
www.alaraby.co.ukwww.alaraby.co.uk

I

أمير قطر في دافوس: القضية الفلسطينية جرح مفتوح

    إجراءات مشددة 
تشـمل التجهيـز لنشـر 

اآلالف من قوات الشرطة 
وحرس الحدود

    االحتالل يخطط 
لتشكيل حاجز يفصل بين 

المشـاركين اليهـود 
وبين الفلسطينيين

    دفع بقوات كبيرة 
في »المدن المختلطة« 

داخل الخط األخضر 
تحسبًا النفجار الوضع

    السلطة تحّذر 
من انقالب على الوضع 

القائم في األقصى 
التفاصيل  صفحة  2ـ3

سياسة

مجتمع

ميديا

منوعات

كتب

ضربة لحوار قيس 
سعيّد: اتحاد 
الشغل يرفض 

المشاركة

السودان: حملة 
على الحزب 

الشيوعي إلضعاف 
الحراك

مظفر النواب... 
أغاٍن من ديوان 

»للريل وحمد«

حرب المعلومات 
في أوكرانيا: توازن 

قوى

زرع األعضاء: رحلة 
عذاب لمغاربة 
يأملون بقانون

فاضل بيات: عن 
تونس في الوثائق 

العثمانية

04

08

18

21

22

26

في العدد

مسيرة األعالم  

حـــرص أمــيــر قــطــر الــشــيــخ تــمــيــم بــن حــمــد آل 
أمــس اإلثنني في  )الــصــورة(، في خطابه  ثاني 
العاملي،  االقتصاد  ملنتدى  االفتتاحية  الجلسة 
الذي ُيعقد في مدينة دافوس، على استحضار 
ــتــي قـــال إنــهــا »ظــلــت  الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة ال
جــرحــا مــفــتــوحــا مــنــذ إنــشــاء األمـــم املــتــحــدة«، 
االستيطاني  الــعــدوان  تصعيد  أن  إلــى  مشيرًا 
غير القانوني استمر بال هوادة، كما استمرت 
ــتــــداءات ضــد الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي. وأمــل  االعــ
أو  املنسية  النزاعات  لحل  اهتمام وجهد  إيــالء 
األكثر وضوحا  املثال  أن  إلــى  مشيرًا  املهملة، 

االحتالل  قتل  إلــى  ولفت  فلسطني.  في  يتمثل 
مــراســلــة قــنــاة »الــجــزيــرة« شــيــريــن أبــو عاقلة، 
معتبرًا أنه ال يقل رعبا عن مقتل الصحافيني 
املاضي،  مـــارس/آذار  في  أوكرانيا  في  السبعة 
والــثــمــانــيــة عــشــر صــحــافــيــا الـــذيـــن قــتــلــوا في 
فلسطني منذ عام 2000. وأضاف: »في القرن 
مع  نتسامح  أن  ينبغي  ال  والعشرين،  الحادي 
هذا الكم من العدوان، كما يجب أال نقبل العالم 
مزدوجة  معايير  الحكومات  فيه  تطرح  الــذي 
حــــول قــيــمــة اإلنــــســــان عــلــى أســـــاس االنــتــمــاء 
اإلقليمي أو العرقي أو الديني«. في سياق آخر، 

للمساهمة  استعداد  على  أنــه  قطر  أمير  أعلن 
في كل جهد إليجاد حل سلمي فوري للصراع 
بــني روســيــا وأوكــرانــيــا، مــشــددًا على أن قطر 
ترفض بحزم االعتداء على سيادة الدول، كما 
انتهاكا  يشكل  أن  مــن شأنه  عمل  أي  ترفض 
»الــوقــوف متضامنني  وأعــلــن  الــدولــي.  للقانون 
مع ماليني الالجئني األبرياء الذين هم ضحايا 
الحرب األوروبية، ومع ضحايا جميع الحروب 
األخــرى الدائرة اآلن«. وأشــار إلى بطولة كأس 
الــتــي ستستضيفها قطر  الــقــدم  لــكــرة  الــعــالــم 
ــام، مـــؤكـــدًا أن هــــذه الــنــســخــة  ــعــ ــ أواخــــــر هــــذا ال

ســتــكــون خـــاصـــة. لــكــنــه لــفــت إلـــى أنـــه ال يـــزال 
اليوم »ليس بوسعهم قبول  أنــاس حتى  هناك 
لبطولة  إسالمية  عربية  دولة  استضافة  فكرة 
مثل كأس العالم«، مشيرًا إلى أن هؤالء األفراد، 
ــوا 

ّ
بــمــن فــيــهــم كــثــيــرون فــي مــواقــع نــفــوذ، شــن

هــجــمــات بــوتــيــرة لـــم يــســبــق لــهــا مــثــيــل. وقـــال 
إن »قــطــر شــأنــهــا شـــأن كــل بــلــد مــن بلدانكم، 
إدخال  باستمرار  تحاول  مثالية، وهي  ليست 
فــي مستقبل  بــاألمــل  تزخر  وهــي  تحسينات، 

أكثر إشراقا«.
)العربي الجديد، قنا(
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أعلنت روسيا أنها تدرس خطة قّدمتها إيطاليا لوقف الحرب في أوكرانيا، بينما تحيط 
الشكوك بموقف االتحاد األوروبي وكييف، فعلى ماذا تنص هذه الخطة؟ ]7[
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تبدو مدينة القدس المحتلة على أعتاب تصعيد كبير، يدفع له االحتالل، بالسماح 
بتنظيم »مسيرة األعالم« يوم األحد المقبل، بالتوازي مع قرار قضائي أقر بجواز ترديد 
المستوطنين الصلوات في المسجد األقصى، وذلك في ظل تدابير إسرائيلية لمنع 

أي مقاومة فلسطينية

القدس المحتلةـ  نضال محمد وتد
محمد عبد ربه

تـــنـــذر األجــــــواء فـــي مــديــنــة الــقــدس 
ــيـــر خــــال  ــبـ ــة بـــتـــصـــعـــيـــد كـ ــلـ ــتـ ــحـ املـ
اقــتــراب  ــام القليلة املــقــبــلــة، مــع  األيــ
موعد »مسيرة األعـــام« املــقــررة يــوم األحــد 
ــتـــال  ــة االحـ املـــقـــبـــل، والــــتــــي ســمــحــت شـــرطـ
للمستوطنني بتنظيمها حول أسوار البلدة 
القديمة من القدس وداخلها، في وضع يعيد 
إلى ذاكــرة املقدسيني أحــداث مايو/أيار من 
العام املاضي، التي سبقت »مسيرة األعام« 
آنذاك وما تبعها من عدوان إسرائيلي على 
قـــرار محكمة إسرائيلية  قــطــاع غـــزة. وجـــاء 
بأداء  للمستوطنني  األحــد، بالسماح  مساء 
الــــصــــاة الــــتــــوراتــــيــــة فــــي بــــاحــــات املــســجــد 
فــي ترديد  األقــصــى والسجود على األرض 
الصاة، ليزيد التوتر في املدينة، بالتوازي 
مــع اســتــمــرار االقــتــحــامــات، وهـــي تــطــورات 
تـــنـــذر بــمــســعــى إســرائــيــلــي لــانــقــاب على 

الوضع القائم في املسجد.
ــتــــال بــاتــخــاذ  أمـــــام هــــذا الــــواقــــع، بــــدأ االحــ
تــدابــيــر أمــنــيــة مـــشـــددة واالســـتـــعـــداد لنشر 
اآلالف مــن قــوات الشرطة وحــرس الــحــدود، 
ملــنــع أي مـــقـــاومـــة وحـــمـــايـــة املـــشـــاركـــني في 
ــادة  ــ ــــي تـــتـــســـم عــ ــتـ ــ »مــــســــيــــرة األعــــــــــــــام«، الـ
للمقدسيني  والــتــعــرض  الــشــديــد  بالصخب 
ومــنــازلــهــم خـــال ســيــر املــســيــرة، خصوصًا 
مع إعان منظمات الهيكل وأعضاء كنيست 
املــتــطــرف، وعلى رأســهــم إيتمار  اليمني  مــن 
بـــن غــفــيــر، اعــتــزامــهــم اقــتــحــام األقـــصـــى في 
ذلـــك الـــيـــوم. ومـــن املـــقـــرر أن تــشــق املــســيــرة، 
التي سمح بتنظيمها وزير األمن الداخلي 
اإلسرائيلي عومر بارليف، القدس من باب 
إلى  القديمة وصــواًل  البلدة  فأزقة  العامود 

باحة »حائط البراق«، مع ما يرافقها عادة 
من رفع أعام إسرائيلية وهتافات عنصرية 
ضد العرب، وأخرى تدعو إلى هدم املسجد 

األقصى وبناء الهيكل الثالث.
ــر تــقــريــر ملــوقــع »يــديــعــوت أحـــرونـــوت«  وذكــ
ــلــــي، أمــــــس، أن شـــرطـــة االحـــتـــال  ــيــ اإلســــرائــ
أعــلــنــت أنــهــا تستعد بــقــوات كــبــيــرة لتأمني 
ــار الــتــقــريــر إلـــى أن  ــ وحـــراســـة املــســيــرة. وأشـ
األحــد،  األول  أمــس  بارليف،  أبلغت  الشرطة 
ــيــــرة، بــمــا  أنــــهــــا ســتــتــمــكــن مــــن تــــأمــــني املــــســ
فـــي ذلــــك خــــال مـــرورهـــا مـــن بــــاب الــعــامــود 
ــة الــبــلــديــة الــقــديــمــة فـــي األحــيــاء  وبـــاقـــي أزقــ
اإلسامية، على الرغم من »وجود معلومات 
عــــن عــمــلــيــات اســـتـــفـــزاز مــحــتــمــلــة مــــن قــبــل 
وزعمت  الــقــدس«.  شرقي  فــي  الفلسطينيني 
الشرطة أنها تستعد على هذا األســاس من 
خال تجنيد آالف عناصر الشرطة وجنود 
حـــــرس الـــــحـــــدود، لــتــشــكــيــل حـــاجـــز يــفــصــل 
بـــني املـــشـــاركـــني فـــي املــســيــرة وبــــني الــشــبــان 
التي  للمسيرة  وبــاإلضــافــة  الفلسطينيني. 
البلدة  فــي  تنظيمها  اليمني  أنــصــار  يعتزم 
الــقــديــمــة مــن الــقــدس املــحــتــلــة، فـــإن الــشــرطــة 
باملوافقة  طلبات  أيــضــًا  تلقت  اإلســرائــيــلــيــة 
فيها  تــرفــع  مشابهة،  مسيرات  تنظيم  على 
ــــام اإلســرائــيــلــيــة فـــي املــــدن الــتــاريــخــيــة  األعـ
الــســاحــلــيــة الــتــي يــطــلــق عــلــيــهــا إســرائــيــلــيــًا 
تــعــبــيــر »املـــــدن املــخــتــلــطــة«، فـــي إشـــــارة إلــى 
الــرمــلــة وعــكــا وحــيــفــا والـــلـــد. وشــهــدت هــذه 
املدن في السنوات األخيرة، ومنذ االنسحاب 
اإلســرائــيــلــي مـــن قــطــاع غـــزة قــبــل 17 عــامــًا، 
تــكــثــيــفــًا لــعــمــلــيــات االســـتـــيـــطـــان الـــيـــهـــودي 
والــتــضــيــيــق عـــلـــى الـــســـكـــان الــفــلــســطــيــنــيــني 
الباقني فيها، عبر زيــادة نشاط االستيطان 
ــســــب الـــشـــرطـــة  ــحــ ــــودي. وبــ ــهــ ــ ــيــ ــ ــ ــــي ال ــنـ ــ ــديـ ــ الـ
لحركة  ملساع  تتحسب  فإنها  اإلسرائيلية، 

ــل فــلــســطــيــنــيــة، إقـــحـــام  ــائـ ــــاس« وفـــصـ ــمـ ــ »حـ
املدن  في  في مواجهات  الداخل  فلسطينيي 
التاريخية املذكورة، على غرار ما حدث خال 
هــّبــة مــايــو/أيــار فــي الــعــام املـــاضـــي. وقــالــت 
»يديعوت« إن الشرطة  مصادر في الشرطة لـ
تستعد هــذا الــعــام بــقــوات كبيرة أيــضــًا في 
»املدن املختلطة«، كي ال يتكرر ما حدث في 
العام املاضي، عندما انتشرت بقوات كبيرة 
في القدس املحتلة وأهملت هذه املدن. يأتي 
ذلــك بالتزامن مع قــرار آخــر ُيتوقع أن يزيد 

طهران ـ صابر غل عنبري
القدس المحتلة ـ العربي الجديد

ــل  تـــعـــرضـــت إيـــــــران إلـــــى ضـــربـــة قـــويـــة داخــ
أراضــيــهــا، مــع اغــتــيــال الــعــقــيــد فــي الــحــرس 
الــثــوري اإليــرانــي حسن صياد خــدايــي، في 
طــهــران أمـــس األول األحــــد. وفــيــمــا ســارعــت 
ــة إلـــــــى اتـــــهـــــام إســــرائــــيــــل  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ قــــــيــــــادات إيـ
»الثأر«  بالوقوف وراء الحادث، متوعدين بـ
ــه، أعـــلـــن االحــــتــــال الـــتـــأهـــب فـــي ســفــاراتــه  لــ
وممثلياته في العالم خوفًا من رد فعل على 
اغتيال خدايي، الذي تحدثت وسائل إعام 
ضد  عمليات  فــي  »ضلوعه  عــن  إسرائيلية 

أهداف إسرائيلية في الخارج«.
وأعـــــادت الــعــمــلــيــة، إلـــى األذهـــــان اغــتــيــاالت 
ســابــقــة تــعــرضــت لــهــا شــخــصــيــات إيــرانــيــة 
 عن أحاديث وتساؤالت 

ً
البلد، فضا داخــل 

تــدور مجددًا في األوســاط اإليرانية مع كل 
عملية اغتيال حول وجود اختراقات أمنية 

في الباد تسّهل تنفيذ هذه االغتياالت.
ــثـــوري اإليـــرانـــي  وكــــان الــعــقــيــد بــالــحــرس الـ

التوتر في املسجد األقصى، إذ أقرت محكمة 
الــصــلــح اإلســرائــيــلــيــة فـــي الـــقـــدس املــحــتــلــة، 
مــســاء األحـــد، جـــواز الــســمــاح للمستوطنني 
ــيــــة وطــقــوســهــم  ــتــــوراتــ بـــتـــرديـــد الــــصــــاة الــ
املسجد  بــاحــات  فــي  علني  الــخــاصــة بشكل 
داخــل ساحاته. أرضــًا  األقصى، واالستلقاء 

ــتــــال الــتــقــلــيــل مــن  ــاولــــت حـــكـــومـــة االحــ وحــ
ــرار. وأصـــــــــدرت »ســـكـــرتـــاريـــة«  ــ ــقــ ــ ــ ــة ال ــيـ أهـــمـ
الحكومة بيانًا مقتضبًا مساء األحد، أكدت 
فــيــه أنـــه »لــيــس هــنــاك أي تــخــطــيــط إلجـــراء 
تغيير على الوضع القائم في »جبل الهيكل« 
)املسمى اليهودي للمسجد األقصى(، وقرار 
محكمة الصلح يختص فقط بمسألة سلوك 
الـــقـــاصـــريـــن الـــيـــهـــود الــــذيــــن ُعــــرضــــوا أمــــام 
أن  وأعلنت   .»

ً
قـــرارًا شــامــا املحكمة، وليس 

النيابة العامة ستستأنف ضد قرار محكمة 
الصلح. وحذر املفتي العام للقدس والديار 
الــفــلــســطــيــنــيــة، الــشــيــخ مــحــمــد حـــســـني، من 
إلى  االحــتــال، مشيرًا  قـــرار محكمة  تبعات 
التقسيم  ملؤامرات  تنفيذ عملي  بمثابة  أنه 
الــزمــانــي واملــكــانــي للمسجد. كما حــذر في 
ــيـــات هــذا  تــصــريــح مـــن أن يـــكـــون مـــن تـــداعـ
الـــعـــدوان نــشــوب حـــرب ديــنــيــة شـــعـــواء. أمــا 
نائب مدير عام أوقاف القدس الشيخ ناجح 
بـــكـــيـــرات فـــحـــذر، فـــي حـــديـــث مـــع »الــعــربــي 

في طهران  اغتيل،  قد  حسن صياد خدايي 
ــبــــل شــخــصــني  قــ مـــــن  األحــــــــــد،  األول  أمـــــــس 
ــقــــا خــمــس  ــلــ يـــســـتـــقـــان دراجــــــــــة نـــــاريـــــة أطــ
رصاصات في اتجاهه أمــام منزله، ما أدى 
إلى مقتله. وذكرت وسائل اإلعام اإليرانية 
أن خدايي كان في سيارته عندما تم إطاق 
الـــنـــار عــلــيــه، وقــــد أصـــيـــب بـــرصـــاصـــات في 
الرأس واليد. وذكرت وسائل إعام إيرانية 
ــان مــــســــؤول قـــســـم الـــبـــحـــوث  ــ أن خــــدايــــي كــ
الصناعات  التكنولوجيا بمنظمة  وتطوير 

الدفاعية اإليرانية.
ــرانــــي«، في  ووصــــف »الـــحـــرس الـــثـــوري اإليــ
بيان، عملية االغتيال بأنها »إجراء إرهابي 
مــــعــــاد لـــلـــثـــورة نــــفــــذه عـــنـــاصـــر مــرتــبــطــون 
باالستكبار العاملي«، مؤكدًا أن »اإلجراءات 
أو  املهاجم،  إلــى  للوصول  الازمة مستمرة 
املهاجمني والقبض عليهم«. وأشار إلى أن 
خدايي قاتل في سورية »دفاعا عن الحرم«.

وقــبــيــل تــوجــهــه إلـــى مــســقــط، عــلــق الرئيس 
اإليراني إبراهيم رئيسي، في مطار طهران 
أمــس اإلثــنــني، على اغتيال خــدايــي، واصفًا 
»الــجــريــمــة«، ومــتــهــمــًا »االســتــكــبــار«  ــاه بـــ إيــ
بالوقوف وراءهـــا. وأكــد أنــه سيتم »الــثــأر« 
ملقتل خدايي، الذي أكد الحرس أنه قاتل في 

سورية وكان من »املدافعني عن الحرم«.
ــم الـــــقـــــوات املــســلــحــة  وأكـــــــد املــــتــــحــــدث بــــاســ
ــو الـــفـــضـــل شـــكـــارجـــي، أمـــس  ــ اإليــــرانــــيــــة، أبـ
اإلثنني، أن التحقيقات جارية لبحث مختلف 
أبعاد اغتيال خدايي ومابساته. وأشار إلى 
أن نتيجة التحقيقات ستعلن الحقًا، متهما 
»الـــوقـــوف  ــات املــتــحــدة بــــ إســـرائـــيـــل والــــواليــ
وراء هـــذه األعـــمـــال اإلرهــابــيــة فــي الــعــالــم«. 
وتـــابـــع أن »االغـــتـــيـــال لــيــس نــجــاحــًا ألعـــداء 
لهم«، على  وإنما هزيمة  اإلسامية  الثورة 
حد تعبيره. من جهته، قال املتحدث باسم 
الــحــرس الــثــوري اإليــرانــي، العميد رمضان 

ــرار والــــذي  ــقـ الـــجـــديـــد«، مـــن خـــطـــورة هــــذا الـ
سيقود إلى مزيد من التصعيد واملواجهة. 
وقــــال بــكــيــرات: »نــحــن نــشــعــر بـــأن املسجد 
األقــصــى يــمــر بمرحلة خــطــيــرة جـــدًا إذا ما 
تــم تنفيذ الـــقـــرار الــجــديــد، مــا ســيــؤدي في 
النهاية إلى أن يكون هناك حق لليهود في 
مكانًا،  وإنما  زمانًا  ليس  األقصى،  املسجد 
أي أن تــصــبــح هــنــاك صــلــوات لــلــيــهــود فيه 

وإدخال الرموز الدينية اليهودية إليه«.
من جهتها، حذرت الرئاسة الفلسطينية في 
بيان، من السماح بإقامة »مسيرة األعــام«. 
ــرار املحكمة اإلســرائــيــلــيــة،  كــمــا نــّبــهــت مــن قـ
ــرًا بـــالـــوضـــع  ــيـ ــًا خـــطـ ــك مـــســـاسـ ــ مـــعـــتـــبـــرة ذلــ
ــقـــدســـي،  ــــرم الـ ــــحـ ــــي الـ ــقــــائــــم فـ الــــتــــاريــــخــــي الــ
وتــحــديــًا ســافــرًا لــلــقــانــون الـــدولـــي وقــــرارات 
الشرعية الدولية. وطالبت اإلدارة األميركية 
ــوقــــف االعــــــتــــــداءات  ــعــــاجــــل لــ ــتــــدخــــل الــ ــالــ »بــ
اإلسرائيلية على أبناء شعبنا ومقدساتهم«. 
في  الفلسطينية  الخارجية  دانــت  بــدورهــا، 
االحــتــال، معتبرة هذا  قـــرار محكمة  بــيــان، 
القرار انقابًا إسرائيليًا رسميًا على الوضع 
الــقــائــم وتــغــيــيــره بــالــكــامــل، كــمــا أنـــه إعـــان 
صريح للحرب الدينية التي تهدد بانفجار 
ساحة الصراع واملنطقة برمتها. من جهتها، 
ــــاس« قــــــرار املــحــكــمــة  ــمـ ــ ــبـــرت حـــركـــة »حـ ــتـ اعـ

شريف، إن الجهات املنفذة الغتيال خدايي 
»ستدفع ثمن عملها اإلجرامي هذا«، مؤكدًا 
أن االغتيال »سيزيد من عزم وإرادة حراس 
الــبــاد واستقالها  الــثــورة للدفاع عــن أمــن 
أعدائها،  ومــواجــهــة  الوطنية،  ومصالحها 
وخاصة الكيان األميركي اإلرهابي والكيان 
الـــصـــهـــيـــونـــي املــــــــزور واملــــــؤقــــــت«. وأضـــــاف 
شريف، وفق ما أوردته وكالة »سباه نيوز« 
التابعة للحرس، أن »العدو لن يحقق شيئًا 
من خال ارتكابه هذه األعمال اإلجرامية«. 
وأكـــد أمــني مجلس أمــن الــدولــة، مجيد مير 
أحــمــدي، أن اغــتــيــال خــدايــي »تـــم حتمًا من 
قبل الكيان الصهيوني«، متوعدًا »املجرمني 
بتلقي صفقة صعبة من إيران« حسب قوله.

واغتيال خدايي ليس الوحيد داخل إيران، 
اغتيال  عــدة عمليات  أن وقعت  حيث سبق 
لــكــبــار الــعــلــمــاء الـــنـــوويـــني، لــكــن االغــتــيــال 
ــــو عـــمـــلـــيـــة االغــــتــــيــــال الـــوحـــيـــدة  ــر هـ ــ ــيـ ــ األخـ
الــــواضــــحــــة لــشــخــصــيــة عــســكــريــة إيـــرانـــيـــة 
النوويني  العلماء  كبير  واغتيل  البلد.  فــي 
نــوفــمــبــر/ تشرين  فــي  زادة  فــخــري  محسن 
الثاني 2020. وكان اغتيال فخري زادة األبرز 
بني العلماء النوويني اإليرانيني والخامس 
مـــن بـــني الــعــلــمــاء الـــذيـــن اغــتــيــلــوا بــعــد بــدء 
مــوجــة عمليات اغــتــيــال الــعــلــمــاء الــنــوويــني 
املـــفـــاوضـــات  ــاء  ــنـ أثـ ــام 2010،  عــ ــيـــني  ــرانـ اإليـ
ــران مع  ــ الــنــوويــة الــتــي كــانــت تــخــوضــهــا إيـ
ــى االتـــفـــاق  ــة، املــــؤديــــة إلــ ــيـ املــجــمــوعــة الـــدولـ
الـــنـــووي املــبــرم مــع طــهــران فــي 14 يوليو/

إيــران أصابع االتهام  تموز 2015. ووجهت 
اعتقال  عن  وأعلنت  اإلسرائيلي،  لاحتال 
»جواسيس وعماء«، فيما أعدمت عناصر 

قالت إنهم مرتبطون بهذه االغتياالت.
وذكــرت اإلذاعــة اإلسرائيلية، أمــس اإلثنني، 
أن األوساط الرسمية في إسرائيل تتحسب 
ــلـــى اغـــتـــيـــال  ــرانـــــي عـ ــ الحـــتـــمـــال رد فـــعـــل إيـ

اإلســرائــيــلــيــة، »لــعــبــًا بــالــنــار، وتـــجـــاوزًا لكل 
يتحمل  الحمر، وتصعيدًا خطيرًا  الخطوط 
قادة االحتال تداعياته«. وأضافت في بيان: 
»املــســجــد األقــصــى حــق خــالــص للمسلمني، 
وإقــامــة طقوس  بانتهاك حرمته  لــن نسمح 

تلمودية فيه مهما كلف الثمن«.
لجنة  رئيس  قال  اإلسرائيلي،  الجانب  على 
الكنيست،  فــي  والــدفــاع  الخارجية  الــشــؤون 
بإشعال  إسرائيل تخاطر  إن  بـــاراك،  بن  رام 
»حــــــرب ديــــنــــيــــة«. وأضـــــــاف إلذاعـــــــة »كــــــان«: 
»أعــتــقــد أنــــه خــــال هــــذه الــفــتــرة الــحــســاســة 
أال نشعل  الــحــذر. يجب علينا  يجب توخي 
بــأيــديــنــا حــربــًا ديــنــيــة هــنــا، أو أي نـــوع من 
االستفزازات التي من شأنها إشعال الشرق 
األوسط«. وتوقع بن باراك أن ينتظر رئيس 
حتى  بينت  نفتالي  اإلسرائيلية  الحكومة 
ليقرر  اإلعـــام«  »مسيرة  تسبق  التي  الليلة 
مسارها النهائي ملنع صراع محتمل. وتابع 
ــذا الــثــمــن  ــع هــ ــا دفــ ــمـ ــر دائـ ــ »ال يــســتــحــق األمـ
مقابل تظاهرة تتعلق باالستعراض وقليل 
من األمور األخرى«. في هذا الوقت، استمرت 
اقــتــحــامــات املــســتــوطــنــني لــبــاحــات املــســجــد 
األقـــصـــى بــحــمــايــة قـــــوات االحــــتــــال، أمـــس، 
حيث أدى بعضهم صلوات تلمودية علنية 

في باحات املسجد.

لإلذاعة  السياسية  املراسلة  وقالت  خدايي. 
الــعــبــريــة، غــيــلــي كـــوهـــني، إن حــالــة الــتــأهــب 
فـــي الـــســـفـــارات واملــمــثــلــيــات الــدبــلــومــاســيــة 
إلسرائيل في أنحاء العالم جاءت خوفًا من 
رد فــعــل إيــرانــي عــلــى اغــتــيــال خــدايــي أمــس 

األول األحد.
أبرزت،  اإلعــام اإلسرائيلية  وكانت وسائل 
خـــال الــيــومــني املــاضــيــني، أن خـــدايـــي كــان 
وفـــق تــقــديــرات أمــنــيــة إســرائــيــلــيــة »ضــالــعــًا 
في عمليات إرهابية ضد أهداف إسرائيلية 
أفريقيا وأميركا  فيها في  الخارج، بما  في 
ــارت صــحــيــفــة »يــديــعــوت  ــ الــاتــيــنــيــة«. وأشــ
أحــــرونــــوت« إلـــى أن اغــتــيــال خـــدايـــي، الـــذي 
الراحل  القدس«  كان مقربًا من قائد »فيلق 

قــاســم سليماني )اغــتــيــل فــي بــغــداد بــغــارة 
أمــيــركــيــة عـــام 2020( يــشــكــل ضــربــة ليست 
سهلة للفيلق اإليراني الذي لم يتعاف بعد 

من عملية اغتيال سليماني.
ــــف« اإلســـرائـــيـــلـــي  ــاريـ ــ ــعـ ــ وذهــــــــب مــــوقــــع »مـ
إلـــى الــقــول إن اغــتــيــال خــدايــي يشكل خرقًا 
الـــذي سلط  األمـــر  اإليــرانــيــة.  لاستخبارات 
»يديعوت  لـ العسكري  املراسل  عليه الضوء 
 إنــه 

ً
أحـــرونـــوت«، يــوســي يــهــوشــواع، قــائــا

الــتــي  ــاريـــر والـــتـــفـــاصـــيـــل  ــقـ ــتـ الـ إذا صـــحـــت 
صــدرت حول العملية من إيــران، فإنه يبدو 
 أن املـــوســـاد اإلســرائــيــلــي يــنــشــط ضد 

ً
فــعــا

ــد »فــيــلــق  ــ ــــي وضـ ــرانـ ــ الــــحــــرس الــــثــــوري اإليـ
الـــقـــدس« تـــحـــديـــدًا، فـــي عــقــر دارهـــــم ولــيــس 

ــة. واعــتــبــر يـــهـــوشـــواع، في  فــقــط فـــي ســـوريـ
هذا السياق، أن اغتيال خدايي هو »إغاق 
الـــذي خطط لسلسلة  حــســاب مــع الشخص 
ــداف إســرائــيــلــيــة، بينها  ــد أهــــ عــمــلــيــات ضـ
دبــلــومــاســي إســرائــيــلــي يعمل فــي قنصلية 
في تركيا«. ولفت إلى أن آخر عملية نسبت 
إلى »املوساد« في هذا السياق، هي اغتيال 
رئــيــس الــبــرنــامــج الــنــووي اإليـــرانـــي العالم 
ــــذي اغــتــيــل فـــي 27  مــحــســن فـــخـــري زادة، الـ

نوفمبر/تشرين الثاني عام 2020.
وكـــان تقرير ملــوقــع »مــعــاريــف« أملـــح، مساء 
ــد، إلـــى احــتــمــال أن يــكــون  ــ أمـــس األول األحـ
خـــدايـــي قـــد اســـتـــهـــدف مـــن قــبــل إســـرائـــيـــل، 
وذلــك من خال ما وصفه املوقع بتقديرات 
ــارت إلـــى أن الــعــقــيــد اإليـــرانـــي  ــ مــتــزايــدة أشـ
كــــان »ضـــالـــعـــًا فـــي عــمــلــيــات إرهـــابـــيـــة ضد 
أهداف إسرائيلية في الخارج، بما فيها في 
أفريقيا وأميركا الاتينية«، بحسب املراسل 

العسكري للموقع، طال ليف رام.
ــال بــحــذر  ــيـ ــتـ املـــوقـــع الـــــذي صــــاغ خــبــر االغـ
شديد، مكثرًا من اإلشــارة إلى التقارير عن 
دور خــدايــي فــي الــحــرس الــثــوري اإليــرانــي، 
»تقارير صحافية«،  بـ إلى ما سّماه  نسبها 
مــلــمــحــًا ربـــمـــا إلــــى مــســؤولــيــة إســرائــيــلــيــة، 
أو تنفيذ عملية  فــي تنظيم  لها  مــا  أو دور 
االغتيال، أوضح أن عملية االغتيال تعتبر 
تعتمدها  حراسة  تنظيمات  ألكبر  اختراقًا 
اغتيال عالم  اإليــرانــيــة بعد  األمــن  منظومة 
اإليـــرانـــي محسن فــخــري زادة. وقــال  ــذرة  الــ
إن العملية في سياق أمني محتمل ترتبط 
ــة وعــاقــتــهــا  ــوريــ ــي ســ بـــتـــمـــوضـــع إيــــــــران فــ
»حــــزب الـــلـــه« واملــلــيــشــيــات الــتــابــعــة لها  ـــ بــ
ــل مــن  ــ ــنـــاشـــطـــة فــــي الــــشــــرق األوســـــــــط، أقــ الـ
»وذلــك  اإليــرانــي  الــنــووي  بامللف  ارتباطها 
دون أن نــعــرف مــن أو مــا هــي الــدوافــع وراء 

عملية التصفية«.

إجراءات إسرائيلية 
لمنع أي مقاومة 

فلسطينية

يؤّمن االحتالل الحماية لمقتحمي المسجد األقصى )مصطفى الخروف/األناضول(

اغتيل حسن صياد خدايي أمام منزله في طهران أمس األول األحد )رويترز(

عبد الحميد عوض

لم يكن سّرًا ألي متابع لألوضاع 
السياسية في السودان، قبل تاريخ 
25 أكتوبر/ تشرين األول املاضي، 

أن املكون العسكري في السلطة 
االنتقالية بقيادة قائد الجيش الفريق 

أول عبد الفتاح البرهان، يخطط 
لإلطاحة باملكون املدني، والهيمنة 

على السلطة.
بعثة األمم املتحدة التي أنشئت في 

2020 باألساس من قبل مجلس 
األمن لحماية االنتقال الديمقراطي 
في السودان، اكتفت بالفرجة على 

مخطط العسكر، ولم تحرك ساكنًا 
ملنع وقوع االنقالب على التحول 

الديمقراطي الذي جاءت لحمايته، 
واكتفى رئيسها  فولكر بيرتس 

باجتماعات ال قيمة لها مع األطراف 
السودانية، وبتصريحات ال تزيد 

على حّث العسكريني واملدنيني داخل 
السلطة االنتقالية على الحوار. حتى 

تقاريره إلى مجلس األمن لم تقّيم 
الوضع بالوجه الصحيح ولم تدق 

أجراس إنذار واضحة.
في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 

ع رئيس الوزراء في ذلك 
ّ
املاضي، وق

الحني عبد الله حمدوك اتفاقًا مع 
قائد االنقالب ضاعف من لهيب 

الثورة ووقفت كل قوى الثورة ضده، 
فيما ساندته بعثة األمم املتحدة دون 

اكتراث للموقف الشعبي الثوري 
منه، وضغطت على أحزاب معارضة 

للقبول به وتأييده. البعثة الدولية، 
 من أن تستفيد من أخطائها 

ً
وبدال

ومواقفها البعيدة عن مطالب الثورة 
والثوار، جاءت مرة أخرى، بعد 

نحو أسبوع من استقالة حمدوك 
في الثاني من يناير/ كانون الثاني 

املاضي، وتقدمت بمبادرة سياسية 
خجولة دشنتها في مرحلة أولى 

بإجراء مشاورات سياسية استمرت 
أسابيع عدة مع أطراف األزمة 

السياسية، عدا حزب املؤتمر الوطني، 
حزب املخلوع عمر البشير. وقبل أن 
تكتمل املرحلة تلك، استجابت البعثة 

لضغط العسكر إلشراك االتحاد 
األفريقي، ثم شاركت بطريقة غير 

مفهومة في املبادرة، منظمة التنمية 
الحكومية )إيغاد(، لتتحول املبادرة 

في النهاية إلى مبادرة ثالثية من 
األطراف الثالثة. وبالتالي يتضح 

طريق الحل بإقناع االنقالبيني، 
رغبة ورهبة، بالتراجع عن كل ما 

اتخذوه من إجراءات انقالبية، وبعد 
ذلك يحق للوسطاء التفكير في 

مساعدة السودانيني على الحوار 
إلزالة مخلفات األزمة، والقفز نحو 
 إلى 

ً
إكمال الفترة االنتقالية وصوال

االنتخابات العامة. بغير ذلك، فإن 
بعثة األمم املتحدة واآللية الثالثية 
جمعاء، ستغرق البالد في حوار 
عبثي أطرافه غير معّرفة بشكل 

واضح، وال موضوعاته، وسيكون 
حوارًا عبثيًا.

تعهدت السلطات اإليرانية 
بـ»الثأر« الغتيال العقيد 

في الحرس الثوري اإليراني 
حسن صياد خدايي، 

محملة إسرائيل وأميركا 
المسؤولية عن هذا األمر 
الذي يمثل ضربة جديدة 

لألمن اإليراني

اجتماع  خالل  )الصورة(،  وحيدي  أحمد  اإليراني  الداخلية  وزير  أعلن 
اإلسالمي  الشورى  بمجلس  الخارجية  والسياسة  القومي  األمن  لجنة 
ــران، أمس  ــه ــمــان(، فــي ط ــرل ــب )ال
لجنة مشتركة  اإلثنين، عن تشكيل 
والعسكرية  األمنية  األجهزة  من 
اغتيال  بشأن  التحقيقات  لمتابعة 
اإليراني  الثوري  الحرس  في  العقيد 
األول  أمس  خدايي،  صياد  حسن 
إعالن  سيتم  أنه  إلى  مشيرًا  األحــد، 
االنتهاء  بعد  التحقيقات  نتائج 
كان  بأنه  »خدايي  واصفًا  منها، 

من القوات الثورية المؤمنة«. 

لجنة تحقيق أمنية وعسكرية

Tuesday 24 May 2022 Tuesday 24 May 2022
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حـــاولـــت املــدعــيــة الــعــســكــريــة الــرئــيــســيــة 
لــجــيــش االحـــتـــال اإلســرائــيــلــي الــجــنــرال 
يــفــعــات تــومــر يـــروشـــاملـــي تــبــرئــة جــنــود 
االحـــتـــال مـــن عــمــلــيــة اغــتــيــال الــشــهــيــدة 
الـــصـــحـــافـــيـــة شـــيـــريـــن أبـــــو عـــاقـــلـــة، عــبــر 
ــاء نــتــيــجــة  ــ االدعــــــــاء أن اســـتـــشـــهـــادهـــا جـ
لــتــبــادل إطـــاق الــنــار فــي ســاحــة معركة. 
الــخــارجــيــة  وزارة  أعـــلـــنـــت  املـــقـــابـــل،  فــــي 
اغتيال شيرين  الفلسطينية إحالة ملف 
اإلسرائيلية  الــقــوات  يــد  على  عاقلة  أبــو 
وقــال  الــدولــيــة«.  الجنائية  املحكمة  إلـــى 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــفــلــســطــيــنــي ريـــاض 
املــالــكــي، فــي بــيــان أمــس اإلثــنــني: »رفعنا 
شيرين  الصحافية  بمقتل  خــاصــًا  ملفًا 
ــة، إلــــــى املـــحـــكـــمـــة الــجــنــائــيــة  ــلــ ــاقــ أبــــــو عــ
الدولية«. واعتبر أمير دولة قطر الشيخ 
تــمــيــم بــــن حـــمـــد آل ثــــانــــي، فــــي مــنــتــدى 
دافــوس أمــس اإلثنني، أن »مقتل شيرين 
ــــن مـــقـــتـــل الــصــحــافــيــني  ــًا عـ ــبــ ال يـــقـــل رعــ
السبعة في أوكرانيا والثمانية عشر في 
فلسطني منذ عام 2000«، مشيرًا إلى أنها 
»حرمت من جنازة تصون كرامة املوتى«. 
وادعــــــت املـــدعـــيـــة الــعــســكــريــة الــرئــيــســيــة 
لــجــيــش االحـــتـــال اإلســرائــيــلــي الــجــنــرال 
يـــــروشـــــاملـــــي أن جــيــش  ــر  ــ ــومـ ــ تـ ــعــــات  ــفــ يــ
ــلـــي يـــبـــذل كـــل جهد  ــتــــال اإلســـرائـــيـ االحــ
ممكن للتحقيق في مابسات استشهاد 
الــصــحــافــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة شــيــريــن أبــو 
عــاقــلــة، فـــي 11 مـــايـــو/أيـــار الــحــالــي، في 
مــخــيــم جــنــني، ومــعــرفــة ظـــرف إصابتها 
بــــالــــرصــــاص. وكــــانــــت قـــــــوات االحــــتــــال 
أثناء  عاقلة  أبــو  اغتالت  قــد  اإلسرائيلي 
جنني  مخيم  اقتحام  عمليات  تغطيتها 
منزل  وتقتحم  لتعود  الغربية،  بالضفة 
تعتدي  ثــم  املحتلة،  الــقــدس  فــي  العائلة 
عــلــى جــنــازة أبـــو عــاقــلــة أثــنــاء التشييع، 
وهــــذا مــا القـــى تــنــديــدًا واســتــيــاء دولــيــًا. 
اإلثنني،  أمــس  يروشاملي،  تومر  وزعمت 
أن هــذا األمــر يلزم فحص العيار الناري 
بشكل منهجي، لكن السلطة الفلسطينية 
تـــواصـــل احـــتـــجـــاز الـــعـــيـــار الـــــذي أصـــاب 
شــيــريــن أبــــو عـــاقـــلـــة، األمـــــر الـــــذي يبقي 

شكوكًا بشأن مابسات استشهادها.
وقـــالـــت املـــســـؤولـــة األرفـــــع فـــي »الــجــهــاز 

ــائـــي« لـــجـــيـــش االحـــــتـــــال، خـــال  ــقـــضـ الـ
ــابـــة املـــحـــامـــني  ــقـ ــنـ ــنــــوي لـ ــر الــــســ ــمــ ــؤتــ املــ
ــــي مـــديـــنـــة  اإلســــرائــــيــــلــــيــــني املــــنــــعــــقــــد فــ
إيــــــات، إن حــقــيــقــة وجـــــود مـــا وصــفــتــه 
»غــبــار املــعــركــة« فــي ساحة القتال »ال  بـــ
والعمل  للتحقيق  الــســعــي  مــن  تعفينا 
ــــع ذلـــــــك، زعـــمـــت  ــــوك«. مـ ــكـ ــ ــــشـ لـــتـــبـــديـــد الـ
أبو عاقلة  أن »شيرين  تومر يروشاملي 
أصيبت خال تبادل نيران، جرى خاله 
باتجاه  النارية  الــعــيــارات  إطــاق مئات 
قــــوة مـــن الــجــيــش مـــن عــــدة اتـــجـــاهـــات، 
ــذه الــــظــــروف لــم  ــ وبـــالـــتـــالـــي فــــي مـــثـــل هـ
يــثــر شــك فــــوري بــشــأن ارتـــكـــاب جريمة 
ــقــــرار الــنــهــائــي  جــنــائــيــة. وعــلــيــه فــــإن الــ
بعد  فقط  سيصدر  تحقيق  فتح  بــشــأن 
بالحدث  املتعلقة  الحقائق  استيضاح 

من خال تحقيق ميداني«.
وجــــــــــاءت أقــــــــــوال املــــدعــــيــــة الـــعـــســـكـــريـــة 
ــــال فــي  ــتــ ــ ــة فـــــي جـــيـــش االحــ ــيـ ــسـ ــيـ ــرئـ الـ
مــحــاولــة لــنــفــي أي جـــرم »جــنــائــي« عن 
الــجــنــود الــذيــن أطــلــقــوا الــنــار، مــا يعني 
عاقلة  أبــو  شيرين  قتل  لجريمة  التنكر 
وتصوير استشهادها كنتيجة جانبية 
لــحــالــة تـــبـــادل نـــيـــران فـــي ســاحــة قــتــال، 
العسكرية  القوة  تــام لكون  وســط إنكار 
اإلســرائــيــلــيــة هــي قـــوة احــتــال، داهــمــت 
ــــني خـــــــــــارج حـــــــــــدود دولـــــــة  ــنـ ــ ــم جـ ــيــ ــخــ مــ
االحــــتــــال، وخـــــارج مــنــاطــق ســيــادتــهــا، 
حتى وفق اتفاق أوسلو. وكانت صحيفة 
»هـــــآرتـــــس« اإلســـرائـــيـــلـــيـــة قــــد كــشــفــت، 
األســـبـــوع املـــاضـــي، أن جــيــش االحــتــال 
وجــود  إمكانية  فــي  التحقيق  يعتزم  ال 
بــعــد جــنــائــي فـــي مــابــســات اســتــشــهــاد 
العسكرية  املدعية  زعمت  إذ  عاقلة.  أبو 
أنــه ال توجد شكوك  للجيش  الرئيسية 
بــأن يكون الجنود قتلوا أبــو عاقلة من 
ــرم جــنــائــي، مـــن خــال  خـــال ارتـــكـــاب جـ
اعــتــمــاد ادعـــــــاءات الــجــنــود وإفـــاداتـــهـــم 
أنهم  املــيــدانــيــني  الــجــيــش  أمــــام محققي 
لــم يـــروا الشهيدة أبــو عــاقــلــة، ووجــهــوا 
فلسطينيني  مسلحني  باتجاه  نيرانهم 
ــان. وأضـــافـــت  ــ ــكـ ــ ــن املـ ــوا بـــالـــقـــرب مــ ــانــ كــ
»هآرتس« في هذا السياق أنه يبدو أن 
أحـــد أســبــاب الــقــرار بــعــدم فــتــح تحقيق 
من قبل الشرطة العسكرية هو من أجل 
ــادي إطـــــاق تــحــقــيــق عــســكــري يــلــزم  ــفـ تـ
الجنود تحت وطــأة  مــع  إجـــراء تحقيق 
ــن حــــادثــــة وقــــعــــت« خـــال  ــ الـــتـــحـــذيـــر »عـ
معارضة  يثير  قــد  مــا  عسكرية،  عملية 
وجــــداًل كبيرين داخـــل جــيــش االحــتــال 

وفي املجتمع اإلسرائيلي.
ــر مــــوقــــع »عـــــرب  ــ ــ ــة، ذكـ ــيــ ــانــ مـــــن جــــهــــة ثــ
منعت  اإلســرائــيــلــيــة  الــســلــطــات  أن   »48
وفـــدًا خــاصــًا مــن الــبــرملــان األوروبــــي من 
املحتلة،  الغربية  الضفة  إلــى  الــوصــول 
كان من املقرر أن يبحث قضايا عدة من 
بينها اغتيال أبو عاقلة. ونددت املقررة 
الــخــاصــة لــأمــم املــتــحــدة فـــي األراضــــي 
ــلـــة فــرانــشــيــســكــا  ــتـ الــفــلــســطــيــنــيــة املـــحـ
التي  اإلسرائيلية  بالعراقيل  ألبانيزي، 
الفلسطينية،  األراضـــي  دخولها  تعوق 
وطالبت بفتح تحقيق في مقتل شيرين 
ــارت إلـــى أن إســرائــيــل  ــ أبـــو عــاقــلــة. وأشــ
لــديــهــا ســجــل طـــويـــل فـــي االمـــتـــنـــاع عن 

إجراء التحقيقات املستقلة.
نضال...

محاولة إسرائيلية للتبرؤ من الجريمة:
أبو عاقلة قتلت بتبادل نار

ال يزال االحتالل 
اإلسرائيلي يحاول 

تبرئة جنوده من دم 
الشهيدة الصحافية 

شيرين أبو عاقلة، فيما 
نقل الفلسطينيون 

الملف إلى المحكمة 
الجنائية الدولية

يروشالمي: الجيش 
يبذل جهده للتحقيق 

بمقتل أبو عاقلة

  شرق
      غرب

الضفة الغربية: إصابة 
فلسطيني بنيران االحتالل

أصــــيــــب فــــتــــى فـــلـــســـطـــيـــنـــي، أمــــس 
اإلثــــــنــــــني، بـــــإطـــــاق نـــــــار مـــــن قــبــل 
قرية  بالقرب من  االحــتــال،  جنود 
رأس كــركــر، غــربــي رام الــلــه. وقــال 
ــه أطـــلـــق الــنــار  جــيــش االحــــتــــال إنــ
برشقه  اشتبه  بعدما  الفتى،  على 
ســـيـــارات إســرائــيــلــيــة بــالــحــجــارة. 
ــة 12  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ وقــــالــــت الـــقـــنـــاة اإلسـ
ــار جــــــرى بـــالـــقـــرب  ــ ــنـ ــ الـ إن إطــــــــاق 
ــيــــة،  ــلــ ــيــ ــنــــات إســــرائــ ــتــــوطــ مــــــن مــــســ
الــفــلــســطــيــنــي  الـــفـــتـــى  وأن إصــــابــــة 

»متوسطة«. 
)األناضول(

استقالة ثانية في مكتب 
بينت

قّدم تال جان تسيفي، مدير مكتب 
رئيس الوزراء اإلسرائيلي نفتالي 
ــورة(، أمــــس اإلثـــنـــني،  ــ ــــصـ بــيــنــت )الـ
أسبوعني  مــن  أقــل  بعد  استقالته، 
من استقالة شمريت مائير، كبيرة 
مــســتــشــاري بــيــنــت، فــي 13 مــايــو/ 
»بتضحيات  متعللة  الحالي،  أيــار 
ــــي حـــيـــاتـــهـــا الــــخــــاصــــة«.  ــرة فـ ــيـ ــبـ كـ
وكانت وسائل إعام إسرائيلية قد 
أشــارت إلى خافات داخــل الدائرة 
الضيقة املقربة من بينت، فيما كان 
أدى انسحاب النائبة في الكنيست 
غـــيـــداء زعــبــي )عــــن حــــزب مــيــرتــس 
ــتــــاف الـــحـــكـــومـــي( إلــى  ضــمــن االئــ

إفقاده أغلبيته.
)رويترز(

إثيوبيا: اعتقال 4 آالف 
شخص من أمهرة

أقــدمــت الــســلــطــات اإلثــيــوبــيــة على 
أكــثــر مـــن 4 آالف شخص  اعــتــقــال 
فــي منطقة أمــهــرة بــشــمــال الــبــاد، 
وسط حملة قمع أوسع استهدفت 
مــقــاتــلــي املــلــيــشــيــات واملـــعـــارضـــة 
تاسو،  ديسالني  وقال  والصحافة. 
ــهــــرة، لهيئة  املــــســــؤول فـــي أمــــن أمــ
اإلعــــــام فـــي اإلقـــلـــيـــم، إن أكـــثـــر من 
مــئــتــني مــن املــشــتــبــه بــهــم متهمون 
ــة غــيــر  ــطــ ــشــ ــيـــذ »أنــ ــفـ ــنـ ــتـــل وتـ ــقـ ــالـ بـ
قــانــونــيــة« بــاســم جــمــاعــة »فــانــو« 
ــــي كـــانـــت  ــتـ ــ شـــبـــه الـــعـــســـكـــريـــة، والـ
ــقـــوات  ــوات أمــــهــــرة الـ ــ ــمـــت مــــع قــ دعـ
االتــحــاديــة فــي حــربــهــا ضــد إقليم 

تيغراي.
)رويترز(

باريس: مقتل حارس في 
سفارة قطر

أعلنت السفارة القطرية في باريس، 
أمــس اإلثــنــني، مقتل أحــد حّراسها 
واعــــتــــقــــال الـــســـلـــطـــات الــفــرنــســيــة 
الجريمة.  تنفيذ  فــي  بــه  للمشتبه 
ــارة عـــلـــى »تـــويـــتـــر«،  ــفـ وقــــالــــت الـــسـ
ــــي جـــريـــمـــة  ــ قــــتــــل »فـ ــارس  ــ ــحــ ــ الــ إن 
بشعة وغير مبررة«، مضيفة أنها 
فيما  التحقيقات«،  نتائج  »تترقب 
»ثقتها  القطرية  الخارجية  أكـــدت 
الــتــامــة فــي إجــــراءات الــعــدالــة التي 

بدأتها السلطات الفرنسية«.
)األناضول، قنا(

إسبانيا: خوان كارلوس 
يلتقي الملك فيليبي

خــوان  الــســابــق  إسبانيا  ملك  عقد 
لقاء  كارلوس األول، أمس اإلثنني، 
الــســادس  املــلــك فيليبي  مــع نــجــلــه 
)الصورة(، إثر زيارة أولى للعاهل 
السابق إلى بلده بعد قرابة عامني 
من مغادرته إلى املنفى في اإلمارات 
باالختاس.  اتهامات  خلفية  على 
والــتــقــى خـــوان كــارلــوس فــي قصر 
ــر الــــرســــمــــي ملــلــك  ــ ــقـ ــ زارزويـــــــــــــــا، املـ
ــه املــلــكــة  ــ ــتـ ــ إســـبـــانـــيـــا، ابــــنــــه وزوجـ
صــوفــيــا الــتــي انــفــصــل عــنــهــا امللك 
مغادرًا  طويلة،  فترة  منذ  السابق 
ــالــــت املــتــحــدثــة  إلـــــى أبــــوظــــبــــي. وقــ
إيزابيل  اليسارية  الحكومة  باسم 
كارلوس  رودريغيز: »خسر خــوان 
فـــرصـــة لــتــقــديــم تــفــســيــرات وطــلــب 
الــصــفــح خـــال هـــذه الـــزيـــارة الــتــي 

استمرت بضعة أيام«.
)فرانس برس(
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املحكمة  وتحديدًا  الــعــراقــي،  القضاء  يــواجــه 
االتحادية العليا، اتهامات باالنحياز لجهات 
لبيانات  أخــرى، وفقًا  سياسية على حساب 
وتصريحات صــدرت في األيــام األخــيــرة عن 
كتل وقــوى سياسية عــديــدة، أبــرزهــا التيار 
الصدري، والحزب الديمقراطي الكردستاني. 
وتعد االتهامات املوجهة للقضاء األولى من 
ــة الــســيــاســيــة الــتــي  ــ نــوعــهــا مــنــذ بـــدايـــة األزمـ
بــدون  الــتــوالــي،  على  السابع  تدخل شهرها 
أي بـــــوادر لــحــل الــعــقــدة األبـــــرز فــيــهــا، وهــي 
والجهة  املقبلة  الحكومة  على شكل  االتفاق 

التي ستشكلها داخل البرملان.
واألسبوع املاضي، وجه زعيم التيار الصدري 
ــقــــادات حــــــادة لــلــقــضــاء  ــتــ مـــقـــتـــدى الــــصــــدر انــ
العراقي، على خلفية عدد من قرارات املحكمة 
االتـــحـــاديـــة الــعــلــيــا، آخـــرهـــا إلـــغـــاء املــحــكــمــة 
ملشروع قانون »األمن الغذائي« الذي تدعمه 
البرملانية. وتساءل الصدر، في  كتلة الصدر 

كــلــمــة لــه وقــتــهــا: »هـــل وصــلــت الــوقــاحــة إلــى 
درجة تعطيل القوانني التي تنفع الشعب؟«، 
ــارة إلـــى قـــرار الــقــضــاء إلــغــاء مــشــروع  فــي إشــ
الغذائي«. واتهم قوى تحالف  قانون »األمــن 
»اإلطـــــــار الــتــنــســيــقــي« بــأنــهــم »يــســتــهــدفــون 
الشعب ويريدون تركيعه، واألعجب من ذلك 
مسايرة القضاء ألفعال الثلث املعطل املشينة 

من حيث يعلم أو ال يعلم«.
واعــتــبــرت النائبة عــن الــتــيــار الــصــدري مها 
ــد، أن  ــدوري، فــي تصريح أمــس األول األحـ الــ
»الـــبـــرملـــان هـــو مـــن انــتــخــب أعـــضـــاء املحكمة 
والسماح  القبول  يمكن  ال  ولهذا  االتحادية، 

بتحكم القضاة بمصير البرملان والنواب«.
ـــزب  ـــحــ بـــــالـــــتـــــزامـــــن شـــــــن الــــــقــــــيــــــادي فـــــــي الــ
زيباري  هوشيار  الكردستاني  الديمقراطي 
ــة الــعــلــيــا.  ــاديـ ــحـ هــجــومــًا عــلــى املــحــكــمــة االتـ
واعــتــبــر أنــهــا »مــشــكــوك فـــي دســتــوريــتــهــا«، 
وأنها تحاول أن تنصب نفسها »حاكمًا على 
العملية السياسية، وتتصرف كأنها وصية، 
ولـــديـــهـــا صــــك الــــغــــفــــران«. ووصــــــف قــــــرارات 
املــحــكــمــة األخــــيــــرة بـــأنـــهـــا »ضـــــد الــتــحــالــف 
ــر«، قــاصــدًا  الــثــاثــي، وتــؤشــر إلـــى اتــجــاه آخــ

بذلك تحالف »اإلطار التنسيقي«.
ورد القضاء العراقي على االتهامات املوجهة 
ــتـــور يـــؤكـــد عــلــى اســتــقــال  إلـــيـــه بــــأن »الـــدسـ
ــو لــيــس طـــرفـــًا في  الـــقـــضـــاء وحـــيـــاديـــتـــه، وهــ
الخافات السياسية، وقراراته نتاج حيثيات 
كل قضية«. ودعا »القوى السياسية الى عدم 
إدخـــــال الــقــضــاء فـــي خــافــاتــهــم أو املــســاس 
القضاء  القضاء«. وأصــدرت جمعية  بمكانة 
الــعــراقــي، الــتــابــعــة ملــجــلــس الــقــضــاء األعــلــى، 

فـــي املـــقـــابـــل، اعــتــبــر عــضــو تــحــالــف »اإلطــــار 
االتهامات  أن  الصالحي،  رفيق  التنسيقي« 
املوجهة للمحكمة االتحادية »غير واقعية«. 
أن  الجديد«،  »العربي  لـ الصالحي،  وأضــاف 
القضايا  الكثير من  رفــع  التنسيقي  »اإلطــار 
للقضاء وتم رفضها، خصوصًا فيما يتعلق 
ــم ذلــك  بــتــزويــر االنــتــخــابــات الــبــرملــانــيــة، ورغـ
كما  بالقضاء،  نشكك  ولــم  بالقرارات  رحبنا 
التشكيك  إثــــارة  الــطــرف اآلخــــر اآلن  يــحــاول 
بالقضاة العراقيني«. وبنّي الصالحي أن »ما 
يصدر عن املحكمة االتحادية ال يقبل الطعن، 
واألطــراف  للسلطات  التطبيق  ملزم  ويكون 
ــراض«،  ــتــ اعــ ــقـــاش أو  نـ بــــا أي  الـــســـيـــاســـيـــة، 
ــة لــلــمــحــكــمــة  ــهــ ــًا االنـــــتـــــقـــــادات املــــوجــ ــ ــفـ ــ واصـ

والقضاء بأنها »خطيرة«.
ــار  ــشـ ــتـ ــسـ مـــــن جــــهــــتــــه، قـــــــال الــــســــيــــاســــي واملـ
»الــعــربــي  الــحــكــومــي الـــســـابـــق لــيــث شـــبـــر، لـــ
التفريق بــني املحكمة  إنــه »يــجــب  الــجــديــد«، 
السلطة  مؤسسات  وباقي  العليا  االتحادية 
هيئة  املحكمة  فــهــذه  االتــحــاديــة،  القضائية 
ــًا عــن باقي  ــ مــالــيــًا وإداريــ قــضــائــيــة مستقلة 
أجــــــــزاء الـــســـلـــطـــة الـــقـــضـــائـــيـــة«. واعـــتـــبـــر أن 
»تــخــصــص املــحــكــمــة االتــحــاديــة فــي الفصل 

ــيـــد عــن  ــيـــه إن الـــقـــضـــاء »بـــعـ ــالــــت فـ ــًا قــ ــانـ ــيـ بـ
األهواء واملصالح الشخصية أو السياسية«. 
ووصفت التصريحات األخيرة ضد املحكمة 
االتـــحـــاديـــة بــأنــهــا »تــــجــــاوز عــلــى اســتــقــال 
الــقــضــاء، وعــلــى حــقــيــقــة كــونــه يــمــثــل إحـــدى 
السلطات الثاث التي نص عليها الدستور«.

ــــع عن  لــكــن عـــضـــوًا فـــي الــتــيــار الـــصـــدري دافـ
تــصــريــحــات زعــيــمــه، مــعــتــبــرًا أنــهــا »مبنية 
على معلومات بوجود ضغوط على أعضاء 
ــة فــيــمــا يــتــعــلــق بـــاألزمـــة  املــحــكــمــة االتـــحـــاديـ
الــســيــاســيــة الــحــالــيــة تــمــارســهــا أطـــــراف في 
ــال قــيــادي  ــ تــحــالــف اإلطـــــار الــتــنــســيــقــي«. وقـ
التيار الصدري في اتصال هاتفي  بــارز في 
الصدر »حول  إن حديث  النجف،  مدينة  من 
بعض قرارات القضاء األخيرة جاء بناء على 
»الــعــربــي  ــاف لـــ ــ ــكـــوك«. وأضـ مــعــلــومــات ال شـ
الـــجـــديـــد«، طــالــبــًا عـــدم الــكــشــف عـــن هــويــتــه، 
تــمــارس  التنسيقي  اإلطــــار  فــي  »قـــيـــادات  أن 
إلصــدار  القضائية،  املؤسسة  على  ضغوطًا 
قــرارات لصالح التحالف، وبــدا ذلك واضحًا 
في قرارات املحكمة بالفترة األخيرة«. واعتبر 
أن تــفــســيــر املــحــكــمــة األخـــيـــر بـــشـــأن وجـــود 
انتخاب  فــي جلسة  البرملان  فــي  220 عضوًا 
ــة الحالية،  رئــيــس الــجــمــهــوريــة، ســبــب األزمــ
وهـــو تفسير لــم يــكــن مــوجــودًا فــي الــــدورات 
االنــتــخــابــيــة املـــاضـــيـــة. وكـــشـــف أن »تــعــديــل 
قانون املحكمة االتحادية سيكون من ضمن 
في  وحلفائها  الــصــدريــة  الكتلة  اهــتــمــامــات 
البرملان بالفصول التشريعية املقبلة، بشكل 
ــيـــة اخـــتـــيـــار أعــــضــــاء املــحــكــمــة  يــجــعــل مــــن آلـ

بعيدة عن أي تدخل للقوى السياسية«.

باملنازعات بني الحكومة االتحادية وسلطة 
اإلقليم واملحافظات، واملصادقة على النتائج 
الــعــامــة وغــيــرهــا من  لــانــتــخــابــات  النهائية 
االخــــتــــصــــاصــــات االتــــحــــاديــــة جـــعـــل عــمــلــهــا 
السياسي،  بالنظام  وثيقًا  ارتــبــاطــًا  يرتبط 
)انــحــيــازًا(  قــراراتــهــا تحمل جنبة  مــا يجعل 
ســيــاســيــة«. وأعـــــرب شــبــر عـــن اعـــتـــقـــاده بــأن 
»الــقــضــاة ال يــمــيــلــون ألي طـــرف مــن أطـــراف 
الصراع السياسي، وقراراتهم نتاج قناعات 
قــراراتــهــا لم  قانونية، والــدلــيــل على ذلــك أن 

تكن دومًا لصالح طرف دون آخر«.
الـــديـــمـــقـــراطـــي  ــزب  ــحــ الــ ــي  فــ ــقــــيــــادي  الــ أن  إال 
الــكــردســتــانــي مــهــدي عــبــد الــكــريــم اعــتــبــر أن 
املــحــكــمــة االتـــحـــاديـــة كـــانـــت »ســبــبــًا رئــيــســيــًا 
ــيـــاســـي  ــة االنـــــــســـــــداد الـــسـ ــ ــالـ ــ ــــي حـ ــًا فــ ــمــ ــهــ ومــ
الــحــالــيــة«، مــشــيــرًا إلـــى أن »بــعــض قــراراتــهــا 
أخــــرى«. وبــني  تميل ألطــــراف سياسية ضــد 
»العربي الجديد«، أن »املحكمة  عبد الكريم، لـ
االتــحــاديــة أصــــدرت قــــرارات ســاهــمــت بشكل 
كــبــيــر فـــي تــعــطــيــل عــمــلــيــة تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
الـــجـــديـــدة، خــصــوصــًا فــيــمــا يــتــعــلــق بنصاب 
رئيس  النتخاب  املخصصة  الــبــرملــان  جلسة 
صدر أي قرار بهذا 

ُ
الجمهورية، رغم أنها لم ت

الــشــأن طــيــلــة الــســنــوات املــاضــيــة«. وأضــــاف: 
»با أي شك هناك تهديدات وضغوط تمارس 
ــــراف  عـــلـــى الـــجـــهـــات الــقــضــائــيــة مــــن قـــبـــل أطـ
ســيــاســيــة، أو حــتــى قــــوى خـــارجـــيـــة، بــهــدف 
محددة  مــع جهات سياسية  القضاء  وقــوف 
ضــد جــهــات أخـــرى. ولــهــذا فالقضاء مطالب 
بأن تكون قراراته وفق املصلحة العليا للباد 

ال وفق مصلحة أطراف سياسية معينة«.

ضربة لحوار 
قيس سعيّد

العالقات 
المصرية 

التركية

عقدت اجتماعًا لبحث قرارات سعّيد املتعلقة 
التي  االستشارية  والهيئة  الوطني  بالحوار 
أقرها لكتابة الدستور وتأسيس ما يسميه 
»الجمهورية الجديدة«. يشار إلى أن الهيئة 
اإلداريــة للمنظمة النقابية، هي أعلى سلطة 

بعد املؤتمر، أي أن قراراتها ملزمة.
الــعــام املساعد لاتحاد، سامي  وقــال األمــني 
الــطــاهــري، خــال تــاوتــه مــخــرجــات اجتماع 
العام للشغل، أمس  الهيئة اإلداريــة لاتحاد 
ــــوار شكلي  اإلثـــنـــني: »نـــجـــدد رفــضــنــا ألي حـ
حدد فيه األدوار من جانب 

ُ
متأخر متعجل، ت

قصى فيه القوى 
ُ
ــفــرض فــرضــًا، وت

ُ
واحـــد، وت

ــه حـــوار   عـــن أنــ
ً

املــدنــيــة والــســيــاســيــة، فـــضـــا
اتفاقات  إلــى  ُيفضي  أن  يمكن  ال  اســتــشــاري 
ويـــراد منه تزكية نتائج معدة سلفًا  جــدّيــة، 
يــتــم إســقــاطــهــا بشكل فــــردي، وفــرضــهــا على 

طريقة املرور بالقوة وفرض األمر الواقع«.
 »اتحاد الشغل جدد 

ّ
وأشار الطاهري إلى أن

املصالحة  مــلــف  فــي حــســم  غــيــر مستعجلة 
مـــع الـــقـــاهـــرة«. لــكــن دبــلــومــاســيــًا فـــي وزارة 
الــخــارجــيــة الــتــركــيــة، طــلــب عـــدم ذكـــر اســمــه، 
اللقاء  إن موضوع  الجديد«  »العربي  لـ قــال 
بــني وزيـــري الــخــارجــيــة مــا زال قــائــمــًا، لكنه 
املستجدات  وبسبب  تقنية  ألســبــاب  تــأخــر 
الــدولــيــة وبــرنــامــج الــوزيــر الــتــركــي، مــشــددًا 
على أن العاقات ال تزال تسير بشكل جيد 
بني البلدين. ولفت إلى أن زيارة وزير املالية 
التركي نور الدين نباتي، إلى مصر الشهر 
أن وسائل  العلم  مــع  قائمة.  تــزال  ال  املقبل، 
إعام تركية كانت قد أشارت إلى أن الزيارة 
هــدفــهــا حــضــور اجــتــمــاع للبنك اإلســامــي 
تركيًا  دبلوماسيًا  مــصــدرًا  أن  إال  للتنمية. 
ــــت تنتظر  ــر لــفــت إلــــى أن »مـــصـــر مـــا زالـ آخــ
مـــن تــركــيــا اعــتــرافــًا بــالــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح 
يأتي  وأن  ملصر،  شرعي  كرئيس  السيسي 
ذلــك على لسان الرئيس أردوغــــان«، مشيرًا 
ــبـــاب الــتــي أدت  إلـــى أن هـــذا األمــــر مـــن األسـ

تونس ـ وليد التليلي، آدم يوسف

ــام الـــتـــونـــســـي  ــ ــعـ ــ ــاد الـ ــ ــحــ ــ أطــــــــاح االتــ
ــيـــس قــيــس  ــرئـ لــلــشــغــل بـــمـــحـــاولـــة الـ
ســعــّيــد تــمــريــر مــشــاريــعــه للسيطرة 
على السلطة بشكل كامل، عبر إعانه رفضه 
ــقــصــى 

ُ
ــوار وطـــنـــي مــســبــق ت ــ املـــشـــاركـــة فـــي حـ

منه  وُيـــراد  الوطنية،  السياسية  الــقــوى  منه 
اجتماع  وانــعــقــد  سلفًا.  مــعــّدة  نتائج  تزكية 
اتحاد الشغل تحت ضغط كبير، بعد تتالي 
السياسية  والــشــخــصــيــات  ــزاب  ــ األحـ دعــــوات 
هذا  مقاطعة  إلــى  املنظمات  وبــاقــي  لاتحاد 
»التيار الديمقراطي«،  املسار، وآخرها بيان لـ
دعــا فيه »جميع القوى من أحــزاب سياسية 
ــدنــــي، إلـــى  ومـــنـــظـــمـــات وطـــنـــيـــة ومــجــتــمــع مــ
مــقــاطــعــة هـــذا املـــســـار«، وهـــو مــا ذهــبــت إليه 
ــيـــســـة الــــحــــزب الــــدســــتــــوري الــــحــــر، عــبــيــر  رئـ
موسي. وكانت الهيئة اإلدارية التحاد الشغل 

القاهرة ـ العربي الجديد
إسطنبول ـ جابر عمر

انــقــضــى املــوعــد الـــذي حـــدده وزيــر 
الخارجية التركي مولود جاووش 
ــقـــاء مــــســــؤولــــني أتــــــراك  ــلـ أوغـــــلـــــو، لـ
التطبيع  خــطــوات  بحث  بهدف  ومصريني، 
بــني البلدين، مــن دون حــدوث الــلــقــاء، وهي 
املرة الثانية التي يعلن فيها الوزير التركي 
عن لقاءات من هذا النوع من دون أن تجري. 
ــلــــن، فــــي 21  ــلــــو قــــد أعــ وكــــــان جـــــــاووش أوغــ
إبــريــل/نــيــســان املــاضــي، اســتــمــرار خــطــوات 
تطبيع العاقات مع مصر، وأن لقاء سيعقد 
على مستوى نواب وزيري الخارجية مطلع 
مــايــو/أيــار الــحــالــي. وفـــي 12 إبــريــل، وبعد 
اتــصــال مــع نظيره املــصــري ســامــح شكري، 
شكري  »سيلتقي  أنــه  التركي  الــوزيــر  أعلن 
على مــائــدة اإلفــطــار فــي إسطنبول قريبًا«، 
ــان أيـــضـــًا مــــن دون  ــقـــضـــى شـــهـــر رمــــضــ وانـ

حدوث ذلك.
وأرجعت مصادر دبلوماسية مصرية، حالة 
التردد في التحركات املصرية التركية على 
إلــى  الطبيعية،  الــعــاقــات  اســتــعــادة  مــســار 
وأوضحت  الطرفني«.  تخص  أسباب  »عــدة 
الجديد«،  »العربي  لـ أحــاديــث  فــي  املــصــادر، 
أن »مصر ال تــزال ترغب في الحصول على 
يتعلق  ما  في  التركي  الجانب  من  تعهدات 
بـــاملـــلـــف الـــلـــيـــبـــي، لـــضـــمـــان مــصــالــحــهــا فــي 
على  االتــفــاق  فــي  واملتمثلة  الليبي،  الــغــرب 
في مسألة  القاهرة  تراعي مصالح  حكومة 
إعادة اإلعمار واألمن وغيرها من القضايا«. 
التركي،  الجانب  »على  املــصــادر:  وأضــافــت 
ــدم االســتــعــجــال  ــ ــة مــــن عـ ــالـ ــًا حـ ــاك أيـــضـ ــنـ هـ
لـــحـــســـم مـــســـألـــة اســــتــــعــــادة الــــعــــاقــــات مــع 
مصر، على عكس ما كان ظاهرًا منذ فترة، 
الخليجي  التركي  التقارب  ذلــك هو  وسبب 
الـــذي تــأكــد أخــيــرًا مــع الــزيــارتــني اللتني قام 
بهما الرئيس التركي رجب طيب أردوغــان 
إلــــى كـــل مـــن الـــســـعـــوديـــة واإلمــــــــــارات، وهــو 
مـــا أضـــعـــف بــعــض الـــشـــيء حــمــاســة أنــقــرة 
فــي تطبيع الــعــاقــات مــع الــقــاهــرة«. وقالت 
اآلن شــبــه  أصـــبـــحـــت  »تـــركـــيـــا  إن  املــــصــــادر 
مطمئنة بعد تطبيع العاقات مع الحليفني 
فهي  ولــذلــك  الخليج،  فــي  ملصر  الرئيسيني 

ــدًا لــلــخــروج  ــيـ  وحـ
ً
تــمــّســكــه بـــالـــحـــوار ســبــيــا

 
ّ
الباد، وأن التي تمر بها  املعقدة  األزمــة  من 
املرسوم رقم 30 حول إرساء الهيئة الوطنية 
االســـتـــشـــاريـــة مـــن أجــــل جــمــهــوريــة جـــديـــدة، 
غير منبثق عن تشاور أو اتفاق مسبق، وال 
يرقى إلى التطلعات الوطنية، وال يستجيب 
إلـــى االنـــتـــظـــارات الــتــي رأت فـــي 25 يــولــيــو/

تموز 2021 فرصة للقطع مع عشرية سوداء، 
ديمقراطية  يرسي  تصحيحي  مسار  وبــنــاء 
حــقــيــقــيــة«. وقـــال الــطــاهــري: »نعتبر الــحــوار 
الـــــذي دعــــا إلـــيـــه ســعــّيــد بــعــد 10 أشـــهـــر من 
ــار، والــــرفــــض والــــتــــردد، وبــالــطــريــقــة  ــتـــظـ االنـ
املضّمنة في املرسوم، غير قــادر على إخراج 
ــل ســيــعــمــقــهــا ويــطــيــل  ــن أزمـــتـــهـــا، بـ ــبـــاد مـ الـ
الوطنية  اإلداريــة  »الهيئة   

ّ
أن أمدها«. وأعلن 

ــالــــة انـــعـــقـــاد دائـــــــم ملـــتـــابـــعـــة الــــوضــــع،  فــــي حــ
ونحتفظ بحقنا الكامل، وبكل استقالية، في 
اتخاذ املوقف والقرار املناسبني، بخصوص 
املقبلة،  التشريعية  واالنتخابات  االستفتاء 

وأي محطة سياسية أخرى«.
ــان الــطــاهــري اســتــبــق االجــتــمــاع بــالــقــول،  وكــ
إلذاعــــة »شــمــس« الــخــاصــة: »نــحــن ال نشتغل 
ــي إشــــــارة  ــ ــــس«، فـ ــيـ ــ ــرئـ ــ ــن لــــــدى الـ ــاريـ ــتـــشـ مـــسـ
ــلــــن عـــنـــهـــا ســعــّيــد  ــتــــي أعــ إلــــــى أن الـــهـــيـــئـــة الــ
استشارية فحسب. وأوضح أن »فكرة اللجنة 

لتأخير الــلــقــاء بــني وزيــــري الــخــارجــيــة. في 
مــوازاة ذلــك، قالت مصادر مصرية خاصة، 
إنه »على الرغم من خفض مستويات التوتر 
بني أنقرة والقاهرة إلى أدنى مستوى منذ 
عــام 2013،  فــي  البلدين  بــني  العاقات  قطع 
تـــزال هــنــاك مجموعة مــن امللفات  أنــه ال  إال 

حــوارًا  الــحــوار يصبح  أن  تعني  االستشارية 
اســتــشــاريــًا«، مــشــددًا عــلــى أن الــحــوار »يجب 
أن يخرج باتفاق وليس باستشارة«. وانتقد 
تــأخــر الــرئــيــس فــي إعـــان االنــطــاق الرسمي 
لـــلـــحـــوار، مــوضــحــًا أن »الــتــوقــيــت مـــحـــدود«. 
ــاد متمسك  ــحــ الــتــأكــيــد عــلــى أن »االتــ ــدد  ــ وجـ
ــزاب فــي الـــحـــوار، ويــرفــض أي  بــمــشــاركــة األحــ
تهميش أو إقــصــاء لــهــم«. ودعـــا األمـــني العام 
لــاتــحــاد نـــور الــديــن الــطــبــوبــي، فــي تصريح 
اإلداريــــة  الــهــيــئــة  اجــتــمــاع  للصحافيني عــقــب 
التحاد الشغل، سعّيد، إلى التراجع والتنازل 
من أجل املصلحة الوطنية، معتبرًا أن »طريقة 
املـــغـــالـــبـــة وإقــــصــــاء األطــــــــراف الــرئــيــســيــة فــي 
فيها«. وكشف  توفيق  ال  الحلول،  مــن  الــبــاد 
أن االتـــحـــاد ســيــعــقــد مــؤتــمــرًا صــحــافــيــًا، غــدًا 
التطورات  لتوضيح مواقفه من كل  األربعاء، 
الطبوبي كشف،  وكـــان  الــبــاد.  فــي  الحاصلة 
ــتــــمــــاع، بـــعـــض تــفــاصــيــل  ــــال افـــتـــتـــاح االجــ خـ
أمــــــس األول األحــــــد،  ــد  ــّيـ ــعـ ــــع سـ مـ ــه  ــاعـ ــمـ ــتـ اجـ
مــوضــحــًا أن الــرئــيــس أعــلــمــه »بــســيــر األمـــور 
في إطار ما كان أعلن عنه من قــرارات تتعلق 
ــقـــل مـــوقـــع صــحــيــفــة االتـــحـــاد  ــالــــحــــوار«. ونـ بــ
»الشعب نيوز« عن الطبوبي قوله إن »اللقاء 
تناول موقف االتحاد من املشاركة في الحوار 
الذي دعا إليه )سعّيد(، وتم التطرق إلى عدد 
من القضايا االجتماعية العالقة. وقال األمني 
الــعــام إنـــه أعــلــم ســعــّيــد بـــأن لــاتــحــاد هياكله 
ومؤسساته التي تتخذ القرار، وأنه سيعرض 
على الهيئة اإلدارية الوطنية تفاصيل اللقاء. 
أن االتــحــاد يستند في  اللقاء  أكــد خــال  كما 
وهياكله  مؤسساته  إلــى  وبدائله  مقترحاته 
الــتــي تــقــدم دراســــات عــلــمــيــة«. وآخـــر اجتماع 
انــعــقــد فــي يناير/ لــاتــحــاد  ــة  ــ للهيئة اإلداريـ

ــانـــون الـــثـــانـــي املــــاضــــي. واعـــتـــبـــر، فـــي بــيــان  كـ
وقــتــهــا، أن »تــحــديــد آجـــال االنــتــخــابــات، على 
ـــظـــات، خـــطـــوة أســاســيــة 

ّ
مــــا عــلــيــهــا مــــن تـــحـــف

تقطع  ال  ها 
ّ
ولكن االستثنائي،  الوضع  نهي 

ُ
ت

مــع الــتــفــّرد واإلقــصــاء وسياسة املـــرور بقّوة، 
ــات املــجــتــمــع الــتــونــســي  ــّونـ ــكـ دون اعـــتـــبـــار مـ
ومكتسباته. ونرى أن االستشارة اإللكترونية 
 الــــحــــوار الــحــقــيــقــي، 

ّ
 مـــحـــل

ّ
ال يــمــكــن أن تـــحـــل

ل أوسع شرائح املجتمع وقواه 
ّ
لكونها ال تمث

وغياب  آلياتها  غموض  عن   
ً
فضا الوطنية، 

ل في مسارها 
ّ

التدخ رقابتها ومخاطر  سبل 
والتأثير في نتائجها، واكتفائها باستجواب 
 االحتماالت قد ال 

ّ
محدود املجاالت قابل لكل

يختلف كثيرا عن نتائج سبر اآلراء«.
اجتماع  استبق  الديمقراطي«  »التيار  وكــان 
االتـــحـــاد، بــدعــوة »جــمــيــع الــقــوى مــن أحـــزاب 
سياسية ومنظمات وطنية ومجتمع مدني« 
إلــى مقاطعة هــذا املــســار »الـــذي يؤسس إلى 
التصدي  على  والعمل  جــديــدة،  ديكتاتورية 
ــه«، مــحــذرًا، فــي بــيــان، املــســؤولــني الفاعلني  لـ
الدولة  فــي تغيير هيئة  املــشــاركــة  مــن عاقبة 
رئيسة  دعــت  بــدورهــا،  وتفكيك مؤسساتها. 
»الـــحـــزب الـــدســـتـــوري الـــحـــر« عــبــيــر مــوســي، 
ــة فــي  ــ ــاركـ ــ ــــشـ اتـــــحـــــاد الــــشــــغــــل إلـــــــى »عــــــــدم املـ
قانوني  غير  استفتاء  عبر  تونس  اختطاف 
وحـــــوار عــلــى طــريــقــة قــيــس ســـعـــّيـــد«. ودعـــت 
الــحــزب في  مــوســي، فــي فيديو على صفحة 
»فـــيـــســـبـــوك«، أمــــس اإلثـــنـــني، الــنــقــابــيــني إلــى 
»املسرحية،  بـ ما وصفتها  في  املشاركة  عــدم 
والـــلـــجـــان االســـتـــشـــاريـــة املــشــبــوهــة واملـــســـار 
الخاطئ، وإصدار موقف واضح بعد اجتماع 
الرئاسة  إعـــان  على  وردًا  ــــة«.  اإلداريـ الهيئة 
ف 

ّ
 »سعيد كل

ّ
التونسية، الجمعة املاضي، أن

 لجنة 
َ
القانون الصادق بلعيد رئاسة أستاذ 

فة صــيــاغــة مــشــروع دســتــور 
َّ
اســتــشــاريــة مكل

تأسيس جمهورية  أجــل  مــن  لتونس،  جديد 
جديدة«، وقع أكثر من 70 أستاذًا جامعيًا، من 
القانونية  الحقوق والعلوم  لكليات  املنتمني 
املــنــاطــق، عريضة  والــســيــاســيــة، مــن مختلف 
أعــلــنــوا فــيــهــا رفــضــهــم لــلــمــرســوم الــرئــاســي 
ــداث هــيــئــة قــانــونــيــة مــتــكــونــة  ــإحــ املــتــعــلــق بــ
مــن عــمــداء الــكــلــيــات، والـــدخـــول فــي مشاريع 
بما  ونــــددوا  سقطة. 

ُ
بامل وصــفــوهــا  سياسية 

وصـــفـــوه »الــتــعــامــل الــفــوقــي مـــع املــؤســســات 
العلمية األكاديمية«.

الــعــالــقــة، الــتــي تــؤخــر اإلعــــان عــن خــطــوات 
ــار عــــــــودة الــــعــــاقــــات بــني  ــــي إطــــــ رســـمـــيـــة فـ
الــبــلــديــن«. وأوضــحــت املــصــادر أن »الــدائــرة 
ــتـــي تضم  املـــاصـــقـــة لــلــرئــيــس املـــصـــري والـ
املخابرات  بجهاز  الــقــيــادي  محمود،  نجله 
العامة، ورئيس الجهاز اللواء عباس كامل، 
الدبلوماسية  الحركة  من  تركيا  استبعدت 
الخارجية  وزارة  أرسلت  ما  بعد  الجديدة، 
أنــقــرة وفــق ما  ترشيحها لسفير مصر فــي 

اتفق عليه في وقت سابق«.
ولــفــتــت املــصــادر إلـــى أن الــخــطــوة »ال تمثل 
توترًا أو تراجعًا عن مسار تطبيع العاقات 
بــني الــبــلــديــن«، ولــكــن يمكن وصــفــهــا بأنها 
ــول ملــــزيــــد مــن  ــ ــــوصــ »إرجــــــــــــاء« إلــــــى حـــــني الــ
املصادر  وأشـــارت  البلدين.  بــني  التفاهمات 
»بــنــود«  إلـــى أن »هـــنـــاك مـــا يــمــكــن وصــفــه بـــ
ضـــمـــن مـــلـــفـــات تــنــتــظــر الــصــيــغــة الــنــهــائــيــة 
لــهــا«، مــؤكــدة أن »ذلـــك فــي حــد ذاتـــه يعتبر 
تــقــّدمــًا كــبــيــرًا، فبعد مــا كـــان الــحــديــث يــدور 
برمتها،  ملفات  بشأن  البلدين  ممثلي  بــني 
بــــدأ الـــحـــديـــث يــتــمــحــور حــــول بـــنـــود داخـــل 
»امللف  أن  امللفات«. وأوضحت املصادر  تلك 
الــلــيــبــي، وعــلــى الــرغــم مــن أنـــه ال تـــزال هناك 
مشاورات بشأنه في االتصاالت بني ممثلي 
البلدين، إال أن هناك توافقات غير مباشرة 
تمت خــال األيــام األخــيــرة، عبر تنسيق من 
ستيفاني  لليبيا  األمــمــيــة  املــســتــشــارة  ِقــبــل 
ولـــيـــامـــز«. وكــشــفــت املــــصــــادر عـــن »تـــطـــور« 
»املهم للغاية« بني الطرفني، وهو  وصفته بـ
إجــراء  تركيًا على  توافقًا مصريًا  أن »هناك 
االنتخابات الليبية في أسرع وقت«. وأكدت 
أبــدت مرونة بشأن إمكانية تولي  أن تركيا 
فتحي  البرملان  من  املكلف  الحكومة  رئيس 
باشاغا، الذي تدعمه القاهرة، قيادة السلطة 
الــتــنــفــيــذيــة فـــي لــيــبــيــا، شـــرط أن يــكــون ذلــك 
أن باشاغا »بمثابة  بتوافق ليبي. وأضــاف 
صــديــق ألنــقــرة، وفـــق مــا أكـــد عليه الجانب 
التركي خال محادثات بشأن ليبيا أخيرًا«.

كـــمـــا كــشــفــت املــــصــــادر عــــن أن »الـــخـــافـــات 
بــشــأن مــلــف املــعــارضــة املــصــريــة املــتــواجــدة 
في تركيا، باتت في أدنى مستوياتها بعد 
التوصل إلى صيغ توافقية بني الطرفني، إذ 
أكدت أنقرة عدم فتح األراضي التركية أمام 
أي أنــشــطــة ســيــاســيــة لــلــمــعــارضــة املــصــريــة 

خال الفترة املقبلة«. ونفت املصادر صحة 
ما أثارته تقارير عربية أخيرًا بشأن تمّسك 
قــيــادات وأعضاء  عــدد من  القاهرة بتسليم 
املرحلة  فــي  تركيا  فــي  املــتــواجــدة  الجماعة 
العاقات مع  »استعادة  أن  الراهنة، مؤكدة 
أكبر  أولوية  باتت  الراهن  الوقت  تركيا في 
مــن تسليم قــيــادات الــجــمــاعــة«. وأوضــحــت 
إبعاد  »عــرض  التركي  الجانب  أن  املــصــادر 
ــن األســــمــــاء الـــتـــي تــعــتــبــرهــا مــصــر  عـــــدد مــ
إلى خــارج تركيا كحل  الخطورة«  »شديدة 
وســط، لعدم تسليمها، وهــو الحل الــذي لم 

يلق اعتراضًا مصريًا«.
ووســـط تــســارع وتــيــرة الــتــقــارب بــني مصر 
وتــركــيــا، وانــطــاق املــحــادثــات بــني البلدين 
الســـــتـــــعـــــادة الــــــعــــــاقــــــات، أعـــــلـــــن عــــــــدد مــن 
اإلعاميني املصريني، خال الفترة املاضية، 
رحيلهم عــن تــركــيــا بــعــد أن مــكــثــوا فيها 8 
سنوات، عمل معظمهم خالها في فضائية 
أعلنت  أسابيع،  وقبل  املعارضة.  »مكملني« 
»مــكــمــلــني« وقـــف بــث بــرامــجــهــا نــهــائــيــًا من 
تركيا، وإغاق استديوهاتها في إسطنبول.

وحــــســــب مــــصــــادر مـــصـــريـــة مـــعـــارضـــة فــي 
تـــركـــيـــا، فـــــإن الـــســـلـــطـــات الـــتـــركـــيـــة أدرجـــــت 
ــاء ضــمــن قــائــمــة ملــذيــعــني  ــمــ عـــــددًا مـــن األســ
بوقف  أنــقــرة  آخــريــن، طالبتهم  مــعــارضــني 
نشاطهم، ووقف أنشطتهم اإلعامية، سواء 
التواصل  مواقع  أو  فضائية  منصات  على 
ــيــــوب« مــــن أراضـــيـــهـــا.  ــوتــ االجـــتـــمـــاعـــي و»يــ
وأكـــدت املــصــادر أن »هــنــاك أســمــاء مصرية 
التركية أخيرًا  مــعــارضــة، غـــادرت األراضـــي 
بناء على طلبات السلطات التركية، ممن لم 
يوفقوا أوضاع اإلقامة القانونية، سواء عبر 
الحصول  أو  التركية،  بالجنسية  التجنس 

على اإلقامة الدائمة«.
الجارية  املــشــاورات  أن  إلى  ولفتت املصادر 
في الوقت الراهن بني القاهرة وأنقرة، والتي 
تستبق اإلعان عن الخطوات الرسمية، »من 
شأنها وضع أطر عامة ملستقبل العاقة بني 
يلتزم  أن  املقرر  من  التي  وأسسها  البلدين 
بــهــا الـــطـــرفـــان«. وأكـــــدت أن »أولـــــى األســـس 
املصرية املطروحة هو عدم اإلساءة للنظام 
املــصــري الــحــاكــم ورمــــوزه، أو التشكيك في 
شرعيته كما حــدث فــي أوقـــات ســابــقــة، من 
جانب مسؤولني أتراك في مناسبات عدة«. 
وكــشــفــت عــن أن »الــفــتــرة املــقــبــلــة مــن املــقــرر 
االقتصادي  التعاون  فــي  توسعًا  تشهد  أن 
بـــني الــبــلــديــن، عــقــب تــســويــة بــاقــي الــنــقــاط 
العالقة في املفاوضات بني البلدين«. ووفقًا 
تركيا  بني  األخير  »التقارب  فإن  للمصادر، 
من جهة، وكل من اإلمــارات والسعودية من 
جــهــة أخـــــرى، ســيــنــعــكــس بـــالـــضـــرورة على 

تطور العاقات بني أنقرة والقاهرة«.

الطبوبي )يمين( مترئسًا اجتماع الهيئة اإلدارية التحاد الشغل التونسي أمس )خليل قصيبي/فرانس برس(

لم يستطع الرئيس 
التونسي قيس 

سعيّد، عبر االجتماع 
الذي عقده مع 

األمين العام لالتحاد 
التونسي للشغل 

نور الدين الطبوبي، 
تليين موقف 

االتحاد من الحوار 
الذي يدعو إليه، 
إذ اتخذت الهيئة 

اإلدارية لالتحاد، 
أمس، قرارًا برفض 
الحوار، معتبرة أنه 

»شكلي ومتأخر 
ومفروض فرضًا«

تسير خطوات تطبيع العالقات بين مصر وتركيا بشكل بطيء، مع عدم 
عقد لقاءات  كان قد أُعلن عنها، على الرغم من التوصل لتفاهمات 

قلّصت الخالفات
تقريرالحدث

اتحاد الشغل التونسي يرفض 
المشاركة: إقصائي وشكلي

تضاؤل الخالفات رغم 
إرجاء زيارة شكري

رصد

التصدي للتطبيع

أعلن اتحاد الشغل 
التونسي، أمس اإلثنين، 
تجنّده »للتصّدي لكّل 

أشكال التطبيع، وندعو 
النقابيات والنقابيين 
وعموم شعبنا إلى 

اليقظة من تسرّب الكيان 
الصهيوني إلى بالدنا 

والتصّدي له، ورفض 
التبريرات التي يسّوق 

لها البعض، مستغلّين 
الظرف الصعب الذي 

تمرّ به بالدنا«.

حذر »التيار الديمقراطي« 
من المشاركة في تغيير 

هيئة الدولة

الخالفات بشأن 
المعارضة المصرية باتت 

في أدنى مستوياتها

اتحاد الشغل: حوار 
سعيّد سيعمق أزمة البلد 

ويطيل أمدها

دعا القضاء القوى 
السياسية الى عدم 

إدخاله في خالفاتها

توافق مصري تركي 
على إجراء االنتخابات 

الليبية بأسرع وقت

يتعرض القضاء العراقي، 
وتحديدًا المحكمة 
االتحادية العليا، إلى 

هجوم متواصل من كتل 
سياسية تتهمها باالنحياز 

سياسيًا إلى كتل أخرى

Tuesday 24 May 2022 Tuesday 24 May 2022
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سورية: 11 جريحًا 
في مواجهات »قسد« 

و»الجيش الوطني«
ــوات  ــ أصـــيـــب ثـــاثـــة مــــن عـــنـــاصـــر »قـ
ــد(  ــســ ســــــوريــــــة الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة« )قــ
ــر »الـــجـــيـــش  ــاصــ ــنــ ــة مــــــن عــ ــســ ــمــ وخــ
الــوطــنــي الــســوري« وثــاثــة مدنيني، 
جـــــراء  األحــــــــــد،  األول  أمـــــــس  مــــســــاء 
تبادل القصف املدفعي على خطوط 
الــتــمــاس فـــي شـــمـــال الـــبـــاد. وقــالــت 
التركي  الجيش  إن  محلية  مــصــادر 
السوري« قصفا  الوطني  و»الجيش 
»قسد« في مختلف خطوط  لـ مواقع 
التماس شمالي سورية، على خلفية 
اســتــهــداف مــوقــع تــركــي مــن مناطق 
سيطرة »قسد«، ما أدى إلــى سقوط 

11 جريحًا.
)العربي الجديد(

أرمينيا وأذربيجان 
تتطلعان للتقّدم 
بمحادثات السالم

أعلن رئيس املجلس األوروبي شارل 
 رئــيــس 

ّ
ــــس اإلثــــنــــني، أن مـــيـــشـــال، أمـ

بــاشــيــنــيــان  نــيــكــول  أرمــيــنــيــا  وزراء 
)الـــصـــورة( والــرئــيــس األذربــيــجــانــي 
إلــهــام علييف اتــفــقــا، خــال لــقــاء في 
على  األحــــــد،  األول  أمــــس  بـــروكـــســـل 
»إحــــراز تــقــّدم فــي املــحــادثــات« حــول 
ــاق ســـــام فــــي إقـــلـــيـــم نـــاغـــورنـــي  ــفــ اتــ
املحادثات  كاراباخ. ووصف ميشال 
»الــصــريــحــة واملـــثـــمـــرة«، مــضــيــفــًا،  بـــ
في بيان، أنهما »اتفقا على تحقيق 
ــول اتـــفـــاق  ــ ــّدم فــــي املــــحــــادثــــات حـ ــقــ تــ
سام مستقبلّي يرعى العاقات بني 
املحادثات   

ّ
أن إلــى  مشيرًا  البلدين«، 

ستبدأ في األسابيع املقبلة.
)فرانس برس(

 
دوكي يرحب بـ»الشراكة 

االستراتيجية« مع تركيا
رّحـــــب الـــرئـــيـــس الــكــولــومــبــي إيــفــان 
ــة  ــ ــالـ ــ دوكـــــــــــــي، فـــــــي مــــقــــابــــلــــة مـــــــع وكـ
ــاضــــول« نــشــرت أمـــس اإلثــنــني،  »األنــ
بــــــقــــــرار رفــــــــع مــــســــتــــوى الــــعــــاقــــات 
ــــى »الـــشـــراكـــة  ــــاده وتـــركـــيـــا إلـ بــــني بــ
االستراتيجية«. واعتبر أن »البلدين 
لــديــهــمــا اإلمــكــانــات ملــضــاعــفــة حجم 
الـــــتـــــبـــــادل الـــــتـــــجـــــاري بـــيـــنـــهـــمـــا فــي 
الـــبـــحـــث عــــن فـــرص  املــســتــقــبــل، وأن 
ــتــــركــــة ســــيــــكــــون فــــــي مــصــلــحــة  مــــشــ

البلدين«.
)األناضول(

رئيس الفيليبين 
يبحث ومسؤوًال أميركيًا 

العالقات العسكرية
أعـــلـــن رئـــيـــس الــفــيــلــيــبــني فــرديــنــانــد 
)الــصــورة(، أمس  ماركوس جونيور 
ــنـــني، أنـــه بــحــث مـــع مـــســـؤول في  اإلثـ
ــــي مـــانـــيـــا،  الــــســــفــــارة األمــــيــــركــــيــــة فـ
فــي اتــصــال هــاتــفــي، تــمــديــد االتــفــاق 
ــــح  الـــعـــســـكـــري بــــني الـــبـــلـــديـــن. وأوضـ
ــاركــــوس أنــــه نـــاقـــش مـــع املـــســـؤول  مــ
األمــيــركــي اتــفــاق »الـــقـــوات الـــزائـــرة«، 
الـــذي قــونــن عــمــل الــقــوات األميركية 
فــي الـــبـــاد، وكــيــفــيــة إعــــادة تعريفه، 
بــاإلضــافــة إلـــى الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
تجاري بني البلدين لتحسني الوضع 

االقتصادي في الفيليبني.
)رويترز(

استطالع رأي: 
ماكرون وحلفاؤه 

يتقدمون برلمانيًا
ــرأي، نـــشـــر فــي  ــ ــلـ ــ أظـــهـــر اســـتـــطـــاع لـ
أمس  الفرنسية  »لوموند«  صحيفة 
إيمانويل  الرئيس  أن حــزب  اإلثنني، 
مــــاكــــرون »الـــنـــهـــضـــة« وحـــلـــفـــاءه في 
ــوزون فــي  ــ ــفــ ــ ــيــ ــ تــــحــــالــــف »مــــــعــــــًا« ســ
االنــتــخــابــات الــبــرملــانــيــة فــي 12 و19 
ــبــــل. وكـــشـــف  ــقــ يــــونــــيــــو/حــــزيــــران املــ
ه  وحلفاء »النهضة«  أن  االستطاع 
سيتقدمون بنسبة 28 في املائة على 
تــحــالــف الــيــســار »االتـــحـــاد الشعبي 
البيئي االجتماعي«، الذي سيحصل 
التحالف  املــائــة. ويضم  فــي  على 27 
و»الخضر«  األبــيــة«  »فرنسا  أحـــزاب 

و»االشتراكي« و»الشيوعي«.
)رويترز(

يعقد بايدن اليوم 
قمة »كواد« مع أستراليا 

واليابان والهند

بوريل: يجب أن تقرر 
أوكرانيا شروط وقف 

إطالق النار

حّذرت بكين من 
»إساءة تقدير عزيمة 

الشعب الصيني«

تمنح الخطة أراضي 
دونباس والقرم الحكم 

الذاتي

تايوان 
خط أحمر أميركي

إبــريــل/نــيــســان 2001، أجــاب  فــي 
ــيـــــس جـــــــــورج بــــــــوش االبــــــن  ــ ــرئـ ــ الـ
عـــن ســــؤال لــصــحــافــي فـــي شبكة 
»إيـــه بــي ســـي«، عما إذا كــان لــدى واشنطن 
الـــتـــزام لــلــدفــاع عــن تـــايـــوان إذا مــا تعرضت 
الــــجــــزيــــرة لـــهـــجـــوم صـــيـــنـــي، بـــقـــولـــه »نـــعـــم، 
وعلى الصينيني فهم ذلــك«، مضيفًا في رد 
على ســؤال ثــاٍن حول ما إذا كانت الواليات 
بقوله  قوتها،  الستخدام  مستعدة  املتحدة 
ــدة  ــاعـ ــا ملـــسـ ــنــ ــعــ »ســـنـــفـــعـــل كـــــل مـــــا فـــــي وســ
تـــايـــوان عــلــى الـــدفـــاع عــن نــفــســهــا«. حينها، 
ــــة لــســان« مــن الرئيس 

ّ
اعــتــبــر الــتــصــريــح »زل

التأكيد  األبيض  البيت  ليعيد  الجمهوري، 
على سياسة »الصني الــواحــدة«، في إشــارة 
إلى اعتبار الصني تايوان جزءًا من أراضيها، 
سياسة  اتباع  املتحدة  الــواليــات  واستمرار 
الجزيرة،  تجاه  االستراتيجي«  »الــغــمــوض 
العسكرية  خططها  عــن  الكشف  عــدم  لجهة 
لــحــمــايــتــهــا، وخـــــوض حـــروبـــهـــا بــعــيــدًا عن 

منطقة املحيطني الهندي والهادئ.
ــدا أن املـــشـــهـــد يـــتـــكـــرر مــع  ــ ــــس اإلثــــنــــني، بـ أمـ
الــرئــيــس األمــيــركــي جــو بــايــدن مــن الــيــابــان، 
حــيــث يــقــوم بــجــولــة آســيــويــة هــي األولــــى له 
مــنــذ تــبــوئــه الــرئــاســة، إذ ركـــز عــلــى التذكير 
بأن البوصلة األميركية في القرن الـ21 تتجه 
شرقًا، لكنه رفع السقف بشكل غير مسبوق 
تجاه حماية الجزيرة، مؤكدًا بصفته القائد 
األعـــلـــى لــلــقــوات املــســلــحــة األمــيــركــيــة، بــأنــه 
للدفاع  الــقــوة  ســيــكــون مستعدًا الســتــخــدام 
عــن تــايــوان، قبل أن تــخــرج توضيحات من 
البيت األبيض تحفف من وطأة تصريحات 
بــايــدن. ورد الــرئــيــس األمــيــركــي جــو بــايــدن 
أمس اإلثنني، خال مؤتمر صحافي مشترك 
ــع رئـــيـــس الــــــــوزراء الــيــابــانــي  فـــي طــوكــيــو مـ
فوميو كيشيدا، على سؤال صحافي عما إذا 
كانت الواليات املتحدة ستدافع عن تايوان 
هذا  »نعم،  بقوله:  الصني،  هاجمتها  ما  إذا 
هـــو الــتــعــهــد الــــذي قــطــعــنــاه عــلــى أنــفــســنــا«، 
مضيفًا أن »هــذا هو ما نلتزم بــه. نتفق مع 
عنا على ذلك، وعلى 

ّ
سياسة صني واحدة. وق

تــتــخــطــى  عـــــــدة،  يـــحـــمـــل دالالت  ــي  ــركــ ــيــ األمــ
تــحــذيــر بــكــني بشكل ال لــبــس فــيــه مــن مغبة 
اجتياح تايوان على غرار االجتياح الروسي 
ألوكرانيا، والرّد على دعمها ملوسكو بعدما 
ارتفعت صادرات الغاز الروسي إلى الصني 
بنسبة 60 فــي املــائــة خــال األشــهــر األربــعــة 
املاضية. وتشير تصريحات بايدن إلى مدى 
لــانــخــراط عسكريًا  اســتــعــداد األمــيــركــيــني 
الهندي، وحيث تدور  الــهــادئ –  في منطقة 
والسياسية  االقتصادية  الديناميات  أكثر 
بعدما  خصوصًا  الــعــالــم،  فــي  استراتيجية 
االقتصادية  الشراكة  عن  أمــس  بايدن  أعلن 
الــجــديــدة فــي املــنــطــقــة، لــصــّد تــمــدد مــشــروع 

»الحزام والطريق« الصيني.  
وكــان األميركيون قد وضعوا على الطاولة 
ــا،  ــيــ ــرانــ ــاح الـــــروســـــي ألوكــ ــيــ ــتــ ــدء االجــ ــ مــــع بــ
إمــكــانــيــة إقـــــدام الـــصـــني عــلــى غــــزو تـــايـــوان، 
الــروس في أوكرانيا، كأول  أســوة بما فعله 
فــرضــيــة عــســكــريــة دولـــيـــة ســيــكــون عليهم 
إلى  دفعهم  ما  معها،  والتعامل  مواجهتها 
تسليح  سياسة  تعديل  محاولة  أو  تعديل 
تايوان بما يتناسب مع أي اجتياح صيني 
 الجزيرة على 

ّ
محتمل، ومن ضمن ذلك حث

التزود بأسلحة غير تقليدية لصّد أي غزو 
ــري. ويـــضـــغـــط الـــجـــمـــهـــوريـــون  ــحــ صــيــنــي بــ
األميركي،  الكونغرس  فــي  والديمقراطيون 

كل االتفاقات التي أبرمت بعد هذه النقطة. 
لــكــن فــكــرة االســتــيــاء عــلــى تـــايـــوان بــالــقــوة 
غير مائمة«. وعلى الرغم من تأكيده أنه ال 
ر الرئيس األميركي 

ّ
يتوقع حــدوث ذلــك، حــذ

بالفعل  بــالــنــار  »يلعبون  الصينيني  أن  مــن 
تــايــوان(  )مــن  بــالــقــرب  التحليق  عبر  حاليًا 

وكل املناورات التي يقومون بها«.  
كما أدلى بايدن بتصريحات أخرى صارمة 
 
ً
بشأن تزايد نفوذ الصني في املنطقة، قائا

إنه يأمل أن يدفع الرئيس الروسي فاديمير 
بوتني ثمن غــزوه ألوكرانيا، وجــزء من ذلك 
يــعــود إلـــى رغــبــتــه فــي أن تــعــرف الــصــني ما 
ستواجهه إذا مــا أقــدمــت على غــزو تــايــوان. 
ــايــــدن: »يـــجـــب أن تــدفــع  وحـــــول ذلـــــك، قــــال بــ
روســيــا ثمنًا طــويــل األمـــد عــلــى وحشيتها 
في أوكرانيا. األمر ال يقتصر على أوكرانيا 
فقط«، ألنه »إذا لم يتم اإلبقاء على العقوبات 
على مستويات عدة، فأي إشارة سوف توجه 
إلـــى الــصــني حـــول ثــمــن مــحــاولــة للسيطرة 

على تايوان بالقوة؟«. 
وبــحــســب مــا أوردت وكــالــة »رويـــتـــرز« فإنه 
مستشارو  انتبه  الصحافي،  املؤتمر  خــال 
بـــايـــدن لــأمــن الــقــومــي لــخــطــورة تصريحه 
األميركي، ونظر  العسكري  االنــخــراط  حــول 
كثيرون منهم إلى األسفل عندما قّدم التزامه 
تايوان.  عن  للدفاع  عسكريًا  التدخل  بشأن 
ونـــقـــلـــت وكـــــــاالت األنــــبــــاء عــــن مــــســــؤول فــي 
البيت األبيض طلب عدم ذكر اسمع تأكيده 
أنه ال يوجد تغيير في السياسة األميركية 
تــجــاه تــايــوان. وأضـــاف املــســؤول: »كــمــا قال 
ــم تـــتـــغـــيـــر«، مـــؤكـــدًا  الــــرئــــيــــس، ســيــاســتــنــا لــ
مجددًا »على سياسة صني واحدة والتزامنا 
تــايــوان«.  بالسام واالســتــقــرار عبر مضيق 
كــمــا أكـــد عــلــى االلـــتـــزام األمــيــركــي »بموجب 
تايوان  بتزويد  تايوان  العاقات مع  قانون 

بالوسائل العسكرية للدفاع عن نفسها«. 
وبغض النظر عن توضيحات البيت األبيض 
الحقًا التي أكــدت أن حديث بــايــدن ال يمثل 
تغييرًا في السياسة األميركية حول الجزيرة 
التي تتمتع بحكم ذاتي، فإن ما قاله الرئيس 

حيوان  مثل  يجعلها  بما  تــايــوان  لتسليح 
»الــــنــــيــــص« بـــمـــواجـــهـــة الــــصــــني، أي كــثــيــرة 
األشــــــواك، مــا يــصــّعــب أي هــجــمــات صينية 
البحرية  ــفــت 

ّ
كــث ذلــــك،  ــوازاة  ــ مـ فــي  محتملة. 

ــــرور مــقــاتــاتــهــا الــحــربــيــة في  األمــيــركــيــة مـ
ــارعـــت إلــى  ــيــــرًا، كــمــا سـ مــضــيــق تــــايــــوان أخــ
إرسال وفد رفيع املستوى إلى جزر سليمان، 
للتحذير من عواقب توقيعها اتفاقيًا أمنيًا 
ــع الــنــطــاق مـــع الـــصـــني، يــمــنــح األخــيــرة  واســ
الهادئ. كما  موطئ قدم في جنوب املحيط 
التي شملت  اآلسيوية  بزيارته  بايدن  أقــدم 
خريطة  رســم  على  الجنوبية،  كــوريــا  أيضًا 
الـــتـــحـــالـــفـــات فــــي املـــنـــطـــقـــة، مــــن »إيــــكــــواس« 
ــا  ــيـ ــانـ )لـــــلـــــغـــــواصـــــات الـــــنـــــوويـــــة مــــــع بـــريـــطـ
ــواد«  ــ ــا(، إلــــى تــعــزيــز تــحــالــف »كـ ــيـ ــرالـ ــتـ وأسـ
ــات املـــتـــحـــدة وأســـتـــرالـــيـــا والـــيـــابـــان  ــ ــــواليـ )الـ
ــرًا إلــــى الــكــشــف عـــن الــشــق  ــيــ والـــهـــنـــد(، وأخــ
االقــتــصــادي مــن اســتــراتــيــجــيــة هـــذه اإلدارة 

ملنطقة الهادئ والهندي.
وإذا كان بايدن بتصريحه أمس يخرج بشكل 
االستراتيجي  الغموض  واضــح عن سياسة 
األمــيــركــي تــجــاه تـــايـــوان، مــن دون أن تكون 
واشـــنـــطـــن قــــد أعـــلـــنـــت عــــن أن لـــديـــهـــا خــطــة 
عــســكــريــة بــحــال غـــزو الــصــني لــتــايــوان، فإنه 
يــعــيــد االعـــتـــبـــار لــســيــاســة الــرئــيــس األســبــق 
التخندق«،  »إعــادة  بـــ القاضية  أوباما،  بــاراك 
والتوجه نحو آسيا، مع رفع السقف ردًا على 
ســيــاســة الــرئــيــس الــصــيــنــي شــي جــني بينغ، 

املعروفة باسم سياسة »الذئب املحارب«. 
طويلة  فترة  منذ  املتحدة  الــواليــات  واتفقت 

على وجود صني واحدة تشمل تايوان، لكنها 
اتــبــعــت ســيــاســة »الــغــمــوض االســتــراتــيــجــي« 
ــراع  ــا إذا كـــانـــت ســتــتــدخــل فــــي صــ بـــشـــأن مــ
عــســكــري حــــول الـــجـــزيـــرة. ولـــطـــاملـــا تجنبت 
واشنطن منذ عقود تقديم أي التزام عسكري 
من النوع الذي قّدمه بايدن أمس إلى تايوان، 
التي لم تعد تربطها بها أي معاهدة دفاعية 
مشتركة. ويحكم العاقات بني البلدين قانون 
1979 األميركي للعاقات مع تايوان، والذي 
ال يــلــزم أمــيــركــا بــالــتــدخــل عــســكــريــًا لحماية 
الجزيرة، لكنه يجعل ضمان حصول تايوان 
عــلــى املـــــوارد لــلــدفــاع عـــن نــفــســهــا ومــواجــهــة 
أي محاولة تغيير أحــادي )مــن قبل الصني( 
ــزءًا مـــن الــســيــاســة األمــيــركــيــة.  ــ لــوضــعــهــا، جـ
الـــقـــانـــون أن أي مـــحـــاولـــة لــتــحــديــد  ويــعــتــبــر 
الوسائل  بغير  لتايوان  السياسي  املستقبل 
األمــيــركــيــة،  للمصالح  تــهــديــد  هــو  السلمية، 
ــه الـــكـــونـــغـــرس األمـــيـــركـــي  ويـــلـــتـــزم مــــن خـــالـ
لتايوان، مع تجنب  الدفاعية  األسلحة  ببيع 
واشنطن ذكر ما إذا كانت ستنخرط عسكريًا 

للدفاع عن الجزيرة بحال تعرضها لهجوم.
وأثــــار تــصــريــح بــايــدن غــضــب الــصــني، التي 
تــنــظــر بــعــني الــريــبــة إلــــى جــولــتــه اآلســيــويــة. 
وقالت بكني أمس، إنها مستعدة للدفاع عن 
بتايوان.  يتعلق  ما  في  الوطنية  مصالحها 
ــال املــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة الصينية  وقــ
وانغ ونبني: »ال ينبغي ألحد أن يسيء تقدير 
ــــه  عــزيــمــة الــشــعــب الــصــيــنــي الــحــازمــة وإرادتـ
ــيـــادة الــوطــنــيــة  ــدفــــاع عـــن الـــسـ الـــقـــويـــة فـــي الــ
ــه »ال  وســـامـــة أراضــــــي« الـــصـــني، مــضــيــفــًا أنــ

تــنــازالت فــي أمــور  مــجــال للتهاون أو تقديم 
تتعلق بسيادة الصني ووحدة أراضيها«.

الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  رحـــــبـــــت  ــتــــهــــا،  جــــهــ مــــــن 
ــادة  ــول إعــ الــتــايــوانــيــة بــتــصــريــح بــــايــــدن، حــ
بدعم  الصلب  واشنطن  الــتــزام  على  التأكيد 
تايوان، مؤكدة على لسان املتحدثة باسمها 
جوان أو، أنها ستعمق التعاون مع دول عدة 
من بينها الواليات املتحدة واليابان. وقالت 
الــوزارة إن »التحديات التي تفرضها الصني 
على مسألة األمن في مضيق تايوان قد أثارت 
وأضــافــت  الـــدولـــي«.  املجتمع  مــن  كبيرًا  قلقًا 
الوزارة أن »تصميم الحكومة التايوانية على 
حماية حّرية تايوان، وديمقراطيتها وأمنها، 

لم يتغير أبدًا«. 
ــيــــس األمــــيــــركــــي جــو  ــرئــ إلــــــى ذلــــــــك، أعــــلــــن الــ
بــايــدن أمـــس فــي طــوكــيــو عــن إطــــاق شــراكــة 
اقـــتـــصـــاديـــة جــــديــــدة فــــي مــنــطــقــة املــحــيــطــني 
ــة بــيــنــهــا  ــ ــ الــــهــــادئ والــــهــــنــــدي، تـــضـــم 13 دول
الـــواليـــات املــتــحــدة والــيــابــان، ولــكــن مــن دون 
االقتصادي ملنطقة  ُيعد »اإلطــار  الصني. وال 
تجارة  اتفاقية  والــهــادئ«  الهندي  املحيطني 
حّرة ولكنه ينص على مزيد من التكامل بني 
الـــدول األعــضــاء فــي 4 مــجــاالت رئيسية هي 
والبنية  اإلمــداد  الرقمي وساسل  االقتصاد 
الفساد،  ومكافحة  النظيفة  للطاقة  التحتية 
العاصمة  فــي  الــثــاثــاء  الــيــوم  أن يعقد  عــلــى 
تضم  التي  »كـــواد«،  ملجموعة  قمة  اليابانية 

إلى باده، أستراليا واليابان والهند.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس، 
أسوشييتد برس(

بايدن يتعهد بالتدخل 
عسكريًا لحمايتها... 
والبيت األبيض يوضح

يقوم بايدن بجولة آسيوية هي األولى له منذ تسلمه السلطة )نيكوالس داتيش/فرانس برس(

)Getty( أعلن دي مايو أن الهدف هو العمل خطوة بخطوة لوقف الحرب

اختار الرئيس األميركي جو بايدن االنتقال إلى الهجوم، مؤكدًا أن بالده 
على  الصين  أقدمت  ما  إذا  تايوان  عن  الدفاع  في  عسكريًا  ستنخرط 
البيت األبيض تتحدث  اجتياحها، لكن سرعان ما خرجت توضيحات من 

عن التزام بتزويد تايوان بالوسائل العسكرية للدفاع عن نفسها

رصد

الخطة، سيتم االتفاق على حياد نهائي 
ــمــــان« ســيــاســي  »ضــ ـــ لــكــيــيــف، مـــكـــفـــول بــ
ــي. وســيــنــظــم مــؤتــمــر ســـام ملناقشة  دولــ
هــذا الــحــيــاد، على أن يكون هــذا الوضع 
نــّيــة أوكــرانــيــا فــي أن  متوافقًا تمامًا مــع 

تصبح عضوًا في االتحاد األوروبي.
عتبر النقطة الثالثة، »األكثر سخونة« 

ُ
وت

مـــن وجــهــة الــنــظــر الــدبــلــومــاســيــة، وفــق 
باتفاقية  املتعلقة  تلك  ريبوبليكا«،  »ال 
ــا حــول  ــيــ ــرانــ ثــنــائــيــة بـــني روســـيـــا وأوكــ
الــقــضــايــا اإلقــلــيــمــيــة، وال ســيــمــا وضــع 
شــبــه جــزيــرة الــقــرم ومــنــطــقــة دونــبــاس. 
املتنازع عليها  األراضـــي  ستتمتع هــذه 
بــالــحــكــم الـــذاتـــي الــكــامــل مـــع الـــحـــق في 
ضــمــان أمــنــهــا، ولــكــنــهــا ســتــكــون تحت 
الـــســـيـــادة األوكـــرانـــيـــة. وتــقــتــرح الــخــطــة 
أنــه فــي االتــفــاقــيــة، يجب حــل الخافات 
حـــول الـــحـــدود، والـــســـيـــادة، والــســيــطــرة 
ــة، واألحـــــــكـــــــام الـــتـــشـــريـــعـــيـــة  ــيــ ــمــ ــيــ ــلــ اإلقــ
والدستورية لهذه املناطق، واإلجراءات 
الـــســـيـــاســـيـــة لــلــحــكــم الـــــذاتـــــي. وتــقــتــرح 
الخطة استقالية كاملة عمليًا للمناطق 
املتنازع عليها مع إدارة أمنية مستقلة.

أما النقطة األخيرة، فتتمحور حول إبرام 
اتفاق متعدد األطراف للسام واألمن في 
أوروبا هدفه بشكل خاص نزع األسلحة 
ومــنــع الــنــزاعــات. وفــي هــذا الــبــنــد، سيتم 
الــدولــيــة،  الــتــوازنــات  بحث إعـــادة تنظيم 
ــاد األوروبــــــي  بـــــدءًا بــالــعــاقــة بـــني االتــــحــ
وموسكو. وضمن هذا اإلطار، هناك عدد 
ــات الــتــي يــتــعــنّي تــحــديــدهــا:  ــويــ مـــن األولــ
االســتــقــرار االســتــراتــيــجــي، نـــزع الــســاح، 
الثقة.  بناء  وتدابير  الصراع،  تجدد  منع 
عاوة على ذلك، فإن الهدف هو انسحاب 
القوات الروسية من األراضي األوكرانية، 
الراهن  إلــى الوضع  األقــل إعادتها  وعلى 

قبل 24 فبراير/ شباط املاضي.
الــدبــلــومــاســيــة،  الــعــمــلــيــة  هــــذه  وإلدارة 
اقـــتـــرحـــت إيـــطـــالـــيـــا تــشــكــيــل مــجــمــوعــة 
ــة، تــــكــــون بـــعـــض الـــــدول  ــ ــيـ ــ تــيــســيــر دولـ
واملــنــظــمــات الـــدولـــيـــة، وال ســيــمــا األمـــم 
املتحدة واالتحاد األوروبي، جزءًا منها. 
وبحسب »ال ريبوبليكا«، لم يتم تحديد 
ستكون  الــتــي  بالعواصم  كاملة  قائمة 
تضم:  أن  يمكن  لكن  املجموعة،   ضمن 
فرنسا، أملانيا، إيطاليا، تركيا، الواليات 
ــدة، الــــصــــني، كــــنــــدا، بـــريـــطـــانـــيـــا،  ــتــــحــ املــ

بولندا، وإسرائيل.
)العربي الجديد، فرانس برس(

إنسانية آمنة، ومن ثم تكثيف العمل من 
أجـــل الــتــوصــل إلـــى وقـــف شــامــل إلطــاق 
ــاق ســـام  ــفــ ــع اتــ ــم ســـــام دائــــــم مــ ــار ثــ ــنــ الــ
»مجموعة  إن  مــايــو  دي  وقـــال  حقيقي«. 
املتحدة  األمــم  اقترحتها  التي  التيسير« 
يــجــب أن تـــحـــاول »إعـــــــادة بـــنـــاء الـــحـــوار 
بــني طــرفــني فــي حــالــة حــرب حــالــيــًا«. كما 
ــلـــن مــمــثــل الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة فــي  أعـ
االتــحــاد األوروبــــي جــوزيــب بــوريــل، يوم 
املاضي، خــال مؤتمر صحافي  الجمعة 
فــي بــروكــســل، أنـــه أحــيــط عــلــمــًا بالخطة 
ــدًا أن  ــو، مـــؤكـ ــايـ الـــتـــي أعـــلـــن عــنــهــا دي مـ
االتحاد األوروبي »يدعم جميع الجهود 
الجاري  الصراع  إنهاء  ملحاولة  املبذولة 
ــذا مـــن املــنــظــور  ــ فـــي أوكــــرانــــيــــا«، لــكــن »هـ
األوروبي يمر عبر الوقف الفوري ألعمال 
العنف واالنسحاب غير املشروط للقوات 
الروسية من األراضي األوكرانية«. وتابع 
بــوريــل »يجب أن تقرر أوكــرانــيــا شــروط 
نشر تفاصيل 

ُ
وقــف إطــاق الــنــار«. ولــم ت

هـــذه الــخــطــة، لــكــن بــحــســب صــحــيــفــة »ال 
ــإن الــوثــيــقــة  ــ ــيـــة، فـ ــالـ ريــبــوبــلــيــكــا« اإليـــطـ
ـــمـــت لـــأمـــم املــتــحــدة 

ّ
املــفــصــلــة الـــتـــي ســـل

ــلـــى أربـــــــع نــــقــــاط، أوالهــــــــا وقـــف  تــــركــــز عـ
إطاق النار في أوكرانيا ونزع األسلحة 
ــم املــتــحــدة.  ــ مـــن الــجــبــهــات بـــإشـــراف األمـ
التفاوض على  يتم  الصحيفة،  وبحسب 
وقف إطاق النار أثناء القتال، ويجب أن 
بآليات  اإليطالي،  االقــتــراح  وفــق  يقترن، 
رقابية ونــزع الساح عند خط املواجهة 
لأعمال  نهائي  لــوقــف  الطريق  لتمهيد 
الثانية في الخطة،  النقطة  العدائية. أما 
فــهــي مــفــاوضــات حـــول وضـــع أوكــرانــيــا، 
الـــتـــي ســتــنــضــم إلــــى االتـــحـــاد األوروبـــــي 
ووفــق  األطلسي.  شمال  حلف  ليس  لكن 

فـــي ظـــل وقــــف املـــحـــادثـــات بـــني مــوســكــو 
ــاء الـــحـــرب الـــروســـيـــة على  ــهـ وكــيــيــف إلنـ
ــات بــني  ــ ــامــ ــ ــهــ ــ أوكــــــرانــــــيــــــا، وتــــــبــــــادل االتــ
ــــول ســـبـــب فـــشـــل املــبــاحــثــات  الـــبـــلـــديـــن حـ
نهائية،  التفاقات  التوصل  فــي  السابقة 
الفترة األخــيــرة خطة قّدمتها  فــي  بــرزت 
ــلـــى الــعــمــل  ــقــــوم عـ ــا لـــتـــســـويـــة تــ ــيـ ــالـ ــطـ إيـ
خــــطــــوة بـــخـــطـــوة، بـــــــدءًا بــــوقــــف إلطــــاق 
ــــام دائــــــــم وفــــق  ــ ــى سـ ــ ــ الـــــنـــــار وصــــــــــواًل إلـ
اتـــفـــاقـــيـــة مـــتـــعـــددة األطـــــــــراف. وفـــيـــمـــا لــم 
أن  إال  للخطة،  الكاملة  التفاصيل  نشر 

ُ
ت

روما أكدت تقديم املقترح لأمم املتحدة 
أعلن نائب وزير  السبع. كما  ومجموعة 
الخارجية الروسي أندريه رودينكو، في 
اإلثــنــني،  أمـــس  للصحافيني  تــصــريــحــات 
أن مــوســكــو تـــدرس خــطــة رومــــا، وسيتم 
بــعــد تحليلها،  املــقــتــرحــات  تــقــيــيــم هــــذه 
ــري مــنــاقــشــتــهــا  ــجــ ــة ال تــ وقــــــــال »الــــخــــطــ
بــني روســيــا وإيــطــالــيــا. تلقيناها أخــيــرًا 
وندرسها، وعندما ننتهي من تحليلها، 
سنقدم تقييمًا«. كما نقلت وكالة »تاس« 
الروسية عن مصدر دبلوماسي إيطالي 
لــم تــســمــه، أن هـــذا االقـــتـــراح فــي مرحلته 
األولـــيـــة لــلــمــنــاقــشــة وقـــد يــضــع األســـاس 
لعملية التفاوض. وكان وزير الخارجية 
أن  قد كشف  لويجي دي مايو  اإليطالي 
باده اقترحت على األمم املتحدة تشكيل 
»مـــجـــمـــوعـــة تـــيـــســـيـــر دولـــــيـــــة« ملـــحـــاولـــة 
التوصل »خــطــوة إثــر خــطــوة« إلــى وقف 
إلطـــاق الــنــار فــي أوكــرانــيــا. وقـــال خــال 
مؤتمر صحافي لــوزراء مجلس أوروبــا، 
املــاضــي، إن »خــطــة السام  يــوم الجمعة 
اقــتــراح بحثته مــع األمــني  اإليطالية هــي 
العام لأمم املتحدة أنطونيو غوتيريس 
في نيويورك، األربعاء املاضي«. وأضاف 
أن »الـــهـــدف هــو الــعــمــل خــطــوة بــخــطــوة، 
محلية  بهدنات  املثال  سبيل  على  البدء 
وإجــــاء مــدنــيــني واحــتــمــال فــتــح مــمــرات 

خطة إيطالية إلنهاء الغزو
روسيا تدرسها وشكوك تحيط بموقف أوكرانيا

أكدت روسيا، أمس 
اإلثنين، أنها تدرس 

خطة قّدمتها إيطاليا 
لوقف الحرب في 

أوكرانيا، فعلى ماذا 
تنص هذه الخطة؟

كييف: موسكو تستخدم »األرض المحروقة« للتقدملبنان: إزالة »حواجز العار« من محيط البرلمان
بيروت ـ ريتا الجّمال

على وقع محاوالت تسوية تبنى بني القوى 
لــبــنــان لتسمية  فـــي  الــتــقــلــيــديــة  الــســيــاســيــة 
رئــاســة الــبــرملــان ونــيــابــتــه، بــعــد االنــتــخــابــات 
الــنــيــابــيــة الـــتـــي أجـــريـــت فـــي 16 مـــايـــو/أيـــار 
ــــواب منتخبني  املـــاضـــي، نــجــحــت ضـــغـــوط نـ
ــــي خـــانـــة  ــــفــــني فـ

ّ
ــــصــــن

ُ
ــا امل ــمـ ــّيـ ــثــــًا، وال سـ حــــديــ

اإلسمنتية  الــحــواجــز  إزالـــة  فــي  التغييريني، 
ر مجلس النواب في ساحة النجمة 

ّ
التي تزن

فــي وســـط الــعــاصــمــة بــيــروت ومــحــيــطــه منذ 
 ،2019 األول  أكــتــوبــر/تــشــريــن   17 انــتــفــاضــة 
فــيــمــا أكـــد عـــدد مـــن هــــؤالء الـــنـــواب اســتــمــرار 

اجتماعاتهم لتكوين كتلة موحدة«.
وأصـــــدر املــكــتــب اإلعـــامـــي لــرئــيــس الــبــرملــان 
بـــري، أمــس اإلثــنــني،  )املنتهية واليــتــه( نبيه 
بيانًا أعلن فيه أن عملية إزالة هذه الحواجز 
جــاءت »بناء على توجيهات الرئيس بري«، 
والبلديات  الداخلية  أعلن مكتب وزارة  فيما 

عن إشراف الوزير بسام مولوي عليها.
ــواء مــن  ــ ــــدد، ســ ــُجـ ــ ــواب الـ ــنــ ــدٌد مــــن الــ ــ ــان عــ ــ وكــ
املــســتــقــلــني أو الـــذيـــن يــمــثــلــون انــتــفــاضــة 17 
أكـــتـــوبـــر، قـــد أطــلــقــوا ســلــســلــة دعـــــوات إلزالــــة 
والفواصل  اإلسمنتية  والحواجز  البلوكات 
الناس  دخــول  وتمنع  تعيق  التي  الحديدية 
إلــى ساحة النجمة، وذلــك قبل دعــوة النواب 
إلى الجلسة املخّصصة النتخاب هيئة مكتب 
ــائـــب رئــيــس  املــجــلــس املــؤلــفــة مـــن رئـــيـــس ونـ
وأمــيــنــي ســـّر و3 مــفــوضــني، والــتــي يفترض 
عقدها خال 15 يوما من بدء والية املجلس 

النيابي الجديد )بدأت أول من أمس األحد(.

األوكرانية  سيفيرودونيتسك  مدينة  تــواجــه 
التي تشكل نقطة محورية في معركة دونباس، 
ماريوبول  الــذي واجهته مدينة  ذاتــه  املصير 
فــي الــجــزء الــجــنــوبــي الــشــرقــي ألوكــرانــيــا، مع 
استخدام القوات الروسية، بحسب السلطات 
فــي  املــــحــــروقــــة  األرض  تــكــتــيــك  ــة،  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ األوكـ
مــحــاولــتــهــا لــلــتــقــدم فـــي ســيــفــيــرودونــيــتــســك، 
ــــي فــولــوديــمــيــر  ــرانـ ــ فــيــمــا كــــرر الـــرئـــيـــس األوكـ
توفير  الدولي  املجتمع  مناشدته  زيلينسكي 
دعم أسرع لباده ومّدها بمزيد من األسلحة 
وفرض عقوبات »قصوى« على موسكو، بعد 
ثاثة أشهر من بدء الغزو الروسي ألوكرانيا.

ــلـــن دبـــلـــومـــاســـي روســــي  ــك فــيــمــا أعـ ــ ــأتـــي ذلـ يـ
ــم املــتــحــدة في  ــ فـــي الــبــعــثــة الـــدائـــمـــة لــــدى األمـ
ــال بــســبــب عـــــدم مــوافــقــتــه  ــقـ ــتـ جــنــيــف أنـــــه اسـ
عــلــى غـــزو مــوســكــو ألوكـــرانـــيـــا، فـــي اســتــقــالــة 
ســيــاســيــة نـــــادرة مـــن نــوعــهــا بــســبــب الــحــرب. 
وقــال بــوريــس بــونــداريــف، الــذي يعرف نفسه 
بالبعثة  قنصل  بأنه  إن«،  »لينكد  على موقع 
املتحدة مختص  األمــم  لدى  الدائمة  الروسية 
بــالــحــد مــن التسلح لــوكــالــة »رويـــتـــرز«، أمــس 

اللبنانية قــد قــامــت إبــان  الــســلــطــات  وكــانــت 
انــتــفــاضــة 17 أكــتــوبــر 2019 بــبــنــاء جـــدار من 
رياض  بالقرب من ساحة  الخرسانية  الكتل 
الـــصـــلـــح، أطـــلـــق عــلــيــه املـــتـــظـــاهـــرون تسمية 
ــخــــذت إجــــــــراءات أمــنــيــة  »جــــــدار الــــعــــار«، واتــ
مـــشـــّددة فــي مــحــيــط الــبــرملــان لــقــطــع الــطــريــق 
أمــام وصــول املحتجني إليه أو االقــتــراب منه 
التي  النواب  وتعبيد مسار جلسات مجلس 
ولم  الشعبية.  االعتراضات  رغــم  تعقد  كانت 
املجلس  فــي  تــرى  االحتجاجية  الحركة  تكن 
ــيـــر قــانــونــيــة  ــًا التــــخــــاذ قـــــــــرارات غـ ــانـ ــكـ إال مـ
وغــيــر دســتــوريــة تــهــدف إلــى تمرير صفقات 

وتسويات تفاقم معاناة الشعب اللبناني.
حليمة  النائبة  رأت  الــخــطــوة،  على  وتعليقًا 

الذي  الــجــدار  باعتبارها  رمزية خاصة  »لها 
ملنعنا  الــثــوار  وبــني  بينها  السلطة  وضعته 
كمتظاهرين حينها من الوصول إلى ساحة 
الــقــعــقــور أن »دخــــول بعض  الــنــجــمــة«. ورأت 
له  البرملان سيكون  إلــى  التغيير  قــوى  رمــوز 
تــداعــيــات إيــجــابــيــة عــلــى ديــنــامــيــكــيــة العمل 
ــــرق الــســاحــة  ــه بـــمـــجـــرد خـ ــ الـــســـيـــاســـي، إذ إنـ
باعبني ُجدد يتبعون أسلوب عمل مختلف 
قــواعــد لعبة جــديــدة على كافة  فــرض  يمكن 

القوى السياسية«.
وعلى صعيد نشاط النواب الجدد التغييرين 
ــارت الــقــعــقــور إلــى  فـــي املــرحــلــة الـــراهـــنـــة، أشـــ
بينهم،  مـــوجـــود  والــتــنــســيــق  »الـــتـــواصـــل  أن 
للتنسيق  تعقد  متتالية  اجتماعات  وهــنــاك 
حاليًا على شكل وحجم الكتلة التي نريدها 
أن تــكــون كتلة مــوحــدة على أســـاس برنامج 
الــنــاس وحقوقهم  هــمــوم  يــخــاطــب  تشريعي 
االقـــتـــصـــاديـــة واالجــتــمــاعــيــة ويــجــتــمــع على 

املوقف من القضايا السياسية األساسية«.
ــال الـــنـــائـــب املــنــتــخــب عــــن بـــيـــروت  ــ بــــــــدوره، قـ
ــل فــي االنتخابات 

ّ
وضـــاح الــصــادق الـــذي مــث

املــجــمــوعــات املــدنــيــة املــســتــقــلــة، وكــــان أيــضــًا 
وّجــــــه دعــــــوة إلزالـــــــة الـــحـــواجـــز اإلســمــنــتــيــة، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »ال حــاجــة للجدران  لـــ
اللبناني  الــشــعــب  أن  الـــيـــوم خــصــوصــًا  بــعــد 
املجلس  االنتخابات وأوصــل  قــال كلمته في 
الــنــيــابــي الــحــالــي، ومـــن الــجــّيــد أن الــتــجــاوب 
حصل إذ من املهم جــدًا أن يستعيد املجلس 

دوره الذي لم يمارسه منذ عقود«.
ــاول بـــعـــض األحــــــزاب  ــحــ فــــي غـــضـــون ذلــــــك، تــ
ــف نــفــســهــا مــعــارضــة 

ّ
الــتــقــلــيــديــة الـــتـــي تــصــن

اإلثــنــني: »تــوجــهــت إلـــى البعثة وقــدمــت طلب 
ــتــــرفــــت كــيــيــف،  ــــت«. واعــ ــبـ ــ اســـتـــقـــالـــتـــي ثــــم ذهـ
ــنـــني، بــأنــهــا تـــواجـــه وضــعــًا »يــــزداد  أمـــس اإلثـ
صعوبة« في دونباس حيث تقصف موسكو 
مدار  »على  لوغانسك  في  سيفيرودونيتسك 
الساعة«، فيما ذكر مراسل للتلفزيون الروسي 
الروسية وصلت  القوات  أن  على »تيليغرام«، 
إلى ضواحي سيفيرودونيتسك. وأعلن حاكم 
منطقة لوغانسك سيرغي غايداي أن الوحدات 
انسحبت من منطقة خاركيف  التي  الروسية 
)شــمــال شــرق الــبــاد(، والــقــوات الــتــي فرضت 
ــــرق(،  الـــحـــصـــار عـــلـــى مــــاريــــوبــــول )جــــنــــوب شـ
ومــقــاتــلــي مــنــطــقــتــي دونــيــتــســك ولــوغــانــســك 
االنفصاليتني والقوات الشيشانية وتعزيزات 
اســـتـــقـــدمـــت مــــن ســيــبــيــريــا وأقــــصــــى الـــشـــرق 
الـــروســـي »تــحــتــشــد فـــي مــنــطــقــتــي لــوغــانــســك 
ــى أن األمــــــر نــفــســه  ــ ودونــــيــــتــــســــك«، مـــشـــيـــرًا إلـ
ينطبق عــلــى األســلــحــة. وأوضــــح غـــايـــداي أن 
سيفيرودونيتسك التي تشكل نقطة محورية 
القوات  لنيران  في معركة دونــبــاس، تتعرض 
الــروســيــة »عــلــى مـــدار الــســاعــة«، وقــــال: »إنــهــم 
يستخدمون تكتيك األرض املحروقة، يدمرون 
املـــديـــنـــة بــشــكــل مــتــعــمــد« مـــن خــــال الــقــصــف 
الجوي وقاذفات الصواريخ املتعددة وقذائف 
الــدبــابــات.  مــن  املباني  الــهــاون والقصف على 
ــه  وتــــواجــــه ســيــفــيــرودونــيــتــســك املـــصـــيـــر ذاتــ
الـــذي حــل بــمــاريــوبــول، املــديــنــة الــتــي تحولت 
إلـــى خـــراب بــعــد أســابــيــع مــن الــحــصــار، حيث 
باتت أحياء كاملة مجرد حطام وركــام، فيما 
املكثف  القصف  على  تشهد  املتبقية  املــبــانــي 
ــواريـــخ والــــقــــذائــــف. وســـيـــطـــر الــجــيــش  ــالـــصـ بـ

ــنــــني، عــلــى ســـد ومــحــطــة  الــــروســــي، أمــــس اإلثــ
أساسيني  الكهربائية  الطاقة  إلنتاج  رئيسية 
من أجل تزويد شبه جزيرة القرم باملياه كانا 
من األهداف الرئيسية لدى بدء هجوم روسيا 
على أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط املاضي. 
وبــعــد ثــاثــة أشــهــر، مــا زالـــت التوربينات في 
املحطة الواقعة في نوفا كاخوفكا في منطقة 
خــيــرســون بــجــنــوب أوكــرانــيــا تــعــمــل، بحسب 
وزارة  بــرس« نظمتها  »فــرانــس  لوكالة  جولة 
ملثمني  مراقبة جنود  الروسية تحت  الــدفــاع 
مــجــهــزيــن بـــبـــنـــادق رشــــاشــــة. وأعـــلـــنـــت وزارة 
الـــدفـــاع الـــروســـيـــة، أمــــس اإلثـــنـــني، أن قــواتــهــا 
شنت غــارات جوية وهجمات باملدفعية على 
عشرات األهــداف في شــرق أوكرانيا، وذكــرت، 
في بيان، أن القوات الجوية قصفت في شرق 
أوكرانيا أربعة مراكز للقيادة ونقطة اتصاالت 
لــلــطــائــرات و87  ومنظومة صــواريــخ مــضــادة 
العسكرية  واملـــعـــدات  الـــقـــوات  لتجمع  منطقة 
إلى سبعة مستودعات  األوكرانية، باإلضافة 
لــلــذخــيــرة، فــيــمــا أصـــابـــت املــدفــعــيــة 73 نقطة 
قـــيـــادة و578 مــنــطــقــة تــجــمــعــت فــيــهــا الــقــوات 
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وحــدة مدفعية، كما تم إسقاط ثــاث طائرات 
أوكرانية من طراز »سوخوي 25«، وذكرت أن 
قواتها دمرت وحدة أوكرانية تستخدم مدافع 
»هاوتزر إم777« أميركية الصنع. من جانبها، 
ــــرت وزارة الـــدفـــاع األوكـــرانـــيـــة، فـــي بــيــان،  ذكـ
أن صــواريــخ طــويــلــة املـــدى أطــلــقــت مــن البحر 
ــيـــة فـــي مــحــطــة سكة  ــابـــت أســلــحــة أوكـــرانـ أصـ
حديد مالني في غرب أوكرانيا أثناء نقلها إلى 
بالفيديو  كلمة  في  زيلينسكي،  وقــال  الشرق. 
أمــام منتدى دافـــوس أمــس االثــنــني، إن العالم 
ــرق، وعــلــيــه تــشــديــد الــعــقــوبــات  فـــي مــفــتــرق طــ
على روسيا لتحذير الدول األخرى التي تفكر 
الدولي  املجتمع  وناشد  الــقــوة،  استخدام  في 
توفير دعــم أســـرع لــبــاده، ومــّدهــا بمزيد من 
األســـلـــحـــة وفـــــرض عـــقـــوبـــات »قــــصــــوى« على 
ــــان مــن  ــه كـ ــ مـــوســـكـــو. واعـــتـــبـــر زيــلــيــنــســكــي أنـ
املمكن إنقاذ عشرات آالف األرواح لو أن كييف 
حصلت على »100 في املائة من احتياجاتنا 
ــبـــرايـــر/ شـــبـــاط« املـــاضـــي،  مــــرة واحــــــدة فـــي فـ
عــنــدمــا غـــزت روســيــا أوكــرانــيــا، وأعــلــن أن 87 
استهدفت  فــي ضــربــة روســيــة  قتلوا  شخصًا 
قـــاعـــدة عــســكــريــة فـــي مــنــطــقــة تــشــيــرنــيــهــيــف، 
الحالي. من  أيــار  الباد، في 17 مايو/  شمال 
جهة ثانية، دانــت محكمة في كييف الجندي 
الروسي فاديم شيشيمارين، الذي قتل مدنيًا، 
بارتكاب جريمة حرب وحكمت عليه بالسجن 
مدى الحياة، في أول حكم يصدر بحق جندي 
ــدء الــغــزو الـــروســـي ألوكــرانــيــا،  روســــي مــنــذ بـ
أنه  أوفسيانيكوف  فكتور  محاميه  أكــد  فيما 

سيقّدم استئنافًا ضد الحكم.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس(

ــارزة  ــبــ ــن الــــوجــــوه الــ الـــقـــعـــقـــور الـــتـــي تـــعـــّد مــ
ــراك الــشــعــبــي  ــ ــحـ ــ الــــتــــي عـــرفـــتـــهـــا ســــاحــــات الـ
ومـــن املــطــالــبــني بــرفــع اإلجـــــراءات فــي محيط 
»العربي الــجــديــد«، أن  الــبــرملــان، فــي حــديــٍث لـ
ــة الــحــواجــز خــطــوة إيــجــابــيــة بــاالتــجــاه  ــ »إزالـ
 إلـــى أن هـــذه الــبــلــوكــات 

ً
الــصــحــيــح«، مــشــيــرة

للمنظومة الحاكمة، خصوصًا حزب »القوات 
اللبنانية« )يتزعمه سمير جعجع(، التواصل 
مع النواب املستقلني والذين يمثلون انتفاضة 
انتخاب  بشأن  معهم  والتنسيق  تشرين   17
رئيس للبرملان واستمالتهم إليها خصوصًا 
»الــقــوات«  ينافس  الــذي  الرئيس  نائب  ملوقع 
)بزعامة  الحر«  الوطني  »التيار  عليه غريمه 
الرئيس ميشال  النائب جبران باسيل صهر 
عــــون(. وعــلــمــت »الــعــربــي الــجــديــد« أن اتــجــاه 
ــنــــواب الــتــغــيــيــريــني حــتــى الــســاعــة  أكـــثـــريـــة الــ
تتجه لعدم انتخاب نبيه بري رئيسًا للبرملان 
لــواليــة جــديــدة، لكن املــوقــف لــم يحسم حيال 
مــوقــع نــائــب الــرئــيــس. وفــي هــذا الخصوص، 
أكد الصادق أن »قرارنا واضح بعدم انتخاب 
نــبــيــه بــــري رئــيــســًا ملــجــلــس الــــنــــواب«، بينما 
»لـــم يحصل تــشــاور بــعــد فــي مــا خـــّص نائب 
الرئيس«. وأكد أنه »ال يمكن ألحد استمالتنا، 
فمشروعنا واضــح وأهــدافــه واضحة، وكذلك 

رؤيتنا لكيفية إنقاذ البلد وإعادة بنائه«.
ــــوى الـــســـيـــاســـيـــة  ــ ــقـ ــ ــ وبـــــــــــــدأت مـــــــــشـــــــــاورات الـ
واتصاالتها الجانبية لاتفاق حول موقعي 
ــم نــفــيــهــا في  رئـــاســـة الــبــرملــان ونــيــابــتــهــا، رغـ
العلن حصول أي تسوية أو صفقة خصوصًا 
عــلــى ضفتي بــاســيــل و»حــركــة أمـــل« برعاية 
»حزب الله«، في وقٍت تتجه األنظار إلى رئيس 
»التيار الوطني الحر« الذي يريد أن يضمن 
النواب ويضغط  رئيس مجلس  نائب  مقعد 
للحصول عليه من بوابة وضع بري الدقيق 
الكبيرة  املعارضة  ظــل  فــي  السابعة  لواليته 
لـــه مـــن جـــانـــب بــعــض األحـــــــزاب واملــســتــقــلــني 

والنواب التغييريني. تعيق الحواجز الدخول إلى ساحة النجمة في وسط بيروت )حسين بيضون(
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محاولة جديدة إلضعاف الحراك

الحملة على الحزب الشيوعي السوداني

جاءت الحملة ضد 
الحزب بعد لقاءاته 

بقادة حركات متمردة

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

ــقــــاب فــي  دشـــنـــت ســـلـــطـــات االنــ
املواجهة  مــن  مرحلة  الـــســـودان، 
والــــــتــــــصــــــعــــــيــــــد مــــــــــع الـــــــحـــــــزب 
الــســودانــي، وذلـــك على عكس  الشيوعي 
مــا كــان يــحــدث خــال نحو سبعة أشهر 
من االنقاب على السلطة املدنية، في 25 
أكــتــوبــر/تــشــريــن األول املـــاضـــي. وخــال 
األيام املاضية، اعتقلت السلطات األمنية، 
زعــــيــــم الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي الــــســــودانــــي، 
مــحــمــد مـــخـــتـــار الـــخـــطـــيـــب، واملـــتـــحـــدثـــة 
ــزب آمــــــال الـــزيـــن،  ــحــ الـــرســـمـــيـــة بـــاســـم الــ
والـــقـــيـــادي فـــي الـــحـــزب صــالــح مــحــمــود، 
ــل أن تـــطـــلـــق ســــراحــــهــــم الحــــقــــا. كــمــا  ــبـ قـ
إعامي  االعــتــقــاالت هجوم  تلك  صاحب 
إعامية  الحزب، وحملة  على  وسياسي 
عليه يديرها قريبون من االنقاب، فيما 
رّد الحزب بقوة على تلك الحمات. وأكد 
الحزب الشيوعي السوداني في أكثر من 
مرة استعداده للمواجهة وعدم التراجع 
لانقاب  املناهض  السياسي  ه 

ّ
خط عن 

والهادف إلى هزيمته، ورفض التفاوض 
والــــدخــــول فـــي تــســويــة ســيــاســيــة جملة 
، حتى لــو قبلت بــذلــك أحــزاب 

ً
وتــفــصــيــا

وتحالفات سياسية معارضة.

اجتماعات جوبا وكاودا 
ال تروق للعسكر

وجـــــاءت حــمــلــة الــتــصــعــيــد ضـــد الــحــزب 
الشيوعي السوداني من جانب االنقاب، 
بــســبــب لـــقـــاءات الـــحـــزب أخـــيـــرًا مـــع قـــادة 
حــركــات مــتــمــردة، وتــحــديــدًا عــقــب زيـــارة 
قـــام بــهــا وفـــد الـــحـــزب بــقــيــادة الخطيب 
ــنـــة جــــوبــــا، عـــاصـــمـــة دولـــــــة جــنــوب  ملـــديـ
ــتــــي الـــتـــقـــى فــيــهــا رئــيــس  الـــــســـــودان، والــ
»حــركــة تــحــريــر الـــســـودان« عــبــد الــواحــد 
ــة تــحــريــر  ــ ــركـ ــ ــــت »حـ ــانـ ــ مـــحـــمـــد نـــــــور. وكـ
ــفــــاوض مــع  ــتــ الــــــســــــودان« قــــد رفــــضــــت الــ
الــحــكــومــة االنــتــقــالــيــة الــســابــقــة ملــشــاركــة 
الــعــســكــر فــيــهــا، بــاعــتــبــار أنـــهـــم امـــتـــداد 
لــنــظــام الــرئــيــس املـــعـــزول عــمــر الــبــشــيــر. 
وأعــقــب زيـــارة جــوبــا تــوجــه وفــد الحزب 
السودانية  كـــاودا  مدينة  إلــى  الشيوعي 
الواقعة تحت سيطرة »الحركة الشعبية 
الــســودان« - فصيل عبد العزيز  لتحرير 
الـــحـــلـــو، والـــتـــقـــوا زعــيــمــهــا عــبــد الــعــزيــز 
ــة كـــانـــت جــلــســت  ــركـ ــحـ ــو. وهــــــذه الـ ــلـ ــحـ الـ
ــع الـــحـــكـــومـــة االنـــتـــقـــالـــيـــة،  لـــلـــتـــفـــاوض مــ
لتمسكها  معها  اتــفــاقــا  تــوقــع  لــم  لكنها 
الــبــاد.  فـــي  الــعــلــمــانــي  الــنــظــام  بتطبيق 
وبــنــاء عــلــيــه، احتفظت الــحــركــة، وكــذلــك 
بقواتها  نــور،  الواحد محمد  حركة عبد 
العسكرية، ما ترك املجال أمام استئناف 

املاحقة األمنية لن تثنيه عن نضاله من 
أجل استرداد الديمقراطية. وقال الحزب 
إن االجتماع مع الحركات املسلحة هدف 
إلـــى تــأســيــس دولــــة مــدنــيــة ديــمــقــراطــيــة، 
وبناء مركز ثوري موحد إلحداث التغيير 

الجذري وإسقاط السلطة االنقابية.

استهداف الحراك
وتعليقا على هذه التطورات، رأى حسن 
عثمان، املتحدث باسم الحزب الشيوعي 
»العربي الجديد«،  السوداني، في حديث لـ
أن »الهجمة الشرسة للسلطات االنقابية 
على حزبهم تعود باألساس للرغبة في 

عملهما العسكري في أي لحظة. لم ترق 
الـــزيـــارتـــان لــلــســلــطــات االنــقــابــيــة الــتــي 
الــســودان،  لــدى حكومة جــنــوب  احتجت 
فـــبـــادرت األخـــيـــرة بــاحــتــجــاز الـــوفـــد في 
جـــوبـــا والـــتـــحـــقـــيـــق مـــعـــه وإعـــــادتـــــه إلـــى 
الــخــرطــوم. وفـــي الــعــاصــمــة الــســودانــيــة، 
ــه الـــوفـــد كــذلــك بــاعــتــقــال ألعــضــائــه  ووجــ
دام لــســاعــات وعــمــلــيــة تــحــقــيــق مـــن قبل 
السلطات األمنية حــول أســبــاب ودوافــع 

االجتماع بمجموعات ال تزال متمردة.
بـــيـــانـــاتـــه  ــي  ــ فـ الـــشـــيـــوعـــي  ــزب  ــ ــحـ ــ الـ دان 
ــال  ــقـ ــتـ ــة، اعـ ــيــ ــافــ ــه الــــصــــحــ ــاتــ ــيــــحــ وتــــوضــ
قيادته، وعــّدهــا تعسفا ضــده، مؤكدًا أن 

اســتــهــداف الــحــركــة الــجــمــاهــيــريــة، وهــو 
ــر مـــعـــلـــوم لـــهـــم ولــلــشــعــب الـــســـودانـــي  ــ أمـ
ــــرورًا بــاألنــظــمــة  مــنــذ عــهــد االســتــعــمــار مـ
حيث  الباد  حكمت  التي  الديكتاتورية 
في  الجماهيرية  الحركة  استهداف  يتم 
حــريــاتــهــا ومــنــظــمــاتــهــا الــديــمــقــراطــيــة«. 
ــّوه إلـــى أن الـــحـــزب الــشــيــوعــي »يــقــف  ــ ونـ
دائـــمـــا وأبـــــدًا مـــع الـــحـــراك الــجــمــاهــيــري، 
الــتــصــدي لانقاب  كما يــحــدث اآلن فــي 
العسكري الحالي«.  وحول تأخر الحملة 
ضــد حزبهم خــال األشــهــر املــاضــيــة من 
عمر االنــقــاب، أوضــح حسن عثمان، أن 
»الــطــغــمــة الــعــســكــريــة كــانــت تــعــول على 
على  وتــراهــن  سياسية،  تسوية  إحـــداث 
 صفوفها 

ّ
اخــتــراق لــجــان املــقــاومــة وشـــق

وإجهاض نشاطها«، واكتشفت »اآلن أن 
صمود لجان املقاومة والشارع ككل، أمر 
يقف خلفه الحزب الشيوعي، لذا حاولت 
الــهــجــوم عــلــيــه بــاالعــتــقــاالت والــحــمــات 
السياسية واألكــاذيــب«. وأكــد أن الحزب 
»يثق تمام الثقة في الحركة الجماهيرية، 
وفي هزيمة ذلك املخطط واالنقاب ككل، 
يا نحو إحداث تغيير 

ّ
ومن ثم التوجه كل
جذري في الباد«. 

»التغيير  إن  بــالــقــول  عــثــمــان  واســتــطــرد 
الـــجـــذري يــحــتــاج إلـــى بــنــاء مــركــز ثــوري 
ــقـــوى املـــؤمـــنـــة بــالــثــورة   الـ

ّ
ــل تــتــشــاركــه كــ

ــا، بــــمــــا فـــــي ذلــــك  ــ ــهـ ــ ــاراتـ ــ ــعـ ــ ــا وشـ ــهـ ــمـ ــيـ وقـ
الحركات التي رفعت الساح كخيار لها، 
ال دخل للحزب الشيوعي به، خصوصا 
ــك بــســبــب  ــ ــات فـــعـــلـــت ذلــ ــركــ ــلـــك الــــحــ أن تـ
مظالم تاريخية«. وأشار املتحدث باسم 
الـــحـــزب الــشــيــوعــي الــــســــودانــــي، إلــــى أن 
 
ً
االنــقــاب »سيمنح فرصة وأمــا إسقاط 

لبناء سودان جديد يقوم على االعتراف 
بالتعدد الثقافي والديني«.

وبّي عثمان أن إحدى إيجابيات تواصل 
املسلحة  الحركات  مع  الشيوعي  الحزب 
»هــي تــراجــع األخــيــرة عــن املطالبة بحق 
تـــقـــريـــر املـــصـــيـــر ملـــنـــاطـــق جـــبـــال الــنــوبــة 
على  مــعــهــم  واالتــــفــــاق  األزرق،  والـــنـــيـــل 
وحـــــــــدة وســـــامـــــة الـــــــــســـــــــودان«، مــتــهــمــا 
جــهــات دولــيــة وإقــلــيــمــيــة »بــالــعــمــل على 
الـــســـودان وتـــكـــرار تــجــربــة فصل  تقسيم 
جنوب السودان«. وأشار إلى أن النتائج 
»ستظهر خال  لحراك حزبهم  النهائية 
ــع عــــدد من  الـــفـــتـــرة املــقــبــلــة بــالــتــوقــيــع مـ
األطراف على مواثيق سياسية جديدة«.

مــن جــهــتــه، ربـــط الــصــحــافــي عـــاء الــديــن 
مــحــمــود، الــتــركــيــز األخـــيـــر عــلــى الــحــزب 
الــشــيــوعــي مــن قــبــل الــســلــطــة االنــقــابــيــة، 
بـــوقـــوف الـــحـــزب مــوقــفــا مــخــتــلــفــا فـــي ما 

االنقاب،  ضد  الشعبي  بالحراك  يتعلق 
نحو  يسعى  ثــوريــا  موقفا  يتخذ  لكونه 
الــتــغــيــيــر الـــــجـــــذري، وهـــــو مـــوقـــف يــجــد 

 املقاومة الشعبية. 
ّ
شبيها له في خط

»الــعــربــي  لـــ فـــي حـــديـــث  ورأى مـــحـــمـــود، 
ينسجم  »ال  املـــوقـــف  ــذا  هــ أن  الـــجـــديـــد«، 
بالطبع مع املوقف الدولي املتبني لعملية 
قبل  من  طرحت  التي  الناعم«،  »الهبوط 
التفاوض  عملية  أثناء  الــدولــي  املجتمع 
مع  البشير، وكذلك ال ينسجم  نظام  مع 
كــثــيــر مـــن الـــقـــوى اإلقــلــيــمــيــة الــتــي تتبع 
لــلــنــظــام الــعــاملــي الــجــديــد«. وبـــرأيـــه، فــإن 
ــن تــكــتــفــي بــالــفــرجــة، بل  ــقـــوى »لــ ــذه الـ هــ
الخط  هـــذا  مــثــل  لهزيمة  تسعى جــاهــدة 
والتوجه عبر دعم القوى السياسية التي 
تدعو إلى التسوية، مثل أحزاب وحركات 
على  والعمل  والتغيير،  الحرية  تحالف 
املــقــاومــة وضــرب  لــجــان  تفتيت وتفكيك 
كل األحزاب الرافضة للتسوية بما فيها 

الحزب الشيوعي«.
الـــحـــزب  ــبــــر مـــحـــمـــود أن »ذهـــــــــاب  ــتــ واعــ
ــات املــســلــحــة  ــركــ ــحــ ــاء الــ ــقـ ــلـ ــيـــوعـــي لـ الـــشـ
الـــثـــوريـــة والــحــقــيــقــيــة مـــن أجــــل صــنــاعــة 
تحالف ثوري في جوبا، كان خطأ كبيرًا، 
واســتــعــادة ألخــطــاء املــاضــي الــتــي قــادت 
إلى ضرب الحزب في يوليو/تموز 1971 
)عــقــب املــحــاولــة االنــقــابــيــة عــلــى جعفر 
الــنــمــيــري(، عــبــر املــحــور اإلقــلــيــمــي الــذي 
كــانــت تــقــوده مــصــر- أنــــور الـــســـادات في 
ذلـــك الــوقــت والــــذي كـــان يتبع لــلــواليــات 
املـــتـــحـــدة«، عــلــى حـــد وصـــفـــه. ولــفــت إلــى 
ــان حــيــنــهــا  ــ أن االتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي كـ
»متغاضيا عن تلك الجريمة ألن الحزب 

الشيوعي كان يتمتع باستقالية عنه«.
من جهته، استبعد الفريق فتح الرحمن 
ــن، الـــقـــائـــد األســــبــــق لــســاح  ــ ــديـ ــ مـــحـــي الـ
الـــبـــحـــريـــة والــــقــــريــــب مــــن دوائـــــــر املـــكـــون 
الحزب  الفعلية بي  املواجهة  العسكري، 
ــتــــي تــــــدرك أن  الـــشـــيـــوعـــي والـــســـلـــطـــة »الــ
الــــحــــزب بــــا قــيــمــة حــقــيــقــيــة، وال ســنــد 
ــدرك كــــل مــخــطــطــاتــه  ــ ــه، كـــمـــا تــ ــ شــعــبــيــا لـ
ــة الــــهــــادفــــة إلــــــى تــغــيــيــر  ــيـ ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ االسـ
جــذري فــي الــســودان على أســاس علمنة 
كــل شــيء وحــل الجيش الــســودانــي وكل 
الــقــوات األخــــرى مــن شــرطــة وأمـــن ودعــم 
سريع، وإحال قوات عبد العزيز الحلو 
الــديــن، فــي حديث  مكانها«. وقـــال محي 
»العربي الجديد«، إن الحزب الشيوعي  لـ
»يــتــخــفــى تــحــت ســتــار لــجــان املــقــاومــة«، 
الـــــصـــــادر مــن  ــيـــاســـي  الـــسـ املــــيــــثــــاق  وإن 
الــلــجــان خـــال الــفــتــرة املــاضــيــة »هـــو في 
واتهم  الــحــزب«.  ميثاق  املطلقة  حقيقته 
الحزب بأنه »يريد من الحركات املسلحة 
ــال األطـــــــــراف عـــلـــى أن يـــتـــولـــى هــو  ــعــ إشــ
واإلضرابات  بالتظاهرات  املركز  تأجيج 
عن العمل التي تنفذ بي الحي واآلخر«. 
وراهـــن محي الــديــن على »فــشــل كــل تلك 
املخططات«، مبينا أنــه »فــي حــال نجاح 
مخططات الشيوعي، فيعني ذلك تقسيم 

السودان إلى دويات«.

سياسة
جديد  استهداف  في  إعالمية،  وحملة  اعتقاالت  عبر  الشيوعي،  الحزب  مع  تصعيد  مرحلة  االنقالبية  السودان  سلطات  أطلقت 
للحراك وأي طرف محلي متماٍه مع لجان المقاومة، فيما يتخطى الحزب ذلك للتواصل مع حركات مسلحة، والسعي للتوقيع 

معها على مواثيق جديدة
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الذي  السوداني،  الشيوعي  الحزب  يعّد 
تأسس في عام 1946، واحدًا من األحزاب 
ــثـــر تــأثــيــرًا  الــســيــاســيــة الـــســـودانـــيـــة األكـ
فــي املــشــهــد الــســيــاســي املــحــلــي. ناهض 
الحزب االستعمار البريطاني - املصري 
الفريق  انــقــاب  ــاوم  وقــ  ،)1956  -1898(
إبراهيم عبود )1958-1964( ولعب دورًا 

في إسقاطه عبر ثورة شعبية.
ــــزب الـــشـــيـــوعـــي الــــســــودانــــي  ــــحـ دخــــــل الـ
عــلــى  وحـــصـــل   ،1965 عـــــام  انـــتـــخـــابـــات 
مـــقـــاعـــد بـــعـــض الـــــدوائـــــر االنـــتـــخـــابـــيـــة، 
ــان فــــــي عــهــد  ــ ــرملــ ــ ــبــ ــ ــ ــــــــــرد مــــــن ال

ُ
ــنــــه ط ــكــ لــ

ــدي. وفـــــي عـــام  ــ ــهـ ــ ــادق املـ ــ ــــصـ حـــكـــومـــة الـ
الـــحـــزب الــشــيــوعــي انــقــاب  1969، دعـــم 
جعفر الــنــمــيــري ضــد حــكــومــة الــصــادق 
ــهـــدي، لــكــن شــهــر الــعــســل بــيــنــهــمــا لم  املـ
، ليبرز خــاف بــي الحزب 

ً
يعمر طــويــا

والــنــمــيــري، دفــــع ثــمــنــه الـــحـــزب بــإعــدام 
زعيمه عبد الخالق محجوب واثني من 
أبرز قياداته، هما الشفيع أحمد الشيخ 
وجـــوزيـــف قـــرنـــق، التــهــامــهــم بــالــتــورط 
في انقاب عسكري في عام 1971. بعد 
السوداني  الشيوعي  الحزب  ذلــك، دخل 
في مواجهة طويلة مع النظام استمرت 
أكثر من 14 عاما، شاركت فيها أحــزاب 
أخرى، وانتهت بسقوط جعفر النميري 
وقـــيـــام انــتــخــابــات عـــامـــة، كـــان لـــه منها 
نــصــيــب. لــكــن فــتــرة ديــمــقــراطــيــة 1986-

الــبــشــيــر،  بـــانـــقـــاب عــمــر  انــتــهــت   1989
مــن جديد  الــســودانــي  الشيوعي  ليعود 
ــة حــتــى ســقــوط  ــعـــارضـ إلــــى صـــفـــوف املـ
البشير فــي عــام 2019. شــاركــت قيادات 

ــفـــاوض مــع  ــتـ ــــوالت الـ الـــشـــيـــوعـــي فــــي جــ
الــعــســكــر الــحــالــيــي لــلــتــأســيــس لــلــفــتــرة 
ظ الحزب على الوثيقة 

ّ
االنتقالية، وتحف

الدستورية، وناهض سياسات حكومة 
رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، 
الثاني  نوفمبر/تشرين  فــي  وانــســحــب 

2020 من تحالف »الحرية والتغيير«.
بــعــد انــقــاب قــائــد الــجــيــش الــفــريــق أول 
عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان فــي 25 أكــتــوبــر/

تــشــريــن األول املـــاضـــي، صـــّعـــد الــحــزب 
وتيرة عمله املناهض لانقاب، وحاول 
ــقـــابـــل تــحــالــف  ــنــــاء تـــحـــالـــف جــــديــــد مـ بــ
»الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر« ملـــقـــاومـــة األخــيــر 
الذي ُيحمله نسبة كبيرة من مسؤولية 
فــشــل الــفــتــرة االنــتــقــالــيــة والــتــمــاهــي مع 
اته  لقاء الغرض، جاءت  ولهذا  العسكر. 
األخـــيـــرة مــع الــحــركــات املــتــمــردة. يذكر 
أنـــه طــــوال مــســيــرتــه الــســيــاســيــة، اعتمد 
الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي الــــســــودانــــي الــعــمــل 
املــعــروف بالعمل تحت األرض،  الــســّري 
وظــهــر ذلـــك الــنــهــج بــشــكــل أوضــــح عقب 
إعــــــدام زعــيــمــه عــبــد الـــخـــالـــق مــحــجــوب 
فـــي عـــام 1971. وتــعــتــمــد تــلــك الــطــريــقــة 
عــلــى الــســّريــة املــفــرطــة وإخـــفـــاء قــيــادات 
نهائيا، وإطــاق أسماء  كـــوادره  الحزب 
مستعارة لــلــكــوادر. وجـــّرب الــحــزب ذلك 
على سبيل املثال في عهد زعيم الحزب 
محمد إبراهيم نقد، في الفترة من 1971-
1985 في عهد نظام النميري، وأعادها 
البشير  عمر  املخلوع  الرئيس  عهد  في 
في الفترة من 1994-2005. وحتى خال 
السّرية  تسيطر  الديمقراطية،  ســنــوات 
على كل اجتماعات الحزب بمستوياتها 
من  كبيرًا  عــددًا  هناك  أن  كما  املختلفة، 
الــــكــــوادر الـــقـــاعـــديـــة والـــوســـيـــطـــة تعمل 
»تحت األرض«. ويعرف عن الشيوعيي 
ــم ال يـــفـــضـــلـــون الــــحــــديــــث الــعــلــنــي  ــهــ أنــ
الــعــمــل  عـــن أدوات وتــفــاصــيــل وأســــــرار 
قد  بأنهم  يــردون  ما  وغالبا  العسكري، 

يحتاجونها مرة أخرى.
عبد الحميد...

عمر مديد من العمل 
»تحت األرض«

من  المحلي،  السياسي  المشهد  في  العميق  تأثيره  السوداني  الشيوعي  الحزب  ترك 
مناهضة االستعمار إلى الثورة على عهد عمر البشير إلى رفض االنقالب العسكري، معتمدًا 

مرارًا على العمل السّري

اعتقلت سلطات االنقالب أخيرًا زعيم 
الحزب محمد مختار الخطيب )إبراهيم حميد/

فرانس برس(
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القاهرة ـ العربي الجديد

أحـــال رئــيــس مجلس الــنــواب املــصــري، حنفي جبالي، 
أمـــس االثــنــي، ســتــة قــــرارات صــــادرة عــن الــرئــيــس عبد 
اتفاقيات  بشأن  قـــرارات  ثاثة  منها  السيسي،  الفتاح 
حصول مصر على قروض دولية جديدة، في وقت قفز 
إلــى 145.529 مليار دوالر  للباد  الخارجي  الدين  فيه 
بنهاية ديسمبر/كانون األول 2021، بزيادة تقدر بنحو 
8.109 مــلــيــارات دوالر خــال 3 أشــهــر فــقــط، وذلـــك إلى 
البرملانية املختصة لدراستها، وإعــداد تقارير  اللجان 
بشأنها إلقرارها. وأحــال جبالي قــرارًا للسيسي بشأن 

املوافقة على اتفاق القرض املوقع بي مصر، ممثلة في 
بمبلغ  الفرنسية،  والحكومة  الــدولــي،  الــتــعــاون  وزارة 
إجمالي يقدر بـــ776 مليونا و900 ألــف يــورو، لتمويل 
تــوريــد 55 قــطــارًا وتــجــديــد مــعــدات مستودعات الخط 
األول مــن مــتــرو أنــفــاق الــقــاهــرة. كــمــا أحــــال قــــرارًا آخــر 
باملوافقة على اتفاق القرض التعويضي بي الحكومة 
املصرية، وصندوق النقد العربي، بمبلغ إجمالي يقدر 
بـ87.7 مليون دينار عربي حسابي )عملة صندوق النقد 
العربي، أي حوالي 373 مليون دوالر(، للمساهمة في 
تجاوز مصر التداعيات واآلثار السلبية التي فرضتها 
جائحة كورونا. كذلك أحال قرار باملوافقة على االتفاق 

املــوقــع بــي مــصــر، ممثلة فــي وزارة الــتــعــاون الــدولــي، 
والـــوكـــالـــة الــفــرنــســيــة لــلــتــنــمــيــة، حـــول تــمــويــل مــشــروع 
معالجة الصرف الصحي في منطقة حلوان بالقاهرة 
بــمــبــلــغ 52 مــلــيــون يــــــورو. وشــمــلــت اإلحـــــــاالت الـــقـــرار 
الخاص باملوافقة على الخطاب املتبادل بي الحكومة 
املــصــريــة، والــبــنــك الـــدولـــي لــإنــشــاء والــتــعــمــيــر، حــول 
إدخال تعديات على 40 اتفاقية قرض مبرمة بينهما، 
فــي ضـــوء اعــتــزام الــبــنــك الــدولــي تــعــديــل ســعــر الــفــائــدة 
الحالي )الليبور(، واستبداله بمعدل جديد )السوفر(. 
الديون  املــصــري، مثلت  املــركــزي  البنك  لبيانات  ووفقا 
الــديــون الخارجية،  طويلة األجـــل النصيب األكــبــر مــن 

بقيمة بلغت 132.7 مليار دوالر بنهاية الربع الثاني من 
العام املالي 2021-2022، مقابل 125.939 مليار دوالر في 
الربع األول من نفس العام. وبلغت قيمة الديون قصيرة 
األجل 12.842 مليار دوالر، من إجمالي الدين الخارجي 
خال الربع الثاني من العام املالي الجاري، مقابل نحو 
الــعــام نفسه.  الــربــع األول مــن  فــي  11.480 مليار دوالر 
وكشف البنك املركزي، في وقت سابق، عن تراجع حاد 
لاحتياطي النقدي من العمات األجنبية إلى 37.082 
مليار دوالر بنهاية مــارس/آذار املاضي، مقابل 40.99 
بفعل  لــه،  السابق  فبراير/شباط  بنهاية  دوالر  مليار 

األزمة االقتصادية الطاحنة التي تمر بها مصر.

اتفاقيات قروض جديدة أمام البرلمان المصري

انكماش البريد السريع
أظهر مؤشر صناعي شهري أن قطاع البريد السريع في 
املاضي  نيسان  إبــريــل/  فــي شهر  انكماشا  الــصــي سجل 
بــســبــب مـــعـــادوة ظــهــور حــــاالت إصـــابـــة بــكــوفــيــد-19، لكن 
الباد  جــهــود  وســط  انتعشت  الــســريــع  التوصيل  أنشطة 
لتيسير الخدمات اللوجستية والنقل. وجاء مؤشر تنمية 

التوصيل السريع في الصي عند 241.3، الشهر املاضي، 
بانخفاض 3.9 في املائة على أساس شهري، وفقا للهيئة 
ملعالجة  جــهــودهــا  الــدولــة  تكثيف  ومــع  للبريد.  الوطنية 
االختناقات اللوجستية وتحسي الخدمات، انتعش حجم 
إلــى حــوالــي 300 مليون طرد  الــقــطــاع بشكل كبير  أعــمــال 

ــا للمكتب. وتــعــامــلــت شــركــات 
ً
يــومــًيــا مــنــذ 24 إبــريــل، وفــق

البريد السريع في الصي مع إجمالي 31.71 مليار طرد في 
الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى إبريل، بزيادة سنوية 
قدرها 4.2 في املائة، بينما انخفض حجم أعمالها بنسبة 

11.9 في املائة الشهر املاضي.

وصول 50 باصًا فرنسيًا إلى لبنان
وصلت إلى مرفأ بيروت، أمس االثنين، خمسون حافلة 
إلى  فرنسا  من  مة  المقدَّ الهبة  من  أولى  كدفعٍة 
على  وذلك  العام،  النقل  قطاع  دعم  إطار  في  لبنان 
في  )تعمل  الفرنسية   CMA- CGM شركة  باخرة  متن 
وأعلن  اللوجستية(.  والخدمات  البحري  النقل  مجال 
الباصات  أن  حمية  علي  والنقل  العامة  األشغال  وزير 
الحديد  الخمسين ستكون في عهدة مصلحة سكك 
خالل  السير  خطوط  على  وستُطَلق  المشترك  والنقل 
أسبوَعيْن أو ثالثة، إضافة إلى الـ45 حافلة المحلية التي 
الفرنسية  الشركة  وعمدت  لبنان،  في  موجودة  كانت 
انفجار  بفعل  تضرّرت  بعدما  وإصالحها  صيانتها  إلى 

مرفأ بيروت الذي وقع في 4 أغسطس/آب 2020.

تسيير رحالت من مطار خليج نيوم 
أعلنت »نيوم« عن شراكتها االستراتيجية مع الخطوط 
مطار  من  منتظمة  دولية  رحالت  لتسيير  السعودية 
يونيو/  نهاية  تبدأ  مختارة،  وجهات  إلى  نيوم  خليج 
مع  دبي،  إلى  أسبوعية  برحالت   2022 القادم  حزيران 
خطط لتسيير رحالت إلى لندن. وأوضحت »نيوم«، أمس، 
أن هذه الخطوة تعد انطالقة للخدمات التجارية عبر 
المطار، الذي سيتمكن نحو 40% من سكان العالم من 
الوصول إليه في أقل من 4 ساعات من خالل موقعه 
عام  مدير  وقال  قارات.   3 مفترق  على  االستراتيجي 
الشراكة  هذه  إن  الُعمر  إبراهيم  السعودية  الخطوط 
تتماشى مع طموح الخطوط السعودية وجهودها 

لدعم رؤية المملكة 2030.

صعود مبيعات العقارات في دبي وأبوظبي
المتخصصة  »أستيكو«،  شركة  عن  صادر  تقرير  أكد 
الحالة  استمرار  باإلمارات،  العقارات  إدارة  مجال  في 
خالل  وأبوظبي  دبي  في  العقاري  للقطاع  القوية 
األشهر الثالثة األولى من العام الجاري، نتيجة للمبادرات 
األسواق.  في  والثقة  االقتصادي  والنمو  الحكومية 
وحدة   3800 من  يقرب  ما  تسليم  إلى  التقرير  وأشار 
سكنية في الربع األول، موزعة على مناطق مختلفة 
الريم  الراحة وجزيرة  أبوظبي، بما في ذلك شاطئ  من 
وجزيرة ياس وجزيرة السعديات وغيرها. ونما متوسط 
أسعار إيجارات الفلل بنسبة 2% خالل الربع األول من العام 
زيادات تقترب  المشاريع  2022، في حين سجلت بعض 

من 10%، وبلغ متوسط الزيادات السنوي %5.

لقطات

إضراب عام في تونس
تونس ـ إيمان الحامدي

ــر االتـــحـــاد الـــعـــام الــتــونــســي لــلــشــغــل االثـــنـــي،  أقــ
تنظيم إضراب في القطاع الحكومي واملؤسسات 
اإلداريـــة  الهيئة  توصيات  على  بناء  الحكومية 
الــذهــاب إلضـــراب عــام دون  قـــررت  الــتــي  النقابية  للمنظمة 
تــحــديــد مـــوعـــد، احــتــجــاجــا عــلــى تــبــاطــؤ املـــفـــاوضـــات حــول 
الزيادة في رواتب العاملي في القطاع الحكومي مع حكومة 
نجاء بودن. وأعلن البيان الختامي للهيئة اإلدارية التحاد 
الوظيفة  مجمع  مطالب  تبنت  العمالية  النقابة  أن  الشغل 
العمومية بإقرار اإلضراب العام في القطاع الحكومي، داعيا 
الحكومة إلى التعجيل بفتح مفاوضات لتعديل رواتب أكثر 
من 600 ألف موظف يعملون في القطاع الحكومي، على أن 
يتم الحقا تحديد موعده وتراتبه. وقال املتحدث الرسمي 
بــاســم االتـــحـــاد الــعــام الــتــونــســي للشغل ســامــي الــطــاهــري 
الذي تا بيان الهيئة اإلدارية إن املكتب التنفيذي للمنظمة 

الشغلية سيعلن الحقا عن موعد اإلضراب وترتيباته، داعيا 
واالستعداد  الصفوف  رّص  إلــى  القطاعية  النقابات  عموم 
واالجتماعية  االقــتــصــاديــة  منتسبيها  حــقــوق  عــن  لــلــدفــاع 
 فــي تــعــديــل الـــرواتـــب. وكــذلــك طــالــب االتــحــاد الــعــام 

ّ
والــحــق

التونسي للشغل منظمة رجال األعمال باإلسراع في تنفيذ 
الخاص  الــقــطــاع  فــي  العاملي  فــي رواتـــب  الــزيــادة  اتفاقية 
املوقعة منذ شهر يناير/ كانون الثاني، منتقدا ما وصفه 
نتيجة  التونسيي  التي تستهدف قوت  الشرسة  بالهجمة 
ــادات املــجــحــفــة لـــأســـعـــار وبـــلـــوغ الــتــضــخــم مــعــدالت  ــ ــزيـ ــ الـ
ــاد الــشــغــل الــســيــاســيــات املــالــيــة   قــيــاســيــة. كــمــا انــتــقــد اتـــحـ
للبنك املركزي التونسي الذي قرر مؤخرا الزيادة في سعر 
الــفــائــدة الــرئــيــســي، معتبرا أن مــثــل هـــذه الــحــلــول تــزيــد من 

إنهاك القدرة الشرائية للتونسيي. 
والثاثاء املاضي، قال البنك املركزي التونسي إنه رفع سعر 
الفائدة الرئيسي من 6.25% إلى 7% ملحاربة التضخم، وهي 
أول زيادة للفائدة منذ 2019. وعّبر البنك في بيان أصدره 

ودعــا  للتضخم،  املــرتــفــع  املنحنى  حــيــال  العميق  قلقه  عــن 
إلــى إصــاحــات اقتصادية في أقــرب وقــت ممكن الستعادة 
النمو االقتصادي من أجل ضمان استقرار االقتصاد الكلي 
واســتــدامــة الــديــن الــعــام. وطــالــب االتــحــاد الــعــام التونسي 
للشغل الحكومة بإجراءات اجتماعية عاجلة لفائدة األجراء 
الدخل  وذات  الفقيرة  واألســر  العمل  عن  املعطلي  وخاصة 
املــحــدود. ويحصل موظفو تونس على زيـــادات دوريــة في 
الرواتب تحدد بناء على مفاوضات تجرى كل ثاث سنوات 
ــاد الـــعـــام الــتــونــســي لــلــشــغــل، حيث  بـــي الــحــكــومــة واالتــــحــ
تصرف الزيادات على ثاثة أقساط سنوية وتحدد قيمتها 

بناء على الوضع االقتصادي في الباد ونسب التضخم.
أيلول  فــي سبتمبر/  املعينة  بـــودن  نــجــاء  أن حكومة  غير 
املــاضــي لــم تــوافــق بعد على الــدخــول فــي جولة مفاوضات 
جديدة مع املنظمة النقابية التي تّصر على ضمان حقوق 
العمال املكتسبة، رغم مطالب صندوق النقد الدولي بكبح 

كتلة األجور خال السنوات القادمة.

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

في الوقت الذي استبعد فيه 
صندوق النقد الدولي، أمس، 

إمكانية حدوث ركود عاملي واسع 
رغم تأزم األوضاع املالية وتباطؤ 

اقتصاد الصني، وزيادة سعر 
الفائدة، كان االقتصاد العاملي 

يتلقى في نفس اليوم تهديدات 
جديدة يمكن أن تدفعه بسرعة 

نحو الدخول في نفق الركود 
التضخمي الخطير، مع قفزات 

معدالت التضخم في االقتصادات 
الكبرى ووصولها إلى معدالت 

لم تصل إليها منذ 40 عاما، 
واستمرار أزمة سالسل التوريد، 

وتوسع الدول في فرض حظر 
على صادراتها، خاصة من السلع 

الغذائية كالقمح.
وفي الوقت الذي كانت مديرة 

صندوق النقد الدولي كريستالينا 
غورغيفا، تؤكد أمس، أن تأزم 

األوضاع املالية وارتفاع الدوالر 
وتباطؤ اقتصاد الصني كلها 

عوامل تؤثر على االقتصاد العاملي، 
كان هذا االقتصاد يتلقى ضربة 
جديدة ناتجة عن زيادة املخاطر 

الجيوسياسية عقب عودة التوتر 
العسكري بني واشنطن وبكني، 
وتهديد الرئيس األميركي جو 

بايدن الصني من أي غزو محتمل 
لجزيرة تايوان، وتأكيده أن الواليات 
املتحدة مستعدة للتدخل عسكرًيا 

إذا غزت الصني تايوان، وهو ما 
ردت عليه بكني بسرعة محذرة إياه 

من اللعب بالنار.
لم يكتف بايدن بالتهديد الخطير، 
بل أعلن أمس في طوكيو إطالق 

شراكة اقتصادية جديدة في 
منطقة آسيا واملحيط الهادئ تضم 

13 دولة، بينها الواليات املتحدة 
واليابان والهند وأستراليا، وهو 

التحالف الذي يستهدف اقتصاد 
الصني وصادراتها ومشروعاتها، 
خاصة الحزام والطريق أو طريق 

الحرير. ال تقف البؤر الجديدة التي 
تهدد االقتصاد العاملي عند األزمة 

األميركية الصينية، بل ظهرت بؤرة 
جديدة باتت تؤرق العالم وهي 

االنتشار السريع لفيروس جدري 
القرود الذي يشكل خطرا على 

الصحة العامة، وحذرت منه منظمة 
الصحة العاملية قائلة إن العالم 

يواجه تحديات »هائلة«، تشمل 
جائحة كوفيد والحرب في أوكرانيا 

وجدري القرود.
كان الجميع يراهن على فترة 

هدوء يستعيد فيها االقتصاد 
العاملي عافيته عقب تراجع خطر 

كورونا، لكن جاءت صدمة الحرب 
األوكرانية لتصب الزيت على النار 

وترفع منسوب املخاطر حول 
العالم، وتشعل النار في أسعار 

السلع واملواد األولية ومنها القمح 
والحبوب والغاز والنفط والوقود، 

ويبدو أن تلك الحال ستتواصل إذا 
ما تحول جدري القرود إلى وباء، 
وتوسعت رقعة الحرب، وواصلت 
األسعار قفزاتها، وغزت الصني 

تايوان. من الصعب رسم صورة ملا 
يمكن أن يكون عليه حال االقتصاد 

العاملي في الفترة املقبلة، وهو 
ما يربك صانع القرار السياسي 

واالقتصادي، مع تسارع األحداث 
وتراكم الخسائر وتقلب األسعار 

والرفع الحاد ألسعار الفائدة.

بؤر جديدة 
تهدد االقتصاد 

العالمي

Tuesday 24 May 2022
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اقتصاد

طهران ـ صابر غل عنبري

 الـــرئـــيـــس اإليــــرانــــي إبــراهــيــم 
ّ

حــــل
رئــــيــــســــي، أمــــــس اإلثـــــنـــــن، ضــيــفــًا 
ــارة  ــ عـــلـــى ســلــطــنــة ُعــــمــــان، فــــي زيـ
ـــهـــا الــثــانــيــة 

ّ
ــــى لـــه للسلطنة كــمــا أن هـــي األولـ

لــه لــدولــة خليجية بــعــد زيــارتــه لقطر خــالل 
فبراير/شباط املاضي. زيارة رئيسي لعمان 
 

ّ
 عن دالالتها ورسائلها املختلفة، لعل

ً
فضال

العامل االقتصادي هو الدافع األهم للزيارة، 
لــــدى مــســقــط عــلــي نجفي  إذ أكــــد ســفــيــرهــا 
 االقـــتـــصـــاد يــتــصــدر أجــنــدة 

ّ
فـــي تـــغـــريـــدة أن

مباحثات رئيسي خالل زيارته لعمان والتي 
كـــانـــت لـــيـــوم واحـــــد فـــقـــط. وفــــي مـــؤشـــر آخــر 
بالنسبة  للزيارة  االقتصادية  األهمية  على 
إليــران التي تواجه أزمة مالية متفاقمة هذه 
األيـــام، رافــق الرئيس اإليــرانــي خــالل الزيارة 
ــكـــون مــــن 50 رجـــل  ــد اقـــتـــصـــادي كــبــيــر مـ ــ وفـ
أعــمــال وتــاجــرًا ونــاشــطــًا اقــتــصــاديــًا إيــرانــيــًا، 
والنقل  والصناعات  النفط  وزراء  عن   

ً
فضال

واملواصالت، بعضهم استبقوا زيارة رئيسي 
إلى عمان بأيام للتحضير االقتصادي الجيد 
إلنـــجـــاح الــــزيــــارة. أن تـــكـــون زيـــــارة الــرئــيــس 
اقتصادي  بــدافــع  العمانية  للجارة  اإليــرانــي 
مهمة،  عوامل  بعدة  مدفوعة  فإنها  بامتياز 
الــــــذي تــواجــهــه  ــو االنـــــســـــداد  األول مــنــهــا هــ
ــفــــاوضــــات فــيــيــنــا لـــجـــهـــة رفـــــع الـــعـــقـــوبـــات  مــ
األميركية الشاملة عن إيــران، والتي وضعت 
أثقلت  اقتصادية متفاقمة  أزمــة  أمــام  الــبــالد 
كاهل املواطن وتشعل احتجاجات فيها بن 

حن آلخر وفق مراقبن.
اإليرانية  الحكومة  الثاني هو بحث  والعامل 
الـــحـــالـــيـــة الـــتـــي تــشــكــلــت وهـــــي تـــرفـــع شــعــار 
ــاد، عــــن مـــنـــافـــذ وتـــنـــويـــع  ــتـــصـ األولـــــويـــــة لـــالقـ
الـــخـــيـــارات فـــي مــواجــهــة األزمـــــة االقــتــصــاديــة 
ورفع العقوبات. والعامل الثالث هو االهتمام 
لتحسن  رئيسي  تبديه حكومة  الــذي  الكبير 
الـــعـــالقـــات الــتــجــاريــة واالقـــتـــصـــاديـــة مـــع دول 

الــــجــــوار خــصــوصــًا فـــي ظـــل املــعــطــيــات الــتــي 
ــن تــنــتــظــر رفــع  ــا تـــؤكـــد أنـــهـــا لـ ــهـ ـ

ّ
ذكــــــرت، إذ إن

الــعــقــوبــات وإنـــمـــا تــســعــى إلـــى إفــشــالــهــا عبر 
ــعـــالقـــات الــتــجــاريــة مع  تــعــزيــز الـــتـــواصـــل والـ

البيئة املحيطة بإيران. 
ــات  ــانـ ــيـ ــبـ ــاق، تـــشـــيـــر األرقــــــــــام والـ ــيــ ــســ وفــــــي الــ
إيران  التجاري بن  التبادل   

ّ
أن إلى  الرئيسية 

والــــــــدول الــــــــ15 الــــجــــارة لـــهـــا يــشــهــد ارتـــفـــاعـــًا 
مــســتــمــرًا، خــصــوصــًا خـــالل الــشــهــور التسعة 
األخيرة منذ تولي رئيسي السلطة في يوليو/ 
 تجارة 

ّ
تموز املاضي، إذ تؤكد هذه األرقام أن

إيران مع جيرانها بلغت 52 مليار دوالر خالل 
الــعــام اإليــرانــي املــاضــي )مــن 21 مـــارس/ آذار 

2021 إلى 21 مارس 2022(.
وقبيل توجهه إلى عمان، أكد رئيسي في كلمة 
مقتضبة من مطار طهران أهمية االقتصاد في 
العالقات مع الدول الجارة، مشددًا على »عزم 
وإرادة البلدين للرقي بمستوى العالقات في 
والسياحة  والطاقة  والنقل  التجارة  مجاالت 
خصوصًا السياحة العالجية«. وعبر الرئيس 
اإليــرانــي عــن عــدم رضـــاه بمستوى العالقات 
 »املستوى الحالي للعالقات 

ّ
التجارية، فقال إن

بن البلدين ليس في الوضع املطلوب«، مشيرًا 
ـــه سيوقع اتــفــاقــيــات فــي هــذه املــجــاالت 

ّ
إلــى أن

خالل الزيارة.  وبشأن هذه االتفاقيات املوقعة 
أفــادت وكالة األنباء العمانية،  الــزيــارة،  خالل 

مــذكــرات تفاهم و4  الجانبن وقعا على 8   
ّ
أن

بــرامــج تــعــاون فــي عـــدة قــطــاعــات، مــن بينها 
أن برامج  إلــى  النفط والــغــاز والــنــقــل، مشيرة 
التعاون التنفيذية املوقعة بن البلدين خالل 
التجارة  مــجــاالت  أواًل  رئــيــســي، يشمل  ــارة  زيـ
واالستثمار والخدمات، وثانيًا التعاون الفني 
التعاون  وثالثًا  والتشغيل  العمل  في مجالي 

في مجال البيئة.
لـــم تــنــشــر بــعــد تــفــاصــيــل مــــذكــــرات الــتــفــاهــم 
ــة، لـــكـــنـــهـــا كــمــا  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــات االقـ ــ ــيـ ــ ــافـ ــ ــفـ ــ واالتـ
تشمل  اإليــرانــيــة،  التصريحات  مــن  اتضحت 
واالستثمار  والغاز(  )النفط  الطاقة  مجاالت 
وتـــصـــديـــر الــــخــــدمــــات الـــفـــنـــيـــة والــهــنــدســيــة 
والــســيــاحــة وتــوســيــع الــتــجــارة عــبــر املــوانــئ 
الطاقة،  مجال  وفــي  والنقل.  البيئة  ومجالي 
يقول وزير النفط اإليراني جواد أوجي الذي 
جاء إلى عمان قبل يوم من رئيسي، ويجري 
مباحثات مكثفة مع نظيره العماني، محمد 
اتفاقيات  إلــى  إنــه توصل  الرمحي،  بن حمد 

في مجال الطاقة تشمل أربعة محاور.
الالحقة  املــراحــل  توسيع  يشمل  األول  املحور 
البلدين،  بــن  املــشــتــرك  النفطي  هنغام  لحقل 
الطرفان، حسب أوجــي، على تشكيل  اتفق  إذ 
خطة  إعـــداد  على  تعمل  مشتركة  فنية  لجنة 

»االستخراج املشترك املوحد« من الحقل. لـ
واملـــحـــور الــثــانــي لــالتــفــاقــيــات هـــو فـــي مــجــال 
تصدير الخدمات الفنية والهندسية املرتبطة 
اإليــرانــي  النفط  اتــفــق وزيـــر  بالطاقة، وعــلــيــه، 
ــال وفـــد عماني  ــ ونــظــيــره الــعــمــانــي عــلــى إرسـ
من املتخصصن إلى إيــران للتعرف عن كثب 
قطاعي  فــي  والهندسية  الفنية  قدراتها  على 
النفط والــغــاز. واملــحــور الثالث هو في مجال 
البتروكيماويات واملنتجات  تجارة وتصدير 
ــا املـــحـــور األخـــيـــر واملـــهـــم فــيــركــز  الــنــفــطــيــة. أمــ
إنشاء  مشروع  بشأن  املفاوضات  إحياء  على 
ــرانـــي إلـــى عـــمـــان، لــكــن لم  خـــط نــقــل الـــغـــاز اإليـ
يــشــر أوجــــي فــي تــصــريــحــاتــه إلـــى مــا إذا كــان 
بإحياء  العماني  الجانب  إقــنــاع  فــي  قــد نجح 
هذه املفاوضات. وقبل عقدين من الزمن، وقع 
الــطــرفــان عــلــى مــذكــرة تــفــاهــم ملــشــروع إنــشــاء 
خط لنقل الغاز اإليراني إلى عمان بمقدار 10 
لتسييله  وذلـــك  مكعب سنويا،  متر  مــلــيــارات 
ــواق الــعــاملــيــة.  ــ وتــصــديــره مــن هــنــاك إلـــى األسـ
ــان مـــن املـــقـــرر أن تــتــحــول مـــذكـــرة الــتــفــاهــم  وكــ
لــكــن  اتـــفـــاقـــيـــة وتـــنـــفـــذ عـــــام 2008،  إلـــــى  هـــــذه 
العقوبات الدولية املفروضة على إيران بسبب 
برنامجها النووي حالت دون ذلك، ولم توقع 
تكاليف  قـــدرت  اآلن. حينها،  حــتــى  االتــفــاقــيــة 

إنشاء الخط بنحو 1.2 مليار دوالر.

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

تكرر حكومة بشار األسد الحل نفسه، للمرة الخامسة خالل 
التسهيالت  إلـــى  التطلع  مــن  فــبــدال  ــــات،  األزمـ لتتفاقم  عـــام 
واإلعفاءات لجذب بعض األموال واالستثمارات وتخفيض 
تكاليف اإلنتاج على الصناعين والفالحن وتخفيف حدة 
التضخم، ترمي بالحل األسهل وهو »رفع أسعار الطاقة« 
ليحل النظام أزماته املالية عبر جيوب السورين املهترئة.

ــا إن رفــعــت حــكــومــة األســــد، األســـبـــوع املـــاضـــي، أســعــار  ومـ
إلــى 3500 ليرة واملـــازوت الصناعي من  البنزين من 2500 
لــيــرة(، حتى  ــدوالر = نحو 3900  لــيــرة )الــ 1700 إلــى 2500 
ــورًا عــلــى األســـــــواق، حــســب مـــصـــادر من  ــ انــعــكــس الـــقـــرار فـ
 
ً
النقل، فضال أزمـــة  وتفاقمت  األســعــار  ارتفعت  إذ  دمــشــق، 

عن تراجع عرض بعض السلع واملنتجات وتضرر مختلف 
محمد  السوري  الصناعي  ويؤكد  االقتصادية.  القطاعات 
الحكومة مع  الجديد« عدم تنسيق  »العربي  لـ العلو  طيب 
الصناعين والتجار قبل رفع أسعار الطاقة، رغم أن اآلثار 
برأيه »ستكون كارثية« إذ سيرفع الصناعيون األسعار ما 

يفاقم معيشة السورين.
األســـد، عمرو  بحكومة  الــتــجــارة  وزيـــر  أن  العلو  ويضيف 
ــع، بــمــمــثــلــن عــن  ــ ــواقـ ــ ــــرض األمــــــر الـ ــالــــم، اجـــتـــمـــع بـــعـــد فـ ســ
ــادة األســـعـــار ورفــــد األســــواق  ــ الــصــنــاعــيــن، طــالــبــًا عـــدم زيـ
اتحاد غرف  لوفدي  يقول  أن  بالسلع واملنتجات، من دون 

الصناعة والتجارة كيف سيفعلون ذلك؟
ــى افـــتـــقـــار حــكــومــة األســـد  ويــشــيــر الــصــنــاعــي الــــســــوري إلــ
اإلنــتــاج،  عجلة  بــتــدويــر  تستمر  إذ  االقــتــصــاديــة،  للحلول 
عــبــر اإلتـــــاوات والــوعــيــد. وفـــي املــقــابــل، ال ينكر الصناعي 
النظام السوري،  التي يتكبدها  مصطفى صباغ الخسائر 
جراء ارتفاع أسعار النفط عامليا وزيادة تكاليف نقل الخام 
بسبب الحصار وتــراجــع اإلنــتــاج بسورية إلــى أقــل من 30 
ألف برميل يوميًا، في حن يقترب االستهالك من 200 ألف 
بــرمــيــل. ولــكــن، يشير الــصــبــاغ خـــالل اتــصــال مــع »الــعــربــي 
الجديد« إلى أن الدول التي رفعت أسعار املشتقات النفطية 

ضريبية  وإعــفــاءات  للقروض  بتسهيالت  قراراتها  رافقت 
ودعم اإلنتاج والصادرات، إذ ليس من الحكمة االقتصادية 
وإلزامهم  الخسائر  بمستنقع  والتجار  الصناعين  »رمــي 
بـــاإلنـــتـــاج«. وانــعــكــس قــــرار رفــــع أســـعـــار املـــحـــروقـــات على 
األسواق مباشرة »وكأن التجار والباعة ينتظرون املبرر«، 
»العربي  حسب ما قالت املواطنة سهام جقمور من دمشق لـ
الجديد«، مبدية تخوفها من رفع الحكومة أسعار الخبز، 
السورية منذ فبراير/  الدعم عن معظم األســر  بعد سحب 

شباط املاضي ورفع األسعار %100.
وحول أسعار السلع تضيف جقمور أن »مشتقات األلبان 
ارتفعت بأكثر من 20% خالل الشهر الجاري، كما ارتفعت 

أسعار اللحوم والخضر والفواكه بشكل مبالغ فيه«.
مـــن جــهــتــه، حــــذر االقـــتـــصـــادي الــــســــوري مــحــمــود حسن 
ــاد بــواقــع  »الــعــربــي الــجــديــد« مــن ركــــود حـ خـــالل حــديــثــه لـــ
»انــعــدام الــقــدرة الــشــرائــيــة« وعـــدم وجـــود ســيــاح أو غرباء 
تــحــرك األســــــواق. ويــضــيــف االقـــتـــصـــادي الـــســـوري أن رفــع 
محرضة  سلعًا  اعتبارها  »على  النفطية  املشتقات  أسعار 
وتدخل بجميع القطاعات« ستؤثر على الصناعة والزراعة 
بــالــدرجــة األولـــــى. وجــــاءت أزمــــة الــنــقــل كــأبــرز نــتــائــج رفــع 
أســعــار املــحــروقــات، إذ تؤكد مــصــادر متطابقة مــن دمشق 
عودة االزدحام وقلة وسائط النقل بواقع األسعار الجديدة 

وتراجع حصة السيارات من املحروقات املدعومة.
وتشير املصادر إلى رفع أجور سيارات األجرة قبل صدور 
تعريفة املحافظة بأكثر من 60% رغم الرفع بواقع 100% قبل 

ثالثة أشهر وقت سحبت الحكومة الدعم عن املحروقات.
وحــــول دور الــرقــابــة بــضــبــط أجــــور الــنــقــل، تــقــول املــصــادر 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن ســائــقــي الــســيــارات يــقــولــون إنهم  لـــ
الــســوداء بخمسة آالف ليرة  الــســوق  املـــازوت مــن  يشترون 

والبنزين بستة آالف.
نقل جديدة بشوارع  انتشار وسائط  إلــى  املصادر  وتلفت 
العاصمة دمشق »عجالت، دراجات، عربات يجرها حصان، 
دراجات بثالث عجالت«، كما أن إقبال املوظفن ازداد على 

سيارات نقل الخضر »املكشوفة«.

زيارة الرئيس اإليراني لُعمان 
االقتصاد يسبق السياسة

ارتفاع كبير في أجرة المواصالت )لؤي بشارة/فرانس برس(توقيع عدد من االتفاقيات بين البلدين للتعاون في مجاالت عدة من بينها قطاع الطاقة )فرانس برس(

رفع أسعار الوقود يحرق جيوب السوريين

تأتي أهمية زيارة الرئيس 
اإليراني إبراهيم رئيسي، 
للجارة سلطنة ُعمان، 

بدافع اقتصادي بامتياز، 
إذ وّقع الطرفان اتفاقيات 
عدة لتعزيز التعاون بينهما

مصر تعمل على 
احتواء التضخم

أكد وزير املالية املصري محمد معيط، 
أمس، العمل من خالل حزمة تحفيزية 
متنوعة لتلبية متطلبات التعامل املرن 

واإليجابي السريع والتعافي االقتصادي 
من تداعيات األزمة العاملية الراهنة 

واحتواء آثارها السلبية، سواء املوجة 
التضخمية غير املسبوقة أو ما تشهده 
سالسل اإلمداد والتوريد من اضطراب 
حاد، وزيادة تكاليف الشحن، أو ارتفاع 

أسعار السلع والخدمات. وأضاف الوزير 
أن الحكومة تعمل أيضًا على تحسني 

البنية التحتية وتسريع وتيرة النمو من 
خالل توسيع مشاركة القطاع الخاص 

في األنشطة االقتصادية إلحداث التوازن 
بني مشاركة القطاعني الخاص والعام 

في النشاط االقتصادي، حيث تتضمن 
تخارج الدولة من بعض األنشطة لتفتح 

املجال واالستثمارات أمام القطاع الخاص 
الذي من املستهدف زيادة نسبة مساهمته 

إلى 50% من الناتج املحلي اإلجمالي 
خالل السنوات الثالث املقبلة.

141.8 مليون دوالر مشتريات 
لألجانب باألسهم السعودية

أظهر التقرير األسبوعي لشركة تداول 
السعودية تسجيل املستثمرين األجانب 
صافي شراء بقيمة 531.72 مليون ريال 

)141.8 مليون دوالر(، مقابل مبيعات 
صافية للسعوديني والخليجيني بقيمة 

442.83 مليون ريال، و88.88 مليون ريال 
على التوالي. وبلغ إجمالي مشتريات 
األجانب 10.05 مليارات ريال، تمثل 

23.16% من إجمالي عمليات الشراء 
بالسوق خالل األسبوع، مقابل مبيعات 

بلغت 9.52 مليارات ريال، تعادل 22% من 
مجمل عمليات البيع.

ودعم املستثمرون املؤهلون تعامالت 
األجانب في األسبوع املاضي، بتسجيلهم 
صافي شراء بقيمة 519.02 مليون ريال، 

بجانب املستثمرين املقيمني بصافي 
شراء أيضًا بواقع 62.89 مليون ريال، 

مقابل مبيعات صافية التفاقيات املبادلة 
بقيمة 49.89 مليون ريال. وفي املقابل، 

غلب البيع على تعامالت السعوديني خالل 
ار  األسبوع املاضي املنتهي في 19 مايو/ أيَّ
2022 بإجمالي 33.31 مليار ريال، تعادل 

76.7% من مجمل مبيعات املستثمرين 
باألسهم املدرجة باملؤشر العام لسوق 

األسهم السعودية.

شراكة بين »هانهوا 
سيستمز« وشركة دفاع 

إيطالية
أعلنت شركة »هانهوا سيستمز«، وهي 

وحدة الدفاع وتكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت التابعة ملجموعة »هانهوا« 

الكورية الجنوبية، أمس االثنني، أنها 
وقعت شراكة مع شركة الدفاع اإليطالية 

»ليوناردو« ) .Leonardo S.p.A( للتعاون 
في تصدير أنظمة الرادار املتقدمة، حيث 

تتطلع إلى توسيع أعمالها في الخارج. 
وقالت الشركة في بيان إن مذكرة التفاهم 

املوقعة مع الشركة اإليطالية تلزم الشركتني 
بالعمل على تطوير حلول متكاملة تجمع 
بني رادارات مصفوفة املسح اإللكتروني 

النشط )AESA( للشركة الكورية مع وحدة 
معالجة اإلشارات وإمدادات الطاقة من 

الشركة اإليطالية. وقالت الشركة إن التعاون 
ا على زيادة 

ً
سيساعد الشركتني أيض

توسيع تشكيلة منتجاتهما وتحقيق املزيد 
من التقدم في األسواق اإليطالية واألسواق 

الخارجية األخرى.

الصين: زيادة صادرات البذور 
في مقاطعة قانسو 

صدرت مقاطعة قانسو في شمال غرب 
الصني ما قيمته 220 مليون يوان )حوالي 

32.96 مليون دوالر( من البذور في 
األشهر األربعة األولى من العام الجاري 

2022، بزيادة نسبتها 45.5 في املائة على 
أساس سنوي، حسب ما ذكرت الجمارك 
املحلية. وقالت جمارك النتشو إنه خالل 

الفترة ما بني يناير/ كانون الثاني وإبريل/ 
نيسان املاضيني، صدرت قانسو 1879 

طنا من البذور إلى أكثر من 40 دولة 
ومنطقة، مسجلة نموا سنويا قدره 

11.6 باملائة. وتعد قانسو من بني أكبر 
مراكز زراعة بذور الخضروات والزهور 

املستوردة في الصني، فمساحة األراضي 
الزراعية املخصصة لزراعة البذور 

املستوردة تصل إلى نحو 4667 هكتارا. 

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

5
اإليرانية  الحكومة  تسعى 
التبادل  حجم  زيـــادة  إلــى 
ُعمان  سلطنة  مع  التجاري 
دوالر  مليارات   5 إلى  ليصل 
من  المقبلة،  الفترة  خالل 
مليون  و335  مليار  نحو 
دوالر خالل العام الماضي. 

تقارير عربية

مال وناسمال وسياسة

العراقية  الــكــهــربــاء  وزارة  أعــلــنــت 
سوء  ملواجهة  كوادرها  استنفار 
األحـــــــوال الـــجـــويـــة، فــيــمــا شـــددت 
على اتخاذ كافة التدابير الصحية 
وإجراءات السالمة املتمثلة بارتداء 
الكمامات. وقالت الوزارة في بيان 
تلقته وكالة األنباء العراقية )واع(، 
أول من امس، إن »وزير الكهرباء 
ــم وجــــــه بــــــأن يـــكـــون  ــريــ عــــــــادل كــ
الـــوزارة  مقر  فــي  املنتسبني  دوام 
وشركاتها كافة، أمس االثنني، مع 
االستنفار التام ملواجهة أي طارئ 
ممكن أن يحصل لخطوط وأبراج 
نــقــل الــطــاقــة وشــبــكــات الــتــوزيــع«. 
ــدد الـــــوزيـــــر عـــلـــى »تـــوخـــي  وشــــــ
ــة،  ــرازيــ ــتــ كـــافـــة اإلجـــــــــــراءات االحــ
العرضية جراء  الحوادث  لتالفي 
العاصفة الترابية املتوقعة«. ونّبه 
التدابير  اتــخــاذ كافة  إلــى  الــوزيــر 
الــصــحــيــة وإجــــــــــراءات الــســالمــة 
ـــداء الـــكـــمـــامـــات«،  ــ ــارت ــ املــتــمــثــلــة بـ
املنتسبني  »اســتــثــنــاء  إلـــى  الفــتــا 
التنفسية  بـــاألمـــراض  املــصــابــني 

من الدوام الرسمي«.

استنفار 
الكهرباء 
العراقية

تونس ـ إيمان الحامدي

يــســعــى منتجو »الــنــيــرولــي« فــي تــونــس إلــى 
ــرات املــــواســــم املـــاضـــيـــة والــحــفــاظ  ــثـ ــاوز عـ تـــجـ
عــلــى عـــرش اإلنـــتـــاج الــعــاملــي لــلــزيــت الــروحــي 
املستخرج من »الزهر«، بينما تحتد املنافسة 
ــدد فـــي ســوق  ــول فــاعــلــن جــ ــ الــعــاملــيــة مـــع دخـ

التصدير من أهمهم مصر. 
الطلب  وتــراجــع  الصحية  الجائحة  وتسببت 
العاملي على زيت »النيرولي« خالل املوسمن 
املـــاضـــيـــن فـــي عـــــزوف لــــدى املــــزارعــــن خــوفــا 
مـــن الــخــســائــر، وهـــو أثـــر ســلــبــا عــلــى الــحــركــة 
االقتصادية في مناطق اإلنتاج التي تستفيد 
من موسم تقطير الزهر سنويًا. يسهم موسم 

تقطير الزهر في تنشيط الحركة االقتصادية 
شرق  شمال  فــي  الحمضيات  زراعـــة  بمناطق 
تونس، حيث يساعد تحويل زهر الحمضيات 
إلى  املــوســمــيــة،  العمل  فــرص  آالف  على خلق 
ــانـــب جـــنـــي عــــائــــدات مــــن الــعــمــلــة الــصــعــبــة  جـ
مــقــابــل بــيــع مستخرج »الــنــيــرولــي« إلـــى أبــرز 

منتج  ويعتبر  العاملية.  العطور  صناعة  دول 
»النيرولي« مــن أرفــع الــزيــوت الــروحــيــة، التي 
 

ّ
تنتج في موسم تقطير الزهر، كما أنه يحتل
مــكــانــة مــهــمــة عــلــى مــســتــوى الــســوق العاملية 
ع بها، إضافة 

ّ
نظرا للجودة العالية التي يتمت

إلى منتجات ماء الزهر. 
يعّد موسم الــزهــر الــذي يمتد مــا بــن شهري 
أبــريــل/ نسيان ومــايــو/ أيــار من أهــّم املواسم 
الـــفـــالحـــّيـــة الـــتـــي تــتــمــيــز بــهــا مــنــطــقــة الــوطــن 
القبلي شمال شــرق تــونــس، وذلــك رغــم قصر 
مدة الجني والتقطير التي ال تتجاوز الشهر. 

ورغم محدودية املساحات املخّصصة لغراسة 
األرنــــــج املــنــتــج لــلــزهــر الـــتـــي ال تــتــعــدى 480 
هكتارا تسعى وحدات إنتاج الزيوت الروحية 

املستخرجة من هذه النبتة البيضاء إلى مزيد 
الــتــحــويــل للمحافظة على  مــن تــطــويــر قــطــاع 

مكانة تونس في السوق الدولية للعطريات. 
وتعتمد تونس في صناعة زيوت »النيرولي« 
الــزهــر على 8 وحـــدات تحويل  ومستخرجات 
تــمــكــن مــن صــنــاعــة إنــتــاج ســنــوي ال يــقــل عن 
1500 كلغ مــن الــزيــت الــذي تدخل فــي تركيبة 
أبرز العطور الرفيعة. وأكد مدير املنتج بأقدم 
ــيــــدان(،  وحـــــدة لــصــنــاعــة زيــــت الـــنـــيـــرولـــي )شــ
ــــالء الـــعـــيـــاشـــي، أن تـــونـــس لـــهـــا إمــكــانــيــات  عـ
ــزيـــوت الــروحــيــة  مــهــمــة لــتــطــويــر صــنــاعــات الـ
األرنـــج في  زهـــور حمضيات  مــن  املستخرجة 

ظل طلب عاملي كبير على هذه املادة. 
»الـــعـــربـــي  ــي تـــصـــريـــح لــــ ــ وقــــــــال الـــعـــيـــاشـــي فـ
الـــجـــديـــد« إن مـــوســـم جـــنـــي وتــقــطــيــر الـــزهـــر 
اقتصادية كبيرة ويوفر فرص  يخلق حركية 
عمل دائمة وأخــرى موسمية، غير أن وحدات 
اإلنــتــاج تعمل عــلــى اســتــدامــة هـــذه الصناعة 
باقي أشهر  النشاط  وتوسعتها عبر تحويل 
السنة إلى استخراج زيوت روحية من نباتات 
الحمضيات  أشجار  ومكونات  أخــرى  عطرية 
التي يجرى تقليمها في  على غــرار األغصان 

شهري مايو/ أيار ويونيو/ حزيران.
وأفاد أن القطاع يساهم في تنشيط االقتصاد 
وذلــك بما يوفره من عائدات نتيجة تركيز 8 
وحــــدات لتحويل املــنــتــج الــتــي تــقــوم بــدورهــا 
بتصدير زيت النيرولي بمعدل 1500 كغ خالل 

في السنة مقابل 2500 يورو للكلغ الواحد. 
ورغــم دخــول دول مثل مصر واملغرب ولبنان 
إال  النيرولي،  فــي منافسة تونس على ســوق 
أن الــعــيــاشــي أكـــد أن املــنــتــج الــتــونــســي يحتل 
الـــصـــدارة عــاملــيــا مــن حــيــث الــجــودة والكمية، 
ذلــك يوفر أرضية خصبة لتطوير  أن  معتبرا 

اإلنتاج والتصدير. 
ــذا الــــعــــام عــلــى  ــ وتـــــعـــــّول وحــــــــدات اإلنـــــتـــــاج هــ
تـــجـــاوز عـــثـــرات املــوســمــن املــاضــيــن الــلــذيــن 
أثـــرا فــي وتــيــرة تصدير منتوج »الــنــيــرولــي » 
األسعار  هبوط  بسبب  الــزهــر  ومستخرجات 

نتيجة الجائحة الصحية. 
ومـــــن أجـــــل ذلـــــك قـــــال الـــعـــيـــاشـــي إن وحـــــدات 
الـــتـــحـــويـــل بـــصـــدد تـــطـــويـــر ســـيـــاســـة مــرافــقــة 

توفير  اســتــمــراريــة  على  للحفاظ  للمنتجن، 
ــواد األولـــيـــة والــعــنــايــة بــغــراســات حمضية  املــ

األرنج التي يقطف منها الزهر. 
ــج بمحافظة نــابــل على  تــمــتــّد غـــراســـات األرنــ
مــســاحــة 480 هــكــتــارا، بــيــنــمــا مــعــدل اإلنــتــاج 
السنوي للزهر خالل الخمسة مواسم األخيرة 

بلغ حوالي 1999 طنا. 
ويــؤكــد املـــنـــدوب الــجــهــوي بــاملــحــافــظــة حمزة 
الــبــحــري، تسجيل تــطــور نــســبــي فــي اإلنــتــاج 
ــم املـــاضـــيـــة،  ــ ــواســ ــ ــة املــ ــثــــالثــ خــــاصــــة خــــــالل الــ
وذلـــــك نـــظـــرا لـــدخـــول عــــدد مــهــم مـــن األصــــول 
ــذل مــجــهــود مـــن قبل  فـــي مــرحــلــة اإلنـــتـــاج، وبــ
سنويا  املنجز  وللتوسع  ين 

ّ
والفن املنتجن 

ــاد الــبــحــري فـــي تصريح  ــ فـــي الـــغـــراســـات. وأفـ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن مــعــدل الــطــن املــحــول  لـــ
حــوالــي  مــنــه  يستخرج  الصناعية  بالطريقة 
1 كــغ مــن الــنــيــرولــي وقــرابــة 600 لــتــر مــن مــاء 
الزهر، مشيرا إلى أن مستوى إنتاجية شجرة 
الزهر يتغير من موسم آلخر، وذلك الرتباطه 
الوثيق بالظروف املناخية ومستوى العناية 
والتدخالت التي يقوم بها املنتج خاصة على 

مستوى الري والتسميد. 
وأوضـــح املــتــحــدث أن مــوســم املــاضــي شهد 
وفرة إنتاج مع انخفاض حاد في األسعار، 
ــــادة  ــــن مـ ــــزون مـ ــــخـ وذلـــــــك بـــســـبـــب وجـــــــود مـ
ــدات الـــتـــحـــويـــل تــعــود  ــ ــ ــــدى وحـ الـــنـــيـــرولـــي لـ
ــيــــن وتـــفـــشـــي جــائــحــة  لـــلـــمـــوســـمـــن املــــاضــ
كوفيد 19 في العالم التي أثرت على أسواق 

بيع العطورات خاصة باملطارات. 
كما فسر املسؤول بمندوبية الفالحة أسباب 
هــبــوط األســعــار فــي املــوســم املــاضــي بتضرر 
الــــقــــدرة الــتــنــافــســيــة فــــي ظــــل دخــــــول الـــســـوق 
ــلـــى الــــخــــط بـــكـــمـــيـــات وفــــيــــرة مــن  املـــصـــريـــة عـ
في  تسبب  ما  منخفضة،  وبأسعار  النيرولي 
ــــزوف عــــدد كــبــيــر مـــن الــفــالحــن عـــن عملية  عـ
الـــجـــنـــي بـــاعـــتـــبـــار أن كــلــفــة الـــبـــيـــع ال تــغــطــي 

مصاريف خالص اليد العاملة املختصة. 
ــــاج الـــزهـــر  ــتـ ــ ــرات األولـــــيـــــة إلنـ ــديــ ــقــ ــتــ تـــشـــيـــر الــ
للموسم الحالي إلى إمكانية بلوغ 2542 طنا 
مقابل إنتاج 2350 طنا خالل املوسم املاضي 

أي بزيادة تقّدر بـ8 باملائة.

عقبات أمام تأسيس بورصة الذهبزيت »النيرولي« التونسي يتصدر رغم احتدام المنافسة

موسم تقطير الزهر ينشط الحركة االقتصادية بمناطق زراعة الحمضيات )فتحي بلعيد/فرانس برس(

الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

جــــاء قـــــرار تــأســيــس بـــورصـــة لــلــذهــب 
ــــدف مـــــســـــاعـــــدة الـــــــــســـــــــودان عـــلـــى  ــهــ ــ بــ
االحــتــفــاظ بــهــذه الـــثـــروة داخـــل الــبــالد 
ورغــم  تهريبها.  عمليات  مــن  ص 

ّ
ويقل

اتــــخــــذت  ــا  ــ ــهـ ــ أنـ أكـــــــــدت  ــة  ــكــــومــ الــــحــ أن 
البورصة  تأسيس  في  جــادة  خطوات 
وشرعت فعليا في ذلك، إال أن مراقبن 
أكدوا على وجود العديد من العقبات 

تحول دون إتمام هذه الخطوة.
ويؤثر تهريب الذهب في السودان الذي 
يحتل املرتبة الثالثة من حيث اإلنتاج 
في القارة السمراء، على اقتصاد البلد 
مــن مشكلة في  الــذي يعاني  األفريقي 
تــوفــيــر الــعــمــالت األجــنــبــيــة، مـــا جـــّدد 
املطالب بتفعيل قرار تأسيس بورصة 
الذهب. وفي هذا السياق، يرى الخبير 
االقتصادي الفاتح عثمان أن تأسيس 
بورصة الذهب في الخرطوم يعني أن 
بوسع املنتجن الحصول على السعر 
الــعــاملــي فـــي األســــــواق املــحــلــيــة، وهـــذا 
التهريب إلى أدنى  سبب كاف لتقليل 

حد ممكن.
»الــعــربــي الــجــديــد«: لــكــن من  ويــقــول لـــ
الذهب  بــورصــة  نــجــاح  أهــم متطلبات 
ــتـــراف الــدولــي  هــو إكــمــال مــحــاور االعـ
بــمــصــفــاة الـــذهـــب فـــي الــخــرطــوم وهــو 
أمــر مــا زال يحتاج إلــى عــدة خطوات، 
إضــافــة إلـــى ضــــرورة تــحــســن الــنــظــام 
ــلـــه أكــثــر  املـــصـــرفـــي الــــســــودانــــي وجـــعـ

تواصال مع النظام املصرفي الدولي.
البورصة  تجهيز  أهمية  على  وشـــدد 
الــتــواصــل اإللــكــتــرونــي مع  بكل أدوات 
ــواق الــذهــب الــعــاملــيــة وتــحــقــيــق كل  أســ
الــضــوابــط األمــنــيــة والــتــأمــيــنــيــة وفــق 

املعايير الدولية.
وتابع أن قــرار افتتاح بورصة الذهب 
خــطــوة قديمة تــعــود ألكــثــر مــن خمس 
ســنــوات، لكن عــدم جــاهــزيــة الحكومة 
لـــلـــوفـــاء بــمــتــطــلــبــات بـــورصـــة الــذهــب 

االقتصاد  أســتــاذ  لتجميدها.  أدى  قــد 
محمد الناير، يؤكد أن إنشاء البورصة 
ــتـــصـــاد  ــة حـــقـــيـــقـــيـــة لـــالقـ ــ ــافــ ــ ــد إضــ ــعــ يــ
ــا مــنــظــمــا ومــرتــبــطــا  بـــاعـــتـــبـــاره ســـوقـ

باألسواق العاملية ويحقق العدالة.
وأشــــــار إلــــى وجـــــود عـــائـــد مـــن بعض 
ــتــــداول داخـــل  الـــرســـوم عــلــى عــمــلــيــة الــ
البورصة، قائال: نتمنى أن تصبح أمرا 
واقعا ملا لها من فوائد على االقتصاد.

وقــال إن أعلى عائد حققه الذهب كان 
في عام 2012 بأكثر من ملياري دوالر، 
وفى العام املاضي تجاوز مليار دوالر.

وذكــر أنــه إذا تــم إنــشــاء الــبــورصــة فإن 
أو 5 مليارات  إلــى 4  العائد قد يرتفع 
ارتـــفـــاع  إلـــــى  ــة  ــافــ ــًا، إضــ ــويـ ــنـ دوالر سـ
الذي  املركزي  البنك  لدى  االحتياطات 
ظــل يــعــانــي مــن أزمــــة نــقــد أجــنــبــي في 
املالي هيثم  املحلل  السنوات االخيرة. 
ــد«  ــديـ ــربــــي الـــجـ ــعــ »الــ ـــ ــقــــول لــ فـــتـــحـــي يــ
إن قـــيـــام وتـــأســـيـــس بـــورصـــة لــلــذهــب 
ــادة لــجــذب  يــعــد أولــــى الـــخـــطـــوات الـــجـ

االستثمارات في سوق الذهب. 
وأضـــــــــــــــاف: فـــــــي تـــــقـــــديـــــري ســـتـــنـــجـــح 
 ذلـــك ســـوف يعمل على 

َّ
الــبــورصــة ألن

ــعــــريــــن الـــعـــاملـــي  ــاوي بـــــن الــــســ ــ ــسـ ــ ــتـ ــ الـ
واملـــحـــلـــي، وبــالــتــالــي لـــن يــكــون هــنــاك 
ــوداء لــلــذهــب فـــي الــــســــودان،  ــ ســــوق ســ
بل سيكون هناك تعامل وفقًا للسوق 
ــذي تــتــحــكــم فــيــه قــوى  الــعــاملــي فــقــط الــ
العرض والطلب العاملية، وبذلك يمكن 
رة جدًا  ُمــقــدَّ الذهب  أن تكون مساهمة 
االقــتــصــاد خالل  تنمية وتحسن  فــي 
املستقبل القريب، ما سيؤدي بال شك 
إلى فك االختناقات واألزمات الخدمية 
ــل يـــعـــانـــي مــنــهــا  واملـــعـــيـــشـــيـــة الـــتـــي ظــ

املواطن سنوات طويلة.
وتابع: كما أنها ستنظم حركة التداول 
داخــل الــســوق، وسيكون جــاذبــًا ألكبر 
ــار واملــســتــثــمــريــن  ــتـــجـ ــن الـ شـــريـــحـــة مــ
أن  تأكيده  للتعامل عليها، ومــا يجب 
القطاع غير املنِظم للتنقيب عن الذهب 

فـــي الـــســـودان يــســتــحــوذ عــلــى أغلبية 
ــا يــصــِعــب عــمــلــيــة حــصــره  ــاج، مـ ــتــ اإلنــ
ـــل مــســألــة  ــل يـــســـهِّ ــابــ ــقــ ــ

ُ
ــامل ــيــــعــــه، وبــ وبــ

الرسمية،  القنوات  عــن  بعيدًا  تهريبه 
رغم أن السودان يعتبر واحدًا من أكبر 

ثالثة ُمنتجن للذهب في العالم.
ويضيف أن إنتاج الذهب في السودان 
بلغ ذروتــه في عام 2017، حيث وصل 
إلـــى 107 أطـــنـــان، أمـــا فــي الــعــام 2018 

فأنتج السودان 93.6 طنًا من الذهب.
وأوضــح أن متوسط اإلنتاج السنوي 
هـــنـــاك  لــــكــــن  طــــــــن،   100 حــــــــــدود  فــــــي 
تــســريــبــات غــيــر رســمــيــة تــتــحــدث عن 
إنــتــاج سنوي يــتــراوح بــن 200 و250 
طنا من الذهب سنويا، وذهب آخرون 

إلى حِد 500 طن سنويا.
وظل البنك املركزي السوداني لسنوات 
ال يمنح السعر املناسب للذهب بجانب 
احـــتـــكـــاره لـــفـــتـــرات طـــويـــلـــة لــعــمــلــيــات 
شرائه وتصديره مما ساهم في تزايد 
معدل تهريب وتخزين املعدن النفيس.
ــكــــار بــنــك  ــتــ ويــــقــــول مـــحـــلـــلـــون إن »احــ
ــودان لــــشــــراء وتــــصــــديــــر الـــذهـــب  ــ ــســ ــ الــ
وتـــوفـــيـــر الــعــمــلــة الــصــعــبــة لـــذلـــك هــو 
ــــي النـــهـــيـــار الــعــمــلــة  ــاسـ ــ الـــعـــامـــل األسـ
السودانية، وبدال من أن يكون الذهب 

نعمة تحّول إلى نقمة«.
ومــــــعــــــدل اإلنـــــــتـــــــاج الـــــحـــــالـــــي يــجــعــل 
السودان ثالث أكبر منتج في أفريقيا 
بعد جنوب أفريقيا وغانا، وفق هيئة 
املــســح الــجــيــولــوجــي األمــيــركــيــة. وإلــى 
ــــي بــنــك  ــــؤول فـ ــــسـ ــدر مـ ذلــــــك أكــــــد مــــصــ
السودان املركزي أن احتياطيات البالد 
مــن الــذهــب شــهــدت ارتــفــاعــًا ملحوظًا 

خالل الفترة املاضية.
احتياطيات  أن حجم  املــصــدر  وكشف 
الذهب وصلت إلى سبعة أطنان للمرة 
األولــــى مــنــذ وقـــٍت طــويــل. ويــبــلــغ عــدد 
شركات التعدين 243 شركة، منها 11 
شــركــة امــتــيــاز، والــعــامــلــة منها فعليا 

تسع شركات فقط.

السودانإنتاج

محدودية المساحات 
المخّصصة لغراسة األرنج 

المنتج للزهر

Tuesday 24 May 2022 Tuesday 24 May 2022
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اقتصاد

لندن ـ العربي الجديد

لـــــم يـــكـــن اإلعـــــــــالن األمــــيــــركــــي عــن 
إطـــالق شــراكــة اقــتــصــاديــة جــديــدة 
الهادئ،  املحيط  آسيا-  منطقة  في 
ــل الــتــصــدي لــنــفــوذ الـــصـــن، مــفــاجــئــًا،  مـــن أجــ
وإنما يجرى اإلعداد له منذ نحو أربع سنوات 
بن واشنطن وعدة دول حليفة، منها اليابان، 
بهدف إيجاد ممرات تجارية ملواجهة مبادرة 
الـــحـــزام والــطــريــق الــصــيــنــيــة املــعــروفــة بــاســم 
طريق الحرير، والتي نجحت من خاللها في 
أفريقيا وآســيــا وحتى  تــجــاريــا نحو  الــزحــف 
ــا، الــتــي تــعــد الــحــلــيــف األكــبــر ألمــيــركــا.  ــ أوروبــ
وأعــلــن الــرئــيــس األمــيــركــي جــو بـــايـــدن، أمــس 
اإلثنن، في طوكيو، إطالق هذه الشراكة، لكن 
خبراء أبدوا تحفظات أو حتى بعض الشكوك 
حيال أبعادها الفعلية، إذ يرونها ملجرد زرع 
الــخــالف بــن الــصــن وشــركــائــهــا الــتــجــاريــن، 
وبــالــتــالــي تعطيل تــمــدد بــكــن وكــبــح زحفها 
نحو إزاحـــة أميركا مــن صـــدارة أكبر اقتصاد 
مالية  توقعت مؤسسات  ما  وهــو  العالم،  في 
عاملية أخيرًا حدوثه في غضون سنوات. وال 
ُيــعــد »اإلطـــــار االقـــتـــصـــادي ملــنــطــقــة املحيطن 
الهندي والهادئ« اتفاقية تجارة حرة، ولكنه 
ــن الـــتـــكـــامـــل بــــن الـــــدول  يـــنـــص عـــلـــى مـــزيـــد مــ
ــة مـــجـــاالت رئــيــســيــة، هي  ــعـ األعــــضــــاء فـــي أربـ
الرقمي وســالســل اإلمـــداد والبنية  االقــتــصــاد 
الفساد.  ومكافحة  النظيفة  للطاقة  التحتية 
وقـــال بــايــدن خـــالل مــؤتــمــر صــحــافــي مشترك 
كيشيدا:  فوميو  الياباني  الـــوزراء  رئيس  مــع 
ــــات املـــتـــحـــدة والــــيــــابــــان مــع  ــــواليـ »ســتــطــلــق الـ
ــــرى اإلطـــــار االقـــتـــصـــادي ملنطقة  ــــة أخـ 11 دولـ

املحيطن الهندي والهادئ«.
ــة هي  تــضــم املـــبـــادرة بــشــكــل أســـاســـي 13 دولــ
الواليات املتحدة واليابان والهند وأستراليا 
ــا يــعــرف  )الــــــــدول األربـــــــع املـــنـــضـــويـــة تـــحـــت مــ
الدبلوماسي، وكذلك بروناي  كــواد(  بتحالف 
ــا الــجــنــوبــيــة وإنــدونــيــســيــا ومــالــيــزيــا  وكـــوريـ
ــورة  ــافــ ــغــ ــنــ ونــــيــــوزيــــلــــنــــدا والـــفـــيـــلـــيـــبـــن وســ
وتــايــالنــد وفــيــتــنــام. وتــشــكــل هـــذه الــــدول معا 
حـــوالـــى 40% مـــن إجـــمـــالـــي الـــنـــاتـــج الــعــاملــي، 
املــبــادرة دواًل أخــرى على  كما يمكن أن تضم 
املـــدى الــطــويــل، وفــق مــا أعــلــن مستشار األمــن 
أكدت  القومي األميركي جايك سوليفان. كما 
وزيــرة التجارة األميركية جينا رايموندو أن 
»اإلطار االقتصادي ملنطقة املحيطن الهندي 
والهادئ« كان موضع ترحيب من قبل أوساط 
األعمال في منطقة آسيا-املحيط الهادئ التي 
»تبحث بشكل متزايد عن بدائل للصن«. لكن 
ــار  ــذا اإلطـ الــعــديــد مــن الــخــبــراء شــكــكــوا فــي هـ
في الوقت الــراهــن. وقــال روبــرت كــارنــل، كبير 
الــهــادئ  االقــتــصــاديــن ملنطقة آســيــا-املــحــيــط 
ــــي«، في  الــهــولــنــدي »آي إن جـ لــــدى املـــصـــرف 
تصريح لوكالة فرانس بــرس، إن هــذا اإلطــار 
ــه يــســتــنــد إلــــى إثــبــات  ــبـــدو أنــ ــتـــصـــادي »يـ االقـ
أن الــــواليــــات املـــتـــحـــدة شــكــلــت قــــوة مـــن أجــل 
االســتــقــرار فــي املــنــطــقــة مــنــذ الــحــرب العاملية 
في  معها  االصطفاف  يبرر  هــذا  وأن  الثانية، 
الــقــضــايــا اإلقــلــيــمــيــة«. لــكــن كـــارنـــل أضــــاف أن 
دوال ناشئة في املنطقة قد تكون أقل اهتمامًا 
باالستثمارات  مقارنة  التاريخي  اإلرث  بهذا 
الصينية »القوية«. من جهته، قال كازوهيرو 
األميركية  السياسة  فــي  املختص  مايشيما، 
إن واشنطن  فــي طوكيو،  فــي جامعة صوفيا 
تحاول »زرع الخالف« مع هذه املبادرة، لكن إذا 
لم تكن اتفاقية تجارة حرة، فإن هذه الشراكة 
ــدا«، طــاملــا أن  تــخــاطــر بـــأن تــكــون »ضــعــيــفــة جــ
الكثير من دول آسيا واملحيط الهادئ ال تريد 
إثارة غضب الصن. في ما يدل على هذا النهج 
لي  سنغافورة  وزراء  رئيس  أشــاد  الضعيف، 
هسن لــونــغ بــاملــبــادرة، معتبرا أنــهــا »إشـــارة 
ثــمــيــنــة«، بــحــســب قـــولـــه، إلـــى أن إدارة بــايــدن 
في  االقتصادية  الدبلوماسية  أهمية  »تـــدرك 
املبادرات  أن  نفسه  الوقت  في  معتبرا  آسيا«، 
االقتصادية الصينية في املنطقة »إيجابية«، 
وذلك في مقابلة مع صحيفة نيكاي اليابانية، 
نشرت أمس اإلثنن. وفي عام 2017، انسحبت 
الـــواليـــات املــتــحــدة فــي عــهــد الــرئــيــس السابق 
ــد تـــرامـــب مـــن »الـــشـــراكـــة عــبــر املــحــيــط  ــالــ دونــ
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ـــن تــفــتــت  ــــي مـ ــــدولـ ــدوق الـــنـــقـــد الـ ــنــ حـــــذر صــ
ــاملـــي نــتــيــجــة غـــــزو روســـيـــا  ــعـ االقــــتــــصــــاد الـ
الــتــراجــع عــن التكامل   

ّ
 إن

ً
ألوكــرانــيــا، قــائــال

الذي تحقق على مدى عقود سيجعل العالم 
فــقــرًا وخـــطـــورة. طــالــبــت كريستالينا  أكــثــر 
غــورغــيــيــفــا، مــديــرة صــنــدوق الــنــقــد، الـــدول 
من  للتخفيف  الــتــجــاريــة  الــعــراقــيــل  بتذليل 
ــار،  ــعـ ــدة أزمــــــات الــعــجــز مـــع خــفــض األسـ حــ

الـــهـــادئ«، وهـــو اتــفــاق واســـع الــنــطــاق يتعلق 
ــراف، تحولت  ــ بــالــتــجــارة الــحــرة مــتــعــددة األطـ
إلــى اتفاقية جديدة في عــام 2018 ال تتضمن 
واشنطن. وأشار بايدن إلى أنه ال ينوي إعادة 
إلى  بالنظر  الحرة،  التجارة  اتفاقيات  إطــالق 
الــعــام األمــيــركــي يـــرى بغالبيته في  الــــرأي  أن 
هــــذه املـــعـــاهـــدات تـــهـــديـــدًا لـــفـــرص الــعــمــل في 
الواليات املتحدة. وخاضت الواليات املتحدة 
حربًا تجارية مع الصن خالل والية الرئيس 
بـــدأت فعليًا في  تــرامــب، كما  السابق دونــالــد 
ــع أســــــاس تــشــكــيــل الـــتـــحـــالـــف الـــتـــجـــاري  ــ وضـ
فــي آســيــا ملــواجــهــة بــكــن. فــقــد نقلت صحيفة 
أســتــرالــيــان فــايــنــنــشــال ريــفــيــو، عـــن مــســؤول 
أميركي كبير قوله في فبراير/ شباط 2018، إن 
الواليات املتحدة وأستراليا والهند واليابان 

مشتركة  دولية  تحتية  بنية  مشروع  تناقش 
الـــحـــزام والــطــريــق الصينية.  ملـــبـــادرة  كــبــديــل 
ــقـــابـــل، أظـــهـــرت الـــعـــديـــد مـــن املـــؤشـــرات  فـــي املـ
خرجت  واشنطن  أن  واالقتصادية  التجارية 
من الحرب التجارية مع الصن بخسائر على 
غير املتوقع، ال سيما بعد أن عمقت تداعيات 
فــيــروس كــورونــا، على مـــدار العامن  جائحة 
املــاضــيــن، الـــنـــدوب الــتــي أصــابــت الــكــثــيــر من 
الـــقـــطـــاعـــات االقـــتـــصـــاديـــة األمـــيـــركـــيـــة، بينما 
امتصت بكن أثار الرسوم الجمركية الواسعة 
التي فرضتها واشنطن وخرجت كذلك سريعًا 
من تداعيات الوباء. وفي يناير/كانون الثاني 
مــن الــعــام املـــاضـــي، نــشــرت وكــالــة بلومبيرغ 
ــي الـــحـــرب  ــ ــز فـ ــائــ ــفــ ــنــــوان »مــــــن الــ ــعــ ــرًا بــ ــريــ ــقــ تــ
التجارية؟«، أشارت فيه إلى النتائج العكسية 

وذلك بعدما شددت أكثر من 30 دولة القيود 
الــتــجــاريــة املــفــروضــة عــلــى الــغــذاء والــطــاقــة 
والسلع الرئيسية األخرى. أدلت غورغييفا 
مع  بالتعاون  مــدونــة  فــي  التعليقات  بــهــذه 
ــى لــلــمــديــر  غــيــتــا غــوبــيــنــاث، الــنــائــبــة األولــــ
بازارباسيوغلو،  وسيال  للصندوق،  العام 
مــديــرة قــيــم االســتــراتــيــجــيــات والــســيــاســات 
واملراجعة، قبل انطالق املنتدى االقتصادي 
الــعــاملــي فــي دافـــوس بــســويــســرا، يــوم األحــد 
األميركية،  بلومبيرغ  وكــالــة  وفــق  املــاضــي، 

أمــس. وكتبت املــســؤوالت الثالث: »يتوجب 
على الدول تنويع الواردات لتأمن سالسل 
اإلمــدادات، وتقليل خسائر الناتج الناجمة 
عن حاالت االنقطاع. وعلى أكبر االقتصادات 
الـــ20 أيضًا تحسن  املوجودة في مجموعة 
إطار عملها املشترك الخاص بإعادة هيكلة 
ــديــــون لــلــمــســاعــدة فـــي مــعــالــجــة َمـــواطـــن  الــ
الــضــعــف«، تــابــعــن: »الــخــســائــر الناتجة عن 
التفكك ســتــكــون هــائــلــة فــي مختلف  زيــــادة 
ــن جــمــيــع  ــ ــــاس مــ ــنــ ــ ــ الــــــــــــــدول.. ســـيـــتـــضـــرر ال
مستويات الدخل، بــدءًا من املحترفن ذوي 
األجــــور املــرتــفــعــة، ومــــرورًا بــعــمــال املصانع 
أصــحــاب الــدخــل املــتــوســط الــذيــن ينتجون 
الــصــادرات، وحتى العمال األقــل أجــرًا ممن 
على  للبقاء  الــغــذاء  ورادات  على  يعتمدون 
قيد الــحــيــاة.. سيشرع مزيد مــن الــنــاس في 
رحالت محفوفة باملخاطر للبحث عن فرصة 
فــي مــكــان آخـــر«. وخـــالل األســبــوع املــاضــي، 
إيكونوميكس«  »بلومبيرغ  أصــدرت وحدة 
نــتــائــج مـــحـــاكـــاة ملـــا يــمــكــن أن يـــبـــدو عليه 
االرتداد السريع للعوملة على املدى الطويل. 
الكوكب سيصبح  أن  إلــى  املــحــاكــاة  وتشير 
أكثر فقرًا وأقــل إنتاجية بكثير، إذ ستعود 
الــتــجــارة إلـــى املــســتــويــات مــا قــبــل انــضــمــام 
الــصــن إلــى منظمة الــتــجــارة الــعــاملــيــة. كما 
التضخم  بسبب  إضــافــيــة  ضــربــة  سيتلقى 

املرجح ارتفاعه وزيادة تقلبه.
وأشـــــــارت مــــســــؤوالت صـــنـــدوق الــنــقــد إلــى 
ضــــرورة تــحــديــث نــظــام املــدفــوعــات الــعــابــر 
ــــدول، إلنــشــاء  لــلــحــدود، مــن خـــالل تــعــاون الـ
مــنــصــة رقــمــيــة عـــامـــة إلجــــــراء الــتــحــويــالت 
لتقليل التكاليف وتحسن مستوى التأمن، 
ولفنت إلى أن الدول مطالبة أيضًا بالتضافر 

معًا ملواجهة تحدي املناخ.

الــصــن تتحمل رســوم  الــكــســاد الكبير، كــانــت 
ــرامـــب الــجــمــركــيــة، وفـــقـــًا لــلــمــقــايــيــس ذاتــهــا  تـ
لتبريرها. وبمجرد سيطرة  التي استخدمها 
الــــصــــن عـــلـــى الــــفــــيــــروس، أدى الـــطـــلـــب عــلــى 
املــــعــــدات الــطــبــيــة والـــســـلـــع املــرتــبــطــة بــالــعــمــل 
مع  التجاري  فائضها  إلــى توسيع  املنزل  من 
الــــواليــــات املــتــحــدة عــلــى الـــرغـــم مـــن الـــرســـوم. 

وبــدت الصن في موقف أقــوى، إذ سرعان ما 
طوقت تداعيات الوباء وأعادت االقتصاد إلى 
عجلة اإلنتاج. وكانت الصن، حن بدأ الوباء 
في ديسمبر/كانون األول 2019، أول اقتصاد 
يــتــعــرض لـــإغـــالق، لــكــنــهــا أعــلــنــت االنــتــصــار 
على الوباء في مــارس/آذار 2020، وأعيد فتح 
ــراج الــشــركــات ومــراكــز التسوق.  املــصــانــع وأبــ
وتــعــد الــصــن قـــوة اقــتــصــاديــة صــاعــدة يقدر 
حجم اقتصادها بـ10 تريليونات دوالر، بينما 
 16.77 بنحو  األميركي  االقتصاد  يقدر حجم 
حـــزام طريق  مــبــادرة  وبــاتــت  تريليون دوالر. 
الحرير، التي أطلقتها بكن عام 2013، تحظى 
بــانــضــمــام عـــشـــرات الــــــدول، حــتــى بــاتــت دول 
االستفادة منها،  وراء  أوروبــيــة كبرى تسعى 
بينما كانت من أكثر حلفاء أميركا اقتصاديا 

فــي الــســنــوات املــاضــيــة. ويــعــد طــريــق الحرير 
أضـــخـــم مـــشـــروع اقـــتـــصـــادي تــطــلــقــه الــصــن، 
والــطــرق  الــحــديــديــة  للسكك  مــشــاريــع  ويشمل 
تــتــجــاوز قيمتها  والــطــاقــة  السريعة واملــرافــئ 
الصن  مناطق  ويغطي  دوالر،  تريليون   1.2
وغــرب آسيا وأوروبـــا، وانضم إليه حتى اآلن 
نحو 65 بــلــدًا. وتطمح الصن إلــى رفــع حجم 
التجارة بينها وبن دول الحزام إلى نحو 10 

تريليونات دوالر في غضون سنوات قليلة.
مــســارات تجارية  إنشاء  إلــى  الطريق  ويهدف 
ــن الــــــــدول،  ــ ــــن عــــــدد كـــبـــيـــر مـ مـــتـــفـــق عـــلـــيـــهـــا بـ
وبــمــبــادرة اقــتــصــاديــة واحــــدة، بحيث يجرى 
تبادل املشاريع والصفقات واألدوات التجارية 
ــديـــدة، تعتبر  واملـــالـــيـــة وصـــــواًل إلــــى عــوملــة جـ
الصن أنها ستكون لصالح الشعوب. وبجانب 

الــتــمــدد الــصــيــنــي فـــي آســـيـــا وأفــريــقــيــا خــالل 
العقدين املاضين، بدا واضحا خالل السنوات 
األخيرة أن قطار نفوذها بدأ يصل إلى أوروبا، 
التي وصلت سلعها إليها عبر قطارات شحن 
أعلنت  املــبــادرة،  ولتمويل  الوجهات.  متعددة 
الصن في القمة الخاصة بطريق الحرير في 
مليار   124 ستنفق  أنــهــا   ،2017 أيــــار  مــايــو/ 
دوالر على املشاريع، في حن أنها قدمت في 
من  دوالر  مليار   890 بقيمة  قــروضــًا  السابق 
خالل بنوك التنمية والبنوك متعددة األطراف 
التمدد الصيني، باتت  الصينية. وفي مقابل 
ــات املــتــحــدة تــشــعــر بــقــلــق مــتــزايــد من  الــــواليــ
إمكانية تعرضها للعزلة، ال سيما مع تبنيها، 
السابقة، سياسات حمائية  إدارة ترامب  منذ 

أغضبت شركائها التجارين.

مبادرة 
»زرع الخالف«

تحذيرات من تفتت االقتصاد العالمي

)Getty/بايدن ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في طوكيو أمس )أوجين هوشيكو

التضخم يرتفع عالميًا وسط قيود تجارية على السلع الرئيسية )Getty(حقل نفط في البصرة جنوبي العراق )فرانس برس(

مؤسس المنتدى االقتصادي العالمي كالوس شواب )فرانس برس(

التكتل يضم 13 دولة 
منها الواليات المتحدة 

واليابان والهند وأستراليا

التي تسببت فيها سياسة ترامب. واستعادت 
األميركي  للرئيس  شهيرة  تغريدات  الوكالة 
الـــســـابـــق قــــال فــيــهــا إن »الــــحــــروب الــتــجــاريــة 
جــيــدة ويسهل الــفــوز بــهــا«، وذلـــك عندما بدأ 
فــي فـــرض رســــوم جــمــركــيــة عــلــى حــوالــي 360 
مليار دوالر من الواردات الصينية عام 2018، 
لــكــنــهــا لــفــتــت إلـــى أنـــه تــبــن أنـــه كـــان مخطئًا 
فــي كــال االســتــنــتــاجــن. وبـــداًل مــن أن يتقلص 
العجز التجاري مع الصن، زاد إلى مستويات 
تاريخية. كما حلت مجموعة من 10 دول من 
جــنــوب شــــرق آســيــا مــحــل الــــواليــــات املــتــحــدة 
كثاني أكبر شريك تجاري للصن في عام ما 
أن يصيب  قبل  وحــتــى  كــورونــا.  قبل جائحة 
ــا املــــاليــــن مــــن األمـــيـــركـــيـــن  ــ ــــورونـ فــــيــــروس كـ
ويــــــؤدي إلــــى أشــــد انـــكـــمـــاش اقـــتـــصـــادي منذ 

أميركا تقود تكتًال تجاريًا 
لكبح نفوذ الصين

برن ـ العربي الجديد

االتـــــــحـــــــاد  ســـــــقـــــــوط  مـــــنـــــذ  مــــــــــرة  ألول 
يغيب  عــامــًا   30 نــحــو  قــبــل  السوفييتي 
مسؤولو روسيا وأثرياؤها عن منتدى 
ــا وضـــع  ــدمـ ــعـ دافـــــــــوس االقـــــتـــــصـــــادي، بـ
قــــرار الــرئــيــس فــالديــمــيــر بــوتــن بــغــزو 
أوكـــرانـــيـــا، نــهــايــة مــفــاجــئــة لــعــقــود من 
الــوجــود والــنــفــوذ الــروســي فــي املنتدى 
الـــعـــاملـــي. وجــــــرى اســـتـــبـــعـــاد الـــشـــركـــات 
ــة الــــتــــي طــــاملــــا كــــانــــت مــــن بــن  ــيــ الــــروســ
الشركاء االستراتيجين في املنتدى في 
األعــوام املاضية، ولعبت دورًا بــارزًا في 
جدول األعمال، حيث تدفع مقابل رعاية 
نــحــو 600 ألـــف فــرنــك ســويــســري )615 
ألـــف دوالر( ســنــويــًا. ويــنــعــقــد املــنــتــدى 
الذي يستمر من 22 حتى 25 مايو/ أيار 
الــجــاري فــي جــبــال األلـــب فــي سويسرا، 
بعد عامن من التوقف املرتبط بجائحة 

فيروس كورونا. وأصبح ُينظر إلى أي 
شيء »روسي« من املحرمات منذ شنت 
مــوســكــو حــربــهــا ضــد كــيــيــف. ولـــم يكن 
املنتدى االقتصادي العاملي استثناًء في 
ذلك، وفق وكالة بلومبيرغ األميركية، إذ 
من  واســعــة  لعقوبات  روســيــا  تتعرض 
املنتدى، بينما  فــي  الفاعلة  الـــدول  أبــرز 
يبحث املليارديرات الروس الخاضعون 
لــلــعــقــوبــات عـــن مــــالذ آمــــن فـــي مــنــاطــق 
مختلفة من العالم. في االجتماع األخير 
فــي دافـــوس عــام 2020، كــان كبار رجــال 
ثــالــث أفضل  الــــروس يحتلون  األعــمــال 
تمثيل من حيث عدد املليارديرات، لكن 
مستقبلهم في دافوس بدأ في االنهيار 
أيــام فقط من هجوم روسيا  بعد ثالثة 
عــلــى أوكــرانــيــا، عــنــدمــا أصـــدر مؤسس 
املــنــتــدى االقـــتـــصـــادي الــعــاملــي، كـــالوس 
شــواب، والرئيس بــورج بريندي، بيانًا 

ُيدين الغزو.

باريس ـ العربي الجديد

الدولية فاتح  الطاقة  قال مدير وكالة 
 أزمـــــــة أمـــــن الـــطـــاقـــة الــتــي 

ّ
بــــيــــرول إن

غــزو روسيا ألوكرانيا،  منذ  احتدمت 
ال يــجــب أن تــــؤدي إلــــى اعــتــمــاد أكــبــر 
عــلــى الـــوقـــود األحـــفـــوري، مــشــيــرًا إلــى 
ــــارات فــي  ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ضـــــــــرورة زيـــــــــادة االسـ
الــطــاقــة املــتــجــددة والـــنـــوويـــة. وأشـــار 
بيرول في كلمة أمام الوفود املشاركة 
ــدى االقـــــتـــــصـــــادي الـــعـــاملـــي  ــتــ ــنــ فـــــي املــ
فـــي دافــــــوس بـــســـويـــســـرا، أمـــــس، وفــق 
ــود  ــوقـ ــتـــاج الـ ــه »نـــحـ ــ ــى أنـ ــ ــرز، إلـ ــ ــتـ ــ رويـ
ــفـــوري عــلــى املــــدى الــقــصــيــر، لكن  األحـ
ــلـــع ملـــســـتـــقـــبـــلـــنـــا مــن  ــتـــطـ ــا ال نـ ــ ــونــ ــ دعــ
مــنــظــور الــوضــع الـــراهـــن عــلــى أســاس 
ه ذريعة لتبرير بعض االستثمارات 

ّ
أن

الــتــي تــجــري«. وحـــذرت وكــالــة الطاقة 

الدولية، ومقرها باريس، املستثمرين 
في العام املاضي من مغبة استمرارهم 
للنفط  جــديــدة  تمويل مشروعات  فــي 
والغاز والفحم إذا ما كان العالم يريد 
حقا القضاء على االنبعاثات الضارة 

بحلول منتصف القرن.
وأضـــاف بــيــرول أن الطلب على املــدى 
الــقــصــيــر يــعــنــي أن الــعــالــم لــن يتمكن 
من االستغناء على الفور عن إمدادات 
الطاقة التقليدية، مشيرا إلى أنه يأمل 
في اضطالع الدول املنتجة التي لديها 
طــــاقــــة إنـــتـــاجـــيـــة فـــائـــضـــة لــلــتــصــديــر 
تحالف  ويزيد  إيجابية«.  »بمساهمة 
»أوبـــك+«، الــذي يضم الــدول األعضاء 
فـــي مــنــظــمــة أوبــــك واملــنــتــجــن الــكــبــار 
ــا،  ــيـ مــــن خـــارجـــهـــا عـــلـــى رأســــهــــم روسـ
تدريجيًا إنتاج النفط الذي يضخ في 

األسواق بوتيرة مقررة سلفًا.

الروس يغيبون عن منتدى 
دافوس

وكالة الطاقة تحذر من 
توسع النفط

مال وسياسة

النفوذ  تمدد  من  الحد  إلى  الرامية  األميركية  التحركات  تعد  لم 
االقتصادي الصيني تقتصر على القيود المفروضة على السلع وكبريات 
تكتل في  ترسيم  التكنولوجيا، وإنما أقدمت واشنطن على  شركات 
منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بينما تبدو هذه المساعي لمجرد زرع 

الخالف بين شركاء بكين

قال الرئيس األميركي جو بايدن إنه ال يعتقد أّن »الركود االقتصادي في 
المرتفع  التضخم  من  بالرغم  وذلك  حتمي«،  أمر  المتحدة  الواليات 
ــص اإلمـــــدادات  ــق ــقــيــاســي ون ال
الروسي  الغزو  عن  جزئيًا  الناجم 
ــدن في  ــاي ألوكــرانــيــا. وأضــــاف ب
ــارتــه  مــؤتــمــر صــحــافــي خـــالل زي
أمس،  طوكيو،  اليابانية  العاصمة 
أّن إدارته تعمل على تخفيف ألم 
المستهلكين  على  ذاك  التضخم 
األميركيين. لكنه تابع أنه ال يرجح أن 
تكون هناك حلول فورية، واألمر 

سيستغرق بعض الوقت.

تخفيف ألم التضخم

رؤية

أحمد ذكر اهلل

مــوجــة إغـــالقـــات جــديــدة طــاولــت الــعــديــد مــن الــحــقــول واملــوانــئ 
النفطية الليبية خالل األسابيع األخيرة، وذلك بعد إغالقها من 
الغربي  والجنوب  والوسط  الجنوب  اجتماعية في  قبل مكونات 
والجنوب الشرقي، وهو األمر الذي دعا مؤسسة النفط الوطنية 
الليبية إلعالن حالة القوة القاهرة على ميناءين وحقلني نفطيني 
أيــام توقف اإلنتاج في حقلي  العمل واإلنــتــاج. ومنذ  توقفا عن 
الشرارة والفيل، بعدما أقفل مسلحون صمامات مؤدية ملوانئ 
التصدير، وهــو مــا أدى إلــى فــقــدان 330 ألــف برميل فــي اليوم، 
وخــســارة يــومــيــة تــتــجــاوز 160 مــلــيــون ديــنــار ليبي )نــحــو 35 
مليون دوالر(، وقد أعلن املسلحون أن اإلغالق جاء لعدم امتثال 
النفط  إيــــرادات  تحويل  مــن  للتحذيرات  النفط  مؤسسة  رئيس 
لحكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، والتي 
لحساب  دفعتني  على  دوالر  مــلــيــارات   6 استالمها  عــن  أعلنت 
وزارة املالية بمصرف ليبيا املركزي. ويأتي التوقف بعد أسابيع 
الوطنية  الله، رئيس املؤسسة  قليلة من إعــالن مصطفى صنع 
للنفط، في يناير/ كانون الثاني املاضي عن تعافي إنتاج ليبيا 
من الخام، وأن عمليات التشغيل مستمرة إلعادة اإلنتاج بشكل 

تدريجي ملستواه السابق بحوالي 1.4 مليون برميل يوميا.
الليبي فــي ظــل مــحــاوالت مضنية من  النفط  إنــتــاج  يأتي توقف 
التي تزايدت بصورة كبيرة في  الكبرى لخفض األسعار  الــدول 
اشتعاال  وازدادت  كــورونــا  فــيــروس  مــن  العاملي  التعافي  أعــقــاب 
ــذي دفـــع الــعــديــد من  ــ ــر ال بــعــد الـــحـــرب عــلــى أوكـــرانـــيـــا، وهـــو األمــ
احتياطاتها  مــخــزونــات  مــن  للسحب  الــكــبــرى  الصناعية  الـــدول 
االستراتيجية، ما ساهم فعليا في خفض نسبي لألسعار تزامن 
مع مخاوف البورصات العاملية من موجة كساد جديدة تجتاح 
االقتصاد العاملي، وهو ما ساعد كثيرا في خفض أسعار النفط.

ومن املؤكد أن انخفاض اإلنتاج الليبي الناجم عن ذلك التوقف 
لألسعار،  املــرجــوة  االنخفاضات  من  املزيد  تحقيق  يعرقل  قد 
املــزيــد من  إلــى  الداخلية  الليبية  الــصــراعــات  انتقلت  إذا  خــاصــة 
املوانئ والحقول النفطية، وبما يعني املزيد من انخفاض اإلنتاج.
ونشرت سفارة واشنطن لدى ليبيا عبر صفحتها على فيسبوك 
فحوى مباحثات هاتفية دارت بني السفير األميركي لدى طرابلس 
الخزانة األميركية إريك  ريتشارد نورالند ونائب مساعد وزير 
ماير، مع محافظ مصرف ليبيا املركزي، عبرت فيها واشنطن 

عن قلقها بشأن »توقف نصف إنتاج النفط الليبي«.
ونقل البيان عن نورالند قوله إن »االضطرابات القسرية واملمتدة 
تـــؤّدي إلــى خلق ظــروف عصيبة للشعب بما  النفط  إنــتــاج  فــي 
في ذلك انقطاع الكهرباء ومشاكل إمدادات املياه ونقص الوقود 
الطاقة  قطاع  مستقبل  يهّدد  ما  للنفط،  التحتية  البنية  وتدمير 

الليبي وقدرته على االستمرار في توليد اإليرادات«.
وال شــك أن االنــزعــاج األمــيــركــي والــغــربــي األكــبــر لــم يكن علي 
االرتفاع  من  التخوف  في  يكمن  ولكنه  الليبي،  الشعب  مصالح 
مجددا في أسعار النفط والــذي حدث بالفعل بعد تواتر األنباء 
الــذي سيتسبب في  الليبية، وهــو االرتــفــاع  الحقول  عــن إغــالق 
الغربية بعد  الــدول  ارتــفــاع األســعــار على مستهلكي  املزيد من 
ــام قــيــاســيــة تسببت فــي مــوجــة مــن الــتــظــاهــرات  وصــولــهــا ألرقــ
التكاليف اإلنتاجية  أنها تهدد  املنددة بتلك االرتفاعات، خاصة 
لكل السلع األخرى بما يعني تغذيتها الرتفاع جديد في معدالت 

التضخم التي تتوالى أرقامها القياسية حول العالم.
استبشر الشعب الليبي خيرا بمعاودة اإلنتاج في العام املاضي 
وتعويضه بعضا من خسائره السابقة مع نهاية العام املاضي 
دوالر،  مليار   21 نحو  النفطية  اإليــــرادات  فيه  تــجــاوزت  والـــذي 
التنموية  للمشروعات  الليبية  الحكومة  التفات  الجميع  وانتظر 
الـــحـــرب، وتــزايــد  املختلفة واملــتــوقــفــة مــنــذ عـــدة ســنــوات بسبب 
النفط  القياسية ألســعــار  الــتــفــاؤل بــشــدة بعد االرتــفــاعــات  ذلــك 
والتوقعات بإيرادات تساهم في إحداث نقلة نوعية على مستوى 
الليبيني من  التي طالت معاناة  العامة  البنية األساسية واملرافق 

تراجع مستواها وعدم القدرة على تجديدها.
أهمية  إلى  النظر  الليبي  باالقتصاد  املختصني  لفت بعض  كما 
استخدام هذه األمــوال في دعم ومنح اإلعفاءات الالزمة للقطاع 
لــإنــتــاج بــدال مــن اســتــيــراد السلع  الــخــاص فــي ليبيا، لتوجيهه 
املصانع  تشغيل  إعــادة  وكذلك  وحمايته،  ومراقبته  والخدمات 
ــتــي تــوقــفــت بــســبــب الـــصـــراعـــات والـــحـــروب مــنــذ عـــام 2011،  ال
واستكمال املشروعات املتوقفة خاصة في قطاع اإلسكان، وهي 
اإلجــراءات التي من شأنها العمل على تنويع أنشطة االقتصاد 

الليبي والهروب من براثن الريعية التي يعاني منها.
الخالفات  عــودة  جــراء  التطلعات  تلك  تبخرت  ما  ولكن سرعان 
السياسية ومعاودة إغالق الحقول، وهو األمر الذي من املؤكد أنه 
سيتسبب في خسائر كبيرة للشعب الليبي، لن تتوقف فقط عند 
حدود تأجيل األحالم حول بنية أساسية محترمة تليق بالشعب 
وتــتــنــاســب مــع مــــوارده الــضــخــمــة، وال عــنــد تــأجــيــل املــشــروعــات 
إلى  التنموية املعطلة منذ سنوات، ولكن الخسائر ستمتد بداية 
الحالية  للموجة  استثمارا  مرتفعة  بأسعار  البيع  فرصة  ضياع 
التي ربما لن تستمر طويال في حال صدقت التوقعات بحدوث 
أزمــة كساد عاملية. كما أنه من املرجح أن تمتد الخسائر أيضًا 
إلــى حالة عــدم اليقني حــول صــرف رواتـــب العاملني فــي الجهاز 
املعاناة  التي طالت  األزمــة  مواعيدها، وهي  للدولة في  الحكومي 
منها ســابــقــا، فــي ظــل الــصــراع بــني مــؤســســات الــدولــة ومحاولة 

تسييس واستغالل حق املوظفني والعاملني في القطاع العام.
مــن املــؤكــد أن الــشــعــب الــلــيــبــي يستحق الــحــصــول عــلــى خــدمــات 
أساسية راقية، واستمرار صرف رواتــب موظفيه، باإلضافة إلى 
استمرار الحكومة في تقديم الدعم بشكل منتظم للفئات الضعيفة، 
التنويع  فــي  املنتظر  ودوره  الــخــاص  الــقــطــاع  تحفيز  على  عـــالوة 
االقتصادي، كل ذلك باإلضافة إلى معاودة العمل في املشروعات 
الــنــجــاح فــي حل  املــتــوقــفــة، ولــكــن كــل ذلــك يعتمد على  الحكومية 
بإنتاج  االبتعاد  على  االتفاق  األقــل  على  أو  السياسية،  الخالفات 
الليبي باتت  النفط  النفط عن تلك الخالفات. من املرجح أن ورقــة 
صــراعــا بــني املعسكر األمــيــركــي وحلفائه األوروبــيــني مــن جانب 
والروس من جانب آخر. وبغض النظر عن مصالح الجانبني، فإنه 
من املؤكد أن توقف إنتاج النفط الليبي في الوقت الذي ترتفع فيه 
من  الكثير  الليبية  للدولة  العامة  اإليـــرادات  يكبد  العاملية  األسعار 

الخسائر الذي سيتحملها جميع الليبيني دون استثناء.

خسائر فادحة لليبيين 
جراء توقف إنتاج النفط
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مهنا الحبيل

مـــن الــخــطــأ بــمــكــان أن ُيــنــظــر إلــــى قضية 
إدريـــس غانا  الــدولــي،  السنغالي  الــاعــب 
غــــي، واملـــحـــتـــرف فـــي نــــادي بـــاريـــس ســان 
ــــة مــرتــبــطــة  ــــادثـ ــقـــط حـ ــا فـ ــهـ ــأنـ جـــــرمـــــان، بـ
ــه، بسبب  ــعـــادي لـ بــاملــوقــف املــنــاهــض واملـ
رفضه الشخصي دعم الحياة املثلية ضد 
األسرة الفطرية لإلنسانية، فهذه الحادثة 
خفي وراءهــا كتلة تطّرف ضخمة 

ُ
كانت ت

البديل  الثقافية  الكولونيالية  موقف  في 
عن الكولونيالية االستعمارية، فهي هنا 
حالة اصــطــدام بــجــدار الــتــطــّرف الفرنسي 
ــّور كـــثـــيـــرًا مـــوقـــفـــه املـــنـــاهـــض  ــ ــطـ ــ الــــــــذي تـ
لــإلنــســان اآلخــــر، خـــارج الــقــومــيــة الغربية 
ــرجــم 

ُ
بــإرثــيــهــا، املــســيــحــي والــلــيــبــرالــي، وت

واالجتماعية  السياسية  الحياة  فــي  ذلــك 
فــي فــرنــســا، مــن رئــاســة الــجــمــهــوريــة إلــى 
الــصــحــف الــشــعــبــيــة. .. وأفـــكـــار هـــذا املــقــال 

تتضمنها النقاط التالية:
أوال، َرفض إدريس غي املشاركة في مباراة 
موقفه  ُيعلن  ولــم  املثليني،  لدعم  مؤدلجة 
ببيان، ولم يتخذ موقفًا هجوميًا مباشرًا 
ــة اإلعــامــيــة  ــ ــة، لــكــن اآللـ ــاركـ ــذه املـــشـ مـــن هــ
ــز الــغــربــي  والــثــقــافــيــة الــضــخــمــة فـــي املـــركـ
 شـــرســـة، وصـــلـــت إلــى 

ً
شــنــت عــلــيــه حــمــلــة

الاعب  خضع 
ُ
وأ بالتحقيق معه،  املطالبة 

 من أن ُيفّسر 
ً
لحملة ترهيب واسعة، خشية

محمد أبو رمان

الروسية   - التتارية  العاصمة  تختلف  ال 
قازان، في مشهدها العام، عن أّي عاصمة 
أوروبــــــيــــــة أخـــــــــرى، مـــــن حـــيـــث الــتــنــظــيــم 
املتطّور  واملــســتــوى  والــحــداثــة  والترتيب 
لـــلـــمـــواصـــات؛ وإن كــــان الـــفـــرق الــوحــيــد 
واملــآذن  والقباب  املساجد  كثرة  الــواضــح 
ــورة الفـــتـــة لــانــتــبــاه  ــاور بــــصــ ــجــ الـــتـــي تــ
ــهــا 

ّ
ــدو )الـــكـــنـــائـــس( وكــأن ــبـ الـــكـــنـــائـــس، وتـ

جــــزء مـــن الـــهـــويـــة املـــعـــمـــاريـــة والــثــقــافــيــة 
واملجتمعية العامة.

بدت قازان بمثابة جسر للتواصل الديني 
والــحــضــاري، كــمــا أرادهــــا الــــروس، خــال 
مــؤتــمــر روســـيـــا والـــعـــالـــم اإلســــامــــي في 
دورته الجديدة في املدينة )19-20 مايو/ 
أيار 2022(، وقد تزامن ذلك مع ذكرى مرور 
ألف ومائة عام على دخول سكان املنطقة 
البلغار في الفولغا اإلسام، بالتزامن مع 
االستراتيجية  الــرؤيــة  مجموعة  اجتماع 
الـــتـــي تــبــحــث فــــي ســـبـــل تـــطـــويـــر قـــنـــوات 
الـــحـــوار بــني روســيــا والــعــالــم اإلســامــي. 
قــازان إكسبو تحت شعار  وأقيم معرض 
كلمة حال  واملــقــصــود توسيع  »حــــال«؛ 
)تــســتــخــدم عــنــد املسلمني فــي الــغــرب في 
املطاعم(، لتصبح شاملة أنشطة وأفكارا 
ومفاهيم عديدة يمكن أن تجمع الفكرين، 

اإلسامي والغربي بخاصة الروسي.
ــًا خـــــال االجـــتـــمـــاع طــغــيــان  كـــــان واضــــحــ
املظاهر الدينية والحضور البارز لعلماء 
الدين، من الجانبني، اإلسامي )والعربي( 
ــات الـــديـــنـــيـــة  ــ ــسـ ــ ــــؤسـ والــــــــروســــــــي، مـــــن املـ
ــيــــة عــــامــــة، والــــتــــتــــاريــــة بـــخـــاصـــة،  الــــروســ
الرؤية  ملجموعة  الرئيس  االجتماع  فبدأ 
ــيـــة بـــحـــضـــور نــــائــــب وزيــــر  ــيـــجـ ــتـــراتـ االسـ
الــخــارجــيــة الـــروســـي وحــاكــم تــتــارســتــان، 
لــرؤســاء  كلمات  ثــم  مينيخانوف،  رســتــم 
املؤسسات الدينية الروسية، طلعت صفا 
تاج الدين وراوي عني الدين )وكاهما من 
أصـــول تــتــاريــة(، وبـــدا االهــتــمــام الــروســي 
كــبــيــرًا بــالــشــخــصــيــات الــديــنــيــة الــعــربــيــة 

أحمد الجندي

ــلــــيــــة  ــة اإلســــرائــــيــ ــومــ ــكــ ــحــ ــــوط الــ ــقـ ــ بـــــــات سـ
االئـــتـــافـــيـــة، املـــكـــونـــة مـــن ثــمــانــيــة أحــــزاب 
أقرب  األيديولوجية،  املرجعيات  مختلفة 
ــيـــع  ــابـ ــــت مــــضــــى؛ فــــخــــال األسـ مــــن أي وقــ
ــقـــت ضــــربــــتــــني مـــوجـــعـــتـــني.  ــلـ ــة، تـ ــ ــيـ ــ ــــاضـ املـ
أوالهـــمـــا حـــني اســتــقــالــت عــضــو االئــتــاف 
الحاكم عن حزب يمينا، عيديت سليمان، 
من الحكومة وقــّررت االنضمام إلــى حزب 
الليكود، على أثر سماح الحكومة بإدخال 
الخبز املختمر إلى املستشفيات الحكومية 
ــا يــخــالــف  ــ ــفــــصــــح، وهــــــو مـ خــــــال عـــيـــد الــ
أحــكــام الــشــريــعــة الــيــهــوديــة الــتــي تتمّسك 
بــهــا ســلــيــمــان بــشــدة، والــتــي دفــعــتــهــا إلــى 
االنسحاب من الحكومة، ليتقلص حينها 
أعــضــاء االئــتــاف إلــى 60 عــضــوا فحسب. 
الــضــربــة الــثــانــيــة، وهــــي األقــــــوى، وغــالــبــا 
ــي نــعــش  ــر فــ ــيــ ــا ســـتـــكـــون املـــســـمـــار األخــ مــ
غيداء  أعلنت  حــني  الحكومة، حدثت  هــذه 
48 وعضو  فلسطينيي  مــن  وهـــي  زعــبــي، 
ــتــــاف عـــن حـــركـــة مـــيـــرتـــس، فـــي بــيــان  االئــ
لــهــا، عــن انسحابها مــن االئــتــاف نتيجة 
ــتــــراضــــات عــلــى الــحــكــومــة  جــمــلــة مـــن االعــ
ــة وتـــصـــّرفـــاتـــهـــا، أهـــمـــهـــا مــا  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ اإلسـ
جنازة  في  اإلسرائيلية  الشرطة  به  قامت 
اإلعامية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، 
قتلت على  أن  بعد  يــوم تشييع جنازتها، 
أثــنــاء تغطيتها  فــي  قــنــاص إسرائيلي  يــد 
مــحــاوالت اقــتــحــام قـــوات جــيــش االحــتــال 

مدينة جنني الفلسطينية.
يمتلئ مشهد األيام املاضية، منذ محاولة 
اقـــتـــحـــام جــــنــــني، مــــــــرورا بــمــقــتــل شــيــريــن 
ــلـــى جـــنـــازتـــهـــا،  ــلـــة واالعــــــتــــــداء عـ ــاقـ ــو عـ ــ أبــ
وصــوال إلى استقالة غيداء زعبي وزيــادة 
اإلسرائيلية،  الحكومة  سقوط  احتماالت 
برمزيات عدة. .. وجنني هي الرمزية األولى 
اعتبرت إسرائيل منطقة  فلطاملا  واألقــدم، 
جــنــني، مـــن بـــني مــنــاطــق الــضــفــة الــغــربــيــة، 
كــلــهــا رأس الــحــربــة لـــإلرهـــاب والــفــوضــى، 
وفــقــا للمصطلح اإلســرائــيــلــي، فــي الضفة 
الغربية؛ ثّمة أسباب كثيرة جعلت من هذه 
البقعة الصغيرة مساحة، الكبيرة تاريخا 
وحاضرا، رمزا للمقاومة الفلسطينية ضد 
االحتال اإلسرائيلي من بني مدن الضفة؛ 
أقــصــى شمالي  فــي  تقع  الــتــي  البقعة  تلك 

الضفة، بمساحة تصل إلى 583 كم2.
تاريخ  الحديث، كان لجنني  العصر  خال 
مــشــرف طـــويـــل، هـــو الــــذي بـــوأهـــا احــتــال 
ــنـــذ حـــمـــات  ــمـ هـــــــذه املــــكــــانــــة الـــــرمـــــزيـــــة؛ فـ
نــابــلــيــون فـــي أواخـــــر الـــقـــرن الــثــامــن عشر 
القرن التاسع عشر، كانت جنني  وبدايات 
مــقــاومــة  فــي  الفلسطينية  املــــدن  تـــاج  دّرة 

إياد الدليمي

ال يبدو أن لدى كا طرفي األزمة في العراق، 
التيار الصدري واإلطار التنسيقي، الرغبة 
ــع حـــد ونـــهـــايـــة لــحــالــة االنـــســـداد  فـــي وضــ
الــســيــاســي الــتــي يــعــانــي مــنــهــا الــبــلــد، في 
يعتقد  الــتــي  بــاآللــيــة  كليهما  تــمــســك  ظـــل 
أنـــهـــا األفـــضـــل لــتــشــكــيــل حــكــومــة جـــديـــدة، 
بــعــد قــرابــة سبعة أشــهــر مــن االنــتــخــابــات 
منذ  ــار(  ــ واإلطـ )الــتــيــار  دخـــا  التشريعية. 
تــلــك االنـــتـــخـــابـــات، فـــي أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن 
األول املاضي، مرحلة جديدة في التعاطي 
السياسي الذي يبدو أنه خرج عن مألوف 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، الـــتـــي كـــانـــت تسير 
ــتـــزامـــات وتـــوافـــقـــات،  وتــتــمــاشــى وفـــقـــا اللـ
كلها انكسرت في لحظة خاٍف شديٍد بني 
مقتدى الصدر وشركائه السياسيني عقب 
االنتخابات، ما أدخل معهم العراق في ظل 
أزمٍة سياسيٍة وانسداٍد ربما غير مسبوق.
ــراق أن  ــعـ تــــدرك الــطــبــقــة الــســيــاســيــة فـــي الـ
الــتــوافــق الـــذي كـــان حــاكــمــا فــاعــا ملسيرة 
العملية السياسية انتهى من غير رجعة، 
حــتــى وإن بــــدا بــعــضــهــم يـــــروج إمــكــانــيــة 
ــتــــوافــــق بــــني الـــطـــرفـــني الـــشـــيـــعـــيـــني، فــا  الــ
الـــصـــدر يــمــكــن لـــه أن يــقــبــل بــالــتــوافــق مع 
أن  األخــيــر سيقبل  وال  التنسيقي،  اإلطـــار 
ــة، لــتــكــون  ــدريــ يـــكـــون تــابــعــا لــحــكــومــة صــ
األزمة الحالية عاصفة، بطريقة أو بأخرى، 
لبقايا عملية سياسية ولــدت منذ يومها 

األول عرجاء كسيحة.
ــدر لــلــمــضــي  تـــبـــدو حـــظـــوظ مـــقـــتـــدى الــــصــ
باتجاه تحقيق حكومة األغلبية الوطنية، 
ال التوافقية، أكبر، فهو يستند إلى شعبيٍة 
جارفٍة مؤمنٍة به، وأيضا تحالف مع قوى 
وأطــراف أخــرى في العملية السياسية من 
الشيعي.  السياسي  البيت  خارج منظومة 
واإلشارة هنا إلى تحالف السيادة بزعامة 
رئيس البرملان محمد الحلبوسي، وأيضا 
األقـــوى والتمثل بالحزب  الــكــردي  الــطــرف 
الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود 
الــبــارزانــي. فــي املــقــابــل، تــبــدو قـــدرة اإلطــار 
التنسيقي على املضي في تعطيل حكومة 
األغـــلـــبـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة تــســتــنــد، بــــاألســــاس، 

إلــــى دعــــم إيــــرانــــي كــبــيــر يــســهــم، مـــن وقــت 
الــضــغــوط املطلوبة  ــر، فــي تحقيق  إلـــى آخـ
مقتدى  مع  املتحالفة  القوى  مختلف  على 
ــدر، مـــن أجــــل كــبــح جـــمـــاح الــتــحــالــف  الــــصــ
الــــســــاعــــي إلــــــى تـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة أغــلــبــيــة 
وطنية. وبينما تتصارع القوى السياسية 
العراق بحثا عن مصالحها ومصالح  في 
رعــاتــهــا، تــبــدو فــي خلفية املــشــهــد صــورة 
الــذي يبدو  العراقي،  الشعب  قاتمة بطلها 
أنه ينام على فوهة بركاٍن غاضٍب بانتظار 
ــرارة الـــتـــي يــمــكــن أن تــشــعــل األخــضــر  الــــشــ
والــيــابــس. قــال وزيـــر املــالــيــة الــعــراقــي علي 
ــام، إن  عــــاوي، فــي تــصــريــح متلفز قــبــل أيــ
في  أن يصل  يمكن  للعراق  املالي  الفائض 
نــهــايــة الــعــام الــجــاري إلـــى نــحــو 40 مليار 
دوالر، مــســتــفــيــدا مـــن الــطــفــرة فـــي أســعــار 
الــنــفــط، وأيـــضـــا مـــن ســمــاح مــنــظــمــة أوبـــك 
للعراق بأن يصّدر ما مجموعه 4,5 مايني 
بــرمــيــل يــومــيــا. ولــكــن هـــذا الــفــائــض املــالــي 
ال يــجــد لــه أي طــريــق إلـــى واقــــع الــخــدمــات 
املــقــّدمــة لــلــعــراقــيــني، فــمــنــذ أيــــام والــشــبــكــة 
انقطاعات متكّررة،  الكهربائية تعاني من 
اليومي  الكهربائي  القطع  ساعات  وزادت 
ــاّرة ومــغــبــرة أيــضــا،  ــواء صيفية حــ فــي أجــ
ا من إمدادات  والسبب أن إيران قطعت جزء
الغاز عن العراق جّراء تخلفه عن دفع مليار 

وستمائة مليون دوالر مستحقات إليران.
يشير ذلــك كله إلــى أن هــنــاك بـــوادر ثــورة 
ــة،  ــمـ ــاكـ ــحـ ــة الـ ــقـ ــبـ ــطـ ــنـــجـــح الـ قــــــادمــــــة، قـــــد تـ
إخــمــادهــا  فــي  ومــلــيــشــيــاتــهــا،  بحكومتها 
كــمــا فــعــلــت مـــع انــتــفــاضــة تــشــريــن، ولــكــن 
املؤّكد أن بقاء الطبقة السياسية في العراق 
تـــتـــصـــارع عــلــى تــشــكــيــل حــكــومــة جــديــدة 
إلـــى مــصــالــح شعبها،  مـــن دون االلــتــفــات 
ســـيـــعـــّجـــل بـــهـــذه الـــــثـــــورة، وســـيـــدفـــع إلـــى 
مزيد من التصادم بني الطبقة السياسية 
واألحزاب من جهة وبني الشعب. وقد طال 
االنـــســـداد الــســيــاســي فــي الــعــراق أكــثــر من 
املــتــوقــع، وال يــبــدو أن خـــيـــاراٍت تــلــوح في 
األفق، فهل سنشهد تفاهما ُيخرج الطبقة 
يخرج  أن  دون  مــن  أزمتها  مــن  السياسية 

معه العراق؟ أم للشعب رأي آخر؟
)كاتب عراقي(

مــوقــفــه تــبــنــيــا صــريــحــا لــحــقــه الشخصي 
املقطوع به في اإلسام تجاه املثلية.

ــاه  ثــــانــــيــــا، تـــــطـــــّورت الـــقـــضـــيـــة فــــي االتــــجــ
الحملة، وفي مركزهم  املعاكس ألصحاب 
دعم  السنغالي  الرئيس  فــإعــان  الــعــاملــي، 
موقف إدريس غي، في حق فردي أساسي 
تبع بحملة تضامن 

ُ
أ اإلنسان،  من حقوق 

ــــذي كــان  عــاملــيــة مـــع الــنــجــم الــســنــغــالــي الـ
ُيظهر شعائره وروحه اإلسامية، كرابطة 
أخاقية وهوية ثقافية أصيلة، في وجدان 

السنغال وفي أفريقيا السمراء.
ثــالــثــا، يــبــرز لــنــا هــنــا بــالــضــرورة الــوجــه 
القهرية،  املثلية  الستخدام  الكولونيالي 
وتؤكد هذه الحادثة صحة استخدام هذا 
املصطلح )الــقــهــر( هــنــا، فما يــجــري على 
 
ّ
مــســتــوى الــتــشــريــعــات الــغــربــيــة، والــضــخ
الـــدولـــي للظاهرة  اإلعـــامـــي والــتــوظــيــف 
املثلية، ليسا مرتبطني بطبائع أو سلوك 
يطرآن على الفتيان أو الفتيات، وإنما هو 
الرأسمالية  القوة  تديره  ضخم،  برنامٌج 
ـــــرّوجـــــه فــــي كــــل وســائــطــهــا، 

ُ
نــفــســهــا، وت

اإلنسانية، وبالذات  القيم  وتفرضه على 
فــي عــالــم الــجــنــوب الــــذي لــم تتمكن منه 

الظاهرة.
رابـــعـــا، وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن هـــنـــاك حــالــة 
ضيق في الغرب ذاته، وتذّمر من العسف 
الــقــانــونــي الــعــنــيــف، أو إخــضــاع األطــفــال 
للتشكيك في هوياتهم الجنسانية مبكرًا، 

عالم الــيــوم، رغــم كــل الفشل األخــاقــي في 
الشرق، والنماذج املسيئة لصورة الرسالة 
اإلســامــيــة، إال أن هــذا الــجــوهــر اإليماني 
الــفــلــســفــي، يــتــمــّكــن مــن وجــــدان العـــب كــرة 
الــقــدم كــمــا هــو عــقــل املــثــقــفــني وتــحــريــرات 
الــذي  الفلسفي  الــجــدل  ومساحة  العلماء، 
تــشــارك بــه أفــريــقــيــا. ومــع األســـف، جسور 
الــتــعــاضــد والــتــكــامــل ضــعــفــت كــثــيــرًا بني 

ــعــــرب وشــــركــــاء الـــقـــيـــم والــــرســــالــــة، بــني  الــ
ضفتي آسيا وأفريقيا.

القيم نعني بهم غير  وحني نقول شركاء 
املسلمني مــن األفــارقــة، والــذيــن ال يــزالــون 
ــان املــســتــقــلــة  ــ ــســ ــ ــكـــون بــــــــروح اإلنــ ــّسـ ــمـ ــتـ يـ
ــــذات الــفــرديــة في  الــتــي تــرفــض احـــتـــال الـ
وتسبيحها  وتــســلــيــمــهــا  الــجــنــوب،  عــالــم 
لــلــيــبــرالــيــة اإلمــبــريــالــيــة فـــي الـــغـــرب، وكــل 
مــذاهــبــهــا الــســلــوكــيــة واالســتــهــاكــيــة، بل 
االنجراف  أن حالة  من  اليوم  نعجب  إننا 
ــة لــــإلســــام بــوصــفــه  ــاهـــضـ ــنـ ــي، املـ ــربــ ــعــ الــ
ــالـــة، ولــيــس الـــصـــراع مـــع اإلســامــيــني  رسـ
الــحــزبــيــني، والـــكـــارهـــة لـــروحـــه األخــاقــيــة 
في  تتمّكن  الشعوب،  وجـــدان  فــي  الفكرية 
بـــلـــدان عــربــيــة أفــريــقــيــة، فـــي حـــني َيــرفــض 
ــة املــســلــمــني  ــارقــ ــانــــي لــــأفــ الـــكـــفـــاح اإلنــــســ

فرضها على حياتهم اليوم.
ــــوري الــحــقــوقــي  ــثـ ــ يـــقـــوم هـــــذا الــــصــــوت الـ
أولها طبيعة روح  على أضــاع أساسية، 
العقل  عليها  حد 

ّ
يت التي  املذهلة  اإلســام 

اإلنـــســـانـــي والـــقـــيـــم املــشــتــركــة الــســلــوكــيــة 
والـــفـــكـــريـــة لــلــخــلــيــقــة، وهــــي تــحــمــل طــاقــة 
مــمــانــعــٍة صــلــبــٍة لـــصـــّد شـــركـــات الــحــداثــة 
الـــضـــخـــمـــة، ومــنــعــهــا مــــن تـــأمـــيـــم الــحــريــة 
اإلنــســانــيــة، خــصــوصــا أن هـــذه الــشــركــات 
الــرأســمــالــيــة الــكــبــرى هــي الــقــوة العميقة 
الناس وتقهرهم. ولكن  التي تسطو على 
يــزال يصنع  الفكرة اإلسامية ال  انتصار 

جسوره، من دون جــدران فصٍل عنصري، 
فوصول القيمة الفكرية والتفسير الروحي 
 وحاضرًا، حتى 

ً
والعمراني ال يزال متصا

في حياة الغربيني، وبالذات من ذوي الفكر 
والتأمل، بل أضحى اإلسام القوة املتبقية 
ــفـــطـــرة اإلنـــســـانـــيـــة،  الـــوحـــيـــدة لــحــمــايــة الـ
والقدرة الجدلية الفلسفية لتفكيك ميراث 
سطوة القوة التي تتجّدد في عاملنا اليوم، 
عيد 

ُ
ولم توقفها فسلفة فوكو إطاقًا، بل أ

استيعاب جدله في داخــل هذه »امليكنة«، 
 للقهر في 

ً
وبات مذهبه الجنساني وسيلة

القوة العاملية اإلمبريالية.
ويا لها من مفارقة، أن نظرية القوة التي 
تــــزال أجـــيـــال مـــن فــاســفــتــهــا وطلبتها  ال 
ــا وتـــهـــمـــش  ــيـــدهـ ــلـ ــقـ ــيــــد تـ ــعــ ــا وتــ ــ ــهـ ــ ــدرسـ ــ ـ

ُ
ت

عــلــى هــامــشــهــا، هــي الــيــوم وســيــطــة عنف 
وُيــتــوارث  اإلنسانية،  على  يفرض  خطير 
أكاديميٍّ  ثــوٍب  فــي  وتقديمها  بها  التدثر 
ــفــــات الـــتـــقـــديـــس  ــــل مــــؤلــ قـــشـــيـــب، ورغـــــــم كـ
العربية وغيرها من عالم الجنوب إلعادة 
الــبــائــس، إال أنــهــا تعلن فشلها  تــدويــرهــا 
الــفــارق بني  الــقــوة اإلمبريالية، هنا  لــذات 
الغربية  الفلسفة  ألزمـــة  الــتــدويــر  هــيــاكــل 
ــتـــحـــريـــر املـــســـتـــقـــلـــة املــقــمــوعــة  ومـــنـــائـــر الـ
لــفــلــســفــة املــعــرفــة اإلســـامـــيـــة الــتــي تبعث 
الفكرة  قــوة  وجــدان املضطهدين، لتصعد 

ملواجهة فكر القوة.
)كاتب عربي في كندا(

 
ً
والسنة، فضا الشيعة  مــن  واإلســامــيــة، 

عن وضع حجر األساس ألكبر جامع في 
قازان )جامع قازان الكبير(. 

وموضوعاته  وطبيعته  االجتماع  توقيت 
ــلــــى تــجــســيــر  ــًا عــ ــ ــيــ ــ ــًا روســ ــ ــــرصـ تـــعـــكـــس حـ
اإلسامي،  والعالم  املسلمني  مع  العاقات 
ــاول أن  ــ ــحـ ــ ــي تـ ــتــ ــة الــ ــزلــ ــعــ ــة الــ ــالــ ــــل حــ ــــي ظـ فـ
تفرضها الــواليــات املــتــحــدة وأوروبــــا على 
األوكرانية، لكن ما هو  الحرب  روسيا، مع 
 هنالك مشاركة عربية رسمية 

ّ
أكثر داللة أن

واضحة، بخاصة من السعودية واإلمارات.
ثــّمــة مـــا يــشــّكــل مـــا هـــو أعــمــق مــمــا يطفو 
على السطح؛ وأقصد هنا تحديدًا »النمط 
تكريسه في  يتم  الــذي  الــجــديــد«،  الديني 
الــداخــل  الــتــتــاريــة، ســـواء فــي  الجمهورية 
الــتــتــاري أو فــي الــعــاقــة بــني الجمهورية 
اإلسامية، التي تحظى بشبه حكم ذاتي، 
والحكومة الفدرالية الروسية التي تخلت 
اليوم ثوب  ثــوب الشيوعية، وارتـــدت  عن 
القومية الروسية ذات األعراق والثقافات 

والديانات املتنوعة واملتعّددة. 
 هــنــاك 

ّ
ــتــــمــــاع أن كـــــان مـــاحـــظـــًا فــــي االجــ

حــضــورًا قــويــًا لــلــهــويــة اإلســامــيــة، وهــي 
التي ال تخطئها عندما تتجول في أرجاء 
فيها،  املسلمني  بعدد من  قـــازان، وتلتقي 
فــتــجــدهــم يــفــتــخــرون كــثــيــرًا بــتــاريــخــهــم 
ــرفــــون عــــن الـــكـــتـــاب  ــعــ اإلســـــامـــــي، بــــل ويــ
ــن فـــضـــان« )الـــرحـــالـــة  ــة بـ ــلـ الــشــهــيــر »رحـ
الـــعـــربـــي الـــــذي أرســـلـــه الــخــلــيــفــة املــقــتــدر 
لتعليم أهالي تلك املنطقة اإلسام، فألف 
كــتــابــًا يــعــّد  مــن أشــهــر الــكــتــب الــتــي تقدم 
صـــــورة مــجــتــمــعــيــة وثــقــافــيــة عـــن ســكــان 
ون 

ّ
ــة( ويــــعــــتــــز ــلــ ــرحــ ــلـــك املــ املـــنـــطـــقـــة فــــي تـ

كبير  اعتزاز  فهنالك  اإلسامية،  بالرموز 
واحـــتـــرام وتــقــديــر لــلــشــيــخ شــهــاب الــديــن 
مــرجــانــي، الـــذي يــعــّد أحـــد أهـــم األســاتــذة 
املسلمني هــنــاك فــي الــقــرن الــتــاســع عشر، 
ك ترى حضورًا ملحوظًا في حديث 

ّ
كما أن

عــديــديــن مــنــهــم لـــإلمـــبـــراطـــورة الــروســيــة 
)ذات األصـــول األملــانــيــة فــي الــقــرن الثامن 
ــهـــا سمحت  ـ

ّ
عـــشـــر( كـــاتـــريـــن الــثــانــيــة، ألن

االحتال الفرنسي، وسّببت صداعا كبيرا 
يدّمر  أن  نابليون  كــاد  حتى  للفرنسيني، 
املـــديـــنـــة تـــمـــامـــا، وهــــي الـــتـــي وقـــفـــت كــذلــك 
مـــع ســـائـــر مــــدن فــلــســطــني ضـــد االحـــتـــال 
وبـــــذل   ،1936 ثــــــــورة  أيــــــــام  ــانــــي  ــبــــريــــطــ الــ
بــالــغــا للقضاء على  الــبــريــطــانــيــون جــهــدا 
ذلك  فــي  املدينة  فــي  الفلسطينية  املقاومة 
ــوقـــت، حــيــنــمــا كــــان يــقــودهــا الــشــيــخ عز  الـ
الــقــســام، حتى سقوطه شهيدا عام  الــديــن 
1939 في بلدية يعبد التابعة ملدينة جنني.
لم ينته تاريخ املدينة هنا، فمنذ اللحظات 
األولـــى لــإلعــان عــن قــيــام دولـــة االحــتــال، 
كانت جنني في مقدمة املدن الفلسطينية 
التي تقاوم املحتل، وعانى االحتال كثيرا 
في عدة معارك مريرة خاضها في جنني 
ونتيجة  بسببها،  يستطع  لــم   ،1948 عــام 
شـــراســـة مــقــاومــة أهــلــهــا، أن يــســتــمــر في 
املدينة. وخال االنتفاضة األولى  احتال 
مــعــركــة  وخـــــال   ،2000 والـــثـــانـــيـــة   ،1987
جنني في 2002، أثبتت جنني جدارتها في 
االحــتــال، حتى أصبحت تعرف  مــقــاومــة 
بني أبنائها باسم »جنني غراد«، تشبيها 
ــة ســـتـــالـــيـــنـــغـــراد الــــروســــيــــة  ــنـ ــديـ ــمـ لــــهــــا بـ
الـــتـــي صـــمـــدت ســتــة أشـــهـــر فـــي مــواجــهــة 
الجيش األملاني في أثناء الحرب العاملية 
تحقيق  مــن  الحــقــا  تمّكنت  حتى  الثانية، 
ــه تـــأثـــيـــره الــكــبــيــر  ــان لـ االنـــتـــصـــار الـــــذي كــ
ــرب. ومــــا زالـــت  ــحــ عــلــى مـــجـــريـــات هــــذه الــ
جــنــني شــوكــة فــي حــلــق إســرائــيــل؛ فمنها 
عملياتهم  لتنفيذ  املقاومني  أكثر  ينطلق 
الفلسطيني،  الـــداخـــل  فـــي  االحـــتـــال  ضـــد 
فــي ذلــك عــدم وجـــود تجّمعات  يساعدها 
لجيش  قواعد  أو  إسرائيلية  استيطانية 
االحــتــال داخــلــهــا، مــا يقلل مــن السيطرة 
املدينة،  على  اإلسرائيلية  االستخباراتية 
ــك أنــهــا أكــثــر مـــدن الضفة  يــضــاف إلـــى ذلـ
الـــتـــي تــشــهــد تـــعـــاونـــا كــبــيــرا لــلــغــايــة بني 
ــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة عــلــى  ــ ــــاومـ ــقـ ــ فــــصــــائــــل املـ

اختاف توجهاتها.
ارتبطت الرمزية الثانية بجريمة إسرائيل، 
حــني صـــّوب أحــد قناصة جيش االحــتــال 
ــو عــاقــلــة  ــ ــــى رأس شـــيـــريـــن أبـ بــنــدقــيــتــه إلـ
وهــــي تــغــطــي مـــحـــاوالت جــيــش االحـــتـــال 
اقتحام مدينة جنني. ولم تكتف إسرائيل 
بذلك، بل هاجمت الحقا جنازة أبو عاقلة، 
التابوت الذي  وأسقطت، أو كادت تسقط، 
احتضن جثمانها. وحاول االحتال عبثا 
ــذه الــجــريــمــة الــتــي أضــرت  الــتــنــّصــل مــن هـ
به في اتجاهني؛ أولهما أنها أضافت إلى 
خــســائــره اإلعــامــيــة خــســارة جــديــدة على 
املــســتــوى الــعــاملــي؛ حــتــى أصــبــح مشاهير 
كــثــيــرون فـــي الــعــالــم يـــتـــداولـــون جريمتي 
املمثلة  إسرائيل بحق شيرين؛ فقد كتبت 

وغير ذلــك من صناعة األجـــواء املحمومة 
حول املجتمعات، وفي كل مساحة ثقافية 
الحرية  أن مجرد ممارسة  إال  وسياسية، 
ــة املـــخـــالـــفـــة لــلــمــثــلــيــة  ــربـــويـ ــتـ الـــفـــكـــريـــة والـ
أصبح محل ترّصد ومتابعة من املشروع 
وضعه  هنا  يهمنا  والـــذي  الكولونيالي، 
التضليل  لذلك  العلني، خافًا  في سياقه 
الــضــخــم، الـــذي يــقــّدم هـــذه الــثــقــافــة ضمن 
أقليات التعّدد، فهي، بحسب الواقع، باتت 
أداة لصالح اإلمبريالية الثقافية الجديدة.

خـــامـــســـا، وعـــلـــيـــه، كـــانـــت خـــطـــوة إدريــــس 
القوة  لهذه  الفرنسي  للفرع  ة 

ّ
مستفز غي 

مــســاحــة  أي  وقـــمـــع  تـــأديـــبـــه،  أرادت  الـــتـــي 
الحر  اإلنــســان  بها  يتمّسك  قيميٍة،  حــريــٍة 
ــــذي لـــم يــخــضــع ملــاكــيــنــة الــغــرب  ــر، الـ ــ اآلخــ
أحٌد  يجرؤ  فا  سوقها،  ونمط  السلوكية 
املثلي، وخصوصا  القهر  على رفض هذا 
فــي مــســاحــات الــضــوء املــفــتــوحــة عــلــى كل 
الناس، وهي رياضة كرة القدم التي تصل 
إلـــى مــواقــع واســـعـــة، وتــربــط هـــذا الــعــالــم، 
وبــالــتــالــي تــتــداخــل مــع الــســوق الوظيفي 
الـــضـــخـــم لــلــرأســمــالــيــة الـــعـــاملـــيـــة، فــقــوبــل 

إدريس بذلك الهجوم.
الحديث هنا عن مفهوم اإلسام األفريقي، 
الذي رّد من خاله إدريس غي على حملة 
الشيطنة، وال ُيقصد به أن هناك إسامات 
هــذه  أن طبيعة  الحقيقة   

ّ
ولــكــن مــتــعــّددة، 

الــرســالــة وقــوتــهــا الــفــكــريــة املـــتـــجـــّددة في 

للمسلمني هــنــاك بــإعــادة بــنــاء املــســاجــد، 
بعد تدميرها منذ القرن السادس عشر. 

ــنــا أمـــام نــمــوذج الفــت مــن التدين 
ّ
املــهــم أن

أو اإلســام يــزاوج ما بني الهوية الدينية 
بوصفها مكونًا تاريخيًا وثقافيًا وفكريًا 
ا مــــن الـــهـــويـــة الـــتـــتـــاريـــة  ــًا وجــــــــزء ــ ــزيـ ــ ورمـ
القومية  الروسية  الهوية  من  جــزءًا  )تعّد 
الكبرى( والسياسات العلمانية، التتارية 
والــروســيــة، ونــمــوذج مــن التفاعل مــا بني 
والكنائس  املساجد  والــحــداثــة،  التقاليد 

في جوار الشركات الكبرى والعماقة.
تـــقـــيـــيـــم أو إصــــــدار  إلــــــى  ــا  ــنـ ال نــــذهــــب هـ
ــقــــدر مــــا هــــو الــــهــــدف اإلشـــــــارة  أحــــكــــام بــ
إلـــى هـــذا الــنــمــوذج املــخــتــلــف عـــن أنــمــاط 
اإلســــام الــســيــاســي املــعــروفــة فــي الــعــالــم 
الـــرســـمـــي  ــــي، أو حــــتــــى اإلســــــــــام  ــــربـ ــعـ ــ الـ
الـــذي لــه حــضــور فــي املــســاجــد واألمــاكــن 
ــة الـــــصـــــراع الـــعـــضـــال  ــالــ الـــديـــنـــيـــة، أو حــ
امللحوظ في العالم العربي ما بني الدين 
الــتــي تلحظها  املقابلة   

ّ
ولــعــل والــحــداثــة. 

فــي أحــاديــث بعض الــتــتــاريــني تكمن مع 
الــشــيــشــان الـــذيـــن اخــــتــــاروا، بــعــد انــهــيــار 
االتحاد السوفييتي، الصدام مع روسيا 
ــلـــوصـــول إلـــــى االســـتـــقـــال  االتــــحــــاديــــة، لـ
اخــتــار ســاســة تتارستان  الــكــامــل، بينما 
الــتــفــاوض، والــحــصــول عــلــى مكتسبات، 
 
ً
ب الباد حربًا كبيرة ودمارًا هائا

ّ
ما جن

كما حدث في الشيشان. 
)كاتب ووزير أردني سابق(

األمــــيــــركــــيــــة ســــــــــوزان ســـــــــارانـــــــــدون، عــلــى 
صــفــحــتــهــا، أن قـــنـــاصـــا إســـرائـــيـــلـــيـــا قــتــل 
شيرين وهي تلبس زي الصحافة وتضع 
خــوذة على رأسها. وتساءلت: حتى متى 
ســنــظــل صــامــتــني و»حـــلـــفـــاؤنـــا« يــقــتــلــون 
الجنازة  على  الهجوم  وبعد  الصحافيني. 
كتبت مرة أخرى تنتقد العنف اإلسرائيلي 
ــا »مــــــن ســـيـــرفـــض عـــنـــف الــــقــــوات  ــهـ ــقـــولـ بـ
اإلســرائــيــلــيــة ضــد الــجــنــازة ســـوف يــصــّور 
كارها إلسرائيل، ومعاديا للسامية«. وفي 
السياق نفسه، كتب العب الكرة اإلنجليزي 
الــســابــق غــــاري لــيــنــيــكــر يــصــف مـــا فعلته 
إسرائيل بأنه مــريــع. وهــذه الــشــهــادات ما 
هي إال نماذج ملا تتعّرض له إسرائيل في 
األعوام األخيرة من خسارة في الرأي العام 
العاملي، وهي تعكس كيف كان قتل شيرين 
 بالنسبة إلسرائيل، من 

ً
أبو عاقلة فضيحة

حيث أرادت إخفاء جرائمها بقتل الحقيقة.
ولعل هذه الخسارة هي التي دفعت هيئة 
تحرير صحيفة هآرتس، بعد يوم من هذه 
اإلسرائيلية  الحكومة  حث  إلــى  الجريمة، 
للضغط على الفلسطينيني من أجل قبول 
يكن  ولــم  مشتركة.  تحقيق  لجنة  تشكيل 
أن  تعلن  أن  إال  حينها  الصحيفة  ينقص 

هدف هذه الدعوة طمس الحقيقة.
لــم تــكــن هـــذه خــســارة إســرائــيــل الــوحــيــدة؛ 
فبعد عـــدة أيـــام مــن االعـــتـــداء عــلــى جــنــازة 
التابوت  أوشـــك  عــاقــلــة، حتى  أبــو  شيرين 
الــــذي احــتــضــن جــثــمــانــهــا عــلــى الــســقــوط، 
وشك  على  اإلسرائيلية  الحكومة  هــي  هــا 
غيداء  أعلنت  أن  بعد  الحقيقي،  الــســقــوط 
ــبـــي عــــن اســتــقــالــتــهــا نــتــيــجــة  ريــــنــــاوي زعـ
ــتـــداء الــهــمــجــي لــلــشــرطــة اإلســرائــيــلــيــة  االعـ
الحكومة  الــجــنــازة، ليصبح ســقــوط  عــلــى 
لـــم تــنــجــح مـــحـــاوالت نيتسان  حــتــمــيــا إن 
وقــادة  ميرتس،  حركة  رئيس  هورفيتس، 
االئـــتـــاف، بــيــنــيــت ولــبــيــد، فـــي ثــنــيــهــا عن 
ــل بــعــدم  مـــوقـــفـــهـــا، أو إقـــنـــاعـــهـــا عـــلـــى األقــــ
الــتــصــويــت لــصــالــح ســحــب الــثــقــة، حــتــى ال 
يعود اليمني اإلسرائيلي املعارض بقيادة 

نتنياهو إلى السلطة.
ــو عــاقــلــة  ــ ســيــظــل مــشــهــد قـــتـــل شـــيـــريـــن أبـ
واالعتداء الهمجي على جنازتها محفورا 
فـــي مــســار الـــصـــراع الــعــربــي اإلســرائــيــلــي، 
الــرغــم مــن رمــزيــة تلك اللحظة، وما  وعلى 
تعكسه مــن حــالــة ضــعــف عــربــي وســقــوط 
املقابل  أنه في  الرسمي، إال  على املستوى 
يمكن القول إن شيرين كانت مصدر إفساد 
لــــراحــــة االحــــتــــال فــــي حـــيـــاتـــهـــا، ومـــصـــدر 
زعــزعــة الســتــقــراره بــعــد مــمــاتــهــا، وكــأنــنــا 
ــام مــشــهــد جـــديـــد مـــن مــشــاهــد مــقــاومــة  ــ أمـ
االحتال تنتصر فيه الرمزية الفلسطينية، 
فلن تسقط جنني، ولن تتوقف شيرين عن 

مطاردته في حياتها ومماتها.
)كاتب مصري(

األفريقي إدريس غي... الكفاح اإلنساني لإلسالم 

مسلمو تتارستان الروس... 
جدل الهوية والسياسة

حين تنتصر الرمزية الفلسطينية

العراق وخيارات 
أزمته السياسية

نظرية القوة التي 
ال تزال أجيال من 

فالسفتها وطلبتها 
ُتدرسها وتعيد 

تقليدها وتهمش 
على هامشها 

هي اليوم وسيطة 
عنف خطير

ال تطابق كامًال بين 
النموذجين، التتاري 

والتركي

سيظل مشهد قتل 
شيرين أبو عاقلة 

واالعتداء الهمجي 
على جنازتها محفورا 

في مسار الصراع 
العربي اإلسرائيلي

آراء

عيسى الشعيبي

هذه واحدة من املــّرات املتباعدة التي أرثي فيها عزيزًا أو صديقًا ترّجل عن صهوة 
الحياة من دون استئذان، ليس لقلة أسى أو ضئيل التياع، وإنما لحسٍّ عميٍق بفداحة 
مثل  الــراحــل صديقًا حميمًا،  كــان  إذا  بالك  فما  اللسان،  النعقاد  ربما  أو  الخسارة 
فيصل حوراني، الرجل الذي لم تنقطع صلتي به منذ ما يزيد عن أربعني سنة، عندما 
الغداء  تناول  إلــى  وأخــذنــي  مــرة،  أول  التحرير في دمشق  التقيته في مكتب منظمة 
في منزله، في تعبير أولّي عن ألفٍة تكّونت بني اثنني تعّرفا إلى بعضهما للتّو، لتمتّد 
بعد ذلك أواصر فكرية وموّدة شخصية دافئة، ظلت تنمو وتتوسع، رغم تعّدد ديار 
املنفى لكلينا، وطول البعاد بيننا في أغلب األحيان. تهّربت أول األمر مما يقتضيه 
واجب تقديم التعزية للنفس قبل تزجيتها للغير، وبّررت ذلك بضرورة اإلضاءة على 
استشهاد شيرين أبو عاقلة، املتزامن مع رحيل فيصل، إال أن الشعور العميق بوطأة 
ت من قول شيء، ولو قليل، 

ّ
الفقد أمسك بي من جديد، وأملى علّي التوقف عن التفل

سع 
ّ
، قبل االنصياع لنداء عاملي الداخلي، ما الذي تت

ً
عن كثير فيصل الوفير، متسائال

الزاوية، وفي الجعبة ما يفيض عن صفحة كاملة على أقل تقدير؟  له مساحة هذه 
وكيف لي أن أتجنب الحديث عن نفسي، كما يفعل بعضهم في مناسبٍة كهذه، فيما 

املوقف في مقامه األول استعادة وبوح لواعج؟ 
كنت على درايــٍة بما كان يعانيه فيصل من أوجــاع تكاثرت على بدنه في السنوات 
 على النفس، ال سيما أن النعي وصل إلّي بعد 

ً
األخيرة، إال أن خبر وفاته كان ثقيال

ألــم الفقد، وأثـــار لدي  الــذي ضاعف مــن  الــيــوم الطافح بالغياب، األمــر  منتصف ذلــك 
رغبة جامحة في التحدث إلى أي أحد من أصدقائنا املشتركني، وقلُت في نفسي من 
األبحاث  املتأخر سوى صديقنا رئيس مركز  الوقت  الــذي سأعثر عليه في هذا  ذا 
الفلسطيني األسبق في زمن بيروت صبري جريس. هاتفُت صبري، املقيم في أعالي 
 

ٌ
الجليل، املنهمك في كتابة مذكراته باللغة العبرية أغلب الوقت، ودار بيننا حديٌث طويل

دام ساعة وأزيد، استذكرنا فيها فيصل، وعّرجنا على مسائل أخرى، ثم طلبت منه 
رقم هاتف ابنة الراحل ملى، املقيمة في رام الله، فقال إنه سيأخذه من ابنته فدى، وهي 
 بجدارة، وذلك عندما سيقابلها غدًا في القدس،  يوم تشييع 

ٌ
باملناسبة روائية صاعدة

جنازة شيرين أبو عاقلة في كنيسة الروم الكاثوليك. وبالفعل حصلُت على غايتي 
من وسط الزحام، وهاتفت ملى التي بادرتني قائلة إنه كان عليها هي أن تتصل بي 

معّزية، ملعرفتها املسبقة بمدى معّزة أبيها، ورفعة منزلته لدي.
ــقــت فيهما عالقتي 

ّ
تــوث فــي دمــشــق،  نــحــو عــامــني  السبعينيات، عــشــُت  ــر  أواخــ فــي 

 مــع مختلف األوســـاط السياسية والفنية 
ٌ
لــه صــداقــاٌت واســعــة الــذي كانت  بفيصل، 

والصحافية في العاصمة السورية، األمر الذي أتاح لي التعّرف على عدد كبير من 
الكتاب واملثقفني الالمعني فيها، وحني قفلُت عائدًا إلى بيروت في عّز الحرب األهلية، 
 ركابه في العاصمة اللبنانية، وكان بيته 

ّ
 لفيصل كلما حط

ً
كان بيتي املتواضع منزال

زلي الوحيد كلما يّممت وجهي شرقًا وقضيت ليلتي في الشام، وعندما 
ُ
في املقابل ن

استقريُت في عّمان أوائل الثمانينيات، كان الصديق العتيق يهاتفني من املطار، لدى 
وصوله من فيينا، ومكوثه بعض الوقت بيننا، في طريقه إلى رام الله، كما كان يفعل 

الشيء ذاته، فور عبوره الجسر، عائدًا إلى منفاه األوروبي؟
ى هذا 

ّ
إذا وضعنا الحديث عن فيصل املفكر الكاتب الروائي املؤرخ جانبًا، وقد غط

اد ُمجلون، تبقى إشكالية أن املقام ال يتسع السترجاع فيٍض 
ّ
الواجب أصدقاء ونق

هائٍل من الذكريات الشخصية مع فيصل اإلنسان الصادق الصدوق الوفي، صاحب 
املبدئي ذي  الرجل   ،

ّ
أينما حــل القوي  الــذرب والحضور  الشخصية اآلســرة واللسان 

إزاء  املجامل وال املساوم  السياسي غير  الخط املستقيم،  اليقظ على طول  الضمير 
كل ما كان يعتقد أنه الصواب، التقدمي بكل ما في هذه املفردة من سلوٍك اجتماعي 
والخطوط  مات 

ّ
واملسل بالتابوهات  الهازئ  نقدي عميق،  وتفكير  وتصّرف سياسي 

الحمراء، الفتى العصامي اليتيم الفقير الذي صنع نفَسه من العدم، الشاب الساخر 
املعتز بفصله من حزب البعث ألنه صافح محمود درويش.

معن البياري

تسأل املذيعة في التلفزيون السوري ضيفها في االستوديو، مظفر النواب، عن 
 ألبناٍء قد ينجبهم من عسف 

ً
إنــه اختار هــذا حماية سبب عــدم زواجــه، فيجيب 

ضيف 
ُ
الطغيان في بلده العراق. كان هذا في مقابلٍة معه، أظنها الوحيدة التي است

فتتح 
ُ
الثمانينيات. وال ت التلفزيون السوري، في عام بعيٍد من  فيها على شاشة 

الواقعة،  بتلك  الفصيح،  بالعامي وبعض  الكبير حقا،  للشاعر  املحّبة  املقالة  هذه 
للتجريح به، وإنما للقول إن الصورة الذائعة عن صاحب الوتريات الليلية تحتاج 
إلى شيء من الواقعية، أي تنزيل الرجل من علياٍء ثورّية إلى إنساٍن شاعٍر وحسب، 
يه بجهيمان 

ّ
البائسة مثل تلك على شاشة حافظ األســد، ومثل تغن ه، 

ُ
له سقطات

العتيبي )مثلنْي ال غير، وثّمة غيرهما(، كما له من حميد األوصــاف كثير، فهو 
لم  الــذي  النفس،  الغني  الفقير  واملهرجانيات،  األضــواء  النائي عن  القنوع،  الزاهد 
ط يوما في مديٍح نفعي ألي رئيٍس أو وزيــر أو حاكم. وكــان في وسعه أن 

ُ
يسق

يعيش في ظروٍف أحسن، سيما في العشرين عاما املاضية، في مواقع محترمة، 
غير أنه آثر االنسحاب إلى عزلته وصمته، واكتفى بحدوٍد دنيا من العيش الكريم، 

ق شيخا أو رئيسا أو مسؤوال.
ّ
ف ألحٍد أو يتمل

ّ
من دون أن يتزل

أيضا، مفارقات حــاّدة، قد ال يخصُّ  الشاعر، بل وفــي مماِته  تزدحم في حياة 
كثير منها ما يتعلق بشخصه وحسب، من قبيل مواساة السفارة األميركية في 
بغداد الشعب العراقي في وفاته، وتسميتها له شاعرا بارزا، وهو الذي أقام على 
يساريٍة عتيقٍة ظلت فيه، وكان مناضال شيوعيا في شبابه. ومن قبيل إقامته 
في خريف عمره في الشارقة التي لقي فيها كل اهتمام، وقد أنفق بعض شعره 
الشاعر  أن  األهــم، واألوضــح  املفارقة  أن  الخليج وحكامها. غير  في هجاء دول 
آن، ما يجعله مظلوما  كــان مشهورا ومجهوال في  أخيرا عن 88 عاما  الراحل 
فــي بضع قصائد  لــه،  لــه ولشعره، ومخاصمون  قـــّراء محّبون  ال شــك. يختزله 
امة هجائية، ذاعت في شريطي كاسيت قبل أزيد من أربعة عقود، وسمعها 

ّ
شت

ولندن  وطرابلس  ودمشق  بيروت  في  ومناسباٍت  أمسياٍت  في  العتاقى  بعض 
وتــرّددت  له،  أو ثالث  )وغيرها(، وحفظ كثيرون مقاطع شهيرة من قصيدتني 
وصارت كأنها عالمات دالة عليه، من دون أن يأخذ شعُره العريض )كل الحديث 
هنا عنه شاعرا فصيحا( حقه في القراءة املعتادة، في التعّرف عليه في عمومه، 
فمظفر النواب شاعر غزٍل مجيد، شاعر حّب، وأظنه هنا بالضبط كان شاعرا 
كبيرا وصانع صورة وعبارة مبتكرة. وأبــدا لم يكن شاعرا مهما في قصائده 
بعت دواوينه )كم عددها؟( 

ُ
ذات البذاءات الجريئة، والشجاعة التي ال بد مقّدرة. ط

ولم توّزع جيدا، ال تلقاها إال نادرا جدا، في معارض الكتب. وقيل إن ثّمة طبعات 
مــزّورة مشوهة لها. كما أن شعره ُحرم من إضــاءات درٍس نقدي لها، بل حتى 
النواب  ُيــحــاَور مظفر  لم  الــســّيــارة. عــدا عن هــذا وذاك،  الصحافية  املتابعات  من 
في مقابالت صحافية كافية، وذات قيمة، يتحّدث فيها عن تجربته في كتابته 
قصيدته، عن مصادر ثقافته الشعرية، عن تصّوراته الفنية والجمالية. وها نحن 
نقرأ لذّواقٍة ذوي درايٍة في الشعر واألدب يكتبون أن مظفر النواب شاعر صورة، 
ه لم نصادفه 

ّ
شاعرا سيابيا في عامّي شعره. وهذا جديد، لم نطالعه سابقا، أقل

في متابعاٍت تحليليٍة، نقدية، ناقدة، جّدية وجادة. 
يزيد من صفة مظفر النواب شاعرا مجهوال الحْبس الذي وضعه الجميع فيه، أنه 
شاعٌر ثوري. وهذا صحيٌح في شطر بعيد من حياته، غير أنه ُيظلم إذا أبقيناه 
ون على ما أؤكد هنا، يؤاخذونه على 

ّ
في تصنيٍف كهذا، وها هم ناقدون له، محق

ما كان منتظرا أن يقوله، في شأن ثوراٍت قامت ونهضت بها شعوٌب في السنوات 
العشر املاضية، وفي شأن جرائم يرتكبها غير نظام عربي، السوري مثال. مع 
را 

ّ
ر لم يكن داعية سياسيا، وال ناشطا حزبيا، وال مفك

ّ
 بأن مظف

ً
التسليم بداهة

ه تلك تجيز انتقاَده )أو محاسبته؟( في هذا املطرح.
ُ
عقائديا، وإنما صفت

 كــبــرى أن مظفر الــنــواب لــم يكتب )ولـــم ينشر( مــذكــراٍت أو ذكــريــاٍت أو 
ٌ
خــســارة

لو  استنكف.  مــن  هــو  ربما  أو  املطلب،  بهذا  الصحافة  إليه  تتوّجه  ولــم  يوميات. 
فعلها وكتب ألفصح عن نفسه أكثر، عن أطوار حياته، عن العراق وسورية وليبيا 
أكثر  مفاجأة  .. ستكون  فيه.  الزمن  تصاريف  أحدثته  وعما  ــا،  وأوروبـ والخليج 
من ساّرة لو عثر قريبون منه على نصوٍص بّث فيها لواعج منه، لربما أسعفتنا 

بمعرفٍة أوضح به، ربما.

محمد طلبة رضوان

الواقع، في مصر  ما تفاعالت 
ّ
إن السياسة،  الهزيمة وحدها جوابًا عن سؤال  ليست 

واإلقــلــيــم والــعــالــم، ومــا تغّير أو ذهــب ولــن يــعــود بسهولة، مــن وعــي الــنــاس بالثورة 
إلى  املــصــريــني  املــعــارضــني  مــن  كبير  قــطــاع  يحتاج  والتغيير.  للحكم  وصالحيتها 
ب عليها، وال يعني ذلك أّن ثورة يناير انتهت، بل إّن 

ّ
»مذاكرة« هذه البديهية، وما ترت

هذا الجيل من ثوار يناير لم يعد، في حدود إمكاناته وظرفه، هو صاحب »املستقبل«. 
ف ذلك كله منا، وعنا، وسيأتي وقته، اآلن نحن أمام اختبار 

ّ
ثّمة جيل آخر، أصغر، تلق

تجربتنا،  فــي  بؤسًا  األكــثــر  الحالي،  الــوضــع  تحريك  وإمكانية  األصــعــب،  السياسة، 
وتــجــاوز أزمــة الــدولــة املؤّجلة إلــى صيغٍة أقــرب إلــى الــدولــة، وإن لم تكن كما نريدها 
الطنطاوي،  أحمد  الكرامة  ورئيس حزب  املصري  املعارض  حــوار  تابعت  اها. 

ّ
ونتمن

على »سي أن أن«، وكان أبرز ما قاله من »كالم مرتب« استعداده للحوار مع السلطة، 
يكون  أن  الديمقراطية، مطلب  املدنية  الجبهة  مع  يه، 

ّ
وتبن ثقيل،  وهــو  ما سبق،  رغــم 

الوحيدة في مصر )مع األسف(  الجهة  الرئاسة، بوصفها  الحوار برعاية مؤسسة 
التي تمتلك قدرة وفاعلية على إنجاز ما تلتزم به، إْن أرادت طبعًا.

حــوار  إلجـــراء  ومقبولة  معقولة  املصرية شــروطــًا  املعارضة  أطـــراف  بعض  يشترط 
وطني حقيقي، يتجاوز الشعارات إلى السياسات، والالفتات إلى املمارسات، ويبالغ 
الــراهــن، ويتصّرف  الظرف  إليه في  الــدولــة  أو مــدى حاجة  هم في تقدير قوته، 

ُ
بعض

كما لو أنه هو الشخص نفسه في 2011، القوة نفسها، والفعالية نفسها، والتأثير 
نفسه، وهو ما أعجبني أيضًا في حوار الطنطاوي، املشار إليه، حيث قرر بوضوح 
أنه ال معلومة بخصوص مدى حاجة الدولة إلى هذا الحوار. وليس جديدًا على أحد 
أنه ال أحد يعلم شيئًا في مصر سوى السلطة، وال معلومات عن أي شيء سوى ما 
تسمح به السلطة. وعليه، فإّن الحوار املرتقب فرصة محتملة، ورفض استغاللها، أّيًا 
كانت، أو التعالي عليها، رفاهية ال تملكها املعارضة املصرية، كما أن تقديم شروٍط 
استباقيٍة لخوض الحوار، على طريقة إما كذا وكذا أو ال حوار، ليس مفهومًا، وليس 
ه حوار إذعان، متحّدث و»سّميعة«، ليس 

ّ
متاحًا، والحال هو الحال. هل يعني ذلك أن

الرئيس، وليس   من السيد 
ٌ
الحوار منحة التهليل والتكبير، وأّن  لهم أو عليهم سوى 

حاجة ملّحة لدى الطرفني؟ اإلجابة، في تقديري، ال... تحتاج الدولة إلى الحوار مثل 
ما يحتاجه معارضوها املهّددون بالسجون واملعتقالت، وغيرهم. ويحتاج الرئيس، 
تحديدًا، إلى هذا الحوار، ربما أكثر من معارضيه. وأشير هنا، على سبيل املثال، إلى 
ما حدث في األيام األخيرة من استجابة قطاع كبير من املصريني )ومنهم مؤيدون 
للنظام الحالي(، لكلمة جمال مبارك أخيرًا. أغلب التعليقات أشارت إلى قدرة مبارك 
الصغير على أن يبدو ملء كرسيه املتخّيل، والــذي ال يجد اآلن من يمأله. لم ينس 
ها أزمة السلطة الحالية تنعكس 

ّ
املصريون مبارك وعائلته، وما عانوه على أيديهم، لكن

على تعليقات املصريني على أي حواٍر ألّي منافس محتمل، سلطة تحتاج إلى إعادة 
تبرير نفسها... وجودها... استمرارها، ورئيس يحتاج إلى خطاٍب مختلف، حتى مع 
مؤيديه، فلم يعد ممكنًا أن تكون اإلجابة عن سؤال االقتصاد »اصبروا كما صبر 
الصحابة )والتابعون!( مع النبي«، فال الرئيس نبي، وال النبي كان رئيسًا. ولو أردنا 
ه، صلى الله عليه وسلم، كان ثائرًا، 

ّ
استدعاء لغة السياسة، على خطورتها، لقلنا إن

وداعيًا إلى التغيير، وليس العكس، )أو السيسي(... 
ش رجــل على رجل 

ّ
لم يعد ممكنًا أن تكون اإلجــابــة عن ســؤال املعارضة »مــا تحط

لوا 
ّ
وتتكلم«... سؤال اإلعالم اسمعوا »كالمي أنا بس«.  سؤال املاء وسد النهضة »بط

هري وعيشوا حياتكم«.. سؤال التراب الوطني وبيع جزيرتي تيران وصنافير »مش 
عايز أسمع كالم في املوضوع ده تاني«....  سؤال املعتقلني »ماعندناش معتقلني«...  
سؤال الفشل في أغلب امللفات »ثورة يناير هي السبب«. يحتاج الرئيس أن يتصرف 

كمسؤول، إذا أراد أن يستمر كمسؤول. من هنا نبدأ، إذا أردنا، حقًا، أن نستمر.

في وداع فيصل حوراني مظفر النواب مجهوًال ومظلومًا

الرئيس مسؤول 
وليس منحة إلهية
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مخاطر األسبرين قد تكون أكبر من فوائده

100 مليون نازح قسرًا

17

لندن ـ العربي الجديد

 تــنــاول األســبــريــن 
ّ
مــن املــتــعــارف عليه أن

 األربعني يساعد في 
ّ
بشكل يومي بعد سن

والجلطات  القلبية  النوبات  مــن  الوقاية 
 ثــّمــة مــن يــشــّكــك فــي فــوائــد هــذه 

ّ
الــدمــاغــيــة، إال أن

رًا من املخاطر التي قد تتسّبب فيها.
ّ
العادة محذ

 
ّ
وقد وجد أطباء في الواليات املتحدة األميركية أن

الفائدة من تناول األسبرين لدى معظم األميركيني 
ــه مــن املــرّجــح أن يــنــطــوي األمــر  ــ

ّ
صــغــيــرة جـــدًا، وأن

على مخاطر حقيقية. وبحسب ما نقلته صحيفة 
 خــبــراء فرقة 

ّ
ذا نــيــويــورك تــايــمــز األمــيــركــيــة، فــــإن

مراجعة  إلى  األميركية عمدوا  الوقائية  الخدمات 
الـــبـــيـــانـــات الـــخـــاصـــة بـــنـــظـــام األســـبـــريـــن الــيــومــي 
املــعــتــمــد مـــن أجــــل الـــوقـــايـــة مـــن الـــنـــوبـــات القلبية 
 
ّ
والجلطات الدماغية لفترة طويلة، ليتبنّي لهم أن

ع.
ّ
الفائدة لم تكن عند املستوى املتوق

ــة الــعــمــل  ــرقــ ــانــــت فــ ــة عــــقــــود، كــ ــدى ثــــاثــ ــ ــلــــى مــ وعــ
املتحدة  الواليات  في  الوقائية  بالخدمات  املعنية 
األميركية، وهي لجنة مستقلة من الخبراء، تدرس 
بشكل مــتــزايــد تــأثــيــرات األســبــريــن فــي مــا يخّص 
الدماغية  والسكتات  القلبية  النوبات  من  الوقاية 
األولــى. وفي تقرير لها صــادر في إبريل/ نيسان 
املاضي، أشارت الفرقة إلى عدم فاعلية األسبرين 
ــاريــــخ مـــرضـــيـــا لــهــم  ــدى األشــــخــــاص الــــذيــــن ال تــ ــ لـ

كذلك  دمــاغــيــة.  جلطات  أو  قلبية  بنوبات  ق 
ّ
يتعل

دعــــت هــــؤالء الـــذيـــن تــزيــد أعـــمـــارهـــم عـــن 60 عــامــا 
الحذر بشأن نظام األسبرين  ي 

ّ
إلــى ضــرورة توخ

ــا نــقــلــت عـــنـــه »ذا  لـــلـــوقـــايـــة األولـــــيـــــة. وبـــحـــســـب مــ
نيويورك تايمز«، أفاد الدكتور جون وونــغ، وهو 
مـــن أعـــضـــاء الــفــرقــة وطــبــيــب رعـــايـــة أولـــيـــة وكبير 
املــســؤولــني الــعــلــمــيــني املــؤقــتــني فــي مــركــز تافتس 
ـــه »مــــن شــــأن اســتــخــدام 

ّ
الــطــبــي فـــي بــوســطــن، بـــأن

إلــى أضـــرار صحية، ال سّيما  يـــؤّدي  األسبرين أن 
زيادة مخاطر حدوث نزيف داخلي«.

 األشـــخـــاص الــذيــن 
ّ
كــذلــك خــلــص الــخــبــراء إلـــى أن

يتناولون األسبرين للوقاية، وقد تعّرضوا بالفعل 
لــنــوبــة قلبية أو ســكــتــة دمــاغــيــة فــي وقـــت ســابــق، 
مــا يتعلق  فــي  أكــبــر  بالتالي مخاطر  ويــواجــهــون 
 
ّ
بــاإلصــابــة بــمــزيــد مـــن الــنــوبــات والــجــلــطــات، فـــإن

األسبرين يبقى جزءًا من عاجهم وقد يساعدهم 
في عملية الوقاية. أّما األشخاص الذين لم ُيصابوا 
بنوبة قلبية أو سكتة دماغية من قبل، والذين ال 
األسبرين  فاستخدام  القلب،  أمــراض  من  يعانون 

ليس ضروريا لهم.
تجدر اإلشــارة إلى أن مايني األميركيني من كبار 
ــاول األســـبـــريـــن بــهــدف  ــنـ  يــعــتــمــدون عــلــى تـ

ّ
ــن الـــسـ

الوقاية، ويكون ذلك في معظم األحيان من دون أّي 
الوقائية  الخدمات  فرقة  وبحسب  طبية.  توصية 
 األشخاص غير املعّرضني ملخاطر 

ّ
األميركية، فإن

 فوائد 
ّ
اإلصابة بنوبة قلبية أو جلطة دماغية، فإن

تــنــاول األســبــريــن يــومــيــا لــيــســت كــبــيــرة، ال بــل قد 
يكونون معّرضني ملخاطر النزيف، وهو أمر يهّدد 
سّجل 

ُ
حياتهم. أّما بالنسبة إلى األشخاص الذين ت

أو  قلبية  بنوبة  لإلصابة  مرتفعة  مخاطر  لديهم 
 استخدام األسبرين قد يكون 

ّ
فــإن جلطة دماغية، 

مهما لهم.
فــي ســيــاق مــتــصــل، يـــرى الــطــبــيــب ولــيــد عــويــدات، 
ــتــــخــــدام   »اســ

ّ
الـــــعـــــام، أن ــب  ــطــ الــ ــــي  فـ املـــتـــخـــصـــص 

 معّينة أتى بداية بهدف الوقاية 
ّ
األسبرين بعد سن

 تغّيرات 
ّ
من التعّرض ألّي نوبة قلبية، خصوصا أن

 األربعني وتجعله 
ّ
تطاول جسم اإلنسان بعد سن

ُيــصــاب بنوبة قلبية، لذا  لــأمــراض، وقــد  عــرضــة 
»العربي   عويدات يوضح لـ

ّ
يوصف األسبرين«. لكن

 »هذه الطريقة لم تعد معتمدة من قبل 
ّ
الجديد« أن

األطباء )عدد منهم( في الوقت الحالي، إذ يلجأون 
إلـــى فــحــوصــات دوريــــة تعطي صـــورة أوضـــح عن 

.»
ً
األمراض التي قد تصيب الفرد مستقبا

ه »من شأن استخدام األسبرين 
ّ
يضيف عويدات أن

أن يــؤّدي إلى آثــار جانبية مشابهة آلثــار أّي دواء 
ُيوَصف ملّدة طويلة، من قبيل إصابات في الكلى. 
كثيرة  كيميائية  عناصر  على  تحتوي  فــاألدويــة 
الــكــلــى. كذلك،  فــي  تــرّســبــات  ف 

ّ
أن تخل مــن شأنها 

 تناول األسبرين قد يضاعف إمكانية حدوث 
ّ
فإن

نزيف داخلي، خصوصا لدى مرضى السكري، أو 

 
ّ
تــقــّرحــات فــي املــعــدة«. بالنسبة إلــى عــويــدات، فــإن
األشخاص املعّرضني بالفعل الحتماالت اإلصابة 
بنوبة قلبية أو جلطة دماغية يستطيعون اللجوء 
إلى أساليب وقائية عّدة غير تناول األسبرين. ومن 
بني تلك األساليب »تغيير نمط العيش من خال 
ـــبـــاع نــظــام غــذائــي صــحــي ومــمــارســة الــريــاضــة. 

ّ
ات

 األخير 
ّ
ف عن التدخني، ألن

ّ
ُيضاف إلى ذلك التوق

ُيَعّد سببا رئيسيا لزيادة نسبة اإلصابة بنوبات 
الحّد من  قلبية وجلطات دماغية. كذلك ال بّد من 

التوتر واالبتعاد عن مصادر اإلزعاج عموما«.

مجتمع
انــدلــع حريق فــي عــبــارة تقل أكثر مــن 130 شخصا فــي شمال شرقي الفيليبني أمــس االثــنــني، ما 
أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وإجبار الركاب وأفراد الطاقم على القفز في البحر، حيث أنقذتهم 
سفن أخرى. وأصيب 24 شخصا وتم نقلهم إلى املستشفى، بعد أن اجتاح الحريق السفينة إم/في 
ميركرافت 2 أثناء اقترابها من ميناء بحري في بلدة ريال في مقاطعة كويزون بجزيرة بوليلو. 
وأشــار املسؤولون إلى أن الحريق اندلع على ما يبدو من غرفة املحركات. وتمت السيطرة على 
)أسوشييتد برس( الحريق وسحب الحطام إلى الشاطئ في ريال. 

أطلقت باكستان، أمس اإلثنني، حملة جديدة ملكافحة مرض شلل األطفال بعد اكتشاف حالة ثالثة 
هذا العام شمال غربي الباد، على الحدود مع أفغانستان. وحملة التحصني، وهي الثالثة لهذا 
 أنحاء 

ّ
العام، تمتّد على خمسة أيــام، وتهدف إلى تحصني 40 مليون طفل دون الخامسة في كل

الــطــوارئ الستئصال شلل األطفال في باكستان،   املتحدث باسم مركز عمليات 
ّ
الباد. وقــد حــث

شهباز بايغ، اآلباء على التعاون مع العاملني الصحيني في الحملة، في وقت تتعّرض فيه حمات 
)أسوشييتد برس( مكافحة شلل األطفال في باكستان للعنف بشكل منتظم. 

باكستان: حملة جديدة لمكافحة شلل األطفالالفيليبين: مقتل 7 جراء حريق بعبارة

أقدم  من  ساليسيليسك  حمض  أو  األسبرين  يَُعّد 
األدوية وأكثرها شعبية حول العالم، ويُنتج سنويًا 
منه نحو 25 مليار قرص. هو مضاد غير استرويدي 
مختلفة،  آالم  لتسكين  يـُـســتــخــدم  لــالــتــهــاب 
التهاب  الحرارة، وتقليل أعراض  وتخفيض درجة 
المفاصل، بحسب ما تجمع المراجع ذات الصلة. 
قليلة،  بكميات  استُخدم  حال  في  فإنّه،  كذلك 

يسمح بمنع تشّكل خثرات دموية.

أكثر األدوية شعبية

لشؤون  املتحدة  لألمم  السامية  املفوضية  أفـــادت 
جبروا على 

ُ
أ الالجئني بأّن »عدد األشخاص الذين 

وانتهاكات حقوق  والعنف  الــصــراعــات  مــن  الــفــرار 
املذهل  الرقم  اآلن  تجاوز  قد  اإلنسان واالضطهاد 
الــبــالــغ 100 مــلــيــون، لــلــمــّرة األولــــى عــلــى اإلطــــالق، 
مدفوعًا بالحرب في أوكرانيا وغيرها من النزاعات 
املميتة«. ويشمل هذا الرقم الالجئني وطالبي اللجوء 

وأكثر من 50 مليون نازح في داخل بلدانهم.
ه 

ّ
ورأت املفوضية، في بيان أصدرته أمس اإلثنني، أن

ال بّد لهذا الرقم »املثير للقلق« أن »يهّز العالم« ويدفعه 
جاه إنهاء النزاعات التي تجبر أعدادًا قياسية 

ّ
في ات

من األشــخــاص على الــفــرار من ديــارهــم. وأشــارت 
إلى أّن أعداد النازحني قسرًا كانت قد ارتفعت إلى 
بالعنف  مدفوعة   ،2021 نهاية  بحلول  مليونًا   90

ونيجيريا  وميانمار  فاسو  وبوركينا  إثيوبيا  في 
وأفغانستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

ومنذ 24 فبراير/ شباط املاضي، دفعت الحرب في 
أوكرانيا ماليني األشخاص )الصورة( إلى الفرار من 
 خطرًا أو إلى بلدان 

ّ
القتال واالنتقال إلى مناطق أقل

ق السريع 
ّ
أخــرى. ولــم تشهد أوروبــا مثل هــذا التدف

لالجئني منذ نهاية الحرب العاملية الثانية. فقد غادر 

ــرانـــي وطــنــهــم، معظمهم من  أوكـ نــحــو 6.5 مــاليــني 
النساء واألطفال، فيما بقي الرجال الذين بلغوا سّن 
قّدر األمم املتحدة أّن أعداد هؤالء 

ُ
القتال في البالد. وت

نهاية  إلــى 8.3 ماليني بحلول  قــد تصل  املــغــادريــن 
نفسها  أوكرانيا  في  النازحني  عــدد  أّن  علمًا  الــعــام، 

ّدر بنحو ثمانية ماليني شخص.
َ
ُيق

)فرانس برس(
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)ديميتار ديلكوف/ فرانس برس(

16
آراء

بشرى المقطري

اليومية  التحّديات  املواطنني  أمام  تتضاعف 
أبعادها  تتجاوز  التي  االقتصادية  لأزمات 
الشروط املحلية للحرب إلى تداعيات عاملية 
ــد تـــتـــضـــاءل خــــيــــارات الــحــيــاة  ــ مـــســـتـــمـــّرة. وقـ
ــدة، أوجــــدت  ــديـ أمـــامـــهـــم، فــعــلــى مــســتــويــات عـ
ــة تـــداعـــيـــات  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــيــــة - األوكـ الــــحــــرب الــــروســ
ــورات الـــحـــرب  ــ ــطـ ــ اقـــتـــصـــاديـــة تـــتـــفـــاعـــل مــــع تـ
الجارية في أوروبا، وتوّسع دائرة العقوبات 
املــتــبــادلــة بـــني املــعــســكــريــن، فــمــن جـــهـــة، أّدى 
اســتــمــرار تــذبــذب أســعــار الــطــاقــة عــاملــيــا إلــى 
ارتــفــاع اسعارها، بما في ذلــك تأثر إنتاجية 
املصانع والشركات املختلفة، كما أن الصراع 
ـــص مـــن حــجــم الــتــبــادل 

ّ
ــتـــبـــادل قـــل الــــدولــــي املـ

الــتــجــاري بــني الــــدول، ومـــن ثــم حـــّد مــن تدفق 
أسعارها،   ارتــفــاع  وبالتالي  الغذائية،  املـــواد 
 عــن الــتــضــخــم االقــتــصــادي الــــذي بــات 

ً
فــضــا

تحّديا يواجه معظم الدول. ومن جهة أخرى، 
الروسية األوكرانية  الحرب  فرضت تداعيات 
ــّدرتـــني  ــتــــني، املـــصـ أزمــــــة غـــــــذاء، فـــحـــرب الــــدولــ
لــلــقــمــح، قــلــصــت إمـــداداتـــه فــي األســــــواق، كما 
الــدول  اتبعتها  التي  الوقائية  السياسات  أن 
املــصــّدرة للقمح فاقمت األزمـــة على  األخـــرى 
ــى ارتـــفـــاع  الــصــعــيــد الـــعـــاملـــي، بــحــيــث أّدت إلــ
أســـــعـــــاره. وبـــالـــتـــالـــي، أصـــبـــح نـــقـــص الــقــمــح 
ــي أزمــــة  ــ ــاة املـــــايـــــني. وفــ ــيــ  تــــهــــّدد حــ

ً
مـــشـــكـــلـــة

اقــتــصــاديــة مــرّكــبــة تــتــمــّدد تــبــعــاتــهــا يــومــيــا، 
بلدان  فــي   

ً
خــطــورة أكــثــر  مستويات  ف 

ّ
تتكش

الحرب  الــحــروب، كاليمن، حيث تفرض كلفة 
ــا عــلــى حـــيـــاة الــيــمــنــيــني، فــيــمــا تــفــاقــم  ــارهــ آثــ
ولذلك، نقص  الحرب من معاناتهم.  سلطات 
اليمن يعني دفــع األزمــة  فــي  القمح  إمــــدادات 

اإلنسانية الخانقة إلى حدود املجاعة. 
اليمن وشروطها  املجاعة في  تتبّدى أسباب 
ــقـــص املـــــــــــوارد، وإنــــمــــا فــي  ــقـــط فــــي نـ ــيـــس فـ لـ
كــيــفــيــة إدارة ســلــطــات الـــحـــرب هــــذه املـــــوارد، 
والـــســـيـــاســـات الـــتـــراكـــمـــيـــة الـــتـــي اعــتــمــدتــهــا 
إلفـــقـــار الــيــمــنــيــني، فــفــي مــقــابــل حــصــر مـــوارد 
ــدول لــتــمــويــل نــفــقــات أجــهــزتــهــا السياسية  الــ
الحرب االقتصاد  والعسكرية، زّجت سلطات 
السلطة،  على  الــيــائــس  فــي صــراعــهــا  اليمني 

وائل السواح

نهض الفتى بايتون جيندرون )18 سنة(، من 
إفطارا، وتدّرع  فراشه، فغسل وجهه وتناول 
 ثّبت 

ً
بدرع واٍق من الرصاص، واعتمر خوذة

ــد 
ّ
 مــبــاشــر، وتــقــل

ٍّ
فـــي مــقــّدمــتــهــا كــامــيــرا لـــبـــث

بندقية حربية، ثم سافر ملسافة تزيد عن 320 
ويطلق  كبير،  متجر  إلــى  ليدخل  كيلومترا، 
الــنــار عــلــى أشـــخـــاٍص ال يــعــرفــهــم، فــي مدينة 
غــيــر مــديــنــتــه وبـــني نـــاس غــيــر نــاســه، فيقتل 
ــهــم مـــن الـــســـود، 

ّ
مــنــهــم عـــشـــرة أشـــخـــاص، جــل

ويــجــرح ثاثة آخــريــن. لــم يكن يعرف أيــا من 
ضحاياه. لم يكن بينهم عــداوة، وال مصالح، 
 ما في األمر أنهم كانوا 

ّ
وال خافات مالية. جل

من لوٍن آخر: كانوا سودا. 
لم تــأِت املــجــزرة بعد مشاجرة أو إثــر خاف، 
بــل جـــاء الــفــتــى مــجــّهــزا بــكــل املـــعـــّدات الــازمــة 
أمــضــى ســنــوات ثاثا  للقتل، فقد  ومــســتــعــّدا 
وهو يتخّيل كيف سيقوم بمجزرته، ويقضي 
ــيــــض. وشــــوهــــد قــبــل  ــداء الــــعــــرق األبــ ــ ــ عـــلـــى أعـ
واليــة  فــي  بوفالو،  نفسها،  املدينة  فــي  أشهر 
توبس،  متجر  عينه،  املتجر  وفــي  نــيــويــورك، 
ــي الـــيـــوم  ــ ــا. وفـ الــــــذي يــــرتــــاده الــــســــود عـــمـــومـ
أنه  املتجر، فيما يبدو  زار  السابق للمجزرة، 
املــعــايــنــة األخـــيـــرة قــبــل الــتــنــفــيــذ. ولـــو أنـــه لم 
يعتقل فــي مــكــان الجريمة ووقــتــهــا، لــكــان قد 
األقـــل، كما أخبر  ذ مجزرتني أخــريــني على 

ّ
نف

 
َ

ليحمل مــا  الــذي يدفع شخصا  مــا  قني. 
ّ
املحق

 هــذا الحقد وتــلــك الــكــراهــيــة ألشــخــاٍص ال 
ّ

كــل
ــــداوة شــخــصــيــة؟..  يــعــرفــهــم، ولــيــس بــيــنــهــم عـ
يــشــعــر بــعــض األمـــيـــركـــيـــني الــبــيــض بــالــقــلــق 
مــن املــهــاجــريــن غــيــر الــبــيــض الــذيــن يــــزدادون 
ــا 

ً
عـــددا بسبب الــهــجــرة ومـــعـــّدل الـــــوالدة. وفــق

الســتــطــاع وطــنــي أجــــراه مــركــز أسوشييتد 
جري 

ُ
برس – نورك لبحوث الشؤون العامة، أ

في ديسمبر/ كانون األول املاضي، يعتقد ما 
محاولة  هناك  أن  األميركيني  ثلث  مــن  يقرب 
متعّمدة جارية الستبدال األشخاص البيض 
باملهاجرين  املتحدة  الــواليــات  في  املولودين 
مــن  أن %29  االســــتــــطــــاع  ــّونــــني. ووجــــــد  ــلــ املــ
يخسر  أن  مــن  يخشون  البالغني  األميركيني 
الــواليــات املتحدة  املــولــودون في  األميركيون 
والثقافي،  والسياسي  االقــتــصــادي  نــفــوذهــم 

مع زيادة عدد املهاجرين.
تزيد هذه األرقام بني الجمهوريني املحافظني 
عــن املــعــتــدلــني والــلــيــبــرالــيــني بطبيعة الــحــال. 
 أن ثلثي الــجــمــهــوريــني يــعــتــقــدون أن 

ّ
والــحــق

نــمــو عـــدد املــهــاجــريــن إلـــى الـــواليـــات املتحدة 
»يــعــنــي أن أمــيــركــا فــي خــطــر فــقــدان ثقافتها 
ــذا الــــقــــلــــق، طـــــــّور بــعــض  ــ ــهــــا«. مــــن هــ ــتــ وهــــويــ
إلى  تستند  نظرية جديدة  البيض  القوميني 

االقتصادية  املؤسسات  انقسام  ــرض 
َ
ف بحث 

على حياة اليمنيني، كآلية موّجهة تعمل على 
امتصاص مــواردهــم، إلــى جــانــب الــتــرّبــح من 
حالة الحرب، من السلطات وشبكة املترّبحني، 
بحيث امتّدت األزمة لجميع مناحي الحياة، 
إلــى رفع  الغذائية  املــواد  من تضاعف أسعار 
أسعار املشتقات النفطية والتاعب بأاسعار 
جرت  بحيث  الــــدوالر،  مقابل  املحلية  العملة 
الــيــمــنــيــني  إلفــــقــــار  ــّددة  ــعــ ــتــ مــ أدوات  تــنــمــيــة 
على  تعتمد  مفقرة،  جيوش  إلــى  وتحويلهم 
املــســاعــدات اإلغــاثــيــة واملــعــونــات اإلنــســانــيــة. 
ــديــــرون حــيــاتــهــم  ومــــع أن الــيــمــنــيــني ظـــلـــوا يــ
وفــق الحد األدنــى طــوال سنوات الحرب، فإن 
قلصت  األوكرانية  الروسية  الحرب  تداعيات 
يتحّركون  الـــذي  الضيق  اإلنــســانــي  الــهــامــش 
فيه، والتي امتّدت إلى القمح، الغذاء الرئيسي 
نت 

ّ
ملعظم اليمنيني. ومع هذه األزمة التي توط

ــقــــودا طـــويـــلـــة نــتــيــجــة ســيــاســة  فــــي الـــيـــمـــن عــ
السلطات املتعاقبة، فاقم املشكلة غياب سلطة 
ى خطة مستدامة لرفع مستوى 

ّ
مركزية تتبن

زراعة القمح محليا وتغطية حاجة اليمنيني، 
موّردين  على  الحرب  سلطات  اعتماد  مقابل 
مــحــلــيــني مـــوالـــني لــهــا يــحــتــكــرون اســـتـــيـــراده، 
إال أن حــضــور الــهــنــد لــتــصــديــر الــقــمــح لسد 
حــاجــة مواطنيها أخــيــرا صــّعــد مــن تحّديات 
تفاقم أزمة الغداء في اليمن، ونقص إمدادات 
القمح، فبحسب أحد تقارير منظمة أوكسفام 
الــبــريــطــانــيــة، ارتــفــع ســعــر الــخــبــز فــي الــيــمــن، 
ــة األوكــرانــيــة، بنسبة  %35.  منذ بــدايــة األزمـ
يــضــاف إلـــى ذلـــك أن تــقــلــيــص بـــرامـــج الــغــذاء 
العاملي، والذي كان، على الرغم من اختاالت 
أدائـــه يــمــّول، إلــى حــد مــا، الــنــازحــني بالسال 
تدهور  مــن  يضاعف  القمح،  منها  الــغــذائــيــة، 
الــوضــع اإلنــســانــي فــي الــيــمــن، خــصــوصــا مع 
تفادي  إلــى  أولوياتها  الغنية  الـــدول  توجيه 
األزمــــــة االقـــتـــصـــاديـــة املــتــرتــبــة عــلــى الــحــرب 
الروسية - األوكرانية، وهو ما يجعل الحالة 
للتدهور  أكثر   

ً
حة

ّ
مرش اليمن  في  اإلنسانية 

ــراتــهــا في 
ّ

ــام، بحيث بـــدت مــؤش فــي قـــادم األيــ
ــي مـــنـــاطـــق يــمــنــيــة  ـــي ســـــوء الـــتـــغـــذيـــة فــ

ّ
تـــفـــش

عديدة، من منطقة حيس في مدينة الحديدة 
إلـــــى مـــديـــنـــة حـــجـــة وحـــتـــى أريـــــــاف صــنــعــاء.  

املـــؤامـــرة، هــي »نــظــريــة االســـتـــبـــدال«، أو التي 
تــشــيــر إلــــى فـــكـــرة أن ثــقــافــة الـــعـــرق األبــيــض 
وســـيـــادتـــه الــســيــاســيــة يـــجـــري اســتــبــدالــهــمــا 
ــدا، مـــن خــــال إغــــــراق الــبــلــد بــاملــهــاجــريــن  ــمـ عـ
ــطـــت الـــجـــمـــاعـــات املــنــاهــضــة  واألقـــلـــيـــات. وربـ
املؤامرة  نظرية  البيض  واملتفوقون  للهجرة 
التي ال أســاس لها من الصحة، أن  بحّجتهم 
السياسات املؤيدة للهجرة صّممتها النخب 
وتقوم  تقويضه.  أو  األبــيــض  الــعــرق  لتدمير 
ــّجـــة عـــلـــى االفـــــتـــــراض الـــخـــاطـــئ أن  هـــــذه الـــحـ
جميعا  سيصّوتون  البيض  غير  املهاجرين 
لون بشكل جماعي من 

ّ
بطريقة معينة، وسيقل
تأثير العرق األبيض.

اكــتــســب هــــذا املـــفـــهـــوم زخـــمـــا كــبــيــرا عــنــدمــا 
صـــاغ املــفــكــر الــفــرنــســي الــقــومــي ريــنــو كامو 
كتاب صدر  في  العظيم«  »االستبدال  عبارة 
فــي فرنسا  املــســلــمــني  أن  مــّدعــًيــا  عـــام 2011، 
يدّمرون الحضارة والثقافة الفرنسية بسبب 
ارتفاع معدالت املواليد لديهم. وتــدور فكرة 
ــرة، تــفــيــد بـــأن  ــ ــؤامـ ــ ــول نـــظـــريـــة مـ ــ الـــكـــتـــاب حـ
الــهــويــة الــغــربــيــة والــبــيــض تــحــت الــحــصــار؛ 
البلدان  من  الهائلة  الهجرة  موجات  بسبب 
غير األوروبــيــة وغير البيضاء، وأن الهجرة 
للمهاجرين  السكاني  النمو  مــع  الجماعية 
ســتــؤّدي إلــى تغير ديــمــوغــرافــي فــي الــغــرب، 
ُيــســتــبــدل بــمــوجــبــه مـــهـــاجـــرون مـــن الــشــرق 
األوسط وشمال أفريقيا باألفراد األوروبيني، 

وغيرها من الباد غير األوروبية.
ملغايرتهم  املسلمني،  على  أكثر  كامو  ويــرّكــز 
أيضا.  الدين  فقط، ولكن في  العرق  ليس في 

قــيــام  االقـــتـــصـــاديـــة  األزمـــــــات  إدارة  تــقــتــضــي 
السلطة بمهامها الوظيفية من خال تسخير 
كل موارد الدولة للحّد من تبعاتها على حياة 
ي سياسات اقتصادية 

ّ
املواطنني، وقبلها تبن

ملعالجة األزمــــة، بــيــد أن ســلــطــات الــحــرب في 
أدوات  تكريس  فــي  استثنائي  نــمــوذج  اليمن 
رة، بوصفها قوى 

ّ
القهر، إذ إن فلسفتها املتجذ

طفيلية تقوم على صنع األزمات واالستفادة 
منها، تتشابه في ذلك، سلطة متغلبة قّوضت 
الدولة وكّرستها سلطة منحتها دول اإلقليم 
املشروعية لتوحيد وكائها. وإذ كان تسويق 
املــجــلــس الـــرئـــاســـي، بــوصــفــه ســلــطــة ُصنعت 
الــريــاض، جــاء في سياق تمكينها إلدارة  في 
املــنــاطــق الــتــابــعــة لــهــا، ومـــن ثــم وقـــف تــدهــور 
ــإن أداء الــحــكــومــة  األوضــــــاع االقـــتـــصـــاديـــة، فــ
 قــاصــرًا، 

ّ
املــعــتــرف بــهــا، ســلــطــة تــنــفــيــذيــة، ظـــل

بــحــيــث عــجــزت عــن تطبيع الــحــد األدنــــى من 
مــظــاهــر الـــحـــيـــاة الــيــومــيــة، فــعــلــى الـــرغـــم من 
انخفاض سعر الدوالر قياسا بالعام املاضي، 
فـــإن أســـعـــار الــســلــع األســاســيــة اســتــمــّرت في 
االرتفاع في املناطق التابعة لها، حيث تشهد 
املـــحـــّررة مــوجــة غـــاء نتيجة غياب  املــنــاطــق 
الجانب  وفي  األسعار.  ملراقبة  للحكومة  آلية 
الــخــدمــي، عــجــزت الــحــكــومــة عــن حــل مشكلة 
استمرار انقطاع الكهرباء، كما أن عدم امتاك 
الحكومة القرار االقتصادي في إدارة املوارد، 
بــمــا فـــي ذلـــك فــشــلــهــا فـــي اســتــئــنــاف تصدير 
ــكــالــهــا عــلــى دعــــم حلفائها 

ّ
الــنــفــط، مــقــابــل ات

األول. ومــع إعان  املقام  لتغطية نفقاتها في 
الـــســـعـــوديـــة واإلمـــــــــارات فـــي الــشــهــر املــاضــي 
االقتصاد  بدعم  التزامهما  نيسان(  )إبــريــل/ 
الــيــمــنــي، فــــإن عــــدم إيــفــائــهــمــا بــتــعــهــداتــهــمــا 
اكتفت  حــيــث  للحكومة،  آخـــر  انــكــشــافــا  يمثل 
السعودية بتمديد الوديعة السابقة، وتحويل 
الــجــزء املتبقي إلــى البنك املــركــزي فــي مدينة 
عدن. وفيما فرضت تداعيات الحرب الروسية 
األزمــة،  مواجهة  الحكومات  على  األوكــرانــيــة 
ظلت الحكومة املعترف بها تديرها من خال 
ــي أي سياسة 

ّ
تــســّول الــداعــمــني مــن دون تــبــن

لــتــفــادي األزمــــة أو عــلــى األقــــل  التخفيف من 
تداعياتها، وذلك بتمكني املزارعني من زراعة 
ومن  اســتــيــراده،  التجار  تولي  مقابل  القمح، 

وهــو يــرى املسلمني »مــحــاربــني غـــزاة هدفهم 
ــــام  ــبــــدال اإلسـ ــتــ ــيـــد هــــو الـــتـــدمـــيـــر واســ الـــوحـ
الرغم  وعلى  وحضارته«.  الفرنسي  بالشعب 
مـــن الــحــكــم عــلــى كــامــو بــغــرامــة بــلــغــت أربــعــة 
ــف، ففي عام 

ّ
آالف يـــورو، فــإن فكرته لــم تــتــوق

كر 
ُ
الــذي صــدر فيه الحكم ضد كامو ذ  ،2014

مــصــطــلــح »االســـتـــبـــدال الــعــظــيــم« فـــي مــواقــع 
مــرة، بحسب  ألــف   120 االجتماعي  التواصل 
مجلة تايم األميركية، التي أفادت بأن انتشار 
املصطلح تضاعف مّرات كثيرة في السنوات 
 للفكرة جــــذورا أســبــق على 

ّ
الــتــي تــلــت. ولــكــن

العشرين،  القرن  ــا. ففي مطلع  أوروبـ ذلــك في 
كتب رائد القومية الفرنسية موريس باريز أن 
»نا«  وطنـ على  سيستولي  اليهودي  الشعب 
و»يـــدمـــره«. وانــتــشــرت هـــذه الــنــظــريــة كالنار 
ــنـــازيـــة وإيــطــالــيــا  فـــي الــهــشــيــم فـــي أملـــانـــيـــا الـ
الفاشية. وال يزال اليهود، ومن ثّم املسلمون، 
مصدر خوٍف متعاظم لدى األوروبي العادي 
عــمــومــا. وفـــي الـــواليـــات املــتــحــدة، تــأخــر ذلــك 
 أحيانا 

ً
كثيرا. وبينما كانت العنصرية قاتلة

ــيـــركـــيـــني مــــن أصـــــل أفـــريـــقـــي، فــقــد  تـــجـــاه األمـ
كـــان األمــيــركــيــون أكــثــر تــســامــحــا عــمــومــا مع 
املهاجرين من قوميات أخرى وديانات أخرى. 
ــاراك أوبـــامـــا فــي عــام  عــلــى أن فـــوز الــرئــيــس بــ
 بعنف 

ّ
2009، أول رئيس أميركي أسود، قد هز

العرق  تفّوق  البيضاء ودعــاة  القومية  أركــان 
األبيض. فأول مّرة يأتي ابن مهاجر فقير من 
كينيا، ليس ليصبح نائبا في الكونغرس، أو 
محافظا لبلدة صغيرة، ولكن ليصبح رئيسا 
ــول  ــلــــواليــــات املــــتــــحــــدة. كـــانـــت صـــدمـــة وصــ لــ

الــدولــة. واقــتــصــرت سياسة  القيام بمهام  ثــم 
الــحــكــومــة عــلــى مـــنـــاشـــدة الــهــنــد بــاســتــثــنــاء 
أزمــة  أن  إال  القمح،  اســتــيــراد  اليمن مــن حظر 
القمح املتنامية في العالم، بما في ذلك ارتفاع 
اليمن، بحيث  في  تأثيراتها  فاقمت  أسعاره، 
طالبت مجموعة هائل سعيد أنعم الصناعية، 
ــي الــيــمــن،  وهـــــي أكـــبـــر مــــســــتــــوردي الـــقـــمـــح فــ
إنسانية  أزمــة  لتفادي  عاجلٍة  حلوٍل  بإيجاد 
القمح  اليمن، مع احتمال نفاذ احتياطي  في 

في غضون أشهر. 
ــى ســيــاســة 

ّ
ســلــطــة الــغــلــبــة املــلــيــشــاويــة تــتــبــن

ــتـــصـــاديـــة دوريـــــــة تــمــّدهــا  تــخــلــيــق أزمـــــــات اقـ

ــى الــبــيــت األبــيــض  ــل أفــريــقــي إلـ ــٍل مـــن أصـ رجــ
مــوجــعــة لــلــجــمــيــع: لــلــعــنــصــريــني والــفــاشــيــني 
الــــجــــدد واملـــحـــافـــظـــني الــــذيــــن يـــنـــاضـــلـــون مــن 
أجــل إبــقــاء األمـــور على حالها، وقــد جــال في 
خاطر الجميع أنــه إن جــاء اليوم رجــل أسود 
إلــــى الــحــكــم، فــقــد يــأتــي غــــدا رجــــل مــفــرط في 

الليبرالية أو اشتراكي أو حتى امرأة! 
ومنذ اليوم األول لوصول أوباما إلى البيت 
املحافظون صفوفهم إلفشال  األبيض، رّص 
 عــصــا ممكنة وغير 

ّ
ســيــاســتــه، وضــعــوا كـــل

ــاد  ــتـــصـ ــي عــجــلــة الـــســـيـــاســـة واالقـ مــمــكــنــة فــ
ــــح 

ّ
ــة. وجــــــــاء املــــرش ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ والـــــرعـــــايـــــة االجــ

ــد تـــرامـــب لــيــؤّكــد أن بــــاراك  ــالـ الـــرئـــاســـي دونـ
أوباما لم يولد في أميركا. وبالتالي، لم يكن 
رئــيــســا شــرعــيــا، وهـــو مــا ســاعــد فــي تحفيز 
الجمهوري  الــحــزب  فــي  األجـــزاء تطّرفا  أكثر 
وقاعدته. واكتسبت كذبة ترامب زخما كافيا 
لــلــســمــاح لــتــرامــب بــالــفــوز بــتــرشــيــح الــحــزب 
الجمهوري، ومن ثّم بالرئاسة بنجاح. وفي 
ــد الــقــومــيــون املــتــعــّصــبــون  عــهــد تـــرامـــب، وجـ
واملــتــفــوقــون الــبــيــض فــي الــرئــيــس سياسيا 
إعــادة  إلــى  فــي سعيهم  بــل وملِهما،  حليفا، 
أميركا إلى ما كانت عليه قبل عام 1965 من 

إصاحاٍت عرقية ومجتمعية.
ــه األمــــــــي  ــ ــبــ ــ ــد الــــــــرجــــــــل شــ ــ ــهــ ــ ونـــــــمـــــــت فــــــــي عــ
ــلـــى اعـــتـــقـــاد  ــــز عـ ــرّكـ ــ ــتــــي تـ ــة الــ ــيــ األيــــديــــولــــوجــ
املــــهــــاجــــريــــن ســيــهــّمــشــون  أن  ــه  ــ لـ أســــــــاس  ال 
الــســكــان الــبــيــض مــن خـــال الــســيــاســات التي 
هذه  وألهمت  الليبرالية.  »النخب«  وضعتها 
األيـــديـــولـــوجـــيـــا هــجــمــات عــنــيــفــة عـــديـــدة في 

بـــــمـــــوارد إضــــافــــيــــة، وإخـــــضـــــاع املــجــتــمــعــات 
أزمــات  أي  ولذلك،  القهرية.  لوسائلها  بالقوة 
اقتصادية عاملية هي وسيلة إضافية لتنمية 
موارد هذه السلطة، مقابل تحميل خصومها 
األزمـــات، ولذلك ظلت شّماعة  مسؤولية هــذه 
الــعــدو والــحــصــار عــلــى الــيــمــن هــي السياسة 
أزمــات  إلدارة  الــحــوثــي  لجماعة  االقــتــصــاديــة 
تنتجها، وتحميل املواطنني كلفتها. وإذا كان 
بــالــوقــود  أكــثــر مــن 11 سفينة محملة  دخـــول 
إلـــى مــيــنــاء الــحــديــدة ضــمــن إجـــــراءت الــهــدنــة 
اإلنسانية هدفا لتخفيف أعباء أزمة املشتقات 
النفطية على املواطنني في مناطق الجماعة، 
ـــض ســـعـــر الــــبــــتــــرول، بـــمـــا فــي 

ّ
فـــإنـــهـــا لــــم تـــخـــف

ذلــك الــغــاز املــنــزلــي، فضا عــن ارتــفــاع أسعار 
ــات الــتــجــاريــة الــتــي هي 

ّ
الــكــهــربــاء فـــي املــحــط

ضمن اقتصاد الحرب التي تديرها الجماعة. 
الرغم من االستقرار  أخــرى، وعلى  ومــن جهة 
فإن  الــــدوالر،  مقابل  املحلية  للعملة  النسبي 
قــيــمــتــهــا الـــشـــرائـــيـــة أدنـــــــى، مـــقـــابـــل اســـتـــمـــرار 
ارتفاع أسعار السلع األساسية، وذلك نتيجة 
فــرض الجماعة ضــرائــب مــتــعــّددة إلــى جانب 
الجبايات، فوفقا ألحد التقارير، بلغت نسبة 
ارتفاع أسعار املواد الغذائية في الثاثة أعوام 
األخيرة إلى 556% في صنعاء فقط. وفي وقٍت 
تتكشف تداعيات الحرب الروسية األوكرانية 
عن أزمة القمح في اليمن، فإن جماعة الحوثي 
كــالــعــادة، وظــفــت ذلـــك لصالحها هــي وطبقة 
املــنــتــفــعــني، وذلــــك بــرفــع أســـعـــار الــدقــيــق، إلــى 
ــاج، فــمــع ارتــفــاع  ــة الـــدجـ جــانــب اســتــغــال أزمــ
ــلـــف، فـــإن  ــعـ ــك الـ ــ ــا، بـــمـــا فــــي ذلـ ــيـ ــاملـ أســــعــــاره عـ
فـــرض الــجــمــاعــة ضــرائــب جــديــدة عــلــى مـــزارع 
الدواجن، وصلت إلى مليون ريال، بما في ذلك 
املــــزارع، وذلـــك بــإجــبــارهــا على  ضغطها على 
الحرب بالدجاج  إمــداد مقاتليها في جبهات 
املــحــلــي، مــا فــاقــم حـــدود األزمــــة، مقابل توّجه 
ج 

ّ
املثل الدجاج  استيراد  إلى  أخيرا،  الجماعة، 

لسد حاجة املواطنني، وذلك لتنمية مكاسبها. 
اقتصادية عاملية، إضافة  أزمـــة  فــإن  ثـــّم،  ومــن 
إلى استمرار الحرب، هي نعمة لسلطة جماعة 
الــحــوثــيــني، حتى لــو دفــعــت مــايــني اليمنيني 

إلى املجاعة.
)كاتبة يمنية(

حدة. وفي 
ّ
السنوات األخيرة، في الواليات املت

حـــني أن الـــســـود هـــم األكـــثـــر اســتــهــدافــا بمثل 
هــــذا الــعــنــف، فــقــد انــتــشــرت فـــي عــهــد تــرامــب 
االعتداءات على مجتمعات اليهود واملسلمني 
والاتينيني  جنسيا  واملــتــحــّولــني  واملــثــلــيــني 
واآلســـيـــويـــني. وعــلــى مـــدى الــســنــوات السبع 
الـــفـــائـــتـــة، وقـــعـــت أحــــــداث كــثــيــرة كــشــفــت عن 
الستخدام  البيض  العنصريني  قابلية  عمق 
ا مـــن إطــــاق الـــنـــار عــلــى كنيسة  ــــدًء الــعــنــف، بـ
إيــه إم إي التي خلفت تسعة قتلى  إيمانويل 
مـــن أبـــنـــاء الــرعــيــة الـــســـود فـــي تــشــارلــســتــون، 
بـــواليـــة ســـــاوث كـــارولـــيـــنـــا، فـــي 17 يــونــيــو/ 
الكراهية ضّد  مــرورا بجرائم  حــزيــران 2015، 
مجموعات أخـــرى، بما فــي ذلــك املــذبــحــة في 
2016 ضّد مجتمع امليم في أورالنــدو بوالية 
 و53 جريحا، 

ً
فلوريدا والتي خلفت 49 قتيا

واملذبحة املعادية للسامية في كنيس شجرة 
 ،)2018( بنسلفانيا  بــيــتــســبــرغ،  فــي  الــحــيــاة 
والتي تركت وراءها 11 قتيا وستة جرحى، 
وإطـــــاق الـــنـــار الــجــمــاعــي  فـــي إل بــاســو في 
والية تكساس )2019(، والذي أسفر عن مقتل 
23 شـــخـــصـــا، واســـتـــهـــدف صــــراحــــة مــجــتــمــع 
الاتينكس فــي املــديــنــة، ثـــّم إطـــاق الــنــار في 
منتجع صحي في أتانتا )2021(، أسفر عن 
مقتل ثمانية أشخاص، بينهم ستة أشخاص 
 أكثر املشاهد تعبيرا 

ّ
من أصل آسيوي. ولعل

مدينة  في  الجدد  النازيني  مئات  كــان مشهد 
الــشــوارع  عــبــروا  )2017(، حــني  شارلوتسفيل 
ــــرؤوس  ــم يــحــمــلــون املـــشـــاعـــل الــــنــــازيــــة، بـ ــ وهـ
محلوقة وزنــود مغطاة بــاألوشــام، ويهتفون 

نا«!
َّ
»لن يحل اليهود محل

ــالـــو، إذن، مــنــعــزلــة، بل  لـــم تــكــن حـــادثـــة بـــوفـ
الخوف السائد بني األميركيني حاليا أن ذلك 
العنف سيكون هو النمط السائد في العاقة 
بني األميركيني. ولن يكون تغيير هذا التوّجه 
ــال، ألســبــاب  ــنــ املــتــنــامــي أو عــكــســه قـــريـــب املــ
عــــّدة، أّولـــهـــا الــقــوة العظيمة لــلــوبــي الــســاح 
ــتــــور يــحــمــي  ــي، وثـــانـــيـــهـــا أن الــــدســ ــركــ ــيــ األمــ
الــســاح، حتى  العاديني باقتناء  الــنــاس   

ّ
حــق

الحربّي منه. وثالثها هيمنة املحافظني على 
الــقــضــاء، بــمــا فــيــه املحكمة الــعــلــيــا، ورابــعــهــا 
فرسان اإلعــام العنصري في وسائل اليمني 
ــيـــوز ونــــيــــوز مــاكــس  املـــتـــطـــّرف مــــن فـــوكـــس نـ
وغيرهما. وفي مقّدمة الجميع، يقف بالطبع 
املذيع األبيض الوسيم تاكر كارلسون، الذي 
خـــّصـــص 400 حــلــقــة مـــن بــرنــامــجــه الــيــومــي 
ليخيف األمــيــركــيــني مــن غـــزو الــغــربــاء الــذيــن 
ســيــقــضــون عــلــيــهــم. وألن مــعــظــم األمــيــركــيــني 
يستقون مواقفهم بناء على إعامهم، فليس 

ر. 
ْ

قادم األيام مليئا بالِبش
)كاتب سوري في واشنطن(

اليمنيون في مواجهة الجوع

مجزرة بوفالو والخوف من الملّونين

تتبّدى أسباب المجاعة 
في اليمن وشروطها 
ليس فقط في نقص 

الموارد، وإنما في 
كيفية إدارة سلطات 

الحرب هذه الموارد

أزمة اقتصادية 
عالمية، إضافة إلى 
استمرار الحرب، هي 

نعمة لسلطة جماعة، 
حتى لو دفعت ماليين 

اليمنيين إلى المجاعة

لم تكن حادثة 
بوفالو، إذن، منعزلة، 
بل الخوف السائد بين 

األميركيين حاليًا أن 
ذلك العنف سيكون 

هو النمط السائد 
في العالقة بين 

األميركيين
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يعّول المغاربة الذين يحتاجون إلى عمليات زرع 
أعضاء، اليوم، على مشروع قانون تحّضره الحكومة 

لمحاولة تشجيع المتبرعين وتوسيع فئاتهم

خريجو الصين... عدد قياسي وبطالة

1819
مجتمع

الرباط ـ عادل نجدي

ــــم أن يـــعـــيـــش شـــخـــص تــحــت  ــــؤلـ »مـ
رحــمــة عـــاج مستمر يــحــدد مصير 
حياته، ويرهن وجوده بأمل يحتاج 
إلى انتظار طويل من أجل العثور على مخرج 
عبر إجــراء عملية لزرع عضو بشري«. هكذا 
يصف مصطفى السامي )45 عاما( معاناته 
املستمرة منذ سنوات بعد إصابته بقصور 
وفشل كــلــوي، ويتطلع فــي كــل لحظة إلــى أن 
يــحــظــى بــفــرصــة ثــمــيــنــة لــلــحــيــاة عــبــر إجـــراء 
عملية لــزرع كلية يوفرها متبرع، وهو حال 

آالف املغاربة أيضا.
مــنــذ أكــثــر مــن خــمــس ســنــوات تــغــّيــرت حياة 
الشخصي  الصعيدين  السامي جذريا على 
والعملي، وتحّولت إلى رحلة عذاب من بيته 
إلى مركز غسل الكلى 3 مرات أسبوعيا، فيما 
تعتبر فرصته محدودة جدًا في إيجاد متبرع 
تربطه بــه عــاقــة قــرابــة، كــي يخضع لعملية 

زرع كلية، ويعود إلى حياته الطبيعية.
»تتفاقم معاناة  الــجــديــد«:  »الــعــربــي  لـــ يــقــول 
مرضى القصور الكلوي نتيجة كلفة العاج 
الطبية، هــذا إن وجــدوا  املــراكــز  فــي  الباهظة 
مكانا شاغرًا وفرصة لإلفادة من عملية لزرع 
كلية تتطلب بدورها تكاليف مالية مرتفعة، 
واالنــتــظــار ضــمــن قــائــمــة طــويــلــة جـــدًا تجعل 
الــعــديــد مـــن املـــرضـــى يــمــوتــون يــومــيــا لــعــدم 
توافر فرص لإلفادة من عمليات زرع أعضاء 

يفترض أن تجري في الوقت املناسب«.
ومع استمرار ارتفاع عدد اإلصابات بالفشل 
الكلوي في اململكة، وصــواًل إلى أكثر من 32 
ألفا حاليا، ووجود اآلالف على قوائم انتظار 
ــــل الــســامــي  مــتــبــرعــني مــحــتــمــلــني، يــبــقــى أمـ
الحكومة  ــره 

ّ
تــحــض قــانــون  بــمــشــروع  معلقا 

لــتــشــجــيــع الــتــبــرع وعــمــلــيــات زرع األعـــضـــاء 
وتوسيع فئات املانحني.

تراجع بعد ريادة
عـــام 1985 كـــان املـــغـــرب بـــني الـــــدول الــعــربــيــة 
السّباقة في إجــراء عملية زرع عضو بشري 
فـــــي مـــســـتـــشـــفـــى ابـــــــن رشـــــــد بـــمـــديـــنـــة الـــــــدار 
الــبــيــضــاء، لــكــن األرقــــــام الـــتـــي ســجــلــت حتى 
اآلن فــــي املــســتــشــفــيــات املـــغـــربـــيـــة الــثــمــانــيــة 
عمليات  أن  رغــم  متواضعة،  ظلت  الرئيسية 
زرع األعــضــاء تعتبر مــســألــة حــيــاة أو مــوت 

بالنسبة إلى آالف املرضى.
ــام بـــأن عــمــلــيــات زرع الــكــلــى في  ــ وتــفــيــد األرقـ
لــم تتجاوز 735، شملت أكثر مــن 40  املــغــرب 
الــقــلــب 4 فــقــط، وزرع  ، وعــمــلــيــات زرع 

ً
طـــفـــا

الكبد 28، وزرع قرنية العني 5 آالف...
ويــســمــح الــقــانــون املــغــربــي الــحــالــي بالتبرع 
بأعضاء بشرية وفق ضوابط صارمة تتمثل 
أو  التبرع باألعضاء  الــغــرض مــن  بــأن يكون 

تــــرى رئــيــســة الجمعية  ــا،  ــهــ وأخـــذهـــا وزرعــ
املغربية للتبرع باألعضاء واألنسجة سامية 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الــعــلــمــي، فــي حديثها لـــ
أن »مــشــاكــل الــتــبــرع بــاألعــضــاء واألنــســجــة 
املغرب،  في  منذ سنوات  البشرية مطروحة 
لــلــغــايــة مــقــارنــة  الــتــبــرع ضعيفة  ثــقــافــة  ألن 
بالدول األوروبية، وحتى في بلدان مجاورة 
ــرار تــونــس«. وتــلــفــت إلـــى أن »بعض  عــلــى غـ
ــار املـــغـــلـــوطـــة ال تــشــجــع  ــ ــكـ ــ ــات واألفـ ــ ــاعـ ــ اإلشـ
الــنــاس عــلــى الــتــبــرع بــاألعــضــاء واألنــســجــة 
الــــبــــشــــريــــة، وبـــيـــنـــهـــا الــــخــــضــــوع لــعــمــلــيــات 
بها.  التبرع  تحريم  أو  بــاألعــضــاء،  متاجرة 
كـــمـــا أن الـــعـــديـــد مــــن املــــرضــــى يــصــطــدمــون 
 بعوائق في أثناء عمليات التبرع باألعضاء، 
ــة  ــيــ ــة الــــصــــحــ ــ ــيـ ــ ــطـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ أبــــــــــرزهــــــــــا غـــــــيـــــــاب الـ
ومحدوديتها، ألن الشخص املتبرع بعضو 
أو نــســيــج بـــشـــري مـــعـــني يــتــحــمــل تــكــالــيــف 
ــتــــعــــددة قـــبـــل تــنــفــيــذ  الـــتـــحـــالـــيـــل الـــطـــبـــيـــة املــ
عملية التبرع، وال سيما إذا كان يتعالج من 
مرض معني«. وتؤكد أن »الحكومة مطالبة 
للتواصل  واضــحــة  استراتيجية  بــاعــتــمــاد 
كي يــدرك املواطن كل مراحل عملية التبرع 
ــلـــومـــات  ــعـ بـــــاألعـــــضـــــاء، ويــــحــــصــــل عــــلــــى املـ

القانونية والطبية املتعلقة بها«.

نحو 44 في المائة من 
الخريجين يفضلون العمل 

في القطاع الحكومي

يسمح القانون 
المغربي الحالي بالتبرع 

باألعضاء البشرية، وفق 
ضوابط صارمة

أخـــذهـــا أو زرعـــهـــا لــتــحــقــيــق هــــدف عــاجــي 
ــدم لــحــاق أي ضـــرر بــاملــتــبــرع.  أو عــلــمــي، وعــ
ويحصر القانون التبرع »بكل جزء من جسم 
تلك  باستثناء  البشرية  واألنسجة  اإلنسان، 

املرتبطة بالتوالد«.
 الــنــظــر عـــن غـــرض الــتــبــرع، يشترط 

ّ
وبـــغـــض

الــقــانــون أن يــكــون املــتــبــرع على عــاقــة قرابة 
بـــاملـــريـــض، كــذلــك يــســمــح بــــأن يــتــبــرع أزواج 
بأعضاء لبعضهم، شرط مرور عام على األقل 

على عقد القران.
ــا بـــالـــحـــصـــول عــلــى  ــانـــون أيـــضـ ــقـ ويـــطـــالـــب الـ
مــوافــقــة مــكــتــوبــة مــن املــتــبــرع إلجــــراء عملية 
ــاء. وهــــو  ــ ــــضـ ــقـ ــ الــــــــــــزرع، ويــــــصــــــّدق عـــلـــيـــهـــا الـ
يفسح فــي املــجــال أمـــام هـــذا املــتــبــرع لتغيير 
قــــــراره فـــي أي وقـــــت، ويـــشـــدد عــلــى ضــــرورة 
أن تــحــصــل عــمــلــيــات نــقــل األعـــضـــاء وزرعــهــا 
ــــراف أطـــبـــاء  ـــ ــي مــســتــشــفــيــات تــخــضــع إلشـ فــ
االتجار  أيضا  ويحظر  عالية،  كــفــاءات  ذوي 
باألعضاء البشرية. وتشير إحصاءات وزارة 
عدد  أن  إلــى  االجتماعية  والحماية  الصحة 
املحاكم  لــدى  املسجلني  املحتملني  املتبرعني 
 األعضاء 

ّ
االبتدائية ال يتجاوز 1500، وأن جل

الــبــشــريــة حــصــلــت عليها املــســتــشــفــيــات فــور 
ــاة فـــي األمــــاكــــن، بعد  ــوفــ تــســجــيــل حـــــاالت الــ

التنسيق مع أسر املتوفني.

مشروع قانون جديد
ــدد املـــتـــبـــرعـــني بـــاألعـــضـــاء  ــ وفـــيـــمـــا يــعــتــبــر عـ
والحماية  الصحة  وزيـــر  أعــلــن  جـــدًا،   

ً
ضئيا

االجــتــمــاعــيــة خــالــد آيـــت الــطــالــب، أخـــيـــرًا، أن 
خاص  جديد  قانون  لوضع  تعمل  الحكومة 
توسيع  يستهدف  األعــضــاء  وزرع  بــالــتــبــرع 
اإلفــــادة مــن عمليات تلقي األعــضــاء  شـــروط 
وزرعها ملعالجة حاالت مرضية تتطلب زرع 

أعضاء أو أنسجة«.
وسيضم القانون الجديد أي شخص ال يقصد 
املحكمة إلعان رفضه التبرع بأعضائه بعد 
التي  النفسية  الــدراســات  أن  وفــاتــه، باعتبار 
أجــراهــا املجلس االســتــشــاري لــزرع األعضاء 
واألنسجة البشرية أكدت صعوبة أن يتوجه 
ــاة إلــــــى املــحــكــمــة  ــيــ شـــخـــص عـــلـــى قـــيـــد الــــحــ
لتسجيل رفضه التبرع بأعضائه بعد موته. 
ــســتــشــار عــائــلــة أي 

ُ
ويـــؤكـــد املــجــلــس أنــــه ســت

شخص يتوفى لم يسجل نفسه في املحكمة 
كرافض للتبرع.

ــخــــاص بــأخــذ  ــي الــ ــالـ ــحـ ــدد الــــقــــانــــون الـ ــحــ ويــ
األعضاء واألنسجة البشرية وزرعها، نوعني 
من التبرع، أولهما إخراج أعضاء من شخص 
ــراج أعـــضـــاء مـــن شخص  ــ ــّي، والـــثـــانـــي إخــ ــ حـ
مـــتـــوفـــى. وبـــالـــنـــســـبـــة إلـــــى الـــحـــالـــة األولـــــــى، 
يــشــمــل اإلجـــــــراء بــحــســب مـــا يـــــورد الــقــانــون 
»األصــول أو الفروع أو اإلخــوة واألخـــوات أو 
األخــــوال والـــخـــاالت أو األعــمــام والــعــمــات أو 

إلــى األزواج بعد مــرور سنة  األوالد، إضــافــة 
ــا الــحــالــة الــثــانــيــة، فتشمل  مـــن الــــــــزواج«. أمــ
»األشـــخـــاص الـــذيـــن عـــبـــروا عـــن رغــبــتــهــم في 
ــانـــوا عــلــى قيد  الـــتـــبـــرع بــأعــضــائــهــم، حـــني كـ
الــحــيــاة، أو مــن لــم يــســبــق أن أبــــدوا رفضهم 
ألخذ أعضائهم، ما يجعلهم موافقني ضمنا 
على أخذ أعضائهم، إن لم يعترض الزوج أو 

األصول أو الفروع«.
ولــكــون مــشــروع قــانــون الــحــكــومــة املغربية 
التبرع باألعضاء  يهدف إلى تطوير قانون 
مــن خـــال بــلــورة اقــتــراحــات عملية جــديــدة 
الــتــي يطرحها  الطبية  ملــواجــهــة اإلشــكــاالت 
الــقــانــون الــســابــق الـــصـــادر عـــام 1998 على 
صعيد التبرع باألعضاء واألنسجة البشرية 

يخشى الخريجون الجدد في 
الصين عدم التمكن من تأمين 

وظائف وسط قلة فرص 
العمل، خصوصًا بعد تفشي 

كورونا، ما يفرض على 
الحكومة إيجاد حلول

بكين ـ علي أبو مريحيل

 10.76 نــحــو  أن  الــصــيــنــيــة  الــتــعــلــيــم  وزارة  أعــلــنــت 
مايني طالب على وشك التخرج من الجامعات هذا 
بــزيــادة قــدرهــا 1.67 مليون على أســاس  الــصــيــف، 
سنوي وهو رقم قياسي غير مسبوق، مشيرة إلى 
أن الخريجني الجدد سيواجهون ضغوطا وظيفية 
متعددة هذا العام، وسيكون البحث عن عمل أكثر 
صعوبة مما كــان الحال عليه عــام 2020. وبحسب 
البطالة في  مــعــدل  فــإن  لــإلحــصــاء،  الوطني  املكتب 
الــبــاد بلغ 5.5 فــي املــائــة بــزيــادة 0.1 نقطة مئوية 
عن الفترة نفسها عام 2021. وكان خبراء صينيون 
قد حثوا الطاب على التخطيط ملسيرتهم املهنية 
ــوا إلــى مــزيــد من  لــزيــادة قــدراتــهــم التنافسية، ودعـ
السياسات التفضيلية لتوسيع سوق العمل شديد 
الــتــنــافــس. وقـــال مــراقــبــون إن الكيفية الــتــي ســوف 
يــتــطــور بــهــا ســــوق الــعــمــل خــــال األشـــهـــر املــقــبــلــة 
غير مــؤكــدة، وذلـــك يتوقف على مــدى الــنــجــاح في 

السيطرة على الوباء املنتشر في الباد.
ومع تضاؤل فرص العمل بسبب تراجع الطلب على 
الهيكلية  والتناقضات  الوبائية  والقيود  املوظفني 
الــــبــــارزة فـــي ســــوق الـــعـــمـــل، بـــاإلضـــافـــة إلــــى الــقــلــق 
املــتــزايــد بــني الــخــريــجــني، تنحصر الــخــيــارات أمــام 
التوجه نحو استكمال  الطاب في ثاثة مسارات: 
الــــدراســــات الــعــلــيــا لــتــعــزيــز الـــقـــدرة الــتــنــافــســيــة، أو 
الــلــجــوء إلـــى قــطــاع الــخــدمــة املــدنــيــة فــي ظــل تفشي 
إلى هذا  املجتمع  الجديد وحاجة  فيروس كورونا 
الــنــوع مــن الــخــدمــات، أو البحث عــن االســتــقــرار من 
اململوكة  املؤسسات  في  العثور على وظيفة  خــال 
للدولة، باعتبار أن هذا القطاع ال يخضع للتقلبات 

التي يشهدها سوق العمل.
وأظـــهـــر مــســح حـــديـــث أجـــرتـــه مــنــصــة »جــــي لــيــان« 
الــتــي تــعــد أكــبــر شــبــكــة لــتــقــديــم خــدمــات التوظيف 
عبر اإلنترنت في الصني، أن نحو 44 في املائة من 
الحكومي،  القطاع  في  العمل  يفضلون  الخريجني 
ارتفاعا من 42.5 في املائة عام 2021. وقال القائمون 
عــلــى املــنــصــة إن الــتــوجــه نــحــو الــشــركــات اململوكة 
للدولة هو الخيار الرئيسي للعديد من الخريجني 
الــصــيــنــيــني، األمــــر الــــذي يــشــيــر إلــــى وجــــود اتــجــاه 
إلــى االســتــقــرار. ويختار بعضهم اآلخــر أن  يسعى 
املدني،  املجتمع  مؤسسات  في  موظفني  يصبحوا 
القطاع لعبوا دورًا  العاملني في هــذا  أن  خصوصا 
رئــيــســيــا فـــي تـــصـــدي الـــصـــني لـــكـــورونـــا عــلــى مـــدار 
الــعــامــني املــاضــيــني. ويــدعــو خــبــراء إلـــى ســيــاســات 

ــــرواتـــــب وخــفــض  ــــع الـ أفـــضـــل لـــهـــذه املــــهــــن، مـــثـــل رفـ
أظهر  كما  الخريجني.  من  املزيد  لجذب  الضرائب، 
املسح الذي أجرته املنصة الصينية، أن نحو 11 في 
املائة من الخريجني يهدفون إلى متابعة الدراسات 
املائة  فــي   4.3 مــن  أعلى بكثير  العليا، وهــي نسبة 
عام 2021، األمــر الــذي يشير إلى رغبة في تحسني 
الــحــصــول على  أن  اعــتــبــار  التنافسية على  الــقــدرة 
شهادات عليا مثل املاجستير والدكتوراه من شأنه 

أن يعزز فرص التوظيف في سوق العمل.
تقول لني جيانغ، وهي طالبة من املقرر أن تتخرج 
ــذا الـــعـــام مـــن جــامــعــة »صــــن يــــات ســــن« )جــنــوب  هــ
الصني( لـ »العربي الجديد«: »يبدو أننا أمام أسوأ 
فترة تخرج يمر على الباد منذ عقود. ليس لدي 
الكثير من الخيارات، وال أعتقد أني سأجد وظيفة في 
مجال تخصصي األكاديمي )محاسبة مالية(. لذلك 
الجاري ضمن مجموعة  العام  تطوعت منذ مطلع 
عن  املــســؤولــة  الشعبية  اللجان  فــي  للعمل  كشفية 
تنفيذ وتنسيق سياسات الدولة املتعلقة بمكافحة 
كورونا، على أمل أن أحظى بوظيفة في وقت الحق 

املــدنــي ذات الصلة  فــي إحـــدى مــؤســســات املجتمع 
والتي تشترط الستيعاب املوظفني شهادات خبرة 

في العمل امليداني ال تقل عن عام واحد«.
ويـــقـــول الـــبـــاحـــث فـــي املـــركـــز الــصــيــنــي لـــلـــدراســـات 
ــودان، تــشــاو تــشــيــانــغ، إن  ــ االقــتــصــاديــة بــجــامــعــة فـ
ا كبيرة، ما أدى 

ً
االقتصاد الصيني يواجه ضغوط

الجامعات.  لخريجي  العمل  فــرص  انــخــفــاض  إلــى 
الكثير  أن  الجديد«  »العربي  لـ  حديثه  في  يضيف 
ــريــــدون االســـتـــقـــرار فـــي اخــتــيــار  مـــن الــخــريــجــني يــ
قطاع الخدمة املدنية أو الوظائف الحكومية، وهو 
أمــر طبيعي، فــي ظــل االضــطــرابــات الــتــي يشهدها 
ــرورة تـــعـــزيـــز الـــخـــيـــارات  ــ ــ ــوق، مـــشـــيـــرًا إلـــــى ضـ ــســ الــ
األخرى، إذ ال يمكن توسيع نطاق الخدمة املدنية أو 
 عن أن ذلك 

ً
العمل الحكومي إلى ما ال نهاية، فضا

البطالة. ويوضح تشيانغ   ناجعا ألزمــة 
ً
ليس حا

أنه منذ ظهور كورونا في الباد، ضغطت الحكومة 
على الشركات اململوكة للدولة لتوظيف املزيد من 
الخريجني الجدد لتعزيز سوق العمل املتضرر من 
لتنفيذ  الــصــارمــة  املتطلبات  بسبب  ولــكــن  الــوبــاء، 
استراتيجية صفر كوفيد، من غير املرجح حدوث 

زيادة كبيرة على املدى القصير. 
يــشــار إلـــى أن مــتــوســط الــراتــب الــشــهــري لخريجي 
الجامعات هذا العام انخفض، بحسب منصة »جي 
ليان« إلى حوالى 6300 يوان صيني أي ما يعادل 
965 دوالرًا أميركيا، بانخفاض سنوي قدره 6 في 
الجدد  الباحثني  أن  املــائــة، وهــو ما يعكس حقيقة 

عن عمل يرغبون في قبول أجر أقل.

زرع األعضاءتحقيق
رحلة عذاب لمغاربة يأملون بقانون

صندوق العشيرة... تكافل في غـرب العراق

ثّمة من يرى أّن الصندوق 
يعزز مظاهر القبيلة 
على حساب المدنية

بغداد ـ كرم سعدي

الــعــشــيــرة« أو »صــنــدوق  ينتشر »صــنــدوق 
العائلة« داخل املجتمع العراقي، وخصوصا 
فــي مناطق محافظة األنــبــار غــربــي الــبــاد، 
وتحدها  الــبــاد،  مساحة  ثلث  تشكل  الــتــي 
كل من السعودية واألردن وسورية. ويقوم 
أن يدفع كل رجــل من  الصندوق على فكرة 
ــال الــعــشــيــرة دون الــنــســاء مــنــهــا، وفــق  ــ رجـ
الــعــرف القبلي، مبلغا مــن املـــال يــتــراوح ما 
ــن إلــى 3.5  بــني 3 إلــى 5 آالف ديــنــار )دوالريـ
وجمعه  تحصيله  يــتــم  شــهــريــا،  دوالرات( 
من خــال رئيس الفخذ )الــفــرع( ليصل إلى 

مسؤول يتكفل بوضعه في الصندوق. 
ويستخدم هذا املال ملساعدة املحتاجني من 
أفراد العشيرة في حاالت عدة، منها تأمني 
العاج أو إجراء عملية جراحية أو في حال 
وجود مشكلة أو أزمة مالية، باإلضافة إلى 

املناسبات السعيدة كالزواج.
أفـــراد العشيرة،  بــعــدد  املــالــي  ويــرتــبــط املبلغ 
وعــادة ما تمر أشهر عدة من دون أن يحتاج 
أحــد إلــى املـــال، األمــر الــذي يــؤدي إلــى تراكمه 
لــيــســتــفــيــد مـــن املــــال أكــثــر مـــن مــحــتــاج داخـــل 
ــــدى ركــائــز  الــعــشــيــرة. ويــعــتــبــره كــثــيــرون إحـ
التماسك االجتماعي ومباردة إنسانية مهمة.

ــا زالـــــــت فــي  ــ ــادرة ومــ ــ ــبــ ــ ــذه املــ ــ وســــاهــــمــــت هــ
مساعدة كثيرين في صــورة يراها البعض 
بأنها أحد أوجه التكافل االجتماعي. وعلى 
الـــرغـــم مـــن مــنــافــعــهــا، يــعــتــبــر آخـــــرون أنــهــا 
تعزز مظاهر القبيلة وعاداتها على حساب 

املدينة واملدنية.
»العربي الجديد« قصصا  ويروي البعض لـ
عدة تعكس منافع وجود صندوق العشيرة 
لدى مجموعة من العائات التي تنتمي إلى 
فرع من الفروع العشائرية تجمعهم رابطة 
ــذا الــصــنــدوق فــي إيــجــاد  قـــرابـــة. وســاهــم هـ
حـــلـــول ملــشــكــات ومــعــضــات عــــدة عــاشــهــا 
العشيرة. ويقول  إلــى  أو عائلة تنتمي  فــرد 
عضو مجلس عشائر األنبار الشيخ محمد 
الدليمي إن »صندوق العشيرة أخذ ينتشر 
القبائل والــعــائــات، األمــر  أكــبــر بــني  بشكل 
الذي يؤكد منافعه التي ال يمكن االستغناء 
الــذي  الــراهــن  عنها، خصوصا فــي الــوضــع 

تمر بها الباد«.
ويـــؤكـــد الــدلــيــمــي فـــي حــديــثــه لــــ »الــعــربــي 
ــه »قــبــل نــحــو عــقــديــن، قــلــة هي  الــجــديــد« أنـ
الــعــائــات الــتــي كــانــت تساهم فــي صندوق 
ــا الـــتـــي تــعــيــش فــي  ــيـــرة، وخـــصـــوصـ ــعـــشـ الـ
ــادة بـــدائـــيـــة«. يضيف:  ــــدن، إذ يــرونــهــا عــ املـ
»في الوقت الحالي، يشارك ميسورو الحال 
والتجار ورجال األعمال في تشجيع ودعم 
الـــصـــنـــاديـــق الـــعـــشـــائـــريـــة، ويـــدفـــع الــبــعــض 

أضعاف حصتهم الشهرية بشكل طوعي«.
لكن ملاذا يحرص سكان األنبار على االشتراك 

في صندوق العشيرة؟ تشتهر هذه املحافظة 
أن كثيرين  فـــي  الــقــبــلــي، وال شـــك  بــطــابــعــهــا 
واجــهــوا أوضــاعــا صعبة أو مشكات، وكان 
الحل من خال هذا الصندوق. ويقول فرحان 
املحسن، وهو مسؤول عن صندوق عشيرته 
ــا يــدخــل  ــل، إن مـ ــ املـــكـــونـــة مـــن نــحــو 500 رجـ
الـــصـــنـــدوق شــهــريــا يــبــلــغ حـــوالـــي 3 مــايــني 
ديـــنـــار )ألـــفـــي دوالر(، مــشــيــرًا فـــي حــديــثــه لـ 
»العربي الجديد« إلى أن »عائدات الصندوق 
غير مخصصة لتعويض أصحابها بل هي 
عـــبـــارة عـــن مـــســـاعـــدات ألفـــــراد الــعــشــيــرة في 
ــــوع مــشــكــات أو حـــلـــول مــنــاســبــات  ــال وقـ حــ
سعيدة مثل الزواج، وليس بمقدور العريس 

تأمني تكاليف الــزواج. كذلك، فإن الصندوق 
ُيـــقـــِرض األشـــخـــاص الـــذيـــن يــحــتــاجــون إلــى 
املال«. يضيف: »منذ ديسمبر/ كانون األول 
ــايــــو/ أيــــــار الـــــجـــــاري، لــم  املــــاضــــي وحـــتـــى مــ
يحتج أحــد مــن أفـــراد العشيرة إلــى دعــم من 
الصندوق. وكان آخر ما دفعه الصندوق هو 
ملساعدة  دوالر(   2000( ديــنــار  مايني  ثاثة 
أحــــد أفـــــراد الــعــشــيــرة الــــذي تــســبــب بــحــادث 
سير أصاب عددًا من األشخاص، وكان عليه 
تأمني املال لعاجهم، وقد ساعده الصندوق 
 
ّ
فـــي تـــأمـــني جــــزء مـــنـــه«. ويـــؤكـــد املــحــســن أن
صندوق العشيرة يساهم في تحقيق منافع 
 ذلك كان سببا مباشرًا 

ّ
كثيرة، الفتا إلى أن

في التزام األهالي بسداد ما هو مقرر عليهم 
ميسوري  من  »بعض  يتابع:  شهريا.  دفعه 
الـــعـــشـــيـــرة يـــعـــتـــبـــرون أن دعـــــم الـــصـــنـــدوق 
ــثـــواب واألجـــــر ألنــــه يــســاعــد  ال يــخــلــو مـــن الـ
أرباح  املحتاج. وعليه، يقتطعون جــزءًا من 
مفروض  هو  ما  بأضعاف  لدعمه  أعمالهم 
عليهم دفعه. لذلك تزداد املبالغ الواردة إلى 
الصندوق في بعض األشهر«. ويرى العديد 

 »صندوق العشيرة« هو 
ّ
من رجال الدين أن

أحد أهم مشاريع التكافل التي تمنع األفراد 
من اللجوء إلى وسائل غير شرعية لكسب 
املال، إذ تساهم في تأمني حاجات العائات 
وتساعدهم في حل مشكاتهم، األمــر الذي 
استمرار  أهمية  على  التأكيد  إلــى  يدفعهم 
دعـــم هـــذه الــصــنــاديــق، وأن يــكــون املــســؤول 
عنه أمينا ومساعدة املحتاجني من القبيلة. 
إلى  الناس  املساجد  أئمة  يدعو  ما  وكثيرًا 

التكافل بني أفراد القرية أو القبيلة.
في هذا السياق، يقول الشيخ رياض الرجب، 
وهـــو إمـــام مسجد فــي إحـــدى قـــرى شمالي 
 »اإلسام يدعو إلى التكافل، وهو 

ّ
األنبار، إن

ما تعكسه بعض اآليات القرآنية واألحاديث 
وفي  اإلســامــي.  والــتــراث  الشريفة  النبوية 
ــاق فـــي الــتــكــافــل يــصــب في  ــفـ الــنــتــيــجــة، اإلنـ

صالح املنفق بحسب عقيدتنا«. 

تستمر الــدورة الشهرية لدى النساء 
عموما،  الخمسني  ســن  يبلغن  حتى 
ــنــــوات فــي  إلـــــى 6.5 ســ يـــصـــل  ــا  مــ أي 
املــجــمــوع. وتــشــيــر إحــــدى الـــدراســـات 
 90 في املائة من النساء خال 

ّ
إلى أن

ــراض  فـــتـــرة الــحــيــض يــعــانــني مـــن أعــ
مختلفة. وما بني 32 في املائة و40 في 
املائة من الفتيات والنساء عانني من 
الشهرية،  الــدورة  آالم شديدة بسبب 
لــدرجــة أنــهــن اضــطــررن إلـــى التغيب 
عن العمل أو املدرسة، بحسب موقع 

برايت سايد.
واقترحت الحكومة اإلسبانية قانونا 
يسمح لــلــنــســاء الــلــواتــي يــعــانــني من 
آالم خـــال فــتــرة الــحــيــض الــحــصــول 
ــام قــلــيــلــة مـــن الـــراحـــة فـــي ما  ــ عــلــى أيـ
ــازة الــــدورة الــشــهــريــة«.  يــعــرف بـــ »إجــ
ــانـــون عــلــى أنــه  ــقـ وتـــنـــص مـــســـودة الـ
إجــازة  على  أن تحصل  للمرأة  يمكن 
ملدة ثاثة أيام، يمكن تمديدها إلى 5 
أيام، في ظروف معينة. ويفترض أن 
املــرأة على تقرير طبي يبرر  تحصل 
طلب حصولها على إجــازة مرضية، 
ولن يمنح للواتي يعانني من أوجاع 
خفيفة. ونظرًا إلى أن أكثر من نصف 
النساء يعانني من آالم شديدة خال 
فــتــرة الــــدورة الــشــهــريــة، فــإن مشروع 
القانون هذا سيوفر الراحة لكثيرات. 
ويشّكل حضور املرأة التي تعاني من 
أوجاع الدورة الشهرية إلى العمل من 
أيــام  دون أن تكون منتجة حــوالــي 9 

ضــائــعــة فـــي الــســنــة. وأفــــــادت بعض 
ــازة  ــ ــه مـــنـــذ اعـــتـــمـــاد إجـ ــ ــ

ّ
الـــشـــركـــات أن

الثقة  نسبة  زادت  الــشــهــريــة،  الــــدورة 
بـــني املـــديـــريـــن واملـــوظـــفـــات، الــلــواتــي 

أصبحن أكثر إنتاجية.
وكانت اليابان قد أقرت إجازة الدورة 
الشهرية منذ عام 1947. في املقابل، ال 
يشترط القانون على الشركات توفير 
إجازة مدفوعة األجر أو أجرًا إضافيا 
أثناء  العمل  يخترن  اللواتي  للنساء 
 26 1965، طلب  وعــام  الحيض.  فترة 
في املائة من املوظفات الحصول على 
إجازة بسبب آالم الحيض، لتنخفض 

النسبة إلى 0.9 في املائة عام 2017. 
ــا الـــجـــنـــوبـــيـــة، فــيــحــق  ــوريــ ــي كــ أمـــــا فــ
ــازة  ــ لــلــمــوظــفــات الـــحـــصـــول عـــلـــى إجـ
خــــال الــــــدورة الــشــهــريــة، ويــحــصــلــن 
عــلــى أجــــر إضـــافـــي فـــي حــــال الــعــمــل 
خال هذه الفترة. وفي زامبيا، يمكن 
ــازة لــيــوم  ــ لــلــمــرأة الــحــصــول عــلــى إجـ
الــــــدورة  واحــــــد شـــهـــريـــا بــســبــب آالم 
الشهرية، وهي السياسة التي تعرف 

أيضا باسم »عيد األم«.
باإلضافة إلى إجازة الدورة الشهرية، 
املنتجات  جعل  إلــى  إسبانيا  تسعى 
على  الجميع،  مــتــنــاول  فــي  الصحية 
أن تــكــون مــتــاحــة مــجــانــا فـــي املــراكــز 
ــدا عن  الــتــعــلــيــمــيــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة، عــ
عليها  املفروضة  الضرائب  تخفيض 

بشكل أكبر. 
)ربى أبو عمو(

إسبانيا نحو تخفيف 
أوجاع النساء

محمد أحمد الفيالبي

السودانية  للجمعية  الــفــخــري  الــرئــيــس  مــن  مالحظة   1999 عــام  تلقيت 
شـــرف على 

ُ
أ أحــمــد محمد ســعــد، وكــنــت وقتها  أســتــاذي  البيئة  لحماية 

أحد  أن  إلــى  ــار  وأشـ العريقة،  ــام  األيـ فــي صحيفة  بيئية  تحرير صفحة 
املستشفيات الحديثة بالعاصمة تم تسويره بمواسير مصنوعة من مادة 
ألياف االسبستوس من  لغبار  للتعّرض  املحّرمة دوليًا ملا  األسبستوس 
خطورة على صحة اإلنسان. وأخذْت إدارة املستشفى بمقترحنا وإحالل 

صنع من اإلسمنت.
ُ
مواسير من ذات الحجم والطول ت

الشجرية سريعة  ــوار  األسـ تأثير  مــن  الشكاوى  تــواتــرت  وبعد ســنــوات، 
النمو، والتي استخدم فيها الدمس املستجلب من خارج البالد، ذو القدرة 
مسببات  وتحّمل  الصعبة،  املناخية  الــظــروف  مــع  التكّيف  على  الكبيرة 
ثاني  امتصاص  فــي  واإلســهــام  والتكاثر،  االنتشار  وسهولة  األمـــراض، 
القدرة على  ُعرفت عنها  األخــرى. كما  امللوثة  والغازات  الكربون  أكسيد 

امتصاص الضوضاء وعكس األصوات والحرارة. 
بيد أّن مضارها تتجلى حني نتركها لتمد جذورها بحثًا عن املاء، فتتهدد 
املياه،  إمـــداد  املباني وشبكات  بــل  تسويرها،  املـــراد  واألشــجــار  النباتات 
السور  أو  الــضــار  السياج  البعض سماها  إن  الصحي، حتى  والــصــرف 

املميت لدى من تأذى من وجودها من أصحاب املزارع والبساتني.
وتــشــيــر الــتــقــديــرات الــعــاملــيــة األخـــيـــرة إلـــى أّن الـــطـــول اإلجــمــالــي لجميع 
السياجات حول العالم هو 10 أضعاف الطول اإلجمالي للطرقات، وتتم 
املاشية  ُبنيت لحماية  التي  الدنغو األسترالية،  أســوار  إلى  اإلشــارة غالبًا 
من الكالب البرية، والتي تمتد آلالف الكيلومترات. هذا غير أسوار املدن 

والقالع واملجمعات السكنية وأسوار املباني ومختلف املؤسسات.
ولألسوار، كما يؤكد أليكس ماكنتورف وآخــرون، »تأثيرات كبيرة على 
األرض والحياة البرية حول العالم نادرًا ما يتم قياسها«، لكن الحديث عن 
التأثيرات يتواصل في كل مكان ُوجــدت فيه األســوار والسياجات،  هذه 
 من 

ً
بــدال لتصبح مشهدًا  الطبيعية،  املناظر  بــني  مــا تختفي  والــتــي منها 

أن تكون موضوعًا. فقد دخلت األســوار الحضارة كتقليد، مثلما باتت 
تعبيرًا اصــطــالحــيــًا فــي الــقــامــوس الــيــومــي. وخـــالل الــســنــوات األخــيــرة، 
أصبحت تجارة تصنيع وإنتاج األسوار الجاهزة )اإلسمنتية، والحديدية، 
بــرؤوس  واملصانع،  الشركات  ألجله  أنشئت  واسعًا   

ً
مجاال والخشبية( 

الـــدوالرات. مؤخرًا، ظهر مصطلح إيكولوجيا  إلــى مليارات  أمــوال تصل 
ظهر الدراسات الحديثة أن األسوار 

ُ
السياج، وتعّمق الباحثون في األمر، لت

تنتج مجموعة معقدة من التأثيرات البيئية، من العمليات الصغيرة كبناء 
شبكات العنكبوت، إلى التأثيرات األوسع مثل تسريع انهيار نظام مارا 
البيئي في كينيا، حيث تتعايش الحيوانات والبشر، وتتجول الحياة البرية 
بحرية عبر حدود محمية ماساي مارا الوطنية في مقاطعة وادي ريفت 
القرى منذ ما قبل إنشاء املحمية عام 1961، ملا لألمر من  الكيني، بني 

تأثيرات صحية متبادلة بني البشر والحيوانات.
)متخصص في شؤون البيئة(

خلف األسوار

إيكولوجيا 

بين مليون مواطن،  المغرب 0.4  باألعضاء في  المتبرعين  يبلغ معدل 
وهو رقم ضئيل جدًا بالنسبة إلى بلدان عدة مثل فرنسا التي تصل نسبة 
المتبرعين فيها إلى 24.8 بين مليون شخص. وتعتبر هذه األرقام ضئيلة 
أيضًا لتلبية الطلب المتزايد على األعضاء، والحجم الكبير للمخاطر التي 

تحدق بحياة آالف المرضى الذين تضمهم قوائم االنتظار.

0.4 مانح بين مليون مواطن

يبحث آالف المرضى المغاربة عن زرع أعضاء )جال مرشدي/ األناضول(

)Getty /ال يسبب الحيض آالمًا شديدة لدى جميع النساء )إيزابيل إنفانتس

)Getty /خريجون صينيون في معرض للوظائف )ليو زانكون

يتشاركون الطعام )معاذ الدليمي/ فرانس برس(
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النص الكامل 
على الموقع األلكتروني
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رفع القيود

أميركا الجنوبية

السالم في البلقان

إلى دول الشمال

أوروبا التقليدية

بالكثير من  املاضيني ومليئا  العامني  مــدار  الوباء معقدًا على  أثناء  السفر  كان 
إلجــراء  اإلضافية  التكاليف  عــن  ناهيك  والطبية،  الصحية  واملستندات  األوراق 
فحوصات الكشف عن فيروس كورونا، وما زاد من تأزم الوضع ارتفاع نسبة 
إلغاء  فيتم  إيجابية،  املخبرية  النتائج  تكون  أن  مــن  الــخــوف  ضــوء  على  التوتر 
الناس  بدأ  الحدود،  البلدان  إعــادة فتح  التعقيدات. ولكن مع  الرحلة، وغيرها من 
مرة أخرى في التخطيط للرحالت الخارجية، وانحسر كثيرًا شعور الخوف من 
األحداث املفاجئة، إذ تحررت تقريبا معظم البلدان من القيود الصحية. ولذا هذا 
الصيف، أنتم مدعوون لالنتقال بحرية من قارة إلى أخرى، دون التقيد بأي إجراء 

صحي. وإليكم بعض الوجهات التي تقدم اآلن رحالت سفر خالية من املتاعب.

على الرغم من أن املكسيك أضافت لفترة وجيزة قيودًا ملراقبة فيروس كورونا، إال أن 
البالد وبفضل سياستها الصحية، تمكنت من التغلب على الفيروس، وباتت تصنف 
بــأمــان. ال يخضع املسافرون  التي يمكن زيارتها  الـــدول  الــخــضــراء، أي  الـــدول  مــن 
الوافدون ألي متطلبات دخول تتعلق باالختبار أو إثبات التطعيم لزيارة املكسيك. 
الزيارة إلى تلك املنطقة قد تكون فرصة ال تعوض. تتميز املكسيك بمجموعة كبيرة 
الطبيعة  الشالالت،  االستوائية،  الغابات  أبرزها  لعل  السياحية،  األماكن  والفتة من 
الخضراء، إضافة إلى الصحاري القاحلة، والجبال الشامخة، وكذلك منازل بويبلو 
 عن املزارع اإلسبانية، ولذا فإن زيارتها في فصل الصيف، تعتبر 

ً
التقليدية. فضال

بمثابة زيارة إلى مجموعة كبيرة من الدول والتقاليد في مكان واحد.

عــلــى الــرغــم مــن تــصــدر دول الــبــلــقــان عناوين 
األوضــاع  وتناول  األخيرة  الفترة  في  الصحف 
ــنـــاك، إال أن لـــهـــذه الـــــدول جــمــاال  الــســيــاســيــة هـ
كافة  مــن  السياح  قـــادرا على جــذب  استثنائيا 
دول الــعــالــم، وخــاصــة مــن الـــدول الــعــربــيــة. فقد 
ــدول تــقــريــبــا، قــيــود الــدخــول  ــ أســقــطــت جميع ال
مـــنـــذ مــنــتــصــف شـــهـــر مــــــــــــارس/آذار، ويــتــربــع 
الـــدول األكــثــر جذبا  الجبل األســـود على قائمة 
لـــلـــســـيـــاح فــــي فـــصـــل الـــصـــيـــف، نــــظــــرًا لــتــنــوع 
األذواق،  جــمــيــع  تـــنـــاســـب  الـــتـــي  املـــهـــرجـــانـــات 
واألعـــمـــار. إضــافــة إلـــى املــهــرجــانــات الــتــي تبدأ 
سبتمبر/ حتى  وتستمر  يــونــيــو/حــزيــران  مــن 

أيــلــول، تــأخــذكــم اســتــراحــة فــي الــجــبــال الــوعــرة 
القديمة،  والبلدات  البدائية  الغابات  إلــى  والنظر 
في عالم أقــرب إلى الخيال، عندها يــدرك الفرد 
مدى سالم هذا البلد، وجمال طبيعته. إلى ذلك، 
تتميز زيارة مدينة بورغاس في بلغاريا بتنوع 
أفــراد  لجميع  مناسبة  وهــي  املائية،  النشاطات 
ــرة، فــاملــديــنــة تشتهر بــالــتــســوق والــحــيــاة  ــ األسـ
متنزه  في  والتجول  الرملية  والشواطئ  الليلية 
ــاردن. ال تــفــوتــوا زيـــارة مدينة أوهــريــد  ســي جــ
رائعة  ببحيرة  املــمــيــزة  الشمالية  مقدونيا  فــي 
واحتوائها الكثير من اآلثار القديمة، والكنائس.

تعد الدول الواقعة شمال الكرة األرضية من أوائل البلدان التي ألغت القواعد املتعلقة بفيروس كورونا، وبدأت في استقبال 
املاضي،  فبراير/شباط  منذ  القيود  رفع  إلى  وغيرها، سارعت  السويد  أيسلندا،  النرويج،  إيرلندا،  من  كل  الدوليني.  السياح 
وسمحت للمسافرين، بغض النظر عن حالة التطعيم الخاصة بهم، بالدخول إلى أراضيها، ومع ارتفاع درجات الحرارة، فإن 
زيارة هذه الدول تسمح لهم باختبار أنماط جديدة من السياحة، خاصة السياحة العائلية والترفيهية. ما يميز هذه الدول في 
فصل الصيف، هو مناخها الجيد بالدرجة األولى، فضال عن السياحة املستدامة التي تقدمها لزوارها، وتنوع املهرجانات 
املوسيقية والفنية. فهناك عدد ال يحصى من املهرجانات في النرويج والسويد على سبيل املثال، والتي تغطي األنواع الشعبية 
 عن املهرجانات املتخصصة التي تعرض املزيد من املوسيقى التجريبية. كما توفر هذه الدول 

ً
مثل موسيقى الجاز، فضال

الواقعة في شمال الكرة األرضية فرصة الكتشاف الطبيعة من خالل السير في الوديان والجبال.

انضمت كل من بولندا ورومانيا إلى قائمة الدول الحديثة التي رفعت جميع القيود، فقد ألغت بولندا جميع متطلبات الدخول 
في نهاية مارس/آذار، بعد قرار إزالة قاعدة القناع اإللزامية، والتي تبقى مطلوبة فقط في املستشفيات ومؤسسات الرعاية 
الصحية. كانت الدولة في السابق صارمة إلى حد ما، وتتطلب إثبات التطعيم الكامل واختبار ما قبل السفر. يمكنك اآلن 
الحجر الصحي واالختبار  اكتشاف مدن مثل وارســو وكراكوف، بدون اختبارات. كما أسقطت رومانيا جميع متطلبات 
وتتبع الركاب للزائرين الدوليني في مــارس/آذار، وفي الوقت نفسه، أعلنت تخليها عن التصريح الرقمي الذي كان مطلوبا 
 في فصل الصيف في رومانيا. يساعد تجول 

ً
في السابق لدخول مؤسسات معينة. تعد بوخارست من أكثر املناطق جماال

في البلدة القديمة حيث يوجد تمثال الذئب من روما واملباني التاريخية املحفوظة جيدًا والتي تضم اآلن مؤسسات حكومية 
رئيسية، في اكتشاف تاريخ أوروبا. إذا كنت تفضل الذهاب ملشاهدة معالم املدينة بالدراجة، فقد تحتاج إلى يومني الكتشاف 
أبرز املعالم السياحية. وال تنس استكشاف ثاني أكبر مبنى إداري في العالم، البرملان الروماني بقاعاته الكبيرة وتصميماته 

الداخلية الفريدة والديكورات الفخمة. 

سياحة

رحالت خالية من المتاعبسياحة بال قيود
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حرب المعلومات في أوكرانيا: توازن قوى؟
واشنطن ــ العربي الجديد

ليس من السهل قياس مدى تحّكم روسيا 
في حرب املعلومات التي تخوضها حاليًا 
مـــع أوكـــرانـــيـــا، ومـــن الــصــعــوبــة بــمــكــان مــا، 
الجزم بمن من الطرفني يربح فعليًا في هذه 
عطيات واألرقام، قد 

ُ
 بعض امل

ّ
الحرب. غير أن

ساعد على فهم ُجزء بسيط مّما يحصل. 
ُ
ت

نبدأ من املشهد العام، أو ذاك الذي يصّدره 
اإلعــالم الغربي إلى العالم، بصفته اإلعالم 

األكثر تأثيرًا.

الحرب كما يراها الغرب
فــي األســابــيــع القليلة األولـــى بعد الــغــزو، 
ــل اإلعـــــــــــالم األمــــيــــركــــيــــة  ــ ــائــ ــ ــداولـــــــت وســ تـــــ
ــة قـــصـــصـــًا إخــــبــــاريــــة تــحــتــفــي  ــيــ ــربــ ــغــ والــ
بــانــتــصــار أوكــرانــيــا فــي حـــرب املعلومات 
ضّد روسيا. فخطابات الرئيس األوكراني 
لهمة، 

ُ
امل املسائية  زيلينسكي  فولوديمير 

ـــدّمـــرة على 
ُ
وصـــور الــدبــابــات الــروســيــة امل

تطبيقي إنستغرام  وتيك توك، وخطابات 
ــائــــل  ــلــــى وســ وكــــــرانــــــيــــــني عــ

ُ
ــن األ ــ ــريـ ــ ــؤثـ ــ املـ

الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي املــــنــــددة بــالــغــزو، 
احتلت األجندة اإلخبارية الغربية.

وكـــــــان األوكـــــرانـــــيـــــون أذكـــــيـــــاء وعـــصـــريـــني 
فكانت  ونــشــرهــا،  لقضيتهم  طــرحــهــم  فـــي 
أســالــيــبــهــم أصــلــّيــة، وُمــســتــنــدة إلـــى حجج 
ــلــــى الـــنـــقـــيـــض مـــــن ذلـــــــــك، كـــانـــت  قــــــوّيــــــة. عــ
ــتـــرويـــج لـــروايـــتـــهـــا  ــلـ ــاوالت روســــيــــا لـ ــ ــحــ ــ ــ ُم
ــك، إلـــى  ــ »خــــرقــــاء وبـــطـــيـــئـــة«، تــشــبــه فــــي ذلــ
حـــّد مـــا، جيشها الـــغـــازي. فــفــي عـــام 2014، 
عــنــدمــا ضــّمــت روســيــا شــبــه جــزيــرة الــقــرم، 
كانت الدعاية الروسية سيئة الّسمعة إلى 
ــّد مــا،  ــّد كــبــيــر لــكــنــهــا بـــدت فــعــالــة إلـــى حـ حـ
لة 

ّ
ُمضل ملعلومات  استعمالها  كشف  رغــم 

ومواقع ويب ُمزّيفة، وحسابات ألشخاص 
غير حقيقيني في نشر الّدعاية.

ــّرة  ــ ــــذه املـ ــّيــــدًا هـ  بـــوتـــني لــــم يــحــســب جــ
ّ
ــكـــن لـ

انــعــكــاســات حـــربـــه عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
ــل أكـــثـــر من  ــل الـــرجـ ــ االجـــتـــمـــاعـــي، فــقــد أرسـ
ه 

ّ
100 ألف ُجندي على ُحدود أوكرانيا، لكن

ُيــــرد، شـــرح مــا يفعلونه  لــم  أو  لــم يستطع 
ُهناك. فعلى الرغم من أن الروس رّواد فيما 
ُيسّمى بـ »الحرب الهجينة« وهي مزيج من 
 
ّ
أن  

ّ
إال املعلومات،  وُحـــروب  النيران  ُحـــروب 

الّروسية بــدت مقصرة في  اآللــة العسكرية 
التواصل  الــحــرب على مــواقــع  تعاملها مــع 

االجتماعي.
في عام 2014، كانت الرسائل الروسية على 
ها 

ّ
لكن ُمــتــطــّورة.  جــد  العنكبوتية،  الشبكة 

لم تواكب التطورات على الشبكة بعد ذلك، 
في حني أصبحت نظيرتها األوكرانية أكثر 
الفيديو  تقنية   

ّ
أن فــهــم  فزيلينسكي  ــّوة.  قــ

 
ّ
ــوقـــت الـــحـــالـــي، لــكــن ـــبـــاشـــر هـــو ســــالح الـ

ُ
امل

بوتني لم يفهم ذلك.
ُمــحــّرر سابق  ويـــروي ريــتــشــارد ستينغل، 
ــــه عــنــدمــا 

ّ
ــم« األمــيــركــيــة، أن ــايـ فـــي مــجــلــة »تـ

زار أوكرانيا عام 2015، في إطــار عمله في 
وزارة الخارجية في عهد الرئيس األميركي 
السابق باراك أوباما، لتقديم املساعدة في 
راسلة لوزارة اإلعالم األوكرانية، 

ُ
تقنيات امل

فوجئ بسؤال وزير اإلعالم األوكراني الذي 
ــؤتــمــر الــصــحــافــي: 

ُ
لـــم يــكــن يــعــلــم مـــا هـــو امل

»كـــان األمـــل مــفــقــودًا بــاألوكــرانــيــني حينها 
مدى  على  هم 

ّ
لكن الــتــواصــل«.  صعيد  على 

السنوات القليلة الالحقة، حسنوا قدراتهم 
فــــي مــــجــــاالت الـــتـــواصـــل والــتــكــنــولــوجــيــا، 
ــيــــركــــي واألوروبـــــــــي  بــفــضــل الـــتـــمـــويـــل األمــ
التواصل  وســائــل  على  الــتــدريــب  مات 

ّ
ملنظ

التي  املعلومات،  وتكنولوجيا  االجتماعي 
استفادت منها أوكرانيا.

فــبــعــد الـــغـــزو، وبــفــضــل مـــؤثـــري تــيــك تـــوك، 
أعطت  تيليغرام،  على  ــتــعــّددة 

ُ
امل والــقــنــوات 

رواد  األخضر لجيش من  الضوء  أوكرانيا 
من  تطّوعوا  الذين  املعلومات،  تكنولوجيا 
إلكترونية  هجمات  لتنفيذ  الشعب  عــاّمــة 
عــلــى أهـــــداف روســـيـــة. وفــــي األيـــــام األولــــى 
ــى نــصــف  ــ لــــلــــغــــزو، اســــتــــجــــاب مــــا يـــصـــل إلــ
على  ــشــرت 

ُ
ن التي  للدعوة،  شخص  مليون 

تطبيق تيليغرام، الذي كان ساحة املعركة 
نــشــئــت 

ُ
الــرقــمــيــة الــرئــيــســيــة فـــي الـــحـــرب. فــأ

منصة مفتوحة املصدر لـ »قراصنة القّبعة 
البيضاء« ملحاربة الروس.

املشفرة،  تيليغرام  منّصة  أضحت  هــكــذا، 
أهـــم ســاحــة مــعــركــة فــي حـــرب املــعــلــومــات 
فـــي أوكـــرانـــيـــا، وروســـيـــا كـــذلـــك، إذ يملك 
زيــلــيــنــســكــي قــنــاة عــلــى املــنــّصــة، يــتــحــّدث 
عب الّروسي باللغة 

ّ
فيها ُمباشرة إلى الش

الـــروســـيـــة. مـــن جــهــتــهــا، أنـــشـــأت روســيــا 

عــــشــــرات الـــقـــنـــوات عـــلـــى املـــنـــّصـــة، لــنــفــس 
 مــــا يــظــهــر مــــن مــعــركــة 

ّ
الــــغــــرض. غـــيـــر أن

ــــادي لــهــذه  ــعـ ــ مــعــلــومــاتــيــة لــلــُمــتــصــفــح الـ
املنّصات، ال يعدو كونه غيضًا من فيض، 
ــــذه الــــحــــرب، خــفــي  فـــالـــجـــزء األكــــبــــر مــــن هـ
تستهدف  مشفرة،  منّصات  في  وموجود 

جماهير بعينها.
 السبب اآلخــر لُصعوبة رؤيــة حرب 

ّ
كما أن

الكبرى  املنّصات  ي 
ّ
لتخل يعود  املعلومات، 

عن الحياد وانحيازها للجانب األوكراني. 

 مــن »فــيــســبــوك« و»يــوتــيــوب« 
ّ

إذ حــظــر ُكــــل
و»تـــويـــتـــر« و»غـــوغـــل« الــرســائــل الــروســيــة 
ــذه املــــواقــــع  ــ ــ بـــشـــكـــل أســــــاســــــي، وقــــــّيــــــدت هـ
الــوصــول إلــى قــنــوات املــعــلــومــات الروسية 
الرسمية، فمنع »فيسبوك« وسائل اإلعالم 
الــحــكــومــيــة الــروســيــة مــن نــشــر اإلعـــالنـــات، 
لـــتـــُرّد املــحــاكــم الــروســيــة بــإعــالن فيسبوك 

مة ُمتطّرفة.
ّ
ُمنظ

ه 
ّ
 زيلينسكي، يبدو كأن

ّ
أن الرغم من  وعلى 

وكرانية حسب الرواية 
ُ
بطل الديمقراطية األ

ــراءات غير  اإلجــ ــخــذ بعض 
ّ
ات فقد  الغربية، 

الديمقراطية في الداخل، إذ حظر 11 حزبًا 
سياسيًا أوكرانيًا لصلتها بروسيا، أحدها 
ُيعتبر أكــبــر حـــزب ُمــعــارض فــي أوكــرانــيــا، 
ــر عــــلــــى 44 مــــقــــعــــدًا فـــــي الــــبــــرملــــان  ــ ـ

ّ
ــــوف ــتـ ــ ويـ

البالغ عدد مقاعده 450 مقعدًا.  وكراني، 
ُ
األ

كــمــا أنــهــى زيــلــيــنــســكــي الــبــث الــتــلــفــزيــونــي 
ستقل في أوكرانيا، ودمج جميع القنوات 

ُ
امل

ُحكومية  منّصة  في  الوطنية  التلفزيونية 
واحـــدة، وهــو مــا تّمت اإلشـــارة إليه بشكل 
سطحي من طرف اإلعالم الغربي، في حني 
تصّدر عناوين األخبار في روسيا والّصني.

الحرب من منظار آخر
يرى  املعلوماتية،  الحرب  هــذه  في خضّم 
األميركية  ــحــدة 

ّ
ــت

ُ
امل الــواليــات   

ّ
أن ستينغل 

 
ً
ــا خــطــأ ــبـ ــكـ ــد ارتـ واالتـــــحـــــاد األوروبـــــــــــي، قــ
ــهــا 

ّ
أن الـــحـــرب عــلــى  تكتيكيًا فـــي تــصــويــر 

ــهــا 
ّ
ــى عــلــى أن

ّ
بــني الــغــرب وروســـيـــا، أو حــت

ــة، فــقــد  ــيــ ــراطــ ــابـــل أوتــــوقــ ــقـ ديـــمـــقـــراطـــيـــة ُمـ
ـــصـــويـــر تــأثــيــر فـــّعـــال في 

ّ
يـــكـــون لـــهـــذا الـــت

ه لــن ُيـــؤدي إلــى أي 
ّ
ــا، لكن ــ أمــيــركــا وأوروبـ

افريقيا، ومعظم  نتيجة في صفوف دول 
آســيــا، والــشــرق األوســــط، كونها تــرى في 
الــــغــــرب ذاك املــســتــعــمــر الــــــذي لــــم يــســمــح 

بالديمقراطية في أراضيها.
ســــــبــــــوع املـــــاضـــــي، اســـتـــضـــاف 

ُ
فــــخــــالل األ

ضّمت  قّمة  بايدن  جو  األميركي  الرئيس 
ثماني دول من رابطة جنوب شرق آسيا، 
ــة لــلــضــغــط عــلــيــهــا النـــتـــقـــاد  ــاولــ فــــي ُمــــحــ
ــهـــا رّدت عــلــى ضــغــوطــه  ـ

ّ
ــيــــا، غــيــر أن روســ

بالصمت.
مـــــــم 

ُ
األ فـــــي  بـــيـــنـــمـــا صـــــّوتـــــت 141 دولـــــــــة 

ــحــدة لصالح إدانـــة الــعــدوان الــّروســي 
ّ
ــت

ُ
امل

 عــدد الـــدول األفريقية 
ّ
وكــرانــيــا، فــإن

ُ
على أ

والشرق أوسطية، ودول أميركا الجنوبية 
الــتــي فــرضــت ُعــقــوبــات عــلــى روســـيـــا ُهــو 
ِصــفــر. وعــنــدمــا أصــــدر االتـــحـــاد الــروســي 
الئــحــة رســمــيــة لـــلـــدول »غــيــر الــصــديــقــة«، 
لم ُيــدرج فيها اسم أي بلد من أفريقيا أو 

آسيا أو أميركا الجنوبية في القائمة.
 بــوتــني يــخــســر حــرب 

ّ
فــعــلــى الــرغــم مــن أن

ــا، غــيــر  ــركــ ــيــ ــلـــومـــات فــــي أوروبــــــــا وأمــ ــعـ املـ
أماكن  فــي  مــشــدودة  بحبالها  ُيمسك  ـــه 

ّ
أن

خــــرى، مــن بينها أكــبــر دولــتــني مــن حيث 
ُ
أ

عــدد الــســكــان فــي الــعــالــم: الهند والــصــني، 
ــجــاه 

ُ
ــــني لــلــغــايــة ت »الــلــتــان تـــبـــدوان ودودتـ

بــوتــني«، حسب مــا ورد فــي تحليل ملجلة 
تايم األميركية.

االقتصادية،  ووفقًا لوحدة االستخبارات 
وهي مؤسسة بريطانية تابعة لصحيفة 
ثلثي  فــإن  األســبــوعــيــة،  إيكونوميست  ذا 
ــلــــدان إّمـــا  ــ ُســـكـــان الـــعـــالـــم يــعــيــشــون فـــي ُب
تــتــّبــنــى الــحــيــاد تـــجـــاه الـــحـــرب، أو تــدعــم 
 ُجزءًا من 

ّ
روسيا. وحسب مقال »تايم« فإن

هــذا »الــحــيــاد« تجاه الــحــرب، يعود لكون 
 يــعــيــش فـــي حــــروب، 

ً
ثــلــثــي الـــعـــالـــم أصـــــال

ــتــحــدة 
ُ
غــيــر تــلــك الــتــي تـــراهـــا الـــواليـــات امل

وروبــــا. ويــرجــع ذلــك لعملية 
ُ
األميركية وأ

العنكبوتية  فالشبكة  اإلنــتــرنــت.  تقسيم 
ــــوم إلــــــى ثــــــالث مـــجـــمـــوعـــات؛  ــيـ ــ أ الـ

ّ
ــز ــتــــجــ تــ

ـــ الــغــربــي،  نــجــد أّواًل اإلنــتــرنــت األمــيــركــي ـ
ــيـــه فــــي الـــعـــالـــم بــاعــتــبــاره  ــــذي يــنــظــر إلـ الــ
»اإلنــتــرنــت األصـــلـــي«، ثـــّم »اإلنــتــرنــت غير 
ــتــواجــد فــي أمــاكــن مــثــل روســيــا 

ُ
الـــُحـــر« امل

ــحــتــوى 
ُ
والــهــنــد، حــيــث تقيد الــســلــطــات امل

»اإلنترنت  الرقابة عليه، وأخيرًا  وتفرض 
الــّصــيــنــي«، غــيــر الـــُحـــّر بــتــاتــًا، والــخــاضــع 

بشكل كبير لرقابة الحكومة الصينية.

يعيش ثلثا سكان 
العالم في دول محايدة 

أو داعمة لروسيا

مع دخول الحرب الروسية على أوكرانيا شهرها الرابع، كيف تبدو حرب المعلومات بين الطرَفين اليوم؟ لمن تميل 
الكّفة؟ ومن نجح في استقطاب الرأي العام العالمي؟ اإلجابات قد ال تكون بديهية

رغم دخول املعارك شهرها الرابع، ال تزال الحرب اإلعالمية 
في  كما حصل  وتماما  أوجــهــا.  في  األوكرانية  ــ  الروسية 
األيام األولى، ها هي روسيا تكمل التضييق على اإلعالم 
األجنبي. وفي خطوة هي األولى، أعلنت قبل أيام عن إغالق 
سي/ بــي  »ســي  الكندية  والتلفزيون  اإلذاعـــة  هيئة  مكتب 

راديو كندا« في موسكو، وألغت اعتمادات صحافيي هذه 
املؤسسة اإلعالمية الكندية وتأشيراتهم، في قرار اعتبره 
رئيس الوزراء الكندي جاسنت ترودو »غير مقبول«. وهذه 
املرة األولى التي تحظر فيها موسكو وسيلة إعالم غربية، 
أوكرانيا في 24 فبراير/ بــدأت قواتها هجومها على  منذ 

شباط. وأوضحت السلطات الروسية أّن قرار إغالق مكتب 
خذته أوتاوا 

ّ
املؤسسة اإلعالمية الكندية أتى رّدًا على قرار ات

منتصف مارس/آذار، وحظرت بموجبه بّث القنوات التابعة 
فــي كندا.  الحكومية  الــروســيــة  اإلعــالمــيــة  تــي  آر  ملجموعة 

وسارع رئيس الــوزراء الكندي جاسنت ترودو إلى التنديد 
فالديمير  الــروســي  الــرئــيــس  أّن  معتبرًا  مــوســكــو،  بــقــرار 
بوتني يريد من ورائه منع اإلعالم الكندي من نقل حقيقة 
ه 

ّ
ما يجري في روسيا. وقال ترودو، على موقع تويتر، إن

»بــقــراره طــرد وســائــل إعـــالم كندية مــن موسكو، يحاول 
بوتني منعها من نقل الحقائق، وهذا أمر غير مقبول«. لكّن 
املتحّدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، 
الحكومة  األسبوعي،  الصحافي  مؤتمرها  خــالل  همت، 

ّ
ات

علنا«،  للروس  معاٍد  )سياسي(  مسار  »بانتهاج  الكندية 
أّن »سي بي سي أصبحت مكّبر صوت دعائيا«  معتبرة 
مناهضا لروسيا. وسبق ألغلب املؤسسات اإلعالمية أن 
غادرت موسكو من تلقاء نفسها، مع بدء الحرب، خوفا من 
القوانني الجديدة التي تتيح سجن الصحافيني »املعادين«.

)فرانس برس(

سابقة روسية أولى

MEDIA
منوعات

زكريا 
الزبيدي

رام اهلل ــ جهاد بركات

موقع  عــلــى  فلسطينيون  مــســتــخــدمــون  فــوجــئ 
ــع اســم  فــيــســبــوك بـــرســـالـــة تــحــذيــريــة عــنــد وضــ
وأحد  اإلسرائيلي  االحتالل  في سجون  األسير 
الخانة  الزبيدي في  الحرية« زكريا  »نفق  أســرى 
املــخــصــصــة لــلــبــحــث. ويــتــضــّمــن نـــص الــرســالــة 
»املـــصـــطـــلـــح الــــــذي بــحــثــت عـــنـــه يـــقـــتـــرن أحــيــانــا 

بنشاطات أفراد خطيرين ومنظمات خطرة، وهو 
أمــر غير مسموح به على فيسبوك«. وفــي حال 
اختار املستخدم املتابعة، فإن رسالة أخرى تحول 
دون إظهار النتائج التي يريد الوصول إليها في 
البحث، إذ تظهر نافذة أخرى تحتوي على تحذير 
آخر: »ربما يقترن هذا البحث بنشاط عنيف أو 
من  مجتمع  معايير  لــديــنــا  إجـــرامـــي،  أو  بغيض 
شأنها منع النشاط العنيف والبغيض واإلجرامي 

وتعطيله، في حال عدم اتباع األشخاص املعايير، 
ــــة املـــحـــتـــوى أو تــقــيــيــد حــســابــهــم أو  نـــقـــوم بــــإزال
تعطيله«. وفي حال إصرار املستخدم على البحث 
عن االسم فإن النتائج ستظهر لكن هذه املرة مع 
املستخدم  مــن  فيسبوك  يطلب  إذ  ثــالــث،  تحذير 
بغيضا  أو  عنيفا  »نشاطا  يسميه  عما  التبليغ 
أو إجــرامــيــا«. وتــزامــن هــذا اإلجـــراء مــع محاكمة 
ــتــــالل، األحـــــد، الـــزبـــيـــدي وزمــــــالءه اآلخــريــن  االحــ

ــــرى الــســتــة الـــذيـــن تــمــكــنــوا مـــن تحرير  مـــن األسـ
فــي شهر سبتمبر/  مــن سجن جلبوع  أنفسهم 
أيلول املاضي، قبل إعادة اعتقالهم من قبل قوات 
االحــتــالل، حيث حكموا بإضافة 5 ســنــوات من 
السجن إلى أحكامهم السابقة وغرامة مالية. كما 
أيــام مــن استشهاد داود، شقيق  ذلــك بعد  يأتي 
الــزبــيــدي، مــتــأثــرًا بإصابته بــرصــاص االحــتــالل 

خالل اقتحام مخيم جنني.

)Getty/فهم زيلينسكي باكرًا تأثير تقنية الفيديو )شونغ سونغ ـ جون
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بيروت ـ أنس مراد

املاضي،  الــقــرن  ستينيات  حملت 
ــبــــاب  ــر شــ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ بـــــــني ســــنــــيــــهــــا، إكـ
الـــقـــصـــيـــدة الــشــعــبــيــة الـــعـــراقـــيـــة، 
وجــســر وصــولــهــا لــلــوجــدان الــعــربــي؛ هــنــاك، 
حيث حفر مظفر النواب رويًدا رويًدا، وبأناة 
كما  تماًما  املمتنع،  القصّي  مكانها  وروّيـــه، 
للنّواب  كــان  ــة. 

ّ
الــحــل مــن سجن  نبش حريته 

سمعته السياسية والشعرية في العراق، ما 
ــتــداول 

ُ
ت جعل مــن قصائده منشورات ســرّيــة 

الــرقــيــب، فمجرد  خفية وعــلــى غفلة مــن عــني 
ذكــر مظفر فــي حــديــث عــابــر، كــان يثير ريبة 

القائل من نفسه.
ــوان »لــلــريــل وحـــمـــد«، كــانــت  ــ مـــع انــتــشــار ديــ
الــنــقــلــة الـــثـــوريـــة لــلــشــعــر الــشــعــبــي الــعــراقــي، 
للقصيدة خارج  وانفتاحه على شكل جديد 
والزهيريات،  كالدارميات  املعهودة،  قوالبها 
فــــدّوى صـــدى »لــلــريــل وحــمــد« فــي األوســــاط 
ا. 

ً
الشعبية البسيطة، واألوســاط املثقفة أيض

وبـــهـــذا املـــــزج، فــتــح الــشــاعــر مــتــنــفــًســا رحــًبــا 
نحوه  نحا  مسلًكا  ــِهــج 

ُ
انــت الــعــراقــي،  للشعر 

ــوان »لــلــريــل وحــمــد«،  ــ الـــشـــعـــراء. مـــن يــقــرأ ديـ
الــــذي نــطــالــع فـــي صــفــحــاتــه لـــوحـــات لضياء 
بالحيوّية،  مفعمة  بــمــفــردات  يــمــّر  الـــعـــزاوي، 
الــّدهــشــة،  فيها  ــِثــرت 

ُ
ن صــورّيــة  وبتشكيالت 

وُســـبـــكـــت بـــســـالٍســـة حــمــلــت الـــعـــفـــوّيـــة فــيــهــا 
بــصــمــات الــحــرفــة الــعــالــيــة، وتــطــفــو العاطفة 
عـــلـــى مـــوســـيـــقـــى ال تـــنـــفـــّك تــفــيــض بــحــســّيــة 
وغــنــائــيــة مــظــفــر، ووجــــل الــعــامــيــة الــعــراقــيــة 
ولطافة مفرداتها وأصواتها املدببة، املضافة 
ألصــــوات األبــجــديــة الــعــربــّيــة مــثــل »گ« التي 
التي تخفي  القاف، و»چ«  تكتم وتعمق وقــع 
إبرّية الكاف. لم يسلم أي منا من ديوان »للريل 
وحمد«، كما لم ينج امللحنون من إغراءات ما 
يقاوموا محاوالت  ولــم  الــنــّواب،  كتبه مظفر 
ــاٍر مـــوســـيـــقـــي، فــي  ــ ــ ــواء بــعــضــهــا فــــي إطـ ــتــ احــ
الوقت الذي لم يكن فيه مظفر شاعًرا غنائًيا، 
عّدة 

ُ
ولم يتقصد كتابة األغنية أو القصيدة امل

للتلحني والغناء، لكن األعمال الغنائية التي 
تــنــاولــت قــصــائــده كـــانـــت مـــحـــاوالت إلطــفــاء 

ظمأ، كنصيب فراشٍة من نار. 
»للريل وحمد«،  خرجت بعض من نصوص 
ي السبعينيات من القرن 

ّ
كأغان بأصوات مغن

الــديــوان منبًرا لكل صوت  املــاضــي، إذ شّكل 
أراد أن يدخل قلوب الناس، ولكل ملحن أراد 
أمــام نصوص تحمل من  أن يختبر جــدارتــه 
يكفي  مــا  الغنائية  والــرقــة  الــجــزل،  التجديد 
ليضع امللحن فيها إمكانيات وأفكار مهولة، 

لتتوازى مع أيقونية النصوص.
الــديــوان، مثل  تــنــاول امللحنون نصوًصا مــن 
ــان«، و»زرازيــــــر  ــحــ ــا ريــ ــ »لــلــريــل وحـــمـــد«، و»يـ
املزبن«،  الــبــراري«، و»مضايف هيل«، و»أيــام 
املــلــحــنــون  ــاول  ــ حـ و»چــــــــــذاب«.  أزود«،  و»وال 
أن يــلــمــلــمــوا فـــيـــض الـــنـــصـــوص الـــشـــعـــرّيـــة، 

الليالي األكثر دفئًا 
من المعدل المتوسط 

تضر بنوم اإلنسان
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منوعات
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إضاءة

واشنطن ـ العربي الجديد

 
ّ
شر في موقع فارايتي الفني، أن

ُ
كشف تقرير ن

منصة نتفليكس، تعرض إنتاجاتها على عّينة 
صــغــيــرة مــن املــشــتــركــني قــبــل طــرحــهــا رسميًا. 
املتحدة  الــواليــات  فــي  مستخدمون،  ويشاهد 
األميركية »العديد من األفالم واملسلسالت قبل 
طرحها على مدار ستة أشهر تقريبًا« بحسب 
املــوقــع. وبــعــد االنــتــهــاء مــن مــشــاهــدة جـــزء من 
التجريبيني  املــشــاهــديــن  املــحــتــوى، ُيطلب مــن 
ملء استطالع حول ما شاهدوه. وتأخذ الشركة 
هذه التعليقات باالعتبار، بهدف إحداث بعض 
الــتــغــيــيــرات املــحــتــمــلــة، قــبــل عــــرض الــفــيــلــم أو 
املسلسل أمام الجمهور الواسع بشكل رسمي 
باختبار  »نتفليكس«  وتشتهر  املنصة.  على 
العديد من امليزات قبل اإلصدارات األوسع، مثل 
قائمة األعمال العشرة األكثر مشاهدة، وميزة 
من  العينات  لهذه  ويمكن  املبعثرة.  املشاهدة 
املشاهدين مساعدة »نتفليكس«، في الوصول 
إلى النتائج التي تتوقعها، سواء على مستوى 
نسب املشاهدة أو الــعــائــدات، فــي الــوقــت الــذي 
تـــحـــاول فــيــه الــتــغــلــب عــلــى تـــداعـــيـــات خــســارة 

املشتركني ألول مرة منذ أكثر من عقد. 
ــّرحـــت مــنــصــة نتفليكس  فـــي ســـيـــاق آخـــــر، سـ
إبريل/نيسان  فــي  متعاقدًا  و26  موظفًا   150
املاضي، ما طرح عالمات استفهام حول أزمة 
مادية تعاني منها الشركة. كذلك، أعلنت أنها 
ســتــطــلــق بـــاقـــة مــدعــومــة بـــاإلعـــالنـــات، وأنــهــا 
ســتــتــخــذ إجــــــــراءات صـــارمـــة بـــشـــأن مــشــاركــة 

ليلة  احتمال قضاء  ويزيد  أقــل،  الناس  ينام 
ــع ارتـــفـــاع  ــاد مـ ــنـــوم بــشــكــل حــ ــن الـ قــصــيــرة مـ
درجـــات الــحــرارة. األهــم مــن ذلــك، أن املؤلفني 
البشرية للحرارة، ال  التكلفة  وجــدوا أن هذه 
ع بــالــتــســاوي، إذ كـــان فــقــدان الــنــوم لكل 

ّ
تــــوز

ــة مــن االحـــتـــرار، أكــبــر بــمــرتــني بــني كبار  درجـ
السن، مقارنة بالبالغني األصغر سنا، أو في 
منتصف العمر، وثــالث مــرات أكبر بالنسبة 
الــســكــان في  الــدخــل املنخفض، مقابل  لـــذوي 
املــرتــفــع، وأكـــبـــر بكثير  الـــدخـــل  الــبــلــدان ذات 

لإلناث من الذكور.
ــلـــدراســـة، كــيــلــتــون  ــال املـــؤلـــف الــرئــيــســي لـ ــ وقـ
ــنـــور، بـــاحـــث الــــدكــــتــــوراه فــــي مـــركـــز عــلــم  ــيـ مـ
البيانات االجتماعية في جامعة كوبنهاغن: 
»بشكل مقلق، وجدنا أدلة على أن األشخاص 
الــذيــن يــعــيــشــون بــالــفــعــل فــي مــنــاخــات أكثر 
النوم  لساعات  أكبر  تآكل  من  يعانون  دفئا، 
لكل درجة ارتفاع، ما يشير إلى قدرة محدودة 
فــي تصريح  مينور  وأوضـــح  التكيف«.  على 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن الــنــوم الــقــصــيــر هو  لـــ
فــي عــدد مــن املشكالت،  عامل خطر، يتسبب 

القاهرة ـ محمد الحداد

نــقــضــي مــا يــقــرب مــن ثــلــث حــيــاتــنــا نــائــمــني، 
ولكن ال تزال أعداد متزايدة من األشخاص في 
العديد من البلدان، ال ينامون عددًا كافيًا من 
الساعات الالزمة إلراحــة الجسم، على الرغم 
من أن النوم السليم والكافي ضروري ويؤثر 
عــلــى أداء اإلنـــســـان. وفـــي حــني ركــــزت معظم 
الدراسات التي تبحث في تأثير تغير املناخ 
على حياة اإلنسان، من النواحي االقتصادية 
واملجتمعية على نطاق واسع، أفاد باحثون 
أن زيـــــادة درجـــــات الــــحــــرارة املــحــيــطــة، تــؤثــر 
ســلــبــا عــلــى نـــوم اإلنـــســـان فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
العالم، وفق نتائج دراسة جديدة نشرت يوم 
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يقول الفريق إن النتائج التي توصلوا إليها، 
أنــه بحلول عــام 2099، قــد تــؤدي  إلــى  تشير 
درجات الحرارة دون املثالية إلى تآكل 50 إلى 
58 ساعة من النوم للشخص الواحد سنويا. 
بــاإلضــافــة إلــى ذلـــك، وجـــدوا أن تأثير درجــة 
الحرارة على قلة النوم أكبر بكثير بالنسبة 
املنخفض،  الدخل  البلدان ذات  للمقيمني في 

وكذلك لدى كبار السن واإلناث.
الباحثون تجربة عامة على مستوى  أجــرى 
قياس  مليارات  أكثر من 10  العالم، وربــطــوا 
لــلــنــوم عــبــر 68 دولــــــة، مـــع بـــيـــانـــات الــطــقــس 
واملـــنـــاخ املــحــلــيــة. وجــــدوا أن الــلــيــالــي األكــثــر 
اإلنــســان على  املتوسط تضر بنوم  دفئا من 
مــســتــوى الـــعـــالـــم، وبــشــكــل غــيــر مـــتـــســـاو، إذ 

 من 
ّ
كلمات املـــرور مــع اآلخــريــن. ُيــشــار إلــى أن

 »نتفليكس« تحاول تحقيق توازن 
ّ
الواضح أن

ــرادات  ــ ــادة اإليـــ ــ ــيـــق. فــمــن نـــاحـــيـــة، تـــريـــد زيــ دقـ
وقــاعــدة املشتركني. ومــن ناحية أخـــرى، تريد 
الــحــالــيــني، وهـــو ما  املــشــتــركــني  تجنب تنفير 
األسعار  »نتفليكس«  رفعت  إذ  صعبًا؛  يبدو 
بالفعل هذا العام، فارتفعت الباقة األساسية 
 9.99 إلــــى  أمــيــركــيــة  دوالرات   8.99 مـــن  فــقــط 
دوالرات أميركية، لكن ارتفعت الباقات األخرى 
املشتركني،  على  وحفاظًا  دوالريــــن.  بحوالي 
اتخاذ  الشركة عدم  في  باملسؤولني  يفترض 
إجراءات صارمة بشأن مشاركة كلمات املرور 
بعد وقت قصير من زيــادة األسعار، وفق ما 

يرى مراقبون تقنيون.

وانـــخـــفـــاض  اإلدراكـــــــــــي،  األداء  تــقــلــص  مـــثـــل 
وتدهور  البشري،  األداء  وتدهور  اإلنتاجية، 
والنتائج  املتزايد،  والقلق  العاطفية،  الحالة 
ــات،  ــ ــابـ ــ الــعــصــبــيــة الـــســـلـــبـــيـــة، وزيـــــــــادة اإلصـ
ــد ثــبــت أن  والــوفــيــات القلبية الــوعــائــيــة. »وقـ
أثــنــاء نوبات  يـــزداد بشكل منفصل  كــل ذلــك 

الحرارة الشديدة«.
تـــشـــيـــر الـــنـــتـــائـــج إلـــــى أن درجــــــــات الــــحــــرارة 
الــخــارجــيــة دون املــســتــوى األمــثــل، قــد تــؤدي 
ــنـــوم إلــــى حد  ــتـــرات الـ بــالــفــعــل إلــــى تــقــلــص فـ
بــدون مزيد من  أنــه  املــؤلــفــون  كبير. ويتوقع 
إجـــــراءات الــتــكــيــف مــع مــوجــات الـــحـــرارة، قد 
تتزايد تأثيرات النوم غير املتكافئة من حيث 
الــحــجــم، كــدالــة لــتــركــيــزات غــــازات االحــتــبــاس 

الحراري في الغالف الجوي في املستقبل. 
الذي  املعتدل،  االحترار  وفي ظل سيناريو 
يتمكن فيه البشر من التحكم في انبعاثات 
ــبـــاس الــــحــــراري فـــي الــغــالف  ــتـ غــــــازات االحـ
الــجــوي بحلول نهاية الــقــرن، فــإن الــدراســة 
تحذر من أن درجات الحرارة دون املستوى 
األمــثــل، قــد تـــؤدي إلــى زيـــادة عــدد الليالي 
ــاس الــتــمــتــع  ــنــ الـــتـــي ال يــســتــطــيــع فـــيـــهـــا الــ
بـــفـــتـــرات نــــوم كـــــاف. يــلــفــت مــيــنــور إلــــى أن 
تقنيات التبريد -بما في ذلك مكيف الهواء- 
الــحــد من  فــي  أســاســيــا  تكيفيا  دورا  تلعب 
الــعــديــد مــن اآلثـــار السلبية لــلــحــرارة، ومــع 
البلدان  الهواء في  ذلــك؛ فإن انتشار مكيف 
في  مثيله  عــن  يتخلف  الـــدخـــل،  منخفضة 

أجزاء أخرى من العالم.

عيد األضحى في مصر بأربعة تغير المناخ يؤثر على عدد ساعات نوم اإلنسان
أفالم حتى اآلن

»نتفليكس« وعينة من المشاهدين

ُتعرض في مهرجان كاّن 
السينمائي مجموعة من 

األفالم المغاربية، التي تركز 
على قضايا الشباب وأحالمه 

وانكساراته

أفالمهم  في  املغاربيني،  املخرجني  من  عــدد  يرسم 
 الــســيــنــمــائــي في 

ّ
ــان املــعــروضــة ضــمــن مــهــرجــان كــ

فرنسا هــذه السنة، صــورة جيل شــاب على حافة 
االنــفــجــار. فــي هـــذا الــســيــاق، تــقــول املــخــرجــة أريــج 
فيها  الــنــاس   

ّ
لــكــن جـــدًا،  »بلداننا جميلة  سهيري: 

يختنقون«. اختارت املخرجة الفرنسية التونسية 
 مزروعًا بأشجار التني في الريف التونسي، 

ً
حقال

غالبية العاملني فيه نساء، مسرحًا ألحداث فيلمها 
الروائي الطويل األول »تحت أشجار التني«، الذي 
ُعــرض أخيرًا ضمن قسم »أسبوعا املخرجني« في 
. ورغم إحساس الحرية الذي يوحي 

ّ
مهرجان كان

بــه مشهد أشــجــار الــتــني املــمــتــدة على مــّد البصر، 
يخرج املشاهد من الفيلم بانطباع مختلف تماما 
عن مكان مغلق ضاغط يطبق على النساء، من غير 

 للخروج منه.
ً
أن يجدن سبيال

توضح املخرجة: »أردت أن أقول انظروا، إنه رائع، 
لكن هذا كل ما هناك. هكذا هي بالدنا، إنها رائعة، 
الفيلم  الــداخــل«. يظهر  لكن الشباب يختنقون في 
نــســاء يــتــعــرضــن لــلــمــطــاردة واملــضــايــقــة، بــل حتى 
 .

ّ
بعضهن منها  تنجو  بالكاد  جنسية  العــتــداءات 

 األذهــان، 
ّ

إن كان الحّب والجنس حاضرين في كل
 أحـــدًا ال يــجــرؤ عــلــى الــبــوح بــرغــبــاتــه. تقول 

ّ
 أن

ّ
إال

املــضــايــقــات  مـــوضـــوع  ســـهـــيـــري: »أردت مــعــالــجــة 
الــجــنــســيــة تــجــاه الــنــســاء. فـــإن كــانــت هـــذه املــســألــة 
يــنــظــر إلــيــهــا بــجــديــة فـــي تـــونـــس، فــهــي تــبــقــى في 
الصمت  ويبقى  للنساء،  الــيــومــي  الخبز  ــاف  األريــ
هو السائد«. وعلى غرار قطاف التني، تشّبه جسد 

القاهرة ــ مروة عبد الفضيل

قـــــرر بـــعـــض صـــنـــاع الــســيــنــمــا فــــي مـــصـــر، عـــرض 
األضــحــى،  لعيد  السينمائي  املــوســم  فــي  أفــالمــهــم 

وذلك بعد سلسلة من التأجيالت.
مــن بطولة  »بــحــبــك«،  فيلم  الــقــائــمــون على  استقر 
كموعد  األضــحــى،  عيد  على موسم  تامر حسني، 
 
ً
كامال تصويره  انتهى  الــذي  الفيلم  لطرح  نهائي 

منذ عدة أيام.
تــدور أحـــداث العمل فــي إطــار اجتماعي كوميدي 
رومــانــســي، حــول قصص حــب تــواجــه شخوصها 
أزمات ومشاكل. كتب قصة  الفيلم، وأخرجه، أيضًا، 
الـــذي يــخــوض تجربته اإلخــراجــيــة  تــامــر حسني، 
ــى، عــلــمــًا أنـــه كــتــب قــبــل ذلـــك أفــــالم عــــدة، مثل  ــ األولـ
أنا«.  »نور عيني«، و»البدلة« و»الفلوس«، و»مش 
يشارك في بطولة العمل هنا الزاهد، وهدى املفتي، 

ومدحت إسماعيل، وحمدي امليرغني.
ــن بــطــولــة  تـــقـــرر أيـــضـــا عـــــرض فــيــلــم »عــــمــــهــــم«، مــ
محمد عــادل إمــام، في املوسم نفسه. ويــشــارك في 
بطولته كل من الفنانني سيد رجب، ومحمد لطفي، 
ومحمود حافظ، وهدى املفتي، وآينت عامر. القصة 
من تأليف وسام صبري، وإخراج حسني املنباوي. 
وتــدور أحداثه حول شاب مكافح لديه العديد من 

األحالم والطموحات، وعشقه األكبر »املالكمة«.
يــعــرض كــذلــك فــيــلــم »كـــيـــرا والـــجـــن«، خـــالل عيد 
أحمد  الفنانني  مــن  كــال  يجمع  العمل  األضــحــى. 
عز وكريم عبد العزيز، ألول مرة سينمائيًا معًا، 

 يقطفها... رجــل يعاني 
ً
املــرأة بفاكهة تنتظر رجــال

هــو أيــضــًا، بحسب املــخــرجــة، مــن استحالة عيش 
حياته الجنسية بحرية.

ــي فـــرنـــســـا لـــوالـــديـــن  تــنــفــي املـــخـــرجـــة املـــــولـــــودة فــ
تــونــســيــني أن تــكــون تــعــكــس فـــي عــمــلــهــا أي صــور 
تــصــّورت »مجتمعًا تونسيًا  أنها  وتــروي  نمطّية، 
ــّيـــًا«. وتــضــيــف:  ــة مـــغـــاربـ ــاّمـ ـــرًا، وبــــصــــورة عـ

ّ
مـــصـــغ

أو تونس،  الجزائر  أو  املغرب  »ســواء تحدثنا عن 
 مّرة«.

ّ
إنه الشباب ذاته الذي يختنق في كل

بدورها، تناولت املخرجة مريم التوزاني موضوع 
املــغــرب في  فــي  الجنسية  املثلية  عــيــش  اســتــحــالــة 
الخميس  الذي يعرض  األزرق«،  »القفطان  فيلمها 
ــارج املــســابــقــة ضــمــن قــســم »نـــظـــرة مـــا«.  ــ املــقــبــل خـ
العيش  املستحيل  »مــن  إنــه  بسة  آدم  املمثل  يقول 
كما نوّد«، وهو يؤدي دور علي في فيلم »حرقة«، 
للمخرج لطفي ناثان، الذي عرض ضمن املسابقة 

الرسمية، وكذلك خارجها.
يعتاش  شــاب  تونسّي  علي،  الفيلم مصير  يــروي 
من بيع البنزين املهّرب على حافة الطريق، ليطرح 
تساؤالت حول إرث الثورة التونسية التي شكلت 
شرارة لحركة الربيع العربي. فبعد أكثر من عشر 
ــنـــوات عــلــى قـــيـــام مــحــمــد الـــبـــوعـــزيـــزي بـــإحـــراق  سـ
نفسه احتجاجًا على ظروفه البائسة، مطلقًا بذلك 
ثــورة الياسمني، هل تبدل الــوضــع؟ ال تــزال الحال 
الفساد  الــذي يفضح  الفيلم  مــا هــي، بحسب  على 
ــي. يــقــف عــلــي على 

ّ
ــدام األفــــق والــفــقــر املــتــفــش ــعـ وانـ

شفير االنهيار والجنون. الخيار الوحيد برأيه هو 
مــغــادرة تــونــس والــرحــيــل إلــى أوروبـــا عبر سلوك 
على  باملخاطر،  املحفوفة  املــتــوســط  البحر  طــريــق 
الفيلم  ينقل  قبله.  املهاجرين من  العديد من  غــرار 
مفاصل مجتمع يمنع األفراد من التحرر ويكّبلهم. 
 الــفــيــلــم يكشف 

ّ
ويــوضــح املــخــرج لــطــفــي نــاثــان أن

بصورة خاصة »يأس جيل يشعر بأنه ممنوع من 
»أردت وصــف مجتمع يسجن  الــعــيــش«. ويــتــابــع: 

)الناس( من دون أن يترك فعليًا منفذًا«.
)فرانس برس(

بــطــوالت مطلقة.  كــل منهما تقديم  اعــتــاد  بعدما 
كـــمـــا يــــشــــارك فــــي الـــعـــمـــل، كــــل مــــن هـــنـــد صـــبـــري، 
وسيد رجب، وأمينة خليل، وروبي، وأحمد مالك، 
ــاء أبــــو الـــيـــزيـــد. الــقــصــة مـــن تــألــيــف أحــمــد  ــمـ وأسـ
مــراد، وإخــراج مــروان حامد. يرصد العمل حالة 
الــغــلــيــان الــتــي كــانــت يــمــر بــهــا الـــشـــارع املــصــري 
بــالــتــزامــن مــع انــــدالع ثــــورة 1919، وهـــو الــحــدث 
الكبير الذي يوحد مصير أحمد عبد الحي كيرة، 
 وعبد القادر الجن؛ إذ يشتركان في النضال ضد 

املحتل اإلنكليزي.
وبــعــد تــأجــيــالت عــديــدة تــعــرض لــهــا، قـــرر صناع 
فيلم »ليلة العيد« عرضه في موسم عيد األضحى 
املــقــبــل. الــعــمــل الـــذي تـــدور أحــداثــه فــي يـــوم واحـــد، 
أيــوب، وريهام  من بطولة كل من يسرا، وسميحة 
الــلــوزي، وعبير  عبد الغفور، وسيد رجــب، ويسرا 
أحمد  تأليف  القصة من  وهــنــادي مهني.  صبري، 

عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.
تــواجــه األفـــالم األربــعــة؛ »عــمــهــم«، و»لــيــلــة العيد«، 
 مــن األفــــالم التي 

ٌّ
و»كــيــرا والـــجـــن«، و»بــحــبــك«، كـــل

ــن املــتــوقــع  ــاركـــت فـــي مـــوســـم عــيــد الـــفـــطـــر؛ إذ مـ شـ
اســتــمــرار مــنــافــســتــهــا عــلــى شــبــاك الـــتـــذاكـــر، حتى 
مــوعــد عــيــد األضـــحـــى، خــاصــة فـــي ظـــل تحقيقها 
إليرادات مرتفعة، مثل »واحد تاني« لـ أحمد حلمي 
لـ أحمد السقا ومنى زكي.  وروبــي، و»العنكبوت« 
ولكن من املتوقع أن ُيرفع فيلم »زومبي«، املوجود 
حاليًا، ويؤدي بطولته علي ربيع، من دور العرض، 

خاصة وأن إيراداته ضعيفة للغاية.

مظفر النواب و»للريل وحمد«

ستكون معاناة الفقراء مع التغير المناخي أكبر )ماورو بيمنتل/فرانس برس(

لم ينج الملحنون 
من إغراءات ما 

كتبه الشاعر مظفر 
النّواب، ولم يقاوموا 

محاوالت احتواء 
بعضها موسيقيًا. 

هنا، إطاللة على 
أغاٍن من ديوان »للريل 

وحمد«

كل الليالي 
التي ُسفحت 
فيها الدموع

شباب يختنق في »كاّن«

فنون وكوكتيل

والحضور  املــرونــة  مــن  فيها  غنائية  بقوالب 
الــخــطــابــي مـــا يــتــفــاعــل وخــصــائــص قــصــائــد 
النواب، املتمازجة بني الشعبّية والتصويرّية، 
ريف  بــروح  الشاعر  عجنها  حسّية  وغنائّية 
بزوايا حنجرته، فُصقلت  العراق، واختبرها 
ـــضـــج كـــاتـــبـــهـــا. مــــن املــــربــــك مــعــالــجــة 

ُ
بــــحــــاّد ن

الــنــواب،  نــصــوص لــشــاعــر مثقف مــثــل مظفر 
وهـــو املــتــشــّرب لــلــحــن الــعــراقــي مــنــذ طفولته 
التي نشأت في كنف أبوين يعزفان املوسيقى، 

أن يخرج  ملحن  أي  على  الصعب  مــن  فصار 
أن َيستعِصر مكامن  الــنــص، قبل  ة  عــبــاء مــن 
املــوســيــقــى فــيــه، فــالــنــص عــنــد الـــنـــواب ناطق 
استجمع  الـــورق.  على  استلقاء حروفه  برغم 
محمد جواد أموري ما استطاع لحصار حالة 
»للريل وحمد«، فقدمها بشكل أغنية مقطعية 
مـــع قــفــلــة مـــتـــكـــررة، تــمــاًمــا كــمــا فــعــل الـــنـــواب 
فــي نــصــه الــشــعــري، إذ اعــتــاد إنــهــاء مقاطعه 
الــشــعــريــة بشطر »هــــودر هــواهــم ولــــك... حــدر 

ــع بــفــطــرة عــالــيــة، وبــمــخــزون واضــح 
ّ
كــمــا تــمــت

تحّصن بحزنه، واملتفّرد 
ُ
من املقام العراقي امل

الشاعر، ســواء على  اعــتــاد  إذ  بخصوصيته، 
الــشــعــريــة، أن  املــســرح أو فــي جلساته  خشبة 
مــــرن؛ فيمد،  بــصــوٍت  قــلــوب محبيه  يــؤرجــح 
بطقسّية  مفرداته  لتتماهى  م، 

ّ
ويفخ ــق، 

ّ
ويــرق

جاذبة، ال تلبث أن تنتقل إلى الجمهور الذي 
ستزيد، وبذلك بنى النواب 

ُ
بة امل

َ
تطوف به َجل

ُوِســم بروحه،   غنائًيا، 
ً

حول قصائده مخياال

الــســنــابــل كــطــة«، بــاســتــثــنــاء بــعــض املــواضــع 
التي خرج فيها النواب عن هذه القفلة.

لم تستطع تجربة أموري أن تقتحم حصون 
ــي بــني  ــانــ ــعــ أبـــــيـــــات الـــقـــصـــيـــدة لـــتـــجـــوس املــ
ــفــــردات، بـــل كــانــت مـــجـــّرد قــالــب موسيقي  املــ
لعرض النص الشعري، دونما أي تفاعل مع 
امللحن  اتكأ  الشعر.  فــي  املوغلة  التصويرية 
الشاعر  اختارها  التي  املــفــردات  على محلّية 
فــي ديــوانــه الــّدلــيــل، واعــتــمــد عــلــى استسالم 

ــة الـــجـــمـــال فـــي نـــص الـــنـــواب  ــقـــدرّيـ املــتــلــقــي لـ
الشعري، إضافة إلى أن األغنية الشعبية غير 
 

ُّ
ِفض

َ
مجهزة لتقديم حاالت موسيقية عالية ت

يلزم  التوازي  فبمنطق  املستحّبة،  بساطتها 
اعّده  أعظم مما  ألي ملحن، عتاًدا موسيقًيا 
محمد جواد أمــوري ليستطيع تناول مقطع 
ــتـــك.. والـــشـــمـــس.. والـــهـــوى..  ــن گــــذلـ ــ مـــثـــل: »چــ

ة، شاليل ْبِرْيِسم..
َ
هلُهول

والــبــريــســم إلـــك ُســـولـــه، إذري ذهـــب يــا مشط، 

يــلــخــلـــگ .. اشــطــولــه! بــطــول الــشــعــر.. والــهــوى 
الـــــبـــــارد.. يــنــيــم الـــــگـــــطــــة«. نـــكـــأ الــــنــــواب جـــرح 
 مــنــذ 1959، في 

ّ
ــزال يــنــز صــويــحــب الــــذي ال يــ

ثــانــي قصائد ديـــوان »لــلــريــل وحــمــد«، والتي 
 
ً
ــل«، مــســتــهــال ــيــ ــايـــف هــ ــوان »مـــضـ ــنــ حــمــلــت عــ

إياها بنثرية قصيرة: »بدأ اإلقطاعيون بنهر 
الــكــحــالء وابــتــدأت الــــردة«. لــم يــزل اإلقــطــاعــي، 
ــل فــي  ــجــ ــنــ ــرح الــــصــــويــــحــــب واملــ ــ ــ ــزل جـ ــ ــ ــم يـ ــ ــ ولـ
ذات الــفــلــك مــن األدوار يـــــدورون، كــمــا ال تــزال 
الــشــوارع تستحضر هــذا النص  الحناجر في 
كهتاف ثــورّي. قّدم سامي كمال أغنية »َميلن 
ال تنـگطن كــحــل... فــوگ الـــدم«، بقالب مناسب 
مِلا حقن النواب في قصيدته من ثورة وثارات.  
بامللحنني بأسمائهم  لم تكن هناك مشكلة 
الــعــريــضــة، كــطــالــب الـــقـــّرة غـــولـــي أو كــمــال 
الــجــرأة أن يقدموا  الــســيــد، بــل كــان منتهى 
الــبــراري«  كـ »زرازيـــر  على معالجة قصائد، 
ــا حـــن« بــصــوت يــاس  املــعــروفــة بـــ »حـــن وأنــ
خضر، أو »يا ريحان« املعروفة »بشـگـد نده« 
القصيدتني  فكلتا  الـــعـــواد،  فــاضــل  بــصــوت 
ــنــــى، وعـــلـــى  ــتــــظــــاظ املــــعــ ــى اكــ ــلـ تــــمــــوجــــان عـ
ما  يمس  لكي  قبالتهما   

ّ
يــرق أن  املوسيقي 

ى في ثنايا النص الطويل الذي يضني 
ّ
تخف

املــلــحــن بــغــزارة مــعــانــيــه، وقــربــهــا مــن األذن 
الــشــعــبــّيــة، فــال يمكن الــتــغــاضــي عــن إغــفــال 
كــمــال الــســيــد لــلــزمــن املــتــغــيــر فـــي نـــص »يــا 
الــذي يبدأ من املاضي  ريحان«، هذا النص 
 
ً
بذاكٍرة تقطع الزمن؛ لتصل الحاضر مثّبتة

ــا مضيئة عــلــى مـــدى الــنــص الــطــويــل، 
ً
نــقــاط

فالذي »انسحن بالقلب« هو الليل الذي فيه 
كل الليالي التي سفحت فيها الدموع.

حـــــّرر طـــالـــب الـــقـــره غـــولـــي دخـــــول قــصــيــدة 
»زرازيـــر الــبــراري« من اإليــقــاع، فكان صوت 
ـــا إال مـــن قــــدراتــــه عــلــى الــتــعــبــيــر 

ً
يــــاس فـــالـــت

 في 
ً

الـــصـــوتـــي، كــمــا الــتــقــط املــلــحــن حـــامـــال
القصيدة بنى عليه هذه املرة نًدا موسيقًيا 
ا، اســتــمــّده مــن املــقــارنــات املــتــكــررة في 

ً
كـــفـــؤ

ــه غــض  ــ ــّراشـ ــ الــــنــــص مــــثــــل: جـــفـــنـــك، جـــنـــح فـ
وحجارة جفني... وما غمض«.

كان مظفر النواب 
يغني بعض قصائده 
في أمسياته الشعرية

)Getty( تحاول »نتفليكس« تحقيق توازن جديد
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مظفر النواب في 
بورتريه لـ وائل 
المرعب )فيسبوك(

الملحن العراقي محمد جواد أموري )فيسبوك(من جنازة الشاعر )مرتضى السوداني/األناضول(

يتضمن »للريل 
وحمد« 
رسومات 
للفنان ضياء 
العزاوي )من 
الديوان(

المخرجة التونسية الفرنسية أريج سهيري )فيسبوك(



 
ُ
صــدرت لي أيضًا مع »دار التكوين« ترجمة

كتاب »روزا لوكسمبورغ تتحّدث« للمحّررة 
ــا  أمَّ واتـــرز.  أليس  مــاري  األميركية  والكاتبة 
ــيـــر من  ــزء األخـ حــالــيــًا فـــأنـــا أعـــمـــل عــلــى الـــجـ
البريطاني  للكاتب  كينغزبريدج«  »ثالثية 

كني فوليت وهو بعنوان »أعمدة األرض«.

■ مــا هــي، بــرأيــك، أبــرز العقبات فــي وجــه املترجم 
العربي؟

 ملهنة الترجمة 
َّ
كما هو الحال في أّي مهنة، فإن

العوائق  أهـــّم  ــا،  ــة. شــخــصــًيّ الــخــاصَّ عوائقها 
التي تواجهني هي عوائق لوجستية. بمعنى 
آخر، أنا أعمل في سورية ولذلك لدي مشكلة 
اإلنترنت والكهرباء وحجب املواقع إلى آخره. 
 أهمَّ العوائق هي سياسات 

َّ
ا فأعتقُد أن أّما عربًيّ

ر على عالقتها مع 
ّ
ُدور النشر الربحية التي تؤث

ر على جودة العمل. 
ّ
املترجم/ة، وهذا بدورِه يؤث

ور واملؤّسسات  هناك أيضًا غياب تقدير من الدُّ
ى األفراد لعمل املترجم، وهذا يؤثر على 

َّ
بل حت

تقديره لذاته وجودة إنتاجه.   

ر،  ■ هناك قول بأن املترجم العربي ال يعترف بدور املحرِّ
هل ثمة من يحّرر ترجماتك بعد االنتهاء منها؟ 

أترجم وأحّرر في آٍن واحد. بعد االنتهاء من 
ــق لغوي 

ّ
 فــصــل أو قــســم أرِســـلـــُه إلـــى مــدق

ّ
كـــل

ترجم 
ُ
 عن الداِر التي أ

ّ
أعمل معه بشكل ُمستقل

األحــيــان  مــن  وفـــي كثير  الــكــتــاب لصالحها، 
ــق الــلــغــوي صــيــاغــات أكثر 

ّ
يقترح عــلــيَّ املــدق

، لغويًا وتعبيريًا. عندما أرسل املخطوط 
ً
دقة

ــق 
ّ
ــدار الــتــي أعــمــل معها يــراجــعــه مــدق إلـــى الــ

لـــغـــوي وقـــــــارئ، وأحـــيـــانـــًا يـــتـــواصـــالن معي 
املخطوط،  في  االلتباس  مواطن  بخصوص 
لـــكـــن عـــنـــدمـــا أتـــســـلـــم الـــنـــســـخـــة الــتــجــريــبــيــة 
ـــُب الــتــغــيــيــرات 

ّ
األخــــيــــرة مـــن الــتــرجــمــة أتـــعـــق

وأنظر فيها، ثمَّ أعيد قراءة العمل ككل للمّرة 
األخيرة وأجري التعديالت النهائية.

ــنــاشــر، ال ســيــمــا في  ■ كــيــف هـــي عــاقــتــك مـــع ال

مسألة اختيار العناوين املترجمة؟
ف 

ّ
عموًما، تختار ُدور النشر العناوين وتكل

بها املترجمني، وهذا ما يحدث معي في معظم 
خرى سنحت لي فرص 

ُ
األوقات، ولكن من جهة أ

 معي هذا 
َ
اختيارعناوين والعمل عليها. حدث

اخترت  فقد  التكوين«  »دار  مــع  عملي  خــالل 
كــتــاب »الــديــالــكــتــيــكــيــة الــجــنــســيــة« لشومليت 
 
ٌ
فايرستون )2018(، وكتاب »نساُء كوبا: ثورة

 الثورة« )2021( ملاري آليس واترز، وكتاب 
َ

داخل
)2022( تحرير  تتحّدث«  لوكسمبورغ  »روزا 

وتقديم ماري آليس واترز أيضًا.

لألعمال  اعتبارات سياسية الختيارك  هناك  هل   ■
التي تترجمينها، وإلى أي درجة تتوقفني عند الطرح 
السياسي للمادة املترجمة أو ملواقف الكاتب السياسية؟

ــارات ســيــاســيــة لــأعــمــال  ــبـ ــتـ بــالــطــبــع هـــنـــاك اعـ
 ،

ً
، ال أجــُد نفسي مستعّدة

ً
التي أترجمها. بــدايــة

شخصيًا وأكاديميًا، للعمل على كتاٍب ال يعنيني 
على الصعيد الفكري، فما أختار ترجمتُه هو ما 
 
ً
سأختاُر قراءتُه. ثانًيا، املترجم/ة يمارُس عمال

 
ُ

كعمل الكاتب/ة، ولذلك يجب أن يخاطبُه العمل
ى يتمكن من نقلِه بأمانٍة.     

َّ
حت

■ كيف هي عاقتك مع الكاتب الذي تترجمني له؟
اب/ 

ّ
عموًما، ما من عالقات مباشرة بيني وبني الُكت

 على 
ُ

الكاتبات مّمن أترجم لهم، ولكن عندما أعمل
كتاٍب ما ال بدَّ لي من أن أنغمَس في حياة وعقلية 
 شيٍء 

ّ
كاتبه/ كاتبته، ويقودني هذا إلى نبش كل

ا 
ً
 لغز

ُّ
عنه/ عنها كمن يبحث عن نميمٍة أو يحل

ما. األمُر بالنسبِة لي ليس مجّرد ترجمة كتاب بل 
 كلما طال 

ً
حياٍة كاملٍة، واألمُر يغدو أكثر حميمية

ني بعد 
ّ
 أتذّكر أن

ً
أمُد العمل على الكتاب. فأنا مثال

االنتهاء من كتاب »روزا لوكسمبورغ تتحّدث«، 
الذي أخذ معي قرابة العامني، شعرت بالفقدان 
ا، وعجزت ملــّدٍة ال 

ً
ني أوّدع صديق

ّ
والحزن وكأن

بأس بها عن متابعة الترجمة.  

■ كثيًرا ما يكون املترجم العربي كاتًبا، صاحب 
كيف هي  ترجمته،  في  أسلوب  أو صاحب  إنتاج 

العاقة بني الكاتب واملترجم في داخلك؟
 إبــداعــي ولذلك ال بــدَّ للمترِجم 

ٌ
الترجمة عمل

من أن يمتلك روَح الكاتب. ُيصّرح الكثير من 
هم ال يشعرون بالرضى التاّم عن 

ّ
املترجمني بأن

منتجهم بعد االنتهاء منه، وأنا هنا أقول أليس 
ا؟ على الصعيد 

ً
هذا ما يشعر به الكاتب أيض

 وال 
ً
الشخصي لطاملا حلمُت بــأن أكــون كاتبة

ني فشلت في ذلك فأصبحت مترجمة، 
ّ
أقول بأن

بل على العكس فأنا أعتبر الترجمة مساحتي 
اإلبداعية التي أمارس من خاللها الكتابة. 

بيروت ـ العربي الجديد

■ كيف بدأت حكايتك مع الترجمة؟ 
بــــــدأت الـــحـــكـــايـــة خـــــالل دراســـتـــي 
الــجــامــعــيــة. آنــــذاك شــّجــعــنــي أحــد 
ــاء مــكــتــبــة كــلــيــة اآلداب فـــي قــســم الــلــغــة  ــنـ أمـ
 ينطوي 

ٌ
 الترجمة عمل

َّ
 بأن

ً
اإلنكليزية، قائال

ــٍد إبـــداعـــي وبــحــثــي تــمــاًمــا كــعــمــِل  عــلــى ُجـــهـ
 ُمجٍز 

ٌ
ه عمل

ّ
الكاتِب والباحِث، وأصرَّ على أن

ــــدأت  فـــكـــريـــًا وشـــخـــصـــيـــًا. تــحــّمــســت حـــقـــًا وبـ
بترجمة املــقــاالت واملــســرحــيــات. قــادنــي هذا 
لحق األدبي 

ُ
امل إلى نشر أولــى ترجماتي في 

وكانت مسرحية   ،)2010( النهاِر«  »جريدة  لـ
غنائية لوليم باتلر ييتس بعنوان »كالفري«. 

■ مــا هــي آخـــر الــتــرجــمــات الــتــي نــشــرِتــهــا، ومـــاذا 
تترجمني اآلن؟

 مــــن الـــعـــربـــيـــة إلـــى 
ٌ
آخـــــــُر تـــرجـــمـــاتـــي روايـــــــــة

للكاتب  الــظــالم«  »نــوتــة  بــعــنــوان  اإلنكليزية 
واملخرج الفلسطيني فجر يعقوب، ونشرتها 
شَرت 

ُ
ن كندا(.  )أونتاريو-  الحاضرون«  »دار 

الرواية مع بداية هذا العام، وبالتزامن معها 

الدوحة ـ محمد هديب

ـــيـــة فــــي مـــعـــرض اخـــتـــار 
ّ
ــارات فـــن ــ ــــسـ أربــــعــــة مـ

غــالــيــري »املــرخــيــة« فــي الــّدوحــة أن يــبــدأ بها 
ِحراكه التشكيلي لهذا الصيف، وهو الفصل 
 تــــراجــــعــــًا فــــي املـــنـــاشـــط 

ً
الـــــــذي يـــشـــهـــد عــــــــادة

الثقافية، بسبب تقاليد تربط الشهور الحاّرة 
 
ً
فضال التكييف،  ر 

ّ
توف التي  املغلقة  باألماكن 

عـــن كــونــهــا مـــن شـــهـــور اإلجـــــــازات الــســنــويــة. 
نــشــأت لـــدى ِجــهــات عـــديـــدة، ومــنــهــا غــالــيــري 
»املرخية« - وهو أحد أبــرز أروقــة الفنون في 
 وحاجة في كسر هذا 

ٌ
- رغبة الــدوحــة  مدينة 

الــتــقــلــيــد املـــنـــاخـــي، وهــــو هــنــا قـــد أطـــلـــق اســم 
تح مساء 

ُ
»مسارات 1« على معرضه، الذي افت

أول أمــــس األحـــــد ويــســتــمــّر حــتــى 5 تــمــوز/ 
يوليو، لتليه »مسارات 2« وربما 3. الفنانون 
في »مــســارات 1« فــرج دّهــام من قطر، وراشــد 

ديــاب مــن الــســودان، وجــمــال عبد الرحيم من 
البحرين، ومزاحم الناصري من العراق. 

في معرضه يقف فــرج دّهــام أمــام االستعارة 
رم )املانغروف( 

ُ
النباتية التي تمنحها شجرة الق

الــســاحــلــيــة الـــتـــي تــعــيــش فــــوق مـــيـــاه ضحلة 
التي  التيارات املائية، وهي   فيها 

ّ
مالحة تقل

يمكنها التنفس من جذورها الصغيرة وقت 
حدوث الَجزر وعند املّد تغلق خالياها. وعلى 
املساحات التي تفترشها يتشّكل مأوى الطيور 
املهاجرة، وتحتها تعيش الكائنات البحرية بما 

يجعلها تستحق لقب »الشجرة األم«.
ــــورق،  رســــم دّهـــــام بــخــامــات مــخــتــلــفــة عــلــى الـ
من  وتجريدية  زاهـــدة  درجـــات  على  محافظًا 
 أكثر فــي البحث عن 

ً
ــي، ومنشغال

ّ
الــُبــن الــلــون 

طريق له بني طبيعة الثقافة والثقافة الطبيعية، 
القرم   شجرة 

ّ
»إن الجديد«:  »العربي  لـ ويقول 

حلة 
ّ

ليست أمرًا غريبًا عن املناطق البحرية الض
 مقاربتها من جانبي الطبيعة 

ّ
في العالم، لكن

والثقافة اشتعلت في 2014 مع ضّم روسيا شبه 
الثقافية  الطبيعة  في  القرم« وقراءته  جزيرة 
والـــهـــواجـــس الــيــومــيــة مـــن حــــروب وهــجــرات 

عزّة حّسون

أربعة تشكيليين عرب 
هم فرج دّهام وراشد 

دياب وجمال عبد 
الرحيم ومزاحم الناصري، 

يجمعهم ويقّدم 
تجاربهم معرض 

»مسارات 1« في الدوحة

تقف هذه الزاوية مع 
مترجمين عرب في 
مشاغلهم وأحوال 

الترجمة إلى اللغة العربية 
اليوم. »ال أعمل على كتاب 

ال يعنيني على الصعيد 
الفكري، فما أختار ترجمتُه 

هو ما سأختارُ قراءته«، 
تقول المترجمة السورية 

في حديثها لـ»العربي 
الجديد«

عنوان  تحت  السوريتين  والحرب  الثورة  خالل  ُكتب  ما  لكّل  تصنيٍف  ترويج  على  ناقٌد  دأب 
»الزلزال«، وكأن ما جرى لم يكن إلّا حادثًا جيولوجيًا تعود األمور إلى طبيعتها من بعده. 

وهو، أيضًا، طريقة لنفي الثورة وإلحاقها باإلرهاب

مسارات أربعة فنانين في صيف غاليري »المرخية«

عندما يتنّطع الناقد المزِمن

منهجيّة تتطلّع إلى امتالك روح الكاتب

سياسات النشر 
الربحية تؤثّر على الجودة 

وتسلب التقدير

حفلة ألوان هي 
مرور نساء سودانيات 
في اللوحة بأزيائهن 

المتوّهجة

كتابة عن هذا الموت 
المجحف المستمّر 

وعّما هو أشّد

الالذقية  مواليد  من  سورية  ُمترجمة 
»دلــيــل  تــرجــمــاتــهــا:  مــن   ،1986 عـــام 
الالعنف« لمايكل ناغلر )2015(، »شاركني 
 ،)2018( فيتزجيرالد  لزيلدا  الفالس«  هذا 
مكولرز  لكارسون  وحيٌد«  صياٌد  »القلُب 
الجنسية«  »الــديــالــكــتــيــكــيــة   ،)2019(
»الهدهد   ،)2019( فايرستون  لشولميت 
 ،)2020( الــعــال  أبـــو  لليلى  حــكــى«  إن 
لماري  الثورة«  داخل  ثورة  كوبا:  »نساء 
لوكسمبورغ  »روزا   ،)2021( واتــرز  أليس 

تتحّدث« لماري أليس واترز )2022(. 

بطاقة

2425
ثقافة

مفكرة المترجم

معرض

إطاللة

فعاليات

خرى 
ُ
ووقوف هذه الشجرة شاهدًا على حرب أ

تطاول بيئة الكوكب.
ــان الـــبـــحـــريـــنـــي جــمــال  ــنـ ــفـ ــال الـ ــمــ حـــضـــرت أعــ
ــه، واســـتـــطـــاع مــحــّبــو  ــنـ  عـ

ً
الــبــحــريــنــي نـــيـــابـــة

ســلــســلــة لـــوحـــاتـــه املـــســـمـــاة »رســــائــــل قــصــب« 
نى 

َ
معاينة جانب منها، بينما جزء منها مقت

مـــن املــتــحــف الــبــريــطــانــي. وفــــي أكـــثـــر مـــن 20 
 الطباعة الحجرية 

ّ
وليًا رفيعًا من فن

ُ
 ط

ً
عمال

الحضارات  مــن  رمــوز  أمــام  نكون  قات، 
ّ
كاملعل

القديمة وأساطيرها، محفوفة بالخط العربي 
وأبيات الشعر. بينما يجمع الفنان بني اللون 
واملــعــنــى، يــتــرك لــلــرائــي مــالحــقــة طـــرف بيت 
حكيُّ واآلخر 

َ
امل من شعر املتنبي »أنا الطائر 

دى« أو »إذا رأيت نيوب الليث« أو ملمحًا  الصَّ
عاصر.

ُ
من فن »البوب« امل

 القول 
ّ
لننظر إلــى ما يقوله راشــد ديــاب. إن

بالنسبة  »الــفــن  فـــ فــوريــة  لــه ترجمة بصرية 
لي هو في نهاية املطاف الّصلة بني البشر. 
ــــه أيــضــًا ُيــحــافــظ عــلــى الــثــقــافــات ويشير 

ّ
إن

إلـــى تــنــّوعــهــا، ونــحــن مــســؤولــون عــن حفظ 
تـــاريـــخـــنـــا الـــثـــقـــافـــي وتـــــطـــــويـــــره«. يــضــعــك 
الفنان، وهو اسم بارز في املشهد التشكيلي 
الــســودانــي، أمـــام عــبــارتــه واضــحــة االنــتــمــاء 
 حــفــلــة األلـــــوان 

ّ
ــه الـــثـــقـــافـــي، وكــــــأن ــراثــ ــ

ُ
إلــــى ت

التي يمنحها في اللوحة هي مــرور النساء 
 الغنية واملتوّهجة.

ّ
السودانيات بأزيائهن

من شجرة الِقْرم إلى الطائر الَمحكّي

رواية الثورة ال الزلزال

في رهانات التحديث عنوان ندوة دولية انطلقت أمس في المجمع التونسي 
يوَمين. من  العاصمة، وتستمرّ  للعلوم واآلداب والفنون/ بيت الحكمة بتونس 
)الصورة(،  محجوب  محمد  لـ  والتأويل«  التفسير  »في  الثالثاء:  اليوم  مداخالت 
لـ  ددًا«  بّسام الجمل، و»عبد المجيد الشرفي مجِّ لـ  و»من أجل تاريخ آخر للقرآن« 

حمادي ذويب.

منير  المغربي  للفنّانَين  طنجة: هناك شيء ممكن عنوان معرٍض فوتوغرافي 
متحف  في  الماضي  األربعاء  انطلق  ســارد،  دور  ِغيوم  والفرنسي  فاطمي 
أيلول/   18 حتى  ويتواصل  المغربية،  بطنجة  المتوّسطية  للثقافات  القصبة 
في  الفنّانان  التقطها  فوتوغرافية  صورة   48 المعرض  يضّم  المقبل.  سبتمبر 

المدينة، تعكس نظرَتيهما إليها وذكرياتهما فيها.

معرض  بالقاهرة  بيكاسو  غاليري  في  يتواصل  المقبل،  يونيو  حزيران/   11 حتى 
منير إسكندر. يضّم المعرض لوحات يرسم  مليء بالذكريات للتشكيلي المصري 
االنطباعية.  الواقعية  أسلوب  ضمن  المصري  الريف  من  مشاهد  إسكندر  فيها 
يُقام المعرض بالتزامن مع معرض بعنوان »مسافرون حول الزمن« للتشكيلية لينا 

أسامة، والذي ُتقّدم فيه مشاهد من حياة المصريّين في الماضي.

بفيلم دار التقاُعد )2022( للفرنسي توماس غليو، تفتتح، في الثاني من حزيران/ 
حتى  وتستمرُّ  للفيلم،  أوتاوا  مهرجان  من  الـ23  الدورة  فعاليات  المقبل،  يونيو 
العاشر منه في المدينة الكندية، بمشاركة قرابة 75 فيلمًا سينمائيًا من 23 بلدًا، من 

بينها فرنسا والمغرب؛ ضيَفا شرف الدورة الجديدة.

فّواز حداد

يختلف النظر إلى الحدث السوري بني 
فني املوالني واملعارضني، فاملوالون 

ّ
املثق

يــنــكــرون الـــثـــورة ويــعــتــبــرون مـــا جــرى 
ــاب، بــيــنــمــا يعتبرها  ــ ــ حــربــًا ضــــّد اإلرهـ
ت 

ّ
املعارضون انتفاضة ضّد النظام تجل

عّمت  بعدما  واحتجاجات.  بمظاهرات 
مد وصف 

ُ
هذه االحتجاجات البالَد، اعت

»ثــــورة«، وشملت الــعــامــني األّولــــني: في 
العام األّول وكانت احتجاجات سلمية، 
وفي العام الثاني تسارعت االنشقاقات 
وحــمــل املــحــتــّجــون الـــســـالح دفـــاعـــًا عن 
ف الكتابة عن الثورة، 

ّ
أهاليهم.  لم تتخل

قيمتها  في  ولن نجادل  باملئات؛  قت 
ّ
تدف

فقد  في ضرورتها.  بل سنجادل  الفنية، 
كــانــت عــّمــا عــانــاه الــســوريــون مــن خــالل 
تــجــارب شخصية أو كــشــهــود عــيــان، أو 
تعبيرًا عن واقع الحال. ما ُكتب كان مثااًل 
عانوا  الذين  مارسها  تعبير  حّرية  على 
من القهر. هذا الحدث انعكس أيضًا على 
مــا يقارب  امــتــّد  الطغيان  الــروايــة، فزمن 
قت 

ّ
نــصــف قـــرن، ومـــا زال مــســتــمــّرًا، فتدف

ه املخابرات 
ُ
روايات تحكي عن نظام َمعامِل

واملعتقالت والسجون والتعذيب.
تزّيدًا  منه  قاسوا  عّما  الكتابة  في  ليس 
َمــن فتحوا  ؛ هــنــاك 

ً
ــال

ّ
وال إقحامًا أو تــطــف

ــذا الـــعـــهـــد، وأغــلــقــوهــا  ــ عــيــونــهــم عـــلـــى هـ
الرعب  آالمــهــم، عن  إنها كتابة عن  عليه. 
والخوف، وأيضًا عن عواطفهم وأفراحهم 
وأحزانهم في عهد بوليسي راقــب حتى 
أنـــفـــاســـهـــم، اعــتــمــد االضـــطـــهـــاد بــأقــصــى 
درجـــاتـــه. إنــهــا كــذلــك عــن تــجــربــة الــحــرب 
إنها  وهمجيتها،  بوحشّيتها  القاسية 
الكتابة عن هذا املوت املجحف املستمّر، 

وعّما هو أشّد من املوت.
في 

ّ
كشفت الثورة عن طبقة مدّربة من مثق

الـــنـــظـــام تـــرعـــرعـــت فـــي كـــوالـــيـــســـه، تــضــّم 
ــراء وروائـــيـــني  ــعـ ــابــًا وصــحــافــيــني وشـ

ّ
كــت

»يـــســـاريـــني« و»لـــيـــبـــرالـــيـــني«، الــتــشــكــيــلــة 
املـــعـــروفـــة مــــن املـــحـــتـــالـــني الــــجــــدد الـــذيـــن 
يــنــشــرون اإلشـــاعـــات عـــن مــعــانــاتــهــم في 
ولديهم  بالوطن،  تشّبثهم  وعــن  الــداخــل 
والعدالة.  بالتقّدم  التظاهر  على  الــقــدرة 
اّدعـــــــى بـــعـــض هــــــؤالء عـــــدم اإلعـــــــالن عــن 
ــام،  ــظـ ــنـ ــطـــش الـ ــــن بـ  مـ

ً
ــة ــيـ ــشـ ــم خـ ــهـ ــفـ ــواقـ مـ

فأعلنوا الحياد، على الرغم من عالقاتهم 
الطّيبة معه، فلم يدينوا قتل املتظاهرين 
وهـــبـــط  املــــــجــــــازر،  وال  ــاالت  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ االعـ وال 
ــن الــطــبــيــعــي  الـــصـــمـــت عـــلـــيـــهـــم. وكــــــان مــ
رًا أال يدينوا مجزرة حّي التضامن 

ّ
مؤخ

وال اإلذالل الـــذي تــعــّرض لــه األهــالــي في 
انتظار املعتقلني. 

ــــي على  ــ ــٌد وروائـ ــاقـ مــنــذ ســــنــــوات، دأب نـ
 ما 

ّ
تـــرويـــج تــصــنــيــف يــشــمــل تــقــريــبــًا كــــل

ــثــــورة والــــحــــرب تحت  ُكـــتـــب فـــي فـــتـــرة الــ
عنوان »الزلزال«، ونشر مقاالته في أكثر 

النظام  استعمل  وإذا  السالف،  وضعها 
الـــدّبـــابـــات والـــطـــائـــرات فــي الــقــضــاء على 

املظاهرات، فذلك لظهور اإلرهاب.
في  النقدية  أدواتــه  املذكور  الناقد  أجهد 
لم يستلف  الــواقــع،  تسويق نظريته. في 
 ألنـــه فــي الــفــتــرة األخـــيـــرة أخــذ 

ّ
الــنــظــر إال

ــة  ــافـ ــي الـــصـــحـ ــ يــــتــــفــــاخــــر بـــتـــعـــمـــيـــمـــهـــا فــ
الثقافية، ففي تكريسها ما يلغي الثورة: 
 يتباهى به، فال جريمة وال مجرم 

ٌ
إنجاز

ــه، ال نـــظـــام وال  ــام لــ ــهــ ــ
ّ
ــه االت ــوّجـ ــّدد يـ مـــحـ

رئاسة وال جيش وعسكر، وال شّبيحة، ال 
إيران  مليشيات مذهبية وال روسيا وال 
ــزال غــامــض.  ــ ــلــــه.... مـــجـــّرد زلـ وال حـــزب الــ
ــارئ إلـــــى أن املـــظـــاهـــرات  ــ ــقـ ــ مــــا يـــحـــيـــل الـ
واالحتجاجات كانت حدثًا عابرًا انتهى، 
ــانـــت عــلــيــه،  ــــى مــــا كـ وســـتـــعـــود الــــبــــالد إلـ

بينما الثورة انتقلت إلى خانة اإلرهاب.
)روائي من سورية(

من موقع ثقافي، وهي عبارة عن املقالة 
نفسها بعد تدويرها مع بعض التقديم 
والتأخير في املعلومات املرافقة، ومديح 
فني 

ّ
 رواية بعّدة كلمات، يسترضي املؤل

ّ
كل

بها ليضعهم تحت هذا التصنيف، على 
أساس أنه ناقد محترف، مزمن وخبير.

الـــهـــدف مـــن هــــذا الــتــنــظــيــر نـــفـــُي الـــثـــورة 
وإلــحــاقــهــا بـــاإلرهـــاب. عــمــومــًا ال يحتاج 
هذا الجهد التنظيري إلى شرح مفّصل، 
فهو ال يزيد عن أن الثورة السورية زلزال 
أّمــا غموض الوصف،  على حــّد اعتباره، 
فأنه يعّبر عّما ُيراد له، فهو من عوامل 
الــطــبــيــعــة، يــمــكــن تــفــســيــره جــيــولــوجــيــًا، 
بــمــعــنــى عـــــودة الــطــبــقــات )األمــــــــور( إلــى 
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عّزة حّسون )العربي الجديد(

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

)Getty( 2022 عمل لفنان مجهول الهوية على جدار منّزل مدّمر، في إدلب، 7 آذار/ مارس

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

لوحة للفنان السوداني راشد دياب )من المعرض(

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني
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رياضة

وج فريق بورتو بلقب كأس البرتغال للمرة 
ُ
ت

الـ18 في تاريخه بفوزه على تونديال في النهائي 
)3 - 1(، وعاد الفريق إلى منصة التتويج من 

جديد بعدما ذهب اللقب في العام املاضي لفريق 
سبورتينغ براغا، ليفض الشراكة في املركز الثاني 

مع سبورتينغ لشبونة، ويبقى على بعد 8 ألقاب 
عتبر هذه 

ُ
من بنفيكا صاحب الصدارة. هذا وت

املرة التاسعة التي يجمع فيها بورتو الثنائية 
املحلية )الدوري والكأس(.

استهل الالعب األملاني ألكسندر زفيريف مشواره 
في بطولة روالن غاروس، ثاني البطوالت األربع 

الكبرى، بفوزه في الدور األول على النمساوي، 
سيباستيان أوفنر، بثالث مجموعت من دون رد. 
واحتاج املصنف الثالث عامليًا لساعة و49 دقيقة 

من أجل إنهاء األمور لصالحه بنتيجة )6 - 2( 
و)6 - 4( و)6 - 4(. وبهذا الفوز تأهل صاحب الـ25 
سنة إلى الدور الثاني في ثاني بطوالت الـ«غراند 

سالم« هذا املوسم.

تحدث، إدواردو كامافينغا، العب وسط فريق 
ريال مدريد، عن مشاركة العمل يوميًا مع مواطنه 

وزميله في الفريق، النجم كريم بنزيمة. وقال 
كامافينغا عن بنزيمة في مقابلة مع برنامج 

تيليفوت: »العمل مع بنزيمة يوميًا أمر جنوني، 
ما يفعله مع ريال مدريد حاليًا ضرب من الجنون. 

ه يساعدنا كثيرًا، في حقيقة األمر إنه مثير 
ّ
إن

 مرة أتحدث فيها مع أحد عن 
ّ

لإلعجاب. في كل
بنزيمة أقول له الكرة تحبه«.

بورتو يُتوج بلقب 
كأس البرتغال ويُحقق 

الثنائية المحلية

زفيريف إلى ثاني أدوار 
بطولة روالن غاروس 

دون معاناة

إدواردو كامافينغا: 
العمل مع بنزيمة يوميًا 

أمر جنوني

وضع غولدن 
ستايت ووريورز 
قدمًا في 
نهائي دوري 
كرة السلة 
األميركي 
للمحترفين 
بفوزه على 
مضيفه داالس 
مافريكس 
 ،)100 - 109(
ليتقدم عليه 
)3 - صفر( في 
نهائي المنطقة 
الغربية. وبات 
وورويرز بحاجة 
لفوز واحد، 
في سلسلة 
من 7 مباريات 
ممكنة، لكي 
يحجز بطاقة 
المباراة النهائية 
ومواجهة 
الفائز من نهائي 
المنطقة 
الشرقية بين 
ميامي هيت 
وبوسطن 
سلتيكس )األول 
متقدم 1-2(.

)Getty/يسعى ووريورز لتحقيق لقب الدوري هذا الموسم )رون جينكيز

ووريورز والنهائي
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محمد م. األرناؤوط

ــنــــا فــــــي الـــــُعـــــقـــــود األخـــــيـــــرة  ــديــ لــ
ق بــتــأريــخ الــِبــالد 

ّ
 تتعل

ٌ
إشــكــالــّيــة

العثماني  الُحكم  خــالل  العربية 
ــرون؛ وهــي  ــ ــــذي اســتــمــرَّ حـــوالـــي أربـــعـــة قــ الـ
 . تــجــمــع مــا هــو َمــنــهــجــيٌّ بــمــا هــو ِســيــاســيٌّ
ـــه ال ِمــصــداقــّيــة لــتــأريــٍخ مــن دون 

َّ
ونــظــرًا ألن

خــن العرب   نتائج املــؤرِّ
َّ
وثــائــق، ُيــالَحــظ أن

كــانــت تعتمد أكــثــر على الــوثــائــق واملــراجــع 
ــلــطــنــة  ــق بــمــركــز الــسَّ

َّ
األوروّبــــيــــة الــتــي تــتــعــل

)إســـطـــنـــبـــول( وِنــــظــــام الـــُحـــكـــم أو الـــواليـــات 
الّدولة  فيه  كانت  الــذي  الوقت  في  العربية، 
ها عشرات مالين  فت وراَء

َّ
الُعثمانية قد خل

الَوثائق عن الواليات العربية. 
ــأّول َمــن   تــونــس بــالــذات ارتــبــطــت بــ

ّ
ومـــع أن

تــنــّبــه ألهــّمــيــة الــوثــائــق الــعــثــمــانــيــة، وذهــب 
ــاَد مــنــهــا  ــفــ ــتــ إلـــــى إســـطـــنـــبـــول ألجـــلـــهـــا واســ
ــات  )عـــبـــد الــجــلــيــل الــتــمــيــمــي( مــنــذ ســتــيــنــيَّ
حــق 

ّ
الــال الجيل  َم 

ُّ
تعل  

ّ
أن  

ّ
إال املــاضــي،  الــقــرن 

الــوثــائــق  مـــراكـــز  إلـــى  ـــه  والـــتـــوجُّ للعثمانية 
فـــي تــركــيــا، ال ُيـــقـــاَرن بــمــا هـــو مـــوجـــود من 
اهــتــمــام فـــي مـــراكـــز األبـــحـــاث والــجــامــعــات 
العقود  تلك  األوروّبــيــة واألميركّية. وخــالل 
َج االهـــتـــمـــام بـــالـــوثـــائـــق الــعــثــمــانــيــة،  تــــمــــوَّ
واستخدامها في التأريخ للواليات العربية، 
العربية  املنطقة  فــي  الّسياسية  بات 

ُّ
بالتقل

التي كانت تقترب حينًا وتبتعد حينًا عن 
تركيا الحالية. وهــو ما كــان ينعكس ليس 
فقط على الوصول للوثائق العثمانية )التي 
ما على 

ّ
ُيفترض أن تكون لها األولوية( وإن

الــواليــات  تلك  فــي  العثماني  الُحكم  ُصـــورة 
ــبــة 

ّ
ــة أو مـــزاجـــيـــة مــتــقــل ــــخ ســـرديـ ــــرسِّ

ُ
الـــتـــي ت

الّسياسية. وعلى عكس ما  تبعًا لألوضاع 
ُيعتقد، كما يبدو في الِكتاب الذي نتناوله 
»البالد العربية في الوثائق العثمانية«، ال 
سم الوثائق العثمانية بتجميل األوضاع 

ّ
تت

 
ِّ

 بكل
ً
م صورة في الواليات العثمانية بل تقدِّ

 هذه 
ُ

ا َيجعل تناقضاتها عن األوضـــاع، ممَّ
سُم بمصداقّية أكبر.

ّ
الوثائق تت

ــاء تـــأســـيـــس »مـــركـــز  ــ ــيـــاق جـ ــذا الـــسـ ــ ــي هـ ــ وفـ
ــــون والـــثـــقـــافـــة  ــنـ ــ ـ

ُ
ــف ــ ــــاريــــخ والـ

ّ
ــت ــلــ األبـــــحـــــاث لــ

اإلســالمــيــة« فــي إســطــنــبــول )املــشــهــور أكثر 
مة 

ّ
ِقبل »منظ إرسيكا( عام 1982 من  باسم 

ــمــــر اإلســــــالمــــــي« )مـــنـــظـــمـــة الـــتـــعـــاون  املــــؤتــ
 من 

ً
 واسعة

ً
اإلسالمي حالّيًا(، ليفتَح مساحة

ول  التواُصل والتفاُعل بن املؤّرخن في الدُّ
ســواء  العثمانية،  ولــة  الــدَّ عــن  انبثقت  التي 
الندوات واملؤتمرات أو من خالل  من خالل 
املطبوعات التي ترّكز على التاريخ املشترك. 
وعــلــى الــرغــم مــن األزمـــة املــالــيــة للمركز في 
السنوات األخيرة، التي نشأت من عدم دفع 
ب عليها ألجل 

ّ
مة مِلا يترت

ّ
غالبّية ُدول املنظ

املركز تبدو  إدارة   
ّ
أن  

ّ
إال املركز،  تمويل هــذا 

مــعــنــّيــة بــاســتــمــرار بــعــض املــشــاريــع املهّمة 
ومنها مشروع »البالد العربية في الوثائق 
ارتــبــط منذ صـــدوره في  الـــذي  العثمانية«؛ 
ص  عام 2010 باسم املؤّرخ العراقي واملتخصِّ
في الوثائق العثمانية الباحث فاضل بيات. 
دًا 

ّ
ومع هذا املشروع الكبير الذي ُيثمر مجل

 عام لم يعد هناك من مبّرر لتجاُهل 
ِّ

في ُكل
خــون  املــؤرِّ كــان  إذا   

َّ
إال العثمانية،  الــوثــائــق 

العرب ينتظرون أن تصلهم إلى بيوتهم. 
د األخير العاشر، عن 

َّ
جل

ُ
ق بامل

َّ
وفي ما يتعل

ــرًا فــي إسطنبول 
ّ

تــونــس، الـــذي صـــدر مــؤخ
مأخوذة  ُمعظمها  وثيقة   120 لدينا   ،2022
من »دفاتر املهّمة« في األرشيف العثماني، 

واجبة  ُسلطانية  أحكامًا  تتضّمن  التي  أي 
ـــؤون الــعــســكــريــة 

ُّ
ــق بـــالـــش

ّ
الــتــنــفــيــذ، وتــتــعــل

عية.  واألمــنــيــة واإلداريــــة والــعــالقــات مــع الرَّ
ــارة  ــ ــق بــتــونــس، تـــجـــدر اإلشـ

َّ
وفــــي مـــا يــتــعــل

ارتــبــط بحكم  التونسي  الَكيان   
َّ
أن إلــى  هنا 

األســرة الَحفصية منذ عام 1228، ولكن مع 
ع  فتح العثمانّين للجزائر )1516(، والتوسُّ
بــادر حاكُمها  تونس  باتجاه  الــشــرق  نحو 
ـــفـــاُهـــم 

َّ
الــحــفــصــي مــــــوالي الـــحـــســـن إلـــــى الـــت

ــت قــواتــهــا تــونــس 
ّ
مـــع إســبــانــيــا الــتــي احــتــل

)1535(. ولكن ما قامت به القوات اإلسبانية 
يهّبون  كان  السُّ جعلت  وتدمير  مجازر  من 
ه أحمد 

َ
ابن الَحسن وُينّصبون  مــوالي  ضــّد 

 
ً
الثالث عام 1542، الذي أصبح يحكم منطقة

 حول تونس بعد أن أصبحت معظم 
ً
صغيرة

ــا لــواليــة  ــ خـــــرى تــتــبــع إّم
ُ
ــــدن والـــبـــلـــدات األ ـ

ُ
امل

العثمانيون  فتحها  الــتــي  الــغــرب  طــرابــلــس 

بقيت  عليه،  الجزائر.  لوالية  أو   ،1551 عــام 
تـــونـــس هـــدفـــًا إلســبــانــيــا الـــتـــي َســـعـــت إلــى 
ــام  ــــف مــــع الـــَحـــفـــصـــّيـــن، ولــــذلــــك قـ

ُ
ــال ــــحــ

َّ
ــت الــ

لطان العثماني عام 1572 بتعِين علي  السُّ
يستقّر  لم  ولكن  تونس،  على  حاكمًا  باشا 
العثماني،  الُحكم  الوالية تحت  وضــُع هــذه 
الــوزيــر ِســنــان باشا بحملٍة   بعد أن قــام 

ّ
إال

َبـــحـــرّيـــٍة ضـــّد االحـــتـــالل اإلســبــانــي لتونس 
ــــوادي« فــي 1574،  الـ انــتــهــت بمعركة »حــلــق 
وآلــــت تــونــس بــعــدهــا إلــــى واليــــة عثمانية 
صــغــيــرة بـــن واليـــتـــن كــبــيــرتــن: طــرابــلــس 

الغرب والجزائر.
العثمانية  الوثائق  تكشف  السياق  هذا  في 
عن عدم استقرار حدود هذه الوالية، بسبب 
ــن بضمِّ 

َ
ــذكــورت

َ
ــام الــوالَيــتــن امل مــطــالــب ُحــكَّ

يروان، وغيرها 
َ
ناطق مثل الق

َ
بعض املدن وامل

ّمت إلى والية طرابلس 
ُ

من النواحي التي ض
عــيــَدت الحقًا ِبــنــاًء على مطالب 

ُ
الــغــرب، ثــّم أ

ــى 1576 - 
ّ
ــط حــت ــكــان. وبــقــي هـــذا الــتــخــبُّ الــسُّ

1577 حن تّم إلحاق تونس بوالية طرابلس 
 وتعين حيدر باشا 

ً
الغرب، ثّم فصلها ثانية

زاع 
ّ
خرى، بقي الن

ُ
واليًا عليها. ومن ناحية أ

ــن إلى 
َ
حــول قــابــس وصــفــاقــص بــن الــواليــت

لطاني عام 1588 بعودة  أن صدر الُحكم السُّ
لواء صفاقص إلى والية تونس.

 الــوثــائــق 
ُ

وعــلــى عــكــس مــا ُيــعــتــقــد، ال تــجــّمــل
ــد الُحكم العثماني 

َّ
ــجــل

ُ
املــوجــودة فــي هــذا امل

 مِلا هو 
ً
 موضوعية

ً
الجديد، بل تقّدم صــورة

عية أو  موجود، سواء من اهتمام املركز بالرَّ
عية. ومن هذا لدينا  من تعّدي الُوالة على الرَّ
 مــن أحــد األمــــراء املحلين 

ٌ
 مــرفــوعــة

ٌ
عــريــضــة

الــقــيــروان( فــي 1576، إلى  يب أمير 
ّ
الط )أبــو 

هم فيها والــَي تونس رجــب بك 
ّ
لطان يت السُّ

ط  والــتــورُّ عايا  الرَّ على  عدي 
َّ
والت بالتجاُوز 

الفقراء  أمـــوال  ــســاد واغتصاب 
َ
ف فــي قضايا 

ــزيــنــة، وتــأكــيــد 
َ

واخـــتـــالس وهــــدر أمــــوال الــخ
أعــــيــــان تــــونــــس عـــلـــى ذلـــــــك، وهـــــو مــــا جــعــل 
ما  واســـتـــرداِد  حقيق 

ّ
بالت ُيطالب  لطان  السُّ

ُيثبت على الوالي ورجاله من حقوق. ولدينا 
 من أهالي تونس عام 1585، 

ٌ
 مشابهة

ٌ
عريضة

همون فيها 
َّ
لطان ويت  بها إلى السُّ

َ
يتوّجهون

ــه »اغــتــصــب 
ّ
والــــي تــونــس مصطفى بــك بــأن

ــرع الــشــريــف  ومـــارَس 
ّ

حقوقهم ِخــالفــًا لــلــش
وهو  عليهم«،  كبير  بشكل  والتعدي  لم 

ُّ
الظ

الــواليــة  ُيــخــاطــب قــاضــي  لطان  مــا جعل السُّ
»أن  الـــحـــقـــوق دون  ــرداد  ــ ــتـ ــ بــالــتــحــقــيــق واسـ

يبدي املحاباة ألّي طرف«.
قة 

ّ
خرى، تكشف الوثائق املتعل

ُ
ومن ناحية أ

بــالــجــانــب االقــتــصــادي أيــضــًا عــن فــســاد في 
املــيــزانــيــة نتيجة  إلــى عــجــٍز فــي  أّدى  اإلدارة 
ــزيــنــة، وهـــو مــا أّدى عــام 

َ
ــوارد الــخ تـــراُجـــع مــ

ـــزنـــة 
َ

الـــخ عــــن إرســــــــال  ــــف 
ُّ
ــوق ــتــ الــ ــــى  إلــ  1580

الــســنــويــة مــن الـــواليـــة إلـــى إســطــنــبــول التي 
كـــانـــت تــبــلــغ 25 ألــــف لـــيـــرة ذهـــبـــيـــة. ويــبــدو 
ــه لــديــنــا ُحكم  ـ

ّ
ت، ألن  هـــذه الــحــالــة اســتــمــرَّ

ّ
أن

ُسلطاني موّجه إلى قاضي تونس في 1584، 
عــايــا فــي تونس لدفع  غ عــن إخــضــاع الــرَّ

ّ
ُيبل

سوم وإعفاء األغنياء منها مّما أّدى إلى  الرُّ
ر 

ّ
زينة. ومن هذا الفساد الذي أث

َ
عجٍز في الخ

 من 
ٌ
لدينا عريضة االقتصادية  الحياة  على 

 1585 فــي  العثماني  لطان  السُّ إلــى  األهــالــي 
 عن قيام ُوالة تونس بشراء بضائع 

ُ
تكشف

ــَد ذلـــك  ــعـ ـــجـــار بـــثـــمـــٍن بـــخـــٍس وبـــيـــِعـــهـــا بـ
ُّ
الـــت

لألهالي بثمٍن ُمرتفع. وتكشف وثائق أخرى 
تعود إلى عاَمي 1587 - 1588 عن تنامي دور 
 

ِّ
العسكر اإلنــكــشــاريــة وقــيــامــهــم بــابــتــزاز كــل

عطيات جديدة، وهو لم 
ُ
واٍل جديٍد ملنحهم أ

يكن واِردًا في الواليتن املجاورتن، وهو ما 
ــُوالة إلــى تعويض ذلــك بفرِض  كــان ُيــرغــم الـ
ضــرائــَب جــديــدٍة على األهــالــي الــذيــن كانوا 
ــزوح عــن مناطقهم، 

ُّ
بــالــن َيشكون ويــهــّددون 

 
ّ
ــي ألن ــ ــوالـ ــ ــــب الـ

ّ
ــلـــطـــان يــــؤن ــّمــــا جـــعـــل الـــسـ مــ

 على 
ُ
»أهــالــي الــواليــة لــم تــُعــد لديهم الــقــدرة

لم والتعدي مّما أّدى 
ّ
الَبقاء بسبب كثرة الظ

بمعظمهم إلى النزوح عن الوطن«.
)كاتب وأكاديمي كوسوفي سوري(  

تونس 
في الوثائق العثمانية

لم يعد هناك من 
مبّرر لتجاُهل الوثائق 

العثمانية عربيًا

قّدمت »الوثائق« 
العثمانيين موضوعيًا بين 

الرعاية والتعّدي

»املــركــز  عــن  تــرجــمــان«، صــدر حديثًا  ضمن »سلسلة 
العربي لألبحاث ودراسة السياسات« كتاب بن عاملن: 
التركي  واألكاديمي  للمؤّرخ  العثمانية  الدولة  بناء 
جمال قفادار، بترجمة محمد عثمانلي ومراجعة عمار 
تأسيس  الكالسيكية  الـــدراســـة  هـــذه  تــتــنــاول  بــوعــشــة. 
في  الحداثة  معالم  العثمانّيني  ر  وتبصُّ العثمانية  الدولة 
ــك، يــحــاول  ــ مــطــلــع الـــقـــرن الــثــامــن عــشــر. ومـــن خـــالل ذل
ف أن ينسج تصّورًا عاّمًا ُيناقش فيه النظريات التي 

ّ
املؤل

األكاديمية  الفضاءات  في  العثمانية  الدولة  بناء  تناولت 
التركية والغربية، وأن ينسج منظورًا نقدّيًا لفهم فلسفة 

ذلك التاريخ.

األدب  كتاب  رًا 
ّ
مؤخ كامبردج«، صــدر  »منشورات  عن 

أدلــني جونز  البريطانّيني  ني 
َ
الباِحث تحرير  واملناخ، من 

ــــى التحقيق  ــجــه الــعــمــل إل
ّ
بـــتـــرا وكــيــلــي ســـولـــتـــزبـــاك. يــت

الــرابــطــة مــا بــني األدب واملــنــاخ، ويسعى إلى  فــي العالقة 
ح 

ّ
ليوض األدب،  املناخ في  تقديم سلسلة حول تمثيالت 

البيئية  رات  التغيُّ فهم  في  املساعدة  لــألدب  ُيمكن  كيف 
ــي يــمــكــن أن  ــ ــ الـــحـــاصـــلـــة. كـــمـــا يــكــشــف عــــن تــــاريــــخ أدب
ــعــاصــرة، 

ُ
ــات الــتــلــوث امل يــكــون مــصــدرًا ُمــفــيــدًا لفهم أزمــ

ويستكشف حضور املناخات في مجموعة من األنماط 
وتاريخية  ثقافية  نظر  وجــهــات  ومــن  املختلفة،  األدبــّيــة 

وعرقية وجندرية وطبقية متنوعة.  

الــســوري  الفلسطيني  والــكــاتــب  للباحث  حــديــثــًا  صـــدرت 
لفائف  الــلــصــوص:  ملك  بــعــنــوان   

ٌ
روايــــة تيسير خلف 

إيــونــوس الــســوري عن »منشورات املــتــوّســط«. يستند 
إلـــى قــّصــة حقيقية بطلها كــاهــن ســــوري يــغــادر  الــعــمــل 
تــاريــخ اإلمــبــراطــوريــة  ثــــورة للعبيد فــي  لــيــقــود أّول  بــلــده 
ة في 

ّ
 ُمستقل

ً
م مملكة ــس سنة 136 ق.  ويــؤسِّ الرومانية، 

تب النّص 
ُ
ية، حاربتها روما ألربع سنوات. ك

ّ
جزيرة صقل

الــذي يدافع عن نفسه وعــن تجربته  على لسان إيونوس 
القصيرة في الحكم بعد عودته املفتَرضة إلى مسقط رأسه 
مدينة آفاميا السورية. من روايات خلف األخيرة: »مذبحة 

الفالسفة« )2016(، و»عصافير داروين« )2018(.

املشروطة وصراع السلطة في إيران، عنوان الكتاب 
الذي صدر حديثًا للباحث خضير البديري عن »دار األّيام 
الدستورية  الــثــورة  إلــى  الكتاب  يعود  والــتــوزيــع«.  للنشر 
وُسّميت  إيــران بني عامي 1905 و1911  التي شهدتها 
»املشروطة«، وقادت إلى تأسيس أّول برملان في البالد  بـ
الطباطبائي  محمد  بزعامة  الدستوريني  بني  مع صــراع 
نيابي،  ديمقراطي  بحكم  املطالبني  البهبهاني  الله  وعبد 
وانتهى  القاجاري،  الدين  مظفر  السلطان  أنصار  وبــني 
بنجاح الثورة بتحقيق اإلصالحات املنشودة التي انقلب 
تأثير  يـــدرس  كما  مــيــزرا،  علي  محمد  السلطان  علبها 

الثورة على بلدان الجوار.

مظاهر  كتابها  فــي  بومعزة  نــوال  الباحثة  تستعرض 
التجريب وآلياته في الرواية العربية الجزائرية 
الــجــديــدة الــصــادر حــديــثــًا عــن »ألــفــا لــلــوثــائــق«، نشأة 
ــقــرن املـــاضـــي، ثم  الـــروايـــة الــجــزائــريــة فــي أربــعــيــنــيــات ال
ومــضــامــني  والــثــمــانــيــنــيــات،  السبعينيات  فــي  تــطــّورهــا 
العقود،  تلك  طــوال  بالعربية  املكتوبة  الــروائــيــة  األعــمــال 
ــــى الــتــجــريــب فـــي بــنــيــة الـــســـرد املــمــتــّد حتى   إل

ً
وصـــــوال

لها 
ّ
وتمث الــروائــي،  والشكل  التقنيات  على صعيد  اليوم 

لــخــطــابــات مــتــعــّددة؛ ســيــاســيــة وأســطــوريــة وتــاريــخــيــة، 
أزمات  بينها  الصراع  يعكس  التي  الشخصيات  وتنّوع 

املجتمع، إلى جانب االهتمام بالبنية الزمكانية.

عـــن »مـــنـــشـــورات جــامــعــة بــريــنــســتــون«، صـــدر حديثًا 
لفهمنا  داخلي  تاريخ  الكونيات:  علم  قــرن  كتاب 
الحديث للكون ألستاذ الفيزياء بي. جي. إي. بيبلز. 
يتناول الكتاب تاريخ علم الكونيات الذي بدأ مع النظرية 
سبية أللبرت أينشتاين ومفهومه عن كون متجانس 

ِّ
الن

ــهـــرت مـــســـاهـــمـــات بـــــــارزة مــــن عــلــمــاء  ــّم ظـ ــ فــلــســفــّيــًا، ثـ
ــت مــجــهــولــة لــزمــن مثل 

ّ
اســتــطــاعــوا تفسير ظــواهــر ظــل

املظلمة  واملــادة  املــادة،  الكبير، وتوزيع وحركة  االنفجار 
تخمينات  من  وأحيانًا  عميقة  رؤى  من  انطلقت  والتي 
العديد من  إلى جانب  الحظ باختبار صّحتها،  حالفها 

املنعطفات الخاطئة في تاريخ هذا العلم.

»الهيئة  عليها  تــقــوم  الــتــي  عاملية«  آفـــاق  »سلسلة  فــي 
الــعــامــة لــقــصــور الــثــقــافــة« فــي مــصــر، صـــدرت حديثًا 
ــنـــي الـــحـــديـــث،  ــيـ ــرح الـــصـ ــ ــسـ ــ ــن املـ ــ مــــخــــتــــارات مـ
ـــفـــني، ُهــــم: تــشــن ليتينغ، 

ّ
ــة مـــؤل

ّ
 تــضــّم نــصــوصــًا لــســت

وديــنــغ تــشــيــلــني، وكـــو مــــورو، وتــيــان هـــان، وكــاوشــني 
جــيــان، ولـــوشـــون، فــيــمــا قــامــت بــنــقــل الــنــصــوص إلــى 
العربية سّت مترجمات شاّبات، ُهّن: أسماء مصطفى 
عــيــطــة، وديــنــا تــهــامــي، وســــارة عــــّزت، وبــســمــة طـــارق، 
ورانــيــا فــتــحــي، ويــاســمــني شــــوري، بــإشــراف وتقديم 
مــحــســن فــرجــانــي، الــــذي يـــقـــّدم فـــي نــّصــه الــتــقــديــمــي 
وأبرز  يمّيزه،  وما  الصيني،  للمسرح  تاريخيًا  سياقًا 

القضايا التي تشغله.

ميدا،  دومينيك  االجتماع  علم  فــي  الفرنسية  للباحثة 
الذي  »مــا  العمل، ضمن سلسلة  كتاب  صــدر حديثًا 
ـــشـــرف عــلــيــهــا »مــطــبــوعــات فــرنــســا 

ُ
أعــــرفــــه؟«، الـــتـــي ت

نظرة  إلقاء  إلــى  العمل  بــاريــس. يسعى  في  الجامعية« 
جـــديـــدة عــلــى ظـــاهـــرة الــعــمــل »الـــتـــي يــتــمــحــور الــبــنــاء 
أسئلة من  عــن  اإلجــابــة  ويــحــاول  االجتماعي حولها«، 
الــدور املهّم في   دائمًا هــذا 

ّ
قبيل: هل كــان العمل يحتل

الــيــوَم نــظــرة جديدة  ــعــاصــر 
ُ
ن حــيــاة املجتمعات؟ وهــل 

إلى العمل وقيمته؟ وهل نتوّجه نحو صَيغ جديدة من 
ل هذه الصَيغ 

ّ
الشغل، وإن كان األمر كذلك، فهل تشك

 معها؟
ً
امتدادًا ألساليب العمل القديمة أو قطيعة

م الوثائق العثمانية صورًة واقعيًة عن بدايات الُحكم العثماني  تقدِّ
لة مّما يكسبها ِمصداقيّة كبيرة. ولكن لألسف  لتونس، ال صورة ُمجمَّ
تقُف وثائق هذا الُمجلّد عند نهاية القرن العاشر الهجري/ السادس 
عشر الميالدي، وهو ما يُحّفز على األمل بأن يقوم الجيل الجديد من 
الباحثين بنشر المزيد من الوثائق عن تونس خالل القرون الالحقة، كي 

تكتمل صورة البلد األكثر استقالًال عن إسطنبول.

في انتظار جيل جديد

نظرة أولى

فاضل بيات  صورة موضوعية عن السياسة والمجتمع

في المجلد العاشر من سلسلة »البالد العربية في الوثائق العثمانية«، 
المؤرخ  يستكمل  إسطنبول،  في  »إرسيكا«  مركز  عن  حديثًا  الصادر 
العراقي فاضل بيات مشروعًا بدأه عام 2010، حيث يجمع هذه المرّة 

قرابة 120 وثيقة حول تونس معظمها من »دفاتر المهّمة«

المؤرخ العراقي فاضل بيات

Tuesday 24 May 2022
الثالثاء 24 مايو/ أيار 2022 م  23  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2822  السنة الثامنة

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني
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يستعد ليونيل ميسي 
لخوض مونديال قطر 

مع منتخب األرجنتين

كوبنهاغن يُتوج بلقب دوري السوبر 
الدنماركي للمرة الـ14 في تاريخه

ــقــدم للمرة  ال الــدنــمــاركــي لــكــرة  ـــوج فــريــق كــوبــنــهــاغــن بلقب دوري الــســوبــر 
ُ
ت

وسجل  نظيفة.  بثالثية  ألبورغ  فريق  على  بتغلبه  تاريخه  في  عشرة  الرابعة 
ويوهانيسون  ليراجير  ولوكاس  هارالدسون  أرنــار  هكون  كوبنهاغن  ثالثية 
)بــاركــن(.  التي احتضنها ملعب  املــبــاراة  )الدقائق 8 و94 و53( من زمــن  في 
ــدنــمــاركــي الــغــائــب  وبــانــتــصــاره اســتــعــاد كــوبــنــهــاغــن لــقــب دوري الــســوبــر ال
وبروندبي.  ميدتييالند  فريقا  العامني  هذين  في  باللقب  ــوج 

ُ
ت إذ  عامني،  منذ 

وسيخوض كوبنهاغن املوسم املقبل الدور التمهيدي املؤهل لدور املجموعات 
في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ماينان حارس ميالن األفضل هذا الموسم في إيطاليا
الــدوري رقم 19 واألول بعد غياب 11 سنة، بسط ميالن  بعد تتويجه بلقب 
هيمنته أيضًا على جوائز األفضل هذا املوسم في إيطاليا، بعد أن توج حارسه 
املوسم.  هذا  الذهبي كأفضل حــارس  القفاز  بجائزة  ماينان  مايك  الفرنسي 

وكان صاحب الـ26 سنة بمثابة السد املنيع أمام منافسي الفريق اللومباردي، 
وحقق رقمًا قياسيًا في الدوريات الخمسة الكبرى هذا املوسم بعد أن نجح 
في الحفاظ على نظافه شباكه في 16 مباراة. وبالرغم من صغر سن الحارس 
أن  مــيــالن، إال  األول مــع فريق عريق بحجم  فــي موسمه  الفرنسي ووجـــوده 
ماينان استطاع بقوة شخصيته أن يقود فريقه في اللحظات الحاسمة، ويكلل 
هذا األداء الرائع في النهاية بلقب بطل إيطاليا على املستوى الجماعي، وبلقب 
إلــى صفوف  ماينان  وانضم  الشخصي.  املستوى  على  مركزه  في  األفضل 
لــيــل، بــطــل فــرنــســا فــي موسم  الــروســونــيــري بــعــد خمسة مــواســم بقميص 
لياو،  رافــايــيــل  الــشــاب،  البرتغالي  الــفــريــق،  فــي  زميله  وكـــان   .)2021-2020(
الــذي حصد فيه مدربهما  الوقت  املــوســم، في  ــوج بجائزة أفضل العــب في 

ُ
ت

املخضرم، ستيفانو بيولي، جائزة أفضل مدرب.

بيب غوارديوال: لم أواجه منافسًا شرسًا مثل ليفربول
املــدرب اإلسباني، بيب جوارديوال، مدرب فريق مانشستر سيتي،  اعترف 
بفوزه  التوالي،  على  الثاني  للموسم  اإلنكليزي  الـــدوري  بلقب  التتويج  بعد 
أن كــان متأخرًا بهدفني دون رد،  الــدرامــي على أســتــون فيال )3 - 2( بعد 
بأنه لم يواجه »منافسًا شرسًا مثل ليفربول«، مشيرًا إلى أنه ساعدهم على 
أن يكونوا أفضل في كل موسم. وقــال غــوارديــوال في تصريحات لشبكة 
ألقاب خالل  بأربعة  الفوز  في  نجحنا  »إذا  اللقاء  بعد  )سكاي سبورتس( 
ملعبنا،  على  الفوز  استثنائيون.  الشباب  هــؤالء  ألن  فهذا  ســنــوات،  خمس 
ومع جماهيرنا، هو أفضل شيء. أستون فيال قدم كل شيء، ولكن األمور 
»لم   

ً
قائال غــوارديــوال  األول«. وأضــاف  الهدف  تمامًا عندما سجلنا  تغيرت 

أفضل  نكون  أن  على  لقد ساعدنا  ليفربول.  مثل  منافسا شرسا   أشاهد 
في كل موسم«.

كلوب يُلمح لغياب ألكانتارا عن نهائي دوري األبطال
اعترف األملاني، يورغن كلوب، مدرب فريق ليفربول، إلى إمكانية غياب العب 
يوم  األبطال  نهائي دوري  الفريق في  ألكانتارا، عن  تياغو  اإلسباني،  الوسط 
السبت املقبل أمام ريال مدريد اإلسباني في باريس، لإلصابة. وكان صاحب 
الـ31 سنة غادر ملعب أنفيلد خالل مباراة فريقه أمام وولفرهامبتون، والتي 
فاز بها فريق الريدز بصعوبة )3-1( بعد أن كان متأخرا بهدف، في الدقيقة 
46 متأثرًا بإصابة عضلية. وقال املدرب األملاني في تصريحات لشبكة سكاي 
أعــلــم. خرج  ولكني ال  بالنهائي،  يلحق  لــن  أنــه  »أعتقد  املــبــاراة  بعد  سبورتس 
متأثرًا بإصابته، وهذه إشارة ليست جيدة على اإلطالق«. ُيذكر أنه رغم فوز 
فريق ليفربول باملباراة، إال أنه خسر لقب البطولة بفارق نقطة خلف مانشستر 
سيتي الذي حقق ريمونتادا رائعة قالبًا تأخره أمام ضيفه أستون فيال بهدفني 
تاريخه،  السادس في  باللقب  ليتوج   ،)2-3( للغاية  ثمني  انتصار  إلى  نظيفني 

والثاني على التوالي في إنكلترا.

ليونيل  املخضرم،  األرجنتيني  النجم  قــدم 
ميسي،  تعهده بأن »أشياء جيدة ستحدث« 
الــذي سيكون الثاني له  فــي املــوســم املقبل، 
الفرنسي،  ســان جيرمان  باريس  ناديه  مع 
بــحــســب مــا نــشــر »الـــبـــرغـــوث« عــبــر حسابه 

»إنستغرام«. الرسمي في موقع التواصل بـ
وكــتــب األرجــنــتــيــنــي، لــيــونــيــل مــيــســي: »أنــا 
مــتــأكــد مـــن أن أشـــيـــاء جـــيـــدة ســتــحــدث في 
العام 2022، وسيكون عامًا مهمًا وسنكافح 
الــطــمــوح للفوز بكل  التنافس مــع  مــن أجــل 
شــــــيء«. ووصـــــل »الــــبــــرغــــوث« إلــــى بــاريــس 
سان جيرمان وسط ضجة كبيرة في شهر 
أغسطس/آب املاضي، بعد 21 عامًا مزدهرًا 
مع فريقه السابق برشلونة، واحتفل السبت 
املاضي بالفوز بلقب الدوري الفرنسي، أول 

لقب له مع النادي الباريسي. 
وأشار ميسي إلى أنه »ما زلنا نشعر بمرارة 
اإلقــصــاء من دوري أبطال أوروبـــا )مــن دور 
الــــ16 أمـــام ريـــال مــدريــد اإلســبــانــي(، عندما 
أريـــد أيــضــًا أن  الفريق األفــضــل، لكنني  كنا 
أحافظ على سعادتي بالفوز بلقب آخر كان 

أحرز سائق فريق ريد بول، النجم الهولندي 
مــاكــس فــيــرســتــابــن، املـــركـــز األول فـــي ســبــاق 
جـــائـــزة إســبــانــيــا الــكــبــرى لــلــفــورمــوال واحـــد 
الثالث تواليًا، ليتصّدر بذلك ترتيب  والفوز 
الــســائــقــن، مستفيدًا من  لــدى  الــعــالــم  بطولة 
ــارل لــوكــلــيــر مــن مــونــاكــو خــالل  انــســحــاب شــ
ــي املـــركـــز   خــلــفــه فــ

ّ
ــدره لـــلـــســـبـــاق. وحــــــل تــــصــ

الثاني زميله في الفريق املكسيكي، سيرخيو 
الكتالونية،  مونتميلو  حلبة  على  بيريس، 
فــيــمــا أكـــمـــل ســـائـــق مــرســيــدس الــبــريــطــانــي، 

جورج راسل، عقد املنّصة بحلوله ثالثًا.
وحقق النجم الهولندي، ماكس فيرستابن، 
الـــفـــوز عــلــى الــحــلــبــة الـــتـــي أدخـــلـــتـــه تــاريــخ 
ــــات عــنــد  ــام 2016، حــــن بـ ــ الـــفـــئـــة األولـــــــى عـ
18 عــامــًا و228 يــومــًا أصــغــر ســائــق يــفــوز 
للقدر  العالم. وكــان  بإحدى جــوالت بطولة 
لــوكــلــيــر  كـــــان  إذ  الــــســــبــــاق،  هـــــذا  فــــي  دوره 
بعدما  مريح  بشكل  الــصــدارة  فــي  متمركزًا 
كــــان أول املــنــطــلــقــن، حــتــى الــلــفــة الــثــامــنــة 
والــعــشــريــن عــنــدمــا بــــدأت ســيــارتــه فــيــراري 
تــتــبــاطــأ بسبب فــقــدان الــطــاقــة، لــيــعــود إلــى 

أحـــد أهــدافــنــا«. وتــابــع »كـــان عــامــًا مختلفًا 
نا فــي النهاية 

ّ
 مــا حـــدث، لكن

ّ
نــظــرًا إلـــى كـــل

فزنا بالبطولة التي أردت حقًا الفوز بها«.
ــــردي، أخـــفـــق لــيــونــيــل  ــفـ ــ ــلـــى املـــســـتـــوى الـ وعـ
مــيــســي فـــي تــحــقــيــق مــســتــويــاتــه الــعــالــيــة، 
إذ ســجــل ســتــة أهــــداف فــقــط فــي منافسات 
دوري الــدرجــة األولـــى الــفــرنــســي، وهــي أقل 
حصيلة له في الــدوري منذ بداية مسيرته 
وأثـــار  مــوســم 2006-2005.  فــي  االحــتــرافــيــة 
ــادي  انــــعــــدام فـــاعـــلـــيـــتـــه، خـــصـــوصـــًا أمــــــام نــ
ريال مدريد عندما أهدر ركلة جزاء صدها 
الحارس البلجيكي تيبو كورتوا في مباراة 
الذهاب بدور الـــ16 في بطولة دوري أبطال 
أوروبا لكرة القدم، تساؤالت لبعض الوقت 

حيال مستقبله في باريس. 
ــــام مــقــبــل  ــعـ ــ ــي لـ ــيـــسـ ويـــســـتـــعـــد لـــيـــونـــيـــل مـ
مـــزدحـــم، ســــواء مــع بــاريــس ســـان جــيــرمــان 
الــــذي يــبــدأ حــقــبــة جـــديـــدة مـــع تــمــديــد عقد 
كــيــلــيــان مــبــابــي، ومـــع مــنــتــخــب األرجــنــتــن 
في   2022 العالم  بكأس  الــذي سيلعب معه 
و18  الــثــانــي  نوفمبر/تشرين   21 بــن  قطر 

الــســبــاق. وبعدما  مــن  الــحــظــيــرة وينسحب 
بفارق  العالم  لترتيب بطولة  كــان متصدرًا 
ــــن مـــونـــاكـــو مــــن ســبــاق  ــــرج ابـ 19 نـــقـــطـــة، خـ
ــارق ســـت نـــقـــاط خلف  ــفـ كــتــالــونــيــا ثــانــيــًا بـ
سباقًا  يخوض  أن  قبل  فيرستاين،  ماكس 
ــبـــوع املــقــبــل.  عــلــى أرضــــه فـــي مــونــاكــو األسـ
ب على تذبذبه 

ّ
التغل وكــان على فيرستابن 

إلى الحصى  املبّكر عندما خرج عن املسار 
ــال  بــفــعــل ريـــــاح قـــويـــة ومــشــكــلــة تــقــنــيــة. وقـ
الهولندي بعد السباق »كانت بداية صعبة 
وهذا  التركيز،  نهاية جيدة! حاولت  لكنها 

ليس باألمر السهل دائمًا«.
ــيــــدس تــحــســنــًا  ــــرت مــــرســ ــهـ ــ ــــي املــــقــــابــــل، أظـ فـ
رة للموسم بحلول 

ّ
ملحوظًا بعد بداية متعث

 زمــيــلــه 
ّ

راســــل فـــي املـــركـــز الـــثـــالـــث، فــيــمــا شــــق
ومـــواطـــنـــه بــطــل الـــعـــالـــم ســبــع مـــــرات لــويــس 
الــخــامــس بعد  املــركــز  إلــى  هاميلتون طريقه 
مشكلة في املحّرك وثقب في اإلطار بالجولة 
 هاميلتون خلف اإلسباني 

ّ
االفتتاحية. وحل

كارلوس ساينز سائق فيراري اآلخر، فخطف 
املركز الرابع بعد انزالقه املبّكر وخروجه عن 
في  البريطاني  مشكلة  من  مستفيدًا  املــســار، 
 الــفــنــلــنــدي فــالــتــيــري 

ّ
ــل ــات األخـــيـــرة. وحــ

ّ
الــلــف

بـــوتـــاس فـــي املـــركـــز الـــســـادس، مــتــقــدمــًا على 
الفرنسي إستيبان أوكــون سائق ألبن الذي 
راضيًا  بيريس  وكــان  سابعًا.  السباق  أنهى 
عــن النتيجة رغــم الــشــعــور بــاإلحــبــاط. وقــال 
تتويج  بـــأول منصة  »أنـــا سعيد  اإلســبــانــي 
لــي فــي إســبــانــيــا. لقد كــانــت األمـــور متقاربة 

ديسمبر/كانون األول املقبلن. وقفت أربعة 
أســـبـــاب خــلــف تـــراجـــع مــيــســي مـــع بــاريــس 
ســان جــيــرمــان، مــا منعه مــن تــقــديــم أفضل 
األرجنتيني،  املــدرب  تكتيك  األول  لديه،  ما 
في  وضعه  الــذي  بوتشيتينو،  ماوريسيو 
أقصى اليمن كنقطة انطالق له، في موقع 
يشبه صانع األلعاب، وذلك من أجل التقدم 
نــحــو املـــرمـــى، فــي الــوقــت الـــذي يــفــضــل فيه 
»البرغوث« أن يكون وسط امللعب هو نقطة 
انطالقه، ليتمكن من إنهاء الهجمة بسرعة، 
وال يخسر طاقته البدنية، فيما كان السبب 
الثاني، اعتماد الفريق على اللعب السريع 
مــن الــدفــاع إلــى الــهــجــوم، مــا جــعــل ليونيل 
أما  السن.  في  لتقدمه  نظرًا  يعاني،  ميسي 
مبابي  كيليان  وجــود  فهو  الثالث،  السبب 
النجم األول في باريس سان جيرمان، الذي 
يـــســـارع الــجــمــيــع إلـــى مــســاعــدتــه، مـــن أجــل 
تسجيل األهداف الحاسمة، وهذا أمر جديد 
عــلــى مــيــســي، فــي حــن كـــان الــســبــب الــرابــع، 
ــدم، بـــعـــدمـــا أصــبــحــت  ــقــ ــــرة الــ ــــو  تـــطـــور كـ هـ
بــدنــيــة أكـــثـــر، ومــيــســي يــبــلــغ مـــن عــمــره 34 
عـــامـــًا، وصــنــاعــة الــلــعــب تــتــطــلــب مــجــهــودًا 
بدنيًا أقل من أن يكون داخل منطقة الجزاء 
إلنـــهـــاء الـــهـــجـــمـــات، وهـــــذا مـــا فــهــمــه أيــضــًا 
البرتغالي املخضرم، كريستيانو رونالدو، 
الـــذي قـــام بتغيير مــركــزه مــع ريـــال مــدريــد 
ويــوفــنــتــوس والــيــونــايــتــد مــن جــنــاح أيسر 

إلى قلب هجوم.
)العربي الجديد/فرانس برس(

وأنــــــا ســعــيــد لـــلـــفـــريـــق، لــكــنــنــا بـــحـــاجـــة إلـــى 
التحدث الحقًا«. أما راسل، فاعتبر أن »األمر 
كــان صعبًا للغاية. فعلت كــل مــا فــي وسعي 

إليقاف ماكس، لكنه قام بعمل رائع«. 
وبــــــدأ لــوكــلــيــر بــطــريــقــة شـــبـــه مــثــالــيــة أمــــام 

فـــيـــرســـتـــابـــن، فــــي الــــوقــــت الــــــذي تــــراجــــع فــيــه 
زميله ساينز إلى املركز الخامس، وتجاوزه 
هاميلتون قبل أن يعود للتقّدم عليه. وحاول 
ســائــق هــــاس الــدنــمــاركــي كــيــفــن مــاغــنــوســن 
تـــجـــاوز هــامــيــلــتــون عــنــد املــنــعــطــف الـــرابـــع، 

ــــى خــــروج  إلــ أّدى  بــيــنــهــمــا  احـــتـــكـــاك  فــــوقــــع 
الــدنــمــاركــي عــن املــســار وتــعــّرض هاميلتون 
لثقب في إطــاره وتراجعه إلى املركز التاسع 
عــشــر. قـــال حينها هــامــيــلــتــون عــبــر الــراديــو: 
»سأختار الحفاظ على هذا املحّرك يا شباب. 
 
ّ
 فـــريـــق مـــرســـيـــدس أخـــبـــره بـــأن

ّ
آســــــف«، لـــكـــن

وفيرستابن  لوكلير  وبـــدأ  االســتــمــرار.  عليه 
بــاالبــتــعــاد تــدريــجــيــًا عــن راســــل الــثــالــث، في 
الــوقــت الـــذي كـــان فــيــه بــيــريــس يضغط على 
ســـائـــق مـــرســـيـــدس. واســـتـــمـــّرت املــتــاعــب في 
ــــان فــيــرســتــابــن  ــــع، عـــنـــدمـــا كـ ــرابـ ــ املــنــعــطــف الـ
الرابع  املركز  إلــى  ليتراجع  التالية  الضحّية 
خلف بيريس، وهو ما منح لوكلير أريحية. 
وبعدما ابتعد في املقّدمة، كانت الكارثة في 
ة السابعة والعشرين 

ّ
انتظار لوكلير في اللف

 »ال، 
ً

عــنــدمــا تــبــاطــأت ســيــارتــه وصـــرخ قــائــال
ال لــقــد فــقــدت الــطــاقــة« وبـــدأ بــالــبــكــاء قــبــل أن 
راســـل. وعندها،  األول لصالح  املــركــز  يخسر 
طلب ريد بول من فيرستابن تغيير إطاراته 
وتركيب  والعشرين  الثامنة  ة 

ّ
اللف نهاية  في 

»سوفت«. وبعدما قفز بيريس إلى الصدارة 
النهاية، استنفر  أمــام راســل قبل 35 لفة من 
بتجاوز  الثالث  املركز  ليستعيد  فيرستابن 
ــاع بـــيـــريـــس لــطــلــب  ــ ــــصـ ــبــــوتــــاس. وانـ مــثــيــر لــ
فــريــقــه بــفــســح املـــجـــال أمـــــام فــيــرســتــابــن في 
الــلــفــة الــخــمــســن. وقـــال الــهــولــنــدي »شــكــرًا يا 
»ال  بــالــقــول  املكسيكي  عليه  فـــرد  صــديــقــي«، 

بأس، لكن هذا غير عادل«.
)فرانس برس(

فيرستابن يحرز سباق إسبانيا ويتصدر بطولة العالمميسي يقدم وعده لجماهير سان جيرمان بالموسم المقبل
يريد ميسي العودة 

بشكل قوي في الموسم 
المقبل مع ناديه باريس 

سان جيرمان الفرنسي

اعترف ماكس فيرستابن 
نجم فريق ريد بول 

بصعوبة الفوز بسباق 
جائزة إسبانيا الكبرى

)Getty/يسعى ميسي إلى تحقيق مزيد من األلقاب مع »الباريسي« )أنطونيو بورغا

)Getty/مانشستر سيتي حسم اللقب في الدقائق األخيرة )جاي بارات

)Getty/فرض غوارديوال سيطرته بتحقيق 4 ألقاب في 5 مواسم )جاي بارات

)Getty/احتفل فيرستابن بعد فوزه بسباق جائزة إسبانيا الكبرى )كليف ميسون

مباريـات
      األسبـوع

رياض الترك

انــتــهــى الـــيـــوم الـــكـــروي الــخــتــامــي 
املــثــيــر فـــي الــــدوريــــات األوروبــــيــــة 
ملوسم 2021-2022، بطريقة مثالية 
لجماهير فريقي مانشستر سيتي اإلنلكيزي 
بلقب  التتويج  بعد  اإليطالي، وذلــك  وميالن 
ــــدوري بــطــريــقــة مــثــيــرة وحــمــاســيــة. وأثــبــت  الـ
ــدر برفع  الــروســونــيــري وســيــتــي أنــهــمــا األجــ
بــعــد منافسة كــبــيــرة وطويلة  ــدوري  الــ كـــأس 

على مدى 38 أسبوعًا.

سيتي وغوارديوال أبطاًال للبريمييرليغ
عــــنــــدمــــا وصــــــــل املـــــــــــدرب اإلســــــبــــــانــــــي، بــيــب 

يوم التتويج 
التاريخي

سيتي وميالن بطال إنكلترا وإيطاليا

األوروبية  الدوريات  في  الحاسم  اليوم  انتهى 
بتتويح مانشستر سيتي بلقب البريمييرليغ وتتويج 
ليلة  في  اإليطالي،  الدوري  بلقب  ميالن  فريق 
بسبب  الفريقين  جماهير  تنساها  لن  تاريخية 

األحداث التي رافقت المباراتين

تقرير

غــــوارديــــوال، إلـــى مــانــشــســتــر ســيــتــي فــي عــام 
2016، اعتقد الجميع أنه سيفشل في املالعب 
ينجح  ولــن  الــــدوري،  قــوة  اإلنكليزية بسبب 
فعل  كما  االعتيادي  لعبه  أسلوب  فــرض  في 
مــع بــرشــلــونــة اإلســبــانــي فــي الليغا وبــايــرن 
 
ّ
ــبـــدو أن مـــيـــونـــخ فــــي الــبــونــدســلــيــغــا. لـــكـــن يـ

ــاد فريقه  ــر، إذ قـ لـــه رأي آخــ ــان  غــــوارديــــوال كـ
الــدوري ملوسم 2021- سيتي للتتويج بلقب 
في  الــتــي صنعها  الــريــمــونــتــادا  بــعــد   ،2022
الــجــولــة األخــيــرة عــلــى أســتــون فــيــال وفـــاز )3 
- 2( بعدما كان متأخرًا بهدفن نظيفن في 
املواجهة. الفوز جعل غوارديوال يتفوق على 
منافسه املدرب األملاني، يورغن كلوب، بفارق 
أنــهــى مانشستر  إذ  الــنــهــايــة،  فــي  نقطة فقط 
للدوري برصيد   

ً
الصدارة وبطال املوسم في 

لــفــريــق ليفربول  نــقــطــة  مــقــابــل 92  نــقــطــة   93
 كلوب هــو أول مــدرب 

ّ
الــوصــيــف. والــالفــت أن

فــي تــاريــخ الــــدوري اإلنــكــلــيــزي، ُيحقق أعلى 
معدل نقاط لفريق ال ُيحقق اللقب )97 نقطة 
في عام 2018 و92 نقطة في عام 2022(، وهو 
ما يؤكد العمل الكبير الذي صنعه غوارديوال 
في املالعب اإلنكليزية خالل املواسم املاضية. 
وأكـــــد املــــــدرب اإلســـبـــانـــي، بــيــب غــــوارديــــوال، 
البريمييرليغ  مــنــافــســات  فــي  الكبير  تــفــوقــه 
أن تسلم مهمة تدريب فريق مانشستر  منذ 
ســيــتــي فــي عـــام 2016، لــُيــحــقــق لــقــبــا جــديــدا 
وُيحقق  ــمــيــز 

ُ
امل الــذهــبــي  إلـــى سجله  يضيفه 

ــلـــى صـــعـــيـــد الــتــتــويــج  إنـــــجـــــازا شــخــصــيــا عـ
بألقاب الدوري. وبهذا الفوز حقق غوارديوال 
ــقـــب الـــــرابـــــع مــــع مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي فــي  ــلـ الـ
و2022(،   2021  ،2019  ،2018( البريمييرليغ 
وأمـــســـى ثـــانـــي أفـــضـــل املـــدربـــن فـــي إنــكــلــتــرا 
عــلــى صــعــيــد الــتــتــويــج بــلــقــب الـــــدوري خلف 
مدرب مانشستر يونايتد األسطوري، السير 
أليكس فيرغيسون، الذي حقق 13 لقبًا. كما 
ميزة في البطوالت 

ُ
تابع غوارديوال أرقامه امل

الـــدوري في  إذ حقق اإلسباني لقب  املحلية، 
 من 

ّ
10 مــواســم مــن أصـــل 13 مــوســمــًا مــع كـــل

برشلونة )3 ألقاب(، بايرن ميونخ )3 ألقاب( 
ومانشستر سيتي )4 ألقاب(، وهي إنجازات 
رائعة لهذا املــدرب خالل مسيرته التدريبية. 
في املقابل، حقق غوارديوال اللقب رقم 11 له 
في إنكلترا مع مانشستر سيتي واللقب رقم 
األندية  مــع جميع  التدريبة  فــي مسيرته   32
التي قادها. وفي التفاصيل، حصد اإلسباني 
لــقــب الـــــــدوري 4 مــــــرات، لــقــب كــــأس االتـــحـــاد 
اإلنكليزي مرة، لقب كأس الرابطة اإلنكليزية 
4 مرات، لقب الدرع الخيرية مرتن، في حن 
 وصيفًا في نهائي دوري أبطال أوروبــا 

ّ
حــل

موسم 2021-2020.

مالديني بطل ميالن األول
عـــاد مــيــالن إلـــى منصة الــتــتــويــج فــي بطولة 
الـــدوري اإليــطــالــي بعد 11 سنة مــن الغياب. 

حصد فريق ميالن 
اللقب رقم 19 في بطولة 

الدوري اإليطالي

)Getty/حصد ميالن لقب الدوري بعد غياب 11 سنة )تيزيانا فابي

أكد ميالن للجميع في إيطاليا وخارجها أنه 
املحلية  املسابقات  جميع  فــي  بقوة  سيعود 
ــة، بــعــد املـــوســـم الــتــاريــخــي الـــذي  ــ ــيـ ــ واألوروبـ
برصيد  للكالتشيو  مــتــصــدرًا  وأنــهــاه  قــدمــه 
86 نقطة وبفارق نقطتن عن الوصيف إنتر 
الــذي وصــل إلــى 84 نقطة فقط. وكــان اللقب 
األخير لفريق ميالن في موسم 2011-2010، 
الفريق وشهد هبوطا حادا  وبعد ذلــك غــاب 
فــي املــســتــوى، ولــم يبتعد فقط عــن منصات 
الــتــتــويــج فــقــط، بــل حــتــى عــن املــراكــزاألربــعــة 
األولــــــى فـــي الـــتـــرتـــيـــب، وغـــــاب تــقــريــبــًا فـــي 6 
أبطال  دوري  منافسات  عن  متتالية  مواسم 

وساهم في عودته إلى املكان الصحيح بن 
الــكــرة اإليطالية وكــبــار أوروبــــا. وبعد  كبار 
في  اإليــطــالــي  الــــدوري  بلقب  بيولي  تتويج 
موسم 2021-2022، يبرز إلى الواجهة القرار 
التاريخي الــذي أخــذه مالديني في الصيف 
تــتــجــه  اإلدارة  كـــانـــت  عـــنـــدمـــا  إذ  ــــي،  ــــاضـ املـ
املــدرب األملــانــي رالف  إلقالة بيولي وتعين 
رانــغــنــيــك، بـــداًل مــنــه، عـــارض مــالــديــنــي هــذا 
الــقــرار وأصـــر على بــقــاء بــيــولــي، والنتيجة 
ــيـــرا لـــلـــمـــدرب والــــعــــودة  ــبـ ــا كـ كــــانــــت نـــجـــاحـ
إلـــى مــنــصــات الــتــتــويــج بــعــد غــيــاب 11 سنة 
مــتــتــالــيــة. فـــي املــقــابــل، عــمــل مــالــديــنــي على 

ــر فـــريـــق  ــيـ ــاهـ ــمـ ــو مـــــا جــــعــــل جـ ــ ــ أوروبـــــــــــــا، وهـ
عاني كثيرًا لسنوات وسنوات 

ُ
الروسونيري ت

ــواًل إلـــى عـــام 2022، الـــذي شــهــد الــعــودة  وصــ
»بيغ ميالن«. التاريخية للـ

وفي وقت يعود فضل هذا اإلنجاز للالعبن 
املــديــر   

ّ
أن  

ّ
إال بـــيـــولـــي،  واملـــــــدرب ســتــيــفــانــو 

الــتــقــنــي، بـــاولـــو مـــالـــديـــنـــي، كــــان أحــــد أبـــرز 
باولو  وُيعتبر  الكبير.  النجاح  هــذا  أسباب 
في خط  فريق ميالن  أساطير  من  مالديني 
الدفاع تاريخيًا والذي حقق إنجازات كثيرة 
الذي  اإلداري  هو  واليوم  الروسونيري،  مع 
ســـاهـــم فـــي تــتــويــج الـــفـــريـــق بــلــقــب الـــــدوري 

تــحــســن الــوضــع الــفــنــي لــفــريــق مــيــالن عبر 
كلف الخزينة 

ُ
التعاقد مع مواهب شابة ال ت

املجموعة  فيد 
ُ
ت ها 

ّ
لكن األمــــوال،  مــن  الكثير 

 طلب 
ً
ــى، وفـــعـــال ــ ــة األولــ وبــيــولــي فـــي الـــدرجـ

ولكنهم  معروفن،  غير  العبن  مــع  التعاقد 
ــة  ــيـ بـــاتـــوا الـــيـــوم نــجــومــا فـــي الـــكـــرة األوروبـ
ــاال فـــي الـــــــدوري اإليـــطـــالـــي. والـــالفـــت  ــطــ وأبــ
 مــالــديــنــي وبــقــرارتــه الــصــحــيــحــة خفض 

ّ
أن

قــيــمــة الـــرواتـــب الــتــي يــدفــعــهــا فــريــق مــيــالن 
إلــى حوالي 80  النصف تقريبًا، لتصل  إلــى 
مليون يورو فقط، وهو أقل من راتب املهاجم 
سان  باريس  في  مبابي،  كيليان  الفرنسي، 

 مالديني صنع فريقا 
ّ
جيرمان، ما يعني أن

ــأقــــل كـــلـــفـــة مــمــكــنــة بـــفـــضـــل عــمــلــيــة  بـــطـــال بــ
ــواهــــب وجــذبــهــا  اخـــتـــيـــار جـــيـــدة ألفـــضـــل املــ
واآلن  الجديد.  الروسونيري  مشروع  لبناء 
رقــم 19  الــــدوري  وبــعــد تحقيق لقب بطولة 
واللقب األول ي الدوري بعد 11 سنة، يسعى 
مــالــديــنــي ملــتــابــعــة نــفــس عــمــلــيــة الــبــنــاء من 
فــي موسم 2023-2022،  بقوة  الــدخــول  أجــل 
واملــنــافــســة عــلــى األلـــقـــاب املــحــلــيــة والــذهــاب 
أوروبـــا،  أبــطــال  دوري  منافسات  فــي  بعيدًا 
ولَم ال مع بضع الدعامات الجديدة، املنافسة 

على اللقب في السنوات القادمة.

Tuesday 24 May 2022 Tuesday 24 May 2022
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ــاء، الـــجـــولـــة  ــ ــــالثـ ــثـ ــ ــوم الـ ــ ــيـ ــ ــام الـ ــقــ تــ
مــن منافسات  ــرة  ــيـ الــثــالــثــة واألخـ
املـــجـــمـــوعـــات ملــســابــقــة كــأس  دور 
االتـــحـــاد اآلســـيـــوي لــكــرة الـــقـــدم، بــمــواجــهــات 
ــي املـــجـــمـــوعـــة األولـــــــــــى، يــلــتــقــي  ــ ــة. فـ ــمــ ــاســ حــ
األنــــصــــار الــلــبــنــانــي مــــع الـــســـيـــب الــعــمــانــي، 
حيث  الكويتي،  الكويت  مع  السوري  وجبلة 
 4 برصيد  املجموعة  ترتيب  األخير  يتصدر 
نــقــاط مــن مــبــاراتــن، مــقــابــل 3 نــقــاط لــكــل من 

السيب وجبلة، ونقطة لألنصار.
وكــانــت الــجــولــة األولــــى، شــهــدت فــوز السيب 
مــع  األنـــــــصـــــــار  وتـــــــعـــــــادل  عــــلــــى جــــبــــلــــة 0-1 
آماله  نـــادي جبلة  أنــعــش  فيما   ،1-1 الكويت 
فــي املــنــافــســة بــعــد فـــوزه عــلــى األنـــصـــار 0-1، 
ــاز الــكــويــت  ضــمــن الــجــولــة الــثــانــيــة، فــيــمــا فــ
ــاد محمد  عــلــى الــســيــب بــهــدفــن لــهــدف. وأشــ
عـــبـــدالـــلـــه، مـــــدرب نـــــادي الـــكـــويـــت الــكــويــتــي، 
ــال فـــي تــصــريــحــات نقلها  ــأداء العــبــيــه، وقــ ــ بـ
املــوقــع الــرســمــي لــالتــحــاد اآلســيــوي: »بــرأيــي 
بتطبيق  والــتــزمــوا  قــام العبونا بعمل جيد، 
تعليمات الجهاز الفني، درسنا فريق السيب 
والضعف  القوة  نقاط  بتحديد  وقمنا  جيدًا 
لديهم، وقاتلنا بقوة من أجل الحصول على 

كأس االتحاد 
اآلسيوي

الثالثاء، من خالل إقامة  اليوم  الحسم  االتحاد لجولة  تصل مسابقة كأس 
قوية  بمواجهات  المجموعات  دور  منافسات  من  واألخير  الثالث  الدور 
وحاسمة، في الوقت ذاته سيتحدد من خاللها المتأهلون إلى الدور قبل 

النهائي من المسابقة القارية الثانية، والتي تأتي بعد دوري أبطال آسيا

3031
رياضة

تقرير

نتعامل مع كل مباراة  دائمًا  النتيجة.. نحن 
بــــصــــورة مــخــتــلــفــة، ونــجــتــمــع مــــع الــالعــبــن 
ــن خــطــتــنــا لـــلـــمـــبـــاراة، وســــوف  ــتـــحـــدث عــ ونـ
نقوم بذات األمر في املباراة املقبلة«. وتابع: 
»بــعــض الــالعــبــن الــذيــن شــاركــوا لــم يكونوا 
ــاراة الــســابــقــة،  ــبــ جــاهــزيــن لــلــمــشــاركــة فـــي املــ
ولــهــذا لــم نــخــاطــر بــإشــراكــهــم، حــيــث إنـــه مع 
بعمل  نقوم  فإننا  املــبــاريــات  مواعيد  تــقــارب 
بعض املداورة، خاصة في ما يتعلق باختيار 
الالعبن  باختبار  قمنا  األجــانــب،  الــالعــبــن 
خـــالل املـــــران الــــذي ســبــق املـــواجـــهـــة، وقــررنــا 
للمشاركة«.  األكثر جاهزية  الالعبن  إشــراك 
ــال بــــوريــــس بـــونـــجـــاك، مــــدرب  ــ مــــن جـــهـــتـــه، قـ
نــــادي الــســيــب الــعــمــانــي: »الــجــمــيــع يعلمون 
الــتــي خضناها خالل  املهمة  املــبــاريــات  عــدد 
الالعبون يشعرون  بدأ  الشهر األخير، واآلن 
بالتعب خاصة على الصعيد الذهني، هنالك 

بعض الالعبن املصابن في الفريق والذين 
لم يتدربوا بشكل كــاٍف، مثل أمجد الحارثي 
ولكننا  البوسعيدي،  وعلي  البريكي  وخالد 
ــم، وكــــــان مــــن الــصــعــب  ــهــ ــراكــ اضـــطـــررنـــا إلشــ
عليهم اللعب دون التدريب«. وتابع: »في مثل 
هذه البطولة نحتاج أن يكون البدالء بنفس 
مــســتــوى األســاســيــن، ولــكــن نــحــن ال نمتلك 
العمق بذات املستوى في التشكيلة، لنتمكن 
من تغيير النتيجة، لدينا بعض الالعبن في 
خط الوسط، ولكن ال يوجد هدافون قادرون 

على صنع الفارق«. 
وفي املجموعة الثانية، يلتقي ظفار العماني 
البحريني مع  والرفاع  الكويتي،  العربي  مع 
الجولة  وكــانــت  الفلسطيني،  الخليل  شباب 
األولـــى شهدت فــوز العربي على الــرفــاع 2-3 
فيما حقق   ،0-3 الخليل  وظــفــار على شــبــاب 
األخيرة  الدقائق  فــي  ثمينًا  انتصارًا  الــرفــاع 
بالجولة   2-3 بنتيجة  الــعــمــانــي  ظــفــار  عــلــى 
الـــثـــانـــيـــة، فــيــمــا تــغــلــب الـــعـــربـــي عــلــى شــبــاب 
في  الــعــربــي  لينفرد  رد،  دون  بــهــدف  الخليل 
ــــدارة تــرتــيــب املــجــمــوعــة بــرصــيــد 6 نــقــاط  صـ
الرفاع  من  لكل  نقاط   3 مقابل  مباراتن،  من 
وظــفــار، فــي حــن بقي رصيد شباب الخليل 

خاليًا من النقاط.
ــي تـــصـــريـــحـــات نــقــلــهــا املــــوقــــع الـــرســـمـــي  ــ وفــ
لالتحاد اآلسيوي، اعتبر علي عاشور، مدرب 
نــادي الــرفــاع، أن فريقه ال تــزال أمــامــه فرصة 
ــــاف في  لــتــحــقــيــق املـــزيـــد مـــن الــتــحــســن، وأضــ
تصريحاته: »كانت بدايتنا مثالية، وللمباراة 
الثانية على التوالي كنا نتقدم ولكننا نخفق 
في املحافظة على تقدمنا، وهــذا األمــر يظهر 
االتحاد اآلسيوي بطولة قوية، وأن  أن كأس 
جــمــيــع الـــفـــريـــق الـــتـــي نــلــعــب ضـــدهـــا قـــويـــة«. 
للتحسن،  مساحة  هنالك  »بالتأكيد  وتــابــع: 
ونحن نكتسب خبرة كبيرة من خالل املشاركة 
في هذه البطولة، تعلمنا أننا يجب أال نفقد 
األمــــل، وأنــنــا يــجــب أن نــواصــل الــقــتــال حتى 
الــنــهــايــة«. مــن جهته، قــال راشـــد جــابــر مــدرب 
املباراة جيدة بشكل عام  نــادي ظفار: »كانت 
ولكن يجب أن نحاول تفادي ارتكاب األخطاء 
الــتــي ارتــكــبــنــاهــا، فــقــدان الــتــركــيــز فــي الــدفــاع 
أثــر علينا كثيرًا، حيث إن الضغط املبكر من 
الــدفــاع جعلهم يسجلون هــدفــن، وقد  فــريــق 
الثاني  الــشــوط  فــي  قمنا بعمل عـــودة جــيــدة 
وفــرضــنــا طــريــقــة لعبنا عــلــى املـــبـــاراة، وهــذا 
األمر ساعدنا على تسجيل التعادل«. وواصل 
مــبــاراة صعبة  أمــامــنــا  بــالــقــول: »اآلن  حديثه 
ضد العربي، ويجب أن نحقق الفوز إذا أردنا 
الـــتـــأهـــل إلــــى الــــــدور الـــثـــانـــي، يــجــب أن نــرفــع 
األخطاء  ارتــكــاب  ونــتــفــادى  التركيز  مستوى 

من أجل تحقيق نتيجة إيجابية«. 
وفي املجموعة الثالثة، يلتقي تشرين السوري 
ــع الــنــجــمــة الـــلـــبـــنـــانـــي، والـــــرفـــــاع الــشــرقــي  مــ
ــقـــدس الــفــلــســطــيــنــي.  الــبــحــريــنــي مـــع هــــالل الـ
وكانت الجولة األولى شهدت تعادل تشرين 

العربي الكويتي 
أقرب الفرق لبلوغ الدور 

الثاني للبطولة

الــدوري  نهائي  في  أطلس  مع  موعدًا  يضرب  باتشوكا 
المكسيكي

 تأهل باتشوكا إلى نهائي مرحلة إياب الدوري املكسيكي لكرة القدم )كالوسورا 2022( 
ملواجهة حامل اللقب أطلس وذلك بعد تغلبه على أميركا بثالثية نظيفة في إياب نصف 
النهائي. وحملت ثالثية باتشوكا في املباراة التي أقيمت مساء األحد بالتوقيت املحلي على 
ملعبه توقيع اإلكــوادوري، روماريو إيبارا، في مناسبتني )د. 13 و66( وإريك سانشيز 
)د.44(، وبفوزه تأهل باتشوكا للنهائي بعدما كان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل )1 - 
1(. ويواجه باتشوكا الذي يتطلع لحصد سابع لقب في تاريخه، في النهائي أطلس الذي 

أطاح تيغريس في نصف النهائي بنتيجة إجمالية )5 - 4(.

ألفيش حول مستقبله مع برشلونة: القرار ليس بيدي
ألفيش،  دانــي  املــخــضــرم،  البرازيلي  أوضــح 
الفريق  أيمن برشلونة، بعد خسارة  ظهير 
بهدفني دون رد على ملعب كامب نو أمام 
الــخــتــامــيــة ملنافسات  الــجــولــة  فــيــاريــال فــي 
البالوغرانا  معه  استمراره  قــرار  أن  الليغا، 
ألفيش  وقــال  بيده.  ليس  املقبل  املوسم  في 
فــي تــصــريــحــات تــلــيــفــزيــونــيــة بــعــد املــبــاراة 
ــز فــقــط على  ــاذا ســيــحــدث، أركــ »ال أعــلــم مــ
ال  الهدية.  بمثابة  باملناسبة  وهو  الحاضر، 
النادي حتى  لهذا  أنا العب  أعلم املستقبل. 
املــقــبــل، وكـــمـــا فعلت  يـــونـــيـــو/حـــزيـــران   30
ــل أمـــثـــلـــه بــأفــضــل  ــأظـ طــيــلــة مـــســـيـــرتـــي، سـ
الــــ39 سنة  وتــابــع صاحب  ممكنة«.  طريقة 
تــصــريــحــاتــه »الــجــمــيــع يعلم رغــبــتــي. كنت 
النجم  أكــد  املقابل  ليس كذلك«. في  ولكنه  بيدي،  القرار  كــان  لو  فترة،  ألتواجد هنا منذ 
املخضرم أن الفريق الكتالوني »يجب أن يتغير على مستوى الروح، وأن يمتلك الالعبون 
روحًا قتالية أكبر، والدفاع عن ألوان هذا الفريق في املوسم املقبل. يجب العودة في املوسم 
بهدفني  داره  فــي عقر  الفريق  وبعقلية مختلفة«. وحــول خــســارة  بــروح جــديــدة،  املقبل 
نظيفني، أبدى ألفيش أسفه لعدم وجود رد فعل إيجابي تجاه الجماهير التي جاءت إلى 

ملعب كامب نو لتشجيعهم.

ياسين بونو أول عربي يفوز بجائزة زامورا ألفضل حارس 
في الليغا

دخل الحارس املغربي، ياسني بونو، تاريخ 
بطولة الـــدوري اإلســبــانــي لــكــرة الــقــدم من 
أوســع األبـــواب، وذلــك بعد أن تــوج بجائزة 
مرموقة في نهاية املوسم الكروي 2021-
2022، لُيثبت أنــه الــحــارس رقــم واحــد مع 
فـــريـــق إشــبــيــلــيــة ومــــن بـــني األفـــضـــل في 
الــلــيــغــا حــالــيــًا. وبــعــد تــلــقــي شــبــاك فــريــق 
لعبها  مــبــاراة  فــي 38  هــدفــًا  إشبيلية 30 
ــوج 

ُ
فــي الــــدوري اإلســبــانــي هـــذا املــوســم، ت

الــحــارس املــغــربــي، يــاســني بــونــو، بجائزة، 
ريــكــاردو زامــــورا، ألفضل حــارس مرمى 
في الليغا ملوسم 2021-2022، عن جدارة 
واســتــحــقــاق بــحــســب مـــا أعــلــن الــحــســاب 
الــحــارس املــغــربــي،  ــدم  الــرســمــي لليغا. وقـ
ياسني بونو، مستوى الفتا هذا املوسم مع 
فريقه إشبيلية الذي احتل املركز الرابع في 
منافسات  في  املشاركة  وضمن  الترتيب 
وهو   ،2023-2022 أوروبــــا  أبــطــال  دوري 
الـــذي ســاهــم فــي صناعته بونو  اإلنــجــاز 
منح 

ُ
وت كثيرة.  أهدافا  األندلسي  النادي  تلقي  ومنعه  ميزة 

ُ
امل تصدياته  بسبب  نفسه 

جائزة زامورا للحارس الذي يتلقى أقل عدد من األهداف في املوسم، وفي حال بونو 
 حارس مرمى ريال مدريد، تيبو 

ً
هو األقل تلقيًا لألهداف برصيد 30 وخلفه مباشرة

أليكس ريميرو )35  كــورتــوا )31 هــدفــًا(. ثم حــارس مرمى فريق ريــال سوسييداد، 
الليغا  تــاريــخ منافسات  بــونــو، أول حــارس مرمى عربي فــي  هــدفــًا(. وأمــســى ياسني 
ُيتوج بجائزة أفضل حارس )جائزة زامورا(، إذ سبق أن حققها حراس من جنسيات 
أن  ُيذكر  كاميرونية.  تشيلية،  فرنسية،  أرجنتينية،  سلوفينية،  بلجيكية،  إسبانية، 
الحارس املغربي، ياسني بونو،  مدرب فريق إشبيلية، يولن لوبيتيغي، ساهم بحسم 
لهذه الجائزة، وذلك بسبب عدم إشراكه في املباراة األخيرة من املوسم )الجولة الـ 38( 
ضد فريق أتلتيك بلباو، حرصًا على عدم تلقيه الهدف الـ31، ألن كورتوا حارس النادي 

امللكي يقف خلفه بـ 31 هدفًا في شباكه.

الترجيح. الــالفــت فــي األمـــر أنــه انتشرت بعد املــبــاراة، صور 
ــارات التي  لــقــارورة الــحــارس الكونغولي، وعليها بعض اإلشـ
تساعد الحارس على توقع املكان الــذي سيسدد إليه العبو 
تقريبًا، ساهمت  دقيقة  معطيات  وتحمل  الفرنسي،  الفريق 
في مساعدة الحارس على التصدي ملختلف الكرات وفرضته 
نجمًا للمباراة دون منازع. تلك اللقطة أعادت إلى األذهــان ما 
قام به الحارس املصري أبو جبل في نهائيات كأس أفريقيا 
في الكاميرون خالل بداية العام الحالي، وذلك عندما استعان 
بقارورة من أجل كتابة املالحظات التي تتعلق بأماكن تسديد 
الحارس  حينها.  السنغال  منتخب  لنجوم  الترجيح  ركــالت 
الكونغولي البالغ عمره 28 عامًا، سبق له أن خاض تجارب مع 
عديد األندية في أوروبا وخاصة في فرنسا حيث انضم إلى 
ه لم يصبح نجمًا إال بفضل 

ّ
مرسيليا ونانسي ولوهافر، ولكن

قارورته التي كشفت أخيرًا عن مهارات عالية، والتي ال تعكس 

ما شهدته بداية مسيرته من صعوبات. وخالل لعبه مع فريق 
مرسيليا، كانت مهمته صعبة ألنه ينافس الحارس ستيف 
مانداندا، وكان مطالبًا بتعويضه خالل مباريات كأس فرنسا، 
ه لم ينجح في املهمة، وكان احتياطيًا بشكل متواصل، 

ّ
ولكن

ما جعله يطالب بالرحيل عن الفريق حتى يضمن املشاركة 
أكثر في املباريات. تعّرض الحارس لصدمة عندما كان يلعب 
لفريق كون الفرنسي، حيث تسبب خالل املباراة األولــى في 
باريس سان  فريقه ضد  في خسارة  موسم 2019-2018، 
جيرمان، إذ تحمل مسؤولية مباشرة في أول هدفني في اللقاء 
لينتصر الباريسي بنتيجة 3ـ0، ولم يشارك كثيرًا مع الفريق 
حتى انتقل إلى نوتنغهام الذي وقع معه عقدًا ملدة 4 مواسم، 
وقد لعب املدرب صبري اللموشي دورًا كبيرًا في انتقاله إلى 
الفريق اإلنكليزي، وأصبح أساسيًا ويستعد لخوض تجربة 

في البريميرليغ، في حال تأهل فريقه بنجاح.

زهير ورد

أصبح حارس مرمى فريق نوتنغهام فورست، بريس سامبا، 
نجمًا فــي إنــكــلــتــرا بــعــد تــألــقــه فــي نــصــف الــنــهــائــي وتــحــديــدا 
فـــي الــلــقــاء ضـــد فــريــق شيفيلد فـــي املــرحــلــة الــحــاســمــة من 
»التشامبيونشيب«، بعد أن أبدع الحارس الكونغولي في الدفاع 
عن مرمى فريقه طوال املواجهة، إذ خطف األنظار بتصدياته 
املثيرة طوال املباراة تلك، وتصدى للعديد من الكرات التي جعلت 
املواجهة بني نوتنغهام وشيفيلد تنتهي بالتعادل السلبي، ما 
أعطى فريقه فرصة خــوض الحصص اإلضافية ثم ركالت 
الترجيح بل تواصل إبداع الحارس في ركالت الترجيح، عندما 
تصدى لثالث محاوالت، ليقود فريقه إلى التأهل، ولم ينجح 
العبو فريق شيفيلد إال في تسجيل ركلة واحــدة فقط، وهو 
ما جعل الحارس يحظى بإشادة كبيرة بعد إبداعه في ركالت 

بريس سامبا

على هامش الحدث

خطف حارس 
مرمى فريق 

نوتنغهام 
فورست اإلنكليزي، 

بريس سامبا، 
األضواء بتألقه 

في الدور نصف 
النهائي لبطولة 

»التشامبيونشيب«

األنصار سيحاول 
تصحيح مساره 
في اللقاء األخير 
)فرانس برس(

سيتأهل إلى الدور قبل النهائي في منطقة غرب آسيا صاحب المركز األول 
في كل مجموعة، إلى جانب أفضل فريق حاصل على المركز الثاني في 
العربية هيمنتها على  األندية  أن تواصل  أمل  الثالث، على  المجموعات 
الماضية،  النسخة  لقب  البحريني  المحرق  حصد  حيث  القارية،  البطولة 
األوزبكي  كارشي  ناساف  منافسه  على  المسابقة  نهائي  في  فوزه  بعد 
بثالثية نظيفة، متوجا بلقبه الثاني بعد األول في عام 2008، ومن قبله 

العهد اللبناني، وسبقها بـ3 ألقاب القوة الجوية العراقي.

آلية التأهل لنصف النهائي

وجه رياضي

مـــع هـــالل الـــقـــدس 0-0 والــنــجــمــة مـــع الــرفــاع 
تشرين  على  األخــيــر  فــاز  فيما   ،1-1 الشرقي 
2-0 ضمن الجولة الثانية، التي شهدت أيضًا 
تغلب النجمة على هالل القدس الفلسطيني 
2-0. وشـــدد فــلــوريــن مــوتــروك مـــدرب الــرفــاع 
الشرقي على ضرورة املحافظة على التركيز 
قبل خــوض املــواجــهــة األخــيــرة. وأضـــاف في 

مباراة، ويجب أن نحافظ على تركيزنا، حيث 
املــبــاراة األخــيــرة..  يمكن االحــتــفــال فقط بعد 
عندي قلق من حالة بعض الالعبن، وكذلك 
حصل لدينا حالتا طــرد، وبالتالي يجب أن 

أقوم بإيجاد الحلول لهذه املشاكل«.
وواصــل حديثه بالقول: »إذا لعبنا بقوة في 
أن  يمكن  فإننا  فعلنا،  كما  األخــيــرة  املــبــاراة 

تــصــريــحــات ملــوقــع االتـــحـــاد اآلســـيـــوي: »أنـــا 
ــذا الــــفــــوز، وأريـــــــد أن أشــكــر  ــهـ ــدًا بـ ــ ســعــيــد جـ
وكذلك  لتساندنا،  حــضــرت  الــتــي  الجماهير 
الــتــزمــوا بتعليماتي،  الــذيــن  أشــكــر الــالعــبــن 
استغالل  في  عالية، ونجحوا  بــروح  ولعبوا 
الفرص عندما كانت تسنح لنا«. وتابع: »أنا 
فــخــور جــدًا بالالعبن، ولــكــن ال تـــزال أمامنا 

ننجح في الفوز بصدارة املجموعة والتأهل، 
ســــر نــجــاحــنــا فــــي الــتــســجــيــل بـــالـــوقـــت بـــدل 
الــضــائــع مـــن الــشــوطــن األول والـــثـــانـــي هو 
التدريبات  نــبــذل مــجــهــودا كبيرا خــالل  أنــنــا 
بقوة  األداء  قــادريــن على مواصلة  نكون  كي 
فـــي الـــوقـــت بــــدل الـــضـــائـــع، كــمــا أن العــبــيــنــا 

يواصلون القتال حتى صافرة النهاية«.

هنأ كارلو أنشيلوتي فريقه السابق ميالن بلقب »اإلسكوديتو« الـ19 في تاريخه. ونشر 
املدرب أنشيلوتي رسالة على »تويتر« قال فيها »فورزا غراندي ميالن! مبروك«. ويمتلك 
مــدار 5 مواسم  إذ ساهم معه كالعب على  الفريق،  تاريخ  أنشيلوتي بصمة كبيرة في 
)1987-1992( في التتويج بلقب الدوري مرتني، ومرة في كأس السوبر اإليطالي، باإلضافة 
للقبني في األبــطــال، ولقب في السوبر األوروبـــي، وآخــر في كــأس اإلنتركونتيننتال. أما 
كــمــدرب فــقــاده للتتويج بــالــدوري والــكــأس والــســوبــر اإليــطــالــي مــرة، ولقبني فــي األبطال 

ومثلهما في السوبر األوروبي ومونديال األندية.

صورة في خبر

أنشيلوتي يهنئ ميالن

Tuesday 24 May 2022 Tuesday 24 May 2022
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ال شيء يسكت الجوع في زمن األزمات مثل المعكرونة بالنسبة إلى التونسيين، إذ تعتبر أطباقها األقل كلفة على موائدهم، 
وهي بالتالي رفيقتهم األولى في أزمنة الرخاء والشدة

هوامش

نجوى بركات

يحُدث أن يتآمر القدُر ضّدك، فيجعلك تولد ابنا لوحٍش 
ال شاغل له إال تعميم الخراب ونشر الهالك من حوله. 
ا لرجٍل مثل جــوزف ستالني، 

ً
ابن تخّيل مثال أن تكون 

أو قريبا مقّربا من أدولف هتلر، حني ال تكون جيناُت 
الــتــوّحــش قــد انتقلت إلــيــك أو تــركــت أثــَرهــا فــيــك. أبــنــاُء 
هم فــي بــلــدانــنــا، املــولــودون 

َ
ــغــاة الــذيــن عرفنا بعض

ُّ
الــط

ا صغيرة مستبّدة من دون 
ً

على صورة آبائهم، وحوش
العجالة. كثر من هؤالء  رحمة، ليسوا هّمنا في هــذي 
استفادوا من مواقعهم ما استطاعوا، بل إن بعضهم 
لطة.  السُّ توريثه  بعد  توّحشا  وأكثر  أشــّد بطشا  كــان 
موضوعنا هو أولئك األبرياء، »الضعفاء«، الذين ال حيلة 
ة يعرفون عن ياكوف، 

ّ
لهم أمام رابط الّدم وال ذنب لهم. قل

االبن البكر لستالني، الذي مات قتال في أحد معسكرات 
د فــي الجيش األحــمــر، 

ّ
االعــتــقــال الــنــازيــة. كــان قــد تجن

وتــــدّرج إلــى أن أصــبــح مــالزمــا أول، حــني أســـره األملــان 
وا أنهم وقعوا على صيد ثمني. لكنهم، عندما 

ّ
الذين ظن

اقترحوا مبادلته بضابط كبير أخذه السوفييت أسيرا 
تــفــاوض،  أّي  ستالني  رفــض  ستالينغراد،  معركة  فــي 

معتبرا أنه »ال يوجد أسرى حرب، هناك فقط خونة«. 
ه 

ُ
منذ صغره، كان ياكوف منبوذا من أبيه، ماتت والدت

أبــوه في عائلته،  صغيرا ورّبته جّدته، وحني استقبله 
كـــان فــي الــرابــعــة عــشــرة مــن عــمــره. ولـــم يــكــن ستالني 
يــكــّن لــولــده الــبــكــر أيـــة عــاطــفــة، إذ كـــان يــجــده خــجــوال، 
يكون من صلبه. شابا، حاول  بــأن  ا، غير جديٍر 

ّ
هش

أن رفــض ستالني تزويجه ممن  ياكوف االنتحار بعد 
ق الوالد باحتقار: »هو 

ّ
يحّب، وحني فشلت محاولته، عل

ال يجيد عمل أي شيء كما يجب، حتى أنه لم يصّوب 
جيدا. يستحيل أن يكون بيننا أي شيء مشترك«! 

الــنــازّي، بلغت يــاكــوف أخباُر  فــي معسكر االعــتــقــال 
الــوالــُد بتنفيذها فــي مدينة كاتني  الــتــي أمــر  املــجــزرة 
 11 ألـــف ضــابــط بــقــوا فــي الــجــانــب 

ّ
الــبــولــونــيــة، بــحــق

السوفييتي، إثر تقسيم  بالدهم بني هتلر وستالني 
 
ً
في سبتمبر/ أيلول 1939، فزاده األمر يأسا وقناعة
 
ً
بأن خالصه مستحيل. كانت شروط اعتقاله قاسية

جدا، فقّرر إنهاء حياته في ربيع العام 1940، برمي 
الــشــائــكــة، حــيــث رمـــاه الجنود  نفسه عــلــى األســــالك 
األملــان بالرصاص. ولم يكن ياكوف ضحية ستالني 
الــوحــيــدة ضــمــن الــعــائــلــة، إذ مــن املـــعـــروف أيــضــا أن 

وكانت  آلليلوييفا،  ناديا  األخير،  لهذا  الثانية  الزوجة 
 بإطالق الرصاص 

ً
تصغره بـ 23 عاما، ماتت منتحرة

على نفسها، بعد مشاّدة بينهما بشأن سياساته، إال 
أن ستالني منع الجميع من نشر الخبر، معلال وفاتها 

بعارض صّحي سببه التهاب الزائدة الدودية .. 
بــعــد هزيمته وقبيل  يــتــزّوج إال  لــم  نــاحــيــتــه،  هتلر مــن 
انتحاره، ولم ُيرزق بأبناء. بيد أن أخبارا كثيرة شاعت 
عن عالقة استثنائية ربطته بابنة أخته غير الشقيقة، 
التي ماتت منتحرة هي األخــرى، وهي  أنجيال روبــال، 
في الثالثة والعشرين عاما. قيل إنها املرأة الوحيدة التي 
أحّبها هتلر فعال، إنه كان على عالقة جنسية بها، وإن 

صا من أدنى 
ّ
موتها ظّهر املسَخ الذي فيه، وجعله متخل

أخــرى   
ً
نظرية يــعــّزز  مــا  ثّمة  لكن،  اإلنسانية.  املشاعر 

املــســؤول عن  أنــه  إلــى  انــتــحــرت، وتنحو  بأنها  ك 
ّ
تشك

موتها. ففي رواية صدرت العام املاضي بعنوان »مالك 
ميونيخ«، يروي اإليطالي فابيانو ماّسيمي، مستندا إلى 
بحوث معّمقة في األرشيف قام بها خالل ثالثة أعوام، 
أنه سعى إلى فهم سبب تغييب ذكراها عن كل املراجع، 
إذ ال يوجد عنها برأيه »فيلم أو بحث أو مسرحية، في 
أية لغة. ومع ذلك، الكل كان يعرف مصير ابنة شقيقة 
هتلر في أملانيا النازية: كانت فضيحة موتها كبيرة إلى 
درجة يصعب معها تجاهلها ببساطة. أعتقد بوجود 
 شابة 

ّ
ضي بها على حق

ُ
إرادٍة لتناسي الطريقة التي ق

إلى  الــطــريــق  أجــل تمهيد  الــعــدالــة، مــن  بالحصول على 
الثورة السياسية«. وبالفعل، لم يخلف انتحاُر الصبّية 
للجثة  أي تشريٍح  أو  تقرير طبي شرعي،  أيَّ  املــزعــوم 
الــتــي يــقــال إنــهــا كــانــت مصابة بــكــدمــاٍت عــديــدٍة بادية 
الوجه والجسد، هذا ناهيك عن اختفاء كل  األثــر على 
السلطة،  النازيني  تبّوؤ  عند  بالحادثة  صلة 

ّ
املت الوثائق 

الذي   الصحفّي فريتز جرليش 
ُ

وفي مقدمتها تحقيق
ي في معسكر لالعتقال، عام 1934.

ّ
توف

أبناء الوحوش

وأخيرًا

تخيّل مثًال أن تكون 
ابنًا لرجٍل مثل ستالين، أو قريبًا 

مقرّبًا من هتلر
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طبق المعكرونة
حّل اضطراري لتوفير األمن الغذائي في تونس

تونس ــ إيمان الحامدي

تعد  أن  مـــن دون  ــبـــوع  أسـ يـــمـــّر  ال 
عــائــلــة تــونــســيــة طــبــق املــعــكــرونــة، 
الـــــــــــــذي يـــــــــــــــزداد حــــــــضــــــــوره عـــلـــى 
املـــوائـــد مــع تــصــاعــد األزمـــــات االقــتــصــاديــة 
األخرى  األطباق  تجعل  التي  واالجتماعية 

صعبة املنال بالنسبة إلى بعض الفئات. 
املعكرونة وحدها إسكات جوع  »تستطيع 
ــحــــدود«. هــذا  ــل مــ ــائـــات كــثــيــرة ذات دخــ عـ
مبنى سكني  فــي  تنظيف  عاملة  تقوله  مــا 
وتبلغ  محبوبة  تــدعــى  تــونــس  بالعاصمة 
املعكرونة  التي تصف طبق  العمر،  من   34
بأنه األقرب إلى قلوب وجيوب التونسيني، 
ــدة أســرتــهــا  ــائـ ــد أنــــه يــحــضــر عــلــى مـ ــؤكـ وتـ
فــي حديثها  تتابع  أسبوعيًا.  أيـــام   4 نحو 
»العربي الجديد«: »أطبخ أشكااًل متعددة  لـ
من املعكرونة بحسب اإلمكانات التي تتوفر 
ابـــة، أي مــن دون لــحــوم، 

ّ
لــــدي. أطــبــخــهــا كـــذ

بيضاء  وأحيانًا  في شكل حساء،  وجــاريــة 
مع قليل من الزيت فقط عندما تشتد األزمة. 
وفــي مناسبات أخـــرى، أظــهــر ســخــاًء أكبر، 

وأطبخها بصلصة ولحم أو دجاج«. 
ت 

ّ
وتـــرى أن »املــعــكــرونــة تــقــاوم الــغــاء، وحل

بــالــتــالــي بـــــداًل مـــن طــبــق الــشــكــشــوكــة على 
ــراء، بـــعـــدمـــا ارتـــفـــعـــت أســـعـــار  ــقــ ــفــ ــد الــ ــوائــ مــ

)Getty /أضاف التونسيون إلى المعكرونة اإليطالية نكهتهم الخاصة )ماركو دي الورو

ــيـــض وفــلــفــل  ــبـــق مــــن بـ ــطـ مــــكــــونــــات هــــــذا الـ
وطــمــاطــم وزيــــت وتـــوابـــل«. وتــؤيــد دراســــة، 
أجرتها شركة سيغما كونساي املتخصصة 
التونسيني  اســتــهــاك  أن  ــاءات،  فــي اإلحـــصـ
املــعــكــرونــة يــــزداد وصــــواًل إلـــى ثـــاث مــرات 
ق مدير »سيغما كونساي« 

ّ
أسبوعيًا. ويعل

حسن الزرقوني، في حديثه إلذاعة موزاييك، 
ــادة اســتــهــاك املــعــكــرونــة تــدل على  بــأن »زيــ
تصاعد األزمة االجتماعية وتزايد الفقر في 
تــونــس، مــا يحتم تــحــّول الــعــادات الغذائية 
األقـــل كلفة«. يضيف: »تشكل  األطــبــاق  إلــى 
التي تتضمن مواد مدعومة ماذًا  األطباق 
هذا  لكن  االجتماعية،  األزمـــات  فــي  للفقراء 

الواقع مؤشر مقلق أيضًا«. 
فت دراسة إيطالية أجريت في مارس/ 

ّ
وصن

آذار 2021 تــونــس فــي املــرتــبــة الــثــانــيــة على 
الخبز واملعجنات، بنسبة  صعيد استهاك 
علمًا  سنويًا،  الــواحــد  للفرد  كيلوغرامًا   17
بكمية  األول  املــركــز  يحتلون  اإليطاليني   

ّ
أن

الــدراســة  وكشفت  سنويًا.  كيلوغرامًا   23.5
اإليــطــالــيــة أن ارتـــفـــاع اســتــهــاك املــعــجــنــات، 
وبينها الخبز واملعكرونة، من بني تداعيات 
جائحة كورونا العاملية على تونس. وتظهر 
دراســة، أجراها معهد االستهاك الحكومي 
 الــنــظــام 

ّ
فــي تــونــس حـــول تــغــذيــة األســــر، أن

الــغــذائــي الــتــونــســي يــرتــكــز عــلــى املــعــجــنــات 

التي تؤمن أكثر السعرات الحرارية واملعادن 
ارتفاع  أن  إلى  املطلوبة ألجسامهم. وتشير 
استهاك املعكرونة وصل إلى 14 كيلوغرامًا 
ســنــويــا لــلــفــرد الـــواحـــد فـــي مــنــاطــق جــنــوب 
مناطق  في  كيلوغرامًا  و12.9  الباد،  غربي 
وسط الغرب، أما معدل االستهاك الوطني 
فلم يتجاوز 11.9 كيلوغرامًا للفرد سنويًا . 
الباحثة في علم االجتماع صابرين  وتقول 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »األمــن  الــجــاصــي، لـــ
ــة مــطــلــقــة لكل  ــويـ الـــغـــذائـــي يــتــحــّول إلــــى أولـ
الشعوب في زمن األزمــات. وهو كان يشمل 
قديمًا تخزين األسر التونسية املؤونة، قبل 
أن تــتــغــّيــر هـــذه الـــعـــادات، ويــصــبــح تخزين 
ــن الـــغـــذائـــي  ــة بـــــــارزة لـــأمـ املـــعـــكـــرونـــة عـــامـ
عادة  التونسيون  »يسارع  لديها«. تضيف: 
بأدنى  الشعور  لــدى  املعكرونة  تخزين  إلــى 
خـــطـــر، وأطـــبـــاقـــهـــا األكـــثـــر قـــربـــًا لــوجــدانــهــم 
ــان طــبــخــهــا  ــكــ وجـــيـــوبـــهـــم أيـــضـــًا بــســبــب إمــ
بــطــرق مــتــعــددة، وبــأقــل كلفة. وهــكــذا يظهر 
جليًا أن السلوك الغذائي للتونسيني شديد 
التأثر بالوضعني االقتصادي واالجتماعي، 
ويحّول الفقر ونقص األموال وجهة األطباق 
نحو املعجنات مباشرة، باعتبار أن تونس 
الــتــي تعتمد على  الــبــلــدان  ضــمــن مجموعة 

الحبوب في غذائها األساسي« .
 »األزمــات تخلق أشكااًل 

ّ
وترى الجاصي أن

املواطنني  الــطــعــام بسبب بحث  جــديــدة مــن 
عــن أطــبــاق تــتــاءم مــع إمكاناتهم. وقــد لجأ 
إلى  سابقة  صعبة  مــراحــل  فــي  التونسيون 
الطبيعة، وابتكروا أطباقًا من أعشاب برية 
أن تسيطر  الغذاء، قبل  لتأمني كفايتهم من 
املــعــكــرونــة عــلــى غــــذاء الــفــقــراء فــي العقدين 
بمختلف  التونسيون  ويطبخ  األخــيــريــن«. 
فــئــاتــهــم االجــتــمــاعــيــة املـــعـــكـــرونـــة بــأشــكــال 
مختلفة، ويتفوقون في إعطاء الطبق، الذي 
جلبه اإليطاليون، طابعًا خاصًا باستخدام 
الـــتـــوابـــل املــحــلــيــة وأســــمــــاك وثــــمــــار الــبــحــر 
املتوسط، ولحم الضأن والدواجن، أو حتى 
عــبــر طــبــخــهــا مـــع أجـــبـــان وخـــضـــار. ويــعــود 
ــى الـــقـــرن  ــ ــاريــــخ املـــعـــكـــرونـــة فــــي تـــونـــس إلـ تــ
التاسع عشر، حني استوطن اإليطاليون في 
الذي  املعكرونة  الباد، وجلبوا معهم طبق 
نافس لسنوات طبق الكسكسي ذي األصول 
الــقــرن املــاضــي،  الــبــربــريــة. وفــي ثاثينيات 
أنشأ إيطالي يدعى قوندولفو )غوندولفو( 
فرحات  شــارع  فــي  للمعكرونة  أول مصنع 
حشاد بالعاصمة تونس. واستمرت عامة 
»قــونــدولــفــو« اإليــطــالــيــة فــي ســـوق تونس 
املصنع. وبني  أغلق  عــام 1990، حــني  حتى 
أولى مصانع املعكرونة الكبيرة في تونس، 
ــاردو« الــــتــــي كــــانــــت فــــي الـــضـــواحـــي  ــ ــ ــانـ ــ ــ »مـ
الــجــنــوبــيــة لــلــعــاصــمــة تــونــس، و»كــاســتــرو 
ــتـــي امــتــلــكــت مـــنـــشـــآت عــلــى  ســـــتـــــرازوال« الـ

الطريق املؤدية إلى محافظة زغوان.
اإليطالية  املعكرونة  اختفاء مصانع  وبعد 
الــتــي مــهــدت الــطــريــق أمــــام تــلــك التونسية 
ــذه املـــنـــتـــجـــات، تـــحـــّولـــت  ــ لــــطــــرق أبــــــــواب هــ
صناعة املعجنات الغذائية إلى إحدى أبرز 
الــصــنــاعــات الــغــذائــيــة فـــي الـــبـــاد، وبــاتــت 
تــنــافــس بــمــهــارة عــالــيــة فـــي رفــــد األســــواق 
ق 

ّ
بأفضل األصناف، بالتزامن مع تزايد تعل

التونسيني بأطباقها.

يتصاعد استهالك 
التونسيني املعكرونة، 
فهم يأكلون أطباقها 
بمعدل ثالث مرات 

ها قليلة 
ّ
أسبوعيًا ألن

الكلفة

■ ■ ■
يرتكز النظام الغذائي 
للتونسيني اليوم على 
املعجنات التي تؤمن 

أكثر السعرات الحرارية 
واملعادن ألجسامهم

■ ■ ■
يمنح التونسيون 

املعكرونة التي جلبها 
اإليطاليون طابعًا 
خاصًا باستخدام 
التوابل ومنتجات 

البحر املتوسط ولحم 
الضأن والدواجن

باختصار




