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في العدد

أربيل
قصة مؤتمر 

التطبيع
تسرد »العربي الجديد« 

جزءًا من كواليس خديعة 
المؤتمر الذي استضافته أربيل 
يوم الجمعة الماضي، بعنوان 

»السالم واالسترداد«، والحوار 
بين األديان ونبذ اإلرهاب،

 ليتبين أنه مناسبة للتطبيع 
مع إسرائيل.

4ـ5

تونس 

مشاركون كثر في المؤتمر قالوا إنهم ُخدعوا  )صافين حامد/فرانس برس(

أفاد مدير الجاهزية واإلسعاف والطوارئ في 
السوري، توفيق  للنظام  التابعة  وزارة الصحة 
حسابا، أمس األحد، بأّن مستشفيات دمشق 
االستيعابية  قدراتها  أقصى  بلغت  والالذقية 
مــن جـــّراء تــزايــد اإلصــابــات بــكــوفــيــد-19 التي 
ي الرعاية في املستشفى. وأعلن 

ّ
تستدعي تلق

حسابا عن »بدء نقل املرضى املصابني بوباء 
ــي دمــشــق وريــفــهــا إلــى 

َ
كـــورونـــا مــن مــحــافــظــت

محافظة حمص ومن الالذقية إلى طرطوس«، 
موضحًا أّن الخطوة تقّررت »بعد امتالء جميع 
املشافي في تلك املحافظات إثر االرتفاع الكبير 

فــي عــدد إصــابــات كــورونــا«. وقــد ُسّجلت في 
املناطق الخاضعة لسيطرة النظام 400 إصابة 
إضافية، أمس األحد، في أعلى حصيلة يومية 
الجديد في  فــيــروس كــورونــا  ي 

ّ
بــدء تفش منذ 

البالد. وأشار حسابا إلى أّن العدد األكبر من 
اإلصابات ُسّجل في دمشق وحلب والالذقية. 
املاضي، تشهد  آب  ومنذ منتصف أغسطس/ 
سورية تسارعًا في وتيرة اإلصابات، ال سّيما 
في شمال غربي البالد وشمالها الشرقي حيث 
مساحات شاسعة من األراضي غير خاضعة 
لــســيــطــرة الـــنـــظـــام. وبــحــســب مــنــظــمــة الــصــحــة 

وا جرعة 
ّ
تلق املائة فقط  ني في 

َ
اثن فإّن  العاملية، 

 من لقاح مضاد لكوفيد-19. 
ّ

واحدة على األقل
إيمانويل ماكرون  الرئيس  أعلن  وفي فرنسا، 
تقّدم 120 مليون جرعة من  بــالده ســوف  أّن 
الفقيرة.  للدول  لكوفيد-19  املضادة  اللقاحات 
ــت 

ّ
ــد فـــي مــداخــلــة عــبــر تــقــنــّيــة الــفــيــديــو ُبــث ــ ـ

ّ
وأك

أّن  بــاريــس  خــالل حفل موسيقي خــيــري فــي 
»فرنسا ملتزمة مضاعفة عدد الجرعات التي 
تقّدمها، وســوف ننتقل من 60 مليون جرعة 
الظلم  ــه من 

ّ
إن إلــى 120 مليونًا«. وقــال  مقّدمة 

ــارات مــتــأخــرًا جــدًا  أن يــكــون الــتــحــصــني فــي قــ

إلى  مشيرًا  جميعًا«،  »بسببنا  واضــح  بشكل 
أّن ثــالثــة فــي املــائــة مــن ســكــان أفــريــقــيــا على 
ــوا الــلــقــاح. ُيــذكــر أّن الــواليــات 

ّ
أكــثــر تــقــديــر تــلــق

املــتــحــدة األمــيــركــيــة كــانــت قــد أعلنت فــي وقت 
ســابــق عــزمــهــا عــلــى مضاعفة تــبــّرعــاتــهــا من 
ى إجمالي الجرعات التي 

ّ
تلك اللقاحات، ليتخط

وعدت بها الدول الفقيرة 1.1 مليار جرعة. أتى 
ذلك في حني أعلنت منظمة الصحة العاملية أّن 
ُيقّدر بنحو 500  اللقاحات في أفريقيا  نقص 

مليون جرعة تقريبًا.
)فرانس برس، أسوشييتد برس(

الحدث

موجة رفض التسلّط تكبر
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السودان: اجتثاث بحجة التطهير
وظائفهم،  من  للفصل  رسمية  سودانية  إعالم  وسائل  في  عاملون  تعرض 

بحجة تبعيتهم للنظام السابق. وهو ما ينفيه هؤالء. ]21[

بعد مرور أسبوعين 
على فتح حركة طالبان 

الجامعات وفق 
شروطها، تبدو الصورة 

قاتمة للغاية.
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تظاهرة العاصمة 
هي األكبر منذ إعالن 

سعيّد عن قراراته

قيادي في »النهضة«: 
النتخابات مبكرة لمعرفة 

شعبية الرئيس

النظام المصري في مرمـى النقد األميركي

خرج آالف التونسيين إلى شوارع العاصمة ومدينة تطاوين، أمس األحد، رفضًا لتفرد 
الرئيس قيس سعيّد بالسلطة، وذلك في أكبر احتجاجات منذ إعالن قراراته، لتتوسع 
االنتفاضة ضد التسلط، في ظل عدم وجود مؤشرات على موعد النتهاء التدابير 

االستثنائية التي أعلنها الرئيس في 25 يوليو

تونس ـ العربي الجديد

ضد  التونسية  االنتفاضة  تتوسع 
التي يتخذها  والتدابير  اإلجــراءات 
الـــرئـــيـــس قــيــس ســـعـــّيـــد، خــصــوصــا 
بــعــدمــا مــنــح نفسه األربـــعـــاء املــاضــي سلطة 
إصــــــدار تــشــريــعــات عــبــر مـــراســـيـــم رئــاســيــة، 
وأن يــتــولــى الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة بــمــعــاونــة 
ـــق عــمــل الــبــرملــان 

ّ
حـــكـــومـــة، وذلـــــك بــعــدمــا عـــل

وأقال الحكومة في 25 يوليو/تموز املاضي، 
الرئيس  الرافضة لتفّرد  لتكبر االحتجاجات 
رجم أمس األحد بتظاهرة 

ُ
بالسلطة، وهو ما ت

فــي تطاوين  العاصمة وأخـــرى  كبيرة وســط 
جنوبي البلد. وكان الالفت أمس تزايد أعداد 
املتظاهرين بشكل كبير عن تظاهرة السبت 
التضييقات  الرغم من  املــاضــي، على  ما قبل 
ــلـــى دخــــول  ــتــــي فـــرضـــتـــهـــا قـــــــوات األمـــــــن عـ الــ
العاصمة، ما يعكس توسع جبهة الرافضني 

لالنقالب.
وشــــارك نــحــو ثــالثــة آالف مــتــظــاهــر تونسي 
وسط العاصمة، أمس، في وقفة احتجاجية 
مناهضة للتدابير االستثنائية التي اتخذها 
سعّيد، هي األكبر منذ إعالن سعّيد عن قراراته 
فـــي 25 يــولــيــو املـــاضـــي. ودعــــا املــتــظــاهــرون 
إلنـــهـــاء الــعــمــل بــتــلــك الــتــدابــيــر، وعـــّبـــروا عن 
رفضهم ملا اعتبروه »انقالبا« على الدستور. 
وتـــجـــّمـــع املـــحـــتـــجـــون وبـــيـــنـــهـــم ســيــاســيــون 
فــي شــارع  البلدي  املــســرح  أمــام  وحقوقيون، 
ورددوا  الــعــاصــمــة،  وســط  بورقيبة  الحبيب 
ــا: »ال لــلــمــس بــالــدســتــور«،  ــرزهــ شــــعــــارات أبــ
و»ال لالنقالب... ال للديكتاتورية«، و»الشعب 
يريد إسقاط االنقالب«، و»نرفض االستبداد 
ــد واحـــــــــــــدة«. ــ ــ ــي يـ ــ ــ ــــات فـ ــــطـ ــلـ ــ ــــسـ ــع الـ ــيــ ــمــ ــجــ وتــ

ــــالم الــتــونــســيــة  ــع املـــتـــظـــاهـــرون األعــ كــمــا رفــ
ونسخا من الدستور، تمسكا به وتعبيرًا عن 
السبت  األول  أمــس  حــرقــه  لحادثة  رفضهم 
على يد مجموعة موالية لسعّيد. وشهدت 
وطنية  شخصيات  مشاركة  االحتجاجات 
وبعض املسؤولني الحزبيني، وذلك في ظل 
بورقيبة  في شــارع  كبيرة  أمنية  تشديدات 
ــرٍق وتــفــتــيــش، وإقـــامـــة حــواجــز  ــ ــــالق طـ وإغــ
حديدية وتطويق عناصر األمن املنتشرين 
للمتظاهرين  وبــســيــاراتــهــم  كــبــيــرة  بــأعــداد 
وعــزلــهــم عــن مــشــاركــني فــي تــظــاهــرة ثانية 
لــقــرارات ســعــّيــد. كما شهدت  قريبة داعــمــة 
مــديــنــة تــطــاويــن جــنــوبــي تــونــس، تــظــاهــرة 
ومطالبة  ســعــّيــد،  لـــقـــرارات  رافــضــة  مماثلة 
بعودة الشرعية الدستورية ورفع التجميد 
الــنــواب، وذلـــك بعدما سبقتها  عــن مجلس 

تظاهرة في مدينة صفاقس السبت.
الــعــاصــمــة، قال  وفــي كلمة إلــى املحتجني فــي 
إن  مــبــارك،  الدستوري جوهر  القانون  أستاذ 
»سعّيد يحاول إجهاض الثورة باسم الثورة«، 
مبينا أن »قوى الشر حاولت وعلى امتداد 10 
أعـــوام إســقــاط الــثــورة، ولكن تــم التصدي لها 
وإفــشــال مــحــاوالتــهــا«، مضيفا أن »االنــقــالب 
يــســقــط وســـيـــتـــم الـــتـــصـــدي لــــه أيــــضــــا«. فــيــمــا 
بوعجيلة،  حبيب  السياسي  الــنــاشــط  اعتبر 
أن »الــســلــطــة لــلــشــعــب، وقــيــس ســعــّيــد انقلب 
على الدستور باسم اإلرادة الشعبية«، مؤكدًا 
الشعبية  للجماهير  يستمع  لــم  »ســعــّيــد  أن 
ــا، وتـــراكـــم نــضــاالتــهــا، وعــلــيــه أن  ــهـ وألصـــواتـ
ــنــــاس وفـــق  ــع الــ يـــدخـــل فــــي حــــــوار حــقــيــقــي مــ
الدستورية، وإال فإن هذه  القانون والشرعية 

الجماهير قادرة على أن تسقط االنقالب«.
وعــلــى هــامــش الــتــظــاهــرة، أكـــد الــقــيــادي في 

»الـــنـــهـــضـــة«، الــحــبــيــب خـــضـــر، فـــي تــصــريــح 
الــجــديــد«، أن »الــحــضــور املكثف  »الــعــربــي  لـــ
يــؤكــد أن الــدســتــور يــتــضــمــن آلـــيـــات تحميه 
مــن داخـــلـــه«، مبينا أنـــه »إذا تــم تــجــاوز هــذه 
اآلليات فهناك شعب يحميه، وهذه عينة من 
الشعب التونسي، على الرغم من التضييقات 
الــتــي حــاولــت منع  والــعــديــد مــن التعطيالت 
املــحــتــجــني مــن بــقــيــة املــحــافــظــات مــن الــقــدوم 
إلى شارع الحبيب بورقيبة حيث تم إيقاف 
الحافالت التي كانت تقلهم«. وقال خضر »إن 

القاهرة ـ العربي الجديد

الخارجية  العالقات  اللقاء مع مجلس  خالل 
األميركي )سي أف آر- مركز أبحاث أميركي(، 
ــان ُيـــفـــتـــرض أن يــحــضــره الــرئــيــس  ــذي كــ ــ والــ
املــصــري عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، حـــال سفره 
إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية 
العامة لألمم املتحدة، واجه وزير الخارجية 
 املصري سامح شكري، يوم الجمعة املاضي، 
ــــادة لــلــمــواقــف  ــادات حـ ــقـ ــتـ أســئــلــة صــعــبــة وانـ
اع 

ّ
املصرية املختلفة املتعلقة بملفات تهّم صن

السياسة الخارجية األميركيني، ال سيما على 
 

ّ
مستوى مستقبل االقتصاد املصري في ظل
الصناعية  األنشطة  العسكرية على  الهيمنة 
باإلضافة  املختلفة،  واإلنتاجية  والتجارية 
إلى ملف حقوق اإلنسان. كما خرجت خالل 
اللقاء، استفسارات أخــرى بشأن رؤيــة مصر 
العالقات مع روسيا وتركيا وقطر  ملستقبل 

الــدســتــور هــو دســتــور الـــثـــورة وهـــو دســتــور 
والتي  االجتماعية  الديمقراطية  الدولة  بناء 
مـــا زلــنــا نــطــمــح جــمــيــعــا الســتــكــمــال بنائها 

وتركيز هياكلها«.
كــمــا اعــتــبــر الــقــيــادي فـــي »الــنــهــضــة« نجيب 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  مــــراد، فــي تــصــريــح لـــ
»سعّيد ال يمكن أن يتحّمل مسؤولية قيادة 
الــــدولــــة ويـــجـــب عـــزلـــه، وهـــــذه الـــوقـــفـــة تــعــّبــر 
ــن املــجــتــمــع  ــة مــ ــعــ ــن مــطــلــب شـــريـــحـــة واســ عــ
التونسي«، مؤكدًا أن »هذه الوقفة للرد على 
مــا ادعــــاه ســعــّيــد بـــأن أغلبية الــشــعــب مــعــه«، 
ملعرفة  مبكرة  انتخابات  مــن  بــد  »ال  مضيفا 

حقيقة الدعم الذي يدعيه الرئيس«.
»النهضة«،  من حركة  املستقيل  القيادي  أمــا 
ــيـــف املـــــكـــــي، فــــقــــال فـــــي تـــصـــريـــح  ــطـ ــلـ عــــبــــد الـ
»األنــاضــول«، إن »مــا حصل ويحصل اآلن  لـــ
في تونس انقالب على الدستور والشرعية، 
والــعــمــل بــالــتــدابــيــر االســتــثــنــائــيــة يــجــب أن 
ينتهي في أســرع وقــت«. وتابع املكي بقوله 
أن  إال  الوقفة: »ال خيار للشعب  على هامش 
يقف في وجه كل مظاهر االستبداد واالتجاه 
ــة تـــــضـــــرب مـــكـــتـــســـبـــات  ــ ــــوريـ ــاتـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ نــــحــــو ديـ
ــبــــالد«. وعـــــن مـــوقـــف األعـــضـــاء  ــالــ الـــحـــريـــة بــ

ودولة االحتالل اإلسرائيلي، وكذلك مستقبل 
 

ّ
الــتــعــاون فــي شـــرق الــبــحــر املــتــوســط فــي ظــل
خاصة  وبصفة  املتزايد،  األميركي  االهتمام 
مــن بــعــض أعــضــاء املــجــلــس، بــمــجــال الطاقة 
قــد تلعبه مــن دور في  فــي تلك املنطقة، ومــا 
التصدي لطموحات موسكو. وقالت مصادر 
»العربي الجديد«، إنه  دبلوماسية مصرية لـ
عــلــى الــرغــم مــن أن هـــذا الــلــقــاء الــــذي نظمته 
ــــات« )املـــســـتـــشـــار  ــيـ ــ ــتــــني هـ ــســ ــراونــ ــة »بــ ــركــ شــ
اإلعــالمــي ملــصــر فــي الـــواليـــات املــتــحــدة( ضــّم 
عــــددًا مـــحـــدودًا مـــن أعـــضـــاء املــجــلــس بسبب 
جــائــحــة كـــورونـــا، كــمــا لـــم يــحــضــره عـــدد من 
أعضاء املجلس الديمقراطيني، إال أن األعضاء 
الجمهوريني تحدثوا أيضا عن بعض النقاط 
الــســلــبــيــة تــجــاه الــنــظــام املـــصـــري، مــدفــوعــني 
بشكاوى واقعية من بعض كبار املستثمرين 

ورجال األعمال.

4 مالحظات 
ــى كـــانـــت عـــلـــى تـــأخـــر وعــــدم  ــ ــ املـــالحـــظـــة األولـ
جــّديــة النظام املــصــري فــي مــا وعــد بــه نهاية 
املسلحة  القوات  عام 2019 من طرح شركات 
ــبـــورصـــة، ضــمــن بـــرنـــامـــج الـــطـــروحـــات  فـــي الـ
الحكومية املقتصرة حتى اآلن على شركات 
ــعــــض الـــشـــركـــات  ــام وبــ ــ ــعـ ــ ــاع األعـــــمـــــال الـ ــطــ قــ
االقــتــصــاديــة، واســتــمــرار  للهيئات  املــمــلــوكــة 
الجيش،  الغامضة لجميع شركات  الهيكلية 
من  مساهمة  كشركات  مؤسسة  ليست  فهي 
األصـــل وغــيــر خاضعة ألي نــوع مــن الرقابة 
الــفــعــلــيــة. كــمــا جــــرت مـــالحـــظـــات حــــول عــدم 
الــجــّديــة فــي إشــــراك الــقــطــاع الــخــاص املحلي 
والــــدولــــي فـــي املـــشـــاريـــع املــرفــقــيــة املــخــتــلــفــة 
الــتــي يــنــفــذهــا الــجــيــش املـــصـــري والــشــركــات 
الحكومية، واقتصار أعمال املستثمرين على 
املقاوالت الصغيرة والتوريدات وغيرها من 

األنشطة غير اإلنتاجية.

املكي  أكــد  »النهضة«،  مــن  املستقيلني  ـــ113  الـ
اختلفت  إن  »الــنــضــال ســيــتــواصــل حــتــى  أن 
لكن  املقامات  تتغير  الحركة،  داخــل  املــواقــف 
لن تتغير غيرتنا على حرية تونس واملسار 

الديمقراطي فيها‹. 
آراء مشاركني في حــراك العاصمة  وأجمعت 
»االنقالب«، ورفض  على رفض ما وصفوه بـ
املشارك  وأكــد  التونسي.  للدستور  أي خــرق 
»العربي  لـ في االحتجاج بلقاسم محمودي، 
الــهــّبــة الشعبية مــن كل  الــجــديــد«، أن »هـــذه 
ــاف املـــجـــتـــمـــع جــــــاءت لـــحـــمـــايـــة تــونــس  ــيــ أطــ
وحماية دستورها«، مضيفا »تونس يجب أن 
تعيش باالنتخاب وفي كنف الشرعية، وهي 
تــبــنــى بــاالنــتــخــابــات ولــيــس بــاالنــقــالبــات«، 
مــشــيــرًا إلــــى أن »شــعــب تــونــس صـــف واحـــد 
مــن أجــل الــوحــدة الوطنية ومــن أجــل نجاح 
ديــمــقــراطــيــتــهــا«. وتــابــع »قــدمــنــا كمواطنني 
ندافع عن الشرعية، وليس وراءنا أحزاب وال 
منظمات«، مؤكدًا أن »شعب تونس ال يهان 
وكــرامــتــه مــصــانــة فــهــو الــشــعــب الــــذي أنــجــز 
انــتــخــابــات وتــــــداوال ســلــمــيــا عــلــى الــســلــطــة، 
ولــن يقبل بــالــعــودة إلــى الظلم وحــكــم الفرد 
الــواحــد«. أمــا مــراد فأكد أنــه »ضــد االنقالب، 

وجــــــاءت املـــالحـــظـــة الــثــانــيــة عــلــى املـــوضـــوع 
نفسه، وتتعلق بمدى حاجة الجيش املصري 
التي  املالية  القيمة  ذات  األميركية  للمعونة 
لــت بـــمـــرور الـــزمـــن، وبــــني كـــونـــه قــــادرًا  تــضــاء
ــــن أنــشــطــة  عـــلـــى تـــحـــقـــيـــق أربـــــــــاح ضـــخـــمـــة مـ
املستثمرين  عــلــى  مــســتــمــرًا  تــضــيــيــقــا  تــشــهــد 
 إصرار 

ّ
األجانب، ومنهم األميركيون، في ظل

الــســيــســي عــلــى ســيــاســتــه االســتــراتــيــجــيــة في 
مع  صفقات  وعقد  التسليح،  مــصــادر  تنويع 
روسيا والدول األوروبية.  وكان مرجع ثالث 
ــكــــاوى مــــن انـــســـحـــاب بــعــض  املــــالحــــظــــات، شــ
رؤوس األمــــــوال األمــيــركــيــة واألوروبــــيــــة من 
مشاريع بأنشطة مختلفة في مناطق عديدة 
فـــي الــصــعــيــد املـــصـــري والـــصـــحـــراء الــغــربــيــة 
وقناة السويس، بسبب ما وصفوه بتضييق 
رأسها  األنــشــطــة، وعــلــى  الجيش على بعض 
ــنــــت واألســــــمــــــدة ومـــحـــطـــات  ــمــ مـــصـــانـــع اإلســ
الشحن والتفريغ  الشمسية وشركات  الطاقة 
الغذائية، خصوصا بعد دخول  والصناعات 
الـــجـــيـــش بــثــقــلــه فــــي جـــمـــيـــع تـــلـــك األنـــشـــطـــة. 
وبحسب املصادر، فإن أعضاء املجلس علموا 
ُبنيت على شكاوى  التي  التقارير  من بعض 
قانونية  غير  اشتراطات  املستثمرين، وجود 
ــّم إجــبــارهــم عــلــيــهــا، مــثــل تــعــيــني عسكريني  تـ
سابقني كمديرين تنفيذيني، والسماح لبعض 
هيئات الجيش باملشاركة في النشاط، وهي 
األمور التي سبق لبعض السفارات األجنبية 
في القاهرة أن وّجهت استفسارات للحكومة 
بشأنها خالل العامني املاضيني. أما املالحظة 
الرابعة في املوضوع ذاته، فتخص العالقة بني 
املناطق  في  عــام  واملستثمرين بشكل  الــدولــة 
الــســيــاحــيــة، بــعــد انــتــشــار ظــاهــرة تخصيص 
على  املطلة  السياحية  املناطق  فــي  األراضـــي 
انعكاس  واحتماالت  للجيش،  األحمر  البحر 
ذلك على األنشطة الخاصة ببعض الشركات 

األجنبية املالكة للمنتجعات.

فاملراسيم التي اتخذها قيس سعّيد ال تقبل 
الطعن وهو الحاكم بأمره وهذا غير مقبول 
ــانـــي مـــنـــتـــخـــب«، مــضــيــفــا أن  فــــي نـــظـــام بـــرملـ
الوقفة االحتجاجية »للتنديد والتعبير عن 
رفض القرارات املتخذة من قبل سعّيد«. من 
جهتها، اعتبرت آمال، أن »ما حصل يتطلب 
نـــزول كــل الــقــوى إلــى الــشــارع خصوصا إذا 
ــق األمـــر بــالــحــريــات والــحــقــوق والــنــظــام 

ّ
تــعــل

الــديــمــقــراطــي«، مــؤكــدة أنــهــا »لـــم تــتــردد في 
القدوم والصراخ مع املحتجني ألنه ال يجب 
الرجوع إلى فترة حكم الفرد الواحد، ونظام 
طــغــيــان بـــن عـــلـــي، فـــالـــدســـتـــور كــتــب بــدمــاء 
الــشــهــداء وال مــجــال للتراجع عنه وضــد كل 

من يتطاول على الدستور«.
وقــالــت نــاديــة بــن ســالــم إنــهــا قطعت مسافة 
500 كيلومتر من جنوب البالد للتعبير عن 
غضبها في االحتجاج بالعاصمة. وأضافت 
وهي ممسكة بنسخة من الدستور »سنحمي 
الــديــمــقــراطــيــة... الــدســتــور خــط أحــمــر«. وقــال 
عبد الــفــتــاح سيف الـــذي يعمل مــدرســا »إنــه 
الديمقراطية.  الــثــورة وخـــان  دكــتــاتــور. خــان 
لــقــد جــمــع كــل الــســلــطــات. إنـــه انــقــالب ونحن 

سوف نسقط االنقالب في الشوارع«.

حوار مستمر حول المعونة
ــرح هـــذه  ــ وذكــــــــرت املـــــصـــــادر أن خــــطــــورة طــ
املــســائــل فـــي تــلــك الـــلـــقـــاءات، تــكــمــن فـــي أنــهــا 
تعّبر عن حوار مستمر في أكبر مراكز صنع 
املعونة  إعــادة هيكلة  األميركية حول  القرار 
 الــخــالف الــقــائــم حــالــيــا حــول 

ّ
ملــصــر، فــي ظـــل

التي  والضغوط  لها،  استحقاق مصر  مــدى 
تــتــعــرض لــهــا إدارة الــرئــيــس األمــيــركــي جو 
بايدن ألخذ منحى آخر في التعامل مع هذا 
املقبل، بعد تحفظها فقط  العام  امللف خالل 
على مبلغ 130 مليون دوالر من معونة العام 
مــلــيــون دوالر(،  ــقـــت عــلــى 170  الــحــالــي )وافـ
األمر الذي يعكس تراجع اهتمامها بامللفات 
محل الخالف، وعلى رأسها حقوق اإلنسان، 

على عكس ما كان متوقعا. وأصدر السيسي 
مفصليا  يعتبر  جمهوريا،  قـــرارًا   2015 عــام 
في تكريس قوة الجيش االقتصادية، منحه 
ــه، صـــالحـــيـــة »تــأســيــس  ــاللــ ــن خــ  مــ

ً
ــة ــ ــــراحـ صـ

ــا، ســــــواًء بــمــفــرده  الـــشـــركـــات بــكــافــة صــــورهــ
أو  ــنـــي  الـــوطـ املــــــال  مــــع رأس  بـــاملـــشـــاركـــة  أو 
األجنبي«، وذلك بهدف تجهيز وإعــداد مدن 
ومناطق عسكرية، والقيام بجميع الخدمات 
الــتــي مــن شأنها تحقيق أهــدافــه  واألنــشــطــة 
وتنمية مــوارده، وذلك بواسطة جهاز وزارة 
الــدفــاع املختص ببيع األراضــــي والــعــقــارات 
ــقــــوات  ــتــــي تــخــلــيــهــا الــ ــة لــــلــــدولــــة الــ ــلـــوكـ ــمـ املـ
املسلحة. وبذلك امتلكت املؤسسة العسكرية 
 مفاتيح 

ّ
بشركاتها وقطاعاتها اإلنتاجية كل

ــي ســيــنــاء  ــار فــ ــمـ ــثـ ــتـ ــاالت االسـ ــجــ احـــتـــكـــار مــ
، بما تحظى به من مزايا تنافسية 

ً
مستقبال

ــة لـــتـــعـــهـــدات الــســيــســي  ــفـ ــالـ ــاملـــخـ ــقـــة، بـ ــلـ مـــطـ
الـــســـابـــقـــة بـــتـــوســـيـــع إشـــــــــراك املــســتــثــمــريــن 
املــحــلــيــني واألجــــانــــب، الــتــي تــرجــح املــصــادر 
بعد الدفع بهذا القانون أنها »كانت موجهة 
الــضــغــوط على  لتخفيف  لــلــخــارج  كــرســالــة 
مصر في ملف اقتصاد الجيش، الذي يسبب 
ــا فــــي عـــالقـــاتـــه بـــالـــواليـــات  لــلــســيــســي حـــرجـ
املــتــحــدة واألوروبـــيـــني وكـــذا دول الــخــلــيــج«. 
»العربي  املــاضــي، كشفت  يوليو/تموز  وفــي 
ــامـــة شـــركـــة »ڤـــيـــكـــا« لــإســمــنــت،  الـــجـــديـــد« إقـ
إسمنت سيناء  في شركة  الرئيسي  املساهم 
منذ عام 2003، دعوى ضد الحكومة املصرية 
ــز تـــســـويـــة مـــنـــازعـــات االســتــثــمــار  ــركـ أمــــــام مـ
الدولي »إكسيد«، تطالب فيها  للبنك  التابع 
ــا وصــفــتــه  بـــتـــعـــويـــض مـــالـــي كــبــيــر جــــــــّراء مــ
بالتضييق على مصالحها ودفعها للتخلي 
عن أسهمها ليستحوذ عليها الجيش بحجة 
»الــحــفــاظ على األمــن القومي املــصــري«. كما 
مــنــعــت الـــشـــركـــة مـــن مـــمـــارســـة صــالحــيــاتــهــا 
لحّصة  تملكها  تعارض  بدعوى  القانونية، 
ــانــــون مــحــلــي  األكـــثـــريـــة مــــن املـــؤســـســـة مــــع قــ
أراضـــي شبه جزيرة  يحظر تمليك األجــانــب 
ســـيـــنـــاء. وقـــــال مـــصـــدر حــكــومــي مـــصـــري إن 
اهتمام الجيش واالستخبارات باالستحواذ 
بشكل  الناجحة  االقتصادية  املــشــاريــع  على 
عــام، وفــي سيناء وقطاع مــواد البناء بشكل 
ــــاص، يـــعـــود إلــــى تــعــلــيــمــات مـــن الــســيــســي  خـ
بـــإحـــكـــام الـــســـيـــطـــرة والــــرقــــابــــة عـــلـــى هــذيــن 
بعد  سيما  ال  والفني،  الجغرافي  القطاعني، 
بتعديل   2020 لــســنــة   127 الـــقـــانـــون  صــــدور 
قانون التنمية املتكاملة لشبه جزيرة سيناء، 
والذي تضمن نقل تبعية جهاز تنمية سيناء 
بالكامل من رئاسة مجلس الوزراء إلى وزارة 

الدفاع.

رفع المتظاهرون شعارات رافضة للمس بالدستور )فتحي بلعيد/فرانس برس(

حضر شكري اللقاء في مدينة نيويورك )األناضول(

يكشف نقاش أجراه وزير 
الخارجية المصري سامح 

شكري في نيويورك، 
مع مجلس العالقات 

الخارجية األميركي، 
امتعاض مراكز القرار 
األميركية من سياسة 

القاهرة، السيما لجهة 
سيطرة الجيش على 

االستثمار

أعلنت واشنطن، منتصف سبتمبر/أيلول الحالي، تعليق تسليم مصر 130 
العسكرية، من أصل شريحة 300 مليون  المساعدات  مليون دوالر من 
لعام  لــمــصــر  مخصصة  دوالر 
الخارجية األميركية  2020. وذّكرت 
األميركيين  المسؤولين  بأن  حينها، 
عبد  المصري  الرئيس  إلــى  نقلوا 
الفتاح السيسي )الصورة( في مايو/
محددة  خطوات  الماضي،  ــار  أي
بحقوق  وتتعلق  اتخاذها  يجب 
محاكمات،  إنهاء  منها  اإلنسان، 
وذلك الستمرار المساعدة السنوية 

البالغة 1.3 مليار دوالر.

مساعدة مشروطة
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  شرق
      غرب

عبد اللهيان: رسائل 
أميركية متناقضة إليران 

ــال وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة اإليــــرانــــي  ــ قــ
ــيـــان، أول  ــلـــهـ حـــســـني أمـــيـــر عـــبـــد الـ
مــن أمـــس الــســبــت، إن بـــالده تلقت 
الــواليــات  »رســائــل متناقضة« مــن 
املتحدة عبر القنوات الدبلوماسية 
واإلعالمية في ما خّص املفاوضات 
النووية، لكنه أكــد أنها »لــن تكون 
معيارنا التــخــاذ الــقــرار«. وأضــاف 
عــبــد الـــلـــهـــيـــان، فـــي خـــتـــام زيـــارتـــه 
لــنــيــويــورك لــلــمــشــاركــة فـــي أعــمــال 
الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــألمــم املــتــحــدة، 
السلوك  على  »ستحكم  طــهــران  أن 
إلى  مشيرًا  لألميركيني«،  العملي 
أنـــه نــاقــش ســيــاســة أمــيــركــا تــجــاه 
اتـــه  ــي لـــقـــاء ــ مــــفــــاوضــــات فـــيـــيـــنـــا فـ

األممية.
)العربي الجديد(

الرئيس الصيني: الوضع 
في مضيق تايوان قاتم 

ــيـــــس الــــصــــيــــنــــي شــي  ــ ــرئـ ــ وصـــــــف الـ
جني بينغ )الــصــورة(، أمــس األحــد، 
»املعقد  الوضع في مضيق تايوان بـ
والــقــاتــم«، وذلــك في تهنئة وّجهها 
إلى إريك تشو، زعيم حزب املعارضة 
الـــرئـــيـــســـي فــــي تـــــايـــــوان، املــنــتــخــب 
ــــذي تــعــهــد بــاســتــئــنــاف  حــديــثــا، والـ
املــحــادثــات مــع بــكــني. وقـــال شــي إن 
وحــزب  الصيني  الشيوعي  الــحــزب 
تواصل  على  »كومينتانغ«،  تشو، 
جيد يستند إلى موقفهما املشترك 
معربا  تايوان،  الستقالل  املناهض 
عن أمله في أن يتمكن الطرفان من 

»إعادة الوحدة«. التعاون لـ
)رويترز(

50 قتيًال بمعارك مأرب
قـــتـــل 50 عـــنـــصـــرًا عـــلـــى األقـــــــل مــن 
اليمنية  للحكومة  املوالية  الــقــوات 
وجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــني، فـــي مــعــارك 
ــعـــت خـــــالل الــيــومــني  ــدلـ ــدة انـ ــديــ جــ
ــنــــة مـــــأرب  ــــني، حـــــــول مــــديــ ــيـ ــ ــــاضـ املـ
ــد مــصــدر  ــ فـــي شــمــالــي الــيــمــن. وأكـ
عــســكــري فـــي الـــقـــوات الــحــكــومــيــة، 
أمس األحد، مقتل 43 من مسلحي 
ــي قــصــف  ــ ــم فـ ــهـ ــبـ ــلـ ــيــــني، أغـ  الــــحــــوثــ
جـــــوي لـــلـــتـــحـــالـــف«، فــيــمــا تــحــدث 
مصدر آخر عن مقتل 7 عناصر من 
القوات املوالية للحكومة في جبهة 
املـــحـــافـــظـــة، حــيــث تستمر  جـــنـــوب 

املواجهات. 
)فرانس برس(

سيول تريد إحياء 
خطوط االتصال مع 

بيونغ يانغ
ــا الـــجـــنـــوبـــيـــة، أمـــس  ــ ــــوريـ ــــت كـ

ّ
ــث حــ

األحـــــد، بــيــونــغ يـــانـــغ، عــلــى إعــــادة 
ــة بــني  ــفـ ــتـــوقـ خــــطــــوط االتـــــصـــــال املـ
الجانبني، وذلك بعد يوم من عرض 
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة فــتــح مــحــادثــات 
»مـــشـــروطـــة« مــعــهــا. وقـــالـــت وزارة 
الــوحــدة فــي كــوريــا الــجــنــوبــيــة، إن 
ســـيـــول تــضــغــط بـــاســـتـــمـــرار لــنــزع 
في  السالم  ونشر  النووي  السالح 
شبه الجزيرة الكورية عبر الحوار، 
مـــعـــتـــبـــرة أنـــــــه »مـــــــن أجـــــــل إجـــــــراء 
محادثات بشأن بدء خطوات نحو 
ــادة تنشيط  ــ املــصــالــحــة، يــجــب إعــ

خطوط االتصال بسرعة«.
)أسوشييتد برس(

أيسلندا: 52% من 
مقاعد البرلمان لنساء

أصــبــحــت أيـــســـلـــنـــدا، أمــــس األحــــد، 
فــيــهــا  تــــفــــوز  ــة أوروبـــــيـــــة  ــ ــ أول دولـ
الــبــرملــان،  مــقــاعــد  بغالبية  الــنــســاء 
وفقا لنتائج االنتخابات البرملانية 
التي أظهرت تراجع رئيسة الوزراء 
)الصورة(  كاترين جاكوبستودير 
فـــــي الــــتــــحــــالــــف الــــحــــكــــومــــي الـــــذي 
حصد معظم األصــوات. وستشغل 
النساء 33 مقعدًا من أصــل 63 في 
البرملان األيسلندي، ما يعادل 52,3 
في املائة، في تخط لعتبة الـ50 في 
املائة الرمزية، والتي لم تتجاوزها 

أي دولة أوروبية. 
)فرانس برس(

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

السياسي على حاله في  التوتر  يــزال  ال 
الــعــاصــمــة الـــســـودانـــيـــة الـــخـــرطـــوم، بعد 
إحـــبـــاط االنـــقـــالب الــفــاشــل يـــوم الــثــالثــاء 
ذه 23 ضابطا من فلول 

ّ
املاضي، والذي نف

النظام املخلوع، بحسب السلطات، حيث 
يــجــري الــتــراشــق الــكــالمــي بــني مكونات 
التحدي  أيــضــا  يــتــواصــل  فيما  السلطة، 
ــدود مــــع إثـــيـــوبـــيـــا، وتـــحـــديـــدًا  ــحــ عـــلـــى الــ
فــــي مــنــطــقــة الـــفـــشـــقـــة. ويــــســــود الـــتـــوتـــر 
مــنــذ نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي املــاضــي 
ــة اإلثـــيـــوبـــيـــة،  ــيـ عـــلـــى الــــحــــدود الـــســـودانـ
ــيــــش الــــســــودانــــي  ــد اســـــتـــــعـــــادة الــــجــ ــعــ بــ
ملــنــطــقــة الــفــشــقــة الـــتـــي ســيــطــرت عليها 
إثيوبيا منذ عام 1995.  وأعلن الجيش 
السوداني، أمس األحد، تصديه وإفشاله 
ملـــحـــاولـــة تـــوغـــل لـــلـــقـــوات اإلثـــيـــوبـــيـــة في 
األراضي السودانية، في قطاع أم براكيت 
بمنطقة الفشقة الحدودية. وأكد العميد 
الــطــاهــر أبــو هــاجــة، املستشار اإلعــالمــي 
لــلــقــائــد الـــعـــام لــلــقــوات املــســلــحــة، رئــيــس 
مجلس الــســيــادة عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان، 
في تصريح صحافي، أن القوات املسلحة 
ــــل، وأجــــبــــرت  ــــوغـ ــتـ ــ ــة الـ تــــصــــدت ملــــحــــاولــ
ــلـــى االنــــســــحــــاب،  الـــــقـــــوات اإلثـــيـــوبـــيـــة عـ
للقوات  يسمح  لــن  »الــجــيــش  أن  مضيفا 
اإلثيوبية بدخول الفشقة مرة أخرى بعد 

استردادها«.
ــان، أمــــــس، إلـــــى الــتــوتــر  ــرهــ ــبــ ــرق الــ ــطــ وتــ
املسلحة  القوات  الــحــدودي، مثمنا »دور 
فـــي الـــتـــصـــدي لــلــهــجــوم عــلــى الــفــشــقــة«، 
وذلك في كلمة بمناسبة افتتاح منشآت 
ــغـــت عــلــيــهــا  ــة فــــي الــــخــــرطــــوم، طـ ــيـــويـ حـ
الداخلية والــدفــاع عــن مجلس  الــرســائــل 
السيادة. وفي هذا السياق، أكد البرهان 
التمسك بإجراء االنتخابات في موعدها 
االنــقــالب  بــعــدم  متعهدًا   ،)2022 )أواخــــر 
عــلــى الــــثــــورة. لــكــنــه أضــــاف أن »الـــقـــوات 
املــســلــحــة وصـــيـــة عــلــى الــــســــودان وأمــنــه 
وشــعــبــه، ومــــا لـــم تــتــوحــد قــــوى الـــثـــورة، 
ــلــــن نـــمـــضـــي مـــــع مـــجـــمـــوعـــة صـــغـــيـــرة  فــ
ــرة جــــديــــدة أن  ــ اخــتــطــفــتــهــا«، مــعــتــبــرًا مـ
»الوحدة هي السبيل الوحيد الستكمال 
القوات  أن  وأضـــاف  االنتقالية«.  املرحلة 

ــا عــلــى  ــيــــرهــ املـــســـلـــحـــة »أحــــــــــرص مـــــن غــ
إلى  والــوصــول  االنتقالية  الفترة  إنجاح 
بكل سالسة حتى  االنتخابات  صندوق 
يختار الشعب من يحكمه«. وكان عضو 
ــــي، مــحــمــد  ــــودانـ ــــسـ ــادة الـ ــيــ مـــجـــلـــس الــــســ
الــفــكــي ســلــيــمــان، قـــد اتــهــم يـــوم الجمعة 
املاضي، املكون العسكري، شريك السلطة 
االنتقالية في البالد، بمحاولة السيطرة 
ــــك بعد  عــلــى األوضــــــاع الــســيــاســيــة، وذلـ
يومني من انتقاد البرهان ونائبه محمد 
للسياسيني،  )حــمــيــدتــي(  دقــلــو  حــمــدان 
الفاشلة.  االنــقــالب  محاولة  خلفية  على 
ــوا  ــازلـ ــنـ وقـــــــال ســـلـــيـــمـــان إن املــــدنــــيــــني تـ
وجلسوا مع املكون العسكري، ما خصم 
مـــن رصــيــدهــم الــنــضــالــي. وفــــي مــعــرض 
رّده عليه، قــال الــبــرهــان أمـــس، إنــه عمل 
في الجيش السوداني 41 عاما، وهو »ال 
يتشرف أن يجلس مع ناشط سياسي«، 
مهددًا بعدم الجلوس مع املدنيني مجددًا 
إال بـــعـــد تــحــقــيــق تــــوافــــق ووحــــــــدة بــني 
القوات  بتطهير  تعهد  كما  الثورة.  قوى 
املسلحة من رموز النظام السابق، و»من 
أي انــتــمــاءات سياسية أخـــرى، وإصــالح 
املـــؤســـســـة الــعــســكــريــة وهــيــكــلــتــهــا حتى 
تــتــحــول إلـــى مــؤســســة وطــنــيــة خــالــصــة، 
ووحــدة  الستقرار  الفقري  العمود  ألنها 
املسلحة  الــقــوات  أن  معتبرًا  الـــســـودان«، 
»وحدها التي تعمل لصالح البالد اآلن، 
على خالف األحزاب األخرى في السلطة 
التي تعمل على تمكني نفسها في الحكم، 
الــقــوات املسلحة في  واســتــخــدام شماعة 

لحظات الفشل«، على حّد قوله.  
إلـــى ذلــــك، وقـــع 19 جــســمــا نــقــابــيــا، على 
رأســــهــــا تــجــمــع املــهــنــيــني الـــســـودانـــيـــني، 
ــتــــرك لـــلـــتـــصـــعـــيـــد ضــد  ــــان مــــشــ ــيـ ــ ــلــــى بـ عــ
ــاوالت املـــــكـــــون الـــعـــســـكـــري تـــصـــدر  ــ ــحــ ــ مــ
املــشــهــد الــســيــاســي عــلــى حــســاب مدنية 
الدولية، والضغط على العسكر لتسليم 
رئـــاســـة مــجــلــس الــســيــادة فـــي نــوفــمــبــر/ 
البيان، 30  املقبل. وحــّدد  الثاني  تشرين 
ملواكب  مــوعــدًا  الحالي،  سبتمبر/أيلول 
»اســتــكــمــال  فـــي الـــخـــرطـــوم لــلــمــطــالــبــة بـــ
هـــيـــاكـــل الــســلــطــة االنـــتـــقـــالـــيـــة، وتــكــويــن 
ثــوري حقيقي إلجــازة  مجلس تشريعي 
كــافــة الـــقـــوانـــني املــطــلــوبــة تــحــقــيــقــا ملــبــدأ 
الــقــوات  وهيكلة  بالشعب،  الشعب  حكم 
املــنــظــومــة العدلية  الــنــظــامــيــة، وإصــــالح 
وتكوين املحكمة الدستورية، إضافة إلى 
 اعتصام 

ّ
تحويل لجنة التحقيق في فض

الــقــيــادة الــعــامــة فــي الــخــرطــوم )يــونــيــو/
حــزيــران 2019( إلــى لجنة دولــيــة قــادرة 

على الوصول للنتائج بسرعة وكفاءة«.
وفــــــــي ســـــيـــــاق الــــــحــــــرب الــــكــــالمــــيــــة بــني 
ــي الـــســـلـــطـــة  ــ الــــعــــســــكــــريــــن واملـــــدنـــــيـــــني فــ
االنــتــقــالــيــة، اتــهــم الـــقـــيـــادي فـــي تــحــالــف 
الــحــريــة والــتــغــيــيــر، عــضــو لجنة تفكيك 
ــــو، صــــالح  ــيـ ــ ــونـ ــ ــــني مــــــن يـ ــــالثـ ــثـ ــ نـــــظـــــام الـ
مـــنـــاع، جـــهـــات لـــم يــســمــهــا، بــالــتــجــســس 
عــلــى هــواتــف ومــكــاتــب ومـــنـــازل أعــضــاء 
الـــحـــكـــومـــة والـــســـيـــاســـيـــني واإلعـــالمـــيـــني 
والناشطني، معتبرًا ذلك انتهاكا صريحا 
ــام الــنــظــام  ــهـ لـــلـــحـــريـــات. وأعــــــاد مـــنـــاع اتـ
االنقالب،  في محاولة  بالتورط  املخلوع 
وإعــداد املشهد له بالهجوم على رئيس 
ــــدوك، وانـــتـــقـــاد  ــمـ ــ ــلــــه حـ الــــــــــوزراء عـــبـــد الــ

عمليات تفكيك نظام عمر البشير.

السودان: البرهان يصّعد 
ضد السلطة المدنية

يتواصل تصعيد 
المكون العسكري في 
السلطة االنتقالية ضد 

المدنيين، بعد إعالن 
االنقالب الفاشل، مع 

اإلعالن أمس أيضًا عن 
تصدي الجيش لتوغل 

إثيوبي على الحدود

وّقع 19 جسمًا 
نقابيًا على بيان للتصعيد 

في الشارع

صراع الدستور 
التونسي

للحديث تتمة...

موجة 
رفض التسلط 

تظاهرتان في العاصمة تكبر
وتطاوين رفضًا لقرارات 
سعيّد وتفرده بالحكم

وليد التليلي

يتوضح الصراع في تونس وتتطور 
األحداث مع األيام، وأصبح يتلخص في 

الدستور، أي أن تكون مع الدستور أو 
ضده، مدافعًا عنه على هناته ومشاكله، 

أو ضده وضد أحكامه، تتالعب بها 
وتدوس عليها وتنسف كل حصيلة 

سنواته السبع منذ أقر في 2014. 
لت حادثة حرق نسخ من الدستور 

ّ
شك

التونسي وتمزيقه يوم السبت من 
بعض أنصار الرئيس قيس سعّيد 

حدثًا بارزًا، على الرغم من أنها كانت 
مجموعة صغيرة من أفراد متفرقني. 

وبقطع النظر عن دوافعهم وأهدافهم من 
صت عمق الصراع 

ّ
ذلك، فإن الحادثة لخ

التونسي، ليس على املستوى السياسي 
والحزبي والقانوني فحسب، وإنما أيضًا 

على مستوى املواطنني. فاملتظاهرون 
أمس األحد من رافضي االنقالب، جاؤوا 

إلى قلب العاصمة التونسية رافعني 
نسخًا للدستور وكأنهم يحملون بني 

أيديهم جوهر هذا الصراع الخطير 
الذي تعيشه تونس، وفهموا أن كل هذا 

الوضع سببه التفريط في الدستور 
والتالعب السياسي ببعض أحكامه 

من أحزاب سياسية حكمت على مدى 
السنوات املاضية واستهترت بشروطه 

ومقتضياته ولم تعبأ بما فرضه 
الدستور نفسه، استكمال املؤسسات 

الدستورية وعلى رأسها املحكمة 
الدستورية خالل عام من صدوره.
اليوم يندم كثيرون على ذلك حيث 

لم يعد ينفع الندم، ولكن التونسيني، 
مواطنني ومنظمات وطنية وأحزابًا 

دوا للدفاع 
ّ
وشخصيات وحقوقيني، تجن

عن دستورهم الذي قضوا سنوات 
في خياطته خيطًا خيطًا وتصارعوا 
على كل كلمة ومعنى فيه، وتوصلوا 
فيه إلى توازنات في ما بينهم تأخذ 

بعني االعتبار خالفاتهم الفكرية 
واأليديولوجية والسياسية، ولذلك فهو 

اليوم يستعصي على االنقالب عليه. 
وحيثما حاولت أن تهرب من فصل أو 
حاولت أن تؤّول بالقوة بعض معانيه، 

وجدت نفسك بالضرورة خارج 
الدستور وخارج الشرعية، ال يمكن 

لك أن تفرض نفسك وإرادتك عليه وال 
تفتح أقفاله إال إذا اجتمع الجميع على 

فتحها، ولذلك انتفض الجميع ضد 
فكرة أن يتولى سعّيد وحده تعيني لجنة 

تتولى بحث هذه التغييرات. فبأي حق 
وبأي تفويض؟ وكأنما ال يدرك أنه إذا 

فتح الباب لذلك فسيكون لنا دستور 
جديد مع كل رئيس جديد. حول هذه 

املحاور يتلخص الصراع التونسي اليوم، 
ويمضي التونسيون إلى ذلك منفردين، 

في ظل صمت دولي غريب ومريب، 
عدا دعوة أممية باهتة للحوار ودعوة 

أميركية لتشكيل حكومة، وهذا أحسن 
وأصح للتاريخ حتى يكون الصراع 

وطنيًا والحل كذلك.

تونس



أثارت الدعوات للتطبيع مع االحتالل، الصادرة عن مؤتمر عقد في 
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ــلــتــه 
ّ
ــر مــــن ســــت ســــاعــــات وتــخــل ــثـ واســـتـــمـــر أكـ

ــام، تـــنـــاقـــص عـــدد  ــعــ ــة طــ ــبــ اســـتـــراحـــتـــان ووجــ
ــيـــرة، وذلــك  الــحــضــور فــيــه خـــال ســاعــتــه األخـ
مــن 203 أشــخــاص إلــى أقــل مــن مائة شخص، 
بــحــســب مـــا أكــــد مــطــلــعــون عــلــى املـــؤتـــمـــر، من 
بينهم ناشط كــردي في أربيل. وقــال الناشط 
الحضور  من  كثيرين  إن  الجديد«،  »العربي  لـ
انسحبوا بعد مشاهدتهم علم دولة االحتال 
ــان يــــجــــري عـــرضـــهـــا  ــ ــ ــدة كـ ــ ــ ــور عـ ــ ــ مـــــن بـــــن صـ
ـــبـــتـــة عـــلـــى يــمــن 

ّ
وتــقــلــيــبــهــا عـــلـــى شـــاشـــة مـــث

ــه جــرى  ــــؤالء أنــ مــنــّصــة املـــؤتـــمـــر. واكـــتـــشـــف هـ
اإليــقــاع بــهــم، وحــصــلــت بسبب ذلـــك مــشــادات 
كامية وإطــاق شتائم في مّمر قاعة املؤتمر 
القاعة،  املــوجــودون داخــل  الخارجي، سمعها 
ــذي أكـــد أن الــحــديــث عن  بــحــســب الــنــاشــط، الــ
املــــؤتــــمــــر، هــو  ــــي  فـ ــــت  ــاركـ ــ 300 شـــخـــصـــيـــة شـ
خــديــعــة وقـــعـــت بــهــا وســـائـــل إعـــــام أجــنــبــيــة 
ــمــت بـــاألرقـــام الــتــي أعــلــنــت عنها 

ّ
وعــربــيــة ســل

الجهة املنظمة للمؤتمر، والتي تبنت الدعوة 
للتطبيع مع االحتال اإلسرائيلي.

ــاء فـــي الــبــيــان الــخــتــامــي لــلــمــؤتــمــر الـــذي  ــ وجـ
قـــرأتـــه املــوظــفــة فـــي وزارة الــثــقــافــة الــعــراقــيــة 
ــالـــب بــانــضــمــامــنــا إلـــى  ســـحـــر الـــطـــائـــي: »نـــطـ
ــام(. وكــمــا نــّصــت  ــ ــراهـ ــ اتــفــاقــيــات إبـــراهـــيـــم )أبـ
الــتــي عقدت  التطبيع  )اتــفــاقــيــات  االتــفــاقــيــات 
بــن 4 دول عــربــيــة، هــي اإلمـــــارات والــبــحــريــن 
واملــغــرب والــســودان مع دولــة االحــتــال(، على 
ــراف  ــ ــ إقــــامــــة عــــاقــــات دبـــلـــومـــاســـيـــة بــــن األطـ
املوقعة ودولة وإسرائيل، فنحن أيضًا نطالب 
بــعــاقــات طبيعية مـــع إســـرائـــيـــل، وبــســيــاســة 
جديدة تقوم على العاقات املدنية مع شعبها 
الطائي،  واالزدهــــار«. وأضــافــت  التطور  بغية 
للعنف ضد  مــنــاهــضــة  تــتــرأس منظمة  الــتــي 
املرأة، وكانت من املتحدثن خال املؤتمر: »ال 
يحق ألي قوة، سواء أكانت محلية أم خارجية، 

أن تمنعنا من إطاق مثل هذا النداء«.
وكــــشــــف مــــســــؤول رفــــيــــع فــــي جــــهــــاز األمــــن 

مبيت  ليلة  توفير  مــع  الــراقــيــة،  أربــيــل  مدينة 
ووجـــبـــات طــعــام والــتــكــفــل بــمــصــاريــف النقل 
وغــيــرهــا، وســـط وعــــود بـــأن تــحــضــر املــؤتــمــر 
ــيـــة مــــن بــــغــــداد والـــــواليـــــات  ــمـ شـــخـــصـــيـــات أمـ
البحث معها بملفات جانبية  املتحدة، يمكن 
العراقية األكثر تضررًا  املــدن  متعلقة بشؤون 
ــاب. ومـــن أصـــل أكــثــر مــن 500 دعــوة  ــ مــن اإلرهـ
تّم توجيهها، استجاب قرابة املائتي شخص 

بالحضور إلى أربيل.
وســام الــحــردان، وهو شخصية عشائرية من 
محافظة األنبار غربي العراق، وحليف سابق 
لرئيس الــــوزراء األســبــق نـــوري املــالــكــي الــذي 
عّينه عام 2013 رئيسًا عامًا لقوات الصحوة 
في  »الــقــاعــدة«  لتنظيم  املناهضة  العشائرية 
الــــعــــراق، إضـــافـــة إلــــى شــخــص يـــدعـــى الــشــيــخ 
أبو محمد، وهو من أهالي نينوى ومقيم في 
أربــيــل ويــقــدم نفسه عــلــى أنـــه وجـــه عشائري 
ويملك استثمارات ومشاريع في مجال البنى 
الــتــحــتــيــة، شـــاركـــا بــمــهــمــة االتـــصـــال بــشــيــوخ 
إلقناعهم  املستهدفة  والشخصيات  العشائر 
ــاملـــشـــاركـــة فــــي املــــؤتــــمــــر، وذلــــــك إلـــــى جــانــب  بـ
أشــخــاص آخــريــن، منهم سعد عــبــاس وعامر 
تدعى  الثقافة  وزارة  فــي  وموظفة  الــجــبــوري، 
سحر الطائي. ووفقًا ملصادر رفيعة في بغداد، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، فـــإن املــدعــويــن  تــحــدثــت لـــ
ــه يــعــقــد حـــول حــوار  ــّم إبــاغــهــم أنـ لــلــمــؤتــمــر تـ
ــــان اإلبــراهــيــمــيــة والـــدعـــوة إلـــى التقريب  األديـ
ــــاب والــتــطــرف، مــن دون  والـــســـام ونــبــذ اإلرهـ
ذكر إسرائيل أو التطرق إلى مسألة التطبيع. 
لــكــن الــحــاضــريــن فــوجــئــوا الحـــقـــًا بــالــكــلــمــات 
قبل  مــن  املؤتمر  عــن  التي صــدرت  والبيانات 
القائمن عليه. وأكد اثنان منهم، أن موضوع 
ــراق، كــان  ــعــ ـــي« فـــي الــ

ّ
تــشــكــيــل »اإلقـــلـــيـــم الـــســـن

حاضرًا في الحديث أيضًا وأن املؤتمر يشّكل 
ــذه املـــســـألـــة مـــع شــخــصــيــات  فـــرصـــة لــبــحــث هــ

دولية.
املــؤتــمــر الـــذي عقد مــســاء الجمعة فــي أربــيــل، 
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»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  الــوطــنــي الــعــراقــي، لـــ
املؤتمر،  مت 

ّ
نظ التي  هي  سبع شخصيات 

وهـــــي شـــخـــصـــيـــات رئـــيـــســـيـــة تـــولـــت مــهــمــة 
التواصل مع املدعوين، الفتًا إلى أن تمويل 
قبل  مــن  حصل  وتنظيمه  بالكامل  املؤتمر 
مركز »اتصاالت السام«، ومقره نيويورك، 
أما رئيسه فيهودي من أصل عراقي يدعى 
جــوزيــف رود )وقـــد حــضــر املــؤتــمــر(. ولفت 
ــــداع عــدد  ــه جـــرى إيـــقـــاع وخـ املـــصـــدر إلـــى أنـ
ــر قـــلـــيـــل مــــن الـــشـــخـــصـــيـــات لــلــحــضــور،  ــيـ غـ
وهـــو مـــا يــفــّســر صــــدور أكــثــر مـــن 40 بيانًا 
الحـــقـــًا، تــضــمــنــت اإلعــــــان عـــن الـــتـــبـــرؤ من 
املــؤتــمــر واالنــســحــاب مــن الــبــيــان الختامي 
والـــتـــوضـــيـــح بـــشـــأن املـــؤتـــمـــر ومــخــرجــاتــه. 
ولفت املصدر إلى أن تحقيقًا موسعًا يجري 

حاليًا في بغداد بشأن املؤتمر، فيما لم يبد 
تكن  لــم  بأنها  أربــيــل  تبرير  لــبــغــداد  مقنعًا 
على اطاع بشأن مخرجاته، بسبب وجود 
موافقات مسبقة لعقد املؤتمر من قبل جهاز 
ــايـــش )األمـــــن الـــداخـــلـــي فـــي كــردســتــان  األسـ
الـــعـــراق(، عــلــمــًا أن أي فــنــدق فــي اإلقــلــيــم ال 
يــوافــق على استضافة أي نــشــاط، مــن دون 
إحضار موافقة أمنية، وهــو إجــراء معمول 
به منذ فترة طويلة. وأكد املصدر أن املؤتمر 
تــضــّمــن مــداخــلــة عــبــر الـــدائـــرة اإللــكــتــرونــيــة 
األراضــي  داخــل  إسرائيلية  مــن شخصيات 
الواليات  من  وأخــرى  املحتلة،  الفلسطينية 
املـــتـــحـــدة، ومـــداخـــلـــة مـــن اإلمـــــــارات ملــســؤول 
أيـــضـــًا، كــاشــفــًا عـــن أن  الــثــقــافــة  فـــي وزارة 
املــعــلــومــات األولـــيـــة املــــوجــــودة لــــدى جــهــاز 

القائمن  إلــى حصول  العراقي تشير  األمــن 
إلــى جانب وعود  أمـــوال،  على املؤتمر على 
مناطقهم،  فــي  السياسي  مستقبلهم  بدعم 
املــؤتــمــر، على  الرئيسي لعقد  املــحــّرك  وهــو 

حّد قوله.
ــح املـــســـؤول الــرفــيــع فـــي جـــهـــاز األمـــن  ــ ورّجــ
إقليم  سلطات  تصدر  أن  العراقي،  الوطني 
كردستان، وبضغط من بغداد، قرارًا بإبعاد 
املـــشـــاركـــن فـــي املــؤتــمــر مـــن اإلقـــلـــيـــم، حيث 
يقيم عدد منهم فيه، لكن دعوات صدرت في 
حيث  بتسليمهم،  اإلقليم  يقوم  لكي  بغداد 
ــدة، مـــن بــيــنــهــا الــعــمــالــة  يــواجــهــون تــهــمــًا عــ
والخيانة العظمى، في إشارة إلى املادة 201 
التعامل  تجّرم  التي  العراقي  الدستور  من 
مــع االحـــتـــال اإلســرائــيــلــي أو الــتــرويــج لــه. 

ووصـــف املــصــدر املــؤتــمــر بــأنــه »يــهــدف إلى 
صنع نصر سياسي وهمي لدولة االحتال، 

ستتغنى به عبر إعامها«.

رفض عراقي قاطع
بغداد،  في  األعلى  القضاء  وأصــدر مجلس 
ــرات إلــــقــــاء قـــبـــض بــحــق  ــذكــ ــد، مــ ــ ــ أمـــــس األحـ
ثـــاثـــة مـــن املـــشـــاركـــن فـــي املـــؤتـــمـــر. ونــقــلــت 
وكالة األنباء العراقية )واع( بيانًا للمجلس 
أوضح فيه أن »محكمة تحقيق الكرخ األولى 
في بغداد، وبناء على معلومات مقّدمة من 
مذكرة  أصـــدرت  القومي،  األمــن  مستشارية 
قبض بحق املدعو وسام الحردان، على إثر 
الــدور الذي قام به في الدعوة إلى التطبيع 
مــع إســرائــيــل. كما تــم إصـــدار مــذكــرة قبض 
بحق املــدعــو مــثــال األلــوســي، واملــوظــفــة في 
الـــطـــائـــي، عــن  كـــريـــم  الـــثـــقـــافـــة ســـحـــر  وزارة 

الجريمة نفسها«.
وأملح البيان إلى قرب صدور مذكرات قبض 
فــي املؤتمر   املتورطن 

ّ
أخــرى جــديــدة بحق

الــتــطــبــيــعــي، حــيــث أكــــد أنــــه »ســيــتــم اتــخــاذ 
اإلجــراءات القانونية بحق بقية املشاركن، 
حــــال مــعــرفــة أســمــائــهــم الــكــامــلــة«. وتــتــابــع 
مستشارية األمن الوطني امللف، في تحرك 

بالتنسيق مع السلطات في أربيل.
وأصدرت الرئاسات العراقية الثاث مواقف 
رســمــيــة مــتــشــددة إزاء املـــؤتـــمـــر. وتـــوعـــدت 
الــحــكــومــة الــقــائــمــن عــلــيــه واملــشــاركــن فيه 
العربية  العشائر  تــبــرأت  فيما  باملحاسبة، 
مـــن املــؤتــمــر، واســتــنــكــره مــمــثــلــو املــكــونــات 
ــزاب. وقــال  العراقية وطــيــف واســـع مــن األحــ
نجل شيخ عشيرة البو ناصر، فاح حسن 
ــدا، وهــــو كــــان أحــــد الــحــاضــريــن ملــؤتــمــر  ــنـ الـ
لــلــخــداع«،  »تـــعـــّرض  إنـــه  التطبيعي،  أربــيــل 
ــان، أنــــــه الـــتـــقـــى بـــوســـام  ــ ــيـ ــ ــــي بـ مـــوضـــحـــًا فـ
الــحــردان ولفيف مــن الــشــيــوخ قبل يــوم من 
عقد املؤتمر، وحدثهم الحردان عن املؤتمر 
ــه، وهـــــو الـــتـــعـــايـــش الـــســـلـــمـــي بــن  ــوانــ ــنــ وعــ
الـــديـــانـــات ومــــن ضــمــنــهــا الـــديـــن الــيــهــودي. 
وأضــــاف الــنــدا: »حــضــرنــا املــؤتــمــر وأغلبنا 
مـــغـــرر بــــه، وفــوجــئــنــا بــتــضــمــن الــخــطــابــات 
كــلــمــة إســـرائـــيـــل ومــصــطــلــحــات الــتــعــايــش 
الــســلــمــي ومـــبـــادرة إبــراهــيــم والــتــطــبــيــع مع 
إسرائيل«. ولفت إلى أن ذلك »كان حال أغلب 

الحضور. أما بخصوص ما دار في املؤتمر، 
فــالــعــنــوان كـــان شــيــئــًا، وواقــــع الــحــال شــيء 
آخر«. من جهته، قال شيخ عشيرة الجغايفة 
»املنظمن  إن  الجغيفي،  عـــواد  األنــبــار،  فــي 
الــذي دعا  للمؤتمر، ومنهم وســام الحردان 
إلــــى الــتــطــبــيــع مـــع الــكــيــان الــصــهــيــونــي، ال 
يمثلون إال أنفسهم، والــحــردان مطرود من 
األنــبــار، ال يستطيع دخــول مدينته بسبب 
أكثر من موقف ومناسبة،  في  لها  خيانته 
ــار  ــبـ ــدر عـــنـــه ال يــمــثــل عـــشـــائـــر األنـ ــ ــا صـ ــ ومـ
وأمــرًا  التطبيع خيانة عظمى،  تعتبر  التي 
، كــمــا أن الــذيــن 

ً
مــرفــوضــًا جــمــلــة وتــفــصــيــا

حضروا مؤتمر أربيل شخصيات عادية، ال 
تأثير لها في املحافظة«. واعتبر الجغيفي، 
ــي الــــجــــديــــد«، أن  ــربــ ــعــ فــــي اتـــــصـــــاٍل مــــع »الــ
»ضعف الحكومة العراقية وضعف تطبيق 
القانون أّديــا إلى تمادي بعض األشخاص 
املتهمن بالخيانة، في التصريح والظهور 

اإلعامي«.
ــعـــراقـــي، فــوصــف  أمــــا الـــحـــزب الــشــيــوعــي الـ
»املقزز والسخيف«، وأن املشاركن  املؤتمر بـ
»ال أهــمــيــة لــهــم«. ورأى عــضــو الــحــزب علي 
»العربي الجديد«، أن  الصافي، في تصريح لـ
العراقي  اإلجماع  املوضوع هو  »الجّيد في 

الكبير واملفرح حول رفض املؤتمر«.

أربيل تتبرأ من المؤتمر
أن  العراق،  إقليم كردستان  رئاسة  وأعلنت 
ال علم لديها بمؤتمر »السام واالسترداد« 
الداعي للتطبيع مع االحتال، وال بمضامن 
ــه، مـــضـــيـــفـــة أن »مــــــا صــــــدر عــن  ــعــ ــيــ مــــواضــ
أو سياسة  رأي  االجتماع ليس تعبيرًا عن 
أو مــوقــف إقليم كــردســتــان«. وشـــّددت على 
بالسياسة  أو توجه مرتبط  »أي موقف  أن 
الــخــارجــيــة، هـــو مـــن صــاحــيــات الــحــكــومــة 

االتحادية، واإلقليم ملتزم بها«.
وتـــواصـــلـــت »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« مـــع عضو 
الحزب »الديمقراطي الكردستاني« الحاكم 
في أربــيــل، ريبن ســام، الــذي قــال إن »عقد 
مؤتمر التطبيع مع إسرائيل ال يعني تأييد 
حــكــومــة اإلقــلــيــم أو األحــــزاب فــي كــردســتــان 
ــمــــونــــه«. وأوضـــــــــح ســــــام أن »أربــــيــــل  ملــــضــ
الثقافية  بإقامة فعالياتهم  للجميع  تسمح 
والــحــقــوقــيــة ونـــدواتـــهـــم ومــؤتــمــراتــهــم، وال 
يــوجــد أي مــنــع لــلــحــّريــات، كــمــا أن املــؤتــمــر 
ــيــــر عـــقـــد بـــعـــنـــوان )الـــــســـــام( وتــبــنــتــه  األخــ
منظمة دولية، وهذا ما نعرفه، أما بالنسبة 
ملا تــّم طرحه عن ملف التطبيع، فهذا ليس 
»قيام  أن  واعتبر  كردستان«.  بعلم حكومة 
إلــى  الــتــهــديــدات  بتوجيه  سياسية  جــهــات 
أجــل  مــن  هــو  بحكومته،  والتنكيل  اإلقــلــيــم 
ــات ســـيـــاســـيـــة وانـــتـــخـــابـــيـــة«.  ــايــ تــحــقــيــق غــ
ــر الــــســــيــــاســــي فـــــي إقـــلـــيـــم  ــيـ ــبـ ــخـ واعــــتــــبــــر الـ
عــثــمــان، على »فيسبوك«،  هــيــوا  كــردســتــان 
الهجمات  اســتــدراج  كــان هدفه  »املؤتمر  أن 
اإليرانية وهجمات املليشيات على اإلقليم«.

لكن النائب العراقي كاطع الركابي، رأى أن 
»أربـــيـــل مــتــهــمــة، حــتــى وإن نــفــت ارتــبــاطــهــا 
تــجــمــع معظم  كــونــهــا  بــاملــؤتــمــر،  أو علمها 
الــشــخــصــيــات املـــؤيـــدة لــلــتــطــبــيــع مـــع كــيــان 
ــة، بـــالـــتـــالـــي فــهــي  ــيــ ــربــ يـــغـــتـــصـــب أرضــــــــًا عــ
الحكومة  هــــؤالء، وعــلــى  كــل  بــطــرد  مطالبة 
الـــعـــراقـــيـــة أن تــعــمــل عــلــى تــجــريــمــهــم وفــق 
القانون العراقي«. ورأى الركابي في حديٍث 
»العربي الجديد«، أن »الكيان الصهيوني  لـ
التطبيع  هــدف  لتحقيق  أربيل  على  يتعكز 
الــعــراق، من خــال فتح مكاتب وتمويل  مع 
ــذه املــــمــــارســــات  ــن هــــ ــكـ مــــشــــاريــــع مــــدنــــيــــة، لـ

مكشوفة«.

مؤتمر تطبيع 
في أربيل

والدليم  وعبيد  شمر  عشائر  تبرأت 
وبطون  نــاصــر  ــبــو  وال عيثة  ــبــو  وال
ــراق، من  ــعـ ــي الـ عــربــيــة أخــــرى، ف
مؤتمر  بيان  إصــدار  في  المشاركين 
أوساط  دعت  كما  التطبيعي،  أربيل 
في  المشاركين  دم  إلهدار  عشائرية 
وجاء  الــعــار«.  بـ»مؤتمر  وصــف  ما 
ــي من  ــراق ــاع ع ــم ذلـــك وســـط إج
والشيعية  السنّية  المكونات  ممثلي 
والمدنية،  والمسيحية  والكردية 
ــحــزب  ــا ال ــرزهـ وقــــوى ســيــاســيــة أبـ
برفض  المدني،  والتيار  الشيوعي 
العراق  موقف  وتأكيد  المؤتمر 

الثابت من القضية الفلسطينية.

العشائر تتبرأ
الغالف

بغداد ـ زيد سالم، محمد علي

التطبيع مع  إلى  الدعوات  صدمت 
االحتال اإلسرائيلي، الصادرة عن 
مؤتمر استضافته أربيل، عاصمة 
إقليم كردستان العراق، يوم الجمعة املاضي، 
الــعــراقــيــة املختلفة، حتى مــن داخــل  األطــيــاف 
اإلقــلــيــم، وأثـــــارت رفــضــًا واســعــًا وتــحــركــًا من 
قــبــل الــســلــطــات الــعــراقــيــة العــتــقــال ومحاسبة 
املـــســـؤولـــن والــقــّيــمــن عــلــى املـــؤتـــمـــر. غــيــر أن 
طــلــق عليه اسم 

ُ
كــوالــيــس هــذا الــحــدث، الـــذي أ

»مؤتمر الــســام واالســـتـــرداد«، وشــاركــت فيه 
شــخــصــيــات أغــلــبــهــا غـــيـــر مـــعـــروفـــة، تــكــشــف 
على  للقاء  الــتــرويــج  مــن  انطلقت  عــن خديعة 

رُّوج للمؤتمر على 
أنه دعوة للحوار بين 

األديان والسالم

طالب المؤتمر 
بانضمام العراق إلى 

اتفاقات أبراهام

كواليس خديعة تحت عنوان السالم
أنــه دعــوة للحوار بن األديـــان والــســام ونبذ 
اإلرهـــاب والــتــطــرف، وصـــواًل إلــى إسقاطه في 
مربع التطبيع. هذه الرواية الكاملة للخديعة 
مــنــذ الــدعــوة إلـــى املــؤتــمــر، وصــــواًل إلـــى عقده 

وما تاه.

منظمون غير معروفين
عــلــى مـــدى ثــاثــة أســابــيــع، قـــادت شخصيات 
محلية عراقية في أربيل، اتصاالت واسعة مع 
العشائرية والسياسية  الوجوه  العشرات من 
ــربــــي الـــعـــراق  الـــنـــاشـــطـــة فــــي مـــــدن شـــمـــال وغــ
وبغداد، إضافة إلى ناشطن في الحراك املدني 
العراقي، تدعوهم للمشاركة في مؤتمر حمل 
اســـم »الـــســـام واالســــتــــرداد«، فــي أحـــد فــنــادق 

تبرأ إقليم كردستان من معرفته مسبقًا بمضمون المؤتمر التطبيعي 
الذي عقد في أربيل. وأعلن المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، 
أمس  ــورة(،  ــص )ال ــادل  ع جوتيار 
باإلطار  ملتزم  اإلقليم  أن  األحــد، 
العام للسياسة الخارجية العراقية، 
نقلتها  تصريحات  في  مضيفًا 
وســائــل اإلعــــالم الــمــحــلــيــة، أن 
المؤتمر التطبيعي »لم يُمثّل من 
موقف  إن  كردستان.  إقليم  قبل 
والقضية  إســرائــيــل  مــن  اإلقليم 
بالدستور  مرتبط  الفلسطينية 

العراقي«.

شاركت في المؤتمر شخصيات عراقية غير معروفة )صافين حامد/فرانس برس(اإلقليم ملتزم بالدستور
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عّمان ـ أنور الزيادات

األسابيع  فــي  األردنــيــة  الدبلوماسية  تعمل 
األخيرة على إعــادة الــدفء إلى العاقات مع 
الـــعـــراق ومـــع الــفــصــائــل واألحــــــزاب الــعــراقــيــة 
كـــافـــة، بــمــا فــيــهــا تــلــك الــحــلــيــفــة إليـــــــران، في 
التشريعية  السلطتان  تبذلها  جهود  سياق 
والتنفيذية، ملراٍم اقتصادية وأهداف سياسية 
أهمية  أكثر  لتأدية دور  أكبر  وخلق مساحة 
على املستوى اإلقليمي، بعد التهميش الذي 
بقيادة  السابقة  األمــيــركــيــة  اإلدارة  مــارســتــه 
وحول  األردن.  تجاه  ترامب  دونالد  الرئيس 
ــد نــائــب رئــيــس الـــــوزراء،  ــذه الـــتـــطـــورات، أكـ هـ
وزير الخارجية األردنــي، أيمن الصفدي، في 
الــوزاري ملتابعة ُمخرجات مؤتمر  االجتماع 
سبتمبر/  21 في  والشراكة،  للتعاون  بغداد 

للعراق  األردن  دعــم  مواصلة  الحالي،  أيــلــول 
وأمنه واستقراره. وشــّدد على وقوف األردن 
ــادة البناء  الـــعـــراق فــي عملية إعــ إلـــى جــانــب 
وتثبيت االســتــقــرار. وقــبــل ذلــك بحث وزيــرا 
الفراية  مــازن  األردنــي  البلدين،  الداخلية في 
التعاون  تعزيز  الغانمي،  عثمان  والــعــراقــي 
في مجاالت مكافحة اإلرهاب والتطرف وأمن 
الحدود وعمليات التهريب واالتجار بالبشر.
بدوره، شارك العاهل األردني عبدالله الثاني 
فـــي مــؤتــمــر بـــغـــداد لــلــتــعــاون والـــشـــراكـــة في 
29 أغـــســـطـــس/آب املــــاضــــي، كــمــا احــتــضــنــت 
حــزيــران  يونيو/   27 فــي  العراقية  العاصمة 

أمين العاصي

استبق الروس القمة التي ستجمع الرئيسن 
الروسي فاديمير بوتن والتركي رجب طيب 
أردوغــان، في سوتشي في 29 الشهر الحالي، 
بقصف غير مسبوق على املناطق الخاضعة 
ألنــقــرة فــي الــشــمــال الــغــربــي مــن ســـوريـــة، في 
ــة أن مــوســكــو تـــريـــد تـــنـــازالت  ــالـــة واضـــحـ رسـ
لــصــالــح نـــظـــام بـــشـــار األســـــد لـــتـــفـــادي تــجــدد 

األعمال القتالية.
وأكـــد نــاشــطــون محليون وشــبــكــات إخــبــاريــة 
ــة  ــيـ ــة الـــروسـ ــيـ ــربـ مــحــلــيــة أن الــــطــــائــــرات الـــحـ
استهدفت صباح أمس األحد بأكثر من ثاث 
ــراد الــتــابــعــة لناحية  ــارات جـــوّيـــة مــنــطــقــة بــ ــ غـ
عفرين شمال غربي حلب، ما أسفر عن مقتل 
7 أشخاص وإصابة آخرين. وبحسب نشطاء 
ــغـــارات جــــاءت بــعــد تحليق  ــإن الـ إعــامــيــن، فـ
ألكــثــر مـــن 10 ســـاعـــات لــطــائــرات االســتــطــاع 
الروسية في سماء منطقة عفرين، الخاضعة 
معارضة  طــريــق فصائل  عــن  الــتــركــي  للنفوذ 

موالية ألنقرة.
ــد الــــســــوري لــحــقــوق  ــار املـــرصـ ــ مـــن جــهــتــه، أشـ
اإلنــســان إلــى مقتل 7 مــن عناصر مــن فصيل 
السورية  »الجبهة  لـ الــتــابــع  الــحــمــزة«،  »فــرقــة 
لــــلــــتــــحــــريــــر«، وهــــــــي تــــكــــتــــل عــــســــكــــري تـــابـــع 
ــراء قصف  »الــجــيــش الــوطــنــي« املـــعـــارض، جـ لـــ
للفرقة  مقرًا عسكريًا  استهدف  روســي  جــوي 
في قرية براد ضمن جبل األحام بريف مدينة 
 11 إصابة  غــرب حلب، مؤكدًا  عفرين شمالي 

املــاضــي أعــمــال الــقــمــة الــثــاثــيــة بــن الرئيس 
املصري عبد الفتاح السيسي وامللك األردني 
ورئيس الــوزراء العراقي مصطفى الكاظمي. 
ــة كـــانـــت زيــــــارة رئــيــس  ــارقـ ــفـ لــكــن الـــعـــامـــة الـ
مجلس النواب األردنــي عبد املنعم العودات 
ــراق، مــطــلــع شــهــر ســبــتــمــبــر/أيــلــول  ــعــ ــى الــ إلــ
الحالي التي اتخذت طابعًا رسميًا، مدفوعة 
ــان الــــدولــــة لــلــقــاء ســيــاســيــن  ــ بــرغــبــة مـــن أركــ
ــران، مــثــل رئـــيـــس تــحــالــف  ــ ــ مــتــحــالــفــن مـــع إيـ
»الفتح« في البرملان العراقي هادي العامري، 
الــعــام لحركة »عصائب أهــل الحق«  واألمـــن 
من  الثالث  اللقاء  كــان  فيما  الخزعلي،  قيس 
نصيب رئيس الهيئة السياسية في »التيار 

الصدري« نصار الربيعي.
يـــــدرك جــيــدًا  بــــات  أن األردن  الــــواضــــح  ومــــن 
املــعــادلــة الــســيــاســيــة الــعــراقــيــة عــلــى األرض، 
خــصــوصــًا بــعــد اإلعــــان عــن مــشــروع الــربــط 
املقرر  من  الــذي  العراقي  األردنـــي  الكهربائي 
إطــاقــه فــي عــام 2022. وهــو أمــر يحتاج إلى 
حلفاء  مــع  السياسية  التفاهمات  هــذه  مثل 
إيــــران فــي الــعــراق بــاعــتــبــارهــا طــرفــًا رئيسيًا 
إغفال  للمعادلة ال يمكن تجاوزها، من دون 

النفوذ اإليراني في سورية.
وحول واقع العاقات األردنية العراقية، قال 
الخارجية  الــشــؤون  للجنة  السابق  الرئيس 
في مجلس النواب األردني، نضال الطعاني، 
»هناك  إن  الجديد«،  »العربي  مع  حديث  في 
ــيــــرة على  انــفــتــاحــًا تـــامـــًا خــــال الـــفـــتـــرة األخــ
تتناسب  ال  النتائج  اآلن  حتى  لكن  الــعــراق، 
البلدين«،  بــن  املفتوحة  الــعــاقــات  مــع حجم 
رابــطــًا ذلـــك بــالــقــوى ذات الــعــاقــة مــع إيــــران، 
ــا مـــســـيـــطـــرة بـــشـــكـــل كــبــيــر  ــهــ ــــي قــــــال إنــ ــتـ ــ والـ
ومــؤثــر فــي الــخــريــطــة الــســيــاســيــة الــعــراقــيــة، 
ولها وضعها، ولها تأثير على االنفتاح مع 
األردن، خصوصًا في الخطوات االقتصادية. 
كماشة  فــكــي  بــن  األردن  أن  الــطــعــانــي  ورأى 
ــقـــوى املــوالــيــة  ــع الـ اقــتــصــاديــًا فـــي عــاقــتــه مـ
ــراق، والـــقـــوى املــــوجــــودة في  ــعــ ــران فـــي الــ ــ إليــ
سورية على جبهة درعا. ولفت إلى أن هناك 

سعفوا إلى النقاط الطبية 
ُ
من عناصر الفرقة أ

واملستشفيات في منطقة عفرين.
وأكـــــد مــصــطــفــى ســـيـــجـــري، وهــــو قـــيـــادي في 
الـــجـــبـــهـــة، »ارتـــــقـــــاء عـــــدد مــــن أبــــنــــاء الــجــبــهــة 
السورية للتحرير في قصف لطيران االحتال 
ــد مــعــســكــرات الــجــبــهــة في  الــــروســــي عــلــى أحــ
منطقة عفرين«. واعتبر، في سلسلة تغريدات 
عــلــى »تـــويـــتـــر«، الــتــصــعــيــد الـــروســـي »رســالــة 
واضحة قبيل انعقاد القمة التركية الروسية، 
أو خطوط حمرًا لإلجرام  أال حــدود  ومفادها 
الــــروســــي بـــهـــدف تــطــبــيــق الــــرؤيــــة واألهــــــداف 

الروسية في سورية«.
وكــــان الـــطـــيـــران الــحــربــي الـــروســـي قـــد قصف 
مــــســــاء الـــســـبـــت املــــاضــــي قـــريـــتـــي بــصــلــحــايــا 
ــرق مــديــنــة عــفــريــن بــريــف  وجــلــبــل جـــنـــوب شــ
حلب الشمالي بعدة غارات، استهدفت محيط 
أّدى  مــا  املنطقة،  فــي  التركية  الــقــواعــد  إحـــدى 
ــام لــجــمــيــع الــقــواعــد الــتــركــيــة  إلـــى اســتــنــفــار عـ
ــزاز، وصــواًل  فــي مناطق عفرين وإعـ املنتشرة 
الــبــاب شمال شــرق حلب، بحسب  إلــى مدينة 
شبكات أنــبــاء محلية. وجـــاءت الــغــارات غــداة 
تصريحات لوزير الخارجية الروسي سيرغي 
الفـــــروف، عــلــى هــامــش اجــتــمــاعــات الجمعية 
الـــعـــامـــة لـــأمـــم املـــتـــحـــدة فـــي نـــيـــويـــورك، زعــم 
أنــه ثمة »بـــؤرة إرهابية واحـــدة متبقية  فيها 
في سورية، وهي إدلــب، وال مشكلة بمكافحة 
اإلرهاب هناك«، مهددًا، في الوقت ذاته، بوقف 
إيــصــال املــســاعــدات األمــمــيــة إلـــى شــمــال غــرب 
ــع الــنــظــام  ــة فـــي حــــال عــــدم الـــتـــعـــاون مـ ــوريـ سـ
الــســوري. كما زعــم الفـــروف أن مــواقــع القوات 
ــــوات الــنــظــام الـــســـوري،  ــيـــة، ومـــواقـــع قـ الـــروسـ
»تتعرض لهجمات في منطقة وقف التصعيد 
ولن نسمح بذلك«، مكررًا مزاعم موسكو بأن 
العسكرية  الــقــوة  تستخدم  الــروســيــة  الــقــوات 
هــنــاك ضــد »اإلرهـــابـــيـــن« بــنــاء عــلــى قـــرار من 
ــن. وأضــــاف: »الــوضــع فــي شمال  مجلس األمــ
غرب سورية... نستخدم القوة هناك بناء على 
قرار مجلس األمن الدولي رقم 2254 القاضي 
بمكافحة اإلرهـــاب بحزم فــي ســوريــة«. ودأب 

بالغارات الروسية على مناطق النفوذ التركي 
»الوطن«،  وقالت صحيفة  في شمال سورية. 
أمــس األحـــد، إن »زيـــادة حــدة القصف الجوي 
الــــروســــي ضــــد املــلــيــشــيــات الـــتـــابـــعـــة لــلــنــظــام 
الـــتـــركـــي، ال تــــدع مـــجـــااًل لــلــشــك بــــأن الــقــيــادة 
فــرض تغيير جوهري  الــروســيــة عــازمــة على 
عــلــى ســـلـــوك أردوغــــــــان فـــي )مــنــطــقــة( خفض 
التصعيد )إدلـــب ومــا حــولــهــا(«. واعتبرت أن 
اســتــهــداف مــنــطــقــة عــفــريــن مـــن قــبــل الــطــيــران 
الروسي »نوع من رسائل الضغط«، في سياق 
ما يمكن تسميته »الحرب الدبلوماسية« التي 

تنتهجها موسكو إزاء أنقرة.
الــروســي  بــالــشــأن  املختص  السياسي  املحلل 
»العربي  الواحد رأى، في حديث مع  طه عبد 
الــجــديــد«، أن الــجــانــب الــروســي »يــرفــع سقف 
الوضع  التركي حول  الجانب  مع  املفاوضات 
في إدلب، وحول سورية بشكل عام«، مضيفًا: 
»املــســألــة الــواضــحــة أن الـــروس يــريــدون كامل 
ــبـــاره واحـــــــدًا مــن  ــتـ ــاعـ الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى أم 4 بـ
الشراين الرئيسية لتحسن التبادل التجاري، 
وبـــالـــتـــالـــي خـــلـــق أي مـــقـــومـــات، مــهــمــا كــانــت 
مــتــدنــيــة، ملــحــاولــة إنــعــاش اقــتــصــاد الــنــظــام«. 
كما رأى عبد الــواحــد أن »روســيــا تسعى إلى 
مــا هــو أكــثــر مــن ذلـــك. تــريــد تــرتــيــبــات معينة 
مـــع األتــــــراك، عــبــر الــضــغــط الــعــســكــري تسمح 
باستعادة سيطرة أوسع على إدلب، أو حتى 
الــســوري  النظام  مؤسسات  بتمثيل  السماح 
فيها«. ولفت إلى أن الروس »سيصرون خال 
تحرير  هيئة  استئصال  موضوع  على  القمة 
ــم يــتــراجــع  ــام«، مــضــيــفــًا: »بـــاخـــتـــصـــار لــ ــ ــشـ ــ الـ
الروس عن سعيهم الستعادة كامل السيطرة 
عــلــى األراضـــــي الـــســـوريـــة، لــقــنــاعــتــهــم أن هــذه 
إعادة  الخطوة ستكون حاسمة في موضوع 
الــدولــي على  الــنــظــام وإرغــــام املجتمع  تأهيل 
الــتــعــامــل مــعــه«. وتـــابـــع: »يــــرون )الــــــروس( أن 
الوضع السياسي واملواقف الدولية باتت أكثر 
النظام  الــتــعــاطــي مــع  فــكــرة  اســتــعــدادًا لتقبل 
الــســوري، على األقـــل بــاعــتــبــاره »سلطة األمــر 

الواقع«. شارك العاهل األردني في مؤتمر بغداد )مرتضى السوداني/األناضول(

استهدفت الغارات عناصر من »فرقة الحمزة« )بكر القاسم/ فرانس برس(

ــــع وصـــــــول الـــحـــزب  الـــســـيـــاســـيـــة اخـــتـــلـــفـــت مـ
الديمقراطي إلى الحكم في واشنطن، مانحًا 
ــر لـــــــأردن لــلــتــحــرك فــــي اإلقـــلـــيـــم،  ــبـ ــة أكـ ــريـ حـ
خــصــوصــًا الــنــشــاط الــدبــلــومــاســي، لــيــس مع 
ــتـــى مــــع الـــنـــظـــام الـــســـوري  الــــعــــراق فـــقـــط وحـ
ــون  ــانــ »قــ ــــن  مـ األردن  اســـتـــثـــنـــاء  ومــــحــــاولــــة 
ــارة وزيـــر الــدفــاع في  ــار إلــى زيـ قــيــصــر«. وأشـ
النظام السوري علي أيوب إلى األردن أخيرًا، 
الـــربـــاعـــي،  الـــطـــاقـــة  اجـــتـــمـــاع وزراء  وقــبــلــهــا 
األردنية هالة زواتــي والسوري بسام طعمة 
واملــــصــــري طـــــارق املــــا والــلــبــنــانــي الــســابــق 
ــال إن الـــواليـــات  ريـــمـــون غــجــر فـــي عـــّمـــان. وقــ
السياسية  الــتــحــركــات  على  تشجع  املــتــحــدة 
فــي املــنــطــقــة مــن أجـــل الــتــفــرغ لــلــمــواجــهــة مع 
الصن وروسيا، ولذلك تريد إطفاء الحرائق 
فـــي اإلقــلــيــم واملــنــطــقــة، وتــســعــى لـــهـــدوء في 
دبلوماسيًا.  األزمـــات  حــل  ومحاولة  املنطقة 

تــشــددًا فــي ســوريــة وانفتاحًا فــي الــعــراق، أو 
بهذه  كثيرًا  يتأثر  واألردن  أحــيــانــًا،  العكس 
الــقــوى. ولــذلــك رأى األردن أنــه ال بــد مــن فتح 
باب املواربة السياسية مع إيران، ذات النفوذ 

املؤثر في العراق.
مــــــن جــــهــــتــــه، أشــــــــــار رئـــــيـــــس قــــســــم اإلعــــــــام 
ــــي جــامــعــة  ــيـــة فـ ــجـ ــراتـــيـ والـــــــدراســـــــات االســـتـ
الحسن بن طال، حسن الدعجة، في حديث 
مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إلــــى أن الـــتـــوازنـــات 

وحـــول لــقــاء رئــيــس مجلس الــنــواب األردنـــي 
طهران،  مــن  مقربة  سياسية  شخصيات  مــع 
لــتــحــقــيــق  يــســعــى  األردن  أن  الـــدعـــجـــة  رأى 
مـــصـــالـــحـــه بــــالــــدرجــــة األولـــــــــى، ويـــلـــتـــقـــي مــع 
جـــمـــيـــع الـــشـــخـــصـــيـــات الــــتــــي مــــن املـــمـــكـــن أن 
األطياف  مــن مختلف  أهــدافــه،  تلبي وتحقق 
ال  السياسة  في  وتابع:  العراقية.  السياسية 
مــحــظــورات، واالتــصــاالت تــكــون مــع مختلف 
الــقــوى الــســيــاســيــة، كــاشــفــًا أن الــعــاقــات مع 
إيران تشهد تطورًا كبيرًا حتى على مستوى 
لـــذلـــك ســـابـــقـــًا، مثل  الـــرافـــضـــة  الــخــلــيــج  دول 
السعودية. ولفت إلى ضرورة عدم النظر إلى 
بمعزل  العراق،  مع  العاقات  تعزيز  محاولة 
عــن الــدبــلــومــاســيــة األردنـــيـــة تــجــاه الــعــاقــات 
مع النظام السوري، والتي تأتي بتنسيق مع 
الواليات املتحدة وروسيا، ملزيد من التعاون 

االقتصادي.

منح وصول بايدن 
للحكم حرية أكبر لألردن 

للتحرك في اإلقليم
املــعــارضــة والــنــظــام في  الداخلية بــن مناطق 
ريــفــي حلب وإدلــــب، مــهــدديــن بــإعــطــاء النظام 
الـــضـــوء األخـــضـــر لــلــتــقــدم عــلــى األرض تحت 
غــطــاء نـــاري مــن الــطــيــران الــروســي للسيطرة 
عــلــى طــريــق »أم 4« بــالــقــوة، مــا يــعــنــي وقــوع 
أن تستميت  املـــتـــوقـــع  مـــن  إذ  ــبـــرى،  كـ ــعـــارك  مـ
الـــفـــصـــائـــل املــــعــــارضــــة بــــالــــدفــــاع عــــن مــنــاطــق 
نفوذها جنوب الطريق املذكور أو في محيطه، 
الزاوية  ومنطقة جبل  أريحا  مدينة  وأبــرزهــا 

التي تضم 33 بلدة وقرية.
قيادي  البكور، وهو  العقيد مصطفى  وتوقع 
فــي فصائل املــعــارضــة الــســوريــة فــي محافظة 
ــد«،  ــديـ ــع »الــــعــــربــــي الـــجـ إدلـــــــب، فــــي حـــديـــث مــ
تــصــعــيــدًا روســـيـــًا أكــبــر قــبــيــل قــمــة ســوتــشــي. 
الــيــوم بوجه  أن تركيا »وحــيــدة  البكور  ورأى 
التحالف الروسي اإليراني األسدي«، مضيفًا: 
»هـــنـــاك تـــراجـــع غــربــي عـــن االهــتــمــام بــالــشــأن 
يــتــوقــع عمليات  الــبــكــور ال  أن  إال  الــــســــوري«. 
عــســكــريــة واســـعـــة لــلــنــظــام فـــي شـــمـــال غــربــي 
ــوريـــة، مــشــيــرًا إلــــى أن مــنــطــقــة شــرقــي نهر  سـ
الفرات أكثر أهمية للروس من محافظة إدلب 
حاليًا. إلى ذلك، احتفى إعام النظام السوري 

الــجــانــب الــروســي على رفــع وتــيــرة التصعيد 
ــة تـــجـــمـــع بـــوتـــن  ــمــ ــري قـــبـــيـــل أي قــ ــكــ ــســ ــعــ الــ
وأردوغان للتباحث في قضايا تخّص الشأن 
السوري. ويجتمع الرئيسان مجددًا في مدينة 
ســوتــشــي الــروســيــة فــي 29 ســبــتــمــبــر/ أيــلــول 
الحالي، ومن املتوقع أن يحضر ملف الشمال 
الغربي من سورية بقوة على طاولة التباحث. 
»تــنــازالت«  ومـــن املــرجــح أن يــطــالــب الــــروس بـــ
من األتــراك لصالح النظام السوري على عدة 
صـــعـــد، لــعــل أبـــرزهـــا اســـتـــعـــادة الــحــركــة على 
بالشمال  الساحل  يربط  الــذي   ،»4 »أم  طريق 
إدلــب الجنوبي، والذي  السوري، ويعبر ريف 
األهم  الجانب  تسيطر فصائل معارضة على 
منه. كما يضغط الــروس باتجاه فتح املعابر 

توقع مصطفى البكور 
تصعيدًا روسيًا أكبر قبيل 

قمة سوتشي

يعمل األردن لتطوير 
عالقاته مع العراق، وفي 

هذا الصدد، يسعى إلى 
تحسين العالقات مع 

الفصائل العراقية الموالية 
إليران

رفعت روسيا، عبر شن 
غارات على فصيل سوري 
معارض، تابع لتركيا، من 

سقف المفاوضات مع 
أنقرة حول الوضع في 

إدلب

الحدثتقرير
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مرشح الدائرة 24 )أبا الظلوف( النتخابات مجلس الشورى 

هناك حقائق ال يرقى إليها الشك وإن طال الزمن، ومنها أن 
الماء سبب الزدهار أغلب الحضارات القديمة، وأنه قد يكون سببا 

في أغلب الحروب المقبلة، وأنه في كل األحوال سيكون رافدا 
للنمو في الدول التي تعرف كيف تستغل هذا المورد الثمين 

في الزراعة والصناعة والسياحة، وفي رفاهية المواطنين. 

ــد منهــا لنعــرف مــن  هــذه مقدمــة كان الب
أيــن نبــدأ، فنحــن يف دولــة قطــر عشــنا 
ــا  ــرة لكنن ــال كث ــر ألجي ــاف البح ــى ضف ع
كنــا نشــكو مــن شــّح ميــاه الــرب، وكانــت 
تحقيــق  عــن  وعاجــزة  زراعتنــا ضعيفــة 
االكتفــاء الــذايت لنــا بســبب قلــة املــاء، 
أقــل  املائيــة  مواردنــا  أن  أيضــا  ونعــرف 
مــن مواردنــا مــن الغــاز والنفــط، ولكننــا مل 
ــا  نقــف عاجزيــن أمــام هــذا الحــال، وفكرن
يف حلــول مبتكــرة تحقــق لنــا أهدافــا ال 
ميكننــا التخــي عنهــا: أولهــا تحقيــق األمــن 
ــا  ــوى، وثانيه ــة قص ــا كأولوي ــايئ لدولتن امل
البحــث عــن مصــادر مســتدامة لتنويــع 
ــاد  ــددة بالنف ــة امله ــاه التقليدي ــادر املي مص
مهــا رّشــدنا اســتغاللها، وثالثهــا ضــان 
مــورد دائــم وقابــل للتخزيــن مــن ميــاه 
الــرب يكفــي لســد حاجــات املواطنــن 
وكل أهــل قطــر لســنوات مقبلــة، ومــن 
ــروع  ــأ م ــراتيجية نش ــة االس ــذه الخط ه
ــة  ــاه مبنطق ــن املي ــرى لتخزي ــات الك الخزان

أم صــالل عــي شــال الدوحــة. 
ــق  ــت مهندســا مشــاركا يف تحقي ــي كن وألنن
تحولــت  التــي  الفريــدة  الرؤيــة  هــذه 
إىل مــروع ضخــم بلغــت كلفتــه حــوايل 
مليــارات   4( قطــري  ريــال  مليــار   14.5
خــريت  بــكل  وســاهمُت  أمــريك(،  دوالر 
الهندســية  الهندســية يف تنفيــذ مكوناتــه 
فإننــي  واملتطــورة،  والضخمــة  املعقــدة 
أجــد أن الحديــث عــن هــذا املــروع هــو 
ــاز،  ــث عــن قصــة نجــاح قطــري بامتي حدي
وعــن أبنــاء هــذا الوطــن مــن أهــل الفكــر 
رصح  بنــاء  يف  ســاهموا  ممــن  والســاعد 
ــر  ــتيعاب أك ــى اس ــادر ع ــايئ ق ــديس م هن
امليــاه  مــن  غالــون  مليــون   1500 مــن 
ــغ 150%  ــادة تبل الصالحــة للــرب، أي بزي
مقارنــة بالقــدرة الســابقة لتخزيــن ميــاه 

الــرب. 
األضخــم  يعتــر  الــذي  املــروع  هــذا 
يف العــامل وفــق أعــى معايــر التصنيــف 
واملقارنــة، يوفــر يف مرحلتــه الحاليــة األمــن 

ــتكون  ــام 2026، وس ــى ع ــر حت ــايئ لقط امل
ــه مراحــل أخــرى مســتقبلية مــن شــأنها  في
ــا  ــى م ــة حت ــايئ للدول ــن امل ــق األم أن تحق
بعــد عــام 2036، مــع األخــذ بعــن االعتبــار 

التطــور الســكاين الرسيــع للدولــة. 
ويشــكل مــروع الخزانــات االســراتيجية 
ــاه يف قطــر مفصــال أساســيا يف  الكــرى للمي
تحقيــق األمــن املــايئ، وتأكيــدا لجاهزيــة 
ــات  ــاء مبتطلب ــة للوف ــاه يف الدول ــاع املي قط
ــا، فهــو  ــة التــي تشــهدها البــالد حالي التنمي
الــرب  ميــاه  يبعــد كل فرضيــات شــح 
عــن ســكان قطــر لســنوات طويلــة مقبلــة، 
ــة  ــاه الصالح ــن املي ــا م ــا عالي ــدم تدفق ويق
للــرب ومــن مــورد ال ينضــب يقــوم عــى 
تنقيــة ميــاه البحــر، كــا يوفــر قــدرة كبــرة 
ــا  ــد املســاكن واملنشــئات بأنواعه عــى تزوي
ــات  ــي كل فرضي ــة تراع ــاه نقي ــادر مي مبص
ــاؤال  ــر تف ــراين األك ــكاين والعم ــور الس التط

ــى اآلن.  حت
ميكننــي  الهندســية  خــريت  خــالل  ومــن 
القــول إن هــذا املــروع االســراتيجي الــذي 
يتكــون  بأهميتــه،  إميانــا  فيــه  ســاهمت 
ســعة  تبلــغ  خزانــا،  عــر  مــن خمســة 
الواحــد منهــا نحــو 100 مليــون غالــون، 
ويســاهم ارتفــاع الخزانــات عــى توفــر 
دعــم هيدروليــي يســاعد يف توصيــل املــاء 
ــوارئ  ــاالت الط ــاء ح ــى أثن ــبكة حت إىل الش
ــا  ــال. ك ــايئ مث ــار الكهرب ــاع التي ــد انقط عن
ــات الضخمــة مبحطــات  ــك الخزان ــط تل ترتب
ــة  ــب ثنائي ــن األنابي ــبكة م ــر ش ــة ع التحلي

ــرا، وهــو  ــا 650 كيلوم ــغ طوله ــاه يبل االتج
نحــو  امليــاه  تدفــق  مرونــة  يضمــن  مــا 
جميــع مناطــق الدولــة، بينــا تعمــل آليــة 
تدويــر مبتكــرة للميــاه ونظــام تعقيــم عــايل 
الجــودة عــى املحافظــة عــى جــودة امليــاه 
ــة  ــدد زمني ــة مل ــات الضخم ــك الخزان يف تل

ــة.  طويل
إن هــذا املــروع يعــر عــن رؤيــة الدولة 
للمســتقبل يف مجــال حســاس وحيــايت ال 
ــاة  ــاه مصــدر حي ــدا، فاملي ــه أب ــى عن غن
ــن  ــه، وال ميك ــت نفس ــة يف الوق ورفاهي
مبثــل  إال  وتعمرهــا  املــدن  تأســيس 
هــذا املصــدر الحيــوي، ولهــذا مل نجــد 
توســيع  يف  مشــاكل  أي  اآلن  حتــى 
ــا منلــك  ــا ألنن ــا وتطويهــا عمراني مدنن
املــوارد للقيــام بذلــك ومنهــا املــاء 
يشــكل  ال  كــا  للــرب،  الصالــح 
التطــور يف عــدد الســكان، وال ارتفــاع 
ــاه يف  ــرد للمي ــتهالك الف ــب اس نصي
ــر  ــوايل 500 ل ــغ ح ــذي يبل ــر ال قط
وهــو  يوميــا،  الواحــد  للشــخص 
مــن أعــى املعــدالت يف العــامل، أي 
عائــق للمؤسســة العامــة القطريــة 
للكهربــاء واملــاء “كهرمــاء” لتوفــر 
املــاء الصالــح للــراب لــكل أهــل 

ــة  ــال انقطــاع وبجــودة عالي قطــر ب
ــل.  ــة يف التوصي ورسع

ويف الختــام فــإن العقــل االســراتيجي 
املــروع  هــذا  ونفــذ  خطــط  الــذي 
الوطنــي الرائــد، الــذي وّفــر ميــاه الــرب 
ألهــل قطــر لســنوات طويلــة مقبلــة، 
مائيــة  مــوارد  يف  التفكــر  اآلن  ميكنــه 

متجــددة، تســاعدنا عــى اســتغالل األرايض 
القطــاع  لدعــم  الشــالية  املناطــق  يف 
تصبــح  أن  أجــل  مــن  وذلــك  الزراعــي، 
تلــك املناطــق الزراعيــة جــزءاً أساســياً مــن 
ــذايئ  ــن الغ ــق األم ــر لتحقي ــا الكب مروعن
ــا  ــكل جهدن ــعى ب ــذي نس ــن، ال ــذا الوط له
وثقــة النــاس فينــا لنكــون مشــاركن يف بنائــه 

وازدهــاره وعــزة أهلــه.

األمن المائي للدولة.. 
أولوية قصوى لحماية 

األجيال واستدامة 
مواردنا 

المهندس محمد عمر المناعي.. 
مشارك في مشروع الخزانات االستراتيجية الكبرى في قطر 

ثقتك
أمانتنا

الشمال تنمية ونماء

 Lorem ipsum

Lorem ipsum
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أبا الظلوف

واقعية العمل...
        لبناء المستقبل
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االحتالل يقتل 5 فلسطينيين

أعنف حملة إسرائيلية في الضفة

»حماس« تطلب وساطة مصر 
وتركيا لدى السودان

جميع الشهداء الذين 
قضوا في االشتباكات من 

األسرى المحررين

رام اهلل، القدس المحتلة 
العربي الجديد

أعنف  اإلسرائيلي  االحتالل  شن 
حــمــلــة دمـــويـــة ضـــد عــنــاصــر في 
حركة »حماس« على أطراف بلدة 
بدو شمال غرب القدس املحتلة، و»الجهاد 
اإلسالمي« في محافظة جنني، التي أصبح 
مقاوموها يتصدون بالسالح ألي محاولة 
ــا أدى إلــى  لـــالحـــتـــالل القـــتـــحـــام املــنــطــقــة، مـ
ســقــوط 5 شـــهـــداء، بــاإلضــافــة إلـــى عـــدد من 

الجرحى، قامت قوات االحتالل باعتقالهم.
ــع الــــــشــــــهــــــداء الـــــــذيـــــــن قــــــضــــــوا فـــي  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ وجـ
ـــن،  ــرريــ ــ ــحـ ــ االشـــــتـــــبـــــاكـــــات مــــــن األســــــــــــرى املـ
وبعضهم لــم يمض على تــحــرره مــن األســر 
ــر الــــذي  ــ ــقـــط، األمــ ــــوى بــضــعــة أســـابـــيـــع فـ سـ
يــدحــض ســيــاســة الــــردع اإلســرائــيــلــيــة التي 
تزعم أن اعتقال الفلسطينيني عدة سنوات 
ــزل مـــن شــأنــه  ــعـ وتــعــريــضــهــم لــلــتــعــذيــب والـ
أن يمنعهم مــن االنــخــراط فــي املقاومة مرة 
أخرى. واعترف جيش االحتالل اإلسرائيلي 
وحداته  صفوف  بني  خطيرتني  بإصابتني 
فــي االشــتــبــاك املسلح فــي بلدة برقني غرب 
جنني، وأدى الستشهاد أسامة ياسر صبح 
املحسوب على سرايا »الجهاد اإلسالمي«، 
ويـــوســـف مــحــمــد فــتــحــي صــبــح )16 ســنــة(، 
واعتقال مصابني لم ُيعرف مصيرهما بعد.
وحسب املعلومات فإن قوة كبيرة من جيش 
االحتالل ووحداته من املستعربني هاجمت 
ــة عــلــى  ــيــ ــا فــــي أرض زراعــ بـــالـــقـــذائـــف كـــوخـ
أطـــراف بــلــدة بـــدو، وقــامــت بقصفه، مــا أدى 
إلــى استشهاد أحمد زهــران وزكــريــا بــدوان 
ومــحــمــود حـــمـــيـــدان، مـــن حــركــة »حـــمـــاس«. 
وقـــام جــنــود االحـــتـــالل بــاخــتــطــاف جثامني 
متبع  عقابي  كإجراء  واحتجازها  الشهداء 
تــقــوم بـــه ســلــطــات االحـــتـــالل ضـــد الــشــهــداء 
وذويهم، في أسلوب ردع لم يمنع املقاومني 
مــن االســتــمــرار فــي مــقــارعــة االحــتــالل. وأكــد 
»العربي الجديد«، أن »هناك  خليل بدوان، لـ
قرارًا باغتيال الشهداء الثالثة من قبل قوات 

االحتالل التي كان بإمكانها اعتقالهم«.
وكـــــان قـــد تـــكـــّرر اســــم أحـــمـــد زهـــــــران، الـــذي 
يــــطــــارده االحــــتــــالل مـــنـــذ أســـابـــيـــع، بــتــهــمــة 
تــشــكــيــل خــاليــا لــلــحــركــة ملــقــاومــة االحــتــالل 
ــل اإلعــــالم  ــائـ فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، فـــي وسـ
الفلسطينية بقوة أخيرًا، حيث قامت قوات 
نحو  قبل  العائلة  منزل  باقتحام  االحــتــالل 
قامت  كذلك  في محاولة ألســره.  أسبوعني، 
بعد أيام باعتقال أشقائه وزوجته للضغط 
عليه لتسليم نفسه لكن دون جــدوى، على 
ــتـــالل  ــبـــاط االحـ ــــد ضـ الــــرغــــم مــــن تـــهـــديـــد أحـ
قبل  منزلها  اقــتــحــام  خــالل  الشهيد،  والـــدة 
 لها: »سنقتله، وسنجعل جسده 

ً
أيام، قائال

قطعا صغيرة في كيس«. وزهران )31 سنة( 
اعتقل ست مرات، بما مجموعه ست سنوات 
من االعتقال، وهو شقيق الشهيد القسامي 
القيادي زهــران زهــران، أحــد منفذي عملية 
خطف الجندي نحشون فايسمن في 1994 
التي نفذتها مجموعة من »كتائب القسام«. 

نقاط التماس، وعلى الطرق االلتفافية«.
ــا فــي بــلــدة بــرقــني غـــرب جــنــني، فــقــد أدى  أمـ
اشـــتـــبـــاك مــســلــح داٍم، اســتــمــر مـــن الــســاعــة 
السادسة  وحتى  األحــد  أمــس  فجر  الثانية 
صــبــاحــا، حــســب شــهــود عــيــان، الستشهاد 
أســـامـــة يــاســر صــبــح )22 ســـنـــة(، ويــوســف 
مــحــمــد فــتــحــي صــبــح )16 ســـنـــة(، وإصــابــة 
ـــل واعـــتـــقـــالـــهـــمـــا. ونــعــت  ــ شــــابــــني عـــلـــى األقــ
الـــذراع العسكرية لحركة  الــقــدس«،  »ســرايــا 
»الــجــهــاد اإلســـالمـــي«، أســامــة صــبــح، وهــو 
ــرات. وشـــددت  ــ أســيــر مــحــرر اعــتــقــال عـــدة مـ
»الجهاد«، في بيان، على أن »دماء الشهداء 
لن تذهب هدرًا، وأن االحتالل سيتحمل ثمن 
كل جرائمه وإرهابه بحق األرض والشعب 
الجرائم،  هــذه  »أن  واعتبرت  الفلسطيني«. 
الـــتـــي تــســتــهــدف املـــقـــاومـــة املــتــصــاعــدة في 
الضفة الغربية، لن تفلح في النيل أو الحد 

من العمل الفدائي«.
وأكــــــــــدت »كـــتـــيـــبـــة جـــــنـــــني«، فـــــي بـــــيـــــان، أن 
ــا  ــرايـ ــــى »سـ مـــجـــمـــوعـــات مــســلــحــة تـــابـــعـــة إلـ
ــــدس« نــــفــــذت هـــجـــمـــات ضـــــد دوريــــــــات  ــقــ ــ ــ ال
وقـــــوات جــيــش االحـــتـــالل خــــالل اقــتــحــامــهــا 
ــنـــني،  غـــــــرب جـ ذان  ــر  ــ ــفـ ــ ــــني وكـ ــرقـ ــ بـ ــدتــــي  ــلــ بــ
وأمـــطـــرتـــهـــا بــــوابــــل كــثــيــف مــــن الــــرصــــاص. 
إسرائيلية  خاصة  قــوات  استهداف  تم  كما 

بعبوات  برقني  فــي  منزل  بمحاصرة  قامت 
لقوة  مــبــاشــر  واســتــهــداف  الــصــنــع،  محلية 
ــرى لــجــيــش االحـــتـــالل مـــن مــســافــة صفر  أخــ
ــازل فـــي بـــرقـــني،  ــنــ خــــالل مـــحـــاصـــرة أحــــد املــ
ــا بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر.  ــهـ ــتـ ــابـ وتـــمـــكـــنـــت مــــن إصـ
اقتحام  لعمليات  الــتــصــدي  تــم  أنـــه  وأكــــدت 
أخرى كان االحتالل ينوي تنفيذها وفشلت 

تــحــت ضـــربـــات املـــجـــاهـــديـــن«. ونـــقـــل مــوقــع 
ــاطـــق بــاســم  ــنـ ــن الـ ــاريــــف« عــ ــعــ صــحــيــفــة »مــ
جيش االحتالل العقيد ران كوخاف قوله إن 
تباداًل كثيفا إلطالق النار وقع بني الجيش 
اإلســـرائـــيـــلـــي ومــســلــحــني فــلــســطــيــنــيــني فــي 
قــريــة بــرقــني خـــالل اقــتــحــام الــقــريــة العتقال 
»حماس«، مشيرًا إلى أن  ناشطني تابعني لـ
األوضاع قد تؤدي إلى إطالق صواريخ من 
غزة باتجاه إسرائيل. وأقر كوخاف بإصابة 
ــنــــاصــــر وحــــــــدة املـــســـتـــعـــربـــني  اثــــنــــني مـــــن عــ
»دوفدوفان« بجروح بالغة، في االشتباكات 
في برقني. وزعم جيش االحتالل أن الشهداء 
يشكلون خلية  كانوا  بــدو  بلدة  في  الثالثة 
تــابــعــة لــحــركــة »حــــمــــاس«، تــخــطــط لتنفيذ 
ــدًا«، وأن االحــتــالل يطارد  »قــريــبــا جـ عملية 
ــدة طــويــلــة، مشيرًا  ــــراد املــجــمــوعــة مــنــذ مـ أفـ
ــدد مـــن الــنــاشــطــني الــتــابــعــني  إلـــى اعــتــقــال عـ
للحركة. وتفاخر رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
بيان،  فــي  وقـــال،  بما حــصــل.  بنيت  نفتالي 
»تحركت القوات األمنية في الوقت املناسب 
فـــي يـــهـــودا والـــســـامـــرة )الـــضـــفـــة الــغــربــيــة( 
ــانــــوا عــلــى  ــذيــــن كــ ــد مـــخـــربـــي حـــمـــاس الــ ضــ
وشـــك تــنــفــيــذ عــمــلــيــات إرهـــابـــيـــة«. وأضـــاف 
»تصّرف الجنود والقادة في امليدان كما هو 
متوقع. اشتبكوا مع العدو، ونحن ندعمهم 

بالكامل«.
بيان،  فــي  الفلسطينية،  الرئاسة  واعتبرت 
ــدادًا ملــســلــســل االنــتــهــاكــات  ــ ــتـ ــ الــجــريــمــة »امـ
املتواصلة  امليدانية  واإلعــدامــات  والجرائم 
أن »اســتــمــرار  أبــنــاء شعبنا«، مــؤكــدة  بحق 
هذه السياسة، سيؤدي إلى انفجار األوضاع 
وإلـــى مــزيــد مــن الــتــوتــر وعـــدم االســتــقــرار«. 
ووصفت الخارجية الفلسطينية، في بيان، 
ما جــرى بأنه »امــتــداد ملسلسل االنتهاكات 
املتواصلة  امليدانية  واإلعــدامــات  والجرائم 
بـــحـــق أبــــنــــاء الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي والـــتـــي 
إلــى مستوى جــرائــم حــرب وجــرائــم  ترتقي 
ضد اإلنسانية، كجزء ال يتجزأ من جريمة 
التطهير العرقي التي تمارسها الحكومات 
اإلســرائــيــلــيــة املــتــعــاقــبــة فـــي إطـــــار حــربــهــا 

املفتوحة على الوجود الفلسطيني«.
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سياسة

طلبت حركة »حماس« 
من مصر وتركيا التوسط 

لدى السودان من أجل 
تصحيح العالقات مع 

الخرطوم، بعد مصادرة 
لجنة سودانية ممتلكات 

لفلسطينيين

سقط 5 شهداء فلسطينيين، من حركتي »حماس« و»الجهاد اإلسالمي«، في أعنف هجوم يشنه االحتالل اإلسرائيلي في الضفة 
الغربية والقدس المحتلتين، وسط دعوات من الحركتين إلى مواصلة استنزاف االحتالل، الذي أقر بجرح اثنين من عناصره

شيّع الشهيد ياسر صبح في برقين أمس )نضال اشتيه/ األناضول(

القاهرة ـ العربي الجديد

كشفت مصادر مصرية عن تطورات جديدة 
السلطات  بني  أخيرًا  التوتر  تصاعد  بشأن 
الــســودانــيــة وحــركــة »حـــمـــاس«، عــلــى ضــوء 
ممتلكات  الخرطوم  في  السلطات  مصادرة 

قالت إنها تابعة للحركة. 
وبــحــســب املــصــادر املــصــريــة، الــتــي تحدثت 
ــإن املـــســـؤولـــني في  »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، فــ لــــ
القاهرة  بوساطة  طالبوا  »حــمــاس«  قــيــادة 
لدى مجلس السيادة والحكومة السودانية، 
لــوقــف الــحــمــلــة الــتــي قــالــوا إنــهــا تستهدف 
الــــحــــركــــة فـــــي الـــــــســـــــودان، كــــمــــا تــســتــهــدف 

فلسطينيني وممتلكاتهم هناك.
وقالت املصادر إن »مسؤواًل بارزًا في املكتب 
السياسي لحماس تواصل مع املسؤولني في 
جهاز املخابرات العامة املصري، على ضوء 
القرارات السودانية األخيرة، بهدف التوسط 
وكذا  العالقات،  تدهور  لوقف  الطرفني  بني 
وقــــف الــحــمــلــة الــســودانــيــة ملـــصـــادرة أمـــالك 

السلطات  تــدعــي  فلسطينيني،  مستثمرين 
السودانية تبعيتها لحماس«. ونفت الحركة 
أي صلة لها باستثمارات تمت مصادرتها 
ــع لــلــحــكــومــة  ــبـ ــتـ ــيــــة تـ ــنــ ــة أمــ ــنـ ــبــــل لـــجـ مـــــن قــ
السودانية، مشيرة إلى أن األصول املذكورة 
في التقارير اإلعالمية تعود ملكيتها لرجال 
أعــــمــــال ومـــســـتـــثـــمـــريـــن فــلــســطــيــنــيــني لــيــس 
وكــانــت  بــالــحــركــة.  تنظيمية  أي صــلــة  لــهــم 
السلطات  أن  تــداولــت  إعـــالم غربية  وســائــل 
السودانية صادرت جميع أصول »حماس« 
ــتــــي تــضــمــنــت  عـــلـــى أراضـــــــي الـــــســـــودان، والــ
فنادق وعقارات وشركات متعددة األغراض 

وأراضي وشركة صرافة.
ــإن مــطــلــب »حـــمـــاس«  ــادر، فــ وبــحــســب املــــصــ
للمسؤولني املصريني، يأتي قبيل استئناف 
مفاوضات صفقة تبادل األسرى التي تعول 
الراهن، في  الوقت  القاهرة كثيرًا في  عليها 
ــــرأت على  ظـــل الــتــغــيــرات الـــجـــديـــدة الـــتـــي طـ
للمصريني  ومطالبته  اإلسرائيلي،  املــوقــف 
ــراط فــــي مــــفــــاوضــــات جــــــادة بــشــأن  ــاالنــــخــ بــ
الــصــفــقــة. وقــالــت املـــصـــادر إنـــه »عــلــى الــرغــم 
من نفي حماس صلتها بما تمت مصادرته 
ــــارت فـــي طلبها  مـــن مــمــتــلــكــات، إال أنــهــا أشـ
لــلــجــانــب املـــصـــري، إلـــى أن الــهــدف هــو عــدم 
القضية  لصالح  السوداني  املوقف  خسارة 
الــفــلــســطــيــنــيــة كـــداعـــم، عــلــى الـــرغـــم مـــن قـــرار 
االحــتــالل  مــع  بالتطبيع  األخــيــر  الــخــرطــوم 
اإلسرائيلي«. وأضافت املصادر أن »حماس 
ــا أخــــرى بــخــالف  يــبــدو أنــهــا وســطــت أطـــرافـ
القاهرة«، مشيرة إلى أن »تركيا دخلت على 
ــة بــــني حـــمـــاس واملــــســــؤولــــني فــي  ــ ــ خــــط األزمـ

السودان الحتوائها«.
ونـــاشـــدت »حـــمـــاس«، فــي بــيــان لــهــا، رئيس 

مــجــلــس الـــســـيـــادة الـــســـودانـــي عــبــد الــفــتــاح 
الله  عبد  الـــوزراء  مجلس  ورئيس  البرهان، 
حــمــدوك، التدخل »إليــقــاف حــاالت التعرض 
نافية وجــود  الــســودان«،  فــي  للفلسطينيني 
اســتــثــمــارات لــهــا فـــي الــــســــودان. وأوضــحــت 
التقارير اإلعالمية  املذكورة في  أن األصــول 
فلسطينيني،  ومــســتــثــمــريــن  أعـــمـــال  لـــرجـــال 
لــيــســت لــهــم أي صــلــة تــنــظــيــمــيــة بــالــحــركــة. 
وأعـــربـــت عــن أمــلــهــا فــي »أن تــكــون القضية 
الفلسطينيون  ــنـــون  واملـــواطـ الــفــلــســطــيــنــيــة 
املقيمون في السودان بمنأى عن التطورات 

السياسية داخل السودان«.
ــؤون املـــدنـــيـــة  ــ ــشــ ــ وطـــــالـــــب رئــــيــــس هـــيـــئـــة الــ
ــــودان  ــــسـ ــيــــخ، الـ الــفــلــســطــيــنــيــة حـــســـني الــــشــ
»حماس«  بتسليم أموال مصادرة منسوبة لـ
الشيخ،  وأضــاف  الفلسطينية.  السلطة  إلــى 
عــبــر حــســابــه عــلــى »تـــويـــتـــر«، أن »الــشــعــب 
األمـــوال،  لهذه  مــا يكون  أحــوج  الفلسطيني 
يــرزح تحت  الــذي  العظيم  وتحديدًا شعبنا 
الـــحـــارفـــي غـــــزة«. ورد نــائــب رئــيــس املــكــتــب 
ــمــــاس« مـــوســـى أبــو  الــســيــاســي لــحــركــة »حــ
»تــويــتــر«:  الــشــيــخ، كاتبا عبر  مــــرزوق، على 
املــاء  فــي  الشيخ االصطياد  » يــحــاول حسني 
الــعــكــر. فــمــا جـــرى فـــي  الـــســـودان هـــو صـــراع 
للشق  األميركي  التأييد  الستجالب  داخلي 
املـــدنـــي فـــي حــكــومــة  حـــمـــدوك فـــي مــواجــهــة 
استخدم  رخيصة  »لعبة  وتــابــع:  العسكر«. 
فيها اســم الحركة افــتــراًء«. وقوبل كــالم أبو 
مــــــرزوق بــــرد مـــن الـــشـــيـــخ، الـــــذي كــتــب على 
»تـــويـــتـــر«: »  أنـــــا طــالــبــت حــكــومــة الـــســـودان 
بإعادة هذه األموال دون اتهام ألحد! ال أدري 
مــا الــــذي أثــــار حفيظتك أنـــت والــبــعــض من 

الطلب املوجه لحكومة السودان؟«.

وبدوان )36 سنة( أسير محرر، أمضى أربع 
سنوات في معتقالت االحتالل، وتم إطالق 
ــيـــع فـــقـــط، فــيــمــا تــحــرر  ــابـ ــه قـــبـــل أسـ ســــراحــ

حميدان )27 سنة( قبل نحو شهرين.
العسكري  الـــذراع  الــقــســام«،  »كتائب  ونعت 
ــان، الـــشـــهـــداء  ــ ــيـ ــ ــــي بـ لـــحـــركـــة »حــــــمــــــاس«، فـ
الــثــالثــة، ووجــهــت الــتــحــيــة إلـــى »أهــلــنــا في 
القدس والضفة الذين ما هدأت ثورتهم وال 
خــبــت عزيمتهم، وســطــروا فــي كــل املــراحــل 
صفحات عز ناصعة رغم مالحقة االحتالل 
الفلسطيني  الشعب  لــهــم. ودعـــت  وأذنــابــه« 
ــقـــاوم واجـــتـــراح  إلـــى املـــزيـــد مـــن »اإلبــــــداع املـ
التكتيكات والوسائل التي تستنزف العدو، 
املحتل عن  الكبرى ودحــر  للمعركة  تمهيدًا 
ــنــــا«. كــمــا دعــــت حــركــة »حــــمــــاس«، في  أرضــ
بيان، الفلسطينيني في الضفة الغربية إلى 
»تصعيد املــقــاومــة ضــد املــحــتــل فــي جميع 

خاص

■ صباح الحرية واالنعتاق ألحرار هذا البلد املناضل، هذا يوم من أيام 
الثورة، ثورة الحرية والكرامة، ال تحزن يا دستور #تونس، سيثأر لك اليوم 

من عاهد الشهداء، إنهم باقون على العهد.

■ يوجد طغاة محرم املس بدساتيرهم وآخرين لعبوا بالدساتير 
ويفصلونها لكل مرحلة على مقاس مصالحهم أيام طغيانهم وتم 

إسقاطهم ورجعوا من خالل الثورات املضادة ولن يستمروا. الشعب 
التونسي البطل يخرج اليوم دفاعا عن تونس وعن دستورها ضد من 

أرادوا أن يرجعوا على أعقابهم

■ أي مفاوضات لحل األزمة بشأن شرق #السودان يجب أن يكون املكون 
ا من هذه املفاوضات وله الكلمة الفاصلة بعيدا عن قرار املكون  املدني جزء
العسكري لنتأكد أن ما يتم التوصل إليه في مصلحة كل البالد ليس على 

طريقة سالم جوبا

■ من يحمي هذه الثورة هو الشعب السوداني، ليس هناك وصي على هذا 
الشعب وال ضامن لثورته سوى أبناء هذا الثورة الذي شهدت بنضاالتهم 
أزقة وشوارع السودان، من كانوا يخرجون في مواكب املستقبل وال يدري 
أحدهم هل يعود ألحبابه أم هو آخر فراق، هؤالء كانوا وقود الثورة وهم 

حماتها

■ ما يفعله العسكر من هذه التصرفات الصبيانية مع أمن السودان القومي 
يعكس أنهم ليسوا من أهل الجدارة في تسلم القيادة ويثبت بما ال يدع 

مجاال للشك ارتهانهم للخارج ولن يالم حمدوك حال طلبه استخدام العصا 
األميركية الغليظة للمحافظة على أمن السودان القومي ومصالحه العليا

■ عندما يكون املنصب من أجل املكاسب الشخصية واالمتيازات 
العائلية... تقام ألجله الحروب واالنقالبات الدموية... لكن عندما يكون 

املنصب لخدمة الدولة والشعب فإن صاحبه يغادره للتقاعد الطبيعي... 
وداعا ميركل

■ #ميركل ستبقى عالمة فارقة بالتاريخ السياسي املعاصر وعلم اإلدارة 
والقيادة باملبادئ. حافظت على وحدة وتماسك االتحاد األوروبي رغم كل 
الهزات التي تعرض لها وآخرها البريكست. عملت مع فرنسا على تحويل 

أوروبا من تابع لشريك ألميركا. حققت نجاحات اقتصادية وسياسية 
واجتماعية هائلة ألملانيا

أفرجت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، أمس األحد، عن األسيرة القيادية في 
»الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين« خالدة جرار، بعد اعتقال استمر نحو 
جرار  عن  أفرجت  االحتالل  قوات  أن  محلية  مصادر  وأوضحت  عامين. 
االحتالل  المقام غرب جنين. وكانت قوات  العسكري  قرب حاجز سالم 
رفضت اإلفراج عن جرار قبل نحو ثالثة أشهر إللقاء نظرة الوداع على 
نوبة قلبية مفاجئة  إثر  التي توفيت  )31 سنة(  ابنتها سهى غسان جرار 

في منزلها برام اهلل.

اإلفراج عن خالدة جرار
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الكويت: فقدان 199 ألف وظيفة
الكويت ـ خالد الخالدي

أن سوق  بيانات رسمية  أظــهــرت 
ــقـــدت أكــثــر  الـــعـــمـــل فــــي الـــكـــويـــت فـ
وافـــــــــدة،  ــة  ــفــ ــيــ وظــ ألـــــــف   199 ــن  ــ مــ
الــفــتــرة مــن مــــارس/ آذار 2020 وحتى  خـــالل 
أغلبهم من  الــجــاري،  الــعــام  مــن  الشهر  نفس 
املــصــريــني والــهــنــود والــبــنــغــال، فيما وصــف 
خــبــراء اقــتــصــاد، هـــذا الــعــدد بــأنــه األكــبــر في 
تاريخ الدولة. وأوضحت البيانات الواردة في 
الــصــادر أخيرًا عن  تقرير نظام ســوق العمل 
الجديد«،  »العربي  عليه  واطلعت  الحكومة، 
السوق موزعة على  التي فقدتها  العمالة  أن 

15 نشاطا.
جــــاء قــطــاع الـــعـــقـــارات فـــي صـــــدارة األنــشــطــة 
األكــثــر خــســارة لــلــقــوة الــعــامــلــة، إذ فــقــد نحو 
53 ألــــف عـــامـــل، يــلــيــه قــطــاع تـــجـــارة الجملة 
والتجزئة وإصــالح املركبات بفقدان 37 ألف 

قــطــاع التشييد  ألــفــا  فــيــمــا غــــادر 30  عـــامـــل، 
والبناء و27 ألفا قطاع الصناعات التحويلية 

و12 ألف عامل قطاع النقل والتخزين.
وأكـــد تــقــريــر حــكــومــي آخـــر، أن الــعــمــالــة التي 
غـــــادرت فـــي الـــربـــع األول مـــن الـــعـــام الــجــاري 
الجنسيتني  في  أساسي  بشكل  تركزت  فقط 
البنغالية، حيث غادر  ثم  الهندية واملصرية 
أكثر من 21 ألف هندي البالد بشكل نهائي، 
فيما غادر أكثر من 11 ألف مصري، فيما أكد 
»الــعــربــي  مــصــدر حــكــومــي رفــيــع املــســتــوى لـــ
مغادرتهم  املتوقع  العمالة  عــدد  أن  الجديد« 
الــكــويــت حــتــى نــهــايــة 2021 يــقــدر بــنــحــو 65 
والصناعة  التجارة  ألف عامل. وكانت غرفة 
الـــكـــويـــتـــيـــة، قــــد أعــــربــــت عــــن مـــعـــانـــاتـــهـــا مــن 
إلــى خفض  التي تهدف  الحكومية  الــقــرارات 
عدد السكان الوافدين في البالد، مؤكدة أنها 
تضر االقتصاد الوطني وتؤدي إلى تهجير 

العمالة املاهرة إلى بلدان خليجية أخرى.

الكويت  وصناعة  تجارة  غرفة  رئيس  ودعــا 
محمد الصقر، مؤخرا، رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ صباح الخالد، إلى إلغاء قرار مجلس 
الخاص  العاملة  للقوى  العامة  الهيئة  إدارة 
الستني  ــاوزوا  تـــجـ الـــذيـــن  املــقــيــمــني  بتحميل 
عاما وليس لديهم شهادة دبلوم وما دونها 
رسوما بقيمة ألفي دينار لتجديد إقاماتهم، 

أو إبعادهم عن البالد. 
وتأتي قــرارات إبعاد العمالة الــوافــدة، ضمن 
التي تقودها الحكومة  التغييرات  حزمة من 
لــتــعــديــل الــتــركــيــبــة الــســكــانــيــة، والــتــي تهدف 
إلى خفض نسبة الوافدين في الدولة مقابل 

الكويتيني. 
لكن خــبــراء اقــتــصــاد أكـــدوا أن هــذه الــقــرارات 
أدت إلـــى حـــدوث اخــتــالالت كــبــيــرة فــي ســوق 
العمل، إذ أصيب قطاع التشييد والبناء وفق 
ما يقول عبدالله الشمري، وهو مشرف على 
إحدى شركات املقاوالت التي تعمل في مدينة 

املــطــالع الــســكــنــيــة الــجــديــدة شــمــال الــكــويــت، 
بالشلل التام، إذ بات املهندسون واملقاولون 

يبحثون عن عمال بناء دون جدوى.
وأوقفت الكويت دخول العمال إلى البالد منذ 
الــدول الخليجية في  بــدء تفشي كورونا في 
مـــارس/ آذار مــن الــعــام املــاضــي، كما أوقفت 

تجديد عشرات اآلالف من إقامات العمال. 
وكان محافظ البنك املركزي الكويتي محمد 
الهاشل، قد قال في تصريحات صحافية في 
يوليو/ تــمــوز املــاضــي، إن »الــكــويــت تحتاج 
إلى إصالحات عاجلة لتقف أوضاعها املالية 
األدوات  إن  إذ  استمرارية،  أكثر  أرضية  على 
ــة الـــتـــحـــديـــات  ــهـ ــواجـ الـــنـــقـــديـــة غـــيـــر كـــافـــيـــة ملـ

الهيكلية«. 
واسعة  مجموعة  املــركــزي  البنك  واستحدث 
أثــر جائحة  التحفيز، لتخفيف  إجـــراءات  من 
كــورونــا وتــراجــع أســعــار النفط على القطاع 

املصرفي واالقتصاد بشكل عام.

الدوحة ـ العربي الجديد

الــتــجــارة اإللــكــتــرونــيــة فــي قطر نــمــوًا قياسيا  حققت 
بلغت نسبته 47% خالل العام املاضي، لتصل قيمتها 
إلى 2.2 مليار دوالر، مقابل 1.5 مليار دوالر في 2019، 
فيما تــوقــعــت غــرفــة الــتــجــارة والــصــنــاعــة فــي الــدولــة 
ارتفاع قيمتها إلى نحو 2.3 مليار دوالر بنهاية العام 

الجاري.
ووفـــق بــيــانــات صــــادرة عــن غــرفــة قــطــر، أمـــس األحـــد، 
اإللكترونية  للتجارة  السابعة  املرتبة  الــدولــة  تحتل 
ــال واملـــســـتـــهـــلـــك، مــــن حـــيـــث حــجــم  ــ ــمـ ــ بــــني قــــطــــاع األعـ

املعامالت في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 
مع وجود توقعات باستمرار هذا االرتفاع.

لتبني  مــالئــمــة  ببيئة  تتمتع  قــطــر  أن  إلـــى  ــارت  ــ وأشـ
الـــتـــجـــارة اإللــكــتــرونــيــة، وتــتــوفــر فــيــهــا بــنــيــة تحتية 
متطورة لإلنترنت، حيث تحتل املرتبة األولى عامليا 
مـــن حــيــث نــشــر شــبــكــات األلـــيـــاف الــثــابــتــة، واملــرتــبــة 
الثانية عامليا من أصــل 175 دولــة في اختبار سرعة 

اإلنترنت عبر شبكات الهاتف الجوال.
ــــى خــلــيــجــيــا، والــخــامــســة  واحــتــلــت قــطــر املــرتــبــة األولـ
عــاملــيــا، فــي مــؤشــر ســرعــة تــدفــق اإلنــتــرنــت املــحــمــول، 
عامليا على مستوى  والــــ39  األولــى خليجيا  واملرتبة 

إنـــتـــرنـــت الـــنـــطـــاق الـــعـــريـــض الـــثـــابـــت بــحــســب مــوقــع 
»سبيد تيست« األميركي.

وبحسب بيانات غرفة قطر، فإن التجارة اإللكترونية 
شهدت نهضة قوية خــالل الــعــام املــاضــي الــذي مرت 
فيه الــبــالد بــإغــالق اقــتــصــادي جــزئــي بسبب جائحة 
النقد  لصندوق  بتقرير  كورونا، مستشهدة  فيروس 
ــار إلـــى أن الــجــائــحــة صاحبها تــزايــد في  الــعــربــي أشـ
الــهــواتــف املــحــمــولــة بنسبة 50%، وزيـــادة  اســتــخــدام 
الــذي  البيانات عبر اإلنــتــرنــت 40%، األمـــر  اســتــخــدام 
أن تثبت  العاملة في قطر  الشركات  للكثير من  أتــاح 
نفسها في ظل األزمة، ما زاد من حضورها ورفع من 

أسهمها في السوق املحلية النشطة، إذ يقدر انتشار 
التجارة اإللكترونية في قطر بنسبة %14.

ووفــقــا ألرقـــام غــرفــة قطر »تــتــصــدر قطر دول الشرق 
ــدة في  ــواحــ ــط فـــي مــتــوســط قــيــمــة املــعــامــلــة الــ ــ األوســ
الــــذي يــصــل إلــــى 264 دوالرًا  الـــتـــجـــارة اإللــكــتــرونــيــة 
ــتـــجـــارة  لــلــمــعــامــلــة الــــــواحــــــدة، وشــــهــــدت شــــركــــات الـ
اإللكترونية زيــادة في أعــدادهــا خــالل العام املاضي، 
إذ كانت 350 شركة في نهاية يونيو/ حزيران 2020 
إلــى 416 شركة في ديسمبر/ كانون  ووصــل عددها 
األول 2020، وهو ما يعني تأسيس 66 شركة تجارة 

إلكترونية جديدة في 6 أشهر«.

2.2 مليار دوالر للتجارة اإللكترونية في قطر

االقتراض يقلص العجز 
التونسي

تراجع عجز ميزانية تونس، في 
السبعة أشهر األولى من العام 
الحالي، بنسبة 41.82%، على 

أساس سنوي، إلى 2.63 مليار 
دينار )947.1 مليون دوالر(، مقابل 

4.52 مليارات دينار )1.62 مليار 
دوالر( في الفترة املقابلة من 2020، 

األمر الذي يرجع إلى اقتراض 
مبالغ كبيرة لتغطية اإلنفاق. 

وحسب تقرير لوزارة االقتصاد 
واملالية حول امليزانية العامة للبالد 
الصادرة مساء السبت، يتوقع أن 
يبلغ عجز املوازنة 7.94 مليارات 
دينار في كامل 2021، أي %6.6 
من الناتج املحلي اإلجمالي. كان 

عجز امليزانية سجل 11.22 مليار 
دينار، أي 9.6 باملائة من الناتج 

املحلي في 2020. 

ضرائب مصر تطاول 
»اليوتيوبرز«

طالبت مصلحة الضرائب املصرية، 
صانعي املحتوى عبر منصات 
التواصل االجتماعي املختلفة، 

بتصويب أوضاعهم، ممثلة في 
املداخيل املالية التي يحصلون 

عليها. وخاطبت مصلحة الضرائب، 
في بيان نشر من خالل صفحتها 
املوثقة على موقع فيسبوك، األفراد 

الذين يقومون بنشاط صنع 
املحتوى »البلوغرز، اليوتيوبرز«، 
بتصويب أوضاعهم الضريبية، 
من خالل فتح ملفات في دائرة 
الضرائب. وسيكون أمام هاتني 

الفئتني من صناع املحتوى خيار 
فتح ملفني ضريبيني، وفق البيان. 

امللف الضريبي األول، مرتبط 
بمأمورية الضريبة على الدخل، 

والثاني بنظيرتها املعنية بضريبة 
القيمة املضافة، متى بلغت ايراداتهم 

500 ألف جنيه )نحو 32 ألف 
دوالر( خالل 12 شهرًا من تاريخ 

مزاولة النشاط«. وقال طلعت 
سليمان، مدير عام املكتب الفني 

لرئاسة مصلحة الضرائب، في 
مداخلة هاتفية عبر فضائية الحياة 
املصرية، مساء السبت، إن الضريبة 

لن تتجاوز 5 آالف جنيه )318 
دوالرا( لدخل أقل من مليون جنيه 

)63.7 ألف دوالر(، مشيرا إلى أن 
هذه الضرائب ستؤول غالبا لتنمية 

املشروعات الصغيرة. 

تراجع عجز ميزانية األردن
تراجع عجز ميزانية األردن قبل 
املنح الخارجية، بنسبة %21.3 

على أساس سنوي، خالل األشهر 
السبعة األولى من العام الجاري، 

مقارنة بنفس الفترة من العام 
املاضي. وقالت وزارة املالية في 

بيان، أمس األحد، إن عجز امليزانية 
بلغ 1.07 مليار دينار )1.5 مليار 
دوالر(، مقابل 1.36 مليار دينار 
)1.91 مليار دوالر( خالل الفترة 

ذاتها من 2020.
وارتفعت املنح واملساعدات 
الخارجية املوجهة للموازنة 

األردنية، حتى نهاية يوليو/تموز 
بنسبة 370.2% إلى 555.5 مليون 
دينار، مقابل 118.2 مليون دينار 

في الفترة املناظرة.

أخبار

أطول خط 
لنقل الكهرباء 

في العالم

مليار جنيه   16 تبلغ نحو  بتكلفة  بريطانيا  إلــى  املغرب  العالم، ويمتد من  في  الكهرباء  لنقل  أطــول خط  قد ُيصبح  ما  لبناء  التخطيط  يجري حاليا 
البحر ويمتد ملسافة 3800 كيلومتر، حيث  الخط تحت  األحــد، سيمر  أمــس  األميركية،  بلومبيرغ  لوكالة  تقرير  )21.9 مليار دوالر(. ووفــق  إسترليني 
سيعتمد على الطاقة الشمسية والرياح في املغرب إلنتاج الكهرباء وسيزود اململكة املتحدة فقط باإلمدادات. وتخطط بريطانيا إلى مضاعفة قدرتها 
على الربط الكهربائي بثالث مرات في العام 2030. وأكدت الحكومة الحاجة إلى بناء املزيد من القدرات املتجددة الستبدال الغاز الذي يتعرض لتقلبات 

األسعار على املستوى العاملي. وتريد شركة »إكس لينكس« املسؤولة عن املشروع البدء في مد الخط عام 2025، وإنهاءه بحلول 2029.

اقتصاد
Monday 27 September 2021
االثنين 27 سبتمبر/ أيلول 2021 م  20  صفر 1443 هـ  ¶  العدد 2583  السنة الثامنة

)فرانس برس(
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الخرطوم ـ عاصم إسماعيل 
   هالة حمزة

لــــــم تــــمــــض ســــــــوى نــــحــــو أربــــعــــة 
أســابــيــع عــلــى تـــوصـــل الــخــرطــوم 
تــفــاهــمــات تاريخية  إلـــى  وجــوبــا 
اختراقات في ملفات صناعة  بأنها  وصفت 
ــــل، حــــتــــى أطـــلـــت  ــقـ ــ ــنـ ــ الــــنــــفــــط والـــــتـــــجـــــارة والـ
منشآت  تشهدها  الــتــي  املتتالية  اإلغــاقــات 
الشرق  مناطق  فــي  النفط  وأنــابــيــب  حيوية 
السوداني، ما يهدد بنسف التفاهمات التي 
أبــرمــهــا الــــســــودان مـــع دولــــة الـــجـــنـــوب، حــال 
كبير  مــأزق  فــي  البلدان  ويضع  استمرارها، 
ــات االقــتــصــاديــة واملعيشية  يــفــاقــم مــن األزمــ
فــيــهــمــا ويـــدخـــلـــهـــمـــا فــــي دوائــــــــر أعــــمــــق مــن 

الصراع.
ووقع السودان ودولة جنوب السودان نهاية 
تطوير  مسودة  على  املاضي  آب  أغسطس/ 
البلدين، خــال زيــارة  بــن  النفطي  الــتــعــاون 
وفـــد حــكــومــي ســـودانـــي إلـــى جــوبــا بــرئــاســة 
الـــوزراء، ما يسمح  الله حمدوك رئيس  عبد 
بــزيــادة اإلنــتــاج فــي حــقــول جــنــوب الــســودان 

وزيادة التصدير.
بورتسودان  مدينة  في  إقــدام محتجن  لكن 
على إغاق خطي تصدير واستيراد النفط، 
بهدف الضغط على الحكومة االنتقالية في 
مناطق  تهميش  على  احتجاجًا  الــخــرطــوم، 

عمان ــ العربي الجديد

العمل  بــيــانــات صــــادرة عــن وزارة  أظــهــرت 
األردنـــيـــة أن الــعــمــالــة الـــوافـــدة املــخــالــفــة في 
اململكة تصل إلى 41% من إجمالي العمالة 
املصرية  الجنسية  تتصدر  التي  األجنبية، 
قــائــمــتــهــا، فــيــمــا أكــــدت الــحــكــومــة اعــتــزامــهــا 
ــفــــن، بــــعــــد انــــتــــهــــاء مــهــلــة  ــالــ ــخــ تــــرحــــيــــل املــ
تصويب األوضاع في الثالث من سبتمبر/ 
أيــلــول الـــجـــاري. وقـــال وزيـــر الــعــمــل يوسف 
ــــوزراء،  الــشــمــالــي، خـــال اجــتــمــاع ملجلس الـ

تونس ـ إيمان الحامدي

ُيــفــقــد الـــغـــاء املــتــصــاعــد الــتــونــســيــن آخــر 
مصادر البروتن الحيواني على موائدهم، 
ــــاج قـــفـــزات  ــــدجـ ــار الـ ــعــ بـــعـــد أن ســـّجـــلـــت أســ
صــاروخــيــة أقصته مــن مــوائــد ذوي الدخل 
املــحــدود، بعد أن قلصت ذات األســبــاب في 
الــــســــنــــوات الـــســـابـــقـــة مــــن حـــضـــور الــلــحــوم 
الــحــمــراء واألســمــاك على مــوائــد الكثير من 
ــذ تــــطــــّور اســـتـــهـــاك الــــدواجــــن  ــنـ األســـــــر. ومـ
ــــي، احــتــلــت  ــــاضـ ــرن املـ ــقــ ــي ثــمــانــيــنــيــات الــ فــ
الـــلـــحـــوم الـــبـــيـــضـــاء املـــتـــأتـــيـــة مــــن الــــدجــــاج 
والديك الرومي مراتب متقدمة في مصادر 
ــر  ــ ــــي غـــــــــذاء األســ الـــــبـــــروتـــــن الــــحــــيــــوانــــي فــ
الــتــونــســيــة، حــتــى غــــدت املـــصـــدر الــرئــيــســي 
ــراء  ــمـ ــلــــحــــوم الـــحـ ــــع اســــتــــهــــاك الــ ــــراجـ ــــع تـ مـ
والــســمــك ألســـبـــاب اقــتــصــاديــة بـــاألســـاس . 
وبــســبــب الــغــاء املــتــصــاعــد وتــراجــع دخــول 
بالدواجن  التونسين  عــاقــة  أخـــذت  األســـر 
العام  هــذا  وتيرته  تسارعت  جــديــدًا  منحى 
مع تسجيل أسعار لحوم الدجاج زيــادة ال 
الفترة بن أغسطس/ آب من  تقل 60% في 
العام املاضي ونفس الشهر من 2021، حيث 
انتقل سعر الكيلوغرام الواحد من 6 دنانير 
إلــى 9 دنــانــيــر، فــي املقابل ارتــفــع سعر ذات 

الوحدة من لحم الديك الرومي بنسبة %57 
ليصل إلى 19 دينارًا للكيلوغرام مقابل 11 
ديـــنـــارًا. وقـــال ســامــي الــحــجــري )41 عــامــًا(، 
يــعــمــل بــأجــر يـــومـــي، إنــــه فــقــد الـــقـــدرة على 
شـــراء لــحــوم الــدجــاج ألســرتــه الــتــي تتكون 
مـــن 4 أفـــــراد، مــشــيــرًا إلـــى أن الـــغـــاء تسبب 
فـــي حـــرمـــان الــكــثــيــر مـــن األســــر مـــن الــعــديــد 
مــن األصــنــاف الــغــذائــيــة. وأضـــاف الحجري 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن الـــدجـــاج والــبــيــض  لـــ
هــمــا املـــاذ الــوحــيــد ملــحــدودي الــدخــل، لكن 
الـــغـــاء بــصــدد الــقــضــاء عــلــى قــدرتــهــم على 
الــدفــاع  فــي  السلطات  فشل  منتقدًا  شــرائــه، 
عن قوت التونسين. وأكد أنه أصبح يكتفي 
بـــشـــراء بــعــض األجـــــــزاء مـــن الــــدجــــاج األقـــل 
سعرًا على غرار األجنحة إلعطاء بعض من 
والحفاظ  مائدته  الــدســم لألكل على  املـــذاق 
عــلــى الــــتــــوازن الـــغـــذائـــي ألبـــنـــائـــه.  وبــســبــب 
الباد في  التي عرفتها  األزمــة االقتصادية 
ثمانينيات القرن املاضي اتجهت السلطات 
إلـــى تــوفــيــر بــدائــل غــذائــيــة للتونسين عن 
ــاك عــبــر تشجيع  ــمـ الــلــحــوم الــحــمــراء واألسـ
ــة الـــــــدواجـــــــن ونــــشــــرهــــا فـــــي كـــامـــل  ــنــــاعــ صــ
استهاكها  ليتضاعف  الــبــاد  مــحــافــظــات 
خال عشر سنوات فقط.  وتكشف بيانات 
رسمية أن الدواجن من القطاعات الزراعية 

ــاب اقـــتـــصـــاديـــة  ــ ــبـ ــ ــونــــس ألسـ ــــي تــ املـــهـــمـــة فـ
ــث تــــــوفــــــر الـــــــدواجـــــــن  ــ ــيـ ــ واجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة، حـ
ومــشــتــقــاتــهــا نــحــو 70% مـــن الــبــروتــيــنــات 
للتونسين. وأرجع وسيم بوخريص، الذي 
يــعــمــل فـــي مــجــال تــربــيــة الــــدواجــــن، ارتــفــاع 
األسعار إلى »احتكار مجامع كبرى لحلقات 
إنــتــاج األعــــاف الــتــي تشكل 70% مــن كلف 
اإلنتاج، ما يؤدي إلى إفاس صغار املربن 

وزيادة أسعار الدواجن بشكل كبير«.
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن  ــال بـــوخـــريـــص لــــ ــ وقـ
تتأثر  السوق  في  الــدواجــن  أسعار  بورصة 
التجارة  وزارة  أن  مؤكدًا  األعـــاف،  بأسعار 
لـــم تــتــحــرك مـــن أجــــل كــســر االحـــتـــكـــار الـــذي 
تفرضه 3 مجمعات كبرى في تونس، وذلك 
بــتــســقــيــف هـــوامـــش ربــــح األعــــــاف املــركــبــة 
وإدراجها ضمن املواد األساسية. وحذر من 
أن إفاس أصحاب مزارع الدواجن الصغيرة 
يــفــســح املـــجـــال لــلــمــجــامــع الــكــبــرى البــتــاع 
أكــثــر فأكثر فــي األســعــار.  الــســوق والتحكم 
ويتكون قطاع دجاج في أغلبيته من صغار 
املربن الذين لديهم طاقة استيعاب أقل من 
 
ً
5 آالف دجاجة في الـــدورة الــواحــدة، فضا

عن ثاثة مجامع كبرى تحتكر النشاط.
ــم قــــطــــاع الــــــدواجــــــن بـــنـــحـــو %12  ــاهــ ــســ ويــ
ــاج الــــزراعــــي و32% فـــي اإلنـــتـــاج  ــتــ فـــي اإلنــ

الحيواني، إضافة إلى مساهمته في تغطية 
الحاجيات االستهاكية من اللحوم بنسبة 
تتراوح بن 50% و53% وتوفيره ما ال يقل 
عن 15 ألف فرصة عمل، حسب إحصائيات 
رسمية. وعادة ما تترك األزمات والتحوالت 
االقتصادية واالجتماعية الكبرى في تونس 
الــتــي تضطر  مــوائــد األســـر  بصماتها على 
وإعـــادة  الــغــذائــيــة  النفقات  كفة  تعديل  إلــى 
املتاحة.  الدخول  أولوياتها بحسب  ترتيب 
االستهاك  ملعهد  رسمية  بيانات  وتكشف 
من  التونسي  الفرد  استهاك  أن  الحكومي 
الـــلـــحـــوم بــجــمــيــع أصــنــافــهــا )دون اعــتــبــار 
البحر( تطور من 17.8  األسماك ومنتجات 
كيلوغرامًا سنة 1985 إلى 24.8 كيلوغرامًا 
في عام 2000 ثم تراجع إلى 23.4 كيلوغرامًا 
 أسرة سنوّيًا ما يقارب 

ّ
في 2015، وتنفق كل

1065 دينارًا في شراء اللحوم والدواجن.
ويــبــقــى مـــعـــّدل اســـتـــهـــاك الــتــونــســي لــهــذه 
املواد دون املعّدل العاملي الذي يبلغ حسب 
ــة 43 كــيــلــوغــرامــًا  ــزراعــ ــة والــ مــنــظــمــة األغـــذيـ

للفرد الواحد في السنة. 
وتــعــانــي تــونــس مــن نــســبــة تــضــخــم عــالــيــة، 
كما تشهد األسواق بسبب حرب الكر والفر 
»الكارتات املالية«  بن السلطة وما يعرف بـ

نقصًا في تزويد مواد أساسية.

الشرق، وّجه ضربة غير مباشرة إلى جوبا، 
تتدفق  كانت  التي  وذلــك بحبس صادراتها 
إلـــى الــعــالــم الــخــارجــي بــشــكــل رئــيــســي عبر 

املرور باألراضي السودانية.
ويــمــتــد األنـــبـــوب الــنــاقــل لنفط دولـــة جنوب 
الـــســـودان مــن الــعــاصــمــة جــوبــا حــتــى ميناء 
بورتسودان بغرض التصدير، كما يستفيد 
ــوم عــلــى  ــ ــــودان مـــنـــه عـــبـــر تــحــصــيــل رســ ــــسـ الـ
 عــن الــحــصــول عــلــى إمــــدادات 

ً
عــبــوره، فــضــا

منه.
السودان ودولة  النفط بن  ولطاملا مر ملف 
انفصال  منذ  األزمـــات  مــن  بالكثير  الجنوب 
ــودان فـــي 2011،  ــســ ــن الــ ــودان عـ ــســ جـــنـــوب الــ
بــيــنــمــا كـــانـــت األنـــظـــار تــتــجــه فـــي الــســنــوات 
ــذا املــلــف الــحــيــوي  األخـــيـــرة نــحــو تجنيب هـ
املشاكل بن الدولتن، إذ أقّر املسؤولون في 
الــخــروج من  بــأنــه ال غنى عنه فــي  كلتيهما 
واملالية  االقتصادية  الصعوبات  من  الكثير 
الــتــي تعّمقت فــي كــل مــن جــوبــا والــخــرطــوم 
وتفاقمت على أثرها معدالت الفقر وانحدار 

مستويات املعيشة.
فــالــســودان يعاني مــن تــراجــع املـــوارد املالية 
الــدوالر،  وهبوط حاد لعملته الوطنية أمــام 
ارتــفــاع غير مسبوق ملعدالت  فــي  مــا تسبب 
الـــتـــي كـــســـرت حـــاجـــز 422% فــي  الــتــضــخــم 
يــولــيــو/ تــمــوز املــاضــي، كــمــا تــأثــرت جنوب 

أمــس األحــد، إن عــدد العمال غير األردنين 
الحاصلن على تصاريح عمل  )الــوافــديــن( 
ــدايــــة ســبــتــمــبــر/  ــة املـــفـــعـــول حـــتـــى بــ ســــاريــ
أيــلــول الـــجـــاري بــلــغ نــحــو 310 آالف عــامــل. 
وتــقــدر وزارة الــعــمــل عـــدد الــوافــديــن الــذيــن 
يـــعـــمـــلـــون بــــصــــورة غـــيـــر مـــشـــروعـــة بــنــحــو 
440 ألـــف شــخــص. وأشــــار الــشــمــالــي، خــال 
إطاعه مجلس الوزراء على نتائج إجراءات 
ــدة، إلــــى أن  ــوافــ تــوفــيــق أوضـــــاع الــعــمــالــة الــ
الــوزارة أصــدرت خال فترة توفيق أوضاع 
تموز  يوليو/   4 مــن  األردنــيــة  غير  العمالة 
املــاضــي وحــتــى الــثــانــي مــن الشهر الــجــاري 
نــحــو 112 ألـــف تــصــريــح عــمــل فــي مختلف 
وأوضح  االقتصادية.  واألنشطة  القطاعات 
أن قرار مجلس الوزراء الصادر في يونيو/
حزيران املاضي باملوافقة على فترة قوننة 
وتوفيق األوضاع العمالة الوافدة ومعالجة 
االخـــــتـــــاالت املـــــوجـــــودة فــــي ســـــوق الــعــمــل 
ــاءات املــالــيــة  ــفــ تــضــمــن مــنــح جــمــلــة مـــن اإلعــ
تخص رسوم تصاريح العمل وغرامات إذن 
اإلقامة للعمالة غير األردنية املخالفة، الفتًا 
العمالة  انتهاء مهلة تصويب أوضــاع  إلــى 
مــن سبتمبر/  الثالث  مــن  اعــتــبــارًا  املخالفة 
أيــلــول. وفـــي تــصــريــحــات ســابــقــة قـــال وزيــر 
الحكومة ستطلق حملة  إن  األردنــي  العمل 

الــــســــودان بـــواقـــع مـــؤلـــم خــــال فـــتـــرات غلق 
الـــســـودان صــنــابــيــر تــصــديــر نــفــط الــجــنــوب، 
ما جعل الدولة الوليدة غير قادرة على دفع 
رواتب العاملن لفترات طويلة، وزادت حدة 
الفقر لتصل إلى أكثر من 80% وفق البيانات 
الرسمية، بينما تكلف جوبا أعباء متزايدة 
ــراء الــبــحــث عـــن مــســالــك بــديــلــة لــتــصــديــر  ــ جـ

النفط.
عادل  األسبق،  السوداني  النفط  وزيــر  يقول 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  إبــراهــيــم، فــي تــصــريــح لـــ
إن »إغــــاق أنــابــيــب الــنــفــط فــي بــورتــســودان 
ــان دولــــــة الـــجـــنـــوب مــن  ــرمــ ــيــــؤدي إلـــــى حــ ســ
مع  بالتزاماتها   

ّ
ويخل النفطية،  صادراتها 

الخارج وسيعرضنا في دولة  املشترين في 
الـــســـودان ملــســؤولــيــة وغـــرامـــات دولــيــة جــراء 
إخـــالـــنـــا بــالــتــزامــنــا أيـــضـــًا بــتــوصــيــل نفط 
 
ً
الجنوب لألسواق الدولية دون تأخير، فضا

عن تسبب ذلك في خنق اقتصاد الجنوب«.
ويضيف إبراهيم أن مصفاة النفط الرئيسة 
في الخرطوم ستتعرض ألزمة كبيرة أيضًا، 
ما يهدد بأزمة مشتقات نفطية وغــاز طهي 
في عموم الباد، داعيًا »الجهات السياسية 
املشاكل  هــذه  لحل  والعسكرية  والحكومية 

بشكل عاجل«.
ووصــل وفد حكومي سوداني، أمس األحد، 
إلى مدينة بورتسودان، وفق بيان صادر عن 
مجلس الــســيــادة االنــتــقــالــي، قــال إن الــزيــارة 
»التي تستمر يومن، تأتي في إطار مبادرة 
ــة الــتــي نــشــبــت مـــؤخـــرًا فـــي شــرق  ــ لــحــل األزمـ
الباد على خلفية حراك جماهيري مطلبي 
قاده املجلس األعلى لنظارات البجا، وأغلقت 
على أثره عدد من املرافق الحيوية، مما أدى 
تــداعــيــات سلبية على مجمل األوضـــاع  إلــى 

االقتصادية بالباد«.
وإلـــى جــانــب غلق خطي تصدير واســتــيــراد 
الــســودان  شرقي  قبلي  مجلس  يغلق  النفط 
ــى الـــبـــحـــر  ــلــ ــئ عــ ــ ــ ــوانـ ــ ــ ــل املـ ــ ــذ 10 أيـــــــــام كــ ــنــ مــ
األحــمــر والــطــريــق الــرئــيــســي بــن الــخــرطــوم 

وبورتسودان.
وكان املجلس القبلي قد أغلق في 5 يوليو/ 
تموز املاضي الطريق القومي بن الخرطوم 
ــل إرســــــال  ــبـ وبـــــورتـــــســـــودان ملــــــدة 3 أيـــــــــام، قـ
الحكومة وفدًا وزاريًا في 17 من الشهر ذاته 

للتفاوض معهم حول مطالبهم، لكن من دون 
االستجابة لها، بحسب تصريحات لقيادات 

املجلس.
ويــحــتــج املــجــلــس الــقــبــلــي عــلــى »الــتــهــمــيــش 
السياسي واالقتصادي«، إذ وقعت الحكومة 
أكــتــوبــر/ تشرين  فــي  الــســودانــيــة  االنتقالية 
األول املــاضــي اتــفــاق ســام فــي مدينة جوبا 
مع عدد من الحركات التي حملت الساح في 

عهد الرئيس السابق عمر البشير.
ــاق، قــامــت قــبــائــل البجا  وبــعــد تــوقــيــع االتـــفـ
فــي شــرق الــبــاد باالحتجاج وإغـــاق ميناء 
بـــورتـــســـودان عـــدة أيــــام اعــتــراضــًا عــلــى عــدم 
تمثيلها في االتــفــاق. ويضم شــرق السودان 
واليـــات البحر األحــمــر وكــســا والــقــضــارف، 

وهو من أفقر مناطق الباد.
ويقول املختص في قطاع النفط السوداني، 
عبد الوهاب جمعة، إنه بالرغم من انفصال 
أن  إال   ،2011 فــــي  الـــــســـــودان  عــــن  الـــجـــنـــوب 
ــزال يــحــكــم الــكــثــيــر مـــن الــعــاقــات  الــنــفــط ال يــ
بــن الــبــلــديــن، وأي تــداعــيــات تــؤثــر عليهما، 
مشيرًا إلى أن جنوب السودان يحوي الكثير 
مــن حــقــول املــنــبــع، والـــســـودان يملك منشآت 

املعالجة والنقل والتصدير.
ــان الــنــفــط مــحــط جــــوالت عـــدة من  ولــطــاملــا كـ
املــفــاوضــات بــن الــبــلــديــن مــنــذ نــحــو ثماني 
الـــخـــرطـــوم  أعـــلـــنـــت   ،2019 فـــفـــي  ــوات.  ــ ــنــ ــ ســ

استئناف ضــخ نفط دولـــة جــنــوب الــســودان 
عــبــر أراضـــيـــهـــا بــعــد تـــوقـــف اســتــمــر خمس 
مــن حقل »توما  التصدير  بــغــرض  ســنــوات، 
ــة جــنــوب  ــ ــة الــــوحــــدة فـــي دولـ ــاوث« بـــواليـ ــ ســ
السودان، بإنتاج يومي يبلغ 20 ألف برميل.

ع السودان وجارته الجنوبية، 
ّ
وفي 2013، وق

فــي العاصمة اإلثــيــوبــيــة أديـــس أبــابــا، تسع 
اتفاقيات، بينها اتفاقية تتضمن الترتيبات 
عبور  رســـوم  الــتــي تشمل  االنتقالية  املــالــيــة 
وتصدير نفط جنوب السودان عبر األراضي 
السودانية. ووفق جمعة: »ال يتوقف التعاون 
ــــودان بــمــجــرد  ــــسـ ــــودان وجــــنــــوب الـ ــــسـ بــــن الـ
مــعــالــجــة ونــقــل خـــام نــفــط جــنــوب الـــســـودان 
وإنــمــا يــتــعــداه إلــى مــســاعــدة الــســودان دولــة 
جنوب السودان على زيادة اإلنتاج النفطي 
بــحــقــولــه«، كــمــا تــعــتــمــد ثـــانـــي اكـــبـــر مــنــشــأة 
ســـودانـــيـــة لــتــولــيــد الــكــهــربــاء فـــي الـــســـودان 
على خام نفط جنوب السودان وهي محطة 

كوستي الحرارية بسعة 500 ميغاواط.
وتــعــمــل عــــدة شـــركـــات ســـودانـــيـــة فـــي زيــــادة 
ــنـــوب الـــــســـــودان، مــــن بــيــنــهــا  ــتــــاج نـــفـــط جـ إنــ
أوبــكــو« السودانية حيث تعمل مع  »تــو بي 
حــكــومــة جــنــوب الـــســـودان الســتــعــادة إنــتــاج 
الــنــفــط فــي حــقــول الـــوحـــدة الــتــابــعــة لجنوب 
الــتــي توقفت نتيجة صـــراع فرقاء  الــســودان 

جنوب السودان.
وكان ملف املورد الناضب إحدى أبرز نقاط 
الخاف بن الــســودان ودولــة الجنوب، كون 
الــحــقــول الرئيسية تــقــع عــلــى طـــول الــحــدود 
إذ  كيلومتر،  ألفي  بحوالي  بينهما  املمتدة 
أفـــقـــد انــفــصــال جـــنـــوب الــــســــودان الــخــرطــوم 
النفطية، تعادل %80  أربــاع مــواردهــا  ثاثة 
من  و%50  األجــنــبــي،  النقد  احتياطيات  مــن 

اإليرادات العامة. 
إنتاج  هــوى  فقد  الرسمية  الــبــيــانــات  ووفـــق 
السودان من 450 ألف برميل يوميًا في 2011 
إلى  ما بن 60 و70   ألف برميل يوميًا حاليًا، 
مما جعل الحكومة تلجأ إلى استيراد أكثر 

من 60% من املواد البترولية.
ويـــقـــول الــخــبــيــر االقـــتـــصـــادي أدم الـــزيـــن إن 
املـــشـــكـــلـــة تــــعــــود إلـــــى ضـــعـــف االســـتـــثـــمـــارات 
األجنبية في قطاع استكشاف وإنتاج النفط، 
والسبب األبرز لذلك هو زيادة ديون الشركات 
لم  كما  الــســودانــيــة،  الحكومة  على  االجنبية 
تــجــر الــحــكــومــة االنــتــقــالــيــة أي مــعــالــجــات مع 
تــلــك الــشــركــات، وهـــو مــا دفـــع شــركــات عاملية 

تعود إلى الصن وماليزيا والهند.
ووفــق بيان صــادر عن وزيــر الطاقة والنفط 
السبت  السودانية،  االنتقالية  الحكومة  في 
املـــاضـــي، فـــإن مـــخـــزون الــنــفــط فـــي الـــســـودان 
»ال يكفي حــاجــة الــبــاد ســوى نحو 10 أيــام 
ــــى أن غـــلـــق خـــطـــي الــنــفــط  ــقــــط«، مـــشـــيـــرًا إلـ فــ
ــنـــه فــي  تـــخـــزيـ إلــــــى  بـــــورتـــــســـــودان أدى  ــي  ــ فـ
املـــســـتـــودعـــات الــرئــيــســيــة بــمــيــنــاء بــشــائــر، 
وهذا لن يستمر أكثر من عشرة أيام، بعدها 
وبــالــتــالــي  بــالــخــام،  املــســتــودعــات  ستمتلئ 
الـــخـــط الـــنـــاقـــل، مـــا يــجــعــلــه عـــرضـــه للتجمد 
والتلف، إضافة إلى إيقاف اإلنتاج في حقول 
ــة جـــنـــوب الــــســــودان، وفــــقــــدان الـــســـودان  ــ دولـ
عـــائـــدات الــنــقــل الــســنــوي مــن الــخــط وقــدرهــا 
300 مــلــيــون دوالر ســنــويــًا، وكــذلــك غــرامــات 
تــأخــيــر بــواخــر الــشــحــن الــتــي تــفــوق 25 ألــف 
دوالر في اليوم. وأعــرب عن أمله في أن يتم 
الوصول إلى رفع حالة اإلغاق الراهن خال 
الــيــوم، لتفادي كل  مــدة أقصاها أسبوع من 

هذه الخسائر واألضرار.
وكانت شركة خطوط نقل خام النفط التابعة 
لوزارة الطاقة والنفط السودانية قد أعلنت، 
أمس، عن خسائر فادحة، نتيجة توقف نحو 
100 ألف برميل يوميًا، من إنتاج نفط دولة 

جنوب السودان بسبب إغاق بورتسودان.

شــامــلــة، إلبــعــاد الــعــمــالــة الـــوافـــدة املخالفة 
ــبــــاد، الـــذيـــن مــضــى ثـــاثـــة أشــهــر  خـــــارج الــ
أو أكــثــر عــلــى انــتــهــاء تــصــريــح عملهم، ولــم 
يــقــومــوا بــتــصــويــب أوضــاعــهــم خـــال فترة 
الحكومة  األوضــاع. وتبدو  قوننة وتوفيق 
ــازمـــة هــــذه املـــــرة عــلــى تقليص  األردنــــيــــة عـ
ــداد الــوافــديــن، إذ ســبــق أن اتــخــذت على  أعــ
مدار األعوام األخيرة عدة قرارات من شأنها 
ضــبــط ســــوق الــعــمــل بــمــا يــســمــح بتشغيل 
املزيد من األردنين في مختلف القطاعات، 
استمرار  إلــى  الرسمية  الــبــيــانــات  تشير  إذ 

معدالت البطالة في االزدياد.  
ــاءت جــائــحــة فـــيـــروس كـــورونـــا لتفاقم  ــ وجـ
ــع الــبــطــالــة، وال ســيــمــا مــع عــــودة آالف  وضـ
ــة فــــي دول  ــارج، خـــاصـ ــ ــخـ ــ ــــن مــــن الـ ــيـ ــ األردنـ
اقتصاداتها  تلقت  الــتــي  الــعــربــي،  الخليج 
ــاء وتـــهـــاوي  ــ ــــوبـ ــة بــفــعــل الـ ــ ــــزدوجـ ضـــربـــة مـ
إلى  البطالة  نسبة  وقــفــزت  النفط.  عــائــدات 
25% بنهاية الربع األول من العام الجاري، 
ذات  مــــع  مـــقـــارنـــة   %5.7 نــســبــتــه  بـــارتـــفـــاع 
الفترة من العام املاضي 2020، وفق بيانات 
صادرة أخيرًا عن دائرة اإلحصاءات العامة 

الحكومية   
اململكة  فــي  املتعاقبة  الــحــكــومــات  وتــســعــى 
املتفاقمة من  البطالة  منذ سنوات ملواجهة 

خال استراتيجيات عدة، من بينها إحال 
ــدة وتــحــفــيــز  ــوافــ الــعــمــالــة املــحــلــيــة مـــكـــان الــ
التدريب املهني وتوجيه الشباب لانخراط 
في التخصصات املهنية بعيدًا عن املجاالت 
ــان وزيـــــــر الــعــمــل  ــ املـــشـــبـــعـــة أو الــــــراكــــــدة. كــ
األردنــــــي، قــد بــحــث خـــال لــقــاء مــع السفير 

ــريـــف كــــامــــل، فــي  ــــدى املــمــلــكــة شـ املــــصــــري لـ
يــونــيــو/حــزيــران املــاضــي، عـــددًا مــن امللفات 
بعد  وذلــك  املصرية،  بالعمالة  تتعلق  التي 
أيام من اتخاذ عمان قرارات توفيق أوضاع 
العمالة األجنبية املخالفة تتضمن إعفاءات 

من التغريم حال املغادرة النهائية للدولة.

إغالقات الشرق السوداني تنسف اتفاقات   النفط

تونس: أسعار الدواجن ُتحلقاألردن: 41% من العمالة الوافدة مخالفة

موقع إلنتاج النفط في جنوب السودان )فرانس برس(

يهدد إغالق أنابيب 
تصدير واستيراد النفط 
من قبل محتجين في 

شرق السودان بنسف 
تفاهمات وصفت 

بالتاريخية بين الخرطوم 
وجوبا في صناعة النفط 

والتجارة

أكدت الحكومة األردنية 
اعتزامها ترحيل العمالة 
الوافدة المخالفة، بينما 

تظهر البيانات وصول 
نسبتها إلى 41% من 

إجمالي عدد العمالة 
األجنبية المقدر عددها 

بـ750 ألف عامل

»وتد« ترفع 
أسعار الوقود

رفعت شركة »وتد للبترول« 
اململوكة ملا تعرف بحكومة اإلنقاذ 
في مناطق شمال سورية أسعار 

املحروقات للمرة الرابعة خالل 
سبتمبر/ أيلول الجاري، مبررة 

ذلك بارتفاع سعر صرف الدوالر 
مقابل الليرة التركية، كونها 

تستورد املحروقات بالدوالر 
د 

ّ
وتبيعها بالليرة التركية، فيما أك

مواطنون أن األسعار أضحت تفوق 
طاقتهم املالية وتفاقم من أوضاعهم 

املعيشية.
ووصل سعر ليتر البنزين 

»مستورد أول« إلى 7.66 ليرات 
تركية، وسعر ليتر املازوت 

»مستورد أول« إلى 7.05 ليرات، 
وأسطوانة الغاز املنزلي إلى 99.5 
ليرة. وقال محمد إبراهيم، وهو 
أب لخمسة أطفال يقيم في أحد 
مخيمات النازحني قرب مدينة 

»العربي الجديد« إنه يعمل  سرمدا لـ
بأجر يومي يتراوح بني 10 و13 

ليرة، وعائلته تحتاج إلى أسطوانتي 
غاز شهريًا، ما يعادل أجور عمل 
أكثر من 20 يومًا. وكانت الشركة 

قد عّدلت أسعار املحروقات في 11 
و16 و19 سبتمبر/ أيلول الجاري، 

وكانت في كل مرة تجرى زيادة 
طفيفة على أسعار الغاز املنزلي، 
لكنها زادت سعر األسطوانة في 
الزيادة األخيرة ثالث ليرات دفعة 

واحدة، ما أثار سخطًا لدى املدنيني 
في الشمال السوري.

صرف رواتب 
كردستان العراق
أعلنت حكومة إقليم كردستان 

شمالي العراق أنها حصلت على 
تأكيدات من الحكومة االتحادية 

على مواصلة إرسال رواتب 
موظفي اإلقليم البالغة 200 مليار 
دينار )نحو 138 مليون دوالر(. 
وقال وزير املالية واالقتصاد في 

حكومة إقليم كردستان آوات شيخ 
جناب، خالل مؤتمر صحافي في 
أربيل، أمس، وفق وكالة األناضول، 

إن »مجلس وزراء العراق أصدر 
قرارين حول إرسال 200 مليار 

 دينار لتمويل رواتب املوظفني 
في اإلقليم«. وأضاف: »وفق 

التأكيدات التي حصلنا عليها، 
نأمل أن يتم االستمرار في إرسال 

ذلك املبلغ شهريًا، وأن تعامل 
املواطنني في اإلقليم كسائر 

املواطنني في باقي أجزاء العراق«. 
وبدأت بغداد في يونيو/ حزيران 

املاضي، دفع رواتب موظفي إقليم 
كردستان البالغة 200 مليار دينار 

عراقي.

توسع صيني 
في أفريقيا

شهد االستثمار الصيني في 
أفريقيا توسعًا مطردًا رغم 

االتجاه الهبوطي في االقتصاد 
والتجارة العامليني الناتج عن 

انتشار جائحة فيروس كورونا، 
وفق ما أظهر تقرير رسمي أوردته 

وكالة شينخوا، أمس األحد. وبلغ 
االستثمار الصيني في أفريقيا 

2.96 مليار دوالر عام 2020، 
بزيادة 9.5% على أساس سنوي، 
وفقا لتقرير العالقات االقتصادية 

والتجارية الصينية األفريقية 
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تعاون بين إيران 
وبيالروسيا

قال الرئيس اإليراني إبراهيم 
رئيسي إن العالقات بني إيران 
وبيالروسيا بحاجة إلى تقدم 

في جميع املجاالت، بما في ذلك 
االقتصادية والتجارية، ويمكن 

لسفيري البلدين القيام بدور مهم 
في هذا املجال. وأشار رئيسي 

لدى تسلمه أوراق اعتماد سفير 
بيالروسيا الجديد في طهران 

ديمتري كالتسوف، وفق وكالة 
»ارنا«، أمس، إلى أن زيادة نشاط 

القطاع الخاص والشركات التجارية 
في البلدين يمكن أن تعزز التعاون 

االقتصادي والتجاري بينهما.

متفرقات طاقة

أسواقتوظيف

بروفايل

أنجيال ميركل
مصطفى قماس

ــادرة عن  »تــكــمــن الــقــوة فــي الـــهـــدوء«.. تــلــك مــقــولــة صــ
قبل مغادرتها  مــيــركــل،  أنجيا  األملــانــيــة  املــســتــشــارة 
تها على مدى 16 عامًا، لتعكس 

ّ
للمستشارية التي تول

ــتـــي تـــعـــاطـــت بـــهـــا مــــع األزمـــــــــات، خــاصــة  الـــطـــريـــقـــة الـ
االقتصادية، من دون خطابات كبيرة.

»األم« فــي بــلــدهــا الــتــي تمكنت عبر  ــلــقــب مــيــركــل بــــــ
ُ
ت

املــــزاوجــــة بـــن الــبــراغــمــاتــيــة واإلصـــــــرار الــــهــــادئ، من 
االرتــــقــــاء بــبــلــدهــا الـــــذي كــــان يــعــد »الــــرجــــل املــريــض 
ألوروبا« إلى مرتبة »قوة اقتصادية ال يمكن االلتفاف 
عــلــيــهــا«، بـــل إن أوروبـــــا تــلــوذ بــهــا كــلــمــا مــّســهــا ضر 

يفقدها الثقة بنفسها.
نوفمبر/تشرين  في  املستشارية  إلــى  وصلت  عندما 
الثاني 2005، كان االقتصاد األملاني يعاني من ركود 
ــاد، وســتــغــادرهــا بــعــد االنــتــخــابــات الــعــامــة، الــتــي  حــ
جــرت أمــس األحــد، مخلفة وراءهـــا بلدا يعتبر القوة 
الرابع  املــركــز  فــي أوروبــــا، ويحتل  الصناعية األولـــى 
بن اقتصاد العالم من حيث الناتج املحلي اإلجمالي 

بعد الواليات املتحدة والصن واليابان.
مــنــذ سنتها األولــــى عــلــى رأس املــســتــشــاريــة، نهجت 
ســيــاســة تــقــوم عــلــى إعــــادة هيكلية املـــوازنـــة وتعزيز 
أنتج فوائد تجارية ومالية  تنافسية الصناعات، ما 
الحالي  الــعــام  فــي  الــتــجــاري وصــل  فالفائض  كبيرة. 
إلى 220 مليار يورو، واملديونية في حدود 70% من 
الناتج اإلجمالي املحلي، بينما انتقل معدل البطالة 

من 11% في 2005 إلي 3.2% قبل األزمة الصحية.
الفرنسي  املعهد  فــي  الباحث  مــوريــس،  بــول  ويعتبر 
للعاقات الدولية، أن ميركل استفادت على الصعيد 
االقـــتـــصـــادي مـــن اإلصــــاحــــات الـــتـــي قـــادهـــا سلفها 
العمل  املتعلقة بسوق  شــرويــدر،  غيرهارد  املستشار 
واإلصـــــاحـــــات االجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــي الـــفـــتـــرة بــــن 2003 
ــراء  ــادات جـ ــقـ ــتـ ــعـــّرض بــســبــبــهــا النـ تـ ــتـــي  و2005، والـ
تقليص حماية العمال، وهو ما أتاح ألملانيا استعادة 

تنافسيتها على الصعيد العاملي.
عندما ثارت أزمة منطقة اليورو واملأساة اليونانية، 
تــعــرضــت مــيــركــل النــتــقــادات املــســؤولــن األوروبـــيـــن، 

بمبدأ  والتضحية  الحسم  عــدم  عليها  أخـــذوا  الــذيــن 
ــنـــاورة  الــتــضــامــن األوروبــــــــي، مــتــجــاهــلــن هـــامـــش املـ
لــديــهــا، وأن هــنــاك شــركــاء لــهــا داخـــل الــدولــة ممثلن 
املركزي  والبنك  الدستورية  واملحكمة  التحالف  فــي 
األوروبي، حيث كان يمكنها تجاوز القيود القانونية 
للتحرك، كما أن األزمة املالية في منطقة اليورو عززت 
الثقة في أملانيا التي بدت أنها حامية لهم وألموالهم، 
وفــق املــؤرخ األملــانــي رالــف بوملان في كتابه »أنجيا 

ميركل.. املستشارة وعصرها«.
ميلها للتكيف مع الوضعيات الجديدة وبراغماتيتها، 
أوروبــا  التي شهدتها  األزمـــات  ساعداها على عبور 
والــعــالــم بالكثير مــن الثقة. هــذا مــا يتجلى مــع أزمــة 
أبــدت فيها مرونة كبيرة في  التي  الصحية  كــورونــا 

التعاطي مع بعض الثوابت املالية في بلدها.
لــم تــتــردد فــي الــتــخــفــف مــن قــواعــد الــســيــاســة املــالــيــة 
ــة الــصــحــيــة. فــقــد اعتبرت  لبلدها عــنــدمــا حــلــت األزمــ
إلــى درجة  للمراجعة  قابلة  قاعدة »صفر عجز« غير 
تضمينها في دستور البلد األوروبي، غير أنه عندما 
الصحية على  األزمـــة  آثــار  األملانية  للحكومة  تـــراءت 
االقتصاد، لم تتردد في اإلنفاق بدون حساب من أجل 

إعادة إحياء اآللة االقتصادية.
عـــنـــدمـــا مـــســـت تــــداعــــيــــات كـــــورونـــــا االقــــتــــصــــاديــــات 
األوروبــيــة، بــادرت ميركل إلــى التأكيد على أن »هذه 
ــوأ فـــي تـــاريـــخ االتـــحـــاد األوروبــــــي«،  ــ ــة هـــي األسـ ــ األزمـ
وبــيــنــمــا انــتــظــر الــجــمــيــع الــتــدابــيــر الــتــي سيتخذها 
االتــحــاد األوروبـــي مــن أجــل اإلنــقــاذ، تطلع الكثيرون 
الــتــي وضــعــتــهــا املفوضية  مــيــركــل للخطة  إلـــى دعـــم 
األوروبــيــة، والــتــي رمــت إلــى توفير 750 مليار يــورو 
ــرى تـــوزيـــعـــهـــا بــــن مـــســـاعـــدات  ــ ــاء، جـ ــ ــــضـ ــلــــدول األعـ لــ

وقروض.
ســعــت مــيــركــل إلـــى إقــنــاع مــواطــنــيــهــا بــخــطــة اإلقــنــاع 
وفـــاوضـــت الـــــدول املــصــنــفــة ضــمــن »نـــــادي الــبــخــاء« 
بقيادة هولندا، بهدف تلين موقفها من مسألة دعم 
دول جنوب أوروبا. ولم تكن في مسعاها ذاك تهدف 
فقط إلــى إنقاذ أوروبــا املتضررة من األزمــة، بل إنها 
كانت تراهن على إنعاش اقتصاد بلدها الذي يبقى 

رهينا بتعافي اقتصاد البلدان األوروبية.

مخزون النفط في 
السودان ال يكفي حاجة 

البالد سوى 10 أيام

عندما وصلت المستشارة األلمانية أنجيال 
إلى منصبها في نوفمبر/تشرين  ميركل 
يعاني  بالدها  اقتصاد  كان   ،2005 الثاني 
لكنها  كبيرة،  وبطالة  حــاد  ركــود  من 
تغادر المستشارية، مخلفة وراءها بلدًا 

هو األقوى اقتصاديا في أوروبا

المدير  يوسف،  اهلل  عبد  الفاتح  أعلن 
وزارة  فــي  الداخلية  للتجارة  الــعــام 
عن  الــســودانــيــة،  والتموين  التجارة 
من  القمح  من  طن  ألف   50 وصول 
المنحة األميركية. ونقلت وكالة األنباء 
يوسف  عن  السبت،  مساء  السودانية، 
من  مخزونًا  السودان  لدى  إن  قوله 
القمح يكفي إلى نهاية العام الجاري.
من  شحنات  ثــالث  الــســودان  واستلم 
طن  ألف   48 بواقع  األميركي  القمح 
في يونيو/ حزيران ومثلها في يوليو/ 
الكمية في أغسطس/  تموز، ونفس 
شحنات  وصول  المتوقع  ومن  آب. 
يبلغ  حيث  العام،  نهاية  قبل  أخــرى 

إجماليها 300 ألف طن.

شحنات قمح 
أميركي

Monday 27 September 2021 Monday 27 September 2021
االثنين 27 سبتمبر/ أيلول 2021 م  20  صفر 1443 هـ  ¶  العدد 2583  السنة الثامنة االثنين 27 سبتمبر/ أيلول 2021 م  20  صفر 1443 هـ  ¶  العدد 2583  السنة الثامنة

عمال 
بناء في 
مواقع 
إلنشاء 
مساكن 
بالعاصمة 
األردنية 
)فرانس 
برس(
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ــون مـــــــن الـــصـــعـــب  ــ ــكـ ــ ــيـ ربــــــمــــــا ســـ
االســتــقــرار  مستقبل  على  الحكم 
الـــــــســـــــيـــــــاســـــــي واالقـــــــــتـــــــــصـــــــــادي 
الـــضـــروري لــاســتــثــمــار وتــطــويــر الـــثـــروات 
فــي أفــغــانــســتــان تــحــت حــكــم طــالــبــان، ولكن 
املــؤكــد أن الــبــاد تملك املــــوارد الــكــافــيــة من 
النفط والــغــاز واملــعــادن، وجــزء منها يبدو 
شبه جاهز لاستغال كما تشير دراســات 

بحثية أميركية وأفغانية حديثة.
وبــالــتــالــي، تــبــقــى املــســألــة الــرئــيــســيــة الــتــي 
تــواجــه طــالــبــان هــي كيفية الــحــصــول على 
إدارة  الــتــي تمكنها مــن  الــدولــيــة  الــشــرعــيــة 
الــبــاد بــأســلــوب يطمئن املــجــتــمــع الــدولــي 
ويــحــفــظ مــصــالــح جــيــرانــهــا فــي االســتــقــرار، 

ــة بـــاكـــســـتـــان الـــتـــي  ــاصــ وفــــــق مــــراقــــبــــن، خــ
إلى  مــن تصدير شــعــارات طالبان  تتخوف 
جماعة البشتون في شمال الباد، والصن 
التي تتخوف من تدريب وتجييش جماعة 
أو تركستان  إقليم شينجيانغ  اإليغور في 

الشرقية وأمن مشاريع »الحزام والطريق«، 
وروســيــا الــتــي تــتــخــوف عــلــى أمـــن مصالح 
النفط والغاز في الجمهوريات السوفييتية 
السابقة. وينتاب القلق هذه الدول وغيرها 
من االستثمار حاليا في أفغانستان، حسب 
خبراء، ألن االستثمار سيقود تدريجيًا إلى 
تــطــور ونــمــو اقــتــصــادي فــي الــبــاد يحسب 
لــصــالــح حــكــم طــالــبــان، خــاصــة إذا انعكس 
عــلــى مــعــيــشــة املـــواطـــن والـــخـــدمـــات املــقــدمــة 
لـــه، وهـــو األنـــمـــوذج الــــذي ال يــرغــب أي من 

جيرانها في حدوثه.
وحتى اآلن، تم التركيز على الثروة املعدنية 
في الباد، خاصة املعادن النادرة، ولكن تم 
السكوت على ثروات النفط والغاز الطبيعي 
ذات  الــبــاد  عليها  تحتوي  الــتــي  الضخمة 
النفوذ  في  االستراتيجي  الجغرافي  املوقع 
العاملي، حيث إنها تربط بن الصن وروسيا 
وأوروبــــــا.  وكــانــت الــســلــطــات األفــغــانــيــة قد 
الــعــام 2010 عــن اكتشاف نفطي  أعلنت فــي 
في شمال الباد، يقدر احتياطيه من الخام 
بـ1.8 مليار برميل، وهو سادس حقل نفطي 
الــذي يؤهل  األمــر  أفغانستان،  يكتشف في 
الباد للحاق بركب أكبر منتجي النفط في 
أنها غير بعيدة من منطقة  العالم، خاصة 

بحر قزوين الغنية باملوارد الطاقة. 
وقال املتحدث باسم وزارة املناجم االفغانية 
جواد عمر، وقتها، لوكالة فرانس برس: »إنه 
حقل نفطي جديد تمامًا يغطي مثلث بلخ-

أزمة السيولة 
ال تزال تحاصر 

السوق بكابول 
)Getty(

تملك كميات كبيرة  بالمعادن، ولكنها  ليست فقط غنية  أفغانستان 
اآلن.  حتى  عنه  المسكوت  الملف  وهو  الطبيعي،  والغاز  النفط  من 
كبرى  نفطية  حقول  فيها  توجد  البالد  فإن  بحثية،  ورقة  وحسب 
يحتوي أحدها على 1.8 مليار برميل، كما أن لديها كميات ضخمة من 

احتياطات الغاز الطبيعي
موسكو وبكين 

تتخوفان من االستثمار 
في أفغانستان تحت 

حكم طالبان

األسر األميركية قلقة 
من ارتفاع التضخم الذي 

يلتهم مدخولها

بريتيش بتروليوم 
أغلقت محطات وقود 

لعدم وجود سائقين

)Getty( فاتورة الطاقة في الشتاء تقلق األسر األميركية)Getty( محطة وقود في شمالي لندن

واشنطن ــ شريف عثمان

ما بن ربيع بــارد في أوروبــا، وصيف شديد 
ــا، بــاإلضــافــة إلــى  ــيـ الـــحـــرارة فـــي أمــيــركــا وآسـ
ــادي،  ــتــــصــ ــادة الــــنــــشــــاط االقــ ــعــ ــتــ خــــطــــوات اســ
الصناعي، جــزءًا كبيرًا من حيويته  وتحديدًا 
بــعــد فــتــرة ســبــات صــاحــبــت ظــهــور وانــتــشــار 
ــع الــطــلــب عــلــى الــغــاز  ــفـ وبـــــاء كــــوفــــيــــد-19، ارتـ
الطبيعي املسال كما على كل مصادر الطاقة، 
فــي جميع أنــحــاء الــعــالــم، األمـــر الـــذي تسبب 
فــي ارتــفــاع أســعــاره، لتصل فــاتــورة الــغــاز في 
املنزل املتوسط األميركي إلى أكثر من ضعف 
مــا كــانــت عليه فــي نــفــس الــتــوقــيــت مــن الــعــام 
املاضي. ومع عدم كفاية البدائل، بعد ضعف 
الرياح في أوروبا هذا العام، وتراجع اإلنتاج 
وارتــفــاع  األمـــطـــار،  لقلة  نتيجة  الــكــهــرومــائــي 
تكلفة الــفــحــم، كــمــا بـــطء عـــودة االســتــثــمــارات 
إلى قطاع النفط األحفوري بعد معاناة العام 
املـــاضـــي، ال يــبــدو أن الــشــتــاء الـــقـــادم سيكون 
ــم كــونــهــا  ــات املـــتـــحـــدة، رغــ  عــلــى الــــواليــ

ً
ســـهـــا

أكـــبـــر مــنــتــج لـــه فـــي الـــعـــالـــم، ســـــواء مـــن حيث 
القادمة،  الفترة  خال  للغاز  املتوقعة  التكلفة 
أو من حيث الخطط املزمع القيام بها للتحول 
بــاتــجــاه الــطــاقــة الــنــظــيــفــة، الــتــي يــلــعــب فيها 

الغاز دورًا أساسيًا.
وفـــي الــوقــت الــــذي شــهــدت فــيــه منطقة شــرق 
البحر املتوسط اكتشافات ضخمة على مدار 
الثاثة األخــيــرة، كانت روسيا تعمل  األعـــوام 
على إبطاء إمداداتها منه ألوروبــا عن طريق 

لندن ـ كاتيا يوسف

أغلقت العديد من محطات البنزين في اململكة 
املـــتـــحـــدة بــشــكــل مـــؤقـــت وصــــــدم الـــكـــثـــيـــر مــن 
املواطنن، الذين هرعوا إلى املحطات لتعبئة 
الوقود، وهو ما تسبب بطوابير طويلة، حيث 
رت كل 

ّ
الساعة. وحـــذ تــجــاوزت فترة االنتظار 

من شركة »بريتيش بتروليوم« و»إســو« من 
البنزين والديزل في بعض محطاتها،  نقص 
 سبب ذلك هو النقص في سائقي 

ّ
مشيرة إلى أن

الشاحنات، إذ إن بريطانيا ينقصها 100 ألف 
سائق شاحنة خسرتهم بسبب بريكست. وال 
تعاني اململكة املتحدة من نقص في البنزين 
الــوقــود  فــي محطات  النقص  لكن  الــديــزل،  أو 
ناتج عن مشاكل في نقل الوقود من محطات 
التوزيع إلى الباحات األمامية. ويكمن السبب 
الرئيس في مشاكل نقل الوقود إلى املحطات 
فــــي الـــنـــقـــص املــســتــمــر لــســائــقــي الــشــاحــنــات 
هم 

ّ
الثقيلة. أّما وزير النقل غرانت شابس، فات

األحد ممثلي قطاع الشحن البري باملساهمة 

في ازدياد التهافت على شراء البنزين، مدافعًا 
عــن تــعــديــل ســيــاســة الــهــجــرة ملــرحــلــة مــا بعد 
بريكست بهدف تخفيف النقص الحاصل في 
ــــدادات املــحــروقــات. ونــفــى الــوزيــر أن يكون  إمـ
ــــي هو  خـــروج بريطانيا مــن االتــحــاد األوروبـ
ســبــب نــقــص ســائــقــي الــشــاحــنــات فــي اململكة 
املـــتـــحـــدة، بــحــجــة أن االنـــفـــصـــال عـــن االتـــحـــاد 
األوروبـــــــي ســـاعـــد الــحــكــومــة عــلــى الــتــصــرف. 
وتـــــأتـــــي تــــصــــريــــحــــات غـــــرانـــــت شــــابــــس بــعــد 
ساعات على إعان الحكومة أنها تعتزم منح 
إلـــى 10500 تــأشــيــرة عــمــل قصيرة  مـــا يــصــل 
قطاع  فــي  ولعاملن  لسائقي شاحنات  األمــد 

الــــدواجــــن لــتــخــفــيــف نــقــص فـــي الــيــد الــعــامــلــة 
طـــاول عـــددًا مــن الــقــطــاعــات. ويمثل قـــرار منح 
تــأشــيــرات الــعــمــل تــراجــعــًا فـــي مــوقــف رئــيــس 
الـــــــــــوزراء بــــوريــــس جـــونـــســـون الـــــــذي شــــددت 
الــهــجــرة فــي مرحلة مــا بعد  حكومته قــوانــن 
بريطانيا  اعتماد  أن  مـــرارًا  وأكـــدت  بريكست، 

على العمالة األجنبية يجب أن يتوقف.
ومـــن شـــأن هـــذه الــتــأشــيــرات، ومــدتــهــا ثــاثــة 
كانون  إلــى  أكتوبر  األول/  مــن تشرين  أشهر 
النقص الصارخ  األول/ ديسمبر، أن تعوض 
ــــدد الـــســـائـــقـــن والـــعـــمـــال فــــي قــطــاعــات  فــــي عـ
ــانـــي مــثــل  ــبـــريـــطـ ــاد الـ ــتــــصــ رئـــيـــســـيـــة فــــي االقــ
ــن. وأدى نــقــص عــــدد ســائــقــي  تــربــيــة الــــدواجــ
كبيرة  طوابير  تشكل  إلــى  الــوقــود  صهاريج 
أمــــام املــحــطــات فــي األيــــام األخـــيـــرة، فــي وقــت 
تــجــاهــل املـــواطـــنـــون دعــــــوات الــحــكــومــة لهم 
ــراء الـــبـــنـــزيـــن بــعــد  ــ ــ بــــعــــدم الـــتـــهـــافـــت عـــلـــى شـ
أن أغــلــقــت بــعــض املــحــطــات أبـــوابـــهـــا بسبب 
نقص اإلمـــــدادات. واعــتــبــر الــوزيــر شــابــس أن 
تــســريــب جــمــعــيــة لــلــشــحــن الـــبـــري مــعــلــومــات 
إلــى وســائــل اإلعـــام حــول نقص محتمل في 
ــاد التهافت  إمــــدادات الــوقــود ســاهــم فــي ازديــ
على شــراء املــحــروقــات. ولفت الــوزيــر لشبكة 
»ســكــاي نــيــوز« اإلخــبــاريــة إلـــى أنـــه »صـــدرت 
الامسؤولية  من  بكثير  سمت 

ّ
ات تصريحات 

الــبــري ساهمت  عــن إحــدى جمعيات الشحن 
هم 

ّ
في وقوع أزمة، وهذا األمر غير مفيد«. وات

شــابــس الــــذي شــــدد عــلــى عــــدم وجــــود نقص 
فعلي في الوقود في مصافي اململكة املتحدة 
ومنشآت التخزين، قطاع الشحن البري بأنه 
»مــســتــمــيــت« لــتــوظــيــف ســـائـــقـــن أوروبــــيــــن 
و»تــقــويــض رواتــــب الــبــريــطــانــيــن«، وأضـــاف 
»أعلم أن هذا كان مطلبهم منذ البداية«. لكن 
مــمــثــل جــمــعــيــة الــشــحــن الـــبـــري رود مــاكــنــزي 
املعلومة يصف هذه  ســـّرب  أنــه  ُيعتقد  الـــذي 
هامات بأنها »هــراء«. وشدد على وجوب 

ّ
االت

ملعالجة  »شموليًا«  نهجًا  الحكومة  بع 
ّ
تت أن 

املشاكل التي يواجهها القطاع.

الضغط للحصول على  مــن  كــنــوع  أوكــرانــيــا، 
موافقة الـــدول األوروبــيــة، والــواليــات املتحدة 
بطبيعة الحال، على الخط الجديد الذي تعمل 
على إنشائه، واملــعــروف باسم »نــورد ستريم 
2«، بــخــاف مــا تسبب بــه تعطل اإلنــتــاج في 
أحد مصانع الغاز الروسية في سيبيريا، بعد 
نــشــوب حــريــق ضــخــم فــيــه. وبــيــنــمــا اعــتــمــدت 
من  الضخم  إنتاجها  على  املــتــحــدة  الــواليــات 
الغاز، اضطرت اململكة املتحدة إلى وضع حد 
لــديــهــا، بينما قامت  الــغــاز  أقــصــى على سعر 
الــحــكــومــة اإليـــطـــالـــيـــة بـــدعـــم أســـعـــار تــوفــيــره 
للمواطنن، وكا البلدين واجها هجومًا حادًا 
من مؤيدي حرية األسواق، ومن املنتفعن من 

ارتفاع األسعار بالطبع.
وبخاف املواطنن الطامعن في ضبط درجة 
الحرارة في منازلهم، هربًا من الحر أو البرد 
القارس، يمثل ارتفاع أسعار الغاز خبرًا سيئًا 
في  الــســيــارات  مــن صــانــعــي  للجميع،  تقريبًا 
الصن والواليات املتحدة، إلى زبائن محات 

الحلوى في باريس والبيتزا في إيطاليا.
وبعد وصولها إلى أعلى مستوياته في أكثر 
مــن سبع ســنــوات، أصــبــح ارتــفــاع سعر الغاز 
أحدث العقبات التي تقف في طريق استعادة 
ــيــــركــــي والـــعـــاملـــي  الـــنـــشـــاط االقــــتــــصــــادي األمــ
لزخمه. ولو جاء الشتاء القادم ببرودة قاسية 
كــالــتــوقــعــات، ســتــعــانــي األســــر األمــيــركــيــة من 
ارتفاع التضخم الذي سيلتهم جزءًا كبيرًا من 
الذين  املستهلكن  إنــفــاق  ليتراجع  دخــولــهــم، 
كان له الدور األكبر في االنتعاش االقتصادي 
املتحدة ألكثر  الواليات  الذي شهدته  الطويل 

مـــن عــقــد مـــن الــــزمــــان، قــبــيــل ظـــهـــور فــيــروس 
ــبـــاد، وتعطيله  الـ كـــوفـــيـــد-19 وانـــتـــشـــاره فـــي 
للطلب والعرض، وتسببه في ركود االقتصاد.

وفــــي لـــقـــاء تــلــفــزيــونــي مـــع شــبــكــة بــلــومــبــيــرغ 
اإلخـــبـــاريـــة، قـــال بــــروس روبـــرتـــســـون، املحلل 
فـــي مــعــهــد اقــتــصــاديــات الــطــاقــة، إن »الــطــاقــة 
تكمن فــي أســـاس االقــتــصــاد، ويـــتـــردد صــدى 
ــداد، وهو  ارتــفــاع أســعــارهــا عبر ســاســل اإلمــ
ما قد يترتب عليه إضعاف انتعاش االقتصاد 
الذي مازال في بدايته«. وتخلق أسعار الغاز 
كبيرة  تضخمية  ضغوطًا  املرتفعة  والــطــاقــة 
عــلــى كــافــة تــكــالــيــف اإلنـــتـــاج، وهـــو مـــا سيتم 
تمريره بالضرورة إلى املستهلك خال الفترة 
القادمة، فعندما ترتفع فواتير الخدمات لدى 
الــشــركــات واملــصــانــع، يسعى هـــؤالء إلـــى رفــع 
الــتــي يبيعونها،  والـــخـــدمـــات  الــســلــع  أســـعـــار 
وهو ما يؤدي إلى تفاقم الضغط التضخمي 

الناتج عن تعطل ساسل اإلمداد.
النفط،  نــافــع، خبير أســـواق  وبحسب شــريــف 
واملـــديـــر الــســابــق فـــي عـــمـــاق الــنــفــط الــعــاملــي 
هاليبرتون، والرئيس التنفيذي حاليًا لشركة 
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لتقنيات الــحــفــر، فــإن »اســتــمــرار األســعــار في 
االرتــفــاع ســيــؤدي إلــى ارتــفــاع تكلفة وسائل 
ــاع تــكــلــفــة إنــتــاج  ــفـ الــنــقــل، وهــــو مـــا يــعــنــي ارتـ
السلع بشكل مطرد، ما سيؤدي إلى تأثيرات 
سلبية على معدالت نمو االقتصاد األميركي«.

وبــعــد تــجــاوز ســعــره فــي أســــواق نــيــويــورك 5 
بريطانية  حــراريــة  وحـــدة  للمليون  دوالرات 
ــاز الــطــبــيــعــي  ــغــ هـــــذا الـــشـــهـــر، يـــكـــون ســـعـــر الــ
وصـــل إلـــى أكــثــر مـــن ضــعــف ســعــره فـــي شهر 
أكتوبر/تشرين األول من العام املاضي، إال أن 
توقعها  ضاعفت  املصرفية  سيتي  مجموعة 
لــســعــره يـــوم الــخــمــيــس املـــاضـــي، مــشــيــرة إلــى 
ــا وآســيــا  ــ ــواق أوروبـ إمــكــانــيــة وصــولــه فــي أســ
إلــى مائة دوالر خــال الربع األخير من العام 
الحالي، والــذي يبدأ يــوم الجمعة الــقــادم، في 
حالة حدوث برودة شديدة في الشتاء القادم.

أزمة وقود في بريطانيا: الطوابير تتسعمخاوف أميركية من ارتفاع تكلفة الغاز

هيرتان-شبرقان« في شمال الباد. كما أن 
أفغانستان حقول نفط وغــاز طبيعي  لــدى 
في إقليم كاشغاري كانت عاملة حتى العام 
تشغيلها  إعـــــادة  بــســهــولــة  ويــمــكــن   ،2006
مــرة اخـــرى. وتــقــدر كميات الــغــاز الطبيعي 
فــي أفــغــانــســتــان بنحو 15.7 تــريــلــيــون قــدم 
مكعبة من الغاز الطبيعي وكميات من الغاز 
السائل.  وقبل انسحاب القوات السوفييتية 
كــانــت  ــام 1989،  ــعــ الــ فــــي  أفـــغـــانـــســـتـــان  ــن  مــ
مــوســكــو تــســتــغــل حــقــول شــيــبــرغــان للغاز 
الطبيعي في شمال الباد الغنية بالطاقة، 

مسح جيولوجي للثروات املعدنية وموارد 
الطاقة في أفغانستان. وحسب ورقة بحثية 
األميركي  الفيزياء  ملعهد  مؤتمر  في  قدمت 
في العام 2020، فإن أفغانستان ليست فقط 
غنية بــاملــعــادن الـــنـــادرة واملـــعـــادن األخـــرى، 
ولكنها كذلك غنية بموارد الطاقة. وحسب 
الـــورقـــة الــتــي قــدمــت تــحــت عــنــوان » تقييم 
وتداعياتها  الطبيعي  والغاز  النفط  مــوارد 
ــن الـــطـــاقـــة فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان«، فـــإن  ــ عـــلـــى أمـ
الباد غنية بالنفط والغاز الطبيعي.  على 
صــعــيــد الـــغـــاز الــطــبــيــعــي، تــــرى الــــورقــــة أن 

االتحاد  إلــى   %80 منها نحو  حيث تصدر 
لتغذية  الباقي  تستغل  بينما  السوفييتي، 
الــبــاد وتغذية  مصنع األســمــدة فــي شمال 
ــة لــتــولــيــد الــكــهــربــاء،  ــراريــ مــحــطــة طـــاقـــة حــ
شريف  مـــزار  مدينة  فــي  للنسيج  ومصنعًا 
القريبة من إيران، وذلك حسب ورقة بحثية 

أميركية.
السوفييتية  ــقـــوات  الـ هــزيــمــة  أعـــقـــاب  وفــــي 
وانـــســـحـــابـــهـــا مــــن أفـــغـــانـــســـتـــان وســـيـــطـــرة 
الــقــوات األمــيــركــيــة الــغــازيــة على الــبــاد في 
العام 2001، أجرت الواليات املتحدة عمليات 

استغاله سيسهم بدرجة كبيرة في تطوير 
تقليص  ألنــه سيعني  األفــغــانــي،  االقتصاد 
كما  الدولية،  املعونات  على  الباد  اعتماد 
بالباد.   الــطــاقــة  اســتــيــراد  فــاتــورة  سينهي 
طرحت  التي  السيناريوهات  أحــد  وحسب 
ــإن الــــبــــاد تـــســـتـــطـــيـــع، فــي  ــ ــر، فــ ــمــ ــؤتــ فــــي املــ
ــــراوح بـــن 5 إلـــى 8 ســـنـــوات، تطوير  مـــدة تـ
واستغال حقول الغاز الطبيعي في شمال 
الباد، التي تعرف بحقول شيبرغان وكان 
يستغلها بشكل جزئي االتحاد السوفييتي 
تــقــديــرات السيناريو  الــســابــق.  وتشير  فــي 

إلـــى أن الــغــاز املــســتــخــرج مــن هـــذه الحقول 
يقدر بنحو 12.328 طنًا من الغاز الطبيعي 
كامل  الكمية  هــذه  تكفي  أن  ويمكن  يوميًا، 
ــات الــــبــــاد مــــن الــــغــــاز الــطــبــيــعــي  ــاجـ ــيـ ــتـ احـ
املقدرة بنحو 800 مليون دوالر سنويًا، كما 
ستغطي صادراتها نحو 50% من ميزانية 
ــورقـــة أن  ــبـــاد. كــمــا قــــدرت الـ ــفـــاق فـــي الـ اإلنـ
برميل  ألــف   65 إنــتــاج  يمكنها  أفغانستان 
ــن حـــقـــول كـــاشـــغـــاري  ــن الـــنـــفـــط مــ يـــومـــيـــًا مــ

وأنقوت القريبة من الصن.
ولم تتمكن أفغانستان خال سنوات الغزو 
األمــيــركــي مــن تــطــويــر إمــكــانــات الــبــاد من 
ألن  ببساطة  واملــعــادن،  كربونات  الهايدرو 
الـــواليـــات املــتــحــدة، وكــمــا أعــلــنــت بــوضــوح، 
أن بناء االقتصاد األفغاني ليس من أهداف 
ــتـــان وإنــــمــــا اســتــهــدفــت  ــانـــسـ ــغـ غــــزوهــــا ألفـ
الــقــضــاء عــلــى تــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة. وبــالــتــالــي، 
ظــلــت ثــــروات الــنــفــط والـــغـــاز الطبيعي إلــى 
جــــانــــب املـــــعـــــادن، الــــتــــي تـــقـــدرهـــا مــصــلــحــة 
الجيولوجيا األميركية بنحو 3 تريليونات 
دوالر، قابعة تحت األرض. وحتى الكميات 
الضئيلة من النفط والغاز التي كانت الباد 
تراجعت  والــغــاز  النفط  من حقول  تنتجها 
ــوام األخــيــرة،  ــ إلـــى قــرابــة الــصــفــر خـــال األعـ
ة  ــفـــاء ــكـ الـ وعـــــــدم  اإلداري  الـــفـــســـاد  بـــســـبـــب 

وهروب الشركات .
وتشير بيانات هيئة املعلومات واإلحصاء 
القومي في أفغانستان إلى أن الباد باتت 
ــيــــرة مـــســـتـــوردًا صــافــيــًا  ــي الـــســـنـــوات األخــ فـ
والــغــاز  النفط  حجم  تــراجــع  حيث  للطاقة، 
املنتج إلى نحو 5% فقط من الطلب املحلي 
البالغ 4.5 ماين طن من النفط و656 طنًا 
من الغاز الطبيعي، وبالتالي، فإن املعضلة 
التي تواجه حكومة طالبان هي االستقرار 
ــبــــاد وطــمــأنــة  الـــســـيـــاســـي واألمــــنــــي فــــي الــ
جيرانها. في هذا الصدد، ياحظ أن منظمة 
واالقتصادي  السياسي  للتعاون  شنغهاي 
ــا  ــيــ ـــن وروســ ــي تـــضـــم الــــصـ ــتــ واألمــــــنــــــي، الــ
وبــاكــســتــان والــهــنــد ودول آســيــا الــوســطــى، 
اخـــتـــتـــمـــت اجــــتــــمــــاعــــاتــــهــــا فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
من  املاضي  األسبوع  الطاجيكية دوشانبه 
بقرارات حاسمة حول كيفية  الخروج  دون 

التعامل مع أفغانستان. 
ــم  ــهـــاج األولــــــــي فــــي عـــواصـ ــتـ وخــــافــــًا لـــابـ
»مــنــظــمــة شــنــغــهــاي« النــســحــاب الـــواليـــات 
ــدة مــــــن خــــــاصــــــرة كــــــل مــــــن الـــصـــن  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ املـ
وروســيــا، فــإن هــذه الـــدول بــدت غير واثقة 
آسيا  منطقة  في  االستقرار  مستقبل  حول 

الوسطى.

اهلل  ذبيح  طالبان،  حكومة  في  ــام  واإلع الثقافة  وزارة  وكيل  أّكــد 
في  اإلعمار  بإعادة  روسيا  تساهم  أن  في  الحكومة  رغبة  مجاهد، 
عينه  الوقت  في  مرّحبًا  االقتصادية،  المشاريع  وتنفيذ  أفغانستان 
بالمساعدات من كل الدول. وقال 
لوسائل  تعليقات  فــي  مجاهد 
روسيا  إمكانية  على  روسية  إعام 
»تستطيع  أفغانستان:  مساعدة 
مساعدتنا،  المختلفة  الشعوب 
ــًا تــســتــطــيــع أن  ــا أيـــضـ ــ ــي ــ وروس
االقتصادية  بمشاريعها  تساعدنا 
والتجارية وباستثمار أموالهم في 

أفغانستان«.

ترقب مساعدة موسكو

مال وسياسة

ارتفعت فاتورة الغاز في 
المنازل األميركية إلى أكثر 

من ضعف ما كانت عليه 
في العام الماضي، وسط 

مخاوف من شتاء قارس

رؤية

عصام شعبان

تــحــول رحــيــل رجــل األعــمــال املــصــري، محمود الــعــربــي، إلــى مــادة 
للنقاش بعد وفاته قبل أيام، تضمنت مواساة وإعادة سرد تاريخ 
حياة اتخذت موقع األسطورة، كما رواها صاحبها في تسجيالت 
محدودة، وفي كتاب سر حياتي )دار نهضة مصر( الذي يسرد 
دلتا مصر، وسنوات  قــرى  إحــدى  مــن  ارتحاله طفال  منذ  بداياته 
القاهرة، وبنائه صرحا  املوسكي في قلب  التجاري بحي  نشاطه 
الــدلــتــا، ثم  اقــتــصــاديــا ضخما فــي مجمع صناعي مــركــزه وســط 
امــتــداد نشاطه فــي 20 دولــة بثالث قـــارات، بينما عــاد الــرجــل إلى 
مسقط رأســه في جنازة مهيبة في داللــة على عــدم انفصاله عن 

محيطه االجتماعي.
يعلن الــعــربــي أن الــعــمــال أصـــل ثــروتــه وهـــم شـــركـــاؤه، ُيحتفى به 
واستطاع  الوطنية«  »الرأسمالية  إلى  ينتمى  يراه  بعضهم  شعبيا، 
التحول من النشاط التجاري إلى التصنيع، هذا جانب من الصورة 
االعتبارية التي كونها عن ذاته، رؤية الذات، وعبرها أيضا تكونت 
أعمال  املقارنة مع رجــال  الناتجة عن  املفارقة  تبرز  آخرين،  رؤيــة 
آخرين، وفي الخلفية ظروف عمل أشد قسوة، وطرق نمو ثرواتهم، 
إلــى محيطه  املنتمي  األعــمــال  بــهــا، رجــل  املحتفى  الــصــورة  بينما 
االجــتــمــاعــي، صــاحــب األدوار االجــتــمــاعــيــة، املــكــافــح عبر ســنــوات، 
مقابل رجال أعمال ارتبطت ثرواتهم بعالقات مع السلطة تشوبها 
املحاباة والفساد، واعتمدوا على نمط اقتصادي عقاري وتجاري 
وأحيانا سمساري، واألمثلة عديدة من رجال أعمال حسني مبارك 
قديما، الذين تصالحوا، أو لم يطاولهم الحساب، استردوا مكانهم 
حاليا، بينما تم استبعاد آخرين من السوق، أو تعرضوا لالبتزاز 

املالي وأحيانا السجن.
تصلح الــســرديــة املــتــداولــة حـــول مــحــمــود الــعــربــي مـــادة لــلــدراســة، 
وتكشف بعض مظاهر للرأسمالية املصرية، أولها بروز وانتشار 
املؤسسات االقتصادية ذات الطابع العائلي في إدارتها ونشأتها. 
القطاع االستثماري  العمل داخل  وثانيا صعوبة ظروف وشــروط 
وتوسعه على أنقاض القطاع العام، بما فيها القطاع الهندسي، دور 
العمل عبر مزايا وخدمات اجتماعية تعمل  وأثــر تحسني ظــروف 
كمحفزات وتزيد االنتماء للمؤسسة الصناعية وتحد من مشاعر 
النمط من فوائد لرأس املال  العمال، وما يتركه ذلك  االغتراب لدي 
يرسمها  التي  الصورة  اجتماعي، مصدره  مالي  رأس  عبر  املالي 
ويتميز  اآلخــريــن  ينافس  كنموذج  نفسه  عــن  املــال  رأس  صاحب 
عــنــهــم. ثــالــثــا: عــمــلــيــات الــتــحــريــر االقــتــصــادي والــتــكــيــف الهيكلي 
ومــا طــرأ على الــقــطــاع الــعــام وقــطــاع األعــمــال مــن تقليص للمزايا 
في  مستثمر  أي  يتخذها  الــتــي  التحسينات  وجــعــل  االجتماعية، 
القطاع الخاص محل ترحيب، كما أثر ذلك في خلخلة وجهة النظر 

التي تعتبر القطاع العام يمثل أفضلية عن القطاع االستثماري.
املــال االجتماعي في  الرابع واملهم كيفية استثمار رأس  امللمح  أما 
زيادة رأس املال املالي، وزيادة األرباح عبر عالقات عمل تحكمها 
وعالقات  اشتراطات  عن  بديال  والرعاية  كاألبوية،  اجتماعية  قيم 

تعاقدية رسمية.
الــشــكــاوى واالقــتــراحــات وحل  املــثــال تكون صناديق  على سبيل 
املشكالت فــي خــطــوط اإلنــتــاج كــوحــدة منفصلة عــن بــاقــي أجــزاء 
املصنع، وتصبح الرعاية والثقة بني أطراف العمل بديال عن التنظيم 
ــم قـــدم نشأتها،  ــاب عــن مــجــمــوعــة الــعــربــي رغـ الــنــقــابــي، والــــذي غـ
وتبلورت نقابة بعد ثورة 25 يناير 2011 بمصنع قويسنا، ومعها 
وجــــدت مــشــكــالت الــعــمــال طــريــقــهــا لــلــظــهــور وحـــني كــانــت تفشل 
شكل  في  احتجاجاتهم  يمارسون  العمال  كــان  التفاوض،  عملية 
اعــتــصــامــات وتــظــاهــرات مــن أجـــل مــطــالــب منها تحسني األجـــور 
والصحة املهنية والتعاقدات وصرف نسب األرباح، وهو ما يمكن 

رصده من خالل حراك أمتد باملصنع لعامني.
وقــد شــارك الكاتب فــي دراســـة ميدانية حــول ســوق العمل، وكــان 
اإلدارة  ــة، وســمــحــت  ــدراسـ الـ مــنــاطــق  مجمع مــصــانــع بنها ضــمــن 
بــدراســة عينة مــنــهــا، ويــلــحــظ كــل مــن اقــتــرب مــن الــتــجــربــة، آلــيــات 
الربح  من  معدالت  أعلى  وتحقيق  االجتماعي،  الرأسمال  توظيف 
مع أقل قدر من الصدام، وتجفيف منابع الصراع في عالقات العمل 
املزايا االجتماعية وترسيخ معايير اجتماعية  االعتماد على  عبر 
أبوية ترتبط بطبيعة العاملني في املصنع وأغلبهم من بيئات ريفية، 
والعمل  التشغيل  ســاعــات  كــزيــادة  عمل  لــظــروف  فعليا  وامتثلوا 
اإلضافي اإلجباري أو إنهاء الخدمة أو عدم وجود تعاقدات إال بعد 
سنوات تبلغ 7 أعوام للنساء و3 سنوات للرجال، غير تمييز نوعي 

ضد النساء به.
فــتــرة من  العمل بعد  إنــهــاء  تــكــرار حـــاالت  تفاصيل عــديــدة منها 
التشغيل حال الزواج واعتبار رحالت الحج والعمرة مكافأة نهاية 
الــخــدمــة كــنــوع مــن االســتــرضــاء واالحـــتـــواء وعــوضــا عــن الفصل 
التعسفي. كانت األجور في القطاع الهندسي مرتفعة نسبيا قياسا 
بــقــطــاعــات أخــــرى، واســتــطــاعــت الــشــركــة تــوفــيــر اشــتــراطــات عمل 
اإليــزو، ولعبت مستشفى  مهنية وصحية وحصلت على شهادة 
املؤسسة دورا في الرعاية الصحية للعمال واسرهم، وأدي تراجع 
العاملة، خاصة مــن خريجي  األيـــدي  لــوفــرة فــي  الــزراعــي  النشاط 
يمكن  الحصول على عمالة  أوجــد فرصة  ما  وهــو  الفني،  التعليم 
التعليم  وزارة  مع  بالتعاون  تدريب  مــدارس  وأنشأت  بل  تدريبها، 
قبول  لديها  الريفية  الجذور  ذات  العمالة  وكانت  أجنبية،  وهيئات 
التعاقد، ما بني عمالة  اإلدارة، تتعدد أشكال  األبوية في  للعالقات 
دائمة وعمالة مؤقته، وساهمت االطر القانونية وقانون العمل في 
استفادة رجال األعمال من تشريع يسمح بعمالة مؤقتة منها من 
تعاقد  دون  أو  الحاجة،  تجديده حسب  يتم  بتعاقد سنوي  يعمل 
لفترات طويلة نسبيا، كما كشفت دراسة ميدانية عن فرض اإلدارة 
العمل في اإلجــازات  العمل اإلضافي بشكل إجباري، منها  لنظام 

والعطالت الرسمية.
يــوصــف مــفــهــوم رأس املــــال االجــتــمــاعــي بــأنــه مــجــمــوع الــعــالقــات 
على  وتحافظ  نشاطه  مجال  فــي  الــفــرد  يكونها  التي  االجتماعية 
املــال عند  إلــى مفهوم رأس  التوافق وتنتج مكاسب، وهــذا أضــاف 
ماركس، أبرز املفكرين االقتصاديني الذين حللوا رأس املال والقيمة 
العائلية  اإلدارة  اتــجــاهــني،  االجــتــمــاعــي  املـــال  رأس  يتخذ  والـــربـــح، 
من  والعمال  العمل  صاحب  بني  االجتماعية  العالقات  واستثمار 
في  املستثمر  وعــالقــة  االجتماعية،  واملــزايــا  الــخــدمــات  عبر  جانب 
إلى  باإلضافة  االجتماعية،  الثقة  يخلق  مما  املحلى  العمل  ســوق 
التي  والسياسية  االجتماعية  املؤسسات  في  والعضويات  املراكز 

تضم مجموعات مصالح.

استثمار رأس المال 
االجتماعي...  محمود 

العربي نموذجًا 
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ثروة أفغانستان 
النفطية

حقول كبرى 
في انتظار 

استثمارات أجنبية 
قد ال تأتي



حيّان جابر

شارك رئيس السلطة الفلسطينية، رئيس 
اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير، رئيس 
حركة فتح، محمود عــبــاس، فــي مــداوالت 
الدورة السادسة والسبعني لجمعية األمم 
املتحدة العامة بكلمة مسّجلة يوم الجمعة 
الـــفـــائـــت، 24 ســبــتــمــبــر، تـــحـــّدث فــيــهــا عن 
الوضع الفلسطيني الحالي، وعن البدائل 
املستقبلية، وعن االنتهاكات الصهيونية، 
فــي تحمل  الــدولــي  املجتمع  وعــن تقاعس 
مـــســـؤولـــيـــاتـــه. وهــــو مـــا اعـــتـــبـــره بعضهم 
استعادة مكّررة لخطابات سابقة، في حني 
وجده آخرون تصعيدا خطابيا وسياسيا 
واضـــحـــا، لـــذا ال بــد مــن مـــرور ســريــع على 
الخطاب قبل استيضاح  أبــرز ما ورد في 

معانيه ودالالته.
لــتــكــن الــبــدايــة مــع تــكــرار دعــوتــه املجتمع 
الــــدولــــي إلــــى عــقــد مــؤتــمــر دولـــــي لــلــســام 
ــة، وتــحــمــيــل  ــ ــيـ ــ ــــدولـ بــــرعــــايــــة الــــربــــاعــــيــــة الـ
ــمـــرار  ــتـ ــة اسـ ــيـ املـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي مـــســـؤولـ
انــتــهــاكــات الـــدولـــة الــصــهــيــونــيــة لــلــقــانــون 
الــــدولــــي، ومــمــارســتــهــا الــتــطــهــيــر الــعــرقــي 
بحق شعب فلسطني، من دون أن تخضع 
ــك حـــذر  ــذلــ ــة. وكــ ــبـ لــــٍة ومـــحـــاسـ ألي مــــســــاء
االحتال من مغبة االستمرار في تقويض 
حـــل الـــدولـــتـــني، والـــتـــهـــّرب مـــن االنــســحــاب 
ــام 1967، الــلــذيــن  مــن األراضـــــي املــحــتــلــة عـ
ســوف يفتحان أبــوابــا واسعة أمــام بدائل 
أخـــــــــرى، ســـتـــفـــرضـــهـــا الــــوقــــائــــع الـــقـــائـــمـــة 
عــلــى األرض، مــن قــبــيــل الـــعـــودة إلـــى قــرار 

المهدي مبروك

ــر االســـتـــثـــنـــائـــيـــة الـــتـــي أعــلــن  ــيـ ــدابـ ــتـ ــع الـ مــ
عــنــهــا الــرئــيــس الــتــونــســي، قــيــس ســعــّيــد، 
الــحــالــي، تكتمل  أيــلــول  يــوم 22 سبتمبر/ 
أركــــــان االنــــقــــاب بــــــارزة لــلــعــيــان مـــن دون 
أي الــتــبــاس. كــان وصــف مــا حــدث يــوم 25 
ــقـــابـــا يــثــيــر تــحــفــظــات  ــوز انـ ــمـ ــيـــو/ تـ يـــولـ
عديدة، سواء من السياسيني أو من خبراء 
القانون الدستوري. ونتذكر ما تعّرض له 
عياض بن عاشور، حينما وصفه انقابا، 
ــان أول أســـاتـــذة الـــقـــانـــون الــدســتــوري  ــ وكـ
تــجــرأ مــبــّكــرا، وتــحــدث عــن »انــقــاب كامل 
 أيـــامـــا عــديــدة 

ّ
ــل األركــــــــان«، لــكــن الـــرجـــل ظــ

مــحــاصــرا، وعــرضــة للسحل اإللــكــتــرونــي، 
ــّيـــد ولــــفــــيــــٍف واســــــــٍع مــن  ــعـ مــــن أنــــصــــار سـ
اإلعــامــيــني. الذ بالصمت، لكنه ظــل يعبر 
عــن قناعته  »فــيــســبــوك«  فــي  فــي صفحته 
هـــذه، مــع معرفته أن الــفــضــاء االفــتــراضــي 
أنه  حتى  بامتياز،  والعنف  األمــيــة  فضاء 
 في هذه 

ً
دعا إلى اعتبار االحتقار فضيلة

الحالة. غير أن ذلك الحكم املسبق سرعان 
 لــدى أوســاط عــديــدة، تتسع 

ً
ما غــدا قناعة

من يوم إلى آخر. ما لم يكن مرّده التدقيق 
في الفتاوى القانونية وما أكثرها، وإنما 
ما يأتيه الرئيس سعّيد على األرض يدفع 
ــي هــــذا املـــوقـــف، ففي 

ّ
بــاســتــمــرار إلــــى تــبــن

املرات التي أطل فيها عبر وسائل اإلعام، 
وعــــــــادة مــــا تــــكــــون أجـــنـــبـــيـــة، كـــــان الـــرجـــل 
بمفردات  خصومه  ويصف  ويزبد،  يرغي 
مــســتــوحــاة مـــن مــعــجــم طــبــي خــطــيــر على 
غرار الجراثيم والفيروسات، ثم انتقل إلى 
الوطنية عنهم، واتهامهم  التخوين ونزع 
بالعمالة، وهــذا معجم لم يستعمله حتى 
بــن علي مــع خصومه. وفــي الــوقــت نفسه، 
كان يزدري حتى من دعمه في انقابه، من 
خــال تلك »املــســانــدة الــنــقــديــة« الــتــي عّبر 
عنها بعضهم، سواء األحــزاب أو الهيئات 
املــهــنــيــة الــتــي وقــفــت مــعــه بــعــد االنـــقـــاب، 
والــتــقــتــه غــداتــه. لــقــد دعــاهــم  جميعا إلــى 
التوجه الى كتب الجغرافيا، حتى يعثروا 

على خارطة الطريق  التي طالبوه بها.

سميرة المسالمة

بوتني،  فاديمير  الروسي  الرئيس  يحسم 
بــعــد غـــد األربــــعــــاء، الــتــوقــعــات املــتــنــاقــضــة 
عـــن لــقــائــه بــالــرئــيــس الــتــركــي، رجـــب طيب 
التركي في  بالدور  أردوغـــان. فبني متفائل 
حل الصراع في سورية ملصلحة املعارضة 
ــي إدلــــــب ومـــنـــاطـــق غــصــن  ــيــــة لـــهـــم فــ املــــوالــ
الــزيــتــون ودرع الــفــرات ونــبــع الــســام، ومن 
يـــرى أن الــعــاقــات الــروســيــة - الــتــركــيــة في 
تحّسن مستمر على حساب مصالح الثورة 
الــســوريــة، وأيــضــا عــلــى حــســاب املــعــارضــة 
فيها  بــمــا  اإلقــلــيــمــيــة،  تبعياتها  بمختلف 
أنــقــرة،  لحكومة  املطلقة  بالتبعية  املتهمة 
حـــيـــث كــســبــت روســــيــــا مــخــتــلــف الـــجـــوالت 
العسكري  لها 

ّ
تدخ بــدايــة  منذ  التفاوضية 

ــنـــظـــام  الـ جــــانــــب  ــــــى  إلـ ســـــوريـــــة 2015  فـــــي 
الــســوري، وحــتــى آخــر لــقــاء بــني الزعيمني، 
اللقاءات خططا عملياتية  ووضعت خال 
مرحلية الستعادة سيطرة النظام السوري 
ا مــن اســتــعــادة  ــي، بــــدء ــ عــلــى مــعــظــم األراضــ
ــــف دمـــشـــق وقـــضـــم بعض  حــلــب 2016 وريـ
الــقــرى واملــــدن فــي إدلــــب الحــقــا، حــتــى فتح 
الطرق  املـــرور على  املــعــابــر وتفعيل حــركــة 
إلــــى درعـــا  الــرئــيــســيــة M4 وM5L وصـــــواًل 

وإطباق الحصار عليها.
والـــافـــت فـــي لـــقـــاءات الــقــمــة الــثــنــائــيــة بني 
الــجــانــبــني أنــهــا تــأتــي فـــي أعـــقـــاب تــوتــرات 
وعمليات عسكرية واسعة األهداف املعلنة، 
ثم تنتهي بعد عشرات الضحايا السوريني 
بـــبـــيـــانـــات مــشــتــركــة روســــيــــة - تـــركـــيـــة، ثــم 
ق من خال ذلك النظام السوري الذي 

ّ
يحق

روســيــا خطوة  الــعــســكــريــة  تــدعــم عملياته 
مساحات  تقليص  عملية  فــي  ــام،  ــ األمـ إلـــى 
املـــــعـــــارضـــــة. ومــــــع كـــــل لــــقــــاء يـــمـــكـــن رصـــد 
تــغــيــر خــريــطــة ســـوريـــة، وتــمــوضــع الــقــوات 
املتصارعة فيها من الروسية إلى اإليرانية 
والـــتـــركـــيـــة، وكـــذلـــك األمـــيـــركـــيـــة، عــبــر تغير 
تــمــوضــع الــقــوات الــكــرديــة املــدعــومــة منها، 
ومــا نتج عــن هــذه الــلــقــاءات مــن تــســويــاٍت، 
ا مــــن مــقــايــضــة حـــلـــب بــعــمــلــيــة غــصــن  ــدء ــ بــ
الجيش  أعمال  فاتحة  كانت  التي  الزيتون 
ــل الـــحـــدود الــســوريــة،  الــتــركــي رســمــيــا داخــ
وصــوال إلــى عمليتي غصن الزيتون ونبع 

الفرات.
في  التركية  العمليات  أن  ماحظة  ويمكن 
ســـوريـــة لـــم تــلــق اعــتــراضــا روســـيـــا عليها، 
ألنها تقع ضمنيا مع خصوٍم ترى موسكو 
أن إزاحــتــهــم مــن الــطــريــق يمّهد لها أجــواء 
ــع تــركــيــا الــتــي  تــفــاهــمــات دولــــيــــة، ســـــواء مـ
يسهل على موسكو الوصول إلى اتفاقياٍت 
املتحدة  الــواليــات  مــع  أو  مــســتــدامــٍة معها، 
ــّرة، انــزعــاجــهــا من  ــ ـــبـــد، فـــي أي مـ

ُ
الــتــي لـــم ت

تــغــيــر خــريــطــة ســـوريـــة الــســيــاديــة عــلــى يد 

سيّار الجميل

أيـــلـــول  الـــجـــمـــعـــة 24 ســـبـــتـــمـــبـــر/  ــَد  ــقــ ــعــ انــ
الــحــالــي، فـــي عــاصــمــة كــردســتــان الـــعـــراق، 
أربيل، مؤتمر للتطبيع مع إسرائيل، تحت 
 Peace and(  »عــنــوان  »الــســام والــتــعــافــي
الثانية  الكلمة  ترجمت  وقــد   ،)Recovery
خطأ »االســـتـــرداد« أو »اإلنــعــاش«! وجمع 
املؤتمر نحو ثاثمائة عراقي يؤّيدون  هذا 
»النهج«. أغلبهم من العرب، سنة وشيعة، 
اب ومصفقون  

ّ
وبينهم  شيوخ عشائر وكت

 عــن ضــيــوف إسرائيليني 
ً
تــافــهــون، فــضــا

م املؤتمر تحت رعاية منظّمة 
ّ
وآخرين. ونظ

أمــيــركــيــة، اســمــهــا مــركــز اتــصــاالت الــســام 
فــي نــيــويــورك، وتــنــاول مــوضــوع التطبيع 
بــني إســرائــيــل والــــدول الــعــربــيــة والــتــقــارب 
بني املجتمعات املدنّية. ال عاقة للمؤتمر 
بــإقــلــيــم كــردســتــان الـــعـــراق، بــل شـــارك فيه 
عــــرب، مـــن املــعــيــب عــلــيــهــم، شــيــعــة وســنــة، 
الهرولة نحو أربيل لعقده فيها، ومخادعة  
العراقيني،  ليس ألنه يتناقض مع شعارات 
املسؤولني العراقيني والفصائل السياسية 
ــران، ولكنه مــؤتــمــر  ال يعكس  املــوالــيــة إليــ
ترّبى جميعهم  الذين  العراقيني   

ّ
كــل إرادة 

عــلــى الـــوعـــي بــالــصــهــيــونــيــة ومــخــاطــرهــا، 
من خال مشروعات إسرائيل في املنطقة  
ها، خصوصا  أنها تتمتع  بنفوٍذ قويٍّ 

ّ
كل

في العراق. وقد أثار األسلوب الذي مارسه 
املشاركون إدانات رسمية وشعبية. 

وقـــال الــخــبــيــر األمــيــركــي مــن أصـــل عــراقــي 
يهودي، ومؤسس مركز اتصاالت السام، 
ــرود، لــوكــالــة فــرانــس بـــرس، إن  جــوزيــف بــ
املشاركني في املؤتمر »من ست محافظات، 
بــغــداد واملــوصــل وصـــاح الــديــن واألنــبــار 
وديــالــى وبــابــل«. وهــنــا، نــســأل هـــؤالء: من 
الذي  قادكم إلى املشاركة في هذا التجمع؟ 
وما فعلتموه؟ من االستحالة أن ينعقد من 
دون علم الحكومة املركزية ببغداد؟ وملاذا  
اتــهــا   تدينه بعد انــعــقــاده؟ ومــا هــي إجــراء

ضده؟   
وقد  للمؤتمر،  الختامي  البيان  فــي  جــاء 
ــائـــي، مــــديــــرة الــبــحــوث  ــطـ قــــرأتــــه ســـحـــر الـ
»نـــطـــالـــب  ــداد،  ــغــ ــبــ بــ ــة  ــافـ ــقـ ــثـ الـ وزارة  فــــي 
وكما  إبراهيم.  اتفاقيات  إلى  باالنضمام 
تـــنـــّص االتـــفـــاقـــيـــات عــلــى إقـــامـــة عــاقــات 
دبــــلــــومــــاســــيــــة بــــــني األطـــــــــــــراف املــــوقــــعــــة 
بعاقات  ا 

ً
أيض نطالب  فإننا  وإسرائيل، 

طبيعية مــع إســرائــيــل وســيــاســة جــديــدة 
تــقــوم على الــعــاقــات املــدنــيــة مــع شعبها 
مـــن أجــــل الــتــطــور واالزدهـــــــــار«. مـــن هــنــا، 
كانت  بــغــداد  فــي  الــثــقــافــة  وزارة  أن  نعلم 
على علم  باملؤتمر، فقارئة البيان موظفة 

التقسيم واملطالبة بحل يستند إليه. وفي 
حــال استمرار االحــتــال في تكريس واقع 
الــواحــدة كما هــو قائم  العنصرية  الــدولــة 
اليوم، سوف تفرض املعطيات والتطورات 
الكاملة  السياسية  الــحــقــوق  األرض  على 
فلسطني  أرض  على  للجميع  واملتساوية 

التاريخية في دولة واحدة.
الصهيونية  الـــدولـــة  عــبــاس  دعـــا  وأيـــضـــا 
إلــى االنــســحــاب مــن األراضـــي املحتلة عام 
الـــشـــرقـــيـــة، فــي  الــــقــــدس  فــيــهــا  بـــمـــا   ،1967
غضون عــام مــن الــيــوم، متسائا فــي حال 
عدم انسحابها خال عام عن جدوى بقاء 
»دولــة إســرائــيــل« على حــدود  االعــتــراف بـــ
را، في هذه الحالة، من 

ّ
العام 1967، ومحذ

التوجه إلى محكمة العدل الدولية، بهدف 
ــرار مــنــهــا يـــنـــص عـــلـــى عـــدم  ــ اســـتـــصـــدار قــ
وتحديد  فلسطني،  أرض  احــتــال  شرعية 
ــم املــتــحــدة ودول الــعــالــم  مــســؤولــيــات األمــ
إزاء ذلك. كما تضّمنت الكلمة أمورا أخرى، 
ولكن ُيكتفي هنا بما سبق، على اعتباره 
أهـــم مــا جـــاء فــي الــكــلــمــة أوال، ونــظــرا إلــى 

معانيها ودالالتها ثانيا.
الــكــلــمــة  دالالت  فــــهــــم  ــة  ــاولــ ــحــ مــ تـــتـــطـــلـــب 
وســيــاقــاتــهــا فـــرز الــنــقــاط الــتــي تضمنتها 
إلـــى قــســمــني: األول يعبر عــن االحــتــمــاالت 
األدوات  عن  يتحّدث  والثاني  املستقبلية، 
ــبــــاس  ــــث يــــحــــصــــر عــ ــيـ ــ واإلمــــــــكــــــــانــــــــات. حـ
فقط،  باحتمالني  املستقبلية  االحــتــمــاالت 
ــن تــضــمــن الـــخـــطـــاب بعض  ــم مـ ــرغـ عــلــى الـ
الــعــبــارات تــلــوح بــاحــتــمــاالت أخــــرى، لكنه 
اها 

ّ
لم يذكر كيف ومتى ومــن ســوف يتبن

ــــأن عـــبـــاس ومــريــديــه  الــشــرعــيــة ثــانــيــا. وكـ
يــدورون في حلقة مفرغة ال مفر منها، أو 
كــأنــه يــقــول، بــأعــلــى صــوتــه، إن بــديــل حل 
الـــدولـــتـــني هـــو حـــل الـــدولـــتـــني. أمــــا حــديــثــه 
وعن  التقسيم،  قــرار  بتطبيق  املطالبة  عن 
والنضالية  االحتجاجية  الحركة  تصاعد 
ــام  ــنـــظـ ــقــــويــــض أســـــــس الـ ــثــــة عـــــن تــ ــبــــاحــ الــ
الـــصـــهـــيـــونـــي الـــعـــنـــصـــري، واســـتـــبـــدالـــهـــا 
األراضـــي  كــامــل  فــي  كاملة  مواطنة  بنظام 
الــفــلــســطــيــنــيــة الـــتـــاريـــخـــيـــٍة، فــهــو بــمــثــابــة 
تحذير من مغّبة خروج األمور عن سيطرة 
احتمال  عن  يعّبر  لم  فهو  وفريقه،  عباس 

ــي املـــؤســـســـات الـــتـــي يـــرأســـهـــا عــبــاس 
ّ
تــبــن

أيـــا مــنــهــمــا أو غــيــرهــمــا، لـــذا نــســبــهــم إلــى 
التطورات واملعطيات على األرض.

بــحــل  ــّســـك  ــمـ ــتـ الـ ــلـــى  عـ ــبــــاس  عــ ــّر  يــــصــ إذا، 
الدولتني اليوم وغدا وبعد انقضاء املهلة 
أيــضــا،  الصهيونية  لــلــدولــة  منحها  الــتــي 
الكبرى وللدولة  العالم  لــدول  وكأنه يقول 
الــصــهــيــونــيــة إنــــه مــتــمــّســك بـــإقـــامـــة دولـــة 
فلسطينية على 22% من مساحة فلسطني 
التاريخية وفق حل الدولتني، متجاها عن 
املنطلق من 44% من  التقسيم  قــرار  قصد 
أرض فلسطني التاريخية، وإن على الدول 
الــكــبــرى تقدير هــذه الــتــنــازالت الــيــوم قبل 
فوات األوان وخروج األمور عن السيطرة. 
كــمــا لــم يــلــّوح عــبــاس فــي كلمته املسجلة 
»دولــة إسرائيل«، كما  بسحب االعــتــراف بـــ
فهم منه بعضهم، بــل تــســاءل عــن جــدوى 
بقاء االعتراف بدولة إسرائيل وفق حدود 
ما قبل 1967! مجرد تساؤل ال أكثر وال أقل.
وعـــلـــيـــه، يــــبــــدو مــــن خــــطــــاب عــــبــــاس أمــــام 
الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــأمــم املــتــحــدة، أخــيــرا، 
ومـــن عـــشـــرات الــخــطــابــات والــتــصــريــحــات 
السابقة، أن كل ما يعني عباس هو إعان 
عــن مساحتها وعن  النظر  الــدولــة، بغض 
ســائــر حــقــوقــنــا، لـــذا ال ضـــرر مـــن قبولها 
على 22% من مساحة فلسطني التاريخية، 
ــا إن  ــل أيـــضـ ــ ــا يــقــبــل بــمــســاحــة أقـ ــمـ بــــل ربـ
ــدرة عــلــى كــــّم األفــــــواه الــرافــضــة  ــقـ امــتــلــك الـ
بالنسبة  فاملوضوع  والغاضبة.  واملــنــّددة 
القانون  لعباس ال يتعلق بأهمية احترام 
الــدولــي والــقــرارات األممية، وإال، كما قال 

بــالــقــرارات  التمسك  األخــيــر،  بخطابه  هــو 
التي تعبر عن كامل حقوقنا وهي كثيرة، 
ــــل  ــلـــى األقـ ــداب، أو عـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــــك االنـ وأولـــــهـــــا صـ
قــرار  أكــبــر مــن حقوقنا كما فــي  على قسم 

التقسيم الذي ذكره.
نــجــد فــي خــطــابــات عــبــاس وتصريحاته 
ــرات األمـــثـــلـــة الـــتـــي تــكــيــل  ــشــ الـــســـابـــقـــة عــ
ــال الـــســـلـــمـــي  ــ ــــضـ ــنـ ــ ــكــــــال الـ ــــح ألشــــ ــديـ ــ ــاملـ ــ بـ
والــدبــلــومــاســي والـــقـــانـــونـــي، فـــي مــقــابــل 
امتعاضه ورفضه النضال غير السلمي، 
لــكــنــه يـــصـــر يـــومـــيـــا عـــلـــى إثــــبــــات رفــضــه 
جميع أشكال النضال السلمية والعنيفة، 
مــن تــجــاهــل دعـــم انــتــفــاضــة كــل فلسطني 
ــلـــى األقـــــــل تــشــجــيــع  ومـــســـانـــدتـــهـــا، أو عـ
ــــى تـــهـــّربـــه مــــن دعـــم  ــقـــط، إلـ املــنــتــفــضــني فـ
الــنــضــال الــقــانــونــي والــســيــاســي الــهــادف 
ــى فـــضـــح الـــــدولـــــة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة أمــــام  ــ إلــ
شـــعـــوب الــعــالــم أوال وحــكــومــاتــه ثــانــيــا، 
والــســاعــي إلـــى إثــبــات الــحــقــوق والــروايــة 
خطاب  عن  بعيدا  األصلية،  الفلسطينية 
الــتــنــازل واالســتــســام ثــالــثــا، فــقــد حــاول 
وسعوا  الوطنني  املناضلني  مــن  عــشــرات 
التنازلي عن  إلــى تعريف عباس وفريقه 
الكاملة  الفلسطينية  الحقوق  مستندات 
قانونيا وأمميا وسياسيا وشعبيا، لكن 
تــنــادي، فعباس غير معني  ال حــيــاة ملــن 
وكل  الحقوق،  باستعادة  وال  بالتحرير، 
مــا يعنيه اعــتــراف دولـــي بــتــرؤســه دولــة 
فلسطني، ولو كانت على كانتون صغير 

ال يرى بالعني املجّردة.
)كاتب فلسطيني(

ــه ال يــعــبــأ  ــ ــّيـــد أنــ ــعـ ــاء سـ ــفـ ــلـ لــــم يــــصــــّدق حـ
بمطالبهم الدنيا، وقد دعوه إلى إشراكهم 
في بلورة خريطة طريق تنقذ الباد، فاذا 
بـــه يــمــعــن فـــي تــحــقــيــرهــم، حــيــنــمــا ذكــرهــم 
تــلــمــيــحــا فـــي خــطــابــه الـــكـــارثـــة فـــي مــديــنــة 
أيــلــول  يـــوم 21 سبتمبر/  بـــوزيـــد،  ســيــدي 
الـــحـــالـــي، أنـــهـــم طــــاب كــــراســــي، طــامــعــون 
الرئيس  في املناصب واملغانم. ولم يفّوت 
تلك الخطبة التي حاول أن يستثمر فيها 
رمزية مدينة سيدي بوزيد، حينما وصف 
االحتجاجية  سبتمبر   18 وقــفــة  مي 

ّ
منظ

تونس  العاصمة  في  البلدي  املسرح  أمــام 
أن  بأنهم مخمورون ومــأجــورون. والحال 
مــنــظــمــيــهــا قـــد حــصــلــوا عــلــى رخـــصـــة من 
وزارة الداخلية، وهم محامون وجامعيون 
ونشطاء حقوقيون، وقد عمدوا إليها من 
أجـــل اخــتــبــار ســعــة صـــدر الــرئــيــس لتقبل 
الشعب  أن  والبرهنة على  املخالف،  الــرأي 
ه، إنــمــا فيه   صــّمــاء تــقــف وراء

ً
لــيــس كــتــلــة

إلــيــه، فضا  فــئــات تختلف مــع مــا يطمح 
ــتــــدّرب عــلــى اســتــعــمــال الـــشـــارع في  عـــن الــ
ــارك مـــقـــبـــلـــة، وخـــــــرق جـــــــدار الــصــمــت  ــ ــعـ ــ مـ
وثــقــافــة الــخــوف الــتــي عـــادت لتعقد ألسن 
نشطاء عديدين، خصوصا في ظل الشلل 
النهضة وبهوت بقية  الــذي أصــاب حركة 

األحزاب واملنظمات املهنية.
اكــتــمــل شـــهـــران عــلــى االنــــقــــاب، وشــعــبــّيــة 
الرئيس تتراجع بشكل سريع، في انتظار 
أيام عصيبة ستمر بها تونس، خصوصا 
فـــي ظـــل الــصــعــوبــات االقــتــصــاديــة الــجــّمــة 
بأن  عديدون  ويقّر خبراء  تواجهها.  التي 
االقتصادية ضعيفة، وهو  الرئيس  ثقافة 
ــه كــــّرر، في  ال يــولــي أي أهــمــيــة لــهــا. بــل إنـ
مناسبات عديدة وضمن مفردات الخطاب 
الشعبوي، أن تونس بلد ثري، وال يحتاج 
مــســاعــدات، ومــا حــل بــه نــاجــم عــن الفساد 
فــحــســب. ويــجــد هـــذا الــخــطــاب هـــوى لــدى 
فئات عريضة من التونسيني، فيما الحال 

أن األزمة أعمق.
يــؤجــل الــرئــيــس تــعــيــني رئــيــس الــحــكــومــة 
الرئاسة،  الذي أصبج موظفا ساميا لدى 
بــحــكــم الـــتـــدابـــيـــر االســتــثــنــائــيــة، وهــــو ما 

كانت  أنها  من  الرغم  على  التركية،  القوات 
الــفــرات«  »درع  الــتــركــيــتــني،  العمليتني  فــي 
و»نبع السام«، على حساب قــوات سوريا 
اإلدارة  مــن  املــدعــومــة  )قــســد(  الديمقراطية 
األمـــيـــركـــيـــة، فـــي حـــني كــــان شـــعـــار العملية 
الــفــرات( طــرد مقاتلي تنظيم  األولـــى )درع 
الــدولــة اإلسامية )داعـــش( من ريفي حلب 
الــشــمــالــي والــشــرقــي، مــا يعني أنــهــا كانت 
عمليات تــحــت الــغــطــاء الــروســي مــن جهة، 
وتحت الغطاء األميركي الصامت من جهة 

ثانية.
ــارة أردوغـــــــــان ســـوتـــشـــي وســـط  ــ ــ وتــــأتــــي زيـ
أجواء زياراته السابقة بما يتعلق بالوضع 
ــن قـــــــــوات الـــنـــظـــام  ــ ــيـــد مــ الـــــــســـــــوري، تـــصـــعـ
وتــصــريــحــات نــاريــة مــن مــســؤولــيــه. وعلى 
ــات وتــمــوضــعــات  ــّركـ ــحـ الـــجـــهـــة املـــقـــابـــلـــة، تـ
بقرب  يوحي  بما  التركية،  للقوات  جديدة 
نشوب حــرٍب كالتي جــرت فــي بــدايــة العام 
املــاضــي، وانتهت باتفاق وقــف إطـــاق نار 
تــوصــل إلــيــه الــرئــيــســان فــي 5 مـــــارس/آذار 
2020 وتـــم االتـــفـــاق فــيــه، إضــافــة إلـــى وقــف 
ي قرار األمم املتحدة 

ّ
إطاق النار، على تبن

بشأن تصنيف املنظمات اإلرهابية، ومنها 
في  تسيطر  الــتــي  النصرة  جبهة  تصنيف 
شـــمـــال غــــرب ســـوريـــة عــلــى نــحــو 75% من 

مناطق إدلب الخارجة عن سيطرة النظام.
ال يمكن فصل ما تم تسريبه من لقاء بوتني 
أخيرا في  األســد،  السوري بشار  بالرئيس 
موسكو، أن »املشكلة في سورية هي بسبب 
وجود القوات األجنبية غير الشرعية«، عن 
مــا يــحــدث مــن تــحــّركــات الـــقـــوات الــســوريــة 
ــر الــــخــــارجــــيــــة، فــيــصــل  ــ ــ وتـــصـــريـــحـــات وزيـ
املقداد، في هذا الشأن. ما يعني أن روسيا 
تــــــرى ضـــــــــرورة تـــحـــريـــك خــــطــــوط خـــارطـــة 
ســـوريـــة مـــن جـــديـــد، وفــــق اســتــراتــيــجــيــتــهــا 
تــقــّدم فــي عاقاتها  التي اعتمدتها مــع كــل 
بــذلــك تستثمر مجموعة  تــركــيــا، وهـــي  مــع 
م 

ّ
ــأز مــتــغــيــرات فــي الـــواقـــع الـــدولـــي، مــنــهــا تـ

املــجــتــمــع األوروبـــــــي مـــن مـــوجـــات الــلــجــوء، 
ــان  ــ وهـــي الـــورقـــة الــتــي يــســتــخــدمــهــا أردوغـ
ــا، ومــنــهــا الــصــمــت  ــه أوروبـــــــا أيـــضـ فـــي وجــ
األميركي تجاه الخطوات الروسية لتفعيل 
الحوار بني »قسد« والنظام السوري، وعدم 
وجــود خطوط واضحة للدور الــذي تريده 
إدارة الــرئــيــس األمــيــركــي، جــو بـــايـــدن، في 
سورية، واألهم واقع اقتصاد تركيا وأمنها 
وحــاجــتــهــا إلـــى مــوســكــو كــعــكــازة تسندها 

عند التقلبات األميركية تجاهها.
وال تــــرى تــركــيــا فـــي مــوســكــو خــصــمــا لها 
في سورية، وكذلك الحال مع إيــران، تراها 
املــصــالــح. وبــالــتــالــي، من  منافسا لها على 
ــى اتــــفــــاٍق مــــرٍض  ــ ــتـــوصـــل مــعــهــا إلـ ـــأن الـ شــ
الـــســـيـــاســـيـــة  الــــخــــريــــطــــة  ــعـــل رســـــــم  يـــجـ أن 
ــلـــى كــل  والـــجـــغـــرافـــيـــة )الــــنــــفــــوذ( أســــهــــل عـ

أساسّية فيها، وكانت من أبرز املتحدثني. 
وقالت »ليس من حق أي قوة، سواء كانت 
مــحــلــيــة أو أجــنــبــيــة، مــنــعــنــا مـــن تــوجــيــه 
مثل هذا االستئناف«، بعد إشارتها إلى 
االتفاقيات اإلسرائيلية املوقعة في العام 
واملغرب  والبحرين  اإلمـــارات  مع  املاضي 
والـــســـودان. وتــحــّدث آخـــرون، منهم  لــواء 
ســـابـــق، وأحـــــد قـــــادة »الــــصــــحــــوة«، وهــي 
ــل الـــتـــنـــظـــيـــمـــات  ــ ــاتـ ــ فـــصـــيـــل عــــشــــائــــري قـ
مــن واشنطن.  بــدعــم  املتطّرفة  اإلســامــيــة 
بيريز،  الفيديو، شيمي  عبر  تحّدث،  كما 
ــده  ــ ــة أّســــســــهــــا والــ ــيــــس مـــؤســـسـ ــو رئــ ــ وهــ
ودوره.  باملؤتمر  مشيدًا  بيريز،  شيمون 
ثم قال شيخ عشيرة البومطار من األنبار، 
ريسان الحلبوسي، لوكالة فرانس برس: 
»كفانا عــداوة وفتنة وقتا. ويفترض أن 
والــســام  للتعاون  جــديــدة  صفحة  نفتح 
وأحفادنا  أطفالنا  يتمكن  حتى  واألمـــن، 
ــن بــعــدنــا«.  ــن الــعــيــش بـــســـام وأمــــــان مـ مـ
ولـــكـــن  هــــذا الـــكـــام ال يــســتــقــيــم وحــقــائــق 

األشياء.
صـــحـــيـــٌح أن الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة أعــلــنــت 
رت 

ّ
»رفضها الــقــاطــع« لــهــذا املــؤتــمــر، وحـــذ

ــعــــام«.  ــيـــج الــــوضــــع الــ الـــرئـــاســـة مــــن »تـــأجـ
ــار الـــــصـــــدري، مــقــتــدى  ــيـ ــتـ وهـــــــّدد زعـــيـــم الـ
: »على املؤمنني انتظار األمر 

ً
الصدر، قائا

النماذج  هــذه  مــع  التعامل  فــي  للبدء  منا 
الــعــراق يــقــاوم التطبيع«. وقــال وزيــر   .)...(
»منذ  لبيد:  يئير  اإلســرائــيــلــي،  الخارجية 
ــوم الــــــذي تـــولـــت فـــيـــه هـــــذه الــحــكــومــة  ــيــ الــ
)حــكــومــتــه املــشــتــركــة مــع نــفــتــالــي بينيت( 
مــقــالــيــد األمــــــور، هــدفــنــا تــوســيــع اتــفــاقــيــة 
إبراهام« و»الحدث في العراق يمنح األمل. 
في أماكن لم نفكر فيها من قبل ». وأضاف: 
ــراق تــــاريــــخ مــشــتــرك  ــ ــعـ ــ »لـــديـــنـــا، نـــحـــن والـ
الــيــهــودي..  املجتمع  فــي  وجـــذور مشتركة 
كــل شيء  عمل  فسيتم  بنا،  اتصلوا  أينما 

الستعادة االتصال«.
التطبيع  هل في وقــت عصيب كهذا يأتي 
ــارك فــي  ــ ــدرك مــــن شــ ــ مــــع إســــرائــــيــــل؟ هــــل يــ
املـــؤتـــمـــر الــكــســيــح املـــعـــانـــي الــســيــئــة الــتــي 
ــنــــطــــوي  عـــلـــيـــهـــا خــــطــــورتــــه؟ وهــــــل هـــذا  تــ
الــعــراقــيــني للموافقة   

ّ
ــل ــل كـ

ّ
ُيــمــث األســـلـــوب 

العراقية  الحكومة  ــّددت  نـ التطبيع؟  على 
أم ال، عقد املؤتمر بموافقتها الضمنّية أو 
الــســيــاســّيــة، والــتــنــديــد إمـــا دلــيــل مخادعة  
ومــواربــة أو دلــيــل  ضعف وخـــور. وأســأل 
ــا:  ملــــــاذا هـــــذا الــــربــــط بــــني املـــشـــروع  ــ ــــضـ أيـ
اإلبراهيمي ومشروع التطبيع، أال يمنحنا 
االثــنــني  ببعضهما  لــربــط   التفكير قليا 

اآلخر؟ 
)مؤّرخ عراقي(

أو يــطــلــقــهــا؟ وكـــأنـــه ال يــعــيــرهــا االهــتــمــام 
الـــكـــافـــي، أو كـــونـــه قـــد عــرضــهــا نـــوعـــا من 
البهرجة التي يتطلبها تضخيم إمكاناته 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة،  الــــســــلــــطــــة  إمـــــكـــــانـــــات  أو 
فـــاالحـــتـــمـــاالن الـــوحـــيـــدان هــمــا انــســحــاب 
املحتلة  األراضـــي  مــن  الصهيونية  الــدولــة 
وبــالــتــالــي  ــك،  ــ ذلــ رفـــضـــهـــا  أو   ،1967 ــام  ــ عـ
فالدولة الصهيونية هي املتحّكمة بمسار 
األمور وفق رؤية عباس، وما علينا سوف 
انــتــظــار انــقــضــاء مــهــلــة الـــعـــام، حــتــى نــرى 
ــأم الـــعـــني. وبـــالـــتـــالـــي، لـــن تلعب  قـــرارهـــا بــ
املؤسسات التي يرأسها عباس )سلطوية؛ 
تــنــظــيــمــيــة؛ مــنــظــمــة( أي دور فـــي تــحــديــد 
ينحصر  أي  مــنــهــمــا.  األرجــــــح  ــتـــمـــال  االحـ
دور املؤسسات التي يرأسها عباس، وفق 
لكل  املناسبة  األدوات  خطابه، في تحديد 
وعليه،  الصهيونية.  الرغبة  وفق  احتمال 
فــقــد حـــدد دور املــؤســســات الــتــي يــرأســهــا 
فــــي اســـتـــكـــمـــال االتـــفـــاقـــيـــات واملـــعـــاهـــدات 
ــال مـــوافـــقـــة الــــدولــــة  ــ والـــتـــرتـــيـــبـــات فــــي حــ

الصهيونية على االنسحاب.
ــة الــصــهــيــونــيــة  ــ ــــدولـ وفـــــي حـــالـــة رفـــــض الـ
املـــؤســـســـات  دور  يــنــحــصــر  االنــــســــحــــاب، 
الــتــي يــرأســهــا عــبــاس فــي مــاحــقــة الــدولــة 
العدل  محكمة  عبر  قضائيا  الصهيونية 
الدولية، والتعلق بأمل جديد مفاده إحراج 
املجتمع الدولي من إصــدار املحكمة قرارا 
ينّص على عــدم شرعية احتال األراضــي 
املحتلة عام 1967 أوال، ويحّدد مسؤوليات 
األمـــــم املـــتـــحـــدة واملــجــتــمــع الــــدولــــي تــجــاه 
ــيـــة غــيــر  ــيـــونـ ــهـ ــات الــــــدولــــــة الـــصـ ــ ــارسـ ــ ــمـ ــ مـ

ســيــحــّمــل الــرئــيــس كـــل املــســؤولــيــات الــتــي 
ــار الـــــــذي ســيــخــفــق فــيــه  ــبــ ــتــ ســـتـــكـــون االخــ
إخفاقا ذريعا. وال يبدو أن الرجل مكترث 
بلدان  لــوم وعتاب من  إليه من  ه  بما يوجَّ
وأمنية  اقتصادية  شــراكــات  لها  صديقة، 
ــاد  وثـــيـــقـــة مــــع تــــونــــس، مــنــهــا دول االتـــحـ
ــل إنـــه  ــات املــــتــــحــــدة. بــ ــ ــــواليــ األوروبــــــــــي والــ
ــرة، رســائــلــه  ــيــ ــه، فـــي خــطــابــاتــه األخــ يـــوجـ
ــول  ــ ــ صـــــراحـــــة إلــــيــــهــــا، حـــيـــنـــمـــا يــــقــــول »أقـ
لــلــعــالــم«. ويـــذكـــر فـــي بـــاغـــات )بـــيـــانـــات(، 
يبدو أن يكتبها بنفسه »إن تونس ليست 
والحال  دروســا من غيره«.  يتلقى  تلميذا 
ولكن  ــه،  ذاتــ للتلميذ  سلبية  صـــورة  أنــهــا 
لإلعانات  األصــدقــاء،  هــؤالء  يحتاج  البلد 
التي يقدمونها في سياق صعب، وألنهم 
أيضا مثلوا ضماناٍت، حيثما توجه البلد 
املمولة،  الــدولــيــة  الهيئات  مــن  لــاقــتــراض 
وقـــد ظــلــوا يــعــتــبــرون تــونــس بــلــدا ينتقل 
تــكــون ملهمة  ان  ديــمــقــراطــيــٍة يمكن  نــحــو 
التجربة  عرفته  مما  الــرغــم  على  لغيرها، 
لتمويل  مستعّدين  لــســوا  وهــم  تعثر،  مــن 
نـــظـــام اســـتـــبـــدادي عـــواقـــبـــه وخــيــمــة على 

املنطقة.
أنــصــار ســعــّيــد يــتــراجــعــون بشكل ســريــع، 
ــابــــل، يــســتــعــيــد  ــقــ ــه تــــأفــــل. فــــي املــ ــ ــــورتـ وصـ
مــــنــــاهــــضــــوه وخــــصــــومــــه بــــريــــقــــهــــم، رغــــم 
تشتتهم وخافات العميقة. وككل املعارك 
التي خاضها التونسيون ضد االستبداد، 

ستكون الغلبة لهم، ولو بعد حني.
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

األطراف املعنية، فليس من مصلحة تركية 
فــي الـــدفـــاع عــن »ســـاح أمــيــر الــنــصــرة أبــي 
ــب، عــلــى األقـــل  ــ مــحــمــد الـــجـــوالنـــي« فـــي إدلــ
تنفيذًا التفاق مارس 2020. ولكن أيضا لن 
التي يطلبها  إدلــب بالحدود  يكون تسليم 
ــيـــس فــــي مــتــنــاول  ــهـــا، ولـ الـــنـــظـــام أمــــــرا سـ
، وهــو مــا يمكن استشرافه 

ً
أردوغـــان كــامــا

من تحّركات أمير »النصرة«، أخيرا، سواء 
اته مع األميركيني أو مع األتراك. لهذا  بلقاء
فإن وسطية الحل تقتضي باتفاق مرحلي 
في  استراتيجية  النظام مناطق  فيه  يأخذ 
جديد  لتغيير  تركيا  تستعد  بينما  إدلـــب، 
فـــي طــبــيــعــة تــجــمــعــات الــفــصــائــل املسلحة 
ــنـــاطـــق  املــــحــــســــوبــــة عـــلـــيـــهـــا فـــــي إدلــــــــب ومـ

نفوذها، وفي تسمية هذه التجمعات.
ويــمــكــن أيـــضـــا الـــربـــط بـــني حـــديـــث رئــيــس 
الــنــظــام عـــن المـــركـــزيـــة ســـوريـــة الــــذي يظن 
الكرد أنه جاء تلبية ملطالبهم لعقد تفاهات 
ــة، بــيــنــمــا هــو  ــ ــيـ ــ ــة روسـ ــايـ ــرعـ ــع دمـــشـــق بـ مــ
التركية  املصلحة  فــي صميم  كــذلــك  يــدخــل 
ــــي حــــــال ســـمـــحـــت روســـيـــا  املـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة، فـ
والــــواليــــات املــتــحــدة ألردوغـــــــان بــــأن يــقــوم 
»األخــيــرة«  فــي ســوريــة  العسكرية  بحملته 
ضد مناطق »قسد« التي تقع على حدودها 
ما يجعلها في مأمنني: ضمان  الجنوبية، 
إبعاد الكرد، وعدم تواصلهم الجغرافي مع 
أراضيها، وضمان بقاء حلفائها السوريني 
في مناطق تخضع لحكمهم ضمن سورية 
األكثرية  اليوم  »المركزية«، حيث يشكلون 
ــتــــصــــاديــــة، وكـــــل مــا  ــــوة االقــ ــقـ ــ الــــعــــدديــــة والـ
ــر تـــعـــويـــم مــــســــودة مـــشـــروع  ــ يــحــتــاجــه األمــ
الدستور السوري التي أعّدتها موسكو في 
عام 2017، وقّدمته للمعارضة السورية في 

أول اجتماعات مسار أستانة التفاوضي.
يــمــكــن لــلــقــاء املـــرتـــقـــب أن يــحــمــل مــفــاجــآت 
عديدة للسوريني، ملا يحمله من مقايضات 
الجديدة  األلـــوان  ستكون  خارجية،  مللفات 
لها، وذلــك ال يعيب  لخريطة ســوريــة ثمنا 
تـــركـــيـــا، الـــــدولـــــة املـــثـــقـــلـــة بـــالـــعـــدد الــكــبــيــر 
أراضــيــهــا، والتي  الــســوريــني على  لاجئني 
تــعــمــل لــلــحــفــاظ عــلــى مــصــالــحــهــا فـــي وجــه 
ــٍة عـــامـــة، كــمــا يــعــمــل أردوغــــــان  ــيــ أزمــــــٍة دولــ
استفادة معارضته من حّدة  على تخفيف 
الغضب الشعبي في املوضوع السوري، من 
خــال تنظيم رؤيـــة جــديــدة للحل الــســوري 
يــنــضــم لهما  قــبــل أن  الـــروســـي،  مــع حليفه 
الــشــخــص الــثــالــث الــــذي اســتــبــعــده، عندما 
أنــه اجتماع ثنائي ال ثالث فيه، ولكن  أّكــد 
األمر برمته يعيب من سلم قراره واستسلم 
ــمـــني عــلــى  ــداعـ ــدات الـ ــنــ ملــــا تــمــلــيــه عــلــيــه أجــ
الــجــانــبــني، الــنــظــام واملـــعـــارضـــة، الــغــائــبــني 
واملـــغـــيـــبـــني، عـــن مــنــاقــشــة مــصــيــر دولــتــهــم 

وشعبهم.
)كاتبة سورية(

عن هوس الدولة الفلسطينية

االنقالب في تونس يكمل أركانه

ألوان روسية تركية في الخريطة السورية

في رفض مؤتمر 
لتطبيع عراقي مع إسرائيل

عباس غير معني 
بالتحرير، وال باستعادة 

الحقوق، كل ما 
يعنيه اعتراف دولي 

بترؤسه دولة 
فلسطين، ولو على 

كانتون صغير

لم يصّدق حلفاء 
سعيّد أنه ال يعبأ 
بمطالبهم الدنيا

ال ترى تركيا في 
موسكو خصمًا لها 
في سورية، وكذلك 

الحال مع إيران، تراها 
منافسًا لها على 

المصالح

آراء

معن البياري

لربما  الخرطوم،  املاضي من  األسبوع  الخبر  التي طّيرت  »رويــتــرز« هي  أنها  لــوال 
استقبلناه بشكوك، أو أقله بقلة االكتراث، لكن وكالة األنباء العتيدة وّرطتنا بمتابعة 
تفاصيله، ألهميٍة ظاهرٍة فيه، كبرى فيما يزعم صاحب هذه السطور هنا. موجزه 
نائب  أبلغ  ــا 

ّ
ومل السودانية صـــادرت أصــوال وأمــاكــا لحركة حــمــاس.  السلطات  أن 

رئيس الحركة في الخارج، موسى أبو مرزوق، »العربي الجديد« إنه ال جديد في هذا 
الصدد، وإنه ال عاقة للحركة بأكثر هذه األصول، سرت فينا حيرة بشأن القصة 
كلها، فالوكالة نقلت عن مسؤول في »لجنة تفكيك نظام 30 يونيو 1989 واسترداد 
األموال العام« )هذا اسمها(، لم تذكر اسمه )بطلبه على األرجح(، ما لم يكن معلوما 
أو ذائعا، بشأن استثماراٍت لحركة حماس، في نحو 12 شركة )منها فندق ومطاعم 
وجبات سريعة وشركة صرافة(، عدا عن مليون فّدان من أراٍض زراعية، وعقارات، 

تقّدر أصولها بنحو 1,2 مليار دوالر«، بحسبه. 
أداًء  أن   ،

ً
بــدايــة الــســودانــيــة سابقا عــن إجــرائــهــا هـــذا، مــا يعني،  السلطات  لــم تعلن 

لت بــه أجــهــزة مــخــابــرات. وكــان حــرّيــا بحركة 
ّ
»طوطميا« جــرى فيه مــا جــرى، تكف

ــافــة فــي حينه، إذا كــان الـــذي عــرفــنــاه األربــعــاء املــاضــي من 
ّ
حــمــاس أن تــكــون شــف

»رويترز« ليس جديدا، على ما أفاد أبو مرزوق. وفي زوبعة أسئلٍة تتناثر في األثناء، 
أليٍّ منا أن يسأل عّما إذا كان الحكم الراهن في الخرطوم يرى فعا حركة حماس 
إرهابية، ما استوجب منه أن ُيقدم على ما أبلغ به املسؤول غير املسّمى في لجنة 
العاملية. وإذا كان هذا هو منظور مجلس  األنباء  البشير وكالة  تفكيك نظام عمر 
السيادة )دعك من حكومة عبدالله حمدوك(، كان عليه أن يصير شجاعا فيجهر 
بموقفه هذا، األمر الذي لن يكون مفاجئا في سياق الفواتير التي ينشط في دفعها 
دا أن الحركة الفلسطينية اإلسامية لم 

ّ
ا كان مؤك

ّ
إلسرائيل والواليات املتحدة. ومل

البشير، ما  زمــن  الــســودان، وال في  الراهنني في  العساكر  ترتكب، في عهد حكم 
يمّس األمن القومي للباد، وال ثبت لها أي صلٍة بفعل إرهابي هناك، فلواحدنا أن 
يلهج بالسؤال الواجب عن البواعث التي أخذت السلطة في الخرطوم إلى هذا العمل، 

العدواني في واحٍد من نعوته املستحقة. 
وعندما نطالع، في غضون البحث في ما وراء خبر »رويترز«، إن الواليات املتحدة 
إغاقها،  ينبغي  شــركــاٍت  بــأســمــاء  قائمة  الــســودانــيــة  السلطات  مت 

ّ
قــد سل كــانــت 

 مشهور، 
ٌ

ى بسوء الظن، وهذا من حسن الفطن على ما ينبئ قول
ّ
فلواحِدنا أن يتحل

السلطات كان من استحقاقاٍت مفروضٍة على  أقدمت عليه هذه  الــذي  أن  فيرّجح 
»مجلس السيادة«، من بني مطاليب عديدٍة عليه تلبيتها، لنزع السودان من قوائم 
ها مع املسؤولني 

ُ
 عالقة« جرى بحث

ً
اإلرهاب. يعّزز سوء الظن هنا أن »ملفاٍت أمنية

السودانيني، في زيارة وفد أمني واستخباري إسرائيلي برئاسة وزير املخابرات، 
إيلي كوهني، في يناير/ كانون الثاني املاضي، الخرطوم )التقى حمدوك باملناسبة(. 
مع  السابق،  النظام  إّبـــان  السودانية،  الــصــات  أن  لنعرف  إلــى حصافٍة  وال حاجة 

»حماس« )وغيرها( في املداوالت األمنية واملتواصلة بني الخرطوم وتل أبيب. 
الــذي ينأى، بهّمة ظــاهــرة، عن بديهيات  الــســودان  الحكم في  هــذا كله مخٍز، ُيعيب 
 أن يــوصــف أيــضــا بــأنــه مــخــٍز مــا غـــّرد به 

ّ
االنــتــســاب إلــى أمــتــه الــعــربــيــة. ويستحق

ا طلب 
ّ
رئيس هيئة الشؤون املدنية املدنية في السلطة الفلسطينية، حسني الشيخ، مل

»دولـــة فلسطني وحكومة  إلــى  املــصــادرة  األمـــوال  السودانية تسليم  السلطات  مــن 
فلسطني«، فاألصل أن الحكومة والدولة هاتني مسؤولتان عن رعاياهما، ومن املعيب 
مراعاة  فلسطينيني، من دون  بــأرزاق مواطنني   عربية حاكمة 

ٌ
تتصّرف سلطة أن 

البديهي من األصول، وتعلم الدولة والحكومة أعاه بفعٍل شائن كهذا من وكالة أنباء، 
 للشعب الفلسطيني، ولدولة فلسطني سفارة 

ٌ
فاملشهور أن منظمة التحرير ممثلة

في الخرطوم، من املخزي أن يرتضيا االستخفاف السوداني الفادح، واملعلن، بهما، 
إلى هذا الحد الذي كشفت شيئا من عناوينه »رويترز« مشكورة.

بسمة النسور

في كتابها »عندما يكون امتاك العقل عبئا« )املؤسسة العربية للدراسات والنشر، 
بيروت، 2021(، تسرد األكاديمية  تغريد القدسي الغبرا أرملة املناضل واألستاذ 
الجامعي، شفيق الغبرا، سيرة حياة استثنائية. يعرفنا أول فصول الكتاب، وعنوانه 
املقاومة  باعتناق  تميزت  التي  املرحلة  تلك  القدسي«، على مامح  رأسنا  »مسقط 
ت 

ّ
سبيا للخاص من بطش العدو الصهيوني الذي سلب األرض وشّرد األهل وشت

املصائر، ومع ذلك ظل حلم تحرير الوطن ماثا في وجدان األهل في شتاتهم، كما 
ظل أمل العودة إلى الوطن باقيا في نفوس الجّدات واألجــداد الذين هجروا قسرا. 
تتناول تغريد الغبرا، في كتابها الذي ينتمي إلى أدب السيرة، مفاصل مهمة من 
تاريخ املنطقة مثل نكبة 48، هزيمة حزيران، الحرب األهلية في لبنان، أيلول األسود، 
أحــداث كبرى.  أحــداث 11 سبتمبر، وغيرها من  الكويت،  احتال  بيروت،  اجتياح 
السنني، سيدة كويتية ذات  الكتاب عن تجربتها عبر  إن  املقدمة  الغبرا في  تكتب 
أنه تعبير عن تجربة ذاتية وإنسانية بحتة، وال  د 

ّ
جــذور فلسطينية عميقة، وتؤك

يجب النظر إلى ذلك السرد تحليا سياسيا، بل حوار شخصي دائم مع نفسها 
الحكاية،  االستفادة من تجربتها، لخصوصية  باإلمكان  أن  وتــرى  اآلخرين.  ومع 

كونها تحمل الهوية الفلسطينية إلى جانب الكويتية. 
تــتــنــاول الــكــاتــبــة فــي مــؤلــفــهــا دراســتــهــا فــي الــكــويــت، مــنــذ االبــتــدائــيــة إلـــى املرحلة 
وإقامتهما  الغبرا،  أخــيــرا، شفيق  الــراحــل،  زوجها  على  تعّرفها  وقصة  الجامعية، 
في بيروت، في مرحلة دقيقة من تاريخ املقاومة الفلسطينية والحرب األهلية في 
القيادي  ودور زوجها  هناك،  الطابية  الكتيبة  تجربة  على  الضوء  ط 

ّ
وتسل لبنان، 

واملؤثر في األثناء. وجاء الكتاب على مامح العاقة الوثيقة بالوطن الثاني، الكويت، 
وعمق األثر النفسي الذي أحدثه االحتال الصّدامي على أبناء الجالية الفلسطينية، 
ب على اضطرارهم 

ّ
إضافة إلى الضرر املعيشي واالقتصادي واالجتماعي الذي ترت

ملغادرة الكويت بعد التحرير. وتخصص الكاتبة حيزا كبيرا لسيرتها األكاديمية 
املكافحة، صاحبة  العربية  للمرأة  نموذجا  وتــقــّدم  وأمــيــركــا،  وبــيــروت  الكويت  فــي 
الظل،  في  تبقى  أن  نفسه،  الوقت  في  الرافضة  لزوجها،  املحبة  القوية  الشخصية 
املصّرة على حقها في التعبير، وفي املشاركة في اتخاذ القرار، انطاقا من إيمانها 
امــراة عاملة، رفيقة  الحياة زوجــة مثقف كبير،  التي تؤديها في  العديدة  بـــاألدوار 

نضال، أم، أكاديمية. 
املهني  واإلنــجــاز  األكاديمي  التحصيل  أهمية  على  املــراحــل  كل  في  تغريد  وتركز 
بالنسبة للفلسطيني، خصوصا بالنسبة للمرأة الفلسطينية التي طاملا وقع عبء 
االعتناء باألسرة على كاهلها، بسبب استشهاد الزوج أو اضطراره لابتعاد عن 
التجربة  الكتاب تعبيرا عــن  هــذا  اعتبارا  وبــذلــك، يمكن  الـــرزق.  إلــى  األســـرة سعيا 
الفلسطينية النسوية في مرحلٍة شهدت تحّوالت جذرية أثرت على أبناء تلك الحقبة 
لم تزره  الــذي  الكاتبة بوطنها فلسطني  الكتاب مدى تعلق  قــارئ  وبناتها. ويلمس 
لت شخصيتها، 

ّ
الكويت، حيث تشك إلى  انتمائها  مــرة، وكذلك صدق عمق  سوى 

التي  املدينة  بيروت،  إلى  الحنني  مقدار  أيضا  ويلمس  الحياتية.  وتعّمقت خبراتها 
عاشت فيها نحو خمس سنوات، ومّدتها بتجارب إنسانية وخبرات حياتية كثيرة. 
الحديث عــن تجربة األمــومــة، وهــي املهمة األســمــى واألجــمــل في  وال تغفل تغريد 
املبدئي  الغبرا،  الصفحات على شخصية شفيق  تعّرفنا، من خال  حياتها. كما 
املثقف واملناضل، لنرى كذلك الجانب اإلنساني الحميم منه، أبا وزوجــا وصديقا 

ورفيق نضال. 
كل الشكر للدكتورة تغريد على منجزها السردي الذي يوثق لحكاية أسرة مناضلة، 

دفعت الكثير ثمنا ملواقفها املناصرة لحرية األوطان والشعوب.

سامح راشد

الــغــرور، والصبر   عن عــدد كبير من اإليرانيني االعــتــداد بالنفس إلــى حد 
ٌ

معروف
والَجلد والعمل من أجل املستقبل غير املنظور. وهي سماٌت ورثها الشعب اإليراني 
يها املفاهيم والقناعات الشيعية في املجتمع 

ّ
من الشخصية الفارسية، قبل أن تغذ

اإليراني املعاصر، خصوصًا بعد ثورة 1979 التي أطاحت الشاه، وفتحت الباب أمام 
حكم »آيات الله«، فأضافت سماٍت ال تقل أهمية مثل البراغماتية والباطنية »التقية«.
، وتتعّمق في السياسة 

ً
وطوال العقود األربعة املاضية، كانت هذه السمات حاضرة

بدأ ُحكمه بقدٍر من  الخميني  الخصوص. وإن كان  اإليرانية على وجه  الخارجية 
الديني. ولكن  الحكم  نــمــوذج  الــثــورة، وتعميم  إلــى تصدير  فــراح يسعى  االنــدفــاع، 
الــعــراق، إال وبــدأت طهران  ما إن استتب األمــر لنظام املالي، ثم انتهت الحرب مع 
مثل  تمامًا  املــدروســة،  الدقيقة  والحسابات  والصبر  البراغماتية  بإمعان  تمارس 
في سياسات  الحالية  التطورات  ل 

ّ
وتمث اإليــرانــي.  للسجاد  البطيء  اليدوي  النسج 

بمرور  ترّسخت  التي  السمات  لتلك  دقيقًا  تجسيدًا  الخارجية  وتحّركاتها  إيــران 
الزمن، فمنذ وصول جو بايدن رئيسا إلى البيت األبيض، تباشر طهران لعبة عّض 
األصابع بمهارة وخبرة طويلة. بدءًا من التصعيد ورفع سقف التفاوض مسبقًا، 
في  األميركية  واملصالح  للقوات  استهداٍف  عمليات  تشمل  مباشرة  خطوات  عبر 
العراق. وأخرى غير مباشرة، عبر إثارة التوتر واالضطراب في مياه الخليج والبحر 

األحمر واستفزاز إسرائيل ودول املنطقة الحليفة لواشنطن. 
الــجــريء مــن إيـــران ينم عــن شجاعة أو قـــدرة على معاقبة  الــســلــوك  لــم يكن ذلــك 
أميركا وسحق قوى »االستكبار« كما يرّدد خامنئي ورجاله دائمًا، فقد استكانت 
إيران أمام الضغوط األميركية، ولم تحرك ساكنًا ملواجهة العقوبات القاسية التي 
فرضها ترامب مجّددًا. وطوال والية ترامب في البيت األبيض، لم ترّد طهران على 
استفزازاته، وحرصت على احتواء اندفاعاته، وتحّمل سياسة »الضغط األقصى« 
التي حكمت مواقفه تجاهها. ثم شرعت هي الحقًا في تطبيق السياسة نفسها، 
ولكن ضد بايدن األقل عدوانية واندفاعًا من سلفه. ليتكشف وجه آخر للسياسة 
املعاملة باملثل كما تّدعي طهران  القوة، وليس  املعاملة وفقًا ملعيار  اإليرانية، وهو 
دائمًا. أو حسب تعبير املصريني حني يريدون وصف شخٍص ما بالجنب أو الخّسة، 
الجديدة  النووية  املفاوضات  إيــران  بــدأت  فقد  »يخاف وال يختشي«،  إنه  فيقولون 
مع واشنطن في فيينا، بتصدير خطاٍب مفاده بأن واشنطن هي املطالبة بالعودة 
إلى االتفاق، وبالتالي عليها تقديم التنازالت، وليس مطالبة إيران بها. وبعد إجراء 
املسبق،  التشّدد  إلى مرحلة أخرى،  انتقلت طهران  اإليرانية،  الرئاسية  االنتخابات 
واتخاذ إجراءات معرقلة، منها تعطيل مهام مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، 
ووضــع شــروط مسبقة. وذلــك كله على خلفية أن انتخاب إبراهيم رئيسي يعني 

توسيع هيمنة املحافظني على السياسة اإليرانية وتعميقها. 
وبعد أن كانت طهران تتهم إدارة بايدن بالتباطؤ وعدم الجّدية في مباشرة التفاوض، 
ع وتتباطأ أمام إلحاح األوروبيني عليها. إلى حد الحرص على 

ّ
صارت هي التي تتمن

 على اجتماع الجمعية العامة 
ً
إحباط التوقعات وتخييب اآلمال التي كانت معقودة

لألمم املتحدة، الستئناف التفاوض بلقاء علني مع األميركيني. 
ــام األخـــيـــرة، انتقلت طــهــران إلـــى مــرحــلــة جــديــدة، وهـــي مــرحــلــة التحدي  وفـــي األيــ
والعنجهية. بتفسير وزير الخارجية الجديد، أمير عبد اللهيان، كلمة »قريبًا« إطارا 
املناسب موضوعيًا. وهو  الــوقــت  بأنها تعني  الــتــفــاوض،  إلــى  بــاده  لــعــودة  زمنيا 
تفسير مبهم، وال يعني شيئًا ســوى أن إيــران تــراوغ بــه، وتمارس ما اتهمت هي 
اآلخرين به. وبغض النظر عن داللة ذلك بالنسبة ملصير املفاوضات النووية التي 
ستأنف على األرجح »قريبا«، األهم هي الداللة بالنسبة لطبيعة العقلية اإليرانية 

ُ
ست

التي ال تواجه طرفًا أقوى منها، فا تتعّجل مكسبًا غير مضمون شيئًا، بل تعمل 
الذي  االستراتيجي  الصبر  إنــه  مؤكدًا.  تحقيقه  يصير  بتؤدة وصبر، حتى  عليه 

يجعل إيران ال تضع أقدامها إال في مساحة يتيحها اآلخرون لها.

في المخزي سودانيًا وفلسطينيًا تغريد الغبرا... سيرة حياة شائكة

ساعة إيران البطيئة
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آراء

مهند مبيضين

األردن منذ  الـــثـــانـــي  عــبــدالــلــه  املـــلـــك  يــحــكــم 
أزمات  البلد فيهما وشهد  عقدين، حوصر 
إقــلــيــمــيــة ومــحــلــّيــة، وتـــأثـــر بـــأخـــرى عــاملــيــة، 
ولـــيـــس أولـــهـــا الـــحـــرب عــلــى اإلرهـــــــاب بعد 
 ،2001 الــعــام  فــي  »11 سبتمبر«  تــفــجــيــرات 
وال آخرها جائحة كــورونــا. وخــال عقدين 
تــضــخــم ســكــان الـــبـــاد ضــعــف عـــددهـــم عــام 
1999 خــمــســة مـــايـــن نــســمــة، وهــــم الــيــوم 
يـــتـــجـــاوزون الــعــشــرة مــايــن ومــائــتــي ألــف 
نــســمــة. وهـــــذا كــلــه مـــع أزمــــــات الـــلـــجـــوء من 
الــجــوار الــعــربــي، والــتــي ضــاعــفــت تحديات 

البطالة والتنمية.
الـــتـــزم املــلــك عــبــدالــلــه الــثــانــي بــالــدعــوة إلــى 
 تلك 

ّ
ــراء االنــتــخــابــات الــنــيــابــيــة فـــي ظـــل ــ إجـ

األزمـــــــات، وآخـــرهـــا عــــام 2020 فـــي غــضــون 
أزمـــة كـــورونـــا. وجـــرت مــحــاوالت لــإصــاح 
ــان جــديــدهــا أخــيــرا  والــتــحــديــث كــثــيــرة، وكــ
السياسية  املنظومة  تحديث  لجنة  تشكيل 
فــي يونيو/ حــزيــران املــاضــي، والــتــي أنهت 
قــبــل أيـــــام اجــتــمــاعــاتــهــا، وتــنــتــظــر مــوعــدًا 
مــحــاور ستة:  فــي  للملك،  نتائجها  لتسليم 
ــــات وتـــمـــكـــن املــــــرأة  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ األحـــــــــــزاب واالنـ
الشباب  وتمكن  الــدســتــوريــة  والــتــعــديــات 

واإلدارة املحلية. 
الــــوزراء األسبق،  فــي رســالــة تكليف رئيس 
ســمــيــر الـــرفـــاعـــي، وهــــو أحــــد أنـــجـــال األســـر 
ــثــــر مــحــافــظــة فــــي مــســيــرة  الــســيــاســيــة األكــ
الدولة األردنية، واألوفر حظًا باالقتراب من 
امللك، بوصفه اليوم من جيل األسرة الثالث 
والــداعــي  الديمقراطي،  النهج  إلــى  املتحول 
إلى تعّددية سياسية وبرملان حزبي، يبدو 
الزمن األردني  الرفاعي مستوعبًا عقدا من 
تركه، من حيث عدم إشغال وظيفة تنفيذية 
مع رحيل حكومته التي شكلها عام 2010، 
وخرجت من الدوار الرابع )جبل عّمان( على 
إثـــر تــحــدي الــربــيــع الــعــربــي، فــكــان االتــعــاظ 
بها  مــّر  التي  الصعبة  العشرية  مــن دروس 
لجنته،  تحديات  كل  ي 

ّ
لتخط مهمًا،  األردن 

وإن اقتضى األمر تطّورًا وتحواًل في الفهم 
ليكون  السياسة عنده،  العام لوظيفة رجل 
املــســؤولــيــة  لــجــهــة، مــن منطق  غــيــر متحيز 
العالية لكل سياسيٍّ يعمل في جهاز الدولة.

مـــع ذلـــــك، لـــم تــســلــم لــجــنــة الــتــحــديــث الــتــي 
ــا، وتـــمـــيـــزت بــتــنــوعــهــا  نــعــتــت بــكــبــر عــــددهــ
ــكـــري، مـــن الــنــقــد والـــهـــجـــوم املــجــتــمــعــي  ــفـ الـ

عبد الدين حمروش

ــع مــلــك  أجــــــرت صــحــيــفــة عـــربـــيـــة مــقــابــلــة مــ
ــغــــرب الـــــراحـــــل، الـــحـــســـن الــــثــــانــــي، مــّســت  املــ
مــواضــيــع وطــنــيــة وإقــلــيــمــيــة مــتــعــددة. كــان 
املوضوع األكثر أهمية، بالنظر إلى ما أثاره 
من تفاعات، »وجهة النظر« التي عّبر عنها 
املـــلـــك، فـــي فـــوز اإلســامــيــن فـــي انــتــخــابــات 
الجزائر عامئذ. كان من رأيه، وهو يتحدث 
بصفة محلل سياسي وليس رئيس دولــة، 
وبالتالي  االنتخابي،  املسلسل  إيقاف  عــدم 
تـــرك األمــــور تــجــربــة ومــخــتــبــرا. وملـــن يعرف 
بقية األحــداث، املرتبطة بوجهة النظر تلك، 
الجزائرية  اإلعامية  الحملة  أسباب  يــدرك 
واملــغــرب،  الثاني  الحسن  لها  تــعــّرض  التي 
إلـــى أن تـــم الــتــهــيــيــئ لـــقـــرار فـــرض الــجــزائــر 

التأشيرة على املغاربة.
وعلى الرغم من أن الحوار الصحافي جرى، 
بــعــد أن حــصــل االنـــقـــاب عــلــى فـــوز الجبهة 
اإلســامــيــة لــإنــقــاذ، فــي 12 يــنــايــر/ كــانــون 
الثاني 1992، إال أن وجهة النظر امللكية كان 
لــهــا مـــن الـــســـداد، مـــا عـــّبـــرت عــنــه »الــعــشــريــة 
الــــســــوداء« الــتــي اجــتــازتــهــا الــجــزائــر تــالــيــا. 
وإن ارتـــبـــط ســـيـــاق رســـالـــة الــحــســن الــثــانــي 
بــفــوز اإلســامــيــن، وأســلــوب التعاطي معه، 
استحقاقات  في  املحققة  النتائج  في سياق 
 
ً
1991، فإن الوصّية/ الوديعة ظلت محفوظة

ــّوأ محمد  ــبـ ــى أن تـ مـــن حــيــث راهــنــّيــتــهــا، إلــ
الـــســـادس عـــرش املــمــلــكــة. بــالــضــبــط، ذلـــك ما 
امتثل له امللك الجديد، حن سمح إلساميي 
الحكومة،  بــتــرؤس  والتنمية  الــعــدالــة  حــزب 
بعد فوزهم بانتخابات ما بعد ربيع 2011. 

لإسامين  املـــدّوي  السقوط  نتابع  ونحن 
املــغــاربــة، يــوم 8 سبتمبر/ أيــلــول الــجــاري، 
ــدرك قــيــمــة الـــوديـــعـــة الـــتـــي تــركــهــا الـــوالـــد  ــ نـ
لــوريــثــه فــي الــعــرش. الــيــوم، يطيب ملحللن 
الحسن  التنويه بحكمة  سياسين كثيرين 
الـــثـــانـــي الــــتــــي لــــم يــــهــــدر مـــحـــمـــد الــــســــادس 
فرصة االستفادة منها. كانت للدولة »سعة 
صــدر« في تــرك »إخـــوان بنكيران« يقودون 
ّدر لهم، بعد عشر سنوات 

ُ
الحكومة إلى أن ق

من تسيير الشأن العام، السقوط بالطريقة 
غــيــر املــســبــوقــة. فــي الـــواقـــع، لـــوال حــركــة 20 
فــبــرايــر، الــتــي قــادهــا الــشــبــاب املــغــربــي، ما 
كانت الدولة لتسمح لإسامين باكتساح 
مــراكــز االقـــتـــراع عــامــئــذ. ومــنــذ ذلـــك الــحــن، 
وكــلــمــا أحـــــّس الـــحـــزب بــمــضــايــقــة الـــدولـــة، 

والنخبوي، ومع أنها خاضت حوارًا طويا 
املجتمع ثاثة أشهر،  مع مختلف مكونات 
وقــامــت بـــدراســـة نــمــاذج عــاملــيــة عــديــدة في 
مــجــال املـــحـــاور الــســتــة، فــقــد كـــان عليها أن 
نــتــائــج مقنعة للناس،  الــنــهــايــة،  تــقــّدم، فــي 
ومضمونة التنفيذ بتعهد وضمانة ملكية، 
 األهمية 

ّ
بعد أن بلغت دورها النهائي. ولعل

أيــضــًا ليس فــي املــخــرجــات وحــســب، أو في 
منها،  العام  املوقف  في  أو  التشكيل،  حــدث 
ت عليها، بل في راهنية 

ّ
ن

ُ
والحروب التي ش

توقيت والدة اللجنة التي جاء التفكير بها 
مباشرة من امللك بعد انتخابات عام 2020 
الــتــاســع عشر،  الـــنـــواب  الــتــي أتـــت بمجلس 
ــــراض ضعف  ــــذي ظـــهـــرت فــيــه جــلــّيــة أعــ والــ
الــخــبــرة لــدى بعض الــنــواب الــجــدد، وســوء 
بفعل  تأتي  ال  لكونها  الشعبية،  الــخــيــارات 
حياة حزبية ناجزة. وجــاءت اللجنة أيضًا 
الديمقراطي  التحول  مــن  عــقــود  ثــاثــة  بعد 
الـــذي بــدأ عــام 1989، والـــذي لــم يــجــّدد بعد 
الــحــكــومــات، ويراقبها عبر  فــي مــســار عمل 
الركن النيابي بشكل فاعل، كما أن األحزاب 
الــســيــاســيــة، ومــنــذ صــــدور قــانــون عـــام رقــم 
أدواتــــهــــا  فــــي  تـــتـــطـــور  لــــم  لــســنــة 1992،   32
عن  عــاجــزة  وبقيت  السياسية،  وبرامجها 

االنتشار الجماهيري.
إذن، حــضــرت لــجــنــة الــتــحــديــث الــســيــاســي، 
أو كــــمــــا كـــــانـــــت قــــــد نـــعـــتـــت عــــلــــى مــــواقــــع 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي بلجنة ســمــيــر، بعد 
ــيـــر مـــقـــنـــعـــٍة فــــي عـــمـــل مـــؤســـســـات  ــقــــود غـ عــ
ال  بما  البرملان  عجز  الديمقراطي،  التحّول 
يــؤهــلــه إلنــتــاج زعــمــاء ســيــاســيــن، وإعــطــاء 
الــدولــة للموظفن مــن ماكينة  األهــمــيــة فــي 
مؤسساتها البيروقراطية، وتعاظم الفساد 
العامة،  اإلدارة  بمؤّسسات  الثقة  وتضاؤل 
وهذا واقٌع ال ينتج سياسين محترفن، وال 
زعماء وطنين. ولذلك بقيت األحزاب أقلّية، 

ولم تتحّول إلى أكثرية جماهيرية.
في املقابل، كان السؤال عن تمثيل الشباب، 
مخرجاٍت  قّدمت  ملكيٍة،  تحديٍث  لجنة  في 
 ملــســتــقــبــلــهــم، لــكــن جــمــاهــيــر عريضة 

ً
طــيــبــة

مــــن الـــشـــبـــاب األردنــــــــي الـــعـــريـــضـــة تــبــخــرت 
العربي، وكــان هناك  الربيع  خــال عقد مــن 
إصــــرار عــلــى احــتــوائــهــا أو إضــعــافــهــا. ولــم 
يكن هذا بديا مقنعًا، وفي مصلحة الدولة 
 قسم منهم يبحث 

ّ
على املــدى البعيد، وظــل

 لحاله ومــآلــه. وحن 
ً
عن رؤيــة أكثر واقعية

التقى الرفاعي ممثلن عنهم، كان فيهم من 

وإكراهات رجاالتها »في الظل«، صار زعيم 
ــه بــنــكــيــران،  »الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة«، عــبــد اإللــ
فــي تجنيب  املسامع دور حزبه  يـــرّدد على 
الباد ارتدادات »الربيع العربي«، بأساليب 
 واملزايدة، وحتى التهديد 

ّ
فيها قدٌر من املن

املبطن. 
ــة بــاملــشــهــد  ــاربــ ــغــ اســـتـــبـــّد اإلســــامــــيــــون املــ
الــســيــاســي، عــشــر ســـنـــوات، بــطــريــقــٍة تــرافــق 
تفسير  يمكن  وهنا،  كثير.  »صخب«  معها 
الـــصـــخـــب بــكــســر »أفــــــق االنــــتــــظــــار«، ســــواء 
حملتهم  التي  العارمة  التأييد  موجة  عبر 
التي  التنديد  موجة  عبر  أم  الحكومة،  إلــى 
قــادتــهــم إلـــى خــارجــهــا. وإن انــقــضــت واليــة 
ــذي كـــان يتمثل  ســعــد الـــديـــن الــعــثــمــانــي، الــ
 بـــاردة، 

ً
بــشــعــار »الــعــمــل والــســكــات«، هــادئــة

أكــثــر صــخــبــا، بحكم  كــانــت  نهايتها  أن  إال 
حوه في 

ّ
النتائج الهزيلة التي حصدها مرش

انتخابات 2021. أما بنكيران، فظلت واليته 
 في مبتدئها ومنتهاها: في قراراته 

ً
صاخبة

غــيــر الــشــعــبــيــة، فـــي اســـتـــعـــارات خــطــابــاتــه، 
وحــتــى فــي »قــفــشــاتــه«. لــذلــك، كــانــت »دولـــة 
وأعرافها،  تقاليدها  في  املحافظة،  املخزن« 
أكثر انتظارا النقشاع غيمة بنكيران. وألن 
 في الحساب حصل، ثم عاد إساميو 

ً
خطأ

انتخابات  اكتساح  إلى  »العدالة والتنمية« 
شِهرت في 

ُ
2016، كانت ورقة »البلوكاج« قد أ

وجه بنكيران، وعودته إلى رئاسة الحكومة 
ــّددا. بــالــقــطــع، كــانــت عــودتــه مــرفــوضــة،  ُمـــجـ
ــداده بــاملــشــهــد  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــا الســــتــــمــــرار اسـ ــعــ ــ

ُّ
ــوق تــ

املغربي، شعبيا وسياسيا وإعاميا.
ــة كــــان رحـــبـــا، حن  ــدولـ ألــــم نــقــل إن صــــدر الـ
سمحت بعشر سنوات حكومة لإسامين، 
في سابقة هي األولى من نوعها في املغرب 
ــرات عــــديــــدة،  ــ ــ

ّ
ــؤش ــ ــديــــث؟ واضــــــــٌح أن مــ ــحــ الــ

ــبــطــنــه 
ُ
ظــــاهــــرة وخـــفـــيـــة، ظـــلـــت تــنــبــئ بـــمـــا ت

ــقـــرار أال  الـــدولـــة »الــعــمــيــقــة«. ولـــذلـــك، كـــان الـ
ــى رئـــاســـة  ــ ــعــــدالــــة والـــتـــنـــمـــيـــة«، إلـ ــعـــود »الــ يـ
. هــل حصل تــزويــر في 

ّ
الحكومة على األقــــل

انتخابات 8 سبتمبر؟ في الواقع، لم تتجاوز 
التخمن،  الشأن، حدود  بهذا  التصريحات، 
باإلحالة إلى كثرة استعمال املال االنتخابي، 
عدم تسليم املحاضر في وقتها، .. إلخ. حتى 
»الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة«، الــخــاســر األكـــبـــر في 
االنتخابات، لم يصُدر عن قيادته تصريح، 
فـــيـــه قـــطـــٌع بـــالـــتـــزويـــر لـــصـــالـــح خــصــومــهــا. 

أقصى ما قيل »نتائج غير مفهومة«.
ــنــــذ عـــــــــودة الــــحــــزب  خــــمــــس ســــــنــــــوات، أي مــ

الوطنية والروح العالية الكثير الكثير، وهم 
الــيــوم أكثر إدراكـــا لــأزمــات املحلية، وأكثر 
عمقا وعقانية. ولعلهم اليوم أكثر قربا من 
تــيــار سياسي منظم، والحقا  إلــى  الــتــحــّول 

إلى حزب.
اليوم ليس في فحص املواقف، سواء  املهم 
مع لجنة تحديث سياسي ملكية في األردن 
أو ضــدهــا، أو مـــدى الــدعــم الـــذي تلقته من 
األجهزة الرسمية، كي ال توضع العصي في 
الرهان  كــان  فقد  الفرعية،  لجانها  دوالــيــب 
على سمير الرفاعي بن منافسيه من نادي 
رؤســــــاء الـــحـــكـــومـــات الـــذيـــن خــتــم حـــــوارات 
اللجنة معهم بالسؤال عن مدى استطاعته 
فــي قانوني  العميقة  الــدولــة  تــجــاوز عــقــدة 
االنتخاب واألحــزاب، وفي السماح للشباب 
بــمــمــارســة الــعــمــل الــحــزبــي فـــي الــجــامــعــات 
تحديدًا، فهل كان يمكن ضمان حياد رجال 
الــــدولــــة الــعــمــيــقــة تـــجـــاه ذلـــــك؟ ربـــمـــا تــكــون 
خلفية الرفاعي العائلية املحافظة سياسيًا 
وقدراته وعاقته بامللك، وإصرار امللك على 
النجاح هــذه املــرة أحــد أســبــاب تــجــاوز تلك 

العقدة.
ــذا وجـــــــود مــــهــــّددات  ــ مــــع ذلـــــــك، ال يـــمـــنـــع هــ
ــان عـــلـــى تـــحـــّول  ــرهــ لـــلـــمـــخـــرجـــات، أولــــهــــا الــ
املجتمع إلـــى الــحــيــاة الــحــزبــيــة فــي غضون 
ــان بــأغــلــبــيــٍة  ــرملـ عــقــد مــقــبــل، وصـــــوال إلــــى بـ
الجهاز  حيادية  وثانيها  برامجية،  حزبيٍة 
الوظيفي العام للدولة تجاه حركة التحّول 
ــاب إلــــــى الــعــمــل  ــبــ ــيــــاســــي، ودفــــــــع الــــشــ الــــســ
الوطنية  املــعــارضــة  واســتــيــعــاب  السياسي 
ومــعــامــلــتــهــا بــشــكــل مــحــايــد دونـــمـــا تحيز، 
وهــنــاك نــظــام قــديــم ســـوف يــقــاوم الــتــحــّول، 
فـــــردي، ال تــمــلــك قيمًا  وأحــــــزاب ذات طــابــع 
ســيــاســيــة نــاجــزة وال بـــرامـــج، وُمــشــّكــلــة من 
سياسين قذفت بهم لغة التمثيل الجهوي 
إلى مناصب عامة، وسيتضّرر كل من بقي 
 لـــلـــنـــاس بــصــيــغ تــقــلــيــديــة وحـــقـــوق 

ً
مـــمـــثـــا

موروثة في الزعامة.
زار املــلــك عــبــدالــلــه الــثــانــي واشـــنـــطـــن، بعد 
ــن الـــــزيـــــارة أن  تــشــكــيــل الـــلـــجـــنـــة، ورشــــــح مــ
اللجنة،  عــن  لــم يسألوا ضيفهم  األمــيــركــان 
 الـــحـــديـــث عـــن االقـــتـــصـــاد، وعــن 

ّ
وكـــــان جــــل

اته  الوضع في سورية، وعن لبنان. وفي لقاء
مع نخب أميركية، دافع امللك عن بقاء الدولة 
بــدعــم جيشها،  وطــالــب  اللبنانية صــامــدة، 
ووضــــع كـــل جــهــده لــفــتــح مــمــرٍّ آمــــن لــعــودة 
والحيلولة  العربية،  املنظومة  إلــى  سورية 

ــان هـــنـــاك إعـــــداد جــيــد لــتــرتــيــب  فـــي 2016، كــ
الحالية. »العدالة والتنمية«، نفُسه،  النتائج 
كــان املساهم األكــبــر فــي مــا آل إليه أمـــره، في 
كان  العاصفة.  الخريفية   2021 استحقاقات 
املذبحة.  إلى  أنفسهم  يقودون  قياديوه كمن 
بن  يــتــرّدد بعضها،  كــان  التي  التصريحات 
عن  التعبير  تحتمل  ظلت  واألخــــرى،  الفينة 
اإلحساس باإلنهاك، وبالتالي الرضى بعدم 
ــعـــودة إلــــى رئـــاســـة الــحــكــومــة. ولـــكـــن، ملـــاذا  الـ
حــصــل االرتـــــــداد بـــهـــذه الــطــريــقــة االنــقــابــيــة 
إلــى 13 فقط؟ أريد  الصادمة: من 125 مقعدا 
للنتائج الدراماتيكية الحاصلة تعطيل عودة 
اإلســامــيــن عشر ســنــوات أخـــرى، فــي مقابل 
الحكومة  في  التي قضوها  العشر  السنوات 
(. واإلحــالــة إلــى اإلســامــيــن، في 

ّ
ــل )عــلــى األقــ

العبارة األخيرة، ال تعني »العدالة والتنمية« 
الخصوص،  هة، بهذا  وجَّ

ُ
امل الرسالة  فحسب. 

يمكن تلخيصها في ما يأتي: كل اإلسامين 
ســــــواء، كـــانـــوا داخـــــل الــنــســق الـــســـيـــاســـي، أم 

خارجه، أم على هامشه.
لــقــد ســمــح الــنــســق الـــســـيـــاســـي، الـــقـــائـــم في 
االنتخابية.  الخريطة  في  بالتحّكم  املغرب، 
كــثــرة األحــــزاب، بالعدد الـــذي يصل إلــى 30 
حزبا، أحد العوامل الرئيسة في عدم بلوغ 
األغــلــبــيــة، أو حــتــى تشكيل الــحــكــومــة وفــق 
الجدير  مــن  ولــذلــك،  منسجمة.  اصطفافاٍت 
األخــيــرة،  االنتخابات  مفارقة  إلــى  االنــتــبــاه 
ثاثة  من  ائتاف حكومي  أي على تشكيل 
ــزاب فــقــط )الــتــجــمــع الــوطــنــي لـــأحـــرار،  ــ أحــ
األصـــالـــة واملـــعـــاصـــرة، االســـتـــقـــال(. أليست 
هــــذه االنـــتـــخـــابـــات اســتــثــنــائــيــة فـــي جميع 
أوجــهــهــا؟ الــتــحــّكــم فــي تشكيل االئــتــافــات 
الــحــكــومــيــة، فــيــمــا لـــو حــصــلــت نــتــائــج غير 
ــثـــانـــي بــالــنــســبــة  ــيـــار الـ ــان الـــخـ ــ مـــتـــوقـــعـــة، كـ
ــي الــــبــــاد.  ــ ــرار الـــســـيـــاســـي فـ ــ ــقــ ــ ــ ــــاع ال

ّ
لــــُصــــن

شـــِهـــر في 
ُ
و»الـــبـــلـــوكـــاج« الــحــكــومــي، الــــذي أ

وجـــه رئــيــس الــحــكــومــة الــســابــق، عــبــد اإللــه 
بنكيران، ما يزيد عن أربعة أشهر في 2017، 

بات املثال األوضح.
 لــقــد ظــلــت الــتــعــّدديــة املــفــرطــة فــي األحــــزاب 
ــيــــات  ــفــ ــلــ ــع وبــــــــرامــــــــج وخــ ــ ــاريــ ــ ــشــ ــ بــــــــــــدون مــ
إيــديــولــوجــيــة واضـــحـــة، فـــي الـــجـــزء األكــبــر 
منها، عنصرا رئيسا من النسق السياسي 
املـــغـــربـــي الــــعــــام. وبـــــاملـــــوازاة مـــع ذلـــــك، بــات 
»أحــزاب  بما تسمى  التعّددية  تلك  اخــتــراق 
الــوطــنــيــة«،  ــزاب  ــ »األحــ مــقــابــل  فــي  اإلدارة«، 
التحّكم في املشهد  عنصرا آخر من عوامل 

دون نومها في الحضن اإليراني. وفي هذا 
ولقاؤه  امللك موسكو  زيــارة  كانت  السبيل، 
الرئيس الروسي، بوتن، لتثبيت تفاهمات 
زيـــارات نخب خليجية  كانت  ثــم  واشنطن، 
املــحــوري نفسه  الــســيــاق  فــي  األردن،  كثيفة 
ــــذي نــجــح األردن فـــيـــه، بـــإعـــادة االعــتــبــار  الـ

لدوريه، اإلقليمي والعاملي.
أجـــنـــدة  ــطـــن  ــنـ إلـــــى واشـ األردن  نـــعـــم حـــمـــل 
كبيرة، نجح فيها، بعد سنوات عجاف مع 
زمن نتنياهو - ترامب، وقــّدم امللك عبدالله 
لك، والتبشير 

ُ
امل الــذي يعرف معنى رســوخ 

بجيل جديد في أسرة وسالة حاكمة منذ 
أكــثــر مـــن مــائــة عـــام فـــي األردن، وقــبــل ذلــك 
فــي الــحــجــاز قــرونــا، نجله األمــيــر الحسن 

ــــدوث مــفــاجــآت  ــقــــاء حـ ــ
ِّ
الــســيــاســي الـــعـــام )ات

ذلــك، صــارت هيمنة  من  أكثر  دراماتيكية(. 
ــثـــر  األكـ اإلداري«  ــأ  ــنـــشـ املـ »ذات  األحـــــــــزاب 
ــي، عــبــد  ــ ــراكـ ــ ــتـ ــ ــِبــــل االشـ ــنـــذ أن قــ هـــيـــمـــنـــة، مـ
»التجمعين  بــوجــود  الــيــوســفــي،  الــرحــمــن 
التوافقي.  التناوب  األحــرار« ضمن حكومة 
لقد تغّيرت نظرة أغلبية األحــزاب الوطنية 
إلــــى األحـــــــزاب اإلداريـــــــــة، ومــنــهــا »االتـــحـــاد 
يبدو  الـــذي  الشعبية«  لــلــقــوات  االشــتــراكــي 
تحّوله إلى حزب إداري، اليوم، ملحوظا أكثر 
مــن غــيــره. انفتاح االتــحــاد االشــتــراكــي على 
تأليف حكومة  أثناء  في  األحـــرار«،  »تجّمع 
التناوب التوافقي، شرع كل أبواب التنسيق 
بن الحزبن، إلى أن بتنا نرى ذوبان األول 
في الثاني. لذلك، ليس من الغريب ماحظة 

إلـــى اإلدارة األمــيــركــيــة بـــوضـــوح، مــا جعل 
دبلوماسيا غربيا رافق املستشارة األملانية، 
تزامنت  التي  واشــطــن  زيارتها  فــي  ميركل، 
ــلـــك عــبــدالــلــه ولـــقـــائـــه بـــايـــدن،  مـــع زيــــــارة املـ
يــقــول »إنــهــا زيـــارة تشبه الــتــي تمت أواخــر 
الــســتــيــنــيــات مــن الــقــرن املــنــصــرم، يـــوم جــاء 
الشاب  امللك الحسن، ومعه شقيقه  الراحل 
األمـــيـــر حــســن، وقـــدمـــه لــأمــيــركــان بوصفه 

رجل تنمية الداخل..«.
لقد تــوفــرت لـــأردن دومـــًا فــرص كبيرة في 
الـــعـــاقـــة مــــع الــــغــــرب، والـــــواليـــــات املــتــحــدة 
ــه دومـــــــــًا خـــصـــوم  ــ ــر لــ ــ ــوفـ ــ ــا تـ ــمــ ــديـــــدًا، كــ تـــــحـــ
 في 

ً
إقليميون وعرب، يرومون منه محاذرة

انتزاع دوره تجاه القدس وقضية فلسطن، 
لـــكـــن الــــرهــــان داخـــلـــيـــًا لــــم يـــكـــن عـــلـــى حــــزٍب 
عــريــٍض يشكل الــحــكــومــات، بــوصــفــه حزبا 
وطــنــيــا حــاكــمــا أو عــلــى ثـــروة نــفــطــيــة، ففي 
األردن امللك وحده يملك صاحيات تشكيل 
 مــن كــل تبعة، 

ٌ
الــحــكــومــات، ووحــــده ُمــصــان

يستخدمها  وصاحياته  الدستور،  حسب 
واستخدمها دومًا ملصلحة شعبه، بل كان 
واالستثمار  التنمية  مسيرة  على  الــرهــان 
بالدور والّرشد السياسي لدى الهاشمين، 
ودعم القبائل التي كانت وما زالت بوليصة 
التأمن ضد أي مهّدد خارجي. ذلك ما كان 
يقوله الراحل الحسن ويتأكد اليوم. والذين 
ــنـــوا عــلــى تـــزعـــزع عــاقــة املــلــك عــبــدالــلــه  راهـ
الثاني بالعشائر، بعد حادثة الفتنة أخيرا، 
يجدون في زيــاراتــه، هو وولــي عهده، لهم، 
ــتـــه وســـائـــل إعــــام وتــقــاريــر  عــكــس مـــا رّوجـ
كــانــت تــهــدف إلـــى زعـــزعـــة اســتــقــرار األردن 
مجتمعية،  تعددية  على  أيضًا  يتكئ  الــذي 
العربية، وأكثرية منهم  الباد  فيها من كل 
ــاءت إلـــى  ــ ــ ـــول فــلــســطــيــنــيــة جـ ــ تــنــتــمــي ألصــ
قــــوة في  وبـــكـــل  ــفــــرادة  بــ األردن، وأســـهـــمـــت 
مسيرته الوطنية، وفي داخلها أيضًا توجد 
السبع  بئر  من  عريضة  عشائرية  مجاميع 
وعرب التعامرة ومختلف بدو فلسطن، مع 
نخب علمية وإدارية منها، وافرة الحضور 

أردنيا وعربيًا.
خــتــامــًا، عــقــب الــتــقــّدم الــــذي حــقــقــه الــعــاهــل 
ــان يـــفـــتـــرض أن  ــ األردنــــــــي فــــي واشـــنـــطـــن، كـ
تشتغل ورشة سياسية واقتصادية كبيرة 
فــي عــّمــان، لكن الكثير الـــذي جــاء بــه امللك، 
لم يجد بعُد حتى إعاميا من يستثمر به 

ملصلحة البلد؟
)كاتب وباحث أردني(

خيبة االشــتــراكــيــن الــكــبــيــرة، حــن الحظوا 
ــز أخــــنــــوش، عــن  ــزيـ إعـــــــراض املـــلـــيـــارديـــر، عـ

إدماجهم في حكومته املرتقبة.
االشتراكي«  »االتــحــاد  سياسة  ر  تغيُّ مقابل 
وخطابه )مثا(، إزاء ما كان يسّميها أحزاب 
فـــي ســلــوكــهــا  ــرة  ــيــ األخــ تــتــغــيــر  لـــم  اإلدارة، 
الــســيــاســي قــيــد أنــمــلــة )اســـتـــقـــطـــاب أعــيــان 
االستحقاقات  على  التركيز  والقبائل،  املــال 
االنتخابية بدل النضال في الساحات، غياب 
وأطـــره،  الــحــزب  لــــوزراء  السياسية  الخلفية 
القرب من اإلدارة وتنفيذ برامجها، التحّكم 
ــتـــافـــات الــحــكــومــيــة، صبغ  الــقــبــلــي فـــي االئـ
السياسي  باللون  املستجلبن  التكنوقراط 
لحاجة االستيزار، .. إلــخ(. لقد أضحت هذه 
الرقم األول في املعادلة السياسية  األحــزاب 
ــقـــال  ــتـ ــــزب االسـ املـــغـــربـــيـــة، فـــبـــاســـتـــثـــنـــاء حــ
ــاع  ــقـ ــــوع مــــن اإليـ الــــــذي ظــــل يـــحـــافـــظ عـــلـــى نـ
االنــتــخــابــي الــثــابــت، بــاتــت أعــلــى الحصائل 
االنتخابية بن أيدي أحزاب اإلدارة. ولذلك، 
العمل  انــدثــار  على  الخشية  املوضوعي  من 
السياسي في الباد. ذلك أن رْهن السياسة، 
لــــدى أعـــيـــان االنــتــخــابــات ورجـــــال األعـــمـــال، 
الــقــرار السياسي الكبار  ــاع 

ّ
صــار يضع ُصــن

في مواجهة املواطنن بشكل مباشر. 
املرحوم  والسياسي،  اإلعــامــي  لقد صــّرح   
تداوله  عيد 

ُ
است حــواٍر  في  الجامعي،  خالد 

ــم يـــعـــد يــقــبــل  هـــــذه األيـــــــــام، إن »املـــــخـــــزن« لــ
ــلـــى أيـــة  ــزاب، عـ ــ ــــأحــ ــة لــ ــيـ ــة شـــرعـ ــ وجـــــــود أيــ
حول  االلتفاف  تاريخية.  أو  شعبية  أســس 
على  واالنكباب  امللكية،  والبرامج  املشاريع 
إخراجها وتنفيذها، صارت غاية أي إعان 
ــذلـــك، يــكــون »الــعــدالــة  حــكــومــي ُمـــرتـــقـــب. ولـ
والتنمية«، على الرغم من اختافنا الجذري 
مـــع خــلــفــيــاتــه وســيــاســاتــه، آخـــر الــضــحــايــا 
املغربي  السياسي  للنسق  الــدرامــاتــيــكــيــن 
الحسن  »وديــعــة«  خلصت 

ُ
است لقد  الحالي. 

الثاني، خال دفعتن/ واليتن متعاقبتن، 
وبالتالي لم يعد في رصيدها »شــيء« في 
والتنمية«  »العدالة  خطاب  املنظور.  القادم 
الــــذي يــرّكــز عــلــى املــراجــعــة الــجــذريــة ينبئ 
بأن الحزب لن يعود مثلما كان، ال في خطه 
انبثاق  تــوقــع  نــكــاد  السياسي وال خــطــابــه. 
حــزب جــديــد، ســواء باملراجعة الــجــذريــة، أم 
بــاالنــشــقــاق، أم بــغــيــرهــمــا؟ انــتــهــى الــكــام، 
ــاء ُمــكــابــدتــه  ــنـ ــال بــنــكــيــران، فـــي أثـ مــثــلــمــا قــ

مسلسل »البلوكاج« الحكومي.
)كاتب وباحث وأستاذ جامعي مغربي(

األردن في واشنطن ونهائي التحديث السياسي

وديعة الحسن الثاني

توفرت لألردن دومًا 
فرص كبيرة في 

العالقة مع الغرب، 
والواليات المتحدة 
تحديدًا، كما توفر 

له دومًا خصوم 
إقليميون وعرب

لم تسلم لجنة 
التحديث التي 

نعتت بكبر عددها، 
وتميزت بتنوعها 

الفكري، من النقد 
والهجوم المجتمعي 

والنخبوي

حزب العدالة 
والتنمية، نفُسه، كان 

المساهم األكبر في 
ما آل إليه أمره، في 

استحقاقات 2021 
الخريفية العاصفة

اسُتخلصت »وديعة« 
الحسن الثاني، خالل 

دفعتين/ واليتين 
متعاقبتين، وبالتالي 
لم يعد في رصيدها 

»شيء« في 
القادم المنظور
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نقص مدرّسين في تونس

)زينيانغيه أونتوني/ فرانس برس(

تلّوث حضري في زيمبابوي

17

تونس ــ مريم الناصري

أشــــارت نــقــابــة التعليم الــثــانــوي فــي واليــة 
 املـــــدارس 

ّ
ــروان وســــط تـــونـــس إلــــى أن ــيـ الـــقـ

اإلعـــداديـــة واملــعــاهــد الــثــانــويــة فيها تشهد 
نقصًا في عدد املدّرسن بلغ 250 وظيفة شاغرة. من 
جهته أصدر الفرع الجامعي لنقابة التعليم الثانوي 
عــّبــر من  بيانًا  التونسي  بالجنوب  قبلي  واليـــة  فــي 
خاله عن رفض الزيادة في عدد ساعات العمل التي 
أضـــّرت بــاالســتــقــرار االجــتــمــاعــي لــلــمــدّرســن وكذلك 
باالستقرار التربوي للمؤسسات التعليمية، وأغلقت 
مجال النقل الداخلية التي حرمت مدّرسن كثيرين 
مــن حقهم فــي النقل بعد ســنــوات مــن املــعــانــاة. وفي 
املدّرسن  كاهل   

ّ
أن النقابة  أوضحت  متصل،  سياق 

العمل، بهدف سّد  مــن ســاعــات  ُيثقل بعدد إضــافــي 
معالجة  على  قــادرة  غير  الحلول  تلك   

ّ
لكن الشغور. 

مسألة النقص في املوارد البشرية بمعاهد كثيرة في 
الوالية. فالزيادة في عدد الفصول لم تواكبها زيادة 
ر تغطية للنقص 

ّ
في عدد املدّرسن، األمــر الــذي يوف

الحاصل في الكادر التربوي باملعاهد.
وقضية الشغور في مــدارس ومعاهد كثيرة ليست 
جديدة. فسنويًا، في موسم العودة املدرسية، ُيعاد 
تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى الــنــقــص الــكــبــيــر فـــي الـــكـــادر 
التعليمي الــذي فــاق عشرة آالف مـــدّرس فــي بعض 
ــعـــام 2500  ــذا الـ ــد تـــجـــاوز الــنــقــص هــ ــنـــوات. وقــ الـــسـ

مــــدّرس فــي املــرحــلــة االبــتــدائــيــة، و3700 آخــريــن في 
املرحلة الثانوية وفق إحصاءات رسيمة، األمر الذي 
ثقل كاهلهم بساعات 

ُ
أثار انتقاد مدّرسن كثيرين أ

املــدّرســن واملدّرسن  نــّدد آالف  عمل إضافية. كذلك 
ق انتدابهم رسميًا نتيجة 

ّ
النواب بالشغور فيما ُعل

أكثر  منذ  العمومية  الوظيفة  في  االنتدابات  ف 
ّ
توق

ن بسبب األزمة املالية في الباد.
َ
من سنت

وقد انطلق العام الدراسي الحالي مع التحاق أكثر 
بــــ 6130 مؤسسة  تــلــمــيــذ  ألـــف  ــن و500 

َ
مــلــيــون مـــن 

ألــف تلميذ مــقــارنــة بالعام  تــربــويــة، أي بــزيــادة 65 
عت 

ّ
توق قــد  كــانــت  التربية  وزارة   

ّ
أن علمًا  املــاضــي، 

زيـــادة عــدد التاميذ 50 ألفًا سنويًا فــي خــال هذه 
العشرية، األمر الذي يتطلب تأهيل البنى التحتية 
في املــدارس واملعاهد التربوية وزيــادة عدد فصول 
ــادة عـــدد املـــدّرســـن بــمــا يـــتـــاءم مع  ــ الــتــدريــس وزيــ

التنامي الكبير في عدد التاميذ.
التعليم  قــطــاع   

ّ
أن أخــيــرًا  التربية  ذكـــرت وزارة  وقــد 

يــشــكــو هــــذا الـــعـــام مـــن نــقــص فـــي املــــــوارد الــبــشــريــة 
 الــحــلــول ســـوف تنطلق 

ّ
ـــ7556، الفــتــة إلـــى أن ــ بــقــّدر بـ

من خال تسوية أوضاع 2686 من املدّرسن النواب 
إلى  باإلضافة  انتدابهم بشكل رسمي،  إلــى  لُيصار 
 الــصــعــوبــات 

ّ
الــتــعــاقــد مــع مـــدّرســـن نـــواب جـــدد ألن

املــالــيــة الـــتـــي تــعــيــشــهــا الـــدولـــة تـــحـــول دون الــقــيــام 
يقول  القطاع.  في  الضرورية  الرسمية  باالنتدابات 
ــدّرس فــي املــرحــلــة االبــتــدائــيــة  ــرزوق وهـــو مــ كــريــم مــ

لب منهم 
ُ
 »مدّرسن كثيرين ط

ّ
»العربي الجديد« إن لـ

تــدريــس ســاعــات إضــافــيــة لــســّد الــشــغــور فــي أقسام 
عــّدة إلــى حن انتداب مدّرسن نــواب جــدد«، مؤكدًا 
الـــوزارة   »هـــذه املشكلة ليس جــديــدة، إذ تــرفــض 

ّ
أن

املــوارد  القيام بجردة سنوية لتحديد حاجتها من 
 املواد وعدد االنتدابات الكافي لسّد 

ّ
البشرية في كل

الشغور سنويًا، باإلضافة إلى االعتماد دائمًا على 
 
ّ
املدّرسن النواب بعقود مؤقتة«. يضيف مرزوق أن

التعليمية في  برامجها  كامل  نِه 
ُ
ت لم  عــّدة  »أقسامًا 

العام املاضي بسبب أزمة املدّرسن من جهة وأزمة 
كورونا من جهة أخــرى. ومن غير املمكن استكمال 
 أقسامًا كثيرة تشكو 

ّ
البرامج بصفة رجعية، علمًا أن

نقصًا في عدد مدّرسي بعض املواد«. 
من جهته، يشير مدير إحدى املدارس في العاصمة 
 التعريف عن نفسه باسم 

ً
ا

ّ
»العربي الجديد« مفض لـ

ر   مــدرســتــه »تــشــكــو مـــن نــقــص ُيــقــدَّ
ّ
حـــســـان، إلـــى أن

سّد  ينتظرون  التاميذ  زال  ومــا  مــدّرســن،  بأربعة 
ذلــك في  يــأتــي  التعليمية.  العملية  الــفــراغ النــطــاق 
ه تقّرر االنطاق ببرنامج العام املاضي الذي 

ّ
حن أن

الــدروس  ل 
ّ
أزمــة كــورونــا وتعط لــم ُيستكمل بسبب 

 
ّ
أكثر من كّرة في املوسم الدراسي املاضي«. ويؤكد أن

ل انطاق الدروس 
ّ
»عدم انتداب مدّرسن جدد يعط

واستكمال برنامج العام املاضي املزمع تنفيذه في 
خال الشهر األول من العام الدراسي الحالي، حتى 
نــتــمــّكــن مـــن االنـــطـــاق فـــي الــبــرنــامــج الـــجـــديـــد«. في 
سياق متصل، يرفض املدّرسون النواب انتداب نحو 
2600 مــدّرس نائب فقط من جملة أكثر من عشرين 
 النقص 

ّ
ألفًا ينتظرون االنتدابات الرسمية، علمًا أن

يــفــوق سبعة آالف مـــدّرس ســنــويــًا. كــذلــك يرفضون 
الــوزارة سنويًا  التي تعتمدها  الترقيعية  السياسة 
الــنــواب بعقود مؤقتة  املــدّرســن  التعويل على  عبر 

ف االنتدابات الرسمية. 
ّ
وأجور زهيدة بسبب توق

مجتمع
بالنساء  مقارنة  املوسمية  باإلنفلونزا  املرتبطة  الشديدة  للمضاعفات  أكثر عرضة  الحوامل   

ّ
ألن

ي اللقاح املضاد لها. وأوضــحــت الدكتورة هــدى الصالح، 
ّ
 في قطر إلــى تلق

َ
األخــريــات، فقد ُدعــن

املديرة التنفيذية للجودة والسامة في مركز صحة املرأة واألبحاث التابع ملؤسسة حمد الطبية، 
 اللقاح يقلل إلى النصف من احتماالت اإلصابة بالعدوى الحادة املتصلة 

ّ
 الدراسات أثبتت أن

ّ
أن

 
ّ
باإلنفلونزا املوسمية لدى الحوامل، فيما يقي حديثي الوالدة من مخاطر العدوى، خصوصًا أن
)قنا( تحصن هؤالء بهذا اللقاح ليس ممكنًا من الناحية العملية. 

إكيكي  مدينة  في  التشيلين  آالف  تظاهر  للفنزويلين«،  الشرعية  غير  »الهجرة  على  احتجاجًا 
الشرعية!  للهجرة غير  »ال  املتظاهرون الفتات كتبوا عليها  الباد. وقد حمل  الساحلية شمالي 
ل الفنزويلّيون الجالية األجنبية الكبرى في تشيلي مع 

ّ
تشيلي جمهورية تحترم نفسها«. وُيمث

 هذا الرقم قد يكون أكبر نظرًا إلى الدخول غير النظامي عبر الحدود 
ّ
نحو 400 ألف شخص، لكن

الشمالية منذ عام 2020. وأتت التظاهرة غداة إخاء الشرطة مخيمًا للمهاجرين أقيم قبل عام في 
)فرانس برس(  هؤالء فقراء بمعظمهم ومن دون أوراق ثبوتية. 

ّ
املدينة، علمًا أن

تشيلي: تظاهرة ضد المهاجرين الفنزويليينقطر: الحوامل مدعوات إلى تلقي لقاح اإلنفلونزا

في  الثانوي  للتعليم  العامة  الجامعة  دعــت 
أوضاعهم  باختالف  النواب  المدرّسين  كّل  تونس 
غطاء  أّي  تحت  بالنيابة  التكليف  تسلّم  رفض  إلى 
في  الكثيفة  المشاركة  هؤالء  من  وطلبت  كان. 
وزارة  أمام  تنفيذه  المزمع  االحتجاجي  التجّمع 
من  الثالثين  فــي  المقبل  الخميس  يــوم  التربية 
سبتمبر/ أيلول الجاري، للمطالبة باالنتداب الرسمي.

دعوة إلى تجّمع احتجاجي

ثّمة ضرورة لتغيير القوانني الخاصة بحماية البيئة 
فــي زيــمــبــابــوي ألّن الــغــرامــات املــفــروضــة عــلــى من 
يساهم فــي الــتــدهــور البيئي »غــيــر رادعــــة«. هــذا ما 
يشّدد عليه مدير منطقة أفريقيا الجنوبية في منظمة 
»هيومن رايتس ووتــش« ديــوا مافينجا، فيما يلقي 
هو وسواه من الناشطني في مجال حقوق اإلنسان 
الــلــوم على اإلفـــاس الـــذي تعيشه الــبــاد فــي تفاقم 

التلّوث الحضري. ويوضح مافينجا أّن »تزايد التلّوث 
واألضرار البيئية يرجع إلى عوامل متعّددة، منها أّن 
املــوارد  إلــى  تفتقر  البيئة في زيمبابوي  إدارة  وكالة 
البشرية واملالية والقدرة على مراقبة وحماية البيئة 
بشكل كــاٍف«. ويؤكد ناشطون في مجال البيئة أّن 
بــشــّدة ألّن  ملّوثة  وبلداتها صــارت  زيمبابوي  مــدن 
السلطات املحلية تعاني من نقص في التمويل لدفع 

رواتب عّمالها. وعلى سبيل املثال، تتكّدس النفايات 
ض صّحة الناس إلى الخطر، بحسب ما  عرَّ

ُ
ألشهر فت

الناشطة تينياس مهاندي. تضيف: »هــذا هو  تقول 
التلّوث الحضري املتزايد الذي نشكو منه دائمًا. لكّن 
شكوانا ال تلقى آذانــًا صاغية، األمــر الــذي يعني أّن 

التلّوث الحضري سوف يستمّر في التفاقم«.
من جهته، يقول الخبير في شؤون املناخ هابيسون 

تشيكوفا إّن »الفساد أّدى إلى تلّوث البلدات واملدن 
نهب 

ُ
جَمع ألّن األموال ت

ُ
في زيمبابوي. والقمامة ال ت

من قبل مسؤولي البلديات الفاسدين«، مشددًا على 
ر مستوعبات 

ّ
ه »ال يمكننا لوم املواطنني لعدم توف

ّ
أن

ــــواقــــع، يــجــب تحميل  ــوارع. فـــي ال ــــشــ لــلــقــمــامــة فـــي ال
املسؤولية كلها للسلطات املحلية«.

)األناضول(

Monday 27 September 2021
االثنين 27 سبتمبر/ أيلول 2021 م  20  صفر 1443 هـ  ¶  العدد 2583  السنة الثامنة

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني



بيروت ــ انتصار الدنان

في  كانت  حــن  سحماتا  بلدتها  مــن  قـــدورة  نعمت  الفلسطينية  الالجئة  خرجت 
الثالثة من العمر. ال تذكر من يوم الواقعة إال أنها كانت تسمع صوت هدير الطيران 
في السماء وسط انتشار الدخان األسود. تقول »أم عصمت« التي تعيش في مخيم 
برج البراجنة لالجئن الفلسطينين في بيروت لـ العربي الجديد«: »كنت أسمعهم 
 العدو الصهيوني احتل بلدتي بسرعة. تركنا 

ّ
يقولون قصفت الطائرة. أعرف أن

ــراد مــن عائلتي إلــى جنوب  بيتنا وكــنــت وحــيــدة ألهــلــي حينها، وخــرجــنــا مــع أفـ
لبنان. رفضت أمي البقاء وغادرنا الى مدينة بعلبك شرقي لبنان التي مكثنا فيها 
شهرين، ثم توجهنا إلى منطقة برج حمود في بيروت التي بقينا فيها سنتن«. 
تضيف قدورة: »عندما بلغت الخامسة من العمر أراد والدي أن يدخلني املدرسة. 
االنتقال  إلــى  للفلسطينين، فاضطررنا  مـــدارس  لــم يكن يوجد  بــرج حمود  وفــي 
ني تركت 

ّ
لكن للسمانة.  دكــانــا صغيرًا  والـــدي  افتتح  الزعتر، حيث  تــل  إلــى مخيم 

لم تسمح لي بمتابعة تعليمي  أمــي  اإلبتدائي، ألن  الخامس  املــدرســة في الصف 
بحجة الظروف املادية. لكن السبب الفعلي كان أنها تريدني أن أعاونها في أعمال 
املنزل وأن أهتم بإخوتي. أمي كانت عنيدة جدًا، ولم ترضخ لطلب أستاذي ومدير 
املدرسة اللذين أتيا إلى بيتنا إلقناعها بإعادتي. كما ساهمت جدتي ألبي في هذا 

األمر، وخاطبت أبي قائلة: تريدها أن تتعلم حتى تكتب رسائل للشباب؟«.
قـــدورة: »بعدما تــركــت املــدرســة بقيت فــي البيت ألســاعــد أمــي فــي تربية  وتتابع 
إخوتي الذين أنجبتهم بعد أحد عشر عاما، وهم خمسة صبيان وأربع بنات. خالل 
تلك الفترة قسا املرض على والدي. لم يكن معنا مال ملعالجته. واستلمُت العمل في 
الدكان مكان والدي حتى شفي من وعكته، فقد عملت في سن صغيرة جدًا، وقبل 
أن أتزوج اعتنيت بأبقار كان والدي يربيها ويعتاش منها«. وعن زواجها تقول 
قدورة: »حصل ذلك حن كنت في العشرين. امتلك زوجي فرنا في مخيم تل الزعتر، 
فعملت إلى جانبه. وخالل أحداث املخيم استشهد زوجي وترك لي خمسة أوالد. 
الرشيدية،  إلــى مخيم  امتلكناه وتركنا كل شــيء خلفنا وغــادرنــا  ما  خسرنا كل 
فتح،  بحركة  الخاص  العسكري  للتدريب  ُيستخدم  منزلي  وكــان  لبنان،  جنوبي 
فانكشف األمر، وقصف طيران العدو منزلي فانتقلت للعيش في منطقة الدامور 
إلى الجنوب من العاصمة بيروت«. وتكمل قدورة: »ما زلت أتقاضى راتبا من حركة 
فتح إضافة إلى راتب زوجي الشهيد. أهتم بالزراعة، فقد قدمت لي مؤسسة جفرا 
بذورًا وشتالت أهتم بها حتى ال أبقى بن أربعة جدران، كما أعتني بالدجاجات 

التي أمنتها املؤسسة لي، وبنت قفصا خاصا بها«.

يتفق الجميع داخل أفغانستان وخارجها على أن إجراءات حركة 
المتخذة  التدابير  صعيد  على  وأهمها  بالتعليم،  الخاصة  طالبان 

في تعليم الفتيات، تقيّد عمل الجامعات، وبالتالي وضع الطالب 
والموظفين فيها

األردن: تراخٍ بإجراءات مكافحة كورونا

1819
مجتمع

كابول ــ صبغة اهلل صابر

مضى نحو أسبوعن على إعالن 
حــركــة طــالــبــان فــتــح الــجــامــعــات 
العاصمة األفغانية  الخاصة في 
ــاد حـــكـــومـــتـــهـــا لــتــصــريــف  ــمــ ــتــ كـــــابـــــول، واعــ
التعليم  آلية خاصة تجعل عملية  األعــمــال 
فــــي الـــجـــامـــعـــات »تـــســـتـــنـــد إلــــــى الــشــريــعــة 
اإلســـالمـــيـــة«. وكــــان وزيــــر الــتــعــلــيــم الــعــالــي 
ــي، قـــــد أعــــلــــن فــي  ــانــ ــقــ ــال عــــبــــد الــــحــــق حــ ــ ــ املـ
فـــي 12 سبتمبر/  عــقــده  مــؤتــمــر صــحــافــي 
ــلــــول الــــجــــاري أن الـــجـــامـــعـــات الــرســمــيــة  أيــ
أمورها  ترتيب  بعد  قريبا  أبوابها  ستفتح 
تدابير في شــأن مناهجها  واتــخــاذ  املالية، 

وترتيبات عملها.
ورفض املال حقاني النظام املختلط للتعليم، 
ووصفه بأنه »غير مقبول«، مشددًا على أن 
أولها  حاليا،  خــيــارات   3 تملك  »الجامعات 
وجـــود البنن والــبــنــات فــي مــبــاٍن مختلفة، 
ــات الـــــدروس، وتــوزيــع  والــثــانــي تغيير أوقــ
الـــبـــنـــات فــــي حـــصـــص صـــبـــاحـــيـــة والــبــنــن 
فــي حــصــص مــســائــيــة. أمـــا الــخــيــار الــثــالــث، 
فيشمل وضـــع ســتــار بــن الــبــنــن والــبــنــات 
داخــــل الــفــصــل الــــواحــــد، عــلــمــا أن الـــقـــرارات 
تـــعـــود إلــــى الـــجـــامـــعـــات الـــتـــي تــطــبــق نــظــام 
الــتــعــلــيــم املــخــتــلــط، فــيــمــا نــعــلــم أن الــوضــع 

املالي العام للجامعات ال يسمح بتطبيقها 
الخيار األول والثاني«.

على هاوية االنهيار
وبــعــيــدًا عـــن تــعــلــيــقــات الــخــبــراء واملــهــتــمــن 
عــلــى اآللــيــة الــجــديــدة لـــ »طــالــبــان« مــن أجــل 
مــواصــلــة الــتــعــلــيــم فـــي الــجــامــعــات، تــواجــه 
الجامعات مشكالت جّمة بسبب التحوالت 
على  الحركة  مــن سيطرة  الناتجة  األخــيــرة 
ــدًا، ويــعــتــبــر  ــ ــيـــزة جـ ــبـــالد خــــالل فـــتـــرة وجـ الـ
التام  االنــهــيــار  هــاويــة  على  فعليا  بعضها 
اقتصاديا. وقد لجأ  الكبير  بسبب تعثرها 
عدد منها إلى إقالة عدد كبير من املوظفن 
ــدرســــن، حــيــث بــلــغــت نــســبــتــهــم 50 في  واملــ

املائة في بعضها.
وربــــطــــت الـــجـــامـــعـــات الـــخـــاصـــة مــســتــقــبــل 
املالي  بوضعها  فيها  والعاملن  موظفيها 
الــذي يحدده بالدرجة األولــى عــدد الطالب 
ــذيــــن تــســتــقــبــلــهــم، ومـــقـــدار  والـــطـــالـــبـــات الــ
علما  التدريس،  حصص  حضور  التزامهم 
أن نــســبــة الــحــضــور قليلة جـــدًا حــالــيــا، وال 
تــتــجــاوز 50 فــي املــائــة، مــا يجعل مستقبل 
ــفـــي الــــجــــامــــعــــات فــي  ــــن مـــوظـ عــــــدد كـــبـــيـــر مـ
الــتــي يدفعها  الـــرســـوم  خــطــر، بــاعــتــبــار أن 
 الــــــــطــــــــالب والــــــطــــــالــــــبــــــات تــــشــــكــــل مــــصــــدر 

الدخل الوحيد للجامعات. 

البالد، وتخطيط آخرين للمغادرة، ما يعني 
أنــهــم ال يــريــدون مــواصــلــة الـــدراســـة حاليا. 
إلــى هــذه املشكالت تفاقم معاناة  ويــضــاف 
أولياء األمور من موظفي اإلدارات الرسمية  
السابقة  الحكومة  دفــع  عــدم  مــن  وعامليها 
رواتبهم في الشهرين اللذين سبقا سيطرة 
طــالــبــان عــلــى كـــابـــول، وهـــو مــا جــعــل مئات 
ــمـــل، خــصــوصــا  ــا بــــال عـ اآلالف مــنــهــم أيـــضـ

أولئك في املؤسسات األمنية واألجنبية«.

ال حل إال ترك الدراسة
الجامعات  إحـــدى  فــي  الحقوق  تـــروي طالبة 
الخاصة، منيزه إبراهيم، أن »إدارة الجامعة 
طــالــبــت الــطــالب والــطــالــبــات فــي الــيــوم األول 
لعودتهم إلى الصفوف بتسديد كل الرسوم 
املــســتــحــقــة. وحـــن عـــدت إلـــى املـــنـــزل أبلغني 
زوجي الطبيب في مستشفى أبو علي سينا 
الــحــكــومــيــة أنــــه لـــم يــحــصــل عــلــى راتـــبـــه منذ 
الــدراســة حاليا  بترك  ثالثة أشهر، وطالبني 
بسبب عــدم الــقــدرة على دفــع الــرســوم، وهو 
الستار، حذو  الطالب عبد  ما فعلته«. وحــذا 
منيزه في عدم الذهاب إلى الجامعة، ألن والده 
الضابط في وزارة الدفاع بات بال عمل. وبدأ 
والــده  يملكها  ســيــارة  بتشغيل  الستار  عبد 
كوسيلة نقل باألجرة من أجل الحصول على 
املصروف اليومي لألسرة. يقول عبد الستار 
املعيشية  الحالة  »تؤثر  الجديد«:  »العربي  لـ
التعليم، خصوصا  الصعبة لألفغان بوضع 
الطالب الذين يدرسون في جامعات خاصة، 
والطالبات  الطالب  رســوم  على  تعتمد  التي 
ُكثر  يستطيع  ال  وحــالــيــا  ــا.  أمـــورهـ لتسيير 
مواصلة الدراسة في الجامعات الخاصة، في 
أحـــد مصير مستقبل عملية  يــعــرف  ال  وقـــت 

التعليم في البالد«.
وأخــــــــيــــــــرًا، أبـــــلـــــغ حــــقــــانــــي صــــحــــافــــيــــن أن 
»الـــحـــكـــومـــة املـــؤقـــتـــة لـــطـــالـــبـــان ســـتـــواصـــل 
مشاوراتها مع الجامعات الخاصة وتعمل 
األفــغــان شعب  الــرســوم، ألن  معها لخفض 
فقير، وال يستطيع الطالب والطالبات حاليا 
دفـــع رســــوم الــتــحــصــيــل الــعــلــمــي بــالــوتــيــرة 
السابقة نفسها«. وأكد أن »وزارة التعليم ال 
تفرض أي آلية على الجامعات الخاصة، بل 
تتقّيد  أن  أبلغتها فقط بأن شؤونها يجب 
هذه  اقترحت  بينما  اإلسالمية،  بالشريعة 
التعليم.  عملية  ملواصلة  آلــيــات  الجامعات 
الــنــقــاش عــلــى كيفية تسيير  بــعــد  واتــفــقــنــا 
األمـــور مــن أجــل تحقيق األهـــداف املنشودة 

من التعليم«.
وكانت منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم 
والــثــقــافــة )يــونــيــســكــو( قــد أكـــدت فــي تقرير 
الــجــاري  أيــلــول  أصــدرتــه فــي 13 سبتمبر/ 
أن عملية التعليم في أفغانستان في خطر. 
وحـــــددت الــتــهــديــدات الــتــي تــواجــهــهــا هــذه 
الــعــمــلــيــة »بـــالـــنـــزوح الــداخــلــي والــخــارجــي، 
ــفـــرض عــلــيــهــا،  ــتـــي تـ والـــقـــيـــود الـــشـــديـــدة الـ

وفقدان كوادر التعليم النسائية«.

استنتجت الحكومة 
األردنية بعد فتح كّل 

القطاعات بأّن »األمور 
تحت السيطرة ومستقرة«

في انتظار تحسن األحوال
حـــالـــيـــا، يــكــتــفــي عــبــد الـــكـــريـــم، املـــوظـــف في 
جــامــعــة »ســــــالم«، بــتــقــاضــي نــصــف راتـــبـــه، 
فــيــمــا وعـــدتـــه إدارة الــجــامــعــة بـــدفـــع بــاقــي 
ــالـــي  ــمـ ــال الــــعــــدد اإلجـ ــمـ ــكـ ــتـ ــعـــد اسـ راتــــبــــه بـ
األســاس  املشكلة  لكن  والــطــالــبــات.  للطالب 
تتمثل في أن عدد الطالب لن يكتمل حاليا، 
ألن قــســمــا كــبــيــرًا مــنــهــم هــــرب مـــن الـــبـــالد، 
ــم خــــــالل عــمــلــيــات  ــ ــرهـ ــ ــع أسـ ــ ــوا مـ ــ ــرجـ ــ أو خـ
اإلجــالء إلى دول أخــرى. ويقول عبد الكريم 

مطلع  طالبان  »أعلنت  الجديد«:  »العربي  لـ
الــشــهــر الـــجـــاري أنــهــا ســتــفــتــح الــجــامــعــات، 
إلــى طبيعتها  أن األمــور ستعود  فاعتقدنا 
ــا الــــحــــال فــي  ــمـ ــمـــل كـ ــعـ ــا، ونـــــواصـــــل الـ ــهـ ــيـ فـ
الــســابــق، لــكــنــنــا اكــتــشــفــنــا أن عـــدد الــطــالب 
الذين حضروا إلى الصفوف قليل جــدًا، ما 
املخاطر  من  القلق  من  نعيش حالة  جعلنا 
الجامعات  كــل  بمستقبل  املــحــدقــة  الكبيرة 
يضيف:  ومدرسيها«.  وموظفيها  الخاصة 
»واضـــــــح أن الـــجـــامـــعـــات الـــخـــاصـــة تـــواجـــه 

دفــع مستحقات  ظروفا صعبة تمنعها من 
الذين يواجهون  موظفيها والعاملن فيها 
استدعاء  عــدم  بينها  جّمة،  أيضا مشكالت 
بعضهم للعمل في انتظار تحسن األحوال. 
فأبلغوا  العمل،  استأنفوا  الـــذي  أولــئــك  أمــا 
أنــهــم سيمنحون نــصــف الـــراتـــب، فــي وقــت 
ــغــــان مـــن االرتـــفـــاع  يــعــانــي فــيــه جــمــيــع األفــ
األولية.  االحتياجات  أسعار  في  املتواصل 
أما الطالب والطالبات فيواجهون مشكالت 
ــر مــــع هــــــروب قـــســـم مــنــهــم مــن  ــ ــــوع آخـ مــــن نـ

على موقع »فيسبوك« 
ثّمة صفحة ترّوج 
لـ»تطبيق انتخابات 

العراق« وتستعرض 
روابطه، علمًا أنّها 

تحمل االسم نفسه. 
ويؤكد القائمون عليها 
أّن »التطبيق محايد وال 

يمثّل أّي جهة سياسية«، 
وهو »يوّفر التعرّف 

إلى المرّشحين وسيرهم 
الذاتية ووسائل التواصل 
الخاصة بهم«. وهؤالء 

يدعون المهتّمين 
إلى تحميل »تطبيق 

انتخابات العراق« 
والتصويت لمرّشحهم 

المفّضل واالّطالع 
على ما حّصله وكذلك 
منافسوه من أصوات، 
واصفين التطبيق بأنّه 
»األضخم الستبيان آراء 
الناخبين في األحزاب 

والمرّشحين«.

تسير دورة الحياة العادية 
في األردن وسط اطمئنان 

المواطنين إلى انحسار 
خطر كورونا. وترى 
الحكومة أن »األمور 

مستقرة«، ما يزيد التراخي

عّمان ــ أنور الزيادات

الــجــاري، ألغت  أيــلــول/ سبتمبر  منذ بداية 
الــحــكــومــة األردنــــيــــة كـــل إجــــــــراءات الــحــظــر 
الخاصة بفيروس كورونا، وسمحت بعودة 
الــقــطــاعــات إلـــى الــعــمــل فـــي شــكــل اعــتــيــادي 
التعليم  ــات، واســتــئــنــاف  ــ األوقـ وفـــي جميع 
الوجاهي في كافة مراحل التعليم املدرسي 
والجامعي ورياض األطفال، شرط حصول 
الـــكـــوادر الــعــامــلــة فــي هـــذه املــؤســســات على 
على  ومــرور شهر  لكورونا،  املضاد  اللقاح 
ــى، مـــع االســـتـــمـــرار في  ــ تــلــقــي الــجــرعــة األولــ
الـــتـــزام الــبــروتــوكــوالت الــصــحــيــة املــعــتــمــدة. 
وتشير اإلحصاءات األخيرة لوزارة الصحة 
بــأن عــدد اإلصــابــات يناهز 100 يوميا، مع 
ذروة  أن  علما  يــومــيــا،  وفــيــات   10 تسجيل 
الجائحة شهدت نحو 7 آالف إصابة و100 
وفاة يوميا. في الوقت ذاته، أقّرت الحكومة 
بــــوجــــود تــــــــراٍخ كـــبـــيـــر فــــي الـــــتـــــزام تـــدابـــيـــر 
الــســالمــة الــعــامــة لــلــحــّد مــن انــتــشــار الــوبــاء، 
وربـــطـــتـــه بــالــشــعــور بــاالطــمــئــنــان، وتــدنــي 
نسبة الفحوص اإليجابية للفيروس عن 5 
القطاعات  كل  فتح  بعد  واستنتجت  املائة، 
بــأن »األمــــور تحت  ضمن شـــروط املعتمدة 

السيطرة ومستقرة«. 
وأوضح وزير الدولة لشؤون اإلعالم الناطق 
في  دوديـــن،  صخر  الحكومة،  باسم  الرسمي 
العمل  »استئناف  أن  صحافية،  تصريحات 
في القطاع الخاص يشترط إحضار العاملن 
الــجــرعــة األولــــى مــن اللقاح  لــم يتلقوا  الــذيــن 
بفحص  كشفا  الجرعة  موعد  عن  فوا 

ّ
تخل أو 

كــورونــا »بــي ســي آر« تــكــون نتيجته سلبية 
صباح يومي األحد والخميس من كل أسبوع. 
تــعــلــيــمــات  ــالـــف  يـــخـ ــامــــل  عــ يـــســـمـــح ألي  وال 

الجديد«:  »العربي  لـ العبادي  كمال  الحكومي 
»تلقى جميع زمالئي في العمل تقريبا اللقاح 
ــة املرتبطة  ــ مــن أجـــل تــجــاوز الــعــراقــيــل اإلداريــ
ــن عـــــدم فـــعـــل ذلــــــك. واملـــوظـــفـــون  بــالــتــخــلــف عــ
 املشكلة تكمن 

ّ
مجبرون على تلقي اللقاح، لكن

التطعيم بااللتحاق بالعمل، في حن تحسم 
أيام غيابه من رصيد إجازاته السنوية. وفي 
حال استنفادها، تحسم هذه األيام من أجره. 
الدفاع  أمر  أحكام  التي تخالف  املؤسسة  أما 
ــه لــرصــد املــخــالــفــة،  32 فــتــغــلــق فـــي الـــيـــوم ذاتــ

وملدة أسبوعن في حال تكررت«.

عودة الحياة
ــادت الــحــيــاة الـــى مــســارهــا املــلــيء  مــيــدانــيــا، عــ
ــــالل تـــنـــظـــيـــم املــــهــــرجــــانــــات  ــ بــــالــــحــــركــــة مـــــن خـ
الى  الجماهير  وحضور  الغنائية،  والحفالت 
املالعب، والسماح بإجراء انتخابات النقابات، 
وتنظيم مناسبات الزواج وحفالت النجاح مع 
نشر دعوات لحضورها، وفتح أبواب املشاركة 
ــقــــول املـــوظـــف  ـــزاء. يــ ــ ــعـ ــ ــ ــم ال ــقـــديـ فــــي مــــراســــم تـ

في أن امللتزمن بالتلقيح في الحياة اليومية 
وخـــــارج الـــدوائـــر الــرســمــيــة ال تــزيــد نسبتهم 
املائة، خصوصا  اعتقادي عن 20 في  بحسب 
ــون فـــــي املـــنـــاســـبـــات  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ أولـــــئـــــك الـــــذيـــــن يـ
االجـــتـــمـــاعـــيـــة مـــثـــل تـــقـــديـــم الــــعــــزاء واملـــبـــاركـــة 
باألفراح«. ويرى أن »الحكومة ال تراقب بشكل 
دقــيــق الـــتـــزام إجـــــراءات الــســالمــة الــعــامــة التي 
تحّد من انتشار فيروس كورونا خارج الدوائر 
ــدة بــيــنــهــا صــعــوبــة  ــبـــاب عــ واملـــؤســـســـات، ألسـ
إخــضــاع عـــدد كــبــيــر مــن املــواطــنــن للمراقبة، 

وعدم رغبتها في العودة الى اإلغالق«. 

تقليد اآلخرين
تـــقـــول املـــوظـــفـــة فـــي الـــقـــطـــاع الــــخــــاص، هــديــل 
جيد  »االلــتــزام  إن  الجديد«  »العربي  لـ محمد 

انتشار  مــن  للحّد  العامة  السالمة  بــإجــراءات 
ــا فــــي الـــعـــمـــل، لـــكـــن الــقــيــود  ــ ــــورونـ فــــيــــروس كـ
تتحلل حن أجلس مع صديقاتي خالل فترة 
االســـتـــراحـــة«. وتــعــتــبــر أن »األمــــــور أصــبــحــت 
تعد  لــم  الغالبية  أن  مــا، حتى  نــوعــا  مطمئنة 
تــتــابــع أخـــبـــار اإلصـــابـــات والـــوفـــيـــات، بعدما 
بلغت في بداية الوباء درجة تشكيل حال رعب 
لألردنين«. وتلفت إلى أن »ال التزام بإجراءات 
الــســالمــة الــعــامــة خـــالل مــنــاســبــات الــخــطــوبــة 
والزواج وحفالت النجاح، في حن يرتفع عدد 
املشاركن فيها، رغم أنه لم يبلغ بعد األرقــام 

السابقة، ويقتصر على عشرات«. 
في السياق، يعزو أستاذ علم االجتماع حسن 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الـــخـــزاعـــي، فـــي حــديــثــه لـــ
السبب الرئيسي للتراخي في اتخاذ إجراءات 
السالمة العامة إلى أن »الناس يرون أن تلقي 
اللقاح يشكل فقط وسيلة للوقاية من اإلصابة 
ــــــــه ال داعــــي 

ّ
ــا، وأن ــهـ ــنــــع حـــصـــولـ ــاء ومــ ــوبــ ــالــ بــ

بدء  مــع  الحكومة  فرضتها  الــتــي  لـــإجـــراءات 
التباعد  وتطبيق  كمامة  لبس  مثل  الجائحة 
الحكومة  أعــادت  بعدما  خصوصا  الجسدي، 
فتح كــل الــقــطــاعــات«. ويــلــّمــح الــخــزاعــي أيضا 
إلــى أن »ســلــوك الــتــراجــع عــن الــتــزام إجـــراءات 
الـــســـالمـــة يــرتــبــط بــنــزعــة الـــنـــاس إلــــى تقليد 
آخرين يسيرون في شوارع مناطق املحافظات 
والـــعـــاصـــمـــة عـــمـــان ويـــحـــضـــرون املــنــاســبــات 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة خـــصـــوصـــا مـــنـــاســـبـــات الـــعـــزاء 
واألفـــراح، من دون أخــذ إجـــراءات السالمة في 
االعتبار. وال ننسى الدور الذي تلعبه وسائل 
اإلعالم والتواصل االجتماعي في هذا املجال، 
فما تبثه وينشره بعضها يساهم في التحلل 
تلك  الوقاية، خصوصا  ــراءات  إجـ تطبيق  من 
الــتــي تــســّوق بـــأن الـــوبـــاء عــبــارة عــن مــؤامــرة، 
ــه غـــيـــر خــطــيــر ويــمــكــن  ــ ــــرى أنـ ــتـــي تـ أو تـــلـــك الـ
الــتــعــافــي مــنــه بــســهــولــة، أو الـــتـــي تــعــتــبــر أن 
تطعيم نسبة من السكان يكفي لخلق مناعة 
 »قرار الحكومة 

ّ
مجتمعية«. ويرى الخزاعي أن

فتح القطاعات خلق نوعا من الشعور املزيف 
بالطمأنينة لدى عدد كبير من املواطنن بأن 
خطورة املرض انتهت في البالد، وأن ال معنى 
حقيقيا ملواصلة التزام إجــراءات السالمة في 
ظــل إعــــادة فــتــح قــطــاعــات الــعــمــل واســتــئــنــاف 
نـــشـــاطـــات املـــهـــرجـــانـــات الــثــقــافــيــة والــفــنــيــة، 
في  املتخذة  اإلجـــراءات  تشديد  والتراجع عن 

املناسبات االجتماعية«.
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في المائة هي نسبة 

حضور الطالب والطالبات 
حاليًا في الجامعات 

األفغانية بعد سيطرة 
حركة طالبان

نعمت قدورة
هكذا حرمت من التعليم

الدعايات االنتخابية وّفرت 
دخًال لكثيرين ونّشطت 

السوق

بغداد ــ كرم سعدي

تــســاهــم الــحــمــالت االنــتــخــابــيــة بـــالـــعـــراق في 
تحسن األوضــاع املعيشية لعراقين كثيرين 
نــتــيــجــة  ازداد عــــددهــــم  الـــعـــمـــل،  عـــاطـــلـــن عــــن 
رت آالف فرص 

ّ
تداعيات أزمة كورونا. فهي وف

العمل في مختلف مناطق البالد، مع تنافس 
ح ينتمون إلى نحو 200 

ّ
أكثر من 3500 مرش

حزب وتحالف سياسي على مقاعد البرملان، 
الغزو  منذ  لالنتخابات  الخامسة  الــدورة  في 
ــعــة في 

ّ
األمــيــركــي للبالد فــي عــام 2003 املــتــوق

الــعــاشــر مـــن أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن األول املــقــبــل. 
ــحــون بــــدأوا نــشــاطــهــم االنــتــخــابــي في 

ّ
واملــرش

الــعــاشــر مـــن يــولــيــو/ تــمــوز املـــاضـــي، تــاريــخ 
الــســمــاح بــإطــالق الــدعــايــات االنــتــخــابــيــة عبر 
وسائل مختلفة، من بينها حمالت ترويجية 
مــــن خـــــالل إقــــامــــة حـــفـــالت خـــاصـــة وبـــطـــوالت 
رياضية شعبية، باإلضافة إلى توزيع هدايا 

مــخــتــلــفــة ورفــــع الفـــتـــات ومــلــصــقــات وتــوزيــع 
الدعائية كانت  الوسائل   تلك 

ّ
منشورات. وكل

وراء توفير فرص عمل وتنشيط السوق، وفقا 
لو  ون 

ّ
يتمن هم 

ّ
إن يقولون  عراقيون  يؤكده  ملا 

بــداًل  سنويا  م 
ّ
نظ

ُ
ت البرملانية  االنتخابات   

ّ
أن

ره 
ّ
 أربعة أعـــوام، نظرًا إلــى ما توف

ّ
من مــّرة كــل

من مورد رزق آلالف العائالت.
محمد خلف، الذي فقد عمله قبل أكثر من عام 
مل في عملية تقليص عدد العاملن 

ُ
بعدما اشت

في أحد التلفزيونات املحلية، وجد االنضمام 
حن فرصة 

ّ
الفريق اإلعــالمــي ألحــد املرش إلــى 

ه يطمح 
ّ
ت، كذلك، فإن

ّ
للحصول على عمل مؤق

 
ً
إلـــى نــيــل وظــيــفــة جــيــدة ومــســتــقــرة مستقبال
ــح الـــذي يعمل ملصلحته. 

ّ
فــي حــال فــوز املــرش

وخلف، الذي يعمل مصّورًا تلفزيونيا، شارك 
فـــي تــوثــيــق املـــعـــارك الـــتـــي دارت بـــن الـــقـــوات 
 خبرته في 

ّ
أن العراقية وتنظيم داعــش، علما 

ه 
ّ
مجال التصوير تمتّد ألكثر من 15 عاما، لكن

 »فرص العمل 
ّ
يشير لـ«العربي الجديد« إلى أن

فــي مــجــال تخصصي بــاتــت قــلــيــلــة«. يضيف 
 »هذه املرة هي األولى التي أعمل فيها 

ّ
خلف أن

ح في االنتخابات. بالنسبة إلّي، 
ّ

ملصلحة مرش
الحال  ه ميسور 

ّ
لكن الــشــخــص،  هــذا  أعـــرف  ال 

عــالقــاتــه   
ّ
إن إذ  جـــيـــدة،  حــظــوظــه   

ّ
أن ويـــبـــدو 

إلــى  الــتــجــارة  فــي  تــمــتــّد نتيجة طبيعة عمله 
الـــدولـــة«، مــؤّكــدًا  شخصيات مهمة فــي داخـــل 
ر لي وللكادر اإلعالمي رواتب جيدة. 

ّ
ه »يوف

ّ
أن

وقد وعدنا أن نكون من ضمن فريقه اإلعالمي 
ر لنا فرصة عمل في إحدى مؤسسات 

ّ
أو يوف

الدولة في حال فوزه، وهذا ما نطمح إليه«.
حون عادة إعالمين متمّرسن 

ّ
ويختار املرش

لــالســتــفــادة مــن خــبــراتــهــم فــي مــجــال اإلعـــالم 
والنشر والترويج عبر مختلف وسائل اإلعالم 
ومــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، وهــي فرصة 
الدايني.  علي  بينهم  مــن  كــثــيــرون،  ينتظرها 
ه »للمرة الثالثة 

ّ
ويقول لـ«العربي الجديد« إن

حن«، مشيرًا إلى 
ّ

يعمل في برامج دعم املرش
ــن مّمن عمل ملصلحتهما وصــال إلى 

َ
 »اثــن

ّ
أن

ــّمـــة شخصا  الـــبـــرملـــان الــســابــق والـــحـــالـــي، وثـ
الــحــظ«. ويــوضــح الدايني  لــم يحالفه  ــدًا  واحـ
 »اإلعالمين بشكل عام 

ّ
لـ«العربي الجديد« أن

الذين لهم  الفرص، حتى  ينتظرون مثل هذه 
أسماء معروفة ويقّدمون برامج تلفزيونية أو 
عون أن 

ّ
من الكتاب الصحافين. وهؤالء يتوق

ح أو جهة سياسية فرصة عمل 
ّ

يقّدم لهم مرش

في  آخــر  يعمل بعض  فيما  بصفة مستشار، 
ح أو جهة من خالل حساباتهم 

ّ
الترويج ملرش

 
ّ

وكــل مقاالتهم،  أو  التلفزيونية  برامجهم  أو 
ذلك لقاء بدل مادي«.

وبعيدًا عن الذين يبحثون عن فرصة لزيادة 
مــداخــيــلــهــم، ثــّمــة »جــيــش« مــن الــعــاطــلــن عن 
االنتخابات  فترة  بشغف«  »ينتظرون  العمل 
مـــن أجــــل الــحــصــول عــلــى عــمــل يـــؤّمـــنـــون من 
خــاللــه عــائــدًا مــالــيــا، بــحــســب مــا يــقــول منير 
ــدادة. يضيف  حــ يملك ورشـــة  الـــذي  النعيمي 
 حملة دعائية 

ّ
ه »في كل

ّ
لـ«العربي الجديد« أن

النتخابات، سواء أكانت برملانية أو ملجالس 
املحافظات، أستعن بعدد إضافي من العّمال 
ألتـــمـــّكـــن مـــن إنـــجـــاز عــمــلــي الـــــذي يــتــضــاعــف 
بواقع عشرين مّرة«. ويوضح النعيمي، الذي 
تقع ورشته في محافظة ديالى شرقي العراق، 
ــه »لـــدّي ثالثة عــّمــال أعتمد عليهم فــي أداء 

ّ
أن

أصعب األعمال، في حن أعرف عشرات العّمال 
املــهــرة فــي مــجــال الـــحـــدادة الــذيــن يحتاجون 
عــمــل، فأستعن ببعضهم خــالل  فــرصــة  إلـــى 
ــمـــالت االنـــتـــخـــابـــيـــة«. ويــــتــــابــــع: »حــالــيــا  الـــحـ
 
ّ
استعنت بتسعة عّمال إضافين«، شارحا أن

حديدية  إطـــارات  تصنيع  على  يقوم  »عملنا 
دعائية بأحجام مختلفة تتراوح ما بن متر 

واحد وعشرة أمتار«.
ــة صــنــاعــة  ــرعـ مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، وبـــفـــضـــل سـ
اإلعـــالن الــحــديــث مــن خــالل اعــتــمــاد الطباعة 
الخطاطن كثيرًا، وفق  تــراجــع عمل  املــلــّونــة، 
ما يقول الخطاط جاسم لـ«العربي الجديد«. 
ه يــؤكــد: »مــا زلــت أبقي على محلي على 

ّ
لكن

الرغم من تراجع العمل مقارنة بما كان سابقا، 
إلى جانب   ،

ّ
الخط لتعليم  فيه دورات  م 

ّ
وأنظ

ــهــا 
ّ
أن علما  مــن طلبيات تخطيط،  أتــلــقــاه  مــا 

 االنتخابات، بحسب جاسم الذي 
ّ
قليلة«. لكن

يعمل فــي هــذه املهنة منذ 26 عــامــا، »تــحــّرك 
يفضلون  ــحــون 

ّ
مــرش فثّمة  الــخــطــاطــن.  رزق 

الفتات مخطوطة بحرف عربي أنيق، وكذلك 
 
ّ
بـــطـــاقـــات دعـــــوة ملـــهـــرجـــانـــات دعـــائـــيـــة بــخــط
ها 

ّ
ممّيز، وغيرها من األساليب الدعائية. وكل

ره من 
ّ
ملا توف الخطاطن  تصّب في مصلحة 

مردود جّيد«.
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قضايا

عّمار ديّوب

رئـــيـــس شـــعـــبـــويٌّ بـــامـــتـــيـــاز، قيس 
ــتـــطـــاع فــــي تـــونـــس أن  ــّيـــد، اسـ ــعـ سـ
الحكومة.  وأعــمــال  الــبــرملــان  يعطل 
ــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة  فـــي املــــغــــرب، خــســر حــ
كانت  أن  بعد  وبــلــديــة،  نيابية  انتخابات  فــي 
متتاليتني.  مرتني  االنتخابات  فــي  الغلبة  لــه 
العالم عــودة حركة طالبان  عكس ذلــك، شهد 
إلـــــى الـــحـــكـــم بـــعـــد تــنــحــيــتــهــا 20 عـــامـــا عــنــه؛ 
األمــيــركــي،  االحـــتـــال  بـــقـــوات  تــّمــت  تنحيتها 
أبعدتهم  الذين  الحرب  أمــراء  مع  وبتحالفاٍت 
»طالبان« عن الحكم. سؤال العقل يقول: ملاذا 
انتصرت حركة جهادية في أفغانستان، بينما 
فشلت حركتان عريقتان في تونس واملغرب. 
الحكم من  العسكري  االنقاب  وقبلهما سرق 
جماعة اإلخوان املسلمني في مصر 2013. وفي 
سورية، كانت ممارسات »اإلخوان« منذ 2011 
فئوية بامتياز، ولم تستطع بسط سيطرتها 
عــلــى »الـــســـنـــة«، ونــافــســتــهــا حـــركـــات سلفية 
وجهادية كثيرة، كما هو معروف. التنوع في 
في  املتشابهة  الحركات  لهذه  العربي  الفشل 
يــقــول بــأخــطــاٍء ذاتية  املرجعية والــســيــاســات، 
في سياساتها ورؤاهــا، وكذلك هناك أسباب 

موضوعية، أّدت إلى ذلك.

الثورات واإلسالميون
تــزامــن وصــول اإلســـام السياسي إلــى الحكم 
ــة الــشــعــبــيــة،  ــيـ ــربـ ــعـ مــــع انــــطــــاق الــــــثــــــورات الـ
وباعتباره يعاني مظلومية تاريخية. وفيما 
مــعــارضــة قوية  أحـــزاب سياسية  ليس هــنــاك 
وســواهــا(،  وطنية،  قومية،  ليبرالية،  )يــســار، 
تقّدم اإلســام السياسي، ولعب دورًا محوريا 
في كل الدول العربية التي ثارت شعوبها في 
2010. وقبل أن تتدخل الدول الداعمة للثورات 
املـــضـــاّدة، ظــهــر اإلســــام الــســيــاســي بــديــا عن 
العربية  الثورات  األنظمة. وقد أخافت أصالة 
املــنــظــومــة الــعــاملــيــة الــتــي لـــم تــتــخــط أزمــاتــهــا 
التي بــدأت فــي 2008. كــان اإلســـام السياسي 
مــعــنــّيــا، كــمــا ســــواه مــن الــحــركــات السياسية 
إمكانية  الفارقة  التاريخية  اللحظة  تعي  بأن 
واالنتقال  ملجتمعاتنا،  الديمقراطي  التغيير 
بــهــا نــحــو الــحــداثــة والــديــمــقــراطــيــة والتنوير 
والعدالة االجتماعية. لم يِع اإلسام السياسي 
ذلك، وكذلك لم تعيها بقية القوى السياسية، 
واألخــــيــــرة أفــلــســت مــنــذ زمــــٍن بــعــيــد. وتــؤّشــر 
ممارسات بعضها في هذه الدولة أو تلك إلى 
لقد  للتقّدم.  تاريخيا  مشروعا  تمتلك  ال  أنها 
أرادت الشعوب العربية تحقيق ذلك املشروع 
والنهوض في االقتصاد والدمقرطة والحداثة 
والعدالة االجتماعية. لم تكن قضية الشعوب 
اقتصادية،  أو  اجتماعية  أو  سياسية،  ثـــورة 
وإن كان انهيار الوضع االقتصادي لألغلبية 
لـــلـــثـــورات. ال، كــانــت تبتغي  الــســبــب املـــركـــزي 
ــداث قــطــيــعــة مـــع بــنــى األنـــظـــمـــة الــســابــقــة.  ــ إحــ
فــكــرتــنــا، هــنــا، أن الـــثـــورات قــامــت ضــد أنظمٍة 
لها أشكال سياسية متعّددة، كتونس ومصر 
وهناك  وليبيا،  والــيــمــن  والبحرين  وســوريــة 
انتفاضات متكّررة منذ حينه، وكّلها تبتغي 

ذلك.

فرص اإلسالميين الضائعة
أخذ اإلسام السياسي فرصة كبيرة، للتغيير، 
فـــــي مــــصــــر عـــــامـــــني، وفـــــــي تــــونــــس واملــــغــــرب 
ــاد املــعــارضــة  ــة قــ عــشــر ســــنــــوات، وفــــي ســـوريـ
مــنــذ 2011، ولــكــنــه لـــم يــتــمــّكــن مـــن الــنــهــوض 
البشير  املجتمعي؛ ولــن نتكلم عن نظام عمر 
في السودان، والذي كان كارثة على هذا البلد 
وأزمــات  »أسلمة، وتجزئة، ومجازر جماعية، 
اقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة وســيــاســيــة«. أجـــرى 
مع  وتحالفاٍت  مساوماٍت  السياسي  اإلســام 
النظام القديم، أو مع النظام الحاكم )املغرب(. 
ــم يـــســـتـــطـــع تـــشـــكـــيـــل تـــحـــالـــٍف  ــ ــر، لـ وفــــــي مــــصــ
ــّوة الجيش  ســيــاســيٍّ كــبــيــر، ولـــم يــقــرأ جــّيــدًا قـ
الراسخة، وبالتالي كان  املصري ومؤسساته 
ســهــًا عــلــى قـــوى الــثــورة املـــضـــاّدة أن تقضي 
في  لإلساميني  الذاتية  األخطاء  عليه. جملة 
الحكم تجعل منه بمثابة ثــورة مضاّدة، فهو 
ال يمتلك مشروعا تاريخيا ووطنيا للنهوض. 
علينا التفريق هنا بني قوى الثورة املضاّدة، 
بحيث أال نخلط بني اإلسام السياسي وقوى 
للثورات  الداعمة  واألنظمة  القديمة  األنظمة 

املضاّدة.
ــات بـــســـيـــطـــة لـــنـــظـــام  ــابــ ــســ تــــوضــــح جــــــــردة حــ
االقتصادية  سياساته  أن  السياسي  اإلســام 
تلّب  لم  أيضا،  والسياسية  بل  واالجتماعية، 
الثورات، أو حاجات الشعوب. األسوأ  أهــداف 
األنظمة  إخــفــاء مسؤولية  فــي  ــِعــَب دورًا  َل أّنـــه 
ــــات الــتــي سببت الـــثـــورات؛  الــســابــقــة عــن األزمـ
فــفــي املـــغـــرب لـــم تــســتــطــع الــــوقــــوف فـــي وجــه 
 األخـــيـــر يــتــدخــل في 

ّ
ــل ــ املـــخـــزن )الـــقـــصـــر(، وظـ

تعيني الوزراء والسياسات والتحكم بأجهزة 
األمــن، ومــّرر حزب العدالة والتنمية التطبيع 
مع إسرائيل لتكون مقبولة من املخزن، وهي 
ــا تــحــت  مــــواقــــُف ســيــاســيــة يـــتـــبـــّنـــاهـــا. وأيــــضــ
حــكــومــاتــه اعــُتــقــل قـــادة حـــراك الــريــف املغربي 
عـــــشـــــرات الـــــســـــنـــــوات، ولـــــوحـــــق صـــحـــافـــيـــون 

وسواهم واعتقلوا.
لــم تــجــد األزمــــة االقــتــصــاديــة أيــضــا لــهــا حــًا، 
وكانت االستدانة من البنك الدولي، والذي كّرر 
اتـــه عــن تقليص عـــدد الــعــامــلــني وزيـــادة  إمـــاء

ــن املــفــقــريــن  ــم عــ ــدعــ ــرائــــب، وتـــهـــمـــيـــش الــ الــــضــ
أّدى  القضايا  تلك  فــي  الكبير  الفشل  وســـواه. 
إلى أن يِعاقب الشعب حزب العدالة والتنمية، 
في االنتخابات أخيرا، وللحق هنا نقول: أّية 

عدالة وأّية تنمية هذه؟ 
ــنــــوات،  فــــي تــــونــــس أيــــضــــا، وطــــــــوال عـــشـــر ســ
النهضة  حــركــة  بفعل  الديمقراطية  تــرّســخــت 
وكل القوى السياسية واالتحاد العام للشغل، 
»لعاصفة  القديم  النظام  قــوى  مــن  وبانحناٍء 
الــثــورة والــديــمــقــراطــيــة« لتتمّكن وتــعــود إلى 
دور  جــاء  وهنا  والقمع.  التحّكم  فــي  سيرتها 
ــّيـــد، لــيــقــضــي عـــلـــى الــديــمــقــراطــيــة  قـــيـــس ســـعـ
األّولــــّيــــة. أخـــطـــأت حــركــة الــنــهــضــة بـــشـــّدة في 
تــبــديــل مــواقــفــهــا، مــن أنــهــا ال تــريــد املــنــاصــب 
العليا، على الرغم من أّنه حّقها، إلى محاولة 
الــهــيــمــنــة عــلــى املـــنـــاصـــب الـــثـــاثـــة األســاســيــة 
»رئاسة البرملان، والحكومة والدولة؛ واألسوأ 
كــان وصـــول زعــيــم الــحــركــة، راشـــد الغنوشي، 
إلــى رئــاســة الــبــرملــان وبــقــاؤه فيها، وتعّرضه 
يكن  ألــم  وبرملانيني.  برملانيات  مــن  للتجريح 
املنصب؟  لــذلــك  يترشح  أال  للغنوشي  أجـــدى 
االنتقادات شديدة  األحـــوال، أصبحت  كل  في 
للرجل، ولــدوره في البرملان، وفي إطار حركة 
الــنــهــضــة، وإذ أحــســنــت قــيــادة حـــزب الــعــدالــة 
بعد خسارة  االستقالة  في  املغربي  والتنمية 
ــد الــغــنــوشــي أن  ــ االنـــتـــخـــابـــات، فــــإن عــلــى راشـ
ــه مــــن زمــــائــــه، ويــتــنــحــى  ــ يــتــعــلــم الـــــــدرس ذاتــ
.. أال يكفيه عــشــرات  لــصــالــح قــيــادات جــديــدة 

السنني في قيادة الحركة؟

األزمة االقتصادية واالجتماعية
لـــم تــجــد األزمــــــة االجــتــمــاعــيــة واالقـــتـــصـــاديـــة 
ــواًل أو بــعــض الـــحـــلـــول فـــي مــصــر أو  ــلـ لــهــا حـ
تونس أو املغرب تحت ظل اإلساميني، وهذا 
ومعاقبتهم.  عليهم،  لانقاب  مــركــزي  سبب 
ــــت الـــــــذي يـــجـــب رفـــض  ــــوقـ ــــي الـ ــالــــي، فـ ــتــ ــالــ وبــ
انـــقـــاب عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي فـــي مــصــر أو 
قيس سعّيد في تونس، وكل أشكال االعتقال 
السياسي لإلساميني يجب رؤية كيف قطف 
التي  الشعبية  االحتجاجات  االنقابات  قــادة 
ســبــقــت االنــــقــــابــــات، وكـــانـــت واســطــتــهــا إلــى 
الحكم. وهنا نقول إن قيس سعّيد استفاد من 
االستياء الشعبي، وعلى الرغم من كونه فردًا، 
فقد استعان بالجيش واألمن ليصبح جنرااًل، 
ــا هـــو يــعــمــل عــلــى اســتــبــدال  وبـــالـــتـــدريـــج. وهــ

هــــنــــاك مـــــؤّشـــــرات كـــثـــيـــرة لــلــتــضــيــيــق عــلــى 
الذكر،  الــدول سابقة  السياسي في  اإلســام 
وفي سواها. األهــم، على اإلســام السياسي 
بتجربته  عميٍق  بشكٍل  النظر  يعيد  أن  اآلن 
الــفــاشــلــة فـــي الــحــكــم. وكــلــمــة فــاشــلــة هــنــا ال 
لألنظمة  مثيلة  التجربة  تلك  أن  أبــدًا  تعني 
الــديــمــقــراطــيــة املــصــّمــمــة على  الــقــمــعــيــة أو 
ـــذا املـــلـــك أو الـــرئـــيـــس؛ فــتــجــربــتــهــا  قـــيـــاس هـ
السياسية  الحياة  املقاييس من  أفضل بكل 
تحت ظل قيس سعّيد أو السيسي أو حزب 
التجمع الوطني لألحرار في املغرب وسواه.
تغييراٍت  بــإحــداث  معني  السياسي  اإلســـام 
كــبــرى فـــي رؤيـــتـــه الــســيــاســيــة، والــتــخــلــي عن 
الــبــراغــمــاتــيــة والــنــفــعــيــة والــتــحــالــف مــع قــوى 
النظام القديم، كما جرى في مصر أو املغرب 
تنويعات  انضمت  األمـــر،  حقيقة  تــونــس.  أو 
اإلسام السياسي، بعد وصولها إلى الحكم، 
إلى قوى الثورة املضاّدة، بداًل من أن تتلّمس 
الديمقراطي  التغيير  إلــى  الشعوب  حــاجــات 
والثقافة  والعمل  واالقــتــصــاد  السياسة  »فــي 
تكن  لم  األخيرة  القضايا  والتعليم وســـواه«. 
لقد كان حزبا سياسيا صرفا،  على طاولته، 

أي يبتغي الوصول إلى السلطة.

أهداف الثورات واإلسالميين
ــــورات الــشــعــوب الــعــربــيــة من  ــــداف ثـ كــانــت أهـ
ــقـــوق، ســالــفــة  أجــــل الـــحـــصـــول عــلــى تــلــك الـــحـ
ــون،  ــيــ ــامــ الـــــذكـــــر، والــــتــــي لــــم يـــحـــّقـــقـــهـــا اإلســ
وســتــبــقــى غــائــبــة بــعــدهــم. ومــثــال مــصــر هنا 
واضـــح لــلــغــايــة! هــنــاك حــالــيــا فــرصــة جــديــدة 
لــإلســامــيــني كـــي يــتــغــيــروا، ويــتــخــّلــصــوا من 
أوهام محبة الشعب لهم، وأنهم ممثلون عنه، 
يسعوا  وأن  وســـواه،  صحيحة،  رؤيتهم  وأن 
إلى الوصول إلى تلك الحقوق، هم، ومن يضع 

تلك الحقوق في برامجه السياسية. 
االنــصــيــاع لحقوق  العربية  األنــظــمــة  تــرفــض 
الشعوب، كذلك تفعل الدول العظمى، أميركا 
ــاد األوروبـــــــي وروســـيـــا والـــصـــني. لم  واالتــــحــ
مبارك  إلنهاء حكم  في مصر  أميركا  تتدخل 
تتجّذر،  الــثــورة   

ّ
أن رأت  إاّل حينما   2011 فــي 

الديمقراطي.  ومشروعها  شعبيتها  وإلنهاء 
أيــــضــــا فــــي تــــونــــس، رأيــــنــــا كـــيـــف أن فــرنــســا 
ــام بــــن عـــلـــي أّول األمـــــــر. وفـــي  ــفـــت مــــع نـــظـ وقـ
أّي تغييٍر  الــعــظــمــى  الــــدول  ســـوريـــة، رفــضــت 
الــنــظــام، وتدخلت أميركا وروســيــا،  جـــاٍد فــي 
واألوروبـــيـــون أيــضــا، ليس مــن أجــل إنصاف 
ــَد  الــســوريــني، بــل ملــحــاربــة اإلرهــــاب الـــذي ُوِجـ
بــســبــب اســتــطــالــة عــمــر الـــثـــورة، وتــعــبــيــرا عن 
عدم قدرة أطراف الصراع على حسمه، وهناك 
الدعم الخارجي للجهاديني، وتشويه النظام 
الــســيــاســي مــعــنــي بتغييٍر  الــــثــــورة. اإلســـــام 
السياسة، وبعيدًا عن  إلى  كبير في منظوره 
ردود  تخطئ  وكــذلــك  املظلومية،  بــروبــاغــنــدا 
األفعال املتشفية منهم، والسعيدة بإبعادهم 
عن السلطة. قضية الوصول إلى السلطة يجب 
أن تكون استجابة ملواجهة األزمات، ومن أجل 
اإلتيان  ولصالح  واســعــة،  مجتمعية  قضايا 
بحلوٍل للمشكات االقتصادية واالجتماعية. 
وبالطبع، ال يمكن أن تتحقق تلك املسائل من 
ديموقراطي، يستند  نظاٍم  إلى  االنتقال  دون 
على املــواطــنــة ومــبــادئ حقوق اإلنــســان؛ هذا 

هو الدرس األبرز لإلسامني ولسواهم.
هناك ضرورة لتبني مبادئ املواطنة وحقوق 
اإلنسان، ومنها حقوق املرأة، فقد ذكرنا كيف 
أّيـــدت تــيــارات كثيرة مــن اإلســامــيــني وصــول 

حــركــة طــالــبــان إلـــى الــحــكــم مــن دون قــيــد وال 
شرط! كان وجود تجربة فاشلة للحركة بني 
يكونوا  أن  باملؤيدين  يفترض  و2001،   1996
أكثر حــذرًا، ويضعوا ماحظاٍت واشتراطات 
ُسِعد  لقد  نــقــرأه.  لم  ذلــك  في بياناتهم، ولكن 
هؤالء بوصول »طالبان« فقط ألّنها إسامية. 
»طــالــبــان« ليست  وهــنــا مــشــكــلــة إضــافــيــة؛ فـــ
وبالتالي، هي  جــهــادي،  بل  إساما سياسيا 
تؤيد  فكيف  جهادية؛  ولكن  سياسية،  حركة 
حــركــات »ديــمــوقــراطــيــة« كــمــا يــقــول اإلســـام 
الــســيــاســي عـــن نــفــســه »حــــركــــاٍت جـــهـــاديـــة«، 
عـــــدا أن »طــــالــــبــــان« تـــعـــلـــن رفـــضـــهـــا الـــنـــظـــام 
الــديــمــقــراطــي. ويــتــعــامــل صــاحــب هـــذا النص 
مع »طالبان« باعتبارها حركة جهادية، وقد 
انــتــصــرت مـــن جـــديـــد، وتـــحـــاول الــتــغــيــيــر في 
بعيدة  ممارسات  لها  ولكن  القضايا،  بعض 
عــن االلـــتـــزام بــحــقــوق اإلنـــســـان واملـــــرأة، وهــذا 
مرفوض قطعا، وسيكون كارثًة على حكمها 

وعلى الشعب األفغاني.
هــنــاك قــضــايــا أصــبــحــت واجــبــة الــتــحــقــق في 
فشلها،  بعد  اإلسامية  الحركات  ممارسات 
لم  الحديث عــن مظلوميٍة  إنــهــاء  إلــى  وسعيا 
تعد تلقى أهمية كبرى من الشعوب العربية: 
لــقــد وصــلــتــم إلــــى الــحــكــم، وعــلــيــكــم الـــخـــروج 
ــتـــاجـــاٍت كــــبــــرى، بـــوصـــفـــكـــم حـــركـــات  ــنـ ــتـ بـــاسـ

سياسية وغير أيديولوجية أو عقائدية.
عــــدم ثــقــة اإلســـامـــيـــني بــالــعــلــمــانــيــني قضية 
خـــاســـرة لـــهـــم، وكـــذلـــك عــــدم ثــقــة الــعــلــمــانــيــني 
بــاإلســامــيــني. األنــظــمــة، كــنــظــام السيسي أو 
ســعــّيــد أو فــي املـــغـــرب، لــيــســت عــلــمــانــيــة، هي 
مستبدة،  نصف  »مستبّدة،  سياسية  أنظمة 
شــعــبــويــة،  .. إلـــــخ«، لــهــا مــشــاريــعــهــا الــكــلــيــة 
لــلــمــجــتــمــع. اإلســــامــــيــــون أنـــفـــســـهـــم لــيــســوا 
إســـامـــيـــني ونـــقـــطـــة. وكـــذلـــك بــقــيــة الـــتـــيـــارات 
ــــك، الــتــخــلــص من  الــســيــاســيــة، ويـــقـــع عــلــى ذلـ
إسامية،  أو  علمانية  العقائدية،  الصراعات 
وخــوضــهــا عــلــى أرضــيــة الــبــرامــج السياسية 
ــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة. هــنــا يصبح  ــاديـ ــتـــصـ واالقـ
ــدة  ــ ــة. واحــ ــيــ ــمــ ــة وأهــ ــمـ ــيـ ــًى وقـ ــنـ ــعـ لـــلـــنـــقـــاش مـ
مـــن االنـــتـــقـــادات امُلـــجـــمـــع عــلــيــهــا أن الــبــرملــان 
التونسي برئاسة راشد الغنوشي كان مكانا 
ــة أهــمــيــة، وكــانــت  لــلــمــهــاتــرات الــفــارغــة مــن أيـ

سببا في ابتعاد الشعب عن حركته.
ــيــــني، واســـَتـــغـــلـــوا هــم  ــغـــال اإلســــامــ ــتـ ــم اسـ تــ
أنــفــســهــم الـــشـــروط املــوضــوعــيــة لــعــام 2010، 
وحاجة الغرب لهم، بديا عن األنظمة السابقة. 
وهذا  االقتصاد،  في  ليبراليون  اإلساميون 
هم  الشعبية.  األغــلــبــيــة  مــن  بــالــضــد  يضعهم 
مــحــافــظــون اجــتــمــاعــيــا وثــقــافــيــا، وهـــذا يضع 
ــل؛ فــاملــجــتــمــعــات الــعــربــيــة  ــيـ ــراقـ ــعـ أمـــامـــهـــم الـ
الحرية  إلــى مزيٍد من  »واإلســامــيــة »طامحٌة 
واالنــفــتــاح والــتــنــويــر غــيــر املــبــتــذل. استغال 
بعض األنظمة اإلقليمية اإلساميني وإفشال 
في  وبعد فشلهم  يدفعهم،  الشعبية  الثورات 
الــحــكــم أو املــعــارضــة، إلـــى التفكير بــكــل حــذر 
ودقة؛ فهذا طريق للتبعية، ولسلوكياٍت غير 
وطنية، ومناهضة ملصالح األكثرية الشعبية، 

وإلشعال الحرب االهلية أيضا.
ــبـــرى مـــتـــأزمـــة، وتـــبـــحـــث اآلن عــن  ــكـ الـــــــدول الـ
تــحــالــفــات جــديــدة، كحلف »أوكـــــوس« املعلن 
أخيرا، واالتحاد األوروبــي يجتهد للتخلص 
من وضعية التبعية ألميركا، وأيضا تحاول 
ــــرض ســـيـــاســـاٍت عــاملــيــة.  الـــصـــني وروســــيــــا فـ
مـــاذا لـــدى اإلســامــيــني فــي هـــذا الــعــالــم، وأيــن 
ــي أحــــافــــهــــم؟ مــجــتــمــعــاتــنــا املــتــهــتــكــة مــن  هــ
ــيـــني  ــة تــقــتــضــي مــــن اإلســـامـ ــافــ ــي كــ ــواحــ ــنــ الــ
املجتمع  بمشكات  الــجــاّد  التفكير  وســواهــم 
املــتــعــّددة وإقــامــة عــاقــة مــتــوازنــة ونــّديــة مع 
القوى  العالم، والبحث عن مشتركات مع كل 

السياسية املحلية. 
التخلص  واألزمـــــات  التعقيد  شـــّدة  تقتضي 
من البراغماتية والنفعية املتهافتة، والفئوية 
كالتي يحاول  أنظمٍة  التخلص من  والثأرية. 
أن ُيــشــيــدهــا قــيــس ســـعـــّيـــد، أو الــســيــســي أو 
الــســوري، أو إضعاف جموح خليفة  الرئيس 
حــفــتــر وأوهــــامــــه فـــي أن يـــكـــون الـــقـــذافـــي من 
جديد! وكذلك التخلص من املليشيات كحزب 
الــلــه والــحــوثــيــني واملــلــيــشــيــات الــطــائــفــيــة في 
كثر،  محّللون  منها  يتخّوف  والــتــي  الــعــراق، 
ــا، يـــســـتـــدعـــي تــشــكــيــل  ــ ــــادنـ عـــلـــى مــســتــقــبــل بـ
قــوى متغايرة، دينية  أحــزاب وتحالفات بني 
وعلمانية وقومية ووطنية. التأزم الذي صار 
عليه عاملنا العربي، والفشل الذي رافقه منذ 
ــراف الــســيــاســي  ــتــ قـــــرن، يـــقـــول بــــضــــرورة االعــ
باآلخر، وعدم شيطنته توسيع دائــرة الرؤى 
الـــفـــكـــريـــة، والـــتـــخـــّلـــص مـــن أوهــــــام الــتــطــيــيــف 
والـــتـــســـيـــيـــس لـــلـــديـــن كـــطـــريـــٍق لـــلـــخـــاص أو 
الــصــراعــات وفقا  الــصــرفــة، وخـــوض  العلمنة 

للبرامج الوطنية وبعيدًا عن كل تطييف.
ــــوب ال تــحــتــمــل  ــعـ ــ ــــشـ أصــــبــــحــــت حــــــاجــــــات الـ
جديدة،  ديكتاتوريات  وال  إضــافــيــة،  أكــاذيــب 
وتــســتــدعــي تــحــالــفــات كــبــرى، فــهــل يــعــي ذلــك 
كل حركات  وينبذون  اإلساميون، وسواهم، 
جــهــاديــة أو اجـــتـــهـــادات قــديــمــة، أو أفـــكـــار ال 
شؤون  وإدارة  السياسة  في  للحداثة  تنتمي 

الدول بصفة خاصة؟
)كاتب سوري(

أخطاء في السياسات والرؤى

ضرورة أن يتغير اإلسالم السياسي

تزامن وصول اإلسالم 
السياسي إلى الحكم 

مع انطالق الثورات 
العربية الشعبية

اإلسالم السياسي 
معني بإحداث تغييراٍت 

كبرى في رؤيته 
السياسية، والتخلي عن 

البراغماتية والنفعية

قضية الوصول إلى 
السلطة يجب أن تكون 

استجابة لمواجهة 
األزمات، ومن أجل 
قضايا مجتمعية 

واسعة

يعاني اإلســالم السياســي اختالالت وأزمات عديدة، فها هــو يهزم في المغرب وتونس بعد مصر. لم يــِع التغييرات حوله ولم 
يوظف قدراته للتساير معها حتى صارت جملة األخطاء الذاتية لإلسالميين في الحكم تجعل منه بمثابة ثورة مضاّدة

)Getty( 2021/3/10 امرأة في تظاهرة أمام مقر فرع االتحاد العالمي لعلماء المسلمين في تونس

عدم  وكذلك  لهم،  خاسرة  قضية  بالعلمانيين  اإلسالميين  ثقة  عدم 
ثقة العلمانيين باإلسالميين. األنظمة، كنظام السيسي أو سعيّد أو في 
المغرب، ليست علمانية، هي أنظمة سياسية »مستبّدة، نصف مستبدة، 
شعبوية،  .. إلخ«، لها مشاريعها الكلية للمجتمع. اإلسالميون أنفسهم 
على  ويقع  السياسية،  التيارات  بقية  وكذلك  ونقطة.  إسالميين  ليسوا 
ذلك، التخلص من الصراعات العقائدية، علمانية أو إسالمية، وخوضها 
يصبح  هنا  واالجتماعية.  واالقتصادية  السياسية  البرامج  أرضية  على 

للنقاش معنًى وقيمة وأهمية.

قضية خاسرة
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ــل، وتـــغـــيـــيـــر الـــنـــظـــام  ــ ــامـ ــ الــــدســــتــــور بـــشـــكـــل كـ
السياسي برمته إلى نظام رئاسي.

ــه  ــعـ ــوقـ ــــي إلـــــــــى مـ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ عـــــــــاد اإلســـــــــــــام الـ
الــتــاريــخــي، إلـــى مــا قــبــل 2011، واألدق عــاد 
إلى مواقٍع أسوأ من ذلك بكثير، فأّية مقارنة 
بــني وضــع اإلخــــوان املسلمني فــي مصر في 
ــارك والــســيــســي نــجــدهــا  ــبـ زمـــنـــي حــســنــي مـ
لصالح مبارك بالتأكيد. وليس األمــر كذلك 
فــي املــغــرب أو تــونــس أو ليبيا مــثــًا، ولكن 
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فصل صحافيين في السودان: اجتثاث بحجة التطهير
الخرطوم ــ عبد الحميد عوض

تثير قرارات فصل صحافيني في السودان 
ــة،  ــيـ ــن املــــؤســــســــات الـــحـــكـــومـــيـــة اإلعـــامـ مــ
بــحــجــة انــتــمــائــهــم لــلــنــظــام الــســابــق، عــددًا 
مـــن الـــتـــســـاؤالت عـــن صــحــة وعــــدالــــة تلك 
الــــــقــــــرارات، ومــــــدى تـــأثـــيـــرهـــا عـــلـــى األداء 
اإلعامي في تلك املؤسسات. آخر القرارات 
الـــخـــاصـــة بـــفـــصـــل الـــصـــحـــافـــيـــني صــــدرت 
األسبوع املاضي، بواسطة »لجنة تفكيك 
نظام الثاثني من يونيو/حزيران 1989«، 
وهـــي الــلــجــنــة املــعــنــيــة بــمــاحــقــة عناصر 
ــزول عـــمـــر الــبــشــيــر.  ــ ــعـ ــ نــــظــــام الـــرئـــيـــس املـ
ــــرت الــلــجــنــة بــفــصــل 79 مـــن الــعــامــلــني  وأمـ
بوكالة السودان لألنباء الحكومية، منهم 
نـــحـــو 50 صــحــافــيــا يــعــمــلــون فــــي قــطــاع 
البقية  يتوزع  بينما  الصحافي،  التحرير 
عــلــى األقـــســـام الــفــنــيــة واإلداريــــــــة. ويــمــثــل 
العدد املفصول نحو 27 باملائة من جملة 
بالوكالة  موظفا   290 وعــددهــم  العاملني 
الـــتـــي تــأســســت فـــي الـــعـــام 1971 لــتــقــديــم 
خــدمــة صــحــافــيــة بــأشــكــالــهــا الــتــحــريــريــة 
املــخــتــلــفــة. وذكـــــرت لــجــنــة الــتــفــكــيــك أثــنــاء 
الثورة  اإلعـــام بعد  أن  لــلــقــرارات  إعانها 
بسبب  يعانيه  مــا  يعاني   

ّ
ظــل السودانية 

وجـــود مــن يعيقون الــعــمــل، ويــقــفــون ضد 
ــتـــحـــول الـــديـــمـــقـــراطـــي فــــي الــــبــــاد. كــمــا  الـ
أشارت إلى أن املفصولني تم تعيينهم في 
الــنــظــام الــســابــق بطريقة تــجــاوزت أسس 
إلى  املعروفة، وأشــارت  التوظيف  ولوائح 
ــعــني منذ 

ُ
أن وكــالــة الــســودان لــألنــبــاء لــم ت

العام 2006 أي صحافي بطريقة صحيحة، 
واعــتــمــدت على الـــوالء للحزب الــحــاكــم، ال 
وأكــدت  الطبيعية.  املنافسة  معايير  على 
إنهاء  بعد  الشاغرة  الوظائف  أن  اللجنة 
بالصورة  طرحها  سيتم  العاملني  خدمة 
القانونية واملهنية، لكل السودانيني دون 

ة. تمييز بينهم إال بالكفاء
وسبق أن اتخذت ذات اللجنة قرارًا بإنهاء 
خدمة 60 من العاملني بتلفزيون السودان 
الحكومي، كما فقد أكثر من 35 صحافيا 
الـــعـــام« بعد  ــرأي  ــ »الـ وظــائــفــهــم بصحيفة 
الوطني«  املؤتمر  اســتــردادهــا مــن »حـــزب 
املحظور )حزب البشير(. وكذلك فقد نحو 
270 وظــائــفــهــم بـــإغـــاق قــنــاة »الـــشـــروق« 
الــتــي تــمــت مــصــادرتــهــا مــن مــالــكــهــا رجــل 
ــال املـــحـــســـوب عــلــى الـــنـــظـــام جــمــال  ــمــ األعــ
الوالي، وإعادة تسجيلها لصالح حكومة 
الـــــــســـــــودان. أمــــــا قــــنــــاة وإذاعـــــــــــة »طـــيـــبـــة« 
املحسوبتان على عبد الحي يوسف، وهو 
رجــــل ديــــن مــنــاهــض لــلــحــكــومــة الــحــالــيــة، 
فبعد إغــاقــهــمــا الــعــام املــاضــي، فــقــد 105 
مــــن الــصــحــافــيــني والـــفـــنـــيـــني واإلداريــــــــني 

وظائفهم كذلك.
إدريــــس، وهو  الــلــه  يــقــول الصحافي عبد 
أحد املفصولني مؤخرًا من »وكالة السودان 
 »قــرارات لجنة تفكيك النظام 

ّ
لألنباء«، إن

السابق، ظاملة للحد البعيد وليست فيها 
التفكيك  لجنة  وإن  الــعــدالــة،  مــن  نـــوع  أي 
وقـــعـــت بـــقـــراراتـــهـــا تــلــك ضــحــيــة مـــؤامـــرة 
ووشايات من زماء لهم في الوكالة كانوا 
ويتملقون  الــســابــق،  النظام  مــن  يقتاتون 
ومعلومات  تقارير  برفع  الجديد  النظام 
مغلوطة ومضللة مائة باملائة«. ويضيف 
 »املفصولني 

ّ
»العربي الجديد« أن إدريس لـ

ــة ال تــنــطــبــق عــلــيــهــم مــعــايــيــر  ــالـ مـــن الـــوكـ
الفصل التي حددتها لجنة تفكيك النظام 
املــتــعــلــقــة بالتعيني  تــلــك  ــــواء  الـــســـابـــق، سـ
عــلــى أســـاس الــــوالء الــحــزبــي، أو االنــتــمــاء 
لــلــمــؤســســات األمـــنـــيـــة لــلــنــظــام الــســابــق، 
ــه حــــق، أو  الـــتـــدرج والـــتـــرقـــي دون وجــ أو 
الــعــمــل عــلــى إعــاقــة الــتــحــول الــديــمــقــراطــي 
ـــل املــفــصــولــني  ــدًا أن »كـ ــبــــاد«، مـــؤكـ فـــي الــ
الــكــفــاءة والتأهيل،  مــن  على درجــة عالية 
املحظور،  للحزب  الـــوالءات  وبعيدون عن 
ســواء  واملهنية،  باالحترافية  ويتمتعون 
ــائــــف  الــــوظــ ــــي  فــ أو  ــيــــني،  ــافــ ــوا صــــحــ ــ ــانــ ــ كــ
األخــــــــرى، بــــل مــنــهــم مــــن هــــو أقــــــرب لــخــط 
ــثـــورة ودعــــم الــتــحــول الــديــمــقــراطــي في  الـ

الــبــاد بــعــيــدًا عــن االصــطــفــاف الــحــزبــي«، 
الــوكــالــة ستترك  مــعــتــبــرًا أن »مــغــادرتــهــم 
فـــراغـــا عــريــضــا ســيــظــهــر بـــصـــورة أوضـــح 
في املدى القصير«. ويوضح إدريس أنهم 
ــرارات لــدى  ــقــ تــقــدمــوا بــاســتــئــنــاف ضـــد الــ
لجنة التفكيك نفسها، وأن هدفهم الوحيد 
ودحــض  التاريخية  حقوقهم  تثبيت  هــو 
بالعودة  االهــتــمــام  االتــهــامــات عنهم دون 
ــة، مـــشـــيـــرًا إلـــــى أنــهــم  ــالــ ــوكــ ــي الــ لــلــعــمــل فــ

سيلجأون للقضاء حال عدم إنصافهم في 
مراحل الطعن اإلدارية.

الــذي طاولته  أمــا محمد صالح عمسيب 
ــالــــة هــــو وزوجــــتــــه،  ــد الـــفـــصـــل مــــن الــــوكــ يــ
»العربي الجديد« ما  فيصف في حديثه لـ
حدث باملجزرة التي وقعت في أكبر صرح 
إعـــامـــي فـــي الــــســــودان، مــفــنــدًا مـــا أســمــاه 
مـــزاعـــم االنـــتـــمـــاء لــلــنــظــام الــقــديــم كــاتــهــام 
طـــاول املــفــصــولــني، مــؤكــدًا أنـــه »شخصيا 

ــر  ــمــ ــؤتــ املــ ــــزب  ــحــ ــ بــ ــة  ــ ــــاقــ ــه أي عــ ــ ــ لـ ــيـــــس  ــ لـ
نقاباته وواجهاته  املحظور، وال  الوطني 
 »القرارات لم تراع 

ّ
املختلفة«، مشيرًا إلى أن

زوج  باستهداف  اإلنسانية  القيم  أبــســط 
وزوجته، ما يعني تعريض حياه أبنائهم 
ــروف املــعــيــشــيــة  ــ ــظــ ــ ـــل الــ ـــي ظــ ــيـــاع فــ ــلـــضـ لـ
»العربي  لـ عمسيب  ويضيف  الضاغطة«. 
الجديد« أنــه »قــرر عــدم الطعن في القرار، 
وال الــــبــــحــــث عـــــن وظــــيــــفــــة أخــــــــرى داخـــــل 
ــه اتـــفـــق مـــع زوجـــتـــه وأطــفــالــه  ــ الـــبـــاد، وأنـ
على تجميد الدراسة وترك السودان كله، 
والبحث عن أي دولــة أخــرى للجوء إليها 
تــكــون أكــثــر احــتــرامــا ملــواطــنــيــهــا«، مبينا 
أنــــه »ال يــســتــطــيــع الــتــعــبــيــرعــن إحــســاســه 
املرير بالظلم واإلجــحــاف واإلهــانــة داخل 
وطن كم أحبه وخدم من أجله«، مؤكدًا أنه 
فصل مع زوجته، أريج محمد طه، ألنهما 
الحالية  الـــتـــجـــاوزات  يسميه  مــا  عــارضــا 

داخل الوكالة، وليس ألي سبب آخر.
ــــح اإلعــــــامــــــي فــضــل  ــــوضـ مـــــن جــــانــــبــــه، يـ
ــــصــــل الــــعــــام املـــاضـــي 

ُ
الــــلــــه رابــــــــح، وهـــــو ف

»الـــعـــربـــي  ــكـــومـــي، لــــ ــن الـــتـــلـــفـــزيـــون الـــحـ مــ
الجديد«، أن »وكالة السودان لألنباء ظلت 
ولسنوات طويلة تغذي الصحف الورقية 
العاجلة  باألخبار  واملواقع  واإللكترونية 
على مدار الساعة، وتجمع أخبارًا مهنية 
صادقة محكمة الصياغة، ومن مصادرها، 
ــر والــــــــحــــــــوارات«، مــنــوهــا  ــاريـ ــقـ ــتـ وتـــعـــد الـ
قـــــــرارات سيخلق  إلــــى أن »مــــا صــــدر مـــن 
ــدد املـــفـــصـــول  ــ ــعـ ــ عــــجــــزًا كـــبـــيـــرا بـــحـــجـــم الـ
واملــــــوزع مـــا بـــني عـــامـــل بــســيــط، وســـائـــق، 
تحرير،  ومــديــر  محررين  وكبير  ومــحــرر، 
مديري  كبار  وحتى  صحافي،  وسكرتير 
اإلدارات وصلهم سيف العزل التعسفي«. 
 »ما تم في وكالة 

ّ
ويستطرد رابح بقوله إن

السودان لألنباء ال يشبه شعارات الثورة 
الــتــي تــدعــو لــلــعــدالــة والــحــريــة والـــســـام، 
ــات الــتــي خرجت  ــروايـ  كــل الـ

ّ
واملـــؤســـف أن

الصحافيني كانت ال تستند  لتبرر فصل 
إلى حقائق مقنعة، وستؤثر بشكل مريع 
في  حــدث  كما  املــهــنــي،  األداء  على مجمل 
الــحــكــومــيــني،  والـــتـــلـــفـــزيـــون  االذاعـــــــة  أداء 
ــــذي لــحــق بــبــرامــجــهــمــا  حــيــث الـــتـــراجـــع الـ
 وأخـــــــبـــــــارهـــــــمـــــــا، بـــــعـــــد فـــــصـــــل مــــوظــــفــــني 

العام املاضي«.
 مصدرًا بلجنة تفكيك نظام الثاثني 

ّ
لكن

ألنه  اسمه  عــن  الكشف  ل 
ّ

يونيو، فض مــن 
ــيـــر مــــخــــول لــــه بـــــــــاإلدالء بــتــصــريــحــات  غـ
ــفـــصـــل  لـ ــكـــــــون  يـــــ أن  نـــــفـــــى  صـــــحـــــافـــــيـــــة، 
أي  السابق  للنظام  املــوالــني  الصحافيني 
أثر سلبي على أداء املؤسسات اإلعامية، 
كثيرًا  األداء  الــعــكــس، تحسن  »بــل   :

ً
قــائــا

خال الفترات السابقة ألنهم كانوا عقبة 
فـــي طـــريـــق الــتــطــويــر واملــهــنــيــة وعـــمـــدوا 
املــحــلــول«، منوها  الــحــزب  أجــنــدة  لتنفيذ 
ــر ســـيـــأتـــي بــعــد  ــبــ الـــتـــطـــويـــر األكــ  

ّ
إلـــــى أن

إتاحة فرصة املنافسة على تلك الوظائف 
ة«.  كفاء األكثر  الختيار  السودانيني  لكل 
 
ّ
أن الجديد«  »العربي  لـ املصدر  ويضيف 
»قــــرارات اللجنة جــاءت بعد تــحــّرً واســع 
وجــمــع املــعــلــومــات ومــطــابــقــتــهــا، كــمــا أن 
ــة أي أخـــطـــاء  ــعـ ــراجـ الـــلـــجـــنـــة مـــســـتـــعـــدة ملـ
بدأت  بالفعل  وأنها  الــقــرارات،  في  وردت 
إمــا لخطأ في  للعمل،  البعض  إعــادة  فــي 
الــقــرار أو مــراعــاة لــحــاالت إنــســانــيــة مثل 
فصل الزوج والزوجة«، منوها إلى أنه من 
اللجنة  اكتشفت  أعــيــدوا موظف  مــن  بــني 
أنه يجري عملية غسل كلى، وأكد أن أمام 
املــفــصــولــني فــــرص أخـــــرى لــلــطــعــن حــتــى 
مرحلة القضاء طبقا لقانون تفكيك نظام 
الــثــاثــني مـــن يــونــيــو. كــمــا يــنــبــه املــصــدر 
للسماح  توصية  ستقدم  اللجنة   

ّ
أن إلــى 

لــلــمــفــصــولــني بــالــتــقــديــم لــتــلــك الــوظــائــف، 
ــثـــل غـــيـــرهـــم، ولـــن  واملـــنـــافـــســـة مــثــلــهــم ومـ
إعـــادة توظيفهم  مــن  مــانــع  للجنة  يــكــون 
قوا في املقابات الخاصة، ووقتها 

ّ
لو وف

ة  ســيــحــصــلــون عـــلـــى الـــوظـــيـــفـــة بــالــكــفــاء
وليس بالوالء كما حدث في عهد النظام 

البائد«، على حد تعبيره.

يؤكد صحافيون 
أّن القرارات بفصلهم 

كانت تعسفية

تفصل لجنة تفكيك نظام البشير في السودان صحافيين وعاملين في وسائل إعالمية رسميّة بالجملة، بحجة 
تبعيتهم للنظام السابق، وهو ما ينفيه هؤالء مشيرين إلى قرارات ظالمة تنعكس سلبيًا على أداء المؤسسات

الجدل حول أوضاع الصحافيني في السودان ال ينحصر 
في صرف عاملني في مؤسسات بحجة تبعيتهم للنظام 
ــبــائــد، بــل تــعــود املـــخـــاوف بــشــأن حــريــة الــصــحــافــة إلــى  ال
الظهور على السطح، إذ أصدر املجلس القومي للصحافة 
واملطبوعات في السودان، األسبوع املاضي، قرارًا بتعليق 
صحيفتي »االنــتــبــاهــة« و»الــصــيــحــة« ملـــدة 3 أيــــام، وذلــك 
»ملــخــالــفــتــهــمــا الــوثــيــقــة الـــدســـتـــوريـــة، وقـــانـــون الــصــحــافــة 
واملطبوعات، بنشرهما إعالنًا مثيرًا للنعرات«. وُيعد هذا 
القرار األول من نوعه منذ نجاح الثورة السودانية باإلطاحة 
إبريل/نيسان  فــي  البشير  عمر  املــعــزول  الــرئــيــس  بنظام 
2019، والذي شهد عهده قرارات إدارية مماثلة، وقرارات 
ــح  أخــــرى أمــنــيــة بتعليق الــصــحــف ومــصــادرتــهــا. وأوضـ
»نشرتا  الصحيفتني،  أن  لــه  بــيــان  فــي  الصحافة  مجلس 
يـــوم الــجــمــعــة املــاضــي إعــالنــًا فــي صفحتيهما األولــيــني، 
)التنسيقية  بــاســم  مــســجــلــة،  وغــيــر  مــعــروفــة  غــيــر  لجهة 
العليا لكيانات شــرق الــســودان( تدعو من خــالل اإلعــالن 
إلغالق الطرق القومية«، مشيرًا إلى أن »ذلك النشر يخالف 

نصوص الدستور والقانون الداعية اللتزام وسائل اإلعالم 
بأخالق املهنة، وعدم إثارة الكراهية، أو النعرات الدينية، أو 
العرقية، أو الثقافية، أو الدعوة للعنف والحرب«. كما أشار 
املجلس إلى أن »اإلعالن املعني خالف نصًا قانونيًا يوجب 
على الصحف التوازن ما بني املادة التحريرية واإلعالنية، 

حيث طغت املادة اإلعالنية في النشر املذكور«.
وأكد املجلس في بيانه »على أهمية قيام الصحافة بدورها 
وفقًا للقانون والدستور، وبحرية واستقاللية، مع مراعاة 
املــصــلــحــة الــعــامــة، فــي مجتمع تــعــددي ديــمــقــراطــي«. من 
جهته، قال رئيس تحرير »االنتباهة« أحمد يوسف التاي، 
الصحيفة  بتعليق صــدور  »القرار  إن  الجديد«،  »العربي  لـ
غير مبرر كليًا، واإلعالن مثار القضية ليس فيه أي دعوة 
إنما هو  الدولة،  الحرب ضد  أو  الكراهية  إثــارة  أو  للعنف، 
إعالن طبيعي ألجسام تريد التعبير السلمي عن قضاياها 
في إقليم شرق السودان«، مؤكدًا أن »قراراملجلس خالف 
الدستور والقانون« وأن »الصحيفة شرعت في إجــراءات 

الطعن ضد مجلس الصحافة نفسه«.

تعليق صدور الصحف

MEDIA
منوعات

أكدت مصادر من أسرة الصحافي أخبار
المصري المعتقل عبد الناصر 

سالمة دخوله في إضراب عن 
الطعام، اعتراضًا على ظروف 

حبسه في سجن »شديد الحراسة« 
وحرمانه من العالج والزيارة، بعد 

اعتقاله منذ 18 يوليو الماضي عقب 
نشره مقاًال.

دعا عدد من محرري وسائل 
اإلعالم المستقلة في بولندا، 
انضم إليهم ممثلون لالتحاد 
األوروبي وبيالروسيا وبولندا، 

إلى إطالق سراح صحافيين 
بيالروسيين محتجزين لدى نظام 

ألكسندر لوكاشنكو، والذين يصل 
عددهم إلى 28.

تعّرضت الصحافية التونسية خولة 
بوكريم، وهي رئيسة تحرير موقع 
»كشف ميديا«، إلى اعتداءات أثناء 

تغطيتها وقفة نّظمها أنصار 
الرئيس قيس سعيد يوم السبت، 

فمنعتها الشرطة من العمل 
واحتجزتها وحاولت تصويرها 

وتفتيشها رغمًا عنها.

أعلنت قناة »سهيل« عودة بثها 
الفضائي بشكل تدريجي، بعد 

توقف عمل مكتبها الرئيسي في 
العاصمة السعودية الرياض قبل 

نحو ثالثة أشهر، قائلًة إنها اضطرت 
إلى العودة للبث من داخل البالد 

بالرغم من مخاطرها حتى ال يطول 
االنقطاع.
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شمال الهند. ولعب البالط في كابول، منذ 
ستينيات القرن التاسع عشر، دورًا في ذلك، 
الهند،  شمال  من  موسيقيني  استضاف  إذ 
ذلك  عــن  ونتج  راغــا شمالية.  معهم  جلبوا 
راغــســتــا افــغــانــيــة اعــتــمــدت عــلــى مقاييس 
لحنية  بــعــنــاصــر  مــحــلــيــة، مطعمة  مــقــامــيــة 
هندية. وتتسم الراغا األفغانية بإيقاع أسرع 
تقشفها  إلى  إضافة  الهندية،  نظيرتها  من 
أو  بتعرجاتها  ســواء  التفاصيل،  من حيث 
ــا، كــانــعــكــاس النـــخـــفـــاض مــظــاهــر  ــهـ ــارفـ زخـ
الـــتـــرف فـــي الـــبـــالط األفــغــانــي عــّمــا كـــان في 

الهند.
الذين  الــهــنــود،  املوسيقيون  استقر  وربــمــا 
ــول، فـــــي مــنــطــقــة  ــ ــابــ ــ ــم بــــــالط كــ ــهـ ــافـ ــتـــضـ اسـ
خـــــرابـــــات، الـــتـــي أصـــبـــحـــت مــنــبــع صــنــاعــة 
كما  الــبــاشــتــونــيــة،  الكالسيكية  املــوســيــقــى 
كانوا مقصدًا ألفغان رغبوا بتعلم موسيقى 

بالط  أن  ويبدو  النخبة.  ذائقة  تمثل  كانت 
املــلــوك الــبــراكــزايــني، الــذي ينتسب لهم آخر 
ملوك أفغانستان؛ أحمد ظاهر شاه، أرادوا 
تحرير موسيقى البالط من هيمنة فارسية، 
بما تثيره من تاريخ غــزو، وكذلك لتوطيد 

ثقافة وطنية رسمية.
غير أن االتصال باأللحان القادمة من شمال 
الــهــنــد، يــعــود إلـــى فــتــرة أقـــدم مــن ذلـــك، عبر 
تــواصــل تــلــقــائــي يــجــســده الــغــنــاء الشعبي. 
ــه، فــي  ــيــ ــم االســـتـــنـــاد إلــ وهــــــذا نـــــوع آخــــــر، تــ
بعيدًا عن  الكالسيكية.  األفغانية  الراغستا 

جمال حسن

لثقافة موسيقية  ربما ال وجــود 
عــلــى اتـــصـــال وثـــيـــق بــتــكــويــنــهــا 
ــا هـــــي فــي  ــمــ الــــجــــيــــوســــيــــاســــي كــ
»مفترق  بكونها  عــرفــت  الــتــي  أفــغــانــســتــان، 
طـــرق آســيــا«؛ فــكــانــت أيــضــا محطة اللتقاء 
ــا، عـــلـــى طــريــق  ــمـ ــديـ ــة. قـ ــويــ ــيــ األلــــحــــان اآلســ
ــل الــتــجــاريــة.  ــوافـ ــقـ ــر، مـــــّرت مــنــهــا الـ ــريـ الـــحـ
وبــالــنــســبــة لــلــجــيــوش الـــغـــازيـــة، كــانــت ومــا 
ــذا، اتـــخـــذت  ــكــ زالـــــــت، مـــفـــتـــرق صـــــراعـــــات. هــ
ــل 

ّ
املــوســيــقــى حــــــدودًا لــغــويــة وإثـــنـــيـــة، يــمــث

تلتقي  مختلفا،  موسيقيا  مــركــزًا  منها  كــل 
الحدود.  تأتيه من خــارج  بمؤثرات  ألحانه 
فالطرق التي جاءت منها أجناس موسيقية 
ولــغــويــة، شــكــلــت الـــثـــراء والــتــنــوع الــثــقــافــي 
املــضــيء. وفــي الــوقــت نفسه، شكلت ممرات 

دامية في الجذور الداكنة للنزاعات.
األفــغــانــيــة، بتصنيفها  املــوســيــقــى  أن  عــلــى 
الحقيقة  كــل  كنوع لغوي وعــرقــي، ال تمس 
يمكن  إنما  عرقيا،   

ً
تمثيال فقط  باعتبارها 

الـــنـــظـــر إلـــيـــهـــا بــحــســب الـــجـــهـــات، كـــصـــورة 
ــرات ثــقــافــيــة. فــفــي الــجــنــوب،  ــؤثــ اللـــتـــقـــاء مــ
الباشتونية  للموسيقى  مركزًا  كابول  تعد 
الــكــالســيــكــيــة، الــتــي اتــصــلــت بــمــؤثــرات من 

كانت »غوتشي« السبّاقة 
بين العالمات في اإلقدام 

على هذه الخطوة

 تعد كابول مركزًا 
للموسيقى الباشتونية 

الكالسيكية

من الممكن أن تتراجع 
آالم الرأس تلقائيًا بعد 

جلسات من البوتوكس
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كابول، على الحدود، ولدت أنواع موسيقية 
مستقلة متأثرة بجوارها. غرب أفغانستان، 
ظلت عاصمة خراسان، هرات، مركزًا لتراث 
الــداري.  أفغاني، يسمى  فــارســي-  موسيقي 
واعــتــمــدت شــعــرًا فــارســيــا غــزلــيــا وصــوفــيــا، 

ونقلت املوسيقى اإليرانية.
لــم تتوقف االخــتــالفــات على الــنــوع واللغة، 
فبالنسبة  آلــة تخصه.  مركز  كل  اتخذ  إنما 
لـــلـــبـــاشـــتـــون، يـــضـــعـــون الـــربـــابـــة فــــي أعــلــى 
مرتبة، وتتكون من 12 إلى 15 وترًا، وتبدو 
شبيهة بالسارود الهندية. بينما في هرات، 

تعتبر الدوتار اآللة الرئيسية، وهي أصغر، 
ذات عــنــق طـــويـــل، وتــتــكــون مـــن ثــالثــة إلــى 
الــشــمــال، حيث تنتشر  ــار. وفــي  أوتــ خمسة 
جــمــاعــات عــرقــيــة مــخــتــلــفــة، مــثــل الــطــاجــيــك 
واألوزبــــــك والــتــركــمــان وغــيــرهــا، تستخدم 
أقـــل تعقيدًا  آلـــة  Dambura، وهـــي  الــدمــبــورا 
ــذا يقترن  ــار. وهــ ــدوتــ مــقــارنــة بــالــربــابــة والــ
بــألــحــانــهــا األكـــثـــر بــســاطــة، إذ تــتــســم بــرتــم 
أسرع ومزاج راقص. وهناك، أحيانا، خليط 
تعرف  واألوزبكية،  الطاجيكية  اللغتني  من 
ــر«. مع  ــكـ بــالــشــيــر شــيــكــار، أي »حــلــيــب وسـ

املوسيقية  االنــفــصــاالت  لــم تمنع تلك  هـــذا، 
التقاء مستمر وتالقح متبادل،  من حــدوث 
نقطة  لكنها  أفــغــانــيــا.  مشتركا  باعتبارها 
ــرات،  ــى هــ ــابـــول إلــ ــال آســــيــــوي، فــمــن كـ اتـــصـ
تتصل املوسيقى الهندية باإليرانية. بينما 
تتسلل ثــقــافــات أخـــرى فــي املــمــر اآلســيــوي. 
وضــمــن األعـــــراف فــي أعــــراس كـــابـــول، قيام 
خصورهم،  على  شيالن  يربطون  صبيان، 
بــتــقــديــم رقــــص يــابــانــي تــقــلــيــدي. وتــلــتــقــي 
األوتار ذات السلم الخماسي الياباني برداء 

أفغاني تقليدي للراقصني الصغار.
على صعيد آخر، عاشت املوسيقى تحوالت، 
تعود  سياسية.  ملنعطفات  انعكاسا  كانت 
خــــطــــوات الـــتـــحـــديـــث ملــطــلــع الــثــالثــيــنــيــات، 
لكنها عملية اتسعت خالل حكم امللك أحمد 
ــاه، وبـــاألخـــص مــنــذ خمسينيات  ظــاهــر شــ
الـــقـــرن الــعــشــريــن. واتـــجـــه نــحــو إصــالحــات 
سياسية، وقــاد عملية تحديث في التعليم 

والبنية التحتية.
في املقابل، شهدت الخمسينيات ظهور أب 
الرحيم  عبد  األفغانية،  الحديثة  املوسيقى 
ساربان، الذي يعتبر أول فنان أفغاني وظف 
الجاز والبيل تشانسون. ولم يقتصر غناؤه 
ألحانا  قــدم  إذ  الحديثة؛  على تلك األشــكــال 
تقليدية وشعبية. برز جيل من املوسيقيني 
نيناواز.  منهم  الحديثة،  االتــجــاهــات  ذوي 
الــغــربــيــة، مثل  املــوســيــقــيــة  ودخـــلـــت اآلالت 
األكورديون والغيتار والبيانو، والوتريات، 
برفقة  عملت  الحديثة  األوركــســتــرا  أن  كما 
آالت تقليدية، وبدا العصر رومانتيكيا إلى 

حد كبير، كما تفصح عنه املوسيقى.
كثيرًا  ملزيج يضم  كابول حاضنا  أصبحت 
من األنــواع املحلية واألجنبية. وفي الوقت 
الـــــذي بــلــغــت فــيــه عــمــلــيــة الــتــحــديــث زخــمــا 
املــرأة، برز  الستينيات، بما فيه تحرير  في 
معها الفنان األفغاني األشهر؛ أحمد ظاهر، 
الــــذي أجــمــع عــلــيــه األفـــغـــان بــكــل أطــيــافــهــم، 
ــران  ــ ــى بــاكــســتــان وإيـ وامــــتــــدت شــعــبــيــتــه إلــ
وطاجيكستان وأوزبكستان. فكان تجسيدًا 
ــــروج مــــن الـــعـــزلـــة،  ــخـ ــ لـــطـــمـــوح بـــالـــتـــقـــدم والـ
فــي ظل  الــقــومــيــات،  لــدمــج  تلقائيا  وتعبيرًا 
شعار وطني كــان امللك يــقــوده. فظاهر قدم 
للروك والبوب، وكذلك غنى  ألحانا تستند 
موسيقى تقليدية بعضها ينتسب لثقافات 

موسيقية افغانية مختلفة.
يــمــكــن الــــقــــول إن الـــعـــصـــر الـــذهـــبـــي انــتــهــى 
ــام 1979، أو  ــ فــــي عـ بـــرحـــيـــل أحـــمـــد ظــــاهــــر، 
مــــع بــــدايــــة االحـــــتـــــالل الـــســـوفـــيـــيـــتـــي، عــلــى 
ــد ســــــواء. انــتــهــت حـــيـــاة ظـــاهـــر وهــــو في  حـ
الثالثة والثالثني من عمره بحادث سيارة، 
فــــي مــشــهــد تـــراجـــيـــدي اتـــســـع عـــلـــى جــمــيــع 
املستويات. لكن كثيرا من األفغان ما زالوا 
ينظرون لرحيله باعتباره اغتيااًل سياسيا. 
ــا كـــانـــت املــوســيــقــى مــســرحــا لــتــأويــل  ــمـ وربـ

السياسة بمنحاها التراجيدي. 

كارين إليان ضاهر

ــة الـــعـــالج  ــفـ ــبــــوتــــوكــــس، أســـــاســـــا، صـ اتــــخــــذ الــ
الــتــجــمــيــلــي طــــــوال الـــســـنـــوات املـــاضـــيـــة، لــكــن 
الــواقــع ُوجـــد أواًل ألســبــاب طبية، كتقنية  فــي 
عديدة،  أمـــراض  مواجهة  فــي  تساعد  عالجية 
ومــنــهــا داء الــشــقــيــقــة. هـــذا إضـــافـــة إلـــى دوره 
املـــعـــروف مـــع بـــدايـــة ظـــهـــوره كــعــالج ملشكالت 
من  البولي وغيرها  الجهاز  وفــي  العيون  فــي 
املـــشـــكـــالت الــصــحــيــة. وبـــاإلضـــافـــة إلــــى دوره 
شيوعا  التجميلية  التقنيات  كأكثر  املــعــروف 
آالم  فاعلية واضحة في معالجة  أثبت  اليوم، 
الرأس في حاالت معينة يحددها الطبيب، كما 
توضح االختصاصية في التقنيات التجميلية 

غير الجراحية، الدكتورة ساندرا كوزاك.
ــبـــوتـــوكـــس فــــي هــدفــه  تـــمـــامـــا كـــمـــا يــعــمــل الـ
التجميلي على ارتخاء العضالت للحد من  
التجاعيد وملكافحة عالمات التقدم بالسن، 
الــرأس لدى  كذلك يساعد على مكافحة آالم 
مـــن يــعــانــيــهــا، عــبــر املــســاهــمــة فـــي ارتـــخـــاء 
العضالت املتشنجة املسببة لها، سواء كان 
 أو امــرأة، إذ يمكن أيا كان أن يستفيد 

ً
رجال

منه. وتوضح كوزاك أن البوتوكس ال ُيعتمد 
تلقائيا ملعالجة أّي آالم في الرأس، بل ُيلجأ 
إليه حصرًا في الحاالت التي تنتج فيها آالم 
الـــرأس مــن تشنجات فــي الــعــضــالت، وال بد 
قبل  وأســبــابــهــا  أواًل  الــحــالــة  مــن تشخيص 
لها.  كــان مفيدًا  إذا  للتأكد مما  إليه  اللجوء 
الحالة  إذا كانت  ما  الطبيب يحدد  ووحــده 
ــوتـــوكـــس عــلــى  ــبـ ــن الـ يــمــكــن أن تــســتــفــيــد مــ
ــاس الــتــشــخــيــص الــعــيــادي والــفــحــوص.  أســ
لــلــمــريــض أواًل صــــورة ماسحة  فــقــد يــطــلــب 
ــلـــرأس، وُيــبــحــث عـــن أســـبـــاب آالم  ضــوئــّيــة لـ
أيضا  للمريض  يــوصــف  أن  الـــرأس. ويمكن 
فـــي مــرحــلــة أولـــــى مــســكــنــات خــفــيــفــة لــألــم 
للتأكد مما إذا كانت مفيدة له. تساعد هذه 
ــا إذا كـــانـــت آالم  الـــخـــطـــوات عــلــى تــحــديــد مـ
 tension التوتر  من  الناتجة  تلك  من  الــرأس 
فــي  تـــشـــنـــجـــات  مــــن  ــة  ــاتـــجـ نـ أو   headache
عضالت العنق. في مثل هذه الحاالت يعتبر 
يساعد  ألنــه   

ً
وفــاعــال لها  مفيدًا  البوتوكس 

على الحد من هذه التشنجات في العضالت. 
الناتجة من  الــرأس  آالم  إلــى  كذلك بالنسبة 
ــاء الـــنـــوم.  ــنــ الـــضـــغـــط عـــلـــى األســــنــــان فــــي أثــ
فــفــي كــل هـــذه الـــحـــاالت، يعتبر الــبــوتــوكــس 
العضالت ويسمح بمكافحة  فعااًل الرتخاء 

املشكلة التي أسبابها مرتبطة بذلك.
ثمة طرق معينة لحقن البوتوكس ومواضع 
محددة يحقن فيها في الــرأس ملعالجة آالم 
الــرأس واالستفادة منه. فبحسب الدكتورة 

عارضة األزيـــاء كيت مــوس مرتدية سترة من 
فــراء الثعلب. ودعــت عريضة من »بيتا« داَري 
»سان لوران« و»بريوني« إلى »االنضمام إلى 
مــئــات املصممني ودور األزيــــاء األخــــرى، التي 
بــاتــت تــرفــض بــيــع املــالبــس أو اإلكــســســوارات 
ــــي«  ــانـ ــ ــراء«، ومـــنـــهـــا »أرمـ ــ ــفــ ــ ــ ــن ال املـــصـــنـــوعـــة مــ
و»بربري« و»شانيل« و»غوتشي« و»مايسيز« 

و»مايكل كورس« و»برادا« و»فرساتشي«.
ــة املــــســــتــــدامــــة فــي  ــيـ ــمـ ــنـ ــتـ وقـــــالـــــت مـــــديـــــرة الـ
»فرانس  لوكالة  ديفو  كلير  مــاري  »كيرينغ« 
برس«: »نحن نعتبر أن ذبح الحيوانات التي 
لن يتم أكلها، فقط لغرض استخدام فرائها، 
يجب  التي  الحديثة  الفخامة  مــع  يتوافق  ال 
أن تـــكـــون أخـــالقـــيـــة، انــســجــامــا مـــع عــصــرهــا 

تعتزم دارا »ســان لــوران« و»بريوني« لأزياء 
 عــن اســتــخــدام فـــراء الــحــيــوانــات اعتبارًا 

ّ
الــكــف

مــا  عـــلـــى  لـــخـــريـــف 2022،  تــشــكــيــلــتــيــهــمــا  ــن  مــ
ــنـــغ« يـــــوم الــجــمــعــة  ــيـــريـ أعـــلـــنـــت مــجــمــوعــة »كـ
ــك آخــــــــر عـــالمـــتـــني  ــ ــذلـ ــ املـــــــاضـــــــي، لـــتـــصـــبـــحـــا بـ
ــتـــازان هــــذه الــعــتــبــة.  تــجــاريــتــني ضــمــنــهــا تـــجـ
ــانـــت »غـــوتـــشـــي« الـــســـّبـــاقـــة بـــني الــعــالمــات  وكـ
التي تضمها املجموعة إلــى اإلقــدام على هذه 
األول  أكتوبر/تشرين  في  أعلنت  إذ  الخطوة، 
ــدءًا من  2017 تــوقــفــهــا عـــن اســتــخــدام الـــفـــراء بــ
ثم  وصــيــفــهــا،   2018 ســنــة  لــربــيــع  تشكيلتها 
حذت حذوها »بالنسياغا« و»بوتيغا فينيتا« 
و»ألــكــســنــدر مــاكــويــن«. وصـــرف عـــدد مــن دور 
األزيـــاء الــفــاخــرة فــي الــســنــوات األخــيــرة النظر 
عن استخدام الفراء، من بينها ماركات عمالقة 
»شانيل«. وكانت »بريوني« و»سان لوران«  كـ
الــقــرار من بني  وحدهما اللتني لم تتخذا هــذا 
شركات »كيرينغ«، ما حدا بمنظمة الدفاع عن 
الحيوانات »بيتا« إلى التظاهر في 10 مارس/

آذار أمام متجر »سان لوران« في شارع مونتني 
الباريسي، بعد احتجاجات أثيرت عبر وسائل 
فيه  إعــالن، ظهرت  االجتماعي على  التواصل 

ــوزاك، قـــد يــحــقــن الــبــوتــوكــس عــنــدهــا في  ــ كــ
الــعــنــق مـــن الــخــلــف إذا كـــانـــت مــشــكــلــة آالم 
الـــــرأس نــاتــجــة مـــن تــشــنــجــات فـــي عــضــالت 

العنق أو في فروة الرأس. 
ــــرأس قـــد تــنــتــج أحــيــانــا من  حــتــى إن آالم الـ

الجبني،  فــي  فــي عضلة معينة  زائــد  تشنج 
 tension نـــــوع  مــــن  الـــــــرأس  آالم  يــســبــب  ــا  مــ
headache، فيجري العمل على ارتخاء هذه 
زائــد.  واملــشــدودة بشكل  املتشنجة  العضلة 
الــرأس  آالم  إلــى من يعانون  كذلك بالنسبة 
الناتجة من الضغط على األسنان، فيحقن 
الــبــوتــوكــس فـــي املـــوضـــع املــعــنــّي الرتـــخـــاء 
الــعــضــالت املــعــنــيــة. وتــمــامــا كــمــا بالنسبة 
البوتوكس  التي يجرى فيها  الــحــاالت  إلــى 
ألهداف تجميلية تجرى الجلسة، ويستفيد 
 فــتــزول 

ً
فــيــهــا املــريــض مــن الــعــالج مــبــاشــرة

آالم الرأس التي يعانيها بسبب التشنجات 
الــعــضــلــيــة. إنــمــا يــــزول مــفــعــول الــبــوتــوكــس 
تدريجيا كما فــي حــال الــلــجــوء إلــيــه إلزالــة 

التجاعيد بعد مــا بــني 4 و6 أشــهــر، لتكون 
هـــنـــاك حـــاجـــة إلــــى جــلــســة أخــــــرى، ألن آالم 

الرأس قد تعاود عندها.
ــع الـــوقـــت، يــمــكــن أن يــســاعــد الــلــجــوء إلــى  ومـ
العضل  البوتوكس بشكل متكرر في تمرين 
ــاء لــتــتــقــلــص الــحــاجــة إلـــيـــه وال  عــلــى االرتــــخــ
ــاغ يـــعـــطـــي أمــــــــرًا إلــــــى الــعــضــل  ــ ــدمــ ــ يــــعــــود الــ
بــالــتــشــنــج. عــنــدهــا مــن املــمــكــن أن تــخــف آالم 
الــــــرأس تــلــقــائــيــا بــعــد جــلــســات مـــتـــكـــررة من 
الــبــوتــوكــس كــمــا يــالحــظ املــريــض. ووفـــق ما 
توضحه الدكتورة كوزاك، يمكن اللجوء إلى 
أي عمر  فــي  الـــرأس  آالم  ملعالجة  البوتوكس 
بــدءًا من العشرينيات من دون مشكلة،  كــان، 

ه ال آثار جانبية له أو خطورة.
ّ
خصوصا أن

ومع قضايا املجتمع«. أما مجموعة »إل في 
إم إتـــش« املــنــافــســة، فــأفــادت وكــالــة »فــرانــس 
بــرس« بأنها »تــتــرك لــدور األزيـــاء املنضوية 
الفراء،  استخدام  في  االستمرار  إمكان  فيها 
لكي توفر لزبائنها الذين يرغبون في ارتداء« 
ثــيــاب مـــن هــــذا الـــنـــوع »مــنــتــجــات مصنوعة 
بــطــريــقــة أخــالقــيــة ومــســؤولــة قـــدر اإلمـــكـــان«. 
وذّكرت بأنها تحظر استخدام فراء »األنواع 
املهددة باالنقراض«. وتوقفت سلسلة املتاجر 
األميركية »مايسيز« عن بيع منتجات الفراء 
في مطلع السنة الحالية، في حني يتوقع أن 
تكف العالمة التجارية »كندا غوس«، بحلول 
نهاية 2022، عن تصنيع ستراتها املشغولة 
من ريش اإلوز مع أغطية للرأس مزينة بفرو 
ذئب. وقد لقيت خطوة »كيرينغ« ترحيبا من 
بــاردو، التي دعــت بلسان  مؤسسة بريجيت 
مــاري مجموعة  كريستوف  باسمها  الناطق 
»إل فـــي إم إتــــش« الــــرائــــدة عــاملــيــا فـــي ســوق 
املــنــتــجــات الـــفـــاخـــرة إلــــى أن تــســيــر فـــي هــذا 
االتــجــاه »فــي إطـــار االنــدفــاعــة عينها للتقدم 

واحترام الكائنات الحية«.
)فرانس برس(

فراء الحيوانات وتصنيع المالبس

وفاة مخرج »نوتينغ 
هيل« روجر ميتشل

البوتوكس: ليس للتجميل فقط

خلص تقرير للطب الشرعي، يوم الجمعة املاضية، إلى أن وفاة 
املمثل األميركي مايكل كيه. وليامز، املعروف بشخصية »عمر« 
نــيــويــورك،  فــي  الــشــهــر  فــي مسلسل »ذا وايــــر« The Wire، هـــذا 
والهيروين  الفنتانيل  مــن  »عــرضــيــة«  ــدة  زائـ عــن جــرعــة  ناجمة 
والكوكايني. ووصف مكتب كبير األطباء الشرعيني وفاة املمثل 
الذي ُعثر عليه ميتا داخل منزله في نيويورك، في السادس من 
وليامز  كيه.  مايكل  إن   

ً
قائال »عرضية«،  بأنها  الحالي،  الشهر 

توفي عن 54 عاما بسبب »تسمم حاد ناجم عن اآلثار املجتمعة 
للفنتانيل )نوع من األفيونيات القوية( ومادة ب-فلوروفنتانيل 
والــهــيــرويــن والــكــوكــايــني«. وأضـــاف املكتب فــي رســالــة لوسائل 
اإلعالم »لن ندلي بأي تعليق آخر«. ُعثر على املمثل ميتا داخل 
ــل الــذي 

ّ
شقته، فــي بــروكــلــني حيث ُولـــد وتــرعــرع. واشــتــهــر املــمــث

يحمل ندبة على وجهه خصوصا بدوره في مسلسل »ذا واير« 
حا يسرق تّجار 

ّ
لّصا مسل الــذي جّسد فيه  أو«  بــي  »إتــش  على 

املــخــّدرات في بالتيمور. وامتّد هــذا املسلسل الــذي لقي نجاحا 
كبيرًا على خمسة مواسم، من 2002 إلى 2008.

وُعرف وليامز أيضا بدور املهّرب ألبرت »تشوكي« وايت، خالل 
فترة حظر الكحول في الواليات املتحدة، في مسلسل »بوردووك 
ــح وليامز 

ّ
ُرش أو«.  »إتــش بي  Boardwalk Empire على  إمباير« 

لــعــدد مــن جــوائــز »إيــمــي« عــن أدوار مــتــعــّددة، آخــرهــا كــان هذه 
 ،Lovecraft Country كانتري«  »لوفكرافت  فــي  أدائـــه  عــن  السنة 
بيسي  الــبــلــوز  مغنية  زوج  دور  أدى  عندما   ،2015 فــي  وأيــضــا 
التي  سميث فــي فيلم »بــيــســي« Bessie. ومــن األعــمــال األخـــرى 
 The »ــح لــهــذه الــجــوائــز الــعــريــقــة، »ذا نــايــت أوف

ّ
خــّولــتــه الــتــرش

 When They See آس«  ذاي ســي  و»ويـــن   ،2016 Night Of سنة 
همون زورًا 

ّ
Us سنة 2019، حول مجموعة من الشباب السود ُيت

باالغتصاب في »سنترال بارك«، في الثمانينيات.
)فرانس برس(

نغمة ضائعة 
على طريق الحرير

الموسيقى 
األفغانية

مايكل وليامز: جرعة زائدة

فنون وكوكتيل
متابعة

إضاءة 

مشهد

اليف ستايلرحيل

املــاضــي عــن عمر 65  يــوم األربــعــاء  البريطاني روجــر ميتشل  السينمائي  توفي 
 
ّ
عاما، وفق ما أعلنت عائلته الخميس. وأوضح مدير أعمال الراحل، في بيان، أن

»عائلة املخرج واملؤلف روجر ميتشل، والد هاري وروزي وماغي وسبارو، تعلن 
ببالغ الحزن عن وفاته في 22 سبتمبر/أيلول عن عمر يناهز 65 عاما«. ولم تتوفر 
أي معلومات عن أسباب وفاته. ولد روجر ميتشل، الذي كان والده دبلوماسيا، 
في 5 يونيو/حزيران 1956 في جنوب أفريقيا، وتنقل خالل طفولته بني بيروت 

ودمشق وبراغ، ثم عاد إلى بريطانيا. 
وبعد بدايات على خشبة املسرح وعبر الشاشة الصغيرة حيث أخرج مسلسالت 
فيلم  اقتباس  عبر   1996 عــام  السينما  مجال  ميتشل  دخــل  تلفزيونية،  وأفــالمــا 
 الفيلم الكوميدي الرومانسي 

ّ
سينمائي من مسرحية »ماي نايت ويذ ريغ«. لكن

»نوتينغ هيل«، من بطولة جوليا روبرتس وهيو غرانت عام 1999، هو الذي كّرس 
كورتيس  ريتشارد  كتبه  الــذي  الشريط،  هــذا  ويتناول  السابع.  الفن  في  مكانته 
وأصبح من أشهر األفالم في هذه الفئة، قصة حب بني نجمة هوليوودية وصاحب 
مكتبة في لندن. ومــن بني أعماله أيضا فيلم »تشينجينغ لينز« عــام 2002، من 
بطولة بن أفليك وسامويل إل. جاكسون، و»ماي كازن ريتشل« عام 2017 مع سام 

كالفلن وريتشل ويز.
ومــطــلــع ســبــتــمــبــر/أيــلــول الــحــالــي، تــولــى فــي »مــهــرجــان تــيــلــورايــد السينمائي« 
ويتناول قصة  السنة،  نهاية  املقرر عرضه  ديــوك«،  »ذا  الجديد  لفيلمه  الترويج 
القرن  خــالل ستينيات  لــنــدن،  فــي  غويا  فرانثيسكو  لوحة  تاكسي  سرقة سائق 
العشرين. وكان ميتشل متزوجا من املمثلة كيت بافيري وله منها ولدان، ثم اقترن 

باملمثلة آنا ماكسويل مارتن التي رزق منها أيضا ولدين قبل انفصالهما.
)فرانس برس(

ليست أفغانستان مفترق صراعات وحسب، وإنّما هي 
أيضًا مفترق طرق ثقافية، تجّسدت عبر لقاءات ألنماط 
موسيقية مختلفة، جعلت من البالد منبعًا لموسيقى 

تختزل الكثير

المصري خالد عبد اهلل 
يلعب دور دودي الفايد 

في »ذا كراون«
ســتــعــرض مــنــصــة مــشــاهــدة األفــــالم 
عن  ملــحــة  »نتفليكس«  واملــســلــســالت 
الــعــالقــة املــنــكــوبــة بـــني ديـــانـــا أمــيــرة 
ويلز ووريــث املتجر املصري، دودي 
الــــفــــايــــد، الــــتــــي انـــتـــهـــت بـــوفـــاتـــهـــمـــا 
 The املـــأســـاويـــة، مـــن خـــالل مــســلــســل
يلعب  وســــوف  كــــــراون(.  )ذا   Crown
املـــصـــري  الـــفـــنـــان  الـــفـــايـــد  دوي  دور 
البريطاني خالد عبد الله، بحسب ما 
كشفه موقع »فيرايتي«. وتم اختيار 
ــثــــل الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي ســـلـــيـــم ضــو  ــمــ املــ
وامللياردير  دودي  والــد  دور  ليلعب 
ومـــالـــك »هـــــــــارودز« الـــســـابـــق محمد 
املنتجني  أن  الرغم من  الفايد. وعلى 
لــــم يــكــشــفــوا عــــن تــفــاصــيــل الــقــصــة، 
أن  إلــى  إال أن اختيار املمثلني يشير 

املــشــاهــديــن ســيــحــصــلــون عــلــى ملحة 
عن األشهر األخيرة من حياة ديانا. 
ودخلت األميرة في عالقة عاطفية مع 
دودي في صيف عام 1997. تسببت 
ــيــــرة فـــــي جـــنـــون  ــقــــصــ ــا الــ ــمـ ــتـــهـ عـــالقـ
املصورين الذي انتهى عندما توفي 
كالهما فــي حـــادث ســيــارة مــأســاوي 
فــي بــاريــس بضعة أشــهــر فــقــط بعد 
ذلــك. ورفــض منتجو املسلسل حتى 
اآلن تحديد ما إذا كان سيتم تصوير 

الحادث نفسه على الشاشة أم ال.

عارضة األزياء ليندا 
إيفانجليستا: تعرضت 

لتشوه ال يمكن تصحيحه
ــدا  ــنـ ــيـ ــة األزيـــــــــــــــاء لـ ــ ــ ــارضـ ــ ــ ــــت عـ ــنـ ــ ــلـ ــ أعـ
إيفانجليستا أنها تعرضت »لتشوه 
ال يــمــكــن تــصــحــيــحــه«، بــســبــب عــالج 
ــه قـــبـــل خــمــس  تــجــمــيــلــي خــضــعــت لــ
ســنــوات، وأدى إلـــى عــكــس مــا كانت 

عن  ابتعادها  بذلك  مبررة  تتوخاه، 
ــواء والــحــيــاة الــعــامــة. وكتبت  ــ األضــ
 56 البالغة  السابقة  األزيـــاء  عارضة 
عاما، أمس الخميس، على حسابها 
عــبــر »إنـــســـتـــغـــرام« الــــذي يــبــلــغ عــدد 
مــتــابــعــيــه نــحــو 900 ألــــف: »الحــظــت 
لم يعد ممكنا، كما  التعرف علّي   

ّ
أن

ــــالم«. وأوضــحــت  ذكـــرت وســائــل اإلعـ
الـــعـــارضـــة الـــكـــنـــديـــة الـــســـابـــقـــة أنــهــا 
خــضــعــت لـــعـــالج تــنــحــيــف نــتــج عنه 
تــــأثــــيــــر مــــعــــاكــــس تــــمــــامــــا ملـــــا كـــانـــت 
تنشده، فبداًل من أن ينتج منه خفض 
كتلة الدهون، أدى إلى تكاثر الخاليا 
الـــدهـــنـــيـــة. وكـــتـــبـــت إيــفــانــجــلــيــســتــا 
الـــتـــي كـــانـــت فـــي تــســعــيــنــيــات الــقــرن 
العشرين واحـــدة مــن بــني عــارضــات 
األزيـــاء األعــلــى أجــرًا فــي الــعــالــم، إلى 
جانب نجمات أخريات مثل نايومي 
 اإلجـــراء 

ّ
كــامــبــل وكــلــوديــا شــيــفــر، أن

الــتــجــمــيــلــي »ســــبــــب لــــي تـــشـــوهـــا ال 
يــمــكــن تــصــحــيــحــه، عــلــى الـــرغـــم من 
يفترض  )كـــان  جــراحــيــتــني  عمليتني 
ــا( تــصــحــيــحــيــتــني، كــانــتــا  ــكـــونـ تـ أن 

مؤملتني وفاشلتني«.

اكتشاف أقدم حلي 
استعملها اإلنسان في 

المغرب
ــلـــن عـــلـــمـــاء مـــغـــاربـــة وأمـــيـــركـــيـــون  أعـ
ــتـــشـــاف 32 قــطــعــة مــــن األصــــــداف  اكـ
ــعــمــلــت حـــلـــيـــا، تــعــود 

ُ
الـــبـــحـــريـــة اســت

ألــــف ســنــة،  بـــني 140 و150  مـــا  إلــــى 

فــــي مــــغــــارة قــــــرب الــــصــــويــــرة، عــلــى 
الرباط،  جنوبي  كيلومترًا   475 بعد 
العالم  وقــال  األطلسي.  املحيط  على 
ــد الـــجـــلـــيـــل بـــــوزوكـــــار،  ــبـ املــــغــــربــــي عـ
مـــن »املــعــهــد الــوطــنــي لــعــلــوم اآلثــــار 
والتراث« في املغرب ورئيس الفريق 
الــدولــي الــذي يضم أيضا علماء من 
»جامعة أريزونا« األميركية، إن هذا 
االكــتــشــاف تــم »فـــي مــغــارة بــيــزمــون 
الحديد،  جبل  فــي  الــصــويــرة  ناحية 
بني  مــا  أركيولوجية  مستويات  فــي 

140 و150 ألف سنة«.

أخبار

مقاتل من طالبان في المعهد الوطني للموسيقى في أفغانستان )وكيل كهسار/فرانس برس(

)Getty( عثر عليه ميتًا داخل شقته في نيويورك هذا الشهر

)Getty( ثمة طرق معينة لحقن البوتوكس في الرأس لمعالجة آالم الرأس

احتجاجات 
على إعالن 
ظهرت فيه 
كيت موس 
مرتدية سترة 
من فراء 
الثعلب )أالن 
جوكار/فرانس 
برس(

)Getty( تنقل روجر ميتشل خالل طفولته بين بيروت ودمشق وبراغ
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، وفي وحدتي.  لكي أفكر فيَّ
ــدادات الــســمــاء،  ــتــ ــقــنــا عــالــيــا فـــي امــ

ّ
ــمــا حــل

ّ
كــل

جهلُت إن كان وجهي تغّير. 
ــق بـــن هــذه 

ّ
ــــيٌء صــغــٌيــر مــعــل ــــرف أنـــنـــي شـ أعـ

بهاالت  خة 
ّ
امللط والــغــيــوم  الساكنة  الــنــجــوم 

يارين الشاحبة. 
ّ
الط

كريات تتالشى،
ّ
الذ

 حياٍة 
ُ

املشاعر أطياف
وال يقن في األثير. 

 أنني ال أسافر في املكان، بل في الزمن،
ُ

أعرف أنني ال أسافر في الزمن، بل في عقلي. أعرف
أسافر إلى لقياِك كمثل من يسافر لكي يرى 

ُت. 
ْ
 فيِك عن ذلك الذي كن

ُ
نفسه. أبحث

 هي الحياة
ٌ
ماكرة

وما أصعب أن أعرف من أكون،
ما أصعَب أن أعرف من أين ستأتن.

أتمنى أال تكوني قد غادرِت أثرك في املاضي،
ــزال  أتـــمـــنـــى أن تـــكـــون ضــحــكــتــِك هـــنـــاك ال تــ

تبتسم،
وأن أرى أحالمك نفسها.

الغروب  انعكاسات  أرى  عاليا،  أطــيــُر  وفيما 
لشمس بعيدة تنطمس في حفرة األفق،

 شيء ويطوف املجّرة.
ّ

أرى الغباَر يلبُس كل
ال أعرف أيُّ واقع هو األكثر حقيقة،
أجهل ملاذا ال يفارق الشك أفكاري. 

 وأننا 
ٌ
 مستمرة

ٌ
الــواقــع لعبة  

َّ
أن  ما أعرفه 

ّ
كــل

نعيش في تحوالٍت أبديٍة. 
ني أجد 

ّ
هكذا قــّررت أن أعــوَد إلــى املاضي عل

َب على هزائمي،
ّ
هناك الشخص الذي تغل

ربما أستطيع أن أنظَر في املرآة وأرى وجهي. 
أفعل هذا ألنني أبحث عن عينيك.

 شيء حتى في أخطائي. 
ّ

أخطأت في كل
فقيٌر حتى في أحالمي.  

دييغو دونسيل

لحظاُت خياٍل علمّي
 ذلـــك الــحــن وأنــــا هــنــا. مــنــذ أن قـــال لي 

ُ
مــنــذ

أحدهم إنني إذا سافرت على هذه الخطوط 
 األشياء التي عشتها 

ِّ
الجوّية، سأعود إلى كل

معك. وها أنا اآلن أنتظر. 
حفرُت في يديَّ مجرى لدمعِك الضائع، واآلن 

أسمُع جريان الحنن العميق في قلبي. 
ال أثـــَر لــِك فــي األســفــل، مــع ذلــك عــنــدي الوقت 

لندن ــ العربي الجديد

الشعر  عــادٍل عن  الحديث بشكٍل  يمكن  هل 
الـــزمـــان،  مـــن  فـــي ســـاعـــة  الـــعـــربـــي  أو األدب 
ــورة كــافــيــة عــنــهــمــا فـــي كــتــاب  أو تــقــديــم صــ
ُمختارات؟ كثيرًا ما يجد املهتّمون بالكتابة 
الــعــربــيــة فـــي الـــغـــرب أنــفــســهــم أمـــــام ســـؤال 
صعٍب وغريٍب كهذا. سؤال تفرضه طبيعة 
 

ّ
لكل وربــمــا  العربي،  لــأدب  الغربي  ي 

ّ
التلق

ــــــــر«، حــيــث املـــيـــل، فـــي الــكــثــيــر من 
َ

أدٍب »آخ
الــــحــــاالت، إلــــى اخــتــصــار أجــــيــــاٍل، وأحــيــانــا 
قــرون، من التأليف والتجريب والتراُكم في 
مختارات  كتب  )أنطولوجيات،  ضّيق  حّيز 

أو أمسيات محدودة الوقت(.
ــة الــــــــذات: الـــديـــاســـبـــورا  فــــي جــلــســة »مـــعـــرفـ
والــهــويــة مــن خـــالل الــشــعــر الــعــربــي«، التي 
الناقدة  ف 

ّ
تتوق مــؤخــرًا،  »زوم«  عبر  ُعــقــدت 

واألكــاديــمــيــة الــلــبــنــانــيــة هـــدى فــخــر الــديــن، 
ــــي الــتــي  ــــذه املـــعـــضـــلـــة، وهـ ســـريـــعـــا، عـــنـــد هـ

البحريني  املترجم  إلــى  وكذلك  إليها،  لب 
ُ
ط

اختيار  الجمري،  علي  الشاب،  البريطاني  ـ 
قائمة تضّم شعراء عربا كتبوا عن مواضيع 
ــمــتــهــا 

ّ
تــتــقــاطــع مـــع ثــيــمــة الــــنــــدوة الـــتـــي نــظ

»مكتبة مانشستر للشعر«.
العربي  الشعر  عــن  تقديمه  يمكن  الـــذي  مــا 
فــي ساعة أو ساعة ونــصــف؟ ال شــّك أن أّي 
ــذا الـــصـــدد، ســيــبــدو شــديــد  ــَرٍح، فـــي هــ ــتـ ــقـ مـ
 قــــواعــــد الــلــعــبــة 

ّ
ــن ــكـ ـــاع. لـ ــطـ ــتــ الـــنـــقـــص واالقــ

مة للندوة( 
ّ
)الوقت الذي حّددته الجهة املنظ

ــا دفـــــع الـــجـــمـــري،  تـــفـــرض نــفــســهــا. وهـــــو مــ
بــمــســاعــدة فــخــر الــديــن، إلـــى اخــتــيــار عشرة 
أســمــاء: تــبــدأ بــطــرفــة بــن الــعــبــد، وقــيــس بن 
ــنـــازك املــالئــكــة  ــرورًا بـ ــ ــّوح، واملـــتـــنـــّبـــي، مــ ــلــ املــ
-1926( السّياب  شاكر  وبــدر   )2007-1923(
-1941( درويــــش  مــحــمــود  ــّم  ثـ ومـــن   ،)1964

2008(، وسليم بركات )1951( وقاسم حّداد 
)1948(، ختاما باسمن نسائين من جيلن 
وأســمــاء   ،)1966( مــرســال  إيــمــان  مختلفن 
الــديــن  ــزة )1985(. وقــــد أشـــــارت فــخــر  ــزايـ عـ

فقير حتى على الحلم

في الجلسة االفتراضية 
التي أُقيمت قبل أيام، 

بدا أّن أّي قائمٍة ستظّل 
بعيدة عن إعطاء صورة 
تمثيلية عن الشعر العربي 

قديمًا وحديثًا

تقف هذه الزاوية مع 
شاعر عربي في عالقته 

مع قارئه وخصوصيات 
صنعته وال سيما واقع 

نشر الشعر العربي 
المعاصر ومقروئيته

قرون من القصائد العربية في ساعة ونصف

ربّما في العزل والتهميش يقبض الّشعر على ِسرّه!

َغِرْقنا في مراراتنا األكثر بساطة

بدأت الجلسة 
بمستوى عاٍل مع 

معلقة طرفة ثم تفاوتت 
جودة القصائد

دية الشعر العربي  تعدُّ
ظلّت أقوى من محدلة 

السلطة والقمع

ــي  وروائ ونــاقــد  شاعر  دونسيل  دييغو 
إسبانّي، ُولد عام 1964 في مالبارتيدا دي 
كتب  إلى  إضافة  إسبانيا.  غرب  قصرش، 
صدرت  السرد،  في  صوتية  وتسجيالت 
بينها:  من  شعرية،  مجموعات  سّت  له 
عابر«  و»ِظــلٌّ   ،)1990( الوحيدة«  »العتبة 
شاشات  فــي  العالم  و»نــهــايــة   ،)1998(
نال   .)2021( »الهشاشة«   ،)2015( التلفاز« 
جوائز  المجموعات  هــذه  من  العديد 
مؤسسة  ــزة  »جــائ آخــرهــا  ــان  ك شعرية، 
عن  ــعــام  ال هــذا  نالها  الــتــي  لــويــفــي«، 

مجموعته »الهشاشة« )الغالف(.

بطاقة

2425
ثقافة

شعر

متابعة

هموم شعرية

فعاليات

فادي طفيلي

ــفـــل تـــبـــدو امــــتــــدادات لــبــرامــج   فـــي األسـ
ُ
ــدن ــ املــ

تكنولوجية 
وثمة بقٌع من الطبيعة تنهض للتوِّ من سرير 

طبيب نفسّي
ف الظالل 

ّ
ولست أعرف إن كان هنالك من يكث

من حولنا. 
ــع، ارحـــمـــيـــنـــي يــا  ــ ــواقـ ــ  يــــا لــعــبــة الـ

ِ
ارحـــمـــيـــنـــي

مغامرة الذاكرة، 
ارحمني أّيها العقل 

ه. 
ُ
 تفصيل صغيٍر عشت

ّ
الذي يحتوي كل

فقيٌر حتى على الحلم. 
أعـــود إلــى املــاضــي ألنــنــي لــم أستطع أن أرى 

 في أبعاد عينيك،
ّ

العالم إال
أعود إلى املاضي 

ـــم مـــن شــفــتــيــك أســـمـــاَء 
ّ
ألنـــنـــي أريــــــُد أن أتـــعـــل

األشياء التي ال أريد أن أنساها. 
البرد اآلن يلبس الحاضر،

ويدفن الذاكرة.
 إلى املاضي، 

ُ
ها أنا أصل

ولسِت هناك تنتظريني.

مطرٌ أحمر وأرجواني
تلتهُم الــنــوارس الــغــروَب قبل أن يــغــادر آخــُر 

 
ً
بعيدة  

ّ
تظل  كهذه 

ً
قائمة  

ّ
بــأن ها 

َ
قناعت إلــى 

 الــبــعــد عــن إعــطــاء أّيــــة صــــورة تمثيلية 
ّ

كـــل
عـــن الــكــتــابــة الــشــعــريــة الـــعـــربـــيـــة، قــديــمــهــا 
من  أكثر  »تقفز«  أنها  وحديثها، وال سّيما 
عشرة قرون من القصائد والدواوين، بحيث 
تنتقل من املتنّبي إلى نازك املالئكة بغضون 
 خياراته 

ّ
أن أّمــا الجمري، فلم ُيخِف  دقائق. 

هذه شديدة الشخصية والخصوصية.
 مــن فــخــر الــديــن والــجــمــري على 

ٌّ
تــنــاوَب كـــل

ــّص واحــــــد، أو مــقــتــطــفــات قــصــيــرة  قــــــراءة نــ
 واحد من الشعراء 

ّ
تشّكل نصا، من أعمال كل

الشاشة  ُعرضت على  والشاعرات، في حن 
الــتــرجــمــات اإلنــكــلــيــزيــة، والــتــي قـــام ببعٍض 
ــقــة 

ّ
ــن )مــعــل ــديــ ــن هـــــدى فـــخـــر الــ  مــ

ّ
مــنــهــا كـــــل

طرفة، ومقتطفات لسليم بركات من ديوانه 
»سوريا«، الذي نقلته مع جايسن إيوين إلى 
اإلنكليزية ويصدر بعد أيام لدى منشورات 
»سيغل«( وعلي الجمري )نّص »خروج رأس 

الحسن من املدن الخائنة« لقاسم حّداد(.
وإن بــدت املــخــتــارات املــقــروءة فــي مستوًى 
ــتــحــت الــجــلــســة 

ُ
عـــــاٍل أّول األمــــــر، حــيــث افــت

 طرفة التي حظيْت بتعليقات هدى 
ُ
قة

ّ
بمعل

فخر الدين على شعره، ومسيرته املختلفة 
ــة  ــدّونــ ــي املــ ــه، ومـــكـــانـــتـــه فــ ــ ــانـ ــ ــاء زمـ ــنــ ــن أبــ عــ
النصوص  مستوى   

ّ
فــإن العربية،  الشعرية 

ــف عــن الــتــذبــذب فــي مــا بــعــد، وهــو 
ّ
لــم يــتــوق

أمٌر ال تفرضه الخيارات فحسب، بل وكذلك 
ضيق الوقت وضرورة أن تتناول النصوص 
والحنن  والــهــجــرة  واملنفى  ــربــة 

ُ
الــغ ثيمات 

والوطن التي شّكلت محور الندوة.

السّباحن الشاطئ. 
 من 

ٌ
أفــكــاٌر ضــائــعــة، رغــبــاٌت ال تنتهي، ظـــالل

 
ُ

 شــيء يطوف
ُّ

كــل امللح،  تأثير  الجمال. تحت 
كمثل صورة فيلم باألبيض واألسود. 

 املحيط،
ُ
 الزيت هي نفسها رائحة

ُ
رائحة

والبرد يأتي مع أثر قارب،
ويسكن في عظِم الرقبة.

، ال زمان بال مكان، أيها الحبُّ
ال مكان، 

 املكان. 
ُ
عدُم يقٍن يسكن

نصارع في هذه الحياة من أجل أن نستمر، 
 وتـــخـــرُج مــن هــذا 

ُ
وهـــا هــي الــطــائــرات تــدخــل

املطار القريب،
 
ُ
ــا وتــعــلــن هــ ــواَء  أضــ

ُ
هـــا هـــي املــصــانــع تــشــعــل

الحياة،
هـــا هـــي واجـــهـــات الــفــنــادق تــغــّيــر لــونــهــا كل 

لحظة.
أفّكُر في هذا البلد وأفهمُه من ملصقات بيعه،

 من متاجر التصفية،
مــن إعـــالنـــات اإلبـــاحـــة الــتــي تعكسها نــوافــذ 

السيارات. 
أفّكُر في هذا الخداع،

أفّكر في خداع وقتي وزمني. 

أفّكر كيف ضاع املعنى
ــا  ــرابــ ــر كــــارثــــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة وخــ ــكـ ــفـ وصـــــــار الـ

اقتصاديا. 
أفّكر في أكاذيب اليوم،

في ثمرة يأسنا. 
الــقــهــوة بــصــمــٍت، ننظر إلــى  وفــيــمــا نحتسي 

بعضنا
ونقيُس قلبنا بحجم خسارتنا،

نقيس أحالمنا التي طاردناها فيما قهرتنا. 
 
َّ
 لدرجة أن

ً
دة

ّ
، نعم، الحياة، صارت معق

ُ
الحياة

األشخاص العادين، مثلك ومثلي، ال يقوون 
لها.  على تحمُّ

ــِرقــنــا فــي مــراراتــنــا األكــثــر بساطة ولــم نعد 
َ
غ

نعرف معنى الحّب. 
 األيام! 

َ
ما أثقل

ما أثقل هذه املعركة اليومّية،
هـــــذه اآللــــــة املـــحـــّيـــرة الـــتـــي جــعــلــتــنــا نــخــســر 

كرامتنا. 
)تقديم وترجمة: جعفر العلوني(

معرفة الذات اختزاٌل ال بّد منه؟

فادي طفيلي

ينّظم »المتحف الوطني« في عّمان، عند السادسة من مساء اليوم، لقاًء بعنوان 
الفنون والمستقبل الحضري المستدام، يتحّدث خالله الباحث عبد اهلل البياري. 
يرّكز اللقاء على عالقة المجتمعات المحلية بالفضاء الحضري، من طرح تساؤالت 

عن تمثيل الفضاء العام ومساحة الفنون والثقافة في الفضاءات المدينية.

تنطلق صباح الجمعة المقبل فعاليات الدورة الثالثة من أيام سيكا الشعرية في 
مدينة الكاف التونسية، والتي تتواصل لثالثة أيام. يشارك في التظاهرة عدد من 
الحمادي  الدين  وصالح  العوني  الدين  وشمس  دولة  سليم  منهم  الشعراء، 
وسونيا عبد اللطيف ونور الدين بالطيب، إلى جانب إقامة معرض فني وعروض 

موسيقية.

الدورة  فعاليات  اليوم  تنطلق  المصري،  المسرحي  الكاتب  دورة  شعار  تحت 
الـ14 من المهرجان القومي للمسرح المصري، في »دار األوبرا« بالقاهرة، والتي 
تتواصل حتى التاسع من تشرين األول/أكتوبر المقبل. يتضّمن البرنامج عّدة ورش؛ 
عصام  يديرها  اإلخراج  في  وثانية  مختار،  أحمد  يقّدمها  التمثيل  فن  في  ورشة 

السيّد، وأخرى في الماكياج المسرحي يؤّطرها إسالم عباس.

بِحار البالستيك: حكايات بيئية عنوان معرض افتُتح األحد الماضي في »المؤسسة 
العامة للحي الثقافيـ  كتارا« بالدوحة للفنانتين القطرية فاطمة محمد )الصورة( 
واإليطالية إليزابيتا فارين، ويتواصل حتى الثاني من الشهر المقبل. تناولت الفنانتان 

بالرسم والتصوير واقع تلّوث البحار في العالم.

أمستردام ــ العربي الجديد

■  من هو قارئك؟ وهل تعتبر نفسك شاعًرا 
مقروًءا؟

ــــارف الـــذيـــن  ــعـ ــ ــاء واملـ ــ ــدقـ ــ ــرة األصـ ــ ــ ــدا دائـ ــ عـ
أشــاركــهــم املــجــمــوعــات عــنــدمــا تــصــدر، أو 
ا 

ً
صدق أكتبها،  عندما  بعينها  نصوصا 

ـــغ من 
ّ
ــا أتـــبـــل ـ

ً
ــان ــيـ ال أعــــــرف. بــيــد أنـــنـــي أحـ

بعض األشــخــاص أنــه قــرأ هــذا الــنــص أو 
تلك.  أو  الشعرية  املجموعة  هــذه  أو  ذاك، 
كــمــا تصلني مــن الــبــعــض بــضــع إشـــارات 
تــوحــي بـــذلـــك. وســـرعـــان مـــا يــنــضــّم على 
بِلغ، أو ُمرسل اإلشــارة، 

ُ
امل األثــر الشخُص 

إلــى دائــرة األصــدقــاء واملــعــارف. لــذا يمكن 
الــقــول هنا إن هــذا »الـــقـــارئ« ينتمي إلى 
دائـــــرة مــعــّيــنــة وصـــغـــيـــرة، تــشــبــه الـــدائـــرة 
ــدأت أقــــرأ  ــ ــتـــي انــضــمــمــت إلـــيـــهـــا حــــن بــ الـ
 
ً
ــم بــــــه. شــــــيء يـــشـــبـــه مـــثـــال ــ ــتـ ــ الـــشـــعـــر وأهـ

»جمعية الــشــعــراء املــوتــى«، وفــق الــذاكــرة 
الــســيــنــمــائــيــة. أي مــجــمــوعــة مـــن الــنــاس 
قريبة من مزاجي وذائقتي وأهوائي. أكثر 
من ذلك يصعب التخّيل، سّيما أن سياسة 
نــشــر الــشــعــر الـــعـــربـــي غــائــبــة تـــمـــاًمـــا وال 

قة بها.
ّ
معطيات عاّمة متعل

■ كيف هي عالقتك مع الناشر، هل لديك ناشر 
وهل هو الناشر الذي تحلم به لشعرك؟

قــبــل اآلونــــة األخـــيـــرة و»شـــــارع الخامسة 
العالقة  الجديد«، هذه  »دار  مع  صباًحا« 
الـــتـــي تــفــتــرضــهــا غــائــبــة تـــمـــاًمـــا، أو غير 
األول  ــفــاق 

ّ
االت يتعّدى  بما  أبـــًدا  مطروحة 

عــلــى الــنــشــر. الــنــاشــر الــعــربــي هـــو تــاجــر 
ــيـــرة. يريد  بــالــدرجــة األولـــــى، وربــمــا األخـ
باع 

ُ
ت األربــــاح،  مضمونة  سلعة  ينتج  أن 

إلى  وينتقل  منها،  ص 
ّ
يتخل كــي  بسرعة 

خــطــابــيــة، وبــالــتــالــي الــشــعــر الــخــطــابــي. 
النمط  الــذي أكتبه ليس مــن هــذا  الشعر 
ل على 

ّ
الشعري. كما أنني ال أحــّب التطف

اآلخـــريـــن، ال فــي الــبــيــت، وال فــي املــكــتــب، 
وال فـــي املــقــهــى، وال فـــي أي فــضــاء عـــام، 
واقــعــًيــا كـــان أو افــتــراضــًيــا. َمـــن أوّده أن 
يقرأ كتاباتي هو ذاك الذي يذهب إليها 
بمفرده وبمزاجه الخاص. حتى أنني ال 
أحب أن أهدي كتاًبا ألحد لم يطلبه مني، 
فما بالك بقصيدة أو بنّص شعري! بيد 
َمــن ينشر على وسائل  أنــنــي لست ضــّد 
ــا أقــــرأ ما 

ً
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي. أحــيــان

ــا ال أقـــرأ. 
ً
ينشر هــنــاك مــن شــعــر وأحــيــان

هذا مرتبط تماًما باملزاج العام املوجود 
فيسبوك.  خصوًصا  الوسائل،  تلك  على 
ا 

ً
ــــزاج هــنــاك محتقن املـ يــكــون  ــا 

ً
إذ أحــيــان

ــا، فــال يمكن للمرء أن 
ً
ومــتــفــّجــًرا ومــخــيــف

يقف فجأة عند نّص تأملي أو جملة أو 
ومضة شعرية.

الكتابية ويطلقها  التيارات  الــذي يخلق 
ــا، ويــــعــــّرضــــهــــا لـــالخـــتـــبـــار،  ــ ــــورهـ ــلـ ــ ــبـ ــ ويـ
ويوّرطها باالستمرارية أو باإلعالن عن 
بالتشّعب  ربــمــا  أو  واالفــــتــــراق،  الــنــهــايــة 
إلــــى وجــهــة أخـــــرى. بالنسبة  والـــتـــحـــّول 
على  لعبت  النشر  فــي  الطريقة  هــذه  لــي 
ا وتوريطًيا في الكتابة 

ً
ز

ّ
الدوام دوًرا محف

والتعلم والتطور واالحتكاك.

■ هـــل تــنــشــر شــعــرك عــلــى وســائــل الــتــواصــل 
االجتماعي، وكيف ترى تأثير ذلك في كتابتك 
أو كتابة زمالئك ممن ينشرون شعرهم على 

وسائل التواصل؟
ال، ال أفــعــل. قــمــت بــذلــك مــّرتــن أو ثــالث. 
النزعة الصوتية في الشعر، أي  أنا ضد 
ب نبرة 

ّ
شعر الصوت املرتفع الذي يتطل

غيرها وإلى الزبون التالي. أّما من ناحية 
مهزلة،  العربي  فالناشر  تحديًدا،  الشعر 
وعديم الخيال والذوق، وداٌر من الضحالة 
الفكرية والفنية. انظْر إلى الكتاب العربي 
 مرِعب! وهــذا الكسل 

ٌ
تفهْم ما أقــول! كسل

يـــســـري بــالــتــحــديــد فـــي أكـــثـــر دور الــنــشــر 
الــعــربــيــة نــجــاًحــا تـــجـــارًيـــا. بــالــنــســبــة لــي، 
وفي بيروت تحديًدا، »دار الجديد« تبقى 
الهّم  في  وشريكة  ملِهمة  وداًرا  استثناًء، 
ا بعض الدور القليلة 

ً
والــذوق. وثّمة أيض

األخـــــــرى، مـــّمـــن يـــحـــاولـــون فـــي املــضــمــون 
والشكل واملعنى، مثل »دار قنبز«.

■ كيف تنظر إلى النشر في املجالت والجرائد 
واملواقع؟

ه مهّم جًدا إن كانت هذه املجالت 
ّ
أعتقد أن

والجرائد واملواقع قائمة على سياسات 
نشرية وتحريرية نقدية مثابرة، تسعى 
إلى االكتشاف، واالحتكاك، والخروج من 
واملستنفدة،  والبديهية  الضيقة  الدوائر 
ولديها الجرأة على املحاولة والتجريب 
ـــر هــكــذا 

ُّ
ــداعــــي الـــلـــذيـــذ. تـــوف والــلــعــب اإلبــ

ــع بــــرأيــــي هــو  ــ ــواقـ ــ ــد ومـ ــ ــرائـ ــ مــــجــــالت وجـ
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النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

دييغو دونسيل

ــيــد بــيــروت  شــاعــر ومــتــرجــم لــبــنــانــي، مــوال
أكثر«  »أو  لــه:   . أمستردام  1972، مقيم في 
)دار االنتشار العربي، 2000(؛ »هل جرحت 
النهضة  )دار  هــل جــرحــت خـــــّدك؟«  يــــدك؟ 
تحاول  بيضاء  »شــجــرة  2008(؛  العربية، 
»اقــتــفــاء  2010(؛  الــســاقــي،  )دار  الــطــيــران« 
أثر: مرويات في املدينة واألمكنة واألحياء« 
الخامسة  »شـــارع  ــوان، 2014(؛  ــ أل )أشــكــال 
في  عمل    .)2020 الجديد،  )دار  صباًحا« 
لجريدة  الــثــقــافــي  بــالــقــســم  »نـــوافـــذ«  ملحق 
س 

ّ
وتـــرأ أّســـس  كما  اللبنانية،  »املستقبل« 

املختّصة  التاسعة«  »الــبــوابــة  ة 
ّ
مجل تحرير 

في شؤون املدينة وُبنيانها وعمرانها.

بطاقة

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

هدى فخر الدين

انتصار  السياسية،  املــال كبديٍل عن  انتصار   ، الزمن، بشكٍل جليٍّ هــذا  نشهُد في 
االقتصاد كبديٍل عن الثقافة، انتصار التجارة كبديل عن الفكر؛ نشهُد جميعًا في 
مفهوم  واستبدال  الشعر،  تــدهــوَر  العظيمة،  التاريخّية  الــروايــات  انهيار  الزمن  هــذا 
ل جوهر العالقات بني 

ّ
األصالة بمفهوم املحاكاة. لقد كانت األفكار والقَيم األصيلة سابقًا تشك

البشر والشعوب والدول، وتدير السلوك اإلنساني على مستوى األفراد والجماعات؛ لقد كانت، 
القيم  اليوم، هــَوت  العالم. لقد تدهور هذا كله  بشكٍل أو بآخر، تعطي معنًى لوجودنا في هذا 

 مستمر. 
ٌ
ت الفنون وجمدت: ال فكَر، بل جموٌد وتدهوٌر وانحطاط

ّ
األصيلة، وانحط

في ِشعره، يحاول دييغو دونسيل )1964( العودة إلى تلك القيم النبيلة واألفكار العظيمة التي 
 إثبات صّحة الّروايات العظيمة وجوهر الثقافة، شعرًا، 

ُ
احتقرها فكُر ما بعد الحداثة، يحاول

 رؤّيٍة من شأنها أن تدعو إلى نهاية التاريخ، نهاية الفلسفة، ونهاية 
ّ

فكرًا ونقدًا، رافضًا بذلك كل
الوجود.

 مثالّية، وباحثًا، 
َّ

هكذا يقرر دونسيل أن يبدأ من نفسه، لكي يتعّرف عليها، منتقدًا بذلك كل
في الوقت نفسه، عن عزاٍء له في عوالَم شعرّية تستوعب الفكر واملشاعر األصيلة في آن معًا. 
لكن، كيف يمكن أن يحيا إنسان يعرف نفسه! يدرك دونسيل صعوبة املغامرة الشعرّية التي 
ٍب يتغّير فيه الواقع كل يوم: املدينة، التكنولوجيا، العالقات 

ّ
يخوضها، ال سّيما في عالم متقل

اإلنسانية، وسائل اإلعالم، التلفزيون، الفيديو، اإلنترنت، اآلفاق الرقمّية. لقد غّيرت هذه الصور 
 ما يمكُن الوثوق به. لم يعد بإمكاننا رؤية العالم، 

َّ
 وكل

َ
املحاكية للواقع عصرنا وطمست األخالق

 صورته فحسب: أي حقيقة خارج الحقيقة.
ّ

 ولم نعد نرى إال
ً
ة  افتراضيِّ

ً
لقد صار حقيقة

ل  يؤمن دونسيل بأنَّ التجريب الشعري هو الوسيلة األكثر فاعلّية للغوص في الحاضر، ولتخيِّ
أشكال أخرى له، ال سّيما بعد أن حّول هذا النظاُم الذي نعيش فيه حاضرنا إلى فيلٍم إباحيٍّ 
 شيء. هكذا يحاول دونسيل في قصيدته أن يحّول هذا الزمن 

ّ
وصرنا مجّرد مستهلكني لكل

ف لغته وأدواته وصوره الشعرية، عالوة  الذي نعيشه إلى مكان صالٍح للسكن، ومن أجل ذلك يكيِّ
على ُبنية القصيدة نفسها، من أجل هذا الغرض النبيل: أن ينام رأس الحاضر في سرير مريح. 

رجم هنا للمرة األولى إلى اللغة العربية. 
َ
 ملختارات من قصائده، هو الذي يت

ٌ
هذه ترجمة



سينما

نديم جرجوره

ــاٍب وإخــــوتــــه، في  ــ هــــذه ســـيـــرة شـ
ــفـــويـــة وســلــمــيــة  أعــــــــوام ثــــــــورٍة عـ
ومــدنــيــة، ُيــحــّولــهــا الــطــاغــيــة إلــى 
حــــرٍب ضــد شــعــٍب وبــلــد. »املــشــهــد األخــيــر« 
)كــتــابــة  املـــقـــداد  ــاس  دقــيــقــة( إليــ  98 ،2021(
وإنــــتــــاجــــا وإخـــــراجـــــا ومـــونـــتـــاجـــا( يـــــروي، 
ومدينة  عائلة  حكاية  صانعه،  لسان  على 
ــرة  ــــورة وتـــمـــّرد ومــواجــهــة وخــيــبــة وذاكــ وثـ
وارتباكات  وانتماء وهوية وحياة  وهجرة 
قات. حكاية ذاتية جدًا. صوت الراوي/ 

ّ
وتمز

بانفعاالت،  ويبوح  تفاصيل،  يقول  املخرج 
ــارات  ــ ــسـ ــ ــقـــات ومـ ــيـ ــلـ ويـــــواكـــــب ُصـــــــــورًا وتـــعـ

محمد بنعزيز

تومبسون(  )تيّسا  سيلفي  الشابة  تنتظر 
ــحـــضـــر مــــعــــهــــا حــفــلــة  ــا لـــيـ ــ ــّمـ ــ ــهـ ــ شــــخــــصــــا ُمـ
موسيقية. ترتدي ثوبا من موضة املرحلة، 
ولونا ُممّيزًا يبرز بني باقي األلوان الداكنة، 
في زحام باب قاعة الحفالت. فجأة، يخرج 
البعيد  املاضي  العدم، ويجعل  شخص من 

ينبعث مجّددًا.
أول   ،)2020(  Sylvie›s Love »حــّب سيلفي«
روائــي طويل ليوجني آش إخراجا وكتابة، 
مــبــنــّي بــحــرفــّيــة كــبــيــرة. يــرجــع الـــســـرد إلــى 
ذلـــك املــاضــي لتوضيحه مــن الــبــدايــة، بــداًل 
»فالش باك« كذهاٍب  الـ من استخدام تقنية 
ــــازف  ــر. عـ ــ ــــاضـ ــــحـ ــــي والـ ــــاضـ ــــني املـ وإيــــــــــاٍب بـ
ساكسفون في بار »املغرب األزرق« يقع في 
ل الفيلم نموذجا 

ّ
حبٍّ يجعل عزفه أرقى. يمث

جـــديـــدًا لـــتـــزايـــد حـــضـــور أقـــلـــيـــات املــجــتــمــع 
ــــالم. حـــضـــوٌر ذو صـــورة  األمــيــركــي فـــي األفــ
أوباما رئيسا  بــاراك  انتخاب  إيجابية منذ 
للواليات املتحدة األميركية )2009 ـ 2017(. 
اليميني دونــالــد  هــزيــمــة  بــعــد  هـــذا  يستمر 

ترامب )2017 ـ 2021(.
تـــجـــري األحــــــــداث فــــي حــــي هــــارلــــم، مــوطــن 
ــاز  ــة والـــجـ ــيـ ــركـ ــيـ ــروأمـ ــعـــود الـــثـــقـــافـــة األفـ صـ
ـــ20. مكان  فــي نــيــويــورك، منتصف الــقــرن الــ
ــــدان ســيــاقــا لــشــخــصــيــات ذات 

ِّ
وزمــــــان يــــول

ــن تـــوّجـــه  ــ ــّدد، تـــســـكـــن هــــنــــاك. زمــ ــ ــحــ ــ ــ ــون ُم ــ لــ
والــريــاضــة لتحقيق  املوسيقى  إلــى  الــســود 
ــهـــم. يــضــطــّر الــبــيــض لــلــتــعــامــل معهم،  ذواتـ
يضطّرون  العنصرية.  مــن  أنفسهم  لتبرئة 
َمــريــرة،  تعليقات  تفلت   ،

ْ
لــكــن ويــتــعــامــلــون. 

تكشف خبث صفقة التبييض.
استعاد الفيلم عوالم مرحلة، خاصة نغمات 
في  أجــواء بهجة  التي خلقت  الساكسوفون، 
انتشار  زمــن  استعاد  الشخصيات.  عــالقــات 

ففي  أحيانا،  نافٌر  وهــذا  وفيرة،  بتفسيراٍت 
النّص املــروي شفهيا كالم ُيمكن نشره في 
كتاب، بدل إسقاطه على متتاليات بصرية، 

 ال إضافة بصرية يمنحها للُمشاَهد.
ْ
ألن

رغم كثرة ما يقوله الراوي من كالٍم، والكثرة 
 ُيمكن االستغناء 

ً
هذه تبدو للحظات ثرثرة

عــنــهــا بــســهــولــة، يــلــتــقــط »املــشــهــد األخــيــر« 
تــفــاصــيــل حميمة تــرتــبــط بــعــائــلــة، وأخـــرى 
عــاّمــة تنسحب على غليان جــمــاعــٍة، تطلب 
حــريــة وعــدالــة وحــقــوقــا وعــيــشــا. الحميمي 
مــرتــكــز عــلــى إخــــوٍة واشــتــغــاالتــهــم ومــواقــع 
 ،2011 آذار  مــــــــــارس/   18 قــــبــــل  بـــعـــضـــهـــم 
ــذ، مــع الــثــورة 

ِّ
ــنــف

ُ
وانــقــالبــهــم على وظــائــف ت

ــل بالقتل 
ّ
الـــســـوريـــة، نـــــزوات طــاغــيــة، تــتــمــث

في   
ٌ
ضــابــط والتغييب.  والتنكيل  والسحق 

)َيــَســار(،  عنه  الحقا   
ّ

ينشق الجنائي  األمــن 
د يؤّدي الخدمة العسكرية اإللزامية، 

ّ
وُمجن

 ـ هـــو أيــضــا ـ عـــن الــجــيــش )فـــــراس(. 
ّ

يــنــشــق
الشقيق الثالث )عروة( يدرس الصحافة في 
الجوية  املــخــابــرات  تعتقله  دمــشــق،  جامعة 
ــتـــشـــرة ســريــعــا  ــنـ ــا املـ ــزهــ ــواجــ ــد حــ ــ ــلـــى أحــ عـ
)شهران ونصف من التعذيب(، بينما إياس 
بلجيكا  إلــى  للسفر  حينها  يستعّد  نفسه 
إلتمام دراسته: »غادرُت سورية بعد خروج 
عـــروة مــن االعــتــقــال، منتصف عـــام 2011«.

ُيرافق  فيلٍم،  بداية  في  قال 
ُ
ت تعريفات  هــذه 

ــورة وحــــرب  ــ مـــصـــائـــر اإلخـــــــوة فــــي أعـــــــوام ثــ
ــبـــّدالت. قــبــلــهــا، هــنــاك تقديم  وانــقــالبــات وتـ
 والــده، بعد 

ّ
بصوت الــراوي أيضا، يقول إن

فــقــدانــه الــقــدرة عــلــى الــكــالم وهـــو يحتضر، 
يــرفــع 4 أصـــابـــع »فــــي وجــــه عـــّمـــي«. إشــــارة 
الحاضرين  جميع  يفهمها  كهذه  مقتضبة 
ـــهـــا وصـــّيـــة أخـــيـــرة لشقيقه، 

ّ
فـــي الــغــرفــة: إن

تـــقـــول بــاالعــتــنــاء بــأبــنــائــه الــــــ4. مــــوت األب 
يحدث عام 2005.

ــر  مــنــذ الــلــحــظــات األولـــــــى، يـــبـــدأ كــــالم ُيــفــسِّ
ــا وتــفــاصــيــل تــظــهــر عــلــى الــشــاشــة،  ــداثــ أحــ
قول الُصور 

ُ
 ت

ْ
فُيصبح الكالم تلقينا بدل أن

بوحا واعترافات وحكايات وأحاسيس. هذا 
وبعضه  الكثير،  الــكــالم  هامشيا.  يكون  لــن 
 صور ُيفّسرها، يحول 

ّ
تلقينّي ُيقال مع بث

ر طعاٍم ُمجّمد، 
ّ
جة. بفضل توف

ّ
التلفزة والثال

شاهدة 
ُ
حصلت النساء على وقت فراغ كبير مل

التلفزيون فترة طويلة. بهذه االسترجاعات، 
 السوسيولوجيا واألنثروبولوجيا 

ّ
يظهر أن

ران محتوى تفترسه 
ّ
ّب السينما، ألنهما يوف

ُ
ل

ِرعــــت الــقــّصــة في 
ُ
ــمــا ز

ّ
الــكــامــيــرا، ويــتــعــّمــق كــل

سياق متمّيز ودال.
ُيــشــار غالبا إلــى هــذا السياق فــي الــحــوارات. 

 إمــكــانــيــة إليـــجـــاد تـــواصـــٍل مـــع ما 
ّ

دون كــــل
 يـــســـرده 

ْ
»املـــشـــهـــد األخــــيــــر« أن ــفـــتـــرض بــــ ُيـ

ــّرر مـــن نــــّص وعــمــٍل  ــكــ ــ ــاٌس ُم ــبـ ــتـ بـــصـــريـــا. اقـ
مــســرحــّي لـــعـــروة، ولــقــطــاٍت مــن تسجيالت 
بصرية سابقة، يصنع إيــاس وعــروة منها 
ثـــورٍة  عــلــى  ــهــا منصّبة 

ّ
أكــثــر، وكــل أو  فيلما 

 
ٌ
 يوم. هناك أيضا وفرة

ّ
يغتالها الطاغية كل

معلومات  وبعضها  مكتوبة،  تعليقات  في 
عن حالة ولحظة وأحــداٍث محيطة بجوهر 
ــتــــي يــخــتــلــط فــيــهــا  ــة، الــ ــيــ ــلــ الـــحـــكـــايـــة األصــ

العائلّي والحميمي بالجماعي.
ق لحظاٍت 

ِّ
هذا جانٌب. »املشهد األخير« يوث

أساسية في التكوين األول للثورة السورية، 
وفي بدايات ُمواجهتها الدموية من جنود 
ــتـــداخـــل تــســجــيــالت  ــه. تـ ــيــ ــمــ الـــطـــاغـــيـــة وداعــ
قديمة بأخرى جديدة، فُيصنع من التداخل 
ــتـــرك فــي  ــا ُيــــضــــاف إلــــــى أفــــــــالٍم تـــشـ ــطـ ــريـ شـ
التوثيق البصري للثورة، ولالنقالب عليها. 
هناك استعادة ماٍض وتاريخ أيضا، فإياس 
وذاكــرة  كجغرافيا  القنيطرة  يختار  املقداد 
في  ــرهــا  ُيــدمِّ اإلسرائيلي  الجيش  وحــكــايــة. 
رة  »حرب األيام الـ6« عام 1967، فتبقى مدمَّ
إلـــى اآلن، والـــنـــازحـــون عــنــهــا غــيــر عــائــديــن 
إليها أبدًا، كما يكتب املقداد. ملاذا القنيطرة؟ 
والــطــاغــيــة  الــــــروس  يــخــتــارهــا  عــــام 2018، 
»نقطة تجّمع للناشطني املدنيني وعناصر 
إلى  الجنوب  مــن  لترحيلهم  الــحــّر،  الجيش 

مدينة إدلب في شمال سورية«.
والطاغية  الــروس  اختيار  حاضٌر.  التاريخ 
 يكن 

ْ
هــذه املــديــنــة تــحــديــدًا غير عــبــثــّي، وإن

رة. هذا 
ّ
للجغرافيا دوٌر في هذا. الدالالت مؤث

ليس عابرًا. هذا أساسّي أيضا.
ــداد يــســتــنــد إلــــى أدٍب ومـــســـرٍح  ــقــ إيـــــاس املــ
راد له 

ُ
وتوثيق بصري في تشكيل فيلمه، امل

ساهم 
ُ
 يكون عائليا، فالحيوية العائلية ت

ْ
أن

ــٍب، وتــــراقــــب مــســاراتــهــا  ــعـ فـــي انــتــفــاضــة شـ
وتــغــيــيــراتــهــا، وتــصــطــدم بــتــحــّوالت قاسية 
فــيــهــا، وتــعــانــي خــيــبــات وأوجـــاعـــا وقــالقــل، 
ــراٍت وشـــــتـــــاٍت، فــــي ســـوريـــة  ــ ــجـ ــ وتـــعـــيـــش هـ

وخارجها.
تجربة املقداد هذه إضافة متعّددة الجوانب: 
تــوثــيــق حــكــايــة مرتبطة بــثــورة وتــحــّوالت؛ 
الذين  أفــرادهــا  التقاط مسار عائلة ونبض 
يــلــتــزمــون الــــثــــورة، ويــعــيــشــون تــحــّوالتــهــا، 
وبعض التحّوالت صــارٌم وقــاٍس، ما يؤّدي 
واملستقبل  الخيبة  عــن  تــســاؤالٍت  إلــى  بهم 
 

ٌ
ــرى عــائــق ــ والــتــضــحــيــات. الــتــفــاصــيــل األخــ
 توثيق 

ّ
 الــجــوهــر أســاســّي. كــل

ّ
أحــيــانــا، لــكــن

بالعنف، إضافة.  الطاغية  لثورٍة، يواجهها 
في  وانفعاالتهم  أفـــراٍد   معاينة ألحـــوال 

ّ
كــل

ومصائرهم،  وملساراتهم  السورية،  الــثــورة 
التفاصيل  إضــافــة. هــذا أســاســّي ومطلوب. 
العائلي، كالٌم  الجانب   في 

ٌ
)إمــعــان األخــرى 

 مــعــلــومــات كــثــيــرة، رغــم 
ّ
ــلـــراوي، بـــث كــثــيــر لـ

أهمية هذا بالنسبة إلى مشاهدين كثيرين، 
 »املشهد 

ّ
أن  في 

ٌ
فــاألهــّم كامن ش، 

َ
ناق

ُ
ت إلــخ( 

ــــن أنــــــاٍس  ــد قـــــــواًل حـــمـــيـــمـــا عـ ــريــ األخـــــيـــــر« يــ
للبدايات  الــالحــق   

ّ
لــكــن بــالــثــورة،  مقتنعني 

الجميلة صعٌب وحاّد.

لهذا فائدتان: أواًل، تخفيض كلفة التصوير. 
ــت 

ّ
 الــــســــردي مـــن تــشــت

ّ
ثـــانـــيـــا، حــمــايــة الـــخـــط

املواضيع. الكاميرا تتبع شخصني فقط طيلة 
الوقت )114 دقيقة(.

حــــــاول يـــوجـــني آش، أســــطــــرة لــحــظــة حـــّب 
ــلـــفـــي«، ســاعــد  لـــتـــخـــلـــيـــدهـــا. فــــي »حـــــــّب ســـيـ
ــلـــى الــتــمــاهــي  ــــتــــفــــّرج عـ

ُ
»كـــاســـتـــيـــنـــغ« امل الــــ

بــالــشــخــصــيــات. عـــّبـــرت تــيــّســا تــومــبــســون 
رغــم استخدامها  فائضة،  عــن مشاعر حــّب 
ها، 

ّ
مــن سن تــبــدو أصــغــر  مــكــيــاجــا يجعلها 

ع 
ّ
يتوق رًا.  ُمــبــرَّ العاطفي  اندفاعها  فُيصبح 

 
ّ
 حاملات أكثر، ألن

ّ
 َيكن

ْ
املجتمع من النساء أن

الواقعية املفرطة بشعة.
للقصص الرومانسية الناجحة، التي تجري 
ز 

ّ
ــعــز

ُ
ت عميق.  صــدى  الشعبية،  الطبقات  فــي 

 الفقراء قمح األرض وملحها، بينما 
ّ
فكرة أن

 املال 
ّ
األغنياء يفتقدون املشاعر الصادقة، ألن

عفيهم من 
ُ
ت ر لهم وسائل تسلية بديلة، 

ّ
يوف

تحّمل الحرمان واألشواق الحارقة.
الــفــيــلــم مــبــنــّي عــلــى ســيــنــاريــو أنـــيـــق، فيه 
ــتـــصـــاد كـــبـــيـــر. تــنــطــلــق األحــــــــداث بـــبـــطء،  اقـ
ها صدفة. ثم، ما كان يخضع للصدفة، 

ّ
كأن

تتوالى  وهـــدف.  لتخطيط  خاضعا  يصير 
ز 

ّ
الــتــفــاصــيــل الــســوســيــولــوجــيــة، الــتــي تــعــز

 صورةـ  مشهد، جزء 
ّ

مصداقية السرد. في كل
املــعــروضــة بشكٍل تصاعدي:  الــحــكــايــة،  مــن 
تجري األحداث في زمن بدء حصار أميركا 
الجاز جزء من حركة فنية طليعية،  لكوبا. 
ــرن الــــــــ20. مــوســيــقــى شعبية  ــقـ مــنــتــصــف الـ
ــقـــّوض تــقــويــضــا تــامــا مــوســيــقــى النخبة  ـ

ُ
ت

الــســود والبيض يحضرون  وذوقــهــا. صــار 
الحفالت معا. أميركا تتغّير.

»المشهد األخير« 
إلياس المقداد: حكاية 

ثورة حكاية عائلة 
)الملف الصحافي(

)FilmMagic /تيّسا تومبسون: موضة مرحلة )أكسل/ باور ـ غريفن
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توثيق لحظاٍت 
أساسية في التكوين األول 

للثورة السورية

نغمات الساكسوفون 
خلقت أجواء بهجة في 

عالقات الشخصيات

في »المشهد األخير«، 
يروي إياس المقداد حكاية 
عائلته المشاركة في الثورة 

السورية منذ بداياتها، 
وحكاية ثورة وبلٍد 

وتبّدالت وتفاصيل عّدة

عائلة تروي سيرة ثورة وخيبات

ُمساعدة المتفّرج على التماهي بالشخصيات

»مشهٌد أخير« في نٍص حميم

»حّب سيلفي« مع جاز وتبّدالت اجتماعية أميركية

ريدا 
ْ
كي، تمثيل ف

ْ
¶ Intrusion آلدم سال

بينتو )الصورة( ولوغان مارشال ـ 
ي: زوجان 

ّ
غرين وِمغان إليزابيث كيل

سعيدان في عالقة حّب وزواج منذ 
12 عاما، ينتقالن إلى بيت ُيصّممه 

ذه الزوج، في مكان بعيد عن 
ّ
وُينف

الجميع. الزوجة ُمصابة سابقا بمرٍض 
، هناك 

ْ
شفى منه. لكن

ُ
سرطانّي، ت

من يقتحم البيت وُيعّرض الزوجني 
 يتمّكن الزوج من 

ْ
ملخاطر، قبل أن

قتل املقتحمني. عندها، تبدأ سلسلة 
حقائق مخفية عن الزوجني بالظهور.

¶ Morbius لدانيال أسبينوزا، تمثيل 
أدريا أرجونا )الصورة( وجاريد ليتو 
ومات سميث: من مارفل، يروي الفيلم 

الجديد هذا حكاية والدة شرير خارق، 
ُيصبح خصما للرجل العنكبوت، 

وُيدعى د. مايكل موربيوس، الذي 
ُيخضع نفسه لعالٍج من الصلع يجعله 

مّصاص دماء. هذا يعني تغييرًا في 
مسار الصدامات التي تحصل بينه 

وبني الرجل العنكبوت، بل بينه وبني 
العالم برّمته. فيلٌم جديد من أفالم 

مارفل واألبطال الخارقني والحكايات 

بهرة بخرافاتها وتقنياتها.
ُ
امل

سبي، تمثيل 
ّ
¶ Cruella لكريغ غيال

إيما ستون )الصورة( وإيما تومبسن 
ري: لندن، في سبعينيات 

ْ
وجويل ف

صّر ستيال على فرض 
ُ
القرن الـ20. ت

اسمها بشكٍل كبير وقوي في عالم 
املوضة، فتتعاون مع أشراٍر ُيقّدرون 
مهاراتها في الخداع، وتعيش معهم 
حياة اإلجرام في الشوراع الخلفية. 

ه سيتغّير، بعد لقاء غير 
ّ
 هذا كل

ّ
لكن

ع مع ُمصّممة أزياء، تكتشف 
ّ
متوق

 لستيال موهبة رائعة ومهّمة في 
ّ
أن

 
ْ
التصميم، فتحاول استغاللها قبل أن

تتعاون معها بشكٍل قانوني.

¶ Uncharted لروبن فاليشر، تمثيل 
صوفيا تايلور آلي )الصورة( وتوم 
هواّلند ومارك ولبيرغ: الفيلم، الذي 

»ألعاب  ُيعتبر تقديما سينمائيا لـ
الفيديو« التي تحمل االسم نفسه، 

يكشف تفاصيل مختلفة ومتداخلة، 
دة أحيانا، عن كيفية حصول 

ّ
ومعق

أول لقاء بني سولي ودريك، اللذين 
سُيصبحان، في مرحلة الحقة وبعد 

سلسلة مغامرات عّدة، صديقني 
حميمني، يواجهان معا التحّديات 

ها.
ّ
كل

¶ Last Night In Soho إلدغار رايت، 
تمثيل أنيا تايلورـ  جوي )الصورة( 
وتوماسن ماك كنزي ومات سميث: 

إلويز شاّبة شغوفة باملوضة. ذات مرة، 
تسافر عبر الزمن، فتجد نفسها في 

ظروف غامضة في ستينيات القرن الـ20. 
تلتقي ساندي، التي تعشق أعمالها، 
 الزمن مختلف، فساندي مجرد 

ّ
لكن

مغنية غير مكتملة النضج والشهرة.

أفالم جديدة

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني
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هنأ املهاجم البرازيلي السابق بيليه، النجم 
األرجنتيني ليونيل ميسي، بعد تحطيم رقمه 

القياسي كأفضل هّداف في مباريات رسمية على 
مستوى منتخبات أميركا الجنوبية. وكتب بيليه 
من داخل املستشفى عبر حسابه في »إنستغرام«: 

»مرحبا ميسي. عذرًا إن كنت أكتب لك متأخرًا، 
ولكنني لم أرغب في تفويت الفرصة لتهنئتك على 

رقم قياسي آخر حطمته في بداية هذا الشهر. 
صدق«.

ُ
موهبتك ال ت

أكد األرجنتيني دييغو سيميوني، مدرب فريق 
أتلتيكو مدريد، أن األندية لم تعد تلعب ضدهم 

مثل السابق، مشيرًا إلى أنه يتوجب عليهم 
التغيير والعمل بصورة أفضل. وقال سيميوني، 
بعد نهاية املباراة ضد إسبانيول، أول من أمس: 

»عندما يستغل أحد األندية املساحات بصورة 
جيدة، فليس من السهل تجاوز الخطوط. حدث 

هذا في الشوط األول وفي جزء من مباراة بورتو، 
األندية لم تعد تلعب ضدنا مثل املوسم املاضي«.

أمسى املدرب اإلسباني بيب غوارديوال، أكثر 
من حقق انتصارات في تاريخ فريق مانشستر 

به على 
ّ
سيتي، بإجمالي 221 فوزًا، وذلك بعد تغل

تشيلسي بهدف نظيف. وبانتصار غوارديوال، 
يكون قد تجاوز عدد االنتصارات التي حققها 

املدرب االسكتلندي ليس ماكدويل مع »سيتي« 
بني سنوات 1950 و1963 )220 انتصارًا(. مع 

التنويه إلى أن املدرب اإلسباني احتاج إلى 303 
مباريات فقط للوصول إلى هذا الرقم الكبير.

بيليه يُهنئ ميسي بعد 
تحطيم رقمه القياسي 

كاألفضل تهديفيًا

سيميوني: األندية 
لم تعد تلعب ضدنا مثل 

الموسم الماضي

غوارديوال أكثر مدرب 
يحقق انتصارات في 

تاريخ »سيتي«

وضع المالكم 
األوكراني، 
ألكسندر أوسيك، 
حدًا لهيمنة 
البريطاني، 
أنتوني 
جوشوا، على 
بطولة العالم 
للمالكمة في 
الوزن الثقيل، 
بإسقاطه على 
أرضه في لندن 
بإجماع الحكام 
بالنقاط، ما 
أضعف آمال 
توحيد األلقاب 
في »معركة 
بريطانيا« مع 
تايسون فيوري. 
وأنهى جوشوا 
الجولة الـ12 
راضخًا لموهبة 
منافسه أمام 66 
ألف متفرج على 
ملعب توتنهام 
هوتسبير، 
وتفّوق 
األوكراني )117 - 
 )112 - 116( ،)112
و)115 - 113(، 
بعالمات الحكام 
الثالثة.

)Getty( المالكم األوكراني ألكسندر أوسيك يخطف األنظار في النزال الكبير

أوسيك يُسقط جوشوا
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اليابانية هينا 
هياتا حصدت لقب فئة 

فردي السيدات

ويغينز نجم NBA في ورطة بسبب لقاح كورونا
رفضت رابطة دوري كرة السلة األميركي للمحترفني، طلبًا من الكندي أندرو 
ويغينز، العب فريق غولدن ستايت ووريرز، للحصول على إعفاء تلقي اللقاح 
املــضــاد لفيروس كــورونــا، ألســبــاب دينية، مــا يعني عــدم قــدرتــه على خوض 
أن رفض  الرابطة،  بيان  املقبل. وجــاء في  املوسم  أرضــه  مباريات فريقه على 
ويغينز تلقي اللقاح، ينتهك قواعد إدارة الصحة في مدينة سان فرانسيسكو، 
أحــداث مغلقة كبرى.  املتواجدين في  تلقيح جميع األشخاص  والــذي يفرض 
وطلب ويغينز )26 عامًا( إعفاء من القاعدة لخلفيات دينية، لكن رابطة الدوري 
الطلب ورفضت  الرابطة  الرابطة: »راجعت  الطلب. وجــاء في بيان  رفضت هذا 
اإلعفاء الديني ألندرو ويغينز من قواعد إدارة الصحة في سان فرانسيسكو 
املتطلب تلقيح كل املشاركني فوق عمر 12 سنة في األحداث الداخلية املغلقة. 
لن يكون ويغينز قادرًا على خوض مباريات ووريرز أمام جماهيره، حتى يفي 

بمتطلبات التلقيح في املدينة«. 

لماذا فضل حكيمي عرض سان جيرمان؟
لباريس سان  االنــضــمــام  منذ  األنــظــار،  أشـــرف حكيمي  املغربي  النجم  خطف 
جيرمان قادمًا من إنتر ميالنو هذا الصيف، بعد حصده لقب الكالشيو رفقة 
رفضه عرض  لسبب  األيــمــن،  الظهير  وتطرق  املــاضــي.  املوسم  إيطاليا  عمالق 
تشلسي، مفضاًل االنتقال للفريق »الباريسي«، وحول هذا القرار قال الالعب في 
تصريحات لصحيفة )ليكيب( الفرنسية: »تلقيت عرضني، أحدهما من تشلسي 

واآلخر من باريس سان جيرمان، فضلت األخير كونه فريقا رائعا، وأنا أقدر 
أنني بحالة جيدة في  الــفــور. أشعر  الجماهير على  لي  الــذي قدمته  الدعم  حقا 

باريس سان جيرمان، لدينا فريق أحالم ويسعدني أن أكون جزًءا منه«.

دياز يُعيد هيبة الرقم 10 في ميالن
أنقذ اإلسباني، إبراهيم دياز، فريق ميالن من خسارة نقطتني، خالل املباراة 
الــدوري اإليطالي لكرة  ضد سبيزيا، ضمن منافسات األسبوع السادس من 
القدم. وسجل دياز هدف انتصار ميالن في الدقيقة 86 بعد أربع دقائق بدياًل 
لــم يكن مجاملة،  القميص رقــم 10 فــي ميالن  أن منحه  لُيثبت  املــواجــهــة،  فــي 
ألنه تميز بشكل الفٍت مع ميالن وكان من أفضل الالعبني في آخر موسمني 
وساعد الفريق على العودة إلى دوري األبطال. وبعد أن فشل عدد كبير من 
الالعبني في تحمل ثقل هذا الرقم في ميالن، فإن دياز أعاد للرقم 10 توهجه 
لتنسى الجماهير خيبات الغاني بواتينغ أو الياباني هوندا، حيث نال كل واحد 
منهما شرف حمل قميص كان يرمز إلى أساطير نادي ميالن مثل الصربي 
الــذي قاد ميالن للحصول على دوري األبطال في سنة  ديــان سافيزيفتيش 
1995، أو الكرواتي بوبان الذي ُيعتبر من أعظم العبي ميالن على مر التاريخ 
أو الهولندي سيدورف الذي كان من نجوم الفريق في السنوات املاضية. وبات 
اإلسباني رقمًا مهمًا في خيارات نادي ميالن، فاملدرب بيولي وجد لدى دياز 
رغبة كبيرة في محو الخيبات التي عاشها قبل قدومه إلى »الروسينيري«، إذ 

كان مميزًا في صناعة األهداف أو التهديف.

أوروبا تقترب من الفوز بكأس »ليفر«
للتنس  ليفر االستعراضية  بلقب بطولة كأس  الفوز  أوروبــا من  اقترب فريق 
للمرة الرابعة على التوالي، بعدما هيمن على ثاني أيام البطولة املقامة بالواليات 
املتحدة ليتقدم على فريق العالم بنتيجة )11 - 1(. واختتمت منافسات اليوم 
األميركية  بوسطن  مدينة  في  املقامة  البطولة  من  الرابعة  النسخة  من  الثاني 
بفوز الثنائي املكون من اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، املصنف الثالث 
عامليًا، والروسي أندري روبليف، املصنف خامسا. ومنح كل انتصار في اليوم 
نقطني من  بعد  1( ويصبح على   -  11( ليتقدم  نقطتني  أوروبـــا  فريق  الثاني 
الفوز بالبطولة، إذ تنص القواعد على فوز الفريق الذي يحصد 13 نقطة أواًل، 
أقيمت  التي  الزوجي  الوحيدة من مباراة  العالم حصد نقطته  علمًا بأن فريق 
الجمعة. وكان فريق أوروبا ُتوج بالنسخ الثالث األولى من البطولة التي أقيمت 

في سنوات 2017 و2018 و2019.

ــرانـــو، بلقب  ــالـــديـ ُتـــــوج الـــبـــرازيـــلـــي هـــوغـــو كـ
ــيـــة لـــبـــطـــولـــة نــــجــــوم الـــعـــالـــم  ــانـ ــثـ الـــنـــســـخـــة الـ
املحترفني لكرة الطاولة التي نظمها االتحاد 
مــع مؤسسة كرة  بــالــتــعــاون  للعبة،  الــقــطــري 
الــــطــــاولــــة الـــعـــاملـــيـــة واخـــتـــتـــمـــت عـــلـــى صــالــة 
ــــدت مـــنـــافـــســـات  ــهـ ــ ــة. وشـ ــيــ ــريــــاضــ ــل الــ ــيـ لـــوسـ
ــــور مــــســــؤولــــي االتــــحــــاديــــن  ــام، حـــــضـ ــ ــتـ ــ ــخـ ــ الـ
الــقــطــري والـــدولـــي لــكــرة الــطــاولــة، وعـــدد من 
الـــشـــخـــصـــيـــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة والـــريـــاضـــيـــة 
الــدولــيــة. وجـــاء فــوز كــالــديــرانــو بلقب فــردي 
الرجال للبطولة، بعد تغلبه على السلوفيني 
داركو غورجيتش بنتيجة )3-1( في املباراة 
الـــنـــهـــائـــيـــة. وقـــــــام خـــلـــيـــل املــــهــــنــــدي، رئـــيـــس 
االتحادين القطري والعربي للطاولة النائب 
بتتويج  اآلسيوي  االتحادين  لرئيسي  األول 
كالديرانو باللقب. وفي فئة فردي السيدات، 
توجت اليابانية هينا هياتا، بلقب البطولة 
بعد تخطيها دو هــوي كــام من هونغ كونغ 

بنتيجة 1-4.
أما في فئة زوجي الرجال، فقد أحرز الثنائي 

أشاد محمد الرمزاني، رئيس االتحاد القطري 
لــلــبــلــيــاردو والــســنــوكــر، بـــدور قــطــر فــي عــودة 
الــحــيــاة ملــنــافــســات الــلــعــبــة، بــعــد فــتــرة غــيــاب 
طويلة بسبب تداعيات فيروس كورونا. وأكد 
الرمزاني، أن النجاح الكبير الذي حققته قطر 
في تنظيم البطوالت الثالث القوية، بداية من 
بطولة آسيا للسنوكر ومرورا ببطولة العالم 
املجمعة  الخليج  لبطولة  ووصـــواًل  للسنوكر 
لوال  ليتحقق  يكن  لــم  والــســنــوكــر،  للبلياردو 
الـــدعـــم مـــن وزارة الــثــقــافــة والـــريـــاضـــة وكــافــة 
عن  معربا  القطرية،  الــريــاضــة  على  القائمني 
التي تلقاها من  العديدة  سعادته باإلشادات 
رؤســاء الــوفــود املشاركة. وقــال الــرمــزانــي، في 
هذه  تنظيم  نجاح  إن  صحافية،  تصريحات 
الـــبـــطـــوالت الـــثـــالث تــحــقــق بــفــضــل الـــدعـــم من 
وزارة الثقافة والرياضة وكافة القائمني على 
الــريــاضــة الــقــطــريــة. وأضــــاف، فــي تصريحات 
ــبـــاء الــقــطــريــة: »ال يــســعــنــي إال أن  لــوكــالــة األنـ
أتقدم بكل عبارات الشكر إلى السيد صالح بن 
لم  الذي  الثقافة والرياضة،  العلي وزير  غانم 

ــــني وان  ــو ســـيـــنـــغ مـ ــ ــــوري الـــجـــنـــوبـــي شـ ــكــ ــ الــ
جــاهــيــون الــلــقــب، بــعــد الـــفـــوز عــلــى الــثــنــائــي 
بيتشفورد  وليام  درينكهال  بــول  اإلنكليزي 
ــي  ــ زوجــ ــقــــب  لــ ذهـــــــب  فـــيـــمـــا   ،1-3 بـــنـــتـــيـــجـــة 
ماجازاكي  ميو  الياباني  للثنائي  السيدات، 
الثنائي  على  تغلبهما  بعد  انــدو،  ومينامي 
الكوري الجنوبي يانغ هوين وجيون جيهي 
بنتيجة 3-0. وبهذه النتائج سيطرت اليابان 
عــلــى ألــقــاب الــســيــدات فــي الــفــردي والــزوجــي 
ــــي املـــخـــتـــلـــط أيــــضــــا، بـــعـــد أن تـــوج  ــــزوجــ والــ
الــثــنــائــي الــيــابــانــي شـــون ســيــوكــي تــوجــامــي 
وزمــيــلــتــه هــيــنــا هــايــاتــا بــلــقــب فــئــة الــزوجــي 
املختلط، إثر تخطيهما عقبة الثنائي الكوري 
الجنوبي جانج وو جني وزميلته جيون جي 
هي بنتيجة 3-1 في املباراة النهائية. وأعرب 
خــلــيــل املــهــنــدي، رئــيــس االتــحــاديــن الــقــطــري 
االتحادين  لرئيسي  األول  النائب  والــعــربــي، 
اآلسيوي والدولي لكرة الطاولة، عن سعادته 
بالنجاح الباهر للنسخة الثانية من البطولة 
أن  مــؤكــدا  والــفــنــيــة،  التنظيمية  الناحية  مــن 
استضافة قطر للنسخة الثانية من البطولة 

يدخر أي جهد في سبيل دعمنا ومساعدتنا 
أن  املشرق، وأتمنى  الوجه  الظهور بهذا  على 
يستمر هذا التعاون املثمر في كافة البطوالت 
الـــتـــي يــنــظــمــهــا االتـــحـــاد الــقــطــري لــلــبــلــيــاردو 
والـــســـنـــوكـــر عـــلـــى كـــافـــة املـــســـتـــويـــات املــحــلــيــة 
واإلقـــلـــيـــمـــيـــة والـــعـــاملـــيـــة«. وأضــــــــاف: »الــشــكــر 
موصول أيضا إلى وزارة الصحة التي عملت 
جـــاهـــدة طــــوال الــفــتــرة املــاضــيــة عــلــى تسهيل 
الكبير من  الــعــدد  فــي استضافة هــذا  مهمتنا 
الــالعــبــني الـــذيـــن يــمــثــلــون أكــثــر مـــن 28 دولـــة، 
الصعبة  والظروف  الوجيزة  الفترة  تلك  وفي 
انتشار فيروس  الجميع بسبب  التي يعلمها 
كـــورونـــا. ورغــــم تــمــّســك الــــــوزارة بـــاإلجـــراءات 
االحــتــرازيــة الــصــارمــة، إال أن هــذا لــم يمنعها 
املجموعة من  من مساعدتنا في تواجد هــذه 
الــالعــبــني دون خــــرق هــــذه الـــقـــواعـــد«. وتــابــع 
الجادة  أن بدأنا تحضيراتنا  الرمزاني: »منذ 
والــقــويــة الســتــضــافــة هـــذا الـــعـــدد الــكــبــيــر من 
الــبــطــوالت، ونــحــن لــم نــدخــر جــهــدا فــي سبيل 
الوصول إلى أعلى معدالت النجاح، ولم نترك 
وتحدثنا  وناقشناها،  إال  كبيرة  وال  صغيرة 
عن كيفية توفير كافة سبل الراحة أمام جميع 
ــــذه الـــوفـــود  ــود املــــشــــاركــــة، خـــاصـــة أن هـ ــوفــ الــ
 

ّ
تعودت من قطر على كل ما هو متميز«. وبني

أن النجاحات التي تحققت في بطولتي آسيا 
الجوانب  على  تقتصر  لــم  للسنوكر،  والعالم 
ــتـــدت لــتــشــمــل أيــضــا  الــتــنــظــيــمــيــة، ولــكــنــهــا امـ
الـــنـــجـــاحـــات الـــفـــنـــيـــة، بـــعـــد أن تـــابـــع الــجــمــيــع 
قـــــوة املــــبــــاريــــات وصـــعـــوبـــة املـــنـــافـــســـات بــني 

في حد  يعد  التوالي وبصفة حصرية،  على 
ذاته نجاحا لقطر ال سيما وأن البطولة تقام 
ــة مـــشـــددة بسبب  ــرازيـ ــتـ وســــط إجــــــــراءات احـ
فــي تصريح  جائحة كــورونــا. وقــال املهندي 
صحافي: »بطوالت مؤسسة الطاولة العاملية 
تشكل نقطة مفصلية في تاريخ اللعبة التي 
ــدا جـــديـــدا  ــهــ ــديــــدة وعــ ســتــشــهــد انـــطـــالقـــة جــ
بأعلى معايير االحتراف، ونجحنا في كسب 
والصحية«.  والفنية  التنظيمية  التحديات 
وأضاف »هذا النجاح الباهر لم يكن ليتحقق 
مؤسسات  مختلف  مع  الكبير  التعاون  لــوال 
الـــوزارات  العديد من  الــدولــة واملسؤولني في 
على غرار وزارة الصحة العامة وأيضا وزارة 
الداخلية ووزارة الثقافة والرياضة الى جانب 
ــا جــعــل الــبــطــولــة  ــو مـ ــة، وهــ ــيـ ــبـ الــلــجــنــة األوملـ
تخرج بأفضل صورة ممكنة رغم التحديات 
الــكــبــيــرة الــتــي فــرضــتــهــا الــجــائــحــة الصحية 
الــعــاملــيــة«. مـــن جــهــتــه، أكـــد عــبــدالــلــه يــوســف 
املال، عضو االتحاد الدولي لكرة الطاولة، أن 
الثانية  للنسخة  الكبير  التنظيمي  النجاح 
الواحد  الفريق  روح  إلــى  يعود  البطولة  مــن 
ــــرة االتـــحـــاد الــقــطــري لـــكـــرة الــطــاولــة  بـــني أسـ
بــرئــاســة خــلــيــل املــهــنــدي وكــــل فـــريـــق الــعــمــل 
ــاء الــلــجــنــة املــنــظــمــة لــلــبــطــولــة، الــذيــن  وأعـــضـ
بذلوا جهودا كبيرة، قطر عالمة مضيئة في 
العاملية بعدما نجحت  الــطــاولــة  كــرة  تــاريــخ 
للمرة  للعبة  املــوســعــة  العائلة  استقبال  فــي 

الثانية على التوالي هذا العام«.
)قنا(

جميع الــالعــبــني، وهــذا أمــر طبيعي، ألن هذه 
الالعبني  وأمــهــر  أشــهــر  الــبــطــوالت استقطبت 
االتحاد  رئيس  وتــطــّرق  العالم.  على مستوى 
إلــى مستوى  والــســنــوكــر،  للبلياردو  الــقــطــري 
العبي »األدعم« في هذه البطولة، وقال: »هناك 
بــعــض الــنــجــاحــات الــتــي تــحــقــقــت فـــي بطولة 
آسيا للسنوكر وبطولة العالم للعبة، إال أننا 

كــنــا نــتــمــنــى تــحــقــيــق نــتــائــج أفــضــل مـــن ذلـــك، 
ــادة بالعبينا  ــ اإلشـ مــن  يمنعنا  هـــذا ال  ولــكــن 
الــذيــن وصـــل خمسة منهم دفــعــة واحــــدة إلــى 
دور الـ16 في بطولة آسيا للسنوكر، فضاًل عن 
وصول أحد العبينا وهو علي العبيدلي إلى 

دور الثمانية في بطولة العالم«.
في ما يخص نتائج العبي املنتخب القطري 

في بطولة الخليج املجمعة، أوضح الرمزاني 
أن النتائج األولية كانت أقل بكثير من املنتظر 
مـــن العـــبـــي »األدعــــــــم« الـــذيـــن بـــاتـــوا يــمــلــكــون 
ــتـــحـــديـــات.  ــذه الـ ــ ــثـــل هــ ــيـــرة فــــي مـ ــبـ خــــبــــرات كـ
بقوة  اعترافي  »رغــم  بالقول:  وواصــل حديثه 
بقية املنتخبات الخليجية، إال أننا كنا ننتظر 
مــن العبينا نتائج أفضل مــن ذلــك، كما أنني 
أؤكــد أن الفرصة مــا زالــت قائمة فــي اليومني 
األخــيــريــن لــلــبــطــولــة لــلــمــنــافــســة عــلــى الــذهــب 
ــات،  ــيـ ــدالـ ــيـ ــن املـ وحـــصـــد أكـــبـــر عـــــدد مــمــكــن مــ
ــاح العــبــيــنــا فــــي املـــبـــاريـــات  ــكـــون نـــجـ حـــتـــى يـ
وفــي ختام  التنظيمية«.  نجاحاتنا  قــدر  على 
إلى مبارك  بالتهنئة  الرمزاني  حديثه، توجه 
الخيارين، املدير التنفيذي باالتحاد القطري، 
ــــدورة الـــثـــانـــيـــة عـــلـــى الـــتـــوالـــي  ــلـ ــ ــوزه لـ ــ ــ بـــعـــد فـ
ــاد  بــرئــاســة االتـــحـــاد الـــدولـــي لــلــســنــوكــر، وأشـ
بجهوده الرائعة خالل الدورة السابقة لخدمة 
إلقامة  الـــالزم  املــنــاخ  وتهيئة  السنوكر  أســـرة 
مـــنـــافـــســـات قـــويـــة تـــضـــاعـــف شــعــبــيــة الــلــعــبــة 
القطري مبارك  أن  العالم. يذكر  على مستوى 
الخيارين، رئيس االتحاد اآلسيوي للسنوكر 
واملدير التنفيذي لالتحاد القطري للبلياردو 
ــاد الــدولــي  ــحـ والــســنــوكــر، هـــو مـــن يــــرأس االتـ
للعبة، بعد انتخابه خالل الجمعية العمومية 
لالتحاد. وتضم الجمعية العمومية لالتحاد 
الدولي 90 دولة، من بينها 39 دولة أوروبية، 
و33 دولـــة آســيــويــة، و9 دول فــي أفــريــقــيــا، و5 
دول في األميركتني، و4 دول في أوقيانوسيا.
)قنا(

3 بطوالت للبلياردو والسنوكر في قطر بعد انقطاعالبرازيلي كالديرانو بطًال لنجوم محترفي كرة الطاولة
حصد البرازيلي هوغو 
كالديرانو، لقب بطولة 

نجوم العالم المحترفين 
لكرة الطاولة التي أقيمت 

في قطر

نجحت قطر في تنظيم 
3 بطوالت مميزة 

للبلياردو والسنوكر، 
بعد فترة غياب بسبب 

تداعيات كورونا

كالديرانو واصل تألقه بالبطوالت الكبرى )جونغ يون/فرانس برس(

)Getty( يُعّد إنسينيي أحد أعمدة منتخب إيطاليا

)Getty/تونالي نجم ميالن أحد أبرز مواهب إيطاليا )ستيفانو غيدي

)Getty/عادت الحياة إلى اللعبة )كريستوف كيبسل

مباريـات
      األسبـوع

حسين غازي

لقب  الصيف  هــذا  إيطاليا  حققت 
يورو 2020 بعدما دخلت البطولة 
غــيــر مــرشــحــة لــذلــك، والــيــوم تقف 
عــلــى أحـــالم بــلــوغ املــونــديــال بــعــد غــيــاب لها 
عن نسخة 2018 في روسيا، ويبدو وضعها 
أفضل من ذي قبل، خاصة مع انطالق املوسم 
الكروي الحالي، إذ عاد العديد من الالعبني 
إلــــى واجـــهـــة الـــتـــألـــق مــــجــــددًا، لــكــن بطبيعة 
الحال قد تكون أحوال بعض الالعبني مقلقة 
للمدرب. صحيفة »ال غازيتا ديلو سبورت« 
ــــو  ــرتـ ــ ــيــــة »روبـ ــونـــت خــــــالل األيـــــــــام املــــاضــ ــنـ عـ
مانشيني يستمتع بما لديه: تونالي الجديد 

وباريال السوبر والقائد إنسينيي«.

مانشيني 
ومنتخب إيطاليا

تطلعات للمستقبل 
مع تألق الالعبين

الواجهة  إلى  للعودة  إيطاليا  منتخب  يسعى 
العالمية من خالل مونديال قطر 2022، ويقدم 
العديد من الالعبين مستوى مميزًا يفرح المدرب 

روبرتو مانشيني الذي حقق لقب يورو 2020

تقرير

أسماء تسعد مانشيني
وجــــوه إيــطــالــيــا الــقــادمــة فـــي مــونــديــال قطر 
املــــعــــالــــم، وركـــائـــزهـــا  ــة  ــحــ تـــبـــدو واضــ  2022
ستكون من ثالثة أندية متألقة على الساحة 
حــالــيــا، وهـــي إنــتــر ومــيــالن وكــذلــك نــابــولــي، 
وال سيما أن الجميع يرشح أحدهم لتحقيق 
الحالي، هــذا ما  املــوســم  فــي  الكالتشيو  لقب 

أكده األسطورة أريغو ساكي الذي تحّدث عن 
أن صاحب النفس األطــول سيكون له الغلبة 
في النهاية إذا لم يستفق يوفنتوس، ليعود 
البيانكونيري  مـــدرب  ألــيــغــري  ماسمليانو 
الــثــالثــة هي  بـــدوره للتأكيد على أن األنــديــة 
فريقه  إبــعــاد  مفضاًل  للسكوديتو،  املفضلة 
العودة  اآلن  الهدف  أن  باعتبار  الواجهة  عن 
إلــى املــراكــز األربــعــة األولـــى والــتــأهــل لــدوري 

أبطال أوروبا.
إيطاليا  إن وجـــوه  قــالــت  صحيفة »غــازيــتــا« 
مشكلة اآلن من دبابات ميالن وإنتر ونابولي، 
فهذا املوسم أبرز موهبة هو ساندرو تونالي 
مجددًا، الالعب الذي يتم وصفه حاليا بالعب 
ظهر  التي  نسخته  استعاد  وكأنه  املستقبل 
عليها بطاًل حني كان في بريشيا، من خالل 
الــوســط والحيوية  فــي  التوجيه  قــدرتــه على 
ــتـــي يــتــمــتــع بـــهـــا وقــــدرتــــه عـــلـــى االخــــتــــراق  الـ
فـــي الــعــمــق ومـــســـاعـــدة زمـــالئـــه مـــن الــنــاحــيــة 
الـــدفـــاعـــيـــة والــهــجــومــيــة. تـــونـــالـــي عــــاش في 
املــاضــي أوقـــاتـــا عصيبة ولـــم يظهر  املــوســم 
الجماهير  أن  منه، حتى  املطلوب  باملستوى 
اعتبرته صفقة فاشلة، قبل أن ينفجر ويظهر 
بأفضل حّلة، هي مسألة وقت ليس إال ليكون 
حــجــر األســــاس فــي تشكيلة املــــدرب روبــرتــو 
مــانــشــيــنــي، خــاصــة مـــع اكــتــســابــه املـــزيـــد من 
أوروبــا  أبطال  الخبرة وخوضه غمار دوري 
هذا املوسم في مجموعة صعبة للغاية تضّم 
فــرق ليفربول وأتلتيكو مــدريــد وبــورتــو، ما 
أعلى مستوى  على  بالعبني  احتكاكه  يعني 

واللعب تحت الضغوط في كافة املسابقات.
يـــكـــون مــانــشــيــنــي سعيد  الــطــبــيــعــي أن  مـــن 
بتونالي، لكنه أيضا يستعد الحتضان العب 
جــديــد إذا مــا اســتــمــّر مــســتــواه فــي الصعود، 
الذي  ميالن،  قائد  رومانيولي  أليسيو  وهــو 
ربــمــا يــعــود لــواجــهــة املــنــتــخــب، فبعدما كــان 
ــه كــخــلــيــفــة لـــجـــورجـــيـــو كــيــلــلــيــنــي  ــيـ يــنــظــر إلـ
املــوســم  تــراجــع فــي  ولــيــونــاردو بونونتشي 
املــاضــي ثــم عــانــى مــن الــجــلــوس عــلــى مقاعد 
البدالء لصالح توموري وسيمون كيير، لكن 
مـــع إصـــابـــة األخـــيـــر وكـــثـــرة مــبــاريــات مــيــالن 
اســتــطــاع الــتــألــق مــجــددًا فــي تشكيلة املــدرب 
منافسا  بالطبع  وسيكون  بيولي،  ستيفانو 
 مـــن أتــشــيــري وبـــاســـتـــونـــي، خـــاصـــة مع 

ّ
لـــكـــل

تقّدم ثنائي يوفنتوس كيلليني وبونوتشي 
بــالــســن، وتــرجــيــح أن يــكــون مـــونـــديـــال قطر 
األخير لهما على املستوى الدولي، إذ تسعى 
إيـــطـــالـــيـــا لــتــجــديــد دمـــائـــهـــا لـــتـــفـــادي تـــكـــرار 

سيناريو نكسة مونديال روسيا.
العـــــٌب آخــــر مـــن مـــيـــالن يــثــبــت بــفــضــل عمله 

روبيرتو مانشيني قلق 
من عدم لعب حارسه 

دوناروما كثيرًا

)Getty/قاد مانشيني منتخب إيطاليا إلى لقب »يورو 2020« )كالوديو فيال

املــتــواصــل أنــه سيكون أحــد أعــمــدة املنتخب 
اإليطالي وهو دافيدي كاالبريا، الذي كان من 
املمكن أن يوجد في يورو 2020 لوال العملية 
الجراحية التي خضع لها مع نهاية املوسم 
املنصرم، لكن الالعب يثبت قدرات هائلة في 
الناحية الدفاعية وحتى اإلضافة الهجومية 
على الجهة اليمنى كالعب ظهير، ومن دون 
ملانشيني على  أساسيا  خــيــارًا  شــك سيكون 

حساب فلورنزي ودي لورنزو.
لــورنــزو إنسينيي  إلــى جانب هــؤالء يستمّر 
في تقديم مستوى استثنائي صحبة نابولي 
تحت قيادة املدرب لوتشانو سباليتي، وهو 

مستوى  عــلــى  بالقلق  مانشيني  يشعر  وال 
الــجــنــاح األيـــمـــن بــتــواجــد فــيــديــريــكــو كــيــيــزا، 
لــكــن يــنــتــظــر مــنــه أن يـــقـــدم مــســتــوى أفــضــل 
مـــع يــوفــنــتــوس، رغــــم أن أحـــــوال الــفــريــق في 
أن  أمــامــه، خاصة  الحالي تقف عائقا  الوقت 
البيانكونيري يحتاج للتحّسن في أكثر من 

ناحية لكي يعود متينا وقويا.

أمور تقلق مانشيني
مانشيني حاليا هو  فيه  يفكر  مــا  أبــرز   

ّ
لعل

الــحــارس جيانلويجي دونــارومــا في  وضــع 
باريس سان جيرمان، أفضل حارس والعب 

ــات الــــالعــــب الــــقــــادر عــلــى  ــفـ الــــــذي يــمــتــلــك صـ
ــبـــاراة،  ــفـــارق فـــي أي لــحــظــة مـــن املـ صــنــاعــة الـ
بفضل مهارته وخبرته التي اكتسبها طوال 

السنوات املاضية.
بــــــدوره يــظــهــر بـــاريـــال العــــب إنـــتـــر مــيــالنــو 
الــــ24 عــامــا، يقدم  تــطــورًا مستمرًا، صــاحــب 
مــســتــوى يــلــيــق بــإنــتــر ومــنــتــخــب إيــطــالــيــا، 
يــورو 2020 بمستوى مميز ومن  فــي  ظهر 
قـــطـــر 2022  نـــســـخـــة  ــلــــول  حــ مــــع  شــــك  دون 
سيكون قد اكتسب املزيد من الصالبة بخط 
الوسط ليشكل مع تونالي ثنائيا مميزًا إلى 

جانب املخضرم ماركو فيراتي.

فــــي يـــــــورو 2020 يـــجـــد مـــنـــافـــســـة قــــويــــة مــن 
الحارس الكوستاريكي الخبير كيلور نافاس، 
مــا اســتــمــّر  يــتــبــادل األدوار مــعــه، وإذا  وهـــو 
الوضع على هذا الحال، سيعني أن مشاركة 
دوناروما بشكل دائم محّط شك، وهذا األمر 
يفقد الــحــارس في بعض األوقـــات حساسية 
املباريات، إذ حصل األمر في السابق مع إيكر 
كاسياس في ريال مدريد ومن ثم مع نافاس 
تيبو  البلجيكي  الفريق  استقدم  حني  نفسه 
آخـــر، ينتظر مانشيني  مــن جــانــٍب  كـــورتـــوا. 
السابق مع  لوكاتيلي العــب ساسولو  تأقلم 
فريقه الحالي يوفنتوس والظهور بمستوى 

الئــــق كـــي يــحــظــى بــأكــثــر مـــن خــيــار فـــي خط 
مستوى،  أعلى  على  إيطاليا  منتخب  وســط 
املشكلة األساسية تبقى في مركز رأس  لكن 
الحربة، خاصة أن الجميع يؤمن بأن مهاجم 
التــســيــو تــشــيــرو إيــمــوبــيــلــي لــيــس األنــســب 
ليقادة هجوم األزوري في قادم املواعيد، مع 
أي مهاجم  اللحظة  يــبــرز حتى  لــم  أنــه  العلم 
على الساحة في ظل تذبذب مستوى أندريا 
بــيــلــوتــي، لــكــن هــل نــشــهــد مــفــاجــأة تاريخية 
الـــذي ســجــل ثالثة  مــاريــو بالوتيلي  بــعــودة 
ــــداف مــتــتــالــيــة فـــي الـــــدوري الــتــركــي بــآخــر  أهـ

ثالث مباريات لعبها وصنع هدفا كذلك؟

Monday 27 September 2021 Monday 27 September 2021
االثنين 27 سبتمبر/ أيلول 2021 م  20  صفر 1443 هـ  ¶  العدد 2583  السنة الثامنة االثنين 27 سبتمبر/ أيلول 2021 م  20  صفر 1443 هـ  ¶  العدد 2583  السنة الثامنة



لندن ـ العربي الجديد

ــافــــســــات الــــــدوريــــــات  ــنــ ــــدت مــ ــهـ ــ شـ
ــا  ــ ــداثــ ــ األوروبــــــــــيــــــــــة الــــــكــــــبــــــرى، أحــ
ســـاخـــنـــة لـــلـــغـــايـــة، بـــعـــدمـــا واصــــل 
النجم املصري محمد صالح تألقه مع ناديه 
ليفربول في الدوري اإلنكليزي املمتاز، الذي 
سقط فيه تشلسي على يد مانشستر سيتي 
بهدف نظيف، فيما تلقى مانشستر يونايتد 
الــهــزيــمــة أمـــام أســتــون فــيــال، فــي حــن سجل 
دانييل مالديني هدفه األول في دوري الدرجة 
األولـــى اإليطالي مــع ميالن أمــام أعــن والــده 
باولو. نبدأ مع النجم املصري، محمد صالح، 
مهاجم نادي ليفربول، الذي واصل تألقه في 
في  ساهم  بعدما  »البريميرليغ«،  منافسات 
يــورغــن كلوب  املـــدرب األملــانــي  خطف كتيبة 
في   ،)3-3( برينتفورد  ُمضيفه  أمــام  التعادل 
ــاراة الـــتـــي أقــيــمــت بــيــنــهــمــا، عــلــى ملعب  ــبــ املــ
األســبــوع  ــارك«، ضمن منافسات  بــ »غــريــفــن 

السادس من »البريميرليغ«.
وتــمــكــن مــحــمــد صــــالح مـــن تــســجــيــل الــهــدف 
الــثــانــي، لــصــالــح لــيــفــربــول، لــكــن حــكــم الــرايــة 
ألغاه بداعي التسلل، إّل أن املسؤول عن تقنية 
الفيديو املساعد »فار« تدخل واحتسب هدف 
)54(، مــن عمر  ـــ ــ الـ الدقيقة  النجم املــصــري فــي 
الــشــوط الــثــانــي مــن املـــبـــاراة. وأصــبــح محمد 

أحداث أوروبية 
ساخنة

أصبح محمد صالح رابع العب في تاريخ نادي ليفربول بالدوري اإلنكليزي 
الممتاز لكرة القدم يصل إلى الهدف رقم 100 في منافسات »البريميرليغ«، 
»الريدز«  تاريخ  في  العب  أسرع  أصبح  المصري  المهاجم  أن  إلى  باإلضافة 

يصل إلى 100 هدف في 151 بالمسابقة المحلية

3031
رياضة

تقرير

صــالح رابـــع لعــب فــي تــاريــخ نـــادي ليفربول 
القدم يصل  لكرة  املمتاز  اإلنكليزي  بــالــدوري 
الهدف رقــم 100 في »البريميرليغ«، بعد  إلــى 
)128 هدفا(، وستفن  فاولر  روبــي  األساطير 
جيرارد )120 هدفا(، ومايكل أوين )118 هدفا(، 
باإلضافة إلى أن املهاجم املصري أصبح لعبا 
فــي تــاريــخ »الــريــدز« يصل إلــى 100 هــدف في 
151 باملسابقة املحلية. وتمكن النجم املصري، 
مــحــمــد صــــالح، مـــن الــتــســجــيــل فـــي شــبــاك 26 
ناديا من أصل 27 فريقا، لعب ضدها مهاجم 
ليفربول في الدوري اإلنكليزي املمتاز، بعدما 
ــــرز الـــهـــدف الــثــانــي لــصــالــح »الــــريــــدز« في  أحـ
شـــبـــاك ُمــضــيــفــه بــريــنــتــفــورد، بــحــســب شبكة 
ونبقى  الــريــاضــيــة.  لإلحصائيات  »ســكــواكــا« 
مـــع الــنــجــوم الـــعـــرب فـــي أوروبــــــا، حــيــث أثــبــت 
النجم الجزائري، أندي ديلور، نفسه مع ناديه 
نــيــس، بــعــدمــا قــادمــهــم إلـــى تحقيق فـــوز هــام 
أهـــداف مقابل ل  إيــتــيــان، بثالثة  على ســانــت 

السابع في  األســبــوع  شــيء، ضمن منافسات 
الجزائري  املهاجم  وتــألــق  الفرنسي.  الـــدوري 
ــلــــور طــــــوال الـــلـــقـــاء، بـــعـــد أن تــحــرك  أنــــــدي ديــ
بانتظام وكــان وراء عديد من املــحــاولت قبل 
الــلــقــاء، محرزًا  الــحــظ فــي نهاية  لــه  أن يبتسم 
التشويق  املــبــاراة، وينهي  فــي  الثالث  الــهــدف 
بعد عـــودة ســانــت إيــتــيــان فــي الــفــتــرة الثانية 

بهدف التعديل.
وسجل ديلور هدفه الثاني في آخر 3 مباريات 
مع فريقه الجديد قادما من مونبيلييه، رافعا 
رصـــيـــده إلــــى أربـــعـــة أهــــــداف، بــعــد أن سجل 
هدفن مع فريقه السابق، وساعد نيس على 
الصعود إلى املركز الثالث في الترتيب العام، 
ليؤكد البداية القوية في انتظار إقامة اللقاء 
التونسي  ينجح  لــم  بــــدوره،  مرسيليا.  ضــد 
وهــبــي الــخــزري فــي مــســاعــدة ســانــت إيتيان 
عــلــى تـــفـــادي الــهــزيــمــة مــــجــــددًا، ولــكــنــه كــان 
أفضل لعب في صفوف فريقه وتحرك بشكل 
مــتــواصــل ولــكــنــه لــم يــكــن مــحــظــوظــا، خاصة 
في إحدى العمليات التي حرمه في نهايتها 

زميله من النفراد بالحارس.
وبرز الخزري في نهاية اللقاء بلقطة مميزة، 
عــنــدمــا أصــبــح أول لعـــب مــن ســانــت إيــتــيــان 
كانت  الــتــي  الجماهير  لتحية  الــتــوجــه  يقبل 
ــرة، كــمــا تـــحـــادث مـــع عــــدد مـــن أعــضــاء  حـــاضـ
للتعبير  امليدان  إلى  الذين نزلوا  »أولــتــراس« 
عن غضبهم من النتائج األخيرة، ما يؤكد بال 
شــك قــوة شخصيته، خــاصــة أن املــوقــف كان 
صعبا للغاية، وسط هيجان الجماهير التي 
لم تعد مستعدة ملشاهدة فريقها يتراجع في 
الترتيب. أما في الــدوري األملاني لكرة القدم، 
فــأحــرز الــالعــب الــتــونــســي إلــيــاس السخيري 
»البوندسليغا«،  في  املوسم  هــذا  األول  هدفه 
ــاراة فـــريـــقـــه كــــولــــن أمــــــــام نــظــيــره  ــ ــبــ ــ خــــــالل مــ
آينتراخت فرانكفورت على ملعب »كومرزبنك 
)14(، من عمر املباراة  أرينا«. وفي الدقيقة الـــ
 الــســخــيــري تــمــريــرة زمــيــلــه األملـــانـــي 

ّ
اســتــغــل

جوناس هيكتور )31 عاما(، ليضع الكرة في 
تـــراب. ورغــم  الــحــارس املخضرم كيفن  شباك 
هـــدف الــســخــيــري انــقــاد كــولــن لــلــتــعــادل أمــام 
رافائيل  الــالعــب  أصــحــاب األرض حــن نجح 
الدقيقة 45، في معادلة  بــوري في  سانتوس 
الكفة. من جهة أخرى، سجل دانييل مالديني 
هدفه األول في دوري الدرجة األولى اإليطالي 
مــع ميالن أمــام أعــن والـــده بــاولــو، الــذي كان 
يشاهده بفخر من املدرجات، لتصبح العائلة 
التسجيل  التي تنجح في  األولــى من نوعها 

لثالثة أجيال في نفس النادي.
الــالعــب الــبــالــغ مــن الــعــمــر 19 عــاًمــا هــو نجل 
باولو وحفيد  الحالي  »الــروســونــيــري«  مدير 
أســـطـــورة الـــنـــادي تــشــيــزاري مــالــديــنــي، الــذي 
كان أول قائد إيطالي يحمل لقب دوري أبطال 
ــا. وفــــي مـــبـــاراتـــه األولـــــى الــتــي يــبــدأهــا  ــ ــ أوروبـ
 
ّ
أســاســيــا، نــجــح دانــيــيــل ضــد سبيزيا فــي هــز
الــشــبــاك مـــن ضـــربـــة رأســـيـــة إثــــر عــرضــيــة من 
 
ّ
وهــز كــالــولــو.  بيير  الفرنسي  األيــمــن  الظهير 

يواصل التونسي 
إلياس السخيري التألق 

في »البوندسليغا«

تاييريس يكتسح روساريو ويعزز صدارته للدوري األرجنتيني
ليعزز  هــدف  مقابل  أهـــداف  بأربعة  روســاريــو سنترال  تاييريس ضيفه  فريق  اكتسح 
التي  البطولة  الـــ13 من  الجولة  إطــار  وذلــك في  القدم،  لكرة  األرجنتيني  للدوري  صدارته 
شهدت أيضًا تغلب ريفر بليت على مضيفه سنترال كوردوبا )3 - 1(، ليعزز مركزه 
هو اآلخر في وصافة الترتيب. وبهذا الفوز حصد تاييريس انتصاره التاسع في البطولة 
ورفع رصيده إلى 29 نقطة معززًا صدارته، وما زال يتقدم بنقطتني على أقرب مالحقيه 
ريفر بليت الذي تغلب هو اآلخر )3 - 1( على سنترال كوردوبا. وفي مباراة أخرى أهدر 
النوس فرصة احتالل املركز الثالث بعدما سقط أمام مضيفه أرسنال ساراندي متذيل 
الترتيب بهدف دون رد، ليتجمد رصيده عند 23 نقطة في املركز الرابع بفارق نقطة عن 

إستوديانتس الثالث الذي تعادل )1 - 1( مع ضيفه بالتينسي.

كورتوا: التعادل ليس مرضيًا وفياريال كان األخطر 
حــارس  كـــورتـــوا،  تيبو  البلجيكي،  اعــتــرف 
مــرمــى ريـــال مــدريــد، بعد الــتــعــادل السلبي 
ــام فـــيـــاريـــال فــــي الـــجـــولـــة الـــســـابـــعـــة مــن  ــ أمــ
ــذه الــنــتــيــجــة  ــ ــأن هـ ــ ــا«، بـ ــغـ ــيـ ــلـ مـــنـــافـــســـات »الـ
»لــيــســت مــرضــيــة« بــالــنــســبــة لــهــم، رغـــم أن 
املباراة.  في  أخطر«  »فرصًا  املنافس صنع 
وقال كورتوا في تصريحات تلفزيونية بعد 
)سانتياغو  ملعب  احتضنها  التي  املــبــاراة 
»لــم نستطع فــرض نفس كثافة  بــرنــابــيــو(: 
الــلــعــب كــمــا حـــدث أمــــام مــايــوركــا. الــتــعــادل 
املنافس  ولكن  لنا،  بالنسبة  مرضيًا  ليس 
نظافة  على  والحفاظ  أخــطــر،  فرصًا  صنع 
األهــداف  الشباك مهم بعد استقبال بعض 
»النتيجة مريرة  كــورتــوا   وتــابــع  مــؤخــرًا«. 
بعض الشيء. في النهاية أنت تبحث عن الفوز على ملعبك، وإذا خسر منافس مباشر 
لك اليوم )يقصد أتلتيكو مدريد أمام ديبورتيفو أالفيس(، كنا نرغب في حصد النقاط 

الثالث، ولكن فياريال فريق جيد، ويلعب في دوري األبطال، ويقوم بتدوير الكرة جيدًا«.

أوناي إيمري: هذا هو الطريق
أكد أوناي إيمري، مدرب فريق فياريال، بعد 
تعادل فريقه بدون أهداف مع ريال مدريد، 
أن هذا هو الطريق الذي يجب على فريقه أن 
إلى  افتقاره  رغم  فائز،  فريق  لبناء  يسلكه 
الــدقــة فــي بعض الــفــرص املــؤكــدة. وأوضــح 
ــي تـــصـــريـــحـــات خـــــالل املــؤتــمــر  ــري فــ ــمــ إيــ
ــاراة أن »الـــتـــعـــادالت  ــ ــبـ ــ الـــصـــحـــافـــي بـــعـــد املـ
إيجاد  علينا  ينبغي  نقطتني.  منك  تنتزع 
اللعب وأن  يتعلق بخطة  استمرارية في ما 
االنتصار؛  لتحقيق  التفاصيل  على  نعمل 
واليوم  إلتشي  ملعبنا ضد  في  ذلــك  فعلنا 
لكي  وطــورنــا خطتنا  مــدريــد  ــال  ريـ عطلنا 
نشعر بالراحة. افتقرنا إلى الدقة في فرص 
لعبنا  إذا  سننتصر  أنــنــا  أعــتــقــد  مـــؤكـــدة، 
بــصــورة جــيــدة، والــيــوم لعبنا جــيــدا، وهــذا 
الذي ينبغي علينا أن نسلكه«.  الطريق  هو 
وأضاف مدرب فياريال: »في خطتنا التي كنا نتوقعها قبل املباراة كانت األمور أسهل، 
وانتزاع  املنافس  لتعطيل العبي  امللعب  في  تحدث  مماثلة  أشياء  ولكننا حاولنا تصور 
الكرة منهم وأال يكونوا بالقرب من مرمانا، لذا كان علينا انتزاع الكرة منهم«، وأضاف 
إيمري في حديثه »إلى جانب ذلك، استطعنا خلق فرصتني أو ثالث واضحة للتسجيل. 
العمق مثل كامافينجا،  آخــر في  وأقحم العبا  الخصم خطته  عــدل  الثاني  الشوط  وفــي 

وعانينا بعدها من صعوبات في الخروج بالكرة بصورة جيدة«.

كأس مصر: األهلي إلى ربع النهائي بفوز صعب على إنبي
تأهل فريق األهلي حامل اللقب إلى الدور ربع النهائي ملسابقة كأس مصر في كرة القدم 
بفوز صعب على إنبي بهدف نظيف في ملعب اإلسكندرية في اللقاء املؤجل بينهما من 
الدور ثمن النهائي. وانتظر فريق األهلي حتى الدقيقة 74 ليسجل هدف الفوز عن طريق 
البديل صالح محسن من هجمة منظمة انتهت بتمريرة محمد مجدي »أفشه« سددها 
على يسار الحارس محمود جاد. وسيطر األهلي على شوطي املباراة، وأهدر مهاجموه 
محمد شريف ومحمود عبد املنعم »كهربا« والعائد من اإلعارة أحمد عبد القادر فرصًا 
االعتماد  للدفاع مع  الــذي تراجع العبوه  انبي  أمــام مرمى  الرعونة والتسرع  عدة بسبب 
على هجمات مرتدة نادرة شكلت خطورة على مرمى محمد الشناوي. ويلتقي األهلي 

في الدور املقبل مع بيراميدز الذي حجز بطاقته الجمعة بفوزه على سموحة )3 - 1(.

استقدمه  إذ  الفرنسي،  الـــدوري  في  مسيرته  فترات  معظم 
نـــادي ليل شــابــا وســاهــم فــي صقل مــواهــبــه، قبل أن يعزز 
إلــى 2015،  لــه مــن 2010  الـــذي لعب  الفريق األول  صــفــوف 
البداية  الــدوري اإلنكليزي، فانضم في  إلى  االنتقال  ليختار 
الباريسي  ينجح  أن  قبل  إيفرتون  إلــى  ثم  إلــى أستون فيال 
في استقدامه. وتعتبر التجربة مع ليل مميزة، فهذا الفريق 
على  الحصول  على  ســاعــده  ولكّنه  السنغال  مــن  استقدمه 
أول لقب في مسيرته عندما توج ليل بطاًل للدوري الفرنسي 
سنة 2011، وكّون ليل جيال مميزًا بقيادة البلجيكي إيدين 
ــازارد ولــكــن مساهمة غــي كــانــت كــبــيــرة. وتــمــيــز غــي في  هــ
وهو  البدني  بتفوقه  أساسًا  بــرز  اإلنكليزي، حيث  الـــدوري 
الصفقات  أولــويــات  الباريسي تضعه ضمن  إدارة  ما جعل 
في  استقدامه  تــم  فقد  وفــعــاًل  بها  القيام  الفريق  يريد  التي 
ــه نجح في  عــام 2019، وذلــك فــي أعــقــاب موسم رائــع بما أّن

ــى الــــدور الــنــهــائــي مــن بــطــولــة أفــريــقــيــا. وراهـــن  الـــوصـــول إلـ
في  بديلة  حــلــول  لتوفير  الــالعــب  مــهــارات  على  الباريسي 
وسط امليدان وفعاًل فقد كان االختيار موفقًا إلى أبعد حد 
بما أن الفريق استفاد من قدراته الرائعة إضافة إلى أّنه بات 
السنغالي  ويملك  املميزة.  األهـــداف  تسجيل  فــي  مختصًا 
الباريسي حيث  شخصية مميزة جعلته قريبًا من نجوم 
تربطه عالقة صداقة بالبرازيلي نيمار، كما أّنه أحاط حياته 
الخاصة بجدار يصعب اختراقه إذ من النادر أن يظهر مع 
يرفض  أّنــه  كما  االجتماعي،  التواصل  مواقع  على  عائلته 
التطرق إلى مواضيع بعيدًا عن كرة القدم، وال يتصرف مثل 
مشاهير كرة القدم، رغم أّنه كان محظوظا بمجاورة أفضل 
الالعبني في العالم وخاصة ميسي ونيمار ومبابي رفاقه 
فــي بــاريــس ســان جيرمان الفرنسي إضــافــة إلــى هــازارد 

زميله السابق.

زهير ورد

في صفوف  رائعة  مستويات  غي  إدريسا  السنغالي  يقدم 
الفريق  إلى  انضّم  أن  الفرنسي، منذ  باريس سان جيرمان 
قادما من الدوري اإلنكليزي، فقد مثل السنغالي خيارًا مهمًا 
بالنسبة إلى مختلف األسماء التي دربت الفريق الباريسي 
في املواسم األخيرة. ويوفر غي، خصااًل مختلفة عن بقية 
العبي الوسط الذين يملكهم الباريسي مثل اإليطالي فيراتي 
أو البرتغالي باريرا، فهو قوي بدنيًا ومميز في كّل الصراعات 
الثنائية وقادر على كسب أصعب املعارك في الوسط، إضافة 
في  املساهمة  على  تساعده  التي  العالية  الفنية  مهاراته  إلى 

العمل الهجومي للفريق بشكل متواصل وتوفير الحلول.
وال تختلف مسيرة صاحب الـ31 عامًا، عن تلك التي عاشها 
نجوم منتخب السنغال في سبيل تحقيق أحالهم، فقد كانت 

إدريسا غي

على هامش الحدث

العب سنغالي 
مميز يقدم 

مستوى مميزًا 
مع نادي باريس 

سان جيرمان ويبلغ 
من العمر حاليًا 31 

عامًا

سعادة صالح 
بعد احتساب 
هدفه في 
شباك برينتفورد 
)Getty(

يشعر  ال  أنه  مدريد،  ريال  فريق  مدرب  أنشيلوتي،  كارلو  اإليطالي  أكد 
في  أنشيلوتي  وقــال  فياريال،  أمــام  سلبيًا  فريقه  تعادل  رغم  بالحزن 
وحاولنا  الفريقين،  بين  متكافئة  مباراة  »كانت  المباراة:  بعد  تصريحات 
التسجيل، ولكن األمور لم تكن سهلة، وهذا ما كنا ندركه قبل اللقاء. 
علينا  ولكن  نقطتين،  فقدنا  نعم  الكرة.  تدوير  يجيد  فريق  فياريال 
المضي قدمًا. لست حزينًا من النتيجة ألن الفريق بذل جهده، وحاول 

القيام بما هو مطلوب للفوز«.

أنشيلوتي: لست حزينًا

وجه رياضي

ــة األولــــى  دانـــيـــيـــل الـــشـــبـــاك فـــي دوري الــــدرجــ
مــن هدف  يوما  عاما و179   13 بعد  اإليطالي 
بــاولــو األخــيــر ضــد أتــالنــتــا فــي مـــــارس/آذار 
2008، فيما كان آخر هدف للجد تشيزاري في 
اإليطالي ضــد كاتانيا  األولـــى  الــدرجــة  دوري 
في سبتمبر/أيلول 1961. املصادفة التاريخية 
أن شهر سبتمبر/ أيلول دائما ما حمل أمورًا 

هـــدف الــفــوز عــن طــريــق إبــراهــيــم ديـــاز بعدما 
املــواجــهــات  نــتــائــج  وفـــي   .1-1 النتيجة  كــانــت 
األوروبية الساخنة، تعرض تشلسي لخسارة 
قاسية بهدف نظيف على يد ضيفه مانشستر 
ســيــتــي، بــفــضــل نــجــمــه غــابــريــيــل جــيــســوس، 
)53(، ليتفوق بذلك  الذي سجله في الدقيقة الـ
توماس  غــوارديــول على نظيره  بيب  املـــدرب 

سارة للعائلة، إذ شهد يوم 19 سبتمبر 1954 
 
ّ
تسجيل الجد هدفه األول، ثم أتى باولو ليهز

الشباك يوم 8 سبتمبر، وها هو اليوم دانييل 
يفعلها بتاريخ 25 سبتمبر 2021.

ــه الـــــــهـــــــدف، خــــطــــف بــــاولــــو  ــلـ ــيـ وبـــــعـــــد تـــســـجـ
ــات حـــن احــتــفــل بــهــدف  األضــــــواء فـــي املــــدرجــ
ميالن  تسجيل  بعد  فرحته  واكتملت  نجله، 

»البلوز«، بعدما تعرض  توخيل املدير الفني لـ
»السيتي« للهزيمة الشهيرة في نهائي دوري 
األبطال باملوسم املاضي، فيما مني مانشستر 
يــونــايــتــد بــهــزيــمــة مــفــاجــئــة عــلــى يـــد أســتــون 
)88(، مــن عــمــر الــلــقــاء، رغــم  ـــ ــ ــ فــيــال بــالــدقــيــقــة ال
تواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 

وزمالئه في »الشياطن الُحمر«.

أكد سمير نصري أن بيب غوارديوال مدرب مانشستر سيتي »عبقري« من ناحية الخطط، 
موضحًا أنه فوجئ بمدى براعة املدرب اإلسباني خالل الفترة التي لعب فيها تحت إمرته 
لكنه يملك شيئًا  في مانشستر سيتي. وقــال نصري »عملت مع مدربني كبار كثيرين، 
خاصًا. يذهب األمــر معه لدرجة الهوس. يعرف وملّم بكل شــيء«، وذلــك في تصريحات 
نشرتها صحيفة »جورنال دو ديمونش«. وأضــاف نصري في حديثه »حني كنا نواجه 
برشلونة الحقيقي لم نكن نظهر على اإلطــالق. كان مستحياًل الضغط عليهم. ثم عملت 

مع بيب وفهمت األمر. مع التنظيم الذي يضعه تعرف موقع زمالئك، بشكل دقيق جدًا«.

صورة في خبر

سمير نصري: غوارديوال عبقري

Monday 27 September 2021 Monday 27 September 2021
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أظهرت دراسة حديثة أّن األكواب الورقية تكون مبطنة بطبقة بالستيكية رقيقة مضادة للماء، تتحلل عند سكب الماء الساخن 
فيها وتدخل إلى الجسم

هوامش

محمود الرحبي

ــة الــرســتــاق،  »وادي الــســحــن« قــريــة ُعــمــانــيــة فـــي واليــ
جنوب منطقة الباطنة. كان ُيضرب بها املثل في البعد. 
ن ُرصفت الشوارع للوصول إليها في 

ٔ
ن، حتى بعد ا

ٓ
واال

ن يعبر السائق والية الرستاق، ما 
ٔ
ساعات قليلة، بعد ا

رمى بالبعد، وإن صار الحديث عن ُبعدها يقترن 
ُ
زالت ت

املدينة  فــي  ــر مشاهد مــن طفولتي 
ّ
تــذك

ٔ
ا املـــرح.  ببعض 

واخر 
ٔ
القرن املاضي وا التجارية مطرح، في ثمانينيات 

 من سكان وادي السحن 
ٌ

سبعينياته، حني كان رجــل
طفال يحيطون به 

ٔ
ان والدي، وكيف كان اال

ّ
تي إلى دك

ٔ
يا

نضّم إليهم، وتزيد أعداد 
ٔ
مستغربني. سرعان ما كنت ا

 آخرون 
ٌ

طفال
ٔ
قة ا

َ
املتحلقني حوله، بعد أن يلتحق بالحل

 
ٌ

تي رجل
ٔ
ن يا

ٔ
ا مــر يبدو لنا عجيبا، 

ٔ
من السوق. كان اال

من وادي السحن، البعيد. كان ذلك الزائر االستثنائي 
يجلس حافي القدمني، مرتديا »دشداشة« جزعية اللون 
وعيناه  صــفــر، 

ٔ
ا بمصرٍّ  َســـه 

ٔ
را ويصّر  الكركم(،  )بلون 

متوجستان، لكْن يوِمض منهما شعوٌر بالفخر.
إال بعد وقت  م عــادة 

ّ
لم يكن زائرنا العجيب ذاك يتكل

 استقبال 
ّ
طويل من وصوله. وحني يصل، يكون محط

وتــرحــاب مــن الــحــاضــريــن. يــضــّيــفــونــه بالتمر واملـــاء 

لــه عصير  ليشتروا  يتطّوعون  مــن  وهــنــاك  والــقــهــوة. 
 بــه ريــقــه الــنــاشــف لــطــول رحلته. 

ّ
»رّن جــــوس«، لــيــبــل

ووقت الغداء، كان والدي يرافقه إلى البيت، في منطقة 
وادي عدي، ثم يعود معه إلى الدكان. وفي الليل، يرافقه 
ى ويــنــام. نــكــون، نــحــن الــصــغــار، 

ّ
مــجــّددا لــكــي يتعش

متلهفني لسماع حديث الرجل القادم من بعيد، لكنه لم 
نه ُيخفي مغامرة طويلة، 

ٔ
يكن ينبس ببنت شفة. ال بد ا

ى فــي طريقه عــددا ال يحصى مــن ذئــاب وثعالب 
ٔ
ورا

بي 
ٔ
ن يفطر، نجده ينتظر ا

ٔ
رانب. وفي الصباح، بعد ا

ٔ
وا

عند الباب الخارجي، مقرِفصا على رجليه الحافيتني. 
السوق  ثم يختفي في زحمة  إلــى مطرح،  يذهب معه 

ومنعرجاته، ثم ال نراه إال بعد مضي عام.
هــّم 

ٔ
اال الجبل،  إلــى  ن تصل 

ٔ
ا املهم  »ليس  يقول ماركيز: 

ن 
ٔ
ا ويمكنك  ممّهد،  ن 

ٓ
اال الطريق  الــوصــول«.  طريق  هو 

إنها  يقال  التي  السحن  وادي  قــرى  إلــى  بيسر  تصل 
ــان، لـــوجـــود عــــدد وفــيــر مـــن ســفــرجــل  ــمـ ــنــــدوس« ُعـ »مــ
ولــيــمــون وعــنــب وأمــبــا، ناهيك عــن الــخــضــر، بمختلف 
ا 

ّ
ا في ما مضى، حني نذهب إلى هناك، وكن

ّ
نواعها. كن

ٔ
ا

طفاال، نتحّرك في قافلٍة صغيرٍة من سيارتني 
ٔ
حينئذ ا

و ســيــارات »بيك أب« نتركها 
ٔ
ا الــدفــع،  و ثــاث، رباعية 

ٔ
ا

الطريق راجلني.  بقية  كمل 
ُ
ن ثــم  الــقــرى،  مــشــارف  على 

ولكننا ال نعود سريعا، بسبب وعورة الطريق، بل نبقى 
خذ 

ٔ
ــر كيف كــان مضيفنا يحتال ال

ّ
تــذك

ٔ
يــامــا. وا

ٔ
ا هناك 

حــدنــا بــمــجــَرد مــا نشير لــه بــضــرورة 
ٔ
مفتاح ســيــارة ا

ل له بحيل 
ّ
ن يتعل

ٔ
رجوعنا. ولن ُيرِجع املفتاح إال بعد ا

كان  إْن  بــمــدارســنــا،  الــصــغــار  نحن  التحاقنا  ضـــرورة 
خرى مقبولة. وخال فترة 

ٔ
ي حيل ا

ٔ
الوقت شتاء، أو با

خر باستضافٍة 
ٓ
مكوثنا هناك، كنا نتنقل من بيت إلى ا

من هذا أو ذاك من سكان تلك البلدة الجبلية املضيافة. 
طفال في أوج فرحنا ودهشتنا أيضا. 

ٔ
ونكون نحن اال

وادي  إلــى  بسيارتك  بسهولة  تذهب  أن  يمكنك  الــيــوم، 

الترحاب  ذلــك  تلقى  ولــن  الدهشة.  من  بقليل  السحن، 
ــزوار، خصوصا  ــ ن الــســكــان اعـــتـــادوا عــلــى الـ

ٔ
الـــحـــاّر، ال

السواح الذين تستوقفهم املرتفعات واملشاهد العظيمة 
هالي، فإنه 

ٔ
حد اال

ٔ
للجبال املحيطة بالقرى. وإذا صادفت ا

نت في سيارتك. سيدعوك 
ٔ
يقف في الطريق ليحييك، وا

ن 
ٔ
ا لــكــْن مــن دون  الــقــهــوة فــي بيته،  مجاملة الحــتــســاء 

نه يرى كثيرين كل يوم. لكنه سيرفع 
ٔ
يصّر على ذلك، ال

يده تحية لك، ولن يخفضها إال بعد أن تختفي سيارتك 
مام ناظريه.

ٔ
من ا

ــا، فــي نيبال،  ذات رحــلــة كــنــا، مــحــمــود الــريــمــاوي وأنــ
جاءنا  الهيمااليا،  جبال  قاعدة  وعند  للهند.  املجاورة 
بواسطة  القمة  إلـــى  خــذنــا 

ٔ
يــا ن 

ٔ
ا علينا  عــارضــا  شــاب 

طــائــرة. وطــبــعــا، اعــتــذرنــا عــن الــعــرض تلقائيا، إذ ما 
فائدة أن تصل إلى هناك في ظرف دقائق، فالوصول 
يعد  لم  قــال ماركيز.  الطريق، كما  بل  املهم،  ليس هو 
وادي السحن مكانا بعيدا، ولكن الذاكرة تستحضره 
االحتماء  في  األطفال،  نحن  برعنا،  بتفاصيل  مؤثثا 
ر 

ّ
بها. ذاكرتنا مليئة وحية، وحني نرى أطفالنا، ونتذك

الرجل«، نعرف أي كنٍز كان  مقولة فرويد »الطفل أب 
ينتظرنا حني نصل إلى وادي السحن، وكم هو محدوٌد 

زمن السرعة واآللة الحالي الذي يعيشه أبناؤنا.

أبعد من وادي السحتن

وأخيرًا

لم يعد وادي السحتن بعيدًا، 
ولكن الذاكرة تستحضره مؤثثًا 

بتفاصيل برعنا، نحن األطفال، 
في االحتماء بها
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األكواب الورقية
مخاطر صحية غير متوقعة

يارا حسين

الجاهزة  الورقية  األكـــواب  جعلت 
ذات األغطية البالستيكية حياتنا 
الحصول على  فكلنا يحب  أسهل 
الــقــهــوة أو الـــشـــاي عــلــى عــجــل فـــي املــكــاتــب 
والطرقات فهل تناول املشروبات الساخنة 

املوضوعة في األكواب الورقية آمن؟
ــا تـــكـــون األكــــــواب الـــورقـــيـــة مبطنة  ــادة مـ ــ عـ
بطبقة رقيقة مضادة للماء والتي تتكون في 
ا البوليمرات 

ً
الغالب من البالستيك وأحيان

املــشــتــركــة لــالحــتــفــاظ بــالــســائــل فــي الــكــوب 
أجراها  التي  الدراسة  الورقي. وقد أظهرت 
معهد  في  األكاديميني  الباحثني  من  فريق 
ــه فـــي غـــضـــون 15  الــهــنــد لــلــتــكــنــولــوجــيــا أنــ
دقيقة من وضــع املــشــروب الساخن تتحلل 
هذه الطبقة البالستيكية الى قطع صغيرة 
ــيـــاف االصــطــنــاعــيــة  مـــن الــبــالســتــيــك أو األلـ
بــحــجــم 5 مــم أو أقـــل )حــجــم حــبــة السمسم 
ــر(. ويــنــتــقــل إلــــى املـــشـــروب  ــغــ تــقــريــًبــا وأصــ
ومن ثم إلى الجسم حوالي 25000 ميكرون 
الدقيقة.  البالستيكية  الــجــزيــئــات  تلك  مــن 
ــادي الــــذي  ــ ــعـ ــ وبـــالـــتـــالـــي فـــــإن الـــشـــخـــص الـ

)Getty( تقول اإلحصاءات بأنّه تم قطع ما يقرب من 6.5 مليارات شجرة لتلبية الطلب المتزايد على األكواب الورقية

يشرب 3 أكواب عادية من الشاي أو القهوة 
يــومــًيــا فـــي كــــوب ورقـــــي، ســيــبــتــلــع 75000 
للعني  مرئي  غير  دقيق  بالستيكي  جسيم 
الــبــشــريــة. كــمــا كشفت الـــدراســـة عــن وجــود 
مــعــادن ثقيلة سامة فــي املــشــروب الساخن 
الزنك  البالستيكية مثل  البطانة  مصدرها 
والرصاص والكروم، ويحذر الباحثون من 
أن تناول هذه الجزيئات واملعادن بانتظام 
يــمــكــن أن يــســبــب مــشــاكــل صــحــيــة خطيرة 

بمرور الوقت. 
واملــــصــــدر األســــاســــي لــلــخــطــر يــكــمــن فــي 
املـــــادة الــتــي تــصــنــع مــنــهــا هــــذه األكـــــواب، 
 ،)BPA( الــبــيــســفــيــنــول مــــادة  وخــصــوصــا 
وهـــي مــــادة كــيــمــائــيــة تــدخــل فـــي صناعة 
إلــى عدد  البالستيكية باإلضافة  األوانــي 
ال يــحــصــى مـــن املــنــتــجــات الـــتـــي نــتــعــامــل 
ــيـــارات  ــا، مـــثـــل إطــــــــارات الـــسـ ــيـ مــعــهــا يـــومـ
والــــزجــــاجــــات الــبــالســتــيــكــيــة وزجــــاجــــات 
ــرارة الــتــي  ــ ــحـ ــ ــال. وبـــفـــعـــل الـ ــ ــفـ ــ ولـــعـــب األطـ
البالستيكية  الطبقة  تسخني  على  تعمل 
جزيئات  تتسرب  للكوب  بطنة 

ُ
امل الرقيقة 

 هذه املادة الى السوائل الساخنة، ُمسببة 
العديد من األضرار الصحية.

المخاطر الصحية
وأظهرت بعض األبحاث وجود عالقة بني 
ــادة الــبــيــســفــيــنــول  ومــجــمــوعــة  الــتــعــرض ملــ
من  يرفع  إذ  الصحية  املشاكل  متنوعة من 
تكيس  ومتالزمة  بالسمنة  اإلصــابــة  خطر 
املبايض لدى النساء، وقد يسبب العقم في 

الرجال والنساء.
 British Journal فـــي  نــشــر  بــحــث  وأظـــهـــر 
وجــود  أن    of Educational Psychology
معدالت عالية من البيسفينول في جسم 
األمــهــات الحوامل قد يــؤدي إلــى اإلصابة 
بسرطان الثدي، كما قد يؤدي الى تعرض 
أجــنــتــهــم إلـــى تــغــيــرات فــي تــطــور الــجــهــاز 
ــاغ، وتـــغـــيـــرات  ــ ــــدمـ الــعــصــبــي مـــثـــل نـــمـــو الـ
بإفراز الغدة الدرقية، وتغيرات في سلوك 
ــــرط الـــنـــشـــاط، والـــتـــأخـــر  أطـــفـــالـــهـــم مـــثـــل فـ
فــي الــنــمــو لـــدى األطـــفـــال. وبــحــســب مجلة 
بيسفينول  مــادة  تؤثر  قد   Benthamopen
على الهرمونات، إلى جانب تأثيرها على 

مستوى الغلوكوز والسكري

المخاطر البيئية 
ــه تــم قطع مــا يقرب 

ّ
تــقــول اإلحـــصـــاءات بــأن

ــيـــارات شـــجـــرة لــتــلــبــيــة الــطــلــب  ــلـ مـــن 6.5 مـ
املــتــزايــد عــلــى األكـــــواب الـــورقـــيـــة، مــمــا أدى 
الى إطالق حوالي أربعة مليارات رطل من 
الجوي.  الــغــالف  فــي  الكربون  أكسيد  ثاني 
إضافة لذلك تترك األكواب الورقية وراءها 
مواد بالستيكية رقيقة ال تتحلل في مكب 
النفايات وال يمكن إعــادة تدويرها مؤدية 

الى تلوث البيئة.
ولتقليل مساوئ األكواب البالستيكية يجب 
فــي وعــاء بالستيكي  الطعام  عــدم تسخني 
فمن املعروف أن البالستيك عندما يسخن 
كما  الطعام،  إلــى  الكيميائية  املــواد  يرشح 
البالستيك في  بــعــدم وضــع  ــا 

ً
أيــض ينصح 

ا 
ً

غسالة األطباق أو امليكرويف. ويجب أيض
تقليل اســتــهــالك املـــاء املــعــبــأ فــي زجــاجــات 
املــزيــد  عــلــى شـــرب  بالستيكية واالعــتــمــاد 
مــن مــيــاه الــصــنــبــور، فــقــد اكتشفت منظمة 
ــاف الــبــالســتــيــكــيــة  ــيــ الـــصـــحـــة الـــعـــاملـــيـــة األلــ
الدقيقة في 90 في املائة من جميع عينات 

املياه املعبأة في زجاجات.
األوعية  استخدام  تقليل  الــضــروري  ومــن 
الــــبــــالســــتــــيــــكــــيــــة والــــــعــــــبــــــوات املـــعـــدنـــيـــة 
واألطعمة املعلبة واستبدالها بالزجاجية 
أو الــبــورســلــني أو الــفــوالذ املــقــاوم للصدأ 
ــع األطـــعـــمـــة  ــ ــــوضـ ــل( لـ ــيــ ــتــ ــلــــس ســ ــانــ ــتــ )ســ
والـــســـوائـــل الــســاخــنــة. ويــفــضــل اســتــخــدم 
األكـــــــواب الــخــالــيــة مـــن مـــــادة بــيــســفــيــنــول 
بذلك  يفيد  مــا  املنتج  على  يكن  لــم  وإذا   .
بــوضــوح، فيوصى بالحذر مــن أن بعض 
بالرموز  املــمــيــزة  البالستيكية  املنتجات 
3 أو 7 الخاصة بإعادة التدوير قد تكون 

عة من بيسفينول.
ّ
ُمصن

الشخص العادي الذي 
يشرب 3 أكواب عادية 
من الشاي أو القهوة 

يومًيا في كوب ورقي، 
سيبتلع 75000 جسيم 
باستيكي دقيق غير 

مرئي

■ ■ ■
كشفت الدراسة عن 
وجود معادن ثقيلة 
سامة في املشروب 
الساخن مصدرها 
البطانة الباستيكية 

مثل الزنك والرصاص 
والكروم

■ ■ ■
تترك األكواب 

الورقية وراءها مواد 
باستيكية رقيقة 
ال تتحلل في مكب 
النفايات وال يمكن 

إعادة تدويرها

باختصار


