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في بروكسل التي شهدت اشتباكات عنيفة بين رافضي إجراءات الوقاية من كورونا وعناصر الشرطة )دورسون أيديمير/األناضول(

الخرطوم ـ العربي الجديد

خرج رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك 
موافقته على  لتبرير  اإلثــنــن،  أمــس  )الـــصـــورة(، 
ــعــه، األحـــد، مــع قائد 

ّ
االتــفــاق السياسي الـــذي وق

الجيش عبد الفتاح البرهان، والذي كان قد أطاحه 
مـــن مــوقــعــه فـــي انـــقـــاب أعــلــنــه فـــي 25 أكــتــوبــر/
تشرين األول املاضي، في الوقت الــذي تقدم 12 
وزيرًا في حكومة حمدوك، يمثلون تحالف الحرية 
والتغيير، باستقاالت مكتوبة لرئيس الوزراء، في 
ظل رفض »قوى تحالف الحرية« االتفاق الجديد، 

وفــي مــؤشــر على االســتــعــداد ملــواصــلــة مواجهة 
االنقاب وقراراته. وقال حمدوك، في مقابلة مع 
وكالة »رويترز«، أمس، إن الحفاظ على املكاسب 
االقتصادية التي تحققت خال العامن املاضين 
كـــان مــن بــن األســـبـــاب الــتــي دفــعــتــه لــلــعــودة إلــى 
ــاف: »نــتــوقــع أن  منصبه بــمــوجــب االتـــفـــاق. وأضــ
يكون أداء حكومة التكنوقراط له أثر إيجابي على 
األداء االقتصادي ومعيشة املواطنن«. وتابع »من 
املكاسب  على  املحافظة  عــودتــي،  أســبــاب  ضمن 
العالم«،  على  االقتصادي  واالنفتاح  االقتصادية 
مــع مؤسسات  »تواصلنا  فــي  االســتــمــرار  معلنًا 

التمويل العاملية. وموازنة العام الجديد التي ستبدأ 
فـــي يــنــايــر/كــانــون الـــثـــانـــي، ســتــمــضــي فـــي نهج 
اإلصـــاح االقــتــصــادي، وفــتــح أبـــواب االستثمار 
ــــســــودان«. كــمــا قـــال حــمــدوك إن »الــحــفــاظ  فــي ال
اتفاق جوبا وإكمال عملية  السام وتنفيذ  على 
ــع عــلــى اتــفــاق 

ّ
ــراف الــتــي لــم تــوق ــ الــســام مــع األطـ

جوبا، في أعلى جدول أعمال الحكومة الجديدة«. 
الديمقراطي،  باملسار  ملتزمون  »نحن  وأضــاف 
السلمي،  والتجّمع  التعبير  حرية  على  والحفاظ 
البرهان  كــان  بــدوره،  العالم«.  أكبر على  وانفتاح 
للمرحلة  نواياه  بشأن  التطمينات  تقديم  يحاول 

 إن االتفاق السياسي يمهد الطريق 
ً
املقبلة، قائا

في  تتمثل  مــحــددة،  أهــــداف  ذات  انتقالية  لــفــتــرة 
للناس.  معيشية  قضايا  ومعالجة  األمــن،  بسط 
وأضـــاف، أمـــام عــمــداء فــي الجيش وقـــوات الدعم 
ـــوزراء  ــ ــفـــاق مـــع رئــيــس ال الــســريــع، أمــــس، أن االتـ
يهدف كذلك إلى استكمال متطلبات السام، مع 
قد  العسكر  وكــان  نزيهة.  االستعداد النتخابات 
التزامهم  لتأكيد  خــطــوات بسيطة  أمــس،  قــّدمــوا، 
باالتفاق، عبر إطاق سراح بعض املعتقلن منذ 

االنقاب.
]التفاصيل ص. 4ـ5[

الحدث

االحتالل يخشى انفجارًا أمنيًا
عملية القدس 
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»الحقانية«... الدولة العميقة لطالبان
من  أساسًا، جزءًا مهمًا  الباكستانية  الحقانية،  الجامعة  وأعضاء  يشكل خرّيجو 
حكومة »طالبان« األفغانية التي يسميها كثيرون حكومة الجامعة الحقانية. ]8[

رحلت الممثلة المصرية 
سهير البابلي عن 86 عامًا، 

بعد أزمة صحيّة ألّمت 
بها، لتنهي مسيرة غنية 

عمرها نصف قرن.
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للحديث تتمة...

عملية القدس
أججت عملية القدس التي نفذها فادي أبو شخيدم، أول من أمس األحد، في البلدة 
مخاوف  آخرين،  أربعة  وإصابة  مستوطن  مقتل  إلى  وأدت  القدس  من  القديمة 
جهات أمنية إسرائيلية من عمليات جديدة تحاكي عملية أبو شخيدم، فيما برزت 

تحذيرات من احتماالت اشتعال األوضاع في القدس والضفة الغربية

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد 
رام اهلل ـ العربي الجديد

ال تزال العملية الفدائية التي نفذها 
الفلسطيني فادي أبو شخيدم، أول 
من أمــس األحــد، في البلدة القديمة 
فــي الــقــدس املــحــتــلــة، حــيــث أطــلــق الــنــار على 
مستوطن  مصرع  عن  أسفر  ما  إسرائيليني، 
عدا  شرطيان،  بينهم  آخرين  أربعة  وإصابة 
أبو شخيدم، تشغل األوســاط  عن استشهاد 
ــة  ــة. وتــــســــود مــــخــــاوف فــــي دولــ ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ اإلسـ
االحتالل، من تحول العملية إلى نقطة فارقة 
فـــي األوضــــــاع األمــنــيــة فـــي الـــقـــدس املــحــتــلــة، 
ــا املــحــتــمــل إلــــى الــضــفــة الــغــربــيــة،  ــدادهـ ــتـ وامـ
خصوصًا أنها بّينت وجــودًا لحركة حماس 
في القدس، وقدرة الحركة على الرغم من كل 
ما بذلته دولــة االحتالل في األعــوام األخيرة 
عمليات  تنفيذ  على  األمــنــي،  املــســتــوى  على 
داخـــــل الــــقــــدس. يـــأتـــي ذلــــك بــيــنــمــا تــتــواصــل 
املواجهات بني الفلسطينيني وقوات االحتالل 
اتها  التي كانت، أمس، تواصل تشديد إجراء

وال سيما في القدس.
وعلى الرغم من أن رئيس حكومة االحتالل، 
نــفــتــالــي بــيــنــت، اكــتــفــى بــعــد وقــــوع العملية 
بــإيــعــاز لــقــوات األمـــن اإلســرائــيــلــيــة بالتأهب 
واليقظة ملنع وقوع عمليات أخــرى، وحديث 
وزير األمن الداخلي، عومر بارليف، عن عدم 
وجود معطيات أو مخاوف من اتساع ظاهرة 
العمليات بالطريقة التي نفذها أبو شخيدم، 
إال أن جهات أمنية إسرائيلية أبدت مخاوف 
من عمليات أخرى تحاكي عملية أبو شخيدم. 
وأبــرز اإلعــالم اإلسرائيلي حقيقة أن السالح 
الذي استخدم في العملية هو من طراز بيتا 
ع فــي الــخــارج، وبــالــتــالــي فإن 

ّ
نــظــامــي، مصن

وصــولــه إلـــى الــقــدس أمـــر خــطــيــر بــحــد ذاتـــه، 
خاصة بعدما كان اإلعالم اإلسرائيلي ادعى 
بداية أن السالح هو بندقية من طراز »كارلو« 
الذي يتم تصنيع بنادق منه في مخارط في 
في  الفلسطينية  للسلطة  خــاضــعــة  مــنــاطــق 

الضفة الغربية.
وقد ذهب عدد من محللي الشؤون العسكرية 
في الصحف اإلسرائيلية، أمس، إلى التحذير 
القدس  فــي  مــن احتماالت اشتعال األوضـــاع 
اتجهت  حــال  فــي  الغربية، ال سيما  والضفة 
ــتـــراحـــات وزيـــر  حــكــومــة بــيــنــت إلــــى تــبــنــي اقـ
ــنــــدل بـــــإعـــــادة نــصــب  ــاالت يــــوعــــاز هــ ــ ــــصــ االتــ
األقصى،  مداخل  على  اإللكترونية  البوابات 
مــا مــن شــأنــه أن تــكــون لــه تــداعــيــات خطيرة 
ليس فقط في األراضي الفلسطينية املحتلة. 

 عــــن مــــخــــاوف مــــن أن يـــتـــكـــرر الــفــشــل 
ً
فـــضـــال

اإلســرائــيــلــي فـــي نــصــب هـــذه الـــبـــوابـــات كما 
حدث عام 2017، عندما أصر رئيس حكومة 
االحـــتـــالل الــســابــق بــنــيــامــني نــتــنــيــاهــو على 
نصب البوابات اإللكترونية خالفًا لتقديرات 
الشاباك، وهو ما حذر منه املحلل العسكري 

في صحيفة »هآرتس« عاموس هرئيل.
وبــحــســب هــرئــيــل، فـــإن حــركــة حــمــاس تسير 
عــلــى حــبــل »رفـــيـــع«، فــهــي مـــن جــهــة »تسعى 
لتأمني تسوية في قطاع غزة، لكنها ال توقف 
نــشــاطــهــا وســعــيــهــا لــزعــزعــة االســـتـــقـــرار في 
تنفيذ  عبر  املحتلة  والقدس  الغربية  الضفة 
أيضًا  يمكنها  مــمــا  االحـــتـــالل،  عمليات ضــد 
الفلسطينية في  السلطة  من زعزعة سيطرة 
الغربية«.  الضفة  في  لها  الخاضعة  املناطق 
وادعت اإلذاعة اإلسرائيلية، أمس اإلثنني، أنه 
ُسمح بنشر معلومات عن القبض على شبكة 
»حماس« أخيرًا في الضفة الغربية  واسعة لـ
تضم أكثر من خمسني ناشطًا، والعثور على 
أسلحة وأحزمة ناسفة، كانت الشبكة تعتزم 
اســـتـــخـــدامـــهـــا فــــي عــمــلــيــات ضــــد إســـرائـــيـــل. 
ــة اإلســرائــيــلــيــة إن اعتقال  وقـــال مــوقــع اإلذاعــ
أعـــضـــاء الــشــبــكــة، تـــم بـــالـــتـــعـــاون بـــني جــهــاز 
املــخــابــرات اإلســرائــيــلــيــة الــعــامــة »الــشــابــاك« 
وقــــــــوات الـــجـــيـــش والــــشــــرطــــة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة. 
وبحسب موقع اإلذاعة اإلسرائيلية، فإن »من 
رفــيــعــة املستوى  قــيــادات  الشبكة  بــبــنــاء  قـــام 
لحماس في الخارج، على رأسها نائب رئيس 
ــاروري«. وأشـــــار املــوقــع  ــ ــعـ ــ الــحــركــة صــالــح الـ
الغربية  الضفة  فــي  »نشطت  الشبكة  أن  إلــى 

والقدس«.
فــي مـــوازاة ذلــك، حــاول املحلل العسكري في 
صحيفة »معاريف«، كال بار ليف، التخفيف 
ــيـــة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة،  ــنـ ــدة املــــخــــاوف األمـ ــ مــــن حـ
مشيرًا إلــى عــدم وجــود دالئــل ملوجة جديدة 
بــار ليف قــال إن  الفدائية. لكن  من العمليات 
كل عملية في القدس، ترفع تلقائيًا منسوب 

التوتر والتأهب في املؤسسة األمنية، مشيرًا 
إلـــى أن الــبــروفــايــل )مــعــالــم شــخــصــيــة منفذ 
العملية( الخارج عن املألوف في عملية القدس 
األحد؛ رجل دين وعضو بحركة حماس، يؤكد 
القيام  يــقــرر  مــن  خصائص  تحديد  صعوبة 
محلل  وبحسب  استشهادية.  فردية  بعملية 
»معاريف«، فإن املؤسسة األمنية تخشى من 
أن حركة حماس تمكنت في األشهر األخيرة 
مـــن تــعــزيــز وجـــودهـــا وقــوتــهــا فـــي الـــشـــارع، 
في  وأضــــاف  الفلسطينية«.  السلطة  مــقــابــل 

هذا السياق: »هناك من يعتقد في املؤسسة 
قــوة حماس  ازديــــاد  أن  اإلسرائيلية  األمــنــيــة 
الغربية  الضفة  في  الفلسطيني  الــشــارع  في 
لبدء مرحلة جديدة،  القدس، يؤشر  وشرقي 
الصعوبات  هو  األمنية  املؤسسة  يقلق  ومــا 
التي تواجهها السلطة الفلسطينية في بسط 
الــقــانــون، وهـــو مــا يفسر  سيطرتها وإنـــفـــاذ 
رئيس  مــع  كبار  األمنية ملسؤولني  الــلــقــاءات 
عــبــاس، وبينهم وزيــر  السلطة محمود  هــذه 
رونني  الشاباك  غانتس، ورئيس  بني  األمــن 

بار«.
وفي موقع »يديعوت أحرونوت«، قال مراسل 
الشؤون الفلسطينية، أليئور ليفي، إن حركة 
حـــمـــاس عــلــى الـــرغـــم مـــن تــمــجــيــدهــا عملية 
 منفذها من 

ّ
الــقــدس األخــيــرة وإقـــرارهـــا بـــأن

أعضاء الحركة، إال أنها لم تعلن مسؤوليتها 
عــنــهــا. ولــفــت لــيــفــي فــي هـــذا الــســيــاق إلـــى أن 
»حــمــاس« تــدرك جيدًا الفرق بني أثــر عملية، 
ســواء كانت طعنًا أو إطــالق نــار، في محيط 
املسجد األقصى، وبني أي عملية أخرى عند 
حـــاجـــز عـــســـكـــري، وهـــــذا بــالــضــبــط مـــا يثير 
 
ً
مخاوف املؤسسة األمنية اإلسرائيلية، فضال
عن مخاوف من إمكانية رفع احتماالت قيام 
فــلــســطــيــنــيــني بــمــحــاولــة تــقــلــيــد عــمــلــيــة أبــو 

التي  الطعن  شخيدم، كما حــدث بعد عملية 
نفذها الشاب مهند حلبي في البلدة القديمة 
العمليات  عشرات  تبعتها  والتي   2015 عــام 
املـــشـــابـــهـــة«. وانـــضـــم لــيــفــي إلــــى هــرئــيــل في 
تحذير حكومة االحــتــالل مــن االنــجــرار وراء 
اقـــتـــراحـــات ســيــاســيــني يـــدعـــون إلــــى تغيير 
الوضع القائم في البلدة القديمة من القدس، 

إحــداث  أو حتى  إلكترونية،  بــوابــات  ونصب 
عند  حــواجــز  مثل نصب  هامشية،  تغييرات 
بـــاب الــعــامــود كــمــا حـــدث فــي مــايــو املــاضــي، 
»فهذا بالضبط ما تريده حماس كي تتمكن 
مــن مــحــاولــة زعــزعــة الــهــدوء الــهــش الــقــائــم«، 

وفق قوله.
ــلـــى صـــعـــيـــد املــــخــــاوف  ــــس عـ ــًا أمــ ــتــ وكـــــــان الفــ

األمــنــيــة، نصح الــســفــارة األميركية فــي دولــة 
ــتــــالل، مــوظــفــيــهــا وعـــائـــالتـــهـــم، بتجنب  االحــ
الذهاب إلى البلدة القديمة في القدس، حتى 
إشعار آخــر. وقالت السفارة في تنبيه أمني 
مــكــتــوب: »نــظــرًا ألن الــحــوادث األمــنــيــة غالبًا 
ما تحدث من دون سابق إنذار، فإننا نشجع 
ــنـــني األمـــيـــركـــيـــني بـــشـــدة عــلــى تــوخــي  املـــواطـ
لــزيــادة  املناسبة  الــخــطــوات  واتــخــاذ  اليقظة 

وعيهم األمني«.
وواصـــــلـــــت قـــــــوات االحـــــتـــــالل أمــــــس تــشــديــد 
تـــدابـــيـــرهـــا الــعــســكــريــة فـــي الـــبـــلـــدة الــقــديــمــة 
ــــي مـــحـــيـــط املــســجــد  ــة فـ ــاصــ ــن الـــــقـــــدس، خــ ــ مـ
األقصى، حيث استأنف املستوطنون، أمس، 
قــوات  اعتقلت  فيما  للمسجد،  اقتحاماتهم 
ــنـــني مــــن املـــديـــنـــة.  االحــــتــــالل فــلــســطــيــنــيــني اثـ
واعتقلت قوات االحتالل أمس، زوجة الشهيد 
ــاد بـــــــــدوي، لـــدى  ــعــ ــيــــدم، ســ فــــــــادي أبــــــو شــــخــ
عــودتــهــا مـــن األردن، واســتــدعــت طــفــلــتــه آيــة 
للمرة الثانية خالل ساعات للتحقيق معها، 
وفق ما أكدت عائلة أبو شخيدم. في غضون 
ذلــــك، انــدلــعــت مــواجــهــات، أمــــس، فــي محيط 
مدرسة الراشدية بالقدس املحتلة، حيث كان 
للتربية  مــدرســًا  أبــو شخيدم  الشهيد  يعمل 
ــة. واســـتـــخـــدمـــت قــــــوات االحـــتـــالل  ــيــ اإلســــالمــ
قــنــابــل الــغــاز والــصــوت فــي مــالحــقــة الشبان 
الذين اعتقلت أحدهم، علمًا أن غالبيتهم من 
طالب املدرسة التي قررت لجنة أولياء األمور 
فيها تعطيل الدراسة، أمس، حدادًا على روح 

الشهيد أبو شخيدم.
القدس،  شمالي  شعفاط  مخيم  شهد  كــذلــك، 
ــًا  ــرابــ ــيــــدم، إضــ حـــيـــث كــــــان يـــقـــطـــن أبــــــو شــــخــ
 أمس كانت دعت إليه القوى الوطنية 

ً
شامال

واإلســـالمـــيـــة فـــي املـــخـــيـــم، حــــــدادًا عــلــى روح 
الشهيد، وللتعبير عن مساندة عائلته التي 

تعرضت لعنف جنود االحتالل وتنكيلهم.
ــاب الـــعـــامـــود  ــ ــهـــدت املــنــطــقــة مــــن بـ كــــذلــــك، شـ
فـــي مــديــنــة الـــقـــدس وحـــتـــى بــــاب الـــســـاهـــرة، 
ــهــــات مــع  مــــــــرورًا بــــشــــارع الـــســـلـــطـــان، مــــواجــ
قــوات االحــتــالل التي اندفعت بــأعــداد كبيرة 
العديد  على  بالضرب  واعــتــدت  املنطقة  إلــى 
مــن املـــارة. كما شهد حــي رأس الــعــامــود إلى 
الشرق من البلدة القديمة من القدس، صباح 
أمــــس، مـــواجـــهـــات مـــع قــــوات االحـــتـــالل الــتــي 
داهمت الحي وشرعت في االعتداء على املارة 

من دون مبرر.
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، أصـــيـــب مـــحـــافـــظ الـــقـــدس 
عــــــدنــــــان غــــيــــث وعــــــــــدد مــــــن أفـــــــــــراد عـــائـــلـــتـــه 
برضوض مختلفة إثر اعتداء قوات االحتالل 
اإلســرائــيــلــي عليهم، فجر أمــس اإلثــنــني، في 
بــلــدة ســلــوان جــنــوبــي الـــقـــدس، بــعــد اقــتــحــام 
مــنــازلــهــم واعــتــقــال أربــعــة مــن أفــــراد العائلة 
 عـــن اعــتــقــال ثــالثــة شــبــان آخـــريـــن من 

ً
فــضــال
البلدة.

عــلــى صــعــيــد آخــــر، اعــتــقــلــت قــــوات االحــتــالل، 
أمس، 5 شبان من مخيم قلنديا شمال القدس، 
أبــو مشعل  ديــر  قــريــة  أغلقت مدخلي  بينما 
ــلـــه، بــالــبــوابــة الــحــديــديــة  شـــمـــال غــــرب رام الـ
والسواتر الترابية، ما أدى إلى إعاقة دخول 
الغربية،  الضفة  وشمالي  األهــالــي.  وخـــروج 
هــاجــم مــســتــوطــنــون بــالــحــجــارة، فــجــر أمــس 
اإلثنني، منازل الفلسطينيني في قرية عوريف 
جــنــوبــي نــابــلــس، مـــا ألــحــق أضـــــرارًا بــإحــدى 
املركبات، باإلضافة إلى تحطيم زجاج نوافذ 
ــاب، أمــس  ــ ــــك، أصـــيـــب شـ ــدة. إلــــى ذلـ ــ مـــنـــازل عـ
اإلثنني، جــراء دهسه من قبل قــوات االحتالل 
الــفــارعــة جنوبي  اقــتــحــام قــريــة وادي  أثــنــاء 
طوباس، ونقل على إثــر ذلــك إلــى املستشفى 

لتلقي العالج.

زكريا الكمالي

فجأة، ظهرت الحرب اليمنية 
»نيولوك«. انسحابات غامضة  بـ
تبعتها عودة زخم االنتصارات 

للقوات الحكومية بعد سنوات من 
الجمود فرضتها قيود سياسية من 
املجتمع الدولي، أو حسابات خاطئة 

من قوى الداخل. تغّيرت قواعد 
اللعبة العسكرية في وقت قياسي، 

ففي مأرب، بدأ الجيش اليمني 
بامتصاص صدمة الهجوم الشامل 

من الحوثيني وتحّولت صحاري 
املديريات الجنوبية إلى ثقب أسود 

يلتهم العشرات من عناصر املليشيا 
يوميًا منذ مطلع الشهر الحالي. 

وفي الساحل الغربي، تتوالى أخبار 
االنتصارات وكأن معركة تدور 

هناك من طرف واحد. رقعة غارات 
التحالف اتسعت هي األخرى، 
ولوحظ استخدام بنك أهداف 

جديدة في مناطق ومحافظات لم 
يسبق استهدافها طيلة األشهر 
والسنوات املاضية، وفي املقابل 

انكسرت الغطرسة الحوثية إلى حد 
ما. لكن كيف تحقق كل هذا؟ هل 

يمكن القول إن التحّوالت العسكرية 
الحاصلة نتاج لوحدة الصف 

اليمني املناهض للحوثيني وصحوة 
سعودية صححت مسار املعركة، أم 
أن ما يجري هو تنفيذ ملخطط دولي 

غامض وعاصفة تسبق الهدوء؟
ال توجد إشارات واضحة على أن 

الحس الوطني قد ُولد فجأة وجعل 
الجميع يشعرون بمخاطر املليشيات 

واملشروع اإليراني في حال سقوط 
مأرب، على الرغم من أن هذا عامل 
مهم ملسار املعركة، وال توجد نوايا 
أيضًا على دفن العملية السياسية 
بعد االنسحاب الضمني للحكومة 

والتحالف من اتفاق استوكهولم 
في الحديدة. إعادة التموضع، هي 

السر الوحيد في التحّوالت الحاصلة 
على األرض. على الرغم من نشوة 

االنتصارات الحاصلة في بلدات 
الساحل الغربي املتاخمة للحديدة 
وتعز وإب، واالرتباك الحاصل في 

صفوف جماعة الحوثيني التي 
أعادت تشغيل أسطوانة املظلومية 

والتنديد بالتصعيد، إال أن هناك 
حلقة مفقودة وغموضًا قد يخسف 

بالطموحات والزخم الشعبي إثر 
طبخات سرية. بالنسبة ألغلبية 
اليمنيني املناهضني لالنقالب، ال 

شيء أجمل من االنتصارات وانتزاع 
أي شبر من الحوثيني شرقًا أو 

غربًا، وطموحات هؤالء ستتعرض 
النتكاسة مدّوية في حال تراجع 
زخم املعركة خالل األيام املقبلة 

بأوامر خارجية.
وصل املجتمع الدولي إلى مرحلة 
العجز عن إيجاد وصفة ناجعة 

دة وخصوصًا 
ّ
لألزمة اليمنية املعق

بعد استحالة الحسم العسكري ألي 
طرف، لكن أي خطوة تمزيق محتملة 

لن تؤدي إلى استقرار اليمن كما 
يعتقد مهندسو الطبخات السرية 

بل إلى مزيد من الفوضى واالقتتال 
األهلي. لن ينعم اليمن باالستقرار 

في ظل حلول متهورة، وخصوصًا 
في ظل رفض جماعة الحوثيني 

لطروحات كهذه.

ليبيا: 94 مرشحًا للرئاسة والالئحة النهائية اليوممالمح صفقة حول عين العرب

االحتالل 
يخشى 

انفجارًا أمنيًا

الحدث

أمين العاصي

تــتــحــرك أطــــراف فــاعــلــة فــي املــشــهــد الــســوري 
لـــوضـــع تـــرتـــيـــبـــات جــــديــــدة لـــشـــمـــال الـــبـــالد، 
السيطرة،  املعطيات في خريطة  تبّدل  ربما 
خصوصًا في شرقي نهر الفرات الذي يشهد 
ــبـــاكـــات بــــني فــصــائــل  ــتـ بــــني وقـــــت وآخــــــر اشـ
املـــعـــارضـــة املـــدعـــومـــة مـــن الــجــيــش الــتــركــي، 
)قسد(  الديمقراطية«  ســوريــة  »قـــوات  وبــني 
التي وجدت نفسها بني الخيارات الصعبة. 
بأن  املتالحقة  السياسية  التحركات  وتشي 
هــنــاك صــفــقــة مــا فــي شــمــال ســوريــة يجري 
الــتــحــضــيــر لــهــا لــتــفــادي تــصــعــيــد عــســكــري 
يتطلع  الـــذي  التركي  الجانب  قبل  مــن  أكــبــر 
حساب  على  األرض  على  مكاسب  لتحقيق 
»قـــســـد«، الــتــي أوفــــدت مــجــددًا إلــهــام أحــمــد، 
»مجلس سورية  لـ التنفيذية  الهيئة  رئيسة 
الــجــنــاح السياسي  الــديــمــقــراطــيــة« )مــســد(، 
لــــهــــذه الـــــقـــــوات، إلـــــى مـــوســـكـــو لــلــبــحــث فــي 
السوري.  الشمال  تخص  روسية  مقترحات 
ــل أيـــــــام »أن  ــبـ ــــد كـــشـــفـــت قـ ــد قـ ــمــ ــــت أحــ ــانـ ــ وكـ
مـــســـؤولـــي شـــمـــال شـــرقـــي ســــوريــــة رفـــضـــوا 
آالف عنصر  بــإدخــال ثالثة  مقترحًا روسيًا 
مــديــنــة كوباني  إلـــى  الحكومية  الــقــوات  مــن 
ــاء فــــي مـــواقـــع  ــ ــق مــــا جـ ــ ــــني الـــــعـــــرب(«، وفـ )عـ
»اإلدارة الذاتية«. وأشارت  لـــ إخبارية تابعة 
إلى أن الرفض غايته »منع تكرار سيناريو 

درعا في مدينة كوباني«.
ولـــكـــن صــحــيــفــة »الــــوطــــن« الــتــابــعــة لــلــنــظــام 
السوري قالت أمس اإلثنني إن أحمد تتناول 
في موسكو املقترح الروسي خالل مباحثات 
انتشار قوات  أن  زاعمة  الخارجية،  في وزارة 
الغالبية  الــعــرب ذات  فــي مدينة عــني  الــنــظــام 
التركي  الــغــزو  مــن خطر  »لحمايتها  الكردية 
الذي ال يزال قائمًا وداهمًا«. وقالت إن املقترح 
الــروســي جــاء بعد ورود أنــبــاء عــن استعداد 

طرابلس ـ العربي الجديد

أغلقت مفوضية االنتخابات في ليبيا، عصر 
ـــح لــالنــتــخــابــات 

ّ
ــتـــرش ــنــــني، بــــاب الـ أمــــس اإلثــ

الرئاسية، على أكثر من 90 مرشحًا بحسب 
ُيعلن  أن  ينتظر  بينما  ليبية،  إعــالم  وسائل 
العدد الرسمي للمرشحني من قبل املفوضية 
فــي مــؤتــمــر صــحــافــي ظــهــر الــيــوم. يــأتــي ذلــك 
ح سيف 

ّ
بينما ال يزال الجدل دائرًا حول ترش

ــــالم الـــقـــذافـــي، والـــلـــواء املــتــقــاعــد خليفة  اإلسـ
ــد طــلــب املـــدعـــي الـــعـــام الــعــســكــري  حــفــتــر، وقــ
أول  مــفــتــاح، مــســاء  أرحــومــة  الليبي مسعود 
حهما، 

ّ
من أمس األحــد، إيقاف إجــراءات ترش

وهـــو مـــا رفــضــت املــفــوضــيــة الــتــجــاوب مــعــه. 
وشــهــد يــوم أمــس إقــبــااًل كثيفًا مــن قبل عدد 
لالنتخابات  ح 

ّ
الترش على  الشخصيات  مــن 

ـــ90،  الــرئــاســيــة، لــيــتــجــاوز عـــدد املــرشــحــني الــ
بــعــدمــا كـــان وصـــل إلـــى 61 حــتــى مــســاء أول 
ــن أمـــــس األحــــــــد، وفـــــق بـــيـــانـــات مــفــوضــيــة  مــ
تقدم  أمــس  الفتًا  وكــان  الليبية.  االنتخابات 
الناشطة الحقوقية ليلى بن خليفة، بأوراقها 
امــرأة  كــأول  لالنتخابات،  العليا  للمفوضية 
فيما  الرئاسية،  لالنتخابات  ح 

ّ
تترش ليبية 

حني 
ّ

أعــلــنــت املــفــوضــيــة قــبــول طــلــبــات املترش
لــلــرئــاســة، أول مــن أمـــس األحــــد، ومـــن بينهم 

رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة. 
أمــس  بــأوراقــهــا،  بــن خليفة  وتــقــدمــت ليلى 
فــي  االنـــتـــخـــابـــيـــة  اإلدارة  ملــــركــــز  ــــني،  ــنــ ــ اإلثــ
طــرابــلــس. وعــرفــت بــن خليفة بنشاطها في 
الــدفــاع عن حقوق اإلنــســان والــحــريــات، قبل 
الحركة  أشــهــر تأسيس حــزب  قبل  تعلن  أن 
ــزاب ضمن  ــ الــوطــنــيــة، وتـــرؤســـه، كــأحــد األحـ

العملية السياسية الليبية الجديدة. 
وخــالل ساعات الصباح أمــس اإلثــنــني، قدم 
لالنتخابات  ح 

ّ
للترش أوراقــهــم  شخصًا   12

ــور شـــوايـــل  ــ ــاشـ ــ ــن بـــيـــنـــهـــم عـ ــ الــــرئــــاســــيــــة، مـ

الــقــوات بعيدًا عن  أنقرة التي تريد دفــع هــذه 
حدودها، مع الحصول على مناطق في غربي 
الــــفــــرات مــثــل تـــل رفـــعـــت أو مــنــبــج أو شــرقــي 

الفرات مثل عني عيسى أو تل تمر.
ورأى املحلل السياسي السوري الكردي فريد 
سعدون، في حديث مع »العربي الجديد«، أن 
»مجلس سورية الديمقراطية« )مسد( »يكرر 
ال  »مسد  نفسها«، مضيفًا:  السابقة  األخطاء 
تتنازل، وفي الوقت نفسه الروس والحكومة 
الـــســـوريـــة ال يـــقـــّدمـــون أي تــســهــيــالت لــعــقــد 
اتفاق«. وأعرب عن اعتقاده بأن »األمر منوط 
باألميركيني، فواشنطن من تقرر اتفاق قسد 
والــنــظــام برعاية روســيــة مــن عــدمــه«. وتــابــع: 
واشنطن لم تحدد بعد مصير شرقي الفرات، 
ومن ثم فإن زيــارة إلهام أحمد لن تــؤدي إلى 
أن  فإما  الفصل،  هو  األميركي  القرار  نتيجة. 
تقرر الواليات املتحدة االنسحاب من شرقي 
الــفــرات وتــتــرك األمـــر لــلــروس، ومــن ثــم عــودة 
النظام إلى كل املنطقة وليس فقط عني العرب، 
أو يبقى األميركيون في املنطقة ما يعني عدم 

السماح بأي اتفاق بني »قسد« والنظام.
ــن الــــواضــــح أن كــــل األطــــــــراف تــبــحــث عــن  ــ ومـ
ــتــــي تــجــد  ــلـــى حــــســــاب »قــــســــد« الــ مـــكـــاســـب عـ
ــيـــارات الــصــعــبــة بل  ــام الـــخـ ــ ــًا أمـ نــفــســهــا دائـــمـ
ــتــــراٍخ« عــلــى األقـــل  املـــؤملـــة، فـــي ظـــل مــوقــف »مــ
إعــالمــيــًا مـــن قــبــل الـــواليـــات املــتــحــدة، الــداعــم 
ــقــــوات. وتـــــدرك »قـــســـد« أن  الــرئــيــســي لــهــذه الــ
الجانب  إرضــاء  يعني  التركي  الخطر  ب 

ّ
تجن

الروسي وتقديم مكاسب له.
الــروســي لضمان  الجانب  من جهته، يتحرك 
الفرات، وهي  أكثر في شرقي  أقدامه  ترسيخ 
املــنــطــقــة األهــــم فــي ســـوريـــة، والــحــصــول على 
الزاخرة  املنطقة  للنظام في  مكاسب حقيقية 
بالثروات، والتي يخطط النظام الستعادتها 
ــلـــف الـــشـــمـــال  لــتــحــســني اقــــتــــصــــاده. وكـــــــان مـ
ــــوري حــــاضــــرًا عـــلـــى طــــاولــــة مــبــاحــثــات  ــسـ ــ الـ

إمــكــانــيــة عــــرض الــبــيــانــات واإلحــصــائــيــات 
ــــحــــني، قـــــرر مــجــلــس 

ّ
الـــكـــامـــلـــة حـــــول املــــتــــرش

املــفــوضــيــة الــوطــنــيــة الــعــلــيــا لــالنــتــخــابــات 
تــأجــيــل مــوعــد املــؤتــمــر الــصــحــافــي إلـــى يــوم 
الثالثاء، في تمام الساعة 12 ظهرًا، باملركز 

اإلعالمي باملفوضية«.
ويأتي ذلك بعدما أعلنت املفوضية قبولها 
أول من  مــســاء  حــتــى  ــحــًا، 

ّ
مــتــرش  61 ألوراق 

أمــــس األحـــــد، مـــن بــيــنــهــم الــدبــيــبــة، وســفــيــر 
ليبيا السابق لدى االتحاد األوروبي حافظ 
ــاذ الــوطــنــي  ــقــ ــدور، ورئــــيــــس حـــكـــومـــة اإلنــ ــ ــ قـ
السابقة عمر الحاسي، وخلفه في الحكومة 
ــيــــس املــؤتــمــر  ــا خــلــيــفــة الــــغــــويــــل، ورئــ ــهــ ذاتــ
أبو  نــوري  )البرملان(  السابق  العام  الوطني 
الحالي  املحاسبة  ديـــوان  ورئــيــس  سهمني، 
خــالــد شــكــشــك، ووزيــــر االقــتــصــاد بحكومة 
الـــوفـــاق الــســابــقــة عــلــي الــعــيــســاوي. وذّكـــرت 
حني 

ّ
املترش ألوراق  قبولها  بـــأن  املــفــوضــيــة 

»ُيعد مبدئيًا«، مضيفة أنها »ستحيل ملفات 
ح إلى كل من النائب العام، 

ّ
املتقدمني للترش

السورية  املعارضة  التركي وفصائل  الجيش 
فــي الــشــمــال القــتــحــام هـــذه املــديــنــة الــتــي تقع 
عــلــى الـــحـــدود الــســوريــة الــتــركــيــة فـــي شــرقــي 

الفرات مباشرة.
»قسد«  لـ بالنسبة  قــصــوى  أهمية  وللمدينة 
كــــونــــهــــا الــــثــــقــــل الــــســــكــــانــــي األبــــــــــرز لــــأكــــراد 
ــد« تــبــحــث عــن  ــبــــدو أن »قــــســ الــــســــوريــــني. ويــ
صيغة تتيح لــلــروس والــنــظــام االنــتــشــار في 
محيط مدينة عني العرب لدرء الخطر التركي 
عنها من دون السيطرة الفعلية على املنطقة، 
أو ربــمــا تمنح الــنــظــام امــتــيــازات جــديــدة في 
ــرات أو غـــربـــه، مـــن بينها  ــفـ مــنــطــقــة شــرقــي الـ
السماح له بإنشاء مربع أمني إما في منبج 
أو الطبقة أو الرقة. ولكن هذا األمر لن يرضي 

املؤقتة  الليبية  بالحكومة  الــداخــلــيــة  وزيـــر 
الــســابــقــة، وضـــو املــنــصــوري عــضــو الهيئة 
وإبــراهــيــم  الــدســتــور،  لصياغة  التأسيسية 
األمــم  لــدى  السابق  ليبيا  مــنــدوب  الدباشي 
ــغـــويـــل وزيــــــر الـــدولـــة  ــة الـ املـــتـــحـــدة، وســــالمــ
لشؤون االقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية 
ــحــًا 

ّ
الــحــالــيــة، لــيــرتــفــع الـــعـــدد إلـــى 73 مــتــرش

حتى ظهر أمس، قبل أن تشير وسائل إعالم 
ليبية الحقًا إلى بلوغ عدد املرشحني الـ94.

ومن املنتظر أن تعلن مفوضية االنتخابات 
العدد  الــثــالثــاء،  الــيــوم  فــي مؤتمر صحافي 
الـــرســـمـــي لــلــمــرشــحــني، وذلـــــك بــعــد تــأجــيــل 
أمس  مقررًا  كــان  الــذي  الصحافي  مؤتمرها 
ـــح. 

ّ
لــلــغــايــة ذاتـــهـــا بــعــد إغـــــالق بــــاب الـــتـــرش

وذكرت املفوضية في بيان أنه »نظرًا لتزايد 
ـــح لــالنــتــخــابــات 

ّ
أعــــــــداد املـــتـــقـــدمـــني لـــلـــتـــرش

ــر ضــمــن  ــيــ ــيــــوم األخــ الـــرئـــاســـيـــة، بـــحـــلـــول الــ
ــح )أمـــــس(، 

ّ
األيــــــام املــــحــــددة لــلــتــقــدم لــلــتــرش

ونظرًا لضيق الوقت الالزم الستيفاء عملية 
ح، وبالتالي عدم 

ّ
التدقيق في طلبات الترش

روســيــة إيــرانــيــة جــرت أمــس األول األحـــد، في 
ــة بـــني املـــبـــعـــوث الــخــاص  ــيـ ــرانـ الــعــاصــمــة اإليـ
ــــي إلـــــى ســــوريــــة ألــكــســنــدر  ــــروسـ لـــلـــرئـــيـــس الـ
الفرنتييف ومساعد وزير الخارجية سيرغي 
الــخــارجــيــة اإليــرانــي  ــر  فيرشينني، وبـــني وزيـ
مستشاري  وكبير  اللهيان  عبد  أمير  حسني 
األخـــيـــر لــلــشــؤون الــســيــاســيــة الــخــاصــة علي 
أصغر خاجي. وتعد تركيا وروســيــا وإيــران 
أستانة  مسار  لتفاهمات  الضامن«  »الثالثي 
حول األوضــاع في شمال سورية، واملقرر أن 
الكازاخية  العاصمة  في  جديدة  جولة  يعقد 

قبل نهاية العام الحالي.
في األثناء، يستعد الجانبان التركي والروسي 
ــي الـــعـــاصـــمـــة  ــ لــــخــــوض جــــولــــة مـــبـــاحـــثـــات فـ
الحالي لوضع  أنقرة خالل األسبوع  التركية 
تــرتــيــبــات خــاصــة بــالــشــمــال الـــســـوري تسمح 
للجانبني بالحصول على مكاسب. ويبدو أن 
موسكو تدفع باتجاه »مقايضة« مع الجانب 
التركي تشمل الشمال الغربي من سورية، إذ 
تبحث عن مكاسب لها وللنظام في محافظة 
إدلب مقابل مكاسب ألنقرة إما في ريف حلب 

الشمالي أو في شرقي نهر الفرات.
ويــعــتــقــد املــحــلــل الــســيــاســي الـــتـــركـــي هــشــام 
جـــونـــاي، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
أن »تــركــيــا مـــصـــرة عــلــى الــبــقــاء فـــي الــشــمــال 
السوري، خصوصًا في إدلــب وريفها، بينما 
يريد الروس أن يسيطر النظام على املنطقة«، 
ــــالف جــــوهــــري بــــني أنـــقـــرة  مــضــيــفــًا: »هــــــذا خـ
»يمكن  بأنه  اعتقاده  عن  وأعــرب  وموسكو«. 
التعبير  إذا صـــح  مــســاومــة  هــنــاك  تــكــون  أن 
مــن شمال  تــدريــجــيــًا  تــركــيــا  تنسحب  بحيث 
ــة، مــقــابــل الــقــضــاء عــلــى بعض  غــربــي ســـوريـ
الكردستاني في  العمال  معاقل تنظيم حزب 
ــة«، مــضــيــفــًا: »ال أعتقد  شــمــال شــرقــي ســـوريـ
أنــقــرة ستتمخض عنه  فــي  املرتقب  اللقاء  أن 

نتائج مهمة«.

العامة  واإلدارة  الجنائية،  املباحث  وجهاز 
في  »الفصل  بهدف  والجنسية«،  للجوازات 
املحددة«،  للشروط  بياناتهم  مطابقة  مــدى 
فـــي قـــانـــون االنــتــخــابــات، قــبــل أن تــعــلــن عن 

القوائم األولية يوم 24 نوفمبر الحالي.
فــــي األثـــــنـــــاء، بـــــرز صـــــوت مــــعــــارض جــديــد 
ـــح ســيــف اإلســــــالم الـــقـــذافـــي وخــلــيــفــة 

ّ
لـــتـــرش

حـــفـــتـــر، إذ طـــلـــب املــــدعــــي الــــعــــام الــعــســكــري 
الــلــيــبــي، مــســعــود أرحـــومـــة مــفــتــاح، إيــقــاف 
ح الرجلني النتخابات الرئاسة 

ّ
إجراءات ترش

املـــزمـــع إجـــراؤهـــا فـــي 24 ديــســمــبــر/ كــانــون 
األول املقبل، وذلك في رسالة وجهها، مساء 
أول مــن أمــس األحـــد، إلــى رئــيــس املفوضية 
»إيقاف  العام  املدعي  وطلب  السايح.  عماد 
ح لسيف اإلسالم 

ّ
السير في إجــراءات الترش

القذافي، وخليفة حفتر إلى حني امتثالهما 
للتحقيق فــي مــا أسند إليهما مــن وقــائــع«. 
ولفت إلى قضية مرفوعة ضد سيف اإلسالم 
ــل مــواطــنــني فـــي بــلــدة 

ْ
وحــفــتــر تــتــعــلــق »بــقــت

إســبــيــعــة )جــنــوب الــعــاصــمــة طــرابــلــس( من 
)الروسية(«.  فاغنر  املسلحة  املجموعة  قبل 
وأضــــاف املــدعــي أن حــفــتــر مــتــهــم أيــضــًا في 
ل 63 مهاجرًا غير نظامي 

ْ
قضايا تتعلق بقت

في قصف مركز استقبال املهاجرين بمدينة 
يوليو/تموز  )شــرق طرابلس( في  تاجوراء 
ل مواطنني اثنني في قصف على 

ْ
2019، وقت

الــزاويــة )شمال غــرب( في ديسمبر/ مدينة 
في  طــالــبــًا   26 ـــل 

ْ
وقـــت  ،2019 األول  كـــانـــون 

قصف جوي استهدف الكلية العسكرية في 
طــرابــلــس فــي يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي 2020. 
وجاء رد السايح سلبيًا على طلبات مفتاح، 
ــي تـــصـــريـــحـــات صـــحـــافـــيـــة، أمـــس  إذ أكـــــد فــ
ح نجل القذافي 

ّ
اإلثنني، أن كل إجراءات ترش

اعتبر  كما  القانونية.  الناحية  مــن  سليمة 
أنــه »لــيــس مــن حــق املــدعــي الــعــام العسكري 

التدخل في شؤون املفوضية«.

»تلقينا  اإلثنين،  أمس  اشتية،  محمد  الفلسطيني،  الــوزراء  رئيس  قال 
العاصمة  في  عقد  الذي  المانحة  الدول  اجتماع  خالل  جدية  وعودًا 
النرويجية أوسلو )األربعاء الماضي(، باستئناف تقديم المساعدات للخزينة 
وقف  على  لحملها  إسرائيل  على  الضغط  وممارسة  الفلسطينية، 
االقتطاعات الجائرة من أموال المقاصة«. وأضاف في كلمة بمستهل 
المشاركين في  أن »جميع  رام اهلل  الفلسطينية في  للحكومة  اجتماع 

االجتماع دانوا التوسع االستيطاني وانتهاكات حقوق اإلنسان«.

وعود باستئناف المساعدات

قال ممثل االتحاد 
األوروبي في األراضي 

الفلسطينية، سفين كون 
فون بورغسدورف، 

أمس اإلثنين إن »اإلجراءات 
االستيطانية ال تشكل 

انتهاكًا اللتزامات إسرائيل 
كقوة احتالل فحسب، 

بل تقوض كذلك 
الخطوات نحو سالم 
دائم بين اإلسرائيليين 

والفلسطينيين«. وأكد 
بورغسدورف في 

تصريحات لدى زيارته 
مع رؤساء بعثات دول 

االتحاد األوروبي مواقع 
في المحيط الخارجي 

للقدس الشرقية أن 
»المصادقات األخيرة على 
آالف الوحدات االستيطانية 

تهدف لتغيير هوية 
القدس الشرقية«.

إدانة أوروبية 
لالستيطان

واصلت قوات االحتالل 
تشديد إجراءاتها في 

القدس )مصطفى 
الخاروف/األناضول(

متابعة رصد

خالل تظاهرة في طرابلس ضد ترّشح سيف اإلسالم القذافي وخليفة حفتر )حازم تركية/األناضول(
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  شرق
      غرب

روسيا تسلّم لبنان صورًا 
متعلقة بانفجار بيروت

ــي،  ــ ــــروسـ ــيــــة الـ أكــــــد وزيــــــــر الــــخــــارجــ
ســيــرغــي الفــــروف )الـــصـــورة(، أمــس 
مت الجانب 

ّ
اإلثــنــني، أن روســيــا سل

الصناعية  األقــمــار  صــور  اللبناني 
ــقــطــت يــــوم انـــفـــجـــار مــرفــأ 

ُ
الـــتـــي الــت

بــيــروت فــي 4 أغــســطــس/آب 2020، 
مــعــربــًا عـــن أمـــلـــه بــــأن يــســاعــد ذلــك 
فــــي الــتــحــقــيــق فــــي الــــواقــــعــــة. وفـــي 
مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره 
الــلــبــنــانــي عــبــدالــلــه بـــو حــبــيــب، في 
ــــروف: »بــنــاء على  مــوســكــو، قـــال الفـ
طــلــب الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة، سلمنا 
ولقطات  الفضائي  التصوير  مــواد 
ــة مــــــن إعــــــــداد  ــيــ ــاعــ ــنــ األقـــــــمـــــــار الــــصــ
مــؤســســة الــفــضــاء الـــروســـيـــة روس 
كــوســمــوس«. وتــطــرقــت املــبــاحــثــات 
نـــفـــط«  »روس  شـــــركـــــة  دور  إلــــــــى 
شـــركـــة  ودور  ــروت،  ــ ــيــ ــ بــ مــــرفــــأ  فـــــي 
عن  بالتنقيب  املــعــنــيــة  »نــوفــاتــيــك« 

الغاز في البحر اللبناني.
)العربي الجديد(

... وتنفي نيّتها
اجتياح أوكرانيا

نــــــفــــــى جــــــــهــــــــاز االســـــــتـــــــخـــــــبـــــــارات 
اإلثنني،  أمس  الروسي،  الخارجية 
ــكـــو  االتــــــهــــــامــــــات الــــغــــربــــيــــة ملـــوسـ
بــالــتــخــطــيــط الجـــتـــيـــاح أوكـــرانـــيـــا. 
وقال في بيان أوردته وكاالت أنباء 
روسية: »يرسم األميركيون صورة 
مخيفة لحشود الدبابات الروسية 
التي ستبدأ سحق مدن أوكرانية، 
قائلني إن لديهم معلومات موثوقًا 
بــهــا بــشــأن نــوايــا روســيــة مــن هــذا 
املتحدة  الواليات  أن  النوع«. وأكــد 
تــرســل إلــــى حــلــفــائــهــا »مــعــلــومــات 
بـــاطـــلـــة تـــمـــامـــًا عــــن تــــرّكــــز لــلــقــوات 
على أراضــي بلدنا بهدف اجتياح 

أوكرانيا عسكريًا«.
)فرانس برس(

إثيوبيا: قوات تيغراي 
تقترب من العاصمة

ــة مــطــلــعــة  ــيـ ــدانـ ــيـ ــــادر مـ ــــصـ أكـــــــدت مـ
»الــعــربــي الــجــديــد«،  فـــي إثــيــوبــيــا لـــ
الشعبية  أن »الجبهة  أمس اإلثنني، 
لتحرير تيغراي« والقوات املتحالفة 
مــعــهــا تــمــكــنــت مـــن االســتــيــالء على 
الواقعة بالقرب  مدينة شواروبيت، 
ــاتــــي، عـــلـــى بـــعـــد 230  مــــن مـــديـــنـــة بــ
كيلومترًا من العاصمة أديس أبابا. 
وتكمن أهمية شواروبيت في قربها 
ــا،  ــ ــيـ ــ مــــن الـــعـــاصـــمـــة وإقـــلـــيـــم أورومـ
 عـــــن وجــــــــود أكــــبــــر مــعــتــقــل 

ً
فــــضــــال

للسياسيني فيها. 
)العربي الجديد(

التحالف: »خطر وشيك« 
يهدد مالحة البحر األحمر

أعــلــن الــتــحــالــف الــعــربــي، فــي بــيــان، 
أمس اإلثنني، رصد مؤشرات خطر 
ــيــــك يــــهــــدد املــــالحــــة والـــتـــجـــارة  وشــ
الــعــاملــيــة بــجــنــوب الــبــحــر األحـــمـــر. 
وأوضح أنه رصد تحركات ونشاطًا 
عدائيًا للحوثيني باستخدام زوارق 
مــفــخــخــة عــلــى الـــســـواحـــل الــيــمــنــيــة، 
مــــشــــيــــرًا إلــــــــى اتـــــــخـــــــاذه إجــــــــــــراءات 
وضمان  البحري  التهديد  لتحييد 

حرية املالحة. 
)رويترز(

مطالبة لـ»االنتقالي« 
بشراكة  بناءة مع 
الحكومة اليمنية

حثت الدول الخمس دائمة العضوية 
فــــي مــجــلــس األمــــــن الـــــدولـــــي، أمـــس 
اإلثنني، املجلس االنتقالي الجنوبي 
فـــي الــيــمــن عــلــى أن يــكــون »شــريــكــًا 

بناًء« في حكومة بــالده. وجــاء ذلك 
السعودية  العاصمة  لقاء في  خالل 
الــريــاض، بني رؤســاء بعثات الــدول 
وروسيا  وفرنسا  )الــصــني  الخمس 
وبريطانيا والواليات املتحدة( لدى 
اليمن، مع رئيس املجلس االنتقالي 
)الصورة(، وفق  الزبيدي  عيدروس 

بيان للسفارة األميركية.
)العربي الجديد(



دور  المقاومة  للجان  كان  البشير،  عمر  نظام  ضد  الثورة  اندالع  منذ 
كبير، استكملته بمواجهة انقالب العسكر في 25 أكتوبر/تشرين األول، 
وسط تساؤالت عن تداعيات االتفاق بين العسكر وعبداهلل حمدوك 

على نشاطها

بعد يوم واحد من 
االتفاق السياسي 
الذي وّقعه مع 
قائد الجيش عبد 

الفتاح البرهان، خرج 
رئيس الحكومة 

السوداني العائد 
إلى منصبه، 

عبداهلل حمدوك، 
لتبرير التنازالت التي 
قّدمها للعسكر 

رغم االنقالب، والتي 
ربطها بالحفاظ 

على ما تحقق من 
مكاسب اقتصادية 
واستكمال التحول 

الديمقراطي

45
سياسة

الــقــصــاص لضحايا  بــمــا يشمل  الــدســتــوريــة، 
الثورة السودانية. وتمسكت مرارًا وتكرارًا في 
املؤسسات  بــإصــالح  أعمالها   

ّ
وجــل بياناتها 

ــاء جـــيـــش وطــنــي  ــنــ الـــعـــســـكـــريـــة واألمـــنـــيـــة وبــ
واحد بعقيدة واحدة، ال مكان فيها ملليشيات 

موازية.
ويـــقـــوم الــهــيــكــل الــتــنــظــيــمــي لــلــجــان املــقــاومــة 
ــد، الــتــي تــنــّســق عبر  عــلــى لــجــنــة الــحــي الـــواحـ
االتصاالت الشخصية مع اللجان في األحياء 
ــاورة. ونـــشـــأت بـــصـــورة تــلــقــائــيــة لــجــان  ــ ــجـ ــ املـ
شرق،  الخرطوم  مقاومة  لجان  مثل  املناطق، 
ولــجــان الــكــالالت وأبـــو آدم، وجــبــرة، وجنوب 
الــخــرطــوم، ولجان  فــي مدينة  الــحــزام، وكلها 
بحري وشرق النيل والكدرو في مدينة بحري، 
ولجان كرري وامبدات وأم درمان القديمة في 
نفسه  والتنسيق  الترتيب  وتعّمم  درمـــان،  أم 
في بقية املدن الكبرى. ومن الالفت أن كل ذلك 
لــوائــح تنظيمية واضحة،  تــّم مــن دون  العمل 
في حني تعثرت ألسباب عديدة عملية إكمال 
التنظيمي للجان املقاومة، مثل تكوين  الهرم 
جسم قيادي لكل لجان العاصمة الخرطوم أو 

حتى في كل السودان.
ــرور الــــوقــــت ظــــهــــرت انـــقـــســـامـــات داخــــل  ــ ــمـ ــ وبـ
بعض اللجان في األحياء، وصل بعضها إلى 
املحاكم، كما حدث داخل لجنة حي املعمورة، 
ــزاه أحـــد قـــادة  شــرقــي الـــخـــرطـــوم. وهـــو أمـــر عــ
لــجــان بـــحـــري، عــمــرو ســلــيــمــان، لــلــطــمــوحــات 
الشخصية في بعض األحيان أو إلى محاوالت 
االخـــتـــراق الــتــي تــقــوم بــهــا عـــدد مــن الــجــهــات، 
املدنيني  من  وأتباعه  العسكري  املكون  ســواء 
أومــــن فــلــول الــنــظــام الـــســـابـــق، أو مـــن أحــــزاب 
ــــرى راغـــبـــة فـــي اســتــغــالل لــجــان  ســيــاســيــة أخـ
ــنـــدة ســيــاســيــة. وكــشــف  املـــقـــاومـــة لــتــمــريــر أجـ
فــي حــديــٍث مــع »الــعــربــي الــجــديــد« أن معظم 
منتسبني  بــني  تكون  اللجان  داخــل  الخالفات 
وإلى  الــســودانــي،  واملؤتمر  الشيوعي  للحزب 

حد ما التجمع االتحادي.
ــد انــــقــــالب 25 أكـــتـــوبـــر املــــاضــــي بــقــيــادة  ــعـ وبـ
الــبــرهــان، وجـــدت لــجــان املــقــاومــة الــســودانــيــة 
أخــرى،  مــرة  الثوري  للحراك  نفسها متصدرة 

لهذا التجّمع النجاح لوال اعتماده على لجان 
املــقــاومــة، الــتــي يــعــود لــهــا الــفــضــل األكــبــر في 
حــراك األحياء حتى سقوط نظام البشير في 

إبريل/نيسان 2019.
بعد ســقــوط الــنــظــام، واصــلــت لــجــان املقاومة 
نــشــاطــهــا لــلــضــغــط عــلــى املــجــلــس الــعــســكــري 
االنـــتـــقـــالـــي الـــــــوارث لــنــظــام الــبــشــيــر حــيــنــهــا، 
ــرات  ــ ــاهــ ــ ــظــ ــ ــتــ ــ ــ ــــب وال ــ ــواكـ ــ ــ ــاملـ ــ ــ ــه بـ ــ ــرتــ ــ ــاصــ ــ ــحــ ــ ومــ
واالعـــتـــصـــامـــات. وتــضــاعــفــت فــعــالــيــتــهــا بعد 
 العسكر العتصام محيط القيادة العامة 

ّ
فض

في   ،2019 ــيـــو/حـــزيـــران  يـــونـ  3 فـــي  لــلــجــيــش 
مجزرة لقي فيها ما ال يقل عن مائة شخص 
ــات طــبــقــًا لــتــقــاريــر  ــئــ ــب املــ ــيــ مـــصـــرعـــهـــم وأصــ
منظمات حقوقية. وبما أن املجلس العسكري، 
ولنحو شهر كامل بعد الواقعة عمد إلى قطع 
خــدمــة اإلنـــتـــرنـــت، فــقــد زاد ذلــــك مـــن الــحــاجــة 
لــلــجــان املــقــاومــة خــصــوصــًا مـــن أجـــل إيــصــال 
الدعوات إلى األحياء وإقامة الخطب وتنظيم 
حــمــالت تــوعــيــة. ونجحت فــي ذلـــك، وتحديدًا 
التي   ،2019 يــونــيــو   30 مليونية  تنظيم  فــي 
قلبت املوازين لصالح مدنية الدولة في مقابل 
عسكرتها التي خطط لها املجلس العسكري. 
وأرغمت املليونية وما تالها من حراك ثوري، 
لــلــرغــبــات الشعبية  الــعــســكــر عــلــى الــخــضــوع 
املدنيني، ال تتجاوز  والــدخــول في شراكة مع 
صالحيات العسكر فيها حفظ األمن وبعض 
عبر عضويتهم  والسيادية  التشريفية  املهام 

في مجلس السيادة االنتقالي.
ــة املــــدنــــيــــة بـــرئـــاســـة  ــكـــومـ ــكـــويـــن الـــحـ وبــــعــــد تـ
حـــمـــدوك فـــي ســبــتــمــبــر/أيــلــول 2019 شــعــرت 
ــم إبـــعـــادهـــا  ــ ــان املـــقـــاومـــة بــالــتــهــمــيــش وتـ ــجـ لـ
مـــن مــؤســســات الــفــتــرة االنــتــقــالــيــة، غــيــر أنــهــا 
ــة  ــراكـ ــة الـــشـ ــبـ ــراقـ ــمـ لــــم تــســتــكــن فــــي الــــقــــيــــام بـ
واملطالبة املستمرة بوقف تغّول العسكر على 
الصالحيات التنفيذية. وشــّددت في أكثر من 
مــنــاســبــة عــلــى أهــمــيــة إكــمــال هــيــاكــل السلطة 
االنتقالي  التشريعي  املجلس  مثل  االنتقالية 
)البرملان( وضمان تمثيلها فيه بنسبة كبيرة. 
كــمــا ضــغــطــت بــقــوة بــغــرض تــحــقــيــق الــعــدالــة 
االنــتــقــالــيــة املـــنـــصـــوص عــلــيــهــا فـــي الــوثــيــقــة 

ــبـــرهـــان ومــجــمــوعــتــه،  لــكــن هــــذه املـــــرة ضـــد الـ
ــام الـــــذي وقــــع الــعــام  ــقـــسـ خــصــوصــًا بــعــد االنـ
املــاضــي داخـــل تجمع املــهــنــيــني الــســودانــيــني، 
ــــوري، نــتــيــجــة خـــالفـــات  ــثـ ــ ــراك الـ ــحــ ديـــنـــامـــو الــ
داخـــلـــيـــة، وتــبــايــن فـــي تـــقـــديـــرات املـــواقـــف من 
الـــشـــراكـــة بـــني املـــدنـــيـــني والــعــســكــر ومـــوجـــات 
تخوين كل طرف لآلخر. وهو ما أفقد التجمع 
ــده الـــشـــبـــابـــي،  ــنــ ــــن بـــريـــقـــه ومــــــن ســ بـــعـــضـــًا مـ
بــاإلضــافــة إلـــى فــقــدان الــقــدرة إلـــى حــد مــا في 
الثورة  بقدرته خالل  مقارنة  الشارع،  تحريك 

ضد نظام عمر البشير.
وعلى الرغم من قرار السلطات االنقالبية قطع 
اإلنترنت  أليـــام وخــدمــة  الهاتفية  االتــصــاالت 
ألســابــيــع عــــدة، إال أن لــجــان املــقــاومــة فــي كل 
األربــعــاء  يــوم  السودانية، نجحت حتى  املــدن 
املاضي، في تنظيم 3 تجّمعات مليونية ضد 
املشاركون  هـــزه. وواجـــه  استطاعت  االنــقــالب 
القتل  الــعــنــف، مــن  فيها أصــنــافــًا مختلفة مــن 
بــالــرصــاص الــحــي مــع تسجيل تــقــاريــر لجنة 
 مـــنـــذ االنــــقــــالب، 

ً
ــاء ســــقــــوط 40 قـــتـــيـــال ــ ــبـ ــ األطـ

واعتقال العشرات، عدا التعرض لعبوات الغاز 
واقتحام  والــضــرب واإلهــانــة،  للدموع  املسيل 

املستشفيات ومنع وصول املصابني إليها.
حــول ذلـــك، يــقــول الــقــيــادي فــي لــجــان املقاومة 

بمنطقة شـــرق الــنــيــل، زهــيــر مــحــمــد عــلــي، إن 
من  أســاســي  بشكل  هدفت 

ُ
است املقاومة  لجان 

ها 
ّ
قبل االنقالبيني خــالل األيــام األخــيــرة، لشل

وتقسيمها وتشتيت جهودها، ففي يوم واحد 
ويشير  املنطقة.  فــي  أفــرادهــا  مــن   20 اعتقلوا 
فـــي حــديــث مـــع »الــعــربــي الــجــديــد« إلـــى أنــهــم 
كلجان املقاومة، ونتيجة النقطاع االتصاالت 
واإلنــتــرنــت، فشلوا فــي حصر عــدد املعتقلني، 
منوهًا إلى أن حصول مضايقات أخرى، مثل 
االستدعاء وتفتيش الهواتف ومراقبة املنازل، 
باتهام  مختلفًا،   

ً
املضايقات شكال اتخذت  ثم 

بالفساد خالل تصّديها في فترة من  اللجان 
الفترات ملهمة توزيع الخبز والغاز في األحياء 
وإشــرافــهــا على تــوزيــع الــوقــود فــي املحطات. 
كـــمـــا ســـعـــى االنـــقـــالبـــيـــون بـــكـــل الـــســـبـــل لــشــق 
صفها، مثلما حدث مع لجان مقاومة الحاج 
يوسف، حني ذهــب عــدد قليل من منسوبيها 
لالجتماع مع البرهان، فاضطرت اللجنة إلى 
إصدار بيان أكدت فيه أن من جلسوا مع قائد 
االنقالب ال يمثلون إال أنفسهم. ويضيف علي 
أن »االختراقات السياسية للجان املقاومة لم 
قــرار بعدم  اتخاذ  اآلن بصدد  تتوقف، ونحن 
بــتــصــدر أعــمــال  الــســمــاح للمنتمني ســيــاســيــًا 
وفعاليات لجان املقاومة، لضمان عدم حدوث 

لــهــا«. ويــجــزم أن لجان  أي استغالل سياسي 
الوحيدة  األداة  الــســودان هي  املقاومة في كل 
القادرة على تحريك الشارع ضد االنقالب، في 
 الــخــالفــات الــتــي ضــربــت بــعــض األجــســام 

ّ
ظـــل

املهنية والــنــقــابــيــة، والــلــجــان هــي الــتــي تعلن 
وتــخــطــط وتــنــفــذ الــتــجــمــّعــات املــلــيــونــيــة. وهــو 
الــراهــنــة بسرية  األمنية  القبضة  مــع  يتم  أمــر 
تــامــة، وبــاســتــخــدام رمـــوز فــي بعض األحــيــان 
املليونية وأمكنتها، وتنفيذ عمليات  ألسماء 
تــمــويــهــيــة لــتــضــلــيــل رجــــال األمـــــن. ويـــؤكـــد أن 
واملنطقة  بــاألحــيــاء  يــبــدأ  التنظيمي  الــهــيــكــل 
أخــــــرى، وأن جسمًا  مـــع مــنــاطــق  والــتــنــســيــق 
بــني كل  للتنسيق  لــه  التأسيس  يــجــري  أعــلــى 
مشيرًا  السبع،  بمحلياتها  الخرطوم  مناطق 
إلى أن واقعة االنقالب العسكري أزالــت كثيرا 
املقاومة  لجان  داخــل  الجانبية  الخالفات  من 
»ألننا جميعًا وجدنا أنفسنا أمام عدو واحد«.

ويـــشـــّدد عــلــى أن »لــجــان املــقــاومــة، ومـــن دون 
انـــتـــقـــاص مــمــا يـــقـــوم بـــه اآلخــــــــرون، ستحقق 
نـــصـــرًا جــــديــــدًا لــلــشــعــب الــــســــودانــــي بــهــزيــمــة 
االنقالب الحالي، وهو أمر مفروغ منه ونحن 
الــبــرهــان،  بعد  مــا  ملرحلة  ونخطط  نفكر  اآلن 
لــنــكــون جــاهــزيــن وال يــحــدث فــــراغ مــثــل الــذي 
قلقه من  البشير«. ويــبــدي  حــدث بعد سقوط 

بــصــورة مستمرة،  تــواجــهــهــم  واحــــدة  مشكلة 
 الخمسني إليهم، 

ّ
وهي نظرة جيل ما فوق سن

وهـــي نــظــرة سلبية تـــرى فــي شــبــاب املــقــاومــة 
مجرد ظاهرة تمرد اجتماعي تحّول إلى تمرد 
سياسي بال هدف أو رسالة. ويقول: »حاولنا 
ــرارًا الـــشـــرح والــتــوضــيــح لــأجــيــال  ــكـ ــــرارًا وتـ مـ
أننا جيل مختلف، ونريد أن نعيش  السابقة 
عاشت  كما  نــريــدهــا  الــتــي  بالطريقة  حياتنا 
ــيــــال األخــــــرى حــيــاتــهــا كــيــف تــريــد،  تــلــك األجــ

فاتركونا في حالنا«.
لـــجـــان حـــي الــصــافــيــة فـــي الـــخـــرطـــوم بــحــري، 
فطنت في مرحلة ما إلى أهمية تقنني عملها 
األول  السبب  لسببني.  والسياسي  التنظيمي 
ــدم وضــــــوح الــــرؤيــــة بــالــنــســبــة لــلــجــان  ــ هــــو عـ
املقاومة، خصوصًا بعد التوقيع على اإلعالن 
السياسي بني املكون العسكري واملكون املدني 
في أغسطس/آب 2019. أما السبب الثاني فهو 
عدم تحديد دور واضح للجان يجعلها قادرة 
مؤسسات  الستكمال  بفاعلية  الضغط  على 
الثورة وتحقيق شعاراتها، إضافة إلى غياب 
االنتقال  مؤسسات  فــي  لها  ممثلني  وتغييب 
الــديــمــقــراطــي لــيــعــّبــروا عــنــهــا. بــالــتــالــي لجأت 
لجان املنطقة إلى بناء حقيقي وإعداد برنامج 
واضح، يمكن أن يكون نموذجًا لبقية اللجان، 
التغيير  أن  ركيزة  على  برامجها  استناد  مع 
نــفــســه يــبــدأ مـــن الـــقـــاعـــدة، ولــيــس تــغــيــيــرًا في 
مــســتــوى األشـــخـــاص فـــي مــؤســســات الـــدولـــة، 
مع تدريب وتأهيل الشباب على الديمقراطية 
ــام. فـــي الــســيــاق،  ــعــ والــشــفــافــيــة فـــي الــعــمــل الــ
»الــعــربــي  يــقــول مــصــدر فــي لــجــان الــصــافــيــة لـــ
الجديد«، إن اللجنة ركزت على البناء القاعدي 
وإعداد النظام السياسي وعقد مؤتمر للحي، 
الــتــنــفــيــذي عــبــر الجمعية  املــكــتــب  وانـــتـــخـــاب 
العمومية، وأن النظام األساسي اشترط على 
عـــدم انــضــمــام الــعــضــو املــنــتــخــب ألي تنظيم 
لتصدير  بجد  يسعون  أنهم  مبينًا  سياسي، 
تــلــك املـــمـــارســـة لــبــقــيــة الــلــجــان فـــي الــعــاصــمــة 

واألقاليم.
ــرت فــــي واليــــة  ــ ــان الـــصـــافـــيـــة، جـ ــجـ مـــحـــاولـــة لـ
ـــعـــت فــيــهــا 61 

ّ
الـــقـــضـــارف شــــرق الــــســــودان، وق

ــيــــان مـــشـــتـــرك، أنــهــى  ــلـــى بــ لـــجـــنـــة مـــقـــاومـــة عـ

قاعدي  ببناء  متعّهدًا  للجان،  السابق  البناء 
حقيقي يعّبر عن الجماهير. وأوجدت خطوتا 
الصافية والقضارف رضا عند حمدوك، الذي 
بأسابيع خطابا  االنــقــالب  وقـــوع  قبل  أرســـل 
خاصا لكل من لجنة مقاومة الصافية ولجان 

مقاومة القضارف للتشجيع واإلشادة.
مــن مــديــنــة أم درمــــان، غــربــي الــعــاصــمــة، يــرى 
عــضــو لــجــان املــقــاومــة أيــمــن حــامــد، أن لجان 
ثــورة  بــدايــات  بـــدور كبير منذ  تــقــوم  املنطقة 
ــة تــمــثــل قــواعــد  ــي لـــجـــان ثـــوريـ ديــســمــبــر، وهــ
 وجــود 

ّ
الـــثـــوار فــي مختلف األحـــيـــاء، فــي ظـــل

ــورة فـــعـــلـــيـــة داخــــــــل املــــواكــــب  ــ ــــصـ ــاء بـ ــ ــــضــ األعــ
والشارع، وقيامها بتأمني املتاريس. ويعتبر 
ــر جــعــل مـــن الــصــعــب دخــــول غير  ــذا األمــ أن هـ
الثوريني أو بقايا النظام البائد إلى صفوف 
اللجان، نسبة للمعرفة اللصيقة لكل األعضاء 
حامد  ويضيف  املخلوع.  النظام  سقوط  قبل 
فـــي حــديــث مـــع »الــعــربــي الــجــديــد« أن لــجــان 
املقاومة نظمت صفوفها بصورة أقوى عقب 
وأقــامــت جمعيات عمومية  الــبــشــيــر،  ســقــوط 
عنها  ثــم تمخضت  ومــن  مكاتبها،  النــتــخــاب 
لــجــان التغيير والــخــدمــات بــاألحــيــاء، والــتــي 
تشكل نواة حكومة الثورة القاعدية. وبدورها 
واملتابعة  املــراقــبــة  بمهمة  اللجان  تلك  قــامــت 
إلى  الخدمات  بصورة دقيقة لعملية وصــول 
املواطنني، جنبًا إلى جنب مع لجان الخدمات 
ــرار من  ــ ــكــلــت بـــنـــاء عــلــى قـ

ُ
والــتــغــيــيــر الـــتـــي ش

الــحــكــومــة، وتــحــظــى بــســنــد ودعــــم مـــن لــجــان 
أداء مهامها  لتعينها على  بالكوادر  املقاومة 
في  األســاســيــة  مهمتها  غير  هــذا  التنفيذية، 

حماية الثورة ومكتسباتها.
ويوضح حامد أن بعض بقايا النظام السابق 
اجتهدوا الختراق لجان املقاومة ال سيما في أم 
درمان الكبرى بإدخال بعض العناصر، ولكن 
وفضحهم.  وإبعادهم  كشفهم  تم  ما  سرعان 
كما أن لــجــان املــقــاومــة واجــهــت حــربــًا شرسة 
من قبل عناصر اللجان الشعبية، وهي لجان 
أسس لها النظام األسبق ودعمت من »املؤتمر 
الــوطــنــي«، الــحــزب الــحــاكــم فــي زمـــن البشير، 
وســعــوا إلـــى نــشــر الــشــائــعــات عــنــهــا، وضــرب 
االتهامات  بتلفيق  الفاعلني  الثوار  مصداقية 
ونشرها بني املواطنني. كما تخاذلت األجهزة 
النظامية باإلحجام عن التعاون مع اللجان أو 
االمتناع عن االعتراف بها، وعدم التفاعل مع 
بسلعتي  املتالعبني  على  والقبض  بالغاتهم 

الدقيق والغاز.
ويــشــيــر حــامــد إلـــى أنـــه بــعــد انــقــالب الــبــرهــان 
ــــل األحـــيـــاء  األخـــيـــر تــحــركــت مــجــمــوعــات داخـ
الــشــعــبــيــة للمشهد،  الــلــجــان  إلعـــــادة أعـــضـــاء 
ــانـــدة بــعــض  ــمـــسـ وتــــكــــويــــن لــــجــــان جــــديــــدة بـ
االنــقــالبــيــني ومــنــاصــري الــعــســكــر وأصــحــاب 
اإلنــقــاذ.  نظام  وبقايا  واالنتهازيني  املصالح 
ويــلــفــت إلـــى أن مــعــارك شــرســة تــجــري حاليًا 
ــاء، يــســعــى فــيــهــا االنـــقـــالبـــيـــون  ــ ــيـ ــ ـــل األحـ داخـــ
إلقـــامـــة لـــجـــان جـــديـــدة وســـرقـــة صــــوت لــجــان 
املــقــاومــة، وخــلــق تنسيقيات جــديــدة مــوازيــة 
ــذا الــوضــع  مــســانــدة لــالنــقــالب الــعــســكــري. وهـ
سيجعل في كل حي أو منطقة لجنة شرعية 
أن أعضاء  إلــى  مــــزورة، منبهًا  ثــوريــة ولجنة 
ــاد  ــ الــــلــــجــــان االنـــقـــالبـــيـــة يـــنـــشـــطـــون فــــي إرشــ
ــقـــوات األمــنــيــة عـــن أعـــضـــاء لــجــان املــقــاومــة  الـ
وترهيبهم،  العتقالهم  واملــؤثــريــن  الناشطني 
إلى االختفاء واالبتعاد قدر  ما دفع بعضهم 
اإلمــكــان عــن مناطقهم. ويــرى أن هــذا الوضع 
لينتهي  بعناية  لــه  والتخطيط  ترتيبه  يــتــم 
بخلق أجسام مختلفة ومتعاركة داخل الحي 

الواحد.

لجان المقاومة 
السودانية

حمدوك يبرر تنازالته للعسكر

في  األكــبــر  الـــدور  الشيوعي  للحزب 
األحياء،  لجان  قيام  لفكرة  الترويج 
شعار  على  ترتكز  الحزب  خطط  ألن 
الحزب  ويعتقد  حي«.  ولجنة  »نقابة 
على  تعتمد  البوليسية  الــدولــة  أن 
وأن  أمنيًا،  واألحــزاب  النقابات  اختراق 
الترياق هو التأسيس للجان األحياء، ألن 
البعض.  بعضهم  يعرفون  الجميع 
أدوات  أن  للفكرة،  الحماس  زاد  وما 
البشير  عمر  لنظام  المقاوم  العمل 
الليلية  التظاهرات  بين  ما  تتوزع  كانت 
في  المتاريس  وإقــامــة  األحــيــاء  في 

الشوارع وخطابات التوعية.

دور الحزب 
الشيوعي

قضية

الحدث

الخرطوم ــ عبد الحميد عوض

منذ االنــقــالب الـــذي نــفــذه العسكر 
ــي 25 أكـــتـــوبـــر/ ــ الــــــســــــودان فـ ــي  ــ فـ

نــشــطــت  املـــــاضـــــي،  األول  تـــشـــريـــن 
االتجاهات  كل  في  السودانية  املقاومة  لجان 
ــراقــــات  ــتــ ــة االخــ ــاومــ ــقــ ــــالب ومــ ــقـ ــ ملـــواجـــهـــة االنـ
ــراغ  ــًا لـــســـّد فـ األمـــنـــيـــة والـــحـــزبـــيـــة لـــهـــا، وأيـــضـ
الخالفات بني تيارات سياسية ومهنية داخل 
لــالنــقــالب، ونجحت بحشد  املناهض  الــصــف 
الشارع في 3 تظاهرات مليونية أكدت الرفض 
الــذي  التطور  لكن  ملــا حصل.  الكبير  الشعبي 
شــهــده الــســودان أمــس األول األحـــد، باالتفاق 
الـــســـيـــاســـي بــــني رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة عــبــدالــلــه 
حمدوك، وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، 
لعودة األول إلى رئاسة الحكومة بعد إقالته 
فــي 25 أكــتــوبــر، يــطــرح تـــســـاؤالت حـــول قــدرة 

ظهرت انقسامات داخل 
بعض اللجان وصل 

بعضها إلى المحاكم

عادت اللجان 
لتصدر الحراك الثوري 

بعد االنقالب األخير

يخوض االنقالبيون 
معارك شرسة إلقامة 

لجان جديدة

سد الفراغ لهزيمة االنقالب

االنقالبيون يستعجلون تحصيل 
أثمان االتفاق

ــي الــحــشــد  ــرار فــ ــمــ ــتــ هـــــذه الـــلـــجـــان عـــلـــى االســ
السودانيني بمواصلة  وإقــنــاع  االنــقــالب  ضــد 

املواجهة.
ــــي تـــنـــظـــيـــمـــات قـــاعـــديـــة  ــان املــــقــــاومــــة هـ ــ ــــجـ ولـ
ســرّيــة خــالل مسيرات  بطريقة شبه  تأسست 
مناهضة لنظام الرئيس املعزول عمر البشير 
في  أواًل  وظـــهـــرت  و2013.   2012 عـــامـــي  فـــي 
أحــيــاء مثل ود نــوبــاوي فــي أم درمـــان والديم 
وبــري فــي الــخــرطــوم، وشمبات فــي الخرطوم 
بــحــري، وغــيــرهــا مــن األحـــيـــاء الــتــي اشــتــهــرت 
بــمــعــارضــتــهــا الـــقـــويـــة لــنــظــام الــبــشــيــر. وفــي 
انــــدالع  ومــــع   ،2018 األول  ديــســمــبــر/كــانــون 
ــة، ظـــهـــرت لــجــان  ــيــ ــــورة الــــســــودانــ ــثـ ــ شــــــــرارة الـ
ــة، لـــكـــن تــجــمــع  ــيـ املـــقـــاومـــة بــشــكــل أكـــثـــر عـــالنـ
األضـــواء،  منها  سحب  الــســودانــيــني  املهنيني 
الحراك  تحريك  في  مفصليًا  دورًا  تأديته  مع 
الـــثـــوري وتــوجــيــهــه، غــيــر أنـــه لـــم يــكــن ممكنًا 

تعتمد تكتيكات لجان المقاومة على قدر كبير من السرية وتوزيع 
الشبان  من  مجموعة  من  ويُطلب  والتظاهرات،  للمواكب  المهام 
واألجهزة  الشرطة  مهمة  تصّعب  متاريس  بوضع  المواكب  تأمين 
إليها،  بالوصول  ــرى  األخ األمنية 
مجموعة  مهمة  تكون  فيما 
والالفتات  األعــالم  تجهيز  أخــرى 
وتقوم  والقماشية.  الــورقــيــة 
مجموعة ثالثة بتوجيه الموكب 
اللجان  وتعتمد  المعني.  للمسار 
في كل تجهيزاتها على التبرعات 
وسكان  األعضاء  من  الشخصية 

الحي المعني.

اتفاق  عقب  سهًال  بات  الطريق  أن  خليل  أحمد  السياسي  المحلل  رأى 
مع  السوداني  التطبيع  على  حمدوك  وعبداهلل  البرهان  الفتاح  عبد 
تصريح  فــي  مــعــتــبــرًا  إســرائــيــل، 
الجديد« أن حمدوك لم  لـ»العربي 
لمبدأ  صراحة  الرافضين  من  يكن 
التطبيع وال لتحركات البرهان، لكن 
األمة  حــزب  من  ــرزت  ب المقاومة 
القوى  أن  رأى  لكنه  اليسار.  وقوى 
أُبــعــدت  الــتــي  ذاتــهــا  المعارضة 
قوة  أكثر  ستكون  الحكومة  من 
التطبيع  مواجهة  في  وصالبة 

لتحررها من القيود الحكومية.

عمل سري

طريق مفتوح للتطبيع

برر حمدوك عودته بالحفاظ على المكاسب االقتصادية )فرانس برس(

نجحت اللجان في تسيير 3 تجّمعات مليونية منذ 25 أكتوبر )فرانس برس(

حكومة  مــع  للعمل  »مستعدون  »فيسبوك«: 
حمدوك لتحقيق تطلعات شعبنا في الحرية 
واعتبر  الكريم«.  والعيش  والعدالة  والسالم 
السياسي جــاء معبرًا عن  االتــفــاق  أن توقيع 
مبادئ وأهــداف ثورة ديسمبر/كانون األول 

.2018
في  االنتقالي  السيادة  مجلس  رئيس  وكــان 
السودان، عبد الفتاح البرهان، يحاول سريعًا 
األفريقي  االتحاد  بدعوته  االتفاق،  استثمار 
مساء األحد إلى إنهاء تجميد عضوية بالده 
الخرطوم،  فــي  البرهان  والتقى  املنظمة.  فــي 
ــة الـــكـــونـــغـــو الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  ــيــ ــارجــ وزيــــــــر خــ
كريستوف أباال، الذي تتولى بالده الرئاسة 
الــحــالــيــة لــالتــحــاد األفـــريـــقـــي، بــحــســب بــيــان 
ملجلس السيادة. وشدد البرهان، وفق البيان، 
على »أهمية عودة السودان لأسرة األفريقية 
األخيرة  الخطوات  املغلوط عن  الفهم  وإزالــة 
التي وضعت الثورة في مسارها الصحيح«. 
مــن جــهــتــه، اعــتــبــر أبــــاال أن »مـــا حـــدث الــيــوم 
بعد  الــســودانــي  للشعب  تاريخي  هــو تحول 
االنتقال  مــســار  أصـــاب  الـــذي  البسيط  الخلل 
الـــديـــمـــقـــراطـــي وقــــد تـــم إصـــالحـــه بــالــتــوقــيــع 
البيان. في  السياسي«، بحسب  على االتفاق 

الخرطوم ـ العربي الجديد

خصص رئيس الحكومة السودانية عبدالله 
حمدوك، العائد إلى منصبه بموجب االتفاق 
عه األحد مع قائد الجيش 

ّ
السياسي الذي وق

عبد الفتاح البرهان، تصريحاته أمس اإلثنني 
لــتــبــريــر مــوافــقــتــه عــلــى هـــذا االتـــفـــاق بحجج 
مختلفة، تبدأ باستكمال املسار الديمقراطي، 
ــاظ عـــــلـــــى املــــكــــاســــب  ــ ــفــ ــ ــحــ ــ وصــــــــــــــواًل إلـــــــــى الــ
االقتصادية املحققة، وهو ما كان يالقيه فيه 
للوصول  سعيهم  بتأكيد  العسكر  حــلــفــاؤه 
كامل، مع مسارعتهم  ديمقراطي  إلــى تحول 
ملحاولة استغالل الترحيب الدولي باالتفاق، 
للحصول على مكاسب سريعة ومنها الدفع 
للعودة إلى منظومة العمل األفريقي. مقابل 
لتأكيد  بسيطة  خــطــوات  العسكر  قـــّدم  ذلـــك، 
التزامهم باالتفاق، عبر إطــالق ســراح بعض 
املــعــتــقــلــني مـــنـــذ االنــــقــــالب فــــي 25 أكـــتـــوبـــر/

تشرين األول املــاضــي. أمــا في الــشــارع وبعد 
األحـــد شهد ســقــوط قتيل وجرحى  داٍم  يــوم 
خالل تظاهرات رافضة لالتفاق الجديد، فإن 
الهدوء ساد العاصمة الخرطوم، أمس، وذلك 
لتنظيم  املــقــاومــة تستعد  لــجــان  كــانــت  فيما 
تــظــاهــرات لــيــلــيــة وتــتــريــس الـــشـــوارع مــســاء 
ضــمــن جــــدول الــتــصــعــيــد الـــثـــوري املــعــلــن من 
جانبها لهذا األسبوع والذي يشمل مليونية 
جــديــدة الــخــمــيــس املــقــبــل. فــي املــقــابــل، أغلق 
الجيش بعض الشوارع املحيطة بمقر قيادته 

في الخرطوم.
ــن الـــــــــوزراء املــمــثــلــون  ــلـ فــــي غـــضـــون ذلــــــك، أعـ
ــة والـــتـــغـــيـــيـــر، أمــــــس، أنــهــم  ــريـ لــتــحــالــف الـــحـ
لــحــمــدوك بعد  بــاســتــقــاالت مكتوبة  تــقــّدمــوا 
شر 

ُ
إعادته ملنصبه. وذكر بيان من الــوزراء، ن

 12 أن  واإلعــــالم،  الثقافة  وزارة  صفحة  على 
ــرًا وافــقــوا عــلــى االســتــقــالــة، فيما تحفظ  وزيــ
وزير التجارة علي جدو عن تقديم استقالته، 
بينما لم يتمكن كل من وزير الثقافة واإلعالم 
حمزة بلول، ووزير االتصاالت هاشم حسب 
تقديم  بشأن  االجتماع  الرسول، من حضور 

وزيــر  ودعـــا  السياسي.  بــاالتــفــاق  واإلقليمي 
ــونــــي بــلــيــنــكــن،  ــتــ ــة األمــــيــــركــــي أنــ ــيــ الــــخــــارجــ
الجهود  إلـــى مضاعفة  الــســودانــيــة  ــراف  األطــ
إلكمال املهام الرئيسية لالنتقال الديمقراطي 
بقيادة مدنية. وقال بلينكن في تغريدات عبر 
»تويتر« فجر اإلثنني: »أحث جميع األطراف 
ــراء مــزيــد مــن املــحــادثــات ومضاعفة  على إجـ
الرئيسية  االنتقالية  املــهــام  إلكــمــال  الجهود 
بــقــيــادة مــدنــيــة لــلــوصــول إلـــى الــديــمــقــراطــيــة 
في الــســودان«. وكــرر دعــوة قــوات األمــن »إلى 
االمــتــنــاع عــن اســتــخــدام الــقــوة املــفــرطــة ضد 
املتظاهرين السلميني«. وأردف بلينكن: »لقد 
شجعتني التقارير التي تفيد بأن املحادثات 
ــــالق ســــراح  ــــى إطــ ــرطـــوم ســــتــــؤدي إلـ ــخـ فــــي الـ
ـــوزراء عــبــد الله  ــ املــعــتــقــلــني وإعـــــادة رئــيــس الـ
حمدوك إلى منصبه ورفع حالة الطوارئ في 

البالد«.
كــمــا رحـــبـــت الـــخـــارجـــيـــة الــقــطــريــة فـــي بــيــان 
باالتفاق السياسي، وحثت مجلسي السيادة 
والــــوزراء على االســتــمــرار فــي عملية الحوار 
للشعب  املمثلة  الــقــوى  كــافــة  مــع  والتنسيق 
الـــســـودانـــي لـــلـــوصـــول إلــــى صــيــغــة تــوافــقــيــة 
ــيــــاف الـــشـــعـــب، وصـــــــواًل إلـــى  ــة أطــ ــافـ تــمــثــل كـ
التوافق التام، الذي يمّهد الطريق نحو األمن 
الترويكا  دول  وكانت  والتنمية.  واالستقرار 
)الــنــرويــج وبــريــطــانــيــا والـــواليـــات املــتــحــدة( 
ــنـــدا قد  ــاد األوروبـــــــي وســـويـــســـرا وكـ ــحــ واالتــ
أعلنت ترحيبها باالتفاق. وفي بيان مشترك 
نــشــرتــه الـــســـفـــارة األمــيــركــيــة فـــي الــخــرطــوم، 
مــســاء األحــــد، دعـــت هـــذه الــــدول إلـــى اإلفــــراج 
عـــن جــمــيــع املــعــتــقــلــني الــســيــاســيــني اآلخــريــن 
فـــي جــمــيــع اتـــحـــاد الـــبـــالد كــخــطــوة حــاســمــة 
الدستوري  والنظام  االنتقال  استعادة  نحو 
وســـيـــادة الـــقـــانـــون«. كــمــا قـــالـــت بــعــثــة األمـــم 
املتحدة في السودان )يونيتامس(، في بيان، 
الــذي تم بني  »اإلعــالن املبدئي  بـــ إنها ترحب 
البرهان وحمدوك للتوصل إلى توافق حول 
ــة الـــدســـتـــوريـــة والــســيــاســيــة الــتــي  ــ حـــل األزمــ

كانت تهدد استقرار البالد«.

ــقـــالب عن  غــضــون ذلــــك، أفـــرجـــت ســلــطــات االنـ
بــعــض الــســيــاســيــني الـــذيـــن كـــان تـــم توقيفهم 
بــعــد االنـــقـــالب. وأطــلــقــت ســـراح يــاســر عــرمــان 
املــســتــشــار الــســيــاســي لــحــمــدوك. كــمــا أطلقت 
سراح رئيس حزب البعث العربي االشتراكي 
علي الريح السنهوري، ومساعد رئيس حزب 
ــة الــقــومــي صــديــق الـــصـــادق املـــهـــدي. كما  األمــ
أعــلــن رئــيــس حــــزب املــؤتــمــر الـــســـودانـــي عمر 
الدقير، لوكالة »فــرانــس بــرس« أمــس أنــه »تم 
ــــالق ســـراحـــي فـــي وقــــت مــتــأخــر مـــن مــســاء  إطـ
األحــد«. وأضــاف: »كنت طــوال هذه الفترة في 
العالم«.  عن  تمامًا  ومقطوعًا  انــفــرادي  حبس 
وكانت سلطات االنقالب قد أوقفت املئات في 
لم يتم حصرهم من أي  العاصمة والــواليــات 
جــهــة حــتــى اآلن، وشــمــلــت االعــتــقــاالت عضو 
مجلس السيادة محمد الفكي سليمان، ووزير 
ــم الـــشـــيـــخ، ووزيــــــر شـــؤون  ــيـ الــصــنــاعــة إبـــراهـ
مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، والعضوين 
فـــي لــجــنــة تــفــكــيــك نــظــام الــثــالثــني مـــن يونيو 
وجــــدي صــالــح وطـــه عــثــمــان، وعــــددًا مــن والة 
التمكني في عدد من  الواليات وأعضاء لجنة 

املدن ونشطاء لجان املقاومة في األحياء.
ـــواصـــل الــتــرحــيــب الــدولــي 

َ
فـــي هـــذا الـــوقـــت، ت

االســتــقــاالت، فيما ال تـــزال سلطات االنــقــالب 
تعتقل وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر 

يوسف، ووزير الصناعة إبراهيم الشيخ.
ــم الــكــثــيــر من  ــد دعـ

َ
ــق

َ
ــا حـــمـــدوك، وبــعــدمــا ف أمـ

ــرج أمــــس لــلــدفــاع  حــلــفــائــه املـــدنـــيـــني، فــقــد خــ
املكاسب  الحفاظ على  إن   

ً
قائال عن خطوته، 

االقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تــحــقــقــت خــــالل الــعــامــني 
املاضيني كــان مــن بــني األســبــاب التي دفعته 
ــاق مــع  ــفــ ــعـــودة إلـــــى مــنــصــبــه بـــمـــوجـــب اتــ ــلـ لـ
الجيش. وفــي مقابلة مــع »رويــتــرز« فــي مقر 
إقــامــتــه بــالــخــرطــوم، حــيــث كـــان رهـــن اإلقــامــة 
الجبرية بعد االنقالب العسكري، قال حمدوك: 
التكنوقراط  حكومة  ألداء  يكون  أن  »نتوقع 
أثر إيجابي على األداء االقتصادي ومعيشة 
املـــــواطـــــنـــــني«. وتـــــابـــــع: »مــــــن ضـــمـــن أســـبـــاب 
عودتي، املحافظة على املكاسب االقتصادية 
واالنفتاح االقتصادي على العالم«. وأضاف: 
»سنواصل تواصلنا مع مؤسسات التمويل 
ستبدأ  التي  الجديد  العام  وموازنة  العاملي، 
فــــي يـــنـــايـــر/كـــانـــون الـــثـــانـــي ســتــمــضــي فــي 
ــادي وفـــتـــح أبـــــواب  ــتــــصــ نـــهـــج اإلصـــــــالح االقــ
االســتــثــمــار فــي الـــســـودان«. وأكـــد أن حكومة 
الــتــكــنــوقــراط يــمــكــن أن تــســاعــد فـــي تحسني 
االقــتــصــاد الـــســـودانـــي الــــذي عــانــى مـــن أزمـــة 
طويلة األمــد تضم واحـــدًا مــن أعلى معدالت 
التضخم في العالم بجانب نقص في السلع 
األســاســيــة. وقـــال حــمــدوك إن »الــحــفــاظ على 
الــســالم وتنفيذ اتــفــاق جــوبــا وإكــمــال عملية 
ــم تـــوقـــع عــلــى  ــع األطـــــــــراف الـــتـــي لــ ــســــالم مــ الــ
اتفاق جوبا في أعلى جدول أعمال الحكومة 
الجديدة«. وأضاف: »نحن ملتزمون باملسار 
الــديــمــقــراطــي والــحــفــاظ عــلــى حــريــة التعبير 
والتجّمع السلمي وانفتاح أكبر على العالم«.
لــكــن رئـــيـــس الــلــجــنــة االقـــتـــصـــاديـــة فـــي قــوى 
الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر، عـــــادل خــلــف الـــلـــه، رأى 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أنـــه حتى  فــي تــصــريــح لـــ
وصفة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي 
لــن ُيــكــتــب لــهــا الــنــجــاح فــي ظــل الــنــظــام الــذي 
الــبــرهــان وحــمــدوك، ألن ركائز  اتــفــاق  أنتجه 

استقرار  إلــى  تحتاج  اقتصادية  سياسة  أي 
الــقــوى  أن  يــتــوفــر اآلن، مــضــيــفــًا  ســيــاســي ال 
االجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة املـــؤيـــدة لالنقالب 
ــيـــة وبــــمــــا لـــديـــهـــا مــن  ــيـــاسـ ــة الـــسـ ــتــــســــويــ والــ
خــلــفــيــات بــمــجــال الــفــســاد وعــــدم الــشــفــافــيــة، 
ال تــشــجــع عــلــى تــنــفــيــذ ســيــاســة اقــتــصــاديــة 
ــة االقــتــصــاديــة ولن  ذات جـــدوى تــواجــه األزمـ
فــي جذب  تساهم  إيجابية  مــؤشــرات  تعطي 
ــول الـــشـــركـــات الــعــاملــيــة.  ــ االســـتـــثـــمـــارات ودخــ
واعتبر أن القمع املمارس من قبل االنقالبيني 
تجاه الشعب سيضع السودان ضمن تقارير 
منظمات حــقــوق اإلنــســان الــدولــيــة، وهـــذا ما 
يــمــنــع املـــؤســـســـات الـــدولـــيـــة مـــن تــقــديــم دعــم 

اقتصادي للسودان بسبب تلك االنتهاكات.
في غضون ذلك، كان العسكر يحاولون تقديم 
تــطــمــيــنــات لــلــخــارج والــــداخــــل، إذ قـــال نــائــب 
دقلو  السيادة محمد حمدان  رئيس مجلس 
يستهدف  السياسي  »االتفاق  إن  )حميدتي( 
الــديــمــقــراطــي«.  التصحيح  مــســار  اســتــكــمــال 
وخــــــالل لـــقـــائـــه أمـــــس ضـــبـــاطـــًا فــــي الــشــرطــة 
بيان ملجلس  وفــق  الخرطوم،  في  السودانية 
الـــســـيـــادة، لــفــت حــمــيــدتــي إلــــى أن »االتـــفـــاق 
تعهدت مــن خالله األطـــراف بــضــرورة العمل 
معًا الستكمال مسار التصحيح الديمقراطي، 
وإنجاح الفترة االنتقالية وصواًل إلى حكومة 
منتخبة من الشعب«. وأضاف أن »اإلجراءات 
التي اتخذت في 25 أكتوبر، جاءت لتصحيح 
ــار ثـــــــــورة ديـــســـمـــبـــر املـــــجـــــيـــــدة«. وكـــــان  ــ ــــسـ مـ
أعــلــن، فجر اإلثــنــني، االستعداد  قــد  حميدتي 
للعمل مع حكومة حمدوك لتحقيق تطلعات 
الــشــعــب الـــســـودانـــي. وقــــال فـــي تــدويــنــة عبر 

أعلن 12 وزيرًا من 
تحالف الحرية والتغيير 

استقالتهم

Tuesday 23 November 2021 Tuesday 23 November 2021
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احتجاجات تونس تتوّسع إلى قبلي

67
سياسة

  شرق
      غرب

الصين تطمئن »آسيان«
ــة  ــيـ ــمـ ــل إعـــــــــــالم رسـ ــ ــ ــائـ ــ ــ ــلــــت وسـ ــقــ نــ
صينية عن الرئيس الصيني شي 
جــني بينغ قوله لــقــادة رابــطــة دول 
التي  )آسيان(  آسيا  جنوبي شرق 
اإلثـــنـــني،  ـــس  أمــ عـــشـــر دول،  تـــضـــم 
على جيرانها  لــن تضّيق  بكني  أن 
األصــغــر فــي املــنــطــقــة. وشـــدد على 
ــن تـــســـعـــى أبـــــــدًا إلـــى  ــ أن الــــصــــني لـ
ــن تــســتــغــل حــجــمــهــا  ــ الــهــيــمــنــة، ولـ
الدول األصغر  »لالستئساد« على 

حجمًا.
)رويترز(

الفيليبين تنتقد حادثة 
بحرية

دان الرئيس الفيليبيني رودريغو 
دوتــيــرتــي، أمـــس اإلثــنــني، الــحــادث 
الجنوبي  الصني  فــي بحر  األخــيــر 
املتنازع عليه، عندما أطلقت سفن 
خــفــر الـــســـواحـــل الــصــيــنــيــة مــدافــع 
ــلـــى قــــــــوارب فــيــلــيــبــيــنــيــة  ــيـــة عـ ــائـ مـ

األسبوع املاضي. 
ــــالل اجـــتـــمـــاع  ــرتــــي خــ ــيــ وقـــــــال دوتــ
رابـــطـــة دول جــنــوبــي شــــرق آســيــا 
للحدث  »نأسف  والصني  )آسيان( 
األخــــــيــــــر فــــــي جــــــزيــــــرة أيــــونــــجــــني 
املـــــــرجـــــــانـــــــيـــــــة ونـــــــشـــــــاهـــــــد بـــقـــلـــق 
ـــــرى مــمــاثــلــة«،  كــبــيــر تــــطــــورات أخـ
مـــســـتـــخـــدمـــًا اإلســـــــم الــفــيــلــيــبــيــنــي 

لجزيرة سيكوند توماس. 
)فرانس برس(

فنزويال: معسكر مادورو 
يفوز باالنتخابات المحلية

نيكوالس  الــرئــيــس  معسكر  ــق 
ّ
حــق

مــــــــادورو، الـــــذي لــــم يـــعـــتـــرف جـــزء 
ــادة  ــ ــإعـ ــ ــي بـ ــ ــ ــدولـ ــ ــ ــن املــــجــــتــــمــــع الـ ــ مــ
 فــي 

ّ
انـــتـــخـــابـــه رئـــيـــســـا لـــفـــنـــزويـــال

فــي  ســـاحـــقـــًا  نــــصــــرًا   ،2018 عــــــام 
االنــتــخــابــات املــحــلــيــة، مــســاء أول 
ــد، بـــفـــوزه بـــــ20 من  ــ مـــن أمـــس األحـ
الـــحـــكـــام  ــن مـــنـــاصـــب  ــ أصــــــل 23 مـ
وبــرئــاســة بلدية كــراكــاس. ورحــب 
 
ً
قائال بالفوز  الــفــور  على  مـــادورو 

العمل  نتيجة  جــاء  جميل  »نــصــر 
التلفزيون  في  متحدثًا  الـــدؤوب«، 
عــن »نــتــائــج ســاحــقــة«. فــي املقابل 
خـــاضـــت املـــعـــارضـــة االنــتــخــابــات، 
في   ،2017 عــام  منذ  األولـــى  للمرة 

 انقسام داخلي.
ّ

ظل
)فرانس برس(

تونس ـ بسمة بركات

شهدت محافظة قبلي، جنوبي تونس، أمس 
اإلثنني، مواجهات بني قوات األمن ومحتجني 
مـــــن شــــركــــة الـــبـــيـــئـــة والــــــغــــــراســــــات، بــســبــب 
ــم مــنــذ شــهــر سبتمبر/ عــــدم صــــرف أجـــورهـ
أيــلــول املــاضــي، على الــرغــم مــن تعّهد الدولة 
النقابة األساسية  بصرفها. وقــال كاتب عام 
لعمال البستنة، الهادي لحمر، في حديٍث مع 
»العربي الجديد«، إن »االحتجاجات حصلت 
انــقــضــاء مهلة مــمــنــوحــة مــن املحتجني  بــعــد 
للسلطات إثر انعقاد جلسة في مقّر املحافظة، 
أجورهم لشهري  التعّهد بصرف  تّم خاللها 
املاضيني،  األول«  وأكتوبر/تشرين  سبتمبر 
مــؤكــدًا أن »الــوقــفــة كانت أمــام مقر املحافظة 
وسلمية، لكن املحتجني فوجئوا باستخدام 
قوات األمن القوة املفرطة وتفريق املحتجني 
بالغاز«. وأشــار إلى حصول حــاالت اختناق 
بالغاز، معتبرًا أن »ال مبرر لهذه التصرفات«.

وأوضح لحمر أن »كل مسؤول جهوي ومركزي 

يتحمل املسؤولية في أي تصعيد قد يحصل 
واحتقان«، كاشفًا أنهم كنقابة »نصبوا خيمة 
في املوقع، وسيتم نصب خيمة ثانية في مقر 
الشركات  كــل  االحــتــجــاج  الــشــركــة، وسيشمل 
فــال شــيء يمنعنا من  الــجــهــة،  فــي  البترولية 
الــحــصــول على الــحــقــوق«. وأضـــاف أن »على 
ــاء بـــوعـــودهـــم، ومــــن يعتبر  ــفـ املـــســـؤولـــني اإليـ
عليه  مــرفــوضــة،  االحتجاجية  الــتــحــركــات  أن 
على  مشّددًا  العمال«،  بتأمني حقوق  االلتزام 
كـــان سلميًا وتـــزامـــن مــع جلسة  أن تــحــركــهــم 
فــي مقر االتــحــاد، ولــكــن كــان هــنــاك استخدام 
يمكن  وكــان  للدموع،  املسيل  للغاز  عشوائي 
أن تــحــصــل كــارثــة ويــســقــط ضــحــايــا. وأعـــرب 
عن أمله في عدم الوصول إلى »ما وصل إليه 
الوضع في عقارب«، التي شهدت احتجاجات 
مكب  فتح  إعـــادة  السلطات  قـــرار  بعد  عنيفة 

للنفايات فيها، الشهر املاضي.
ــه »ال بــــد مــــن حــــل جــــذري  ــ واعـــتـــبـــر لــحــمــر أنـ
وتعامل جدي مع امللف، ألن هناك نحو 600 
أن  مــؤكــدًا  البستنة«،  مــن شركة  تحيا  عائلة 
»األعـــوان صبروا ثالثة أشهر ولــم يحصلوا 
مجال ألي حوار  ال  وبالتالي  رواتبهم،  على 
يــقــنــعــهــم«. مــن جــهــتــهــا، أكــــدت املــســؤولــة في 
املـــنـــتـــدى الـــتـــونـــســـي لــلــحــقــوق االقـــتـــصـــاديـــة 
واالجتماعية، نجالء بن عرفة، في حديٍث مع 
الــوحــيــد مع  التعامل   

ّ
أن الــجــديــد«،  »الــعــربــي 

هو  حاليًا  املواطنني  ومطالب  االحتجاجات 
التحركات  أن  مــشــّددة على  األمــنــي،  التعامل 
للمطالبة  هـــي  واالحــتــجــاجــيــة  االجــتــمــاعــيــة 
بحقوقهم وبتفعيل اتفاقيات سبق توقيعها، 
ــــوى االلــــتــــزام  ــة سـ ــدولــ وبـــالـــتـــالـــي مــــا عـــلـــى الــ

الـــوضـــع االقـــتـــصـــادي واالجــتــمــاعــي املــواطــن 
ــثـــر. وقــالــت  ــادرًا عــلــى االنـــتـــظـــار أكـ ــ لـــم يــعــد قــ
تــتــوســع رقعتها في  الــتــي  إن االحــتــجــاجــات 
ــدة أزمــــــة مــتــعــددة  ــيــ ــونــــس، ولــ مـــحـــافـــظـــات تــ
األبــــعــــاد اجــتــمــعــت أســـبـــابـــهـــا االقـــتـــصـــاديـــة 
واالجـــتـــمـــاعـــيـــة، غــيــر أن مــنــشــأهــا ســيــاســي 

بتطبيقها. وأشــارت إلى أن االتفاقيات تمت 
مـــع مــمــثــلــي الـــدولـــة وهـــي مــلــزمــة بتطبيقها 
فــعــلــيــًا، الفـــتـــة إلــــى أن املــحــتــجــني يــطــالــبــون 
بحقوقهم وهناك اتفاقيات متوقفة من 2019 
الـــواقـــع،  أرض  عــلــى  تــطــبــيــق  أي  يـــوجـــد  وال 
فإن  بالتالي  األجـــور،  تعطيل  إلــى  باإلضافة 

حالة االنتظار ال يمكن أن تستمر.
واعـــتـــبـــرت بــــن عـــرفـــة أنـــــه بـــعـــد 25 يــولــيــو/
تــمــوز املــاضــي )تــاريــخ إعـــالن الــرئــيــس قيس 
ــتـــي عــلــق  ســـعـــّيـــد الـــتـــدابـــيـــر االســتــثــنــائــيــة الـ
ــــال الــحــكــومــة(،  بــمــوجــبــهــا عــمــل الــبــرملــان وأقـ
ــا خــرجــنــا  ــنــ ــــون يـــعـــتـــقـــدون أنــ ــنـ ــ ــــواطـ كــــــان املـ
مـــن شــخــصــنــة الــحــكــومــات وســيــتــم تطبيق 
القانون، ولكن ال شيء تغير، مؤكدة أنه أمام 

باألساس. وأكــدت أن »أسباب إخفاق تونس 
في تحسني الوضع االقتصادي واالجتماعي 
فـــي الـــبـــالد هـــي نــتــيــجــة لـــأزمـــة الــســيــاســيــة 
عشرية  امتداد  على  السياسيني  واختيارات 
كــامــلــة«. واعــتــبــرت أن »كـــل إخــفــاق سياسي 
يترتب عنه إخفاق عام بسبب أخطاء كبرى 
في السياسات العامة التي تتسم باالرتجالية 

وضعف التخطيط واالستشراف«. 
ولــــم تــكــن هــــذه األحــــــداث األولـــــى مـــن نــوعــهــا 
متعلقة  احــتــجــاجــات  إذ سبقتها  قــبــلــي،  فــي 
ــادي، فــي  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــاعـــي واالقـ ــمـ ــتـ بـــالـــوضـــع االجـ
ــتـــي شــهــدت  الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة املـــاضـــيـــة، الـ
أيضًا مواجهات بني املحتجني وقوات األمن. 
تونس  قــي  االحتجاجات  وتــيــرة  وتصاعدت 
ــرة بــشــكــل الفـــــت، مـــا ُيــنــذر  ــيــ فـــي األيــــــام األخــ
بتزايد منسوب االحتقان االجتماعي. وامتد 
الغضب إلى عدة محافظات شمااًل وجنوبًا، 
فــــفــــي جــــنــــدوبــــة وســـــيـــــدي بـــــوزيـــــد وقــــابــــس 
ــتـــجـــون يــــومــــي الــســبــت  ــرج املـــحـ ــ ــفـــصـــة خــ وقـ
واألحــــد املــاضــيــني، لــلــتــنــديــد بــقــرار الــرئــيــس 
الــذي   ،38 القانون  عــن  التراجع  قيس سعيد 
 10 بطالتهم  تــجــاوزت  مــن  بتشغيل  يقضي 
وفي  العليا.  الشهادات  أصحاب  من  سنوات 
الــقــصــريــن، دخـــل املــحــتــجــون فــي إضــــراب عن 
الــطــعــام بمقر املــحــافــظــة مــنــذ مــســاء أول من 
أمــــس األحــــــد، وأمـــــس اإلثـــنـــني احـــتـــج شــبــاب 
الــقــيــروان. كما خرج  فــي  أمـــام مقر املحافظة 
فشل  بعد  مــجــددًا،  لالحتجاج  عقارب  أهالي 
املـــفـــاوضـــات املـــبـــاشـــرة مـــع ســعــيــد. وتــظــاهــر 
أهالي مدينة املحرس في العاصمة أمام مقر 

وزارة البيئة ألسباب بيئية.

أزمة االنتخابات 
العراقية

أزمة سد 
النهضة

عن بعثة األمم املتحدة، استعدادًا لبدء فتح 
ــتــــراع الــتــي تـــقـــررت إعـــــادة عد  مــحــطــات االقــ
أصواتها وفرزها يدويًا. وأعلنت املفوضية 
عصر أمس أنها قررت إعادة فتح 870 محطة 
انــتــخــابــيــة وعــــّد أصـــواتـــهـــا يـــدويـــًا، مــشــيــرة 
االنــتــخــابــات. وكانت  فــي نتائج  إلــى تغيير 
املفوضية قــد ســـردت فــي بــيــان ســابــق أمس 
تــفــاصــيــل قــانــونــيــة حـــول الــطــعــون الــتــي تم 
القضائية.  الهيئة  قبلتها  التي  وتلك  ردهــا 
ــرارًا تــــم اعــتــمــادهــا  ــ ــ كـــمـــا تـــحـــدثـــت عــــن 15 قـ
وترتب عليها »إعادة العد والفرز اليدويني 
ــاء نــتــائــج  ــغــ لــلــمــحــطــات املـــطـــعـــون بـــهـــا، وإلــ
الواحد يضم  بعض مراكز االقتراع«،)املركز 

6 إلى 10 محطات انتخابية(.
ــيـــان لــزعــيــم  ــيـــان املـــفـــوضـــيـــة بـــعـــد بـ ــاء بـ ــ وجــ
تـــحـــالـــف »الـــفـــتـــح« هــــــادي الــــعــــامــــري، أمـــس 
االثنني، تحدث فيه عن إلغاء نتائج 10 آالف 
محطة انتخابية. ونقل البيان عن العامري 
القضائية ببطالن  الهيئة  »قـــرارات  إن  قوله 
في  تغلق  لم  التي  املحطات  بعض  )نتائج( 

وإثـــيـــوبـــيـــا فـــي الـــخـــرطـــوم فـــي 23 مــــارس/
أنه  على  الثالث  املــبــدأ  ويــنــّص   .)2015 آذار 
»سوف تتخذ الدول الثالث كافة اإلجراءات 
ـــرر ذي  املــنــاســبــة لــتــجــنــب الــتــســبــب فـــي ضـ
لــلــنــيــل األزرق/  ــــالل اســـتـــخـــدامـــهـــا  ــأن خـ ــ شـ
الــرغــم مــن ذلـــك، في  النهر الرئيسي. وعــلــى 
حالة حــدوث ضرر ذي شأن إلحــدى الــدول، 
فإن الدولة املتسببة في إحداث هذا الضرر 
عــلــيــهــا، فــي غــيــاب اتــفــاق حـــول هـــذا الفعل، 
اتخاذ كافة اإلجــراءات املناسبة بالتنسيق 
أو منع هذا  املتضررة لتخفيف  الــدولــة  مــع 
كلما  التعويض  مسألة  ومناقشة  الــضــرر، 

كان ذلك مناسبًا«.
وقـــال عــبــد الــعــاطــي إن »الــجــانــب اإلثــيــوبــي 
بـــيـــانـــات مــغــلــوطــة وإدارة  يــتــعــّمــد إصــــــدار 
السد بشكل منفرد، مما تسبب في حدوث 
أضرار على دولتي املصب«. وشّدد على أن 
»الندرة املائية والتغيرات املناخية تزيد من 
في مصر،  املياه  إدارة  في  الوضع  صعوبة 
وتــجــعــلــهــا شـــديـــدة الــحــســاســيــة تـــجـــاه أي 
إجــــراءات أحــاديــة«. وأشـــار الــوزيــر املصري 
إلى أن »األضــرار التي تعّرض لها السودان 
ــادي فـــي الـــعـــام املــاضــي،  ــ نــتــيــجــة املــــلء األحــ
تتسّبب في معاناته من حالة جفاف قاسية 
قيام  بسبب  عارمة،  فيضان  حالة  أعقبتها 
الجانب اإلثيوبي بتنفيذ عملية امللء األول 
من دون التنسيق مع دولتي املصب )مصر  بغداد ـ زيد سالم، محمد علي

عــــــادت أزمــــــة نـــتـــائـــج االنـــتـــخـــابـــات 
مــربــعــهــا األول بعد  إلــــى  الــعــراقــيــة 
قرار الهيئة القضائية لالنتخابات، 
أمــس االثــنــني، إعـــادة العد والــفــرز اليدويني 
نتائجها،  بصحة  مطعون  اقــتــراع  ملحطات 
وإلــغــاء أصـــوات مــراكــز انتخابية كاملة في 
عدد من املدن، وهو ما يعني بطبيعة الحال 
والــفــرز والتدقيق مرة  الــعــد  الــعــودة ملرحلة 
ــــرى، وســـط تــأكــيــدات لــقــيــادات وأعــضــاء  أخـ
ــاح  ــنـ ــجـ ــالـــف »الــــفــــتــــح« )الـ ــحـ ــــي تـ بـــــارزيـــــن فـ
مفوضية  أن  الــشــعــبــي(  للحشد  الــســيــاســي 
االنــتــخــابــات تتجه إللــغــاء 18 فــي املــائــة من 
ــراع، مــتــحــدثــة عن  ــ ــتـ ــ مــجــمــوع مــحــطــات االقـ

تغيير جذري في النتائج الحالية.
ــن مـــصـــادر  وعـــلـــمـــت »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« مــ
رفيعة في بغداد، أمس االثنني، أن مفوضية 
ــابــــات اســــتــــدعــــت مــــجــــددًا مـــراقـــبـــني  ــتــــخــ االنــ
ومــمــثــلــني عـــن كــيــانــات ســيــاســيــة وممثلني 

القاهرة ـ العربي الجديد

كشفت مصادر سياسية وإعالمية 
مـــصـــريـــة، عـــن تــوجــيــهــات صــــادرة 
ــلـــف املـــــســـــؤولـــــني املـــصـــريـــني  ــتـ ملـــخـ
والدبلوماسية  الفنية  القطاعات  كافة  فــي 
الرئيس  املقّربة من  الدائرة  واإلعالمية، من 
عـــبـــد الـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي، بــــإعــــادة الــتــركــيــز 
الـــهـــجـــرة  كـــبـــح  فـــــي  الـــســـلـــطـــات  عـــلـــى دور 
غـــيـــر الـــنـــظـــامـــيـــة لــــلــــدول األوروبـــــــيـــــــة، عــنــد 
وتستند  النهضة.  ســد  عــن قضية  الحديث 
التوجيهات إلى االهتمام الدولي املتصاعد 
البولندية  الــحــدود  على  الالجئني  بقضية 
الــبــيــالروســيــة، الــراغــبــني فــي دخــــول الــقــارة 
األوروبــيــة. وكشفت املصادر في حديٍث مع 
»العربي الجديد«، عن تصّور خاص أعدته 
دوائر وأجهزة حكومية مختلفة، يقوم على 
الــحــّد  تكثيف الــحــديــث عــن دور مــصــر فــي 
وربــط  النظامية،  غير  الهجرة  مــوجــات  مــن 
هذا بضرورة معالجة قضية سد النهضة، 
بــــغــــرض مـــنـــع إلــــحــــاق أضــــــــرار اقـــتـــصـــاديـــة 
ومــجــتــمــعــيــة كـــبـــيـــرة بـــاملـــصـــريـــني، نــتــيــجــة 
تــضــررهــم مـــن شـــّح املـــيـــاه. ودعــــت الــجــهــات 
الحكومية املسؤولني للتركيز على أن إنشاء 
ــة  ــاديـ الـــســـد وفـــقـــًا لــلــخــطــط اإلثــيــوبــيــة األحـ
سيؤدي إلى خروج األوضاع عن السيطرة، 
خصوصًا إذا أصّرت إثيوبيا على مواصلة 
لعملية  املعلنة  الــزمــنــيــة  بــالــجــداول  الــعــمــل 

تشغيل السد.
ويـــبـــدو أن الــتــهــديــد بــشــبــح الـــهـــجـــرة غير 
استراتيجية  أصبح  والــالجــئــني،  النظامية 
ويستخدمها  املصري  النظام  لــدى  معتادة 
بــدءًا من السيسي مرورًا  جميع املسؤولني، 
بالدبلوماسيني وحتى وزير الري واملوارد 
استخدم  الــذي  العاطي،  عبد  املائية محمد 
تــلــك الـــورقـــة فــي مــحــادثــات أخــيــرة مــع وفــد 
ــّم خــبــيــر املــيــاه لـــدى الحكومة  أمــيــركــي، ضـ
األميركية ماثيو باركس، ونيكول شامبني 
ــي فــــي الــــقــــاهــــرة،  ــركــ ــيــ ــة الـــســـفـــيـــر األمــ ــبـ ــائـ نـ
ــارة  ــفــ ــــني، ومـــمـــثـــلـــي الــــســ ــــوهــ جـــــونـــــاثـــــان كــ
األميركية، يوم السبت املاضي. وقال الوزير 
املصري خالل اللقاء إن بالده »أبدت مرونة 
كــبــيــرة خــــالل مـــراحـــل الـــتـــفـــاوض املــخــتــلــفــة 
بشأن سد النهضة، وإن أي نقص في املياه 
الــزراعــة، مما  العاملني بقطاع  سيؤثر على 
سيسبب مشاكل اجتماعية وعدم استقرار 
أمــنــي فــي املنطقة ويــزيــد مــن الــهــجــرة غير 
الشرعية«. وحاول إقناع املسؤول األميركي 
ــــالده، في  ــأن« عــلــى بـ ــرر ذي شــ بـــوقـــوع »ضــ
حال لجأت مصر إلى املبدأ الثالث في اتفاق 
ع بني مصر والسودان 

ّ
إعــالن املبادئ )املوق

الــســاعــة الــســادســة )مــســاء يــوم االقــتــراع في 
العاشر من أكتوبر/ تشرين األول املاضي( 
إلــى بطالن نتائج أكثر من 6 آالف  ستؤدي 
يــقــارب 4 آالف محطة  مــا  ألغي  محطة، كما 
بسبب وجود بصمات متكررة، ما يعني أن 
10 آالف محطة ستلغى، وهو رقم يشكل ما 
املحطات  مــن مجموع  املــائــة  فــي   18 نسبته 
فــي الــعــراق، التي يصل عــددهــا الــى 55 ألف 
محطة«. ووصف العامري هذه األرقام بأنها 
ــن شــأنــهــا أن تــحــدث  ــرة، ومــ ــؤثــ »كـــبـــيـــرة ومــ
فــــارقــــًا كـــبـــيـــرًا وتـــغـــيـــيـــرًا جــــذريــــًا فــــي نــتــائــج 

االنتخابات«.
يــأتــي ذلــك فــي وقــت حــذر فيه زعــيــم »التيار 
ــن مــمــارســة  ــدر مــ الـــــصـــــدري« مـــقـــتـــدى الــــصــ
 
ً
قائال االنــتــخــابــات،  مفوضية  على  ضــغــوط 

في بيان له أول من أمس »ندين ونشجب كل 
الضغوط السياسية واألمنية التي تتعرض 
لــهــا املــفــوضــيــة، كــمــا ال ينبغي الــتــدخــل في 
ــــي تــصــديــقــهــا  عـــمـــل الـــقـــضـــاء واملـــحـــكـــمـــة وفـ
تغييرها  البعض  يريد  التي  النتائج،  على 
ملــــجــــاراة )الــكــتــلــة األكــــبــــر(، ولــيــتــمــكــنــوا من 
تعطيل )حكومة األغلبية( التي استاؤوا من 

بوادر إشراقاتها«.
من جهتها، كشفت مصادر سياسية عراقية 
»العربي الجديد«، عما وصفته  في بغداد، لـ
الــهــيــئــة القضائية  بـــإعـــادة  بــاتــفــاق يــقــضــي 
التابعة ملفوضية االنتخابات اعتماد جميع 

والــــســــودان(«. وتـــطـــّرق إلـــى »قــيــام الــجــانــب 
املياه املحملة  اإلثيوبي بإطالق كميات من 
بالطمي خالل شهر نوفمبر/تشرين الثاني 
املــصــّب مما  إبــــالغ دولــتــي  2020، مــن دون 
مياه  بمحطات  الــعــكــارة  ــادة  زيــ فــي  تسبب 

الشرب بالسودان«.
وفــّســر مــراقــبــون وخــبــراء تــصــريــحــات عبد 
الـــعـــاطـــي، بــأنــهــا مـــحـــاولـــة إليـــجـــاد مــخــرج 
ــر لـــأزمـــة، خــــارج اتــفــاق إعــــالن املــبــادئ  آخـ
املــوقــع بــني مصر والــســودان وإثيوبيا في 
الــعــاصــمــة الــســودانــيــة الـــخـــرطـــوم فـــي عــام 
2015. ورأوا أن الوزير املصري لّوح بورقة 
املـــهـــاجـــريـــن الـــتـــي تــســبــب قــلــقــًا كـــبـــيـــرًا فــي 

أصــوات  وإلغاء  وتدقيقها،  املقدمة  الطعون 
الساعة  بعد  يعمل   

ّ
ظــل انتخابي  مــركــز  أي 

وكذلك  التصويت(،  انتهاء  )وقــت  السادسة 
إلغاء نتائج املحطات التي ظهر فيها تباين 
اإللكتروني والفرز  األولــي  الفرز  نتائج  بني 
الــيــدوي، وذلــك بشكل كامل وليس جزئي«. 
»العربي الجديد«،  وقال أحد هذه املصادر، لـ
إن التفاهم يعني إلغاء نتائج آالف املحطات 
التنافس  مناطق  فــي  وأغلبها  االنتخابية، 
ــراق والــعــاصــمــة  ــعـ الــســيــاســي فـــي جــنــوب الـ
بــغــداد، وهــو مــا يعني بطبيعة الــحــال تأثر 
ــرة  الــنــتــائــج كـــثـــيـــرًا، إذ إن أكـــثـــر مـــن 40 دائــ
انتخابية، من أصــل 83 دائــرة، اعتمد الفوز 
فيها بني مرشح وآخر على فارق تراوح بني 
فــوز مرشحني  مــا يعني  100 و500 صـــوت، 
ونزول آخرين سبق أن تم اإلعالن عن فوزهم 
في النتائج األولية. وتوقع املصدر أن تأخذ 
االنتخابات  ملفوضية  الــجــديــدة  ــراءات  ــ اإلجـ
عــــــدة أيــــــــام لـــعـــد وفــــــــرز أصـــــــــوات املـــحـــطـــات 
الــــجــــديــــدة، مــــا يــعــنــي أن املــــوعــــد املــفــتــرض 
لــإعــالن عــن الــنــتــائــج قــد يــكــون نــهــايــة هــذا 

األسبوع.
فـــي الـــســـيـــاق، تـــحـــدث عــضــو الــتــيــار املــدنــي 
األضعف  »الحلقة  عــن  حقي  أحمد  العراقي 
ــة، وهـــــي املــســتــقــلــون  ــيـ ــالـ ــحـ فــــي املــــعــــادلــــة الـ
واملدنيون«، مضيفًا في حديث مع »العربي 
ــر هي  ــ ــذا األمـ ــوادر هــ ــ ــى بــ ــ الـــجـــديـــد« أن »أولــ
اإلعــــالن عــن خــســارة املــرشــح املــســتــقــل أمير 
املعموري في بابل، وصعود املرشح صادق 
مــدلــول بـــداًل عــنــه. واألخــيــر هــو ضــمــن قــوى 
نتائج  الــرافــض  التنسيقي  ــار  اإلطــ تــحــالــف 
االنــتــخــابــات الــحــالــيــة«. وأكــــد حــقــي أن »أي 
تــســويــة إلرضـــــاء الـــقـــوى الـــرافـــضـــة ســتــكــون 
أسوأ بكثير من إلغاء االنتخابات بالكامل، 
ألن رســـائـــل هــــذه الــتــســويــة ســتــكــون زيــــادة 
قناعة الشارع بعدم جدوى عمليات االقتراع 
الــتــي تــجــرى وتنتهي بــتــســويــات إرضــائــيــة 

لتقاسم الغنائم بني القوى الرئيسية«.
من جهته، قال القيادي في تحالف »الفتح« 
طـــاهـــر الــــدراجــــي، فـــي حـــديـــث مـــع »الــعــربــي 
الــجــديــد«، إن »الــعــد والــفــرز الــيــدويــني كشفا 
الــكــثــيــر مــن املــشــاكــل«، واصــفــًا االنــتــخــابــات 
بأنها »متالعب بها«. وأضــاف الــدراجــي أن 
»إلغاء نتائج املحطات االنتخابية املطعون 
بها والتي ثبت التالعب بها وتمديد فترات 
التصويت فيها، وإلغاء األوراق االنتخابية 
التي شهدت بصمات متكررة، سيؤديان إلى 
االنتخابات،  في  الفنية  املشاكل  بعض  حل 
وقـــــــد ثــــبــــت نــــجــــاح هـــــــذا األمــــــــر فـــــي دوائـــــــر 

انتخابية عدة«.
فـــي املـــقـــابـــل، اتـــهـــم عــضــو الـــتـــيـــار الـــصـــدري 
عصام حسني قوى »اإلطار التنسيقي« بأنها 
»تمارس حربًا نفسية، وتعمل على تسفيه 
الــجــهــود الــديــمــقــراطــيــة، وإشــعــار املــواطــنــني 
بــأن االنتخابات فوضى وال جــدوى منها«. 
وأضاف في حديث مع »العربي الجديد« أن 
»قرارات الهيئة القضائية التابعة ملفوضية 
االنــتــخــابــات مستغربة، وقــد جـــاءت بسبب 
تدل  املفوضية، وهي  الحزبي على  الضغط 
إفــالس حزبي وسياسي كبير«. ولفت  على 
حسني إلى أن »املتغيرات طفيفة على نتائج 
الــتــيــار الـــصـــدري، وتــوجــه الكتلة الــصــدريــة 
املصادقة  ينتظر  األغلبية  حكومة  لتشكيل 
عــلــى نــتــائــج االنــتــخــابــات«. واعــتــبــر حسني 
ــقـــوى الــخــاســرة تــركــت حــالــيــًا مطلب  أن »الـ
العد والــفــرز الــيــدويــني، وتوجهت إلــى طلب 
التيار  دفــع  أجــل  املحطات، من  نتائج  إلغاء 
الـــصـــدري إلـــى الــتــفــاوض وتــشــكــيــل حكومة 
مقتدى  السيد  قبل  مــن  املــرفــوضــة  التسوية 

الصدر«.
ــانـــت الــنــتــائــج األولــــيــــة لــالنــتــخــابــات قد  وكـ
ــة الــتــابــعــة  كــشــفــت تـــصـــدر الــكــتــلــة الـــصـــدريـ
ملــقــتــدى الــصــدر بـــــ74 مــقــعــدًا مــن أصـــل 329، 
فيما كان تحالف »الفتح« برئاسة العامري 
عــلــى 16 مقعدًا  الــخــاســريــن بحصوله  ــرز  أبـ
 فــي انــتــخــابــات عــام 

ّ
فــقــط، وذلـــك بــعــدمــا حـــل

2018 في املركز الثاني بحصوله وقتها على 
48 مقعدًا.

تصريحات  مــع  تناغم  فــي  الغربية،  الـــدول 
للسيسي. سابقة 

وجاءت تصريحات عبد العاطي في الوقت 
الـــذي أكـــد فــيــه مــديــر مــشــروع ســد النهضة 
ــاز الـــبـــنـــاء في  ــورو، أن نــســبــة إنـــجـ ــ كــفــلــو هــ
السد بلغت 83 في املائة، موضحًا أن »كمية 
األمـــطـــار الــتــي هــطــلــت هـــذا الــعــام تــجــاوزت 
األولية  التعبئة  اكتملت  وبذلك  التوقعات، 
األولــى والثانية  للسد بنجاح، بمرحلتيها 

بمقدار 18.5 مليار متر مكعب«.
واعتبر مراقبون أن النظام املصري يتصور 
أن أســـلـــوب الــتــهــديــد بــالــالجــئــني يــمــكــن أن 
يؤدي إلى مخرج من اتفاقية إعالن املبادئ 
املوقعة في 2015 بشأن سد النهضة، وهي 
االتفاقية التي تكبل القاهرة في تلك األزمة. 
بناء على  يعتقد،  املصري  النظام  أن  ورأوا 
نــصــائــح، بــــأن هــــذا الـــوقـــت مــنــاســب إلثــــارة 
واستخدامه  النظامية،  غير  الــهــجــرة  ملف 
كورقة ضغط، في ظل الحالة التي يعيشها 
الحدود  العالم اآلن وتكدس الالجئني على 

البيالروسية البولندية.
القانون  وحول هذه التطورات، أفاد أستاذ 
الــدولــي الــعــام أيــمــن ســالمــة فــي حــديــٍث مع 
»العربي الجديد« بأن »ال شيء يحكم الدول 
ــــالن املـــبـــادئ لسنة  الـــثـــالث، إال اتــفــاقــيــة إعـ
ملزمة  دولية  »معاهدة  أنها  مؤكدًا   ،»2015
وأشــار  توقيعها«.  فــور  النفاذ  حيز  دخلت 
إلــى أنــه على الرغم من ذلــك، فــإن »املعاهدة 
وحـــدهـــا ال تــكــفــي، ألنـــهـــا اتــفــاقــيــة إطـــاريـــة 
عامة يلزمها اتــفــاق فــنــي«. وشـــّدد على أنه 
»ال يجوز الحديث عن اتفاق قانوني ملزم، 
ألن االتفاقية املوقعة ملزمة بطبيعة الحال، 
شأنها شأن النظام األساسي ملحكمة العدل 
الدولية وميثاق األمم املتحدة«. وأوضح أنه 
»طاملا أن الــدول الثالث أطــراف ذات سيادة 
ــإن املــعــاهــدة  ــي، فــ ــدولــ وتــعــتــمــد الـــقـــانـــون الــ
ــات دولــيــة  ــبــ الـــدولـــيـــة خــلــقــت حــقــوقــًا وواجــ
مــتــبــادلــة ومــتــكــافــئــة، بــالــتــالــي فــــإن مصر 

والسودان ال يستطيعان الخروج منها«.
»مــا يحكم مصر وإثيوبيا  أن  وأكــد سالمة 
والـــســـودان هــو االنــتــفــاع املــنــصــف املــشــتــرك 
بــاملــيــاه الــعــابــرة لــلــحــدود، ولــيــس االنــتــفــاع 
املنصف املشترك باألنهار الدولية«. وأوضح 
النيل هو ذلك الشريط املائي، لكن  أن »نهر 
العابرة  بــاملــيــاه  املــشــتــرك  املنصف  االنــتــفــاع 
لــلــحــدود الـــدولـــيـــة شــــيء آخــــر، قـــررتـــه األمـــم 
املــتــحــدة فــي اتــفــاقــيــة 1979. وهـــو مــا يعني 
بــالــنــســبــة لــلــســودان ومــصــر، كــل مــا يتعلق 
جغرافيًا وطبيعيًا ويتصل بنهر النيل، مثل 
اآلبار والنهيرات والترع طاملا أنها متصلة 

اتصااًل وثيقًا ولصيقًا بنهر النيل«.

شهدت قبلي احتجاجات عدة في السنوات الماضية )أيمن حداد/األناضول(

تحذيرات من ضغوط لتغيير نتائج االنتخابات )أحمد الربيعي/فرانس برس(

ال تزال القوى الخاسرة 
في االنتخابات تحصد 
نتائج ضغوطها التي 
أدت أخيرًا إلى تسوية 
جديدة تتضمن قبول 
طعون هذه القوى، 

إذ قررت الهيئة 
القضائية لالنتخابات 

إعادة اعتماد جميع 
الطعون المقدمة 
وتدقيقها، وإلغاء 

أصوات مراكز 
انتخابية يثبت وجود 

مخالفات فيها

أعاد النظام المصري رفع ورقة الهجرة غير النظامية من أجل فرض 
رؤيته على ملف سد النهضة، على اعتبار أن السلوك األحادي إلثيوبيا 

في الملف سيؤدي إلى هجرة جماعية من مصر والسودان
تقريرالحدث

تسوية تتضمن قبول 
طعون القوى الخاسرة

مصر تلّوح بالهجرة 
غير النظامية

متابعة

قفز على 
القوانين

اعتبر عضو الحزب 
الشيوعي العراقي، أيهم 
رشاد، أن »الصراع الحالي 

بسبب نتائج االنتخابات 
يؤكد أن األحزاب تواصل 

الممارسات السياسية 
المصلحية ذاتها«. 

وأضاف، في حديث 
مع »العربي الجديد«، أن 
»اإلطار التنسيقي يقوم 

بحراك للقفز على القوانين 
واألعراف الثابتة للعمل 

السياسي«.

قررت المفوضية إعادة 
فتح 870 محطة انتخابية 

وعد أصواتها

عبد العاطي: أي نقص 
في المياه سيسبب عدم 

استقرار أمني

أحمد حقي: الحلقة 
األضعف في المعادلة 

الحالية هي المستقلون 

استخدم األمن القوة 
المفرطة والغاز لتفريق 

المحتجين

التهديد بشبح الهجرة 
أصبح استراتيجية معتادة 

لدى النظام

تزداد وتيرة االحتجاجات 
في تونس في األيام 

األخيرة، ألسباب اقتصادية 
واجتماعية، في ظّل 

انعدام المعالجات 
الفورية ألزمات السكان

Tuesday 23 November 2021 Tuesday 23 November 2021
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سياسة

أثار نفوذ الجامعة 
في أوساط »طالبان« 

حفيظة الكثيرين

كان للجامعة تأثير 
بالغ على األحزاب التي 

قاتلت الروس

كابول ـ صبغة اهلل صابر

ــركــــة »طــــالــــبــــان«  أعـــــــاد تــشــكــيــل حــ
ــرة  ــ ــيـ ــ ــة األفــــغــــانــــيــــة األخـ ــكـــومـ ــلـــحـ لـ
إلــى دور الجامعة  توجيه األنــظــار 
الــحــقــانــيــة(، وهــي  الــعــلــوم  الــحــقــانــيــة )أو دار 
ــتـــان، فــي  ــاكـــسـ أكـــبـــر املـــــــــدارس الـــديـــنـــيـــة فــــي بـ
ــواًل إلـــى ســيــطــرتــهــا على  ــ مــســار الــحــركــة وصـ
األجنبية  الــقــوات  انسحاب  بعد  أفغانستان، 
فـــي أغــســطــس/ آب املـــاضـــي. وشـــّكـــل خــّريــجــو 
من  مهمًا  جـــزءًا  الحقانية  الجامعة  وأعــضــاء 
حــكــومــة »طـــالـــبـــان«، مــع انــتــســاب الــعــديــد من 
املستويات  الــوزراء واملسؤولني على مختلف 
هــؤالء  مــن  ويــبــرز  إليها.  والسياسية  األمنية 
وزيــــر الــتــعــلــيــم الــعــالــي املـــولـــوي عــبــد الــبــاقــي 
حــقــانــي، ووزيــــر الـــشـــؤون الــديــنــيــة واألوقــــاف 
املولوي نور محمد ثاقب، املعروف في أوساط 
ــر الــعــدل  ــ »شــيــخ الـــحـــركـــة«، ووزيـ »طـــالـــبـــان« بـــ
عبد الحكيم شرعي، ووزير الدعوة واإلرشاد 
ــد، ووزيـــــــر االتـــــصـــــاالت مـــولـــوي  ــالــ الـــشـــيـــخ خــ
الالجئني  الــلــه حقاني، ووزيـــر شـــؤون  نجيب 

خليل الرحمن حقاني.
ــادات عـــديـــدة  ــ ــيــ ــ ــّرج قــ ــ ــخـ ــ ــن تـ ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ وعــــلــــى الـ
فـــي »طـــالـــبـــان« األفــغــانــيــة مـــن هــــذه الــجــامــعــة 
الباكستانية، إال أن مجريات األحداث األخيرة 
في أفغانستان كشفت عن أن »طالبان« بدأت 
تتصرف في الكثير من امللفات بحرية كاملة، 
ــاءات الـــفـــكـــريـــة والــعــمــلــيــة  ــمــ ــتــ بـــعـــيـــدًا عــــن االنــ
الباكستانية. وهو ما فّسره رئيس  للمدرسة 
الحق حقاني، حفيد  املولوي حامد  الجامعة 
مؤسس الجامعة موالنا عبد الحق، في حوار 
له مع تلفزيون »جيو« املحلي الباكستاني، في 

وتنسب  الهند  علماء  مــن  مجموعة  أسستها 
إلـــى بــلــدة ديــوبــنــد(، وهـــي: الــحــزب اإلســالمــي 
بــزعــامــة املـــولـــوي يـــونـــس خـــالـــص، والــحــركــة 
نبي محمدي،  املــال محمد  بزعامة  اإلسالمية 
والــحــركــة اإلســالمــيــة بــزعــامــة املـــولـــوي نصر 
الله منصور. ومعظم أنصار هذه التنظيمات 
الثالثة كانوا خّريجي املدارس الدينية، ومنها 

الجامعة الحقانية«.
ــقــــوات الــســوفــيــيــتــيــة وانـــــدالع  بــعــد خـــــروج الــ
الحرب األهلية في أفغانستان في عام 1992 
ثم سقوط كابول بيد »طالبان« في عام 1996، 

لــم يكن ألبــنــاء املــدرســة الدينية أي دور. لكن 
مع ظهور حركة »طالبان« في عام 1994 في 
قـــنـــدهـــار بـــقـــيـــادة املــــال مــحــمــد عــمــر مــجــاهــد، 
عــــادت املـــدرســـة الــديــنــيــة عــمــومــًا والــجــامــعــة 
الحقانية على وجه الخصوص إلى الواجهة 
مــجــددًا. وكــان جميع قــادة وأنــصــار املــال عمر 
مــن طــالب املــدرســة الــديــنــيــة، وهــو مــا دفعهم 
ــتــــي تــعــنــي  ــبــــان« )الــ ــالــ ــم »طــ ــ ــــى اخـــتـــيـــار اسـ إلـ
الطالب في اللغة البشتونية( اسمًا لحركتهم. 
الباكستانية  الدينية  املدرسة  أدت  وفي حني 
عمومًا دورًا مهمًا في توفير العنصر البشري 
تتميز  الــحــقــانــيــة  الــجــامــعــة  أن  إال  لــلــحــركــة، 
بــتــوفــيــر الـــقـــيـــادة الــعــلــيــا لــحــركــة »طـــالـــبـــان«. 
الــواليــات  بعض  على  الحركة  وبــعــد سيطرة 
الــجــنــوبــيــة وتــحــّركــهــا صــــوب الــعــاصــمــة في 
تسعينيات القرن املاضي، بدأت أعداد كبيرة 
ــنــــاء املــــــــدارس الـــديـــنـــيـــة فــــي بــاكــســتــان  مــــن أبــ
تشارك في حرب أفغانستان، واستمر الحال 
حتى بعد الغزو األميركي )2001 2021(، إلى 
حني سقوط كابول بيد الحركة في منتصف 

أغسطس املاضي.
أما عن شبكة حقاني التي تشّكل الجزء األهم 
من حركة »طالبان«، فمؤسسها الشيخ جالل 
الدين من خّريجي الجامعة الحقانية، وأضاف 

ــام 1970 بعد  اســــم حــقــانــي إلــــى اســـمـــه فـــي عــ
تخّرجه من الجامعة. وقال حامد الحق، رئيس 
املدرسة، إن جالل الدين حقاني كان من طالب 
الجامعة قبل الغزو السوفييتي ألفغانستان، 
ــغـــزو قــــرر تــركــهــا وتــشــكــيــل الــجــبــهــة  وبـــعـــد الـ
ــقــــوات الــســوفــيــيــتــيــة. ومــنــذ  الــقــتــالــيــة ضـــد الــ
بداية الغزو السوفييتي حتى الحرب األهلية 
وظــهــور »طــالــبــان« كـــان جـــالل الــديــن حقاني 
قياديًا بارزًا في حزب الشيخ يونس خالص، 
لــكــن بــعــد ظــهــور »طــالــبــان« أعــلــن والءه علنًا 
الجهادي  القائد  الحرب ضد  لها وشــارك في 
املجاهدين  في حكومة  الدفاع  وزيــر  السابق، 
أحمد شاه مسعود، وعّينته »طالبان« وزيرًا 
للحدود. بعد سقوط حكومة الحركة في عام 
2001 بـــات جـــالل الــديــن حــقــانــي مــوالــيــًا لها، 
مــع تشكيل كــيــان خــاص لــه فــي ثــالث واليــات 
جنوبية، هي: خوست وبكتيا وبكتيكا، حيث 
الكيان  ذلــك  وُســمــّي  فيها.  كبير  بنفوذ  تمتع 
قوية  عــالقــات  لها  كانت  التي  بشبكة حقاني 
بـــاملـــجـــاهـــديـــن الــــعــــرب وبــتــنــظــيــم »الـــقـــاعـــدة« 
»طــــالــــبــــان« نـــفـــســـهـــا وبـــــاألحـــــزاب  ــقــــارنــــة بـــــ مــ
الجهادية األخرى. وتوفي جالل الدين حقاني 
الــديــن  ابــنــه ســـراج  فــُعــنّي  فــي سبتمبر 2018، 
كونه  إلــى  بــاإلضــافــة  للشبكة،  رئيسًا  حقاني 
أخوند  الله  املال هيبت  نائب زعيم »طالبان« 
زاده، ويشغل حاليًا منصب وزير الداخلية في 
يـــدرس حقاني  لــم  األعــمــال.  حكومة تصريف 
اسم  يحمل  ولكنه  حقانية  جامعة  فــي  االبـــن 

حقاني ألن والده درس هناك.
أمـــا الــجــامــعــة الــحــقــانــيــة الــواقــعــة فــي منطقة 
أكوره ختك على امتداد الطريق الرئيسي بني 
شمالي غرب باكستان وبني العاصمة إسالم 
ــعــتــبــر 

ُ
ــاد فـــي إقــلــيــم خــيــبــربــخــتــونــخــوا، فــت ــ أبـ

ــم املـــــدارس الــديــنــيــة فـــي بــاكــســتــان،  إحــــدى أهـ
وتّم  الديوبندي.  للفكر  نفوذ  ذا  مهمًا  وفرعًا 
السنة  فــي   ،1947 عــام  فــي  الجامعة  تأسيس 
نــفــســهــا الـــتـــي انــفــصــلــت فــيــهــا بــاكــســتــان عن 
الــهــنــد، عــلــى يـــد الــشــيــخ مـــوالنـــا عــبــد الــحــق، 
خــّريــج جــامــعــة ديــوبــنــد فــي عـــام 1935، وهــو 
مــــن أبــــنــــاء قـــريـــة أكــــــــوره خـــتـــك. وفـــــي لــحــظــة 
الحق  كــان عبد  الهند،  انفصال باكستان عن 
في إجــازة، فلم يعد إلــى مدرسة ديوبند األم 
بل أســس مدرسة صغيرة في قريته سماها 
الجامعة الحقانية. وتطورت املدرسة إلى أن 
أصــبــحــت أكــبــر مــدرســة ديــنــيــة فــي باكستان 
فــي مجرى  تــأثــيــر كبير  وأفــغــانــســتــان، وذات 
األحــــداث فــي الــبــلــديــن، ويـــدرس فيها سنويًا 
ــة وخـــمـــســـة آالف طـــالـــب وطـــالـــبـــة،  ــعــ بــــني أربــ
املــولــوي حامد  الجامعة  ذكــر رئيس  حسبما 

الحق حقاني.

يشكل خرّيجو وأعضاء 
الجامعة الحقانية جزءًا 

مهمًا من حكومة 
»طالبان« األفغانية التي 

تشكلت أخيرًا، فضًال عن 
توليهم مسؤوليات عدة 

داخل الحركة، ما يعيد 
الحديث عن مدى تأثير 

»الحقانية« على الحركة 
واألحداث في أفغانستان

)Getty( وزير شؤون الالجئين خليل الرحمن حقاني من أعضاء الحقانية

19 سبتمبر/ أيلول املاضي، بقوله إن »معظم 
من جامعتنا، حتى  تخّرجوا  الحركة  قيادات 
مؤسس الحركة املال عمر تلميذها بالواسطة، 
من جامعتنا«.  تخّرجوا  ومعلموه  فأساتذته 
وأوضـــــح »نــحــن لـــم نــحــث أحــــدًا عــلــى الــحــرب 
كانوا  أنفسهم  الــطــالب  ولكن  أفغانستان  فــي 
السوفييتي  الــغــزو  أيــام  القتال  فــي  يشاركون 
املدرسة  أن »دور  )1979 1989(«، مشّددًا على 
ــــادي فــــي مـــجـــال نـــشـــر الـــعـــلـــوم الــديــنــيــة،  ــريـ ــ الـ
جعلها تحظى بــاحــتــرام ونــفــوذ واســعــني في 
املنطقة بأسرها وليس في باكستان فحسب«.
وبعكس ما هو الحال في باكستان، أثار نفوذ 
الجامعة في أوســاط »طالبان«، خصوصًا ما 
حفيظة  األخـــيـــرة،  الــحــكــومــة  بتشكيل  يتعلق 
الــكــثــيــريــن فـــي أفـــغـــانـــســـتـــان. واعـــتـــبـــر رئــيــس 
الله  رحمت  السابق  األفغانية  االســتــخــبــارات 
نــبــيــل أن حــكــومــة »طـــالـــبـــان« لــيــســت حــكــومــة 
ــــل حـــكـــومـــة شــكــلــتــهــا الـــجـــامـــعـــة  أفــــغــــانــــيــــة، بـ
الــحــقــانــيــة. وذكـــــر أن خــريــجــي تــلــك املـــدرســـة 
هــم املــســيــطــرون على قــيــادة »طــالــبــان« وعلى 
حــكــومــة تــصــريــف األعـــمـــال، معتبرًا ذلـــك أمــرًا 

مؤسفًا للغاية.
وبرأي املحلل السياسي محمد أنس باركزاي، 
فـــإنـــه »عـــنـــدمـــا نــتــحــدث عـــن حــكــومــة طــالــبــان 
ال نتوقع غير مــا نــشــاهــده الــيــوم فــي كــابــول، 
بأنها  انطالقها  منذ  معروفة  طالبان  فحركة 
ــة الـــديـــنـــيـــة«.  ــ ــــدرسـ حـــركـــة يــشــّكــلــهــا أبــــنــــاء املـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أنه  وأضـــاف فــي حــديــٍث لـــ
»حتى قبل طالبان نعرف أن املدرسة الدينية 
الحقانية  الباكستانية بشكل عام، والجامعة 
بشكل خاص، كان لها تأثير بالغ على األحزاب 
الجهادية التي كانت تقاتل ضد الروس، وهذا 
األمر ليس مهمًا، لكن األهم هو سلوك طالبان 
مع  ــوزراء  الــ وتــعــامــل  أفغانستان،  مــع قضايا 
األمــور املخّولة لهم وليس تخّرجهم من هذه 
الــجــامــعــة أو تـــلـــك. ومــــا دامــــــوا يــنــتــمــون إلــى 
طالبان فهذا يعني أنهم من خّريجي مدرسة 
ديــنــيــة بــاكــســتــانــيــة فــي الــغــالــب، ألن املــــدارس 
الــديــنــيــة فـــي أفــغــانــســتــان جـــديـــدة، وال تملك 
«. ولــفــت بــاركــزاي إلــى أنــه »لم 

ً
تاريخًا طــويــال

يكن دور أعضاء املدرسة الحقانية وخّريجيها 
كان  بل  قيادة طالبان وحكومتها عبثيًا،  في 
العقود  املــدرســة عــلــى مـــدى  نتيجة دور هـــذه 
األربعة املاضية في سير أحداث أفغانستان«. 
وذكر أنه »إبان الغزو السوفييتي وإلى جانب 
ــاء الــالجــئــني  ــنـ ــن أبـ إيـــوائـــهـــا أعـــــــدادًا كــبــيــرة مـ
ــــرت املــدرســة عــنــصــرًا بشريًا 

ّ
األفـــغـــان، فــقــد وف

تحديدًا  األفغانية،  الجهادية  لأحزاب  كبيرًا 
يقودها  كان  التي  الثالثة  الرئيسية  لأحزاب 
أصـــحـــاب الــفــكــر الــديــوبــنــدي )مـــدرســـة فكرية 

الدولة العميقة لحركة »طالبان«

»الحقانية« في أفغانستان
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العراق يتوجه للغاز القطري والجزائري
بغداد ـ محمد علي

قــال مسؤول عراقي إن بــالده تــدرس شــراء الغاز 
من دولتي قطر والجزائر، لتشغيل محطات إنتاج 
الطاقة الكهربائية التي تمثل قيمة ما تنتجه من 
الكهرباء نحو 40 باملائة من إجمالي اإلنتاج اليومي للطاقة 
الـــ 18 ألــف ميغا واط، فــي وقــت ما  بالعراق والبالغة قــرابــة 
زالت البالد بحاجة إلى أكثر من 35 ألف ميغا واط لتغطية 

الحاجة اليومية من الكهرباء في عموم مدن البالد.
وذكـــــر املـــتـــحـــدث بـــاســـم وزارة الـــكـــهـــربـــاء الـــعـــراقـــيـــة، أحــمــد 
فيما  بــالده  مشاكل  أن  صحافية،  تصريحات  في  العبادي، 

يتعلق باستيراد الغاز اإليراني ما زالت مستمرة.
ــعــــراق يــعــتــمــد حــالــيــا عــلــى الــغــاز  وأضـــــاف الـــعـــبـــادي أن »الــ
ــدات تــصــل طــاقــتــهــا اإلنــتــاجــيــة إلــى  ــ اإليـــرانـــي لــتــشــغــيــل وحـ
6500 مــيــغــاواط مــن املــنــظــومــة الــكــهــربــائــيــة فــي الــبــالد، وأن 
انــحــســار الــغــاز اإليـــرانـــي تسبب فــي تــراجــع مــعــدالت إنــتــاج 
الــعــراق«. وقــال العبادي إن وفــدا من  الطاقة الكهربائية في 
وزارة الــكــهــربــاء تــوجــه إلـــى إيــــران لــلــتــفــاوض بــشــأن ديــون 
مليون  و600  بمليارين  تــقــدر  الــعــراق  على  مترتبة  سابقة 

دوالر نتيجة توريد الغاز اإليــرانــي للعراق. وذكــر أن وزارة 
إمــدادات  في  الحاصل  النقص  لسد  تجتهد  العراقية  النفط 
الغاز املورد، وأن لدى الوزارة خططا لتأهيل بعض الحقول 
الغازية في العراق. وال تعتبر تصريحات املسؤول العراقي 
األولــى من نوعها حــول استيراد الغاز من دول أخــرى غير 
إيــــران، إذ ســبــق لــوزيــر الــنــفــط إحــســان عــبــد الــجــبــار، نهاية 
نيسان/إبريل املاضي، التأكيد على عزم الحكومة استيراد 
الغاز من مصر عبر األراضــي السورية، في إشــارة منه إلى 
الــواصــل إلى  الــســوري  الــعــراقــي  احتمالية تشغيل األنــبــوب 
مــيــنــاء بــانــيــاس، واملـــعـــروف بــالــخــط الــعــربــي واملــتــوقــف عن 

العمل منذ ثمانينيات القرن املاضي.
وحــســب الـــوزيـــر الــعــراقــي فـــي حــديــث نــقــلــتــه وكـــالـــة األنــبــاء 
العراقية الرسمية )واع(، عقب لقائه بوزير النفط في النظام 
السوري بسام طعمة، فإنه تمت مناقشة إمكانية االستفادة 
من وفرة الغاز املصري ونقله عبر األراضي السورية للعراق.
تحدث  الــعــراقــي،  النفط  لــوزيــر  مماثلة  تصريحات  أعقبها 
بــهــا لــلــقــنــاة الــرســمــيــة الــحــكــومــيــة، عــن أن بـــالده تبحث عن 
ــد حـــاجـــتـــهـــا، فــــي ظــل  ــ مــــصــــادر مــتــنــوعــة لــــشــــراء الــــغــــاز وسـ
تراجع إمداد الغاز اإليراني، من بينها قطر ألنها قريبة من 

العراق«، متحدثا أيضا عن رغبة في االستيراد من روسيا 
وأوزبكستان، ضمن توجه البالد لتنويع مصادرها من تلك 

املادة الحيوية.
وال يعتبر الحديث العراقي عن تنويع مصادر شــراء الغاز 
جديدا، إذ أنه يعود إلى حكومة حيدر العبادي 2018-2014. 
»العربي الجديد«،  لكن مسؤوال عراقيا بارزا في بغداد قال لـ
إن »الــتــوجــه الــحــالــي وفــقــا لــورقــة اإلصـــالحـــات ال يتضمن 

الذهاب إلبرام أي عقود جديدة لشراء الغاز«.
وأضـــاف املــســؤول، الــذي رفــض ذكــر اســمــه، أن بــالده »تتجه 
اآلن إلنجاز مشروع الربط الخليجي للكهرباء مع السعودية 
والكويت وكذلك األردن وتركيا، وهي خطوط رباعية عالية 
الــعــراق بنحو 10 آالف ميغا واط على أقل  النقل ستعوض 

تقدير، تجعل الحاجة إلى الغاز ليست ضرورية«.
وتابع أن »مجلس الوزراء أقر توصيات وزارة النفط بتطوير 
حقول غــاز املنصورية وعــكــاز شــرق وغــرب الــعــراق، وكذلك 
حــقــول الــبــصــرة )الــغــاز املــصــاحــب لــلــنــفــط(، وهـــو مــا يجري 
فعال من قبل شركة )بيكر هيوز( األميركية وشركات وطنية 
محلية أخرى«، واصفا حديث املسؤول العراقي بأنه »يطرح 

احتماالت بدائل للغاز اإليراني ال أكثر«.

عدن ـ العربي الجديد

فـــرضـــت شـــركـــة الــنــفــط الــيــمــنــيــة الــتــابــعــة لــلــحــكــومــة 
الشرعية في عــدن، مجددًا، زيــادة كبيرة على أسعار 
الــبــنــزيــن، أمـــس االثــنــني، مــبــررة ذلـــك بــارتــفــاع أســعــار 
املشتقات النفطية عامليًا وهبوط العملة املحلية أمام 
الدوالر، فيما يعاني السكان من زيادات غير مسبوقة 
فــي أســعــار مختلف الــســلــع، وال سيما الــغــذائــيــة، في 

البلد الذي تمزقه الحرب منذ نحو سبع سنوات. 
وقــالــت الــشــركــة، فــي بــيــان لــهــا، إنـــه تــم إقــــرار تعديل 
الصفيحة  سعر  ليصبح  البنزين،  أســعــار  فــي  جديد 

سعر  وفــــق  دوالرا   14.4( ريـــــال   21800 لـــيـــتـــرًا(   20(
ريــال )12.5  الــســوق(، )نحو 15.3 دوالرا( مــن 17800 
)نــحــو 2.5 دوالر(،  ريـــال  أربــعــة آالف  بــزيــادة  دوالرا( 

بنسبة 19% عما سبق، حسب رويترز. 
وأضافت الشركة أن »الزيادة جاءت لعدم تمكنها من 
تحمل مزيد من الخسائر في عملية البيع«. وتابعت 
أنـــهـــا »تــــواكــــب اســتــراتــيــجــيــة تــســعــيــر مـــرنـــة تــرتــبــط 
بأسعار الوقود عامليا وأسعار صرف العملة املحلية 
اليمنية أسعار  النفط  الـــدوالر«. وترفع شركة  مقابل 
البنزين بشكل متكرر منذ بداية العام الجاري 2021، 
ليشهد زيادات بنسبة 263%، وفق حسابات »العربي 

الــجــديــد«، إذ كــان سعر الصفيحة يبلغ نحو 6 آالف 
ريال مطلع 2021.

ومـــنـــذ انـــــــدالع األزمــــــــة، يــعــتــمــد الـــيـــمـــن عـــلـــى تـــوريـــد 
املشتقات النفطية من الخارج للتجار املحليني، الذين 
الخاصة  الصرافة  وشركات  املصارف  مع  يتعاملون 

للحصول على الدوالر الالزم لالستيراد.
اقتصادية ومعيشية صعبة، يشهد  ووســط أوضــاع 
اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بني القوات 
عربي  عسكري  بتحالف  املدعومة  للحكومة  املوالية 
من  املدعومني  والحوثيني  السعودية،  الجارة  تقوده 
العاصمة  بينها  محافظات  على  املسيطرين  إيـــران، 

أيلول 2014. ورّســخ االنهيار  صنعاء منذ سبتمبر/ 
املتسارع للعملة اليمنية في األسابيع األخيرة واقعًا 
تــجــاريــًا ومــالــيــًا يــرفــض الــتــعــامــل بــالــريــال، والــقــبــول 
ــالـــدوالر فــي كــل شــــيء، مــن الـــغـــذاء إلـــى السلع  فــقــط بـ
األخـــرى، وال سيما فــي عــدن، كما يمتنع التجار عن 
القاسية  املعيشية  الــظــروف  يفاقم  مــا  بــاآلجــل،  البيع 
الــتــي يــواجــهــهــا املـــواطـــنـــون. ويــؤكــد ســكــان فــي عــدن 
وبــعــض املــحــافــظــات األخـــــرى األكـــثـــر تـــأثـــرًا بــانــهــيــار 
ــهــم يــواجــهــون صــعــوبــة فــي تلبية 

ّ
الــعــمــلــة املــحــلــيــة أن

ارتفاع  بسبب  واالستهالكية،  الغذائية  احتياجاتهم 
أسعارها بصورة قياسية.

قفزة جديدة في أسعار البنزين تفاقم أعباء اليمنيين

هيونداي توفر 
فرص عمل 

للشباب

ــة  ــ ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ تـــــــعـــــــهـــــــدت مـ
هـــــــــيـــــــــونـــــــــداي مـــــــوتـــــــور 
وظيفة  ألــف   46 بتوفير 
ــدى  ــ ــ ــى مـ ــ ــ ــلـ ــ ــ جــــــــــديــــــــــدة عـ
املقبلة  الثالث  السنوات 
كــــــــجــــــــزء مـــــــــن مــــــشــــــروع 
تعليم  لـــدعـــم  الــحــكــومــة 
أفــاد  مــا  الشباب، حسب 
وزراء  رئـــــيـــــس  مــــكــــتــــب 
أمس  الجنوبية،  كــوريــا 
اإلثـــنـــني. وســيــقــوم أكــبــر 
تـــكـــتـــل لــــلــــســــيــــارات فــي 
كوريا الجنوبية، والذي 
هيونداي  شركة  يمتلك 
مـــوتـــور ومــجــمــوعــة كيا 
تحت جناحه، بتوظيف 
عــلــى  شـــخـــص   30.000
مــــدى الـــســـنـــوات الــثــالث 
ــلـــة عـــلـــى الـــتـــوالـــي  ــبـ ــقـ املـ
ــم  وتـــشـــغـــيـــل بــــرامــــج دعـ
ــلــــشــــركــــاء والــــشــــركــــات  لــ
ــيــــف  ــتــــوظــ ــة لــ ــ ــئــ ــ ــاشــ ــ ــنــ ــ ــ ال
خــالل  شــخــص   16.000
تلك الفترة. وتم الكشف 
عن الخطة خالل فعالية 
اإلعــــــــــالن عـــــن الــــشــــراكــــة 
بـــني املــجــمــوعــة ومــكــتــب 
الــوزراء لبرنامج  رئيس 
دعـــــم تــعــلــيــم وتــوظــيــف 
الــــــشــــــبــــــاب الــــحــــكــــومــــي 
 Youth Hope« بــعــنــوان 
فـــي  ــد  ــ ــقـ ــ عـ الـــــــــــذي   »ON
اســــــــتــــــــديــــــــو ســـــــــيـــــــــارات 
هــيــونــداي فــي غويانغ ، 

شمال غربي سيول.

شركة إسرائيلية تحصل على ترخيص في اإلمارات
قالت شركة »أور كراود«، إحدى أكبر شركات رأس المال 
اإلثنين،  أمس  اإلسرائيلي،  االحتالل  دولة  في  المخاطر 
في  للعمل  وترخيص  موافقة  على  حصلت  إنّها 
»رويترز«  لوكالة  وفقًا  الشركة،  وأكدت  اإلمارات.  دولة 
المال  لرأس  إسرائيلية  استثمار  شركة  أول  أصبحت  أنّها 
أبوظبي  سوق  من  ترخيص  على  تحصل  المخاطر 
)أرابيا(  »أور كراود مانجمنت  العالمي. وستعمل شركة 
سلطة  لقواعد  وفقًا  للصناديق  مديرًة  المحدودة« 
تنظيم الخدمات المالية بالسوق. وقال جون ميدفيد، 
جمع  من  ستتمكن  إنّها  للشركة،  التنفيذي  الرئيس 
األموال في اإلمارات وترويج الشركات الجديدة المحلية 
عددهم  يبلغ  الذين  لعمالئها  المنطقة  وفي  فيها 

على مستوى العالم 160 ألفًا.

الجزائر تبحث عن شراكة عادلة مع االتحاد األوروبي
أنه  الجزائرية  السلطات  رأت  تطبيقه،  من  عامًا   16 بعد 
االتحاد  مع  الشراكة  اتفاق  مراجعة  الضروري  من 
حكومي  طرف  من  أكثر  وصفه  الذي  األوروبي، 
وفي  فقط.  العجوز  القارة  خدم  ألنّه  بـ»المجحف« 
الجزائري،  الرئيس  َه  َوَجّ الماضي،  األول  أكتوبر/تشرين   31
عبد المجيد تبون، حكومة بالده بإعادة تقييم اتفاق 
نظرة  وفق  بندًا  »بندًا  األوروبي  االتحاد  مع  الشراكة 
الجزائري  التجارة  وزير  يرى  السياق،  هذا  في  سيادية«. 
لم  بالده  أّن   ،)2014/2010( بادة  بن  مصطفى  السابق 
تستفد بالشكل الكافي من اتفاق الشراكة مع االتحاد 
أّن  لـ»األناضول«  السابق  التجارة  وزير  ويشرح  األوروبي. 
رسومها  ألغيت  التي  المنتجات  من  األولى  الحزمة 

الجمركية هي المواد الخام والمواد األولية.

تركيا تمد أنابيب الغاز تحت البحر األسود
فاتح  التركي  الطبيعية  والموارد  الطاقة  وزير  أعلن 
صقاريا  حقل  في  الهندسية  األعمال  إتمام  دونماز، 
التوصيل  أنابيب  مّد  أّن  إلى  مشيرًا  الطبيعي،  للغاز 
ذلك  جاء   .2022 العام  ربيع  سيتم  األسود  البحر  تحت 
عشرة  الحادية  »القمة  خالل  اإلثنين،  أمس  كلمة،  في 
)جنوب  أنطاليا  والية  في  المقامة  تركيا«  في  للطاقة 
العالمية  الطاقة  أسواق  أّن  دونماز  وأوضح  غرب(. 
أّن  مؤكدًا  السعر،  لجهة  سيما  ال  كبيرًا  تغييرًا  تشهد 
البحر  في  الطبيعي  الغاز  اكتشاف  في  مستمرة  تركيا 
األسود. وأضاف: »أكملنا جميع األعمال الهندسية في 
حقل صقاريا للغاز الطبيعي، وقدمنا طلبات للحصول 
التوصيل  أنابيب  مد  وسيتم  الجودة،  عالية  أنابيب  على 

تحت البحر األسود ربيع العام 2022«.

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

العالم كله مقبل على موجة تضخم 
كبيرة، يصاحبها ارتفاع مستمر 
ومؤثر في األسعار، تضخم في 

 شيء، األغذية واللحوم، الوقود، 
ّ

كل
املواد والسلع األولية، املعادن 

والذهب والفضة، قطع الغيار، 
السيارات، األدوات الكهربائية، 

العقارات واألراضي تذاكر الطيران، 
تكلفة السياحة والسفر وغيرها 

من مناحي الحياة وتكلفة املعيشة.
حتى التضخم سيصيب أسعار 
العمالت التي ستتراجع قيمتها 

مقابل الدوالر، خاصة عمالت 
األسواق الناشئة، وكذا أسعار 

الفائدة على العمالت. تضخم في 
الدين العام للدول التي ستتحمل 

مزيدًا من األعباء املالية بسبب رفع 
الفائدة على القروض، ومعروف أن 
الحكومات هي أكبر مقترض على 

االطالق من القطاع املصرفي.
ببساطة، سيصبح التضخم 

موضوع الساعة والشاغل األول 
للحكومات والبنوك املركزية، 

وحتى األفراد، خالل الفترة املقبلة، 
 
ً
وسيصيب الجميع بالرعب، دوال
وحكومات واقتصادات وأسواق 

مال وبورصات، وشركات 
ومؤسسات مالية، وحتى األسر 
ستمتد حالة القلق إليها بسبب 

ارتفاع أسعار السلع الغذائية 
واملواد األساسية والوقود، مع تآكل 

مدخراتهم.
بل إّن الخبير االقتصادي 

األميركي الحاصل على جائزة 
نوبل في االقتصاد، بول كروغمان، 

يشّبه ارتفاع األسعار الحالي بما 
حدث في أعقاب الحرب العاملية 

الثانية، وتحديدا بني عامي 1946 
و1948.

ونظرة لألرقام الحديثة، نجد أن 
معدل التضخم في العديد من 

الدول شهد زيادة ملحوظة، في 
الواليات املتحدة تجاوز املعدل 

6%، وهي نسبة لم تسجل طوال 
العقود الثالثة املاضية، كذا ارتفع 
في الصني ليصبح األعلى خالل 
26 عاما، وكذا في منطقة اليورو 

وبريطانيا وغيرها. عربيًا، وجدنا 
زيادة في التضخم داخل مصر 

والسعودية وقطر واإلمارات 
واألردن وتونس والجزائر واملغرب، 
أما عن التضخم في لبنان وسورية 
والسودان واليمن فحدث وال حرج، 

فاألسعار تقفز من يوم آلخر، 
خاصة مع ضعف العملة املتواصل 
واختفاء الرقابة على األسواق، بل 

وعدم وجودها من األصل.
التضخم سيربك العالم، وسيضع 

الحكومات والبنوك املركزية 
واالفراد تحت ضغوط شديدة، 

وهنا، على الفرد أن يبدأ من اآلن 
االستعداد ملوجة التضخم الحالية 

عبر مقاطعة السلع واملنتجات 
التي ترتفع أسعارها، كما أّن على 

أصحاب املدخرات البحث عن أدوات 
استثمار للحفاظ على أموالهم من 

تآكل التضخم وقفزات األسعار. 
من بني تلك األدوات، االستثمار في 
العقارات واألراضي، وشراء معادن 

مثل الذهب والفضة، وحيازة 
أصول مثل السيارات وحتى 

األدوات الكهربائية، واالستثمار في 
البورصة ملن يمتلكون خبرة أو من 

خالل وسيط أو سمسار.

ماذا نفعل في 
زمن التضخم؟

Tuesday 23 November 2021
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اقتصاد

الخرطوم ـ هالة حمزة

األكبر  الثمن  السودان  فقراء  يدفع 
السياسية  لالضطرابات  واألفـــدح 
تم تجميد  إذ  البالد،  في  واألمنية 
املساعدات ملاليني املواطنني، في وقت اشتدت 

وطأة الغالء واألزمات املعيشية.
وتــســبــب تــعــلــيــق أنــشــطــة الــبــنــك الــــدولــــي في 
الــــســــودان فـــي أعـــقـــاب الـــتـــطـــورات الــســيــاســيــة 
ــلـــى الــســلــطــة  ــــالب املــــكــــون الـــعـــســـكـــري عـ ــقـ ــ وانـ
املدنية، في تجميد فوري لتمويل برنامج دعم 
األسر السودانية )ثمرات(. وطرح برنامج دعم 
األســر)ثــمــرات( خــالل مؤتمر شركاء السودان 
رفـــيـــع املـــســـتـــوى الـــــذي عــقــد فـــي بـــرلـــني خــالل 
يونيو/ حزيران من العام املاضي، بهدف دعم 
األسر السودانية املتأثرة باألزمة االقتصادية 
التي يمر بها السودان والتي تفاقمت بسبب 
اإلصـــالحـــات االقــتــصــاديــة. ووقــعــت الحكومة 
آذار  الــدولــي في مــارس/  البنك  االنتقالية مع 
ــدم بــمــوجــبــه  ــ ــالـــخـــرطـــوم، قـ املــــاضــــي اتـــفـــاقـــا بـ
من  أميركي إضافية  مليون دوالر   420 البنك 
برنامج دعم األسر السودانية املتأثرة باألزمة 
االقــتــصــاديــة الــتــي يــمــر بــهــا الـــســـودان والــتــي 

تفاقمت بسبب اإلصالحات االقتصادية.

تضرر الفقراء
ــة، تــبــلــغ  ــقـ ــابـ وحـــســـب تــــقــــديــــرات حــكــومــيــة سـ
ثمرات  األســر  دعــم  لبرنامج  السنوية  التكلفة 
الــبــرنــامــج 5  نــحــو 1.9 مــلــيــار دوالر، ويـــوفـــر 
دوالرات لكل شخص مستحق في األسرة في 
الــبــدايــة ملــدة ستة أشــهــر حــال تــوفــر التمويل، 
على أن يتم تكثيف التحويالت حتى 12 شهرا 
بــهــدف الــوصــول فــي نهاية املــطــاف إلــى %80 
من السكان، أو ما يقرب من 32 مليون مواطن 
ــد مـــســـؤول االتـــصـــال بــبــرنــامــج  ســـودانـــي. وأكــ
»العربي الجديد« أن  لـ ثمرات، متوكل عمران، 
البرنامج توقف عن التسجيل والدفع املباشر 
ألنشطة  املــؤقــت  التعليق  بسبب  للمواطنني 

ــال عــمــران إن  الــبــنــك الــدولــي فــي الـــســـودان. وقـ
وصلت  والــتــي  للبرنامج  املخصصة  األمـــوال 
فعليا إلى السودان سيتم صرفها الحقا على 
املواطنني ولن تتم إعادتها مرة أخرى للبنك، 
املستقبل،  في  البرنامج  استمرار  على  مؤكدا 
إذ إن هناك جهات أخــرى شريكة فيه بجانب 
الــبــنــك الـــدولـــي كـــاالتـــحـــاد األوروبـــــــي ووزارة 
تسهم  والــتــي  االقــتــصــادي  والتخطيط  املالية 
بتوفير املكون املحلي وتسيير املشروع. وفي 
الــســيــاق نــفــســه، كــشــف عــمــران عــن مــشــاورات 
ــهــــات ذات  ــــي والــــجــ ــدولـ ــ جــــاريــــة مــــع الـــبـــنـــك الـ
والدفع  التسجيل  عمليات  الستئناف  الصلة 
ــلـــمـــواطـــنـــني. وقــطــع  ــلـــمـــســـاعـــدات الـــنـــقـــديـــة لـ لـ
ثــمــرات بصعوبة تحديد  بــبــرنــامــج  املــســؤول 
الوقت  في  ثمرات  لتمويل  الكلي  املبلغ  حجم 
ــرًا لــــم تــكــمــل  ــ ــاك أســ ــنـ ــة وأن هـ ــن، خـــاصـ ــ ــراهـ ــ الـ
ــراءات تــســجــيــلــهــا فـــي الـــبـــرنـــامـــج.  وأشــــار  ــ ــ إجـ
تنفيذ  تجابه  التي  التحديات  مــن  جملة  إلــى 
إلى  الــدعــم املطلوب  ثــمــرات وإيــصــال  برنامج 
أوراق ثبوتية  عــدم وجـــود  مــن بينها  األســـر، 
وحــســابــات مــصــرفــيــة وأرقـــــام وطــنــيــة لغالب 

األسر.
 

غضب المواطنين
والقـــى تــوقــف بــرنــامــج ثــمــرات غضبا واســعــا 

من املواطنني، الذين يعتمدون على املساعدات 
فــي ظل  املــتــزايــدة  املعيشية  األعــبــاء  لتخفيف 

تصاعد أسعار السلع األساسية والخدمات.
وقـــالـــت املـــواطـــنـــة كــوثــر الــتــنــي، والـــتـــي تعيل 
ــراد وتــعــمــل فــي إدارة النظافة  أفــ أســـرة مــن 6 
»الــعــربــي  لـــ بــالــخــرطــوم  حــكــومــي  بمستشفى 
الجديد«، إن إيقاف الدعم الشهري لأسر يؤثر 
بشكل كبير عليها. وزادت: »رغم قلة املبلغ من 
برنامج ثمرات، إال أنــه كــان يقوم بسد بعض 
الفجوة في املعيشة ومجابهة غالء األسعار«. 
وطالبت البنك الدولي بعدم ربط دعمه لأسر 
السودانية باألحداث السياسية التي تعيشها 
ــبــــالد وذلــــــك تــخــفــيــفــا لــــآلثــــار االقـــتـــصـــاديـــة  الــ
السالبة التي تعاني منها األسر وعجزها عن 

توفير مقومات الحياة ألبنائها.
»الــعــربــي  ــال املـــوظـــف عــبــد الـــقـــادر الـــزيـــن لـــ وقــ
الجديد« إن برنامج ثمرات لم يتم إيصاله إلى 
كــافــة األســـر فــي الــســودان. وأضـــاف أن أسرته 
ســـارعـــت إلــــى الــتــســجــيــل فـــي الـــبـــرنـــامـــج منذ 
إعالنه دون أن تتلقى أي دعم إلى أن تم إيقافه 
الــدولــي، مشيرا إلــى أن هــذا الدعم  عبر البنك 
الضغوط  تخفيف  من شأنه  استئنافه  تم  إن 
املعيشية على املواطنني حتى وإن كان زهيدا.
الحكومية والدولية  وتتضارب اإلحصائيات 
حــول نسبة الفقر في الــســودان، فبينما تقول 
بـــاملـــائـــة من  إن 46.5  املـــتـــحـــدة  األمـــــم  تـــقـــاريـــر 
ســـكـــان الــــســــودان يــعــيــشــون دون خـــط الــفــقــر، 
تــقــول دراســــة حكومية أجــريــت عـــام 2017 إن 
الفقر تراجع إلى 36.1 باملائة. وحسب بيانات 
رسمية، بلغ معدل التضخم في السودان خالل 
شهر سبتمبر/ أيلول املاضي، 365.82 باملائة، 
أغسطس/  باملائة في شهر  بــــ387.56  مقارنة 
آب املاضي، بتراجع قدره 21.74 نقطة. وكانت 
الــبــالد قــد سجلت فــي شــهــر يــونــيــو/حــزيــران 
ــدة مــن أعــلــى نسب التضخم في  املــاضــي واحـ

العالم عند 442.78 باملائة.

مبالغ رمزية
األستاذ  االقتصادي  املحلل  قلل  ومــن جانبه، 
ــم أونـــــــــور، فــي  ــيــ ــراهــ بـــجـــامـــعـــة الــــخــــرطــــوم، إبــ
التجميد  قــرار  الجديد« من  »العربي  لـ حديثه 
التي  املبالغ  إن  املؤقت لبرنامج ثمرات. وقــال 
ــة رمــــزيــــة وال  ــيـ ــر الـــســـودانـ يــخــصــصــهــا لـــأسـ
القاسي  املعيشي  إيجابا على املستوى  تؤثر 
بالبالد وال على الوضع االقتصادي العام، ما 

يجعلها عديمة الجدوى. 
وتـــوقـــع أن يــســتــفــيــد مـــن املــرحــلــة األولـــــى من 
املشروع ووفق الخطة الحكومية حوالي 11.3 
إجمالي  مــن   % 33 يمثل  بما  مليون شخص 
ــعـــدد املـــتـــوقـــع لــلــمــســتــفــيــديــن عــنــدمــا يــكــون  الـ

البرنامج على نطاق واسع. 

الرباط ـ مصطفى قماس

ُيــخــِف مــســؤولــون وخــبــراء اقتصاد مغاربة تخوفهم من  لــم 
املستوى الذي بلغته املديونية في العامني األخيرين، تحت 
ــاع اإلنــفــاق  ــفـ تــأثــيــر األزمـــــة الــصــحــيــة، الــتــي أفــضــت إلــــى ارتـ
العمومي، في وقت تراجعت اإليــرادات الجبائية، خاصة في 
العام املاضي بسبب تداعيات فيروس كورونا على مختلف 
القطاعات. وعند تناول موضوع التحديات الكبرى للمالية 
الــعــمــومــيــة لــلــقــرن الـــواحـــد والــعــشــريــن، فــي املــؤتــمــر الــدولــي 
الـــذي شهدته الــربــاط بــدايــة األســبــوع الــجــاري، بــدا انشغال 
بمستوى  طاغيا  املغاربة  والــخــبــراء  الحكوميني  املسؤولني 
املــديــونــيــة، وإن كــانــوا يــؤكــدون أنــهــا فــي مستويات متحكم 
الخزانة في  أن تصل مديونية  املركزي  البنك  فيها. ويتوقع 
العام الحالي إلى 77.3 في املائة من الناتج املحلي االجمالي، 
مقابل 76.4 في املائة في العام املاضي، وهي مديونية يرتقب 
أن تقفز إلى 79.6 في املائة خالل العام املقبل. وعند النظر إلى 
الــذي سيمثل  الداخلي  الدين  املديونية يتجلى هيمنة  بنية 
60.3 في املائة ضمن مجمل مديونية الخزانة بزيادة بحوالي 

9.5% مقارنة بعام 2019.

سد الحاجات التمويلية
العام  فــي  الــدولــة  ملــوازنــة  التمويلية  الحاجيات  ســد  وينتظر 
املقبل، عبر اقتراض 11 مليار دوالر، موزعة بني 6.8 مليارات 
الــداخــلــي و4.2 مــلــيــارات دوالر مــن السوق  الــســوق  دوالر مــن 
الخارجي. غير أن وزيرة االقتصاد واملالية، نادية فتاح علوي، 
مبتكرة  تمويل  آلــيــات  تعبئة  نحو  كذلك  التوجه  على  تشدد 
فـــي اآلن ذاتــــه عن  لــلــحــصــول عــلــى 1.2 مــلــيــار دوالر، مــعــبــرة 
رفض طبع العملة لتمويل املوازنة. وفي هذا السياق، يتصور 
ــوان طــويــل، أنـــه مــن أجـــل مواجهة  االقــتــصــادي املــغــربــي، رضــ
انــتــشــار الــفــيــروس وتــجــاوز وضــعــيــة االنــكــمــاش االقــتــصــادي 
الذي نجم عنه، تم اللجوء في العديد من البلدان إلى التخفف 
مـــن الــســقــف الــــذي يــــراد الــتــقــيــد بـــه عــلــى مــســتــوى الــعــجــز في 

»الــعــربــي  املـــوازنـــة واملــديــونــيــة. ويــؤكــد طــويــل فــي تــصــريــح لـــ
الجديد«، أن الدعوة إلى التحكم في اإلنفاق بهدف عدم تفادي 
عجز املوازنة، يراد منه االستجابة لطلبات املؤسسات املالية 
الدائنة، غير أنه يقول إنه ال توجد ضوابط أو قواعد تسمح 
بالتحكم في عجز املوازنة وحتي سقف املديونية في الحدود 
املرغوبة من قبل الحكومة في ظل التطورات الجديدة املترتبة 
في  مــســؤولــون  ويــتــخــوف  الصحية.  الجائحة  تــداعــيــات  على 
ما  الخارجية، حيث يستحضرون  املديونية  من  أكثر  املغرب 
حدث في الثمانينيات من القرن املاضي، عندما قفزت من 12.9 
في املائة من الناتج املحلى االجمالي في 1974 إلى 43.8 في 
املائة في عام 1982. ووجد املغرب نفسه في حينها في وضعية 
عجز عن السداد جــراء مديونيته املرتفعة جدا وتوسع عجز 
للتقويم  إلــى تبني برنامج  أفضى  املسبوق، ما  املــوازنــة غير 

الهيكلي وإعادة جدولة الدين الخارجي.

قلق حكومي
االقتصاد  بــوزارة  الخارجية  الخزانة واملالية  وأكــدت مديرة 
ــبـــول، الــســبــت املـــاضـــي، ضـــــرورة توفير  واملـــالـــيـــة، فـــوزيـــة زعـ
تــمــويــالت مــن خـــالل املــديــونــيــة، إلنــجــاز مــشــاريــع لــهــا تأثير 
إيجابي على النمو االقتصادي.  ودعت إلى التحلي باليقظة، 
»إذ رغم كون املغرب ما زال يتوفر على هامش لتحميل عبء 
املديونية«، إال أنها تؤكد أنه تم تجاوز السقف املسموح به 
نفسه،  الوقت  في  املحلي، مطالبة  اإلجمالي  بالناتج  قياسا 
بخفض تكلفة الديون مع العمل على تعبئة االدخار الطويل 
األجـــل. وذهــبــت زعــبــول إلــى أنــه يتوجب الــتــوجــه فــي سبيل 
املــالــيــة  اإلمــكــانــيــات  إلـــى تسخير  االســـتـــدانـــة،  مــن  التخفيف 
املجال، من خالل  الجباية في هذا  الكامنة، حيث تؤكد دور 
ــاءات  ــفـ ــاء الــجــبــائــي والــعــمــل عــلــى عــقــلــنــة اإلعـ تــوســيــع الـــوعـ
والتحفيزات الجبائية.  غير أنها تشدد على أن تحمل حجم 
املديونية يرتبط بالعمل على سياسة اإلنفاق عبر املوازنة، 
من  خاصة  بالنجاعة،  تتسم  أن  النفقات  فــي  يفترض  حيث 
خالل تمويل مشاريع يكون لها تأثير على النمو االقتصادي.

فقراء السودان يدفعون ثمن 
االضطرابات: تجميد المساعدات

مطالب بتمويل مشاريع لها تأثير إيجابي على النمو االقتصادي )فرانس برس(نصف سكان السودان تحت خط الفقر حسب تقارير دولية )أشرف شاذلي/فرانس برس(

قلق حكومي من انفالت المديونية

أصبح فقراء السودان 
في فوهة المعارك 

السياسية عقب االنقالب 
العسكري وتداعياته، 

إذ تفاقمت أوضاعهم 
المعيشية مع توقف 

المساعدات

اتفاقات تعاون بين قطر 
وسلطنة عمان

عت قطر وسلطنة عمان، أمس اإلثنني، 
ّ
وق

اتفاقات تعاون مشتركة، في مجاالت 
االستثمارات املتبادلة والسياحة والضرائب، 

إلى جانب التعاون العسكري، ضمن 
جهود متزايدة تخوضها السلطنة لتنويع 

اقتصادها. وأورد الديوان األميري القطري 
بيانا قال فيه إن أمير قطر تميم بن حمد 

وسلطان عمان هيثم بن طارق، شهدا 
التوقيع على عدد من االتفاقيات بني 

حكومتي البلدين، في العاصمة القطرية 
الدوحة. وبحسب بيان الديوان، شمل 

التوقيع اتفاقية حول التعاون العسكري، 
تهدف إلى تعزيز العالقات العسكرية بني 
ع الجانبان »اتفاقية بشأن 

ّ
البلدين. كما وق

تجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب من 
الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل 

ورأس املال، ومذكرة تفاهم في مجال 
العمل وتنمية املوارد البشرية«. كما تم 

توقيع »اتفاقية تعاون في مجال االستثمار 
بني جهاز قطر لالستثمار )الصندوق 

السيادي( وجهاز عمان لالستثمار، 
واتفاقية تعاون في مجال السياحة 

والفنادق«، واتفاقية أخرى في مجال النقل 
البحري واملوانئ.

انخفاض عجز ميزانية 
الكويت %68

انخفض عجز ميزانية الكويت خالل 
السبعة أشهر األولى من العام املالي 

2022/2021، بنسبة 68 باملائة، على 
أساس سنوي، بفضل ارتفاع أسعار 

النفط. وحسب التقرير الشهري لوزارة 
املالية الكويتية أمس، سجلت امليزانية 
عجزا بقيمة 1.24 مليار دينار )4.1 

مليارات دوالر( في السبعة أشهر املنتهية 
في 31 أكتوبر/تشرين األول 2021. وتبدأ 

السنة املالية في الكويت مطلع إبريل/
نيسان، وتنتهي في مارس/آذار من العام 

التالي، وفق قانون املوازنة. وارتفعت 
اإليرادات الحكومية بنسبة 80.4 باملائة، 

على أساس سنوي، خالل الفترة، إلى 
9.58 مليارات دينار )31.7 مليار دوالر(، 
مقابل 5.31 مليارات دينار )17.6 مليار 

دوالر( في الفترة املقارنة من العام 
املاضي. وأظهرت البيانات ارتفاع اإليرادات 

النفطية بنسبة 86 باملائة إلى 8.48 
مليارات دينار )28 مليار دوالر(، من 

4.57 مليارات دينار )15.12 مليار دوالر( 
في الفترة املماثلة من العام السابق.

تركيا تزيد حصتها في 
سوق الحالل عالميًا

تتجه تركيا لزيادة حصتها من سوق 
الحالل العاملية )صناعات وصيرفة 

وخدمات وسياحة وعديد املنتجات(، 
إلى 400 مليار دوالر خالل العقد املقبل، 
مقارنة مع 100 مليار دوالر حاليا. وأدى 

تطور التجارة العاملية وزيادة عدد املنتجني 
في السوق العاملية، إلى تزايد الطلب 

على الشهادات التي تبني للمستهلكني 
أن املنتجات التي يشترونها حالل، إلى 
جانب الخدمات املصرفية والسياحية. 

ومع ازدياد حجم السوق، بدأت شهادات 
الحالل تجذب انتباه الهيئات التي تضع 

املعايير وتصدر شهادات صالحية 
املنتجات السلعية والخدمية في الغرب. 
وقال أحمد غلير، رئيس اتحاد الحالل 

العاملي، إن حجم سوق الحالل في العالم 
بلغ 7 تريليونات دوالر، وسط زخم متزايد 
اكتسبته هذه السوق مع دخول تركيا إليه، 

مشيرًا أن األخيرة تسعى لرفع حصتها 
في القطاع.

57.4 مليار دوالر إيرادات 
شركات البورصة الصينية

حققت 140 شركة سمسرة في األوراق 
املالية بالصني إيرادات تشغيلية بلغت 

366.36 مليار يوان )حوالي 57.4 مليار 
دوالر أميركي( في األرباع الثالثة األولى 

ا لجمعية األوراق 
ً
 من عام 2021، وفق

 املالية الصينية. وعلى وجه التحديد، 
بلغت اإليرادات من تداول األوراق املالية 

100.08 مليار يوان، في حني بلغت 
اإليرادات من االكتتاب في األوراق املالية 

ورعاية األعمال، وإدارة األصول 41.6 
مليار يوان و21.96 مليار يوان على 

التوالي، خالل الفترة املذكورة، حسب 
 الجمعية. وأضافت الجمعية أن 

صافي أرباح شركات األوراق املالية بلغ 
143.98 مليار يوان في األشهر التسعة 

األولى. 

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%46.5
ــتـــضـــارب اإلحــصــائــيــات  تـ
حول  والدولية  الحكومية 
السودان،  في  الفقر  نسبة 
األمم  تقارير  تقول  فبينما 
بالمائة   46.5 إن  المتحدة 
ــودان  ــ ــس ــ ــن ســـكـــان ال ــ م
الفقر،  خط  دون  يعيشون 
حكومية  ــة  دراس وتقول 
إلى  تراجع  الفقر  إّن  سابقة 

36.1 بالمائة.

تقارير عربية

المغربمال وناس

ــط املــــؤشــــر الــــعــــام لــلــبــورصــة  ــبـ هـ
 175( ــة  ــائـ ــاملـ بـ  1.55 ــة  ــعـــوديـ الـــسـ
نــقــطــة(، إلـــى 11311 نــقــطــة، أمــس 
اإلثــنــني، مــع تــراجــع أســعــار النفط، 
مـــصـــدر الـــدخـــل الـــرئـــيـــس لــلــبــالد، 
ــا. جـــاء  ــ ــــورونـ وتــــجــــدد مــــخــــاوف كـ
تــراجــع املــؤشــر الــســعــودي، وســط 
تـــراجـــع جــمــاعــي لــلــقــطــاعــات الــتــي 
تــتــألــف مــنــهــا الـــبـــورصـــة، بــقــيــادة 
قطاعات الطاقة والبنوك. وتراجعت 
األســـهـــم الــســعــوديــة، بــضــغــط من 
الــشــركــات الــقــيــاديــة، حــيــث تــراجــع 
الــراجــحــي«، أكبر  سهم »مــصــرف 
الــشــركــات وزنــــا فــي املـــؤشـــر، 1.8 
البنوك  أكبر  األهلي  والبنك  باملائة، 
كما  بــاملــائــة.   3.3 األصـــول  لناحية 
أكبر شركة  تراجع سهم »سابك« 
بــتــروكــيــمــاويــات فـــي املــنــطــقــة 1.6 
ــو« أكـــبـــر شــركــة  ــ ــكـ ــ بـــاملـــائـــة، و»أرامـ
نــفــط فـــي الـــعـــالـــم وأكـــبـــر شــركــات 
الـــســـوق قــيــمــة ســوقــيــة، 1 بــاملــائــة. 
السعودية  البورصة  تــراجــع  ونتج 
عــن تــراجــع أســعــار النفط، مصدر 
الدخل الرئيس للبالد، بشكل كبير 
األسبوع املاضي ليصل خام برنت 

إلى 78.5 دوالرًا للبرميل.

هبوط 
البورصة 

السعودية
بغداد ـ أكثم سيف الدين

الــزراعــي  القطاع  على نحو مــتــســارع، يــصــاب 
من  عديدة  تراكمات  نتيجة  بالشلل،  بالعراق 
املستحقات  صــرف  وتعطيل  حكومي  إهــمــال 
ــراق الــســوق  املــالــيــة لــلــفــالحــني، وســيــاســات إغــ
مـــن املــحــاصــيــل املـــســـتـــوردة مـــن دول الـــجـــوار 
بشكل غير مدروس، فضال عن أزمة شح املياه 
اآلخذة باالتساع بعد مشاريع إيرانية وتركية 
عــلــى نــهــري دجــلــة والـــفـــرات. وتــســبــب كــل ذلــك 
املهنة واالتجاه  الفالحني  الكثير من  تــرك  في 
نحو البحث عن أعمال أخرى يعيشون منها، 
وســـط تــحــذيــرات مــن انــعــكــاســات كــبــيــرة على 
اقــتــصــاد الــبــلــد الـــذي يــعــانــي أســاســا تراجعا 

الــزراعــة  أقــدمــت وزارة  لــذلــك،  كــبــيــرا. ونتيجة 
ــرا، عـــلـــى تــقــلــيــص مــســاحــات  ــ ــيـ ــ ــة أخـ ــيـ ــراقـ ــعـ الـ
باملائة   50 بنسبة  الــحــالــي  للموسم  الـــزراعـــة 
عنه في األعوام السابقة، كما منعت عددا من 
املحافظات من الزراعة أصال، األمر الذي ينذر 
كامل،  القطاع بشكل شبه  تنهي  قد  بمخاطر 

وفقا ملسؤول في وزارة الزراعة. وأكد املسؤول 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »جــمــيــع املــحــافــظــات  لـــ
ــا هــــجــــرة لـــــلـــــزراعـــــة، وبـــنـــســـب  ــهـ ــيـ ــلـــت فـ حـــصـ
مــتــفــاوتــة، ال ســيــمــا املــحــافــظــات الــقــريــبــة من 
إيــران«، مبينا أن »وضع الزراعة مرتبك جدا، 
وأن الفالحني اليوم ال يثقون بحلول الحكومة 
ألزمــة املياه مع دول الــجــوار، أو توفير الدعم 
ــفــــالحــــني«.  ــلـــقـــطـــاع وصــــــــرف مـــســـتـــحـــقـــات الــ لـ
وأشـــار املــســؤول، الــذي رفــض ذكــر اســمــه، إلى 
الحكومات  تــراكــمــات كثيرة ومــنــذ  »هــنــاك  أن 
ــقـــطـــاع  ــاه تـــــدهـــــور الـ ــجــ ــاتــ الــــســــابــــقــــة تــــدفــــع بــ
وصعوبة النهوض بــه«. وزيــر الزراعة محمد 
بصعوبة  جهته،  من  اعترف  الخفاجي،  كريم 
بالقطاع، مبينا في تصريح متلفز  النهوض 

لــقــنــاة اإلخــبــاريــة الــعــراقــيــة الــرســمــيــة، أخــيــرا، 
في  القطاع  تواجه  كبيرة  تحديات  »هناك  أن 
للفالحني  البالد، وأن عدم صرف املستحقات 
وزارة  إلـــــــى  مـــحـــاصـــيـــلـــهـــم  الـــــذيـــــن صــــــــــــّدروا 
الـــتـــجـــارة، وشــــح املـــيـــاه، يـــهـــدد بــشــكــل خطير 
القطاع الزراعي، وقد أثر بالفعل على اإلنتاج 
الزراعي، وتسبب بنقص كبير في محاصيل 
بـــاملـــائـــة من  أن »60  إلــــى  أســـاســـيـــة«. وأشــــــار 
مزارعي محافظة نينوى قد هجروا الزراعة«، 
املــالــيــة والــتــجــارة، مسؤولية   وزارتــــي 

ً
محمال

عدم دفع مستحقات الفالحني.
ــوزارة ال يــعــفــيــهــا مـــن املــســؤولــيــة،  ــ ــ ــراف الـ ــتـ اعـ
ــراه الــنــائــب فـــي الـــبـــرملـــان الــســابــق،  ــ وفــــق مـــا يـ
»العربي الجديد«،  لـ الــذي قال  صــادق مدلول، 
ــا لـــالســـتـــراتـــيـــجـــيـــات  ــامــ ــا تــ ــابـ ــيـ إن »هــــنــــاك غـ
والــــرؤى فــي الــقــطــاع الـــزراعـــي، وقــد تــم تهديم 
الـــقـــطـــاع وتــحــجــيــمــه بــشــكــل خـــطـــيـــر«، مــؤكــدا 
أن »الـــعـــراق بــلــد الــخــيــرات، وأنــــه فــي ســنــوات 
العام  )بعد  البالد  على  االقتصادي  الحصار 
ــيـــة  فــــي حــيــنــهــا خـــطـــط زراعـ ــت  ــعــ ُوِضــ  )1990
الــعــراق من  حققت اكتفاء ذاتــيــا للبالد، وكــان 
أكــبــر املــصــدريــن لــلــتــمــور واألرز وغــيــر ذلـــك«. 
وشدد على أن »هدم القطاع الزراعي متعمد، 
ــزاب ودول تـــريـــد فــتــح الــبــاب  ــ تــقــف خــلــفــه أحــ
لالستيراد من دول الجوار، لتحقيق مكاسب 
مالية كبيرة، وال شك أن تلك الدول واألحزاب 
والشخصيات هي التي أوصلت البلد إلى هذا 
الــحــد مــن العجز بــالــقــطــاع«. وأضـــاف: »إذا لم 
يتم تغيير السياسات الفاشلة فنحن مقبلون 
عــلــى وضـــع اقــتــصــادي صــعــب. لــقــد أجهضوا 
املكاسب  الفالحني ألجــل تحقيق  كل مشاريع 

الخاصة«.
عــضــو الــجــمــعــيــات الـــفـــالحـــيـــة، فـــي مــحــافــظــة 
ديـــــالـــــى، عـــلـــي املـــجـــمـــعـــي، أكــــــد أن »الـــقـــطـــاع 
الـــزراعـــي فــي ديــالــى وفـــي الـــعـــراق بــشــكــل عــام 
الحالي  املوسم  االنهيار، وسيكون  إلى  يتجه 
أخــطــر املــواســم، وقــد ال تــكــون بــعــده أي زراعــة 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن  فـــي الـــبـــلـــد«، مــبــيــنــا لــــ
»الفالحني ال يستطيعون أن يزرعوا أراضيهم 
ــال وعـــــــدم مـــعـــرفـــة الــحــصــص  ــ ــمـ ــ فــــي ظــــل اإلهـ
وديالي  وعــدم صــرف مستحقاتهم«.  املــائــيــة، 

التي منعت من  الزراعية،  املحافظات  أهم  من 
الــزراعــة للموسم  الــزراعــة، حسب خطة وزارة 
الحالي. وأشار املجمعي إلى أن »كلفة الزراعة 
ــدا، مـــن أســـعـــار الــحــبــوب واملــبــيــدات  كــبــيــرة جــ
واملنشطات، ومضخات املياه، وإصالح التربة 
وغيرها، وكل ذلك ال يوجد فيه دعم حكومي، 
فضال عن أزمة املياه«، مؤكدا: »هناك أيد خفية 
تــريــد إنــهــاء القطاع الــزراعــي فــي البلد، وهــذا 
واضـــح مــن خـــالل إغــــراق الــســوق باملحاصيل 
مقابل  جــدا،  كبير  والتركية وبشكل  اإليرانية 

إهمال الزراعة املحلية«.
أما الخبير في الشأن الزراعي، عادل املختار، 
فقد دعا إلى تغيير السياسات بالنسبة لقطاع 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »الــعــراق  ــال لـــ الـــزراعـــة. وقـ
اليوم خامس دولة بالعالم في نسبة التضرر 
بالسياسات  النظر  إعــادة  املــيــاه. تجب  بأزمة 
ــاه، وقــــد تــراجــعــت  ــيـ الـــزراعـــيـــة فـــي ظـــل شـــح املـ
في  املياه  الستخدامات  والخطط  الحسابات 
ــاف: »لـــم نــلــمــس أي خــطــوات  ــ الــــزراعــــة«. وأضــ
وتــحــرك بهذا االتــجــاه مــن قبل وزارة الــزراعــة 
ــا زالــــــت الــخــطــط  ــة، إذ مــ والــــجــــهــــات املــــســــؤولــ
تــتــجــه بــاتــجــاه الــســيــاســة املــائــيــة الــقــديــمــة«، 
مشددا: »إذا استمرت هذه الحالة فإن الزراعة 
وأنــه  ال سيما  تـــام،  بشكل  البلد  فــي  ستهجر 
بــــدأ بــالــفــعــل الــكــثــيــر مـــن املــــزارعــــني يــهــجــرون 
املدينة«.  إلــى  الريف  من  وينتقلون  أراضيهم 
وتــابــع: »يــجــب أن تــدخــل الـــزراعـــات الحديثة، 
وتطويرها،  املغطاة  بالزراعة  االهتمام  ويتم 
خــصــوصــا وأن هــنــاك إمــكــانــيــات لــلــتــصــديــر، 
وتــقــلــيــل الــتــأثــيــرات االقــتــصــاديــة، وتــعــويــض 
ــيـــر فـــــرص عـــمـــل لــلــفــالحــني  ــوفـ ــر، وتـ ــائـ الـــخـــسـ
ألجــل إعادتهم إلــى أراضــيــهــم، ونــزيــد الغطاء 
إلى  أخيرا  قد توصل  العراق  وكــان  النباتي«. 
حلول ألزمــة املــيــاه مــع تركيا، مــن خــالل إبــرام 
الجانبني، صادق  بني  تفاهم مشتركة  مذكرة 
أردوغـــان  طيب  رجــب  التركي  الرئيس  عليها 
عادلة  مياه  بإطالق  تركيا  الــتــزام  على  نصت 
ومــنــصــفــة لــلــعــراق فــي نــهــري دجــلــة والـــفـــرات. 
ــيـــو/ تــمــوز  فــيــمــا لـــوحـــت الـــحـــكـــومـــة فــــي يـــولـ
املـــاضـــي، بــالــلــجــوء إلــــى املـــؤســـســـات الــدولــيــة 

للحصول على املياه من إيران.

السوريون يدعمون االقتصاد التركيالعراق: اإلهمال وأزمة المياه يبيدان الزراعة

المزارعون يعانون من شح المياه )فرانس برس(

عدنان عبد الرزاق

أكد عدد من رجال األعمال واملسؤولني 
ــراك، أهــمــيــة الــــدور الــــذي يــقــوم به  ــ األتــ
السوريون في دعم االقتصاد التركي، 
وتنشيط األسواق وعدد من القطاعات 
ردًا  ذلــك  ويأتي  والخدمية.  اإلنتاجية 
في  السوريني  الالجئني  على منتقدي 
ـــــروا سلبا 

ّ
تــركــيــا واتــهــامــهــم بــأنــهــم أث

على األوضاع االقتصادية لتركيا.
وانقلب مــديــر عــام شــركــة »ايــجــا إش« 
ــان، على متهمي  الــتــركــيــة، نـــوري دوغــ
ــادة نسبة  ــزيـ الـــســـوريـــني فـــي تــركــيــا، بـ
ــفــــقــــر، بـــقـــولـــه: »لـــــن تــجــد  الـــبـــطـــالـــة والــ
الشركات موظفني لتشغيل مصانعها 

إن هاجر السوريون«.
ــــث لــصــحــيــفــة  ــــديـ وأضــــــــــــاف، خـــــــالل حـ
إعــالم  وســائــل  تتناقله  ميترو«  »خبر 
ــرًا: »نــعــلــن عـــن حاجتنا  تــركــيــة، مـــؤخـ
فــيــتــقــدم 1000 شخص،  إلـــى مــهــنــدس 
ــأتـــي مــن  ــد يـ ــ وال يـــوجـــد شـــخـــص واحــ
أجــــل األعـــمـــال املــهــنــيــة، فـــي حـــني نــرى 
الــشــركــات تــجــد الــحــل فـــي املــهــاجــريــن 

السوريني«.
وأّيـــد مدير عــام شركة »ايــجــا إش« ما 
ــراك، عـــن أهــمــيــة  ــ ــ أعــلــنــه مـــســـؤولـــون أتـ
دور نحو 3.7 ماليني ســوري في دعم 
األســـواق  وتنشيط  التركي  االقــتــصــاد 

وقطاعات الصناعة والبناء والزراعة.
وحــســب رجـــل األعـــمـــال الـــســـوري عبد 
املــجــيــد عـــاشـــور، تــزيــد عـــدد الــشــركــات 
لـــســـوريـــني  ــة  املــــرخــــصــ أو  ــة،  ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ الـ
الــتــركــيــة، عن  حــصــلــوا عــلــى الجنسية 
10 آالف شركة، وتلك الشركات تشغل 
أتراكًا إلى جانب السوريني، وهذا قلما 
السوري  الــوجــود  منتقدو  إليه  يشير 

في تركيا.
الجديد«،  »العربي  لـ عــاشــور  ويضيف 
تـــركـــيـــا  فــــــي  الـــــســـــوريـــــني  ــال  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ أن 
يــتــقــاضــون أجـــــورًا ال يــقــبــلــهــا األتـــــراك، 
رغم ما لديهم من املهارة وااللــتــزام، ما 

بهم،  التمسك  إلــى  العمل  أربـــاب  يــدفــع 
الفــتــًا إلــــى أن نــســبــة املـــيـــاومـــني )عــمــال 
الزراعي جلهم من  العمل  اليومية( في 
ــــات غـــازي  الـــســـوريـــني، خــاصــة فـــي واليـ
عنتاب وهــاطــاي وأورفـــا، وهـــؤالء، كما 
غيرهم في بعض القطاعات الصناعية، 

من دون أي تأمني أو ضمان.
ــة  ــدالـ ــعـ ــانــــت الـــنـــائـــبـــة عــــن حـــــزب »الـ وكــ
ورئيسة  تركيا،  في  الحاكم  والتنمية« 
الــدولــيــة للهجرة والــالجــئــني،  الــرابــطــة 
ســاري أيـــدن، قــد أشـــارت سابقًا إلــى أن 
رجــال األعــمــال الــســوريــني ساهموا في 
توفير 100 ألف وظيفة، واستثمروا 3.5 
السبع  السنوات  دوالر، خالل  مليارات 

من لجوئهم إلى تركيا.
كـــمـــا بـــــنّي املــــصــــرف املــــركــــزي الـــتـــركـــي، 
خــالل دراســـة سابقة بــعــنــوان »عــواقــب 
ــلـــى أداء  ــئـــني عـ الـــتـــدفـــق الـــهـــائـــل لـــالجـ
الشركات وهيكلية السوق وتركيبته«، 
الشركات  على  السورية  الهجرة  تأثير 
وأســواق العمل في تركيا، خلصت إلى 
 %5 يشكلون  الــســوريــني  املهاجرين   

ّ
أن

من عدد السكان األتراك املحليني، وهذا 
أدى إلـــى زيــــادة فــي مــتــوســط مبيعات 
الشركات بنسبة 4%، إضافة إلى زيادة 
فــي تــأســيــس شــركــات جــديــدة مسجلة 

بنسبة %5.
ويــتــمــنــى الـــعـــامـــل الــــســــوري فـــي قــطــاع 
الـــصـــنـــاعـــات الــنــســيــجــيــة بــإســطــنــبــول، 
حسني عبد الكريم، أن يتم تقدير جهد 
الــعــمــال الــســوريــني وتحسني أجــورهــم، 

كما أقرانهم األتراك.
وطالب بتقنني العمل عبر التسجيل في 
العمال  عن  الضرائب  ودفــع  التأمينات 
ــيـــرا مــــن املـــنـــشـــآت  ــثـ الــــســــوريــــني، ألن كـ
تــشــغــل الــعــمــال الــســوريــني »تــهــربــًا من 
القانون« وال يستصدر أصحابها لهم 
العامل  مستقبل  يجعل  ما  عمل،  أذون 
مهددا بالطرد وعرضة ملزاج رب العمل.
ورغــم أن تركيا ألــزمــت، منذ بداية عام 
بــاســتــصــدار إذن  الــعــمــل  أربــــاب   ،2016

عــمــل لــلــعــمــال الـــســـوريـــني، وفـــق بطاقة 
الــحــمــايــة املــؤقــتــة الــتــي بــحــوزتــهــم، أو 
إقــامــة سياحية،  إقــامــة عمل ملــن يحمل 
ــّرب بــعــض املـــنـــشـــآت لـــم يــزل  ــهـ إال أن تـ

مستمرًا.
وحــســب رئــيــس الــجــالــيــة الــســوريــة في 
إســـطـــنـــبـــول، نـــــزار خــــــراط، يــبــلــغ الــحــد 
األدنـــــى لــلــعــمــال الـــســـوريـــني فـــي تــركــيــا 
ألـــف، إن أضــفــنــا العمال  أكــثــر مــن 700 
الزراعة،  في  يعملون  الذين  املوسميني 
وال يــزيــد الــحــاصــلــون مــنــهــم عــلــى إذن 
عن  التأمينات،  فــي  املسجلون  أو  عمل 

40 ألفًا فقط.
ــراوح مــــتــــوســــط أجــــــــور الـــعـــمـــال  ــ ــ ــتـ ــ ــ ويـ
ــــني 2500  بــ تــــركــــيــــا،  ــــي  فــ الـــــســـــوريـــــني 
ــدوالر = نحو  ــ )الــ تــركــيــة  لــيــرة  و4000 
بالكاد يسد  املبلغ  وهـــذا  لــيــرة(،   11.2
ــر، بــعــد  ــيــ ــواتــ ــفــ تـــكـــالـــيـــف املـــعـــيـــشـــة والــ
تـــراجـــع ســعــر صــــرف الــلــيــرة الــتــركــيــة 
وغالء إيجار املنازل وأسعار املنتجات 

االستهالكية.
ــيـــس الـــجـــالـــيـــة الـــســـوريـــة  ويــــوصــــي رئـ
ــــالل تــصــريــحــاتــه  فــــي إســـطـــنـــبـــول، خــ
ــد«، بــتــقــنــني وضــع  ــديـ ــجـ »الـــعـــربـــي الـ لــــ
الــســوريــني واالســتــفــادة مــن مهاراتهم 
أن  مبينًا  كــثــيــرة،  دول  تتمناها  الــتــي 
ــزاب املعارضة،  مــا يــروجــه بعض األحـ
عــن أن الــســوريــني يــتــلــقــون مــســاعــدات 
ويـــأخـــذون فـــرص األتـــــراك فـــي الــعــمــل، 
غير صحيح، ألنهم يعملون بأجر أقل 
وفي أعمال ربما ال يرضى بها األتراك.

وحسب إحصاء أجرته املديرية العامة 
إلدارة الهجرة التركية الحكومية، في 
املــاضــي،  األول  أكتوبر/تشرين  شهر 
يـــبـــلـــغ عــــــدد الــــســــوريــــني الـــخـــاضـــعـــني 
3 ماليني  تركيا،  في  املؤقتة  للحماية 
و715 و913 شخصًا. ويتوزعون على 
والية إسطنبول بنحو 532 ألفًا و726، 
في  و890،  ألــفــًا   457 عــنــتــاب  وغـــــازي 
حني تضم والية هاتاي 436 ألفًا و861 

شخصًا.

استثماراتإنتاج

هجرة الكثير من الفالحين 
في كل المحافظات إلى 

أعمال أخرى

Tuesday 23 November 2021 Tuesday 23 November 2021
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ارتفاعًا  الحاويات  أسعار  تشهد 
جــــنــــونــــيــــًا وذلـــــــــــك وســـــــــط نـــقـــص 
مــريــع فــي ســوق الشحن البحري 
الــخــاص بــحــاويــات الــغــاز الطبيعي املــســال، 
ــحـــجـــوزات املــبــكــرة عــلــى شــحــنــات الــغــاز  والـ
ــــالل الــــعــــام الـــجـــاري  ــتـــي وقـــعـــت خـ املــــســــال الـ
السوق  فــي  مقدمًا  دفعت  مرتفعة  وبأسعار 
اآلجل لحجز الحاويات من قبل شركات كبرى 
في الصني واليابان ودول النمور اآلسيوية. 
فــي هــذا الــشــأن، قــالــت نــشــرة »ســتــانــدرد آند 
بــــورز غـــلـــوبـــال«، إن أســـعـــار إيـــجـــار نــاقــالت 
الـــغـــاز الــطــبــيــعــي املـــســـال تــضــاعــفــت 6 مـــرات 
خالل شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، 
الــواحــدة بني  الناقلة  إيجار  حيث بلغ سعر 
املــحــيــط الــهــادئ وآســيــا 300 ألـــف دوالر في 
اليوم، لنقل شحنات الغاز املسال بني أميركا 
وآسيا تحديدًا.   ويأتي هذا االرتفاع بسبب 
الــعــدد املــحــدود مــن نــاقــالت الــغــاز الطبيعي 
الطلب  فيه  يتزايد  وقــت  فــي  عامليا،  املتاحة 
الــفــوري خالل  السوق  املسال في  الغاز  على 

الشتاء في كل من آسيا وأوروبا. 
وحسب بيانات »ستاندرد آند بورز غلوبال«، 
كان سعر تأجير ناقلة الغاز الطبيعي املسال 
تعادل نحو 50 ألف دوالر في اليوم في بداية 
شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، ولكنها ارتفعت 

إلى 300 ألف في يوم 18 من نفس الشهر. 
إدارة معلومات  بــيــانــات  تــشــيــر  جــانــبــهــا  مــن 
الطاقة األميركية، إلى أن ثورة الغاز الطبيعي 
الصخري في الواليات املتحدة رفعت صادرات 
أقــل من مليار قدم  الغاز املسال األميركي من 
إلــى 10.8 مليارات قدم  عــام 2015  فــي  مكعبة 
إلـــى 40 دولــة  الــحــاويــات  مكعبة تشحن عــبــر 
من دول العالم، وذلك بنهاية عام 2020. ويعد 
هذا االرتفاع في صادرات الغاز األميركية من 
األسباب الرئيسية التي رفعت أسعار الشحن 
ــا، وكـــــذا عبر  ــيـ عــبــر املــحــيــط الــــهــــادئ إلــــى آسـ

املحيط األطلسي إلى أوروبا. 
وقعت  قد  آسيا  في  الكهرباء  شركات  وكانت 
ــارس/ آذار املـــاضـــي مع  ــ ــقـــودًا آجـــلـــة مــنــذ مــ عـ
وحجزت  األميركية  الصخري  الــغــاز  شــركــات 
نـــاقـــالت لــتــوصــيــلــهــا، مـــا رفــــع أســـعـــار إيــجــار 

الناقالت بهذه املعدالت الخيالية. 
ويـــقـــدر عــــدد الـــنـــاقـــالت املــتــخــصــصــة فـــي نقل 
 642 بنحو  العالم  في  املسال  الطبيعي  الغاز 
ناقلة حتى نهاية عام 2020. وهنالك طلبيات 
لبناء 242 ناقلة من املتوقع أن تدخل الخدمة 
ــام 2025، من  خــــالل األعـــــــوام املــقــبــلــة حــتــى عــ
العام  الخدمة خــالل  ناقلة ستدخل  بينها 46 

الجاري و38 ناقلة في العام املقبل 2022. 
وحــســب بــيــانــات شــركــة الــطــاقــة الــقــطــريــة، فإن 
أكبر  تعد صاحبة  القطرية،  »نــاقــالت«  شركة 
أســطــول مــن حــاويــات شــحــن الــغــاز الطبيعي 
املــــســــال فــــي الـــعـــالـــم، وهــــــذا الـــعـــامـــل يــؤهــلــهــا 
لــتــصــبــح مـــصـــدرًا مــضــمــونــًا فـــي تــلــبــيــة عــقــود 
إلى تأجير  املسال ألنها ليست بحاجة  الغاز 
ناقالت لتوصيل شحناتها إلى أنحاء العالم. 
القطرية  أدلــت بها »نــاقــالت«  ووفــقــًا لبيانات 
في بداية أكتوبر/ تشرين األول املاضي، فإن 
لدى الشركة 69 حاوية لنقل الغاز املسال، كما 
أنها تعاقدت مع مجموعة »هودونغ غونغوا« 
واململوكة  )هــودونــغ(  املــحــدودة  السفن  لبناء 
 4 لبناء  الحكومية  الــصــني  ملؤسسة  بالكامل 
 769.3( ريـــال  مليار   2.8 بقيمة  عمالقة  سفن 
ــدد حـــاويـــات  مــلــيــون دوالر(. مــمــا ســيــرفــع عــ
األســطــول القطري لنقل الــغــاز املــســال إلــى 73 
حــاويــة فــي الــعــام املقبل 2022، وهــو مــا يمثل 
12% مــن إجــمــالــي ســعــة نــقــل الــغــاز الطبيعي 

املسال في العالم. 
ــل رئــيــســيــة  ــوامـ ويـــــرى مــحــلــلــون أن هــنــالــك عـ
ــار الـــنـــاقـــالت خـــالل  ــعــ ســـاهـــمـــت فــــي غـــــالء أســ
الــشــتــاء الـــجـــاري، وهـــي الـــزيـــادة الــكــبــيــرة في 
الــطــلــب الــعــاملــي عــلــى الـــغـــاز املـــســـال فـــي آســيــا 
وأوروبا، حيث إن معظم احتياجات آسيا من 
البحر ولــيــس عبر األنابيب  تــأتــي عبر  الــغــاز 
بــســبــب املــوقــع الــجــغــرافــي مــن مــنــاطــق إنــتــاج 
للتلوث  املقيدة  القوانني  الغاز، وكذلك بسبب 
املتوفرة  املتجددة  الطاقة  بدائل  وقلة  البيئي 
الـــدول. ومــن بني العوامل كذلك العقبات  امــام 

برلين ـ العربي الجديد

مــا زال كــابــوس كــورونــا وأزمــــات بريكست 
ــارة  ــقــ وغــــــــالء املـــعـــيـــشـــة تـــقـــض مـــضـــاجـــع الــ
ــن أملـــانـــيـــا  ــ ــل مـ ــ األوروبــــــــيــــــــة، حـــيـــث اتــــجــــه كـ
والــنــمــســا إلعـــــادة تــطــبــيــق تــدابــيــر صــارمــة 
متعلقة بــالــفــيــروس فــي األســـبـــوع املــاضــي، 
 البالد دخلت في حالة 

ّ
وحذرت برلني من أن

طوارئ متعلقة بالفيروس.
وفــــي بـــرلـــني تـــوقـــع الــبــنــك املـــركـــزي األملـــانـــي 
ــنــــني، أن يــســجــل  »بـــونـــدســـبـــنـــك«، أمـــــس اإلثــ

الــســيــاســيــة الــتــي عــرقــلــت فــي بــعــض الــشــهــور 
ضخ الغاز الروسي عبر األنابيب إلى خزانات 
الغاز في أوروبا وزيادة صادرات الغاز املسال 

األميركي إلى آسيا. 
مــــن جــانــبــهــا قـــالـــت نـــشـــرة » لــــويــــدز لــيــســت« 
التي تصدر في لندن في تقرير حــول أسعار 
حاويات الغاز املسال، إن ازمة الغاز في آسيا 
رفعت أسعار الحاويات في املتوسط إلى 260 
ألف دوالر في اليوم في شهر أكتوبر/ تشرين 

األول. 
ــنـــشـــرة أن حــــاويــــات نـــقـــل الـــغـــاز  وذكـــــــرت الـ
املسال تفضل السوق اآلسيوي على السوق 
األوروبيني، ألن الفارق السعري في الشحن 
يحقق لها أرباحًا إضافية تقدر بنحو 100 
سجلت  الـــصـــدد،  ذات  وفــــي  دوالر.  مــلــيــون 

بــيــانــات الــبــورصــة الــبــلــطــيــقــيــة فـــي أوســلــو 
بــالــنــرويــج، املتخصصة فــي أســعــار إيــجــار 
قدم   180 حمولة  الناقلة  سعر  أن  الناقالت 
في  ميناء غالدستون  من  الغاز  من  مكعبة 
إلـــى طــوكــيــو بــلــغ 262.215 ألــف  أســتــرالــيــا 
دوالر فـــي الـــيـــوم. وهــــو مـــا يــعــنــي ارتــفــاعــًا 
الــثــانــي،  بنسبة 7% فــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن 
عما كان عليه السعر في منتصف أكتوبر/ 

تشرين الثاني. 
ويــالحــظ أن املــســافــة بــني الــيــابــان وأســتــرالــيــا 
مــســافــة قــصــيــرة مــقــارنــة بــاملــســافــة مــن خليج 
ــي أمـــيـــركـــا حـــيـــث تــشــحــن مــعــظــم  املـــكـــســـيـــك فــ
حــاويــات الــغــاز املــســال الــصــخــري إلــى موانئ 
الــعــالــم. ويــرتــفــع فـــارق ســعــر تــأجــيــر حــاويــات 
الــغــاز املــســال بــني أميركا إلــى أوروبـــا وبينها 

أملــانــيــا مــســتــوى قريًبا  فــي  مــعــدل التضخم 
من 6% في نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري 
 في 2022، لكنه يرى في 

ً
قبل أن يتراجع قليال

الوقت نفسه أنه قد يظل أعلى مستوى %3 
لفترة من الوقت. وسجل معدل التضخم في 
أعلى مستوى في ثالثة عقود خالل  أملانيا 

أكتوبر/تشرين األول املاضي عند %4.6. 
ــي فــــي بــــيــــان صــــادر  ــ ــانـ ــ ــــزي األملـ ــركـ ــ ــال املـ ــ ــ وقـ
 االقتصاد 

ّ
اإلثنني، نقلته وكالة »رويترز« إن

ــة فــــي الــنــصــف  حـــقـــق مـــســـتـــويـــات نـــمـــو قـــويـ
األول من 2021، لكنه تباطأ بعد ذلــك بفعل 

اضطرابات املعروض وصعوبة العثور على 
أيٍد عاملة.

وكــان محافظ البنك املركزي األملــانــي، ينس 
 التضخم 

ّ
ويدمان قد حذر يوم الجمعة من أن

في منطقة اليورو قد يظل أعلى من مستوى 
2% على املدى املتوسط ولن يتباطأ سريًعا 

كما يتوقع العديد من أعضاء البنك. 
كما شدد البنك املركزي في تقريره الشهري 
 طفرة نمو االقتصاد قد تهدأ، تزامنًا 

ّ
على أن

مــع اتــجــاه أملــانــيــا إلعــــادة تطبيق إجــــراءات 
اإلغالق في ظل زيادة إصابات »كورونا«.

وفـــي بــريــطــانــيــا، قـــال مــحــافــظ بــنــك إنكلترا، 
ــنـــشـــاط  الـ  

ّ
إن يـــــــوم األحــــــــــد،  ــلــــي،  بــــيــ أنــــــــــدرو 

ــادي فـــي املــمــلــكــة املـــتـــحـــدة يــتــبــاطــأ  ــتـــصـ االقـ
واملشاكل املتعلقة باإلمدادات تغذي ارتفاع 
األسعار، مؤكدًا في الوقت نفسه أن السياسة 
النقدية لن تحل هذه املشاكل بشكل مباشر.

 اتـــفـــاق بــريــكــســت قـــد أثـــر بــدرجــة 
ّ
ويـــذكـــر أن

الـــبـــريـــطـــانـــي،  املــــــال  ــي  كـــبـــيـــرة عـــلـــى أداء حــ
التنفيذيني  املديرين  رواتــب  تراجعت  حيث 
للشركات املدرجة في مؤشر »فوتسي 100« 

بنحو 9% في العام املالي 2021. 
ــتـــي نــقــلــتــهــا صــحــيــفــة  ــــا لــلــبــيــانــات الـ

ً
ووفــــق

»فــايــنــانــشــال تــايــمــز«، بــلــغ مــتــوســط رواتـــب 
املسجلة  الشركات  في  التنفيذيني  املديرين 
مليون   2.9 حــوالــي   »100 »فوتسي  بمؤشر 
الــعــام  فـــي  مــاليــني دوالر(   3.9( إســتــرلــيــنــي 

املالي الجاري 2021. 
كما أكدت البيانات أن حوالي ثلث املديرين 
وذلك  مكافأة  على  يحصلوا  لم  التنفيذيني 
إمـــــا نــتــيــجــة عـــــدم تــحــقــيــق املـــســـتـــهـــدف، أو 
ــازل عــنــهــا،  ــنـ ــتـ ــأة أو الـ ــافـ ــكـ بــســبــب إلــــغــــاء املـ
وتسبب إلــغــاء املــكــافــآت فــي انــخــفــاض حزم 

األجور اإلجمالية.

لـــويـــدز   « ــرة  نـــشـ ــقـــدر  تـ مــــن جــانــبــهــا   .2023
ليست«، أن تساهم أزمة الحاويات في نقص 
الغاز املسال العاملي حتى مارس/آذار املقبل 
وبــكــمــيــات قـــدرتـــهـــا بــنــحــو 19 مــلــيــون طــن. 
ويقدر النقص في الغاز الطبيعي في أوروبا 

بنحو 14.5 مليون طن.
أنيرجي«  نــشــرة »أوفــشــور  وحــســب بيانات 

الــبــريــطــانــيــة الـــتـــي تـــصـــدر فـــي لـــنـــدن، تعد 
أكبر  صاحبة  الجنوبية  الكورية  الشركات 
ــال،  نــصــيــب فــــي صـــنـــاعـــة ســـفـــن الــــغــــاز املـــسـ
حيث تعكف شركات هيونداي وسامسونغ 
ــو عــلــى بــنــاء 110 حــاويــات مــنــذ بــدايــة  ودايــ
العام الجاري. بينما تعكف شركة »زيفزدا« 
الـــروســـيـــة عــلــى بـــنـــاء 15 حـــاويـــة لــتــصــديــر 
الــغــاز املــســال مــن حقل »يـــامـــال«. كما تعمل 
مجموعة »هو دونغ« الصينية على بناء 11 
»ناقالت«  بينها حاويات شركة  حاوية من 

القطرية. 
ــــع دول كـــبـــرى فـــي تـــجـــارة الــغــاز  وهــنــالــك أربـ
املــســال، وهـــي قــطــر الــتــي تخطط لــرفــع إنــتــاج 
البالد من الغاز الطبيعي املسال بنسبة 40 في 
املئة إلى 110 ماليني طن سنويًا بحلول 2026. 

وشـــرعـــت شـــركـــة قــطــر لــلــبــتــرول الـــتـــي تــحــول 
فــي تطوير مشروع  للطاقة،  قطر  إلــى  اسمها 
استثماراته  تبلغ  الــذي  الشمال  توسعة حقل 

قرابة 30 مليار دوالر.
ــــدول، الـــواليـــات املــتــحــدة الــتــي  وثـــانـــي هـــذه الــ
تواصل تطوير صناعة الغاز املسال الحديثة. 
سوق  حديثًا  دخــلــت  الــتــي  أستراليا  وثالثها 
»وودســايــد  عبر مشاريع شركة  املسال  الغاز 
بتروليوم« األسترالية ومشروع »سكاربورو« 
للغاز بقيمة 11 مليار دوالر وتوسعة »بلوتو 
لــلــغــاز املـــســـال »فــــي الــنــصــف الــثــانــي مـــن هــذا 
العام. كما تسعى شركة سانتوس للحصول 
عــلــى مـــوافـــقـــة رســمــيــة عــلــى مـــشـــروع تــطــويــر 

باروسا للغاز بتكلفة 3.6 مليارات دوالر. 
أمـــا روســيــا فــقــد شــرعــت فــي إنــشــاء مــشــاريــع 

لتصدير الغاز املسال إلى جانب تصدير غاز 
األنابيب قبل 11 عامًا فقط، وتستهدف زيادة 
ــال إلــــى %15  ــاز املـــسـ ــغـ ــوق الـ حــصــتــهــا فـــي ســ

بحلول عام 2025. 
وحــســب مجلة ســيــاســة الــطــاقــة الـــصـــادرة عن 
وزارة الــطــاقــة الـــروســـيـــة، فـــإن روســـيـــا رفــعــت 
صــادراتــهــا مــن الــغــاز الطبيعي املــســال بأكثر 

من أربعة أضعاف منذ عام 2009. 
ــدأت روســيــا بــتــطــويــر مــرافــق إنــتــاج الــغــاز  وبــ
املسال بإطالق مشروع »سخالني«،  الطبيعي 
ــر  آخــ مـــعـــمـــل  ــيـــد  ــيـ تـــشـ ــم  ــ تــ عـــــــام 2018  وفـــــــي 
ملــعــالــجــة الــغــاز فــي »يـــامـــال« لــلــغــاز الطبيعي 
املــســال. وصـــدرت روســيــا الشحنة األولـــى من 
»كــريــغــاز  مــن مصنع  املــســال  الطبيعي  الــغــاز 

فيتسوتسك« في عام 2019.

تفاقم أزمة 
الغاز المسال

كورونا وأزمات الغالء تقلق أوروبا

)Getty( ناقلة غاز مسال بميناء روتردام الهولندي، أكبر موانئ الغاز المسال بأوروبا

)Getty( الملياردير إيلون ماسك)Getty( برلين قلقة على االقتصاد من عودة كورونا

)Getty( مسؤولون أتراك سابقون يزورون أحد حقول الغاز

قطر صاحبة أكبر 
أسطول لحاويات نقل الغاز 

المسال في العالم

فــي  دوالر  ــــف  ألـ  64.250 بــنــحــو  ــا  ــيـ آسـ ــــني  وبـ
اليوم، حسب بيانات شركة فيلكس األميركية 

املتخصصة في الغاز الطبيعي املسال. 
وتشير بيانات شركة فيلكس إلى أن أسعار 
في  كبيرة  بــدرجــة  تساهم  املرتفعة  الشحن 
املسال، حيث  الطبيعي  الغاز  أسعار  ارتفاع 
قيمتها  غــاز طبيعي مسال  أن سعر شحنة 
20 مــلــيــون دوالر تــشــحــن مـــن مــيــنــاء هــنــري 
فـــي الــــواليــــات املــتــحــدة تــرتــفــع قــيــمــتــهــا إلــى 
إلــى أوروبــا  120 مليون دوالر حينما تصل 
مـــلـــيـــون دوالر   144 إلـــــى  قــيــمــتــهــا  ــفـــع  ــرتـ وتـ
الــيــابــان. وتــتــوقــع شركة  إلـــى  حينما تــصــل 
فليكس املــتــخــصــصــة فــي اســتــثــمــار نــاقــالت 
ــذه األســـعـــار  ــ ــتـــواصـــل هـ ــال أن تـ ــاز املــــســ ــغــ الــ
الــعــام  املــســال حــتــى  الــغــاز  القياسية لشحن 

أسعار الناقالت تتضاعف 
6 مرات... ودول آسيا 

وأوروبا تعاني

أنقرة ـ العربي الجديد

الطبيعية  واملــــوارد  الطاقة  وزيــر  أعلن 
الــتــركــي فــاتــح دونـــمـــاز، إتــمــام األعــمــال 
الــهــنــدســيــة فـــي حــقــل صـــقـــاريـــا لــلــغــاز 
الــطــبــيــعــي، مــشــيــرًا إلـــى أن مــد أنــابــيــب 
سيتم  األســـود  البحر  تحت  التوصيل 
في ربيع العام 2022. وأوضح دونماز، 
أمـــس اإلثـــنـــني، خـــالل »الــقــمــة الــحــاديــة 
عــشــرة لــلــطــاقــة فــي تــركــيــا« املــقــامــة في 
والية أنطاليا )جنوب غرب( أن أسواق 
كبيرًا ال  تغييرًا  العاملية تشهد  الطاقة 
سيما من حيث السعر، مؤكدا أن تركيا 
الطبيعي  الــغــاز  اكتشاف  فــي  مستمرة 

في البحر األسود. 
وأضـــــــــــاف: »أكـــمـــلـــنـــا جـــمـــيـــع األعــــمــــال 
الــهــنــدســيــة فـــي حــقــل صـــقـــاريـــا لــلــغــاز 
الــطــبــيــعــي، وقــدمــنــا طــلــبــات للحصول 

على أنابيب عالية الجودة، وسيتم مد 
أنابيب التوصيل تحت البحر األسود 

ربيع العام 2022«.
وتابع: »سنقوم بهذا العمل مع شركة 
بمستوى  وتتمتع  مجالها  في  خبيرة 
 سفينة 

ّ
عال من الكفاءة«، مشيرًا إلى أن

الــتــنــقــيــب الــرابــعــة ســتــصــل إلـــى تركيا 
فــي ربــيــع عــام 2022. ومــنــذ عــام 2018، 
استطاع أسطول التنقيب التركي حفر 
14 بــئــرًا فــي أعــمــاق الــبــحــار، بــواســطــة 

سفن التنقيب الثالث منذ 2010.
وخالل األعوام األخيرة زادت املسوحات 
في  األبعاد  وثالثية  ثنائية  السيزمية 
البحرين املتوسط واألسود، 6-7 مرات. 
وتـــعـــول تــركــيــا عــلــى أن يــســاهــم الــغــاز 
املــكــتــشــف حــديــثــًا فـــي خــفــض فـــاتـــورة 
لروسيا  تدفعها  التي  الضخمة  الــغــاز 

والبالغة مليارات الدوالرات سنويا.

نيويورك ـ العربي الجديد

جـــنـــى املــــلــــيــــارديــــر األمــــيــــركــــي إيـــلـــون 
مــلــيــارات دوالر   8.8 قيمته  مــا  مــاســك، 
مــن بيع أسهمه فــي »تــســال« على مــدار 
ــــني. وبـــــــــدأ رجــــل  ــيـ ــ ــاضـ ــ ــــني املـ ــوعـ ــ ــبـ ــ األسـ
األعــمــال األمــيــركــي بيع حصة صغيرة 
مــــن أســـهـــمـــه فــــي أكــــبــــر شــــركــــة إلنـــتـــاج 
السيارات الكهربائية في العالم بعدما 
طرح استفتاء على »تويتر« حول بيع 
10% مــن حصته فــي الــشــركــة، وجــاءت 

نتائج التصويت لصالح املقترح. 
ــراء االســتــفــتــاء وحــتــى نهاية  ومــنــذ إجــ
بــاع »مــاســك«  املــاضــي،  الجمعة  جلسة 
فـــي »تـــســـال« بقيمة  مـــاليـــني ســهــم   8.2
8.8 مليارات دوالر وهو ما يمثل %3.2 
من حصته في الشركة. وبحسب موقع 
إلــى أن  البيع  »فــوربــس«، تشير عملية 

»ماسك« ال يزال يتعني عليه بيع 11.6 
مــلــيــون ســهــم فــي »تــســال« بقيمة 13.2 
بتعهده  الـــوفـــاء  أراد  إذا  دوالر  مــلــيــار 
ببيع 10% من حصته بالشركة. وقفزت 
ــــروة »مـــاســـك« بــمــقــدار 9.5 مــلــيــارات  ثـ
يـــوم  دوالر  مـــلـــيـــار   296.2 ــــى  إلـ دوالر 
الــجــمــعــة، بــعــدمــا ارتـــفـــع ســهــم »تــســال« 
مــاســك  ثــــــروة  وارتــــفــــع صـــافـــي   .%3.7
 335.1 ــــى  إلـ دوالر  مـــلـــيـــار   24 بـــمـــقـــدار 
الجاري،  الشهر  بداية  في  دوالر  مليار 
حيث أضاف الرئيس التنفيذي لشركة 
تــســال، أكــثــر مــن 125 مــلــيــار دوالر إلــى 
ثروته خالل شهر واحــد، بعد االرتفاع 
األخير ألسهم شركة تسال، حيث باتت 
ثــروتــه تمثل أكثر مــن 3 أضــعــاف ثــروة 
ويعد  بافيت.  وارن  الشهير  امللياردير 
ماسك أول ثري في العالم تقفز ثروته 

فوق حاجز 300 مليار دوالر.

تركيا تمد أنابيب غاز 
حقل صقاريا

ماسك يجني 
8.8 مليارات دوالر

طاقة

ال تكتوي دول أوروبا وآسيا خالل الشتاء الحالي بأسعار الغاز الطبيعي 
المتفاقمة والنقص المريع في إمداداته فحسب، ولكن بارتفاع غير 
مسبوق في أسعار حاويات نقل الغاز من أميركا وأستراليا، وسط نقص 

كبير في عدد الناقالت المتاحة

دوالر  مليون   250 بنحو  الطبيعي  الغاز  نقل  حاويات  بناء  سعر  يقدر 
للحاويات الضخمة و170 مليون دوالر للحاويات المتوسطة و80 مليون 
الحجم،  صغيرة  للحاويات  دوالر 
ــيــانــات »نــشــرة« أوفــشــور  وفـــق ب
بعيدة  ليست  فترة  وحتى  أنيرجي. 
كان العالم يهتم بالنفط ويتجاهل 
التحول  مع  لكن  الطبيعي،  الغاز 
تتزايد  النظيفة  البيئة  نحو  الجاري 
توليد  ــي  ف ــاز  ــغ ال ــات  ــدام ــخ ــت اس
الكهرباء والتدفئة. وباتت عمليات 
تنافس  نــقــلــه  ثــم  الــغــاز  تسييل 
تتعرض  التي  النفط  أنابيب  عمليات 
في أحيان كثيرة لهجمات التخريب.

كم سعر الحاويات؟

رؤية

عصام شعبان

بــالــســودان،  العسكري  املجلس  رئيس  الــبــرهــان  الفتاح  عبد  اتخذ 
2018(؛  األول  ديسمبر/كانون  ثــورة  على  انقالبا  مثلت  إجـــراءات 
ــوزراء، الـــذي وضــع قيد  ــ عــزل عبد الــلــه حــمــدوك، رئــيــس مجلس الـ
ثــم االفـــراج عنه فــي وقت  الجبرية، بعد فترة مــن اختفائه  اإلقــامــة 
الحق، واعتقل وزراء من الحكومة، وأبعد مسؤولني آخرين، وألغى 
النقابات، بجانب فرض  التمكني وتسيير  إزالــة  هيئات منها لجنة 

الطوارئ وعسكرة الشارع.
ويــقــوده  يتمظهر سياسيا  طبقي،  مــن صـــراع  جــزء  املشهد  هــذا 
قوى  وشــل  لحصار  كـــأداة  القمع  أدوات  يستخدم  الـــذي  الــجــيــش، 
الثورة، لتبقى تشكيلة طبقية قلبها الجيش مسيطرة على مواقع 
اتـــخـــاذ الـــقـــرار، بــمــبــررات الــحــفــاظ عــلــى وحــــدة الـــســـودان وحــفــظ 

استقرارها وتلبية مطالب الشعب، وإنهاء الضائقة املعيشية.
اقــتــصــاديــة وسياسية متشابكة،  االنــقــالب ضمن ســيــاقــات  كــان 
العسكري  املكون  الثورة، وتناقض ما بني  بأزمة تحالفات  ترتبط 
االنقالب،  في  مركزيا  دورا  االقتصادي  السياق  ويحتل  واملــدنــي، 
في ركائز أساسية أوالهــا األزمــة االقتصادية العميقة، تركة عمر 
في  الحكومة  وإخــفــاق  الهيكلية،  االقتصاد  وأزمــة  الثقيلة  البشير 
تخبطها،  منها  أســبــاب  نتاج  إسعافية،  بخطوات  الــوضــع  إصــالح 
وصراعات بني مكوناتها، وتطبيق إجراءات زادت معاناة املواطنني.

ارتبطت  مصالح  مجموعات  شنتها  الحكومة  ضد  حــروب  ثانيًا، 
بــنــظــام الــبــشــيــر، وتــســعــى الســتــدامــة مــصــالــحــهــا. ثــالــثــًا، تــصــدي 
املجلس العسكري للحكومة التي كانت تنوي اتخاذ إجراءات تلحق 
يمتلكها  التي  االقتصادية  املؤسسات  ترسانة  منها  بمصالحه، 
ومنقطعة الصلة بالحكومة، وغير املشمولة بالرقابة، ورغم اختالف 
التقديرات حولها )ما بني 200 و400 شركة( تبقى مصدر دخل 

اقتصادي، وسيطرة سياسية.
أن  من  البشير،  نظام  ورجــال  العسكري  املجلس  تخوفات  رابــعــًا، 
تــطــاول محاكمات وإجــــراءات قضائية قــيــاداتــه، ســواء فــي قضايا 
املسلحة،  الحركات  مع  املواجهات  خــالل  ارتكبت  أو جرائم  فساد 
وجــرائــم ارتــكــبــت فــي مــراحــل الــثــورة منها فــض اعــتــصــام القيادة 
العامة، والذي أراد به الجيش فرض اتفاق منقوص يسمح للجيش 
االقــتــصــادي، حسابات  السياق  تــدخــل فــي  الحكم. كما  يــرث  بــأن 
السلطة في ما يتعلق بردود الفعل الدولية، وتأثيراتها االقتصادية 
بــمــا فيها مــن مــنــح ومــســاعــدات وتــقــلــص فـــرص ضــخ قـــروض أو 
أموال في مجاالت استثمار كان يعول عليها، باإلضافة إلى تأثير 

االرتباك السياسي اقتصاديا.
العزلة السياسية واالقتصادية  بذلت حكومة حمدوك جهودا لفك 
عــن الـــســـودان لتكتب لــه فـــرص املــشــاركــة فــي االقــتــصــاد الــدولــي، 
ومنذ  مؤملة،  املباشرة  االقتصادي  اإلصــالح  برنامج  نتائج  كانت 
منتصف العام الحالي، بدأت اتهامات من جانب املكون العسكري 
للحكومة بالفشل في تيسير االقتصاد، وتوفير السلع األساسية 
خاصة الخبز والوقود، وأخذت االتهامات صيغا حادة وعلنية في 
ليظهر  والبرهان،  حميدتي  من  لكل  وخطابات  تصريحات  شكل 
يواجه  تحالفا  الوقت  نفس  في  ويرعى  الحكومة،  ضعف  الجيش 
الوطني(  )الوفاق  الجديد  التحالف  قوى  حكومة حمدوك، وطالبت 
ــلــقــوى الــســيــاســيــة  ــاعـــدة املـــشـــاركـــة ل ــة وتــوســيــع قـ ــ بــتــفــكــيــك األزمــ
اإلدارة  بــســوء  للحكومة  الجيش  اتــهــامــات  وتــشــاركــت  والــجــهــويــة، 
السياق، يمكن تحليل حدثني فارقني  السلطة. وفي هذا  واحتكار 
هما، اعتصامان ملوالني للمجلس العسكري؛ اعتصام أمام القصر 
الرئاسي )شارك فيه أنصار مني مناوي وجبريل إبراهيم(، وخالله 
السلطة  »بــحــل حكومة حــمــدوك وتسليم  تطالب  رفــعــت شــعــارات 
العالقة ما بني إغالق ميناء )بورتسودان( شرق  للجيش« وثانيًا 
السودان عن طريق قبيلة البجا منذ 17 سبتمبر، مما عمق أزمة 
الواردات والتصدير. كما أغلقت الطرق املؤدية من امليناء للخرطوم، 
بـ30 مليون  للخسائر متفاوتة، بعضهم يقدرها  تقديرات  وهناك 
دوالر يوميا، بينما فتح امليناء بعد ما يزيد عن شهر، دعما للقائد 
العام للقوات املسلحة، حسب تعليق ناظر قبيلة البجا محمد األمني 
وبالتالي وظف  الــوطــنــي،  املؤتمر  فــي حــزب  السابق  العضو  تــرك، 
اإلغالق )الذي يرفع مطالب ضد التهميش( للضغط على الحكومة 

وتيسيرًا النقالب البرهان.
لم تكن الخالفات بني حكومة حمدوك واملجلس العسكري خافية، 
بعدة  وارتــبــطــت  كالمية،  ومــنــاوشــات  بتصريحات  للعلن  خرجت 
جرائم  فــي  البشير  نظام  منسوبي  بعض  محاكمة  منها  ملفات، 
الحكومة،  إلى  للجيش  التابعة  الشركات  وإخضاع  فساد،  ووقائع 
التي يتحكم فيها  املـــوارد  كانت صـــادرات املاشية والــذهــب ضمن 
الجيش، وتحقق عوائد ضخمة، غير املوانئ وشركات النقل والتي 
نظرا  اإلقليمي  التعاون  ملفات  في  التأثير  إمكانية  الجيش  تمنح 

لكون املوانئ أحد محاور الصراع اإلقليمي.
وسبق وأشار حمدوك في ديسمبر 2020، إلى أن مشاركة الجيش 
)بأموال الشعب( في شركات القطاع الخاص غير مقبولة، فيما يعد 
تعبيرا عن رفض توسع ترسانة الجيش االقتصادية وتغللها في 

القطاع الخاص دون محاسبة ورقابة.
بينما قابل البرهان الحديث عن اقتصاد الجيش بأن تلك الشركات 
مستعدة لدفع الضرائب في وقت أعلن حمدوك أّن 18 في املائة فقط 
املالية، وأّن شركات مالكة  الدولة تحت سيطرة وزارة  إيــرادات  من 
لألجهزة األمنية خارج منظومة املوازنة التي يرى قطاع من القوى 
ها تمول من جيوب املواطنني عبر زيادة أسعار السلع 

ّ
السياسية أن

والخدمات التي تلت برنامج اإلصالح االقتصادي.
ويــأتــي فــي الــســيــاق االقــتــصــادي أيــضــًا قـــرار تجميد لجنة إزالـــة 
الــفــســاد وإهـــدار  التمكني، والــتــي مــن املــفــتــرض أن تحصر وقــائــع 
أيضًا  اختصاصاتها  ومــن  للتحقيق،  وقائعها  وتحيل  العام  املــال 

مصادرة املمتلكات وتحديد طرق التصرف فيها.
وتبني تقارير اللجنة وقائع فساد، كما استطاعت استرداد مليار 
دوالر إلى وزارة املالية، غير أراض مرتفعة القيمة على شاطئ النيل، 
الصراع  النقابات عن   لجان تسيير 

ّ
و50 شركة، وال ينفصل حل

السيطرة  البشير  يعتبر  كــان  االقــتــصــادي،  والسياق  االجتماعي 
اليسار،  قــوى  مــعــارضــيــه، خصوصًا  مــن  الــنــقــابــات خصمًا  على 
ويعتبر الجيش أيضًا أّن قوى الحرية والتغيير كان قلبها النابض 
النقابات عن  أّن تحرير  ويـــدرك جــيــدًا  ومــكــونــاتــه،  املهنيني  اتــحــاد 
، لذا حني ألغى لجان التسيير كان 

ً
سيطرته يشكل خطرًا مستقبال

ذلك بهدف إعادة هيكلتها لتكون تحت سيطرته.
 مؤثرًا 

ً
يمكن القول إّن السياق االقتصادي ما زال حاكمًا وعامال

في انقالب البرهان، وإّن ما جرى من صراع على السلطة هو في 
جانب كبير منه مربوط بصراع اقتصادي على املوارد.

السياقات االقتصادية 
النقالب البرهان

Tuesday 23 November 2021 Tuesday 23 November 2021
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رانيا مصطفى

تـــبـــّددت األوهــــــام ســريــعــًا، بـــشـــأن فــقــاعــة 
ــة  مــــبــــادرة الــتــطــبــيــع الـــعـــربـــي، الــــــالـ ورقــ
األردنـــــــــــيـــــــــــة، مــــــــع نــــــظــــــام األســـــــــــــــد، بـــعـــد 
الــتــصــريــحــات األمــيــركــيــة أخــيــرا عــن عــدم 
ـــة الــــواليــــات املـــتـــحـــدة االنـــســـحـــاب من  نـــيَّ
ســوريــة والـــشـــرق األوســــط عــمــومــًا، ومــع 
ــع الـــنـــظـــام،  ــهـــا رفـــــض الــتــطــبــيــع مــ إعـــالنـ
للتمّسك  أوروبــــيــــة  دول  مـــع  والــتــنــســيــق 
بــالــســيــاســة الـــغـــربـــيـــة الــتــقــلــيــديــة تــجــاه 
ســـوريـــة، أي املـــزيـــد مـــن الــعــزلــة لــدمــشــق، 
وتــــشــــديــــد الــــعــــقــــوبــــات وإعــــــاقــــــة إعـــــــادة 
ــّدم بــالــعــمــلــيــة  ــقـ ــار، قــبــل تــحــقــيــق تـ ــمــ اإلعــ
ــن  ــ ــيـــة وفــــــق قــــــــرار مـــجـــلـــس األمـ ــيـــاسـ الـــسـ
»نظام  للكاتبة  مقال سابق  وكــان   .2254
األســد... والتعويم الصعب« في »العربي 
أن  أوضـــح  قــد   ،)2021/10/15( الــجــديــد« 
 
ٌ
املبادرة ال واقعية، وأن نظام األسد عاجز
ــة خـــطـــوة مــقــابــل الــخــطــوة  ــن تــقــديــم أيــ عـ
نتائج  جــاءت  وبالفعل،  تجاهه.  العربية 
اللجنة  من  السادسة  الجولة  اجتماعات 
النظام ال يمكن  الدستورية صفرية، ألن 
التعطيل،  في  املعتاد  سلوكه«  »يغير  أن 
كسبًا للوقت. وتتناسى هذه الــدول أنها 
الصالحية،  منتهي  نــظــام  تعويم  تــطــرح 
ليس فقط بسبب اإلدانة الدولية الواسعة 
له، واملثبتة بجرائم حرب، وفي مقدمتها 
استخدامه مرارًا األسلحة املحّرمة دوليًا، 
وصــــــور قــيــصــر لــجــثــث آالف املــتــعــقــلــني 
فــي ســجــونــه، وتــمــّســك الــواليــات املتحدة 
والدول األوروبية بسالح العقوبات؛ لكن 
أيضًا ألنــه حــّول ســوريــة، بعد كل الدمار 

إياد الدليمي

ــران فـــي الــــعــــراق بــقــدر  ــ ربـــمـــا لـــم تــخــســر إيــ
ــرال الــــتــــســــويــــات، قـــاســـم  ــ ــنـ ــ خـــســـارتـــهـــا جـ
أميركية  فــي غــارة  الــذي قضى  سليماني، 
مطلع العام 2020 قرب مطار بغداد، ومعه 
نــائــب رئــيــس هــيــئــة الــحــشــد الــشــعــبــي في 
الـــعـــراق، أبـــو مــهــدي املــهــنــدس، خــســارة ال 
يبدو أن إيران قادرة على تعويضها، ليس 
لكونه جنراال له باع طويل في إدارة معارك 
ــران الــخــارجــيــة وحـــســـب، ولـــكـــن لــكــونــه  ــ إيــ
الساحة  تركيبة  فهم  على  األقــدر  الجنرال 
الــســيــاســيــة فــي الـــعـــراق، والــتــي أســهــم هو 
الغزو  عقب  أطــرهــا  تشكيل  فــي  شخصيا 

األميركي في 2003.
تـــرك ســلــيــمــانــي الــغــائــب فــراغــا لــم يتمّكن 
خلفه إسماعيل قآاني من سده. يبرز دوره 
املـــفـــقـــود مـــع كـــل أزمـــــة ســيــاســيــة تعصف 
بالساحة العراقية، ولعل أكثر تلك األزمات 
الــذي تركه هي  الــفــراغ  التي أظهرت حجم 
مــا بعد انــتــخــابــات  الــعــاشــر مــن أكتوبر/ 
تــعــلــن  ــم  ــ لـ ــــي  ــتـ ــ والـ  ،2021 األول  تـــشـــريـــن 
نــتــائــجــهــا الــنــهــائــيــة حــتــى الـــســـاعـــة، على 
الــرغــم مــن مــضــي قــرابــة الــشــهــر والــنــصــف 

الشهر على إجرائها.
دخـــلـــت الــفــصــائــل الــشــيــعــيــة، الــســيــاســيــة 
واملسلحة منها، في أتون صراعاٍت تقترب 
ــات املــواجــهــة  ــراعــ يـــومـــا بــعــد آخــــر مـــن صــ
املسلحة. صحيٌح أنها ليست املرة األولى 
الـــتـــي يــحــصــل فــيــهــا مــثــل هــــذا االحــتــكــاك 
ــرة  الــشــيــعــي الـــشـــيـــعـــي، ولــكــنــهــا ربـــمـــا املــ
األولــى التي يبدو فيها الحل مستعصيا، 
فه سليماني من 

ّ
وهنا يتضح جليا ما خل

فراغ.
يــــوم أن نــشــبــت مـــواجـــهـــاٌت مــســلــحــة بني 
التابع  املــهــدي  الحكومية وجيش  الــقــوات 
ملــقــتــدى الــصــدر إّبــــان فــتــرة رئــاســة نــوري 
العام 2008 فيما ُعرف  املالكي األولــى في 
لسيلماني  كــان  الفرسان،  بوصلة  حينها 

محمد أبو رمان

ومئوية  األردنــي  »الشباب  كتاب  يحاول 
التحّديات  التاريخية،  السرديات  الدولة: 
ــة ورهــــانــــات املــســتــقــبــل« )مــعــهــد  ــنـ ــراهـ الـ
بناء   )2021 عــّمــان،  واملجتمع،  السياسة 
ــوار الــجــيــلــي بــــني جـــيـــل مــن  ــحــ جـــســـور الــ
ــه  ــه ويــــواجــ ــتـ ــويـ الــــشــــبــــاب يـــبـــحـــث عــــن هـ
تـــحـــّديـــات غـــيـــر مــســبــوقــة ويــتــطــلــع إلـــى 
املستقبل من جهة، ونخبة من السياسيني 
يمتلكون  الذين  واألكاديميني  والخبراء 
ــرة الــعــمــلــيــة.  ــبــ ــخــ املــــعــــرفــــة الـــعـــلـــمـــيـــة والــ
)أعــّد فصوله وحــّررهــا عبدالله  والكتاب 
ــان( هـــو محصلة  ــّســ الـــجـــبـــور وهــيــثــم حــ
ــر،  ــهـ ــلـــســـات حـــــــوار اســــتــــمــــّر ثــــالثــــة أشـ جـ
بداية من مارس/ آذار 2021 إلى يونيو/ 
حزيران من العام نفسه، تم خاللها عقد 
12 حــواريــة بــني نخبة مــن املتخصصني 
والــخــبــراء والــبــاحــثــني والــســيــاســيــني من 
جـــهـــة ومـــجـــمـــوعـــات شـــبـــابـــيـــة مــــن جــهــة 

أخرى، عبر تقنية »زووم«.
الهدف اآلخر من جمع الشباب بالخبراء 
ــتــــاريــــخ األردنــــــــي،  ــــات الــ ــــرديـ مـــراجـــعـــة سـ
والــحــديــث )تــحــديــدًا( عــن روايــــة الــدولــة، 
مـــصـــدرًا مهمًا  ــل 

ّ
تــمــث الــــروايــــة  هــــذه   

ّ
ألن

ورئـــيـــســـيـــًا مـــــن مـــــصـــــادر بــــنــــاء الـــهـــويـــة 
الـــوطـــنـــيـــة واملـــشـــاعـــر الـــقـــومـــيـــة لـــــدى أي 
شعب. وقد لوحظت مشكلة حقيقية في 
األردن، تتمثل بفجوات ملموسة في بناء 
الرواية التاريخية ابتداًء، وإشكاالت أكثر 
خطورة في تنشئة األجيال املتتالية على 
ــة تــاريــخــيــة مــتــمــاســكــة، واخــتــالفــات  روايــ
واضــحــة، مــا يصل إلــى شــيــوع ســرديــاٍت 
مــســكــونــٍة ومــشــبــعــٍة بــــاإلدانــــة لــلــتــاريــخ 
الوطني األردنــي أو االنتقاص من الدور 
األردنـــي ومــن حجم اإلنــجــاز والتراكمية 

التي حدثت منذ تأسيس اإلمارة.
ــة  الــــروايــ غـــيـــاب   

ّ
أن نــنــكــر  أن  يــمــكــن  هــــل 

وتاريخها  الــدولــة  عــن  املتناقلة  الــكــبــرى 
واألحـــــداث الــجــســام الــتــي مـــّرت بــهــا أّدى 
ــفــــراغ روايــــــــاٌت وقــصــٌص  إلــــى أن تــمــأ الــ
ــا نــســجــه  بـــديـــلـــة، أغـــلـــبـــهـــا يـــقـــوم عـــلـــى مــ
األعـــداء والخصوم واآلخـــرون عن تاريخ 
األردن السياسي ودوره في املنطقة، وعن 
ليس  ومفصلية!  مهمة  تاريخية  أحــداث 
 
ً
املــطــلــوب، أن نبني روايـــة املــقــصــود، وال 

بل  ومــســارًا،  تاريخًا  األردن،  عــن   
ً
دفاعية

ــدة، اإلنـــصـــاف لــهــذا الــوطــن،  ــ بــكــلــمــة واحــ
وملا تمّكن من تحقيقه وإنجازه بصورٍة 
أدهشت املراقبني املحايدين، بينما كانت 
الــدول واملجتمعات واألنظمة تسقط في 
مــســارات االنــقــالبــات العسكرية واألفــكــار 
الــشــمــولــيــة والــدكــتــاتــوريــة والــخــطــابــات 
العنترية التي انتتهت إلى مآس وكوارث 

جّرت على الشعوب الويالت.
بـــالـــضـــرورة، لــســنــا هــنــا بــصــدد مــراجــعــة 
أراد  إذا  تاريخية ملحاكمة اآلخــريــن، لكن 
أن  البالد،  الجديد، في هذه  املئوية  جيل 
ثابتة،  خــطــى  عــلــى  املستقبل  إلـــى  يسير 
ــدٍم واثــقــة ومــســار واضـــح إلـــى األمـــام،  وقــ
يــكــون متصالحًا مع  أن  الــضــروري  فمن 
نفسه، ومدركًا تاريخه ومحّدداته، وهي 
وقفة أصبحت ضــروريــة. وقــد أكــدت ذلك 
أيضًا هــذه الــحــواريــات، في هــذه اللحظة 
 
ً
التاريخية املفصلية التي نرى فيها جيال

ــة فاشلة  والــقــتــل الــــذي مـــارســـه، إلـــى دولــ
بامتياز.

باتت سياسات النظام االقتصادية تركز 
على أمــريــن: األولــويــة الســتــمــرار مراكمة 
العائلية  الــعــصــابــة  مـــن  األمـــــوال  رؤوس 
ــرارات والـــتـــشـــريـــعـــات  ــ ــقــ ــ ــ ــال ــ املـــتـــحـــكـــمـــة بــ
ــك فــقــد أصــبــحــت  ــدا ذلــ ــ االقـــتـــصـــاديـــة؛ وعـ
علنية،  أفرادها  بني  الداخلية  الصراعات 
زادت النقمة الداخلية ضد النظام، وفقد 
وباتت  لــه،  املوالية  البيئات  تأييد  فعليًا 
الشاغل والــهــدف، مع فقدان  الهجرة هي 
التغيير. هــذا يعني  بــالــقــدرة على  األمـــل 
ــد يــحــكــم دمــشــق وهـــو في   نــظــام األســ

ّ
أن

مــا يسّهل على داعميه  أضــعــف حــاالتــه، 
الـــــــــروس واإليـــــرانـــــيـــــني الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
قراراته، وهو يتقّوى بالخالفات بينهما، 
ــطــات مــوســكــو بــقــربــه من 

ّ
ويــعــرقــل مــخــط

هو  وبالتالي  صحيح.  والعكس  طهران، 
متمّسك بالوجود اإليراني.

النظام  بــســيــاســات  الــثــانــي  ــر  األمـ يتعلق 
إليـــقـــاف تـــدهـــور الــلــيــرة الـــســـوريـــة، وهــي 
اإلنــتــاج  لــدعــم  تنموية  ليست ســيــاســاٍت 
الــتــصــديــر للحصول  ــادة  ــ املـــســـتـــدام، وزيــ
الحاجة  وتقليص  األجنبية،  القطع  على 
إلــــــى االســـــتـــــيـــــراد عـــبـــر االعــــتــــمــــاد أكـــثـــر 
ــل بـــالـــعـــكـــس،  ــ ــلــــي؛ بـ ــتــــوج املــــحــ ــنــ عـــلـــى املــ
هـــي ســـيـــاســـاٌت رعـــنـــاء، فــالــقــوانــني الــتــي 
ــى نـــهـــب مــــا تــبــقــى  ــ ــا تــــهــــدف إلــ ُيــــصــــدرهــ
فـــي جـــيـــوب الــشــعــب، حــتــى بــعــد تــجــاوز 
املساعدات  ولنهب   ،%90 الـــ  الفقر  نسبة 
الــحــواالت،  شــركــات  عبر  القادمة  األهلية 
ــلــــيــــرة وبــــســــعــــر صــــرف  بـــتـــســـلـــيـــمـــهـــا بــــالــ
منخفض )ســعــر صــرف الــحــواالت 2500 

ــار الــلــيــرة  ــيـ ــهـ الــــــــدورة االقـــتـــصـــاديـــة، وانـ
ــــي؛ فــــســــيــــاســــة الــــنــــظــــام  ــائــ ــ ــجــ ــ ــكــــل فــ ــشــ بــ
االقتصادية فوضوية وآنية، وال تؤّسس 
لحلول مستدامة، وهو ينتظر طاقة فرج 
ــقــــدر، عــبــر املـــضـــي بعملية  يـــأتـــي بــهــا الــ
إعــمــار جزئي  ــادة  الــعــربــي، وإعــ التطبيع 
في  الـــروس  ينجح  قــد  بتمويل خليجي. 
إقــنــاع األمــيــركــان فــي غــض نظر عقوبات 
ــو مــــا يـــعـــّول  ــ ــا، وهــ ــنـــهـ قــــانــــون قـــيـــصـــر عـ
مــّد خطوط  بــمــشــروع  يتعلق  فيما  عليه 
إلـــى  ــة  ــ ــــوريـ سـ عـــبـــر  األردن  ــــن  مـ ــاقــــة  الــــطــ
محروقات  شحنة  إلــى  يتطلع  أو  لبنان، 
وغــــاز إيــرانــيــة تــخــتــرق الــحــصــار وتصل 
للشعب  الــســوريــة ويبيعها  املــوانــئ  إلــى 

فـــي الـــشـــتـــاء، أو ربـــمـــا كــــان يـــراهـــن على 
اإلدراة  مــــع  لـــالتـــفـــاق  روســــيــــا  مـــســـاعـــي 
النفط  مــن   %75 على  والحصول  الذاتية 
ــاز فـــي مــنــطــقــة ســيــطــرتــهــا، مــقــابــل  ــغــ والــ
ل 

ّ
التركية، وعط التهديدات  حمايتها من 

ذلـــك الـــقـــرار األمــيــركــي بــعــدم االنــســحــاب 
من سورية واستمرار دعم قوات سورية 

الديمقراطية )قسد(.
الــســوري  الشعب  مــن نصف  أكــثــر  يتكّبد 
في مناطق النظام عناء دفع مبالغ كبيرة 
إليجارات البيوت التي ترتفع مع ارتفاع 
ما  على  الغالبية  يقتات  فيما  األســعــار، 
تــيــّســر مـــن ســلــل غـــذائـــيـــة حــصــل عليها 
الــنــظــام بــعــد االتــفــاق الــروســي األمــيــركــي 
ــمـــديـــد املــــســــاعــــدات  ــر قـــــــرار تـ ــمـــريـ ــلـــى تـ عـ
ــشــــق ومـــعـــبـــر بـــاب  ــيــــة عـــبـــر دمــ ــانــ اإلنــــســ
نهب عبر دخولها دوائــر 

ُ
الــهــوى، وهــي ت

الجزء  إال  الشعب  إلــى  الفساد، وال يصل 
رين  الشحيح والرديء. وهناك أزمة املهجَّ
الــســوري، واملخيمات ودول  الــشــمــال  فــي 
ــدول اإلقــلــيــم ودول  الـــجـــوار، وال يــمــكــن لــ
العالم القبول ببقائها من دون حل، فيما 
التهجير  من  بمزيد  العالَم  النظاُم  يهّدد 
مع  بالتوافق  أو  إدلـــب،  معركة  فتح  عبر 
الحدود  فتح  على  البيالروسي  الرئيس 
الالجئني،  أمــام  البولندية  البيالروسية 
الــفــاّرون من مناطق النظام  الذين يشكل 

السوري نسبة كبيرة منهم.
تــواجــه ســيــاســة الــتــســاهــل تــجــاه النظام 
ــــي انـــتـــهـــجـــهـــا الـــرئـــيـــس  ــتـ ــ الــــــســــــوري، والـ
األمــيــركــي، جــو بــايــدن، منذ وصــولــه إلى 
ــادات الذعــــــة فــي  ــقــ ــيـــــض، انــــتــ ــ الـــبـــيـــت األبـ
الداخل األميركي، واتهامات بأنه يحمي 

مجرم حرب؛ وهناك تقارير تصف سورية 
ــة مـــخـــدرات«، ومــركــز إلنــتــاج  بــأنــهــا »دولــ
والعالم،  اإلقليم  دول  ويهّدد  الكبتاغون، 
حزب  ومليشيات  النظام  عصابة  ويرفد 
الله والحرس الثوري اإليراني بمليارات 
الـــــدوالرات )بــلــغــت قيمة تــصــديــر حبوب 
الـــكـــبـــتـــاغـــون مــــن ســــوريــــة 3.5 مـــلـــيـــارات 
الـــصـــادرات  أضـــعـــاف  خــمــســة  أي  دوالر، 
دفـــع  ــا  مــ  ،)2020 عـــــام  خـــــالل  ــيـــة،  ــمـ الـــرسـ
أعضاء في الكونغرس إلى تمرير تعديل 
جــديــد ضــمــن مــوازنــة الــدفــاع األمــيــركــيــة، 
للحد مــن تــجــارة املــخــدرات عبر سورية. 
بايدن  إدارة  األســبــاب  تلك  وربــمــا دفعت 
إلـــى الـــعـــودة إلـــى ســيــاســة الــضــغــط على 
دمشق، مع استمرار دعم الشق اإلنساني، 
 األزمة السورية ستستمر، ما 

ّ
باعتبار أن

دامت موسكو ال تقّدم حلواًل مقبولة.
بالعودة إلى مبادرة التطبيع العربي مع 
 هذا الفشل، وما 

ّ
ل سورية إلى كل نظاٍم حوَّ

رافقها من زيادة تواتر التواصل العربي 
مـــع دمـــشـــق خــــالل الــشــهــريــن األخـــيـــريـــن، 
ــادة دمــشــق إلـــى جامعة  والــعــمــل عــلــى إعــ
الـــــدول الــعــربــيــة، تــمــهــيــدًا لــتــعــويــم نــظــام 
ــًا، واعـــتـــبـــاره مــنــتــصــرًا على  ــيـ األســــد دولـ
ثــــورة شــعــبــه؛ ال يــمــكــن تــفــســيــر مـــا سبق 
من  أو  القديم  العربي،  النظام  برغبة  إال 
الثورة املضاّدة،  السلطة عبر  إلــى  وصــل 
في مساندة الديكتاتوريات التي تشبهه، 
الشعوب  العنف ضد  استخدام  وتشريع 
الـــعـــربـــيـــة، ولـــتـــخـــويـــفـــهـــا مــــن الـــــثـــــورات، 
خصوصًا في الدول التي تعيش ضائقة 

اقتصادية عميقة.
)كاتبة سورية(

القول الفصل في التهدئة. ويــوم أن كادت 
يخلف  من  على  تتصارع  الشيعية  القوى 
ل 

ّ
املالكي عقب انتخابات 2014، كان لتدخ

فــي حل  العليا  الكلمة  الــتــســويــات  جــنــرال 
تلك اإلشكاالت، وقس على ذلك.

الــيــوم، ومــع اعــتــراض قــوى شيعية فاعلة 
عــلــى نــتــائــج االنــتــخــابــات األولــيــة املعلنة، 
ومـــع تــمــّســك مــقــتــدى الـــصـــدر، الــــذي فــازت 
تــشــكــيــل  بـــمـــبـــدأ  األول،  بـــاملـــركـــز  قـــائـــمـــتـــه 
حكومة أغلبية سياسية، تبدو تلك القوى 
الــتــي تــمــلــك مـــن الـــســـالح مـــا تــنــوء بحمله 
مــخــازنــهــا، أقــــرب إلـــى مــواجــهــٍة ظــلــت طي 
الــتــأجــيــل ســـنـــوات، بــســبــب حــنــكــة جــنــرال 
التسويات الذي كانت له كلمة على جميع 

تلك الفصائل.
فـــي عــمــلــيــة اســـتـــهـــداف رئـــيـــس الــحــكــومــة، 
مصطفى الــكــاظــمــي، بــطــائــرة مــســّيــرة قبل 
نـــحـــو أســــبــــوعــــني، ظـــهـــر جــلــيــا أن بــعــضــا 
مـــن الــفــصــائــل الــشــيــعــيــة املــســلــحــة لـــم تعد 
إيــران عليها،  الــذي تلعبه   بالدور 

ً
مقتنعة

حــيــث بـــرز معها خــطــاٌب تــصــعــيــديٌّ منها 
ــــي فـــصـــائـــل ُيــعــتــقــد أنــهــا  ضــــد إيــــــــران، وهـ
مـــن تــقــف وراء اســتــهــداف الــكــاظــمــي، إلــى 
السفير  أحــد مسؤوليها يطالب  أن  درجــة 
اإليـــرانـــي فــي بــغــداد، إيـــرج مــســجــدي، بــأن 
ــيـــس ســـاعـــي بـــريـــد،  ــه ســفــيــر ولـ ــ يـــتـــذكـــر أنـ
فـــي إشـــــارة إلــــى الـــرســـالـــة اإليـــرانـــيـــة الــتــي 
بــضــرورة  الشيعية  الفصائل  إلــى  وصــلــت 
السماح ملقتدى الصدر بتشكيل الحكومة 
والــتــفــاهــم مــعــه عــلــى بــعــض املــنــاصــب. في 
نبرٍة ما كان لها أن تظهر لوال شعور تلك 
إيــران قاآني تختلف عن إيران  القوى بأن 
قــاآنــي  الـــدقـــة إن  ســلــيــمــانــي، أو إن شــئــت 
لــيــس ســلــيــمــانــي، وال يمتلك مــا كـــان لــدى 
في  أسعفته  ما  كثيرا  مقّومات،  من  سلفه 
تــهــدئــة الــنــفــوس وتــطــيــب الــخــواطــر وفتح 
بـــاب الــتــســويــات عــلــى مــصــراعــيــه مــن أجــل 
العراق  في  اإليراني  النفوذ  بقاء  استمرار 
من خالل تلك القوى السياسية واملسلحة. 

ــــي يـــراجـــع املـــســـارات،  مـــن الــشــبــاب األردنــ
ــــن ذاتـــــــــه، ويـــــحـــــاول تــعــريــف  ويـــبـــحـــث عـ
 خطاباٍت رسمية 

ّ
هويته الوطنية، في ظل

ــــي تــعــريــف  ــة فـ ــ ــــحـ ــر واضـ ــيــ مــلــتــبــســة وغــ
األردن، ومن هو األردنــي، وما هي هوية 

الدولة وما هي طموحاتنا وآمالنا؟
ربــمــا يــقــود مــا ســبــق إلـــى نقطة خطيرة 
األردن  عــــــن  ــاش  ــ ــقـ ــ ــنـ ــ الـ فــــــي  ــة  ــ ــاسـ ــ ــسـ ــ وحـ
ــــل فـــــي الـــتـــجـــاهـــل 

ّ
واألردنــــــــيــــــــني، وتــــتــــمــــث

ــيـــره،  الــــغــــريــــب والــــــصــــــادم، بـــقـــصـــد أو غـ
ــيــــة؛ فهي  لــبــنــاء الــثــقــافــة الــوطــنــيــة األردنــ
ضــحــلــة جــــدًا فـــي مـــصـــادر الـــتـــاريـــخ وفــي 
الــكــتــب املــدرســيــة وفـــي الــجــامــعــات وفــي 
الفن واألدب والثقافة. ثّمة أجيال أردنية 
أن تسمّي ثالثة من  صاعدة ال تستطيع 
رؤســاء الـــوزراء األردنــيــني البارزين على 
مّر التاريخ؟ وال تعرف تاريخ التأسيس 
مـــحـــطـــات  ــن  ــ عــ  

ً
ــال ــ ــــضـ فـ ــــالل؟  ــقــ ــ ــتــ ــ أو االســ

مــفــصــلــيــة وحــاســمــة فـــي تـــاريـــخ األردن؟ 
هنالك قحط شديد وملحوظ في رصيد 
 
ّ
التاريخ األردنــي في الفن األردنــي، وكأن

األردنيني ال تاريخ وال سند وال رواية وال 
رصــيــد ثــقــافــي وتــاريــخــي لــهــم؟! أيـــن هي 
 التي 

ً
املسلسالت األردنية أو األفالم مثال

تــتــحــّدث بـــصـــورة احــتــرافــيــة عـــن الــثــورة 
العربية الكبرى، أو عن اآلباء املؤّسسني، 
أو حــتــى عـــن املـــلـــوك الــهــاشــمــيــني، وعــن 
تــطــورات املجتمع األردنــــي؟ ملــاذا ال نجد 
 أو فــيــلــمــًا مــعــتــبــرًا عـــن وصــفــي 

ً
مــســلــســال

اع املجالي، بل عن إبراهيم 
ّ
التل أو عن هز

الــهــدى، أو حتى عن  أبــو  هاشم وتوفيق 
تــعــريــب الــجــيــش األردنـــــي أو عـــن مــوقــف 
مــعــركــة  ــن  عــ أو  ـــ67  الــــــ حـــــرب  ــي  فــ األردن 
أو حتى  الكرامة؟  ما  أدراك  ومــا  الكرامة، 
عــن دهـــاء املــلــك الحسني فــي التعامل مع 
عن  أو  والخارجية،  الداخلية  السياسات 
معاذ الكساسبة أو عن سائد املعايطة... 

إلخ؟
؟! 

ً
هــل هــو خــجــل أو تــواضــع أردنــــي مــثــال

لنقول  الشجاعة  الضعف وغــيــاب  أم هــو 
 هنالك 

ً
كلمتنا فيما حدث ويحدث؟ فعال

الرواية  ضعف ومحدودية وضحالة في 
ـــة، مــا يحتاج 

ّ
األردنـــيـــة فــي املـــجـــاالت كـــاف

إلــــــى مـــنـــاقـــشـــات ودراســــــــــــات وتـــحـــلـــيـــل، 
لــذلــك جــــاءت فــصــول عــديــدة فــي الــكــتــاب 
ــوارًا مــنــتــجــًا بـــني الــســيــاســيــني  ــ لــتــخــلــق حـ
واألكاديميني واملؤّرخني من جهة وجيل 

الشباب من جهٍة أخرى.
الرواية   نلحظ حجم االهتمام بمراجعة 
الكتاب؛  من  األول  الفصل  في  التاريخية 
ــاقـــش األكــــاديــــمــــي والـــبـــاحـــث مــهــنــد  إذ نـ
ــوء الـــــدولـــــة فــي  ــشــ مـــبـــيـــضـــني روايــــــــــات نــ
األردن وتــشــكــالت الــهــويــة الــوطــنــيــة، كما 
قارب مصطفى حمارنة سؤال االجتماع 
الــســيــاســي فــي األردن، كــيــف تــطــور منذ 
القرن  إلــى منتصف  التاسع عشر  الــقــرن 
العشرين، وما هو اإلطار الذي حكم عالقة 
الــقــيــادة بالشعب. أمــا املـــؤرخ األردنــــي – 
ــد شــيــوخ الــتــاريــخ فـــي الـــبـــالد، علي  وأحــ
محافظة، فقد أطلعنا على معالم النهضة 
ــلــــك الـــحـــســـني بــــن طـــالل  ــتــــي قــــادهــــا املــ الــ
وإنجازاته الكبيرة في عقود السبعينيات 
والــثــمــانــيــيــنــات والــتــســعــيــنــيــات. والحــقــًا 
جــاء املفكر والــســيــاســي األردنــــي، عدنان 
ــار املــــلــــك الـــحـــســـني  ــتـــشـ ــو عــــــــــودة، مـــسـ ــ ــ أبـ

ليرة للدوالر، بينما سعر السوق السوداء 
لــــلــــدوالر(. اســتــطــاع الــنــظــام  3500 لـــيـــرة 
لكن  العملة خــالل سنة،  تــدهــور  تقليص 
على حساب ارتفاع كبير في أسعار املواد 
األساسية إلى عّدة أضعاف، وهذا يعني 
زيادة ترّدي الوضع املعيشي؛ ففي الشهر 
)أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن األول( رفــع  املـــاضـــي 
والغاز،  املـــازوت  وقبله  الكهرباء،  أسعار 
واآلن هو يقترب أكثر من رفع الدعم كليًا 
عن املحروقات، حيث قلص كمية املازوت 
املدعوم، وتضاعف سعر الغاز الصناعي 
300%، األمــر الــذي انعكس مباشرة على 
زيادة في معظم أسعار السلع األساسية، 
خــصــوصــا مـــع الــحــاجــة إلـــى املــحــروقــات 
فـــي ظـــل شـــح الــكــهــربــاء. وأيـــضـــًا انعكس 
قـــرار رفــع سعر املــحــروقــات، أخــيــرا، على 
اإلنــتــاجــني، الــصــنــاعــي والــــزراعــــي، حيث 
العجز عن  أو قلص منتوجه، مع  توقف 
إلــى ما  اإلنــتــاج. يضاف  تكاليف  تغطية 
ســبــق ركــــود كــبــيــر فـــي قــطــاع الـــعـــقـــارات، 
الــتــي فرضها  الــكــبــيــرة  الــضــريــبــة  بسبب 
ــركـــزي عــلــى عــمــلــيــات الــبــيــع،  املـــصـــرف املـ
والتضييق األمني على تصريف العملة 
ــبــــار بــائــعــي  فــــي الــــســــوق الـــــســـــوداء، وإجــ
العقارات على وضع أموالهم في البنوك 
السورية التي ال تسمح بسحب أكثر من 
النظام  ويصّدر  اليوم.  في  ليرة  مليوني 
املواد األساسية، الزراعية خصوصًا، إلى 
بعد  األردن  وإلـــى  الــعــربــي،  الخليج  دول 
فتح معبر نصيب، للحصول على بعض 
النقد األجنبي، وهو ما ساهم في مزيد 

من ارتفاع األسعار.
كــل الـــقـــرارات الــســابــقــة تــقــود إلـــى توقف 

نــــعــــم، قـــــد ال تــــكــــون إيــــــــــران فــــقــــدت كـــامـــل 
التي  املسلحة  املليشيات  على  سيطرتها 
تــديــن لها بــالــوالء، ولــكــن املــؤكــد أيــضــا أن 
هذه املليشيات بدأت بالتململ من التدخل 
ــا فـــي مصالح  ــذي يــصــّب دومــ اإليـــرانـــي الــ
تلك  إلــى مصالح  النظر  مــن دون  طــهــران، 
بالتآكل، حتى  اآلخذ  املليشيات ونفوذها 
ا كبيرا من  جاءت االنتخابات لتهدم جزء
جــرفــهــا عــبــر صــنــاديــق االقـــتـــراع الــتــي ما 
السياسية  والــقــوى  املليشيات  تــلــك  زالـــت 
وأنها  قبولها،  عــدم  على  تصر  الــخــاســرة 

كانت انتخابات مزورة.
املواجهة املسلحة بني القوى الشيعية أمر 
وارد وغــيــر مــســتــبــعــد، خــصــوصــا مـــع ما 
أفرزته هذه االنتخابات من غياب لإرادة 
بإيران،  واملتمثلة  الصراع  بهذا  املتحّكمة 
ــقـــوى ســالحــا  ــذه الـ ــدى هــ نــاهــيــك عـــن أن لــ
ونــفــوذا سياسيا وعــســكــريــا واقــتــصــاديــا 
لو  يمّكنها من خــوض أي مواجهة، حتى 
ما  الحكومية،  األمنية  الــقــوات  كانت ضــد 
يــعــنــي دخــــول الـــعـــراق فـــي مــحــرقــة صـــراع 
األضـــــــداد الـــــذي يـــبـــدو أن قـــــوًى خــارجــيــة 
ذلك  أن  منها  اعتقادا  مــا،  بطريقة  تحّركه 

قد يصّب في مصلحتها.
)كاتب وإعالمي عراقي(

اإلعالم  األسبق، ووزيــر  الديوان  ورئيس 
الخطيرة  التاريخية  املنعرجات  أحد  في 
فــي تــاريــخ الــبــالد، لــيــقــّدم لجيل الشباب 
ــًا مــســتــخــلــصــة مـــن تـــاريـــخ األردن  ــ دروســ

واملحطات املفصلية فيه. 
فـــي الــفــصــل الــثــانــي مـــن الـــكـــتـــاب، نــاقــش 
ــك الـــحـــســـني وزيــــــر الــداخــلــيــة  ــلـ مــــرافــــق املـ
األسبق، حسني املجالي، تحّدي االستقرار 
تـــحـــدٍّ على  األردن، وهــــو  فـــي  الــســيــاســي 
ــة، نــــظــــرًا إلـــى  ــيــ ــمــ درجـــــــة عـــالـــيـــة مــــن األهــ
والسياسات  استراتيجي  الجيو  املــوقــع 
الدولية واإلقليمية التي جعلت من هذه 
املنطقة بمثابة بحٍر هائٍج مائٍج مسكون 
 عن 

ً
العاتية، فضال والــريــاح  بالعواصف 

القرب الجغرافي والتداخل الديموغرافي 
مع القضية الفلسطينية.

وتــأثــيــره  الجيوبوليتك  مــوضــوع  وعــنــد 
ــة الـــخـــارجـــيـــة  ــاســ ــيــ ــة الــــســ ــاعــ ــنــ ــلــــى صــ عــ
ــة، بــــني األمــــــس والـــــيـــــوم، تــوقــف  ــ ــيــ ــ األردنــ
ليحلل  السبايلة  عامر  واملحلل  الباحث 
املــواقــف األردنــيــة ويفكك الــواقــع الــراهــن. 
ــاد  ــأعـ ــاهــــات فـ ــال الــــطــ ــمــ ــبــــاحــــث جــ أمــــــا الــ
تـــرســـيـــم مـــعـــالـــم الـــنـــمـــوذج األردنــــــــي بــني 
تناقش  فيما  والثانية،  األولــى  املئويتني 
النائب عمر عياصرة وأمــني عــام الحزب 
النمري،  االجتماعي، جميل  الديمقراطي 
مع الشباب في أسئلة اإلصالح السياسي 

وجدلياته ومحدداته. 
وتــوقــف املــحــامــي واملــســتــشــار الــقــانــونــي 
والـــكـــاتـــب، ســائــد كـــراجـــة، عــنــد مصطلح 
ــة ومــــفــــهــــومــــه فــــــي املــــضــــامــــني  ــ ــنــ ــ ــواطــ ــ املــ
بالواقع  وربطه  والقانونية،  الدستورية 
ــداالت في  ــجــ الــســيــاســي والــنــقــاشــات والــ
ــة. وفــــي الــفــصــل  ــيــ أوســـــاط الــنــخــب األردنــ
الـــثـــالـــث تــــحــــاور الـــشـــبـــاب مــــع الـــبـــاحـــث 
واملــثــقــف األردنــــــي، إبــراهــيــم غــرايــبــة في 
كتابه »األردن املمكن«، وأطلعهم الباحث 
ــام منتدى  ــو أمـــني عـ إبــراهــيــم ســيــف، وهـ
ــي ســابــقــًا، على  ــ االســتــراتــيــجــيــات األردنــ
ــر الـــحـــاكـــمـــة لـــالقـــتـــصـــاد الــســيــاســي  ــ األطــ
األردنــــي والــتــحــوالت الــتــي حــدثــت خــالل 
ــة  ــدولــ ــن مـــفـــهـــوم الــ ــ ــقــــود األخـــــيـــــرة مـ ــعــ الــ
ــتـــاج والــتــغــيــرات  الــريــعــيــة إلـــى دولــــة اإلنـ
الهائلة البنيوية التي حدثت في املوازنة 

العامة للبالد.
)كاتب ووزير أردني سابق(

سورية دولة فاشلة

العراق: حتمية المواجهة الشيعية 

الشباب األردني وسؤال السردية 
التاريخية للدولة

يرغب النظام العربي، 
القديم أو من وصل 

إلى السلطة عبر 
الثورة المضاّدة، 

في مساندة 
الديكتاتوريات التي 

تشبهه

مليشيات بدأت 
بالتململ من التدخل 

اإليراني الذي يصّب 
في مصالح طهران

الثقافة الوطنية 
األردنية ضحلة 

جدًا في مصادر 
التاريخ وفي الكتب 

المدرسية وفي 
الجامعات وفي الفن 

واألدب والثقافة

آراء

عيسى الشعيبي

في رابعة النهار، وعلى رؤوس األشهاد، من غير إجهاد للعني أو إعياء للعقل، يتضح، 
في هذه اآلونة املليئة بالشواهد املاثلة، أكثر من أي وقٍت مضى، التناقض املسكوت 
االبتدائية،  السياسية  املدرسة  ناظر  املاوية، بني  النظرية  عنه منذ شيوع هرطقات 
الزاعم إن كل شيء ينبع من فّوهة البندقية، أي االحتكام للسالح في مطلق الحاالت، 
وعميد الكلية الجامعية القائل، برصانة، إن الشعب مصدر السلطات. وبالتالي، فإن 
االنتخابات الحّرة النزيهة هي اآللية الوحيدة إلنتاج حياة ديمقراطية، يتم من خاللها 
احترام قواعد اللعبة البرملانية، واالحتكام إلى املبادئ الدستورية، بما في ذلك تداول 

السلطة سلميًا.
ولعل ما جرى ويجري في غير بلد عربي، من انتخاباٍت عامة، لعبور مرحلة التصّحر 
السياسي واالستبداد، ومن ثّمة االنتقال إلى الزمن الديمقراطي، واإلمعان جيدًا في 
ما يعقبها من انسداد، خير دليٍل على شّدة التعّرض بني ذهنيتني متناقضتني، أي 
بني سدنة صندوق الرصاص، بوصف الرصاصة رمزًا لنزعة العنف واالستئثار، 
وأداة ناجعة لتفعيل القوة القادرة على الفرض واإلمالء، بغض النظر عن التوازنات 
تعبيرًا عن  أيضًا،  بوصفه،  االقتراع،  وأمناء صندوق  الشعبية،  واألوزان  البرملانية 
الحلقة األبرز في سيرورة إنتاج العملية الديمقراطية وإعادة إنتاجها، وذلك لعمق 

الهّوة، وشّدة التباين بني منطلقات أصحاب الصندوقني ورؤاهم وغاياتهم.
تكفي نظرة سريعة على السجال املحتدم في العراق بشأن انتخابات الشهر املاضي 
 إلى 

ً
النهائية، واإلصغاء قليال )أكتوبر/ تشرين األول(، سيما على نتيجتها شبه 

الخاسرين في هذه اللعبة املتفق سلفًا على قواعد إجرائها وآليات إعالنها، ليتضح، 
الــالدولــة، أي دولــة  الــصــارخ بــني عقلية  التناقض  مــلء السمع والبصر، مــدى هــول 
الرافدين منذ 15  بــالد  انتخابية جــرت في  أفضل عملية  املشاركة في  املليشيات 
االقتراع  صندوق  نتائج  احترام  منطق  على  القائمة  املدنية،  الدولة  وفلسفة  عامًا، 
نقاش، مثل سائر  بها من دون  املعمول  العملية  إلــى قواعد  تــرّدد، واالحتكام  بال 

الديمقراطيات املحترمة، حيث يتم نقل السلطة إلى األكثرية التشريعية تلقائيًا.
ومع أن الحالة العراقية هذه ليست األولى في املنطقة، وال هي فريدة من نوعها لدى 
بلد املحاصصات والفساد األشهر، إال أنها أكثر هذه الحاالت تكرارًا في البلد الذي 
سعى األميركيون إلى جعله نموذجًا ديمقراطيًا ُيحتذى به في الشرق األوسط، إذ 
ة، وتمكينها من 

ّ
يبدو أن السماح للبندقية بالدخول على بيت عملية سياسية هش

قوامها  عربية شائنة،  لظاهرة  ل سابقة 
ّ
قد شك السلطة،  مقاليد  ببعض  اإلمساك 

عقد قـــران مــحــّرم بــني صــنــدوقــي الــرصــاص واالقـــتـــراع، أّدى، فيما أّدى إلــيــه، إلى 
مضاعفات مماثلة في كل بلد عربي وضعت فيه املليشيات قدمًا ثقيلة، وأتخمت 

ناسه بالشعارات الثورية.
بتوسيع مجال الرؤية، يمكن العثور بسهولة على تطبيقاٍت عمليٍة مشابهٍة للمثال 
الــزواج  األخـــرى، بمثل هــذا  ابتليت، هي  أخــرى  أقطار عربية  امللموس، في  العراقي 
القسري، بني حملة السالح وأهل السياسة، تمامًا على نحو ما ال يزال يحُدث في 
هم  الوقت،  مــرور  مع  حون، 

ّ
املسل بات  نهارًا، حيث  املتجلية جهارًا  اللبنانية  الحالة 

القابضون على رقاب العباد والبالد، وهم أصحاب السلطة الحقيقية، وحماة الطبقة 
الهاوية،  ة 

ّ
إلى حاف الجميل  البلد  الكامنة وراء دفع  الدفع  الفاسدة، وقوة  السياسية 

 من الدولة العراقية، أو قل 
ً
إفقاره وتحويله من ثّمة إلى دولة فاشلة، ربما أكثر فشال

دولة على الورق، رهنت مصيرها بمصائر دولة التوّسع اإليرانية.
بمبّررات  بلد،  الداخلية ألي  الحياة  دهاليز  في  إذا دخلت  البندقية  القول،  خالصة 
هوت  الــعــام،  والنظام  القانون  ضربت  الفوضى،  أشاعت  الــدولــة،  قّوضت  ملتبسة، 
إذا  وأفسدت كل شــيء، خصوصا  العاّمة  أفقرت  الوطنية،  العملة  بأسعار صرف 
سع 

ّ
أتت االنتخابات في غير صالحها، على نحو ما نرى ونسمع في مطارح ال يت

املقام لذكرها.

معن البياري

اسُمها في األردن هيئة اإلعالم، أعلنت الحكومة عنها في العام 2014، لتقوم بمهام 
دائرة املطبوعات والنشر )أنشئت في 1927(. وعنّي، في مايو/ أيار املاضي، املحامي 
طارق أبو الراغب مديرا عاما لها، والذي غّرد، في حينه، إن اإلنجاز والعمل )في الهيئة( 
سيكون بديال عن الكالم والوعود. والظاهر أنه يأخذ بقولته تلك، فمن جديد املنجزات 
ــداول كتاب األســتــاذ الجامعي األردنـــي،  املــاضــي، منع بيع وتـ الهيئة، األســبــوع  قــرار 
حسن البراري، »الصهيونية، إسرائيل، والعرب، مئة عام من الصراع« )األهلية للنشر 
والتوزيع، معهد السياسة واملجتمع لألبحاث والدراسات، عّمان، 2021(. كما أنه لم 
يكترث بالوعود، فقد أبلغ موقعا إلكترونيا محليا استوضح منه، الخميس املاضي، 
أسباب قرار املنع، بأنه سيجيب، بشكل رسمي وتفصيلي، يوم األحد )أول من أمس(. 
ــا كــان اإلعــالم يعني اإلخبار 

ّ
ولكن املوعد مــّر ولــم يف املــســؤول املحترم بــوعــده. ومل

علن الهيئة املعنية ذرائع حظرها بيع كتاٍب 
ُ
واالتصال والتواصل، يصير بديهيا أن ت

وتداوله، ما يعني جمَعه من السوق، وإتالف النسخ املتبقية منه، وفي البال أنه كان 
الدولي  عّمان  معرض  في  جناحها  في  والــتــوزيــع«  للنشر  »األهلية  معروضات  من 
للكتاب في سبتمبر/ أيلول املاضي، وبيعت منه نسٌخ عديدة. وقد يدفعنا، نحن الذين 
رمى بسوء الظن، استنكاف أبو الراغب عن الوفاء بوعده ذاك، إلى حسباِنه وفاًء 

ُ
قد ن

للنهج الطوطمي الذي تسلكه »هيئة اإلعالم« في األردن، في مسألة منع كتاب، فلم يتم 
ع وموثق، ويتضّمن 

ّ
إبالغ دار النشر بالقرار املستهجن في خطاٍب مرسٍل إليها، موق

أداء يعصى على   وحسب. وهــذا 
ٌ
 هاتفية

ٌ
القرار ودواعــيــه، وإنما هي مكاملة حيثيات 

ها الحقا إنه ال 
ُ
التفسير، هل ُيؤخذ به حفاظا على »خط رجعة«، أم لُيتاح للهيئة قول

منع لهذا الكتاب وال ما يحزنون، وإنما هي أقاويل يشيعها أصحاب غرض، فترويج 
قصة منع كتاب يفيد في زيادة مقروئيته وإثارة الفضول بشأنه.

ب، الدارس، إضافة جديدة ونوعية في كتاب حسن 
ّ
قد ال يجد القارئ الخاص، املتطل

البراري، في موضوعته، إال أنه يجد تتابعا موثقا متقنا في إحاطته بوقائع مئة عام 
 لكتابه ليست فيه، بل يوضح 

ً
من الصراع العربي اإلسرائيلي. وال يّدعي املؤلف صفة

بمنهج  للصراع،  املختلفة  الجوانب  تغطية  « في 
ً
 متواضعة

ً
الكتاب جاء »مساهمة أن 

ح ألن يكون مقّررا ُيدّرس في الجامعات العربية 
ُ
علمي. ويوحي أيضا بأنه كتاٌب يصل

لطلبة البكالوريوس. ولعل نأي الكتاب عن السجالية واإلشكاالت الخالفية، إلى حدٍّ 
ى منه. وللحق، يبُسط البراري، وهو 

ّ
ما، هو مما يجعل الكتاب مناسبا للهدف املتوخ

أستاذ العالقات الدولية في جامعة قطر حاليا )عمل في الجامعة األردنية وجامعتي 
نبراسكا وييل(، املنعطفات املركزية في مسار التطّورات التي تالحقت منذ ما قبل 

قيام إسرائيل وصوال إلى انسداد آفاق عملية التسوية معها. 
يأتي الكتاب الذي صار ممنوعا في األردن على بسالة الجيش األردني في إخراجه 
اليهود من القدس القديمة في مواجهات حرب 1948، وعلى رفض امللك الحسني الغدر 
بالفلسطينيني وتوسيعه حدود مملكته على حسابهم، في لقاء سّري غير ودي مع 
وزير الخارجية اإلسرائيلية، موشيه دايان، في 1977 في لندن، وقبل ذلك على رفض 
ة إيغال آلون وتهديدا مبطنا من األخير في لقاء جمعهما في لندن 

ّ
امللك الراحل خط

املــؤّرخ اإلسرائيلي، آفي  إلى  الكتاب مصادره، ومن ذلك استناده  ق 
ّ
في 1968. ويوث

اليهودية،  الوكالة  وممثلة  األول  عبدالله  امللك  بني  مكتوٍب  غير  اتفاٍق  بشأن  شاليم، 
غولدا مائير، قبيل صدور قرار تقسيم فلسطني في 1947. وأيا كان األمر، في ُوسع 
ترك قضايا مثل هذه 

ُ
ت أن  أن يوضحوا ويشرحوا، ال  مؤّرخني وباحثني مختصني 

بونها بسوء فهم أو بافتراض سوء طويٍة لدى 
ّ
ألخيلة موظفني في دائرٍة حكومية، يقل

حسن البراري، فيأخذون قرارا بمهاتفة »األهلية للنشر والتوزيع«، وإخطاِرها بمنع 
 
ً
السطور، وعاين فيه جهدا ظاهرا، وصدقية وتــداول كتاٍب طالعه صاحب هذه  بيع 

 أيضا.
ً
 ووطنية

ً
علمية

محمد طلبة رضوان

الفنون  ومتكّرر.  طبيعي،  هــذا  خطيرة،  وربما  ة، 
ّ
منحط قبيحة،  رديئة،  فنون  ثّمة 

أو  إليها،  للوصول  مــحــاوالٌت  ومــا سواها  االستثناء،  هي  التاريخ،  عبر  العظيمة، 
للتمّرد عليها، والدوران العكسي في فلكها، بهدف االختالف، أو الشهرة السريعة. 
الــفــنــانــون، أصــحــاب الــتــجــارب، يــعــرفــون ذلـــك، ويــفــهــمــونــه، بــل ويــســتــفــيــدون منه، 
األشــيــاء، بشرط:  تتمايز  الجميل، وبضدها  يميز  والقبيح  الجيد،  يمّيز  فــالــرديء 
وجود الجيد والجميل أصال! كان هاني شاكر، املطرب، وليس رئيس أركان حرب 
»حّس  على  وأغلب جيله  هو  الحليم حافظ. ظهر  عبد  »أغنية«  لـ  امــتــدادا  املّزيكا، 
حليم«، ولواله ما ظهروا، غّير حليم قواعد اللعبة.. الذوق.. حجز مكانا آلخرين غير 
 املطرب صاحب اإلمكانات املحدودة، في أن يغني 

ّ
املطربني »العفيقة«، وانتزع حق

لونه. ليس عيبا أن تكون فرعا عن حليم، حليم نفُسه كان فرعا عن محمد عبد 
الوهاب، لكنه نال مكانة عبد الوهاب، الجماهيرية، في زمانه، ونافس أم كلثوم، رغم 
الفارق املرعب في اإلمكانات. فعلها بذكائه، ورؤيته، وقدرته على التحّرك الواعي 
الدائمة،  ومراقبته  واللحن،  الكلمة  في  الفرادة،  شديدة  باختياراته،  املتغيرات..  مع 
والقلقة، والعصابية، أحيانا، السوق وتغيراته، ومزاج الناس، وتقلباته، ناهيك عن 
»شطارته« اجتماعيا وسياسيا. ولذلك كان حليم نجم عصره، قّدم لنفسه، وقّدم 
لألغنية وألجيالها من بعده، ولم يزل، فماذا قّدم هاني شاكر لنفسه أو لألغنية أو 

ملن جاؤوا بعده؟
إنتاج معركة حليم  إعــادة  إعالميا،  لحليم، وحــاول،  ظهر هاني بوصفه منافسا 
مع فريد األطــرش، كــان حليم، هــذه املــّرة، هو العجوز، في مواجهة شاكر الشاب 
الحليم، فهل عاش هاني  »الحليوة«، سرعان ما استوعبه حليم وبلعه. مات عبد 
ه؟ لم يكن لدى هاني شيء ليقّدمه سوى أنه مجّرد منافس شاب، لم 

ُ
شاكر وجيل

يكن لديه في شبابه سوى شبابه. ظهر جيل حميد الشاعري ورفاقه، وأكلوا الجو، 
قّدموا لونا، ذاع وشاع، وصار املنت، أًيا كان تقييمنا له، واآلخرين هوامش. تحّرك 
هاني مع السوق، لم يقاوم انتصارا لذائقته، ولم يستطع مجاراة الذائقة الجديدة، 
م »املوسيقي«، 

ّ
رقص، مثل مطربي املهرجانات، ليس على املسرح، ولكن على السل

أغنيات من روح حليم، وأخرى من عضالت عمرو دياب، كلمات، بال هوية، بعضها 
 من كلمات املهرجانات، لتراث العديد 

ً
صالح للغناء، واآلخر معالجات، أكثر ركاكة

»والولولة« و»الشلشلة«، بال لون، بال طعم، بال نكهة، بال شخصية. 
يتساءل هاني شاكر، مستنكرا: هل وظيفة النقابة هي تقديم الخدمات واملعاشات 
النقيب  يــراه  النقيب قبيحا لصالح ما  يــراه  فقط؟ ال طبعا، وظيفتها هي منع ما 
أيــن هــو الجميل؟ وهــل وجـــود »الــفــن الجميل«، وفــق رؤيـــة شاكر،  جميال. ولــكــن 
يحتاج قرارات سلطوية لتحجيم القبيح؟ الجميل يكسب وحده، من دون فرمانات 

عسكرية، فهل حاول هاني شاكر دعم ما يراه جميال حقا؟ 
ما الذي قّدمه هاني بسلطته وعالقاته ورأسماله الرمزي لدعم مطربني ومطربات 
»أفذاذ«، باملعنى الحرفي، في فرق املوسيقى العربية أو القومية، رواتبهم »كوميديا 
إلظهارهم،  مشروعه  ما  »كله«؟  وجيله  هاني  تتجاوز  أقلهم  وإمكانات  ســـوداء«، 
لتعريف الناس بهم، لتشبيكهم مع شعراء، وملحنني، من جيلهم، لتقديمهم عبر 
الــدولــة، ظــهــورات،  فــي تلفزيون  أو حتى مساحات  أو فضائيات،  إنــتــاج،  شــركــات 
ته؟ ما مشروعه؟ الجواب: ال شيء. 

ّ
وحفالت، ودعايات، تحملهم، ما رؤيته؟ ما خط

طبعا، لو كان ثّمة رؤية أو مشروع »كان هاني نفع نفسه«، )أي هاني(. والخالصة: 
فاملهرجانات  وبهاليله،  هاني  يصّورها  كما  والجمال،  القبح  بني  ليست  املعركة 
ــاّدة، بنت زمانها،  تــطــّور بمجرد ظهور فنون جـ أو  إلــى زوال  أمــُرهــا سهل، وهــي 
وسياقها. املعركة الحقيقية بني جديد، يبحث عن عامله، ال ُيراد له أن يولد، وقديم، 

منتهي الصالحية، يستخدم سلطته لكي ال يموت، وسيموت.

ممدوح حمادة

البروستات«.  عملية  بنجاح  املناضل  القائد  تهنئ  العربية  الوطني  التحّرر  »حركة 
صدور  على  الخبر  هــذا  عنها  املتفّرعة  والجرائد  الحاكم  الحزب  جريدة  تنشر   ..
 لرؤساء تحريرها جفن، ثم 

ّ
يــرف أن  العريض من دون  األولــى بالخط  صفحاتها 

البروستات فردا فــردا. ال  للقائد بنجاح عملية  الذين باركوا  الزعماء  تورد أسماء 
أعرف ماذا كان موقف القادة املهنئني بنجاح العملية من إيراد مقاطع من تهانيهم 
في هذه الصحف، ولكنني واثق من أن كل من قرأ الخبر حينذاك لم يعد ينظر بعني 
املقصود من  كــان  فهل  العربية«،  الوطني  التحّرر  املصطلح »حركة  لهذا  االحــتــرام 
النية ال يقف وراء  الذين يشملهم هــذا املصطلح؟ حسن  أولئك  الخبر تهزيء  هــذا 
إيــراد  بــدال من  العملية«  »بنجاح  بعبارة  الصحف  الــبــارز، وإال الكتفت  الخبر  هــذا 
التفاصيل. هذا الخبر طبعا نشر منذ زمن بعيد، حني كان هذا املصطلح ال يزال 

يحتفظ بأهميته، ووراءه نية معقودة على إذالل هؤالء املهنئني.
في خبر آخر: »جاللته ُيصدر عفوا عن سبعة آالف معتقل بمناسبة طهور ابنه«. 
حرية سبعة آالف شخص أمر يدعو إلى السرور والغبطة، ولكن ألم يكن من املمكن 
إطــالق ســراح هــؤالء السبعة آالف ضمن عملية قانونية من دون ربط حريتهم بـ 
الوليد، بقدر ما هو  د أيضا أن ذلك ليس فرحا بطهور 

ّ
العهد؟ مؤك »حمامة« ولي 

 بهذا األمر. وال شك أيضا أن املوضوع مقصود 
ً
جعل كل مكاسب الناس مرتبطة

لطهور ولي  إكراما  الذين دخلوا بسبب رأي وخرجوا  اإلســاءة وإهانة هــؤالء  منه 
العهد.

التعامل مع مواطنيها  العربية في  األنظمة والسلطات  عــام، ال يقيم سلوك  بشكل 
أي وزن لهؤالء املواطنني، أفرادا كانوا أم أحزابا ومنظمات وهيئات مختلفة، حيث 
تسعى هذه السلطات إلى اإلبقاء على مواطنها ذليال بأكبر قدر ممكن، ألن املواطن 
القيادة واالنصياع. وبالتالي، ال   على الرفض واالعتراض، وسهل 

ً
الذليل أقل قدرة

يشكل أي خطر على هذه السلطات املستبّدة، التي ال تؤثر فيها أبدا رغبة مواطنيها 
جميعا بمغادرة البالد التي تحكمها، ويتوه أفراد شعبها في كل أصقاع األرض، 
 في بدن هذه األنظمة 

ٌ
يتعّرضون لكل أنواع املهانة واإلذالل، من دون أن تهتز شعرة

والسلطات. ولذلك، نرى أن خبر موت مواطنيها على الحدود بردا وجوعا يشغل 
كل وسائل اإلعالم، إال وسائل إعالمها التي تتحّدث عن كل شيء، ما عدا مأساة 
مواطنيها، وإْن ذكرتهم فإنها تذكُرهم بسوء، وال تتوانى عن وصفهم باإلرهابيني 

أو تصنيفات أخرى من هذا القبيل.
أفــراد شعبها، ولكن  أي سلطة مهما كان شكلها ُيفترض أنها تمثل مصالح كل 
سلوك هذه السلطات يجعلنا على قناعٍة بأنها ال تعتبر نفسها كذلك أبدا، عندما ال 
تلقي باال ملوت أبناء شعبها في غابات الغرباء. ولقناعة مواطنيها بذلك، أي بأنها 
ال تمثلهم وال يهمها أمرهم، ال بل تنتظر عودتهم لتعّرضهم إلذالل أكبر من ذلك 
بكثير، فإنهم يفضلون املوت بردا أو جوعا أو غرقا في غابات الغرباء وبحارهم 
على  العودة إلى براثنها. نعم ال يمكن وصف حالة املواطن الواقع تحت سلطة هذه 
 موجوع، 

ٌ
 مقموٌع مسروق

ٌ
األنظمة سوى بأنه بني براثنها، فهو في عهدتها مذلول

ل »نار الغرباء على جنة أهله«.
ّ

وغير ذلك من أصناف املشاعر السلبية. ولذلك يفض
األنظمة يجعل مطالب  تلك  التي تحكمها  البلدان  للمواطن في  املمنهج  اإلذالل  هذا 
الحدود، فهو يكتفي بالحلم بأن يكون إنسانا محترما،  أبعد  إلى  املواطن متدنية 
الــذي حلم بأنه قد نبت له  حتى لو كــان جائعا. وأذكــر هنا بطل إحــدى القصص 
جناحا صرصور، فقال له صديقه: وما املشكلة، وهل نعيش في حالة أفضل من 
ليس موضوع  مــا يزعجه  بــأن  الحلم  الــذي شاهد  الــرجــل  فــرد  الصراصير؟  حالة 
الصرصور بحد ذاته، فهو يشعر بصرصوريته أربعا وعشرين ساعة في اليوم، 
وما يزعجه أنه كان في السابق يشاهد نفسه في املنام إنسانا. وهذا تماما ما تفعله 
تلك األنظمة، إنها تجعل مواطنيها يتمنون مشاهدة أنفسهم في املنام بشرا، إنها 

تحرمهم إنسانيتهم.

بين صندوقي الرصاص واالقتراع عندما يمنعون هذا الكتاب 
في األردن

من ضرب هاني شاكر وهو 
صغير؟

نار الغريب وال جنّة هلي
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آراء

حسام أبو حامد

لم تكد تمضي أيام على انتهاء مــداوالت قمة 
هامشها،  على  طــلــب،  الــتــي  للمناخ،  غالسكو 
رئــيــس الــــــوزراء اإلســرائــيــلــي، نــفــتــالــي بينت، 
مـــن نــظــيــره الــبــريــطــانــي بـــوريـــس جــونــســون 
حــظــر حــركــة املـــقـــاومـــة اإلســـالمـــيـــة )حـــمـــاس(، 
حــتــى أعــلــنــت وزيــــــرة الـــداخـــلـــيـــة فـــي حــكــومــة 
األخــيــر، بــريــتــي بــاتــيــل، فــي تــغــريــدة لــهــا على 
»تويتر«، أنها اتخذت إجراءات لحظر الحركة. 
الحركة  تمهيدا إلدراج  اإلجــــراءات  تلك  وأتــت 
ضـــمـــن املـــنـــظـــمـــات اإلرهــــابــــيــــة، ولـــيـــس هــنــاك 
مــا يمنع مــن املــصــادقــة على مــشــروع قــانــون، 
ــان يــهــيــمــن عليه  ــرملـ بـــهـــذا الـــخـــصـــوص، فـــي بـ
املــحــافــظــون بــأغــلــبــيــة مــطــلــقــة. بـــدت الــطــلــبــات 
باتيل متحّمسة  وتــبــدو  ــر،  أوامــ اإلســرائــيــلــيــة 
لتنفيذها انسجامًا مع حساباتها السياسية.

تحظر الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة، مــنــذ ســنــوات، 
الــجــنــاح الــعــســكــري لــحــركــة حـــمـــاس )كــتــائــب 
عــز الــديــن الــقــســام(، والــيــوم تستكمل حكومة 
سياسيًا  الــحــركــة  عــلــى  التضييق  جــونــســون 
وقانونيًا، ال سيما بعد تنامي تعاطف الشارع 
القضية  السنوات األخيرة مع  البريطاني في 
الــفــلــســطــيــنــيــة، واتـــضـــح ذلـــك خــصــوصــًا إّبـــان 
تعاظمت  الــتــي  الفلسطينية  الشعبية  الــهــبــة 
وتيرتها فــي مــايــو/ أيـــار املــاضــي. وفــي حال 
ــم تــصــنــيــف الـــحـــركـــة بــمــجــمــلــهــا بــوصــفــهــا  تــ
مــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة، فــبــاإلمــكــان مــحــاصــرة هــذا 
الـــتـــعـــاطـــف وتــحــجــيــمــه إلـــــى حـــــــدوده الــدنــيــا 
الذي يعاقب من  البريطاني  القانون  بموجب 

مهنا الحبيل

ــوات  ــ ــيــــوم بــــصــــورة مـــتـــصـــاعـــدة أصـ تـــرتـــفـــع الــ
ــــن قـــواعـــد  ــــي الـــــعـــــراق ولــــبــــنــــان، مـ ــبــــاب فـ الــــشــ
حِكم 

ُ
ت مناطق  فــي  عربية،  شيعية  اجتماعية 

فيها إيران قبضتها. وكان السياق املتوقع أن 
تتراجع أي أصــوات تمّرد أو احتجاج مدني، 
 مــنــظــومــات قــمــع ضخمة، 

ّ
خــصــوصــًا فـــي ظـــل

الشباب  القتلى  مــئــات مــن  الــعــراق ذهــب  ففي 
مــن الــنــشــطــاء، وتــعــّرضــوا لــلــضــرب واالعــتــداء 
والتهديد املــتــكــّرر. وعــلــى الــرغــم مــن ذلــك كله، 
بها  تهتم  لــم  التي  االنتخابات  نتائج  أعطت 
ــرًا على والء 

ّ
حــركــة االحــتــجــاجــات كثيرًا مــؤش

شــعــبــي فــي الـــشـــارع لــلــحــركــة، ُيــقــابــلــه تــراجــع 
التصويت لأحزاب املوالية إليران.

مـــســـاحـــة   
ّ
أن ــبــــان  الــــحــــســ فـــــي  ــا  ــنــ هــ ويـــــؤخـــــذ 

االســـتـــقـــالل االنــتــخــابــي مــــحــــدودة، ومــــا زالـــت 
ــهـــران، وتــقــاطــعــهــا مع  تــخــضــع لــقــوة نــفــوذ طـ
واشـــنـــطـــن لـــضـــمـــان الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مــركــزيــة 
الــحــكــم فــي املنطقة الــخــضــراء لــعــراق مــا بعد 
االحتالل. مع ذلك، كان غضب الشارع العراقي 
واضحًا من أحزاب الوالء الطائفي، في الوقت 
ــة خـــارج تشكالت اإلخـــوان 

ّ
ذاتـــه، صـــّوت الــُســن

املــســلــمــني، حــتــى لـــو كــــان ذلــــك ملـــجـــّرد اعــتــقــاد 
الحزبية،  التنظيمات  بفكر  ــح 

ّ
املــرش بارتباط 

أو سياقها السياسي وتبعيتها للمحاصصة 
الطائفية في نظام بغداد الجديد.

ــن قــــوة حــــزب الــلــه  ــم مـ ــرغـ أمــــا لــبــنــان فــعــلــى الـ

عبد الحميد اجماهيري

ــل اإلعـــــالم  ــائــ عـــنـــدمـــا بـــــدأ الــــحــــديــــث، فــــي وســ
الــعــربــيــة، وبــعــضــهــا مــغــاربــيــة، عــن أزمــــة بني 
مــغــرب مــحــمــد الـــســـادس وروســـيـــا فــالديــمــيــر 
ــرتـــــني عـــــن طـــريـــق  ــ بـــــوتـــــني، كـــــــان الــــــجــــــواب مـ
صدرت  فقد  أنفسهم،  الــروس  الدبلوماسيني 
تــوضــيــحــيــة  بـــالغـــات  الـــخـــارجـــيـــة  عـــن وزارة 
ــة بــني الــربــاط ومــوســكــو. ولعل  تنفي أي أزمـ
الــــرد األكـــثـــر إثـــــارة لــالهــتــمــام رد الــخــارجــيــة 
ا 

ّ
الروسية على يومية »الشروق« الجزائرية، مل

أصدرت تقريرا مهوال عن تصعيد في التوتر 
بــني الــعــاصــمــتــني. علقت عــلــى تــقــريــر نشرته 
املــاضــي )أكــتــوبــر/ الــشــهــر  الصحيفة فــي 18 

تــشــريــن األول( بــــأن »املــــزاعــــم عــــن  الــعــالقــات 
املتوترة للغاية بني روسيا واملغرب، ال سيما 
بسبب تعزيز التعاون بني موسكو والجزائر، 
الــواقــع، وال  وفقًا لكاتب املقال، ال تتوافق مع 

توجد إال في خيال هذه الصحيفة«.
ــام لــلــمــتــابــع  ــعــ ــيـــال الــ ــاب تــقــنــني الـــخـ ــ ــن بـ ــ  ومـ
ــدول فـــي املــنــطــقــة، تـــم الــحــرص  ــ وملـــواطـــنـــي الــ
عــلــى تــرويــج عــنــاصــر كثيفة تــوحــي بــوجــود 
ــة، منها وجـــود قـــوات »فــاغــنــر« القريبة  األزمــ
مـــن مـــوســـكـــو، والــــرفــــع مـــن تــســلــيــح الــجــزائــر 
لــروســيــا، بما يفوق  الــزبــون األول  الــتــي تعد 
ــيـــة،  الـــروسـ الـــعـــربـــيـــة  الـــقـــمـــة  ــيـــل  80%، وتـــأجـ
وســفــر الــســفــيــر الـــروســـي إلـــى بــلــده، وتعليق 

يــرفــع شــعــارات ورمـــوزًا  أو  أو يحشد  ينتمي 
ــات مــالــيــة  ــرامـ ــغـ ــظـــورٍة بـ مـــؤيـــدة ملــنــظــمــٍة مـــحـ
تتجاوز  قــد  مــددًا  بالسجن  وعقوبات  كبيرة، 
ــوات. عــنــصــريــة بــريــطــانــيــة جــديــدة  ــنـ عــشــر سـ
اإلسرائيلي  االحــتــالل  عنصرية  مــع  متحالفة 
ال تريد أن تحظر على الفلسطينيني نشاطهم 
هم في 

ّ
أيضًا حق بل  املــقــاوم والسياسي فقط، 

فاستمرارًا  اإلنساني،  والدعم  التعاطف  تلقي 
الحقوقية  املــؤســســات  حــظــر  فــي  لسياستها 
واإلنسانية العاملة في األراضي الفلسطينية 
ــلـــنـــت حـــكـــومـــة دولـــــــة االحــــتــــالل،  ــلـــة، أعـ ــتـ املـــحـ
تـــشـــريـــن األول(،  )أكــــتــــوبــــر/  املــــاضــــي  الـــشـــهـــر 
عن  فلسطينية  أهلية  إخـــراج ســت مؤسسات 
الشعبية  بالجبهة  ارتباطها  بداعي  القانون، 
ــفــهــا إســرائــيــل 

ّ
لــتــحــريــر فــلــســطــني، الــتــي تــصــن

الــبــريــطــانــي املعلن  منظمة إرهــابــيــة، والـــقـــرار 
أخــيــرًا ســوف يــطــاول الناشطني فــي املجالني، 
ــراد،  الــحــقــوقــي واإلنــســانــي، مــن منظمات وأفــ

عاملني بني بريطانيا وقطاع غزة.
ــع الــفــلــســطــيــنــيــني فــي  ــ يـــقـــتـــحـــم الـــتـــعـــاطـــف مـ
هنا  والــجــدال  األكاديمية،  الساحة  بريطانيا 
السامية«.  أشـــّده حــول تعريف »مــعــاداة  على 
ففي الحادي عشر من شهر نوفمبر/ تشرين 
ــالــــي، وبــــعــــد مـــحـــاضـــرة ألــقــتــهــا  الـــثـــانـــي الــــحــ
في  هوتوفلي،  تسيبي  اإلسرائيلية،  السفيرة 
معهد لندن للعلوم االقتصادية، خالل نقاش 
مته الجامعة عن مستقبل الشرق األوسط، 

ّ
نظ

مواقع  على  املتداولة  الفيديو  مقاطع  أظهرت 
للفلسطينيني  مــنــاصــريــن  طـــالبـــًا  الـــتـــواصـــل 
السفيرة  ويـــطـــاردون  ويــصــرخــون،  يحتّجون 

األمــنــيــة، داخـــل مــؤســســات الــدولــة وخــارجــهــا، 
وبغض النظر عن الصراع الطائفي بني القوات 
 الــــروح الشيعية 

ّ
الــلــبــنــانــيــة وحــــزب الــلــه، فــــإن

التي كانت ضمن ضحايا انفجار مرفأ بيروت 
برزت كإحدى رهائن القمع، وإحكام الحصار 
املــرّوعــة فــي شهداء  الــحــزب على الطائفة  مــن 
تــفــجــيــر املـــخـــزن الــكــيــمــيــائــي، الــــذي قـــد ُيشير 
مــوقــف الـــحـــزب الـــرافـــض لــلــتــحــقــيــقــات، وبــقــاء 
املــلــف على الــســطــح، إلــى دالئـــل تــوّرطــه فيها، 
ضــمــن شــراكــتــه فـــي مـــذابـــح الــنــظــام الــســوري 

اإلرهابية.
ولــــم يــكــن االحـــتـــجـــاج الــشــبــابــي الــشــيــعــي في 
ذلك  سبق  ه 

ّ
لكن املــرفــأ،  بتفجير  مقيدًا  لبنان 

فـــي حــمــلــة »#كــلــن_يــعــنــي_كــلــن« الــتــي أعلنت 
الفساد،  واقــع  الله عن  بقوة مسؤولية لحزب 
الذي  الحكومي فقط،  السياسي ال  والتعطيل 
رهن اإلرادة الوطنية العليا في لبنان لصالح 
طهران ومشروع توّسعها، من دون أن يعني 
ــراءة بــقــيــة األطــــــراف، ســــواء فـــي جــانــب  ــ ذلـــك بـ
املــســيــحــيــة الــســيــاســيــة الـــتـــي قـــادهـــا طــائــفــيــًا 
التعطيل  مع  عــون، وتوافقت  الرئيس ميشال 
ــيــــوم تــشــعــر بــتــكــلــفــة هـــذا  ــي الــ ــ اإليـــــرانـــــي، وهـ

التحالف، واستثمار سمير جعجع له.
واملسيحية  السنية  السياسية  البنية  أن  كما 
الخليج  في  السياسي  بالنظام  ارتهنت  التي 
تتحّمل املسؤولية، ونضيف إلى ذلك مسارات 
أن  تحاول  التي  املستمّرة  السعودي  التخبط 
تعّوض إخفاقها بمبادراٍت عاطفية تستعدي 

الـــرحـــالت الـــجـــويـــة، وغـــيـــر ذلــــك مـــن الــتــأثــيــث 
الدرامي الذي قد يوحي بدوره بوجود »بناء 
عــقــالنــي« ومــنــطــقــي يــتــيــح اســتــنــتــاج وجـــود 
األزمة، والحقيقة أن الوضع أعقد من صناعة 

إعالمية.
الرسمي  اإلعـــالن شبه  الحديث  هــذا  مناسبة 
ــيــــة فــي  عــــن انـــعـــقـــاد الـــقـــمـــة الـــعـــربـــيـــة الــــروســ
)ديسمبر/ املقبل  الشهر  نهاية  فــي  مــراكــش 
إعــطــاء دفعة  والــتــي ستتولى  األول(،  كــانــون 
ــعــــرب والـــــــــروس، فــي  أقــــــوى لـــلـــتـــعـــاون بــــني الــ
تـــزامـــن واضــــح مـــع تــجــديــد روســـيـــا نشاطها 
االســتــراتــيــجــي فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق األوســــط 

وشمال أفريقيا.
ملــــــاذا هـــــذه املـــنـــطـــقـــة مـــتـــرابـــطـــة فــــي األجـــنـــدة 
ــن ســـوريـــة  الــجــيــوســتــراتــيــجــيــة ملـــوســـكـــو، مــ
وفلسطني، إلى املحيط وغرب املتوسط؟ لعل 
الــجــواب يكمن فــي االعتقاد الــروســي أن »من 
)الشرق  يملك حضورا قويا في هذه املنطقة 
األوســـط وشــمــال أفــريــقــيــا( يملك بــالــضــرورة 
حــضــورا قــويــا فــي الــعــالــم« كما عــّبــر عــن ذلك 
القريب  لوكيانوف،  فــيــودور  السياسة،  عالم 
الدائرة،  الروسية. وفي هذه  القرار  من مراكز 
نجد أن جــزءًا مــن شبكات الــعــالقــات يعد في 
الباردة،  الحرب  أيــام  السوفييتي  اإلرث  حكم 
 الــتــقــلــبــات، 

ّ
ــل ــ ــه كـ ــ والـــــــذي ظــــل ثـــابـــتـــًا فــــي وجـ

وجزءًا آخر تبنيه الدولة الروسية على قاعدة 
املـــصـــالـــح الـــحـــيـــويـــة، اقـــتـــصـــاديـــًا وســيــاســيــًا 

محاطة  الجامعي  الحرم  مغادرتها  أثناء  في 
ــــددة. تـــغـــريـــدة مـــجـــهـــولـــة عــلــى  ــــشـ بـــحـــراســـة مـ
»تـــويـــتـــر« لــحــســاب تـــم إنـــشـــاؤه قــبــل يــــوم من 
بالحجارة  السفيرة  إلى رشق  املحاضرة دعا 
قــبــل أن يــتــم حـــذفـــه، دفــــع الــجــامــعــة إلــــى فتح 
تحقيق بشأن تهديداٍت مزعومة. وقد سارعت 
بــريــتــي بــاتــل إلـــى التعبير عــن »اشــمــئــزازهــا« 
ــن الـــطـــريـــقـــة الـــتـــي عـــومـــلـــت بـــهـــا الــســفــيــرة،  مــ
وعّبرت عن دعمها الشرطة في الحادثة التي 
»املــــروعــــة«. ال رئـــاســـة الــجــامــعــة،  ـــ وصــفــتــهــا بــ
باتل، كانتا على استعداد لسماع صوت  وال 
ــــن مـــخـــتـــلـــف الـــجـــامـــعـــات  ــــطـــــالب مـ ــــرات الـ ــــشـ عـ
البريطانية، طالبوا بمقاطعة هوتوفلي التي 
ســبــق أن شــغــلــت مــنــصــب وزيــــرة االســتــيــطــان 
إلقاء  من  ومنعها  اإلسرائيلية،  الحكومة  في 
كلمتها، طاملا كان إقرار الحكومة البريطانية 
م عدم التعامل 

ّ
بعدم شرعية االستيطان ُيحت

مــع مــن يــشــرعــن االســتــيــطــان، أمــثــال السفيرة 
هوتوفلي وغيرها، بحجة معاداة السامية تم 
التضييق على الطالب املناهضني للسياسات 
اإلسرائيلية في األراضــي املحتلة، وتــم فصل 

العديد منهم. 
ــرار الـــبـــريـــطـــانـــي قــــــوات االحـــتـــالل  ــ ــقـ ــ يــمــنــح الـ
اإلســرائــيــلــي ضــــوءًا أخــضــر فـــي أي مــواجــهــة 
ــلـــت الــســلــطــة  مـــقـــبـــلـــة مـــــع غــــــــزة. وحـــســـنـــًا فـــعـ
حــمــاس.  حــركــة  مــع  بتضامنها  الفلسطينية 
مــن شعبية  البريطانية  ــراءات  ــ اإلجـ وســتــزيــد 
 أصـــواٌت نشاز 

ً
»حــمــاس« ولــم تكن مستغربة

رّحــبــت بتلك اإلجـــــراءات، وطــالــبــت بــإجــراءات 
بـــــني هـــــؤالء  فـــــي دول أخــــــــــرى. مـــــن  مـــمـــاثـــلـــة 

الـــشـــعـــب الـــلـــبـــنـــانـــي املــــحــــاصــــر، بــــني الــخــيــبــة 
العربية الفاشلة وتقّدم إيران اإلستراتيجي.

ــيــــة مــن  ــل بـــــــــروز قـــــــوة مــــدنــ ــثـ ــمـ ــــي، يـ ــالـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ وبـ
الحركة  مــع  تتحد  الشيعي،  الــشــبــاب  أوســـاط 
ــاوزة لـــجـــدران  ــجــ ــتــ االحـــتـــجـــاجـــيـــة املـــدنـــيـــة املــ
ــنـــان، خـــطـــرًا عـــلـــى الـــحـــزب،  ــبـ الــطــائــفــيــة فــــي لـ
ر متزايد لثورة فكرية في أوســاط 

ّ
وهــو مؤش

الشيعة الشباب من التيار املدني الذي يصعب 
حصره، هل هو كتلة فكرية واحــدة مناهضة 
الشباب  فــي  كــكــل،  اإلســالمــيــة  الدينية  للفكرة 
حــالــة رفض  ـــه 

ّ
أن أم  والــســنــة جميعًا؟  الشيعة 

ــاج عــلــى فـــكـــرة تــوظــيــف الـــديـــن ضد  ــتـــجـ واحـ
مــشــاعــرهــم وحــريــاتــهــم الــســيــاســيــة واملــدنــيــة، 
الثالثة عنهم،  الرؤية  القضية هنا غياب   

ّ
وأن

أو عــــدم حـــضـــورهـــا فـــي املــشــهــد الـــحـــالـــي من 
صــراعــهــم الــحــقــوقــي، مـــع الــنــظــام الــســيــاســي 
املــنــطــقــة  ــي  فــ الــــــذي ُورث  املـــتـــحـــد،  والــــديــــنــــي 

العربية من عقود؟
هذا االحتجاج عبر به الزمن مبّكرًا في الحالة 
الــســنــيــة، وكـــانـــت فـــكـــرة الــتــنــويــر والــتــرشــيــد 
الحقوق  فــي  اإلسالمية  املقاصدية  على  بناء 
الحركة  فــي  عــقــودًا عنها  اإلنــســانــيــة، متقّدمة 
الشيعية، على الرغم من صدارة علي شريعتي 
الفقيه،  الــولــي  الــيــوم منظومة  تــحــاربــه  الـــذي 
وتحتفي به القواعد العربية السنية الحقوقية. 
وشريعتي هو رمز اليسار الشيعي املعارض 
في إيــران، وهــذه القضية أكبر من ملف، فهي 
ها تساهم في 

ّ
تحتاج لتوقف كبير معها، ألن

وجــيــوســتــراتــجــيــًا فــــي املـــنـــطـــقـــة، بــمــضــاعــفــة 
ــا وفـــــــي دول  ــيــ ــقــ ــريــ ــال أفــ ــ ــمـ ــ ــــي شـ الــــجــــهــــود فــ
الشراكات  الصحراء، وتنويع  أفريقيا جنوب 

االستراتيجية.
وفي هذا السياق، لم تنل العالقات بني روسيا 
واملــغــرب والــجــزائــر اهــتــمــامــًا كــالــذي يحصل 
الـــيـــوم، عــلــى ضـــوء الــتــطــورات الــحــاصــلــة في 
املنطقة مــنــذ بــدايــة األلــفــيــة الــثــالــثــة، ومـــع ما 

يحصل في دول الساحل والصحراء.
الــســادس،  املــغــربــي، محمد  العاهل  وقــد عمل 
الشراكات  تنويع  على  الــعــرش،  اعتالئه  منذ 
الــجــيــوســتــراتــيــجــيــة مـــع كـــل الـــعـــواصـــم الــتــي 
ــرار الـــدولـــي. فــقــد زار روســـيـــا في  ــقـ تــصــنــع الـ
2002 وفي 2016. ووضعت في الزيارة الثانية 
مالمح التعاون الثنائي. ومن املتوقع أن تكون 
الــقــمــة الــروســيــة الــعــربــيــة، والــلــجــنــة الثنائية 
لتفعيل  مناسبتني  العليا،  املغربية  الروسية 
الـــعـــقـــود املــتــفــق عــلــيــهــا بـــني الـــبـــلـــديـــن، منها 
البتروكيماويات  مــجــال  فــي  كــبــرى  مــشــاريــع 
ــكـــون املــــغــــرب فــي  ــد يـ ــ ــال املــــغــــرب. وقـ ــمـ فــــي شـ
اســتــراتــيــجــيــة الــــروس االقــتــصــاديــة املـــتـــرّددة 
الطريق نحو أفريقيا، باالستفادة من شبكات 
كثيرة  دول  مع  تربطه  التي  املتعّددة  عالقته 
في غرب أفريقيا ووسطها. وهو، بهذا املعنى 
الـــتـــجـــاري، يــفــّعــل طـــريـــق الـــحـــريـــر الـــروســـي، 
أيام االتحاد السوفييتي،  للعودة إلى مواقع 
مـــع تــغــيــر فـــي طــبــيــعــة الـــعـــالقـــات ودرجــتــهــا. 

فــلــســطــيــنــيــون غـــــاب عــنــهــم الـــحـــس الــوطــنــي 
ــلـــيـــم، فـــخـــلـــطـــوا بــــني مـــآخـــذهـــم )ومــــآخــــذ  الـــسـ
والنقد  الــحــركــة،  عــلــى  كــثــيــريــن(  فلسطينيني 
املشروع لكثير من ممارساتها، وبني التوّرط 
الــذيــن  الــشــعــب الفلسطيني  أعــــداء  تــأيــيــد  فــي 
يــســتــهــدفــون قــضــيــتــه مـــن خــــالل اســتــهــدافــهــم 
»حماس«.     في كلمة يتوقع أن تلقيها حول  لـ
األمن، نشرت صحيفة »ذا غارديان« مقتطفات 
رسالة  بوصفها  الخطوة  باتيل  تــبــّرر  منها، 
هم آمنون ضد 

ّ
تطّمن اليهود في بريطانيا بأن

أكثر طموحًا  باتيل  تبدو  السامية«.  »معاداة 
ســيــاســيــًا مـــن بـــوريـــس جــونــســون الــــذي أّكــــد، 
غير مــرة، نيته فــي عــدم االســتــمــرار. وتعتقد، 

الفكرية الجديدة في الشرق.  الهوية  تشكالت 
 الفراغ الحاصل اليوم في ظاهرة التمّرد 

ّ
ولعل

املدني، يمنع تحّوله إلى حركة نهضة مثمرة 
ــي املـــجـــتـــمـــع، فـــهـــي تـــحـــتـــاج أن تــلــتــحــم مــع  فــ
ــطــٍر من 

ُ
الــقــاعــدة االجــتــمــاعــيــة الشعبية لــكــل ق

الــوطــن الــعــربــي، تــجــتــاحــه كــال اإلشــكــالــيــتــني، 
باسم  العسف  لتأثير  والــقــائــم  السابق  اإلرث 

الــســالح، في  أن  املراقبون كذلك على  ويجمع 
إطـــار هـــذه الــحــيــويــة االســتــراتــيــجــيــة، واجــهــة 
القوة  إلثبات  الجديدة،  لروسيا  تكنولوجية 
الــدولــيــة، فــي رد بعدي على مــا قاله الرئيس 
األمــيــركــي األســبــق، بـــاراك أوبــامــا، مــن وصف 
فـــي حـــق روســـيـــا، بــاعــتــبــارهــا »مــــجــــّرد« قــوة 
إقليمية، أي ال تــرقــى إلــى املــنــافــســة! وهــو ما 
استتبعته إعادة ترتيب األولويات في الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا.
معيار  يتجاوز  وعاهله،  للمغرب  وبالنسبة 
 

ٌ
االقــتــصــادي، بل هو متوقف الربح  املصلحة 

ــهــا 
ّ
ــر ملــســتــقــبــلــهــا الـــســـيـــاســـي، أن

ّ
وهــــي تــحــض

بــحــاجــٍة الســتــرضــاء الــلــوبــي الــصــهــيــونــي في 
بريطانيا. باتيل خلف سيئ لسلف سيئ، كان 
شخصية  خصااًل  والنفاق  والخديعة  الكذب 
تــمــّســك بــهــا جــونــســون فــي مــشــواريــه، املهني 
والــســيــاســي، منذ طــرد مــن أول وظيفة لــه في 
»التايمز« البريطانية الختالقه اقتباساٍت عن 
املــؤّرخ، كولني لوكاس، في محاولٍة للحصول 
الثاني  إدوارد  امللك  عشيق  عن  تكهنات  على 
املفترض، بيرس جافستون، في قصة إخبارية 
على الصفحة األولــى، مرورًا بطرده من فريق 
زعيم حزب املحافظني مايكل هوارد بعد كذبه 
على هــذا األخــيــر، وحــتــى تــرويــجــه األساطير 
ذلك  )مــن  األوروبــيــني  فــي  املشّككة  الشعبوية 
ــوا املــقــايــيــس  ــيـــني رفــــضــ ــالـ اّدعــــــــــاؤه أن اإليـــطـ
الجديدة املقترحة للواقي الذكري لقلقهم على 
اعتبارات الحجم بداًل من التركيز على معايير 

الوقاية من مرض اإليدز(.
ــــذب خـــصـــلـــة تـــتـــعـــلـــق بـــبـــوريـــس  ــكـ ــ ــم يـــعـــد الـ ــ لـ
البريطاني،  الصحافي  ذهــب  كما  جونسون، 
جـــــــونـــــــاثـــــــان فـــــــريـــــــدالنـــــــد )»الــــــــــغــــــــــارديــــــــــان«: 
سمة  بــــرأيــــه،  أصـــبـــحـــت،  بـــل   ،)2021/11/19
حزبه، وامتدت إلى أعضاء الحكومة الحالية. 
 »الــحــكــومــة 

ّ
فـــي تــغــريــدتــهــا، أعــلــنــت بـــاتـــل أن

أينما  واإلرهـــاب  للتطّرف  بالتصّدي  ملتزمة 
وجــد« لكنها طبعًا، ليست في وارد التصّدي 
م، وال للوثتي 

ّ
إلرهاب الدولة اإلسرائيلي املنظ

عــن بوريس  اللتني ورثتهما  والــنــفــاق  الــكــذب 
جونسون. 

)كاتب فلسطيني(

الدين، على حياة الفرد وحقوقه، واالستباحة 
الــتــي ُرهــنــت بــالــفــتــوى، وهـــي الــيــوم فــي حالة 
يقظٍة متزايدٍة في الجانب الشبابي الشيعي، 
قبل  األرض  أنها ال تتشّكل على  املشكلة   

ّ
لكن

إحكام اإليرانيني قبضتهم التي سبق لها أن 
استخدمت مذهب الولي الفقيه الحديث ذراعًا 

استعماريًا للوطن العربي.
مساحة التفاهم السني الشيعي املمكن، ليس 
 املــراجــعــات 

ّ
عــلــى قـــاعـــدة الـــعـــرب فــقــط، بـــل إن

كليات  على  الجميع  تشمل  أن  يمكن  النقدية 
اإلسالم اإليمانية ومنظومته األخالقية، لبناء 
تأسيس ثقافي جديد يدعم التوحد الشعبي 
ــوري الـــحـــقـــوقـــي لــلــجــمــيــع.  ــتــ ــدســ لــلــتــقــعــيــد الــ
ولــذلــك، مــن املــهــم الــبــدء فــي حــــوارات مشتركة 
رّصف لهذه املرحلة اإليجابية، من العالقات 

ُ
ت

ــالـــذات عبر  الــشــعــبــيــة فــي الــوطــن الــعــربــي، وبـ
الــقــاعــدة الــشــبــابــيــة، بــعــدمــا اســتــثــمــر توحش 
مشروع ولي الفقيه ضمير اإلنسان، متقاطعًا 
مع العهد الطائفي للتوظيف الوهابي، والذي 
تــجــري فيه الــيــوم مــحــاوالت تقويم مــن داخــل 
الحركة السلفية اإلصالحية، تخرج من ضيق 
ــذراع سياسي  ــ الــوهــابــيــة الــتــي اســتــخــدمــت كـ
وظــيــفــي ســعــودي ضــخــم، وال يــــزال جناحها 
 فـــي الــتــوظــيــف، مـــع مـــســـاراٍت 

ً
الــجــامــي فـــاعـــال

أخـــرى، على الــرغــم مــن حــالــة الــريــاض أخــيــرا، 
بتخليها  الغرب  إلقناع  الزمن  تسابق  والتي 

عن مواثيق اإلسالم األخالقية.
)كاتب عربي في كندا(

على املوقف من سيادة املغرب على صحرائه 
ووحدة ترابه. وفي هذا الباب، تلتزم موسكو 
نـــوعـــًا مـــن الـــحـــيـــاد الـــــذي يــخــتــل كــلــمــا تعلق 
في  القلم«  »حاملة  املتحدة  بــالــواليــات  األمـــر 
التصويت في  القضية. وقد ظلت تمتنع عن 
الجنوبية  األقاليم  تخّص  التي  الــقــرارات   

ّ
كــل

الذي  القرار 2602،  أخيرًا  للمغرب، وجديدها 
ر كثيرًا من معطيات الحل، وانتصر للحكم  غيَّ
 موسكو 

ّ
الــذاتــي املــقــتــرح مــن املــغــرب. غــيــر أن

هــي نفسها التي وقفت مــع املــغــرب، فــي عهد 
األمــيــركــيــة  اإلدارة  ــاولـــت  حـ عــنــدمــا  ــا،  ــامــ أوبــ
الــدفــع نــحــو تــوســيــع صــالحــيــات بــعــثــة األمــم 
املتحدة فــي الــصــحــراء )املــيــنــورســو(، لتشمل 
 لم ينسه 

ٌ
مراقبة حقوق اإلنسان، وهو موقف

امللكي  القصر  املغاربة، وفي مقدمتهم ساكن 
باملشور السعيد، للروس.

في الجانب اآلخر من العملية، تحضر موسكو 
تسليح  لناحية  محايد  غير  عنصرًا  ضمنًا، 
الـــجـــزائـــر، بــمــا يـــقـــّوي الــنــزعــة الــحــربــيــة لــدى 
ساكني قصر املرادية في رئاسة الجمهورية. 
ــات  ــد يـــكـــون عــلــيــهــا أن تـــلـــزم أقـــصـــى درجــ وقــ
ـــر أخــــذ طــابــعــه اإلقــلــيــمــي، 

ّ
ــاد، فـــي تـــوت ــيـ الـــحـ

أي الــشــمــال األفـــريـــقـــي، حــيــث تــنــوي تــجــديــد 
وجــودهــا وتقويته، وهــو وجـــوٌد ال يمكن أن 
تـــكـــون طـــبـــول الـــحـــرب الـــتـــي يــدقــهــا الــعــســكــر 

الجزائري في صالح استمراره ومردوديته.
)كاتب مغربي(
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عراقيون يكتفون بأسر صغيرة
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بغداد ـ كرم سعدي

السنوات  العراقية، خالل  العائالت  تميل 
األخيرة، إلى الحّد من عدد أفراد األسرة. 
األهـــل ينجبون نحو عشرة  كــان  ســابــقــًا، 
أبـــنـــاء ســــواء كـــانـــوا يــقــطــنــون فـــي الـــقـــرى أو املـــدن. 
وكــــان املــــرض وظــــروف الــعــمــل مــن األســـبـــاب التي 
الــزوجــني في تكوين أسرة   دون رغبة 

ً
تقف حائال

كبيرة لدى غالبية العراقّيني. كما تسعى عائالت 
إلى حصر الرعاية والتربية والتعليم بعدد قليل 
من األبناء ال يتجاوز الخمسة، عسى أن يكون لهم 

مستقبل علمي واعد. 
املـــحـــدود  الـــدخـــل  مـــن ذوي  الـــعـــراقـــيـــون  كــــان  وإن 
يعتقدون أن الرزق ُيصاحب والدة األطفال إلقناع 
أنــفــســهــم واآلخـــريـــن بـــأن اإلكـــثـــار مــن اإلنـــجـــاب لن 
»الــرزق  إن  يقولون  أو  احتياجاتهم،  توفير  يعيق 
على الله«، إال أن األوضــاع اختلفت اليوم. ويقول 
مـــواطـــنـــون إن الـــوضـــع اخــتــلــف عـــن زمــــن آبــائــهــم 

وأجدادهم.
بعض اآلباء الذين كانوا قد نشأوا في أسر كبيرة 
يرون أن الحال في املاضي كان أكثر يسرًا وسهولة 
باإلضافة إلى توفر فرص العمل للجميع. كما أن 
الــدخــل  األســعــار كــانــت منخفضة وتــنــاســب ذوي 
املحدود، ما جعل تكوين أسر كبيرة أمرًا ميسورًا. 
هذا ما يقوله فاضل الحسناوي )37 عامًا(، الذي 

يــعــمــل مــدرســًا فــي مــدرســة ثــانــويــة فــي العاصمة 
بغداد. ويوضح في حديثه لـ »العربي الجديد« أنه 
على الرغم من مضي أحد عشر عامًا على زواجه، 
ه وزوجته 

ّ
إال أنه لم ينجب سوى ولدين، مؤكدًا أن

أفــراد  بعدد  مقتنعان  الــتــجــارة  وزارة  فــي  املوظفة 
األسرة وال يفضالن إنجاب املزيد.

فــرح عباس،  الحسناوي  من جهتها، تؤيد زوجــة 
ــرة كــبــيــرة ولديها  الــتــي نــشــأت بــدورهــا وســـط أسـ
ــقـــاء وشــقــيــقــات، مـــا ذهــــب إلـــيـــه زوجـــهـــا،  تــســع أشـ
مشيرة فــي حديثها لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إلــى أن 
»إيقاع الحياة السريع اليوم ال يساعد في إنجاب 
املزيد من األطفال. نحاول وزوجي تحسني دخلنا، 
إنــشــاء بيت صغير. هدفنا واحــد  مــن  وقــد تمكنا 
وهـــو أن يــنــشــأ ولـــدانـــا فــي بــيــئــة سليمة ويــنــاالن 
 في ظل ما نعيشه 

ً
تعليمًا جيدًا، وهذا ليس سهال

في العراق وتراجع قطاعي التعليم والصحة«.
ــع الــــخــــدمــــات فــي  ــراجــ ــن تــ ــتـــحـــدث عــــراقــــيــــون عــ ويـ
التي تمس حياة املواطنني، من  مختلف املجاالت 
املرحلة  بــدءًا من  التعليم في شتى مراحله  بينها 
االبــتــدائــيــة وصــــواًل الـــى التعليم الــجــامــعــي، وهــو 
مـــا يــســتــدل عــلــيــه بـــخـــروج الــتــعــلــيــم الـــعـــراقـــي من 
الــقــطــاع الصحي  تــراجــع  الــعــاملــي. كــمــا  التصنيف 
فـــي الـــبـــالد إلــــى درجـــــة أن الــكــثــيــر مـــن املــواطــنــني 
لعالج مرضاهم. وبحسب  الخارج  إلــى  يسافرون 
تقارير لديوان الرقابة املالية واإلدارية، فإن غالبية 

ــز الــصــحــيــة تــعــانــي بسبب  ــراكــ املــســتــشــفــيــات واملــ
عــدم توفر أطــبــاء االختصاص واألدويــــة، علمًا أن 
بعض األدوية تكون منتهية الصالحية في بعض 

املستشفيات. 
وكانت هذه الخدمات األساسية متوفرة في البالد، 
األفضل  من  والصحة  التعليم  قطاعا  عــّد  ولطاملا 
ــبــــالد، كــمــا يـــقـــول رافـــــد عــبــد الـــعـــزيـــز، الـــذي  فـــي الــ
يــخــّصــص الــيــوم جـــزءًا مــن دخــلــه مــن أجـــل ضمان 
تعليم وصحة أسرته. لدى عبد العزيز ثالثة أوالد 
جميعهم فــي املــرحــلــة الــثــانــويــة. يــقــول لـــ »العربي 
ــان يــنــوي إنــجــاب أطــفــال كثيرين  ــه كـ الــجــديــد« إنـ
ليعيشوا كما عاش هو. فعلى الرغم من إمكانيات 
والده املادية البسيطة، إذ كان موظفًا حكوميًا، إال 
أنه لم يواجه صعوبة في تعليم أبنائه وبناته مع 
الصحية  الخدمات  أفضل  على  حصولهم  ضمان 

مجانًا.
ه »ما أعز من الولد غير ولد الولد«، 

ّ
وانطالقًا من أن

ــداد  وهـــي مــقــولــة قــديــمــة تــعــّبــر عــن مـــدى حــب األجـ
العائالت بأن تحاط بعدد كبير  ألحفادهم، تحلم 
 الصعوبات املعيشّية والضغوط 

ّ
من األحفاد. لكن

الــحــيــاتــيــة جعلتهم يــتــنــازلــون عــن رغــبــاتــهــم تلك 
حفاظًا على وحدة أسر أبنائهم وبناتهم.

في هذا السياق، يقول الحاج شاكر الحمامي، الذي 
بات في العقد السابع من العمر، إنه كان يتوقع أن 
يكون له أكثر من ثمانني حفيدًا، هو الذي تزوج من 

امرأتني أنجبتا سبع بنات وثمانية صبيان. لكنه 
أبنائه وبناته تزوجوا، ووصل  أن جميع  يوضح 

مجموع أحفاده إلى ستة وثالثني فردًا.
ــم تــتــحــقــق، يــقــول   رغـــبـــتـــه لــ

ّ
ــلـــى الــــرغــــم مــــن أن وعـ

الحمامي إن »ديمومة األسرة الصغيرة ونجاحها 
خير من أسرة كبيرة فاشلة«، مؤكدًا في حديثه لـ 
أنه لم يعد يشجع على تكوين  »العربي الجديد« 
أســــر كـــبـــيـــرة. يــضــيــف: »أنـــصـــح أوالدي وبــنــاتــي 
باالبتعاد عن تكوين أسر كبيرة، بل جميع األزواج 
أو املقبلني على الزواج اليوم. الحياة لم تعد سهلة 

كما كانت في أيام شبابنا«.

مجتمع
من  وترحيلهم  في قضايا جديدة،  السياسيني  السجناء  من   6 بتدوير  املصرية  السلطات  قامت 
»معسكر الشالل« بمحافظة أسوان، ليتم عرضهم على نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس شرقي 
ألــف كيلومتر عــن محافظتهم.  قــرابــة  الــذي يبعد  القناطر للرجال  إلــى سجن  ثــم نقلهم  الــقــاهــرة، 
أكثر من 72 ساعة،  استغرقت  الترحيل  أن عملية  اإلنــســان«،  املصرية لحقوق  »الشبكة  ورصــدت 
وكانت خاللها أياديهم مقيدة داخل سيارة الترحيالت، وأن السجناء الستة كانوا ضمن الناجني 
من الغرق داخل معسكر الشالل، بعدما غمرت مياه السيول الزنازين.   )العربي الجديد(

كشفت وزارة الداخلية التابعة لحكومة النظام السوري، عن قيام شاب سوري بقتل والده في ريف 
دمشق، بهدف سرقة نحو 100 دوالر أميركي، مشيرة في بيان، إلى أنه تم القبض على الشاب بعد 
التحقيق في مالبسات الوفاة الناتجة عن اإلصابة بطلق ناري في الرأس من جهة الخلف. ودارت 
الشبهات حول أحد أبناء الضحية، والذي ُوجد في غرفته مبلغ مالي قدره 327 ألف ليرة سورية 
)أقل من 100 دوالر(، وكان عليها آثار دماء، وعند مواجهته باألدلة، اعترف بقتل والده أثناء نومه 
)العربي الجديد(  الجريمة كانت بدافع السرقة.  

ّ
باستخدام بندقية صيد، وأن

سوري يقتل والده لسرقة أقل من 100 دوالرتدوير 6 سجناء سياسيين في مصر

أكد تقرير مشترك ملنظمة العفو الدولية، و»هيومن 
رايــتــس ووتـــش« ومــركــز القاهرة لــدراســات حقوق 
اإلنسان، أمس اإلثنني، أن تقرير التنمية البشرية في 
مصر الصادر عن »برنامج األمم املتحدة اإلنمائي« 
عن شهر سبتمبر/ أيلول، يتضمن ادعاءات كاذبة 
ومضللة، ويهدف إلى تجميل االنتهاكات الجسيمة 
لحقوق اإلنسان التي ارتكبتها قوات األمن املصرية.

إلــى مــديــر بــرنــامــج األمـــم املتحدة  وأرســـل التقرير 
اإلنمائي، أخيم شتاينر، وتمت مشاركته مع مكتب 
أنطونيو غوتيريس،  املــتــحــدة،  لــألمــم  الــعــام  األمـــني 
الـــثـــالث، إن »الــحــكــومــة املصرية  وقــالــت املــنــظــمــات 
وإنكار  الحقائق،  تشويه  منهجي  بشكل  تواصل 
أزمة حقوق اإلنسان الحالية رغم حجم االنتهاكات 
ــة أمــمــيــة املــصــداقــيــة  ــالـ وخـــطـــورتـــهـــا، وإضـــفـــاء وكـ

الكاذبة يسهل تكرارها،  االدعـــاءات  على مثل هــذه 
ويشجع على اإلفالت من العقاب«.

وطــالــبــت املــنــظــمــات الــحــقــوقــيــة بـــضـــرورة مــراجــعــة 
تقرير التنمية البشرية في مصر من قبل برنامج 
األمم املتحدة اإلنمائي للتأكد من توافق محتوياته 
مــع تقييمات خــبــراء األمـــم املــتــحــدة اآلخــريــن، ومع 
نــهــج األمـــــم املـــتـــحـــدة الـــقـــائـــم عــلــى ضـــمـــان حــقــوق 

التنمية البشرية.  وفي انتظار  اإلنسان في عملية 
هذه املراجعة، حثت املنظمات برنامج األمم املتحدة 
منصات  جميع  من  التقرير  على سحب  اإلنمائي 
األمـــــم املـــتـــحـــدة اإللـــكـــتـــرونـــيـــة، وفـــتـــح تــحــقــيــق في 
الظروف املحيطة بصياغته ونشره، وتقديم نتائج 

هذا التحقيق للعموم. 
)العربي الجديد(

الخدمات  جميع  تــردي  عن  عراقيون  يتحدث 
رأسها  وعلى  المجاالت،  مختلف  في  األساسية 
التعليم  إدراج  ــدم  ع ــى  إل أدى  مما  التعليم، 
كما  العالمية،  التصنيفات  من  أي  في  العراقي 
تراجع القطاع الصحي في البالد بشكل ملحوظ، 
إلى  الموسرين  المواطنين  من  كثير  يضطر  مما 

إصطحاب مرضاهم إلى بلدان أخرى للعالج.

تراجع بالتعليم والصحة
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ــا ليس  بــعــضــهــم عــلــى قــنــاعــة بــــأن »كــــورونــ
على  ديكتاتورية  لفرض  عاملية  مؤامرة  إال 
بيولوجي  كسالح  واستخدامه  املجتمعات 
األثرياء وشركات  أربــاح من  أواًل، وتحقيق 

األدوية ثانيًا«. 
ويــحــمــل رافــضــو الــحــصــول عــلــى اللقاحات 
ــن الــنــمــســا  ــ ــل مـ ــ ــي كـ ــ خــــــالل تـــظـــاهـــراتـــهـــم فـ
وهــولــنــدا أعـــالمـــًا لــلــحــركــة املــعــروفــة بــاســم 
»كيو أنون« )تشكيل غامض مؤيد للرئيس 
ــرامـــب يـــروج  األمـــيـــركـــي الـــســـابـــق دونــــالــــد تـ
لــنــظــريــات املــــؤامــــرة عــبــر مـــواقـــع الــتــواصــل 
دولــة عميقة  إن  أتباعه  ويــقــول  االجتماعي 
ــدة( والـــتـــي  ــحـ ــتـ ــــات املـ ــــواليـ تــســيــطــر عـــلـــى الـ
األميركيني  واســع بني  انتشرت على نطاق 
ــارة إلــى إيمانهم  املــؤيــديــن لــتــرامــب، فــي إشـ
الرغم  على  املـــؤامـــرات،  لتلك  فعلي  بــوجــود 
الـــدول شــهــدت تلقيح غالبية  مــن أن بعض 
ــا يـــطـــرح تــــســــاؤالت وشــكــوكــًا  ســـكـــانـــهـــا، مــ
حول وحدة هذه الشعارات املؤيدة لنظرية 

املؤامرة التي ترفعها التحركات املختلفة. 
ــربـــي  ــعـ ــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، تـــســـتـــعـــرض »الـ فـ
املــــؤامــــرة املتعلقة  الـــجـــديـــد« أهــــم نــظــريــات 
املــضــادة لكوفيد-19  بــكــورونــا والــلــقــاحــات 
الرافضة  املجموعات  هــذه  لها  تـــرّوج  الــتــي 

اللقاحات، وأهمها: 

يُسبّب عقمًا للنساء
عملت  الــعــاملــّيــة  النخبة   

ّ
أن بعضهم  يعتقد 

على مدار سنوات للحد من النمو السكاني 
العاملي. ويؤمن هؤالء بأن النخبة التي تدعم 
الــلــقــاحــات، والــتــي تــضــم الــرئــيــس األمــيــركــي 
مـــؤامـــرة شيطانية،  الـــذي ينفذ  بـــايـــدن،  جــو 
ــوفــــت« بــيــل  ــروســ ــكــ ــايــ ــة »مــ ــركــ ــــؤســـــس شــ ومـ
غيتس، اخترعت وخططت لتطوير فيروس 
كورونا للحّد من نسبة السكان على األرض. 
كما طورت اللقاحات لنشر العقم بني النساء. 

رقائق في اللقاحات 
ــادة  ــلــــقــــاحــــات املــــضــ الــ يـــعـــتـــقـــد بـــعـــضـــهـــم أن 
رقائق  أو  مــعــادن  على  تحتوي  لــكــوفــيــد-19 
بأجسام  حقنها  يتم  مايكروية،  إلكترونية 
الرقائق«  »مــؤامــرة  نظرية  املتلقني. وشاعت 
ــات أمــيــركــيــة،  ــ حـــول الــعــالــم. وبــحــســب دراســ
فــقــد آمــــن نــحــو 20 فـــي املـــائـــة مـــن الــبــالــغــني 
املــؤامــرة، وشــارك بنشرها  بتلك  األميركيني 
ــر، مــــثــــل ســــائــــق ســــيــــارات  ــيــ ــاهــ ــشــ بــــعــــض املــ
ــويــــس هـــامـــيـــلـــتـــون،  ــابــــق لــ ــاقــــات الــــســ ــبــ الــــســ
ومؤيدين للرئيس األميركي السابق دونالد 
ترامب داخــل أميركا وفــي القارة األوروبــيــة. 
نخبة  يــقــود  بــيــل غيتس  أن  هـــؤالء  ويعتقد 
ــع ســـكـــان األرض تـــحـــت مــراقــبــة  ــ تـــريـــد وضـ

ناصر السهلي

تشهد دول أوروبــيــة عــّدة موجة 
عنفيًا  طابعًا  خذ 

ّ
تت احتجاجات 

ــّددة الــتــي  ــ ــشــ ــ ــًا لـــلـــقـــيـــود املــ رفــــضــ
ارتفاع  الحكومات مجّددًا في ظل  تفرضها 
أعداد اإلصابات بفيروس كورونا الجديد، 
بـــاإلضـــافـــة إلــــى فــــرض إلـــزامـــيـــة الــلــقــاحــات 
ــــدول،  املـــضـــادة لـــكـــوفـــيـــد-19 فـــي عــــدد مـــن الـ
منها النمسا. بعض املحتجني ال يرفضون 
الــعــام فحسب، بــل أيضًا الحصول  اإلغـــالق 
من  جـــزءًا  يعتبرونها  الــتــي  اللقاحات  على 
مؤامرة بدأت من خالل تطوير الفيروس وما 
زالت مستمرة حتى اليوم. فمنذ يوم السبت 
املاضي، تشهد هولندا احتجاجات عنفية، 
في وقت تظاهر عشرات اآلالف في العاصمة 
النمساوية فيينا، حيث تجمع أكثر من 40 
ألــــف شــخــص عــلــى مـــرمـــى حــجــر مـــن قصر 
هــوفــبــورغ اإلمــبــراطــوري الــســابــق للتنديد 
بــــ »ديـــكـــتـــاتـــوريـــة كــــورونــــا« و»الـــفـــاشـــيـــة«، 
وذلـــك عــلــى خلفية إجـــــراءات اإلغــــالق التي 
أصبحت سارية منتصف ليل أول من أمس. 
وفي بلجيكا، هتف املتظاهرون أمس طلبًا 
لــلــحــريــة، وعـــلـــت أصـــواتـــهـــم بــأغــنــيــة »بــيــال 
املــضــادة للفاشية، واصــطــفــوا وراء  تــشــاو« 
الفــتــة ضــخــمــة كــتــب عــلــيــهــا »مــعــًا مـــن أجــل 
الـــحـــريـــة«، وتـــوجـــهـــوا صــــوب مــقــر االتــحــاد 
األوروبي، احتجاجًا على زيادة القيود التي 
تفرضها الحكومة ملواجهة االرتفاع الكبير 

في أعداد اإلصابات. 
فــي الــنــتــيــجــة، يــبــدو أن مــا تــشــهــده أوروبــــا 
نـــواة رافــضــة للقاحات املــضــادة  هــو تشكل 
لــــكــــوفــــيــــد-19، حـــيـــث تــشــهــد صــــدامــــات فــي 
ـــوارع بـــني آالف املـــعـــارضـــني لــلــقــاحــات  ــشـ الــ
والــــشــــرطــــة، مــــن بــيــنــهــا الــنــمــســا وهـــولـــنـــدا 
املتطرف  اليمني  ويسعى  وأملانيا.  وفرنسا 
إلى استغالل هذه املعارضة والدخول على 
خطها الكتساب املزيد من الشعبية بحجة 
ــلـــقـــاحـــات« وســلــب  رفــــض »ديـــكـــتـــاتـــوريـــة الـ
الـــنـــاس الــحــق فـــي حــريــة تــقــريــر مــصــيــرهــا. 
وهذا ما ُيرّوج له حزب »الحرية« النمساوي 
 بزعامة وزير الداخلية السابق هربرت 

ً
مثال

كيكل، الذي شارك في الحكومة السابقة قبل 
خــروجــه مــنــهــا بفضيحة لــزعــيــمــه الــســابــق 
هــايــنــز كــريــســتــيــان شــتــراخــه، عــرفــت باسم 
فضيحة »إبـــيـــزا« اإلســبــانــيــة. واتــهــم كيكل 
حكومة فيينا بـ »فرض نظام ديكتاتوري« 

في البالد. 
اللقاحات  على  الحصول  رافــضــو  ويستند 
ــــى الـــعـــديـــد مــــن نـــظـــريـــات  ــفـــهـــم إلــ فــــي مـــواقـ
ـــواجـــه الــســلــطــات صــعــوبــة في 

ُ
املــــؤامــــرة. وت

ــاع هــــــؤالء بـــأهـــمـــّيـــة تــلــقــي الـــلـــقـــاحـــات.  ــنــ إقــ
ــات، كـــان  ــاحــ ــقــ ــلــ ــا قـــبـــل تـــطـــويـــر الــ ــ ــذ مـ ــنــ ومــ

»مؤامرة« 
كورونا

أوروبا في 
مواجهة 

أعداء اللقاح

تتوّسع االحتجاجات العنفية بأوروبا رفضًا لقيود كورونا 
بالتوازي مع ارتفاع أعداد الوفيات. ويقول المحتجون 
إنهم يطالبون بالحرية، في وقت ضاق بعضهم ذرعًا 

بـ»مؤامرة« كورونا التي يؤمنون بها 

يعتقد بعضهم أن 
اللقاحات تحتوي على 

رقائق إلكترونية

يرى عشرات اآلالف في 
أوروبا أن حرياتهم 

الشخصية على المحك
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دائمة، من دون تقديم تفاصيل حول الهدف 
من تلك املراقبة املزعومة.  

بقايا أجنة 
ــى تطعيم 

ّ
 الــحــكــومــات تــتــول

ّ
يــؤمــن هـــؤالء بـــأن

الــشــعــوب بــلــقــاحــات تــضــم مــكــونــات يخفيها 
»املاسونيون واملتنورون« وغيرهم من »نخب 
أجنة«  »بقايا  برأيهم  العاملي«، وتضم  الحكم 
ُمــجــهــضــة ومــــادة »الــشــيــطــان« الــتــي يطلقون 
الــنــاس. وال يذكر  لتتبع  إم 102«  عليها »إس 
أصحاب هذه النظرية ما يمكن أن تفعله بقايا 
األجنة تلك في جسم اإلنسان، بل يركزون أكثر 
على بعض اآلراء الغريبة التي يطرحها أطباء 

مغمورون هنا وهناك. 

نظام متحكم بالشعوب
 اللقاحات دواء وهمي يقصد 

ّ
يعتقد هؤالء أن

العظيمة«.  الضبط  »إعــــادة  خطة  تنفيذ  منه 
النظرية،  بتلك  الجميع قد سمع  لم يكن  وإذا 
ــإن مــروجــيــهــا يــســتــغــلــون كــل مــنــبــر ونــشــاط  فـ
إلقــنــاع اآلخــريــن بـــأن مــا يــجــري هــو »تطبيق 
لــخــطــة قــمــة دافــــــوس« )املـــنـــتـــدى االقــتــصــادي 
العاملي( للتحكم بالشعوب والــدول من خالل 
بــوابــة األزمــــات االقــتــصــاديــة واملــالــيــة. وتــقــوم 
العاملية  النظرّية باختصار على أن الحكومة 

الــخــفــيــة تـــواصـــل فــــرض ســلــســلــة مـــن الــقــيــود 
عــلــى الــســكــان بــاالعــتــمــاد عــلــى »نــشــر الــخــوف 
لترسيخ نظام اقتصادي يتحكم بالشعوب«. 
ولــتــنــفــيــذ ذلــــك، ســيــتــم رقــمــنــة كــل شـــيء حتى 
 كل الحقوق وتشغيل الناس 

ً
تختفي مستقبال

لـــدى النخبة مــن خـــالل نــظــام يــســاري  كعبيد 
ــاع ســكــان األرض  ــ ــي يــســتــغــل بـــؤس أوضـ دولــ
االقــتــصــاديــة. والــالفــت فــي هــذه النظرية أنها 
»ماسونية  بوجود  القائلني  مع  أيضًا  تلتقي 

ومتنورين« يتحكمون باألرض. 

تغيير الحمض النووي 
ولــيــس بــعــيــدًا عـــن الــنــظــريــة الــســابــقــة، يــســود 
ــام املــاضــي  ــعـ اعـــتـــقـــاد لــــدى املــحــتــجــني مــنــذ الـ
ــا، أن  ــتـــشـــارهـ ــتــــراع الـــلـــقـــاحـــات وانـ وقــبــيــل اخــ
»الــنــخــبــة الــعــاملــيــة« خــدعــت الــبــشــر مـــن خــالل 
»ســرعــة الــتــوصــل إلـــى الــلــقــاح« الــــذي يتطلب 
عادة »سنوات طويلة من البحث« بحسب ما 
النظرية  يعتقدون. وعليه، يرى أصحاب تلك 
أن الـــلـــقـــاح »املـــــزعـــــوم« يـــحـــتـــوي عـــلـــى تــقــنــيــة 
ــنـــووي للبشر  تــجــريــبــيــة لــتــغــيــيــر الــحــمــض الـ
مخططات  وفــق  وتسييرهم  ضبطهم  بــهــدف 
بشكل  النظرية  تلك  وراجــت  العاملية،  النخبة 
ــــع عــلــى وســـائـــل الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي،  واسـ
البحث  مسألة  فــإن  إذًا،  فيسبوك.  وبــاألخــص 
ــــوى خــديــعــة  ــقـــاحـــات لــيــســت سـ ــلـ الــعــلــمــي والـ
»النخبة«، كما ظل يروج جماعة »كيو أنون« 
نشر  مواقع  من  وأشباهه   ،»4 »تشان  وموقع 
نظريات املؤامرة التي تحيل في أحيان كثيرة 
املــتــابــعــني والــبــاحــثــني عــنــهــا إلــــى مـــا تسميه 
ــائـــق وكـــالـــة املـــخـــابـــرات املــركــزيــة  تــقــاريــر ووثـ
األمــيــركــيــة )ســـي آي إيـــه( املــوصــوفــة أيــضــًا بـ 
كــيــف يمكن  تــوضــح  أن  مـــن دون  ــة«،  ــريـ »الـــسـ

الوصول إلى تلك األدلة السرية. 

السلطات في مواجهة 
نظرية المؤامرة 

ُينظر إلى انتشار نظريات املؤامرة في الغرب 
على محمل الجد. وقد استفحلت بشكل غير 
الحالي، ما دفع االتحاد  العام  مسبوق خالل 
املــتــحــدة للتربية  ــم  ــ األوروبـــــــي ومــنــظــمــة األمـ

والــعــلــم والــثــقــافــة »يــونــســكــو«، لــلــرد رســمــيــًا 
عــلــيــهــا والـــعـــمـــل عـــلـــى نـــشـــر الــــوعــــي حــولــهــا، 
بحسب املــوقــع الــرســمــي لــالتــحــاد األوروبــــي. 
وحــتــى خــــالل الــتــظــاهــرات الــتــي ضــمــت فقط 
بــضــعــة آالف، كــمــا حــصــل فـــي كـــل مـــن رومـــا 
ــــاي  ــولـــي اإليـــطـــالـــيـــتـــني وروتــــــــــردام والهـ ــابـ ونـ
الــهــولــنــديــتــني، بـــاإلضـــافـــة إلــــى انــتــشــار آالف 
الــشــرطــة فــي النمسا وأملــانــيــا وفرنسا  رجـــال 
ــدول ملـــواجـــهـــة بــضــعــة آالف،  ــ ــ وغـــيـــرهـــا مــــن الـ
تخشى القوى السياسية واألمنية أن تستغل 
الواقع،  املتطرف هذا  اليمني  أحــزاب وحركات 
ــي خــطــابــات عــنــصــريــة وعــنــفــيــة بحجة 

ّ
وتــبــن

الوطنية ومحاربة املؤامرة. 

تحذير من انقسام
ي 

ّ
وسبق أن شهدت أملانيا العام املاضي، تبن

نــظــريــات مـــن قــبــل حـــركـــات الــيــمــني املــتــطــرف، 
مثل  تقليدي،  متشّدد  يميني  حــزب  واستغل 
ــيـــا« تـــذمـــر قـــطـــاعـــات من  ــبـــديـــل ألجــــل أملـــانـ »الـ
الحاسمة ملواجهة  ــراءات  الــشــارع بسبب اإلجـ
الــصــلــبــة  ــنــــواة  الــ  

ّ
أن يـــبـــدو  واآلن،  الـــجـــائـــحـــة. 

عنفًا  أكثر  باتت  واللقاحات  لكورونا  املنكرة 
الــشــارع. ويحذر علماء اجتماع  في صدامات 
غربيون من أن يــؤدي ذلــك إلــى انقسام داخل 

املجتمعات. 
اليميني خــارج أطر  التطرف  وتــبــدو حــركــات 
النمسا وإيطاليا  التقليدية كما في  األحــزاب 
ــا لــنــظــريــة  ــهــ ــدا، وتــــرويــــجــ ــ ــنـ ــ ــولـ ــ وأملــــانــــيــــا وهـ
ــبـــدال الـــبـــيـــض« بــمــهــاجــريــن مـــن خـــارج  ــتـ »اسـ
املــؤامــرة،  بنظريات  للمهتمني  الــغــرب، جاذبة 
وخــصــوصــًا مـــع إدخـــــال عــنــصــر تــشــويــق عن 
ــرة الـــعـــاملـــيـــة«.  ــ ــؤامـ ــ ــيـــهـــود فــــي املـ »مـــشـــاركـــة الـ
وشــهــدت فــرنــســا خـــالل صــيــف الــعــام الحالي 
ــات عــــــدة ضـــــد رمــــــــوز يــــهــــوديــــة، مــثــل  ــركــ ــحــ تــ
استهداف نصب تذكاري للناجني من معسكر 
اعــتــقــال نــــازي غــــرب الـــبـــالد، رســــم عــلــيــه بعد 
املعقوف  الصليب  والــخــردل  بالبراز  تلطيخه 

وعبارات تندد بمؤامرة اليهود. 
حــتــى الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مــاكــرون 
و»النخبة  روتشيلد«  لبنك  »تابع  بأنه  هم 

ّ
مت

ــؤالء مــع  ــ الـــيـــهـــوديـــة«. وتـــتـــوافـــق نـــظـــريـــات هــ

أوروبـــيـــة،  بــعــض ســاســة دول  عــنــد  مثيالتها 
حول  وغيرها،  والتشيك  وبولندا  املجر  مثل 
أن الــكــاتــب الــيــهــودي الــفــرنــســي هــنــري ليفي 
ــيـــركـــي مـــن أصــل  ــهـــودي األمـ ــيـ ــر الـ ــارديـ ــيـ ــلـ واملـ
مجري جورج سوروس وغيرهما من اليهود 
خــونــة يــنــفــذون مـــؤامـــرة عــاملــيــة عــلــى البيض 
منظمة  االتهامات رصدتها  تلك  األوروبــيــني. 
والعنف ضد  الكراهية  رصــد  في  متخصصة 
الــيــهــود، وهــو مــا أشـــار إلــيــه بشكل تفصيلي 
تقرير لصحيفة »لوفيغارو« الفرنسية في 22 
أغسطس/ آب املــاضــي.  فــي الــعــمــوم، ال تؤيد 
غــالــبــيــة شـــعـــوب الـــقـــارة األوروبــــيــــة نــظــريــات 
ــا وتـــداعـــيـــاتـــهـــا  ــكــــورونــ املـــــؤامـــــرة املــتــعــلــقــة بــ
إعـــطـــاء  تــــوســــع  ــرات  ــ ــؤشـ ــ مـ أن  إال  ــيـــة.  الـــصـــحـ
الــلــقــاحــات وإقــــــدام غــالــبــيــة مــواطــنــي الـــقـــارة، 
بأكثر مــن 65 فــي املــائــة فــي املــتــوســط، لتلقي 
الــجــرعــات، ال تــلــغــي فــي الــوقــت نــفــســه وجــود 
أن حرياتهم  يــعــتــبــرون  مــمــن  اآلالف  عــشــرات 
الشخصية على املحك. ويتذرع هــؤالء، سواء 
فــي الــتــظــاهــرات العنيفة أو رفــض اإلجـــراءات 
أخذ  املواطنني على  إجبار  املشددة، بسياسة 
ــرارات الــتــي  ــقــ الـــلـــقـــاح، مـــن خــــالل جــمــلــة مـــن الــ

يشعرون أنها »تهّمش« رافضي التطعيم. 

الغالف

تونس ـ إيمان بن الحاج

تــشــهــد تـــونـــس أزمـــــة عــــدم تـــوافـــر أدويــــة 
ألمــــــراض مــزمــنــة وعــصــبــيــة، خــصــوصــًا 
تعد  لم  التي  العمومية  املستشفيات  في 
تــســتــطــيــع تــلــبــيــة احـــتـــيـــاجـــات املـــرضـــى. 
وقــد تعّمقت هــذه األزمـــة خــالل السنتني 

األخيرتني من تفشي فيروس كورونا.
ويؤكد مسؤولون طبيون ونقابيون في 
الــقــطــاع الــصــحــي، فــي أحـــاديـــث إعــالمــيــة 
مفقود  دواء  صــنــف   300 أن  بــهــا،  أدلـــــوا 
فـــي شــكــل مــســتــمــر، وال تــتــواجــد فـــي أي 
التابعة  وتــلــك  الخاصة  الصيدليات  مــن 
للمستشفيات العمومية ومراكز الصحة 
ــــي مـــخـــتـــلـــف املـــحـــافـــظـــات.  األســــاســــيــــة فـ
املفقودة  األدويـــة  غالبية  أن  ويوضحون 
ــًا عــصــبــيــة ومــزمــنــة، مثل  تــعــالــج أمـــراضـ
ــراض ضــغــط الــــدم والــســكــري والــقــلــب  ــ أمـ
واألعصاب، وأخرى سرطانية، »ما يهدد 
ــيـــاة حــــوالــــى مـــلـــيـــون شـــخـــص مــصــاب  حـ
ــاءات  ــ ــــصـ ــــراض مــــزمــــنــــة«، وفـــــق اإلحـ ــأمـ ــ بـ
الـــرســـمـــيـــة.  وبـــــات الــنــقــص فـــي األدويـــــة 
معاناة يومية يعيشها املرضى واألطباء 
ومــــســــؤولــــو املـــســـتـــشـــفـــيـــات الـــعـــمـــومـــيـــة 
ــــاب الـــصـــيـــدلـــيـــات الــــخــــاصــــة، مــا  ــــحـ وأصـ
والصيادلة  لأطباء  العامة  النقابة  دفــع 
وأطــبــاء األســنــان إلــى إعــالن يــوم إضــراب 
املــقــبــل،  كـــانـــون األول  فـــي 16 ديــســمــبــر/ 
الــــخــــدمــــات  مــــــن املــــــقــــــرر أن يـــشـــمـــل كــــــل 
الــصــحــيــة بــاســتــثــنــاء الـــحـــاالت الــطــارئــة، 
مــن أجـــل الــتــنــديــد بــاالنــقــطــاع املــتــواصــل 
ــة والــعــصــبــيــة  ــنـ ــزمـ ألدويـــــــة األمــــــــراض املـ
تجهيزات  واســتــخــدام  املستشفيات،  فــي 
طبية قديمة مع عدم توافر أية مؤشرات 
الســـتـــبـــدالـــهـــا، ومــمــاطــلــة الــســلــطــات في 

تلبية مطالب القطاع.
يوضح كاتب عام النقابة العامة لأطباء 
والصيادلة وأطباء األسنان نور الدين بن 
لـ »العربي الجديد«  الله في حديثه  عبد 
 »أزمة األدوية متواصلة منذ عام 2011 

ّ
أن

املستشفيات  أن  علمًا  ســنــويــًا،  وتــتــفــاقــم 
على  للحصول  طلبات  ترسل  العمومية 
أدويــــة قــبــل شــهــريــن أو ثــالثــة أشــهــر من 
نفاد الكميات املــوجــودة من أجــل تجنب 
استجابة  نسبة  لكن  ونــقــص،  أي ضغط 
تغطي  وال  تكفي  ال  لطلباتها  السلطات 

االحتياجات اليومية للمستشفيات«.
ــة االســـتـــجـــابـــة  ــبـ ــلــــغــــت نـــسـ ُيــــضــــيــــف: »بــ
ثم   ،2020 عــــام  املـــائـــة  فـــي   56 لــلــطــلــبــات 
تــراجــعــت إلـــى 33 فــي املــائــة هـــذه السنة، 
ــة نــقــص األدويـــــة تتجه  مــا يــعــنــي أن أزمــ
نحو مزيد من التعقيد، علمًا أن أصنافًا 
مـــن األدويـــــــة شـــهـــدت انـــقـــطـــاعـــات كــامــلــة 
بني شهرين  تراوحت  قليلة  غير  لفترات 
و8 أشهر، وبينها تلك الخاصة بمعالجة 
ــدم الــــتــــي انـــقـــطـــعـــت 6  ــ ــ ــاع ضـــغـــط الـ ــ ــفـ ــ ارتـ
الخاص  األنسولني  ودواء  سابقًا،  أشهر 
بالسكري الذي لم يتواجد نحو 3 أشهر، 
ــدة 5  ــ وأدويــــــــة األعــــصــــاب الـــتـــي فـــقـــدت ملـ
أشهر، وأدوية أمراض القلب التي يتوفر 
وبعضها  املـــائـــة،  فــي   5 بنسبة  بعضها 

اآلخر بنسبة 24 في املائة«. 
الــديــن وضـــع املستشفيات  ويــصــف نـــور 
بأنه »كارثي على صعيد البنى التحتية 

واألجهزة الطبية والكوادر الطبية وشبه 
ما  كبير،  نقص  مــن  تعاني  التي  الطبية 
حــتــم إعــــالن نــيــتــنــا تــنــظــيــم إضـــــراب قبل 
شهر من موعده بهدف فتح باب للحوار 
واألخذ  املشرفة،  السلطة  مع  والتفاوض 
فــي االعــتــبــار الــصــعــوبــات الــتــي يتعرض 
لــهــا أطـــبـــاء الــصــحــة الــعــمــومــيــة مـــن أجــل 
تــوفــيــر الــخــدمــات املــطــلــوبــة لــلــمــواطــنــني، 
خصوصًا ضعفاء الحال، وكذلك للتعبير 
عن استياء أهل القطاع الصحي عن عدم 
تــقــديــر الــســلــطــة املــشــرفــة الــجــهــود الــتــي 
بــذلــهــا األطـــبـــاء خــــالل جــائــحــة كـــورونـــا، 
مــنــح  مــــن  الـــصـــحـــة  وزارة  حـــرمـــتـــهـــم  إذ 

الجائحة«.
وكــان وزيــر الصحة علي املــرابــط اعترف 
أخيرًا بــأن تونس تعاني من نقص حاد 
فــــي عـــــدد مــــن األدويــــــــــة، خـــصـــوصـــًا تــلــك 
املخصصة لأمراض املزمنة، لكنه تعهد 
تــدارك سلبيات األزمــة في أقرب وقت من 
خالل تنفيذ استراتيجية تأمني مخزون 
املزمنة  أدويــة األمـــراض  استراتيجي من 

والحياتية، ملواجهة أي نقص«.
ــــون وأصـــــــحـــــــاب  ــــصـ ــــصـ ــخـ ــ ــتـ ــ ويـــــــــؤكـــــــــد مـ
صــيــدلــيــات خــاصــة أن إشــكــالــيــة النقص 
الــكــبــيــر فــــي األدويــــــــة وضــــــــرورة تــكــويــن 
مـــخـــزون اســتــراتــيــجــي لـــهـــا، تــتــعــلــق في 
األســـــــــاس بـــعـــجـــز الـــصـــيـــدلـــيـــة املـــركـــزيـــة 
الــتــي تــتــولــى حــصــرًا عــمــلــيــة االســتــيــراد 
التزاماتها  األدويـــة، عن تسديد  وتــزويــد 

املالية داخل تونس وخارجها، وهو أمر 
متواصل منذ سنوات.

وخالل السنة األولى من انتشار فيروس 
الــثــالــثــة  مـــوجـــتـــه  وفـــــي ذروة  كـــــورونـــــا، 
والرابعة في شتاء وصيف 2021، تحّولت 
بعض الصفحات على موقع »فيسبوك« 
ــلـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي إلـــــى صــفــحــات  لـ
أدويتهم  عــن  بحثوا  مــرضــى  الستنجاد 
املــفــقــودة منذ أســابــيــع وحــتــى أشــهــر في 
الـــصـــيـــدلـــيـــات الـــخـــاصـــة واملــســتــشــفــيــات 

ومراكز الصحة األساسية العمومية.
وأطـــلـــقـــت هـــــذه الـــصـــفـــحـــات الــــتــــي حــمــل 
ــيـــب )اتــــــرك(  ــنـــاويـــن مـــثـــل »سـ بــعــضــهــا عـ
الـــــــدواء« و»مــــن حــقــي نــعــيــش«، إنـــــذارات 
الصحة  وزارة  على  للضغط  وصــرخــات 
ــة  مـــن أجـــل إيـــجـــاد حــلــول لــتــوفــيــر األدويــ
ــع تــفــشــي الـــفـــيـــروس  فــــي أســــــرع وقـــــت مــ
وإغـــــالق املــســتــشــفــيــات أقـــســـام األمــــراض 
املزمنة، وتخصصيها ممرات للمصابني 
بفيروس كورونا، وتوجيه كل اإلمكانات 

املالية لهذه الجائحة.
ــفــــحــــات مــــســــارات  وأوجــــــــــــدت هـــــــذه الــــصــ
افــتــراضــيــة ملــســاعــدة املــرضــى فــي توفير 
أدويـــتـــهـــم مـــن خــــالل نــشــر احــتــيــاجــاتــهــم 
األساسية واملستعجلة ألصناف األدوية 
إلــى جسر ووسيط  مــا حّولها  املطلوبة، 
ــة والــحــصــول عليها  ــ لــلــبــحــث عـــن األدويــ
أوروبية  دول  من  قادمني  مسافرين  عبر 

في مقدمها فرنسا وبريطانيا وأملانيا.

مستشفيات تونس »خارج 
خدمة« الدواء

ندرة األدوية تهدد سالمة المرضى )ياسين قايدي/األناضول(

)Getty /مستشفيات تونس ال تلبي احتياجات الدواء )شاذلي بن إبراهيم

)Getty /من احتجاجات بلجيكا )ثييري موناس

258.000.000
عدد اإلصابات بفيروس كورونا 

الجديد حول العالم، بحسب موقع 
»وورلد ميترز«

انقطاع األدوية الخطير 
أمر اعتيادي منذ 

أشهر طويلة وربما 
سنوات في تونس. من 

هنا قررت قطاعات 
طبية وصحية إعالن 

إضراب حددته في 16 
ديسمبر/ كانون األول 

المقبل، من أجل فتح 
باب الحوار مع السلطة

في الوقت الذي 
يدافع فيه الشبان عن 

»جبل صبيح« ويتصدون 
للمستوطنين، ال يتردد 

جيش االحتالل اإلسرائيلي 
في قنص هؤالء، ما 

يؤدي إلى إصابات 
كثيرة بينهم

رصاص االحتالل يخلّف إصابات دائمة في »جبل  صبيح«
معاناتي ال تذكر أمام 

شهداء قدموا أرواحهم 
لدحر المستوطنين

ال توجد إحصائية دقيقة 
لعدد الشبان الذين أصيبوا 

بإعاقات في بلدة بيتا

نابلس ـ سامر خويرة

 بالنسبة إلى الفتى الفلسطيني 
ً
لم يكن سهال

يتحّدر  الــذي  عــامــًا(،   16( فايز حامد حمايل 
شمالّي  نابلس  مدينة  جنوب  بيتا  بلدة  من 
الضفة الغربية املحتلة، تقّبل واقعه الجديد، 
الــذي سيكمل بقية حياته بعني واحــدة،  هــو 
عينه  استئصال  إلــى  األطــبــاء  اضــطــر  بعدما 
الــيــمــنــى مــن جـــراء الــضــرر الــبــالــغ الـــذي لحق 
بها بعد إصابته برصاصة أطلقها عليه أحد 

جنود االحتالل اإلسرائيلي.
يستجمع فايز قواه ليرفع الغطاء البالستيكي 
»العربي الجديد«:  عن عينه اليمنى، ويقول لـ
حال.  كل  على  لله  الحمد  استأصلوها.  »لقد 
ســـأحـــاول الــتــأقــلــم مــع هـــذا الــوضــع الــصــعــب. 
ــذا أقـــل مـــا نقدمه  ــداء لــفــلــســطــني، وهــ عــيــنــي فــ

لها«.
ــن الــشــهــر  ــي الـــخـــامـــس مــ وقـــعـــت الــــحــــادثــــة فــ
الجاري. كان أهالي بلدة بيتا قد أدوا صالة 
الـــجـــمـــعـــة، ثــــم تـــحـــركـــوا نـــحـــو مــنــطــقــة »جــبــل 

صبيح« التي تشهد منذ عدة أشهر فعاليات 
اإلربـــــــــاك املـــســـتـــمـــر رفــــضــــًا إلقــــامــــة االحــــتــــالل 

اإلسرائيلي بؤرة استيطانية على قمته.
إصابته،  سبقت  التي  اللحظات  فايز  يتذكر 
ويقول: »كانت األوضاع ال تزال هادئة. اقتربت 
مع مجموعة من الشبان من قمة الجبل، وكنا 
إسرائيلي  اتخذ جندي  اللثام.  نضع جميعًا 
كــان يقف خلف ساتر بني الصخور وضعية 
القنص، وأطــلــق نحوي رصــاصــة واحـــدة من 
فــقــط، أصابت  متر   100 تــزيــد على  ال  مسافة 

عيني مباشرة فوقعت على األرض«.
خـــالل نــصــف ســاعــة فــقــط مـــن اإلصـــابـــة، كــان 
فــايــز يــخــضــع لعملية جــراحــيــة عــاجــلــة، قــرر 
ــعـــني بــالــكــامــل.  فــيــهــا األطــــبــــاء اســـتـــئـــصـــال الـ
إلى  فقدتها  أنــنــي  أحــد  يبلغني  »لــم  يضيف: 
األبد، لكنني شعرت بذلك فور استيقاظي من 
كــانــت صــدمــة، لكن معاناتي ال تذكر  الــبــنــج. 
أمام الشهداء الذين قدموا أرواحهم في سبيل 

التحرير ودحر املستوطنني من بلدتنا«.
أمــــا مـــاجـــد مــفــلــح، فــيــعــانــي مـــن إعـــاقـــة شبه 

دائمة في قدمه اليسرى، بعدما أدت رصاصة 
إلى تفتت  أطلقها عليه أحد جنود االحتالل 
الــعــظــام وتــقــطــع الــشــرايــني وتــلــف األعــصــاب. 
ولوال التدخل الطبي السريع لكانت قد ُبترت. 
يقول لـ »العربي الجديد«: »قبل نحو شهرين، 
الليلي، كنت قد  اإلربـــاك  وفــي ذروة فعاليات 

الله ألن األطباء لم يضطروا إلى بتر  شكرت 
ساقي. لكن اإلصابة كانت شديدة لدرجة أن 
وتــضــررت  تقطعت،  والــشــرايــني  تفتت  العظم 
األعصاب كثيرًا. وما زلت حتى اليوم أخضع 
لجلسات عـــالج فــي مــحــاولــة إلعــــادة الــوضــع 

إلى ما كان عليه«.
من جهته، يقول مدير جمعية اإلغاثة الطبية 
»العربي  في محافظة نابلس غسان حمدان لـ
لعدد  دقيقة  إحصائية  تــوجــد  »ال  الــجــديــد«: 
الــشــبــان الـــذيـــن أصــيــبــوا بـــإعـــاقـــات فـــي بــلــدة 
بيتا، لكن عددهم ال يقل عن خمسني، ما بني 
»السياسة  يضيف:  جزئية«.  أو  دائمة  إعاقة 
الـــتـــي يــتــبــعــهــا االحـــتـــالل حـــيـــال أهـــالـــي بــلــدة 
بيتا تهدف إلى كسر إرادتهم من خالل إيقاع 
أكــبــر أذى جــســدي بــاملــشــاركــني فــي املــســيــرات 
ــنـــددة بــاالحــتــالل واالســتــيــطــان،  الــشــعــبــيــة املـ

لكنه لن يفلح في ذلك«.
 
ّ
ومــن خــالل تشخيص اإلصــابــات، يتضح أن
الــرصــاصــات الــتــي أدت الـــى ارتـــقـــاء الــشــهــداء 
أو وقـــوع مــئــات املــصــابــني أطــلــقــهــا قناصون 

مــــدربــــون، يــســتــهــدفــون أجـــــــزاًء حــســاســة من 
الجسم، مثل مقدمة الرأس، العيون، األطراف 
العلوية أو السفلية، الصدر، بحسب ما يؤكد 

حمدان.
ــّددة تــهــديــدًا  ــ ــهـ ــ ــــاف مـ ــعـ ــ ــــى طــــواقــــم اإلسـ

ّ
وحــــت

حــقــيــقــيــًا، بــحــســب حـــمـــدان، ولـــيـــس أدل على 
ذلـــــك مــــن تــــعــــرض مــســعــفــني كـــثـــر إلصــــابــــات 
ــبــــرح مــــن جــنــود  بـــالـــرصـــاص أو الــــضــــرب املــ
االحتالل أو االختناق بالغاز. وكذلك سيارات 
وتخريب  لتكسير  تــعــرضــت  الــتــي  اإلســعــاف 
وإطـــالق رصـــاص كــاد يـــودي بحياة مــن كان 

فيها.
يضاف إلى ما سبق إغالق االحتالل الطرقات 
ومــنــع الــطــواقــم اإلســعــافــيــة مــن الــوصــول إلى 
املصابني، بتعمد االحتالل جرف الطرقات من 
خالل آليات ضخمة، أو وضع حجارة وسواتر 
ترابية، »ألنهم يدركون أهمية سرعة وصولنا 
إلى الجرحى ونقلهم الى املستشفى امليداني 
إلـــى مستشفيات  أو  بــلــدة بيتا  فــي  املــوجــود 

مدينة نابلس إن كانت الحالة تتطلب ذلك«.

الــرصــد،  الــشــبــان مهمة  ــفــت ومجموعة مــن 
ّ
ُكــل

يبدو. حدثت  ما  على  في كمني  وقعنا  لكننا 
مواجهات وواجهنا مصيرنا بشجاعة كبيرة، 
حتى استطعنا أن نفلت من جنود االحتالل، 
كان  فما  املــكــان،  منهم بجغرافية  أعــلــم  ألنــنــا 
فانهمر  علينا  الرصاص  أطلقوا  أن  إال  منهم 

كاملطر«.
فجأة لم يعد ماجد قادرًا على الركض. حاول 
يــقــاوم، لكنه سقط أرضــًا مضرجًا بدمائه  أن 
ليدرك أنه أصيب. ويقول: »في البداية شعرت 
بــشــيء شبيه بلدغة قــويــة، لكن األلـــم لــم يعد 
يــحــتــمــل، فــوقــعــت عــلــى وجـــهـــي. نـــظـــرت إلــى 
قدمي اليسرى فرأيت أنني أصبت برصاصة 

أسفل الركبة تمامًا«.
وصـــل مــاجــد بــمــســاعــدة مـــن كـــانـــوا مــعــه إلــى 
ــان املــســعــفــون بــانــتــظــاره  ــ مــنــطــقــة قــريــبــة، وكـ
بــعــدمــا عــلــمــوا بــوجــود مــصــاب، فــنــقــلــوه إلــى 
مستشفى فـــي نــابــلــس عــلــى الـــفـــور لــخــطــورة 
ــل إلـــــى غــــرفــــة الــعــمــلــيــات.  ــ ــ حـــالـــتـــه، وقـــــد أدخـ
يــقــول: »عــنــدمــا استيقظت ورأيــــت أصــابــعــي، 

رصاص االحتالل يهدد 
أرواح الفلسطينيين 

)عصام ريماوي/األناضول(

Tuesday 23 November 2021 Tuesday 23 November 2021
الثالثاء 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 م  18  ربيع اآلخر 1443 هـ  ¶  العدد 2640  السنة الثامنة الثالثاء 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 م  18  ربيع اآلخر 1443 هـ  ¶  العدد 2640  السنة الثامنة

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني
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قضايا النشر وحبس الصحافيين المصريين

هل تنجح »ميتا« في االستحواذ على »ميتافيرس«؟

القاهرة ــ العربي الجديد

عّبر صحافيون عن ترحيبهم باستجابة 
البرملان املصري، ملالحظاتهم بشأن املادة 
الــخــامــســة مـــن مـــشـــروع قـــانـــون مــواجــهــة 
األوبئة والجوائح الصحية، والتي منعت 
أي عــقــوبــة ســالــبــة لــلــحــريــة فـــي الــجــرائــم 
العالنية  أو  النشر  بطريق  ترتكب  الــتــي 
التعديل  هــذا  قــوبــل  بينما  للصحافيني، 
ــتــــراضــــات حـــــــادة واتــــهــــامــــات بــعــدم  بــــاعــ
تعديالت  البرملان  أدخل  فقد  الدستورية. 
قانون  مــشــروع  مــن  الخامسة  املـــادة  على 
مواجهة األوبئة والجوائح، بإضافة فقرة 
للمادة األولى من مشروع القانون، عبارة 
من املادة 29 من قانون تنظيم الصحافة 
واإلعالم واملجلس األعلى لتنظيم اإلعالم 
والــتــي تنص على   ،2018 لسنة   180 رقــم 
على  تزيد  ال  وبغرامة  بالحبس  »يعاقب 
ــإحـــدى هــاتــني  عــشــريــن ألــــف جــنــيــه، أو بـ
ات  العقوبتني، كل من خالف أحد اإلجراء
الـــلـــجـــنـــة أو  ــن  الـــــصـــــادرة مــ ــر  ــيـ ــدابـ ــتـ الـ أو 
ـــا 

ً
ا لـــهـــا وفـــق

ً
ــادرة تـــنـــفـــيـــذ ــ ــــصـ الـــــقـــــرارات الـ

الــقــانــون، يــعــاقــب بالعقوبة  ألحــكــام هـــذا 
املــقــررة فــي الــفــقــرة الــســابــقــة، كــل مــن أذاع 
أو نشر أو روج عــمــًدا أخــبــاًرا أو بيانات 
مــغــرضــة مرتبطة  أو  كــاذبــة  أو شــائــعــات 
ــأن ذلــك  بــالــحــالــة الــوبــائــيــة، وكــــان مـــن شـ
ــنـــني أو  ــواطـ تـــكـــديـــر الـــســـلـــم الـــعـــام بـــني املـ
ــة«.  ــامــ ــعــ ــلـــحـــة الــ إلـــــحـــــاق الـــــضـــــرر بـــاملـــصـ
لــتــصــبــح املـــــــادة الـــخـــامـــســـة مــــن مـــشـــروع 
ــح  ــوائــ ــجــ ــة والــ ــ ــئــ ــ ــة األوبــ ــهــ ــواجــ قـــــانـــــون مــ
الصحية، بعد التعديل: »مع عدم اإلخالل 
بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي 
آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة ال  قانون 
تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى 
أٍي من  العقوبتني، كــل مــن خــالــف  هــاتــني 
الــتــدابــيــر الــــــواردة بـــقـــرار رئــيــس مجلس 
ــادة )1(  ــ ـــا لــنــص املـ

ً
الــــــوزراء الـــصـــادر وفـــق

ــذا الــقــانــون أو الـــقـــرارات الــصــادرة  مــن هـ
ويعاقب  الــقــرار،  لهذا  ا 

ً
تنفيذ اللجنة  مــن 

بالحبس مدة ال تجاوز سنة وبغرامة ال 
بإحدى  أو  جنيه،  آالف  عشرة  على  تزيد 
هـــاتـــني الــعــقــوبــتــني، كـــل مـــن حــــرض على 
ــواردة بــقــرار  ــ مــخــالــفــة أِي مــن الــتــدابــيــر الـ
ـــا 

ً
ــادر وفـــق رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء الــــصــ

ــقــــانــــون أو  الــ ـــن هـــــذا  املـــــــادة )1( مـ لـــنـــص 

منوعات
إبراهيم 

عواد
عدنان أحمد

 
ً
أطــلــق الـــســـوريـــون عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل حملة

تــطــالــب بـــوقـــف تــرحــيــل صــحــافــي مـــن األردن، 
بــعــنــوان »#ال_لـــتـــرحـــيـــل_إبـــراهـــيـــم_عـــواد«، فيما 
نـــاشـــدت »الــشــبــكــة الــســوريــة لــحــقــوق اإلنـــســـان« 
السلطات األردنية عدم إعادة الناشط الصحافي 
إلى سورية قسرًا، ألنها  عــواد  إبراهيم  السوري 

ــال بــيــان صـــدر عـــن الــشــبــكــة،  ــن. وقــ بــلــد غــيــر آمــ
األحد، إّن إبراهيم عواد صحافي معارض للنظام 
الـــســـوري وإعـــادتـــه إلـــى مــنــاطــق ســيــطــرة الــنــظــام 
السوري تعني »تعذيبه وإخفاءه قسريًا وتشكل 
تهديدًا حقيقيًا على حياته«. واعتقلت السلطات 
الثاني  تشرين  نوفمبر/   18 فــي  عـــواد  األردنــيــة 
بموجب  عمان،  العاصمة  في  منزله  من  الجاري 
مذكرة صادرة عن املخابرات العامة، ولم يصدر 

بــحــقــه حــتــى اآلن مـــذكـــرة تــوقــيــف مـــن الــقــضــاء 
األردني. وبعد اعتقاله تمت مصادرة معداته، ثم 
وضع قيد اإلقامة الجبرية في مخيم األزرق، مع 
األردنية  السلطات  لــدى  نية  عن  معلومات  ورود 
إعادته إلى سورية، حيث يسيطر النظام السوري 
عــلــى جميع املــنــاطــق املــحــاذيــة لــلــحــدود األردنــيــة 
الــخــاضــعــة لسيطرة  الــتــنــف  بــاســتــثــنــاء مــنــطــقــة 
فصائل في املعارضة املسلحة مدعومة من قبل 

املتحدة.  الــواليــات  بقيادة  الــدولــي  التحالف  قــوات 
أبناء بلدة مزيريب في ريف  وإبراهيم عــواد من 
درعا الغربي التي خضعت نهاية سبتمبر/ أيلول 
الـــســـوري بــشــكــل كــامــل بموجب  لــلــنــظــام   2021
اتفاقات التسوية التي عقدها ممثلون عن النظام 
ووجهاء املنطقة برعاية روسية، وهو من مواليد 
عام 1989، متزوج ولديه طفالن، وهو أيضًا طالب 

في كلية اإلعالم في الجامعة العربية املفتوحة.

ا لهذا 
ً
القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذ

في  املــقــررة  بالعقوبة  يعاقب  كما  الــقــرار، 
الــفــقــرة الــســابــقــة، كــل مــن أذاع أو نشر أو 
روج عمًدا أخباًرا أو بيانات أو إشاعات 
ــة مـــرتـــبـــطـــة بــالــحــالــة  كــــاذبــــة أو مـــغـــرضـ
ــــك تــكــديــر  ــأن ذلـ ــ ــان مــــن شـ ــ ــة، وكــ ــيـ ــائـ ــوبـ الـ
السلم العام أو إثارة الفزع بني املواطنني 

أو إلـــحـــاق الـــضـــرر بــاملــصــلــحــة الـــعـــامـــة«. 
بعضهم  عليها  أثنى  محدودة  استجابة 
واعتبرها انتصارا للحريات الصحافية، 
بــيــنــمــا قــابــلــهــا آخــــرون بــاعــتــراض مبني 
»رفــــض  ـــ عـــلـــى أســـــــاس مـــطـــلـــق يـــتـــعـــلـــق بــ
الــحــبــس فــي قــضــايــا الــنــشــر« بشكل عــام، 
ولــــيــــس لـــلـــصـــحـــافـــيـــني فـــقـــط عـــلـــى وجـــه 

الـــتـــحـــديـــد. الـــصـــحـــافـــيـــون املــــعــــارضــــون، 
يــتــمــســكــون بــمــخــالــفــة هــــذه املـــــواد لنص 
الدستور، الذي يمنع الحبس في قضايا 
للمجتمع  مكفوال  حقا  بــاعــتــبــاره  النشر 
بمبدأ  ويتمسكون  فقط،  للصحافيني  ال 
إنما  ريشة،  رأســه  ليس على  »الصحافي 
املعرفة حق للمجتمع، وحرية النشر حق 

للجميع«.
الــدســتــور املــصــري )2014( بشكل  وألــغــى 
االحتياطي  الحبس   71 مادته  في  نهائي 
فـــي قــضــايــا الــنــشــر إال فـــي ثــــالث حـــاالت 
ــنـــني،  ــواطـ ــًرا وهـــــي الــتــمــيــيــز بــــني املـ حــــصــ
التحريض على العنف والطعن في أعراض 
األفـــراد، إذ نصت املــادة على »يحظر بأي 
وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل 
أو وقفها  أو مصادرتها  املصرية  اإلعــالم 
ــــوز اســـتـــثـــنـــاء فـــرض  ــجـ ــ أو إغــــالقــــهــــا. ويـ
رقــابــة مــحــددة عليها فــي زمــن الــحــرب أو 
سالبة  عقوبة  توقع  وال  الــعــامــة.  التعبئة 
بطريق  ترتكب  التي  الجرائم  في  للحرية 
املتعلقة  الــجــرائــم  أمــا  العالنية،  أو  النشر 
بالتحريض على العنف أو بالتمييز بني 
املواطنني أو بالطعن في أعــراض األفــراد، 

فيحدد عقوباتها القانون«.
ويــــــــؤكــــــــد الـــــصـــــحـــــافـــــيـــــون الــــــرافــــــضــــــون 
ــي قـــانـــون  ــ ــن الـــحـــبـــس فـ ــ الســـتـــثـــنـــائـــهـــم مـ
مواجهة األوبئة، أن املادة 71 من الدستور 
ــنـــــني ال  ــ ــــواطـ ــيـــع املـ املــــــصــــــري، تـــشـــمـــل جـــمـ
الصحافيني فقط. وتمسكوا بالحق املطلق 
في منع الحبس في قضايا النشر حماية 
للمجتمع، وليس منع حبس الصحافيني 
فـــي قــضــايــا الــنــشــر بــمــطــلــب فـــئـــوي، يتم 
له  ا، وقــد ال يستجاب 

ً
له حين االستجابة 

في حني آخــر. بمعنى أن اعتبار استثناء 
في قضايا  الحبس  من  فقط  الصحافيني 
ــة لـــســـحـــب هـــذا  ــ ــوابـ ــ ــون بـ ــكــ ــد يــ ــ ــر، قـ ــنــــشــ  الــ

ا.
ً
الحق الحق

ــــــا، أن 
ً

ــون أكــــــــــدوا أيــــــض ــقــ ــابــ نــــقــــابــــيــــون ســ
مــطــالــبــاتــهــم عــلــى مـــــدار ســـنـــوات طــويــلــة 
ــانــــت تـــخـــص »إلـــــغـــــاء الــحــبــس  مــــضــــت، كــ
ــاء  ــ ــغـ ــ ــــس »إلـ ــيـ ــ ــا الـــــنـــــشـــــر«، ولـ ــايــ ــي قــــضــ ــ فــ
حــبــس الــصــحــافــيــني فــي قــضــايــا الــنــشــر«، 
ألن الـــضـــمـــانـــة الـــفـــئـــويـــة مــشــمــولــة بــعــدم 
الدستورية، ألنها تقوم على مبدأ التمييز، 
الــجــمــاعــة الصحافية  وهـــي قــضــيــة ظــلــت 

تدافع عنها على مدى عقود.

صحافيون يرفضون 
الحبس: المعرفة وحرية 

النشر حق للجميع

منافسة »فيسبوك« 
ستكون حافزًا الستثمار 

الشركات

واشنطن ــ العربي الجديد

تـــحـــاول  ــيــــســــبــــوك«  »فــ  
ّ
أن ــًا  ــ ــحـ ــ ــدو واضـ ــبــ يــ

الــســيــطــرة عــلــى عـــالـــم »مـــيـــتـــافـــيـــرس« كما 
ــــوق الــتــطــبــيــقــات حــالــيــًا.  تــســيــطــر عـــلـــى سـ
ــذا  ــــي هـ ــع االســــتــــثــــمــــارات فـ ــتـــوسـ ــا تـ ــمـ ــيـ وفـ
»الكون املــاورائــي«، يتوقع موقع »سوشال 
الــزرقــاء في  الشبكة  نــجــاح  تــــوداي«  ميديا 
سعيها. إذ تمتلك شركة »ميتا« الشركة األم 
مختلف  بــني  الجمع  إمكانية  »فيسبوك«  لـ
املــنــصــات واســتــضــافــة مــخــتــلــف الــخــدمــات 
 
ً
ــــي، مـــغـــريـــة ــراضـ ــ ــتـ ــ الـــخـــاصـــة بـــالـــعـــالـــم االفـ
الـــشـــركـــات األخـــــــرى بـــالـــقـــدرة عـــلـــى زيـــــادة 

الوصول واألرباح. 

»ميتافيرس« ال يزال مغلقًا 
داخل كّل منصة

املــوقــع بقول الشركة »لــن يتم إنشاء  يــذّكــر 
»ميتافيرس« بواسطة شركة واحدة. سيتم 
بــنــاؤه مــن قبل املــبــدعــني واملــطــوريــن الذين 
رقمية  وعناصر  تجارب جديدة  يصنعون 
اقــتــصــادًا  الــبــيــنــي وتــفــتــح  قــابــلــة للتشغيل 
إبـــداعـــيـــًا أكــبــر بــشــكــل كــبــيــر مـــن االقــتــصــاد 
وسياساتها«.  اليوم  منصات  تقيده  الــذي 
لكن، من الناحية الواقعية، يجب أن تجري 
اســتــضــافــة هـــذا الــعــالــم فـــي مــكــان مـــا، وقــد 

تكون »ميتا« أفضل مرشح لذلك. 
ــيـــرس« إلـــى  ــافـ ــتـ ــيـ تـــشـــيـــر األمـــثـــلـــة عـــلـــى »مـ
ــايــــت«  ــنــ ــاب مـــثـــل »فــــورتــ ــ ــعــ ــ ــ ــات األل ــاحــ ــســ مــ
للمستخدمني  يمكن  حيث  و»روبــلــوكــس«، 
ثم  لشخصياتهم،  الرمزية  الصور  اختيار 
لعب مجموعة من األلعاب، أو االنخراط في 
التطبيق.  داخـــل  أخـــرى  اجتماعية  أنشطة 
ــذه الـــتـــجـــارب تـــبـــدأ بمنصة  لــكــن جــمــيــع هــ
ــايــــت«  ــنــ وتـــبـــقـــى داخــــلــــهــــا. تـــســـهـــل »فــــورتــ

مجموعة من األنشطة داخلها، لكن ال يمكن 
ــنـــايـــت« الــرمــزيــة  اســـتـــخـــدام صـــــورة »فـــورتـ
فـــي »ربــــولــــوكــــس« أو »مـــايـــنـــكـــرافـــت« على 
ــه يجب أن تجري 

ّ
سبيل املثال. ما يعني أن

اســتــضــافــة هـــذا الــعــالــم فـــي مــكــان مـــا، وقــد 
تكون »ميتا« أفضل مرشح.

شركات »ميتافيرس« تحتاج 
إلى التنسيق في ما بينها

ــة مــــن قــابــلــيــة  ــيـ ــالـ ــتـ لــتــســهــيــل املــــرحــــلــــة الـ

التشغيل البيني التي تشير إليها »ميتا«، 
ستكون هناك حاجة إلى عملية استضافة 
ــة إلـــى  ــاجــ ــاك حــ ــنــ ــتــــكــــون هــ مــــركــــزيــــة، وســ
التنسيق بني التطبيقات واألدوات لتمكني 
األوســع.  باملساحة  االتصال  املنصات من 
ــا« عــلــى  ــتــ ــيــ ــو ســـبـــب حــــــرص »مــ ــ وهــــــــذا هـ
مفهوم »ميتافيرس«، ألنها حاليًا الرائدة 
ــع  ــواقـ الـــواضـــحـــة فــــي مـــســـاحـــة اتــــصــــال الـ
افتراضية  عوالم  تشكيل  مع  االفتراضي، 
كــانــت تحمل عــالمــة »أوكـــولـــوس« سابقًا، 

وأصـــبـــحـــت نــقــطــة انـــطـــالق أكـــثـــر مــركــزيــة 
التجارب  إلى  االنتقال  للقاء األصدقاء ثم 
 Horizon Worlds الرقمية. ويعتبر مفهوم
لذلك،  أساسيًا  أمــرًا  »فيسبوك«  بـ الخاص 
إذ يـــســـّهـــل مـــســـاحـــة رقـــمـــيـــة حـــيـــث يــمــكــن 
االتصال واملشاركة في البيئة االفتراضية.

»فيسبوك« سيكون الرابط 
المركزي في »ميتافيرس«

مع صور رمزية يمكن نقلها عبر مساحات 
وتــطــبــيــقــات مــخــتــلــفــة، ســتــصــبــح الـــصـــورة 
ــن هـــويـــة املـــســـتـــخـــدمـــني الـــرقـــمـــيـــة،  جــــــزءًا مــ
تمكنهم من القيام بعمليات تفاعلية جديدة 
 »فيسبوك« في 

ّ
في العوالم االفتراضية. لكن

هــذا الــســيــنــاريــو، سيكون الــرابــط املــركــزي، 
وســُيــبــرم صــفــقــات، عــلــى سبيل املــثــال، مع 

»فورتنايت« و»روبلوكس«.
فـــي األســــــاس، يــجــب عــلــى شــخــص مـــا أن 
يــســتــضــيــف هـــــذه املــــســــاحــــة، وســيــحــتــاج 
ــــى إنـــشـــاء  ــا، إلــ ــ ــا، أو شــــركــــة مــ ــ شـــخـــص مــ
الـــكـــود األســـاســـي واملــتــطــلــبــات لــالتــصــال 
ــع  ــ ــ ــال أوسـ ــ ــ ــــصـ ــ ــــني اتـ ــكـ ــ ــمـ ــ بـــــاملـــــســـــاحـــــة، وتـ
عـــبـــر الــتــطــبــيــقــات املــخــتــلــفــة. هـــنـــا تــلــعــب 
ــا ســيــدفــع  ــ »فـــيـــســـبـــوك« دور الـــحـــافـــز. ومـ
منصة مــثــل »فــورتــنــايــت« أو غــيــرهــا إلــى 
هو  الرمزية  صورها  باستخدام  السماح 
توفر سبب تجاري واضح لذلك، وهو ما 

ستقدمه »فيسبوك«.
و»فــــيــــســــبــــوك« مـــــن خــــــالل دفـــعـــهـــا بــعــالــم 
»مــيــتــافــيــرس« نــحــو األمــــام، ســـوف تضمن 
وصـــواًل إلــى أكبر جمهور ممكن مــن خالل 
أكثر،  أدواتها وخياراتها. هذا يعني زوارًا 
ــًا أكـــثـــر. هـــكـــذا، ســتــرغــب  ــاحــ وبـــالـــتـــالـــي أربــ
املـــنـــصـــات فـــي الــنــهــايــة فـــي الــعــمــل كــفــريــق 

ومشاركة عمليات التكامل عبر األكواد.

عقوبات على األخبار الكاذبة المرتبطة بالوباء )خالد دسوقي/فرانس برس(

)Getty/ميتا« أبرز مرشح الستضافة العالم الماورائي )ليو غوانغوان«

عّدل البرلمان المصري مادة تجيز حبس الصحافيين في قانون األوبئة، لكّن حبسهم في قضايا النشر، إضافة إلى كّل المعبرين عن 
آرائهم، ال تزال متاحة، ما أدى إلى إطالقهم مواقف تطالب بإلغاء السجن في مثل تلك القضايا
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الطبيعة والتاريخ معًااسكتلندا
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ثقافات متنوعة

مهرجانات لمحبي الطعام

المرتفعات الجبلية

إدنبره التاريخية

غالسكو مدينة األحالم

دائمًا هناك الكثير من األشياء التي يمكن التعرف عليها عند زيارة اسكتلندا. في 
كل مرة يقصدها الزائر يجد أشياء جديدة. يعتبرها السكان في اململكة املتحدة، 
مالذ للراحة والهروب من ضجيج املدينة. في هذه البقعة الجغرافية، الواقعة في 
في شمال غرب أوروبا، والتي تعتبر جزءا من الدول األربع املكونة اململكة املتحدة، 
حيث تحتل الثلث الشمالي من جزيرة بريطانيا وتحدها جنوبًا إنكلترا، وشرقًا 
بحر الشمال، أما غربًا املحيط األطلسي، ال يمكن للزائر إال اختبار ثقافات مختلفة 
في قالب واحد. يتحد هنا، الريف املتدحرج واملدن الصاخبة وقمم الجبال الجليدية 
مع بعضها البعض، ملعانقة القرى التقليدية، لتوفير وجهة ممتازة لقضاء عطلة 
نهاية األسبوع. أما بالنسبة إلى الزوار من الدول العربية، فإن اإلقامة في اسكتلندا، 
ا 

ً
تحتاج أكثر من أسبوع، ألن الزيارة إلى هناك، تعد بمثابة مغامرة ثقافية أو مالذ

مريحًا، ورحلة مليئة بالكثير من النشاطات. )أندي بوشمان/ فرانس برس(

العالم.  حــول  أخــرى  مناطق  في  تكرارها  يمكن  ال  تجربة  اسكتلندا،  في  الطعام 
مزيج من األطعمة التقليدية البريطانية واألوروبية معًا. يولي السكان أهمية كبيرة 
السكان  يحتفل  املــأكــوالت. شهريًا  باسم عاصمة  الــبــالد  تعرف  ولــذا  لألطعمة، 
الــغــروب وحتى  عند ســاعــات  الــشــوارع  تــتــألأل  للطعام، حيث  خــاص  بمهرجان 
منتصف الليل، باألكشاك واملطاعم الصغيرة لتقديم أفضل ما يمكن من األطباق 
الــزوار على موعد للتعرف على مهرجان  التقليدية. في نوفمبر املقبل، سيكون 
الطعام النباتي. أنواع مختلفة من السلطات، والفواكه ستقدم بطريقة مختلفة. وهذا 
العام سيكون للمهرجان رونقه الخاص، على اعتبار أنه أول مهرجان يقام بعد 
انحسار موجة فيروس كورونا. تتيح لك مهرجانات الطعام لدينا فرصة تذوق 
العديد من املأكوالت الشهية من بعض أفضل الطهاة الذين يعملون بسحرهم مع 
أفضل املنتجات املتاحة، يعد طريق جوفان »غالسكو ساوث سايد«، واحدًا من 
الحية وألعاب لألطفال  اللذيذ واملوسيقى  الطعام  الطعام، يجمع بني  أكبر أســواق 

)Getty/والجلوس في الهواء الطلق. )سام ميلش

عن  يبحث  السائح  أن  تعني  اسكتلندا،  زيـــارة 
لــالســتــرخــاء فــي الطبيعة، والــبــحــث عن  مــكــان 
آفاق جديدة من الراحة. تعد مرتفعات اسكتلندا 
نقطة جذب ملحبي الحياة البرية، وال عجب في 
للزائر  يمكن  التي  الخالبة  للمناظر  نظرًا  ذلــك، 
اكتشافها. من البحيرات التي تمتد إلى املحيط 
ــى قــمــم أعــلــى الــجــبــال فـــي اململكة  األطــلــســي إلـ
ــذا الــجــمــال الــطــبــيــعــي يــقــود محبي  املــتــحــدة. هـ
الحيوانات أيضًا للتعرف على أنــواع نــادرة من 
الخيول، إضــافــة إلــى وجــود أنـــواع مختلفة من 
طيور  مثل  الغريبة،  والطيور  الحمراء،  الغزالن 
األطــيــش الــشــمــالــيــة، وهـــي أنــــواع مــتــواجــدة في 

املناطق الباردة والنائية.
البحث عن فرصة للقاء هذه الحيوانات، يتطلب 
زيــــارة، غــابــات الــصــنــوبــر الــكــالــيــدونــيــة، أو قمم 
في  املعتدلة  املطيرة  الغابات  أو  الــوعــرة  الجبال 

الساحل الغربي.
تعد  الحد،  الطبيعية، ال تقف عند هذا  األماكن 
بحيرة لوخ نيس، واحدة من األماكن الساحرة، 
نظرًا  مهيبني  وعــمــق  بــاتــســاع  الــبــحــيــرة  تتمتع 
البريطانية  الــبــحــيــرات  لجميع  مصبًا  لكونها 
واكتشاف  للغوص،  مثاليًا  موقعًا  يجعلها  ما 

)Getty /أعماق الحياة املائية. )تيم غراهام

املدينة  تشتهر  بالحصى.  ومرصوفة  ممرات ضيقة  مع  مقاومته،  يمكن  ال  نــادر  بسحر  إدنــبــرة  العاصمة  تتمتع  
بزواياها املظلمة، بسبب اقتراب املباني من بعضها البعض، كما تعد رمزًا  تقليديًا للمباني املهيبة التي زينت تاريخ 
أوروبا في القرون املاضية. تقدم إدنبره لزوارها وسكانها املحليني مجموعة متنوعة من مناطق الجذب، بما في ذلك 
املتاحف املجانبة. يمكن للسياح زيارة معمل تقطير الويسكي ومعرفة كيفية صنع مشروب اسكتلندا الوطني، أو 
 ،People’s Story حتى اكتشاف كيف عاش الشعب االسكتلندي خالل العصور الوسطى من خالل زيارة متحف
 ،charlotte plans a Trip تصف شارلوت، مديرة موقع .Surgeon’s Hall أو استكشاف تطور الطب في متاحف
الناس باملناطق األثرية والتقليدية، زيارتها إلى إدنبره،  موقع متخصص برحالت تقوم بها فتاة هولندية لتعريف 
بأنها مزيج من عالم من السحر بكل ما تحمله هذه الكلمة من تفاصيل. قصدت شارلوت في رحلتها التي استمرت 
يومني، القلعة التاريخية، والتي كانت موقًعا لألحداث التاريخية الصاخبة التي امتدت ملئات السنني. تقول »ستدهش 

)Getty /من شدة جمال هذه القلعة، وطريقة تشييدها، ألنك ستدخل عمق التاريخ االسكتلندي«. )جيف ميتشيل

الرئيسية للسياح. تجمع ثاني أكبر  يتمثل اإلرث املعماري الرئيسي ملدينة غالسكو، بأنه واحد من عناصر الجذب 
املدن في اسكتلندا، عدد كبير من  القصور الفيكتورية الفخمة واملباني العامة التي تعود إلى القرون الوسطى، وهو ما 
يعطيها هذا الطابع املميز. تمتلئ املدينة في عطالت نهاية األسبوع بالعديد من الزوار، ليس فقط لرؤية املباني التاريخية 
وحسب، بل ألنها مركز اقتصادي هام. تضم منطقة وسط املدينة العديد من مراكز التسوق الرئيسية واألروقة املجهزة 
بالكامل بالعالمات التجارية العاملية باإلضافة إلى املزيد من العروض املحلية. على أطراف هذه املنطقة وفي الطرف 
الكتب املستعملة. يعد  القديمة، إضافة إلى بائعي  البوهيمية: متاجر قديمة، وأســواق املالبس  النغمات  الغربي توجد 
سوق Barras في عطلة نهاية األسبوع تجربة رائعة، حيث يمزج املفاهيم الحديثة مع التصاميم الرخيصة، ولذا فهي 

)Getty/فرصة مناسبة جدًا ملحبي التسوق، وشراء الهدايا التذكارية. )سام ماليش
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 ،)1973( املــشــاغــبــني«  »مــدرســة  فــي مسرحية 
أنها شاركت  أعمالها، علمًا  وتعد من أشهر 
ليلى طاهر  فاملمثلة  الصدفة،  فيها بمحض 
جــاءت  ولكنها  قبلها،  لــلــدور  مرشحة  كانت 
بــداًل منها، كما أّدت نيللي هذا الــدور أيضًا، 
ثم استقر الــرأي على البابلي. إال أنها غابت 
عن املسرح بسبب سفرها إلى باريس إلجراء 
عــمــلــيــة جــراحــيــة، فــقــدمــت الـــــدور بــــداًل منها 
ــة املــمــثــل حسن  ــ ــمـــال، زوجـ املــمــثــلــة مــيــمــي جـ
من  البابلي  كانت  املسرحية.  بطل  مصطفى 

شديدة  بسهولة  يستطيعون  الذين  القالئل 
خــلــق كــيــمــيــاء بــيــنــهــا وبــــني أي مــمــثــل يقف 
بينها  الشهير  الدويتو  ينسى  فمن  أمامها، 
وبـــني الــفــنــانــة الــكــبــيــرة الــراحــلــة شـــاديـــة في 
والثنائي   ،)1982( وسكينة«  »ريــا  مسرحية 
الرائع الذي شكلته مع أحمد بدير )الشاويش 
الــعــال( في املسرحية نفسها؟ ومــن منا  عبد 
لم يضحك على شخصيتها الغريبة »بكيزة 
»زغلول  هانم الدراملي« وعالقتها العجيبة بـ
العشماوي« التي جسدتها إسعاد يونس في 

القاهرة ــ العربي الجديد

في إحــدى ليالي عــرض مسرحية 
عــادل  اتفق  املشاغبني«،  »مــدرســة 
ــح ويـــونـــس  ــالــ إمــــــــام وســـعـــيـــد صــ
شــلــبــي وأحـــمـــد زكــــي وهــــــادي الـــجـــيـــار على 
تــدبــيــر مـــؤامـــرة إلضــحــاكــهــا عــنــد اعــتــالئــهــا 
خشبة املسرح، لكنها عرفت، وحضرت مقلبًا. 
ارتـــدت نــظــارات كبيرة ذات عــدســات سميكة 
جدًا، وفاجأتهم على خشبة املسرح بهيئتها، 

فانفجروا كلهم بالضحك.
ال أحد يتحدى سهير البابلي في القدرة على 
اإلضحاك، فهي ملكة هذه املنطقة عن جدارة. 
كل من عرفها يعلم ذلك جيدًا. هي من القالئل 

الذين يمسكون جيدًا بجوهر الكوميديا.
الــطــراز  مــن  مسرحية  ممثلة  البابلي  سهير 
الرفيع. ال أحــد ينكر أنها من أهــم من وقفوا 
األثيرة  املــســرح ساحتها  كــان  الخشبة.  على 
ومملكتها الخاصة، ولوال الذكورية املنتشرة 
فـــي الـــوســـط الــفــنــي ـــــ شـــأنـــه شــــأن املـــجـــاالت 
»الزعيمة«، كما  لقب  ــ ألطلق عليها  األخــرى 
البابلي  ــام. ملعت  إمـ عـــادل  النجم  أطــلــق على 

كانت البداية األولى 
للفنانة الراحلة من خالل 

مسرحية »الصفقة«

اعتزلت البابلي 
التمثيل بعد ارتدائها 

الحجاب عام 1992

حضرت في أعمال مسرحية 
ساخرة تنتقد الوضع 

السياسي في التسعينيات

2223
منوعات

)1987(؟  وزغــلــول«  »بكيزة  الشهير  املسلسل 
حتى أنها دفعت الراحل عزت العاليلي الذي 
اشــتــهــر بــــــاألدوار الـــدرامـــيـــة، فـــي فــيــلــم »ليلة 
كانت  كوميدية  مناطق  إلــى   ،)1990( عسل« 

جديدة عليه.
البابلي في 14  إبراهيم  ولــدت سهير حلمي 
فبراير/شباط 1937، في مركز فارسكور في 
مــحــافــظــة دمـــيـــاط، ولــكــن نــشــأتــهــا كــانــت في 
املــنــصــورة. كــان والــدهــا ُمــدرســًا للرياضيات 
ــورة الـــثـــانـــويـــة  ــنــــصــ ــة املــ ــ ــــدرسـ »مـ ـــ ــ ونـــــاظـــــرًا لـ

العسكرية بنني«، ووالدتها كانت ربة منزل.
بـــدت عــلــى ســهــيــر الــبــابــلــي املــوهــبــة فـــي سن 
للفنون  الــعــالــي  »املــعــهــد  بـــ فالتحقت  مــبــكــرة، 
املسرحية« و»املعهد العالي للموسيقى« في 
الوقت نفسه، األمر الذي رفضته والدتها على 

الرغم من تشجيع والدها.
ــا  ــهـ ــــي إحـــــــدى إطـــالالتـ ــكــــت الــــبــــابــــلــــي، فـ وحــ
الــتــلــفــزيــونــيــة، إن والــدتــهــا قــصــدت املــســرح 
الــقــومــي حيث كــانــت تـــؤدي دور »الــغــازيــة« 
فـــي مــســرحــيــة »الــصــفــقــة« لــلــكــاتــب تــوفــيــق 
لتخرج  البابلي  دور  جــاء  وعندما  الحكيم. 
إلى خشبة املسرح، بمالبس الراقصة وهي 
التي  والدتها  بالصاجات، صدمت  ممسكة 
أطلقت صرخة سمعها الحاضرين؛ ففزعت، 
وغادرت املسرح ركضًا حتى وصلت إلى دار 

األوبرا، واختبأت هناك من والدتها.
البابلي رصيد مسرحي وسينمائي  لسهير 
ــفــــزيــــونــــي هـــــائـــــل، ومـــــــن أهـــــــم أعـــمـــالـــهـــا  ــلــ وتــ
املــــســــرحــــيــــة »ريــــــــا وســــكــــيــــنــــة« مـــــع شــــاديــــة، 
ــزة أتــكــلــم«  ــ ــايـ ــ ــبـــني«، و»عـ ــاغـ ــة املـــشـ ــ ــدرسـ ــ و»مـ
و»ع   ،)1992( اإلرهـــابـــيـــة  و»عــطــيــة   ،)2010(
تلعبيش  مــا  و»يــا حلوة   ،)1987( الرصيف« 
بالكبريت« )1977(، و»جوزين وفرد« )1966(، 
و»الفرافير« )1964(، و»العاملة باشا« )1991(، 
 ،)1979( الـــرســـمـــيـــة«  بـــاملـــالبـــس  ــول  ــ ــدخـ ــ و»الـ

و»نص أنا... نص إنتي« )1988(.
ومن أشهر أعمالها السينمائية فيلم »ليلة 
القبض على بكيزة وزغلول« )1988(، و»يا 
عــســل«  و»لـــيـــلـــة   ،)1991( هــــــووه«  يـــا  نــــاس 
 ،)1996( يــعــشــق«  ومــــا  و»الـــقـــلـــب   ،)1990(
ومكتوب«  و»وعــد   ،)1987( و»األونطجية« 
و»الـــســـيـــد   ،)1986( زار«  ــة  ــ ــ و»دقـ  ،)1986(
مـــصـــريـــة«  ــدوتـــــــة  و»حـــــ  ،)1985( قــــشــــطــــة« 
الباسط«  الدكتور عبد  )1982(، و»انتخبوا 
 ،)1980( ذرة«  عــاملــة  و»اســتــقــالــة   ،)1981(
ــيــــرة  و»أمــ  ،)1977( والــــــعــــــذراء«  ــيــــد  و»الــــولــ
أنــــا« )1975(، و»الــعــاطــفــة والــجــســد«  حــبــي 
كما   .)1969( الثالثة«  و»الشجعان   ،)1972(
فــي فيلم »يــوم  الحليم حافظ  شــاركــت عبد 
مــن عــمــري« )1961(، و»الــبــنــات والــصــيــف« 
الشريف  عمر  النجمني  وشــاركــت   ،)1960(
وفاتن حمامة في فيلم »نهر الحب« )1960(، 
الشناوي وشادية في فيلم  وشاركت كمال 

»املرأة املجهولة« )1959(.
اعـــتـــزلـــت الـــبـــابـــلـــي الــتــمــثــيــل بـــعـــد ارتـــدائـــهـــا 
الحجاب عام 1992، وكــان ذلك كما قالت في 
تــصــريــحــات ســابــقــة لــهــا لــســبــبــني: األول هو 
تــأثــرهــا بـــارتـــداء ابنتها الــحــجــاب، إذ قــالــت: 
»بــنــتــي تــحــجــبــت وأنـــــا ال، الزم أعـــمـــل زيــهــا 
الثاني فهو  عشان أرضــي ربنا«. أما السبب 
الشعراوي  متولي  محمد  بالشيخ  عالقتها 

الذي شجعها على انتقاء أدوارها.
لــلــفــن عـــــام 2005 بــمــســلــســل »قــلــب  وعـــــــادت 
حبيبة«. وكانت عودتها أيضًا بسبب الشيخ 
 
ً
قائال العودة  الــذي شجعها على  الشعراوي 
إنــك تمثلي وأنــت محجبة  »مفيش مــا يمنع 
الناس بتتفرج  امللتزم،  الشكل  ووقــورة بهذا 
الــجــوامــع«.  بــتــروح  مــا  أكــتــر  التلفزيون  على 
وابـــتـــعـــدت مـــجـــددًا، قــبــل عــودتــهــا بمسلسل 

»قانون سوسكا« في 2016.
كان  مـــرات،  البابلي خمس  تــزوجــت سهير 
أولـــهـــا قــبــل أن تــتــم الـــســـادســـة عـــشـــرة، من 
محمود الناقوري الذي أنجبت منه ابنتها 
الوحيدة نيفني، ثم تزوجت في سن الثامنة 
عشرة من املطرب وامللحن منير مــراد الذي 
كان يكبرها بخمسة عشر عامًا، والذي قيل 
الـــــزواج مــنــهــا إذ كــان  إنـــه أســلــم ليستطيع 
يــهــوديــًا. تــزوجــت الــبــابــلــي أيــضــًا مــن تاجر 
ــعــــروف أشـــــرف الــســرجــانــي  املـــجـــوهـــرات املــ
الذي توفي، لتتزوج بعده من رجل األعمال 
مـــحـــمـــود غـــنـــيـــم، كـــمـــا تــــزوجــــت مــــن املــمــثــل 

الراحل أحمد خليل.

نديم جرجوره

فقرات عّدة من مسرحياتها،  يتذّكر كثيرون 
ــيـــة، وشــيــئــًا  ــفـــزيـــونـ ــلـ ــتـ ــعــــض أعـــمـــالـــهـــا الـ وبــ
متواضعًا من سيرتها السينمائية، فاملسرح، 
سهير  رحيل  طغيانًا.  أكثر  إليهم،  بالنسبة 
إلـــى اســتــعــادة  ــٌع  ـ 2021( دافــ الــبــابــلــي )1937 
مــخــتــلــفــة،  أدوارًا  تـــأديـــتـــهـــا  ــــي  فـ ــــضــــِحــــك 

ُ
امل

العفوية  وصناعته  وممتع،  وفيٌر  ضحك 
ُ
وامل

على خشبة املسرح انعكاٌس لبديهٍة سريعة 
ــى، 

ّ
ــتـــبـــاراٍت شــت لــديــهــا، ولـــوعـــي مــعــرفــي واخـ

تيح لها ارتجااًل يصعب على آخرين معها 
ُ
ت

 
ْ
ــال، إذ الــتــفــّوق عــلــيــه، أو مـــجـــاراتـــه. واالرتــــجــ

املــســرح مساحة واســعــة لكشف ما  يجد فــي 
تمتلكه ســهــيــر الــبــابــلــي مــن بـــراعـــٍة وعــفــويــٍة 
وبــهــاء حــضــور، ُيــصــبــح أســلــوبــًا يــعــثــر على 
ومــمــثــالت كوميديني  لــدى ممثلني  لــه  شبيٍه 
ه ُيتقن ـ في الوقت نفسه ـ تحويل 

ّ
قالئل، لكن

مفرداته معها إلى سمٍة، ترتكز على رغبة في 
ك فضاء املسرح، ولو 

ّ
املغامرة، وشوٍق إلى تمل

للحظاٍت قليلة.
هذا غير حاضٍر في أعماٍل تلفزيونية وأفالٍم 

والـــدتـــهـــا الــعــمــل فـــي أي مـــن مـــجـــاالت الــفــن 
خـــاصـــة الــتــمــثــيــل والـــغـــنـــاء، عــلــى الــنــقــيــض 
كانوا مساندين  وعائلته حيث  والــدهــا  من 
او مطربة. الحقًا، أصرت  لتكون ممثلة  لها 
البابلي على موقفها بالعمل في الفن. كانت 
الــبــدايــة األولــــى لــلــفــنــانــة الــراحــلــة مــن خــالل 
الــفــنــانــة سميحة  مــع  »الــصــفــقــة«،  مسرحية 
أيــــــــوب. عـــمـــل مــــأخــــوذ عــــن روايــــــــة لــتــوفــيــق 
الــحــكــيــم. والـــالفـــت أن هـــذه الــبــدايــة لـــم تكن 
تمثيلية، بل كــان دورهــا يتطلب أن ترقص 
وتغني أعمااًل للمطرب الراحل سيد املكاوي.

أول مــســرحــيــة مـــن بــطــولــتــهــا كـــانـــت »بــيــت 
ــتـــني  ــلـ ــتـــني الـــراحـ ــانـ ــنـ ــفـ ــع الـ ــ ـــن زجـــــــــــاج«، مـ مــ
أمــيــنــة رزق وســـنـــاء جــمــيــل، وقـــدمـــت فيها 
ــفـــة«. نــجــح الــعــمــل، وطـــاف  ــيـ شــخــصــيــة »رئـ
للعرض في العديد من البلدان العربية، ما 
ســاهــم إلـــى حــد كبير فــي مــعــرفــة الكثيرين 
ــا، ثــــم قـــدمـــت عـــــرض »آه  مــــن الـــجـــمـــهـــور بـــهـ
يــا لــيــل يــا قــمــر«، وقــدمــت مشهد لـــ الــرقــص 
الــجــنــائــزي فــي الــعــرض ملـــدة خــمــس دقــائــق 
أنها  البابلي  سهير  لتثبت  الفــتــة،  بطريقة 
فنانة مسرحية من الطراز األول. وكان هذا 
تقف  التي  الصلبة  األرض  بمثابة  العرض 
عليها حتى تكمل مسيرتها في عالم الفن. 

القاهرة ــ مروة عبد الفضيل

فـــنـــانـــة مـــصـــريـــة، خــفــيــفــة الــــظــــل، صــاحــبــة 
ــانــــت تــبــعــث  ــة كــ ــــور، وإطـــــاللـــــة خــــاصــ حـــــضـ
السعادة بمجرد خروجها لتحية جمهورها 
عــلــى خــشــبــة املـــســـرح، تصفيق ال يــنــتــهــي... 
لكن العرض انتهى، وأسدل الستار، برحيل 
الفنانة سهير البابلي، بعد أسابيع قضتها 
ملعاناتها  الصناعي،  التنفس  أجهزة  تحت 
من وجود مياه في الرئة، ما أعاق التنفس 

بشكل طبيعي.
أن  يبدأ بحلمها  لــم  البابلي  مــشــوار سهير 
تكون ممثلة، بل كانت تحلم دائمًا أن تكون 
 ،

ً
مطربة، العتقادها أنها تمتلك صوتًا جميال

وكانت ترى أن صوتها يؤهلها لذلك، حتى 
أن بعض أقاربها كانوا يشجعونها، خاصة 
ممن هم في مثل عمرها.. وكانت تغني لهم 
األغنية الواحدة مقابل خمسة قروش، على 

سبيل املزاح.
لـــم تــكــن الــفــنــانــة الـــراحـــلـــة طــالــبــة مــجــتــهــدة 
ــّررت أن تـــدرس، عقب  فــي دراســتــهــا. ولــكــن قـ
إنــهــائــهــا الـــثـــانـــويـــة، فـــي مــعــهــد املــوســيــقــى 
وقدمت  البابلي  توجهت  وبالفعل،  العالي. 
أوراقـــهـــا والــتــحــقــت بــاملــعــهــد. كــانــت تـــدرس 
كانت  كما  الحفني،  رتيبة  يــد  على  البيانو 
جدا  موهوبة  وكانت  الكمان،  أيضا  تــدرس 
في العزف. ورغــم ذلــك، لم تــدرس في املعهد 
ســـوى ثـــالث ســـنـــوات. كــانــت تــــدرس بــجــوار 
أيضًا؛  التمثيل  في معهد  املوسيقى،  معهد 
)أول  أبيض  جــورج  اللبناني  املمثل  قــام  إذ 
اختبار  بــإجــراء  للممثلني في مصر(،  نقيب 
لها، لكنها تركت املعهد أيضا قبل أن تنهي 
دراستها به بعام واحد، وذلك بسبب رفض 

ــّي، وإثــــــارة  ــال املــــســــرحــ ــ ــجـ ــ ســيــنــمــائــيــة. االرتـ
 

ّ
ضحٍك منبثٍق منه ومن فقرات أخرى في كل

املشاغبني«  »مــدرســة  فــي  يغيبان  مسرحية، 
)إخــــــراج( وعــلــي  الـــشـــرقـــاوي  لــجــالل   )1973(
 To Sir, With سالم )تأليف، اقتباسًا عن فيلم
Love لأوسترالي جيمس ْكِلفال، 1967(، رغم 
أمــام  )الــبــابــلــي(  ســة  ــدرِّ

ُ
امل كوميديتها. جــّديــة 

كوميديون،  ممثلون  ــم  أدوارهــ يـــؤّدي  طــلــبــٍة، 
 ستكون املمثلة 

ْ
تضعها أمام تحدٍّ مزدوج، إذ

ــب 
َ
ــطــال

ُ
الــوحــيــدة بــني ممثلني عــديــديــن، وســت

يــة فــاقــعــة أمــــام ُمــثــيــري شــغــٍب ضــاحــٍك،  بــجــدِّ
فالدراسة أهّم، وإخــراج الطلبة من فوضاهم 
 »منطق« 

ّ
كــل خـــارج  ومــن عيشهم  ـ  وكسلهم 

حياتي ـ أولوية قصوى.
املـــواجـــهـــة بـــني ســهــيــر الــبــابــلــي وعـــــادل إمـــام 
األداء،  فـــي  درٌس  تـــحـــديـــدًا،  ـ ســعــيــد صـــالـــح، 
ــام وصــالــح  ــ ــه. إمـ ــفـ يــصــعــب اخـــتـــزالـــه أو وصـ
يخطوان خطوات كوميدية تأسيسية جديدة 
فــي مــســاٍر مــهــنــّي، فــي »مــدرســة املشاغبني«؛ 
ورغـــــم هـــــذا، يـــبـــرعـــان فـــي ارتــــجــــاالت تــتــكــّرر 
 االرتــجــال أصــل العمل ال النّص 

ّ
بــوفــرة، كـــأن

ُيشاركهما  بــراعــة،  والشخصيات.  والحكاية 
الــجــّيــار وأحمد  ــادي  فيها يــونــس شلبي وهـ
 شخصيته غير كوميدية(، تعجز 

ّ
زكي )مع أن

عـــن اســــتــــدراج الــبــابــلــي إلــــى الــجــهــة املــقــابــلــة 
شخصيٍة،  في  الجّدية  كسر  وعــن  سة،  للُمدرِّ
ــراد 

ُ
 شــيٍء، لتحقيق امل

ّ
 أمــام كل

ً
تصمد طويال
من وظيفتها.

 اإلمــعــان فــي قـــراءة »مــدرســة املشاغبني«، 
ّ
لكن

غداة رحيل سهير البابلي، إساءة إلى ممثلٍة، 
تــــخــــوض تـــلـــك املـــهـــنـــة بـــعـــد دراســـــــــة املـــســـرح 
واملـــوســـيـــقـــى، والــــتــــدّرب عــلــى عــــزف الــبــيــانــو. 
تقن 

ُ
ت متكاملة،  كوميدية  تجربة  إلــى   

ٌ
ة إســـاء

الـــراحـــلـــة تــفــعــيــل نــبــضــهــا مـــن شــخــصــيــة إلــى 
أخـــــرى، كــمــن يــبــحــث عـــن املــخــتــلــف فـــي مــســام 
 نصٍّ 

ّ
كــل مــا يحتويه  وفــي  الشخصيات،  تلك 

البابلي تحريضًا  من معطيات، تبدو لسهير 
عــلــى اخــتــراق جــمــوٍد فــيــهــا، فــيــكــون االرتــجــال 
درسًا آخر في كيفية الخروج بالشخصية من 

سماتها إلى راهــٍن يومّي أو موقف أو تعبير 
من زميل لها، يدفع البابلي إلى تعليٍق عليه 
 ُيصبح 

ٌ
ــل الــنــص والــحــبــكــة. ارتـــجـــال مـــن داخــ

 
ً
ـــى الـــكـــومـــيـــديـــا تـــكـــون حـــــادة

ّ
ـــســـًا، فـــحـــت

َّ
مـــتـــنـــف

املكتوب  على  املــتــشــّدد  باحتفاظها  وُمــتــِعــبــة، 
فــقــط. أفــــالٌم لــهــا تشهد عــلــى ســحــٍر يــشــّع من 

أمــام  ونبرتها،  وصوتها  وعينيها  جسدها 
رابــطــا  بينهما   

ّ
ــأن كـ مــــرارًا،  نصفها 

ُ
ت كــامــيــرا 

عليه  فيبنون  قالئل،  ُيدركه مخرجون  خفيا 
يــوم جديد«  »فــجــر  التقاطه.  فــي  مــا يرغبون 
ليوسف   )1982( و»حدوتة مصرية«   )1965(

شاهني مثاالن مهّمان.

تتالت بعد ذلك أعمالها املسرحية، وقدمت 
»عــلــى الــرصــيــف«، و»نـــص أنــا ونــص أنــت«، 
و»الـــدخـــول بــاملــالبــس الــرســمــيــة«، و»عطية 
التي حققت  األعمال  أكثر  ومــن  اإلرهابية«. 
نــجــاحــا جــمــاهــيــريــا وانـــتـــشـــارا حــتــى اآلن، 
يــعــاد عــرضــهــا، هــي مسرحية »ريــا  حينما 
وســـكـــيـــنـــة«، مــــع الـــفـــنـــانـــة الـــراحـــلـــة شـــاديـــة 
والـــراحـــل عــبــد املــنــعــم مــدبــولــي، ومسرحية 
»مـــدرســـة املــشــاغــبــني«، مـــع الــفــنــانــني أحــمــد 
ــام وهــــادي الــجــيــار وسعيد  زكـــي وعــــادل إمـ

صالح.
في أحد لقاءات سهير البابلي، تم سؤالها 
ــا املــــســــرحــــي »مــــدرســــة  ــهـ عــــن نــــجــــاح عـــرضـ
املــشــاغــبــني«. وكـــانـــت الــتــوقــعــات بــالــتــأكــيــد 
تشير إلى إنها ستتحدث بفخر عن النجاح، 
حزينة،  وهــي  تحدثت  بــل  تفعل،  لــم  لكنها 
وقالت عن نجاح شخصية »أبلة عفت«، في 
املسرحية، إنه لم يسعدها، وإن كان عالمة 
فارقة في شهرتها، وتحسن أحوالها املادية.

الــعــمــل فــي املسلسالت  إلـــى  اتــجــهــت سهير 
العديد منها. وكانت،  التلفزيونية، وقدمت 
كما صرحت من قبل، غير راضية بشكل تام 
عما تقدمه؛ إذ أرادت فقط تحقيق االنتشار 
اختياراتها،  والحضور، حتى بدأت تنتقي 
وقدمت »جــراح عميقة«، و»عــواصــف« و»ال 
شــيء يهم«، و»بكيزة وزغــلــول«. ويعد هذا 
األخير األهم جماهيريا. ورغم تقديم سهير 
من  »يــوم  مثل  السينمائية،  األدوار  لبعض 
عـــمـــري«، و»لــيــلــة عــســل«، و»اســتــقــالــة عاملة 
ذرة«، و»أخطر رجل في العالم«، و»الشاهد 
الــوحــيــد«، و»تــوالــت األحــــداث عــاصــفــة«، إال 
أنها لم تر نفسها قط ممثلة سينمائية، بل 

ممثلة مسرحية وتلفزيونية.

مدرسة للمشاغبين وأخرى لالرتجالانتهى العرض وأُسدل الستار األخير
لطالما امتلكت البابلي 

حضورًا الفتًا على خشبة 
المسرح، أتقنت من 

خالله فن االرتجال، الذي 
يغيب بطبيعة الحال عن 

األعمال السينمائية

القاهرة ـ العربي الجديد

ظـــلـــت الـــفـــنـــانـــة ســهــيــر الـــبـــابـــلـــي مــحــتــكــرة ألدوار 
الــذي  البطولة بــال مــنــازع، على املــســرح السياسي 
أســســه املــخــرج جـــالل الــشــرقــاوي، فــي ثمانينيات 
ــرن املــــاضــــي، فــقــدمــت عــلــى هــذا  ــقـ وتــســعــيــنــيــات الـ
املسرح عددًا من األعمال التي تنتمي إلى الكوميديا 
الــســيــاســيــة الــســاخــرة، انــتــقــدت خــاللــهــا األوضــــاع 
الــســيــاســيــة فــي ذلـــك الـــوقـــت، مــثــل: »ع الــرصــيــف«، 
و»عطية اإلرهابية«، و»العاملة باشا«، و»القضية«، 
البابلي من  نافست  التي  املسرحيات  وغيرها من 
خاللها نجمات املسرح آنذاك مثل: سميحة أيوب، 
وسناء جميل، وسهير املرشدي، وقدمت عددًا من 

الروائع على خشبته.
السياسي«  »الكباريه  بـ عــرف  مــا  الــشــرقــاوي  أنــشــأ 
الناقد املسرحي جرجس  املباشر، وهو، كما يقول 
شكري، عبارة عن مجموعة من اللوحات التي تجمع 
بني النقد الشديد ملا يحدث في املجتمع، مع الغناء 
واالســتــعــراض، وهـــذا يــســاعــد فــي تــوحــيــد الصالة 
وخشبة املسرح، من خالل القواسم املشتركة بينها، 
وهي األحداث الجارية والشخصيات املعروفة التي 
الــتــراث والــتــاريــخ،  الــعــرض، أو إشــــارات  يتناولها 
وهي الصيغة األكثر شيوعًا للمسرح السياسي في 
مصر، خاصة في العقود الثالثة األخيرة من القرن 
العشرين. وفي ظل املسرح السياسي، الذي أسسه 
الــبــابــلــي صــوالت  للفنانة سهير  كـــان  الــشــرقــاوي، 

وجوالت بدأت بعد مسرحية »مدرسة املشاغبني«، 
ــام 1985. تـــألـــقـــت ســهــيــر الــبــابــلــي  ــ تـــحـــديـــدًا فــــي عـ
عــلــى »املــســرح الــســيــاســي«، خــاصــة بمسرحية »ع 
تأليف  الرصيف«، وهــي عمل سياسي ساخر، من 
نهاد جاد وإخراج جالل الشرقاوي. كان أول عرض 
ــايـــو/أيـــار 1987، وشــاركــهــا  مـ فـــي 28  لــلــمــســرحــيــة 
البطولة حسن عابدين وأحمد بدير وحسن حسني 
وفؤاد خليل ومها عطية ووفاء مكي وعايدة فهمي 
املسرحي،  مشوارها  وخــالل  علي.  محمد  وسلوى 
قدمتها،  الــتــي  األدوار  خـــالل  مــن  الــبــابــلــي  نجحت 
املستوى  املصري على  الشارع  في تجسيد نبض 
الــســيــاســي واالقـــتـــصـــادي واالجـــتـــمـــاعـــي بــطــريــقــة 
الــســوداء، كــأدوارهــا في مسرحيات »ع  الكوميديا 

الرصيف«، و»عطية اإلرهابية«، و»عايزة أتكلم«.
يقول الشرقاوي في لقاء تلفزيوني سابق: »تاريخ 
زمــن بعيد،  إلــى  البابلي يرجع  مــع سهير  حياتي 
كــانــت هــي إحــــدى مــمــثــالت املــســرح الــقــومــي، وأنــا 
كانت  أنــهــا  والحقيقة  الحكيم،  مــســرح  مــديــر  كنت 

ــقـــومـــي بــمــجــمــوعــة مــن  ــرة فــــي املــــســــرح الـ مـــحـــاصـ
حيث  قليلة،  فرصها  فكانت  العظيمات،  املمثالت 
كانت تمر سنة أو سنتان لكي تخطف دور بطولة«.
ــرج مــســرحــيــة »آه يــــا لـــيـــل يــا  ــ ــنـــت أخــ يـــضـــيـــف: »كـ
قــمــر«، واســتــدعــى الــدرامــا والشخصية إنــي أبص 
تصبح  ألن  الــفــرصــة  كــانــت  لــهــا  بالنسبة  لسهير. 
الــبــطــلــة الــوحــيــدة ملــســرح الــحــكــيــم، وبــالــنــســبــة لي 
كانت فرصة حيث كانت مناسبة جًدا لهذا الدور. 
واســتــمــرت الــصــداقــة إلـــى أن أتـــت الــقــفــزة الــكــبــرى 
إلي  جــاء   ،1985 »سنة  يتابع:  املشاغبني«.  ملدرسة 
سمير ســرحــان وزوجــتــه نــهــاد جــاد لــزيــارتــي، مع 
ــراج مسرحية  الــبــابــلــي، وعــرضــوا عــلــي إخــ سهير 
كتبتها نهاد جاد اسمها »ع الرصيف«، وهذا كان 
كانت  معي..  السياسي  البابلي  بداية عمل سهير 
مناسبة جـــدا، وكــانــت متفانية وجـــادة وصــادقــة، 
وكـــانـــت خــشــبــة املـــســـرح بــالــنــســبــة لــهــا هـــي بيتها 
»عـــلـــى خشبة  يــكــمــل:  األول«.  يــكــن  لـــم  إن  الــثــانــي 
املسرح، تنسى العالم وتصبح إنسانة قادرة على 
أن  على  قـــادرة  معها،  يتفاعل  الجمهور  أن تجعل 
تقول ما تشاء، قادرة على أن تؤدي رسالة النص. 
والفن.  والنضج  الحياة والحيوية  كتلة من  كانت 
الحقيقة أن سهير البابلي كمملثة مسرحية نادرة 
بنجمة  البابلي  سهير  الفنانة  ولقبت  الــوجــود«. 
حالة  وكانت  قليلة،  غير  لفترة  السياسي  املسرح 
الــالتــي استطعن تقديم شكل  الفنانات  مــن  نـــادرة 

مختلف من أشكال املسرح.

ضحكات كثيرة ما زالت على الخشبة

مع الممثلة زينة )عمرو مراغي/فرانس برس(

لُّقبت بـ نجمة 
المسرح 
السياسي 
)فيسبوك(

سهير البابلي وشادية في »ريا وسكينة« )فيسبوك(

البابلي في بورتريه لـ أنس عوض )العربي الجديد(

البابلي عن 86 عامًا، بعد أزمة صحية ألمت بها أخيرًا، لتنهي  الممثلة المصرية سهير  رحلت 
مسيرة غنية ومتنوعة عمرها أكثر من خمسين عامًا

سهير البابلي

مع جالل شرقاوي

فنون وكوكتيل
رحيل

مسار

رصدإضاءة

كانت سهير البابلي ترغب 
في امتهان الغناء، وكانت 

تدرس البيانو على يدي 
رتيبة الحفني التي كانت أول 

رئيسة لدار األوبرا المصرية. 
كما تعلمت العزف 

على الكمنجة، لكنها 
لم تقض في »المعهد 

العالي للموسيقى« إال 
ثالث سنوات، وغادرته 

قبل أن تتخرج. كما 
تركت »المعهد العالي 
للفنون المسرحية« قبل 

تخرجها بعام واحد، بسبب 
الضغوط التي مارستها 

تحديدًا والدتها وأسرتها، 
على الرغم من تشجيع 

والدها.

البيانو 
والكمنجة

Tuesday 23 November 2021 Tuesday 23 November 2021
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بعَد  ينقصهم  يكن  لم  الذين  اإليطالّيني  بني 
صراعات الشمال ـ الجنوب، واليمني ـ اليسار، 
املهاجرين،  ـ  واإليطالّيني  الــرجــال،  ـ  والنساء 
واملـــثـــلـــّيـــني ـ الـــغـــيـــرّيـــني، ســــوى الــــصــــراع بني 

حني.
ّ
حني وغير امللق

ّ
امللق

فون اإليطاليون، في مجملهم، 
ّ
وقد اختار املثق

وإلغاء  )اليسارية(،  الحكومة  مع  االصطفاف 
الــنــظــام. مع  هات  لتوجُّ نقدية  أي وجــهــة نظر 
فني املغردين 

ّ
بقاء أصــوات قليلة جّدًا من املثق

خارج السرب، على غرار الفيلسوف ماسيمو 
أبرز  ُيعد  الــذي   Massimo Cacciari كاتشاري 
املـــعـــارضـــني لــســيــاســة تــكــمــيــم األفــــــــواه الــتــي 
تــمــارســهــا حــكــومــة دراغــــي ضــد املــشــّكــكــني في 
ــخــذهــا الــحــكــومــة 

ّ
جــــدوى اإلجـــــــراءات الــتــي تــت

ــثــــر صــــرامــــة فــي  ــــي األكــ ــاء، وهـ ــ ــوبـ ــ ملـــواجـــهـــة الـ
ــهــا أشــبــه بــإجــراءات 

ّ
أوروبــــا، والــذيــن يـــرون أن

الــحــكــومــات الــتــوتــالــيــتــاريــة عــلــى غـــرار قــانــون 
الخضوع  بــإثــبــات  يقضي  الـــذي   Green pass
املــّجــانــي  غــيــر  الــفــحــص  ــــرورة  أو ضـ للتلقيح 
 48 ساعة من أجل الدخول 

ّ
لغير امللقحني كل

ــاّمـــة، ال ســيــمــا الــثــقــافــيــة  ــفـــضـــاءات الـــعـ إلــــى الـ
منها، بل وحتى لاللتحاق بالعمل. وهو األمر 
الــــذي ال يــــزال ُيــشــعــل الــكــثــيــر مـــن املــظــاهــرات 
واالحـــتـــجـــاجـــات مــنــذ الــصــائــفــة املــاضــيــة في 
أو  إيطاليا، مع محاوالت تعتيم  أنحاء  كامل 
الشعبية  كات  التحرُّ لهذه  متواصلة  شيطنة 
في وسائل اإلعالم من جهة، وخضوع شديد 
أطياف  مــن  الحكومة  تقّدمها  الــتــي  للسردية 

خرى.
ُ
واسعة من املجتمع من جهة أ

فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، ُيـــالِحـــظ املـــخـــرج ماسيمو 
ســيــلــيــس، وهــــو صــــوت مـــعـــارض آخــــر، خــالل 
الدولي  الــدراســات  رًا مركز 

ّ
مه مؤخ

ّ
ملتقى نظ

ــمــــوري ديــــال ســابــيــيــنــســا« حــــول الــرقــابــة  »ديــ
الحكومية في عصر رأسمالية ما بعد كورونا، 
ــة الـــرب عــن الحياة  ـــه وبــعــد عــقــود مــن إزاحــ

ّ
أن

ــرب، يـــعـــود اإليـــطـــالـــي خـــالل  ــغــ الـــعـــاّمـــة فــــي الــ
قــد عــّوض  ني األخــيــرتــني ليبدو وكــأنــه 

َ
السنت

الحكومة:  الـــرّب بسلطة  ِبــرضــا شــديــد سلطة 

رقابة  مــن  كنا نتضايق  ا صــغــارًا، 
ّ
كن »عندما 

 الله 
ّ
الله وال يعجبنا عندما يخبرنا الكبار أن

ال  اآلن  لكن  أقدمنا على عمل سيئ.  إذا  يرانا 
 اإليطالي يتضايق من رقابة حكومة 

ّ
يبدو أن

ها 
ّ
أن إخباره  عن  تتواني  ال  التي  التكنوقراط 

في كل مكان تراه، وتراقب كل خطواته«.
ويــذهــب الــشــاعــر اإليــطــالــي، فــالفــيــو فــيــرارو، 
يجري  مــا  لتشبيه  نفسه  امللتقى  فــي  بــعــيــدًا 
فــي إيــطــالــيــا مــن فـــرض رقــابــة حــكــومــيــة غير 
مسبوقة على األفــراد والجماعات، بتحضير 
لــــقــــدوم ُحــــكــــم »مـــــا بـــعـــد االنـــــســـــان« أو حــكــم 
ــال« بــمــصــطــلــحــات املــؤمــنــني عــلــى حد  ــدّجــ »الــ
تــعــبــيــره. إذ ال يـــتـــردد فـــيـــرارو فـــي اســتــخــدام 
املصطلح اإلسالمي )كما ورد باللغة العربية( 
 
ّ
واملسيحي لوصف هذه الظاهرة التي يرى أن
الــضــروس  الــحــرب  فــي  ياتها تظهر 

ّ
تجل أهـــم 

إيطاليا إحدى  املقّدس، والتي أصبحت  على 
أهــم ساحاتها فــي أوروبــــا، إن لــم تكن األهــم 

على اإلطالق. ولكن ملاذا إيطاليا بالتحديد؟
ط إعادة 

ّ
 ما يضع إيطاليا في مرمى مخط

ّ
»إن

هندسة اجتماعية عاملي هو محاولة تقويض 
دورهـــــا الــثــقــافــي والـــروحـــي والــتــاريــخــي في 

أمل بوشارب

لوا 
ُ

»في عيد امليالد القادم، ال تدخ
تْدعوهم  وال  حني 

ّ
امللق غير  منازل 

إلــــــى مــــنــــازلــــكــــم«. هــــكــــذا عــنــونــت 
 »كــوريــيــري ديــلــال ســيــرا« 

ُ
قــبــل أيـــام صحيفة

مقاالتها  إحــدى  االنتشار  واســعــة  اإليطالية 
ــي عامني مــن انـــدالع أزمــة كورونا 

َ
بعد حــوال

فــي إيطاليا ودخـــول الــبــالد حــالــة طـــوارئ ال 
رات بعُد تدل على قرب رفعها.

ّ
توجد أي مؤش

الــوبــاء تشغل حّيزًا واسعًا  تــزال تداعيات  ال 
من نقاشات اإليطاليني على ساحات وسائل 
التواصل االجتماعي واستوديوهات التلفزة، 
ر في  فني. ليس من خالل التدبُّ

ّ
وكذا بني املثق

ت 
ّ
دل الحدث، كما   

ّ
الفلسلفية ملا يلف األبعاد 

على ذلــك اإلرهــاصــات األولـــى إلبــداعــات »ما 
ــا«، بـــل مـــن خـــالل االنـــخـــراط في  بــعــد كــــورونــ
حمالت »توعية« بأهمية التلقيح، عن طريق 
غــرار  على  صريحة،  وتفرقة  كراهية  رســائــل 
مــا يظهر مــن عــنــوان صحيفة »كــوريــيــري«، 
ـــرًا اســم 

ّ
ــق عــلــيــهــم مـــؤخ

َ
ــّد مـــن أصــبــح ُيــطــل ضـ

 
ُ
No Vax )املعارضون للقاح(. تتجاوز نسبة
هــــــؤالء بــــاألســــاس 14 بـــاملـــائـــة مــــن مــجــمــوع 
أنها نسبة تستثمر   

ّ
إال البالغني،  اإليطالّيني 

فيها الحكومة من أجل خلق صراعات جديدة 

القاهرة ـ العربي الجديد

مــديــنــة  فــــي   )1953( لــعــيــبــي  عــفــيــفــة  ت 
َ
نــــشــــأ

البصرة، جنوب العراق، وْسط عائلٍة تنتمي 
 أفـــرادهـــا 

ّ
إلـــى الــيــســار الــســيــاســي وكــــان لــكــل

الــذي  بـــاألب  بـــدءًا  واآلداب؛  بالفنون  اهــتــمــاٌم 
كــانــت  ــتـــي  الـ ّم 

ُ
واأل املـــوســـيـــقـــى،  ــهـــوى  يـ ــان  ــ كـ

تــمــارس النحت، وصـــواًل إلــى إخــوتــهــا: ليلى 
ــي، 

ّ
ــغــن

ُ
الشعبي وت الــشــعــر  كــانــت تكتب  الــتــي 

اطًا، وعلّي الــذي جمع 
ّ
وغــازي الــذي كان خط

بــني الــرســم والــنــحــت والــغــنــاء والـــعـــزف على 
اللذين  اإللــه  وعبد  وفيصل  والــعــود،  الكمان 

 التشكيلي.
ّ
ها بالفن

َ
قاسماها شغف

ينيات، 
ّ
هذا الشغف سيقودها، في نهاية الست

ــي »مـــعـــهـــد الــفــنــون  ــلــــدراســــة فــ ــداد لــ ــغــ إلـــــى بــ
ــتـــرٍة عــمــلــت خــاللــهــا  ــّم - بــعــد فـ الــجــمــيــلــة«، ثــ
 في عــدٍد من الصحف العراقية - إلى 

ً
رّسامة

 
ّ
فن لدراسة   ،1974 عــام  السوفييتي،  االتحاد 
الجداريات في »أكاديمية سوريكوف للفنون 

ات 
ّ
ولى محط

ُ
الجميلة« بموسكو. وكانت تلك أ

 
َ
قرابة االغــتــراب ستستمرُّ  تجُربٍة طويلة من 

خمسني عامًا قضتها التشكيلية العراقية في 
دّرســت  واليمن حيث  إيطاليا،  بلد:  من  أكثر 
وأخيرًا  بــعــَدن،  الجميلة«  الفنون  »معهد  في 

قيم حاليًا.
ُ
هولندا حيث ت

فـــي مــعــرضــهــا الـــــذي يــســتــمــرُّ فـــي »غــالــيــري 
بيكاسو« بالقاهرة حتى الثالثني من تشرين 
لعيبي  الجاري، تستحضر  الثاني/ نوفمبر 
ــاٍت تــلــتــقــي، بــشــكــٍل  ـــات عــبــر لـــوحـ

ّ
تــلــك املـــحـــط

ـــاُت 
ّ
ــر، فــــي ثــيــمــة االغـــــتـــــراب. »مـــحـــط أو بــــآخــ

تح في 
ُ
 املعرض الذي افت

ُ
الغربة«، وهو عنوان

الــســابــع مــن الشهر الــجــاري، ُيحيل إلــى ذلك 
 سبعٍة 

َ
االنتقال املستمّر في الجغرافيا طيلة

ات التجربة 
ّ
وأربعني عامًا، وأيضًا إلى محط

قرابة  املعرض  َيجمع  إذ  نفِسها؛  التشكيلية 
 تــنــتــمــي إلــى 

ً
 جـــديـــدة وقــديــمــة

ً
ثــالثــني لـــوحـــة

مراحل زمنية مختلفة من ُعمر تلك التجربة، 
رات على مستوى األفكار  بما شهدته ِمن تغيُّ

ر على مستوى األسلوب. واملواضيع وتطوُّ
ـــانـــي بـــلـــدهـــا، تــنــزُع 

ّ
عــلــى خــــالف كــثــيــٍر مـــن فـــن

لعيبي إلى التشخيص في لوحاتها )ُيشارُكها 

انحدارٌ فنّي بمباركة رسمية

في معرضها المستمرّ 
حتى نهاية الشهر الجاري، 

تستحضر التشكيلية 
العراقية تجربة الغربة من 
خالل ثالثين لوحًة تنتمي 

إلى مراحل زمنية مختلفة

أكثُر ما يثير استغراب 
اإليطاليّين في االنحدار 

الفنّي الذي تعيشه 
بالدهم اليوم هو 

حصوله على مباركة 
ل مغّن  رسمية؛ إذ تحوَّ

رديء إلى شبه ناطق 
رسمي لحكومات ما 

بعد كورونا التي أصبحت 
تدفع به للواجهة من 
أجل الترويج ألي قانون 

جديد ترغب في تمريره

الحّجة في التشجيع 
على قوائم القراءة 

هي االقتناُع بأن الكتاب 
سلعة قابلة للكساد، 
ستكون طعمًا للغبار 

إن لم تجد طريقها إلى 
المستهلك

عفيفة لعيبي عصافير وأطفال ونساء ال يشخن

»وقت الربيع«، عفيفة لعيبي، زيت على قماش، 100 × 180 سم )1982(

عن لعبة توجيه القرّاء

إيطاليا بعد كورونا الشعر في مواجهة »عصر ما بعد اإلنسان«

رسائل كراهية 
في حمالت التوعية 
بالتلقيح ضّد كورونا

نساؤها متخّففاٍت من 
الزمن، كأنّهن منحوتات ال 

تتقّدم في العمر

إن كان هناك من خطر، 
فعلى الذائقة التي 

يصنعها اإلعالم

أصبحت إيطاليا 
ُتصّدر انحطاط الفّن 

بعد كورونا

اإليطاليّين  الــشــعــراء  مــواقــف  ضمن 
من  بالدهم  في  يحصل  مّما  الصريحة 
الشاعر  اســم  يبرز  الجمال،  لقيم  ضــرٍب 
فالفيو فيرارو )مواليد روما 1984(، الذي 
إيطاليا،  في  السائد  التيار  فكر  عن  يخرج 
وراء  ما  ــراءة  ق ــرورة  ض على  ويشّدد 
والجيوسياسية  الثقافية  التمظهرات 
العالم،  أحــداث  يلف  لما  واالقتصادية 
معتبرًا أّن »محاولة ضرب روما اآلن هي 
امتداد لضرب القدس قبلها وضرب أثينا 
هذه  يكتنف  ما  كل  مع  سنوات،  قبل 

العواصم من رمزية«.

اعتداء على الرمزية

2425
ثقافة

مشهد

معرض

إطاللة

فعاليات

صــنــاعــة الــجــمــال فــي الــعــالــم«، يــقــول فــيــرارو. 
فروما لطاملا كانت عاصمة الجمال، والجمال 
بحسب أفالطون هو انعكاس للحقيقة. »لذلك 
نجد مفردة الحقيقة باللغة اليونانية القديمة 
ــــدم نــســيــان  مــرتــبــطــة بـــعـــدم الـــنـــســـيـــان، أي عـ
يختزنه،  الـــذي  والــجــمــال  لحقيقته،  اإلنــســان 
ز 

ّ
لــلــرب. لــذلــك يحف ذلــك أن الجمال هــو جسر 

 
ً
رة

ّ
متأث تبدو  ذاتـــه(،  ــه  الــتــوجُّ فيصل  ها 

ُ
شقيق

ورّسامي  الروسية  الواقعية  اني 
ّ
بفن ذلــك  في 

عــصــر الــنــهــضــة فـــي أوروبـــــــا؛ مــثــل لــيــونــاردو 
دا فينشي، وبـــاولـــو أوتــشــيــلــو، وبــيــيــرو ديــال 
فــرانــشــيــســكــا، وأيـــضـــًا بــفــنــون الـــشـــرق الــقــديــم 
ه تشخيٌص يضُع 

ّ
)السومري والفرعوني(. لكن

 فـــي الـــلـــوحـــِة، مـــن بــشــٍر 
َ
ــَصــة

ّ
الــعــنــاصــَر املــشــخ

وحـــيـــوانـــات وأشـــيـــاء، ضــمــن أجـــــواَء تمنُحها 
، مـــع ميٍل   لـــونـــيٌّ

ٌ
 خــصــوصــيــة: احــتــفــال

ً
عـــالمـــة

جاتهما،  إلى توظيف لأخضر واألصفر بتدرُّ
للطبيعة   

ٌ
وتوظيف الوحشية،  بالنزعة  ُيــذّكــر 

بمستَوييها الرمزي والجمالي، وحضوٌر دائٌم 
 كانت 

ْ
الــتــي، وإن األنــثــوي(  الجسد  )أو  للمرأة 

قاربها من 
ُ
 فــي كثير مــن الــلــوحــات، ال ت

ً
عــاريــة

زاويــة إيروتيكية، بل بوصفها »عنصرًا غنّيًا 
جــّدًا وقـــادرًا، عبر مــا تمتلكه مــن جمال وُرقــي 
لتوصيل  طــّيــعــة  أداة  تـــكـــون  أن  عــلــى  ونـــقـــاء، 
األفكار التي ليست أدبية أو سردية بالضرورة، 
فــي تشكيل  أفــكــار مرتبطة بحاجتي  هــي  بــل 

وتكوين لوحتي«، كما تقول في حواٍر سابق.
ــفــاٍت مــن آثــار 

ّ
تــرســُم لعيبي نــســاءهــا مــتــخــف

 
َ
ــهـــن مـــنـــحـــوتـــات ال تـــشـــيـــخ، ثـــّمـــة ـ

ّ
ــأن ــزمــــن كـ الــ

 يصّر أحيانًا على الظهور إلى 
ٌ

طائٌر أو طفل
ــحــيــل 

ُ
ــق بـــصـــدورهـــن. ال ت

ُّ
 أو الــتــعــل

ّ
جــانــبــهــن

 
َ
اللوحة ث 

ّ
تؤث التي  العناصر  وبقّية  األزيـــاء 

خطئ 
ُ
ن لــن  نا 

ّ
لكن دائــمــًا،  ية 

ّ
املحل البيئة  إلــى 

 في لوحٍة مثل »األّمهات« )1984( 
َ
تلَك البيئة

خبرنا 
ُ
ت وطفل.  نساء  ســتُّ  فيها  ظهُر 

َ
ت التي 

 ،
ّ
 الـــذي فــي وجــوهــهــن

ُ
ــاُء، وكــذلــك الــحــزن ــ األزيـ

هن لسن سوى عراقيات.
ّ
بأن

كر«، ِذكر الجمال )أسماء الله 
ِّ
اإليمان على »الذ

ز 
ّ
الحسنى في التقليد اإلسالمي(، بينما يحف

القبح على الغفلة«، يواصل فيرارو.
ــي الـــذوق الجمالي 

ّ
 وتــدن

ّ
وعــن انحطاط الــفــن

الــــــــذي بــــــــدأت إيـــطـــالـــيـــا بـــتـــصـــديـــره لــلــعــالــم 
 بــعــد أزمــــة كــــورونــــا، ال يــمــكــن عــدم 

ً
مـــبـــاشـــرة

مــالحــظــة فــريــق »مــانــســكــني« الــغــنــائــي الـــذي 
فاز بـ »جائزة يوروفيجني« بعد نيله جائزة 
اد 

ّ
»مــهــرجــان ســان ريــمــو« وســط ذهـــول النق

ّيني ومحّبي موسيقى الروك في إيطاليا، 
ّ
الفن

والذين لم يجدوا في هذا الفريق أي تجديد 
إبداعي يؤّهله للحصول على  أو تفّرد  فني، 
الــذي يحيط  هــذه الجوائز والزخم اإلعالمي 
ــادة الــتــي يحصل عليها  بـــه. وحــيــث إن اإلشــ
ــــرض تـــصـــّب دومــــًا  ــكـــني« بـــعـــد كــــل عـ ــانـــسـ »املـ
رجال  يختارها  التي  والثياب  املاكياج  على 
ــتـــوحـــاة مــــن ثــيــاب  الـــفـــريـــق الـــغـــنـــائـــي، واملـــسـ
»الــالنــجــيــري« الــنــســائــيــة مــن حــّمــاالت صــدر 
سراويلهم  على  دونــتــال  وتخريمات  منّوعة 
إيطاليا من إعطاء  الداخلية. وهكذا تحّولت 
دروس في الجمال الذكوري من خالل تمثال 
يــزال  ال  والــــذي  ميكيالنجيلو،  لـــ  ــيـــدي«  »دافـ

ــال الــفــنــيــة  ــمــ ـــاد الـــفـــن أعـــظـــم األعــ
ّ
يــعــتــبــره نـــق

إلى إهدائنا في زمن  التي صنعها اإلنسان، 
كورونا »املانسكني«.

ويــبــقــى أكــثــر مـــا يــثــيــر اســتــغــراب اإليــطــالــّيــني 
ي الــذي تعيشه بــالدهــم هو 

ّ
فــي االنــحــدار الفن

 فيديز 
ّ
حــصــولــه عــلــى مــبــاركــة رســمــيــة، إذ إن

اد الفن على رداءة 
ّ
ي راب ـ يجمع نق

ّ
وهو مغن

إلــى شبه  تــحــّول  قــد  ـ  التي يقّدمها  املوسيقى 
ناطق رسمي لحكومات مــا بعد كــورونــا، من 
حيث إنــهــا أصبحت تــدفــع بــه دومـــًا للواجهة 
من أجل الترويج ألي قانون جديد ترغب في 
ــي والثقافي 

ّ
تــمــريــره. وأمــــام هـــذا الــوضــع الــفــن

البارز  الشاعر اإليطالي  رًا 
ّ

املتدهور، قام مؤخ
جــوزيــبــي كــونــتــي بــمــشــاركــة قــصــيــدة شعرية 
عير حسابه على فيسبوك تهجو »فيديز« قبل 
أن يقوم بحذفها. واألكيد أن دّوامة القبح التي 
في  الــجــمــيــع  إيــطــالــيــا ويستشعرها  دخــلــتــهــا 

الساحة الثقافية اإليطالية ال تنّبئ بأي خير.

محّطات الغربة استعادة خمسة عقود

الكتاب سلعة قابلة للكساد

بالتعاُون مع »معهد غوته  اإلسكندرية«،  الكبير« في »مكتبة  »المسرح  يحتضن 
السابعة مساًء، عرضًا ألوبرا  ابتداًء من  المقبَلين،  السبت واألحد  الثقافي«، يوَمي 
برنهارد  تصميم  من  العرض  بيزيه.  جورج  الفرنسي  الموسيقي  للمؤلّف  كارمن 

زيغل وإخراج مانويل شميت )الصورة(، وقيادة المايسترو ناير ناجي.

من  العاشرة  الدورة  فعاليات  المغربية،  وجدة  مدينة  في  الثالثاء،  اليوم  ُتختتم 
المهرجان المغاربي للفيلم، والتي ُتقام بالصيغَتين الحضورية وعن بُعد تحت 
شعار السينما قاطرة أحالم. تشهد التظاُهرة مشاركة 18 فيلمًا سينمائيًا، وإقامة 

ورشات تدريبية وندوًة بعنوان »السينما وسيلة للتعايش والتقارب بين الشعوب«.

في »غاليري متاحف قطر ـ الرواق« بالدوحة، يتواصل حتى 31 آذار/ مارس المقبل 
معرض تائه في أميركا للفنّان األميركي جيف كونز )1955(. يضّم المعرض، الذي 
ل الذاتي؛ حيث  انطلق األحد الماضي، أعماًال ُتحيل إلى مفهوم الصيرورة والتحوُّ
يعتمد كونز على األشياء اليومية والمواد الصناعية في إنجاز لوحاته ومنحوتاته 

التي تعكس ذكرياته وتأّمالته في الثقافة البصرية األميركية.

عند السابعة من مساء بعد غٍد الخميس، ُتعرض في فضاء »إسقيفة للفنون« 
طارة،  بن  الغني  عبد  وإخــراج  تأليف  من  الريح  هّب  مسرحية  العاصمة  بتونس 
وأداء صالح مصدق ووليد الغربي، وإنتاج »طارة لإلنتاج الفنّي«. يتناول العمل 
المستمّدة  والفكرية  والنفسية  االجتماعية  وتناقضاتهما  شخصيَّته  بين  الصراع 

من الواقع التونسي.

فّواز حداد

للكتاب  الـــدعـــايـــة  اعــتــمــاد  ــاوالت  ــحـ مـ  
ّ
إن

ــراءة فــــي بــلــدانــنــا،  ــ ــقـ ــ لــلــتــشــجــيــع عـــلـــى الـ
ــا حـــالـــيـــًا،  ــهــ ــيــ ال يـــمـــكـــن االطــــمــــئــــنــــان إلــ
ــغ 

َ
بــالــنــظــر إلــــى أســـلـــوب الـــتـــرويـــج املــبــال

بــه واالعــتــبــاطــي، والــقــوائــم كــثــيــرة، مثل 
»عشرة كتب ال بّد من قراءتها« و»أفضل 
خمسة كتب«... عناوين كثيرة ومتبّدلة، 
التي  الــجــهــات   

ّ
أن مــع  ــا سخيفة، 

ً
وأحــيــان

ــا ثــقــافــيــة  ــهـ ــم أنـ ــقـــوم بـــهـــا مــــواقــــع، تـــزعـ تـ
ــا 

ً
فـــي وســـائـــل الـــتـــواصـــل، وال بــــاب ثــابــت

في  أنــه  مع  وأهميته.  بالكتاب  للتعريف 
م، ثم أخذ يظهر  هذا املضمار حصل تقدُّ
ويغيب، واألسباب كثيرة، ال تواُصل مع 
لحركة  جـــّديـــة  مــتــابــعــة  الــنــشــر، وال  دور 
ة املفتَرضة 

ّ
الطباعة، األرقام جزافية، الدق

تكاد تكون معدومة، واألصــح ال يوجد، 
كــأنــمــا أصـــدقـــاء يـــرّوجـــون ألصـــدقـــاء، أو 
ــتـــب ال  ــديــــدة، وكـ ــدور نـــشـــر جــ ــ تـــســـويـــق لــ
التعيني، وبــاملــقــارنــة مــع مــا يشوب  على 
أو تحّيز، ال  الثقافية مــن ضعف  املــواقــع 
يمكن الحصول على عرض للكتاب شبه 

معقول، لعدم االطالع عليه.
وال تــشــذ عــنــهــا قـــوائـــم »األكـــثـــر مــبــيــًعــا« 
اعتمد  بعدما  اختفى،  أنــه  كما  الحديثة، 
ــيـــة غــيــر  ــافـ ــقـ ــثـ ــة املـــــواقـــــع الـ ــيــ ــزاجــ عـــلـــى مــ
، فــال يــعــنــي أنـــه لــيــس له 

ً
املــســتــقــّرة أصــــال

إلــيــه لن  الــحــاجــة   
ّ
أن يــبــدو  مستقبل، كما 

ر كثيًرا، بعدما أصبحت دور النشر 
ّ

تتأخ
تــنــبــت كــالــفــطــر، وفــــي ازديــــــاد مــتــواصــل، 
للكتاب من  الدعاية  ره 

ّ
أن توف ومــا يمكن 

انــتــشــار، مـــع أنـــه بــصــورتــه الــشــائــعــة، لم 
يتعّد أكثر من اإلعــالم عن صــدوره تحت 
ــا«. هــل تـــؤّدي القوائم 

ً
بــاب »صـــدر حــديــث

الثقافية املتنّوعة خدمة للقارئ؟ ال يمكن 
الــقــطــع بـــهـــذا، فــهــي ال أكــثــر مـــن توجيهه 
نــــحــــو بــــعــــض الــــكــــتــــب بـــــدعـــــوى اإلقــــبــــال 
عليها، وكأنه إذا لم يحصل كتاب مديح 
وتــقــريــظ، فــال أهــمــيــة لـــه. بــيــد أن أكــثــر ما 
الغربية على  الــقــوائــم  تأثير  يــالَحــظ هــو 
فأصبحت  العربية،  الــى  الترجمة  حــركــة 
ــا، أنــه  ـ

ً
األكـــثـــر تــرجــمــة. ومـــا يــالحــظ أيـــض

عـــنـــدمـــا تــنــحــســر ســمــعــتــهــا فــــي بــلــدهــا، 
كانت  لذلك  بــالدنــا،  فــي  تنطلق شهرتها 
الــتــرجــمــات ســريــعــة ومــتــســّرعــة لــتــواكــب 

أصداء الكتاب في بلده.
ــرة  ــاهــ ــظــ ــدة هـــــــذه الــ ــ ــائــ ــ ــا مـــــــدى فــ ــ تـــــــرى مــ
بــالــنــســبــة لــلــكــتــب غـــيـــر املـــتـــرجـــمـــة؟ عـــدا 
ــر فـــي ســوق 

ّ
بــدائــيــتــهــا وتــحــّركــهــا املــتــعــث

رواية دان براون »دافنشي كود« ما يزيد 
ق دعًما 

ّ
عن ثالثني مليون نسخة، ما حق

على  أصبحت  التي  الالحقة  لكتبه  جيًدا 
طت 

ّ
رأس هذه القوائم بشكل مستمّر، وسل

عــلــيــهــا األضـــــــواء، الـــنـــاس يــحــّبــون قــــراءة 
كنوع  خــــرى. 

ُ
أ بعد  نفسهم سنة  ــفــني 

ّ
املــؤل

مــن االعــتــيــاد الــســيــئ أو الــجــيــد، وهـــو ما 
يشّجع عليه الــنــاشــرون، اقــتــداًء بــروايــات 
آرثـــــــر كــــونــــان دويـــــــل وآغـــــاثـــــا كــريــســتــي، 
كــالهــمــا شــّكــال حــالــة إدمــــان عــلــى الــقــّصــة 
ــــادت بــالــنــفــع عــلــى الــنــشــر  الــبــولــيــســيــة، عـ

والسينما والتلفزيون.
كما يالَحظ في الغرب، يستفيد الكاتب من 

دار النشر، باعتباره استثماًرا رابًحا، فإذا 
نجح الكتاب األول، تقوم عادة باحتكاره، 
ه 

ّ
جّدد الدعاية له مع كل كتاب، على أن

ُ
وت

األفضل، وتضطر إلى رعاية الكتاب الجّيد 
واملــتــوســط واألقــــل مــن املــتــوســط الــرعــايــة 
ــجـــب أن يـــكـــون  ــار يـ ــمـ ــثـ ــتـ ــاالسـ نـــفـــســـهـــا، فـ
القليل  تصدر  لذلك  مـــردود،  وذا  ا  مستمّرً
مـــن الــكــتــب الـــجـــيـــدة والــكــثــيــر مـــن الــكــتــب 
كــان هناك من  النشر. وإذا  ملــجــاراة حركة 
خطر، فعلى ذائقة الجمهور التي يصنعها 
 على األنـــواع 

ّ
اإلعــــالم، فــال ُيقبل الــقــّراء إال

يستسيغون  وال  عــلــيــهــا،  ــادوا  ــتــ اعــ الـــتـــي 
غيرها، وال ُيستبعد أن تكون جيدة. لكن 
هل تعطي فكرة صحيحة عن قيمة العمل؟ 
طبعًا ال، القائمة غير مسؤولة عن جودته، 
 الحّجة 

ّ
وال عن ضمان إعجاب القّراء به. إن

في التشجيع عليها، االقتناع بأن الكتاب 
للكساد،  قابلة  سلعة  غيرها،  مثل  سلعة 
ستكون طعًما للغبار، إن لم تجد طريقها 

إلى املستهلك.
)روائي من سورية(

الكتاب، تتعّرض للتدليس من دور النشر 
اب، مما ُيكتب على الغالف عن عدد 

ّ
والُكت

ــا تــزيــد عــن الــعــشــر، من 
ً
الــطــبــعــات، أحــيــان

كرت فاألرقام 
ُ
دون ذكر عدد النسخ. وإذا ذ

جزافية. مع أن املعروف في مجال النشر، 
 طبعة من ألف نسخة تأخذ نحو خمس 

ّ
أن

ــة مــن الناشرين من 
ّ
ســنــوات كــي تــبــاع. قــل

ــم. مـــا زالـــت  ــرقـ يــطــبــع مـــا يــزيــد عـــن هـــذا الـ
إلــى استعانة  الــقــراءة متواضعة، إضــافــة 
الكثير من القّراء بمواقع الكتب املقرَصنة 
على  مــا شّجع  مقابل،  بــال  الكتب  لتنزيل 
ف الكثير، 

ّ
القراءة، بذلك لم تُعد الكتب تكل

وهــــي مـــيـــزة يــســتــفــيــد مــنــهــا الــشــغــوفــون 
عون بدخل جيد.

ّ
باملطالعة، وال يتمت

ــق الـــروايـــة االنــتــشــار، ففي 
ّ
ــحــق

ُ
أّمـــا كــيــف ت

ــة كـــافـــيـــة إلســـبـــاغ  ــايـ ــدعـ ــع لــيــســت الـ ــواقــ الــ
ل عوامل كثيرة، 

ّ
القيمة على الرواية، تتدخ

ــّد أن  أبـــرزهـــا مـــوضـــوع الــكــتــاب الــــذي ال بـ
 

ً
ــّراء، فمثال ــقـ يــجــذب اهــتــمــام طــائــفــة مــن الـ

ــا رافــقــه من  املـــوضـــوع الــديــنــي املــثــيــر، ومـ
السبب في مبيعات  كــان  ألغاز وتشويق، 
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النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

ينتقد الشاعر فالفيو فيرارو حكم »ما بعد اإلنسان« )دينو إجنانو(

»ستاندـ باي، رقم 6«، هاني زعرب، زفت ومواد أُخرى على قماش، 2007
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رياضة

ألغيت مباراة ليون وضيفه مارسيليا نهائيًا 
ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري 

الفرنسي، وذلك بعدما ألقى مشجعون زجاجة 
مياه على أرض امللعب، مما أدى إلى إصابة رأس 

ديميتري باييه، نجم وقائد الفريق الضيف. 
وبسبب هذه الحادثة، أعلن االتحاد الفرنسي لكرة 

القدم، الذي أصدر بيانًا أدان فيه الحادث وأمر 
بترك القضية في يد لجنة االنضباط، عن إلغاء 

املباراة بشكل نهائي.

 لكأس 
ً
وج فريق كورينثيانز البرازيلي بطال

ُ
ت

»ليبرتادوريس« القارية للسيدات بالفوز 
على سانتا في الكولومبي بهدفني نظيفني 

في املباراة النهائية التي أقيمت في العاصمة 
األوروغوايانية مونتفيديو. وُيعّد هذا اللقب 

الثالث لفريق سيدات كورينثيانز لتستمر 
هيمنة البرازيل على اللقب )10 من أصل 13 
لقبًا(. وسبق لسيدات كورينثيانز أن توجن 

باللقب مرتني من قبل في عامي 2017 و2019.

أوضح ناصر الخاطر، الرئيس التنفيذي لبطولة 
 اللجنة املنظمة ستكون 

ّ
كأس العالم 2022، أن

مستعدة حتى لو كانت البطولة ستبدأ في نهاية 
الشهر الحالي. وقال الخاطر خالل حفل العد 

 شيء جاهز قبل 
ّ

 كل
ّ
التنازلي: »نحن فخورون بأن

عام كامل. سننظم كأس العرب في نهاية الشهر، 
وهي البطولة التي ستكون بمثابة اختبار كبير 

بالنسبة لنا قبل املونديال. لو بدأ املونديال نهاية 
الشهر الحالي، سنكون مستعدين«.

فرنسا: إلغاء مباراة 
ليون ومارسيليا بعد 

اعتداء على باييه

كورينثيانز البرازيلي يُتوج 
بطًال لكأس ليبرتادوريس 

للسيدات

الخاطر: قطر جاهزة 
حتى لو بدأ المونديال 

نهاية الشهر

ُطرد نجم فريق 
لوس أنجليس 
ليكرز، ليبرون 
جيمس، خالل 
مواجهة الفوز 
على فريق 
ديترويت بيستونز 
 ،)116 - 121(
وذلك بعد ضربه 
أيزياه ستيوارت 
بمرفقه على 
وجهه، ضمن 
منافسات 
دوري كرة 
السلة األميركي 
للمحترفين. 
وهذه المرة 
الثانية التي يُطرد 
فيها ليبرون 
في مسيرته 
االحترافية. وقع 
االعتداء عندما 
كان الالعبان 
يتنازعان اللتقاط 
متابعة من رمية 
حرة مطلع الربع 
الثالث.

)Getty/ليبرون جيمس يُطرد للمرة الثانية في مسيرته االحترافية )نيك أنتايا

طرد ليبرون جيمس
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جعفر العلوني

بـــــــدءًا مــــن الـــــغـــــالف، يــــرقــــُد رائــــد 
ـــه ســقــط مــن علوٍّ 

ّ
فــضــاٍء يــبــدو أن

سماوّي شاهٍق على أسفلت أحد 
ا أن 

ّ
الشوارع في مدينة يمكن ألّي واحٍد من

ها املدينة التي ُولد فيها. ال حطاٌم 
ّ
يشعر أن

الــــشــــارُع نــظــيــف، وبــالــتــالــي  نـــــازف.  وال دٌم 
 الــســقــوط لــم ينجم عــن أي حــــادث. إلــى 

َّ
ــإن فـ

 هــادئــة، 
ٌ
جــانــب رائـــد الــفــضــاء، تــقــوم حــمــامــة

ــا، بــتــفــتــيــش الـــشـــارع  ــدٍّ مــ ال مــبــالــيــة إلــــى حــ
ها املستقبلي. 

ّ
ٍة لكي تبني عش

ّ
بحثًا عن قش

فــي األعــلــى، تمامًا فــوق رائـــد الــفــضــاء، اسم 
ــه الـــكـــاتـــب الــبــولــيــفــي إدمـــونـــدو  ــ ـ

ّ
ــــف. إن

ّ
ــؤل املــ

باث سولدان، أحد األسماء البارزة في أدب 
أمــيــركــا الــالتــيــنــيــة، والـــــذي يـــصـــّور لــنــا في 
»طريق  الجديد،  الخيالي  القصصي  عمله 
 Páginas de دار  عـــن  الـــصـــادر  املــســتــقــبــل«، 
تــبــدو مألوفة  املــدريــديــة، مــخــاوف   Espuma
أكثر مّما نوّد، مستكشفًا بذلك آفاق العالقة 
خــــرى، بني 

ُ
 أ

ً
، واملــحــّيــرة، تـــارة

ً
ــارة املــزعــجــة تــ

اإلنسان والذكاء االصطناعي.
 منها 

ٍّ
ة، لكل

ّ
هكذا، في ثماني قصص مستقل

ذات  ولكنها جميعها  الخاص،  موضوعها 
ــواكـــب تــســبــح فـــي املـــجـــّرة  صـــلـــة، وكـــأنـــهـــا كـ
نفسها، ُيصّور لنا باث سولدان شكل عاملنا 
س فيها الذكاء  املستقبلي املليء: كنيسة ُيقدَّ
يقودها  إنسانية  مجتمعات  االصطناعي، 
مجهولة  فضائية  مخلوقات  الــهــولــوغــرام؛ 
ه فــــي شـــوارعـــنـــا 

ّ
تــعــبــر فــــي مـــدنـــنـــا وتــــتــــنــــز

ــرة، روبــــــوتــــــات ألــيــفــة  ــ ــائـ ــ ــطـ ــ بـــأجـــســـامـــهـــا الـ
أليفة،  حــيــوانــات  ــهــا 

ّ
كــأن ه 

ّ
لــلــتــنــز نصحبها 

الذاكرة،   
ّ

إال  شــيء 
ّ

كــل رّواد فضاء يمتلكون 
واملخّدرات التي تنقلنا إلى ُبعد آخر. يتأّمل 
الكاتب في هذا املستقبل االفتراضي املزعج 
ويـــطـــرح أســئــلــتــه: هـــل ســيــعــبــد الــبــشــر، في 
 

ٌّ
نهاية املطاف، اآللة؟ وهل سيكون لآللة حق
علينا؟ وكيف يمكن إلنسان اليوم أن يعيش 
م داخــلــّي، جــســدّي وروحـــانـــّي، في 

ُ
فــي تناغ

الكامل  الخارجي  التبّدل والتحّول  ظل هذا 
للمحيط الذي نعيش فيه؟

ــن هـــذه  ــة عــ ــ ــابـ ــ ــــدان اإلجـ ــــولـ ــاول بـــــاث سـ ــحــ يــ
ــــي تــضــع  ــتـ ــ ــا الـ ــيــــرهــ ــر غــ ــيــ ــثــ ــكــ األســــئــــلــــة والــ
ــــة مــع  ــــوديـ ــمـ ــ ــة عـ ــ ــهـ ــ ــــواجـ ــي مـ ــ اإلنــــســــانــــيــــة فــ
الــتــي تصنعها  ــتـــراعـــات  االبـــتـــكـــارات واالخـ
 شيئًا واحدًا فحسب: زيادة 

ّ
والتي ال تفعل إال

الــهــاويــة بــني اإلنـــســـان وواقـــعـــه. ضــمــن هــذا 
الــكــاتــب معالم شخصيات  يــرســم  الــســيــاق، 
في  مكانها  على  العثور  تــحــاول  مضطربة 
وســط محيط طبيعي ال نــعــرف فيه مــا إذا 
كانت اآلالت تفّكر في شيء مختلف عن ذلك 

الذي صنعها خالقوها من أجله.
البوليفي زمنًا حاضرًا  الكاتب  هكذا يسرد 
ــات غــيــر  ــيــ ــوارزمــ ــخــ فـــيـــه اآلالت والــ صــــــارت 
ـــنـــا كــبــشــر نــعــيــش عــلــى هــذا 

ّ
مــرئــّيــة، غــيــر أن

الـــكـــوكـــب، ال نــســتــطــيــع أن نــفــعــل أي شـــيء، 
 بــمــســاعــدتــهــا. عــلــى الـــرغـــم من 

ّ
عــمــلــيــًا، إال

اآلفــــــــاق االفـــتـــراضـــيـــة الـــتـــي يــفــتــحــهــا بـــاث 
سولدان على أشكال العالقات اإلنسانية مع 
 

ّ
 كل

َّ
التكنولوجيا والذكاء االصطناعي، فإن

قصة تستند، في حقيقة األمــر، إلى أرضّية 
واقعّية يمكن من خاللها النظر إلى صورة 
ؤ ما ستكون  القرن الحادي والعشرين وتنبُّ

.
ً
عليه الحياة مستقبال

 الكتاب 
ّ
سيالحظ القارئ، على الرغم من أن

ــاتـــه  مـــوضـــوعـ  
ّ
أن مــــحــــض،  عـــلـــمـــّي  خــــيــــال 

تالمس الواقع الذي يعيش فيه إنسان هذا 
العصر، بما في ذلك املشكالت االجتماعية 
نواجهها  التي  والسياسية  واالقتصادية 
الــتــي يــســرد فيها  الــقــّصــة  يــومــيــًا، ال سّيما 
أغلب سّكانها، بفرح ال  قرية يعمل  حكاية 

يــوصــف، فــي إحـــدى الــشــركــات، على الرغم 
من ظروف العمل الالإنسانية، ولكنهم مع 
ذلك يحترمون ويدعمون إلى أبعد الحدود 
ــادم مـــن الــطــبــقــة االجــتــمــاعــيــة  ــقـ مــديــرهــم الـ
ــه تمّكن 

ّ
نــفــســهــا الــتــي يــنــتــمــون إلــيــهــا، لــكــن

من تجميع ثروته وصار رجل استثمارات 
ــار فــي  ــمــ ــثــ ــتــ ــلــــى االســ ــّمــــًا يـــشـــجـــعـــهـــم عــ مــــهــ
ــم أنـــهـــم  ــهــ ــة ويــــــؤّكــــــد لــ ــ ــاريـ ــ ــنـ ــ ــه الـ ــاتــ ــابــ خــــطــ
محاكاة  على  قــادريــن  مــا  يــومــًا  سيكونون 
الــقــّصــة إلـــى نهايتها،  مــآثــره. مــا إن تــصــل 
 املـــديـــر املــلــيــونــيــر، 

ّ
حــتــى يــــدرك الـــقـــارئ أن

ــة، يـــتـــحـــّدث إلــى  ــمـ نـــظـــرًا النــشــغــاالتــه الـــدائـ
عّمال القرية من خالل صورة هولوغرامية 
ثالثية األبعاد. هنا يختم الكاتب البوليفي 
قّصته بسؤال مفتوح يترك جوابه للقارئ 
أم  ًا 

ّ
املدير موجودًا حق كان هذا  نفسه: هل 

ه محض خدعة؟
ّ
أن

ُيــقــّر بـــاث ســولــدان بــأنــه بـــدأ بــفــكــرة الكتاب 
 أحـــد 

ّ
ــرأ تـــقـــريـــرًا يـــتـــحـــّدث عــــن أن ــ عـــنـــدمـــا قـ

املــهــنــدســني الــتــقــنــيــني فـــي شـــركـــة »غـــوغـــل« 
قــــام بــتــقــديــم طــلــب لــلــحــصــول عــلــى بــــراءة 
الذكاء  كنيسة  ُيسّمى  ما  لتأسيس  اختراع 
االصطناعي، فاستهوته الفكرة وراح يعمل 
بفكرة  مــأخــوذًا  القصصية  مجموعته  على 
ــة: »قـــد تــبــدو هـــذه الــفــكــرة، من  ــ ألــوهــيــة اآللـ
اإلنسان   

ّ
أن ذلك  مقبولة،  النظرية،  الناحية 

لــطــاملــا احــتــاج إلـــى إلــــه، عــلــى مــر الــعــصــور، 
لتنظيم عالقته مع هذا العالم، ومع الغيب. 
 مــنــا بــتــصــّور اإللــــه عــلــى طريقته 

ّ
ــل يــقــوم كـ

ــبـــدو أن الــــذكــــاء االصــطــنــاعــي  الـــخـــاصـــة. يـ
أننا بدأنا  املهّمة، ذلك  سيسّهل علينا هذه 
منذ اآلن بتأسيس عالقات روحّية مع اآلالت 
الــتــي تحيط بــنــا: الهاتف الــجــّوال، مــثــااًل ال 
بــرامــج تطبيقية  هــنــاك  يفارقنا.  حــصــرًا، ال 
ــوم تـــســـاعـــدنـــا عـــلـــى تــنــظــيــم عــالقــاتــنــا  ــيــ الــ
ال  العلمي  التقّدم  نــحــّب.  َمــن  مــع  الحميمية 
يقتضي أن يكون الروبوت عدائيًا، وأنه في 
لحظة ما من املستقبل سيثور على اإلنسان 
ويـــهـــاجـــمـــه. فـــي حــــال كــــان هــــذا االفـــتـــراض 
ــم عــالقــة مـــع هــذه 

ّ
ــا، إذًا، نــنــظ ــونـ قــائــمــًا، دعـ

اآلالت ونتعامل معها بالطريقة األمثل لكي 
على  بــاملــثــل.  عاملنا 

ُ
وت  

ً
مستقبال تــتــذّكــرنــا 

كل حــال، أعتقد أن اآللــة اليوم صــارت جزءًا 
نا 

ّ
أن أعتقد  فــي داخــلــنــا.  لقد أصبحت  ــا، 

ّ
مــن

بــشــٍر-آالت«،  إلــى  بــآخــر،  أو  تحّولنا، بشكل 
يوضح الكاتب البوليفي.

قد يصعب علينا تخّيل مستقبل طوباوي 
نــكــون فــيــه جميعًا ســعــداء، ال ســّيــمــا وأنــنــا 
ــة األخـــيـــرة فـــي حــاضــر  ــ نــعــيــش خــــالل اآلونــ
ــمــــاالت  ــتــ ــع احــ ــ ــ

ّ
ــوق ــ ــه تــ ــيــ ــــدو فــ ــبـ ــ ــّر، يـ ــمــ ــتــ مــــســ

وإمكانيات إيجابية أمرًا عبثّيًا. لقد جعلنا 
وبــاء كورونا اليوم أكثر وعيًا إزاء ضرورة 
الــتــكــنــولــوجــيــا، وقــــد تــفــاقــم هــــذا الــشــعــور 
فــيــنــا إلــــى درجـــــة أصـــبـــح الـــخـــيـــال الــعــلــمــي 
املستقبل  هــذا  لتخّيل  الوحيد  السبيل  هــو 
الــذي نأمل أن نبني فيه شيئًا من  املنشود 

ركام هذه األزمات اإلنسانية.
الــكــاتــب البوليفي  الــزمــن كــان  منذ عقد مــن 
ر له على أنه 

َ
إدموندو باث قلقًا من أن ُينظ

كــاتــب جنس أدبـــي بعينه. مــّمــا ال شــك فيه 
اليوم، بعد أكثر من تجربة سردية في  أنــه 
الخيالي،  األدب  أو  العلمي،  الخيال  جنس 
كما يــحــّب أن يطلق عليه، صــار واحـــدًا من 
أهّم روائّيي أميركا الالتينية الذين يكتبون 

الواقع بدءًا من الخيال.

قصص قصيرة عن المستقَبل

وال تلك الليالي الطِّ

النص، بحّد ذاته، 
متقّطع كالنوم الذي 

يعرفه األِرقون

محمود الحاج

 في 
ً
ة ــراء قـ ب 

ّ
قــد تتطل التي  الكتب  قليلة هــي 

وقت محّدد. كتاُب الفرنسية ماري داريوِسيْك 
تنام«، »منشورات   

ّ
»أال )أو  نــوَم«  األخير، »ال 

ــٌد مــنــهــا، رغـــم أنـــه ال  ــ P.O.L«، بـــاريـــس(، واحـ
يــقــول ذلــــك حــرفــّيــًا لـــقـــّرائـــه. عـــنـــوانـــه، وحــــده، 
رة 

ّ
يكفي ليحّدد زمنًا لقراءته: في ساعة متأخ

مــن الــلــيــل. يــمــكــن، بــالــتــأكــيــد، لــلــنــهــاريــني من 
الصباح،  في  كهذا  نّصًا  يتناولوا  أن  الناس 
ــهــم ُيــــخــــاطــــرون بـــأن 

ّ
أو بـــعـــد الـــظـــهـــيـــرة. لــكــن

الفرنسية،  الصياغة  تقول  كما  قربه،  يــمــّروا 
فالكتاب،  فيه.  مــا  على  يقبضوا  أن  دون  مــن 
الذي يتمحور حول األرق، مكتوٌب على إيقاع 
 هي 

ً
ة  تلقيه يفترض قراء

ّ
غته. ولعل

ُ
األرق وبل

بات األرق، وبفهم عامله 
ّ
خرى محكومة بتقل

ُ
األ

الــذي قد  الذهني  ش  الخاّص، وربما بالتشوُّ
يصاحبه.

ع 
ّ
ذاتـــّي، حميمّي، متقط العمل ســـرٌد  أن  ذلــك 

كــالــنــوم، أو كــمــحــاوالت الــنــوم الــتــي يعرفها 
 
ٌ
األِرقـــــــون. وهــــو، فـــي الـــوقـــت نــفــســه، مــحــاولــة
تــطــول حينًا،  مــقــاطــع  إلـــى   مقّسمة 

ٌ
مــقــالــة أو 

الكاتبة منذ عشرين  التي تخبرها  كالليالي 
عــامــًا، أو تــقــصــر، أحــيــانــًا، كبعض املــســاءات 
النادرة التي يأتي فيها النوم، إّما بعد رحلة 

طويلة، أو بعد التحضير له طيلة النهار.
د  ــعــدِّ

ُ
تــكــتــب داريـــوِســـيـــْك )1969( فــي فــصــٍل ت

فــيــه الـــوســـائـــل الـــتـــي لـــجـــأت إلــيــهــا مـــن أجــل 
ــن الــــغــــذاء وعــن  ــام، عـ ــيـ ـ الــــنــــوم: »جــــّربــــُت الـــصِّ
هــادٍئ  عتيق،  ــٍر  ــ َدْي فــي  أقــمــُت  التكنولوجيا. 
ني كنت أستطيع سماع 

ّ
ى أن

ّ
في املساءات حت

ــــات قــلــبــي. كـــان نــومــي مــضــطــّربــًا إلـــى حــّد 
ّ
دق

التي  أنــا  األولــــى،  الخمس  الليالي  فــي  بعيد 
 شــــيء، بــمــا في 

ّ
كــنــت أفــتــقــد حــيــنــهــا إلــــى كــــل

السادسة  الليلة  املــنــّومــة. وفــي  الحبوب  ذلــك 
نمُت من املحاولة األولــى، ثم صحوت فِزعة، 
نشيطة ومستعّدة )لم يحدث أن حصل ذلك 

لـــي مــنــذ زمــــن طـــويـــل جــــــــّدًا(... كـــي أنـــــام، كــان 
ٍط، بما ذلك 

ِّ
 منش

ّ
علّي أن أحرم نفسي من كل

الــطــعــام؛ وكــــان عــلــّي أن أمــشــي خــمــســة عشر 
كيلومترًا باليوم )...(، وأن أخرج من جلسات 
الــتــدلــيــك إلـــى الــســاونــا، ومــنــهــا إلـــى الحساء 
 كان يأخذ 

ً
 نومي ليال

ّ
ومن ثّم السرير. أي أن

إلى  عــدُت  إن  مــا  ني 
ّ
لكن بأكمله.  النهار  ي 

ّ
من

حياتي الطبيعية حتى عاد شيطان الساعة 

الكاتبة   
ّ
لكن بــابــي«.  ليطرق  الرابعة صباحًا 

نــوٍم  انــتــظــار  فــي   
ً
لياليها وحـــيـــدة ال تقضي 

ــًا(. ُصــحــبــتــهــا،  ــعـ ــريـ ــه لـــن يـــأتـــي )سـ تـــعـــرف أنــ
ــاٌب أِرقـــون مثلها )ال تترّدد 

ّ
فــي األرق، هــم كــت

اب ال ينامون 
ّ
 أغلب الكت

ّ
داريوِسيْك بالقول إن

 تشاركها 
ٌ
الليل(، وأحيانًا أفالٌم. وهي ُصحبة

ــقـــارئ، الــــذي يــتــجــّول مــعــهــا بــني لجوء  مــع الـ
مــارســيــل بــروســت، وصــــادق هــدايــت، وكــذلــك 
شــخــصــيــات لــيــاســونــاري كــاوابــاتــا أو بيتر 
هاندكه، إلى املهّدئات، وبني حاجة مارغريت 
الكحول  إلــى  وفــوكــنــر،  وهمنغواي،  دوراس، 
)والكتابة(. بني هؤالء  النوم  كي يستطيعوا 
اب، 

ّ
عّرج على عالقة األرق باالنتحار عند الكت

ُ
ت

دة التي يعتادون عليها 
ّ
وعلى الطقوس املعق

أجلها،  من  أحيانًا،  املجتمع،  عن  وينعزلون 
ب النوم قــرب الشريك، األمــر الــذي كان 

ّ
كتجن

حال جان بول سارتر وسيمون دو بوفوار، 
أو على الهلوسات واألشباح التي قد تجلبها 
التي  تــلــك  مــن قبيل  نـــوم،  الــســهــر دون  طيلة 

يذكرها كافكا عّدة مّرات في يومياته.
بية والفيلمية الكثيفة 

ُ
 اإلحــاالت الكت

ّ
على أن

املقالة  تخوم  مــن  كثيرًا  تقّربه  ال  الكتاب  فــي 
ــة، عــلــى طــريــقــة الــفــيــلــســوف  ــاِرفـ ــعـ الــفــكــريــة الـ
ــيـــل:  ــلـ ــيـــل فــــي »الـ ــفـــرنـــســـي مـــيـــكـــائـــيـــل فـــوسـ الـ
تــخــرج  ال  إذ   .)2018( شـــاهـــد«  بـــال  الــعــيــش 
اب 

ّ
الكاتبة من الحميمّي لتزور زمالءها الكت

فــــي نــصــوصــهــم واملـــخـــرجـــني فــــي أفـــالمـــهـــم، 
بـــل تــدعــوهــم إلــــى عــاملــهــا هــــي، إلــــى مكتبها 
إلى  اضــطــّرت  أن  منذ  تنام  حيث  الباريسي، 
األرق نفسه  الزوجية« بسبب  هجران »غرفة 
بها  تــذهــب   

ٌ
حميمية زوجــهــا.  على  وتِبعاته 

فة إلى أماكن بعيدة، وجديدة علينا في 
ّ
املؤل

هذا النوع من الكتابات.

ــد، لــعــالــم  ــديـ ــوان كـــتـــاب جـ ــنـ ــة الــــثــــورة عـ ــ جـــمـــنـــة.. واحـ
االجتماع التونسي محمد كرو، صدر مؤخرًا بالفرنسية 
عـــن مــنــشــورات »ســــيــــراس«. يــعــود الــكــتــاب إلـــى تجربة 
ــان بــلــدة جــمــنــة فــي جنوب 

ّ
تــنــمــويــة أشــــرف عليها ســك

تــونــس فــي فــتــرة تخلخل الـــدولـــة مــا بــعــد ثــــورة 2011. 
كانت املفارقة أن إدارة املجتمع بعيدًا عن وصائية الدولة 
وأجهزتها قد قّدمت إنتاجية تنموية واضحة في البلدة، 
الخدمات  مستوى  وعلى  الزراعية  الثروة  مستوى  على 
الصحية، عكس فشل السياسات التنموية التي قّدمتها 
 واســعــًا حول 

ً
الــدولــة لعقود. أحــدثــت هــذه املــفــارقــة جــدال

ل الدولة في إدارة املجتمع في تونس.
ّ
حدود تدخ

عن »املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات«، صدر 
االجتماعي:  الــخــطــاب  سيميائيات  كــتــاب  مــؤخــرًا 
دراسة نظرية وتحليلية للباحث املغربي عبد املجيد 
نــوســي الــــذي يـــحـــاول فـــي هــــذا الــعــمــل إغـــنـــاء األنـــمـــوذج 
الــســيــمــيــائــي وتـــوســـعـــتـــه مــــن خـــــالل تــحــلــيــل الــخــطــاب 
ــادة تــطــبــيــقــات  ــ ــــت تــقــتــصــر فـــيـــه عــ االجـــتـــمـــاعـــي فــــي وقـ
العمل  يــتــوّزع  والــفــن.  األدب  على  عربيًا  السيميولوجيا 
بني قسمني: األول نظري، وقف فيه الباحث عند مفهوم 
الــثــانــي فكان  الــقــســم  الــخــطــاب بمختلف مــدلــوالتــه. أمـــا 
التي قّدمها  النظرية واإلجرائية  املفاهيم  ا، يضع  تحليلّيً

الكاتب من منظور إشكالي على محك التحليل.

»أفريقيا  عــن  مــؤخــرًا  زارو، صـــدرت  الــلــه  عبد  بترجمة 
ــــي ظـــالل  ــاب فـ ــتــ ــــن كــ الــــــشــــــرق«، الـــنـــســـخـــة الـــعـــربـــيـــة مـ
ديـــــونـــــيـــــزوس.. مـــســـاهـــمـــة فــــي ســوســيــولــوجــيــا 
يقارب  مافيزولي.  ميشيل  الفرنسي  للباحث  املــجــون 
في  معالجته  كيفية  مع  مساجلة  املجون ضمن  املؤلف 
ل يجعل من 

ّ
الفكر واألدب والفن، وفيما يشير إلى أنه تمث

ملجون أقرب إلى خلل اجتماعي )خروج عن الصوابية(، 
أو إلى فشل في تدجني املفلت، فهو يقّدم تصّورًا يجعل 
من املجون »حالة من سريان منطق شهواني في الجسم 
درجة  كانت  مهما  طبيعيًا  إفرازها  يجري  االجتماعي« 

تقدم املجتمعات على املستوى الفكري أو العلمي.

فـــي طــبــعــة مــشــتــركــة بـــني »مـــركـــز املــوســيــقــى الــعــربــيــة 
واملتوسطية: النجمة الزهراء«، ومنشورات »سوتميديا«، 
و»املركز التونسي للنشر املوسيقولوجي«، صدر مؤخرًا 
كتاب جماعي بعنوان املباحث املوسيقية التونسية، 
قراءة تاريخية. من الدراسات التي يتضّمنها الكتاب: 
ــقـــرن الــخــامــس  »الــتــنــظــيــر املــوســيــقــي بــتــونــس خــــالل الـ
املــؤّدب، و»محاوالت تنظير موسيقى  أنيس  لـ  ميالدي« 
ــالـــوف وتــدويــنــهــا خــــالل الـــقـــرن 19« لــــ مــحــمــد أنــيــس  املـ
العقربي، و»العود العربي في القرن العشرين في أوروبا« 
لـ سالفاتوري مورا، و»بوادر التمثيل الكتابي للموسيقى 

في تونس« لـ خولة السالمي.

لدى منشورات »نوس« في مدينة كون الفرنسية، صدر 
والناقدة  للشاعرة  دانتي  كتابة عن   33 كتاب  حديثًا 
صاحبة   ،)2014 ـــ  ـ  1936( ريــّســيــه  جــاكــلــني  الفرنسية 
إحدى ترجمات »الكوميديا اإللهية« إلى الفرنسية، ومن 
اإليطالي  الــشــاعــر  بــأعــمــال  فرنسا  فــي  املختّصني  أبـــرز 
ــقـــاالت،  ومـ دراســــــــاٍت،  الــعــمــل  يـــضـــّم   .)1321 ـــ  ــ  1265(
وحوارت حول تجربة دانتي تعود إلى الفترة بني 1973 
و2014. ويأتي جمع هذه النصوص كترجمة لرغبة من 
دار النشر، ومن محّرر الكتاب، الناقد واملترجم مارتان 
رويف، في اإلضاءة على دور ريّسيه في لفت االنتباه إلى 

الشاعر اإليطالي في فرنسا.

فــي طبعة مشتركة بــني داري »الــرافــديــن« و»تــكــويــن«، 
»الخادمة  العربية من روايــة  النسخة  صــدرت حديثًا 
ثربانتس  دي  ميغيل  اإلســبــانــي  للكاتب  الــشــهــيــرة« 
ُيعّد  ســعــدون.  الــهــادي  عبد  بتوقيع   ،)1616 ــــ   1547(
العمل واحدًا من القصص الطويلة، أو الروايات القصيرة، 
»الــروايــات  الــتــي كتبها ثــربــانــتــس ضــمــن مــا ُيــعــَرف بـــ
ــو قــســٌم مــن تــجــربــتــه شــبــه مجهول  الــنــمــوذجــيــة«، وهـ
لدى الجمهور الكبير، حيث تكاد روايته األبــرز، »دون 
ي على بقية إنتاجه. تتناول الرواية، كما 

ّ
كيخوته«، تغط

يشير الناشران، مسألة »العالقات املستحيلة والفوارق 
الطبقية والنهايات السعيدة«.

أبـــرز  ــدًا مـــن  ــ ـــــ 1935( واحـ بـــول ســيــنــيــاك )1863  ــّد  ــَعـ ُيـ
القرن  نهاية  بني  ما  الفترة  في  الفرنسيني  التشكيليني 
ومن مؤّسسي  العشرين،  القرن  وبدايات  التاسع عشر 
»االنطباعية الجديدة«، إلى جانب صديقه  ما سُيعَرف بـ
جورج سورا. عن دار »غاليمار« و»متحف أورسيه« في 
عاَمي 1894  بني  كتبها  التي  يومياته  باريس صــدرت 
و1909، بتحرير الناقدة شارلوت هيلمان. بخالف عدد 
من مجايليه، الذين تتمحور يومياتهم حول الفن بشكل 
تعليقاٍت  بني  هذه  كتاباته  في  يجمع سينياك  أساسي، 
على األوضاع السياسية التي عاصرها في فرنسا، وبني 

مالحظاته ورؤاه الفنية.

الــوحــدة العربية«، صــدر حديثًا  عــن »مــركــز دراســـات 
كــتــاب املـــرأة والــفــن واإلعــــالم: مــن التنميط إلــى 
يتناول  نيفني مسعد.  وتنسيق  تحرير  من  التغيير 
العربية في  املـــرأة  عــن  املــتــداَولــة  الــصــور  العمل بعض 
الثقافة واإلعالم، ليخلص إلى أّن أكثر هذه الصور له 
ية 

ّ
محتوى سلبي، وأنَّ كثيرًا من األعمال األدبية والفن

للمرأة،   
ً
مناِصرة بوصفها  إليها  ر 

َ
ُينظ التي  العربية 

الكتاب،  يضمُّ  عنها.  السلبية  النمطية  الصوَر  س  كرِّ
ُ
ت

ــمــة املــــرأة 
ّ
»مــنــظ نـــتـــج ضــمــن مـــشـــروع بــحــثــي لـــ

ُ
الــــذي أ

العربية«، ثالثة عشر بحثًا أعّدها باحثون من مصر 
ولبنان وتونس وليبيا وُعمان.

نظرة أولى

إدموندو باث سولدان

إدموندو باث سولدان هل سيعبد البشر اآللَة؟

ماري داريوِسيْك في ُصحبة األَرق
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الثالثاء 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 م  18  ربيع اآلخر 1443 هـ  ¶  العدد 2640  السنة الثامنة

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني



الدوحة ـ العربي الجديد

يــســعــى املــنــتــخــب املـــصـــري لــكــرة 
ــه فـــي  ــ ــتـ ــ ــاركـ ــ ــــشـ الــــــــقــــــــدم، خـــــــــالل مـ
مـــنـــافـــســـات الـــنـــســـخـــة الـــعـــاشـــرة 
اللقب  إلــى تحقيق  الــعــرب،  كــأس  مــن بطولة 
الــثــانــي لـــه فـــي الــبــطــولــة. وتــســتــضــيــف دولـــة 
قــطــر بــطــولــة كـــأس الــعــرب لــكــرة الــقــدم للمرة 
الـــثـــانـــيـــة فــــي تـــاريـــخـــهـــا، بـــعـــدمـــا احــتــضــنــت 
بلقبها  وتـــوج   1998 عـــام  الــســابــعــة  النسخة 
املنتخب  ويلعب  الــســعــودي.  املنتخب  آنـــذاك 
التي تضم  الرابعة  املجموعة  املصري ضمن 
فيما  والــســودان،  ولبنان  الجزائر  منتخبات 
ضـــمـــت املـــجـــمـــوعـــة األولـــــــى مــنــتــخــبــات قــطــر 
)املــســتــضــيــف( والـــعـــراق وعــمــان والــبــحــريــن، 
منتخبات  الــثــانــيــة  املــجــمــوعــة  بينما ضــمــت 
تـــونـــس واإلمــــــــارات وســــوريــــة ومــوريــتــانــيــا، 
على أن تلعب منتخبات املغرب والسعودية 

واألردن وفلسطني في املجموعة الثالثة.
وســيــســتــهــل املــنــتــخــب املـــصـــري مـــشـــواره في 
األول  في  لبنان،  منتخب  بمواجهة  البطولة 
من ديسمبر/كانون األول املقبل، على استاد 
الــرابــع من ديسمبر  الثمامة، ثم سيلعب في 
الثانية على استاد  الجولة  السودان في  مع 

مصر 
واللقب الثاني
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رياضة

ُيعول املنتخب الجزائري الرديف على جيل مزيج من الالعبني الشباب والخبرة، 
من أجل التألق والذهاب بعيدًا في منافسة كأس العرب للمنتخبات، وسيكون 
املدرب مجيد بوقرة هو املسؤول األول عن املنتخب املحلي الذي سُيشارك في 
هذا العرس العربي، لتكون أول تجربة حقيقية له، منذ أن تم التعاقد معه يوم 

22 حزيران/يونيو عام 2020.
ــدرب املنتخب  ــ ويـــأمـــل بـــوقـــرة )39 عـــامـــًا( فـــي الــســيــر عــلــى خــطــى مــواطــنــه ومـ
الجزائري األول، جمال بلماضي، الذي بدوره كانت بدايته من الدوري القطري 
أن يستلم منتخب »املحاربني«، ويقوده  الدحيل )لخويا سابقًا(، قبل  ونــادي 
لتحقيق نجاحات مهمة، أبرزها على اإلطالق التتويج بلقب أمم أفريقيا 2019.
وبــدأ مجيد بــوقــرة تجربته فــي عالم الــتــدريــب مــع نــادي الدحيل ألقــل مــن 23 
سنة، وقاده للتتويج بلقب الدوري القطري لنفس الفئة عام 2018، كما كان في 
نهاية ذلك املوسم درب الفريق األول للنادي بشكل مؤقت. ومع تجربته الكبيرة 
كالعب وبدايته املشجعة كمدرب، يبدو أن بوقرة أصبح يملك الخبرة الالزمة 

التي تسمح له بقيادة منتخب الجزائري للتألق في بطولة كأس العرب.

ساعد عــالء عبد الــزهــرة منتخب الــعــراق خــالل النسخة 
األخيرة من البطولة العربية التي أقيمت في عام 2012، 
عــلــى الـــصـــعـــود ملــنــصــة الــتــتــويــج، بــعــد أن ســجــل هــدف 
والرابع ضد  الثالث  املركزين  لقاء تحديد  في  االنتصار 
الــســعــوديــة حــيــنــهــا، وكــــان مــن أفــضــل الــالعــبــني فــي تلك 

النسخة. وسجل املهاجم العراقي، هدفني في آخر نسخة، 
السنوات  في  العراقيني  الالعبني  أشهر  من  ُيعتبر  وهــو 
األخيرة، وكانت له عديد التجارب املثيرة، في العراق أو 
خارجها، كما مثل املنتخب العراقي في عديد املباريات 

وسجل قرابة 20 هدفًا.

شــهــدت بــطــولــة كـــأس الــعــرب 2002، منافسة كــبــيــرة بني 
جميع املنتخبات املشاركة، إذ توزعت املنتخبات العشرة 
املشاركة على مجموعتني، ضمت األولى كال من األردن، 
املـــغـــرب، الــكــويــت، الـــســـودان ومــنــتــخــب فــلــســطــني، بينما 
البحرين،  الــســعــوديــة،  مــن  كــال  الثانية  املجموعة  ضمن 
سورية، لبنان ومنتخب اليمن. ووصل إلى الدور نصف 
الــنــهــائــي مــنــتــخــبــا الـــســـعـــوديـــة واملــــغــــرب وتـــفـــوق األول 
بــهــدفــني وبــلــغ الــنــهــائــي، وفــــي نــصــف الــنــهــائــي الــثــانــي 
األردن.  البحريني على منافسه منتخب  املنتخب  تفوق 

وفـــي املـــبـــاراة الــنــهــائــيــة تــفــوق املــنــتــخــب الــســعــودي على 
سجله  التمديد  بعد  نظيف  بــهــدف  البحريني  منافسه 
الــنــحــم مــحــمــد نــــور، ورفــــع كــــأس الــبــطــولــة الــعــربــيــة في 
النهاية. وبهذا التتويج رفعت السعودية عدد ألقابها في 
بطولة كأس العرب آنــذاك إلى لقبني، إذ إن أول لقب كان 
في عام 1998، عندما استضافت قطر النسخة السابعة 
وج 

ُ
من البطولة العربية، وهي تملك كل املقومات لكي تت

ــام 2021، ألن املــنــتــخــب الــســعــودي  مــجــددًا فــي نــســخــة عـ
ُيعتبر من املرشحني.

الجولة  فــي  يلتقي  أن  عــبــود، على  أبــو  راس 
الــســابــع من  يــوم  الــجــزائــري  بنظيره  الثالثة 

ديسمبر على استاد الجنوب في الوكرة.
وكـــــان املــنــتــخــب املـــصـــري قـــد شـــــارك ســابــقــًا 
فــي بطولة كــأس الــعــرب فــي أربــع مناسبات، 
أعــوام 1988 و1992 و1998 و2012، وحل في 
املركز الثالث في أول مشاركة له في النسخة 
الخامسة التي أقيمت في العاصمة األردنية 
عــمــان، خــالل الــفــتــرة مــن 8 حتى 21 يوليو/
تـــمـــوز عــــام 1988، بــعــدمــا فــــاز عــلــى نــظــيــره 
األردني املستضيف بهدفني لصفر في مباراة 

تحديد املركزين الثالث والرابع.
ثم توج منتخب »الفراعنة« بلقبه الوحيد في 
الثانية  الــعــرب خــالل مشاركته  كــأس  بطولة 
)النسخة السادسة من البطولة( التي أقيمت 
في سورية من 4 إلى 18 سبتمبر/أيلول عام 
في  السعودية  فــازت مصر على  1992، حــني 

املباراة النهائية بنتيجة )2-3(.
وخرج املنتخب املصري من دور املجموعات 
خالل مشاركته الثالثة )في النسخة السابعة 
التي أقيمت في قطر عام 1998 من  للبطولة 
22 ســبــتــمــبــر/أيــلــول إلـــى 1 أكــتــوبــر/تــشــريــن 
املجموعات  أيضًا من دور  األول(، كما خــرج 
التي كانت في آخر  الرابعة،  خــالل مشاركته 
نــســخــة مــــن الـــبـــطـــولـــة )الـــنـــســـخـــة الــتــاســعــة( 
التي أقيمت عام 2012 في السعودية من 22 
يــونــيــو/حــزيــران إلـــى 6 يــولــيــو/تــمــوز. وفــي 

حال التأهل إلى الدور ربع النهائي، سيلتقي 
املـــنـــتـــخـــب املـــــصـــــري مـــــع بــــطــــل أو وصـــيـــف 
املغرب  من  كال  التي تضم  الثالثة  املجموعة 
وسيخوض  وفلسطني.  واألردن  والسعودية 
ــرة الــــقــــدم مــنــافــســات  ــكــ املـــنـــتـــخـــب املــــصــــري لــ
بطولة كأس العرب بكل تنافسية وعــزم على 
املنافسات  هــذه   

ّ
أن باللقب، ال سيما  التتويج 

تـــأتـــي بــمــثــابــة أفـــضـــل اســـتـــعـــداد قــبــل خــوض 
نــهــائــيــات كــــأس األمــــم األفــريــقــيــة املـــقـــررة في 
املقبل  العام  الثاني  يناير/كانون  التاسع من 
فـــي الــكــامــيــرون، حــيــث ســتــلــعــب مــصــر ضمن 
الـــرابـــعـــة مـــع مــنــتــخــبــات نيجيريا  املــجــمــوعــة 
والـــســـودان وغــيــنــيــا بــيــســاو. وتــــوج املنتخب 
املـــصـــري بــســبــعــة ألـــقـــاب لــبــطــولــة كـــأس األمـــم 
أعـــوام 1957  أفــريــقــي(  )رقــم قياسي  األفريقية 

و1959 و1986 1998 و2006 و2008 و2010.
 املــنــتــخــب املـــصـــري شـــارك 

ّ
جــديــر بــالــذكــر أن

حتى اآلن في ثالث نسخ فقط من كأس العالم 
منتخب  أول  وكـــــان  و2018،  و1990   1934
خــارج األميركتني وأوروبـــا يشارك في كأس 
العالم. وتحتل مصر حاليًا املركز رقم 44 في 
أفضل  ــان  وكـ للمنتخبات،  »فــيــفــا«  تصنيف 
في  عندما حل  »الفراعنة«  ملنتخب  تصنيف 
 2010 يوليو/تموز  في  عامليًا  التاسع  املركز 

بقيادة املدير الفني الوطني حسن شحاتة.
وظــهــرت مصر فــي اثنتني مــن بــطــوالت كأس 
الــقــارات مــن أصــل عشر نسخ، وتــم إقصاؤها 
من دور املجموعات في كلتا املناسبتني. وكان 
أول ظهور ملصر في كــأس الــقــارات عــام 1999 
بعد فوزها بلقب كأس األمم األفريقية 1998، 
ــان الــظــهــور الــثــانــي لــهــا فـــي نــســخــة 2009  وكــ
بعد فوزها بلقب كأس األمم األفريقية 2008... 
وأثناء الظهور الثاني حققت أول فوز لها على 
إيطاليا بطلة العالم آنــذاك بنتيجة )1-0( في 

املباراة الثانية من دور املجموعات.

يسعى المنتخب المصري 
لتحقيق لقبه الثاني 

في كأس العرب التي 
تستضيفها قطر بعد 

أيام قليلة في الدوحة 
بمشاركة 16 منتخبًا عربيًا

يسعى المنتخب السعودي لتحقيق لقب جديد في تاريخه )ربيع مغربي/Getty(المنتخب المصري وطموح إلى لقب ثاٍن بكأس العرب )فيليب ديمازيس/فرانس برس(

عالء عبد الزهرة

كأس العرب 2002

مجيد بوقرة... مدرب شاب من أجل النجاح

توج منتخب »الفراعنة« 
بلقبه الوحيد بكأس العرب 

عام 1992

بطل عربي

حكاية صورة

النجم العراقي أحد أبرز الالعبين في أسود الرافدين )كريم جعفر/فرانس برس(

)Getty/هل ينجح بوقرة؟ )بالل بن سالم )Getty/الجماهير الجزائرية تريد التتويج باللقب )فاروق باطيش

)Getty/يملك المنتخب الجزائري تشكيلة شابة ُمميزة )فاروق باطيش )Getty/بوقرة كان أحد أبرز نجوم الجزائر في مونديال 2014 )بول غيلهام

مجيد بوقرة 
سُيحاول قيادة 
الجزائر للذهاب 

بعيدًا في البطولة 
)Getty/بالل بن سالم(

أدام 
زورغان 

أحد نجوم 
منتخب 

الجزائر 
الرديف 
)يوريس 

فيرفيست/
)Getty

على أنغام العرب

جولة في ربوع العرب

كأس العرب
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قتيبة خطيب

تتجه أنظار الجماهير الرياضية، 
اليوم الثالثاء، إلى نهائي بطولة 
لـــكـــرة الـــقـــدم،  دوري أبـــطـــال آســـيـــا 
لــعــام 2021، الــــذي ســيــخــوضــه نــــادي الــهــالل 
ــادة الــلــقــب  ــعـ ــتـ ــــى اسـ الــــســــعــــودي، الـــطـــامـــح إلـ
القاري، أمام منافسه العنيد بوهانغ ستيلرز 
الـــكـــوري الــجــنــوبــي، عــلــى اســـتـــاد املــلــك فــهــد، 
الهالل  نــادي  الرياض. واستطاع  بالعاصمة 
السعودي في عام 2019، تحقيق لقب بطولة 
انتظار  بعد  الــقــدم،  لكرة  آسيا  أبــطــال  دوري 
جماهيره ملدة 17 عامًا، لرؤية نجوم فريقها، 
يحملون اللقب السابع في املسابقات القارية 
بتاريخهم، ما يجعله أحد أكثر الفرق نجاحًا 
بالقارة الصفراء. بداية نادي الهالل في رحلة 
حصد بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، 
الفريق  احتل  بعدما   ،1991 عــام  في  انطلقت 
السعودي املركز الثاني في املسابقة القارية، 
بعامي 1986، و1987، لكن رحلة حصد اللقب 

الثاني استغرقت 6 سنوات كاملة.
وتــمــكــن الــهــالل مــن تحقيق لقبه الــثــانــي في 
عـــام 1996، بــقــيــادة عـــدد مــن أســاطــيــر الــكــرة 
الـــســـعـــوديـــة، مــثــل ســـامـــي الـــجـــابـــر، ويــوســف 
الـــثـــنـــيـــان، الــــذيــــن اســـتـــطـــاعـــوا الــتــغــلــب عــلــى 
مــنــافــســهــم الـــشـــرس حــيــنــهــا، فـــريـــق نــاغــويــا 
غــرامــبــوس الــيــابــانــي، بــثــالثــة أهــــداف مقابل 

هدف وحيد، في املباراة النهائية.
القاري،  الهالل على املستوى  واستمر تفوق 
بــعــدمــا حــقــق لــقــب كــــأس الــســوبــر اآلســيــوي 
عـــام 1997، مــا أســفــر عــن فــتــرة مــن الهيمنة، 
الذي  السعودية،  األندية  أنجح  التي شهدت 

استطاع الفوز بثالثة ألقاب قارية أخرى.

نهائي 
أبطال آسيا

يُعد نادي الهالل السعودي، أحد أنجح الفرق في القارة اآلسيوية، بعدما 
جميع  في  ألقاب   7 تحقيق  الماضية،  السنوات  خالل  نجومه  استطاع 
عانوا  الذين  منافسيهم،  على  فيها  وتغلبوا  خاضوها،  التي  المسابقات، 

أمامهم في المواجهات النهائية، بشكل كبير للغاية

3031
رياضة

تقرير

وحقق الهالل السعودي ثنائية قارية أخرى 
فـــي عــــام 2000، عــنــدمــا فــــاز بــلــقــبــي بــطــولــة 
ــة أبــــطــــال الــــــــدوري وكــــأس  ــويـ ــيـ ــة اآلسـ ــديــ األنــ
الــســوبــر اآلســيــويــة، لكنه عــاد إلــى االحتفال 
الــســادس بعد ذلــك بعامني،  بلقبه اآلســيــوي 
ــيـــويـــة إلــى  ــكــــؤوس اآلسـ مـــع إضـــافـــة كــــأس الــ

خزائنه.
كــان ذلــك في نفس العام الــذي تم فيه تغيير 
اسم بطولة األندية اآلسيوية أبطال الدوري 
وصــّوب  آسيا،  أبطال  دوري  بطولة  لتصبح 
نادي الهالل على الفور أنظاره نحو إضافة 
لقب قاري مرموق آخر إلى مجموعة األلقاب 

التي حصدها.
وقـــد اقــتــرب نــــادي الــهــالل الــســعــودي مرتني 
من تحقيق لقب املسابقة القارية، لكنه خسر 
فــي نــهــائــي دوري أبــطــال آســيــا عــامــي 2014 
و2017 أمام كل من، ويسترن سيدني وندررز 
الياباني  دايموندز  ريــد  وأوراوا  األسترالي، 

على التوالي.
واالنتظار  الحسرة  نسيان  تم  عامني،  وقبل 
الــطــويــل، عــنــدمــا هـــزم الــهــالل نــظــيــره أوراوا 
إياب  بهدفني مقابل هــدف وحيد في مباراة 
الــــدور الــنــهــائــي، لــيــفــوز بــلــقــب دوري أبــطــال 
عــام 2019 حيث تفوق بنتيجة بثالثة  آسيا 
الذهاب  أهــداف نظيفة في مجموع مباراتي 

واإلياب. لقد كان االنتصار مستحقًا للغاية، 
حيث لم يسيطر الهالل فحسب على مباراتي 
الذهاب واإلياب في النهائي، بل إنه قبل ذلك 
مــن مواطنيه  أيضًا على تحٍد واجــهــه  تغلب 
األهــلــي واالتـــحـــاد الــســعــوديــني، وكــذلــك بطل 
قطر فــريــق الــســد فــي األدوار اإلقــصــائــيــة من 

دوري أبطال آسيا 2019.
ومــن جــديــد، وللمرة الــرابــعــة منذ عــام 2014 
يــعــود نــــادي الـــهـــالل الـــســـعـــودي إلــــى نــهــائــي 
البطولة القارية األغلى على مستوى األندية، 
وذلك بعد مشوار مميز في بطولة هذا العام، 
فالفريق القادم من العاصمة الرياض، نجح 
الــتــفــوق خـــالل األدوار اإلقــصــائــيــة على  فـــي 
مقابل ال شــيء،  بهدفني  اإليــرانــي  االستقالل 
وعلى بيرسيبوليس اإليراني، بثالثة أهداف 
النصر بهدفني  فــاز على مواطنه  ثم  نظيفة، 

مقابل هدف في الدور قبل النهائي.
تــفــوق الــهــالل الــســعــودي، يــأتــي عبر نجاحه 
الكبير محليًا، حيث إنه قبل النهائي القاري، 
تمكن بقيادة املـــدرب لــيــونــاردو جــارديــم في 
الــتــغــلــب عــلــى خـــصـــومـــه، ولــــم يـــتـــذوق طعم 
الــخــســارة، بتحقيقه فــوزًا )3-2( أمــام الــرائــد، 
ثم تعادل )1-1( أمام األهلي، وفاز )2-0( أمام 
ضــمــك. وظـــل نــــادي الــهــالل مــن دون هــزيــمــة، 
منذ فوزه الكبير في قبل النهائي القاري، ولم 
يــتــذوق طعم الــخــســارة فــي أي مــن مبارياته 
الــــــ9 بــــالــــدوري هــــذا املــــوســــم، حــيــث ســجــل 5 
انتصارات و4 تعادالت ليحتل املركز الرابع، 

كما يمتلك الفريق مواجهتني مؤجلتني.
أمــــا الـــطـــرف اآلخـــــر فـــي املـــواجـــهـــة الــنــهــائــيــة 
ــادي بــوهــانــغ، فــبــعــد الـــفـــوز )5-4( بــركــالت  نــ
الترجيح على أولسان هيونداي، عاد محليًا 
ليخسر )1-0( ضد إينشيون يونايتد، وبذات 

يدرك الهالل صعوبة 
المواجهة النهائية ضد 

بوهانغ ستيلرز

أنشيلوتي يؤكد أنه استبدل فينيسيوس للحفاظ عليه
أكد اإليطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب فريق ريال مدريد، بعد الفوز الكبير على غرناطة 
فينيسيوس  البرازيلي  استبدل  أنــه  »الليغا«،  منافسات  الـــ14 من  الجولة  في   )1  -  4(
الثالث، »لتجنب املشاكل« ألّن »األجــواء ازدادت سخونة في  جونيور، صاحب الهدف 
الالعبني  إراحــة  بهدف  كانت  تغييراته   

ّ
كــل أّن  أيضًا  أنشيلوتي  وأكــد  املــبــاراة«.  نهاية 

الذين يشاركون باستمرار رغم أّن الفريق يمر بحالة بدنية جيدة، ولديه ثقة في الذين 
يشاركون بصفة أقل. كما أشار املدرب اإليطالي أيضًا إلى أّن املدافع البرازيلي إيدر 
ه لم يحصل على راحة كافية، بينما يعتقد أّن ناتشو فرنانديز 

ّ
ميليتاو لم يشارك ألن

قدم مباراة طيبة للغاية، وهو نفس األمر بالنسبة ملاركو أسينسيو، الذي سجل هدف 
االفــتــتــاح فــي املــبــاراة. فــي وقــت أكــد أنشيلوتي فيه أّن الثنائي األملــانــي تــونــي كــروس 

والكرواتي لوكا مودريتش ما زاال األفضل في العالم في خط الوسط.

بينغ شواي تؤكد أنّها بخير وتطالب باحترام خصوصيتها
ــاخ، تـــحـــدث عبر  ــ أعــلــنــت الــلــجــنــة األوملـــبـــيـــة الـــدولـــيـــة أّن رئــيــســهــا، األملـــانـــي تـــومـــاس بـ
الفيديوكونفرانس ملدة نصف ساعة مع العبة التنس الصينية، بينع شواي، التي أبلغته 
ها تطالب باحترام خصوصيتها 

ّ
ها »بحالة جيدة وموجودة في منزلها في بكني، وأن

ّ
أن

إيما  للجنة،  التابعة  الرياضيني  لجنة  رئيسة  أّن  اللجنة  وأضــافــت  التوقيت«.  هــذا  في 
لينغوي  لي  الصينية،  األوملبية  اللجنة  املحادثة وكذلك عضوة  أيضًا  تيرهو، حضرت 
االتحاد  »التي تعرف بينغ شــواي جيدًا منذ سنوات عديدة عندما كانت عضوة في 
الصيني للتنس. وتابع البيان »في بداية املكاملة، التي استمرت ملدة 30 دقيقة، شكرت 

بينغ شواي اللجنة األوملبية الدولية على قلقها على سالمتها. 
تــود احــتــرام  ها 

ّ
بــكــني، لكن أنــهــا بحالة جــيــدة، وتعيش فــي منزلها فــي  كما أوضــحــت 

خصوصيتها في هذا التوقيت«. وأضافت اللجنة: »ولهذا فهي تفضل قضاء الوقت مع 
أصدقائها وعائلتها. ورغم هذا، ستستمر في ممارسة التنس، الرياضة التي تعشقها«. 
وتزايد القلق مؤخرًا بسبب اختفاء املصنفة األولى عامليًا سابقا في الزوجي، منذ أكثر 
من أسبوعني، دون تحديد املكان الذي تتواجد فيه، بينما تم تداول صور عبر وسائل 
 صينيًا 

ً
التواصل لالعبة ما أثار املزيد من الشكوك حول مكانها بعدما اتهمت مسؤوال

بارزًا باالعتداء عليها جنسيًا.

هاميلتون يفوز بسباق جائزة قطر ويضيق الخناق 
على فيرستابين

وحامل  مــرات   7 العالم  بطل  مرسيدس(،  )سائق  هاميلتون  لويس  البريطاني  أشعل 
اللقب آخر 4 أعــوام، الصراع على صدارة بطولة العالم، وذلك إثر فوزه بسباق جائزة 
العالم لسباقات سيارات »فورموال 1«، متفوقًا  الـــ20 من بطولة  قطر الكبرى، املرحلة 
على متصدر الترتيب، الهولندي ماكس فيرستابني )سائق ريد بول(. ونجح األسطورة 
البريطاني في قطع الـ57 لفة خالل زمن قدره ساعة و24 دقيقة و28 ثانية و471 جزءًا 
ثانية على فيرستابني، و59.457 على  بفارق 25.743  الثانية، متفوقا  األلــف من  من 
اإلسباني فرناندو ألونسو )فريق رينو( الذي أكمل منصة التتويج في املركز الثالث. 
النتيجة واصل هاميلتون تضييق الخناق على فيرستابني في الصدارة، بعد  وبهذه 
فوزه األسبوع املاضي بجائزة البرازيل في ساو باولو، إذ بات الفارق بينهما 8 نقاط 

فقط مع تبقي مرحلتني على نهاية البطولة.

يونايتد سينتظر حتى نهاية الموسم 
للتعاقد مع مدرب جديد

سينتظر فريق مانشستر يونايتد حتى نهاية املوسم للتعاقد مع مدرب جديد، ليتولي 
املنصب مؤقتًا مايكل كاريك الذي كان مساعدًا للمدرب أوليه غونار سولشاير. وكشف 
الفريق في  أّن كاريك سيقود  البيان  النرويجي، في  املــدرب  إقالة  أعلن  الــذي  يونايتد، 
املباريات املقبلة، بينما يبحث عن مدرب مؤقت حتى نهاية املوسم. ويسعى مانشستر 
يونايتد إلقناع زين الدين زيدان الذي لم يبد تحمسًا كبيرًا للمنصب منذ عدة أسابيع، 
وعليه سيرفع النادي املقابل املــادي الذي سيعرضه على الفرنسي الذي ال يدرب أي 

فريق منذ ترك ريال مدريد اإلسباني الصيف املاضي.

زهير ورد

ألعاب  فــي منافسات  تميزه  كيبليمو،  األوغــنــدي جــاكــوب  أكــد 
القوى وحرصه على تسجيل اسمه بأحرف من ذهب في هذا 
الرقم  تحطيم  مــن  تمكن  عندما  وذلـــك  الصعب،  االخــتــصــاص 
السباق  املــاراثــون، خــالل  الــعــاملــي، فــي سباق نصف  القياسي 
و31  دقيقة   57 الجديد  الرقم  وأصبح  لشبونة.  في  أقيم  الــذي 
ثانية. ونجح العداء األوغندي، بتحطيم الرقم، الذي حققه الكيني 

كيبيوت كاندي، في نهاية العام املاضي، ونجح في ربح ثانية 
عامليًا. وحصل جاكوب  الجديد  الرقم  ليصبح صاحب  كاملة 
التي  البرونزية، خالل األلعاب األوملبية الصيفية،  امليدالية  على 
أقيمت في طوكيو بالصيف املاضي، واألرقام التي حققها قبل 

ه لم يوفق.
ّ
األلعاب كانت ترشحه ليحصد املركز األول، لكن

وهذا الفشل في الحصول على امليدالية الذهبية، كان أكبر دافع 
بالنسبة إليه، من أجل الرد والتربع على عرش نصف املاراثون 
في العالم، وفي ظرف زمني قصير ضمن رقمًا قياسيًا عامليًا 

وميدالية أوملبية.
وفي سن 21 عامًا، يفرض األوغندي نفسه نجمًا جديدًا في 
املزيد من  أجــل تحطيم  املجال من  أمامه  أّن  بما  القوى،  ألعاب 
األرقام والسيطرة عامليًا، إذ تؤكد صحيفة »ليكيب« الفرنسية 
ه كان قريبا من الحصول على رقم أقل من 57 دقيقة، لكن 

ّ
أن

بعض املشاكل بنهاية سباق لشبونة حرمته من تحسني رقمه، 
ورغم ذلك فقد أنهى السباق بفارق دقيقتني عن مالحقه األول 
العداء األوغندي قد صنع  بعد أن فرض نسقًا سريعًا. وكــان 
الحدث في األلعاب األوملبية 2016، عندما شارك وهو في سن 
ه لم يحقق نتائج باهرة 

ّ
15 عامًا، في سباق 5 آالف متر، ورغم أن

املنافسة، إال أن حضوره كان مؤشرًا على  التقدم  وفشل في 
ه سيكون قادرًا على تحقيق نتائج أفضل في السنوات التالية 

ّ
أن

نظرًا لقدراته الهائلة وثقته في إمكاناته.
ففي  بالشبان،  الخاصة  املسابقات  عديد  في  جاكوب  وتميز 
الـــدوري  ســن 17 عــامــًا، شـــارك للمرة األولـــى سنة 2017، فــي 
املاسي في الدوحة وحقق املركز السابع، وهي نتيجة مشرفة 

نظرًا لقيمة النجوم التي تشارك في هذه املسابقة.
 وفي سن 20 عامًا، فاز جاكوب في سنة 2020، باملركز األول 
في بطولة العالم لنصف املاراثون التي أقيمت في بولندا، وهو 
أول إنجاز كبير في مسيرته الرياضية القصيرة، ولكنه لم يكن 
األخير حيث يبدو األوغندي قــادرًا على أن ُيصبح واحــدًا من 

أفضل املختصني في هذه السباقات.
كما حقق العداء األوغندي نتائج أخرى مميزة، منها التي تؤكد 
ــه قــادر على املشاركة في 

ّ
ــه سيكون النجم األول، خاصة وأن

ّ
أن

اختصاصات أخرى.

جاكوب كيبليمو

على هامش الحدث

فرض العّداء األوغندي، جاكوب كيبليمو، نفسه بمنافسات ألعاب القوى، 
بعدما استطاع تحطيم الرقم القياسي العالمي بسباق نصف الماراثون

نال الهالل لقب 
دوري األبطال عام 
2019 )ماساشي 
)Getty/هارا

)Getty/جوليان فيني(

النتيجة خسر أمام سيونغنام، ثم فاز )0-4( 
على جانجون، ثم خسر )2-1( أمام جوانجو.
الــفــرنــســي، بافيتيمبي  املــهــاجــم  بــــدوره، عبر 
فريقه  تتويج  في  القوية  رغبته  عن  غوميز، 
الــســعــودي بلقب دوري أبــطــال آسيا،  الــهــالل 
عــنــدمــا يـــواجـــه مــنــافــســه بـــوهـــانـــغ ســتــيــلــرز 
الكوري الجنوبي، في املباراة النهائية، التي 

ستجمعهم على استاد امللك فهد.
نقلتها عنه  وقــال غوميز، خــالل تصريحات 
منصة »ذي آســيــان غــيــم«: »لــقــد كـــان هدفنا 

األهداف، لكن الفوز بلقب دوري أبطال آسيا 
يبقى األهم. هذا أفضل لقب أفوز به، وأفضل 

لحظة خالل مسيرتي املهنية«.
وتــابــع »لــديــنــا خــبــرة كــبــيــرة، ألن الكثير من 
ــبــــاراة الــنــهــائــيــة مع  الــالعــبــني يــخــوضــون املــ
الـــفـــريـــق لــلــمــرة الـــثـــالـــثـــة. هــــذا أمــــر فـــي غــايــة 
األهمية، ألن األمــور تكون مختلفة إذا كانوا 
ال  هــذا  لكن  األولــــى،  للمرة  النهائي  يلعبون 
يعني أننا سنتعامل مع املباراة باستخفاف، 
ستكون مواجهة صعبة جــدا، ونحن نحترم 

وحلمنا الوصول للمباراة النهائية، لكني ال 
أم  املناسبة  الكلمة  هــي  ُحلم  كانت  إذا  أدري 
ال، ألن الهالل دومًا كان له هدف، وهو الفوز 

بدوري أبطال آسيا«.
وأحرز غوميز 6 أهداف في النسخة الحالية 
من بطولة دوري أبطال آسيا، وهو رقم يقل 
أحرز  عن حصيلته في موسم 2019، عندما 
ــادي الــهــالل  ــــداف وتــــوج بــالــلــقــب مـــع نــ 10 أهـ
الـــســـعـــودي، لــيــعــلــق عــلــيــه بــقــولــه »لـــقـــد فــزت 
بــالــكــثــيــر مـــن األلــــقــــاب، وأحــــــرزت الــكــثــيــر من 

كثيرا الفريق الكوري، ألن وجوده في املباراة 
النهائية معناه أنه جدير بذلك«.

ويــــبــــدو مــــن تـــصـــريـــحـــات الـــنـــجـــم الــفــرنــســي، 
نــادي  العــبــي  أن جميع  غــومــيــز،  بافيتيمبي 
الهالل السعودي، عاقدون العزم، على تحقيق 
بــوهــانــغ ستيلرز  منافسهم  أمـــام  االنــتــصــار 
النهائية،  املــواجــهــة  الــجــنــوبــي، فــي  الـــكـــوري 
وتــعــزيــز رقـــم الــفــريــق الــســعــودي بالبطوالت 
القارية بتاريخهم إلــى 8، ورفــع كــأس دوري 

أبطال آسيا لكرة القدم، لعام 2021.

زفيريف يتوج بلقب وجه رياضي
البطولة الختامية للتنس

ــيـــريـــف مــنــافــســه  جــــــّرد األملــــانــــي ألـــكـــســـنـــدر زفـ
 
ً
الروسي دانييل مدفيديف الثاني من لقبه بطال
لـــدورة »إيـــه تــي بــي« الختامية لــكــرة املضرب 
عندما تغلب عليه 6-4 و6-4، في تورينو في 
املباراة النهائية، وظفر به للمرة الثانية بعد 
ــوج زفــيــريــف مــوســمــه  ــ ــام 2018. وتـ ــى عــ ــ األولــ
تجمع  الــتــي  الختامية  البطولة  بلقب  الــرائــع 
أفــضــل ثمانية العــبــني فــي الــعــالــم رافــعــًا غلته 
إلــى 6 ألقاب هــذا العام بينها الذهب األوملبي 
في طوكيو هذا الصيف، عندما تخطى نوفاك 
ديوكوفيتش األّول عامليًا في نصف النهائي، 
الــبــطــولــة الختامية عندما  إنــجــازه فــي  وكـــرر 
ــاح بــه مــن دور األربــعــة أيــضــا، وحــرمــه من  أطـ
الــلــقــب الــســادس فــي الــبــطــولــة ومــعــادلــة الــرقــم 
الـــقـــيـــاســـي فــــي عـــــدد األلــــقــــاب املـــســـجـــل بــاســم 
امللعب  في  األملاني  وقــال  فيدرير.  السويسري 
ا بالنسبة لي، أنا 

ً
بعد فوزه: »إنه أمر مميز حق

بالتأكيد سعيد وسعيد جدا. ال توجد طريقة 
أفــضــل مــن هـــذه إلنــهــاء املــوســم. أتطلع بفارغ 

الصبر لبدء املوسم التالي«.
وعزز زفيريف سجله الحافل باللقب التاسع 
ــزال يــنــقــصــه فــقــط أول لــقــب في  ــ عـــشـــر، وال يـ
ــبـــرى لــيــثــبــت مـــركـــزه  ــكـ الــــبــــطــــوالت األربـــــــع الـ

كــخــلــيــفــة مــحــتــمــل لــلــثــالثــي الــكــبــيــر فــيــدريــر 
وديوكوفيتش ونــادال، الذين يهيمنون على 
كــــرة املـــضـــرب الــعــاملــيــة عــلــى مــــدى الــســنــوات 
العشر املــاضــيــة. وحــقــق زفــيــريــف فـــوزه الـــ59 
هــــذا املـــوســـم وهــــو الـــالعـــب الـــوحـــيـــد الــفــائــز 
بأكبر عــدد مــن املــبــاريــات هــذا الــعــام، وأوقــف 
البطولة  في  للروسي  املتتالية  االنــتــصــارات 
الــخــتــامــيــة عـــنـــد تـــســـعـــة. وأضـــــــاف زفــيــريــف 
عندما ُسئل في مؤتمر صحافي عن األهداف 
ــــى تــحــقــيــقــهــا »لــقــد  ــتـــي يــســعــى إلـ الـــتـــالـــيـــة الـ
ــه يمكنني الـــفـــوز فـــي املــســتــويــات  أظـــهـــرت أنـ
أفتقد واحــدة.  أنــا فقط  )لـــلـــدورات(.  املختلفة 
ــن الــــوصــــول إلـــيـــهـــا الـــعـــام  آمـــــل أن أتـــمـــكـــن مــ

املقبل«، في إشارة إلى بطولة كبيرة. 
ويــديــن زفــيــريــف بــفــوزه لــقــوة إرســـالـــه حيث 
ــاالت ســاحــقــة مـــع نسبة  ــ ــ حــقــق ثــمــانــيــة إرسـ
ــال األول.  ــ 83% فـــي كــســب الــنــقــاط فـــي اإلرســ
ــانـــي إرســـــال الـــروســـي مــبــكــرًا في  وكــســر األملـ
ــى  ــ ــالـــث فــــي األولـ ــثـ املــجــمــوعــتــني )الــــشــــوط الـ
واألول في الثانية(، ليحسمهما في صالحه 
فــي حــني عانى مدفيديف في  فــي 75 دقيقة، 
إرساله حيث بلغت نسبة النجاح 58% فقط.

وأوقف زفيريف سلسلة خمس هزائم متتالية 
املجموعات  دور  فــي  آخــرهــا  مدفيديف  أمـــام 
في البطولة الحالية 3-6 و7-6 )7-3( و7-6 )6-
8( في ساعتني و35 دقيقة، وقبلها بسهولة 
2-6 و2-6 في نصف نهائي دورة باريس التي 

توج الروسي بلقبها.
ــال زفــيــريــف مـــازحـــًا عــقــب اســتــالمــه كــأس  وقــ
البطولة ملنافسه »لقد هزمتني خمس مرات 
متتالية، لذا أشكرك على السماح لي بالفوز 
ــادل األملــــانــــي مــدفــيــديــف في  ــ ــذه املــــــرة«. وعــ هــ
عـــدد االنـــتـــصـــارات فـــي 12 مــواجــهــة مــبــاشــرة 
ُمني  فيما  منهما،  لكل  ستة  برصيد  بينهما 
مـــدفـــيـــديـــف بـــخـــســـارتـــه الـــثـــالـــثـــة عــــشــــرة هـــذا 
املوسم مقابل 58 فوزًا، والرابعة في مبارياته 
الـــ30 األخــيــرة، بينها 19 انتصارًا من دون أن 
بأن  واعــتــرف مدفيديف  أي مجموعة.  يخسر 
الــيــوم.  الــفــوز  كــان مفتاح  ــال بالتأكيد  »اإلرســ
وفي اإلرســال كان زفيريف حقًا أفضل مني«، 
مشددًا على أهمية هذا السالح أرضية ملعب 
تورينو السريعة بشكل خاص. وأضاف »لقد 
كان ينقصني شيء ما حقًا. كان بإمكاني أن 
أرســل بشكل أفضل، بالتأكيد، بعد ذلك ربما 
كنت متعبًا بعض الشيء، ربما لم أكــن قــادرًا 
تــمــامــا عــلــى ذلــــك ذهــنــيــا بــنــســبــة 100%، من 

الصعب قول ذلك«.
)فرانس برس(
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المطبخ السوري
أتراك يرحبون بالالجئين ويخشون أطعمتهم

إسطنبول ــ عدنان عبد الرزاق

يــــروي الـــســـوري مــحــمــد الحسني 
ــم فــــي مــنــطــقــة الــــفــــاتــــح فــي  ــيـ ــقـ املـ
 ،2014 عــــــــام  مــــنــــذ  إســــطــــنــــبــــول 
تجربته مع جيرانه األتراك، الذين رفضوا 
الطعام السوري في البداية، وانزعجوا من 
يتقبلوه  أن  قبل  والــبــهــارات،  الثوم  رائحة 
يقول:  بينهم.  مــا  فــي  األطعمة  ويتبادلوا 
أرسلنا فيها  التي  األولـــى  املــرة  أنسى  »ال 
ابــنــتــنــا الــصــغــيــرة مــع طــبــق مــن امللوخية 
اليوم  فــي  لكن  تفيدة.  املسنة  إلــى جارتنا 
الطعام  رأت  أنها  ابنتي  أخبرتني  التالي، 

في سلة املهمالت. 
ــا أعـــــــــادت لـــنـــا الـــطـــبـــق فــي  ــ ــهـ ــ الـــــجـــــارة ذاتـ
الــيــوم الــتــالــي وقـــد مــأتــه بــحــلــوى تسمى 
عــــــاشــــــوراء، وهـــــي مـــصـــنـــوعـــة مــــن الــقــمــح 
ــكـــســـرات. ولــيــس  والــحــمــص والـــزبـــيـــب واملـ
ــادة األطــــبــــاق فـــارغـــة،  ــ الئـــقـــًا فـــي تــركــيــا إعــ
أو حبات  كــعــك  فيها قطعة  ولـــو وضــعــوا 
مــن الــفــاكــهــة. ويــقــول الــحــســني لـــ »الــعــربــي 
الــجــديــد«: »لــفــتــنــا األمــــر وســألــت زوجــتــي 
التي تجيد التركية الجارة إذا كان الطبق 
السوري قد أعجبها، فصارحتها بالقول: 
لـــم نــســتــطــع أكــلــهــا، لـــم نـــعـــرف مــكــونــاتــهــا 

وفيها الكثير من الثوم«. 
ويـــالحـــظ الــحــســني أن األتــــــراك ال يــحــبــون 
يتقبلون  والثوم وال  البهارات  من  اإلكثار 
ــة. كــمــا  ــ ــوريــ ــ ــســ ــ ــن األطــــعــــمــــة الــ ــ الـــكـــثـــيـــر مــ
يـــســـتـــغـــربـــون بـــعـــض وجـــبـــاتـــنـــا كـــالـــفـــول 
الــخــيــول بالنسبة إليهم.  الـــذي هــو طــعــام 
ويقول: »لم نتمكن على مدى سنوات من 
الــجــوار،  أو جعل  األطعمة  تسويق بعض 
كامللوخية  يتقبلونه،  كأهلي،  غــدوا  الذين 

والسفرجلية واملقلوبة واملكدوس«.
ــعـــد تــعــزيــز  ــه بـ ــ ــى أنــ ــ ــر الـــحـــســـني إلــ ــيـ ويـــشـ
الـــعـــالقـــات مـــع الــــجــــوار، وجـــدنـــا أن هــنــاك 
ــة مـــشـــتـــركـــة، مــنــهــا  ــمــ ــعــ ــن األطــ ــ ــيـــر مـ ــثـ ــكـ الـ
مع  واملحشي  أنــواعــهــا،  على  الفاصولياء 
الكوسا  ما يحشون 

ّ
قل إذ  اختالف بسيط، 

مـــحـــشـــي ورق  فـــــي  ــلــــحــــم  الــ يــــضــــعــــون  أو 
الكباب  إلــى  بــاإلضــافــة  والفليفلة،  العنب 
ــتـــالف حــول  ــان. لــكــن هـــنـــاك اخـ ــاذنـــجـ ــبـ والـ

كيفية إعدادها«.
وما زال األتــراك، وبعد عشر سنوات على 
افــتــتــاح املــطــاعــم فــي تــركــيــا، يـــتـــرددون في 
الطعام  أو طلب  الــســوريــة  املطاعم  دخـــول 
ــفــــري« كـــمـــا يـــقـــول صـــاحـــب مــطــاعــم  ــلــ »ديــ
»الــــنــــور« فـــي مــنــطــقــتــي الـــفـــاتـــح وبـــاشـــاك 
شهير في إسطنبول عبد املجيد عاشور. 
يضيف: »من الصعب نقل عاداتنا الغذائية 
لــأتــراك. هم منغلقون على طعامهم على 
الرغم من أن الطعام  السوري أكثر تنوعًا 

وأرخص سعرًا«.
ـــ »الــعــربــي  ــاشـــور فـــي حــديــثــه لـ يــتــابــع عـ
الجديد«، أنه »خالل العامني األولــني من 
افتتاح مطعم النور في الفاتح، لم يدخله 
أي تركي. يضيف: »يقام بــازار كل إثنني 
أمام املطعم، ويفضل الناس شراء الكعك 
من الباعة الجوالني بداًل من طعامنا. وفي 
ما بعد، ربما بعدما تأكدوا من النظافة 
يتذوقون  بـــدأوا  الــطــعــام،  إعـــداد  وكيفية 

بعض أطعمتنا، بل ويطلبون أنواعًا من 
لكنهم  والبريان  واملــنــدي  كالكبسة  األرز 
لـــم يــتــقــبــلــوا بــعــض األطــعــمــة املــشــتــركــة، 
مثل الصفيحة السورية )اللحم بعجني(، 
ــًا مـــخـــتـــلـــفـــة مــن  ــ ــواعــ ــ ألنــــهــــم يـــضـــعـــون أنــ
الــخــضــار فــيــهــا، بــيــنــمــا نــكــثــر مـــن اللحم 
أما  البصل والــبــنــدورة.  وال نضع ســوى 
الـــكـــبـــاب، فــيــعــد مــشــتــركــا بـــني املــطــبــخــني 
الـــعـــربـــي والــــتــــركــــي، لــكــنــهــم لــــم يــتــقــبــلــوا 
الكبة املشوية بالشحم أو الكبة باللبنية 
أو الــكــبــة الــســمــاقــيــة بــالــبــاذنــجــان، ولهم 
مـــوقـــف مـــن األكـــــالت الـــتـــي تــحــتــوي على 
واملسقعات  واملــكــدوس  كامللوخية  الــثــوم 
»خـــضـــار مــطــبــوخــة بـــزيـــت الـــزيـــتـــون مع 

بصل وثوم«.
يـــضـــعـــون  األتــــــــــــراك   

ّ
إن عـــــاشـــــور  ويـــــقـــــول 

ــا. 
ّ
الــبــهــارات فــي األطــعــمــة ورّبـــمـــا أكــثــر مــن

يغرقون اللحم املشوي بالتوابل والفليفلة، 
ــلـــة  ــفـ ــيـ ــلـ ــفـ ــل والـ ــ ــوابــ ــ ــتــ ــ ويـــــضـــــعـــــون حــــــب الــ
للفاصولياء البيضاء. ويلفت إلى »وجود 
خالف وفجوة بالذائقة بــدأت تــردم. إال أن 
لديهم مواقف قطعية في بعض األطعمة«. 
ــيــــاد  وبـــــــدأ بـــعـــض الــــشــــبــــاب األتــــــــــراك ارتــ
مطاعم سورية وبشكل يومي، كما يقول 
مصطفى من مطعم أبو العبد »شاورما« 

في منطقة آق سراي لـ »العربي الجديد«. 
وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن اخــــــتــــــالف تــتــبــيــلــة 
الــشــاورمــا ونــــوع الــلــحــم، إال أن الــشــبــاب 
أحبوا الشاورما السورية مع الوقت، هم 
الـــذيـــن كـــانـــوا قـــد تــوجــســوا لــســنــوات من 
الخبز السوري واملايونيز والثوم. ويعزو 
مــصــطــفــى الــســبــب إلــــى رخــــص األســـعـــار 
ــلـــحـــوم. فـــالـــشـــاورمـــا الــتــركــيــة  أو نــــوع الـ
ــيـــرة، فــــي حــــني نـــعـــد قــطــعــًا  ــغـ قــطــعــهــا صـ
كبيرة ورقيقة. كما يضع األتراك شاورما 
ناشفة في خبز اكمك يشبه الصمون. أما 
نحن، فنضعها في رغيف سوري وفوقه 
خــبــز صـــــاج، ونـــضـــع املـــايـــونـــيـــز والـــثـــوم 
والـــطـــمـــاطـــم. كـــمـــا يـــضـــعـــون الــبــطــاطــس 
السن والنساء  أن كبار  إال  واملخلل فقط. 

ما يقبلون على الشاورما السورية.
ّ
قل

ومن مطعم بوز الجدي في نزلة األمنيات 
ــنــــبــــول املـــــفـــــارقـــــة، بـــــــدأ األتــــــــراك  فـــــي إســــطــ
يــتــنــاولــون األطــعــمــة الــســوريــة الــتــي كانوا 
يعيبون  وكانوا  سنوات.  قبل  يرفضونها 
ــفــــول  ــل الـــحـــمـــص والــ ــ ــلـــى الــــســــوريــــني أكــ عـ
أو الــفــالفــل الـــذيـــن لـــم يــعــرفــوه قــبــل تــدفــق 

الالجئني السوريني منذ عام 2012.
ـــ »الـــعـــربـــي  ــ ــا لـ ــيــ ــــول الـــجـــامـــعـــيـــة آســ ــقـ ــ وتـ
الجديد«: »دعوت صديقاتي في الجامعة 

لتناول الحمص الناعم والفتة السورية. 
أال  إنــه طعام لذيذ ورخــيــص لكن طلبنا 
ــل«،  ــوابـ ــتـ ــثـــوم والـ يــضــعــوا الــكــثــيــر مـــن الـ
تتوقع منذ سنوات  لــم  أنها  إلــى  مشيرة 
أن تدخل مطعمًا سوريًا. والــيــوم، وقفنا 
نــحــو نــصــف ســاعــة حــتــى فــرغــت طــاولــة 
الفالفل  الجدي، وأحببنا  بوز  في مطعم 
كثيرًا«. تضيف ضاحكة: »اسأل صديقتي 

إيلول«.
ــزمــــي« صــــاحــــب مـــحـــل مـــجـــاور  ــيــ ــكـــن »جــ لـ
ملــطــاعــم ســـوريـــة بــمــنــطــقــة أيـــفـــان ســــاراي 
ــنــــاول الــطــعــام  بــإســطــنــبــول، يـــقـــول: »ال أتــ
السوري، وذلك ليس تشكيكًا باملكونات أو 

النظافة. ببساطة، يختلف عن طعامنا«.
وتــبــقــى املــطــاعــم الـــســـوريـــة الــتــي دمــجــت 
بطعامها بــني الــســوري والــتــركــي، األكثر 
إقبااًل من األتراك. في هذا اإلطار، فإن جل 
رواد مــطــعــم »خــــان الـــوزيـــر« قـــرب جامع 
األتــــراك بحسب  مــن  بإسطنبول،  الــفــاتــح 
الـــنـــادل صــبــحــي الــــذي يــؤكــد لــــ »الــعــربــي 
الـــجـــديـــد« أن أتـــراكـــًا يــحــجــزون طــــاوالت 
ــــي، وال يـــخـــلـــو املـــطـــعـــم مــن  ــــومـ بـــشـــكـــل يـ

عائالت تركية.
وعــن أسباب استمرار توجس األتــراك من 
»نقدم  الــســوري، يضيف صبحي:  الطعام 
املحشي  ومــشــاوي وشيخ  مناسف وكبب 
علمنا،  وقــد  مشتركة،  ومقبالت  ومحشي 
ــاذا  بــعــد الـــتـــجـــارب والـــــحـــــوارات مــعــهــم، مـ
يــفــضــلــون ومــــن مــــاذا يــتــوجــســون، وبــتــنــا 
نــضــع الـــبـــهـــارات والــبــصــل والـــثـــوم حسب 
الطلب، كاشفًا أن دعوات طعام كبرى يقوم 

بها األتراك يتكفل مطعمه بها«.
وخالل جولتنا على محال سورية ملعرفة 
ــام الــــســــوريــــني،  ــعــ مــــــدى تـــقـــبـــل األتــــــــــراك طــ
تقودها  كراهية  حمالت  بعد  وخصوصًا 
أحــــزاب تــركــيــة ضــد الــالجــئــني الــســوريــني، 
تبني أن الخبز السوري يدخل بيوت األتراك 
بكثرة بحسب صاحب سلسلة محال »بيت 
ــي األشـــقـــر، الـــذي  املـــونـــة« بــإســطــنــبــول رامــ
أكـــد أن مــبــيــعــات الــخــبــز الـــســـوري لــأتــراك 
زادت خالل السنوات األخيرة بشكل الفت. 
السكر.  على  احــتــواؤه  هــو  سابقًا  الحجة 
السوري،  الخبز  وتنويع  تعديل  بعد  لكن 
الذي بات يحتوي على قمح كامل، شعير، 
ذرة، اعتاد األتراك على خبزنا ربما بسبب 
رخص سعره وألنه ال يتفتت ويتلف كما 

خبزهم االكمك«.
الــذيــن  األتــــراك  أن نسبة  األشــقــر  يضيف 
ــه كـــبـــيـــرة الـــيـــوم  ــازنــ ــخــ ــرون مـــــن مــ ــتــ ــشــ يــ
بـــاملـــقـــارنـــة مــــع املــــاضــــي. ويــــوضــــح أنــهــم 
الــكــبــســة،  وأرز  الـــطـــويـــل،  األرز  يــشــتــرون 
ومربيات سورية وزيــت زيتون وحمص 
نــاعــم، وحــتــى الــزعــتــر الــذيــن فــوجــئــوا به 
يبتعدون  الــيــوم،  حتى  لكنهم  بــالــبــدايــة. 
ــن املــــــــؤن الــــســــوريــــة مــثــل  ــ ــثـــيـــر مـ ــن الـــكـ ــ عـ
الفتًا  اليابس،  والفول  واملتة  الشنكليش 
االستهالكي  بالنمط  كبير  اخــتــالف  إلــى 
نون 

ّ
بني السوريني واألتراك، إذ قلما يخز

كــمــا الـــســـوريـــني مـــؤونـــة لــلــشــتــاء وقــلــمــا 
يــشــتــرون كــمــا الــســوريــني كــمــيــات كبيرة 
أو يقيمون دعوات الطعام بمنازلهم كما 

يفعل السوريون بتركيا حتى اليوم.

)Getty( يعد الشاورما على الطريقة السورية

رّحب األتراك بالالجئين السوريين من دون أن ينسحب األمر على المطبخ السوري، وإن كان هناك تشابه كبير بينهما. واحتاج أتراك إلى 
سنوات قبل أن يكونوا قادرين على تقبّل بعض األكالت السورية

هوامش

نجوى بركات

 
ً
هـــل يــمــكــن تـــصـــّور حــيــواتــنــا مـــن دون نــــوم، مــفــلــوشــة

مــديــدة، ال مكان فيها ملخبأ،   مثل صــحــراء 
ً
ومكشوفة

ــمــاع  ــاطــعــة، الــسَّ لــغــيــاب، لــعــتــمــة؟ حــيــاة مــن الــيــقــظــة الــسَّ
واملــشــاهــدة والــحــركــة مــن دون هــدنــة، حيث ال سكينة 
ــوم، إذا أمــكــن الــقــول، هــو رأفـــة اإللـــه بنا، 

َّ
وال صــمــت؟ الــن

 األرض 
ٌ
ة. »ملعونة

ّ
الجن إثــر غضبه علينا وطــردنــا من 

يــا حـــواء:  يــا آدم، وأنــــِت  تــأكــل مــنــهــا«،  عب 
ّ
بسببك، بالت

كثر أتعاَب حبلك. بالوجع تلدين أوالدا«. ومع 
ُ
أ »تكثيًرا 

ــوم وقــد أبــقــى لنا هــذا الجزء 
ًّ
الــن ذلـــك، فهو لــم يحرمنا 

اليسير من الجنوح، من الحّرية. في الّسجن الكبير الذي 
 نهرب إليها من 

ً
، صورة

ً
انحدرنا إليه، أبقى لنا اإللُه فتحة

لعنة األرض ونستذكر ما خسرناه إلى غير رجعة. نعم، 
عام 

ّ
ر بالط

ّ
ة. يكفي أن نفك

ّ
في الُحلم. نحن نعيد بناء الجن

نا إلينا 
ُ
فنشبع، بالبرد فندفأ، بالخوف فتحضر أمهات

مــســرعــات. حــتــى أســــوأ الــكــوابــيــس ننجو منها مــا أن 
نفتح أعيننا ألن إغفاءاتنا هي هذا الوهم الجميل الذي 
ُيساعدنا على دحرجة صخرة حياٍة تزن أطنانا بأيامها 
التي من فوالذ، وساعاتها التي من حديد، وثوانيها التي 

من زئبق. ومع ذلك، ثّمة من األبرياء من ال ينامون، ألن 
 

ّ
 يشق

ٌ
ثّمة ما ال يريدهم أن ينعموا بالالشيء. ثّمة أرق

دة في املسافة الفاصلة بني 
ّ
 ومتاهاٍت معق

ً
أنفاقا عصّية

جبال اليقظة ووديان النوم. تلك األمكنة ال يِلُجها سوى 
ة قليلة من الّرائني، أولئك الذين ُيعيدون رسَم الحياة 

ّ
قل

 مــتــجــّددة، ويفتحون 
ً
بــمــعــّداٍت أخــــرى، يــخــتــرعــون لــغــة

ة هم الذين يبقون صاحني 
ّ
ممّراٍت في حيز الالمرئي. قل

في الليل، متيقظني لنبض العالم، ألدنى خلجاته، حّراسا 
لدبيب حشرات ما تحت الجلد. هناك، في تلك املنطقة 
التي سّموها  تلك  الـــرأس،  في  الهلوسة  امللتبسة، حيث 
ال  ما  إلــى  يــرون   ،hypnagogic الهبناغوجية  الهلوسة 

ُيرى ويسمعون ما ال ُيقال. ويكتبون. 
فرانز كافكا مثال كان من هــؤالء. كان ال ينام ويكتب 
تأتيه من  إنها كانت  ويــدّون هلوساٍت يقول  الليل  في 
دون جهد، ومــا كــان عليه إال أن يصف ما يــراه. »كما 
منها  تخرج  التي  للمخابئ  ُجــّهــزت  هائلة  نــاٌر  أنها  لــو 
أكــثــُر األفــكــار غــرابــة، قبل أن ترجع لتختفي فيها من 
صباح،  ذات  سامسا  غريغور  يصحو  هكذا  جــديــد«. 
كافكا  الفكرة  جــاءت  تحّول حشرة.  وقــد  نفَسه  ليجد 
هذا  املخيف  التحّول   .1912 العام  من  ماطرة  ليلة  ذات 

لــم ينم فيها جــيــدا، وأقلقته  ليلٍة  إثــر  لــغــريــغــور،  حــدث 
كسّيده، مصابا  غريغور،  كــان  هــل  املتقطعة.  أحــالُمــه 
ه وتحّدث عنه 

َ
باألرق هو أيضا؟ لطاملا شكا كافكا أرق

وعن صعوبة النوم. فالليل هو »عــدوي القديم« والنوم 
األِرق هو »األكثر  بــراءة« والرجل  هو »أكثر املخلوقات 
ا عظيًما من املوت، إذ ربما 

ً
جرما«. و»ُيخفي أرقي خوف

النوم،  التي تفارقني خالل  ن روحي 
ّ
أخاف أن ال تتمك

الذي  الوحيد  الكاتب  يكن  لم  كافكا  ثانية«.  العودة  من 
 كتاباِته. هناك الفرنسّي مارسيل بروست 

ُ
قولب األرق

الذي أنجز جزءا كبيرا من تحفته األدبية، »البحث عن 
نابوكوف،  فالديمير  والــروســي  ليال،  الضائع«،  الزمن 
النوم  الذين صقل عــدم  إلــخ،  والــت ويتمان،  واألميركي 
ر على إبداعهم. هم وسواهم كانوا يرون 

ّ
موهبتهم وأث

ب دفع ثمٍن 
ّ
 ضرورية، كأّن اإلبــداع يتطل

ً
في القلق لعنة

باهٍظ هو خسارة منطقة الراحة الوحيدة، أال وهي النوم. 
ع وال ُيباع وال ُيشرى، ال 

ّ
وم ليس هبة. هو ال ُيصن

ّ
الن

 القوانني. إنه 
ّ

ُيعطى وال يؤخذ. النوم يعصى على كل
ئيم. سلطان 

ّ
فسحة الحّرية األخيرة في هذا الكون الل

العرض   
ُ

تخسر جحافل أمامه  ــوم سلطان. 
ّ
الــن ــوم. 

ّ
الــن

والــطــلــب، إيــديــولــوجــيــا الــعــمــل، اإلنــتــاجــيــة واملــنــافــســة 
واالســـتـــهـــالك. ثــّمــة مــن كــتــب )جــونــاثــان كـــــراري( أن 
»الــرأســمــالــيــة تــشــّن هــجــوًمــا عــلــى الـــنـــوم«. 7/24، هو 
الشعار املجّسد لهذا الهجوم. »نفتح 24 ساعة خالل 
7 أيــام«. إنه شعار  الرأسمالية املعاصرة حيث املثال 
 استراحة، شّغالة في جميع 

ُ
أيــة لها 

ّ
 ال تتخل

ٌ
هو حياة

هاد الكامل  ســاعــات الليل والــنــهــار، فــي حــالــٍة مــن السُّ
الشامل، حيث يجري تقطيع أوصال الوقت وقضمه. 
كــأنــمــا يــنــبــغــي تــحــويــر الـــنـــداء الــشــهــيــر  لــُيــصــبــح في 

األخير: »يا عّمال العالم .. ناموا«!!

»يا عّمال العالم... ناموا«

وأخيرًا

النّوم ال يُصنّع وال 
يُباع وال يُشرى، ال يُعطى 
وال يؤخذ. النوم يعصى 

على كّل القوانين
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باختصار

األتراك ال يحبون اإلكثار من 
الثوم وال يتقبلون الكثير 
من األطعمة السورية. كما 
يستغربون بعض وجباتنا 

كالفول الذي هو طعام الخيول 
بالنسبة إليهم

■ ■ ■
يضع األتراك البهارات في 
ا. 

ّ
األطعمة ورّبما أكثر من

يغرقون اللحم املشوي 
بالتوابل والفليفلة، ويضعون 

حب التوابل والفليفلة 
للفاصولياء البيضاء.

■ ■ ■
ما زال األتراك يترددون في 
دخول املطاعم السورية أو 

طلب الطعام »ديلفري«
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