنهــا تحتــوي علــى كاميرا 
للمســتخدم  تتيــح  ُمدمجــة  وشاشــة 
عــرض الرســائل واإلشــعارات وإجــراء 
المكالمــات والتقــاط الصــور وترجمــة 
النصــوص فــي الوقــت الفعلــي. وتــرى 
هــذه  بإمــكان  أنــه  الصينيــة  الشــركة 
فــي  الهاتــف  محــل  تحــل  أن  النظــارة 
معالــج  علــى  تحتــوي  مــا، حيــث  يــوم 
تعمــل  ولوحــة  النــواة،  رباعــي   ARM
باللمــس ووحــدات الشــبكة الالســلكية 
بطاريــة  إلــى  باإلضافــة  والبلوتــوث، 
وكاميــرا بدقــة 5 ميغابكســل. كما أنها 

الــذي  األمــر  األندرويــد،  نظــام  تدعــم 
يجعلهــا مثاليــة لتشــغيل العديــد مــن 
النظــارة  نظــام  التطبيقات.ويحتــوي 
علــى خوارزميــات قــادرة علــى ترجمــة 
الميكروفــون  يلتقطــه  الــذي  الصــوت 
إلــى لغــات أخــرى تظهــر علــى شــريحة 
ميليمتــر.   2.02×2.4 بقيــاس  عــرض 
ويعتبــر هــذا الجهــاز بمثابــة نمــوذج 
أولــي، ولــم تكشــف شــاومي عــن موعــد 
طرحه في األسواق أو عن أي تفاصيل 
أن  إلــى  اإلشــارة  تجــدر  الثمــن.  حــول 
األيــام  خــالل  قامــت  فيســبوك  شــركة 
نظــارة  أول  عــن  بالكشــف  الماضيــة 
مــع  بالتعــاون  تطويرهــا  مــن  ذكيــة 
شــركة »راي بــان« لصناعــة النظــارات 

الشمسية والطبية. 

طعام من غاز الكربون والطاقة الشمسية

بشــكل  املنزلــي  العنــف  ظاهــرة  تفاقمــت 
ملحــوظ خــالل جائحــة كورورنــا، حيــث 
أفــاد تقريــر ملنظمة الصحــة العاملية، بأن 
خــالل  العنــف  حــاالت  فــي   

ً
زيــادة هنــاك 

الجائحــة بنســبة تتــراوح مــن 50% إلــى 
60% بنــاًء علــى مكاملات االســتغاثة التي 
جريهــا النســاء عبر الخطوط الســاخنة 

ُ
ت

ملنظمات املرأة.
ولهذا السبب تسعى بعض الجهات إلى 
ابتكار تقنيات حديثة قادرة على تحديد 
حاالت العنف وإبالغ الشــرطة في الوقت 
املناسب. وفي هذا الصدد تستعد شرطة 
والية كوينزالند األسترالية لبدء تجربة 
الــذكاء االصطناعــي  نظــام يعتمــد علــى 

لتحديد مرتكبي جرائم العنف املنزلي.
مجموعــة  الجديــدة  األداة  وتســتخدم 
مــن الخوارزميــات وبيانــات مــن النظــام 
الحاسوبي )Qprime( الخاص بالشرطة، 
الســتحداث طريقــة لتقييــم املخاطر التي 
العنــف  جرائــم  مرتكبــي  جميــع  يمثلهــا 
تــم  وقــد  املحتملــن.  والعائلــي  املنزلــي 
تطويــر الخوارزميــات منــذ حوالــي ثالث 
ســنوات وســتبدأ التجــارب العمليــة فــي 
بعــض دوائــر الشــرطة قبــل نهايــة العــام 

»بــن  يقــول  الســياق  هــذا  وفــي  الجــاري. 
فــي  باإلنابــة  الشــرطة  رئيــس  مارتــن«، 
واليــة كوينزالنــد: »مــن اآلن فصاعــدًا لــن 
ننتظــر مكاملة هاتفية حتى تصل حادثة 
مروعــة،  جريمــة  إلــى  املنزلــي  العنــف 
ســتعمل أداتنــا الجديــدة علــى اســتخدام 
بحــوادث  للتبــؤ  التحليليــة  األدوات 
فــي  الشــرطة  عناصــر  وإخبــار  العنــف 

الوقت املناسب«.

تعمــل الشــركات املصنعــة للهواتــف الذكيــة وشــركات االتصاالت على تطويــر تقنيات 
ســاهمت  إذ   ،SMS القصيــرة  النصيــة  الرســائل  خدمــة  تعويــض  يمكنهــا  جديــدة 
تطبيقــات التراســل الفــوري، منهــا علــى ســبيل املثــال تطبيــق واتســاب وماســنجر فــي 

.SMS القضاء بشكل سريع على شعبية خدمة
وفــي هــذا الســياق، كشــفت الجمعيــة الدوليــة لشــبكات الهاتــف املحمــول GSMA عــن 
 ،Rich Communication Services لعبــارة  اختصــارًا   ،RCS باســم  يعــرف  بروتوكــول 
التراســل  األحــدث ملعاييــر  البديــل  بأنــه  ببســاطة  البروتوكــول  هــذا  تعريــف  ويمكــن 
القديمــة SMS/MMS، حيــث يقــدم دعمــا لعــدد كبيــر مــن الخصائــص واملميــزات، مثــل 

مشاركة الصور ومقاطع الفيديو، ومعلومات حول املوقع الجغرافي.
ومــن املرتقــب أن تــزداد شــعبية بروتوكــول RCS، خصوصــا بعــد أن أعلنــت شــركات 
االتصــاالت األميركيــة مثــل AT&T وT-Mobile عــن إضافة تطبيق رســائل غوغل الذي 

يدعم البروتوكول بشكل مدمج في هواتف أندرويد الجديدة.
وعلى خالف معايير التراسل القديمة، يدعم بروتوكول RCS مشاركة الصور بجودة 
 GIF عاليــة إلــى جانــب دعــم املكاملــات الصوتيــة واملرئيــة، مــع إمكانيــة إرســال صــور
املتحركــة أو حتــى امللصقــات. كمــا يمكــن للبروتوكــول العمــل باالعتمــاد علــى شــبكة 

الواي-فاي تماما مثل تطبيقات التراسل الفورية.
ويتميــز البروتوكــول بدرجــة حمايــة عاليــة، حيــث يدعــم تشــفير النــد للنــد P2P، ممــا 
تبادلــة بــن املســتخدمن، ويجعــل مــن الصعــب اختراقهــا 

ُ
يســمح بتأمــن البيانــات امل

حتى من طرف شركات االتصاالت.
علــى  الرســائل  تطبيــق  فــي   RCS خدمــات  بدمــج  ســابق  وقــت  فــي  غوغــل  وقامــت 
هواتــف األندرويــد، وتســعى إلــى التعــاون مــع شــركات الهواتــف في العالــم لتبني هذا 
البروتوكــول. وقــد بــدأت بالفعــل بعــض الــدول األروبيــة واليابــان باســتخدام خدمــة 

.RCS الرسائل

الذكاء االصطناعي عالم االبتكار

Qprime للتنبؤ بالعنف المنزلي

نهاية حقبة الرسائل القصيرة

هشام حدانة

اســتخدم  الســنن  آالف  منــذ 
إلنتــاج  امليكروبــات  اإلنســان 
األطعمــة مثل الخمائر واألجبان. 
وفــي املقابــل، يعــد إنتــاج البروتــن الصالــح 
أكســيد  ثانــي  باســتغالل  البشــري  لــأكل 
والطاقــة  الهــواء  فــي  املتواجــد  الكربــون 
الشمسية مفهوما حديثا. وفي هذا االتجاه، 
مثــل  أن  الباحثــن  مــن  دولــي  فريــق  أثبــت 
أكثــر  جــاءت  الغــذاء  إلنتــاج  الطريقــة  هــذه 
كفــاءة مــن زراعــة النباتــات، إذ إن البروتــن 
تقليــل  مــع  عاليــة  حراريــة  بســعرات  منتــج 
مــن  الرغــم  وعلــى  األراضــي.  اســتخدام  مــن 
أن مــا بــن 30 إلــى 40% مــن ســطح اليابســة 
ُيستخدم للزراعة، إال أن واحدًا من كل عشرة 
ممــا  التغذيــة.  ســوء  مــن  يعانــي  أشــخاص 
يرشــح الطريقة لتحل أزمة نقص الغذاء مع 
تقليــل األراضــي الزراعية، وبالتالي الحفاظ 
علــى النظــم البيئيــة. وبالفعــل يوجــد حاليــا 
الحيويــة  الكتلــة  مــن  مشــتق  غذائــي  إنتــاج 
امليكروبية، تستغله بعض الشركات إلنتاج 

تسعى بعض األبحاث إلى 
إيجاد طرق غير تقليدية 

إلنتاج الغذاء بفاعلية أكبر 
من اإلنتاج الزراعي

 single-cell( الخليــة  أحاديــة  بروتينــات 
protein( انطالقــا مــن الطحالب أو الفطريات 
أو البكتيريــا. وفــي املقابــل، يتــم إنتــاج هــذه 
الزراعيــة  املحاصيــل  مــن  عــادة  امليكروبــات 
مثــل الغلوكــوز، أو حتــى الوقــود األحفــوري 

مثل امليثان.
غيــر أن فريقــا دوليــا مــن الباحثــن متعددي 
التخصصــات يذهــب إلــى أبعــد مــن ذلــك، من 
مــع  تمامــا  متوافقــة  طريقــة  ابتــكار  خــالل 
التنمية املســتدامة، وهي إنتاج البروتينات 
أحادية الخلية باستخدام الطاقة الشمسية 
)photovoltaic-driven(. ويمكــن تفســير آليــة 

اإلنتاج بأربع مراحل كاآلتي:
- يتــم التقــاط الطاقــة الشمســية وتحويلهــا 
إلى كهرباء بواسطة األلواح الكهروضوئية.
الكهربائيــة  الطاقــة  هــذه  تحويــل  يتــم   -
التحويــل  طريــق  عــن  كيميائيــة  طاقــة  إلــى 
متبــرع  فــي  وتخزينهــا  الكهروكيميائــي 

إلكتروني أو مركب كربوني.
الطاقــة  هــذه  امليكروبــي  النمــو  يخــزن   -

الكيميائية في الكتلة الحيوية.
- يتــم تصفيــة الخليــط مــن النيوكليوتيدات 
والكربوهيــدرات  الدهنيــة  واألحمــاض 

واالحتفاظ بالبروتينات.
حصولهــم  أن  الباحثــون  وأظهــر 
تــم  البروتــن،  مــن  مكافئــة  كميــة  علــى 
مقارنــة  األرض  مــن  فقــط   %10 باســتغالل 
مــن  يعتبــر  والــذي  الصويــا،  فــول  بمــزارع 
فاعليــة حاليــا.  األكثــر  الزراعيــة   املحاصيــل 
كانــت  الغذائيــة  القيمــة  أن  أيضــا  ويبــدو 

وفــق  الفوائــد  إثبــات  تــم  حيــث  ممتــازة، 
املاشــية،  بتغذيــة  متعلقــة  ســابقة  دراســات 
حيث يتم تسويق هذه املنتجات على نطاق 
واســع فــي االتحــاد األوروبــي. وقــال دوريان 
ليجــر، املؤلــف األول لهذه الدراســة، إنه يأمل 

»أن يكــون البروتــن امليكروبــي مفيــدًا أيضــا 
كمكمل ألنظمتنا الغذائية، حيث إنه مصدر 
ويتضمــن جميــع  الجــودة  عالــي  للبروتــن 
الفيتامينــات  وكذلــك  األمينيــة،  األحمــاض 

واملعادن«.

أحمد ماء العينين

تطمح شركة  »إكس« وهي إحدى الشركات 
التابعــة لـــ »ألفابــت«- الشــركة األم لغوغــل- 
إلــى ابتــكار تقنيــات اتصــال جديــدة تجمع 
بن السرعة في نقل البيانات وبن التكلفة 
تعمــل  االتجــاه،  هــذا  وفــي  املنخفضــة. 
إلــى تزويــد  يهــدف  الشــركة علــى مشــروع 
مالين األشخاص في قارة أفريقيا بشبكة 
إنترنــت عاليــة الســرعة عبــر أشــعة الليــزر. 
مشــروعا  أســابيع  قبــل  الشــركة  وأطلقــت 
تجريبيــا جديــدًا يحمــل اســم »تــارا«، وهــو 
مشــروع يعتمد على تقنية تســمح بتوفير 

الليــزر  أشــعة  عبــر  باإلنترنــت  االتصــال 
عبــر  اإلنترنــت  ســرعة  تضاهــي  بســرعة 
فــي  املهندســون  وقــام  الضوئيــة.  األليــاف 
الشــركة باختبــار التقنيــة التي تحمل اســم 
»االتصــاالت البصريــة فــي الفضــاء الحــر« 
 )Free Space Optical Communications(
مــن خــالل إنشــاء خــط بصــري ليــزري بــن 
برازافيــل  مدينــة  فــي  إحداهمــا  نقطتــن، 
بجمهورية الكونغو، مرورًا بنهر الكونغو، 
مدينــة  فــي  الثانيــة  النقطــة  إلــى  وصــواًل 
كينشاســا بالكونغــو الديمقراطية. وخالل 
 20 ملــدة  اســتمرت  التــي  االختبــارات  فتــرة 
بيانــات  نقــل  فــي  الشــركة  نجحــت  يومــا، 

بحجــم 700 تيرابايــت، بســرعة تصــل إلــى 
20 غيغابايتــا فــي الثانية الواحدة. وبلغت 

دقة التقنية %99.9. 
وأكــد املهندســون أن مســتخدمي اإلنترنــت 
التمييــز  مــن  يتمكنــوا  لــم  كينشاســا  فــي 
بــن خدمــة اإلنترنت عبــر التقنية الجديدة 
الضوئيــة.  األليــاف  توفرهــا  التــي  وبــن 
فــي  البصريــة  االتصــاالت  تقنيــة  وتعــد 
الفضــاء الحــر أقــل تكلفة مــن تقنية األلياف 
الضوئيــة التــي تتطلــب حفــر الخنــادق مــن 
كمــا  املنــازل.  إلــى  األســالك  إيصــال  أجــل 
تعتبــر أكثــر كفــاءة مــن ناحيــة الســرعة فــي 

نقل البيانات. 

إنترنت السلكية عالية السرعة في المناطق النائية

  ( Getty )  إنتاج   بروتينات   انطالقًا   من   ثاني   أكسيد   الكربون   والطاقة   الشمسية

أعلنــت هيئــة اإلذاعــة اليابانيــة »NHK«، أن أول طماطــم محــررة جينوميــا ســتطل قريبــا علــى 
 )Sanatech Seed( »موائــد املســتهلكن فــي اليابــان. وأوضحــت الهيئة أن شــركة »ســاناتيك ســيد
التــي تقــف وراء إطــالق أول طماطــم محــررة جينوميــا لالســتهالك البشــري فــي العالــم، أكملــت 
اســتعدادها إلطــالق الطماطــم فــي األســواق بعــد موافقــة وزارة الصحــة اليابانيــة. وأضافــت أنه 
تــم تحريــر الصنــف الجديــد مــن الطماطــم ليحتــوي علــى نســبة أعلــى مــن العناصــر الغذائيــة 
املعروفــة باســم GABA والتــي يعتقــد أنهــا تســاعد فــي خفــض ضغــط الــدم. وأوضح تاكيشــيتا 
تاتســو، مديــر شــركة »ســاناتيك ســيد«، أن النــوع الجديــد مــن الطماطــم ســيعبأ فــي علــب تزن 3 
كيلوغرامــات، وأن كل عبــوة مــن الطماطــم تحتوي ملصقا كتب عليه »تم تحســينها باســتخدام 

تقنية تحرير الجينوم«. 

إنتاج أول طماطم محّسنة جينيًا
على موائد اليابانيين...
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صحافيو لبـنان: كفاح البقـاء
بيروت ـ ريتا الجّمال

لبنــان  فــي  العاملــون  الصحافيــون  ُيكافــح 
مــن أجــل البقاء فــي امليدان وممارســة عملهم 
بمهنيــة عاليــة وحرية واســعة لنقل الحقيقة 
محاســبة  علــى  النــاس  بمســاعدة  الكفيلــة 
حّكامهم وأصحاب القرار السياسي واملالي، 
أكتوبــر/  17 انتفاضــة  بعــد  ســيما  وال 

تشــرين األول، بيــد أن املهمــة لــم تعــد ســهلة 
 حصــار شــامل ضّيق الخنــاق عليهم 

ّ
فــي ظــل

أكثــر ربطــا بتعــّدِد أســاليب القمــع، وارتفــاع 
منسوب املخاطر الجسدية والتحديات التي 

فاقمتها أخيرًا األزمة االقتصادية.
املســؤول  ويضعهــا  كثيــرة  الصعوبــات 
الحريــات  عــن  الدفــاع  مركــز  فــي  اإلعالمــي 
اإلعالمية والثقافية »سكايز«، جاد شحرور، 
ــْن: األولــى متصلــة باملمارســات 

َ
ضمــن خانت

باألزمــة  مرتبطــة  والثانيــة  القمعيــة، 
االقتصادية التي تنعكس بتداعياتها أيضا 
ومهنيتهــم.  الصحافيــن  موضوعيــة  علــى 
يشــير  االقتصاديــة،  األزمــة  صعيــد  علــى 
شــحرور إلى تغييرات كثيرة طاولت طبيعة 
الشــّح  نتيجــة  اليومــي،  الصحافــي  العمــل 
فــي املــازوت والبنزيــن واالنقطــاع املتواصــل 
بــة 

ّ
للكهربــاء، ســواء لناحيــة الدوامــات املتقل

وتقنــن التغطيــات امليدانيــة والبــث املباشــر 
وإقفــال بعــض املكاتــب واملؤسســات، محــذرًا 
الخطيــرة  االنعكاســات  مــن  الســياق  فــي 
لفقدان رواتب الصحافين بالعملة الوطنية 
قيمتهــا علــى حريــة عملهــم ومهنيتهــم وال 
ســيما أن املنظومة الحاكمة سياسيا وماليا 
األوضــاع  تــردي  وتســتغل  باملرصــاد،  لهــم 
أن  وباعتبــار  الصحافيــن،  علــى  للتأثيــر 
غالبيــة املؤسســات اإلعالميــة املحلية ممولة 
من قبل شخصيات سياسية أو رجال أعمال 
أو مصارف لديهم تورط أيضا أو شراكة مع 
أحزاب الســلطة، وهو ما يؤثر على املحتوى 

اإلعالمي.
األوســاط  بــه  ضجــت  انتهــاك  آخــر  كان 
املاضــي،  األســبوع  لبنــان  فــي  الصحافيــة 
مراســلة  الرئاســي  القصــر  منــع  حينمــا 
»الجديــد« ليــال ســعد مــن التغطيــة فــي املقــر 
يقــول  الحريــات،  صعيــد  علــى  الرســمي. 
فــي  يواجهــون  »الصحافيــن   

ّ
إن شــحرور 

لبنــان أشــكااًل متعددة مــن الترهيب والقمع، 
طاولــت  التــي  املباشــرة  االعتــداءات  أبرزهــا 
عملهــم  تأديــة  أثنــاء  ومصّوريــن  مراســلن 
الصحافــي وتغطياتهــم امليدانيــة، ســواء مــن 
مجلــس  حــرس  أو  األمنيــة  العناصــر  قبــل 
الفتــرة األخيــرة  فــي  أن نرصــد  قبــل  النــواب 
األجهــزة  علــى  تقتصــر  تعــد  لــم  ممارســات 
األمنيــة، بــل انضــم إليهــا مناصــرو األحــزاب 
حزبيــة  بحمايــاٍت  يتمتعــون  وأشــخاص 
لتصــل إلــى الضــرب والطعــن بالســكن، عــدا 
عــن املضايقــات والشــتائم التــي تنهــال علــى 
عبــر  الصحافيــات  ســيما  وال  الصحافيــن، 
والتهديــدات  االجتماعــي  التواصــل  وســائل 
شــحرور  ويتوقــف  أبوابهــم«.  تطــرق  التــي 
عنــد ترحيــل كبير مراســلي وكالــة »رويترز« 
الخالــدي،  ســليمان  وســورية  األردن  فــي 
وصولــه  لــدى  اســتجوابه  بعــد  األردن،  إلــى 
إلــى مطــار بيــروت فــي مهمــة صحافيــة يعــّد 
بمثابة عالمة فارقة في عام 2021، خصوصا 
اكتفــت  العــام  لأمــن  العامــة  املديريــة  أن 
بوضــع خطوتهــا فــي إطــار القــرار الســيادي، 
ولــم نعلــم بالخــرق الذي ارتكبــه. كما يتوقف 
عنــد مــا تعــّرض لــه اإلعالمي رياض قبيســي 
الوقــود،  محطــات  إحــدى  أمــام  اعتــداٍء  مــن 
زجــاج  تحطيــم  علــى  شــخٌص  أقــدم  عندمــا 
ســيارته بمجــرد أنه وثــق خروقات ارتكبتها 
عناصــر مــن قوى األمــن الداخلي، وهي حالة 
تكــررت مع صحافين محلين وأجانب أمام 
وقائــع  تغطيتهــم  وعنــد  الوقــود  محطــات 

األزمة.
الصحافيــن  أبــرز  مــن  وهــو  وقبيســي، 
االســتقصائين فــي لبنــان ومتخصــص فــي 
القضائيــة،  الطــرق  الفســاد  قضايــا  كشــف 
أنــه  بمجــرد  اعتــداٍء  مــن  لــه  تعــّرض  بعدمــا 
صّور كيف أن الخط الســاحلي مقفل بســبب 

بتعــاون  الســير  عكــس  تدخــل  ســيارات 
وتقــدم  الــدرك.  مــن  وتنظيــم  وتســهيل 
التمييزيــة  العامــة  النيابــة  أمــام  بشــكوى 
ضــد املعتــدي وعناصــر الــدرك الذيــن كانــوا 
يؤمنــون ويســهلون عبــور الســيارات عكــس 
الســير، ووقــع االعتــداء أمامهــم ولــم يبادروا 
إلــى توقيــف املعتــدي فــورًا وكذلــك الضبــاط 
فــي  قبيســي  يجــزم  وال  عنهــم.  املســؤولن 
االعتــداء  أن  الجديــد«  »العربــي  مــع  اتصــال 
خصوصــا  صحافيــا،  بكونــه  متصــل  عليــه 

يعــرف  ولــم  صحافيــة  بمهمــة  يكــن  لــم  أنــه 
بغــض  ولكــن  صحافيــا،  كونــه  نفســه  عــن 
النظــر عــن صفتــه فــإن مــا تعــرض لــه ســببه 
املخالفــات  وفضحــه  وتوثيقــه  تصويــره 
التــي تحصــل وهــو أمــٌر خطيــٌر. أمــا تحميله 
املديــر  إلــى  معــه  يحــدث  مــا  مســؤولية 
عمــاد  اللــواء  الداخلــي  األمــن  لقــوى  العــام 
حصــل  مــا  بإثارتــه  ربطــا  فيأتــي  عثمــان، 
أثــار ضجــة كبيــرة وغضبــا  مــا  معــه، وهــو 
والشــعبي.  الصحافــي  الوســط  فــي   واســعا 

»تجمــع  لـ اإلعالمــي  املنســق  يقــول  بــدوره، 
قليــط  محمــد  البديلــة«  الصحافــة  نقابــة 
 األزمــة االقتصاديــة 

ّ
إن الجديــد«  »العربــي  لـ

يقبضــون  الذيــن  العاملــن  تطــاول  األكبــر 
بالليــرة اللبنانية، بحيث أصبحت رواتبهم 
 ،

ً
بــال قيمــة وقــد تصــل إلــى 150 دوالرًا مثــال

يمتلكــون  مراســلن  هنــاك  أن  حــن  فــي 
 نهــرًا ويغطون 

ً
خبــرة أعــوام، ويعملــون ليــال

ونزاعــات،  إشــكاالت  ومناطــق  مياديــن  فــي 
ويعّرضــون أنفســهم للخطــر مــن أجــل راتــب 
أو  للمواصــالت  يكفــي  ال  جــدًا  زهيــدًا  بــات 
شراء مواد غذائية أساسية أو حتى تكاليف 
مــن  وغيرهــا  الخاصــة  الكهربــاء  مولــدات 
الخدمــات. ويشــير قليــط إلى أن »مؤسســات 
إعالميــة عــّدة قامــت بترشــيد البــث وأخــرى 
صعيــد  علــى  خصوصــا  أبوابهــا،  أقفلــت 
اإلذاعات واملواقع اإللكترونية، ومنها طلبت 
من املوظفن العمل من املنزل والتلفزيونات 
 أزمــة 

ّ
مــا عــادت تغطــي كل األحــداث فــي ظــل

البنزين، وهو أمٌر خطيٌر جدًا، وقد ظهر ذلك 
عنــد وقــوع انفجــار التليــل في عكار شــمالي 
لبنــان، بحيــث حالت املســافة البعيدة وشــح 
البنزيــن وإقفــال محطات الوقود دون توجه 
إلــى  واملصّوريــن  واملراســلن  الصحافيــن 

املكان رغم كبر الحدث وأهميته«.
فــي ملــف الحريــات اإلعالميــة، يشــدد قليــط 
تزايــد  مــع  كبيــٍر  بخطــٍر  باتــت  أنهــا  علــى 
التســلط األمنــي والبوليســي علــى املنظومــة 
السياسية، ونّية السلطة عدم إظهار الحقيقة 
للنــاس أو نقــل الوقائــع إلــى الــرأي العــام كما 
 أحدث مثال تصريح وزير اإلعالم 

ّ
هي، ولعل

الجديد جورج قرداحي الذي جعل من نفسه 
وتمنــى  اإلعالميــة،  الوســائل  علــى  وصيــا 
سياســين  محللــن  اســتقبال  عــدم  عليهــم 
الخــراب،  إلــى  ذاهــٌب  البلــد  وكأن  يصــّورون 
وهــو تصــّرف يؤكــد محــاوالت نكــران الواقــع 
الخــراب،  فــي   

ً
أصــال فنحــن  عليــه  والتحايــل 

التــي  الحكومــة  تشــكلت  كيــف  يعلــم  والــكل 
قليــط  يغفــل  وال  انتقادهــا.  لهــؤالء  يريــد  ال 
تحيــط  التــي  النفســية  الصعوبــات  أيضــا 
ينقلــون  الذيــن  واملصوريــن  بالصحافيــن 
بــكل حاالتهــا  األحــداث والصــورة كمــا هــي 

وقساوتها ومعاناة الناس اليومية.
انتشــار الفوضــى العارمــة وارتفــاع منســوب 
عــن  عــدا  واالعتــداءات  والترهيــب  القمــع 
الترحيل، في ظل غياب املحاسبة والشفافية 
واتجــاه  والرســمية  األمنيــة  األجهــزة  لــدى 
دفــع  البوليســية،  األنظمــة  إلــى  أكثــر  البــالد 
مغــادرة  إلــى  صفــوان  لونــا  بالصحافيــة 
لبنــان فــي الفتــرة الراهنــة نتيجــة مــا أســمته 
ومتتاليــة«  متراكمــة  أمــل  »خيبــات  أيضــا 
بإمــكان إحــداث التغييــر، ال بــل شــعور وثيــق 
علــى  األســوأ  نحــو  ذاهبــة  األوضــاع   

ّ
بــأن

صعيــد الحريــات اإلعالميــة. وتقــول صفــوان 
»العربــي الجديــد«: »لــم أجــد أن هنــاك آليــة  لـ
للمحاســبة أو متابعــة للقضايــا والتحديات 
تكبر، وال حلول حتى بسيطة فوجدت نفسي 
غيــر قــادرة علــى البقاء في لبنــان، خصوصا 
وأنــا أرى ارتفــاع منســوب االعتــداءات علــى 
الصحافيــن وتزايــد املخاطــر علــى حياتهــم 
نقــل  إن  حيــث  وســالمتهم،  الشــخصية 
 علــى محطــات 

ً
الصــورة كمــا هــي حتــى مثــال

الوقــود أو الصيدليــات أصبــح يشــكل خطــرًا 
فــي  والعاملــن  املراســلن واملصوريــن  علــى 
 الوضــع النفســي 

ّ
املجــال اإلعالمــي، فــي ظــل

الصعــب والضاغــط الــذي يمّر بــه املواطنون، 
ما يضعنا أمام ساحات معارك مفتوحة«.

فــي املقابــل، هنــاك الصعوبــات االقتصاديــة 
مــن  وباتــت  الصحافيــن  تواجــه  التــي 
يعملــون  هــم  ملــن  خصوصــا  التحديــات، 
بشــكل مســتقل وغيــر مثبتــن في مؤسســات 
إعالميــة، وهــو مــا يفقدهــم حقوقــا أساســية 
مثــل التأمن والضمان الصحي االجتماعي، 
عــدا عــن الرواتــب التــي لــم تعــد تكفــي في ظل 
االنهيــار والغــالء الفاحــش وتفلــت األســعار 
وعمــوم األزمــة، مــن دون أن ننســى أن مهنــة 
 ال تكســبه الكثيــر مــن املــال 

ً
الصحافــي أصــال

وتدفعه دائما إلى البحث عن بدائل أخرى أو 
مصادر إضافية للعيش بكرامة.

يواجه الصحافيون في 
لبنان أشكاًال متعددة من 

الترهيب والقمع

يصارع الصحافيون اللبنانيون من أجل البقاء، ومن أجل القيام بعملهم، وسط حصار المخاطر والتحديات الناجمة 
عن األزمة االقتصادية الخانقة، وسياسة قمع الحريات الواسعة التي تنتهجها السلطات

ســركيس  آالن  السياســي  والكاتــب  الصحافــي  يقــول 
»العربــي الجديــد« أن »االنهيــار بمجــرد حصولــه يجــرف  لـ
 القطاعــات واملهــن، وحكمــا وســائل اإلعــام التــي 

ّ
معــه كل

 منــذ ســنوات طويلــة مــن أزمــة ماديــة حــادة 
ً
تعانــي أصــا

مــع توقــف التمويــل السياســي الــذي تقــوم عليــه، فــي حــن 
لــم تتمكــن مــن تكويــن صحافــة إنتاجية، فــكان إقفال عدد 
من الصحف واملواقع اإللكترونية والتعثر في سداد رواتب 
املوظفــن مــع تراجــع عائدات اإلعانات أيضا، ومن اســتمّر 
تأثر حكما باألزمة االقتصادية ومنهم من أوضاعه مزرية 

تماما«.
ويشــير ســركيس إلــى أن »وزارة اإلعــام والنقابات املعنية 
ال تقوم بدورها ألسباب كثيرة، وهي حتى لو كانت لديها 
 موازنــات محدودة 

ّ
نيــة بذلــك غيــر قــادرة على فعلــه في ظل

خلــق  مــا  اإلعامــي،  العمــل  لرعايــة  تكفــي  ال  ضــة 
ّ
ومخف

مبادرات فردية للمطالبة بحقوق الصحافين، وأدى حكما 
إلــى هجــرة إعاميــن أو نــزوٍح مــن مؤسســات محليــة إلــى 
أخرى أجنبية وعربية مركزها لبنان لتقاضي رواتب أعلى 

وبالدوالر األميركي«.
وحــول أزمــة املحروقــات والكهربــاء، يــرى ســركيس أنهــا 
»انعكســت علــى الصحافيــن كمــا كل املواطنــن وعرقلــت 
بالبنزيــن  للتــزود  املــال  يملــك  مــن  أن  كثيــرًا عملنــا حتــى 
 ارتفــاع ســعر الصفيحــة ليس بمقــدوره ذلك، 

ّ
 فــي ظــل

ً
مثــا

وعلينا أن ننتظر في الطوابير لساعاٍت حتى يصل دورنا، 
وهــو مــا يؤخــر التغطيات ويحول دونهــا في أحياٍن كثيرة، 
علمــا أّن معلومــات ســرت بــأن هنــاك تســهيات ســتعطى 
للصحافيــن فــي هــذا املجــال علــى محطــات الوقــود، بيد أن 

شيئا لم يحصل بعد على أرض الواقع«.
وفــي ســياق القمــع وتراجــع الحريــات اإلعاميــة فــي لبنــان، 
يقول ســركيس: »مررنا بفتراٍت قمع كبيرة على مســتوى 
املؤسســات وفي حقب مختلفة منها أيام النظام الســوري، 
وإقفــال كبــرى وســائل اإلعــام املرئيــة مثل قنــاة أم تي في، 
ويســتمّر املشــهد نفســه اليوم بأســاليب وأشــكال مختلفة 
ومتعــددة، حتــى أن هنــاك مناطق محرمة على الصحافين 
وتحتــاج إلــى إذن حزبــي للدخــول إليهــا وتغطيــة حــدٍث مــا 
فيهــا وهــي مربعــات أمنية تعيق عمــل الصحافين«. ويرى 
ســركيس »أن القمــع األخطــر بــدأ بعــد انتفاضــة 17 أكتوبر 
وطريقــة تعاطــي األجهــزة الرســمية مــع الصحافيــن، حتى 
أنهــا لــم تمّيــز بينهــم وبــن املتظاهريــن أو مــن تضعهــم في 
املراســلن  تعتــدي علــى  الشــغب«، فكانــت  خانــة »مثيــري 
واملصوريــن وتقــوم بتحطيــم وتكســير معداتهــم، فــي حن 
أنهــا لــم تعمــد إلــى محاســبة أي مــن العناصــر األمنيــة وقــد 
تكتفي أحيانا باالســتنكار، مشــددًا على أّن الوضع لم يعد 
يحتمــل ويحتــاج صرخــة مدويــة ألن لبنــان بلــد الحريــات 

أصبح بلد قمع الحريات«.

انهيار جارف

MEDIA
منوعات

تضييق 
قياسي

لندن ـ العربي الجديد

فيهــا  تعــرض  التــي  الــدول  عــدد  بلــغ 
بســبب  والعنــف  لاعتقــال  مســتخدمو اإلنترنت 
منشــوراتهم رقمــا قياســيا بــن يونيــو/ حزيــران 
2020 ومايــو/ أيــار 2021، فيما تراجعت الحقوق 
الرقميــة على مســتوى العالم للعام الحادي عشــر 
على التوالي، وفق ما أشار تقرير ملنظمة »فريدوم 

م  هاوس« األميركية غير الحكومية، الثاثاء. ويقيِّ
فــي مختلــف  اإلنترنــت  التقريــر مســتوى حريــة 
البلــدان بالنظــر خصوصــا إلــى القيــود املفروضة 
»متصيديــن«  وجــود  أو  الشــبكة  إلــى  للوصــول 
مؤيديــن للحكومــة يســعون للتاعــب باملحادثــات 
عبــر اإلنترنــت. وأشــار إلى أنه »هــذا العام، تعرض 
مستخدمو اإلنترنت إلى اعتداءات جسدية انتقاما 
ألنشــطتهم علــى اإلنترنــت فــي 41 دولــة«، الفتــا 

إلــى أنهــا »األعلــى منــذ بدايــة اســتخدام الشــبكة«. 
وأضــاف التقريــر أنــه فــي 56 مــن أصــل 70 دولــة 
خضعــت للدراســة، تــم اعتقــال أو إدانــة املواطنــن 
قياســي  بمعــدل  أي  الرقميــة،  أنشــطتهم  بســبب 
بلــغ 80%.  تصــدرت قائمــة الــدول الراعيــة لحريــة 
اإلنترنــت أيســلندا تليهــا إســتونيا وكوســتاريكا، 
وهــي الدولــة األولــى التــي جعلــت من الوصــول إلى 
اإلنترنت حقا أساسيا. في املقابل، تعتبر الصن 

الدولــة األقــل احترامــا للحريــات الرقميــة واألكثــر 
قمعا ملستخدمي اإلنترنت املعارضن.

باســتخدام  الحكومــات  بعــض  التقريــر  واتهــم 
التكنولوجيــا  شــركات  عمــل  تنظيــم  قوانــن 
مــن  القمعيــة. ويصيغ العديــد  اإلجــراءات  لتبريــر 
املشــرعن قوانــن ملكافحــة االحتــكار تهــدف إلــى 
تنظيم أنشطة عمالقة شركات التكنولوجيا، مثل 

»غوغل« و»آبل« و»فيسبوك«.

األزمة تجرف معها حريات القطاع اإلعالمي في لبنان (حسين بيضون)
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حشدت، أو أن تشعل روحًا إن بعثرت.  ومع 
في  العقبات  تقف  لــم  التكنولوجي،  الــتــطــّور 
الفضل  للتكنولوجيا  كــان  بــل  الناشر،  وجــه 
 
ً
 حرة

ً
أمنت مساحة أن  بعد  للوصول،  األكبر 

للفرد متى أرادهــا. نشر املحتوى كان املهمة 
األسهل، وللجميع حصة فيه إن نوى. وذلك 
ومن  الهتك.  حــد  فيه  تعسف  أو  استحقه  إن 
هــنــا، لــم يكن هــذا االمــتــيــاز بــاألمــر اإليجابي 
ــًا. فــفــي جــولــة بــحــث بــســيــطــة عـــن نــاتــج  ــمـ دائـ
ــشــرت في 

ُ
موسيقى الــحــرب الــســوريــة الــتــي ن

ــيــــرة، قـــد يــجــد الــبــاحــث  الــســنــن الــعــشــر األخــ
ــة تــســجــيــات قــد تــكــون بحد  نفسه فــي دوامــ
ذاتها التعريف الفعلي للكارثة والدموية بما 
غابت  مرعب  مضمون  مــن  الكلمتان  تحمله 
عنه املنطقية، وارب العنف في طياته مرات، 
ــشــر 

ُ
، ن

ً
بــيــنــمــا صــــارح بـــه مــــرات أكـــثـــر. فــمــثــا

انــدالع الثورة عدة تسجيات معارضة  بعد 
مـــن نــمــط الـــــــراب، نــســبــت هــــذه الــتــســجــيــات 
لفنان اعتمد اسم  mc roco، أبرزها أغنيتان 
ــنــــظــــام ومـــنـــاطـــقـــيـــتـــه،  تــــحــــاربــــان طـــائـــفـــيـــة الــ

بــخــطــاب مــمــاثــل ولــكــنــه مـــضـــاد. أطــلــق على 
هذين األغنيتن أسماء: »داعس ع القرداحة« 
و»قادمون يا قرداحة«، عّبر الفنان فيهما عن 
غضبه وســخــطــه مــن دمــويــة الــنــظــام، فــدافــع 
عن الطائفة السنية بشراسة، واعتمد تهديد 
أفراد الطائفة العلوية. )يذكر أن القرداحة هي 

املوطن األساسي لبشار األسد(.
ــيـــدة الــتــي  لـــم تــكــن هــــذه الــتــســجــيــات الـــوحـ
تطرح التساؤالت، فعند محاولة البحث عن 
أغنية عراقية قديمة تحمل اسم »أنا وياك«، 
تظهر نتائج سورية غزيرة، تكاد تخفي من 

فيضها هوية األغنية الرومنسية األصلية.
تتباين النسخ املسجلة بن فنانن معروفن 
فــي الــبــاد فــي مــواالتــهــم للنظام وأشــخــاص 
النسخ  هــذه  أشهر  شرت 

ُ
ن الهوية.  مجهولي 

مــوالــيــة  بــكــلــمــات  و2013   2012 عـــامـــي  بـــن 
عطى 

ُ
ت التي قد  النتائج  مختلفة. في إحــدى 

أثناء البحث عن هذه األغنية، يظهر تسجيل 
لعناصر من الجيش السوري أثناء تأديتهم 
في  املنشد  فيه  يندب  العسكرية،  لخدمتهم 

عبلة خالد

قــد يجهل الــســوريــون الــيــوم عاملًا 
خـــرج مـــن بـــن بــطــونــهــم، أو ربــمــا 
ــفــــور مــن  ــنــ ــد الــ ــ ــــاد حـ ــبـ ــ ــوا الـ ــ ــرهـ ــ كـ
التاريخ،  فــي  األولـــى  األغنية  بلد  الياسمن. 
ــٍم مــوســيــقــي  ــلـ ــافـــة سـ يــجــلــس الــــيــــوم عـــلـــى حـ
أغنياته  تبقى من  ما  مللمة  مــحــروق، يحاول 
الــتــي أضاعها فــي حـــرٍب ال تشبهه وتــكــاد ال 
تــشــبــه إال الــشــيــطــان. إذ لـــم يــنــجــح الــفــن في 
بتفجير  إال  املــوســيــقــى  ولـــم تنجح  انــتــشــالــه 
مشاعر شعبه حد االختناق. وكاعتقاد يشيع 
في رأس املنكوب، الذي يحلم على األقل بفن 
ــم تــكــن املــوســيــقــى فـــي أغــلــب  ــــده األلــــــم، لـ

ّ
يــــول

تــســجــيــاتــهــا، إســفــيــنــا يــفــض الـــنـــزاعـــات، بل 
اعها، كّيفها املؤيد 

ّ
أكملت طريقها حليفة صن

واملـــعـــارض لــتــنــاســب قــمــاشــة مــن الــشــعــارات 
املــلــّحــنــة، تــمــامــًا كــمــا روضــهــا الــبــشــر سابقًا 
فـــي حــروبــهــم. وعــلــى اعــتــبــار صـــوت الــحــرب 
ــان ملــوســيــقــاه أن تــحــشــد إن  فــعــل جــمــاعــي؛ كـ

يمثّل قوس النصر عالمة 
على عنف ال يمكن لستارة 

أن تخفيه

انتهت أغاني المؤيدين 
بالتهليل للنظام والرئيس 

وانتصاراته

في عهد حركة طالبان 
الماضي تعّرضت النساء 

للقمع واالضطهاد

2223
منوعات

بــن الدن. نشر هــذا التسجيل املــصــّور تحت 
الطفل  عــنــوان »بــالــذبــح جيناكم«، حــرك فيه 
يده مهددًا بالذبح ألفراد الطائفتن العلوية 
والشيعية. وملا جاء الــرد، كان مكافئًا! إذ تم 
 آخـــر ال يــتــجــاوز 

ً
نــشــر تسجيل ُيــظــهــر طــفــا

العاشرة من عمره، يجلس في تجمع مواٍل، 
ينشد نسخة جديدة من أغنية »أنــا ويــاك«، 
ولــكــن هــــذه املــــرة بــلــهــجــة تــهــديــديــة مماثلة 
لــطــفــل إدلــــب تــــرّد عــلــى خــطــابــه. غــنــى الطفل 
نظر  البالغون،  يرددها  أن  من  أشنع  ألفاظًا 
الشماتة، غنى  املــصــور بضحكة تحمل  إلــى 
مــشــجــعــًا الغــتــصــاب الــنــســاء، قــتــل األطـــفـــال، 

وحرق القرى. 
ــفـــس الــســنــة  ــريــــق »بــــــدايــــــات« فــــي نـ ــتــــج فــ أنــ
فــيــديــو ســـاخـــرًا حــمــل نــفــس عـــنـــوان أغــنــيــة 
طــفــل إدلـــب )بــالــذبــح جــيــنــاكــم(، نــشــرت هــذه 
مع  الفريق  أرفـــق  الطفلن.  على  رّدًا  األغنية 
هي  السخرية  »أن  توضح  رسالة  التسجيل 
عــلــى مقاومة  الـــقـــادرة  القليلة  الــوســائــل  مــن 
الــكــراهــيــة، الــعــنــف، الــقــتــل، والــطــائــفــيــة. على 
أمل أن يستطيع الطفان أن يعيشا ذات يوم 
بكرامة وحرية في سورية الجديدة، حيث ال 
العيش املشترك  إرادة  طغاة وال كراهية، بل 
في بلد فيه من العدالة والحرية بقدر ما فيه 

من الفرح والسخرية«.
بداية  في  اشتهرت  السخرية،  من  وانطاقا 
الــثــورة، أغنية ســاخــرة مــن الــنــظــام. جــاء في 
نصها: »قــاظــان بيتكن فصل، ألنــو مياهكن 
فــي عــام 2012، إصـــدار تسع  كلسّية«. تاها 
ــيـــات لــــفــــرقــــة مــــعــــارضــــة تــــحــــت اســــم  تـــســـجـ
ــــوري«، حــمــل بــعــضــهــا قــــدر من  »الــــــدب الـــــسـ
التهكم بخطاب سلمي ال يشوبه العنف. تم 
إنــجــاز هـــذه الــتــســجــيــات فــي الــخــفــاء خوفًا 
ــم يــفــصــح أي مــن  ــ لـــة الـــنـــظـــام، ولـ مــــن مـــســـاء
الفرقة عن هويته. نادت  املشاركن في هــذه 
ــفـــاض وخــابــت  ــتـ هــــذه الـــفـــرقـــة بــســلــمــّيــة االنـ
فــبــقــيــت التسجيات  ــثــــورة..  الــ بــعــد تــســلــيــح 
التسعة يتيمة. ولم يصدر بعدها أي جديد 
منهم. أشهر هذه التسجيات أغنية »شارك 
فــــي اإلضــــــــــراب« والــــتــــي دعـــــت الـــشـــعـــب إلـــى 
ــراب ســلــمــي. وأغــنــيــة أخـــرى ســخــرت من  إضــ
وعـــي الــرئــيــس املــغــّيــب عــن املــشــهــد، وبــّررتــه 
الفرقة  ختمت  »سيمو«.  ُسميت  بالتعاطي. 
النص التفصيلي أسفل هذا األغنية بجملة 
السعلة  هـــو دواء ضـــد  »الــســيــمــو  فــحــواهــا: 
ــــادة املــخــدرة  )فـــي ســـوريـــة( يــحــتــوي عــلــى املـ

»كودئن« واإلكثار منه يسبب اإلدمان«. 
ــانــــي  ــنـــوعـــت األغــ ــلــــى الــــجــــانــــب اآلخــــــــر، تـ وعــ
الباد  املنادية بوحدة  الوطنية  املوالية بن 
شعبًا وأرضـــًا، إلــى األغــانــي املهللة للرئيس 
واملــشــجــعــة لــســيــاســتــه وقـــوتـــه الــعــســكــريــة. 
ــرًا بـــمـــبـــاركـــة الــجــمــيــع  ــيــ ــاف أخــ ــطــ انـــتـــهـــى املــ

النتصاراته.

G G

إبراهيم علي

ــتــــاج الـــخـــاص بـــاملـــنـــّصـــات، وعــالــم  بـــن اإلنــ
بن  البوصلة  الطويلة، ضاعت  املسلسات 
ــــل الــجــمــيــع مــرحــلــة  املــنــتــجــن الـــعـــرب، ودخـ
فــي موسم  مـــجـــددًا، عــابــريــن  خــلــط األوراق 
درامي بدأ قبل أسابيع قليلة بمجموعة من 
املسلسات )عرض أول( وهي تسبق الفترة 
الخاصة بموسم الدراما األقوى في رمضان 

املقبل.
نادين  اللبنانية  املمثلة  أيــام، صرحت  قبل 
ــن تــحــضــر فـــي أي مسلسل  نــجــيــم بــأنــهــا لـ
رمـــضـــانـــي، ألســـبـــاب وصــفــتــهــا بــالــخــاصــة، 
 إلـــــــى أنــــهــــا بــــحــــاجــــة إلـــــــى إعـــــــادة 

ً
مــــشــــيــــرة

ــتــــراب مـــن ولــديــهــا أكــثــر.  حــســابــاتــهــا، واالقــ
لشركة  أواًل  تــحــدًيــا،  سيشكل  نجيم  غــيــاب 
ثماني  منذ  اعتمدت  التي  الصّباح  صــادق 
متفاوته  باقة  في  حضورها،  على  سنوات 
شتركة، التي شكلت قاعدة 

ُ
من املسلسات امل

جماهيرية كبيرة ونجحت في جني أرباح 
متحكمة  أصبحت  مالية  وعــائــدات  طائلة، 
ــــي الـــعـــربـــي،  ــــدرامـ ــال اإلنــــتــــاج الـ ــ بــــواقــــع وحــ

وراءه هذا الحلم الذي راوده عن قوس النصر 
عـــام 1962. املــقــاربــة الــتــي ســبــق لـــه أن أنــجــز 
»الجسر  غــطــى  عـــام 1982 حــن  مــا يشابهها 
الــجــديــد« بــســتــارة، ألجـــل االحــتــفــاء بــالــضــوء 
والريح وتحويل ديناميكية املدينة إلى جزء 
فــي كل  الــذي يتغير  الفني  العمل  مــن تكوين 
مـــرة يــخــطــو فــيــهــا عــقــرب الــســاعــة ثــانــيــة إلــى 

األمام. 
ســنــحــاول تــجــاهــل كــل الــتــحــلــيــات الجمالية 
والــفــنــيــة والــكــلــمــات الـــرنـــانـــة املــحــيــطــة بــهــذا 
ــتـــي تــمــيــل إلــــى الــشــعــور بــالــفــخــر  الــعــمــل، والـ
الوطني. كلف هذا العمل 15 مليون يورو من 
أموال كريستو نفسه، واستخدم فيه 270 ألف 
ــادة الــتــدويــر، أي  قــدم مــن الــقــمــاش الــقــابــل إلعـ
كأن العمل يقول إن املدينة لم تتكلف بشيء، 

وكل »مخلفاته« تدخل ضمن النظام البيئي.
لكن هناك بعض املاحظات الصغيرة، إذ نقرأ 
عن نسر كان يعشش في أعلى القوس، ما أدى 
إلى تأجيل إنجاز العمل، في نوع من التأكيد 
على أن كل من »يحيا« في باريس ذو حقوق 
بسبب  الــثــانــي  التأجيل  بعد  لكن  محفوظة، 
ــال إن  ــ ــــف الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي وقــ ــاء، وقـ ــ ــــوبـ الـ
باريس »تتيح لألحام املجنونة أن تتحقق«، 
بــحــلــم  ــاء  ــفــ ــتــ احــ الـــنـــصـــر  قــــــوس  كــــــان  إن  أي 

عّمار فراس

 
ً
باريس مدينتهم بوصفها عما يــرى سكان 
فنيًا ضخمًا يتجولون داخله، ال فقط لجمالها 
وتاريخها، بل أيضًا بسبب القوانن الصارمة 
تلك  املدينة،  شكل  على  للحفاظ  تهدف  التي 
عبر  التقليدية  األبنية  واجــهــات  تحمي  التي 
منع نشر الغسيل وتركيب املكيفات، وتحديد 
شـــكـــل يـــافـــطـــات املــــحــــات بــــصــــورة ال تــلــفــت 
االنــتــبــاه عــن املــديــنــة نفسها. فــبــاريــس تحفة 
وأعـــامـــه، وتحتضنهم ضمن  الــفــن  تــخــاطــب 

قواعد صارمة. 
هذه السلطة الجمالية التي تمارسها باريس 
»يتنزه«  مــن  تكسب  وســكــانــهــا،  نفسها  على 
ضــمــنــهــا حــســًا بــالــتــفــوق الـــجـــمـــالـــي، نــاهــيــك 
تجليًا  نفسها، بوصفها  املــديــنــة  عــن ســطــوة 
ــذا الــــــذوق، أو الـــحـــوار  لـــلـــذوق الــفــنــي. لــكــن هــ
، لم يكن دائمًا موفقًا؛ 

ّ
بن املدينة وعالم الفن

فسكان باريس غاضبون من باقة الورد التي 
أنــجــزهــا جــيــف كــونــز و»صــمــدهــا« بــدعــم من 
بلدية املــديــنــة قــرب »الــقــصــر الــصــغــيــر«؛ كون 
الــعــمــل بــبــســاطــة بـــشـــع، ويـــتـــعـــرض إثــــر ذلــك 
للتخريب دومــًا؛ إذ شكل، بالنسبة لكثير من 
الــبــاريــســيــن، وصــمــة عـــار فــي صـــدر املــديــنــة. 
يمتد هذا االنتقاد السري والهمسات وأحيانًا 
ــقـــاالت املـــنـــفـــردة، لــيــطــاول مــركــز بــومــبــيــدو  املـ
ــرج إيـــفـــل، والـــهـــرم الــزجــاجــي عند  الــفــنــي، وبــ

مدخل اللوفر. 
ته سلطة فنيًا فــي بــاريــس، نــراه 

ّ
آخــر مــا تبن

حن دشن الرئيس الفرنسي وزوجته وعمدة 
بـــاريـــس الـــســـتـــارة الــتــي تــغــطــي حــالــيــًا قــوس 
كريستو،  بالفنان  احتفاًء  بوصفها  النصر، 
ــل عـــن عــاملــنــا الـــعـــام املـــاضـــي، تــاركــًا  الــــذي رحـ

ورسمت لسنوات قادمة الخطة االفتراضية 
ــتـــاج الـــدرامـــي  ملـــا يــجــب أن يــكــون عــلــيــه اإلنـ

العربي.
ــا الـــتـــي  ــ ــدهـ ــ ــن نـــجـــيـــم لـــيـــســـت وحـ ــ ــاديـ ــ لـــكـــن نـ
زميلتها   .2022 رمضان  موسم  عن  ستغيب 
سيرين عبد النور، حتى الساعة لم تجزم في 
ما يخص حضورها في مسلسل جديد، لكن 
املنتج صادق الصباح قال إن الشركة تحضر 
ــنــــور، ولــم  ملــســلــســل خــــاص بــســيــريــن عــبــد الــ
 قصيرًا للمنّصات، 

ً
ُيعرف ما إذا كان مسلسا

كــمــا جـــرت الـــعـــادة، أم ســيــعــمــل عــلــى تعديل 
مؤلف  درامـــي  مسلسل  إلــى  لتتحول  الفكرة، 
التي  الدرامية  األعمال  ينافس  من 30 حلقة، 
بدأت ورشة عملها، ومنها الجزء الثاني من 
مسلسل »للموت«، نص نادين جابر وإخراج 

فيليب أسمر.
كذلك، تغيب الفنانة هيفا وهبي عن األعمال 
الرمضانية بعدما قدمت، قبل عام، مسلسل 
»أسود فاتح«، إخراج كريم العدل، الذي ظلم 
بسبب الــعــرض على منصة »شــاهــد« وُحــرم 
مـــن الـــعـــرض الــتــلــفــزيــونــي، عــلــى الـــرغـــم من 
براعة املخرج في إنجاز القصة وطريقة ربط 

األحداث والتصوير والتشويق.
غــيــاب هــيــفــا وهــبــي عـــن األعـــمـــال املــشــتــركــة، 
فقط،  املصرية  املسلسات  لصالح تفضيلها 
يضعها في خانة متراجعة، أو حتى منافسة 
شتركة. يبدو أن وهبي 

ُ
مع جميات الدراما امل

ستكون هي أيضًا غائبة عن درامــا رمضان 
2022، إذ لم يعلن عن مشروع تعاون بينها 
وبـــن شــركــات اإلنــتــاج حــتــى الــلــحــظــة، ال في 
بــيــروت وال فــي الــقــاهــرة، خصوصًا أن ورش 
الشهر  مــن  اعــتــبــارًا  عملها  ستبدأ  التصوير 
املقبل، تفادًيا ألي تأخير قد يحصل ويحول 

دون تسليم العمل قبل أبريل/نيسان املقبل.
ــروت أبـــوابـــهـــا  ــيــ ــي هـــــذا الــــســــيــــاق، تــفــتــح بــ فــ
ملــمــثــات ســوريــة، فــي مجموعة مــن األعــمــال 
املمثلة  أيــام، وصلت  قبل  شتركة. 

ُ
امل الدرامية 

ساف فواخرجي إلى بيروت للبدء بتصوير 
مــســلــســل قــصــيــر خـــاص بــاملــنــصــات بــعــنــوان 

»السجينة«، من بطولتها، إلى جانب املمثلة 
ــتــــاج إيــغــل  ــن إنــ ــ ــة صـــبـــا مــــبــــارك، ومـ ــ ــيـ ــ األردنـ
فيلم. كما تنتهي زميلتها ساف معمار من 
لــصــالــح شركة  تــصــويــر مسلسل »عــالــحــد«، 
صادق الصباح، من إخراج ليال راجحة، وهو 
باملنّصات.  الخاصة  املسلسات  قائمة  على 

كذلك، يعرض قريبًا مسلسل »شهر عشرة«، 
ــدة الـــعـــلـــم،  ــ ــ نــــص ولــــيــــد زيـــــــــدان، وإخـــــــــراج رنـ
وبــطــولــة كــاريــس بــشــار، على تسع محطات 
تلفزيونية، وهو خاص بحملة توعوية ضد 
بكر من 

ُ
امل الثدي والكشف  اإلصابة بسرطان 

باب الوقاية.

نــابــلــيــون، فــهــذا الــغــطــاء احــتــفــاء بــحــلــم فنان 
االنتقادات؛  يثير  ما  بالضبط  وهــذا  مهاجر. 
رمز وطني وجزء من الهوية الوطنّية، أصبح 
مــكــانــًا لــلــعــب الــجــمــالــي، مـــا يــعــكــس ســيــاســة 
»الــحــلــم«  فــرنــســا: غـــطـــاء مـــؤقـــت لــاحــتــفــاء بـــ
األجــنــبــي، غــطــاء جــمــالــي يخفي تحته الــقــوة 
الــعــســكــرّيــة والــتــاريــخ االســتــعــمــاري، فالعمل 
ــن فــرنــســا  »فـــلـــتـــر«، يـــقـــدم صــــــورة عــ أشـــبـــه بــــ
املفتوحة أمــام الجميع، لكن هذا الفلتر ال بد 
للظهور  الوطنّية  الهوية  وتعود  يتاشى  أن 
سكان  رؤوس  فـــوق  وثــقــافــيــًا  جماليًا  لتجثم 
الناشط  تعليق  نفهم  أن  املدينة. وهنا يمكن 
اليميني فلوريان فيلبيوت، الذي قال: »كيس 
قمامة يغطي واحدًا من أعظم صروح فرنسا«. 
نــتــفــهــم وجــهــة الــنــظــر الــيــمــيــنــيــة هـــذه كونها 
ال تــســتــحــي مــــن الـــتـــعـــبـــيـــر عــــن مــعــتــقــداتــهــا 
اليسار  مــن  أنها تسخر  بــوضــوح، خصوصًا 
ويزخرفها  الفرنسية،  الهوية  »يفلتر«  الــذي 
ويزينها، من دون أي تغيير حقيقي، في رهان 
على الحلم والحكاية الفرنسية، من دون أثر 
ملموس على أرض الواقع، ذاك الذي نراه حن 
يقتحم املتظاهرون قوس النصر ويخربونه، 
بــوصــفــه عــامــة عــلــى الــعــنــف الــســيــاســي، هــذا 
ــتـــارة أن تــخــفــيــه  الـــعـــنـــف الــــــذي ال يــمــكــن لـــسـ
ببريقها وألقها. االنتقادات وجهت أيضًا من 
ففي  راتـــي؛  كــارلــو  املعماري  صديق كريستو 
الفرنسية،  اللوموند  صحيفة  فــي  افتتاحية 
أشــار إلى أن كلفة العمل لن تغير من حقيقة 
التدوير  إعــادة  املدينة،  الــذي تشهده  التلوث 
ــن انــبــعــاث  ــن تــقــلــل مـ ــل، كــونــهــا لـ ــحـ لــيــســت الـ
الــــغــــازات، نــاهــيــك عـــن أن إنـــتـــاج هـــذه الكمية 
تسببه  عــمــا  يختلف  ال  الــقــمــاش  مــن  نفسها 

صناعة األزياء من تلوث. 

دراما رمضان 2022... الجميالت الغائباتستارة قوس النصر: أن تحلم بكلفة 15 مليون يورو
أخيرًا، أعلنت الممثلة 

اللبنانية، نادين نسيب 
نجيم، إنها لن تشارك في 

أي عمل درامي للسنة 
المقبلة، وستغيب أيضًا 

عن الموسم الرمضاني

بعد يومن من استياء حركة طالبان على كابول 
الشهر املاضي، أخــذت الفنانة ســارة ذات األعــوام 
الــتــي كانت  الطينية  الــســتــة والــعــشــريــن األطـــبـــاق 
تـــرســـم عــلــيــهــا صــــور نـــســـاء أفـــغـــانـــيـــات مــلــهــمــات 
ورمتها أرضــًا، فهي على قناعة بــأن »ال مستقبل 

في البلد« لها بعد اآلن.
لت عدم الكشف عن اسمها 

ّ
وتخبر الشابة التي فض

 ما 
ّ

 بالنسبة لي هو أن أعّبر عن كل
ّ
الحقيقي: »الفن

األمر  ق 
ّ
ويتعل بالكلمات.  عنه  التعبير  عن  أعجز 

خصوصًا بالعنف ضّد النساء«.
وفـــي عــهــد حــركــة طــالــبــان املــاضــي الـــذي امــتــّد من 
1996 إلى 2001، تعّرضت النساء للقمع، وحظرت 
املوسيقى، وُدّمرت القطع الفنية والتراثية بما في 

ذلك تفجير تماثيل قديمة لبوذا.
مناسبة  من  أكثر  في  املتشّددة  الحركة  وتعّهدت 
الذعر  لكن  مختلفًا،  سيكون  الجديد  عهدها  بــأن 
يستولي على ســارة، شأنها في ذلك شأن فنانن 
موا آالتهم 

ّ
كثر أتلفوا أعمالهم أو موسيقين حط

 حياتي. وال مستقبل لي 
ّ
املوسيقية. وتقول: »الفن

في البلد بعد اآلن«.
وسارة هي بنت جيل شاب يتقن استعمال شبكات 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي فــي عــاصــمــة تــزدهــر فيها 
تنوي  وهــي  تغّير.  الــوضــع  لكن  والثقافة.  الفنون 
 وسيلة 

ّ
مــع غــيــرهــا مــن الــفــنــانــن اســتــخــدام الــفــن

لــلــتــنــديــد بــحــركــة طــالــبــان، فـــي ســيــاق تـــعـــاون مع 
جيش من رّسامي الغرافيتي لنشر هذه الرسالة. 

 ألرسم على الجدران 
ً
وتصّرح: »أريد أن أخرج ليا

رسومًا ضّد طالبان«.
العمر  مــن  التاسعة عشرة  فــي  أخــرى  فنانة  مريم 
ــدم الــــكــــشــــف عـــــن اســـمـــهـــا  ــ ــ ــــلــــت هـــــي أيــــضــــًا عـ

ّ
فــــض

الــحــقــيــقــي، تــعــتــزم نــشــر أعـــمـــال ابــتــكــاريــة رقــمــيــة 
منشور  مثل  »إنستغرام«،  عبر  بطالبان  للتنديد 
لفتاة صغيرة تفتح البرقع من األعلى لتخرج منه 

حمامات.
لــكــن الـــوضـــع تــغــّيــر. وهــــي تــنــوي مـــع غــيــرهــا من 
بحركة  للتنديد  وسيلة   

ّ
الــفــن اســتــخــدام  الفنانن 

رّسامي  من  مع جيش  تعاون  في سياق  طالبان، 
الــغــرافــيــتــي لنشر هـــذه الــرســالــة. وتـــصـــّرح: »أريـــد 
 ألرســـم على الــجــدران رســومــًا ضّد 

ً
أن أخـــرج لــيــا

طالبان«..
 يحتضر في أفغانستان. ولن 

ّ
وتقول الشابة: »الفن

أتوانى عن النضال ضّد طالبان، ليس باألسلحة 
لكن بابتكاراتي«.

 عــنــدمــا كانت 
ً
مــن جــهــتــه، كـــان رامــــن مــزهــر طــفــا

السلطة. وبــعــد عقدين من  بــزمــام  طــالــبــان تمسك 
الزمن، بات من أشهر الشعراء في أفغانستان وهو 

يعيش اليوم في فرنسا.
ــة: »لــســت خــائــفــًا ال  ويــقــول الــشــاعــر بــالــلــغــة الـــدريـ
مــن الــحــّب وال مــن األمــل وال مــن الــغــد«، وهــو بيت 
استحال شعارًا للشباب األفغاني. ويتابع: »أوّجه 

إليكم قبلة وسط طالبان، ال تخافوا«.
تــّم تلحينها أغنيات  التي  وقــد شوهدت أشــعــاره 
ــّرات عــلــى »يـــوتـــيـــوب«، لــكــن عندما  ــ مــئــات آالف املـ
بحث عنها الشاعر أخيرًا اكتشف أنها سحبت من 

اإلنترنت.
»انتحار«  على  يقدمون  الناس  إن  األخير  ويقول 
ــة املـــنـــشـــورات من  ــ ــمـــال وإزالــ فــنــي، مـــع إتــــاف األعـ

مواقع التواصل االجتماعي.
ويتابع: »اضطر كثيرون إلى ممارسة رقابة ذاتية 
 في 

ّ
الفن بــات مستقبل  خشية على حياتهم. وقــد 

أفغانستان قاتمًا وضبابيًا«.
ــتـــســـام. وهــو  غــيــر أن رامـــــن مـــزهـــر يـــرفـــض االسـ
ــد اإلنـــســـان.   مـــوجـــود أيــنــمــا وجـ

ّ
يــاحــظ أن »الـــفـــن

 اإلبــداع الفني سيتواصل في الخفاء بعيدًا 
ّ

ولعل
من األضواء أو بشكل غير قانوني«.

ــا أكـــبـــر مـــن جــهــتــهــا تنظيم  وتـــنـــوي الــفــنــانــة رضــ
ــرة فــي بـــاريـــس، تظهر من 

ّ
مــعــرض لــرســوم مــصــغ

ل فعا أفغانستان وهي 
ّ
خاله أن »طالبان ال تمث

ل تاريخ البلد وال ثقافته«.
ّ
ال تمث

)فرانس برس(

أسطوانة تدور في رؤوس منكوبة

تغيب هيفا وهبي عن دراما رمضان 2022 )فيسبوك(

كابول في عام 2014 )شاه مراي/فرانس برس(

)Getty /غطاء مؤقت لالحتفاء بـ»الحلم« األجنبي )أنطوان غيوري

اسُتخدم األطفال ألداء أغان طائفية وتحرض على العنف )دليل سليمان/فرانس برس(

أطراف  ويتبادل  وياك«،  »أنا  عنوان  تحمل  أغنية  وإنتاج  تدوير  إعادة  يجري  منذ عشر سنوات، 
أدائها شبيحة النظام السوري، تارًة، وبعض الفصائل المعارضة، تارة أخرى
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غرافيتي على جدران كابول

فنون وكوكتيل
مشهد

متابعة

إنتاج إضاءة

أنس أزرق

روائــيــة  وأفــــام  بمسلسات  والــتــلــفــزيــونــيــة  السينمائية  املــكــتــبــة  تــزخــر 
ووثــائــقــيــة، تــنــاولــت حــيــاة األمــيــركــيــن األفـــارقـــة، فــي فــتــرة الــعــبــوديــة ومــا 
تاها من سعي إلى التحرر والهجرة من الجنوب األميركي إلى الشمال، 
وانتهاء بفترة النضال ضد القوانن العنصرية والفصل العنصري. نظرة 
االحــتــقــار واإلهــانــة الــتــي مــا زال بعض آثــارهــا مــاثــا حتى اآلن وتجلت 
قيت منها أفام 

ُ
مقاومتها، مؤخرا، بحركة »حياة السود مهمة« التي است

كثيرة، ترشح بعضها لألوسكار، ومنها ما قد فاز بالجائزة في السنتن 
األخيرتن، كالفيلم القصير »غريبان تمامًا« الفائز بأوسكار 2021.

الروائية والوثائقية  ومتابعة للمقال السابق؛ فقد شاهدت معظم األفام 
املــخــدرات  العمل فــي  الـــذي تــحــول مــن  املتعلقة بالثائر »مــالــكــوم إكـــس«، 
والبغاء، إلى أشهر دعاة تحرر السود األميركين، ما أدى إلى مقتله عام 
لي،  بتوقيع سبايك  عــام 1992  إكــس  مالكوم  فيلم عن  أول  أنتج   .1965
الذاتية  سيرته  مذكرات  عن  مأخوذ  عمل  لألوسكار.  ترشيحن  وتلقى 
التي ألفها وجمعها مالكوم أليكس هالي، ونشرها عام 1965، وترجمت 

للعربية وصدرت عن دار بيسان.
في هذا الفيلم الطويل )ثاث ساعات ونصف(، يحذر أليغا محمد مالكوم 
إكـــس مــن ضــريــبــة وســلــطــة الــشــهــرة واإلعـــــام، ويضيفها إلـــى سلسلة 
الخنزير:  لحم  والزنا وأكل  والربا  الكفار«، كالخمر  »محرمات وإغــواءات 

»كاميراتهم أسوأ من مخدراتهم«.
ــدة فــي مــيــامــي« مــن إنتاج  مــن األفـــام الــرائــعــة أيــضــًا، الــروائــي »ليلة واحـ
2020، وقد نال عدة ترشيحات لألوسكار. يتحدث الفيلم عن لقاء أربعة 
من األميركين السود املتميزين، هم محمد علي كاي، ومالكوم إكس، 
السينمائي  والنجم  األميركية  القدم  كرة  كــوك، والعــب  واملوسيقى سام 
جيم براون. كان ذلك في عام 1964، اللقاء في فندق بميامي، عشية فوز 

محمد علي كاي ببطولة العالم للوزن الثقيل على سوني لستون.
بــاألســاس عــن زعيم  الــســيــاق، يتحدث فيلم »سليما« )2014(  هــذا  فــي 
حركة الحقوق املدنية مارتن لوثر كينغ االبن، ويرصد املسيرة التاريخية 
إلغاء  إلــى  أدت  والــتــي  »مونتغمري«،  إلــى  »سليما«  الصغيرة  املدينة  مــن 
اإلجراءات التي تحول بن السود والتصويت في والية »أالباما«. ويتطرق 
لوثر ومالكوم إكس وكيف كان مالكوم  املتوترة بن مارتن  العاقة  إلى 
يهاجم مارتن كينغ ويتهمه بخدمة أجندة البيض، وأنه من عبيد املنزل 
ال عبيد الحقل. وكيف انتقل مالكوم إكس إلى مناصرة مارتن لوثر عند 
الوثائقية  السلسلة  املسيرة. تسببت  هــذه  قبل  أالبــامــا  سجنه في واليــة 
االستقصائية »من قتل مالكوم إكس؟« )2020(، املكونة من ست حلقات، 
بمراجعة القضية من قبل املحامي العام في نيويورك، وإعــادة التحقيق 

بمقتل الرجل بعد خمسة وخمسن عامًا على اغتياله. 
الوثائقية أن اثنن من املدانن باغتيال إكس لم يكونا  تكشف السلسلة 
في الصالة التي تم بها االغتيال، وتخلص إلى اتهام مجموعة من أعضاء 
أمـــة اإلســــام فــي نــيــويــورك، وكـــان ذلـــك مــعــروفــًا فــي مــديــنــتــهــم، وتشير 
األساسي  الـــراوي  الرحمن محمد،  عبد  التي عرضها  والــوثــائــق  الــدالئــل 
في السلسلة، إلى أن مكتب التحقيقات الذي كان يراقب ويتجسس على 
مالكوم وعلى جماعة أمة اإلسام، وزعيمها األليغا محمد، كان على علم 
بالتخطيط للجريمة، وأنه لم يتحرك ال قبل الجريمة وال بعدها، وال أثناء 

التحقيق، وكان سعيدًا بزيادة الخاف بن مالكوم واألليغا محمد.
أما األفــام عن البطل العاملي محمد علي كاي، فهي كثيرة ودائمًا ما 
تتناول عاقته بمالكوم إكس وبجماعة أمة اإلسام، منذ انضمامه إليها 
بتأثير إكس، حتى انفصاله نهائيًا عنها في عام 1975، بعد وفاة أليغا 

محمد.
أول األفام وقد مثل فيه محمد علي دوره هو الفيلم الروائي »األعظم« 
)1977(، وآخر بعنوان »علي« من إخراج مايكل ماين )2001(، والفيلم 
الــوثــائــقــي »عــنــدمــا كنا مــلــوكــًا« )1996(، وقــد فــاز بــاألوســكــار. تناول 
العمل، تحديدًا، مباراة كاي الشهيرة، »القتال في الغابة«، ضد جورج 
فورمان. كذلك، هناك الفيلم الوثائقي »محاكمات محمد علي« )2013(، 
ويستعرض معارك املاكم العاملي ضد التجنيد في الجيش األميركي 
لالتحاق بخدمته في فيتنام عام 1967، ما تسبب بسحب لقب بطل 

العالم.

كــــام مـــنـــظـــوم، ظـــــروف حــيــاتــهــم الــعــصــيــبــة 
بــأســى أقـــل مــا يــقــال عــنــه أنـــه مــوجــع، يختم 
لة لقائد الكتيبة 

ّ
تعاطف املشاهد بجمل مهل

ــاء لقضيتهم  ومـــؤكـــدة عــلــى الــتــبــعــيــة والـــوفـ
وقائد الوطن السامي مهما طال العذاب!

ــمــــرار إصــــــــدار الـــنـــســـخ املــتــتــالــيــة  ــتــ ومـــــع اســ
على  األســوأ  النسخة  األغنية، وصلت  لهذه 
اإلطــــاق فــي عـــام 2013! والــتــي ظــهــرت بعد 
 
ً
يــبــّن طفا نــشــر تسجيل  مــن  قليلة  شــهــور 

ضمن تجمع معارض في أحد شوارع مدينة 
بــنــش فــي محافظة إدلــــب، أنــشــد هـــذا الطفل 
واحدًا من أناشيد تنظيم القاعدة التي تمّجد 
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ـــصـــل بـــعـــمـــق فـــلـــســـطـــن الــــحــــضــــاري عــلــى 
ّ
يـــت

يــصــوغ هّويتها  السنن، والـــذي  امــتــداد آالف 
الــعــربــيــة بــــروح حــداثــيــة تــتــقــاطــع مــع هــوّيــات 
ناهض الغرب 

ُ
جميع الشعوب املقهورة التي ت

ووكــاءه، باعتبار أن التحّرر من هيمنتهم ال 
 عبر تفكيك بنية معرفية تأّسست 

ّ
ق إال

ّ
يتحق

رضت بوصفها حقائق 
ُ
ف أساطير  على جملة 

مات.  أمسك صاحب ديــوان »الغناء في 
ّ
ومسل

أقــبــيــة عــمــيــقــة« )1974( ذلـــك الــخــيــط الــواصــل 
وفنانن  ــاب 

ّ
كــت مــع  بتشابكاتها  ســيــرتــه  بــن 

ــاء الـــعـــالـــم، وبــن  ــاريــــن مـــن مــخــتــلــف أنـــحـ وآثــ
على  وتحّوالته  الفلسطيني  اللجوء  مسارات 
مدار أكثر من سبعن عامًا، فقّدم في ثاثيته 
الروائية »أطفال الندى« و»نص الاجئ« و»أم 
الزينات تحت ظال الخروب« فضاًء محتشدًا 
ــخــذًا من 

ّ
ــار والـــتـــأمـــات، مــت ــكــ بــاألســئــلــة واألفــ

 لسردها وتــوريــط الــقــارئ في 
ً
الحكاية ذريــعــة

مــغــامــرة بحثية وفــكــريــة ال حـــدود لــهــا، فلدى 
الواقعية  رحلتها  عن  تقوله  ما   شخصية 

ّ
كــل

 
ّ

واملــجــازيــة لفلسطن. كـــان األســعــد وفــّيــًا لكل
والشخصيات  روايــاتــه،  شخصيات  بذلته  ما 
الــتــي الــتــقــاهــا فــي حــيــاتــه، مــن اجــتــهــادات في 
فـــي املــاضــي  درٍب طــويــلــة مـــن اآلالم والــنــبــش 

والــحــاضــر، بـــدءًا مــن والــدتــه الــتــي رحــلــت عن 
قصٍص وحكايات كانت كافية إلشعال مخّيلة 
ابنها، ليرسم صورة حّية ال تموت عن قريته، 
وكـــيـــف اســتــطــاعــت أن تــنــتــشــلــه مـــن الــخــوف 
والعتمة وتحّوله من دون أن تدري إلى روايٍة 
فقدتها  التي  ذاكرتها  تسّربت  بحيث  مثلها، 
 يؤرقه 

ّ
لكن ظل واستقّرت في وجدانه وقلبه، 

 واحـــد: »هــل مــن املعقول أنها لــن تكون 
ٌ

ســـؤال
معي حن أعود أو يعود أحفادنا؟«. ويحضر 
في الرواية إدوارد سعيد الذي »كان يفّكر في 
فــي تحديد هوية  لــم يعد ذا أهمية  املــكــان  أن 
ــك شـــاهـــدتـــه قـــبـــل أن يــغــرق  ــ ــع ذلـ ــ الـــكـــائـــن. ومـ
فـــي صــمــتــه، يـــوصـــي مــرتــجــفــًا أن يـــؤخـــذ إلــى 
هــنــاك، إلــى ظــال أرز لبنان، إلــى مكان محّدد 
ُيدفن فيه. لم يقل ادفنوني في الهواء، أو في 
 اتجاه 

ّ
ملتقى تيارات األلفاظ املتدافعة من كل

 اتجاه«. 
ّ

والذاهبة في كل
أّما عاملة اآلثار دوروثي غرود، فيروي األسعد 
ــب عــن آثـــار يهودية 

ّ
قصتها حــن جـــاءت تــنــق

اكتشفت  عــام 1934، حيث  الكرمل  فــي كهوف 
الفاحات  وأن  الخطأ  املــكــان  فــي  ش 

ّ
تفت أنــهــا 

الحفر،  فــي  ساعدنها  اللواتي  الفلسطينيات 
 صاحبات املكان وحافظات 

ّ
ومنهن يسرى، هن

محمود منير

يــكــتــب مــحــمــد األســعــد - الــــذي غــادر 
الثاثاء عــن سبعة  أمــس  أول  عاملنا 
في   -  )2021 -  1944( عامًا  وسبعن 
روايــة »أم الزينات تحت ظال الخروب« على 
يخشون  »إنهم  الفحماوي  بطله سليم  لسان 
عودة املوتى، أو صدى الذاكرة. إنهم يذكرون 
جيدًا كوابيس أّيامهم األولى في قرانا الخالية 
حن جاؤوا بهم من املغرب والعراق وأوكرانيا 
وإيـــــران لــيــســكــنــوا بــيــوتــًا لـــم يــبــنــوهــا وأرضـــًا 
لــم تطأها قــدم سلف مــن أســافــهــم، فأحاطت 
بــهــم الـــكـــوابـــيـــس؛ كـــوابـــيـــس الـــفـــاحـــن الــذيــن 
أبــواب  وعلى  في مضافاتهم  قتلهم جنودهم 
بيوتهم وفي طرقات قراهم بن صخور الوعر 
الحجرية، وهم يسمعونهم  السناسل  وخلف 
يــلــقــون  أو  يـــصـــرخـــون،  أو   ،

ً
ــيــــا لــ يــنــتــحــبــون 

الحجارة على السقوف والنوافذ، فيتهامسون 
في الظام مذعورين: هم لن يتركونا بسام«. 
ــر قصائده ومــقــاالتــه األولـــى، وهــو ال 

َ
منذ نــش

يزال على مقاعد الدراسة في »جامعة بغداد« 
والــروائــي  الشاعر  وعــى  الستينيات،  بــدايــات 
وقائع  تشّكل  أن  معنى  الفلسطيني  والــنــاقــد 
حــيــاتــه وســيــرتــه الــعــائــلــيــة وتـــاريـــخ قــريــتــه أم 
الــزيــنــات بــالــقــرب مـــن حــيــفــا، هــويــة جماعية 
ها، في صــراٍع تلزمه عــّدة الشعر 

ّ
لفلسطن كل

والنقد والترجمة، والبحث في األركيولوجيا 
والعمران واللغة واالستشراق، وذائقة رفيعة 
ــتـــوح مــع  ــفـ ــقــــى؛ صـــــــراع مـ ــيــ ــفــــن واملــــوســ فــــي الــ
املشروع الصهيوني يستمّد جوهر مقاومته 
من املعرفة والذاكرة. وفي تلك املواجهة، أدرك 
 كتاباته، 

ّ
األسعد معنًى أساسيًا كّرسه في جل

جهاد الرنتيسي

الكتابة عن محمد األسعد قبل الصحو من 
م 

َ
صدمة رحيله أقرب إلى محاولة حشر عال

مــقــالــة، وحــن تحمل بعضه يعني أنك  فــي 
جــزء مــن املــطــلــوب حــشــره فــي حــّيــز محدود 
 الكتابة فضاء يستعصي 

ّ
من البياض. وألن

عــلــى الــحــشــر تــجــد نــفــســك مــضــطــّرًا لــتــأّمــٍل 
طويل كي ال تعلق بشجرة وتضيع الغابة. 
املقالة املرفقة طرق بطيء على عوالم اللجوء 

كما عّبر عنه في رواياته.
ــد  ــ ــاقـ ــ ــنـ ــ حـــــــــــِرص الـــــــــروائـــــــــي والــــــشــــــاعــــــر والـ
الــفــلــســطــيــنــي الــــــذي رحـــــل أول أمـــــس عــلــى 
»الجمال«  بن  التفاعل  وتيرة  إيقاع  ضبط 
و»املعرفة« في رواية تحوالت وعي الاجئ 
والــــظــــروف املــحــيــطــة بــــه، لــيــقــدم مـــن خــال 
ثاثيته »أطــفــال الــنــدى« و»نـــص الــاجــئ« 
و»أم الــزيــنــات تحت ظــال الـــخـــروب«؛ رؤى 
ــبـــوءات مــصــاغــة بــلــغــة شــاعــريــة تبقيها  ونـ

على تخوم األساطير.
الثاثية  ــــات  أولـــى روايـ يجمع األســعــد فــي 
قـــــطـــــرات »نـــــــــدى ذاكــــــــــــرة« بـــعـــثـــرهـــا املـــــوت 
ــزمــــن، ويــنــحــت مـــســـاراتـــه نــحــو »ذاكـــــرة  والــ
ــــدى« احــتــفــظــت بــبــعــض خــصــوبــتــهــا فــي  نــ
ــة الـــتـــالـــيـــة لــتــنــمــو الـــحـــكـــايـــات نــبــتــًا  ــ ــــروايـ الـ
ــكــــرمــــل، تـــقـــاوم  بــــريــــًا عـــلـــى ســــفــــوح جـــبـــل الــ
الــبــصــرة والــكــويــت، لتزهر في  فــي  جفافها 
في  التعليب  على  يستعصي  وعيًا  الثالثة 
العواصم األوروبية، ويكّرس فضيلة البقاء 
خــــارج دوائــــر الــتــدجــن والــثــقــوب الــســوداء 
الــتــي ابــتــلــعــت هـــوامـــش وتــفــاصــيــل صـــورة 

الفلسطيني وبرمجت تشّوهات وعيه.
ــــط »أطــــــفــــــال الـــــــنـــــــدى«ـ خـــــــال جــمــعــهــا  ــربـ ــ تـ
بن  ـ  بالنكبة  بعد  فيما  عــرف  مــا  تفاصيل 
بادهم  عــن  بالرحيل  الفلسطينين  تفكير 

نجم الدين خلف اهلل

 العمل الدؤوب 
َ

اختاَر محمد األسعد طريق
الـــصـــامـــت عــلــى الـــشـــهـــرة الـــفـــاقـــعـــة، وأدنــــى 
ــفــيــســة وإراقـــــة مــاء 

َ
ــدُر أوقـــــاٍت ن ــ فــخــاخــهــا َهـ

ـــل »األســــــتــــــاذ« تــمــضــيــتــهــا فــي 
ّ

َوجـــــــــٍه. فـــض
 
َ
القراءات املتنّوعة واملراجعات العميقة. كان

ــعــالــم: 
َ
صــاحــَب مـــشـــروٍع ُمــتــكــامــل واضــــح امل

ة الــتــفــكــيــكــّيــة لــلــفــكــر االســتــعــمــاري ـــ  الـــقـــراء
الغربّي وتعرية ما في ِنظامه من تناقضاٍت 
رحه 

َ
اجت عّما  هه  يبعد توجُّ وتــصــّدعــات. ال 

الله  إدوارد ســعــيــد ومــطــاع صــفــدي وعــبــد 
 أنه تمّيز 

ّ
العروي وغيرهم من ُمعاصريه، إال

ظر التي اختارها.
ّ
عنهما بفرادة زاوية الن

فقد َولج إلى رحابة الحقل الثقافي ـــ واألدُب 
ـــ عبر بــّوابــة ِعلم اآلثـــار، حيث  في َصــدارتــه 
 مــبــادئ تــأويــل املــســتــشــرقــن لــألــواح 

َ
ــل

ّ
حــل

واملــــحــــفــــورات، تــلــك الـــتـــي قـــرأوهـــا مـــن أجــل 
كتابة »تاريٍخ« مائٍع، ينتقون منه ما يائم 
مــا سماه  فّكك  كما  ــزعــاتــهــم. 

َ
ون توجهاتهم 

رافات« بمعنى السرديات االستعائّية 
ُ

»الخ
الــتــي يرسمها هـــذا الــخــطــاب االســتــشــراقــي 
 الغرب »سّيد العوالم«، 

َّ
عن ذاته حتى يظل

ال يشاركه فــي إنــتــاج املــعــارف والقَيم أحــد. 

ورّكـــز فــي كــل ذلــك على مفهوم الثقافة بما 
قيود  الوعَي من  هي عمل تحريرّي، يطلق 
الــخــرافــة والـــزيـــف والــتــفــاهــة. وتــمــّيــز عنهم 
في  ا 

ً
ثابت جــوهــًرا  الفلسطيني  الــهــّم  بحمل 

للمركزّية  ا 
ً
نقًدا رصين التي كانت  مقاالته، 

قافّية، مع أنها صيغت في انفتاٍح الفٍت 
ّ
الث

على صنوف الــقــول وأفــانــن الــكــام، إذ إنه 
ب، على مــدى الخمسن عــاًمــا املاضية،  جـــرَّ
ــا شـــعـــًرا  ــاَرهـ ــمـ  غـ

َ
ــــاض ــ ــنــــاس وخـ ــــة األجــ

ّ
كــــاف

 
ً

 ذاتّية، ناقا
ً
 ومسرًحا وحتى سيرة

ً
ورواية

آالَم املنفى وهشاشة الوجود، ُمصّوًرا ما فيه 
ربة واقتاع.  ولطاملا شّدني أسلوبه 

ُ
من غ

ــه، فـــي أبــنــيــتــه  ــتـ بــوضــوحــه وعــمــقــه وحـــداثـ
وتراكيبه، ال يخادع وال يمالئ، ال يستعمل 
صّور 

ُ
التي ت  تلك 

ّ
إال الكلمات واملفاهيم  من 

ــة عن 
ّ
الــفــكــرة فـــي صـــــدٍق، ولـــم يــتــنــازل الــبــت

ه 
ُ
شــرط الــوضــوح والــّصــرامــة. تــؤّدي عبارات

معناها وقد تحّررت، مثل َوْعيه، من أثقال 
الباغة املهترئة كما من املضامن الجوفاء 
 كلمٍة 

ّ
مير. أّكد بكل

ّ
التي تطمس حرّية الض

ما هو تحرير الوعي 
ّ
 دوَر الثقافة إن

ّ
قالها أن

واالفــتــراء،  والتزييف  االغــتــراب  تبعات  مــن 
ولـــذلـــك جــــاءت كــتــابــاتــه دون ُمــجــامــلــٍة وال 
تــِرُد الفكرة خالها في قالب أدبيٍّ  مبالغة، 

املــعــادالت الرياضّية التي ال  مناسٍب، شــأن 
اقتصاٌد  بــل  تعقيد،  وال  تآليفها  فــي  حشو 
ــة. وبــهــذا األســـلـــوب خـــاض فــي سائر  ــ وداللـ
يــفــارقــه  أن  ــنــــاس دون  واألجــ املـــوضـــوعـــات 
أثــقــالــه ومــراعــًيــا   

ً
الفلسطيني، حــامــا الــهــّم 

كــرامــة قضيته وَعــدالــتــهــا، صــارًمــا مــع ذاتــه 
ومـــع غــيــره، ال يــقــبــل أّي تــهــاون فــي عــرض 
الفكرة وال ُيداهن في طريقة التعبير عنها 
ـــب تــاعــبــات 

ّ
وال شـــكـــل صـــيـــاغـــتـــهـــا، يـــتـــعـــق

فن 
ّ
الــِخــطــاب ويــفــضــح قــصــور أشــبــاه املثق

ولــغــاتــهــم الــخــشــبــّيــة. لــم يــتــنــازل عــن واجــب 
 مــا صــاغــه نــثــًرا، 

ّ
الصياغة الشعرّية فــي كــل

ا 
ً
ــا أم بحث ، نــقــًدا أدبــّيً

ً
 أم تــرجــمــة

ً
ــة أكــان روايـ

فــي حــفــريــات الــعــالــم الــعــربــي. وكــانــت ُحرقة 
لع منها 

ُ
ر في أرض فلسطن التي اقت

ّ
التجذ

 يطوف بن البلدان دون »جواز 
ّ

صغيًرا، فظل
وصفائها،  العبارة  وب 

َ
ذ عن  يبحث  سفر«، 

الدفن  األلــم  بذلك  ُمضّمخة  يخرجها  فكان 
الــذي لم يِلن يوًما. لطاملا  الثابت  والتحّدي 
كنت أتعّجب من رجٍل دَرَس التجارة واختبر 
نظريات األرقام واملقاييس واإلحصاء كيف 
 

ّ
كل كــان  الكلمات حيث  اقتصاد  إلــى  ينتقل 
ــه دون تــضــخــم وال قــصــور، 

ّ
حـــرف فـــي مــحــل

هــــــٍب وأدٍب 
َ
ذ تــقــتــيــر، جــدلــيــة   وال 

َ
إفـــــــراط ال 

حاولُت  ولطاملا  يــكــون.  مــا  َكأحلى  ى، 
ّ
تتجل

تقليَد أسلوبه فلم أظفر بشيٍء، سوى مزيٍد 
كان  وبموسوعّيته  بأسلوبه.  اإلعــجــاب  من 
إعـــجـــابـــي يــكــبــر بـــقـــدر رحـــابـــة اآلفــــــاق الــتــي 
الهايكو،  شعر  إلــى  السينما  مــن  يــرتــادهــا، 
ومـــن بــســاتــن الــبــصــرة إلـــى شــــوارع أميركا 
وحتى واحات الجريد بالجنوب التونسي، 
مروًرا بمعالم العراق التاريخّية وشاهقات 
 شبر من هذه البلدان، كان 

ّ
الكويت، وفي كل

ا، ال يرين 
ً

 فلسطن، قاًعا راسخ
َ
يترّسم تربة

وال يلن عنه الصمود.
ا مشترًكا لنا: 

ً
بسذاجٍة، سألُت يوًما صديق

 التي تناسب 
َ
ملــاذا لم ينل األســتــاذ الشهرة

حــجــَم عــمــلــه؟ أجــابــنــي: إنـــه يــرفــض الــوقــوع 
التي غالبًا ما  املؤتمرات واللقاءات   

ّ
في فخ

ابتعَد عن  أو مهاتراٍت،  إلى مهازل  تتحّول 
ط هو الضوء على 

ّ
 أن يسل

َ
ل

ّ
األضــواء وفض

عارف الزائفة التي يرّسخون بها 
َ
ت امل

ُ
تهاف

.
ً
ا أو تبعية مقيتة

ً
استعماًرا بغيض

)كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس(

غادر الشاعر والروائي 
والناقد الفلسطيني البارز 
عالمنا أول أمس الثالثاء 

بعد عطاء زاخر. هنا 
كلمات من أصدقاء 

وزمالء جمعتهم به 
هذه الصفحة التي كان 

من أبرز كتّابها

يضيء األسعد في ثالثيته 
الروائية سيرة الالجئ 

الفلسطيني في مشهد 
مرّكب من التباينات 

الطبقية، وينفذ إلى 
تفاصيل غيبتها شعارات 

وكتابات زائدة عن الحاجة

خمسون عامًا في تحرير الوعي

استطاع توريط قارئه 
في مغامرة بحثية 

وفكرية ال حدود لها

ــن الــكــتــابــة  ــد خــمــســة عـــقـــود مـ ــع ب
الثقافي، ترك محّمد األسعد  واالشتغال 
حقول  في  األعمال  من  طويلة  قائمًة 
النقدي،  البحث  إلــى  الشعر  مــن  تمتّد 
تؤثّر  لم  غزارٌة  والترجمة.  بالرواية  مرورًا 
على مضمون أعماله، بل أظهرت ِسعة 
عليه  نــّوع  الــذي  ومشروعه  طموحه 
الشعري  ديوانه  منذ  كتابًا،   25 قرابة  في 
األّول »الغناء في أقبية عميقة« )1974( 
فاتحة  يتلو  »الفلسطيني  إلــى  وصــوًال 
بروايته  ومــرورًا   ،)2021( الجديد«  القرن 

البارزة »أطفال الندى«.

التجربة في ِسَعتها
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محمود الحاج

خـــال ســنــوات مــن الــكــتــابــة فــي هـــذه الــصــفــحــات، صــفــحــات الــثــقــافــة في 
أبــرز أقامها )كــتــَب هنا، بشكل  التي كــان واحــدًا مــن  الــجــديــد«،  »العربي 
مستمّر، منذ انطاق »العربي الجديد« حتى أيام قليلة قبل رحيله(، ترك 
ا عن 

ّ
محّمد األسعد ما يمكن تسميته باألثر. أثٌر ــ كما يتحّدث الواحد من

ب وصف االشتغال الصحافي 
َّ
َجن

َ
ُيت  ما 

ً
أو لوحة أو منحوتة. عادة ِكتاب 

ا بطبع أو إعادة طبع »أعماٍل صحافية« لكاتب 
ّ
بهذه الكلمة. َمن سِمع من

ت اليومي، الذي تقتضيه الصحافة، وهذه املساحة املوَجزة 
ُّ
ما؟ هذا التشت

طلق عليه هذه 
ُ
 أن ن

ّ
 يستحق

ً
ملواّد كتابية موَجزة، ال يمكن أن يصنعا عما

 متناسق، قطعة واحدة أو مجموعة من 
ٌّ

ل
ُ
التسمية ـــ قد ُيقال لنا. العمل ك

القطع، تتصادى بني بعضها وتتكامل ـــ قد ُيقال أيضًا.
شرت هنا 

ُ
لكّن ما تركه محّمد األسعد من مقاالٍت ونصوص ومواقف ن

 
ٌ
. هكذا يمكن وصفه ورؤيته. خريطة

ٌ
لم يِحْد عن هذه القاعدة. أثُره خريطة

إلى  حيل 
ُ
ت التي  واملواقع  التضاريس  ف من عشرات 

ّ
تتأل الِكتابية،  لرغبته 

اهتماماته  ــم 
َ
عــال هــو  واحـــد  واحـــد، ضمن مشهد  مــســار  بعضها ضمن 

وأغراضه الِكتابية.
 إلى تسمية االستعمار 

ً
شير تارة

ُ
ل إبرة األسعد. ت

ّ
على هذه الخريطة تتنق

 إلى مآسي ِعلم اآلثار 
ً
الثقافي وتارة إلى وصف االستشراق الجديد؛ تارة

بلد  وإلـــى  مـــّرة  إلــى فلسطني  شير 
ُ
ت الــهــايــكــو،  إلــى قصيدة   

ً
ــارة وتــ  عربيًا 

عربّي آخر أو إلى الثقافة العربية مّرة أخرى؛ وحينًا إلى هذا الفكرة النقدية 
إلــى هذا  تــوّجــهــات ثقافية معّينة، وحينًا   

ّ
فــي حــق بــّد مــن قولها  الــتــي ال 

النصوص  إلــى هــذه  أو  أن ُيضاء عليه،   
ّ

الــذي يستحق املعرض  أو  الِكتاب 
رَجم.

َ
ت
ُ
 أن ت

ّ
التي تستحق

إْن كان لهذه الخريطة أن تشهد على شيء، فعلى ِسعة اهتمامات األسعد 
ــد )وهــــو، باملناسبة،  ــل مــشــروع واحـ وانــتــظــامــهــا، فــي الــوقــت نــفــســه، داخـ
ه الذي ترسمه خريطة كتبهـ ــ الواسعة أيضًا بدورها(. فاملقاالت 

ُ
املشروع ذات

التي كتبها عن فلسطني، خال االعتداء األخير على أهل غّزة وبيوتها، ال 
تنفصل، في مرماها ومنطِقها، عّما كتبه في نقد مظاهر ثقافية عربية، 
، مــا تــأتــي بــه مقالته 

ً
 وفــي نقد االســتــعــمــار الــِخــطــابــّي واملــــاّدي. هـــذا، مــثــا

التي يقرأ  أيــار/ مايو 2021(،  ُيــقــاوم« )عــدد 14  الــذي  العمق   هــي 
ٌ
 »ثقافة

وفنيًا  أدبيًا  نّصًا  نّصًا،  بوصفهما  العربي،  والواقع  فلسطني،  واقــع  فيها 
ب 

َ
ُيكت أن  لــه  ريــد 

ُ
أ لطاملا  لغٍة  مــن  بتحريره  ُيــنــادي  واجتماعيًا  وسياسيًا 

بها: استعمار العقول. كما أّن الشعر العربي املعاصر، بأحواله وأسئلته، 
إعجابًا  أبــدى  لطاملا  التي  الهايكو،  كتاباته عن قصيدة   في 

ّ
حاضٌر كظل

 اسمها الهايكو«، عدد 
ٌ
، »موجة

ً
بها وبالثقافة التي جاءت منها )انظر، مثا

21 حزيران/ يونيو 2021(.
ــقــة الــتــي 

ّ
 لــهــذه الــخــريــطــة، أيــضــًا، أن تــشــهــد عــلــى الــرغــبــة الــِكــتــابــيــة املــتــدف

 كــانــت ملــحــّمــد األســـعـــد، حــتــى وهـــو فـــي الــســابــعــة والــســبــعــني مـــن الــعــمــر. 
ــراقــب ومخّيلة تعمل 

ُ
 مــن حـــواّس ت

ً
ــهــا ال تنضب، نــابــعــة

ّ
 رغــبــة بـــدْت وكــأن

ر.
ّ
وعقل يفك

أثرٌ في هذه الصفحات

وداع

بقيت  الــتــي  يومياتها  فــي  كما سّجلت  إرثـــه، 
مهّمشة في ذاكــرة الثقافة الغربية حتى وقت 
قريب، فظهرت في ثاثية سيرته لتقول جزءًا 
مــــن حـــقـــائـــق الـــتـــاريـــخ عـــلـــى أرض فــلــســطــن. 
حيوات وأناس وحوادث يسقط عليها الضوء 
األســعــد حكاية  ليقّص  مــن ماضيها،  فتخرج 
جــّده الــذي عــاد من حــرب البلقان بعد أن بلغ 
تــزّوج سبع نساء، والشيخ حمزة  ثــّم  الستن 
الذي كان طبيبًا يداوي الناس، ونمر السعدي 
ــًا يـــــــروي تـــفـــاصـــيـــل مـــعـــركـــة »َيـــْعـــبـــد«  جـــريـــحـ
ــــــــدت بــطــوالتــهــا 

ّ
ــتــــي ول لـــصـــحـــافـــي عــــربــــي، الــ

حماسًا لدى ثوار في فلسطن ومناطق أخرى 
مــن العالم الــعــربــي، وأكـــرم زعيتر مــؤّرخــًا في 
أوراقه كيف أدرك القّسام باكرًا أن العدو الذي 
يــجــب مــقــاومــتــه هـــو االســتــعــمــار الــبــريــطــانــي 
وســـط صــمــت زعــمــاء األحــــزاب آنــــذاك، وأحــمــد 
الــشــقــيــري الــــذي دافــــع كــمــحــاٍم عــن املناضلن 
املــعــتــقــلــن الـــذيـــن اعـــتـــرفـــوا بــحــمــلــهــم الــســاح 
والـــقـــتـــال فـــي ســبــيــل الــلــه والــــوطــــن، مـــا يعني 
التهمة  ــَي 

ْ
نــف يقبلوا  ولــم  نفيهم،  أو  إعــدامــهــم 

عنهم، لتحفيف العقوبة عنهم. حفظ صاحب 
ديــــــوان »حــــاولــــُت رســـمـــِك فـــي جــســد الــبــحــر« 
ــا عـــــن ظــهــر  ــهــ ــخــ ــاريــ جــــغــــرافــــيــــا فـــلـــســـطـــن وتــ
الحكاية،  مــن  الحكاية  فــي توليد  وبـــرع  قــلــب، 
واملعنى من املعنى، وسرد وقائعها ومنحها 
ــــّص األســـاطـــيـــر  طـــابـــعـــًا أســــطــــوريــــًا، ويـــعـــيـــد قـ
والــخــرافــات كأنها جــزء مــن الــواقــع وحقائقه، 
لينام األطفال  ــروى 

ُ
ت وليست مجّرد حواديت 

أّمــهــاتــهــم وجــّداتــهــم، ومنها قصة  فــي حضن 
جبينة؛ الفتاة الجميلة شديدة البياض التي 
عاشت في قرية من قرى الجليل أو بيسان أو 
يافا حتى طلبها ابن األمير للزواج، فغادرت 
ــاء أعــطــتــهــا إيــاهــا  ــ قــريــتــهــا ومــعــهــا خــــرزة زرقـ
لتدافع عنها وتحميها. حَمل األسعد خرزته 
 في ذاكرة 

ُ
الزرقاء وال يزال حتى اللحظة يطوف

الــبــاد. طــواف يستدعي كسر حاجز الصمت 
القاتل الذي غّيب الفلسطيني منذ النكبة في 
في  الرسمي،  والعربي  الفلسطيني  الخطاب 
محاولة لطمس مامحه اإلنسانية وتحويله 
إلـــى مــجــّرد أرقــــام وحــشــد بــا مــامــح، وإفـــراغ 
على  وقدرتها  مــن عناصر حيويتها  الــذاكــرة 
ــر، حـــيـــث تــصــبــح كــلــمــاٍت  ــاضـ ــحـ الـــفـــعـــل فــــي الـ
 با مدلول، على حّد تعبير األسعد في 

ّ
ودوال

عــام 2013. في  أجــريــت معه  مقابلة صحافية 
الشعر أيضًا، تتكّرر مفردة الصمت في معظم 
مــجــمــوعــاتــه لــتــحــيــل إلـــى تـــاريـــخ مـــن الطمس 

ــقــــدمــــات أوصـــلـــتـــهـــم الـــــى قـــنـــاعـــة بــأنــهــم  ومــ
ضحايا لتآمر دولي، حيث يلتقي تاريخ من 
الغزوات مع وعي مّرنه الزمن العثماني على 
إيجاد لذته في تفسير األحداث بسلسلة من 
وكّرسه  الكون،  نشأة  لفهم  تكفي  الخيانات 
االحتال البريطاني الذي يقول أحد بقاياه 
لــثــائــر وجـــد نــفــســه وحـــيـــدًا بــعــد مــواجــهــات 
دامية مع املنظمات الصهيونية »هذه قضية 
كل  على  اتفقوا  لقد  دول،  قضية  منك،  أكبر 
شــيء، ولــم يبق أمامك إال أن ترحل« ليبقي 
الاجئ الفلسطيني منذ هجرته »مضبوعًا« 

في رحلة ممتدة تقوده إلى حتفه.
ــــذي فـــوجـــئ الــشــاعــر  فـــي »نــــص الـــاجـــئ« الـ
املريرة  بشجاعته  يوسف  سعدي  العراقي 
يستحضر األســعــد املــنــســي مــن حــكــايــة ما 
ـــ »قــبــيــلــة فــلــســطــيــنــيــة مــفــقــودة تم  يــصــفــه بـ
ومرج  الكرمل  عن  بعيدًا  وإرسالها  سبيها 
ــع عــن كتابته 

َ
بــن عــامــر« ويــســتــعــيــد املــمــتــن

مــــن روايــــــــات شــفــهــيــة صـــاحـــبـــت الــاجــئــن 
الفلسطينين الذين حملتهم الشاحنات من 
شــمــال بــادهــم إلـــى جــنــوب الــعــراق ليحقق 

فرادة تتشعب خال السرد. 
ــن يــلــتــقــط  ــزمــ ــن نـــقـــد وعـــــي ذلـــــك الــ قـــريـــبـــًا مــ
األســعــد والدة كلمة »الــاجــئ« فــي »جنن« 
و»طـــولـــكـــرم« و»عـــانـــن« لــتــعــبــر عـــن ازدراء 
ــل  ــاحــ ــســ واســـــتـــــهـــــانـــــة بـــــالـــــقـــــادمـــــن مـــــــن الــ
الفلسطيني إلى فلسطن الشرقية ُيخرجان 
ثم  الفلسطينية،  املشرد من صفته  الــقــروي 
يقرن الراوي الفعل الذي شاركت فيه فدوى 
طــوقــان وهـــي تــكــتــب قــصــيــدتــهــا املتعاطفة 
مــع »الــاجــئــة« بــوصــف »الــكــويــتــيــن« الــذي 
أطلقه فلسطينيو األردن على الفلسطينين 
ــويــــت بـــعـــد احـــتـــالـــهـــا  ــكــ ــشـــــّرديـــــن مـــــن الــ املـــ
إلبقائهم خارج السور وإحاطتهم بما يكفي 

من الكراهية والنبذ.
النقدية  الــرؤيــة  لــم يغب عــن  الطبقي  الــفــرز 
للراوي، ففي استطراد ســرده ملظاهر حالة 
التشظي التي أخذت طورًا آخر عند تجميع 
ــئـــن فــــي بــــغــــداد، يــشــيــر إلـــــى شــعــور  الـــاجـ
شيوخ العائات البدوية وباشوات العصر 
مع  لوجودهم  بمهانة  الاجئن  العثماني 
فــاحــيــهــم، مــمــا دفــعــهــم لــلــمــطــالــبــة بنقلهم 
ــى أمــــاكــــن أخـــــــرى تـــلـــيـــق بــــهــــم.  تـــصـــّرف  ــ إلــ
شيوخ العائات البدوية وباشوات العصر 
العثماني في زمن اللجوء امتداد ملمارسات 
أكثر دهاء في زمن الثورة، حيث كان أوالد 
العائات يتوجهون إلى مطار اللد للدراسة 

فـــي هـــارفـــارد وكـــامـــبـــردج فـــي الـــوقـــت الـــذي 
عن  ليدافع  بندقيته  الفاح بحشو  ينشغل 

وجوده الضئيل.  
تأخذ الرواية منحى تشريحيًا حن يتعلق 
الفلسطيني  الــاجــئ  بــســيــكــولــوجــيــا  األمــــر 
في العراق وهو يحاول إخفاء هويته وراء 
الــلــهــجــة الــعــراقــيــة أو مــحــاولــتــه االنـــدمـــاج 
باملجتمع العراقي أو االنتماء للكل العربي 
طــلــبــًا لــقــبــولــه فـــي عـــالـــم غـــريـــب، لــكــن هــذه 
املــحــاوالت تبقى عقيمة على األغــلــب حيث 
انشغل العراقيون عن »الاجئ« مع انهيار 
وقت  فــي  الشائعات  واستحضرته  امللكية، 
الحق باعتباره متورطًا في محاولة اغتيال 
الفلسطيني  الكريم قاسم، ال سيما أن  عبد 
تـــحـــول فـــي الـــوعـــي الــشــعــبــي الـــعـــراقـــي إلــى 
ــذا الــفــعــل بــعــد قــيــام  مـــشـــروع مــنــفــذ ملــثــل هــ
فلسطيني باغتيال امللك عبد الله األول في 

القدس.
منذ البداية كان الاجئ عنصرًا في معادلة 
بــاإلشــارة  الـــراوي  يفككها  معقدة  سياسية 
إلى تحذيرات أميركية من تحول الاجئن 
ــؤرة خــصــبــة لــلــشــيــوعــيــة، وتــقــمــص  ــ ــــى بــ إلـ
نـــوري السعيد لــهــذه الــتــحــذيــرات وعــروض 
بعض أطراف النظام الرسمي العربي التي 
ــــادة مـــســـاومـــات ســيــاســيــة،  حــولــتــهــم إلــــى مـ
ــــوري األســـبـــق  ــــسـ ــيـــس الـ ــرئـ ــرح الـ ــتــ حـــيـــث اقــ
ألف فلسطيني  الزعيم توطن 350  حسني 
في إطار صفقة مع بن غوريون والشبهات 
التي أحاطت بطريقة ترحيل الفلسطينين 
إلـــى الـــعـــراق وإبــقــائــهــم خــــارج دائــــرة واليــة 
»األونروا«، وال يخرج عن هذا السياق اتفاق 
الثورة  مــن  أدار ظهره لعقود  الــذي  أوســلــو 
واعـــتـــرف بالجليل واملــثــلــث والــنــقــب أرضــًا 

إسرائيلية.
يتحول الفلسطيني إلى سؤال فلسفي خال 
و»اإلسرائيلي«  »الغربي«  اآلخــر  مع  الــحــوار 
في روايــة »أم الزينات تحت ظــال الخروب« 
التي تستعيد مناخات ترجمة »أطفال الندى« 
العبرية، ولــقــاءات مع  إلــى عــدة لغات بينها 
اإلســرائــيــلــي يــوســف الـــغـــازي ســبــقــت كتابة 
السيرة الذاتية املشتركة »أبعد من الجدران« 

التي صدرت بالفرنسية في باريس.
)كاتب أردني(

الفلسطينين  حــبــس  تــقــّصــد  ــــذي  الـ املــتــعــّمــد 
فــي صــور وقــوالــب جــاهــزة منذ أكثر مــن قــرن، 
وحجب أصواتهم عن العالم، فيكتب: »وأخيرًا 
مدّمرة/  قرية   500 الصمت/  أصــوات  سمعنا 
»كلماتكم  آخــر:  تقّص حكايتها«، وفي مقطع 
 من 

ٌ
ــريـــح/ خــالــيــة أيــهــا األجــــــداد/ تــســكــنــهــا الـ

رْسم  العمياء«.  وعصافيرها  قــرانــا/  الصمت 
ال تخطئه  فلسطن  قـــرى  وبــقــيــة  الــزيــنــات  أم 

عن، نرى من خاله أشجار الزيتون والخروب 
ــااًل ُجــبــلــوا مــن ثــبــات وصــبــْر،  ــ والــصــبــار، ورجـ
عن الجمال والحكايات على املاّرة، 

ّ
ونساء يوز

 
ً
ليا األكــتــاف  على  أطفالهم  حملوا  والجــئــن 

ــه، مــتــفــّرقــن فـــي املــنــافــي  ــٍر ال نــهــايــة لــ ــ فـــي وعـ
والــشــتــات. وكــأنــي أنــصــت إلــى األســعــد يقول: 
نــتــذكــر  فــنــحــيــا،  نــتــذكــر  كفلسطينين  »نــحــن 

فيجتمع شملنا«.

تلويحة

نجوان درويش

 حــتــى جــاءنــي 
َ
ــــــوى الـــجـــزيـــرة

َ
»ط

ــُت فـــيـــِه بــآمــالــي إلــى  ــِزعــ ــ
َ
ــٌر/ ف ــ ــَب ــ

َ
خ

الكذب لم يسعفني  ِب«، لكن 
َ
ــذ

َ
الــك

للحظٍة  األسعد.  محمد  يا   
ً
طويا

ــعــــرفــــوك، ألن  ـــم يــ ــن لـ ـــدُت مــ ــسـ حــ
الصفعة  تلك  لــم يصفعهم  الــقــدر 
رًا  ــدَّ ــخــ ــ ــا زلـــــت ُم الـــــبـــــاردة الـــتـــي مــ
مــنــهــا وأنـــــا أرقـــــن هــــذه الــكــلــمــات 
ــِد  املــنــكــســرة الـــتـــي ال تــلــيــق بــســيِّ
أريــد أن أخلو  كلماٍت مثلك. كنت 
بنفسي  أخلو  وأصــمــت،  بنفسي 
وأتذكر، لكن الواجب الصحافي ال 
يسمح. تخّيل أن هذه الصفحات 
سنوات  لسبع  نجمها  كنت  التي 
وأنــي  كغائب  الــيــوم  عنك  تتحدث 

ر! في يوم كهذا أقوم بدور املحرِّ
الطبيعيُّ أن أكون في وداعك على 
 أكتب من بعيد كغريب. 

ّ
األقل، أال

ــذه يــتــحــّســس  ــهــ ــي لـــحـــظـــات كــ ــ فـ
واحـــدنـــا املــســامــيــر فـــي رســغــيــه، 
األلغام  الشائكة،  الــحــدود  أســاك 
ووثائق  والتأشيرات  والكاميرات 
السفر املانعة للسفر، االستعمار 
وأدواتـــــــــه، االســـتـــعـــمـــار وأقــنــعــتــه. 
ــرأى مــن  ــ ــ ــلـــى مـ ــا عـ ــ ــدنـ ــ يـــقـــف واحـ
حدود تمنعه من وداع صديق أو 
م أو أب. لكننا نقف أيضًا أمام 

ّ
معل

التي تمسح مثل  الكتابة، كتابتك 
يــد األب ويـــد األخـــت ويـــد االبــنــة.. 

تمسح كل ذلك.
ــات  ــ ــذه وداعـ ــعـــرف، هــ لــكــن كــمــا تـ
ــة، الــــــــــــــوداع يـــــجـــــري فــي  ــيــ ــ ــل ــكــ شــ
أعـــمـــاقـــنـــا- هــــذه الـــهـــجـــرة الـــتـــي ال 
تنتهي داخلنا حني يغادر أحبتنا، 
واللقاءات أيضًا تجري في داخلنا 
ــيــــرًا. هــــــذا املــــوت  ــثــ وســـنـــلـــتـــقـــي كــ
مسرحية كئيبة وقاسية. ستبقى 
حيًا، في كل كلمة كتبتها، وفيمن 

حّررتهم بكلماتك.
كما تــرى، ها أنــا من جديد أفزع 

بآمالي إلى الكذب.

َطرٌق بطيء على عوالم اللـجوء
طائرٌ حجرّي/ ملّوٌن/ دائٌم في أحالمي/ ربما كان/ في عمق طفولتي/ ربما حلّق معي/ 
ربما علّمني الكالم/ ربما رافقني في أسفاري/ وعند منعطف ما/ في لحظة ما/ أو أمام 

رعٍب ما/ توّقف عن التحليق/ عاد إلى حالته الحجريّة/ في عمق الماضي.

مياديُن العواصم تغصُّ بالمارّة/ وتشهد المطاراُت خليطًا عابثًا/ من رجال ونساء/ ينتظر 
الخروج/ وجوٌه تجيء وتمضي/ ومذيعة تعلن عن طائرة مغادرة/ في  عند بواباِت 
هذه اللحظِة أسمُع اسمِك يترّدد/ أراِك في محّطِة القطار الذاهِب شماًال/ في فينيسيا/ 
عند الغروب/ أرى وجوهًا صامتة وراء نوافذ القطار/ وأنِت في النافذة ذهٌب وأرجوان/ 

وكلُّ ما يغادر إلى األبْد. 

طريٌق صحراوي/ برّية شاسعة/ نجوٌم بال عدد/ والطفولة أفٌق مفتوح/ على بشٍر من 
وبهذا  السّن/  هذه  وفي  السنوات/  هذه  كّل  بعد  عودتي/  ينتظرون  األنواع  مختلف 
المعطف الذي يلّفني/ وهذا الرحيُل تحت النجوم/ وهذا الرفيُق التائُق للوصول/ ليعّجل 
بالعودة/ فالوصول!/ ما الذي بقي من أيامنا؟/ قصيدة أم أغنية؟/ كّل شيء يبدو منتزعًا/ 

من إطارٍ مجهول.

Thursday 23 September 2021 Thursday 23 September 2021
الخميس 23 سبتمبر/ أيلول 2021 م  16  صفر 1443 هـ  ¶  العدد 2579  السنة الثامنة الخميس 23 سبتمبر/ أيلول 2021 م  16  صفر 1443 هـ  ¶  العدد 2579  السنة الثامنة

في مقهى بمدينة الكويت، 2017 )العربي الجديد(

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

لم يسعفني 
الكذب

محمد األسعد )العربي الجديد(

فنحيا محمد األسعد نتذّكر 

ثالثية األسعد قطرات ندى الذاكرة التي بعثرها الموت والشتات
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باسل طلوزي

توقــف  مــن  يضــّج  الزعيــم  بــدأ  عندمــا 
املســاعدات الدوليــة، نصحــه مستشــاروه 
بدعــوة وفــد مــن املانحــن، للوقــوف علــى 
وأن  خصوًصــا  القطيعــة،  هــذه  أســباب 
أرصدة الزعيم في الخارج لم تعد تتفاقم 
التــي كانــت عليهــا  باملعــدالت »البرقيــة« 
أخــاف  مــا  وهــو  املســاعدات،  توقــف  قبــل 
الزعيــم وأصابــه بــأرق مضــٍن، فقــد خشــي 
خصوًصــا  الفلكــّي  رصيــده  يتراجــع  أن 

وأنه أصبح على أعتاب »الشيخوخة«.
الوفــد  دعــوة  فكــرة  الزعيــم  استحســن 
األممّي، وما هي إال أيام معدودات، حتى 
علــى  ــا« 

ً
»ثمين ــا 

ً
ضيف  

ّ
يحــل الوفــد  كان 

 أوان 
ّ

ا، حتــى حــل قصــر الزعيــم شــخصًيّ
املنتظــر.  االجتمــاع  عقــد  وتــم  »الجــّد«، 
أوضــح  عندمــا  مباشــًرا  الوفــد  كان 
رئيســه ســبب قطــع املســاعدات عــن بلــد 
الزعيــم: »ســيدي أنتــم لــم تلتزمــوا بأحد 
أهــم شــروطنا، فقــد طلبنــا منكــم مــراًرا 
لتحديــد  ملموســة  ــا 

ً
خطط تضعــوا  أن 

النســل فــي مجتمعكــم اآلخــذ بالزيــادة«. 
، ثم سأل: 

ً
تململ الزعيم في مقعده، قليل

»املعذرة لقد نسيت املوضوع، لكن كيف 
نحدد النسل؟«.

فعــدد  شــأنكم،  »ذلــك  الرئيــس:  أجــاب 
مواطنيكــم يبلــغ حاليــا عشــرة مليــن، 
واملطلــوب تقليصــه إلــى النصــف قبل أن 

نقدم لكم أية مساعدة أخرى«.
علــى الفــور نهــض الزعيــم، وقــال للوفــد: 
»بســيطة، أعدكــم قبــل أن تســافروا غــًدا 
خمســة  بــلدي  ســكان  عــدد  يكــون  بــأن 

ملين نسمة«.
فوجــئ الوفــد عندمــا غــادر بصــدق وعــد 
الزعيــم، فقــد كان عدد الســكان قد أصبح 
ا خمسة ملين، لكنه لم ينتبه إلى  فعلًيّ
مقبرة حفرت على عجل وضمت خمسة 

ملين أخرى.

تصــّدر الحــزب الحاكــم فــي روســيا أو حــزب بوتــن 
البرملانيــة  االنتخابــات  نتائــج  املوحــدة«  »روســيا 
بحصولــه علــى 44% مــن مجمــوع األصــوات، يليــه 
الحزب الشيوعي، انتخابات منعت فيها املعارضة الروسية 
مــن الترشــح وشــابتها شــبهات التزويــر والتضييــق لصالح 
الحــزب الحاكــم. رســامو الكاريكاتير حــول العالم يتصّيدون 
الفــرص لتصويــر قيصــر روســيا فلديميــر بوتــن كطاغيــة 

يحكم قبضته على روسيا، وإليكم الرسومات.

االنتخابات 
الروسية

مضحكات عربية

كاريكاتير مترجم

تحديد نسل

شريط
)غالو برديس

كارتون موفمنت(

يوم السالم 
العالمي

)ايمانويل ديل روسو، كارتون موفمنت(

االنفالت األمني في السودان )عبيد، تويتر(

الصحافة في مصر )دعاء العدل، تويتر(

فلسطين ستبقى بوصلة الجميع )محمود عباس، فيسبوك(الغواصة األميركية تلتهم الفرنسية )الوطن القطرية(

فوضى سالح العشائر في العراق )أحمد المندالوي، تويتر(

أبيض وأسوأ
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رياضة

تحّدث نصير 
مزراوي، 
نجم أياكس 
أمستردام 
الهولندي، 
عن إبعاده 
من صفوف 
المنتخب 
المغربي، من 
طرف المدرب 
البوسني وحيد 
حاليلوزيتش. 
وفي تصريح 
 »ESPN« لقناة
قال: »المدرب 
يفضل عدم 
رؤيتنا، أريد اللعب 
لمنتخب بالدي 
وفعل كّل شيء 
ألجل الجمهور، 
لكن إذا كان 
المدرب ال يريدك 
فهو ال يريدك، 
ليس هناك أي 
لقاء صلح مع 
المدرب في 
الفترة المقبلة، 
ولم أناقشه مع 
زياش، ورغبتي 
في تمثيل 
المنتخب دائما 
موجودة«.

)Getty/مزراوي وزياش يوم كانا معًا في أياكس أمستردام )إريك فيرهوفين

رسالة مزراوي

أكد محمد الرمزاني، رئيس االتحاد القطري 
للبليارد والسنوكر، أن بطولة العالم للسنوكر »6 
ريد« التي استضافتها الدوحة على مدار 5 أيام، 

قد حققت نجاحا كبيرًا فنيا وتنظيميا، مشيدًا 
بمستوى البطولة التي شهدت ظهور العبن 

جدد، وتنافسية كبيرة على مختلف مستويات 
البطولة بداية من التصفيات األولية وحتى 

املباراة النهائية. وستواصل اللجنة عملها بظل 
االستعداد للبطولة الخليجية.

قرر نادي إشبيلية فسخ تعاقده، الذي كان يمتد 
حتى يونيو/حزيران 2023، من جانب واحد 

مع اللعب الفرنسي جوريس جناجنون، وذلك 
بسبب »افتقاره إلى االحترافية‹‹ في ظل فشله 

في الوصول إلى الوزن املطلوب للعب محترف. 
وتجاوز وزن جناجنون، البالغ من العمر 24 عاما، 

حاجز املائة كيلوغرام عدة مرات، بعد عودته 
إلى إشبيلية بعد انتهاء إعارته إلى نادي رين 

الفرنسي خلل موسم 2020-2019.

 النجم اإلنكليزي السابق مايكل أوين هجوما 
ّ
شن

على جيسي لينغارد، العب مانشستر يونايتد، 
الذي ساهم في الفوز على ويستهام يونايتد 

)2-1(. وقال: »نهاية رائعة ملانشستر يونايتد، لكن 
الشيء السلبي الوحيد فيها عدم احتفال جيسي 

بهدفه. ال أصدق ما شاهدته، لقد لعب لينغارد 
معهم على سبيل اإلعارة فقط. إذا لم يكن يريد 

التسجيل وإذا لم يكن سعيدًا، فلم يقوم بتسجيل 
األهداف في شباك منافسيه«.

رئيس اتحاد البليارد 
والسنوكر: قطر حققت 

نجاحًا كبيرًا بالتنظيم

إشبيلية يفسخ 
عقد أحد العبيه 

بسبب وزنه الزائد

مايكل أوين يهاجم 
لينغارد بسبب عدم 

احتفاله بالهدف
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العبو األهلي لم يقدموا 
المنتظر منهم في لقاء 

السوبر

العربي يخطف فوزًا ثمينًا 
والشمال يحقق انتصاره األول

خطف العربي فوزًا متأخرًا وثمينًا على السيلية 1-صفر في املرحلة الثالثة من 
الدوري القطري لكرة القدم، التي شهدت أيضًا تحقيق الشمال انتصاره األول 
على حساب قطر 2-1، وتعادل أم صالل واألهلي 1-1. في املباراة األولى، سجل 
التونسي يوسف املساكني الهدف الوحيد قبل سبع دقائق من النهاية عندما 
أرسل تمريرة نحو الغابوني آرون بوبيندزا الذي خدع الحارس دون أن يلمس 
الكرة لتسكن الشباك )83(. وتدارك فريق املدرب يونس علي الخسارة السابقة 
الرابع بفارق األهداف  أمام الدحيل 1-2 ورفع رصيده إلى 6 نقاط في املركز 
فقط عن صدارة الترتيب التي باتت تتشاركها 4 فرق، لكنه خاض مباراة أكثر 
الشمال  على  الفوز  بعد  التعثر مجددا  السيلية  عــاود  املقابل،  في  ســواه.  من 
ليتجمد رصيده عند 3 نقاط متراجعًا إلى املركز السابع. وواصــل أم صالل 
إهدار انتصارات في متناول اليد في الدقائق األخيرة، واكتفى بالتعادل للمرة 
الثالثة هذا املوسم أمام األهلي بهدف ملثله، ليصبح في رصيده 3 نقاط متقدمًا 
إلى املركز الخامس. وحصد األهلي نقطة ثمينة بعدما كان متأخرًا منذ الدقيقة 
إيسيال  البرازيلي  تمريرة  استثمر  الــذي  أيمن حسني،  العراقي  بهدف  الثالثة 
برابوسا، ليخطف النيجيري باتريك إيز هدف التعادل من رأسية جميلة )87(. 
ولم يستثمر أم صالل النقص العددي في صفوف فريق املدرب املونتينيغري 
نبيوشا عقب طرد القائد علي قادري بالبطاقة الصفراء الثانية )63(. وفاجأ 
الشمال الصاعد حديثا للدرجة األولى منافسه قطر وفاز عليه 2-1 ليحصد 
هذا  في مستهل مشواره  بهما  مني  اللتني  الخسارتني  متجاوزًا  نقاطه  أولــى 
العام.  الترتيب  الغرافة والسيلية، وليقفز إلى املركز السادس في  املوسم أمام 
كذلك، مني قطر بالخسارة الثانية تواليا عقب سقوطه أمام السد في الجولة 
املاضية ليتجمد رصيده عند نقطة يتيمة حصل عليها من تعادل مع األهلي.

بيليه يمارس التمارين ويأمل 
في مغادرة المستشفى قريبًا

املعتاد مقطع فيديو  الفكاهي  البرازيلية بيليه بحسه  القدم  نشر أسطورة كرة 
يظهر فيه وهو يجري التمارين على دراجة هوائية على أمل أن يغادر مستشفى 
القولون.  فــي  ورم  لجراحة السئتصال  بعد خضوعه  يعالج  بــاولــو حيث  ســاو 
وكتب بيليه، البالغ من العمر 80 عاًما، في صفحته على »إنستغرام«: »أصدقائي، 
أرسل هذا الفيديو الذي صورته زوجتي اليوم من أجل مشاركة فرحتي معكم. 
يــوم من  قليل كل  أشعر بتحسن  ما يجعلني  والتشجيع،  بالعاطفة  أنــا محاط 
الطريقة ســأعــود قريًبا  الــهــوائــيــة، وبــهــذه  الـــدراجـــات  خــالل ممارستي ريــاضــة 
الشريط  بيليه في  »املــلــك«  باولو حيث يقطن. وظهر  إلــى سانتوس«، في ســاو 
املصور على دراجة، بينما يهتف له اثنان من الطاقم الطبي في مستشفى ألبرت 
البطل! ممتاز!  أيها  كــل شــيء  هــذا  أحدهما »حسًنا،  قــال  فــي حــني  أينشتاين، 
أكثر من ذلك بقليل«، ليرّد بطل العالم 3 مرات ممازحًا بمد لسانه وكأنه منهك. 
قد  أعــوام 1958 و1962 و1970،  البرازيل  العالم مع  الفائز بكأس  بيليه،  وكــان 
خضع لعملية جراحية في 4 أيلول/ سبتمبر إلزالة ورم »مشبوه« في القولون تم 

اكتشافه خالل الفحوصات الروتينية. 

أتلتيكو مدريد يستعيد صدارة 
الليغا بعد فوزه على خيتافي

استعاد حامل اللقب أتلتيكو مدريد صدارة الدوري اإلسباني، بعد فوزه بصعوبة 
الجولة السادسة. وسجل  خــارج أرضــه على خيتافي بهدفني مقابل هدف في 
الدقيقتني 78 و90،  ألتلتيكو مدريد املهاجم األوروغواياني لويس سواريز في 
الالعب ستيفن ميتروفيتش  الوحيد عن طريق  أحــرز خيتافي هدفه  في حني 
في الدقيقة 45، وشهد اللقاء طرد العب خيتافي كارليس ألينيا في الدقيقة 74. 
وبهذا الفوز رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 14 نقطة في صدارة الترتيب، بينما 
أتلتيكو مدريد،  املــركــز قبل األخــيــر بــدون رصــيــد. وسيواجه  ظــل خيتافي فــي 
يوم السبت املقبل، فريق ديبورتيفور أالفيس صاحب املركز األخير، وسيلتقي 
خيتافي، يوم األحد املقبل، فريق ريال بيتيس صاحب املركز الحادي عشر، في 

املرحلة السابعة من الدوري اإلسباني لكرة القدم.

القاهرة ـ العربي الجديد

ــــوج نـــــــادي طــــائــــع الــــجــــيــــش، بـــطـــا لــكــأس  تــ
الــســوبــر املـــصـــري لــكــرة الـــقـــدم، ألول مـــرة في 
تاريخه، بعد فوزه على األهلي بفارق ركات 
الــتــرجــيــح مـــن نــقــطــة الـــجـــزاء 3-2، فـــي الــلــقــاء 
العرب  بــرج  إســتــاد  بينهما على  الـــذي جمع 
نسخة  بطل  هوية  لتحديد  اإلسكندرية،  فــي 
2020 املــؤجــلــة مــنــذ أشــهــر عـــديـــدة. وانــتــهــى 
الــوقــت األصــلــي لــلــمــبــاراة بــالــتــعــادل السلبي 
بــن الــفــريــقــن، ليستمر فــي الــوقــت اإلضــافــي 
خال 30 دقيقة على شوطن، قبل أن يحسم 
الطائع  لصالحه بركات الترجيح. وسجل 
السولية،  األهلي علي معلول وعمرو  ركــات 
ــــدر بــــانــــون ومـــحـــمـــد مـــجـــدي قــفــشــة  ــدر بـ ــ ــ وأهـ
ــريــــف، وســـجـــل ركــــــات الــطــائــع  ومـــحـــمـــد شــ
مــحــمــد الــصــبــاحــي ومــحــمــد عــلــي الــجــويــنــي 
وعمرو السيسي، وأهدر كريم الطيب وحسن 
مجدي. وشهدت ركات الترجيح تألقا الفتا 
ملــحــمــد الــــشــــنــــاوي ومـــحـــمـــد بـــســـام حـــارســـي 
مرمى األهلي والطائع على الترتيب. وعانى 

عن  واإلرث  للمشاريع  العليا  اللجنة  أعلنت 
ــادس مــاعــب  ــ ــاد الــثــمــامــة، سـ ــتـ جـــاهـــزيـــة اسـ
مــــونــــديــــال قــــطــــر، الحـــتـــضـــان نـــهـــائـــي كـــأس 
األمير، الذي سيجمع بن السد والريان يوم 
املــقــبــل. وكشفت  تــشــريــن األول  أكــتــوبــر/   20
عن  صــحــافــي،  مؤتمر  خــال  العليا،  اللجنة 
آخــــر الــتــرتــيــبــات والـــتـــحـــضـــيـــرات لــلــنــهــائــي 
وأيضا عن تجربة بطاقة املشجع والحقيبة 
اإلعــامــيــة، بــحــضــور كــل مــن خــالــد الــكــواري 
مــديــر إدارة الــتــســويــق واالتـــصـــال بــاالتــحــاد 
الــقــطــري لــكــرة الـــقـــدم، ومــريــم املــفــتــاح، مدير 
إدارة تكنولوجيا املعلومات باللجنة العليا 
األنــــصــــاري  وســــعــــود  واإلرث،  لـــلـــمـــشـــاريـــع 
ــاد الـــثـــمـــامـــة بــالــلــجــنــة  ــتــ ــروع اســ ــشــ مـــديـــر مــ
الــعــلــيــا. وفــــي الـــبـــدايـــة وجــــه خــالــد الـــكـــواري 
مــديــر إدارة الــتــســويــق واالتـــصـــال بــاالتــحــاد 
لــنــاديــي السد  الــقــدم التهنئة  لــكــرة  الــقــطــري 
والــــريــــان لـــلـــوصـــول لــنــهــائــي كــــأس األمـــيـــر، 
في  واملــســاهــمــة  للحضور  الجماهير  داعــيــا 
الكواري  الكروي. وطالب  الحفل  إنجاح هذا 
ــتـــذاكـــر عبر  الــجــمــاهــيــر بــالــحــصــول عــلــى الـ

تكتيكية، وأخطاء  عــدة مشكات  مــن  األهــلــي 
تسبب فيها بيتسو موسيماني املدير الفني 
أنــهــى بها  الــتــي  الــلــعــب بتشكيلته  تــصــدرهــا 
ــدون إدخـــــــال أي عــنــصــر  ــ املــــوســــم املــــاضــــي، بــ
الصيفي،  امليركاتو  فــي  املنضمن  مــن  جديد 
ــبـــن فــي  ــم تــــراجــــع مـــســـتـــوى بـــعـــض الـــاعـ ــ رغـ
الـــفـــتـــرة األخــــيــــرة، مــثــل طـــاهـــر مــحــمــد طــاهــر 
وعــمــرو الــســولــيــة والــلــعــب بــطــريــقــة 1-3-2-4 
عبر تثبيت محوري ارتكاز في الوسط بدون 
دقــيــقــة   30 ــــر  آخـ فــــي  ــــوى  سـ هــجــومــيــة  أدوار 
لعمرو السولية هذه املرة. وجاء الشوط األول 
متواضع املستوى، ظهر خاله األهلي بدون 
حلول هجومية أمام الدفاع القوي والحديدي 
مــن جــانــب طــائــع الــجــيــش، والــتــمــركــز الجيد 
ــع تــضــيــيــق  ــ ــــط مــ ــــوســ ــــي الــ ــبــ ــ ــه والعــ ــيــ ــعــ ــدافــ ملــ
املـــســـاحـــات. ولــعــب األهـــلـــي فـــي الـــشـــوط على 
جملة واحدة، وهي محاولة صناعة مساحات 
للثنائي حسن الشحات وطاهر محمد طاهر 
من الجناحن، واللعب بشكل عرضي ملحمد 
ــاع الــطــائــع  ــ ــاءت يــقــظــة دفـ ــ شـــريـــف، ولـــكـــن جـ
ــنـــاء الـــهـــجـــمـــات بــشــكــل  لـــتـــحـــرم األهــــلــــي مــــن بـ

املــوقــع اإللــكــتــرونــي لــاتــحــاد الــقــطــري لكرة 
للتذاكر  تــم تخصيص 3 فئات  الــقــدم، حيث 
ــاال. وأكـــد  ــ ــاال و20 ريـ ــال و50 ريــ هـــي 100 ريــ
للجماهير  بروتوكول طبي  وجــود  الكواري 
الــتــي ســتــحــضــر املـــبـــاراة الــنــهــائــيــة مـــن أجــل 
الحفاظ على سامة الجميع وخروج املباراة 

بأفضل صورة.
ــن الــخــطــط  ــ ــعــــديــــد مـ ــــن وجــــــــود الــ ــشــــف عـ وكــ
النهائية  لــلــمــبــاراة  الــتــرويــجــيــة  والــحــمــات 
على غــرار كل البطوالت واألحـــداث املختلفة 
بــاتــحــاد  الـــتـــســـويـــق  بـــهـــا إدارة  ــقـــوم  تـ ــتـــي  الـ
الكرة مثلما حدث في التصفيات األوروبية 
ــيــــرهــــا مــن  ــة الــــــــــدوري وغــ األخـــــيـــــرة وبــــطــــولــ
البطوالت األخرى. وأضاف الكواري: »نتمنى 
كبيرا  املباراة حضورا جماهيريا  تشهد  أن 
الـــحـــضـــور  ــــل األنــــــديــــــة، وأال يـــقـــتـــصـــر  ــــن كـ مـ
عــلــى جــمــهــور الـــريـــان والــســد فــقــط.. وسيتم 
اإلعــــان عــن نــســبــة الــحــضــور خـــال املــرحــلــة 
وفقا  الصحة  وزارة  مــع  بالتنسيق  الــقــادمــة 
أشــارت  جانبها،  مــن  الــطــبــي«.  للبروتوكول 
تــكــنــولــوجــيــا  إدارة  ــر  ــديــ مــ ــتــــاح  ــفــ املــ ــم  ــريــ مــ
املعلومات باللجنة العليا للمشاريع واإلرث، 
إلـــى أنـــه ســيــتــم اعــتــمــاد بــطــاقــة املــشــجــع في 
نهائي كأس األمير وأيضا في كأس العرب. 
وقالت املفتاح إن بطاقة املشجعن »فان أي 
دي«، التي سيتم إتاحتها للجماهير ستكون 
بطاقة واحـــدة تشمل عــدة خــدمــات، وسيتم 
على  كتجربة  قــطــر،  فــي  مــرة  ألول  تطبيقها 
كأس  بطولة  فــي  ذلــك  بعد  تنفيذها  يتم  أن 

ــرج الـــشـــوط األول بــفــرصــتــن فقط  جــيــد، وخــ
مرتدة  لألهلي من هجمة  إحداها  اللقاء،  في 
سريعة انفرد من خالها محمد شريف رأس 
الـــحـــربـــة، ولــكــنــه ســــدد خــــارج الــقــائــم األيــســر 
للمرمى، والثانية من جانب ميدو جابر العب 
الطائع تصدى لها محمد الشناوي لينتهي 
الشوط األول بالتعادل السلبي. وفي الشوط 
الثاني تحسن األداء على الصعيد الهجومي، 
متباعدة  فترات  على  الخطورة  ظهرت  ولكن 
ــلــــي الــــــذي نـــجـــح فــــي تــهــديــد  مــــن جـــانـــب األهــ
مرمى الطائع، بعدة محاوالت مثل تسديدة 
ملــحــمــد قــفــشــة تـــصـــدى لــهــا الــــحــــارس محمد 
بـــســـام وأخـــــــرى ملــحــمــد شـــريـــف مــــن عــرضــيــة 
تــصــدى لها دفـــاع الــطــائــع، وتــســديــدة ضالة 
لعمرو  وتسديدة  العارضة  علت  مليكيسوني 
الــســولــيــة مـــرت بـــجـــوار الــقــائــم األيـــمـــن ملــرمــى 
للمرتدات  الطائع  لجأ  املقابل  فــي  الــطــائــع. 
عبر البديل كريم الطيب رأس الحربة وميدو 
وكاد  سمير،  وأحمد  السيسي  وعمرو  جابر 
أن يسجل من جانب كريم الطيب عبر عرضية 
جميلة، ولكنه تأخر في ملس الكرة أمام املرمى 
السلبي.  بــالــتــعــادل  األصــلــي  الــوقــت  وينتهي 
وفــي الوقت اإلضــافــي، ســواء األول أو الثاني 
ضــغــط األهــلــي والحـــت لــه فـــرص عــبــر حسام 
جــدوى وسط  دون  للتسجيل،  وقفشة  حسن 
ــاعــــي، الفــــت مـــن جـــانـــب الــطــائــع،  تـــراجـــع دفــ
مصطفى  ويلجأ  السلبي  بالتعادل  لينتهي 
التي  الترجيح  اللقاء إلى ركــات  غربال حكم 

حسمها الطائع  لصالحه.

الــدعــوة للجماهير  الــعــرب. ووجــهــت املفتاح 
للتسجيل للحصول على بطاقة املشجع بعد 
شراء التذكرة، مؤكدة أن مزايا البطاقة منح 
املشجعن الدخول لاستاد بطريقة سلسة، 
باإلضافة للحصول على بطاقة مجانية عبر 

املترو ذهابا وإيابا يوم  »الريل« الستخدام 
املباراة. وأضافت املفتاح، أن التسجيل سيتم 
الــبــيــانــات والـــصـــور الشخصية  فــيــه إرفـــــاق 
االلــتــزام  على  للتأكيد  بــاإلضــافــة  للمشجع، 
بـــاإلجـــراءات االحــتــرازيــة، وحــصــول املشجع 

ــا،  ــيـــروس كــــورونــ ــفـ ــقـــاح الــــخــــاص بـ ــلـ عـــلـــى الـ
مــوضــحــة أن تسليم الــبــطــاقــات ســيــكــون في 
مـــركـــز املـــؤتـــمـــرات حــتــى يــــوم املــــبــــاراة، وفــي 
حالة فقدانها ستتاح طباعتها داخل استاد 
الثمامة يــوم املــبــاراة. من جهته، أكــد سعود 
األنــــصــــاري، مــديــر مـــشـــروع اســـتـــاد الــثــمــامــة 
باللجنة العليا للمشاريع واإلرث، أن اإلعان 
عن افتتاح سادس ماعب كأس العالم 2022 
الستضافة  التامة  قطر  جاهزية  على  يؤكد 
البطولة، في  مــن  املــونــديــال قبل سنة كاملة 
الــطــريــق لــلــوصــول إلــــى الــجــاهــزيــة الــكــامــلــة 
ــاري إن  ــال األنــــصــ ــ لـــهـــذا الـــحـــدث الــكــبــيــر. وقـ
ــــف مــشــجــع،  ــى 40 ألـ ــ ســـعـــة املـــلـــعـــب تـــصـــل إلـ
كأس  بطولة  فــي  مباريات   6 وسيستضيف 
إلــى 8 مباريات فــي كأس  الــعــرب، باإلضافة 

العالم منها الدور ربع النهائي.
ــاد  ــتـ وأوضــــــــح األنــــــصــــــاري، أن تــصــمــيــم اسـ
الــثــمــامــة عــلــى شــكــل )الــقــحــفــيــة( فــيــه رمــزيــة 
بجانب  ويتميز  العربية،  واملنطقة  للخليج 
ــال كـــل املـــاعـــب بـــإعـــادة  ــتـــدامـــة حـــالـــه حــ االسـ
أنه  مبينا  الطاقة،  وترشيد  املـــواد  استخدام 
ســيــتــم فـــك الـــجـــزء الــعــلــوي لــلــمــدرجــات بعد 
إلى  االستيعابية  الطاقة  وستقل  املــونــديــال 
ــدال الــجــزء  ــبـ ــتـ 20 ألــــف مـــتـــفـــرج، وســيــتــم اسـ
إسبيتار  ملستشفى  تــابــعــة  بــعــيــادة  الــعــلــوي 
وفندق، وكذلك سيتم تخصيص العديد من 
الخدمات واملحات التجارية التي تخدم أهل 

وسكان املنطقة.
)قنا(

استاد الثمامة... سادس المالعب الجاهزة لمونديال قطرطالئع الجيش يهزم األهلي ويحصد لقب السوبر المصري
حصد طالئع الجيش 

لقب السوبر المصري ألول 
مرة في تاريخه، بعد 

فوزه على األهلي

بات استاد الثمامة، 
سادس مالعب المونديال، 

جاهزا الحتضان نهائي 
كأس أمير قطر

األهلي خسر لقب السوبر بعد الدوري )محمود خالد/ فرانس برس(

الفراعنة سجلوا انتصارين غير مقنعين بالتصفيات )فيليب يزيل/فرانس برس(

السلة المصرية للوراء در )كريم جعفر/فرانس برس(

)Getty( استاد الثمامة يتسع لـ40 ألف متفرج

مباريـات
      األسبـوع

القاهرة ـ مجدي طايل

كـــرة الــطــائــرة، وكـــرة الــســلــة، وكــرة 
ــدم، ثــاثــيــة حــزيــنــة فـــي عــالــم  ــقــ الــ
ــلــــى صــعــيــد  ــرة املـــــصـــــريـــــة، عــ ــ ــكــ ــ الــ
األلعاب الجماعية، اكتملت ألحانها الدرامية، 
وسقوطها املدوي في عالم البطوالت القارية، 

» بطوالت األمم األفريقية »، بصورة الفتة.
حزينة،  لحظات  املصرية  الرياضة  وعــاشــت 
بعدما فشل املنتخب املصري للكرة الطائرة، 
في استعادة لقب بطولة كأس األمم األفريقية 
لـــلـــرجـــال، واكـــتـــفـــى بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى املـــركـــز 
الــثــالــث، واملــيــدالــيــة الـــبـــرونـــزيـــة، بــعــد تلقيه 
خسارة تاريخية أمام كينيا في الدور األول، 

سقوط األلعاب 
الجماعية 

تراجع وفشل ذريع يقلق المصريين

للرياضة  الجماعية صدمة كبيرة  األلعاب  شكلت 
سواء  لآلمال  المخيبة  نتائجها  بسبب  المصرية 
وحتى  الطائرة  كرة  أو  السلة  كرة  صعيد  على 
لكن  انتصارين  سجل  األخير  أن  ذلك  القدم،  كرة 

بأداء مخيب ومقلق

تقرير

ثــم تــونــس فــي الـــدور نصف الــنــهــائــي، وسط 
انهيار تام للعبة. وجاء حصول منتخب الكرة 
الطائرة، على املركز الثالث، ليلقي الضوء عن 
االنهيار الكبير، الذي تمر به اللعبة منذ عام 
2015، آخر تتويج قاري له، في ظل حالة عدم 
االستقرار اإلداري التي مر بها، وتعاقب أكثر 

من 5 مجالس، ولجان مؤقتة في تلك الفترة 
وكذلك اعتذار، وهروب العبن عن املشاركة، 
مثل  كبار  نجوم  بينهم  مــن  املنتخب،  برفقة 
عــبــد الــلــه عــبــد الـــســـام، وأحــمــد صــــاح، رغــم 

حاجة الفريق إلى خدمات الثنائي.
ولم يكن انهيار الكرة الطائرة وليد الصدفة، 
قارية  بــطــوالت   3 املــصــري، خسر  فاملنتخب 
عــلــى الـــتـــوالـــي، وفـــشـــل فـــي آخــــر نــســخــة في 
مرتبك حيث  اللقب وشــارك بشكل  استعادة 
لم ينجح في توفير معسكر خارجي، لإلعداد 
بخاف استقدام مدير فني يعمل مدربا ألحد 
األنـــديـــة، وهـــو مــحــمــد الــلــقــانــي املــديــر الفني 
للزمالك، باإلضافة إلى اعتذار 8 العبن دفعة 

واحدة عن عدم املشاركة برفقة الفراعنة.
وكتبت املشاركة األخيرة، في روانــدا صدمة 
لــعــشــاق الــلــعــبــة، حــيــث خــســر املــنــتــخــب أمـــام 
نظيره الكيني في الدور األول، وهي خسارة 
تاريخية، وفريدة من نوعها، بجانب السقوط 
ــي الـــــــــدور نــصــف  ــ بـــســـهـــولـــة أمــــــــام تــــونــــس فـ
الــنــهــائــي، واالبـــتـــعـــاد عـــن املــــبــــاراة الــنــهــائــيــة 
العالم، يضاف  املحتمل عن بطولة  والغياب 
ــفـــاق فـــي تــقــديــم أســـمـــاء المــعــة  إلـــى هـــذا اإلخـ
في البطولة، حيث لم يكن هناك حضور، إال 
لاعب واحــد فــي منتخب الــقــارة، هــو محمد 
رضا، وهو أمر يعبر عن أزمة مواهب كبيرة 

تعاني منها الكرة الطائرة املصرية.
ومــا حــدث للطائرة فــي روانــــدا، تــكــرر قبلها 
منتخب  هــو  آخــــر،  ملنتخب  قليلة  بــأســابــيــع 
كرة السلة، الذي فشل في بطولة كأس األمم 
الـــــدور ثمن  الــبــطــولــة مـــن  األفـــريـــقـــيـــة، وودع 
الــنــهــائــي، عــبــر سلسلة مــن الــهــزائــم املــدويــة. 
وخاض منتخب كرة السلة املصري البطولة، 
بمدير فني، يعمل مدربا ألحد األندية، وهو 
الجميع يتوقع نجاحه  وكـــان  مــرعــي،  أحــمــد 
غياب  بعد  البطولة،  لقب  على  املنافسة  فــي 
ــنـــوات، خــاصــة بــعــد تــتــويــج الــزمــالــك،  دام سـ
بــطــا لــكــأس الــــدوري األفــريــقــي عــلــى صعيد 
مميزة  مجموعة  املنتخب  وامــتــاك  األنــديــة، 
ــاب أمــن  ــهـ ــن الـــاعـــبـــن الـــواعـــديـــن، مــثــل إيـ مـ
واكتسابهم  وكيجو،  أسامة  وأنــس  وشوشة 

خبرات كبيرة في الفترة األخيرة.
ــذا قـــدم املــنــتــخــب املــصــري تجربة  ــم كــل هـ رغـ
درامية حزينة، حيث فشل في حصد صدارة 
مــجــمــوعــتــه، وخــســر مــبــاراتــن مــن 3 لــقــاءات 
بعد  فيما  وكذلك سقط  للجدل،  مثير  بشكل 
الـــدور ثمن النهائي، وفشل  أمــام أنــغــوال فــي 
املنافسات  وودع  النهائي،  لربع  العبور  فــي 
الــجــدل حــول ضـــرورة استقدام  ليثار  مبكرا، 

القدم والسلة 
والطائرة تتراجع واليد 

كسرت االستثناء الوحيد

)Getty/منتخب كرة اليد المصري كان األفضل )دين مهتاروبولوس

مدرب أجنبي، قادر على تطوير أداء الاعبن 
فــي الــســنــوات املــقــبــلــة وعــــاج األخـــطـــاء التي 
ظهرت في البطولة. املثير في األمر، أن اتحاد 
كرة السلة كان مشغوال خال فترة البطولة، 
بأزمة قرار إعادة اجراء انتخاب مجلس إدارة 

جديد.
وأثـــار ســقــوط كــرة السلة جــدال واســعــا حول 
مدى قدرة هذه املجموعة من املجلس الحالي 
االنــتــخــابــات  الــبــقــاء بمناصبهم خـــال  عــلــى 
ــاءت الــضــربــة الــكــبــرى لــأللــعــاب  ــ املــقــبــلــة. وجـ
أيلول  خــال سبتمبر/  في مصر،  الجماعية 
ــرة الـــقـــدم، واملــنــتــخــب  الـــجـــاري أيـــضـــا عــبــر كــ

عــن  بـــالـــتـــوقـــف  ــبــــت  ــالــ وطــ  ،2019 عــــــام  فـــــي 
التعاقد مــع مــدربــن أجــانــب، عقب اإلخــفــاق 
آخـــر بطولة  فــي  املــصــري  للمنتخب  املــــدوي 
قــاريــة » كـــأس األمـــم األفــريــقــيــة » فــي مصر، 
أمــام جنوب  والتي شهدت خسارة املنتخب 
الــبــطــولــة،  وودع  رد،  دون  بـــهـــدف  أفــريــقــيــا 
ــدور ثمن  وســـط أنـــصـــاره فــي الــقــاهــرة مــن الــ
الـــنـــهـــائـــي، فـــي صـــدمـــة كـــبـــيـــرة، تــســبــبــت في 
استقالة مجلس اإلدارة وقتها برئاسة هاني 
خافيير  املكسيكي  إقــالــة  بــخــاف  أبـــوريـــدة، 
أغـــيـــري املـــديـــر الــفــنــي مـــن مــنــصــبــه، ودخـــل 
اتــحــاد الــكــرة املــصــري، بعدها عصر اللجان 

فــي  ــه  ــ لـ ــة حـــزيـــنـــة  ــ ــدايـ ــ بـ الــــــــذي دشــــــن  األول، 
تصفيات أفريقيا املؤهلة إلى كأس في قطر 
2022. وحصد املنتخب املصري 4 نقاط فقط 
أنغوال  الــفــوز على  لــه، بعد  أول جولتن  فــي 
والــتــعــادل مــع الــغــابــون، وتــمــت إقــالــة حسام 
البدري من منصبه، في ظل تقديمه عروضا 
فنية هزيلة منذ توليه املسؤولية في سبتمبر 
2019، ورغم حصوله على صاحيات كبيرة، 
وامتاكه ألفضل العبي القارة السمراء حاليا 

محمد صاح هداف ليفربول اإلنكليزي.
وفـــشـــل حـــســـام الــــبــــدري، فـــي إعــــــادة الــبــريــق 
انطلقت  التي  الحملة  بعد  الوطني  للمدرب 

البدري  حسام  استقدام  جانب  إلــى  املؤقتة، 
لــقــيــادة املــنــتــخــب املـــصـــري، وخـــافـــة أغــيــري 
إقالته،  تمت  ما  سرعان  ولكنه  منصبه،  في 
ليتم التعاقد مؤخرا مع البرتغالي كارلوس 
كــيــروش لــتــولــي منصب املــديــر الــفــنــي، على 
العالم،  كــأس  إلــى  التأهل  أمــل حصد بطاقة 
والفوز ببطولة كأس األمم األفريقية املقبلة 

في الكاميرون 2022.
وتمثل لعبة كرة اليد االستثناء الوحيد في 
عــالــم األلـــعـــاب الــجــمــاعــيــة فـــي مــصــر، والــتــي 
حققت نــجــاحــات كــبــيــرة فــي آخـــر 3 ســنــوات، 
خــاصــة بعد قـــدوم روبــرتــو بــارونــدو للعمل 

لديفيدز. ونجح  للمنتخب خلفا  مديرا فنيا 
منتخب اليد املصري، في الفوز ببطولة كأس 
فــي عام  األفريقية على حساب تونس  األمــم 
2020، بجانب فوز منتخب الناشئن ببطولة 
العالم،  ببرونزية  الشباب  ومنتخب  العالم، 
مـــع بـــنـــاء جــيــل مــمــيــز، نــجــح فــيــمــا بــعــد في 
العالم في  النهائي لبطولة  الــدور ربــع  بلوغ 
عام 2021، ثم التأهل إلى نصف نهائي دورة 
األلعاب األوملبية في طوكيو، محققا إنجازا 
أول منتخب عربي يحقق  تاريخيا بوصفه، 
هـــذا الـــشـــرف، ويــتــواجــد فـــي املـــربـــع الــذهــبــي 

بشكل عام في الدورات األوملبية.
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حسين غازي

تــســلــم الــنــجــم الــبــولــنــدي روبــــرت 
ليفاندوفسكي، هداف فريق بايرن 
مــيــونــخ األملـــانـــي، جـــائـــزة الــحــذاء 
ــا  ــ ــــارة أوروبـ الـــذهـــبـــي، كــأفــضــل هـــــداف فـــي قـ
خالل املوسم املاضي. وبعد تسّلمه الجائزة، 
ــال لــيــفــانــدوفــســكــي فــي تــصــريــحــات نقلها  قـ
ــا  ــادي الــــبــــافــــاري: »أنــ ــنـ ــلـ ــمـــي لـ ــع الـــرسـ ــوقــ املــ
أن أشكر  أود  الــعــظــيــم.  الــشــرف  بــهــذا  سعيد 
عائلتي وزمالئي والجهاز الفني وكل بايرن 
ميونخ. لم أكن ألستطع الفوز بألقاب كهذه 
بـــدون دعــمــهــم«. وأضـــاف أنــه »فــي الرياضة 
ــيـــاة، مـــن املـــهـــم في  كــمــا هـــو الـــحـــال فـــي الـــحـ
وأن  بــعــضــكــم الــبــعــض،  يـــقـــدر  أن  مـــكـــان  أي 
يـــدعـــم بــعــضــكــم الــبــعــض، وأن نـــكـــون دائـــًمـــا 
أن  تــــحــــاول  ــــن، وأن  ــريـ ــ مــنــصــفــن بــحــق اآلخـ
تــكــون نــمــوذًجــا يــحــتــذى بــه لــآخــريــن. لهذا 
لكل األشخاص  الجائزة  أهــدي هــذه  السبب 
الــذيــن يــقــفــون بــجــانــبــي كــل يــــوم. أنـــا سعيد 
جدًا بما حققناه معًا كفريق. شكرًا جزيال«. 
ــايــــرن مـــيـــونـــخ 41  ــل مـــهـــاجـــم نــــــادي بــ وســـجـ
الـــدوري األملــانــي باملوسم املاضي،  هدفًا في 
يــتــوج بالجائزة من  ثــانــي العــب  مما جعله 
الراحل  أملانيا،  أسطورة  بعد  البوندسليغا، 
ــذه الــجــائــزة في  غــيــرد مــولــر الــــذي حــصــد هـ

مناسبتن )1970 و1972(.

سرّ النجاح
الغذائي  ليفانفدوفسكي  روبــرت  نظام  لعب 
الغريب دوًرا كبيًرا في بقاءه بالقمة وأعطاه 
للمحافظة على نفسه بعيدًا عن  قوة هائلة 
ــابــــات، فــهــو العـــب قــاتــل داخــــل منطقة  اإلصــ

ليفاندوفسكي 
قصة نجاح

ألفضل  الذهبي  الحذاء  جائزة  على  مؤخرًا  ليفاندوفسكي  روبرت  حصل 
األسرار  من  العديد  يمتلك  البولندي  القناص  لكن  أوروبا،  قارة  في  هداٍف 
القدم،  كرة  عالم  في  الكبير  النجاح  هذا  إلى  الوصول  في  ساهمت  التي 

فهو يتبّع نظامًا غذائيًا معينًا ويعمل جاهدًا للمحافظة على لياقته
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الجزاء، بمجرد أن تسنح له الفرصة سيكون 
الالعبن  بعض  يحاول  الشباك.   

ّ
لهز جاهزًا 

ــلــــوى، لـــكـــن لـــيـــفـــانـــدوفـــســـكـــي ال  تـــجـــّنـــب الــــحــ
نوعية طعامه هي  فــي  والفضل  ذلــك،  يفعل 
زوجته آنا ستاتشورسكا، الرياضية املميزة 
ــام  فــي الــكــاراتــيــه وصــاحــبــة مــيــدالــيــات وأرقــ
ــا 

ّ
 ســـّرهـــا يــكــمــن أيـــضـــًا فـــي أنــه

ّ
عـــديـــدة، لـــكـــن

من  شــهــادة  على  حاصلة  تغذية  أخصائية 
البدنية  للتربية   »Jozef Pilsudski« جامعة 
ــو، وهـــي الــتــي تــقــف خــلــف الــنــظــام  ــ فــي وارسـ

الغذائي الذي تتبعه هي وزوجها.
يتجنبان في البيت جميع األطعمة السريعة 
أو املقلية وحليب األبقار والالكتوز والدقيق، 
تكون  ما  غالًبا  بالحلوى،  يبدأون وجباتهم 
براوني كاكاو نقية، يتبعها اللحم أو السمك 

وينتهي بحساء أو سلطة.
بالنسبة  غريًبا  وجباتهم  ترتيب  يبدو  قد 
لــلــكــثــيــريــن، لــكــن الــنــتــائــج مـــوجـــودة لــيــراهــا 
الـــجـــمـــيـــع، وهـــــي واقــــــع مـــلـــمـــومـــس تــرجــمــه 
لــيــفــانــدوفــســكــي إلــــى جــســد مــنــحــوت بـــأدق 
املتخصصة  أعمالها  آنا  وتدير  التفاصيل. 
في مجال التغذية، وتقدم خطًطا وإجراءات 
غذائية من خالل صفحتها على إنستغرام 
وكــذلــك يــوتــيــوب. ســـٌر آخـــر مــن أســــراره هو 
املناسبات قال »تأتي  »العائلة«. في إحدى 

الــطــاقــة والـــقـــوة فـــي األنــشــطــة الــيــومــيــة من 
العائلة وتساعد كثيًرا في هذا املجال«.

قصص ليفا المثيرة
»عندما كنت فــي الــســادســة مــن عــمــري، كنت 
أشاهد روبرتو باجيو في كأس العالم 1994. 
عــنــدمــا كـــان عــمــري بـــن 10 و14 عـــاًمـــا، كــان 
أليساندرو ديل بييرو أفضل العب بالنسبة 
لي، ثم كان مثلي األعلى هو تييري هنري، لقد 
كان رائًعا، لم يكن األمر كيف سجل األهداف 
يؤكد  العقلية  بهذه  للفريق«،  فعله  ما  ولكن 
ليفاندوفسكي على أنه يسعى دائمًا للتطور 
وخــدمــة الــفــريــق، الــطــمــوح الـــدائـــم جــعــلــه في 
الذين تحّدث  الالعبن  يتفوق على  ما  مكاٍن 

عنهم جميعًا من ناحية عدد األهداف.
ــــرت  ــم روبـ ــ أعــــطــــاه والــــــد لــيــفــانــدوفــســكــي اسـ
الـــخـــارج كالعب  إلـــى  ليسهل عــلــيــه االنــتــقــال 
كـــرة قـــدم مــحــتــرف، كـــان كــرزيــســتــوف )تــوفــي 
الــــجــــودو،  فــــي  بـــولـــنـــدًيـــا  ــاًل  بـــطـ ــام 2005(،  ــ عـ
القدم لهوتنيك وارســو في  ولعب أيًضا كرة 
كّلها مبنية  روبـــرت  الــثــانــيــة. عائلة  الــدرجــة 
على الرياضة، والدته إيونا كانت العبة كرة 
طائرة سابقة لنادي »AZS وارسو«، والحًقا 
نائبة رئيس بارتيزانت ليسزنو، أما شقيقته 
ومثلت  الــطــائــرة  الــكــرة  أيــًضــا  تلعب  ميلينا 

املنتخب الوطني تحت 21 عاًما.

رجل ذكي وطموح
الكثير  وتحقيقه  الــقــدم،  كــرة  ممارسته  رغــم 
مــــن األرقـــــــــام واألهــــــــــــداف، اســـتـــطـــاع روبـــــرت 
لياندوفسكي في أكتوبر 2017، بعد يوم من 
تسجيله هــدًفــا ملــســاعــدة بــولــنــدا فــي التأهل 
بـــكـــالـــوريـــوس  ــاء  ــهــ إنــ  ،2018 ــالـــم  الـــعـ ــكـــأس  لـ

I

ليفاندوفسكي يحاول 
منافسة نفسه بشكٍل 

دائم للتطور

هالك يهدر ركلة جزاء في تعادل سلبي 
بين بالميراس وأتلتيكو مينيرو

بتعادل سلبي  مينيرو  أتلتيكو  فريقه  ليعود  جـــزاء،  ركــلــة  هــالــك  الــدولــي  املهاجم  أهـــدر 
النهائي ملسابقة كوبا  الـــدور نصف  ذهــاب  فــي  بــاملــيــراس،  اللقب ومضيفه  أمــام حامل 
ليبرتادوريس لكرة القدم املوازية لدوري أبطال أوروبا. وارتطمت ركلة املخضرم هالك )35 
عامًا( بأسفل القائم األيسر في الدقيقة 42، فيما ارتمى حارس مرمى بامليراس ويفرتون 
إلى الجهة املعاكسة على ملعب »أليانز باركي« في ساو باولو. وتحّصل الفريق الضيف 
على ركلة الجزاء بعدما عرقل مدافع بامليراس غوستافو غوميش مهاجم أتلتيكو مدريد 
اإلسباني وتشلسي السابق البرازيلي-اإلسباني دييغو كوستا داخل منطقة الجزاء، قبل 
أن يتعرض األخير إلصابة في أوتار الركبة ويخرج من امللعب في الدقيقة 54. وغابت عن 
املباراة الفرص الحقيقية في مواجهة باهتة، بعدما لعب الفريقان بحذر شديد خوفًا من 
استقبال أهداف، فيما عانى بامليراس الساعي إلحراز لقب املسابقة القارية للمرة الثالثة 
الفرص ألصحاب  أخطر  الــقــوّي. والحــت  أتلتيكو  دفــاع  بعد عامي 1999 و2020 ضد 
األرض عبر رأسية من ماتياس زاراتشو في الدقيقة 25، إال أنها مّرت بجانب املرمى. 
وفيما كانت املباراة تلفظ أنفاسها األخيرة، حاول هالك صاحب 7 أهداف في املسابقة 
بعيدًا عن  مــرت  حــرة  ركلة  من  بتسديدة  الضائعة  الــجــزاء  ركلة  التعويض عن  القارية، 

املرمى. وستقام مباراة اإلياب في بيلو هوريزونتي، الثالثاء املقبل.

كأس االتحاد اآلسيوي: الكويت يلحق 
بالمحرق إلى نهائي الغرب

لحق الكويت الكويتي باملحرق البحريني إلى نهائي منطقة الغرب، ضمن مسابقة كأس 
االتحاد اآلسيوي لكرة القدم، بعد فوزه على ضيفه السلط األردنــي 2-صفر في الدور 
نصف النهائي، الثالثاء. وسجل للفائز كّل من فيصل زايد )13( والكونغولي تيوميرسي 
املنامة على حامل  للنهائي عقب تغّلبه في  مبوكاني )25(. وكان املحرق حجز مقعده 
أتيدي  موسيس  النيجيري  تسجيلها  على  تناوب  نظيفة  بثالثية  اللبناني  العهد  اللقب 
)68( وأحمد الشروقي )86( وعبدالله أحمد الحايكي )90+2(. ويقام نهائي الغرب في 

20 تشرين األول/أكتوبر املقبل.

نتس على المسار الصحيح لتمديد 
عقدي هاردن وإيرفينغ

أكد املدير العام لنادي بروكلني نتس في دوري كرة السلة األميركي للمحترفني، شون 
الفريق جيمس هـــاردن وكــايــري  املــفــاوضــات بــشــأن تمديد عــقــَدي نجمي  مــاركــس، أن 
إيرفينغ تسير على املسار الصحيح، متحدثًا عن »محادثات إيجابية«. وأفاد ماركس، في 
مؤتمر صحافي، بأن »املحادثات بني األطراف كانت إيجابية جًدا. ننتظر بفارغ الصبر 
القليلة املقبلة من أجل تعميق )املفاوضات(. هذان  لحظة الجلوس معهما في األسابيع 
الالعبان يعرفان جيدًا رغبتنا وعّبرا عن إرادتهما بأن يكونا جزءًا من هذا املشروع وأن 
يبنياه معًا. أعتقد أننا نملك الفرصة للقيام بشيء ما كبير هنا في املستقبل القريب«. 
الكبار«  »الثالثة  بـ  النجم كيفن دورانــت ما ُيعرف  إلى جانب  ويشّكل هــاردن وإيرفينغ 
)بيغ3( األكثر خشية في دوري كرة السلة، غير أن لعنة اإلصابات طاردت هذا الثالثي 
ومنعته من خوض مباريات هامة في األدوار اإلقصائية »بالي أوف« في املوسم املاضي، 
املنطقة  نهائي  األنفس في سلسلة نصف  الفائز بشق  أمــام ميلووكي باكس  وتحديدًا 
الشرقية بنتيجة 4-3، في طريقه إلحراز اللقب. ومن املرجح أن يمدد هاردن وإيرفينغ 
أعــوام، ما سُيبقيهما في بروكلني حتى عــام 2026.  تتراوح بني 3 و4  لفترة  عقديهما 
باالنتظار، أكد ماركس أن الالعبني على »أهبة االستعداد لبدء« املوسم الجديد للمنافسات 
2021-2022 والذي ينطلق الشهر املقبل »ومما نراه، يبدو أنهما في حالة بدنية رائعة. 
الطريقة التي سنتعامل بها مع جميع الالعبني، وليس فقط مع جيمس أو كايري، ستكون 
عماًل طويل األمد. هو ماراثون وليس سباق سرعة )سبرينت(«. وبعدما قرر وضع فشل 
العام املاضي خلفه، يريد نتس أن »يكون الفريق األخير الذي سيبقى واقفًا على قدميه« 
كما قال ماركس، في إشارة إلى رغبة الفوز بلقب »أن بي آيه«، وتابع »هناك ربما 6 أو 8 
أو 10 فرق تملك الهدف ذاته. بالنسبة لنا، يتعلق األمر باالعتراف به وعدم إخفاء ذلك. 

سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق هذا الهدف«.

زهير ورد

ُتــّوج الــدراج اإليطالي فيليبو غانا، ببطولة العالم لسباق ضد 
الــســاعــة، لــيــحــتــفــظ بــالــلــقــب الــــذي حــصــل عــلــيــه فـــي النسخة 
قوية  منافسة  بعد  سهلة  اإليطالي  مهمة  تكن  ولــم  السابقة. 
أن إصـــرار فيليبو كان  إيـــرت، غير  فــان  البلجيكي ووت  مــن 
إيطاليا  الــدراجــات في  أن رياضة  أخــرى  ليثبت مــرة  حاسمًا 
لها تقاليد كبيرة، والتراجع الذي حصل في السنوات ال يعني 
أّنــه استعد  السباق  اإليطالي بعد نهاية  املــواهــب. وأكــد  غياب 
أن  لقبه، معتبرًا  املحافظة على  أجــل  مــن  الــحــدث  لــهــذا  جــيــدًا 
التتويج كان مستحقًا للغاية ولكّنه أكد في االن نفسه عزمه 
على أن يكون حاضرًا في النسخة القادمة حتى يفوز باللقب 
للمرة الثالثة تواليًا وهو ما يثبت عزمه على رفع التحدي وثقته 
في قدراته. وتحقق هذا التتويج في وقت مهم للغاية بالنسبة 
األلعاب األوملبية منذ أسابيع  الــذي فشل في دورة  إلــى غانا، 
قليلة، إذ حل خامسًا وهو ما سبب صدمة للبعثة اإليطالية 
التي كانت تعتمد عليه من أجل الحصول على ميدالية ذهبية، 
املــطــاردة  فــي  الــفــرق  بعد ذهبية  التعويض  فــي  لينجح بعدها 
الــعــالــم. وفــي سن  املــركــز األول فــي بطولة  ثــم الحصول على 
25 عامًا، أثبت أنه األفضل في سباقات السرعة، باعتبار أّنه 

تمت  التي  املرحلة  فــي  األول  باملركز  فترة قصيرة  منذ  تــوج 
التميز في هذه  إيطاليا«، وبالتالي بات  برمجتها في »جيرو 
الــنــوعــيــة مــن املــســابــقــات مــن خــصــال »غـــانـــا« الــــذي لــم يترك 
السباق ضد  في  تميزه  وإلــى جانب  منافسيه.  إلــى  الفرصة 
في  الــدراجــني  أفضل  من  ُيعتبر  غانا  اإليطالي  فــإن  السرعة، 
سباق املطاردة، وأحرز عديد التتويجات في هذا االختصاص 
الصعب، وهو مكنه من امتالك سجل مميز من األلقاب رغم 
صغر سنه بما أّنه مازال قادرًا على املنافسة خالل السنوات 
القادمة. وينتمي غانا إلى عائلة رياضية بامتياز بما أن والده 
»الكاياك«،  منافسات  في   1984 األوملبية  األلــعــاب  في  شــارك 
ولكن عشق غانا للدراجات جعله ال يسير على خطى والده 
مفضاًل ممارسة هذه الرياضة التي تملك شعبية كبيرة في 
العالم في السباق ضد الساعة، منذ  إيطاليا. وقد تميز بطل 
أن كان هاويًا أو شابًا بما أنه حصل على عديد األلقاب مثل 
الساعة  السباق ضد  في  للشبان سنة 2012  إيطاليا  بطولة 
جعلته يختار االحتراف وفي رصيده إلى حد اآلن 6 بطوالت 
وعديد  أوملبية  ذهبية  وميدالية  املسابقات  مختلف  في  عالم 
البطوالت األوروبية، في انتظار أن يحصل على املركز األول 
في الدورات الكبرى، مثل طواف فرنسا إذ إنه فاز 6 مرات في 

مراحل من السباقات املعروفة.

فيليبو غانا

على هامش الحدث

دراج إيطالي نجح في حصد لقب بطولة العالم لسباق ضد الساعة 
الذي توج به العام الماضي أيضا

ليفاندوفسكي 
هداف نادي 
بايرن ميونخ 
)Getty( األلماني

حارس ميالن رّد على العنصريين )جونسون 
)Getty/موسكروب

التربية البدنية، إضافة التدريب واإلدارة في 
أكاديمية التربية الرياضية في وارسو.

البدنية  التربية  معرفته ودراسته في مجال 
تــعــطــيــان لــيــفــانــدوفــســكــي درايــــــة أوســـــع في 
املــحــافــظــة عــلــى جــســده، يــعــرف كــيــف يــتــدرب 
دون أن يتعّرض لإلصابة قدر املستطاع، رغم 
 أحيانًا يلعب دورًا مهما. عرف 

ّ
أن عامل السن

ليفاندوفسكي بأعماله الخيرية وآخرها كان 
يــورو ملواجهة جائحة  التبّرع بمبلغ مليون 
فـــيـــروس كــــورونــــا، لــكــنــه أيـــضـــًا رجــــل يعمل 

رونالدو، ليرد بكل جــرأة ويؤكد أنه ينافس 
نفسه وال ينافس أي العب آخر. وقال الهداف 
الـــبـــولـــنـــدي، الـــــذي ُيـــقـــدم مــســتــويــات خــارقــة 
مؤخرًا: »أتنافس مع نفسي. ما فعله االثنان 
هو شيء ربما ال يتكرر. ولكن أنا في مستوى 
ما أستطيع تقديمه. وهو شيء يتطلب مني 

العمل وااللتزام«.
فــي املــقــابــل، أشـــار إلــى أنــه ال يــنــوي االعــتــزال 
املــالعــب:  فــي  متابعة مسيرته  ويــريــد  قريبًا، 
»تجربتي ثمينة. أشعر بأنني بدنيًا في حالة 

بــشــكــٍل أســاســي  إذ يستثمر  ــدان،  ــيـ املـ ــارج  خــ
في الشركات الناشئة والتجارة اإللكترونية 
إضــافــة إلـــى امــتــالكــه وكــالــة متخصصة في 

االتصاالت.

ينافس نفسه
بعد تسلمه جائزة »الحذاء الذهبي« كأفضل 
عما  ســئــل   ،2021-2020 مـــوســـم  فـــي  هـــــداف 
إذا أمــكــن مــقــارنــتــه بــالــنــجــمــن األرجــنــتــيــنــي 
لــيــونــيــل مــيــســي، والــبــرتــغــالــي كــريــســتــيــانــو 

جيدة. فحوصاتي الطبية تدعو للتفاؤل. هذا 
لبضع  باللعب  لــي  أن جــســدي يسمح  يعني 

سنوات بهذا املستوى«. 
غالبًا ما يبقى ليفاندوفسكي بعد التدريبات 
إتقانًا،  أكثر  ليصبح  بتمارين معينة  للقيام 
كما أن شخصيته تلعب دورًا مهما. يقول في 
إحدى املقابالت: »يجب اتخاذ القرار في جزء 
من الثانية، إذ ترددت فقد تفقد فرصتك لذلك 
أثناء دخولك إلى امليدان ال ينبغي أن يكون 

هناك سوى املباراة والرغبة في الفوز!«.

العنصرية في كرة القدم وجه رياضي
مستمرة

تحقيًقا  القدم  لكرة  اإليطالي  يوفنتوس  فتح 
إســـاءات عنصرية  بشأن مزاعم حــول توجيه 
ــك مــيــنــيــان  ــايــ ــيــــالن الـــفـــرنـــســـي مــ ــارس مــ ــ ــحـ ــ لـ
انتهت  والــتــي  املــبــاراة بينهما،  انــطــالق  قبيل 
الرابعة من الدوري  بالتعادل 1-1 في املرحلة 
املـــحـــلـــي، بــحــســب مــــا أّكــــــــده فـــريـــق »الـــســـيـــدة 

العجوز« لوكالة »فرانس برس«.
التواصل  مواقع  على  وانتشر شريط مصور 
االجتماعي ظهر خالله مشّجع يوّجه إهانات 
عنصرية إلى حارس فريق اللومباردي خالل 
»أليانز ستاديوم«.  ملعب  على  اإلحماء  فترة 
وقــــالــــت مــتــحــدثــة بـــاســـم يـــوفـــنـــتـــوس لــوكــالــة 
ــادي يــعــمــل لتحديد  ــنـ  »الـ

ّ
بــــرس« إن »فـــرانـــس 

ة الـــى  هــــويــــة الـــشـــخـــص الـــــــذي وّجـــــــه اإلســـــــــاء
 

ّ
مــيــنــيــان«. وذكـــر تــقــريــر صــحــافــي إيــطــالــي أن
االتـــحـــاد املــحــلــي لــلــعــبــة يــــدرس فــتــح تحقيق 
الثانية  الحادثة  الحادثة. وهــي  خــاص بشأن 
إ«  الـ »سيري  املتعلقة بإساءات عنصرية في 
مــنــذ عــــودة الــجــمــاهــيــر إلـــى املـــدرجـــات بسعة 
تصل الى 50 في املائة من القدرة االستيعابية 

مع انطالق منافسات املوسم الجديد.
وكان االتحاد اإليطالي فتح الجمعة تحقيًقا 
بـــشـــأن هــتــافــات عــنــصــريــة وجــهــهــا مشجعو 
التــســيــو بــحــق العـــب وســـط مــيــالن الــفــرنــســي 
تييمويه باكايوكو في وقت سابق من الشهر 
الــحــالــي. وذكـــر االتـــحـــاد فــي بــيــان أن املــّدعــن 
الــعــامــن يــدقــقــون فــي لــقــطــات فــيــديــو مــن فــوز 

ميالن 2-صفر على نادي العاصمة في ملعب 
»سان سيرو« في املرحلة الثالثة، بعدما كشف 

باكايوكو وناديه أنه تعرض لسوء املعاملة.
مـــن جــانــبــه، كــســر الـــحـــارس حــاجــز الــصــمــت، 
بعد تعرضه لهتافات عنصرية، عبر تغريدة 
ــل  ــتـــواصـ ــع الـ ــوقــ ــلـــى مــ بـــحـــســـابـــه الــــرســــمــــي عـ
االجــتــمــاعــي »تــويــتــر« كــتــب فــيــهــا: »أنـــا مــايــك، 
ــــوي، أســــود وفـــخـــور بــنــفــســي، بــقــدر  واقــــف وقـ
أجـــل تغيير  مـــن  إعــــالء صــوتــنــا  مـــا نستطيع 
املتألق  الحارس  الواقع، سنقوم بذلك«. ودعا 
قبلها الجميع لالتحاد من أجل إنهاء األزمة: 
»نــحــن بــحــاجــة لتوحيد جــهــودنــا فــي معركة 
املــجــتــمــع الــتــي تــتــجــاوز عــالــم كـــرة الـــقـــدم، هل 
تــعــلــم الــســلــطــات الــكــرويــة مــعــنــى أن تتعرض 
للعنصرية وتسمع أصوات تساويك بحيوان؟ 
تأثير هــذا على عائالتنا؟  مــدى  هــل يفهمون 
للعنصرية،  أنا لست ضحية  في سنة 2021؟ 
لن أخضع ملنطقهم«. ورفض مينيان أن ُيطلق 
تصريحات يجرم فيها العنصرية واملتسببن 
قــالــه،  مثلما  ُمستهلكة  أنــهــا  بــاعــتــبــار  فــيــهــا، 
وأنــه ليس األول وال األخير الــذي يعيش هذا 
الوضع، بالنظر لغياب قرارات حاسمة ُتجرم 

هذه األفعال املشينة.
بعيدًا عن إيطاليا، كشف نجم فريق تشلسي 
ــا فــي املــوســم املــاضــي  ــ اإلنــكــلــيــزي بــطــل أوروبـ
رفــضــه الــركــوع على ركبته، فــي حــركــة أمست 
اعتيادية قبل انــطــالق أي مــبــاراة فــي الــدوري 
اإلنـــكـــلـــيـــزي كـــنـــوع مـــن الــتــعــبــيــر عـــن الــرفــض 
ابتكار  قــرر  إذ  أشكالها،  بكافة  »للعنصرية« 
فــريــق تشلسي  طريقة جــديــدة. وأشـــار ظهير 
ــانـــي، مــــاركــــوس ألــونــســو،  ــبـ اإلنـــكـــلـــيـــزي، اإلسـ
خــالل مؤتمر صحافي إلــى أنــه لن يركع على 
ركبته مجددًا قبل انطالق املباريات وسيكتفي 
بإشارة »ال للعنصرية«، وذلك من أجل التأكيد 
لتأدية  الحاجة  دون  للعنصرية  رفــضــه  على 
الحركة التي يقوم بها الالعبون قبل انطالق 
املــواجــهــات. وقـــال ألــونــســو، فــي تعليقه على 
ــركـــوع عــلــى الــركــبــة:  تــوقــفــه عـــن أداء حــركــة الـ
»أنــــا ضـــد الــعــنــصــريــة وأي شــكــل مـــن أشــكــال 
التمييز قلبًا وقالبًا. أفّضل اإلشارة بإصبعي 
ــقـــول: ال لــلــعــنــصــريــة، كما  )الـــســـبـــابـــة( الـــتـــي تـ

يحدث في رياضات ودول أخرى«.
ُيـــذكـــر أن نــجــم »الـــبـــلـــوز« ألـــونـــســـو، كــــان من 
الــركــوع على  الــذيــن رفــضــوا  القالئل  الالعبن 
الركبة للتعبير عن رفض »العنصرية«، ليبدأ 
الالعب في تطبيق ابتكار جديد للتعبير عن 

رفضه عبر رفع »السبابة«.
)العربي الجديد، فرانس برس(
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تحتضن تركيا كنوز حضارات قديمة متعددة كثيرة، لكن معالم اآلثار الرومانية حاضرة بقوة في واليات عدة، وتعتبر ذات أهمية 
أكبر من اآلثار العثمانية بالنسبة إلى سياح ُكثر

تركيا »الرومانية«
بحث دائم عن كنوز الحضارة

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

ى من آثار الرومان فوق 
ّ
كل ما تبق

الــتــراب الــتــركــي وتــحــتــه، ســـواء من 
حــقــبــة الــحــكــم الــرومــانــي نــفــســه أو 
بعدها،  الشرقية  البيزنطيني  إمــبــراطــوريــة 
يدل على حضارة إعجازية يصعب مماثلة 
مــنــشــآتــهــا ومـــعـــاملـــهـــا فــــي الـــعـــصـــر الــحــالــي 
األتــراك  استقر  كلما  والتكنولوجيا.  لــآالت 
على التاريخ األقدم ألرضهم، اكتشفوا آثارًا 
تــغــّيــر الـــزمـــن املـــحـــدد. فــمــن قـــالـــوا إن مدينة 
طروادة شكلت بداية تاريخ هذا البلد بّدلوا 
رأيـــهـــم بــعــد اكـــتـــشـــاف تــلــة »أرصـــــــان تــبــه« 
بوالية ماطية، ثم »قبر مدينة ديار بكر« قبل 
أيــام، ما أعــاد املنطقة إلى العصر الحجري. 
لــكــن مــا تــركــه الـــرومـــان فــي عــمــوم الــواليــات 
الـــذي امــتــد 14 قرنًا  الــتــركــيــة خـــال حكمهم 
تــمــَح حتى  لــم  الــتــي  الكبرى  البصمة  يشكل 
اليوم، وهو ما يحرص األتــراك على إبــرازه، 
فمن يتابع مسلسات الدراما الخاصة بهم 
استعراضًا ألســوار  يــرى  املــثــال  على سبيل 
مدينة إسطنبول، والتركيز على قناطر قناة 
من  جــزءًا  بعضهم  يحسبها  التي  »فالنس« 
أسوار القسطنطينية، لكنها أقنية لنقل املاء 

منذ عهد الرومان.
يــقــول أســتــاذ الــتــاريــخ فــي جــامــعــة مــارديــن، 
رشــيــد شيخو، إن »االكــتــشــافــات واألبــحــاث 
تشير إلــى أن تــاريــخ تركيا يــعــود إلــى أكثر 
ــروادة األقــــدم  ــ مـــن 10 آالف عــــام. وتــعــتــبــر طــ
الــحــضــارة الحيثية في  تــاريــخــيــًا، وبــعــدهــا 
األنــــاضــــول، ثـــم الـــيـــوراتـــوس الـــذيـــن اتــخــذوا 
واليـــة وان عــاصــمــة لــهــم، وبــعــدهــم حــضــارة 

الفريكيان وعاصمتها غورديون.
لكن شيخو يرى أن »الحضارة الرومانية في 
صعيد  على  سابقاتها،  عــن  تختلف  تركيا 
الباقية حتى  الزمنية وآثارها  طول فترتها 
ــالـــوس خــــال الــقــرنــني  ــيـــوم. فــمــنــذ املــلــك أتـ الـ
بــدأ أوج الحضارة  األول والــثــانــي مــيــادي، 
الحضارة  وتلتها  األناضول،  في  الرومانية 
الرومانية الشرقية أو البيزنطية بعد سقوط 
روما عام 476، في حني ظلت القسطنطينية 
عاصمة الرومان الوحيدة وذلك حتى القرن 
الثالث عشر، ثم دخل الصليبيون إسطنبول 
ــــردوا اإلمــبــراطــور قسطنطني،  الــحــالــيــة، وطـ

وتأسست اململكة الاتينية«.
ويــشــيــر شــيــخــو إلــــى أن آثـــــار الــــرومــــان في 
ثم  الساجقة  دولـــة  خــال  بقيت  إسطنبول 
الــســلــطــنــة الــعــثــمــانــيــة، بــعــدمــا دخــــل محمد 
الفاتح الوالية عام 1453، علمًا أن وجودها 
ال ينحصر في إسطنبول رغم أنها تحتوي 
أبــــرز مــعــاملــهــا، فــقــلــعــة زرزوان بـــواليـــة ديـــار 
بــكــر جــنــوب تــركــيــا عــمــرهــا أكــثــر مــن 3 آالف 
أجريت  التي  التنقيب  عمليات  وتؤكد  عــام، 
فـــي مــوقــعــهــا أنـــهـــا كـــانـــت حــامــيــة عــســكــريــة 
»قلعة  يضيف:  الــرومــانــيــة«.  لإلمبراطورية 
بــعــدمــا  خـــصـــوصـــًا  حـــقـــيـــقـــي،  كـــنـــز  زرزوان 
اكــتــشــف بــاحــثــو اآلثــــــار قــبــل عـــامـــني معبد 
الـــديـــانـــة املــيــثــرائــيــة الـــســـريـــة الـــتـــي اتــبــعــهــا 
نباء وأباطرة الرومان وانتشرت من القرن 
األول إلى القرن الرابع ميادي. وهو املعبد 
الوحيد لهذه الديانة التي قامت على عبادة 
ــرا(، مــــع مـــاحـــظـــة بــنــاء  ــثــ ــيــ ــه الـــشـــمـــس )مــ ــ إلـ
املعابد تحت األرض، على الحدود الشرقية 
شيخو  ويكشف  الرومانية«.  لإلمبراطورية 
التنقيب خال  »تركيا تخطط الستمرار  أن 

هوامش

سياح لموقع برغاما الروماني في إزمير )محمود سردار/ األناضول(

ــوام الــخــمــســني املــقــبــلــة فـــي مــوقــع قلعة  ــ األعــ
زرزوان، خصوصًا بعد اكتشاف قنوات مياه 
ومساكن لجنود ومقابر صخرية وكنيسة. 
ــتـــار املــجــلــس الـــدولـــي لـــآثـــار قلعة  ــد اخـ وقــ
العالم  أمــاكــن تاريخية حــول   4 بــني  زرزوان 

لتصوير سلسلة أفام وثائقية«.

أسوار القسطنطينية
ســردار  السياحي  الدليل  يعتبر  جهته،  مــن 
الــجــديــد« أن  »الــعــربــي  لـــ دونميز فــي حديثه 
رئيسة  جــذب  نقطة  القسطنطينية  »أســـوار 
لــلــســيــاح مـــن أنـــحـــاء الــعــالــم خـــال زيــارتــهــم 
أخــرى  آثــار رومانية  إلــى جانب  إسطنبول، 
ــا صـــوفـــيـــا ومــتــحــف  ــ بــيــنــهــا ديـــنـــيـــة مـــثـــل آيـ
تــــشــــورا، فـــي حـــني يــســعــون أقــــل إلــــى زيــــارة 
ــم أن أهــمــيــتــهــا ال تقل  اآلثــــار الــعــثــمــانــيــة رغـ
تاريخية  أن مصادر  ورغــم  الرومانية«.  عن 
تــــحــــدد بـــــدء بــــنــــاء أســــــــوار الــقــســطــنــطــيــنــيــة 
ــراطــــور قــســطــنــطــني  ــبــ ــــال عـــهـــد حـــكـــم اإلمــ خـ
الــكــبــيــر، لــكــن شــكــلــهــا املــنــيــع الــحــالــي يــعــود 
إلى مطلع القرن الخامس امليادي حني أمر 
اإلمبراطور البيزنطي ثيودوسيوس الثاني 
إسطنبول  لحماية  منيعًا  حصنًا  بجعلها 
والدفاع عنها ضد هجمات األعداء، إذ هدف 
ــرًا شبه  ــ تــصــمــيــمــه إلــــى جــعــل اجــتــيــازهــا أمـ
مستحيل مــن الــبــر أو الــبــحــر. ويــفــّســر ذلــك 
أكثر من 1500  القسطنطينية  كيف صمدت 

عام في وجه الغزاة من عرب وروس وبلغار.
مسافة  عــلــى  القسطنطينية  أســــوار  وتــمــتــد 
البر،  23 كيلومترًا، بينها 8 كيلومترات في 
و6 كيلومترات على جهة املدينة املطلة على 
كيلومترات تطل  و9  الــذهــبــي،  الــقــرن  خليج 
عــلــى بــحــر مـــرمـــرة. وهــــي عــلــى شــكــل مثلث 
هي خريطة إسطنبول القديمة. ورغم مرور 
الزمن والتعرض لزالزل ال تزال أجزاء كبيرة 
مـــن األســــــوار بــحــلــتــهــا الــبــيــزنــطــيــة صــامــدة 

حتى اليوم.

أفس أهم نقاط الجذب
ويوضح دونميز أن مدينة أفس غرب تركيا 
تتقدم نقاط الجذب لدى الحديث عن اآلثار 
وأعمدتها  فمسرحها  تركيا،  في  الرومانية 
تعود إلــى العصر الحجري، أي إلــى 6 آالف 
سنة قبل املياد، ما يدل على ازدهارها بني 
القرنني الثالث والخامس قبل املياد، علمًا 
أن أهميتها كبيرة بالنسبة إلى املسيحيني 
اسمها  يذكر  املــقــدس  اإلنجيل  ألن  تحديدًا، 
أهم  الــيــوم  مــا يجعلها  »أفــســس« وشعبها، 
أكثر  وتستقبل  الــغــربــيــني،  لــلــســيــاح  وجــهــة 
مــن مليون ســائــح ســنــويــًا«. وتنتشر اآلثــار 
الــرومــانــيــة فــي معظم أراضــــي تــركــيــا، فيما 
أوصـــى مــوقــع »مــيــدل إيــس آي« البريطاني 
أخــيــرًا بــزيــارة 5 مــواقــع أثــريــة فــي الــبــاد من 
ــــاف املــرشــد  ــد أضـ ــل الــتــعــرف عــلــيــهــا. وقــ أجــ

السياحي دونــمــيــز إلــى هــذه املــواقــع مدينة 
أفروديسياس األثــريــة فــي واليــة أيــدن التي 
 اسمها من اسم آلهة الحب والجمال 

ّ
ق

ُ
يشت

ــــت، وكـــانـــت فـــي الــعــصــر  ــــروديـ اإلغـــريـــقـــيـــة أفـ
الــرومــانــي مــكــانــا مــهــمــًا لــلــعــبــادة، وال تــزال 
آثارها القديمة حاضرة حتى اليوم. وتشمل 
املواقع الخمسة التي أورها »ميدل إيس آي« 
ألهــم آثــار رومــانــيــة فــي تركيا، معبد أبولو 
بـــواليـــة أنــطــالــيــا الــــذي بــنــاه الـــرومـــان نحو 
عــام 150 مــيــادي، في ظل حكم اإلمبراطور 
أنــطــونــيــوس بــيــوس، وقــنــاة فــالــنــس املائية 
في إسطنبول التي استهل تشييدها خال 
عــهــد اإلمــبــراطــور قسطنطني وأنــجــزت عــام 
368 ميادي خال عهد اإلمبراطور فالنس 
الـــذي أطــلــق اســمــه عليها. كــمــا تــضــم قائمة 
املــوقــع الــبــريــطــانــي صــهــريــج الــبــازيــلــيــك في 
إسطنبول الذي شّيد خال عهد اإلمبراطور 
البيزنطي جستنيان، وجرى الحفاظ لقرون 
تدعمه، ومسرح  التي   336 الـــ  األعــمــدة  على 
ُبني  الــذي  )جنوب(  أنطاليا  في  اسبندوس 
ماركوس  الروماني  اإلمبراطور  حكم  خــال 
أوريليوس، وُيعد بني أفضل املسارح األثرية 
ــى عــمــود  ــة إلــ ــافـ املــحــفــوظــة فـــي الـــعـــالـــم، إضـ
فـــي منطقة  املـــحـــرقـــة  قــســطــنــطــني أو عـــمـــود 
الـــذي يــرتــفــع بــطــول 50  الــفــاتــح بإسطنبول 
مــتــرًا، وُبــنــي لتكريم اإلمــبــراطــور الــرومــانــي 

قسطنطني األول عام 330 مياديًا.

ما تركه الرومان خالل 
حكمهم الذي امتد 14 
قرنًا في عموم واليات 
تركيا، بصمة كبيرة لم 

تمَح حتى اليوم

■ ■ ■
تخطط تركيا الستمرار 
التنقيب خالل األعوام 
الخمسني املقبلة في 
موقع قلعة زرزوان

■ ■ ■
»أفس« غرب تركيا 
تتقدم نقاط الجذب 

لدى الحديث عن اآلثار 
الرومانية في تركيا، 
فمسرحها وأعمدتها 
تعود إلى 6 آالف سنة 

قبل امليالد

باختصار

سعدية مفرح

يــمــكــن أن يكلفني بها  الــتــي  املــهــّمــات  أكــثــر  ــدى  إحــ
أحــدهــم، فأتوجس مــن الفشل فــي أدائــهــا فـــورًا، هي 
في  كثيرًا  ــرّدد  أتــ لــذلــك  والــتــوصــيــة.  الترشيح  مهمة 
قــبــول هـــذه املــهــمــة، إن لــم أســتــطــع، ألســبــاب معينة، 
رفــضــهــا فـــــورًا. يــنــطــبــق هــــذا عــلــى الــكــتــب واألفــــالم 
يتعلق  ما  بت على 

ّ
تغل قد  وإذا كنُت  أيضًا.  والبشر 

بالكتب واألفــــالم وغــيــرهــا مــن األشــيــاء املــاديــة إلــى 
فإن مهّمة ترشيح  األخيرة،  السنوات  حد كبير في 
التي تصيب من  اآلخرين لآلخرين ظلت معضلتي 
فورًا  يعرفني  وربما تشّجع من ال  بالحيرة،  حولي 
صف بها... ال 

ّ
أت أنني  أظــن  اتهامي بصفاٍت ال  على 

أدري إن كنت قد نجحت في املّرات القليلة جدًا التي 
وافقت فيها على أداء مثل هذه املهمة لصالح شخص 

أو جهة ما، فأنا غالبًا ما أتجاهل األمر كله الحقًا. 
ابًا 

ّ
ح له كت

ّ
قبل أيام، طلب مني شخٌص أعرفه أن أرش

وصحافيني، ليبدأ معهم مشروعه اإلعالمي الجديد. 
كــان يــعــرف أنــنــي أعــمــل فــي هــذا الحقل منذ عقود، 
وبــالــتــالــي أعــــرف كــثــيــريــن مــمــن يــبــحــثــون عــن عمل 

ت فيها بعض 
ّ
فيه في ظل جائحة كورونا التي تخل

املــؤســســات الــصــحــافــيــة واإلعــالمــيــة عــن نــخــبــة من 
للظروف  ومواجهة  للنفقات،   

ً
تقليال فيها،  العاملني 

الصعبة التي مّرت بها تلك املؤسسات. حسنًا، أعرف 
يبحثون عن   ممن 

ً
فــعــال كثيرين  وأعـــرف  هـــذا،  كله 

عمٍل مناسٍب لهم، وأعرف بضعة منهم يستحقون 
التوصية بهم والشهادة لهم في مجال العمل.. ولكن 
ال أدري ملاذا أترّدد كثيرًا قبل الترشيح الفعلي وذكر 
األسماء. ال أظن أنني أنانية، أو أنني ال أحــّب الخير 
الطرفني،  أداء مهمة كهذه سيفيد  إن  ثم  ملن حولي، 
نجحت  إن  لــي،  باالمتنان  أنهما سيشعران  بــد  وال 
فــي أداء املــهــمــة بــصــنــع جــســر مــن املــعــرفــة مــوثــوقــة 
يبدأ  ما  هــذا، غالبا  ومــع  العمل.  بينهما على سبيل 
األسماء  وحصر  للتفكير،  مهلة  بطلب  معي  األمــر 
إن  لكن ما   ،

ً
املناسبة قبل فرزها، وهــو يحُدث فعال

أبدأ بمهمة الفرز واالختيار النهائي، حتى أصاب بما 
يشبه الدوار وتأنيب الضمير املحتمل واملزدوج تجاه 

الطرفني املعنيني. 
يــبــدو، ولكنها  الــحــد؟ ال  الــى هــذا  هــل املهمة صعبة 
ح 

ّ
بالنسبة لي دقيقة جدًا، فأنا أشعر في كل مّرة أرش

قــاٍض  آخــر وكأنني  أعــرف لشخص  فيها شخصًا 
في محكمة، وعليه أن يحكم بالحق، ال وفقًا لألوراق 
واألدلة واألقوال املتاحة له، بل بما يمكن أن يتجاوز 
بالناس.  الالنهائية  املعرفة  الحدس في  إلى  ذلك كله 
وأنــا أعــرف الناس حولي بطريقٍة مزعجٍة جــدًا، فما 
إن يحضر اسم أحدهم في ذهني، حتى تحضر معه 
بعض،  مــع  بعضها  والسيئة  الحسنة  الصفات  كــل 
وال أكاد أستطيع الفصل بينهما للمفاضلة النهائية. 
أقــول ملن يطلب مني  املمازحة  ولــذلــك، وعلى سبيل 

أو مؤقتة،  أو مهمة دائمة  ترشيح شخٍص ما لعمل 
إنني إن فعلت لن يكون عليه بعدها مراجعة األمر، 

ة أحكامي بشأن ما أختار. 
ّ
لدق

املعاناة ذاتها تجتاحني عندما أكون عضوًا في أي 
لجنة للتحكيم، وقد زاولت هذا العمل كثيرًا في كثير 
من املسابقات الشعرية والروائية والصحافية، وفي 
كل مرة تجتمع اللجنة أجدني أبسط أمام األعضاء 

 التفاصيل التي تكاد تعطل عمل اللجنة )!(.
ّ

أدق
ــع مــســائــل  أعـــــرف أن كــثــيــريــن مــثــلــي يــتــعــامــلــون مـ
التحكيم والترشيح بهذه الحساسية املفرطة، والتي 
لها من املساوئ ما يمكن أن يطغى على محاسنها 
ــــرف أن هـــذا غالبًا  املــتــعــلــقــة بـــضـــرورة الـــعـــدالـــة. وأعـ
النهاية،  فــي  املــســابــقــة ونتائجها  لــصــالــح  يــكــون  مــا 
يصبح  املعقولة  حـــدوده  األمـــر  يتجاوز  عندما  لكن 
مرضًا ينبغي عــالجــه، وهــذا مــا أحــاولــه هــذه األيــام، 
فالحياة أقصر من أن تضيع في التدقيق املبالغ فيه، 
للتسامح مــع تلك  املــســاحــات مــا يكفي  وفــيــهــا مــن 
الـــزالت الصغيرة والــهــفــوات الــعــابــرة واألخــطــاء غير 
املــقــصــودة.. سنبقى فــي إطــار املحاولة على سبيل 

التجريب إذن.

الترشيح... أسوأ مهماتي

وأخيرًا

في الحياة مساحات تكفي 
للتسامح مع الزالت الصغيرة 

والهفوات العابرة واألخطاء 
غير المقصودة
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