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مفاوضات فيينا النووية

في مركز تسجيل للناخبين، طرابلس، 8 نوفمبر 2021 )محمود تركية/فرانس برس(

ــديـــدة لـــكـــوفـــيـــد-19 الــتــي  مـــوجـــة الــتــفــشــي الـــجـ
الـــدول األوروبـــيـــة، دفعت  الــعــديــد مــن  تشهدها 
منظمة الصحة العاملية إلى التحذير من أن عدد 
الــوفــيــات مــن جـــّراء كــورونــا قــد يرتفع مــن 1.5 
مليون حاليًا إلى 2.2 مليون بحلول مارس/ آذار 
الوضع على حاله.  بقي  إذا  أوروبـــا،  املقبل في 
وفي الوقت الذي توقعت فيه »ضغطًا عاليًا أو 
شــديــدًا للغاية فــي وحـــدات العناية املــركــزة في 
اليوم ومطلع مــارس/ آذار  49 من 53 بلدًا بني 
2022«، دعا وزير الصحة األملاني ينس شبان 
)الصورة( إلى فرض مزيد من القيود الحتواء 

االرتفاع »الهائل« في حاالت اإلصابة بكورونا، 
ــحــدة رعــايــاهــا 

ّ
ــات املــت تــزامــنــًا مــع نــصــح الـــواليـ

والــدنــمــارك  أملانيا  مــن   
ّ

كــل إلــى  السفر  ب 
ّ
بتجن

ــاد أعـــداد اإلصــابــات بــكــوفــيــد-19.  بسبب ازديــ
األمــيــركــيــة نشرت  الــخــارجــيــة  وزارة  أن  حــتــى 
الــرابــع، وهــو األعلى على  تحذيرًا من املستوى 
 من هذين البلدين، مشيرة إلى أّن 

ّ
اإلطالق، لكل

هذا التحذير »يعني أّن هناك مستوى مرتفعًا 
جـــدًا مـــن اإلصـــابـــات بــكــوفــيــد-19 فـــي الــبــلــد«. 
ودعا شبان إلى تخصيص املزيد من األماكن 
العامة فقط ألولئك الذين تم تطعيمهم أو تعافوا 

ــرة مـــن كـــوفـــيـــد-19 وكــانــت  ــيــ فـــي اآلونــــــة األخــ
الحتواء  محاولة  فــي  سالبة،  فحصهم  نتيجة 
الوزير  يستبعد  ولــم  أملانيا.  في  الرابعة  املوجة 
تنفيذ إغــالقــات رغــم أنــه قــال إن هــذا سيتقرر 
الجيش  كما يستعد  األخـــرى.  تلو  منطقة  فــي 
لكوفيد-19  املــضــادة  اللقاحات  لجعل  األملــانــي 

إلزاميًا للجنود. 
كما أعلنت فرنسا إصابة رئيس الــوزراء جان 
»تعديل  بالتالي  وتــّم  بكوفيد-19،  كاستيكس 
نه من 

ّ
املقبلة بما يمك لــأيــام  مــواعــيــده  جـــدول 

الــصــحــي« خــالل  الــحــجــر  فــي  أنشطته  متابعة 

املــقــبــلــة. وكـــان كاستيكس قد  الــعــشــرة  ــام  األيــ
ــتــقــى نــظــيــره  زار أول مـــن أمــــس بــروكــســل وال
البلجيكي ألكسندر دي كرو الذي أعلن الحقًا 
أنه سيلزم حجرًا صحيًا، على غرار ما سيفعل 
ــه. إلــى ذلــك، أعلن البيت  أيضًا أربــعــة مــن وزرائـ
األبيض أّن أكثر من 90 في املائة من املوظفني 
وا جرعة واحدة على 

ّ
الفيدراليني األميركيني تلق

التزامًا بقرار أصدره  قاحات 
ّ
الل  من أحد 

ّ
األقــل

ي 
ّ
الــرئــيــس جـــو بـــايـــدن وألــزمــهــم بــمــوجــبــه تلق

قاح بحلول يوم اإلثنني )أول من أمس(. 
ّ
الل

)رويترز، فرانس برس، أسوشييتد برس(

الحدث

حملة إسرائيلية استباقية ضد االتفاق
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أغنية يمنية شبابية رغم كل شيء
سائد،  هو  عما  تشّذ  أغاٍن  وأداء  بتأليف  الشباب  الفنانين  من  يمنّي  جيل  يمضي 

وهي تتعرض إلى هجوم ونقد الذعين من جيل تقليدي. ]22ـ23[

زيارة ولي عهد 
أبوظبي محمد بن زايد 
إلى أنقرة اليوم األربعاء 

تعكس تحوالت سياسية 
في العاصمتين.
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علي سوادغو... 
والقومية 

األفريقية

وائل قنديل

مع ظهور وباء كورونا ندد 
الفيلسوف الفرنسي ميشال أونفراي 

»انعدام كفاءة القادة األوروبيني  بـ
واستهتارهم في مواجهة التفشي 
الخطير لوباء كورونا«، معتبرًا أن 

أوروبا أضحت »العالم الثالث الجديد«. 
ماذا لو وضعنا أمام هذه الرؤية 

االستعالئية وقائع كشفتها وثائق 
رسمية عن تحول رئيس فرنسا، 
منارة أوروبا، إيمانويل ماكرون، 

إلى تاجر حرب على اإلرهاب، يلتزم 
تمامًا بقوانينها، كما وضعها 

جنرال من العالم الثالث؟  بالطبع لن 
تعرف جرائم الحرب املرتكبة في 
الصحراء الغربية ملصر بالتعاون 

بني القاهرة وباريس في عام 2016 
طريقها إلى الصحافة املصرية. من 

املنطقي أن يصمت الجميع أمام وقائع 
اإلجرام التي كشفت عنها الوثائق 

الفرنسية املسّربة من قصر الرئاسة، 
عن التعاون بني القوات املصرية 

والفرنسية في ارتكاب أعمال إبادة 
بحق مدنيني في الرمال املمتدة 

بني مصر وليبيا، تحت شعارات 
الحرب على اإلرهاب. التفاصيل 

مرّوعة إلى الحد الذي أوجع ضمائر 
العسكريني والفنيني الفرنسيني 
الذين اكتشفوا أنهم شاركوا في 

مهمة لقتل عشرات املدنيني، فيما 
كانوا يتصورون أنهم ذاهبون ملعاونة 

الجانب املصري في الحرب على 
اإلرهاب. الجريمة وضعت بذورها 

في األيام األخيرة من حكم الرئيس 
الفرنسي السابق فرانسوا هوالند، 

ثم نمت وترعرعت وتوحشت مع 
خلفه ماكرون، وأسفرت عن سقوط 

عشرات الضحايا املدنيني، ومنهم 
أحمد الفقي، الذي تكشف الوثائق 
عن تصفيته، مع اثنني من زمالئه، 

لدى عودتهم من مقر عملهم في 
الصحراء، وتم تهديد أفراد عائلته 

قبل تسليم جثته، إذا رفضوا اإلذعان 
لرواية »قتل في ظروف غير معلومة«.

هذه الظروف معلومة بتفاصيلها 
لدى ساكن قصر اإلليزيه، صديق 

الجنرال عبد الفتاح السيسي، والذي 
يثرثر دومًا بعبارات أنيقة عن 

حقوق اإلنسان، غير أن اإلنسان 
عند ماكرون ليس سوى حفنة 

أسماء لناشطني يعرفهم جيدًا ويثير 
قضيتهم كلما التقى السيسي.

وفقًا للوثائق السرية التي 
حصل عليها موقع »ديسكلوز« 

االستقصائي، ربما تورطت القوات 
الفرنسية في ما ال يقل عن 19 

تفجيرًا للمدنيني بني عامي 2016 
و2018. وقد يصل عدد الضحايا إلى 

مئات. ووفقًا ملعايير قرار الجمعية 
العامة لألمم املتحدة 83/56، يذكر 

املوقع: يمكن إثبات تواطؤ فرنسا في 
عمليات اإلعدام غير القانونية هذه.

يمضي التحقيق املنشور في سرد 
الوقائع حتى يصل إلى مطلع عام 

2019، حني زار ماكرون، برفقة 
وزيرة القوات املسلحة فلورنس 

بارلي، مصر. وتم تزويدهما 
بمالحظات عدة، ومنها واحدة من 
مكتب أفريقيا في اإلليزيه، في 19 
يناير/ كانون الثاني 2019، دعت 
الرئيس الفرنسي إلى »ضرورة« 

التوصل إلى اتفاق يضمن »إطارًا 
قضائيًا متينًا« للفريق الفرنسي على 
األرض. كما أوصى تقرير آخر موجه 

إلى بارلي بوضع حد للممارسات 
التعسفية للعملية. ماذا كان رد فعل 
ماكرون حينها؟ ال شيء. ال توقيع 

على أي اتفاق، وال تشكيك في البعثة، 
بل بقي دعم الديكتاتورية هو األولوية 
مهما كان الثمن. ولم تمّر أشهر حتى 
د ماكرون السيسي الوسام األكبر 

ّ
قل

من وسام جوقة الشرف الفرنسي.
بعد أربعة أشهر من ذلك الحفل، 

يكشف التقرير أن مصر اشترت 30 
طائرة مقاتلة أخرى من طراز »رافال« 

من فرنسا، في صفقة قيمتها 3.6 
مليارات يورو، لتضاف إلى 24 طائرة 
مقاتلة من الطراز نفسه، وفرقاطتني 
متعددتي األغراض من نوع »فريم«، 

بقيمة إجمالية تبلغ 5.6 مليارات 
يورو، حصلت عليها فرنسا قبل أن 
تبدأ املشاركة في عملية قتل املدنيني 

بالصحراء الغربية ملصر. تلك هي 
فرنسا، وهذا هو رئيسها باختصار: 

أحد تجار الحرب على اإلرهاب، 
مثله مثل أي جنرال من العالم الثالث 
عندما يكون بصدد صفقة مربحة.

»رافال« 
ماكرون تقصف 

حقوق اإلنسان

مرور
الكرام

قلق إسرائيلي من 
استعداد إدارة بايدن 

للتوصل إلى اتفاق جديد

غروسي: مباحثاتي مع 
إسالمي  »مضغوطة« 

ونسعى الستمرار العمل

برزت دعوات للتظاهر 
يوم الجمعة المقبل 

رفضًا لإلعالن

للحديث تتمة...

مفاوضات 
النووي اإليراني

النووية أواخر الشهر الحالي، والسعي  مع اقتراب موعد استئناف مفاوضات فيينا 
للبحث عن أرضية مشتركة بين طهران والدول الغربية، كان االحتالل اإلسرائيلي يستبق 
أي اتفاق ممكن بالتأكيد أنه لن يلتزم به، وذلك وسط تسريبات عن ارتفاع التوتر بينه 

وبين الواليات المتحدة

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد
طهران ـ صابر غل عنبري

ــام  ــعـ ــر الـ ــ ــــديـ ــه املـ ــيـ ــــي وقــــــت كــــــان فـ فـ
لــلــوكــالــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة، 
ــي، يـــحـــاول خــال  ــروســ ــيـــل غــ ــايـ رافـ
مــحــادثــاتــه مــع مــســؤولــن فــي طــهــران أمــس 
الــــثــــاثــــاء، »تـــعـــمـــيـــق الــــتــــعــــاون« مــــع إيـــــران 
والــبــحــث عــن أرضــيــة مشتركة معها، وذلــك 
ــات بــن  ــادثــ ــحــ ــن اســـتـــئـــنـــاف املــ قـــبـــل أيــــــام مــ
ــقــــوى الــعــاملــيــة مـــن أجــــل إحــيــاء  طـــهـــران والــ
كــان كبار  املبرم عــام 2015،  النووي  االتفاق 
املـــســـؤولـــن اإلســـرائـــيـــلـــيـــن، وعـــلـــى رأســهــم 
رئيس الحكومة نفتالي بينت، يكثفون من 
املحتمل،  االتــفــاق  ضــد  االستباقية  الحملة 
ملزمة  تكون  لــن  »إســرائــيــل  أن  التأكيد  عبر 

بأي اتفاق نووي مع إيران«.
ــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي فــي  ــي فــ ــروســ وقــــــال غــ
طـــهـــران أمــــس بــعــد مــبــاحــثــات أجــــراهــــا مع 
رئـــيـــس مــنــظــمــة الـــطـــاقـــة الــــذريــــة اإليـــرانـــيـــة، 
إلــــــى إيــــــران   زيـــــارتـــــه 

ّ
مـــحـــمـــد إســـــامـــــي، إن

لخلق  املشترك  العمل  »استمرار  إلى  تهدف 
والتعاون مع  الــحــوارات  الشفافية وتعميق 
الــحــكــومــة اإليـــرانـــيـــة الـــجـــديـــدة«، وذلــــك قبل 
ــر الــخــارجــيــة اإليــرانــي  أن يلتقي الحــقــا وزيـ
حسن أمير عبد اللهيان. وأضاف غروسي 
»نعمل أيضا على مواضيع أخرى، من املهم 
ــع كـــل شــــيء فـــي مــنــظــور بــرنــامــج  ــدًا وضــ جــ
إيران النووي السلمي«. وعن مباحثاته مع 
رئيس الطاقة الذرية اإليرانية، قال غروسي 
إنــــهــــا كــــانــــت »مـــضـــغـــوطـــة ونــــحــــن نــســعــى 
إلـــى اســتــمــرار الــعــمــل ومــواصــلــة الــعــاقــات 
إلــى أرضــيــات مشتركة«. وأضــاف  للوصول 
 مباحثاته مع إسامي كانت »في أجواء 

ّ
أن

إيجابية«، معربا عن أمله في أن تؤدي إلى 
 
ّ
»نتيجة مثمرة«. من جهته، قال إسامي إن

»القضايا  تــنــاولــت  غــروســي  مــع  مباحثاته 
ــة )الـــعـــالـــقـــة( وبـــحـــث ســبــل تــوســيــع  ــنـ ــراهـ الـ
بن  القضايا  »جميع  أن  مــؤكــدًا  الــتــعــاون«، 
إيــــران والــوكــالــة الــدولــيــة تقنية والــقــضــايــا 
الرامية  إيـــران  أعـــداء  ومـــؤامـــرات  السياسية 
لوقف عجلة برنامجنا النووي ليست محل 
وأضــاف  عليها«.  تؤثر  وال  الوكالة  اهتمام 
أن »غــروســي كــرر قضية مهمة الــيــوم وهي 
أنهم لم يشاهدوا أي انحراف في البرنامج 

الــنــووي اإليــرانــي، وإيـــران تقوم بأنشطتها 
الــنــوويــة وفـــق املـــقـــررات واملـــعـــاهـــدات«. وفــي 
إشــــارة إلـــى إعـــان الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة 
الــذريــة سابقا العثور على مــواد نووية في 
مواقع مشتبه بممارسة أنشطة نووية فيها 
بـــالـــرد عــلــى أسئلتها  ومــطــالــبــتــهــا طـــهـــران 
بشأن هذه املواقع، قال رئيس منظمة الطاقة 
األسئلة  على  بالرد  »قمنا  اإليرانية  الــذريــة 
إيـــران مــن مزاعم  املرتبطة بما طرحه أعـــداء 
وســلــمــوهــا لــلــوكــالــة، لــكــن بــقــي جـــزء منها«. 
وتــابــع إســامــي »الـــيـــوم اتــفــقــنــا عــلــى إنــهــاء 
الــقــضــايــا الــتــي أغــلــقــت ســابــقــا«، مــشــيــرًا إلــى 
اســـتـــمـــرار املــبــاحــثــات مـــع الـــوكـــالـــة الــدولــيــة 
لــلــطــاقــة الــــذريــــة بـــشـــأن الـــقـــضـــايـــا الــعــالــقــة 
والخافات، مع تأكيده أن باده »عازمة على 

املضي قدما في برنامجها النووي«.
وأكـــــدت املــنــظــمــة اإليـــرانـــيـــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة 
فــي بــيــان مقتضب فــي وقــت الحــق أمــس أن 
»وضـــع إطـــار واضـــح للتعاون بــن املنظمة 
الدولية  والــوكــالــة  الــذريــة  للطاقة  اإليــرانــيــة 
لــلــطــاقــة الـــذريـــة هــو أحـــد مــواضــيــع النقاش 
الــرئــيــســيــة بـــن املـــســـؤولـــن«. وتـــأتـــي زيـــارة 
غروسي إلى إيران قبل أيام من املوعد املقرر 
الســتــئــنــاف طــهــران وواشــنــطــن املــفــاوضــات 
غير املباشرة، املتوقفة منذ يونيو/حزيران 
املـــاضـــي بــيــنــهــمــا، فـــي 29 نــوفــمــبــر/تــشــريــن 
الـــثـــانـــي الـــحـــالـــي فـــي فــيــيــنــا، إليـــجـــاد سبل 
إلعادة إحياء االتفاق النووي الذي انسحب 
ــالـــد  مـــنـــه الـــرئـــيـــس األمـــيـــركـــي الـــســـابـــق دونـ
ــاد فــرض  ــ تـــرامـــب قــبــل ثــــاث ســـنـــوات ثـــم أعـ

عقوبات قاسية على إيران. 
وبينما يقترب موعد استئناف املفاوضات، 
تــواصــل إســرائــيــل تــهــديــداتــهــا بــشــن ضربة 
 عــــن تــكــثــيــف 

ً
ــد إيــــــــران، فـــضـــا عــســكــريــة ضــ

حملتها الدبلوماسية ضدها. وكانت إيران 
محور حديث كبار املسؤولن اإلسرائيلين 
ــيـــا  ــلـ ــز هـــرتـــسـ ــ ــركــ ــ ــر مــ ــ ــمـ ــ ــؤتـ ــ أمـــــــــس خـــــــــال مـ
ــة الــســيــاســات الــذي  ــ لــاســتــراتــيــجــيــة ودراسـ
رئيس  وأكـــد  رايــشــمــان.  جامعة  استضافته 
أمس،  بينت،  نفتالي  اإلسرائيلية  الحكومة 
أن إسرائيل لن تكون ملزمة باالتفاق النووي 
مع إيــران حتى في حال التوصل إلى اتفاق 
جديد، مشيرًا إلى »أن الخطأ الذي ارتكبته 
إسرائيل بعد االتفاق النووي في العام 2015 

لن يتكرر«. وأضــاف بينت في كلمة له أمام 
إيـــران فــي مرحلة متطورة جدًا  أن  املــؤتــمــر، 
من برنامجها النووي، مشيرًا إلى امتاكها 
أجــهــزة تخصيب أكــثــر تــطــورًا مــن أي وقــت 
مضى. وانتقد بينت سياسة سلفه بنيامن 
أي  دون  من  اإلعامية  وتهديداته  نتنياهو 
قــال: »عندما دخلت ملنصب رئيس  إذ  فعل، 
الحكومة قبل أقل من نصف عام ذهلت من 
الفجوة بن الخطاب الــذي كان معلنا وبن 
القلق في  الفعل. وجــدت مسافة تبعث على 
املقوالت املترددة التي كانت دائما تؤكد عدم 

السماح إليران بامتاك ساح نووي«.
واعــتــبــر رئــيــس الــحــكــومــة اإلســرائــيــلــيــة أن 
ــا وبــشــكــل مــثــابــر من  ــمـ »إيـــــــران تــمــكــنــت دائـ
إحــاطــة إســرائــيــل بــطــوق مــن املليشيات من 
ــاف: »لــقــد طــــّوق اإليــرانــيــون  ــ حــولــهــا«. وأضـ
دولة إسرائيل بالصواريخ في ما يجلسون 
في قلب طــهــران. هم يضايقوننا من بعيد، 
األضـــرار  بنا  ويلحقون  طاقاتنا  يمتصون 
الـــبـــيـــت.  ــــن  مـ يــــخــــرجــــوا  أن  هــــــذا دون  وكــــــل 
يــدفــعــوا ثمنا.  أن  نـــا دون  يــســتــنــزفــون دمـــاء
مطاردة اإلرهابي املناوب الذي يرسله )فيلق 
ــقـــدس( لـــم تــعــد مــنــطــقــيــة، يــجــب الــوصــول  الـ
ــلــــه«. وتـــابـــع بــيــنــت أن »اإليـــرانـــيـــن  ملـــن أرســ

حـــســـاســـون لــحــيــاتــهــم وســيــفــضــلــون دائــمــا 
أفـــغـــان ولبنانين  الــعــثــور عــلــى مــتــطــوعــن 
ويــمــنــيــن لــلــقــتــال بــاســمــهــم. نــحــن اآلن في 
هذه النقطة عمليا نخوض حرب العالم كله 
ونأمل أال يتردد العالم لكننا نحن أيضا ال 
فترة معقدة وشائكة  أمامنا  التردد.  نعتزم 
ويحتمل حدوث عدم توافق ايضا مع أفضل 

ــــدول الــصــديــقــة لــنــا ولـــن تــكــون هـــذه املـــرة  الـ
األولى، ولكن حتى إذا تمت العودة لاتفاق 
فإن إسرائيل ليست طرفا فيه ولن  النووي 
بينت هذه  وجـــاءت تصريحات  بــه«.  تلتزم 
مــع نــشــر الــقــنــاة اإلســرائــيــلــيــة الــعــامــة »كــان 
11«، ومحرر الشؤون العسكرية في صحيفة 
الثاثاء،  أمــس  عــامــوس هرئيل،  »هــآرتــس« 

ــتــــوتــــر والـــــجـــــدل بــن  ــن ارتـــــفـــــاع الــ ــ ــاء عـ ــ ــبـ ــ أنـ
إسرائيل والواليات املتحدة عشية استئناف 
املفاوضات في فيينا بشأن االتفاق النووي. 
وأشارت القناة إلى أن القلق يساور إسرائيل 
مــن الــتــوجــه األمــيــركــي واســتــعــداد الــواليــات 
املــتــحــدة تــحــت إدارة بـــايـــدن لــلــتــوصــل إلــى 
اتفاق جديد بــأي ثمن، فيما وصــف هرئيل 
في تحليله هذا الخاف بأنه نوع من حرب 
األعـــصـــاب بـــن الـــدولـــتـــن. وكـــانـــت صحيفة 
من  أول  قالت  األميركية،  تايمز«  »نيويورك 
أمـــس اإلثــنــن، إن اإلدارة األمــيــركــيــة حــذرت 
إســـرائـــيـــل مـــن أن الــهــجــمــات املـــتـــكـــررة على 
املنشآت النووية اإليرانية قد تكون مرضية 
النهاية  فــي  لكنها  التكتيكية،  الناحية  مــن 
املسؤولون  ورفــض  عكسية«.  بنتائج  تأتي 
اإلســرائــيــلــيــون، مـــن جــانــبــهــم، هـــذا الــطــلــب، 
من  التحذيرات  »وتجنبوا  الصحيفة،  وفــق 
أن نــهــجــهــم قـــد يــــؤدي إلــــى تــســريــع طــهــران 

لبرنامجها النووي«.
ــر املــالــيــة اإلســرائــيــلــي  ــ ــال وزيـ مـــن جــهــتــه، قــ
أفيغدور ليبرمان أمس الثاثاء إن إيران قد 
تمتلك ساحا نوويا خــال خمس سنوات، 
تلك  أن  هرتسليا،  مركز  مؤتمر  في  مضيفا 
الخطوة لن تتأثر باملحادثات الجارية حاليا 
بــن إيــــران والـــقـــوى الــعــاملــيــة الــكــبــرى بشأن 

اتفاق جديد للحد من قدراتها النووية.
وفــي ســيــاق التصعيد اإلســرائــيــلــي، كشفت 
إســرائــيــل أمـــس عــمــا قــالــت إنــهــمــا قــاعــدتــان 
إيــــرانــــيــــتــــان تـــســـتـــخـــدمـــان لــــشــــن هـــجـــمـــات 
التعاون  وعرضت  مسيرة  بطائرات  بحرية 
مــع »شـــركـــاء عــــرب« بــشــأن اتــخــاذ إجــــراءات 
ــادة. وقــــــال وزيــــــر األمــــــن اإلســـرائـــيـــلـــي  ــ ــــضـ مـ
بيني غانتس، في كلمة له في املؤتمر ذاته 
»أكــشــف لــكــم الــيــوم قــاعــدتــن مــركــزيــتــن في 
مــنــطــقــة شــبــهــار وجـــزيـــرة قــشــم فـــي جــنــوب 
إيران انطلقت منهما العمليات في الساحة 
الـــبـــحـــريـــة وتـــتـــمـــركـــز فــيــهــمــا الــــيــــوم أيــضــا 
كذلك  مــتــطــورة«.  طــائــرات مسيرة هجومية 
ــهــم غــانــتــس إيــــران بــأنــهــا حــاولــت تهريب 

ّ
ات

ــواد مــتــفــجــرة بــواســطــة طـــائـــرات مــســّيــرة  ــ مـ
 2018 عــام  الغربية  الضفة  فــي  نشطاء  إلــى 
لــكــنــه تـــم إســقــاطــهــا. وأشـــــار أيــضــا إلــــى أنــه 
تــم إســقــاط طــائــرة مــســّيــرة مــن نــوع »شاهد 
141« أطلقتها إيران من مطار »تي فور« في 
ســوريــة، فــي فــبــرايــر/شــبــاط مــن عـــام 2018، 
ــال غانتس  بــالــقــرب مـــن مــديــنــة بــيــســان. وقــ
 »إيـــــران ال تــســتــخــدم الـــطـــائـــرات املــســّيــرة 

ّ
إن

عمليات  لتنفيذ  أيضا  وإنما  فقط  للهجوم 
لتهريب الساح ألذرعها«.

ــرح قــــائــــد ســــــاح الـــجـــو  ــ ــتـ ــ ــن نـــاحـــيـــتـــه، اقـ ــ مـ
ــرام نـــوركـــن،  ــيـ ــمـ ــلــــي، الــــجــــنــــرال عـ ــيــ اإلســــرائــ
ــارات  ــ ــــرب، مــثــل اإلمــ الـــتـــعـــاون مـــع شـــركـــاء عـ
الــطــائــرات املسيرة.  والــبــحــريــن، ضــد تهديد 
وقــــال نــوركــن فــي املــؤتــمــر »أعــتــقــد أن هــذه 
فرصة عظيمة إلقامة اتصاالت وبناء خطة 
ــدول الــتــي لــهــا مصلحة  ــ دفــاعــيــة لــجــمــيــع الـ
ــــاف  ــفـــســـهـــا«. وأضــ مـــشـــتـــركـــة فــــي حـــمـــايـــة نـ
ــيـــر )ضــــد  ــبـ ــــدة بـــشـــكـــل كـ ــاعـ ــ ــــسـ »يـــمـــكـــنـــنـــا املـ
الطائرات املسيرة( سواء من حيث معلومات 
املــخــابــرات أو الــرصــد أو االعـــتـــراض«. وأكــد 
ــام مــؤتــمــر مـــركـــز هــرتــســلــيــا، أن  ــ نـــوركـــن أمـ
إيـــــران »عــلــى رأس ســلــم أولــــويــــات الــجــيــش 
اإلســـرائـــيـــلـــي«، مــضــيــفــا أنــــه »يـــوجـــد شــيء 
واحـــــد الــجــمــيــع يــتــفــقــون بــشــأنــه وهــــو أنــه 
مطروحا  العسكري  الخيار  يكون  أن  يجب 
ــذا الـــخـــيـــار. يــقــوم  ــ ومــســؤولــيــتــنــا إعـــــــداد هـ
الجيش ببناء خطة بالتنسيق مع املستوى 

السياسي ونحن نستعد لذلك«.

عثمان لحياني

علي سوادغو، فتى من بوركينا 
فاسو في الثالثة عشرة من عمره، هو 
الذي أسقط قبل أيام طائرة »الدرون« 

الفرنسية بمقالع في مدينة كايا وسط 
شرقي بوركينا فاسو، عندما كان 

األهالي يعترضون لليوم الخامس على 
التوالي قافلة للجيش الفرنسي كانت 
بصدد العبور إلى النيجر، ملطالبتها 

 
ً
بمغادرة البالد. صار علي بطال

قوميًا في بلدته، وحمله سكانها على 
األكتاف. إسقاط »الدرون« الفرنسية 

التي كانت تراقب تظاهرة السكان 
ضد القوات الفرنسية يحمل في 

رمزيته رغبة أفريقية جامحة في فقء 
عني فرنسا، وإغماضها عن أفريقيا 

املنهكة جراء االستغالل والحروب. 
علي من الجيل األفريقي الذي لم يجد 

مدرسة أو سكنًا الئقًا، وال كهرباء 
وماء، وال ملعبًا أو طريقًا معبدًا. 

ثمة عودة للروح الوطنية في أفريقيا، 
وثمة مالمح قومية أفريقية تتصاعد 

بشكل الفت في دول القارة. التظاهرات 
الشعبية في النيجر املطالبة برحيل 

القوات الفرنسية، والتظاهرات في 
كايا في بوركينا فاسو الرافضة 
للوجود الفرنسي، واالعتراضات 
الشعبية والرسمية في مالي ضد 

باريس، والصدام السياسي الحاصل 
بني الجزائر وفرنسا، كلها مظاهر ال 

تبقي لهذه األخيرة أي باب ترحيب 
في القارة.

وأظهرت عودة قضية اغتيال الزعيم 
البوركيني، توماس سانكارا، عام 

1986، إلى الواجهة أخيرًا، اليد 
الفرنسية في اغتياله بسبب خياراته 

التحررية من الهيمنة االستعمارية. 
كما أن اليد الفرنسية في مجازر 

رواندا شاهدة على إشعال االقتتال 
بني الشعوب لكي تفوز فرنسا 

بالثورات في النهاية.
ت شركة »ألف« الفرنسية 

ّ
لعقود، ظل

تتحكم في مصير الغابون والكونغو، 
وشركة »توتال« في أنغوال، وشركة 

»آريفا« في مالي والنيجر، حيث 
تسيطر منذ خمسة عقود على 

مناجم اليورانيوم، وعلى املاس في 
أفريقيا الوسطى والكونغو. كانت 

هذه الشركات يد فرنسا التي تستغل 
ثروات البلدان وتتالعب بمصير 

الشعوب، مقابل فتات من العوائد 
تتبخر سريعًا. يتقاضى حارس 

نيجري في منجم يورانيوم في النيجر 
200 يورو كأجرة شهرية ويعيش 
في منزل بال كهرباء، لكي تتزود 

فرنسا بـ75 في املائة من حاجياتها 
من الكهرباء، ولتتدفق املليارات إلى 

املصارف الفرنسية.
غير أّن شعوب القارة املنتفضة ضد 
 ،

ً
الوجود الفرنسي الذي عّمر طويال

ليس عليها أن تستبدل باريس 
بموسكو، وال مرتزقة اللفيف األجنبي 
الفرنسي بمرتزقة »فاغنر«، فكالهما 

من وجوه االستغالل والشراهة 
االقتصادية والهيمنة السياسية.

العراق: تراجع »داعش« ال يغني عن التحالفاستياء أردني من االنخراط بـ»صفقة القرن«

حملة إسرائيلية 
استباقية 

ضد االتفاق

الحدث

عّمان ـ أنور الزيادات

ــع ســيــاســيــون ومــحــلــلــون أردنـــيـــون أن 
ّ
يــتــوق

يــدفــع األردن ثــمــنــا ســيــاســيــا بــاهــظــا جـــراء 
»إعــــان الــنــوايــا« الـــذي تــم تــوقــيــعــه أول من 
أمس اإلثنن، بن األردن وإسرائيل، إضافة 
األميركي  املــبــعــوث  ــارات، بحضور  ــ اإلمـ إلــى 
لــلــمــنــاخ، جـــون كـــيـــري، فـــي مــعــرض إكسبو 
تفاوضية  عملية  فــي  لــلــدخــول   ،2020 دبـــي 
للطاقة  للبحث في جــدوى مشروع مشترك 
واملياه، تحت عنوان »املاء مقابل الكهرباء«، 
معتبرين أن ما جرى يعني أن األردن »يطّبق 
واقعيا صفقة القرن«، على الرغم من رفضه 

املعلن لها.
الــذي  التفاهم  فــإن مضمون  هـــؤالء،  وبـــرأي 
تــولــيــد  عــلــى  األردن  يــعــمــل  أن  عــلــى  يــنــص 
الـــكـــهـــربـــاء مــــن الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة لــصــالــح 
إسرائيل، بينما تعمل األخيرة على تحلية 
املياه لصالح األردن، يثير، متى ما تم السير 
به، مجموعة من التساؤالت املتعلقة بمسار 
ــتــــال ومــســتــقــبــلــهــا  الـــعـــاقـــة مـــع كـــيـــان االحــ
وتأثيرها على املنطقة، وبشكل خاص على 
أمــس دعــوات  الفلسطينية. وبــرزت  القضية 
مــن جــهــات عـــدة لــلــمــواطــنــن، للتظاهر يــوم 

الجمعة املقبل رفضا لهذا اإلعان الجديد.
مـــع الــعــلــم أن مــســاعــد األمــــن الـــعـــام لــــوزارة 
املــيــاه والـــري األردنــيــة، عمر سامة قــال في 
بيان اإلثنن، إن »توقيع اإلعان ليس اتفاقا 
الفتا  القانونية«،  وال  الفنية  الناحية  من  ال 
ذ من دون حصول 

َ
إلــى أن »املــشــروع لن ينف

مــن  مــكــعــب  مـــتـــر  مـــلـــيـــون   200 عـــلـــى  األردن 
الطاقة  محطة  توفير  مقابل  سنويا،  املــيــاه 
الـــكـــهـــربـــاء  مــــن  ــغــــاوات  ــيــ مــ الــشــمــســيــة 200 

إلسرائيل«.
فـــي الــســيــاق، قـــال الــرئــيــس الــســابــق للجنة 
الطاقة النيابية، النائب موسى هنطش، في 

بغداد ـ زيد سالم

يؤكد مسؤولون عسكريون في العراق تراجع 
املناطق  فــي  »داعـــش«،  تنظيم  نشاط عناصر 
التي كان يستغلها كمخابئ له خال السنوات 
األربع املاضية، والتي أعقبت هزيمته وتحرير 
التي احتلها في شمال  العراقية  املــدن  جميع 
الباد وغربها، فيما تشير القيادة العسكرية 
ــرورة بــقــاء الــعــمــل املــشــتــرك  ــ الــعــراقــيــة إلـــى ضـ
مــع طــيــران التحالف الــدولــي، على الــرغــم من 
املــعــارضــة الــســيــاســيــة لــلــوجــود األجــنــبــي في 
والفصائل  السياسية  الــقــوى  قبل  مــن  الــبــاد 
ــنـــت قـــيـــادة  ــلـ املــســلــحــة الــحــلــيــفــة إليــــــــران. وأعـ
الثاثاء،  أمــس  املشتركة،  العراقية  العمليات 
ــاء« الــعــســكــريــة  ــمـ ــرق الـــسـ ــ انــــطــــاق عــمــلــيــة »بــ
في  »داعــــش«،  تنظيم  بقايا  لتعقب  الــواســعــة 
مــنــاطــق متفرقة مــن الــبــاد بــمــشــاركــة طــيــران 
املتحدة.  الــواليــات  بــقــيــادة  الــدولــي،  التحالف 
ــيــــادة فــــي بـــيـــان بـــــأن »الــعــمــلــيــة  ــقــ وأفـــــــــادت الــ
املشتركة،  العمليات  قــيــادة  بــإشــراف  انطلقت 
العمليات  لفرق وقيادات  وكتائب االستطاع 
في الجيش العراقي وصنوف عسكرية أخرى، 
وبــإســنــاد جـــوي مـــن طـــيـــران الــجــيــش والــقــوة 

الجوية وطيران التحالف الدولي«.
ــادة الــعــمــلــيــات  ــيـ وبــحــســب املـــتـــحـــدث بـــاســـم قـ
الخفاجي،  تحسن  اللواء  املشتركة،  العراقية 
فـــــإن عــمــلــيــة »بــــــرق الــــســــمــــاء« تــشــمــل جــمــيــع 
ــرًا فـــــي حـــــديـــــٍث مــع  ــيــ ــنــــاطــــق الـــــــعـــــــراق، مــــشــ مــ
»العربي الجديد«، إلى أن »القيادة العسكرية 
استحدثت طرق عمل جديدة ومبتكرة، ومنها 
تغطية  سبيل  فــي  املسلح  االستطاع  كتائب 
املـــنـــاطـــق الـــتـــي يــصــعــب عــلــى قـــــوات الــجــيــش 
ــــى أن  ــفـــت إلـ والـــشـــرطـــة الــــوصــــول إلـــيـــهـــا«. ولـ
القوات  بها  تشرع  التي  العسكرية  »العملية 
ــا تـــكـــون مـــدعـــومـــة بــالــقــوة  ــا مـ ــمـ الـــعـــراقـــيـــة دائـ
الدولي«،  التحالف  وطيران  العراقية  الجوية 

املــســؤولــن األردنــيــن والـــــوزراء، أن يكونوا 
أصحاب موقف، وأصحاب قرار ببناء األردن 
الحديث باالعتماد على ذاته، وعدم االتكال 
على هذا الكيان الذي يحقد على كل ما هو 
ــار  عــربــي، فــهــو ســرطــان فــي املــنــطــقــة«. وأشـ
»سيحاول  الــنــواب  مجلس  أن  إلــى  هنطش 
رد إعـــان الــنــوايــا هـــذا وإلـــغـــاءه، خــاصــة أن 
هـــنـــاك بـــنـــدا يــتــيــح ذلـــــك«. مـــن جــهــتــهــا، رأت 
األمينة العامة لحزب »أردن أقوى«، النائبة 
الــفــرا، في حديث مع »العربي  رلــى  السابقة 
الــجــديــد«، أن »االتــفــاق يــأتــي فــي إطـــار ربط 
اإلسرائيلي،  باالقتصاد  األردنــي  االقتصاد 
لخلق حــالــة مــن االعــتــمــاديــة املــتــبــادلــة التي 
تجعل من املستحيل على أي حكومة مقبلة؛ 
ســواء جــاءت من رحــم الشارع أو بالتعين، 
أن تتحرر من الهيمنة على القرار السياسي 
فـــي ظل  فـــي األردن، خــصــوصــا  والـــســـيـــادي 
ــيـــات الـــقـــائـــمـــة، املــتــعــلــقــة  ــاقـ ــفـ مــجــمــوعــة االتـ
ــاه والـــكـــهـــربـــاء والـــتـــي تجعل  ــيــ بـــالـــغـــاز واملــ
شــرايــن االقــتــصــاد األردنـــي بيد إســرائــيــل«. 
واعتبرت الفرا أن »األثــر خطير جدًا إلعان 
الــنــوايــا األخــيــر، فهو جــزء مــن إقـــرار صفقة 
الــقــرن بشكل نــاعــم وغــيــر معلن وتــدريــجــي، 
لــيــتــم فــــرض حـــلـــول ســيــاســيــة عــلــى األردن 
وفلسطن من دون أن يرضى بهذه الحلول 
شعبا الدولتن«. بدوره، انتقد األمن العام 
املهندس  اإلســامــي«،  العمل  »جبهة  لحزب 
مــــراد الــعــضــايــلــة، فـــي حــديــث مـــع »الــعــربــي 
ــــان نــــوايــــا مـــشـــروع  ــ الــــجــــديــــد«، تـــوقـــيـــع إعـ
ــيـــاه«، مــعــتــبــرًا أنـــه »رهــن  »الــطــاقــة مــقــابــل املـ
ــتــــال«. وأضــــاف:  لــلــقــرار الــوطــنــي بــيــد االحــ
»نــحــن نعتبر هـــذا االتــفــاق لــيــس ذا جــدوى 
إذعــان للضغوط  اقتصادية، واملــشــروع هو 
االقتصاد  ربــط  الــتــي تصر على  األمــيــركــيــة 

األردني بدولة االحتال«.
بحق  »جــريــمــة  االتــفــاق  أن  العضايلة  ورأى 

إلــى أن »خطر  الــزيــادي،  البرملان السابق بــدر 
يــــزال مــســتــمــرًا، وال يــمــكــن أن تنكر  داعــــش ال 
القوات العراقية هذا األمــر، كما أن املعلومات 
االســـتـــخـــبـــاريـــة تــشــيــر إلــــى مــــحــــاوالت دائــمــة 
ومتواصلة لعناصر التنظيم من االنغماسين 
وبــعــض االنــتــحــاريــن، القــتــحــام بــعــض املــدن 
ــبــــاد ومــنــهــا  ــــررة وأخــــــــرى فــــي وســـــط الــ ــــحـ املـ
العاصمة بغداد، لكن القوات العراقية عادة ما 
تحبط هذه النوايا لدى اإلرهابين بعمليات 
ــــاف فـــي حـــديـــٍث مع  اســتــبــاقــيــة نــوعــيــة«. وأضـ
وما  العراقية  »الــقــوات  أن  الــجــديــد«،  »العربي 
تــمــلــكــه مـــن جــيــش وشـــرطـــة وصـــنـــوف قتالية 
من  أفضل  باتت  أخــرى ومعلوماتية وجوية، 
الــســابــق، وتــحــديــدًا فــي فــتــرة االنــهــيــار األمني 
الذي تسببت به حكومات ما قبل 2014، وليس 
هـــنـــاك حـــاجـــة الســـتـــخـــدام الــتــحــالــف الـــدولـــي، 
لــكــن هــنــاك إرادة ســيــاســيــة لــبــعــض الــجــهــات 
الدولي  التحالف  التعاون مع  في سبيل بقاء 
لكن  برملانيا«.  املرفوضة  األميركية  والــقــوات 

حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إن »االتــفــاق 
إحباطا  ويشكل  األردن،  سمعة  إلــى  يــســيء 
البعد  تــتــجــاوز  فالقضية  ــي،  األردنــ للشعب 
االقتصادي إلى البعد السياسي، وقد خلقت 
الوطنية«.  التشكك في املؤسسات  حالة من 
وأضاف هنطش: »يجب أن يكون هناك خط 
أحــمــر أمـــام التعامل مــع دولـــة االحــتــال في 
املــجــاالت، فنحن لدينا كدولة  أي مجال من 
طاقة كافية، ومياه من املمكن أن تكفي عبر 
العربي، كسورية،  املحيط  التعاون مع دول 
)لتحلية  الوطني  الناقل  مــشــروع  تنفيذ  أو 

مياه البحر األحمر في العقبة(«.
وبــرأي هنطش، فإن الضغط األميركي على 
»على  أنــه  معتبرًا  نتائجه«،  »يعطي  األردن 

ــارة  ــ ــه لــيــس مـــن املــنــطــقــي اإلشـ مــشــيــرًا إلــــى أنــ
انسحابه،  العراقية في حال  القوات  تأثر  إلى 
ــرار الــعــمــل املـــشـــتـــرك مع  ــمـ ــتـ بـــل ال بـــد مـــن اسـ
التحالف الدولي، المتاكه املعلومات األمنية 
واالستخبارية واإلمكانات لإلطاحة برؤوس 
الــتــنــظــيــم. وشــــّدد عــلــى أنـــه ال بــد مــن التأكيد 
عــلــى أن مــهــام الــتــحــالــف الــدولــي تــبــدلــت، ولــم 
تــعــد قــــوات قــتــالــيــة بــل قــــوات مــســانــدة وتــقــدم 
االســتــشــارات واملــعــلــومــات لــلــقــوات الــعــراقــيــة. 
وأكـــد أن »فـــي الــعــراق ال تـــزال بــعــض املناطق 
ومنها  التنظيم،  لعناصر  تجمع  بــقــع  تمثل 
سلسلة جبال حمرين وجبال قرجوغ ووديان 
وقــرى في جنوب  الشاي زغيتون في كركوك 
غــربــي نينوى وفــي صــحــراء األنــبــاء وبحيرة 
حمرين في ديالى وأخرى في شمال محافظة 
الدين، وجميعها تحتاج إلى ضربات  صاح 
جـــويـــة مــنــســقــة بـــن الـــقـــوة الــجــويــة الــعــراقــيــة 

والتحالف الدولي«.
ــن جـــهـــتـــه، أشــــــــار عـــضـــو لـــجـــنـــة األمــــــــن فــي  ــ مـ

مــشــروع  »هـــنـــاك  أنــــه  إلــــى  مــشــيــرًا  األردن«، 
ــذي يــمــكــن من  ــ الــنــاقــل الــوطــنــي لــلــمــيــاه، والـ
خــالــه تــوفــيــر 300 مــلــيــون مــتــر مــكــعــب من 
املياه املحاة من العقبة، فيما هناك فائض 
»كــام  أن  العضايلة  واعتبر  الكهرباء«.  مــن 
الــحــكــومــة خـــال الــفــتــرة املــاضــيــة عــن رفــض 
الــقــرن، غير دقــيــق، ألنــهــا على أرض  صفقة 
النوايا  الواقع تطبق هــذه الصفقة، وإعــان 

األخير أحد مشاريعها«.
مــن جــهــتــه، قـــال املــحــلــل والــبــاحــث املختص 
في الدراسات األمنية واإلستراتيجية، عامر 
الجديد«،  »الــعــربــي  مــع  فــي حديث  سبايلة، 
إســرائــيــل منذ  مــع  اتفاقية  »لــديــه  األردن  إن 
أكــثــر مــن 25 عــامــا وتــنــســيــق أمــنــي مباشر، 
فــعــلــى الــصــعــيــد الــســيــاســي ال يــوجــد تغّير 
وما حدث هو ترجمة لألمر الواقع«. وأشار 
إلــى أن »الــافــت الــيــوم أن مــا يــجــري يحدث 
أمــيــركــيــة، مما  إمـــاراتـــي ومــبــاركــة  بتسهيل 
يتجاوز  إقليمي  بعد  لها  األمـــور  أن  يعني 
الــعــاقــة األردنــيــة اإلســرائــيــلــيــة«. وتــابــع أنه 
بــمــواضــيــع  يــقــبــل  األردن  أن  الـــواضـــح  »مــــن 

صفقة القرن«.
ــعـــدو  ــنـــســـق الــــعــــام لــحــمــلــة »غـــــــاز الـ ــا املـ ــ أمــ
احــتــال« والــنــاشــط فــي مــقــاومــة التطبيع، 
هـــشـــام الــبــســتــانــي، فـــأشـــار فـــي حـــديـــث مع 
 »الــعــربــي الــجــديــد«، إلــى أن »إعـــان النوايا 
األخــيــر يــعــمــل عــلــى تــمــكــن دولـــة االحــتــال 
وربـــــــطـــــــهـــــــا مـــــــبـــــــاشـــــــرة وبــــــشــــــكــــــل عـــمـــيـــق 
قطاعات  عبر  األردنـــي،  باملواطن  وعضوي 
اســتــراتــيــجــيــة هـــي الــطــاقــة واملـــيـــاه. إذ بــدأ 
هــذا املــســار عــام 2014 مــع اتــفــاقــيــة الــغــاز«. 
األخير  »اإلعـــان  فــإن  البستاني،  وبحسب 
يــرهــن مـــاء األردنـــيـــن بــإســرائــيــل«، واصــفــا 
»الــــجــــريــــمــــة«. وتــــابــــع أنـــــه »مـــن  ـــ اإلعــــــــان بــ
الــواضــح أن كــل املــشــاريــع الــكــبــرى يجب أن 

تكون من خال دولة االحتال«.

في  الكردستاني  الديمقراطي  الــحــزب  عضو 
ــٍث مع  ــديـ ــيـــل مــحــمــد بــــاجــــان، لــفــت فـــي حـ أربـ
»الــعــربــي الــجــديــد« إلــى أن »التحالف الــدولــي 
قدم مساعدات كثيرة للقوات العراقية وقوات 
أثناء  الجوية  التغطية  ناحية  مــن  البشمركة 
املعارك والتدريب وتقديم املعلومات، وال يزال 
الــجــهــود، خصوصا مع  الــعــراق بحاجة لهذه 
تجمعات  بوجود  التنظيم  خطر  انتهاء  عــدم 
ــئ، وحــــــــــدوث عـــمـــلـــيـــات  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــنــــاصــــره ومـ ــعــ لــ
ومنها  الــعــراقــيــة،  الــقــرى  مــن بعض  انتقامية 
ــن ونـــيـــنـــوى«.  ــديـ ــالـــى وكــــركــــوك وصـــــاح الـ ديـ
الحكمة االستغناء عن  أنه »ليس من  واعتبر 
الحالي،  الــوقــت  فــي  الــدولــي  التحالف  جــهــود 
العراق ال  املستقبل، ألن  وحتى على مستوى 
يزال ضعيفا في مجاالت التقنيات العسكرية 
إقــلــيــم كــردســتــان  أن »إدارة  الــحــديــثــة«. وأكــــد 
وال  الــدولــي  التحالف  مــع  بالتعاون  مستمرة 
تريد أن ينتهي دوره حاليا، ألن اإلقليم لديه 
ــــدودي مـــع مــنــاطــق تــشــهــد وجــــودًا  امـــتـــداد حــ
لــعــنــاصــر الــتــنــظــيــم، بــالــتــالــي فــــإن الــطــلــعــات 
الــجــويــة الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا طـــائـــرات الــتــحــالــف 

تخدم أمن إقليم كردستان«.
البياتي  األمــنــي ســرمــد  الخبير  رأى  بــــدوره، 
الـــعـــراقـــيـــة الـــحـــالـــيـــة ال تــريــد  أن »الـــحـــكـــومـــة 
الــتــخــلــي عـــن جـــهـــود الــتــحــالــف الــــدولــــي في 
مواجهة تنظيم داعــش، ألجل تصفية تحرك 
إلى  اإلرهابية، إضافة  الجماعات  ونشاطات 
ــاء املـــخـــاطـــر الـــتـــي تــحــيــط بـــاألهـــالـــي في  ــهـ إنـ
املدن املحررة، خصوصا أن الكثير من زوايا 
تــلــك املــنــاطــق ال تـــزال غــيــر مــطــهــرة، وتحتاج 
إلــــى طـــيـــران الــتــحــالــف الــــدولــــي والــتــقــنــيــات 
ــة«. وأوضــــــــــح فـــــي حـــديـــث  ــ ــيـ ــ ــاراتـ ــ ــبـ ــ ــــخـ ــتـ ــ االسـ
مــــع »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، أن »هــــنــــاك حــاجــة 
لــإلمــكــانــات املــتــوفــرة لــدى التحالف الــدولــي، 
هامة  عسكرية  نتائج  لتحقيق  مهمة  وهــي 

بالنسبة للعراقين«.

ندد المساعد السابق للمدعي العلم لسجن كوهردشت في كرج قرب 
طهران، حميد نوري، أمس، باالتهامات الموّجهة ضده، حول مشاركته 
استهدفت  تطهير  حملة  خالل  جماعية،  إعــدام  أحكام  تنفيذ  في 
للمرة  نوري  ومثل  بـ»األكاذيب«.  ووصفها   ،1988 عام  في  معارضين 
األولى، أمام المحكمة في  استوكهولم، فيما تظاهر عشرات أعضاء 
»مجاهدي خلق« خارج مقرّ المحكمة. وتتعلق المحاكمة بإعدام 5 

آالف سجين بين 30 يوليو/تموز و16 أغسطس/آب 1988.

نوري ينفي مشاركته بإعدامات طهران

قال رئيس الوزراء 
البريطاني بوريس 

جونسون، أمس الثالثاء، 
إن الوقت ينفد بالنسبة 
للمسألة اإليرانية، وإن 

لندن ترى أن وجهة نظر 
إسرائيل واضحة حول 

ذلك. وجاء كالمه خالل 
استقباله الرئيس اإلسرائيلي 

إسحاق هرتزوغ الذي 
يزور لندن، فيما شّدد 
األخير على أن إسرائيل 
»تتوقع من حلفائها 
أن يعبروا عن مواقف 

صلبة قدر اإلمكان خالل 
المفاوضات مع إيران، 

فاألمور لن تتحرك إال إذا 
شعر اإليرانيون بأن كل 
الخيارات مطروحة«.

بريطانيا 
تتفهم

بينت: إيران تمكنت
 من إحاطة إسرائيل 

بطوق من المليشيات 
)جاك غويز/فرانس برس(

رصد تقرير

كثفت القوات العراقية عملياتها ضد »داعش« )أحمد الربيعي/فرانس برس(
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دخلت االنتخابات الرئاسية الليبية مرحلة جديدة بإقفال باب قبول طلبات 
الترشح على 98 اسمًا، منها متوقعة وأخرى مفاجئة. وبانتظار صدور 

القائمة النهائية تستمر التكهنات بشأن إجراء االستحقاق أو تأجيله

45
سياسة

ــلـــل الـــســـيـــاســـي الــلــيــبــي،  ــبـــاحـــث واملـــحـ لـــكـــن الـ
»العربي  العجمي، يرى في حديث مع  صابر 
الجديد«، أنه على الرغم من نجاح املفوضية 
فـــــي إنـــــهـــــاء املــــرحــــلــــة األولــــــــــى مـــــن الــعــمــلــيــة 
االنــتــخــابــيــة، إال أن تــمــريــر كـــل املــرشــحــن قد 
للغاية  »معقدًا  االنتخابات  من مشهد  يجعل 
الــتــي ال تــوحــي بــأن  إلـــى فسيفسائه  بــالــنــظــر 
تنافس  حــالــة  االنــتــخــابــيــة ســتــواجــه  العملية 
بــقــدر مــا ستكون أشــبــه بحالة صـــراع بسبب 
كانت  التي  الــحــادة  السياسية  االستقطابات 
إلــى وقــت قريب  الــبــاد  مسيطرة على مشهد 
جــدًا«. ويعتبر العجمي أن املفوضية تعّمدت 
االنتخابية  القوانن  تعديل  اإلعــان عن  عــدم 
لــتــبــقــي لــنــفــســهــا هــامــشــا مـــن حـــريـــة الــحــركــة 
للحفاظ  وذلــك  الرافضن،  مواقف  الستيعاب 
على استمرار العملية االنتخابية، مرجحا أن 
تمر أغلب األسماء البارزة إلى مرحلة السباق 
ــاء أخـــــرى غير  ــمـ واالقـــــتـــــراع، فــيــمــا ســتــقــع أسـ

معروفة ضحية عمليات التدقيق والفحص.
ــالـــح وحـــفـــتـــر والــدبــيــبــة  ــم يـــكـــن تـــرشـــح صـ ــ ولـ
إلى  العجمي  القذافي، ويشير  مفاجئا، عكس 
مــعــطــيــات أخـــرى يــتــوقــع أن تــغــّيــر الــكــثــيــر من 
حــســابــات أبــــرز شــخــصــيــتــن، وهــمــا الــدبــيــبــة 
وحفتر، الفتا إلى أن »اختيار القذافي للجنوب 
مؤيدين  على  للحصول  بــدقــة  محسوبا  كــان 
قــبــلــيــن لــنــظــام والـــــده عـــن مــنــاطــق الــتــجــاذب 
ــرق حـــيـــث يـــوجـــد حــفــتــر  ــشــ والـــــصـــــراع بــــن الــ
»حفتر  أن  ويضيف  الدبيبة«.  حيث  والــغــرب 
عّول بشكل كبير على أنصار النظام السابق 
السابق  الطويلة، وبسبب والئهم  في حروبه 
الجنوب  فــي  ومدنهم  مناطقهم  لــه  فتحوا  لــه 
األمنية بناها  الباد، وحتى أجهزته  ووســط 
عــلــى ضـــبـــاط الـــنـــظـــام الـــســـابـــق«، مــعــتــبــرًا أن 
حفتر األكثر تضررًا من ترشح سيف اإلسام 
مــن مؤيدي  كبيرة  إليه حصة  الــذي ستذهب 
نظام والـــده بعد أن شــعــروا أن حفتر لــم يعد 
الحرب  بعد خسارته  أملهم، خصوصا  يلّبي 
فيها.  وشــاركــوا  دعموها  التي  على طرابلس 
ويــتــزامــن كــل هــذا مــع تآكل شعبية حفتر في 
شرق الباد بسبب الخسائر البشرية الكبيرة 

االنتخابية، وتترك حسم األسماء النهائية إلى 
مكتب النائب العام وجهازي املباحث العامة 
والجوازات والجنسية، التي عليها التثبت من 

صحة الوثائق املقدمة عند الترشح.
وأعــلــن رئــيــس املــفــوضــيــة عــمــاد الــســايــح، في 
مــؤتــمــر صــحــافــي أمــــس الـــثـــاثـــاء، أن الــعــدد 
النهائي للمرشحن وصل إلى 98 بعد إغاق 
ــنــــن، وإحـــالـــة  بــــاب الـــتـــرشـــح أمــــس األول اإلثــ
ــات املــخــتــصــة  ــهـ ــائــــق املـــرشـــحـــن إلـــــى الـــجـ وثــ
ــبـــر أن اإلقـــبـــال  ــتـ لــلــتــثــبــت مــــن صــحــتــهــا. واعـ
الــكــبــيــر عــلــى الــتــرشــح لــم يــكــن مــتــوقــعــا وهــذا 
ــر إيــجــابــي. وأوضــــح أن املــفــوضــيــة أحــالــت  أمـ
مــلــفــات املــرشــحــن إلــــى مــكــتــب الــنــائــب الــعــام 
الــجــوازات  وجهاز  الجنائية  املباحث  وجهاز 
والــجــنــســيــة لــلــتــدقــيــق فـــيـــهـــا، وقـــــــال: »حـــاملـــا 
ــــة«،  ــيـ ــ تـــصـــل الـــــــــردود ســنــنــشــر الـــقـــائـــمـــة األولـ
مــضــيــفــا: »بــعــد نــشــر الــقــائــمــة األولـــيـــة سنمر 
ملــدة 12 يوما  الــتــي ســتــدوم  الطعون  بمرحلة 
قبول  يتم خالها  مــراحــل  أربـــع  على  مقسمة 
استئناف  قــبــول  ثــم  وفيها  والفصل  الطعون 
املطعون فيهم قبل النظر النهائي في القائمة 
النهائية«، مرجحا أن تنتهي هذه املرحلة في 

7 ديسمبر/كانون األول املقبل.
ويـــتـــصـــّدر ســيــف اإلســـــام الـــقـــذافـــي، ورئــيــس 
مجلس النواب عقيلة صالح، وقائد مليشيات 
الحكومة  ورئــيــس  حفتر،  خليفة  ليبيا  شــرق 
ــة، مــشــهــد  ــبــ ــيــ ــدبــ ــبــــد الـــحـــمـــيـــد الــ ــيــــة عــ ــالــ الــــحــ
املــرشــحــن، بــاإلضــافــة إلــى شخصيات أخــرى 
تبدو حظوظها قائمة، مثل وزير الداخلية في 
حكومة الوفاق السابقة فتحي باشاغا، الذي 
للسلطة  النهائية  االنتخابات  جــوالت  خسر 
التنفيذية في فبراير/شباط املاضي، وُعرفت 
ــذه الــســلــطــة،  ــ ــقــــادة هـ  عـــنـــه مــــواقــــف مـــنـــاوئـــة لــ
ال ســيــمــا الــدبــيــبــة. كــمــا أن رئــيــس الــحــكــومــة 
يــزال قريبا مــن مشهد  السابق علي زيـــدان ال 
الــصــراعــات الــذي أطــاح بــه عــن رأس حكومته 
 عن طموحه في العودة 

َ
عام 2014، ولم يتخل

لــلــحــكــم، وهـــو الــــذي خـــاض غــمــار انــتــخــابــات 
ــــوار الـــســـيـــاســـي لـــتـــولـــي رئـــاســـة  ــــحـ مــلــتــقــى الـ

السلطة التنفيذية في فبراير املاضي.

ألبــنــاء الــقــبــائــل، والـــرفـــض الـــواســـع لترشحه 
في غرب الباد. بالنسبة لعقيلة صالح، وإن 
كان القذافي ال يمثل عقبة كبيرة أمامه، إال أن 
بالدبيبة  صالح  ربطت  التي  التماس  »حالة 
طيلة األشهر املاضية تقلل من فرص منافسته 
في االنتخابات«، وفق العجمي، الذي يوضح 
ــان الــنــاس مــوقــف رفــض  أنـــه »ارتــســم فــي أذهــ
مــســبــق لــصــالــح بــســبــب مــعــارضــتــه وعــرقــلــتــه 
الكثير من املشاريع التنموية الحكومية التي 
استثمرها الدبيبة كورقة انتخابية ناجحة«.

ويــــــوافــــــق أســـــتـــــاذ الــــعــــلــــوم الـــســـيـــاســـيـــة فــي 
الحداد، في حديث  الليبية خليفة  الجامعات 
الجديد«، على وجود صعوبات  مع »العربي 
تواجه حفتر جراء ظهور القذافي، مشيرًا في 
املقابل إلى أن »الدبيبة لم يعّول على أنصار 
ــن تــرســيــخ  الـــنـــظـــام الـــســـابـــق عــنــدمــا تــمــّكــن مـ
نفسه فــي الــســاحــة الــســيــاســيــة، وفـــي غضون 
عدة أشهر أصبح رقما في ساحة املتنافسن 
مقابل شخصيات أقدم وأكثر قدرة منه كحفتر 

«. ونجح الدبيبة في استثمار الكثير من 
ً
مثا

ب 
ّ
املواقف والعقبات لصالحه عندما لم يتجن

املجاهرة بالعداء لحفتر بعدما منعه وفريقه 
الوزاري من دخول بنغازي. كما أنه نجح في 
اختراق املوقف املتصلب ملجلس النواب عدة 
مرات، آخرها عند إعان البرملان حجب الثقة 
الدبيبة بخروجه  أفشله  والــذي  عن حكومته 
ضمن تظاهرات شعبية شكلت رافدًا قويا له. 
وعلى الرغم من الصعود الذي حققه الدبيبة 
لكن  القليلة من عمر حكومته،  األشهر  خــال 
الحداد يرجح أيضا أن ياقي الدبيبة منافسة 
شديدة في مدينة مصراتة، قاعدته األصلية، 
من ِقبل باشاغا، موضحا أن كثرة املرشحن 
مــــن املـــديـــنـــة قــــد تــضــعــف حـــظـــوظ الـــدبـــيـــبـــة، 
مضيفا »لطاملا شّكلت صابة ووحدة املوقف 
في  وسياسيا  عسكريا  ملصراتة  قــوة  مصدر 
الــفــتــرات الــســابــقــة ومّكنتها مــن ربـــط أحــاف 
قــويــة مـــع مــنــاطــق الـــغـــرب الــلــيــبــي، لــكــن كــثــرة 
املرشحن من املدينة قد تشتت هذه القاعدة«.

نائب  يبرز من مصراتة  للدبيية،  وباإلضافة 
ــرئــــاســــي الـــســـابـــق أحــمــد  ــلـــس الــ رئــــيــــس املـــجـ
ــقـــاذ الــســابــق  مــعــيــتــيــق، ورئـــيـــس حــكــومــة اإلنـ
خــلــيــفــة الـــغـــويـــل، واملـــرشـــح الــســابــق لــرئــاســة 
الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة فـــي انـــتـــخـــابـــات فــبــرايــر 
باشاغا  حظوظ  لكن  املنتصر.  خالد  املاضي 
واملنتصر،  والغويل  معيتيق  مــن  أكبر  تبدو 
وفـــقـــا لـــلـــحـــداد، كـــونـــه ضــابــطــا ســابــقــا وعــلــى 
ــــات واســــعــــة بـــمـــجـــمـــوعـــات مــســلــحــة فــي  صــ
مــصــراتــة لــهــا نــفــوذهــا وسمعتها فــي الــغــرب 
قــد حـــاول جــذب والئها  الدبيبة  كــان  الليبي، 
لــه عــنــدمــا شـــارك مـــرات عـــدة فــي مناسباتها 
الــعــســكــريــة وزار مــقــارهــا، مــثــل الــلــواء محمد 
الحداد الذي ثبته الدبيبة في موقعه كرئيس 
ألركان الجيش، وهو من أبرز قادة املجموعات 

املسلحة.
املنتمن  كثافة  املــرشــحــن،  قائمة  فــي  وتلفت 
اإلســام  سيف  إلــى  فإضافة  السابق،  للنظام 
ــالـــح، أحــد  ــذافـــي، تـــرشـــح أيـــضـــا بــشــيــر صـ ــقـ الـ

أبرز أركــان نظام معمر القذافي، وعبد املنعم 
الهوني أحد أعضاء انقاب القذافي عام 1969 
وأبرز رموز نظامه، ونائب وزير خارجية في 
النظام السابق خالد قعيم )برز بشكل خاص 
بــعــدمــا تـــصـــدر املـــؤتـــمـــرات الــصــحــافــيــة عقب 
انشقاق وزير الخارجية موسى كوسا في 31 
مارس/آذار 2011(، ووزير التعليم في النظام 
السابق محمد الشريف، إضافة إلى املتحدث 
الــوطــنــيــة الشعبية  الــحــركــة  بــاســم  الــرســمــي 

املوالية للنظام السابق أسعد ازهيو.
لــكــن الــنــاشــط الــســيــاســي الــلــيــبــي مـــن سبها، 
رمزي املقرحي، يرى أن أنصار النظام السابق 
أن تؤثر  ال يشّكلون وحــدة سياسية يمكنها 
النظام  عــودة  لصالح  االنتخابات  مسار  فــي 
فــي مفاصل  األقـــل تمركزهم  أو على  الــســابــق 
مهمة في املرحلة السياسية الجديدة، معتبرًا 
فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد« أن ترشح 
ــــن لـــلـــنـــظـــام الـــســـابـــق شـــكـــل مــن  ــوالـ ــ ــلــــب املـ أغــ
املسار  في  الخارجي  التأثير  تجليات  أشكال 
دولية  أقــطــاب  ملصالح  وتوجيهه  االنتخابي 
متنافسة في امللف الليبي. ويوضح املقرحي 
أن »املوقف الروسي املطالب بضرورة مشاركة 
أنـــصـــار الــنــظــام الــســابــق فـــي االنـــتـــخـــابـــات ال 
يمكن فصله عن ظهور سيف اإلسام القذافي 
املفاجئ«، مقابل بيان واشنطن التي سارعت 
ــذافــــي ووصـــفـــتـــه  ــقــ ــلـــى تــــرشــــح الــ لــلــتــحــفــظ عـ

»املتورط في جرائم ضد اإلنسانية«. بـ
ويــضــيــف أن »وصــــــول بــشــيــر صـــالـــح بشكل 
ــــاد وتــــرشــــحــــه، قــد  ــبـ ــ ــا إلــــــى الـ ــاجـــئ أيــــضــ ــفـ مـ
ــي نــقــيــض ملــــن دفـــع  ــ ــــرف دولــ ــكـــون وراءه طـ يـ
لديه  ليس  »القذافي  أن  إلــى  الفتا  بالقذافي«، 
قبول واسع في أوساط رموز النظام السابق 
الــبــارزيــن، خــصــوصــا الــحــرس الــقــديــم لنظام 
ــة إلــــى كــــون بــشــيــر صــالــح  ــافـ ــده، وبـــاإلضـ ــ ــ والـ
سيف  لسياسات  املعارضة  الشخصيات  من 
اإلســــام اإلصــاحــيــة فــي نــهــايــة عــهــد النظام 
أطرافا  أن  الــراجــح بشكل كبير  السابق، ومــن 
الــقــذافــي  دولــيــة ليست فــي مصلحتها عـــودة 
إلــى املشهد السياسي هــي مــن دفــعــت بغيره 

للترشح لتفتيت قاعدته الشعبية«.

ويــتــســاءل املــقــرحــي: »مـــا هــي مــقــومــات أغلب 
هذه الشخصيات على األرض وكيف يمكنها 
ــــود  ــل اســـــتـــــمـــــرار وجــ ــ ــــي ظــ فـــــــرض نـــفـــســـهـــا فــ
املــجــمــوعــات املــســلــحــة الــرافــضــة لــهــا، كسيف 
 الــــذي يــــدرك الجميع 

ً
اإلســـــام الــقــذافــي مــثــا

االنتخابية  للعملية  ــاك  إربــ كــعــامــل  جـــاء  أنـــه 
فقط«، مشيرًا إلى أن املواقف الخارجية عامل 
أساسي في التأثير على العملية االنتخابية 
ونــتــائــجــهــا. ولــفــت إلـــى أن »مـــن الــســهــل جــدًا 
ــاء مـــلـــف الــــرشــــاوى  ــيــ ــال إحــ ــثــ عـــلـــى ســبــيــل املــ
الــدبــيــبــة بدفعها ألعــضــاء ملتقى  ــهــم 

ُ
ات الــتــي 

ع تعهدًا 
ّ
الحوار السياسي، أو التذكير بأنه وق

توليه  بعدم  للحكومة  رئيسا  انتخابه  قبيل 
أي مــنــصــب فـــي املــرحــلــة الــســيــاســيــة املــقــبــلــة، 
وبالتالي فمسألة حظوظ املرشح في القواعد 
املتدخلن  لكلمة  بالنسبة  نسبية  الشعبية 

الخارجين«.
وقبل كل هذا، يذّكر املقرحي أن كل الشخصيات 
الـــتـــي قـــفـــزت لــلــتــرشــح إلــــى االنـــتـــخـــابـــات قبل 
انتهاء املوعد املحدد لتقديم الطلبات، ال تزال 
»عاوة على مراحل  تواجه مصيرًا غامضا، فـ
تصفية القوائم التي ستمر على مكتب النائب 
الــعــام وجــهــازي املــبــاحــث الــعــامــة والــجــوازات 
تزال  ال  فيها،  للطعن  فتحها  قبل  والجنسية 
الــعــمــلــيــة االنــتــخــابــيــة هــشــة ومــفــتــوحــة على 
كــل االحــتــمــاالت، وأولــهــا إمــكــانــيــة أن تفرض 
الدستورية  القاعدة  غياب  بشأن  التساؤالت 
ــواقــــع«. وأشـــــار إلــــى أن صـــدور  نــفــســهــا فـــي الــ
نــتــائــج الــتــدقــيــق فـــي قـــوائـــم املــرشــحــن إن لم 
يــكــن فــي صــالــح بــعــض الشخصيات الــبــارزة 
قـــد يــدفــعــهــا إلــــى تــبــنــي الــطــعــن فـــي الــعــمــلــيــة 
االنتخابية ومعارضة إجرائها من دون قاعدة 
يتحالف  أن  املستبعد  غــيــر  ومـــن  دســتــوريــة، 
أكــثــر مـــن خــاســر فـــي عــمــلــيــة تــدقــيــق الــقــوائــم 

لقيادة حملة مقاطعة لانتخابات.
لــكــن قــائــمــة املـــرشـــحـــن ال تــقــف عــنــد هــــؤالء، 
بـــل تـــزدحـــم بــعــشــرات الــشــخــصــيــات األخــــرى، 
بعضها ال ُيعرف لها أي خلفيات سياسية وال 
ممارسة للوظائف الحكومية. وعن ذلك، تقول 
األكاديمية الليبية والناشطة السياسية أمال 
السليني، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
الــتــرشــح لانتخابات  اإلقـــبـــال عــلــى  كــثــرة  إن 
القوانن  إلى  املقام األول  الرئاسية ترجع في 
أي  الفضفاضة من دون  االنتخابية بموادها 
ضوابط وال اشتراطات، مثل الخبرة الوظيفية 
أو الــســيــاســيــة. وتــضــيــف الــســلــيــنــي أســبــابــا 
أخرى، منها ما يتعلق برغبة بعض األطراف 
ــعـــات  ــّمـ فـــــي تـــشـــتـــيـــت األصـــــــــــوات داخــــــــل املـــجـ
االنــتــخــابــيــة »كــمــا فـــي مــصــراتــة الــتــي تــرشــح 
منها عدد كبير مقارنة باملدن األخرى، ما يشي 
بوجود أطراف دفعت ببعض الشخصيات في 
مصراتة للترشح بهدف إضعاف قاعدة أبرز 
املــرشــحــن عـــن املـــديـــنـــة«، مــضــيــفــة أن »هــنــاك 
أيـــضـــا شـــخـــصـــيـــات تــســعــى لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
مراكز كالوزارات أو السفارات مقابل تنازلها 
لصالح أحــد املرشحن األقــويــاء«. كما ترجح 
السليني أن بعض الشخصيات املرشحة، مثل 
 علي زيــدان، ورئيس املؤتمر الوطني السابق
مواقعهما  خسرا  اللذين  ابوسهمن،  نــوري   
ــا، »ال  ــ ــمـ ــ ــهـ ــ ــــديـ ــــؤيـ ــد مـ ــ ــ ــواعـ ــ ــ ــعـــــف قـ ــ ــبــــب ضـ بــــســ
ــاد الـــســـيـــاســـي فــقــط،  ــنـ ــعـ يــحــركــهــمــا ســـــوى الـ
إنها  القول  الشريحة  هــذه  وتريد شخصيات 
ما زالت موجودة«، مشيرة إلى أن الكثير من 
الــشــخــصــيــات انــدفــعــت لــلــتــرشــح مـــن دون أن 
يكون لها رصيد سياسي أو مشاركة حكومية 
»ملجرد الطموح فقط أو لتضيف في سيرتها 

الذاتية شيئا يزيد من وزنها«.

ليبيا: متاهة االنتخابات 
ومرشحيها

للبحث  ــة  ــام ــع ال الــهــيــئــة  أعــلــنــت 
والتعرف على المفقودين في ليبيا، 
أمس الثالثاء، أن فرق البحث تمكنت 
من انتشال 3 جثث مجهولة الهوية 
اكتشافها  تم  جماعية  مقبرة  في 
فـــي مــديــنــة تـــرهـــونـــة جــنــوب 
العاصمة طرابلس. وأضافت الهيئة 
صفحتها  عبر  بيان  في  الحكومية، 
العمل مستمر  أن  »فيسبوك«،  على 
للهيئة،  الواردة  البالغات  باقي  على 
من دون مزيد من التفاصيل. وكانت 
أمس  أعلنت  قد  الليبية،  السلطات 
األول اإلثنين، اكتشاف مقبرة جديدة 

في ترهونة.

مقبرة جماعية 
جديدة

الغالف

طرابلس ـ أسامة علي

أقـــفـــل بــــاب الـــتـــرشـــح لــانــتــخــابــات 
الرئاسية في ليبيا، املقررة في 24 
ديسمبر/كانون األول املقبل، على 
السياسية  الــتــيــارات  مــن مختلف  98 مرشحا 
فــي الــبــاد، مــع بـــروز أســمــاء جــدلــيــة ال سيما 
ــذافـــي، مــقــابــل  ــقـ املــنــتــمــيــة إلــــى نـــظـــام مــعــمــر الـ
بممارسة  املعروفة  غير  الشخصيات  عشرات 
أي دور سياسي أو في املجال العام. لكن كثرة 
املرشحن ال تعني أن مسار هــذا االستحقاق 
ــب نتائج 

ّ
 ومــعــّبــدًا، فــي ظــل تــرق

ً
سيكون سها

ــيـــق مــــن الــــجــــهــــات املـــخـــتـــصـــة بــمــلــفــات  ــتـــدقـ الـ
املرشحن، وكيفية تعاطي بعض الشخصيات 
املرجح استبعادها مع قرارات املفوضية عند 
ــــان عـــن الـــقـــوائـــم الــنــهــائــيــة لــلــمــرشــحــن.  اإلعــ

يتصّدر الدبيبة 
والقذافي وصالح وحفتر 

مشهد المرشحين

رفض ترشح شخصيات 
قد يدفعها للطعن 
باالنتخابات ونتائجها

وصل عدد المرشحين
 إلى 98 ضمنهم 

شخصيات غير معروفة

98 اسمًا تخلط أوراق االستحقاق
كــمــا تـــبـــرز مــعــضــلــة أكـــبـــر وأكـــثـــر خـــطـــورة قد 
كل  على  مفتوحة  االنتخابية  العملية  تجعل 
االحـــتـــمـــاالت، وهــــي غـــيـــاب قـــاعـــدة دســتــوريــة 
الغموض  إلجــراء هذا االستحقاق، واستمرار 
الذي يلف التعديات على القوانن االنتخابية 
الـــتـــي لـــم تــعــلــنــهــا مــفــوضــيــة االنـــتـــخـــابـــات أو 
مجلس النواب، كما أنهما لم ينفياها، وهو ما 
قد يدفع شخصيات غير راضية على العملية 
أو ُيرفض ترشحها، للطعن فيها وبنتائجها، 
أو حـــتـــى مـــعـــارضـــة إجـــرائـــهـــا مــــن أســـاســـهـــا، 

وتجييش قواعدها لعرقلة هذا االستحقاق.
وتمكنت املفوضية العليا لانتخابات الليبية 
مـــن تــمــريــر الــعــمــلــيــة االنــتــخــابــيــة فـــي املحطة 
بعد  الترشح،  طلبات  بقبول  املتمثلة  األولـــى 
املــرشــحــن، لتتمكن من  كـــل  قــبــلــت مــلــفــات  أن 
خفض حدة التوتر والتصعيد حيال القوانن 

أفادت مصادر دبلوماسية في األمم المتحدة أمس الثالثاء بأن مبعوث 
األمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيتش )الصورة( استقال من منصبه بعد أقل 
من عام من تعيينه في يناير/كانون 
دبلوماسي  وقــال  الماضي.  الثاني 
الكشف  عدم  طلب  برس«  لـ»فرانس 
استقال«،  »كوبيتش  إن  اسمه  عن 
وهو ما أكدته مصادر دبلوماسية 
أخرى أضافت أنه لم يقدم أي سبب 
لهذه  الحالي  الــوقــت  فــي  رسمي 
دبلوماسي  مصدر  وأشار  االستقالة. 
ال  بأنه  »يشعر  ربما  كوبيتش  أن  إلــى 

يتمتع بدعم كاف«.

استقالة كوبيتش

مخاوف من تجييش القواعد الشعبية لعرقلة االنتخابات )حازم تركية/األناضول(
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السودان: القوى المدنية تقاوم صفقة حمدوك ــ البرهانحراك مصري إلحياء مقترح تأجيل االستحقاق الليبي

القاهرة ـ العربي الجديد

كــشــفــت مــــصــــادر ســيــاســيــة ودبــلــومــاســيــة 
لتأجيل  بجهد  تسعى  الــقــاهــرة  أن  مصرية 
االنتخابات الليبية املقررة في 24 ديسمبر/ 
السيناريو  بــاعــتــبــاره  املــقــبــل،  األول  كــانــون 
الحالية،  املــرحــلــة  فــي  لــهــا  بالنسبة  األمــثــل 
شأنها شأن أطــراف دولية أخرى لم تحسم 
بــعــد مــرشــحــهــا لــلــرئــاســة نـــظـــرًا لــضــبــابــيــة 
املــــشــــهــــد فــــــي لـــيـــبـــيـــا وعــــــــــدم وضــــــــــوح مــن 
املــرشــح الــــذي ســـوف ُيستبعد ومـــن ســوف 
ــل الــطــعــون  يــكــمــل طـــريـــقـــه لــلــنــهــايــة فــــي ظــ
املــقــدمــة ضــد بــعــض املــرشــحــن. وأوضــحــت 
أن محاوالت  الــجــديــد«،  »العربي  لـ املــصــادر 
مــصــر لتأجيل االنــتــخــابــات تــتــم عــبــر طــرق 
واتجاهات عــدة، من ضمنها تشكيل فريق 
قــانــونــي اســتــخــبــاراتــي يــبــحــث عـــن ثــغــرات 
قانونية في العملية االنتخابية تمد القاهرة 
بـــهـــا حـــلـــفـــاءهـــا فــــي لــيــبــيــا، الســتــخــدامــهــا 
كــحــجــج وأســانــيــد قــانــونــيــة تــجــعــل تنظيم 
االنــتــخــابــات فـــي ذلــــك املـــوعـــد غــيــر ممكنة. 
املصرين  القانونين  أن  املصادر  وأضافت 
يــســاعــدون أيضا حلفاء الــقــاهــرة فــي إعــداد 
باب  وفتح  املرشحن،  بعض  ضــد  الطعون 
التقاضي، من أجل إطالة املدة وعدم الحسم، 

لتفويت موعد 24 ديسمبر.
أن  املصادر  الدولي، كشفت  الصعيد  وعلى 
القاهرة تقوم أيضا بالتواصل مع األطراف 
الـــخـــارجـــيـــة الــفــاعــلــة فـــي لــيــبــيــا، بــمــا فيها 
الواليات املتحدة األميركية ودول أوروبية، 

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

ســـــــاد الـــــــهـــــــدوء، أمـــــــس الـــــثـــــاثـــــاء، شـــــــوارع 
ــدن  ــ ــة الـــخـــرطـــوم واملـ ــيـ الـــعـــاصـــمـــة الـــســـودانـ
الــرئــيــســيــة فــــي الــــبــــاد، تــمــهــيــدًا ملــلــيــونــيــة 
ــقـــررة يــــوم غـــد الــخــمــيــس، رفــضــا  جـــديـــدة مـ
لــاتــفــاق الــســيــاســي املــوقــع األحــــد املــاضــي، 
بن رئيس مجلس السيادة وقائد االنقاب 
الــعــســكــري عــلــى الــحــكــومــة املــدنــيــة فـــي 25 
أكتوبر/ تشرين األول املاضي، عبد الفتاح 
البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك. 
إلى منصبه بموجب  وبعدما عاد حمدوك 
االتــــفــــاق الــــــذي أخــــــرج الــعــســكــر مــــن ورطــــة 
ــم، لــكــنــه أبـــقـــاهـــم مــهــيــمــنــن عــلــى  ــهـ ــقـــابـ انـ
املــشــهــد، حــظــيــت هـــذه الــتــطــورات بترحيب 
في مسار  أولــى«  اعتبرها »خطوة  أميركي 
الــتــراجــع عـــن االنـــقـــاب، بــانــتــظــار خــطــوات 
املعلقة،  األميركية  املساعدات  لعودة  أخرى 
مــنــهــا مـــا تــنــتــظــره واشــنــطــن مـــن إجـــــراءات 
وفيما  الــشــارع.  لتهدئة  سيما  ال  ملموسة، 
ــل الــســودانــي  يــتــواصــل الــغــضــب فـــي الـــداخـ
ــــن حـــمـــدوك  ــا لــلــصــفــقــة الــــجــــديــــدة بـ رفــــضــ
والبرهان، فإن الترجمة لذلك لم تظهر فقط 
في اإلعداد ملليونية جديدة أو عبر بيانات 
»تــجــمــع املــهــنــيــن الــســودانــيــن«، بــل أيضا 
استقاالت وابتعاد عن حمدوك،  على شكل 
املوقعة  األطـــراف  فــي مقابل استمرار دفــاع 
عــلــى االتـــفـــاق الــســيــاســي عـــن خــطــوتــهــا أو 

ــراء االنــتــخــابــات  ــ ملــحــاولــة إقــنــاعــهــا بـــأن إجـ
في ليبيا في ظل حالة االستقطاب الحادة 
تفجر  قد  املستقرة،  األمنية غير  والــظــروف 
حروبا قبلية وتعيد الباد إلى املربع صفر. 
الواليات  لكن وبحسب املصادر أيضا، فإن 
املسعى  مع  اآلن  تتجاوب حتى  لم  املتحدة 
املصري، مصرة على إجراء االنتخابات في 
موعدها في إطــار سعيها الحثيث إلخراج 
الروس من ليبيا، عبر تشكيل حكومة ليبية 
منتخبة أيا كانت مكوناتها، مع األخــذ في 
االعتبار أن تركيا، حليف أميركا األهــم في 

ليبيا، يتمتع بموقف قوي هناك.
يــــــريــــــدون  أيــــــضــــــا  األوروبــــــــــيــــــــــن  أن  ــا  ــ ــمـ ــ كـ
االنـــتـــخـــابـــات مـــن أجــــل مــصــالــحــهــم هــنــاك، 
ــار  ــ ــمـ ــ ــة إعـــــــــــادة اإلعـ ــألــ ــــي مــــســ واملــــتــــمــــثــــلــــة فــ
ــى الـــــــبـــــــتـــــــرول، وصـــفـــقـــة  ــ ــلـ ــ  والــــــحــــــصــــــول عـ
 بــيــع شــركــة »الـــواحـــة لــلــنــفــط« والـــتـــي أعــلــن
ــــي مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب الــلــيــبــي  ــوًا فـ 56 عــــضــ
رفــضــهــم ملــا قــالــوا إنـــه »تــفــريــط مــن حكومة 
من شركة  في حصة  الدبيبة،  الحميد  عبد 
الواحة بنسبة 8.16 في املائة، عبر السماح 
على  باالستحواذ  الفرنسية  توتال  لشركة 
باإلضافة  األمــيــركــيــة«،  هيس  شركة  حصة 
إلى رفضهم في بيان »التوقيع على الصفقة 
مــن قــبــل رئــيــس الــحــكــومــة مــتــجــاوزًا وزارة 

النفط«.
ــادر أيــضــا أن حــالــة عــدم  ــا، رأت املـــصـ ــيـ دولـ
موعدها  في  االنتخابات  لتنظيم  الحماس 
ــي أيـــضـــا  ــركــ ــتــ امـــــتـــــدت لـــتـــشـــمـــل الـــــطـــــرف الــ
ــه يــريــد  ــ فــــي املــــعــــادلــــة، فــعــلــى الــــرغــــم مــــن أنـ
االنتخابات إال أنه ال يعتبر موعدها قضية 
مــصــيــريــة، ولــــن يـــعـــارض بــشــدة تــأجــيــلــهــا. 
بشكلها  »التحالفات  فإن  للمصادر،  ووفقا 
الــــواقــــع«،  أرض  عـــلـــى  اآلن  تــتــغــيــر  الـــقـــديـــم 
مــشــيــرة إلـــى الـــزيـــارة الــتــي يــقــوم بــهــا الــيــوم 
الشيخ محمد  أبوظبي  ولــي عهد  األربــعــاء 
بن زايد إلى تركيا ولقائه بالرئيس التركي 
رجـــب طــيــب أردوغــــــان. وفـــي 31 أغسطس/
التركي مع ولي  الرئيس  املاضي، بحث  آب 
العاقات  اتــصــال هاتفي  فــي  أبوظبي  عهد 
وزيــر  وكــان  اإلقليمية.  والقضايا  الثنائية 
الخارجية التركي، مولود جــاووش أوغلو، 

عــن االنـــقـــاب. وفـــي هـــذا اإلطــــار، قـــال عضو 
مجلس السيادة، الفريق ياسر العطا، أمس، 
إن االتفاق السياسي بن البرهان وحمدوك 
القوى  لــحــوار وطني واســـع، يشمل  »يمهد 
توافق  إلــى  للوصول  الباد،  في  السياسية 
ــودانــــي إلنـــجـــاح الـــفـــتـــرة االنــتــقــالــيــة مع  ســ
مستقلة«.  حكومة  كــفــاءات  حكومة  تشكيل 
ــقــــرارات  وأوضـــــح الــعــطــا أن مـــا ســّمــاهــا »الــ
القوات  قيادة  اتخذتها  التي  التصحيحية 
»ضــروريــة  كانت  أكتوبر،   25 فــي  املسلحة« 
ـــّوجـــت بــعــودة 

ُ
إلصــــاح مــســار االنــتــقــال، وت

ــــدوك إلـــى  ــمـ ــ ــه حـ ــلــ ــيــــس الــــــــــــوزراء عـــبـــد الــ رئــ
مــنــصــبــه، وتــعــهــد بــدعــم املــنــظــومــة األمــنــيــة 
لحكومة حمدوك حتى عبور الباد إلى بّر 
األمــــان وتحقيق أهــــداف الـــثـــورة، مــع تعهد 
بإشراك شباب ثورة ديسمبر/ كانون األول 
التشريعي، مع تمثيل  املجلس  املجيدة في 

رمزي لكل القوى السياسية«.
وتــلــقــى كــل مــن الــبــرهــان وحــمــدوك أول من 
اتــصــااًل هاتفيا، مــن وزيـــر الخارجية  أمــس 
عن  فيها  أعــرب  بلينكن،  أنتوني  األميركي 
الــســام واالســتــقــرار  ــم بــــاده لتحقيق  »دعــ
أن يسهم االتفاق  الــســودان، وأملها في  في 
الـــســـيـــاســـي األخــــيــــر بـــاســـتـــكـــمـــال الــعــمــلــيــة 
السيادة  ملجلس  بيان  بحسب  االنتقالية«، 
حول اتصال البرهان - بلينكن، نشر أمس. 
مــن جــهــتــه، قـــال املــتــحــدث بــاســم الخارجية 
األمــيــركــيــة نــيــد بـــرايـــس، أول مـــن أمــــس، إن 
بلينكن أبلغ حمدوك والبرهان بأن االتفاق 
ليس ســوى »خطوة أولــى« في الــعــودة إلى 
الــســودان،  مــســار االنــتــقــال الديمقراطي فــي 
مــضــيــفــا أن رســالــتــه تـــقـــول »ال بـــد أن نــرى 
استمرارًا في إحراز تقدم، وأن نرى السودان 
يــعــود إلــى املــســار الــديــمــقــراطــي، وهـــذا يبدأ 
بـــإعـــادة رئــيــس الــــــوزراء إلـــى مــنــصــبــه، لكن 
ــد«. وطــالــب  األمــــر ال يــنــتــهــي عــنــد هــــذا الـــحـ
بــرايــس قــادة الــســودان بــاإلفــراج عــن جميع 
القادة املدنين وغيرهم ورفع حال الطوارئ. 
بـــــاده  ــانــــت  كــ إذا  ــا  ــمـ عـ ســـــــؤال  ــلـــى  عـ وردًا 
مستعدة الستئناف املساعدات املالية )700 
مليون دوالر( التي تم تعليقها إثر االنقاب 
العسكري، أجــاب بــأن ذلــك يعتمد على »ما 

األخير على االتفاق مع االنقابين، ليصبح 
ــذه الــخــطــوة  ثـــانـــي مـــديـــر جــامــعــة يــتــخــذ هــ
رفــضــا لــاتــفــاق. وأوضـــح أحــمــد فــي خطاب 
وّجــهــه إلــى رئيس الـــوزراء أنــه قبل تعيينه 
مديرًا للجامعة بواسطة حمدوك الذي أتت 
ــادة األخــيــر للمنصب  بــه الـــثـــورة، وبــعــد إعــ
بواسطة االنقابين، فإنه »ال يشّرفه العمل 
معه، وقد قّرر االستقالة وفاء لدم الشهداء«. 
وكانت مديرة جامعة الخرطوم، فدوى عبد 
الـــرحـــمـــن، قـــد تــقــدمــت أول مـــن أمــــس األحـــد 

باستقالتها، رفضا لانقاب العسكري.
ـــك، رفـــضـــت نــيــابــة الــجــرائــم  فـــي غـــضـــون ذلــ
املــوجــهــة ضــد الـــدولـــة، أمـــس، إطـــاق ســراح 
أحــمــد عــبــد الــلــه عــثــمــان، أمــــن عــــام ديــــوان 
إلــيــه تهمة تقويض  الــزكــاة، بعدما وجــهــت 
القانون  بموجب  الــدســتــوري  الــعــام  النظام 
االعتراف  الجنائي. وكــان عثمان قد رفــض 
باالنقاب العسكري، وبقرار إقالته الصادر 
ــوان  ــن تــســلــيــم ديــ ــان، وامـــتـــنـــع عـ ــرهـ ــبـ ــن الـ مـ
الزكاة ألمن عام جديد عّينه قائد الجيش. 
وأثــار توجيه االتــهــام ألمــن الــزكــاة استياء 
ــاء بعد  ــه جــ بـــن األوســـــــاط الــســيــاســيــة، ألنــ
ــرام الــبــرهــان وحــمــدوك  ــ يــومــن فــقــط مـــن إبـ
االتفاق السياسي والذي ينص على إطاق 
سراح جميع املعتقلن السياسين. وأطلقت 
ــراح املــســتــشــار  ــ الــســلــطــات صـــبـــاح أمــــس سـ
اإلعـــامـــي لــرئــيــس الـــــــوزراء، فــيــصــل محمد 
االنقاب، وبعدما  املعتقل منذ يوم  صالح، 
كانت قد أطلقت ســراح 4 أشخاص آخرين، 
اإلثـــنـــن، هـــم رئـــيـــس حــــزب الــبــعــث الــعــربــي 
االشتراكي علي الريح السنهوري، ورئيس 
ــيـــر،  ــــزب املـــؤتـــمـــر الــــســــودانــــي عـــمـــر الـــدقـ حــ
ــابـــق لــرئــيــس  ــتـــشـــار الـــســـيـــاســـي الـــسـ واملـــسـ
ــوزراء يــاســر عــرمــان، والــقــيــادي فــي حزب  الــ

األمة القومي، الصديق الصادق املهدي.
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، تـــفـــّجـــرت الــخــافــات 
داخـــــل حــــزب األمـــــة الـــقـــومـــي بــعــد مــشــاركــة 
ــحــــزب فـــضـــل الـــلـــه بـــرمـــه نـــاصـــر،  رئـــيـــس الــ
واألمــــن الــعــام لــلــحــزب الـــواثـــق الــبــريــر، في 
هــنــدســة االتـــفـــاق بـــن الـــبـــرهـــان وحـــمـــدوك. 
ويـــقـــود شــبــاب الـــحـــزب الـــرافـــض لــانــقــاب 

 من الرجلن.
ّ

تيارًا قويا ملحاسبة كل حفتر مرشح القاهرة المفضل، مهدد باالستبعاد )عبداهلل دوما/فرانس برس(

وقفة احتجاجية لمحاميات سودانيات في الخرطوم أمس )فرانس برس(

»العربي الجديد« أيضا هو موقف اإلعام  لـ
الرسمي املصري من مسألة االنتخابات في 
ليبيا، وأكدت مصادر من داخل »املجموعة 
املـــتـــحـــدة لــلــخــدمــات اإلعـــامـــيـــة« املــمــلــوكــة 
لــلــمــخــابــرات الــعــامــة واملــشــرفــة عــلــى معظم 
واملــواقــع،  والصحف  التلفزيونية  الــقــنــوات 
ــة لــتــلــك  ــ ــحـ ــ أنــــــه ال تــــوجــــد تـــعـــلـــيـــمـــات واضـ
إذ  الليبية،  املــؤســســات بــشــأن االنــتــخــابــات 
كـــان، على سبيل املــثــال، املــوقــف سلبيا في 
القذافي،  املرشح سيف اإلســام  البداية من 
وممنوع النشر عنه، ثم تغيرت التعليمات 
»تلميعه«.  بـ ذلــك، وصــدرت توجيهات  بعد 
فــيــمــا خــــرج أحــــد أذرع الـــنـــظـــام اإلعــامــيــة 
وهـــو املــذيــع أحــمــد مــوســى، األحـــد املــاضــي 
على برنامجه املسائي، ليرجح »عدم إجراء 
االنــتــخــابــات الــلــيــبــيــة فــي مــوعــدهــا«. وقــال 
موسى: »من املتوقع عدم إجراء االنتخابات 
في موعدها بعد إعان عبد الحميد الدبيبة 

قد قال، في تصريحات متلفزة في سبتمبر/
إيجابية تخّيم  »أجــــواء   

ّ
إن املــاضــي،  أيــلــول 

على العاقات التركية اإلماراتية في اآلونة 
ــارات »ال  األخــيــرة«. وقــالــت املــصــادر إن اإلمــ
تعتبر االنتخابات الليبية مسألة مصيرية 
خليفة  املتقاعد  الــلــواء  مرشحها  ألن  اآلن، 
حــفــتــر، مــهــدد بــاالســتــبــعــاد، وبــالــتــالــي فــإن 
موقف مصر  عــن  كثيرًا  يختلف  ال  موقفها 

في هذا امللف«.
ــادر الـــتـــي تــحــدثــت  ــ ــــصـ ومـــــا يـــؤكـــد كـــــام املـ

أن  مضيفا  الــبــاد«،  لرئاسة  نفسه  ترشيح 
لانتخابات  الترشح  قانون  من   12 »املـــادة 
العليا  املفوضية  وأن  الــتــرشــح،  مــن  تمنعه 
ــــروط  ــفـــائـــه شـ ــيـ ــتـ ــدم اسـ ــعــ ــّبـــق ذلــــــك لــ ســـتـــطـ
الترشح )لم يستقل قبل تقديم أوراقه بثاثة 
أشهر وهو أحد شروط الترشح(؛ وبالتالي 
ــتــــي ســتــرى  ســيــلــجــأ لــلــمــحــكــمــة الـــعـــلـــيـــا الــ
بــضــرورة إرجـــاء االنــتــخــابــات حتى الفصل 
االنتخابات  تتم  لن  وبالتالي  الطعون؛  في 

في شهر ديسمبر املقبل«.
حـــديـــث مــــوســــى، الــــــذي يــتــلــقــى تــعــلــيــمــاتــه 
مــبــاشــرة مــن األجـــهـــزة األمــنــيــة، عــن ثــغــرات 
قــانــونــيــة تــمــنــع تــرشــح الــدبــيــبــة، يــؤكــد ما 
»الــعــربــي الــجــديــد« بشأن  قــالــتــه املــصــادر لـــ
ســعــي الـــقـــاهـــرة عـــن طـــريـــق فـــريـــق قــانــونــي 
اســـتـــخـــبـــاراتـــي لــتــأجــيــل االنـــتـــخـــابـــات عبر 
أالعـــيـــب قــانــونــيــة. وفـــســـرت املـــصـــادر ذلـــك، 
بسبب عدم وجود حليف مضمون للقاهرة 
في االنتخابات الليبية، في ظل اقتراب عدد 
املرشحن للرئاسة من 100، مع الوضع في 
االعــتــبــار أن سيف اإلســـام الــقــذافــي والــذي 
مــع موسكو بشأنه،  أخــيــرًا  الــقــاهــرة  اتفقت 
مهدد هو اآلخر بالخروج من السباق بحكم 
قضائي. كما أن الرهان على وزير الداخلية 
في حكومة الوفاق السابقة فتحي باشاغا، 
الــخــمــيــس، غير  قــــّدم أوراق تــرشــحــه  الــــذي 

ممكن في ظل وجود الدبيبة.
وكانت مصادر دبلوماسية مصرية مطلعة 
عــلــى املــــشــــاورات الــخــاصــة بــاملــلــف الــلــيــبــي، 
»العربي الجديد«، إن القاهرة »تلقت  قالت لـ
ــــال مـــبـــاحـــثـــات مـــؤتـــمـــر بـــاريـــس  صـــدمـــة خـ
إخفاق  بعد  الليبية،  األزمـــة  لبحث  األخــيــر 
تمرير  فــي  السيسي،  الــفــتــاح  عبد  الــرئــيــس 
ــتـــصـــويـــت عــلــى  رؤيـــــــة مــتــعــلــقــة بـــــإرجـــــاء الـ
مــنــصــب الــرئــيــس الـــقـــادم لــلــيــبــيــا، إلـــى حن 
ــواء، وإخــــراج املــرتــزقــة والــقــوات  تهيئة األجــ
األجــنــبــيــة، مــع الــحــفــاظ على املــوعــد املحدد 
اإلجـــراءات  أحــد  بتنفيذ  لانتخابات  سلفا 
املــتــعــلــقــة بــالــعــمــلــيــة االنــتــخــابــيــة خـــالـــه«. 
ــوقـــــف األمـــيـــركـــي  املـــ ــادر أن  ــ ــــصــ املــ وأكـــــــــدت 
كثيرًا في  املصري ساهم  للتصور  الرافض 

إفشال جهود القاهرة.

لم تتجاوب الواليات 
المتحدة حتى اآلن مع 

المسعى المصري

وتكوين  العسكري،  االنــقــاب  نظام  برحيل 
حــكــومــة مــدنــيــة خــالــصــة، وتــقــديــم مــدبــري 

االنقاب إلى املحاكمة.
وفـــــي بـــيـــان لـــــه، أوضــــــح »تـــجـــمـــع املــهــنــيــن 
الجديد »يشرعن  االتــفــاق   

ّ
أن الــســودانــيــن« 

ولم يستبعد  العسكري«،  املجلس  لوصاية 
»انقاب العسكر مجددًا حتى على الوضع 
الحالي«، مؤكدًا أن الهدف النهائي للحراك 
الـــثـــوري »هـــو إنــهــاء وصــايــة الــعــســكــر على 
السلمية«،  املــقــاومــة  عبر  السياسي  العمل 
مــع  ـــا  »أمـــــــــر واجـــــــــــب، خــــصــــوصـ ذلــــــــك  وأن 
بــواســطــة  مــن محاسبتهم  الــعــســكــر  خــشــيــة 
سيعرقلون  فإنهم  لــذا  املنتخبة،  الحكومة 
أي انتخابات«. وأضاف التجمع أن »انفراد 
على  سيطرتهم  يعني  بالسلطة،  العسكر 
ــات األمـــنـــيـــة  ــركــ ــشــ ــلــــى الــ ــلــــف األمــــنــــي وعــ املــ
املــال  املــالــيــة على  والعسكرية خـــارج واليـــة 
ملقدرات  والتهريب  النهب  واستمرار  العام، 

البلد ملصلحة تلك املجموعة الصغيرة«.
ــة الــنــيــلــن،  ــعـ ــامـ ــقــــدم مــــديــــر جـ ــى ذلـــــــك، تــ ــ إلــ
باستقالة  أحمد،  األمــن  محمد  البروفسير 
مكتوبة إلى حمدوك، احتجاجا على توقيع 

سيحدث فــي الــســاعــات واأليــــام واألســابــيــع 
القليلة املقبلة«.

ميدانيا، ساد الهدوء أمس الخرطوم، فيما 
تــواصــل لــجــان املــقــاومــة واألجـــســـام املهنية 
رفضا  الغد  ملليونية  ترتيباتها  والنقابية 
املقاومة،  لجان  بيانات  وبحسب  للتسوية. 
ــقـــــاب  ــ ــيـــد مـــســـتـــمـــر ضـــــد االنـ ــتـــصـــعـ فـــــــإن الـ
ــان  ــبـــرهـ ــة بــــن الـ ــتـــســـويـ ــم الـ ــ ــكـــري رغــ ــعـــسـ الـ
وحمدوك. وخّصص الجدول الثوري، أمس، 
يوما للتبرع بالدم ملصلحة مصابي الثورة، 
كما ملقاطعة شركات االتصاالت بسبب قطع 
االتصاالت الهاتفية وخدمة اإلنترنت خال 
األيـــام األولـــى مــن االنــقــاب العسكري، على 
أن تكون مليونية الغد مخصصة للمناداة 

بلينكن أبلغ حمدوك 
والبرهان بأّن االتفاق 

»خطوة أولى«

في ظل حالة عدم اليقين 
التي تلف االنتخابات الليبية 

وأهلية المترشحين لها، 
تسعى مصر لتأجيل هذا 

االستحقاق عبر طرق 
عدة، غير أن جهودها لم 

تلق نجاحًا حتى اآلن

تحّضر لجان المقاومة 
في السودان لمليونية 
جديدة غدًا الخميس، 

رفضًا لتسوية عبد 
الفتاح البرهان وعبد 
اهلل حمدوك، فيما 

كان الترحيب األميركي 
بالتسوية فاترًا
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فيما يتقدم مقاتلو »جبهة تحرير تيغراي« 
والتحالف العسكري املساند لهم، خصوصًا 
اإلثيوبية  العاصمة  باتجاه  األورومــــو،  مــن 
أبــابــا، بوتيرة سريعة، انضم رئيس  أديــس 
الوزراء اإلثيوبي، أبي أحمد، أمس الثالثاء، 
إلى الجبهة، بحسب ما أكــد، لقيادة القوات 
االتـــحـــاديـــة، بــعــد ســقــوط جــمــيــع مــحــاوالت 
املبعوث  أدارهــا  الوساطة حتى اآلن، والتي 
األميركي إلى منطقة القرن األفريقي جيفري 
فيلتمان، واالتحاد األفريقي بقيادة الرئيس 
النيجيري السابق أولوسيغون أوباسانجو. 
ويحاول أبــي، الــذي خدم في الجيش برتبة 
كولونيل خالل الحرب اإلثيوبية ــ اإلرتيرية، 
ــلــــى الـــــوتـــــر الــــقــــومــــي لــلــتــحــشــيــد  ــلــــعــــب عــ الــ

كابول ـ العربي الجديد

ــلــة فــي 
ّ
يــســتــمــّر مــســلــســل الـــتـــفـــجـــيـــرات املــتــنــق

أفــغــانــســتــان، مـــع وقــــوع انــفــجــار جــديــد أمــس 
الــثــالثــاء، داخــــل ســـوق فــي كـــابـــول، تـــاله دوي 
ــــره شـــهـــود عــيــان.  ــار، بــحــســب مـــا ذكـ ــ إطـــــالق نـ
ــان ُيـــدعـــى ســوق  ووقــــع االنــفــجــار فـــي ســـوق كـ
بــــوش، لــكــن حــركــة طــالــبــان بـــّدلـــت اســمــه إلــى 
سوق املجاهدين. وأفاد املتحدث باسم شرطة 
كابول، الجنرال مبني خان في تغريدة له على 
»تويتر«، بأن االنفجار استهدف دورية لألمن، 
مـــا أدى إلــــى إصـــابـــة عــنــصــريــن مـــن الــحــركــة، 
ــــاف أن االنــفــجــار  مـــن دون وقــــوع قــتــلــى. وأضـ
نجم عــن عــبــوة نــاســفــة. فــي ســيــاق آخـــر، ألقى 
80 عنصرًا مــن تنظيم »داعـــش« الــســالح أمــام 
صفوفه.  فــي  العمل  بترك  متعّهدين  طــالــبــان، 

الشعبي، في وقت يبدو فيه الجيش منهكًا، 
بعد أكــثــر مــن عــام على انــطــالق الــحــرب في 
إقــلــيــم تــيــغــراي، شــمــال الــبــالد، بــني الجيش 
و»جبهة تحرير تيغراي«. وأعلن أبي أحمد، 
أول مــن أمــس، عبر »تــويــتــر«، أنــه سيتوّجه 
)ابتداء من أمس( إلى الجبهة لقيادة الجنود 
الـــذيـــن يــقــاتــلــون مــســلــحــي جــبــهــة تــيــغــراي. 
وقــــال أبـــي فــي بــيــان إنـــه »اعــتــبــارًا مــن الغد 
)اليوم( سأتوّجه إلى الجبهة لقيادة قواتنا 
الذين  »أولــئــك  مخاطبًا  وأضـــاف  حة«. 

ّ
املسل

الذين  أبناء إثيوبيا  يريدون أن يكونوا من 
سيفتح التاريخ ذراعيه لهم، دافعوا عن البلد 
اليوم. القونا في الجبهة«. ووصف الخطوة 
من  إثيوبيا  إلنقاذ  األخــيــرة  »املعركة  بأنها 
األعداء الداخليني والخارجيني«، الذين »هم 
على حساب ضعف  قوتهم  لبناء  جــاهــزون 

إثيوبيا«.
وجاء إعالن أبي أحمد فيما تستعر املعارك 
ــذر بــحــرب  ــنــ ــارف الـــعـــاصـــمـــة، وتــ عـــلـــى مــــشــ
إثنية أهلية، أكثر اتساعًا ودموية، إذ أّكدت 
»جــبــهــة تــحــريــر تــيــغــراي«، أمــــس، مــواصــلــة 
تقدمها بــاتــجــاه أديـــس أبــابــا، مــشــيــرة إلــى 
أنــــهــــا ســـيـــطـــرت عـــلـــى بــــلــــدة شــــيــــوا روبـــــت، 
الواقعة على ُبعد حوالي 220 كيلومترًا من 
العاصمة. وأصــدر رئيس الــوزراء اإلثيوبي 

وينتمي هــؤالء إلــى مختلف مــديــريــات واليــة 
ننغرهار الشرقية، حيث صّعد التنظيم فيها 
مـــن عــمــلــيــاتــه ضـــد الـــحـــركـــة، بــعــد االنــســحــاب 
ــي أغــســطــس/ ــن أفـــغـــانـــســـتـــان فــ األمــــيــــركــــي مــ
بــذلــك عـــدد املستسلمني  املـــاضـــي. ويــصــل  آب 
لطالبان من عناصر التنظيم إلى 300 شخص 
ــيــــني. وتــــّمــــت عــمــلــيــة  خـــــالل الـــشـــهـــريـــن املــــاضــ
االســتــســالم فــي مــقــّر طــالــبــان االســتــخــبــاراتــي 
في مدينة جالل أباد، عاصمة إقليم ننغرهار، 
بــحــضــور مـــســـؤولـــني مـــن الــحــكــومــة املــحــلــيــة 
ومن الحركة وزعماء قبليني وعناصر تنظيم 
»داعش«. وذكر رئيس استخبارات الحركة في 
والية ننغرهار في االجتماع، دكتور بشير، أن 
وهم  للحركة،  طــواعــيــة  استسلموا  العناصر 
من مديريات خوجياني وغني خيل وأتشني 
الــواليــة، معتبرًا أنهم  وبتي كــوت وخيوه في 

يعني أنه سيكون هناك تغيير«، معتبرًا أن 
»مـــا حـــدث ومـــا يــحــدث لشعبنا مــن فظائع 
اإلرهابية  املــدمــرة  املجموعة  هــذه  ترتكبها 

واللصوصية ال يمكن أن يستمر«. 
قــد أعلنت في  وكــانــت الحكومة االتــحــاديــة 
2 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي الــحــالــي حــال 
ــر أنـــحـــاء  ــائـ ــر فــــي سـ ــهـ ـــة أشـ

ّ
ــوارئ لـــســـت ــ ــطـ ــ الـ

قد انسحبت من أفغانستان«. وسبق أن أعلنت 
الثاني  نوفمبر/تشرين   10 االستخبارات في 
الـــحـــالـــي اعـــتـــقـــال 600 عــنــصــر مـــن »داعــــــش«. 
ــال حــيــنــهــا مـــســـؤول الــقــســم اإلعـــالمـــي في  ــ وقـ
استخبارات طالبان خليل همراز، في مؤتمر 
صحافي في كابول، إن قوات طالبان تمكنت 
خالل األشهر الثالثة املاضية من اعتقال 600 
ل 33 آخرين. 

ْ
عنصر من تنظيم »داعــش« وقت

وأضاف أنه تم اعتقال 82 شخصًا ضالعني في 
طــرد 208 أشخاص  تــم  فيما  عمليات خطف، 
مـــن صــفــوف الــحــركــة كـــانـــوا متسللني إلــيــهــا. 
وأشار همراز إلى أنه خالل سقوط كابول بيد 
طالبان، تم اإلفراج عن 1800 عنصر من تنظيم 
»داعش« كانوا في سجون الحكومة السابقة، 
مدعيًا أن التنظيم كان مدعومًا من قبل بعض 
إلى  ولفت  السابقة.  االستخباراتية  الجهات 

بــيــانــه، فـــي أعـــقـــاب اجــتــمــاع حــــول الــوضــع 
التنفيذية  اللجنة  الراهن، عقدته  العسكري 
لحزب »االزدهار« الحاكم، والذي أعلن وزير 
الدفاع أبراهام بيالي في ختامه أن القوات 
من  عمل مختلف«،  »فــي  األمنية ستنخرط 
ــال الـــوزيـــر:  ــ دون مـــزيـــد مـــن الــتــفــاصــيــل. وقـ
»ال يمكننا االستمرار على هــذا املــنــوال، ما 

ــاف أن الــزعــامــات  ــ »أدركـــــــوا الـــحـــقـــائـــق«. وأضــ
القبلية أدت دورًا كبيرًا في استسالم العناصر، 
وتأمني التواصل بينهم وبني طالبان. وتعّهد 
مضادة  أنشطة  فــي  يساهموا  بــأال  العناصر 
لــلــحــكــومــة وملـــصـــالـــح الــشــعــب بــحــســب إعـــالم 
طالبان. وتحدث أحد املستسلمني، الذي عّرف 
: »كنا نقاتل 

ً
عن نفسه باسم نجيب الله، قائال

وطالبان  اإلسالمية  الحكومة  إقامة  أجــل  من 
فعلت ذلك؛ بالتالي قررنا أن نستسلم ونلقي 

السالح، لنعود إلى حياتنا الطبيعية«.
وتحدث أمام االجتماع زعماء قبليون، ومنهم 
الزعيم القبلي من مديرية خوجياني، ويدعى 
القتال من  كــان  السابق،  »فــي  فقال:  ميراخان، 
ــا حــدث  ــذا مـ ــ ــة إســـالمـــيـــة، وهـ ــ ــة دولـ ــامـ ــل إقـ أجــ
فــي أفــغــانــســتــان؛ بــالــتــالــي ال يــوجــد أي مبرر 
ملواصلة القتال، ال سيما وأن القوات األجنبية 

الــبــالد، داعــيــة ســكــان أديـــس أبــابــا لتنظيم 
صفوفهم واالستعداد للدفاع عن مدينتهم، 
 تــزايــد املـــخـــاوف مــن تــقــّدم مقاتلي 

ّ
فــي ظـــل

الــجــبــهــة وحــلــفــائــهــم نــحــو الــعــاصــمــة. وفــي 
األمم  أعلنت  امليداني،  الوضع  خطورة   

ّ
ظــل

بإجالء عائالت  أنها ستقوم  أمــس  املتحدة 
موظفيها الدوليني من إثيوبيا، فيما دعت 
فــرنــســا رعـــايـــاهـــا إلــــى مـــغـــادرة هــــذا الــبــلــد. 
أبابا،  الفرنسية في أديس  السفارة  وكتبت 
فــي رســالــة إلــكــتــرونــيــة بعثتها إلـــى رعــايــا 
ــا الــفــرنــســيــني  ــايــ فـــرنـــســـيـــني: »جـــمـــيـــع الــــرعــ
مـــدعـــوون رســمــيــًا ملـــغـــادرة الــبــلــد فـــي أقـــرب 

وقت«.
وكانت الخارجية األميركية قد أعلنت مساء 
أن جهود واشنطن تركز على  أمــس  أول من 
وقــــف الـــقـــتـــال ووصــــــول املـــســـاعـــدات وإنـــهـــاء 
انتهاكات حقوق اإلنسان في إثيوبيا، معربة 
ــاك فــرصــة  ــنـ ــه ال تــــــزال هـ ــأنـ عــــن اعـــتـــقـــادهـــا بـ
صغيرة إلنهاء القتال. وقالت الوزارة في بيان 
أميركيني  مواطنني  باعتقال  علم  على  إنــهــا 
إليهم،  للوصول  تسعى  وإنــهــا  إثيوبيا،  فــي 
لــكــن »ال تـــوجـــد أي خــطــط إلرســـــال طـــائـــرات 
إثــيــوبــيــا لتسهيل  إلــــى  أمــيــركــيــة  عــســكــريــة 

عملية اإلجالء«.
)فرانس برس، رويترز(

إلــى أعمال  انتشار عناصر »داعـــش«، أدى  أن 
عنف في مختلف مناطق البالد، موضحًا أن 
قوات طالبان األمنية تمكنت من احتواء خطر 
التنظيم. وجاء اإلعالن عن استسالم عناصر 
»داعـــش«، بعد يــوم واحــد من فــرض الواليات 
املتحدة عقوبات على ثالثة من قادة »داعش« 
بتسهيل  اتهمته  آخــر  أفغانستان، ورجــل  في 
ــــر  ــيــــة لـــلـــتـــنـــظـــيـــم. وذكـــــــر وزيـ ــالــ الـــعـــمـــلـــيـــات املــ
الخارجية األميركي أنتوني بلينكن في بيان، 
مساء أول من أمس اإلثنني، أنه تم إدراج أمير 
الجماعة سناء الله غفاري واملتحدث باسمها 
كابول  بإقليم  والــقــيــادي  عـــزام  عــزيــز  سلطان 
العامليني.  مولوي رجب في قائمة اإلرهابيني 
الــخــزانــة األمــيــركــيــة أيضًا  كما أدرجـــت وزارة 
عــصــمــت الـــلـــه خـــلـــوزي فـــي الــقــائــمــة الـــســـوداء 

بتهمة إدارة شبكة غير رسمية لنقل األموال.

تركيا واإلمارات

فــي ذلــك اقــتــراب مــوعــد االنــتــخــابــات التركية 
لـــم يــتــم االتـــفـــاق عــلــى تبكير  ــا  فـــي 2023 )مــ
مــوعــدهــا( ورغــبــة أبوظبي فــي التخلص من 
األعــبــاء االقــتــصــاديــة لــالنــخــراط املــوســع في 
الـــصـــراعـــات اإلقــلــيــمــيــة. كــمــا ال يــمــكــن فصل 
الـــتـــقـــارب بــــني الـــبـــلـــديـــن عــــن الـــتـــحـــوالت فــي 
الــتــي تبعت وصـــول جــو بــايــدن إلى  املنطقة 
ــواء مـــع إيـــران  ــ الــبــيــت األبـــيـــض وتــبــريــد األجــ
ومساعيه لتهدئة التوترات في املنطقة. ومع 
بني  العالقات  تحسن  ينعكس  أن  التوقعات 
البلدين على اقتصادهما بشكل مباشر، وأن 
يـــؤدي إلــى خفض الــتــوتــرات فــي املنطقة، إذ 
الطرفان في أكثر من ساحة صــراع،  ينخرط 

إسطنبول ـ جابر عمر

مـــن بـــوابـــة املــصــالــح االقــتــصــاديــة 
ــتــــحــــوالت  ة الــ املــــشــــتــــركــــة، وقــــــــــــراء
التي تشهدها املنطقة،  السياسية 
تــتــحــضــر تــركــيــا واإلمــــــــارات ملــرحــلــة جــديــدة 
زيـــارة ولي  الثنائية، تدشنها  الــعــالقــات  مــن 
ــــى أنـــقـــرة  ــد إلـ ــ عـــهـــد أبـــوظـــبـــي مــحــمــد بــــن زايــ
اليوم األربعاء، حيث يلتقي الرئيس التركي 
رجــــب طــيــب أردوغـــــــــان، وذلـــــك بــعــد ســنــوات 
مــن الــخــالفــات العميقة مــنــذ بــدايــة الــثــورات 
والــتــي تخللتها حــمــالت سياسية  الــعــربــيــة، 
وإعالمية متبادلة، وال سيما خالل املحاولة 
االنــقــالبــيــة الــفــاشــلــة الـــتـــي شــهــدتــهــا تــركــيــا 
صيف عام 2016، وما عرفته الحرب الليبية 
مــن تــجــاذبــات بــني الــطــرفــني. ولــكــن مــع تعثر 
مــســار الــربــيــع الــعــربــي فــي كــثــيــر مــن الــــدول، 
والــخــضــات االقــتــصــاديــة الــتــي زادهــــا تفشي 
وباء كورونا سوءًا، وبروز تقارب بني أطراف 
إقــلــيــمــيــة، بـــاتـــت األجـــــــواء حـــاضـــرة لــتــقــارب 
ــاراتـــي، عــنــوانــه األبــــرز راهــنــًا امللف  تــركــي إمـ
االقــتــصــادي، وخصوصًا مــع مــشــروع طريق 
ــارات عــبــر إيـــران  ــ الــتــجــارة الـــذي يــمــر مــن اإلمـ
وصواًل إلى تركيا وأوروبا )املعروف بطريق 
الــشــارقــة مـــرســـني(. وتــعــكــس رغــبــة الــبــلــديــن 
اقتصادي،  تــعــاون  إلــى  حاجتهما  بالتقارب 
أخذًا بعني االعتبار الظروف في البلدين، بما 

يبقى العنوان العريض للتقارب هو التعاون 
ــــذي ســيــتــيــح اخـــتـــبـــار نــوايــا  االقـــتـــصـــادي، الـ
الطرفني ويمهد الطريق الحقًا لترجمته إلى 
السياسية، في  العالقات  أفضل من  مستوى 

حال تحقيق أهداف البلدين منه.
وفي زيارة هي األولى من نوعها خالل نحو 
10 ســنــوات، يــتــوجــه بــن زايـــد إلـــى العاصمة 
الــتــركــيــة، الـــيـــوم األربــــعــــاء، لــلــقــاء أردوغــــــان، 
ألول مرة منذ عام 2012، وخــالل هذه الفترة 
ــاء مـــبـــاشـــر بــــني الـــرجـــلـــني.  ــقـ ــنـــاك لـ لــــم يـــكـــن هـ
وأعلنت اإلمــارات، أمس الثالثاء، أن بن زايد 
ســيــجــري زيـــــارة رســمــيــة إلــــى تــركــيــا يبحث 
إقليمية  وقضايا  الثنائية  العالقات  خاللها 
ودولــيــة، تلبية لــدعــوة مــن أردوغــــان. وذكــرت 
 ولي عهد أبوظبي سيبحث خالل الزيارة 

ّ
أن

التعاون  تعزيز  وســبــل  الثنائية  »الــعــالقــات 
والــعــمــل املــشــتــرك بـــني الــبــلــديــن فـــي مختلف 
املتبادلة«،  مصالحهما  يحقق  بما  املجاالت 
القضايا  »مجمل  املــبــاحــثــات  ستتناول  كما 
الــتــي تهم  واملــســتــجــدات اإلقليمية والــدولــيــة 

البلدين«.
مــن جــهــتــه، أعــلــن مــكــتــب دائــــرة االتـــصـــال في 
سيعقد  اللقاء  أن  بيان  في  التركية  الرئاسة 
فـــي الــعــاصــمــة أنـــقـــرة، وســيــتــم خـــاللـــه بحث 
ــة األصــــعــــدة،  ــافـ الـــعـــالقـــات الــثــنــائــيــة عـــلـــى كـ
ــة لــتــطــويــر الـــتـــعـــاون بني  والـــخـــطـــوات الـــالزمـ
الثنائية،  الــعــالقــات  إلــى  بــاإلضــافــة  البلدين، 

حول  النظر  وجهات  الطرفان  سيتبادل  كما 
كذلك  الحالية.  والدولية  اإلقليمية  القضايا 
املــقــربــة من   )a haber( »a خــبــر«  قــنــاة  قــالــت 
الحكومة التركية إن الزيارة يتصدرها امللف 
االقــتــصــادي، خــصــوصــًا املــشــروع اإلمــاراتــي 
لطريق التجارة الذي يمر عبر إيران وصواًل 
ــا لتقصير مـــدة الــطــريــق  ــ إلـــى تــركــيــا وأوروبــ
التجارية البالغة 20 يومًا إلى 6-8 أيــام. كما 
الــدفــاعــيــة  بــالــصــنــاعــات  اإلمـــــارات مهتمة  أن 
ــــي املـــلـــف  ــن الــــتــــعــــاون فـ ــ  عـ

ً
ــال ــيــــة، فــــضــ ــتــــركــ الــ

الصحي.
وبــــدأت مـــؤشـــرات الــتــقــارب بــني الــبــلــديــن مع 
اســتــقــبــال أردوغــــــــان فـــي 18 أغـــســـطـــس/ آب 
املاضي وفدًا إماراتيًا برئاسة مستشار األمن 
الوطني في اإلمـــارات طحنون بن زايــد، قبل 
أن يتبعه في 31 أغسطس اتصال هاتفي بني 

أردوغــان وبن زايد تم خالله بحث العالقات 
زيــارة  وعقب  اإلقليمية.  والقضايا  الثنائية 
الوفد اإلماراتي، قال أردوغان في تصريحات 
قــريــبــًا باستثمارات  ــارات ســتــقــوم  ــ لــه إن اإلمـ
ــقـــى مــســتــشــار  ــتـ ــيـــرة فــــي بــــــــالده، وإنـــــــه الـ ــبـ كـ
ــن الــوطــنــي اإلمــــاراتــــي وبــحــثــا مــوضــوع  األمــ
وناقشا  تركيا،  فــي  اإلمــاراتــيــة  االستثمارات 
خــــالل الــلــقــاء مـــجـــاالت ونــــوع االســتــثــمــارات 
املمكن إقامتها. وتعليقًا على احتمال تحسن 
التقلبات  هــذه  »مثل  قــال  الثنائية،  العالقات 
يمكن أن تحصل وحصلت بني الــدول، وهنا 
أيضًا حدثت بعض املواقف املماثلة«، معربًا 
عن تمنيه أن »تحل بعض املشاكل في املنطقة 

من خالل هذه اللقاءات«.
وخــــالل الـــســـنـــوات الــعــشــر املـــاضـــيـــة، شــهــدت 
كبير  تــراجــعــًا بشكل  البلدين  بــني  الــعــالقــات 

فـــي ظـــل خـــالفـــات مـــتـــعـــددة، ووســـــط حــمــالت 
إعــالمــيــة كــبــيــرة مــتــبــادلــة، وشــّكــلــت مــلــفــات 
الطرفني،  بني  خالفية  نقاطًا  عديدة  إقليمية 

أبرزها التطورات في مصر وفي ليبيا.
ــركـــز ســيــتــا  ــكـــاتـــب والـــبـــاحـــث فــــي مـ ولـــفـــت الـ
لــلــدراســات فــي تــركــيــا، عــمــر أوزكـــزلـــجـــك، في 
حديث مع »العربي الجديد«، إلى أن املنافسة 
بـــني الــبــلــديــن بــعــد ثــــــورات الـــربـــيـــع الــعــربــي 
تــســّبــبــت بــتــكــالــيــف اقــتــصــاديــة كــبــيــرة على 
 10 فيها  القاطنني  عــدد  يبلغ  التي  اإلمــــارات 
ماليني، من بينهم نحو 10 في املائة فقط من 
املقيمني،  مــن  والبقية  اإلمــاراتــيــني  املواطنني 
بــاملــصــادر  فــيــمــا يتعلق  مــا أدى لــصــعــوبــات 
البشرية فــي اإلمــــارات. وبــرأيــه فــإن أبوظبي 
ــذا الـــنـــقـــص عــــن طــريــق  ــ حــــاولــــت تـــعـــويـــض هـ
الــحــاصــل عــبــر ضــخ أمــــوال كــبــيــرة الســتــيــراد 

هذه املوارد البشرية. ولكن في الفترة األخيرة 
ــــع تــــراجــــع املـــخـــاطـــر الـــنـــاجـــمـــة عــــن حــــراك  ومـ
من  اإلمــــارات  ومــع تضرر  العربية،  الشعوب 
الفترة املاضية،  كــان قائمًا في  الــذي  الوضع 
بــــرزت بــيــئــة تــســمــح بــتــطــبــيــع الــعــالقــات بني 

البلدين.
وبرأيه فإن زيارة بن زايد إلى أنقرة »عنوانها 
والــتــطــورات في  الثنائية  العالقات  األســاســي 
املقبلة  الفترة  فــي  الطرفني  ومــواقــف  املنطقة، 
ــع أن تـــكـــون هــنــاك  ــوقـ ــتـ ورؤيـــتـــهـــمـــا، ومـــــن املـ
اســتــثــمــارات اقــتــصــاديــة إمــاراتــيــة كــبــيــرة في 
العالقات  تحسن  ينعكس  أن  وينتظر  تركيا، 
اقتصادهما بشكل مباشر،  البلدين على  بني 
وبشكل إيجابي على ملفات املنطقة األخرى«. 
واعـــتـــبـــر أن »تــــوقــــف املـــنـــافـــســـة بــــني الــبــلــديــن 
سيؤدي إلى خفض التوتر في املنطقة بشكل 

كبير، لكن إذا استمرت الخالفات في ما يتعلق 
بـــوجـــهـــات الـــنـــظـــر والـــســـيـــاســـات الـــخـــارجـــيـــة 
عــلــى املـــــدى الــبــعــيــد فــــإن الـــعـــالقـــات املــتــوتــرة 
«. وأطلقت التطورات في 

ً
ستتواصل مستقبال

املنطقة، ال سيما بعد تولي بايدن الحكم في 
الواليات املتحدة، مرحلة جديدة من العالقات 
بــني بــلــدان املــنــطــقــة، وجـــرت مــصــالــحــات على 
نــطــاق واســــع، لــتــصــدر مــواقــف تــركــيــة تجنح 
نحو فتح قنوات اتصال مع الــدول اإلقليمية. 
ــتـــواصـــل مـــع مــصــر وعــقــدت  فـــبـــدأت تــركــيــا الـ
ــار  ــ ــــو/ أيـ ــايـ ــ ــــي مـ جـــولـــتـــني اســـتـــكـــشـــافـــيـــتـــني فـ
وسبتمبر/ أيلول املاضيني، واتصاالت أخرى 
مع السعودية عبر وزارة الخارجية، وجوالت 
اســتــكــشــافــيــة مـــع الــيــونــان ولـــقـــاءات مـــع دول 
االتحاد األوروبي. وجاء هذا االنفتاح التركي 
 ،2023 عــام  في  املقبلة  االنتخابات  قبل  أيضًا 
وفــي ظــل تــأثــيــرات سلبية على االقــتــصــاد مع 
لتكون  الــتــركــيــة،  العملة  قيمة صـــرف  تــراجــع 
العالقات مع اإلمارات فرصة ملزيد من حلحلة 
املــشــاكــل الــعــالــقــة بــيــنــهــا وبـــني دول املــنــطــقــة، 
ــد مــــن الــــدفــــع لـــالقـــتـــصـــاد عــبــر  ــزيـ وإلعــــطــــاء مـ

استقطاب استثمارات إماراتية.
وتــعــلــيــقــًا عــلــى الـــزيـــارة والــنــتــائــج املتوقعة 
ــــأن الـــتـــركـــي  ــــشـ ــــي الـ ــا، قــــــال الــــبــــاحــــث فـ ــهـ ــنـ مـ
ــلــــو،  والــــعــــالقــــات الــــدولــــيــــة، طــــه عـــــــودة أوغــ
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، إنــــهــــا تــــأتــــي ضــمــن  ـــ لــ
الــتــي  األرض  عـــلـــى  ــة  ــيـ ــابـ اإليـــجـ املـــــؤشـــــرات 
مضيفًا  الــبــلــديــن،  بــني  الجليد  بكسر  ر 

ّ
تبش

»الــعــامــل االقـــتـــصـــادي واملــصــالــح املــنــتــظــرة 
في مقدمة األسباب التي دفعت بتركيا إلى 
ــاء الـــتـــوازن في  الــجــنــوح نــحــو نـــوع مــن إرســ
العالقات مع اإلمارات«. وتابع »يمكن القول 
العالقات  اإليجابية في مسار  املؤشرات  إن 
الخطوات  نتيجة  التركية-اإلماراتية حدثت 
املــتــدرجــة الــتــي أقــدمــت عليها أنــقــرة خــالل 

األشهر املاضية، بعدما طرقت باب القاهرة 
أواًل لتطبيع العالقات ومن ثم تواصلت مع 
الـــريـــاض وأبــوظــبــي واملــنــامــة لـــرأب الــصــدع 
في العالقات معها، لتكون زيــارة ولي عهد 
أبــوظــبــي بــمــثــابــة اســتــكــمــال لــهــذا الــتــحــرك، 
وهو أمر طبيعي في إطــار السعي لتحقيق 
االستدامة في تحسن العالقات بني البلدين«، 
الفتًا إلى أن تركيا تبدو منفتحة ومستعدة 
التي  الــدول  املصالحات مع جميع  لتدشني 
كــانــت على خــالف معها ســابــقــًا، خصوصًا 
اإلمارات، وهو ما قد يصب في نهاية املطاف 
تحت عنوان عريض هو االقتصاد، ويترجم 

الحقًا إلى مستوى سياسي أفضل.
أمـــا أســـتـــاذ الــعــالقــات الــدولــيــة فـــي جامعة 
الجديد«  »العربي  لـ فقال  باكير،  علي  قطر 
إن »الزيارة مهمة ألنها تقّدم فرصة إلعادة 
على  التركية   - اإلماراتية  العالقات  ترتيب 
أسس جديدة«، معتبرًا أن »سياقها مرتبط 
اتخذتها  التي  التصعيد  بــإجــراءات خفض 
الـــــدول اإلقــلــيــمــيــة مــنــذ وصــــول بـــايـــدن إلــى 
السلطة فــي الــواليــات املــتــحــدة، وأعــتــقــد أن 
ــتـــصـــاد واالســـتـــثـــمـــار كــمــدخــل  اخـــتـــيـــار االقـ
في ظل  إيجابي  العالقة هو خيار  لتطبيع 
اإلماراتية«.  بالسياسات  الثقة  غياب عامل 
ولــفــت إلـــى أن »الــشــق االقــتــصــادي سيتيح 
اخـــتـــبـــار نـــوايـــا الـــطـــرفـــني والـــعـــمـــل إذا كــان 
بــاإلمــكــان عــلــى بــنــاء عــالقــات صــحــيــة على 
أسس سليمة تتضمن آليات محددة الحتواء 
»على  مضيفًا  حصولها«،  بحال  الخالفات 
الرغم من أن ما يجري هو تطور إيجابي في 
املنظور العام، إال أنه يجب إبقاء التوقعات 
السيما  الــعــالقــات،  مستقبل  بشأن  معتدلة 
بانتظار حصول  السياسي،  املستوى  على 
املزيد من الخطوات املستقبلية أو التطورات 

على املستوى اإلقليمي والدولي«.

من آخر لقاء جمع أردوغان وبن زايد في أنقرة مطلع 2012 )أوميت بكتاش/فرانس برس(

شّن أبي أحمد الحرب على إقليم تيغراي قبل عام )أمانويل سيليشي/ فرانس برس(

أكثر  في  والتوترات  الخالفات  من  أعوام  بعد 
أعتاب  على  ــارات  واإلم تركيا  تبدو  ملف،  من 
العالقات  من  جديدة  مرحلة  لفتح  تسوية 
المدخل  االقتصادية  المصالح  تشّكل  بينهما، 
عهد  ولي  بزيارة  ذلك  ويُترجم  لها،  الرئيسي 
أبوظبي محمد بن زايد إلى أنقرة اليوم األربعاء

الحدث

اختبار للتقارب 
من بوابة التعاون 

االقتصادي

مشروع طريق التجارة 
الشارقة-مرسين يتصدر 

أجندة المباحثات

شملت الخالفات 
بين البلدين ملفات 

إقليمية عدة

تستعر المعارك بين 
الجيش اإلثيوبي وجبهة 

تحرير تيغراي التي تقترب 
من أديس أبابا، فيما يبدو 
الجيش منهكًا، ما دفع 

أبي أحمد إلى التحرك

بالده  بين  التعاون  إن  )الصورة(،  موش  محمد  التركي  التجارة  وزير  قال 
المنطقة.  دول  لباقي  ونموذج  اإلقليمي  لالستقرار  محّفز  واإلمارات، 
الثالثاء خالل  له أمس  وفي كلمة 
اإلماراتي،  التركي  األعمال  منتدى 
المنعقد في دبي، أكد أن تعميق 
العالقات االقتصادية والتجارية بين 
لصالح  سيكون  ــارات،  واإلمـ تركيا 
الــبــلــديــن. وأضــــاف: »أعــتــقــد أن 
جدًا  هام  القائم  التعاون  تطوير 
لباقي  نموذجًا  تشكيله  حيث  من 
دول المنطقة، ومحّفزًا لالستقرار 

اإلقليمي«.

تحفيز لالستقرار اإلقليمي

رصد

متابعة

  شرق
      غرب

اتفاق قطري 
ُعماني على أهمية 

مجلس التعاون
أكـــــدت دولـــــة قــطــر وســلــطــنــة عــمــان، 
أمس الثالثاء، حرصهما على تعزيز 
ــات الــثــنــائــيــة بـــني الــبــلــديــن.  ــعـــالقـ الـ
ووفق البيان املشترك الذي صدر في 
ختام زيارة رسمية قام بها سلطان 
ــلـــدوحـــة،  عــــمــــان هـــيـــثـــم بــــن طـــــــارق لـ
بــدعــوة مــن أمــيــر قــطــر الــشــيــخ تميم 
بن حمد آل ثاني واستمرت يومني، 
الــقــطــري والعماني  اتــفــق الــجــانــبــان 
لــدول  الــتــعــاون  مجلس  أهمية  على 
الــخــلــيــج الـــعـــربـــيـــة فــــي تـــعـــزيـــز أمـــن 

واستقرار املنطقة.
)العربي الجديد(

الكويت: إعادة تكليف 
صباح الخالد الصباح 

بتشكيل الحكومة 
أصـــدر أمــيــر الــكــويــت الــشــيــخ نــواف 
األحـــمـــد الـــصـــبـــاح، أمــــس الـــثـــالثـــاء، 
الخالد  الشيخ صباح  أمرًا بتكليف 
وتشكيل  لــلــوزراء  رئيسًا  الــصــبــاح، 
بــعــد استقالة  الــجــديــدة،  الــحــكــومــة 
الـــســـابـــقـــة مـــطـــلـــع شـــهـــر نـــوفـــمـــبـــر/ 
ــي. وهــــي  ــ ــالـ ــ ــحـ ــ ــريــــن الــــثــــانــــي الـ تــــشــ
الــحــكــومــة الــرابــعــة لــصــبــاح الــخــالــد 
ــل مـــن عـــامـــني، بعد  الــصــبــاح فـــي أقــ
تكليفه للمرة األولــى في ديسمبر/ 
كانون األول 2019، ثم في ديسمبر 
قبل   ،2021 مــــــــارس/آذار  ثـــم   ،2020

التكليف األخير أمس.
)العربي الجديد(

بوتين يشّدد لعباس 
على تمسك روسيا بحل 

الدولتين
أكــــد الـــرئـــيـــس الــــروســــي، فــالديــمــيــر 
ــه  ــاتـ ــادثـ بـــــوتـــــني، فـــــي مـــســـتـــهـــل مـــحـ
مـــع نــظــيــره الــفــلــســطــيــنــي، مــحــمــود 
عــبــاس، أمــس الــثــالثــاء، فــي منتجع 
سوتشي املطل على البحر األسود، 
ثــبــات مــوقــف مــوســكــو مــن ضـــرورة 
وفقًا  الفلسطينية،  القضية  تسوية 
ــات مـــجـــلـــس األمـــــــن الــــدولــــي  ــاربــ ــقــ ملــ
ومــع مــراعــاة مصالح جميع سكان 
ــتــــني  ــدة الــــدولــ ــ ــاعــ ــ ــلــــى قــ املـــنـــطـــقـــة عــ
املستقلتني. من جهته، أعرب عباس 
الروسي تجاه  عن تقديره للموقف 

الفلسطينيني.
)العربي الجديد(
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تشن الحكومة حمالت 
عسكرية ضد الجماعات 

المنشقة عن »فارك«

كولومبيــا،  فــي  الســام  يســير 
بــن  اتفــاق  إطــار  فــي  ــع 

ّ
املوق

املســلحة  والقــوات  الحكومــة 
خمســة  قبــل  »فــارك«  الكولومبيــة  الثوريــة 
أعوام، ببطء. وعلى بعد عشرة أعوام ال تزال 
متبقيــة فــي إطــار املــدة التــي حّددهــا االتفاق 
إلتمــام وتنفيــذ بنــوده، ال يبــدو املشــهد فــي 
فــي شــمال غــرب أميــركا  الواقــع  البلــد،  هــذا 
الطويلــة  حربــه  أنهــى  والــذي  الجنوبيــة، 
مانويــل  خــوان  الســابق  الرئيــس  عهــد  فــي 
الســام«  »نوبــل  علــى  الحائــز  ســانتوس، 
لتحقيقــه هــذا اإلنجــاز، بحجم التفــاؤل الذي 
لــه األمــم املتحــدة، حــن تتحــدث عــن  تــروج 
قهــا االتفــاق، تناقضهــا 

ّ
اختراقــات مهمــة حق

دوليــة  منظمــات  وعــن  عنهــا  أرقــام صــادرة 
كثيــرًا.  مطمئنــة  غيــر  وإنســانية،  حقوقيــة 
»فــارك«،  زعمــاء  وآخــر  ســانتوس  كان  وإذا 
»تيموشنكو«(،  رودريغو لوندونو )امللقب بـ
بقلمــن مصنوعــن  االتفــاق  علــى  عــا 

ّ
وق قــد 

يكــون  أن  علــى  تدويــره،  أعيــد  مــن رصــاص 
فــي  سيســتخدم  الــذي  الوحيــد«  »الســاح 
كولومبيــا بعــد االتفــاق هــو »الكلمــات«، فــإن 
املعــارك التــي ال تــزال تــدور بن املنشــقن عن 
والقــوات  الســام  الرافضــن التفــاق  »فــارك« 
الحكوميــة، تشــي عكــس ذلــك، خصوصــا فــي 
األرياف التي تحملت وتتحمل العبء األكبر 
مــن الحــرب. وإذا كانــت الحــرب قــد اندلعــت 
خصوصــا  عقــود،  خمســة  مــن  أكثــر  قبــل 
بســبب األرض، فــإن أي إصــاح فــي البــاد ال 
العــادل لألراضــي  التوزيــع  عــن  يــزال بعيــدًا 
حجــج  يجعــل  مــا  وللثــروات،  الزراعيــة، 
تجــار ومهربــو  املقاتلــة، ومنهــا  الجماعــات 
املخدرات، قوية. وال تسمح إعانات الرئيس 

االنتقاليــة فــي الباد(، قد أصدرت في يناير/
بحــق  اتهــام  الئحــة  املاضــي،  الثانــي  كانــون 
ثمانيــة قــادة ســابقن فــي »فــارك« الرتكابهــم 
جرائــم حــرب وجرائم ضد اإلنســانية، شــملت 
خطــف 21 ألــف شــخص، خــال النــزاع املســلح 
 11 املحكمــة  دانــت  كمــا  البــاد.  فــي  الطويــل 
ضابطــا ســابقا ومدنيــا واحــدًا، بجــرم تنفيــذ 
الحــرب.  خــال  أشــخاص  وإخفــاء  اغتيــاالت 
عــن  الكشــف  بعمليــات  ماســيو  أشــاد  كمــا 
مئات الجثث لضحايا ســقطوا خال الحرب، 
ومليشــيات  الســابقن  املتمرديــن  بمســاعدة 
مســلحة وعمــاء للدولــة. لكنه أكــد أن الطريق 
نحــو إتمــام املصالحــة وتفكيــك البنيــة التــي 

بعــض  »ســتأخذ  الحــرب  مــن  عقــود  بنتهــا 
الوقت«.

ســانتوس  مانويــل  خــوان  حكومــة  وكانــت 
 24 فــي  عــا 

ّ
وق قــد  لوندونــو  »فــارك«  وزعيــم 

نوفمبر/تشــرين الثانــي 2016، فــي بوغوتــا، 
كانــا  بعدمــا  معدلــة،  الســام  اتفاقيــة  علــى 
عــا فــي 26 ســبتمبر/أيلول مــن العــام ذاتــه 

ّ
وق

فــي شــمال البــاد، علــى مســودة أولــى نهائية 
اســتمرت  مفاوضــات  ثمــرة  جــاءت  لاتفــاق، 
ســنوات ورعتهــا ودعمتهــا كوبــا )التي كانت 
وتشــيلي  النرويــج  وأيضــا  »فــارك«(،  تدعــم 
والواليــات  والفاتيــكان  املتحــدة  واألمــم 
مــن  كبيــرة  بنســبة  ُرفضــت  لكنهــا  املتحــدة، 
الشعب الذي صّوت عليها في استفتاء، وذلك 
بعدما اعتبرها تميل كثيرًا لصالح املتمردين 
املاركســين. ولــم تعــرض نســخة االتفــاق بعد 
االســتفتاء  علــى  صفحــة(   275( التعديــات 
كان  الــذي  فقــط  البرملــان  علــى  بــل  الشــعبي، 
سانتوس يحظى فيه بغالبية كبيرة. ويعالج 
الضحايــا  وتعويضــات  النــار  وقــف  االتفــاق 
وتهريــب املخــدرات وإلقاء الســاح واإلصاح 

الزراعــي والعدالــة االنتقاليــة وإعــادة الدمــج. 
وبموجــب االتفــاق، تخلى حتــى اليوم حوالي 
الكفــاح  عــن  »فــارك«  عناصــر  مــن  ألفــا   130
املسلح، وعادوا إلى الحياة املدنية، مع نشوء 

أحزاب سياسية منبثقة منهم.
مناطــق  فــي  يتواصــل  يــزال  ال  العنــف  لكــن 
الحكومــة  تشــن  حيــث  كولومبيــا،  مــن  عــدة 
حمــات عســكرية ضــد متمرديــن ماركســين 
آخريــن، منهــم مجموعــات انشــقت عن »فارك« 
بعــد رفضهــا اتفــاق الســام، وضــد عصابــات 
وحتــى  املخــدرات،  ومهربــي  منظمــة،  إجــرام 
قــادة  وتعــرض  متطرفــة.  يمينيــة  حــركات 
ســاحهم،  عــن  تخلــوا  »فــارك«  مــن  ســابقون 
وزعمــاء  وبيئيــون،  حقوقيــون،  وناشــطون 
مناطــق، وضحايــا عنــف الجماعــات املســلحة 
خال الحرب، الغتياالت طاولت أكثر من ألف 
شــخص، منــذ توقيــع االتفــاق، وهــو مــا رأى 
فيــه ماســيو »أخطــر تهديــد التفــاق الســام«، 
»فاينانشــال  لــه لصحيفــة  أخيــر  فــي حديــث 
»إحبــاط  عــن  الصحيفــة  وتحدثــت  تايمــز«. 
عام« يســود من البطء الذي يســير فيه تنفيذ 
االتفــاق، إذ بحســب »معهــد كــروك لدراســات 
الســام الدوليــة« ومقره الواليــات املتحدة، لم 
تنفــذ الحكومــة مــن االتفــاق حتــى اآلن ســوى 
29 فــي املائــة. ورأى املعهــد أنــه مــن الطبيعــي 
فــي  الدخــول  مــع  االتفــاق،  تنفيــذ  يتباطــأ  أن 
املســائل األكثــر جديــة، لكنــه نّبــه إلــى أن ذلــك 
قــد يســتغرق 35 عامــا، علمــا أنــه منــذ بدايــة 
العــام الحالــي، لــم ينفــذ ســوى 2 فــي املائة من 
االتفاق. لكن إيميليو أرشــيا، وهو مستشــار 
للصحيفــة  أكــد  والتوحيــد،  للتهدئــة  دوكــي 
أن الحكومــة تســبق الجــدول الزمنــي املحــدد 
الســام  مســار  وأن  البنــود،  بعــض  لتطبيــق 
بمســارات  قــورن  مــا  إذا  جّيــد  بشــكل  يســير 

سام أخرى حول العالم. 
الكولومبــي،  اليمــن  يــزال  ال  جهتــه،  مــن 
ممتعضــا مــن اتفــاق الســام، الذي منــح برأيه 
املقاعــد  ســيما  ال  »فــارك«،  ملقاتلــي  الكثيــر 
»املهــداة« لهــم فــي البرملــان، وعــدم محاكمتهم 
فــي محاكــم جنائية. وغير ذلك، ال تزال عملية 
اإلصاح الزراعي، الستبدال زراعة الكوكاين، 
وتسجيل أراض غير مسجلة باسم الفاحن، 
تســير ببــطء أيضا، حيــث دخلت مئات اآلالف 
مــن العائــات فــي برامــج حكوميــة الســتبدال 
الزراعــة فيهــا، مــن دون أن تلقــى دعمــا حتــى 
الكولومبــي  الســام  اتفــاق  وينتظــر  اآلن. 
العــام املقبــل، الذي يشــهد انتخابات رئاســية، 
مــن شــأن نتائجهــا أن ترســم مامــح املرحلــة 

املقبلة، التي سيسير عليها االتفاق.
)العربي الجديد(

ال تزال الطريق طويلة 
في كولومبيا إلرساء 

السالم، بعد 5 أعوام من 
توقيع اتفاق المصالحة 
بين الحكومة ومتمردي 

»فارك«، وبعدما بدا أن 
االتفاق لم يعد صالحًا 

لمعالجة مسائل أكثر 
تعقيدًا من مجرد إلقاء 

السالح ووقف النار

)Getty( واجهت حكومة دوكي احتجاجات معيشية خالل العام الحالي

الحالــي إيفــان دوكــي، الــذي يواصــل التأكيــد 
بدورهــا،  الســام،  إنجــازات  اســتكمال  علــى 
بالكثيــر مــن التفــاؤل، مــع مواصلــة عمليــات 
مقاتلــن  تطــاول  التــي  والتصفيــة  االغتيــال 
ســابقن وناشــطن وغيرهــم، علمــا أن الباد 
تشــهد موجــة نــزوح داخليــة بســبب املعارك، 
تضعهــا فــي املرتبــة الثالثــة فقــط فــي العالــم 
فــي هــذا اإلطــار، بعــد الكونغــو الديمقراطيــة 
وســورية، وقد ارتفعت بنســبة 167 في املائة 
خــال العــام الحالــي مقارنــة بالعــام املاضي. 
وبلــغ عــدد النازحن منذ توقيع االتفاق 400 
ألــف، فيمــا ســجل خــال العــام الحالــي نزوح 
نحو 110 آالف شــخص بحســب مكتب األمم 

املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية.
ووصــل األمــن العــام لألمم املتحــدة أنطونيو 
غوتيريــس، مســاء أول مــن أمــس اإلثنــن، إلــى 
لاحتفــال  بوغوتــا،  الكولومبيــة  العاصمــة 
بالذكــرى، وهــي أول زيــارة لــه »علــى األرض« 
لــدى  وقــال غوتيريــس  تفشــي كورونــا.  منــذ 
إن »كولومبيــا  إلــى مطــار بوغوتــا،  وصولــه 
تعطــي اليــوم مثــااًل مهمــا جــدًا للعالــم حــول 
التمسك بالسام. في عالم نشهد فيه لألسف 
نزاعــات كثيــرة، مــن األهميــة بمــكان أن نــزور 
بلــدًا ُيبنــى فيــه الســام«. وتوجــه غوتيريــس، 
الكولومبــي  الرئيــس  برفقــة  الثاثــاء،  أمــس 
فــي  أنتيوكيــا،  مقاطعــة  إلــى  دوكــي،  إيفــان 
إلعــادة  موقــع  لزيــارة  البــاد،  غــرب  شــمال 
فــي  »فــارك«  فــي  ســابقن  محاربــن  دمــج 
منطقــة دابيبــا، حيــث التقــى القائــد الســابق 
»فــارك«، تيموشــنكو، علــى أن يشــارك اليــوم  لـ
فــي مراســم رســمية  العاصمــة،  فــي  األربعــاء 
بحضــور دوكــي وقــادة ســابقن مــن »فــارك«، 
فــي »الهيئــة الخاصــة مــن أجــل الســام« التــي 
وهــي  الســام،  اتفاقيــة  بموجــب  اســتحدثت 
مكلفة محاكمة مرتكبي جرائم متعددة خال 
املتحــدة  األمــم  بعثــة  رئيــس  وكتــب  الحــرب. 
تطبيــق  علــى  الســهر  املكلــف  كولومبيــا  فــي 
فــي  ماســيو،  رويــس  كارلــوس  االتفاقيــة، 
تغريدة على »تويتر«، أن »هذه الزيارة توجه 
رســالة ليســتمر هــذا البلــد علــى درب الســام 
فــي  اعتبــر  قــد  ماســيو  وكان  واملصالحــة«. 
إحاطة إلى مجلس األمن الدولي، في يوليو/
تموز املاضي، أن مســار الســام في كولومبيا 
أمــام منعطــف حّســاس«، الفتــا  اليــوم  »يقــف 
إنجــازًا  قــت 

ّ
حق املصالحــة  »عمليــة  أن  إلــى 

جديــدًا فــي شــهر إبريل/نيســان 2021، حــن 
أقر مقاتلون سابقون في فارك، بمسؤوليتهم 
عــن جرائــم ضد اإلنســانية وجرائــم حرب بما 
املحكمــة  وكانــت  رهائــن«.  اختطــاف  فيهــا 
الخاصة بالســام في كولومبيا )آلية العدالة 

5 أعوام على توقيع اتفاق السالم

كولومبيا: الطريق طويلة إلنهاء الحرب

9

أميركا تلجأ الحتياطي النفط
واشنطن ـ العربي الجديد

قــرر الرئيــس األميركــي جــو بايــدن، أمــس الثاثــاء، 
اإلفــراج عــن 50 مليــون برميــل مــن احتياطي النفط 
ارتفــاع  مــن  للحــد  إطــار خطــة  فــي  االســتراتيجي، 

أسعار الطاقة باالتفاق مع كبار املستهلكن اآلسيوين.
وقــال البيــت األبيض، إنه »ســيتم اإلفــراج عن الكمية بالتوازي 
والهنــد  الصــن  بينهــا  للطاقــة،  مســتهلكة  أخــرى  دول  مــع 
واليابــان وكوريــا الجنوبيــة واململكــة املتحــدة«. وتهــدف هــذه 
واملشــتقات  الطاقــة  أســعار  ارتفــاع  مــن  الحــد  إلــى  الخطــوة 
البتروليــة، مثــل البنزيــن والســوالر، وتحذيــر كبــار املنتجــن 
بضــرورة ضــخ املزيــد مــن النفــط ملعالجــة املخــاوف مــن ارتفاع 
أســعار الوقــود فــي االقتصــادات الكبــرى. وأفــاد مســؤول رفيع 
في اإلدارة األميركية، وفق »فرانس برس« بأن اإلفراج عن هذه 
الكميــات ســيبدأ مــن منتصــف ديســمبر/ كانــون األول املقبــل 
حتــى نهايــة الشــهر، مشــيرًا إلــى أن واشــنطن علــى اســتعداد 
»اســتجابة  لألســواق  االســتقرار  إلعــادة  إضافيــة  لخطــوات 
لوبــاء )يعصــف بالعالــم( مــرة فــي القــرن«. وأضــاف: »الرئيــس 
على استعداد للقيام بتحر إضافي إذا لزم األمر، وهو مستعد 

الســتخدام كامــل ســلطاته والعمــل بالتعــاون مــع باقــي العالــم 
للمحافظــة علــى اإلمــدادات الكافيــة، فــي وقــت بدأنــا نخــرج من 
)أزمــة( الوبــاء«. ومــع رفــع اإلنتــاج، انخفضــت أســعار النفــط 
بنســبة 10% فــي األســابيع األخيــرة. لكــن مســؤولن أكــدوا أنــه 
الوقــود  الخــام، إال أن أســعار  الرغــم مــن تراجــع أســعار  علــى 
ــر ذلــك ســلبا علــى املواطنــن 

ّ
ارتفعــت بالنســبة للســائقن. وأث

األميركيــن وســّدد ضربــة ملعــدالت التأييــد لبايــدن. وســبق أن 
رفضت منظمة »أوبك« وحلفاؤها في تحالف »أوبك+« طلبات 
متكررة من واشنطن ودول مستهلكة أخرى لضخ النفط بشكل 
أســرع ملواكبة الطلب املتزايد. وطلب بايدن بالفعل من الصن 
عــن مخزونــات  اإلفــراج  الجنوبيــة واليابــان  والهنــد وكوريــا 
النفــط االســتراتيجية بالتنســيق مــع باده. وذكــرت »رويترز« 
أن املســؤولن اليابانيــن والهنــود يعملــون علــى إيجــاد طــرق 
للقيــام بذلــك. وســتمثل هــذه الخطــوة أكبــر عمليــة تفريــغ يتــم 
ترتيبها بشكل خاص من النفط الخام املخزن من االقتصادات 
الدوليــة 60  الرئيســية، حيــث أطلقــت مــن قبــل وكالــة الطاقــة 
مليــون برميــل فــي عــام 2011 فــي أعقــاب االضطرابــات وتعطل 
اإلمــدادات فــي ليبيــا. كذلــك، ســمح رؤســاء الواليــات املتحــدة 
باملبيعــات الطارئــة من االحتياطي االســتراتيجي ثاث مرات، 

كان آخرهــا فــي عــام 2011، وأيضــا خال حرب الخليج في عام 
1991 وبعد اإلعصار كاترينا في عام 2005. ولم تكن األسعار 
الحاليــة املرتفعــة ناجمــة عــن اضطراب اإلمــدادات، بل انتعاش 
الطلــب العاملــي علــى الطاقــة مــن أدنــى مســتوياته التــي حدثت 
خال عمليات اإلغاق في األيام األولى ألزمة فيروس كورونا.

واللجــوء إلــى االحتياطي االســتراتيجي فــي الواليات املتحدة 
ينطــوي علــى مخاطــر رغــم تخفيفــه صدمــة األســعار، إذ يبلــغ 
حاليــا نحــو 612 مليــون برميــل، ويهــدف فــي املقــام األول إلــى 
تخفيــف وطــأة الكــوارث االقتصاديــة التــي قــد تتســبب فيهــا 

أحداث مثل األعاصير أو الكوارث الطبيعية األخرى.
ر متعاملــون فــي ســوق النفــط فــي وقــت ســابق مــن 

ّ
لذلــك، حــذ

الشــهر الجــاري مــن أن اللجــوء إلــى االحتياطــي االســتراتيجي 
قــد يكــون لــه تأثيــر ضئيــل. وتتمتــع إدارة بايدن بالقــدرة على 
اســتخدام 60 مليون برميل كحد أقصى فقط، وفقا ملصدر في 
واحــدة مــن أكبــر شــركات تجــارة النفــط فــي العالــم، طلــب عــدم 
الكشــف عــن هويتــه، وفــق تقريــر لوكالــة »بلومبيــرغ« في وقت 
 
ً
ســابق من الشــهر الجاري. وتعادل هذه الكمية، ما يزيد قليا

عــن ثاثــة أيــام من متوســط االســتهاك فــي الواليــات املتحدة، 
بالنظر إلى مستويات 2020.

الرباط ـ مصطفى قماس

لــن تخفــف فرنســا اإلجــراءات املشــددة التــي فرضتهــا 
تأشــيرات  علــى  الحصــول  أجــل  مــن  املغاربــة  علــى 
شــنغن، فقــد أكــدت أن قرارهــا ســيبقى ســاريا ما دامت 
أســبابه قائمــة، فيمــا يعّبــر رجــال أعمــال عــن ضيقهــم 
مــن ذلــك القــرار. وعّبــر فرانــك ريســتر، الوزيــر املكلــف 
بالتجــارة الخارجيــة الفرنســي، فــي مؤتمــر صحافــي، 
أمس الثاثاء في الرباط، عن ربط العودة عن تشــديد 
بصفــة  املقيمــن  املغاربــة  الرعايــا  بعــودة  الشــروط 
فــي  قــررت  فــي فرنســا. وكانــت فرنســا  غيــر قانونيــة 

ســبتمبر/ أيلول املاضي خفض التأشــيرات املمنوحة 
لرعايــا املغــرب والجزائــر وتونس إلــى النصف، مبررة 
ذلك بكون تلك الدول ترفض اتخاذ إصدار التصاريح 
القنصليــة مــن أجــل اســتعادة رعاياهــا الذيــن هــم فــي 

وضعية غير قانونية في فرنسا.
النقــل  فــي  عاملــة  وشــركات  أعمــال  رجــال  واشــتكى 
تشــديد  أن  باعتبــار  القــرار،  مــن  والتصديــر  الدولــي 
الشــروط يؤخــر عمليــة دراســة ملفــات منح التأشــيرة، 
وهو ما دفع رئيس االتحاد العام ملقاوالت املغرب إلى 
دعــوة الوزيــر الفرنســي، خال لقاء فــي الدار البيضاء، 
بمنــح  املتصلــة  العقبــات  إزالــة  إلــى  اإلثنــن،  يــوم 

التأشــيرات للمغاربــة. وقــال االتحــاد فــي بيان له عقب 
اللقــاء إن الوزيــر الفرنســي عّبر عن تفهمه النشــغاالت 
ه عاد أمس ليؤكد 

ّ
 أن

ّ
االتحاد العام ملقاوالت املغرب، إال

 الشروط املشددة ملنح التأشيرات تبقى سارية إلى 
ّ
أن

حــن اســتعادة رعايــا املغرب املتواجديــن بطريقة غير 
شــرعية فــي فرنســا. ولفــت الوزيــر إلــى مشــاكل ثــارت 
علــى مســتوى اســتعادة أولئــك الرعايــا منــذ جائحــة 
فيروس كورونا، مطالبا بالعودة ملا كان عليه الوضع 
قبل انتشــار الوباء، مشــددًا على أن ذلك يعتبر مســألة 

أساسية في سياسة الهجرة التي تنهجها فرنسا.
 القــرار الفرنســي »غيــر مبــرر«، 

ّ
وكان املغــرب اعتبــر أن

إذ تــم منــح أربعمائــة جــواز مــرور فــي الثمانيــة أشــهر 
كانــوا  الذيــن  لألشــخاص  الجــاري  العــام  مــن  األولــى 
ــه لقبــول أولئــك 

ّ
فــي وضعيــة غيــر قانونيــة. واعتبــر أن

األشخاص ال بد من حيازتهم على وثيقة سفر وإجراء 
اختبــار كورونــا مــن أجــل ركــوب الطائرة، مشــددًا على 

 أولئك األشخاص يرفضون إجراء ذلك االختبار.
ّ
أن

يشــار إلــى أن الوزيــر الفرنســي يقــوم بزيــارة للمغــرب 
مــن أجــل بحث ســبل التعــاون االقتصادي املســتقبلي، 
وتريــد فرنســا ربــط شــراكات مــع املغــرب فــي أفريقيــا 
كمــا تعــد باســتفادة املغــرب مــن إعــادة ترحيــل بعــض 

األنشطة من الصن.

فرنسا تواصل تقييد التأشيرات رغم شكاوى الشركات المغربية

أوروبا 
تخشى احتكار 

بناء السفن

اســتأنفت هيئــة مكافحة 
االتحــاد  فــي  االحتــكار 
تحقيقاتهــا  األوروبــي، 
املقتــرح  االندمــاج  فــي 
هيونــداي  شــركتي  بــن 
الثقيلــة  للصناعــات 
لبنــاء  ودايــو  القابضــة 
والهندســة  الســفن 
الكوريتــن  البحريــة 
الجنوبيتــن، وذلــك بعــد 
تعليــق  مــن  شــهرًا   16
وقالــت  التحقيــق. 
املفوضية األوروبية، في 
موقعهــا علــى اإلنترنــت، 
االنتهــاء  تعتــزم  إنهــا 
بحلــول  التحقيــق  مــن 
كانــون  ينايــر/   20
فيمــا  املقبــل،  الثانــي 
فــي شــركة  أكــد مســؤول 
الســفن  لبنــاء  كوريــا 
البحريــة  والهندســة 
ملجموعــة  التابعــة 
للصناعــات  هيونــداي 
الثقيلــة، التي تدير ثاث 
شــركات لبناء السفن في 
وكالــة  نقلتــه  تصريــح 
يونهــاب الكوريــة، أمــس 
أجابــوا  أنهــم  الثاثــاء 
»بشــكل كامــل عن أســئلة 
هيئــة مكافحــة االحتــكار 
فــي االتحــاد األوروبــي«. 
اســتئناف  ويعــد 
التحقيــق هــو الثالث من 
ديســمبر/  منــذ  نوعــه 

كانون األول 2019.

اقتصاد الجزائر يتعافى
الجزائري  االقتصاد  إّن  الدولي،  النقد  صندوق  قال 
كورونا  فيروس  جائحة  تداعيات  من  تدريجيًا  يتعافى 
والصدمات التي شهدتها أسواق النفط في عام 2020. 
وأوضح الصندوق بعد االنتهاء من مشاورات يجريها 
االقتصاد  أداء  لمراجعة  الجزائر  مع  التنفيذي  مجلسه 
اقتصاد  الذي شهده  االنكماش  بعد  أنه  الجاري،  للعام 
المحلي  الناتج  نما  الماضي،  العام   %4.9 بنسبة  الجزائر 
النصف  في   %2.3 بنسبة  سنوي  أساس  على  اإلجمالي 
المحروقات  إنتاج  النتعاش  »كنتيجة   2021 من  األول 

وأسعارها وتخفيف إجراءات احتواء الجائحة«.

مصر تتوقع نموًا %5.6
اليوم  السعيد،  هالة  المصرية  التخطيط  وزيرة  قالت 
الثالثاء، إّن من المتوقع نمو اقتصاد مصر بنسبة %5.6 
من  األول  في  )بدأت   2022-2021 المالية  السنة  في 

يوليو/ تموز(.
وأضافت السعيد في مؤتمر اقتصادي بالقاهرة، أمس 
الثالثاء، أّن الناتج المحلي اإلجمالي لمصر نما 3.3% في 
السنة المالية السابقة، مشيرة إلى أّن مصر جاءت كأكبر 
عام  في  أفريقيا  في  المباشر  األجنبي  لالستثمار  متلق 
على  البالد  إلى  الواردة  التدفقات  استحوذت  إذ   ،2020

15% من إجمالي 39.8 مليار دوالر قادمة إلى القارة.

ارتفاع التضخم في ُعمان
ارتفع معدل تضخم أسعار المستهلكين في سلطنة 
بنسبة %3.35  الماضي  األول  أكتوبر/ تشرين  عمان خالل 
زاد  كما  الماضي،  العام  من  المماثل  بالشهر  مقارنة 
على أساس شهري بنسبة 0.75% مقارنة بشهر سبتمبر/ 
الصادرة  البيانات  أيلول 2021، وفق ما أظهرته أحدث 

عن المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات، أمس.
سنوي،  أساس  على  األسعار  مؤشر  ارتفاع  المركز  وعزا 
الرئيسية، منها  ارتفاع أسعار المجموعات  إلى صعود 
والمشروبات  الغذائية  والمواد   ،%9.58 بنسبة  النقل 

3.42%، والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة %3.24.

أخبار مختصرة

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

ال أعرف عن أي مكاسب اقتصادية 
يتحدث عبد الله حمدوك، رئيس 
الوزراء السوداني العائد ملنصبه 
باتفاق مع انقالب العسكر، وما 

املكاسب التي حققها الرجل 
حتى يخرج علينا مساء، االثنني، 
ه عاد 

ّ
بتصريحات يقول فيها إن

ليحافظ على تلك املكاسب. 
حمدوك أذاق السودانيني األمّرين، 

وكان قاسيًا على الفقراء 
والعاطلني واألسواق وأطاحت 

قراراته الطبقة الوسطى ودحرجت 
ماليني السودانيني نحو الفقر 

املدقع وأسقطت آخرين في وحل 
الفقر والعوز والحاجة والعتمة، 

وربما التسول والسرقة، وبسبب 
سياساته االقتصادية قفزت 

معدالت التضخم لتكون األعلى في 
العالم وتتجاوز 400% شهريًا.

عّوم الجنيه مقابل الدوالر، وهو ما 
ضّيع مدخرات املواطنني وأحدث 

دويًا في األسواق لم يستطع 
املواطن تحّمل تبعاته حتى اللحظة، 
ألغى الدعم عن سلع رئيسية منها 

الوقود، ورفع أسعار الغاز والبنزين 
والسوالر إلى معدالت قياسية.

فشل في توفير الخبز والدقيق 
والقمح والدواء واملياه النظيفة 

للمواطن، واستمرت الطوابير أمام 
املخابز ومحطات الوقود وصرافات 

البنوك. ببساطة، أدخل البالد 
والعباد في دوامة من التقشف 

واإلجراءات املعيشية العنيفة والفقر 
والبطالة.

 مطالب وشروط وإمالءات 
ّ

نفذ كل
صندوق النقد والبنك الدوليني، 

فشل في إخضاع الشركات التابعة 
للجيش لرقابة الدولة وإضافة 

إيراداتها للخزانة العامة، فشل في 
مواجهة الفساد وتهريب ثروات 

البالد، ومنها الذهب واملعادن إلى 
الخارج.

فشل في تحسني مستوى 
الخدمات الرئيسية املقدمة للمواطن 

وفي مقدمتها الصحة والتعليم 
ومياه الشرب والكهرباء والصرف 

الصحي والطرق والجسور وغيرها 
من مشروعات البنى التحتية.

فشل في تحقيق مطالب ثورة 
ديسمبر/كانون األول 2018 التي 

أطاحت عمر البشير في إبريل/
نيسان 2019، وفي مقدمتها 

العدالة االجتماعية، والتوزيع العادل 
للثورة، وتحسني الوضع املعيشي 

للمواطن، وتنشيط االقتصاد 
وإصالح الوضع االقتصادي.

راهن على رضا إسرائيل 
وصندوق النقد الدولي وفرنسا 

والواليات املتحدة وغيرها من الدول 
الغربية والدائنني أكثر من رهانه 

على املواطن وكسب ثقته عبر 
تحسني مستوى معيشته ودخله 

والخدمات األساسية املقدمة له.
هذا ما فعله حمدوك في املواطن 
واالقتصاد السوداني، فعن أي 

مكاسب اقتصادية يتحدث 
ويقول إّن الحفاظ على املكاسب 
االقتصادية التي تحققت خالل 

العامني املاضيني كان من بني 
األسباب التي دفعته للعودة إلى 

منصبه بعد نحو شهر على عزله 
عقب انقالب القوات املسلحة على 

حكومته في 25 من أكتوبر/تشرين 
األول.

عن أّي مكاسب 
اقتصادية 

يتحدث حمدوك؟
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اقتصاد

عّمان ـ زيد الدبيسية

بـــدأت الــحــكــومــة األردنـــيـــة برئاسة 
معارضة  تــواجــه  الخصاونة  بشر 
ضاغطة لم تشهدها منذ تشكيلها 
املاضي،  العام  من  األول  تشرين  أكتوبر/  في 
االقتصادية وارتــفــاع  تــردي األوضـــاع  بسبب 
مــعــدالت الــفــقــر والــبــطــالــة ودخــــول الــبــاد في 
موجة ثالثة من وبــاء كورونا وتزايد معاناة 
االنتقادات  زاد حدة  وما  املعيشية.  املواطنني 
التعديات  للحكومة،  املعارضة  والتحركات 
ــي بـــــدأ مــجــلــس  ــتــ الـــدســـتـــوريـــة املـــقـــتـــرحـــة والــ
الـــــنـــــواب بــمــنــاقــشــتــهــا فــــي مــســتــهــل الـــــــدورة 
العادية األولى للبرملان، والتي يرى مراقبون 
دستورية  لنصوص  مخالفات  تتضمن  أنها 
أول  املــلــك. وكــانــت  أخـــرى وتوسيعًا لسلطات 
الـــتـــحـــركـــات املـــيـــدانـــيـــة املـــعـــارضـــة لــلــحــكــومــة، 
نــفــذتــهــا أحـــــــزاب ومـــنـــظـــمـــات مــجــتــمــع مــدنــي 
قــبــل أســبــوعــني تــقــدمــهــا حــــزب جــبــهــة الــعــمــل 

اإلسامي األكثر شعبية في األردن.

تهديد باإلضرابات
بسبب تردي األوضاع املعيشية فقد هّدد آالف 
إضرابات  بتنفيذ  قطاعات  عــدة  في  العاملني 
متوالية للمطالبة بتحسني أوضاعهم املالية 
وكــذلــك وقـــف عــمــلــيــات الــهــيــكــلــة والــفــصــل من 
بقوة  العمالية  االحتجاجات  يعيد  ما  العمل 
إلــى الــواجــهــة مــع مواصلة أشــخــاص عاطلني 
عــــن الـــعـــمـــل ضـــغـــوطـــهـــم لـــغـــايـــات الــتــوظــيــف 
والتشغيل. وقال رئيس املرصد العمالي، أحمد 
 ارتفاع البطالة 

ّ
»العربي الجديد« إن عوض، لـ

مــن أخــطــر املــشــكــات الــتــي تــواجــه األردن في 
االعتصامات  تعدد  إلــى  إضافة  املرحلة،  هــذه 
واإلضرابات العمالية، ما يزيد الضغوط على 
الحكومة التي لم تعد قادرة على توفير فرص 
الــعــمــل فــي الــقــطــاع الــخــاص وتــراجــع الــفــرص 
املستحدثة في القطاع الخاص. وحذر عوض 

من تجّدد االحتجاجات العملية بسبب تردي 
االقتصاد.

زيادة معدل التضخم
ــــادي، حــــســــام عــــايــــش، قـــال  ــــصـ ــتـ ــ الـــخـــبـــيـــر االقـ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« إن الــحــكــومــة ســتــواجــه  لـــ
مــزيــدًا مــن االنـــتـــقـــادات، خـــال الــفــتــرة املقبلة، 
بسبب سوء األوضــاع االقتصادية خصوصًا 
مع انطاقة أعمال البرملان في دورته العادية 
ــــام  ــعــــي الـــــنـــــواب لـــتـــحـــســـني صــــورتــــهــــم أمـ وســ
قـــواعـــدهـــم الــشــعــبــيــة. وأضـــــــاف أن مــــا يــفــتــح 
الشارع  إلى  انتقال االحتجاجات  أمــام  املجال 
ــــان رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــنــــواب  ــ ــرى إعـ ــ ــ مـــــرة أخـ
عــبــد الــكــريــم الــدغــمــي، إتــاحــة املــجــال لتنظيم 
االحتجاجات أمام مجلس النواب بعد منعها 
الــذي  الدغمي  انتخاب  وتــم  فــتــرة سابقة.  فــي 
يحتفظ بمقعدة النيابي منذ عام 1989 رئيسًا 
 
ّ
ــار عــايــش إلـــى أن للمجلس ملـــدة عــامــني. وأشــ
التموينية  املـــواد  األســعــار خصوصًا  ارتــفــاع 
واملــــحــــروقــــات ســـيـــرفـــع درجــــــة االســـتـــيـــاء مــن 
قــدرتــهــا  ــدم  ــ االقــــتــــصــــادي وعــ الـــحـــكـــومـــة  أداء 
على  والسيطرة  البطالة  أعباء  مواجهة  على 
الــتــضــخــم. وتـــوقـــعـــت الــحــكــومــة بـــلـــوغ مــعــدل 
الرقم  فــي  النسبي  بالتغير  مقاسًا  التضخم 
القياسي ألسعار املستهلك، نحو 2% في عام 

عــام 2023، و2.5% في عام  2022، و2.5% في 
الــحــكــومــة وجـــه الجهات  2024. وكـــان رئــيــس 
املختصة لتكثيف الرقابة على األسواق للحد 
ــار. ونــجــحــت االحــتــجــاجــات  ــعــ مـــن غــــاء األســ
االقتصاد  تدهور  بسبب   2018 عــام  الشعبية 
ــاع األســــعــــار والــــضــــرائــــب فــــي إســـقـــاط  ــ ــفـ ــ وارتـ

حكومة هاني امللقي.

إهمال المطالب المعيشية
وقــال عضو مجلس الــنــواب األردنــــي، موسى 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن الــحــكــومــة  هــنــطــش، لــــ
تعطي في ما يبدو األولوية حاليًا إلقرار حزمة 
بمشاريع  واملتمثلة  اإلصاحية  التشريعات 
ــــني لـــانـــتـــخـــابـــات واملــــجــــالــــس املــحــلــيــة  ــوانـ ــ قـ
واألحزاب، إضافة إلى تعديات مقترحة على 
ــــاءت كــمــخــرجــات للجنة  الـــدســـتـــور والـــتـــي جـ

امللكية لإلصاح.
وأضـــاف: »األصــل أال تطغى تلك اإلصاحات 
والجدل الدائر حولها على الجانب االقتصادي 
ومشكاته وضرورة البحث عن حلول ناجعة 
ــــع الــنــمــو  ــــراجـ ــالـــة وتـ ــبـــطـ ملـــشـــكـــات الـــفـــقـــر والـ
وارتـــفـــاع مــعــدل املــديــونــيــة ملــســتــويــات كبيرة، 
وما يرافق ذلك من أعباء الدين العام من فوائد 
الــدائــنــة«.  للجهات  الــدفــع  وأقــســاط مستحقة 
 من األمور التي تبعث على القلق سوء 

ّ
وقال إن

الوضع املائي أيضًا إذ شهدنا جفاف 6 سدود 
قائمة في األردن وتراجع الكميات املخزنة في 
السدود ملستويات غير مسبوقة بسبب تأخر 
الــهــطــول املــطــري ونــضــوب املــيــاه مــن عــدد من 
 املشكات املتعلقة بقطاع 

ّ
السدود. وأضاف أن

الــطــاقــة مــا زالـــت قائمة أيــضــًا، ومــا أعــلــن عنه 
اإلسرائيلي  والكيان  األردن  اتفاقية تضم  من 
إلقامة محطة لتوليد الكهرباء على األراضي 
األردنــيــة، سيسهم فــي توتير العاقة مــا بني 

النواب والحكومة خال الفترة املقبلة.

دعوات للتظاهر
الشعبي،  السخط  بحالة  متصل  سياق  وفــي 
الحكومة  األخيرة، من توجهات  الفترة  خال 
ــا املــلــتــقــى الــوطــنــي األردنــــي  االقــتــصــاديــة، دعـ
لدعم املقاومة، املواطنني للمشاركة في مسيرة 
تــنــطــلــق مـــن أمـــــام املــســجــد الــحــســيــنــي وســط 
العاصمة األردنية عّمان، يوم الجمعة املقبل، 
الحكومة  التي وقعتها  التفاهم  رفضًا ملذكرة 
األردنية مع االحتال اإلسرائيلي تحت عنوان 

»املاء مقابل الكهرباء«. 

بغداد ـ سالم الجاف

يتجنب عــراقــيــون شـــراء الــعــقــارات فــي املــنــاطــق الــتــي تحوي 
العاصمة  وســط  سياسيني  وحتى  املسلحة  للفصائل  مقرات 
بغداد، تجنبًا للتوترات األمنية، ما تسبب في تراجع أسعار 
املساكن في هذه املناطق بنسبة تقترب من الثلث في غضون 
ثاثة أشهر، بينما تركز اإلقبال على مناطق أخرى حتى وإن 
 
ً
كانت ضعيفة من ناحية الخدمات. وينشط أكثر من 40 فصيا
مــقــرات ومكاتب ومــنــازل لقادتها،  بــغــداد وتتخذ  فــي  مسلحًا 
حيث تعتبر أحياء الجادرية والكرادة وشارع فلسطني وزيونة 
التي  الراقية  أبرز األحياء  والقاهرة والبنوك والصالحية من 
تــقــع بــهــا املـــقـــرات. يــقــول عــلــي الــبــيــاتــي، مــديــر إحـــدى شــركــات 
»العربي الجديد«، إن »مفهوم  الوساطة العقارية في بغداد، لـ
األحـــيـــاء الـــراقـــيـــة تــغــيــر فـــي الــعــاصــمــة مــقــارنــة مـــع الــســنــوات 
الخدمات  ليس  اآلن  بــه  املقصود  املفهوم  أصبح  إذ  السابقة، 
كــاملــاء والــكــهــربــاء وشــبــكــات الــصــرف الــصــحــي، بــل فــي سكان 
هذه املناطق ومستواهم الثقافي وهدوء الحي وأمنه، واألهم 
أو منزل سياسي  لفصيل مسلح  عــدم وجــود مكتب وال مقر 
بغداد  فــي  كثيرة  »أحــيــاء  أن  البياتي  مــســؤول«. ويضيف  أو 
تراجعت قيمة عقاراتها وباتت العائات تفضل حيًا مستقرًا 
إلى  أخــرى«، مشيرًا  بجيران هادئني على أي جوانب خدمية 
أن أســعــار الــعــقــارات فــي املــنــاطــق الــتــي تنشط بــهــا الفصائل 
املسلحة تراجعت بأكثر من 30% خال األشهر األخيرة فقط، 
املعروض  األمني وفيها صار  املشاكل والصخب  كثيرة  فهي 
للبيع أكثر من املطلوب. يتابع البياتي أن »معيار غاء العقار 
السكني اآلن هو عدم وجود فصائل مسلحة وال سياسي وال 
مــســؤول وال قــائــد أمــنــي يسكن فــيــه أو يــوجــد قــربــه، ألن ذلــك 
يعني قطع طرق بشكل مفاجئ وانتشارًا مسلحًا وسلب راحة 
الناس واستقرارهم، إضافة إلى عدم إمكانية التعرف على عدد 
وسيط  هاشم،  سعد  يقول  بـــدوره،  للحي«.  الداخلني  الغرباء 
العام،  إنــه في »مطلع  الجديد«،  »العربي  لـ بــغــداد،  عقاري في 
الكرادة  كان متوسط سعر املنزل بمساحة 150 مترًا في حي 

300 مليون دينار )حوالي 200 ألف دوالر(، لكن صاحبه اليوم 
يعرضه بمبلغ ال يتجاوز 180 مليون دينار«. ويضيف هاشم 
الخضراء،  املنطقة  على  واملسيرات  الكاتيوشا  »صــواريــخ  أن 
العالي  التشنج  وحــالــة  الفصائل  ملسلحي  اليومي  واإلغـــاق 
التي يحدثونها، أفقدت كثيرًا من األحياء روحها وهدوءها«، 
إلــى أن »هناك 16 منزاًل معروضة للبيع من أصــل 22  مشيرًا 
منزاًل في شارع واحد في حي الجادرية أرقى أحياء العاصمة 
ــود مــقــر كــبــيــر ألحــد  ــ ويـــقـــع قــــرب جــامــعــة بــــغــــداد، بــســبــب وجـ
الفصائل املسلحة«. ويقول طه عباس 50 عامًا، وهو من سكان 
منطقة شارع فلسطني شرقي بغداد، إنه ولد في هذه املنطقة 
أهلها  بــالــغــرابــة ألن  اآلن يشعر  لكنه  أغــلــب سكانها  ويــعــرف 
األصليني غادر أغلبهم بسبب أنشطة مسلحة وحاالت خطف 

وانعدام راحة باملنطقة.
أن »منطقة شــارع فلسطني كانت من أفضل  ويضيف عباس 
مناطق العاصمة، كانت املنازل تباع بمبالغ خيالية ومرتفعة 
ــاذ جــامــعــي وطــبــيــب ومــــــدرس ومــوظــف  ــتـ وســكــانــهــا بـــني أسـ
ــكـــومـــي، لـــكـــن مـــنـــذ دخــــــول الـــفـــصـــائـــل املــســلــحــة لــلــمــنــطــقــة،  حـ
ووجـــودهـــا ضــمــن مــقــرات وتــجــمــعــات لــهــا، تــحــول الــحــي إلــى 
فوضى وانعدم األمن وبطبيعة الحال العائات تريد أمنًا في 
الــشــارع وال تجده بــوجــود هـــؤالء«. ويتابع: »كــان السكن في 
حي املهندسني ضمن منطقة شــارع فلسطني حلم أي عائلة، 
ويــرحــلــون«.  منازلهم  يبيعون  صـــاروا  املنطقة  أهــل  اآلن  لكن 
البرملان  في  السابق  العضو  الشمري  السياق، يرى كاظم  في 
أن »هـــنـــاك جــانــبــًا مــتــعــمــدًا مـــن بــعــض الــجــهــات فـــي الــضــغــط 
على العوائل لبيع منازلها بأسعار بخسة«، معتبرًا أن »تلك 
امللف، وهناك  التي بإمكانها فتح  الجهات معروفة للحكومة 
مــواطــنــون مــســتــعــدون ألن يــقــدمــوا شــكــاوى بــأنــهــم تــعــرضــوا 
للضغط واالبــتــزاز لترك عقاراتهم«. يقول الشمري إن »هناك 
مستثمرين وأصحاب عقارات اشتكوا من تعرضهم لعمليات 
ابــــتــــزاز ولـــضـــغـــوط كــبــيــره والــتــضــيــيــق عــلــيــهــم فـــي مــمــارســة 
العقارات  أسعار  انخفاض  في  رئيسي  سبب  وهــذا  أعمالهم، 

في العديد من املناطق«.

األردن: تردي االقتصاد يؤجج 
الغضب الشعبي ضد الحكومة
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بسبب تفاقم األزمات 
االقتصادية والمعيشية، 

األمر الذي أثار مخاوف 
من تجّدد االحتجاجات 

الشعبية الساخطة

ارتفاع ديون األردن
أظهرت بيانات صادرة عن البنك املركزي 

األردني ارتفاع الدين العام إلى 34.19 مليار 
دينار )47.87 مليار دوالر( خالل األشهر 

السبعة األولى من العام الجاري 2021، 
مقابل 46.24 مليار دوالر في نفس الفترة 

من العام املاضي.
وأشار البنك، إلى زيادة الدين الداخلي بقيمة 
523.6 مليون دينار على أساس سنوي في 
نهاية يوليو/ تموز، ليصل إلى 19.45 مليار 

دينار، كما صعد الدين الخارجي بنحو 
641 مليون دينار، ليبلغ 14.739مليار 

دينار )20.63 مليار دوالر(، فيما سجلت 
املوازنة العامة عجزًا بعد املنح الخارجية، 

بقيمة 730 مليون دوالر.
وفي بيانات منفصلة صادرة عن دائرة 
اإلحصاءات العامة، ارتفع عجز امليزان 

التجاري بنسبة 27.9% على أساس 
سنوي، ليصل إلى 7.5 مليارات دوالر.

مصر تعتزم طرح 6 شركات 
في البورصة 

قال رئيس مجلس الوزراء املصري 
مصطفي مدبولي، إن الحكومة تعتزم 

طرح 5 أو 6 شركات جديدة في البورصة 
املصرية قبل نهاية العام املالي الجاري 

)ينقضي بنهاية يونيو/حزيران 2022(.
وأضاف مدبولي خالل مؤتمر اقتصادي 

في القاهرة، أمس، أن »الحكومة تعكف 
على بلورة استراتيجية واضحة للسنوات 

الخمس القادمة تحدد دور الحكومة 
املصرية، ومجاالت مشاركتها في 

قطاعات االقتصاد، والقطاعات التي 
سيتولى قيادتها القطاع الخاص، تمهيدًا 

 ملبدأ 
ً
لنشرها بنهاية العام الجاري، إعماال

الشفافية، والطالع القطاع الخاص املحلي 
واألجنبي على الفرص االستثمارية 

الواعدة«.
وتابع أّن الدولة تقوم حاليًا بتنفيذ املرحلة 
الثانية من برنامج اإلصالح االقتصادي، 

القائم على مجموعة من اإلصالحات 
الهيكلية الجذرية لدعم نمو اقتصادي قوي 

ومستدام، من خالل التركيز على عدد 
من القطاعات ذات األولوية وهي الزراعة، 

والصناعة، واالتصاالت، وتكنولوجيا 
املعلومات. وأشار إلى إدراك الحكومة 

أهمية زيادة طروحات الشركات العامة 
من أجل تعزيز دور سوق األوراق املالية، 

وتنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق 
رؤوس األموال والتداول بالبورصة 

املصرية، ورفع رأس املال السوقي لتكون 
أكثر جذبًا للمستثمرين.

الشركات الكورية الكبرى 
تخفض الوظائف

قالت مؤسسة أبحاث تتبع أعمال الشركات 
العاملية، إن الشركات الكورية الكبرى خفضت 

قوتها العاملة بأكثر من 1% خالل العامني 
املاضيني، في ظل تفشي جائحة فيروس 

كورونا. ووصل عدد العمال الذين وظفتهم 
313 شركة من بني أكبر 500 شركة في 

كوريا الجنوبية من حيث املبيعات إلى 1.24 
مليون بنهاية شهر سبتمبر/ أيلول املاضي، 

بانخفاض 12800 عامل، مقارنة بعامني 
سابقني، وفقا ملؤسسة »ليدر إندكس«. 

وألغت هذه الشركات حوالي 18200 وظيفة 
منتظمة خالل الفترة املذكورة، بينما زادت 

عدد العمال غير املنتظمني بنحو 5400 
وظيفة. وتحملت النساء العبء األكبر من 

الوظائف امللغاة، حيث شكلن 67% ممن تم 
تسريحهم، فيما استحوذ العمال الذكور على 

74% من القوة العاملة مجتمعة حتى نهاية 
سبتمبر/ أيلول. وأضافت شركات األدوية 

والوساطة وشركات املعلومات والتكنولوجيا 
وشركات األعمال الكهربائية واإللكترونية 

والشركات الحكومية وظائف إضافية.

تعاون زراعي بين إيران 
وبيالروسيا

قال وزير الجهاد الزراعي في إيران 
جواد ساداتي نجاد، إن إيران ترغب في 
االستفادة من الطاقات الزراعية والثروة 

السمكية في بيالروسيا، بما في ذلك 
استيراد األجهزة الزراعية وسماد نترات 

البوتاسيوم منها، مشيرا إلى ضرورة 
تجاوز الحظر األميركي الذي أدى إلى 

عرقلة التعاون بني البلدين. وأشار ساداتي، 
خالل لقائه سفير بيالروسيا لدى طهران 

ديميتري كالتسوف، وفق وكالة »إرنا«، إلى 
ضرورة توظيف فرص التعاون املتاحة بني 

طهران ومينسك، برغم الظروف الراهنة، 
مبينا أن البلدين لديهما طاقات كبيرة في 

مجال إنتاج األدوية البيطرية وبما يتيح لهما 
إمكانية التعاون إلنتاج األدوية.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%25
في  البطالة  نسبة  ارتفعت 
والفقر   %25 إلـــى  األردن 
بيانات  آلخر  وفقًا   ،%27 إلى 
وسط  رســمــيــة،  إحصائية 
بمواصلتهما  تــوقــعــات 
ــاع، خـــالل الــفــتــرة  ــ ــف ــ االرت
تداعيات  بسبب  المقبلة، 

جائحة كورونا.

تقارير عربية

بغدادمال وناس

النفطية  ســونــاطــراك  شركة  قالت 
بحثت  إنها  الجزائرية )حكومية( 
مـــع الــســلــطــات الــلــيــبــيــة اســتــئــنــاف 
ــبـــالد فــــي الــقــريــب  ــالـ أنــشــطــتــهــا بـ
الـــعـــاجـــل، مــشــيــرة فـــي بـــيـــان لــهــا، 
أمـــس الــثــالثــاء، عــلــى هــامــش قمة 
لــيــبــيــا لــلــطــاقــة واالقـــتـــصـــاد الــتــي 
ــدار  عـــقـــدت فـــي طـــرابـــلـــس عــلــى مـ
»القمة  أن  إلــى  املــاضــيــني،  اليومني 
كانت فرصة لبحث سبل التعاون 
ــرف الـــلـــيـــبـــي،  ــ ــطـ ــ ــع الـ ــ ــرك مـ ــتــ املــــشــ
ــاطـــراك  ــونـ ومـــســـاهـــمـــة مــجــمــع سـ
ــة عـــبـــر فــــروعــــه لــلــخــدمــات  خـــاصـ
الـــبـــتـــرولـــيـــة فــــي عــمــلــيــات تــأهــيــل 
ــآت الـــنـــفـــطـــيـــة  ــ ــشـ ــ ــنـ ــ ــة املـ ــ ــانـ ــ ــيـ ــ وصـ
والــغــازيــة«. وتــتــواجــد ســونــاطــراك 
شراكة  عقود  بموجب  ليبيا،  فــي 
واإلنتاج مع شركة  لالستكشاف 
قد  وكانت  الليبية.  الوطنية  النفط 
مــرة في عام  أول  علقت نشاطها 
2011، وعادت للنشاط في 2012، 
قــبــل أن تــتــوقــف ثــانــيــة فــي 2015 
الوضع األمني في  بسبب تدهور 

البالد ووجود قوة قاهرة.

سوناطراك 
تعود 
إلى ليبيا

غزة ـ يوسف أبو وطفة

ــل  ــكـ ــيـ ــر صـــــــــرف الـــشـ ــ ــعـ ــ ــــس ارتــــــــفــــــــاع سـ ــكـ ــ ــعـ ــ انـ
اإلســـرائـــيـــلـــي وانـــخـــفـــاض الـــــــدوالر األمــيــركــي 
ســلــبــًا عـــلـــى الــفــلــســطــيــنــيــني املـــجـــبـــريـــن عــلــى 
الـــتـــعـــامـــل بــالــشــيــكــل لـــغـــيـــاب عــمــلــة وطــنــيــة، 
املصدرين  التجارية مثل  القطاعات  وتحديدًا 
واملــقــاولــني والــقــطــاعــات الــهــنــدســيــة وأســــواق 
الــعــقــارات وشــرائــح املــوظــفــني الــتــي تتقاضى 
رواتبها بالعملة األميركية. وتراجعت أسعار 
صرف العملة األميركية منذ بداية عام 2021 
وبعد  الشيكل،  أمـــام   %20 عــن  تقل  ال  بنسبة 
ــتـــراوح بني  ــدوالر الـــواحـــد يـ ــ أن كـــان صـــرف الــ
إلــى  مـــؤخـــرًا  انــخــفــض  3.25  و3.30 شـــواكـــل، 

أقـــل ســعــر صـــرف مــنــذ عـــام 1996 وهـــو 3.09 
شــواكــل. ودفـــع تــراجــع أســعــار صــرف الـــدوالر 
بــاملــقــاولــني وأصـــحـــاب شـــركـــات اإلنـــشـــاء إلــى 
تــعــلــيــق تــنــفــيــذ املــشــاريــع الــتــي يــتــم تنفيذها 
ــة، نـــتـــيـــجـــة لــلــخــســائــر  ــيــ ــبــ ــنــ بــــالــــعــــمــــات األجــ
تدهور  بفعل  طاولتهم  الــتــي  الكبيرة  املــالــيــة 

الـــصـــرف مــقــابــل عــمــلــة الــشــيــكــل اإلســرائــيــلــي. 
الشركات  هــذه  املبرمة بني  العقود  وال تحمل 
وبـــني املــانــحــني والــهــيــئــات املــنــفــذة للمشاريع 
ــا يعني  ــو مـ ــة تــعــويــضــات مــالــيــة لـــهـــم، وهــ أيــ
تتفاوت بني  والتي  املالية  للخسائر  تحملهم 
10% و30% تبعًا للقيمة اإلجمالية للمشروع. 
ويــســتــخــدم الــفــلــســطــيــنــيــون فـــي تــعــامــاتــهــم 
االقـــتـــصـــاديـــة 3 عـــمـــات رئـــيـــســـة تــتــمــثــل فــي 
الشيكل والــدوالر ثم الدينار األردنــي، نتيجة 
لغياب عملة فلسطينية وطنية بحكم اتفاقية 
الفلسطينة  السلطة  بني  االقتصادية  باريس 

واالحتال اإلسرائيلي.
وكــثــيــرًا مــا عــانــت أســــواق غـــزة مــن نــقــص في 
ــنـــار، وهــمــا الــعــمــلــتــان  عــمــلــتــي الــــــدوالر والـــديـ

املكملتان للشيكل، خصوصًا مع تزايد عملية 
ــدوان  ــعــ ــاب الــ ــقــ ــي أعــ ــن مـــصـــر فــ ــراد مــ ــيــ ــتــ االســ
اإلسرائيلي األخير على القطاع، وهو ما رفع 

نسبة سحب السيولة األجنبية.
وال يمتلك الفلسطينيون فرصة التأثير على 
ســعــر صــــرف عــمــلــة الــــــدوالر مــقــابــل الــشــيــكــل، 
إذ إن الــقــرار مــرتــبــط بـــقـــرارات الــبــنــك املــركــزي 
اإلسرائيلي أو بقوة العملة األميركية، وهو ما 
يحدد طبيعة الصرف في البنوك الفلسطينية 
الشأن  الباحث في  يقول  الــســوداء.  السوق  أو 
»الــعــربــي الــجــديــد«  االقــتــصــادي رائـــد حــلــس لـــ
إن انـــخـــفـــاض ســـعـــر صـــــرف الـــــــــدوالر مــقــابــل 
الشيكل يرجع إلى ضخ استثمارات كبيرة في 
إسرائيل من جانب بعض الــدول التي طبعت 
إلى  الفترة األخــيــرة مع أدى  عاقتها بها في 
تقوية العملة اإلسرائيلية. ويوضح حلس أن 
»اإلمارات ضخت ما يقارب 10 مليارات دوالر، 
عـــدا عــن ارتــفــاع الــتــعــاون املــلــحــوظ مــن الـــدول 
ــادة  املــطــبــعــة عــلــى الــصــعــيــد االقـــتـــصـــادي وزيــ
مــعــدالت االســتــيــراد مــن االحـــتـــال اقــتــصــاديــًا 
الــبــاحــث فــي الشأن  وتــكــنــولــوجــيــًا«. وبحسب 
االقتصادي، فإن انخفاض الدوالر في الشهور 
األخـــيـــرة كـــان لــه تــأثــيــر عــلــى كــافــة الــقــطــاعــات 
االقتصادية في قطاع غزة خصوصًا، وباقي 
الفلسطينية بشكل عــام فيما تبقى  األراضــي 
معضلة الفلسطينيني في غياب عملة وطنية 
ــنـــوات  ــــال. وخـــــــال الـــسـ ــتــ ــ مــســتــقــلــة عــــن االحــ
الخمس األخيرة تراجعت أسعار صرف العملة 
األمــيــركــيــة كــثــيــرًا أمــــام الــشــيــكــل اإلســرائــيــلــي، 
فبعد أن كانت تتراوح أسعار الصرف بني 380 
إلــى حواجز  لكل 100 دوالر، تراجعت   

ً
شيكا

متدنية حتى كسرت حاجز 310.
ويشير حلس إلى أن حالة التراجع الحاصلة 
فــــي ســـعـــر الــــصــــرف تــنــعــكــس بـــالـــســـلـــب عــلــى 
الــتــجــار، بــاإلضــافــة إلــى تــأثــر املــوظــفــني الذين 
مثل  األميركية  بالعملة  رواتــبــهــم  يتقاضون 
أونــــــــروا ومـــوظـــفـــي الـــقـــطـــاعـــات االقـــتـــصـــاديـــة 

األخرى والقطاع الخاص.
االقتصادية تضررًا  القطاعات  أكثر  أن  ويــرى 
مـــن تـــراجـــع ســعــر صــــرف الـــــــدوالر، هـــو قــطــاع 
األعــــمــــال واإلنـــــشـــــاءات إذ إن تــحــويــل مــبــالــغ 

تم  بمبالغ  األمــيــركــيــة  بالعملة  يتم  الــدفــعــات 
املــواد  شـــراء  يتم  فيما  االتــفــاق عليها مسبقًا 
الــــخــــام بــالــعــمــلــة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة، وهـــــو مــــا ال 
الــذي كانت قيمته مختلفة  املبلغ  مــع  يــتــاءم 
ــاد املـــقـــاولـــني  ــ ــــحـ عـــنـــد االتــــــفــــــاق. وبـــحـــســـب اتـ
لقيمة  األولــيــة  الــتــقــديــرات  فــإن  الفلسطينيني 
50 و60 مليون دوالر  تتراوح بني  خسائرهم 
الــعــمــات، وهــو أمر  خــال 2021 نتيجة لفرق 
مــرشــح لـــلـــزيـــادة خــــال الــفــتــرة املــقــبــلــة، فيما 
ارتفعت قيمة أسعار املواد الخام بواقع %30 

وهو ما يكبدهم خسائر مضاعفة.
فـــي مـــــــوازاة ذلـــــك، يـــقـــول الـــبـــاحـــث فـــي الــشــأن 
في  النمو  إن حجم  نوفل،  أسامة  االقتصادي 
عملة الشيكل أمام الدوالر ال يقل عن 20% فقط 
في 11 شهرًا، وهو أمر ينعكس بالسلب على 
مقابل  القطاع  في  كبيرة  اقتصادية  قطاعات 

استفادة محدودة.
ــع »الـــعـــربـــي  ــ ــــي حــــديــــث مـ وبـــحـــســـب نــــوفــــل فـ
ــانــــب تــــضــــرر قــطــاع  ــى جــ ــ ــه إلــ ــإنــ الــــجــــديــــد«، فــ
ــــني الــــذيــــن  ــفـ ــ ــــوظـ الــــتــــصــــديــــر واملـــــــقـــــــاوالت واملـ
فإن  األمــيــركــيــة،  بالعملة  أجــورهــم  يتقاضون 
البنوك  فــي  قــرابــة مليار دوالر مــودعــة  هــنــاك 
لـــلـــمـــواطـــنـــني عـــلـــى شـــكـــل مــــدخــــرات وودائـــــــع، 
وتضرر هؤالء جرار التراجع في أسعار صرف 
العملة  أمــام  الشهور األخــيــرة  العمات خــال 
اإلســرائــيــلــيــة. ويلفت إلــى أن ســوق الــعــقــارات 
ــبـــوق فــي  ــيـــر مـــسـ ــانـــي مــــن ركـــــــود غـ ــعـ الـــــــذي يـ
األعوام األخيرة تضرر بشكل كبير هو اآلخر 
نتيجة انــخــفــاض سعر صــرف الــعــمــات أمــام 
الشيكل اإلسرائيلي، وعدم قدرة أصحاب هذه 
فارق  لتعويض  أسعارها  رفــع  العقارات على 
البيع  فــي ســوق  الكبير  لــلــركــود  نــظــرًا  العملة 
والشراء. وتشهد أسواق غزة حالة من الركود 
الــحــصــار واالرتــفــاع  تــواصــل  بفعل  القياسي، 
امللحوظ في أسعار العديد من املواد الغذائية 
الـــرئـــيـــســـيـــة، حـــيـــث تــتــصــاعــد مــــعــــدالت الــفــقــر 
لـــتـــطـــاول أكـــثـــر مـــن 80% مـــن الـــســـكـــان الــذيــن 
يعتمدون على املساعدات اإلغاثية املقدمة من 
الــجــهــات الــدولــيــة واملــانــحــة، فــي حــني تخطت 
نسبة البطالة في صفوف الشباب 68%، وفق 

بيانات الجهاز املركزي لإلحصاء الحكومي.

موازنة السودان تعود إلى نقطة الصفراستثمارات التطبيع تقّوي الشيكل... وغزة تشكو الخسائر

قطاع التصدير بين المتضررين من هبوط العملة األميركية )عبد الحكيم أبو رياش(

الخرطوم ــ عاصم إسماعيل

ال يـــبـــدو أن مــرحــلــة الــريــبــة ســتــفــارق 
ــه، رغـــم  ــتــ ــــودان ومــــوازنــ ــــسـ اقـــتـــصـــاد الـ
إعــــادة عــبــد الــلــه حــمــدوك إلـــى رئــاســة 
قــائــد  اتـــفـــاق مـــع  الــحــكــومــة بمقتضى 
الجيش عبد الفتاح البرهان، ما يعيد 
الصفر وفــق محللني  إلــى نقطة  البلد 
اقتصاديني، إذ سيظل موقف الترقب 
الـــذي تــبــنــاه املــانــحــون الــدولــيــون هو 
الـــســـائـــد لـــفـــتـــرات لــيــســت بــالــقــصــيــرة. 
ولـــم تــمــِض ســاعــات عــلــى عــودتــه إلــى 
رئـــاســـة مــجــلــس الـــــــوزراء، حــتــى أعــلــن 
ستمضي   2022 مـــوازنـــة  أن  حـــمـــدوك 
فــي نهج اإلصـــاح االقــتــصــادي وفتح 
اقــتــصــاديــني شككوا  االســتــثــمــار، لكن 
فــي إمــكــانــيــة تحقيق هـــذا الــهــدف في 
تمر  الــتــي  السياسية  التعقيدات  ظــل 
»موازنة  بإعداد  مطالبني  الباد،  بها 
طــــــــــوارئ« حـــتـــى تـــســـتـــقـــر األوضـــــــــاع، 
والتخطيط  املــالــيــة  وزارة  أن  خــاصــة 
االقـــتـــصـــادي قـــالـــت إن هــــذه املـــوازنـــة 
االعتماد  دون  مــن  »صفرية«  ستكون 
على املــنــح والــقــروض وقـــدرت العجز 
بحوالي 40% وأنها ستعتمد بصورة 
كــبــيــرة عــلــى املـــــــوارد املــحــلــيــة. ويـــرى 
ــد الــطــيــب  ــمـ الــخــبــيــر االقــــتــــصــــادي أحـ
ــع »الـــعـــربـــي  الـــســـمـــانـــي فــــي حـــديـــث مــ
الـــجـــديـــد« أنــــه »يـــجـــب إعــــــداد مـــوازنـــة 
ــة إلـــــــى حــني  ــويــ ــنــ ــة ربـــــــع ســ ــيــ ــافــ ــعــ إســ
اســــتــــقــــرار األوضـــــــــاع الـــســـيـــاســـيـــة فــي 

الباد«.
ــقـــول الــخــبــيــر االقـــتـــصـــادي  بــــــــدوره، يـ
عــادل خلف الله، أن الظرف الــذي يمر 
بـــه الـــســـودان حــالــيــا مــعــقــد مـــا يفقده 
ــرادات، والــعــجــز الــذي  ــ ــ الــكــثــيــر مــن اإليـ
ــدًا«، مضيفا  ــ تـــم تــقــديــره مــتــواضــع جـ
الحكومة  حققته  الـــذي  »االنــفــتــاح  أن 
الشعب  وتضحيات  بجهد  االنتقالية 
الذي وصل إلسقاط العقوبات وخروج 
الباد من قائمة اإلرهــاب واالستفادة 

مــن بــرامــج دولــيــة وحــتــى االتــفــاق مع 
صندوق النقد الــدولــي، ذهــب ســدى«. 
ويتابع أن »االنــقــاب دفــع الــبــاد إلى 
تـــأزيـــم األوضــــــاع االجــتــمــاعــيــة، حيث 
سنشهد أكبر عجز في إعــداد موازنة 
فــي تــاريــخ الـــســـودان«، مشيرا إلــى أن 
الــعــجــز،  ــدة مـــصـــادر لتغطية  هــنــاك عـ
ــادة األعــبــاء  ــ ولــكــنــهــا ســـتـــؤدي إلـــى زيـ
الــنــقــود.  طــبــاعــة  بينها  مــن  املعيشية 
ويتوقع أن يشهد العام املقبل تراجعًا 
ــرادات، وارتــفــاعــًا فــي اإلنــفــاق  ــ ــ فــي اإليـ
بــســبــب الـــرشـــاوى الــســيــاســيــة لكسب 

بعض األطراف«.
بدوره، يقول الخبير املصرفي محمد 
إن أي محاولة لاعتماد على  الجاك، 
مــــــوارد مــحــلــيــة مــثــل طــبــاعــة الــنــقــود 
سوف يعيد األزمة إلى ما كانت عليه 
ــه إذا ســـار  ــ فــــي الـــســـابـــق، مــضــيــفــا أنـ
ــا ملــا  ــقـ تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة املـــدنـــيـــة وفـ
التي  والــــدول  الــدولــي  املجتمع  طلبه 
 شـــهـــدت عـــلـــى الـــوثـــيـــقـــة الـــدســـتـــوريـــة 
يمكن  حمدوك،  بمقتضاها  عاد  التي 
رفـــع الــتــجــمــيــد عــن الــدعــم الــخــارجــي، 
ــة  ــانـــحـ املـ الــــــــــدول  أوقـــــفـــــت  إذا  ولــــكــــن 
تــمــويــاتــهــا فـــإن ذلـــك ســيــعــيــد الــبــاد 
إلى ما قبل الثورة عام 2019. وكانت 
االقتصادي  والتخطيط  املالية  وزارة 
أعـــدت قــبــل االنــقــاب مــســودة مــوازنــة 
2022 قــالــت إنــهــا تــتــمــيــز عـــن غــيــرهــا 
أمــثــل،  املــالــيــة بشكل  املــــوارد  بتوجيه 
ــقـــر  ــفـ بــــمــــا يــــضــــمــــن خــــفــــض نــــســــب الـ
ــادة الـــدخـــل وتــوجــيــه الــقــطــاعــات  ــ وزيــ
ــة النــتــهــاج  ــيـ ــاجـ ــتـ ــة واإلنـ ــاديـ ــتـــصـ االقـ
املــالــي  الــتــوازن  لتحقيق  فــاعــلــة  إدارة 
وتعزيز التحول االقتصادي من أجل 

تحقيق نمو شامل.
ويــدفــع فــقــراء الــســودان الثمن األفــدح 
لــاضــطــرابــات الــســيــاســيــة واألمــنــيــة، 
ــــدات ملـــايـــني  ــاعـ ــ ــــسـ ــم تـــجـــمـــيـــد املـ ــ إذ تـ
أكتوبر/  25 انقاب  املواطنني بسبب 

وقــــت  فـــــي  املــــــاضــــــي،  األول  تــــشــــريــــن 

اشــــــتــــــدت وطـــــــــأة الــــــغــــــاء واألزمـــــــــــات 
املــعــيــشــيــة. وتــســبــب تــعــلــيــق أنــشــطــة 
 الــبــنــك الــــدولــــي فـــي أعـــقـــاب االنـــقـــاب 
عـــلـــى الــســلــطــة املـــدنـــيـــة، فــــي تــجــمــيــد 
ــم األســـر  ــــوري لــتــمــويــل بــرنــامــج دعــ فـ
البرنامج  وكــان  )ثــمــرات(.  السودانية 
قـــد تـــم طـــرحـــه خــــال مــؤتــمــر شــركــاء 
السودان رفيع املستوى الذي عقد في 
برلني خال يونيو/ حزيران من العام 
املاضي، بهدف دعم األسر السودانية 
ــتـــــصـــــاديـــــة  املــــــتــــــأثــــــرة بــــــــاألزمــــــــة االقـــ
والـــتـــي تــفــاقــمــت بــســبــب اإلصـــاحـــات 

االقتصادية.
وحــســب تـــقـــديـــرات حــكــومــيــة ســابــقــة، 
ــنـــويـــة لــبــرنــامــج  تـــبـــلـــغ الـــتـــكـــلـــفـــة الـــسـ
دعــم األســر »ثــمــرات« نحو 1.9 مليار 
دوالرات   5 الــبــرنــامــج  ويـــوفـــر  دوالر، 
ــرة  ــ ــكـــل شـــخـــص مــســتــحــق فــــي األســ لـ
ــتـــة أشــــهــــر حـــال  ــة ملـــــدة سـ ــدايــ ــبــ فــــي الــ
تــوفــر الــتــمــويــل، عــلــى أن يــتــم تكثيف 
الـــتـــحـــويـــات حــتــى 12 شـــهـــرا بــهــدف 
إلــى %80  املطاف  الوصول في نهاية 
ــن 32  ــ ــرب مـ ــقــ ــا يــ ــ ــن الــــســــكــــان، أو مـ ــ مـ
وتتضارب  ســودانــي.  مــواطــن  مليون 
اإلحــصــائــيــات الــحــكــومــيــة والــدولــيــة 
ــســــــودان،  ــة الــــفــــقــــر فـــــي الــــ ــبـ ــول نـــسـ ــ ــ حـ
املــتــحــدة  تــقــاريــر األمــــم  تــقــول  فبينما 
إن 46.5% من سكان الدولة يعيشون 
دون خط الفقر، تقول دراسة حكومية 
أجريت عام 2017 إن الفقر تراجع إلى 
بلغ  رسمية،  بيانات  36.1%. وحسب 
مــعــدل الــتــضــخــم فـــي الـــســـودان خــال 
املـــاضـــي، %365.8،  أيــلــول  ســبــتــمــبــر/ 
آب،  فــي أغسطس/  بــــ%387.5  مقارنة 
ــو مـــا يــشــكــك فــيــه خـــبـــراء اقــتــصــاد  وهـ
فـــي ظـــل تــصــاعــد الـــغـــاء مـــع ارتـــفـــاع 
ــة الــتــضــخــم  ــ ــــوجـ ــار الــــطــــاقــــة ومـ ــ ــعـ ــ أسـ
ــبـــاد قـــد سجلت  ــانـــت الـ الــعــاملــيــة. وكـ
ــيــــو/حــــزيــــران واحـــــدة   فــــي شـــهـــر يــــونــ
مــن أعــلــى نــســب الــتــضــخــم فــي الــعــالــم 

عند %442.78.

ماليةأسواق

سعر الدوالر تراجع 
بنحو 20% أمام الشيكل 

منذ بداية العام

Wednesday 24 November 2021 Wednesday 24 November 2021
األربعاء 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 م  19  ربيع اآلخر 1443 هـ  ¶  العدد 2641  السنة الثامنة األربعاء 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 م  19  ربيع اآلخر 1443 هـ  ¶  العدد 2641  السنة الثامنة

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني



1213
اقتصاد

إسطنبول ـ العربي الجديد

بــيــنــمــا تـــواصـــل الـــلـــيـــرة الــتــركــيــة 
تراجعًا تاريخيًا، حيث انخفضت 
ــاء فــــي الـــتـــعـــامـــات  ــاثــ ــثــ ــــس الــ أمــ
املسائية إلى أكثر من 13 ليرة مقابل الدوالر، 
يسابق الرئيس رجب طيب أردوغــان الزمن 
معدل  على  والحفاظ  الفائدة  سعر  لخفض 
ــاد فـــي مــســتــوى مــعــقــول قبل  ــتـــصـ نــمــو االقـ

حلول االنتخابات في العام 2023. 
وبــحــســب عــامــلــن فــي الــبــنــوك الــتــركــيــة، فقد 
تخطى سعر صرف الــدوالر، مساء الثاثاء، 
أدنــى سعر  الليرة  لتسجل  دوالرًا،   13 عتبة 
للعملة في السنوات األخيرة، بعد تخفيض 
سعر الفائدة الخميس املاضي 1%، وذلك إثر 
املــركــزي  البنك  بها  قــام  تخفيضات  سلسلة 

هبطت بالسعر من 23% في سبتمبر/ أيلول 
2020 إلى %15 .

ــيــــرة املــــتــــواصــــل مــنــذ  ــلــ ــفــــاض الــ وجـــــــاء انــــخــ
بــســبــب  ــــي،  ــــاضـ املـ األول  تـــشـــريـــن  ــتــــوبــــر/  أكــ
تعليقات أردوغــان التي قال فيها إنه يرغب 

في خفض معدل الفائدة املصرفية وتطبيق 
نقدية جديدة، وهو  املركزي لسياسة  البنك 
ما أدى إلى تراجع ثقة املستثمرين األجانب 
فـــي الــلــيــرة وتــبــعــًا لــذلــك انــخــفــاضــهــا الــحــاد 

والسريع في آن معًا.
ــبــــة مـــــن حـــــــزب الــــعــــدالــــة  لــــكــــن مـــــصـــــادر قــــريــ
والتنمية الحاكم أكدت أن تهاوي الليرة ربما 
يكون متعمدا من قبل الحكومة التي تسعى 
الحــداث قفزة في صــادرات الباد الخارجية 
دوالر  مليار   220 لنحو  بقيمتها  والوصول 

بنهاية العام الجاري.
وكان البنك املركزي يدافع عن الليرة التركية 
عند مستوى 10 ليرات مقابل الــدوالر حتى 
يوم الجمعة املاضي، بينما بات خط الدفاع 
الجديد أمس الثاثاء عند مستوى 12 ليرة 

مقابل العملة األميركية.
لكن ماهي األسباب وراء انهيار سعر الليرة، 
وملــاذا يصر أردوغـــان على الخفض السريع 

في سعر صرف الليرة؟
وفــــق اقـــتـــصـــاديـــن غــربــيــن فــــإن االقــتــصــاد 
الــتــركــي يــعــانــي مــنــذ الــعــام 2016، وهـــو عــام 
االنــقــاب الــفــاشــل عــلــى أردوغـــــان، مــن أربــعــة 
تحديات صعبة إضافة إلى تداعيات جائحة 
كورونا. وأبرز هذه التحديات، ارتفاع معدل 
ــزء من  ــــروب جــ الــتــضــخــم بــمــعــدل كــبــيــر، وهــ
االســـتـــثـــمـــارات األجــنــبــيــة مـــن الـــبـــاد بسبب 
النقدية،  السياسة  فــي  الــحــادث  االضــطــراب 
ــع الـــــواليـــــات املـــتـــحـــدة،  ــر الـــعـــاقـــات مــ وتــــوتــ
وأخيرا زيادة فاتورة الوقود خاصة مع قفزة 
أسعار النفط والغاز خال الشهور األخيرة.

خيارات تركيا 
الصعبة

محل صرافة 
في إسطنبول 

)Getty(
تضع الليرة التركية وارتفاع معدل التضخم وهروب االستثمارات األجنبية 
أردوغان أمام خيارات صعبة وهو يسابق الزمن لكسب ورقة االقتصاد 
قبل االنتخابات التركية في العام 2023. وانهارت الليرة التركية منذ يوم 

الجمعة من 10 إلى 13 ليرة مقابل الدوالر

التضخم وفاتورة 
الوقود وأعباء الديون 
الخارجية تضغط على 

العملة التركية

ترقب إجراءات 
حكومية خالل أيام 

إلنقاذ العملة

القمة األميركية 
الصينية رفعت معنويات 

المستثمرين

الدوالر إلى 13 ليرة 
وأردوغان يواجه 

4 تحديات اقتصادية

حفل افتتاح البورصة الصينية الجديدة ببكين )Getty(المواطنون يعانون من ارتفاع األسعار )األناضول(

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

فــاق تــهــاوي الــلــيــرة الــتــركــيــة، أكــثــر التوقعات 
ليلة واحــدة،  تشاؤمًا بعد فقدانها 6% خــال 
طيب  رجــب  التركي  الرئيس  تصريحات  بعد 
أردوغــــــــــان، لـــيـــل اإلثــــنــــن، وإعــــانــــه مــواصــلــة 
لتهوي  املرتفعة،  الفائدة  أسعار  على  الحرب 
الــعــمــلــة الـــتـــركـــيـــة، أمــــس الـــثـــاثـــاء، إلــــى أكــثــر 
مــن 13 ليرة مقابل الــــدوالر، وهــو أدنــى سعر 
تصل إلــيــه الــلــيــرة منذ إلــغــاء األصــفــار الستة 
فــي يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي عـــام 2005. وكــان 
الرئيس التركي، قد جدد مساء أول من أمس، 
رفضه القاطع لرفع أسعار الفائدة في باده، 
ذلــك، واصفًا  مكافحة  ومؤكدًا على مواصلته 
ما تشهده باده هذه األيام من خفض ألسعار 
الفائدة يقابلها انخفاض حاد في قيمة العملة 

املحلية، بـ »حرب االستقال االقتصادي«.
وأضاف أردوغان خال مؤتمر صحافي عقب 
اجتماع للحكومة، أن زيادة األسعار الناتجة 
ــر تـــأثـــيـــًرا  عــــن ارتــــفــــاع ســـعـــر الــــصــــرف ال تـــؤثـ
والتوظيف،  واإلنــتــاج  االستثمار  في  مباشًرا 
وأنه يفضل سعر صرف تنافسيا ألنه يجلب 

زيادة في االستثمار والتوظيف.
ــان بــالــلــوم أيــضــا في  ــ ــ وفــــي حـــن ألــقــى أردوغـ
ــا قـــــال إنــهــا  ضـــعـــف الـــلـــيـــرة الـــتـــركـــيـــة عـــلـــى مــ
مــنــاورات تحاك بشأن سعر الصرف وأسعار 
الــفــائــدة، أكــد أن بـــاده ستخرج منتصرة من 
حــرب االســتــقــال االقــتــصــادي كما فعلت ذلك 
فـــي بــقــيــة املــــجــــاالت. وبـــــّن الـــرئـــيـــس الــتــركــي 

بكين ــ العربي الجديد

رفعت القمة األخيرة بن الرئيسن األميركي 
جـــو بـــايـــدن والــصــيــنــي شـــي جـــن بــيــنــغ من 
معنويات املستثمرين والتفاؤل في مستقبل 
تحسن مسار العاقات بن واشنطن وبكن، 
ــبـــرى لــلــتــوصــيــة  ــــع شــــركــــات غـــربـــيـــة كـ مــــا دفـ
الصينية.  املــالــيــة  األدوات  فــي  بــاالســتــثــمــار 
وحسب بلومبيرغ، تعتزم شركة »باك روك« 
التي  االستثمارية  محافظها  تنظيم  إعـــادة 
ترّكز على آسيا، بعدما أصبحت أكثر تفاؤاًل 
أنــهــا تخطط  حـــول األســــواق الصينية، كــمــا 

لتقليص استثماراتها في الهند.
رئيسة  بــوا،  قبليندا  عن  بلومبيرغ  ونقلت 
االستثمارات النشطة ملنطقة آسيا واملحيط 
الــهــادئ لــدى »بــاك روك« خــال مؤتمر، أن 
الشركة بــدأت تجني األربــاح في آسيا بعد 
األداء املتفوق نسبيًا الذي شهدته األسواق 
الـــهـــنـــديـــة.   وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، أوضــحــت 

مـــديـــرة مــحــفــظــة أســـهـــم األســــــواق الــنــاشــئــة 
العاملية، لوسي ليو، خال املؤتمر، أنه حان 
وقـــت الــوجــود فــي الــســوق الصينية وســط 
تـــوقـــعـــات بــنــمــو االقـــتـــصـــاد بـــقـــوة وخــــروج 
شركات التطوير العقاري من األزمة الراهنة 
ــنـــات بـــتـــخـــفـــيـــف اإلجـــــــــــراءات  ــكـــهـ ــل تـ ــ ــي ظـ ــ فـ

الصارمة العام املقبل.  
لــكــن رغـــم هـــذا الــتــفــاؤل الــــذي يــبــديــه بعض 
خــــبــــراء االســـتـــثـــمـــار فــــي اقـــتـــصـــادي الــصــن 
ــزال هــنــاك عــقــبــات عــديــدة تــعــتــرضــه. في  ال تـ
ــال املـــســـؤول فـــي شــركــة إدارة  ــذا الـــصـــدد قـ هـ

الثروات »جي إم إم أسيت مانجمنت« طارق 
التكنولوجيا  قــطــاع  تــنــظــيــم  إن  ديــنــيــســون 
، وتـــوقـــع 

ً
ــا ــ ــويــ ــ بـــالـــصـــن ســـيـــأخـــذ وقــــتــــًا طــ

اســتــمــرار إجــــــراءات الــصــن الــتــنــظــيــمــيــة في 
القطاع ملدة عقود من الزمان. 

ومــــع ذلــــك ال يــتــوقــع ديــنــيــســيــون أن تـــردع 
اإلجــراءات املستثمرين عن ضخ األمــوال في 
هــذه الشركات. وقــال في تصريحات لشبكة 
»سي أن بي سي« اإلثنن: »إذا سألتني عن 
استمرار هذه  أرجــح  فإني ســوف  توقعاتي، 
اإلجــــراءات لفترة 20 أو 30 عــامــًا، مــؤكــدًا أن 
ــذه اإلجــــــــراءات يـــحـــدث تــدريــجــيــًا  تــطــبــيــق هــ

وعبر خطوات عديدة. 
املـــــال  رأس  »يــــمــــيــــل  ــيــــســــون:  ــنــ ديــ وأضــــــــــاف 
ي استراتيجية استثمارية 

ّ
الصبور نحو تبن

ترّكز على العوائد على املدى الطويل، وإلى 
ــراء املـــزيـــد مـــن األســـهـــم فـــي شـــركـــات مثل  ــ شـ
بايدو وعلي بابا وتنسنت، إذ يتطلع لجني 

العوائد على املدى الطويل«. 
التنظيمية في  إلـــى اإلجــــــراءات  يــنــظــر  لــكــنــه 
الــــســــوق املــــالــــي والـــتـــقـــنـــي الــصــيــنــي بــنــظــرة 
التنظيمية  الـــلـــوائـــح  »إن  ويـــقـــول  إيــجــابــيــة 
الـــجـــديـــدة ســــوف تــعــمــل عــلــى تــرســيــخ هــذه 
الشركات ومنحها مزايا تنافسية مستدامة«.

الغربية في  الــشــركــات  تــفــاؤل  يــتــزايــد  بينما 
ــد بــالــســوق  ــوائــ ــعــ ــار والــ ــمـ ــثـ ــتـ مــســتــقــبــل االسـ
الصيني، حذرت الصن من أنها سوف تعاقب 
ــذيـــن لــديــهــم أي صلة  الـــشـــركـــات واألفــــــــراد الـ
املتحدثة  وقــالــت  تـــايـــوان.  اســتــقــال  بمسألة 
باسم »مكتب شؤون تايوان« تشو فنجليان 
إن  نقلتها وكالة »شينخوا«  في تصريحات 
التي  الــشــركــات  باستثمارات  تــرّحــب  الــصــن 
لها، وإن بكن سوف  تتخذ من تايوان مقرًا 
تــــواصــــل حـــمـــايـــة الـــحـــقـــوق املـــشـــروعـــة لــهــذه 
الــقــانــون.  بمقتضى  ومصلحتها  الــشــركــات 
ومع ذلك حذرت من أن الصن لن تسمح لهذه 
الــشــركــات بــدعــم اســتــقــال تــايــوان أو تدمير 

العاقات من أجل كسب املال. 

ــن تـــخـــفـــيـــض ســـعـــر الـــفـــائـــدة  ــ ــرة مـ ــ ــقـ ــ خـــطـــة أنـ
وأنـــهـــا »مــصــمــمــة عــلــى فــعــل مـــا هـــو صحيح 
واإلنــتــاج،  االســتــثــمــار،  على  بالتركيز  ومفيد 
املوجهة  االقتصادية  والتوظيف، وسياستنا 
نحو التصدير، ملوحًا ملن وصفهم باستغال 
تــراجــع ســعــر صـــرف الــلــيــرة ورفـــع األســـعـــار«. 
أسعار  بــرفــع  لانتهازين  نسمح  »لــن  وقـــال: 
ارتــفــاع سعر  السلع على نحو مفرط بذريعة 

الصرف، وسنواصل الكفاح ضد هؤالء«.
ويــــــــرى املـــحـــلـــل الــــتــــركــــي، جـــــيـــــواد غــــــــوك، أن 
االقتصاد  أردوغــان ستجر  الرئيس  »سياسة 
إلــــى االنـــهـــيـــار« ألن مــخــالــفــة عــلــم االقــتــصــاد 
ــة الـــفـــائـــدة  ومـــنـــطـــق الــــســــوق، بــحــجــة مـــحـــاربـ
ــادة  املــرتــفــعــة، أدت إلـــى ارتـــفـــاع األســـعـــار وزيــ
الفقر، بعد تآكل أجــور املوظفن، ودفــع عجلة 
ــتــــصــــاد إلـــــى الـــتـــبـــاطـــؤ، فــــي ظــــل الـــتـــرقـــب  االقــ
الــيــوم. ويضيف غوك  األســـواق  وشبه جمود 
بــــاده تــمــر بمرحلة  الــجــديــد« أن  »الــعــربــي  لـــ
املــشــاكــل وارتــفــاع  »صــعــبــة جــــدًا« وستستمر 
ــــن يفيد  األســـعـــار وتـــهـــرب االســـتـــثـــمـــارات »ولـ
تــركــيــا مــا يــشــاع عــن تحفيز اإلنـــتـــاج وزيـــادة 
ــًا اإلجــــــــراءات الــحــكــومــيــة  ــفـ ــادرات« واصـ ــ ــــصـ الـ
بــالــخــاطــئــة وفـــي الـــوقـــت الــخــاطــئ، فــفــي حن 
يعاني العالم من ارتفاع أسعار النفط واملواد 
الــغــذائــيــة وتــدخــل الـــدول الــكــبــرى ملنع انهيار 
الــرئــيــس بتخفيض سعر  اقــتــصــادهــا »يــقــوم 
االقتصادية«. وحول  املشاكل  الفائدة وزيــادة 
إمكانية التدخل املباشر من املصرف املركزي 
ــة لتحسن ســعــر الــصــرف  ــ وضـــخ كــتــل دوالريـ
واستعادة الليرة ثقتها، يقول املحلل التركي 

غوك: »ال يمكنهم فعل ذلك ألن الخزانة فارغة 
بــعــدمــا اخــتــفــى وزيـــر املــالــيــة الــســابــق، بـــراءت 
البيرق واختفى معه 128 مليار دوالر« واصفًا 
األيــدي،  ومكتوفة  باملكبلة  التركية،  الحكومة 
خاتمًا: »ملاذا أعاد الرئيس أمس إشعال نيران 
األسواق عبر تصريحاته بداًل من إطفائها؟«.

ويــــصــــف املـــحـــلـــل، يــــوســــف كــــاتــــب أوغــــلــــو مــا 
»مـــعـــركـــة كــســر الــعــظــم«  يـــجـــري بــــاألســــواق بــــ
ــوائـــد والــحــكــومــة  ــفـ بـــن مـــا ســمــاهــم لـــوبـــي الـ
التركية، مؤكدًا مضي باده بسياسة الفائدة 
املنخفضة وعدم ترك تركيا سوقًا للمضاربة 
وتــحــقــيــق األربــــــــاح عـــبـــر الـــفـــوائـــد املــصــرفــيــة 
املــرتــفــعــة، ألن الخطط املــوضــوعــة تــهــدف إلى 
تــفــعــيــل الـــقـــطـــاعـــات اإلنـــتـــاجـــيـــة وامـــتـــصـــاص 
ــادة الــــصــــادرات، ولــيــس  ــ فــائــض الــبــطــالــة وزيــ
تــحــويــل تــركــيــا ملـــصـــرف يــعــطــي أعـــلـــى فــوائــد 

مصرفية بمجموعة العشرين.
ــر الــــصــــرف يـــضـــيـــف كــاتــب  ــعـ وحـــــــول مــــــآل سـ
»الــعــربــي الــجــديــد«: لــيــس مستبعدًا  أوغــلــو لـــ
لــكــن ال  الــتــركــيــة،  للعملة  الــتــراجــع  أن يستمر 
االستراتيجية  الخطط  تعي  أن  لــأســواق  بــد 
»مــخــاوف  وتــمــتــص الـــفـــورة الـــتـــي وصــفــهــا بـــ
وسياسية  نفسية  أســبــابــهــا،  لكن  مــشــروعــة« 
ولــــيــــســــت اقــــتــــصــــاديــــة، بــــدلــــيــــل نــــمــــو جــمــيــع 
ــرات االقـــتـــصـــاديـــة، وبــمــقــدمــتــهــا نــمــو  ــ ــــؤشـ املـ
التجاري  الناتج املحلي وجسر فجوة امليزان 
وزيادة الصادرات. وجوابًا على ماذا ستفعل 
ــع اســـتـــمـــرار تــراجــع  ــواقـ الــحــكــومــة الــتــركــيــة بـ
 
ً
سعر صرف الليرة، وهل يمكن أن نرى تدخا

مباشرًا مــن املــصــرف املــركــزي كما فعل خال 
عام 2018 وقت قيل عن ضخ 20 مليار دوالر 
بــالــســوق، يــقــول املحلل الــتــركــي: هــنــاك حزمة 
ــطـــوات و»املــــفــــاجــــآت« ســيــتــم رمــيــهــا  مــــن الـــخـ
بــــاألســــواق مــنــذ الـــغـــد، بـــالـــتـــوازي مـــع زيــــارة 
ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايــد آل نهيان 
ألنقرة، وستعلن تركيا عن مبالغ استثمارية 
مباشرة، معتبرًا التدخل املباشر من املصرف 

املركزي »آخر الحلول إلطفاء النيران«.

تفاؤل غربي باالستثمار في الصينمخاوف من اضطراب األسواق وارتفاع األسعار

على صعيد العاقات مع الواليات املتحدة، 
في  البريطاني ستيفن كوكس  الخبير  يرى 
تحليل بموقع »مجلس العاقات الخارجية« 
ــا لــــن تــتــمــكــن مــن  األمــــيــــركــــي، أن أنــــقــــرة ربـــمـ
تحسن عاقاتها مع إدارة الرئيس جو بايدن 
نظم  بشراء  الخاصة  الشائكة  امللفات  وسط 
وبرنامج   »400 ـ  أس   « الروسية  الصواريخ 
أف 16« وقلق   « األميركية  املقاتات  تطوير 
واشنطن من عاقات أنقرة وموسكو.  وفي 
شــأن سعر صــرف الــلــيــرة، يــاحــظ خــبــراء أن 

خــال العقد املـــاضـــي.   وتستفيد املــصــارف 
ــوال الــســاخــنــة من  ــ ــ الــغــربــيــة وأصــــحــــاب األمـ
سعر الفائدة املرتفعة بتركيا، في الحصول 
عــلــى الــربــحــيــة املــرتــفــعــة عــلــى قــروضــهــا في 
الواليات  في  الفائدة صفر  فيه  تقارب  وقــت 

املتحدة واليابان ودول االتحاد األوروبي. 
ــامـــن تــحــســب  ــلـــيـــرة حـــتـــى قـــبـــل عـ ــانــــت الـ وكــ
الستثمارات  جذبًا  األكــثــر  العملة  أنها  على 
عليها  ويطلق  الغربية  التجارية  املــصــارف 
»العملة الحاملة للتجارة« في سوق الصرف 

بسبب  حــدث  السعر  في  التاريخي  االنهيار 
تضارب وجهات النظر في تركيا حول إدارة 
أردوغـــان  يــرى  بينما  إذ  الــنــقــديــة،  السياسة 
املــرتــفــع يــضــر بمستقبل  الــفــائــدة  أن مــعــدل 
النمو الصحي لاقتصاد، وأن معدل الفائدة 
املــصــرفــيــة املــرتــفــعــة أدى إلـــى ارتـــفـــاع معدل 
التضخم في الباد، يرى اقتصاديون عكس 
ذلك، خاصة املصارف التجارية الغربية التي 
أقرضت األعمال التجارية في تركيا بكثافة 
فــي فــتــرة االنــتــعــاش والــتــوســع االقــتــصــادي 

األجنبي، أي أنها العملة التي تمكن البنوك 
التجارية الغربية من االستدانة من بنوكها 
فائدة شبه صفرية وتقديم  املركزية بنسبة 
قــــروض لــأعــمــال الــتــجــاريــة بــنــســبــة تــقــارب 

.%20
ــي بــي  ــ ــ ــرى مــــصــــرف »جـ ــ ــ ــذا الـــــشـــــأن يـ ــ ــ فـــــي هـ
مورغان« األميركي في تعليقات نقلتها قناة 
»ســـي أن بــي ســـي« أن خــفــض الــفــائــدة على 
التضخم في  املزيد من  الليرة سيساهم في 
املعيشة.  من غاء  وبالتالي سيفاقم  الباد، 

ــرى مــــصــــرفــــيــــون فــي  ــ ــ يـ الـــــصـــــدد  ــي ذات  ــ ــ وفـ
تعليقات لصحيفة« وول ستريت جورنال« 
أن خــــفــــض ســــعــــر صـــــــرف الــــلــــيــــرة ســـيـــدفـــع 
ــانــــب لـــلـــهـــروب مـــن ســوق  املــســتــثــمــريــن األجــ

االئتمان التركي. 
ــال االقــــتــــصــــادي الــبــريــطــانــي،  ــ مــــن جـــانـــبـــه قـ
ــيــــســــون تـــــوفـــــي، بـــمـــؤســـســـة » كـــابـــيـــتـــال  جــ
إيكونومكس« إن االنخفاض الحاد والسريع 
فـــي ســعــر صــــرف الـــلـــيـــرة ســيــنــعــكــس بشكل 
مــبــاشــر عــلــى أســعــار الــســلــع الــتــركــيــة وربــمــا 
يــدخــل ذلــــك االقـــتـــصـــاد الــتــركــي فـــي الـــدائـــرة 
يــســتــبــعــد  الــــشــــأن ال  ذات  وفـــــي  الــــخــــطــــرة«. 
محللون أن يعود أردوغــان وسط الضغوط 
الفائدة  الليرة لرفع سعر  التي تعاني منها 

مرة أخرى فوق مستوى التضخم. 
من جانبه يرى أردوغـــان، أن خفض الفائدة 
الذي  التركي  لاقتصاد  ضــروري  املصرفية 
وأغلبها  تراكم مديونية ضخمة  من  يعاني 
قصيرة األجل. ويعتقد أن الفائدة املنخفضة 
ســتــســاهــم فـــي خــفــض األعـــبـــاء املــالــيــة على 
العام، خاصة  والدين  التركي  املركزي  البنك 
وأن االقـــتـــصـــاد الـــتـــركـــي يــعــانــي مـــن الــديــن 
الــخــارجــي املــرتــفــع الـــذي يــقــدر بنحو 448.4 
األول من  الـــربـــع  نــهــايــة  مــلــيــار دوالر حــتــى 
الــعــام الــجــاري، أو مــا يــعــادل نسبة 36% من 
إجمالي الناتج املحلي حسب بيانات وزارة 

املالية التركية. 
ويواجه االقتصاد التركي الذي يقدر حجمه 
بنحو 765 مليار دوالر، حسب بيانات البنك 
 ،%20 نسبة  فيه  التضخم  ويــقــارب  الــدولــي 
التحديات،  من  ومجموعة  مالية  صعوبات 
النقدية هي الصداع  لكن يبدو أن السياسة 
الــذي يعاني منه أردوغـــان وتحديدًا  األكــبــر 
كيفية التعامل مع سعر مستقر لليرة يساهم 
االســتــثــمــارات األجنبية ويحافظ  تــدفــق  فــي 
عــلــى ربــحــيــة األعـــمـــال الــتــجــاريــة فـــي الــبــاد 
والــيــورو والعمات  بــالــدوالر  التي تستدين 

الصعبة األخرى. 
ــة مــالــيــة  ــ  يـــذكـــر أن تــركــيــا الـــتـــي شـــهـــدت أزمـ
ــة والـــتـــنـــمـــيـــة  ــ ــدالـ ــ ــعـ ــ ــــود حـــــــزب الـ ــعـ ــ ــبــــل صـ قــ
النمو  مــن  تمكنت   ،2002 الــعــام  فــي  للحكم 
االقتصادي السريع بن أعوام 2001 و2007 
االقتصاد بمعدل سنوي بنسبة  حيث نما 
9.6%، كما تمكنت من خفض التضخم من 
العام 2008، وضاعفت  إلــى 5.7% في   %70
ــــرات مـــن دخــــل الـــفـــرد مـــن 3.6 آالف  ثــــاث مـ

دوالر إلى 9.63 آالف دوالر.

زاد  الفائدة  سعر  تخفيض  على  التركي  الرئيس  تصميم  أّن  مراقبون  يرى 
مخاوف األسواق، ما دفع العملة التركية إلى مزيد من التراجع، مسّجلة 
أكبر خسائرها هذا العام وقت بدأته 
بنحو 7.4 ليرات مقابل الدوالر الواحد. 
ــدد، مساء  ــان قد ج أردوغـ ــان  وك
أسعار  لرفع  القاطع  رفضه  اإلثنين، 
الفائدة في بالده، مؤكدًا مواصلته 
مكافحة ذلك، وواصفًا ما تشهده 
األيام من خفض ألسعار  بالده هذه 
في  حــاد  انخفاض  يقابله  الفائدة 
»حــرب  بـــ  المحلية  العملية  قيمة 

االستقالل االقتصادي«.

إصرار على خفض الفائدة

أسواق صرف

ثارت مخاوف في تركيا 
من ارتدادات سلبية 

سريعة لتهاوي الليرة على 
أسعار السلع والقدرة 

الشرائية للمواطنين

رؤية

شريف عثمان

يسعد امللياردير املصري الشهير، نجيب ساويرس، بلعب دور 
افتخر  ما  يقوله، وكثيرًا  أن  قبل  الكالم  يــزن  ال  الــذي  املشاغب 
بمركزه وال  تليق  لسانية، ال  »كياد« ودخــل في سجاالت  بأنه 
أيــاديــه  أن  إال  املــفــتــرض، ال هــو وال عائلته،  ملياراته وال ذكــائــه 
السخية، املمدودة في كل اتجاه، كانت تخرجه من كل »مطب«، 
أنــاس يكون  ارتكبه من خطايا في حق  وتصرف األنظار عما 
منهم فــي أغــلــب األحــيــان مــن ال يستحق إال االحـــتـــرام. ورغــم 
السمعة التي يروجها هو عن نفسه، إال أن العديد من املواقف 
يتلفظ  »الباشمهندس« ال  أن  أثبتت  األخيرة  السنني  على مدار 
إال بما يعنيه، وال يخرج من فيه إال ما يقصده، وأنه يزن كلماته 

بميزان شديد الحساسية. 
ــنـــاء،  ــبـ جـ ــون  ــونــ ــكــ يــ مـــــا  عــــــــادة  وأصــــحــــابــــه  املــــــــال  رأس  وألن 
فــقــد اعـــتـــاد الـــرجـــل أن يــخــتــار مـــعـــاركـــه، وأال يـــدخـــل مــعــركــة 
ــور بـــشـــائـــر انــــتــــصــــاره فـــيـــهـــا، ولـــم  ــهــ ــي الـــعـــلـــن إال بـــعـــد ظــ ــ فـ
ــقـــد فــيــهــا  ــتـ ــتــــي انـ ــ  تـــكـــن مـــالســـنـــتـــه خـــــالل األيــــــــام األخـــــيـــــرة، ال
ما  مطربي  من  مجموعة  منعه  خلفية  على  املوسيقيني  نقيب 
يعرف بأغاني »املهرجانات«، استثناًء من ذلك، وهو ما سيثبت 
النقابة بــأي حــجــة، إال أن تلك  إلــغــاء قـــرارات  ــن قريبًا 

َ
ُيــعــل حــني 

امللياردير أخيرًا  القضية ليست محور االهتمام هنا، فقد قال 
ما هو أهم. 

املنتمي  الــرجــل  قــال  الفرنسية،  الصحافة  مــع وكــالــة  لــقــاٍء  وفــي 
الدولة  الدولة )وكــان يتحدث عن  إلى أغنى عائلة في مصر إن 
املصرية( يجب أن تكون »جهة تنظيمية وليست مالكة« للنشاط 
االقـــتـــصـــادي، مــعــتــبــرًا أن املــنــافــســة بـــني الــقــطــاعــني الــحــكــومــي 

والخاص »غير عادلة منذ البداية«. 
ــار الــرجــل، الــذي  ولتكتمل ســخــريــة الــقــدر وســخــريــتــه مــنــا، أشـ
تجاوزت ثروته هو وعائلته 36 مليار دوالر، وفقًا ملجلة فوربس، 
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َ
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قضية تهرب ضريبي، قبل أن ُيسّوى األمر بعيدًا عن مصلحة 
التابعة  الضرائب بعده، إلى أن »الشركات اململوكة للحكومة أو 
للجيش ال تدفع ضرائب أو جمارك«. وملا سئل األسبوع املاضي 
عن املشهد السياسي في مصر في الوقت الراهن، قال صاحب 

اللسان الالذع إنه ال يريد أن يتكلم في هذا املوضوع!
جاءت كلمات امللياردير متعدد األنشطة بعد أيام قليلة من نشر 
الرسمية  الــوزراء املصري بيان على صفحتها  رئاسة مجلس 
فيه  أكــدت  )مــيــتــا(،  فيسبوك  االجتماعي  الــتــواصــل  موقع  على 
اســتــعــراض املــجــمــوعــة االقــتــصــاديــة دراســــة مــتــكــامــلــة لتمكني 

القطاع الخاص وتعزيز دوره في االقتصاد املصري. 
ــال رئــيــس الــــــوزراء املـــصـــري مــصــطــفــى مــدبــولــي، إن هــدف  وقــ
أكبر  بشكل  للمشاركة  الخاص  للقطاع  املجال  إتاحة  الــدراســة 
قام 

ُ
في تنفيذ العديد من املشروعات التنموية والخدمية التي ت

وجــود شراكة  أهمية  الحكومة  إدراك  بعد  املرحلة،  هــذه  خــالل 
مسؤولية  على  ترتكز  الخاص  والقطاع  الحكومة  بني  حقيقية 

الحكومة بتهيئة البيئة املواتية واملحفزة له.
لـــم يــكــن املــلــيــارديــر املــشــاغــب لــيــجــرؤ عـــن الــنــطــق بــمــا اعــتــبــره 
الــبــعــض انــتــقــادًا لــتــزايــد الــــدور الـــذي تلعبه الــحــكــومــة املــصــريــة، 
 وتحديدًا الجيش املصري، في اقتصاد بالده إال بعد التأكد من 
وجـــود ضــوء أخــضــر لــتــنــاول املــوضــوع، األمـــر الـــذي يــوحــي أن 
انــتــقــده بوضوح  الـــذي  املــوقــف  مــع  للتعامل  نية حقيقية  هــنــاك 
ــدة أشــــهــــر، وألول  ــ ــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي قـــبـــل عـ  مـــســـؤولـــو صــ
االتــفــاق على قــرض االثني عشر مليار دوالر خالل  مــرة منذ 
ــام 2016. واعــتــبــر مــحــلــلــون أن إعــالن   الــنــصــف الــثــانــي مــن عـ
ــوزراء يــمــثــل تـــطـــورًا اســتــثــنــائــيــًا فـــي تـــاريـــخ بــرنــامــج  ــ ــ مــجــلــس ال

الخصخصة املصري.
ويظهر بيان مجلس الوزراء املصري، ودراسته التي ُيعَمل على 
إعدادها على قدٍم وساق حاليًا، كما إثارة امللياردير للموضوع، 
أن األمر لن يقتصر على بيع بضٍع وعشرين شركة كانت قد 
إال في  ذلــك  ذ 

َّ
ُينف ولــم  عــدة ســنــوات،  قبل  ت خصخصتها 

َ
علن

ُ
أ

شركة واحدة فقط، بل قد يمتد إلى ما هو أكثر من ذلك. 
وفيما كانت نية الحكومة تقتصر في املاضي على بيع حصص 
في بعض الشركات، أكد بيان مجلس الوزراء املصري أن التوجه 
الحالي يستهدف الخروج من قطاعات كاملة، والسماح بتدفق 
إلى  إليها. ورغم وجود إشــارات سابقة  االستثمارات األجنبية 
دراســة مجلس  أن  يبدو  ال  عــن بعض شركاته،  الجيش  تخلي 

الوزراء تشمل تنفيذ ذلك في الوقت الراهن.
وبينما تظل قضية الخصخصة محل جدال في بالدنا، ما بني 
مؤيد ومعارض، ال يعنيني في املشهد املتصاعد إال جزئيتان، 
أجــزاء  لبيع  املصرية  للحكومة  الحالي  بالتوجه  األولــى  تختص 
تمتلكها،  التي  الشركات  من  العديد  في  تمتلك،  ما  كل  أو  مــن، 
بالرقابة  الثانية  تتعلق  بينما  ذلك،  إلى  تدعوها  التي  واألسباب 
على تلك العمليات، على ما يكتنفها من مخاطر تتعلق تحديدًا 

بتقييم ما ُيباع، واألطراف املشترية.
في سياسات  الحكومة  استمرار  فتوضح  األولــى،  الجزئية  أما 
ــادة االقـــتـــراض مــن الــداخــل  ـــع عــجــز املـــوازنـــة، وتــفــرض زيــ ـــَوسِّ

ُ
ت

والخارج، قبل أن تتحول مع استنزاف القروض املتاحة وارتفاع 
تكلفتها إلى البيع للقطاع الخاص واملستثمر األجنبي، وهو ما 
يقود إلى الجزئية الثانية التي تفرض نفسها مع غياب أي شكل 

من أشكال الرقابة أو الشفافية في بيع القطاع العام. 
العام  النفع  بإزالة صفة  قــرار جمهوري  املاضي، صدر  والعام 
ــت ملكيتها إلــى صــنــدوق مصر 

َ
ــقــل

ُ
عــن أمـــالك عــامــة لــلــدولــة، ون

السيادي، الذي ال يوجد عليه أي نوع من الرقابة املحاسبية أو 
البرملانية. وقبلها أعلن املدير التنفيذي للصندوق أيمن سليمان 
اعتزام الحكومة التخلص من بعض ديونها ببيع أصول مملوكة 
للدولة ملستثمرين عرب وأجانب بالشراكة مع صندوق مصر 

السيادي. 
ــر مجلس الــنــواب املــصــري قــبــل فــتــرة تــعــديــالت تمنع رفــع  وأقـ
التصرفات  أو  الصندوق،  يبرمها  التي  العقود  بطالن  دعــاوى 
التي يتخذها لتحقيق أهدافه، أو اإلجراءات التي اتخذت استنادًا 
ــراف الــتــعــاقــد دون غــيــرهــم. فهل  ــ  إلـــى تــلــك الــعــقــود إال مـــن أطـ
نــطــمــع فــقــط بــــأن ُيــســمــح لــنــا بــمــعــرفــة مـــا ســيــحــدث فـــي هــذا 
العالم، بخالف  بلدان  كل  في  يحدث  مثلما  األســود،  الصندوق 

جمهوريات املوز؟

شقاوة الملياردير وبيع 
القطاع العام في مصر
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علي أنوزال

ـــرور عـــشـــر ســــنــــوات عـــلـــى ســقــوط  ــ بـــعـــد مــ
يعيش  القذافي،  معمر  الليبي،  الدكتاتور 
ــل الــــخــــروج مــــن حــالــة  ــ الــلــيــبــيــون عـــلـــى أمـ
الحرب األهلية التي شهدتها بالدهم طوال 
العقد املاضي، لكن يبدو أن مستقبل رؤية 
فكلما  املــنــال.  بعيد  زال  ما  ليبيا مستقّرة 
املقّرر  الرئاسية  االنتخابات  موعد  اقترب 
إجراؤها يوم 24 الشهر املقبل )ديسمبر/ 
كانون األول(، تعاظمت املخاطر التي تهّدد 
بنسف هــذه املــحــطــة، مــن كــل مــن الفاعلني 
 عن تاريٍخ 

ً
الداخليني والخارجيني، فضال

طويٍل من االستبداد خلف دولة فاشلة.
ــيـــر األمــــــــور كـــمـــا هــو  ــال سـ ــ ــتــــى فــــي حــ وحــ
ــات فــي  ــابــ ــخــ ــتــ ــا، وجـــــــرت االنــ ــهــ ـــط لــ

ّ
مـــخـــط

املهمة   
ّ
أن املــحــّدد، فذلك ال يعني  موعدها 

 االنــتــخــابــات الــتــي يـــرى فيها 
ّ
انــتــهــت، ألن

كثيرون اليوم األمل من أجل إحالل السالم 
ــــراب  ــــطـ ــــن االضـ ــــوات مـ ــنـ ــ ــر سـ ــشـ وإنـــــهـــــاء عـ
والتشرذم السياسي في ليبيا قد تتحّول 
ة أخرى من محطات الصراع 

ّ
غدًا إلى محط

الداخل،  في  الليبية  األطــراف  املحتدم بني 
وبني حلفائهم في الخارج. وثّمة أكثر من 
 االستحقاقات 

ّ
سبٍب يدفع إلى االعتقاد أن

مًا، 
ّ
تأز إال  الوضع  تزيد  لن  املقبلة  الليبية 

ها تحمل في طياتها كثيرًا من عوامل 
ّ
ألن

ممدوح الشيخ

خــالل مــا مــّر مــن عمر »الــربــيــع الــعــربــي«، 
ــة تــــحــــّولــــت فــيــهــا  ــ ــالـ ــ كـــــــان الـــــــســـــــودان حـ
»الثورة« عند بعضهم من وسيلة إلنجاز 
تــغــيــيــر ســيــاســي، إلـــى »دوغــــمــــا«، إمـــا أن 
تحقق كل شيء، أو تستمر مشتعلة إلى 
أجٍل شروطه مجهولة. على الرغم من أن 
انــقــالب قــائــد الــجــيــش، الــفــريــق أول عبد 
ــان انــحــيــازًا واضــحــًا  الــفــتــاح الــبــرهــان، كـ
إلى »الثورة املضاّدة«، إال أن املعركة التي 
الكيفية  أشعلها انقالبه كانت درســًا في 
التي يمكن أن تتحّول »الثورة« فيها من 

وسيلٍة إلى منظوٍر للرؤية. 
ولــعــل أحـــد أهـــم عــبــر مـــآل ثــــورات الربيع 
الـــعـــربـــي فــــي ســــوريــــة ومــــصــــر وتـــونـــس 
ولــيــبــيــا، أن الــفــعــل الـــثـــوري يــفــتــح الــبــاب 
لــــ »إمــكــانــيــة« الــتــغــيــيــر، لــكــن تـــحـــّول هــذا 
اإلمــكــان إلــى واقــٍع يظل مرهونًا بشروط 
داخــلــيــة وإقليمية ودولــيــة،  مــوضــوعــيــة: 
قــد يــســّبــب غــيــابــهــا، أو الــعــجــز عــن إدراك 
تــنــاقــضــاتــهــا املــعــقــدة، انــتــصــار »الـــثـــورة 

املضاّدة«.
وخالل األيام القليلة املاضية، كان هناك، 
للمرة األولى، موقف دولي أكثر وضوحًا 
يساند مسارًا يثمر ميالد »الحكم املدني« 
فــي الـــســـودان. ورّد فــعــل بــعــض األطـــراف 
عــلــى الــســاحــة الــســودانــيــة عــلــى االتــفــاق 
الــبــرهــان ورئيس  ــعــه 

ّ
الـــذي وق السياسي 

الوزراء املعزول العائد، عبد الله حمدوك، 
الحالي،  الثاني  في 21 نوفمبر/ تشرين 
كـــان انــعــكــاســًا لــهــذه اإلشــكــالــيــة املتعلقة 
إلــى صـــراع صــفــري بني  التغيير  بتحول 

س« و»املقدس«. 
ّ
»املدن

واألوصـــــــاف الــقــاســيــة الـــتـــي اســتــخــدمــت 
فـــي خـــطـــاب مـــعـــارضـــي االتــــفــــاق مشبعة 
باألحكام الحّدية التي ال تخلو من التنّكر 
لــتــحــالــف اســتــمــر فـــتـــرة لــيــســت قــصــيــرة، 
واإلصرار على أن »اإلقصاء العكسي« هو 

الحل الفوري. 
التنافي  على  القائمة  املقابلة  واستدعاء 
مسار  عنه  ينجم  املتعارضات  بني  التام 
ــم ملـــقـــّدرات الـــثـــورة، فــاالتــفــاق 

ّ
ــرٍق مــنــظ حــ

لــيــس لحظة انــتــصــار الـــثـــورة، بــل لحظة 

والء سعيد السامرائي

بعد إعالن نتائج االنتخابات النيابية في 
أتباعها  الوالئية  املليشيات  دعت  العراق، 
ــام املنطقة الــخــضــراء في  إلـــى الــتــظــاهــر أمـ
مطالبة  »التزوير«  على  احتجاجًا  بغداد، 
ــيــــدوي. وتسببت  بـــإعـــادة الــعــد والـــفـــرز الــ
املـــواجـــهـــات بــيــنــهــم وبـــني الـــقـــوات األمــنــيــة 
ومـــحـــاولـــة اقـــتـــحـــام األبـــــــواب بــمــقــتــل أحــد 
حّجة  الحادثة  هــذه  لتصبح  املتظاهرين، 
ــســتــثــمــر فـــي الـــضـــوضـــاء الــتــي 

ُ
إضـــافـــيـــة ت

افــتــعــلــتــهــا املــلــيــشــيــات واألحــــــزاب الــتــابــعــة 
ــرانـــي، بحجة رفــض  لــلــحــرس الـــثـــوري اإليـ
نتائج االنتخابات. يستند قادة املليشيات 
التي  املــقــاعــد  إلـــى  هـــذه  احتجاجاتهم  فــي 
»أعطيت لهم« عام 2018، وأعقبت »الحرب 
 مــا رافقها 

ّ
على داعـــش« فــي املــوصــل، وكــل

وتهويل  فيها،  مبالغ  إعالمية  دعــايــة  مــن 
الــتــي  املــلــيــشــيــات  ــذه  وتــضــخــيــم ألدوار هــ
السابق في  الــقــدس  أســس لها قائد فيلق 
الحرس الثوري اإليراني، قاسم سليماني، 
شمال  حلف  دول  وكــذا  املرجعية،  بفتوى 
فــعــالــة ضد  قــتــل  لــتــكــون أداة  ــلـــســـي،  األطـ
 قــادة 

ّ
الــرغــم مــن أن الــعــراقــي، على  الشعب 

أحــــــزاٍب اعـــتـــرفـــوا، فـــي أكــثــر مـــن مــنــاســبــة، 
بتزوير هذه االنتخابات ومقاطعة الشعب 
التصويت  إلــى  لها، وعــدم ذهابه  العراقي 
ــل مـــن 10%، وهــو  ــذي كـــانـــت نــســبــتــه أقــ ــ الـ
مــا حــصــل فــي انــتــخــابــات الــشــهــر املــاضــي 
)أكتوبر/ تشرين األول(، إذ أجمع 800 من 
املــراقــبــني الــدولــيــني واإلعــــالم الــعــاملــي على 
ــدم اهـــتـــمـــام الــشــعــب  ضــعــف املـــشـــاركـــة وعـــ
العراقي بها، ومن ضمنه أتباع املليشيات 
 

ّ
ــهــم لــيــســوا إال

ّ
ــوا أن ــ واألحـــــزاب الــذيــن أدركـ

ــزاد لــلــفــســاد  ــ ســلــعــًا تـــبـــاع وتــشــتــرى فـــي مـ
اسمه العملية السياسية. وعلى الرغم من 
أرقامًا  االنتخابات  مفوضية  نشرت  ذلــك، 
تتناقض مع تقارير املراقبني واإلعالمني، 
النهائية،  النتائج  عن  مسؤوليتها  ونفت 
وحولتها إلى املحكمة العليا تخلصًا من 

ضغوط املليشيات وتهديداتها.
 

ّ
 كــل

ّ
أن أصــبــح مــعــروفــًا للقاصي والـــدانـــي 

االنــتــخــابــات الــتــي أجــريــت فــي الـــعـــراق قد 
تــم تــزويــرهــا، وبــشــهــادة أهــلــهــا مــن نــوري 
املالكي إلى إياد عــالوي، ولم يتم انتخاب 
ــلــــوزراء، حــتــى مـــن كــــان فــائــزًا  أي رئــيــس لــ
 تعيينه يخضع لعملية مكوكية 

ّ
فيها، ألن

بــني ســفــارة الـــواليـــات املــتــحــدة وسفيرها 
ــران وقــائــد حــرســهــا. ولـــم يكن  وســـفـــارة إيــ
لهذه  استثناًء  الكاظمي  مصطفى  تعيني 
القاعدة، بعد إجبار ثوار تشرين عادل عبد 
املــهــدي عــلــى الــتــنــّحــي مــن منصب رئــاســة 
الــوزراء. لقد بصم هادي العامري ونوري 
ــم عــلــى  ــيـــرهـ ــار الــحــكــيــم وغـ ــمــ ــكـــي وعــ ــالـ املـ
التعيني التوافقي لرئيس الوزراء الجديد! 
دعي إلى طهران 

ُ
وسار الكاظمي، الذي است

مباشرة بعد التوافق عليه، ووّبخه ضمنًا 
البتزازه  ضمنيًا،  »واتهمه«  الفقيه  الولي 
فــــي مــــا بــــعــــد، فــــي قـــضـــيـــة اغـــتـــيـــال قــاســم 
سليماني في بغداد )يناير: كانون الثاني 
لقد  الــــرد:  مــن  يتمّكن  أن  دون  مــن   ،)2020
قتلوا ضيفك في بيتك، واعترفوا صراحة 
بالجريمة. دفــع »اتــهــام« املرشد اإليــرانــي، 
عــلــي خــامــئــنــي، هــــذا، فــي وقــتــه، برملانيي 
للتصويت،  ــزاب  ــ األحـ املــلــيــشــيــات وبــعــض 
مــنــفــرديــن وبــطــريــقــة غــيــر دســتــوريــة، على 
إخـــراج الــقــوات األمــيــركــيــة، وهــو تصويٌت 
ــراقـــي،  ــعـ غـــيـــر مـــلـــزم بــحــســب الـــدســـتـــور الـ
لسليماني،  الــبــرملــان  مبنى  فــي  والــهــتــاف 
وهــــــــــّددت بـــعـــض املـــلـــيـــشـــيـــات الـــكـــاظـــمـــي، 
الخضراء، وداس بعضهم  الى  وبالدخول 

عبد اللطيف السعدون

من مؤّسس أول مليشيا طائفية في العراق 
ــــالل، فــتــكــت بـــــــآالٍف مــــن أبـــنـــاء  ــتـ بـــعـــد االحـــ
الــطــائــفــة األخــــــرى، وبــمــئــات األكــاديــمــيــني 
ــــى صــاحــب  ــيـــني والـــعـــســـكـــريـــني، إلــ ــنـ ــهـ واملـ
وداع  للطائفية،  مناهض  وطــنــي  مــشــروع 
إلى  وتسليم سالحها  املليشيات  إلــى حل 
الـــدولـــة، وتــصــفــيــة »الــحــشــد الــشــعــبــي« من 
العناصر غير املنضبطة، ومن متوافق مع 
طروحات »دولة الولي الفقيه«، وساع إلى 
ناء  إلــى  معها،  الحميمية  العالقة  تــرويــج 
بنفسه عن طروحاتها، ورافض تدخالتها 
ــة لــــلــــعــــراق، ومـــن  ــيــ ــلــ ــــؤون الــــداخــ ــشــ ــ فـــــي الــ
وبينهم  ممثليه،  عبر  السلطة  في  مــشــارٍك 
مــــن هــــو مـــتـــهـــم بـــمـــمـــارســـات فــــســــاد، إلـــى 
مناشٍد للكيانات السياسية بعدم التستر 
عــلــى الــفــاســديــن، وإحــالــتــهــم إلـــى الــقــضــاء 
لالقتصاص منهم مهما كانت مواقعهم أو 
الوالية  ع عن طلب 

ّ
ارتباطاتهم، ومن مترف

لنفسه إلى ساٍع للحصول عليها بأي ثمن.
ذلــــك هـــو زعـــيـــم الــتــيــار الــــصــــدري، مــقــتــدى 
الــــصــــدر، رجـــــل الـــتـــقـــلـــبـــات واملـــتـــنـــاقـــضـــات 
ــتـــي يــســبــغــهــا عــلــى  ــاب الـــعـــديـــدة الـ ــ ــقـ ــ واأللـ
كلما  الناس  وشاغل  الدنيا  ومالئ  نفسه، 
 له ذلك، والــذي يبدو أن 18 عاما كانت 

ّ
عن

 لتنقله من موقع املتمسك بالعملية 
ً
كافية

الــســيــاســيــة الــطــائــفــيــة املــــدافــــع عــنــهــا إلــى 
الـــالعـــب املـــتـــمـــّرد عــلــيــهــا وعــلــى قــواعــدهــا، 
الشيعة  وقد أسعفته شعبويته بني فقراء 
الطريق  رايـــة  حــامــال  فيه  يعتقدون  الــذيــن 
ــــالق مـــبـــادرتـــه  ــة املــــهــــدي فــــي إطــ ــ نـــحـــو دولــ
بأكمله،  السياسي  املشهد  لتغيير  أخــيــرا 
»فائض  مــن  هــذه  الالفتة  حركته  مستمّدا 
قوة« جناه عبر االنتخابات النيابية أخيرا 
التي ضمنت له 73 مقعدا، بما يمثل ضعف 
املقاعد التي أحرزها خصمه اللدود زعيم 
حزب الدعوة، نوري املالكي، وأهلته ملوقع 
الــالعــب األول فــي »الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة«، 
ــن تــغــيــيــر »قــــواعــــد االشـــتـــبـــاك«  ومــّكــنــتــه مـ
ــّدر  ــا قـ ــقــــالب« ســـيـــاســـي، إذا مـ وقــــيــــادة »انــ
لــه أن يــنــجــح فــي إرســــاء دعــائــمــه، فسوف 
له،  إنــجــازا وطنيا ُيحسب  قــد حقق  يكون 
وإن كانت ثمة دالئل تفيد بأنه قد ال يكون 
قــــادرا عــلــى الــتــقــّدم بــمــشــروعــه »الــوطــنــي« 
الــذي رّوجـــه، وقــد يتراجع عن وعــوده كما 
فعل أكثر من مّرة. وبحسب ماكيافيلي، ال 
يحتاج السياسي أسبابا مشروعة ليحنث 

أدرك خصومه  أن  بعد  بــوعــده، خصوصا 
الخاسرة  املليشيات والكيانات  من زعماء 
ــبـــحـــوا فــــي دائـــــــرة االســـتـــهـــداف،  أنـــهـــم أصـ
ــذلـــك جــمــعــوا  وأن الــخــطــر يــحــيــق بـــهـــم. ولـ
أنفسهم في ما سّموه »اإلطار التنسيقي«، 
ــلـــوا ســيــوفــهــم، وهــــــــّددوا بــاإلجــهــاز  ــتـ واسـ
ــه، إن لـــــم يــنــصــع  ــ ــروعـ ــ ــشـ ــ ــــى مـ ــلـ ــ ــه وعـ ــيـ ــلـ عـ
لدعوتهم له، وينضوي معهم. وهم في ذلك 
الفاضحة  خسارتهم  يـــداروا  أن  يحاولون 
ــي كــثــيــريــن عنهم 

ّ
فـــي االنــتــخــابــات، وتــخــل

بمزيد من اإلنكار والعنجهية واالستقواء 
بالسالح، وصوال إلى إخضاع خصومهم.

السؤال املطروح على أكثر من طاولة: أيهما 
ــّر الــحــبــل إلــــى نــاحــيــتــه، مــقــتــدى  يــمــكــنــه جــ
الصدر أم املليشيات، وأيهما سوف تكون 
له الغلبة، وقد أوشكت اللحمة بينهما أن 
تنفصم، بعد فشل جهود البحث عن تسويٍة 
قامت بها طهران. وكان قائد فيلق القدس 
فــي الــحــرس الـــثـــوري اإليـــرانـــي، إسماعيل 
قاآني، قد أخذ دور »فاعل الخير«، وحاول 
إعــادة إنتاج  مللمة األمــور، والدفع باتجاه 
فشل  لكنه  القائمة،  السياسية«  »العملية 
في ذلك، ورجع إلى طهران ترافقه الخيبة. 
وهـــذا مــا دفـــع الــرئــيــس اإليـــرانـــي، إبــراهــيــم 
االتـــصـــال شخصيا برئيس  إلـــى  رئــيــســي، 
ــراقــــي، مــصــطــفــى الــكــاظــمــي،  ــعــ الــــــــــوزراء الــ
والــطــلــب مــنــه »الـــوصـــول إلـــى حــل قانوني 
وشـــفـــاف«، فـــي عــقــدة نــتــائــج االنــتــخــابــات 

التي ما تزال موضع خالف. 
ثّمة جزء آخر من املشهد، تتنازعه قوتان، 
ــر  ــتـــحـــدة وإيــــــــــران، يـــزيـــد األمــ الـــــواليـــــات املـ
تــعــقــيــدا وتـــأزمـــا، حــيــث أعــلــن األمــيــركــيــون 
أن أكـــثـــر مـــن ألـــفـــي جـــنـــدي ســــوف يــظــلــون 
فــــي الــــعــــراق فــــي دور اســـتـــشـــارة وتــمــكــني 
ومساعدة، وسيقومون أيضا بأية مهمات 
ذلــك.  العراقيون منهم  مــا طلب  إذا  أخـــرى، 
ورّدت املليشيات بالتهديد بأنها ستطلق 
عملياتها ضد األميركيني مع نهاية العام، 
األميركي،  لالنسحاب  املحّدد  املوعد  وهو 
وزادت بدعوتها العراقيني إلى التطوع في 
صفوفها، استعدادا ملا أسمتها »املواجهة 
العرض  وهــذا  األميركيني.  مــع  الحاسمة« 
التي تهيمن على  إيــران  للقوة تقف وراءه 
ترفع  الــتــي  تلك  حتى  املليشيات،  فصائل 
ــة »الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي«، مــــا يــتــيــح لــهــا  ــ رايــ
تحريكها في الوقت الــذي تشاء، وضد أي 

طرٍف خصٍم لها.
)كاتب عراقي(

ــاء الـــصـــراع الــداخــلــي، وفــتــح مستقبل  إذكــ
ليبيا على املجهول.

وبــقــدر مــا يـــرى كــثــيــرون فــي االنــتــخــابــات 
الــلــيــبــيــة مـــوعـــدًا مــهــمــًا الســـتـــرجـــاع األمـــل 
 التحديات 

ّ
 أن

ّ
في رؤية ليبيا مستقّرة، إال

الــتــي تــواجــه هـــذه االستحقاقات  الــكــبــرى 
قد تحّولها إلى نقطة بداية جولة جديدة 
ومدمرة من الحرب األهلية املستعرة منذ 
التحّديات  هــذه  أول  عشر سنوات ونيف. 
ــات. فــعــلــى  ــابــ ــتــــخــ يـــكـــمـــن فــــي تــنــظــيــم االنــ
الـــرغـــم مـــن الــجــهــود الــتــي بــذلــت مـــن أجــل 
اإلعداد لها، وتمخضت عن عملية السالم 
الواعدة التي رعتها األمم املتحدة اعتبارًا 
والتي   ،2020 األول  تشرين  أكــتــوبــر/  مــن 
اســتــلــزمــت وقــــف إطـــــالق الـــنـــار وتــشــكــيــل 
جديدها  وكــان  جــديــدة،  انتقالية  حكومة 
ــاء دول  ــ مــؤتــمــر بـــاريـــس الــــذي جــمــع رؤسـ
ــيـــس  ــرئـ ــة الـ ــبــ ــائــ ــن، وحــــضــــرتــــه نــ ــ ــديـ ــ ــديـ ــ عـ
 احتماالت نسف هذه 

ّ
 كل

ّ
 أن

ّ
األميركي، إال

ه 
ّ
املحطة ال تزال قائمة، ويرى مراقبون أن

عــلــى الــرغــم مــن الــتــحــذيــرات املــســتــمــّرة، ال 
تزال هناك محاوالت لتعطيل االنتخابات، 
ــة االنـــــتـــــقـــــال  ــيــ ــلــ ــمــ بــــــغــــــرض تـــــقـــــويـــــض عــ

الديمقراطي في ليبيا.
ــّدي الـــثـــانـــي الـــكـــبـــيـــر الـــــــذي يـــواجـــه  ــتــــحــ الــ
الــقــذافــي،  عـــودة شبح  االستحقاقات  هــذه 
بسيف  أو  حفتر  خليفة  بالجنرال   

ً
ممثال

القذافي، سيكون هذا القرار أكبر تقويض، 
ليس فقط لالنتخابات املقبلة، بل لعملية 

السالم الهشة القائمة.
 خطورة عّما 

ّ
التحّدي الثالث، وهو ال يقل

ســبــقــه، شــفــافــيــة تــلــك االســـتـــحـــقـــاقـــات، إذ 
يــتــخــّوف مــراقــبــون كــثــيــرون مــن مــحــاوالت 
تــزويــر  نتائجها، مــا سيفتح الــبــالد أمــام 
ــٍة جـــــديـــــدٍة، خــصــوصــًا  ــيــ ــلــ صـــــراعـــــاٍت داخــ
 هـــذه االســتــحــقــاقــات ســتــجــري فـــي ظل 

ّ
أن

استمرار االنقسامات التقليدية بني الغرب 

مــن عملية  الــرغــم  الليبيني، على  والــشــرق 
السالم التي ترعاها األمم املتحدة. 

التحّدي الرابع الذي يواجه االستحقاقات 
لو  حــتــى  نتائجها  قــبــول  املــقــبــلــة،  الليبية 
ــو مــا  ــ ــًا، وهـ ــهـ ــان الـــتـــصـــويـــت نــفــســه نـــزيـ ــ كـ
املــتــحــدة الخاص  ر منه مبعوث األمـــم 

ّ
حـــذ

الـــذي شـــّدد على  إلــى ليبيا، يــان كوبيش، 
ضـــرورة قــبــول نتائج االنــتــخــابــات، داعيًا 
جــمــيــع األطــــــراف الــلــيــبــيــة إلــــى الــتــصــويــت 

فيها وقبول نتائجها.
 
ّ
ــيـــس األخــــيــــر، ألن الـــتـــحـــّدي الـــخـــامـــس ولـ

ــر مــن  ــثـ ــذه االســـتـــحـــقـــاقـــات أكـ ــ تـــحـــديـــات هـ
ــّيـــار، دور الــقــوى  ــحــصــى فـــي مــقــال سـ

ُ
أن ت

بــفــضــل ضغطها تجري  الــتــي  الــخــارجــيــة 
 جــهــة منها 

ّ
ــتـــخـــابـــات، لــكــن لـــكـــل هــــذه االنـ

ــا، وفـــي  ــ ــهـ ــ حــســابــاتــهــا الـــخـــاصـــة مــــن ورائـ
ــم بنتائجها 

ّ
ــقــهــا، لــن تــســل

ّ
حـــال عـــدم تــحــق

ــــالل أدواتــــهــــا  بـــســـهـــولـــة، وســتــعــمــل مــــن خـ
التحّول  عملية  تقويض  على  الــداخــل  فــي 
الديمقراطي في ليبيا، وعرقلة كل محاولة 
الوصول إلى تسوية طويلة األمد. يضاف 
ــر مــــن عـــشـــريـــن ألـــف  ــثـ ــك وجــــــود أكـ ــ ــى ذلـ ــ إلـ
مــرتــزق تحت إمـــرة أمـــراء الــحــرب األهلية، 
مــا زالـــوا يسيطرون على أجـــزاء مهمة من 
فــي ظــل استمرار االنقسامات بني  الــبــالد، 
الغرب والشرق، ما يهّدد بحدوث مزيد من 
، بناًء على نتائج هذه 

ً
الصراعات مستقبال

االنــتــخــابــات، مــن دون أن نــنــســى عــشــرات 
اآلالف من القوات األجنبية الذين ال يزالون 
داخــل ليبيا، على الــرغــم مــن االتــفــاق على 

مغادرتهم.
 الحاالت، جرت االنتخابات الليبية 

ّ
وفي كل

ت إلى أجل غير مسمى، 
َ
ل جِّ

ُ
في موعدها أو أ

عانى  ضحية  أكــبــر  الليبي  الشعب  يبقى 
في املاضي من استبداد القذافي، ويعاني 
اليوم من مشكالت فشل قيام الدولة، ومن 
سنوات الحرب األهلية املدمرة التي أثرت 
صحته  وأرهــقــت  معيشته  مستويات  فــي 
الندوات  أن  واملفارقة  والجسدية.  العقلية 
الــدولــيــة الــتــي تــعــقــد حـــول الــشــأن الليبي 
ــذا الــشــعــب، وحــتــى  غــالــبــًا مـــا تــتــجــاهــل هــ
عــنــدمــا يــكــون هــنــاك تــركــيــز عــلــى الــجــانــب 
اإلنساني في ليبيا، يكون الهدف من ذلك 
وقـــف تــدفــق الــالجــئــني واملــهــاجــريــن نحو 
أوروبا. أما الليبيون في بلدهم، فغالبًا ما 
كان ُينظر إليهم، طوال السنوات املاضية، 
فقط سقط  أو  األهلية،  للحرب  نــاٍر  حطب 
متاع، وهذه أول مرة ُينظر إليهم أصواتًا 
ــّدد مــســتــقــبــل  انــتــخــابــيــة يــمــكــنــهــا أن تــــحــ
املــرحــلــة االنــتــقــالــيــة فـــي الـــبـــالد، وإال فــإن 
الليبيني  ملستقبل  الضيق  األمــل  بصيص 
قــد يــتــالشــى، ومــصــيــره الــيــوم يــوجــد ألول 

مرة بني أيدي الليبيني أنفسهم.
)كاتب وإعالمي مغربي(

ــثـــورة  ــقــــاذ الـ ــكـــون مـــفـــتـــرق إنــ يــمــكــن أن تـ
الــســودانــيــة مــن مــســار اســتــئــصــاٍل يشبه 
تجارب سابقة في مسار إجهاض ثورات 

الربيع العربي.
وفي موقف تملك فيه جبهة االنقالبيني 
من الدعم اإلقليمي ما كان يمكن أن يطيل 
ــــإن اســـتـــعـــادة  عـــمـــر املــــســــار االنــــقــــالبــــي، فـ
ــه، انــتــصــار  ــ املـــســـار االنـــتـــقـــالـــي، بــحــد ذاتــ
يــتــجــاوز حـــدود »الـــرمـــزي«، لكن رافضي 
ــّرروا  ــ ــاق، بــعــد قــلــيــٍل مـــن إعــــالنــــه، قـ ــفــ االتــ
التنّصل منه، ومن رئيس الــوزراء العائد 
إلــــى مــنــصــبــه بــمــوجــبــه، عــلــى الـــرغـــم من 
أنه قد يكون في أمــّس الحاجة إلى داعم 
ــدنــــي« قــــوي خــــالل املــرحــلــة  ســيــاســي »مــ
املــقــبــلــة. والــقــنــاعــة بـــأن االتــفــاق ال يحقق 
عيه ارتكبوا 

ّ
كل املطلوب، ال تعني أن موق

جــرم »الــخــيــانــة«، وربــمــا كــان األجـــدى أن 
ــفـــاق قـــاعـــدة: »خــذ  يــعــتــمــد مــعــارضــو االتـ
وطـــالـــب«. ولــقــد أثــبــتــت تــجــارب الــتــحــّول 
الــــديــــمــــوقــــراطــــي، مـــنـــذ انـــهـــيـــار االتـــحـــاد 
السوفييتي، أن الثورات ال يمكن إنتاجها 
النقي«، فهي  »معمليًا« في شكل »الخام 
فــي الـــداخـــل تــحــُدث فــي »الـــشـــارع«، وهــو 
الخارج  وارتداداتها على  فضاٌء مفتوح، 
تدفع املنتفعني واملتضّررين على السواء 
إلى السعي إلى التأثير في مسارها، وإن 
في  التام  والتحّكم  لجامها  إمساك  أمكن 
مــآلــهــا! وعــلــيــه، لــيــس مــن املــبــالــغــة الــقــول 
إن »اإلدراك« قد يكون أحد أهم املدخالت 
ــــورات، وقــديــمــًا  ــثـ ــ الـــتـــي تـــؤثـــر بــمــصــيــر الـ
وضــــع عــلــمــاء أصــــول الــفــقــه فـــي اإلســــالم 
الــقــاعــدة الــذهــبــيــة: »الــحــكــم عــلــى الــشــيء، 

ره«.  فرٌع عن تصوُّ
األهـــــداف  يــشــمــل:  ــٌب  ــ ــرّك مــ هــنــا  واإلدراك 
زات واملعيقات، 

ّ
والوسائل وخرائط املحف

والعالقة املعقدة بني األهداف والوسائل، 
ومــا يمكن أن يــكــون »هــدفــًا واقــعــيــًا« في 
مــرحــلــٍة مـــا، مـــن دون الــتــخــلــي عـــن هــدف 
نهائيًا.  هــدفــًا  الــشــامــل  الــجــذري  التغيير 
وقـــد يــكــون الــهــدف »نــهــائــيــًا«، وال يكون 
بالضرورة هدفًا »آنيًا«، فالثورات ليست 
دائمًا تطبيقًا للتعبير األميركي الشهير: 

»اآلن وهنا«.
وعــلــى املــســتــوى املــعــرفــي، يــمــكــن اعــتــبــار 

على صــوره بأقدامهم. أمــا هــذه املــرة، فقد 
الــذي  التنسيقي  ــار  مــا يسّمى اإلطـ تــحــّرك 
الوالئية  واملليشيات  األحــــزاب   

ّ
كــل يجمع 

بعد زيــارة قآآني، »ليقّدم« خطة في شكل 
ها »لحلحلة االنسداد 

ّ
ورقة، يّدعي فيها أن

ها تعالج »تخوفات« الكتل 
ّ
السياسي« وأن

الشيعية التي »نهبت« أصواتها، تتضمن: 
الحالي،  االنتخابات  قانون  إلغاء  تثبيت 
وهو القانون الذي تم تعديله بضغٍط من 
الــقــانــون السابق  الــرافــضــني  ثــوار تشرين، 
بأكمله. ووافق عليه البرملان، بسبب ضغط 
الثوار، بحّجة فسح املجال أمام املستقلني 
لــخــوض االنـــتـــخـــابـــات، وإلـــغـــاء مــفــّوضــيــة 
اإللكترونية  األجــهــزة  وإلــغــاء  االنتخابات 
مبّكرة  بانتخاباٍت  والــقــيــام  والــفــرز،  للعد 
رئــــيــــس وزراء  واخــــتــــيــــار  بـــعـــد ســـنـــتـــني، 
توافقي، والتوفيق بني الصوت االنتخابي 
ــدد املـــقـــاعـــد، والـــحـــفـــاظ عــلــى »الــحــشــد  ــ وعـ
الشعبي« وعدم املساس به، وإعطاء مواقع 
نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الــــنــــواب الــشــيــعــي 
لتخوفهم  الــتــنــســيــقــي«  »اإلطــــــار  ألطـــــراف 
مــــــن إقــــــــــــرار بــــعــــض الــــــقــــــوانــــــني. وجــــديــــد 
مــقــتــرحــات هـــذه الــخــطــة، وأهــمــهــا تشكيل 
القرار  يرسم  سياسي،  استشاري  مجلس 
الــســيــاســي عــلــى شــاكــلــة »هــيــئــة مصلحة 
النظام« في إيران. فهل يساهم هذا املطلب 
فعال في حلحلة االنسداد السياسي، أم أنه 
وضع إلغالقه بالكامل، وحصر القرار بيد 
الوالئيني، للهيمنة على السلطة بالكامل، 
وتــثــبــيــت املــلــيــشــيــات الـــوالئـــيـــة بــوصــفــهــا 
، على شاكلة الحرس اإليراني. أما 

ً
مؤسسة

السياسي إياد عالوي، فقد اقترح معالجة 
ــن« بــتــعــويــضــهــم  ــ ــريـ ــ ــاسـ ــ ــخـ ــ احــــتــــجــــاج »الـ
بــمــقــاعــد نــيــابــيــة يــتــفــق عــلــيــهــا عـــن طــريــق 
 
ّ
 إن

ً
ــرًا، قــائــال

ّ
عــقــد مــا ســمــاه مــؤتــمــرًا مــصــغ

الديمقراطية  الحرب، فأين  ذلك أفضل من 
التي تتغنون بها واالنتخابات والشرعية 

وسيادة الدولة؟
لقد نقلت القنوات العراقية تظاهرة أتباع 
الــوالئــيــني، وســمــع الــعــراقــيــون بــعــض من 
ـــه ال يــعــرف ملـــاذا أتــى 

ّ
شـــارك فيها يــقــول إن

إلى هنا، واآلخــر يقول إنهم قد تلقوا أمرًا 
لم ينصاعوا  وإذا  الخروج،  يجبرهم على 
خدمت هذه األساليب 

ُ
تقطع رواتبهم. واست

نفسها في تظاهرة الوالئيني الذين كانوا 
قد أخرجوا أتباعهم مقابل مبالغ بسيطة 
للهتاف ضد السفارة األميركية. وامتألت 
صــفــحــات الـــتـــواصـــل، بــهــاشــتــاغــات تــهــزأ 
بـــالـــتـــظـــاهـــرة وبـــاملـــلـــيـــشـــيـــات وأتـــبـــاعـــهـــم، 
ــازل  ــذ مــقــعــد« ال يــشــبــه »نــ ــازل آخــ ــ مــثــل »نــ
ــازل أريـــد وطــن«  آخـــذ حــقــي« وال يشبه »نــ
وحصدت زيارة عادل عبد املهدي، رئيس 
الوزراء خالل ثورة تشرين، للتعزية بوفاة 
أحـــد أعــضــاء املــلــيــشــيــات، وكــــذا تصريحه 
املتظاهرين  تقمع  الــحــكــومــيــة  الـــقـــوات   

ّ
أن

ــر،  ــاهـ ــتـــظـ الـــســـلـــمـــيـــني الـــــذيـــــن لـــهـــم حـــــق الـ
 
ّ
مــشــاهــداٍت وتــعــلــيــقــاٍت حــــاّدة، تــذّكــره بــأن
أكــثــر مــن 800 عــراقــي مــتــظــاهــر قــد قتلوا، 
ــقـــارب ثـــالثـــني ألــــف بــــأوامــــره،  ــا يـ ــرح مـ ــ وجـ
ــاهـــرون ســلــمــيــًا لــلــمــطــالــبــة  ــتـــظـ ــــوا يـ ــانـ ــ وكـ

بالحقوق، وليس بمقاعد برملانية. 
عــــــــّرى عــــــدد املـــتـــظـــاهـــريـــن أمــــــــام املــنــطــقــة 
ــام الــشــعــب  ــ الـــخـــضـــراء هــــذه املــلــيــشــيــات أمـ
أتباعها  وحجم  أكاذيبها  وأظهر  العراقي 
الحقيقي الذين أتوا بالتخويف والترهيب 
واألمــــــوال، وهـــي الــتــي تــتــبــاهــى وتتفاخر 
بــاســم املــقــاومــة الـــذي تطلقه عــلــى نفسها 
ومــحــاربــة االحــتــالل األمــيــركــي، ولـــواله ملا 
كانت تصول وتجول في العراق كما تشاء. 
الخضراء  املنطقة  أمـــام  مفتعلة  ضــوضــاء 
لتمرير مقترحات خطة اإلطار التنسيقي، 

ــح قــوي 
ّ

اإلســــالم الــقــذافــي، وكــالهــمــا مــرش
ليبيا  قد تعيد  التي  االنتخابات  هــذه  في 
إلى االستبداد الذي أطاحته ثورة الشعب 
الليبي عام 2011. وكال الرجلني يجّر وراءه 
جنرال  ســوى  ليس  فحفتر  سيئًا.  ماضيًا 
فــــاشــــل فــــي عـــهـــد الــــقــــذافــــي، هــــو وجــيــشــه 
عديدة  جــرائــم  بــارتــكــاب  همان 

ّ
مت الوطني 

خـــــالل الـــعـــشـــريـــة املـــاضـــيـــة، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
مقابر  وإنــشــاء  مدنية،  مناطق  اســتــهــداف 
جــمــاعــيــة ُعــثــر داخــلــهــا عــلــى رفــــات رجـــال 
ونساء وأطفال، وما زالــت تالحقه دعــواٌت 
تطالب بمحاسبته على تلك الجرائم التي 
تــرقــى إلـــى جــرائــم حــــرب. وإذا تــمــّكــن هــذا 
الــجــنــرال الـــدامـــي مــن الــحــصــول عــلــى حق 
فسيكون  املقبلة،  االنتخابات  في  ح 

ّ
الترش

ذلـــك أكــبــر طــعــٍن لصدقيتها، ولــكــل مــا قد 
تسفر عنه من نتائج.

القذافي،  وفــي املقابل، عــاد سيف اإلســالم 
مثل كابوس مزعج، عندما أعلن استعداده 
ــده بــعــد  ــ ــ لـــقـــيـــادة لــيــبــيــا الـــتـــي خـــّربـــهـــا والـ
أربعة عقود من الحكم االستبدادي، وذلك 
ــه مــطــلــوب مــن املحكمة  عــلــى الــرغــم مــن أنـ
جرائم  ارتــكــاب  بتهمة  الــدولــيــة  الجنائية 
ضــد اإلنــســانــيــة، وتــحــديــدًا دوره املــزعــوم 
في قمع االحتجاجات في عام 2011، وهو 
املرتزقة  مــع  بتعاونه  أيضًا  داخليًا  متهم 
الـــــروس. وفـــي حــالــة إجــــازة تــرشــيــح نجل 

أحــد أصــول هــذا الـــداء، إدراك العالم عبر 
العبارات البليغة. 

ض األفراد والجماعات  وهذا اإلدراك ُيعرِّ
لــخــطــر خـــوض مـــعـــارك صــفــريــة، تتحول 
الـــقـــنـــاعـــات، مــــن دون تــمــيــيــز وال  فــيــهــا 
تــصــنــيــف، إلــــى مـــقـــّدســـات، إذ تــلــت ذلــك 
ما هو خارج  فيها   يصبح 

ٌ
غالبًا مرحلة

ــة املــــقــــّدســــات« مــســتــحــقــًا وصــــف:  ــزمــ »حــ
ــــس«. وعــلــى الــرغــم مــن أن املــألــوف 

ّ
»املــــدن

قـــــامـــــوس خـــطـــاب  مــــــفــــــردات  ــــري  ــــجـ تـ أن 
ــلــــى ألـــســـنـــة  ــــــــس« و»املـــــــــقـــــــــّدس« عــ

ّ
»املــــــــدن

الــجــمــاعــات ذات املــرجــعــيــة الــديــنــيــة، فــإن 
منذ  وبخاصة  الــحــديــث،  العصر  تجربة 
بالحركات   

ٌ
العشرين، حافلة القرن  بداية 

ــــرى الـــعـــالـــم كــلــه  ــتـــي تـ ــيـــة الـ األيـــديـــولـــوجـ
ــس« 

ّ
مــن ثقب االنــقــســام الــحــاّد بــني »املــدن

و»املقّدس«، من الصراعات داخل الحزب 
الــصــراعــات  إلـــى  السوفييتي،  الــشــيــوعــي 
ــر حـــــّدة داخـــــل الـــحـــركـــة الــشــيــوعــيــة  ــثـ األكـ
الدولية، وعلى نحٍو مشابٍه خاض الزعيم 
النازي هتلر معاركه املدّمرة ألسباٍب في 
بني  الــجــذري  الــصــراع  حتمية  مقّدمتها 

»الِعـرق املقّدس« و»األجناس املدنسة«. 
السياسة بني   هي لعبة اختصار 

ٌ
وقاتلة

س«.
ّ
»مقّدس« و»مدن

)كاتب مصري(

أو جــزء منها، والــتــفــاوض على مــزيــد من 
االمتيازات الوالئية.

االنتخابات،  بنتائج  للتظاهرات  ال عالقة 
ــرانــــي لــلــقــيــام  بـــل هـــي فـــرصـــة لــلــوكــيــل اإليــ
 فيه إيران 

ّ
بمثل هذه االستعراضات، تبتز

النووية  املفاوضات  في  املتحدة  الواليات 
املقبلة، ضوضاء يستخدم فيها العراقيون 
أسرى وسلعة تباع وتشترى، سماسرتها 
ومليشياتها.  السياسية  العملية  أحـــزاب 
ومــا وصـــول قــائــد فيلق الــقــدس، الجنرال 
ــداد بــمــنــاســبــة مــحــاولــة  ــغــ ــــي، إلـــــى بــ ــآآنـ ــ قـ
جوية  صـــورًا  وتقديمه  الكاظمي،  اغتيال 
بقيامها  للمليشيات  اتـــهـــامـــاٍت  لــتــكــذيــب 
 تأكيد على إدارة الحرس 

ّ
بهذه املحاولة، إال

اإليـــرانـــي الــتــظــاهــرات، وكـــل مــا تبعها من 
تحّركات حزبية للسير في تنفيذ أجندته.    
الــــــكــــــالم عــــــن حــــــــرب شـــيـــعـــيـــة - شــيــعــيــة 
ومواجهات بني أحزاب العملية السياسية 
العراقيني،  الوالئية وغيرها هو لتخويف 
 االحـــتـــالل األمــيــركــي 

ّ
تــدحــضــه حــقــائــق أن

هــو األكــثــر حرصًا على اســتــمــرار العملية 
الــســيــاســيــة بــشــكــلــهــا الــطــائــفــي املـــرســـوم، 
ــع فــــي وجـــــــود املــلــيــشــيــات  ــانـ ــمـ ــــــــه ال يـ

ّ
وأن

 أّي طرٍف من أطراف العملية 
ّ
الوالئية، وأن

ــــدري،  ــــصـ ــيــــار الـ ــتــ الـــســـيـــاســـيـــة، ومـــنـــهـــا الــ
ــتـــي وضــعــهــا  لــــن يـــخـــرج عــــن الـــخـــطـــوط الـ
اإليــرانــي. ولن  األميركي ووكيله  االحتالل 
بالكالم   

ّ
إال سالحها  وال  املليشيات  مّس 

ُ
ت

التي  اللحظة  في  الــذي سيطوى  الدعائي 
لتعود  بــذلــك،  الفقيه  الــولــي  فيها  سيوعز 
األمــــور إلـــى مــجــراهــا الــســابــق. لـــذا أرســلــت 
طهران مسبقًا رسالة إلى الواليات املتحدة 
ها ستحافظ على التهدئة في 

ّ
تؤكد فيها أن

الــعــراق إلـــى تــاريــخ بـــدء املــفــاوضــات حــول 
نوفمبر/  شهر  نهاية  فــي  الــنــووي  ملفها 

تشرين الثاني الحالي.
 نـــتـــائـــج االنـــتـــخـــابـــات فــي 

ّ
ــي أن ــّدعــ ــن يــ مــ

الــعــراق قــد جــرت بعيدًا عــن طــهــران واهــم، 
 االتفاق األميركي اإليراني تم مسبقًا، 

ّ
ألن

وحـــتـــى عــلــى الــتــجــديــد لــرئــيــس الــــــوزراء، 
مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي، بـــتـــأيـــيـــد الـــرئـــيـــس 
اإليــرانــي، إبراهيم رئيسي، وهو ما فهمه 
ــه بــاملــقــاطــعــة  ــ ــهـ ــ ــراقــــي وواجـ ــعــ الـــشـــعـــب الــ
ــريــــن. يـــومـــًا  ــي دعــــــا إلـــيـــهـــا ثــــــــوار تــــشــ ــتــ الــ
بــعــد يــــوم، وانــتــخــابــات بــعــد انــتــخــابــات، 
ُيحاصر الشعب العراقي عملية االحتالل 
الـــســـيـــاســـيـــة فــــي زاويـــــــــة، ويـــحـــشـــرهـــا فــي 
فقدت  ــهــا 

ّ
ألن املـــؤّكـــد،  إســقــاطــهــا  مستقبل 

 شرعية، ويرد على كذبة الديمقراطية 
ّ

كل
بأهم مقاطعة شعبية جرت في انتخاباٍت 
ــم، كــشــفــت الـــتـــزويـــر  ــالـ ــعـ فــــي كــــل أنــــحــــاء الـ
املــحــلــي والــــدولــــي املـــتـــآمـــر عــلــى الـــعـــراق، 
وعلى ثورة تشرين التي أرادت استعادته.
)كاتبة عراقية في باريس(

في تحّديات االنتخابات الليبية

درس ثورة السودان

هذه الضوضاء أمام المنطقة 
الخضراء في بغداد

لمن الغلبة... 
للصدر أم للمليشيات؟

الليبيون في بلدهم 
غالبًا ما كان يُنظر 

إليهم، طوال السنوات 
الماضية، حطب ناٍر 

للحرب األهلية، أو 
سقط متاع

الفعل الثوري يفتح 
الباب لـ »إمكانية« 

التغيير، لكن تحّول 
هذا اإلمكان إلى 

واقٍع مرهون 
بشروط موضوعية

من يّدعي أّن نتائج 
االنتخابات في العراق 

قد جرت بعيدًا عن 
طهران واهم، ألّن 
االتفاق األميركي 
اإليراني تم مسبقًا

آراء

أرنست خوري

أن ُيكتب مقال إلثبات أن عودة عبد الله حمدوك إلى رئاسة الحكومة في السودان، 
بالشكل الذي عاد فيه، هو بمثابة استسالم لسّجانيه وتحرير شهادة براءة لالنقالب 
؟ لكن 

ً
أليس ذلك بديهيًا فعال العناء.  باملاء بعد  املــاء  العسكري، فإنما هذا كتفسير 

ال بأس ببعض امللل، مع أن اإلثــارة، لو ُوجــدت في السياق السوداني الحالي، فإنما 
ع تصريحات الرجل وسلوكه في الساعات التي تلت اإلفراج عنه. لقد  تنحصر في تتبُّ
ل رئيس الوزراء العائد في غضون 25 يومًا، من السجن إلى اإلقامة الجبرية في 

ّ
تنق

منزله، فالقصر الجمهوري، بحسب أجواء املفاوضات التي كانت تجري مع املسؤولني 
األميركيني خصوصًا، ممن اختصروا شرط إلغاء مفاعيل االنقالب بإعادة »الدكتور 
حمدوك« إلى منصبه، وهو ما حصل. أراد املجتمع الدولي رئيس حكومة مدنيًا يعرفه 
جيدًا منذ دراسته وعمله في مؤسسات دولية لتبرير مواصلة فك العزلة الدولية عن 
الخرطوم، ولعلم املسؤولني األجانب أّن ُحكمًا عسكريًا مباشرًا من دون واجهة مدنية 
لن يضمن استقرارًا ولو هشًا في هذا البلد. أصّر الغرب على ذلك وحصل عليه من 
خالل عودة مهينة للرجل إلى منصبه باتفاق جديد يعطي عمليًا كل السلطة للعسكر 
بعدما كانت مناصفة بينهم وبني السياسيني املدنيني. احتفظ العسكر إذًا بنسخة 
 ،

ً
تناسبهم من حمدوك، ليرأس حكومة ال سياسيني فيها، وال تتعاطى السياسة أصال

أكثر من غيره، مثلما الحظت عن حق  الشارع  م في 
َ
ُيشت الــذي  الرجل  وليكون هو 

»إنسايت ستراتيجي  مركز  فــي  السودانية  الــشــؤون  فــي  وهــي خبيرة  خلود خير، 
بارتنرز«، في حديث إلى وكالة »فرانس برس«.

بــالــغ حــمــدوك فــي االحــتــفــال بــعــودتــه إلـــى مــنــصــب رئــيــس حــكــومــٍة لــن يــكــون فيها 
في  لــه.  التابعة  وللمليشيات  للجيش  االنصياع  يجيدون  تكنوقراط  بل  سياسيون 
أكتوبر/  25 فــي  اعتقاله  منذ  القسري  اإلعــالمــي  غيابه  عــّوض  غضون 24 ســاعــة، 
تشرين األول املاضي، وأعطى مقابلتني صحافيتني )لقناة الجزيرة ولوكالة رويترز( 
 إلى كلمته التي ألقاها في القصر الجمهوري عقب توقيعه اتفاق االستسالم 

ً
إضافة

مثلما يسميه الــبــاحــث فــي مــركــز »ريــفــت فــالــي إنــســتــيــتــيــوت«، مــجــدي الــجــيــزولــي. 
للواقع  إنــكــار  مــن  مزيج  التوقيع(،  إثــر  وكلمته  )املقابلتان  الثالثة  التصريحات  فــي 
»الجزيرة« إن االتفاق  لـ وتصحيح فــوري ملا أدلــى به في املقابلة نفسها. قال الرجل 
نّص على أن تكون لرئيس الوزراء »القدرة على تشكيل حكومة مستقلة بكل حرية 
الحكومة ستتألف من  واستقاللية«، وما هي إال لحظات تمّر قبل أن يستدرك بأن 
وزراء »تكنوقراط«، أي ال حزبيني وال سياسيني عمومًا. بتفسير فوري آخر، القرارات 
السياسية ستكون ممنوعة عن الحكومة ووزرائها ورئيسها، وستنحصر بمجلس 
وعند مجلس  غيره(.  ما  )حميدتي  ونائبه  البرهان(  الفتاح  )عبد  ورئيسه  السيادة 
للمرحلة االنتقالية،  العليا  السلطة  الحكاية وتنتهي. املجلس، وهو  السيادة هذا تبدأ 
استبعد منه البرهان بعد انقالب 25 أكتوبر، أربعة سياسيني مدنيني يمثلون »ائتالف 
أن  ائــتــالف كــان حــمــدوك يومًا مــا محسوبًا عليه مــن دون  الحرية والتغيير«.  قــوى 
يكون عضوًا فيه، وسرعان ما صار ُينظر إليه من قبل االئتالف الذي يضم أحزاب 
أحــد جماعة  أي  اآلخــريــن«،  »واحــد من  السودانية، كأنه  الثورة  وحركات وتنظيمات 
العسكر في السلطة أو أكثر من يسايرهم. ومجلس السيادة ذاك، كان يجب أن تنتقل 
رئاسته إلى سياسي مدني في 17 الشهر الحالي، بموجب اتفاق املــداورة )2019(، 
وهو ما ألغاه انقالب العسكر الذي حل املجلس السابق وأعاد تسمية أعضاء جدد 
برئاسة البرهان نفسه ونيابة حميدتي إياه حتى انتخابات يوليو/تموز 2023 التي 

يعتقد أصحاب النيات الطيبة أنها ستجري بالفعل.
أعاله شيء من ملل شواهد إضفاء الشرعية على انقالب السودان من قبل ضحاياه. 
ع )الصفقة( من أجل 

ّ
أما االنفصال عن الواقع فال ُيسأل عنه إال حمدوك في قوله: »أوق

التي  الحفاظ على املكاسب االقتصادية  السودانيني، وقد عدُت من أجل  حقن دماء 
تحققت«. نعم والله، قال »املكاسب االقتصادية التي تحققت«.

أنطوان شلحت

 الــشــؤون العسكرية فــي صحيفة يــديــعــوت أحــرونــوت 
ُ

ــل
ّ
ــشــر، قبل أســبــوع، ُمــحــل

َ
ن

للجيش  السنوي  الوضع  »تقدير  َص 
ّ
ُملخ يشاي،  بن  رون  اإللكتروني،  وموقعها 

اإلسرائيلي«، تحت العنوان املتباهي: »تقدير الوضع السنوي للجيش اإلسرائيلي: 
أربعة  األوضــاع األمنية تحّسنت وهــذه هي أسباب ذلــك«. بحسب بن يشاي، ثمة 
أسباب رئيسية وراء تحّسن وضع األمن القومي اإلسرائيلي. أكثر ما يلفت النظر 
الوثيق واملتعاظم بني  التعاون االستخباراتي واألمني  منها سبٌب انضاف حديثًا، 
دولة االحتالل ودول في منطقة الشرق األوسط. ومما كتبه في صدده: ال يمكننا 
أن نتوّسع في املوضوع، لكن املناورات الجوية »علم أزرق« التي جرت بقيادة سالح 
الجو في إسرائيل، وزيارة قائد سالح الجو اإلسرائيلي عميكام نوركني اإلمارات 
العربية املتحدة، عالمتان أساسيتان يمكن اإلشارة إليهما في هذا السياق. وللعلم، 
إن قائد القوات الجوية في اإلمارات، إبراهيم ناصر محمد العلوي، قام، على خلفية 
 دولية 

ٌ
تلك املناورات، بأول زيارة إلسرائيل، ملتابعة ما وصفت بأنها مناوراٌت جوية

ضخمة يجريها الجيش كل عامني، وأقيمت هذا العام فوق صحراء النقب في جنوب 
إسرائيل. وشّدد سالح الجو اإلسرائيلي على أنه يعتبر مناورات هذا العام األكبر 
باإلضافة  اإلطــالق،  إسرائيل على  استضافتها  التي  املناورات  بني  تقدمًا  واألكثر 
إلى مشاركة عدة دول ألول مرة، أو بطرٍق أكثر أهمية من املناورات األربع السابقة. 
وأوضح رئيس قسم العمليات في سالح الجو اإلسرائيلي، الذي أشرف على تنظيم 
املناورات، أنها جرت بمشاركة 80 طائرة مقاتلة من أنواع متعددة و1500 مقاتل، 
د أن لها قيمة استراتيجية كبيرة لسالح الجو ودولة إسرائيل على حد سواء. 

ّ
وأك

تــشــارك في  لــم  ــارات  اإلمــ أن  تأكيد  وحــرصــت مــصــادر عسكرية إسرائيلية على 
أول زيــارة  الجوي ملتابعة جــزء منها، في  املــنــاورات، لكنها أرسلت قائد سالحها 
رسمية يقوم بها إلسرائيل منذ توقيع اتفاق التطبيع بني البلدين في إطار »اتفاقيات 
ق 

ّ
أبراهام« العام الفائت، وأشارت بالتوازي إلى أنه في وقت سابق من هذا العام حل

طيارون إسرائيليون وإماراتيون معًا في مناوراٍت مشتركٍة استضافتها اليونان، 
وقبل ذلك شاركوا في مناوراٍت للقوات الجوية بقيادة الواليات املتحدة.

أما زيــارة قائد سالح الجو اإلسرائيلي اإلمــارات، فكان الهدف منها املشاركة في 
مؤتمر لقادة سالح الجو من أنحاء العالم كافة، بينهم قادة من دول الشرق األوسط، 
وزيارة معرض دبي للطيران الذي أقام فيه سالح الجو اإلسرائيلي جناحًا خاصًا 
ألول مرة. ولفت بيان للجيش اإلسرائيلي إلى أن هذه الزيارة تشير إلى استمرار 
املستوى  الجيش اإلسرائيلي وجيوش أجنبية وتعزيزها على  العالقة بني  تطوير 

االستراتيجي، وأيضًا إلى التعاون املتزايد بينها في الشرق األوسط.
في واقع األمر، بمناسبة مرور عام على توقيع االتفاق بني اإلمارات وإسرائيل، التي 
صادفت في أغسطس/ آب املاضي، توالت تقارير رسمية وشبه رسمية إسرائيلية 
أن  مـــؤّداه  قــاســم مشترك،  أنــه يجمعها  األول،  الفــتــني:  بأمرين  بــاألســاس  اتسمت 
الشوط الذي قطعته إجراءات التطبيع بني الدولتني كان أطول من الشوط الذي قطعته 
أنها تؤتي   عن 

ً
أبــراهــام«، فضال إلــى »اتفاقيات  دول عربية أخــرى انضمت الحقًا 

الكثير من الثمار في املجاالت كافة، بدءًا باملجال االقتصادي، وليس انتهاًء باملجال 
األمنّي. وفي تقرير ملعهد أبحاث األمن القومي في جامعة تل أبيب، أشير إلى أن 
الوقائع اآلخذة بالتراكم بني الدولتني توفر الشروط الالزمة إلقامة ما ُيسّمى »السالم 
َعت 

ِّ
الدافئ« بني الشعبني، ألول مرة في تاريخ االتفاقيات مع طرف عربي، حيث ُوق

مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون في مجاالت الثقافة والدراسة األكاديمية والحفاظ 
الطبية والسيبرانية وغيرها. واألمر  الغذائي واملائي والخدمات  البيئة واألمن  على 
 على االستقواء بالتطبيع مع الدول العربية، وال سيما في 

ً
الثاني، أن هناك تعويال

م إدارة جديدة ذات مقاربة 
ّ
منطقة الخليج، في مقابل تغّير اإلدارة األميركية وتسل

قد تكون مغايرة ملقاربة اإلدارة السابقة، وتحديدًا حيال إيران واملسألة الفلسطينية.

مروان قبالن

ــرات على تنامي الفجوة في املــواقــف بني روسيا 
ّ

تــزايــدت، في اآلونــة األخــيــرة، املــؤش
وإيران بشأن عدد من امللفات، منها رفض األولى مساعي األخيرة نقل املفاوضات 
إلــى بروكسل، وبــروز خــالفــاٍت بشأن استثمار  الــنــووي من فيينا  حــول برنامجها 
مصادر الطاقة في بحر قزوين، واستبعاد روسيا إيــران من ترتيبات حل الصراع 
 إلى سورية، إذ الحظ اإليرانيون تضاعف عدد الهجمات 

ً
في جنوب القوقاز، وصوال

اإلسرائيلية التي تستهدفهم هناك منذ االجتماع الذي عقده رئيس الوزراء اإلسرائيلي، 
الشهر  يــوم 22  بوتني، في سوتشي  الــروســي، فالديمير  الرئيس  بينت، مع  نفتالي 

املاضي )أكتوبر/ تشرين األول(.  
تشي هذه املؤشرات بأن املرحلة التي اتسمت بتقاطع مصالح روسي - إيراني، بلغ 
وأن  نهايتها،  بلغت  تكون  ربما   ،)2021-2011( ســوريــة  فــي  بينهما  التحالف  حــد 
التناقضات بني الطرفني سوف تبرز أكثر خالل املرحلة املقبلة، سواء اقتربت إيران 
التوقيع  الــذي جرى  التعاون االستراتيجي  اتفاق  إطــار ترجمة  أكثر من الصني، في 
برنامجها  اتفاٍق مع واشنطن بشأن  إلى  أو توصلت  العام،  بينهما مطلع هذا  عليه 
النووي. وكان واضحًا لكل مهتم، منذ البداية، أن التقارب الذي نشأ بني روسيا وإيران 
العربي ال يمكن أن يستمر أبعد من األسباب والعوامل املرحلية  الربيع  خالل فترة 
 
ٌ
هــي محكومة بــل  تعاوني،  إطــار  فــي  تقع طبيعيًا  ال  البلدين  فعالقة  إلــيــه،  أّدت  التي 
البلدين  رؤى  واختالف  والجغرافيا  بالتاريخ  مرتبطة  عوامل  بفعل  أكثر،  بالتنافس 
وفلسفة نظاميهما، وفوق ذلك كله تعارض مصالحهما االستراتيجية واالقتصادية.

بالشك  البلدين  بــني  العالقة  اتسمت  الــعــربــي،  الربيع  على  السابقة  الــســنــوات  خــالل 
وانــعــدام الــثــقــة، إذ صــّوتــت روســيــا إلــى جــانــب كــل الـــقـــرارات الــتــي فــرضــت عقوبات 
على إيران في مجلس األمن؛ وهي القرارات 1737 لعام 2006، و1747 لعام 2007، 
تنفيذ  امتنعت موسكو ســنــواٍت عن  كما  لعام 2010.  و1929  لعام 2008،  و1803 
على  الــصــاروخــي،  الــدفــاعــي  »إس-300«  بنظام  طــهــران  بتزويد  املتعلقة  التزاماتها 
البالغة 800 مليون دوالر، وقد قّدمت طهران، بسبب ذلك،  الرغم من تسديد قيمته 
دعوى قضائية إلى محكمة التحكيم في باريس، طالبت فيها موسكو بتسديد أربعة 
الطرفني، كما  العقد املوقع بني  التزامها بتنفيذ  مليارات دوالر غرامات تأخير لعدم 
داومت روسيا على رفض طلب إيران املتكّرر صيانة غواصاتها التي كانت ستمنح 
إيران، في حال إعادة تأهيلها، مناورة عسكرية واسعة في الخليج العربي واملحيط 
الهندي. باإلضافة إلى ذلك، ماطلت موسكو عشر سنوات إلنهاء بناء مفاعل بوشهر 
ي 

ّ
ت تستخدمه أداة للمساومة مع الغرب. وتغذ

ّ
النووي وتجهيزه وتشغيله، بعد أن ظل

هذه املواقف الروسية وغيرها شكوك تياٍر قوي في طهران، ال يثق بالروس، ويخشى 
من اإلفــراط في االعتماد عليهم. أما الــروس فلديهم هواجسهم الكبيرة أيضًا تجاه 
السياسات اإليرانية، فمن جهٍة ال تخفي موسكو قلقها إزاء احتمال حصول طهران 
على السالح النووي. ويسري اعتقاٌد واسٌع بني املسؤولني الروس بأّن طهران سوف 
الغرب.  مــع  التعاون  آفــاق  فيها  تنفتح  التي  اللحظة  فــي  االستغناء عنهم  إلــى  تــبــادر 
التي  السّرية  املفاوضات  عن  إقصائها  بسبب  امتعاضًا شديدًا  روسيا  أبــدت  وقــد 
كانت تجري بني واشنطن وطهران في سلطنة ُعمان، وأّدت إلى التوصل إلى اتفاق 
جنيف املرحلي حول البرنامج النووي اإليراني عام 2013. وعلى الرغم من عدم إبداء 
 محلها مصدرًا رئيسًا 

ّ
مخاوف علنية، روسيا قلقة من طموحات إيران إلى أن تحل

للطاقة إلى أوروبا، حال انتهاء أزمة برنامجها النووي.
هذه الخالفات والتناقضات غّيبها الطرفان بفعل التقاء مصالحهما على منع انتصار 
ت دول الخليج 

ّ
الثورة السورية، ومحاربة التيارات اإلسالمية السنية. أما اآلن، وقد تخل

العربية عن محاوالتها إسقاط نظام األسد، واتجهت إلى التطبيع معه، ال يزول فقط 
أحد أهم األسباب التي أّدت إلى نشوء تحالف روسي - إيراني في املنطقة، بل تجد 

موسكو نفسها على الضفة األخرى أيضًا.

عاد حمدوك وكأنه لم يعد التطبيع اإلماراتي 
مع إسرائيل األطول شوطًا

سورية تخلط تحالفات 
المنطقة

1415
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آراء

علي العبداهلل

شــهد البحر األســود، أخيرًا، نشــاطًا عســكريًا 
محمومــًا، منــاوراٍت روســية وأخرى أطلســية. 
بــدأت األولــى فــي الثانــي من نوفمبر/تشــرين 
جزيــرة  شــبه  مــن  بالقــرب  الجــاري  الثانــي 
لـــ  القــرم، بإجــراء تدريبــاٍت بالذخيــرة الحيــة 
»تدميــر أهــداف معاديــة«. وبــدأت الثانيــة فــي 
شــاركت  أســبوعني،  وتســتمر  منــه  الخامــس 
فيهــا قــوات كبيــرة قوامهــا نحــو خمســة آالف 
القــوات  فــرق  مــن  فريقــًا   18 ونحــو  جنــدي 
الخاصة للدول املشــاركة وحوالى 30 ســفينة 
شــمال  حلــف  مــن  دولــة   28 مــن  طائــرة،  و40 
األطلســي )الناتــو( وأربــع دول عربيــة؛ مصــر 
واإلمــارات وتونــس واملغــرب، باإلضافــة إلــى 
وأســتراليا،  والبرازيــل  والســنغال  باكســتان 
بصفة مشارك أو مراقب، أجرت تدريباٍت على 
حــرٍب برمائيــٍة واعتــراٍض بحــري وحرب ضد 
الغواصــات، وعمليــات الغطــس. وقــد اعتبرت 
األضخــم منــذ بــدء برنامــج منــاورات »نســيم 

البحر« عام 1997.
جــاء رد الفعــل الروســي علــى منــاورة »الناتو« 
حــاّدًا؛ إذ لــم يكتــِف القــادة الــروس باالعتــراض 
ذهبــوا  بــل  السياســي،  والنقــد  الدبلوماســي 
اعتبــر  ردعيــة.  اتخــاذ خطــواٍت عســكريٍة  إلــى 
الرئيــس الروســي، فالديميــر بوتــني، املناورات 
ها 

ّ
»استفزازية« و»تحّديًا خطيرًا لروسيا« وأن

غير مقّررة سابقًا. وكّرست السلطات الروسية، 
التشريعية والتنفيذية، كثيرًا من اجتماعاتها 
رة من 

ّ
وجلســاتها ملناقشــة هــذه القضيــة، محذ

اللعــب بالنــار. فقد أعلــن نائب وزير الخارجية 
الروسية، املسؤول عن ملف العالقات الروسية 
مجلــس  فــي  ريابكــوف،  ســيرغي  األميركيــة، 
ممارســاتها  تواصــل  »واشــنطن   

ّ
أن الدومــا، 

وســفنها  مقاتالتهــا  وتدفــع  االســتفزازية، 
الحــدود  مــن  مباشــرة  مقربــة  إلــى  البحريــة 
الروسية«، واعتبر بيان وزارة الدفاع الروسية 
البحــر  فــي  األميركيــة  العســكرية  املنــاورات 
 الواليات املتحدة تدرس 

ّ
 على أن

ً
األسود دليال

مسرح الحرب املزعوم في حال تصاعدت حّدة 
التوتــر فــي الدونبــاس في شــرق أوكرانيا. كما 
وّجهــت تحذيــراٍت عديــدة مــن خــالل القنــوات 
الرســمية، وغير الرسمية، منًعا لتجاوزاٍت في 
البحــر فــي أثنــاء املنــاورات، وأجــرت منــاورات 
البحــر  غــرب  الجزائريــة  البحريــة  مــع  بحريــة 
األبيــض املتوســط. كمــا تــم اإلعــالن عــن إطالق 
مــن  للقــاّرات  عابــر  باليســتي جديــد  صــاروخ 

عبد الرحمن حللي

القانونــي  أو  الشــرعي  الجــواب  هــو  اإلفتــاء 
تتطلــب  التــي  الطارئــة  بالقضايــا  املتعلــق 
جوابــًا جديــدًا نظــرًا لحدوثهــا، أو لتوصيــف 
ولهــذا  معينــة،  ظــروف  أو  بحالــة  قهــا 

ّ
تعل

ُســّميت مدّونات الفتاوى لدى فقهاء املالكية 
فــي الغــرب اإلســالمي، كتــب »النــوازل«، جمع 
نازلة، وهي تعنى ما يسّمى في املشرق كتب 
»الفتاوى«. ويرجع أصل التسمية إلى القرآن 
ِتيُكْم﴾ ]النساء: 

ْ
ُه ُيف

َّ
ِل الل

ُ
َك ق

َ
ون

ُ
ت

ْ
ف

َ
الكريم ﴿ َيْست

176[، وقــد درج التمييــز بــني القاضــي الــذي 
حكمــه  ويكــون  الخصومــات،  فــي  يفصــل 
ملزمــًا، واملفتــي الــذي يبــدي الــرأي اجتهــادًا 
وال يكــون حكمــه ملزمــًا، فيمكــن الســائل أن 
يســأل أكثــر مــن مفــٍت، ويعمــل بمــا يطمئن له 
قلبــه، بــل هــذا مــا هــو مأمــور به، وهــو معنى 
ما ُروي في األثر النبوي »استفِت قلبَك: البرُّ 
 إليِه القلُب، 

َ
مــا اطمأنــْت إليِه النفُس، واطمأن

واإلثُم ما حاَك في النفِس وترّدَد في الصدِر، 
وإن أفتاَك الناُس وأفتوَك«. وقد درج الفقهاء 
املدرســة  إلــى  الفتــوى  نســبة  علــى  تاريخيــًا 
 
ً
فتون عادة

ُ
التي يعتمدها املفتي، فُينســب امل

إلى املذاهب التي ينتمون إليها، فيقال مفتي 
املالكيــة أو مفتــي الحنفيــة وهكذا. وغالبًا ما 
ــح مــن الفقهــاء لهــذه األلقــاب مــن تميــز 

ّ
يترش

مــن الجماعــة العلميــة فــي اإلقليــم، وتعارفت 
علــى ُمكنتــه فــي معالجــة مــا يســتجّد علــى 
النــاس مــن نــوازل. وكان يجــري هــذا العــرف 
بعيــدًا عــن اختيــارات الحكام والســالطني، أو 
تدخالتهم، ولو حصل وتدخل السالطني في 
ذلك أو ساير املفتي الحاكم أو غيره من غير 
، ُعدَّ ذلك عالمة قادحة باملفتي  مستنٍد علميٍّ
فات الفقهاء 

ّ
أو الفتوى، حتى جرى في مصن

الحديــث عــن املفتــي املاجــن، الــذي ُعــّرف بأنه 
ــم الناس الحيل، وقيل: الذي يفتي 

ّ
»الــذي يعل

ــف ضمن مــن يجوز الحجر 
ِّ
عــن جهــل«. وُصن

عليهم، لكونه ممن ُيفسد على الناس دينهم، 
الســالطني  اتخــذ  وقــد  الجاهــل.  كالطبيــب 
تاريخيــًا مــن الفقهــاء مــن يجــد لهــم املخــارج 
فــي اختياراتهــم، لكــن ذلــك لم يكــن معبًرا عن 
اختيــار الجماعــة العلميــة التــي كانــت تنــأى 
بنفســها عمــن يتقــّرب مــن الســالطني. وكانت 
ثمة ألقاٌب كثيرة تعّبر عن مكانة النابغة من 
العلمــاء، أبرزهــا لقــب »شــيخ اإلســالم« الــذي 
يرجــع اســتعماله إلــى القــرن الرابــع الهجــري 

شــمال  فــي  الفضائــي  »بليسيتســك«  مركــز 
»األميــرال  الفرقاطــة  واختبــار  البــالد،  غربــي 
الفــرط  »تســيركون«  صــاروخ  غورشــكوف« 
الجيــش  قــال  كيلومتــر.  ألــف  مــداه  صوتــي؛ 
الصــاروخ  أطلــق  ــه 

ّ
إن بيانــه،  فــي  الروســي، 

باتجــاه هــدٍف بحري في ميــاه البحر األبيض، 
مباشــرة«،  »ضربــة  بـ الهــدف  إصابــة  وتمــت 
مضــاّد  لصــاروخ  ناجحــة  تجربــة  وإجــراء 
قطــع  أعلنــت  وكانــت  االصطناعيــة.  لألقمــار 
عالقاتهــا مــع حلــف شــمال األطلســي )الناتــو( 
اعتبــارًا مــن أول نوفمبــر الجــاري، وإلــى أجــل 

غير مسّمى.
بعاملــني  الحــاّد  الروســي  الفعــل  رد  ارتبــط 
»الناتو«  رئيســني: الخشــية مــن تمّدد جديــد لـ
نحــو حدودهــا الغربيــة بانضمــام أوكرانيــا، 
ا أحمر، ترى في 

ّ
الذي سبق لها واعتبرته خط

انضمــام أوكرانيــا للحلف تهديــدا ملصالحها 
األمنيــة، واســتيطان قــوات الحلــف فــي البحــر 
 
ً
 مغلقــة

ً
األســود، الــذي طاملــا اعتبرتــه بحيــرة

دون  مــن  فيهــا  واإلبحــار  دخولهــا  يحظــر 
ضوابــط، بموجــب بنود اتفاقيــة مونترو عام 
1936، ورغبــت فــي الســيطرة عليه، خصوصا 
القــرم وضمهــا.  بعــد احتاللهــا شــبه جزيــرة 
ومنــذ ذلــك الحــني، ضاعفــت ســاحلها الفعلــي 
علــى البحــر األســود ثــالث مــرات، كانــت، قبــل 
الناتــو،  لحلــف  ورومانيــا  بلغاريــا  انضمــام 
شــواطئه،  معظــم  إلــى  الوصــول  علــى  قــادرة 
زت قواتهــا الصاروخيــة فــي املنطقــة، مــا 

ّ
وعــز

منحها فرصة زيادة نفوذها في شــرق البحر 
ــظ 

ّ
األبيــض املتوســط، وهــو مــا جعلهــا تتحف

علــى مشــروع تركــي لشــق قنــاة جديــدة غــرب 
بالبحــر  األســود  البحــر  تصــل  إســطنبول، 
علــى  الضغــط  لتخفيــف  املتوســط،  األبيــض 
تكــون  لــن  هــا 

ّ
ألن والدردنيــل،  البوســفور 

تضمــن  التــي  مونتــرو،  التفاقيــة  خاضعــة 
املضائــق  عبــر  الشــحن  ســفن  مــرور  حريــة 
التركية في أوقات السلم، وتفرض أحكامًا في 
تنظيــم مــرور الســفن الحربيــة، مثــل ضــرورة 
مســبقًا وتحديــد  بتحركاتهــا  تركيــا  إخطــار 

مدة بقائها فيه بواحد وعشرين يومًا.
مواتيــة  سياســية  لحظــة  روســيا  اســتغلت 
بــرأب  الغــرب  انشــغال  أساســها  للتصعيــد، 
املنــاخ  وبقضايــا  تحالفــه  داخــل  الصــدع 
واألوبئــة واحتــواء الصني، من جهــة، وارتفاع 
أســعار الغاز والنفط مع حلول فصل الشــتاء، 
ملواجهــة  الوقــود  إلــى  الحاجــة  تــزداد  حيــث 
البــرد، مــا جعلهــا فــي موقــع قوة فــي مواجهة 

كلقــب شــرفي اختــّص بــه قالئــل مــن العلمــاء، 
ممــن اقتــدروا علــى حــل مشــكالت شــائكة أو 
تميزوا عن أقرانهم. وظل هذا اللقب ونظائر 
له متداواًل على سبيل التعارف العلمي. وفي 
العمــوم، يرجــع تنظيــم طبقــات العلمــاء إلــى 
عهــد العباســيني والفاطميــني، قبــل تقنينــه 
في السلطنة العثمانية التي أحدثت مشيخة 
اإلســالم، والتــي يرجــع تأسيســها، حســبما 
تؤّكــد الدراســات، إلــى قانــون محمــد الفاتــح 
تضّمــن  الــذي  الهجــري،  التاســع  القــرن  فــي 
منصب شيخ اإلسالم، ووصف بأنه »رئيس 
الشــخصية  اإلســالم  شــيخ  وكان  العلمــاء«. 
الثالثــة فــي الدولــة مــن حيــث األهميــة، بعــد 
الوزير األول والســلطان، وترجع إليه الكلمة 
والدينيــة  الحقوقيــة  القضايــا  فــي  األخيــرة 
شــيخ  لقــب  بــني   

ٌ
تداخــل ثمــة  وكان  للدولــة. 

القضــاء  ومهــام  األكبــر  واملفتــي  اإلســالم 
التــي ترجــع  الدينــي ومــا دونهــا،  والتعليــم 
جميعــًا إلــى مشــيخة اإلســالم ضمــن تنظيــم 
مشــيخة  تشــكيل  أن  علــى  مفصــل.  هرمــي 
الســلطان،  بقــوة  يكــن مفروضــًا  لــم  العلمــاء 
إنمــا يرجــع إلــى تأثيــر التيــار الصوفــي فــي 
الدولــة العثمانيــة الذي كان يعّبر عن ضمير 
الشــعب، ولم تكن العالقة بني شــيخ اإلســالم 
والسلطان على وفاق دائم، إذ تروي املصادر 
عن حاالت إقالة أو اســتقالة لشــيوخ اإلسالم 
ألســباب دينيــة أو سياســية كانــت موضــوع 

خالٍف بني السلطان وشيخ اإلسالم.
ونشــوء  العثمانيــة،  الســلطنة  ســقوط  مــع 
نشــأ  العربــي،  العالــم  فــي  الحديثــة  الدولــة 
منصــب مفتــي الدولــة فــي العهــد الفيصلــي، 
شــيخ  منصــب  وريــث  يبــدو  مــا  فــي  وكان 
اإلســالم فــي الدولــة العثمانيــة، لكــن مهامــه 
 علــى اإلفتــاء العــام، وتمثيــل 

ً
كانــت مقصــورة

رأي العلمــاء أمــام الدولــة، وبينمــا كان شــيخ 
اإلســالم يعّينه الســلطان، وفق آلية وترشــيح 
راعــى فيهمــا مكانتــه بــني العلمــاء، أصبــح 

ُ
ت

املفتــي ُينتخــب مــن هيئــة العلمــاء فــي البلــد، 
فــكان أول مفــٍت لبــالد الشــام محمــد عطــا الله 
 1918 الفيصلــي  العهــد  بدايــة  منــذ  الكســم 
األمــر  هــذا  يكــن  ولــم   .1938 وفاتــه  وحتــى 
املحافظــات  مفتــو  كان  بــل  بدمشــق،  خاصــًا 
وكان  املدينــة،  علمــاء  مــن  أيضــًا  ُينتخبــون 
االنتخــاب جّديــًا، ويعّبر عــن تنافس حقيقي. 
ــح ملنصــب مفتــي حلــب 

ّ
ففــي عــام 1922 ترش

ثالثــة علمــاء، وفــاز باملنصب أصغرهم ســنًا، 

ثانيــة،  جهــة  مــن  األوروبــي،  االتحــاد  دول 
دول  بــني  العالقــات  توتيــر  علــى  فعملــت 
االتحــاد األوروبــي، فــي ضــوء تبايــن مواقفها 
مــن الهجرة واملهاجريــن، بدفع مهاجرين إلى 

الحدود البيالروسية البولندية.
اختارت قيادة حلف شمال األطلسي )الناتو( 
توقيت املناورة، التي لم تكن مقّررة، في ضوء 
أوكرانيــا،  علــى  الروســية  الضغــوط  تنامــي 
حيــث لــم تكتــف روســيا بحشــد قواتهــا علــى 
قــرب  املنتشــرة  القــوات  عــدد  بلــغ  الحــدود، 
مــع  جنــدي  ألــف  املائــة  األوكرانيــة  الحــدود 
دبابــات وعتــاد ثقيل، بل ذهبت بعيدا بإعالن 
شــعب  والــروس  األوكرانيــني  »أن  بوتــني 
أوكرانيــا  دمــج  إعــادة  إلــى  وســعيه  واحــد«، 
التعــاون  واعتبــاره  الكبــرى،  روســيا  فــي 
األوكراني مع »الناتو« تهديدًا لألمن القومي 
التوتــرات  تفاقــم  قــراراٍت  واتخــاذه  الروســي، 
أكثــر، مثــل توقيعــه مرســوما يقضــي بتقديــم 
دونيتســك  لجمهوريتــي  اإلنســاني  الدعــم 
ولوغانســك االنفصاليتــني، بذريعــة الحصــار 
االقتصــادي الــذي يتعّرضان له، اعتبر مقّدمة 
األراضــي  إلــى  وضمهمــا  بهمــا  لالعتــراف 
الروســية، فــزادت املخــاوف مــن توغــل روســي 
املنــاورة  جــاءت  لــذا  أوكرانيــا.  فــي  موّســع 
روســيا،  إلــى  رســالتني  لتوجيــه  األطلســية 
تتعلــق األولــى بــردع أي عمــل عســكري ضــد 
قــوي  رّد  هنــاك  ســيكون  ومفادهــا:  أوكرانيــا 
الســعي  برفــض  وتتعلــق  والثانيــة  ومنّســق. 
الروســي إلــى الســيطرة علــى البحــر األســود. 
بعــد مطالبــة روســيا بامليــاه اإلقليميــة حــول 
شــبه جزيرة القرم، باعتبارها مياهًا روســية، 
يونيــو/  23 يــوم  املتحــدة  اململكــة  أرســلت 
»أتــش  البريطانيــة  املدمــرة   ،2021 حزيــران 
أم أس ديفنــدر« إلــى تلــك امليــاه، حيــث دخلــت 
فتــرة وجيــزة إلــى املنطقــة اإلقليميــة املمتــدة 
الجزيــرة،  شــبه  حــول   

ً
ميــال  12 مســافة  علــى 

عمال بحق »املرور البريء« الوارد في اتفاقية 
األمــم املتحــدة لقانــون البحــار، فــرّدت القــوات 
كانــت  تحذيريــة،  طلقــاٍت  بإطــالق  الروســية 
القــوات الروســية قــد تعقبــت يــوم 2021/7/1 
للســبب  إيطاليــة وأخــرى هولنديــة،  فرقاطــة 
مــن  التخــّوف  إلــى  باإلضافــة  وهــذا  نفســه. 
أن تعمــد روســيا إلــى غــزو دول البلطيــق أو 
أوكرانيا، دفع حلف شــمال األطلسي )الناتو( 
إلــى تعزيــز وجــوده فــي دول »املواجهــة« مــع 
وبلغاريــا  الثــالث  البلطيــق  دول  روســيا، 
ورومانيــا وبولنــدا، واالســتفادة مــن خدمــات 

بنسبة 41% من األصوات التي أدلى بها 108 
مــن املشــايخ املقترعــني. وظــل منصــب اإلفتاء 
باالنتخــاب، وكان آخــر املفتــني املنتخبــني في 
سورية أحمد كفتارو املقّرب من حزب البعث، 
حــني فــاز عــام 1964 بفــارق صــوت واحــد )18 
صوتــًا( مقابــل خصمــه وخصــم حــزب البعث 
وظــل  صوتــًا(،   17( امليدانــي  حبنكــة  حســن 
كفتارو في املنصب أربعني سنة حتى تاريخ 
وفاتــه عــام 2004، وظــل املنصب بعده شــاغرًا 
أشــهرًا، قبــل أن يشــغله بالتعيــني عــام 2005 
بقانــوٍن  مفعولــه  انتهــى  رئاســي  بمرســوم 
تنظيــم األوقــاف فــي ســورية 2018 الذي حّدد 
ســنوات  بثــالث  اإلفتــاء  منصــب  شــغل  مــدة 
قابلة للتجديد. ومع انتهاء املدة في أكتوبر/ 
لــم يصــدر تجديــد، وال  تشــرين األول 2021، 
علــى   

ٌ
تعديــل بــل صــدر  ملفــٍت جديــد،  تعيــني 

ألغيــت  رئاســي،  بمرســوم  األوقــاف  قانــون 
بتعيــني  الخاصــة  املــواد  جميــع  بموجبــه 
مفــٍت للجمهوريــة أو مفتــني فــي املحافظــات، 
وأناط املرســوم مهمة الفتوى بمجلس سّمي 
»املجلــس العلمــي الفقهــي«، اليــد العليــا فيــه 
ّص 

ُ
لوزيــر األوقاف رئاســة وتعيــني أعضاء، ن

املذاهــب  مختلــف  مــن  يكونــوا  أن  علــى  فيــه 
)الطوائف( اإلسالمية. 

وقــد أثيــر جــدل كبيــر بــني الســوريني بشــأن 
هــذا التغييــر، دينيًا وسياســيًا. وفي تحليل 
أبعــاد هــذا اإلجــراء وخلفياتــه، علــى الرغــم 
مــن الســخط الواســع علــى املفتي املســتهدف 
، الــذي لــم يفــّوت خصمــه وزيــر 

ً
بــه مباشــرة

باســم  علميــًا  بإدانتــه  الفرصــة،  األوقــاف 
 مكانــه، إثــر تفســيره 

ّ
املجلــس الــذي ســيحل

مفضوحــًا  سياســيًا  تفســيرًا  التــني  ســورة 
ُيديــن فيــه مــن اضطــّروا إلــى تــرك أوطانهــم 
بحثــًا عــن األمان وهربًا مــن القتل والتدمير. 
ولفهم مشــروعية هذا الجدل حول ما جرى، 
 
ّ
يحســن التنبيــه إلى أمريــن مهمني: األول: إن
منصــب مفتــي الجمهوريــة رمــزي بالدرجــة 
الشــكلية  املكونــات  مــن  وُيَعــّد  الرئيســية، 
ورثــت  التــي  الحديثــة،  العربيــة  للدولــة 
 هجينــة، 

ً
الســلطنة العثمانيــة، فكانــت دولــة

بالدولــة  صلــة  لهــا  إســالمية  دولــة  فهــي 
إســالميتها  رمزيــة  ويمثــل  التاريخيــة، 
عــن  النظــر   

ّ
بغــض شــكليًا،  املفتــي  منصــب 

املناصــب  مقابــل  يشــغله،  ومــن  مهامــه 
الدولــة  عــن  تعّبــر  التــي  األخــرى  الرســمية 
إلغــاء  كان  وبالتالــي،  الحديثــة.  العلمانيــة 

اللوجســتية،  وأوكرانيــا  جورجيــا  موانــئ 
وتوســيع ســاحة عمليات األســطول السادس 
األميركــي لتشــمل البحــر األســود، خطــوة فــي 
خطــة تعطــي البحــر األســود دورا خاصــا فــي 
احتــواء روســيا، والتحضيــر لضــم أوكرانيــا 
إلــى  »الطريــق  فـ صفوفــه،  إلــى  وجورجيــا 
الناتــو مفتــوح دائمــًا أمــام كييــف وتبليســي« 
كمــا صــرح وزيــر الدفــاع األميركــي، الجنــرال 
لويــد أوســن، لتوســيع ســاحة عمــل الحلــف 
األســود  البحــر  فــي  قواتــه  وجــود  وشــرعية 
وحمايتهما من أي اعتداء روسي، واستنزاف 
وعســكريًا،  اقتصاديــًا  وإنهاكهــا  روســيا 
فــي  امللّحــة  القضايــا  وصــرف اهتمامهــا عــن 

مواقع أخرى.
وقــد زاد اتفــاق وزراء دفــاع حلــف الناتــو علــى 
دولــه«  أراضــي  عــن  للدفــاع  شــاملة  »خطــة 
ســتولتنبرغ،  ينــس  عامــه،  أمــني  وإعــالن 
األســود  البحــر  منطقــة  »يعتبــر  الحلــف   

ّ
أن

األوســع  الشــريحة  ملشــاعر  املنصــب جرحــًا 
مــن الســوريني الذيــن رأوا إلغــاء منصــٍب لــه 
رمزيتــه إهانــة لهم، حتى ولو كان فولكلورًا. 
وزاد االحتقــان أن مــن أنيطــت بــه مهــام هــذا 
 
ً
شــكال علميــة  هيئــة  )الســني(،  املنصــب 
، وتضــّم بــني أفرادها ممثلني 

ً
سياســية فعــال

عــن مذاهب )طوائف( لم ُيَمّس بمرجعياتها 
هــذا  أن  عــن   

ً
فضــال ومناصبهــم،  الدينيــة 

اإلجراء لم يســبقه حوار ديني أو مجتمعي، 
بــل كان قــرارًا سياســيًا، ويحمــل فــي طياتــه 
ســابق،  مفــٍت  مــن  املباشــر  االنتقــام  معانــي 

منطقــة اســتراتيجية« ودعــوة رئيــس األركان 
كارتــر،  نــك  ســير  أول  الفريــق  البريطانــي، 
مــع روســيا، وتعهــد  إلــى االســتعداد للحــرب 
الواليــات املتحــدة وأملانيــا بالوقــوف معــًا فــي 
وجه أي »استفزاز روسي«، من حّدة االشتباك 
وارتفاع منسوب الضغوط املتبادلة في ضوء 
تخــوف روســيا مــن احتمــال زيــادة »الناتــو« 
الشــرقية  أوروبــا  فــي  العســكري  وجــوده 
ونظرتهــا إلــى تعــاون أوكرانيــا العســكري مــع 
حاملــة  إلــى  تحّولــت  »إنهــا  قالــت  »الناتــو«، 
املتبادلــة  الضغــوط  بلغــت  غربيــة«.  طائــرات 
حــد التلويــح بالحــرب. قــال الخبير العســكري 
حديثــه  فــي  كوزنتســوف،  أوليــغ  الروســي، 
عــددًا  حشــدت  »روســيا   

ّ
إن نــت«،  »الجزيــرة  لـ

كافيــًا مــن القــوات فــي منطقــة البحــر األســود 
لصّد أّي عدواٍن باألسلحة التقليدية« فروسيا 
علــى  دول  اســتقرار  لزعزعــة  أوراقــًا  تمتلــك 
الحدود الشرقية لالتحاد األوروبي، والذهاب 
فــي حــال تهديــد »الناتــو«  إلــى حــرب نوويــة 
حدودهــا الغربيــة، فــي ضــوء اقتنــاع الرئيــس 
تغييــر  وقــت  حــان  ــه 

ّ
بأن بوتــني،  الروســي، 

ه 
ّ
توجهــات السياســة الخارجيــة الروســية، ألن

لغــة  ســوى  يفهــم  ال  الغــرب   
ّ
بــأن يؤمــن  بــات 

القــوة، وفــق قــول مديــر مركــز »كارنيغــي« فــي 
موســكو، ديمتــري ترينــني، خصوصــًا بعدمــا 
نجــح فــي حشــد الشــعب الروســي، مــن خــالل 
إظهار روســيا بمظهر ضحية إســاءات الغرب 

وخداعه وتطويقه لها.
تنطلــق روســيا مــن اعتبــار »الناتــو« مصــدر 
الخطــر املركــزي عليهــا فــي منطقــة أوراســيا، 
ــل التهديــد األكبــر لهــا كقــوة 

ّ
ــه ال يــزال يمث

ّ
وأن

دوليــة تســعى إلــى اســتعادة مكانتهــا قطبــًا 
دوليــًا. فــي حــني ينطلــق التحالــف الغربي من 
أهميــة املوقــع االســتراتيجي للبحــر األســود 
الــذي يضعــه فــي مكانــٍة مهمــٍة ألمــن الجنــاح 
الجنوبي الشــرقي لحلف الناتو، واالســتقرار 
 
ّ
في منطقة الشرق األوسط الكبير، ومن ثم فإن
احتالل روســيا شــبه جزيرة القــرم ووجودها 
قدراتهــا  وتعزيــز  جورجيــا  فــي  العســكري 
مــا  أمنــه،  يقــّوض  املنطقــة  فــي  العســكرية 
يســتدعي، بــرأي قادتــه، تطويــر اســتراتيجية 
جديــدة تنطــوي علــى إعطــاء البحــر األســود 
فــي  املتوســط دورًا خاصــًا  األبيــض  والبحــر 
هــذا  يثيــر  املســتقبل.  فــي  روســيا  احتــواء 
االشــتباك املتصاعد الهواجس واملخاوف من 

االنزالق نحو مواجهة مدمرة.
)كاتب سوري(

التمثيلــي  باملنصــب  االســتهتار  ومعانــي 
فــي  الســوري،  املجتمــع  ألغلبيــة  الرســمي 
مرحلٍة يشهد فيها املجتمع السوري تغييرًا 
تهجيــر  أوســع  عقــب  وطائفيــًا،  ديمغرافيــًا 
ســكاني فــي العصــر الحديــث. األمــر الثانــي: 
مــا جــرى ينبغــي فهمــه ضمــن اســتراتيجية 
قبــل  األخيــرة  الســنوات  فــي  بــدأت  أوســع، 
م وزيــر األوقــاف 

ُّ
الثــورة، وترافقــت مــع تســل

ُبــدئ بمركــزة تأميــم الشــأن  الحالــي، حيــث 
الدينــي بيــد وزيــر األوقــاف، بعــد أن كانــت 
الجمعيات واملعاهد الدينية ذات استقاللية 
َرت  نســبية. ومــن خــالل الوزيــر املذكــور، ُمــرِّ
أخــرى،  وزارات  مــع  بالتنســيق  اٍت،  إجــراء
تمــّس الحريــات الدينيــة، كمنــع النقــاب فــي 
الوظائــف العامــة، وتقييــد ســنوات التعليــم 
تنــدرج  اٍت  إجــراء مــن  ذلــك  وغيــر  الشــرعي، 
في ســياق »علمنٍة« شــكليٍة قســريٍة، تتوّســل 
هــذه  أورثــت  وقــد  رســميًا.  دينيــًا  تبريــرًا 
الوســط  فــي  واحتجاجــًا  قلقــًا  اإلجــراءات 
اســتجابة  لهــا  اســتجيب  حينهــا،  الدينــي 
محــدودة، قبــل أن تتوقــف مــع انــدالع الثورة 
السورية التي كان من العوامل التي أّججتها 
تلــك اإلجــراءات املقيــدة للنشــاط الديني، مع 
إطالق يد الحمالت التبشيرية بالتشيع في 
غير مكان في سورية. وإضافة إلى ما سبق، 
ال يخفى العبث السياســي الفاضح بالشــأن 
الدينــي فــي العقــد املاضــي فــي ســورية، وال 
إال  أخيــرًا،  واملراســيم،  القوانــني  فهــم  يمكــن 
العبــث  لهــذا  قانونيــة   

ً
تغطيــة بوصفهــا 

املستمر، الذي يبقى أمرًا غير ذي بال، إذا ما 
قورن باالستهتار بأرواح الناس وكرامتهم. 
وتأكيــدًا لهــذه الرمزيــة الدينيــة والسياســية 
اإلســالمي  املجلــس  بــادر  املفتــي،  ملنصــب 
وإعــالن  الفرصــة،  اقتنــاص  إلــى  الســوري 
الســورية،  العربيــة  للجمهوريــة  عــام  مفــٍت 
مؤّكــدًا، فــي اآلن نفســه، اســتعادة اســتقاللية 
املنصب كما بدأت في العهد الفيصلي، وهي 
 تحتــاج خطــواٍت أهــم تؤّكــد شــفافية 

ٌ
خطــوة

التصــورات  تعريــف  وتعيــد  االختيــار،  هــذا 
الشــرعية ملنصــب املفتــي فــي العصــر الراهن، 
الظــرف  مشــروعية  أيضــًا  تســتعيد  وأن 
التاريخي التي أّسست حينها ملنصب املفتي 
املنتخــب، الــذي ترافــق مــع انتخابــاٍت أخــرى 
اٍت دســتوريٍة ضمنت هذه  سياســية، وإجراء
االستقاللية للشأن الديني حينها، قبل قرن.
)كاتب وأستاذ جامعي سوري(

البحر األسود ساحة مواجهة

منصب المفتي... جدل الديني والسياسي في سورية

تنطلق روسيا من اعتبار 
»الناتو« مصدر الخطر 

المركزي عليها في 
منطقة أوراسيا، وأنّه ال 
يزال يمثّل التهديد األكبر 

لها كقوة دولية

قناعة بوتين أنّه حان 
وقت تغيير توجهات 

السياسة الخارجية 
الروسية، ألنّه بات يؤمن 

بأّن الغرب ال يفهم 
سوى لغة القوة

ال يخفى العبث 
السياسي الفاضح 

بالشأن الديني في 
العقد الماضي في 

سورية، وال تفهم 
القوانين والمراسيم 

أخيرًا إال تغطيًة 
قانونية لهذا العبث

إلغاء منصب المفتي 
جاء جرحًا لمشاعر 

الشريحة األوسع من 
السوريين الذين رأوا 

في إلغاء منصٍب له 
رمزيته إهانة لهم، ولو 

كان فولكلورًا
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موسكو ـ رامي القليوبي

كل  علــى  بظاللهــا  كورونــا  جائحــة  ألقــت 
مجــاالت حيــاة الــروس، وصواًل إلــى تقاليد 
علــى  اإلقبــال  تزايــد  مــع  موتاهــم،  توديــع 
خدمــات حــرق الجثــث بــداًل مــن دفنهــا كمــا تجــري 
العــادة فــي القبــور. ورغــم أن الكنيســة األرثوذكســية 
الــروس  يمتنــع  لــم  الحــرق،  علــى  تتحفــظ  الروســية 
عــن حــرق جثــث  الكبــرى  املــدن  فــي  الذيــن يقطنــون 
أودت  التــي  كورونــا  جائحــة  ظــروف  فــي  موتاهــم 
بحيــاة أكثــر مــن ربــع مليون مواطن حتــى اآلن، علمًا 

أن أكثر من ألف وفاة جديدة تسجل يوميًا حاليًا.
وفيمــا أصــدرت الهيئــة الفيدراليــة الروســية لحماية 
املســتهلك »روس بوتريب نادزور« ســابقًا توصيات 
غيــر إلزاميــة بحــرق جثــث ضحايــا كورونــا، يعــزو 
رئيــس اتحــاد محــارق الجثــث فــي روســيا، أليكســي 
زيــادة  الجديــد«  »العربــي  لـ حديثــه  فــي  ســولويف، 
إقبــال املواطنــني علــى إحــراق الجثــث إلــى مجموعــة 
مقارنــة  املنخفضــة  تكاليفــه  مقدمهــا  وفــي  عوامــل، 
بعملية الدفن التقليدية، ونقص األماكن في املدافن، 
والتوجه العام السائد في العالم إلى اختيار السبيل 

»األنظف بيئيًا« لتوديع املوتى. 
الجثــث  حــرق  علــى  اإلقبــال  »زيــادة  أن  إلــى  ويلفــت 
ظاهــرة تشــمل كل دول العالــم باســتثناء تلــك التــي 
يمنــع الديــن فيهــا الحــرق. وأصبــح النــاس يفضلون 

الطريقة األنظف بيئيًا لتوديع موتاهم. وفي أوروبا 
بينمــا  املائــة،  فــي  الجثــث 85  تتجــاوز نســبة حــرق 
 محرقة واحدة لكل 

ً
تتوافر في الواليات املتحدة مثال

150 ألــف شــخص، فــي مقابــل محرقــة لــكل 5 ماليــني 
فــي روســيا. وحــرق الجثــث أنظــف بيئيــًا مــن املدافــن 
التقليديــة التــي تلــّوث الجــو واملياه الجوفيــة، بينما 
ال تزيــد األضــرار الناجمــة عــن األفــران الحديثــة علــى 

انبعاثات سيارة.
ق سولويف على موقف الكنيسة األرثوذكسية 

ّ
ويعل

املوتــى  ذوي  وتفاعــل  الجثــث  حــرق  مــن  الروســية 
مــع األمــر بالقــول: »هــذه هــي الحيــاة، تصــدم وفــاة 
إنسان عائلته التي تعاني من مأساة فقدانه بغض 
النظــر عــن مصيــر الجثة. وهنــا يأتي دور الخدمات 
الشــعائرية لتنظيــم مراســم الــوداع بطريقــة تخفــف 
الكنيســة  أســاقفة  وســينودس  األســرة.  آالم  مــن 
األرثوذكسية الروسية ال يحظر حرق الجثث، لكنه 
ال يحبــذه وال يرّوجــه. ورغــم ذلــك، تتوافــر قاعــات 
كنســية فــي كل املحــارق ألداء الصــالة علــى املوتــى 

مثلما يحصل في مراسم الدفن التقليدي«.
الثانــي  تشــرين  نوفمبــر/  مــن  ســابق  وقــت  وفــي 
الجــاري، ربــط عضو املجلس البطريركي للكنيســة 
إقبــال  كالينــني  ليونيــد  الروســية  األرثوذكســية 
إيمانهــم  بعــدم  املوتــى  جثــث  حــرق  علــى  الــروس 
بمــا بعــد املــوت، وحذرهم مــن تقاليد املاضي. وقال 
إلذاعــة »غوفوريــت موســكفا« )موســكو تتحــدث(: 

»بالنسبة إلى األشخاص خارج التقاليد واملفاهيم 
الذيــن ال يعتبــرون أن  الشــعبية لإليمــان، وأولئــك 
هنــاك شــيئًا بعــد القبــر، فهــم ال يهتمــون كثيــرًا إذا 
كانــت جثثهــم ســتحرق أو تتحلــل فــي الحامــض، 
تحقيــق  يســتطيعوا  لــن  أنهــم  يعتبــرون  ألنهــم 
رفاهيــة إال فــي الدنيــا، مــن دون أن يدركــوا الخطــأ 

الذي يرتكبونه«. 
مــن  روســيا  فــي  الجثــث  محــارق  إنشــاء  يخلــو  وال 
بهــذا  املســتثمرين  اهتمــام  تزيــد  تجاريــة  فوائــد 
القطــاع »املســتقر« فــي ســوق األعمــال بصــرف النظر 
تــزال  ال  وهــي  الســائدة.  االقتصاديــة  األوضــاع  عــن 
قليلــة فــي البــالد، وال يتجــاوز عددهــا 30 بينهــا 19 

مملوكة من القطاع الخاص.
ومــع زيــادة دور القطــاع الخــاص فــي مجــال الدفــن 
وإحراق الجثث، تسعى الدولة الروسية إلى تعزيز 
تنظيمها لهذا القطاع الحساس، وسط إعالن وزارة 
البنــاء الروســية عــن إعــداد مشــروع قانــون لتنظيم 
سوق الدفن في روسيا على مستوى الدولة والذي 
من املنتظر أن يناقشه مجلس الدوما )النواب( في 
العــام املقبــل. وبلــغ مجمــوع عائــدات وكاالت الدفــن 
فــي روســيا خــالل النصــف األول مــن العــام الجاري 
مــا يعــادل نحــو نصــف مليــار دوالر، بينمــا قــارب 
مــا  موســكو  فــي  املوتــى  توديــع  فاتــورة  متوســط 
يعــادل ألفــي دوالر، شــاملة ســعر التابــوت وجميــع 
أن  ومنــذ  واللوجســتية.  الشــعائرية  الخدمــات 

تفشــت في ربيع عام 2020، رفعت جائحة كورونا، 
وفــق تقديــرات علمــاء الســكان، معــدل الوفيــات فــي 
روســيا إلــى أعلــى مســتويات منــذ انتهــاء الحــرب 

العاملية الثانية عام 1945.  
فيــروس«  كورونــا  »ســتوب  موقــع  بيانــات  وتفيــد 
توفــوا  شــخص  ألــف   252 بــأن  الروســي  الحكومــي 
هيئــة  أرقــام  تتحــدث  بينمــا  كورونــا،  بفيــروس 
مــن  أكثــر  عــن  ســتات«  »روس  الروســية  اإلحصــاء 
460 ألــف وفــاة تشــمل تلــك التــي لــم تنتــج مباشــرة 
مــن كورونــا، أو اكتشــفت اإلصابــة بأثــر رجعــي بعــد 

حدوث املكروه الصحي.

مجتمع
تحطمــت حافلــة كانــت تنقــل مواطنــني مــن مقدونيــا الشــمالية إلــى الوطــن بعــد االنتهــاء مــن رحلــة 
سياحية إلى إسطنبول، واشتعلت فيها النيران غربي بلغاريا في ساعة مبكرة من صباح أمس، ما 
أسفر عن مقتل 45 شخصًا على األقل، كما قالت السلطات ووسائل إعالم محلية. وأشارت السلطات 
إلــى أن الحافلــة تحطمــت فــي الســاعة الثانيــة صباحــًا، وأن مــن بــني الضحايــا أطفــااًل. ونقــل ســبعة 
أشــخاص الى املستشــفيات لتلقي العالج. ولم يتســن التأكد من ســبب الحادث، لكن يبدو أن الحافلة 
)فرانس برس( اصطدمت بحاجز على طريق سريع وتحطمت واشتعلت فيها النيران. 

 عّبارة انقلبت شــرق البالد، ما أدى 
ّ
أعلن متحدث باســم البحرية الســريالنكية إنديكا دي ســيلفا أن

إلــى وفــاة ســتة أشــخاص علــى األقــل. ولــم يتبني على الفور عــدد الذين كانوا على مــن العّبارة، لكن 
دي سيلفا أشار إلى إنقاذ 12 شخصًا. وكان من بني الضحايا أربعة أطفال، بحسب شرطي وعامل 
 
ّ
هما غير مخولني بالحديث إلى وســائل اإلعالم. وأوضح أن

ّ
مستشــفى لم يتحدثا عن هويتهما ألن

العّبارة كانت متجهة من كورينتشاكيني إلى بلدة كينيا على طول الساحل الشرقي للبالد، والتي 
)أسوشييتد برس( تبعد نحو 260 كيلومترًا شمال شرقي العاصمة كولومبو. 

سريالنكا: 6 قتلى على األقل إثر انقالب عبّارةبلغاريا: وفاة 45 شخصًا بسبب تحطم حافلة

المدن  في  الجثث  حرق  على  الروس  إقبال  يزداد 
في  األماكن  نقص  ظل  في  محارق،  تضم  التي 
الحرق  كلفة  وانخفاض  التقليدية،  المدافن 
من  التقليدي.  بالدفن  مقارنة  الضعف،  بمقدار 
في   70 من  أكثر  الجثث  حرق  نسبة  ارتفعت  هنا، 
بطرسبورغ،  سان  ومدينة  موسكو  في  المائة 

وأكثر من 50 في المائة في المدن األخرى.

نسب مضاعفة

رغــم الظــروف القاســية وخيبــة األمــل التــي عاشــها 
حســن إلياس خضر )36 عامًا( وزوجته ووالدته، 
لثالثة أســابيع في الغابات الباردة على الحدود بن 
بيالروســيا وبولنــدا، مــا زال الشــاب وبعــد عودتــه 
إلــى شــمال العــراق، مصــرًا علــى الهجــرة. ووصلــت 
عائلة حسن الخميس املاضي في أول رحلة عودة 
نظمتهــا الســلطات العراقيــة إلعــادة أكثــر مــن 400 
مواطــن مــن بيالروســيا. وكانــوا قــد ســافروا إليهــا 

مــع حلــم االســتقرار فــي أوروبا. ودفع حســن أكثر 
مــن عشــرة آالف دوالر للحصــول علــى تأشــيرات، 
عــدا عــن النفقــات اليوميــة فــي بيالروســيا. لكنــه لم 
أوروبــا  إلــى  للوصــول  الحــدود  مــن عبــور  يتمكــن 
مخيــم  إلــى  عــاد  الــذي  حســن  ويقــول  الغربيــة. 
شــاريا للنازحــن األيزيديــن فــي محافظــة دهــوك: 
»كنــا نحــاول العبــور بــن األســالك الشــائكة، لكنها 
كانــت حراريــة، وعنــد اللمــس كانــت تعطــي إشــارة 

إلــى الشــرطة البولنديــة التي كانت تصــل إلى املكان 
جوعــًا  »عشــنا  يضيــف:  العبــور«.  مــن  وتمنعنــا 
وأمضــوا  هنــاك«.  كثيــرًا  وعانينــا  وبــردًا  وعطشــًا 
عشرين يومًا )12 يومًا في مرحلة أولى ثم عشرة 
أيام بعد استراحة في فندق في مينسك(، في الهواء 
الطلــق وســط حــرارة جليديــة وأمطــار. ولــم تتمكــن 
والدته إنعام )57 عامًا( من املشــي لســاعات طويلة 
فــي غابــات بيالروســيا بســبب مــرض الروماتيــزم 

املجموعــة  أفــراد  تمكــن  بينمــا  منــه،  تعانــي  الــذي 
اآلخــرون وهــم ســبعة أيزيديــن مــن الوصــول إلــى 
 في الغابة إلى أن وجدوا 

ً
أملانيا بعدما ساروا طويال

منفــذًا. وتقــول إنعــام التــي غطــت رأســها بوشــاح 
أرجوانــي وهــي تفتــرش فرشــة إســفنج علــى أرض 
خيمتهــا: »لــم نذهــب للبحث عن الرفاهية إنما هربًا 

من األوضاع املزرية التي نعيشها«.
)فرانس برس(
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)صافين حامد/ فرانس برس(



مع التطور التكنولوجي وانتشار شبكات التواصل 
االجتماعي، أصبح العنف الرقمي، ويشمل التحرش 

اإللكتروني، إشكالية تهدد األطفال والمراهقين

األردن يخشى تفشيًا جديدًا لفيروس كورونا

1819
مجتمع

الرباط ـ عادل نجدي

ــن نــوفــمــبــر/تــشــريــن  ــع مــ ــ ــرابـ ــ ــي الـ فــ
مؤسسات  أطلقت  الــجــاري،  الثاني 
مــدنــيــة فـــي املـــغـــرب، بــالــشــراكــة مع 
مؤسسات أوروبية رسمية، الحملة الوطنية 
لــلــوقــايــة مــن الــعــنــف الــســيــبــرانــي والــتــحــرش 
اإللـــــكـــــتـــــرونـــــي، مــــــن خــــــــال إطـــــــــاق مــنــصــة 
بشكل  اإلبـــاغ  للمواطنني  تتيح  إلكترونية 
آمـــن عــن الــصــور ومــقــاطــع الــفــيــديــو املتعلقة 
ــداء الــجــنــســي عـــلـــى األطـــــفـــــال، الــتــي  ــتــ بــــاالعــ

يجدونها منشورة على شبكة اإلنترنت.
»املــركــز  يــشــرف عليها  الــتــي  الحملة  وتــمــتــد 
املــــغــــربــــي لــــأبــــحــــاث مــــتــــعــــددة الـــتـــقـــنـــيـــات 
ــــي«  واالبــتــكــار« بــدعــم مــن »االتـــحـــاد األوروبـ
و»مــجــلــس أوروبــــــا«، ملـــدة شــهــر، وتتخللها 
ورش عــمــل فـــي مــنــاطــق مــخــتــلــفــة لــتــدريــب 
املعلمني على التعامل مع الظاهرة بالتعاون 
مع وزارة التربية الوطنية، وحمات توعية 
في مدارس مدينة الرباط، ومجموعات عمل 
لــأطــفــال والــشــبــاب حـــول اكــتــشــاف أساليب 
الـــعـــنـــف والـــتـــحـــرش اإللــــكــــتــــرونــــي، وكــيــفــيــة 

التصدي لها.
ــــرى مــنــظــمــو الــحــمــلــة أن انــتــشــار الــعــنــف  ويـ
ــفـــال كــفــيــل بــدفــع كل  الــســيــبــرانــي تــجــاه األطـ
مكونات املجتمع املدني املغربي إلى التفاعل 
ــال داخـــل  ــفــ بــســرعــة وفــعــالــيــة لــحــمــايــة األطــ

الفضاء الرقمي.
تروي والــدة الطفل املغربي ريان )12 سنة(، 
تفاصيل تعّرضه لواقعة تحرش جنسي عبر 
قائلة:  االجتماعي،  التواصل  تطبيقات  أحد 
»خال فترة الحجر الصحي، اضطررنا إلى 
اقتناء هاتف ذكي البني بسبب قرار الدراسة 
عن بعد؛ لكن حدث ما لم يكن في الحسبان، 
إذ تـــعـــّرض ابــنــي إلــــى تــحــرش جــنــســي عبر 
خطة  اتبع  شخص  مــن  )ماسنجر(،  تطبيق 
التعرف عليه،  الصبي، بداية من  الســتــدراج 
مــــرورًا بــإرســال صـــور ورســائــل ذات طبيعة 
ــال بــــه عـــبـــر تــقــنــيــة  ــ ــــصـ جــنــســيــة لـــــه، ثــــم االتـ
ومداعبة  ســروالــه،  نــزع  منه  طالبًا  الفيديو 

أعضائه الجنسية أمام الكاميرا«.
وتضيف والدة ريان في الشهادة التي كشفت 
عنها جمعية »التحدي للمساواة واملواطنة« 
ــدى الــجــمــعــيــات  ــ ــي إحـ )غـــيـــر حــكــومــيــة(، وهــ
املــشــاركــة فــي الحملة: »قــطــع ابــنــي االتــصــال 
عــنــدمــا طــلــب مــنــه املـــعـــتـــدي خــلــع مــابــســه، 
وجــاء ليخبرني باألمر بينما كان في حالة 
املعتدي على  وبــعــد فحص صفحة  صــدمــة، 
لكن  أنه شاب عشريني؛  )فيسبوك(، وجدنا 
ما أثــار شكوكنا حول نشاطه اإلجرامي، أن 

قائمة أصدقائه ال تضم إال أطفااًل«.
تابعت األم: »بحكم أننا كنا في فترة الحجر 
الــصــحــي، وبــالــتــالــي ال نــســتــطــيــع مـــغـــادرة 

في حني يرى الرامي أن »هناك حاجة ماسة 
إلـــى تــعــزيــز الــتــرســانــة الــقــانــونــيــة لحماية 
ــحـــرش الـــرقـــمـــي،  ــتـ ـــال مــــن الـــعـــنـــف والـ ــفـ األطــ
وضـــــــــرورة تــــحــــرك جـــمـــيـــع األطــــــــــراف، وفـــي 
مقدمتها وزارة التربية الوطنية، باعتبار أن 
املدرسة هي الوسيلة األكثر نجاعة ملحاربة 
ســلــوكــيــات الــعــنــف والـــتـــحـــرش، وتــجــنــيــب 

األجيال خطر الوقوع في براثنها«.
ــلـــمـــســـاواة  وكـــشـــفـــت جـــمـــعـــيـــة »الــــتــــحــــدي لـ
واملـــواطـــنـــة«، فـــي إحـــصـــاء نــشــرتــه فـــي وقــت 
ســابــق، عــن تلقيها 112 حــالــة عــنــف رقمي 
ضــد قــاصــرات وقــاصــريــن خــال عــام 2020، 
في حني كشفت نتائج البحث الوطني حول 
العنف ضد النساء والرجال في عام 2019، 
الذي أنجزته املندوبية السامية للتخطيط 
الـــعـــنـــف  )مــــؤســــســــة حــــكــــومــــيــــة(، أن حـــــــدة 
اإللـــكـــتـــرونـــي تـــزيـــد بـــني الـــشـــابـــات الــلــواتــي 
أعمارهن بني 15 و24 سنة، وعزت  تتراوح 
هــذا إلــى االســتــخــدام املــتــزايــد لتكنولوجيا 
االتصاالت، وشبكات التواصل االجتماعي، 
من  كــانــوا  اإللكتروني  العنف  مرتكبي  وأن 
الرجال بنسبة 86.2 في املائة، وبلغت نسبة 

املجهولني من بينهم 72.6 في املائة.

يشهد الشارع األردني 
ضعفًا في االلتزام 
باإلجراءات الوقائية

خطورة العنف الرقمي 
تتجلى في كونه ال يزول 

بمرور الزمن

الــبــيــت، قــمــت بــالــبــحــث عــبــر اإلنـــتـــرنـــت عن 
طــريــقــة لــلــتــعــامــل مـــع املــــوضــــوع، فــوجــدت 
ــتـــحـــدي لـــلـــمـــســـاواة  رقـــــم هـــاتـــف جــمــعــيــة الـ
قدموا  وبالفعل  بهم،  واتصلت  واملــواطــنــة، 
لي التوجيه القانوني، وقدموا البني الدعم 
النفسي عن بعد، ثم مكنوني من رقم هاتف 
مــفــوض قضائي، والـــذي زارنـــي فــي البيت، 
على حساب  معاينة  بإنجاز محضر  وقــام 
)فــيــســبــوك( و)مــاســنــجــر( الـــخـــاص بــابــنــي، 
النيابة  لــدى  شكوى  بوضع  قمنا  وبعدها 
الــعــامــة؛ لــكــن لــأســف، حــتــى الـــيـــوم، لــم يتم 

اتخاذ أي إجراء إزاء الشاب املتحرش«.
ــيــــس »مــــنــــتــــدى الـــطـــفـــولـــة« )غــيــر  ويــــقــــول رئــ
الـــرامـــي، إن الحملة  الــعــالــي  حــكــومــي(، عــبــد 
الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــوقـــايـــة مــــن الـــعـــنـــف الــســيــبــرانــي 
والـــتـــحـــرش اإللـــكـــتـــرونـــي مــــبــــادرة إيــجــابــيــة 
الجريمة، ولفت نظر  للتعريف بخطورة تلك 
خصوصًا  الجميع،  وتوعية  إليها،  املجتمع 
األطفال والفتيات، ملنع وقوعهم ضحية عنف 
أو تحرش رقمي، الفتًا إلى أن هناك العديد من 
األطفال الذين يعانون من التنمر اإللكتروني، 
والــتــحــرش الجنسي الــرقــمــي، واالنــتــقــام عبر 

مشاركات على مواقع التواصل.
»الــــعــــربــــي الـــجـــديـــد«:  ـــ ــرامـــــي لــ ــيـــف الـــ ويـــضـ
التواصل  مواقع  تحولت  الشديد،  »لأسف 
االجـــتـــمـــاعـــي إلــــى فـــضـــاء لــلــعــنــف الــلــفــظــي، 
والــــتــــحــــرش الــــرقــــمــــي، واســــتــــغــــال الـــصـــور 
ــر بــعــد إقــبــال  ــ والـــفـــيـــديـــوهـــات، وتــفــاقــم األمـ
األطـــفـــال عــلــى اســـتـــخـــدام اإلنـــتـــرنـــت بشكل 
ملفت فــي زمـــن الــجــائــحــة، إذ أصــبــح سببًا 
املغلوطة،  املعلومات  مــن  كثير  انتشار  فــي 

واألفكار التي تؤثر على نفسيتهم«.
وتشير رئيسة جمعية »التحدي للمساواة 
واملــواطــنــة«، بــشــرى عــبــدو، إلــى أن »ظــاهــرة 
ــرفـــت، خــال  ــغـــرب عـ الــعــنــف الـــرقـــمـــي فـــي املـ
الــســنــوات األخـــيـــرة، انــتــشــارًا كــبــيــرًا بسبب 
ــل االتـــصـــال  ــائــ تـــطـــور الــتــكــنــولــوجــيــا ووســ
والـــتـــواصـــل، لــتــرتــفــع نــســبــة هـــذا الــنــوع من 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  الـــعـــنـــف«، مــوضــحــة لــــ
أن »مــنــصــات الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، التي 
هــي بــمــثــابــة فــضــاء خـــاص، بـــات يقتحمها 
رسائل  عبر  إذن مسبق  دون  مــن  اآلخــــرون 
تحرش، أو نشر مقاطع وصــور إباحية، أو 
االتــصــال الــهــاتــفــي، إذ ينظر املــتــحــرش إلى 
الضحية من خال هذه الوسائل باعتباره 

.»
ً
صيدًا سها

جمعيتها  أن  املــغــربــيــة  الــنــاشــطــة  ــد  وتـــؤكـ
رصدت حاالت قاصرات وقاصرين تعّرضوا 
ــــزاز املــــالــــي، واالبـــــتـــــزاز الــجــنــســي،  ــتـ ــ »االبـ ـــ ــ لـ
والــــتــــحــــرش الـــجـــنـــســـي، عـــبـــر نـــشـــر صـــور 
فــيــديــو جنسية،  مــقــاطــع  نــشــر  أو  حميمية، 
وهـــذا يــدخــل هـــؤالء األطــفــال فــي دوامــــة من 
ــئــــاب والـــتـــرهـــيـــب،  ــتــ ــلـــق واالكــ ــقـ الــــخــــوف والـ

 عــن االنــعــزال عــن محيطهم العائلي 
ً
فــضــا

ــــذي وصـــل في  واملـــدرســـي واملــجــتــمــعــي، والـ
بعض الحاالت إلى التفكير في االنتحار، أو 

االنتحار بالفعل«.
وتــضــيــف عـــبـــدو أن »الـــعـــنـــف اإللــكــتــرونــي 
ــقـــاصـــرات،  ال يــقــتــصــر عــلــى الــقــاصــريــن والـ
وبالتالي  املجتمع،  فئات  كــل  إلــى  يمتد  بــل 
يمس مستقبله املعتمد بشكل أساسي على 
الــعــنــصــر الــبــشــري، خــاصــة فـــي ظـــل وجـــود 
حاالت خطيرة، وصلت إلى حد االغتصاب، 

وتسببت في االنتحار«.
ــورة الــعــنــف  ــطــ وتـــشـــدد عـــبـــدو عــلــى أن »خــ
الــرقــمــي تتجلى فــي كــونــه ال يــــزول بــمــرور 
ــزمـــن، وتــبــقــى صـــورتـــه قــائــمــة فـــي أذهــــان  الـ
الضحايا، كما يترك آثــارًا نفسية وخيمة«، 

مع ارتفاع أعداد اإلصابات 
والوفيات بكوفيد-19 في 

األردن، ُتحّمل الحكومة 
المسؤولية إلعادة فتح 

بعض القطاعات، علمًا أّن 
األرقام دفعتها إلى اتخاذ 

مجموعة من اإلجراءات

عّمان ـ أنور الزيادات

ــيـــات كـــوفـــيـــد-19  ــاع املـــطـــرد فـــي وفـ ــفــ تــســّبــب االرتــ
وتـــجـــاوز أعــــداد اإلصـــابـــات الــيــومــيــة ثــاثــة آالف، 
لتسارع وزارة  األردنية،  السلطات  لدى  القلق  في 
ــزاء نهائيًا  ــعـ الــداخــلــيــة إلـــى مــنــع إقـــامـــة بــيــوت الـ
فيما  صة، 

ّ
املرخ الصاالت  الزفاف خــارج  وحفات 

تنتظر إجــراءات مشددة خال الفترة املقبلة على 
السامة  بــإجــراءات  لالتزام  واألفـــراد  املؤسسات 
والوقاية، وسط اتهامات للحكومة باتخاذ قرارات 

إعادة املنحنى الوبائي لارتفاع.
وردًا على تخّوف املواطنني من إمكانية عودة الحظر 
الدولة لشؤون  الوبائي، يؤكد وزيــر  الوضع  بسبب 
ــــام الــنــاطــق الــرســمــي بــاســم الــحــكــومــة، فيصل  اإلعـ
ــــاق أو أّي  ــــود تـــوّجـــه لـــفـــرض إغـ الـــشـــبـــول، عــــدم وجـ
التعليم  التجول، واســتــمــرار  مــن أشــكــال حظر  شكل 
 هناك 

ّ
الوجاهي في املــدارس والجامعات. ويقول إن

245 ألف مواطن تلقوا الجرعة األولــى ولم يلتزموا 
اللقاحات املضادة لكوفيد-19.  الثانية من  بالجرعة 
 نسبة متلقي اللقاحات من الاجئني واملقيمني 

ّ
كما أن

 
ّ
على أراضي اململكة بلغت الثلث فقط، مشيرًا إلى أن

ــــراءات مــشــددة خـــال الفترة  الــحــكــومــة ســتــفــرض إجـ
بإجراءات  لالتزام  واألفـــراد  املؤسسات  على  املقبلة 

 على تلقي اللقاحات.
ّ
السامة والوقاية والحث

نهائيًا  الــعــزاء  بيوت  إقامة  الداخلية  وزارة  ومنعت 
صة وضمن 

ّ
وحــفــات األفـــراح خــارج الــصــاالت املرخ

الدفاع  أوامر  املحّددة، بموجب  الطاقة االستيعابية 
ــبــــاد، مـــؤكـــدة مــتــابــعــة األشـــخـــاص  ــة فـــي الــ ــاريـ الـــسـ
املخالفات  مــنــازلــهــم، وتــحــريــر  فــي  املــحــجــور عليهم 

بحق الجهات التي تخالف اإلجراءات الوقائية.
الصحة لشؤون  عــام وزارة  أمــني  يــقــول  مــن جهته، 
األوبئة واألمراض السارية ومسؤول ملف كورونا، 
الوضع   

ّ
إن الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ البلبيسي،  عـــادل 

الخطر،  إلــى مرحلة  لــم يصل  اململكة  فــي  الــوبــائــي 
على الرغم من اإلرتفاع النسبي في أعداد اإلصابات 
الفحوصات اإليجابية في األيام  والوفيات ونسب 
األخــــيــــرة. يــضــيــف أن الــــــــوزارة وضـــعـــت تـــصـــورات 
وخـــطـــطـــًا لــلــتــعــامــل مــــع أي تــــطــــورات فــــي الـــوضـــع 
 الــوضــع مقبول 

ّ
الــوبــائــي، مــجــددًا الــتــأكــيــد عــلــى أن

 نسبة الدخول إلى املستشفيات 
ّ
»كتقييم عام«، وأن

ه يشّدد على 
ّ
القطاع الصحي. لكن قــدرة  هي ضمن 

ضـــرورة الــتــزام املــواطــن بــإجــراءات الــوقــايــة العامة 

 »عودة 
ّ
أن كالكمامة والتباعد االجتماعي، مضيفًا 

الحياة إلى طبيعتها والناس إلى أعمالهم تتطلب 
ــراءات الــوقــائــيــة والــصــحــيــة، وسبل  االلـــتـــزام بـــاإلجـ

 ستتفاقم األوضاع«.
ّ

الوقاية، وإال
 الوضع في املرحلة الحالية 

ّ
ويشدد البلبيسي على أن

يحتاج إلى التشدد من قبل الجهات الرقابية وكافة 
الجهات املعنية إللزام املواطنني بإجراءات السامة 
 واجب الحكومة هو التشديد على 

ّ
العامة، معتبرًا أن

مراقبة التزام املواطنني باإلجراءات الوقائية، ومنع 
التجمعات بكافة أشكالها با استثناء. ويلفت إلى 
ضــــرورة إقــبــال املــواطــنــني وبــشــكــل أكــبــر عــلــى تلقي 
اللقاح من أجل السيطرة بشكل أفضل على الوضع 
الــوبــائــي، واصــفــًا اإلقـــبـــال فــي الــوقــت الــحــالــي على 
ــه مــا دون املــتــوســط باملقارنة مــع فترات 

ّ
الــلــقــاح بــأن

 ال نــيــة لــفــرض 
ّ
ســابــقــة. ويــشــيــر الــبــلــبــيــســي إلــــى أن

أو شاملة، وال حتى على مستوى  إغــاقــات جزئية 
ــيـــود فــــي مـــنـــاطـــق وبــــــؤر انـــتـــشـــار فـــيـــروس  ــــرض قـ فـ
 هذه الفكرة لم تعد مطروحة 

ّ
كورونا، مشددًا على أن

لدى الجهات الصحية على اإلطاق.
ق بارتفاع أعــداد اإلصابات في الفترة 

ّ
وفي ما يتعل

األخيرة، يقول عضو جمعية أطباء الصدر األردنية 

الــصــدر، محمد  األوروبــيــة ألطباء  الجمعية  وعضو 
أّي  »إدارة   

ّ
إن الجديد«،  »العربي  لـ  الطراونة،  حسن 

أزمة صحية بطريقة سياسية هو أمر خاطئ. بعض 
األشـــخـــاص قــبــل تــولــي املــســؤولــيــة تــكــون قــراراتــهــم 
يتحدث  ــرًا  وزيــ يصبح  أن  قــبــل  فالطبيب  مختلفة؛ 
بــشــكــل عــلــمــي. لــكــن بــعــد دخـــولـــه الــحــكــومــة يتناغم 
العلمية.  للقرارات  تريده واألولــويــة ال تكون  مع ما 
 األرقام الصادرة عن وزارة الصحة خال 

ّ
يضيف أن

األيـــام األخــيــرة فاقت التوقعات، وهــنــاك بـــوادر تدل 
على دخول املرحلة األولى من املوجة الرابعة للباد. 
النشطة زادت عــن 30  األعـــداد تتضاعف والــحــاالت 
ألف إصابة، كما أن نسبة الدخول إلى املستشفيات 
ــــي ضعفًا  ارتــفــعــت«. يــتــابــع: »يــشــهــد الـــشـــارع األردنـ
في االلتزام بــاإلجــراءات الوقائية، وعــدم إقبال على 
الحكومة  الــقــرارات.  تطبيق  في  وانتقائية  التلقيح، 
تـــســـمـــح بـــالـــحـــفـــات الــــتــــي تــــريــــدهــــا، وتـــطـــلـــب مــن 
تريد«،  الــذي  والشكل  بالتوقيت  االلــتــزام  املواطنني 
الفتًا إلى أن ارتفاع أعداد اإلصابات ليس محصورًا 
فــي األردن، بــل فــي الــعــديــد مــن الــــدول حـــول الــعــالــم 
كبريطانيا وأملانيا، رابطًا ذلك بمرور ما يزيد عن 6 
أشهر على تلقي الجرعة الثانية من اللقاح. يضيف 
اإلصابات  نسب  تخفيض  في  تساهم  اللقاحات   

ّ
أن

ها ال تمنع اإلصــابــات بشكل كامل 
ّ
 أن

ّ
والــوفــيــات، إال

أو انتقال العدوى، واملطلوب هو االلتزام باإلجراءات 
الوقائية وأخذ جرعة ثالثة تعزيزية.

أطفال المغربتحقيق
حملة وطنية للوقاية من العنف السيبراني

»خفض معدل الخصوبة« في مصر

تستهدف الحكومة 
المصرية خفض معدل 
الخصوبة من 3.4% إلى 

2% بصورة تدريجية

القاهرة ـ العربي الجديد

الـــنـــواب املــصــري  كشفت مــصــادر فــي مجلس 
عن مخاطبة الحكومة، ممثلة في وزير شؤون 
املــجــالــس الــنــيــابــيــة، عـــاء الــديــن فــــؤاد، لجان 
الــشــؤون التشريعية والــدفــاع واألمــن القومي 
البرملان،  في  واألســرة  االجتماعي  والتضامن 
بـــشـــأن الــتــنــســيــق بـــني الــســلــطــتــني الــتــنــفــيــذيــة 
والـــتـــشـــريـــعـــيـــة فــــي مــــواجــــهــــة أزمـــــــة الــــزيــــادة 
ــدار تــشــريــع  ــ ــردة، وبـــحـــث إصــ ــطــ الــســكــانــيــة املــ
جديد خال الفترة املقبلة يهدف إلى »خفض 
مـــعـــدل الــخــصــوبــة الـــكـــلـــي«. وقـــالـــت املـــصـــادر 
»العربي الجديد«، إن وزير شؤون  البرملانية لـ
اللجان  اقترح على رؤســاء  النيابية  املجالس 
اجتماعات تحضيرية  عقد  املعنية  البرملانية 
والهيئات  ــوزارات  ــ الـ ممثلي  بحضور  مغلقة 
مشاريع  حول  للتشاور  املختصة،  الحكومية 
مقترحة من الــوزارات ومن نواب في البرملان، 

تمهيدًا لدمجها في مشروع قانون.
إقــرار  املقترحات تشمل  أن  املصادر  وأضافت 
ــيـــة« فــــي مــــجــــاالت الــتــعــلــيــم،  »حــــوافــــز إيـــجـــابـ
املكونة  لــأســر  التمويني  والــدعــم  والــصــحــة، 
من أب وأم وطفل واحد أو طفلني بحد أقصى، 
ــر الـــتـــي تــضــم ثـــاثـــة أطــفــال  ــ واســتــبــعــاد األسـ
وأكثر من برامج الدعم التي تقدمها الحكومة، 
فـــي إطـــــار مــخــطــط خــفــض مـــعـــدل الــخــصــوبــة 
ــادة الــســكــانــيــة،  ــ ــزيـ ــ الـــكـــلـــي ملـــواجـــهـــة تـــفـــاقـــم الـ

بدعوى التهامها ملعدالت التنمية في الباد.
ــة الــــكــــلــــي« بــأنــه  ويــــعــــرف »مــــعــــدل الـــخـــصـــوبـ
مــتــوســط عـــدد األطــفــال الــذيــن تنجبهم املـــرأة 
خــــال حــيــاتــهــا، ويـــتـــم حــســابــه بــقــســمــة عــدد 
النساء  املــوالــيــد خــال سنة معينة على عــدد 
القادرات على اإلنجاب في املرحلة العمرية من 
إلــى 44 سنة، ثم ضربه في 1000. ويتأثر   15
هذا املعدل بمتغيرات عدة من بينها متوسط 
سن الزواج، وعدد األرامل، واستعمال وسائل 

تنظيم الحمل.
معدل  خفض  املــصــريــة  الحكومة  وتستهدف 
الخصوبة مــن 3.4 فــي املــائــة إلــى 2 فــي املائة 
الــدول  اقــتــداًء بالعديد مــن  بــصــورة تدريجية 
الـــتـــي تــشــبــه مــصــر فـــي الــتــركــيــبــة الــســكــانــيــة، 
والــتــي اســتــطــاعــت خــفــض هـــذا املــعــدل بشكل 
واضــــــــــح خــــــــال الـــــســـــنـــــوات املـــــاضـــــيـــــة، ومــــن 
 ،)%2.3 إلــــى   %5.6 )مــــن  إنــدونــيــســيــا  بــيــنــهــا 
وبنغاديش )من 6.9% إلى 2.1%(، وتاياند 
إلــى 1.5%(، ومــالــيــزيــا )مــن %6.4  )مــن %6.1 

إلى 2%(، وإيران )من 6.5% إلى %2.1(.
لكن يبدو واضــحــًا أن الحكومة والــبــرملــان لن 
الجديد لضمان  القانون  إصـــدار  فــي  يتعجا 
عــدم مخالفة أي مــن مـــواده ألحــكــام الدستور 
املـــادة 53 على أن »املواطنني  الــذي ينص فــي 
لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق 
والحريات والواجبات العامة، ال تمييز بينهم 

الـــجـــنـــس، أو  الـــعـــقـــيـــدة، أو  الــــديــــن، أو  بــســبــب 
األصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو اإلعاقة، 
أو املستوى االجتماعي، أو االنتماء السياسي 
آخــر«. وأوضحت  أو ألي سبب  الجغرافي،  أو 
»العربي الجديد«، أن النص  مصادر برملانية لـ
وحدهما  والــثــانــي  األول  الطفلني  تمتع  على 
بـــكـــافـــة صـــــور الــــدعــــم الـــحـــكـــومـــيـــة، وحــــرمــــان 
الــطــفــل الــثــالــث، ومـــن يليه مــن أطــفــال مــن هــذا 
الــــدعــــم، يــمــثــل مــخــالــفــة دســـتـــوريـــة، وأن هــذا 
مناقشات موسعة حول  إجـــراء  يتطلب  األمــر 
املناقشات  تلك  وعــدم قصر  القانون،  مشروع 
بل  الــبــرملــان،  وأعــضــاء  الحكومة  ممثلي  على 
مشاركة ممثلني عن منظمات املجتمع املدني. 
وكـــانـــت الــنــائــبــة عـــن حــــزب »مــســتــقــبــل وطـــن« 

حــائــز الــغــالــبــيــة فـــي الــبــرملــان املـــصـــري، رانــيــا 
بمشروع  التقدم  اعتزامها  أعلنت  الجزايرلي، 
مواجهة  فــي  النسل  تنظيم  يستهدف  قــانــون 
الزيادة السكانية، باعتبار أنها »باتت خطرًا 
ــهــــدد اســــتــــقــــرار الــــدولــــة املــــصــــريــــة، ويــبــطــئ  ــ ُي
ــهـــدر مـــن حــقــوق  مـــن نــمــوهــا االقـــتـــصـــادي، وُيـ
الحصول على خدمات جيدة«،  املواطنني في 

وفق قولها.
وأكدت الجزايرلي، في تصريحات سابقة، أن 
الـــذي تعكف على تجهيزه،  الــقــانــون  مــشــروع 
يحرم الطفل الثالث من نصف قيمة الدعم عبر 
الرابع  الخدمات الحكومية، كما يحرم الطفل 
ومــن يليه من أطفال من كامل الــدعــم، مشيرة 
إلـــى إرســــال مــســودة الــقــانــون إلـــى املــؤســســات 
بــأنــه ينص على  ــرأي، علمًا  الــ إلبـــداء  الدينية 
 ،2024 عــام  بداية  من  اعتبارًا  أحكامه  تطبيق 
وعــدم سريانها بأثر رجعي. وفــي 23 يناير/ 
كـــانـــون الــثــانــي املـــاضـــي، ربــــط الــرئــيــس عبد 
التعليمية  املنظومة  تـــردي  السيسي  الــفــتــاح 
عن  تسألوني  »ملــا   :

ً
قــائــا السكانية،  بالزيادة 

ــــردي( مــنــظــومــة الــتــعــلــيــم، هــاســألــكــم أخــبــار  )تـ
بتطوير  هاتطالبونني  إيـــه؟  الــنــســل  تــحــديــد 
النسل«، وأضاف  التعليم، هأطالبكم بتنظيم 
ــزراع ســمــكــي:  ــ ــتـ ــ ــــال افـــتـــتـــاحـــه مــــشــــروع اسـ خـ

»عـــــاوزيـــــن تــعــيــشــوا حــيــاتــكــم فــــي مـــوضـــوع 
إحنا  التعليم.  عن  تسألوني  النسل، وجايني 
امللفات، ومش هاتستحملوا  كل  في  شغالني 
القطاعات.  باقي  وتــرك  التعليم  على  التركيز 
أن نــصــرف كــل مـــواردنـــا املــالــيــة عــلــى تطوير 
التعليم ممكن ينجح في دول أخــرى بخاف 
مــصــر«، على حــد تعبيره. وتستهدف »رؤيــة 
إلــى 2.4  مصر 2030« خفض معدل اإلنــجــاب 
طفا لكل سيدة في 2032، وإلى 1.6 طفل في 
»الجهاز املركزي للتعبئة  2052، وأفاد تقرير لـ
ــاء« الـــحـــكـــومـــي، بـــــأن عـــدد  ــ ــــصــ ــة واإلحــ ــامـ ــعـ الـ
مليون  بلغ 102  املصري  الــداخــل  في  السكان 
نــســمــة، فـــي 5 يــولــيــو/ تــمــوز 2021، بــزيــادة 
قدرها مليون نسمة خال 275 يومًا، ما يعني 
السكانية،  الــزيــادة  أعـــداد  انخفاض  استمرار 
وزيادة الوقت املستغرق لزيادة فرد إلى عدد 

السكان من 14 إلى 24 ثانية.
وأظــهــر الــتــقــريــر انــخــفــاض عـــدد املــوالــيــد في 
مــصــر خــــال ثــمــانــيــة مـــن شـــهـــور عــــام 2020 
ــام 2019، وأن  مــقــارنــة بــنــفــس الــشــهــور فــي عـ
مصر تحتل املرتبة األولى بني الدول العربية 
مــن حيث عــدد الــســكــان، واملــرتــبــة الثالثة بني 
الـــــدول األفــريــقــيــة بــعــد نــيــجــيــريــا وإثــيــوبــيــا، 

والترتيب الرابع عشر بني دول العالم.

من وجهة نظر طبية، يرتبط االلتهاب 
األمـــراض، لكن  بمجموعة كبيرة مــن 
املحاضرين في جامعتي كاليفورنيا 
ماريا  روبـــا  األميركيتني،  وتــكــســاس 
كــتــاب  فــــي  يـــوســـعـــان  بـــاتـــيـــل،  وراج 
ــلـــتـــهـــب«  ــوان اســــــــم »مـ ــ ــنـ ــ ــعـ ــ نــــــشــــــراه بـ
إلــى مــا وراء املجال  دراســـة االلتهاب 
الــبــيــولــوجــي والــتــشــريــحــي مـــن أجــل 
تــحــديــد أســبــابــه الــجــذريــة ومــظــاهــره 
فــــي الـــبـــيـــئـــة الــطــبــيــعــيــة والـــثـــقـــافـــيـــة 
والــســيــاســيــة الـــتـــي تــحــيــط بــالــنــاس 
ــــوالدة. ويــعــتــبــر الــكــتــاب الــذي  مــنــذ الــ
يــعــرض تــقــريــر نــشــره مــوقــع »تــايــمــز 
أن  استنتاجاته  إيديوكيشن«  هــايــر 
واالجتماعية  الكيميائية  »العناصر 
والــنــفــســيــة والــبــيــئــيــة والــتــاريــخــيــة 
إذا  تحدد  والبيولوجية  والسياسية 
كــانــت خــايــا الــشــيــخــوخــة ستصبح 
ــازي  ــ ــهـ ــ ــجـ ــ ــاب الـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ مـــــحـــــركـــــات لـ
املــزمــن«. ويخالف هــذا النهج ثنائية 
ديكارت  رينيه  الفرنسي  الفيلسوف 
التي تفصل بني الجسد والعقل، علمًا 
لتفاعل   

ً
فــصــا يخصص  الــكــتــاب  أن 

الجهاز التنفسي مع الجهاز املناعي 
ــــال جــائــحــة  ــوقـــش كـــثـــيـــرًا خـ الــــــذي نـ
كــورونــا، لكن مــن خــال الــتــطــرق إلى 
تـــأثـــيـــر الـــعـــوامـــل غـــيـــر الــطــبــيــة عــلــى 
الكامنة  البيولوجية  املناعة  تعديل 
طـــبـــقـــات  فـــــي  الــــــوبــــــاء  ــائــــج  ــتــ نــ وراء 
تفسير  أجــل  من  مختلفة،  اجتماعية 
ملاذا يعاني أشخاص بخاف آخرين 
ــلــــة، وملــــــاذا  ــن املـــــــرض لـــفـــتـــرة طــــويــ ــ مـ
يصاب بعض الناس به با أعراض، 
فيما يــمــوت آخــــرون. ويــربــط الكتاب 
ذلك بالحرمان الذي يرى أنه يتسبب 

فــي تعديات جينية تــؤثــر فــي شكل 
مباشر وغير مباشر على النتائج.

ــاز الـــــــدورة  ــهــ والـــــافـــــت أن فــــصــــول جــ
الــــدمــــويــــة والــــجــــهــــاز الـــهـــضـــمـــي الــتــي 
ــــدوث  ــــط حــ ــربـ ــ ــــاب تـ ــتـ ــ ــكـ ــ يــــتــــنــــاولــــهــــا الـ
اضـــطـــرابـــات فـــي ضـــخ الـــــدم ووظــيــفــة 
الــــــــــــــــدورة الــــــدمــــــويــــــة بـــــاضـــــطـــــرابـــــات 
االقـــتـــصـــاد الــســيــاســي الـــتـــي يــقــارنــهــا 
باضطرابات النظام البيئي التي تؤثر 
وبالتالي  السلمون،  تكاثر سمك  على 
بدورة الحياة املحيطة. ويرى املؤلفان 
أن »الــتــمــيــيــز الــجــنــســي والــســيــاســي 
ــعـــرقـــي والـــقـــمـــع واالســـتـــيـــاء على  والـ
التلوث وتعطيل   عن 

ً
األراضـــي، فضا

ذات  املــــــشــــــتــــــرك،  الــــبــــيــــئــــي  ــام  ــ ــظــ ــ ــنــ ــ ــ ال
تـــأثـــيـــر مـــلـــمـــوس وطــــويــــل األمــــــد عــلــى 
الكروموزومات املوجودة في الخايا، 
والــتــي تتسلل إلــى عــدد مــن املــؤشــرات 
الــحــيــويــة والــعــمــلــيــات الــبــيــولــوجــيــة، 
ــات تـــتـــرك  ــ ــدمـ ــ ــا يـــشـــبـــه صـ ــ ــــدث مـ ــحـ ــ وتـ
بــصــمــاتــهــا داخــــــل الــــجــــســــم«. ويـــؤكـــد 
في  مستوطن  »االلتهاب  أن  الباحثان 
كــل أنــحــاء الــعــالــم الــحــديــث«، فــي حني 
العنصري  الظلم  يعرضان مثااًل على 
ــــذي يــصــفــاه  ــات املــتــحــدة الـ فـــي الــــواليــ
األمــد  طويل  تاريخي  »اضطهاد  بأنه 
يــؤثــر فــي صــحــة األجــيــال الــقــادمــة من 
خــال حبسها في دائــرة من الحرمان 
ــن الــــــــــوالدة«.  ــ ــتــــائــــج الـــســـلـــبـــيـــة مـ ــنــ والــ
ويستنتجان عدم إمكان تغاضي الطب 
لــلــمــرض، »مــا  عــن األبــعــاد السياسية 
يحتم تطبيق نهج أعمق وأكثر جدوى 
للشفاء يدرك التأثيرات العميقة للظلم 

والصدمات على األنظمة الجسدية«.
)كمال حنا(

األمراض تستوطن العالم 
بسبب »السياسات الظالمة«

غسان رمضان الجرادي

في بداية كورونا أوائل عام 2020، حجرت الحكومات رعاياها في بيوتهم، 
ــثــر أنفسهم فــي مــنــازلــهــم حــتــى خــلــت الــشــوارع 

ُ
ال بــل حــجــر أشــخــاص ك

والساحات، وبدأت الحيوانات التي تعيش في الغابات بعيدًا عن اإلنسان 
ــدأت بعض  بـ بــالــخــروج مــن بيئتها رويــــدًا رويــــدًا وعــلــى دفــعــات متتالية. 
كي  القرى  في  السكنية  واملناطق  واملــدن  الطرق  إلــى  بالخروج  الحيوانات 
تستطلع األوضاع. في لبنان، خاصة في منطقة املعرض وساحة النجمة 
وساحة الشهداء وسط بيروت بحث الحمام وعصافير الدوري عن طعام 
فلم تجد، حتى أنهم اشتاقوا كما الهررة إلى البطاطا املقلية التي تقع من 

بعض آكلي »الفرنش فرايز« لكنهم لم يعثروا على أثر منها. 
عن  البحث  قــررا سريعًا  الطيران،  يستطيعان  والـــدوري  الحمام  أن  وبما 

طعامهما في األحياء الداخلية البعيدة عن مركز البلد. 
التالية هي  املعلومات  لكن  الناس.  لــدى  قد يكون ما سبق ذكــره معروفًا 
التأكد منها. ففي موسم عام 2020  حديثة ألبحاث لم تنشر بعد حتى 
لهجرة الخريف للطيور الجارحة والحوامة، لم تكن على عهدها في التزام 
نفس املمرات املتجهة من الشمال إلى الجنوب، إذ شوهدت أحيانًا تجنح 
 من وادي 

ً
على غير عاداتها إلى الشرق أو الغرب، أو تعدل مسارها مثال

خالد في أقصى شمال لبنان مرورًا بوادي عودين، ثم تتجه نحو الهرمل 
العرايش كي تتبع  الريم فــوادي  إلــى قــاع   من أن تتجه جنوبًا 

ً
شرقًا بــدال

السفح الشرقي لجبل الباروك. لم تجد هذه الطيور صيادين كثيرين على 
ها 

ّ
األرض ينتظرون عبورها املمرات املعهودة، فتسكعت يمينًا ويسارًا عل

أن  أو طعامًا يستهويها. ظننا  أو مشربًا تعّب منه  به  تجد مكانًا ترتاح 
هذا التسكع قد يكون نتيجة تغيير الصواعد الهوائية ملساراتها، فقررنا 
ت املشاهد األولى على سلوك 

ّ
درس املوضوع في مطلع خريف 2021. ودل

الطيور مساراتها القديمة، خصوصًا بالنسبة إلى حوام العسل الذي بدأ 
يعبر في 10 أغسطس/ آب املاضي، وبأعداد كبيرة وصلت إلى حد ألفي 
طائر في بعض األيام. وبعد مرور أسبوع بدأت االنحرافات عن الخطوط 
املاضي، شوهد  آب  قة. في 17 أغسطس/ 

ّ
املحل الطيور  األساسية ملمرات 

رف كبير من الطيور الحوامة فوق بلدة كفرحبو قرب مدينة زغرتا وهو 
 
ً
يتجه نحو إهدن صعودًا من ارتفاع 200 متر فوق سطح البحر، ووصوال

 إلى البقاع نحو اليمونة على 
ً
إلى بشري على ارتفاع 1500 متر، ثم نزوال

السفح الشرقي لسلسلة جبل لبنان. 
 من االتجاه من كفرحبو التي تبعد نحو 8 كلم عن 

ً
حصل كل ذلك بــدال

الساحل إلى الجنوب ودائمًا على نفس البعد تقريبًا من الساحل لتصل إلى 
عاليه ثم إلى الحدود الجنوبية. هذه النتائج ال بّد أنها مرتبطة بكوفيد-19 
التي أقعدت الناس في البيوت عبر الحجر الذي فرضته السلطات، ومنعت 

بموجبه معظم الصيادين من الخروج إلى الحقول والبراري والجبال.  
)متخصص في علم الطيور البرية(  

الطيور في العام الثاني 
لكوفيد-19

إيكولوجيا

التحرش  أو  العنف  مع  للتعامل  األساسية  الوقائية  ــراءات  اإلج تشمل 
كيفية  وتعليمهم  الظاهرة،  بمخاطر  األطفال  توعية  اإللكتروني 
تحمل  بضرورة  األهل  توعية  عن  فضًال  آمن،  بشكل  اإلنترنت  استعمال 
متابعتهم  وكيفية  اإللكتروني،  أبنائهم  نشاط  تجاه  مسؤولياتهم 
بشكل دائم، والتدخل في حال اكتشاف ممارسات مريبة، واإلبالغ عن 

أّي جرائم محتملة.

المراقبة ضرورية للحماية

)Getty/تنامي ظاهرة التحرش اإللكتروني باألطفال في المغرب )جيوفاني ميرغيتي

الحرمان يؤثر في أمراض الناس )محمد حويس/ فرانس برس(

)Getty( اإلقبال على اللقاحات هو ما دون المتوسط
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قضايا

صقر أبو فخر

ــبـــاراة الــتــي جـــرت فــي 11  ُقــبــيــل املـ
الجاري  الثاني  تشرين  نوفمبر/ 
ــان بــن  ــنــ ــبــ ــــوب لــ ــنـ ــ ــدا جـ ــ ــيـ ــ ــــي صـ فــ
إيـــران  الــقــدم ومنتخب  لــكــرة  لــبــنــان  منتخب 
في سياق تصفيات غرب آسيا لكأس العالم، 
ارتــفــعــت االبــتــهــاالت واألدعـــيـــات لـــدى بعض 
ــرانــــي على  الــلــبــنــانــيــن لــنــصــرة الــفــريــق اإليــ
مجهولٌة  جــهــاٌت  وبــــادرت  اللبناني،  الــفــريــق 
الستقبال  لجنة  تأليف  إلــى  مــًعــا  ومكشوفٌة 
املنتظر.  بــفــوزه  ولالحتفاء  االيــرانــي  الفريق 
السلوك استنكاًرا ال ُيستهان  أثــار هــذا  وقــد 
خصوًصا  اللبنانية،  الفئات  معظم  لــدى  بــه 
املعنية برياضة كرة القدم. وقد فاز املنتخب 
مــبــاراٍة  فــي  اللبناني  املنتخب  اإليــرانــي على 
ــاالٍت غــيــر  ــ ــكـ ــ ــتــــراًســــا مــــن إشـ بــــال جـــمـــهـــور احــ
مــحــســوبــة فـــي املــــدرجــــات. ويــمــكــن املــجــازفــة 
بــالــقــول إن املــنــتــخــب الــلــبــنــانــي لـــو فـــاز على 
منتخب إيران لكّنا شهدنا تظاهرات صاخبة 
في بعض مناطق لبنان نكاية بأنصار إيران 
وبــالــشــيــعــة. وبــمــا أن املنتخب اإليـــرانـــي هو 
الــذي فــاز، فقد تصرف أنصار إيــران بحكمة 
يسّيروا  فلم  ترتبياتهم،  وغــّيــروا  يبدو،  كما 
التهليلية  االحتفاالت  يقيموا  أو  التظاهرات 
يستفزوا  ال  وكــي  بوطنّيتهم،  ُيتهموا  ال  كي 
لبنانية  أنها  تعتقد  التي  األخـــرى  الطوائف 
خالصة فيما أنصار إيران من الشيعة هم أقل 

لبنانية، وأقل انتماًء إلى الوطن اللبناني. 
 في 

ْ
فـــي ســنــة 1945، وإن ــر نــفــســه حـــدث  األمــ

أحـــــــوال مــخــتــلــفــة تـــمـــاًمـــا. فـــفـــي تـــلـــك الــســنــة، 
وقبيل جالء املحتلن الفرنسين عن سورية 
البلدين في  إعـــالن استقالل  ولــبــنــان، وغـــداة 
1943، وكــان لبنان ال يــزال في أفئدة كثيرين 
ا مــن ســوريــة، جــرت مــبــاراة بــكــرة القدم  جـــزًء
على ملعب في منطقة املنارة في بيروت بن 
منتخبي سورية ولبنان، فتحّمس لبنانيون 
كــثــيــرون للفريق الــســوري أكــثــر مــن حماسة 
لبنانية  معركة  ونشبت  لفريقهم،  السورين 
ــّراء ذلـــك )أنـــظـــر: عبد  ــ – لــبــنــانــيــة بـــاأليـــدي جـ
الــحــمــيــد األحـــــدب، ال ريــاضــتــهــم ريـــاضـــة وال 
عروبتهم عروبة، صحيفة »النهار« اللبنانية، 
في  اللبنانين  بعض  وموقف   .)2009/12/2
سنة 1945 من املنتخب السوري أمر مفهوم 
تاريخه  فــي  فلبنان  الحقبة؛  تلك  فــي  تــمــاًمــا 
البشري جــزٌء من بالد  وجغرافيته وتكوينه 
الشام، أو من سورية الطبيعية. وذلك املوقف 
إنما كان تعبيًرا عن تغليب االنتماء القومي 
على االنتماء املحلي، وهو انتماٌء مستحدٌث 
في أي حال. أما موقف بعض اللبنانين من 
املــنــتــخــب اإليـــرانـــي فــي عـــام 2021 فــهــو شــأن 
مــخــتــلــف تــمــاًمــا، ألنـــه أتـــى فـــي ســيــاق تهّتك 
لبنان  وانــحــالل  اللبنانية،  الوطنية  الهوية 
اللبنانين وطوائفهم،  دولة جامعة ألشتات 
وفـــي ســيــاق تغليب الــعــنــصــر املــذهــبــي على 

االنتماء الوطني، وشّتان بن املوقفن. 

االنشطار واالزدواجية 
 أجـــواء تلك هــذه املــبــاراة الــريــاضــيــة، في 

ّ
تـــدل

السياق الذي جرت فيه، على انشطار انهدامي 
فتئ  مــا  اللبنانية،  الجمعية  الشخصية  فــي 
يتمّدد ويتسع ويتسخ، حتى بعد أن توقفت 
أي  عــام 1990.  فــي  اللبنانية  األهلية  الــحــرب 
يتمّكنوا من  لــم  عــاًمــا   31 اللبنانين منذ  أن 
الهوة بن طوائفهم، وفشلوا في إرساء  ردم 
لبنان على هوية شاملة للجميع، حتى على 
الهوية العربية املنصوصة في اتفاق الطائف 
لعام 1989؛ فالهويات الطائفية أقوى وأعمق 
وأكثر جاذبيًة من الهوية الوطنية الجامعة. 
وال ريــب في أن انشطار الهوية بهذه الحّدة 
اللبنانية  الــشــخــصــيــة  ازدواجـــيـــة  نــاجــٌم عــن 
املــوروثــة منذ زمــن سحيق. واالزدواجــيــة في 
جميع  لـــدى  مـــوجـــودة  الجمعية  الشخصية 
الشعوب، ولــدى كثير مــن األفـــراد أيــًضــا، ألن 
الــهــويــة، فـــرديـــًة َأكـــانـــت أم جــمــاعــيــة، تــتــكــّون 
مـــن طــبــقــات مــتــراكــبــة مـــن الـــهـــويـــات األولـــيـــة 
والعائلة  االســـم  مثل  واملكتسبة،  واملـــوروثـــة 
والــديــن واألفــكــار واألهــــواء واملــصــالــح.. إلــخ، 
وهــــي ال تــجــتــمــع إلــــى بــعــضــهــا، بـــل يــتــراكــب 
بــعــضــهــا فـــوق بــعــض كــالــطــبــقــات الــصــخــريــة 
والتكوينات الرسوبية، وال تمحو أي واحدٍة 
القديمة  تطمر  الحديثة  لكن  األخـــرى،  منها 
مــؤقــًتــا أو تــخــفــيــهــا إلــــى حــــن. وتــعــّبــر هــذه 
االزدواجــيــة عــن نفسها فــي كــل يــوم بصورٍة 
ومحّبة  بلبنان  فالتغّني  لبنان؛  في  عجيبٍة 
والفتوش  والتبولة  وتاريخه  وأرضــه  لبنان 
الــذي  الباطني  العقل  عــن  تعبير  هــو  واألرز 
عــلــى  قـــيـــاًســـا  الـــشـــخـــصـــيـــة  ازدواج  يـــعـــكـــس 
الوطنية في أوروبا أو أميركا مثاًل. فالناس 
في تلك البالد، وفي غيرها من البلدان أيًضا، 
الــوطــن؛ فهم ال يذكرونه  قّلما يتحدثون عن 
فيما  بأعمالهم،  يخدمونه  وإنما  بألسنتهم 
يــذكــرونــه بــاأللــســنــة فــي لــبــنــان طـــوال الــيــوم، 
وأعمالهم  بسلوكهم  »سنسفيله«  ويحرقون 

كل يوم. 
 2010/3/31 فــــي  ــار  ــهـ ــنـ الـ صــحــيــفــة  نـــشـــرت 
صــورة ملجزرة في حق 23 شجرة أرز نــادرة 
ودهـــريـــة فــي محمية كـــرم شــبــاط فــي عــّكــار، 
ــنـــان. واألرزة  فــُقــطــع مــنــهــا مـــا يـــزن ثــالثــة أطـ

هـــي شــعــار الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة الــتــي يتغّنى 
بــقــداســتــهــا لــبــنــانــيــون كــثــيــرون بــاعــتــبــارهــا 
»أرز الــرب« الـــوارد ذكــره في الكتاب املقّدس، 
فــــيــــمــــا يــــســــخــــر مــــنــــهــــا غــــيــــرهــــم فــيــســمــيــهــا 
التي  االزدواجــيــة  »القرنبيطة«. ومــن مظاهر 
شهدناها مئات املــّرات منذ انــدالع الحركات 
وحـــداٍت من  أن   2019 فــي سنة  االحتجاجية 
املتظاهرين،  ُتــدمــي  كــانــت  اللبناني  الجيش 
وتـــجـــرجـــر بــعــضــهــم إلـــــى مــــراكــــز الــتــوقــيــف 
ــــان املـــتـــظـــاهـــرون يــمــتــدحــون  والــتــحــقــيــق، وكـ
الجيش في الوقت نفسه ويشكرون لضباطه 
التظاهرات  يفعلون. وفي معمان  ما  وقائده 
التي اندلعت في 2019/10/17 راحت الكوفية 
املحتّجن  رؤوس  عــلــى  تظهر  الفلسطينية 
وأعــنــاقــهــم فــي جــل الــديــب والــزلــقــا والــــدورة، 
اللبناني  اليمن  أماكن محسوبٌة على  وهــي 
املعادي تقليدًيا للفلسطينين. وحن سألُت 
بعض الشبان املتظاهرين في محلة الصيفي 
أنها كوفية  ذلــك، أجابني بأنه ال يعرف  عــن 
اّتــخــذه شبان  وإنــمــا هــي مظهر  فلسطينية، 
ــك الــــشــــاب يــتــجــه  ــ الــــجــــامــــعــــات، ثــــم رأيـــــــت ذلــ
إلـــى زمــالئــه ويــتــحــدث إلــيــهــم. وبــانــت عالئم 
االســتــغــراب على وجــوهــهــم، وعــمــد بعُضهم 
إلى خلع الكوفية. وبعد انفجار مرفأ بيروت 
جــامــعــيــون   

ٌ
ــان ــبــ شــ تـــقـــاطـــر   2020/8/4 فــــي 

للتعبير  الجميزة  منطقة  على  فلسطينيون 
والتطّوع  املنطقة،  سكان  مــع  تضامنهم  عــن 
ــة الــركــام والــحــجــارة واألتــربــة، فسمعوا  إلزالـ
ترحيًبا من كثيرين، واستهجاًنا من كثيرين 

أيضًا، واستنكاًرا من قلة. 
فــي مجتمعاٍت  عــاديــة  واالزدواجـــيـــة مسألة 
كثيرة، لكنها في لبنان تصبح مقيتًة، ألنها 
اللبنانين  التي تطاول  بالعنصرية  مجللة 
أنفسهم، وال سيما عنصرية أهل املدن ضد 
ــذا الــتــغــايــر بـــن املــديــنــة  أبـــنـــاء األريــــــاف. وهــ
الــشــعــوب،  أمـــر طبيعي بــن جميع  والــريــف 
قاتاًل  مسلًكا  أحياًنا  يّتخذ  لبنان  في  لكنه 
ومــتــنــاحــًرا، ويــتــســربــل فــي مــعــظــم األحــيــان 
بالكراهية. حتى إن الرئيس اللبناني تحت 
االحتالل الفرنسي، إميل إّدة، لم يتوّرع عن 
وصف أول رئيس للبنان »املستقل« بشارة 
بيروت«  على  الدخيل  »الجبلي  بـــِ  الــخــوري 
وِبـ »الجبلي الغشيم«، علًما أن أصل آل إّدة 
كلهم من حوران، وهم نزحوا من تلك املنطقة 
ــًدا فــي تــاريــخ  الــريــفــيــة املــعــروفــة واملــهــمــة جــ
بــالد الــشــام إلــى نــواحــي جبيل فــي مــا ُعــرف 

ــانــــي املــصــريــة«  يــجــتــمــعــون ويـــــــــرّددون األغــ
)أنــظــر نــص الــرســالــة فــي : مسعود ضاهر، 
بـــيـــروت وجــبــل لــبــنــان عــلــى مـــشـــارف الــقــرن 
الــعــشــريــن، بــيــروت: دار املــــدى، 1985(. وفــي 
اللبناني  للبرملان  االنتخابية  الحملة  أثناء 
ُيـــدعـــى ملحم  فـــي ســنــة 2018 ُســئــل مــرشــح 
طوق عن معنى اسمه، فزعم، بكل جــرأة، أن 
أصــل اســمــه يــعــود إلــى اإلمــبــراطــور األملــانــي 
فــلــهــلــم، وإن فــلــهــلــم صـــار مــلــحــم بــالــعــربــيــة، 
وكان قصده أن يجد وشيجًة السمه بالغرب 
حــتــى لـــو كــانــت وســيــلــتــه إلـــى ذلـــك ســاذجــة 
ــذه الـــوســـيـــلـــة.  ــ ــثـــل هــ ــتـــذلـــة مـ ــبـ وجــــاهــــلــــة ومـ
الـــبـــتـــة بــــن فــلــهــلــم  ــة   ال عـــالقـ

ْ
والــحــقــيــقــة أن

وملحم، ألن ملحم اسم عربي خالص يعني 
ومنعم  متعب  وزن  على  وهــو  اللحم،  كثير 
ومــســلــط ومــقــرن ومــجــحــم. أمـــا اإلمــبــراطــور 
فلهلم فقد ُعرف لدى سكان سورية )بما في 
ذلك لبنان وفلسطن( باسم غليوم، وأخذوا 

عنه طريقة الشوارب املعقوفة. 

الَحذاقة المركنتلية انتهت 
يـــــــروي اســــكــــنــــدر ريــــاشــــي أن الــفــرنــســيــن 
وأنـــصـــار املــلــك فــيــصــل األول فــي دمــشــق لم 
يستغربوا أو ُيدهشوا البتة من أن »أسعد 
بك حيدر عضو في املؤتمر السوري ونجله 
ــة لــلــبــنــان.  ــاريـ ــتـــشـ عـــضـــو فــــي الــلــجــنــة االسـ
وبالطريقة نفسها كان يوسف نمّور عضًوا 
فــي املــؤتــمــر الـــســـوري، وشقيقه مــوســى بك 
بيروت،  فــي  الفرنسين  عند  متربًعا  نمور 
وعاماًل لهم في البقاع. وكان محمد سعيد 
حـــمـــادة، ســيــد الــهــرمــل، عــضــًوا فــي املؤتمر 
ــــك حـــمـــادة  ــبــــري بـ ــيــــده صــ ــفــ الــــــســــــوري، وحــ
يتدّبر أموره مع الفرنسين. وجاء اإلنكليز 
باسكندر بك عّمون على ظهر طّراد، وجعلوه 
عاماًل سياسًيا لهم في لبنان، وجعل مقّره 
الــعــام فــي لــوكــنــدة الــســنــتــرال على ]ســاحــة[ 
البرج، وعلى حساب صاحبة الجاللة طبًعا. 
وجـــاء الــفــرنــســيــون بــأخــيــه داود بــك عــّمــون 
عاماًل سياسًيا لهم، وجعل مقّره العام في 
لوكندة نّجوم على الزيتونة، وعلى حساب 
الــجــمــهــوريــة الــفــرنــســيــة الــحــســنــاء طــبــًعــا« 
)راجع: اسكندر رياشي، قبل وبعد ورؤساء 
لــبــنــان كــمــا عــرفــتــهــم، دمـــشـــق: دار أطــلــس، 
2006، ص 24 و25(. واملؤتمر السوري العام، 
كما هو معروف، عقده في سنة 1920 أعيان 
من سورية ولبنان وفلسطن وشرق األردن، 
وانــتــخــبــوا األمـــيـــر فــيــصــل مــلــًكــا دســتــورًيــا 
ــة. أمـــــا الـــلـــجـــنـــة االســـتـــشـــاريـــة  ــ ــــوريـ عـــلـــى سـ
ــي مـــعـــظـــم أعـــضـــائـــهـــا،  ــ ــانــــت، فـ ــكــ ــنـــان فــ ــبـ ــلـ لـ
معاديًة لفكرة الوحدة السورية. وعلى هذا 
املنوال، صاغ مجلس إدارة متصّرفية جبل 
انــدالع  ألغاه جمال باشا، فــور  الــذي  لبنان 
األولــى، عريضة في مايو/  العاملية  الحرب 
أيــــار 1919 يــطــالــب فــيــهــا بــبــســط الــحــمــايــة 
الفرنسية على جبل لبنان. ومجلس اإلدارة 
هذا الذي عاد إلى الحياة غداة هزيمة تركيا 
لــم يلبث أن انقلب على مواقفه  الــحــرب  فــي 
في 1920/7/10 ليتخذ قراًرا معاكًسا تماًما 
يـــنـــّص عــلــى اســـتـــقـــالل لــبــنــان عـــن فــرنــســا، 
السورية،  العربية  اململكة  إلــى  واالنــضــمــام 
مــع املــحــافــظــة عــلــى االمــتــيــازات الــتــي تمتع 
بـــهـــا جـــبـــل لـــبـــنـــان إّبـــــــان عـــهـــد املــتــصــرفــيــة. 
االنقالب  ذلــك  أن  ريــاشــي  اسكندر  ويكشف 
لبنان حدث  إدارة جبل  موقف مجلس  فــي 
بــعــد أن اشــتــرى ريــــاض الــصــلــح عــشــرة من 

امللك  االثني عشر ملصلحة  املجلس  أعضاء 
فيصل بــمــبــالــغ ذهــبــيــة طــائــلــة، دفــعــهــا إلــى 
الوجيه البيروتي عارف النعماني، ليتولى 
ــاء مــجــلــس  ــ ــــضـ ــــف أعـ ــواقـ ــ بـــــــــدوره تـــغـــيـــيـــر مـ
الفرنسية،  الــحــمــايــة  طــلــب  ونــقــض  اإلدارة، 
ومناصرة الوحدة السورية )راجع: اسكندر 
ريــاشــي، املــصــدر الــســابــق، ص28(. وليست 
اللبنانين  األعيان  انقالبات  قط  مستغربًة 
ــــذاك،   الـــفـــلـــوس، لــكــن املــســتــغــرب آنـ

ِّ
بــعــد َرن

ومـــا عـــاد مــســتــغــرًبــا الــيــوم، مــواقــف ريــاض 
الصلح الذي تولى والده رضا الصلح وزارة 
األولـــى  الفيصلية  الــحــكــومــة  فــي  الــداخــلــيــة 
ــان ابــنــه ريــــاض عـــضـــًوا في  فـــي دمـــشـــق، وكــ
حزب االستقالل العربي، وهو الذي جعلته 
دمشق زعيًما في لبنان. فقد انقلب رياض 
الصلح بدوره على مواقفه القومية، وصار 
من دعــاة الكيانية. وفــي هــذا املــيــدان، يقول 
السياسية  الــوحــدة  تمت  »إن  العظم:  خالد 
وانـــضـــم لــبــنــان إلــــى ســـوريـــة، فـــَمـــن يضمن 
لرياض الصلح رئاسة الحكومة في الدولة 
املــوحــدة؟ وَمــن يؤّمن له فيها ما يتمتع به 
من نفوذ في لبنان؟ تلك هي العوامل التي 
الصلح زعيًما النفصال  ريــاض  جعلت من 
لــبــنــان عـــن ســـوريـــة بــعــد أن كـــان فـــي جملة 
والعاملن  العربية،  البالد  بوحدة  املنادين 
في سبيل تحقيقها« )خالد العظم، مذكرات 
الــدار املتحدة للنشر،  العظم، بيروت:  خالد 

1973، املجلد الثاني، ص 13(. 
تــلــك الــحــذاقــة املــركــنــتــلــيــة املـــوروثـــة مـــن زمــن 
حنون القرطاجني الخرافية انتهت مفاعيلها 
منذ اندالع الحرب األهلية اللبنانية في سنة 
املركنتلية  تــلــك  بــرحــت  مــا  ذلـــك،  1975. ومـــع 
كالسيارة  االســتــمــرار،  بــقــوة  تعيش  الذليلة 
فــي الــطــريــق املــنــحــدرة. لــكــن، منذ سنة 2005 
فصاعًدا، راحت أحوال لبنان تكشف نفسها، 
وتكشف املــخــبــوء بــالــتــدريــج، ومــا عــاد ستر 
الــحــقــائــق يــنــفــع فــي حــجــب الــوقــائــع، وال في 
األرائــــك. واكتشفنا في  الــطــعــام تحت  إخــفــاء 
بـــصـــورٍة ال يمكن دحــضــهــا على  عـــام 2019، 
اإلطــالق، أن لبنان لم يكن، في أيٍّ من مراحل 
1920 حتى  فــي سنة  تأسيسه  منذ  تاريخه، 
خرابه في سنة 2020، دولــة جــدّيــة، بل دولة 
تقيم  األرض  مـــن  مــســاحــة  أي  وظـــيـــفـــة،  لــهــا 
عــلــيــهــا طــــوائــــف مـــتـــنـــاحـــرة حـــيـــًنـــا ومــتــآلــفــة 
ــار  ــ ــر؛ يــتــســاملــون فـــي حــقــب االزدهــ ــ حــيــًنــا آخـ
ويــتــهــارشــون فـــي حــقــب الــقــحــط؛ إنــهــا حــال 
»الـــالدولـــة« فــي أفــصــح ُصـــورهـــا. ويــلــوح لي 
ــال الــفــضــلــى إليــــــران،  أن الـــــالدولـــــة هــــي الــــحــ
لــيــكــون لــهــا نـــفـــوذ يــتــزايــد بـــالـــتـــدريـــج. وهــو 
نفوٌذ انصرف، في البداية، إلى فئاٍت واسعٍة 
مـــن الــشــيــعــة الـــذيـــن تـــطـــّوعـــوا لــخــدمــة إيــــران 
ألسباٍب عقيدية بالدرجة األولى، أو ألسباٍب 
ــــى كــثــيــريــن مـــمـــن الــتــحــقــوا  ســـيـــاســـيـــة، أو إلـ
هي  و»الــالدولــة«  لخيراتها.  طلًبا  بخدمتها 
الطراز األمثل لقوى سياسية لبنانية أخرى 
كثيرة ما برحت تعتقد أن لبنان إما أن يكون 
لها أو تحرقه. وتلك القوى املنحّطة ال تترّدد 
في خدمة دول، عربية وأجنبية، ال يهمها إذا 
 لبنان أو اندثر، خصوًصا بعدما ركدت 

ّ
انحل

إبليس  هــرب  لقد  وَخــَبــْت مصابيحه.  ريــُحــه 
مـــن لــبــنــان ألن طــوائــفــه وأحــــزابــــه الــطــائــفــيــة 
الطائفية  الــطــائــفــيــن وجــمــاهــيــره  وزعـــمـــاءه 
لــه أي شـــيء كــي يفعله، وجعلوا  لــم يــتــركــوا 

وطنهم »ال دولة«.
)كاتب عربي(

أفول الحذاقة المركنتلية وصعود الهويات المتفّسخة

لبنان الالدولة

تهتّك الهوية الوطنية 
اللبنانية، وانحالل لبنان 
دولة جامعة ألشتات 
اللبنانيين وطوائفهم

انشطار الهوية بهذه 
الحّدة ناجٌم عن 

ازدواجية الشخصية 
اللبنانية الموروثة منذ 

زمن سحيق

منذ سنة 2005 
فصاعدًا، راحت أحوال 
لبنان تكشف نفسها، 

وتكشف المخبوء 
بالتدريج، وما عاد ستر 

الحقائق ينفع في 
حجب الوقائع

على خلفية مباراة كرة القدم التي جرت في 11 نوفمبر/ تشــرين الثاني الحالي بين منتخبي لبنان وإيران، جاهر »لبنانيون« بتمنّي 
فــوز منتخــب إيران، األمر الذي يذّكر بمباراة ســابقة جرت عام 1945 بين منتخبي ســورية ولبنان، حيــث تحّمس لبنانيون للمنتخب 

السوري، األمر الذي يطرح أسئلة عن تفسير هذه الظواهر وعن ماهية الهوية اللبنانية. هنا قراءة في المسألة

من مباراة لبنان وإيران على ملعب صيدا جنوبي لبنان في 11/ 11/ 2021 )فرانس برس(

االزدواجية مسألة عادية في مجتمعاٍت كثيرة، لكنها في لبنان تصبح 
مقيتة، ألنها مجللة بالعنصرية التي تطاول اللبنانيين أنفسهم، وال سيما 
عنصرية أهل المدن ضد أبناء األرياف. وهذا التغاير بين المدينة والريف 
أمر طبيعي بين جميع الشعوب، لكنه في لبنان يتخذ أحيانا مسلكًا قاتال 
ومتناحرا، ويتسربل في معظم األحيان بالكراهية. حتى أن الرئيس اللبناني 
تحت االحتالل الفرنسي، إميل إّدة، لم يتورع عن وصف أول رئيس للبنان 
بِـ»الجبلي  و  بيروت«  على  الدخيل  »الجبلي  بـ  الخوري  بشارة  »المستقل« 

الغشيم«.

ازدواجية مجللة بالعنصرية

20

الحًقا بلبنان، ومنها انساحوا إلى بيروت، 
وخــلــعــوا أثــــواب الــريــف وصــــاروا متمدنن. 
يــصــف كــريــمــســكــي فـــي رســـالـــة مـــؤرّخـــة في 
البيروتية  الــعــائــالت  إحــــدى   1896/11/16
األرثــــوذكــــســــيــــة بـــالـــتـــالـــي: »راقـــــبـــــت بــيــوت 
األغنياء من آل طــراد. أفــراد العائلة يرتدون 
ــــالبـــــس األوروبـــــــيـــــــة، وكـــلـــهـــم يـــتـــحـــّدثـــون  املـ
املساء  وفــي   ،)...( بينهم  مــا  فــي  بالفرنسية 
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MEDIA

طالبان تبرر القيود على النساء 
في اإلعالم

اتفاق الطاقة والمياه مع 
االحتالل يُغضب األردنيين

لندن ـ كاتيا يوسف

اإلذاعــة  هيئــة  باكنغهــام  قصــر  انتقــد 
إلعطائهــا  ســي«  بــي  »بــي  البريطانيــة 
مصداقيــة »لالدعــاءات املبالــغ فيهــا والتــي 
مصــادر  مــن  الصحــة«  مــن  لهــا  أســاس  ال 
الكشــف  وتــم  الصحافــة.  نقلتهــا  مجهولــة 
الوثائقــي  الفيلــم  فــي  االنتقــادات  هــذه  عــن 
مــن  يتكــّون  الــذي  والصحافــة«  »األميــران 
جزئــن بثــت قنــاة »بــي بــي ســي 2« الجــزء 
األّول منــه، وهــو يتحــّدث عــن عالقــة األميــر 
وليــام واألميــر هــاري بوســائل اإلعالم. جاء 
الوثائقــي  الفيلــم  مــن  األولــى  الحلقــة  بــث 
الثانــي  اإلثنــن 22 نوفمبر/تشــرين  مســاء 
املاضــي، بعــد أشــهر مــن تصاعــد التوتــرات 
فــي  ســي«  بــي  و»بــي  امللكيــة  العائلــة  بــن 
بشــير،  مارتــن  الصحافــي  أعقــاب فضيحــة 
ه استخدم 

ّ
وبعد أن كشف تحقيق مستقل أن

أســاليب ملتويــة ومخادعــة للحصــول علــى 
مقابلتــه مــع ديانــا، أميرة ويلــز، بينما عمل 
رؤســاء مــن »بي بي ســي« علــى تغطية هذه 
 
ّ
شــن قــد  وليــام  األميــر  وكان  اإلخفاقــات. 
هجومــًا الذعــًا علــى املذيع بســبب إخفاقاته 
عــام  فــي  والدتــه  مــع  بانورامــا  مقابلــة  فــي 

.1995
وبحســب مــا أوردت »ديلــي تلغــراف«، فــإن 
بــث  نبــأ  مــن  »انزعجــت«  إليزابيــث  امللكــة 
ألفــراد  الســماح  دون  مــن  الوثائقــي  الفيلــم 
عرضــه  قبــل  بمشــاهدته  امللكيــة  العائلــة 
 امللكة وولي العهد األمير 

ّ
األول. وقد ورد أن

بمقاطعــة  هــّددوا  وليــام،  واألميــر  تشــارلز 
الســماح  رفضهــا  بســبب  ســي«،  بــي  »بــي 
لهــم بمشــاهدة الفيلــم الوثائقي الذي يروي 
بوســائل  امللكيــة  العائلــة  عالقــة  تفاصيــل 
حــدت األســر 

ّ
اإلعــالم. وفــي خطــوة نــادرة، ات

املالكــة الثــالث، لتقديــم شــكوى إلــى الشــركة 
وســط مخــاوف مــن أن برنامــج ليلة اإلثنن، 
»األميران والصحافة« يكّرر االّدعاءات التي 
 هــاري ووليــام اســتخدما وســائل 

ّ
تقــول إن

اإلعــالم ضــد بعضهمــا البعــض خــالل ذروة 
»األميــران  فريــق  أجــرى  وقــد  نزاعهمــا.  
املقابــالت  مــن  ســاعة   80 والصحافــة«، 
لفحص نهج األميرين تجاه وسائل اإلعالم 

في العقود الثالثة املاضية.
دوق  كان  إذا  مــا  بعــد  الواضــح  غيــر  ومــن 
ودوقة ساسكس، قد أثارا أي مخاوف بشأن 
هــذا العــرض أو تــم االتصــال بهمــا قبــل أن 
يتقــّدم بقية أفراد العائلة امللكية بشــكواهم. 
وبحسب مصدر ملكي رفيع كتبت صحيفة 
 امللكــة »مســتاءة« 

ّ
»ميــل أون صنــداي«، فــإن

مــن بــث الفيلــم الوثائقــي الــذي وصفتــه بالـــ 
»الثرثــرة«، ولــم تتــح الفرصــة ألي شــخص 

في القصر مشاهدته.
 القصــر 

ّ
وعلــى الرغــم مــن انتشــار أقاويــل إن

منوعات

هــّدد برفــض التعــاون مع »بي بي ســي« في 
مشــاريع مســتقبلية إذا لــم يتــم منــح أفــراد 
العائلــة امللكيــة الحــق فــي الــرد علــى الفيلــم 
ه، لم تتراجع »بي بي سي« 

ّ
الوثائقي قبل بث

محتويــات  مشــاركة  ورفضــت  قرارهــا  عــن 
الوثائقــي التــي قّدمهــا أمــول راجــان، محــرر 
اإلعــالم فــي »بي بي ســي«. والالفت أن مقّدم 
الوثائقــي راجــان هــو أحــد أشــد املنتقديــن 

للنظــام امللكــي، حيــث انتقــد فــي عمــود عــام 
عالقــة  إندبندنــت«  »ذا  فــي صحيفــة   2012
امللكيــة،  العائلــة  بأفــراد  اإلعــالم  وســائل 
»عبثية«.  ووصف فكرة امللكية الوراثية بالـ
وتعــّد هــذه املرة الثانيــة التي يتدخل فيها 
أفــراد العائلــة امللكيــة بشــأن التغطية حول 
الخالف بن دوق كامبريدج وشقيقه دوق 
ساســكس. ففــي وقت ســابق من هــذا العام 

وقبــل ســاعات مــن عــرض الفيلــم الوثائقي 
»هــاري ووليــام: مــا الخطــأ الــذي حــدث؟«، 
أوميــد  مزاعــم  فــي«  تــي  »آي  قنــاة  ألغــت 
وكاتــب  بريطانــي  )صحافــي  ســكوبي، 
ســيرة دوق ودوقــة ساســكس( التــي تقــول 
قصــة  زرعــوا  وموظفيــه  وليــام  األميــر   

ّ
إن

حــول الصحــة العقليــة لألمير هــاري. لذلك 
هنــاك قلــق مــن أن يكــّرر الفيلــم الوثائقــي 
نفاهــا  مماثلــة،  مزاعــم  ســي«،  بــي  »بــي  لـ
األميران باستمرار. وكتبت العائلة امللكية 
»بــي بي ســي«، وتم  فــي بيــان تــم تقديمــه لـ
عــن   

ً
نيابــة البرنامــج،  نهايــة  فــي  عرضــه 

قصــر باكنغهــام وكالرنــس هــاوس وقصر 
الحــرة  »الصحافــة  إن  كينســينغتون: 
واملســؤولة واملفتوحــة ذات أهميــة حيويــة 
لديمقراطيــة صحيــة... ومــع ذلــك، غالًبا ما 
أســاس  ال  التــي  االدعــاءات  تضخيــم  يتــم 
لهــا ومــن مصــادر لــم تســمها والتــي يتــم 
تقديمها كحقائق لذلك من املخيب لآلمال 
أن يمنحها أي شخص املصداقية، بما في 

ذلك بي بي سي«.
»بــي  بــن  متبــادل  اتصــال  هنــاك  وكان 
الفيلــم  حــول  القصــر  ومحامــي  ســي«  بــي 
الثانــي  الجــزء  ســيعرض  الــذي  الوثائقــي، 
منــه يــوم االثنــن املقبــل. ورفضــت »بــي بــي 
ســي« إتاحــة املعاينــات للصحافــة ورفضت 
طلبــات مقابلــة راجــان. وفــي حــال مقاطعــة 
العائلــة امللكيــة لـــ »بــي بــي ســي«، ســتتّهدد 
بمــا  الطرفــن،  بــن  املشــتركة  املشــاريع 
واملسلســل  فيليــب  لألميــر  تكريــم  ذلــك  فــي 
قدمــه دوق  الــذي  »إيــرث شــوت«  الوثائقــي 
بــي ســي«  »بــي  كذلــك تصويــر  كامبريــدج، 
لخطــاب امللكــة بمناســبة عيــد امليــالد كجزء 
مــن نظــام مــداورة مــع »آي تي في« و»شــبكة 

سكاي نيوز«.
الوثائقــي،  مــن  األّول  الجــزء  عــرض  وأثــار 
النقــاط  بعــض  فــي  متشــابهة  فعــل  ردود 
صحيفــة  وقالــت  أخــرى.  فــي  ومتفاوتــة 
 املقــدم أمــول راجــان ذكــي 

ّ
»ذا تلغــراف«  أن

البرنامــج حــول عالقــات  هــذا  لكــن  للغايــة، 
العائلــة امللكيــة مــع وســائل اإلعــالم لــم يكــن 
 الجــزء األّول 

ّ
أفضــل أعمالــه. ولفتــت إلــى أن

يتضّمــن  لــم  والصحافــة«،  »األميــران  مــن 
لنــا  قــّدم  ذلــك،  مــن  بــداًل  مفاجــآت صادمــة. 
مــع  بالفعــل  نعرفــه  كنــا  مــا  راجــان  املقــدم 
مــن  الحــذرة  الداخليــة  املعلومــات  بعــض 
مجموعــة مــن الصحافــة امللكيــة. وتحّدثــت 
الصحيفة أيضًا عن كراهية األميرين وليام 
وهــاري للصحافــة بعــد أن شــاهدا مــا حدث 
بعــد  مــا  فــي  ليصبحــا  ديانــا،  لوالدتهمــا 
إلــى  ولفتــت  الهواتــف.  ضحيتــن الختــراق 
مــع  يتماشــى  أن  هــاري  رفــض  بينمــا  ــه 

ّ
أن

الصفقة املزعومة مع الصحافة تمّكن وليام 
أن يلعب اللعبة.

صفقة بين اإلعالم 
والعائلة الملكية تشترط 

تغطية إيجابية

عّمان ـ العربي الجديد

 مغــردون أردنيــون هجومــًا الذعــًا علــى 
ّ
شــن

دولــة  مــع  نوايــا«  »اتفــاق  بعــد  الســلطات 
إماراتيــة  برعايــة  اإلســرائيلي  االحتــالل 
يهــدف إلــى مبادلة الطاقة باملياه، مشــددين 
األردن  وميــاه«  »طاقــة  رهــن  رفضهــم  علــى 
بيــد العــدّو الصهيونــي مــن خــالل االتفاقية 
األخيــرة، ومــن قبلها اتفاقية الغاز. وتصّدر 
األردن  تويتــر  »#التطبيع_خيانــة«  وســم 
عــن  تعبيــرًا  التواصــل،  منصــات  وبقيــة 
مــع  تطبيــع  اتفاقيــة  أي  األردنيــن  رفــض 
العدّو. وســادت موجة من الغضب الشــعبي 
العــارم البــالد علــى االتفاقيــة التــي »رهنــت 
للعــدو  واقتصــاده  املائــي  وأمنــه  الوطــن 

الصهيوني«.
باســم  الناطــق  قــال  حكومــي،  بيــان  ووفــق 
 »إعالن 

ّ
وزارة املياه األردنية عمر ســالمة إن

ة  ع يعنــي الدخول في عمليَّ
ِّ
النوايــا الــذي ُوق

دراســات جــدوى خــالل العــام املقبــل 2022، 
مــن خاللهــا  األردن  أن يحصــل  املمكــن  مــن 
امليــاه  مــن  مكعــب  متــر  مليــون   200 علــى 
ًا«. ووفــق االتفــاق، ينتــج األردن 600  ســنويَّ
ملصلحــة  املتجــددة  الطاقــة  مــن  ميغــاوات 
وحزبيــة  شــعبية  قــوى  ودعــت  إســرائيل. 
ووطنية إلى مسيرة جماهيرة حاشدة يوم 

الجمعة املقبل من املســجد الحســيني وسط 
العاصمة عمان رفضًا لالتفاقية.

كتــب  التواصــل،  مواقــع  علــى  الــردود  ومــن 
اتفاقيــة  »توقيــع  فقــال:  العطعــوط،  عمــر 
هــدر الســيادة الوطنيــة مع األميــركان تحت 
لربــط  نوايــا  مذكــرة  توقيــع  دفــاع.  مســمى 
امليــاه وملــف الطاقــة مع العــدو الصهيوني. 
مجــرد  مــن  تجعــل  دســتورية  تعديــالت 
مشــاركة الشــعب فــي الحكــم حبــرًا على ورق 
وتشــكل انقالبــًا علــى نظــام الحكــم النيابــي 

 ما تقدم يدور في فلك واحد«.
ّ

امللكي. كل
بدوره، قال ســمير مشــهور: »الخزي والعار 
ــس علــم األردن وســاهم فــي هــذه 

ّ
 مــن دن

ّ
لــكل

األردن  ســيادة  بحــق  الجديــدة  الخيانــة 
الشــهداء واألســرى  الوطنــي وبحــق  وأمنــه 
مــن شــعبنا األردنــي والفلســطيني. تســليم 
العــدو مفاتيــح امليــاه بعــد تســليمه مفاتيح 
 فاســد ووكيــل 

ّ
الطاقــة خيانــة ال يرتكبهــا إال

لالســتعمار وأدواته«. وغّرد هيثم عياصرة 
مــع نشــر دعــوة إلــى التظاهــر يــوم الجمعــة 
املقبل، دعت إليها الحركة الشعبية للتغير: 
»ســالٌم علــى وطــٍن ُيباع، ســالم على الشــعب 
الجيــاع! مــن اشــترى الغــاز سيشــتري املــاء، 
ومن باع املقدرات سيبيع املقدسات! الرهان 
علــى  والوطنيــة،  الشــعبية  القــوى  علــى 
األحــزاب والنقابات، على األحرار والحرائر. 

وعطشــنا  جوعنــا  يصبــح  أن  تقبلــوا  ال 
ونورنا بيد الكيان!«.

وكتب وزير دولة لشؤون اإلعالم واالتصال 
أديــن  »كمواطــن  العــدوان:  طاهــر  األســبق، 
الكهربــاء  املــاء مقابــل  اتفــاق  بشــدة توقيــع 
مع العدو الصهيوني ضمن مسلسل وضع 
مصيــر الشــعب والوطــن ومســتقبل أبنائــه 
ومقدســاتنا  أرضنــا  يحتــل  عــدو  يــد  فــي 
األردنــي  الشــعبن  وجوديــًا  ويهــدد 
مســؤولية  يتحمــل  مــن  أمــا  والفلســطيني. 
اتفاقيــات الخــزي والعــار هــذه، فهو مجلس 

النواب والحكومة«.

تحدث الوثائقي عن خالف بين األميرين وليام وهاري استغال فيه اإلعالم )دومينيك ليمبنسكي/فرانس برس(

)صالح ملكاوي/األناضول(

كابول ـ صبغة اهلل صابر

بعــد جــدل وغضــب انتشــرا حــول قيــود فرضتهــا حركــة »طالبــان« علــى ظهــور 
»املطالب الشــعبية«. وقال  النســاء في وســائل اإلعالم، بررت الحركة تلك القيود بـ
الناطــق باســم وزارة األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر فــي أفغانســتان، مولوي 
»العربي الجديد«، إن مجموعة جديدة من القيود  محمد صادق عاكف مهاجر، لـ
التــي فرضتهــا الحكومــة علــى وســائل اإلعــالم جــاءت بنــاًء علــى مطلــب الشــعب 
الــذي »ســئم املسلســالت األجنبيــة التــي لــم تأِت بــأّي خير في الســنوات املاضية«. 
وأضــاف أنــه كان مــن املفتــرض »أن نضــع هــذه القيــود مــع بدايــة ســيطرة حركــة 

طالبان على كابول، ألن الشعب يريد ذلك«. 
وتعليقــًا علــى مضمــون هــذه القيــود الجديــدة، مثــل فــرض الحجــاب علــى النســاء 
العامــالت فــي القنــوات املحليــة، قــال: »إننــا نعنــي بحجــاب املــرأة مــا هــو موجــود 
ورائــج حاليــًا لــدى 90 فــي املائــة من نســاء أفغانســتان«. وحول تأثيــر هذه القيود 
بعالقــة طالبــان وصورتهــا أمــام املجتمــع الدولــي، قــال مهاجــر إن »مــا يهــّم حركة 
العالــم مفتوحــة«. وكانــت  التفــاوض مــع  طالبــان هــو مطالــب الشــعب، وأبــواب 
وزارة األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر فــي حكومة »طالبان« قــد دعت القنوات 
التلفزيونيــة األفغانيــة، إلــى التوقــف عــن بــث مسلســالت تظهــر فيهــا النســاء، في 
شرت األحد. وجاء في مستند صادر عن 

ُ
إطار التعليمات الدينية الجديدة التي ن

الوزارة وموّجه إلى وسائل اإلعالم، أنه ينبغي لقنوات التلفزة أن تتجنب عرض 
مسلسالت رومانسية تلعب النساء فيها أدوارًا.

 
َ
وطلبــت الــوزارة أيضــًا أن ترتــدي الصحافيات الحجاب اإلســالمي عندما يظهرن
على الشاشــة، من دون تحديد ما إذا كانت تتحدث عن وضع مجرد وشــاح على 
 النســاء على الشاشــات األفغانية، أو ارتداء حجاب 

ً
الرأس، وهو ما ترتديه أصال

ب البرامج »التي 
ّ
أكثر تشددًا. كذلك ُدعيت قنوات التلفزة األفغانية أيضًا إلى تجن

تتعــارض مــع القيــم اإلســالمية األفغانيــة، وكذلــك تلــك التــي تســيء إلــى الديــن أو 
ظهر النبي ورفاقه«.

ُ
التي ت

»بي بي سي« وسط جدل األمراء والصحافة

مالبس 
ذكية

ابتكر فريق من الباحثني في جامعة »كاليفورنيا 
أطلــق عليهــا  إيرفــني« األميركيــة تقنيــة جديــدة 
اســم »الشــبكة املحيطــة بالجســم«، التــي تعتمــد 
على نوعية من األلياف الصناعية يمكن تثبيتها 
شــبكة  تصنــع  بحيــث  املالبــس،  نســيج  داخــل 
السلكية من دون الحاجة إلى بطاريات، من أجل 
التواصل رقميًا مع األجهزة اإللكترونية القريبة.

الهندســة  فــي مجــال  املتخصــص  الباحــث  وقــال 

الكهربائيــة وعلــوم الكومبيوتر في الجامعة، بيتر 
تسانغ: »على غرار ما يحدث عندما تضع هاتفك 
لدفــع  اإللكترونــي  القــارئ  جهــاز  علــى  املحمــول 
الجديــدة  األليــاف  تقنيــة  فــإّن  مشــترياتك،  قيمــة 
نــا نجحنــا فــي تمديد 

ّ
تعمــل بالفكــرة نفســها، لكن

مــدى الشــبكة بشــكل ملمــوس«. وأضاف تســانغ: 
»يمكنــك أن تحتفــظ بهاتفــك داخل جيبــك، وتمّرر 
جهــاز  أو  أخــرى،  ثيــاب  قطعــة  بجــوار  الســترة 

ســيجري  الحالــة،  هــذه  وفــي  إلكترونــي،  قــارئ 
رئيــس  وأكــد  القطعتــني«.  بــني  البيانــات  تبــادل 
فريــق الدراســة أميــر حســني حاجــي أغاجاني، أن 
االبتكار الجديد يسمح ملن يرتدي الثياب املجهزة 
باألليــاف الجديــدة بالتواصــل رقميــًا مــع األجهــزة 
اإللكترونية القريبة، والقيام بعمليات دفع بلمسة 
واحدة أو تحريك أكمام السترة، على سبيل املثال. 
فــي  التــي نشــرت نتائجهــا  الدراســة،  وأوضحــت 

دوريــة »نيتشــر إلكترونيكــس« العلميــة، أّن املــواد 
املســتخدمة فــي صناعــة هــذه األليــاف رخيصــة 
التكلفــة وســهلة فــي التصنيــع، ويمكــن تشــكيلها 
بأشــكال  إنتاجهــا  يمكــن  وبالتالــي،  يســر،   

ّ
بــكل

داخــل  تثبيتهــا  يمكــن  كذلــك  مختلفــة،  وأطــوال 
الثياب التقليدية للمســتخدم من دون الحاجة إلى 

شراء مالبس خاصة لهذا الغرض.
)قنا(

تبّث »بي بي ســي« وثائقيًا من جزئين بعنوان »األميران والصحافة« يتحدث عن عالقة األميرين وليام وهاري بوسائل اإلعالم على مدى 
العقود الماضية، لكّن العائلة الملكية تعترض عليه وتهدد بمقاطعة الهيئة إثره
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ــي.  ــانــ ــن األغــ ــحــــدود مــ تــقــيــد املـــشـــهـــد بـــعـــدد مــ
إنتاج  أحمد سيف  الشاب  الفنان  أراد  عندما 
العمل عامًا  أول أعماله في 2009، تطلب منه 
وشــهــريــن لــتــغــطــيــة كــلــفــة إنــتــاجــه. وبتحسن 
بطيء، استمر عدة سنوات، وأصبح بإمكانه 
ــام. وهــــا هـــو يعمل  ــعــ إنـــتـــاج عــمــلــن طـــــوال الــ
على إصــدار ميني ألبوم، يتضمن أربع أغان، 
األقل،  التواصل. على  سيتيحه على منصات 
ــم نـــوعـــي، واتـــســـعـــت الـــخـــبـــرة، في  ــراكـ ــدث تـ حــ
وقت لم تزل حــدود التطور الكمي تحتجزها 

اإلمكانيات. ورغم وجود عشرات األلحان التي 
ألفها سيف، إال أن معظمها ال يرى النور.

األلحان  فضل؛  إلبراهيم  بالنسبة  ذاتــه  األمــر 
واألفـــكـــار كــثــيــرة، إال أنـــه، وعــلــى حــد تعبيره، 
يعيش صراعًا بن االحتياج املــادي واإلنتاج 
الفني. هؤالء الشبان يعملون في أمور أخرى، 
مــثــل اإلنـــتـــاج آلخـــريـــن، أو هــنــدســة الـــصـــوت، 
أعمالهم من جيوبهم. معادلة  إنتاج  لتغطية 
تــدفــعــهــم إلــــى االبـــتـــعـــاد عـــن املــوســيــقــى الــتــي 
يــرغــبــون فـــي تــقــديــمــهــا بــعــض الـــوقـــت. يــقــول 

جمال حسن

 يــمــنــٌي شــــاب مــســارًا 
ٌ

يــتــبــنــى جــيــل
موسيقيًا جديدًا لألغنية اليمنية، 
ــاتــــي،  ــيــ ــــي وحــ ـ

ّ
ــن ــ ــهــــد، فـ وســـــــط مــــشــ

ملالحقة  محاولة  وفــي  التقاليد.  عليه  تسطو 
الشباب  أزمنة ضائعة فوتتها أجيال، يراهن 
عــلــى الــتــعــدد املــوســيــقــي، فـــي غــيــاب مــســانــدة 
حقيقية، وفي بيئة ال تسمح لكثير من التطور. 
وبحسب موقفهم، ينبغي أن تكون املوسيقى 
الــيــمــنــيــة تــجــســيــدًا لــصــهــر ثــقــافــات مــتــعــددة، 
التعبير عن  الــزمــن، أو  إلــى مواكبتها  إضــافــة 

فئات اجتماعية موجودة، تم تغييبها.
شــهــدت األغــنــيــة فـــي الــيــمــن مــحــطــات تجديد 
أجــيــال مختلفة،  مــن  فنانون  قــادهــا  متفاوتة، 
ــي لـــحـــظـــة كـــتـــبـــت مـــعـــانـــاة  ــ لـــكـــنـــهـــا تـــوقـــفـــت فـ
املوسيقى اليمنية. يحمل هذا الجيل املعاناة 
ما  املــوســيــقــى،  صناعة  غــيــاب  فمع  بطريقته؛ 
زالــــت تــلــك الــتــوجــهــات غــيــر قــابــلــة لــالنــفــجــار، 
وبجهود ذاتية يضفي أولئك على املوسيقى 
مــالمــح جــديــدة أكــثــر انــفــتــاحــًا، بينما يمضي 
الواقع نحو تقوقع أكبر. لكن مصاعب عديدة 

ظلّت حكاية النص 
توّجه الصورة وعناصرها 

الفنية والجمالية

يعيش هؤالء الشباب 
صراعًا بين االحتياج المادي 

واإلنتاج الفني

يتناقض أحيانًا ما قيل 
في المحكمة مع ما يقال 

على الشاشة
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فــضــل أن يــكــون املــــرء فــنــانــًا فــي الــيــمــن؛ فتلك 
لعنة بالنسبة له، وآلخرين ال يمكنهم التعبير 
عـــن أنــفــســهــم وأفـــكـــارهـــم فـــي الـــحـــب والــحــيــاة 
خـــارج املــوســيــقــى. بــهــذا، أصــبــحــت املوسيقى 
مصدر عيشهم الوحيد، لهم ولعائالتهم. عدا 
الــجــديــدة يــخــوضــون  عــن أن ممثلي األغــنــيــة 
تــجــاربــهــم بــشــكــل غــيــر تــقــلــيــدي، عــلــى خــالف 
شــريــحــة تــعــتــمــد عــلــى مــداخــيــلــهــا مـــن الــغــنــاء 
في األعـــراس. يتركهم هــذا أمــام تحد مستمر، 
رغم وجود مثبطات أكثر من الحوافز، لكنهم 

عن  والــبــحــث  املستمر  التجريب  إلــى  يسعون 
أشكال لحنية قــادرة على أن تمس الجمهور. 
 مــن 

ً
ــلـــى أنـــفـــســـهـــم شــــكــــال لــــذلــــك، يـــفـــرضـــون عـ

ما يحبونه، ومحددات يفرضها  التوازن بن 
جمهور ما زال معظمه متشّددًا في مناهضة 
التجديد، ويريد أن يكون الغناء اليمني مقيدًا 
بأساليبه القديمة. لكن ظروف اإلنتاج املقيدة 
بــإمــكــانــيــات مــحــدودة تــحــد مــن ســرعــة تبلور 
السوشيال ميديا،  أيــضــا جيل  إنــهــم  األفــكــار. 
 أعــمــالــهــم 

ّ
بــمــا تــتــيــحــه لــهــم مـــن إمــكــانــيــة لــبــث

مــن دون وســائــط مقيدة، لكن مــا زال جمهور 
األغنية الجديدة قليل في اليمن.

ــهــــات تـــؤســـس  ال يـــقـــتـــصـــر األمــــــــر عـــلـــى تــــوجــ
ألسلوب بوب يمني. ففنان شاب، مثل محمد 
ــراث فـــي حــفــالت  ــتــ الـــنـــعـــامـــي، يـــقـــدم أغـــانـــي الــ
األعراس، ال يخفي شكواه من النظرة الضيقة 
اليمن؛  فــي  املوسيقي  املشهد  تصاحب  الــتــي 
وتتقّبل  اليمنية  األغنية  تتسع  إذ يطمح ألن 
اقتصارها على  بــداًل من  أكثر حداثة،  أنماطًا 
الـــعـــود. كــمــا يــرغــب الــنــعــامــي بتسجيل أغــان 
ــلـــوب مــوســيــقــي  ــيـــمـــن، لــتــظــهــر بـــأسـ خــــــارج الـ
الــوتــريــات وآالت أخــرى،  أوســـع، عبر توظيف 
وبتسجيالت أكــثــر جـــودة مــمــا هــو مــتــاح في 
العود  رتــابــة  لكسر  منه  وفــي محاولة  اليمن. 
ــهــيــمــن عــلــى الــغــنــاء الــيــمــنــي، ســجــل أغــنــيــة 

ُ
امل

مــزج فيها بــن اإليــقــاعــن، اليمني والــهــنــدي، 
ويؤكد  العود.  يــحــاوران  بغيتارين  مستعينًا 

أن جيله يطمح إلى تأكيد بصمته.
ــى الـــغـــنـــاء الــشــرقــي  يــنــحــاز الـــفـــنـــان الـــشـــاب إلــ
فخري  صباح  للراحلن  وتحديدًا  التقليدي، 
ــــك، يـــمـــثـــل شــخــصــيــة  ــــذلـ ــي. بـ ــافــ ووديـــــــــع الــــصــ
اليمني بسمات  الــغــنــاء  مــجــاورة  إلــى  تسعى 
أكثر شرقية. ومن تلك الــزاويــة، يرى أن جيله 
ثقافات  أوســع، على  لتعرفه، بشكل  محظوظ 
أكبر من سابقيه.  موسيقية مختلفة بصورة 
وســواء كان ذلك مرتبطًا بــاألداء الصوتي، أو 
اتصااًل  أكثر  فهم  الــعــود،  الــعــزف على  تكنيك 
اآلخـــر، يؤكد  الجانب  بمفاهيم جــديــدة. وفــي 
وتعانيه  يعانونه  ما  إلــى  الفتًا  عساء، 

ُ
ت أنهم 

املوسيقى في اليمن.
ويحجم البعض عــن إنــتــاج عمل مــن مـــوارده 
الخاصة، كونها تثقل كاهله. في هذا السياق، 
يــــرى الـــفـــنـــان أحـــمـــد ســيــف أن وجـــــود املــنــتــج 
بشرط  لكن   ،

ً
ثــقــيــال عبئًا  كاهلهم  عــن  سيزيل 

وجود اتفاقيات تراعي حقوق الفنانن، الفتًا 
إلى قضية عانى منها املوسيقيون واملغنون 
مــــع شـــركـــة مـــحـــلـــيـــة، فـــرضـــت عــلــيــهــم عـــقـــودًا 
مجحفة من خالل احتكارها بيع حقوقهم في 

شبكات االتصاالت.
قبل عام، أصدر أحمد سيف أغنية »طربان«، 
وفيها  كليب،  الفيديو  طريقة  على  مــصــورة 
فــي لقطات  تظهر مجموعة شــبــاب وشــابــات 
فردية تتقاسمها الشاشة، وتفرد لهم مساحة 
مــــن الــتــعــبــيــر بـــحـــركـــات احـــتـــفـــالـــيـــة راقـــصـــة. 
ــــرف مـــتـــعـــددة،  ــتـــي تــتــقــاســمــهــا غـ املـــشـــاهـــد الـ
أو مــشــاهــد خــارجــيــة فــي أمــاكــن مــتــعــددة، لم 
تذهب بعيدًا سواء في اللبس أو الحركة. مع 
بــإســاءات  امتعاضهم  عــن  البعض  عبر  هـــذا، 
لصاحب األغنية. اعتمد سيف في لحنه على 
إيقاع الريجيتون الالتيني، وهي املرة األولى 
الــتــي يــتــم اســتــخــدام هـــذا اإليـــقـــاع فـــي أغنية 
يــمــنــيــة. ال يقتصر األمـــر عــلــى ذلـــك، إذ كانت 
بـــوب يمنية تتسم بــمــفــردات جــديــدة،  أغــنــيــة 
الــتــمــبــو الـــســـريـــع، والــجــمــل الــلــحــنــيــة املــتــقــدة 
ــاول الـــفـــيـــديـــو املــــصــــور إبــــرازهــــا  ــ بـــالـــخـــفـــة. حــ
كلحظة جذل، راقت لكثيرين في لحظة خراب 
ناتجة عن حرب تهيمن على البالد. غير أنه، 
مــهــمــا حـــاولـــت تــلــك الــتــوجــهــات مـــن تــوســيــع 
أفقها واالنفتاح على موسيقات العالم، فإنها 
ولبلوغ  يمني.  ملساندة جمهور  بحاجة  أوال 
ذلك، يؤكد هذا الجيل أن االستمرار في العمل 

سيحطم كثيرًا من الحواجز.

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

ــر،  ــا، فـــــــي مــــصــ ــ ــمـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــسـ يــــعــــيــــش صــــــنــــــاع الـ
تمتلئ  إذ  األيــــام؛  هـــذه  مكثفًا،  فنيًا  نــشــاطــًا 
االســتــوديــوهــات بــأطــقــم تــصــويــر عـــدد كبير 
ــــالم، وذلـــك لــعــرضــهــا فــي عـــام 2022،  مــن األفـ
قبل االنشغال في بدء تصوير األعمال املقرر 
الرمضاني  الدرامي  السباق  خالل  خوضها 

للعام املقبل.
من جهته، بدأ الفنان أحمد حلمي، منذ أيام، 
هذا  يمثل  »الــعــيــل«.  الــجــديــد  فيلمه  تصوير 
العمل، عودة حلمي من جديد إلى السينما، 
بــعــد غـــيـــاب اســـتـــمـــّر ثــــالث ســــنــــوات، مــنــذ أن 
الفنان  قدم فيلم »خيال مآته«. هكذا، يبحث 
املـــصـــري، مـــن خــــالل تــجــربــتــه الـــجـــديـــدة، عن 
ــرادات  الــعــودة إلـــى املــنــافــســة عــلــى شــبــاك اإليــ
بقوة، خصوصًا أن أخر أعماله لم يحقق أي 
نــجــاح يــذكــر. يــشــارك فــي بطولة الفيلم، إلى 
جوار حلمي، كل من املغنية روبي، ونسرين 
أمـــن ومــصــطــفــى خـــاطـــر. الــقــصــة مـــن تأليف 

هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير.
وفي الوقت الذي ينتظر فيه الفنان محمود 

الـــواقـــع بــكــل َمــشــاكــلــه ومــطــّبــاتــه وأعــطــابــه. 
رغم كثرة إكسيسوارات أجنبية وموسيقى 
ــد هـــذه  ــاهـ ــّوة عـــلـــى ســـطـــح َمـــشـ ــقــ طـــافـــحـــة بــ
فاقم الترفيه واالستهالك 

ُ
املسلسالت، التي ت

ــشــاهــد مــن فسحة عيِش 
ُ
أكــثــر مــّمــا تمنح امل

ولذة تأّمٍل. 
 »السر القديم« ملحّمد أمن مونة، ال 

ّ
بيد أن

التركية،  الــدرامــا  عن  نسخة  اعتباره  ُيمكن 
ــــحــــاول فـــي كل 

ُ
 مــنــطــلــقــاتــه مـــغـــايـــرة وت

ّ
ألن

ــلـــق تـــــواشـــــٍج بــــصــــرّي مــــع واقــــع  ــٍد خـ ــهـ مـــشـ
مــغــربــي مــحــض. عــلــى خلفية حــكــايــة رجــٍل 
ــرأة )فــاطــمــة  ــ ــه عـــاجـــل( ُيــســاعــد امـ )عــبــد اإللــ
ــص 

ّ
الـــزهـــراء بــنــاصــر( غــريــبــة أرادت الــتــخــل

ــــك إلـــى  ـــى ال ُيـــنـــقـــل خـــبـــر ذلـ
ّ
ــت مــــن طــفــلــهــا حـ

ــهــا ســرعــان مــا قــــّررت الــهــرب 
ّ
عــائــلــتــهــا. لــكــن

بدأت  املتتالية  الحلقات  الطفل. ومــع  وتــرك 
معالم النّص تختلف وتتلّون بموضوعاٍت 
 
ً
صال

ّ
 ُمت

َ
 مدارها يبق

ّ
كثيرة متشّعبة. إاّل أن

الفكرة  رغم جمالّيات   
ْ
إذ املغربّية.  باألسرة 

وقــّوة دالالتها داخــل االجتماع املغربي، إاّل 
لسبب  بقي ضعيفًا  بتالبيبها  اإلمساك   

ّ
أن

ل فــي انــدثــار »الــفــكــرة األصــل«، 
ّ
ــٍد، يتمث واحـ

ــا غــائــبــة وتـــتـــالطـــم في  ــهـ ـ
ّ
ــأن حــيــث بــــدت وكـ

منتصف املسلسل مع أحداٍث أخرى ال عالقة 

أشرف الحساني

الشاب،  املغربي  التلفزيوني  املخرج  يعمل 
ــــن مــــونــــة، فــــي مــســلــســلــه »الـــســـر  مـــحـــّمـــد أمـ
الــقــديــم« )2021( الـــذي ُيــعــرض حــالــيــًا على 
القناة األولى في املغرب، على استخدام صوٍر 
تبدو منذ ُمنطلقاتها األولى ُمتصّدعة، وال 
النّص. ثّمة آالف  عالقة تربطها بجمالّيات 
املــســلــســالت تــنــاولــت مــوضــوع األســــرة، من 
زوايا نظٍر مختلفة وُمتباينة على مستوى 
 التهافت الكبير على املواضيع 

ّ
عالجة. إن

ُ
امل

االجتماعية، تتحّكم فيه شروط بعيدة عن 
 مــا هــو جــمــالــّي، لصالح أبــعــاٍد تجارية 

ّ
كــل

شاهد 
ُ
محضة، تكمن في استهداف نوعية امل

الذي يقبل بشراهة عليها.
ال جديد ُيذكر في املسلسل، كباقي األعمال 
 
ْ
ية التي يعرضها التلفزيون الرسمّي؛ إذ

ّ
الفن

رغم إنتاجاته الغزيرة، لم يُعد هذا الجهاز 
يــقــوى عــلــى إنـــتـــاج عــمــٍل تــلــفــزيــونــي واحـــٍد 
 أغــلــب لــجــان قـــراءة 

ّ
نـــاجـــٍح فـــي الــســنــة؛ ألن

املسلسالت واألفالم التلفزيونية، تدخل في 
املخرجن، فيكون  عملية تواطؤ مع بعض 
املـــشـــروع أشــبــه بــغــنــيــمــٍة يتقاسمها  قــبــول 

الطرفان. 
ــا  ــه الــــدرامــ ــتـ  الـــتـــأثـــيـــر الــــــذي مـــارسـ

ّ
غـــيـــر أن

الــتــركــيــة عــلــى الــتــلــفــزيــون املــغــربــي، جعلته 
يبدو أمامها بمظهر الضعيف، في مواجهة 
ما تنضح به من جمالّيات صورة وقصص 
تابع يجد املنتوج 

ُ
امل  

ّ
لــذلــك، فــإن وحــكــايــات. 

ــه على  ــدم قـــدرتـ املـــغـــربـــي ُمــتــأرجــحــًا بـــن عــ
ـــاط صـــور  ــمـ ــراح واقــــعــــي مـــتـــخـــّيـــل، وأنــ ــتــ اجــ
ــا الــتــركــيــة؛ مـــا يجعل  ــدرامــ ُمــســتــلــبــة مـــن الــ
اختراق  على  قـــادرة  وغير  ة 

ّ
هش النصوص 

حــمــيــدة عـــرض فيلمه »الــكــاهــن«، مــع حسن 
فهمي، وجمال سليمان، خالل األيام القادمة، 
يـــقـــوم بـــتـــصـــويـــر فــيــلــم آخــــــر، وهـــــو »مـــطـــرح 
ــــذي يــــشــــارك فـــيـــه املـــمـــثـــل كــريــم  ــــروح«، الــ ــــطـ مـ
عــفــيــفــي وشــيــمــاء ســيــف. الــقــصــة مـــن تأليف 
مــحــمــد عــــز، وإخــــــراج وائــــل إحـــســـان، وتــــدور 

أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.
كما يقوم حميدة، أيضًا، بتصوير دوره في 
فــيــلــم »املـــلـــحـــد«، عـــن قــصــة إبــراهــيــم عيسى، 
وإخـــراج ماندو الــعــدل، ويــشــارك في بطولته 
أحمد حاتم، وحسن فهمي، وشيرين رضا، 
املــشــغــولــة أيــضــًا هـــذه األيــــام بــتــصــويــر فيلم 

»بنات رزق«، مع املخرج مرقس عادل.
كـــذلـــك، يـــقـــوم حــالــيــا الــفــنــان مــحــمــد هــنــيــدي 
الذي يجمعه  »الجواهرجي«،  فيلم  بتصوير 
بها  والــتــقــى  الــتــي سبق  زكــي  بالفنانة منى 
منذ سنوات طويلة من خالل فيلم »صعيدي 
فـــي الــجــامــعــة األمــريــكــيــة« الــــذي عــــرض عــام 
1998. »الــجــواهــرجــي« عــن قــصــة مــن تأليف 

عمر طاهر، ومن إخراج إسالم خيري.
وكــانــت آخـــر أفـــالم محمد هــنــيــدي مــن خــالل 
»اإلنــس والنمس«، الذي عرض في منتصف 
عــام 2021 وحقق نجاحًا كبيرًا، وشـــارك في 
أيضا  املشغولة  منة شلبي،  الفنانة  بطولته 
حاليًا بتصوير فيلمها »من أجل زيكو«، مع 

املؤلف واملخرج بيتر ميمي.
كريم عبد  الفنانن  ويواصل حاليا كل من 
»كيرة  فيلمهما  العزيز وأحمد عز تصوير 
والــجــن«، الــذي يشاركه فــي بطولته كــل من 
هند صبري، وأحمد مالك، والقصة عن رواية 
ــراد، وإخــــراج مـــروان حــامــد. يرصد  أحــمــد مـ
أثناء  مصر  تــاريــخ  فــي  مهمة  حقبة  العمل 
ثورة 1919، إذ يتناول العمل واقع املجتمع 

إبان  اإلنكليزي  االحتالل  فترة  في  املصري 
ثــــورة 1919. يــحــضــر الــفــنــان مــحــمــد عـــادل 
إمام أيضًا في االستوديوهات، هذه األيام، 
القصة  إذ يــواصــل تــصــويــر فيلم »عــمــهــم«. 
ــام صــبــري، وإخــــراج حسن  مــن تــألــيــف وسـ
املفتى  آينت عامر وهدى  املنباوي، وبطولة 

وأمــيــنــة خــلــيــل. كــمــا يــواصــل الــفــنــان عمرو 
عــبــد الــجــلــيــل تــصــويــر مـــشـــاهـــده فـــي فيلم 
»فيلم تجاري« الذي تدور أحداثه حول عالم 
بشكل  األفــالم  صناعة  وكواليس  السينما، 
كــومــيــدي فــانــتــازي. ويـــشـــارك فــي البطولة 
حــمــدي املــيــرغــنــي، وفــــرح يـــوســـف، وعــمــرو 

العزيز، والعمل سيناريو وحــوار زين  عبد 
العابدين خيري، وإخراج محمود كامل.

يتسابق املخرجون في ما بينهم، كي ُينجزوا 
كل هذه األفــالم. يبقى التساؤل: هل ستكون 
ستكون  أم  مــوفــقــة،  الغائبن  املمثلن  عـــودة 

أعمالهم ضعيفة كآخر أفالم شاركوا فيها؟

 جودة نّص 
ّ
لها بالحلقة األولى.  الحقيقة أن

ليكون  القناة  اختارته  الذي  القديم«  »السر 
حكايته  ت 

ّ
ظل السنوية،  لبرمجتها   

ً
مدخال

وّجه عنصر الصورة، وتجعلها تابعة لها 
ُ
ت

على مستوى املوضوع والنسق والتخييل، 
وغير   ،

ً
ســهــال املــخــرج  عــمــل  تجعل  بطريقة 
ع.

ّ
ى التصن

ّ
قادٍر على التجديد أو حت

 مفهوم الحكاية في »السر القديم«، أشبه 
ّ
إن

 
ّ
بأخطبوٍط يكتسح كــل مــا هــو بــصــرّي. ألن

 الـــنـــّص وداللــــتــــه، ومــــدى تــأثــيــرهــا في 
ّ
قــــوة

ذهــنــيــة مــجــتــمــٍع ُمــــرّكــــٍب كـــاملـــغـــرب؛ تجعل 
حاكي النّص، وتنقل 

ُ
الصورة التلفزيونية ت

اتــه الــواقــعــيــة، مــن دون أّي ابــتــكــاٍر أو  نــتــوء
تجديد. كل شيء بسيط في »السر القديم«، 
مـــن كــاســتــيــنــغ وتــصــويــر وإكـــســـســـوار. ذلــك 
قها 

ّ
حق الــتــي  العالية  ــشــاهــدات 

ُ
امل نسبة   

ّ
أن

املــســلــســل، جعلت الــقــنــاة األولــــى تـــروم إلــى 
 
ّ
تكثيف عرضه )4 حلقات( أسبوعيًا. كما أن

حضور وجوه معروفة داخل العمل، ساهم 
ــشــاهــد 

ُ
فــي ذيــوعــه وتــأثــيــره عــلــى مخّيلة امل

 اعتماد محّمد أمن مونة 
ّ
املغربي. لذلك، فإن

 »للتخييل«، 
ً
على الدراما االجتماعية سبيال

راجع باألساس إلى عامل اإلقبال على هذا 
الـــلـــون الــــدرامــــّي؛ إذ يــتــجــمــهــر املـــغـــاربـــة كل 
تابعة هذا النوع من 

ُ
مساء أمام شاشاتهم مل

املسلسالت.
 هــذا األمـــر، ال تتحّكم فــي صناعته 

ّ
أن رغــم 

عوامل جمالّية، بل حدس املخرج بضرورة 
شاهد عن طريقة تسلسل الحكاية 

ُ
تمويه امل

 كان 
ْ
وعنصر التشويق داخل األحــداث. وإن

عاينه 
ُ
ن بــمــا  مــقــارنــة  يــبــدو كالسيكيًا،  ذلـــك 

ــّيـــة  داخــــــــل مـــســـلـــســـالٍت إســـبـــانـــيـــة وفـــرنـــسـ
أميركّية.

مصر: أفالم 2022 منذ اآلن»السر القديم«... النّص من دون سلطة الصورة
انطلقت أعمال تصوير 

عدد من األفالم 
المصرية، التي ستُعرض 
في العام المقبل، قبل 

حلول الموسم الدرامي 
في رمضان

عّمار فراس

تــحــّول جــو إيــكــزوتــك إلـــى ظــاهــرٍة عــاملــّيــة، بــعــد أن 
»ملك  الوثائقية،  سلسلتها  نتفليكس  شبكة  بثت 
ــه خضع 

ّ
الــنــمــور«، فــي الــعــام املــاضــي، خصوصًا أن

قتل،  جــريــمــة  الرتـــكـــاب  الــتــآمــر  بتهمة  للمحاكمة 
وممارسة العنف ضد الحيوانات، وخسر كل شيء 
أمـــام غــريــمــيــه، املــريــبــة كــــارول بــاســكــن، وجــيــف لو 
املحتال. بل إن دونالد ترامب نفسه، تداول قضية 
جــو. ولـــوال ســوء الــحــظ والــتــقــديــر، كــان مــن املمكن 
أن ينال جو إيكزوتك حريته، بسبب مجموعة من 
أنصاره الذين حاولوا مخاطبة ترامب، كي ينالوا 
عفوًا رئاسيًا عن جو. لكن لألسف، هذا لم يحصل؛ 
فكل شهرة جو تسرق من قبل أصدقائه وأعدائه، 
الــقــضــبــان، بــعــد أن قــضــى إلـــى اآلن ما  وهـــو وراء 
يــقــارب السنتن ونصف فــي السجن مــن أصــل 22 

عامًا. 
بثت نتفليكس مؤخرًا املوسم الثاني من الوثائقي 
»مـــلـــك الـــنـــمـــور«، الـــــذي نــتــعــرف فــيــه عــلــى مصير 
اكتسبوها،  التي  الشهرة  األول، وكم  الجزء  أبطال 
ــــذي يـــريـــد الـــخـــروج مـــن الــســجــن  خــصــوصــًا جـــو الـ
وتـــبـــرئـــة نـــفـــســـه، وكـــــــــارول بـــاســـكـــن، الـــتـــي تــحــوم 
الشبهات حولها منذ عشرين عامًا؛ إذ ُيزعم أنها 
قتلت زوجها وأطعمته للنمور، في حن أنها تنكر 

ذلك، وتقول إنه اختفى في كوستاريكا. 
لكن كيف نصف ما يحدث على الشاشة ونحن على 

يقن بأن كل كلمة ينطقها أحدهم يتخللها الكذب؛ 
إذ يتناقض أحيانًا ما قيل في املحكمة مع ما يقال 
عــلــى الــشــاشــة، خــصــوصــًا مــع تــحــول حــكــايــة ملك 
إلى ظاهرة عاملّية، تتداخل فيها  النمور وباسكن 
الشهرة مع القضاء، ناهيك عن دخول شخصيات 
جديدة، كبنات دون، وزوج باسكن املختفي، الذي 
بــه، ســواء عمله  املحيط  الغموض  مــقــدار  نكتشف 
املريب، أو عالقته مع كــارول، أو سفره املتكرر إلى 

كوستاريكا حد اختفائه. 
لن نشير إلى األحــداث كوننا ال نريد إفساد متعة 
املـــشـــاهـــدة، لــكــن مـــا يــثــيــر االهـــتـــمـــام أنـــنـــا نــتــعــرف 
يتداخل  الخطورة،  أميركا، شديدة  على طبقة في 
ــانـــون، مــع  ــقـ ــالـ فــــي ســلــوكــهــا الـــعـــنـــف والـــتـــالعـــب بـ
ــوال طــائــلــة ال نستطيع رصـــد مــصــدرهــا. وهــذا  أمــ
بــالــضــبــط مــا ال يــشــيــر إلــيــه املــســلــســل: كــيــف جمع 
ــارول بــاســكــن، ثــروتــهــمــا؟ ما  جــو إيــكــزوتــيــك، أو كــ
التي يعمالن ضمنها؟ كيف  الــســوداء  السوق  هي 
من  املالين  ويدفعون  البعض،  بعضهم  يقاضون 

الدوالرات؟ ذات األمر مع بنات دون الالتي ال نعلم 
مصدر ثروتهن. 

كــل مــا سبق يــحــدث أمـــام أعيننا وأعـــن الــقــانــون، 
فــمــحــقــقــو الـــشـــرطـــة الــــذيــــن يـــظـــهـــرون فــــي حــلــقــات 
الوثائقي، يرفضون في كثير من األحيان اإلجابة 
عن أسئلة الصحافين، كونها تتعلق بـ »قضية ما 
املذنبون  أو  املذنب  ربما  أي  التحقيق«،  قيد  زالــت 
يــتــابــعــون مــا يحصل ويـــدرســـون خــطــواتــهــم بناء 

على ما يرونه. 
 ما نراه  على الشاشة حقيقة، 

ً
ال نعلم إن كان فعال

أم حماقة، أم أشخاص يحاولون ما بوسعهم في 
بداّية  دون يستعن  فبنات  العدالة.  تحقيق  سبيل 
ــي، ثم  ــالقــ بــمــحــام مــثــيــر لــلــجــدل، هــجــومــي، والأخــ
بمحقق خاص يعمل لحساب نفسه، وبموظف في 
إحدى منصات التواصل االجتماعي. بعدها، نرى 
امللفت  وسيطًا روحيًا، يحاول تحديد مكان دون. 
أنــنــا ال نعلم مــا هــي الــقــيــم الــتــي تتمتع بــهــا هــذه 
بالتالي ال يمكن  للعالم،  الفئة، وال كيفية رؤيتها 
توقع ما ستقوم به، خصوصًا أن األمر وصل لدى 
شخصيات أخــــرى، كـــ تــيــم ســتــارك، إلـــى املــواجــهــة 
املباشرة مع الشرطة، وتهريب الحيوانات النادرة 
واملهددة باالنقراض، ما أدى إلى موت الكثير منها 
خنقًا أو عــطــشــًا. تــعــرض املــوســم الــثــانــي، بخالف 
ُيــســائــل  لــلــعــديــد مـــن االنـــتـــقـــادات، كـــونـــه ال  األول، 
القضايا املطروحة، بل يترك للشخصيات ممارسة 

حريتها في بناء مواقفها وتبنيها.

زهور أينعت في الخراب

يعود أحمد حلمي إلى السينما بعد غياب ثالث سنوات )فيسبوك(

نتعرف على 
طبقة شديدة 
الخطورة في 
أميركا )شاندان 
خانا / فرانس برس(

المخرج محّمد أمين مونة )فيسبوك(

صدرت ألحمد سيف أغنية بعنوان »طربان« لم يرض عنها التقليديون )عبد اهلل السامي( 

بينما يتعرّض إلى هجوم ونقد الذعين من جيٍل تقليدي، يمضي جيٌل يمنّي من الفنانين الشباب 
بتأليف وأداء أغاٍن تشّذ عّما هو سائد، وتبحث لنفسها عن آفاق أكبر

األغنية الشبابية اليمنية

»ملك النمور« ومصير األبطال

فنون وكوكتيل
مشهد

قرءاة

رصدمسلسل

ثمة ضوابط مرتبطة 
بالظرف السياسي يضطر 

هؤالء الشبان إلى التعامل 
معها أيضًا. ففي صنعاء 

الخاضعة لسيطرة الحوثي، 
تعتزم وزارة الثقافة 

تحديد إجراءات، أو بحسب 
تسميتها »ضوابط«، 
من الممكن أن تقيد 
الموسيقى من خالل 

عدم السماح بالغناء في 
صاالت األعراس في وقت 

متأخر، وهي محاولة 
سبق لسلطات األمن التابعة 
للحوثي فرضها منذ مدة، 
لكنها جمدتها إلى حين، 

بانتظار الئحة الضوابط، من 
أجل تنفيذها.

في وقت 
متأخر
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العربي،  الــعــالــم  يواجهها  ووجــوديــة  ثقافية 
ل  ومــن الصعب رؤيــة الحل فــي األفــق مــع تغوُّ
 

ّ
الطبقات الحاكمة على الثقافة كمجال مستقل
وحــــــّر، بــعــيــدًا عـــن ســيــاســة اإلمــــــاء والــطــاعــة 

العمياء التي ال تنتُج إال أصنامًا متحّركة.
 الدراسات 

ّ
ويبدو األمر أغرب حني تكتشف أن

واألميركية  األوروبــيــة  هنا  )وأقــصــد  الغربية 
على وجه التحديد( تأخذ النصوص األدبية 
مستوى  إلــى  واإلســامــيــة  العربية  والثقافية 
املواد  الفهم والتحليل، فتصبح هذه  آخر من 
ر الــوعــي  ذات قــيــمــة كــونــّيــة مـــن نــاحــيــة تـــطـــوُّ
ــم الــعــربــيــة الــســابــقــة  ــ االنـــســـانـــي وأحــــــوال األمـ
وأهمّية هذه النصوص بالنسبة إلى العصر 

الحالي.
لـــنـــرّكـــز، هـــنـــا، عــلــى الــشــعــر الــجــاهــلــي كــمــثــال 
س بصَور معّينة في العالم العربي، بينما  ُيدرَّ
ــتــــه فـــي الـــعـــالـــم الــغــربــي  أخـــــذت وتـــأخـــذ دراســ
منحًى آخر. وبالطبع هناك نقاد عرب أبدعوا 
في  هــم  بينما  وتــحــلــيــلــهــا،  ثقافتهم  فــهــم  فــي 

كنف الثقافة الغربية على وجه التحديد.
ــعــــرب لــلــتــراث  ــاب الــ ــ

ّ
ــت ــ ــُك ــن الــ ة الــكــثــيــر مــ قـــــــراء

العربي، وخصوصًا الشعر، تتسم بالوصفّية، 
الــنــص. فعلى  األيــديــولــوجــي على  أو بالحكم 
سبيل املثال، هنا نجد الكاتب أو القارئ يرّكز 
كبنيان  ال  منفصلة  كــأبــيــات  الــقــصــيــدة  عــلــى 
كــامــل مــتــكــامــل لـــه طــاقــة بــاطــنــّيــة، وبــالــتــالــي 
مــعــنــى عـــضـــوي مــتــكــامــل ذو أبــــعــــاد نــفــســيــة 
ة الـــنـــص بيتًا  ــحــهــا قــــــراء

ّ
وفــلــســفــيــة ال تــوض

ــذه الــطــاقــة الــكــامــنــة هـــي الــتــي تــحــّرك  بــيــتــًا. هـ
ــّبـــُت مــعــانــيــه، فــهــي طـــاقـــة ســيــاق  ــثـ الـــنـــص وتـ

مـــحـــّدد وفــلــســفــة أو رؤيــــة مــعــّيــنــة، أو شــعــور 
 ،

ً
نــابــع مــن واقـــع مــعــنّي يخص الــشــاعــر. فمثا

تعّود  املتنّبي،  أو  القيس  امــرأ  نــدرس  عندما 
أساتذة الشعر العربي العرب قــراءة قصائده 
في  والجماليات  املعاني  حني 

ّ
موض كأبيات، 

الشاعر  إلـــى نفسية  يــتــطــّرقــون  بــيــت، وال   
ّ

كـــل
القصيدة،  على  وتطغى  وتــحــّرُك  تكتُب  الــتــي 
أن  يمكن  الــذي  والنفسي  الباطني  املعنى  أي 
ظَمت في سياق هو 

ُ
 من القصيدة التي ن

َّ
ُيشتق

في نهاية األمــر محّدد، وأيضًا مــاذا يمكن أن 
تخبرنا هذه القصيدة عن الحالة االجتماعّية 
الــذي عاشت في كنفه.  والسياسّية للمجتمع 
خــرى، كيف تكون النصوص األدبية 

ُ
بعبارة أ

إبـــداعـــات فــنــيــة وجــمــالــيــة، وكــذلــك مجتمعية 
 واحد.

ّ
وسياسية في آن

وال يــتــفــرُد الــعــرب فــي دراســــة الــشــعــر العربي 
بـــهـــذه الــطــريــقــة، فــهــنــاك بــعــض املــســتــشــرقــني 
الـــذيـــن تــــعــــّودوا قـــــراءة الــشــعــر الــعــربــي بتلك 
ــرى  ــ خـ

ُ
ــًا، أحـــيـــانـــًا عـــن جـــهـــل، وأ الــطــريــقــة أيـــضـ

ــلــوا مـــن مــســتــوى هــــذا الــشــعــر ومــن 
ّ
لــكــي يــقــل

 بيت 
ّ

 كل
ّ
قيمته الكونّية، فقرأوا األبيات وكأن

خرى، ال كبنيان عضوي 
ُ
جزيرة منعزلة عن األ

مرصوص تحّركة فلسفة ونفسية معّينة. 
العشرين، وربما قبل ذلك  القرن  أتــى في  لكن 
من الدارسني العرب األوائل )إذا جاز التعبير( 
القصيدة  مــن أنصف  الــوســطــى،  العصور  فــي 
 يتطلُب تفسيرًا 

ً
بوصفها بناًء عضويًا كاما

عاطف الشاعر

ــًا حـــــني تـــقـــصـــُد  ــبــ ــريــ ــــدو األمـــــــــر غــ ــبـ ــ يـ
 بــريــطــانــيــة، فــتــجــدهــا تحوي 

ً
مــكــتــبــة

ت ومـــقـــاالت ومـــصـــادر 
ّ

كــتــبــًا ومـــجـــا
األصلية  بثقافتك   

ً
مقارنة جــّدًا،  معرفية غنية 

التي تنتمي إلى عالم آخر، وأقصد هنا العالم 
الـــعـــربـــي. هــــذا بــيــنــمــا تــفــتــقــُر مــعــظــم مكتبات 
املعرفية  املــوارد واملصادر  إلى  العربي  العالم 
سم بالكشف 

ّ
الازمة إلجراء بحوث جديدة تت

الــعــصــر  وروح  وتـــتـــمـــاشـــى  ــكــــشــــاف،  ــتــ واالســ
ـــجـــّدُد الــحــيــاة 

ُ
الــــذي نــعــيــش فــيــه، وبــالــتــالــي ت

وتثريها معرفيًا وفكريًا وحسيًا. هذه مشكلة 

تونس ـ ليلى بن صالح

الــوطــنــيــة«  الـــكـــتـــب  ـــســـة »دار  مـــؤسَّ تـــرتـــبـــط 
فـــي تــونــس الـــيـــوم بــتــلــك الــبــنــايــة الضخمة 
 على كامل العاصمة. لكن 

ّ
طل

ُ
الحديثة التي ت

ل ســوى جــزء صغير من 
ّ
مث

ُ
تلك البناية ال ت

»دار  ها باتت مقّرًا لـ
ّ
سة، حيث إن تاريخ املؤسَّ

 
ّ
أن الكتب الوطنية« في عام 2005، في حني 
املؤّسسة قد بدأت نشاطها في نهاية القرن 

التاسع عشر.
قاعاُت  الــجــديــد، حفظت  املــقــّر  افتتاح  وقبل 
َمعلٍم في مدينة تونس العتيقة اسُمه »قشلة 
وهو  التونسية.  الكتب  مخزون  ارين« 

ّ
العط

إلى سنة 1814،  إنشائه  مبنى يعود تاريخ 
ويمسح أكثر من 3500 متر مربع.

ت »قشلة 
َ
مع االنتقال إلى املبنى الجديد، دخل

ارين« في النسيان، وهذا طبيعي، نظرًا 
ّ
العط

لكونها لم تُعد قبلة للباحثني. لكن أن تتغّير 

مًا 
َ
ــــه لــم يــعــد معل

ّ
صــبــغــة املــبــنــى ال يــعــنــي أن

 الصيانة 
ّ

تراثيًا ينبغي أن يوضع على أكف
والرعاية. 

ارين« للتداُول. 
ّ
أخيرًا، عاد اسم »قشلة العط

لــيــس بــســبــب حـــدث ثــقــافــي أو عــــودة بعض 
أنــشــطــة »دار الــكــتــب الــوطــنــيــة« إلـــى مــقــّرهــا 
الــقــديــم، بــل بــســبــب مــتــابــعــة اإلعــــام لــزيــارة 
أّدتها وزيرة الثقافة، حياة قطاط القرمازي، 
فــــي الــــســــادس عـــشـــر مــــن تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي/ 

نوفمبر الجاري.
مــن خــال هــذه الـــزيـــارة، تــعــّرف الـــرأي العام 
ـــاريـــن« 

ّ
إلـــــى مــــشــــروع تـــرمـــيـــم »قـــشـــلـــة الـــعـــط

 توظيفها ثقافيًا، وقد 
َ
إعـــادة الــــوزارة  ونــّيــة 

فـــي دفـــاتـــر اإلدارة   
ّ

كــانــت نــســيــًا مــنــســيــًا إال
ــفــيــهــا. وفــــي تــصــريــحــاتــهــا، تــحــّدثــت 

ّ
ومــوظ

الــــوزيــــرة عـــن أهــمــيــة اســتــكــمــال تــثــمــني هــذا 
 من 

ٌ
املــعــلــم لــيــعــود ملكتبة الــعــطــاريــن بــعــض

إشعاعها التاريخي.
التراثية  املعالم  تثمني  بأهمية  الــوعــي  هــذا 
الثقافة الحالية  فـــراغ، فــوزيــرة  يــأتــي مــن  ال 

التأخر في قراءة 
الشعر الجاهلي

بعد نسيان بضعة 
عقود، عاد المعلم 

التراثي للتداول، ليس بسبب 
حدث ثقافّي أو عودة 

بعض أنشطته، بل ضمن 
متابعة اإلعالم لزيارة وزيرة 

الثقافة له

تتّسم قراءة كثير من 
النّقاد العرب لتراثنا 

الشعري بالوصفية 
واألحكام األيديولوجية، 

إضافًة إلى مقاربة 
القصيدة كأبيات منفصلة 

ال كبنيان متكامل له 
طاقة باطنيّة ومعنى 

عضوي ذو أبعاد نفسية 
وفلسفية

قشلة العطارين من مكتبة مهجورة إلى مجّمع متاحف

طاقة كامنة تحّرك النص وتثبّت معانيه

يُقرأ الشعر العربي 
وكأّن كّل بيت جزيرة 

منعزلة عن األُخرى

تحتاج هذه المعالم 
إلى زيارات رسمية 

كي تعود إلى 
دائرة االهتمام

سياسة اإلمالء 
والطاعة العمياء 

ال تنتُج إال أصنامًا 
تزخَر  أْن  العربية  للمكتبات  آن  ربّما 
بمصادر تساعد على اإلبداع واألصالة 
بالدارسين  ُتناَر  وأْن  الُمنفتح،  والفكر 
ــات لــلــخــروج مــن األنــفــاق  ــدارِسـ والـ
في  كثيرون  فيها  يــرزُح  التي  الكثيرة 
الفكري  التقوقع  العربي:  العالم 
طائل  منها  ليس  أفكار  تكرار  وإعادًة 
تزيد  العكس  على  بل  منفعة،  وال 
من التفرقة بين البشر وبين الناس على 
وتبقى  سليمة،  وغير  واهية  أسس 
عليها  عفا  فارغة  رحــى  في  تــدور 

الزمن وأصبحت حّقًا بالية.

أنفاق كثيرة

2425
ثقافة

إضاءة

فعالياتمتابعة

النص.  وراء  الكامنة  املعاني  ــح 
ّ

يــوض بنيويًا 
ونــذكــر على سبيل املــثــال هنا دراســـات كمال 
أبــو ديــب القّيمة الــتــي اســتــفــادت مــن املــدرســة 
من  الشعرية  النصوص  تحليل  في  البنيوية 
طّبق  حيث  بالجاهلي،  ُيــســّمــى  الـــذي  العصر 
ــال ليفي  ــثـ نـــظـــريـــات عــلــمــاء فــرنــســّيــني مـــن أمـ
شتراوس، والتشيكي رومان ياكوبسون، على 
صورة الظام والنور في القصيدة ودالالتها، 
 هذه 

َّ
أن وصـــور الخصوبة والــجــفــاف، وكــيــف 

الصور تعكس تصنيفات كونّية في تصّورات 
وخياالت البشر.

ــــوزان ستتيكفتش  أتـــت بــعــد ذلـــك الــنــاقــدة سـ
الشعر  إلــى تحليل  إضــافــة نوعية  تــقــّدم  لكي 

التعبير،  إن صــّح  تراثية،  خلفية  من  قادمة 
ــــخ  ــاريـ ــ ــتـ ــ ــي أكـــــاديـــــمـــــيـــــة فـــــــي حــــــقــــــول الـ ــ ــهـ ــ فـ
واألنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــا، ودّرســــــت فـــي »املــعــهــد 
الـــتـــراث«، وســبــق لها أن ُكلفت  الــعــالــي ملهن 
ــادر الــنــهــوض  مـــوقـــع رئـــيـــســـة »خـــلـــيـــة مــــصــ
بـــالـــذاكـــرة والـــهـــويـــة الــوطــنــيــة« فـــي الـــــوزارة 
العادات والتقاليد  األولى، ومديرة »متحف 
ــة تــــونــــس مــــا بــــني 2002  ــنـ الـــشـــعـــبـــيـــة« ملـــديـ
الــتــراث«  حــمــايــة  »بــرنــامــج  وأدارت  و2006، 
ــمــة الــعــربــيــة لــلــتــربــيــة والــثــقــافــة 

ّ
فـــي »املــنــظ

والعلوم«. ومن املعلوم في تونس أن خلفية 
الوزير كثيرًا ما تحكم سياساته وتجعل من 
القطاع الذي ينتمي إليه أولوية على حساب 

بقية قطاعات الشأن الثقافي.
ــارة  ــ عــــِلــــن بـــعـــد زيـ

ُ
ــذي أ ــ ـــط الــ

ّ
بــحــســب املـــخـــط

 فـــضـــاء »قـــشـــلـــة الـــعـــطـــاريـــن« 
ّ
ــإن ــ الـــــوزيـــــرة، فــ

م إلى ثاث وحــدات كبرى، تخّصص  سيقسَّ
»متحف التراث املكتوب«، والثانية  األولى لـ
»متحف األطفال«، فيما سيخّصص القسم  لـ

الثالث ملكتبة »املعهد الوطني للتراث«.
، ها 

ً
هكذا، بعد أن بقي املعلم لسنوات مهما

هــي زيـــارة وزاريــــة تبعث الــحــيــاة فــيــه، ومن 
ــع أن يــتــســارع نــســق أشــغــال الترميم 

ّ
املــتــوق

مــع مامسة حــرص حــيــاة قــطــاط الــقــرمــازي 
عــلــى تــهــيــئــة هــــذا املــبــنــى. لـــأســـف، تــحــتــاج 
ــارات رسمية كــي تعود  هــذه املــعــالــم إلــى زيــ
إلـــى دائــــرة االهــتــمــام وتــنــشــط فــيــهــا مــعــاول 
الــتــرمــيــم، فيما كــان مــن الــوجــيــه أن يحصل 
ذلـــك بــنــاًء عــلــى قيمتها الــتــراثــيــة والــرمــزيــة 

 شيء.
ّ

قبل كل

ُم الخالدون 
ّ
الجاهلي في كتابها »عندما يتكل

الــصــامــتــون: الــشــعــر وشـــعـــرّيـــة الــطــقــوس في 
الــشــعــر الــجــاهــلــي«. فـــي هـــذا الــكــتــاب الــفــريــد، 
ــيـــدة  ــقـــصـ ــل الـ ــيـ ــلـ ــي تـــحـ ــ ــة فــ ــبــ ــاتــ ــكــ ــّمــــق الــ تــــتــــعــ
قات( كبنيان متكامل تحّركه 

ّ
)وخصوصًا املعل

أهــواء ونزعات نفسية عميقة طفت شعرًا في 
ات 

ّ
. هنا تــأتــي بــثــاث محط

ّ
لغة الــشــاعــر الــفــذ

ــل في 
ّ
نــظــريــة تــقــوم عليها الــقــصــيــدة، وتــتــمــث

فــكــرة الــرحــيــل عــن املــكــان أو الــقــبــيــلــة، ورحــلــة 
البحث عن النفس، والعودة إلى كنف القبيلة 
أو الــجــمــاعــة: يــعــنــي هـــذا أن الــشــاعــر يــصــاُب 
بمصيبة ما أو تعتريه رغبة جامحة ما تجعله 
املعنى  عــن  مــع حيوانه بحثًا   

ُ
ويــرحــل يسافُر 

ثّم  قبيلته،  عــن  انفصاله   
ُ

ويــصــف والتجديد، 
التي  البيئة  أو  الــصــحــراء  فــي  بنفسه  خلوته 
 يــدرك وحشة النفس وعزلتها 

ُ
مرَّ منها حيث

وبعد  والـــوحـــدة،  الطبيعة  ــام  أمـ وهشاشتها 
هذا اإلدراك يعوُد إلى قبيلته، مستشرفًا خيرًا 

من املستقبل مع األهل والجماعة والقبيلة.
أليس في هذه القراءة عَبر كثيرة حني نتأّمل 
أحــــوال الــاجــئــني الــكــثــيــريــن فــي عــصــرنــا هــذا 
وعلى مّر العصور؟ هذه قراءة عصرّية حديثة 

ى حدود املكان والزمان.
ّ
تتخط

)كاتب وأكاديمي فلسطيني مقيم في لندن(

العربية« ما تفعله الزيارات الرسمية بالمعالم اللغة  اليوم وغدًا في »كلية  ُتقام  »الِحجاج والعواطف« عنواُن ندوٍة 
بمرّاكش، بمشاركة باحثين من عّدة بلدان عربية، من بينهم: عماد عبد اللطيف 
وأحمد  الجزائر،  من  عزوز  وزكية  تونس،  من  اهلل  عبد  بن  وشهيرة  مصر،  من 
قادم وإدريس الخضراوي وحسن المودن وعبد العالي قادا وكمال الزماني 

من المغرب.

الثاني/ نوفمبر الجاري، وحتى الثامن من الشهر المقبل، يُقام في  منذ 18 تشرين 
العاصمة،  تونس  من  بالقرب  بوسعيد،  سيدي  بضاحية  الدين«  صالح  »غاليري 
معرض FEMINA SAPIENS للفنّانة الروسية المقيمة في تونس أولغا مالكوفا، 

وفيه تقّدم ما يشبه البحث في المشتركات العالمية للنساء من أغراض ورموز.

فيالب  »مخبر  اليوم  يُنّظم  العاصمة،  بتونس  المسعدي«  محمود  »قاعة  في 
من  والشعبوية.  الديمقرطية  عنوان  تحت  علميًا  يومًا  الفلسفية«  للدراسات 
المحاضرات التي ستقّدم: الشعب في مواجهة الديمقراطية لـ زينب الشارني، 
وزمن ترامب لـ منوبية بن غذاهم، وجينيالوجيا مفهوم الشعب وتحّوالته لـ 

نعيمة الرياحي، والديمقراطية في الفن لـ سمير الزغبي.

الباحث  الكندية، يقّدم  المصرية« في مونتريال  الدراسات  أنشطة »جمعية  ضمن 
مصر  في  الشيخوخة  تمثاّلت  بعنوان  افتراضية  محاضرة  غدًا  البــال  فنسان 
القديمة. بحسب ورقة تقديم الندوة، ينطلق الباحث من سؤال: هل نفهم اليوم 
ويعبّرون  القدامى  المصريون  به  يفهمها  كان  الذي  المعنى  بنفس  الشيخوخة 

عنه في رسوماتهم ونقوشهم.
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تصويب

باسم النبريص

مــن الــداخــل، بــن هــذه الــجــدران 
األربـــــــعـــــــة الـــــتـــــي تـــضـــطـــهـــدنـــا 
ندعوك  الحر،  إلهي  يا  بالفعل، 
ــــعــــبــــاد،  ال بـــجـــمـــيـــع  ــلـــطـــف  تـ أن 
وعــــددهــــم بـــاملـــلـــيـــارات، ألنــهــم 
ــا نــــظــــام الـــرســـامـــيـــل  ــايــ ضــــحــ
ــارم، صــانــع سلسلة من  الـــصـ
الـــجـــبـــال، بـــن كـــل مــئــة مــلــيــون 

فقير، وبن كل ثري واحد.
ماذا نفعل وقد ضاق الخناق؟ 
هل نهرب إلى املريخ في فقاعة 
ــارة  ــ فـــضـــائـــيـــة، كـــمـــا فــعــلــت إمـ

دبي؟
مش ممكن.

هل نذهب إلى املنفى األوروبي 
ــيـــــض؟ ذلـــــك الــــــذي يـــتـــردد  ــ األبـ
أمـــل حقيقية،  كــأغــنــيــة  ــداه  صــ

في قعر روح كل عربي؟
مش ممكن.

فـــــــأنـــــــت تـــــــعـــــــرف تــــعــــقــــيــــدات 
»شــنــغــن« يا  الــحــصــول على الـــ
ــعـــرف، ال غـــرو،  إلـــهـــي، كــمــا وتـ
تــهــريــب  ــل  ــبـ ــدات سـ ــيـ ــقـ ــعـ تـ أن 
الالجئن، وحاجة الواحد منهم 
إلــى كــوم مــصــاري، لهي أشبة 

باملتاهة غير األدبية.
بــأن تشفع  لــهــذا نطالبك  نــعــم، 
لنا، نحن الذين نشأنا في حّي 
مـــلـــّوث، وأن تــبــعــدنــا عـــن شر 
أولـــئـــك الـــذيـــن نـــشـــأوا فـــي حي 

نظيف.
ــرة، يــا رب،  مــن أجــلــنــا، هـــذه املــ
الطريق  أوحشت  وقــد  ندعوك، 
الــزاد، أن تيّسرها علينا،  وقــل 

فاستمرار الحال من املحال.
كما  ـ  أتيناه  إذا  ُيدنينا  مــن  يــا 
إذا سألناه،  يجيبنا  و  ـ  ُيــشــاع 
ويأتينا إذا دعوناه، وينبئنا إذا 

استنبأناه، وأنت أعلم.
)شاعر فلسطيني 
مقيم في بلجيكا(

وقد أوحشت 
الطريق

حروفية من شعر عنترة العبسي، للفنان الليبي علي عمر أرميص

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

أحد أبواب »قشلة العّطارين« )من صفحة وزارة الثقافة التونسية(

وقفة
فارس يواكيممع

تقف هذه الزاوية مع 
مبدع عربي في أسئلة 
سريعة حول انشغاالته 

اإلبداعية وجديد 
إنتاجه وبعض ما يوّد 

مشاطرته مع قرّائه

في كل المجاالت 
انخفض االعتماد على 

اإلنسان لصالح اآللة

بيروت ـ العربي الجديد

■ ما الذي يشغلك هذه األيام؟
استثمرُت  لــكــورونــا.  والفضل  الكتابة.   -
ــه 

ُ
الــحــجــر اإلجـــبـــاري فــي الــبــدايــة وحــّولــت

الغبار عن  اخــتــيــاري. نفضُت  إلــى حجز 
ب، 

ُ
خمس مخطوطات، هي مشروعات ُكت

فت. خال 
ّ
كنُت شرعت في تأليفها ثم توق

ات 
ّ
ني« حّررتها من أْسر امللف

َ
»حجز السنت

 
ً
ــزة ــّررُت نصوصها فــأصــبــَحــت مــجــهَّ ــ وحـ

للنشر.

■ مــا هــو آخـــر عــمــل صـــدر لــك ومـــا هــو عملك 
املقبل؟

- آخــــر عــمــل كــــان تــرجــمــتــي لــكــتــاب »مــن 
ــه »دار  ــَرتـ يــقــطــف ثـــمـــار الــتــغــيــيــر« ونـــشـ
مسكيلياني« التونسية؛ وهو من تأليف 
مثّبت  األصلي  العنوان  زفــايــغ.  ستيفان 
ولى من الكتاب: »انتصار 

ُ
في الصفحة األ

ــار إيـــــرازمـــــوس فــــون روتــــــــردام«.  ــكـــسـ وانـ
ومـــشـــروعـــي املــقــبــل كـــتـــاب »قـــّصـــتـــي مع 
الكوميدي  النجم  رافــقــُت  شــوشــو«، وقــد 
الــلــبــنــانــي فـــي مــســيــرتــه املـــســـرحـــيـــة. في 
القسم األّول منها، كنُت الناقد الصحافي 
ــــي الـــقـــســـم الـــثـــانـــي صــــرُت  لـــعـــروضـــه، وفـ
ــّدًا لــنــصــوص مــســرحــيــاتــه.  ــعــ ـــفـــًا ومــ

ّ
مـــؤل

بعض التفاصيل ال يملكها غيري.

■ هل أنت راٍض عن إنتاجك وملاذا؟
الفنون  في مجاالت  إنتاجي  أغلب  - عن 
وعــن  راٍض،  أنـــا  نــعــم  املــخــتــلــفــة،  واآلداب 
ــنــــي ارتـــكـــبـــُت هـــذه  ــ

ّ
بــعــضــهــا أتـــجـــاهـــل أن

نّصًا،   12 شوشو  ملسرح  كتبُت  الكتابة. 
 منها للطبع. يعني اخترت 

ً
هّيأُت خمسة

 نــصــوصــي املــســرحــيــة غير 
ُّ

األفـــضـــل. كـــل
ني 

ُ
مطبوعة. وعندما هّيأتها للطبع رأيت

ــنــًا صــيــاغــة هــنــا، مــخــتــِصــرًا هــنــاك،  ُمــحــسِّ
 العمر 

ُ
ُمــضــيــفــًا بـــني هــنــا وهـــنـــاك. خـــبـــرة

مجدية.

ّيض لك البدء من جديد، أي مسار كنت 
ُ
■ لو ق

ستختار؟
صي الدراسي   تخصُّ

ّ
- الكتابة. علمًا بأن

 ظــروفــًا 
ّ
هـــو اإلخــــــراج الــســيــنــمــائــي. لـــكـــن

إنــجــاز  ــنــي مــن  تــمــكُّ مختلفة حــالــت دون 
الكتابة،  إلــى  فتحّولُت  فيلم،  أّول  إخــراج 
 أصــبــَحــت احـــتـــرافـــًا. ســاعــدنــي 

ُ
والـــهـــوايـــة

ــة الـــدرامـــا  ــحــًا بــــدراســ
ّ
ـــنـــي كــنــت مــتــســل

ّ
أن

وفنون الكتابة.

تــريــده في  أو  الـــذي تنتظره  التغيير  مــا هــو   ■
العالم؟

- تصحيح الــعــاقــة بــني اآللـــة واإلنــســان 
املتطّورة  التكنولوجيا  عصر  غــمــار  فــي 
ــلـــى نــحــو  ــة عـ ــة، وبــــأقــــصــــى ســــرعــ ــايـ ــغـ ــلـ لـ
 

ّ
يجعلني أخشى هزيمة اإلنسان. في كل
ض االعتماد على اإلنسان 

َ
املجاالت انخف

أبــي، فــي معظم أوقـــات فــراغــي أستعيد 
ني 

ّ
أن أخفي  وال  فيها.  املــاضــي  مجتمع 

وجدُت فيها كنوزًا. 

■ ماذا تقرأ اآلن؟
الــــفــــرنــــســــيــــة  بــــالــــلــــغــــة  ــًا  ــ ــابـ ــ ــتـ ــ أقـــــــــــرأ كـ  -
ــا« كــتــبــه عــبــد  »املـــشـــرقـــيـــون فــــي فـــرنـــسـ
لــوجــود  ــة تحليلية  ــ نــعــمــان. دراسـ الــلــه 
املشرقيني في فرنسا وأدوارهــم منذ ما 
هذا،  يومنا  وحتى  النهضة  قبل عصر 
مدعومة بالعديد من الوثائق والصور 

النادرة.

■ ماذا تسمع اآلن وهل تقترح علينا تجربة 
غــنــائــيــة أو مــوســيــقــيــة يــمــكــنــنــا أن نــشــاركــك 

سماعها؟
ــنــي 

ّ
ــانــــي أن - مــشــكــلــتــي فـــي ســـمـــاع األغــ

ة قديمة«. كانت األلحان تعتمد على 
ّ
»دق

ــبــرز فــي الــوقــت نفسه 
ُ
املــيــلــودي الــتــي ت

ــطــِرب. اآلن طغى على 
ُ
امل جمال الصوت 

األغنية اإليــقــاُع الــذي ُيخفي في الوقت 
نــفــســه مــعــايــب الـــصـــوت املــــــــؤّدي. وألن 
أغنية  لحن  يصلح  تتشابه،  اإليقاعات 
عها  خــرى. أّما امليلوديات فتنوُّ

ُ
ألغنية أ

ــرح »املـــحـــبـــة«  ــتــ ال حــــــدود لـــــه. كـــنـــت ألقــ
ــوان رحــبــانــي/ فــيــروز(  ــ )جـــبـــران/ األخــ
من  الثاني  فاملقطع  إذًا،  طويلة.  ها 

ّ
لكن

»إنــت عــمــري« الــذي يبدأ بـــ »قــد إيــه من 
عمري قبلك راح«.

اإلنسان سّهل هذه   
ُ

اآللــة. وكسل لصالح 
فُيسيطر  العكس  حـــدوث  ى 

ّ
أتمن املــهــّمــة. 

اإلنــســان على اآللـــة وال يــغــدو تابعًا لها 
معتِمدًا كلّيًا عليها.

■ شخصية من املاضي توّد لقاءها، وملاذا هي 
بالذات؟

ه 
ُ
مــحــفــوظ، وقـــد عرفت الـــروائـــي نجيب   -

ــه،  ــ ــداعـ ــ ــإبـ ــ وكـــــنـــــت ومــــــــا زلــــــــت مـــعـــجـــبـــًا بـ
من  كثيٌر  السرد.  على  الفائقة  وبمقدرته 
الـــروايـــات الــحــديــثــة بــهــا حــشــو توثيقي 
لــفــيــلــم  أو  ــاث  ــ ــــحـ ــــأبـ لـ كـــــــمـــــــاّدة  يـــصـــلـــح 
تــســجــيــلــي، وذلــــك لــتــغــطــيــة الــضــعــف في 
الــقــدرة عــلــى ابــتــكــار الــحــكــايــة. ومـــا زالــت 
ــّك  ــ ــم أفـ ــ هــــنــــاك طــــاســــم عـــنـــد مـــحـــفـــوظ لـ
شيفرتها. أحّب أن أكتب عن رواياته كما 
ــه رأَيـــه 

ُ
ظــهــَرت فــي السينما. مــــرارًا ســألــت

ب مــن إعــطــاء إجــابــة شافية.  ــرارًا تــهــرَّ ومــ
ه بعد اللقاء الجديد يبوح بشيء.

ّ
لعل

■ صديق يخطر على بالك أو كتاٌب تعوُد إليه 
دائمًا؟

فارس يواكيم

ــد فــي  ــ ــ ــم، كــــاتــــب لـــبـــنـــانـــي ُولـ ــيــ ــواكــ ــارس يــ ــ ــ فـ
أملانيا.  فــي  وُيقيم   ،1945 عــام  اإلسكندرية 
الـــســـيـــنـــمـــا«  »مـــعـــهـــد  ــي  ــ فـ اإلخـــــــــــراج  درس 
الدرامية. من  الكتابة  ه احترف 

ّ
بالقاهرة لكن

مسرحياته: »آخ يا بلدنا« )مسرح شوشو، 
ــيــــروت(. وهــــو كـــاتـــب الــعــديــد مـــن حــلــقــات  بــ
مسلسل األطفال الشهير »افتح يا سمسم«. 
عــمــل فـــي الــصــحــافــة وكـــــان مـــديـــر الــقــســم 
األملانية.  فيله«  »دويتشه  إذاعــة  في  العربي 
ـــف كــتــب، مـــن بــيــنــهــا: »ظــــالل األرز في 

ّ
مـــؤل

و»حكايات   ،)2009 )الفارابي،  النيل«  وادي 
ــريــــس،  ــ ــورات ريـــــــاض ال ــ ــــشـ ــنـ ــ األغــــــانــــــي« )مـ
املسيحّين«  شعر  فــي  و»اإلســــالم   ،)2013
مترجٌم  والــتــوزيــع، 2016(.  للنشر  )الــفــرات 
مــن الــفــرنــســيــة واألملــانــيــة إلـــى الــعــربــيــة، من 
ِتــرجــمــاتــه: »عــنــف الــدكــتــاتــوريــة« لـــ ستيفان 
ــغ )جــــائــــزة الـــشـــيـــخ حـــمـــد لــلــتــرجــمــة،  ــايــ زفــ

.)2018

بطاقة

بــالــذات.  - ال أستطيع أن أحـــّدد صديقًا 
ــنــة فــي مناسبات  لــكــن فــي مــواقــف مــعــيَّ
ـــنـــة، يــخــطــر فــــي بـــالـــي صـــديـــق أو  مـــعـــيَّ
صــديــقــة أكــثــر مـــن ســـواهـــم. ومـــا عــنــدي 
كــتــاٌب بعينه أرجــــع إلــيــه دائـــمـــًا، ســوى 
ت القديمة التي جمعها 

ّ
دات املجا

ّ
مجل



سينما

محمد هاشم عبد السالم

عاني الســينما العربية 
ُ
تاريخيًا، ت

تتنــاول  التــي  األفــام  فــي  نقصــًا 
والصــراع  الفلســطينية  القضيــة 
العربــي اإلســرائيلي، رغــم مصيريــة الصــراع 
وكثــرة  وإنســانيتها،  القضيــة  وأهميــة 

املواضيع والقصص، وتنّوعها وغناها.
في إنتاجات هذا العام، الصراع نفســه محوٌر 
وأردنيــة.  ســوري  لشــابني  عربيــني،  لفيلمــني 
 ،

ّ
ر فــي مرتفعــات الجــوالن املحتــل األول ُمصــوَّ

بــني  عليهــا  املتنــازع  الحدوديــة  املنطقــة  فــي 
منســية  منطقــة  ولبنــان.  وســورية  إســرائيل 

عبد الكريم قادري

الحميــد  عبــد  التونســي  املخــرج  انتصــر 
بوشــناق، فــي ســينماه، للمختلــف والخــارج 
هــذا  ُينتــج عربيــًا.  بمــا  الســائد، مقارنــة  عــن 
أّكــد عليــه في فيلمه الروائي األخير، »فرططو 
املســابقة  فــي  شــارك 

ُ
امل  ،)2021( الذهــب« 

أكتوبر/تشــرين   30( الـــ32  للــدورة  الرســمية 
 )2021 الثانــي  نوفمبر/تشــرين   6 ـ  األول 
»أيــام قرطــاج الســينمائية« )تنويــه خاص(.  لـ
 ُمدّونــة الســينما العربيــة 

ّ
ســبب االختــاف أن

رّكزت، منذ تأسيســها، على أنواع ســينمائية 
ــت عــن أفــام الرعــب واملغامــرة 

ّ
ُمحــّددة، وتخل

مــن  غيرهــا  وعــن  واملوســيقى،  والحركــة 
شــرحها،  يطــول  ألســباٍب  األخــرى،  التيــارات 
شــّكل 

ُ
ت ال   

ٌ
فقليلــة تجــارب،  هنــاك  كانــت   

ْ
وإن

هــذا  ــى 
ّ
يتخط بوشــناق  جعــل  مــا  تّوجهــًا؛ 

التصّور املوروث، ويعتنق أنواعًا ســينمائية 
 ،)2018( »دشــرة«  فــي  كالرعــب  جديــدة، 
ــاد، فــي الــدورة الـــ75 

ّ
شــارك فــي أســبوع النق

ُ
امل

)29 أغســطس/آب ـ 8 ســبتمبر/أيلول 2018( 
 
ً
منتقــا الســينمائي«؛  فينيســيا  »مهرجــان  لـ
»فرططــو  جديــده  فــي  الغرائبيــة،  إلــى  بعــده 
الذهــب« )»الفراشــة الذهبية« في لهجة الدول 
 
ْ
وإن أيضــًا  حاضــٌر  فيــه  والرعــب  املغاربيــة(، 

باحتشــام، من دون اســتيائه على التصنيف 
السينمائي.

 عبد الحميد بوشــناق، مخرج وكاتب 
ّ

اســتغل
سيناريو »فرططو الذهب«، األفراد املأزومني، 
لتحريــك قّصتــه، والدفــع بهــا إلــى األمام، وفي 
الوقــت نفســه العــودة مــن خالهــم إلــى الوراء، 
لفهــم أســباب العلــل التــي أســهب علــم النفــس 
وفقــًا  وتفســيرها،  مســّبباتها  تحديــد  فــي 
واقــع  أنتجهــا  ُمعّينــة،  ســلوكية  ملعطيــات 
املجتمــع، وبدرجــة أقــرب واقــع األســرة، التــي 
جعلهــا بوشــناق ُمبــّررًا ومنطلقــًا لتفاصيــل 

سينمائيًا، رغم الثراء الدرامي املوجود فيها، 
إلــى  الثانــي يعــود  البكــر.  التصويــر  وأماكــن 
بدايــة النكبــة العربيــة، عقب انســحاب القوات 
اإلنكليزيــة، وملء قوات االحتال اإلســرائيلي 
هــذا الفــراغ، وتقاعس القوات العربية، ما أّدى 
إلى وقوع »النكبة«، أو »نكبة 48«. هذه أيضًا 
فتــرة نــادرًا مــا اقتربــت وتقتــرب منهــا األفــام 

العربية.
قصــة »الغريــب«، أول روائــي طويــل للســوري 
وإخراجــًا،  كتابــة   )1991( الديــن  فخــر  أميــر 
 الفيلم أوسع منها. يصعب على 

ّ
بسيطة، لكن

ُبنيــة القصــة تحّمــل ثقــل األبعــاد الوجوديــة 
محاولــة  الفيلــم  تتضّمنهــا.  التــي  والنفســية 
لتقديــم شــخٍص غريــب عمــن حولــه، يعانــي 
أزمــة أحبطتــه، وتركتــه ُحطامــًا، وجعلته غير 
الضيــق  ومحيطــه  أســرته  مــن  فيــه  مرغــوب 

ومجتمعه.
بعــد افتتــاح هــادئ وغامــضـ  ُيشــير فورًا إلى 
املــكان، والهجــرة بعيــدًا  إلــى مبارحــة  التــوق 
، إلى باريس أو 

ّ
عــن مرتفعــات الجوالن املحتل

برلــني أو غيرهمــاـ  يظهــر أبــو عدنــان )محمــد 
بكري( وهو يوصي بحرمان ابنه الوحيد من 
امليراث في وصية مكتوبة، بما في ذلك منزله 
وبســتان التفاح. عدنان )أشرف برهوم( يكاد 
ال يتحــّدث إلــى والــده. شــعور العــداء املتبــادل 
يًا. 

ّ
 بواعثــه غير واضحة كل

ّ
بينهمــا قــوي، لكن

لم يســتكمل عدنان دراســة الطب في موسكو، 
ألســباٍب ُمبهمة بعض الشــيء. الشــاب سّكير، 
 سيئة، يضطر صهره فيها 

ً
تبلغ حالته درجة

إلــى تهديــده بتطليــق شــقيقته، التــي يعــرف 
ها تحّب زوجها كثيرًا، وال تريد تركه.

ّ
أن

ينــأى  والفشــل،  باإلخفــاق  شــعوره  بســبب 
عدنــان بنفســه عــن زوجتــه ليلــى )أمــل قيــس( 
واالبنــة  الزوجــة  حليحــل(.  )قمــر  وابنتــه 
توحيــان باألمــل. أمــل وحيــد ربمــا الســتعادة 
عدنان رشــده، ونفض ثقل املاضي وصدماته 
والبــدء  كاهلــه،  عــن  األبــوي  النظــام  وإرث 
مجّددًا. لكنه ال يستطيع التوافق مع أصدقاء 
مــع جنــود  أمــوره  قائــل حولــه، وال مجــاراة 

 مكان.
ّ

االحتال، املنتشرين في كل
 يعيــش فــي 

ْ
»إلــى متــى يمكــن ألّي شــخص أن

يعيــش  زوجتــه.  تقــول  آخــر؟«،  شــخص   
ّ

ظــل
مجتمعــه،  وضغــط  والــده،   

ّ
ظــل فــي  عدنــان 

الحكي، عبر ُمعز )محمد السويسي( الشرطّي 
ط والسّكير والعنيف 

ّ
الثاثينّي، واألب املتسل

ســتكينة 
ُ
امل واألخــت  الهــداوي(،  )فتحــي 

فــة 
ّ
عن

ُ
الراضيــة بقدرهــا )هالــة عيــاد(، واألم امل

األســرة  خطايــا  وحدهــا  تتحّمــل  التــي 
وســلوكها بــكل مرارتهــا. معــز عنيــف، تربطــه 
رة مع مســؤوله املباشــر في مركز 

ّ
عاقة متوت

الشــرطة، ومــع والــده، الــذي كان ســبب إعاقته 

الخمــر  فيحتســي  بلــده،  احتــال  ومأســاة 
ــف. يكتفــي باالعتنــاء باملزرعــة، 

ّ
مــن دون توق

التــي  فيهــا،  املتبقيــة  القليلــة  وبالحيوانــات 
تبــدو صــورة طبــق األصــل منــه. بقــرة يختلط 
الــدم بلبنهــا، وكلب بثاثة أرجل، ال يســتطيع 
الدفــاع عــن نفســه ضــد الحيوانــات األخــرى، 

األكثر عدوانية.
تأخــذ حيــاة عدنــان منعطفــًا دراميــًا، عندمــا 
يتعنّي عليه مساعدة أحد الجنود الغامضني، 
 
ً
ليــا ُيهّربــه  الســورية.  الحــرب  فــي  صــاب 

ُ
امل

عبــر الســياج الحــدودي بمســاعدة صديقــني، 
ويحــاول يائســًا تضميــد جراحــه املميتــة، مــا 
ومهنتــه  وماضيــه  نفســه  يســتعيد  يجعلــه 

وإنسانيته، ولو لساعاٍت قليلة.
»أسبوع  شارك في الدورة الـ18 لـ

ُ
»الغريب« ـ امل

ـ 11 ســبتمبر/  الـــ78 )1  الــدورة  فــي  النقــاد«، 
»مهرجان فينيسيا السينمائي  أيلول 2021( لـ
الشــعور  ينقــل  شــخصي،  فيلــم  ـ  الدولــي« 
بالعجــز والخــواء لدى شــخص ال يــزال يكابد 
فعــل  يســتطيع  ال  ذلــك،  ومــع  وطنــه،  مأســاة 
شــيء مــن أجلــه، وال مــن أجــل نفســه وأســرته. 
الفيلــم اســتعارة شــعرية كئيبــة للغربــة، التي 
هــا، 

ّ
يشــعر بهــا أّي إنســان، فــي املســتويات كل

عندما يعيش في األسر.
فــوق  الخريــف  ســماء  تمتــد  »الغريــب«،  فــي 
. تتســاقط 

ّ
بة للجوالن املحتل

ّ
املرتفعات الخا

تغمــر  وُيحصــد.  التفــاح  وينضــج  أوراقــه، 
باألوحــال.  تفيــض  التــي  األرض،  األمطــار 
فــة فــي الفيلــم بمهارة 

َّ
املناظــر الطبيعيــة ُموظ

 يشــعر 
ْ
تخطــف األنفــاس. ُيمكــن للُمشــاهد أن

ــر، وموت وحيــاة، وبداية 
ّ
ــب وتوت

ّ
بأجــواء ترق

دورة ونهايــة أخــرى. وربمــا بمــا هــو أضخــم 
وأخطر.

توالــي  مــع  املتمــّرس،  شــاهد 
ُ
امل علــى  يصعــب 

ــب ذلــك االنطبــاع 
ّ
 يتجن

ْ
مشــاهد »الغريــب«، أن

 الفيلــم يحمــل بصمــات بصريــة 
ّ
املتكــّرر بــأن

ألفاٍم عّدة في تاريخ السينما، كما موضوعه 
وطريقــة معالجتــه، والخاتمــة املزعجــة جــدًا. 
مخرجــون عديــدون، أمثــال ثيــو أنغلوبولــس 
وغيرهــم،  تــار   

ّ
وبيــا تاركوفســكي  وأندريــه 

نقل حرفيًا َمشــاهد 
ُ
حاضرون بقّوة. أحيانًا، ت

أيضــًا،  الرمزيــة  بدالالتهــا  أفامهــم،  مــن 
كالتفــاح والضبــاب. هــذا ُيلقــي بظالــه علــى 
أصالــة املخــرج، رغــم جديــة وصــدق طموحــه 
مــا  املبتغــاة،  البصريــة  والجماليــات  الفنــي، 
بــه فــي أفــاٍم مقبلــة، وإيجاد 

ّ
ــم عليــه تجن

ّ
ُيحت

ه 
ّ
صــوت ورؤيــة وخبرة خاصة به، ال ســيما أن

موهبــة ســينمائية جــادة وواعــدة، وصاحــب 
رؤية فنية وبصرية الفتة لانتباه.

اســتوحت   )1987( ســام  داريــن  األردنيــة 
أحــداث أول روائــي لهــا، »فرحــة«، مــن وقائــع 
حقيقيــة جــرت فــي فلســطني مــع نكبــة 1948. 
الفيلــم شــهادة صادقــة عــن جــزء ضئيــل مــن 
النكبــة  مــن  بــدءًا  ُيــرَو،  ولــم  جــرى  مــا  وقائــع 
الفلســطيني  التاريــخ  اليــوم، بتصويــره  إلــى 
ذكيــة  ُمراِهقــة  بعينــّي  فــة، 

ّ
ُمكث كاســتعارة 

وعنيدة، تأبى االستسام.

 فــي بيتــه، تــاركًا والــده 
ّ

وعجــزه. لهــذا، اســتقل
عاجــزًا  أصبــح   

ْ
أن بعــد  ترعــاه،  التــي  وأختــه 

عــن االهتمام بنفســه. االبــن العنيف منهاٌر، ال 
د 

ّ
يملــك ســببًا للبهجــة فــي الحياة، التــي تتعق

 معــه ورقــة 
ٌ

أكثــر عندمــا يأتــي إلــى بيتــه طفــل
 له وقٌت كثيٌر 

َ
ه ابنه، الذي لم يبق

ّ
تشير إلى أن

ليفقد البصر، فحاول استيعاب األمر.
مــع  الذهــاب  معــز  ُيقــّرر  القــدر،  بهــذا  راضيــًا 
ق  صدَّ

ُ
الطفل في رحات، يرى فيها أشياء ال ت

 الغرائبــي 
ّ
نســى. الرحلــة تؤّســس الخــط

ُ
وال ت

الــذي رســمه بوشــناق بــكل شــجاعة، مــن دون 
عقــدة مــن مــوروث التلقــي النمطــي، املطبــوع 
 
ّ
ر فــي خــط ســيَّ

ُ
فــي أذهــان الجمهــور العربــي امل

نوعي واحد في السينما العربية، على عكس 
الســينما العامليــة، التــي يتقّبــل منهــا األنــواع 
الغزيــر،  إنتاجهــا  بحكــم  هــا، 

ّ
كل الســينمائية 

والتراكم الزمني.
أشــكااًل  بوشــناق  الحميــد  عبــد  أوجــد 
وشــخصياٍت، تتشــّكل وتنمــو فــي تهويمــات 
العقل الداخلي، وأخرجها من الزوايا املعتمة، 
 إياهــا كائنــات ظاهــرة بأشــكاٍل غريبة 

ً
جاعــا

كالشــاب  البصــري،  املألــوف  عــن  وخارجــة 
قيــم فــي 

ُ
صاحــب اللســان الطويــل، والرجــل امل

املســتودع املهجــور، ذي الجناحــني الكبيريــن 
شــاء،  متــى  وُيظهرهمــا  يضمرهمــا  اللذيــن 
اللواتــي دخــل  الجميــات،  الحوريــات  ــة 

ّ
وجن

لهــا 3 عيــون  التــي  تلــك  إلــى عاملهــا، خاصــة 
يعيــش  رجــل  هنــاك  شــعرها.  فــروة  تحــت 
وحيــدًا فــي كوخ خشــبي متواضع، إلى جانب 
إلــى  ويتحــّول  النــاس،  عــن  بعيــدًا  البحيــرة، 
حيوان مفترس عندما يرى شرائح اللحم، أو 

يشّم دمها.

أمير فخر الدين وأشرف برهوم 
و»الغريب« في »ال موسترا 2021« 

)Getty /ماريا موراتّي(

عبد الحميد بوشناق في ختام »أيام قرطاج السينمائية 2021« )فتحي بلعيد/فرانس برس(
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مناطق منسية 
سينمائيًا وثراء درامي 

يحتاج إلى السينما

بوشناق يتخّطى 
الموروث ويصنع سينما 

غرائبية وأفالم رعب

فيلمان عربيان جديدان 
يتناوالن الصراع العربّي 

اإلسرائيلّي والقضية 
الفلسطينية بعينين 

سينمائيتين مختلفتين 
وجاّدتين وطموحتين 

وصادقتين

جّدية وصدق وحداثة واهتمام بالتفاصيل

غرائبية وجماليات بصرية تحتاج إلى إصالحات

»الغريب« و»فرحة« عن االحتالل اإلسرائيلي

»فرططو الذهب« لعبد الحميد بوشناق

¶ The French Dispatch لوس 
أندرسن، تمثيل ليا سايدو )الصورة( 
وبينيتشيو دل تورو وتيلدا سويننت 

وفرنسيس ماكدورماند: بعد الوفاة 
املفاجئة آلرثر هوفيتزر جونيور، 

رئيس تحرير صحيفة »ذو فرانش 
ديسباتش«، ُيقّرر أعضاء هيئة 

التحرير إصدار عدد خاص وأخير 
نشر فيه مقاالت عن الراحل واملدينة 

ُ
ت

)ليبرتي في كنساس( ومسائل 
مختلفة تكشف وقائع مخفية 

وحكايات منسية.

¶ El Tonto لتشارلي داي إخراجًا 
، مع أدريان برودي 

ً
وتمثيا

وكايت بكينسال )الصورة( وجون 
 

ّ
مالكوفيتش: ال أحد يتمّكن من حل

 أبكم وبسيط 
ٌ

اللغز، الذي أحدثه رجل
العقل، ذات يوم من أيام الحياة 

اليومية الروتينية في بلدة أميركية. 
»عمل بطولي«  فهذا الرجل يقوم بـ

)بحسب وصف بعض الشهود( 
أثناء نزوله من حافلة، ما أّدى به إلى 

هوليوود، حيث سُيصبح، سريعًا، 
.
ً
أحد أبرز نجومها األكثر شهرة

¶ Maudit إليمانويل باّرو، تمثيل 
ماري النفروا )الصورة( وفاروق 

سعيدي وألدة دولفان: بعد معرفته 
باختفائه الغامض، ينتقل ألكس إلى 

جزيرة »ال ِرُيونيون«، بمرتفعاتها 
الوحشية، بحثًا عن صديق طفولته. 

 الجزيرة ُمصابة بلعنة حكاياتها 
ّ
لكن

 تستوطن فيها 
ْ
املخيفة والعنيفة، إذ

أشباح االستعمار والعبودية، بما 
تحمله األشباح من مخاوف ومخاطر 
وتساؤالت وحاالت انفعالية غامضة 

وغريبة.

¶ Careless Crime لشاهرام موكري، 
تمثيل رازي منصوري )الصورة( 

وباباك كريمي وأبوالفضل كاهاني: 
يستعد 4 أشخاص إلضرام النار في 

صالة سينمائية، أثناء عرض فيلٍم 
ر عثور جنود  منتظر منذ وقت، ُيصوِّ

على صاروخ غير منفجر، ُيصبح 
رمزًا ملاٍض ثوري، ولحاضٍر ال يزال 

متذبذبًا ومضطربًا وقلقًا. عام 1978، 
قتل حريق صالة سينما »ِرْكس« في 
عبادان )إيران( 478 شخصًا. حريق 
يعتبره البعض سبب اندالع الثورة 

اإليرانية.

¶ Une Vie Demente لني سيرو 
ورافاييل بالبوني، تمثيل لوسي دوبي 

)الصورة( وجان لو بلتييه: يصعب 
على الزوجني تحقيق حلٍم يراودهما 

منذ أول لقاء حب بينهما: إنجاب طفل. 
يجهدان لتحقيق ما يرغبان فيه، لكن 

أمورًا عّدة تتداخل وتتشابك فيما 
ل هدفهما، أو باألحرى 

ِّ
عط

ُ
بينها، ت

قه إلى وقٍت غير 
ّ
تؤّجل لحظة تحق

معلوم. مغامرات وعاقات وتفاصيل 
كثيرة عن الحياة والحّب والواقع.

أفالم جديدة
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النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني
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رياضة

كشف اإلنكليزي 
جون تيري 
قائد نادي 
تشلسي سابقًا 
تأثير الالعبين 
اإليطاليين في 
مسيرته وتطرق 
لجورجيو 
كيلّيني، خالل 
مقابلة مع 
الغازيتا ديلو 
سبورت. وقال 
»درست باريزي 
وباولو مالديني. 
مالديني هو 
مثلي األعلى، 
لقد جعل كّل 
شيء يبدو 
سهًال«، مضيفًا 
أن »كيلّيني 
وبونوتشي 
هما األفضل 
في جيلهما، 
هما أسطورتان 
بالفعل، أن 
تفعل ما فعله 
كيلّيني ضد 
ساكا بنهائي 
يورو 2020 ليس 
سهًال. إذا فكرت 
في األمر فقط، 
فمن الواضح أنك 
أسطورة«.

)Getty /كيلّيني أنقذ إيطاليا في نهائي يورو 2020 ضد إنكلترا )سيمون ستاكبولي

تيري والدفاع اإليطالي

استعاد تورينو توازنه في »السيري آ« بفوزه 
الصعب على ضيفه أودينيزي بهدفني لواحد على 

امللعب )األوملبي( في ختام الجولة الـ13 بدوري 
الدرجة األولى اإليطالي لكرة القدم. وعاد تورينو 

بهذه النتيجة لسكة االنتصارات بعد الخسارة 
في الجولة املاضية أمام سبيزيا، ليرفع رصيده 

إلى 17 نقطة يحتل بها املركز الـ11. بينما استقبل 
أودينيزي خسارته الخامسة هذا املوسم، والثانية 

خال آخر 5 جوالت.

برر مدرب رايو فايكانو، أندوني إيراوال عدم 
مشاركة املهاجم الكولومبي راداميل فالكاو في 

مواجهة مايوركا بأنه لم يكن هناك داع للمخاطرة 
في مباراة كان فيها الفريق مسيطرًا وفاز في 

النهاية. وتعرض فالكاو إلصابة في الفخذ 
األيمن أثناء مواجهة ريال مدريد في السادس 

من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري. وفي غضون 
أسبوعني، تعافى املهاجم الكولومبي وأصبح 

متاحا للعب لكنه بقي على مقاعد البدالء.

اختتم وفد فيفا، زياراته التفقدية للمدن املرشحة 
الستضافة كأس العالم 2026، التي ستقام في كندا 

واملكسيك والواليات املتحدة. وقام الوفد بتفقد 
بوسطن وأتانتا وناشفيل وأورالندو وواشنطن 

وبالتيمور ونيويورك وفيادلفيا وميامي 
وكانساس سيتي وسينسيناتي وداالس ودنفر 

وهيوسنت ومونتيري وسان فرانسيسكو وسياتل 
وإدمونتون ومكسيكو سيتي وغواداالخارا ولوس 

أنجليس وتورنتو.

تورينو ينتصر 
على أودينيزي في 

الدوري اإليطالي

مدرب فايكانو يبرر 
غياب فالكاو عن 

مواجهة مايوركا

وفد فيفا 
ينهي زياراته لمدن 

مونديال 2026
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الدوحة ـ العربي الجديد

ــــرب لـــكـــرة  ــغـ ــ يـــســـتـــعـــد مـــنـــتـــخـــب املـ
بطولة  منافسات  لــخــوض  الــقــدم، 
ــــرب، الـــتـــي ســـتـــقـــام فــي  ــعـ ــ كـــــأس الـ
قطر، في الثالثني من نوفمبر/تشرين الثاني 
الحالي، حتى 18 ديسمبر/كانون األول املقبل، 

وأعني »أسود األطلس« على تحقيق اللقب.
برنامج  على  كثيرًا  املغربي  املنتخب  ويعول 
ــــدرب حسني  ــراف املــ ــ الــتــحــضــيــرات، تــحــت إشــ
عــمــوتــة لــتــجــهــيــز املــنــتــخــب، مـــن أجــــل تــكــرار 
مــعــانــقــة الــلــقــب الـــــذي أحــــــرزه فـــي عــــام 2012 
الــتــاســعــة، التي  بــاالــســعــوديــة، خــالل النسخة 

أقيمت في مدينة جدة. 
ويــتــطــلــع املــنــتــخــب املــغــربــي لــتــحــقــيــق الــلــقــب 
عناصر  مــن  يملكه  بما  الحالية  النسخة  فــي 
متميزة تنشط غالبيتها في الــدوري املغربي 
ــكـــرة الــــقــــدم، والــــتــــي حــقــقــت الــــفــــوز بــبــطــولــة  لـ
أفــريــقــيــا لــالعــبــني املــحــلــيــني بــالــكــامــيــرون في 
ــاط املــــاضــــي، كـــمـــا يــطــمــع  ــبـ ــرايـــر/شـ ــبـ شـــهـــر فـ
املــدرب حسني عموتة إلضافة لقب عربي إلى 

رصيده كمدرب.
وفــــي هــــذا االطـــــــار، أعـــلـــن عــمــوتــة عـــن رغــبــتــه 
األكـــيـــدة فــي تحقيق لــقــب كـــأس الـــعـــرب، التي 

المغرب وحلم 
لقب كأس العرب

2829

رياضة

انطلقت جولة الكأس الخاصة بمونديال العرب 2021، والذي تستضيفه قطر 
العالم  الجاري، في ستة من استادات كأس  الثاني  في 30 نوفمبر/ تشرين 
2022. وتشمل جولة الكأس عددًا من مدارس ووزارات ومؤسسات الدولة، إلى 
جانب أبرز املعالم واملواقع السياحية، مثل سوق واقف، والحي الثقافي كتارا، 
تسوق شهيرة  مراكز  إلــى  إضافة  أسباير،  الــدوحــة، وحديقة  قلب  ومشيرب 
مثل قطر مول، ودوحة فستيفال سيتي وغيرهما، بهدف الترويج للبطولة، 

وتشجيع الجمهور على حجز تذاكر املباريات. 
الثقافة  الــذي يجسد  الــعــرب،  املميز لكأس مونديال  التصميم  يأتي هــذا مع 
العربية وبعض رموزها ودالالتها، إذ ترمز الكرة أعلى الكأس إلى البطولة 
وأهــمــيــة كـــرة الــقــدم فــي الــعــالــم الــعــربــي، كــمــا ُنــقــشــت خــريــطــة الــعــالــم العربي 
بشكل بارز على الكرة لتمييزها عن بقية مناطق العالم، وذلك في إشارة إلى 

البطولة الجامعة للمنتخبات العربية. 
وتضمن شعار البطولة حروفًا عربية من كلمة »موطني« ُنحتت بطريقة فنية 
على الجزء السفلي من الكأس، في إشــارة إلى فنون الخط العربي وتكاتف 

العرب ووحدتهم. 

لــفــت الــنــجــم املــــصــــري، أحـــمـــد مـــجـــدي، قـــائـــد خـــط وســط 
»الفراعنة«، األنظار إليه وبقوة، في بطولة كأس العرب، 
استطاع  بعدما   ،2012 عــام  السعودية  فــي  أقيمت  الــتــي 
ــــدف فــــي شـــبـــاك مــنــافــســيــه، بـــاإلضـــافـــة إلـــى  تــســجــيــل هـ
وأسهم  املجموعات.  دور  في مرحلة  لألهداف،  صناعته 

التعادل  أحمد مجدي في قيادة منتخب مصر، بخطف 
أمــام منتخب الــســودان، بعدما سجل الــهــدف فــي شباك 
ليعود مرة  بــالده نقطة ثمينة،  املــرمــى، ليعطي  حــارس 
أخرى ليصنع هدف »الفراعنة« ضد منتخب العراق، ما 

جعله أحد أبرز الالعبني مع منتخب بالده في البطولة.

الرباط ـ  العربي الجديد

في كأس العرب لكرة القدم 2012، وهي النسخة التاسعة 
مـــن الــبــطــولــة الــتــي اســتــضــافــتــهــا الــســعــوديــة، اســتــطــاع 
منتخب املــغــرب إحـــراز اللقب للمرة األولـــى فــي تاريخه، 
وشـــهـــدت املــنــافــســة مـــشـــاركـــة 11 مــنــتــخــبــا وزعـــــت على 
ــن املــجــمــوعــة األولــــــى تـــأهـــل منتخب  3 مــجــمــوعــات. ومــ
الــســعــوديــة بــأربــع نــقــاط. ومـــن املــجــمــوعــة الــثــانــيــة تأهل 
املغرب بسبع نقاط، ومنتخب ليبيا بسبع نقاط كأفضل 
الثواني. ومن املجموعة الثالثة تأهل العراق بسبع نقاط. 

وفي الدور نصف النهائي فاز منتخب ليبيا على منتخب 
على  املــغــرب  منتخب  وانتصر   ،0–2 بنتيجة  السعودية 
العراق بنتيجة 2–1. وفي مباراة املركزين الثالث والرابع، 
الــرافــديــن« على منتخب السعودية بنتيجة  فــاز »أســود 
1–0 ليحرز امليدالية البرونزية. وفي املباراة النهائية، فاز 
منتخب املغرب على ليبيا بركالت الترجيح 3–1 بعدما 
انــتــهــى الــوقــت األصــلــي واإلضـــافـــي بــالــتــعــادل اإليــجــابــي 
1–1، لــيــحــرز الــلــقــب. وحــصــل صــاحــب املــركــز األول على 
مليون دوالر أميركي، بينما حصل صاحب املركز الثاني 

على 600 ألف دوالر أميركي.

ــــل الـــحـــصـــول، عــلــى  ســـتـــقـــام فــــي قـــطـــر، مــــن أجـ
اعتماد  بعد  املغربية،  للكرة  أفضل  تصنيف 
للبطولة  »فيفا«،  القدم  لكرة  الــدولــي  االتــحــاد 

في سجالته رسميًا. 
وقــــــال عـــمـــوتـــة فــــي تـــصـــريـــحـــات عـــلـــى الــقــنــاة 
الرسمية التابعة لالتحاد املغربي لكرة القدم، 
 

ّ
 هدفه سيكون التتويج باللقب، مضيفًا أن

ّ
إن

»املنتخب املغربي يخوض البطوالت دائمًا من 
أجل املنافسة على اللقب وليست املشاركة«.

 الفوز بكأس العرب هو الهدف، 
ّ

وأكد عموتة أن
الــــذي يــعــمــل مــن أجــلــه. لــذلــك وضـــع برنامجًا 
ــاريـــات وديـــة  ــبـ تــحــضــيــريــًا مــمــيــزًا تــتــخــلــلــه مـ
متنوعة مع منتخبات قوية وصاحبة أسلوب 
مميز في اللعب، وذلك الختبار قدرات العبيه 

والوصول بهم ألفضل جاهزية بدنية وفنية.
القادمني  املــدربــني  أكــثــر  أحــد  عموتة  ويعتبر 
ــــع املـــنـــتـــخـــبـــات الـــعـــربـــيـــة مــعــرفــة  ــلــــدوحــــة مـ لــ
بــمــالعــب قــطــر مـــن حــيــث األرضــــيــــة املــنــاســبــة 
للتدريبات البدنية وتدريبات السرعة بالكرة، 
إذ لعب عموتة بصفوف نادي السد لسنوات، 
قبل أن يتولى تدريب الفريق القطري، ويحقق 
معه عدة ألقاب محلية كمدرب ودوري أبطال 
آسيا كمساعد مدرب لألورغوياني، خورخي 

فوساتي، في العام 2011 . 
وتــضــم قــائــمــة املنتخب املــغــربــي املــشــارك في 
البطولة مجموعة من أبرز الالعبني املحترفني 
ــلـــى رأســـهـــم مــدافــع  ــة الــخــلــيــجــيــة وعـ ــديـ ــاألنـ بـ

بوفتيني،  الــقــطــري( سفيان  )األهــلــي  الــنــادي 
ــقـــطـــري( إســمــاعــيــل  والعـــــب وســــط )الــــخــــور الـ
القطري(  )السيلية  ميدان  ومتوسط  الــحــداد، 
إدريـــس فــتــوحــي، بــاإلضــافــة إلــى عبد العالي 
ــروان ســعــدان،  املــحــمــدي )أبــهــا الــســعــودي(، مــ
النفاتي  آدم  الــســعــودي(،  )الفتح  باطنا  مـــراد 
)اإلمـــارات اإلمــاراتــي(، سفيان رحيمي )العني 
اإلماراتي(، وليد الكرتي )بيراميدز املصري(، 
ــكـــويـــت الـــكـــويـــتـــي(، كــريــم  املـــهـــدي بــرحــمــة )الـ
بــركــاوي و محمد فــوزيــر )الــرائــد السعودي(، 
ــري(، أشــــــرف بــن  ــ ــــصـ ــانــــون )األهــــلــــي املـ ــدر بــ ــ بـ
شرقي )الزمالك املصري(، وليد أزارو )االتفاق 
املــغــربــي كثيرًا  املنتخب  الــســعــودي(. ويــعــول 
ــاء املـــغـــرب  ــ ــنـ ــ ــن أبـ ــ ــة مـــشـــجـــعـــيـــه مـ ــ ــطـ ــ عـــلـــى رابـ
الالعبني ودفعهم  أجــل مساندة  من  بالدوحة 
معنويًا لتحقيق االنتصارات، إذ تمثل رابطة 
 األندية 

ّ
جمهور املغرب وجودًا فاعاًل خلف كل

املــغــربــيــة الــتــي لعبت بــالــدوحــة فــي الــســنــوات 
املاضية، ال سيما السوبر األفريقي، مما يعني 
 وجــودهــا ســيــزداد فــي كـــأس الــعــرب خلف 

ّ
أن

املنتخب املدافع عن لقبه العربي. 
ويــقــص املــنــتــخــب املــغــربــي شــريــط مــبــاريــاتــه 
أمــام  الثالثة  املجموعة  لحساب  البطولة  فــي 
األول من ديسمبر/ الفلسطيني في  املنتخب 
كانون األول، بملعب استاد الجنوب بالوكرة 
الــثــانــيــة  ــاراة  ــبــ املــ فـــي  يـــواجـــه األردن  عــلــى أن 
على ملعب استاد أحمد بن علي بالريان في 
مواجهات  ويختتم  نفسه،  الشهر  مــن  الــرابــع 
بملعب  الــســعــودي  املنتخب  بلقاء  املجموعة 

الثمامة في السابع من ديسمبر.
وتــشــكــل الــعــاصــمــة الــقــطــريــة الــدوحــة طموحًا 
كبيرًا للكرة املغربية هذا العام والعام املقبل، 
الــعــرب 2021، كما  كــأس  يــخــوص فيها  حيث 
إلــى خــوض مواجهات مونديال قطر،  يتطلع 

الذي سيقام في عام 2022.

يعتمد منتخب المغرب 
ببطولة كأس العرب لكرة 

القدم القادمة في 
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الدوري المحلي والعربي
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مانشستر ـ العربي الجديد

ــد مــــــواجــــــهــــــات األربــــــــعــــــــاء،  ــهــ ــشــ تــ
ملسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة 
ــدم، قــمــمــا مـــن الــعــيــار الــثــقــيــل،  ــقـ الـ
مرحلة  مــن  الخامسة  الجولة  لحساب  تأتي 
املجموعات. وتحاول األندية الكبيرة ضمان 
الــتــأهــل، أو وضــع قــدم فــي الـــدور الــثــانــي، في 
الوقت الذي ستحاول فيه فرق أخرى خطف 
اليوربا  إلــى مسابقة  املــؤهــل  الــثــالــث،  املــركــز 

ليغ، على أقل تقدير.

قمة االتحاد
سيكون ملعب السيتي مسرحا لقمة مباريات 
سيتي  مانشستر  يستقبل  عــنــدمــا  الــجــولــة، 
اإلنـــكـــلـــيـــزي نــظــيــره بـــاريـــس ســــان جــيــرمــان 
ــو يــتــصــدر تــرتــيــب املــجــمــوعــة  الــفــرنــســي، وهـ
األولى برصيد 9 نقاط، متقدما بفارق نقطة 
عن وصيفه الباريسي، حيث يبحث الفريقان 
عن ضمان التأهل إلى دور الـ16، قبل الجولة 

الختامية.
 

ّ
الفريقان من بعض اإلصابات، لعل ويعاني 
بــرويــن  كــيــفــن دي  البلجيكي  غــيــاب  أبـــرزهـــا 
املصاب بفيروس كورونا خالل فترة التوقف 
الــدولــي املاضية، إضــافــة إلــى فــيــران توريس 
إمكانية عــدم وجــود غريليتش، لكن  وكــذلــك 
لــلــمــدرب  الـــحـــال  الــحــلــول مـــوجـــودة بطبيعة 
الــقــادر على  غــوارديــوال،  اإلسباني جوسيب 
إقحام العبني آخرين، أمثال رحيم ستيرلينغ 
وغندوغان وكذلك برناردو سيلفا الذي وجد 

نفسه هذا املوسم أكثر من أي وقٍت مضى.
على املقلب اآلخر سيدخل املدرب ماوريسيو 
بوكيتينو اللقاء وكّله أمل في تحقيق الفوز 

جولة أبطال 
أوروبا الخامسة

تستكمل مواجهات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التي تتصّدر الواجهة 
في مالعب كرة القدم حاليًا، حين تقام اليوم األربعاء الجولة الخامسة من 
سان  وباريس  سيتي  مانشستر  بين  منتظرة  مواجهة  وتشهد  المنافسات، 

جيرمان، فيما يلتقي ميالن بنظيره أتلتيكو مدريد

3031
رياضة

تقرير

يمتلك  أنــه  عنه، خاصة  الضغوطات  إلزاحـــة 
كــتــيــبــة مــــن الــــنــــجــــوم لـــكـــنـــه لــــم يـــصـــل حــتــى 
تمّكنه  التي  املناسبة  التوليفة  إلــى  اللحظة 
مـــن اكــتــســاح الــخــصــوم، وســيــعــول بطبيعة 
ــنــــاري؛ األرجــنــتــيــنــي  الـــحـــال عــلــى الــثــالثــي الــ
سيلفا  دا  نيمار  والبرازيلي  ميسي  ليونيل 
والفرنسي كيليان مبابي، فيما من املحتمل 
ــي جــيــانــلــويــجــي  ــالــ ــطــ ــيــــاب الـــــحـــــارس اإليــ غــ
دونــارومــا عــن الــلــقــاء، الـــذي قــد يشهد عــودة 
سيرخيو راموس للمالعب بعد غياب طويل 
دام لستة أشهر، تحديدًا منذ املوسم املاضي 

حني كان العبا في ريال مدريد اإلسباني.
فريق كلوب  ذاتــهــا، يستقبل  املجموعة  وفــي 
بــروج البلجيكي ضيفه اليبزيغ األملــانــي، إذ 
نقاط،   4 برصيد  الــثــالــث  املــركــز  األول   

ّ
يحتل

مقابل نقطة يتيمة لألخير.

مواجهة الحسم
وعلى ملعب )واندا ميتروبوليتانو( يستعد 
ــبـــانـــي ملــقــابــلــة مــيــالن  أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد اإلسـ
اإليطالي، الذي ال بديل له عن النقاط الثالث 
للفريقني، للحفاظ على آماله في التأهل لثمن 

النهائي.
وســيــســتــعــيــد »الــروخــيــبــالنــكــوس« خــدمــات 
الــنــجــم الــفــرنــســي أنـــطـــوان غـــريـــزمـــان، وذلـــك 

بعد غيابه آخر مباراتني في الشامبيونزليغ 
ــاراة  ــ ــبـ ــ ــي مـ ــ ــراء فــ ــ ــمــ ــ إثـــــــر طـــــــــرده بــــبــــطــــاقــــة حــ
األتلتي  بمشوار  حاسمة  قمة  فــي  ليفربول، 
فــــي الـــبـــطـــولـــة، حـــيـــث يــحــتــل الـــفـــريـــق حــالــيــا 
املــركــز الثالث برصيد 4 نــقــاط، بــفــارق نقطة 
وحــيــدة خلف الــوصــيــف بــورتــو، فيما حسم 
لــيــفــربــول الـــصـــدارة بــالــعــالمــة الــكــامــلــة حتى 
اآلن )12 نــقــطــة(، قــبــل لــقــاء بــطــل الــبــرتــغــال، 
الترتيب  ذيل  في  فيقبع  »الروسونيري«  أما 

بنقطة وحيدة.
فـــي أتــلــتــيــكــو ال يـــــزال األرجــنــتــيــنــي ديــيــغــو 
جــواو  مــشــاركــة  إمــكــانــيــة  ينتظر  سيميوني 
مــن إصــابــة عضلية  يــعــانــي  الـــذي  فيليكس، 
مــنــذ الــخــمــيــس املـــاضـــي، فــيــمــا ســيــغــيــب عن 
تريبير لإلصابة  كــيــران  مــؤكــد  بشكٍل  الــقــّمــة 
باقي  ويــوجــد  للعقوبة.  مونتيرو  وفيليبي 
سابونغيتش  إيــفــان  بينهم  ومـــن  الــالعــبــني 

الذي تدور أيضا حوله بعض الشكوك.
ــر، يـــريـــد مـــيـــالن رّد الــديــن  ــ عــلــى املــقــلــب اآلخــ
ألتلتيكو الذي كان قد هزمه في سان سيرو 
قبل فترة بصعوبة رغم سيطرة الروسونيري 
املـــدرب ستيفانو  اللقاء، ويــدخــل رجــال  على 
ــذه املـــواجـــهـــة بــعــد الـــخـــســـارة يــوم  بــيــولــي هــ
ــام فــيــورنــتــيــنــا بـــالـــدوري  الــســبــت املـــاضـــي أمــ
بــنــتــيــجــة 3-4 فـــي فـــلـــورنـــســـا، عــقــب ارتـــكـــاب 
الفريق عديدًا من األخطاء الدفاعية، ال سيما 
في غياب اإلنكليزي توموري واالعتماد على 

غابيا في الخط الخلفي.
ــــالن األخــــــيــــــرة تـــألـــق  ــيـ ــ وشـــــهـــــدت مــــــبــــــاراة مـ
الذي سجل  السويدي زالتان إبراهموفيتش 
هدفني، وهو سيكون حاضرًا بطبيعة الحال 
في قمة مدريد، وتأمل الجماهير في تحقيق 
الــفــوز إلنــعــاش آمــــال الــديــافــولــو فــي الــتــأهــل 

I

ميالن يريد الفوز 
على أتلتيكو لإلبقاء 

على حظوظه

توخيل يدافع عن ضرورة التجديد 
لروديغر في تشلسي

الفريق  لنجم  التجديد  تــومــاس توخيل، عــن ضـــرورة  األملــانــي  مــدرب تشلسي،  دافــع 
انــتــهــاء عقده  قــرابــة نصف عــام فقط على  الـــذي ال يتبقى ســوى  أنطونيو روديــغــر، 
ويتردد في تمديد صلته بالنادي اللندني. وتهتم أندية مثل ريال مدريد وبايرن ميونخ 
الذي سيكون  العمر 28 عامًا،  البالغ من  الدفاع األملاني  بالحصول على خدمات قلب 
قادرًا على بدء التفاوض مع فرق من خارج الجزر البريطانية اعتبارًا من أول يناير/ 
روديغر  أّن  من  واثــق  توخيل،  الحالي،  مدربه  أّن  يبدو  ذلــك،  مع  املقبل.  الثاني  كانون 
سينتهي به األمر بالبقاء في لندن. وفي هذا الصدد، قال توخيل: »في الوقت الحالي 
هو ملتزم بنسبة 100% تجاه تشلسي. أنا متأكد من أّنه يشعر بثقة واحترام الجميع 
في النادي والجماهير«. وتابع: »إنه منافس عظيم وهو في أفضل مكان. إنه في الدوري 
األكثر تنافسية، وهو ناٍد يكون فيه بطل الرواية وهذا يناسبه تمامًا. لذلك، علينا فقط 
يمنع روديغر من تجديد  نهاية سعيدة«. ما  أن تكون هناك  بالصبر ونأمل  التحلي 
عقده مع تشلسي هو توقعاته بشأن راتبه، إذ تأتي بعيدة عما يقدمه النادي. وال يريد 
بطبيعة الحال توخيل أن يفقد واحدًا من أهم عناصره في التشكيلة التي استطاعت 
الــدوري  لقب  وتنافس حاليًا على  املاضي،  املوسم  أوروبــا  أبطال  لقب دوري  تحقيق 
اإلنكليزي الذي يتصدره الفريق، خاصة أن التوليفة الحالية تتمتع بصالبة استثنائية.

االتحاد البرازيلي يهنئ نيمار وأليسون 
بالترشح لجوائز »األفضل«

هنأ االتحاد البرازيلي لكرة القدم املهاجم نيمار والحارس أليسون بيكر على ترّشحهما 
لجائزة »األفضل« لالتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا(. ونشر االتحاد رسالة على مواقع 
التواصل قال فيها: »البرازيل تم تمثيلها بشكل جيد في ترشيحات جائزة األفضل«. 
أّن »نيمار هو واحــد من 11 رياضيًا يتنافسون على جائزة أفضل العــب في  وأكــد 
التهاني  املوسم.  أليسون كأفضل حــارس مرمى في  العالم، في حني قد يتم اختيار 
املنتخب  مــدرب  األساسية في تشيكلة  الركائز  وأليسون من  نيمار  ويعد  لكليهما«. 
البرازيلي أدينور ليونارتدو باتشي »تيتي«. ويتنافس نيمار على جائزة أفضل العب 
مع املصري محمد صالح )ليفربول( واألرجنتيني ليونيل ميسي )برشلونة/ باريس 
)باريس  مبابي  وكيليان  مــدريــد(  )ريــال  بنزيمة  كريم  والفرنسيني  جيرمان(  ســان 
سان جيرمان( والبلجيكي كيفني دي بروين )مانشستر سيتي( والبولندي روبرت 
دورتــمــونــد(  )بــوروســيــا  هــاالنــد  إرلينغ  والــنــرويــجــي  ميونخ(  )بــايــرن  ليفاندوفسكي 

والفرنسي نغولو كانتي )تشلسي( واإليطالي البرازيلي جورجينيو )تشلسي(.
دونــارومــا  االيطالي جيانلويجي  مع  حــارس  أفضل  على جائزة  بيكر  ينافس  بينما 
)ميالن/ باريس سان جيرمان( والسنغالي إدوارد ميندي )تشلسي( واألملاني مانويل 

نوير )بايرن ميونخ( والدنماركي كاسبر شمايكل )ليستر سيتي(.

فاتي ضحية جديدة لعصابات سرقة منازل الالعبين
تعّرض منزل أنسو فاتي، مهاجم برشلونة البالغ من العمر 19 عامًا، لعملية سطو ليلة 
السبت، بينما كان النجم الشاب في »كامب نو« خالل لقاء الديربي ضد إسبانيول. 
الــالعــب في  اللصوص دخــلــوا منزل  فــإّن  فــانــوغــرديــا«،  وحسب تقرير لصحفية »ال 
كانت  بينما  العلوي،  بالطابق  الثمينة  األشياء  بعض  بسرقة  وقاموا  كوجات  سانت 

عائلته تشاهد املباراة على شاشة التلفزيون في الطابق السفلي من املنزل.
وحسب التقرير ذاته، فإّنه قرابة الساعة العاشرة لياًل بتوقيت إسبانيا، تلقت الشرطة 
نداء للمساعدة، بعدما سمعت عائلة املهاجم الشاب أصواتًا مريبة في الجزء العلوي 
من املنزل« فيما قرروا عدم الصعود لهناك، حتى ال يعرضوا نفسهم ملواجهة مباشرة 
مع العصابة. وفي ما يبدو، فإّن اللصوص فتحوا أحد الشبابيك، ليدخلوا بهدوء عبر 
أمــوال  قــدم فيه فاتي شكوى حــول سرقة  الــذي  الوقت  العلوي، في  الطابق  غرفة في 

ومجوهرات وساعات، اإلثنني، في مركز شرطة موسوس في سانت كوجات.
أّن األمــر مرتبط بإحدى  السرقة كان لالعب، ومع احتمال  التقرير، نظرًا ألّن  وأشــار 
مجموعات اللصوص املنظمني املتخصصني في سرقة منازل نجوم كرة القدم، فقد 

تم نقل القضية إلى قسم التحقيقات الجنائية.

أيوب الحديثي

الــدوري  يعتبر إيسايا ستيوارت، واحــدا من أبــرز النجوم، في 
املــوســم، خصوصًا على  هــذا  السلة  كــرة  األمــيــركــي ملحترفي 
الجانب البدني، الذي جعله حاسمًا للعديد من لقاءات ديترويت 
يفرض  نجم  عــامــًا،  العمر 20  مــن  يبلغ  ســتــيــوارت  بيستونز. 
لــكــنــه يتحرك  كــيــلــوغــرامــًا،  مــتــر، و113  بــطــول 2.03  تـــواجـــده 
برشاقة خالل مواجهات الدوري األميركي. نشأ ستيوارت في 

مدينة روتشستر، إحدى املناطق الخطرة بنيويورك.
في البداية، كان يلعب كرة القدم األميركية ثم مارس املالكمة، 
اكتشف موهبته بكرة السلة في سن العاشرة، وجعله حجمه 
يتقدم بسرعة فائقة، ففي عمر 12 عامًا، كان قد بلغ 1.83 متر، 
بعدها في عمر الـــ14، بلغ 2.01 متر. الطول كان عاماًل وراثيًا 
في عائلته، فقد بلغ طول والده، ديال، وهو جامايكي هاجر إلى 
الواليات املتحدة في أوائل السبعينيات، 1.92 متر، وفي البداية، 
الطول  تبلغ من  والدته  البناء. وكانت  في  ثم  الحقول  في  عمل 
1.82، لكن الجد، الذي كان يعمل في الزراعة وصيد األسماك 

في جامايكا، وصل طوله إلى 2.06.
الــحــالــي االنــتــبــاه مــن املــدرســة الثانوية،  جــذب العــب بيستونز 
بعدما شارك في أفضل املباريات االستعراضية لفئة الشباب، 

تــجــاهــل الـــعـــروض مـــن جــامــعــة كــنــتــاكــي وبـــواليـــة ميشيغان 
للتواجد في واشنطن، بسبب ثقته باملدرب مايك هوبكنز. لعب 
مع فريق الجامعة ملدة عام واحد فقط، بلغ متوسطه نقاطه 17 
بــاليــزرس في 2020، وفــي نوفمبر/  نقطة، وضــع على أجندة 
تشرين الثاني من ذلك العام، اقترب من صفوف روكتس، وبعد 

بضعة أيام، انتهى األمر به في ديترويت.
فـــي مــوســمــه األول فـــي الــــــدوري األمـــيـــركـــي لــلــمــحــتــرفــني، بلغ 
متوسط تسجيل   ستيوارت 7.9 نقاط في 68 مباراة، وبدأ في 
املوسم الحالي املباريات الـ16 مع بيستونز، بمتوسط 7.3 نقاط، 
وحصل منذ فترة طويلة على احترام أقرانه، لدوره الكبير في 

الدوري األفضل بالعالم.
وفــي مــواجــهــة جمعت ديــتــرويــت بــلــوس أنــجــلــوس ليكرز قبل 
ليبرون جيمس،  الالعب بلكمة من  الدماء من فم  ُأريقت  أيــام، 
ستيوارت  حــاول  بعدما  إليقافه،  ًا  جيش بعدها  األمــر  وتطلب 
تجاوز زمالئه في الفريق واملدربني وطاقم العمل للوصول إلى 
جيمس. وقع الحادث مع بقاء 9.18 ثوان فقط على نهاية الربع 
الثالث وبتراجع ليكرز بالنتيجة 79-67، ليطرد النجم جيمس 
ملــدة 19 عامًا،  التي استمرت  في ثاني مــرة فقط في مسيرته 
بعدما كان األول في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2017، 

عندما استضاف كليفالند كافالييرز فريق ميامي هيت.

إيسايا ستيوارت

على هامش الحدث

نجم كرة سلة تألق بشكل بارز بمباريات دوري السلة األميركي للمحترفين 
في الموسم الحالي، وكأنه أحد أعمدة ديترويت بيستونز

قمة تجمع 
السيتي وباريس 
سان جيرمان 
على ملعب 
)Getty( االتحاد

دورانت سجل 27 نقطة في سلة كافالييرز )آل 
)Getty/بيلو

لـــلـــدور املــقــبــل، بــعــدمــا كــــان الــفــريــق قـــد غــاب 
لــســنــوات عــن املــســابــقــة إثـــر هــبــوط مــســتــواه، 
بــعــد بــيــع الــنــادي مــن قــبــل الــرئــيــس الــســابــق، 

سيلفيو برلسكوني.

ريال لرد االعتبار
ســيــحــاول ريــــال مـــدريـــد رد اعـــتـــبـــاره عــنــدمــا 
يــــواجــــه مــضــيــفــه شـــيـــريـــف تـــيـــراســـبـــول، فــي 
املجموعة الرابعة، بعد أن هزمه بلقاء الذهاب 
مواصلة  أمــل  على  »البرنابيو«،  ملعب  على 
صدارة الترتيب التي يعتليها الفريق امللكي 

الــعــالــم. وغـــاب الــالعــبــان عــن الــفــوز 4-1 على 
غرناطة يــوم األحـــد، فــي نتيجة دفــعــت ريــال 
لتصدر الــدوري اإلسباني. وشهدت تشكيلة 
ولوكا  بنزيمة  كريم  الهجومية وجــود  ريــال 
يوفيتش وفينيسيوس جونيور ورودريغو 
ومـــاريـــانـــو ديـــــاز ضــمــن 23 العـــبـــا تــوجــهــوا 

ملولدوفا.

صراع المجموعة الثالثة
يــســتــقــبــل ســبــورتــيــنــغ لــشــبــونــة الــبــرتــغــالــي 
فــريــق بــوروســيــا دورتــمــونــد األملـــانـــي، حيث 

برصيد 9 نقاط، مقابل 6 لتيراسبول الثاني، 
فيما تذهب الوصافة إلنتر ميالن برصيد 7 
الـــذي سيستقبل شــاخــتــار دونيتسك  نــقــاط، 

األوكراني، والذي يملك نقطة يتمية.
ــال مــــدريــــد غـــيـــاب الـــثـــنـــائـــي إيــــدن  ــ وأعــــلــــن ريــ
هــــــازارد وغـــاريـــث بــيــل عـــن تــشــكــيــلــة الــفــريــق 
قبل مواجهة شريف تيراسبول. وقال كارلو 
يعاني  ــازارد  هــ إن  الــريــال  مـــدرب  أنشيلوتي 
ــدة، بــيــنــمــا تـــعـــّرض بيل  ــعـ مـــن إصـــابـــة فـــي املـ
لــكــدمــة األســبــوع املــاضــي خـــالل الــوجــود مع 
كأس  تصفيات  في  للمشاركة  ويلز  منتخب 

يــتــســاوى الــفــريــقــان بــســت نــقــاط، بــاملــركــزيــن 
ــاكـــس  ــدر أيـ ــتـــصـ الــــثــــانــــي والــــثــــالــــث، فـــيـــمـــا يـ
أمــســتــردام الــهــولــنــدي، املــتــصــدر بــــ12 نقطة، 
ــــذي ســـيـــواجـــه بــشــكــتــاش الـــتـــركـــي، مــتــذيــل  الـ

الترتيب من دون أي نقطة.
تــجــاوز خسارته  أن عليه  ويعلم دورتــمــونــد 
أمــــام أيـــاكـــس فـــي الــجــولــة املــاضــيــة، للعبور 
لــلــدور املــقــبــل، رغـــم الــغــيــابــات الــكــثــيــرة التي 
ــرار املــهــاجــم  ــ تـــضـــرب قــائــمــة الـــفـــريـــق عــلــى غـ
إرلـــيـــنـــغ هـــاالنـــد ومـــحـــمـــود داهــــــود ومــاتــس 

هوملز وتورغان هازارد.

دورانت يقود نتس وجه رياضي
لالنفراد بصدارة الشرقية

سّجل كيفن دورانت 27 نقطة في سّلة مضيفه 
كــلــيــفــالنــد كــافــالــيــيــرز لــيــقــود بــروكــلــني نتس 
املنطقة  بـــصـــدارة  واالنـــفـــراد   112-117 لــلــفــوز 
الشرقية مستفيدًا من خسارة مطارده املباشر 
 ،109-77 بايسرز  إنديانا  أمــام  بولز  شيكاغو 
ـــ 13  فــيــمــا حــقــق فــيــنــيــكــس صــنــز انـــتـــصـــاره الــ
أنتونيو سبيرز  فــوزه على ســان  بعد  تواليا 
األمــيــركــي  الــســلــة  كـــرة  115-111 ضــمــن دوري 

للمحترفني.
وأثـــبـــت دورانـــــــت، الــعــائــد بــعــد غـــيـــاب ملـــبـــاراة 
واحــــــدة إلراحــــــة كــتــفــه الــيــمــنــى، نــجــاعــتــه في 
أي خطأ  10 من دون  الحرة مسجاًل  الرميات 
فـــي هــــذا االمـــتـــحـــان، مــنــهــا أربــــع حــاســمــة في 
الــثــوانــي الـــ 13 األخــيــرة، وأضـــاف إلــى سجله 
التهديفي 9 تمريرات حاسمة و6 مرتدات و3 
صدات، ليساهم في قلب تأخر نتس بفارق 12 

نقطة في الربع الثالث إلى فوز ثالث تواليا.
وشّكل الماركوس ألدريدج أيضا ورقة رابحة 
في عودة نتس إلى أجواء اللقاء بتسجيله 21 
نقطة إلــى 11 مــرتــدة، فيما أضــاف األسترالي 
ــاردن 14.  ــ بـــاتـــي مــيــلــز 17 نــقــطــة وجــيــمــس هــ
ــــاض نــتــس الــلــقــاء مـــن دون جـــو هــاريــس  وخـ
ــة فـــي كــاحــلــه وكـــايـــري  ــابـ عــقــب تـــعـــّرضـــه إلصـ
ــريـــق بــســبــب رفــضــه  ــفـ ــن الـ ــد عــ ــعـ ــبـ ــع امُلـ ــنـ ــيـ إرفـ
تــلــقــي لــقــاح فـــيـــروس كــــورونــــا. وانـــفـــرد نتس 
الشرقية  املنطقة  بــصــدارة  الــفــوز  هــذا  بفضل 
بــرصــيــد 13 انـــتـــصـــارًا مــقــابــل خــمــس هـــزائـــم، 
مــســتــغــاًل الـــخـــســـارة املــفــاجــئــة لـــبـــولـــز. وعــّبــر 
مـــدرب نتس الــكــنــدي ستيف نــاش عــن رضــاه 

بها  قــام  التي  فريقه واالنتفاضة  رّد فعل  مــن 
في الشوط الثاني، قائاًل: »هم رجال فخورون 
ويستجيبون وقد وجــدوا أنفسهم في حفرة، 
وهذا هو الشيء األكثر أهمية«، مضيفا: »لقد 
قــامــوا بـــرّد فعل هــذه األمــســيــة«. وتــابــع: »لقد 
ما  نــوعــا  التسجيل(  )إمكانية  عليهم  أغلقنا 
في الشوط الثاني. هذا ما قلناه لهم، يجب أن 
نفوز بهذه املباراة في الدفاع. وقد فعلنا ذلك«.

في  مرتفعة  الفريق  روحــيــة  تكن  »لــم  وأردف: 
لــكــنــهــا كــانــت اســتــثــنــائــيــة في  الـــشـــوط األّول، 
ــور سهلة  ــ الـــشـــوط الــثــانــي. الـــدفـــاع جــعــل األمـ
بالنسبة لــلــهــجــوم«. وأثــنــى نــاش أيــضــا على 
بعدما  اليابان،  في  املولود  توماس  كاميرون 
الــــ 20 عــامــا فــي تسجيل 11 نقطة،  نــجــح ابـــن 
منها ثالثيتان ساهمتا في عودة الفريق. قال 
ناش: »كان كام رائعا. نّفذ تسديداته بثقة. هو 
تــألــق فــي هــذه  شـــاب يملك مستقباًل مــشــرقــا. 
األمــســيــة وقــــام بــبــعــض الــتــســديــدات الــرائــعــة 
ــا. كــنــت فـــخـــورًا بـــــه«. وانـــضـــّم  ــيـ ــاعـ وتـــمـــّيـــز دفـ
دورانت إلى مدربه مبديا إعجابه بأداء زميله 
نحتاجها.  التي  الدفعة  منحنا  »لقد  الــشــاب: 
هو العب يمكنه التسجيل بعد املراوغة ومن 
خــــارج الــقــوس بــهــذه الــطــريــقــة«. وخــتــم: »مــن 
الواضح أّنهم تغاضوا عنه وتركوه يسدد من 
دون مراقبة، فلعب بشكل رائع«. عند الخاسر، 
كان داريوس غارالند األبرز مع 24 نقطة و11 
أن يتمكن مــن منع  تــمــريــرة حاسمة مــن دون 
الخسارة الرابعة تواليا والتاسعة هذا املوسم 
املنطقة  فــي  العاشر  املــركــز  فــي  القابع  لفريقه 

الشرقية.
في شيكاغو، لم ينجح بولز املتأخر مع نهاية 
الربع األّول 16-31 في مجاراة ضيفه بايسرز 
ــــوي بـــفـــضـــل مـــجـــهـــود العـــبـــيـــه الــخــمــســة  ــقـ ــ الـ
ــرز مـــنـــهـــم الـــلـــيـــتـــوانـــي  ــ ــيـــث بــ األســــاســــيــــني، حـ
دومـــانـــتـــاس ســابــونــيــس مـــع 21 نــقــطــة، فيما 
بـــــــروغـــــــدون 16 وجــــاســــن  أضــــــــاف مــــالــــكــــوم 
هوليداي 14. وفّوت واشنطن ويزاردز فرصة 
ضيفه  أمــام  بخسارته  الثاني  للمركز  التقدم 
ســمــح  مــــا   ،109-103 هـــورنـــتـــس  ــارلــــوت  تــــشــ
مليامي هيت بالعودة للمركز الثالث من دون 
ز صنز مركزه 

ّ
أن يلعب. في سان أنتونيو، عز

الــغــربــيــة، بــفــوزه الصعب  الــثــانــي فــي املنطقة 
بفارق أربع نقاط على سبيرز. ونجح صاحب 
األرض في تقليص الــفــارق بينه وبــني ضيفه 
الثواني األخيرة من عمر  إلى ثالث نقاط في 
املــبــاراة، ليلهب جماهيره في ملعب »آيــه تي 

أند تي سنتر«.
)فرانس برس(
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الخسوف الدموي
الكون في لحظاته النادرة

منى حسن

فــي صــبــاح يــوم الجمعة املاضي 
)19 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي(، 
األمــيــركــيــتــن  فــــي  اآلالف،  شـــهـــد 
وأستراليا وجنوب آسيا، حدثًا نادرًا جدًا، 
حينما مّر عليهم القمر في أطول خسوف 
جزئي، دام أكثر من ثالث ساعات. لكن، لم 
يختلف شكل القمر ولونه صباح الجمعة 
كــثــيــرًا عــنــه فــي أّي »خــســوف دمــــوي« بــدا 
فيه القمر أحمر بسبب مرور معظم أشعة 
أن تصل  قبل  األرض،  غــالف  فــي  الشمس 

إلى القمر.
ــر خـــســـوفـــًا  ــ ــيــ ــ ــكــــن الــــخــــســــوف األخــ ولـــــــم يــ
كــلــيــًا، إذ غــطــى ظـــل األرض 97  ــًا«  »دمــــويــ
بـــاملـــائـــة مـــن الـــقـــمـــر. فـــي أي حـــــال، ليست 
ــرة الـــخـــســـوف أمـــــرًا نــــــادرًا جـــــدًا، فقد  ــاهـ ظـ
 

ّ
كل مرتن  كلي(  أو  جزئي  )بشكل  تحدث 

ــام. لــكــن حــقــيــقــة بــســيــطــة تــتــعــلــق بــطــول  عــ
منه  جعلت  األخــيــر،  الخسوف  دوام  فترة 
حــدثــًا مــمــيــزًا؛ إذ دام ثـــالث ســـاعـــات و28 
دقيقة. حدث ذلك آخر مرة قبل 580 عامًا، 
ه سيكون الخسوف األطول 

ّ
وتقول ناسا إن

للمائة عام بن 2001 و2100.

كارل ساغان: األرض هي المكان الوحيد الذي يمكنه احتضان الحياة )فيليب فونغ/ فرانس برس(

لحظة نادرة إلى هذا الحد، ربما ستحقق 
ملن يشهدها شعورًا بالتميز، حن نعرف 
 حـــيـــاتـــنـــا الـــقـــصـــيـــرة فــــي هـــــذا الـــكـــون، 

ّ
أن

تــقــاطــعــت مـــع لــحــظــة اســتــغــرقــت األرض 
الــــدوران، حتى  والقمر نحو 600 عــام مــن 
الحظ،  لحسن  ونشهدها.  مــجــددًا،  تظهر 
الــكــون كثيرة.  الــنــادرة فــي  اللحظات   

ّ
فـــإن

 األحــيــاء لحظة 
ّ

وعلى األغــلــب، سيجد كــل
نادرة ما في الكون املليء باألجسام التي 

 اتجاه«.
ّ

تتحرك »في كل
ــان عــنــدمــا  ــدثـ الـــخـــســـوف والــــكــــســــوف يـــحـ
 من القمر واألرض والشمس 

ّ
»يترتب« كل

عـــلـــى اســـتـــقـــامـــة واحـــــــــدة. فــــي املــجــمــوعــة 
ــادرة  ــ ــدة أشــــكــــال نــ ــ الـــشـــمـــســـيـــة، تــــوجــــد عــ
لــلــســمــاء، يــمــكــن أن تــظــهــر عــنــدمــا تنتظم 
مــجــمــوعــة مــــن الـــكـــواكـــب عـــلـــى اســتــقــامــة 
 
ّ
خــطــيــة، أو فــي مــثــلــث. يــقــول الــعــلــمــاء، إن

ترتيبًا نادرًا للكواكب، سيظهر في سماء 
واحدة في عام 2040.

وفي عام 2000، سجلت ناسا، ترتيبًا نادرًا 
 من عطارد والزهرة واملريخ واملشتري 

ّ
لكل

ــل. بــيــنــمــا انــتــظــم عـــطـــارد واملــشــتــري  ــ وزحـ
والزهرة في مثلث عدة مرات خالل العقد 
ــام 2020، بــيــنــمــا شــهــدنــا  املــــاضــــي. فـــي عــ

الـــوبـــاء الــفــيــروســي الـــنـــادر »كـــوفـــيـــد-19« 
هنا على كوكب األرض، حدث في السماء 
ـــ »االقــــتــــران الــعــظــيــم« لــزحــل  ــا يــســمــى بـ مـ

واملشتري. 
كـــذلـــك، تــظــهــر الــشــهــب والـــنـــيـــازك والــبــقــع 
ــل، وغــيــرهــا الــكــثــيــر من  الــبــيــضــاء فـــي زحــ
التي  النادرة،  الفلكية  والظواهر  األحــداث 
يــتــابــعــهــا ويــنــتــظــرهــا مـــصـــورو أو هـــواة 
الــفــلــك. فــي الــكــون، أيــضــًا، لــحــظــات نـــادرة، 
يحتاجها العلماء إلتمام دراسة أو إنجاز 
علمي ما، منها حدثان ُسجال في يناير/

كانون الثاني من عام 2020، عندما وصل 
الـــجـــاذبـــيـــة«  تـــأثـــيـــر »أمــــــــواج  ــــى األرض  إلـ
الـــنـــاتـــجـــة عــــن انــــدمــــاج ثــقــبــن أســــوديــــن، 
وتأثير أمــواج أخــرى ناتجة عن اصطدام 
نــجــمــن بــبــعــضــهــمــا، قــبــل مـــئـــات مــاليــن 
السنن، وأعلن حينها مرصد »ليغو« في 
الواليات املتحدة، و»فيرغو« في إيطاليا، 
عــــن تــســجــيــل األمــــــــواج الـــنـــاتـــجـــة عــــن كــال 

الحدثن. 
كذلك، احتاجت أول »صورة« لثقب أسود، 
عـــشـــرات  مــــن  عـــــام 2019،  ــــشــــرت 

ُ
ن ــتــــي  والــ

لحظات  وانتظار  السماء  مراقبة  العلماء 
ــادرة« كــثــيــرة لجمع الــبــيــانــات الــالزمــة  ــ »نـ

فــي أمــاكــن وأوقـــات مــحــددة، وعلى فترات 
طويلة.

كثير من األحــداث الكونية التي نعتبرها 
نــــــادرة ومـــمـــيـــزة، تــرتــبــط بــمــوقــع األرض 
فــي الـــكـــون، أي أنــهــا مــشــاهــد لــلــســمــاء من 
زاوية نظر مراقب يقف على األرض. ربما، 
تظهر أجــمــل املشاهد الــنــادرة فــي الــكــون، 
في أماكن بعيدة عن األرض، كاملشهد في 
الصورة التي التقطها املسبار »فوياجير 
مــكــان  فـــي  عــنــدمــا حــضــر  عــــام 1990،   »1
يظهر فيه كوكبنا كـ »نقطة زرقاء باهتة« 

معلقة في شعاع الشمس.
ــد« فـــي صـــورة  يــعــيــش هــــذا املــشــهــد »لـــأبـ
دفــعــت الــعــلــمــاء إلــــى كــتــابــة الــشــعــر. كتب 
»كوكبنا  عنها:  ســاغــان  كـــارل  الفيزيائي 
كوني  تغليف  فــي  وحــيــدة  ضئيلة  بــقــعــة 
مظلم. في ظلمتنا، على كل هذا االتساع، 
ليست هــنــاك مــن إشـــارة إلــى أن مساعدة 
ستأتينا من مكان ما لتنقذنا من أنفسنا. 
الــــذي يمكنه  الــوحــيــد  املـــكـــان  األرض هـــي 
 - آخــر  الحياة، وليس من مكان  احتضان 
على األقــل في املستقبل القريب - يمكننا 
أبينا األرض هي  أم  إلــيــه... شئنا  الرحيل 

مصيرنا«.
تقاطعت حياتنا مع  الــنــهــايــة، ســـواء  فــي 
نــادرة أردنــا أن نشهدها أم  لحظة كونية 
ال، ال تزال الحقيقة األكثر غموضًا وندرة 
واقعة فينا، فمهما كانت الظواهر الكونية 
ــل مـــــــرور »مــــوجــــات  ــثـ ــة ونـــــــــــادرة، مـ ــبـ ــريـ غـ
جاذبية« ناتجة عن اصطدام نجوم ماتت 
قــبــل مــئــات مــاليــن الــســنــن، ال تــوجــد في 
الحياة على  نــدرة من  أكثر  الكون ظاهرة 

األرض.

في املجموعة الشمسية، 
توجد عدة أشكال 

نادرة للسماء، يمكن 
أن تظهر عندما تنتظم 
مجموعة من الكواكب 

على استقامة خطية، أو 
في مثلث

■ ■ ■
في عام 2000، سجلت 
 

ّ
ناسا، ترتيبًا نادرًا لكل
من عطارد والزهرة 
واملريخ واملشتري 

وزحل

■ ■ ■
يحتاج العلماء إلى هذه 
اللحظات إلتمام دراسة 

أو إنجاز علمي ما، 
مثل ما حدث في يناير 
من عام 2020، عندما 

وصل إلى األرض تأثير 
»أمواج الجاذبية«

باختصار

قبل 580 عامًا، حدث خسوف جزئي للقمر، استمرّ ألكثر من ساعات. لم يحدث هذا األمر، بهذه المدة، إلّا قبل أيام. أحداث 
نادرة كثيرة يشهدها هذا الكون الالنهائي، لكنّنا ندرك القليل منها فقط

هوامش

سما حسن

اختلفت،  األم  وأوامـــر  كــان،  البيت أضــق مما  أصبح 
لم تعد تطلب من شقيقها األكبر أن يصحبها إلى 
الــدكــان الــقــريــب مــن الــبــيــت، ولــم تعد تطلب منها أن 
، وتذهب إلى بيت أحد األقارب، 

ً
تنزل درجاٍت معدودة

أصبح  فــي سنها،  هــم  ممن  الصغار  مــع  تلهو  لكي 
خــوف أمــهــا ظــاهــرًا وبــاطــنــًا، واملــمــنــوعــات فــي سني 
فكلما  اختلفت،  األب  ونــظــرة  تـــزداد،  القليلة  عمرها 

نظر إليها ملحت دمعة فاّرة يمسحها بسرعة.
ها قد 

ّ
أّن األم لم تكن مرحبة كثيرًا بأن تعرف جيدًا 

ه يحُدث دومًا 
ّ
جاءت إلى الدنيا أنثى. تعرف ذلك، ألن

مــنــذ قــديــم الــزمــن، يــحــُدث أن تــفــرح األم حــن تضع 
مــولــودًا ذكــرًا، وتشد حيلها، وترفع رأســهــا، وتقوم 
رغــم أملــهــا، لكي يــراهــا أهــل البيت جميعًا، وهــم أهل 
يعرفوا  لكي  غــرفــٍة،  في  تعيش معهم  الذين  زوجها 

ها قد أصبحت »أم الولد«. 
ّ
أن

ــثـــى، فــهــي تــضــع نــفــســهــا في  ــهــا حـــن تــضــع أنـ
ّ
لــكــن

فــراشــهــا املـــنـــزوي، وتــنــســحــب مــنــه فــي هــــدوء؛ لكي 
تـــداري خزيها  ها 

ّ
تــعــود، وكأن ثــم  الحمام  إلــى  تصل 

ها قد جــاءت بأنثى 
ّ
أن أو تريد أن ينسى من حولها 

العار،  يجلبون  ال  ذكـــورًا  تريد  التي  للعائلة  جــديــدة 
وسيكبرون لكي يدّروا املال بعمل مبكر ينسحبون 

إليه من مدارسهم.
لها  فت 

ّ
وأحّبتها، وصف بها  تــرّحــب  أن  األم  حــاولــت 

شــعــرهــا بــعــنــايــة مــنــذ صـــغـــرهـــا، وقـــبـــل أن تقسو 
وصففتها،  ة 

ّ
الهش بالشعيرات  أمسكت  شعيراتها. 

ت 
ّ
مت من أجلها، ودعت لها كثيرًا، وتمن

ّ
ت وترن

ّ
وغن

أن تكبر، لكي ترّبي لها صبيانًا قادمن. 
 ال 

ً
يا للعجب من هــذه املــرأة التي تــرى البنت وسيلة

 لكي تعينها على تربية جيٍش 
ً
غاية، تريدها وسيلة

من الذكور، حتى أّن املثل الشعبي قد جاء على لسان 
اللواتي  النساء  مــواســاة  أرادت  التي  الــجــّدات  إحــدى 
يضعن البنت قبل الولد، فقلن »مسعدة زمانها من 
تأتي ببناتها قبل صبيانها«. والحقيقة أّن هذا املثل 
يواسي ويشجع ويمهد ويكرس مفهومًا واحدًا، أّن 
 لتثبيت وجود الولد.

ّ
وجود البنت في البيت ما هو إال

 تضرب 
ّ

احتملت هذا كله، حتى وأمها تطلب منها أال
ــم لــعــبــتــهــا، وحــتــى وهــي 

ّ
ــه حــط ــ

ّ
أخـــاهـــا الــصــغــيــر، ألن

ها على طاعة أخيها اآلخــر، وأن تأتي له بكوب 
ّ
تحث

من املاء، رضيت بهذا القضاء، حتى جاء اليوم الذي 
إليها  ينظرون  هم 

ّ
كل تغّير،  الــذي  مــا  تعرف  تعد  لــم 

 :
ً
تساؤال تحمل  ها 

ّ
لكن منها،  املقصد  تفهم  ال  نظرة 

وماذا بعد؟
ــرت ذلــك األلـــم الــرهــيــب، ال تـــدري كيف سحبها 

ّ
تــذك

عّمها من ذراعها، وهو يطلب من شقيقها أن يذهب 
لكي ُيحضر له قنينة من املاء لكي يشرب، حيث ساد 
الهرج واملرج في الحارة، بسبب احتفال أحد الجيران 
 بمتابعة الدبكة 

ٌ
بزواج ابنه، وها هو ذا الجمع منشغل

الشعبية وصواني الطعام القادمة من بيت العريس. 
ولذلك لم يلتفت أحد إلى العّم فارع الطول الذي سحب 
أحــٌد فلن  التفت  لو  الرقيقة، وحتى  الطفلة  تلك  بيده 
وهــكــذا غاب  أخــيــه.  ابنة  فهي  أو يستغرب  يعترض 

بها، وحن عادت إلى البيت لم تعد كما كانت.
خيط من الدم والنار وألم ال يحتمل، وأسئلة متدافعة 
مــنــكــرة ومتالحقة  كــبــيــرة لعقل صــغــيــر، وأصــــوات 
بأسئلة أيضًا ال تجد لها إجابة، ال تفهم شيئًا مما 
 مــا تــمــر بــه هــو شقيق 

ّ
ــل حــــدث، ســـوى أّن ســبــب كـ

والــدهــا، عّمها الـــذي نــادتــه ذات يــوم »بــابــا«. والــيــوم 
يسحبها من ذراعها ويطلب منها في لهجة تهديٍد 
»ال تــخــبــري بــابــا«. ربــمــا أراد أن يــدفــن الــســّر حتى 
تكبر، فيكون العار أكبر، وينكشف املستور في ليلة 
زفافها في أرٍض تقّدس طقوس ليلة الزفاف، وتطلق 
الزغاريد واألعيرة النارية في الهواء؛ احتفاًء برجولة 
العريس وشرف العروس. وربما أراد أن تخبره اليوم 
ه يقول له انتقمت منك في أعّز ما 

ّ
لثأر بينهما، وكأن

الصغيرة  البنت  لكّن  الرسالة،  يعرف  أحــد  ال  تملك، 
ــهــا حــن عــادت إلــى البيت لــم تعد إليه كما 

ّ
أن تعرف 

ا.
ً
خرجت منه إطالق

ال تخبري بابا

وأخيرًا

.. ال أحد يعرف الرسالة، ولكن 
البنت الصغيرة تعرف أنها حين 

عادت إلى البيت لم تعد إليه 
كما خرجت منه إطالقًا
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