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احتجاجات إيران: استنهاض الموالين
شهدت مدن إيرانية مسيرات موالين للسلطة، مضادة لالحتجاجات المتواصلة التي 

ُقتل فيها عشرات المدنيين وبعض األمنيين بحسب الرواية الرسمية. ]2ـ3[

تنتشر في الصومال 
ظاهرة احتيال على متبرعين 

يرغبون في بناء مساجد. 
قضايا االحتيال تلك بلغ 

عددها 440.
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روسيا تصّعد بضم أراٍض أوكرانية 
وتخّفف التهديد بالنووي

ِ
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الداخلية 

والخارجية

للحديث تتمة...

احتجاجات إيران
استنهاض الموالين 
وتوسيع االعتقاالت

حملة  بعد  وتيرتها  تراجع  مع  الثاني  أسبوعها  أميني  مهسا  الشابة  وفاة  على  إيران  في  االحتجاجات  تدخل 
مسيرات  في  الشوارع  إلى  للسلطة  الموالين  نزول  إلى  باإلضافة  اإليرانية،  األمنية  القوات  شنتها  واسعة  اعتقاالت 

مضادة للتجمعات االحتجاجية في موازاة تهديد الجيش اإليراني للمحتجين

طهران ـ صابر غل عنبري
لندن، واشنطن ـ العربي الجديد

ــتــــجــــاجــــات  بــــعــــد أســـــبـــــوع مـــــن االحــ
الــواســعــة عــلــى وفـــاة الــشــابــة مهسا 
ــلـــطـــات  ــهـــضـــت الـــسـ ــنـ ــتـ أمــــيــــنــــي، اسـ
اإليـــرانـــيـــة املــــوالــــن لــهــا بــمــســيــرات مــضــادة 
خرجت في عدة مدن، فيما وسعت من حملة 
ــقـــاالت، ودخــــل الــجــيــش اإليــــرانــــي على  ــتـ االعـ
»مختلف  الخط، معلنًا استعداده للتصدي لـ

مؤامرات األعداء«.
وتـــــيـــــرة  األول  أمــــــــــس  ــة  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ لـ وتـــــــراجـــــــعـــــــت 
ــلــــى وفـــــــــاة أمــــيــــنــــي، عــلــى  ــــات عــ ــــاجـ ــــجـ ــتـ ــ االحـ
وقـــع أعــمــال عــنــف شــديــد شــهــدتــهــا، وتــأكــيــد 
السلطات األمنية والقضائية أنها ستتعامل 
»أعـــمـــال شغب  ـــ »بـــحـــزم« مـــع مـــا وصــفــتــهــا بـ
تواصل  مواقع  حجب  عن   

ً
فضال وتخريب«، 

شّكلت همزة وصل بن املحتجن، واعتقاالت 
واسعة.

وأظـــهـــرت فــيــديــوهــات انــتــشــرت عــلــى مــواقــع 
التواصل االجتماعي عدة تجمعات في نقاط 
ــهــــران، لــيــل الــخــمــيــس املــــاضــــي، منها  فـــي طــ
مــنــطــقــة »صـــادقـــيـــة«، غـــربـــي املـــديـــنـــة، وقــيــام 
 عن تجمعات 

ً
محتجن بإغالق شارع، فضال

فــي مـــدن أخــــرى. لــكــن االحــتــجــاجــات لــم تكن 
بــالــوتــيــرة نــفــســهــا الــتــي كــانــت عــلــيــهــا خــالل 

األيـــام املــاضــيــة، بعدما تــمــددت فــي أكــثــر من 
 البالد شهدت 

ّ
80 مدينة إيرانية، ما يعني أن

ــر احـــتـــجـــاجـــات مـــنـــذ نـــوفـــمـــبـــر/ تــشــريــن  ــبـ أكـ
الـــذي شهد تــظــاهــرات واسعة  الــثــانــي 2019، 
عــلــى خلفية رفـــع أســعــار الــبــنــزيــن. وامــتــدت 
حـــركـــة االحــــتــــجــــاج، بــحــســب مــنــظــمــة الــعــفــو 
الــدولــيــة وقــتــهــا، إلـــى نــحــو 100 مــديــنــة وتــم 
قمعها بقوة. وبلغت الحصيلة الرسمية 230 

 وأكثر من 300 بحسب املنظمة.
ً
قتيال

وشــهــدت عـــدة مـــدن إيــرانــيــة، أمـــس الجمعة، 
االحتجاجية  للتجمعات  مــضــادة  مــســيــرات 
بعد صــلــوات الجمعة، رفــع املــشــاركــون فيها 
أعــــالم إيــــران بــكــثــافــة، مطلقن هــتــافــات ضد 
الواليات املتحدة وإسرائيل وبريطانيا ومن 
»مـــثـــيـــري الـــشـــغـــب«، ومــنــدديــن  وصـــفـــوهـــم بــــ
ــرانــــي  ــال شـــغـــب« وحــــــرق الـــعـــلـــم اإليــ ــمــ »أعــ ـــ بــ
ــات خــــــالل االحـــتـــجـــاجـــات.  ــدســ ــقــ وإهـــــانـــــة املــ
ــرات،  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ودعــــــــــا املــــــشــــــاركــــــون فــــــي هــــــــذه املـ
ــي، الــســلــطــة  ــ ــرانـ ــ الـــتـــي بــثــهــا الــتــلــفــزيــون اإليـ
الـــقـــضـــائـــيـــة واألجـــــهـــــزة األمـــنـــيـــة والـــشـــرطـــة 
ــزم« ضـــد »املــخــلــن بــأمــن  »حـ ـــ إلـــى الــتــعــامــل بـ
املنتهكة  والتحركات  و»السلوكيات  الــبــالد« 
لــــلــــحــــرمــــات«، عــــلــــى حـــــد تـــعـــبـــيـــرهـــم. ونـــقـــل 
ــمـــي صــــــورًا مــن  الـــتـــلـــفـــزيـــون اإليـــــرانـــــي الـــرسـ
ــم وحــــمــــدان وأصـــفـــهـــان  ــ طــــهــــران وتـــبـــريـــز وقـ
أعـــداد ضخمة  بــدت فيها  ــواز وغيرها  واألهــ

من املتظاهرين تسير في الشوارع.
وخــــالل صـــالة الــجــمــعــة فـــي جــامــعــة طــهــران، 
اتهم رجل الدين أحمد خاتمي »أعداء إيران« 
بالسعي إلثارة البلبلة والفوضى في البالد 
 إنهم »كانوا يبحثون عن 

ً
»منذ فترة«، قائال

ذريـــعـــة تـــوفـــرت لـــهـــم«، فـــي إشـــــارة إلــــى وفـــاة 

أميني، في 16 سبتمبر/ أيلول الحالي. وقال 
 »وفاة هذه السيدة لم تكن قضية 

ّ
خاتمي إن

القضائية  السلطة  داعــيــًا  الــشــغــب«،  مــثــيــري 
 دعم 

ّ
إلى مالحقتهم ومعاقبتهم، وأضاف أن

أنـــصـــار املــلــكــيــة )الــنــظــام الــســابــق( ومنظمة 
»مـــجـــاهـــدي خـــلـــق« ملــهــســا أمـــيـــنـــي »مـــدعـــاة 
لــلــضــحــك«، عــلــى حــد تــعــبــيــره. وفـــي ظــل عــدم 

فإن  القتلى،  أرقــام  اإليرانية  السلطات  إعــالن 
ثمة أرقامًا غير رسمية راوحــت بن 17 و23 
 
ً
 من املحتجن، فضال

ً
إلى 31 قتيال ووصلت 

عن تقارير عن مقتل 6 من قوات األمن وقوات 
للحرس  التابعة  العسكرية  »الباسيج« شبه 
ــــي. ونــقــلــت وكـــالـــة »فـــرانـــس  ــرانـ ــ ــثــــوري اإليـ الــ
بـــرس« عــن مــركــز حــقــوق اإلنــســان فــي إيـــران، 

الذي يتخذ من نيويورك مقرًا له، قوله إن عدد 
إلــى 36. وبعدما  ارتــفــع  قتلى االحــتــجــاجــات 
ــادت وكــالــتــا »تــســنــيــم« و»فــــــــارس«، أمــس  ــ أفــ
الثالثاء  الخميس، بمقتل 4 أشخاص،  األول 
املـــاضـــي، فـــي مــــدن مــشــهــد وتــبــريــز وشــيــراز 
 
ّ
وقــزويــن، ذكــرت »تسنيم«، أمــس الجمعة، أن
الضابط في الجيش اإليراني مسلم جاويدي 

تل، الخميس املاضي، في االحتجاجات 
ُ
مهر ق

 عن 
ً
بــمــديــنــة قـــوجـــان، شـــرقـــي إيــــــران، فـــضـــال

مقتل العنصر في »الباسيج« محمد حسن 
ســــروري راد، خـــالل احــتــجــاجــات فــي مدينة 

غرمسار باملحافظة الوسطى.
أيضًا، ال إحصائيات رسمية بعد عن عدد 
املعتقلن واملصابن، لكن السلطات املحلية 

فــي بــعــض املـــدن اإليــرانــيــة أصــبــحــت تنشر 
ــام املــعــتــقــلــن بـــاالحـــتـــجـــاجـــات. وذكــــرت  ــ أرقــ
شـــرطـــة مــحــافــظــة جـــيـــالن، شــمــالــي إيـــــران، 
اعــتــقــلــت 211 شــخــصــًا بتهمة »إثــــارة  أنــهــا 
املمتلكات  وتــخــريــب  والــتــحــريــض  الــشــغــب 
العامة«. علمًا أنها قبل يومن أيضًا أعلنت 
عـــن اعــتــقــال 22 شــخــصــًا آخـــريـــن. وأعــلــنــت 
الــســلــطــات فـــي مــديــنــة مــاليــر فـــي محافظة 
همدان، غربي إيــران، أمس الجمعة، اعتقال 
69 شــخــصــًا، قـــالـــت إنـــهـــم »مــثــيــرو الــشــغــب 
وبــحــوزتــهــم ســـالح حــربــي وأبــيــض ومـــواد 
تـــفـــجـــيـــر ورصــــــــاصــــــــات«، مـــشـــيـــرة إلــــــى أن 
بــعــضــهــم مـــن أعـــضـــاء مــنــظــمــة »مــجــاهــدي 
إيــران »حركة  املعارضة املصنفة في  خلق« 
عـــالقـــة  عـــلـــى  آخــــــر  عـــــــددًا   

ّ
إرهـــــابـــــيـــــة«، وأن

»معارضي الثورة« في الخارج. بـ
فــي غــضــون ذلـــك، تــداولــت مــواقــع الــتــواصــل 
االجــتــمــاعــي أنــبــاء غــيــر رســمــيــة عــن اعتقال 
الــجــامــعــات في  نــحــو 50 شخصًا مــن طلبة 
طهران والنشطاء والناشطات والصحافين 
في عدة مــدن. وأفــادت صحيفة »هم ميهن« 
 السلطات اعتقلت 

ّ
اإليرانية اإلصالحية بأن

الصحافية إلهه محمدي، التي زارت مدينة 
ســقــز يــــوم تــشــيــيــع جــثــمــان مــهــســا أمــيــنــي، 
وأجــــرت مــقــابــالت مــع أســرتــهــا، مــشــيــرة إلــى 
 عناصر األمــن فتشت بيتها، أمــس األول 

ّ
أن

الخميس، وصادرت مقتنياتها اإللكترونية 
واملـــكـــتـــوبـــة. كــمــا ذكـــــرت الــصــحــيــفــة أنــــه تم 
املجتمع  بقسم  العاملة  الصحافية  اعتقال 
ـــة نــيــلــوفــر  ـــيـ بــصــحــيــفــة »شـــــــــرق« اإلصــــالحـ
 عــــن اعــــتــــقــــال الــصــحــافــي 

ً
حـــــامـــــدي، فــــضــــال

خوشبخت  رضــا  علي  السياسي  والناشط 
وزوجــتــه زهـــراء تــوحــيــدي والــنــاشــطــة هدى 
تـــوحـــيـــدي والـــصـــحـــافـــي روح الـــلـــه نــخــعــي. 
ونــــشــــرت شـــبـــكـــات الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي، 
أمــس الجمعة، املــزيــد مــن املــقــاطــع املــصــورة 
لــتــجــمــعــات احـــتـــجـــاجـــيـــة نـــظـــمـــت فــــي مـــدن 
عن   

ً
فضال املاضي،  الخميس  مساء  إيرانية 

أنـــبـــاء غــيــر رســمــيــة عـــن اعـــتـــقـــاالت جــديــدة، 
ونــاشــطــات، منهم  لناشطن  الجمعة،  أمــس 
الـــصـــحـــافـــيـــة االقــــتــــصــــاديــــة فـــاطـــمـــة رجــبــي 
والـــــنـــــاشـــــط االجــــتــــمــــاعــــي مـــجـــيـــد تـــوكـــلـــي 
والــنــاشــطــة هــانــيــة دائــمــي وزوجـــهـــا حسن 

فاتحي.
وبعدما أصــدر »الــحــرس الــثــوري« اإليــرانــي، 
أمس األول الخميس، بيانًا دافع فيه عن قوات 
واالنــتــقــادات  الحمالت  مواجهة  فــي  الشرطة 
ضــدهــا، ووصـــف مــا يــجــري فــي إيــــران راهــنــًا 
بأنه »فتنة جديدة«، أصدر الجيش اإليراني، 

أمــــس الــجــمــعــة، بــيــانــًا أعــلــن فــيــه اســتــعــداده 
ــــرات األعــــــــداء«،  ــــؤامـ »مــخــتــلــف مـ لــلــتــصــدي لـــ
»تخريب املمتلكات العامة واإلضرار  منددًا بـ
الشرطة  قــوات  »الحملة« ضد  باألمن«، ودان 
واألمن الداخلي، واصفًا إياهم بأنهم »خدام 
والــهــدوء  األمــن  تأمن  على  يعكفون  الشعب 
 إهـــانـــة 

ّ
ــن أن ــديـــث عــ ــحـ ــع الـ ــنـــن«، مــ ــلـــمـــواطـ لـ

املـــقـــدســـات والــعــلــم اإليــــرانــــي »اســتــراتــيــجــيــة 
شيطانية للعدو إلضعاف النظام اإلسالمي 
وعزة إيران وانسجام شعبها وحّراس األمن 
فـــي الـــشـــرطـــة«، عــلــى حـــد تــعــبــيــر الــبــيــان. في 
األثناء، حذرت وزارة االستخبارات اإليرانية، 
 »أي مشاركة في التجمعات 

ّ
في رسالة، من أن

قضائية  مالحقة  إلــى  تـــؤدي  القانونية  غير 
وفــقــًا لــقــانــون الــعــقــوبــات اإلســالمــيــة«، عازية 
ــارات املــعــاديــة  ــيـ ــتـ الــســبــب إلــــى »اســـتـــغـــالل الـ
ــرة«. وحـــــذر وزيـــر  ــ ــيـ ــ ــلـــحـــوادث األخـ لـــلـــثـــورة لـ
ــبــــارات مـــحـــمـــود عـــلـــوي فــــي بـــيـــان،  ــتــــخــ االســ
أمس الجمعة، »مثيري الفتنة من أن حلمهم 
العظيمة  واإلنــجــازات  الدينية  القيم  بهزيمة 

للثورة لن يتحقق أبدًا«.
وعلى صعيد متصل بتداعيات وفــاة مهسا 
بشأن  جديدة  دولية  مواقف  خرجت  أميني، 
االحــتــجــاجــات فــي إيـــران. وإلـــى جــانــب إعــالن 
ــنــــواب واملـــشـــرعـــن األمــيــركــيــن  املـــزيـــد مـــن الــ
دعــمــهــم االحــتــجــاجــات فــي إيــــران وتنديدهم 
بسلوك السلطات في التعامل معها واتهامها 
»الـــقـــمـــع«، أعــلــنــت رئــيــســة مــجــلــس الــنــواب  بــــ
األمـــيـــركـــي نـــانـــســـي بــيــلــوســي فــــي تـــغـــريـــدة، 
للمحتجن،  دعــمــهــا  الــخــمــيــس،  األول  أمـــس 
 »الصوت الشجاع للشعب اإليراني 

ّ
إن قائلة 

الكونغرس  العالم.  أنحاء  في  مسموعًا  بــات 
األمـــيـــركـــي ســيــنــضــم إلــيــهــم فـــي الـــعـــزاء على 
 
ّ
الـــوفـــاة املـــروعـــة ملــهــســا أمــيــنــي«، مضيفة أن
ــلـــى طـــهـــران أن تــنــهــي الــعــنــف والــســلــوك  »عـ
جهته،  من  والفتيات«.  النساء  ضد  املمنهج 
 
ّ
قال رئيس الوزراء الكندي جاسنت ترودو إن
آرائــه ويتظاهر  »كندا تدعم شعبًا يعّبر عن 
سلميًا في إيــران«، مضيفًا في تغريدة، أمس 
الجمعة: »نطالب النظام اإليراني بإنهاء قمع 
حرية التعبير ووقف إيذاء النساء والتمييز 

املستمر ضدهن«.
ــــف املـــســـتـــشـــار األملــــانــــي أوالف  بــــــــدوره، وصـ
شولتز أمــس وفـــاة أميني فــي طــهــران بأنها 
مــوقــع تويتر »أشعر  »مـــروعـــة«، وكــتــب على 
بــالــحــزن أيــضــا لضحايا احــتــجــاجــات إيـــران 
التي قامت بها نساء جريئات... بغض النظر 
عن املكان الذين يعشن به في العالم، يجب أن 
تقرير  املــرأة حياتها متمتعة بحرية  تعيش 
مصيرها بنفسها، دون خوف على حياتها«. 
 هـــذه املـــواقـــف وجـــدت رفــضــًا إيــرانــيــًا 

ّ
إال أن

ق عليها املتحدث باسم وزارة 
ّ
جديدًا، إذ عل

الــخــارجــيــة اإليـــرانـــيـــة نــاصــر كــنــعــانــي، في 
الحقيقين  »املــنــتــهــكــن   

ّ
إن  

ً
قــائــال تــغــريــدة، 

فــي مــوقــع أخالقي  لحقوق اإلنــســان ليسوا 
اإلنــســان  حــقــوق  بــشــأن  التصريح  يخولهم 

في إيران«.

نضال محمد وتد

لم يأت رئيس حكومة االحتالل يئير 
لبيد بجديد في خطابه الذي اعتبر 

فيه أن حل الدولتني هو األفضل 
إلسرائيل، ومستقبلها... إلخ. بل 

هو مارس نفس الوهم الذي مارسه 
لسنوات بنيامني نتنياهو منذ خطاب 

بار إيالن عام 2013، ثم أمام األمم 
املتحدة عام 2016 عندما جدد 

نتنياهو التزامه بحل الدولتني.
ويدرك لبيد كغيره من رؤساء 

حكومات سبقوه في منصبه، أنه 
ما دام ال يوجد من يفرض على 

إسرائيل فعليًا تقديم تنازالت 
حقيقية، فإنه ال بأس في الكلمات 

ما دامت غير ملزمة، خصوصًا 
إذا أردف االعتراف بحل الدولتني 

بشروط أقل ما يقال فيها إنها 
تعجيزية )مثل إلقاء السالح(، 

أو بتحفظ غياب وجود الشريك 
الفلسطيني.

وأكثر ما ُيدلل على فراغ خطاب لبيد، 
واعترافه بحل الدولتني كأفضل حل، 

من أي التزام فعلي بالسير باتجاه 
اعتماد الحل، هو رفضه ترتيب أي 

لقاء مع الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس املوجود في نيويورك منذ 

مطلع األسبوع الحالي. كما أنه 
حرص على إبالغ العاهل األردني 

عبد الله الثاني، لدى لقائه، بأنه يتوقع 
زيادة عدد املقتحمني للمسجد 

األقصى في األسابيع القادمة بفعل 
األعياد اليهودية، متوقعًا أال يضع 
حراس األوقاف عراقيل أمام هذه 

االقتحامات، في الوقت الذي يفرض 
االحتالل خاللها اإلغالق املحكم 
على الضفة الغربية وقطاع غزة.

والواقع أن خطاب لبيد جاء لخدمة 
هدفني رئيسيني: األول داخلي، هو 
ضمان تمايزه عن منافسه داخل 

املعسكر املناهض لنتنياهو، ونعني 
به الجنرال بني غانتس، مما قد 

يحسن حظوظ لبيد أن يبقى الطرف 
األقوى في هذا املعسكر. والهدف 
الثاني، هو استباق خطاب عباس 
في األمم املتحدة وتقديم صورة 

»معتدلة« لدولة االحتالل واألبرتهايد 
اإلسرائيلي، وزرع وهم »بأفق 

سياسي« محتمل إلطالق عملية 
تفاوض ما مع الجانب الفلسطيني، 

يمكنها أن تجنب إسرائيل الضغوط 
الدولية، أيًا كان مصدرها أو درجتها، 

في ظل التصعيد الحاصل على 
األرض ميدانيًا، وفي ظل العدوان 

اإلسرائيلي الفعلي يوميًا.
ولهذا لم يكن مفاجئًا أن الرئيس 

األميركي جو بايدن، كان املسارع 
إلى التغريد، مقتبسًا عبارات من 

خطاب لبيد، كرسالة أميركية 
واضحة للطرف الفلسطيني 

بضرورة تخفيف حدة املطالب، وفي 
مقدمتها سحب طلب االعتراف 

بفلسطني عضوًا دائمًا في األمم 
املتحدة، ووقف التوجه الفلسطيني 

للمحكمة الجنائية الدولية في 
 من ذلك العودة لتفعيل 

ً
الهاي، وبدال

التنسيق األمني مع دولة االحتالل 
»لتحقيق الهدوء«.

كشفت الصحافية في قناة »سي أن أن« األميركية، كريستيان أمانبور، في 
رئيسي  إبراهيم  اإليراني  الرئيس  أن  الخميس،  األول  سلسلة تغريدات أمس 
)الصورة( ألغى مقابلة معها في 
ارتــداء  رفضت  أن  بعد  نيويورك، 
إنه  وقالت  لقائه.  خــال  الحجاب 
مقابلة  تجرى  أن  المقرر  من  كان 
مــع رئــيــســي، لــكــن، وبــعــد مــرور 
موعد  على  دقيقة   40 من  أكثر 
بل  رئيسي،  يظهر  لــم  المقابلة، 
على  اقترح  الذي  مساعديه  أحد 
ما  وهو  الحجاب،  ارتــداء  أمانبور 

رفضته. 

إلغاء مقابلة أمانبور ورئيسي

إيرانيات خالل مشاركتهن في مسيرة داعمة للحجاب في طهران أمس )فرانس برس(

عبد اللهيان: 
على الوكالة 
الذرية العمل 
على أساس 
واجباتها الفنية 
)عطا كيناري/
فرانس برس(

مسؤول أميركي: لن 
نضغط على الوكالة 

الذرية ورئيسها

المفاوضات النووية: الطريق مسدود

تــواصــل املــفــاوضــات بــن طــهــران وواشنطن 
ــرانــــي  ــاء االتــــفــــاق الــــنــــووي اإليــ ــيــ بـــشـــأن إحــ
املـــراوحـــة فـــي مــكــانــهــا، مـــع تـــبـــادل الــطــرفــن 
األمـــيـــركـــي واإليـــــرانـــــي تــحــمــيــل مــســؤولــيــة 
ــر. وفــــــي حــن  ــ ــــآخـ  مـــنـــهـــمـــا لـ

ّ
ــاق كــــــل ــ ــفــ ــ اإلخــ

الضغط  رفــضــهــا  األمــيــركــيــة  اإلدارة  أعــلــنــت 
الذرية إلغالق  للطاقة  الدولية  الوكالة  على 
تــحــقــيــقــاتــهــا بــمــلــف الــعــثــور عــلــى جــزيــئــات 

املــبــذولــة إلحــيــاء االتــفــاق الــنــووي اإليــرانــي 
لــعــام 2015 »وصــلــت إلـــى طــريــق مــســدود«، 
إيـــران على إغـــالق تحقيقات  بسبب إصـــرار 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أنشطتها 
الـــنـــوويـــة، مــشــيــرًا إلــــى أنــــه لـــم يــحــدث شــيء 
ــــوع يــشــيــر إلـــــى أن إيـــــــران عــلــى  ــبـ ــ هـــــذا األسـ
استعداد لتغيير موقفها. وأضاف املسؤول 
ــلــــى هـــامـــش  ــيـــن، عــ ــافـ ــحـ ــلـــصـ األمـــــيـــــركـــــي، لـ
املتحدة:  لألمم  العامة  الجمعية  اجتماعات 
»بـــاخـــتـــصـــار، وصــلــنــا إلــــى طـــريـــق مــســدود 
بسبب موقف إيران، وأعتقد أن موقفها غير 
يطلبونه  بــمــا  يتعلق  فــيــمــا  بــاملــرة  منطقي 
ــيـــة  ــة الـــدولـ ــالــ ــوكــ بـــخـــصـــوص تـــحـــقـــيـــقـــات الــ
للطاقة الذرية بشأن آثار اليورانيوم التي ال 
منا  تفسير لوجودها«. وأضــاف: »يطلبون 
الــدول األوروبية الضغط على الوكالة  ومن 
ــا الــعــام  ــديـــرهـ ــة ومـ ــذريــ ــة لــلــطــاقــة الــ ــيـ الـــدولـ
)رافاييل غروسي( إلغالق هذه التحقيقات، 
استقالل  نحترم  نحن  نفعله.  لــن  أمــر  وهــو 
الوكالة الدولية ونزاهتها«. وفي حن اعتبر 
املسؤول األميركي أن »إيران تقف في طريق 
انتعاش اقتصادي يوفره االتفاق النووي«، 
»ملتزمة  أن واشنطن  املقابل،  في  أكــد،  فإنه 
بــاخــتــتــام املـــفـــاوضـــات بــشــأن إطــــالق ســـراح 
إيــران  في  املحتجزين  األميركين  املواطنن 

بغض النظر عن مصير االتفاق النووي«.
ــرانـــي إبــراهــيــم  بـــــدوره، تــمــّســك الــرئــيــس اإليـ
باملحادثات  يتعلق  مــا  فــي  بموقفه  رئيسي 
النووية مع القوى الكبرى، معلنًا أنه ال يرى 
غلق 

ُ
جــدوى في التوصل إلــى اتفاق إذا لم ت

الدولية  الــوكــالــة  تجريها  الــتــي  التحقيقات 
االشتباه بوجود  الــذريــة في قضية  للطاقة 
إيرانية. وقال  لليورانيوم في 3 مواقع  آثــار 
رئــيــســي، فــي مــؤتــمــر صــحــافــي عــلــى هامش 
املتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  اجتماعات 
أمــس األول الخميس: »كيف يتسنى لنا أن 
التحقيقات  وتــلــك  مــســتــدام  بــاتــفــاق  نحظى 
ــم تــــغــــلــــق؟«. وأضـــــــــاف »يـــمـــكـــن أن يـــكـــون  ــ لـ
لــديــنــا اتـــفـــاق جــيــد إذا أوفـــــى األمــيــركــيــون 

واألوروبيون بالتزاماتهم«.
ــر الــخــارجــيــة اإليــرانــي  فــي املــقــابــل، دعـــا وزيـ
حــســن أمــيــر عــبــد الــلــهــيــان، خـــالل اجــتــمــاع 
هويتفيلد،  أنيكن  النرويجية  نظيرته  مــع 
عــلــى هــامــش اجــتــمــاعــات الــجــمــعــيــة الــعــامــة 

الجمعة،  أمــس  نيويورك  في  املتحدة  لألمم 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى »أن تنأى 
النهج السياسي واملـــزدوج في  بنفسها عن 
ــا يــتــعــلــق بــالــبــرنــامــج الـــنـــووي الــســلــمــي«  مـ
اإليراني. وبشأن إلغاء العقوبات األميركية 
على إيران، قال عبد اللهيان، بحسب وكالة 
الالزمة  اإلرادة  كانت هناك  »إذا  إنه  »مهر«، 
ــدة، فــــال يــــزال  ــتــــحــ ــات املــ ــ ــــواليــ ــانــــب الــ مــــن جــ
ــاق مـــتـــاحـــًا«. وأضــــــاف: »عــلــى الــوكــالــة  ــفـ االتـ
الدولية للطاقة الذرية أن تعمل على أساس 
تنأى  وأن  الفنية،  ومسؤولياتها  واجباتها 
بنفسها عن النهج السياسي واملزدوج فيما 

يتعلق بالبرنامج النووي السلمي«.
ــر  ــة »إرنـــــــــا« أن مـــســـاعـــد وزيــ ـــالــ وذكــــــــرت وكـ
ــة لــــلــــشــــؤون الـــســـيـــاســـيـــة كــبــيــر  ــيــ ــارجــ ــخــ الــ
املفاوضن اإليرانين علي باقري كني التقى 
باملندوب البريطاني لدى املنظمات الدولية 
ــــي هـــذا  ــه »فـ ــ ســتــيــفــن هـــايـــكـــي. وأضــــافــــت أنـ
الــذي جــرى في نيويورك، تحدث  االجتماع 
كني عــن عــزم إيـــران الــجــاد لتأمن املصالح 
الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــبـــالد فــــي املــــفــــاوضــــات إلحـــيـــاء 
ــان كــنــي قــد بــحــث مع  االتــفــاق الـــنـــووي«. وكـ
نائب منسق االتحاد األوروبي إنريكي مورا 
وأشــارت  العقوبات.  لرفع  التفاوض  عملية 
الوكالة إلى أن كني أكد، خالل اجتماعات مع 
مسؤولن من هولندا وقطر وسويسرا أمس 
الــواضــح  إيـــران  »منطق  أن  الخميس،  األول 
مستدامة  التزامات  توفير  إلــى  الحاجة  هو 
في عملية التفاوض، والتمسك بااللتزامات 

من الجانب الغربي«.
وكــان األمــن العام لألمم املتحدة، أنطونيو 
غــوتــيــريــس، أكــد فــي بــيــان بعد اجــتــمــاع مع 
»أهمية  رئيسي،  إبراهيم  اإليــرانــي  الرئيس 
ــة املــشــتــركــة  ــلـ ــامـ ــل الـــشـ ــمـ ــعـ ــة الـ ــطـ إحــــيــــاء خـ
)االتــــفــــاق الـــــنـــــووي(«، داعـــيـــًا األطـــــــراف إلــى 

»مزيد من املرونة للتوصل إلى اتفاق«.
وكــان املــديــر الــعــام للوكالة الــدولــيــة للطاقة 
الــــذريــــة رافـــايـــيـــل غـــروســـي أعـــلـــن، األربـــعـــاء 
 القضايا 

ّ
املاضي، أنه ليس هناك أمل في حل

لألمم  التابعة  والــوكــالــة  ــران  إيـ بــن  العالقة 
املــتــحــدة، فــي وقـــت تــصــّر طــهــران عــلــى غلق 
االتفاق  إلحــيــاء  الــوكــالــة  تجريها  تحقيقات 
الـــنـــووي. وأبـــلـــغ غـــروســـي الــصــحــافــيــن في 
األمــــم املــتــحــدة بــــأن »هــــذه الــقــضــايــا ال أمــل 
في حلها«، مضيفًا أنه يرغب في أن يلتقي 
اإليرانين »في غضون أيام قليلة«. وتابع أن 
»الوكالة الدولية للطاقة الذرية لديها قدرة 
محدودة على الوصول إلى املنشآت النووية 
اإليرانية. نحن مستعدون إلعــادة التواصل 

مع إيران«.
)العربي الجديد، رويترز، األناضول(

حّملت واشنطن 
طهران مسؤولية فشل 

مفاوضات العودة 
إلى االتفاق النووي، 

فيما رمت طهران 
الكرة في الملعب 

األميركي واألوروبي، 
مطالبة إياهما بالوفاء 

بالتزاماتهما

تقرير

يـــورانـــيـــوم فـــي 3 مـــواقـــع إيـــرانـــيـــة، تمسكت 
ضمانات  على  الحصول  بموضوع  طــهــران 
أميركية بعدم االنسحاب من االتفاق مجددًا. 
وبعد شهور من املحادثات غير املباشرة بن 
طــهــران وواشــنــطــن، بــدا أن االتــفــاق الــنــووي 
على وشــك الــعــودة إلــى الحياة فــي مــارس/ 
آذار املاضي. لكن املفاوضات انهارت بسبب 
الوكالة  عدة قضايا. وتحّولت قضية عثور 
الدولية للطاقة الذرية على آثار يورانيوم في 
ثالثة مواقع غير معلنة إلى عقبة أساسية 
ــام الــتــوصــل إلـــى االتــفــاق فــي املــفــاوضــات  أمـ
الــنــووي. وتصّر  الرامية إلــى إحياء االتــفــاق 
إيران على ضرورة إغالق تحقيقات الوكالة 
املــواقــع، لكن الوكالة والــواليــات  بشأن هــذه 
أكدت  وأملانيا  وبريطانيا  وفرنسا  املتحدة 
رفــضــهــا إغـــالق هـــذا املــلــف »ســيــاســيــًا«. كما 
ضمانات  بتقديم  واشنطن  طــهــران  تطالب 
ــددًا. وال  ــاق مـــجـ ــفـ بــعــدم االنـــســـحـــاب مـــن االتـ
يمكن أن يقدم الرئيس األميركي جو بايدن 
ــاق تــفــاهــم  ــفـ مــثــل هــــذه الــضــمــانــات، ألن االتـ

سياسي وليس معاهدة ملزمة قانونًا.
وقــــال مـــســـؤول كــبــيــر فـــي وزارة الــخــارجــيــة 
األميركية، أمس األول الخميس، إن الجهود 
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الكاظمي: 
نجحنا بالتقريب بين 

الرياض وطهران

ــــي  ــراقـ ــ ــعـ ــ ــــس الـــــــــــــــــوزراء الـ ــيــ ــ قـــــــــال رئــ
مصطفى الكاظمي )الصورة(، أمس 
تلفزيونية  مقابلة  خـــال  الــجــمــعــة، 
عــلــى هــامــش مــشــاركــتــه فـــي أعــمــال 
ــم املــتــحــدة  الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لـــأمـ
في نيويورك، إن »الــعــراق نجح في 
تــقــريــب وجـــهـــات الــنــظــر بـــن إيــــران 
أخـــرى نجحت  والــســعــوديــة، ودول 
بــــإعــــادة عــاقــتــهــا مـــع بــعــضــهــا إثــر 
ذلك«، من دون أن يسمي تلك الدول. 
ــه »ســنــســهــم في  ــد الــكــاظــمــي أنــ ــ وأكـ
كـــل شــــيء لــلــمــســاعــدة فـــي اســتــقــرار 
ــة  ــرامـ ــلـــى كـ املـــنـــطـــقـــة لــلــمــحــافــظــة عـ
شعوبها«، مشددًا على أن »استقرار 
املنطقة له انعكاسات إيجابية على 

الوضع في العراق«.
)العربي الجديد(

حاملة طائرات أميركية 
تصل إلى كوريا الجنوبية

األميركية  الطائرات  حاملة  وصلت 
»يــو إس إس رونــالــد ريــغــان«، التي 
ميناء  إلــى  النووية،  بالطاقة  تعمل 
بــــوســــان الــــكــــوري الـــجـــنـــوبـــي أمـــس 
العسكرية  التدريبات  قبل  الجمعة، 
املشتركة بن البلدين، والتي تهدف 
إلــــى إظـــهـــار قــوتــهــمــا فـــي مــواجــهــة 
الــــتــــهــــديــــدات الــــكــــوريــــة الـــشـــمـــالـــيـــة 
ــــدة. وســـتـــكـــون الـــتـــدريـــبـــات  ــزايـ ــ ــتـ ــ املـ
املــشــتــركــة هــي األولــــى الــتــي تــشــارك 
فيها حــامــلــة طـــائـــرات أمــيــركــيــة في 

املنطقة منذ العام 2017.
)أسوشييتد برس(

»طريق طويل« أمام 
تطبيع العالقات 

األسترالية-الصينية
الخارجية األسترالية  قالت وزيرة 
بيني وونغ )الصورة(، إثر اجتماع 
ــادر مـــع نــظــيــرهــا الــصــيــنــي وانـــغ  نــ
ــن أمــس  ــيـــويـــورك، أول مـ يـــي فـــي نـ
الــخــمــيــس، إن الـــعـــاقـــات املــتــوتــرة 
بـــن أســتــرالــيــا والـــصـــن يــمــكــن أن 
ــــى طــبــيــعــتــهــا تــدريــجــيــا،  ــعـــود إلـ تـ
 لـــكـــن تــحــقــيــق ذلـــــك دونــــــه »طـــريـــق 
طويل«. ولفتت الوزيرة األسترالية 
بـــنـــظـــيـــرهـــا  ــا  ــهــ ــمــــاعــ ــتــ اجــ أن  إلــــــــى 
ــنــــي عــــلــــى هـــــامـــــش أعــــمــــال  ــيــ الــــصــ
الجمعية العامة لأمم املتحدة كان 
اًء«، لكن هذا ال يعني أن تطبيع 

ّ
»بن

الـــعـــاقـــات بـــن الــبــلــديــن يــمــكــن أن 
يحصل سريعا.

)فرانس برس(

اليابان: معارضة للجنازة 
الرسمية آلبي 

قال حوالي 62 باملئة من املشاركن 
ــه  ــ ــرتـ ــ فـــــــي اســـــتـــــطـــــاع حـــــــديـــــــث، أجـ
صحيفة ماينيتشي اليابانية، إنهم 
يـــعـــارضـــون إقـــامـــة جـــنـــازة رســمــيــة 
ــيـــس الـــــــــــوزراء الـــســـابـــق  ــرئـ نــــــــادرة لـ
شينزو آبي. ومن بن األسباب التي 
ذكرها املشاركون في االستطاع أن 
السابق ال يستحق  الــــوزراء  رئــيــس 
وتقدر  املرتفعة.  والتكلفة  التكريم 
الـــحـــكـــومـــة تــكــلــفــة الـــجـــنـــازة بــنــحــو 
أكثر من ستة  أي  12 مليون دوالر، 

أضعاف تقدير سابق.
)رويترز(

عقوبات أفريقية على 
المجلس العسكري في 

غينيا
قّرر قادة دول غرب أفريقيا في ختام 
قمة استثنائية، عقدوها مساء أول 
مـــن أمـــس الــخــمــيــس فـــي نــيــويــورك، 
فــــرض »عـــقـــوبـــات تـــدريـــجـــيـــة« على 
املجلس العسكري الحاكم في غينيا 
بــســبــب رفــضــه إعـــــادة الــســلــطــة إلــى 
املــدنــيــن ســريــعــا. وبــحــســب وثيقة 
تضمنت أبرز ما خلصت إليه القمة 
الـــتـــي عـــقـــدت خـــلـــف أبـــــــواب مــغــلــقــة 
على هامش أعمال الجمعية العامة 
ــقـــرر فــرض  لـــأمـــم املـــتـــحـــدة، فــقــد »تـ
عقوبات تدريجية على أفراد وضد 

املجلس العسكري الغيني«.
)فرانس برس(

السوداني،  السيادة  مجلس  رئيس  يــواصــل 
قــائــد الــجــيــش، عــبــد الــفــتــاح الـــبـــرهـــان، بعث 
الرسائل حول تخليه والعسكر عن السلطة. 
ــه، مــســاء  ــــدث تــصــريــحــات لــ ــال فـــي أحـ ــد قــ وقــ
لــن يترشح في  إنــه  أمــس الخميس،  أول مــن 
االنــتــخــابــات املــقــبــلــة، لــكــنــه لـــم يــقــدم جــــدواًل 
االنتخابات،  هــذه  إجـــراء  موعد  بشأن  زمنيا 
الــتــي يــفــتــرض أن تــعــود بــمــوجــبــهــا السلطة 
ــبــــرهــــان عــن  لـــلـــمـــدنـــيـــن، بـــعـــدمـــا أبـــعـــدهـــم الــ
املــشــهــد قــبــل نــحــو عــــام بـــانـــقـــاب عــســكــري، 
ــد لــلــدولــة نحو  عــطــل االنــتــقــال الــقــصــيــر األمــ
الديمقراطية، ورفضه طيف كبير من الشعب 
واجهها  بتظاهرات  خرجوا  ممن  السوداني 

العسكر بالقمع ما أدى ملقتل العشرات.
ولدى سؤاله في مقابلة مع وكالة »أسوشييتد 
العامة  الجمعية  أعــمــال  بـــرس« على هــامــش 
إذا كان  لأمم املتحدة، مساء الخميس، عما 
يفكر في الترشح لانتخابات املقبلة، أجاب 
ــك«، قــبــل أن يضيف  ــ الـــبـــرهـــان: »ال أعــتــقــد ذلـ
ــد  »لـــيـــس لـــــدي رغـــبـــة فــــي الــــتــــرشــــح، وال أريــ

تونس ـ آدم يوسف، بسمة بركات

تصاعدت موجة الغضب لدى قضاة تونس، 
ــن الــســلــطــة،  بــســبــب الــتــصــعــيــد الـــجـــديـــد مــ
القضاة  رئيس جمعية  عن  الحصانة  برفع 
وجود  بذريعة  الحمادي،  أنــس  التونسين 
شكوى ضده من أحد املحامن، ما قد يمهد 
ــر الــرئــيــس  ــأخـ ملــعــاقــبــتــه، وكــــذلــــك بــســبــب تـ
قــيــس ســعــّيــد بــإصــدار الــتــنــقــات القضائية 
الذين  املعزولن  القضاة  وإعـــادة  السنوية، 
أنــصــفــتــهــم املــحــكــمــة اإلداريـــــــة أخـــيـــرًا، فيما 
اإلنسان  لحقوق  األفريقية  املحكمة  وجهت 
ــعـــوب ضـــربـــة لــســعــّيــد، مــطــالــبــة إيـــاه  والـــشـ

بإلغاء األمر الرئاسي 117.
نقل عن  قــد  التونسية  للرئاسة  بيان  وكــان 
العدل  قــولــه، خــال استقباله وزيـــرة  سعّيد 
ليلي جفال، األربــعــاء املــاضــي، إن »املرسوم  
)الـــخـــاص بـــإحـــداث املــجــلــس األعــلــى املــؤقــت 
 االعـــتـــراض، وإعــــادة 

ّ
لــلــقــضــاء( يمنحه حـــق

الـــحـــركـــة )الـــتـــنـــقـــات( إلــــى املــجــلــس األعــلــى 

االســتــمــرار فــي هــذا الــعــمــل«. لكنه امتنع عن 
تحديد موعد إلجراء االنتخابات، على الرغم 
التصويت  إجـــراء  إنــه يمكن  مــن قوله سابقا 

في يوليو/ تموز 2023.
وألــقــى الــبــرهــان مــســؤولــيــة الــجــمــود فــي هــذا 
امللف على عاتق املجموعات السياسية التي 
مــوعــد للتصويت،  االتــفــاق على  إلــى  تحتاج 
ــق قــــولــــه. وأصــــــر عـــلـــى أن الـــجـــيـــش لــيــس  ــ وفـ
ــألـــة. وفــــي مــقــابــلــة مع  لـــه دور فـــي تــلــك املـــسـ
ــتـــرز«، قـــال الــبــرهــان حـــول موعد  وكــالــة »رويـ
االنــتــخــابــات »نــحــن ننتظر. نحن ال نــريــد أن 
السياسية،  العملية  هــذه  فــي  أنفسنا  ندخل 

ولكن طبعا لن ننتظر إلى ما ال نهاية«.
»رويــــتــــرز«:  ــابــــع الـــبـــرهـــان فــــي حـــديـــثـــه لـــــ وتــ
ــا، لـــكـــنـــا اآلن  »لـــــو تـــــرك لـــنـــا املــــجــــال لــــوحــــدنــ
املدنية  القوى  لكن  االنتقالية،  املهام  أنجزنا 
واملــجــتــمــع اإلقــلــيــمــي والـــدولـــي طــلــب مــنــا أن 
على  موافقته  إلــى  البرهان  وأشــار  نتوقف«. 
ــة األخــيــرة نائبه،  تصريح أدلـــى بــه فــي اآلونـ
الــفــريــق أول مــحــمــد حـــمـــدان دقــلــو املــعــروف 
يعينوا  أن  يجب  املدنين  بــأن  »حميدتي«،  بـ
ــادة،  ــيـ ــسـ الـ ملــجــلــس  ــا  ــسـ ــيـ ورئـ وزراء  رئـــيـــس 
 إن ذلك يتماشى مع ما قاله هو نفسه 

ً
قائا

ــه »نــحــن نــتــحــدث عن  مـــن قــبــل. ولــفــت إلـــى أنـ
املشاركة،  تلك  وتوسيع  السياسية  املشاركة 
قــاعــدة واسعة  فلن ينجح أي شخص بــدون 
لحكم السودان... السلطة الوحيدة للحكم هي 
من خال االنتخابات، من دون أن يفرض أحد 
إرادته على اآلخر«. وأكد البرهان أنه بمجرد 
تــشــكــيــل حــكــومــة مــنــتــخــبــة، ســتــكــون الــقــوات 
لتلك  تابعة  أخـــرى  مؤسسة  مــجــرد  املسلحة 

فتحت  األمـــن  قـــوات  لــكــن  للمدنين،  السلطة 
ــار عــلــيــهــم فــــي تــــظــــاهــــرات عــــــدة، فــقــتــلــت  ــنــ الــ
العشرات. وفــي هــذا اإلطــار، قــال البرهان إنه 
إدانـــة أي مــن أعــضــاء الشرطة  لــم تتم  بينما 
أو قـــوات األمـــن، فــإن حــوالــي خمسة أو ستة 

هذا  ــبــّرر 
ُ
ت التي  التقارير  على  بناء  للقضاء 

ــراض، وهــــي تــقــاريــر تــقــوم عــلــى أدلـــة  ــتــ االعــ
واضــحــة ال على قــرائــن مفترضة«، وهــو ما 

هم منه أنه رفض لحركة نقل القضاة.
ُ
ف

في موازاة ذلك، أكد املكتب التنفيذي لجمعية 
الــقــضــاة الــتــونــســيــن، فــي بــيــان أمـــس األول 
الخميس، أن إصــدار املجلس األعلى املؤقت 
لــلــقــضــاء، فــي 20 ســبــتــمــبــر/أيــلــول الــحــالــي، 
ــرار رفـــع الــحــصــانــة عــن الــحــمــادي »يعتبر  قـ
من  يــأتــي ضــمــن سلسلة  تــطــورًا تصعيديا 
ممارسات الضغط التي شرعت فيها وزيرة 
العدل، بواسطة التفقدية العامة ضد رئيس 

جمعية القضاة التونسين«.
وقـــال رئــيــس جمعية الــقــضــاة الــشــبــان مــراد 
»العربي الجديد«، إن »القضاة  املسعودي، لـ
كـــافـــة يــتــعــرضــون إلــــى ضـــغـــوط خــــال هــذه 
الــــعــــدل، مــــن خـــال  قـــبـــل وزارة  ــن  ــتـــرة مــ ــفـ الـ
اســتــدعــائــهــم لــلــتــفــقــديــة، بــســبــب اإلضـــــراب 
الــشــرعــي أو بسبب مــواقــفــهــم تــجــاه مــبــادئ 
استقال الــقــضــاء«. وأشـــار إلــى أنــه »يجري 
الحصانة  رفــع  مــن خــال  بالقضاة  التنكيل 
عـــن رئــيــس جــمــعــيــة الــقــضــاة الــتــونــســيــن«. 
ــلـــى ضـــوء  ــان عـ ــ وقـــــــال إن »هـــــــذا اإلجــــــــــراء كــ
النشاط النقابي لرئيس الجمعية، وبدعوى 
ــــراج رئــيــس  ــإخـ ــ أنـــــه اقـــتـــحـــم جــلــســة وقــــــام بـ
الــدائــرة، والــحــال أن رئيس الــدائــرة أنكر كل 

هذه االدعاءات«.
وبــــّن أن »هــــذه الـــتـــجـــاوزات تـــطـــاول جميع 
املــحــاكــم لــبــث الـــرعـــب فـــي صــفــوف الــقــضــاة، 
السلطة  تــمــريــر ســيــاســة معينة مــن  بــهــدف 
الوضع سيولد  »هــذا  أن  مبينا  التنفيذية«، 

النقمة لدى القضاة ويعطي نتائج عكسية«، 
التضامن في صفوف  إلــى »مزيد من  داعيا 
ــذه الــحــمــات  ــل كــســر كـــل هــ الــقــضــاة مـــن أجــ
ــتــداول  ــاف: »بــحــســب مــا ُي ــ املــمــنــهــجــة«. وأضـ
الــرئــيــس ســيــعــّدل الــحــركــة« القضائية.  فـــإن 
ــن املــــــس بـــاســـتـــقـــالـــيـــة الـــقـــضـــاء،  ــ وحــــــــذر مـ
الــجــمــهــوريــة في  معتبرًا أن »تــدخــل رئــيــس 
الــحــركــة وتــعــديــلــهــا، وفـــق مــا يـــريـــده، وعلى 
املصدر، ظاهرة غير  تقارير مجهولة  ضوء 

سليمة«.
مـــن جــهــة ثــانــيــة، قــــررت املــحــكــمــة األفــريــقــيــة 
ــوة الــدولــة  لــحــقــوق اإلنـــســـان والــشــعــوب دعــ
ــر الــرئــاســي 117  الــتــونــســيــة إلـــى إلـــغـــاء األمــ
د بــالــســلــطــات  ــــذي مـــّكـــن ســعــيــد مـــن الـــتـــفـــرُّ الـ
األوامــر  يوليو/تموز 2021، وكذلك   25 بعد 
دت عنها، معتبرة أن هذا األمر غير 

ّ
التي تول

للمعايير  ومــنــاف  قانوني  وغير  دســتــوري 
ــة، كــمــا طــالــبــت بــالــعــودة  ــة والــدولــيَّ اإلقــلــيــمــيَّ

للديمقراطية الدستورية. 
إنــهــا »تنظر فــي هــذه القضية نظرًا  وقــالــت 
لغياب املحكمة الدستورية )في تونس(، وال 
توجد محكمة أخــرى، أو جهاز لــدى الدولة 

املنازعات  فــي  النظر  يمكنه  عليها،  املــدعــى 
الرئيس  بسلطات  الصلة  ذات  الــدســتــوريــة 

واملرفوعة من طرف األفراد العادين«.
وأوضـــــــح املـــحـــامـــي الـــتـــونـــســـي الــــــذي تـــقـــّدم 
تصريحات  في  بلغيث،  إبراهيم  بالدعوى، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »هـــذا الــحــكــم ملزم  لـــ
للدولة التونسية في معنى القانون الدولي، 
بحسب املعاهدات واالتفاقيات الدولية التي 
الجمهورية  عليها  ــعــت 

ّ
ووق عليها  صادقت 

التونسية، وبحسب والية املحكمة األفريقية 
فهي ملزمة للدول األعضاء، رغم عدم وجود 
آليات جبرية إللزام الدولة التونسية بتنفيذ 
قـــــرارهـــــا«. وبــــــّن املـــحـــامـــي نــفــســه أن »هــــذا 
الــحــكــم هـــو انــتــصــار لــلــمــبــدأ، حــتــى وإن لم 
فهو  بتنفيذه،  تــونــس  فــي  السلطات  تلتزم 
إقــــرار دولـــي بــاملــســار الصحيح الـــذي يجب 

استعادته«.
املــحــكــمــة مختصة  ــذه  ــ بــلــغــيــث أن »هـ ــد  ــ وأكـ
فــــي حـــقـــوق اإلنـــــســـــان، وقـــــد أقــــــرت انــتــهــاك 
الحياة  فــي  املشاركة  التونسية حــق  الــدولــة 
الــعــامــة كــحــق مـــن حــقــوق اإلنـــســـان، والــحــق 
ــاب املــحــكــمــة  ــيــ ــة، وغــ ــادلــ ــعــ فــــي املـــحـــاكـــمـــة الــ
الــدســتــوريــة، وعـــدم تطبيق املـــواد املؤسسة 
ضمانات  وفي  واملؤسسات،  القانون  لدولة 
عدم التكرار واملعالجة«. وأوضح أن »املحكمة 
طلبت من الدولة التونسية إلغاء األمر 117 
واألوامر الرئاسية الاحقة، وأمهلت الدولة 
عامن للعودة إلى الديمقراطية الدستورية، 
والـــدولـــة مطالبة كــل 6 أشــهــر، مــنــذ اإلعـــان 
عــن الــحــكــم، بــتــقــديــم تــقــريــر حـــول الــوســائــل 

املعتمدة لتطبيق هذا الحكم وتنفيذه«.

الحكومة بداًل من االحتفاظ بمكانة أعلى.
حكومته،  داخــل  التوترات  البرهان  وتجاهل 
ونــــفــــى وجـــــــود أي خــــافــــات مــــع حــمــيــدتــي، 
إعـــام محلية  بعدما تحدثت وســائــل  وذلـــك 
خـــال األســابــيــع املــاضــيــة، عـــن خـــافـــات بن 
ــتــــرف حــمــيــدتــي بــفــشــل  الــــجــــنــــراالت. كـــمـــا اعــ
أكتوبر/  فــي  السلطة  على  الجيش  استياء 

تشرين األول من العام املاضي.
ــــي االضــــطــــرابــــات  ــا فـ ــ ــارقـ ــ وظــــــل الــــــســــــودان غـ
ــوات بــعــد  ــنــ ــن ثـــــاث ســ الـــســـيـــاســـيـــة ألكـــثـــر مــ
إطــاحــة نــظــام الــرئــيــس الــســابــق عمر البشير 
االنقاب، خرج متظاهرون  عام 2019. ومنذ 
ــــوارع مــطــالــبــن الــعــســكــر بــتــســلــيــم  ــــشـ ــــى الـ إلـ

ــابـــع: »لــم  عــنــاصــر يــخــضــعــون لــلــتــحــقــيــق. وتـ
يقتل أحد من املتظاهرين بالطريقة التي يتم 
تصويرها... اشتبك املتظاهرون مع الشرطة، 
ــقـــانـــون  ــق الـ ــ ــلـــت األخـــــيـــــرة مـــعـــهـــم وفــ وتـــعـــامـ

لحماية املمتلكات العامة«. 
ــرابــــات الــســيــاســيــة، يــعــانــي  ووســـــط االضــــطــ
ــار  ــعـ ــيـــن مــــن ارتــــفــــاع األسـ مـــايـــن الـــســـودانـ
وانــخــفــاض قــيــمــة الــعــمــلــة بــشــكــل كــبــيــر أمـــام 
ــذا الـــوضـــع،  الـــــــدوالر. وألـــقـــى الـــبـــرهـــان فـــي هــ
لم يسمها قال  باللوم على دول ومؤسسات 
إنــهــا وراء تـــدهـــور الـــوضـــع االقـــتـــصـــادي في 
الــســودان. وفــي أعقاب االنــقــاب، علقت إدارة 
مــلــيــون دوالر  مــســاعــدات بقيمة 700  بــايــدن 
كــانــت تــهــدف إلــى دعــم انــتــقــال الــســودان إلى 

حكم مدني كامل. 
الــخــارجــيــة وقــتــهــا، إن حــزمــة  وقـــالـــت وزارة 
بانتظار  مؤقتا«  »إيقافها  تم  قد  املساعدات 
مـــراجـــعـــة الــــتــــطــــورات فــــي الــــــســــــودان. وقــــال 
البرهان »هناك من وعــدوا بتقديم املساعدة 
لـــلـــســـودان، لــكــنــهــم لـــم يـــفـــوا بـــوعـــودهـــم. كــان 
ــنـــاك الــكــثــيــر مــــن الــــدعــــم املــنــتــظــر مــــن تــلــك  هـ
إيقاف  تم  لأسف  ولكن  الخارجية،  الجهات 

هذه املساعدات ألسباب سياسية«.
من جهة أخرى، قال البرهان إن صفقة إنشاء 
قاعدة روسية على ساحل البحر األحمر في 
البلدين  تــزال قيد املناقشة وإن  الــســودان، ال 
ــفـــى أنـــبـــاء  تــربــطــهــمــا عــــاقــــات طــبــيــعــيــة. ونـ
تــرددت في اآلونــة األخيرة عن شحن الذهب 
 إن كــيــانــات 

ً
ــائـــا الـــســـودانـــي إلــــى روســــيــــا، قـ

معينة فقط هي املسؤولة عن الصادرات.
)العربي الجديد، أسوشييتد برس، رويترز(

انتفاضة تشرين

البرلمان 
المصري

في  الحضور  تجديد  بهدف  الناشطن  قبل 
ــن، لـــرفـــض مـــا يــصــفــونــه  ــاديـ ــيـ الـــســـاحـــات واملـ
الدينية«،  »سلطة الساح«، وحكم »األحــزاب 
ــائــــل املـــســـلـــحـــة بــمــســتــقــبــل  ــفــــصــ وتــــحــــّكــــم الــ
الــعــراقــيــن. كــمــا يــريــد الــنــاشــطــون مــن خــال 
تــظــاهــراتــهــم تــوجــيــه الــلــوم والــنــقــد لحكومة 
في  فشلت  يرونها  التي  الكاظمي  مصطفى 
تحقيق أي من مطالب املحتجن، وتحديدًا ما 
املتظاهرين  قتلة  »محاسبة  بمطالب  يتعلق 
وحـــصـــر الـــســـاح بــيــد الــــدولــــة«، فــيــمــا يــؤكــد 
ــتـــجـــاجـــات املـــعـــروفـــن فــي  ــادة االحـ ــ مــعــظــم قــ
مناطق وسط وجنوب الباد، أن املتظاهرين 
تــمــكــنــوا خــــال الـــفـــتـــرة املـــاضـــيـــة مـــن تــرتــيــب 

صفوفهم وتنظيمها.
في السياق، قال الناشط البارز في محافظة 
بابل، ضرغام ماجد، في حديث مع »العربي 
الجديد«، إن »جميع املتظاهرين سيخرجون 
فــي األول مــن أكــتــوبــر، وهـــي خــطــوة عــراقــيــة 
وطنية تسعى إلى التغيير الجذري، ورفض 
الظلم والذل والفساد والتجويع والتعطيش 
الناشطن  أن »جميع  والــتــخــريــب«. وأضـــاف 
إلــى جنوبه سيتوجهون  الــعــراق  مــن شــمــال 

أو تصنيعها، أو تجميعها، أو حيازتها، أو 
أو  تركيبها،  أو  تشغيلها،  أو  اســتــخــدامــهــا، 
تــســويــقــهــا، إال بــعــد الــحــصــول عــلــى تصريح 
بذلك من الجهات املختصة. وأضاف املصدر 
من  كل  عقوبة  تشديد  استهدف  التعديل  أن 
استورد، أو صنع، أو جمع، أو سوق أيا من 
مــعــدات االتــصــاالت، مــن دون الحصول على 
تــصــريــح بــذلــك مــن الــجــهــاز الــقــومــي لتنظيم 

االتصاالت.
واستطرد بأن حزمة التشريعات املقدمة من 
الحكومة تشمل تعديل بعض أحكام القانون 
رقم 84 لسنة 2017، الخاص بإصدار قانون 
تــعــويــضــات عـــقـــود املــــقــــاوالت والـــتـــوريـــدات 
والـــخـــدمـــات الـــعـــامـــة. واألخـــيـــر يــعــد امـــتـــدادًا 
بـــوزارة  للتعويضات  العليا  اللجنة  ألعــمــال 
ــان واملــــرافــــق لـــفـــتـــرات أخـــــرى بــخــاف  ــكــ اإلســ
وهي  القائم،  القانون  فــي  عليها  املنصوص 
 31 حــتــى   2016 آذار  ــارس/  ــ مــ  1 مـــن  الــفــتــرة 

ديسمبر/ كانون األول 2016.
واخـــــــتـــــــص الـــــتـــــعـــــديـــــل »الـــــلـــــجـــــنـــــة الـــعـــلـــيـــا 

بغداد ـ زيد سالم

مـــع اســـتـــمـــرار االنــــســــداد الــســيــاســي 
ــــوادر الــحــلــول  فـــي الـــعـــراق وغـــيـــاب بـ
لــأزمــات املــتــفــاقــمــة، يــــزداد تحشيد 
الـــحـــراكـــات املــدنــيــة لــاحــتــجــاج فـــي الـــذكـــرى 
الثالثة الندالع التظاهرات الشعبية الواسعة 
ــراق والــعــاصــمــة  ــعــ ــــط الــ بـــمـــدن جـــنـــوب ووســ
بغداد، والتي انطلقت في األول من أكتوبر/ 
املدنية  الــقــوى  وتسعى   .2019 األول  تشرين 
والكيانات السياسية الجديدة التي يقودها 
املقبلن،  اليومن  خــال  عــراقــيــون،  ناشطون 
الناصرية،  مدينة  فــي  موسع  اجــتــمــاٍع  لعقد 
ــار، لــبــحــث الــخــطــوات  ــ مـــركـــز مــحــافــظــة ذي قـ
التصعيدية املقبلة، إضافة إلى االستعدادات 
األكــبــر في  الــتــظــاهــرات  الشعبية الســتــذكــار 
راح ضحيتها  التي  الحديث،  الــعــراق  تــاريــخ 

نحو 800 قتيل، وأكثر من 20 ألف جريح.
ــدون لــتــجــدد  ــ ــؤيـ ــ ويـــســـتـــخـــدم الـــنـــاشـــطـــون املـ
االجتماعي،  الــتــواصــل  مــواقــع  االحتجاجات 
ــدًا تــطــبــيــق »كــــلــــوب هــــــــاوس«، الــــذي  ــديـ وتـــحـ
ــة تـــحـــشـــيـــدًا مــن  ــيـ ــاضـ شـــهـــد خـــــال األيـــــــام املـ

القاهرة ـ العربي الجديد

ــنـــواب املــصــري  يــســتــأنــف مــجــلــس الـ
ــي 1 أكـــتـــوبـــر/  انـــعـــقـــاد جـــلـــســـاتـــه فــ
املـــقـــبـــل، عــقــب دعـــوة  تــشــريــن األول 
ــد الــــفــــتــــاح الـــســـيـــســـي املــجــلــس  ــبـ الــــرئــــيــــس عـ
الفتتاح دور انعقاده السنوي العادي الثالث 
من الفصل التشريعي الثاني، والذي يستمر 
ملدة تسعة أشهر على األقل. ويشترط اعتماد 
الـــبـــرملـــان املــــوازنــــة الــعــامــة لــلــدولــة قــبــل فض 
والائحة  الدستور  أحكام  بحسب  جلساته، 

املنظمة لعمل املجلس.
»العربي الجديد«، إن  وقال مصدر برملاني، لـ
بالتصويت  أعــمــالــه  يستهل  ســوف  املجلس 
عـــلـــى حــــزمــــة مــــن الـــتـــشـــريـــعـــات املـــقـــدمـــة مــن 
الحكومة، والتي وافق عليها مجلس الوزراء 
خـــال فــتــرة اإلجـــــازة الــنــيــابــيــة. وفـــي مقدمة 
قانون  أحكام  بعض  تعديل  املقترحات  هــذه 
والخاص   ،1994 لسنة   143 املدنية  ــوال  األحـ
بــتــعــديــل الـــســـن الـــقـــانـــونـــيـــة لــلــتــقــدم بــطــلــب 
من  شخصية  تحقيق  بطاقة  على  الحصول 

16 عاما إلى 15 عاما.
وأوضــــح املــصــدر أن تــعــديــل الــقــانــون يهدف 
إلى زيادة اإليرادات العامة للدولة، من خال 
تــوســيــع قـــاعـــدة املــتــقــدمــن لــلــحــصــول على 
أقصاها  الشخصية، في مدة  بطاقة تحقيق 
6 أشهر من تاريخ بلوغ السن، وفرض غرامة 
جنيها(،   19.4 يــســاوي  ــــدوالر  )الـ جنيه   100
في حال التأخر عن استخراج البطاقة خال 
هذه املدة، وأخرى بقيمة 50 جنيها في حال 

التعامل بالبطاقة بعد انقضاء مدتها.
وتــابــع املــصــدر أن املــجــلــس ســيــصــوت أيضا 
عــلــى تــعــديــل بــعــض أحــكــام قــانــون األسلحة 
والذخائر رقم 394 لسنة 1954، والذي قضى 
بعدم جواز النزول بالعقوبة املقررة للجرائم 
املـــنـــصـــوص عــلــيــهــا فــــي الـــقـــانـــون إال درجــــة 
إلــى ذلــك تعديل بعض  واحـــدة فقط. يضاف 
أحكام قانون تنظيم االتصاالت رقم 10 لسنة 
املقررة  العقوبات  تغليظ  إلى  الهادف   ،2003
عــلــى حــيــازة أجــهــزة تــقــويــة شــبــكــة املــحــمــول 
غير الشرعية. ووقع التعديل عقوبة الحبس 
مــدة ال تقل عــن ســنــة، وال تــجــاوز 5 ســنــوات، 
وبغرامة ال تقل عن مليوني جنيه، وال تجاوز 
5 ماين جنيه، أو بإحدى هاتن العقوبتن. 
كما حظر استيراد أي من معدات االتصاالت، 

ــرى الـــســـنـــويـــة الــثــالــثــة  ــذكــ ــــى بــــغــــداد فــــي الــ إلـ
الحــتــجــاجــات تــشــريــن، إلعـــان حــالــة الرفض 
ــلــــســــّراق مـــمـــن يـــرتـــدون  الـــشـــعـــبـــي الـــشـــامـــل لــ
الــعــمــائــم ويــقــتــلــون الــعــراقــيــن«. وأكـــد ماجد 
وشــروط  بالسلمية  الناشطن  »الــتــزام  على 
ــع الــــقــــوات األمـــنـــيـــة،  ــاون مــ ــعــ ــتــ الــتــنــظــيــم والــ
خــصــوصــا بــعــد االنــتــهــاء مــن إعــــداد خريطة 
ــن الــعــصــابــة  طـــريـــق صــحــيــحــة لـــلـــخـــاص مــ

األجنبية التي تحكم العراق«.
وعــلــى الــرغــم مــن عـــدم صـــدور أي مــوقــف عن 
ــيـــار الــــصــــدري« الـــــذي يــتــزعــمــه مــقــتــدى  ــتـ »الـ
الـــصـــدر، بــشــأن املــشــاركــة فـــي االحــتــجــاجــات 
أن  يـــخـــشـــون  نـــاشـــطـــن  أن  إال  عـــدمـــهـــا،  مــــن 
»ركوبا  يعتبرونه  ما  على  الصدريون  يقدم 
لــلــمــوجــة«، واســـتـــغـــال تـــواجـــد املــتــظــاهــريــن 
ــغـــداد فـــي األول مـــن أكــتــوبــر،  فـــي ســـاحـــات بـ
ــديـــدة،  ــرة جـ ــ القـــتـــحـــام املــنــطــقــة الـــخـــضـــراء مـ
وســقــوط ضــحــايــا. لــذلــك، يــجــد مــتــظــاهــرون، 
الحسيني،  عـــاء  بــغــداد  مــن  الــنــاشــط  بينهم 
السنوية  أن »استذكار تظاهرات تشرين في 
الثالثة لها، ال بّد أن يكون بعيدًا عن املنطقة 
»العربي  الخضراء«. وأوضــح في حديث مع 

واملــرافــق  اإلســكــان  وزارة  فــي  للتعويضات« 
تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات، 
الــقــرارات االقتصادية  عن اآلثــار املترتبة عن 
الصادرة خال الفترة املحددة، والتي تأثرت 
والخدمات  والتوريدات  املقاوالت  عقود  بها 
الــعــامــة الــســاريــة بــفــعــل تــحــريــر ســعــر صــرف 

الجديد« أن »هناك احتماال كبيرا بأن يحتج 
الفردوس بمنطقة  شباب تشرين في ساحة 
الـــكـــرادة، وفـــي ســاحــة الــنــســور الــتــابــعــة لحي 

املنصور«.
وأشار الحسيني إلى أن »ذكرى احتجاجات 
لها  عــاقــة  فعالية وطــنــيــة ال  تــشــريــن، تمثل 
الصدري  التيار  بن  السياسية  بالصراعات 
ــار التنسيقي )الــقــريــب مــن إيــــران(، بل  واإلطــ
هـــي لتثبيت مــطــالــب لـــم تــتــحــقــق مــنــذ ثــاث 
الــدولــة العراقية  ســنــوات، وتهدف إلــى تمّدن 
وإبعاد املسلحن عن القرار السياسي«. وأكد 
أن »الــتــنــظــيــم فـــي الـــذكـــرى الــثــالــثــة النــطــاق 
ــرز،  ــ انــتــفــاضــة تــشــريــن، ســيــكــون الــســمــة األبـ
والــتــي ستجعل األحــــزاب تخشى مــن األيـــام 
ثــاث ســنــوات كانت مهلة كافية  املقبلة، ألن 
من الشعب لأحزاب ملراجعة نفسها، ولكنها 
لم تحقق أي مطالب شعبية، وبالتالي فإنها 
باتت با شرعية، وهناك خطوات تصعيدية 

أخرى بعد انتهاء شهر أكتوبر املقبل«.
من جانبه، قال رئيس حراك »البيت العراقي« 
املــدنــي، محيي األنـــصـــاري، إنــه »فــي الــذكــرى 
الــثــالــثــة، نــعــمــل كـــقـــوى تــغــيــيــريــة جــنــبــا إلــى 
لتنظيم  الشعبي،  االحتجاج  قــوى  مــع  جنب 
استذكار موحد في األول من أكتوبر املقبل«. 
وأشار في حديث مع »العربي الجديد«، إلى 
أن »االجتماعات لم تنقطع منذ أكثر من شهر 
وهناك إجماعا وطنيا شعبيا سياسيا على 
ــــزالق الـــذكـــرى االحــتــجــاجــيــة  ــــرورة عـــدم انـ ضـ
تجاه أي من طرفي النزاع )اإلطار التنسيقي 
والــتــيــار الــصــدري( الـــذي أدى بالبلد إلــى ما 
هو عليه اآلن«. وعبر األنصاري عن مخاوفه 
من »استمرار أحــزاب السلطة بعد 2003، في 
شيطنة االحتجاج العراقي كلما سمحت لها 
الفرصة بذلك«، الفتا إلى أن »الذكرى املقبلة 
تمّر علينا ونحن فــي وضــع حــرج، ويحاول 

البعض استثمارها لضرب البعض اآلخر«.
ــلـــحـــزب الــشــيــوعــي  ــا الـــســـكـــرتـــيـــر الــــعــــام لـ ــ أمــ
الـــعـــراقـــي، رائــــد فــهــمــي، فــقــد أكـــد فـــي اتــصــال 
مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن »الـــعـــراقـــيـــن لم 
على  ســنــوات  ثـــاث  مــنــذ  تغيير  أي  يلمسوا 
ــواء بــمــا يــتــعــلــق بــمــطــالــب  ــ ــة؛ سـ ــافـ الــصــعــد كـ
ــروف املـــعـــيـــشـــة، أو  ــ ــ الــــخــــدمــــات وتـــحـــســـن ظـ
تـــلـــك الـــتـــي تـــرتـــبـــط بـــــاألوضـــــاع الــســيــاســيــة 
الدولة  بيد  الــســاح  واألمــنــيــة، ومنها حصر 
واملتظاهرين  الناشطن  قتلة  عــن  والــكــشــف 
زاد  الوضع  إن  والصحافين«. وتابع »ال بل 
ســــوءًا بــســبــب اســتــمــرار املــســلــحــن بالتمكن 
مــن الـــدولـــة الــعــراقــيــة، وبــالــتــالــي، فـــإن تجدد 
مشيرًا  طبيعية«،  مسألة  هــو  االحــتــجــاجــات 
إلـــى أن »األحـــــزاب تــواصــل اســتــفــزاز الشعب 
العراقي من خال التمسك بنهج املحاصصة 

الطائفية والقومية«.
واعــتــبــر فــهــمــي أن »هــــذا االســتــهــتــار بــــإرادة 
تجني  لــن  الوطنية،  األصـــوات  وقتل  الشعب 
ــد الــنــقــمــة،  ــزايــ مـــنـــه أحـــــــزاب الـــســـلـــطـــة غـــيـــر تــ
مــع تــوجــه املــتــظــاهــريــن نــحــو التنظيم الــذي 
ســيــكــون أداة الــتــغــيــيــر املــســتــقــبــلــي بــوجــود 
سياسية  وكــيــانــات  واعــيــة،  شعبية  جبهات 
ــى اإلصــــاح  ــوى الــتــغــيــيــر تـــهـــدف إلــ ضــمــن قــ
املــنــطــقــي والــدســتــوري والــســلــمــي«. وقـــال إن 
املقبل،  الشهر  »املحتجن سيخرجون مطلع 
وفــــي خـــروجـــهـــم حـــالـــة تــعــجــل انـــهـــيـــار قــوى 

الساح«.
وكان متظاهرون شاركوا في احتجاجات في 
ســاحــة الــنــســور، وســط بــغــداد، مطلع الشهر 
الحالي، قد قالوا إن املهلة لأحزاب ستنتهي 
ــرت األســـبـــوع  ــارة األربــــعــــن الـــتـــي جــ ــ بــعــد زيــ
ــربـــاء. وانـــدلـــعـــت الــتــظــاهــرات  املـــاضـــي فـــي كـ
الــعــراقــيــة فــي 1 أكــتــوبــر 2019، بسبب تــردي 
الــخــدمــات وتــفــاقــم الــبــطــالــة، قــبــل أن تنفجر 
بشكل واسع في بغداد ومدن جنوبي العراق 
التظاهرات عمليات عنف  ووسطه. وشهدت 
غير مسبوقة، ال سيما بعد دخــول جماعات 
مــســلــحــة عـــلـــى خــــط قـــتـــل وقـــمـــع واخـــتـــطـــاف 
إلـــى مقتل  الــعــنــف  الــنــاشــطــن. وأدت أعـــمـــال 
نحو 800 متظاهر، وإصابة أكثر من 27 ألفا، 
ــحــاَســب فيه أي جهة متورطة 

ُ
لــم ت فــي وقــت 
بهذه األعمال.

ــة، أو أي مــن  ــ ــدولـ ــ الـ ــتــــي تـــكـــون  الـــجـــنـــيـــه، والــ
الشركات اململوكة لها، أو أي من الشخصيات 
االعــتــبــاريــة الــعــامــة طــرفــا فــيــهــا، عــن األعــمــال 
نفذة بداية من 1 مارس 2016 وحتى نهاية 

ُ
امل

تنفيذ العقد، ما لم يكن التأخير لسبب يرجع 
إلى املتعاقد.

التشريعات  تشمل  نــفــســه،  املــصــدر  وحــســب 
املقرر التصويت عليها في الجلسات األولى 
النعقاد البرملان تعديل بعض أحكام القانون 
رقم 15 لسنة 2017 في شأن تيسير إجراءات 
تشغيل  تــصــاريــح  الصناعية  املــنــشــآت  مــنــح 
مؤقتة إلى حن توفيق أوضاعها. وكان هذا 
التعديل قد أعد بناًء على طلب »الهيئة العامة 
توجهات  مــع  اتــســاقــا  الــصــنــاعــيــة«،  للتنمية 
املــــشــــروعــــات  أوضـــــــــاع  تـــقـــنـــن  إزاء  الـــــدولـــــة 

رخص لها.
ُ
واملنشآت الصناعية غير امل

وأجــاز التعديل للهيئة - خال مدة أقصاها 
- منح  بالقانون  العمل  3 سنوات من تاريخ 
تصاريح تشغيل مؤقتة ملدة سنة للمنشآت 
ــــــرخــــــص لــــهــــا الـــقـــائـــمـــة 

ُ
الـــصـــنـــاعـــيـــة غــــيــــر امل

وقـــت الــعــمــل بـــه، مــن أجـــل تــوفــيــق أوضــاعــهــا 
ــراءات منح  ــ إجـ قــانــون تيسير  طبقا ألحــكــام 
ــقــــا  تــــراخــــيــــص املــــنــــشــــآت الــــصــــنــــاعــــيــــة، ووفــ
لـــلـــقـــواعـــد واإلجـــــــــــراءات والـــتـــيـــســـيـــرات الــتــي 
ــر الــتــجــارة  ــرار مــن وزيــ يــصــدر بــتــحــديــدهــا قــ
والــصــنــاعــة، مــع الـــجـــواز لــأخــيــر بصاحية 

تجديد التصاريح ملدتن أخرين.
ــروع قــــــرار رئـــيـــس مــجــلــس  ــشــ كـــمـــا تــشــمــل مــ
الوزراء بشأن تحديد شروط اعتبار املشروع 
تطبيقا  قوميا،  أو  استراتيجيا  االستثماري 
لحكم املادة 20 من قانون االستثمار رقم 72 
لسنة 2017، والذي اشترط أن ُيقام في واحدة 
مـــن قــطــاعــات الــكــهــربــاء والــطــاقــة املــتــجــددة، 
ــة، والــــنــــقــــل،  ــيــ ــدنــ ــعــ والـــــبـــــتـــــرول والـــــــثـــــــروة املــ
ــاالت وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  ــ ــ ــــصـ ــ ــة، واالتـ ــاعــ ــنــ والــــصــ
والسياحة،  واملــرافــق،  واإلســكــان  املعلومات، 

والشباب والرياضة، واإلنتاج الحربي.
القرار توفر معيارين على  واشترط مشروع 
األقــــل مــن املــعــايــيــر الــتــالــيــة فــي املـــشـــروع: أن 
يساهم في زيادة الصادرات من خال تصدير 
جزء ال يقل عن 50% من منتجاته إلى الخارج 
ســنــويــا، خـــال مـــدة أقــصــاهــا ثـــاث ســنــوات 
مــن تــاريــخ بــدء مــزاولــة النشاط. كما اشترط 
الــنــقــد األجنبي  عــلــى  تــمــويــلــه  فــي  أن يعتمد 
ــحــول مــن الــخــارج عــن طــريــق أحـــد البنوك 

ُ
امل

ــادة 6 مـــن قــانــون  ــ املــصــريــة، وفــقــا ألحـــكـــام املـ
التنفيذية،  من الئحته   9 واملــادة  االستثمار، 
ــتـــي يـــحـــددهـــا مــجــلــس إدارة  الـ والــــضــــوابــــط 
املعايير  وتضمنت  املــصــري.  املــركــزي  البنك 
ــــروع تــقــلــيــل الــــــــــواردات،  ــشـ ــ أن يـــســـتـــهـــدف املـ
املحلي  املــكــون  وتعميق  الصناعة،  وتــوطــن 
املحلي  املكون  نسبة  تقل  وأال  منتجاته،  في 
واملستلزمات في منتجاته عن  الخامات  من 
50%، على أن تحتسب هذه النسبة باقتطاع 

قيمة املكونات املستوردة من كلفة املنتج.
الــنــواب قــد فــض دور انعقاده  وكـــان مجلس 
السنوي الثاني في 5 يوليو/ تموز املاضي، 
مــن دون أن يــقــدم اســتــجــوابــا واحـــدًا ألي من 
وزراء الحكومة. في املقابل أقر 184 تشريعا، 
غــالــبــيــتــهــا الــكــاســحــة مــقــدمــة مـــن الــحــكــومــة، 
إضافة إلى 51 اتفاقية قروض، ومنح دولية، 
الدين الخارجي للباد من  ساهمت في رفع 
134.8 مليار دوالر إلى 157.8 مليارًا، بزيادة 

قوامها 23 مليار دوالر في عام واحد.
وضــاعــف الــبــرملــان املــصــري مــن مخصصات 
وبدالت ومكافآت نوابه، إذ بلغت آخر موازنة 
مــلــيــار جــنــيــه. فيما  نــحــو 1.47  لـــه  ســنــويــة 
إرضــاًء  تأتي  بــأن تشريعاته  اتهامات  واجــه 
للحكومة والنظام، ولو على حساب مصالح 

قطاع عريض من املواطنن.

نفى البرهان وجود أي خالفات مع حميدتي )إبراهيم حميد/فرانس برس(

)Getty/أقر البرلمان في دور انعقاده الثاني 184 تشريعًا )محمد مصطفى

لم تحاسب السلطة قتلة المتظاهرين )أسعد نيازي/فرانس برس(

يستعد ناشطون 
عراقيون إلحياء 

الذكرى الثالثة 
لـ»انتفاضة تشرين«، 

التي اندلعت في 
أكتوبر 2019، في 
ظل عدم تحقق 

أي من المطالب 
التي خرجوا ألجلها، 

وسط خشية لديهم 
اليوم من استغالل 

تظاهراتهم في 
إطار األزمة السياسية 

التي تعصف بالبالد

البرلمان المصري النعقاد جلساته في 1 أكتوبر/ تشرين األول  يستعد 
عليها  وافق  التي  التشريعات،  من  حزمة  على  والتصويت  المقبل 

مجلس الوزراء خالل فترة اإلجازة النيابية
قضيةتقرير

استعدادات عراقية 
إلحياء الذكرى الثالثة

استئناف االنعقاد 
مطلع أكتوبر بإقرار 
مقترحات حكومية

متابعةرصد

جولة 
ثالثة

كشف رئيس الوزراء 
العراقي، مصطفى 

الكاظمي، في مقابلة 
تلفزيونية من نيويورك 

أمس الجمعة، عن 
قرب إطالقه دعوة 
لجولة ثالثة للحوار 

الوطني بين األطراف 
العراقية. وقال إن »ال 

سبيل لدينا سوى الحوار، 
ولدينا فرصة لبناء 

العراق وعلى الجميع 
تحمل المسؤوليات 

تجاه ذلك«.

رائد فهمي: األحزاب 
تواصل استفزاز الشعب 

العراقي

توّجه لتعديل السن 
القانونية للحصول على 

بطاقة شخصية

يخشى ناشطون من أن 
يقدم الصدريون على 

استغالل تحركاتهم

قال عبد الفتاح البرهان 
إن موعد االنتخابات 

لم يتحدد بعد

دعت المحكمة 
األفريقية لحقوق اإلنسان 

إللغاء األمر 117

تشمل حزمة التشريعات 
إصدار قانون تعويضات 

عقود المقاوالت

قال رئيس مجلس السيادة 
السوداني، عبد الفتاح 

البرهان، إنه لن يترشح 
في االنتخابات المقبلة، 

التي قال إن موعدها لم 
يتحدد بعد

يواصل الرئيس التونسي 
قيس سعيّد رفع منسوب 

الضغط على القضاة 
لترهيبهم، بهدف 

تمرير سياسة معيّنة من 
السلطة التنفيذية

Saturday 24 September 2022 Saturday 24 September 2022
السبت 24 سبتمبر/ أيلول 2022 م  28  صفر 1444 هـ  ¶  العدد 2945  السنة التاسعة السبت 24 سبتمبر/ أيلول 2022 م  28  صفر 1444 هـ  ¶  العدد 2945  السنة التاسعة



قمع محتجين على االستيطانتحذير فلسطيني من نقل سفارة بريطانيا للقدس
شهيد ومواجهات في الطور

67
سياسة

  شرق
      غرب

كابول: قتلى وجرحى 
بانفجار قرب مسجد

قــتــل 7 أشــخــاص وأصــيــب 10 على 
األقـــــل بــانــفــجــار وقــــع قــــرب مسجد 
ــر خـــــــــــان، بـــالـــعـــاصـــمـــة  ــ ــبــ ــ وزيـــــــــــر أكــ
األفــغــانــيــة كـــابـــول، أمــــس الــجــمــعــة، 
»الــجــزيــرة« عن  قــنــاة  فيما تحدثت 
 و42 جريحًا. وقال 

ً
سقوط 19 قتيال

كابول  شرطة  قائد  باسم  املتحدث 
استهدف  االنفجار  إن  زدران،  خالد 
املسجد،  مغادرتهم  خــالل  املصلني 
ــادة  ــ ــن قـ ــ ــعــــديــــد مـ الــــــــذي يـــقـــصـــده الــ

»طالبان«، بعد صالة الجمعة.
)العربي الجديد، رويترز(

سورية: ضحايا بانفجار 
لغم

ــتــــل وجـــــــرح عــــــدة مــــدنــــيــــني، أمـــس  ــ
ُ
ق

الـــجـــمـــعـــة، بـــانـــفـــجـــار لـــغـــم بــحــافــلــة 
 ركابًا قادمني من مناطق 

ّ
كانت تقل

سيطرة النظام السوري إلى مناطق 
سيطرة »الجيش الوطني السوري« 
املــــعــــارض والـــحـــلـــيـــف لــتــركــيــا عــبــر 
الشرقي،  حلب  بريف  تهريب  منفذ 
شــمــال ســـوريـــة. وأكــــدت مــصــادر أن 
ســتــة أشــخــاص نــجــوا مــن الحافلة 
بــيــنــهــم عــائــلــة مــؤلــفــة مـــن طفلتني 
وامـــــــرأة ورجــــــل، ُمـــشـــيـــرة إلــــى أنــهــا 

 16 شخصًا.
ّ

كانت تقل
)العربي الجديد(

عون يدعو إلى تشكيل 
حكومة جديدة

اللبناني ميشال عون  الرئيس  دعا 
)الـــــــصـــــــورة(، أمــــــس الـــجـــمـــعـــة، إلـــى 
انتهاء  قبل  تشكيل حكومة جديدة 
الــواليــة الــرئــاســيــة فــي 31 أكــتــوبــر/

املـــقـــبـــل. وأكـــــد عـــون،  تــشــريــن األول 
خــالل لقائه وفــدًا فرنسيًا في قصر 
بعبدا، »أهمية وجود حكومة حائزة 
ــنـــواب لتتمكن  عــلــى ثــقــة مــجــلــس الـ
ــة مـــمـــارســـة  ــيــ مـــــن تـــحـــمـــل مــــســــؤولــ
في  الجمهورية  رئــيــس  صــالحــيــات 
الرئيس«، الفتًا  انتخاب  حال تعذر 
إلى »ضرورة املحافظة على التوازن 
ــات  ــاقـ ــقـ ــحـ ــتـ ــي فـــــي كـــــل االسـ ــنــ ــوطــ الــ

الدستورية املرتقبة«.
)قنا(

تونس: قاٍض يسجن 8 
أعضاء من نقابة للشرطة

أعـــلـــن املــــســــؤول فــــي نـــقـــابـــة قــــوات 
األمـــن الــداخــلــي فــي تــونــس شكري 
قاضيًا  أن  الجمعة،  أمــس  حــمــادة، 
ــبـــس ثـــمـــانـــيـــة مــــن أعـــضـــاء  ــرر حـ ــ قــ
الداخلية  وزارة  اتهمتهم  النقابة 
بــالــعــصــيــان وإربـــــــاك األمـــــن الــعــام 
خالل محاولة قــوات الشرطة فض 
التوتر  اعتصامهم، وسط تصاعد 
بــني نــقــابــات الــشــرطــة والــســلــطــات. 
ذكــرت، في  الداخلية  وكانت وزارة 
بيان أخيرًا، أنه تم تقديم شكاوى 
استخدموا  نقابيني  ضد  قضائية 
ــلــــحــــركــــة وأبـــــــــدوا  الــــــغــــــاز املـــــشـــــل لــ
عــصــيــانــًا عــنــدمــا حــاولــت الشرطة 

تفكيك خيامهم.
)رويترز(

دول الساحل تبحث 
»استراتيجية جديدة« بعد 

انسحاب مالي
أركــــان  دفـــــاع ورؤســـــــاء  عــقــد وزراء 
دول مجموعة الساحل الخمس، في 
نــيــامــي، اجتماعًا  الــنــيــجــر  عــاصــمــة 
ــيـــس،  ــمـ الـــخـ األول  أمــــــــس  طـــــــارئـــــــًا، 
جديدة«  »استراتيجية  فــي  للبحث 
تعتمدها القوة اإلقليمية املناهضة 
لــلــمــتــشــدديــن بــعــد انــســحــاب مــالــي 
منها في مايو/أيار املاضي. وهدف 
واحــد  ليوم  استمّر  الــذي  االجتماع 
التشكيل  بــشــأن  اآلراء  »تــبــادل  إلـــى 
الــــجــــديــــد« لـــلـــقـــوة املـــشـــتـــركـــة بــعــد 
ــادرة قــوة  ــغــ »انـــســـحـــاب مـــالـــي« و»مــ
بـــــرخـــــان« الـــفـــرنـــســـيـــة لــــهــــذا الـــبـــلـــد، 
بحسب البيان الختامي لالجتماع. 
الــوضــع  »هـــذا  إن  املجتمعون  وقـــال 
يفرض علينا اعتماد استراتيجيات 
جديدة ملحاربة فّعالة للمجموعات 

اإلرهابية«.
)فرانس برس(

ــة الـــــــــــوزراء  ــيــــســ ــة رئــ ــيــ ــر نــ ــبــ ــا إن خـــــــرج خــ ــ مــ
باملقر  النظر  »إعـــادة  تـــراس  ليز  البريطانية 
إسرائيل«،  في  البريطانية  للسفارة  الحالي 
ومـــا يعنيه ذلـــك مــن نــقــل ســفــارة بــالدهــا في 
إلى  أبيب  دولــة االحتالل اإلسرائيلي من تل 
التصريحات  تــوالــت   املحتلة، حتى   القدس 
معبرة  الفلسطينية،  الفصائل  مختلف  مــن 
ــن رفـــــض هـــــذه الــــخــــطــــوة، ومـــعـــتـــبـــرة أنــهــا  عــ

»انتهاك فاضح« للقانون الدولي.
وكان داونينغ ستريت قد أعلن، في بيان أول 
من أمــس، أن تــراس أبلغت األربــعــاء املاضي، 
نظيرها اإلسرائيلي يئير لبيد، خالل اجتماع 
فــي نــيــويــورك، على هــامــش أعــمــال الجمعية 
ــادة  الــعــامــة لــأمــم املــتــحــدة، عــزمــهــا عــلــى »إعـ
النظر باملقر الحالي للسفارة البريطانية في 
تغريدة  في  لبيد  قال  والخميس،  إسرائيل«. 
ــزة،  ــزيـ ــعـ ــر صـــديـــقـــتـــي الـ ــكــ ــر: »أشــ ــتـ ــويـ عـــلـــى تـ
التي  تــراس،  ليز  البريطانية  الـــوزراء  رئيسة 
أعلنت أنها تفكر بإيجابية في نقل السفارة 
ــارت تــغــريــدة  ــ الــبــريــطــانــيــة إلـــى الـــقـــدس«. وأثـ
لبيد وبيان داونينغ ستريت استياء شديدًا 

لدى الجانب الفلسطيني.
لــنــدن، حسام  فــي  الفلسطيني  السفير  وقـــال 
ــر: »إنــــــه ملــن  ــتـ ــويـ ــريـــدة عـــلـــى تـ ــغـ زمـــلـــط فــــي تـ
ــــوزراء  املـــؤســـف لــلــغــايــة أن تــتــعــهــد رئــيــســة الـ
تــراس، في أول ظهور لها في األمــم املتحدة، 
بوعدها  الــدولــي  الــقــانــون  انــتــهــاك  بإمكانية 
الــســفــارة البريطانية  الــنــظــر بــمــوقــع  بــإعــادة 
في إسرائيل«. وأضــاف أن »أي نقل للسفارة 
ســيــمــثــل انــتــهــاكــًا صـــارخـــًا لــلــقــانــون الــدولــي 
وللمسؤوليات التاريخية للمملكة املتحدة«. 

نقل  أن  من  الفلسطيني  الدبلوماسي  وحــذر 
السفارة من تل أبيب إلــى القدس »مــن شأنه 
أن يقوض حل الدولتني، ويؤجج وضعًا هشًا 

أساسًا في القدس وبقية األراضي املحتلة«.
مـــن جــهــتــهــا، اعـــتـــبـــرت حـــركـــة حـــمـــاس إعـــالن 
تراس »انحيازًا فاضحًا لالحتالل الصهيوني 
واصـــطـــفـــافـــًا مـــعـــه فــــي عــــــداء شـــعـــبـــنـــا«. وقــــال 
املتحدث باسم حماس عبد اللطيف القانوع، 
فــي بــيــان أول مــن أمـــس، إن »هـــذه الــخــطــوة ال 
عــلــى شبر  االحـــتـــالل شــرعــيــة  أن تمنح  يمكن 
واحـــد مــن أرضـــنـــا«. بــــدوره، قـــال الــقــيــادي في 
حـــركـــة الـــجـــهـــاد اإلســــالمــــي مــحــمــد شـــلـــح، في 
تصريح صحافي: »ما زالت بريطانيا تتمادى 

في غطرستها، وعدم احترامها حقوق اإلنسان 
 
ً
زال محتال مــا  الـــذي  اكتراثها بشعبنا  وعـــدم 
من قبل العدو«. من جانبه، قال نائب أمني سر 
صيدم،  صبري  فتح،  لحركة  املركزية  اللجنة 
لــلــصــحــافــيــني فـــي رام الــلــه أول مـــن أمــــس، إن 
 
ً
التوّجه البريطاني »مرفوض جملة وتفصيال

من قبل الشعب الفلسطيني وقيادته ويعتبر 
سابقة تاريخية«. وتابع صيدم أن »بريطانيا 
عــلــيــهــا مـــســـؤولـــيـــة أخـــالقـــيـــة تــــجــــاه الــشــعــب 
التاريخ يجب  في  الفلسطيني، وهناك مسار 
الفلسطينيني  نــكــبــات  إن  حــيــث  تــصــحــيــحــه، 

ارتكزت على وعد بلفور البريطاني«.
)العربي الجديد، فرانس برس(

القدس المحتلة، رام اهلل ـ العربي الجديد

استشهد الفلسطيني أسامة محمد أبو جمعة )23 عامًا(، ليل أمس األول الخميس، 
بالقرب من حاجز  تنفيذه عملية طعن  اإلسرائيلي بعد  االحــتــالل  قــوات  برصاص 
بــيــت ســيــرا املـــقـــام غـــرب رام الـــلـــه، وســـط الــضــفــة الــغــربــيــة، أصــيــب خــاللــهــا جــنــدي 
بلدة  فــي  أبــو جمعة  املستوطنني. وشهد محيط منزل عائلة  مــن  إسرائيلي وعــدد 
الطور، شرق البلدة القديمة في القدس املحتلة، مواجهات عنيفة مع قوات االحتالل، 
هاجم خاللها الشبان حاجز الزيتونة العسكري الواقع إلى الشرق من بلدة الطور 
تابعة  املكان حيث توجد كاميرات مراقبة  النار في  النارية، وأضرموا  باملفرقعات 

لقوات االحتالل، ما أدى إلى احتراقها بالكامل.
في املقابل، تواصل قوات االحتالل اعتقال رائد أمجد أبو جمعة، وهو ابن عم الشهيد، 
حيث كان معه في السيارة وقت إطالق قوات االحتالل النار على أسامة واستشهاده. 
وكانت قوات كبيرة من جيش االحتالل قد اقتحمت منزل عائلة الشهيد في منطقة 
 مــن قنابل الغاز 

ً
الــحــردوب ببلدة الــطــور، التي شهدت إضــرابــًا عــامــًا، مطلقة وابـــال

والرصاص املطاطي، ما أوقع العديد من اإلصابات اختناقًا. وفتشت قوات االحتالل 
املنزل وحققت مع أفراد من عائلته، بينما كانت ال تزال تعتقل أحد أشقاء أسامة أبو 
جمعة بعد استدعائه للتحقيق. كما دفعت قوات االحتالل بعدد كبير من جنودها 
إلــى داخـــل بــلــدة الــطــور وبــالــقــرب مــن حــاجــز الزيتونة املتاخم ملــنــزل الشهيد حيث 
قوات   

ّ
أن يذكر  وإسنادها.  معها  للتضامن  العائلة  منزل  إلى  فلسطينيون  يتوافد 

االحتالل كانت اعتقلت أبو جمعة، الثالثاء املاضي، وأفرجت عنه الحقًا.
ــــوات االحـــتـــالل  صــــيــــب عــــشــــرات الــفــلــســطــيــنــيــني فــــي قـــمـــع قــ

ُ
ــــوم جـــمـــعـــة، أ وكـــكـــل يـ

اإلسرائيلي فعاليات ضد االستيطان وإقامة بؤر استيطانية في عدة مناطق من 
االحتالل  قــوات  أن  الجديد«،  »العربي  لـ محلية،  وأكــدت مصادر  الغربية.  الضفة 
قمعت مسيرات أسبوعية ضد إقامة بؤر استيطانية في بلدتي بيت دجن وبيتا 
بمحافظة نابلس، عالوة على قمع املسيرة األسبوعية في قرية كفر قدوم شرق 
قلقيلية شــمــال الــضــفــة. وأفــــادت مــصــادر محلية بـــأن املــواجــهــات فــي كــفــر قــدوم 
اندلعت عقب انطالق املسيرة األسبوعية السلمية، ما أدى إلصابة طفل )13 سنة( 
بالرصاص الحي في الفخذ، و10 مواطنني بالرصاص املغلف باملطاط، وآخرين 

بحاالت اختناق بالغاز املسيل للدموع. 

عباس: ثقتنا بتحقيق 
سالم دائم قائم على 

العدل تتراجع

باتت قاعدة النظام أن 
يتولى الضباط تدبير 

نفقات قواتهم

أول لقاء منذ يوليو 
الماضي بين بلينكن 

ونظيره الصيني

يعلم النظام أن إسكات 
المدن الكبيرة يسّهل 

عليه الباقي

الجمعية 
العامة

نيويورك ـ العربي الجديد

واصـــلـــت الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــأمــم 
ــال  ــمـ املــــتــــحــــدة أمــــــس الـــجـــمـــعـــة أعـ
الـــ77 في نيويورك، حيث  دورتها 
ألـــقـــى مـــزيـــد مـــن قـــــادة الـــعـــالـــم خـــطـــابـــات في 
الــيــوم الــخــامــس مــن هــذه االجــتــمــاعــات، ومن 
عباس،  محمود  الفلسطيني  الرئيس  بينهم 
الــذي اتهم األمــم املتحدة من مقرها بحماية 
إسرائيل من العقاب، وال سيما املتنفذين في 
الــلــقــاءات على  بــالــتــوازي، تواصلت  املنظمة. 
ــان مــن أبــرزهــا  هــامــش أعــمــال الــجــمــعــيــة، وكــ
أنتوني  األمــيــركــي  الخارجية  مــا جمع وزيــر 
فــي ظل  يــي،  وانـــغ  الصيني  بنظيره  بلينكن 
سيما  وال  الدولتني،  بني  املتفاقمة  التوترات 

بشأن تايوان.
وقال عباس، في خطابه أمام الجمعية أمس، 
ــــم قـــائـــم على  إن »ثــقــتــنــا بــتــحــقــيــق ســــالم دائـ
الـــعـــدل تـــتـــراجـــع«، مــشــيــرًا إلـــى أن »إســرائــيــل 
الــدولــتــني،  تــدمــيــر حــل  إلـــى  تسعى بتصميم 
وبــالــتــالــي ال يــوجــد شــريــك إســرائــيــلــي يمكن 
»إسرائيل تخوض  أن  وتابع  الحديث معه«. 
حــمــلــة مــســعــورة لــالســتــيــالء عــلــى أراضــيــنــا 
وتطلق يد الجيش واملستوطنني اإلرهابيني، 
على  الفلسطينيني  مــن  أعـــــدادًا  تــجــبــر  وهـــي 
ثــمــن هدمها  أو دفـــع  بــأيــديــهــم  هـــدم بيوتهم 
لهم«. وقال إن »عالقتنا مع إسرائيل ستكون 
عــلــى أســـاس أنــهــا قـــوة احــتــالل وأنــنــا شعب 
محتل«. وأضاف عباس أن إسرائيل »سمحت 
أعضاء  يقودها  إرهابية  منظمات  بتشكيل 
منظمات  »لتصنيف  داعــيــًا  الــكــنــيــســت«،  مــن 
الفلسطينيني  تستهدف  إسرائيلية  إرهابية 
ــة«. وتــطــرق  ــيـ ــابـ وحــقــوقــهــم كــتــنــظــيــمــات إرهـ
عـــبـــاس إلــــى قــضــيــة اغــتــيــال الــصــحــافــيــة في 
 إنها 

ً
قناة »الجزيرة« شيرين أبو عاقلة، قائال

ــتــلــت بـــرصـــاص قــنــاص إســرائــيــلــي، وهـــذا 
ُ
»ق

يــعــنــي أنــــه قــصــد اســتــهــدافــهــا، وهــــي تحمل 
تالحق  أن  أتحدى  ولكنني  أميركية  جنسية 
ــد عــبــاس  ــ ــات املــتــحــدة قــاتــلــيــهــا«. وأكـ الــــواليــ
»التمسك بالوصاية الهاشمية على املقدسات 
ــقـــدس الـــتـــي تــعــتــدي عــلــيــهــا إســرائــيــل  فـــي الـ
ــل 

ّ
كـــل يــــــوم«. واتـــهـــم إســـرائـــيـــل بــأنــهــا »تــعــط

إجراءنا انتخابات رئاسية وتشريعية بمنع 

مؤكدًا  الغاية«،  تلك  إلــى  للوصول  سياسية، 
أن »واشنطن ودواًل أوروبية تهدد باستخدام 
الفيتو أمام مساعينا لنيل العضوية الكاملة 
باألمم املتحدة«. واعتبر عباس أن »املجتمع 
الدولي عجز عن إنهاء االحتالل اإلسرائيلي 
»لــن نلجأ  أنــه  إلــى  وحماية شعبنا«، مشيرًا 
نريد  ولكننا  واإلرهـــاب،  للعنف  للسالح وال 
مــنــكــم حــمــايــة شــعــبــنــا«. وقــــال إن »الـــواليـــات 
املــتــحــدة تــقــدم دعــمــًا ال مـــحـــدودًا إلســرائــيــل 
كانت  دول  وهــنــاك  املحاسبة،  مــن  وتحميها 
ــرارات تــســبــبــت بنكبة  ــ شــريــكــة فـــي إصـــــدار قــ
محنة  عن  املسؤولية  تتحمل  الفلسطينيني، 
بريطانيا  »نــطــالــب  وتــابــع:  الفلسطينيني«. 
ــدة وإســـــرائـــــيـــــل رســـمـــيـــًا  ــحــ ــتــ والـــــــواليـــــــات املــ
حق  في  الجرم  عن  بمسؤوليتها  باالعتراف 
شعبنا«. واعتبر أن »الواليات املتحدة وعددًا 
مــن الــــدول األوروبـــيـــة تــنــادي بــحــل الــدولــتــني 
ــقــــط«. وطـــالـــب  لــكــنــهــا تـــعـــتـــرف بـــإســـرائـــيـــل فــ
أنطونيو  املتحدة  لأمم  العام  األمــني  عباس 
ـــنـــهـــي حـــالـــة 

ُ
»وضـــــع خـــطـــة ت غـــوتـــيـــريـــس بــــــ

لدولة فلسطني«. وعــن تصريحات  االحــتــالل 
وزراء  ورئيس  بايدن  األميركي جو  الرئيس 
االحتالل يئير لبيد، أخيرًا، عن دعمهما حل 
ــال عــبــاس »االخــتــبــار الحقيقي  الــدولــتــني، قـ
لتأييد بايدن ولبيد حل الدولتني هو جلوس 

اإلسرائيليني فورًا إلى طاولة التفاوض«. 
الوطني  قــرارنــا  على  »حافظنا  عباس  وقــال 
املــســتــقــل وثــوابــتــنــا الــوطــنــيــة ونـــجـــّدد رفــض 

املـــواطـــنـــني املــقــدســيــني مـــن املـــشـــاركـــة فــيــهــا«. 
 قــوانــني عنصرية 

ّ
وقــــال إن »إســرائــيــل تــســن

ــام تــمــيــيــز عـــنـــصـــري هــــو عـــبـــارة  ــظـ ــكـــرس نـ تـ
لــة«.  عــن نــظــام أبــارتــهــايــد وتــفــلــت مــن املــســاء
ــم املـــتـــحـــدة، وعـــلـــى رأســهــا  ــ كـــذلـــك اتـــهـــم »األمــ
من  إســرائــيــل  بحماية  فيها،  املتنفذة  الــقــوى 
املحاسبة، باعتماد معايير مزدوجة«، مشيرًا 
إلــــى أن »إســـرائـــيـــل تــعــتــدي عــلــى مــنــظــمــات 
حقوقية فلسطينية مستقلة أمام نظر العالم، 
وقد ارتكبت منذ نشأتها جرائم بحق شعبنا 
عندما دمــرت 524 قرية فلسطينية وهّجرت 
950 ألف فلسطيني، كما ارتكبت منذ نشأتها 
أكــثــر مــن 50 مــجــزرة واعــتــرفــت بــعــدد منها، 
املذابح اإلسرائيلية االعتداء على غزة  وآخر 
 
ً
بــالــصــواريــخ وجـــرى إحــصــاء مقتل 67 طفال
إسرائيلية«. وأكد عباس »سنتوجه  بغارات 
للمحكمة الجنائية الدولية ملطالبة إسرائيل 
بتحمل مسؤولياتها الجنائية والسياسية«، 
 في العالم إال 

ً
مشيرًا إلى أنه »لم يبق محتال

املتحدة  األمـــم  وأســــأل  الفلسطيني،  الــشــعــب 
والعالم ملاذا يحدث ذلك؟«.

الطرف  نبقى نحن  أن  نقبل  »ال  عــبــاس  وقـــال 
االتــفــاقــات مــع إسرائيل  الــذي يحترم  الوحيد 
ــبــــح مــــن حــقــنــا  ــد أصــ ــ ــتـــم خــــرقــــهــــا، وقــ ــتــــي يـ الــ
ــل أخـــرى  ــائـ ــًا عــلــيــنــا الــبــحــث عـــن وسـ ــزامـ ــل لـ بـ
لــلــحــصــول عــلــى حــقــوقــنــا وتــحــقــيــق الـــســـالم«. 
آخر  لنا خيارًا  تترك  لم  »إسرائيل  أن  واعتبر 
سوى أن نعيد النظر في العالقة القائمة معها 
بــرمــتــهــا«. وتــابــع أن »األمــــم املــتــحــدة أصـــدرت 
 97 بينها  بفلسطني،  الخاصة  القرارات  مئات 
قــرارًا عن مجلس األمن لم تنفذ أبــدًا، ونطالب 
بتقسيم  الـــخـــاص   181 ــرار  ــقــ الــ بــتــنــفــيــذ  اآلن 
فلسطني، رغم أنه ظالم، والقرار 194 الخاص 
بـــعـــودة الـــالجـــئـــني... اكـــســـروا عــيــنــنــا ونـــفـــذوا 
زبلتونا  مــا  مثل  كمان ستزبلونا  قــــرارًا... وال 
فـــي كـــل مـــــرة«. وأشـــــار عــبــاس إلــــى أن »دولــــة 
ــراءات االنــضــمــام  ــ ــ فــلــســطــني ســتــشــرع فـــي إجـ
املــدنــي  الــطــيــران  إلـــى منظمات دولــيــة، منها 
نفسه  الوقت  في  مشيرًا  العاملية«،  والصحة 
إلى أنه »إذا استمرت عرقلة نيلنا العضوية 
علينا  لــزامــًا  يصبح  املتحدة  بــاألمــم  الكاملة 
التوجه للجمعية العامة الستفتائها على ما 
يجب تبنيه من إجــراءات قانونية وخطوات 

تلقي أوامـــر مــن أي جهة فــي الــعــالــم«. وفيما 
ــــالل عـــلـــى الــســلــطــة  ــتـ ــ تــضــغــط ســـلـــطـــات االحـ
ــن أمـــــوال  الــفــلــســطــيــنــيــة بـــاقـــتـــطـــاع أجـــــــزاء مــ
الـــضـــرائـــب الــتــي تــدفــعــهــا الــســلــطــة لــعــائــالت 
ــرى، قـــال عــبــاس إن »أســـرانـــا الــبــواســل  ــ األســ
حريتهم  وستبقى  الحي  شعبنا  ضمير  هــم 
أمانة في أعناقنا ولن نتخلى عن عائالتهم«، 
: »أي قــانــون فــي الــعــالــم يقبل أســر 

ً
مــتــســائــال

وســجــن أطـــفـــال؟«. ولــفــت عــبــاس إلـــى قضية 
األسير ناصر أبو حميد الذي قال إنه »ينتظر 
لــحــظــة، ولــكــنــهــم ال يسمحون  فـــي أي  املــــوت 
أن »حالة  إلــى  تلتقيه«، مشيرًا  بــأن  لــوالــدتــه 
اإلهــمــال  بسبب  تفاقمت  حميد  أبـــو  األســيــر 
الطبي ورفــض سلطات االحتالل عالجه من 
إن  بالقول  الــســرطــان«. وختم عباس خطابه 
»االحتالل سوف ينتهي حتمًا، ولكننا تعبنا 

 من املجتمع الدولي«.
ً
ونحن نريد حال

ــعــقــد 
ُ
ــاءات عــــدة ت ــقـ فـــي غــضــون ذلــــك، كــانــت لـ

الــعــامــة لأمم  عــلــى هــامــش أعــمــال الجمعية 
ــدة. وقــبــيــل أن يـــدلـــي رئـــيـــس الــــــوزراء  ــتـــحـ املـ
الــعــراقــي مصطفى الــكــاظــمــي بــخــطــابــه أمــام 
الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة فــــي وقـــــت مـــتـــأخـــر أمـــس 
املتحدة  لأمم  العام  باألمني  التقى  الجمعة، 
أنطونيو غــوتــيــريــس، الـــذي أكــد بـــدوره دعم 
مبادرة الحوار الوطني بني القوى السياسية 
الـــعـــراقـــيـــة، والـــســـعـــي إلــــى تــحــقــيــق االنـــفـــراج 

السياسي في العراق.
وبـــحـــث الـــلـــقـــاء بـــني الـــرجـــلـــني، بــحــســب بــيــان 
صــــادر عـــن مــكــتــب رئــيــس الـــــــوزراء الــعــراقــي، 
ــاع فــي الـــعـــراق وجــهــود الــحــكــومــة في  ــ األوضـ
ــات الـــســـيـــاســـيـــة، عــبــر  ــّدة الـــخـــالفـ ــ تــخــفــيــف حــ

تبنيها مــبــادرة الــحــوار الــوطــنــي بــني الــقــوى 
ــــع فــي  ــــوضـ ــرق إلــــــى الـ ــطــ الـــســـيـــاســـيـــة. كـــمـــا تــ
العراقية  الحكومة  وجهود  النزوح  مخيمات 
في غلق العدد األكبر منها وإعــادة النازحني 
الــبــيــان أن  إلـــى مناطقهم األصــلــيــة. وأضــــاف 
غوتيريس شدد على ضرورة معالجة مشكلة 
الـــجـــفـــاف الـــتـــي يــعــانــي مــنــهــا الــــعــــراق، وأكـــد 
أهــمــيــة مــســاعــدة الــعــراق فــي هـــذا املــلــف الــذي 
يرتبط بحياة املواطنني واقتصاديات البالد.

فــي األثــنــاء، التقى وزيــر الــشــؤون الخارجية 
ــقــــي واملــــغــــاربــــة املــقــيــمــني  ــريــ والــــتــــعــــاون األفــ
بــالــخــارج نــاصــر بــوريــطــة بنظيره الــروســي 
ــــروف، عــلــى هــامــش اجــتــمــاعــات  ســيــرغــي الفــ
العامة. وناقش بوريطة والفروف،  الجمعية 
وفق بيان مغربي، عددًا من القضايا الثنائية 
الحالية؛ بما في ذلك االستعدادات لعقد دورة 
منتظمة للجنة الروسية املغربية الحكومية 
املــشــتــركــة لــلــتــعــاون االقـــتـــصـــادي والــعــلــمــي 
والـــتـــقـــنـــي. وجــــــدد الـــــوزيـــــران الـــتـــأكـــيـــد عــلــى 
الحوار  على  الحفاظ  إلــى  املتبادل  سعيهما 
السياسي حول القضايا العاملية واإلقليمية 

ذات االهتمام املشترك.
بـــــــــدوره، اســـتـــقـــبـــل رئـــيـــس مــجــلــس الـــقـــيـــادة 
الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، فريق 
كومفرت  برئاسة  الدولية  األزمــات  مجموعة 
أيرو، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية 
الــعــامــة لــأمــم املــتــحــدة. وتــطــرق الــلــقــاء، وفق 
ــتــــي تـــديـــرهـــا  ــأ« بــنــســخــتــهــا الــ ــ ــبـ ــ ــة »سـ ــ ــالـ ــ وكـ
الــحــكــومــة الــشــرعــيــة، إلـــى »تـــطـــورات الــوضــع 
والحقوقية،  الخدمية  واإلصالحات  اليمني، 
ومسار الهدنة اإلنسانية والجهود اإلقليمية 

والدولية لتجديدها وفرص البناء عليها في 
التوصل إلى وقف دائم إلطالق النار، في ظل 
من  املــدعــومــة  الحوثية  املليشيات  خــروقــات 

النظام اإليراني«.
وبــعــيــدًا عـــن الــنــشــاط الــعــربــي فـــي الجمعية 
الــعــامــة كـــان مــن أبــــرز الــلــقــاءات الــتــي ُعــقــدت 
أمس على هامش الجمعية العامة ذلك الذي 
ــيـــركـــي أنــتــونــي  جــمــع وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة األمـ
فــي ظل  يــي،  وانـــغ  الصيني  بنظيره  بلينكن 
الــتــوتــرات واالتــهــامــات بــني دولتيهما  تفاقم 
في الفترة األخيرة. واللقاء بني بلينكن ووانغ 
فــي يوليو/  مــحــادثــات  مــنــذ  لهما  األول  هــو 
تموز املاضي في بالي أبديا خاللها رغبتهما 
في إجراء حوار. وبعد شهر، توّجهت رئيسة 
بيلوسي  نانسي  األمــيــركــي  الــنــواب  مجلس 
ــار غـــضـــب بـــكـــني وأحـــيـــا  ــ ــــوان، مــــا أثــ ــايـ ــ ــــى تـ إلـ
التوترات بني القوتني العظميني. وفي مقابلة 
األحــــد املـــاضـــي أكــــد الــرئــيــس األمـــيـــركـــي جو 
بايدن أنه مستعد للتدخل عسكريًا في حال 
لجأت الصني إلى القوة لتغيير الوضع القائم 
في تايوان، في تصريح يشّكل انحرافًا جديدًا 
بشأن  األميركية  الغموض  استراتيجية  عن 
الــجــزيــرة. لكن كما يحصل فــي كــل مـــرة، أكد 
املتحدة  الواليات  أن سياسة  األبيض  البيت 

تجاه تايوان »لم تتغّير«. 
وفي دليل على التهدئة، قال الوزير الصيني 
ــقــــى فــي  ــتــ الــ الـــخـــمـــيـــس إنـــــــه  أول مـــــن أمـــــــس 
ووزيــر  للمناخ  األميركي  املبعوث  نيويورك 
الخارجية السابق جون كيري، رغم أن بكني 
قت التنسيق مع واشنطن في هذا املجال، 

ّ
عل

ردًا على زيارة بيلوسي إلى تايوان.

محمود عباس: 
زبلتونا في كل مرة

)Getty /عباس: عالقتنا مع إسرائيل ستكون على أساس أنها قوة احتالل )مايكل سانتياغو

عناصر من قوات النظام في درعا )محمد أبازيد/فرانس برس(

خالل وقفة في غزة بذكرى وعد بلفور، نوفمبر الماضي )سعيد خطيب/فرانس برس(

تحدث الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام الجمعية العامة لألمم 
القرارات  لكل  الدولي  المجتمع  تجاهل  عن  الجمعة،  أمس  المتحدة 
التي قال  المتعلقة بفلسطين، متهمًا األمم المتحدة بدعم إسرائيل 
إنها »لم تترك لنا خيارًا سوى أن نعيد النظر في العالقة معها برمتها«

رصد

تقرير

متابعة

مــن عشرين طريقة، ومنها  أكــثــر  األمـــوال 
الضغوط العسكرية واألمنية«.

ــــت مــطــلــع  ــلـ ــ ــام أرسـ ــظــ ــنــ ــت قــــــــوات الــ ــ ــانـ ــ وكـ
ــزات عــســكــريــة  ــزيــ ــعــ ســبــتــمــبــر الـــحـــالـــي تــ
انتشرت في نقاط عدة في محيط مدينة 
جــاســم، شملت مــئــات الــعــنــاصــر، وآلــيــات 
ثقيلة، تمركز بعضها في منطقة الصيرة 
شمالي جاسم، وفي بعض املــزارع غربي 
الحالي،  الشهر  مــن  السابع  وفــي  املدينة. 
عقد وجــهــاء وقـــادة مــن املــديــنــة، اجتماعًا 
مع رئيس فرع األمن العسكري لؤي العلي 
لــؤي خريطة، في  درعــا  وبرفقته محافظ 
مقر املركز الثقافي بمدينة جاسم. وهدف 
ــــى الـــتـــوصـــل التــــفــــاق يــنــهــي  ــاع إلـ ــمـ ــتـ االجـ
الــتــصــعــيــد، بــعــد رفــضــهــم االجـــتـــمـــاع في 
ــا، نــتــيــجــة عـــدم الــثــقــة بــقــوات  ــ مــديــنــة درعـ
اغتالت في شهر أغسطس/ التي  النظام 

آب املــاضــي خــلــدون الــزعــبــي، أبـــرز الــقــادة 
املــحــلــيــني فــي مــديــنــة طــفــس املـــجـــاورة مع 
ــم مــن  ــهـ ــه، بـــعـــد خـــروجـ ــيـ ــقـ ــرافـ ــن مـ عـــــدد مــ

اجتماع مع لؤي العلي في مدينة درعا.
ــرت مــــصــــادر مــحــلــيــة فــــي حـــيـــنـــه، أن  ــ ــ وذكـ
لــؤي العلي طلب من الوجهاء إخــراج من 
»الــغــربــاء« مــن مــديــنــة جــاســم،  ســمــاهــم بـــ
خــــالل االجـــتـــمـــاع الــــذي لـــم يــســتــمــر ألكــثــر 
مــن نصف ســاعــة. فــي املقابل، نفى الوفد 
املــفــاوض صحة مــا ادعـــاه العلي،  املحلي 
وطــالــبــوه باعتقال كــل مــن يثبت وجــوده 

من هؤالء »الغرباء« في املدينة.
وكــانــت وقــعــت فــي مـــــــارس/آذار املــاضــي، 
اشتباكات بني مقاتلني محليني في جاسم 
ــن الـــدولـــة حـــاولـــوا  ــرع أمــ وعــنــاصــر مـــن فــ
حيث  للمدينة،  الغربي  الحي  فــي  التقدم 
تمكن حينها املسلحون املحليون من قتل 
6 منهم، وتدمير عدة آليات، قبل أن يتدخل 
املــدعــوم سابقًا  الــثــامــن«  عناصر »الــلــواء 
من روسيا للتهدئة. وتأتي التطورات في 
مــديــنــة جــاســم بــعــد انــتــهــاء قـــوات النظام 
الــشــهــر املــاضــي مــن حــمــلــة مــشــابــهــة على 
ــنـــة طـــفـــس غــــربــــي املـــحـــافـــظـــة، حــيــث  مـــديـ
حــــاصــــرت املـــديـــنـــة وقــصــفــتــهــا بـــقـــذائـــف 
الــــهــــاون، بــحــجــة الــبــحــث عـــن مــطــلــوبــني. 
بينها وبني  الــواصــل  الطريق  أغلقت  كما 
مدينة درعا، ما تسبب في خسائر كبيرة 
للمزارعني بسبب منعهم من الوصول إلى 
أراضيهم في موسم الحصاد، وذلــك قبل 
القوات في 18 أغسطس  أن تنسحب تلك 
من محيط املدينة بموجب اتفاق توصلت 
التفاوض في طفس مع لجنة  إليه لجنة 

النظام األمنية.

لــعــاب ضــبــاط الــنــظــام لــخــيــراتــهــا«، وفــق 
تعبيره. ولفت إلى أن »القاعدة التي بات 
وفي  الجنوب،  فــي  النظام  عليها  يمشي 
الــعــديــد مـــن املــنــاطــق الــســوريــة األخــــرى، 
املحليون  الضباط  يتولى  أن  على  تقوم 
تدبير نفقات قواتهم من املنطقة نفسها، 
مــع أقـــل الـــتـــزام مــالــي مــن جــانــب الــقــيــادة 

املركزية لتلك القوات«.

إخضاع المدن الكبيرة 
في درعا تباعًا

ــال الــعــمــيــد املــنــشــق أســعــد  مـــن جــهــتــه، قــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن هــدف  الــزعــبــي، لـــ
الــنــظــام األســـاســـي مــن اســتــهــداف مدينة 
جــاســم وغــيــرهــا مــن مـــدن املــحــافــظــة، هو 
الثورة  كانت مهد  التي  »تطويع حــوران 
»املشكلة  أن  الــزعــبــي  ورأى  وشــرارتــهــا«. 
التي تؤرق النظام هي أن حوران ما زالت 
ــم كـــل مــحــاوالتــه  ــم يــتــمــكــن رغــ ثـــائـــرة، ولــ
الــســابــقــة، مـــن إعـــادتـــهـــا إلــــى حــظــيــرتــه«. 
يــســتــطــيــع  ال  ــام  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ »الـ أن  إلـــــــى  ولــــفــــت 
استخدام القوة املفرطة في درعا، ألن ذلك 

سيفتح عليه جحيم الداخل والخارج«.
وأوضح أن »النظام يعلم أنه لو استطاع 
إسكات املدن الكبيرة، لسهل عليه الباقي، 
وعـــنـــدهـــا يــتــمــكــن مــــن الـــتـــفـــرغ ملــحــافــظــة 
ــم يــســتــطــع إخــضــاعــهــا  ــداء الـــتـــي لـ الـــســـويـ
الزعبي أن حــوران  إلــى اآلن«. ورأى  أيضًا 
»أظـــهـــرت، ومـــا زالـــت تــظــهــر، مـــدى ضعف 
أساليبه  جميع  برغم  وهشاشته  النظام 
الــفــن وتفتيت املجتمع  بــث  إلـــى  الــرامــيــة 
املحلي، عبر االغتياالت واالعتقاالت ونشر 
ــى انـــشـــغـــال ضــبــاط  ــدرات«. ولـــفـــت إلــ ــ ــخـ ــ املـ
النظام بجمع األمـــوال مــن أهــالــي حــوران 
»ألن النظام يعلم أن أبنائهم يرسلون لهم 
حواالت من الخارج، وهو يستخدم لجمع 

باريس ـ عدنان أحمد

عاودت قوات النظام السوري استهداف 
مدينة جاسم في محافظة درعا جنوبي 
ــة، لـــلـــمـــرة الـــثـــالـــثـــة خــــــالل شــهــر  ــ ــوريــ ــ ســ
وجود  بذريعة  الحالي،  سبتمبر/أيلول 
عناصر من تنظيم »داعش« فيها. وينفي 
ـــر، مـــؤكـــديـــن أن هــدف  ــذا األمـــ األهــــالــــي هــ
املدينة  وإخضاع  املالي،  االبتزاز  النظام 

كليًا لسلطة أجهزته األمنية. 
ودهمت قوات النظام، فجر أمس الجمعة، 
مـــنـــزاًل وعــــــددًا مـــن املـــــــزارع عــلــى أطــــراف 
ــا الشمالي،  مــديــنــة جــاســم فــي ريـــف درعـ
وتخلل ذلك اندالع اشتباكات باألسلحة 
الخفيفة واملــتــوســطــة، أســفــرت عــن مقتل 
ــن قـــــوات الـــنـــظـــام، ظــلــت جثته  عــنــصــر مـ
عند  للسيارات  مكتب  من  بالقرب  ملقاة 

املدخل الشرقي للمدينة لساعات عدة.

ابتزاز مالي ألهالي جاسم
ــال املـــتـــحـــدث بــــاســــم »تـــجـــمـــع أحـــــرار  ــ ــ وقـ
ــــوران« املـــعـــارض، أيــمــن أبـــو مــحــمــود،  حــ
قوات  إن  الجديد«،  »العربي  لـ في حديث 
ــابـــات من  الــنــظــام قــصــفــت بــقــذائــف الـــدبـ
مواقعها في تل املطوق، السهول واملزارع 
زراعية  السريا، وهي منطقة  في منطقة 
تقع جنوب شــرق مدينة جــاســم. وأشــار 
إلــى انتشار قــوات النظام في تل املطوق 
والثكنات العسكرية القريبة، حيث قامت 
بتجهيز عــدد من املــدافــع على قمة التل، 

في محاولة للضغط على أهالي املدينة.
وأضاف أبو محمود أن »الهدف الحقيقي 
مسؤول  مقدمتهم  وفي  النظام،  لضباط 
العلي، هو  األمــن العسكري العميد لؤي 
االبتزاز املالي ألهالي املدينة التي يعمل 
بعض أبنائها في الخليج العربي، ولدى 
ــزارع فــي محيط املــديــنــة يسيل  ذويــهــم مـ

النظام السوري يستهدف جاسم
مخطط إلخضاع المدن الكبرى بدرعا

يواصل النظام السوري 
استهداف مدينة 

جاسم بمحافظة 
درعا، في إطار 

مخطط إلخضاع 
المحافظة عبر 

السيطرة عن المدن 
الكبرى
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عودة توترات أرمينيا وأذربيجان

الجمعة،  أمــس  وأذربــيــجــان،  أرمينيا  تبادلت 
إطالق  لوقف  اتفاق هش  بانتهاك  االتهامات 
ــان قـــد أنــهــى األســـبـــوع املـــاضـــي أســـوأ  الـــنـــار كـ
ــــني الـــبـــلـــديـــن الــســوفــيــيــتــيــني  جــــولــــة قــــتــــال بـ
بـــيـــانـــني  ــي  ــ ــ وفـ  .2020 ــام  ــ ــ عـ مــــنــــذ  الــــســــابــــقــــني 
صــادريــن عــن وزارتـــي دفــاع البلدين، تبادلت 
بــاكــو ويــريــفــان االتــهــامــات بــبــدء إطـــالق النار 
الــذي قاد لتجدد االشتباكات عبر حدودهما 
املشتركة. وذكــرت وزارة الدفاع األرمينية في 
من  وحـــدات  »انتهكت  »فيسبوك«:  على  بيان 
الـــقـــوات املــســلــحــة األذربــيــجــانــيــة مــــرة أخـــرى 
نــظــام وقـــف إطــــالق الـــنـــار، بــفــتــح الــنــيــران من 
أرمينية  قتالية  مــواقــع  عــلــى  مختلفة  مــواقــع 
تــقــع فــي املــنــطــقــة الــشــرقــيــة مــن الـــحـــدود« بني 
البلدين، وأفادت بأنها ردت بإطالق النار ولم 

تعلن عن وقوع خسائر بني أفرادها.
ــن الـــبـــيـــان األرمـــيـــنـــي،  وبـــعـــد وقـــــت قــصــيــر مــ
أصــدرت وزارة الدفاع األذربيجانية ردًا، جاء 
فــيــه أن أرمــيــنــيــا هــي الــتــي أطــلــقــت الــنــار أواًل. 
األرمينية  املسلحة  الــقــوات  أن  بــاكــو  وذكــــرت 

ــنـــار عــلــى ثــــالث نـــقـــاط مــخــتــلــفــة من  فــتــحــت الـ
الــحــدود املــشــتــركــة، »وقــصــفــت بشكل متقطع 
مواقع القوات املسلحة األذربيجانية بأسلحة 
أن  إلى  صغيرة من عيارات مختلفة«، ولفتت 
الجيش  مــواقــع  األرمــيــنــيــة استهدفت  الــقــوات 
األذربيجاني قرب قرية كوخا نبي بمحافظة 
ــنـــه  ــيـ ــبـ ــاقـ طـــــوفـــــوز وقــــريــــتــــي كــــيــــشــــدك وبـــارمـ
بمحافظة كلبجار وقرية طازه كند بمحافظة 
داشكسن الحدودي، على مدى تسع ساعات. 
ــلـــى تــطــبــيــق  ــان عـ ــيــ ــــي بــ وشــــــــــّددت الـــــــــــوزارة فـ

»تيليغرام« على أنها ردت بالشكل املناسب. 
ــنــــي نــيــكــول  ــيــ وكـــــــان رئــــيــــس الـــــــــــوزراء األرمــ
باشينيان قد اتهم، في خطاب أمام الجمعية 
العامة لــأمــم املــتــحــدة، مــســاء أول مــن أمس 
الــخــمــيــس، الــقــوات األذربــيــجــانــيــة بــارتــكــاب 
تــوصــف«، مــن بينها خصوصًا  »فــظــائــع ال 
»الــتــمــثــيــل بــجــثــث« عــســكــريــني وعــســكــريــات 
أرمــن خــالل املــعــارك التي دارت بني البلدين 
األســـــبـــــوع املـــــاضـــــي. وقـــــــال بـــاشـــيـــنـــيـــان إن 
ــــة عــلــى حــــاالت تــعــذيــب وتــشــويــه 

ّ
»هــنــاك أدل

ألجــســاد جــنــود« أرمــن تــّم أســرهــم أو قضوا 
في املعارك وتّم التمثيل بجثثهم، »وحاالت 
القضاء  نــطــاق  عــديــدة لعمليات قتل خـــارج 
وســـــوء مــعــامــلــة ألســـــرى حـــــرب، بــاإلضــافــة 
ــــاف أن  إلـــى مــعــامــلــة مــهــيــنــة لــلــجــثــث«، وأضـ
قـــامـــوا بتشويه  »عــســكــريــني أذربــيــجــانــيــني 
جثث عسكريات أرمينيات ومن ثم صّوروا 

ذلك بالفيديو بكل فخر«. 
وأشار باشينيان إلى أن الجيش األذربيجاني 
قصف بنى تحتية مدنية، ما أدى إلى تهجير 
أكثر من 7600 شخص من ديارهم، في انتهاك 

»سيادة أرمينيا وسالمة أراضيها«. وبينما  لـ
الـــــوزراء األرمــيــنــي يلقي خطابه  كـــان رئــيــس 
كـــان وزيـــر الــخــارجــيــة األذربــيــجــانــي جيهون 
بيراموف يستمع إليه في القاعة من دون أي 
مــبــاالة. وسيلقي بــيــرامــوف كلمة بــالده أمــام 

الجمعية العامة خالل نهاية األسبوع.
اندلعت  الــحــالــي،  أيــلــول  وفــي 13 سبتمبر/ 
ــيــــة بــــني أرمــيــنــيــا  اشـــتـــبـــاكـــات حــــدوديــــة دامــ
وأذربـــيـــجـــان، أســـفـــرت عـــن مــقــتــل نــحــو 300 
شــخــص، فــي أعــنــف قــتــال بــني الــبــلــديــن منذ 
الــتــي دارت بينهما فــي خــريــف عــام  الــحــرب 
املـــســـؤولـــيـــة  الـــطـــرفـــني  كــــال  ــادل  ــ ــبـ ــ وتـ  .2020
عــن إشــعــال فــتــيــل هـــذه املـــعـــارك. وفـــي األيـــام 
ــــدوء إلـــــى الـــــحـــــدود، لــكــن  ــهـ ــ ــــرة عـــــاد الـ ــيـ ــ األخـ
الوضع ال يزال متوترًا. ودفع التوتر الجديد 
روسيا إلى مطالبة البلدين بوقف التصعيد 
وتطبيق اتفاق عام 2020، كما زارت رئيسة 
بيلوسي  نانسي  األمــيــركــي  الــنــواب  مجلس 
يريفان، في أرفع زيارة ملسؤول أميركي منذ 
السوفييتي  االتــحــاد  عــن  أرمينيا  اســتــقــالل 
مسؤولية  بيلوسي  وحّملت   .1991 عــام  فــي 
املــواجــهــات الــحــدوديــة األخــيــرة ألذربــيــجــان، 

مـــشـــددة عــلــى أهــمــيــة أرمــيــنــيــا »الـــخـــاصـــة«، 
واستنكرت فــي زيــارتــهــا، األحــد املــاضــي، ما 
ها 

ّ
وصــفــتــه »هــجــمــات غــيــر مــشــروعــة« تشن

أذربــيــجــان عــلــى أرمــيــنــيــا. وقــالــت بيلوسي 
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــدتــه فـــي الــعــاصــمــة 
األرمــيــنــيــة: »نــديــن بــاســم الــكــونــغــرس بشدة 
ــدد »احـــتـــمـــال  ــهــ ــي تــ ــتــ ــات«، الــ ــمــ ــجــ ــهــ هــــــذه الــ

التوصل إلى اتفاق سالم إذا لزم األمر«.
من جانبه، قال رئيس البرملان األرميني آلني 
سيمونيان خالل املؤتمر الصحافي املشترك 
مع بيلوسي، إن أعمال العنف انتهت بفضل 
وســـاطـــة أمـــيـــركـــيـــة، بــعــدمــا فــشــلــت مــحــاولــة 
التوصل إلى هدنة بوساطة روسية، وأضاف 
»نحن ممتنون للواليات املتحدة على اتفاق 
 الـــذي تـــّم التوصل 

ّ
وقـــف إطـــالق الــنــار الــهــش

إلــيــه بفضل وســاطــتــهــا«. وتــتــرأس الــواليــات 
املتحدة إلى جانب فرنسا وروسيا مجموعة 
وسطاء مينسك التي قادت لعقود محادثات 
سالم بني باكو ويريفان برعاية منظمة األمن 

والتعاون في أوروبا.
وخــاضــت أرمــيــنــيــا وأذربــيــجــان حــربــني )فــي 
 )2020 العام  وفــي  املاضي  القرن  تسعينيات 
ــارابــــاخ  لــلــســيــطــرة عـــلـــى إقـــلـــيـــم نـــاغـــورنـــو كــ
املــتــنــازع عــلــيــه. وحــصــدت ســتــة أســابــيــع من 
 6500 من  أكثر  أرواح   2020 العام  في  القتال 
عــســكــري لـــدى الــجــانــبــني وانــتــهــت بــهــدنــة تــّم 
وبموجب  روســيــة.  بوساطة  إليها  التوصل 
االتفاق، تنازلت أرمينيا عن أراض سيطرت 
 1966 نحو  موسكو  ونــشــرت  لعقود،  عليها 

عسكريًا لإلشراف على الهدنة.
)األناضول، رويترز، فرانس برس(

تقرير

باشينيان: هناك أدلة على 
حاالت تعذيب وتشويه 

ألجساد جنود أرمن

تجدد القتال بين أرمينيا 
وأذربيجان، أمس، وسط 

تبادل االتهامات بين 
البلدين حول البادئ 

بذلك، وسط مخاوف من 
سقوط الهدنة الهشة



استفتاءات ترفضها الصين في 4 مناطق أوكرانية

روسيا تصّعد بالضم وتخفف التهديد بالنووي

استعاد الجيش 
األوكراني ياتسكيفكا 

في دونيتسك

بـــــــــــالـــــــــــتـــــــــــزامـــــــــــن مـــــــــــــــع بــــــــــدء 
االســتــفــتــاءات الــروســيــة لضّم 
أربــــــع مـــقـــاطـــعـــات أوكــــرانــــيــــة، 
تــشــكــل مــســاحــتــهــا 27% مـــن أوكـــرانـــيـــا، 
األوكــرانــي  الجيش  أعلن  الجمعة،  أمــس 
الــواقــعــة  ياتسكيفكا،  منطقة  اســتــعــادة 
فـــي مــقــاطــعــة دونــيــتــســك، فـــي اســتــمــرار 
ه منذ مطلع 

ّ
الــذي يشن املضاد  للهجوم 

شهر سبتمبر/ أيلول املاضي، في شرق 
البالد وجنوبها. في املقابل، برزت بوادر 
األسلحة  اســتــخــدام  صعيد  على  تهدئة 
الــنــوويــة، مــع تأكيد مسؤولني روس أن 
موسكو ال تنوي استخدامها، عكس ما 
هــدد بــه، أول مــن أمــس الخميس، نائب 
رئــيــس مجلس األمـــن الــقــومــي الــروســي 

دميتري ميدفيديف.
وبـــــــــدأت أمــــــس عـــمـــلـــيـــة االســــتــــفــــتــــاء فــي 
دونـــيـــتـــســـك ولـــوغـــانـــســـك وزابـــوريـــجـــيـــا 
وخــيــرســون، ومـــن املــفــتــرض أن تستمر 
حــتــى يــــوم الـــثـــالثـــاء املـــقـــبـــل. وتــتــضــمــن 
التابعني  املــســؤولــني  اإلجــــــراءات تــوجــه 
ــى مــــنــــازل الــــســــكــــان لــجــمــع  ــ لــــروســــيــــا إلــ
الـــبـــطـــاقـــات فـــي األيــــــام األربــــعــــة األولـــــى، 
فتح مراكز اقتراع للراغبني في 

ُ
على أن ت

ل 
ّ
الــيــوم األخــيــر أي الــثــالثــاء املــقــبــل. وعل

 
ّ

»أســبــاب أمــنــيــة« فــي ظــل الــــروس ذلـــك بـــ
ــرانــــي هــجــومــه.  مــواصــلــة الــجــيــش األوكــ
إمكانية  الروسية  السلطات  أتاحت  كما 
فــي موسكو يمثل  فــي مبنى  التصويت 
املتحدرين من منطقة دونيتسك والذين 
ــّروا إلــى روســيــا مــع بــدء الــغــزو فــي 24  فـ
ــــي. وأوضـــحـــت  ــــاضـ فــــبــــرايــــر/ شـــبـــاط املـ
وكالة »تاس« الروسية أنه »نظرًا لضيق 
الــوقــت واالفــتــقــار إلـــى املــعــدات التقنية، 
ــعــــدم إجـــــــــراء تــصــويــت  ــــذ الـــــقـــــرار بــ ــــخـ ـ

ُ
ات

إلكتروني واستخدام البطاقات الورقية 
زابوريجيا  منطقتي  وفــي  التقليدية«. 
ـــــــرح الـــــســـــؤال فــــي ورقــــة 

ُ
ــون ط ــرســ ــيــ وخــ

ــالـــي: »هـــل  ــتـ االســـتـــفـــتـــاء عـــلـــى الـــشـــكـــل الـ
تــؤيــد االنــفــصــال عــن أوكــرانــيــا وتحويل 
إلــى دولــة مستقلة واالنضمام  املقاطعة 
ــتـــســـك  ــيـ ــــي دونـ إلـــــــى روســــــــيــــــــا؟«. أمـــــــا فــ
ــؤال  ــاغـــة الــــســ ــيـ ولــــوغــــانــــســــك فـــتـــمـــت صـ
كاآلتي: »هل تؤيد االنضمام إلى روسيا 
كــأحــد مــكــونــات االتـــحـــاد )الــــروســــي(؟«، 
علنتا جمهوريتني 

ُ
وذلك ألن املقاطعتني أ

شعبيتني في عام 2014، واعترفت بهما 
روســيــا، فــي 21 فــبــرايــر املــاضــي، عشية 

بدء اجتياح أوكرانيا.
وأكد الكرملني أنه »في حال اتخاذ قرار 
إيجابي في االستفتاءات، فستتبع ذلك 
إجــــراءات مــن جــانــب الــبــرملــان والرئيس 
ــار  الـــروســـي )فــالديــمــيــر بــــوتــــني(«. وأشــ
ــحــــدث بــــاســــم الــــرئــــاســــة الـــروســـيـــة  ــتــ املــ
ــكــــوف، أمـــــــــس، إلـــــــى أن  ــيــــســ دمــــيــــتــــري بــ

»اإلجراءات ستجرى بشكل سريع«. 
ووســــط املــــحــــاوالت الـــروســـيـــة لــإطــبــاق 
املقاطعات األوكرانية، نقلت وكالة  على 

6 أشهر، وُجــرح وتشّوه عشرات اآلالف. 
ــوا إذًا، أو  ــّجـ ــتـ ــد؟ احـ ــزيــ املــ ــدون  ــريــ تــ هــــل 
اهربوا أو استسلموا لألوكرانيني. هذه 
الــخــيــارات املــتــاحــة لكم للبقاء على  هــي 

قيد الحياة«. 
مــن جهتها، أكــدت »دائـــرة حــرس حــدود 
الدولة« األوكرانية أن األوكرانيني الذين 
ســـيـــشـــاركـــون طـــوعـــا فـــي االســـتـــفـــتـــاءات 
ــقـــوبـــات مــــشــــددة، وفــقــا  ســـيـــواجـــهـــون عـ
لــوكــالــة »أخــبــار الــقــرم«. وكــشــف الحاكم 
سيرغي  لــوغــانــســك،  ملنطقة  األوكـــرانـــي 

ــــن الـــرئـــيـــس  ــة« عـ ــعـــربـــيـ ــالـ »أوكـــــرانـــــيـــــا بـ
األوكـــــــرانـــــــي فـــولـــوديـــمـــيـــر زيــلــيــنــســكــي 
قوله إن »االســتــفــتــاءات وهــمــيــة«، داعيا 
ــيـــومـــي املــــســــائــــي، مــســاء  فــــي خـــطـــابـــه الـ
الخميس، الروس إلى »مقاومة التعبئة 
ــا الــــرئــــيــــس الــــروســــي  ــهـ ــيـ ــا إلـ ــ )الــــتــــي دعــ
ــاء املــــاضــــي(  ــ ــعــ ــ ــيـــر بــــوتــــني األربــ فـــالديـــمـ
ــرانـــــيـــــا«. وتـــحـــدث  ــتــــســــالم ألوكـــ أو االســ
متوجها  الــروســيــة،  باللغة  زيلينسكي 
ــتــل 55 

ُ
إلــى الشعب الــروســي بــالــقــول: »ق

ألف جندي روسي في هذه الحرب خالل 
غـــايـــداي، أن مــديــر إحـــدى الــشــركــات في 
عليها  تسيطر  التي  بيلوفودسك  بلدة 
روســـيـــا، أخــبــر املــوظــفــني أن االســتــفــتــاء 
املـــشـــاركـــة  يـــرفـــضـــون  مــــن  ــــي وأن  ــزامـ ــ إلـ
إلــى جهاز  أسمائهم  وتسلم  سُيطردون 
األمن. وأضاف أن السلطات الروسية في 
من  الــســكــان  منعت  ستاروبيلسك  بــلــدة 
املـــغـــادرة حــتــى يـــوم الــثــالثــاء مــع إرســـال 
مــجــمــوعــات مــســلــحــة لــتــفــتــيــش املـــنـــازل 
للمشاركة  الخروج  على  الناس  وإجبار 
في االستفتاء. كما أفاد النائب األوكراني 
األول املعزول لرئيس مجلس خيرسون، 
عبر  رســالــة  فــي  سوبوليفسكي،  يـــوري 
يهيمن  »الذعر  بأن  »تيليغرام«،  تطبيق 
لــلــروس ألنــهــم لم  الــحــالــة النفسية  على 
يــكــونــوا مــســتــعــديــن إلجــــراء مــا يوصف 
باالستفتاء بهذه السرعة. ال يوجد دعم، 

وال يوجد ما يكفي من الناس«. 
ونـــدد املعسكر الــغــربــي بــاالســتــفــتــاءات، 
ــن والــــتــــعــــاون فــي  ــ ــ وقــــالــــت مــنــظــمــة األمـ
تــراقــب االنتخابات عــادة،  التي  أوروبـــا، 
إن الــنــتــائــج لـــن يــكــون لــهــا أثـــر قــانــونــي 
األوكــرانــي  القانون  مــع  تتوافق  ألنها ال 
أو املــعــايــيــر الــدولــيــة وألن املــنــاطــق غير 
األميركي  الخارجية  آمنة. واعتبر وزير 
أنــتــونــي بــلــيــنــكــن خــــالل جــلــســة ملجلس 
أنــه »ال يمكننا  الخميس،  مــســاء  األمـــن، 
ترك الرئيس بوتني يفلت« من املحاسبة، 
مــســتــنــكــرًا اســتــفــتــاءات الــضــم ومــعــتــبــرًا 

أنها »زائفة«. 
وكــــان الفــتــا رفـــض الــصــني اســتــفــتــاءات 
أكــد وزيــر الخارجية الصيني  إذ  الضّم، 
وانــــــــــغ يــــــي اســـــتـــــمـــــرار احـــــــتـــــــرام بــــــالده 
الــدول وميثاق األمــم املتحدة.  الستقالل 
كــمــا أعــلــن وزيــــر الــخــارجــيــة األوكـــرانـــي، 
دمــيــتــرو كوليبا، أمـــس، أن وانـــغ أكــد له 
أوكرانيا ووحــدة  لسيادة  بــالده  احترام 
أراضيها. وذكــر املسؤول األوكــرانــي في 
تــغــريــدة عــلــى »تــويــتــر«: »جــــدد نظيري 
ــرام الـــصـــني لــســيــادة  ــتــ تـــأكـــيـــده عــلــى احــ
ــا، وكـــذلـــك  ــهــ ــيــ ــا ووحـــــــدة أراضــ ــيــ ــرانــ أوكــ
لحل  كوسيلة  الــقــوة  اســتــخــدام  رفضها 
التركية  الخارجية  وكــانــت  الــخــالفــات«. 
قــد أعــربــت األربــعــاء املــاضــي عــن »قلقها 
بــيــان:  فــي  االســتــفــتــاءات«، معتبرة  إزاء 
»لن يعترف املجتمع الدولي بمحاوالت 
فــرض األمــر الــواقــع غير املشروعة هذه، 

بل على العكس، ستصعب جهود إحياء 
الــعــمــلــيــة الــدبــلــومــاســيــة وتــتــســبــب في 

تعميق عدم االستقرار«. 
ــة  ــ ــيـ ــ ــروسـ ــ ــدات الـ ــــف الــــــتــــــهــــــديــــ ــلـ ــ وفـــــــــي مـ
باستخدام السالح النووي نقلت وكاالت 
أنـــبـــاء رســمــيــة روســـيـــة عـــن نــائــب وزيـــر 
ريابكوف،  سيرغي  الــروســي  الخارجية 
قــولــه أمـــس، إن »مــوســكــو ال تــهــدد أحــدًا 
ــة  ــهـ مـــواجـ وأن  الـــــنـــــوويـــــة،  ــلــــحــــة  بــــاألســ
مــفــتــوحــة مــع الـــواليـــات املــتــحــدة وحلف 
ــال األطـــلـــســـي لــيــســت فــــي مــصــلــحــة  ــمـ شـ
»نوفوستي«  وكالة  نقلت  كما  روسيا«. 
عن السفير الروسي في الواليات املتحدة 
أناتولي أنتونوف قوله أمس إنه »يريد 
أن يصدق أن موسكو وواشنطن ليستا 
عــلــى شــفــا الــســقــوط فـــي هـــاويـــة صـــراع 

نووي«. 
وجــــاءت الــتــهــدئــة الــروســيــة، بــعــد كشف 
صحيفة »واشــنــطــن بــوســت«، أمـــس، أن 
»الواليات املتحدة ترسل منذ عدة أشهر، 
تحذيرات  خاصة،  اتصال  قنوات  وعبر 
الوخيمة  العواقب  من  لروسيا  غامضة 
ــنـــــووي«. ونــقــلــت  ــ الســـتـــخـــدام الـــســـالح الـ
ــن مـــســـؤولـــني أمــيــركــيــني،  الــصــحــيــفــة عــ
اشـــتـــرطـــوا عــــدم الــكــشــف عـــن هــويــاتــهــم، 
قولهم إن »اإلدارة األميركية قررت إبقاء 
الـــتـــحـــذيـــرات غـــامـــضـــة بــشــكــل مــتــعــّمــد، 
الطريقة  بشأن  قلقا  الكرملني  يبقى  كي 
التي قد ترّد بها الواليات املتحدة على 

استخدام روسيا للسالح النووي«.
أمــس،  األوكــرانــي  الجيش  أعلن  ميدانيا، 
الــقــوات  مــن  ياتسكيفكا  بــلــدة  اســتــعــادة 
الروسية في منطقة دونيتسك، في تأكيد 
بدأ  الــذي  املــضــاد  الهجوم  على استمرار 

مطلع شهر سبتمبر/ أيلول الحالي. 
فــي مــيــكــواليــف، أعــلــن حــاكــمــهــا فيتالي 
كــيــم أن انـــفـــجـــارات وقـــعـــت فـــي املــديــنــة 
مـــيـــكـــواليـــف فــــي الــــســــاعــــات األولـــــــى مــن 
فجر أمس الجمعة. وأفــاد حاكم منطقة 
ريزنيشنكو،  فالنتني  دنيبروبتروفسك، 
ــــروس أطــلــقــوا الــعــنــان لـــوابـــل من  بـــأن الـ
الواقعة  نيكوبول،  مدينة  على  القصف 
عــلــى ضــفــة نــهــر دنــيــبــر املــقــابــلــة ملحطة 
ر 

ّ
ــذ ــ ــا لــلــطــاقــة الــــنــــوويــــة. وحـ ــيـ زابـــوريـــجـ

األمــــني الـــعـــام لــألمــم املــتــحــدة أنــطــونــيــو 
ــع في  ــن أن الـــوضـ غـــوتـــيـــريـــس، أمـــــس، مـ
محطة زابــوريــجــيــا ال يـــزال مــصــدر قلق 
ــالـــم ال يــمــكــن أن  ــعـ ــــأن الـ ــنــــذرًا بـ ــالــــغ، مــ بــ
يتحمل وقوع كارثة نووية. وأضاف في 
تغريدة على »تويتر«: »أي ضرر متعمد 
أو غــيــر مــتــعــمــد عــلــى الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
الـــنـــوويـــة يــمــكــن أن يـــــؤدي إلــــى عــواقــب 
وخــيــمــة عــلــى الـــنـــاس فـــي جــمــيــع أنــحــاء 

الكوكب وما وراءه«.
)العربي الجديد، األناضول، 
فرانس برس، رويترز(

سياسة
مع انتقال روسيا إلى مرحلة تصعيدية جديدة عبر إجراء استفتاءات لضّم 4 مناطق أوكرانية إليها، هدأت نبرتها حيال استخدام 
السالح النووي، بالتزامن مع حديث عن تكتيك أميركي »غامض« حيال هذه المسألة. في المقابل، دعا الرئيس األوكراني فولوديمير 

زيلينسكي، الجنود الروس إلى الهرب أو االستسالم

أوكرانيون خارج مبنى »سفارة دونيتسك« في موسكو أمس )ألكسندر نيمينوف/ فرانس برس(
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ــلـــن فـــريـــق مــــن الــــخــــبــــراء، مــكــلــف مــن  أعـ
الــتــابــع لألمم  مجلس حــقــوق اإلنــســان 
ــاكــــات  ــهــ ــتــ ــــي االنــ املــــتــــحــــدة بـــالـــنـــظـــر فــ
الجمعة،  أمس  أوكرانيا،  الحقوقية في 
أن تحقيقا أولــيــا كــشــف عــن أدلـــة على 
ــبــــالد بـــعـــد الـــغـــزو  ــرب فــــي الــ ــ جــــرائــــم حـ
الروسي الذي بدأ في 24 فبراير/ شباط 
املــاضــي. وركــز الخبراء املــشــاركــون في 
»لجنة التحقيق بشأن أوكرانيا« حتى 
ــي كــيــيــف  اآلن عـــلـــى أربــــــع مـــنـــاطـــق، هــ

وتشيرنيهيف وخاركيف وسومي.
وفــــــــــي مـــــــعـــــــرض تـــــقـــــديـــــم نـــتـــائـــجـــهـــم 
األكــــثــــر شــــمــــواًل حـــتـــى اآلن، اســتــشــهــد 
سابقني  ملعتقلني  بــشــهــادات  الــخــبــراء 
عــــن تـــعـــرضـــهـــم لـــلـــضـــرب والـــصـــدمـــات 
الــكــهــربــائــيــة والـــتـــعـــريـــة الــقــســريــة في 
مــرافــق االحــتــجــاز الــروســيــة، وأعــربــوا 
عن قلقهم البالغ بشأن عمليات اإلعدام 
في املناطق األربع. وقال رئيس اللجنة 
ــقـــوق  إريـــــــــك مـــــــــوس، أمـــــــــام مـــجـــلـــس حـ
ــريـــة:  ــسـ ــويـ ــان فـــــي جـــنـــيـــف الـــسـ ــ ــســ ــ اإلنــ
»صدمنا بالعدد الكبير من اإلعدامات 
في املناطق التي زرناها. اللجنة تحقق 
حاليا في مثل هذه الوفيات في 16 بلدة 
يشير  جغرافي  )مصطلح  ومستوطنة 
تم  السكانية  التجمعات  مــن  نمط  إلــى 
إدخــالــه فــي زمــن االتــحــاد السوفييتي، 
وهي أكبر من قرية وأصغر من مدينة، 
ــزراعــــــة 85 فــــي املــــائــــة مــن  ــل الــــ ــ ــّك ــشــ ــ

ُ
وت

اقتصادها(«. وأضاف موس أن »فريقه 
ــزاعـــم ذات مــصــداقــيــة  ــوثـــق مـ تــلــقــى ويـ

ــــدام«.  تتعلق بــالــعــديــد مــن حـــاالت اإلعـ
وأضــاف مــوس: »بناء على األدلــة التي 
تـــم جــمــعــهــا، خــلــصــت الــلــجــنــة إلــــى أن 
جـــرائـــم حــــرب ارتــكــبــت فـــي أوكـــرانـــيـــا«، 
واقعتي  الفريق فحص  أن  إلــى  وأشـــار 
إساءة معاملة لجنود روس على أيدي 
الـــقـــوات األوكــــرانــــيــــة، وكـــشـــف أن عـــددًا 
غير محدد من الجنود الروس ارتكبوا 

جــــرائــــم عـــنـــف جـــنـــســـي أو عـــنـــف عــلــى 
الضحايا  أعــمــار  وأن  الــجــنــس  أســــاس 
تـــراوح بــني 4 و82 عــامــا. وخـــالل رحلة 
اســتــغــرقــت 10 أيــــام إلـــى أوكـــرانـــيـــا في 
يــونــيــو/ حــزيــران املــاضــي، زار الفريق 
بوتشا، وهي مدينة خارج كييف عثرت 
مقابر  على  األوكرانية  السلطات  فيها 
الشوارع،  جماعية وجثث متناثرة في 
بــعــد انــســحــاب الــقــوات الــروســيــة منها 
فــي أواخـــر مـــارس/ آذار املــاضــي. وزار 
فضال  ومستوطنة،  بلدة   27 املحققون 
عـــن مــقــابــر ومـــراكـــز تــوقــيــف وتــعــذيــب، 
ــر مــــن 150  ــثـ وأجــــــــروا مـــقـــابـــالت مــــع أكـ
ــدا، والــتــقــوا بجماعات  ــاهـ ضــحــيــة وشـ

حقوقية ومسؤولني حكوميني.
ويــمــكــن أن يــســاهــم عــمــل الــلــجــنــة في 
نهاية املطاف في عمل املدعني العامني 
ــة الــذيــن  ــيـ بــاملــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الـــدولـ
اتهامات بشأن جرائم  يمكنهم توجيه 
الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا، عــلــى الـــرغـــم من 
أنه ال يــزال من غير املؤكد ما إذا كانت 
اآلخــرون  املزعومون  الجناة  أو  روسيا 

سيواجهون العدالة.
ودعا ممثل وزارة الخارجية األوكرانية 
أنـــطـــون كــوريــنــيــفــيــتــش املــجــلــس عبر 
الــفــيــديــو، إلــــى إنـــشـــاء مــحــكــمــة خــاصــة 
»جــــريــــمــــة  ــتـــــصـــــاص بـــــ ــ ــا اخـ ــهــ ــون لــ ــ ــكـ ــ يـ
العدوان ضد أوكرانيا«، وبالتحقيق مع 
والعسكريني  السياسيني  الــقــادة  كبار 

الروس املسؤولني.
)أسوشييتد برس، رويترز، فرانس برس(

أدلة على جرائم حرب 
في أول تقاريرها عن احتمال حصول جرائم حرب في أوكرانيا، أفادت لجنة »التحقيق بشأن 
إعدامات  بحصول  متعلقة  عدة،  مناطق  في  أدلة  عن  كشف  أوليًا  تحقيقًا  بأن  أوكرانيا« 

وتعذيب وعنف جنسي

موس خالل جلسة مجلس حقوق اإلنسان 
أمس )فابريس كوفريني/فرانس برس(
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موازنة بريطانية لمجابهة التضخم
لندن ـ العربي الجديد

ــيـــون، أمـــس  ــانـ ــريـــطـ ــبـ اســـتـــفـــاق الـ
الجمعة، على خبر تراجع الجنيه 
اإلســتــرلــيــنــي أمـــــام الـــــــدوالر إلــى 
 
ً
الــعــام 1985، مسجال لــه منذ  أدنــى مستوى 
1.1187 مقابل الــدوالر األميركي، وذلك بعد 
يـــوم واحـــد مــن رفـــع االحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي 
وبنك إنكلترا أسعار الفائدة بمقدار 75 و50 
الــتــوالــي. وفــيــمــا تتزايد  نقطة أســـاس عــلــى 
األزمـــــــات فـــي املــمــلــكــة املـــتـــحـــدة، ويــتــصــاعــد 
الــــقــــلــــق مــــــن الــــــــركــــــــود، أعــــلــــنــــت الـــحـــكـــومـــة 
مشروع  عن  الجمعة،  الجديدة،  البريطانية 
بعشرات  إجـــراءات  تتضمن  التي  موازنتها 
مليارات الجنيهات اإلسترلينية هدفها دعم 
ــر والــشــركــات املــتــضــررة مــن الــغــالء مع  األسـ
بلوغ معدل التضخم مستويات لم يشهدها 
منذ عقود، فيما قّدر »بنك باركليز« سابقا 
أن تصل كلفة الحزمة الحكومية اإلجمالية 

إلى 235 مليار جنيه إسترليني )267 مليار 
مـــن خــطــة حــمــايــة  بــكــثــيــر  أكـــثـــر  أي  دوالر(، 
الــوظــائــف أثــنــاء وبــــاء كـــورونـــا. وقــــال وزيــر 
املالية كواسي كوارتنغ إن الحكومة ستنشر 
خــطــة لــخــفــض الـــديـــون كــنــســبــة مـــن الــنــاتــج 
املحلي اإلجمالي، وطرح حزمة باهظة الثمن 
الطاقة والتخفيضات  الناس بفواتير  لدعم 

الضريبية.
املــمــلــكــة  فــــي  الــــديــــون  إدارة  مــكــتــب  وشــــــرح 
ــدة أنـــــه رفـــــع خـــطـــط إصـــــــدار ســـنـــدات  ــحـ ــتـ املـ
 72.4 بمقدار  الحالية  املالية  للسنة  الديون 
دوالر(،  مليار   81( إسترليني  جنيه  مليار 
إلى 234.1 مليار جنيه إسترليني استجابة 

لذلك )1 جنيه = 1.1184 دوالر(.
كـــوارتـــنـــغ خـــاطـــب الـــبـــرملـــان فـــي بـــيـــان مــالــي 
ــوقـــت املـــنـــاســـب، سننشر   إنــــه »فــــي الـ

ً
ــال ــائـ قـ

األجــل، تحدد نهجنا  خطة مالية متوسطة 
املــالــي املـــســـؤول بــشــكــل كــامــل، بــمــا فــي ذلــك 
مئوية  كنسبة  الــديــن  لخفض  نخطط  كيف 

مـــن الـــنـــاتـــج املــحــلــي اإلجـــمـــالـــي عــلــى املـــدى 
املتوسط«.

وقال كوارتنغ إن حزمة دعم الطاقة ستكلف 
مليار   67.22( إســتــرلــيــنــي  جنيه  مــلــيــار   60
دوالر(، عــلــى مـــدى األشـــهـــر الــســتــة املــقــبــلــة، 
بينما تقدر التخفيضات الضريبية املعلنة 
بــنــحــو 45 مـــلـــيـــار جــنــيــه إســـتـــرلـــيـــنـــي. كــمــا 
أوضح أن مكتب مسؤولية امليزانية سينشر 
توقعات اقتصادية ومالية كاملة قبل نهاية 
املعلن  اإلجــــراءات  تكاليف  متضمنة  الــعــام، 

عنها اليوم الجمعة.
ــع مــكــتــب  ــوقـ الـــفـــائـــت، تـ ــــي مـــــــارس/ آذار  وفـ
 99.1 اقــتــراض  املستقل  العمومية  امليزانية 
املــالــيــة 2022/ 2023  لــلــســنــة  مــلــيــار جــنــيــه 
بما   ،2024  /2023 لعام  جنيه  مليار  و50.2 
املــحــلــي  الـــنـــاتـــج  مـــن  و%1.9   %3.9 يـــعـــادل 

اإلجمالي على التوالي.
وســبــق أن أعــلــنــت بــريــطــانــيــا، يـــوم األربــعــاء 
ــر لــدفــع  الـــفـــائـــت، عــــن خـــطـــة مـــدتـــهـــا 6 أشـــهـ

حـــوالـــي نــصــف فــواتــيــر الــطــاقــة لــلــشــركــات. 
وكانت رئيسة الــوزراء ليز تــراس قد أعلنت 
بــالــفــعــل تــجــمــيــدا ألســـعـــار الــطــاقــة املــنــزلــيــة 
ملــــدة عـــامـــني. ومــــع ذلـــــك، لـــن يــتــم الــتــطــبــيــق 
حــتــى يــواجــه الــبــريــطــانــيــون ارتــفــاعــا كبيرا 
فــي بداية  الــغــاز والكهرباء  فــي فواتير  آخــر 
ــقــــادم. وســيــكــون  أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن األول الــ
مــتــوســط فــاتــورة الــطــاقــة الــســنــويــة لــألســرة 
إسترليني سنويا  2500 جنيه  أقصى  بحد 
حــتــى عـــام 2024، لــكــن مــن املــتــوقــع أن ينفق 
للحفاظ على دفء  ذلــك  مــن  أكــثــر  الكثيرون 
الشتاء. وسيتم تحديد  املنازل خــالل فصل 
الكهرباء والغاز بالجملة للشركات،  أسعار 
واملستشفيات  الخيرية  املــؤســســات  وكــذلــك 
واملـــــــــــدارس، بــنــصــف الـــكـــلـــفـــة املـــتـــوقـــعـــة فــي 
الـــســـوق املـــفـــتـــوحـــة. ولــــن تــســتــفــيــد شــركــات 
الطاقة البريطانية من اإلجراء، ألنها تتمتع 
بـــأربـــاح عــالــيــة بــعــد غـــزو أوكــرانــيــا مــن قبل 

منتج النفط والغاز الرئيسي روسيا.

طرابلس ـ أحمد الخميسي

تـــزايـــدت األزمــــــات املــعــيــشــيــة فـــي لــيــبــيــا مـــع تــصــاعــد 
األســعــار فــي األســـواق وتــراكــم الضغوط على األســر. 
املصراتي، في  الليبي وئــام  االقتصادي  املحلل  وأكــد 
تصريحات لـ »العربي الجديد«، ارتفاع حدة الضغوط 
الفقيرة ومحدودي  الطبقات  واألعباء املعيشية على 
 موظفي الحكومة وشرائح كبيرة 

ّ
الدخل. ولفت إلى أن

من املجتمع يعانون من االرتفاع الشديد في األسعار 
فــي مــقــابــل قــلــة الـــرواتـــب، وأن األزمــــة طــاولــت الطبقة 
الوسطى التي تضررت كثيرًا من األزمة االقتصادية. 

وشــــرح املــصــراتــي أن الــبــطــالــة تــتــزايــد بــني الــشــبــاب، 
فــيــمــا تــرتــفــع أســـعـــار الــســلــع األســـاســـيـــة، مـــع زيــــادة 
العامة، وتراجع  الخدمات  األعباء األخــرى من نقص 
جــــودة االســتــشــفــاء الـــعـــام لــنــقــص اإلمـــكـــانـــات. كــذلــك، 
أشار الباحث االقتصادي بشير مصلح إلى أن هناك 
السنوات األخيرة على  تغيرات اجتماعية طــرأت في 
الشراء  للمواطنني، وأصبح  اليومي  نمط االستهالك 
الشراء  إن  السلع األساسية فقط، ال بل  يقتصر على 
الشرائية  القدرة  وضعف  الغالء  مع  بالقطعة  يجري 
ــال لــــ »الــعــربــي الــجــديــد« إن الـــحـــرب في  لــلــديــنــار. وقــ
ليبيا طاولت الوضع االقتصادي، ما ساهم في تردي 

الظروف املعيشية لتصبح بالغة القسوة على الناس 
ــارف الــتــجــاريــة  الـــذيـــن يــنــتــظــرون أمــــام عــتــبــات املـــصـ
بغرض الحصول على سيولة نقدية. وتشير تقديرات 
لــوزارة الشؤون  التابع  الــدراســات االجتماعية،  مركز 
الوطنية، إلى أن 45  الوحدة  االجتماعية في حكومة 
الفقر،  الليبية تعيش تحت خط  املائة من األســر  في 
في قفزة قياسية هذا العام مقابل معدل 29 في املائة 
في عام 2009، فيما ال يتجاوز عدد سكان ليبيا 6.8 
ماليني نسمة. كــذلــك، ذكــرت منظمة الــزراعــة والــغــذاء 
فــي تقرير ســابــق، أن  )الــفــاو(  لــألمــم املتحدة  التابعة 
حوالي 10 في املائة من السكان بحاجة إلى املساعدة 

ألف شخص يحتاجون  اإلنسانية، من ضمنهم 500 
إلـــى مــســاعــدات غــذائــيــة. وفـــي يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي 
ض البنك املركزي قيمة العملة الوطنية من 

ّ
2021 خف

حوالي 1.412 دينار مقابل الدوالر إلى 4.48 دنانير. 
بعد فترة من االستقرار النسبي في األشهر التسعة 
األولــى من عــام 2021، وبــدأت العملة في االنخفاض 
مــرة أخــرى مع اتساع رقعة االضــطــرابــات السياسية 
واألمـــنـــيـــة. وكـــــان وزيـــــر الــعــمــل والـــتـــأهـــيـــل بــحــكــومــة 
الوحدة الوطنية على العابد قد قال إن عدد الباحثني 
إلى  ألــف باحث  ص من 340 

ّ
العمل املسجلني تقل عن 

220 ألفا، واعتبر أن »البطالة في ليبيا مقنعة«.

الغالء يعّمق األزمات المعيشية في ليبيا

45 مليار دوالر قيمة االحتيال 
بإعانات البطالة األميركية
استطاع أكثر من ألف أميركي 

االحتيال على وزارة العمل 
باختالس أكثر من 45 مليار دوالر 

من إعانات البطالة التي ذهبت إلى 
غير املستحقني، خالل مرحلة 

تفشي جائحة كورونا وما أسفرت 
عنه من تسريح أعداد كبيرة من 

العمال واملوظفني بسبب اإلغالقات 
املتكررة. هذه خالصة ما أعلنته 

الوزارة في بيان صادر عنها، 
وقالت فيه إّن تقريرًا جديدًا أعده 

ش العام في الوزارة 
ّ
مكتب املفت

أظهر أنه في الفترة بني مارس/ 
آذار 2020 وإبريل/ نيسان 2022، 

ُصرف ما مجموعه 45.6 مليار 
دوالر من إعانات البطالة عن طريق 

االحتيال.

»بوينغ« تدفع غرامة لعدم 
الشفافية 

وافقت شركة »بوينغ« على دفع 
200 مليون دوالر لتسوية اتهامات 

لجنة األوراق املالية والبورصات 
األميركية بشأن فشل الشركة 
ورئيسها في الكشف بشكل 

صحيح عن مشاكل السالمة في 
طائرات »ماكس 737«. وقالت لجنة 
األوراق املالية والبورصات في بيان، 
إن التسوية جاءت بعد تحقيق من 
قبل وحدة إنفاذ القانون في الهيئة 

بشأن ما إذا كانت »بوينغ« قد 
أفصحت بشكل كاف للمساهمني 
عن املشاكل الخاصة بالطائرتني  
في حادثي 2018 و2019. وكان 

حادثان لطائرات »بوينغ« قد تسببا 
في وفاة 346 شخصا.

البنوك الروسية تخسر حوالي 
25 مليار دوالر

قال رئيس القسم الذي يشرف 
كبرى املصارف لدى املركزي 

الروسي مكسيم ليوبومودروف إن 
البنوك املحلية خسرت حوالي 1.5 

تريليون روبل )25.5 مليار دوالر(، 
بسبب تداعيات النزاع في أوكرانيا. 

وحسبما نقلت »رويترز«، قال 
مكسيم إن هذا مستوى مقبول 

من الخسائر، وأن الحكومة لديها 
خطط لدعم املقرضني الروس خالل 
األزمة. وفي األسبوع املاضي، قرر 

املركزي الروسي خفض معدل 
الفائدة إلى 7.5 في املائة مع تراجع 

لتضخم وتحسن أداء نشاط 
األعمال.

6.3 تريليونات دوالر سوق 
االستهالك الصيني

سجلت مبيعات التجزئة للسلع 
االستهالكية في الصني مستوى 

قياسيا بلغ 44 تريليون يوان 
)حوالي 6.3 تريليونات دوالر 

أميركي(، في عام 2021، بزيادة 
2.1 مرة عن الرقم املسجل في 

عام 2012. وبحسب تقرير 
رسمي أصدرته الهيئة الوطنية 

لإلحصاء، فإن الصني أبقت على 
نموها االقتصادي ضمن نطاق 

معقول، ما يؤدي إلى النمو املطرد 
للدخل الشخصي، مشيرا إلى أن 
السوق االستهالكية للبالد تتمتع 

بإمكانيات ومرونة كبيرة.

أخبار

أوروبا على 
عتبة الركود

به خبراء االقتصاد من كثب، الجمعة، تراجع النشاط االقتصادي األوروبي مجددًا في سبتمبر/ أيلول، لترتفع التوقعات باحتمال حدوث 
ّ
أظهر مسح يترق

ركود. وقالت وكالة ستاندرد أند بورز غلوبال فالش: »تعمق التباطؤ االقتصادي في منطقة اليورو في سبتمبر/ أيلول، مع تقلص النشاط التجاري 
للشهر الثالث على التوالي، على الرغم من كونه متواضعا، إال أن معدل االنخفاض تسارع إلى وتيرة هي األشد حدة منذ عام 2013«. وانخفض مؤشر 
مديري املشتريات من 48.9 في أغسطس/ آب إلى 48.2 في سبتمبر/ أيلول، علما أنه يمثل دون عتبة 50 انكماشا اقتصاديا. وأضافت الوكالة أن »الركود 

في منطقة اليورو موجود إذ تشير الشركات إلى تدهور ظروف أعمالها، وزيادة ضغوط األسعار املرتبطة بارتفاع تكاليف الطاقة«.

اقتصاد
Saturday 24 September 2022
السبت 24 سبتمبر/ أيلول 2022 م  28  صفر 1444 هـ  ¶  العدد 2945  السنة التاسعة

)Getty /ستيفي لوس(
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إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

يـــشـــكـــك اقــــتــــصــــاديــــون ســــوريــــون 
بـــــجـــــدوى رفـــــــع مــــصــــرف ســــوريــــة 
املركزي سعر الدوالر مقابل الليرة 
للمرة الثانية هذا العام، بحجة اقتراب السعر 
الرسمي من سعر السوق. هــذا اإلجــراء برأي 
هؤالء، سيحقق فوائد للمصرف املركزي الذي 
بـــداًل مــن أن يكون  يعتبرونه »أصــبــح تــاجــرًا 

راسمًا للسياسات النقدية في البالد«.
تعدد  باستمرار  رأيهم  االقتصاديون  ويدعم 
أســعــار الــصــرف وانعكاس خطوة »املــركــزي« 
ــتـــوردات والــســلــع  األخـــيـــرة عــلــى أســـعـــار املـــسـ
بالسوق السورية، ما يزيد من أزمة التضخم 
وارتـــفـــاع األســـعـــار وبــالــتــالــي زيــــادة تكاليف 
أجورهم  يتقاضون  الذين  السوريني  معيشة 

بالليرة.
وكــــان مــصــرف ســوريــة املـــركـــزي، قــد رفـــع في 
الجاري، سعر صرف  أيلول/سبتمبر  19 من 
العملة السورية من  الــدوالر األميركي مقابل 
الثاني  الــرفــع  لــيــكــون  لــيــرة،  إلـــى 3015   2814
خـــالل عـــام 2022 بــعــد رفـــع ســعــر الــــدوالر في 

نيسان/أبريل املاضي، من 2512 ليرة.
الـــــــدوالر  أيــــضــــًا ســـعـــر شـــــــراء  ــزي  ــ ــركـ ــ املـ وزاد 
لتسليم الحواالت الواردة من الخارج بالليرة 
 مــن 2800 

ً
الــســوريــة ليصبح 3000 لــيــرة بـــدال

ا، النشرة املخصصة 
ً

ليرة. وطاول الرفع أيض
لــدفــع الــبــدل الــعــســكــري، إذ حــدد سعر صرف 
 من 

ً
الــــدوالر فيها بـــــ2800 لــيــرة ســوريــة، بـــدال

2525 ليرة.
ويرى أستاذ املالية في جامعة باشاك شهير 
بــإســطــنــبــول، فـــــراس شــعــبــو أن نـــظـــام بــشــار 
األســـــد »بـــــات مــضــطــرًا لـــرفـــع ســعــر الــــــدوالر« 

القاهرة ـ عادل صبري

أدى رفع بنك االحتياطي الفيدرالي األميركي 
املائة  إلــى 3.25 فــي  الــفــائــدة بقيمة 75 نقطة 
إلــــى انــتــشــار أجـــــواء مــحــبــطــة فـــي االقــتــصــاد 
املــصــري. فــقــد ارتــفــع ســعــر الــذهــب مــع بــدايــة 
تعامالت الخميس بزيادة بلغت 13 جنيهًا، 
في وقت شهدت معدالت شراء الذهب ارتفاعًا 
مــلــحــوظــًا، مــنــذ بـــدايـــة األســـبـــوع، مـــع وجـــود 

أنباء عن توّجه لرفع الفائدة على الدوالر.
ــذهــــب، إقــبــال  ويـــرجـــع مـــســـؤولـــون بــغــرفــة الــ

تونس ـ إيمان الحامدي

ــارج  ــالـــخـ ــم تــــحــــويــــالت الـــتـــونـــســـيـــني بـ تــــدعــ
سياسات البنك املركزي التونسي في تثبيت 
الهبوط  بــمــخــاطــر  املــحــفــوف  الــديــنــار  قيمة 
نتيجة تصاعد عجز امليزان الجاري. ومنذ 
بــدايــة الــعــام الــحــالــي حـــّول التونسيون في 
املهجر مــا يزيد عــن 6 مليارات ديــنــار )1.9 
فــي  بــنــكــيــة  إلـــــى حـــســـابـــات  مـــلـــيـــار دوالر( 
بالدهم بزيادة قدرت بنحو 16.5 في املائة 

مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021.
وزادت تحويالت املغتربني من بداية يناير/

ــى نــهــايــة أغــســطــس/آب  كـــانـــون الــثــانــي وإلــ
املـــاضـــي بــــــ858 مــلــيــون ديـــنـــار، حــســب آخــر 

مؤشرات البنك املركزي التونسي. 
ــل تــحــويــالت الــتــونــســيــني فــي املهجر 

ّ
وتــمــث

ــنـــاد لــرصــيــد الــعــمــلــة األجــنــبــيــة  عــنــصــر إسـ
لــدى البنك املــركــزي الــذي يواصل االحتكام 
إلى مخزون نقد أجنبي بقيمة 23.4 مليار 

دينار، أي ما يعادل 7.5 مليارات دوالر.
وتــفــوقــت تــحــويــالت الــتــونــســيــني بــالــخــارج 
على الكثير من مصادر اإليرادات في تونس 
العاملية  الــظــروف  رغــم  الصعبة،  العملة  من 
الــتــي تتسم بــالــركــود االقــتــصــادي وارتــفــاع 
التضخم، وما خلفته جائحة كوفيد 19 من 

انعكاسات سلبية على الحركة التجارية. 
ويؤكد وزير املالية السابق والخبير املالي 
سليم بسباس أهمية تحويالت التونسيني 
لــدعــم رصــيــد العملة الصعبة،  الــخــارج  فــي 
مؤكدًا أنها تحولت خالل السنوات الثالثة 
للنقد األجــنــبــي،  إلـــى أول مــصــدر  املــاضــيــة 
متفوقة على قطاع السياحة الذي تراجعت 
مــســاهــمــتــه. ويــشــرح بــســبــاس فــي تصريح 
ــيــــد الــعــمــلــة  ــديــــد« أن رصــ »الــــعــــربــــي الــــجــ ـــ لــ
الصعبة لدى البنك املركزي التونسي يبقى 
ويحول  االقتصاديني  للمتعاملني  مطمئنًا 
دون الــطــلــب املــكــثــف عــلــى الــنــقــد األجــنــبــي، 
وذلـــك بفضل قــدرتــه عــلــى تغطية أكــثــر من 
110 أيـــام مــن الــــــواردات، وعـــدم الــنــزول إلــى 
التي تكون فيها احتياطات  الخطر  مرحلة 

النقد دون 60 يوم توريد.
ويفيد في سياق متصل، أن املحافظة على 
قــيــمــة الـــديـــنـــار مــقــابــل الـــعـــمـــالت األجــنــبــيــة 
ــبـــالد عــلــى تعبئة  مــرتــبــطــة بـــمـــدى قـــــدرة الـ
ــفــــاع عجز  مــــــوارد خـــارجـــيـــة، مـــؤكـــدًا أن ارتــ
إلــى نحو 12 مليار دينار  التجاري  املــيــزان 
يشكل عامل ضغط كبير على قيمة العملة. 
ويشير أيضًا إلى أن عجز امليزان التجاري 
أصبح يمثل نحو 10 فــي املــائــة مــن الناتج 
ــي نــســبــة مــرتــفــعــة  ــ ــالــــي، وهـ ــمــ املـــحـــلـــي اإلجــ

إلى  املركزي  البنك  جــدًا، مرجحًا أن يضطر 
اســتــعــمــال رصـــيـــد الــعــمــلــة الــصــعــبــة خــالل 
الــربــع األخــيــر مــن الــســنــة الــحــالــيــة، فــي ظل 
ــاق املـــالـــي مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد  ــفــ تـــأخـــر االتــ
الدولي. ويتوقع بسباس أن يؤدي تصّرف 
البنك املركزي في رصيد العملة إلى انزالق 
ســـعـــر الـــديـــنـــار مـــقـــابـــل الــــــــدوالر والــــيــــورو، 
مــن قيمتها  املحلية جــزءًا  العملة  وخــســارة 
قبل نهاية العام الحالي، في غياب إيرادات 

كافية من العملة الصعبة.
ويشير وزير املالية السابق إلى أن سياسة 
الــتــعــويــم املـــؤطـــر لــلــديــنــار الــتــي يــمــارســهــا 
التونسي منذ ثالث سنوات  املركزي  البنك 
املخاطر  إزاء   

ً
طــويــال تستمر  أن  يمكنها  ال 

الــتــي تــحــيــط بــرصــيــد الــعــمــلــة، ومـــن أهمها 
نقص التمويالت الخارجية.

صموده  التونسي  الدينار  يــواصــل  عمليًا، 
النسبي أمام العمالت األجنبية رغم األزمة 
االقـــتـــصـــاديـــة وضـــغـــوط املــالــيــة الــعــمــومــيــة 
عــلــى احــتــيــاطــي الــنــقــد األجــنــبــي، مستفيدًا 
من السياسة التقييدية للبنك املركزي الذي 
االنخراط  االستقاللية وعــدم  بقرار  يتمسك 
فــي الــتــمــويــل املــبــاشــر لــلــمــوازنــة. وبحسب 
أحــــدث مـــؤشـــرات الــبــنــك املـــركـــزي التونسي 
عــلــى مــوقــعــه الـــرســـمـــي، فــــإن دوالرًا واحــــدًا 

املركزي  البنك  ر 
ّ
يعادل 3.236 دنانير. وحــذ

التونسي في أكثر من مناسبة من الضغوط 
الــتــضــخــمــيــة الـــتـــي تــعــكــس تـــفـــاقـــم الــعــجــز 
ــر اجـــتـــمـــاع اســتــثــنــائــي درس  ــتـــجـــاري، إثــ الـ
فيه تــداعــيــات الــحــرب الــروســيــة األوكــرانــيــة 
على االقتصاد التونسي. وفي وقت سابق، 
التونسيني بالخارج  قــال مدير عــام ديــوان 
محمد املــنــصــوري  لــوســائــل إعـــالم محلية 
مّكنت  بــالــخــارج  التونسيني  تــحــويــالت  إن 
ــارجــــي.  ــخــ ــن الــ ــ ــديـ ــ ــات الـ ــ ــدمـ ــ ــن تـــغـــطـــيـــة خـ ــ مـ
كــذلــك كــشــفــت إحــصــائــيــات نــشــرهــا ديــــوان 
ــة ســبــتــمــبــر/  ــدايــ ــالــــخــــارج بــ الـــتـــونـــســـيـــني بــ
أيلول، أن قيمة االستثمارات التي صرح بها 
سنة  خــالل  بالخارج  املقيمون  التونسيون 
2021 بلغت حــوالــي 163 مليون ديــنــار، أي 
ما يعادل 4 في املائة من جملة االستثمارات 
املصرح عنها في تونس خالل الفترة ذاتها.

وبلغ عــدد املشاريع املــصــرح عنها مــن قبل 
السنة  خــالل  بــالــخــارج،  يقيمون  تونسيني 
املاضية، 2292 مشروعًا في قطاع الخدمات 
 14 بنسبة  أي  ديــنــار،  مليون   149.5 بقيمة 
فــي املــائــة مــن جملة االســتــثــمــارات املصرح 
عنها فــي الــقــطــاع، فيما قــدر عــدد املشاريع 
بقيمة  بـــ50 مشروعًا  الصناعي  القطاع  في 

10.27 ماليني دينار.

نــظــرًا لــلــتــفــاوت الــكــبــيــر، بــني الــســعــر الرسمي 
فيها سعر  يــقــل  ال  الــتــي  الهامشية  والــســوق 
الدوالر اليوم عن 4550 ليرة، األمر الذي أفقده 
الــخــارجــيــة بعد توجهها ألســواق  الــحــواالت 
الدول املجاورة وعودتها إلى سورية بالليرة. 
الــتــضــخــم  مــــن  ــار زاد  املــــســ أن هـــــذا  ويــعــتــبــر 
وقــلــة الــعــمــالت األجنبية بــالــســوق الــســوريــة، 
من  مــحــددة  شريحة  على  بالفائدة  وانعكس 
تفاوت  نتيجة  الــنــظــام«  بفلك  »تـــدور  التجار 
ــوداء، ســـواء  ــ ــسـ ــ ســعــر الـــــــدوالر مـــع الـــســـوق الـ

الرسمي أو التصديري.
إقرار  أن  الجديد«  »العربي  لـ ويضيف شعبو 
مــصــرف ســوريــة املــركــزي بــرفــع سعر الـــدوالر 
هــو اعــتــراف بعدم الــقــدرة على تحسني سعر 
والــرقــابــة  القمع  بــطــرق  تثبيته  بعد  الــصــرف 
الــقــرار، بحسب املتحدث،  يــدلــل  األمــنــيــة. كما 
يــتــعــامــل بذهنية  املـــركـــزي  املـــصـــرف  عــلــى أن 
التاجر ويريد االستفادة من فروقات أسعار 
الـــصـــرف، فــفــي حــني كــانــت املــئــة دوالر أجــور 
الــيــوم أجــور ستة على  أربــعــة موظفني باتت 

سبيل املثال.
ويلفت إلى أن استمرار تعدد أسعار الصرف 
الرسمي،  السعر  الحوالة،  )دوالر  في سورية 
الــعــلــم  خـــدمـــة  ــــدل  بـ دوالر  الـــتـــصـــديـــر،  دوالر 
مـــؤشـــر غير  ــــوداء(، هـــو  ــــسـ الـ الـــســـوق  ودوالر 
ر لالستثمارات ومجال 

ّ
اقتصادي وعامل منف

خصب للمضاربة والتالعب.
مـــن جــهــتــه، يـــقـــول مـــديـــر املـــصـــرف الــتــجــاري 
الجليل  ياسر عبد  إدلـــب،  فــي مدينة  السابق 
القطع األجنبي، لتسديد  إن محاوالت تأمني 
الــنــفــقــات وخــاصــة املـــســـتـــوردات، هــي الــهــدف 
األول وراء رفع املصرف املركزي لسعر الدوالر.
ويــلــفــت إلــــى أن نــظــام بــشــار األســــد يــعــلــم أن 
أسعار الدول املجاورة )لبنان، األردن وتركيا( 
الــتــي ال  الخارجية  التحويالت  تــجــذب  كــانــت 
تقل عن 5 ماليني دوالر يوميًا، »لذا تم الرفع 
لــجــذب تــلــك الــتــحــويــالت إلـــى جــانــب تشديد 
بالدوالر عبر  املتعاملني  العقوبات ومالحقة 

قنوات غير التي يحددها النظام«.
أن  الجديد«  »العربي  لـ الجليل  ويضيف عبد 
نــظــام بــشــار األســـد يحضر الــيــوم لــطــرح فئة 
التضخم  بــعــد  لـــيـــرة،  بــقــيــمــة 10 آالف  نــقــديــة 
الــكــبــيــر وخـــــروج الــفــئــات الــنــقــديــة الــصــغــيــرة 
ربما  النظام،  يتابع  أن  الــتــداول، متوقعًا  عــن 
قبل نهاية العام الحالي، رفع أسعار الدوالر 
لــيــقــتــرب أكــثــر مــن ســعــر الـــســـوق، ألن تــدهــور 
سعر العملة السورية وبلوغها أكثر من 4500 

املـــصـــريـــني عــلــى الــــشــــراء، عــلــى عــكــس حــالــة 
أسعار  بها  انخفضت  التي  الدولية،  السوق 
ــائـــة، إلــى  أونـــصـــة الـــذهـــب بــمــعــدل 1.1 فـــي املـ
ادخــاريــًا، في  الذهب وعــاء  املتعاملني  اتخاذ 
ظــل عـــدم وجــــود عــالقــة بــني بــورصــة الــذهــب 
املصرية وأسواق الذهب في العالم منذ منع 
اســتــيــراد أو تــصــديــر الـــذهـــب مـــن الـــبـــالد في 

مارس/آذار 2022. 
ــاه  ــــن اتـــجـ ــــن خــشــيــتــهــم مـ ــــراء عـ ــبـ ــ وأعـــــــــرب خـ
االقــتــصــاد نــحــو »الــــدولــــرة«، خــاصــة أن أســر 
املصريني العاملني في الخارج، يجلبون نحو 
31 مــلــيــار دوالر مــن الــتــحــويــالت األجــنــبــيــة، 
مع وجــود مــؤشــرات قوية على تراجع قيمة 
املــائــة من  فــي  الـــذي خــســر فعليًا 24  الجنيه 

قيمته أمام الدوالر خالل 6 أشهر.  
وتواجه األسواق حالة من االضطراب، بسبب 
عدم قدرة التجار على تحديد أسعار السلع 
والخدمات، مع االرتفاعات املتتالية في قيمة 
الدوالر مقابل الجنيه. وتبني جولة لـ »العربي 
الــجــديــد« عــلــى عـــشـــرات املـــحـــالت املــتــوســطــة 
الكبرى،  بالقاهرة  شهيرة  تجارية  وأســـواق 
أنــهــا ال تــضــع أســعــارًا للمنتجات املــوجــودة 
في أماكن العرض، مع االكتفاء بوضع »كود« 
عــلــى كــل ســلــعــة، تــحــدد قيمتها عــنــد الــدفــع، 
تتغير وفقًا لحالة الدوالر في السوق املوازية. 

لــيــرة لــلــدوالر، بــاتــت واقــعــًا ال يمكن تجميله 
بــعــد مــحــاوالت تثبيت »أمــنــيــة« خـــالل الــعــام 

املاضي.
وأدى رفع سعر الدوالر إلى تأثيرات واسعة 
على األسواق، إذ ما إن رفع املصرف املركزي 
بـــدمـــشـــق الـــســـعـــر مـــقـــابـــل الــعــمــلــة الـــســـوريـــة 
بــنــســبــة 7 فـــي املـــائـــة حــتــى ســـــارع الــتــجــار، 
»العربي الجديد«  بحسب مصادر متطابقة لـ
مـــن الــعــاصــمــة الـــســـوريـــة دمـــشـــق، إلــــى رفــع 
أســعــار الــســلــع، خــاصــة املــســتــوردة أو التي 
يــدخــل بمكوناتها مـــواد أولــيــة مــن الــخــارج، 
ــــق الــــســــوق الــــســــوداء  بـــذريـــعـــة الــتــســعــيــر وفـ
وأنهم يحصلون على الدوالر من الصرافني، 
بــعــد امــتــنــاع املـــصـــرف املـــركـــزي عـــن تــمــويــل 

ــادر االرتـــفـــاع  مـــســـتـــورداتـــهـــم. وتـــؤكـــد املــــصــ
املنظفات واملناديل والسلع  الفوري ألسعار 
الغذائية املستوردة، بني 500 و1000 ليرة في 
الــيــوم الــتــالــي لــقــرار املــركــزي، كما قــل عرض 
املواد املستوردة، بما فيها األدوية، تحضيرًا 

لرفع أسعارها، بحسب املصادر.
ويـــقـــول الــصــنــاعــي الــــســــوري، مــحــمــد طيب 
الــعــلــو إن قــــرار رفــــع ســعــر الــــــدوالر ســيــؤثــر 
عــلــى أســعــار الــســلــع »المــحــالــة ولــيــس بذلك 
اســـتـــغـــالل املــســتــهــلــك« ولــــن تــقــتــصــر اآلثــــار 
عــلــى الــســلــع املــمــولــة مـــن املـــصـــرف املــركــزي 
فــقــط »قــمــح، حليب أطــفــال وأدويــــة نوعية« 
للبضائع  الــجــمــركــي  التخليص  تكلفة  ألن 
الرسوم  قيمة  وارتــفــعــت  املــســتــوردة تغيرت 
»إذ  املستوردات  على  دفع 

ُ
ت التي  الجمركية 

بــمــجــرد تــعــديــل قــيــمــة الــــرســــوم الــجــمــركــيــة 
ستتغير علينا األسعار«. 

وزارة حماية  بتسعير  االلــتــزام  مــدى  وحـــول 
املستهلك ووعيدها ملن يبالغ برفع األسعار، 
ــد« أن  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــــي الـ ــربـ ــ ــعـ ــ »الـ ـــ ــ ــلــــو لـ ــعــ يـــضـــيـــف الــ
أحــد، وهي  بها  يلتزم  ال  الرسمية  التسعيرة 
صـــوريـــة وغـــيـــر مــنــتــظــمــة حــتــى قــبــل الـــقـــرار، 
املحلية،  املنتجات  أسعار  ارتفاع  إلــى  مشيرًا 

ارتفعت  املعلبة  والــســلــع  فــاأللــبــان واألجــبــان 
بنحو 500 ليرة، متوقعًا أن تطاول آثار قرار 
تــخــفــيــض ســعــر الـــلـــيـــرة املــشــتــقــات الــنــفــطــيــة 
املستهلك  ليدفع  والــخــدمــات،  السلع  وجميع 

.
ً
الثمن من مستوى معيشته املتدهور أصال

الــداخــلــيــة وحــمــايــة  الـــتـــجـــارة  وكـــانـــت وزارة 
املستهلك بدمشق، قد حذرت من أن رفع أسعار 
أّي مــادة أو منتج غذائي أو غير غذائي غير 
مبرر ويعرض من يرفع سعره إلى العقوبات 
املنصوص عليها في املرسوم التشريعي رقم 
8 للعام 2021 وغراماتها والحبس ملدة تصل 

إلى سبع سنوات.
ــقــــول الـــخـــبـــيـــر املـــالـــي  ــاق آخـــــــر، يــ ــيــ وفــــــي ســ
»العربي الجديد« إن خطوة  إبراهيم محمد لـ
، هــي ردة 

ً
ــال املــصــرف املــركــزي املــتــأخــرة أصــ

فــعــل ولـــن تــجــدي كــثــيــرًا عــلــى صــعــيــد جــذب 
الــحــواالت الـــدوالريـــة للسوق الــســوريــة، ألن 
الـــفـــارق ال يــــزال كــبــيــرًا بــني الــســعــر الــرســمــي 
واملوازي. والحل برأيه توحيد سعر الدوالر 
وإلــغــاء األســعــار املتعددة ألن التسكني عبر 
مـــراحـــل يــخــّســر ســـوريـــة الــــحــــواالت الــتــي ال 
مـــاليـــني دوالر، خــاصــة   5 عــــن  يـــومـــيـــًا  تـــقـــل 
بالخارج  وإقامتهم  السوريني  تهجير  بعد 

واعتماد أكثر من 70 في املائة من السوريني 
الداخل، على حــواالت ذويهم املغتربني.  في 
ويــعــتــبــر مــحــمــد أن الـــســـوريـــني ســيــجــدون 
طــــرقــــًا »غــــيــــر نـــظـــامـــيـــة« الســــتــــالم حـــــواالت 
ــــالق 12  ذويـــهـــم، رغـــم املــالحــقــة األمــنــيــة وإغـ
شــركــة صــرافــة هـــذا الــعــام ومـــحـــاوالت نظام 
األسد التحكم بالسوق عبر شركات محددة 
تعمل بتوجيهاته، »ألن فــارق سعر الــدوالر 
وحاجة السوريني امللحة، ستدفع الكثيرين 
للمخاطرة واستالم حواالت ذويهم بالدوالر 
واالســتــفــادة  الــســوداء  بالسوق  وتصريفها 

من نحو 1500 ليرة إضافية عن كل دوالر«.
وفـــي حــني يــعــيــب املــالــي مــحــمــد تفكير نظام 
األسد بعقلية التاجر والنظر إلى فارق سعر 
الدوالر من خالل الخديعة باملوازنة العامة أو 
املوازنة،  أجور السوريني بالشق الجاري من 
يــشــيــر بــالــوقــت نــفــســه إلــــى ضـــــرورة »تفكير 
القمع  ألن  وعملي«  اقتصادي  بشكل  النظام 
واملالحقة لم يجديا نفعًا، ولم تزل تحويالت 
السوريني تصب فــي أســـواق الـــدول املــجــاورة 
وذلــك رغــم صــدور املــرســوم رقــم 3 لعام 2020 
القاضي بمنع التعامل بغير الليرة السورية 

وعقوبات السجن والغرامة.

ويــتــوقــع الـــدكـــتـــور مــصــطــفــى بـــــدرة، الخبير 
ــي تـــصـــريـــحـــات صـــحـــافـــيـــة،  ــ ــادي فـ ــ ــــصـ ــتـ ــ االقـ
زيــادة العجز في املــوازنــة العامة، مع ارتفاع 
االستراتيجية  الــســلــع  وشــــراء  الــدعــم،  تكلفة 
ومــســتــلــزمــات اإلنـــتـــاج مـــن الــــخــــارج، مــشــيــرًا 
إلــــى أن ســعــر الـــفـــائـــدة عــلــى الــــــــدوالر، يــدفــع 
كل  فيما  الــتــوجــه نفسه،  إلــى  املــركــزي  البنك 
1 فــي املــائــة زيـــادة فــي الــفــائــدة على الجنيه، 
شهريًا  عــجــزًا  جنيه  مــلــيــارات   10 ستضيف 

باملوازنة. 
وأعــرب رجــال أعمال لـ »العربي الجديد« عن 
خشيتهم من تزايد توقف التشغيل باملصانع 
الــتــي لــم تستطع أن تــوفــر احــتــيــاجــاتــهــا من 
الــعــمــلــة الــصــعــبــة مــنــذ مــــارس املـــاضـــي، ومــع 
زيادة الفائدة على الدوالر والجنيه، سيكون 
التشغيل  معدالت  على  الحفاظ  الصعب  من 
نفسها، الضعيفة حاليًا، مع اتجاه األسواق 
ــركـــود وعــــدم إقـــبـــال املــســتــهــلــكــني على  إلــــى الـ

الشراء. 
ــائــــدة،  ــفــ ــار الــ ــ ــعـ ــ ــراء إلــــــى أن أسـ ــ ــبـ ــ ويـــشـــيـــر خـ
ســتــضــغــط عــلــى أســـعـــار األغــــذيــــة واملـــالبـــس 
والسيارات وتكلفة التشغيل بالشركات، بما 
الحدود  تجاه  التضخم  مــن  مزيد  إلــى  يدفع 
القياسية التي بلغها عام 2017، والتي بلغت 
ــة، بــعــد تــخــفــيــض صــــادم لقيمة  ــائـ 32 فـــي املـ

الجنيه، بنسبة 60 في املائة. ويتوقع هؤالء أن 
يؤدي ارتفاع الفائدة على الدوالر، إلى زيادة 
مماثلة، في الفائدة على الجنيه اإلسترليني، 
واليورو، بما يقيد فرص مصر في الحصول 
عــلــى قــــروض أجــنــبــيــة، أو طـــرح ســـنـــدات في 
األسواق الدولية مقومة بالدوالر أو العمالت 
األوروبــيــة، ويــرفــع مــعــدالت اإلنــفــاق، ويبطئ 
الحكومة،  املستهدفة من  املعدالت  النمو عن 

بنحو 5.4 في املائة خالل العام الحالي. 
وتـــدفـــع ضــغــوط ارتـــفـــاع الــفــائــدة إلـــى زيـــادة 
بالعجز فــي الــحــســاب الــجــاري املــقــدر بنحو 
املـــالـــي 2022- الـــعـــام  خــــالل  مــلــيــار دوالر   40
2023، بما يستدعي من الحكومة إحراز تقدم 
حاسم فــي اإلصـــالح املــالــي والهيكلي ملــوارد 
أن  قبل  التضخم  لترويض  الــعــامــة،  املــوازنــة 

يخرج عن نطاق السيطرة.

تخفيض سعر الليرة يحاصر السوريين بغالء  إضافي

تحويالت قياسية للتونسيين تمنع انهيار الدينارتصاعد المخاوف من »الدولرة« والركود في مصر

هبوط متواصل في سعر الليرة )محمد حاج قدور/ فرانس برس(

يتعامل مصرف سورية 
المركزي مع السوق 

النقدية كالتاجر، بدًال من 
نظم السوق لتخفيف 
األعباء عن المواطنين 

والمنتجين، واقع يصعد 
بالتضخم ويخنق الناس 

بالغالء

يسود القلق في مصر 
بعد رفع الفيدرالي 

األميركي أسعار الفائدة، 
ما يرخي بانعكاساته 

على االقتصاد المحلي 
مع تزايد االتجاه نحو 

»الدولرة« وتصاعد 
المخاوف من الركود

الزائرون األجانب 
في تركيا 

أظهرت بيانات الجمعة أن عدد 
األجانب الذين زاروا تركيا في 

أغسطس/ آب قفز 58.3 في املائة 
مقارنة بالعام السابق إلى 6.3 
ماليني زائر، ليستمر تعافيها 
القوي من الركود الذي بدأ في 

2020 نتيجة جائحة كوفيد-19.
وجاء هذا العدد مقارنة مع 3.98 
ماليني في أغسطس/ آب 2021 

و1.81 مليون في نفس الشهر من 
عام 2020.

وقفز عدد الزائرين األجانب في 
أول ثمانية أشهر من العام 108.5 
في املائة إلى 29.3 مليونًا، بوتيرة 

تقترب من مستويات ما قبل 
الجائحة في 2019. 

أسعار المحروقات 
في لبنان

لفت عضو نقابة أصحاب محطات 
املحروقات في لبنان جورج 

البراكس، للوكالة الوطنية لإلعالم 
)رسمية(، إلى أنه »بعد أن توقف 
مصرف لبنان عن تأمني الدوالر 

الستيراد البنزين، أصبحت 
أسعار املحروقات كافة في لبنان 
تتأثر فقط بسعر صرف الدوالر 

املتداول في األسواق الحرة املوازية 
وبأسعار النفط في األسواق 

الدولية«.
وعليه، ففي الجدول الصادر 

الجمعة تراجع سعر الدوالر في 
السوق املوازية 300 ليرة حيث 

 من 
َ
احتسب 37600 عوضا

37900 ليرة في الجدول السابق، 
ونتج من ذلك انخفاض سعر 
صفيحة البنزين 95 اوكتان 

14000 ليرة لتصبح 668000 
ليرة، بسبب التراجع أيضًا في 
سعر الكيلوليتر املستورد ما 

يقارب 4 دوالرات ونصف.

مسار الفائدة 
في المركزي 

األوروبي
أكد البنك املركزي األوروبي، اليوم، 

املضي قدما في رفع تكاليف 
االقتراض، بالرغم من مخاطر 

الركود في أوروبا.
وقال مارتينز كازاكس، عضو 

مجلس محافظي البنك، في 
تصريحات صحافية، إنه ما زال 

يتعني رفع أسعار الفائدة، مضيفا: 
»خالل األسابيع املقبلة، سوف 

نرفع بالقطع أسعار الفائدة«.
وأفادت وكالة بلومبيرغ لألنباء بأن 

هذه هي أحدث تصريحات بشأن 
ضرورة رفع تكاليف االقتراض 

ملواجهة أزمة التضخم في منطقة 
العملة األوروبية املوحدة، التي 

ارتفعت خمسة أمثال النسبة التي 
يستهدفها البنك وتبلغ 2 في املائة.

وفي منطقة البلطيق، ارتفعت 
األسعار بنسبة تتجاوز 20 في 

املائة.
وتأتي هذه التصريحات في ظل 
تفاقم األوضاع االقتصادية في 

أوروبا بوتيرة سريعة، حيث توقع 
مصرف »دويتشه بنك« األملاني، 

هذا األسبوع، حدوث موجة ركود 
أكثر عمقا مما كان يتوقع في 

وقت سابق، بعد أن أوقفت روسيا 
إمدادات الطاقة إلى أوروبا.

خفض توقعات 
نمو الصين 

خفض »غولدمان ساكس« توقعاته 
لنمو اقتصاد الصني للعام املقبل، 

متوقعًا التزام الدولة بسياستها 
الصارمة ملواجهة »كوفيد-19« 
حتى الربع السنوي األول من 

2023 على األقل. 
ا ملا نقلته »بلومبيرغ«، قال 

ً
ووفق

اقتصاديو البنك إن الناتج املحلي 
اإلجمالي سوف يرتفع 4.5 في 
املائة في عام 2023، بانخفاض 

عن توقعاته السابقة التي توقعت 
نمًوا بنسبة 5.3 في املائة، لكنهم 

ثبتوا توقعاتهم للعام الحالي عند 
3 في املائة. 

أخبار اقتصاد الناس

سياسات نقديةأسواق

مقابلة

ماهر جوهان

■ ما هي أسباب الخلل في تطبيق الخطط التنموية في العراق؟
املشاريع التنموية تمر بمسارين؛ األول خطة التنمية 
وأهــدافــًا وتشترك في  ُمــحــددات  التي تضع  الخمسية 
كتابتها وزارة التخطيط مع الجهات املعنية بالخطة، 
لكن لألسف هذه الخطة ال تنفذ على النحو املطلوب 
بــســبــب تــغــيــيــر األولــــــويــــــات املـــســـتـــمـــر لـــــدى الــجــهــات 
املــعــنــيــة، ومـــن بــيــنــهــا املــحــافــظــات، لــتــلــبــيــة الــحــاجــات 
العراق  الثاني يتعلق بارتباط اقتصاد  لحة. املسار 

ُ
امل

املــشــاريــع بشكل مــضــطــرد، إذ  بالنفط واالنــفــتــاح فــي 
ــــاآلالف منها،  يــتــم االنــفــتــاح بــشــكــل أفــقــي والـــشـــروع بـ
تفرضه  األولــويــات  وتغيير  االنفتاح  هــذا  أن   

ً
وحقيقة

واألمنية  االقتصادية  واألحـــداث  واملتغيرات  الظروف 
والسياسية التي يشهدها البلد.

 
■ ما هو حجم الخسائر املالية جراء تأخر أو توقف املشاريع؟
نــخــســر عــلــى مــســتــوى املـــوازنـــة االســتــثــمــاريــة سنويًا 
توقف  نتيجة  دوالر(  )مــلــيــاري  ديــنــار  تــريــلــيــونــات   3
في  التأخر  عن   

ً
موجوداتها، فضال وانــدثــار  املشاريع 

تقديم الخدمة املتوخاة وعدم مواكبة النمو السكاني، 
فــي الــوقــت نفسه تمت فيه اســتــعــادة أكــثــر مــن 80 في 

املائة من املشاريع املتوقفة.
 

■ ماذا عن خطة التنمية الوطنية لألعوام 2018-2022؟
الــخــطــة وضـــعـــت اســتــراتــيــجــيــات تـــبـــدأ بــحــوكــمــة كل 
املـــؤســـســـات واالتــــجــــاه لــألتــمــتــة وتــحــســني مـــؤشـــرات 
التنمية الــبــشــريــة وركــــزت عــلــى خــفــض الــفــقــر وإكــمــال 
مشاريع البنى التحتية في املحافظات وتحقيق التنوع 
االقتصادي عبر دعم القطاع الخاص لتوفير الوظائف 
بــدءًا  البلد،  ظـــروف  لكن  الحكومي.  القطاع  عــن  بعيدًا 
بالتظاهرات وما أعقبها من تداعيات جائحة كورونا 
أّدت  النفط ملستويات كارثية، أسباب  وانهيار أسعار 
الخطة. ولكن  إلى تعثر املضي ببعض مضامني هذه 
بعد تحسن أسعار النفط نهاية 2020 ظهر سبب آخر، 
إذ رســم مجلس الــنــواب صـــورة جــديــدة ملــوازنــة 2021 
التي قدمتها الحكومة، فتحّولت إلى موازنة إنفاق، ما 

ل مخصصات املشاريع التنموية.
ّ
قل
 

■ ما أسباب الترهل في بنية الوظائف العامة في العراق؟
حــالــيــًا تــصــل نــســبــة املــوظــفــني مـــن حــجــم الــســكــان في 
الـــعـــراق إلـــى 8-9 فـــي املـــائـــة، حــســب مـــا هـــو مــثــبــت في 
قــانــون املــوازنــة. أمــا عــن الترهل الحاصل جــراء العدد 
الكبير مــن املوظفني فــي الــعــراق فقد طــرحــت خــيــارات 
في  الراغبني  املوظفني  منح  بينها  من  ملعالجته،  عــدة 
ترك الوظيفة مكافأة نهاية خدمة وغيرها. في حقيقة 

األمــــر مــا دام الــقــطــاع الــعــام يــوفــر رواتــــب وامــتــيــازات 
يعجز القطاع الخاص عن مجاراتها فلن يفكر املوظف 
الوظيفة  أن  إلــى  إضــافــة  تــرك وظيفته،  فــي  الحكومي 

توفر تقاعدًا مريحًا.
 

■ مـــا هـــو حــجــم اإلنـــفـــاق الــســنــوي عــلــى الـــرواتـــب فـــي مقابل 
إنتاجية املوظفني؟

ــداد مــوازنــة 2022 الــتــي لم  فــي الــعــام املــاضــي خــالل إعـ
ــّدر حــجــم الـــرواتـــب مــا بــني 48 إلـــى 53 تريليون  ــ

ُ
تــقــر ق

دينار )33 إلى 36 مليار دوالر( سنويًا، وهذه النفقات 
الحكومي  اإلنفاق  التشغيلية، أي  املــوازنــة  إلــى  تنضم 
الذي يتراوح ما بني 40-50 في املائة من حجم ميزانية 
الــدولــة الــســنــويــة. أمــا اإلنــتــاجــيــة فنعتقد أنــهــا قياسًا 
بــاملــخــرجــات اإلنــتــاجــيــة املتحققة ال تــزيــد عــن 25 في 
املــائــة عــمــومــًا، كــمــا أن ســاعــات اإلنـــتـــاج والــخــدمــة في 
دوائــر الدولة نعتقد أنها منخفضة جــدًا، وترتفع في 
دوائر معينة وتهبط في أخرى إلى مستوى قد ال يزيد 

عن 10 في املائة.
 

■ ماذا فعلت وزارة التخطيط لرفع كفاءة املوظفني وإنتاجيتهم؟
اإلصــالح  استراتيجية  بإعداد  التخطيط  وزارة  فت 

ّ
كل

اإلنــتــاج،  كــفــاءة  لــزيــادة  أخـــرى  واستراتيجية  اإلداري 
وصّدرتا فعليًا بعد إقرارهما من قبل مجلس الوزراء، 
ثــمــة دورًا  إن  إذ  فــقــط،  عــلــى عاتقنا  يــقــع  لــن  والتنفيذ 
أيضًا ملجلس الخدمة االتحادي والوزارات املستهدفة، 
أداء  آلــيــات متابعة ومــراقــبــة وتقييم  إيــجــاد  والــهــدف 
حــقــيــقــي. كــمــا أن مـــشـــروع الـــرقـــم الــوظــيــفــي سيعطي 
ــــن تـــفـــاصـــيـــل الــجــســد  ــة عـ ــ ــــحـ الـــحـــكـــومـــة صـــــــورة واضـ
الوظيفي، وما يرتبط به من سياسة مالية وسيسهم 
في إيقاف مشكلة تعدد الرواتب، إذ إن القانون ال يسمح 
م أكثر من راتب مع وجود استثناءات 

ّ
للموظف بتسل

تتعلق بذوي الشهداء والسجناء السياسيني.

■ هل حددتم حجم املوظفني الوهميني في اإلدارات العامة؟
مــا يصطلح عليه عراقيًا  أو  عــلــى وهــمــيــني  نعثر  لــم   
»فضائيني« يتسلمون رواتب دون عمل من األساس  بـ
أو أسماء وهمية يتسلم آخرون عنها رواتب، بل أسهم 
تــقــاطــع وتــدقــيــق مــعــلــومــات املــوظــفــني فــي الــكــشــف عن 
موظفني تركوا العمل لكنهم ما زالوا يتسلمون رواتب، 
وآخرين يتسلمون رواتب الحماية االجتماعية لذوي 
الدائم يعملون  املــالك  املحدود، وموظفني على  الدخل 
بصفة عقد مع دوائــر أخــرى، وحقيقة أعــداد هؤالء قد 
تــكــون بــعــشــرات اآلالف ومـــا زال الــعــمــل جــاريــًا إلجـــراء 

تقاطع املعلومات ولربما يتم الكشف عن آخرين.

ال يزال الفارق كبيرًا 
بين سعري الدوالر 

الرسمي والموازي

العراق  في  التنموية  الخطط  تتأثر 
بتغيّر األولويات على ضوء األحداث 
خسائر  خلف  أمر  وهو  البالد،  في 
وزارة  وكيل  قال  ما  بحسب  كبيرة، 
التخطيط ماهر حماد جوهان في 

مقابلة مع »العربي الجديد«

أجراها حسام محمد علي

نخسر سنويًا ملياري دوالر نتيجة 
تأخر أو توقف المشاريع

إنتاجية الموظف العراقي ال 
تزيد عن 25% من دوامه

يقول الخبير المالي إبراهيم محمد إنه ال توجد أرقام دقيقة عن حجم 
وتكتم  الرسمي  غير  للتحويل  نظرًا  سورية،  إلى  الخارجية  التحويالت 
المبالغ  حجم  عن  األسد  حكومة 
المحولة، لكن أقل التقديرات تشير 
تزيد  سنويًا،  دوالر  مليار   1.6 إلــى 
لكن  واألعياد،  رمضان  شهر  خالل 
أسباب  أهــم  هــي  ــحــواالت  ال تلك 
الحياة،  قيد  على  السوريين  بقاء 
ألن الدخل الشهري ال يزيد عن 100 
األدنى  الحد  أن  ليرة، في حين  ألف 
عن  يزيد  السورية  األســرة  إلنفاق 

مليوني ليرة.

أهمية الحواالت لألسر

Saturday 24 September 2022 Saturday 24 September 2022
السبت 24 سبتمبر/ أيلول 2022 م  28  صفر 1444 هـ  ¶  العدد 2945  السنة التاسعة السبت 24 سبتمبر/ أيلول 2022 م  28  صفر 1444 هـ  ¶  العدد 2945  السنة التاسعة

مؤشرات 
متواصلة 
على تراجع 
قيمة الجنيه 
)األناضول(

وكيل وزارة التخطيط العراقية محمد جوهان )العربي الجديد(
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الهاالت السوداء تحت العين شائعة عند البالغين، فهل يمكن أن تحدث 
لدى األطفال؟ وما أسبابها؟ وكيف تُعالَج؟

سؤال في الصحة

تناول زيت الزيتون ربما يقي من السرطان
قام عدد من الباحثني من اليونان وإيطاليا بدراسة إحصائية 

شاملة تضمنت مراجعة 45 دراسة منشورة في مجالت 
علمية موثوقة، عن بيانات حوالي مليون حالة، منها 29830 

من الذين تناولوا كمية جيدة من زيت الزيتون، ومقارنتهم 
مع 945604 ممن لم يتناولوا كمية جيدة من زيت الزيتون. 

ومتابعة عدد حاالت السرطان الجديدة التي ظهرت عند 
جميع املشاركني، خاصة ما يتعلق بحدوث سرطانات: الثدي 

والجهاز الهضمي والجهاز البولي.
وأظهرت الدراسة أن التأثير العام لحدوث أيٍّ من أنواع 

السرطانات عند الذين يتناولون أكبر كمية من زيت الزيتون، 
كان أقل بنسبة 31% من الذين يتناولون أقل كمية منه، وكان 

هذا الفرق مهما إحصائيا. وظهرت هذه املالحظة في انخفاض 
نسبة حدوث السرطانات أيضا عند الذين يتناولون غذاء 

البحر األبيض املتوسط، مقارنة بالذين يتناولون نمطا 
مختلفا من الغذاء.

وتظهر إحصائيات الصندوق العاملي ألبحاث السرطان أن 
حوالي 40% من حاالت السرطان يمكن الوقاية منها بتناول 
الغذاء املناسب، والتغذية الجيدة، والنشاط الحركي. وترجح 

دراسات أن تناول غذاء منطقة البحر األبيض املتوسط الغني 
بزيت الزيتون واألغذية النباتية الطازجة واألسماك واللحوم 
البيضاء والبيض ومشتقات الحليب.. ربما يكون السبب وراء 
انخفاض حدوث أنواع معينة من السرطانات في هذه املنطقة.

عــمــري 39 ســنــة وأعـــانـــي مــنــذ حـــوالـــي 6 
ــذي  ــ ــر مــــن ارتــــفــــاع ضـــغـــط الـــــــدم، والـ ــهـ أشـ
يتراوح بني 90/135 و110/155؛ مع العلم 
للقلب وتخطيط  إيكو  أجريت فحص  أنــي 
قلب عدة مرات وتحاليل للسكر والشحوم 
ــوديــــوم وإنـــزيـــمـــات الـــقـــلـــب، وكــلــهــا  ــــصــ وال
أرجــو  طبيعي.  الــجــهــد  واخــتــبــار  طبيعية، 
إرشـــادي مــاذا أفــعــل. طبيب القلب وصف 
بسيطة  فترة  استعملته  للضغط  دواء  لي 

وتوقفت لنصيحة من طبيب آخر.

عزيزي؛
ضــغــط الــــدم عــنــد اإلنـــســـان فــي حالة 
الراحة يجب أن يكون أقل من 90/140، 
متتالية  قياسات  وإذا سجلت ثالثة 
ــلــــى  ــا ضــــغــــط الـــــــــدم األعــ ــهـ ــيـ ــــون فـ ــكـ ــ يـ
)االنقباضي( أعلى من 140، أو ضغط 
ــى )االنــبــســاطــي( أكــثــر من  الـــدم األدنــ
ص حالة ارتفاع ضغط الدم 

ّ
شخ

ُ
90، ت

الذي يحتاج إلى محاولة تشخيص 
السبب ووضع خطة العالج. ينصح 
سبب  كشف  بمحاولة  الــشــبــاب  عند 
ــدم، خــاصــة  ــ ــفـــاع ضــغــط الـ وجــــود ارتـ
لـــديـــهـــم قـــصـــة عــائــلــيــة  تـــكـــن  ــم  ــ لـ إذا 
لــوجــود هــذا املـــرض. تشمل محاولة 
فحوصات  ــراء  إجـ السبب  تشخيص 
القلبي  واإليــكــو  القلب  تخطيط  مثل 
وتحليل الدم، وينصح أيضًا بإجراء 
ــواج  ــ ــاألمـ ــ ــــني الـــكـــلـــى بـ ــرايـ ــ فـــحـــص شـ
فـــوق الــصــوتــيــة والـــدوبـــلـــر، للتحري 
عــن وجــــود تــضــيــق ربــمــا يــــؤدي إلــى 
ــدم. إذا كــانــت هــذه  ــ ــفـــاع ضــغــط الـ ارتـ
املريض  ينصح  طبيعية،  الفحوص 
عادة بتخفيض الوزن واتباع حمية 
املشي  رياضة  وممارسة  امللح  قليلة 
مع متابعة قياسات الضغط. حسب 
دراســــات علمية مــنــشــورة، فــإن %70 
بارتفاع ضغط خفيف  من املصابني 
إلى متوسط يمكن أن يصبح الضغط 
طبيعيا بهذه اإلجراءات املذكورة من 
مخفضة  أدويــــــة  إلــــى  الـــحـــاجـــة  دون 
للضغط. أما إذا استمر ارتفاع ضغط 
الدم بعد اتباع برنامج ملدة شهرين 
قليلة  والحمية  الـــوزن  تخفيض  مــن 
امللح ورياضة املشي، فعندها ينصح 
املريض بأخذ دواء مناسب مخفض 
الحياة، وذلك لحماية  للضغط مدى 
املريض من مضاعفات ارتفاع ضغط 
الـــدم وتــأثــيــرهــا على الــدمــاغ والعني 

والقلب والكلى.
د. عامر شيخوني
أستاذ جراحة القلب والصدر

معلومة تهمك

ألسئلتكم:
health@alaraby.co.uk

الهاالت السوداء 
لدى األطفال
أسبابها وكيفية عالجها

شيماء يوسف

نتيجة  السوداء  بالهاالت  ُيصاب طفلك  قد 
يمكن  املثال،  سبيل  فعلى  شائعة.  ألسباب 
أن تظهر الهاالت السوداء على الجلد تحت 
 من املعتاد، ونتيجة 

ّ
العينني إذا أصبح أرق

ــيـــة الــدمــويــة املـــوجـــودة  لــذلــك تــصــبــح األوعـ
تحت العني بارزة ومكشوفة، ما يؤدي إلى 
ظهور ظالل تحت الجلد تبدو كأنها هاالت 
ســـــــوداء. لــكــن هــــذه الـــحـــالـــة عــنــدمــا تــحــدث 
لطفلك في معظم الحاالت تكون مؤقتة فقط.

¶ مــا أســبــاب الـــهـــاالت الـــســـوداء تــحــت الــعــني لــدى 
األطفال؟

يمكن أن يكون سبب ظهور الهاالت السوداء 
لدى األطفال واحدًا مما يأتي:

1. احتقان األنف
عــنــد انـــســـداد األنــــف تــصــبــح األوردة حــول 
األنف أغمق وأكثر اتساعًا، ويمكن أن يكون 

انسداد األنف بسبب البرد أو الحساسية.
فإذا كانت بشرة طفلك حول العني أغمق من 
املعتاد، وكــان لديه احتقان في األنــف، فقد 
تكون ذات صلة، ومن املهم مراجعة الطبيب.

2. أسباب وراثية
إذا كـــان أحـــد األبـــويـــن يــعــانــي مـــن الــهــاالت 
كبير  احتمال  فهناك  العني،  الــســوداء تحت 
ــال. فــهــذا الــنــوع من  ــفـ ــأن يــصــاب بــهــا األطـ بـ
الهاالت وراثي، وخاصة إذا لم يكن لديك أي 
أعــراض أخــرى واضحة بخالف ظهور لون 

البشرة الداكن تحت العينني.

3. الربو
ــاالت الــــســــوداء  ــهــ ــًا أن تـــكـــون الــ يــمــكــن أيـــضـ
تحت عيني الطفل نتيجة انسداد أو ضيق 
داخل  الــهــواء  تحمل  التي  الهوائية  الشعب 
ــا، وهــــــذا الـــضـــيـــق فــي  ــمـ ــهـ ــارجـ الـــرئـــتـــني وخـ

الشعب الهوائية يعرف باسم الربو.

4. عدم الحصول على نوم كاٍف
قد تظهر الهاالت السوداء أيضًا تحت عيني 
الــطــفــل إذا لــم يحصل عــلــى قــســط كـــاٍف من 

الراحة.
يــمــكــن أيــضــًا أن يــكــون الــنــوم غــيــر الــكــافــي، 
 مساهمًا 

ً
عامال املضطربة،  النوم  أنماط  أو 

في ذلــك. لــذا، من الضروري ضمان حصول 
طفلك على قسط كاٍف من النوم كل ليلة.

5. الحساسية
عندما يدخل الغبار في العني قد يسبب رد 
الفعل  أن يسبب رد  فعل تحسسيًا، ويمكن 
هذا العطاس وسيالن األنــف ودمــوع العني 

والهاالت السوداء تحت العينني.

6. الجفاف
من  كافية  كمية  يستهلك  ال  طفلك  كــان  إذا 
، ويظهر ذلك حول 

ّ
املاء ستصبح بشرته أرق

نتيجة  غامقًا  الجلد  لــون  إذ يصبح  العني، 
لــتــرقــق الــجــلــد تــحــت الــعــني وبــــروز األوعــيــة 

الدموية.

7. ضعف الدورة الدموية
الــجــلــد املــحــيــط بــالــعــيــنــني رقـــيـــق، لــــذا فــإن 
ــة الـــتـــي تــحــمــل الـــــدم غير  ــة الـــدمـــويـ ــيــ األوعــ
املؤكسج من الجلد تكون أقرب إلى السطح 
منها في األماكن األخرى. يتحّول لون الدم 
الـــــذي يــفــتــقــر إلــــى األكـــســـجـــني إلــــى الـــزرقـــة، 
الــدمــويــة  قــد تظهر األوعــيــة  لــذلــك  ونتيجة 

تحت الجلد بلون داكن.

8. فقر الدم
يــحــدث فــقــر الـــدم عــنــدمــا ال يــكــون هــنــاك ما 
يكفي من الحديد في نظام طفلك الغذائي، 

ــد مــن  ــزيــ ــاول املــ ــنــ لـــــذا شـــجـــع طــفــلــك عـــلـــى تــ
األطعمة الغنية بالحديد.

9. الوجبات المملحة
استهالك األطعمة التي تحتوي على الكثير 
مــن املــلــح يــســبــب احــتــبــاس الــســوائــل تحت 
ــذا تــغــيــر لــون  ــعـــني، ويــمــكــن أن يــســبــب هــ الـ
الــجــلــد وتــورمــًا خفيفًا، ويــظــهــر عــلــى شكل 

أكياس وانتفاخ تحت العني.

10. ورم أرومي عصبي
ــى تــكــويــن هــذا  تـــــؤدي الـــطـــفـــرة الــجــيــنــيــة إلــ
السرطان في الخاليا العصبية، وفي بعض 
الـــحـــاالت يــمــكــن أن يــســبــب الـــــورم األرومــــي 
العصبي ظهور هــاالت ســوداء حــول عيني 

الطفل.

11. التعرض إلصابة في الرأس
ــذا أيـــضـــًا بـــاســـم عـــيـــون الــــراكــــون،  ــــعــــَرف هــ ُي
إذ تــظــهــر الـــهـــاالت الـــســـوداء تــحــت العينني 
بــســبــب إصـــابـــة فـــي الــــــرأس، إذ إن األوعــيــة 
الدموية تتمزق نتيجة اإلصابة، ما يسبب 

تجمع الدم تحت العينني.

12. تصبغ
عرضة  أكثر  الفاتحة  البشرة  ذوو  األطــفــال 
لــإصــابــة بــهــاالت الــعــني الـــســـوداء، ويمكن 
إرجـــاع ذلــك إلــى رقــة الجلد تحت الــعــني، ما 
ــــؤدي إلــــى ظـــهـــور األوعـــيـــة الـــدمـــويـــة على  يـ

البشرة الفاتحة أكثر من البشرة الداكنة.

13. التعرض ألشعة الشمس
قد يتغّير لون الجلد حول العينني أكثر من 
باقي الجلد ألنه أكثر حساسية، وقد يؤدي 
إنتاج  إلــى  أيضًا  للشمس  املــفــرط  التعرض 
الــجــســم لــلــمــزيــد مـــن املـــيـــالنـــني، مـــا يسبب 

حدوث تصبغ تحت العينني.

14. الشخير
ــفـــال مـــن الــشــخــيــر أو  يــمــكــن أن يــعــانــي األطـ
الــنــوم تمامًا مثل  أثــنــاء  التنفس فــي  توقف 

البالغني، ولكن عند األطفال يحدث الشخير 
عــــادة بــســبــب الــعــقــد الــلــيــمــفــيــة الــتــي يــكــون 
سمى 

ُ
ت والــتــي  الطبيعي،  مــن  أكبر  حجمها 

في  الليمفاوية  الــغــدد  هــذه  وتقع  اللحمية. 
ــن املــــمــــرات األنـــفـــيـــة فــوق  ــزء الــخــلــفــي مـ الـــجـ
اللوزتني مباشرة. فإذا كان طفلك يعاني من 
وفمه  ويتنفس  وينام  يشخر  فقد  اللحمية 
اللحمية  تــــؤدي  أن  فيمكن  كــثــيــرًا،  مــفــتــوح 
السوداء  انسداد األنف والهاالت  إلى  أيضًا 
الشخير  أن  إلــى  بــاإلضــافــة  العينني.  أســفــل 
املتقطع، فقد  يمكن أن يسبب األرق والنوم 
ال يحصل طفلك على قسط كــاٍف من النوم 
املريح إذا كان يشخر، وهذه املشكلة توجب 
الحديث مع مقدم الرعاية الصحية الخاص 

بك.

ــــذي يــســبــب الــهــاالت  ¶ مــا هــو الــنــقــص الــغــذائــي ال
السوداء؟

إذا كان طفلك من الصعب إرضاؤه في تناول 
الــطــعــام، فــقــد يفضل تــنــاول أطــعــمــة معينة 
عــلــى أنــــــواع أخــــــرى. تــحــتــوي الـــخـــضـــروات 
مــثــل الـــبـــروكـــولـــي والـــجـــزر واملـــلـــفـــوف على 
يحسن  الـــذي  )أ(  فيتامني  مــن  عالية  نسبة 
مــن صــحــة الــعــني، فــــإذا كـــان طــفــلــك يتجنب 
مــثــل هـــذه األطــعــمــة، فــقــد يــعــانــي مــن نقص 
نقص  يـــؤدي  وقــد  )أ(.  فيتامني  نقص  مثل 
ــهـــاالت الـــســـوداء  فــيــتــامــني )أ( إلــــى تـــكـــّون الـ
تــحــت عــيــون طــفــلــك. لــــذا، مــن الـــضـــروري أن 
اليومية لطفلك  األكــل  لــعــادات  تكون مدركًا 
لضمان حصوله على ما يكفي من الفواكه 
والـــخـــضـــروات الــتــي ال تــحــتــوي فــقــط على 

فــيــتــامــني )أ(، ولــكــن أيــضــًا عــلــى الــعــنــاصــر 
ــيــــة األخـــــــــرى. واحـــــرص  ــذائـــيـــة األســــاســ ــغـ الـ
عــلــى أن يــتــنــاول أطــفــالــك البطيخ والــخــيــار 
والــتــوت والطماطم ومــا إلــى ذلــك. كذلك إن 
إضافة األطعمة املليئة باملعادن مثل الكبد 
والــبــروكــولــي والــســبــانــخ إلـــى نــظــام طفلك 
الـــغـــذائـــي قـــد يــســاعــد فـــي تــحــســني مــشــاكــل 
ــا يــســاعــد عــلــى تقليل  الــــــدورة الـــدمـــويـــة، مـ

ظهور األوعية الدموية تحت الجلد.

¶ كيفية عالج الهاالت السوداء لدى األطفال؟
تـــخـــتـــفـــي الـــــهـــــاالت الــــــســــــوداء حــــــول الـــعـــني 
ــن تـــلـــقـــاء نــفــســهــا، وقـــــد ال  لـــــدى األطــــفــــال مــ
تتطلب عــالجــًا، وفــي بعض الــحــاالت تكون 
طفلك  حياة  نمط  فــي  البسيطة  التغييرات 
كافية إلحداث تغيير دائم، فيمكنك محاولة 

ما يأتي:
- أجِر تغييرات غذائية إذا كان نقص التغذية 
ــهـــور الـــــهـــــاالت الـــــســـــوداء،  ــبـــب لـــظـ هــــو املـــسـ
الغذائي  النظام  فــي  تغيير  إجـــراء  فيمكنك 
للفيتامينات  الــكــافــي  االســتــهــالك  لــضــمــان 

واملعادن.
- ساعد أطفالك في الحصول على نوم جيد 
، وتــأكــد مــن حــصــول طفلك على قسط 

ً
لــيــال

كاٍف من الراحة.
- عالج احتقان األنف: إذا كانت الحساسية 
ــــة  ــاالت الـــــســـــوداء، فــفــكــر فــــي إزالـ ــهــ ســـبـــب الــ

مسببات الحساسية.
- حافظ على رطوبة جسم طفلك: تأكد من 
املــاء في  أن طفلك يستهلك كمية كافية من 

املنزل واملدرسة.
- التقليل من تناول األطعمة املالحة.

- اطــلــب نصيحة طــبــيــة فــي حـــال اســتــمــرار 
املشكلة.

على الرغم من أن تكّون الهاالت السوداء لدى 
األطفال قد ال يكون من األعــراض الشديدة، 
لكن يمكن أن تكون هناك أسباب كامنة وراء 
ــذه الــحــالــة يــجــب الــلــجــوء إلــى  ذلــــك، وفـــي هـ
الطبيب  يحدد  وعندما  املختص،  الطبيب 
السبب األســاســي، اتــبــع الــعــالج املــوصــوف 

والتعليمات حتى النهاية.

الهاالت السوداء عند 
األطفال قد تختفي من 

تلقاء نفسها وقد ال 
تتطلب عالجًا

)Getty( يمكن أن يسبّب الربو هاالت سوداء حول عيني الطفل
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يكشف تحقيق »العربي الجديد« االستقصائي عن احتيال على متبرعين يرغبون في بناء مساجد بالصومال، بعضها 
تم في مناطق غير مأهولة وأخرى لم يكتمل تشييدها ويتم تصويره من الخارج لخداع واهب المال، في ظل فوضى 

تمنع مواجهة الظاهرة

احتيال على المتبرعين وتشييد في مناطق 
غير مأهولة

مساجد 
في الصومال

مقديشو ـ أحمد جيسود

يــــرصــــد مــــوســــى أحــــمــــد عـــيـــســـى، 
ــة  ــلـــدولـ نــــائــــب املــــحــــامــــي الـــــعـــــام لـ
فــــي الــــصــــومــــال، تــــزايــــد عــمــلــيــات 
االحـــتـــيـــال عــبــر ادعـــــاء جــمــع تــبــرعــات لــبــنــاء 
مــن هذا  تــم تسجيل 440 قضية  إذ  مساجد، 
الـــنـــوع و802 تــتــعــلــق بــاحــتــيــال تــحــت غــطــاء 
جمع تبرعات أو ادعــاء عمل خيري، من بني 
أمــام  1029 قضية نصب واحــتــيــال مــنــظــورة 
محاكم البالد، خالل الفترة من يناير/كانون 
ــاضـــي،  ــى يـــونـــيـــو/حـــزيـــران املـ ــتـ ــثـــانـــي وحـ الـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، مضيفا أن  كــمــا يــقــول  لـــ
ــات  ــ ــل الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي وإذاعــ ــائــ :»وســ
صومالية، سهلت الوصول إلى متبرعني في 
الداخل والخارج، ولألسف يستخدم البعض 
غـــطـــاء بـــنـــاء مـــســـاجـــد، أو تــقــديــم مــســاعــدات 

للفقراء واملحتاجني لينهب التبرعات«.
التواصل  وســائــل  على  مشهورون  ويستغل 
ــر لــجــمــع  ــيــ ــأثــ ــتــ قــــدرتــــهــــم فـــــي الــــــوصــــــول والــ
الــتــبــرعــات، وبينما قــد يــكــون الــبــعــض جــادا 
لــكــن آخــريــن يــحــتــالــون عــلــى املــتــابــعــني، وهــو 
»اتوره  ما فعله عثمان طاهر صالد امللقب بـ
»لف ليفو«  بد«، وزميله آدم شعبان امللقب بـ
أمــيــركــي، لكن  ألـــف دوالر  بــعــدمــا جــمــعــا 60 
األول على  املبلغ أسفر عن مقتل  نزاعا على 
يد الثاني في نهاية أبريل/نيسان 2022 في 
مــديــريــة هــدن وســط مقديشو، حسب تأكيد 
الــنــاطــق بــاســم قــــوات الــشــرطــة، الــعــقــيــد عبد 
»العربي الجديد«، مشيرا  الفتاح آدم حسن لـ
إلى أن املذكورين كانا ينتميان إلى الشرطة، 
كوميدية قصيرة  أفــالم  تمثيل  في  واشتركا 
وبثها عبر صفحة على »الفيسبوك« يتابعها 
265 ألف شخص، ما أكسبهما شهرة واسعة 
وسط املجتمع الصومالي ليتمكنا من القيام 

بحمالت تبرعات ألعمال خيرية.

مساجد في مناطق 
غير مأهولة

تـــــم بــــنــــاء 896 مــــســــجــــدا فـــــي مــــنــــاطــــق غــيــر 
خيرية  جمعيات  نفذتها  بالسكان،  مأهولة 
وشــخــصــيــات تــحــصــل عــلــى تــبــرعــات مــالــيــة 

يــقــول محمد عــبــدي محمد، عمدة  حسب مــا 
هــدافــتــمــو بمحافظة ســنــاج، مضيفا  مــديــنــة 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »كـــان األجــــدر أن تبني  لـــ
جمعية دار البر الخيرية مسجدا واحدا بدال 
من ترك مساجد كثيرة غير مكتملة«. وبنت 
مــســجــدا في  الــخــيــريــة 240  الــبــر  دار  جمعية 
بمحافظة سناج خالل  مأهولة  غير  مناطق 
محمد،  حسب   ،2018 حتى   2016 مــن  الفترة 
بنيت  املساجد  تلك  مــن  أن %90  إلــى  مشيرا 
دون األخــــذ بــعــني االعـــتـــبـــار احــتــيــاج ســكــان 

املدينة للمسجد من عدمه.
ويــقــر خــالــد أحــمــد سعيد، مــديــر جمعية دار 
البر، بوقوع أخطاء في عمليات بناء املساجد، 
مــبــررا أن هــذه املــشــاريــع قديمة وتــم توقيف 
املالية  الــظــروف  بنائها قبل ســنــوات، بسبب 
واكتفاء الــبــالد مــن هــذا الــنــوع مــن املشاريع، 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، مضيفا:  حــســب قــولــه لـــ
»وضـــعـــنـــا خــطــة صــيــانــة كــامــلــة لــلــمــشــاريــع 
القديمة، وقمنا بعرضها على الشركاء ولكن 
الـــظـــروف االقــتــصــاديــة مـــع جــائــحــة كــورونــا 
وقــبــلــهــا الـــوضـــع االقـــتـــصـــادي جــمــدت ذلـــك«. 
وحول عدم تنفيذ مشاريع تعليمية بدال من 
يــقــول: »نــواجــه صعوبة فــي تنفيذ  املساجد، 
مشاريع تعليمية وحرفية بدال عن املساجد 
مـــن حــيــث الــتــكــلــفــة تــحــديــدا والـــتـــي ســتــكــون 
حيث  مــن  وكــذلــك  باملساجد  مقارنة  مرتفعة 

مدى قبول املتبرع بذلك«.
»املـــؤســـف أن بــعــض املــســاجــد غــيــر املــكــتــمــل 
بــنــاؤهــا تــحــولــت إلـــى حــظــائــر لــلــمــواشــي في 
مدينة السقري بمحافظة سناج« كما يقول 
األوقـــاف  وزارة  منسق  آدم،  عــبــدالــلــه  سعيد 
الدينية بمحافظة سناج، مضيفا  والشؤون 
ــم املــعــايــيــر  ــ ــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن مــــن أهـ »الـ ـــ لـ
والـــــشـــــروط املـــطـــلـــوبـــة عـــنـــد بـــنـــاء املـــســـاجـــد، 
األوقـــــــاف والـــبـــلـــديـــات،  مـــع وزارة  الــتــنــســيــق 
والتأكد من  البناء  تراخيص  للحصول على 
جدية املــشــروع لكن فــي ظــل الفوضى ال يتم 

األمر بهذا الشكل.

ما هي وسائل جمع التبرعات؟
سهلت إذاعات صومالية موجهة إلى الداخل 
ــع الـــتـــواصـــل  ــواقــ ولـــديـــهـــا صـــفـــحـــات عـــلـــى مــ
ــر عــلــى  ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ وتــــســــتــــخــــدم خـــــدمـــــة الـــــبـــــث املـ
»فيسبوك«، عمل املحتالني في الوصول إلى 
متبرعني تحت غطاء بناء مساجد، وفــق ما 
وثقه معد التحقيق عبر إفــادة 3 من مقدمي 
إلــى وجود  إذاعـــات محلية، لفتوا  برامج في 
15 إذاعة تبث برامج لجمع التبرعات بهدف 
ــدارس لــتــحــفــيــظ الـــقـــرآن  ــ بـــنـــاء مــســاجــد أو مــ
الكريم، ومــن بــني هــؤالء املــصــادر، إسماعيل 
ــو ُمــــقــــدم ســابــق  ــ ــيـــســـى، وهــ ــمـــن عـ ــدالـــرحـ ــبـ عـ
لبرنامج عن جمع التبرعات في إذاعة  »ستار 
إف إم«، وعمل معها ملدة عامني، ويوضح في 
»العربي الجديد« أن بث برامج جمع  إفادته لـ
التبرعات لبناء مساجد في اإلذاعات املحلية 
تــزايــد فــي عــام 2019، ألنها مـــدّرة للدخل، إذ 
قد تربح اإلذاعـــة ما بني 200 إلــى 400 دوالر 
فــي الــبــث الــواحــد خــالل ســاعــتــني، ويــؤكــد أن 
يعض هذه التبرعات تذهب لتسديد النفقات 

ورواتب املوظفني.
إم«، حــســن  ــتــــار إف  إذاعـــــــة »ســ ــر  ــديـ مـ ــر  ــقـ ويـ
التبرعات  جمع  برامج  ببث  صالح،  عبدالله 
ــاء املـــــســـــاجـــــد، لـــكـــنـــه يـــنـــفـــي اســـتـــغـــالل  ــنــ ــبــ لــ
ــه تــشــجــيــع  ــال: »مـــــا نـــقـــوم بــ ــائــ الـــتـــبـــرعـــات، قــ
املــحــســنــني عــلــى املــســاهــمــة والـــدعـــم املستمر 

تم  خيرية  مبادرة  وإعمارها  املساجد  لبناء 
إطــالقــهــا قــبــل ثـــالث ســنــوات واستطعنا من 
خــاللــهــا بــنــاء مــســاجــد فـــي بــعــض مــديــريــات 

العاصمة مقديشو«. 
وتــخــالــف هــــذه الـــطـــرق فـــي جــمــع الــتــبــرعــات 
ــــن وزارة  مـ الــــــصــــــادرة  الــــقــــانــــون واألنــــظــــمــــة 
الــداخــلــيــة والــتــي تمنع جــمــع الــتــبــرعــات ألي 
جــهــة أو مـــشـــروع إال مـــن خــــالل الــجــمــعــيــات 
ــنـــب الـــعـــمـــلـــيـــات  ــتـــجـ ــدة لـ ــمــ ــتــ ــعــ ــة املــ ــريــ ــيــ الــــخــ
يقول  كــمــا  االحــتــيــالــيــة بمختلف صــنــوفــهــا، 
رئيس قسم املساجد  في حكومة والية بونت 

الند.
ويــؤكــد عــبــدالــقــادر محمد عـــدي، مــديــر قسم 
ــالم والــثــقــافــة  ــ ـــالم الـــخـــاص بـــــــوزارة اإلعــ ــ اإلعـ
»سحب  الفيدرالية:  الحكومة  في  والسياحة 
ــات مــتــورطــة فــي عمليات  ــ تــرخــيــص أي إذاعـ
»الــــعــــربــــي الـــجـــديـــد«:  ـــ احــــتــــيــــال«، مــضــيــفــا لــ
»األجـــهـــزة األمــنــيــة هــي املــســؤولــة عـــن  كشف 
املــحــتــالــني ومــــن ثـــم يــتــم اتـــخـــاذ اإلجـــــــراءات 

القانونية ضدهم وبعدها يأتي دورنا«. 
وتندرج جرائم االحتيال تحت طائلة قانون 
إذ   ،1962 عام  الصادر  الصومالي  العقوبات 
ــــادة 496 مــنــه عــلــى أن »يــعــاقــب من  تــنــص املـ
يثبت تــورطــه فــي جــريــمــة احــتــيــال بالسجن 
ملـــدة تــتــراوح بــني ســتــة أشــهــر وثــالثــة أعـــوام، 
وبغرامة مالية تتراوح بني 500 إلى 10 آالف 
شــلــن صــومــالــي«، حــســب عــيــســى، مــؤكــدا أن 
قضايا االحتيال تلك ما تزال قيد التحقيقات. 

لماذا تفاقمت الظاهرة؟
الدينية  املواسم  تنشط جمعيات خيرية في 
من أجل جمع التبرعات، بحسب إفادة حنفي 
عبدي علي، مدير قسم تسجيل املنظمات غير 
واملصالحة  الــداخــلــيــة  وزارة  فــي  الــحــكــومــيــة 
الوطنية في الحكومة الفيدرالية الصومالية، 
الــخــيــريــة غير  يــقــدر عـــدد الجمعيات  والــــذي 
املــرخــصــة املــتــورطــة فــي جمع تــبــرعــات تحت 
غطاء بناء املساجد للقيام بعمليات »النصب 
بــــ 45 جمعية،  واالحـــتـــيـــال« عــلــى املــتــبــرعــني 
»العربي الجديد«: »حتى نهاية العام  وتابع لـ
الحاصلة  الخيرية  الجمعيات  عــدد  املاضي، 

على تراخيص من الوزارة 187 جمعية«.
ويــعــود ســبــب تفشي ظــاهــرة االحــتــيــال عبر 
ــاء جــمــع الــتــبــرعــات لــبــنــاء املــســاجــد إلــى  ــ ادعـ
عــدة عــوامــل، منها عــدم وجـــود قــانــون ينظم 
من  الرقابة  وغياب  الخيرية  التبرعات  جمع 
ــة وضــعــف عــقــوبــة النصب  الــجــهــات املــخــتــصَّ
ــتـــور أحــمــد  ــدكـ ــال، وفــــق مـــا يـــــراه الـ ــيــ ــتــ واالحــ
شريف موسى، أستاذ علم االجتماع بجامعة 
»العربي  لـ قائال  الخاصة،  العاملية  الصومال 
الجديد«: »الظاهرة تفاقمت بشكل كبير في 

السنوات الثالث األخيرة«. 
ويقر نائب املحامي العام للدولة، بأن غياب 
قـــانـــون تــنــظــيــم األعـــمـــال الــخــيــريــة، وضــعــف 
املعنية  املــؤســســات  بــني  الــتــعــاون والتنسيق 
ــوال الــتــبــرعــات  ــ بــمــكــافــحــة ســـوء اســتــغــالل أمـ
الخيرية ساهما في انتشار الظاهرة، مؤكدا 
ــــني املـــؤســـســـات  عـــلـــى ضـــــــــرورة الـــتـــنـــســـيـــق بـ
فــي طور  تـــزال  ال  والــتــي  املختلفة  الحكومية 
إلـــى أن الجمعيات  املــســتــمــر، ولــفــت  الــتــطــور 
التي تتم إدانتها من قبل الهيئات القضائية 
املتخصصة، تسحب رخصة العمل منها، أما 
التحقق  فيصعب  املرخصة،  غير  الجمعيات 
من عملها وأهدافها ومصادر تمويلها ومن 

يديرها ويشرف عليها.

ــبــــالد، بــيــنــهــا 380 مــســجــدا لم  مـــن خـــــارج الــ
يكتمل بناؤها، حسبما يقول أبشر محمود 
عبدي، رئيس قسم املساجد بــوزارة األوقاف 
بونت  واليـــة  فــي حكومة  الدينية  والــشــؤون 
»العربي الجديد«  الند شمال البالد، مضيفا لـ
أن وزارة األوقاف والشؤون الدينية بحكومة 
الوالية توصلت إلى هذا الرقم من خالل إجراء 
تقييم حول بناء املساجد في محافظتي بري 
شمال شرقي الصومال، وسناج شماال خالل 

الفترة من 2015 وحتى 2020.
ــارج على  ــخــ ويـــتـــم تــصــويــر املـــســـاجـــد مـــن الــ
أنها مكتملة، وارسال الصور إلى املتبرعني، 
كما حــدث في حالة مسجد في شمال غربي 
شمال  ســنــاغ  محافظة  فــي  هدافتمو  مدينة 
الصومال نهاية عام 2016 والــذي لم يكتمل 
بــنــاؤه مــن قــبــل عــلــي أحــمــد عـــول، املــكــلــف من 
مــديــر جمعية دار الــبــر فــي الــصــومــال، خالد 
أحمد سعيد املقيم فــي اإلمــــارات، بــاإلشــراف 
عــلــى املــــشــــروع، وفــــق تــأكــيــد إبـــراهـــيـــم أحــمــد 
صــالــح الــــذي تــبــرع والــــده بــــاألرض مــن أجــل 
بناء املسجد، مشيرا إلى أنه تم التقاط صور 
للمسجد،  الخارجي  للهيكل  فيديو  ومقاطع 
صار  البناء  أن  للتأكيد  للمتبرع  وإرســالــهــا 
مــكــتــمــال، وتـــظـــهـــر فــــي فـــيـــديـــو صــــــوره مــعــد 
التحقيق، الفتة مكتوب عليها اسم املشروع 
ــه،  ــلـ ــيـــل يـــرحـــمـــهـــا الـ ــاعـ ــمـ )مـــســـجـــد كـــنـــيـــز إسـ
وإشراف جمعية دار البر الخيرية( مع شعار 

الجمعية وعلم دولة اإلمارات.  
لم يكن حقيقيا  الخارجي  الهيكل  لكن حتى 
إذ طار غطاء املسجد املسقوف بفعل الرياح 
»العربي الجديد«.  العادية، كما يقول صالح لـ
ويـــرد املــهــنــدس عــبــدالــرحــمــن عيسى دنــكــال، 
»العربي الجديد« بأن  ُمنفذ مشروع املسجد لـ
بناء املسجد تم حسب الشروط واملواصفات 
ــول، مشيرا  املــتــفــق عــلــيــهــا مـــع عــلــي أحــمــد عــ
إلى أن اتفاقية بناء املسجد الذي كلف 9789 
دوالرا أميركيا، لم تتضمن تسوية األرضية 
بــالــخــرســانــة وتــلــبــيــس الــــجــــدران الــداخــلــيــة 

وبناء دورات مياه. 
ويــتــكــرر األمـــر فــي حـــاالت عـــدة، إذ يــتــم بناء 
للمتبرع،  الصور  وإرســال  الخارجي  الهيكل 
لكن دون أن يكون املسجد مكتمال من الداخل، 

440 قضية احتيال 
عبر ادعاء جمع 

تبرعات لبناء 
المساجد

بناء 896 مسجدًا 
في مناطق غير 
مأهولة بالسكان
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محمود الريماوي

ــقــــة وثـــابـــتـــة، تــــحــــّدث الــرئــيــس  بـــنـــبـــرة واثــ
ــان، قــبــل أيـــام  ــ ــ الــتــركــي، رجـــب طــيــب أردوغـ
لــقــنــاة تــلــفــزيــة أمــيــركــيــة، عـــن اعـــتـــقـــاده أن 
ــيــــس الــــــروســــــي، فـــاديـــمـــيـــر بـــوتـــن،  ــرئــ الــ
يــريــد إنـــهـــاء الـــحـــرب )عــلــى أوكـــرانـــيـــا( في 
ــراب عن  ــ أقــــرب وقـــت مــمــكــن. وقـــد جـــاء اإلعـ
هــذا االعــتــقــاد، بعد مــحــادثــات مكثفة بن 
ــة شــنــغــهــاي  ــمـ ــامــــش قـ ــلـــى هــ الــــرجــــلــــن، عـ
فـــي مــديــنــة ســمــرقــنــد بــأوزبــكــســتــان الــتــي 
املـــاضـــي، 17 سبتمبر/  الــســبــت  اخــتــتــمــت 
أيلول الجاري. وقد يبدو تصريح الرئيس 
التركي بشأن موقف الرئيس الروسي أمرًا 
مــعــهــودا، إذ ســبــق لــبــوتــن أن أعــلــن مـــرارًا 
عــن اســتــعــداده إلنــهــاء الــحــرب »الــيــوم قبل 
الــغــد شــريــطــة  تلبية املــطــالــب الــروســيــة«، 
غير أن أردوغان لم يربط تقديره بمطالب 
رن هذا األمر، وهو االستعداد 

َ
روسية، بل ق

إلنهاء الحرب بما سماه وجود »إشكالية 
إشــارة  في  الروسية،  القيادة  لــدى  كبيرة« 
إلـــى  تقهقر الــقــوات الــروســيــة، أخــيــرا، عن 
آالف الكيلومترات داخل أوكرانيا، وهو ما 
الروسي.  نظيره  مع  محادثاته  لــدى  ملسه 
أو  اللقاء ببوتن  أردوغــــان على  وقــد دأب 
ــّرة عــلــى األقــل  الــتــواصــل الــهــاتــفــي مــعــه، مــ
 
ّ
في الشهر، وهــو ما واظــب عليه بعد شن
أوكرانيا، ما يجعل  الروسية على  الحرب 
 مـــع بــوتــن من 

ً
ــا أردوغـــــــان األكـــثـــر تـــواصـ

رندة حيدر

إحــيــاء ذكــــرى مــــرور 40 عــامــا عــلــى مــجــزرة 
صــبــرا وشــاتــيــا واغـــتـــيـــال بــشــيــر الجميل 
ــّددًا أن لــبــنــان لـــم يــنــجــح قـــط في  أظــهــر مـــجـ
مــــــداواة الـــجـــروح الــعــمــيــقــة والــــنــــدوب الــتــي 
ــار الــغــزو  ــن آثــ تــركــتــهــا الــحــرب األهــلــيــة، ومـ
اإلســرائــيــلــي لــه فــي عــام 1982 والــتــداعــيــات 
الـــكـــارثـــيـــة الــــتــــي تـــركـــهـــا عـــلـــى املــجــتــمــعــن 
الــلــبــنــانــي والــفــلــســطــيــنــي. فـــي هـــذه الــفــتــرة، 
شــهــد لــبــنــان أفــظــع مــجــزرة همجية عرفها 
القرن العشرين هي مجزرة مخيمي صبرا 
وشـــاتـــيـــا لـــاجـــئـــن الــفــســطــيــنــيــن، الــتــي 
ارتــكــبــتــهــا مــلــيــشــيــات الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة 
والتي  لــهــا،  املــوالــيــة  املسلحة  والتنظيمات 
ضحية  آالف  ثــاثــة  نــحــو  ضحيتها  ذهـــب 
)بحسب بعض التقديرات( من الفلسطينين 
واألطفال  والنساء  الرجال  من  واللبنانين 
ــرت بـــحـــمـــايـــة قــــوات  ــ ــنــــن، والــــتــــي جــ واملــــســ
الــجــيــش اإلســرائــيــلــي الــتــي كــانــت تحاصر 
مـــداخـــل املــخــيــمــن، وحـــدثـــت ظــاهــريــا كـــردة 
فعل انتقامية على اغتيال الرئيس اللبناني 

املنتخب حديثا بشير الجميل. 
في ذكرى إحياء هذين الحدثن في لبنان في 
األسبوع املاضي، برز مجّددًا حجم الفجوة 
في الروايات والسرديات، وبصورة خاصة 
في ما يتعلق باغتيال بشير الجميل، الذي 
احتل أخيرا حيزًا مهما في وسائل اإلعام 
ــه مـــحـــاولـــة شحن  ــدا أنــ ــا بــ الــلــبــنــانــي فـــي مـ
وتعبئة للمجتمع املسيحي بصفة خاصة 
في  اللبناني،  الجمهور  وسائر  لبنان،  في 
مــواجــهــة أحـــداث راهــنــة مــأســاويــة، تتجلى 
فــي انــهــيــار االقــتــصــاد اللبناني والــتــدهــور 
لبنان، وتفّكك  الحياة في  السريع ملقومات 
بنى الدولة اللبنانية، واقتراب االستحقاق 
ــدم الـــقـــدرة  ــ ــتـــخـــوف مــــن عـ الـــرئـــاســـي مــــع الـ
عــلــى انــتــخــاب رئــيــس جــديــد لــلــجــمــهــوريــة 
اللبنانية بعد انتهاء والية الرئيس الحالي 
ــر املــقــبــل  ــهـ ــشـ ــة الـ ــايـ ــهـ ــــي نـ ــال عــــــون فـ ــشـ ــيـ مـ
)أكتوبر/ تشرين األول(، وفي ظل تحّديات 
داهمة، مثل التوصل إلى اتفاق على ترسيم 
لبنان، ومنع حصول  البحرية مع  الحدود 
مــواجــهــة عــســكــريــة محتملة بــن إســرائــيــل 
ر التوصل إلى مثل 

ّ
وحزب الله، في حال تعذ

هــذا االتــفــاق واضطر حــزب الله إلــى تنفيذ 

عبد الحكيم بشار

تــــطــــّورات نـــوعـــيـــة، ربـــمـــا لـــم تــكــن مــتــوقــعــة 
عـــنـــد بـــعـــض أطـــــــراف املـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة 
ونــخــبــهــا، لــكــن الـــذي يــقــرأ الــلــوحــة الــدولــيــة 
رات 

ّ
التطورات، وهي مؤش لن تفاجئه هذه 

ــع الـــنـــظـــام  ــ ــة تـــطـــبـــيـــع واســــــــع مـ ــ ــدايـ ــ عـــلـــى بـ
الـــســـوري، حــتــى مـــن أشـــد خــصــومــه، منها 
الدولية  الشرطة  إلــى منظمة  النظام  عــودة 
ــد مــن  ــ ــول(، زيـــــــارة وفـ ــ ــربـ ــ ــتـ ــ الــجــنــائــيــة )اإلنـ
االتحاد األوروبــي إلى دمشق، إصــرار دول 
البنية  قطاعات  دعــم بعض  على  أوروبــيــة 
باسم  النظام  مناطق سيطرة  في  التحتية 
الــتــعــافــي املـــبـــّكـــر، كــلــمــة مــمــثــل الــنــظــام في 
صص ملحاربة 

ُ
األمم املتحدة، في اجتماع خ

اإلرهــــاب، زيـــارة رئــيــس االتــحــاد الرياضي 
الـــســـوري إلـــى قــطــر، .. وإن يــبــدو أن قــطــار 
إعــــــادة الــتــأهــيــل انــطــلــق مـــن بــــوابــــات غير 
سيشكل  السياسي  التأهيل  ألن  سياسية، 
الحلقة األخيرة والنهائية. وملعرفة أسباب 
ــذه الــــتــــطــــورات، يـــجـــب أن نـــقـــرأ الــلــوحــة  ــ هـ
الـــســـيـــاســـيـــة ألصـــــدقـــــاء الـــشـــعـــب الــــســــوري 
بما  تلخيصها  ويمكن  صحيحة،  بصورة 
يلي: أوال، باتت أولــويــة االتــحــاد األوروبــي 
الـــيـــوم دعـــم املــجــهــود الــحــربــي األوكـــرانـــي، 
ــا، ومــعــالــجــة  ــيــ ومـــنـــع خـــســـارتـــه أمـــــام روســ
وكذلك  إلــيــه،  األوكــرانــيــن  املهاجرين  سيل 
العقوبات االقتصادية التي طّبقها االتحاد 
ــا، ومـــعـــالـــجـــة ارتـــــــــــدادات تــلــك  ــ ــيـ ــ عـــلـــى روسـ
الــعــقــوبــات عــلــى اقــتــصــاده، خــصــوصــا في 
مجالي الطاقة والغاز، ولم يعد الوضع في 

سورية يشّكل له أولوية.
ــــدت الـــواليـــات املــتــحــدة أكــثــر من  ثــانــيــا، أّكـ
مــــرة، مــنــذ أكــثــر مــن ســنــتــن، أن أولــويــتــهــا 
في سورية هزيمة اإلرهــاب، ومنع عودته، 
وإيــصــال املــســاعــدات اإلنــســانــيــة، ومــراقــبــة 
حالة حقوق اإلنسان، ودعم جهود مبعوث 
األمــــم املــتــحــدة اســتــنــادا إلـــى قــــرار مجلس 
السياسي  االنــتــقــال  أن  األمـــن 2254. ورغـــم 
لـــم يــعــد من  وفــــق مــؤتــمــر جــنــيــف )2012( 
أجندات الواليات املتحدة منذ سنوات، إال 
أن التطورات الحالية جعلت امللف السوري 
أميركا هي  أولــويــات  أهمية، وإن  غير ذي 
ــرانــــي، ومــنــع  ــم املــجــهــود الــحــربــي األوكــ دعـ
روســـيـــا مـــن تــحــقــيــق االنـــتـــصـــار، وكــيــفــيــة 
ــة الـــعـــاملـــيـــة نــتــيــجــة  ــاقـ ــة أزمــــــة الـــطـ ــهـ مـــواجـ
العقوبات على روسيا. واألهم من هذا كله 
كيفية مواجهة التطّور والتقدم االقتصادي 
والتقني في الصن، الذي إن استمر بهذه 
على  تتقّدم  قد  الصن،  أي  فإنها،  الوتيرة 
أميركا خال قرن. ثالثا، رغم أهمية امللف 

ممدوح الشيخ

الــتــاريــخ ال يــكــّرر نــفــســه، لــكــن بــعــض األمــم 
ــــرآة مصير  ــة مــســارهــا فـــي مـ ــ يــمــكــنــهــا رؤيـ
أخـــــــــــرى... وأنـــــمـــــاط الـــتـــنـــظـــيـــم الـــســـيـــاســـي 
الغربية وهــي تنتشر )وفــي حــاالت كثيرة 
تـــســـتـــنـــســـخ( مــــن الــــغــــرب ملــخــتــلــف أنـــحـــاء 
ــاٍت« يــمــكــن  ــيــ ــوالــ ــتــ ــم تــكــشــف عــــن »مــ ــالـ ــعـ الـ
بــدرجــات تشابه  ومـــــّرات،  مـــّرة  ق 

ّ
تتحق أن 

ومنذ  مــقــّدمــاتــهــا.  نضجت  كلما  مختلفة، 
دول  عــدة  كانت  العشرين،  القرن  منتصف 
عربية »تتبلشف«، وهي تستنسخ تجربة 
لم   

ٌ
استنساخ وهــو  السوفييت،  الباشفة 

يــنــقــل حــلــو الــتــجــربــة ومـــّرهـــا، بـــل نــقــل من 
التجربة »املّر« و«األكثر مرارة«!

وفـــي مــــرآة املـــــأزق الـــروســـي الـــراهـــن، يمكن 
استشراف مخاطر مآالت مأساوية محتملة 
للسياسات الشمولية العربية التي ما تزال 
في  الــحــديــدي«  البلشفي  »القفص  حبيسة 
و«الثورة  أفكارها وممارساتها وخطابها، 
ــــدًا شــمــولــيــا  ــادة الـــعـــربـــيـــة« أطـــلـــقـــت مـ املــــضــ
ــمـــارســـات االســتــبــداديــة  تـــجـــاوز أحـــيـــانـــا املـ
ــذه الـــــثـــــورات. و«املـــلـــكـــيـــون  ــ ــتـــي ســبــقــت هـ الـ
أكــثــر مـــن املـــلـــك« هـــم، غــالــبــا، مـــن يصنعون 
ــة. وفـــــي مـــوقـــٍف  ــاويــ ـــأســ املـــصـــائـــر األشــــــد مـ
يــمــثــل اســتــثــنــاًء مــن حــالــة االنــصــيــاع الــتــام 
الــروســيــة،  الــبــيــروقــراطــيــة  أداء  الـــذي يحكم 
جـــــاءت اســتــقــالــة الــديــبــلــومــاســي بــوريــس 
بونداريف )مستشار بعثة روسيا لدى املقر 
األوروبــي لألمم املتحدة في جنيف( لتفتح 
كّوة في الصندوق املغلق بإحكام، وليمنح 
الــفــضــولــيــن فــرصــة اخـــتـــاس نــظــرة داخـــل 
حــوار  وفــي  البوتينية.  البيروقراطية  عقل 
معه )سويس إنفو، 2022/9/14( كشف عما 

يستحق التوقف عنده. 
أول الـــقـــضـــايـــا الـــتـــي يــثــيــرهــا بـــونـــداريـــف: 
يتعلق  فيما  قوله  هنا  واملهم  »املسؤولية«، 
بــقــرار الــحــرب »هــنــاك أشـــخـــاٌص مـــحـــّددون، 
يمكن اعتبارهم مذنبن«، »فكل من شارك في 
اتخاذ قرار الحرب، وكل من أعّد لتنفيذه، وكل 
من يقوم بقتل املدنين... يتحّمل املسؤولية«. 
و«املجتمع ككل يتحّمل املسؤولية األخاقية 
عـــمـــا يــــجــــري، لــكــنــه ال يــتــحــّمــل املــســؤولــيــة 
باملعنى القانوني أو الجنائي«، وهذا الفهم 
املسؤولية أصبح ضيفا غير  املــركــب ملعنى 
مــرغــوب فــيــه فــي الــبــيــروقــراطــيــة الــتــي أعــاد 
بوتن »قولبتها« على القواعد السوفييتية. 
وألن بــونــداريــف ال يــرفــع الــشــعــار الــبــائــس: 
ى خلفه أعوان 

ّ
»أنــا عبد مأمور« الــذي يتخف

املــســتــبــّديــن الـــعـــرب، فــإنــه يــعــتــرف بنصيبه 
مــن »مسؤوليته الــفــرديــة« عــن واقـــع روسيا 
يتعلق  »فيما  بــونــداريــف:  يقول  السياسي، 

بي، أعترف بأن جزءًا من هذه املسؤولية على 
 »األحداث التي أّدت إلى تعزيز 

ً
عاتقي«، فمثا

سلطة بوتن، منذ عام 2000... هذه األحداث، 
لم يجر تأويلها في حينه بالطريقة نفسها 
لم  الــيــوم«. »شخصيا  تأويلها  يجرى  التي 

أعر هذه األحداث اهتماما كثيرًا. 
كــــان هـــنـــاك شـــعـــور بــالــعــجــز، ال ســّيــمــا من 
شخص واحد، فإذا قّرر شخٌص ما في موقع 
السلطة العليا القيام بأمر ما فسيتم هذا األمر 
إرادة الشعب  من دون األخــذ بعن االعتبار 
هكذا  السوفييتي،  العهد  ومنذ  رغباته.  أو 
ــــور«. وهــنــا نتيجة مهمة،  كــانــت تــجــري األمـ
الــقــدرات العقلية للمجتمعات  هــي شــحــوُب 
املحكومة بالشمولية، بحيث ال تدرك حقيقة 
بـــعـــض مــــا يـــجـــري حـــولـــهـــا إال بـــعـــد وقــــوع 
العبقري:  العربي  املثل  قال  الكارثة، وقديما 
»أخــزى الله الــرأي الــدبــري«، هو الــرأي الذي 
ل  وتأمَّ املصيبة،  بعد  صاحبه  إليه  يهتدي 
ما فعلته »الــثــورة املــضــاّدة« في بعض دول 
إليه  التشابه املشار  تــدرك  العربي«  »الربيع 

في أول املقال. 
ــي  ــ ــروســ ــ ــــي الــ ــاسـ ــ ــــومـ ــلـ ــ ــبـ ــ ــديـ ــ ــــخـــــص الـ ــلـ ــ ويـ
 بوتن 

ّ
 إن

ً
بونداريف املشهد الروسي، قائا

أعاد إنتاج البلشفية من دون أيديولوجيا. 
الــروســيــة احتلت  الــدولــة  وهــو يكشف أن 
ــعــــد أن قــــــــــّررت »املـــــواجـــــهـــــة مــع  الـــــقـــــرم بــ
بــدأت حمات دعائية إلحياء  الغرب«، ثم 
الخارجية  و«وزارة  السوفييتية،  األفــكــار 
الروسية تأثرت بهذه األفكار بعد تنامي 
انتشارها، حتى أصبحت تشّكل تدريجيا 
الخارجية للباد«، وهذا  السياسة  أسس 
ــب، بـــطـــول تـــرديـــدهـــا،  ــ ــاذيــ ــ يــعــنــي أن األكــ
تستولي حتى على عقل صانعيها، وتلك 
أحــد أوضــح مامح »بؤسنا العربي« في 
مرآة البوتينية. وفي اعتراٍف صادم، كأنه 
يتحّدث فيه عن بعض بادنا، يقول: »لم 
بالتطّورات  الروسية  الحكومة  إملــام  يكن 
ــى املـــســـتـــوى  ــلــ ــم عــ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الـــــجـــــاريـــــة فــــــي الـ
املــطــلــوب«، وهـــذا سبب قـــرار شــن الــحــرب. 
وعــــن نـــظـــرة قـــــادة الــكــرمــلــن إلــــى الــعــالــم 
يقول إنهم يعتبرون أميركا تحكم الغرب، 
والــصــن تحكم آســيــا، وروســيــا يــجــب أن 
تحكم »أوراسيا«. »وهذه النظرة ... بدائية 
للغاية«، و«معظم أعضاء الكرملن عماء 
سابقون في املخابرات السوفييتية«، ومن 
تــكــون مــهــمــتــهــم »الــبــحــث عـــن املــــؤامــــرات، 
ــــى تــــوّجــــس وجــــود  ــر إلـ ــ يــنــتــهــي بـــهـــم األمــ
املؤامرات في كل مكان«، وتلك ثمرات حكم 

رجال الدائرة األمنية هنا وهناك.
إنـــهـــا صـــورتـــنـــا فـــي مـــرآتـــهـــم، وصـــــدق رّب 

العزة: »وقفوهم إنهم مسؤولون«!
)كاتب مصري(

زعماء العالم )مع استثناء دول مثل إيران 
ــا(. وُيــــذكــــر هــنــا أن الــرئــيــس  ــيـ ــيـــاروسـ وبـ
واملستشار  مــاكــرون،  إيمانويل  الفرنسي، 
األملـــانـــي أوالف شــولــتــز، أبــقــيــا عــلــى قــنــاة 
بوتيرة  ولكن  الكرملن،  سيد  مع  تواصل 
أقــــل مــمــا هـــي عــلــيــه لــــدى أردوغــــــــان الـــذي 
ُيــخــفــي عـــزم إدارة بـــاده عــلــى أداء دور  ال 
ــة  ــيـ ــات روسـ ــاوضــ ــفــ الــــوســــيــــط لــتــنــظــيــم مــ
ــــؤّدي إلـــى وضـــع حـــد لــلــحــرب.  أوكـــرانـــيـــة تـ
ومــــن الـــواضـــح أن بـــوتـــن نــفــســه مــتــمــّســك 
بإدامة التواصل  مع أردوغان ألسبابه، إذ 

يحتاجه كجسٍر إلى الغرب.
يـــبـــدو الــتــصــريــح عـــن الــســعــي إلــــى انــهــاء 
الــروســي  التحشيد  مــع  متناقضا  الــحــرب 
بـــإعـــان تــعــبــئــة عــســكــريــة جــزئــيــة إلضــافــة 
300 ألف جندي روسي إلى عديد الجيش 
الروسي )خطوة غير ُمرّحب بها شعبيا(. 
وكــذلــك مــع الــتــهــديــدات املــتــكــّررة بالساح 
ــنــــووي، والــتــذكــيــر املـــتـــكـــّرر عــلــى ألــســنــة  الــ
الـــروســـيـــة«  بـــ«الــعــقــيــدة  مـــســـؤولـــن روس 
فــــــي هــــــــذا الـــــــشـــــــأن، غــــيــــر أن رفــــــــع ســقــف 
الــســيــنــاريــوهــات الــعــســكــريــة قـــد ال يعني 
بــالــضــرورة االســتــعــداد الســتــخــدامــهــا، بل 
اســـتـــثـــمـــارهـــا ورقــــــة ضـــغـــط عـــلـــى الـــطـــرف 
اآلخـــــر، وهـــو فـــي الـــوعـــي الـــروســـي الــغــرب 
الــدفــع  ثـــانـــيـــا، مـــن أجــــل  ــا  ــيــ أواًل، وأوكــــرانــ
نحو حــل تــفــاوضــي. وأخــيــرا، وخـــال قمة 
شنغهاي، أعرب بوتن عن استعداده للقاء 
األوكــرانــي، فيما نقل عنه رئيس  الرئيس 

الــنــوويــة يـــرمـــي، بـــن مـــا يــرمــي إلـــيـــه، إلــى 
اســتــدراج واشــنــطــن لــإســهــام املــبــاشــر في 
حل تفاوضي.. إذ إن لقاء قّمة مع الرئيس 
ــــي زيــلــيــنــســكــي يــقــلــل مـــن مــكــانــة  ــرانـ ــ األوكـ
ــا، وذلــــك وفــــق الــخــطــاب الــســيــاســي  ــيـ روسـ
واإلعــامــي الــروســي الــذي يــرى في الرجل 
مـــــجـــــّرد دمــــيــــة لــــلــــغــــرب، وبــــحــــيــــث يـــكـــون 
االســـتـــعـــداد الـــروســـي لــلــتــفــاوض مــعــه في 

واقــع األمــر كناية عن استعداد للتفاوض 
مع الغرب الذي »عّينه في موقعه«، ويغدق 

عليه األسلحة إلطالة أمد الحرب.
فــــي تـــصـــريـــحـــاتـــه لـــقـــنـــاة  »بـــــي بــــي إس« 
األمـــيـــركـــيـــة، لـــم يــكــتــف أردوغــــــــان بــالــقــول 
الروسي  الرئيس  ًبــأن  انطباعا  »كـــّون  إنــه 
ــد أن يــنــهــي الــــحــــرب ســـريـــعـــا«، لــكــنــه  ــريـ يـ
أضــــاف إلـــى ذلـــك قــولــه »إن خــطــوة مهمة 
ـــتـــخـــذ«. لــــم يــكــشــف طــبــيــعــة هـــذه 

ُ
ــــوف ت سـ

كان  أو فحواها، وإن  )الــروســيــة(  الخطوة 
سيكون  توقيتها  أن  السياق  من  مفهوما 
قريبا. علما أنه، حتى لو كان هناك تفكير 
ــإن مــــن املــمــكــن  ــ ــي بـــخـــطـــوٍة مـــهـــمـــة، فـ ــ روســ
اتخاذها،  قبل  عنها  التراجع  أو  تعديلها 
إذ إن قــرارات الكرملن )االستراتيجية( ال 
ــرارات جــمــاعــيــة، وال تحتاج  ــ تــصــدر عــن قـ
إلـــى تــصــديــق مــؤّســســات تــشــريــعــيــة، غير 
أردوغــان  أهمية في تصريحات  األكثر  أن 
هـــو مـــا ســمــاهــا اإلشــكــالــيــة الــكــبــيــرة الــتــي 
ــحــــرب بــاهــظــة  ــا، فــكــلــفــة الــ ــ ــيـ ــ ــه روسـ ــواجــ تــ
وسياسيا  واقــتــصــاديــا  وعسكريا  بشريا 
)كمثال: رد الفعل الروسي الساخط  على 
اســتــثــنــاء الـــقـــيـــادة الـــروســـيـــة مـــن الـــدعـــوة 
إلـــى املــشــاركــة فــي جــنــازة املــلــكــة إليزابيث 
 طــريــقــهــا إلــى 

ّ
ــقـــوات ال تــشــق الــثــانــيــة(، والـ

ــاء مــوســكــو  ــدقــ ــام، بـــل تـــتـــراجـــع، وأصــ ــ ــ األمـ
فــي الــصــن والــهــنــد  يــتــذّمــرون مــن إطــالــة 
مقااًل  أن  حتى  وانعكاساتها،  الحرب  أمــد 
الصينية  تايم،  غلوبال  ظهر في صحيفة 

الــرســمــيــة لــرئــيــس الــتــحــريــر الــســابــق، هو 
شــيــجــن، وصــــف كـــل مـــن يـــحـــاول التغلب 
على الطرف اآلخر في حرب أوكرانيا بأنه 
»مــجــنــون«. فــي وقـــت صـــدر فــيــه بــيــان عن 
وزارة الخارجية الصينية يؤّكد على حل 
الخافات بالحوار وااللتزام بميثاق األمم 

املتحدة.
ــواء مــن املــواقــف املتضاربة،  فــي هــذه األجــ
ــام  ــاء خـــطـــاب الـــرئـــيـــس زيــلــيــنــســكــي أمــ ــ جـ
الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لـــألمـــم املـــتـــحـــدة مــســاء 
األربعاء متشّددا، داعيا إلى إيقاع »عقاب 
بــروســيــا، ووردت كلمة عــقــاب في  عــــادل« 
خطابه عبر الفيديو 15 مــّرة، كما الحظت 
ــر إعــــامــــيــــة. وتــــجــــيء هـــــذه الــنــبــرة  ــاريـ ــقـ تـ
املــتــشــّددة، رّدا عــلــى  اإلعـــانـــات الــروســيــة 
وفي  الحرب،  إلنهاء  باالستعداد  املتكّررة 
النصر  الشعور بنشوة  نبرٍة ال تخلو من 
.. علما أن من السابق ألوانــه الحديث عن 
ــي أو هــزيــمــة روســــيــــة، وقــد  ــرانــ نــصــر أوكــ
تـــنـــدفـــع مـــوســـكـــو نـــحـــو إجـــــــــراءات مـــدّمـــرة 
تطاول املدنين أو البنية التحتية املدنية، 
على غـــرار مــا فعلته ومــا زالـــت تفعله في 
انطباعات عن  أيــة  لتبديد  ســوريــة، وذلـــك 
 الــطــريــق 

ّ
نــصــر أوكــــرانــــي، ومــــن أجــــل شــــق

نحو حل تفاوضي، من األفضل أن يجري 
الـــتـــبـــاحـــث فـــيـــه مــــع الــــغــــرب مـــبـــاشـــرة، مــع 
اختصار املطالب الروسية بتحرير منطقة 

دونباس حّدا أدنى.
)كاتب من األردن(

تــهــديــداتــه ومــهــاجــمــة منصة كــاريــش ملنع 
استخراج الغاز منها.

ــــواء الــضــاغــطــة والــصــعــبــة، ال  فــي هـــذه األجـ
تزال أطراف لبنانية معنية تصّر على إعادة 
كتابة الــتــاريــخ واألحــــداث مــن خــال وجهة 
الظروف  نظر ضيقة وفئوية، وبمعزل عن 
والوقائع في تلك الفترة، وقد يكون ما نشر 
الجميل  بشير  اغتيال  عملية  بشأن  أخيرا 
التحقيقات،  كــل  ذلــك، ففي  أبــرز مثال على 
جـــرى الــتــركــيــز عــلــى عملية االغــتــيــال بحد 
الشرتوني  كان منفذها حبيب  التي  ذاتها 
مــن الــحــزب الــقــومــي الــســوري االجــتــمــاعــي، 
الذي جنده الحزب لهذه املهمة قبل عامن 
من انتخاب بشير، وعلى الظروف التي أّدت 
إلى اعتقاله. وحتى املشاهد الحيادي لهذه 
التحقيقات ال بد أن يدهش من كيفية تمّكن 
بحياة  أودى  تفجير  تنفيذ  من  الشرتوني 
21 شــخــصــا إلـــى جــانــب الــرئــيــس املنتخب 
حديثا، على الرغم من تحذيرات كثيرة قيل 
الجميل قبل  املقّربن من  إلــى  إنها وصلت 
االغــتــيــال واإلجـــــراءات الــتــي اتــخــذهــا طاقم 
حراسه الشخصين. وبدا واضحا أن هناك 
الــوقــائــع ال مــن أجل  محاولة إلعـــادة كتابة 
الحقيقة، بــل مــن أجــل تلميع صــورة بشير 
ال  مــن  وتبرئة  اغتياله،  على  عــامــا   40 بعد 
يزالون من حوله على قيد الحياة. األبشع 
واألكثر خطورة أن هذه االستعادة لحادثة 
اغتيال الجميل لم تتطّرق ال من قريب وال 
مــن بعيد إلــى الــظــروف الــتــي أوصــلــتــه الى 
رئــاســة الــجــمــهــوريــة، والــــدور الكبير الــذي 
لــعــبــتــه إســـرائـــيـــل فـــي ذلـــــك، فــمــن املـــعـــروف 
أن مـــن بـــن األهــــــداف الــتــي وضــعــهــا وزيـــر 
الــدفــاع اإلســرائــيــلــي آنــــذاك، أريــيــل شـــارون، 
وهــو املــهــنــدس األول لــهــذه الــحــرب، تغيير 
رئيس  وانتخاب  السياسية  لبنان  صــورة 
جــمــهــوريــة مـــوال إلســرائــيــل. نــاهــيــك عــن أن 
رئيس الحكومة اإلسرائيلية آنذاك، مناحيم 
ــان يــعــتــبــر نــفــســه مــنــقــذًا لــألقــلــيــة  بــيــغــن، كــ
التنظيمات  مــن خطر  لبنان  فــي  املسيحية 

الفلسطينية الذي شّبهه بخطر »النازية«.
أرادوا  الــــذيــــن  أن  كـــلـــه  ــذا  ــ هـ مــــن  واألخــــطــــر 
إحــيــاء مــــرور 40 عــامــا عــلــى اغــتــيــال بشير 
الجميل، لم تستوقفهم التداعيات الكارثية 
لــهــذا االغــتــيــال على ســكــان مخيمي صبرا 
واللبنانين.  الفلسطينين  مــن  وشــاتــيــا 

لــديــهــا، إال أن أولــويــة السعودية  الــســوري 
ــــن واالســـتـــقـــرار  الـــيـــوم كــيــفــيــة تــحــقــيــق األمـ
االنتصار،  من  الحوثين  ومنع  اليمن،  في 
األراضي  وأيضا مواجهة تهديدات هؤالء 
إعــادة ترتيب عاقاتها  السعودية، وكذلك 
الخطر  لتخفيف  االســتــراتــيــجــيــات،  ورســـم 
اإليــــرانــــي املــبــاشــر وغـــيـــر املــبــاشــر عــلــيــهــا. 
عتبر السعودية من أهم الدول 

ُ
ومع ذلك، ت

والتي  الــســوريــة،  للثورة  الــداعــمــة  العربية 
عارض إعادة تأهيل النظام.

ُ
ت

ــبـــر في  رابــــعــــا، تــتــحــمــل تــركــيــا الـــعـــبء األكـ
الــســوريــة، حيث  مــا يتعلق بنتائج األزمـــة 
يـــعـــيـــش عـــلـــى أراضــــيــــهــــا حـــــوالـــــي أربـــعـــة 
ماين الجــئ ســوري. ويعيش في منطقة 
نفوذها، أيضا، أربعة ماين آخرون، وهذا 
يكلفها عبئا اقتصاديا وأمنيا واجتماعيا 
ــــة  ــــد األزمـ ــدا، ونــتــيــجــة إطــــالــــة أمـ ــ كـــبـــيـــرا جــ
وانـــعـــاكـــاســـاتـــهـــا املـــبـــاشـــرة عـــلـــى الـــوضـــع 
الــداخــلــي فـــي تــركــيــا، خــصــوصــا مــوضــوع 
ــئــــن الــــســــوريــــن الــــــــذي بــــــات املـــلـــف  الــــاجــ
التي تستعملها  األهــم والــورقــة األساسية 
ــد الــــحــــكــــومــــة،  ــ ــ ــــة ضـ ــيـ ــ ــركـ ــ ــتـ ــ املــــــعــــــارضــــــة الـ
ــــود  ــــوجـ ــد الـ ــ والــــتــــحــــريــــض اإلعــــــامــــــي ضــ
التركية أمام  لــذا باتت الحكومة  الــســوري. 
استحقاقاٍت قديمة جديدة، وبات موضوع 
ــئـــن املــعــضــلــة الـــرئـــيـــســـيـــة الـــتـــي قــد  الـــاجـ
يتوقف على طريقة حلها مستقبل حكومة 
حــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة. لـــذلـــك بــــات من 
معالجة  التركية  الحكومة  أولــويــات  أولــى 
مــلــف الــاجــئــن الـــســـوريـــن، وإن اقــتــضــى 
وتــواصــل  بــلــقــاءات سياسية،  القيام  األمـــر 
ســيــاســي بــن الــحــكــومــة الــتــركــيــة والــنــظــام 
الــســوري. إضــافــة إلــى ملف قــديــم، مكافحة 
ــزب الـــعـــمـــال الــكــردســتــانــي على  ــود حــ ــ وجـ
حــدودهــا الــجــنــوبــيــة، حــيــث تـــرى أن قــوات 
سورية الديمقراطية )قسد( وحزب االتحاد 
الديمقراطي ما هما إال فرعن للحزب، وإن 
وجودهما وحكمهما شمال شرق سورية 
يــشــكــل خــطــرا عــلــيــهــا، وال بـــد مـــن إنــهــائــه، 
األمـــر الـــذي تــعــارضــه أمــيــركــا بوجهة نظر 
قــــوات مسلحة  مــخــتــلــفــة، عــلــى أن »قـــســـد« 
للتحالف  الرئيسي  الـــذراع  ســوريــة، تشكل 
الدولي ملكافحة إرهاب »داعش«، وهذا هو 
التركية  العاقات  لتوتر  الرئيسي  السبب 

األميركية، إضافة إلى ملفات أخرى.
إن الـــقـــراءة الــصــحــيــحــة لــهــذه الــتــطــورات، 
وتبدل األولويات لدى الدول الرئيسية من 
الطريق  تفتح  الــســوري،  الشعب  أصــدقــاء 
أمام إعادة تأهيل النظام، خاصة أن اللوحة 
فــي تحقيق  الوطنية هــي األخـــرى تساعد 
ذلك، ألن الصراع في سورية بات منخفضا 

ــوزراء الــهــنــدي، نــاريــنــدرا مــــودي، الــذي  ــ الــ
شارك في القمة، أنه يريد إنهاء الحرب في  
 

ٌ
قابل مــا سبق  أن  أقـــرب وقــت ممكن. على 
ألن يــدخــل فــي بــاب املــنــاورات السياسية، 
أو لغايات تهدئة الرأي العام الروسي في 
ظــــرف اســـتـــدعـــاء مــئــات اآلالف لــالــتــحــاق  
بالجيش. وبينما كانت أوكرانيا في ربيع 
هذا العام هي املندفعة نحو التفاوض، فإن 
املــتــواتــرة  بــاتــت فــي التصريحات  روســيــا 

هي التي تجنح إلى التفاوض.
لرئيس  إلى تصريحات سابقة  وبالعودة 
الفــروف،  سيرغي  الروسية،  الدبلوماسية 
عــــن االســــتــــعــــداد الــــروســــي لـــلـــتـــواصـــل مــع 
باده  وأن  أميركا،  هنا  واملقصود  الغرب، 
لــن تــركــض وراء واشــنــطــن مــن أجــل إجــراء 
حــــوار، مــع إضــافــة الــتــصــريــحــات املــتــكــّررة 
ــمــلــي عــلــى كييف املــواقــف 

ُ
بـــأن واشــنــطــن ت

ــفــــاوضــــات، وأن الــحــرب  املـــتـــشـــّددة فـــي املــ
والغرب،  روسيا  بن  عموما  هي  الجارية 
ــضــح مــن تــلــك املــواقــف مــع ربطها 

ّ
فــإنــه يــت

ــعـــداد املـــعـــلـــن إلنــــهــــاء الــــحــــرب فــي  ــتـ بـــاالسـ
أقـــرب وقـــت مــمــكــن، أن مــوســكــو تــرغــب في 
ــغــــرب، وبــــالــــذات مع  حـــل تـــفـــاوضـــي مـــع الــ
الـــواليـــات املــتــحــدة. وبــهــدف الــتــعــامــل  مع 
ــلـــى  ــا )وعـ ــهــ ــولــ الــــحــــرب ومـــقـــّدمـــاتـــهـــا وذيــ
األخص العقوبات( في رزمة واحــدة، على 
ــا  ــ ــرى: أوكـــرانـــيـــا وأوروبـ ــ ــراف األخــ ــ أن األطــ
قبل  العقوبات  في  النظر  ترفض  وأميركا 
إنهاء الحرب. ولعل تسخن التصريحات 

ــعـــب، والـــتـــي ال يمكن  وربـــمـــا الــنــقــطــة األصـ
فهمها والقبول بها، كيف يمكن أال يعترف 
الطرف الذي كان وراء ارتكاب هذه املجزرة 
عنها.  ويعتذر  املسؤولية  بهذه  لبنان  فــي 
صحيح أن جرائم واغتياالٍت كثيرة وقعت 
لــة  فـــي لــبــنــان مـــن دون الـــقـــدرة عــلــى املــســاء
ــا يــتــعــلــق بــمــجــزرة  واملـــحـــاكـــمـــة، لــكــن فـــي مـ
ــــل مــن  ــائـ ــ ــاك كـــــم هـ ــ ــنـ ــ ــا، هـ ــ ــيـ ــ ــاتـ ــ ــرا وشـ ــ ــبـ ــ صـ
الـــشـــهـــادات والـــوقـــائـــع الــتــي تــكــشــف تـــوّرط 
اللبنانية  الــقــوات  مــع  إسرائيل وتــواطــؤهــا 
التي نفذت املجزرة. ومن بن الكتب املهمة 
ــزرة صـــبـــرا  ــ ــجـ ــ ــــوع مـ ــــوضـ ــي عـــالـــجـــت مـ ــتــ الــ
وشـــاتـــيـــا، كـــتـــاب بـــيـــان نــويــهــض الـــحـــوت، 
وكــتــاب شــث أنــزيــســكــا الـــصـــادر أخــيــرا عن 
مـــؤســـســـة الـــــدراســـــات الــفــلــســطــيــنــيــة، وقـــد 
تـــطـــّرق  ــــرب 1982  عــــن حــ  

ً
فــــصــــا خـــصـــص 

ــــى الــــدور  فــيــه إلــــى الـــتـــواطـــؤ األمـــيـــركـــي وإلـ
اإلســرائــيــلــي فـــي املـــجـــزرة إلـــى جــانــب دور 

القوات اللبنانية التي نفذتها.
 فــي 

ً
ــا ــطـ ــكـــون بــشــيــر الــجــمــيــل اآلن بـ قــــد يـ

نــظــر جــمــهــور مـــن الــلــبــنــانــيــن، لــكــن هــنــاك 
أخرى  نظر شريحة  في  يعتبره خائنا  من 
اللبنانين. ومــع األســف، عملية  كبيرة من 
تلك  فــي  اللبنانين  بــمــســؤولــيــة  االعـــتـــراف 
ــعــــت بــحــق  ــتــــي وقــ ــــن املـــــجـــــزرة الــ ــفــــتــــرة عـ الــ
ال  اغتياله  بعد  واللبنانين  الفلسطينيني 

تزال بعيدة جدًا.
)كاتبة لبنانية(

ــدا، ولــــــم يـــعـــد مـــــا يــــهــــدد األمـــــن  ــمــ ــجــ أو مــ
اإلقليمي أو الدولي، عدا الوضع بن تركيا 
وقسد، ووجود أربع إدارات على األراضي 
وإدارة  ــام.  ــنـــظـ الـ إدارة  وهـــــي،  الـــســـوريـــة، 
وإدارة  الــشــام،  تحرير  هيئة  وإدارة  قسد 
ــاالت الــتــفــاؤل،  املـــعـــارضـــة. وفـــي أحــســن حــ
إن  أحــســن،  املعارضة  منطقة  إدارة  ليست 
الــذي  الــنــمــوذج  لــم تكن بالعكس، وليست 
ثار من أجله السوريون وسانده املجتمع 
الــدولــي، وليست الــنــمــوذج الــذي يمكن أن 

يراه املجتمع الدولي بديا للنظام. 
لــذلــك، تــســارع قــطــار إعـــادة تأهيل النظام، 
بــوابــات غير سياسية،   يمر حاليا من 

ْ
وإن

في  يتّوج،  قد  النظام،  على  انفتاحا  يشكل 
الــكــامــل، وباتت  التطبيع  بــإعــادة  الــنــهــايــة، 
ــه ال تــوجــد  الــقــضــيــة مــســألــة وقــــت. وبــمــا أنـ
ــإن وقــــف  ــ ــ فـــــي الــــســــيــــاســــة مـــســـتـــحـــيـــات، فـ
مــســار الــتــطــبــيــع، بــل حــتــى إمــكــانــيــة عكسه 
قـــد يـــحـــدث فـــي الـــحـــاالت الــتــالــيــة: حــصــول 
تــفــاهــم أمــيــركــي روســــي بـــضـــرورة تحقيق 
ــق الــــقــــرار 2254 وفــرضــه  حـــل ســيــاســي وفــ
عــلــى الــنــظــام، أو انــهــيــار الــتــفــاهــم الــروســي 
األمـــيـــركـــي فـــي ســـوريـــة، ولـــجـــوء الـــواليـــات 
املــتــحــدة إلــــى تــوســيــع الــرقــعــة الــجــغــرافــيــة 
ــــي ســـــوريـــــة. حـــصـــول  ــا فـ ــ ــيـ ــ ــة روسـ ــهــ ملــــواجــ
تغيرات في القيادة الروسية نتيجة الحرب 
الــروســيــة على أوكــرانــيــا، وبــالــتــالــي، إعــادة 
ترتيب أوراقها ومن ضمنها إيقاف دعمها 
النظام السوري. تسخن الساحة السورية 
بــعــمــلــيــات حــربــيــة واســعــة تــرافــقــهــا هجرة 
ــة، والـــتـــي قـــد تــشــكــل خـــطـــرا جــديــدا  ــعــ واســ
ــــي. نــجــاح  ــــدولـ عــلــى األمـــنـــن اإلقــلــيــمــي والـ
ــنـــاء حـــوكـــمـــة رشــــيــــدة فــي  املـــعـــارضـــة فــــي بـ
للنظام،  بديا  يشّكل  بما  نفوذها،  مناطق 
مــقــنــعــا لـــلـــســـوريـــن ولــلــمــجــتــمــع الــــدولــــي، 
يــتــرافــق ذلـــك بنمط تفكير جــديــد،  أن  عــلــى 
واســتــراتــيــجــيــة تــقــوم عــلــى عـــاقـــات حسن 
الخافات  استثناء، وحل  الجوار، من دون 
واملفاوضات،  الحوار  الجوار من خال  مع 
اءة مع الجوار تساهم في 

ّ
وإقامة عاقات بن

إحداث االستقرار اإلقليمي، وتقطع الطريق 
اإليديولوجية  الراديكالية  املنظمات  أمــام 

التي تهدد االستقرار في املنطقة والعالم.
لــــم تـــحـــصـــل انـــعـــطـــافـــة دولــــيــــة مــهــمــة  إذا 
جــــدا كــمــا أســلــفــنــا، واســـتـــمـــّرت املــعــارضــة 
ــة، فـــــإن قــطــار  ــيـ ــالـ ــحـ بــاســتــراتــيــجــيــتــهــا الـ
إعــادة تأهيل النظام سيصل إلى محطته 

النهائية في وقت ليس بعيدا.
)نائب رئيس االئتالف الوطني لقوى الثورة 
واملعارضة السورية(

بوتين يريد إنهاء الحرب... كيف؟

ذاكرة لبنانية انتقائية في استعادة 1982

قطار إعادة تأهيل النظام السوري المتسارع

صورة عربية في مرآة روسية

من السابق ألوانه 
الحديث عن نصر 

أوكراني أو هزيمة 
روسية، وقد تندفع 

موسكو نحو 
إجراءات مدّمرة 

تطاول المدنيين أو 
البنية التحتية

االعتراف بالمسؤولية 
عن المجزرة بحق 

الفلسطينيين 
واللبنانيين بعد اغتيال 

بشير الجميل ال يزال 
بعيدًا جدًا

من اعتصام في إدلب إحياًء لذكرى مجزرة الكيماوي، ورفضًا لدعوات مصالحة النظام )محمد 
سعيد/األناضول(

إذا لم تحصل 
انعطافة دولية 

مهمة جدًا، 
واستمّرت المعارضة 

باستراتيجيتها، 
فسيصل قطار إعادة 

تأهيل النظام إلى 
محطته في وقت 

ليس بعيدًا

آراء

معن البياري

أول القول إن أهل مكة أدرى بشعابها، بشأن الخالف الحاّد الذي أجهز على تحالف 
انتخابي كان قيد التوافق بني حزب التجمع الوطني الديمقراطي والجبهة الديمقراطية 
للسالم واملساواة والحركة العربية للتغيير، من أجل تشكيل قائمة مشتركة لخوض 
انتخابات الكنيست في أول نوفمبر/تشرين الثاني املقبل. غير أن في وسع الناظر من 
بعيد إلى ما جرى، سيما وأنه جرى في الساعة األخيرة قبل املوعد النهائي لتقديم 
ع 

َ
قوائم املرشحني، أن يفيد من مطالعات الصحافة العبرية في شأن هذا الذي وقع، وَدف

واللذْين  انتخابات 2020،  قائمٍة منفردا، وشريكْيه في تحالف  تقديم  إلى  »التجّمع« 
صارا حليفني في قائمة تخّصهما، بعد انفراط العقد الثالثي يوم 15 سبتمبر/ أيلول 
ق مع »التجّمع«، موقع في 

ّ
ل »الجبهة« من اتفاق سياسي موث

ّ
الحالي، واألهم بعد تحل

9 سبتمبر، وبعد يومني من توقيع اتفاق ثالثي على ترتيب قائمة لـ11 مقعدا تفاهمت 
 ليس على الطليان في خروج الضلع الثالث في 

ّ
د أن الحق

ّ
األطراف الثالثة عليها. واملؤك

د أكثر أن يبحث عن تفسيٍر آخر من ال 
ّ
ما كانت تسّمى القائمة املشتركة وحيدا، واملؤك

عه تفسير املفاوض الرئيسي عن »التجمع«، سامي أبو شحادة )ورفاقه وزمالؤه( 
ُ
يقن

ما جرى، أنه امليل لدى الشريكني السابقني نحو الدخول في حكومٍة يشكلها يئير لبيد، 
أو أقله التوصية به في الكنيست رئيسا للحكومة. وللحق، إن استفظاع من استفظعوا 
هذا االتهام في محله، سيما وأنــه يتجاوز ما يذيعه »التجّمع« عن غدر تعّرض إليه، 
إلى »خيانة« وطنية آثرها طرفا التحالف االنتخابي الثنائي املستجد على االلتقاء مع 

شريكهما السابق الذي أمكنه الوصول إلى تفاهم سياسي معلن مع »الجبهة«.
 كانت قيد اإلنجاز، مؤسف جدا، وال 

ً
 مشتركة

ً
التباعد في سويعات أخيرة، وأنهى قائمة

يعطي صورة طيبة عن واقع الحركة الوطنية لدى فلسطينيي 1948. وهنا، ليس إمساكا 
للعصا من الوسط أن نطالع ما جاءت عليه الصحافة اإلسرائيلية في خصوص هذه 
مها على 

ّ
الواقعة. أول امللحوظ في هذه الصحافة شماتتها باألحزاب العربية هناك، وتهك

انعدام قدرتها على التآلف من أجل مصالح ناخبيها. وثانيا أن أصحاب التعاليق في 
هذا الشأن يمايزون بني متطّرفني ومعتدلني بني األحزاب العربية، فهذا واحد منهم في 
»يديعوت أحرونوت« )هل من داع السمه؟( يكتب أن من الواضح أنه ال يوجد معسكر 
مشترك بني النزعة البراغماتية ألحمد الطيبي )الحركة العربية للتغيير( واأليديولوجيا 
العربية – اليهودية للجبهة الديمقراطية والخط القومي املتطّرف للتجمع الديمقراطي. 
ويجمع صاحب هذا التصنيف بني الطيبي ورئيس القائمة املوّحدة منصور عباس، الذي 
ناصرت كتلته في الكنيست االئتالف الحكومي. معلق آخر في الصحيفة نفسها )ملن 
أراد معرفته، اسمه نداف إيال( يكتب أن محافل في »التجّمع« ال يزالون مخلصني لعزمي 
بشارة، ويريدون مقاطعة االنتخابات، ويضيف أن نتنياهو لم يكن أقرب من النصر 
د(. أما أسرة 

ّ
مما هو اآلن، وذلك بفضل سامي أبو شحادة ورفاقه )بالطبع، كما يؤك

التحرير )بالضبط( لصحيفة هآرتس، فتكتب أنه يجُدر برئيس الــوزراء لبيد، وباقي 
رفاقه، مّد اليد لرئيسي القائمة املشتركة، أيمن عودة والطيبي، »عليهم أن يفتحوا الباب 
لهما كما فعلوا مع عّباس منصور«. وهذه »إسرائيل اليوم« تصف، في افتتاحية لها، 
الخط السياسي لحزب التجّمع بأنه »صقري«، وعلى ذمتها، فإن قراره عدم االنضمام 
إلى القائمة املشتركة )هل هذا قراُره؟( يعود إلى رغبٍة في التشويش على قرار رئيسي 
الجبهة الديمقراطية أيمن عودة و»العربية للتغيير« أحمد الطيبي، إلجراء مفاوضاٍت مع 
حا لرئاسة الــوزراء، »لدعمه من الخارج من دون االنضمام إلى 

ّ
لبيد للتوصية به مرش

االئتالف، مثل ما فعلت القائمة املوحدة في جولة االنتخابات السابقة«.
ليست نكتة غوار الطوشة »أن نفتح الراديو على لندن لنعرف ما عندنا« ما يأخذنا 
سعفنا في تفسير ما جرى بني »التجّمع« وحركة الطيبي 

ُ
إلى الصحافة اإلسرائيلية لت

ر قول أيمن عودة في مقابلة مع »يديعوت أحرونوت« )2019/8/22( 
ّ
والجبهة، وال تذك

عن رغبته في دخول حكومة إسرائيلية يشكلها بني غانتس، إنما هو صعوبة العثور 
على روايــٍة متماسكة قوية، ومقنعة ولو إلى حّد ما، لدى الشريكني السابقني لحزب 
الــزاويــة... وأيــا كان الحال، لنَر  التجمع في انتخابات 2020، وجعلتهما يضعانه في 

وننتظر، ماذا بعد هذا كله؟

محمد أبو الغيط

صحيٌح أن وفاة امللكة إليزابيث الثانية أعادت النقاش في محاسبة اإلرث االستعماري 
لإلمبراطورية، وهو حق تاريخي وأخالقي للشعوب املقهورة، إال أن ما يقصده هذا 
تقارير  أقــرأ  أن  نقرات  بإمكاني ببضع  البحت.  املالي  بمعناها  املحاسبة  املقال هو 
أن دخلها  نعرف  وإنفاقها. وهكذا  بريطانيا  في  املالكة  األســرة  مفّصلة عن دخــل 
أمــوال  من  الحكومة  تقّدمها  والتي  السيادية«،  »املنحة  تسّمى  مما  يأتي  الرئيسي 
دافعي الضرائب، لكن هذه املنحة تحّدد قيمتها كنسبة محدودة من إجمالي األمالك 
الــعــامــة، أي لدافعي  الــخــزانــة  الــتــي يــذهــب كــامــل دخلها إلــى  امللكية )كـــراون ستيت( 
الضرائب مرة أخرى. كانت قيمة املنحة السيادية تقتصر على 15% فقط من دخل 
ممتلكات التاج، لكن حاجة قصر باكنغهام وقصور ملكية إلى أعمال ترميم وتجديد 
باهظة بقيمة نحو 369 مليون إسترليني أثارت اعتراضات شعبية وبرملانية على 
تمويل تلك األعمال من األموال العامة، ما انتهى بالتوافق على زيادة املنحة إلى %25 

من قيمة دخل ممتلكات التاج مؤقتًا عشر سنوات فقط، تبدأ عام 2017.
وهكذا بلغت قيمة املنحة السيادية في العام املالي 2020 – 2021 حوالي 86 مليون 
جنيه إسترليني، تمثل ربع دخل ممتلكات التاج التي تبلغ قيمتها نحو 34 مليار 
جنيه إسترليني، تشمل محاال تجارية ومكاتب في قلب لندن، وضيعات زراعية، 
وغيرها، وهي بحكم قانون صدر عام 1760 غير خاضعة لتحكم األسرة املالكة، أي 
ال يمكن بيعها، بل تديرها جهة مستقلة، وتحول كامل دخلها إلى ميزانية الحكومة. 
يأخذنا هذا إلى بنود اإلنفاق، حيث يذهب نحو 65% من أموال املنحة السيادية إلى 
أعمال صيانة القصور والقالع، ثم يذهب أكثر من 20% إلى بند رواتــب العاملني 
باملنشآت امللكية والبالغ عددهم نحو 2300 موظف، بينما من نصيب نفقات السفر 
نحو 5%. بل إن من املتاح معرفة كلفة كل سفرية ملكية، ووسيلة النقل التي تم 
كان  تشارلز، حني  امللك  تفاصيل سفر  نقرأ  املثال،  على سبيل  بها.  استخدامها 
وليا للعهد، إلى الكويت، ألداء واجب العزاء بوفاة أميرها الشيخ صباح األحمد عام 

2020، وقد تكلفت هذه الرحلة نحو 51 ألف جنيه إسترليني.
كل هذه األرقام جزء من النقاش العام في وسائل اإلعالم وأروقة الحكومة والبرملان 
البحتة  املالية  الفائدة  أن  بشأن  قاطعة  األرقـــام  وعيوبه.  امللكي  النظام  مــزايــا  بشأن 
مليون جنيه   1,2 نحو  املــواطــن  تكلف  كانت  فــإذا  كلفتها،  من  بكثير  أكبر  للملكية 
إسترليني سنويا فقط، فإنها تعود عليه بأضعاف ذلك، سواء بدخل ممتلكات التاج، 
أو بالدخل غير املباشر عبر السياحة وبيع املنتجات املرتبطة بامللكية. إال أن أسبابا 
أخرى يرفعها رافضو النظام امللكي، بعضها سياسية وتاريخية، وبعضها أسباب 
أخالقية، حيث ال يجوز أن ترث أسرة السلطة من دون انتخاب مهما كانت سلطاتها 
رمزية أو مقيدة. هذه الطبقات من الرقابة واملساءلة تخضع لها من باب أولى الحكومة 
بــوريــس جــونــســون، بسبب  ــوزراء،  ــ الـ رئــيــس  استقالة  أخــيــرا  وقــد شهدنا  املنتخبة، 
سلسلة فضائح، منها مساءلته حول مصدر تجديدات قام بها في منزله الحكومي 
صصت له ميزانية حكومية قدرها 30 ألفا 

ُ
بقيمة نحو 200 ألف إسترليني، بينما خ

فقط. ورغم أنه نجا من املحاكمة القانونية بعد إفصاح رجل أعمال داعم لحزبه أنه 
من دفع الكلفة، فإنه لم ينج من املحاكمة السياسية وخسر مقعده.

 بغير 
ٌ

تتقّدم دول قــواعــده صــارت محسومة، فال  ســردُت غيضا من فيض نظاٍم 
مساءلة الحكام، وشفافية املعلومات، وحريات صحافية وسياسية، في مقدمتها 
التغيير بانتخابات نزيهة، يتنافس فيها الحكام على صوت املواطن دافع الضرائب.
الــتــدافــع، والــحــروب األهــلــيــة، والتي  وصــل اإلنكليز إلــى ذاك النظام عبر قــرون مــن 

شهدت ملوكا فقدوا رؤوسهم، ال عروشهم فقط، لكن لكل عصر وبلد طريقهما.
فليكن اسم ذاك النظام الديمقراطية، أو امللكية الدستورية أو غير ذلك، ولتكن عيوبه 
ونواقصه أيا ما تكون. هذا ما نحتاجه لبالدنا التي من األْولى بها االنشغال بحديث 

الحاضر ال املاضي، وبواقعنا ال بنقاشاٍت فلسفيٍة عن واقع غيرنا.

بيار عقيقي

 هو من يستطيع إمالء شروطه على العالم«. هذا ما 
ً
»من يصنع القنبلة النووية أوال

جاء في رسالة للضابط السوفييتي غيورغي فليوروف، في مايو/ أيار 1942، املوّجهة 
أثناء  في  لستالني  العبارة حافزًا  هــذه  لت 

ّ
الكرملني جوزيف ستالني. شك إلــى سيد 

استراحته من صّد الغزو األملاني لبالده في سياق »عملية بارباروسا« )22 يونيو/ 
حزيران 1941 - 7 يناير/ كانون الثاني 1942(، وعشية اندالع معركة ستالينغراد 
)فولغوغراد حاليًا(، بني 23 أغسطس/ آب 1942 و2 فبراير/ شباط 1943. وباشر 
السوفييت منذ ذلك الحني عملهم لالنضمام إلى »النادي النووي«. وبعد إلقاء الواليات 
املتحدة قنبلتني نوويتني على مدينتي هيروشيما وناغازاكي في 6 و9 أغسطس/ آب 
ر في إظهار عضالتهم، 

ّ
التأخ أنه ال يجوز لهم  التوالي، فهم السوفييت  1945، على 

 إلى تفجير أكبر قنبلة نووية في التاريخ، 
ً
فكشفوا عن قدراتهم النووية تباعًا، وصوال

وهي قنبلة »القيصر« )أو إيفان الكبير بحسب التسمية السوفييتية( في 30 أكتوبر/ 
تشرين األول 1961. وبسبب امتالكهم القنابل النووية، تحّول السوفييت إلى قطٍب 
عاملي بموازاة الواليات املتحدة، فأثبتوا صدقية عبارة فليوروف، غير أن القوة النووية 
ك في عام 1991، كما لم تمنع الفقر والتدهور املعيشي، 

ّ
لم تحمهم من السقوط والتفك

ال في زمن االتحاد السوفييتي، وال في حنايا الجمهورية الروسية الوليدة.
ر أحالم موسكو بسبب أوهام 

ّ
في التاريخني، الروسي والسوفييتي، دائمًا ما تتعث

شخصانية، ال بسبب تأثيرات خارجية. لم تسقط روسيا، في القرنني املاضيني، 
تحت احتالل خارجي من الغرب. ال نابوليون بونابرت نجح في قرع أبوابها، وال 
ن منها. دائمًا ما يكون سقوط أي أمة روسية، من اإلمبراطورية 

ّ
أدولف هتلر تمك

 إلى أيامنا الحالية، ناجما عن جنوح سيد القصر، 
ً
والقيصرية والسوفييتية وصوال

األخير يقوده فالديمير بوتني، ملّوحًا باستخدام األسلحة  الزمن  أيًا كان. جنوح 
النووية في أوكرانيا وبلدان أخرى. وقد تخُرج تحليالت عدة، عن »استفزاز غربي 
 ألوكرانيا في أن تكون 

ّ
له«، عبر زحف حلف شمال األطلسي شرقًا، أو أن »ال حق

 من روسيا«، وغيرها من املعادالت. لكن الثابت أن 
ً
دولة مستقلة، بل جزءًا أصيال

بوتني لم يكن يحتاج حّجة لالجتياح. وبمعزل عن جورجيا وسورية والشيشان، 
وعن »الدفاع عن الوطن ضد األعداء«، فإن عقيدة بوتني عن »األمة الروسية« تكفي 
لإلشارة إلى أن طموحه غير متصل بنيات غربية، بل في الواقع، ما فعله الغرب هو 

إخراج أفكار ابن سانت بطرسبرغ من الجدران الضيقة إلى العالم الواسع.
 باملقاييس 

ً
الــقــدم، وكــانــت ناجحة العالم لكرة  فــي عــام 2018، نظمت روســيــا كــأس 

التنظيمية والسياحية، فلو قيل ألي روسي أو زائر لروسيا، خالل هذه البطولة، إن 
النووي  السالح  باستخدام  املباريات سُيهدد  املدّرجات مفتتحًا  في  الجالس  الرجل 
الــرد: »بوتني ليس هتلر، بل إنسان عــاقــل«، أو »ألم  في غضون أربــع ســنــوات، لكان 
تجده كيف يتفاعل مع املباريات والجمهور؟«. ليخلص كل من رأى بوتني في سلوكه 
املنفتح واملحّبب في 2018 إلى االقتناع الدفني بأنه »ُيمكن التفاهم معه في أي ملف«. 
أيديولوجية عنصرية  أسير  كــان  الــنــازي  أخطر.  بل  هتلر،  ليس  بوتني  أن  الصحيح 
نابعة من فترة سجنه ورفضه من أكاديمية الفنون في النمسا مّرتني، باإلضافة إلى 
نات واألدويــة، والتي، بطبيعة 

ّ
تدهور وضعه الطبي ولجوئه إلى أنــواع عّدة من املسك

الحال، ستؤثر على عقل اإلنسان وتفكيره. كان هتلر يعاني من عقدة نقٍص ما، أودت 
بأملانيا إلى الجحيم، باملحارق واملعتقالت واالجتياحات وتجنيد املقاتلني. لذلك كانت 
، ويعلم كيف كانت نهاية هتلر، خصوصًا بعدما 

ً
نهايته عاصفة. بوتني أكثر خطورة

عاش فترة في أملانيا الشرقية، ورافق هبوط السوفييت وصنع صعود روسيا. لكن 
السؤال األهم: هل يستخدم بوتني النووي؟ من غير املستبعد أن يفعلها، لكنه يدرك 
ل عسكري أميركي جديد، للمرة الثالثة في قرٍن واحد، إلقفال 

ّ
أن في ذلك إيذانًا بتدخ

 عالٍق مع موسكو منذ ثورة البلشفيك في 1917.
ٍّ

ملف

»التجّمع« وغيره... أين الحقيقة؟ ملكة بريطانيا تحت المحاسبة
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أحمد الجندي

صــّرحــت رئــيــســة الــجــهــاز املــركــزي لإلحصاء 
الــفــلــســطــيــنــي عـــا عـــــوض، قــبــل نــحــو ثــاثــة 
شهور، بأنه للمرة األولــى يتساوى مجموع 
كــــل الــفــلــســطــيــنــيــن املـــقـــيـــمـــن فــــي فــلــســطــن 
الــتــاريــخــيــة مــع مــجــمــوع الــيــهــود فــيــهــا؛ فقد 
وصــــل إلــــى ســبــعــة مـــايـــن نــســمــة، وهــــو ما 
يساوي عدد اليهود مع زيادة طفيفة للغاية 
لصالح هــؤالء؛ حيث أصبحت نسبة اليهود 
50.1% من مجموع من يعيشون في فلسطن 
التاريخية. لطاملا كان الجانب الديموغرافي 
ساحا مهما يعتمد عليه الفلسطينيون في 
صراعهم ضد االحتال، وكان الفلسطينيون 
قبل 1948 يرون أن التهديد الديموغرافي ال 
يقل خطورة، بل ربما كان أخطر من امتاك 
الــيــهــود األراضــــي فــي فلسطن، على أســاس 
أن هذا كان أحد وسائل الحركة الصهيونية 
الحتال فلسطن. وعلى هذا األساس، أرادت 
ــا بـــعـــد، أن تــتــحــول  مــنــظــمــة الــتــحــريــر، فـــي مـ
ولذلك  فرصة،  إلــى  تهديد  من  الديموغرافيا 
كثيرا مــا كــان الــراحــل ياسر عــرفــات يتحّدث 

عن انتصار الرحم الفلسطيني.
ــانـــت مـــســـألـــة الـــديـــمـــوغـــرافـــيـــا ذات  بـــاملـــثـــل، كـ
أهــمــيــة مــركــزيــة لـــدى الــحــركــة الــصــهــيــونــيــة؛ 
إلى  القادمن  اليهود  تجمع  هــذه  كانت  فقد 
يصبح  حتى  بعينها،  مناطق  فــي  فلسطن 
انتهوا  فــإذا  املناطق،  هــذه  أغلبية في  لديهم 
من منطقة انتقلوا إلى أخرى .. وهكذا. وكان 
الجدال الصهيوني يتمحور حول خيارين أو 
اليهود  ابــتــاع  مــن  أحدهما يخشى  تيارين: 
داخــــل األغــلــبــيــة الــعــربــيــة، ولـــم يــكــن يــثــق في 
إمكانية إقامة كيان مشترك مع العرب، ولذلك 
كـــان هـــذا الــتــيــار يــدعــم تــقــســيــم األرض على 
أســـاس مــن يمتلك األغــلــبــيــة، والــتــيــار اآلخــر 
مــن تحقيق  الــيــهــود سيتمّكنون  بـــأن  يــؤمــن 
أغــلــبــيــة لــهــم فــي فــلــســطــن، ومـــن ثــم ال داعــي 
يكون  وأن  األغلبية،  أســاس  على  لتقسيمها 
السعي من أجل السيادة على فلسطن كلها.

ــاه األول يـــــرون خــطــورة  كــــان أنـــصـــار االتــــجــ
ــراع الــــديــــمــــوغــــرافــــي؛ ويـــمـــثـــلـــه حــديــثــا  ــ ــــصـ الـ
بيستروف  يفجينيا  إســرائــيــلــيــان؛  بــاحــثــان 
ــان أن هــنــاك  ــنــ وأرنـــــــون ســـوفـــيـــر. ويـــــرى االثــ
مــخــاطــر ديــمــوغــرافــيــة مـــن شــأنــهــا إضــعــاف 
الجليل،  مناطق  على  اإلسرائيلية  الــســيــادة 
واملثلث، والنقب والقدس، وأن هذا قد يؤّدي 
اليهودية محصورة  األغلبية  أن تصبح  إلى 
أطــلــق عليها  فــي مساحة حضرية مــحــدودة 
الباحثان تسمية »دولة تل أبيب«، في الوقت 
الــذي يرى فيه الباحثان أن عدم قــدرة سكان 
ــــدول الــعــربــيــة املــــجــــاورة، وكـــذلـــك الــســلــطــة  الــ
الــتــكــّيــف مـــع متطلبات  الــفــلــســطــيــنــيــة، عــلــى 
إلــى وجود  العوملة، وبــطء تطّورهم سيؤدي 
اإلسرائيلين،  وبن  بينهم  اجتماعية  فجوة 

يقظان التقي

يطرح قرار تدريس مادة الفلسفة في كتاب 
 يـــــدّرس فـــي املــرحــلــة الــثــانــويــة في 

ّ
مــســتــقــل

إلى جانب تدريس مناهج فلسفية  األردن، 
مــتــنــوعــة، عــبــر جــمــيــع املــــواد الــدراســيــة في 
بشأن  مفتوحا  نقاشا  األســاســيــة،  املــرحــلــة 

أزمة التعليم الفلسفي في العالم العربي.
يـــدخـــل الـــقـــرار األردنــــــي الــتــنــفــيــذ فـــي الــعــام 
الــدراســي 2024/ 2025، ضمن اإلطــار العام 
لــــلــــدراســــات االجـــتـــمـــاعـــيـــة، بـــعـــد االنـــتـــهـــاء 
ــع املـــنـــاهـــج املـــخـــًصـــصـــة لــلــفــلــســفــة  ــ مــــن وضـ
الــتــي تــعــود بــعــد انــقــطــاع دام أكــثــر مـــن 45 
ــلــهــا تــــدريــــس بـــعـــض الــقــضــايــا 

ّ
عــــامــــا، تــخــل

ــتــــرات مــتــقــطــعــة  الــفــلــســفــيــة واملـــنـــطـــق فــــي فــ
ــادة  ســابــقــة. الـــجـــداالت  مــســتــمــّرة بــشــأن إعـ
ــا بــــــن طــــرف  ــ ــهـ ــ ــقـ ــ ــرائـ ــ تــــــدريــــــس املــــــــــــادة وطـ
ــظــات عــديــدة 

ّ
مــؤيــد لــذلــك، وآخــــر لــديــه تــحــف

ــبـــاب ديــنــيــة واجــتــمــاعــيــة وأكــاديــمــيــة،  ألسـ
ز هــــذا الــنــقــاش تــنــّوع 

ّ
أو تــســويــقــيــة. ويـــعـــز

الــقــضــايــا وراهــنــيــتــهــا، ويــفــتــح عــلــى حقول 
معرفية أخرى في السوسيولوجيا، واألدب 
النقاش في قضايا مثل  والتاريخ، ويعّمق 
والــثــورة، والــحــرب، والــصــراع  الديمقراطية 
ــدود الــلــيــبــرالــيــة، ومــســتــقــبــل  ــ الــطــبــقــي، وحــ
للشأن  العقاني  الوطنية، والتدبير  الدولة 
الــعــام، وتشخيص الــحــضــارة الــغــربــيــة، في 
ــتـــطـــورات االقـــتـــصـــاديـــة والــســيــاســيــة  ظـــل الـ

واالجتماعية التي يعرفها العالم. 
غنى هذه املواضيع، يوحي به حق الفلسفة 
باملعنى  املفاهيم،  البتكار  مجاال  بوصفها 
الــذي أقــّره جيل دولــوز وفيليكس غاتاري، 
اتـــــهـــــا أيــــضــــا. تـــســـتـــدعـــي الـــــــردود  وإلجـــــراء
الرافضة تدريس املادة احتياطات منهجية، 
تـــحـــّدد شــكــل الــيــقــظــة الــنــقــديــة وحــجــمــهــا، 
النقد،  )ســبــيــنــوزا(،  الــتــمــرد  هــي  فالفلسفة 
عندما يواجه اإلنسان وطأة الزمن )ياكوب(، 
الدين وفوق  فوق  الحرية، بوصفها  العقل، 

وهذا سوف يؤدي إلى زيادة العداء، ويعّرض 
إسرائيل للتهديد والضعف. وبناء على ذلك، 
يؤكد بيستروف وسوفير أن مستقبل الوضع 
الديموغرافي ليس في صالح إسرائيل، وأن 
إسرائيل »تستطيع البقاء فقط إذا توفر لها 
شرطان: أحدهما أن تكون لها أغلبية يهودية 
صهيونية واضحة، تعيش في منطقة تسمح 
حدودها بممارسة سيادة الدولة وحمايتها، 
واآلخــر أن تحيا بما يليق بمجتمع غربي«، 
الديموغرافية،  واملعطيات  البيانات  أن  غير 
وفـــق رأي الــبــاحــثــن مــن هـــذا الــفــريــق، تــهــّدد 
توفير الشرطن الازمن لبقاء إسرائيل، بل 
وتهّدد إسرائيل وجوديا. ومن هنا، يستنتج 
بيستروف وسوفير أن ذلك يتطلب االنفصال 
التام عن الفلسطينين، بحيث يتم التخلص 
ــوازن  ــتـ ــن الـ ــة مـــايـــن فــلــســطــيــنــي مـ ــعـ ــن أربـ مـ
الديموغرافي إلسرائيل إذا جرى هذا الفصل.
ــا الـــبـــروفـــيـــســـور  ــهــــذا الــــفــــريــــق أيــــضــ يـــنـــضـــم لــ
ــد عــلــمــاء  ــ ــو أحــ ــ ــا بـــــرجـــــوال؛ وهــ ــ ــيـــو ديــ ســـرجـ
أن  يــرى  الــعــاملــيــة.  املــكــانــة  ذوي  الديموغرافيا 
أغلبية محدودة  كانوا   2013 عــام  في  اليهود 
أرض فلسطن  بها هنا  )يقصد  إسرائيل  في 
كلها( تــقــدر بــــ52% فقط )تــراجــعــت فــي 2021 
بــرجــوال  ــا  يــعــلــق ديــ ــقـــط(. وال  فـ ــى %50.1  إلــ
اليهودية إلى  آماال كبيرة على عامل الهجرة 
الكبيرة  الــيــهــوديــة  الــهــجــرات  فــآخــر  فلسطن، 
كانت مواكبة لتفّكك االتحاد السوفييتي الذي 
لــم يــكــن نــظــامــا ديــمــقــراطــيــا، ويــقــول إن أعـــداد 
الــيــهــود فــي الــــدول غــيــر الــديــمــقــراطــيــة حاليا 
صــغــيــرة نــســبــيــا، وبــالــتــالــي، ال يــعــّول عليها 
في التأثير على الواقع الديموغرافي، كما أن 
التعويل على هجرات يهودية كبيرة من الدول 
اليهود،  مــن  كبيرة  أعـــداد  فيها  التي  الغربية 
كالواليات املتحدة وكندا وفرنسا وبريطانيا، 
الوضع  أن  يــرى أيضا  .. ولــذلــك،  غير منطقي 

خطير، ويجب التصّرف قبل فوات األوان.
أما أنصار االتجاه اآلخر فيقللون من خطورة 
الوضع الديموغرافي معتمدين على أبحاث 
معهد الدراسات االستراتيجية الصهيونية، 
والتي تقّدم بيانات مختلفة عن التي يعتمد 
عــلــيــهــا الـــفـــريـــق الـــســـابـــق؛ حـــيـــث تــفــيــد هـــذه 
األبــــحــــاث بــــأن أعــــــداد الــفــلــســطــيــنــيــن الــذيــن 
يسكنون في مناطق السلطة الفلسطينية، أي 
الضفة الغربية وقــطــاع غــزة، هــي أقــل بنحو 
ما بن 0.7 إلى 1.3 مليون نسمة عن التعداد 
ــر، وعـــن بــيــانــات  ــ الــــذي اعــتــمــده الــفــريــق اآلخـ
ــة لـــإلحـــصـــاء الــفــلــســطــيــنــيــة.  ــزيـ ــركـ الــهــيــئــة املـ
إضــافــة إلـــى ذلـــك، تشير بــيــانــات املــعــهــد إلــى 
ــود أغــلــبــيــة يــهــوديــة كــبــيــرة عــلــى مجمل  وجــ
قطاع  باستثناء  التاريخية  فلسطن  أرض 
غزة، تصل إلى 66%، على أساس أن االحتال 
كــان قــد انسحب مــن القطاع منذ عــام 2005. 
ــك، تــوقــعــت دراســـــات صـــادرة  إضـــافـــة إلـــى ذلــ
فــي عـــام 2013 أن يــحــدث تـــراجـــٌع عــنــيــف في 

ــالـــم تــفــســيــرا آخـــر  ــا يــفــســر الـــعـ ــب، مــ ــ ــذاهـ ــ املـ
مجازيا )نوفاليس(. مدينة من دون فلسفة، 
مـــن دون نـــقـــد، مــيــتــة، مـــعـــزولـــة عـــن تــاريــخ 
النقدية  السياسية  الفلسفة  إن  ثــم  األفــكــار. 
هي وسيلة الكتساب الشرعية. وقد سقطت 
املــــبــــادئ، وأصـــبـــح كـــل شــــيء مــتــحــّركــا في 
الحياة اإلنسانية. وافتقد اإلنسان املعاصر 
السيطرة على ذاته وعلى قــراره )جورجيو 
أغـــافـــي(، ومـــا يــمــكــن أن تــكــون عــلــيــه الـــدول 
وعمليات عقلنة املجال والفعل السياسين.
مفاهيم  إدراج  إلـــى  الـــدعـــوة  تكتسب  لــهــذا، 
مهما  عـــنـــوانـــا  األردن  فـــي  الــفــلــســفــة  تــعــلــم 
لــلــنــقــاش والـــتـــفـــّكـــر، والــتــحــلــيــل واملــــداولــــة، 
بــشــأن واقــــع الــفــلــســفــة فـــي الــعــالــم الــعــربــي. 
ــعـــهـــا الـــتـــاريـــخـــي  ــوقـ األزمــــــــــة أشــــمــــل فـــــي مـ
ــا كــانــت  ــاملـ ــيــــاســــي. لـــطـ والــــجــــغــــرافــــي والــــســ
الفلسفة تعّبر عن تجربة أزمنتها الخاصة، 
التربية  كمشروع يرتبط بالجامعة، وواقع 
 وجـــامـــعـــة، 

ً
ــفـــهـــوم الـــغـــربـــي، مــــدرســــة فــــي املـ

وهـــي مــفــاهــيــم لــيــســت مــتــمــاســكــة مــن حيث 
ــداف املــســاحــات الــثــقــافــيــة والــســيــاســيــة،  ــ أهـ
ومـــن حــيــث االســتــقــالــيــة املــتــزايــدة للعلوم 
الــنــقــديــة والــعــلــمــيــة. استغرقت  والــســلــطــات 
املـــوافـــقـــة عــلــى تـــعـــديـــاٍت فـــي مــنــاهــج مـــادة 
ــتـــاريـــخ فـــي فــرنــســا ســنــة مـــن الــنــقــاشــات  الـ
اإلعامية والبرملانية والحكومية إلقرارها، 
من دون أن يتضّمن ذلــك مخاطرعلى بنية 
الـــدولـــة الــفــرنــســيــة ومــفــهــومــهــا، ومــــن دون 
ما  أخــرى.  أفكار  تاريخي، وهيمنة  انقطاع 
ينطبق على التاريخ ينطبق على الفلسفة، 
مثمرا  تهيئ حقا  فهي  األخــــرى،  والــعــلــوم 
ــارات األيــــديــــولــــوجــــيــــة، واألكـــثـــر  ــمـ ــثـ ــتـ لـــاسـ
عرضة للتاعب من قوى ومصالح سياسية 
ليعود  الــوقــت  وحــان  وغيرها.  واقتصادية 
الذي  الواقع  إلى  العربي واإلسامي  العالم 
كان لدينا فيه ألف فيلسوف اشتغلوا على 
اللغة الدقيقة، املحملة في كل فقرة وفي كل 
والعقانية،  والتعقل  العقل  كلمة  صفحة، 

ا مــن عــام  بــــدء الفلسطينين  الــســكــان  زيــــادة 
2030، وذلــك لعوامل عــدة؛ كتحّسن املستوى 
الـــتـــعـــلـــيـــمـــي، ونــــمــــو االتـــــجـــــاه نـــحـــو املـــدنـــيـــة 
الفلسطيني  الــشــبــاب  وهـــجـــرة  ـــر، 

ّ
والـــتـــحـــض

إلى الخارج، ووجــود نسبة وفيات أعلى في 
مــا يحدث  إلــى  إضــافــة  الفلسطيني،  الجانب 

من زيادة طبيعية في أعداد اليهود.
ويـــعـــد يــــــــورام أتـــيـــنـــجـــر أحـــــد املــــدافــــعــــن عــن 
هـــــــذا الــــــطــــــرح، ويـــــــــرى أن تـــضـــخـــيـــم أعـــــــداد 
الضفة  مناطق  فــي  الساكنن  الفلسطينين 
فــعــل فلسطيني ملــواجــهــة مــوجــات  وغـــزة رد 
ــهـــدف بــــث الـــقـــلـــق فــي  ــة، بـ ــهـــوديـ ــيـ الـــهـــجـــرة الـ
اإلسرائيلية. وبناء  والقيادة  اليهود  أوساط 
عــلــى أخــطــاء رأى أتــيــنــجــر أن الــفــريــق اآلخــر 
قـــد وقـــع فــيــهــا )كــاعــتــمــاده عــلــى تـــعـــداد غير 
ــم إن الــيــهــود  ــزعـ صــحــيــح(، فــإنــه يــــرى أن »الـ
ســـوف يــصــبــحــون أقــلــيــة فــي أرض فلسطن 
مضللة،  وفضيحة  درامـــي  خطأ  التاريخية 
وبالتالي، ال يجوز، والحالة هذه، التنازل عن 

الجغرافيا إلنقاذ الديموغرافيا«.
ويرجع باحثون إسرائيليون هذا االختاف 
ــاب،  ــبــ ــــن الـــفـــريـــقـــن إلــــــى عــــــدة أســ الـــكـــبـــيـــر بـ
ــة؛ مـــنـــهـــا مـــدى  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــلــــرؤيــــة اإلســ طـــبـــقـــا لــ
لإلحصاء  املركزية  الهيئة  بيانات  موثوقية 
ــــي مـــوضـــع شــك  الــفــلــســطــيــنــيــة ودقـــتـــهـــا؛ وهـ
عــنــد الــبــاحــثــن اإلســرائــيــلــيــن، ومــنــهــا كذلك 
ــداد  ــعـ ــتـ ة فــــي الـ

ّ
احــــتــــســــاب فــلــســطــيــنــيــي غـــــــز

حماس  حركة  إدارة  من  الرغم  على  الشامل، 
لها بوصفها كيانا مستقا، ومنها أيضا أن 
إســرائــيــل تــرى أنــه عـــادة مــا يــجــري احتساب 
عشرات اآلالف من الفلسطينين رغم إقامتهم 
هذا  وأن  الفلسطينية  السلطة  نــطــاق  خـــارج 
يخالف املعمول به في البحث الديموغرافي، 
ــداد قـــد تــصــل إلـــى 300 ألــف  ــ أو احــتــســاب أعـ
املــركــزيــة  الهيئة  مــن  مـــرة  مــّرتــن؛  فلسطيني 
لــإلحــصــاء اإلســرائــيــلــيــة، ومـــرة مــن نظيرتها 
الفلسطينية، نتيجة أن هــؤالء ممن يقيمون 
فـــي شــــرق الـــقـــدس ضــمــن قـــانـــون لــــّم الــشــمــل، 

ويحملون هوية إسرائيلية.
إضـــافـــة إلــــى ذلـــــك، لـــم يـــوضـــع فـــي االعــتــبــار 
احتساب أي موجات هجرة يهودية محتملة، 
فمن شأنها إذا حدثت أن ترفع عدد املواليد 
اإلسرائيليون  ويــقــول  إســرائــيــل.  فــي  اليهود 
ــاء  لــــإلحــــصــ ــة  ــ ــزيــ ــ ــركــ ــ املــ ــة  ــئــ ــيــ ــهــ الــ إن  أيـــــضـــــا 
ــم تـــكـــن تـــحـــتـــســـب الـــهـــجـــرة  ــ الــفــلــســطــيــنــيــة لـ
وأنــهــا  الـــخـــارج،  إلـــى  الــســلــبــيــة  الفلسطينية 
 مما يحدث، 

ّ
كــانــت تعطي أرقـــام وفــيــات أقـــل

ألن ذلـــك يــؤثــر فــي املــســاعــدات الــتــي تقّدمها 
املنظمات الدولية للفلسطينين على أساس 

عدد أفراد األسرة.
ويقول رئيس منتدى الدراسات الفلسطينية 
فــي مركز موشيه ديــان فــي جامعة تــل أبيب 
ميخائيل ميلشطاين إن هذا االختاف سبق 
الباحثون  اختلف  وإنـــه مثلما  الــدولــة،  قــيــام 

وتــأثــر بــهــا الــفــكــر الــيــونــانــي، ونــقــلــوهــا إلــى 
أوروبا منذ ألف سنة، حن كانت أوروبا في 
الكبيرة  حــروٍب طاحنة. خرجت كل األفكار 
الــفــلــســفــيــة واألدبــــيــــة والــنــقــديــة فـــي فــرنــســا 
التي صنعت مجد  الجامعات  مــن  وأملــانــيــا 
األخــيــرة، خرجت  تراجعت  الفلسفة. وحــن 
األفــــكــــار الــعــنــصــريــة والـــديـــنـــيـــة واملــذهــبــيــة 
تــكــون في  أن  واإلثــنــيــة، ألنــهــا ال تستطيع 
مـــســـتـــوى ســــارتــــر، ألـــبـــيـــر كــــامــــو، هـــايـــدغـــر، 
دوركــهــايــم، سان  مــاركــس،  توكفيل، هيغل، 

سيمون، فيبر، فوكو، دولوز .. . 
مـــن طــبــيــعــة الــفــلــســفــة الــــدفــــاع عـــن الــحــريــة 
املستبّدة،  األنظمة  ضد  الديني  والتسامح 
وضــد مــبــادئ تــوريــث االمــتــيــازات، وتــوّســع 
ــيــــوم أكـــثـــر مــــن أي  ــي حـــاجـــة الــ ــ اآلفــــــــاق، وهـ
)أرسطو(،  املدنية  الدولة  لبناء  وقت مضى 
للخروج من املضائق، وعلى نحٍو ال يمكن 
إلغاؤها من املناهج التربوية العربية، لوال 
انــقــطــاع تـــدريـــس أقـــســـام الــفــلــســفــة، بسبب 
الــبــحــث عـــن أســـاتـــذة املـــــادة، غــيــر املــجــازيــن 
فــي مــادتــي األدب والــتــاريــخ. من  للتدريس 
هنا أهمية فتح املسارات، وتخريج أساتذة 
وتأهيلهم في التعليم الفلسفي، انطاقا من 
حقل الــعــلــوم اإلنــســانــيــة. علم أســاســي جدا 
فــي مــرحــلــة مــا بــعــد الــحــداثــة الــتــي زعــزعــت 
اليقينيات، ومنعت اإلنــســان مــن إعــادة  كــل 
ــّرره مـــن أوهـــامـــهـــا، لــيــكــون  ــحـ تـــذّكـــر ذاتـــــه، تـ
أفضل العوالم )اليبنيس(، من دون التخلي 
التي  الحاجات  ومناقشة  مكتسباتها،  عن 

يكتمل بها وجود اإلنسان )إريك فروم(. 
إغــفــال أهــمــيــة الــفــلــســفــة فــكــرة مــحــافــظــة في 
الكام  وكــذلــك  الــبــارد،  التقليدي  املصطلح 
عــــن فــلــســفــة عـــربـــيـــة وحــــدهــــا، إزاء فــلــســفــة 
غــربــيــة مــن نـــوع الــتــفــريــق فــي الــبــرامــج بن 
الغزالي وديكارت، بن ابن سينا وهايدغر، 
بن الوجودين العرب والغربين. هي مادة 
واحـــدة، يشّكل كتابها الــيــوم األكــثــر قــراءة، 
ــانـــي،  فـــي أوســـــاط الــشــبــاب الــفــرنــســي واألملـ

ــع  ــل أو الـــتـــقـــلـــيـــل مــــن الـــوضـ ــهـــويـ ــتـ ــأن الـ بــــشــ
الــديــمــوغــرافــي، اخــتــلــف الــســيــاســيــون كــذلــك، 
حــيــث انــقــســمــوا إلــــى فــريــقــن؛ أحــدهــمــا كــان 
يــؤيــد فــصــل األراضــــي عــلــى أســـاس األغلبية 
ر 

ّ
الـــديـــمـــوغـــرافـــيـــة، وهـــــذا الـــفـــريـــق كــــان يــحــذ

مــن أن عــدم الفصل ســوف يـــؤّدي إلــى فقدان 
ــيـــهـــوديـــة عـــلـــى فــلــســطــن كــلــهــا،  األغـــلـــبـــيـــة الـ
وقـــد يــقــود إلـــى مــا يشبه الــنــمــوذج الجنوب 
أفــريــقــي، حــيــث أصــحــاب األصــــول األوروبــيــة 
ــبـــاد األصـــلـــيـــن من  قـــلـــة، مـــقـــارنـــة بــســكــان الـ
ــون، وهـــو أحــد  الـــســـود. ولــذلــك كـــان يــيــغــال ألــ
الــســيــاســيــن والــعــســكــريــن السابقن  الــقــادة 
فـــي إســـرائـــيـــل، يــدعــو إلـــى الــفــصــل الـــتـــام بن 
اإلسرائيلين والفلسطينين، وكان يريد نقل 
جــزٍء من أراضــي الضفة الغربية إلــى األردن، 
تكون  ال  حــتــى  للفلسطينين،  ملجأ  لــتــكــون 
هــنــاك دولـــة فلسطينية. وكـــان إســحــق رابــن 
يبرر اتفاق أوسلو بخوفه من أن وجود دولة 
الفلسطينين  مـــع  الــقــومــيــة  ثــنــائــيــة  ــدة  ــ واحـ
سوف يهّدد الطبيعة اليهودية والديمقراطية 
إلســرائــيــل؛ وكـــان ذلـــك أحـــد أســبــاب موافقته 

على إقامة السلطة الفلسطينية.
وفـــي مــقــابــل ذلـــك، كـــان هــنــاك معسكر رفــض 
ا مــن  ــة؛ بــــــدء ــيـ ــبــــوءات الـــديـــمـــوغـــرافـ ــنــ ــذه الــ ــ هـ
السبعينيات،  بــدايــات  فــي  بيريس  شمعون 

األطفال  عند  الفلسفة  تــرويــج  دينامية  فــي 
والبالغن بشكل ناجح جــدا، ما يستوحي 
عصر هيغل الذي استوعب في سن الحادية 
عـــشـــرة أوجـــــــه، وقــــواعــــد املـــنـــطـــق الــفــلــســفــي 
ــك الـــحـــن.  ــ )فــلــســفــة الــــحــــق(، فــــي صــيــغــة ذلـ
البيئة  فــي  للتغيير  إال  مــثــاال  هــيــغــل  لــيــس 
ــــذي لم  املــفــاهــيــمــيــة والــجــدلــيــة لــصــيــغــة »الــ
يصبح بعد«. الكام عن أن ال قيمة مضافة  
تنموية،  وظيفة  تـــؤّدي  ال  وأنــهــا  للفلسفة، 

قادة  مــرورا بمناحيم بيغن، وانتهاء بأغلب 
اليمن حاليا. فقد رفــض هـــؤالء، ومــا زالــوا، 
أعــداد العرب في الضفة وغزة،  البيانات عن 
في  الفلسطينية  املـــرأة  إن خصوبة  وزعــمــوا 
تراجع مستمر، بينما تتزايد خصوبة املرأة 
الفلسطينين  هجرة  إلــى  إضــافــة  اليهودية، 
ــي مـــقـــابـــل اســـتـــقـــبـــال مــزيــد  إلـــــى الـــــخـــــارج، فــ
ــذه، مــن  ــ مــــن املـــهـــاجـــريـــن الـــيـــهـــود. وكــــانــــت هــ
وجــهــة نــظــرهــم، عــوامــل تــــؤّدي إلـــى أن تكون 
الديموغرافيا في صالح إسرائيل. وبناء على 
هذه املعطيات، ال يرى أنصار هذا الفريق أي 
مانع من فرض السيادة اإلسرائيلية الكاملة 

على الضفة الغربية.
ــام الــرســمــيــة حــالــيــا بـــأن مــعــدل  ــ وتــفــيــد األرقــ
يتراجع  الفلسطينية  املـــرأة  عند  الخصوبة 
لعوامل  ذلك  اإلسرائيليون  ويــرّد  باستمرار، 
عــدة؛ منها ما تعيشه املــرأة الفلسطينية من 
حــالــة تحضر اجــتــمــاعــي وثــقــافــي يــدفــع بها 
إلــى التعلم وااللــتــحــاق بــســوق الــعــمــل، وهــذا 
يــــؤّدي إلـــى تــأخــر ســن الـــــزواج، وتقليل عــدد 
مـــّرات الــــوالدة، كما أنــه سبب فــي رفــع نسب 
الـــطـــاق. وقـــد تــراجــع مــعــّدل الــخــصــوبــة عند 
 20 قــبــل  والدات   4.6 مــن  الفلسطينية  ــرأة  املــ
إلــى 3.8 حاليا )3.8 فــي الضفة، و3.9  عــامــا، 
فــي غـــزة(. أمــا فــي أوســـاط الــنــســاء املسلمات 
في أراضــي 48 فــإن النسبة 2.9 والدة حاليا 
في عام 2020، وهي أول مرة ينزل هذا املعدل 
عــام 1960،  9.2 في  عن ثاثة مواليد، مقابل 
هــــذا فـــي وقــــت وصــــل فــيــه مـــعـــدل الــخــصــوبــة 
لــدى املــرأة اليهودية إلــى ثــاث والدات، وهو 
أعلى معّدل والدة في األراضــي الفلسطينية 
النسبة في  بينما تقف   ،48 عــام  مــن  املحتلة 

أوساط املسيحيات عند 1.85 والدة.
وإذا كان معّدل الوالدة األعلى تسجله النساء 
الــيــهــوديــات تــحــديــدا، فـــإن أوســــاط الحريديم 
األكــثــر تــدّيــنــا هــم أصــحــاب املــعــدل األعــلــى؛ إذ 
يصل معدل الــوالدة لدى املــرأة الحريدية إلى 
يصل  املــتــديــنــن  أوســــاط  وفـــي  والدات،   6.64
أوســـاط  فـــي  إلـــى 3.92 والدات، ويــقــل  املـــعـــدل 
إلــى 1.96 والدة. يوضح ما سبق  العلمانين 
أن كـــا الــفــريــقــن يــشــعــران بــخــطــورة الــوضــع 
الديموغرافيا  أن  الحقيقة  لكن  الديموغرافي، 
وحـــدهـــا ال يــمــكــن أن تــكــون الـــحـــل؛ فــمــا قيمة 
الـــزيـــادة الــســكــانــيــة فـــي ظـــل مــشــكــات الجهل 
الــنــاس؟  منها  يعاني  الــتــي  والتخلف  والــفــقــر 
ومــــا قــيــمــة االنـــتـــصـــار الــديــمــوغــرافــي فـــي ظل 

التخلف العلمي الذي يسيطر على أوطاننا؟
من املفهوم أن تكون للديموغرافيا أهمية كبيرة، 
وأن تكون من حلقات الصراع الفلسطيني، لكن 
غير املفهوم أن نحتفي بانتصار الكم، ونحن 
أهــم بكثير من  اإلنــســان  الكيف. نوعية  نهمل 
عدده، ومن أسٍف أنه ليس من أولويات النظام 

العربي نوعية اإلنسان.
)أستاذ جامعي مصري(

وتــتــاعــب بعقول الــشــبــاب، يــفــرض الــعــودة 
إلى كوزان، وجدلياته بضرورة الشروع في 
 مبكرة، إذا كان 

ّ
تعلم قضايا الفلسفة في سن

»الــذي  فالطالب  مائما،  التعليم  مضمون 
أنــهــى  دروس الــلــســانــيــات، والــبــاغــة، كما 
باستطاعته   والــريــاضــيــات،  الفيزياء  درس 
فــهــم الـــبـــراهـــن الــبــســيــطــة، واملــثــبــتــة، الــتــي 
تقّدمها الحقائق الطبيعية العظمى«. ولكن 
ــادة وإشــكــالــيــة  ــ  بـــأســـاتـــذة املــ

ٌ
ــر مــتــعــلــق ــ األمـ

تعليمها، ومن يحق له سلطة التدريس. 
الفلسفة قضايا حياتية لها عاقة بقرارات 
اإلنسان وخياراته، ويومياته ونضاالته، من 
نوع حديث الفيلسوفة، جيل زاسك، أخيرا، 
»بــالــعــودة  الفرنسي  الــشــبــاب  فيه  وتــطــالــب 
مــع  ــتـــعـــاطـــي  والـ األرض،  لـــكـــوكـــب  ــا  ــارســ حــ
في  املــوروثــة«،  التقاليد  من  انطاقا  العالم 
اإلشارة إلى ما بن البيئة واألخاقيات في 
بالتعاطي  الكوكب،  مستقبل  على  الحفاظ 
والتصّحر،  والجفاف  الطبيعية  املــوارد  مع 
وتــعــديــل الــنــظــام الـــغـــذائـــي واالســتــهــاكــي. 
إذن، الفلسفة موجودة، ينبغي استثمارها 
بــمــســار إيـــضـــاح كـــل الـــرهـــانـــات األســاســيــة 
املــتــعــلــقــة بــمــصــائــرالــنــاس واخـــتـــبـــاراتـــهـــم، 
ووعــــي عــامــل الـــخـــروج مــن غــربــة األشــبــاح، 
والــتــفــّكــر بـــاملـــجـــاالت الـــتـــي يــمــكــن أن تفيد 
ز سعادته. حتى في التفسير 

ّ
اإلنسان، وتعز

وفــي زمن  )ريــلــكــه(،  القتل  لــجــرائــم  الثقافي 
الحروب يطرح السؤال: ملــاذا يفقد اإلنسان 
لـــغـــة الـــحـــيـــاة )يــــــاكــــــوب(؟ ال يــتــعــلــق األمــــر 
ــدا لــفــاســفــة عــرب  بــتــذّكــر أســـمـــاء قــلــيــلــة جــ
)املغرب العربي(، فالفلسفة منحى إنساني، 
ال تــكــتــفــي بـــأســـمـــاء، مـــع كـــم مـــن الــفــاســفــة 
الوجودين، وفاسفة عصر النهضة والقرن 
العشرين. إذن، لنهيئ لها مصطلحاتها مع 
لغة الشباب واألطفال. ليست الفلسفة ماّدة 
خارج الحياة املعاصرة، هي املادة الوحيدة 

التي تعنى بالحياة.
)كاتب لبناني(

الديموغرافيا وحدها ليست الحل للقضية الفلسطينية

في تعليم الفلسفة

للديموغرافيا أهمية 
كبيرة، وأن تكون 

من حلقات الصراع 
الفلسطيني، لكن غير 
المفهوم أن نحتفي 

بانتصار الكم، ونحن 
نهمل الكيف

تراجع معّدل 
الخصوبة عند المرأة 
الفلسطينية من 4.6 
والدات قبل 20 عامًا 

إلى 3.8 حاليًا

من طبيعة الفلسفة 
الدفاع عن الحرية 

والتسامح الديني ضد 
األنظمة المستبّدة، 
وضد مبادئ توريث 

االمتيازات

تكتسب الدعوة إلى 
إدراج مفاهيم تعلم 
الفلسفة في األردن 

عنوانًا مهمًا للنقاش 
والتفّكر والتحليل 

والمداولة
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القاهرة ـ ياسر غريب

تــأســس   ،1951 ــلـــول  أيـ 23 ســبــتــمــبــر/  فـــي 
االتحاد العاملي للصم بهدف الحفاظ على 
ــارة وثــقــافــة األشـــخـــاص الصم  ــ لــغــات اإلشـ
بــاعــتــبــار ذلـــك أحـــد الــحــقــوق اإلنــســانــيــة الرئيسية 
لــهــؤالء. ويــضــم االتــحــاد حــالــيــا 135 جمعية حــول 
ــوالـــي 70 مــلــيــون شــخــص أصــم  الـــعـــالـــم لــخــدمــة حـ
فــي الــعــالــم، يعيش منهم 80 فــي املــائــة فــي البلدان 

النامية، ويستخدمون أكثر من 300 لغة إشارة. 
املتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  تبنت   ،2017 وفي 
اخــتــيــار يـــوم تــأســيــس هـــذا االتـــحـــاد يــومــا عامليا 
الــدولــي  األســبــوع  اإلشـــارة ضمن فعاليات  للغات 
ــقــــام لــــدعــــم األشـــــخـــــاص الــــصــــم فــــي شــهــر  الـــــــذي يــ
سبتمبر/ أيلول من كل عام، علما بأن أول أسبوع 
دولــــي لــألشــخــاص الــصــم كـــان قــد عــقــد فــي 1958. 
وهذا العام، تحتفي األمم املتحدة بهذا اليوم تحت 
املنظمة  تــوحــدنــا!«. وتؤكد  شعار »لغات اإلشـــارة 
على ضـــرورة االســتــفــادة املبكرة مــن لغة اإلشـــارة 
ــات املـــقـــدمـــة بـــهـــا، بــمــا فـــي ذلــــك الــتــعــلــيــم  والـــخـــدمـ
الجيد بلغة اإلشـــارة، الــذي يعد أمــرًا حيويا لنمو 
أبناء األشخاص الصم ودمجهم في مجتمعاتهم 

وزيادة فرص االستفادة من قدراتهم في البناء. 

طبيعتها وتاريخها 
لغة اإلشـــارة هــي نــظــام لــغــوي اصطاحي يعتمد 
عــلــى رمـــوز يــدويــة إليــصــال املــعــلــومــات لــآخــريــن، 
ــار، وتـــعـــد الــلــغــة  ــ ــكـ ــ والــتــعــبــيــر عـــن املــفــاهــيــم واألفـ
املــكــتــســبــة واملــفــضــلــة لـــألشـــخـــاص الـــصـــم. وعــلــى 
الرغم من تعدد واخــتــاف لغات اإلشـــارة، فــإن من 
يجيد استخدام لغة ما من هذه اللغات، يستطيع 
بسهولة التواصل مع مستخدمي اللغات األخرى 
وتــجــاوز الفروقات في وقــت وجيز، وهــي ميزة ال 

تتوافر عند مستخدمي اللغات املنطوقة. 
تطّورت أنظمة التواصل باإلشارات حتى أصبحت 
ألــف خوان  عــام 1620، حن  لغة حقيقية متكاملة 
)الـــنـــظـــام  كـــتـــابـــه   )1633-1573( بـــونـــيـــت  ــلـــو  بـــابـ
األبــجــدي الــيــدوي( الــذي يعد أقــدم كتاب معروف 

عن لغة اإلشارة. 
 
ً
أما أول من استخدم نظام اإلشــارة باعتباره لغة

الفرنسي  الكاهن  فهو  والتعليم  للتواصل  كاملة 
الــذي اخترع لغة   )1789 - ميشيل دي لبي )1712 
ــام 1771،  ــــس مـــدرســـة عــ ــارة الــفــرنــســيــة وأسـ ــ ــ اإلشـ

واستخدمها في تعليم الصم. 
وكان لهذه املدرسة أثر كبير في نشر لغة اإلشارة 
في كافة أنحاء أوروبــا. أما أول مدرسة للصم في 
الـــواليـــات املــتــحــدة األمــيــركــيــة، فــقــد تــأســســت عــام 

1817. واآلن، تعد لغة اإلشارة في أميركا هي ثالث 
أكثر اللغات انتشارًا بعد اإلنكليزية واإلسبانية. 

نشأة عفوية 
يذهب علماء اللغة إلى أن كل لغات اإلشارة املوجودة 
حاليا تنحدر من لغتن هما لغة اإلشارة األملانية ولغة 
الــرغــم مــن أن هذه  القديمة. وعلى  الفرنسية  اإلشـــارة 
اللغات هي لغات صناعية تم اختراعها في األساس 
من قبل األشخاص غير الصم ملساعدتهم في التواصل، 
فـــإن الــعــديــد مـــن لــغــات اإلشــــــارة قـــد أنــشــئــت بطريقة 
عفوية. وهذه اللغات تتيح فرصة نادرة لدراسة كيفية 
والدة اللغات الجديدة، مثل اللغة الذي اخترعها الصم 
في القرن السابع عشر في جزيرة مارثا فينيارد في 
التي  النيكاراغوية  اإلشـــارة  ولغة  األطلنطي،  املحيط 
تم تطويرها بشكل عفوي من قبل األطفال الصم في 
ــدارس فــي غــرب نيكاراغوا خــال العقدين  عــدد مــن املـ
ــارة  الــســابــع والــثــامــن مـــن الـــقـــرن املـــاضـــي، ولــغــة اإلشــ
لــعــشــيــرة الــســيــد الـــبـــدويـــة الــتــي تــعــيــش فـــي صــحــراء 
النقب الفلسطينية املحتلة، والتي تطورت عفويا إثر 
وجــود عدد كبير من الصم بن أبناء العشيرة. يذكر 
أيضا أنه في ظل التمييز العنصري الذي عاشت في 
، نشأت لغة إشارة 

ً
ظله الواليات املتحدة زمنا طويا

خاصة بالصم من ذوي البشرة السوداء. 

بلدان عربية
كــان اعتماد لغة اإلشـــارة ألول مــرة فــي مصر عام 
ــم تـــطـــور االهـــتـــمـــام بــهــا فـــي كـــافـــة الــــدول  1972، ثـ
العربية، كما تم توثيقها من خال إنشاء قواميس 

لغة اإلشارة العربية. 
أخذت  التي  العربية  الهيئات  من  العديد  ويوجد 
اللغة  هــذه  لتوحيد  مقاييس  وضــع  عاتقها  على 
املــصــريــة  »املــؤســســة  مــثــل  بتعليمها،  واالهـــتـــمـــام 
لحقوق الصم ومترجمي لغة اإلشارة« و»الجمعية 
ــل الـــصـــم«  ــيـ ــأهـ ــة وتـ ــايـ ــرعـ الـــقـــومـــيـــة الـــســـودانـــيـــة لـ

و»مدارس الشمس األهلية«. 

مجتمع
أعلن مسؤولون أن باكستان نشرت اآلالف من األطباء واملسعفن اإلضافين في أكثر املقاطعات 
املتضررة من الفيضانات في الباد الحتواء انتشار األمــراض التي قتلت أكثر من 300 شخص. 
ــردوا من 

ُ
وأفــادت وزارة الصحة املحلية أن بعض األطباء الذين رفضوا العمل في إقليم السند ط

العديد من الخبراء إن سببها  التي يقول  قبل الحكومة. وأثــرت األمطار املوسمية والفيضانات، 
تغير املناخ، على 33 مليون شخص، وتسببت في وفاة 1596 شخصا على األقل، وألحقت أضرارًا 
)أسوشييتد برس( بمليوني منزل في جميع أنحاء باكستان. 

املحيط األطلسي(، مع هطول  )أرخبيل في  الرابعة، برمودا  الفئة  ضرب إعصار فيونا، وهو من 
ع أن يقترب من شمال شرق كندا بعد 

ّ
أمطار غزيرة ورياح في وقت مبكر من يوم أمس، ومن املتوق

الكندي تحذيرًا من األعاصير على مساحات  تحّوله إلى عاصفة قوية. وأصــدر مركز األعاصير 
شاسعة من الساحل في نوفا سكوشا وجزيرة األمير إدوارد ونيوفاوندالند. من جهته، قال املركز 
بعد  ما  »إعــصــارًا  باعتباره  املنطقة  إلــى  فيونا سيصل  إعصار  إن  لألعاصير  األميركي  الوطني 
)أسوشييتد برس(  مداري كبير وقوي مصحوب برياح بقوة اإلعصار«. 

إعصار فيونا القوي يضرب برمودا ويتجه نحو كنداباكستان تنشر األطباء لمكافحة األمراض بعد الفيضانات

يؤكد الباحثون أن استخدام اإلشارات في التفاهم 
وهناك  سحيقة،  عصور  إلــى  يعود  البشر  بين 
البدائية  القبائل  أن  على  موثقة  مالحظات 
الحمر  والهنود  واألسترالية  األفريقية  كالقبائل 
مع  للتواصل  ــارات  اإلشـ نظام  تستخدم  كانت 
القبائل المتباعدة التي ال تشترك في لغة واحدة.  

تواصل بين القبائل

ينجم أكــثــر مــن 90 فــي املــائــة مــن تلوث 
الــهــواء فــي الــشــرق األوســــط عــن الــوقــود 
األحفوري وليس العوامل الطبيعية، كما 
كـــان يــعــتــقــد، بــحــســب دراســـــة نشرتها 
ــد  مـــجـــلـــة »كـــومـــيـــونـــيـــكـــيـــشـــنـــز إيـــــــرث أنـ
ــام 2017، بــدأ  الــعــلــمــيــة. عـ إنــفــارومــنــت« 
فــريــق دولــــي مـــن الــعــلــمــاء رحــلــة طــويــلــة 
عبر  املتوسط  األبيض  البحر  في شــرق 
قــنــاة الــســويــس وحـــول الــخــلــيــج الــعــربــي، 
معدات  باستخدام  الهواء  نوعية  لقياس 
النسبة  أن  إلـــى  وخــلــصــوا  متخصصة. 
ــدقــيــقــة الــتــي  األكـــبـــر مـــن الــجــســيــمــات ال
يمكن أن تخترق الرئتني بعمق، وبالتالي 
مصدرها  كبيرًا،  صحيًا  خطرًا  تشكل 
األنشطة البشرية، وتأتي بشكل أساسي 
ــفــــوري والــفــحــم  مـــن إنـــتـــاج الـــوقـــود األحــ

واستخدامهما.
ويــتــعــارض هـــذا االكــتــشــاف مــع الــفــكــرة 
السائدة حتى اآلن بأن الظواهر الطبيعية 
مثل غبار الصحاري هي التي تؤثر على 
نوعية الهواء في هذه املناطق. واكتشف 
العلماء وجودًا كبيرًا لعناصر سامة مثل 
بصناعة  املرتبط  الكبريت  أكسيد  ثاني 

النفط والنقل البحري.
وقال املؤلف الرئيسي للدراسة والباحث 
في معهد »ماكس بالنك« يوس ليليفلد: 
»هــنــاك مــصــاف مثل تلك املــوجــودة في 
الــســعــوديــة واإلمـــــــارات تــعــتــبــر مــصــادر 
ــذلـــك سفن  ــواء، وكـ ــهــ ــ رئــيــســيــة لــتــلــوث ال
ــبــحــر األحـــمـــر وفــــي مــنــطــقــة قــنــاة  فـــي ال
الفريق على احتساب  السويس«. وعمل 
مــعــدل الــوفــيــات الــزائــد الناجم عــن تلوث 
إلى  وخلص  املنطقة،  فــي  الــهــواء سنويًا 
الــدول  أنــه أعلى بكثير مما هو عليه في 

الغربية الصناعية.
)فرانس برس(
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فاجعة جديدة يشهدها الشمال اللبناني، ضمن مسلسل 
فواجع متكررة، إذ غرق مركب مهاجرين انطلق من 

المنطقة، حامًال المزيد من أبنائها الباحثين عن حياة

اسكندنافيا تستعد ألشهر شتاء صعبة

1819
مجتمع

طرابلس )شمال لبنان( ـ ريتا الجّمال

 األحوال«. عبارة 
ِّ

»نحن موتى بكل
وضحايا  الناجني  عائالت  كــررت 
قارب املهاجرين الذي غرق مساء 
أول أمـــس الــخــمــيــس، قـــرب مــديــنــة طــرطــوس 
أيــام من مدينة  انطلق قبل  السورية، والــذي 
املنية في شمالي لبنان، مؤكدين أن الواقع لم 
للعيش، ويدفع نحو سلوك  آمنًا  يعد مكانًا 
طــرق هـــروب خــطــرة تظل أفــضــل مــن حــيــاة ال 
كرامة فيها. غرق املركب الذي كان على متنه 
أكثر من 150 شخصًا من جنسيات مختلفة، 
أرواد،  الحياة قبالة جزيرة  وفــارق معظمهم 
ــــوس، بــيــنــمــا كـــان  ــرطـ ــ الـــتـــابـــعـــة ملـــحـــافـــظـــة طـ
إفــــادات عائالت  إيــطــالــيــا، وفــق  ُمتجهًا نحو 
الناجني والضحايا اللبنانيني. يقول محمد 
الحصني، زوج والدة وسام تالوي، الذي كان 
على منت املركب مع زوجته وأطفاله األربعة: 
»وسام نجا من الغرق، لكنه نقل إلى مستشفى 
الــبــاســل فـــي طـــرطـــوس، بــســبــب ســـوء حالته 
الصحية، في حني توفيت ابنتاه، مي ومايا، 
ودفنتا صباح الجمعة في عكار )شمال(، أما 
زوجته وطفاله األخران فمفقودون وال نعرف 
»العربي  لـ الحصني  ويوضح  شيئًا«.  عنهم 
الجديد«، أن »هذه املرة الرابعة التي يحاول 
فيها وسام الهجرة بحرًا، لم تسِر األمور كما 
يجب في املرتني األولــى والثانية، وفــي املرة 
الــثــالــثــة جـــرت مــداهــمــتــهــم مـــن قــبــل األجــهــزة 
األمــنــيــة، وعــنــدهــا، خــّبــأهــم املــهــّربــون الــذيــن 
أكــثــر مــن مــوقــع.  فــي  لة 

ّ
مــنــازل متنق يملكون 

ى فكرة الهجرة، واشترى 
ّ
وسام كان قد تخط

ســيــارة ودراجـــــة نـــاريـــة، لــكــنــه تــلــقــى اتــصــااًل 
العشاء  يتناول  وقتها  وكــان  الثالثاء،  مساء 
في منزلي، فاصطحب عائلته وغادر، وكانت 

تلك آخر مرة نراهم فيها«.
ويــتــوقــف الــحــصــنــي عــنــد أســلــوب املهربني 
الهجرة  في  الراغبني  يوهمون  إذ  املــخــادع، 
بــــأن األمـــــر ســهــل وآمــــــن، وأن عــــدد الـــركـــاب 
ــتــــني، ويــــرســــلــــون إلــيــهــم  ــســ ــاوز الــ ــجــ ــتــ ال يــ
إلى وجهتها  مقاطع فيديو ملراكب وصلت 
الحقيقة  املــراكــب في  أن  إلقناعهم، في حني 
غير مجهزة، وحالتها سيئة، وتحمل أكثر 

من 150 راكبًا. 
ويتابع: »الهجرة الشرعية مقفلة في لبنان في 
ظل أزمة جوازات السفر، ويصعب أخِذ موعد 
على املنصة الحكومية للحصول على جواز 
 للعيش، فأبسط 

ً
قــابــال لــم يعد  بــلــٍد  سفر فــي 

مقومات الحياة غير موجودة، املياه مقطوعة، 
وكذا الكهرباء، ووسام لم يكن يحتمل البقاء، 
راتبه ال يتجاوز خمسة ماليني  فهو موظف 
ليرة لبنانية )نحو 140 دوالرًا(، وال قــدرة له 
وخصوصًا  املعيشية،  التكاليف  تحمل  على 
مع بدء املــدارس«. تعد »املحّرم – باب الرمل« 

املـــهـــربـــني يــســلــكــون طــريــقــًا ُيــــؤّمــــن لــهــم من 
قــبــل األجـــهـــزة األمــنــيــة لــلــخــروج إلـــى املــيــاه 
اإلقــلــيــمــيــة«. ويــتــوقــف رفــاعــي عــنــد إحــبــاط 
األجــــهــــزة األمـــنـــيـــة مــــحــــاوالت هـــجـــرة خــالل 
 إنهم »يوقفون مركبًا 

ً
الفترة األخيرة، قائال

عشرات  تــغــادر  الحقيقة  فــي  لكن  للتعمية، 
املــراكــب، وال يجري إيقافها، ولــوال حصول 
حـــوادث فــي الفترة األخــيــرة، مــا كنا علمنا 
الــراكــب أكثر  بــهــا. املــهــربــون يتقاضون مــن 
املــركــب  عــلــى  مـــن 5 آالف دوالر، ويــضــعــون 
من  أكــثــر  100 شخص  تبلغ حمولته  الـــذي 
معرفة  بسيطة  بحسبة  ويمكن  راكــب،   200
كـــم يــجــنــون مـــن هــــذه الــعــمــلــيــات، والــفــســاد 
مــوجــود بــكــل املــؤســســات، وحــتــى األجــهــزة 
األمنية يوجد فيها متعاونون معهم«. في 
السياق، اكتفى مصدر في الجيش اللبناني 
 »الــقــيــادة 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن بــالــقــول لـــ

تقوم بكل ما يمكن ملكافحة عمليات الهجرة 
السرية، وتوقيف املهربني، وتتعاطى بحزم 
ــر عـــلـــى أي 

ّ
ـــوع، وال تــتــســت ــــوضــ ــذا املـ ــ مــــع هـ

مــهــرب، لــكــن هــنــاك الكثير مــن الــطــرق التي 
ُيلجأ إليها، والتي يصعب كشفها، واألزمة 
ــيـــرة  ــقـــة تــــزيــــد مــــن وتـ ــانـ ــتــــصــــاديــــة الـــخـ  االقــ

هذه العمليات«.

ينصح الخبراء باستبدال األجهزة 
الكهربائية القديمة بأخرى 

حديثة لتوفير استهالك الطاقة

كان على متن المركب 
أكثر من 150 شخصًا من 

جنسيات مختلفة، وفارق 
معظمهم الحياة

من أفقر مناطق طرابلس، زرنا عائلة »املانع« 
املفجوعة، لبس املنزل السواد، وكانت النساء 
ــازي، يـــصـــرخـــن مــن  ــعــ ــتــ الــــالتــــي يــســتــقــبــلــن الــ
والــرجــال يتحدثون بغّصة  الــصــدمــة واأللــــم، 
في محاولة لكتم الدموع، لكن أحدًا لم يحاول 
إخـــفـــاء الــغــضــب تــجــاه الـــدولـــة، واملــســؤولــني، 
وزعــمــاء املنطقة األثــريــاء، وعــلــى رأســهــم ابن 
املـــديـــنـــة رئـــيـــس حــكــومــة تــصــريــف األعـــمـــال، 
األهالي محرومون من  فيما  نجيب ميقاتي، 
ــاء والــكــهــربــاء، ويــواجــهــون الــفــقــر والــجــوع  املـ

واملوت يوميًا.
إنه  الــجــديــد«،  »العربي  لـ املــانــع  مانع  يقول 
خسر ابن شقيقته مصطفى وأوالده الثالث، 
الحياة واملـــوت، وعّمه  بــني  وزوجــتــه حاليًا 
فــي عــداد الناجني، الفتًا إلــى أنــه »ال يوجد 
رقــم مــحــدد لــعــدد الــركــاب، لكن يــقــال حسب 

الروايات إنهم بني 170 إلى 180 شخصًا«.
ويــضــيــف: »املـــواطـــن الــلــبــنــانــي، وخــصــوصــًا 
الشمالي، لم يعد أمامه الكثير من الخيارات، 
فإما الهجرة، وإال الجريمة ليصمد في هذا 
العاجزة عن  العائالت  تكبل  واملأساة  البلد، 
استكمال حياتها في ظل غالء املعيشة الذي 
بات يفوق القدرة على التحمل، حتى التعليم 
بــــات صــعــبــًا، ومــتــاحــًا لــأغــنــيــاء فــقــط، فــأي 
ويمرحون،  يسرحون  املهربون  نرّبي؟  جيل 
ــًا عــلــى  ــيـ ــومـ ــــادر الــــســــواحــــل يـ ــغـ ــ واملــــــراكــــــب تـ
املهربني  تعرف  التي  األمنية  األجهزة  مــرأى 
القبض  ملــاذا ال يلقون  باألسماء، وال نعرف 
الــذهــاب، وطلب  فــي  ــرّدد  تـ عليهم. مصطفى 
اســتــعــادة أمــوالــه، بيد أن املــهــرب لــم يسلمه 
اآلن ال  الرحيل مرغمًا، وحتى  املــال، فاختار 
نعلم كيف غرق القارب، هل بسبب الحمولة 
الـــزائـــدة ورداءة الــطــقــس؟ ال نــعــرف. املــأســاة 

وقعت بكل األحوال، وخسارتنا كبيرة«.
»العربي  بدوره، يقول شقيقه جهاد املانع لـ
الــجــديــد«: »ال نملك مــدافــن، تــخــّيــلــوا، حتى 
املدافن لندفن أحبائنا ال نملكها«، ويتوجه 
إلى رئيس حكومة تصريف األعمال نجيب 
ميقاتي بــالــقــول: »أفــضــل لــك أن تجلس في 
بــيــتــك، فــلــو أن هــنــاك شــعــبــًا لــيــحــاســبــك ما 
كــنــت رئــيــســًا لــلــحــكــومــة. لـــم نــســمــع صــوتــه، 
ولــــم يــــرّد عــلــى اتــصــاالتــنــا لــنــعــرف مصير 
أوالدنا، ال نشاهده وغيره من املسؤولني إال 
خالل فترة االنتخابات. لم نعد نريد سوى 

املدافن، ونناشد دار الفتوى تأمينها«.
ويشير جهاد إلى أن »مصطفى دفع 3 آالف 
دوالر عن الشخص. لم يكن ذاهبًا للتعزية، 
كما فعل ميقاتي في بريطانيا، بل كان يريد 
أبــســط األمــــور، مـــاء لــالســتــحــمــام، وكــهــربــاء 
غير مقطوعة. كان يحلم بذهاب أوالده إلى 
املدرسة، ولم يكن لديه القدرة على تحقيق 
ذلك، فلم يجد طريقًا سوى الهجرة، وليست 
لــديــنــا دولـــــة حــتــى نــحــّمــلــهــا املـــســـؤولـــيـــة«. 

ــقـــول رئـــيـــس بـــلـــديـــة الـــقـــرقـــف فــي  بــــــــدوره، يـ
»الــعــربــي الــجــديــد«،  عــكــار، يحيى رفــاعــي، لـــ
ــركـــب كــــان عــلــى مــتــنــه أكــثــر مـــن 170  إن »املـ
شخصًا، والغالبية كانوا من الفلسطينيني، 
الليبية،  الجنسيات  يحملون  أفــراد  وهناك 
والــســوريــة، والــســودانــيــة. كــان املــفــتــرض أن 
يتحرك املــركــب يــوم االثــنــني، مــن العريضة، 
ــكــــن لـــــم يـــتـــمـــكـــن مـــــن ذلـــــــــك، فـــانـــطـــلـــق مــن  لــ
ــأن الــوجــهــة  املــنــيــة، وجــــرى إبــــالغ الـــركـــاب بـ
إلـــى إيــطــالــيــا، نــظــرًا لــصــعــوبــة الــتــوجــه إلــى 
ــراءات املــتــخــذة هناك،  ــ الــيــونــان بسبب اإلجـ
وكــــذلــــك تـــركـــيـــا، عـــلـــى أن يــنــتــقــلــوا بــعــدهــا 
الــراغــبــني فــي الهجرة  إلــى أملــانــيــا، وغالبية 
ملعرفة  بعضهم  مــع  تــواصــل  طريقة  لديهم 
ــار، والــــالفــــت أن  ــ ــعـ ــ أســـمـــاء املـــهـــربـــني، واألسـ

بيروتلبنان

فلسطين

سورية

البحر ا	بيض 
المتوسط

ليست  الدنمارك وحدها 
المتجهة نحو شتاء صعب 

قد يشهد إطفاء أنوار أعياد 
الميالد على وقع ارتفاع 

أسعار الكهرباء، فالسويد أيضًا 
على موعد مع شتاء مختلف

كوبنهاغن ــ ناصر السهلي

يربط متخصصون في االقتصاد االجتماعي بني غالء 
التغيرات  الغذاء في املجتمع السويدي وبني  أسعار 
املناخية وتداعيات العقوبات املفروضة على روسيا، 
والــتــزامــن مــع مــوجــات جــفــاف يــبــدو أنــهــا أثـــرت على 
ســلــة الـــغـــذاء األوروبــــــــي، ويـــحـــذر مـــراقـــبـــون ملستوى 
الشتاء اإلسكندنافي سيحمل  أن  األســر من  معيشة 
معه مصاعب عدة. وعلى الرغم من أن السويد لديها 
مفاعالت نووية إلنتاج الطاقة، إال أنها أقفلت العديد 
منها منذ مطلع األلفية، وتعد فاتورة الكهرباء أحد 
الرفاهية، ليس  واملــؤرقــة لعجلة  املقلقة  األمـــور  أكثر 
فقط ألصحاب الشقق واملنازل، بل ألصحاب املتاجر 
واملصانع كذلك. خالل عطلة نهاية األسبوع املاضي، 
ركزت وسائل اإلعالم في السويد على دفع املواطنني 
القلقني مــن الــقــدرة على تــجــاوز أزمــــات الــشــتــاء على 
ــادات  طــرح أسئلة على خــبــراء، والــحــصــول على إرشـ

ونصائح للتغلب على ارتفاع الفاتورة املعيشية.
ــبـــاب  ــرح أسـ ــ ــــوى شــ لــــم يــســتــطــع املـــتـــخـــصـــصـــون ســ
االنــعــكــاســات الــســلــبــيــة املــتــوقــعــة بــســبــب الــتــغــيــرات 
املــنــاخــيــة، والــتــي تــؤثــر بشكل مــبــاشــر عــلــى مــواســم 
الزراعة، وعلى تبخر املياه الناتجة من ذوبان األنهار 
الجوفية  املــيــاه  مستوى  على  واملــخــاوف  الجليدية، 
لكنهم رغم كل ذلك يحاولون  القادم.  الصيف  خالل 
ــة املــتــوقــعــة خـــالل أشــهــر الــشــتــاء  ــ الــتــعــامــل مـــع األزمـ
كلها.  أوروبـــا  وعلى  املنطقة،  على  القاسية  القادمة 
بلد يحتوي على  فــي  الجوفية  املــيــاه  ويعني نقص 
السويد  أن  املتخصصني،  رأي  فــي  كــثــيــرة  بــحــيــرات 
العواقب  أولــويــات لتخفيف  إلــى تحديد  قــد تضطر 
على املجتمع، من بينها إعطاء األولوية للمجمعات 
الصناعية واملشافي وغيرها من القطاعات الحيوية 
الالزمة،  واملياه  الكهرباء  كميات  على  الحصول  في 
ما يؤشر إلى أن املواطن السويدي سيواجه خيارات 
غــايــة فـــي الــصــعــوبــة. بــشــكــل عــمــلــي، قـــد يــعــنــي ذلــك 
إمكانية انقطاع التيار الكهربائي عن بعض املناطق 
بــفــعــل ســيــاســة تــرشــيــد قـــد تــضــطــر إلــيــهــا حــكــومــة 
 عـــن تــخــفــيــف اإلنــــــارة الــعــامــة، 

ً
اســتــوكــهــولــم، فـــضـــال

وإطفاء أنــوار معالم حكومية في وقت مبكر. وعلى 
األغــلــب فـــإن ســيــاســات تــرشــيــد اســتــهــالك الــكــهــربــاء، 
ــر يــنــايــر/ ــ وبــالــتــبــعــيــة املـــيـــاه، ستستمر حــتــى أواخـ

كـــانـــون الــثــانــي الــــقــــادم، وهــــو مــوعــد انــتــهــاء الــعــمــل 
بإعادة تشغيل املفاعل النووي »رينغهالس4«. 

فــي أنــحــاء الــــدول اإلســكــنــدنــافــيــة الــشــمــالــيــة، تضاء 
الــشــوارع واملباني قبل شهرين مــن حلول  كثير مــن 

أعياد امليالد بحسب التقويم الغربي في ديسمبر/
التي  الــدول  األول، ما يمنح مجتمعات هــذه  كانون 
تغيب عنها الشمس سريعًا لتعيش في ظالم مبكر، 
بعضًا مــن الــقــدرة عــلــى التغلب عــلــى كــآبــة الــشــتــاء. 
التقليص  يــبــدو مختلفًا بسبب  الــحــالــي  الــعــام  لكن 
الــــذي يــطــاول زيــنــة أعــيــاد املـــيـــالد، وإعــــالن بــلــديــات 
ة  عـــدة أنــهــا ستنصب أشــجــار املــيــالد ولــكــن بــإضــاء
أقل، كما أعلنت كبريات مراكز التسوق التي تضيء 
في العادة كامل واجهاتها أنها لن تفعل ذلك خالل 
الشهر القادم، وسيمتد ذلك في السويد والدنمارك 
إلى أسواق امليالد الشعبية التي تقام سنويًا، بسبب 

استهالكها الكبير للكهرباء. 
الطاقة  أزمــة  تأثير  تقييمات  الــعــمــوم، تحولت  فــي 
عـــلـــى املــجــتــمــعــات اإلســـكـــنـــدنـــافـــيـــة مــــن مــنــخــفــضــة 
»أفــتــون  بــيــان نقلته صحيفة  إلــى مرتفعة، وأشـــار 
بـــالديـــت« عــن مــديــر الــعــمــلــيــات اإلســتــراتــيــجــيــة في 
وزارة الــطــاقــة الــســويــديــة، إريـــك إيـــك، إلــى أن بــالده 
الــكــهــربــاء، »وإال فقد نضطر  إلــى اســتــيــراد  تحتاج 
إلى قطع التيار الكهربائي عن بعض املستخدمني«.

ولتخفيف وطأة األزمة، تتجه استوكهولم إلى وقف 
تـــام إلنــتــاج الــطــمــاطــم والــخــيــار، وخـــضـــروات أخــرى 
تــزرع على أراضيها في موسم الشتاء، ألن ذلك يتم 
عبر بيوت بالستيكية تغطي االحتياجات املحلية، 
إلـــى كميات كبيرة  الــزراعــيــة تحتاج  الــبــيــوت  وهـــذه 
الكهرباء واملياه، وأعلن كبار منتجي مزروعات  من 
الشتوي ألنهم  املوسم  الدفيئة تخليهم عن  البيوت 
عاجزون عن مسايرة االرتفاع في الكلفة الكهربائية، 
وغيرها من ضروريات اإلنتاج. وسيضطر املزارعون 
إلى البحث عن وسائل لتعويض الخسائر الضخمة 
املتعلقة بالزراعة، وأيضًا باإلنتاج الحيواني، ووجه 
رئيس نقابة الفالحني السويدية، بال بورغستروم، 
نداء إلى الحكومة لتضمني الرعاية الحيوانية على 
رأس أولوياتها، واعتبارها »قضية هامة مجتمعيًا«. 
لم تعد األزمــة نظرية في املجتمعات اإلسكندنافية، 
فــاتــورة املعيشة على األســر  املــتــوســط، ستزيد  ففي 
ــازل الــطــبــقــة  ــنــ الـــتـــي لـــديـــهـــا طـــفـــالن وتـــعـــيـــش فــــي مــ
املــتــوســطــة هـــذا الــعــام مــا بــني 80 ألــفــا إلـــى 100 ألــف 
كرونة سويدية )الــدوالر األميركي يساوي نحو 11 
كورونة( مقارنة بالعام املاضي، واألمر أصعب بكثير 
بــالــنــســبــة لــأســر الــتــي تــعــيــش فـــي مــنــاطــق الــشــمــال 
األكثر برودة واملظلمة في الشتاء، سواء تعلق األمر 

بالتدفئة، أو وقود السيارات، أو الكهرباء.

مركب طرطوسالغالف
بحر الموت عميق من لبنان إلى سورية

تونس: أبناء مهاجرين سريين بال تعليم

تونس صادقت على 
جميع االتفاقيات التي 
تحمي حقوق الطفل

تونس ــ إيمان الحامدي

تــغــيــب األرقـــــــــام الـــرســـمـــيـــة املــتــعــلــقــة بـــأعـــداد 
وتشير  تونس.  في  السريني  املهاجرين  أبناء 
مــنــظــمــات مــدنــيــة إلـــى صــعــوبــة حــصــر أعـــداد 
أطـــفـــال املــهــاجــريــن فـــي ســـن الــــدراســــة بسبب 
الــتــنــقــل املـــتـــواصـــل لـــهـــذه الــفــئــة. ويـــعـــد أبــنــاء 
ــثـــر حـــظـــًا فــي  الـــالجـــئـــني وطـــالـــبـــي الـــلـــجـــوء أكـ
الــحــصــول عــلــى الــتــعــلــيــم، لــكــون إقــامــتــهــم في 
أنــدرا، وهــي مهاجرة  تونس قانونية. وتقول 
من ساحل الحاج قدمت إلى تونس منذ أكثر 
من 18 شهرًا، إنها »ال تعرف ما إذا كان ابنها 
سيحصل على تعليم أم ال«، مشيرة إلى أنها لم 
تفكر في األمر على الرغم من أن عمر ابنها هو 
خمس سنوات، وتوضح أن »الدراسة بالنسبة 
إليها ليست بأهمية النجاح في الهجرة نحو 
»العربي  دولة أوروبية«، تضيف في حديثها لـ
الـــجـــديـــد«، أن »الــتــعــلــيــم بــالــنــســبــة لــأطــفــال 
أمــــر مـــهـــم، إال أن االســـتـــقـــرار فـــي بــلــد يضمن 
لــهــم عــيــشــًا كــريــمــًا أهــــم«، وتــؤكــد أن »الــعــديــد 
في  أبنائهم  إدمـــاج  يــحــاولــون  املهاجرين  مــن 
مــدارس حكومية بعدما قــرروا االستقرار في 
كبيرة،  صعوبات  يواجهون  أنهم  إال  تونس، 
أبــــرزهــــا أنـــهـــم ال يــمــلــكــون هـــويـــات رســمــيــة«، 
منتقدة »عدم اهتمام السلطات ألمر أطفالهم 

على عكس الدول األوروبية«.
وتتحدث أندرا عن صعوبات كثيرة تعترض 
التنقل  التضييق على حق  املهاجرين، منها 
بــني املــحــافــظــات، وضــعــف الــرعــايــة الصحية 
ــا يـــجـــعـــل الـــحـــق  ــ ــم، مـ ــ ــاهـ ــ ــرضـ ــ ألطـــفـــالـــهـــم ومـ
ــرًا ثــانــويــًا بــالــنــســبــة إلــيــهــم،  ــ فـــي الــتــعــلــيــم أمـ
وتشير إلى أن األولوية بالنسبة للكثير من 
الــحــصــول على عمل وسكن،  املــهــاجــرات هــو 
بالتالي فإن الحق في تعليم أطفالهن مؤجل. 
ــن الــجــنــســيــات  ــ ــئــــني مـ ــال الــــالجــ ــ ــفـ ــ ــّد أطـ ــ ــعـ ــ ويـ
من  التعلم  فــي  حظًا  أكثر  بالعربية  الناطقة 
تلك الناطقة بالفرنسية أو اإلنكليزية، الذين 
الحكومية استيعابهم،  املــدارس  ال تستطيع 
ــا تـــدمـــج فــعــلــيــًا املــــئــــات مــــن أبـــنـــاء  ــهـ عــلــمــًا أنـ
ــــع وزارة  مـ بـــالـــتـــنـــســـيـــق  ــئــــني ســـنـــويـــًا  الــــالجــ
التربية، في محاولة لتسهيل اندماجهم في 
املدرسي،  التسرب  املجتمع والحّد من نسبة 
وخــصــوصــًا األشــخــاص الــذيــن انــقــطــعــوا عن 
أوطانهم بحثًا عن  غــادروا  عائالتهم بعدما 

األمان أو رغبة في حياة أفضل. 
فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي، يـــقـــدر عـــــدد الــالجــئــني 
املــســجــلــني لــــدى املــفــوضــيــة الــســامــيــة لــأمــم 
املـــتـــحـــدة لـــشـــؤون الـــالجـــئـــني بــنــحــو 9 آالف، 
أطفال  أطــفــال، منهم 669  املائة منهم  22 في 
تراوح أعمارهم ما بني 5 و10 سنوات. وتقول 
مــصــادر مــن بــعــثــة منظمة الــهــجــرة الــدولــيــة 
في تونس إنها زادت هذا العام عدد األطفال 
املــهــاجــريــن الــذيــن تــتــولــى رعــايــتــهــم، والــذيــن 
يصلون إلى تونس من دون مرافقة، إلى 431 

السنوات  كــان حوالي 90 خــالل   بعدما 
ً
طفال

املاضية. ويقول رئيس بعثة منظمة الهجرة 
الدولية في تونس عزوز السامري إن البالد 
إلى مساعدة دولية وخطة حكومية  تحتاج 
تواكب الوضع الجديد للمهاجرين وتمكنهم 
فــي تصريح  اجتماعيًا واقــتــصــاديــًا، ويــؤكــد 
»العربي الجديد«، أن املنظمة بصدد  سابق لـ
أجــل  مــن  التونسية  الــســلــطــات  مــع  التنسيق 
فــي إنــجــاز أول مسح مــيــدانــي لحصر أعــداد 
املــهــاجــريــن الــســريــني عــلــى أرضـــهـــا ومـــراكـــز 
توزعهم داخل البالد بعد االرتفاع الكبير في 
الــقــادمــني مــن دول جنوب  املــهــاجــريــن  نسبة 

الصحراء باملقارنة مع السنوات املاضية. 

للمهاجرين  الكبير  الوجود  من  الرغم  وعلى 
السريني في تونس، ال تملك الدوائر الرسمية 
واملنظمات الراعية للمهاجرين أرقامًا رسمية 
ــداد املــهــاجــريــن  ــ عـــن أعــــدادهــــم، فــيــمــا تــقــدر أعـ
ـــ60 ألـــف  ــ الـــقـــانـــونـــيـــني املــقــيــمــني فــــي الــــبــــالد بــ
الــســامــري إن املنظمة تعمل  مــهــاجــر. ويــقــول 
إلجــراء مسح شامل  التونسية  السلطات  مع 
لوجود املهاجرين في تونس، بهدف الوصول 
القرار من  إلى معلومات دقيقة تمكن صناع 
اتـــخـــاذ اإلجـــــــراءات املــالئــمــة والــتــدابــيــر الــتــي 
تمكن من حوكمة شمولية للهجرة«، ويوضح 
أن »العديد من املهاجرين وصلوا إلى البالد 
ــا، إال أن البعض  مــن أجــل الهجرة إلــى أوروبــ
الضفة  إلــى  الــوصــول  استقر فيها الستحالة 
لقناعة  أو  املتوسط  األبــيــض  للبحر  األخـــرى 
شخصية«، مؤكدًا أن »هذه العوامل ساهمت 
فــي الــتــحــول الـــذي تعيشه تــونــس فــي الوقت 
الــحــالــي«. مــن جــهــتــهــا، تــقــول املـــديـــرة العامة 
لــلــمــرصــد الــوطــنــي لــلــهــجــرة أحــــالم الهمامي 
إن تــونــس صــادقــت عــلــى جــمــيــع االتــفــاقــيــات 
الـــتـــي تــحــمــي حـــقـــوق الـــطـــفـــل، وتـــعـــد مـــن بني 

152 دولـــة اعــتــمــدت االتــفــاق الــعــاملــي مــن أجل 
معتبرة  والنظامية،  واملنظمة  اآلمنة  الهجرة 
ــال جــهــد جــمــاعــي  ــفــ أن مــكــافــحــة هـــجـــرة األطــ
ــيـــة وطـــنـــيـــة مـــشـــتـــركـــة بــــني الـــدولـــة  ومـــســـؤولـ

واملجتمع املدني واملنظمات الدولية.
ر الــتــقــريــر الــســنــوي 

ّ
وفــــي وقــــت ســـابـــق، حــــذ

بالبشر  االتــجــار  ملكافحة  الــوطــنــيــة  للهيئة 
لعام 2021 من مخاطر دولية تجعل األطفال 
أكــثــر عــرضــة لــالســتــغــالل مـــن قــبــل شــبــكــات 
إلــى رصد  التقرير  االتــجــار بالبشر. وأشـــار 
ــار بــالــبــشــر خــــالل الــعــام  1100 عــمــلــيــة اتـــجـ
ــا مــــن الـــنـــســـاء  ــاهـ ــايـ املـــــاضـــــي، نـــصـــف ضـــحـ
واألطفال الذين يتم استغاللهم خالل عملية 
الــهــجــرة، ويــدمــجــون فــي شــبــكــات الجريمة 
املــنــظــمــة واالتـــجـــار بـــاألعـــضـــاء، بــمــا يجعل 
مــن الــطــفــل مــشــروع جــريــمــة عــابــرة لــلــقــارات 
والـــــــدول. وأوصـــــى الــتــقــريــر بــتــعــاون دولـــي 
مخاطر  من  املهاجرين  أطفال  لحماية  أكبر 
ــم االتــــجــــار  ــ ــرائـ ــ ــة وجـ ــيـ ــرونـ ــتـ ــكـ ــرائــــم اإللـ الــــجــ
بــالــبــشــر، مــؤكــدًا أن جــهــود دولـــة واحــــدة لن 

تكون كافية لكبح الجريمة.
ــان لــدى  ــا إذا كــ لـــَت يـــومـــًا مـ ــل تـــســـاء هـ
ســؤال  إنـــه  مــعــالــج؟  النفسي  معالجك 
جيد. بعد كل شيء، يقضي املعالجون 
أيام عملهم برفقة أشخاص يواجهون 
تــحــديــات كــبــيــرة فــي الــحــيــاة وظــروفــا 
صعبة مثل القلق الشديد أو االكتئاب 
األمر  أال يؤثر  الصدمة.  أو  الفقدان  أو 

على الصحة النفسية للمعالجني؟

حياة المعالجين الخاصة
أبــطــااًل  لــيــســوا  النفسيون  املــعــالــجــون 
والتعب  بــاإلرهــاق  خــارقــني. يشعرون 
واملـــــــــــــــرض ويــــــــواجــــــــهــــــــون تــــحــــديــــات 
شخصية أو مشاكل صحية أو مالية 
ــــالل تـــفـــشـــي جــائــحــة  ــ ــك. وخـ ــ ــ وغــــيــــر ذلـ
الـــذيـــن  ــــى  ــــرضـ املـ عــــــدد  زاد  كــــــورونــــــا، 
ــالـــجـــني الـــنـــفـــســـيـــني، فــي  ــعـ قــــصــــدوا املـ
وقـــت كـــان عــلــى املــعــالــجــني النفسيني 
أنفسهم تحّمل أزمة الوباء. باإلضافة 
إلـــى مـــا ســبــق، قـــد يـــواجـــه املــعــالــجــون 
النفسيون مشاعر قوية مثل الجرح أو 
الغضب أو اليأس أو الحزن. العواطف 
القوية غالبًا ما تكون معدية. بعبارة 
املعالجون مشاعر  قــد يمتص  أخـــرى، 
مرضاهم، وقد يؤثر األمر على فعالية 
عــمــلــهــم. ونـــظـــرًا لــهــذه الــتــحــديــات، قد 
ــا الـــــــذي يـــجـــعـــل الــشــخــص  ــ تــــســــأل: »مــ
يرغب في أن يصبح معالجًا نفسيًا؟«.

أن تصبح معالجًا
رّبما يكون السبب األكثر شيوعًا الذي 
أن يصبحوا  ــقـــررون  يـ الـــنـــاس  يــجــعــل 
معالجني نفسّيني هو أن لديهم تجربة 
بوا 

ّ
إيجابية في عالج أنفسهم وقد تغل

ــوا مشاكلهم مع 
ّ
املــصــاعــب، وحــل على 

الــقــلــق أو االكـــتـــئـــاب. »حــــــّددت مــوعــدًا 
ــان  ــــالج. كــ ــ ــعـ ــ ــ ــي الـ ــ ــي فــ ــتــ ــلــ وبـــــــــــدأت رحــ
 عـــجـــوزًا طــيــبــًا وافـــق 

ً
مــعــالــجــي رجـــــال

على رؤيتي في مقابل أجــر منخفض 
يــمــكــنــنــي تــحــمــلــه. عـــرفـــُت جــلــســة بعد 
أخــــــــرى أنــــنــــي كـــنـــت أشــــعــــر بــتــحــّســن 
بعد  يتحسن.  الحياة  تــجــاه  وموقفي 
سنوات، أقنعتني تلك التجربة الرائعة 
بـــمـــمـــارســـة مــهــنــة الــــعــــالج الــنــفــســي«، 
يقول املعالج النفسي سني غروفر في 

موقع »سايكولوجي توداي«.

الديناميات العاطفية 
في العالج

ملاذا يقضي املعالجون النفسيون الكثير 
من الوقت في فهم أنفسهم؟ ألن جلسات 
الــعــالج عــادة مــا تكون عاطفية. عندما 
تاريخهم  النفسيون  املــعــالــجــون  يفهم 
ــزام آمــن  ــ ومـــشـــاعـــرهـــم، يـــكـــون لــديــهــم حـ
يحميهم مــن عجلة الــعــواطــف الــــدوارة، 
ويــكــونــون قــادريــن على االســتــمــرار في 

التركيز في الجلسات.

هل المعالج الخاص 
بك لديه معالج؟

ــذه حــقــيــقــة صـــــادمـــــة. املـــعـــالـــجـــون  ــ هــ
باملشاركة  مطالبني  غير  النفسيون 
في عالجهم. مطلوب منهم اإلشراف 
معاهد  تتطلب  وبــيــنــمــا  والـــتـــدريـــب. 
التحليل النفسي بعد التخرج عالجًا 
ــإن بــــرامــــج الـــــدراســـــات  ــ شـــخـــصـــيـــًا، فــ
أن  املمكن  مــن  ذلـــك.  تتطلب  العليا ال 
تــصــبــح مــعــالــجــًا مــرخــصــًا مـــن دون 

الحاجة إلى العالج.
)ربى أبو عمو(

هل يحتاج المعالج النفسي 
إلى معالج؟

عالج نفسي جماعي )سيرغي شوزافكوف/ فرانس برس(

الطعام والمأوى أكثر أهمية من التعليم بالنسبة لبعض الالجئات )فتحي نصري/ فرانس برس(

زهير هواري

تشكو حــادقــات األطــفــال مــن أوضـــاع الصغار الــذيــن لــم يبذل ذووهــم 
حدًا أدنى من نقل املعارف إليهم على صعد اللغة واألشكال واأللوان 
االبتدائية من أوضاع تالمذتهم،  املراحل  وغيرها، ويشكو معلمو/ات 
التالمذة  األساسية كيف وصل هؤالء  املراحل  ويستغرب معلمو/ات 
إلــى صفوفهم وهــم ال يجيدون بعد »فــك الــحــرف«، أو قـــراءة أو نسخ 
جملة واحــدة. وهكذا أساتذة املراحل الثانوية، الذين يلحظون ضعف 
أداء من في صفوفهم من طالب. وفي الجامعة بما فيها الكليات التي 
جري امتحانات لتحديد عدد املقبولني لديها، يفاجأ األساتذة بطالب 

ُ
ت

املــرحــلــة الجامعية بمستوى مــتــدٍن من  الــدخــول فــي  يــوشــكــون عــلــى 
املعارف، بما فيه كتابة جملة عربية أو أجنبية مفيدة. علمًا أن املناهج 
واضعوها  يفترض  تصاعديًا  متدرجة  أنماط  وفــق  تسير  التعليمية 
أن كل مرحلة تفتح على مرحلة أعلى بعدها. هذا االنطباع كان لدى 
املعلمني واألســاتــذة قبل تفشي وبــاء كورونا وتفاقم بعده. وهــو أمر 
يعبر عن مأزق عام في املناهج نفسها، وطرائق التدريس، ومؤهالت 
الهيئات التعليمية، ونظم االمتحانات التي ما زالت تعتمد على »ملكة« 

الحفظ التي يعقبها النسيان، وكأن شيئًا لم يكن قبلها. 
وهكذا يجد كل معلم وأستاذ نفسه أمام مشكلة تتطلب منه تخصيص 
 كي 

ً
ساعات طويلة لتذكير تالمذته و طالبه بما سبق ودرســوه قبال

يــتــابــع نــحــو مــســتــويــات أعــلــى. هـــذا الــضــعــف يــكــشــف عــن مــخــرجــات 
ضعيفة في عموم املراحل. مع وجــود استثناءات محدودة في داخل 

كل صف، وتباين في املؤسسات. 
ومن دون تحميل الطالب واألساتذة وزر هذا الوضع الكارثي، يمكن 
 
ً
أصــال وتتعلق  السطح،  يبدو على  أعمق مما  عــوامــل  إن هناك  الــقــول 

والحشو،  التلقني  على  املعتمدة  التربوي  النظام  بفلسفة  وبــاألســاس 
أكثر من اإلبداع واالبتكار، ودفع التلميذ والطالب ومنذ سنوات الدراسة 
 من »بصم« 

ً
األولى املبكرة إلى التفكر بحل املشكالت وعالجها، بدال

االمتحان  وراء طاولة  الـــورق، مجرد جلوسه  ثم وضعها على  املـــواد، 
النهائي أو املدرسي حتى. 

الفكرية  البنية  وبــني  هــذه  التلقني  »فلسفة«  بــني  التربية  خــبــراء  يربط 
أنــه قاصر عن مــجــاراة عالم  الــذي ترسخ في ذهنه  العربي،  لإلنسان 
في  تساهم  التي  والعناصر  لألفكار  واالبتكار  االخــتــراع  لجهة  اليوم 
آخرين  باحثني  لكن  ضمنها.  يعيش  الــتــي  املجتمعات  وضــع  ترقية 
يعطفون هذا الوضع على غياب الديمقراطية والبنية األبوية للسلطات 
في  املجتمع  مشاركة  دون  األمــور  بتدبير  مسؤولياتها  تتحدد  التي 
التوصل إلى حلول للمعضالت املتراكمة. وهكذا تتعود شعوبنا على 
الـــذي يــضــرب البحر بسيفه فيشقه،  انــتــظــار مــجــيء »الــقــائــد املــلــهــم« 

وينجح في إخراج شعوبنا من التخلف الذي نعانيه.
)باحث وأكاديمي(

فتش عن »فلسفة« التعليم!

أكاديميا

يقول محمد الحصني، وهو من عائالت الضحايا، إن »المركب انطلق 
من ساحل المنية يوم األربعاء، علمًا أنهم غادروا ليل الثالثاء، لكن سوء 
بالغ أكثر من 5 آالف  الرحلة، وكانت كلفة كل راكب  أرجأ بدء  الطقس 
دوالر، ودفعت العائالت عن كل طفل 3 آالف دوالر، وكانت الوجهة 

المحددة هي إيطاليا، ومن هناك كانوا سينتقلون إلى ألمانيا«.

الوجهة إيطاليا ثم ألمانيا

ال تعرف عائالت ضحايا المركب مصيرهم )حسين بيضون(

ترشيد استهالك الطاقة خالل أعياد الميالد في السويد )كلوديو بريسياني/فرانس برس(

Saturday 24 September 2022 Saturday 24 September 2022
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النص الكامل 
على الموقع األلكتروني



قضايا

عصام شعبان

في الجزء األول من هذه املطالعة 
املــــّوســــعــــة، تــــحــــدث الــــكــــاتــــب عــن 
أسباب العنف القبلي ومرتكزاته 
ــة مـــكـــونـــات الــــدولــــة واملــجــتــمــع إلــى  ــ مـــن أزمـ
الصراع على املوارد والنفوذ، باإلضافة إلى 
وفي  سياسيا.  العنف  هــذا  توظيف  كيفية 
هذا الجزء يتحدث عن نظام اإلدارة األهلية 
ودورهــــــــا فــــي تـــأجـــيـــج الـــعـــنـــف عـــبـــر وضـــع 
القبيلة في مواجهة التحديث وبناء الدولة.

نظام اإلدارة األهلية من 
التوظيف االستعماري إلى 

الثورة المضاّدة
اعتبر املؤّرخ البريطاني، روبرت كولينز، أن 
العوامل  معرفة  على  يعتمد  الــســودان  فهم 
ــرة فــــي األحــــــــــداث، بـــمـــا فـــيـــهـــا األكـــثـــر  ــ ــؤثـ ــ املـ
الكبيران،  والتنوع  الحجم  ومنها  صمودا، 
ــراف يــحــتــوي تــنــّوعــا  ــ فــي بــلــد مــتــرامــي األطـ
ويعاني  ولــغــويــا،  ومناخيا  وعــرقــيــا  إثنيا 
من العنصرية الثقافية املبنية على أساس 
تــاريــخــي وثــقــافــي، أكــثــر مــن التقسيم على 
الـــلـــون، وتــعــّد الــعــنــصــريــة الثقافية  أســــاس 
ــلــــى حـــســـاب  مــــــحــــــّددا ملــــكــــانــــة الــــجــــمــــاعــــة عــ
 
ً
الجماعات األخرى، وهو ما أنتج عنصرية
، تــحــتــكــر مـــن خــالــهــا املــنــاصــب، 

ً
ســيــاســيــة

ــذا املــدخــل مــشــاهــد العنف  وربــمــا يــفــّســر هـ
ــخــذ بــعــدا قــبــلــيــا أحـــيـــانـــا، وتــطــرح 

ّ
الــتــي تــت

الــيــوم، وإشكالية  السوداني  ســؤاال من هو 
في  السلطة  وحــيــازة  امللكية  معايير  بــقــاء 
بعض أقاليم الــســودان على أســاس تقسيم 
وافـــدة غريبة،  بــن محلية وأخـــرى  للقبائل 
حتي وإن كانت تسكن األرض مئات السنن، 
 عن تقسيماٍت ما بن عربي وأفريقي، 

ً
فضا

وما تسّببه من صراعاٍت وتفّسخ اجتماعي، 
االستعمار  وظفها  تقسيماٍت  مــن  وغيرها 
والـــســـلـــطـــات املــتــعــاقــبــة لــتــحــصــن نــفــســهــا، 
واســـتـــدامـــة حــكــمــهــا مـــن جـــانـــب، وتــعــطــيــل 
ــنــــي تـــنـــمـــوي،  ــول مــــشــــروع وطــ ــ الـــتـــحـــلـــق حــ
أســاُســه املــســاواة واملــواطــنــة الكاملة، أو ما 
كانت تطمح إليه ثورة ديسمبر )2018( من 
بناء ســودان جديد لكل مواطنيه. لــذا تقف 
النزاعات والصراعات القبلية والجهوية في 
برنامجها  وتحقيق  الــثــورة  تــقــّدم  مواجهة 
 الــوحــدة الــتــي أظهرتها الــثــورة ضد 

ّ
وتــشــل

السلطة، لصالح تقسيمات جهوية وقبلية 
إلــى  الــشــامــل  التغيير  يـــذوب فيها مــشــروع 
األهلية  اإلدارة  وتعتبر  مــحــدودة،  مطالب 
بما تتركه من صراعات، واستبعاد وحرمان 
أدوات للثورة املضاّدة يمكن توظيفها، من 

املخاطر ومنطلقا للعنف القبلي.

اإلدارة األهلية ودعم السلطة 
التقليدية في مواجهة الحركة 

الوطنية
ــــن، بــحــث  ــريـ ــ ــــشـ ــعـ ــ مــــنــــذ بـــــــدايـــــــات الــــــقــــــرن الـ
ــتـــهـــم. طـــمـــح جــيــل  ــون عــــن هـــويـ ــيــ ــودانــ ــســ الــ
ي مواقع الحكم واإلدارة، 

ّ
املتعلمن إلى تول

كــان يخشى هذا  البريطاني  االحــتــال  لكن 
الــصــدام معه.  الـــذي يعنى حتمية  الــتــوّجــه 
ــــورد روبـــــرت كــولــيــنــز فـــي كــتــابــه »تـــاريـــخ  يـ
الشهيرة  ملنر  لجنة  أن  الحديث«  السودان 
 1919 ثـــورة  بعد  توصياتها  رفــعــت، ضمن 
املصرية، »عدم تشجيع االعتراف والتوّسع 
في الطبقة الجديدة من املتعلمن، والتي من 
اإلداريـــة،  املهام  تــرث مستقبا  أن  املفترض 
كما اقترح نظاما للحكم غير املباشر بحيث 
إلـــى النخبة  الــحــكــم  ال يــتــم تسليم وظــائــف 
السودانية، وإنما تترك للسلطات التقليدية 
من شيوخ ونظار وعمد، وقــد مــّرت مرحلة 
املباشر بثاث مراحل كوسيلة  الحكم غير 
الــــدرايــــة مـــفـــيـــدة، ثـــم كــمــذهــب ســيــاســي ثم 
ــر مــيــزة الــتــكــلــفــة املنخفضة  ديــنــي، مــمــا وفـ
سبيل  وفي  البريطانية.  والسيطرة  للحكم 
ذلـــــك، دعـــمـــت بــريــطــانــيــا الــســلــطــة الــقــبــلــيــة 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة كــــإطــــار لــلــضــبــط االجـــتـــمـــاعـــي 
املــعــتــمــد عـــلـــى عــــاقــــات الـــقـــرابـــة والـــجـــهـــة، 
وأضيف إليها دور سياسي مباشر، استمّر 
ز بما أضيف إليها من عاقة 

ّ
فيما بعد، وعز

السلطة من خاله تعظيم مكتسباتها،  مع 
ن البريطانيون اإلدارة األهلية، فهي 

ّ
لم يدش

اإلنكليز عملوا  لها، ولكن  أقــدم من دعمهم 
على شرعنتها.

شرعنة نظام اإلدارة األهلية
طبق فــي بـــادئ األمـــر نــظــام اإلدارة األهلية 
الــعــام 1922 حسبا ما  املساليت،  قبيلة  فــي 
جاء في تقرير سير لي ستاك، الحاكم العام 
أهلها،  ودان، حيث حكمها سلطان من  للسُّ
الداخلية ململكته  الــشــؤون  لــه أن يدير  تــرك 
بريطاني«.  »مقيم  إشـــراف  تحت  الصغيرة 
حــســب مــا نقله عــبــد الــلــه حــســن فــي كتابه 
»الــــســــودان مـــن الــتــاريــخ الــقــديــم إلـــى رحــلــة 
البعثة املصرية« )ثاثة أجزاء، 2016(، والذي 
يشير فيه إلى أن نظام القبائل كان متابعا 
قبل فتح محمد علي 1821، ولم يشأ الحكم 

املصري أن يتدخل، ترك ملشايخها أكثر ما 
كان لهم من السلطة على أن ينفذوا األوامر 
لوا الضرائب،  التي تصدر إليهم، وأن يحصِّ
وعلى أن ال يقوموا بأي عمل مضّر بمصالح 
تــكــون اإلدارات األهــلــيــة في  الــحــكــومــة، وأن 
دور الــتــبــعــيــة لــلــســلــطــة، وهــــو الـــــدور الـــذي 
أن أصبح سمة  إلــى  فــتــرات طويلة،  استمّر 
خاصة  ميزانية  وخــّصــصــت  عليها،  غالبة 
ــة عــام 1925 بـــدار املساليت،  لــــإدارة األهــلــيَّ
وهـــي الــقــبــيــلــة الــتــي كــانــت ســـنـــوات طويلة 
طرفا فى نزاعات قبلية فى دارفور مع قبائل 
عــربــيــة، خــصــوصــا مــع حــكــم عــمــر البشير، 
الثورة فى  العنف بعد  أعمال  وقــد تجّددت 
دارفــــــور، وأخـــيـــرا فـــى مــنــطــقــة الــجــنــيــنــة في 
إبريل/ نيسان املاضى، وأسفرت عن مقتل 
مائتي مواطن منهم، ذلك نتاج هجوم شنته 
قوات الجنجويد، ونزوح آالٍف من السكان. 
بــدا العنف نــتــاج مقتل رجــلــن، ثــم اندلعت 
وقبائل  املساليت  من  أفــراد  بن  اشتباكات 
الجنجويد  قــــوات  تــتــدخــل  أن  قــبــل  عــربــيــة، 
بشكل مــنــظــم. ولـــم تــقــم أجــهــزة األمـــن بــدور 
أفــراد  مــا بــن  التداخل  إلــى  مؤّسسي، نظرا 
من الشرطة لهم انتماءات قبلية، باإلضافة 
إلــى صــراع سياسى بــن جماعات مسلحة 
ــّم بــعــضــهــا إلــــى اتــفــاقــيــة  فـــى اإلقـــلـــيـــم، انـــضـ
ســـام جــوبــا وبــعــضــهــا رفــضــهــا، وانــعــكــس 
هذا االنقسام على دوامــة العنف. وتتشابه 
الوقائع في الجنينة مع إقليم النيل األزرق، 
فيما يخص الصراع على املــوارد واألرض، 
غير ما تحتويه أراضي اإلقليم من الذهب، 
بالفائدة  التعدين  عمليات  ستعود  والــذي 
عــلــى املــســيــطــريــن عــلــى اإلقـــلـــيـــم ســيــاســيــا، 
فــرصــة  ــنــــاك  هــ األزرق،  ــيـــل  ــنـ الـ فــــي  بــيــنــمــا 
البترول، والــذي جعل  للتعدين واستخراج 
اإلقليم  مكّونات  أيضا يحتدم بن  الصراع 
التي ستستفيد من تلك املشروعات، بحكم 

وجودها فى هياكل اإلدارة األهلية.

داخل  شرعتها  ثم  مليشيات،  إلــى  تحّولها 
النظام السياسي للبشير. لقد كانت عاقات 
التبعية بن زعماء القبائل والسلطة قديمة 
ومترّسخة في السودان، عبر تحويلها من 
شــكــل اجــتــمــاعــي لــلــضــبــط وحــــل الــنــزاعــات 
إلـــى جـــزء مــن اإلدارة والــضــبــط الــســيــاســي. 
وفيما بعد وفي عهد البشير إلى ما يشبه 
الوحدات السياسية املقّربة أو الشريكة في 

حزب املؤتمر الوطني.

القبيلة في مواجهة 
التحديث وبناء الدولة... 
مؤسسة اإلدارة األهلية

ــؤّرخ كــولــيــنــز، تــجــاهــلــت عمليات  ــ حــســب املـ
األهــلــيــة  واإلدارات  الــقــبــائــل  زعـــمـــاء  تــمــكــن 
تــطــلــعــات املــتــعــلــمــن الـــذيـــن تـــصـــّوروا أنــهــم 
بعض  إن  بل  البريطانيون،  للحكام  الورثة 
هذه القرارات، كما مرسوم سلطات املشايخ 
للشيوخ  1927، منح سلطاٍت  عــام  الــصــادر 
في املجتمعات الزراعية املستقّرة، ما أحدث 
تحّوال دراميا لإدارة في السودان من أقاليم 
محّددة جغرافيا إلى حكام لجماعات عرقية 
منفصلة، بغض النظر عن الحدود اإلدارية.

القبائل  منذ 1928 ربــط عديدون من مشايخ 
ا من نظام  بالحكم البريطاني، وأصبحوا جزء
اإلدارة  وخّصصت  الحكم،  يــمــارســون  إداري 
لرؤساء  مرتبات  أو  مكافآت  لهم  البريطانية 
املـــحـــاكـــم ومـــشـــايـــخ الــقــبــائــل مــقــابــل األعـــمـــال 
املــجــلــس  ــــس  ــــي 1943، أسـ بـــهـــم. وفـ ــنـــوطـــة  املـ
االســــتــــشــــاري لـــشـــمـــال الــــــســــــودان، وضـــــم 28 
عضوا، 18 منهم ممثلون للمجالس اإلقليمية 
الــتــي تضمن املــصــالــح املــحــلــيــة، وهـــو يــقــارب 
ما حاولت أن تصّدره أو تستعيده تحالفات 
الجيش بقيادة البرهان، حن حّرضت رموزا 
قــوى  بــوصــفــهــا  بتمثيلها،  للمطالبة  قبلية 
اجتماعية، في املجلس السيادي قبل انقاب 
كليهما  البرهان وحميدتي  أن  وبــدا  أكتوبر. 
يدفعان في هذا االتجاه ملواجهة تحالف قوى 
الــحــريــة والــتــغــيــيــر )قــبــل أن يــنــقــســم(، والـــذي 
ضمن  حمدوك  عبدالله  حكومة  تمثله  كانت 
تــرتــيــبــات املــرحــلــة االنــتــقــالــيــة، وفــقــا التــفــاق 
ــة والـــجـــيـــش،  ــارضـ ــعـ تـــقـــاســـم الــســلــطــة بــــن املـ
الجيش  تحالف  أن  أي   ،2019 آب  أغسطس/ 
حاول استغال قوة اإلدارات األهلية وقيادتها 
فـــي املــنــاطــق املــحــلــيــة، لــكــي تـــمـــارس السلطة 
خذ دورها في تحالف الجيش. 

ّ
وشرعتها، لتت

األهــلــيــة  واإلدارات  الـــجـــيـــش  تــــبــــادل  وهــــكــــذا 
املضاّدة  للثورة  تنتصر  صفقٍة  في  الشرعية 
األنثروبولوجيا،  أستاذ  حسب  ومشروعها. 
تحليله شرعية  فــي  الــعــامــري،  محمد حــســن 
الــنــظــم الــســيــاســيــة، يــســتــنــد الــنــظــام إلـــى قيم 
ــة عــلــى  ــيـ ــرعـ ــمـــع، وتــــقــــوم الـــشـ ــتـ أعــــضــــاء املـــجـ
ــخــذون الــــقــــرارات يــلــتــزمــون 

ّ
أســــاس أن مـــن يــت

بنظم املجتمع، ما يسمح بااللتزام بالقرارات 
يــلــتــزمــوا يستخدم  لــم   

ْ
لــهــا، وإن والــخــضــوع 

السياسية  األنــثــروبــولــوجــيــا  وتــهــتــم  الــقــهــر، 

يؤلف  األول  املجتمعات:  من  نمطن  بتحليل 
ف دولــة. ويصعب 

ّ
دولــة والثاني نمط ال يؤل

فــي الــنــمــوذج الــثــانــي أن يــتــحــّدد بسهولة أي 
السلطة.  خالها  تتركز  هيئة  أو  أو  شخص 
وربما ُيحدث هذا الخلل في النسق السياسي 
بما  الـــقـــوة،  أشــكــال  فيها  تتمظهر  صـــراعـــاٍت 

فيها أشكال العنف واالحتراب األهلي.

البشير وتوسيع مظلة 
التحالف االجتماعي

لدعم  األهلية  اإلدارات  البشير  عمر  استخدم 
 
ً
مستندة اجتماعية  مرتكزات  ولتمثل  حكمه، 

إلــى تــاريــخ طــويــل وقــبــول اجتماعي، ليضمن 
سيطرته بعد انقاب 1989. عمليا قام البشير 
ــده من 

ّ
بتقوية نــظــام اإلدارة األهــلــيــة، ومــا تــول

انقسامات على أرضية تمييٍز متعّددة األوجه. 
ورغم ما قّررته الحركة اإلسامية من أحاديث 
ودعوات ضد العصبية، إال أن سياسة التعريب 
واألسلمة والتفريق على أساس الدم والقبيلة 
كــانــت أقـــوى مــن رابــطــة الــشــعــارات اإلســامــيــة 
املرتكزة على الدين، والتي تحّولت مع تحالف 
ــــى مــجــّرد  ــة إلـ ــيـ الــبــشــيــر مـــع الـــحـــركـــة اإلســـامـ
شعارات للكسب السياسي، قبل أن تكون إطارا 
لــلــفــرز عــلــى املــســتــوى الــديــنــي. أصــــدر البشير 
م مهام اإلدارة األهلية، بعد أن ألغاه 

ّ
قانونا ينظ

االتحاد  إبـــدال  )1970(، وحـــاول  نميري  جعفر 
االشـــتـــراكـــي،  بــيــنــمــا  حــّولــهــا الــبــشــيــر عمليا 
الحكم  النظام، يدعمون  إلــى شبكة من حلفاء 
مـــن خــــال الــســيــطــرة عــلــى األقـــالـــيـــم، ولــــم يكن 
البشير  أنشأها  )قــوات  تأسيس »الجنجويد« 
في مواجهة الحركات املسلحة( ســوى واحــدٍة 
من خطوات إشعال التطاحن القبلي، وتوسيع 
دوائر الحرب بن القبائل، كما جرى في دارفور 
وغــيــرهــا مــن املــنــاطــق. وزاد األمــــر فــي تقسيم 
القبائل سياسيا أن كثيرين من ابناء القبائل 
إلى  انضّمت  األفريقية، وألسباب موضوعية، 

الحركات املسلحة ضد سلطة البشير.

مشروعات جهوية 
ضد مشروع المواطنة

بــأن  األهـــلـــيـــة  اإلدارات  إلــــى  الــــدعــــوة  ــّددت  تــــجــ
تدخل معترك السياسية بقوة بعد الثورة، وأن 
تمارس دورها اإليجابي فى السلم االجتماعي. 
هكذا دعا البرهان وحميدتي، في إطار الحشد 
النفرادهما بالحكم، إلى اجتماعاٍت موّسعة مع 
 لاستقرار وحل النزاعات 

ً
زعماء القبائل، أداة

في األقاليم. وهذا دور اجتماعي تقليدي مقبول، 
لكن الدعوة صاحبها تحريض زعماء القبائل 
للمطالبة بمشاركتهم في الحكم، ورفض انفراد 
املكّون املدني، أحزاب الثورة وقواها املمثلة في 
»الــحــريــة والــتــغــيــيــر«. وبــذلــك أصــبــحــت هناك 
مــواجــهــة بـــن نــمــوذجــن، مــجــتــمــع الــســيــاســة، 
والذي كان ممثا في »قوى الحرية والتغيير« 
كتحالف معّبر عن الثورة، يتجاوز تقسيمات 
اللون والعرق واإلثنية إلى حد بعيد، ونموذج 
مضاّد، مجتمع القبيلة والتمثيات الجهوية. 
وذلـــك يمثل مــواجــهــة بــن مــشــروعــن، نموذج 
للتحديث وآخر  تقليدي، مشروع وطني ثوري 
جامع لكل السودانين الذين يكافحون من أجل 
الجهوية  النزعات  مقابل  فى  ثورتهم،  إنجاح 
والــقــبــلــيــة الــتــى تــتــحــّصــن بــهــا الــســلــطــة. وفــى 
اإلطار، شجعت السلطة بروز أصوات املكونات 
إلى  القبلية، عبر دعــم تحّركاتها، بل ودفعها 
تكوين حركات وأحزاب سياسية، في مواجهة 
ارتكبت  كــانــت  والــتــى  والتغيير،  الحرية  قــوى 
أخطاء سهل معها استدعاء القبلية والجهوية 
»الـــحـــريـــة  بـــوصـــفـــهـــمـــا إطـــــاريـــــن مـــنـــافـــســـن لــــ
والتغيير« فى تمثل مطالب بعض املحتّجن 

من القوى االجتماعية.

مواقف قوى الثورة
الثورة وأحزابها  إيجاز مواقف قوى  يمكن 
وقـــواهـــا الــســيــاســيــة، فـــي الــتــالــي: األول من 
حــيــث تحليل الـــحـــدث. اعــتــبــرت أغــلــب قــوى 
ــثـــورة أن هــنــاك أســبــابــا مــتــشــابــكــة، منها  الـ
تقاعس أجهزة األمن، والتوظيف السياسي 
ميراث طويل  إلــى  إضافة  القبلي،  للتنافس 
مـــن الــتــهــمــيــش، غــيــر تــخــلــف أنــظــمــة اإلدارة 
فــي عهود  األهــلــيــة، واستخدمها كما جــرى 
سابقة أداة لدعم السلطة، وتعزيز وجودها 
بيانات  فــي  ذلــك  اإلقليم. ويمكن تلمس  فــي 
والتغيير،  الــحــريــة  وقـــوى  املهنين  لتجمع 
ــيـــة، تـــنـــاولـــت  ــيـــاسـ ــيـــر مـــــقـــــاالٍت لـــنـــخـــب سـ غـ
التوظيف والحشد القبلي في النيل األزرق. 
هذا على مستوى التحليل، أما على املستوى 
الـــحـــركـــي ورد الــفــعــل مــيــدانــيــا، فــقــد أرســـل 
والتغيير  الــحــريــة  لــقــوى  التنفيذي  املــكــتــب 
وفدا قياديا وقافلة إغاثة إنسانية إلى النيل 
مواقفها  السياسية  القوى  وبلورت  األزرق، 
ــانـــات ومـــؤتـــمـــرات  ــيـ ــبـ ــن الـ ــدار عـــــدد مــ ــ ــــإصـ بـ
إلى مناهضة  سياسية غير مظاهرة تدعو 

العنف والصراعات القبلية.
)باحث مصري(

المنطلقات والمخاطر مع أزمة الدولة والثورة

 العنف القبلي في السودان... 
النيل األزرق نموذجًا ]2/2[

تقف النزاعات 
والصراعات القبلية 

والجهوية في 
مواجهة تقّدم الثورة 

وتحقيق برنامجها

قام البشير بتقوية 
نظام اإلدارة األهلية، 

وما تولّده من 
انقسامات على أرضية 
تمييٍز متعّددة األوجه

يشّكل العنف الجهوي أحد أبرز التحديات المحيطة بالسودان، وفي محاولة لفهم هذا العنف وأسبابه، تقّدم هذه المطالعة 
فــي جزئهــا األول، قراءة في أحداث النيل األزرق حالة دالّة على وقائع العنف ومرتكزاته، وتفاعل أســبابه مع مشــهد الصراع 

السياسي بين قوى الثورة وتحالفات السلطة، وأيضًا إشكالية التنازع على الموارد، في ظل نظام اإلدارة األهلية

دمار ناجم عن اشتباكات قبلية في الروصيرص بوالية النيل األزرق السودانية في 2022/8/8 )فرانس برس(

العنف القبلي في السودان نتاج وجود صراعاٍت متعّددة المستويات، 
ضمنها عملية التنافس على الموارد، وليس بالضرورة أن ينشأ في ظل 
الحرمان أو مظاهرة المساواة، ولكنه يحُدث حين يجد فرصا وعوامل 
ومحّفزات إلنتاجه. وتشير كثير من قوى الثورة السودانية إلى أّن الحّد 
مسألة  في  عادلة  قواعد  إلى  الوصول  يستلزم  القبلي  العنف  من 
المجتمع  مكونات  بين  ذلك  يتم  وأن  واألرض،  للثروات  العادل  التوزيع 
إبدال  إلى توافق، وهو ما يعني عمليا  التقاء أطرافها للوصول  عبر 

نموذج اإلدارة األهلية بنموذج آخر.

بحثًا عن نموذج جديد
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نموذج الولي والتابع: 
تقاطعات بين البناء السياسي 

واالجتماعي
غالبا ما ُيتهم نائب رئيس مجلس السيادة 
الــســودانــي، محمد دقــلــو )حــمــيــدتــي(، بأنه 
مستمّر في سياسة الحشد القبلي، وتعزيز 
ــوات الــــدعــــم الـــســـريـــع عـــبـــر الـــدعـــم  نــــفــــوذ قـــــ
مــن زعــمــاء الــقــبــائــل وكــســب والئــهــم مقابل 
ضـــمـــان ســيــطــرتــهــم عـــلـــى األراضـــــــــي، وهـــي 
بعها لتعزيز نفوذه أيضا، 

ّ
السياسة التي يت

كــمــا بـــدايـــات تــأســيــس »الــجــنــجــويــد« حتى 

Saturday 24 September 2022
السبت 24 سبتمبر/ أيلول 2022 م  28  صفر 1444 هـ  ¶  العدد 2945  السنة التاسعة

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني
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مالِكة فيسبوك وإنستغرام: ننتهك حقوق الفلسطينيين
واشنطن ــ العربي الجديد

ــات مــنــصــتــي فــيــســبــوك  ــاسـ ــيـ انـــتـــهـــكـــت سـ
وإنــســتــغــرام حــقــوق اإلنـــســـان األســاســيــة 
وتــحــديــدًا  الفلسطينين،  للمستخدمن 
خــال الــعــدوان اإلســرائــيــلــي على غــزة في 
مايو/أيار من العام املاضي، وفقًا لدراسة 

أجرتها الشركة األّم ميتا. 
وجــــاء فــي الــتــقــريــر الــــذي نــشــر الخميس: 
اتخذتها ميتا  التي  ــراءات  اإلجـ أن  »يبدو 
ــان لـــهـــا تـــأثـــيـــر ســلــبــي  ــ فــــي مـــايـــو 2021 كـ
ــدًا عــلــى  ــديــ ــان، وتــــحــ ــ ــســ ــ ــلـــى حــــقــــوق اإلنــ عـ
بحرية  الفلسطينين  املــســتــخــدمــن  حــق 
السياسية  واملــشــاركــة  والتجمع  التعبير 
وعـــــــدم الــــخــــضــــوع لــلــتــمــيــيــز، وبـــالـــتـــالـــي 
عــلــى قـــدرتـــهـــم عــلــى مـــشـــاركـــة املــعــلــومــات 
ورؤيـــتـــهـــم لــلــتــجــارب الـــتـــي عــاشــوهــا في 

وقت حدوثها«.
أعّدت التقرير شركة االستشارات املستقلة 
ريسبونسيبيليتي  ســوشــال  فــور  بــزنــس 
آر(، بتكليف مــن »مــيــتــا«، وركــز  )بـــي إس 
ــتــــي فـــرضـــتـــهـــا الـــشـــركـــة  ــة الــ ــابــ ــرقــ ــلـــى الــ عـ
واالتـــهـــامـــات بــالــتــحــيــز الــتــي وجــهــت لها 
خــــال هـــّبـــات الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي ضد 

االحتال العام املاضي.
شن االحتال حملة قمع وحشية وعنيفة 
تــصــدوا  الــذيــن  الفلسطينين  اســتــهــدفــت 
ملحاوالت اإلخاء القسري في حي الشيخ 
جراح في القدس املحتلة، ثم أطلق عدوانًا 
عـــلـــى قـــطـــاع غــــــزة، أســـفـــر عــــن اســتــشــهــاد 
الــعــشــرات. خـــال ذلـــك الـــوقـــت، استهدفت 
اململوكتان  وإنستغرام،  فيسبوك  منصتا 
ــــورات الــفــلــســطــيــنــيــن  ــــشـ ــنـ ــ »مــــيــــتــــا«، مـ لـــــ
ــوا تــوثــيــق جـــرائـــم االحــتــال  ــاولـ الـــذيـــن حـ
اإلسرائيلي، وهو ما تحاول شركة بزنس 
فور سوشال ريسبونسيبيليتي تفسيره. 
وكانت أكثر من 12 مؤسسة غير حكومية 
أطلقت رسالة  اإلنــســان قد  تعنى بحقوق 
مفتوحة، الشهر املاضي، تحتج فيها على 
تأخر »ميتا« في طرح هذا التقرير، بعدما 
كانت قد تعهدت بنشره في »الربع األول« 

من العام الحالي.
في التقرير، أثنت شركة االستشارات على 
الخطوات التي اتخذتها »ميتا« لتحسن 
ــلـــوم عــلــى  ــقـــت بـــالـ ســـيـــاســـاتـــهـــا، لــكــنــهــا ألـ
نقص اإلشراف الذي سمح بهذه األخطاء 
الــرغــم من  الــعــواقــب الوخيمة. وعــلــى  ذات 
ــة فـــي الــتــصــريــح بــأن  أن الـــشـــركـــة واضـــحـ
إجراءات الرقابة في »ميتا« انتهكت حقوق 
»التحيز  أعفتها من  فإنها  الفلسطينين، 
تــولــت  ــتـــي  الـ الـــشـــركـــة  رأت  إذ  املـــتـــعـــمـــد«. 
التقرير أن »ميتا« أقدمت على ما وصفته 
»الــتــحــيــز غــيــر املـــقـــصـــود«، إذ يــمــكــن أن  بـــ
»تؤدي سياسات ميتا وممارساتها، إلى 
األوســع  الخارجية  الديناميكيات  جانب 
تأثيرات مختلفة على حقوق  إلــى  نطاقًا، 
املــســتــخــدمــن الــفــلــســطــيــنــيــن والــنــاطــقــن 
باللغة العربية«، وهذه إشارة إلى حقيقة 
تقتصر  ال  املنهجية  املــمــارســات  هـــذه  أن 

على أحداث مايو 2021.
رّدت »ميتا« على تقرير شركة االستشارات 
بالقول إنها إذ تسمح بنشر هذه النتائج، 
فإنها ال توافق أو تقّر بأي منها، وإن أي 
إصاحات تتخذ من جانبها يجب أال تعّد 

اعترافًا بارتكاب مخالفات.
ــه، حــــذفــــت »مـــيـــتـــا«  ــفـــسـ ــًا لـــلـــتـــقـــريـــر نـ ــقــ وفــ
ــورات بــــالــــلــــغــــة الـــــعـــــربـــــيـــــة حـــــول  ــ ــ ــشـ ــ ــ ــنـ ــ ــ مـ
مــن حذفها  أعــلــى بكثير  الــعــدوان بمعّدل 
شركة  وعــزت  العبرية.  باللغة  املنشورات 
االســــــتــــــشــــــارات االخـــــــتـــــــاف الــــكــــبــــيــــر فــي 
الــتــعــاطــي مـــع املـــنـــشـــورات الــفــلــســطــيــنــيــة 
األسباب  نفس  إلــى  باإلسرائيلية  مقارنة 
الــتــي كــانــت قــد أشــــارت إلــيــهــا مــؤســســات 
املخالفات  عن  واملبلغون  اإلنــســان  حقوق 
والباحثون، وعلى رأسها النقص الفاضح 
في الخبرة. إذ خلص تقرير »بي إس آر« 
نقدية  املالكة الحتياطات  »ميتا«،  أن  إلى 
تفتقر  أميركي،  دوالر  مليار   24 عن  تزيد 
إلـــى املــوظــفــن الـــذيـــن يــفــهــمــون الــثــقــافــات 

تقنية  وأنها تستخدم  املختلفة،  واللغات 
الخطاب  فــي  للتحكم  خاطئة  خــوارزمــيــة 
في أنحاء العالم كافة. وعلى هذا املنوال، 
ال يـــواجـــه املــســتــخــدمــون الــفــلــســطــيــنــيــون 
اإلسرائيلين،  تستثني  خــوارزمــيــة  فقط 
وهـــي تقنية لــتــحــديــد »الــخــطــاب املــعــادي 
بالعبرية،  العربية« غير موجودة  باللغة 
بـــل ُيــســتــهــدفــون أيــضــًا بــالــنــظــام الــعــربــي 
املعتمد في »ميتا« الذي يبدو أنه ال يعمل 
كــمــا يـــجـــب. فــوفــقــًا لــلــشــركــة الـــتـــي أعــــّدت 

التقرير، »من املحتمل أن تكون املصنفات 
واللهجة  العربية  للغة  دقــة  أقــل  العربية 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وذلــــك ألنــهــا أقــــل شــيــوعــًا، 
إلى  التي تستند   - التدريب  بيانات  وألن 
تقييمات املشرفن - من املحتمل أن تعيد 
إنــــتــــاج أخــــطــــاء املـــشـــرفـــن، بــســبــب نــقــص 
إلى  إضــافــة  والثقافية«.  اللغوية  الكفاءة 
اســتــهــداف شــركــة مــيــتــا املــنــشــورات حــول 
ــي الـــشـــيـــخ جـــــــــراح، أشـــــــــارت »بــــــي إس  ــ حـ
»األفـــراد  آر« إلـــى ســيــاســاتــهــا املــتــعــلــقــة بــــ

بــآالف  الــخــطــرة«، وهــي قائمة  واملنظمات 
األشخاص واملجموعات التي ال يستطيع 
املليارات من املستخدمن »الثناء عليها« 
أو »دعمها« أو »تمثيلها«. أظهرت القائمة 
الــكــامــلــة املــعــتــمــدة مــن »مــيــتــا« أنــهــا تركز 
تحديدًا على الكيانات اإلسامية والشرق 
ــاد باالنحياز 

ّ
الــنــق اتهمها  أوســطــيــة، وقــد 

العرقي والديني الصارخ.
بفرض  قانونًا  ملزمة  أنها  »ميتا«  تّدعي 
تستهدفها  التي  الجماعات  على  الرقابة 
ــات املـــتـــحـــدة، لــكــن خــبــراء  حــكــومــة الــــواليــ
قـــانـــونـــيـــن اعــــتــــرضــــوا عـــلـــى تــفــســيــرهــا 
لــلــقــوانــن الـــفـــدرالـــيـــة ملــكــافــحــة اإلرهــــــاب، 
ــاءات  ووصـــف مــركــز بــريــنــان لــلــعــدالــة ادعــ

الشركة بااللتزام القانوني بأنها »وهم«.
أن ســيــاســة  عــلــى  آر«  »بــــي إس  ــقــــت  ووافــ
ــنـــهـــجـــي، إذ  ــازة بـــشـــكـــل مـ ــحــ ــنــ ــا« مــ ــتــ ــيــ »مــ
للمنظمات  القانونية  التصنيفات  »تركز 
اإلرهــابــيــة فــي أنــحــاء الــعــالــم كــافــة، بشكل 
غــيــر مــتــنــاســب، عــلــى األفـــــراد واملــنــظــمــات 
التي حــددت بأنها مسلمة، وبالتالي فإن 
ســيــاســة مــيــتــا وقــائــمــتــهــا مـــن املـــرجـــح أن 
الفلسطينين  املــســتــخــدمــن  عــلــى  تـــؤثـــر 
واملــتــحــدثــن بــالــلــغــة الــعــربــيــة. الــســيــاســة 
ــى تــفــســيــر مــيــتــا  ــ والـــقـــائـــمـــة تـــســـتـــنـــدان إلـ

الخاطئ لالتزامات القانونية«.
اختتمت »بي إس آر« تقريرها بتوصيات 
وصــل عــددهــا إلــى 21، شملت زيـــادة عدد 
املــوظــفــن الـــقـــادريـــن عــلــى فــهــم ومــعــالــجــة 
املنشورات باللغة العربية بشكل صحيح، 
واعــتــمــاد خـــوارزمـــيـــة مــائــمــة بــالــعــبــريــة، 
ــادة إشـــــراف الــشــركــة عــلــى الــوســطــاء  وزيــــ
الخارجين، وفــرض اإلصــاحــات وزيــادة 
الشفافية حول قائمة »األفــراد واملنظمات 

الخطرة«.
»ميتا«،  التزمت  التقرير،  على  ردهــا  فــي 
ــامــــض، بــتــنــفــيــذ أو الـــنـــظـــر فــي  بــشــكــل غــ
تنفيذ 20 من أصل 21 توصية. االستثناء 
العام في  البحث  »تمويل  بـ التوصية  هو 
ــات مــكــافــحــة  ــزامـ ــتـ الـــعـــاقـــة املــثــلــى بـــن الـ
اإلرهـــــــاب املـــطـــلـــوبـــة قـــانـــونـــًا وســـيـــاســـات 
ومــمــارســات مــنــصــات وســائــل الــتــواصــل 
االجـــتـــمـــاعـــي«، الــتــي قــالــت الــشــركــة إنــهــا 
ــهـــا ال تـــرغـــب فــــي تــقــديــم  لــــن تــتــبــعــهــا ألنـ
إرشادات قانونية للشركات األخرى. بداًل 
مـــن ذلــــك، اقــتــرحــت »مــيــتــا« أن يــتــواصــل 
الحكومة  مع  مباشرة  املعنيون  الخبراء 

الفدرالية.
يذكر أن الناشطن الفلسطينين تعرضوا 
ــريــــع  ــر بـــشـــكـــل فـــــــــوري وســ ــنــــشــ لـــحـــظـــر الــ
بـــمـــجـــرد نـــشـــرهـــم أخــــبــــارا أو مـــنـــشـــورات 
باملقاومة  تتعلق  كلمات  تتضمن  خاصة 
فــقــدان  فــي  تسبب  مــا  وهـــو  الفلسطينية، 
ــم الــــتــــي أنـــشـــأوهـــا  ــهـ ــاتـ ــابـ بـــعـــضـــهـــم حـــسـ
مــنــذ ســـنـــوات. وكـــانـــت كــلــمــات »حــمــاس« 
القسام«  و»كتائب  اإلســامــي«  و»الجهاد 
الــقــدس« و»الــجــبــهــة الشعبية«  و»ســـرايـــا 
من  و»شــهــيــد«  الفلسطينية«  و»املــقــاومــة 
»فيسبوك«.  على  املحظورة  الكلمات  بــن 
على  للتحايل  الناشطن  مــئــات  واضــطــر 
خــوارزمــيــة »فــيــســبــوك«، إمـــا عــبــر تقطيع 
ــلـــمـــات الــــتــــي تـــســـبـــب لـــهـــم الـــحـــظـــر أو  الـــكـ
االستعاضة عنها بجملة بديلة أو أحرف 
إنكليزية تدلل على مقصدهم من املنشور. 
وحجب »إنستغرام« حسابات فلسطينية 
التعامل  في  اإلسرائيلية  الوحشية  توثق 
الــشــيــخ جــراح  مــع الفلسطينين مــن حــي 
ــّيـــد وصـــول  فـــي الـــقـــدس إلــــى غـــــزة، كــمــا قـ
الـــجـــمـــهـــور إلـــــى تـــلـــك الــــحــــســــابــــات، فــيــمــا 
حجب وســم »األقــصــى« مبررًا ذلــك بخطأ 
تقني. وأعلنت »ميتا«، العام املاضي، عن 
تــأســيــس »مـــركـــز عــمــلــيــات خـــاصـــة« على 
مدار اليوم »للتعامل مع املحتوى املنشور 
على منصتها بشأن الصراع اإلسرائيلي 
الــفــلــســطــيــنــي ومـــعـــالـــجـــة أي أخــــطــــاء فــي 
خضم أعمال العنف في املنطقة«. وكانت 
أكــدت،  منظمة هيومن رايتس ووتــش قد 
العام املاضي، أن »فيسبوك« و»إنستغرام« 

حذفتا محتوى حمله فلسطينيون.

تفسير خاطئ لاللتزامات 
القانونية ينعكس على 

المحتوى الفلسطيني

المنصتين  أن  لـ»فيسبوك« و»إنستغرام«،  المالكة  بتكليف من »ميتا«  أكّد تقرير أعدته شركة استشارات مستقلة، 
أظهرتا تحيزًا ضد الفلسطينيين خالل العدوان اإلسرائيلي الوحشي على قطاع غزة العام الماضي

زاد عــــدد مــســتــخــدمــي »فــيــســبــوك« خــــال انــتــفــاضــات 
فيه ناشطون عرب  إذ وجــد  عــام 2011،  العربي  الربيع 
ــادرة للتعبير بــحــريــة ومـــصـــدرًا لــأخــبــار في  فــرصــة نــ
مــنــطــقــة تـــمـــارس فــيــهــا الـــحـــكـــومـــات ضـــوابـــط صــارمــة 
األخيرة،  السنوات  ذلــك تغير في  لكن كل  على كليهما. 
ت حسابات العشرات من الصحافيني والناشطني 

َ
فُحذف

ــات الـــحـــرب األهــلــيــة  ــفـ ــيـ الــفــلــســطــيــنــيــني، واخـــتـــفـــت أرشـ
السورية. وأصبحت املصطلحات العادية محظورة على 
استخدامًا  اللغات  أكثر  ثالث  العربية،  باللغة  املتحدثني 

على فيسبوك من مايني حول العالم.
ونقلت وكالة أسوشييتد برس، العام املاضي، عن موظفني 
سابقني في شركة فيسبوك قولهم إن بعض الحكومات 
تــمــارس ضــغــوطــًا عــلــى الــشــركــة، وتــهــددهــا بــغــرامــات، ما 
يــدعــم فــرضــيــات يــنــشــرهــا الــنــاشــطــون مــطــالــبــني الشبكة 

أّن إســرائــيــل هــي »مــصــدر مربح  بالشفافية، وأوضــحــت 
فيها  أّن  إلــى   

ً
اإلعــانــات على فيسبوك«، مشيرة لعائدات 

 أّن 
ً
»فــيــســبــوك« فـــي املــنــطــقــة، مــضــيــفــة املــكــتــب الــوحــيــد لـــ

»أجهزة األمن اإلسرائيلية تراقب فيسبوك وتغرقه بآالف 
األوامر لحذف حسابات ومنشورات فلسطينية تعتبرها 
تحريضية«. وقال أشرف زيتون، الرئيس السابق لسياسة 
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في الشركة، والذي 
غادرها عام 2017: »إنهم يهيمنون على أنظمتنا ويتغلبون 
عليها، ما يجبر على ارتكاب أخطاء ملصلحة إسرائيل«. 
لكن ردًا على »أسوشييتد برس« حينها، أوضحت شركة 
على  اإلشـــراف  سياسات  لتطوير  تسعى  أنــهــا  فيسبوك 
املحتوى الخاص بها، من خال خبراء مستقلني لضمان 
عدم انحيازهم إلى دين أو منطقة أو منظور سياسي أو 

أيديولوجي، وأضافت: »نعلم أن أنظمتنا ليست مثالية«.

»أنظمتنا ليست مثالية«

MEDIA
منوعات

يُرّجح أن تكون بيانات شخصية أخبار
لنحو 10 ماليين مشترك أسترالي 

في إحدى شركات االتصاالت 
تعرضت للخرق، في عملية قرصنة 
استهدفت ثاني أكبر مزود للخدمة 

في البالد. واكتشفت عملية 
القرصنة هذا األسبوع، لكن لم يحّدد 

وقت تنفيذها.

تعتزم »تويتر« تقديم المزيد من 
البيانات لباحثين خارجيين يدرسون 

التضليل عبر اإلنترنت وضبط 
المحتوى، في إطار خطتها لزيادة 

الشفافية. كما ستفتح استمارات 
للتقدم كي تسمح للمزيد من 

األشخاص باالنضمام إلى مجموعتها 
ألبحاث ضبط المحتوى.

أكدت الصحافية المخضرمة 
في شبكة سي أن أن، كريستيان 

أمانبور، الخميس، أنها رفضت 
وضع الحجاب إلجراء مقابلة مع 

الرئيس اإليراني، إبراهيم رئيسي، في 
نيويورك، ما أدى إلى إلغاء اللقاء 

بالتزامن مع تحرّكات احتجاجية 
تشهدها إيران.

دعت أكثر من 30 مؤسسة 
تونسية الرئيس قيس سعيّد إلى 

سحب المرسوم الجديد المتعلّق 
بجرائم االتصال والمعلومات، من 

أجل »حماية حرية التعبير وحرية 
الصحافة«، كما عبّرت عن خوفها 

من »االنحراف بهذا القانون نحو 
التضييق على الحريات«.

)Getty /قيدت »ميتا« حسابات وثقت جرائم االحتالل )جيف جاي ميتشيل
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ــا، لــكــنــه قـــــرر هـــــذه املــــــرة أن يــعــيــد  ــهـ ــتـــاجـ إلنـ
الــذي  الــعــصــر  مــع  ليتناسب  الــنــص  معالجة 
تــعــيــشــه الـــبـــاد. فـــي أكــتــوبــر/ تــشــريــن األول 
مـــن عــــام 2011، أكــــد املـــخـــرج خـــالـــد يــوســف 
فــي تصريحات صحافية أنــه عــدل عــن فكرة 
تقديم فيلم سينمائي بعنوان »سّره الباتع«، 
ــل 

ّ
عــن قــصــة قــصــيــرة لــيــوســف إدريــــس، وفــض

أن يقدم القصة من خال مسلسل تلفزيوني 
يــعــكــف الــكــاتــب مــحــفــوظ عــبــد الــرحــمــن على 
تأليفه. وقال يوسف، وقتذاك: »بعد ثورة 25 

يناير لم أستطع العثور على سيناريو يشبع 
خيالي كمخرج، وقد قدمت قبل الثورة »هي 
فوضى« و»حــن ميسرة« و»دكـــان شحاتة«، 
ــام الـــتـــي انـــتـــقـــدت الــنــظــام  ــ وغـــيـــرهـــا مـــن األفــ
السابق. وحاليًا ال أستطيع تقديم مثل هذه 
الــنــوعــيــة مــن األفــــام، ألن الــثــورة تخطت ما 
»قــصــة يوسف  أن  بــكــثــيــر«، مضيفًا  قــدمــنــاه 
إدريــــس، رغـــم أنــهــا تــتــنــاول حــدثــًا وقـــع وقــت 
أحداثها  أن  إال  مصر،  فــي  الفرنسية  الحملة 
تتشابه كثيرًا مع ما حدث من ثورة في مصر 

القاهرة ـ العربي الجديد

خــــال 11 عـــامـــًا، لـــم يــجــد املــخــرج 
املــــــصــــــري خـــــالـــــد يــــــوســــــف، فـــكـــرة 
جديدة يقدمها كأول تجربة له في 
مجال الدراما التلفزيونية، سوى نص للكاتب 
الراحل يوسف إدريس، كان قد حاول تقديمه 
يناير   25 ثــورة  بعيد  تلفزيوني  فــي مسلسل 
2011. وقــال وقتها إن أحــداث القصة تتشابه 

كثيرًا مع ما حدث من ثورة في مصر.
بعد مرور كل السنوات، وبعد كل ما مّر به خالد 
يوسف من أحداث وصلت إلى حد خروجه من 
مصر »قسريًا«، بعد فضائح جنسية طاولته، 
ــاد املــخــرج املــصــري إلـــى بــــاده مـــرة أخـــرى،  عـ
بــعــد تــدخــل لـــدى جــهــات وشــخــصــيــات نــافــذة 
لم تكتف بإعادته فقط، بل قررت  النظام،  في 
إنتاج مسلسل »ضخم« له، من خال الشركة 
»املتحدة للخدمات اإلعامية«، ومن املقرر أن 

يعرض خال رمضان املقبل.
لـــم يــجــد املـــخـــرج خــالــد يــوســف ســــوى قصة 
ه الـــبـــاِتـــع«،  يـــوســـف إدريـــــــس نــفــســهــا، »ِســــــــرُّ
املتحدة  بالشركة  للمسؤولن  يقدمها  حتى 

يبيّن »شي هالك« كيف 
على الشخصية الرئيسية 

الظهور كبطلة خارقة

يعكف يوسف على كتابة 
حلقات المسلسل تحت 

عنوان »سر السلطان«

واجه منظمو الحفل 
اتهامات بالعنصرية والتمييز 

والفساد

2223
منوعات

أكد  مــن خالد يوسف  أخــيــرًا«. مصدر مقرب 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن املــخــرج »أعـــاد أخيرًا  لـــ
معالجة الــعــمــل الـــذي كـــان مــن املــفــتــرض أنــه 
مــقــاربــة لــثــورة 25 يــنــايــر، وربـــط القصة بما 
طــيــح 

ُ
أ عــنــدمــا  يــونــيــو 2013،  فـــي 30  حــــدث 

عن  مرسي  محمد  الــراحــل  املنتخب  الرئيس 
حكم الباد«. ويقول املصدر إن الحلقات التي 
يــعــكــف خــالــد يــوســف عــلــى كــتــابــتــهــا حــالــيــًا، 
وتحمل عنوان »ِسّر السلطان«، تلّمح في أحد 
املشاهد إلى احتمال وجود صات بن شباب 

الثورة في ميدان التحرير، وجهات خارجية 
»أحــداث  أن  املــصــدر  يضيف  استخباراتية«. 
املسلسل تتوالى في خطن متوازين، الخط 
الـــرئـــيـــس،  الـــقـــصـــة  بـــطـــل  كـــفـــاح  ــو  ــ األول، وهـ
ــد االحــــتــــال الــفــرنــســي  ــد، ضـ ــامـ الــســلــطــان حـ
ملــصــر، أمــا الــخــط الــثــانــي، فهو نــضــال حامد 
الصغير ضد حكم جماعة اإلخوان املسلمن 

التي وصلت إلى الحكم في يونيو 2012«.
ه الباِتع« )1958(،  تتناول القصة األصلية، »ِسرُّ
عــصــر الــحــمــلــة الــفــرنــســيــة عــلــى مــصــر، حيث 
تــســتــحــضــر بــعــضــًا مـــن جـــوانـــب الــبــطــولــة في 
ثــورة الغضب من خال قصة مواطن مصري 
قتل أحد جنود الحملة الفرنسية، األمر الذي 
اســتــدعــى إطــــاق حــمــات مـــطـــاردة فـــي ربـــوع 
الــجــنــرال كليبر  ــر  أوامـ بــنــاًء على  مصر كلها، 
 
ّ
من أجــل العثور على ذلــك املــواطــن، خاصة أن

له عامة مميزة جدًا، وهي أنه مبتور اإلبهام، 
لكن  وجنتيه.  على  لعصفورة  وشــم  ويحمل 
جيوش نابليون تقع في ورطة حينما يقطع 
عدد من الشباب في القرية التي يحتمي بها 
لوشم  مشابهًا  وشــمــًا  ويــرســمــون  أصابعهم، 
العاملن في املسلسل، أن  البطل. ورجــح أحد 
يكون املؤلف قد »قصد أن يصنع تشابهًا ما 
بن بطل القصة األصلي السلطان حامد ذلك 
لتقديم  املستعد  للطبيعة،  الــخــارق  الشخص 
حياته فداًء لوطنه، وبن الرئيس عبد الفتاح 
الــذي أنقذ مصر مــن حكم اإلخــوان  السيسي، 
قصة  بطل  لكن  تعبيره.  حــد  على  املسلمن«، 
يـــوســـف إدريـــــس ُيــقــتــل عــلــى يـــد أحــــد ضــبــاط 

الحملة الفرنسية.
يقول املصدر إن »أحداث املسلسل الذي يكتبه 
خالد يوسف، تتناول الحوادث اإلرهابية التي 
وقــعــت فــي ســيــنــاء، خــال فــتــرة حكم الرئيس 
محمد مرسي، والتي سقط خالها شهداء من 
اإلخــوان  بجماعة  ربطها  يــحــاول  إذ  الجيش، 
بتصريحات  يستشهد  ــه  إنـ حــتــى  املــســلــمــن، 
اختطفوا  الــذيــن  الجنود  عــن  مرسي  للرئيس 
ــام 2013، عــنــدمــا أكــــد ضــــرورة  مـــن ســيــنــاء عــ
الجميع،  أرواح  على  حافظة 

ُ
امل على  الــحــرص 

ختطفن أو الخاطفن«.
ُ
امل

ويــوضــح املــصــدر أن »يــوســف يــحــاول تشبيه 
ــوان املــســلــمــن فـــي مــصــر،  ــ ــ حــكــم جــمــاعــة اإلخـ
ــاء مــــع حــمــلــة  ــ ــــذي جـ بـــاالحـــتـــال الـــفـــرنـــســـي الــ
نابليون بونابرت، كذلك فإنه يحّمل مسؤولية 
ــكــــوارث الـــتـــي حــلــت فـــي مــصــر لــجــمــاعــة  كـــل الــ
املسلسل، حتى  مــن خــال  املسلمن،  اإلخـــوان 
ــداث املــســلــســل إلــــى فــكــرة  ــ ــه يــتــطــرق فـــي أحــ إنــ
املــصــالــحــة مـــع الـــجـــمـــاعـــة، مـــن خــــال عــرضــه 
منتٍم  شــخــص  بينها  مــن  الــتــي  للشخصيات 
العائلة ترفض ذلك  إلى الجماعة، لكن كبيرة 
ــقــــاء«.  وكــــان السيناريست  الــصــلــح بــن األشــ
محمد حلمي هــال قد كشف في تصريحات 
صــحــافــيــة، فـــي ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول مـــن الــعــام 
املاضي، عن أن شركة »العدل غروب«، تواصلت 
معه وأخبرته أن املخرج خالد يوسف حصل 
ــّره الــبــاتــع« مـــن أرمــلــة  ــ عــلــى حــقــوق قــصــة »سـ
يوسف إدريــس، السيدة رجاء الرفاعي، وهي 
عــبــارة عــن تسع صفحات فــقــط، »لـــذا تحتاج 

لكاتب مهني مثلك، فوافقت طبعًا«.
وقال هال إنه أنهى كتابة الحلقة الخامسة، 
ــــذي رشــــح املـــخـــرج الــســيــنــمــائــي  فـــي الـــوقـــت الـ
خالد يوسف نفسه لعضوية مجلس الشعب، 
فــتــواصــل مــع »الــعــدل غــــروب«، ليخبرهم أنــه 
يــحــاول الـــوصـــول إلـــى يــوســف، لــكــن مــن دون 
جدوى. واستفسر منهم عن إكمال الكتابة من 
عــدمــه، فأبلغوه بــاإليــجــاب: »كــمــل، ولــك أجــرك 
بعد الحلقة العاشرة«. لكن عندما طلب منهم 
األجر، كان الرد: »املخرج خالد يوسف احتفظ 
ــا تــعــاقــدنــا  ــنـ بــمــلــكــيــة الـــقـــصـــة لــنــفــســه، مــــع أنـ
معه كــمــخــرج، وحــصــل على عــشــرة باملئة من 
ــــدره 3 مـــايـــن ونــصــف  ــان قـ ــــذي كــ الــتــعــاقــد الـ

مليون جنيه«، وانتهى كل شيء.

A A

بيروت ـ ربيع فران

تغرد عبير نعمة خــارج ســرب املــألــوف في 
عــالــم الــغــنــاء. صــوتــهــا املـــطـــواع وأســلــوبــهــا 
أبــرز مدربي  مــن  املختلف، جعاها واحـــدة 
والـــتـــقـــنـــيـــات  األداء  ــة  ــيـ ــعـ ومـــرجـ الـــــصـــــوت، 

الغنائية.
قبل سنوات، تلونت عبير نعمة بمجموعة 
ال بأس بها من األغاني الخاصة باملناسبات 
ــيــــاد(، وبـــعـــدهـــا بــمــجــمــوعــة من  )أعــــيــــاد املــ
يضاهي  نمطًا  امللتزمة  العاطفية  األغــانــي 
ــه عـــلـــى الــغــنــاء  ــ ــــدرتـ صـــوتـــهـــا ومـــكـــانـــتـــه وقـ

بساسة معهودة.
نفسها،  إلثــبــات  كثيرًا  نعمة  عبير  حــاربــت 
وتمكنت فــي السنوات األخــيــرة مــن إصــدار 
مجموعة من األغاني التي اعتبرت بمثابة 
قفزة نوعية لها. وأكثر من ذلك، حملت لواء 
ــقـــان فـــن الــغــنــاء فـــي جعبتها،  الــتــعــلــيــم وإتـ

وساعدت كل من يحتاج إلى ذلك.
ــام، أصـــــــدرت نــعــمــة أغـــنـــيـــة جـــديـــدة  قـــبـــل أيـــــ
بـــعـــنـــوان »اعــــمــــل نـــاســـيـــنـــي«. هــــي األغــنــيــة 
األولى للفنانة اللبنانية باللهجة املصرية، 

سي
عــــاد مــســلــســل SEE فـــي مــوســم ثــالــث وأخــيــر 
فــي بلس، ليتواصل فيه  تــي  آبــل  على منصة 
الـــصـــراع عــلــى مــواضــيــع عـــدة بــاســتــثــنــاء حق 
ــم أن املسلسل يشهد  الــســلــطــة. ورغـ املــــرأة فــي 
صراعًا من أجل البقاء، بالنسبة إلى املبصرين 
ممالك  قبل  من  لاضطهاد  يتعرضون  الذين 
الــعــمــيــان، إال أن هـــذه املــمــالــك ال تــجــد حــرجــًا 
مــن أن تــتــولــى املــــرأة الــســلــطــة. وفـــي املسلسل 
دون  من  مملكتيهما  ومــاغــرا  حكمت سيبيث 
نقاش حول أحقيتهما بسبب أنهما امرأتان، 
بينما كان النقاش حول مسائل أخرى تتعلق 
بــالــحــرب واملـــخـــاطـــر والـــخـــطـــط. وبـــالـــرغـــم من 
شـــراســـة الــصــيــاديــن، إال أنــهــم لـــم يــعــتــرضــوا 
بالرغم  أيضًا  سيبيث،  قبل  مــن  حكمهم  على 
ــتــــراضــــات عــلــى مـــعـــاهـــدة الـــســـام أو  مـــن االعــ
قرارات اإلعدام التي تبنتها امللكة ماغرا، لكن 
امـــرأة تحكمهم.  اعــتــرض على كونها  أحــد  ال 
وباختصار، يبدو حكم املرأة في املسلسل أمرًا 
مًا بــه وال نــقــاش حــولــه، وال يــبــدو شيئًا 

َّ
ُمسل

ــداث  غــريــبــًا فـــي ذلـــك املــجــتــمــع، ربــمــا ألن األحــ
تحصل في املستقبل وليس في املاضي. 

شي هالك
بلس مسلسل »شي  ديزني  تعرض منصة 

الرباط ـ حمزة الترباوي

األكثر جماهيرية حاليًا  املسلسات  تشهد 
واملــعــروضــة عــلــى املــنــصــات، حــضــورًا قويًا 
ما  في  قيادية. نستعرض  أدوار  في  للمرأة 

يأتي أبرز هذه األعمال الدرامية: 

بيت التنين
الذي  التنن«،  أحــداث مسلسل »بيت  تــدور 
يحقق نجاحًا على شبكة HBO األميركية، 
ــرأة للحكم وامــتــاك أبسط  حــول صــعــود املـ
حقوقها في مجتمع ذكوري. يتابع املشاهد 
ــتـــي تـــحـــاول  كــــل أســــبــــوع حـــلـــقـــات الـــعـــمـــل الـ
السياسين  إقــنــاع  تــرغــاريــان  ريــنــيــرا  فيها 
ــتـــاء الــــعــــرش، كـــأول  ــأن لــهــا الـــحـــق فـــي اعـ بــ
مــلــكــة لــلــمــمــالــك الـــســـبـــع، وهــــو مـــا يــرفــضــه 
حد  على  العادين  واملواطنن  النباء  عقل 
سواء. ومع تواصل عرض العاقات، يتابع 
املشاهد كيف تحاول رينيرا تقليد الرجال 
في كل تفاصيل الحياة، إلى جانب سعيها 
المـــتـــاك الــســلــطــة عــلــى حــيــاتــهــا الــعــاطــفــيــة 

والجسدية قبل تولي العرش. 

خواتم القوة
»خواتم القوة«، الذي تعرضه منصة أمازون 
برايم فيديو، هو أغلى مسلسل على اإلطاق 
لناحية اإلنتاج، وتلعب فيه مورفيد كارك 
دور غاالدريل، البطلة املحاربة التي تسعى 
ملنع الــشــر مــن الــعــودة إلــى األرض. ويتابع 
هزيمة  غــاالدريــل  تستطيع  كيف  الجمهور 
املعارك،  في  واالنتصار  والــوحــوش،  البشر 
ــاذ  واســــتــــخــــدام الـــســـيـــف والـــســـبـــاحـــة واتـــخـ
قرارات حاسمة لم يستطع الرجال اتخاذها. 

من إنتاج Universal Music MENA. ستكون 
الــثــالــث، الــذي  هــذه األغــنــيــة ضمن ألبومها 
ستصدره خال شهر أكتوبر/تشرين األول 
ـــقـــبـــل. »اعـــمـــل نــاســيــنــي« أغــنــيــة مـــن نمط 

ُ
امل

الــبــوب املــصــري، مــن كلمات أمير  موسيقى 
طعيمة وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع 

وميكس وماسترينغ لسليمان دميان.
لــم تــحــظ األغــنــيــة بــاإلجــمــاع رغـــم فــرادتــهــا، 
بل على العكس كتب بعض املتابعن على 
ال  األغنية  أن  االجتماعي  الــتــواصــل  مــواقــع 
تليق بصوت عبير األوبرالي، وال بأسلوبها 
فــي الــغــنــاء والــخــط الـــذي رســمــتــه لنفسها، 

واعتاده جمهورها منذ سنوات.
ــة أي جـــديـــد إلــى  ــافـ ُيــخــفــق املــلــحــن فـــي إضـ
النغمة  على  العمل  إيــقــاع  يعتمد  األغــنــيــة. 
املألوفة، وال تنقذ كلمات األغنية، األقل من 
ــدخــل عبير نعمة نفق 

ُ
عــاديــة، الــحــال. بــل ت

الــتــكــرار واالســتــســهــال فـــي اخــتــيــار كلمات 
ــــررة ســـلـــفـــًا. بــحــســب الــبــيــان  ــكـ ــ أغـــانـــيـــهـــا املـ
تقديمها   

ّ
أن نعمة  الصحافي، كشفت عبير 

ألغنية »اعمل ناسيني« خطوة جديدة لها 
ضمن أعمالها الفنّية الخاّصة، لكونها املّرة 
األولى التي تطرح فيها أغنية بوب باللهجة 
املــصــرّيــة.  وقــالــت: »لطاملا قــّدمــت األغنيات 
يتها منذ 

ّ
الطربّية املصرّية في حفاتي وغن

أنــا ُمتحّمسة جــدًا إلطــاق أغنيتي  الصغر. 
ــى أن يــكــون هــذا 

ّ
املــصــرّيــة الــخــاّصــة، وأتــمــن

العمل خير بداية، وأن يلقى أصداًء إيجابّية 
لدى الجمهور العربّي، وبخاّصة املصرّي« .
األغنية  »كـــام  قــائــلــة:  وتــابــعــت عبير نعمة 
ُيــجــّســد مــوضــوعــًا جـــديـــدًا، وأحــبــبــت كثيرًا 
طعيمة.  أمير  تمّيز 

ُ
امل الشاعر  مــع  الــتــعــاون 

ــلــّحــن املــصــري 
ُ
وفــرحــت جـــدًا بــالــعــمــل مــع امل

الــــذي أردت أن تكون  الـــواحـــد،  إيــهــاب عــبــد 
أغــنــيــتــي املــصــرّيــة األولــــى مــن تــوقــيــعــه. أّمــا 
ع املــوســيــقــي ســلــيــمــان دمـــيـــان، الـــذي 

ّ
ـــــــوز

ُ
امل

أتعاون معه للمّرة الثالثة، فأعتبره إضافة 
كبيرة إلى أّي عمل فنّي«.  كان بإمكان عبير 

نعمة دراســة ما يريده السوق الغنائي من 
فــرادة أو أي جديد يستحق صوتها، وكان 
ــذا الــجــديــد  يــمــكــنــهــا أيـــضـــًا الـــبـــحـــث عــــن هـــ
فــي إطـــار يــزيــد جمهورها حــمــاســة، وليس 
مــجــرد عــبــور إلــــى عــالــم األغــنــيــة املــصــريــة، 

فقط.  املصرية  باللهجة  غنت  إنها  والــقــول 
إلــى مجمل تجربة نعمة،  وعــنــد االســتــمــاع 
أغانيها  وتختار  انتقائية،  أنها  سناحظ 
لكن  ومــن ستتعاون معهم بعناية شديدة. 

يبدو أنها تعّجلت هذه املرة.

هــالــك«، الـــذي يـــدور حـــول جينيفر والــتــرز، 
الـــتـــي تــعــيــش حـــيـــاة مــعــقــدة كــمــحــامــيــة في 
الــثــاثــن مـــن عــمــرهــا، ويـــصـــادف أن تــكــون 
وحشًا أخضر قويًا يبلغ طوله نحو مترين. 
و»شـــي هــالــك« هــي الــنــســخــة الــنــســائــيــة من 
شخصية هالك من عالم مارفل السينمائي، 
ــر الـــضـــخـــم املـــعـــروف  ــو الــــرجــــل األخــــضــ وهـــ
بــمــواجــهــتــه لــقــوى الــشــر إلــــى جــانــب فــريــق 

أفنجرز.

ترحيب بالحضور النسائي
فـــي عـــمـــود أللــيــســا روزنــــبــــرغ فـــي صحيفة 
واشــنــطــن بــوســت، تــقــول إن »بــيــت الــتــنــن«، 
القهر  الـــعـــروش«، »يستكشف  مــثــل »صــــراع 
الجنسية  الحياة  وتشويه  للنساء  العنيف 

في مجتمع إقطاعي كاره للنساء«.
ــتـــرز عـــن مــورفــيــد كـــارك  وتــنــقــل وكـــالـــة رويـ
غــــاالدريــــل  أن دور  الــــقــــوة«  بــطــلــة »خــــواتــــم 
منحها الفرصة الستكشاف األعمال املثيرة 
فـــي مجتمع  قـــوة شخصيتها  ــظــهــر 

ُ
ت الــتــي 

يهيمن عليه الذكور تاريخيًا. وقالت كارك 
في  نفسه  هــو  ليس  »الجندر  مقابلة:  خــال 
األرض الوسطى )التي تــدور أحــداث العمل 
أن  ألعب شخصية يمكنها  إذ ألنني  فيها(، 
مــن حولها...  رجــل  أي  على  تقضي جسديًا 
كـــــــان مـــــن املــــمــــتــــع حــــقــــًا مــــحــــاولــــة تــجــســيــد 
شــخــصــيــة تــتــمــتــع بــــقــــدر كـــبـــيـــر مــــن الـــقـــوة 
الـــبـــدنـــيـــة«. مـــن جــهــتــهــا، تـــقـــول صــحــيــفــة ذا 
غارديان إن مسلسل »شي هالك« يبّن كيف 
كبطلة  الــظــهــور  الرئيسية  الشخصية  على 
خارقة طوال الوقت، والحواجز التي يتعن 
عــلــى الــنــســاء الــقــفــز مــن خــالــهــا فــي الــعــمــل، 

وشكوك زمائها في أنها غير مؤهلة.

عبير نعمة باللهجة المصرية: إصدار غير مكتملالنساء بطالت في أربعة مسلسالت
تمكنت الفنانة اللبنانية 

عبير نعمة من تسجيل 
فرادة في لونها 

الغنائي البعيد عن السائد. 
أخيرًا، أصدرت أغنية 

»اعمل ناسيني«

لوس أنجليس ـ العربي الجديد

 حفل 
ّ
ستستأنف شبكة إن بي سي األميركية بث

تــوزيــع جــوائــز غــولــدن غلوب خــال الــعــام املقبل، 
األجنبية  الصحافة  رابــطــة  اتــخــاذ  أكـــدت  بعدما 
فــــي هـــولـــيـــوود الـــتـــي تـــشـــرف عــلــيــه اإلجــــــــراءات 
الازمة ملعالجة االتهامات بالعنصرية والتمييز 
والفساد. الحفل سيبث أيضًا عبر منصة بيكوك، 
وذلـــك فــي 10 يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي املــقــبــل، على 
ديسمبر/  12 في  املرشحن  أسماء  يعلن عن  أن 

كانون األول املقبل.
كـــانـــت الــشــبــكــة األمــيــركــيــة قـــد ألـــغـــت بـــث الــحــفــل 
الــســنــوي فــي يناير مــن هــذا الــعــام، كما قاطعته 
بــراذرز  وارنــر  بينها  هوليوود  في  استديوهات 
وأمـــازون ونتفليكس، ونــجــوم بينهم تــوم كــروز 
ــالـــو، على  وســكــارلــيــت جــوهــانــســون ومــــارك روفـ
ــر اتـــهـــام أعـــضـــاء رابـــطـــة الــصــحــافــة األجــنــبــيــة  إثــ
ــعــتــَبــر أيــضــًا لجنة تحكيم 

ُ
فــي هــولــيــوود الــتــي ت

على  والتمييز  بالعنصرية،  اتــهــامــات  الــجــوائــز 
أساس الجنس، والفساد. 

في فبراير/شباط املاضي، نشرت صحيفة لوس 
أنــجــلــيــس تــايــمــز تــحــقــيــقــًا، كــشــف أن الــرابــطــة ال 
تضم بن أعضائها الـ86 أي شخص من أصحاب 
»ثقافة  على  الضوء  ط 

ّ
كما سل الــســوداء.  البشرة 

السائدة بن رابطة الصحافة األجنبية  الفساد« 
فــي هــولــيــوود، وهــي ثقافة شهدت قيام شركات 

الــتــرفــيــه بــمــنــح األعــــضــــاء إقــــامــــات فـــي الــفــنــادق 
ووجبات عشاء ورحــات، لكسب التأييد لألفام 
التي كانوا يأملون في حصولها على ترشيحات. 
وأفــــاد الــتــقــريــر أن أعــضــاء فــي الــرابــطــة ســافــروا 
ــاريــــس، عــلــى نفقة  إلــــى الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة بــ
»نتفليكس«، لدعم مسلسلها »إميلي في باريس« 
الـــذي نـــال ترشيحن خـــال الــعــام املــاضــي. وإثــر 
الــكــشــف عــن هـــذه الــفــضــائــح، تــوجــهــت مجموعة 
الترفيه رسميًا  قــطــاع  فــي  مــائــة مهني  مــن نحو 
برسالة إلى الرابطة، تضمنت انتقادات صريحة 
املهنية  فــي  والــنــقــص  التمييزية  »سلوكياتها  لـ
ــة واتـــهـــامـــات بــالــفــســاد  ــيـ ــات األخـــاقـ ــاكـ ــهـ ــتـ واالنـ
أن وجهتها حركة  اتهامات سبق  املــالــي«، وهــي 

تايمز آب املناهضة للتحرش الجنسي.
الرابطة على هذه االتهامات، عبر اعتماد  وردت 
سلسلة من اإلصــاحــات، من بينها ضم أعضاء 
ــدد إلـــيـــهـــا لــتــحــســن تــمــثــيــل األقـــلـــيـــات فــيــهــا.  ــ جـ
وهــكــذا، قبلت املنظمة 103 ناخبن جــدد مــن 62 

الـــواليـــات املــتــحــدة، ليصل إجمالي  دولـــة خـــارج 
»إن بي سي«، تشكل  الناخبن إلى 200. ووفقًا لـــ
النساء 52 في املائة من أعضاء هيئة التصويت 
على الجوائز اآلن، وتشكل اإلثنيات العرقية 51.5 
في املائة من األعضاء )19.5 في املائة التينيون، 
و12 في املائة آسيويون، و10 في املائة سود، و10 

في املائة شرق أوسطيون(.
الــرابــطــة أعــضــاءهــا مــن قبول أي هدايا،  ومنعت 
أو رحــــات مــدفــوعــة، أو مــزايــا أخــــرى. وبحسب 
ــادات الــجــديــدة الــتــي اعــتــمــدتــهــا الــرابــطــة،  اإلرشـــــ
ــًا ألعـــــضـــــاء هــــــذه املـــجـــمـــوعـــة  ـــم يـــعـــد مـــســـمـــوحـ لــ
ــرى مــن  ــ ــ ــدايــــا أخـ ــواد تـــرويـــجـــيـــة أو هــ ــ ــ »قــــبــــول مـ
االستوديوهات، أو شركات اإلعان، أو املمثلن، 
بــاألفــام  املرتبطن  مــن  أو غيرهم  املــخــرجــن،  أو 

والبرامج التلفزيونية«.
وُسحبت عضوية الرئيس السابق للرابطة فيليب 
بيرك، بعدما وصف حركة حياة السود مهمة، في 

رسالة إلكترونية، بأنها »حركة كراهية«.
وعلى الرغم من إشارة شبكة إن بي سي األميركية 
إلـــى الــتــدابــيــر الــتــي اتــخــذتــهــا الــرابــطــة، فــي بيان 
إعــانــهــا عــن اســتــئــنــاف بــث حــفــل جــوائــز غــولــدن 
ــادت أن االتــفــاقــيــة بــن الطرفن  غــلــوب، فــإنــهــا أفــ
مــدتــهــا عـــام واحــــد فــقــط، مــمــا يــســمــح للمنظمن 
»بــاســتــكــشــاف فــــرص جـــديـــدة لــلــتــوزيــع املــحــلــي 
والعاملي عبر مجموعة متنوعة من املنصات في 

املستقبل«.

»ِسرُّه الباِتع« في طريقها لتصبح مسلسًال

)MEDIUM( يبدو أنّها تعّجلت في اختيار الكلمات واأللحان

سيقام الحفل 
في 10 يناير/

كانون الثاني 
)كيفن مايزور/ 
)Getty

)HBO( »من »بيت التنين

 خالد يوسف في مهرجان قرطاج السينمائي عام 2008 )فتحي بلعيد/ فرانس برس(

بعد عودته إلى مصر، سيعمل المخرج خالد يوسف، على تولّي مسلسل مأخوذ عن قصة 
»سرُّه الباتع«، التي نشرها يوسف إدريس في عام 1958. عمل درامي يرّوج للنظام

خالد يوسف

عودة حفل »غولدن غلوب«

فنون وكوكتيل
متابعة

شاشة

غناءرصد

تحكي قصة يوسف إدريس 
)الصورة( »ِسرُّه الباِتع« 

حكاية الطفل حامد ذي 
السنوات السبع، الذي يصر 
على البحث عن سر الشيخ 

المدفون في بلدته داخل 
مقام يقدسه الناس، ويبدأ 

رحلة البحث عن قصة 
ذلك الشيخ المسمى 

»السلطان حامد« من دون 
جدوى، حتى يتنازل عن 

هدفه وينساه، لكنه يظل 
يطارده رغم تخرجه من 
كلية الطب وعمله في 

أحد المستشفيات بمدينة 
اإلسماعيلية في فترة 

الستينيات.

القصة األصلية
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حافظ على 
ُ
ها ما زالت ت

ّ
 أن

ّ
بعد عام 2011، إل

من  تنطلق  مشاريع  وتشهد  خصوصيتها، 
.
ً
 ومعرفة

ً
اآلرامية لغة

»َيونا« أو اليمامة، عنوان املوقع اإللكتروني 
 ،2020 عـــام  تــأّســس  الـــذي   www.yawna.org
عــلــى يـــد الــبــاحــث الـــســـوري ريـــمـــون وهــبــي. 
ما 

ّ
قل اإلحيائي  بطابعه  املوقع   

ّ
أن وصحيح 

ــــرّوج 
ُ
ــت إلــيــه فــي زحــمــة املـــواقـــع الــتــي ت

َ
ُيــلــتــف

حتى  أو  الــخــفــيــف،  الســتــهــاكــي  للمحتوى 
ــلـــى قـــطـــع الـــصـــات  ــتــــي تـــبـــعـــث عـ ــع الــ ــ ــواقـ ــ املـ
بـــاآلخـــر، وتـــدعـــو إلــــى الــكــراهــيــة والنـــغـــاق 
والـــتـــعـــّصـــب، كــمــا يـــحـــدث ذلــــك يــومــيــا على 
هذه   

ّ
أن  

ّ
إل الجتماعي،  التواصل  صفحات 

ـــرة بــخــطــاب ِعلمي 
ّ
الــنــزعــة اإلحــيــائــيــة املـــؤط

مــنــه موقعا  مــا تصنع  وجــهــود بحثية هــي 
بمحتوى نوعّي رصني.

واجـــهـــة املـــوقـــع الــبــســيــطــة تــعــكــس رســالــتــه 
طالُع 

ُ
ت التي  الخلفّية   

ُ
حيث اها، 

ّ
يتوخ التي 

 عن صورة كبيرة 
ُّ

الزائر لحظة دخوله تشف
لبلدة معلول، وفي الوصف ُكتب اسم املوقع 
ثّم   معلول«. 

ُ
»آرامّية »َيونا«، وباألسفل منه 

ــهــا الــقــائــم عــلــى املــوقــع، 
ّ
كلمة تــرحــيــبــّيــة خــط

املـــشـــروع فــي الحفاظ  ُيـــعـــّرف فيها بــغــايــات 
املسيح،  السّيد  بها  تــحــّدث  التي  اللغة  على 
ص هذه الغايات باثنتني: »أّوًل: 

ّ
 تتلخ

ُ
حيث

الــحــفــاظ عــلــى اآلرامـــيـــة وبــخــاّصــة املعلولية 
ــاث  ــــال األبـــحـ ــراض، مــــن خـ ــقــ ــالنــ ــّددة بــ ــ ــهـ ــ املـ
الــهــادفــة إلـــى توثيقها ودراســتــهــا، ومـــن ثــّم 
إلى مواد تعليمية وثقافية  النتائج  ترجمة 
حــديــثــة. ثــانــيــا: الــحــفــاظ عــلــى ثــقــافــة وتـــراث 
مــعــلــول، ورفـــــده بــمــزيــد مـــن األبـــحـــاث الــتــي 
ق بالتاريخ والجغرافيا واآلثار واملعالم 

ّ
تتعل

التراثية والفنون والعادات«.
خرى في املوقع، 

ُ
بالنتقال إلى التصنيفات األ

يطالعنا تصنيف »عن َيونا« وتندرج ضمنه 
األّول هو  املوضوع  سبع مواضيع مرتبطة؛ 
 لــغــويٌّ ألصــل 

ٌ
»الســــم والـــرمـــز«؛ وفــيــه عـــرض

الــتــســمــيــة مــــن خـــــال الـــبـــحـــث فــــي جـــذورهـــا 

الــلــغــويــة ضــمــن عــائــلــة »الـــلـــغـــات الــســامــيــة« 
هــذا  عــن  أن يستغني  للباحث  ُيــمــكــن  )وكــــان 
التوصيف، الذي لم يعد ُيحيل إلى منهجية 
األكاديميا، والستعاضة  أروقــة  موثوقة في 
لغويون  علماء  من مصطلحات  اقترحه  بما 
مختلفون( ففي األوغاريتية الكلمة مأخوذة 
 ،Yona ــِعـــبـــريـــة ــي الـ ــ مــــن الــــجــــذر »يــــنــــت«، وفـ
بـــالـــعـــربـــيـــة:  ــنـــي  ــعـ وتـ  ،Yawna ــة  ــ ــيـ ــ ــاآلرامـ ــ وبـ
ق نقش بلعام بن بعور، الذي 

ّ
اليمامة. وقد وث

يــعــود إلـــى ديـــر الــُعــا شــمــالــي األردن ويــقــّدر 
فيه.  الكلمة  هـــذه  بـــــ2800 ســنــة، وروَد  عــمــره 
أّما رمزيته اليوم، فهي حاضرة بوصفه رمزًا 
ــمــدت لــوحــة بــابــلــو بيكاسو 

ُ
لــلــســام، إذ اعــت

 ألّول مؤتمر عاملي للسام )1949(.
َ
رمزا

»قــّصــتــي  أّمــــا املـــوضـــوع الــثــانــي فــمــعــنــون بـــ
مـــع اآلرامــــيــــة« يــتــحــّدث فــيــه ريـــمـــون وهــبــي 
عــن شـــرارة الــبــدايــة انــطــاقــا مــن املــنــزل الــذي 
 الكثير من 

ّ
ترّبى فيه صغيرًا، حيث لحظ أن

بــدأت تنحصر  اآلرامــيــة لألشياء  التسميات 
ــن فـــقـــط، فـــي حـــني انــتــقــل إلــى  ــّسـ فـــي كـــبـــار الـ
ممارسة التوثيق بشكل أوسع ومباشر في 
واليوم   .2011 - املمتدة ما بني 2006  الفترة 

بيروت ـ العربي الجديد

 البعض أن الثراء اللغوي في 
ّ
يظن

املــنــطــقــة الــعــربــيــة مــتــحــّصــل فقط 
اللغات األجنبية كاإلنكليزية  من 
ــعــطــى اهتماما 

ُ
س وت ــــدرَّ

ُ
والــفــرنــســيــة؛ الــتــي ت

كــبــيــرًا بــفــعــل الــســيــاســات الــتــعــلــيــمــيــة الــتــي 
ا 

ّ
أمعن فلو  العربية.  الــدول  غالبية  تشهدها 

ية 
ّ
 فــي واقــــع املــجــتــمــعــات املحل

ً
الــنــظــر قــلــيــا

خرى، تاريخيا 
ُ
لوجدناه يشتمل على لغات أ

ــرة الــلــغــويــة الـــواحـــدة  ــ وِعــلــمــيــا هـــي مـــن األسـ
معها  وتتقاطع  العربية،  إليها  تنتمي  التي 
بالكثير من الِخبرات التراثية، وتمثل حقيقة 

الثراء اللغوية ملجتمعاتنا. 
واحــــدة مــن هـــذه الــلــغــات - ومـــن املــؤســف أن 
ـــهـــا بـــاتـــت مــــهــــّددة بـــالنـــقـــراض 

ّ
ــــوَصــــف بـــأن

ُ
ت

 من 
ّ

 لـــم يــتــبــق
ُ
ــة، حـــيـــث ــ ــيـ ــ - هـــي الــلــغــة اآلرامـ

ــدة مــعــلــول  ــلــ ــان بــ ــ ــّكـ ــ مـــتـــحـــّدثـــيـــهـــا ســــــوى سـ
الــســوريــة وجـــواراتـــهـــا )56 كـــم شــمــال شــرق 
دمـــشـــق(، املــعــروفــة بــتــاريــخــهــا املــديــد كــأبــرز 
الثقافة والــتــراث اآلرامـــّيـــني. وعلى  حــواضــن 
ــة 

َ
مــا عــانــتــه هـــذه البقعة الــجــغــرافــيــة املــحــاط

بالجبال، من عزلٍة فرضتها عوامل سياسية 
األخيرة  الحرب  في سنوات  أيضا، وخاّصة 

إلياس كيفاالس

المطر القديم
أعود

وأنا كثوب عتيق
متآكل من الداخل.

تجوزني أنفاس باردة 
لني مطر قديم

ّ
ويبل

من أين يبدأ وأين ينتهي 
العالم؟ 

فنيني
ُ
حقول شاسعة رطبة ت

وهذا الغراب
على شجرة الَحور العجوز الوحيدة

ينام من يوم غيابي.
■ ■ ■

غنّي يا شجرة
ي يا شجرة 

ّ
غن

ك
ّ
فأنا تلميذ ظل

د صوتك
ّ
مقل

اس في بحر أوراقك
ّ
الغط

ي بهدوء يا شجرة
ّ
غن

أنا مضيف عصافيرك 
عتني بأبناء سبيلك 

ُ
امل

ُمستقِبل دواّبك
ي هانئة يا شجرة

ّ
غن

 تصمتي
ْ
ك إن

ّ
فإن

سيصمت العالم أيضا
ولن تأتي الفتاة الصغيرة 

ق أرجوحتها 
ّ
لتعل

على أغصانك املتينة
ي إذن يا شجرة

ّ
غن

فأنت مركز مجّرتنا.
■ ■ ■

غريب
غريب كالريح 

التي ل طاقة رجوع 
تعيُدها إلى الخلف
غريب كورقة الغابة

سَحق
ُ
التي وصلت إلى املدينة لت

تحت مايني األقدام
غريب مثل كلب بثاث أرجل
 الحجارة سديدة

ّ
تصيبه كل

غريب كالزائر
ْرق مقرعة الباب

َ
الذي يترّدد في ط

ق
َ
ف

َ
عند الش

غريب كالخائف
الذي يسرع الخطى ليرحل 

بأسرع ما يمكن عن هذه الحارة
غريب كاملسافر

الذي يسافر دوما ول يجد أبدًا
بلده املنشود. 

■ ■ ■

الشعر يرّكعك وال يكترث
إن كنُت أهيم وحيدًا على التال

ني شاعر؟ 
ّ
فهل الذنب أن

إن كنت أتحاشى الحشد
الغفير والصاخب

يَمامة آرامية من معلوال ُتلقي هذه الزاوية الضوء 
على موقع إلكتروني 

في الفضاء الذي 
استحدثته التكنولوجيا 

وبات أشبه ببطاقة 
ُهوية للكتّاب أو أصحاب 

الُمبادرات. هنا وقفة 
عند موقع »يَونا« 

الذي يبحث في تاريخ 
اللغة اآلرامية وتراثها 

المعرفي، ويشرف عليه 
الباحث السوري ريمون 

وهبي

ما يجعل نّصًا ما كبيرًا، 
هو قدرته على 

محاكاة تجربة اإلنسان، 
ال في لحظة واحدة، 

وإنّما عبر امتدادات 
العمر التي تشبه آثار 

عبور الزمن على 
الجسد

كالزائر الذي يترّدد في َطْرق مقرعة الباب عند الَشَفق

القراءة قبل التجربة وبعدها

يَونا جهود لحماية لغة مهّددة

اآلرامية لغة رسمية 
للشرق حتى القرن الثامن 

قبل الميالد

تعطي روايات الحب 
مثاًال صرفًا عن فرق 

القراءة بين ُعمرين

محاولة معرفية 
لتبديد الجهل باآلخر وحالة 

الجفاء معه

استلحقوا  الذين  اآلشوريّين  منذ  شهدتها  التي  والغزوات  النكبات  رغم 
اللغة  أّن   إلّا  الميالد،  قبل  الثامن  القرن  في  بإمبراطوريّتهم  دمشق 
وحيوية،  قائمة  ظلّت  اآلرامــيــة 
ضيّق،  نطاق  على  انحسرت  وإن 
»يَونا«  موقع  يحاول  ما  ــذا  وه
ومؤسسه ريمون وهبي )الصورة( 
الــقــادرة  الحيوية  تلك  تمثيله. 
إلى رحابة  الّضيق  العبور من  على 
الــتــعــارُف بوصفه  ــى  الــتــاريــخ، وإل
ــة نحو  ــي ــاس ــى وأس ــ أول ــوة  ــط خ
لمكّونات  المجتمعي  التكامل 

الهوية العربية المعاصرة.

رحابة التاريخ

2425
ثقافة
زيارة موقع

قصائد

إطاللة

فعاليات

يمتلك وهبي أرشيفا جمع فيه قرابة 25 ألف 
ية القتصاد في 

ّ
صورة، ورغم تخّرجه من »كل

 عــام 2013 
ّ
 أن

ّ
جامعة دمشق« عــام 2010، إل

 الحدث املفصلي في حياته بسبب هجوم 
ّ

ظل
معلول.  بلدة  على  النصرة«  جبهة  »تنظيم 
وفـــي ذلـــك الــوقــت كـــان ريــمــون فــي لــبــنــان مع 
 الـــحـــدث ســّبــب 

ّ
أخـــيـــه ســيــمــون لــلــعــمــل، لـــكـــن

غ كاٍف؟ فهل الشعر مسوِّ
إن كنت أتغّيب عن ولئم وتجّمعات

عن مناصب وتشريفات
إن كنت أبقى بعيدًا عن أّي طموح

فهل الشعر الذي يقود خطاي مذنٌب 
زعما إلى املوت؟

وإن يكن هذا ما يحصل باستمرار وثبات
 الشعر هو الذي يهّربني 

ّ
أن

إلى الظلمات املقفرة واملوحشة؟
الشعرـ يقول صوت- هو حقيقة فقط

 الحقائق
ّ

- با حماية- مثل كل
ها.

ّ
الشعر حقيقة تعارض باقي الحقائق كل

 األصوات األخرى.
ّ

صوت يلغي كل
الشعر ل يسّوغ شيئا

 األشياء
ّ

الشعر هو الذي يقلب كل
ويقلب نفسه حتما وأّوًل

ِبشاعِرِه سيفّكر؟ 
َ
ف

َ
أ

)ترجمة عن اليونانية: روني بو سابا(

فــعــاَد سيمون  كــبــيــرة،  نفسية  لهما صــدمــة 
إلى بلدته، وأكمل ريمون طريقه إلى أملانيا 
 درس اآلرامية ُهناك دراســة أكاديمية، 

ُ
حيث

أن  وليتخّرج من »جامعة هايدلبيرغ«، قبل 
 الظروف 

ّ
يعود إلى سورّية عام 2018، رغم كل

القـــتـــصـــاديـــة والــســيــاســيــة غــيــر املــشــّجــعــة، 
مــزاوًل العمل في البصريات نهارًا، والتفّرغ 
. املـــوضـــوع الــثــالــث مخّصص 

ً
ألبــحــاثــه لــيــا

ــا« الــتــي  ــونـ لــلــكــتــب الــتــعــلــيــمــيــة و»ســلــســلــة َيـ
انــطــلــقــت عــــام 2015، ثـــم تــوّســعــت الــتــجــربــة 
التعليمية،  الـــدورات  لتشمل  عــام 2018  بعد 
ــتــــدائــــي مــــوّجــــه لــتــعــلــيــم  ــع مـــنـــهـــاج ابــ ــ ــ ووضـ

اآلرامية لألطفال. 
ــيـــع الـــتـــي يــحــتــويــهــا هــذا  أّمـــــا بـــاقـــي املـــواضـ
التصنيف فهي على الشكل التالي: »تقارير 
ــن تـــغـــطـــيـــات مــن  ــارة عــ ــبــ إعــــامــــيــــة« وهـــــي عــ
املــوقــع.  لنشاط  تلفزيونية  وقــنــوات  ُصــحــف 
و»موقع َيونا« وفيه عرض عن تاريخ املوقع 
اإللكتروني، منذ تأسيسه عام 2020 وقدرته 
في الوصول إلى شريحة كبيرة من املتابعني 
إلى 79 دولة  ي مساحة جغرافية تمتّد 

ّ
غط

ُ
ت

حول العالم. ويتضّمن ملحة عن فريق العمل 

والشعار،  الُكتب  مصّمم  وهبي  إدوارد  مثل 
طّور التقني، وفيل إينغاند 

ُ
وفادي برهوم امل

ق اللغوي للنسخة اإلنكليزية. 
ّ
املدق

التصنيف الثاني في املوقع عنوانه »اآلرامية«، 
ويـــحـــتـــوي عـــلـــى ثـــاثـــة مــــواضــــيــــع: »الـــلـــغـــات 
 يـــقـــّدم الـــبـــاحـــث أهـــّمـــيـــة ما 

ُ
ــة« حـــيـــث ــّيـ ــاِمـ ــسـ الـ

ى من هذه اللغات مثل: اآلرامية والعربية 
ّ
تبق

 بعضها ُيعّد من أقدم اللغات 
ّ
والِعبرية، كما أن

فــي الــعــالــم وبــخــاصــة األكــديــة واألوغــاريــتــيــة. 
 مثل هكذا تسميات وتقسيمات لم تجد 

ّ
ولو أن

 ضمن حواضن الدرس الستشراقي 
ّ

مداها إل
األملاني  املـــؤّرخ  إلــى  بالعودة  القديمة،  غات 

ّ
لل

شلوستر الذي ُيعّد أّول من استخدم مصطلح 
املــروّيــات  على  بالعتماد  السامية«  »الــلــغــات 
ــــع أن يـــأخـــذ  ــــوقـ الــــديــــنــــيــــة، وكـــــــان بــــإمــــكــــان املـ
مــوقــفــا أكــثــر نــقــديــة، ويــقــف مـــطـــّوًل عــنــد هــذه 
املصطلحات ويقترح مصطلحات جديدة هي 

األصوب تاريخيا وسياسيا.

غنّي يا شجرة... أنا تلميذ ظلّك

تمأل االنتظاَر بالُحّب

تقيم فرقة التخت العربي للموسيقى والغناء العربي، عند الثامنة من مساء 
تأّسست  التي  الفرقة  القاهرة.  في  الجمهورية  مسرح  خشبة  على  حفًال  اليوم، 
طربية  أعماًال  تؤدي   ،1992 عام  معّوض  ياسر  واألكاديمي  الموسيقي  يد  على 
الشريف  الوهاب وبليغ حمدي ومحمود  الملّحنين مثل محمد عبد  لعدد من 

وسيد مكاوي.

يستضيف المدرج الروماني في عّمان، عند الثامنة والنصف من مساء غٍد األحد، 
عام  تأّسست  التي  الفرقة  بشر.  األردني  الغيتار  وعازف  إجباري  مسار  لفرقة  حفًال 
الغنائي  التراث  مع  والبلوز  والجاز  الروك  موسيقى  بين  أعمالها  في  تمزج   ،2004

المصري، وأصدرت العديد من األلبومات، آخرها »نُص الحاجات« )2022(.

الثالثاء  ظهر  بعد  من  الــواحــدة  عند  أحمد،  بلفقير  الجزائري  الباحث  يقّدم 
الوطني  المركز  حول  محاضرة  بالدوحة،  الوطنية  قطر  مكتبة  في  المقبل، 
للمخطوطات في والية إدرار بالجزائر. تضيء المحاضرة نشأة المركز الذي تتبعه 
اللغة  المخطوطات في علوم  الوالية تضّم عشرات آالف  حوالي 50 خزانة في 

والدين والطب والفلك وغيرها، ويعود أقدمها إلى القرن الثالث عشر الميالدي.

على خشبة مسرح ابن مسيك بالدار البيضاء، ُتعرض عند السابعة من مساء اليوم 
المجيد.  عبد  اهلل  سعد  وتأليف  الجبالي  صالح  إخراج  من  المركبة،  مسرحية 
يتصّور العمل نهاية وشيكة لكوكب األرض بسبب األزمات البيئية الكبرى التي تواجه 

سّكانه، وفي مقّدمتها أزمات التلوث وندرة المياه وتغيّر المناخ.

سومر شحادة

ـــاد إلــى 
ّ
الــــقــــراءة تـــجـــربـــة، ويـــذهـــب الـــنـــق

املــقــروء.  ص 
ّ
للن أخــرى  كتابة  اعتبارها 

الكبيرة  الــنــصــوص  أمـــام  أيــضــا،  ها 
ّ
لكن

 
َ
الــتــي تصنع الــذائــقــة، قــد تــكــون تجربة

العيش. وهــو ما يفّسر اختاف  تقارب 
أصداء قراءة نصوٍص بعينها بني ُعمٍر 
وآخر، إذ تختلف قراءة دوستويفسكي 
تــه فــي األربــعــني.  فــي العشرين عــن قــراء
ومـــا يصنع الخـــتـــاف لــيــس الــســنــوات 
ــا فـــرق الــتــجــربــة الــتــي  ــمـ ـ

ّ
الــتــي تـــمـــّر، وإن

 له 
ً
يعيشها املرء. وهو فرق يبني مقابا

ي الكلمات واألفكار.
ّ
عند تلق

تــــني  فـــــي الــــحــــّيــــز الــــزمــــنــــي بـــــني الــــقــــراء
اإلنسان  يصنع  مــا،  ص 

ّ
لن املفترضتني 

جزءًا من تجربته. ولو كان فرق التجربة 
بني الزمنني معيارًا يمكن قياسه، لسّهل 
 مــعــادلــٍة 

َ
ذلـــك دراســــة فـــرق الــتــلــقــي وفــــق

بما  مرتبطة  املسألة  لكن طاملا  جاهزة. 
يمّيز أحدنا عن اآلخــر، فهي مستحيلة 
إنــســان يصنع معادلته   

ّ
ــل وكـ الــقــيــاس، 

فـــي الـــوجـــود، أو يــفــهــمــهــا، بــعــد تفكيك 
عاقاته مع ما يحيط به، ومع ما كّون 

شخصيته. 
ة فـــــي قـــلـــب هـــذه  تـــقـــع تـــجـــربـــة الــــــقــــــراء
املـــتـــغـــّيـــرات، إذ تــتــغــّيــر طــريــقــة الــتــلــقــي 
فَرض على املرء أو 

ُ
بتغّير املعايير التي ت

 رّبما 
ّ

ع منه. فَمن يتعّرض لُحّب أقل
َ
ز

َ
نت

ُ
ت

 عــاطــفــيــة مــثــل »الــحــب 
ٌ
ــة ــ تــؤثــر فــيــِه روايـ

فـــي زمــــن الــكــولــيــرا« تــأثــيــرًا أكـــبـــر، وقــد 
يكون تأثيرًا مشابها ألعراض الكوليرا، 
ومن  الــروايــة.  فــي  الطبيب  أخبرنا  كما 
الــبــداهــة أيــضــا أن يــكــون تأثير الــروايــة 
نفسها، على شــاّب في السابعة عشرة، 
ــل فــي  ــ مــخــتــلــفــا عــــن تـــأثـــيـــرهـــا عـــلـــى رجـ
الـــحـــّب نفسه   

ّ
الــســابــعــة والـــثـــاثـــني، ألن

 في وجدانه الخاّص وضمن 
ً
أخذ شكا

تجربته الشخصّية.
ــْعــــرض روايـــــــــات الـــحـــب فـــــرق الــتــلــقــي  تــ
بوجهه الصرف، فالُحّب أكثر ما يكشف 
مــعــادن األفـــــراد، عــبــر الســتــجــابــة لــه أو 
ــــرى الـــشـــاب  ــه. ولـــرّبـــمـــا يـ ــنـ اإلعــــــــراض عـ
الفضيلة في أن يكون املرء محبوبا، غير 
 اإلنسان الذي يخوض التجربة، يرى 

ّ
أن

الفضيلة في أن يكون املرء قادرًا على أن 
ُيِحّب وَيمنح. ورواية غابرييل غارسيا 
الشهيرة ليست  ــ 2014(   1927( ماركيز 

ــّور رؤيــــــة أحـــدنـــا  ــطــ ــا يــ ــو مــ ــة، هــ ــربـ ــجـ تـ
لــطــبــيــعــة األدب مـــن جـــانـــب، ولــطــبــيــعــة 
ــر. لـــربـــمـــا يــفــّكــر  ــ ــانـــب آخــ الــــُحــــّب مــــن جـ
العاطفة  تأثير  الذي وقع تحت  الشاب 
 عليه أن يتزّوج الفتاة التي سلبت 

ّ
بأن

ر ذلـــك يــبــقــى رهــني 
ّ
عــافــيــتــه، ومـــع تـــعـــذ

ــــوال حـــيـــاتـــه. وســيــعــرف  ــائـــٍب طـ ــــبٍّ غـ ُحـ
 الـــُحـــبَّ بـــصـــورة مــخــتــلــفــة، وقــد 

ُ
الــكــهــل

أحّبها بعد وفاة  التي  بالسيدة  ارتبط 

في  تــقــّدم جسداهما  أن  زوجــهــا، وبعد 
الــزمــن إلــى أن صــارت الرغبة نوعا من 
أودى  اشتعاًل  كانت  أن  بعد  النطفاء، 
بصحته عندما كان شابا. والفرق بني 
ْي ُحّب 

َ
الزمنني في الرواية، صنَع قّصت

مختلفتني في مضمار قصة واحدة. 
ــة تـــنـــمـــو مــــع اإلنــــســــان  ــربـ ة تـــجـ ــراء ــ ــقــ ــ ــ ال
فــي ســيــاقــات منفصلة  تــزدهــر  إذًا، ول 
ــانـــت ســـيـــاقـــات مــعــرفــيــة  ــواء أكـ ــ عـــنـــه، سـ
ــــمــــا تـــزدهـــر فـــي ســيــاق 

ّ
أو ثــقــافــيــة، وإن

الــتــجــربــة اإلنــســانــيــة ذاتــــهــــا، وتــجــربــة 
ــل نـــّصـــا  ــعـ الــــعــــيــــش نـــفـــســـهـــا. ومـــــــا يـــجـ
ــيـــرًا، هــــو قــــدرتــــه عـــلـــى املـــحـــاكـــاة  ــبـ ــا كـ مــ
التلقائية لتجربة اإلنسان، ل في لحظة 
ما عبر امتدادات العمر التي 

ّ
واحدة، وإن

تشبه آثار عبور الزمن على الجسد.
)روائي من سورية(  

 ضربا من ضروب األدب الذي يجعل 
ّ

إل
للعاطفة  ــدّوخ  املــ التأثير  تحت  الــقــارئ 
الــتــي دفــعــت بــطــل الـــروايـــة إلـــى انــتــظــار 
مــحــبــوبــتــه مـــا يـــقـــارب الــخــمــســني عــامــا. 

ه أحّبها؟
ّ
لكن هل انتظرها بالفعل ألن

الـــــقـــــراءة تـــجـــربـــة شــخــصــيــة،   
ّ
طـــاملـــا أن

 
ّ
ــنــي أشـــّك فــي أن

ّ
أتــيــُح لنفسي الــقــول: إن

فــلــوريــنــتــيــنــو قـــد أحـــــّب فــيــرمــيــنــا منذ 
 ماركيز قــد أراد أن 

ّ
 أن

ُ
ــال األســـاس، وأخـ

يعرض تأثير الُحّب فينا، وأن يقرأ أثره 
ــنْي.  ــحــبَّ

ُ
مـــن خـــال تــأجــيــل الــلــقــاء بـــني امل

فـــالـــروايـــة تــتــحــّدث عـــن النـــتـــظـــار، وعــن 
كــيــف نــمــأل ســـنـــوات النــتــظــار بــالــُحــّب، 
ـــمـــا عـــن تأجيله 

ّ
ل عـــن الـــُحـــّب نــفــســه، إن

األمثل.
ة الــروايــة بــني ُعْمرين  والــفــرق فــي قـــراء
ــة واآلخــــــــــر بــعــد  ــربــ أحــــدهــــمــــا بـــــا تــــجــ
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إلياس كيفاالس

شاعر يوناني من مواليد عام 1951 في 
السياسّية  العلوم  درس  تريكاال.  منطقة 
ــة عشر  ــعـ ــدر أربـ ــ فـــي جــامــعــة أثـــيـــنـــا. أصـ
ديــوانــا إلــى جــانــب الــعــديــد مــن الكتب في 
ــال الـــنـــقـــد األدبـــــــــّي. عـــمـــل كـــاتـــبـــا فــي  مـــجـ
ت 

ّ
واملجل الصحف  من  العديد  صفحات 

إضافة إلى عمله في املجال اإلذاعّي.

بطاقة

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني



رحالت

وضع الرّحالة البريطاني الكثير من المؤلّفات المطّولة حول رحالته إلى 
الشرق، ومنها رحلته إلى العراق عام 1816، والتي صدرت أجزاء منها 

في بغداد عام 1968 بترجمة سليم طه التكريتي

رحلة بكنغهام 
إلى الموصل 

عام 1816
ماٍض مجيد وحاضر محزن

تيسير خلف

واملـــفـــّكـــر  والــــكــــاتــــب  ــة  ــالــ ــرّحــ الــ زار 
الــبــريــطــانــي جيمس  الـــطـــوبـــاوي 
العام  فــي  الــعــراق  سيلك بكنغهام 
1816، ضــمــن رحــلــة شــمــلــت مــنــاطــق واســعــة 
املعّمقة بحيث  الشرق، وكتب مشاهداته  من 
الحقبة  تلك  مهّمًا عن  ه مرجعًا 

ُ
رحلت شّكلت 

ــظــلــمــة مــن تــاريــخ منطقة املـــشـــرق، لــم يتح 
ُ
امل

الع عليها بسبب ندرة ما 
ّ
لقّراء العربية االط

رجم له إلى لغة الضاد.
ُ
ت

ــــي مــقــاطــعــة  ــــي فـــلـــشـــنـــغ، فـ ولــــــد بـــكـــنـــغـــهـــام فـ
كــورنــوال جــنــوب غــربــي إنــكــلــتــرا، عــام 1786، 
ــك كـــــان تــعــلــيــمــه  ــذلــ ــًا، ولــ وكــــــان والــــــــده فــــالحــ
ف نفسه بنفسه، وقضى 

ّ
ه ثق

ّ
متواضعًا، ولكن

طفولته وهو يجوب البحر، ووقــع في العام 
1797 في أسر الفرنسيني. ثم عمل في شركة 
أن يستقيل ويؤّسس  قبل  الشرقية«،  »الهند 
جريدة »كلكوتا«، التي نجحت نجاحًا ُمبهرًا 
بفضل سياستها العادلة حيال املظالم التي 
يتعّرض لها الهنود، األمر الذي أثار حفيظة 
جريدته  لت 

ّ
عط الــتــي  البريطانية  السلطات 

في العام 1823 وأبعدته عن الهند نهائيًا.
مـــال بــكــنــغــهــام فــي أواخــــر حــيــاتــه إلـــى أفــكــار 
 ،1848 عــام  كتابًا صــدر  الطوباويني، فوضع 
تـــحـــّدث فــيــه عـــن مــجــتــمــع تـــعـــاونـــي مــتــحــّرر 
األهلية  »الشرور  عنوانه:  متكاتف،  ومتآلف 
ط إلقامة بلدة 

ّ
والعالجات الَعملية لها: مخط

األخيرة  في سنواته  وقــد عكف  أنموذجية«. 
لــم ُيكملها بسبب  عــلــى وضـــع ســيــرة ذاتــيــة 
فقط  دين 

ّ
مجل كتب  حيث   ،1855 عــام  وفــاتــه 

ــط لــكــتــابــتــهــا. 
ّ
ـــدات كــــان يــخــط

ّ
ــــع مـــجـــل مـــن أربـ

التجوال  الهند فرصة  في  اإلقــامــة  له  أتاحت 
فــي الــشــرق الــقــديــم، فـــزار معظم الــــدول التي 
تــقــع عــلــى الــطــريــق الـــواصـــل بـــني بــريــطــانــيــا 
املطّولة  فات 

ّ
املؤل الكثير من  والهند، ووضــع 

حول هذه الرحالت، ومنها رحالت في مصر 
ــعــــراق والـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة  ــــالد الـــشـــام والــ وبـ
 الــتــرجــمــات 

ّ
ــــؤَســــف لـــه أن ــيـــرهـــا. ومـــمـــا ُي وغـ

العربية لرحالته نادرة جّدًا، منها أجزاء من 
سليم  الباحث  ترجمها  الــعــراق،  إلــى  رحلته 
طه التكريتي وصــدرت في بغداد عام 1968، 
ووصف لرحلته إلى حوران ترجمها الباحث 

كمال الشوفي وصدرت قبل أعوام قليلة. 

مظهر متناقض
ــــذي رســمــه  ــط الـ

ّ
يــثــنــي بــكــنــغــهــام عــلــى املــخــط

ــي كــــارســــن نـــيـــبـــور ملــديــنــة  ــ ــانـ ــ الــــرّحــــالــــة األملـ
املوصل في ربيع العام 1766، ويقول إنه »كان 
 مشاهداته قد 

ّ
صحيحًا بصفة عاّمة«، ولو أن

مــا ذكــره  يــؤّكــد صّحة مجمل  أن  أعانته على 
دون التعّمق في ذكر تفاصيله. ويبدأ بوصف 

املــديــنــة عــمــومــًا كــمــا يــلــي: »حـــني يــدخــل املــرء 
ها كانت 

ّ
املدينة من الشمال الغربي يبدو له أن

ُمحاطة، في وقت من األوقــات، بخندق امتأل 
ور فكان متهّدمًا، وهو  أّمــا السُّ اآلن باألتربة. 
ف سوى عقبة تافهة أمام الجيش، 

ّ
لم يعد يؤل

املــزّود باملدفعّية، الذي ُيحاصر املدينة. ومع 
ذلـــك فــقــد يعتبر حــاجــزًا يكفي لــصــّد األعـــداء 

هور أمامه«.
ّ
الذين كانوا يحاولون الظ

ــوارع 
ّ

الــعــام للمدينة »فــالــش املــظــهــر  ويــنــتــقــد 
ـــدة، واســتــقــامــتــهــا ليست  ــبَّ ــعـ ضــّيــقــة غــيــر مـ
منتظمة، وال توجد في املدينة، مع استثناء 
واحــــد، أســــواق جميلة، ومــســاجــد، وقــصــور، 
ــع املــــرء أن يــجــده فـــي مــديــنــة لها 

ّ
مــّمــا يــتــوق

ــص، مــصــادفــة، 
ّ
مــثــل هـــذه الــّســعــة، وأن يــتــخــل

 
ّ
 لــألبــنــيــة الــعــاّمــة؛ ذلـــك أن

ّ
ـــمـــل

ُ
مــن الــتــشــابــه امل

مــعــظــم املـــنـــازل ُمــشــّيــدة مــن أحــجــار صغيرة 
ني، 

ّ
غير صقيلة، ُبنيت باملالط، ورشقت بالط

ــّر  ــــّيــــد بــــاآلجــ
ُ

ــبـــعـــض مـــنـــهـــا قــــد ش  الـ
ّ
ــو أن ــ ولــ

 من أهّم خصائص 
ّ

نب«. ويضيف: »ولعل
ِّ
والل

ــّيــدت على سفوح مائلة، 
ُ

ها ش
ّ
هــذه املــنــازل أن

َبه باملعابد املصرّية القديمة، بينما 
َ

وعلى ش
ـــوارع مـــــدّورة غالبًا 

ّ
وايـــا أمــــام الـــش

ّ
تــكــون الـــز

ــوارع 
ّ

كما ُيشاهد ذلــك في فتحات زوايــا الــش
الــضــّيــقــة فــي لــنــدن. ونــظــرًا لــنــدرة األخــشــاب، 

ستعمل 
ُ
وارتــفــاع أســعــارهــا تبعًا لــذلــك، لــم ت

 معظم هذه 
ّ
فــإن األبنية؛ ولذلك   في 

ً
قليال  

ّ
إال

األبــنــيــة لــهــا، بــــداًل مـــن الـــّســـقـــوف الــخــشــبــّيــة، 
َرف، وسطوح 

ُ
سقوف معقودة تقوم فوقها غ

معقودة تسند شرفاتها املنبسطة«.

بين النورماندي والقوطي والعربي
ويــعــقــد بــكــنــغــهــام املـــقـــارنـــات حـــول تفاصيل 
بــيــوت املــوصــل الــعــمــرانــيــة مــع بــعــض الــطــرز 
الــقــديــمــة، حــيــث يــقــول: »مــداخــل هـــذه املــنــازل 
ـــوارع فـــي معظم 

ّ
هـــي املــنــافــذ املــتــصــلــة بـــالـــش

ـــبـــابـــيـــك عــلــى 
ّ

الــــــحــــــاالت، حـــيـــث تـــنـــفـــتـــح الـــش
املرمر  من  بطاق  متّوجة  الداخلّية،  الباحات 
ــّم اقــتــطــاعــه مـــن الــجــبــال املـــجـــاورة  ع تــ

ّ
املـــجـــز

للمدينة، وهو مشّيد في بعض الحاالت على 
خــرى 

ُ
ـــب، وفــي حـــاالت أ ـــدبَّ

ُ
ــراز الــقــوطــي امل

ّ
الــط

وما خال  املستقيم.  النورماندي  الطراز  على 
بــعــض الـــحـــاالت الــتــي تــبــدو فــيــهــا األقــــواس 
صقلية،  في  العرب  استعملها  التي  العربّية 
ى 

ّ
حل

ُ
 الطرازين اآلخرين أكثر انتشارًا. وت

ّ
فإن

قطع املرمر في بعض الحاالت برسوم أزهار 
منحوتة، وهي متقنة الّصنع غالبًا«.

ــان هــذه  وتــلــفــت نــظــره زخــرفــة رآهـــا عــلــى أركــ
تتمثل  تتكّرر، وهــي  التي  املــداخــل وسجفها 
بــمــا ُيــشــبــه رأس الــكــبــش فــي الــقــســم العلوي 
ــثــني منطبقني 

ّ
خــــرى مــن مــثــل

ُ
مــنــه، ونــقــوش أ

على بعضهما بالتخالف، ونجمة في الوسط 
ــّيـــون«  ــــارات الـــتـــي كــــان »املـــاســـونـ ـ

ّ
ــــش ــشــبــه الـ

ُ
ت

يحملونها في أوروّبا، كما يقول.
التي  البسيطة  النّساجني  إلى بيوت  ويشير 
يكون نصفها تحت األرض، والجزء األسفل 
تــقــوم فيها  الــنــهــار؛ حيث  أثــنــاء  منها مغلق 
املناسج، بينما يرقدون على سطوحها أثناء 
الّسطوح  هــذه  مــن  »الكثير  إن  ويــقــول  الليل. 
مسّورة بجدران تحجب الذين ينامون فيها 
منافذ  املنازل  ولهذه  لألنظار.  تعّرضهم  من 
مصنوعة مــن أســطــوانــات فــخــارّيــة ُمــجــّوفــة، 
الجدران  في  البنادق  لتثبيت  مزاغل؛  وفيها 

استعدادًا ألسباب الدفاع«.

مقاٍه وأسواق
وفــــي وصـــفـــه لــــألســــواق، يـــقـــول إنـــهـــا وإن لم 
 

ّ
ــواق الــقــاهــرة فـــي جــمــالــهــا، إال ــ تــكــن مــثــل أسـ
بــشــيء واحـــد هــو كثرتها  ــهــا تتمّيز عنها 

ّ
أن

والضروريات  الحاجات  من  فيها  ما  ووفــرة 
الــتــي تــأتــيــهــا مـــن املــنــاطــق الــجــبــلــّيــة. ولكنه 
يعود لينتقد وضــع هــذه األســـواق املفتوحة 
قـــذرة بصفة عــاّمــة،  ــاة بسقوف، فهي 

ّ
ــغــط

ُ
وامل

ـــشـــاَهـــد أمـــثـــالـــه في 
ُ
وغـــيـــر مــتــنــاســقــة، مـــّمـــا ت

هـــذا الـــضـــرب مـــن املــــدن الــشــرقــيــة. ويــضــيــف: 
ـــبـــاع فيها 

ُ
»ال تـــوجـــد ســــوى ســــوق واحـــــدة ت

ــواق في  ــ الــّســلــع الــغــالــيــة، وهــــذه أفــضــل األســ
بنائها وتصميمها، وهي تغّص على الدوام 
ــمــيــنــة، مــّمــا 

ّ
بــأصــنــاف عـــديـــدة مـــن الــّســلــع الــث

نتجه أوروبا والهند«.
ُ
ت

املــوصــل  فــي  املــقــاهــي  أن  ويــالحــظ بكنغهام 
منها  والبعض  عــام،  بوجه  وواســعــة  كثيرة 
وارع بطوله، ويمتّد زهاء 

ّ
 أحد الش

ّ
قد يحتل

 املقاعد على جانبي 
ّ

صف
ُ
يــارد، حيث ت مئة 

ــلــه ســقــف مـــن الـــُحـــصـــر... 
ّ
ــارع الــــذي ُيــظــل ــشـ الـ

ــالثــني، 
ّ
وُيـــقـــّدر عـــدد الــحــّمــامــات بــحــوالــي الــث

ــي قــــصــــدت بـــعـــض الـــحـــّمـــامـــات  ــ ــنـ ــ ـ
ّ
»ومــــــــع أن

ُيــمــكــن  ــا  فــيــهــا مــ ــم أر  لــ ــنــــي  ــ
ّ
أن  

ّ
ــيـــرة، إال ــبـ الـــكـ

مقارنته بحّمامات القاهرة أو دمشق، ويبدو 
املدن   طريقة االغتسال في حّمامات هــذه 

ّ
أن

قة 
ّ
املتعل للتفصيالت  أهمّية  وال  متشابهة، 

الــذيــن يعملون  الــخــدم  أو  الــحــّمــام  بصاحب 
دن الُكبرى بمصر 

ُ
فيه، وهو أمر شائع في امل

ــول إن عـــــدد املـــســـاجـــد فــي  ــقــ ــا«. ويــ ــ ــوريــ ــ وســ
منها  يبلغ حوالي خمسني مسجدًا،  املدينة 
ثالثون صغيرة واعتيادّية، وعشرون كبيرة. 
ويشير إلى أن مآذنها متساوية في االرتفاع، 
األعلى،  كل من 

ّ
الش ومــدّورة  باآلجّر،  ُمشّيدة 

وتقوم على قاعدة مرّبعة من األسفل، وهي 
ي 

ّ
غط

ُ
ترتفع من القاعدة أشبه بعمود هائل ت

رائعة من  زخــارف عربّية  الخارجي  سطحه 
آجـــر نــاتــئ وبــــارز فــي الــبــنــاء ذاتــــه يــزيــد من 

تأثيره في نفوس الناظرين.

أوضاع المسيحيين
وحــــول املــســيــحــيــني وكــنــائــســهــم فـــي املــديــنــة 
يقول: »يبلغ عدد الكنائس حوالي أربع عشرة 
تــخــّص طــائــفــة واحـــدة  كنيسة، خــمــس منها 
خـــــرى، وثـــالث 

ُ
ــع لــطــائــفــة أ ــ مـــن الـــكـــلـــدان، وأربـ

للّسريان، وواحــدة لليعاقبة )كما يسّمونهم 
ُهنا بهذا االســم(، وواحــدة للروم الكاثوليك، 
األولــى:  الكلدان  الي؛ 

ّ
الت النسق  وذلــك حسب 

مــار كوركيس،  الّصفا،  مــار شمعون  مسكتا، 
)بــثــيــون(، ومــريــم الـــعـــذراء. الــكــلــدان الثانية: 
مار  ا، 

ّ
مار يوحن قرياقوس،  مار  أشعيا،  مار 

ــّســــريــــان: الـــطـــاهـــرة الــفــوقــانــي،  جـــرجـــيـــس. الــ
طاهرة الحّجارين، ومار توما. اليعاقبة: مار 

حوديني. الروم الكاثوليك: مريم العذراء«.
فــي كنيسة مريم  الداخلية  الــرســوم  ويــصــف 
ّيدت على 

ُ
ها ش

ّ
العذراء الكاثوليكية، ويقول إن

القّديس  به كنيسة  ّيدت 
ُ

الــذي ش الطراز  ذات 
بــــة فــــي نــصــيــبــني. ويــضــيــف:  ــــخــــرَّ

ُ
يـــعـــقـــوب امل

»أطــــــواق املــمــشــى فــيــهــا مـــن الـــطـــراز الــعــربــي 
ب، واألنواع الصغيرة من هذه  دبَّ

ُ
االعتيادي امل

كل املألوف في الطراز 
ّ

األطواق مفرطحة بالش
الكنيسة  بصحن  حيط 

ُ
ت بينما  السكسوني، 

أفــاريــز مــن زخــــارف عــربــيــة وتــركــيــة متدلية، 
ــعــَرف بــاملــقــرنــصــات. وأصــغــر هــذه 

ُ
وهـــي مــا ت

الزخارف وإن كانت اعتيادية في مظهرها إال 
ها ليست متشابهة في تفاصيلها. 

ّ
أن
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ان املوصل، حيث 
ّ
يستطرد الرّحالة البريطاني جيمس سيلك بكنغهام في وصف سك

واحد  عنصر  من  هم 
ّ
فكأن تمامًا،  غيرهم  عن  تمّيزهم  وجوههم  »تقاطيع  أّن  يالحظ 

ذهبّيًا  قرطًا  غالبًا  يلبسون  األوالد  الصغار من  إن  فيقول  األلبسة  أما   .»)...( تقريبًا 
الفتيات حلية أشبه بالزر مرّصعة بأحجار صغيرة  في إحــدى األذنــن، بينما تلبس 
قة بثقب في األنف. ويرتدي الرجال اللباس التركي، ما خال العمائم 

ّ
من الفيروز، ُمعل

 من »القاووق« التركي، والّسراويل املصنوعة 
ً
والطرابيش العالية، مثل أهالي سورية، بدال

ساء رداًء واقيًا أزرق 
ّ
من نسيج صوفي جميل ِعوضًا عن الثياب القطنّية. وتلبس الن

ون، أشبه بما هو مألوف في مصر وسورية، ويستعملن حجابًا من نسيج شعر 
ّ
الل

شاهد 
ُ
ه، وبذلك يظهرن بمظهر ال ُيثير االهتمام غالبًا. وت

ّ
ي الوجه كل

ّ
الخيل األسود، ُيغط

في معظم أيدي مختلف الطبقات مراوح مصنوعة من الُحُصر تشبه األعالم املرّبعة 
واطئ العربّية والحبشّية من 

ّ
وع املعروف في الش

ّ
الّصغيرة ولها مقابض، وهي من الن

الّريش  املصنوعة من  املــراوح  هم يستعملون 
ّ
فإن ثــراء  اس 

ّ
الن أكثر  أّمــا  األحمر.  البحر 

»اللغة  ق من ذراعها بشريط. ويالحظ أن 
ّ
توضع وسط سطحها مــرآة صغيرة، وتعل

ى أهل حلب. ففيها 
ّ
القاهرة، وحت لغة أهل  التي يتحّدث بها أهل املوصل تختلف عن 

مزيج من الكلمات التركّية والفارسّية والهندّية«.

الناس والعادات

مسجد في الموصل 
على نهر دجلة في 

رسم ليوجين فالندي 
)Getty( 1840
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جيمس سيلك بكنغهام )ويكيبيديا(

قباب »الكنيسة الرسولية الدومينيكية« 
)Getty( في الموصل

)Getty( »من داخل »كنيسة السريان الكاثوليك )Getty( 1870 ،ستة رجال في قارب بنهر دجلة

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني
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تحدث ليونيل سكالوني، مدرب منتخب 
األرجنتني، عن مشاركة النجم ميسي في تشكيلته 
وأهمية وجوده دائمًا، وقال: »ميسي يرغب دائمًا 
في اللعب. سيلعب معي دائمًا، إال إذا حدث شيء 

ما. خطا خطوة مهمة للغاية مع فريقه باريس 
سان جيرمان الفرنسي. نحن سعداء بوجوده«. 

ُيذكر أن البولغا ُيقدم موسمًا الفتًا حتى اآلن 
وسجل وصنع أهدافًا كثيرة وبات مؤثرًا جدًا مع 

النادي الباريسي في جميع املسابقات.

أعرب قائد املنتخب البلجيكي إيدين هازارد عن 
رضاه عن أدائه في الـ65 دقيقة التي شارك فيها 

ضد منتخب ويلز واعترف بأنه يمر بوضع 
حساس في ريال مدريد، وقال في تصريحات بعد 

املباراة: »كانت أوقاتًا صعبة ولكني أريد اللعب 
وال ألعب. أشعر بأنني في حالة جيدة في فريق 

ريال مدريد. ولكني فقط ال ألعب كثيرًا. حني ألعب، 
ألعب بشكل جيد. إنه وضع حساس ألنني أريد أن 

ألعب أكثر«.

رأى العب التنس اإلسباني فليثيانو لوبيز أن 
اعتزال روجيه فيدرير سيشكل عالمة فارقة في 
تاريخ لعبة التنس. وقال لوبيز خالل مشاركته 

في منتدى الوكالة اإلسبانية لألعمال الرياضية 
في نسخته السابعة: »سيحكم التاريخ بشأن ما 

إذا كان رافاييل نادال أم نوفاك ديوكوفيتش أم 
روجيه فيدرير األفضل على مر العصور، ولكن 

بعيدًا عن ذلك، فإن اعتزال فيدرير سُيشكل عالمة 
فارقة في التنس«.

سكالوني: ميسي 
سيلعب دائمًا معي 

إال إذا حدث شيء

إدين هازارد: 
وضعي حساس في 

فريق ريال مدريد

فليثيانو لوبيز: اعتزال 
فيدرير سيُشكل عالمة 

فارقة في التنس

بّرأ القضاء 
اإلسباني الرئيس 
السابق لفريق 
برشلونة ساندرو 
روسيل، من 
جريمة االحتيال 
الضريبي التي 
واجه بسببها 
السجن لحوالي 
3 سنوات، 
على اعتبار أنه 
من القانوني 
استغالل شركة 
يديرها بنفسه 
للحصول على 
مقابل خدمات 
يقّدمها من 
خالل عمله 
مستشارًا. يُذكر 
أن الُتهمة 
الموّجهة إلى 
روسيل هي 
االحتيال على 
وزارة الخزانة بما 
يقرب من 231 
ألف يورو في 
السنة المالية 
.2012)Getty /ساندرو روسيل رئيس فريق برشلونة السابق )ميغيل بينيتيز

تبرئة ساندرو روسيل
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لم يُحدد فريق بوسطن 
سلتيك طبيعة االنتهاكات 

المزعومة

مغادرة 15 العبة منتخب إسبانيا للسيدات 
لكرة القدم لخالف مع المدرب

قررت 15 العبة مغادرة املنتخب اإلسباني للسيدات لكرة القدم على خلفية 
نشوب خالف مع املدرب، في وقت أعلن االتحاد الوطني للعبة دعمه لألخير. 
الالعبات  أرسلت كل العبة من  االتــحــاد اإلسباني  بيان صــادر عن  وحسب 
ــــذي يحيط  املــعــتــكــفــات الــبــريــد اإللــكــتــرونــي نــفــســه يــزعــمــن فــيــه أن الــوضــع ال
وصحتهن.  العاطفية  حالتهن  على  خطير  بشكل  يــؤثــر  الوطني  باملنتخب 
وأشارت وسائل إعالم إسبانية في األسابيع األخيرة إلى أن عددًا من الالعبات 

يرغنب في رحيل املدرب خورخي فيلدا. في املقابل، أكد االتحاد املحلي أنه لن 
يسمح »لالعبات بالتشكيك في استمرارية املدرب الوطني وطاقمه الفني، ألن 
اتخاذ هذه القرارات ليس من اختصاصهن«، وأضاف منددًا بما حصل »نحن 
لن نستدعي الالعبات اللواتي ال يرغنب في ارتداء قميص إسبانيا. سيشرك 
االتحاد فقط الالعبات املتحمسات، حتى لو كان ذلك يعني اللعب مع شابات. 
هو وضع غير مسبوق في تاريخ كرة القدم، إن كان لدى الرجال أو السيدات، 

في إسبانيا أو في كل أنحاء العالم«. 

4 إصابات في فريق برشلونة 
إلصابات  العبني   4 تــعــّرض  بعدما  مضاعفة  صدمة  برشلونة  فريق  تلقى 
الجولة  مــبــاريــات  فــي  الــوطــنــيــة  منتخباتهم  مــع  مشاركتهم  خـــالل  مختلفة، 
األوروبــيــة. وذكــرت صحيفة »موندو ديبورتيفو«  األمــم  الخامسة من دوري 
بعد  بالقلق،  يشعرون  برشلونة  فــريــق  وجماهير  مسؤولي  أن  الكتالونية، 
التي  املباراة  الفرنسي، جول كوندي، خالل  املدافع  لها  التي تعّرض  اإلصابة 
فاز بها منتخب »الديوك« على النمسا بهدفني دون مقابل. وبدأ كوندي املباراة 
أساسيًا في تشكيلة املدير الفني، ديديه ديشان، لكنه أجبر على مغادرة أرضية 
اإلنكليزي،  أرســنــال  نــادي  بمدافع  واســُتــبــدل  األول،  الــشــوط  امللعب منتصف 
ويليام ساليبا، بسبب معاناته من مشكلة عضلية، وسيغيب بشكل رسمي 
ديباي،  الهولندي ممفيس  املهاجم  يتمكن  لم  كما  الــقــادم.  الدنمارك  لقاء  عن 
التي فاز بها على بولندا بثنائية نظيفة،  من استكمال مباراة منتخب بالده 
إذ تــعــّرض هــو اآلخـــر إلصــابــة فــي أوتـــار الــركــبــة الــيــســرى، غـــادر على إثرها 
أرضية امللعب بعد مرور 52 دقيقة، وجرى تعويضه بزميله فينست يانسني. 
النجم  أكــدت الصحيفة أن  الحد، إذ  ولــم تتوقف إصــابــات برشلونة عند هــذا 
الفرنسي عثمان ديمبيلي، الذي عاد للمشاركة مع املنتخب الفرنسي، بدياًل 
في الدقائق العشرة األخيرة، شعر بآالم بعد نهاية اللقاء، ولكن ذلك لن يمنعه 

من مغادرة معسكر منتخب بالده.

دورة متز: فافرينكا يطيح مدفيديف
قّدم السويسري، ستان فافرينكا، أداء مثيرًا لإلعجاب وهزم الروسي دانيال 
مدفيديف املصنف األول عامليًا سابقًا، ليحّقق أول فوز له على أحد املصنفني 
العشرة األوائـــل منذ عــام 2020 ويبلغ ربــع نهائي دورة متز 250 نقطة في 
التنس. وخسر فافرينكا )37 سنة( حامل ثالثة ألقاب كبرى واملصنف 284 
أمــام  الثانية  املجموعة  فــي  الفاصلة  النقطة  اإلصــابــات،  بسبب  حاليًا  عامليًا 
مدفيديف املصنف الرابع حاليًا واألّول في الــدورة، قبل أن يفوز )4-6( و)7-
6( و)6 - 3(. وهو الفوز الرابع تواليًا لفافرينكا بعدما فاز في مباراتني في 
التصفيات، علمًا أنه سيواجه السويدي ميكايل يامر، في أول ربع نهائي له في 
بطوالت »إيه تي بي« منذ شهر يناير / كانون الثاني 2021. وقال فافرينكا 
لفترة عام،  ابتعد عن املالعب  ثالثًا عامليًا سابقًا عام 2014 والــذي  املصنف 
بسبب تعرضه الصابة في وتر أخيل: »أنا سعيد جدًا بمستوى اللعب الذي 
قدمته اليوم. من أجل أن أعيش مثل هذه اللحظات، فعلت كل شيء للعودة«. 
واملصنف  اللقب  البولندي، هوبرت هوركاش، حامل  أنهى  وفي وقت سابق، 
عاشرًا عامليًا، مشوار البطل السابق لفالشينغ ميدوز النمسوي دومينيك تيم 
بمجموعتني نظيفتني )6 - 3( و)6 - 4( في مباراة استمرت ساعة و17 دقيقة. 
وبعد بداية بطيئة ونقطتي كسر إرسال، استعاد هوركاش زمام املبادرة وفاز 

باملجموعة األولى، قبل أن يظفر بالثانية مع 12 إرسااًل ساحقًا.

أوقـــف فــريــق بــوســطــن ســلــتــيــكــس، وصيف 
ــرة الـــســـلـــة  ــ ــكـ ــ ــل الــــــــــــدوري األمـــــيـــــركـــــي لـ ــطــ بــ
ــم املــــاضــــي، مــدربــه  لــلــمــحــتــرفــن فـــي املـــوسـ
 2023-2022 مـــوســـم  ــــوال  طـ أودوكــــــا  إيـــمـــي 
عــلــى خلفية انــتــهــاكــات ســيــاســات الــفــريــق، 
وذلك وفقًا لبيان رسمي نشره عبر املوقع 
اإللكتروني. وشدد سلتيكس، الفائز بلقب 
فــي   ،2008 ــام  ــ عـ آخــــرهــــا  ــــرة  مـ  17 الــــــــدوري 
البيان، على أن »القرار بشأن مستقبله مع 
اتخاذه  سيتم  املــوســم  هــذا  بعد  سلتيكس 
ــاري املــفــعــول  ــق. الــتــعــلــيــق ســ فـــي وقـــت الحــ
عــلــى الــــفــــور«. ولــــم ُيـــحـــدد ســلــتــيــك طبيعة 
العقوبة  باتت  فيما  املزعومة،  االنتهاكات 
ــا واحـــــدة مـــن أشــــد الــعــقــوبــات  ــ عــلــى أودوكــ

التي تفرض على مدرب في الدوري. 
وفــي بــيــان حصل عليه مــوقــع »إي أس بي 
أن« قال أودوكــا إنه قبل قــرار فريقه، وتابع 
وكل  والجماهير  لالعبن  أعــتــذر  أن  »أريـــد 
أعضاء فريق سلتيكس وعائلتي لخذالنهم. 
أنــــا آســــف لــوضــع الــفــريــق فـــي هــــذا املــوقــف 
ــرار الــفــريــق. احــتــرامــًا  ــا أقــبــل قـ الــصــعــب، وأنـ

الدوحة ـ العربي الجديد

تــتــواصــل االســتــعــدادات فــي الــدوحــة بوتيرة 
سريعة الستضافة نهائيات كأس العالم في 
تــنــّقــل سلسة،  قــطــر 2022. ولــضــمــان تــجــربــة 
ومريحة، للجماهير خالل البطولة، خاضت 
مونديال  مشجعي  بنقل  الخاصة  الحافالت 
مالعب  مــن  لخدماتها  مــحــاكــاة  تجربة  قطر 
االستعدادات  على  للوقوف  وإليها  البطولة 

الخاصة بالنقل.
ومع تبقي أقل من شهرين على انطالق كأس 
العالم ، استمرت املحاكاة على مدار اليومن 
املاضين من استاد أحمد بن علي، واستاد 
ــدولـــي، واســـتـــاد الــثــمــامــة، واســتــاد  خــلــيــفــة الـ
الجنوب،  ملعب  عند  اختتمت  فيما  الــبــيــت، 
التعليمية،  املــديــنــة  ــتـــاد  واسـ  ،974 ــتـــاد  واسـ
واستاد لوسيل. وقال املهندس ثاني الزراع، 
العليا  باللجنة  الــنــقــل  عمليات  إدارة  مــديــر 
األنـــبـــاء  وكـــالـــة  بــحــســب  لــلــمــشــاريــع واإلرث 

تعليق  أي  لــدّي  يكون  لــن  املعنين،  لجميع 
ــار مــوقــعــا »إي أس بـــي أن«  ــر«، كــمــا أشــ ــ آخـ
و»ذي أثــلــتــيــك« فـــي وقــــت ســـابـــق نـــقـــاًل عن 
املـــدرب  أن  إلـــى  مــصــادر مــن دون تسميتها 
النيجيري األصل البالغ من العمر 45 سنة 
ــان عــلــى عـــالقـــة تــوافــقــيــة مـــع عـــضـــوة من  كــ
موظفي سلتيكس منتهكًا إرشادات النادي 
وقــواعــد الــســلــوك. ومـــع افــتــتــاح املعسكرات 
مــدرب  مساعد  سيتولى  قــريــبــًا،  التدريبية 
الفنية  سلتيكس جــو مــــازوال زمـــام األمــــور 
كــمــدرب موقت خــالل املــوســم الجديد، وفقًا 

ملا ذكره »إي أس بي أن«. 
وتــــأتــــي الـــعـــقـــوبـــة لـــلـــمـــدرب أودوكـــــــــا عــقــب 
رحيل املــدرب املساعد السابق ويــل هــاردي 
فــي شــهــر يــونــيــو/ حــزيــران لــإشــراف على 
تــدريــب يــوتــاه جــاز. وتسلم أودوكـــا مهامه 
فــي سلتيكس الــعــام املــاضــي بـــداًل مــن بــراد 
ــر إلــى  ــيـ ســتــيــفــنــز بــعــدمــا تــمــت تــرقــيــة األخـ
مــنــصــب رئـــيـــس عـــمـــلـــيـــات كـــــرة الـــســـلـــة فــي 
ــادي بــعــد رحــيــل دانــــي إيـــنـــغ. وكــالعــب،  ــنـ الـ
شـــارك أودوكــــا فــي الــــدوري املحلي خــالل 7 

القطرية: » إننا نستهدف من املحاكاة اختبار 
عـــمـــلـــيـــات نـــقـــل الـــجـــمـــاهـــيـــر عـــبـــر الـــحـــافـــالت 
وتدريب طواقمنا على كافة مسارات البطولة 
والجوانب التشغيلية لخدمة آالف املشجعن 
ونقلهم عبر كافة النقاط واملحطات املحددة 
لهم، بداية من لحظة وصولهم إلى املواقف، 
الركاب  أماكن تحميل وتنزيل  إلى  ووصــوال 
حــول املــالعــب ومــن محطات املــتــرو، لنضمن 

بذلك تجربة سلسة لهم«.
وســيــتــم تــوفــيــر أكـــثـــر مـــن 4 آالف حــافــلــة من 
الــحــدث املرتقب،  أجــل خدمة املشجعن خــالل 
وســـتـــكـــون مــكــلــفــة بــمــهــمــة نــقــل ضـــيـــوف قطر 
مـــن 9 آالف ســـائـــق و2000  أكـــثـــر  عــبــر  وذلـــــك 
ــم، بــاإلضــافــة إلـــى 3 آالف مــوظــف  مــوظــف دعــ
تشغيلي، من أجــل توفير تجربة نقل مريحة 
الحافالت  املــبــاريــات. وستعمل  أثــنــاء  وسهلة 
على أكثر من 300 مسار ضمن شبكة الطرقات 
ــــؤدي إلــــى مــخــتــلــف مــالعــب  املـــتـــطـــورة الـــتـــي تـ
واملنشآت واملعالم السياحية ومناطق اإلقامة 
الخاصة بزوار البطولة، كما ستدعم الحافالت 
كأس  ببطولة  العام  النقل  جهود  الكهربائية 
العالم لتصبح إرثا دائما بعد انتهائها، حيث 
الكهربائّية  الحافالت  كافة  تخصيص  سيتم 
عـــقـــب الـــبـــطـــولـــة لــلــنــقــل الــــعــــام واملــــــــــدارس أو 
الــفــئــات األخــــرى لــيــكــون لــديــهــا أســطــول كامل 
مـــن الـــحـــافـــالت الــكــهــربــائــّيــة، وهــــو مـــا يــصــبُّ 
فـــي رؤيـــــة قــطــر مـــن خــــالل اســـتـــخـــدام الــطــاقــة 
الــبــديــلــة أو الــكــهــربــائــّيــة. وتــعــد هـــذه النسخة 
مــن كـــأس الــعــالــم األكــثــر تــقــاربــا فــي املــســافــات 

مواسم، منها مواسمه األربعة األخيرة مع 
سان أنتونيو سبيرز، قبل أن يعلن اعتزاله 

في عام 2011. 
كما شغل منصب مساعد املــدرب مع أندية 
ــيـــا ســفــنــتــي ســيــكــســرز  ــفـ ــيـــالدلـ ــيـــرز وفـ ــبـ سـ
ــلــــن نــــتــــس، لـــيـــعـــود ويــــشــــرف عــلــى  وبــــروكــ
سلتيكس في شهر يونيو عام 2021. وختم 
سلتيكس املوسم العادي مع 28 فوزًا مقابل 
7 خسارات )رصيد إجمالي 51-31(، وتأهل 
عن املنطقة الشرقية لخوض نهائي »أن بي 
آيــه« في شهر يونيو املاضي للمرة األولى 
ــــام مــنــافــســه فــريــق  أمـ مــنــذ 2010، إذ خــســر 

غولدن ستايت ووريورز )4 - 2(. 
الرياضية  الصحف  تتوقع  لــم  املقابل،  فــي 
بــوســطــن  ــق  ــريــ فــ كــــــان  ــا إذا  ــ مـ ــيــــة  ــيــــركــ األمــ
ســلــتــيــكــس ســيــتــعــاقــد مـــع مــــدرب لـــه صيت 
ــيـــادتـــه فــي  ــقـ ــة الـــــــــدوري لـ كـــبـــيـــر فــــي بـــطـــولـ
بـــوســـطـــن  فــــريــــق  أن  ــم، خــــصــــوصــــًا  ــ ــوســ ــ املــ
ســلــتــيــكــس ســيــســعــى لــتــحــســن مـــســـتـــواه 
الـــفـــنـــي ومـــحـــاولـــة تــحــقــيــق الـــلـــقـــب بــعــدمــا 
أمام منافسه  املاضي  املوسم  نهائي  خسر 

غولدن ستايت ووريورز. 
املــدرب من منصبه  فهل يكون قرار تنحية 
بــمــثــابــة ضــربــة قــويــة لـــقـــدرة الــفــريــق على 
وهـــل   ،2023-2022 مـــوســـم  فــــي  املـــنـــافـــســـة 
ــدة  ــة لــتــقــصــيــر مـ ــيـ ــانـ ــكـ ــاك إمـ ــنــ ــكـــون هــ ــتـ سـ
العقاب من اإلدارة وعودة املدرب للتدريب 

مع بداية عام 2023؟
)فرانس برس(

ــة، حـــيـــث تـــقـــع املـــالعـــب  ــبــــطــــولــ ــخ الــ ــ ــاريـ ــ ــي تـ ــ فـ
مباريات  تحتضن  التي  الثمانية  املونديالية 
البطولة، على بعد ساعة واحدة بالسيارة من 
وســـط مــديــنــة الـــدوحـــة، بــمــا يــمــّكــن املشجعن 
والالعبن من التواجد دائما في مكان واحد، 
عالوة على ذلك ستحظى جماهير كرة القدم 

بفرصة ال مثيل لها لحضور أكثر من مباراة 
في يوم واحد خالل دور املجموعات. ويرتبط 
كـــل اســـتـــاد مـــن مـــالعـــب كــــأس الـــعـــالـــم بشكل 
مما يضمن  العامة  املواصالت  بوسائل  جيد 
تنّقل  بتجربة  االستمتاع  فرصة  للمشجعن 
ســلــســة ومــريــحــة مـــن وإلــــى كـــل مــــن: املــالعــب، 

ــة،  ــامــ ومـــهـــرجـــانـــات املــشــجــعــن وأمــــاكــــن اإلقــ
وغيرها من الوجهات األخــرى. وستوفر هذه 
والتي  العالم  كــأس  من  االستثنائية  النسخة 
تقام للمرة األولــى في الوطن العربي، منصة 
فـــريـــدة لــتــعــريــف الــعــالــم بـــدولـــة قــطــر والــعــالــم 
ــة الـــفـــرصـــة لـــهـــم الكـــتـــشـــاف  ــ ــاحـ ــ الــــعــــربــــي، وإتـ
بها  يشتهر  الــتــي  للضيافة  الحقيقي  املعنى 
الطبيعة  ستنعكس  كما  والــعــرب.  القطريون 
متقاربة املسافات في قطر إيجابًا على تجربة 
املـــشـــاركـــن مـــن العـــبـــن ومــشــجــعــن، وأيــضــا 
خــيــارات الــنــقــل املــتــطــورة املــتــاحــة للجماهير 
والطرق  الحديثة  املــتــرو  تشمل شبكة  والــتــي 
الــســريــعــة والـــحـــافـــالت الــكــهــربــائــيــة. وتـــوّفـــر 
الدولة املضيفة مجموعة واسعة من شركات 
النقل لتلبية احتياجات الجماهير خالل كأس 
العالم بما في ذلك املترو، والترام، والحافالت 

العامة، باإلضافة إلى سيارات األجرة.
تلك  هــي  ملعبن  بــن  أطـــول مسافة  وتعتبر 
»الــبــيــت« و»الــجــنــوب«،  بــن ملعبي  الفاصلة 
األقصر  املسافة  بينما  كــلــم،   75 نحو  وتبلغ 
التعليمية« و»أحمد بن  بن ملعبي »املدينة 
الرحلة  كــلــم.. ولـــن تستغرق  عــلــي« وتــبــلــغ 5 
بــن أي مــن مــالعــب الــبــطــولــة الــثــمــانــيــة أكثر 
تشجيع  الجماهير  وباستطاعة  ســاعــة.  مــن 
ــنـــوب«  مــنــتــخــبــهــا املـــفـــضـــل فــــي مــلــعــب »الـــجـ
جنوبي الدوحة في مباراة تقام بعد الظهيرة، 
ثم اللحاق بــأجــواء اإلثـــارة في مــبــاراة أخرى 
الخور شمالي  بمدينة  »البيت«،  على ملعب 

قطر، مساء اليوم نفسه.

جماهير مونديال قطر على موعد مع تجربة تنّقل سلسةبوسطن سلتيكس يوقف مدربه لموسم 2022 ـ 2023
سلتيكس يوقف رحلة 

مدربه الُمميز قبل 
انطالق الموسم الجديد 

في الدوري األميركي

سيكون جمهور مونديال 
قطر على موعد مع 

حافالت جاهزة لنقلهم 
داخل البلد المستضيف 

للبطولة

)Getty( قدم إيمي أودوكا موسمًا كبيرًا مع سلتيكس وكان قريبًا من التتويج

)Getty/يعتبر بيل أن كرة القدم مجرد وظيفة )جو بروير

)Getty/ال يرى بالوتيلي سببًا لالحتفال بأهدافه )جوسيبي مافيا

الجماهير على موعد مع تجربة تنّقل مميزة في كأس العالم )مصطفى أبو مؤنس/فرانس برس(

أخبار
      األسبـوع

لندن ـ العربي الجديد

ــدم شـــغـــفـــا لـــدى  ــ ــقـ ــ تـــعـــتـــبـــر كــــــرة الـ
املــاليــن حـــول الــعــالــم، لــكــن هناك 
ــرة  ــاحــ ــن نــــجــــوم »الــــســ ــ ــد مـ ــديــ ــعــ الــ
معها،  ويتعاملون  يحبونها  ال  املستديرة«، 
عــلــى أنــهــا مــجــرد وظــيــفــة، تــجــلــب لــهــم املـــال 
واالســـتـــقـــرار الــعــائــلــي، فــيــمــا يــقــوم بعضهم 

بجلب االستثمارات عن طريقها.
وخالل السنوات املاضية، تعرفت الجماهير 
الرياضية، إلــى عــدد مــن األســمــاء الهامة في 
عــالــم كـــرة الـــقـــدم، لكنهم شــعــروا بــالــصــدمــة، 
ــنـــدمـــا عــــرفــــوا أن هـــــــؤالء ال يـــحـــبـــون هـــذه  عـ
الــريــاضــة، بحسب مــا ذكــرتــه صحيفة »آس« 

نجوم كرهوا 
كرة القدم

غاريث بيل في المقدمة

من  سيًال  السابق،  الريال  نجم  بيل  غاريث  تلقى 
االنتقادات الالذعة بسبب تعلقه برياضة الغولف، 
لكنه أكد أن كرة القدم عبارة عن وظيفة، فيما 

عبر أسطورة إنكلترا، عن كرهه الشديد للكرة

تقرير

القدم،  اإلسبانية. في رأس قائمة نجوم كرة 
الـــذيـــن اعــتــرفــوا بــعــدم حــبــهــم لــهــا، الــويــلــزي 
ــنـــادي ريـــال  غـــاريـــث بــيــل الــجــنــاح الــســابــق لـ
مدريد اإلسباني، الذي لم يخِف حبه نهائيًا 
يــقــوم بممارستها  الــتــي  الــغــولــف،  لــريــاضــة 
بــانــتــظــام، خـــاصـــة أنــــه صــــرح ســابــقــًا بــقــولــه 

ــقــــصــــد مـــالعـــب  ــــر )يــ ــــب أخـــــضـ ــــشـ »حـــــفـــــرة وعـ
الغولف( أفضل من كرة القدم«. وأنهى غاريث 
ريال  )33 عامًا( مغامرته مع  الــــ بيل صاحب 
مدريد في الصيف املاضي، بعدما رحل إلى 
ــادي لـــوس أنــجــلــيــس غــاالكــســي األمــيــركــي،  نــ
بعدما أثار الجدل طوياًل بن صفوف جماهير 
ريال مدريد، التي شنت حملة انتقادات حادة 
تـــجـــاهـــه، بــســبــب تــعــلــقــه بـــريـــاضـــة الــغــولــف، 
وتـــواجـــده دائــمــًا فــي مــالعــب هـــذه الــريــاضــة، 
وعــــدم اهــتــمــامــه نــهــائــيــًا بــفــريــقــه، مـــا يجعل 
الويلزي أحد أبرز األمثلة الواضحة، على أنه 
ال يحب كرة القدم، ويعتبرها مجرد وظيفة.
وخـــالل فــتــرة تــوقــف ريــاضــة كــرة الــقــدم أثناء 
اإلغــالق التام، الــذي فرضته حكومات العالم 
على شعوبها، بعد انتشار فيروس كورونا، 
بــاالســتــغــراب،  الــريــاضــيــة  الجماهير  شــعــرت 
عــنــدمــا قـــام الـــحـــارس األملـــانـــي، مـــارك أنــدريــه 
تــيــر شــتــيــغــن، حــامــي عــريــن نــــادي برشلونة 
اإلسباني، بتقديم تصريح مثير. وأكد مارك 
أندريه تير شتيغن، أنه ال يميل إلى لعب كرة 
القدم في أوقات فراغه، بقوله: »أنا ال أشاهد 
التلفاز  في منزلي عبر  القدم  كــرة  مواجهات 
كــثــيــرًا. فــقــط عــنــدمــا تــكــون مـــبـــاراة جــيــدة أو 
الكثير ممن  أن  يلعب، حتى  أصــدقــائــي  أحــد 
يعرفونني جيدًا، يعلمون أنه عندما يسألني 
أحدهم عن اسم اسم العب، ال أعرف الجواب، 
ألنه ال توجد لدي أدنى فكرة عن هذا الالعب«.
ــالــــي املـــشـــاغـــب واملـــثـــيـــر  ــطــ ــا املـــهـــاجـــم اإليــ ــ أمــ
للمتاعب كثيرًا في عالم الساحرة املستديرة، 
مـــاريـــو بــالــوتــيــلــي، فــإنــه ُيـــعـــرف بــشــغــبــه في 
جــمــيــع األنــــديــــة الـــتـــي لــعــب فــيــهــا بــمــســيــرتــه 
الــقــدم، هي  كـــرة  أن  االحــتــرافــيــة، لكنه يعتبر 
مــجــرد وظــيــفــة فــقــط، رغـــم األلــقــاب واألهــــداف 
الـــجـــمـــيـــلـــة، الــــتــــي ســجــلــهــا خـــــالل الـــســـنـــوات 
املاضية في جميع البطوالت املحلية والقارية 
في شباك خصومه. وقال ماريو بالوتيلي في 
أحتفل  ال  »أنـــا  الصحافية:  تصريحاته  أحــد 
نهائيًا بأهدافي، ألن هذه وظيفتي. هل رأيتم 
ســاعــي بــريــد يــحــتــفــل عــنــدمــا يــقــوم بتسليم 
الــطــرود أو الــرســائــل؟«، مــا يعني أن »سوبر 
القدم، وإنما يعتبرها  ماريو« ال يعشق كرة 

وظيفة يحصل من خاللها على األموال.
ــد أبــــرز  ــ ــعــــد أحــ ــ ــكـــل أويـــــــن ُي ــايـ صـــحـــيـــح أن مـ
أســاطــيــر منتخب إنــكــلــتــرا، ونــجــم ســابــق في 
أنــديــة لــيــفــربــول، وريـــال مــدريــد، ومانشستر 
الــقــدم بشكل كبير،  كـــرة  كـــره  يــونــايــتــد، لكنه 
وانتظر طوياًل حتى يقرر وضع حٍد ملسيرته، 

عبر إعالن اعتزاله رسميًا في عام 2013.

لم يحقق فييري ُحلمه 
بأن يصبح نجمًا في رياضة 

الكريكت

)Getty/كره أوين كرة القدم وتمنى االعتزال المبكر )كليف برونسكيل

وعبر أويــن عن عــدم حبه لكرة الــقــدم، بقوله 
ــد الـــتـــصـــريـــحـــات الـــصـــحـــافـــيـــة: »ملــــدة  ــ فــــي أحـ
الرياضة،  ســت أو سبع ســنــوات كرهت هــذه 
ولـــم أســتــطــع االنــتــظــار حــتــى أعــلــن اعــتــزالــي، 
ألنني علمت جيدًا أن من كان يلعب في تلك 
ــا«. وأضـــاف »فــي بعض  املــبــاريــات لــم يكن أنـ
ــان لـــم يــكــن بــإمــكــانــي تــســديــد الـــكـــرة،  ــيــ األحــ
وكنت أحــاول تجنب األمــر، عبر الوقوف في 
مــنــاطــق مــعــيــنــة فـــي املـــالعـــب، حــتــى ال يــقــوم 
زمالئي بالتمرير لي«، في إشــارة إلى خوفه 
يعاني  التي جعلته  لإصابات،  تعرضه  من 
كثيرًا، ويكره هذه الرياضة. لكن رغم تصريح 

16 هدفًا في 45 مباراة، لكن أهمها يبقى في 
شباك الخصم التاريخي األول برشلونة.

ونــخــتــم مــع كــريــســتــيــان فــيــيــري، الــــذي جعل 
األسطورة،  قدمه  ما  نهائيًا  ينكر  ال  الجميع 
ــــواء عــلــى صعيد  لـــكـــرة الـــقـــدم اإليـــطـــالـــيـــة، سـ
التي احترف فيها خالل  املنتخب أو األندية 
ــرة  ــاحـ ــم يـــكـــن يـــحـــب »الـــسـ مـــســـيـــرتـــه، لــكــنــه لــ
املــســتــديــرة« نــهــائــيــًا، بــعــدمــا فــشــل بتحقيق 
فــي  نـــجـــمـــًا  يـــصـــبـــح  أن  ــو  ــ وهــ األول،  ــمـــه  ــلـ ُحـ
رياضة الكريكيت. فييري لعب مع أندية إنتر 
ميالن، ويوفنتوس، والتسيو، باإلضافة إلى 
أتلتيكو مــدريــد اإلســبــانــي، واســتــطــاع خالل 

أبــرز املهاجمن  أويـــن، فإنه يعد أحــد  مايكل 
في تاريخ كرة القدم، بعدما استطاع تحقيق 
الــتــي تقدمها مجلة  الــكــرة الــذهــبــيــة،  جــائــزة 
إلى  باإلضافة   ،2001 عــام  فوتبول«  »فرانس 
التتويج بالكثير من األلقاب مع األندية التي 
ــــدوري  ــا لــقــب الـ احـــتـــرف فــيــهــا، وعـــلـــى رأســـهـ
اإلنكليزي املمتاز مع مانشستر يونايتد في 

موسم 2011/2010.
ليفربول  نــادي  مــع  الكبيرة  وخــالل مسيرته 
اإلنــكــلــيــزي، تمكن مــايــكــل أويـــن مــن تسجيل 
158 هدفًا في 297 مواجهة بجميع البطوالت 
املحلية والقارية، فيما أحرز مع ريال مدريد 

تــلــك الـــســـنـــوات تــــرك بــصــمــتــه، عــبــر األهــــداف 
في شباك خصومه،  التي سجلها  الحاسمة 

أو األلقاب التي ساهم بتحقيقها.
ــالــــي الـــســـابـــق وهـــــداف  ويــــعــــد الـــنـــجـــم اإليــــطــ
فييري  كريستيان  العالم،  كأس  في  اآلزوري 
أحـــد أبــــرز املــهــاجــمــن فــي فــتــرة التسعينات 
بالقرن املــاضــي وبــدايــة الــقــرن الــحــالــي، لكنه 
اعـــتـــرف فـــي أحــــد تــصــريــحــاتــه الــصــحــافــيــة، 
بــقــولــه: »لـــم أكـــن جــيــدًا فــي كـــرة الــقــدم، ألنني 
أحــبــبــت لــعــبــة الــكــريــكــت، وعــنــدمــا بــــدأت في 
تــحــقــيــق نــتــائــج جــيــدة لــفــريــقــي، حــلــمــت بــأن 
أصبح أحد نجوم هذه الرياضة«. ويأتي حلم 

أسرته  مــع  انتقل  بعدما  فييري،  كريستيان 
لــلــعــيــش فـــي أســتــرالــيــا، مــضــيــفــًا »لـــو تلقيت 
في  لعقد  عقدًا مساويًا  الكريكت  رياضة  في 
كــــرة الـــقـــدم، لــكــنــت قـــد وقــعــتــه بـــســـرعـــة«، في 
إشارة واضحة أن أسطورة منتخب إيطاليا 
السابق، لم يكن ُيحب »الساحرة املستديرة«.

الــدولــيــة، خــاض كريستيان  وخــالل مسيرته 
فــيــيــري مـــع مــنــتــخــب إيــطــالــيــا نــســخــتــن من 
ــراز 23 هــدفــا  ــ كــــؤوس الــعــالــم، واســتــطــاع إحـ
الكثيرة  اإلصابات  لكن  منافسيه،  في شباك 
عـــدد من  عــن  بـــه، جعلته يغيب  الــتــي لحقت 

البطوالت الهامة.

Saturday 24 September 2022 Saturday 24 September 2022
السبت 24 سبتمبر/ أيلول 2022 م  28  صفر 1444 هـ  ¶  العدد 2945  السنة التاسعة السبت 24 سبتمبر/ أيلول 2022 م  28  صفر 1444 هـ  ¶  العدد 2945  السنة التاسعة



القاهرة ـ العربي الجديد

»ديــــربــــي« نـــــاري، وقــمــة مــصــريــة 
الجماهير  تنتظرها  كويتية،   –
الـــعـــربـــيـــة فــــي مـــنـــافـــســـات الـــــدور 
نــصــف الــنــهــائــي مـــن عــمــر بــطــولــة األنـــديـــة 
ــأس لــكــرة  ــ ــكـ ــ الـــعـــربـــيـــة أبــــطــــال الـــــــــدوري والـ
الحمامات  فــي  املقامة حاليًا  »رجـــال«  الــيــد 
بتونس، واملؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 
لألندية »سوبر غلوب« في نسختها املقبلة 
عــلــى خلفية  الــســعــوديــة،  الــعــربــيــة  باململكة 
تــــأهــــل الـــتـــرجـــي واألفــــريــــقــــي الــتــونــســيــن، 
والكويت الكويتي والزمالك املصري، بحثًا 
النهائية،  املــبــاراة  إلــى  العبور  بطاقتي  عــن 
والسعي وراء حصد اللقب. وُيقام كالسيكو 
تونسي خالص، وســط حضور جماهيري 
ــتــــرجــــي  مـــــرتـــــقـــــب، يــــجــــمــــع بــــــن نــــــاديــــــي الــ
واألفريقي، بحثًا عن بطاقة تونسية مؤكدة 
التأهل  النهائية، ومداعبة حلم  املباراة  في 
بعدها.  التتويج  األندية عبر  إلى مونديال 
ــاراة، وهــــو يــمــلــك في  ــبــ ويـــدخـــل الــتــرجــي املــ
في  اآلن  مــبــاريــات خاضها حتى   4 جعبته 
البطولة، حقق خاللها الفوز مرتن، وتعادل 
مـــرة، وخــســر مـــرة، كـــان أبـــرزهـــا الــفــوز على 
ربع  الـــدور  فــي   )25-35( الكويتي  الساملية 

البطولة 
العربية لليد

تأهل الترجي واألفريقي التونسيان، والكويت الكويتي والزمالك المصري، 
الدوري  أبطال  العربية  األندية  بطولة  عمر  من  النهائي  نصف  الدور  إلى 
بتونس، بحثًا عن  الحمامات  المقامة حاليًا في  اليد »رجال«  والكأس لكرة 

بطاقتي العبور إلى النهائي، والسعي وراء حصد اللقب

3031
رياضة

تقرير

النهائي، وهي أفضل مبارياته تحت قيادة 
مديره الفني باسم السبكي في البطولة.

فــي املــقــابــل، يــدخــل األفــريــقــي املـــبـــاراة، وهو 
فعلية، حقق  مــبــاريــات   3 فــي جعبته  يملك 
خــاللــهــا الـــفـــوز فـــي مـــبـــاراتـــن، وخــســر لــقــاًء 
واحـــــدًا، ولـــه انــتــصــار ثــالــث اعــتــبــاري على 
أمل سكيكدة الجزائري، وكان تأهله للدور 
ــام  ــه أمــ نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي بـــعـــد أداء قـــــوي لــ
الجزائر والفوز بنتيجة )27-32(.  مولودية 
الحلول  على  واألفــريــقــي  الــتــرجــي  ويعتمد 
الفردية واملهارية لدى كبار النجوم لديهما، 
ــبــــدولــــي ورامــــــــــي حـــمـــام  ــعــ ــــالل الــ ــ خــــاصــــة بـ
الترتيب(  )عــلــى  الفريقن  موقعتي  نجمي 
الجزائر  ومولودية  الكويتي  الساملية  أمــام 
كفة  ترجيح  فــي  كبيرًا  دورًا  لعبا  والــلــذيــن 
ــد تــأشــيــرتــي  ــي، وحـــصـ ــقــ ــريــ الـــتـــرجـــي واألفــ

لنصف النهائي.

ــد بـــالل الــعــبــدولــي العـــب الــتــرجــي، في  وأكــ
الساملية،  لــقــاء  عقب  صحافية  تصريحات 
تــطــلــعــه مــــع زمــــالئــــه ملـــواصـــلـــة االنـــطـــالقـــة 
الــقــويــة فــي الــــدور ربـــع الــنــهــائــي، وخــوض 
ــيــــر أمــــــــــام فـــريـــق  ــثــ »ديــــــــربــــــــي« تــــونــــســــي مــ
ــدف واحــــــــد وهــــو  ــ ــ ــل هـ ــ ــ األفـــــريـــــقـــــي، مـــــن أجـ
التأهل إلى املباراة النهائية، ومداعبة لقب 
تكون  »لــن  تصريحاته:  في  وقــال  البطولة. 
األفــريــقــي، لدينا ثقة  أمــام  املــواجــهــة سهلة 
أفضل  قدمنا  كالعبن،  قدراتنا  فــي  كبيرة 
مــســتــوى فــي الــلــقــاء األخــيــر أمـــام الساملية، 
ــور مـــــع تــــوالــــي  ــطــ ــتــ ــة الــ ــلــ ــلـــع ملــــواصــ ــطـ ــتـ ونـ
املـــبـــاريـــات والـــتـــأهـــل إلـــى الــنــهــائــي«. وقـــال 
خــالــد الـــحـــاج يــوســف نــجــم األفـــريـــقـــي، في 
تصريحات عقب لقاء مولودية الجزائر، إن 
تــفــوق فيها على  قــدم مــبــاراة رائــعــة  فريقه 
أدى  الــتــي  القتالية  الـــروح  بفضل  منافسه 
الـــشـــوط األول. وتــابــع  الــلــقــاء خـــاصـــة  بــهــا 
املقبل  اللقاء  فــي  االنــتــصــار  »عــازمــون على 
والقتالية  بالروح  وسنلعب  الترجي،  على 
نفسها في املباراة، وطموحنا هو التعامل 
الجيد مع املباراة، وتحقيق الفوز، والتأهل 
ــى الـــنـــهـــائـــي«. ويــلــتــقــي نــــــادي الـــزمـــالـــك  ــ إلـ
املصري املرشح األول للتتويج، مع الكويت 
تاريخه،  في  مرة  آسيا ألول  بطل  الكويتي 
الـــــذي حــجــز مــقــعــده فـــي »ســـوبـــر غـــلـــوب«، 
بــمــبــاراة صــعــبــة وشــرســة وقــمــة كــبــرى في 
ــاديـــان  ــنـ ــنـــهـــائـــي. وكــــــان الـ الـــــــدور نـــصـــف الـ
األول ضمن  الـــدور  فــي  لوجه  التقيا وجهًا 
منافسات املجموعة الثانية، ونجح الزمالك 
في الفوز )23-20( بعد لقاء مثير فتح الباب 
املجموعة.  لتصدر  الزمالك  أمــام  بعد  فيما 
النهائي،  الــدور نصف  إلى  الزمالك  وتأهل 
بـــعـــد فـــــوزه اعـــتـــبـــاريـــًا عـــلـــى أمــــل ســكــيــكــدة 
الــغــائــب عــن املــشــاركــة، وقبلها  الــجــزائــري 
ــاز فــــي جــمــيــع مـــبـــاريـــاتـــه بــــالــــدور األول  ــ فـ
واملولودية  والكويت  الترجي  حساب  على 
وتـــصـــدر مــجــمــوعــتــه. وتـــأهـــل الــكــويــت إلــى 
الدور نصف النهائي، بعد فوزه املثير على 
بعد   ،)26-30( بنتيجة  اإلمــاراتــي  الــشــارقــة 
مباراة قوية لهما في ربع النهائي، وقبلها 
احتل املركز الثالث في مجموعته من الفوز 
عــلــى املــــولــــوديــــة، والـــتـــعـــادل مـــع الــتــرجــي، 
والــخــســارة مــن الــزمــالــك، وحــصــد وقــتــهــا 3 

نقاط في الدور األول.
ويـــراهـــن الــزمــالــك عــلــى قـــوة ضــاربــة كبيرة 
ــــدرب مــاتــيــو غــــارالــــدا، مثل  يـــعـــّول عــلــيــهــا املـ
الفريق ومحمد هتلر  كــابــن  أحــمــد األحــمــر 
وأكــــرم يــســري وحــســن قـــداح وعــمــر الوكيل 
وكــريــم هـــنـــداوي حــــارس املــرمــى املــخــضــرم، 
وهي املجموعة التي تألقت في الدور األول 
بــشــكــل الفــــت، وســاهــمــت فـــي فـــوز الــزمــالــك، 
وحـــصـــده بــطــاقــة الـــتـــأهـــل، ويــعــتــمــد عليها 
ــــي تـــخـــطـــي عــقــبــة  املـــــــــدرب مـــاتـــيـــو كـــثـــيـــرًا فـ
الــكــويــت لــثــانــي مــــرة، والــتــقــدم إلـــى املــبــاراة 

G G

الزمالك حقق الرصيد 
األكبر من االنتصارات بالفوز 

في 3 لقاءات

لويس إنريكي يسعى للتغلب على الندرة التهديفية 
مع إسبانيا

ــرة الـــقـــدم  ــكـ ــى املــنــتــخــب اإلســـبـــانـــي لـ ــهـ أنـ
اســتــعــداداتــه ملــبــاراة ســويــســرا فــي املدينة 
ــــن خــالــهــا  ــي حــــــــاول مـ ــتــ ــ ــة، ال ــيــ ــاضــ ــريــ ــ ال
الندرة  التغلب على  املــدرب لويس إنريكي 
التهديفية في الخط الهجومي. وال يمر أي 
من املهاجمني الدوليني الذين يعتمد عليهم 
ــا  لـــويـــس إنـــريـــكـــي فـــي مـــواجـــهـــات الروخــ
بفترة تهديفية رائعة مع فرقهم. وسجل 
فــيــرن تــوريــس هــدفــا فــي 7 مــبــاريــات مع 
برشلونة، وألفارو موراتا ثاثة في ثماني 
الشباك  يــهــز  ولـــم  أتلتيكو  مــع  مــواجــهــات 
في آخر 5 مباريات. كما لم يعرف بابلو 
ســارابــيــا طــريــق الــشــبــاك فــي آخــر خمس 
ــه مــع بــاريــس ســـان جــيــرمــان.  مــبــاريــات ل
ودائما ما يعول املدير الفني على هؤالء الثاثة في حقبته الثانية مع املنتخب اإلسباني، 
ولذلك استعان ببورخا أغليسياس الذي ينضم إلى املنتخب وهو في سن الـ29. ولكن 
الثقة  الثاني، فهو يحاول منح  الهجومي  الخط  املهمة هي في  إنريكي  لويس  مفاتيح 
ريال  مع  لفترات كثيرة  عــدم مشاركتهما  رغــم  وكــارلــوس سولير  أسينسيو  ملاركو 
مــدريــد وبــاريــس ســان جيرمان على الترتيب. كما ركــز إنريكي مــع كــل هــؤالء على 
بلورة الفرص إلى أهداف أمام املرمى خال التدريبات التي استمرت من اإلثنني حتى 

الخميس، قبل السفر إلى ساراغوسا.

خسائر مانشستر يونايتد تبلغ 130 مليون يورو 
الموسم الماضي

سجل فريق مانشستر يونايتد خسائر صافية بلغت 115 مليون جنيه إسترليني 
)130 مليون يورو( في موسم 2021-2022، على الرغم من أن إجمالي الدخل ارتفع 
بنسبة 18%، ليستقر عند 583 مليون جنيه إسترليني )667 مليون يورو(. وكشفت 
التعاقدات مع كريستيانو رونالدو وجــادون سانشو  أن  اإلنكليزي  النادي  حسابات 
ورافائيل فاران زادت فاتورة رواتب يونايتد بنسبة 19.1%، لتصل إلى 440 مليون 
يورو، وهي األعلى في تاريخ املسابقة، متفوقة على مانشستر سيتي. هذا وارتفعت 
ديون مانشستر يونايتد بنسبة 22% لتصل إلى 514 مليون جنيه إسترليني )588 
مليون يورو(. من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للنادي، ريتشارد أرنولد، أن الهدف ال 
يزال هو »الفوز باملباريات وإمتاع الجماهير«، وأن النتائج عكست التعافي بعد الوباء، 

وتأثرت بسبب عدم إجراء جولة ما قبل املوسم في صيف عام 2021.

طرد مدرب تنس تشيلي مدى الحياة بسبب التالعب 
في المباريات

أعلنت الوكالة الدولية لنزاهة التنس عن قرارها طرد مدرب التنس والاعب التشيلي 
السابق، سيباستيان فيريرا، مدى الحياة، بعد إدانته بالتاعب في نتائج 64 مباراة، 
وهو أكبر رقم ُيرصد للتاعب في عدد من املباريات من قبل العب. كما ُغّرم ريفيرا، 
الذي كان قد بلغ ترتيبه رقم 705 في تصنيف العبي التنس، بمبلغ 250 ألف دوالر، 
وتعني العقوبة أنه جرى حرمان ريفيرا مدى الحياة من التدريب أو اللعب أو حضور 

أي بطولة تنس.

التوقيفات بين مشجعي كرة القدم اإلنكليزية 
تبلغ أقصاها في آخر 8 أعوام

بلغت االعتقاالت وأعمال الشغب والحوادث 
فـــي كـــرة الـــقـــدم اإلنــكــلــيــزيــة، خـــال املــوســم 
املـــنـــصـــرم، أقــصــاهــا فـــي األعــــــوام الــثــمــانــيــة 
ــادر عـــن وزارة  األخـــيـــرة، وفــقــا لــتــقــريــر صــ
ألفني  اعتقال  وجـــرى  البريطانية.  الداخلية 
الــقــدم في  بــكــرة  و198 شخصا على صلة 
منذ  األول  ُيعد  الــذي  موسم 2021/ 2022، 
املاعب،  إلــى  الجماهير بشكل كامل  عــودة 
في أعلى معدل يسجل منذ موسم 2013/ 
أو  نارية  ألعابا  التي تحمل  الجماهير  ملنع دخــول  مبادرة  البريميرليغ طبق  وكــان   .2014
تهبط بشكل جماعي إلى املاعب. وكان رجل قد تعرض للسجن املوسم املاضي لتعديه 
البريميرليغ، بينما  إلى  التأهل  الاعب في شيفلد يونايتد، بيلي شــارب، في مباراة  على 
تعرض حارس أستون فيا، روبن أولسني، لاعتداء من جانب أحد مشجعي مانشستر 
سيتي في ختام املــبــاراة، كما حــدث مع باتريك فييرا مــدرب كريستال بــاالس في ملعب 
إيفرتون. وُمنع املوسم املاضي إجمالي 516 شخصا من دخول املاعب في إنكلترا، إذ ُتعد 

األندية األكثر تعرضا للعقوبة ميلوول وليستر سيتي وإيفرتون.

جرى االعتماد عليه في غير مركزه، كمدافع أيمن. ويعتبر 
بوبكر »جوكر« حقيقيا، حيث إنه عاوة على املدافع األيمن، 
الــدفــاع وكــذلــك كــوســط ملعب  اللعب فــي مــركــز قلب  يمكنه 
دفاعي، وهو ما جعل فريق الجنوب الفرنسي، يوقع له أول 
ملــدة ثــاث سنوات، في مايو/أيار عــام 2017.  عقد احتراف 
العام، تمكن الاعب صاحب  وفي سبتمبر/أيلول من نفس 
التاريخ مع فريقه، وذلك بعد  األصــول السنغالية، من كتابة 
أن شارك في ملعب »الفيلدروم«، في املباراة مع قونيا سبور 
التركي، ضمن الــدوري األوروبــي، ليصبح أصغر العب في 
تــاريــخ الفريق يــشــارك مــع الــنــادي على املستوى األوروبـــي، 
فـــي ســـن 17 عــامــا و10 أشــهــر فــقــط. كــمــا أنـــه أصــبــح في 
فرنسي  العــب  أصغر  ثاني  أشهر،  بعد ستة  املوسم  نفس 
يخوض مباراة الدور ربع النهائي لكأس االتحاد األوروبي، 
بعد لوران روسي في عام 1980. وأصبح كامارا من نجوم 

عقده  تجديد  مرسيليا  ليقرر  األساسية،  وأعمدته  الفريق 
عــام 2019، ملــدة ثــاث ســنــوات إضافية، أنهاها الــاعــب مع 
الفريق قبل أن ينتقل إلى أستون فيا، وقد أمضى عقدا لـ5 
سنوات، رغم أن القرار القى انتقادات كبيرة من الفرنسيني، 
خصوصا أن مرسيليا يشارك في املوسم الحالي في دوري 
أبطال أوروبا، وهو هدف جميع الاعبني في أوروبا، بينما ال 
يخوض فريقه الجديد أي منافسات على املستوى األوروبي.
على املــســتــوى الــدولــي، كــانــت بــدايــة الــاعــب مــع منتخب 
فرنسا ألقــل مــن 17 عــامــا، الـــذي شـــارك معه فــي بطولة 
أوروبــا لألمم، ولم يتجاوز منتخب باده الدور األول، ثم 
شارك في العام التالي في البطولة األوروبية ألقل من 19 
عاما، وقد بلغ مع »الديكة« الدور ربع النهائي، وفي العام 
2019، خاض بطولة العالم ألقل من 20 عاما، قبل الهزيمة 

ضد أميركا في الدور ربع النهائي.

إسالم المؤدب

تعرض النجم الفرنسي بوبكر كامارا، قائد خط وسط نادي 
بعدما حرمته  كــبــرى،  إلــى صدمة  اإلنكليزي،  فيا  أســتــون 
اللعب في صفوف »الديوك« بمواجهات دوري  اإلصابة من 
النمسا والدنمارك، لكنه ما زال يمتلك  األمم األوروبية ضد 
قبل  القادم،  املعسكر  في  املشاركة  أجل  العودة، من  فرصة 
نوفمبر/تشرين   23 في  كامارا  ولــد  قطر.  مونديال  انطاق 
الثاني عام 1999، بمدينة مرسيليا الفرنسية، ألب سنغالي، 
أوملبيك  نــادي  الست سنوات ألكاديمية  وقد انضم في سن 
مــرســيــلــيــا، لــيــتــدرج بجميع الــفــئــات الــســنــيــة لــلــفــريــق، حتى 
ــه لــلــفــريــق األول فــي ســن الــســابــعــة عــشــرة فــقــط من  وصــول
عمره، بعدما لعب يوم 13 ديسمبر/كانون األول عام 2016، 
أول مباراة في كأس الرابطة ضد سوشو الفرنسي، عندما 

بوبكر كامارا

على هامش الحدث

تعرض بوبكر 
كامارا النتقادات 

الذعة، بسبب 
قراره الرحيل عن 
أولمبيك مرسيليا 

الفرنسي إلى 
نادي أستون فيال 

اإلنكليزي

الزمالك أبرز 
مرشح لحصد 
اللقب )األناضول(

حامل لقب الدوري اإلسبان

شهدت مباريات الدور ربع النهائي، نجاح الترجي في الحصول على 
مرمى  في  هدفًا   35 العبوه  سجل  بعدما  هجوم،  أقــوى  لقب 
 32 وسجل  التونسي  األفريقي  خلفه  من  ويأتي  الكويتي،  السالمية 
هدفًا في مرمى المولودية الجزائري، ثم الكويت الكويتي بـ30 هدفًا 
في مرمى الشارقة اإلماراتي. ونجح الترجي، في أن يكون أقل الفرق 
السالمية  باألهداف في مرماه، حيث سجل في شباكه فريق  اهتزازًا 
الترتيب نادي الكويت واهتزت شباكه 26  25 هدفًا فقط، ويليه في 

مرة أمام الشارقة.

تفوق الفت للترجي

وجه رياضي

الــنــهــائــيــة بــحــثــًا عـــن حــلــم الــتــتــويــج بــطــاًل 
لــلــعــرب. ويـــراهـــن الــكــويــت الــكــويــتــي، على 
ــارزو، وهــو ورقـــة رابــحــة،  نجمه فــرانــكــس مــ
ــم الــعــنــاصــر لـــدى الــجــهــاز الــفــنــي،  ــد أهـ وأحــ
ونــال جائزة رجــل املــبــاراة أكثر من مــرة في 
الــبــطــولــة، بــاإلضــافــة إلـــى الـــحـــارس املــتــألــق 
ــر، واملـــحـــتـــرف الـــتـــونـــســـي جــهــاد  ــفـ عـــلـــي صـ
جاب الله. وتبدو األزمة الوحيدة التي يمر 

لكل من األفريقي والترجي والكويت، وهي 
الفرق التي تأهلت بنجاح إلى الدور نصف 
ــاريــــات الــــــــدور ربـــع  ــبــ الـــنـــهـــائـــي. وكـــتـــبـــت مــ
الــنــهــائــي، تألقًا الفــتــًا ألكــثــر مــن العـــب، مثل 
ويوسف  بوغانمي  وأســامــة  العبدلي  بــالل 
مــعــرف مـــن الــتــرجــي، ومــصــبــاح الــصــانــعــي 
ــاراتـــــي ورجـــــل مـــبـــاراة  ــة اإلمـــ ــارقـ العــــب الـــشـ
فريقه أمــام الكويت الكويتي، ورامــي حمام 

بــهــا الــكــويــت فــي الــلــقــاء، هــي ضــعــف األداء 
الــدفــاعــي لــه، وتحمل حـــارس مــرمــاه العبء 
األكــبــر، والــرهــان على تــألــق فــرانــكــس الــذي 
الفريق.  فــي  الــقــوة الضاربة  يمثل 50% مــن 
وتشير أرقام البطولة حتى نهاية الدور ربع 
الــزمــالــك فعليًا  النهائي، إلــى امــتــالك نـــادي 
الرصيد األكــبــر مــن االنــتــصــارات برصيد 3 
انتصارات من 3 مباريات، مقابل انتصارين 

نــجــم األفــريــقــي وأخــطــر عــنــاصــره. وينتظر 
أن يــقــام الـــدور نصف النهائي بــن األنــديــة 
األربعة التي كانت الترشيحات تنصب قبل 
بينها،  املــبــاشــرة  املنافسة  صــوب  البطولة 
على لقب بطل العرب، وحصد بطاقة التأهل 
إلـــى كـــأس الــعــالــم لــألنــديــة املــقــبــلــة »ســوبــر 
غــلــوب«، لتغيب تــمــامــًا املــفــاجــآت عــن لعبة 

املنافسة على اللقب العربي.

سيواجه املصنف الثاني عامليا، الشاب كاسبر رود، منافسه املخضرم اإلسباني رافاييل 
ــادال، فــي مــبــاراة استعراضية فــي اإلكـــــوادور، وذلـــك فــي تــاريــخ 27 نوفمبر/ تشرين  نــ
الراعي للمباراة  التنس اإلكــوادوري السابق نيكوالس البنتي،  القادم. وأكد العب  الثاني 
البطوالت  فــي  الفتا  مستوى  قــدم  والـــذي  رود  الصاعد  النجم  مشاركة  االستعراضية، 
أمام  للتنس  املفتوحة  أميركا  بطولة  نهائي  لعب  بعدما  نــادال  رود  وسيواجه  األخــيــرة. 
اإلسباني كارلوس ألكاراز، الذي ُتوج بأول لقب في الغراند سام له وأصبح املصنف األول 

عامليا بني محترفي التنس.

صورة في خبر
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كوفيد الصين
قطط في بيوت المواطنين لفك العزلة

بكين ـ علي أبو مريحيل

عــلــى خـــاف بــقــيــة الـــــدول، ال تـــزال 
الــــصــــن تـــتـــبـــع ســـيـــاســـة صـــارمـــة 
للحد من انتشار فيروس كورونا 
الــجــديــد فـــي الـــبـــاد. ومـــع اســتــمــرار إغـــاق 
العمل  على  وإجــبــار سكانها  املـــدن،  بعض 
ــازل، اتـــجـــه الـــعـــديـــد من  ــنــ والــــدراســــة فـــي املــ
الشباب إلى اقتناء القطط. وبحسب دراسة 
حديثة صادرة عن الجمعية الوطنية للرفق 
بالحيوان في الصن، فاق عدد القطط خال 
العام املاضي عدد الكاب ألول مرة، لتصبح 
الباد.  األليفة شعبية في  الحيوانات  أكثر 
كما بلغت إيرادات تربية الحيوانات األليفة 
ما يقرب من 50 مليار دوالر في العام نفسه، 
بمعدل نمو يقارب الثلث مقارنة بعام 2020. 
ويتوقع أن تتجاوز 65 مليار دوالر بحلول 
الــعــام املــقــبــل. وأظــهــرت الـــدراســـة أن معظم 
الــذيــن يــربــون الــحــيــوانــات األلــيــفــة عمومًا، 
والقطط على وجه الخصوص، ينتمون إلى 
غير  يكونون  ما  وعــادة  املتوسطة،  الطبقة 
متزوجن، وولدت غالبيتهم بعد عام 1990، 
أي من أبناء أسر الطفل الواحد، وأن سبعة 
مـــن كـــل عــشــرة أشـــخـــاص مــنــهــم حــاصــلــون 
ــل.  ــ ــلـــى األقــ ــلـــى درجـــــــة الــــبــــكــــالــــوريــــوس عـ عـ

)Getty /تصنعان لباسًا للقطة )خو كانجبينج

ويرجع خبراء ازدهار هذا القطاع إلى تطلع 
األشــخــاص املــعــزولــن فــي الحجر الصحي 
اعتبر  بينما  أنــيــس يشغل وحــدتــهــم،  إلـــى 
آخرون أن سبب ذلك هو القواعد الصارمة 
بعد  الكاب  وتربية  اقتناء  على  املفروضة 
حادثة تعرض طفل لنهش كلب شرس قبل 

ثاث سنوات. 

حاجة نفسية
وانــغ لــو، شــاب في العقد الثالث يعمل في 
شــركــة إعـــانـــات تــجــاريــة بــمــديــنــة شينزن 
الجديد«:  »العربي  لـ يقول  الصن،  جنوبي 
»لم أفكر يومًا بأنني سأملك الوقت الكافي 
لتربية قط في املنزل، ولكن في ظل جائحة 
كــورونــا، أصبح كل شــيء ممكنًا، فقد تأثر 
عــمــلــي كــثــيــرًا بــســبــب اإلغــــاقــــات املــتــكــررة 
فــي بعض األحــيــان قرابة  أقــضــي  للمدينة. 
الشهر فــي املــنــزل مــن دون عــمــل، كما أنني 
لــســت مــتــزوجــًا، لــذلــك مــن الــصــعــب تــجــاوز 
إلى  اللجوء  دون  مــن  العزلة  حالة  كسر  أو 
مــا يؤنس وحــدتــك«. يضيف: »قـــرار اقتناء 
تلبية لحاجة نفسية، وبعد فترة  قط جــاء 
عصيبة مررت بها بسبب الحجر الصحي 
املــنــزلــي، اآلن أصــبــحــت أكــثــر اتـــزانـــًا ولــدي 
القدرة على إدارة الوقت، ففي أيام الحجر، 

أقضي فترة الصباح في تنظيف وبر القط 
األلعاب  بعض  ومــمــارســة  مخالبه  وتقليم 
املــشــتــركــة مــثــل دحـــرجـــة الـــكـــرات وتجميع 
املــكــعــبــات وغــيــرهــا مـــن األنــشــطــة املــمــتــعــة. 
وعــنــد الظهيرة نــنــام فــي نفس الــوقــت ملدة 
ــي املـــســـاء نــشــاهــد مــعــًا فيلمًا  ســاعــتــن، وفـ
على التلفاز«. يتابع: »مع مرور الوقت، بتنا 
نفهم بعضنا أكثر، وأشعر أنه ليس مجرد 
حـــيـــوان ألــيــف بـــل صــديــق مــاصــق لـــي في 
أكثر األوقات حلكة، ولواله لكنت ربما اآلن 
في مصحة نفسية أو في عــداد املنتحرين 

بسبب أزمة كوفيد«.

طوق نجاة
تقول الباحثة االجتماعية بمركز »كولون« 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  لــي تــــوان، فــي حــديــث لـــ
»ازدهـــــــرت تــربــيــة الــقــطــط فـــي ظـــل جــائــحــة 
كورونا، أي قبل عامن فقط«، موضحة أنه 
الحيوانات  الــكــاب  كانت   ،2020 عــام  حتى 
األكثر شعبية في الصن، ولكن مع ظهور 
الوباء واتخاذ السلطات الصينية إجراءات 
من  العديد  إغــاق  وتدابير صارمة شملت 
املـــــدن وفـــــرض حــجــر صــحــي عــلــى مــايــن 
تربية  في  الشباب ضالتهم  وجــد  السكان، 
املائة  القطط، وشكل هــؤالء حوالي 60 في 

مــن أصــحــاب الــحــيــوانــات األلــيــفــة فــي املــدن 
ــع إجــــبــــار الـــــوبـــــاء املـــوظـــفـــن  ــ ــرى. ومــ ــبــ ــكــ الــ
والطاب على العمل والدراسة في منازلهم، 
جــرى استثمار املزيد من الوقت واملــال في 
ل ذلك طوق نجاة لجيل 

ّ
تربية القطط، ومث

كامل بسبب تداعيات سياسة صفر كوفيد 
الصارمة، وخصوصًا أن الكثير من الشباب 
ــاكـــل واضـــــطـــــرابـــــات نــفــســيــة  واجـــــهـــــوا مـــشـ
خطيرة، وصلت بهم إلى حد االكتئاب، وفي 

بعض األحيان االنتحار.
تضيف أن ما ساهم في ازدهار األمر سهولة 
اقـــتـــنـــاء الــقــطــط مـــقـــارنـــة بــاقــتــنــاء وتــربــيــة 
الكاب التي تخضع إلجراءات معقدة، مثل 
مـــســـارات الــســيــر فــي الــحــدائــق والــســاحــات 
بعض  إلــى  اصطحابها  الــعــامــة، وصعوبة 
األماكن مثل دور السينما ومحطات القطار 
 عن شكاوى 

ً
واملترو ومراكز التسوق، فضا

السكان من نباح الكاب وخطورة وجودها 
في مجمعات سكنية تضم أطفااًل ومسنن.

وعــــن دالالت تـــوجـــه الـــشـــبـــاب نــحــو اقــتــنــاء 
الــقــطــط، تـــقـــول: »ال شـــك أن األمــــر لـــه عــاقــة 
مــبــاشــرة بــجــائــحــة كـــورونـــا، ولــكــن ال يمكن 
إغفال تركيبة املجتمع الصيني التي تأثرت 
بنمط الحياة الصناعية، فبتنا أمام عائات 
مفككة وأسر تتكون من فرد واحد«. وتلفت 
إلــى أن »أكثر من 70 في املائة من املوظفن 
وأن  بعيدًا عن عائاتهم،  يقيمون  والطاب 
45 في املائة منهم يسكنون في غرف منفردة، 
وبــالــتــالــي هـــنـــاك حـــاجـــة مـــاســـة ملـــن يــؤنــس 
وحدتهم في ظل عزف جيل كامل عن الزواج 
واإلنــجــاب، وهــذا في الحالة الطبيعية، فما 
بـــالـــك فـــي ظـــل انـــتـــشـــار وبـــــاء مـــعـــد، وفـــرض 
حجر صحي عليهم، ما يضطرهم للبقاء في 

غرفهم لفترات طويلة؟«.

حتى عام 2020، كانت 
الكالب الحيوانات 
األكثر شعبية في 
الصني، ولكن مع 

ظهور كورونا واتخاذ 
السلطات الصينية 
إجراءات وتدابير 
صارمة، شملت 

إغالق العديد من املدن 
وفرض حجر صحي 
على ماليني السكان، 
وجد الشباب ضالتهم 

في تربية القطط

■ ■ ■
بلغت إيرادات تربية 
الحيوانات األليفة ما 
يقرب من 50 مليار 

دوالر في العام 2021، 
بمعدل نمو يقارب 
الثلث مقارنة بعام 
2020، ويتوقع أن 
تتجاوز 65 مليار 
دوالر بحلول العام 

املقبل

باختصار

لجأ الكثير من الصينيّين إلى تربية القطط للحد من عزلتهم ووحدتهم في ظل إجراءات بالدهم الصارمة الحتواء الجائحة، وإن 
كانت الوحدة جزءًا من تركيبة المجتمع

هوامش

رشا عمران

الثامن  الطابق  الفندق في  النافذة في غرفة  أقف عند 
والنظام  النظافة  وأرى  أمــامــي،  البحر  وأشــاهــد  عشر، 
ــاء قــبــل حــلــول  ــهـ ــتـ ــتـــي تـــريـــد االنـ وورشـــــــات الــعــمــل الـ
ــــورة ســيــلــفــي، وأنـــشـــرهـــا على  ــال. ألــتــقــط صـ ــديـ ــونـ املـ
الــصــورة  عليها:  وأكــتــب  »فــيــســبــوك«  عــلــى  صفحتي 
يترك صديق فيسبوكي  قليل،  بعد  اآلن.  الدوحة  من 
فيه  الــصــورة  على  تعليقا  )اســمــه مستعار(  ســـوري 
كــثــيــر مــن الــعــنــصــريــة والــتــبــّجــح واملـــزايـــدة عــلــى بــالد 
من  عليه  اعتدنا  الــذي  النوع  ذلــك  من  العربي،  الخليج 
بالد املشرق، التي تنظر إلى الخليج وأهله نظرة فيها 
كثير من استعالء يتكئ على ماض حضاري أفل منذ 
زمن، ولم يبق منه سوى ما ُيذكر في كتب التاريخ أو 

ما تحتفظ به متاحف العالم. 
ــعــــراق، بــذلــك الــتــاريــخ الــعــريــق  ــ ـــر بــبــالد الـــشـــام وال

ّ
أفـــك

التي  بالشوفينية  وأفــكــر  املنطقة،  تلك  فــي  كــان  الـــذي 
أن ما  تصيبنا ونحن نعتّز بماضي بالدنا، وننسى 
مر عليها من حضارات وحروب واحتالالت على مر 
األعـــراق فيها ما يجعل من  الزمن جعل من اختالط 
التباهي بالعرق أمرا مضحكا وبالغ السذاجة. من منا 
لت 

ّ
يعرف اآلن أصوله واألعــراق التي ينتمي لها وشك

الجينية  االختالطات  يعرف  منا  الحالية؟ من  ماهيته 

التي لديه، وإلى أية شعوب تعود أصوله الحقيقية؟ ثم 
هذا التباهي واالستعالء على شعوب أخرى على ماذا 
يبنى؟ يباهي البشر بما ينجزونه اآلن، بما يقّدمونه 
ــلــزمــن املـــقـــبـــل، وتــبــاهــي  لــلــبــشــريــة، بــمــا يــضــيــفــونــه ل
من  لهم  تتيحه  بما  لشعوبها،  تقّدمه  بما  الحكومات 
حياة كريمة وأوطــان صالحة للعيش اآلن وغدا وبعد 

زمن طويل. 
أعطي  ــاذا  ومــ أعطينا  مـــاذا  يــومــا  أنفسنا  هــل ســألــنــا 
لنا؟ ألسنا نحن أنفسنا من دّمرنا حاضَرنا ودّمرنا 
معه املاضي واملستقبل؟ أليس االستبداد واملجرمون 
والقتلة والفاسدون واللصوص ومهّربو اآلثار وتّجار 
املوت وهادمو املدن وحارقو الغابات وكارهو الجمال 
ــتـــّدت يـــده لــتــســيء إلـــى حــاضــر بــلــدانــنــا،  وكـــل مـــن امـ
أليسوا أبناء الشعوب التي تنظر إلى غيرها باستعالء 
مجتمعيا  كة 

ّ
ومفك ومنهكة  مــدّمــرة  وهــي  حــضــاري 

وأخــالقــيــا وبــيــئــيــا؟! ســوف يـــرّدد بعضهم أن أيــادي 
الــدمــار، في إصــرار متواصل  خارجية قد مّولت هــذا 
ــأس، لـــلـــدول، كل  عــلــى نــظــريــة املـــؤامـــرة املـــعـــتـــادة. ال بــ
بكل  عليها  للحصول  التي تسعى  الــدول، مصالحها 
لم تجد من هو مستعّد ملساعدتها  إن  الطرق. ولكن 
ن 

ّ
في أجنداتها لدى هذا الشعب أو ذاك، فهي لن تتمك

»التآمر«؛ أي مشتر سوف يعرض سعره مقابل  من 
املشكلة هي  املشتري،  في  ليست  املشكلة  مــا.  سلعة 

وماضيها  عريقة  أوطـــان  حــاضــر  لبيع  املستعّد  فــي 
بماذا  له جفن واحــد.   

ّ
يــرف أن  ومستقبلها، من دون 

نتفاخر إذًا، وملاذا هدا االستعالء؟ ونحن بعنا ونبيع 
ى تحت يافطاٍت ممجوجة أحيانا، وأحيانا بالغة 

ّ
ما تبق

الخطورة.
تميزت منطقتنا ذات يوم بحضاراٍت مذهلة ما زالت 
آثارها قــادرة على إدهــاش العالم، ولنا أن نباهي بها 
حتما، لكن ليس بوصفنا ورثتها، فنحن لسنا كذلك، 
قامت إلغناء  وهــي حــضــاراٌت  بشرا،  بوصفنا  ولكن 
البشرية كلها، ال  البشر، هي حضاراٌت تخّص  حياة 
مــن يعيشون اآلن فــي األمــاكــن التي مــا زالــت شاهدة 
على تلك الحضارات. هؤالء، أو نحن، جزء من سالالت 

بشرية كاملة، تنتمي إلى كل الحضارات التي عرفتها 
هراء  مجّرد  إحداها  إلــى  باالنتماء  التباهي  البشرية، 
 على عقد النقص التي يشكلها حاضر 

ّ
شوفيني يدل

مريض وفاشل، لسنا فيه سوى مستهلكني ملا يبدعه 
البشرية في  إلى حضارات  آخــرون، يضيفون يوميا 
العلم والتكنولوجيا والطب والفنون والعمران والترفيه 
أنواعها.  مختلف  على  والــحــريــات  والفلسفة  واألدب 
بــيــنــمــا نــحــن نــغــرق فـــي جــهــٍل يــنــتــج تــعــّصــبــا يتعلق 
بتالبيب املاضي، بعد أن أصبح حاضرنا كارثيا بكل 

معنى الكلمة.
ــذا الــبــلــد أو ذاك، ويــمــكــنــك أن  لــيــس عــلــيــك أن تــحــب هـ
ــكــن شــــرط أن تــكــون  تــنــتــقــد ســيــاســاتــه مـــا شـــئـــت، ل
عــادال ومنصفا، شــرط أن تــرى الرفاهية التي يعيش 
البلد، ومستوى دخوالتهم، ومستوى  هــذا  أهــل  فيها 
تعليمهم وأمانهم، ثم قارن ذلك كله بالبلد الذي تنتمي 
 على 

ّ
ــى الـــفـــروق املــهــولــة بــيــنــهــمــا، ودل ــر إلـ إلــيــه، وأشــ

املسؤول عن هذا الخراب الذي يكاد يجعل بلدك/ بلدي 
مجّرد أطالل لم ينج منها حتى آثار الحضارة القديمة 
الــتــي تــتــبــاهــى بــهــا، وانــتــقــد مــســّبــب الـــخـــراب بــالــجــرأة 
عليهم.  وتستعلي  آخــريــن  فيها  تنتقد  الــتــي  نفسها 
لــكــن، عــمــومــا، مــن يمتلك جـــرأة املــواجــهــة ال يمكن أن 
من صفات  العنصرية  شوفينيا.  أو  عنصريا  يكون 

املهزومني، حياتيا وإنسانيا وأخالقيا.

هذا االستعالء الممجوج

وأخيرًا

من يمتلك جرأة المواجهة 
ال يمكن أن يكون عنصريًا 

أو شوفينيًا. العنصرية من 
صفات المهزومين
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