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الصعبة
صحيح أن نتائج االنتخابات األلمانية 
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التحالفات الصعبة قد تقلب 

الموازين.
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أميركا إليران: 

)Getty/أوالف شولتز، مرشح الحزب االشتراكي لمنصب المستشار، يحتفل بنيل حزبه المرتبة األولى  )شون غالوب

بيروت ــ ريتا الجّمال

بيروت،  مرفأ  النفجار  القضائي  املــســار  شهد 
الــــذي وقــــع فـــي 4 أغـــســـطـــس/آب 2020، تــطــورًا 
كــــان مــتــوقــعــا، مـــع قـــــرار مــحــكــمــة االســتــئــنــاف 
العدلي  املحقق  عمل  تجميد  بيروت،  في  املدنية 
البّت  بانتظار  مرحليا،  البيطار  طــارق  القاضي 
ــــرّد الــتــي تــقــدم بــهــا وزيـــر الداخلية  فــي دعـــوى ال
األسبق، النائب نهاد املشنوق. وكشف املحامي 
فاروق املغربي، في حديٍث مع »العربي الجديد«، 
الــــرّد، عليه  »الــبــيــطــار وبــمــجــرد تبليغه طــلــب  أّن 

أن يــتــوقــف عـــن الــنــظــر فـــي الــقــضــيــة لــحــن بــّت 
أنــه مــع »تبليغ  فــيــه«. وذكــر  محكمة االستئناف 
الــدعــوى.   أطـــراف 

ّ
الـــرّد سيطاول أيضا كــل طلب 

يتقدم بجوابه خالل مهلة ثالثة  أن  ولكل فريق 
تــبــدأ محكمة  أن  عــلــى  تبليغه،  لــحــظــة  مــنــذ  أيــــام 
االستئناف بالنظر في الطلب عندما يعطي آخر 
طرف ُيصار إلى تبليغه جوابه«. ولفت إلى أن ال 
مهلة زمنية ملحكمة االستئناف للبت في الطلب. 
غ البيطار أيضا بطلب الرّد املقّدم من وزير 

ّ
وتبل

)الــصــادرة  األســبــق يوسف فنيانوس  األشــغــال 
ــام محكمة  ــ بــحــقــه مـــذكـــرة تــوقــيــف غــيــابــيــة( أمـ

أن  علما  املشروع«،  »االرتياب  لـ الجزائية  التمييز 
القضية.  فــي  النظر  ليوقف  كــان  مــا  الطلب  هــذا 
ــة مــــن اإلطــــاحــــة نــهــائــيــا  ــديـ ــنــــاك مــــخــــاوف جـ وهــ
فادي  القاضي  بالبيطار، كما حصل مع سلفه 
ت محكمة التمييز الجزائية يده 

ّ
صوان، الذي كف

»االرتياب املشروع«، في فبراير/ عن التحقيقات لـ
شــبــاط املــاضــي، وفــقــا لــلــدعــوى الــتــي تــقــّدم بها 
الوزيران السابقان، النائبان الحاليان علي حسن 
بتهمة  املـــدَعـــى عليهما  زعــيــتــر،  وغــــازي  خــلــيــل 
وجــرح  وفـــاة  فــي  والتسبب  والتقصير  اإلهــمــال 
مــئــات األشـــخـــاص. وكــــان عــلــى جــــدول البيطار 

املدير  جلسات الستجواب  مهمته،  تجميد  قبل 
السابق للمخابرات العميد كميل ضاهر، وقائد 
وحسن  قهوجي،  جــان  العماد  السابق  الجيش 
 عـــن رئــيــس الــحــكــومــة 

ً
خــلــيــل، وزعــيــتــر، فــضــال

السابق، حسان دياب، في األيام املقبلة. وأظهرت 
الــضــغــوط السياسية  الــقــضــائــيــة مـــدى  الــخــطــوة 
األمن  صريح  بشكل  بدأها  التي  البيطار،  على 
الــعــام لــحــزب الــلــه حــســن نــصــرالــلــه، الـــذي اتهمه 
األمن  جهاز  مسؤول  هــدده  كما  »التسييس«،  بـ
واالرتباط في »حزب الله«، وفيق صفا، األسبوع 

»اقتالعه« من التحقيق. املاضي، بـ

الحدث

التعاون مع وكالة الطاقة وإال العواقب
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لقاء تركي مع محمد عبد الوهاب 
تنشر »العربي الجديد« ترجمة عربية لحوار أجراه عام 1989 الصحافي والمؤرخ 

التركي مراد بردقجي مع الموسيقار محمد عبد الوهاب. ]24ـ25[

تحاور »العربي الجديد« 
العقيد عبد الكريم 

النحالوي، قائد انقالب 1961 
في سورية واالنفصال عن 

مصر.
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عاد التوتر ليسيطر على العالقة بين إيران والغرب، على خلفية منع طهران مفتشي 
المركزي،  الطرد  أجهزة  لتصنيع  منشأة  دخول  من  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة 

لتوجه الواليات المتحدة تحذيرًا من رد على إيران في حال عدم التعاون

طهران، واشنطن ـ العربي الجديد

ــرات اإليـــجـــابـــيـــة حـــول  ــ ــؤشــ ــ ــم املــ ــ رغــ
املــلــف الـــنـــووي أخــيــرًا بــإعــان وزيــر 
ــــي حـــســـن أمــيــر  ــرانـ ــ الـــخـــارجـــيـــة اإليـ
عبد اللهيان، يوم الجمعة، أن باده ستعود 
التوتر  ــدًا«، عـــاد  ملــحــادثــات فيينا »قــريــبــا جــ
ليسيطر على العاقة بن طهران والغرب، وال 
سيما واشنطن، فبعد إعان الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية، األحد، أن مفتشيها ُمنعوا من 
دخول منشأة لتصنيع أجهزة الطرد املركزي 
ــران، وّجــــهــــت الــــواليــــات  ــهــ ــــرب طــ ــرج، غـ ــ فــــي كــ
املتحدة تحذيرًا إليران بضرورة التعاون مع 
الوكالة وإال فإنها ستواجه ردًا مناسبا. في 
هــذا الــوقــت، كــانــت إســرائــيــل تــجــدد التحذير 
من البرنامج النووي اإليراني، معلنة أنها لن 

تسمح لطهران بالحصول على ساح ذري.
الــذريــة في  الــدولــيــة للطاقة  الــوكــالــة  وأعلنت 
بـــيـــان، األحـــــد، أن إيـــــران مــنــعــتــهــا مـــن دخـــول 
ورشـــــــة لــتــصــنــيــع مـــكـــونـــات أجــــهــــزة الـــطـــرد 
املركزي في كرج، قرب طهران، خافا ملا ورد 
فــي اتــفــاق 12 ســبــتــمــبــر/ أيــلــول الــحــالــي مع 
إيران. ولفتت إلى أن إيران سمحت للمفتشن 
ــفــــاق 12  ــى مــــواقــــع بـــمـــوجـــب اتــ ــ بـــالـــدخـــول إلـ
الــورشــة،  بــدخــول  تسمح  لــم  لكنها  سبتمبر 
حيث ُمنع مفتشو الوكالة من الدخول، األحد. 
وكـــــان املــفــتــشــون يــخــطــطــون ملــعــرفــة مـــا إذا 
كانت الورشة ما زالت تعمل وإلعادة تركيب 
كاميرات للمراقبة لو أنه ُسمح لهم بالدخول. 
العام للوكالة رافاييل غروسي  املدير  وجدد 
القول إن »جميع أنشطة الوكالة املذكورة في 
اإلعان املشترك، حول جميع املعدات وجميع 
ضرورية  اإليرانية،  املواقع  وجميع  املنشآت 

للحفاظ على استمرار« مهمتها الرقابية.
ولم تتأخر الواليات املتحدة، أمس اإلثنن، في 
أنــه ينبغي على إيــران الكف  التعليق، معلنة 

عن منع دخول مفتشي الوكالة الدولية لورشة 
ــــرج، وإال ســتــواجــه ردًا دبــلــومــاســيــا خــال  كـ
اجتماع مجلس محافظي الوكالة املقرر خال 
أيــــام. وقــــال بــيــان أمــيــركــي ملــجــلــس محافظي 
ــة: »مــنــزعــجــون  ــ ــــذي يــضــم 35 دولــ الـــوكـــالـــة الـ
ــران الــســمــاح بــدخــول وكــالــة  بــشــدة لــرفــض إيــ
التابعة  املراقبة  معدات  لتفقد  الذرية  الطاقة 
لها بموجب ما جرى االتفاق عليه في البيان 
املشترك الصادر يوم 12 سبتمبر بن الوكالة 
ــران »إلـــى الــســمــاح للوكالة  ــــران«. ودعـــا إيـ وإيـ
الدولية للطاقة الذرية بالوصول املطلوب من 
دون مــزيــد مــن الــتــأخــيــر... إذا لــم تفعل إيــران 
ذلــك، فسنجري مــشــاورات مكثفة مــع أعضاء 
ــــن خـــــال األيـــــام  ــريـ ــ مــجــلــس املـــحـــافـــظـــن اآلخـ

املقبلة بشأن الرد املناسب«.
ــاد األوروبـــــــــي، أمـــس،  ــحــ مـــن جــهــتــه، قــــال االتــ
ملــجــلــس مــحــافــظــي الـــوكـــالـــة، إن رفـــض إيـــران 
الــســمــاح ملــفــتــشــي الـــوكـــالـــة بـــدخـــول الـــورشـــة 
»تـــطـــور يــبــعــث عــلــى الــقــلــق« ويـــتـــعـــارض مع 
البيان املشترك الذي جرى التوصل إليه يوم 
12 سبتمبر. ودعا االتحاد إيران إلى السماح 
بدخول املفتشن »من دون مزيد من التأخير«.

لــكــن إيـــــران أكــــدت عــلــى لــســان ســفــيــرهــا إلــى 
املــنــظــمــات الـــدولـــيـــة فـــي فــيــيــنــا كــاظــم غــريــب 
آبادي أن منشأة كرج لتصنيع أجهزة الطرد 
املــــركــــزي ال يــشــمــلــهــا الـــتـــفـــاهـــم مــــع الـــوكـــالـــة 
آبــادي  غريب  وكتب  الــذريــة.  للطاقة  الدولية 
عــلــى »تـــويـــتـــر«، فــجــر أمــــس اإلثـــنـــن: »خـــال 
النقاشات في طهران وفيينا، أوضحت إيران 
أنه نظرًا ألن مجمع تيسا كرج ال يزال يخضع 
لتحقيقات أمنية وقضائية، املعدات املرتبطة 
بـــهـــذا املــجــمــع ال يــشــمــلــهــا )الـــتـــفـــاهـــم حـــول( 
الصيانة«. وشدد على أن تقرير الوكالة »غير 
دقيق ويتجاوز البنود التي تم التفاهم عليها 
فــي الــبــيــان املــشــتــرك« بــن املنظمة اإليــرانــيــة 
زيارة  الدولية خال  الذرية والوكالة  للطاقة 

تونس ـ وليد التليلي

كــنــف  فــــي  إال  تـــعـــيـــش  أن  يـــمـــكـــن  ال  »تــــونــــس 
ــابــــات ولـــيـــس  ــتــــخــ ــنــــى بــــاالنــ ــبــ ــ

ُ
ــة، وت ــيــ الــــشــــرعــ

انتخابات  أنجز  الذي  باالنقابات... والشعب 
ــة لـــــن يــقــبــل  ــطـ ــلـ وتـــــــــــــداواًل ســـلـــمـــيـــا عــــلــــى الـــسـ
بـــالـــعـــودة إلــــى الــظــلــم وحــكــم الـــفـــرد الـــواحـــد«. 
التونسي  الطبيب  قالها  الــتــي  الكلمات  هــذه 
الــجــديــد«، خــال تظاهرة  »الــعــربــي  لـــ بلقاسم، 
يوم األحــد املاضي في شــارع بورقيبة، وسط 
الرئيس  وإجـــراءات  لتدابير  رفضا  العاصمة، 
التونسين  آالف  رأي  عن  تعّبر  سعّيد،  قيس 
ــوا، األحـــــد، إلــــى الــــشــــوارع دفــاعــا  الـــذيـــن خـــرجـ
عما عاشوه على مدى عقد من الحرية. وعلى 
الـــرغـــم مـــن كـــل األخـــطـــاء الـــتـــي حــصــلــت خــال 
السقوط من  العشرية، ولكن الخوف من  هذه 
جــديــد فــي بــراثــن الــحــكــم الـــفـــردي حــــّرك أغلب 
ودفعهم  مشاربهم،  اختاف  على  التونسين 
إلـــى تــأجــيــل الــخــافــات مــؤقــتــا وااللــتــقــاء على 
قــاعــدة الــدفــاع عــن املكتسبات، وهــو مــا يعني 
بــــدايــــة تــــوضــــح املـــشـــهـــد الـــتـــونـــســـي الـــجـــديـــد 

وقاعدة الفرز املحددة له.
ــذا املــــشــــهــــد أيــــضــــا بـــــدايـــــة تــشــكــل  ــ ــ يـــعـــكـــس هـ
حـــراك مــواطــنــي عــابــر لــأحــزاب، الــتــي ال تــزال 
تبلور  ولـــم  الــصــدمــة  تــأثــيــر  تــحــت  بمعظمها 
ــداث. وعــلــى الــرغــم  ــ حــراكــا واضــحــا تــجــاه األحـ
من أن أغلب األحــزاب الكبيرة تقف في الجهة 
ــإن الــخــافــات  ــرارات الـــرئـــيـــس، فــ ــقــ الـــرافـــضـــة لــ
مـــن تشكيل  ــزال تمنعها  تــ بــيــنــهــا ال  الــكــبــيــرة 
 جبهة موحدة تقف في وجه التفرد بالسلطة. 

 »إنــه ملــن املــؤســف بعمق أنــه بعد ثاث 
ً
قــائــا

هــجــمــات إرهـــابـــيـــة خــــال عــــام عــلــى مــنــشــآت 
الدولية حتى  الوكالة  النووية، لم تقم  إيــران 

اآلن بإدانتها«. 
وتــخــصــص مــنــشــأة كـــــرج، املـــديـــنـــة الــواقــعــة 
غربي طهران، لتصنيع أجهزة الطرد املركزي 
املستخدمة في تخصيب اليورانيوم. وأزالت 
املدمرة  الكاميرا  ولقطات  الــكــامــيــرات،  إيـــران 
ــة، كــرج  ــيـ ــدولـ مـــفـــقـــودة. وبــحــســب الـــوكـــالـــة الـ
واحـــــدة مـــن عــــدة مـــواقـــع وافـــقـــت إيـــــران على 
معدات  لتفقد  إليها  الــوكــالــة  مفتشي  دخــول 
املــراقــبــة الــتــابــعــة لــلــوكــالــة وتــغــيــيــر بــطــاقــات 
بالبيانات  تمتلئ  أن  املقرر  من  التي  الذاكرة 

كلقطات الكاميرا.
ــيـــو/ حـــزيـــران  ــنـــت إيــــــــران، فــــي 23 يـــونـ ــلـ وأعـ
تستهدف  »تخريب«  عملية  إحباط  املاضي، 
ــاقــــة اإليــــرانــــيــــة،  مـــبـــنـــى تـــابـــعـــا ملـــنـــظـــمـــة الــــطــ
ــــي حــيــنــه  ــل إعــــــــام مـــحـــلـــيـــة فـ ــ ــائـ ــ أفـــــــــادت وسـ
بــأنــه كــان منشأة كـــرج. وإضــافــة إلــى منشأة 
ــن تـــعـــرض مــنــشــأة  ــران عــ ــهــ كــــــرج، أعـــلـــنـــت طــ
نـــطـــنـــز لـــتـــخـــصـــيـــب الــــيــــورانــــيــــوم لـــحـــادثـــن 

في الفترة األخيرة، بدأ املشهد التونسي يتغير 
فــعــلــيــا، وحــصــلــت تـــطـــورات مــتــاحــقــة مهمة، 
نهاية األســبــوع املــاضــي، مــن إدانـــة منظمات 
إلى  الــفــردي،  الــتــوّجــه للحكم  وطنية ودولــيــة 
تظاهرة مناصري سعّيد الذين أحرقوا نسخا 
من الدستور، السبت، قبل تظاهرة معارضي 
الحزبية والسياسية  سعّيد، األحد، واملواقف 
بــدايــة توضح  إلــى  الافتة، والــتــي تقود كلها 
املــشــهــد الــتــونــســي، عــلــى الــرغــم مــن أنـــه يبقى 
 لحدوث مفاجآت 

ً
متحركا وغير ثابت وقابا

في أي وقت.
والـــســـبـــت، أعــلــنــت مــنــظــمــات مــدنــيــة رفــضــهــا 
لقرارات سعّيد، من بينها »الجمعية التونسية 
ــة« و»الـــرابـــطـــة  ــفـــرديـ لـــلـــدفـــاع عـــن الـــحـــريـــات الـ
الــتــونــســيــة لـــلـــمـــواطـــنـــة«، ومــنــظــمــة »هــيــومــن 
رايتس ووتش« و»منظمة العفو الدولية-فرع 
تونس« و»محامون با حدود« و»الفيدرالية 
الدولية لحقوق اإلنسان« و»الشبكة التونسية 
ــة  ــيـ ــة االنـــتـــقـــالـــيـــة« و»الـــلـــجـــنـــة الـــدولـ ــدالـ ــعـ ــلـ لـ
الــعــاملــيــة ملناهضة  لــلــحــقــوقــيــن« و»املــنــظــمــة 
»بشدة  املنظمات  ودانــت  وغيرها.  التعذيب« 
سعّيد  قيس  الرئيس  اتخذها  التي  الــقــرارات 
القاعدة  أنــه »عكس  أحــاديــة«، معتبرة  بصفة 
الــعــامــة لعلوية الــدســتــور بــإعــطــائــه املــراســيــم 
الرئاسية مرتبة قانونية أعلى من الدستور«. 
»االســـتـــحـــواذ عــلــى الــســلــطــة في  كــمــا نــــددت بــــ
ظــل غــيــاب أي شــكــل مــن أشــكــال الــضــمــانــات« 
ــة بـــرئـــاســـة  ــنــــوطــ وبـــجـــمـــيـــع الــــصــــاحــــيــــات املــ

الجمهورية »من دون أي سقف زمني«.
وســبــق ذلـــك بــيــان لــاتــحــاد الــعــام التونسي 
للشغل على درجة كبيرة من األهمية، باعتبار 
الوطني  الــشــأن  فــي  الــتــاريــخــي  ثــقــل املنظمة 
وتــأثــيــرهــا الــكــبــيــر فـــي املــــواقــــف الــســيــاســيــة 
فـــي الـــبـــاد. فــقــد نــّبــه االتـــحـــاد مـــن »مــخــاطــر 
الــدولــة في  يــد رئــيــس  تجميع السلطات فــي 
ــة الــتــعــديــلــيــة«،  ــتـــوريـ ــيـــاب الـــهـــيـــاكـــل الـــدسـ غـ
رئيسا،  ومــرجــعــا  منطلقا  الــدســتــور  معتبرًا 
يكون  تعديله  على  واٍع  استفتاء  انتظار  في 
نتاج حــوار واســع. كما دعا »إلــى عدم حصر 
ــلـــيـــات وفــــــي إعــــــادة  ــــي الـــشـــكـ اإلصــــــاحــــــات فـ
فقط،  واالنتخابي  السياسي  النظام  هيكلة 
التي  املــنــظــومــات  أن تشمل جميع  يــجــب  بــل 

ــريــــل/ نــيــســان  فـــي يــولــيــو/ تـــمـــوز 2020 وإبــ
إلــى ضلوع إسرائيل في ذلك.   2021، ملمحة 
مـــن جــهــتــه، وصــــف املــتــحــدث بـــاســـم منظمة 
الــطــاقــة الــذريــة اإليــرانــيــة بــهــروز كمالوندي 
التقرير الجديد للوكالة الدولية بأنه »خطوة 
 إن املــنــظــمــة اإليـــرانـــيـــة 

ً
ــاءة«، قـــائـــا ــ ـ

ّ
ــن ــ غــيــر بـ

تعليقا على هذا  الوكالة رسالة  إلــى  أرسلت 
التقرير واعترضت عليه. وأضاف كمالوندي 
ــدًا أن  ــيـ أن »غــــروســــي وزمــــــــاءه يــعــلــمــون جـ
التفاهم الحاصل في إطار البيان املشترك ال 
يشمل أجهزة الرقابة )الكاميرات( في مجمع 
كرج بسبب العملية التخريبية خال يونيو 
املاضي واستمرار التحقيقات األمنية«. ودعا 
اتــخــاذ مــواقــف سياسية هادفة  إلــى »تجنب 
وإصـــــــدار تـــقـــاريـــر خــاطــئــة ومـــغـــرضـــة وعـــدم 
إليه  التوصل  الــذي تم  البناء  تخريب املسار 

في االتصاالت األخيرة بن إيران والوكالة«.
وكـــــــان وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة االيــــــرانــــــي حــســن 
فــي تغريدة على  قــد كتب  اللهيان  أمير عبد 
»تـــويـــتـــر« بــعــد عـــودتـــه مـــن نـــيـــويـــورك مــســاء 
األحــــــد: »إيـــــــران تـــقـــدر الــدبــلــومــاســيــة، وتـــرد 

امتداد  ــّربــت بشكل منهجي على 
ُ

ترّهلت وخ
عقود«. واعتبر االتحاد أن »تعديل الدستور 
ــأن يـــخـــّص جميع  ــانـــون االنــتــخــابــي شــ ــقـ والـ
مكونات املجتمع من هياكل الدولة ومنظمات 
وجــمــعــيــات وأحــــزاب وشــخــصــيــات وطــنــيــة«، 
التعديل،  الجمهورية  رئيس  احتكار  رافضا 
وعلى  الديمقراطية  على  خطرًا  ذلــك  معتبرًا 
للخروج   

ّ
»ال حــل  

ّ
أن التشاركية. وشـــّدد على 

ــة الــراهــنــة غير الــتــشــاور والــتــشــارك  مــن األزمـ
ــــدة املـــــبـــــادئ الـــوطـــنـــيـــة  ــاعـ ــ ــلـــى قـ والــــــحــــــوار عـ
وسيادة تونس وخدمة شعبها والتجّرد من 

املصالح الذاتية والفئوية«.
ورؤيــتــه  طريقه  بخريطة  االتــحــاد  ويتشبث 
للخروج من األزمة، محددًا بوضوح تموقعه 
إزاء قرارات سعّيد، وهي القراءة التي تجتمع 
األغــلــبــيــة وراءهـــــــا تــقــريــبــا، والـــقـــائـــمـــة على 
إصـــاح أخــطــاء املــرحــلــة املــاضــيــة بالتشارك 
إلى  الــذهــاب  الدستور، ورفــض  وعلى قاعدة 
الواضح  والتصدي  محسوبة،  غير  مغامرة 
لكل انفراد بالحكم أو أي ارتداد على مكاسب 

الثورة.
حزبيا، توضح املشهد تقريبا، إذ تقف أحزاب 
قــلــيــلــة مـــع ســعــّيــد، أهــمــهــا حــركــة »الــشــعــب« 
املمثلة بـ15 نائبا، أما بقية األحــزاب الداعمة 
لـــه فــمــحــدودة الــشــعــبــيــة، مـــن بــيــنــهــا »حــركــة 
تــــونــــس إلـــــى األمـــــــــام« و»الــــتــــيــــار الــشــعــبــي« 
و»حــزب التحالف من أجــل تونس« و»حركة 
ــــزب الـــوطـــنـــي الــديــمــقــراطــي  ــــحـ الـــبـــعـــث« و»الـ
االشتراكي«. وتعتبر هذه األحزاب أن قرارات 
جاه إنقاذ الباد 

ّ
ات سعّيد »خطوة مهمة في 

من منظومة التدمير املمنهج للدولة، وتأكيد 
خــيــار الــقــطــع مـــع عــشــريــة الـــخـــراب والـــدمـــار 
والــفــســاد واإلفـــســـاد ومـــع خــيــارات حكومات 
لم تكن ســوى واجهة لحكم بــارونــات املافيا 

بقيادة حركة النهضة وحلفائها«.
املهمة، شعبيا  األحـــزاب  أغلب  تقريبا  وتقف 
وبـــرملـــانـــيـــا، فـــي الــجــهــة املــقــابــلــة والـــرافـــضـــة 
تونس«  و»قــلــب  »الــنــهــضــة«  ومنها  لسعّيد، 
الديمقراطي«  الــكــرامــة« و»الــتــيــار  و»ائــتــاف 
و»الــجــمــهــوري« و»الــتــكــتــل« و»آفــــاق تونس« 
و»الــــعــــمــــال« وغــــيــــرهــــا، بــتــبــايــن نــســبــي فــي 
الــتــفــاصــيــل، لــكــنــه تــبــايــن يـــؤكـــد أن رفــضــهــا 

دومــا على االحترام باملثل، وتــرد على حسن 
نــّيــة«. كما كتب فــي تغريدة،  الــنــوايــا بحسن 
أمس، أن لقاءه مع نظيره الفرنسي جان إيف 
و»يفتح  اء« 

ّ
»بن كان  نيويورك،  في  لودريان، 

آفـــاقـــا لــلــمــســتــقــبــل«. وتـــابـــع: »فـــي املــحــادثــات 
تقاعس  بشدة  انتقدت  الفرنسي،  الوزير  مع 
وأملانيا«.  وفرنسا  بريطانيا  الــثــاث،  الـــدول 
وأضــــــــاف أنـــــه قـــــال إن الـــحـــكـــومـــة اإليـــرانـــيـــة 
الجديدة حكومة أفعال ال أقــوال، وإن املعيار 

اتكم العملية. هو إجراء
ــك، اســـتـــغـــل رئــــيــــس الــــــــوزراء  ــ ــ فــــي غــــضــــون ذلـ
ــام  ــ ــالـــي بـــيـــنـــت كـــلـــمـــتـــه أمـ ــتـ ــفـ اإلســــرائــــيــــلــــي نـ
األحد،  أمس  املتحدة،  لأمم  العامة  الجمعية 
لــلــتــصــويــب عــلــى إيـــــران، مــعــتــبــرًا أن بــرنــامــج 
إيران النووي »تجاوز كل الخطوط الحمراء«، 
مؤكدًا في الوقت ذاته أن إسرائيل »لن تسمح« 
لـــطـــهـــران بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى الــــســــاح الــــــذري. 
وأضـــاف بينت: »بــلــغ برنامج إيـــران الــنــووي 
لـــحـــظـــة حـــاســـمـــة، تــــم تــــجــــاوز كــــل الـــخـــطـــوط 
الحمراء«، معتبرًا أن »الكلمات ال تمنع أجهزة 

الطرد املركزي من الدوران«.

جبهة  فــي  توحدها  قابلية  يعني  ال  لسعّيد 
واحــــــدة بــســبــب الـــخـــافـــات الــكــبــيــرة بــيــنــهــا، 
 لتشتتها وإضعاف 

ً
وربما يكون هذا مدخا

املوقف الرافض.
ــال أســتــاذ الــقــانــون الــدســتــوري  وعـــن ذلــــك، قـ
ومــــؤســــس شــبــكــة »دســــتــــورنــــا« جـــوهـــر بــن 
مــبــارك، الــذي شــارك فــي تظاهرات األحـــد، إن 
»أهـــم رســائــل احــتــجــاجــات األحـــد أن الــشــارع 
واملــجــتــمــع الــتــونــســي محصن ضــد االنــقــاب 
واالســـتـــبـــداد، وأنـــه بـــدأ يــتــحــرك، واستفاقته 
كانت كبيرة وواضــحــة، ما يعني أن موازين 
الــقــوى بــــدأت تتغير وســتــتــواصــل«. وتــوقــع 
ــد«، أن  ــ ــديــ ــ ــجــ ــ ــع »الـــــعـــــربـــــي الــ ــ ــــث مــ ــديـ ــ ــــي حـ فــ
وأن  املقبلة،  األسابيع  في  الحراك  »يتصاعد 
يجد االنــقــاب نفسه وســط انقسام حــاد في 
املــجــتــمــع الــتــونــســي، وهــــذا مـــا مـــن شــأنــه أن 
ــر لــانــقــاب  ــثـ يــشــجــع الــــشــــارع لــلــتــصــدي أكـ
واملجتمع  الوطنية  املنظمات  مواقف  ويدعم 
الوطني«، مشيرًا إلى »مسألة مهمة، وهي أن 
الشارع التونسي يستعيد شيئا فشيئا ثقته 

في التجربة. وعلى الرغم من أنه مصمم على 
عدم الرجوع ملا قبل 25 يوليو/ تموز، إال أنه 

رافض أيضا ملا بعد 25 يوليو«.
ولفت بن مبارك إلى أن »االحتجاجات توّجه 
أيــضــا رســـالـــة لـــلـــخـــارج، هـــي أن هــنــاك حــركــة 
ــكـــن لــكــل  ــمـ ــيـــة رافـــــضـــــة، ويـ ــنـ ســـيـــاســـيـــة مـــواطـ
ــاء الــديــمــقــراطــيــة الــتــعــاطــي مــعــهــا، مع  ــدقـ أصـ
املوقف  بــاالنــقــاب  أضــعــف  أن سعّيد  التأكيد 
الــدول  نـــادي  مــن  التونسي دولــيــا، ويخرجنا 
الــديــمــقــراطــيــة، ولـــكـــن هـــنـــاك طــبــقــة ســيــاســيــة 
حاِور 

ُ
امل وهي  بالديمقراطية  متشبثة  جديدة 

 على قاعدة الديمقراطية والسيادة«.
ً
مستقبا

وتعليقا على املواقف الحزبية، قال بن مبارك 
إن »املـــواقـــف بــــدأت تــتــوضــح والـــنـــاس تأخذ 
مسافة من سعّيد، ولكن األحــزاب عجزت عن 
الــتــحــرك، وقــدرتــهــا على التحكم فــي الــشــارع 
أصـــبـــحـــت ضــعــيــفــة، وهــــنــــاك قــــيــــادة جـــديـــدة 
ــداث، واملــشــهــد السياسي  ــ تــتــعــاطــى مــع األحــ
ــح أن »قـــوة  ــ بــكــل تــشــكــيــاتــه انــتــهــى«. وأوضـ
املــشــهــد الــجــديــد وصــابــتــه هــو أنـــه مواطني 

يتجاوز الخافات األيديولوجية وقائم على 
فكرة واحدة هي بناء الديمقراطية الحقيقية 
الوطنية، وهذا هو االستقطاب بن  والدولة 
ذات سيادة  ديمقراطية  دولــة  بناء  يريد  مــن 
ولــهــا مــشــروع وطــنــي، وبـــن مــن يتخبطون 
أن  إلــى  االســتــبــداد والشعبوية«، مشيرًا  بــن 
»الصراع في املرحلة املقبلة سيكون واضحا 
بــن قيم الــثــورة الــجــديــدة والــقــديــم املتشبث 

باملاضي وباالستبداد«.
ــال الــكــاتــب واملــحــلــل السياسي  مــن جــهــتــه، قـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  عـــادل بــن عــبــد الــلــه، لـــ
األول،  اليوم  منذ  واضــح  السياسي  »املشهد 
ولم تطرأ عليه تغييرات كبيرة، ولكن هناك 
أطرافا ذهبت في منطق االنقاب لحسابات 
خاصة، وعندما لم تجد موقعا في االنقاب 
بشكل  ليس  ولكن  مواقفها،  بمراجعة  بــدأت 
ــه انــــحــــراف عن  ــح بـــل بــالــتــعــبــيــر عـــن أنــ ــ واضـ
انــحــراف  أنــه  الــواقــع  مــســار التصحيح، فيما 
عن توقعاتهم من الرئيس ال أكثر«. ورأى أن 
»بيانات ومواقف بعض األحزاب واملنظمات 
ــا زالـــت  لـــم تـــرتـــق إلــــى مــســتــوى الــلــحــظــة، ومــ
ــالـــرأي  ــــراد بـ ــفـ ــ تـــتـــحـــدث عــــن الــــخــــوف مــــن االنـ
واملخاطر على الديمقراطية من دون التركيز 
على األصل، وهو أنه انقاب وتأويل انقابي 
اللحظة،  لــتــلــك  الـــعـــودة  دون  مــن   80 للفصل 
ــــيء«. واعــتــبــر  بــمــا يـــؤكـــد بـــأنـــه لـــم يــتــغــيــر شــ
أن »املــشــهــد يــتــجــه نــحــو فـــرز وانــقــســام على 
قـــاعـــدة مـــن مـــع الــدســتــور ومـــن ضــــده، ولــكــن 
ــا تــدعــي دفــاعــهــا عـــن الــدســتــور  ــرافـ هــنــاك أطـ
ولــم تعلن أي موقف رافــض لحرقه«، مشيرًا 
إلى أن »هناك العديد من املنظمات الصامتة 
ــصــدر أي مــوقــف مبدئي مــن الــدســتــور«. 

ُ
لــم ت

ولفت إلى أن »املحدد في تحوالت املشهد لن 
باعتبار  يكون داخليا، بل سيكون خارجيا، 
سياسيا،  وليس  عقائدي  سعّيد  مشروع  أن 
وهو يقدم نفسه كصاحب رسالة ال يخطئ، 
وكــــأنــــه مـــعـــصـــوم، فـــعـــمـــق خـــطـــابـــه الهـــوتـــي 
ــذلـــك ال ُيــنــتــظــر  ــيـــس خـــطـــابـــا ســـيـــاســـيـــا، لـ ولـ
ــراجـــع بعض  تـ أن  وال  الـــرئـــيـــس  يـــتـــراجـــع  أن 
ــراف مــواقــفــهــا مـــن االنـــقـــاب، وبــالــتــالــي  ــ األطــ
والــتــحــركــات هي  فاملحدد سيكون خــارجــيــا، 

رسالة للخارج أكثر منها للداخل«.

انتقد غريب آبادي عدم إدانة الوكالة الدولية هجمات على منشآت إيرانية )ألكس هالدا/فرانس برس(

)Getty( تظاهر اآلالف األحد ضد قرارات سعيّد

زكريا الكمالي

من سوء حظ اليمنيني أن الكارثة 
ت بهم مزدوجة وال وجود 

ّ
التي حل

ملخرج طوارئ. لم تكتف األقدار 
بجلب االنقالب الحوثي الذي أحال 
 إلى جحيم، بل 

ً
حياة الناس شماال

ان محافظات 
ّ
جعلت مصير ُسك

الجنوب والشرق تحت رحمة سلطة 
عبثية مماثلة، مع فارق أن األداء 

الكارثي لألخيرة يحظى باعتراف 
دولي.

بعد سبع سنوات من الحرب تبخرت 
الوحدة السياسية بوجود نظامني 

حاكمني أو أكثر، واالقتصادية 
بُعملتني نقديتني، وتشرذمت 

الجغرافيا الواحدة. املعاناة فقط هي 
من حافظت على زخمها الوحدوي 

من أقصى اليمن إلى أقصاه. والسبب 
في ذلك يعود إلى أن أسوأ ما أنتجه 
التاريخ اليمني من سلطات فاسدة 
خب انتهازية، 

ُ
وفصائل منفلتة ون

هي التي تتصدر املشهد في هذه 
اللحظات العصيبة، وهي من تعّمم 

العذابات إلى منزل كل يمني.
في صنعاء، لم يعد الناس ينتظرون 
من السلطات االنقالبية سوى البقاء 

على قيد الحياة. وفي عدن وباقي 
املدن التي تسمى مجازًا باملحررة، 

ينتظر السكان من الحكومة أي دليل 
مادي يبرهن أن »الشرعية«، التي 

ُيفترض أن توفر لهم األمان والعيش 
الكريم، ال تزال على قيد الحياة.

كان االعتقاد أن الحكومة اليمنية 
املعترف بها دوليًا، مسلوبة القرار 

واملقار بعد إجبارها على العيش في 
فنادق املنفى، لكن الكارثة أنها بدت 
منزوعة األحاسيس أيضًا. مشلولة 

ومثيرة للشفقة.
خالل األسابيع الثالثة املاضية، 

تعرضت الحكومة اليمنية النهيارات 
شاملة على كافة املستويات. فشل 

سياسي وعسكري واقتصادي، 
حتى جبهة التغريد على »تويتر«، 

انهارت هي األخرى. أكثر من سبع 
مديريات في محافظات البيضاء 

وشبوة ومأرب التهمها الحوثيون 
في غمضة عني. الريال اليمني في 
مناطق الشرعية فقد نحو 20 في 

املائة من قيمته خالل شهر فقط. أما 
في املجال السياسي، فالخيبة هي 
أبرز الثمار املحققة في كل املحافل 

اإلقليمية والدولية.
كل هذا الفشل املزدوج، لم يدفع 

الحكومة الشرعية للظهور ومكاشفة 
الشارع اليمني حول حقيقة ما جرى 
وما سيجري خالل املرحلة املقبلة، أو 
اإلعالن عن معالجات سريعة ملكامن 

الخلل أو محاسبة املقصرين. إذا 
كان سقوط مديريات عدة، وانهيار 

الريال إلى 1200 أمام الدوالر الواحد، 
أي بفارق 100 في املائة عن أسعار 

الصرف في صنعاء، لم يستفز قيادة 
»الشرعية«، فما هو الحدث الجلل 
الذي يمكن أن يقّض مضاجعها 

ويجعلها تفيق من سباتها الطويل؟

تكشف التطورات 
األخيرة في تونس عن 

بدء تشكل حراك شعبي 
جديد رافض لتفرد الرئيس 

قيس سعيّد بالسلطة 
والعودة عن مكتسبات 

الثورة

أصدر قاضي التحقيق األول في تونس، أمس اإلثنين، قرار سجن بحق رئيس 
كتلة »ائتالف الكرامة«، سيف الدين مخلوف )الصورة(، في ملف ما سمي 
إلى  تعود  والتي  المطار،  بواقعة 
أمنية  نقابات  بها  تقدمت  شكوى 
االئتالف  من  نواب   5 اعتداء  بتهم 
على شرطة الحدود وأمن المطار. 
تحويل  »الكرامة«  ــواب  ن ورفــض 
العسكرية  المحكمة  إلى  القضية 
بها  المدني  القضاء  تعهد  رغم 
معتبرين  الماضي،  مــارس/آذار  في 
فيه  يوليو   25 بعد  القضية  سحب 

استهداف سياسي.

سجن مخلوف

األميركي  القومي  األمــن  توّجه مستشار 
ــــن، إلـــى  ــنــ ــ ــفــــان، أمــــــس اإلثــ ــيــ جـــيـــك ســــولــ
ستشمل  خليجية  جولة  في  السعودية، 
اإلمارات أيضا، للبحث في امللف اليمني، 
على وقع التصعيد الحوثي في محافظة 
األميركي  واالنــســحــاب  الشمالية،  مــأرب 
املتدرج في املنطقة.  ويفترض أن ينضم 
إلــــى مـــحـــادثـــات ســولــيــفــان فـــي الــريــاض 
وأبــوظــبــي، املــبــعــوث األمــيــركــي الــخــاص 
لــلــيــمــن، تــيــم لــيــنــدركــيــنــغ، وكــبــيــر مـــدراء 
ــن الـــقـــومـــي ملــنــطــقــة الـــشـــرق  ــ ــ وكــــالــــة األمـ

األوسط، بريت ماكغورك. 
وسيلتقي سوليفان مع الوفد املرافق ولي 
العهد السعودي محمد بن سلمان، وهو 
الرئيس  إدارة  أرفــع مسؤول أميركي من 
األمــيــركــي جــو بــايــدن يـــزور اململكة منذ 
يناير/كانون  فــي  الرئاسة  بــايــدن  تولي 
باسم  املتحدثة  وأكـــدت  املــاضــي.  الثاني 
مــجــلــس األمــــن الــقــومــي، إيــمــيــلــي هـــورن، 
أن الزيارة ستبحث األوضــاع في اليمن، 
فــيــمــا تــــحــــاول واشـــنـــطـــن الـــضـــغـــط عــلــى 
إلــى اتفاق وقــف إطاق  اململكة للتوصل 

نار طويل املدى مع الحوثين.
ونــقــلــت وكــالــة »أســوشــيــيــتــد بــــرس«، عن 
اإلدارة  فــــي  ــن  ــ ــارزيـ ــ بـ اثــــنــــن  مـــســـؤولـــن 
األمــيــركــيــة، قــولــهــمــا إنـــه مـــن املــتــوقــع أن 
السعودية  فــي  أيــضــا  سوليفان  يجتمع 
الــدفــاع، شقيق ولــي العهد  بنائب وزيــر 
الــســعــودي، خــالــد بــن ســلــمــان. وبحسب 
مسؤول كبير في اإلدارة األميركية، فإن 
الــبــيــت األبـــيـــض قـــد وصــــل إلــــى خــاصــة 
ــراع الــيــمــنــي من  مــفــادهــا أن إنـــهـــاء الـــصـ
الــصــعــب أن يــحــصــل مــن دون الــتــواصــل 
مع كبار املسؤولن في السعودية. وكان 
ــط 

ّ
وزيــــــر الــــدفــــاع لـــويـــد أوســــــن قــــد خــط

لـــزيـــارة الــســعــوديــة فـــي وقـــت ســابــق من 
ــارة ألــغــيــت.  ــ ــزيـ ــ الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي، لـــكـــن الـ
ــة األمـــيـــركـــي  ــيـ ــارجـ ــخـ واجـــتـــمـــع وزيــــــر الـ
أنــتــونــي بلينكن أخــيــرًا مــع نــظــرائــه في 
التعاون الخليجي، على هامش  مجلس 

أعمال الجمعية العامة لأمم املتحدة.
ــة  ــاعـ ــمـ ــــت جـ ــنـ ــ ــلـ ــ ــا أعـ ــمــ ــيــ ــي ذلـــــــــك فــ ــ ــ ــأتـ ــ ــ ويـ
ــــرة  ــائـ ــ الـــــحـــــوثـــــيـــــن، أمـــــــــــس، إســـــــقـــــــاط طـ
تــجــســس أمــيــركــيــة، فــي مــحــافــظــة مـــأرب، 

ــال املــتــحــدث العسكري  وســـط الــيــمــن. وقـ
»الدفاعات  إن  ســريــع،  يحيى  للحوثين 
الــجــويــة )الــحــوثــيــة( تمكنت مــن إســقــاط 
ــــن نـــوع  ــة مـ ــيـ ــركـ ــيـ ــــرة تــجــســســيــة أمـ ــائـ ــ طـ
ســكــان إيــغــل بــســاح مــنــاســب«، مضيفا 
أن ذلك جاء أثناء قيام طائرة التجسس 
»أعمال عدائية في أجواء مديرية مدغل  بـ

بمحافظة مأرب«. 
إلى ذلك، تتواصل املعارك بن الحوثين 
مدينة  حـــول  اليمنية  الــحــكــومــة  وقــــوات 
مأرب االستراتيجية، شمال اليمن. وأدت 
 ،

ً
هذه املعارك إلى مقتل حوالي 70 مقاتا

بــن يــومــي األحــــد وأمــــس اإلثـــنـــن. وأكــد 
الحكومية،  الــقــوات  فــي  مــصــدر عسكري 
لــوكــالــة »فـــرانـــس بــــرس«، »مــقــتــل 58 من 
املـــتـــمـــرديـــن الـــحـــوثـــيـــن و9 مــــن الـــقـــوات 
الحكومية في مواجهات وغــارات جوية 
في محافظتي مأرب وشبوة«. وبحسب 
مــصــادر عــســكــريــة حــكــومــيــة، استهدفت 
ــــرات تـــابـــعـــة لــلــتــحــالــف الـــســـعـــودي  ــائـ ــ طـ
مركبات وتجمعات وتعزيزات للحوثين 
ــأرب وشـــبـــوة بــأكــثــر مـــن 20 غـــارة  ــ فـــي مـ
ــة. وكــــــان وزيــــــر اإلعـــــــام والــثــقــافــة  جــــويــ
قد  األريــانــي،  معمر  اليمني،  والسياحة 
اتــهــم أول مـــن أمــــس، جــمــاعــة الــحــوثــيــن 
بــقــصــف مـــنـــزل مـــحـــافـــظ مــــــــأرب، الـــلـــواء 
بالستين،  العرادة، بصاروخن  سلطان 
ــرارا مــــاديــــة، فــيــمــا أعــلــنــت  ــ ــ ــا خــلــف أضـ مـ
اليمنية مقتل 3 ضباط، اثنان  الحكومة 
منهم »مــســؤوالن أمــنــيــان«، فــي الهجوم 
ــيـــون  الـــــصـــــاروخـــــي الــــــــذي شـــنـــه الـــحـــوثـ
ــوم الــســبــت املـــاضـــي، واســتــهــدف حفا  يـ

بمحافظة حجة شمال غربي الباد.
الشعبي  الــســخــط  يتعالى  ذلـــك،  ووســـط 
ــدد مـــن املــحــافــظــات الــيــمــنــيــة ضد  فـــي عــ
أداء الحكومة. وفي هذا السياق، شهدت 
أمــس،  اليمن،  غــرب  تعز، جنوبي  مدينة 
تظاهرات غاضبة شملت جميع األحياء 
واألريـــــــــاف الـــجـــنـــوبـــيـــة، تـــنـــديـــدًا بـــتـــردي 
ــار الــعــمــلــة،  ــيـ ــهـ األوضـــــــاع املــعــيــشــيــة وانـ
ــقـــت قـــــــوات األمـــــــن الــــرصــــاص  ــلـ فـــيـــمـــا أطـ
بقطع  قــامــوا  متظاهرين  لتفريق  الــحــي 
الـــشـــوارع، مــا أســفــر عــن ســقــوط جــرحــى. 
»الــعــربــي الجديد«،  وقـــال شــهــود عــيــان لـــ
إن الـــحـــيـــاة الـــعـــامـــة أصــيــبــت بــشــلــل تــام 
فــي تــعــز، جـــراء قــيــام املــتــظــاهــريــن بقطع 
الشوارع الرئيسية والفرعية عبر إطارات 
مشتعلة وحجارة، كما تم إجبار غالبية 
ــــاق  ــات الــــتــــجــــاريــــة عـــلـــى إغـ ــتــــودعــ ــســ املــ
أبــوابــهــا أمــــام الــجــمــهــور. وأشــــــاروا إلــى 
عماقة  صــور  بتمزيق  متظاهرين  قيام 
ــلـــرئـــيـــس الـــيـــمـــنـــي عـــبـــد ربــــــه مــنــصــور  لـ
هــادي. وامتدت التظاهرات إلى األريــاف 
أكــد سكان  تــعــز، حيث  ملدينة  الجنوبية 
مــحــلــيــون أن مــديــريــتــي الــتــربــة واملــعــافــر 
شهدتا تظاهرات وقطعا للشوارع للمرة 
للعملة  القياسي  االنهيار  جــراء  األولـــى، 

وصمت السلطات الحكومية.
)العربي الجديد، أسوشييتد برس، 
فرانس برس(

حراك أميركي إلنهاء الحرب
عشرات القتلى في معارك مأرب

أوفد الرئيس األميركي 
جو بايدن، مستشاره 
لألمن القومي جيك 
سوليفان، إلى الرياض 

وأبوظبي

  شرق
      غرب
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اإليرانية السعودية في 
بغداد

ــان، أمـــس  ــ ــيـ ــ ــراقـ ــ قــــــال مـــــســـــؤوالن عـ
ــالــــة »أســـوشـــيـــيـــتـــد  ــوكــ االثــــــنــــــن، لــ
إيـــــــران  ــن  ــ عــ ــلـــن  ــثـ مـــمـ بـــــــــــرس«، إن 
والــســعــوديــة أجـــروا جــولــة جديدة 
مـــن املـــحـــادثـــات فـــي بـــغـــداد بــهــدف 
ــدة الــــتــــوتــــر بــيــنــهــمــا،  ــ تــخــفــيــف حــ
مـــن  اجــــــتــــــمــــــاع  أول  فــــــــي  وذلـــــــــــــك 
نـــوعـــه بـــن الـــطـــرفـــن مــنــذ أن أدى 
إبراهيم  الجديد  اإليراني  الرئيس 
مطلع  الدستورية  اليمن  رئيسي 
ــي. ونـــاقـــش  ــ ــاضـ ــ أغــــســــطــــس/آب املـ
ــبــــوع  ــقــــد األســ ــاع الـــــــذي ُعــ ــمــ ــتــ االجــ
ــة بـــن  ــ ــقـ ــ ــالـ ــ املـــــــاضـــــــي »قـــــضـــــايـــــا عـ
ــك الــتــمــثــيــل  ــ الـــبـــلـــديـــن، بـــمـــا فــــي ذلـ

الدبلوماسي بينهما«.
)أسوشييتد برس(

الجنائية الدولية 
تستهدف »طالبان« 

و»داعش«

ــد  ــ ــديـ ــ ــــجـ ــن املــــــــدعــــــــي الــــــــعــــــــام الـ ــ ــ ــلـ ــ ــ أعـ
كريم  الــدولــيــة  الــجــنــائــيــة  للمحكمة 
خـــــان )الـــــــصـــــــورة(، فــــي بــــيــــان أمـــس 
االثـــنـــن، أنـــه يــنــوي تــركــيــز تحقيقه 
ــــى حــــركــــة  ــلـ ــ ــــان عـ ــتـ ــ ــــسـ ــانـ ــ ــغـ ــ حـــــــــول أفـ
ــة  ــبـــان و»تـــنـــظـــيـــم داعـــــــش- واليــ ــالـ طـ
ــــن مــنــح  ــــف عـ ــــوقـ ــتـ ــ خـــــــراســـــــان«، و»الـ
أولوية« لاتهامات املوجهة للقوات 
األمــيــركــيــة بـــارتـــكـــاب جـــرائـــم حـــرب. 
وأفــــاد خـــان بــأنــه طــلــب مــن الــقــضــاة 
السماح له بــإعــادة إطــاق التحقيق 
الذي تم تعليقه العام املاضي بطلب 
من الحكومة األفغانية، آنــذاك، التي 
أنــهــا ستتولى  إلـــى  أشــــارت حينها 
التحقيق بنفسها في جرائم الحرب.
)فرانس برس(

ال كلمة ألفغانستان في 
الجمعية العامة

طــلــب الــســفــيــر األفـــغـــانـــي لــــدى األمـــم 
ــــام إســـحـــق زاي ســحــب  ــتـــحـــدة غـ املـ
باده عن الئحة الدول األعضاء التي 
كان يفترض أن تلقي خطابات، أمس 
االثنن، في اليوم األخير من نقاشات 
املتحدثة  وقــالــت  الــعــامــة.  الجمعية 
ــة الـــعـــامـــة  ــيـ ــعـ ــمـ ــيـــــس الـــجـ ــ ــم رئـ ــ ــــاسـ بـ
ــة فـــرانـــس  ــالـ مــونــيــكــا غـــرايـــلـــي، لـــوكـ
برس، إن »هذا البلد سحب مشاركته 
في النقاش العام«، موضحة »لم يتم 
إعطاء أي سبب«. وجاء ذلك في وقت 
لم يسمح لحركة طالبان بإلقاء كلمة 

في اجتماع الجمعية العامة.
)فرانس برس(

بينت يلتقي وزيرين من 
اإلمارات والبحرين

ــوزراء اإلســرائــيــلــي  ــ ــ الــتــقــى رئــيــس الـ
نـــفـــتـــالـــي بـــيـــنـــت )الـــــــــصـــــــــورة(، لــيــل 
ــد- االثـــنـــن، بـــوزيـــر الــخــارجــيــة  ــ األحــ
الــبــحــريــنــي عــبــد الــلــطــيــف الــزيــانــي، 
ــاراتــــي لــلــشــؤون  ــة اإلمــ ووزيـــــر الـــدولـ
في  املـــرر،  شــاهــن  الخارجية خليفة 
نــــيــــويــــورك، قــبــيــل إلـــقـــائـــه كــلــمــة فــي 
األمم املتحدة أمس. وقال بينت أثناء 
اجــتــمــاعــه مــع الــوزيــريــن، وفـــق بيان 
ملكتبه، إن »إسرائيل تأمل في تعزيز 
الــبــلــديــن، وتوسعتها  الــعــاقــات مــع 

قدر اإلمكان«.
)رويترز(

تفاصيل جديدة في 
قضية نزار بنات

ــواردة فــي الئحة  ــ كــشــفــت الــوقــائــع الــ
ــتــــي وجـــهـــتـــهـــا الـــنـــيـــابـــة  االتــــــهــــــام، الــ
ــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، أمــــس  الـــعـــســـكـــريـــة الـــفـ
املعارض  بمقتل  للمتهمن  االثــنــن، 
واملرشح النيابي السابق نزار بنات، 
مقتله  حادثة  عن  جديدة  معلومات 
أثـــنـــاء اعــتــقــالــه. وأظـــهـــرت الــوقــائــع، 
الـــتـــي تــلــتــهــا الــنــيــابــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
ــمــــة الـــثـــانـــيـــة  ــاكــ ــة املــــحــ ــلـــسـ خـــــــال جـ
أمــر من  للمتهمن بالقضية؛ وجــود 
قــائــد الــفــرقــة األمــنــيــة الــتــي اقتحمت 
مــنــزل بــنــات بــإكــمــال عــمــلــيــة ضــربــه 
بـــعـــد اعـــتـــقـــالـــه، وعــــــدم تــنــفــيــذ طــلــب 

بنقله إلى املستشفى.
)العربي الجديد(

غروسي إلى طهران في 12 سبتمبر الحالي. 
آبــادي على أن البيان املشترك  وشــدد غريب 
بن الطرفن الصادر يومها »جاء بناء على 
الــذاكــرة  بطاقات  إيـــران الستبدال  نّية  حسن 
النشاطات قامت بها  ملعدات مــحــددة. وهــذه 
غريب  وكــرر  و22 سبتمبر«.   20 بن  الوكالة 
آبادي موقف باده املنتقد لعدم إدانة الوكالة 
لــهــجــمــات طـــاولـــت مــنــشــآت إيـــــران الــنــوويــة، 
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مرشحة الدائرة 17 )الريان العتيق( النتخابات مجلس الشورى 

عندما أعلنت عن نيتي الترشح لالنتخابات مجلس الشورى كانت كل متطلبات 
ذلك القرار المصيري الذي اخترته واضحة أمامي، وكنت قد أجبت فعليا عن 

كثير من األسئلة التي خطرت على ذهني على مدى أيام وليال من التفكير 
والتدبر واالستخارة: لماذا ترشحت؟ وما هو برنامجي االنتخابي؟ وما هي 

القضايا التي سأتبناها وأدافع عنها خالل حملتي االنتخابية؟ وما هي 
المطالب االنتخابية التي يمكنني تحقيقها للناخبين إذا تم انتخابي؟ 
وما هو الشعار االنتخابي الذي سأخوض به تجربة الحصول على ثقة 

الناس وأصواتهم االنتخابية؟

ــي هــو شــعار  ــا أمام ــا كان واضح ــر م ــل أك ولع

ــة  ــع.. وعدال ــدل الترشي ــة »ع ــي االنتخابي حملت

ــدا  ــر يشء ب ــه أك ــع«، ألن ــق الجمي ــع.. ح التوزي

يل مقنعــا وقــادرا عــى اختصــار رؤيتــي ملــا يجــب 

أن تكــون عليــه قطــر بعــد ثالثــن عامــا أو أكــر، 

ومــا ســيتحقق للقطريــن مــن رخــاء وتنميــة 

وحقــوق، لكــن مــا مييــز هــذا الشــعار حقــا هــو 

أنــه يالمــس كل جــزء يف برنامجــي االنتخــايب، 

الــذي جعلتــه خارطــة طريــق حقيقيــة لكثــر مــن 

القضايــا الوطنيــة واملجتمعيــة التــي تحقــق النفع 

العــام، وهــو يف الوقــت نفســه ال يهمــل املعانــاة 

الحقيقيــة التــي تعيشــها بعــض فئــات املجتمــع، 

ويؤكــد مســؤوليتي املجتمعيــة واإلنســانية إليــالء 

قضاياهــا كل مــا تســتحق مــن اهتــام وأولويــة 

مطلقــة.

إن رشوط تحقيــق الرخــاء االقتصــادي والرفــاه 

االجتاعــي واملشــاركة الشــعبية يف اتخــاذ القــرار 

التخطيــط  يدخــل ضمــن  مــا  ومنهــا  كثــرة، 

االقتصــادي، أو التنظيــم القانــوين، أو التطويــر 

التعليــم والصحــة  التقنــي، أو رفــع مســتوى 

ــع  ــاج إىل ترشي ــك يحت ــن كل ذل ــف، لك والتوظي

وتوزيــع  الجميــع،  أمامــه  يتســاوى  عــادل 

ــع، وحــق  ــا الجمي ــروة ليســتفيد منه متســاو لل

يشــمل الجميــع يتمــم العــدل واملســاواة، وهــذا 

ــد  ــا يري ــايب وم ــعاري االنتخ ــر ش ــط جوه بالضب

ــه. تحقيق

ولتفصيــل معنــى هــذا الجمــع بــن قيــم العدالــة 

ــن  ــن اجتاعيت ــر يف فئت ــق لننظ ــاواة والح واملس

البنــاء  أن  أرى  القطــري  املجتمــع  يف  مهمتــن 

عليهــا يضمــن تأســيس مجتمــع عــادٍل ومتســاٍو 

وصاحــب حــٍق، وهــا فئتــا الشــباب وأبنــاء 

القطريــات.

ــا  ــاري له ــس اختي ــباب، لي ــة الش ــبة إىل فئ بالنس

بســبب أنهــا الفئــة األكــر يف املجتمــع القطــري، 

ــة إىل  ــا إيجابي ــول إنه ــب الق ــة يج ــذه حقيق وه

أبعــد الحــدود، ولكــن ألنهــا إضافــة إىل ذلــك هــي 

مــن ســيبني مســتقبل قطــر، ومــن ســينقلنا مــن 

الخــر إىل الرفــاه، ومــن النجــاح إىل التميــز. إنهــا 

الســواعد التــي ســتبني الوطــن الــذي نحلــم بــه 

ــا  ونســعى لتحقيقــه، والعقــول التــي ســتبتكر لن

حلــوال نتجــاوز بهــا مشــاكلنا، والقلــوب التــي 

ســتحمل تراثنــا وعاداتنــا وقيمنــا وكلاتنــا آبائنــا 

وأمهاتنــا وحكمــة أجدادنــا، فهــل بعــد هــذا نــرك 

ــم أو  ــال دع ــدا وب ــتقبله وحي ــح مس ــبابنا يكاف ش

ــن  ــيمنا وال م ــن ش ــذا م ــس ه ــا؟ لي مســاندة من

ــا. قيمن

ــري،  ــبابنا القط ــا ش ــي قضاي ــى تبن ــريص ع إن ح

الــذي أثبــت أنــه مبــدع وقــادر عــى تحمــل 

أدافــع  واقتــدار، جعلنــي  بكفــاءة  املســؤولية 

االنتخــايب  برنامجــي  يف  جوهريــة  فكــرة  عــن 

ــك باعتبارهــا  ــة، وذل ــة البرشي هــي فكــرة التنمي

ــا  ــن أرض ــذا الوط ــوة ه ــى ق ــاظ ع ــا للحف أساس

ــق  ــت بتحقي ــق طالب ــذا املنطل ــن ه ــعبا، وم وش

ــا  ــا رصيح ــمل تنصيص ــع، ليش ــة يف الترشي العدال

يف  املخالــف  للتأويــل  قابــل  وغــر  وواضحــا 

قوانيننــا يصبــح بــه أبناؤنــا مــن الكــوادر الشــابة 

أصحــاب األولويــة املطلقــة يف التوظيــف، مــع 

تأكيــد حصــول خريجــي الجامعــات والثانويــة 

ــل ــرص عم ــى ف ع

مبــارشة يف القطاعــن الحكومــي أو الخــاص دون 

انتظــار قــد يؤخــر مســتقبلهم أو يعطــل دورهــم 

يف تنميــة الوطــن، إنــه نــوع مــن التمييــز اإليجايب 

بينهــم  فــرق  فــال  ونســاًء،  رجــاال  لشــبابنا 

إال بالعمــل الجــاد، وهــو تأكيــد لحقهــم 

العادلــة،  الدولــة  بنــاء  يف  املشــاركة  يف 

واملســاواة بينهــم يف توزيــع خــرات هــذه 

ــم رشكاء  ــا يجعله ــذا م ــة، وه األرض الطيب

ــر. ــز والخ ــن الع ــاء الوط يف بن

ومــن تلــك الدعــوة إىل تحقيــق العــدل 

واملســاواة والحــق تفرعــت مطالــب كثــرة 

ــري،  ــباب القط ــح الش ــا يف صال ــب كله تص

مثــل املطالبــة بزيــادة التخصصــات الجامعيــة 

ــل،  ــوق العم ــات س ــع متطلب ــاىش م ــي تت الت

ــرة،  ــدة ومبتك ــة جدي ــروع جامعي واســتحداث ف

ــاق  ــدون االلتح ــن يري ــالب الذي ــاعدة الط ومس

للجامعــات  يذهبــوا  ال  حتــى  قطــر  بجامعــة 

األخــرى خــارج البــالد بســبب قلــة االختصاصــات 

أو انعــدام بعضهــا، رغــم الحاجــة امللحــة لهــا يف 

ــباب  ــل الش ــة بتفضي ــل، أو املطالب ــوق العم س

وإعطائهــم األولويــة يف الوظائــف الحيويــة 

ــة. بالدول

القطريــات  أبنــاء  فئــة  إىل  بالنســبة  أمــا 

صــادق  ســعي  إىل  يحتــاج  فاملوضــوع 

وحقيقــي لتجــاوز املعوقــات التــي مازالــت 

ــن  ــه م ــك لننقل ــف، وذل ــذا املل ــط به تحي

ــرارات الواضحــة  ــة إىل الق ــا الصادق النواي

ــا نأمــل أن يقــّدم  ــة. إنن ــول العادل والحل

حلــوال  املنتخــب  الشــورى  مجلــس 

قانونيــة جذريــة مللــف أبنــاء القطريــات 

حتــى ندمــج هــذه الفئــة العزيــزة علينــا نهائيــا 

يف مجتمعنــا، وننهــي

معانــاة جــزء مــن إخوتنــا وأبنائنــا ظلــت تنــزف 

ــم  ــم رغ ــل إدماجه ــبب تعط ــا بس ــم قلوبن معه

ــم. ــة مطالبه ــرار بعدال اإلق

ــة  ــا الحكيم ــأن قيادتن ــن ب ــا نؤم ــن جميعن ونح

جــزء  عــن  تتخــى  لــن  بشــعبها  والرحيمــة 

ــدوا عــى هــذه  ــد ول ــا، فهــم ق ــز مــن أهلن عزي

األرض مــن أم قطريــة خالصــة، وعاشــوا بــن 

عدل التشريع وعدالة 
التوزيع حق الجميع.. 

الشعار الذي أنصف 
الشباب وأبناء القطريات

لينا ناصر الدفع .. 
ماجستير قانون دولي وعالقات دولية

أكنافهــا يحملــون حبهــم الصــادق لهــا، ودرســوا 

يف مدارســها ليكونــوا جنــودا يف ســاحات املعرفــة 

والبنــاء والــذود عــن هــذه الدولــة العادلــة 

ــي  ــذا فإنن ــا، وله ــا غره ــون وطن ــي ال يعرف الت

ــل  ــورى املقب ــس الش ــأن مجل ــام ب ــن ت ــى يق ع

تقنــن  العــدل يف  ويحقــق  الجــدل  سيحســم 

ــدأ املســاواة  االنتــاء لهــذا الوطــن، ويجســد مب

ــرات  ــع بخ ــق يف التمت ــد الح ــة، ويؤك يف املواطن

ــي  ــا الت ــا خــر حمــل وثائقه هــذه األرض، وأوله

ــات  ــوق والواجب ــن كامــي الحق ــم مواطن تجعله

ــة  ــة الرفيع ــالق القطري ــادل واألخ ــون الع بالقان

ــة. ــة النبيل ــيم العربي والش

ينقصــه  ال  لدولتنــا  القطريــات  أبنــاء  والء  إن 

لهــذه  انتاءهــم  يشء وال يشــوبه شــك، وإن 

ــم  ــده والء، فه ــاء وال يفس ــوه انت األرض ال يعل

ــا، ولهــم كامــل الحــق يف رشف االنتــاء  جــزء من

لدولتنــا، ولــن نتهــاون يف الدعــوة إىل أن يكونــوا 

مواطنــن كامــي املواطنــة، تحقيقــا ملبــدأ العــدل 

يف الترشيــع، والعدالــة يف التوزيــع، وتأكيــدا لهــذه 

ــع. ــمل الجمي ــي ستش ــوق الت الحق



أمين العاصي

الريف  فــي  الــيــرمــوك  التحقت منطقة حــوض 
ــا فــي جــنــوبــي ســوريــة  الــغــربــي ملحافظة درعـ
بــالــتــســويــة مـــع الـــنـــظـــام الــــســــوري، بــعــد أقــل 
مــن شهر على فــرض هــذه التسوية مــن قبل 
الــجــانــب الـــروســـي عــلــى املــــدن والـــبـــلـــدات في 
املــحــافــظــة الــخــارجــة عمليًا عــن سلطة قــوات 
النظام، ما مّهد الطريق أمام عودة العالقات 
عــلــى مــســتــويــات عـــدة بــن الــنــظــام والــجــانــب 
األردنــي. وفي هذا اإلطــار، دخلت وحدات من 
قوات النظام وأجهزته األمنية، أول من أمس 
ــد، نــاحــيــة الــشــجــرة فـــي مــنــطــقــة حــوض  ــ األحـ
ــــاع  ــدأت عــمــلــيــة تـــســـويـــة أوضـ ــ ــ الــــيــــرمــــوك، وبـ
مـــقـــاتـــلـــن ســـابـــقـــن فــــي فـــصـــائـــل املـــعـــارضـــة 
ــة فــــي املـــنـــطـــقـــة، وأوضــــــــاع مــنــشــقــن  الـــســـوريـ
عــن قــــوات الــنــظــام مــن أبــنــاء الــنــاحــيــة وقــرى 
السالح  تسليم  تتضمن  لها،  تابعة  وبــلــدات 

الــفــردي واملــتــوســط. وقـــال الناشط اإلعــالمــي 
فــي »تجمع أحـــرار حـــوران« يوسف املصلح، 
وقــرى حوض  بلدات  إن  الجديد«،  »العربي  لـ
ــلـــدة تـــســـيـــل، دخــلــت  الــــيــــرمــــوك، بــاســتــثــنــاء بـ
ــا: الــشــجــرة،  ــ ــرزهـ ــ الــتــســويــة مـــع الـــنـــظـــام، وأبـ
حــيــط، جــمــلــة، ســحــم الـــجـــوالن، نــافــعــة، جلن 

وعن ذكر.
وبـــــّن املــصــلــح أن أهــمــيــة حــــوض الــيــرمــوك 
ــن كــونــهــا  ــي ريـــــف درعــــــا الـــغـــربـــي تــنــبــع مــ فــ
ــلــــحــــدود الــــســــوريــــة مــع  ــتـــاخـــمـــة لــ مـــنـــطـــقـــة مـ
املــحــتــلــة،  الــفــلــســطــيــنــيــة  ولــــأراضــــي  األردن 
مــشــيــرًا إلـــى أن املنطقة شــهــدت خـــالل اآلونـــة 
األخـــيـــرة عــمــلــيــات اســتــهــداف آللـــيـــات تابعة 
لــقــوات الــنــظــام، مــا أدى إلــى مقتل عــدد كبير 
ــوات. مـــن جــهــتــه، لفت  ــقــ ــذه الــ مـــن عــنــاصــر هــ
الصحافي السوري إبراهيم العواد )وهو من 
أبناء درعــا(، إلــى أن منطقة حــوض اليرموك 
ــنـــوبـــي ســــوريــــة،  ان مــــائــــي مـــهـــم فــــي جـ

ّ
»خـــــــــز

حيث تضم العديد من الــســدود، أبــرزهــا سد 
»العربي  الوحدة«. وأشار العواد، في حديث لـ
الــجــديــد«، إلـــى أن »حـــوض الــيــرمــوك منطقة 
زراعية خصبة تضم 11 بلدة وقرية، أكبرها 
ألــف شخص«.   200 الشجرة، ويقطنها نحو 
أمـــــا صــحــيــفــة »الـــــوطـــــن« الـــتـــابـــعـــة لــلــنــظــام، 
فقالت إن وحدات من قواته انتشرت في قرى 
الــجــوالن في  حيط وجلن واملزيرعة وسحم 
حوض اليرموك بعد انتهاء عمليتي تسوية 

واستالم السالح في تلك القرى. 
ــــدة فــــي ريـــــف درعــــا  ــــرى عـ وكــــانــــت بــــلــــدات وقــ

ــــالل شـــهـــر ســبــتــمــبــر/  الـــغـــربـــي قــــد أجــــــرت خـ
ــــوات الــنــظــام  ــلـــول الــحــالــي تــســويــات مـــع قـ أيـ
تحت إشراف روسي، وهي: تل شهاب وقرى 
الـــيـــادودة، وطفس.  املــزيــريــب،  فــي محيطها، 
وكـــانـــت قــــوات الــنــظــام وفــصــائــل مــحــلــيــة قد 
طردت فصيل »جيش خالد«، الذي كان تابعًا 
فــي منتصف  املنطقة  مــن  »داعــــش«،  لتنظيم 
ــاكـــات بــن  ــبـ ــتـ مــــعــــارك واشـ بـــعـــد  ــام 2018،  ــ عـ
»صــفــقــة« مــع التنظيم لم  الــطــرفــن انــتــهــت بـــ
تــكــشــف تــفــاصــيــلــهــا، ولــكــن مـــصـــادر مطلعة 
أكــــدت فــي حــيــنــه أنــهــا تضمنت تــوفــيــر ممر 
آمن ملن بقي من عناصر التنظيم إلى البادية 

السورية.
ومن الواضح أن خريطة الحل التي وضعها 
العسكري  التصعيد  لتجنب  روس  ضــبــاط 
فـــي جــنــوب ســـوريـــة تــســيــر كــمــا هـــو مــرســوم 
لها، حيث دخلت قــوات النظام السوري منذ 
مطلع الشهر الحالي إلى أغلب بلدات وقرى 
ــدأت الـــتـــســـويـــة فــي  ــ ــ ــا الـــغـــربـــي. وبـ ــ ــــف درعــ ريـ
أنهى حــصــارًا خانقًا  مــا  البلد،  منطقة درعــا 
فرضه النظام على أحياء درعا البلد استمر 
ــر على آالف املدنين. في 

ّ
لنحو 70 يومًا، وأث

الحد من  النظام  الــروس على  املقابل، فــرض 
العسكرية في مدينة درعا  الحواجز  انتشار 
ــي بــن  ــالــ ومــحــيــطــهــا، وتــســهــيــل حـــركـــة األهــ
املــدن والبلدات، وسحب مليشيات ووحــدات 
ــا. وبــالــفــعــل، فقد  ــ تــابــعــة لـــه مـــن مــديــنــة درعــ
الحواجز  أكثر  من  املليشيات  هــذه  انسحبت 
وهو  املدينة،  في  املدنين  ضد  وفتكًا  قسوة 

»حـــاجـــز حــمــيــدة الــطــاهــر«  ــان ُيـــدعـــى بــــ مـــا كــ
فــــي حــــي الـــســـحـــاري بــمــديــنــة درعـــــــا. ووفــــق 
نـــاشـــطـــن مــحــلــيــن، يــعــتــبــر حـــاجـــز حــمــيــدة 
الطاهر، والذي أقيم في حديقة تحمل االسم 
ذاته، األول الذي تم إنشاؤه في مدينة درعا، 
حيث تــمــركــزت قـــوات الــنــظــام فيه فــي أواخــر 
يوم  فيه حتى  2011، وبقيت  إبريل  نيسان/ 
الفرقة  الـــروس  أجبر  كما  املــاضــي.  الخميس 
الرابعة التابعة لقوات النظام، والتي يقودها 
ماهر األســد، على االنسحاب من مواقع عدة 
فــي مدينة درعـــا وريــفــهــا الــغــربــي، وانحصر 
الغربية، وفق  املدينة  وجودها في ضواحي 
مصادر محلية أشــارت إلى أن خريطة الحل 
الروسية أفشلت محاولة هذه الفرقة املوالية 
إليران السيطرة على مدينة درعا واالنتشار 

على الحدود السورية - األردنية. 
الداخلية  أعــلــن وزيـــر  وعــلــى صعيد متصل، 
األردنـــي مـــازن الــفــرايــه، أمــس اإلثــنــن، إعــادة 
ــة - الـــســـوريـــة )مــعــبــر  ــيــ فــتــح الــــحــــدود األردنــ
جـــابـــر - نــصــيــب(، اعـــتـــبـــارًا مـــن صـــبـــاح يــوم 
ــراءات  ــ ــ ــق مــصــفــوفــة اإلجـ ــ غـــد األربــــعــــاء، ووفـ

فتح  بــإعــادة  الــخــاصــة  واللوجستية  الفنية 
واملسافرين.  الشحن  حركة  أمــام  املعبر  هــذا 
وقــالــت وزارة الــداخــلــيــة األردنـــيـــة، فــي بيان، 
ــرار يــأتــي لــغــايــات »تــنــشــيــط الــحــركــة  ــقـ إن الـ
التجارية والسياحية بن البلدين الشقيقن، 
ــاة اإلجـــــــراءات األمــنــيــة والــصــحــيــة  ــراعـ مـــع مـ
املطلوبة، وهــو األمــر الــذي جــاء بتوجيهات 
مـــن رئــيــس الــــــوزراء بــشــر الــخــصــاونــة خــالل 
زيـــارتـــه ملــركــز حــــدود جــابــر، فــي الــثــامــن من 
ــرار فتح  يــولــيــو/ تــمــوز املـــاضـــي«. ويـــأتـــي قــ
الرئيسي بن سورية واألردن متسقًا  املعبر 
مــع مـــحـــاوالت أردنـــيـــة للتطبيع مــع الــنــظــام 
ــة عــربــيــة  ــزلــ ــــن عــ ــانـــي مـ ــعـ الـــــســـــوري الـــــــذي يـ
وإقليمية ودولية منذ أواخــر 2011. وتشهد 
وزاريــة  عــّمــان مباحثات  األردنــيــة  العاصمة 
مــوســعــة بــن الــجــانــبــن األردنــــي والــســوري، 
وزارات  يــمــثــلــون  وزيـــــــرًا   12 فــيــهــا  يــــشــــارك 
االقـــتـــصـــاد والــــتــــجــــارة والـــصـــنـــاعـــة والــنــقــل 
ــة والـــطـــاقـــة واملــــيــــاه، بـــهـــدف بــلــورة  ــ ــــزراعـ والـ
في  االقــتــصــادي  الــتــعــاون  لتعزيز  تفاهمات 
ــاع في  ــدفـ مــخــتــلــف املــــجــــاالت. وكــــان وزيــــر الـ
العماد علي أيوب،  النظام السوري،  حكومة 
الـــحـــالـــي،  ســبــتــمــبــر   19 فــــي  األردن  زار  ــد  قــ
وذلــك للمرة األولــى منذ سنوات، حيث عقد 
املشتركة  األركـــان  رئيس هيئة  مــع  اجتماعًا 
ــة، الـــلـــواء يــوســف  ــيــ لــلــقــوات املــســلــحــة األردنــ
على  األمني  الجانب  عليه  طغى  الحنيطي، 
ضـــوء الــتــطــورات الــتــي حــدثــت فــي محافظة 

درعا مع بدء تطبيق اتفاقات التسوية.
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متابعة

بدأت قوات 
النظام تسوية أوضاع 

مقاتلين سابقين

)Getty( أعلن األردن أمس إعادة فتح معبر جابر الحدودي

طــالــب 14 حــزبــًا ســيــاســيــًا، أبــرزهــا 
حركة مجتمع السلم، أمس اإلثنن، 
الـــرئـــيـــس الــــجــــزائــــري عـــبـــد املــجــيــد 
ــراع فــي  ــ ــــاإلسـ ــورة(، بـ ــ ــــصــ ــبـــون )الــ تـ
حل املجالس البلدية الحالية، ملنع 
التي  األحـــزاب  قبل  مــن  استغاللها 
تــســيــطــر عــلــيــهــا جــبــهــة الــتــحــريــر 
الــوطــنــي والــتــجــمــع الــديــمــقــراطــي، 
في االنتخابات املحلية املقررة في 
املقبل،  الثاني  نوفمبر/تشرين   27
وبإجراء تعديل عاجل في القانون 
االنتخابي لخفض سقف التواقيع 
املـــطـــلـــوبـــة. وطـــالـــبـــت األحـــــــزاب في 
رسالة وجهتها إلى تبون، باتخاذ 
البلدية،  قرار عاجل بحل املجالس 
ــفـــــرص،  ــ ــافــــؤ الـ ــكــ ــــدأ تــ ــبـ ــ تـــحـــقـــيـــقـــًا ملـ
ــاء الــبــلــديــات  بــعــد اتـــهـــامـــات لـــرؤسـ
وأعضاء هذه املجالس، باستغالل 
مـــنـــاصـــبـــهـــم ألغـــــــــراض انــتــخــابــيــة 
والــتــحــيــز لــصــالــح قــوائــم أحــزابــهــم 
ــة فـــــــي االنـــــتـــــخـــــابـــــات  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ الـ
ـــ14 من  ــــزاب الــ املــقــبــلــة. وشــكــت األحـ
املستقلة  الــوطــنــيــة  الــســلــطــة  عــجــز 
لــالنــتــخــابــات »الــتــي لــم تتمكن من 
الترشح واستمارات  توفير ملفات 
ــر مـــن  ــيــ ــبــ الـــــتـــــواقـــــيـــــع فـــــــي عـــــــــدد كــ
الواليات، إال بعد مرور 15 يومًا من 

بدء آجال جمعها«. 
)العربي الجديد(

لحقوق  األوروبـــيـــة  املحكمة  تنعقد 
ــاء، للنظر في  ــعـ اإلنـــســـان، غـــدًا األربـ
قــضــيــة نـــســـاء وأطـــفـــال الــجــهــاديــن 
الــفــرنــســيــن الــعــالــقــن فـــي ســوريــة، 
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  رفـــــــــض  ــد  ــ ــعـ ــ بـ
الــفــرنــســيــة واملــحــكــمــة اإلداريـــــــة في 
باريس، طلبات ذوي عدد من هؤالء 
ــا. وســيــتــم  بــــإعــــادتــــهــــم إلــــــى فــــرنــــســ
ــــذه الــقــضــيــة مــــن قــبــل  الـــنـــظـــر فــــي هـ
ــة الــقــضــائــيــة في  ــ ــيـ ــ الــهــيــئــة األوروبـ
مـــديـــنـــة ســـتـــراســـبـــورغ الــفــرنــســيــة، 
ــة قـــضـــائـــيـــة فــي  ــئـ ــيـ وهـــــــي أعــــلــــى هـ
ــي لــجــأ  ــ ــتـ ــ ــاد األوروبــــــــــــــــي، الـ ــ ــ ــحـ ــ ــ االتـ
إلــيــهــا ذوو فــرنــســيــات غـــــادرن إلــى 
سورية والتحقن بتنظيم »داعش«، 
الــــهــــول،  مـــخـــيـــم  فــــي  ويـــقـــبـــعـــن اآلن 
الــخــاضــع لــســيــطــرة »قــــوات ســوريــة 
ــد( فــــي شـــرق  ــســ ــيـــة« )قــ ــقـــراطـ الـــديـــمـ
القضية جــداًل  ســوريــة. وتثير هــذه 
كـــبـــيـــرًا فــــي فـــرنـــســـا، خـــصـــوصـــًا أن 
»انتهاك  البعض يضعها في خانة 
باريس لحقوق اإلنــســان«، إذ تصّر 
الــســلــطــات الــفــرنــســيــة عــلــى معاملة 
ــل حـــالـــة عـــلـــى حــــــدة، فــيــمــا خــص  كــ
بعد  بــالــعــودة  الــراغــبــن  مواطنيها 

سقوط تنظيم »داعش«. 
)العربي الجديد(

أفـــادت مــصــادر عراقية مطلعة في   
ــر  ــ ــــأن أوامـ ــنــــن، بـ ــداد، أمـــــس اإلثــ ــغــ بــ
قــبــض جــديــدة صـــدرت بــحــق أربــعــة 
أشـــخـــاص جـــــدد، لــثــبــوت تــورطــهــم 
بــاملــشــاركــة والــتــنــظــيــم فــي املــؤتــمــر، 
الذي ُعقد يوم الجمعة املاضي، في 
أربيل، والــذي دعا إلى التطبيع مع 
االحتالل اإلسرائيلي. وارتفع العدد 
ــالــــي ألوامــــــــر الـــقـــبـــض، وفــقــًا  اإلجــــمــ
لــلــمــادة 201 مـــن الــقــانــون الــعــراقــي 
الــتــي تــجــرم الــتــعــامــل مــع االحــتــالل 
ــتـــرويـــج لــــه، إلــى  اإلســـرائـــيـــلـــي أو الـ
نحو 10 أشخاص وسط ترجيحات 
بــصــدور أوامـــر أخــرى فــي الساعات 
املقبلة. وقال مصدر قضائي عراقي 
الــــــصــــــادرة مــن  الـــقـــبـــض  إن أوامـــــــــر 
مــحــكــمــة جـــنـــايـــات الـــكـــرخ بــبــغــداد، 
ــنــــاء عـــلـــى دعــــــوة حـــركـــهـــا جــهــاز  وبــ
ــي، شــمــلــت  ــراقــ ــعــ األمــــــن الـــوطـــنـــي الــ
ــر مــخــيــف الـــجـــبـــوري  ــامـ ــن، عـ ــ كــــال مـ
عــطــيــة،  بـــــالل  أحـــمـــد وحــــــــازم  وآدم 
وعلي وسام العيساوي. وتتواصل 
مستشارية األمن الوطني في بغداد 
مـــع أربـــيـــل بــشــأن تــســلــيــم املتهمن 

ملحاكمتهم في العاصمة. 
)العربي الجديد(

الجزائر: مطالبة 
باإلسراع بحّل 

المجالس البلدية

فرنسا: القضاء 
ينظر في قضية 
عائالت »داعش«

العراق: 
أوامر باعتقال 

4 مشاركين في 
مؤتمر أربيل

السيسي يلوح بالجيش 
لمواجهة التعديات

أهالي نابلس يتصدون للمستوطنين

القاهرة ـ العربي الجديد

في تكرار ملا حدث في أزمة مخالفات البناء صيف 2020، أمر الرئيس املصري عبد 
الفتاح السيسي وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي بالنزول إلى القرى واملدن، إذا 
لزم األمر، ملواجهة ظاهرة التعدي على األراضي الزراعية وأمالك الدولة املختلفة من 
أراض ومرافق مثل الترع واملصارف وغيرها. ولم يوضح حدود مشاركة الجيش في 
هذه الحملة التي ستستغرق ستة أشهر، فيما وّجه بمنع الدعم مؤقتًا عن املخالفن.
وجاءت أوامر السيسي خالل افتتاح محطة مياه، والتي قال فيها إن هذه االعتداءات 
العهد الحالي، في نقد ضمني  كــان يمكن السكوت عليها في عهود أخــرى وليس 
لعهد الرئيس املخلوع الراحل حسني مبارك. كما وّجه انتقاداته لوزير الري محمد 
عبد العاطي: »كنتوا فن يا دكتور محمد ما تزعلش مني«، وهو ما يعكس أيضًا 
أحــد وجــوه خطابه السياسي املوجه للداخل دائــمــًا، على قاعدة أن كل اإلنــجــازات 
ــنــســب لــلــرئــيــس والـــقـــوات املــســلــحــة، أمـــا الـــتـــجـــاوزات واملــخــالــفــات فــيــتــم تحميلها 

ُ
ت

لأجهزة الحكومية، من محافظن ومحليات ووزارات قائمة على التخطيط واملرافق 
 عن 

ً
»نــزول الجيش إلزالــة التعديات«، فضال بـــ والفحص والــرصــد. ولــّوح السيسي 

تهديده اآلخر للمسؤولن التنفيذين الذين ال يستطيعون تنفيذ تعليماته بحصر 
بيانات املعتدين وتقديمها للجهات املكلفة باإلزالة. وقال: »خالل ستة أشهر أحصل 
على إنجاز إزالة جميع التعديات، وتخطروني شهرًا بشهر بما يتحقق من أعمال«.

التعليمات، فيرجح مصدر حكومي مطلع في حديٍث مع  التنفيذي لهذه  أما األثــر 
لتنفيذ  الجيش،  بــإشــراف  الحكومة  من  لجان  بتشكيل  يبدأ  أن  الجديد«،  »العربي 
عمليات الرصد على األرض. ويشير إلى أنه كان من املفترض أن يكون لدى الجيش 
علم كــامــل بها أســاســًا، مــن خــالل اآللــيــة الــجــديــدة ملــراقــبــة املــخــالــفــات على مستوى 
علنت العام املاضي بإسم »منظومة البنية املعلوماتية املكانية« 

ُ
الجمهورية، التي أ

من  املــاليــن  مــئــات  الــدولــة  عليها  أنفقت  منظومة  وهــي  املسلحة.  لــلــقــوات  التابعة 
 2011 عــام  منذ  املصرية  املناطق  لجميع  شاملة  فضائية  صــور  لــشــراء  الجنيهات 
وحــتــى اآلن، مــن بعض مقدمي الــخــدمــة الــعــاملــيــن، لتتمكن اآللــيــة مــن رصــد تطور 
الــقــدرة على إدارة  إلــى أن الحكومة ال تملك  املــصــدر  بــيــوم. ويــنــّوه  املخالفات يومًا 
هذه اآللية، علمًا بأنه سبق أن طالبت بها الوزارات واألجهزة املعنية بالرقابة على 
األراضـــي، مثل وزارات اإلســكــان والــزراعــة والسياحة والــعــدل، وكــان هناك مشروع 
إلنشائها منذ 6 سنوات لتكون تابعة مباشرة لرئاسة الوزراء. ويكشف أن ما حدث 
املسلحة،  للقوات  الهندسية  للهيئة  إدارتها  وإسناد  الجيش  هو شراؤها لحساب 
بحجة »ضرورتها ملتابعة تقدم املشروعات القومية التي تنفذها«. وهو ما يكّرس 
بامتالك  واستئثاره  الــدولــة،  باقي جهات  للجيش على حساب  املتميزة  الوضعية 

املعلومات والبيانات الحيوية املهمة ألداء مهام كل جهة.
أما النتيجة األهم للتوجيه بتدخل الجيش فهي فتح الباب أمام الوجود العسكري 
الكثيف مرة أخرى داخل القرى واملدن الصغيرة، وسيطرته على قرارات املحافظن 
والــجــهــات الــحــكــومــيــة املــخــتــلــفــة. وتــتــمــاشــى هـــذه الــخــطــوات مــع مــا حـــدث فــي ملف 
مخالفات البناء، الذي يديره حاليًا مساعد وزير الدفاع الفريق أسامة عسكر املقّرب 
املــرافــق في  ملــشــروعــات تطوير  الــدائــمــة  الجيش  إدارة  السيسي، وكــذلــك بحكم  مــن 

مبادرة »حياة كريمة«.
النيابات  إلــى  املكتشفة  املخالفات  بإحالة  السيطرة  هــذه  تبع 

ُ
ت أن  الطبيعي  ومــن 

الــعــســكــريــة إمــعــانــًا فــي ســرعــة إزالــتــهــا وتــوقــيــع الــعــقــوبــات عــلــى املــعــتــديــن بأحكام 
قضائية سريعة وغير دستورية أو شرعية، وذلك قياسًا بما حدث العام املاضي.

القدس المحتلة، رام اهلل ـ العربي الجديد

بــعــد يـــوم عــلــى اســتــشــهــاد 5 فلسطينين بــنــيــران االحـــتـــالل اإلســرائــيــلــي فــي بلدة 
بــيــت عــنــان شــمــال غــربــي الـــقـــدس، وفـــي بــلــدة بــرقــن جــنــوب غــربــي جــنــن، شمالي 
الضفة الغربية، استمر التوتر في القدس املحتلة والضفة، مع تواصل استفزازات 
اندلعت مواجهات عنيفة  السياق،  قــوات االحــتــالل. وفــي هــذا  املستوطنن بحماية 
واشتباكات مسلحة بن الفلسطينين وقوات االحتالل، ليل األحد - االثنن، خالل 
اقتحام مستوطنن قبر يوسف، شرق مدينة نابلس شمالي الضفة. وقالت مصادر 
»العربي الجديد« إن قوات االحتالل اقتحمت املنطقة الشرقية من نابلس  محلية لـ
لتأمن اقتحام املستوطنن القبر، حيث اندلعت مواجهات بن الشّبان الفلسطينين 
وقوات االحتالل التي أطلقت الرصاص وقنابل الغاز املسيل للدموع وقنابل الصوت، 
ما أوقع إصابات عدة. وذكر الهالل األحمر الفلسطيني أن طواقمه تعاملت مع عدد 
من اإلصابات، بينها إصابة بالرصاص اإلسفنجي بالوجه وإصابة دهسًا بجيب 

عسكري إسرائيلي، باإلضافة إلى 7 إصابات باالختناق بالغاز املسيل للدموع.
وأشــارت املصادر إلى أنه أثناء اقتحام جيش االحتالل واملستوطنن قبر يوسف، 
ُسمع إطالق رصاص من قبل شبان فلسطينين باتجاه قوات االحتالل، إضافة إلى 
سماع صوت انفجار قنبلة محلية الصنع ألقيت داخل قبر يوسف، ما اضطر جيش 
االحتالل إلى إخالء املستوطنن، كما ُسمع انفجار عبوة ناسفة في الطريق خالل 
انسحاب الجيش واملستوطنن. وتحدثت وسائل إعالم إسرائيلية الحقًا عن إصابة 
انفجار عبوة ناسفة قربه، وآخــر جــراء إصابته بحجر في  جندي لالحتالل جــراء 

رأسه.
إلى ذلك، أقدمت قوات االحتالل، أمس، على اعتقال 5 فلسطينين من بلدة بدو شمال 
غرب القدس املحتلة، هم مجدي محمد خليل منصور، خالد محمد خليل منصور، 
أمير سمير نعمان الشيخ، محمد عبد عياش، ومحمد صالح الشيخ، وذلك بعدما 
أخطرت قوات االحتالل 20 فلسطينيًا من قرية بدو بمراجعة استخباراتها. واندلعت 
مــواجــهــات بــن الــشــبــان وقــــوات االحـــتـــالل الــتــي اقــتــحــمــت الــبــلــدة ونــفــذت عمليات 
أمــس،  املستوطنن،  استأنف مئات  ذلــك،  فــي غضون  الــتــن.  فيها بمنطقة  تمشيط 
اقتحاماتهم للمسجد األقصى بحماية قوات االحتالل الخاصة، وسط استفزازات 
للمصلن وإقامة املزيد من طقوسهم التلمودية في ساحات املسجد رافعن األعالم 
»العربي الجديد«، قيام مجموعات كبيرة  اإلسرائيلية. وأكد حراس في »األقصى«، لـ
من املقتحمن برفع أعالم دولة االحتالل في ساحات املسجد قبالة مسجد الصخرة 
وعند بواباته، خصوصًا عند بابي األسباط وامللك فيصل، وسط رقصات وصرخات 

هستيرية عند باب السلسلة وفي املنطقة املتاخمة ملصلى باب الرحمة.
وكــان أكثر مــن ألــف مستوطن شــاركــوا، أول مــن أمــس، فــي اقتحامات األقــصــى، من 
بمشاركة  ثانية  تبعتها جولة  األولـــى،  الجولة  اقتحامات  في  شــاركــوا   650 بينهم 
520 مستوطنًا. ومنذ بدء موسم األعياد اليهودية قبل أسبوع، شارك قرابة 3 آالف 
العضو  أبرزهم  الكنيست،  إلــى أعضاء في  االقتحامات، إضافة  مستوطن في هــذه 
املتطرف إيتمار بن غفير. إلى ذلك، أّكد نادي األسير الفلسطيني، أمس، أن 7 أسرى 
كايد  األســيــران  أقدمهم  اإلداري،  العتقالهم  رفضًا  الطعام  عن  إضرابهم  يواصلون 
الــفــســفــوس ومــقــداد الــقــواســمــة، الــلــذان يــواصــالن اإلضــــراب مــنــذ أكــثــر مــن شهرين، 
ا صحية تزداد خطورة. ووفق نادي األسير، فإنه إلى جانب 

ً
حيث يواجهان ظروف

الفسفوس والقواسمة، يواصل عالء األعرج إضرابه منذ 50 يومًا، وهشام أبو هواش 
منذ 42 يومًا، ورايق بشارات منذ 37 يومًا، وشادي أبو عكر منذ 34 يومًا، وحسن 

شوكة منذ نحو 8 أيام.

يتواصل تطبيق خريطة 
الحّل التي وضعها الروس 

في جنوبي سورية، مع 
التحاق منطقة حوض 

اليرموك في الريف الغربي 
لدرعا بركب التسوية

Tuesday 28 September 2021 Tuesday 28 September 2021
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أُحيلت سابقًا االعتداءات على أراض زراعية للنيابة العامة )خالد دسوقي/فرانس برس(

سورية  في   1961 انقالب  قائد  النحالوي،  الكريم  عبد  العقيد  يتحدث 
الفترة،  تلك  عن  الجديد«،  »العربي  مع  حوار  في  مصر،  عن  واالنفصال 
موجهًا انتقادات لجمال عبد الناصر، ومقدمًا نظرته للوضع في سورية

■ هل تتابع اليوم ما يجري في سورية؟
بالطبع، أتابع كل ما يجري في سورية من 
خالل وسائل اإلعالم، وهذا يصيبني كثيرًا 
باأللم واإلحباط على مستقبل سورية الذي 
ضّيعه البعثيون. والحقيقة أن املشكلة في 
سورية هي غياب القوى الوطنية الحقيقية 
البالد  تحكم  التي  الطغمة  فهذه  املستقلة، 
قـــوة وطنية  ضعيفة جــــدًا، ولــكــن ال تــوجــد 

حقيقية قادرة على مواجهتها.

ــة، مـــا هـــي رؤيــتــك  ــوريــ ■ لـــو كــنــت الـــيـــوم فـــي ســ
إلنقاذها؟

ــنــــي قـــوي  ــة إلــــــى رجــــــل وطــ ــ ــــوريـ ــاج سـ ــتـ ــحـ تـ
ومــســتــقــل، قــــادر عــلــى جــمــع كــل الــســوريــن، 
الخارجية،  بالدول  مرتبطة  غير  شخصية 
 مطالب الشعب السوري، وطنية 

ً
تحقق فعال

ــوفــــرت هـــذه  ولـــيـــســـت طـــائـــفـــيـــة. فــــي حـــــال تــ
الشخصية، يمكن إنقاذ سورية، لكن البالد 
في وضع صعب جــدًا، وهي أصعب مرحلة 

في حياة سورية الحديثة.

■ كيف يمكن بناء جيش وطني وقوي؟
بــنــاء  يــمــكــن  الــوطــنــيــة  اإلرادة  تـــوفـــرت  إذا 
جيش قــوي وطــنــي متماسك، ولــكــن هــذا ال 
يــتــم إال مــن خـــالل أن يــكــون الــجــيــش بعيدًا 
عن السياسة، وبعيدًا عن الحزبية، وبعيدًا 
عن املناطقية، بمعنى أن يكون هناك فصل 
كــامــل بــن الــســيــاســة والــجــيــش. وأن تكون 
ــــدود الـــبـــالد.  مــهــمــة الــجــيــش الـــدفـــاع عـــن حـ
وأن تكون قيادته من أبناء الوطن، من دون 

تأثيرات خارجية.

■ عــودة إلــى الـــوراء، مــا هــو دور النخبة التجارية 
الدمشقية في إنهاء الوحدة مع مصر العام 1961؟
هـــذه كــلــهــا تـــأويـــالت ال وجــــود لــهــا فــي تلك 
ولم  لهم دور،  يكن  لــم  فــي ســوريــة.  الحقبة 
ــد عــلــى  ــ ــم. بــــل أزيــ ــهـ يـــكـــن لـــديـــنـــا أي صـــلـــة بـ
ذلـــك أنــنــي وضــعــت بــعــض الــســيــاســيــن في 
الــقــرارات  إلــغــاء  عــن  أعلنوا  عندما  السجن، 
الــتــأمــيــنــيــة، فكيف يــكــون ذلـــك، ونــحــن على 
عــــالقــــة بـــالـــنـــخـــبـــة الــــتــــجــــاريــــة؟ هــــــذا لــيــس 

طــريــق  عـــن  بــالــجــيــش  يــتــحــّكــمــوا  أن  أرادوا 
تسهيل دخــول العلوين إلــيــه. وكــانــت لدى 
الــضــبــاط العلوين رغــبــة فــي أن تــكــون لهم 
كــلــمــة، ســاعــدهــم فـــي ذلــــك أكــــرم الــحــورانــي 
بــالــدرجــة األولــــى، وأمـــن الــحــافــظ بالدرجة 
الــثــانــيــة. كــانــت هــنــاك مــجــمــوعــة مــنــهــم في 
فــتــرة الــوحــدة فــي مــصــر، شــّكــلــوا خلية من 

أجل فصل الوحدة وأخذ الحكم واستالمه.

■ هل كان هناك مزاج طائفي في الجيش السوري 
في الستينيات؟

لم يكن هذا األمر في بداية تأسيس الجيش. 
 لم تشهد حالة طائفية، لكن 

ً
وسورية أصال

األمــر حقيقة بــدأ بشكل واضــح بعد 1963، 
أي بعد وصول البعثين إلى الحكم.

■ هل تعتقد أن حافظ األسد كان على عالقة مع 
السيطرة  من  تمكن  البريطانية، وكيف  املخابرات 

على الجيش بعد عدة انقالبات؟
كــل مــا يمكن قــولــه فــي هــذا األمـــر أن حافظ 
ــد ســـافـــر إلــــى لـــنـــدن مـــع مــجــمــوعــة من  ــ األسـ
واختفى   ،1960 عــام  منتصف  فــي  الضباط 
من 48 إلى 72 ساعة، تم إعالم القيادة باألمر 
في ذلك الوقت. وبقيت هذه الساعات مخفية 
ومجهولة مــن حــيــاة األســـد. وقــد تمكن من 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الـــجـــيـــش لـــغـــيـــاب الــنــخــبــة 
الــجــيــش من  الــوطــنــيــة، وتــفــريــغ  السياسية 

صحيحًا إطالقًا.
»انــقــالب 28 سبتمبر« على  اعتماد  كــان  ملـــاذا   ■

الضباط الدمشقيني؟
أريد  للتاريخ.  الحديث  هــذا  أن يكون  يجب 
أن أوضح أمرًا في غاية األهمية، أن الضباط 
ــون  الـــدمـــشـــقـــيـــن، أو »الـــــشـــــوام« كـــمـــا يــســمَّ
أحيانًا، هم األقل انتسابًا لأحزاب من بقية 
الضباط، وهم األغلبية في الجيش في تلك 
الفترة. وبالتالي، كان االعتماد عليهم أكثر 

 لجهة إبعاد السياسة عن الجيش.
ً
أهمية

■ مــــا هــــي الـــــــدول اإلقــلــيــمــيــة الـــالعـــبـــة فــــي فــتــرة 
الستينيات في سورية، وماذا كانت أهدافها؟

دول كــثــيــرة كــانــت تــريــد اســتــمــالــة ســوريــة 
أو تــوســيــع نــفــوذهــا، فـــي مــقــدمــتــهــا تركيا 
واألردن  والـــــــعـــــــراق  ــر  ــ ــــصـ ومـ ــل  ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ وإســ
والسعودية. كانت كل واحدة من هذه الدول 
تريد ضم سورية إلى تحالفاتها، وجعلها 
جزءًا من األحالف املوجودة في ذلك الوقت. 
ــة تـــتـــطـــّور ثــقــافــيــًا وســيــاســيــًا  كـــانـــت ســـوريـ
سّباقة  كانت  عسكريًا،  وحتى  واقتصاديًا، 
فـــي دعـــم حـــركـــات الــتــحــّرر الــعــربــي ونــبــض 
ــة الــعــربــيــة، لــــذا كـــانـــت لــلــســيــطــرة على  ــ األمـ

سورية أبعاد على كل املنطقة.
■ كم كان عدد الضباط الدمشقيني في املؤسسات 
ــرات فـــــي الــخــمــســيــنــيــات  ــ ــ ــاب ــ ــخــ ــ الـــعـــســـكـــريـــة واملــ

والستينيات، وملاذا تراجع دورهم الحقًا؟

ليس هناك تقدير دقيق بشكل قاطع، ولكن 
كانوا  الدمشقين  الضباط  إن  القول  يمكن 
بن 35 و40 في املائة في الجيش، وأقل من 
هذا في املخابرات. وقد شهدت الستينيات 
تراجعًا واضحًا في أعدادهم، والسبب أنهم 
الضغط  يتم  وكـــان  لــأحــزاب،  ينتسبون  ال 
عليهم ومالحقتهم إلخراجهم من الجيش، 

من أجل تسييسه، وهذا ما حدث الحقًا.

■ ما سبب كثرة االنقالبات في الجيش السوري، 
وهـــل تــحــالــف الــضــبــاط الــدمــشــقــيــون مـــع الطبقة 

التجارية في فترة معينة؟
هــو تــجــاذب الــنــخــب الــســيــاســيــة ومــحــاولــة 
سيطرتها على الجيش، عن طريق الضباط 
ــيـــن. لم  ــتـــراكـ الـــحـــزبـــيـــن، وخـــصـــوصـــًا االشـ
يــحــدث تــحــالــف بـــن الــضــبــاط الــدمــشــقــيــن 
والــطــبــقــة الــتــجــاريــة مــطــلــقــًا. لـــأســـف، هــذه 
ـــم الـــضـــبـــاط بــأنــهــم  ـــل وصـ إشــــاعــــات مـــن أجـ

كانوا دمى بأيدي غيرهم.

■ مـــا األســـبـــاب الــتــي دفــعــت الــعــلــويــني لــاللــتــحــاق 
بــالــجــيــش، وهــــل كــــان أمــــني الــحــافــظ ونــــور الــديــن 
األتـــاســـي واجـــهـــة لــتــســلــل الــضــبــاط الــعــلــويــني إلــى 

الجيش؟
ــّبـــبـــوا بـــدمـــار  هــــنــــاك أربــــعــــة أشــــخــــاص تـــسـ
سورية: أكرم الحوراني، أمن الحافظ، عبد 
الغني قنوت، مصطفى حمدون. أعتقد أنهم 

الوطنين، وعــدم تغليب املصلحة  ضباطه 
السيطرة  مــن  األمـــور مكنته  الوطنية. هــذه 

على الحكم.

■ ما هي ميزات الجيش السوري وخصوصيته؟
ال يــوجــد عــنــدي عــلــم فـــي الــفــتــرة الــحــالــيــة. 
قــويــًا،  كـــان  الخمسينيات  فــي  لــكــن جيشنا 
وأستطيع  دائـــم.  بشكل  الــتــدريــبــات  يتلقى 
الــقــول إن تــكــافــؤا كـــان، فــي تلك الــفــتــرة، مع 
العدو الصهيوني. كنا دائمًا في اشتباكات 
ا نكبدهم خسائر 

ّ
مستمرة على الجبهة، وكن

كثيرة، ومعركة تل النيرب شاهدة على هذا. 
أكــثــر مــن مــائــة صهيوني،  قتلنا وجــرحــنــا 
إلى تدميرنا عشرات املجنزرات.  باإلضافة 
كنا نرفض وقف إطالق النار أحيانًا، حتى 

يتدخل مسؤولو األمم املتحدة.

■ من وحي التجربة والتأثير لك في حقبة الوحدة 
واالنــفــصــال، هل ما زلــت تعتقد أنــك على صواب 

في مسألة االنفصال؟
الحدث  ألن  كنتيجة،  باألمر  أتحدث  دعني 
بعيد جدًا، وفيه تفاصيل كثيرة. وهو أننا 
لــم نــقــم بــاالنــفــصــال كــضــبــاط ســـوريـــن، بل 
جمال عبد الناصر هو من قام باالنفصال 
من خالل إعالنه الحرب على سورية، وآمل 
أتمّكن من كتابة )ونــشــر( كل ما يتعلق  أن 
بــهــذه الــحــقــبــة بــعــمــق ودقــــة، فــهــذه املــرحــلــة 

تعني الكثير لسورية.

■ دائمًا ما كنت تتحامل على عبد الناصر، ودائمًا 
ما تحمله مسؤولية كل شيء. ملاذا؟

على اإلطالق، ليس هناك أي خالف شخصي 
ــــة، شــخــصــيــة  ــانـ ــ ــــأمـ ــهــــو، ولـ ــــع الـــــرجـــــل، فــ مـ
ابـــة وقـــــادرة عــلــى اســتــلــهــام الجماهير 

ّ
جـــذ

ــان ذا  بــالــخــطــابــات والــتــأثــيــر عــلــيــهــم، بــل كـ
خــلــق رفـــيـــع، ولــيــســت لــديــه عــلــى املــســتــوى 
الشخصي أي تصرفات غير أخالقية، لكن 
أعــمــالــه كــانــت ســيــئــة فـــي ســـوريـــة وفـــي كل 

العالم العربي.

باستثناء  معطيات  مــن  هــل  مـــاذا،  مثل  ■ سيئة 
خالفات الوحدة واالنفصال؟

ــه مــرتــجــلــة، تــفــتــقــر إلــى  ــراراتــ كـــانـــت أكـــثـــر قــ
الحكمة أو العمق الحقيقي في فهم األمور. 
كــــان هــنــاك ســــوء تــقــديــر فـــي املـــوقـــف. رجــل 
يغامر ببالده وبالدول األخرى، فالسياسي 
ال يعمل بــهــذه الــطــريــقــة، ومــن مــقــوالتــه في 
في   70 النجاح  نسبة  كانت  »إذا  السياسة 
وأتحّمل  بالعمل،  ألقـــوم  يكفي  فــهــذا  املــائــة 
نــســبــة 30 فـــي املـــائـــة فــــشــــل...«. تــســّبــب عبد 
الناصر بالذهاب إلى اليمن بمقتل 20 ألف 
ضابط وجندي من الجيش املصري، وذهب 
ــبـــاط املــهــنــيــن  ــن الـــضـ فــــي الـــيـــمـــن خـــيـــرة مــ
املتمرسن. هل كان الذهاب إلى هناك قرارًا 
صائبًا؟ وإذا كــان عروبيًا وحــدويــًا، فلماذا 
ــان يــعــادي  ــ فــصــل مــصــر عـــن الــــســــودان، وكـ
من  فما مصلحته  العربية،  األنظمة  معظم 
هذا العداء ومن يخدم؟ كانت أمامه فرصة 
تاريخية في سورية، وقّدم الشعب السوري 
لــه ســوريــة على طبق مــن ذهـــب، لكنه خان 
األمانة. هّمه املؤامرات داخل الدول العربية 
من أجــل زعزعتها، بــداًل من أن يتعامل مع 

هذه الدول. هل هذه سياسة.

■ لكن الكل يعرف أن نهج عبد الناصر عروبي؟
كــيــف يــكــون نهجًا عــروبــيــًا، وقـــد طــلــب منه 
أجـــــل حــمــايــة  مــــن  عـــســـكـــريـــًا  دعــــمــــًا  األردن 
الحدود مع االحتالل اإلسرائيلي، وكان رده 
الرفض القاطع، وقال لهم »هذه مشكلتكم!«. 
الهند ويوغسالفيا  نّبهت   ،1967 في حرب 
ستقوم  إسرائيل  أن  الناصر  عبد  وروسيا 
روه 

ّ
ــة، وحـــــــذ ــ ــــوريـ بـــهـــجـــوم عـــلـــى مـــصـــر وسـ

مــن الــضــربــة اإلســرائــيــلــيــة، وتــجــاهــل األمــر 
النكسة. ولــوال اإلنــذار السوفييتي  ووقعت 
آنـــذاك لوصلت إسرائيل إلــى الــقــاهــرة. عبد 

 للحكم.
ً
الناصر لم يكن أهال

عبد الكريم 
النحالوي

أربعة أشخاص تسـببوا 
بدمار سورية

عبد النـاصر لم يكن أهـًال 
للحكم وخان األمانة

حافظ األسـد سـيطر 
على الجيـش لغيـاب 

النخبة السـياسـية 
الوطنية

¶ من مواليد دمشق 

عام 1926. التحق بالكلية 
الحربية في 1948 وتخرج 

عام 1950. تدرج في الرتب 
العسكرية حتى وصل إلى 

رتبة عقيد أركان حرب.
¶ شغل مناصب عسكرية 

عدة، بينها مدير مكتب 
حاكم »اإلقليم الشمالي 
في الجمهورية العربية 
المتحدة« عبد الحكيم 

عامر.
¶ قاد انقالب إنهاء 

الوحدة بين مصر وسورية 
في 28 سبتمبر/ أيلول 

1961، ثم قاد انقالبًا ثانيًا 
في 28 مارس/ آذار 1962. 
في 8 مارس 1963 وقع 
انقالب جديد أسفر عن 

استالم البعث السلطة 
وإبعاد النحالوي خارج 

البالد.

سيرة

أجراها من لندنمقابلة
عبداهلل الغضوي، محمد حاج بكري

النحالوي: المشكلة في 
سورية غياب القوى 
الوطنية المستقلة 

)العربي الجديد(

إذا كان قد  ردًا على سؤال حول ما 
سورية  بين  الوحدة  فترة  عن  كتب 
 1958 العام  في  أعلنت  التي  ومصر 
العربية  »الجمهورية  مسمى  تحت 
االنفصال  حدث  عن  ثم  المتحدة«، 
 ،1961 العام  من  سبتمبر/أيلول  في 
سورية،  في  »االنقالب«  قائد  يؤكد 
الــنــحــالوي،  الــكــريــم  عــبــد  العقيد 
الكثير  كتب  أنه  الجديد«،  لـ»العربي 
عن هذه الحقبة الحيوية والعصيبة 
أن  يضيف  لكنه  ســوريــة،  تاريخ  من 
الظروف لم تتح له نشر ما كتب، مع 

إعرابه عن تطلعه إلى إصداره.

تأريخ حقبة 
الوحدة



مرحلة عدم يقين بعد االنتخابات التشريعية

ألمانيا: زمن التحالفات الصعبة
برلين ـ العربي الجديد

انتهــت االنتخابــات األملانية التي 
األحــد،  أمــس  مــن  أول  أجريــت 
كفــة  علــى  اليســار  كفــة  برجحــان 
الديمقراطــي  الحــزب  تصــدر  مــع  اليمــن، 
االشــتراكي النتائــج )25.7 فــي املائــة( وفــوزه 
املســيحي؛  االتحــاد  علــى  طفيــف  بفــارق 
البافــاري  الديمقراطــي« والحــزب  »املســيحي 
»االجتماعي املسيحي« )24.1 في املائة(. لكن 
ذلــك ال يعنــي قيــادة األول البــاد فــي الفتــرة 
املحققــة  الضعيفــة  النتائــج  إن  إذ  املقبلــة، 
غيــر  القــوة  وميــزان  املشــرذمة  واألصــوات 
ومعقــدًا  غامضــا  مشــهدًا  فرضــت  الواضــح، 
ســيجعل مفاوضات تشــكيل ائتاف حكومي 
فــي غايــة الصعوبــة ويحتــم مجــددًا الدخــول 
قبــل  أكثــر،  وربمــا  ثاثــي  تحالــف  لعبــة  فــي 
ســيحل  الــذي  املقبــل  املستشــار  تنصيــب 
مــكان أنجيــا ميــركل التــي قــادت البــاد علــى 
مــدى 16 عامــا. وللوصــول إلــى هــذه املرحلــة، 
األوروبيــون  والشــركاء  األملــان  ســيحتاج 
والدوليــون للتحلــي بالصبر، إذ قد تســتغرق 
هــذه العمليــة أشــهرًا عــدة كمــا حصــل ســابقا. 
وبينمــا أكــد زعيــم الحــزب االشــتراكي أوالف 
ولــم  املستشــار،  بمنصــب  أحقيتــه  شــولتز، 
يتخل مرشح االتحاد املسيحي أرمن الشيت 
عــن املنصــب على الرغم من االنتكاســة القوية 
ملعســكره، فــإن حســم األمــر ســيكون مرهونــا 
بــإرادة حزبــن صغيريــن، همــا الخضــر الــذي 
باملائــة،   14.8 بنســبة  الثالــث  املركــز  احتــل 
الــذي حصــل علــى 11.5  والديمقراطــي الحــر 
باملائة، واللذان باتا بمثابة »صانعي ملوك«، 
األملانيــة  »بيلــد«  صحيفــة  وصــف  حــد  علــى 
الشــيت  مــن  كل  وســيضطر  اإلثنــن،  أمــس 

وشولتز للتودد لهما.
املســيحي(  )االتحــاد  املحافظــون  ومنــي 
أمــس  مــن  أول  انتخابيــة  هزيمــة  بأســوأ 
األحــد، بحصولهــم علــى 24,1 فــي املائــة فقــط 
مقارنــة  نقــاط  تســع  بتراجــع  األصــوات  مــن 
باالنتخابات التشريعية في العام 2017 التي 
األصــوات.  مــن  املائــة  فــي   32.9 فيهــا  حــازوا 
نائبــا،   196 املســيحي  لاتحــاد  وســيكون 
بخســارة 50 نائبــا عــن الــدورة املاضيــة. ولــم 
تقــل  نســبة  ســجلوا  أن  للمحافظــن  يســبق 
عــن 30 فــي املائــة. ويشــكل ذلك انتكاســة قوية 
ملعســكر ميــركل فــي وقت تســتعد لانســحاب 
أمــس  الشــيت  وأقــر  السياســية.  الحيــاة  مــن 
بمسؤوليته عن خسارة االنتخابات األملانية، 
معتبرًا في تصريحات له أن حزب املحافظن 

»يحتاج إلى تجديد«.
االشــتراكي  الحــزب  جــاء  املقابــل،  فــي 
فــي   25,7 بنســبة  الطليعــة  فــي  الديمقراطــي 
املائــة مــن األصــوات، وبذلــك ســيكون لــه 206 
مــن  ســنوات  بعــد  البوندســتاغ،  فــي  نــواب 
الضمــور النســبي للحزب العريــق، وهو الذي 
لــم تمنحــه اســتطاعات الــرأي حتــى أســابيع 
قليلــة قبــل االنتخابات العامة أكثر من 16 في 
املائــة مــن األصــوات، ليتقدم في فترة قياســية 
أكثــر مــن 9 فــي املائــة. علما بأنه لم يحصل أي 
حــزب فائــز فــي االنتخابات الوطنيــة األملانية 
سابقا على أقل من 31 في املائة من األصوات.

حكمــا  اللذيــن  الحزبــن  هذيــن  خلــف  وحــل 
بعــد  مــا  فتــرة  منــذ  انقطــاع  مــن دون  أملانيــا 
كبيــر«،  »تحالــف  فــي  معــا  وأحيانــا  الحــرب، 
حــزب الخضــر ثــم الليبراليــون )الديمقراطــي 
»الخضر«، فعلى الرغم من  الحر(. وبالنسبة لـ
الخيبة بشكل عام، إذ كان يأمل بتحقيق قفزة 
أكبــر فــي األرقــام؛ فإنــه يعــد مــن أكثــر األحزاب 
املســتفيدة، وحصــل علــى زيادة فــي األصوات 
املائــة، مقارنــة بانتخابــات  فــي  نســبتها 5.9 
العــام 2017، ونــال 14.8 فــي املائــة، وســيمثله 
118 نائبا في البوندستاغ )67 نائبا حاليا(.

أما »الليبرالي الحر«، والذي استطاع تحقيق 
املائــة  فــي   11.5 األرقــام؛  فــي  بســيط  تقــدم 
مقابــل 10.7 فــي املائــة فــي انتخابــات 2017؛ 
فسيمثله في البوندستاغ املقبل 92 نائبا، أي 
بزيــادة 12 نائبــا عــن انتخابــات العــام 2017. 
واألهــم مــن ذلــك أن »الليبرالــي« فــرض نفســه 
مبدئيــا شــريكا ثابتــا فــي أي تحالف حكومي 
تحالــف  أن  الفــرز  بــّن  بعدمــا  وذلــك  مقبــل، 
»االشــتراكي« و»الخضر« و»اليسار« )الحزب 
األخير أقصي عمليا من البرملان لعدم تخطيه 
العتبة االنتخابية وهي 5 في املائة( لن يكون 

كافيا لتشكيل ائتاف حكومي اتحادي.
مــن جهتــه، تمّكــن الحــزب اليمينــي الشــعبوي 
»البديــل مــن أجــل أملانيــا« مــن الحفــاظ علــى 
أرقامــه  وبقيــت  البوندســتاغ،  فــي  حضــوره 
صامــدة فــوق 10 فــي املائة، علــى الرغم من كل 
الخافات الداخلية التي عصفت بن قيادييه 
خــال الســنوات األربــع املاضيــة، وهــو الــذي 
ــكل بشــكل عــام علــى حضــوره فــي الواليات 

ّ
يت

إلــى  الثالــث  املركــز  مــن  وتراجــع  الشــرقية، 
و»الليبرالــي  »الخضــر«  تقــدم  مــع  الخامــس، 

الحر«.
يشار إلى أن البوندستاغ املقبل سيضم عددًا 
أكبــر مــن األعضــاء أكثــر مــن أي وقــت مضــى، 
متجــاوزًا  نائبــا،   735 النــواب  عــدد  وســيبلغ 
نــواب   709 البالــغ  الســابق  القياســي  الرقــم 
فــي انتخابــات العــام 2017، بحســب مــا قالتــه 
اللجنــة االنتخابيــة. وبذلــك ســتكون األغلبيــة 

املطلقة من أعضاء البرملان 568 نائبا.

لعبة البوكر
ويبــدو التوصــل إلى غالبيــة معقدًا جدًا هذه 
املــرة؛ ألنهــا ينبغــي أن تشــمل ثاثــة أحــزاب، 
بســبب   1950 منــذ  مســبوق  غيــر  أمــر  وهــو 
تشــرذم األصــوات. وفــي الســياق، قالت مجلة 
»دير شبيغل«: »لعبة البوكر بدأت«، مضيفة: 
الرئيســة  األســئلة  تبقــى  التصويــت  »بعــد 
مفتوحــة: مــن ســيتولى منصــب املستشــار؟ 
ما طبيعة التحالف الذي ســيحكم الباد في 

املستقبل؟«.
وســينحصر الصراع على منصب املستشــار 
شــولتز،  أوالف  »االشــتراكي«  مرشــح  بــن 
ومرشــح »االتحاد املســيحي« أرمن الشــيت، 
الذي أعلن أيضا، ورغم خسارة حزبه بفارق 
1.6 في املائة من األصوات أمام »االشتراكي«، 
إلــى  ائتــاف حكومــي يضمــه  نيتــه تشــكيل 

جانب »الخضر« و»الليبرالي الحر«. 

ثالثة خيارات
ومــع تقلــص أرقــام بعــض األحــزاب، ســتكون 
حــول  أساســية  خيــارات  ثاثــة  هنــاك 
مــا  األول  االتحــادي؛  الحكومــي  التحالــف 
بــن  املــرور«، أي  »تحالــف إشــارات  بـ يعــرف 
و»الخضــر«  الديمقراطــي«  »االشــتراكي 
مجموعــه  مــا  ويمثلــه  الحــر«،  و»الليبرالــي 
جاميــكا«،  »ائتــاف  والثانــي  نائبــا.   416
و»الخضــر«  املســيحي«  »االتحــاد  ويضــم 
فــي  نــواب  الحــر«، ويضــم 406  و»الليبرالــي 
نحــو  الخضــر  حــزب  ويميــل  البوندســتاغ. 
يفضــل  بينمــا  الديمقراطيــن،  االشــتراكين 
الحــزب الديمقراطــي الحــر التقــارب مــع كتلة 
االتحاد، لكن لم يستبعد أي منهما التحالف 
مــع أي فصيــل كان. وأظهــر اســتطاع للــرأي 
نشــر نتائجــه معهــد »يوغــوف« ليــل األحــد - 
اإلثنــن، أن غالبيــة الناخبــن تحبــذ الخيــار 
األول. ويــرى 43 فــي املائــة أن أوالف شــولتز 

يجب أن يصبح مستشارًا.
أملانيــا«،  »تحالــف  فهــو  الثالــث  الخيــار  أمــا 
و»االشــتراكي  املســيحي«  »االتحــاد  بــن 
الديمقراطــي« و»الليبرالــي الحــر«، مــا يعنــي 
واليتــه  املنتهيــة  الكبيــر«  »االئتــاف  تكــرار 
الديمقراطــي  والحــزب  االتحــاد  كتلــة  بــن 
االشــتراكي، والــذي حكــم أملانيــا ملدة 12 عاما 
رغبــة واضحــة  هنــاك  ليســت  ولكــن  مضــت، 
فــي تكــرار التحالــف حاليــا بعــد ســنوات مــن 

الخاف الحكومي.
وفــي الســياق، قــال الشــيت: »يعتقــد الجميــع 
فــي  مرجــح  غيــر  الكبيــر  االئتــاف  هــذا  أن 
املســتقبل بغض النظر عمن يحتل املرتبتن 
بدايــة  إلــى  بحاجــة  نحــن  والثانيــة.  األولــى 
جديــدة حقيقيــة«. وعلــى الرغــم مــن نتيجتــه 
»املخيبــة لآلمــال«، بــدا الشــيت غيــر مســتعد 

قــال:  إذ  املعارضــة.  مقاعــد  بــن  للجلــوس 
»ســنبذل قصــارى جهودنــا لبنــاء حكومــة«. 
وأضــاف محاواًل اجتــذاب األحزاب الصغيرة 
»لــم يكــن املستشــار دائما من الحزب صاحب 
املركــز األول. أريــد حكومــة كل شــريك فيها له 
سلط األضواء فيها 

ُ
دور وظاهر، ال حكومة ت
على املستشار فحسب«.

لاشــتراكين  وبالنســبة  املقابــل،  فــي 
قــال  إذ  واضحــة،  األمــور  الديمقراطيــن 
زعيمهــم البالــغ 63 عامــا أول مــن أمــس: »مــن 
املؤكــد أن الكثيــر مــن املواطنــن صوتــوا لنــا، 
ألنهــم يريــدون تغييــرًا فــي الحكومــة، ألنهــم 
أوالف  املقبــل  املستشــار  يكــون  أن  يريــدون 
شــولتز«. وأمــس اإلثنــن، ذهــب شــولتز أبعد 
من ذلك، ورأى أن على املحافظن أن ينضموا 
فــي  حلولهــم  بعــد  املعارضــة  صفــوف  إلــى 
املرتبــة الثانيــة. وأكــد شــولتز فــي مقــر حزبه 
أن »الحــزب املســيحي الديمقراطــي واالتحاد 
لــم  االجتماعــي املســيحي )الفــرع البافــاري( 
تلقيــا رســالة  بــل  يخســرا أصواتــا فحســب، 
أن  ينبغــي  ال  بأنــه  مفادهــا  املواطنــن  مــن 
املعارضــة«.  فــي  بــل  الحكومــة،  فــي  يكونــا 
وأضــاف النائــب الحالــي للمستشــارة، وزيــر 
خياراتهــم  عــن  أعربــوا  »الناخبــن  أن  املــال 
يجــب  مــن  بشــأن  كلمتهــم  وقالــوا  بوضــوح 
أن يشــكل الحكومــة املقبلــة مــن خــال تعزيــز 
ثاثــة أحــزاب: االشــتراكيون الديمقراطيــون 
»يقــوم  وأوضــح  والليبراليــون«.  والخضــر 
تفويضنا على القيام بما يريده املواطنون« 
مشــيرًا إلــى أنــه »بعــد 16 عامــا فــي الســلطة 
ميــركل  أنجيــا  حــزب  فــي  املحافظــن  علــى 

االنتقال إلى املعارضة«.
بــدوره، بــدا زعيــم الحــزب الديمقراطــي الحــر، 
كريستيان ليندنر، حريصا على الحكم، حيث 
أشــار إلــى أن حزبــه وحــزب الخضــر يجــب أن 
بعــد  ليندنــر  وقــال  األولــى.  الخطــوة  يتخــذا 
األملــان  مــن  باملائــة   75 »حوالــي  االنتخابــات 
لذلــك  املقبــل.  املستشــار  لحــزب  يصوتــوا  لــم 
قــد يكــون مــن املستحســن أن يتحــدث الخضــر 
والديمقراطيــون األحــرار مــع بعضهم البعض 

أواًل لوضع أساس املرحلة املقبلة«.

حكومة قبل عيد الميالد
لتشــكيل  املحادثــات  تــدور  أملانيــا،  وفــي 
السياســية  األحــزاب  بــن  جديــدة  حكومــة 
فقط. فعقب االنتخابات التشــريعية السابقة 
االئتــاف  إلــى  التوصــل  يتــم  لــم   ،2017 فــي 
ســتة  بعــد  إال  الحالــي  الواســع  الحكومــي 
أشــهر، ما أدى إلى شــلل سياســي في أملانيا، 
وال ســيما علــى صعيــد القضايــا األوروبيــة. 
لكــن الحــزب االشــتراكي الديمقراطــي ويمــن 
أمــر  بــّت  إلــى  يســعيان  أنهمــا  أكــدا  الوســط 
الحكومــة قبــل عيــد امليــاد، وتبقــى األنظــار 
موجهــة ملعرفــة مــا إذا كانــا ســينجحان فــي 
ذلــك. وقال الشــيت: »ســتتولى أملانيا رئاســة 
ينبغــي  لــذا   ،2022 فــي  الســبع  مجموعــة 
بســرعة  حكومــة  تشــكيل  إلــى  التوصــل 
كبيــرة«. بــدوره، شــدد شــولتز أمــس علــى أن 
أملانيــا »مســتقرة« سياســيا علــى الرغــم مــن 
الحساســة  باملفاوضــات  املرتبطــة  الشــكوك 
لتشــكيل ائتــاف. وقــال: »عليكــم أن تعلمــوا 
بــأن أملانيــا لطاملــا شــكلت تحالفــات ولطاملــا 

كانت مستقرة«.
وبالنسبة ألقدم حزب في أملانيا )االشتراكي 
املقبلــة  األســابيع  ستشــكل  الديمقراطــي(، 
اختبــارًا. فطــوال الحملــة االنتخابيــة وضــع 
االشــتراكيون الديمقراطيــون حدًا للخافات 
القديمــة بــن التياريــن اليســاري والوســطي، 
دعمــا لزعيمهــم وزيــر االقتصــاد الحالــي فــي 
حكومــة أنجيــا ميــركل. لكــن كيــف ســتكون 
أوالف  اضطــر  حــال  فــي  الحــزب  فعــل  ردة 
برنامجــه  نصــف  عــن  التخلــي  إلــى  شــولتز 
ســألت  كمــا  الليبرالــي؟  اليمــن  الســتمالة 
إن  إذ  تســايتونغ«،  »سودويتشــه  صحيفــة 
بزيــادة  بتاتــا  يقبــل  لــن  الليبرالــي  الحــزب 
الضرائــب علــى أغنــى األغنيــاء التــي يريدهــا 
والخضــر.  الديمقراطــي  االشــتراكي  الحــزب 
وشددت الصحيفة على أنه في نهاية املطاف 
لتصويــت  االئتــاف  تشــكيل  ســيخضع 

أعضاء الحزب االشتراكي الديمقراطي.
مــن جهــة أخــرى، حاول شــولتز أمــس طمئنة 
أميــركا، بقولــه إن حكومــة بقيادتــه ســتوفر 
للواليــات املتحــدة اســتمرارية العاقــات عبر 
األطلســي. وأضــاف للصحافيــن: »مــن املهــم 
لنــا كديمقراطيــات فــي عالــم يــزداد خطــورة، 
أن نعمــل معــا، حتــى لو كانــت لدينا خافات 
في بعض املســائل«. وبعد حمات انتخابية 
تركــزت علــى الشــأن الداخلــي، ســيتعن علــى 
حلفــاء برلــن في أوروبــا وخارجها االنتظار 
الحكومــة  كانــت  إذا  مــا  ملعرفــة  لشــهور 
الجديــدة مســتعدة لانخــراط فــي القضايــا 

الخارجية بالدرجة التي يرغبون فيها.
وفــي املحصلة، ســتعيش برلــن خال الفترة 
املقبلة مرحلة من الترقب، مع بدء املفاوضات 
املتعلقــة بتشــكيل الحكومــة املقبلة، وانتظار 
معرفــة مــن ســيكون املستشــار املقبــل ألملانيا 
خلفــا مليــركل، التــي ستســتمر فــي تصريــف 
مــا  وحتــى  املقبلــة  الفتــرة  خــال  األعمــال 
للبوندســتاغ  األولــى  الجلســة  انعقــاد  بعــد 
املنتخــب حديثــا، واملقــررة يــوم 26 أكتوبــر/

تشرين األول املقبل.
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سياسة

بعــض القياديــن فــي الحزب »املســيحي الديمقراطي« خســروا فــي التصويت 
املباشر )الصوت األول( لصالح مرشحي الحزب االشتراكي. فقد خسر وزير 
االقتصاد بيتر ألتماير، أمام وزير الخارجية هايكو ماس. في حن لم تتمكن 
الزعيمة السابقة للحزب وزيرة الدفاع أنغريت كرامب كارنبور )الصورة( من 
الفوز في التصويت املباشر مقابل مرشح »االشتراكي«، إال أنها تمكنت من 

الكسب في األصوات الثانية، وحصدت مقعدًا في البوندستاغ املقبل.

حقق الحزب االشــتراكي الديمقراطي انتصارًا في االنتخابات املحلية بوالية 
برلــن، إذ فــازت مرشــحة الحــزب لرئاســة بلديــة برلــن فرانسيســكا غيفــاي 
)الصــورة( بـــ21.4 فــي املائــة مــن األصــوات، ملحقــة الهزيمــة بخصميهــا مــن 
حــزب الخضــر )18.9 فــي املائــة(، واالتحــاد املســيحي الديمقراطــي )18.1 في 
املائــة(. كذلــك، حقــق االشــتراكي فــوزًا مريحــا فــي االنتخابــات املحليــة بواليــة 

ماكلنبورغ فوربومرن، وهو ما سيمكنه من قيادة حكومتي الواليتن.

أعــرب الكرملــن أمــس اإلثنــن عــن أملــه فــي الحفــاظ علــى »االســتمرارية« فــي 
العالقات مع برلن، غداة االنتخابات التشريعية األملانية التي فاز فيها الحزب 
االشــتراكي الديمقراطــي. وقــال املتحــدث باســم الكرملــن دميتري بيســكوف 
)الصورة( للصحافين: »نعول طبعا على االستمرارية في عالقاتنا الثنائية. 
مــن مصلحتنــا أن تتواصــل هــذه العالقــة وتنمــو«. وأضــاف »نحــن نعــي أن 

عملية تشكيل ائتالف ستكون طويلة ومعقدة، سنرى كيف ستسير«.

خسارة 
في 

التصويت 
المباشر

المحافظون 
يفشلون 

في انتخابات 
محلية بواليتين

روسيا تريد 
»االستمرارية« 

في
 العالقات

تدخل ألمانيا في مرحلة عدم يقين نسبي مع مداوالت صعبة متوقعة لتشكيل الحكومة المقبلة إثر االنتخابات التشريعية 
التي تقدم االشتراكيون الديمقراطيون فيها بشكل طفيف على المحافظين. وفي ظل عدم تحقيق أي من الحزبين أغلبية 

كبيرة، فإن النتيجة المرجحة ستكون تحالفًا ثالثيًا، على أن يشمل الحزبين األصغر الخضر والديمقراطي الحر

أقر الشيت أمس بمسؤوليته عن خسارة حزبه االنتخابات األلمانية )إينا فاسبندر/فرانس برس(

■  الصراع على منصب المستشار ينحصر بين أوالف شولتز وأرمين الشيت...
     والرهان على حزبي »الخضر« و»الديمقراطي الحر«

■  لم يحصل أي حزب فائز في االنتخابات الوطنية األلمانية سابقًا على أقل 
     من 31 في المائة من األصوات
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9الثالثاء 28 سبتمبر/ أيلول 2021 م  21  صفر 1443 هـ  ¶  العدد 2584  السنة الثامنة

إعادة فتح الحدود بين األردن وسورية
عّمان ـ زيد الدبيسية

قرر وزير الداخلية األردني، مازن 
الفرايــة، إعــادة فتــح معبــر جابر/ 
ســورية ،  مــع  الحــدودي  نصيــب 

اعتبارًا من صباح غد األربعاء.
وأشار إلى أن إعادة فتح املعبر ستكون »وفق 
واللوجســتية  الفنيــة  اإلجــراءات  مصفوفــة 
 الخاصــة بإعــادة فتــح هــذا املركــز أمــام حركة 

الشحن واملسافرين«.
وقالــت وزارة الداخليــة فــي بيــان صحافــي، 
إن »هذا القرار يأتي لغايات تنشيط الحركة 
 التجارية والسياحية بن البلدين  مع مراعاة 
املطلوبــة،  والصحيــة  األمنيــة  اإلجــراءات 
وهــو األمــر  الــذي جاء بتوجيهــات من رئيس 
الــوزراء خــال زيارتــه  ملركــز حــدود جابــر في 

الثامن من شهر يوليو/ تموز املاضي. 
أمــس  عمــان  األردنيــة  العاصمــة  وشــهدت 

بــن  موســعة  وزاريــة  مباحثــات  اإلثنــن، 
الجانبن األردني والسوري يشارك فيها 12 
وزيــرا يمثلــون وزارات االقتصــاد والتجــارة 
والصناعــة والنقــل والزراعــة والطاقة واملياه 
التعــاون  لتعزيــز  تفاهمــات  بلــورة  بهــدف 
االقتصــادي فــي مختلــف املجــاالت. وشــملت 
اللقاءات املشتركة مناقشة ملفات عدة، منها 

املشروعات املشتركة في الطاقة واملياه.
تهــدف  الجانبــن،  مــن  املســؤولن  وحســب 
تنشــيط  إلــى  أيضــا  االجتماعــات  هــذه 
العاقــات االقتصاديــة بــن البلديــن، وكذلــك 
إعــادة حركــة التبــادل التجــاري بمــا يحقــق 
وزيــر  أكــد  جهتــه،  مــن  الطرفــن.  مصالــح 
النقــل األردنــي، وجيــه عزايــزة، أن الحكومــة 
ســتبحث مــع الوفــد الــوزاري الســوري الــذي 
يــزور األردن، حــل القضايا املشــتركة العالقة 
بمــا يتوافــق مــع مصلحــة البلديــن وتتويــج 
اللقــاء باتفاقيــات بــن الجانبــن.  وأضــاف 

النقــل  وزارة  أن  صحافيــة  تصريحــات  فــي 
الشــاحنات  حركــة  انســيابية  ســتبحث 
حــل  علــى  والعمــل  البلديــن،  بــن  والــركاب 
مشــكلة موضــوع الشــركة األردنية الســورية 

للنقل البري العالقة منذ 10 سنوات.
البلديــن  بــن  »الحــدود  إن  عزايــزة  وقــال 
توجــد  وال  الشــاحنات  لحركــة  مفتوحــة 
التجــارة  ســبل  تســهيل  ونبحــث  مشــكلة، 
للشــاحنات  الســماح  حيــث  مــن  والنقــل 
الســورية  األراضــي  إلــى  بالدخــول  األردنيــة 

بدال من تفريغها على الحدود. 
عــدم  لضمــان  تعمــل  الحكومــة  أن  وأوضــح 
تعــرض الشــركات واملؤسســات األردنيــة ألي 
نوع من العقوبات نتيجة عملها مع شركات 

سورية. وهناك جهد دبلوماسي لذلك.
ويأمــل الطرفــان وضــع تصــور لســبل تأطيــر 
وتعزيــز  بينهمــا  االقتصاديــة  العاقــات 
مجاالت التعاون بما يخدم مصالح البلدين، 

االســتقرار  عــدم  أوضــاع  ضــوء  فــي  خاصــة 
التي شهدتها املنطقة وجائحة كورونا.

حجــم  بلــغ  رســمية،  إحصائيــات  وحســب 
الصــادرات األردنيــة إلى ســورية خــال العام 
املاضي حوالي 49.32 مليون دوالر، بتراجع 
بلغت نسبته 34.1% عن العام السابق عليه، 
فيمــا وصــل حجــم واردات األردن من ســورية 
بارتفــاع  دوالر،  مليــون   44.84 حوالــي  إلــى 

نسبته 3.3% مقارنة بعام 2019.
خصوصــا  الثنائيــة،  العاقــات  وشــهدت 
فتــورًا  ودمشــق،  عّمــان  بــن  االقتصاديــة، 
بســبب األوضاع في ســورية، وكذلك نتيجة 
للضغــوط التــي مارســتها الواليات املتحدة 
األردن  بــن  االقتصــادي  التعــاون  علــى 
والنظام الســوري، ما اضطر شــركات كبرى 
الســورية  الســوق  مــع  تعاماتهــا  لوقــف 
خوفــا مــن العقوبــات وحرمانهــا مــن دخــول 

األسواق األميركية.

الحكومــة  ســيطرة  تحــت  الواقعــة  املناطــق  شــهدت 
الشــرعية فــي اليمــن تصاعدًا في أزمــة الوقود بالتزامن 
مع تدهور سعر الريال مقابل العمات األجنبية. وأعلن 
حكوميــة(،  )غيــر  الوقــود  بيــع  محطــات  ك 

ّ
مــا اتحــاد 

تعليــق العمــل فــي جميــع املحطــات بأربــع محافظــات 
ا من اليوم الثاثاء، بسبب تدهور  يمنية )جنوب(، بدًء

العملة املحلية وارتفاع أسعار املشتقات النفطية.
بيــع  أســعار  فــي  ارتفاعــا  األخيــرة  األيــام  وشــهدت 
املشــتقات النفطيــة، بعــد أن وصلــت قيمــة دبــة البتــرول 
)20 لترا(، إلى نحو 18 ألف ريال يمني، )15 دوالرا(، في 
املحطــات الخاصــة، بينما تباع في املحطات الحكومية 

ك 
ّ

مــا اتحــاد  وقــال  دوالرات(.   10.16( ريــال  بـــ12200 
محطــات بيــع الوقــود فــي بيــان، أمس اإلثنــن: »نظرا ملا 
آلــت إليــه األمــور مــن تدهور وانهيار فــي العملة املحلية 
فــي  العمــل  تعليــق  تقــرر  املشــتقات،  أســعار  وارتفــاع 
املحطــات الخاصــة فــي 4 محافظــات هــي: عــدن، ولحــج، 
العمــل  تعليــق  »ســيتم  وأضــاف:  والضالــع«.  وأبــن، 
فــي املحطــات، حتــى يتــم الجلــوس مــع الجهــات املعنيــة 
والخروج بالحلول املناسبة، التي تهدف الى التخفيف 
عــن كاهــل املواطنــن بالدرجــة األولــى«. ودعــا االتحــاد، 
ك املحطــات الخاصــة والــوكاء إلــى االلتزام 

ّ
»جميــع مــا

بما ورد في البيان«. ويشهد اليمن، خاصة املحافظات 

الواقعة تحت سيطرة الحكومة، منذ 3 أسابيع تدهورا 
اقتصاديــا، علــى خلفيــة التدهــور غيــر املســبوق للعملة 
الــدوالر  ســعر  تجــاوز  حيــث  األجنبيــة،  أمــام  املحليــة 
الواحــد 1200 ريــال. وعجزت الحكومة اليمنية املعترف 
االنهيــار  كبــح  عــن  املاضيــة  الفتــرة  طيلــة  دوليــا،  بهــا 
إطاقهــا  رغــم  املحليــة،  العملــة  وتهــاوي  االقتصــادي 
حزمــة مــن املعالجات التــي وصفها مراقبون باملتأخرة. 
ومــن جانبها، شــددت األمــم املتحدة، أمس اإلثنن، على 
ضــرورة الدعــم العاجــل القتصــاد اليمــن، للحفــاظ علــى 
العملــة املحليــة التــي تشــهد تراجعا قياســيا. جــاء ذلك، 
فــي تغريــدة عبــر تويتــر نشــرها مكتــب األمــم املتحــدة 

لتنســيق الشــؤون اإلنســانية فــي اليمــن. وقــال املكتــب: 
»هناك ضرورة عاجلة لدعم  االقتصاد اليمني، للحفاظ 
على استقرار  العملة، ومعالجة بعض األسباب الجذرية 
النعدام األمن الغذائي«. ودعا املكتب إلى ضرورة الدعم 
العاجــل »ملنــع االنهيــار التــام لألنظمــة املؤسســية، بمــا 
الحمايــة  ونظــم  األساســية  الخدمــات  مرافــق  ذلــك  فــي 
فــي  ذلــك،  يأتــي  أخــرى.  تفاصيــل  دون  االجتماعيــة«، 
الوقــت الــذي اتســعت فيــه رقعــة االحتجاجــات املنــددة 
بانهيار العملة وضعف الخدمات، أمس، خصوصا في 

مدينة تعز جنوب غربي اليمن.
)العربي الجديد، األناضول(

أزمة الوقود تتصاعد في اليمن... ودعوة أممية إلنقاذ الريال

البحرين تتجه لمضاعفة 
ضريبة القيمة المضافة

أوردت وكالة بلومبيرغ لألنباء، 
أمس اإلثنن، أن البحرين تتجه 

إلى مضاعفة ضريبة القيمة 
املضافة إلى 10 باملائة، في محاولة 

لتوفير السيولة املالية للبالد التي 
تواجه ضائقة اقتصادية متزايدة. 

يأتي ذلك، بعد يوم من مبادرات 

أعلنت عنها اململكة تتعلق بزيادة 
اإليرادات وخفض املصروفات )لم 
تذكر تفاصيلها(، بما ال يحمل أية 

تأثيرات مباشرة على املواطنن، 
بحسب ما أوردته وكالة األنباء 

الرسمية »بنا«. وذكرت »بلومبيرغ« 
عن مسؤول مقرب من الحكومة 
البحرينية، قوله إن الدولة قررت 
رفع ضريبة القيمة املضافة بعد 

مراجعة شاملة للنفقات واإليرادات؛ 
إذ تبحث الحكومة عن طرق 

إلعادة توازن ماليتها دون تقويض 
االقتصاد.

»السيادي« السعودي 
يستحوذ على 25% من شركة 

عقارية
أعلن الصندوق السيادي السعودي 

»صندوق االستثمارات العامة«، 
أمس، استحواذه على 25 باملائة 

من شركة التطوير العقاري »إعمار 
املدينة االقتصادية« املدرجة في 

البورصة املحلية. وقال الصندوق 
في بيان، إن الصفقة تمت بعد 
اكتمال عملية تحويل جزء من 

القرض الذي حصلت عليه الشركة 
من وزارة املالية بقيمة 2.83 

مليار ريال )474 مليون دوالر( 
إلى الصندوق مقابل إصدار 

أسهم جديدة في الشركة. وذكر 
الصندوق أن الصفقة ستسهم 
في تطوير أوجه تعاون متعددة 
بن الشركة ومنظومة شركات 
الصندوق، خاصة في قطاعات 
العقارات والتصنيع والخدمات 
اللوجستية والسياحية. وأشار 

إلى أن الصفقة االستثمارية 
ستركز على تعظيم وإطالق قدرات 
القطاعات غير النفطية الواعدة، بما 
يدعم جهود اململكة لتنويع مصادر 
الدخل، وزيادة القيمة االستراتيجية 

والتشغيلية، وتحسن البنية 
التحتية األساسية.

مصر توقف الدعم 
للمعتدين على أراٍض

أمر الرئيس املصري، عبد الفتاح 
السيسي، بوقف استفادة املعتدين 

على أراضي الدولة وأمالكها 
واألراضي الزراعية والترع 

واملصارف واملرافق املختلفة، 
من الدعم الحكومي، حتى إزالة 

تلك التعديات. وصرح السيسي 
خالل حضوره احتفال افتتاح 
محطة معالجة مياه بحر البقر 

أمس اإلثنن، بأنه يكلف الحكومة 
والجيش بإزالة جميع التعديات 

من هذا النوع خالل ستة أشهر، 
مع حصر بيانات جميع املخالفن 
واملعتدين التخاذ إجراءات عقابية 

ضدهم. وكلف السيسي وزير 
الدفاع، الفريق أول محمد زكي، 

بنزول الجيش إلزالة تلك التعديات 
إذا لزم األمر.

أخبار

انتعاش 
مبيعات التجزئة 

في الصين

ذكــر مســؤول فــي وزارة التجــارة أن مبيعــات التجزئــة للســلع االســتهاكية فــي الصــن مــن املتوقــع أن تبلــغ 44 تريليــون يــوان )حوالــي 6.8 تريليونــات دوالر 
أميركــي( فــي عــام 2021. وقــال وانــغ بــن، املســؤول فــي الــوزارة، فــي مؤتمــر صحافي، إن الرقم املقدر يســجل زيادة بحوالي 12.5 في املائة عــن العام املاضي، و8 
في املائة عن عام 2019. وكشف وانغ بن أنه نظرا للنمو على أساس شهري في النصف الثاني من عام 2020، سيصبح اتجاه النمو لاستهاك على أساس 
ســنوي »منخفض بعد مرتفع« على مدار العام الجاري، مضيفا أن االســتهاك في الباد ســيواصل انتعاشــه املســتقر في الربع الرابع. وحســب وكالة األنباء 
الصينية )شــينخوا(، أظهرت أحدث البيانات أن مبيعات التجزئة للســلع االســتهاكية في الصن زادت بنســبة 2.5 في املائة، على أســاس ســنوي، إلى 3.44 

تريليونات يوان في أغسطس/آب، وفق الهيئة الوطنية لإلحصاء.

اقتصاد
Tuesday 28 September 2021
الثالثاء 28 سبتمبر/ أيلول 2021 م  21  صفر 1443 هـ  ¶  العدد 2584  السنة الثامنة
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القاهرة ـ العربي الجديد

ــنـــواب  ــالـــت مــــصــــادر مــطــلــعــة فــــي مــجــلــس الـ قـ
ــعـــاود انـــعـــقـــاده فـــي الــثــانــي  ــذي يـ ــ املــــصــــري، الـ
إجــازة  بعد  املقبل،  األول  أكتوبر/تشرين  مــن 
برملانية استمرت لنحو 67 يومًا، إن املجلس 
ســـوف يستهل أجــنــدتــه الــتــشــريــعــيــة فــي دور 
انــعــقــاده الــســنــوي الــثــانــي، بــالــتــصــويــت على 
ــقــــدمــــة عـــلـــى قـــانـــون  تــــعــــديــــات الـــحـــكـــومـــة املــ
إلى  والهادفة  املضافة،  القيمة  على  الضريبة 
إخضاع مزيد من السلع والخدمات للضريبة، 

بعدما كانت مدرجة في بند اإلعفاء.
وأضـــافـــت املـــصـــادر فـــي حــديــث مـــع »الــعــربــي 
الـــقـــانـــون ستخضع  تـــعـــديـــات  أن  ــد«،  ــديـ الـــجـ
املخبوزات والحلوى واملقرمشات، واملنتجات 
السعر  إلــى  الخبز-  -عــدا  الدقيق  املصنعة من 
 ،%14 بــواقــع  املــضــافــة  القيمة  لضريبة  الــعــام 
الــجــدول  لضريبة  حاليًا  خضوعها  مــن  بـــداًل 
الـــصـــابـــون  مـــنـــتـــجـــات  ــــك  ــذلـ ــ بـــنـــســـبـــة 5%، وكـ
املنزلي، ما  واملنظفات الصناعية لاستخدام 
ثم  ومــن  إنتاجها،  تكلفة  على  بالسلب  يــؤثــر 
كما تخضع  للمواطنني.  بيعها  ارتــفــاع سعر 

الخرطوم ــ هالة حمزة

حـــذرت شــركــات املــطــاحــن والــغــرفــة التجارية 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــــســــودانــــيــــة الــــخــــرطــــوم مــن 
ــة خــبــز وشــــح فـــي الــســلــع االســتــهــاكــيــة،  ــ أزمـ
أزمــة اإلغــاقــات فــي الشرق،  بسبب استمرار 
واقتصار التفاهمات التي أبرمتها الحكومة 
مع املحتجني على استئناف صادرات النفط 
الذي  السودان عبر ميناء بشائر  من جنوب 
تعرض لإلغاق. وقالت مصادر في شركات 
املــطــاحــن إن كــمــيــات طــحــني الــخــبــز املــدعــوم 
تقترب من النفاد، بسبب إغاق طريق الشرق 
ـ الـــخـــرطـــوم، مـــا يـــنـــذر بــتــجــدد أزمـــــة الــخــبــز 
ومعاودة االصطفاف أمام املخابز في الباد. 

التعديات جميع املحال التجارية، واملنشآت 
السكنية  غير  األمــاكــن  مــن  وغيرها  الفندقية، 
لضريبتي القيمة املضافة والجدول بإجمالي 
19%، وكذا أجهزة ووحدات التكييف وتبريد 
إلــزام كل ممول بتقديم  الهواء، باإلضافة إلى 
إقـــــــرار شـــهـــري إلـــكـــتـــرونـــي عــــن الــضــريــبــتــني، 
وتــطــبــيــق نـــظـــام الـــفـــاتـــورة اإللـــكـــتـــرونـــيـــة من 
مــبــاشــرة، بما يمكن  إلــى املستهلك  الــشــركــات 
ــرائـــب مـــن الــتــحــصــيــل الــكــامــل  مــصــلــحــة الـــضـ
لــلــضــريــبــة. وتـــقـــدر اإليـــــــرادات الــضــريــبــيــة في 
العام املالي الحالي )2021-2022( بنحو 983.1 
مليار جنيه )62.8 مليار دوالر(، منها 449.6 
مليار جنيه متوقعة لحصيلة الضريبة على 
 %17.2 نسبتها  تبلغ  بزيادة  املضافة  القيمة 
عــن الــعــام املــالــي املــاضــي، مــا يــؤكــد اســتــمــرار 
الرسوم  زيـــادة  سياسة  تطبيق  فــي  الحكومة 
والـــضـــرائـــب لــتــكــون املـــمـــول األول لــلــمــوازنــة، 
الصعبة  املعيشية  لألوضاع  مراعاتها  وعــدم 
التي يعاني منها القطاع األكبر من املصريني.
وأفادت املصادر بأن مشروع قانون التخطيط 
الـــعـــام، املـــقـــدم مـــن الــحــكــومــة، مـــن األولـــويـــات 
التشريعية للمجلس في دوره الجديد، والذي 

التي  التطمينات  قيمة  مــن  املــصــادر  وقــلــلــت 
أطلقتها الغرفة املركزية للقمح والطحني في 
الخرطوم بشأن وجــود مخزون كاف لنهاية 
والتوزيع  الطحن  عمليتي  واستمرار  العام، 
الــتــجــاريــة في  الــغــرفــة  ــارت  للمخابز. كما أشـ
الــخــرطــوم فــي بــيــان لــهــا إلـــى أن تــأخــر حسم 
أزمـــة الــشــرق ســيــؤدي إلــى حـــدوث فــجــوة في 
ــتـــوردة  ــسـ ــيـــة، خـــاصـــة املـ ــتـــهـــاكـ الـــســـلـــع االسـ
وســــيــــادة نـــشـــاط املــــضــــاربــــات لـــرفـــع أســـعـــار 
املـــــطـــــروح مـــنـــهـــا فــــي األســـــــــــواق. واألســــبــــوع 
املاضي، أغلق متظاهرون ميناء بورتسودان 
والطريق الذي يربط املدينة الساحلية ببقية 
أجــزاء الــبــاد. ويضّم شــرق الــســودان واليــات 
من  وهــي  والقضارف،  األحمر وكسا  البحر 
أفقر مناطق الباد. في املقابل، تسبب إغاق 
الشرق في تراجع الطلب على النقد األجنبي 
من قبل املوردين بالسوق املوازية، خاصة مع 
استمرار توقف املوانئ، والتي عطلت حركتي 
الـــوارد والــصــادر بــالــبــاد. وقــال عاملون في 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن سعر  ســوق الــصــرف لـــ

الدوالر بلغ، أمس االثنني، نحو 450 جنيهًا.
وانــجــلــت أزمــــة إغـــاقـــات الـــشـــرق الــســودانــي 

يــنــص عــلــى إنـــشـــاء مــجــلــس أعــلــى للتخطيط 
ــة رئـــيـــس  ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ ــة املـــــســـــتـــــدامـــــة، بـ ــيــ ــمــ ــنــ ــتــ والــ
الجهات  بــني  التنسيق  بــغــرض  الــجــمــهــوريــة، 
بما  الدولة،  في  والتنمية  بالتخطيط  املعنية 
استراتيجية  استحقاقات  تنفيذها  من  يمكن 
التنمية املستدامة )رؤية مصر 2030(، ويعظم 

من كفاءة وفعالية العملية التخطيطية.
بأولوية  تحظى  الــتــي  التشريعات  مــن  كــذلــك 
ــلــــمــــصــــادر، مـــشـــروع  ــان، وفــــقــــًا لــ ــ ــرملـ ــ ــبـ ــ لــــــدى الـ
ــأمـــني املــــوحــــد، الــــــذي يـــنـــص عــلــى  ــتـ ــانــــون الـ قــ
الـــــتـــــأمـــــني اإلجــــــــبــــــــاري كـــــشـــــرط مــــــن شــــــروط 
الــتــرخــيــص بـــمـــزاولـــة الــنــشــاط لــجــمــيــع املــهــن 
واملحامني  واملهندسني  والصيادلة  كاألطباء 
 عن مخاطر ممارسة املهن 

ً
واملحاسبني، فضا

الحرفية مثل قيادة املقطورات وعربات النقل، 
وسيارات األجــرة، وضد املخاطر اإللكترونية 
غير  املالية  القطاعات  فــي  العاملة  للمنشآت 

املصرفية.
اإلجباري  التأمني  يشمل  القانون،  وبموجب 
مــســؤولــيــة شــركــات الــســيــاحــة، ودور الــعــبــادة 
األمــاكــن  والــتــامــيــذ، ورواد  ومــســتــخــدمــيــهــا، 

الترفيهية، ومراكز التسوق.

ــإعــــان الــــخــــرطــــوم، مـــســـاء األحـــــد،  ــًا، بــ ــيـ ــزئـ جـ
استئناف صادرات النفط من جنوب السودان 
اتفاق مع  السوداني، بعد  عبر ميناء بشائر 
مــحــتــجــني قــبــلــيــني أغــلــقــوا، الــســبــت املــاضــي، 
أنبوبي النفط اللذين ينقان صــادرات دولة 
الجنوب إلى ميناء بورتسودان والــوارد من 
ــل الـــســـودان، وذلـــك فــي إطــار  املــيــنــاء إلـــى داخـ
خــطــة تــصــعــيــد االحــتــجــاجــات ضـــد تهميش 
مــنــاطــق الـــشـــرق. وحــصــل هــــذا االتـــفـــاق بعد 
ســاعــات على إرســـال الــخــرطــوم وفـــدًا وزاريـــًا 
املــاضــي،  والــســبــت  املحتجني.  مــع  للتفاوض 
حذرت وزارة النفط السودانية، من الخسائر 
املالية املترتبة على إغــاق الخطني، ومــن أن 

املخزون املتوفر من النفط يكفي الباد فقط 
ملــدة 10 أيـــام، فيما حــذر خــبــراء مــن التبعات 
االقتصادية الخطيرة املحتملة لاحتجاجات 

في ميناء بورتسودان.
ويــمــتــد األنـــبـــوب الــنــاقــل لــنــفــط دولــــة جنوب 
الـــســـودان مـــن الــعــاصــمــة جــوبــا حــتــى ميناء 
املقابل،  وفي  التصدير.  بغرض  بورتسودان 
يستفيد الــســودان من تحصيل رســوم عبور 
النفط. ويقول املحتجون إن اإلغاقات تأتي 
والــســيــاســي  االقـــتـــصـــادي  للتهميش  رفــضــا 

ملناطق الشرق السوداني.
وكانت شركة خطوط نقل خام النفط التابعة 
لــوزارة 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. 
ووفـــق الــبــيــانــات الــرســمــيــة فــقــد هـــوى إنــتــاج 
يوميًا  برميل  ألــف   450 النفط  مــن  الــســودان 
في 2011 الــذي شهد انفصال الجنوب، إلى   
 ما بني 60 و70  ألف برميل يوميًا حاليًا، مما 
أكثر من  اســتــيــراد  إلــى  تلجأ  الحكومة  جعل 

60% من املواد البترولية.

إغالقات الشرق السوداني تنذر بأزمة خبزبرلمان مصر يستهل أعماله بتوسيع الضرائب

110 آالف سوري 
حاصلون على الجنسية 
التركية نصفهم أطفال

اسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

لغط واستياء وغموض ... هكذا بدا 
األمر مع انتشار معلومات تفيد بأن 
الــتــركــيــة،  »الـــطـــابـــو«  إدارة  مــوظــفــي 
ــبــــوع املــــاضــــي، بــالــحــصــول  بــــــدأوا مــنــذ األســ
الــذيــن يشترون  السوريني  مــن  تعهدات  على 
قانونية  بــنــود  بتطبيق  تــركــيــا  فــي  عـــقـــارات 
إلــى عشرات  ــرارات حكومية تعود  وقـ قديمة 
العقار  السنني املاضية تنص على أن يــؤول 
اململوك للسوري املجنس، إلى خزينة الدولة 
الــتــركــيــة فـــي حــــال وفـــاتـــه دون وجــــود ورثـــة 
عن  الــتــنــازل  أو  الــتــركــيــة  الجنسية  يحملون 
الجنسية أو سحبها أو سقوطها ألي سبب 

من األسباب.
فقد أثــارت هذه املعلومات استياء كبيرًا في 
أوساط السوريني املقيمني في تركيا السيما 
الــحــاصــلــني عــلــى جــنــســيــات تــركــيــة، لتنتشر 
على وسائل التواصل االجتماعي تسجيات 
مـــصـــورة لــســوريــني يـــؤكـــدون مــطــالــبــة إدارة 
يقضي  تعهد  على  بالتوقيع  لهم  »الــطــابــو« 
بالتنازل عن العقار »إذا اقتضى األمر« وفق 
أكــده أصحاب  االشتراطات السابقة وهو ما 
ــــي الــــوســــاطــــة الـــعـــقـــاريـــة  ــات عـــامـــلـــة فـ ــ ــركـ ــ شـ
»الـــعـــربـــي  ومـــــواطـــــنـــــون فـــــي تـــصـــريـــحـــات لــــ
الـــجـــديـــد«، بــيــنــمــا يــلــف الــصــمــت والــغــمــوض 
املـــوقـــف الــحــكــومــي حــتــى اآلن، فــيــمــا أرجـــع 
مــصــدر فــي حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة تفعيل 
بعض إدارات »الــطــابــو« قــوانــني الــتــنــازل عن 
امللكية إلــى »ســوء فهم وربــمــا وقــوف جهات 
مـــعـــارضـــة وراء األمـــــر بـــهـــدف اإلســـــــاءة إلــى 
الــحــكــومــة الــتــركــيــة واالقــتــصــاد واالســتــثــمــار 
الــعــقــاري خــاصــة بعد أن حققت الــبــاد نموًا 
كبيرًا رغم تداعيات جائحة فيروس كورونا«.
يــقــول سمير دشــلــي، مقيم ســـوري فــي واليــة 
مرسني ويعمل في مجال الوساطة العقارية، 
إنه وأربعة مكاتب عقارية في الوالية، أرجأوا 
ــراء مـــن قــبــل ســـوريـــني وتــوثــيــق  ــ عــمــلــيــات شـ
يحدث  ما  مابسات  تتضح  ريثما  ملكيات، 
ــر الــطــابــو، مــوضــحــا أن » »مــوظــف  ــ فـــي دوائـ
ريثما  التريث  منا  الــواليــة طلب  فــي  الطابو 

يأتي توضيح من أنقرة«.
لكن مصادر متطابقة تشير إلى أن الحكومة 
التركية، أعادت تطبيق قانون صدر عام 1927 
يتيح لها منع السوريني من تملك العقارات، 
ــع يـــدهـــا عــلــى مــمــتــلــكــات مـــن أســقــطــت  ــ ووضـ
السورية  األصـــول  ذوي  مــن  عنهم  الجنسية 
أو توفوا دون وجود ورثة يحملون الجنسية 
تــعــزز عــــام 1966 حينما  الــتــركــيــة، وهــــو مـــا 
الــســوريــني  ممتلكات  تــركــيــا جميع  صــــادرت 
غير املنقولة عبر مرسوم دخل حيز التنفيذ 
بــنــاًء عــلــى »مــبــدأ املــعــامــلــة بــاملــثــل« ردًا على 
ــــذي أدخــلــتــه  ــــاح األراضـــــــــي« الــ »قــــانــــون إصــ
سورية حيز التنفيذ عام 1962 ويقضي بنقل 
األتــراك  للمواطنني  العائدة  العقارات  ملكية 
في سورية إلى الدولة من دون دفع أي مقابل.
ولـــــم تــقــتــصــر حــــالــــة االرتـــــبـــــاك عـــلـــى دوائـــــر 
»الـــطـــابـــو« فـــي واليــــة مــرســني وإنـــمـــا امــتــدت 
إلـــــى واليــــــــات عـــــدة وفـــــق وســــطــــاء عـــقـــاريـــني 
هذه  مــع  مباشر  بشكل  تعاماتهم  تتشابك 
قــال عمير شعبان،  الــدوائــر. وفــي إسطنبول 
مـــديـــر شـــركـــة »دارنـــــــــا« الـــعـــقـــاريـــة: »أوقـــفـــنـــا 
امللكية، هذه  الشراء وتوثيق  جميع عمليات 
ــرارات قــديــمــة، فــلــمــاذا أعـــيـــدت الــــيــــوم.. ال  ــقــ الــ
ندري ملــاذا؟«، مضيفا: »نرجح حدوث تدخل 

حكومي لتوضيح األمر وإيقاف طلب توقيع 
الــســوريــني املجنسني على ورقــة الــتــنــازل عن 

ملكية عقاراتهم«.
فــي املــقــابــل قـــال مــاجــد نــكــدلــي، مــديــر شركة 
»ريتال« العقارية والقانونية في إسطنبول، 
إن »أي سوري حصل على الجنسية التركية، 
تركي وليس سوريًا،  أنــه  أســاس  تملك على 
ومن الطبيعي في حال فقد الجنسية، لسبب 
أو آلخــر، ستسحب ملكيته وتــؤول للخزينة 
 ممنوعون من 

ً
الــعــامــة، ألن الــســوريــني أصـــا

التملك في تركيا منذ عام 1927«.
لتوثيق  محظوظون  أنهم  ســوريــون  ويعتبر 
ملكيتهم قــبــل بـــدء بــعــض دوائــــر الــطــابــو في 
محمد  منهم  التنازل،  تعهد  بتوقيع  إلزامهم 
ــــوري حـــاصـــل عــلــى  ــــو مــــواطــــن ســ حـــســـني، وهـ
»الـــعـــربـــي  الــجــنــســبــيــة الـــتـــركـــيـــة الــــــذي قـــــال لــــ
الجديد« إنــه اشــتــرى مــنــزاًل فــي منطقة نيزب 
في غازي عنتاب ووثق ملكيته قبل طلب دائرة 

س على التنازل.
ّ
الطابو توقيع املالك املجن

وقــال حسني »األمــر بدأ كشائعة منذ خمسة 
أشهر، لكن دوائر الطابو بدأت العمل به قبل 
أيام«، مضيفا »اشتريت منزاًل وحصلت على 
قرض كوني تركيا، لكن الوساوس تسكنني 
ألنـــنـــا لـــم نــحــصــل عــلــى تـــوضـــيـــح، هـــل نحن 
الــجــاري،  سبتمبر/أيلول   21 قبل  املتملكني 
أم  الــتــنــازل،  وثيقة  على  التوقيع  مــن  نجونا 

يمكن استدعاؤنا ونوقع؟«.
مــن جــانــبــه، قـــال حــســن مــحــمــد، مــديــر إحــدى 
الــشــركــات الــعــقــاريــة فــي منطقة أســيــنــيــورت 
»الــطــابــو«،  إدارة  فــي إســطــنــبــول، إن موظفي 
بـــــــدأوا مـــنـــذ األســــبــــوع املــــاضــــي بــالــحــصــول 
قانون  بتطبيق  السوريني  من  تعهدات  على 
ــــذي يـــنـــص عـــلـــى أن  ــازل عــــن املـــلـــكـــيـــة، الــ ــنـ ــتـ الـ
يعيد الـــســـوري املــجــنــس الــعــقــار الــخــاص به 
إلى خزينة الدولة في حالتني، األولــى خال 
املــــورث دون وجــود  حــــدوث وفــــاة للشخص 
والثانية  الــتــركــيــة  الجنسية  يحملون  ورثـــة 
فـــي حـــال تـــنـــازل الــشــخــص عـــن الــجــنــســيــة أو 
سحبها أو سقوطها ألي سبب من األسباب.

وحــــاولــــت »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« تــقــصــى آراء 
الــــقــــانــــونــــيــــني حـــــــول األمــــــــــر، وقــــــــال الــخــبــيــر 
التركي  القانون  إن  الــكــردي،  وليد  القانوني 
يــســمــح لــلــســوريــني وغــيــرهــم مــن الحاصلني 
عـــلـــى الــجــنــســيــة أو األتـــــــــراك، بــالــتــخــلــي عــن 
العقارات للحصول على جنسية أخرى، وذلك 

وفق املادة 25 من قانون املواطنة التركي رقم 
.5901

وحــول إسقاط الجنسية، يضيف الكردي أن 
»املــادة 29 من قانون املواطنة التركي، تجيز 
إسقاط الجنسية التركية إذا ثبت أداء حاملها 
خدمات لدولة أجنبية ال تتوافق مع مصالح 
التطوعية  العسكرية  الخدمة  أداء  أو  تركيا، 
إذن، كما  لصالح حكومة دولــة أجنبية دون 
تسقط الجنسية عن املواطنني قيد التحقيق 
أو املقاضاة بسبب الجرائم املتعلقة بتهديد 
أمــــن الــــدولــــة، واملــخــلــة بــالــنــظــام الــدســتــوري 
التركي  العقوبات  قانون  وعمله، وذلــك وفــق 

رقم 5237 بتاريخ 26 أيلول 2004«.
أن »السوريني في  أكــد  الــكــردي  لكن املحامي 
الجنسية  على  الحاصلني  خصوصا  تركيا، 
بــشــكــل  عـــلـــيـــهـــا  حـــصـــلـــوا   ،2011 عــــــام  بـــعـــد 
اســتــثــنــائــي، حــيــث ارتــــأت الــحــكــومــة منحهم 
الجنسية ألمـــر ضــــروري اقــتــصــاديــًا كـــان أو 
إنــســانــيــًا أو بــســبــب مــكــانــتــهــم االجــتــمــاعــيــة 
أو وضــعــهــم الــعــلــمــي، لـــذا قــد تــكــون مــخــاوف 
اليوم، نظرًا ملا يشاع عن إمكانية  السوريني 
سحب الجنسية في حــال تغير نظام الحكم 
فـــي تــركــيــا أو القــــى قـــــرار ســحــب الــجــنــســيــة 

أغلبية برملانية«.
وهــنــاك مــن يـــرى أن هــنــاك مـــحـــاوالت إلثـــارة 
البلبلة واالرتباك في السوق العقارية بشكل 
التركي بشكل عــام إعــادة  خــاص واالقتصاد 
ــنـــود قـــانـــونـــيـــة قـــديـــمـــة تــتــيــح نـــزع  تــفــعــيــل بـ
ملكية السوريني في هذا الوقت، رغم أن هذا 
ــر طـــي األدراج مــنــذ ســـنـــوات طــويــلــة، ما  األمــ
السوريني  عــدد  أن  الرسمية  البيانات  تظهر 
الحاصلني على الجنسية التركية ال يتجاوز 
3% مــن إجــمــالــي املــقــيــمــني فــي تــركــيــا فضا 
عــن أنهم ال يــتــواجــدون بــاألســاس فــي قائمة 
الــجــنــســيــات األجــنــبــيــة الــتــي تمتلك عــقــارات 
فــي تــركــيــا وتــضــم 20 جــنــســيــة. ويــصــل عــدد 

الــســوريــني فــي تــركــيــا إلـــى نــحــو 3.6 مايني 
شــخــص، يــبــلــغ عـــدد الــحــاصــلــني مــنــهــم على 
البيانات  أحـــدث  بحسب  التركية،  الجنسية 
ألف   53 آالف شخص،   110 نحو  الحكومية، 

شخص منهم بالغ و57 ألف طفل.
وال يتصدر السوريوين قوائم األجانب بشراء 
العقارات في تركيا، رغم أن هذا القطاع يمثل 
في  املباشرة  االستثمارات  في  مهمًا  عنصرًا 
تركيا، وإن 70% من هذه االستثمارات تتمثل 

في االستثمار العقاري. 
وبحسب هيئة اإلحصاء التركية )حكومية(، 
األول  النصف  العقارات حتى  زادت مبيعات 
مـــن الـــعـــام الـــجـــاري، بــنــســبــة 24.9% مــقــارنــة 
بــالــفــتــرة ذاتــهــا مــن عـــام 2020، بــعــد بــيــع 15 
ألفا و740 وحدة سكنية. وتصدرت الجنسية 
في  السكنية  الــعــقــارات  مشتريات  اإليــرانــيــة 
حني حل العراقيون في املرتبة الثانية عامليًا 
الروسية  الجنسية  عربيا، وجــاءت  واألولـــى 
أعــلــى 20  قائمة  لتخلو   الثالثة،  املــرتــبــة  فــي 
جنسية حول العالم شراًء للعقارات السكنية 
في تركيا من السوريني، في حني حضرت 8 
دول عربية ضمن القائمة هي العراق واليمن 
ولبنان  ومصر  وفلسطني  والكويت  واألردن 

والسعودية. 
ــاولـــت »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« الـــتـــواصـــل مع  وحـ
ــلـــحـــصـــول عــلــى  ــيـــر لـ ــبـ مـــــســـــؤول حــــكــــومــــي كـ
التنازل«  تعليق بشأن إحياء تفعيل »وثيقة 
وفــق مــا يــقــول عــامــلــون فــي الــســوق العقاري 
»الـــطـــابـــو«  إدارات  بــعــض  فـــي  ومـــســـؤولـــون 
التي  الرسائل  يــرد على  لــم  أنــه  الرسمية، إال 

جاءت عبر تطبيق »واتس آب«.
ــي حـــــزب الــــعــــدالــــة والــتــنــمــيــة  لـــكـــن عـــضـــوا فــ
»العربي  لـ الحاكم، طلب عدم ذكر اسمه، قال 
الجديد« إن »ســوء فهم قد تم نتيجة تفعيل 
بعض دوائر الطابو، لقانون قديم صادر منذ 
عام 1966 وقت ردت تركيا على سورية باملثل 
حني حجزت دمشق أماك األتراك، والحكومة 
اآلن عاكفة على توضيح املابسات وسيصدر 

قريبًا توضيح واف وشامل«.
وأضاف: »الحاالت التي تصادر فيها عقارات 
الـــســـوريـــني بـــعـــد حــصــولــهــم عـــلـــى الــجــنــســيــة 

نـــادرة، وتنحصر فــي عــدم وجــود ورثــة أتــراك 
للمالك بعد وفاته، أو في حالة إثبات عمالته 
للخارج وسحب الجنسية منه ألسباب تتعلق 
بــاألمــن الــقــومــي، وعــدا ذلــك ال يمكن مصادرة 

أموال أحد والقانون يحمي الجميع«.
ــاذا تـــم إحـــيـــاء هــــذا الـــقـــانـــون الــيــوم  ــ ــــول ملـ وحـ
رغم أن السوريني املجنسني لم يوقعوا على 
وثيقة التنازل بالسابق، قال :»ال أستبعد أن 
للقانون  الطابو  دوائــر  بعض  تحريك  يكون 
القديم، جاء بهدف اإلساءة للحكومة التركية 
واالقتصاد واالستثمار العقاري، الذي يشهد 
نهضة بعد عام كورونا«، مضيفا »األحــزاب 
ــة ال تــــتــــوانــــى عــــن زج كــــل مــــا هــو  ــارضــ ــعــ املــ
الفترة، لخلق اضطرابات  خافي خال هذه 
واســـتـــغـــال الـــشـــارع قــبــل االنـــتـــخـــابـــات، عبر 
جــاؤوا الجئني  الذين  السوريني  أن  الترويج 
باتوا يمتلكون ويجب مصادرة ممتلكاتهم«.

ــابـــع: »اســـتـــثـــمـــارات الــســوريــني وســـواهـــم،  وتـ
استثمر  مــن  الــقــانــون، خاصة  بقوة  مصونة 
داع  ــن  ــ مـ ولــــيــــس   ،2012 عــــــام  ــون  ــ ــانـ ــ قـ بـــعـــد 
جــواز  لديه  املجنس  الــســوري  للمخاوف ألن 
ســـفـــر وبـــطـــاقـــة تـــركـــيـــة، وســـيـــتـــم إنــــهــــاء هـــذا 

اإلشكال وسوء الفهم قريبًا«.
أرســان  التركي، خليل  املحامي  قــال  بـــدوره، 
لوسائل إعامية تركية » على الرغم من أن هذه 
القرارات نفذت بطريقة صارمة جًدا في تلك 
السنوات، إال أن التنفيذ كان أقل صرامة في 
املوضوع  »هــذا  الاحقة«. وأضــاف  السنوات 
ظهر فعلًيا مع قانون إصاح األراضي الذي 
أدخــلــتــه الــدولــة الــســوريــة حــيــز التنفيذ عــام 
1962 ويقضي بنقل ملكية العقارات العائدة 
ــراك فــي ســوريــة إلـــى الــدولــة  ــ لــلــمــواطــنــني األتـ
مــن دون دفـــع أي مــقــابــل، وعــلــى خلفية هــذه 
الخطوة، صادرت الجمهورية التركية جميع 
تركيا  في  املنقولة  غير  السوريني  ممتلكات 
عــبــر مــرســوم دخـــل حــيــز التنفيذ عـــام 1966 
بناًء على مبدأ املعاملة باملثل، وبموجب هذا 
املـــرســـوم، صــــادرت الــخــزانــة الــتــركــيــة حقوق 
واالعتباريني  الحقيقيني  األشــخــاص  جميع 
بحرية  التصرف  في  السورية  الجنسية  من 

في ممتلكاِتهم غير املنقولة في تركيا«.

إحياء غامض لنزع ملكيات السـوريين في تركيا يثير االرتياب

تركيا،  في  العقارات  سوق  االرتباك  ساد 
السيما في أوساط المشترين السوريين، في 
أعقاب إحياء بعض دوائر تسجيل الملكيات 

بنودا  »الطابو«،  باسم  المعروفة  العقارية 
التنازل  السوريين على  تجبر  قانونية قديمة 
عن ممتلكاتهم في حال سقوط الجنسية 

التركية أو وفاتهم أو لم يكن لديهم وريث 
تركي. وبدأت بعض دوائر »الطابو« بحسب 
السوريين  إلزام  في  متطابقة،  مصادر 

عن  تنازل  وثيقة  على  بالتوقيع  المجنسين 
للقانون  تطبيقا  الدولة  لخزينة  الملكية 

القديم، األمر الذي أثار لغطًا واسعًا

استثناء صادرات 
نفط جنوب السودان من 

اإلغالقات

مؤشرات
األسواق

ارتفاع فائض قطر
حقق امليزان التجاري 
الــســلــعــي لـــدولـــة قــطــر، 
الفرق بني  الــذي يمثل 
إجمالي الصادرات والواردات، 
ــا خـــــــال أغـــســـطـــس/  ــائــــضــ فــ
 19.2 ــة  ــمـ ــيـ ــقـ بـ ــي  ــ ــاضــ ــ املــ آب 
مــلــيــارات  ــال )5.26  ريــ مــلــيــار 
دوالر(، بارتفاع بلغت نسبته 
الــشــهــر  نــفــس  عـــن   %177.4
يعادل  بما  املاضي،  العام  من 
بــيــنــمــا  ريـــــــــال،  مـــلـــيـــار   12.3
ســجــل تــراجــعــا عــلــى أســـاس 
شـــهـــري بــلــغــت نــســبــتــه %2. 
وأظهرت بيانات صادرة، أمس 
االثــنــني، عــن جــهــاز التخطيط 
ــكــــومــــي أن  ــــحــ واإلحـــــــصـــــــاء ال
ــــي قـــيـــمـــة الـــــصـــــادرات  ــال ــمــ إجــ
ــهــــر  ــــشــ الـــــقـــــطـــــريـــــة خــــــــــال ال
املـــاضـــي )تــشــمــل الـــصـــادرات 
املــحــلــي وإعـــــادة  املــنــشــأ  ذات 
مليار   27.3 بلغت  التصدير( 
ريال، بارتفاع نسبته %94.3 
آب  أغسطس/  بشهر  مقارنة 
نسبته  وبــانــخــفــاض   ،2020
يوليو/  بشهر  مقارنة   %0.6
تــــمــــوز مـــــن الـــــعـــــام الـــــجـــــاري. 
وبلغت قيمة الواردات السلعية 
ريــــــال،  مــــلــــيــــارات   8.1 نـــحـــو 
على   %13.6 بــزيــادة نسبتها 
أســـاس ســنــوي، و2.9% على 

أساس شهري.

صعود الناتج 
العماني

املحلي  الــنــاتــج  ارتـــفـــع 
اإلجــــمــــالــــي لــســلــطــنــة 
عــمــان إلــى نحو 15.3 
مــلــيــار   39.73( ريـــــال  مــلــيــار 
الــثــانــي  الـــربـــع  بــنــهــايــة  دوالر( 
ــادة  ــزيـ ــاري، بـ ــ ــجـ ــ ــام الـ ــعــ ــ مــــن ال
 %10.1 ــبــــتــــهــــا  نــــســ بــــلــــغــــت 
مـــقـــارنـــة بـــنـــفـــس الـــفـــتـــرة مــن 
الـــعـــام املـــاضـــي، الــتــي سجلت 
ووفــقــا  ــال.  ــ ــ ري مــلــيــار   13.89
الصادرة  األولية  لإلحصاءات 
عن املركز العماني لإلحصاء 
ــات، فـــقـــد ارتـــفـــعـــت  ــومــ ــلــ ــعــ واملــ
األنـــشـــطـــة الــنــفــطــيــة بــــــــ%8.7، 
مليارات   4.4 حــوالــي  مسجلة 
ريال، مقارنة بنحو 4 مليارات 
ــال فــي نــهــايــة الــربــع الثاني  ريـ
املــقــابــل  فـــي  ــام 2020.  عــ مـــن 
انخفض إجمالي أنشطة الغاز 
الطبيعي بنسبة 2% مسجلة 
أمــــا  ريــــــــــال.  مــــايــــني   705.4
فزادت  النفطية  غير  األنشطة 
الربع  بنهاية   %11.1 بنسبة 
الــعــام، محققة  الثاني من هــذا 

11.45 مليار ريال.

انخفاض بورصة 
الكويت

أغـــــــلـــــــقـــــــت بـــــــورصـــــــة 
الـــكـــويـــت تــعــامــاتــهــا، 
ــني، عــلــى  ــ ــنــ ــ ــ أمــــــس االث
ــــســــوق  ــر ال ــ ــــؤشـ انــــخــــفــــاض مـ
ليبلغ   ،%0.11 بنسبة  الــعــام 
مستوى 6870.18 نقطة. كما 
تــراجــع مــؤشــر الــســوق األول 
مستوى  إلــى   %0.19 بنسبة 

7502.23 نقطة.

30 إدراجًا جديدًا في 
بورصة السعودية

ــال مــحــمــد الـــقـــويـــز،  قـــ
رئـــيـــس هــيــئــة الــســوق 
املــالــيــة الــســعــوديــة في 
مؤتمر في العاصمة الرياض، 
الــبــورصــة  ــنــــني، إن  أمــــس االثــ
ــعــــوديــــة ســـتـــنـــهـــي الـــعـــام  ــــســ ال
الــحــالــي عــلــى األرجـــــح بــأكــثــر 
مـــن 30 إدراجـــــا جـــديـــدًا. كما 
قــــال هـــانـــي املـــديـــنـــي الــرئــيــس 
ــلـــف لــلــمــركــز  ــكـ الـــتـــنـــفـــيـــذي املـ
الوطني إلدارة الدين في وزارة 
املـــالـــيـــة، وفــــق وكـــالـــة رويـــتـــرز، 
ــدار  ــ ــتـــزم إصــ ــعـ تـ املـــمـــلـــكـــة  إن 
ســـنـــدات خـــضـــراء قــريــبــا، في 
الوقت الذي تسعى فيه اململكة 
لتوسيع قاعدة  للنفط  املنتجة 
انتقالها  وتمويل  املستثمرين 
ــتـــصـــاد أكـــثـــر مـــراعـــاة  ــى اقـ ــ إلـ

للبيئة.

تنذر أزمة اإلغالقات التي 
تشهدها منشآت حيوية 
في شرق السودان، بأزمة 

خبز في عموم البالد

متفرقات اقتصادية

)Getty( الحكومة تعتزم إخضاع المخبوزات لضريبة القيمة المضافة

)Getty( العراقيون واليمنيون األكثر شراًء للعقارات بين العرب في تركيا

 معرض عقاري في إسطنبول )فرانس برس(

تحقيق

المنازل لألجانب في تركيا خالل أغسطس/آب الماضي،  ارتفعت مبيعات 
بنسبة 50.7%، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، لتصل إلى 5 آالف 
ما  وفق  منزل،  و400  ألًفا   141 بلغت  مبيعات  إجمالي  من  منزلًا،  و866 
وقت  في  الرسمية،  صفحتها  على  الحكومية  اإلحصاء  هيئة  نشرت 
إسطنبول  مدينة  أن  البيانات،  وأظهرت  الجاري.  سبتمبر/أيلول  من  سابق 
احتلت المرتبة األولى، ببيع 2729 منزًال لألجانب، تلتها أنطاليا ببيع 976 منزال، 
اإليرانيون في  بـ 242 منزال. وجاء  ببيع 400 منزل، ثم مرسين  ثالثة  وأنقرة 
المرتبة األولى بين المشترين األجانب بشراء 911 منزًال، ثم العراقيون بشراء 

900 منزل.

ارتفاع مبيعات العقارات لألجانب

Tuesday 28 September 2021 Tuesday 28 September 2021
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برلين ـ العربي الجديد

مـــع ظـــهـــور نــتــائــج االنــتــخــابــات 
األملــانــيــة الــتــي جـــرت يـــوم األحـــد، 
ــي  ــ ــ ــراكـ ــ ــ ــتـ ــ ــ وفـــــــــــــوز الــــــــحــــــــزب االشـ
ــن الـــحـــزب  ــارق ضــئــيــل عــ ــفــ الـــديـــمـــقـــراطـــي بــ
تكهنات  هناك  فــإن  الديمقراطي،  املسيحي 
املقبلة  األملــانــيــة  الحكومة  تشكيل  يتم  بــأن 
من تحالف شمال الوسط، وهو ما يعني أن 
االقتصاد األملاني قد يشهد مسارًا مختلفًا 
عما كان عليه خالل الـ 16 عامًا التي حكمت 
أنــجــيــال ميركل،  األملــانــيــة  املــســتــشــارة  فيها 
حققت خاللها نجاحات لالقتصاد األملاني 
واالقــتــصــاد األوروبــــي، وأدارت بحنكة دفة 
ــا وســـط خــالفــات صــعــبــة مــع أمــيــركــا  ــ أوروبـ
وروســيــا. ومــع هــذه التكهنات، فــإن السؤال 

املطروح في أسواق املال األوروبية: ماذا بعد 
ميركل، وكيف سيتأثر االقتصاد األوروبي 
بالتغيرات السياسية املحتمل أن تطرأ على 

أملانيا في املستقبل؟ صحيفة »فرانكفورتر 
ألغماينه تسايتونغ« األملانية، أجرت مسحًا 
بني 153 اقتصاديًا في الجامعات األملانية، 
حــول مستقبل االقــتــصــاد األملــانــي، فــي ظل 
الــتــغــيــيــر املــرتــقــب لــلــقــيــادة، الـــتـــي بــــات من 
شبه املؤكد أنها ستفرز نوعًا من التحالف 
الــذي  اليميني  التحالف  ولــيــس  الــيــســاري، 
الديمقراطي.  املسيحي  الــحــزب  يــقــوده  كــان 
من بني الذين شملهم املسح، قــال 77% من 
االقتصاديني األملــان إن تشكيل حكومة من 
يــســار الــوســط يــقــودهــا الــحــزب االشــتــراكــي 
سلبية  تداعيات  إلــى  ستؤدي  الديمقراطي 
فــي مــســار االقــتــصــاد الــحــقــيــقــي، مــن بينها 
تــراجــع مــعــدل النمو االقــتــصــادي، وارتــفــاع 
معدل البطالة في البالد خالل الفترة املقبلة. 
ــرز« الـــذي  ــ ــتـ ــ وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن تــقــريــر »رويـ
ــاء األملـــان  تــحــّدث عــن تــهــريــب بــعــض األثـــريـ
ألمـــوالـــهـــم إلــــى ســـويـــســـرا، إال أن الــنــشــرات 
املتخصصة الحظت أن هناك زيادة ضئيلة 
في حركة األموال األملانية إلى حسابات في 

مصارف سويسرية.
وتقول نشرة »ياهو« في تقرير يوم األحد، 
إن حجم إيداعات األفراد والشركات األملانية 
في الحسابات املصرفية السويسرية ارتفع 
مليار   37.5 إلـــى  دوالر،  مــلــيــارات   5 بــنــحــو 

دوالر، في الربع األول من العام الجاري.

ألمانيا تدخل 
منعطف اليسار

وزير المالية 
األلماني الحالي 

األوفر حظًا 
لخالفة ميركل 

)Getty(

نتائج  ظهور  أعقاب  في  اليساري،  المنعرج  األلماني  االقتصاد  يدخل 
البالد  الوسط لحكم  بتحالف يسار  ربما تدفع  التي  األلمانية،  االنتخابات 
خالل األربع سنوات المقبلة. وتنتاب المستثمرين وكبار األثرياء في البالد 

مخاوف من رفع الضرائب على الثروة والدخول

77 % من االقتصاديين: 
حكومة من يسار الوسط 

لها تداعيات سلبية

غينيا وموريتانيا والجزائر 
وظفت الخالفات الصينية 

ــ األسترالية لصالحها

الطلب العالمي 
ارتفع بأسرع من توقعات 

مصارف االستثمار

غموض 
ومخاوف على 
النمو واألثرياء 

قلقون
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تدور تساؤالت حول سر االستثمار الصيني 
املــكــثــف فـــي مـــعـــدن الـــحـــديـــد بــأفــريــقــيــا خــالل 
ــيـــرة. وُيـــرجـــع تحليل فــي وكــالــة  األعـــــوام األخـ
األنــاضــول الــســر فــي ذلــك إلــى تــوتــر العالقات 
بــني الــصــني وأســتــرالــيــا الــتــي تــســتــورد منها 
ــا مــــن خـــــام الـــحـــديـــد،  ــ ــهــ ــ الـــصـــني ثــلــثــي وارداتــ
وتــســتــهــلــك مــنــه أكــثــر مــن مــلــيــار طــن ســنــويــًا، 
لــتــلــبــيــة صــنــاعــاتــهــا املـــتـــزايـــدة ومــشــاريــعــهــا 
الــعــمــالقــة فـــي الـــعـــقـــار واألشــــغــــال الــعــمــومــيــة 
مستورد  أكبر  يجعلها  مــا  التحتية،  والبنية 

للحديد الخام في العالم.
لــكــن الـــعـــالقـــات الــتــجــاريــة الــجــيــدة بـــني بكني 
وكانبيرا، انحدرت إلى األسوأ خالل السنوات 
األخيرة، مع ظهور فيروس كورونا في الصني 
نــهــايــة 2019. حــيــث كــانــت أســتــرالــيــا أول بلد 
يــدعــو رســمــيــًا وعــلــنــًا إلـــى إجــــراء تحقيق من 
قــبــل مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــاملــيــة، حـــول مــصــدر 
الــــفــــيــــروس. وكــــانــــت اإلشـــــــــارة واضــــحــــة إلـــى 
الــصــني، بــاتــهــام مبطن بــأنــهــا قــد تــكــون وراء 
أحــد مخابرها  فــي  الــفــيــروس  »تصنيع« هــذا 
بــمــديــنــة ووهـــــان، مــا أثــــار جــنــون بــكــني، التي 

أعلنت حربًا اقتصادية على أستراليا.
تستهلك السوق الصينية نحو 40 باملائة من 
الصادرات األسترالية، لكن هذه النسبة ترتفع 
عندما يتعلق األمر بخام الحديد الذي يمثل 
نــحــو 66 بــاملــائــة مــن واردات الــصــني مــن هــذا 
ــتـــوردت بــكــني فــي 2019، حــوالــي  املـــعـــدن. واسـ
1.07 مليار طن من خام الحديد، منها 664.57 
مــلــيــون طـــن مـــن أســتــرالــيــا، بــقــيــمــة 63 مليار 
ــادرات  دوالر ســنــويــًا )بــيــنــمــا تــبــلــغ جــمــلــة صــ

لندن ـ العربي الجديد

تتجه أسعار النفط للتحليق نحو 90 دوالرًا 
املريع  العاملي والنقص  الطلب  ارتفاع  وسط 
»غولدمان  ورفــع مصرف  الطاقة.  توليد  فــي 
ــام بـــرنـــت إلـــى  ــ ســــاكــــس« تـــوقـــعـــاتـــه لــســعــر خـ
حــيــث  الـــــجـــــاري،  الــــعــــام  بـــنـــهـــايـــة  دوالرًا   90
ــرع لــلــطــلــب عــلــى الــوقــود  ــ أدى الــتــعــافــي األسـ
وتضرر اإلنــتــاج من إعصار »إيـــدا« إلــى شح 
اإلمـــدادات العاملية. وحسب رويــتــرز، سجلت 
العقود اآلجلة لخام برنت أعلى مستوى لها 
فــي ثـــالث ســـنـــوات، األســـبـــوع املـــاضـــي، حيث 
شركات  العاملية  اإلنتاج  اضطرابات  أجبرت 
الخام  من  كبيرة  كميات  سحب  على  الطاقة 

من املخزونات.
وقـــال »غــولــدمــان ســاكــس«: »عــلــى الــرغــم من 
أننا نتبنى وجهة نظر صعودية للنفط منذ 
فترة طويلة، فإن العجز الحالي في العرض 
ــنـــا، مــع  والـــطـــلـــب الـــعـــاملـــي أكــــبــــر مـــمـــا تـــوقـــعـ

بشكل  دلتا  تأثير  من  العاملي  الطلب  تعافي 
أســرع حتى مع بقاء العرض العاملي أقل من 
توقعاتنا«.  وأشار إلى أن إعصار »إيدا« في 
أمــيــركــا عـــوض زيــــادة اإلنــتــاج فــي »أوبــــك +« 
األمل  استمرار خيبة  مع  تموز  يوليو/  منذ 
ــاج مـــن خـــــارج تــحــالــف »أوبــــــك +«  ــتــ فـــي اإلنــ

والنفط الصخري. 
ــتـــاح خليج  ــــذي اجـ ــدا، الـ ــ وتــســبــب إعـــصـــار إيــ
املــكــســيــك األمــيــركــي فــي وقـــت ســابــق مــن هــذا 
ــال بـــاملـــنـــصـــات وخـــطـــوط  ــ ــطـ ــ ــــي أعـ الــــشــــهــــر، فـ
األنـــــابـــــيـــــب ومـــــــراكـــــــز املــــعــــالــــجــــة لـــلـــخـــامـــات 

واملــصــافــي، مــا أدى إلــى إغـــالق معظم مواقع 
ــلـــى صــعــيــد  ــع. وعـ ــيـ ــابـ ــاج الـــبـــحـــري ألسـ ــتــ اإلنــ
الــطــلــب، قــال مــصــرف »غــولــدمــان ســاكــس« إن 
االتجاه  إلــى  مباشر«  »بشكل  تميل  املخاطر 
الــصــعــودي ألســعــار النفط فــي الــشــتــاء، حيث 
سيؤدي نقص الغاز العاملي إلى زيادة توليد 

الطاقة التي تعمل بالنفط. 
ومــع ذلـــك، أشـــار البنك األمــيــركــي إلــى وجــود 
متغير جديد محتمل للفيروس، والذي يمكن 
أن يثقل كــاهــل الطلب ويـــؤدي لــزيــادة أســرع 
في إنتاج »أوبــك+« والتي قد تخفف عجزها 
املــتــوقــع، كــمــخــاطــر رئــيــســيــة عــلــى توقعاتنا 
خفض   ،2022 لــعــام  وبالنسبة  الــصــعــوديــة.  
الــبــنــك مــتــوســط تــوقــعــاتــه لــلــربــعــني الــثــانــي 
والرابع إلى 80 دوالرًا للبرميل من 85 دوالرًا 
ــرام اتــفــاق نــووي  للبرميل نــظــرًا إلمــكــانــيــة إبــ
إيــران والواليات املتحدة بحلول إبريل/  بني 

نيسان املقبل.
من جانبها، قالت شركة »إيه.إن.زد« لألبحاث 
في مذكرة: »ال يزال نقص املعروض يؤدي إلى 

السحب من املخزونات في كل املناطق«.
واستعاد النفط زخمه أخيرًا، إذ سجل مزيج 
برنت مكاسب أسبوعية بنحو %3.21،  خــام 
ووصل السعر إلى 77.74 دوالرًا يوم الجمعة.

ومــــن املــتــوقــع أن تــســاهــم الــصــني فـــي تــقــويــة 
الطلب على النفط، خاصة بعد إعالن توقفها 
ــدام الــفــحــم الـــحـــجـــري فـــي تــولــيــد  ــتـــخـ عـــن اسـ
الكهرباء. وتواجه الصني أزمة في الطاقة، إذ 
معايير  وتشديد  الفحم  إمــــدادات  نقص  أدى 
االنـــبـــعـــاثـــات والـــطـــلـــب الـــقـــوي مـــن الــشــركــات 
املصنعة والــصــنــاعــة إلــى دفــع أســعــار الفحم 
إلـــى مــســتــويــات قــيــاســيــة، وتــســبــب فــي فــرض 

قيود واسعة النطاق على االستخدام. 
كــمــا تــوقــف اإلنــتــاج فــي الــعــديــد مــن املصانع 
في الصني، وتعمل بعض املتاجر في الشمال 
وتغلق  الشموع،  على ضــوء  للصني  الشرقي 
مــراكــز التسوق فــي وقــت مبكر، وذلــك بسبب 

النقص املتزايد في الطاقة.

دوالر(.  ــلـــيـــار  مـ  96.5 األســــتــــرالــــيــــة  الـــحـــديـــد 
واســـتـــعـــرت األزمـــــة الــســيــاســيــة بـــني الــبــلــديــن، 
بسبب انتقاد كانبيرا علنًا ما وصفته »فشل 
الــصــني فــي الــوفــاء بــالــتــزامــاتــهــا تــجــاه هونغ 
كــونــغ وشــيــنــجــيــانــغ )تــركــســتــان الــشــرقــيــة(«، 
بــاإلضــافــة إلـــى حــرمــانــهــا الــعــمــالق الصيني 
لــلــهــواتــف الــنــقــالــة »هـــــواوي« مــن بــنــاء شبكة 
الجيل الخامس في البالد. وأصدرت أستراليا 
ــمـــويـــل األحـــــــزاب  تـ يـــمـــنـــع  قــــانــــونــــًا  فــــي 2018 
الــســيــاســيــة مــن دول أجــنــبــيــة، وكــانــت الصني 
التبرعات  حجم  حيث  مــن  القائمة  رأس  على 
بــونــداز،  أنــطــوان  بــاملــائــة، بحسب   80 بنسبة 
الــبــاحــث الــفــرنــســي املــتــخــصــص فــي القضايا 

االستراتيجية في شرق آسيا.
وجــــــاءت قــضــيــة اســـتـــبـــدال أســـتـــرالـــيـــا صفقة 
ــغــــواصــــات الـــفـــرنـــســـيـــة الــتــقــلــيــديــة بـــأخـــرى  الــ
النووي لتزيد الطني بلة،  الدفع  أميركية ذات 
مع تحذير صحف صينية من أن هذه الصفقة 

تهدد املنطقة بحرب نووية.
ــا تـــحـــولـــت األزمـــــــــة الـــســـيـــاســـيـــة  ــ ــان مـ ــ ــرعــ ــ وســ
املــتــراكــمــة إلـــى حـــرب إعــالمــيــة ثــم اقــتــصــاديــة، 
ــبـــح الـــــصـــــادرات  ــــى كـ ــيـــث ســـعـــت الــــصــــني إلــ حـ
األســتــرالــيــة إلـــى أســواقــهــا، عــلــى غــــرار الفحم 
ولحوم األبقار والنبيذ والقطن والنحاس، إال 

أنها استثنت الحديد الخام من العقوبات.
وفــي ظــل رغــبــة الــصــني فــي معاقبة أستراليا 
بــتــخــفــيــض حــجــم صـــادراتـــهـــا إلــــى أســواقــهــا 
مــلــيــار دوالر(، وعــلــى رأســهــا  )أكـــثـــر مـــن 153 
ــدت ضـــالـــتـــهـــا فــي  ــ ــ ــام، فـــقـــد وجـ ــ ــخـ ــ الـــحـــديـــد الـ

أفـــريـــقـــيـــا. واتـــجـــهـــت الـــصـــني إلــــى غــيــنــيــا، في 
غــــرب أفــريــقــيــا، الــتــي اكــتــشــف بــهــا أحــــد أكــبــر 
الــســمــراء، بمنطقة  الــقــارة  فــي  الحديد  مناجم 
الــحــدود مع  تسمى سيماندو )جــنــوب( قــرب 

سيراليون، باحتياطي يبلغ 2.4 مليار طن.
وقـــــــررت مــجــمــوعــة مــــن الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة 
يــورو في سيماندو، في  استثمار 9 مليارات 
تتزعمه  كونسورتيوم  حصل  أن  بعد   ،2019
الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة عــلــى رخـــصـــة اســتــغــالل 
لجزء من املنجم، الذي شهد منافسة شرسة، 
وأحيانا غير نزيهة، بني عدة شركات فرنسية 
وإســرائــيــلــيــة وبــريــطــانــيــة وأســتــرالــيــة. إال أن 
في  لفرنسا،  مـــواٍل  الجيش  فــي  انــقــالب عقيد 
ألفا  الــرئــيــس  عــلــى  الـــجـــاري،  سبتمبر/أيلول 
ــقـــرب مـــن الـــصـــني، يـــهـــدد مــصــالــح  كـــونـــدي، املـ

األخيرة في سيماندو.
وفـــي 30 مــــــارس/آذار املـــاضـــي، نــجــح تحالف 
ثالث شركات صينية في التوقيع على مذكرة 
الحديد  منجم  الــجــزائــر الستغالل  مــع  تفاهم 
ــــذي يعتقد  ــــرب( الـ ــنـــوب غـ بـــغـــار جــبــيــالت )جـ
ــن بـــني أكــبــر  ــه أكــبــر مــنــجــم فـــي أفــريــقــيــا، ومـ أنـ
العالم باحتياطي يبلغ 3.5  ثالثة مناجم في 
مليارات طن. ورغم أن دراسات سابقة تحدثت 
ــراوح مــــا بــــني 10 و20  ــ ــتـ ــ ــثــــمــــارات تـ ــتــ عــــن اســ
مــلــيــار دوالر الســتــغــالل مــنــجــم غـــار جبيالت 
للحديد  مصنع  حــديــديــة،  )سكك  مرافقه  بكل 
والصلب..(، إال أن الصني تمكنت من تقليص 
الفاتورة إلى ملياري دوالر فقط، مقسمة على 
ثــالث مــراحــل، بحيث يــقــوم املــشــروع بتمويل 
نــفــســه ذاتـــيـــا بــعــد اســتــكــمــالــه. لــكــن الــكــمــيــات 
التي ستستخرج من غار جبيالت تتراوح ما 
بني 10 و50 مليون طن، بعد استكمال جميع 
املراحل في آفاق 2025، وهي أقل بكثير من أن 
تغطي احتياجات الصني )مليار طن(، فضال 
ــزءًا هـــامـــًا مـــن الــحــديــد الــجــزائــري  ــ عــلــى أن جـ
سيذهب لتغذية مصانع الفوالذ في البالد، ما 

يقلص حجم الصادرات. 
)العربي الجديد، األناضول(

النفط يتجه نحو 90 دوالرًا للبرميلما سّر الحماسة الصينية لمناجم الحديد األفريقية؟

وُيعد االقتصاد األملاني، البالغ حجمه 3.861 
التي  الحقيقية  املاكينة  دوالر،  تريليونات 
الثقل  األوروبـــي، من حيث  االقتصاد  تقود 
التقني واملالي واالستثماري ومعدل النمو 
االقـــتـــصـــادي. ويـــعـــادل االقـــتـــصـــاد األملـــانـــي 
املحلي  الــنــاتــج  إجــمــالــي  مــن   %24.7 نسبة 
لدول االتحاد األوروبي، حسب إحصائيات 
يورو ستات في عام 2019، وهو العام الذي 
سبق جائحة كورونا ويمكن القياس عليه. 

على بند املعاشات الــذي بات يعادل نسبة 
25% من امليزانية الفيدرالية للبالد. وربما 
يــكــون هــذا واحـــدا مــن الــدوافــع الــتــي جعلت 
املــســتــشــارة مــيــركــل تــدعــم ســيــاســة الهجرة 
املفتوحة للشباب والكوادر املؤهلة لإلقامة 
في أملانيا. وحسب تحليل في نشرة »ويلث 
ــاق  ــفـ ــذا اإلنـ ــ ــإن هـ ــ بــريــفــيــنــغ« األوروبــــــيــــــة، فـ
الكبير على املعاشات سيقود حكومة يسار 
الضرائب  زيـــادة معدل  إلــى  املقبلة  الــوســط 

وتلعب الشركات األملانية دورًا رئيسيًا في 
تــحــديــث االقـــتـــصـــاد األوروبــــــــي، عــبــر شـــراء 
ــارات والـــصـــنـــاعـــات  ــيــ ــســ ــاج الــ ــتــ ــات إنــ ــركــ شــ
رغم  ولكن  وتحديثها.  وترميمها  املتقدمة 
النجاحات التي حققتها املستشارة ميركل 
فــي تحديث االقــتــصــاد وإحـــداث طفرة فيه، 
ارتفاع  من  يعاني  األملاني  االقتصاد  أن  إال 
نسبة كــبــار الــســن بــني املــواطــنــني، وهـــو ما 
يــعــنــي ارتــــفــــاع حـــجـــم اإلنــــفــــاق الـــفـــيـــدرالـــي 

على الــدخــول، وكذلك زيــادة الضرائب على 
أصحاب الــثــروات، وهــو ما أدى إلــى هروب 
جـــزء مـــن الـــثـــروات األملــانــيــة إلـــى املــصــارف 

السويسرية خالل الشهور األخيرة.
والحــظــت نــشــرة »ويــلــث بــريــفــيــنــغ« أن مـــدراء 
الثروات في أملانيا يتخوفون من دخول حزب 
الحكومة  تشكيلة  فــي  الــيــســاري  لينك«  »داي 
ــتـــي تــســتــهــدف  ــه مــــن األحــــــــزاب الـ ــ املـــقـــبـــلـــة، ألنـ
ــق الــنــشــرة، فـــإن تشكيلة  ــال. ووفــ ــ أصـــحـــاب املـ

الــحــكــومــة املــقــبــلــة مــن يــســار الــوســط سيكون 
املــال،  أســـواق  تأثير مباشر وسلبي على  لها 
وربــمــا تــؤدي إلــى حــال مــن عــدم اليقني وسط 
الــبــورصــة  فــي  املستثمرين، وربــمــا اضــطــراب 
األملانية. في هذا الصدد، يرى خبير األسواق 
فــي مــصــرف »مــيــريــك فــيــنــك« املــتــخــصــص في 
أن صــعــود  غـــيـــريـــل،  ــرت  ــ روبــ الــــثــــروات،  إدارة 
األحــــــــزاب الـــيـــســـاريـــة فــــي تــشــكــيــلــة الــحــكــومــة 
املقبلة سيكون نذير شؤم للبورصة األملانية.

وفي املقابل، يقول خبراء آخرون لنشرة »ويلث 
بــريــفــيــنــغ« إن صــعــود حـــزب الــخــضــر للحكم 
ــادة االســتــثــمــارات فــي الــقــطــاعــات  سيعني زيــ
الــصــديــقــة لــلــبــيــئــة، وبــالــتــالــي مـــن املــتــوقــع أن 
تدعم الحكومة صناعة السيارات الكهربائية.

مـــن جــانــبــه، يــقــول االقـــتـــصـــادي فـــي مؤسسة 
موريسون،  مارتن  األملانية،  أس«  دبليو  »دي 
إن  ــك«،  ويــ »إنفستمنت  لــنــشــرة  تعليقات  فــي 
تشكيل حكومة من تحالف الحزب االشتراكي 
وحزب الخضر واليسار من املحتمل أن يثير 
قــلــقــًا اســتــثــمــاريــًا فـــي أســـــواق املـــــال، ألن مثل 
هــــذا الــتــحــالــف ســيــعــنــي تــشــديــد اإلجـــــــراءات 
االســـتـــثـــمـــاريـــة فـــي أملـــانـــيـــا، وربـــمـــا ينخفض 

معدل النمو االقتصادي في البالد.
لكن االقتصادي موريسون يرى أن حكومة 
من هذا التحالف ستكون في صالح سوق 
السندات األملانية واألوروبية، ألن الحكومة 
األملــانــيــة الــجــديــدة ستكون داعــمــة لتماسك 

االتحاد األوروبي.
وترى نشرة »إنفستمنت ويك« في تحليلها 
أمــس االثــنــني، أن تشكيل حكومة من يسار 
الــوســط فــي أملــانــيــا ســتــؤدي إلــى زيـــادة في 
الحد األدنى لألجور، وارتفاع في الضرائب، 
وربــمــا إجــــراء إصــالحــات فــي ســـوق العمل. 
ويــقــول الــخــبــيــر إلــيــوت غــولــفــر فــي تحليل 
بالنشرة، إن مثل هذه اإلصالحات ستدعم 
أما  األملــانــي.  السوق  في  املحلي  االستهالك 
فيرى  أدواردز،  نــيــك  االســتــثــمــاري  الــخــبــيــر 
أن أي ارتفاع في معدل اإلنفاق واالقتراض 
سيقود إلى ارتفاع في العائد على السندات 
تشكيل  أن  أدواردز،  يــتــوقــع  كــمــا  األملــانــيــة. 
حـــكـــومـــة يـــســـاريـــة ســيــعــنــي زيــــــــادة جــرعــة 
التحفيز املالي لالقتصاد، وأن هذا سيدعم 
املدى  النمو االقتصادي على  ارتفاع معدل 
ــاد مــنــطــقــة  الـــقـــصـــيـــر، كـــمـــا ســـيـــدعـــم اقـــتـــصـ
الــيــورو الــتــي تعتمد فــي نموها إلــى درجــة 
كــبــيــرة عــلــى انــتــعــاش االقـــتـــصـــاد األملـــانـــي. 
ــتــــي حـــكـــمـــت فــيــهــا  ــًا الــ ــامــ وخـــــــالل الـــــــ 16 عــ
املعيشة  مستوى  ارتــفــع  ميركل  املستشارة 
في  االستثمار  ارتفع حجم  كما  أملانيا،  في 

التقنية والصناعات الحديثة.

بقيادة  اإلثنين،  أمس  تعامالت  األوروبية في مستهل  األسهم  ارتفعت 
قطاع النفط والغاز الذي صعد بنحو 1.5%، بعد فوز الحزب  االشتراكي 
ضئيلة،  بأغلبية  الــديــمــقــراطــي 
مع  للتحالف  تــؤهــلــه  ولكنها 
أحزاب أخرى لتشكيل حكومة في 
داكس  مؤشر  وقفز  المستقبل. 
األسهم  ليقود   %1 بنسبة  األلماني 
األوروبية، وارتفع مؤشر »ستوكس 
في   %  0.6 بنسبة  ــي  »األوروبـ  600
التعامالت المبكرة. ورغم االرتفاع 
اليقين  عدم  من  حالة  هنالك  فإن 

وسط بعض األثرياء في ألمانيا.

ارتفاع األسهم األوروبية

تقرير

استثمرت الشركات الصينية 
بقوة في مناجم الحديد 
بأفريقيا، في أعقاب توتر 

العالقات مع أستراليا

رؤية

علي نور

النقد  مع صندوق  لبنان  مفاوضات  استكمال  أّن  األكيد  من  بــات 
في  الجديدة  ميقاتي  نجيب  انطالق حكومة  نقطة  الدولي سيكون 
املالي، بداللة تركيز جميع تصريحات  التعامل مع االنهيار  مسار 
وزراء الحكومة على أهمّية هذه املفاوضات، وضرورة التوّجه إليها 

اها الوفد اللبناني املفاوض. 
ّ
بلغة موّحدة يتبن

الــشــرح ليفهم أهمّية االنــخــراط في  وال يحتاج املــرء إلــى كثير مــن 
برنامج قرض مع الصندوق بالنسبة إلى الدولة اللبنانّية، خصوصًا 
التي  السيولة  قيمة  على  تقتصر  ال  البرنامج  لهذا  لبنان  أن حاجة 

سيحصل عليها من القرض فقط. 
ُيــفــتــرض أن يــوافــقــوا عــلــى أي  لــلــدائــنــن األجــانــب الــذيــن  فبالنسبة 
ل 

ّ
ــة مــســتــقــبــلــّيــة إلعـــــادة هــيــكــلــة ســـنـــدات الـــيـــوروبـــونـــد، سيمث

ّ
خــط

لبنان  المتثال  ضمانة  املشددة  الصندوق  ورقابة  القرض  برنامج 
لإلصالحات املطلوبة في مرحلة التصحيح املالي، وبالتالي ضمانة 

لقدرة الدولة على سداد التزاماتها للدائنن بعد إعادة الهيكلة. 
اللبناني،  أما بالنسبة لسائر الدول والجهات الدولّية املعنّية بامللف 
ــة، أو تــنــخــرط في  ــ ــ والـــتـــي يــمــكــن أن تـــقـــّدم قـــروضـــًا أو هــبــات وازن
الــواضــح إلحاح  املــرحــلــة املقبلة، فــكــان مــن  اســتــثــمــارات معّينة فــي 
مع  املفاوضات  استكمال  على  الجهات  هذه  من  الساحقة  الغالبّية 
الــصــنــدوق قبل املــضــي قــدمــًا فــي أي بــرامــج دعــم كبيرة مــع الــدولــة 
تملك  اللبنانّية  الــدولــة  تعد  لــم  الــجــهــات،  لــهــذه  فبالنسبة  اللبنانّية. 
املصداقّية التي تشير إلى قدرتها على إدارة مرحلة التصحيح املالي 
لبنان  الشك بقدرة  إلــى  الجهات  وحدها، وهــو ما يدفع جميع هــذه 

على اإليفاء بالتزاماته من دون رقابة الصندوق الصارمة.
وعلى أي حال، يمكن ألي مراقب أن يالحظ انسجام مواقف الكثير 
مع  األوروبــــي،  واالتــحــاد  وبريطانيا  الــدولــّيــة كفرنسا  الجهات  مــن 
على  للموافقة  الــبــدايــة  منذ  النقد  الــتــي طرحها صــنــدوق  الــشــروط 
زت على ضرورة تحديد خسائر 

ّ
برنامج القرض للبنان، والتي ترك

الشروط  املالي ومعالجتها بشكل حاسم. كما شملت هذه  النظام 
املركزي،  الشامل في ميزانيات املصرف  أخــرى كالتدقيق  مسائل 
سيولة  على  املفروضة  الضوابط  تقونن  التي  التشريعات  وإقـــرار 
املصارف بعيدًا عن أي استنسابّية، باإلضافة إلى إصالحات أخرى 

ترتبط بخطة الكهرباء واستقاللّية النظام القضائي وغيرها. 
ولـــهـــذا الــســبــب بــالــتــحــديــد، بـــدا واضـــحـــًا أن األقـــطـــاب الـــذيـــن أعـــدوا 
التشكيلة الحكومّية حرصوا على تطعيمها ببعض الوجوه القادرة 
كنائب  املقبلة،  املرحلة  في  الصندوق  مع  املفاوضات  تسهيل  على 
رئــيــس الحكومة ســعــادة الــشــامــي، خبير الــســيــاســات املــالــّيــة الــذي 
عمل سابقًا مديرًا في صندوق النقد الدولي، وشغل منصب كبير 
االقتصادين في العديد من املؤسسات االقتصادّية. وجود الشامي 
في هذا املنصب، الذي يضعه في واجهة الحكومة من دون أن يعطيه 
باإلمكان  لم يكن  املالي تحديدًا،  امللف  الصالحّيات في  الكثير من 
مسار  استئناف  قبل  للصندوق  نّية  حسن  كرسالة  إال  تفسيره 

التفاوض.
الــبــالد امللّحة للتفاوض مــع الصندوق  ــد حــاجــة 

ّ
كــل مــا ســبــق، يــؤك

ه ال يحسم بالضرورة النقاش حول وجهة 
ّ
في املرحلة الراهنة، لكن

هذه املفاوضات، أي طبيعة املعالجات التي ستدفع باتجاهها الدولة 
اللبنانّية، ونوعّية الخطط التي ستحاول التفاهم عليها مع الصندوق. 
فهذه الخطط واملعالجات، هي ما سيحسم في املحّصلة آلّية توزيع 
النظام  املــوجــودة في  خسائر األزمــة، في كل ما يتصل بالفجوات 
ــات  ــوّي ــعــام. وإذا كــانــت أول املــصــرفــي، وكــلــفــة إعــــادة هيكلة الــديــن ال
الصندوق معروفة منذ البداية، فالبيان الوزاري لم يحمل في طّياته 

ما يوضح وجهة سياسات الحكومة اللبنانّية من هذه الناحية. 
تها املالّية 

ّ
فخالل السنة املاضية، حملت حكومة حّسان دياب خط

الخاّصة إلى طاولة املفاوضات مع الصندوق. لكّن مسار التفاوض 
ــل مـــن جــمــعــّيــة املـــصـــارف  ــره الحـــقـــًا بــســبــب رفــــض كـ ــأسـ ــر بـ

ّ
تــعــث

ة، وتحديدًا في 
ّ
واملصرف املركزي املقاربات التي حملتها تلك الخط

جزءا  وبتحميلها  طة، 
ّ
الخ قّدرته  الــذي  الخسائر  بحجم  يتصل  ما 

وازنا من خسائر لرساميل املصارف واملصرف املركزي. 
ة الحكومة وأسقطها، 

ّ
وفي املحّصلة، انقلب املجلس النيابي على خط

ما أّدى إلى امتناع وفد الصندوق عن استكمال املفاوضات في ظل 
الصندوق والتفاوض  لبنانّية موّحدة في مخاطبة  لغة  عدم وجــود 
يــبــدو أن هــنــاك فــرصــة لتوحيد مــقــاربــات الحكومة  الــيــوم،  مــعــهــا. 
واملصرف املركزي، بفضل العالقة الجّيدة ما بن رئيس الحكومة 

الحالي نجيب ميقاتي وحاكم املصرف املركزي رياض سالمة. 
الــذي يفترض أن يكون الوزير الوصي على ملف  أما وزيــر املالّية، 
الخطة املالّية وكل ما يتفّرع عنه، فليس سوى مدير العملّيات املالّية 
في املصرف املركزي، الذي تعاون طوال السنوات املاضية مع حاكم 
التي كان يجريها  املصرف املركزي في كل ما يرتبط باملعالجات 

املصرف قبيل وبعد حصول األزمة. 
لــكــل هـــذه األســـبـــاب، مــن املــفــتــرض أن تــكــون الــحــكــومــة الــيــوم أكثر 
انسجامًا مع أولويات املصرف املركزي، الذي يملك أساسًا مساراته 
الخاّصة إلعادة رسملة القطاع املصرفي وتكوين املؤونات املطلوبة 
مقاربات  توحيد  عملّية  بــأن  يوحي  ما  هو  الخسائر،  مع  للتعامل 
الــصــنــدوق ســتــكــون مسألة  اللبنانّية فــي مــفــاوضــاتــهــا مــع  الــدولــة 
هذه   

ّ
ولعل السابقة.  ديــاب  بمرحلة حكومة حّسان  مقارنة  أسهل، 

الحقيقة بالتحديد ما يفّسر تشديد الكثير من تصريحات أقطاب 
الحكومة على مسألة توحيد تلك املقاربات، والتوّجه إلى املفاوضات 

بلغة لبنان موّحدة. 
املقابل  في  يثير  املركزي  واملصرف  الحكومة  أولويات  تقارب  لكّن 
هواجس كبيرة، وتحديدًا من جهة نوعّية الحلول التي ستنتج عن 
ة املالّية 

ّ
زت الخط

ّ
هذا التقارب. ففي مرحلة حكومة حّسان دياب، رك

في  املــالــي  الحكومة  اســتــشــاري  عليها شــركــة الزارد،  الــتــي عملت 
ص من الخسائر 

ّ
ذلك الوقت، على املعالجات التي من شأنها التخل

ــنــظــام املــصــرفــي بــشــكــل جـــــذري، عــبــر تحميلها  املــتــراكــمــة فـــي ال
ت في تلك 

ّ
للرساميل املصرفّية بالدرجة األولى.  فشركة الزارد تبن

اليوم،  العاملّية  املالّية  األســـواق  في  رواجــًا  األكثر  النظرّيات  املرحلة 
ر 

ّ
والتي تشدد على عدم جواز تحميل خسائر قطاع مصرفي متعث

لألموال العاّمة، خصوصًا إذا اتصل جزء كبير من هذه الخسائر 
بقرارات متعّمدة حّملت أصحاب الودائع مخاطر كبيرة.

أما اليوم، فما رشح عن التحضيرات للمفاوضات مع صندوق النقد 
الجديدة  املقاربات  من  الكثير  في  ى 

ّ
الحكومة ستتبن أن  على  يــدل 

عــمــلــّيــات الــشــراكــة مــع الــقــطــاع الـــخـــاص، أو عــمــلــّيــات الخصخصة 
الــصــريــحــة، الســتــقــدام الــعــمــلــة الــصــعــبــة مــن الـــخـــارج والــتــعــامــل مع 

خسائر املرحلة املاضية. 

لبنان وصندوق النقد: 
لمصلحة من سنفاوض؟
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عبير نصر

 مواطٍن في هذا البلد هو حافظ األسد«. 
ُّ

»كل
ــّك ثــّمــة شـــيء اســتــعــراضــيٌّ ومــمــســرٌح  ال شـ
والتي  ظاهريًا،  البسيطة  الجملة  هــذه  فــي 
ــة  ــدايــ ــــق فـــــي بــ ــــشـ انـــطـــلـــقـــت مـــــن إذاعــــــــــة دمـ
ثمانينيات القرن املاضي، هي التي تضمر، 
ــٍج خطير، 

َ
 تــســويــِق ُمــنــت

َ
فــي جــوهــرهــا، نــّيــة

ــّد بــســريــٍة مــطــلــقــة داخــــل مــطــبــخ الــنــظــام  ــ عـ
ُ
أ

الـــســـوري، وبــنــكــهــٍة مــحــلــيــٍة خــالــصــٍة، على 
الرغم من تأثره بكثير من املفاهيم الخاصة 
الشرقية.  األوروبــيــة  االشتراكية  باألنظمة 
ٍة لــلــوحــة الــســيــاســيــة  مـــع هــــذا، وبــعــد قــــــراء
املبتكرة،   

َ
الخلطة  

ّ
أن نــرى  الــيــوم،  السورية 

ــرة تــقــديــس  ــ ــاهـ ــ ــاوزًا »ظـ ــ ــجـ ــ وســنــســمــيــهــا تـ
ــأّي مــعــنــى  ــ  بــ

ً
الــــحــــاكــــم«، لــــم تــنــتــج شـــرعـــيـــة

انضباطية   
ً
وظيفة أّدت  لكنها  للمصطلح، 

مهمة على املستوى الشعبي، تمخضت عن 
ثباٍت اجتماعي قاتل، مشبٍع بعقد النقص 
واإلهانة واالنجراح الحضاري. كما رسمت 
ــبـــول، أفــــرزت  ــقـ خــطــوطــًا عـــامـــة لــلــســلــوك املـ
»املواطنني الصالحني«، من خالل تجريدهم 
من صفتهم اإلنسانية، واختزالهم في صفِة 
قــطــيــٍع يــطــيــع الـــراعـــي إلـــى األبــــد، فــي ضــوء 
تسخيف املبادئ التي تحمل قيمًا سياسية 
وأخالقية واجتماعية هامة، مقابل تعميق 
الغيبي  والتفكير  والخوف  الطاعة  مظاهر 
واألوهـــــــــام. وبــيــنــمــا ُصــــــّور »األســــــد األب« 
ـــه املــنــاضــل واملــعــلــم واألب واملــلــهــم وقائد 

ّ
أن

املتملقني من أعضاء  أحــد  رأى  التشرينني، 
قليلة على  العربية   

َ
األمــة السوري  البرملان 

»األســــد االبــــن« الـــذي يستحق فــي رأيـــه أن 

إياد الدليمي

العراقية  السجون  الكتابة عن  أن  يبدو  ال 
أن هناك  ، طاملا  حــدٍّ تنتهي عند  أن  يمكن 
ــــرى مــــا يــــجــــري مــن  حـــكـــومـــة عـــــــــوراء، ال تــ
فـــضـــائـــح وانــــتــــهــــاكــــات يــــنــــدى لـــهـــا جــبــني 
باتت محاضن  السجون  فهذه  اإلنسانية، 
اإلنــســان، روحــا  لتشويه  ومــعــاقــل  للموت 
ــآٍس  ــن مـ وجــــســــدا، نــاهــيــك عـــّمـــا تــســّبــبــه مـ
املعتقلني واملــطــحــونــني بني  أولــئــك  لـــذوي 

رحى النسيان.
يعود الحديث عن السجون العراقية، هذه 
املـــــّرة، مــع قــصــة أقــــرب إلـــى الــخــيــال، جــرت 
وقائعها في مدينة بابل )جنوب العاصمة 
بغداد(. تم اإلفــراج عن متهم بقتل زوجته 
وحرقها ورمي بقاياها في النهر، بعد أن 
تبني أن الزوجة ما زالت على قيد الحياة، 
ــــرج عن  وظـــهـــرت بــعــد اخــتــفــاء شـــهـــر. .. أفـ
الرجل الذي سبق له أن اعترف بالجريمة 
بــفــعــل الــتــعــذيــب، وُحـــكـــم عــلــيــه بـــاإلعـــدام، 
ــوزراء، مصطفى  ــ الـ قبل أن يــحــاول رئــيــس 
الكاظمي، مللمة القضية، باستدعاء الزوج 
املتهم البريء مع بعض ضباط التحقيق، 

 ال يمكن أن تحدث.
ٌ
وكأن ما جرى نادرة

قــديــمــا قــيــل إن قــــــرارا صــــدر بــاعــتــقــال كل 
ــة، فــــقــــّرر أرنــــب  ــنــ الـــحـــمـــيـــر الــــتــــي فــــي املــــديــ
ــّر بـــجـــلـــده، وعـــنـــدمـــا صــــادفــــه أحـــد  ــفــ أن يــ
وهو  هــذا  يفعل  ملـــاذا  منه  ليعرف  الحمير 
لــيــس حــمــارا، أجــابــه األرنــــب الــفــطــن: حتى 
يتأّكدوا من أني أرنب ولست حمارا سوف 
االعتراف  يعذبونني، وقد يجبروني على 
بأني حمار. .. والقصة هذه ما زالت تجري 
في العراق منذ سنوات بعيدة، بل وأخذت 
ــار كـــل عــراقــي  ــ مـــديـــات أكـــبـــر وأشــــمــــل، وصـ
تــه، خصوصا  بــراء ثبتت  لــو  متهمًا حتى 
أو مليشيا،  إلـــى حـــزب  يــنــتــمــي  كـــان ال  إن 
وال يملك مـــاال يــخــرج بــقــدرتــه مــن زنــازيــن 
االعــتــقــال الــرهــيــب الــتــي جعلت مــن حكايا 
سجون تاريخية، مثل أبو غريب، أضحوكة 

حيال ما يجري في السجون العراقية.

عبد الحميد اجماهيري

ــّرر وتـــتـــشـــابـــه مـــثـــل حـــبـــات ســبــحــة،  ــكـ ــتـ تـ
املواقف النزاعية بني املغرب والجزائر. كل 
شهر، تقريبا تتخذ الجزائر قــرارا يسير 
ــاه تــعــمــيــق الــقــطــيــعــة وتــكــريــس  ــجـ ــي اتـ فـ
أجواء الحرب. في أغسطس/ آب املاضي، 
ــّررت جــــزائــــر عـــبـــد املـــجـــيـــد تـــبـــون قــطــع  ــ ــ قـ
الــعــالقــات مـــع املـــغـــرب. وفـــي بـــدايـــة شهر 
سبتمبر/ أيلول، قّررت إغالق أجوائها في 
وجه الطيران املدني والعسكري املغربي، 
وقامت وحدات من الجيش، بعد يوم فقط 
على قرارها الجوي هذا، بتحّركات برية، 
استفزازية،  املغربية  األوســاط  اعتبرتها 
الجزائري  الشعبي  الوطني  الجيش  ألن 
وصـــل إلـــى مــنــاطــق مــغــربــيــة شــرقــيــة، في 
منطقٍة تسمى زملــو، تابعة ترابيا إلقليم 
فــجــيــج الـــحـــدودي، والــــذي كــانــت الــقــوات 
الــجــزائــريــة نفسها قــد دخــلــتــهــا وطـــردت 
أصحاب أراٍض في شرقه، تسّمى العرجة، 
جـــزائـــريـــة، ومنعت  أراض  أنــهــا  بـــدعـــوى 
الساكنة من أمالكها الفالحية املخصصة 

حصريا للنخيل.
ــدم الــتــدخــل الــجــديــد طـــويـــال، حيث  لـــم يــ
انـــتـــشـــرت الــــقــــوات املــســلــحــة املــلــكــيــة فــي 
اآلن نـــفـــســـه، مــــا دفـــــع عــــشــــرات الـــجـــنـــود 
الــجــزائــريــني إلـــى االنــســحــاب مــن منطقة 
زملو هاته، والتي تعتبر مغربية، غير أن 
طريقا قصيرا يربط بينها وبني منطقة 
أخــــرى، هــي »قــصــر إيــــش«، يعبر الــتــراب 
ــد يـــكـــون ســبــبــا فــــي رفـــع  ــ ــزائــــري، وقـ الــــجــ

التوتر.
ــقـــرارات واملـــواقـــف ُيصاحبها  الـ كــل هـــذه 
مــشــروع ثابت زادت ضــراوتــه فــي اآلونــة 
الدبلوماسي  بالتحّرك  يتعلق  األخــيــرة، 
ــاّرة وفـــي  ــ ــقـ ــ املـــكـــثـــف ضــــد املــــغــــرب، فــــي الـ
وآخــر  أفريقيا.  وشــمــال  الساحل  منطقة 
الــعــنــقــود، هــو اغــتــنــام االجــتــمــاع األخــيــر 
لطرح  املــتــحــدة  لــأمــم  الــعــامــة  للجمعية 
ـــس تــصــعــيــدي، 

َ
ـــف

َ
ــراء بـــن قـــضـــيـــة الــــصــــحــ

ــتـــي تـــعـــد أصـــل  فــــي قــضــيــة الـــصـــحـــراء الـ
الــتــوتــر بـــني الــبــلــديــن. وقــــد أعـــــادت هــذه 
الــحــوادث الحدودية إلــى أذهــان املغاربة 
وســـكـــان شـــمـــال أفــريــقــيــا األجـــــــواء الــتــي 
الــرمــال في العام 1963 بني  رافقت حــرب 
 البلدين الجارين، الناجمة في األصل عن 
فجيج  ملنطقة  حــدودي جزائري  اختراق 
الــحــربــيــة  ذاتــــهــــا. وال يـــبـــدو أن املــــواقــــف 
حـــَســـب   

ْ
إذ الــــــحــــــد،  هــــــــذا  عــــنــــد  ســــتــــقــــف 

مبعوث الجزائر الخاص املكلف بمسألة 
الصحراء ودول املغرب العربي، )الجزائر 
البلد الوحيد الذي ابتدع منصبا رسميا 
بـــاســـم املــبــعــوث الـــخـــاص بـــالـــصـــحـــراء!(، 
عمار بالني، فإن »اتخاذ تدابير إضافية 
أمر غير مستبعد«، كما أكد يوم الجمعة 
فـــي تــصــريــح لــوكــالــة رويـــتـــرز. .. ويــبــدو 
 مـــــن هــــــذه الــــــحــــــوادث الـــــحـــــدوديـــــة، كــمــا 
لـــو أن الـــجـــزائـــر تــنــفــض الـــغـــبـــار عـــن كل 
الــنــقــط الــقــديــمــة، واملــلــفــات الــعــالــقــة ذات 

نزعة خالفية.
ــذه الـــتـــحـــّركـــات املــقــلــقــة، يــلــتــزم  مــقــابــل هــ
املغرب موقفا هادئا للغاية، فقد كان الفتا 
أن قرار إغالق األجواء الجزائرية في وجه 
ُيــِثــر أي متابعة وال  املــالحــة املــغــربــيــة لــم 
تعليق مــن املــغــرب. وكــل وســائــل اإلعــالم، 
الــرســمــيــة مــنــهــا واملــســتــقــلــة والــحــزبــيــة، 
وكـــل املــنــظــمــات الــعــمــومــيــة واملــؤســســات 

يــكــون قــائــد الــبــشــريــة كــلــهــا. وخـــالل عــقــوٍد، 
واملهرجاناُت  والــشــعــاراُت   

ُ
التماثيل عملت 

االحتفائية، التي غزت جسد البالد كمرٍض 
الــهــويــة املجتمعية  تــشــكــيــِل  ــاٍل، عــلــى  عـــضـ
مرحلٍة  بــدايــة  »رمــزيــًا«   

ً
معلنة السياسية، 

وغموضه،  الحاكم  بعظمة  مشبعة  جديدٍة 
 املــجــال لــشــيــوِع عــقــيــدِة »الــوثــنــيــِة 

ً
فــاســحــة

الــســيــاســيــة«، وتــمــاهــي الــدولــة فــي شخص 
في  يتمّدد  ثقيل   

ٌّ
ظــل كأنه  الخالد«  »القائد 

 حــركــٍة وســكــون، وهو 
ّ

الــهــواء، لــه يــٌد فــي كــل
 قــصــور أو تــقــصــيــر. هــكــذا 

ّ
ــبـــريء مـــن كــــل الـ

 
ّ

تحّول األسُد إلى سلطٍة منتفخٍة ال تثق إال
بنفسها، يجتهد في نشر روايــاٍت ادعائيٍة 
ــه يــحــكــم  ــتـــه، مـــثـــل كـــونـ ــتـــمـــراريـ لــتــبــريــر اسـ
الــبــالد بــقــبــوٍل شــعــبــي، وأنـــه الـــوصـــّي على 
الوحدة الوطنية والتطلعات العربية، وهو 
الغربية  اإلمبريالية  ضد  الصمود  صخرة 
سردياته  فبدت  اإلسرائيلية،  والتوسعية 
أشــبــه بـــمـــحـــاوالٍت عــبــثــيــٍة لــلــنــفــخ املــجــانــي 
 فــعــالــيــة. على 

ّ
فــي ذاٍت عــاجــزٍة وفـــاقـــدٍة كـــل

ــر، ال أحـــد فـــي ســـوريـــة، ال أحــد  ــ املــقــلــب اآلخـ
على اإلطالق، سواء الذين يصيغون املديح 
املــجــبــرون على استهالكه،  أو  ويــصــّدرونــه 
ــة  ــاطـ  الــــســــحــــريــــة املـــحـ

َ
ــة ــ ــالـ ــ ــهـ ــ ــــون الـ ــّدقـ ــ ــــصـ يـ

يـــســـخـــرون ضمنيًا  بــيــنــمــا  »األســــديــــن«،  بـــــ
»استفتاٍء  عن  ض 

ّ
تتمخ التي  الشرعية  من 

تــقــارب  وبنسبة  مــحــســوم مسبقًا  شــعــبــي« 
99.9% من األصوات. 

مـــرادفـــًا  »الـــشـــرعـــيـــة«  كـــــان مــصــطــلــح  وإذا 
لــشــعــبــيــة الــحــكــم فـــي ســـوريـــة، فــهــو يــطــرح 
 عــلــى 

َ
ــل ــمـ ــــول نــــظــــاٍم عـ ــاالٍت كـــبـــيـــرة حـ ــ ــكـ ــ إشـ

تــشــكــيــل الــــدولــــة الـــجـــديـــدة كـــمـــا لــــو كــانــت 

 لتحويِر رموز 
ً
واألسد. وهكذا وجد طريقة

الدولة من دون أن يقع في املتاعب. 
تفسيرًا  السياسة  علماُء  يــقــّدم  لــم  وعندما 
دقـــيـــقـــًا لــفــهــم الـــتـــنـــاغـــم الـــغـــريـــب والـــعـــالقـــة 
وظاهرة  الشرعية  بني  الوطيدة  العضوية 
النظاُم،  الحاكم في سورية، سعى  تقديس 
اإلكــراه  بناء مؤسسات  إلــى  بشكٍل حثيث، 
مــن جــهــة والــعــقــاب مــن جــهــة أخــــرى، وســّد 
املــنــافــذ أمــــام الــطــامــحــني إلـــى املــشــاركــة في 
 لــلــحــاكــم، 

ً
ــان ظــــال ــــؤون الـــبـــالد، إال مـــن كــ شـ

قًا له، يرضى بوظيفة املحكوم به، من 
ّ
متمل

سياٍق  في  الحكم.  في  فعلية  مشاركٍة  دون 
مــــواٍز، عــمــل الــخــطــاُب الــســيــاســي الــرســمــي، 
ــّوة والــســيــطــرة  ــقــ بـــاعـــتـــبـــاره مـــن أشـــكـــال الــ

الـــتـــي ســـاهـــمـــت فــــي فـــــرض قـــيـــم االمـــتـــثـــال 
والـــطـــأطـــأة، والــحــفــاظ عــلــى الــعــوامــل الــتــي 
تــمــّكــن الــنــظــام الــســيــاســي مـــن االســـتـــمـــرار، 
تقوية  فــي  املتمثلة  الخطيرة  كاملمارسات 
الـــهـــويـــة الــطــائــفــيــة والـــعـــرقـــيـــة والــطــبــقــيــة. 
وخالل األدبيات السياسية، يجد املرء، على 
الـــــدوام، تــوثــيــقــًا واضــحــًا لـــإكـــراه واإلغــــراء 
والــدعــايــة مــن أجـــل اإلقـــنـــاع، لــكــن ال يوجد 
الطقوس  فــرض  ملمارسات  منطقي  تفسيٌر 
يمكن  ال  التي  أو  يمكن تصديقها،  ال  التي 
 مــن االلــتــزام الــوجــدانــي. 

ً
لها أن تثير حــالــة

ـــقـــال، إن بـــقـــاَء نــظــام 
ُ
مـــع هــــذا، والــحــقــيــقــة ت

 قــاطــع على 
ٌ

ــد مــنــذ الـــعـــام 1970 دلـــيـــل األســ
فــاعــلــيــة هـــذه االســتــراتــيــجــيــة الــقــائــمــة على 
ــدل الــشــرعــيــة، والـــتـــي تــحــّولــت،  املــطــاوعــة بـ
خالل عقوٍد خمسة، إلى آلٍة احترافية ترّوج 
سياسة الخداع العام، وبتأثيرها يتصّرف 
املواطنون كما لو أنهم يحترمون قائدهم، 
ــاراٍت تــــرســــم واقـــعـــهـــم  ــ ــعـ ــ ــشـ ــ ــقــــدون بـ ــتــ ــعــ ويــ
ذاكرتهم  وتقتحم  االجــتــمــاعــي،  السياسي 
 ملن ينتجها 

ٌ
الجمعي، وهي زائفة ووعيهم 

الزائر  ى 
ّ
ويستهلكها على حــّد ســواء. وحت

العادي لسورية يمكن أن يالحظ، وببساطة 
مـــوضـــع  لـــيـــســـا   »األســـــــدْيـــــــن« 

ّ
أن شـــــديـــــدة، 

ــاٍب شــعــبــي، ومــــن االســتــحــالــة بــمــكــان  إعـــجـ
أال يــكــتــشــف الـــفـــرق الـــشـــاســـع بـــني الــنــظــام 
الــوالء االختياري  الــذي ينتج  الكاريزماتي 
والنظام النقيض الذي يصّدر أبشع مظاهر 

االستعباد واإلذالل.
وظـــاهـــرة »الــوثــنــيــة الــســيــاســيــة الــســوريــة« 
ــّك تــعــكــس األزمـــــة الـــتـــي تــعــانــي منها  ال شــ
الدولة حديثة االستقالل، والتي فشلت في 

ة 
ّ
إيــجــاد اعــتــقــاٍد يقينّي بـــاالّدعـــاءات الــشــاذ

ــي يـــرّوجـــهـــا قـــائـــدهـــا، كـــمـــا فــشــلــت فــي  ــتـ الـ
الرغم من نجاح  »تطويع« السوريني، على 
 لها 

ّ
ــٍة أمــنــيــة ال ُيـــشـــق الــنــظــام فـــي إنـــتـــاج آلــ

لأجهزة  الكبير  العدد  في  تجّسدت  غبار، 
االســتــخــبــاراتــيــة الــتــي لـــم تــكــتــِف بــمــراقــبــة 
ــنــــني وإحـــــصـــــاء أنـــفـــاســـهـــم، بــــل فــي  ــواطــ املــ
انعكس  مــا  أيــضــًا،  مــراقــبــة بعضها بعضا 
على عموم الطبقات السورّية، ولو تبادلت 
ى 

ّ
العبارة الكاريكاتورية الشهيرة التي تغن

 لـــســـاٍن ســــــوري: »مــــا الـــســـوريـــون، 
ّ

بــهــا كــــل
بـــمـــخـــتـــلـــف طـــوائـــفـــهـــم وأعـــــراقـــــهـــــم، ســـوى 
ــه 

ّ
أن والــدلــيــل  بــديــعــة«.  لــوحــة فسيفسائية 

قت 
ّ
تمز ظام، حتى 

ّ
الن قبضة  تراخت   

ْ
إن ما 

»الــــلــــوحــــة الـــبـــديـــعـــة«، لــيــكــتــشــف الــجــمــيــع 
هشاشة الصورة املقّدسة التي تّم ُصنعها. 
 أن تبدأ الثورة 

ً
ولذا لم تكن مجّرد مصادفة

جميع  في  »األيقونات«  بتحطيم  السورية 
 الــنــظــام 

ّ
ــز  هـ

َّ
الـــبـــالد، يقينًا مــنــهــا أن أرجــــاء 

جــدار  رمــزيــًا، وكسر  بتحطيمه  يبدأ  فعليًا 
الخوف يبدأ من نسِف األنصاب التي تمثل 
رمزًا للخوف والتركيع والقهر. ومهما كان 
مـــآل االنــتــفــاضــة الــســوريــة الــراهــنــة، فإنها 
حــكــمــًا أفـــقـــدت الـــنـــظـــام الــــســــوري شــرعــيــتــه 
 على ذلــك ســوى حكم 

ّ
أدل الوهمية. وليس 

بشار األســد تــالال مــن األنــقــاض، تمخضت 
عــن تحطيِم تماثيل كــانــت فــي زمـــٍن مضى 
وتــــحــــّدق  الــــعــــامــــة  رؤوس  ــــوق  فــ تــنــتــصــب 
 

ّ
لــلــفــراغ. لــلــفــراغ وال شــيء غــيــره، كــعــادِة كل

فــي طغيانهم نحو  الــذيــن يسيرون  الــقــادة 
النسيان.  

)كاتبة سورية(

لـــم يــلــتــفــت الــكــاظــمــي إلــــى الــــدعــــوات الــتــي 
انطلقت بــعــد حــادثــة رجـــل بــابــل إلـــى فتح 
التحقيق في آالف امللفات والقضايا التي 
يـــرزح أصحابها فــي ســجــون الــعــراق على 
امـــتـــداد خــريــطــة الـــوطـــن، واكــتــفــى بسجني 
بــابــل، وكــأن الــعــراق خــال مــن أمثاله، وكــأن 
حادثته الوحيدة التي عرفها العراق. فيما 
بــأن هناك  الــعــدل  وزارة  تفيد إحصائيات 
قرابة 50 ألف سجني في مختلف السجون 
ــــف ســجــني  ــة، بــيــنــهــم نـــحـــو 25 ألـ ــيـ ــراقـ ــعـ الـ
حكم عليهم باإلعدام، من دون أن تخبرنا 
الوزارة عن إجراءات التقاضي التي مّهدت 

لحكم كل هذا العدد الكبير باإلعدام.
وإذا مــا رغــبــَت فــي تقّصي واقــع السجون 
الـــعـــراق، يكفي أن تستمع  فــي  والــســجــنــاء 
قــّرروا االستقالة من  لبعض القضاة ممن 
هذه املهنة، بعد أن تحّول كثيرون منهم إلى 
واألحــزاب  والقوى  املليشيات  بيد  ألعوبة 
الــحــاكــمــة، فــمــثــل هــــؤالء املــســتــقــيــلــني، على 
قــلــتــهــم، يــخــبــرونــك بــمــا تــشــهــده ســجــون 
لالعترافات  وانتزاع  انتهاكات  من  العراق 
بالقوة، بل هناك تصّرفات سادية تخجل 
التحقيق.  ضــبــاط  يمارسها  سماعها  مــن 
وهــــنــــاك عـــمـــلـــيـــات بـــيـــع لــلــســجــنــاء داخــــل 
الزنازين، حتى وصل األمر إلى أن سجناء 
مغيبون ال يعرف أهلهم عنهم شيئا منذ 
ــرون حــكــم عليهم بــالــبــراءة  ســـنـــوات، وآخـــ
لكنهم ما زالوا تحت ظلم السجن وظلمته، 

ومرت عليهم فيه سنوات.
ال تقتصر قصص السجون العراقية على 
الـــقـــضـــبـــان مــــن عــمــلــيــات  مــــا يـــجـــري وراء 
ــتــــرافــــات بـــالـــقـــوة  ــزاع لــــالعــ ــ ــتــ ــ تـــعـــذيـــٍب وانــ
ــرام يـــمـــارس بــحــق ســجــنــاء  ــ وســــاديــــٍة وإجــ
ــبـــاب طــائــفــيــة،  ــم اعــتــقــالــهــم ألسـ أغــلــبــهــم تـ
وإنـــمـــا تــمــتــد إلــــى خـــــارج الـــســـجـــون، فمع 
هــم 

ّ
كــــل مـــقـــابـــلـــٍة ألهــــالــــي الـــســـجـــني، يــبــتــز

الــســجــانــون، حــتــى وصــــل األمــــر إلــــى أخــذ 
مــبــالــغ مــالــيــة ضــخــمــة مــن هــــؤالء األهــالــي 
املــغــلــوبــني عــلــى أمـــرهـــم، مــن أجـــل السماح 
لقيمات لسجينهم، بل  لهم بإدخال بضع 

الــرســمــيــة، بــمــا فــيــهــا وزارة الــخــارجــيــة، 
الــتــزمــت الــصــمــت، مــعــتــبــرة إغــــالق الــجــو 
العالقات »الحدثا«، وتفصيال  بعد قطع 
ال يحمل رسالة جديدة تفوق قرار اغالق 
ــان الفــتــا أيــضــا أن الــقــرارات  الـــحـــدود! وكـ
مؤسساتها  الجزائر  لها  تستدعي  التي 
ــال املــجــلــس  االســتــراتــيــجــيــة، كــمــا هـــو حــ
األعـــلـــى لـــأمـــن فـــي الـــجـــزائـــر عــنــد إغـــالق 
األجواء، فإن املغرب يميل إلى نزع الطابع 
ت شركة 

ّ
تول الــدرامــي عن ردوده، بحيث 

الــخــطــوط املــلــكــيــة املــغــربــيــة املــدنــيــة الـــرد 
على القرار.

وكــان الفتا أيضا أن املــغــرب، الــذي سبق 
ــر، فــــي بـــيـــان مــقــتــضــب لــــــوزارة  ــبـ ــتـ أن اعـ
ــر فــي  ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ ــة، ذرائــــــــــع الـ ــيــ ــاســ ــومــ ــلــ ــدبــ الــ
أغــســطــس/ آب املــاضــي لقطع الــعــالقــات، 
ذرائــع عبثية وال منطقية، ضرب صفحا 
املغاربة،  تابع  بــل  الــجــزائــر،  عــن تصعيد 
لم  التوتر  أن  كيف  املنطقة،  دول  ومعهم 
ل  ُيفعِّ الــســادس من أن  يمنع امللك محمد 
»دبـــلـــومـــاســـيـــة املـــــواســـــاة«، بــحــيــث بعث 
رسالة تعزية إلى الرئيس الجزائري، عبد 
املجيد تبون، إثر وفاة رئيس الجمهورية 

األسبق، عبد القادر بن صالح.
املــغــرب فــي سياسة  الـــواقـــع، يستمر  فــي 
اليد املمدودة التي عّبر عنها ملك املغرب 
في خطاب العرش في 31 يوليو/ تموز 
أخــــيــــرا، والـــــــذي حــظــيــت فـــيـــه الـــعـــالقـــات 
بــني الــبــلــديــن بحصة األســـد مــن خــطــاب، 
يكون عادة منذورا للسياسات الداخلية 
لـــلـــبـــالد، وقــــد دعــــا »إلـــــى تــغــلــيــب منطق 
ــن أجـــل  الـــحـــكـــمـــة، واملــــصــــالــــح الـــعـــلـــيـــا، مــ
 تجاوز هذا الوضع املؤسف، الذي يضيع 
ــــط  طــــاقــــات بـــلـــديـــنـــا، ويـــتـــنـــافـــى مــــع روابـ
املــحــبــة واإلخــــاء بــني شــعــبــيــنــا«، واعتبر 
ــــرب والــــجــــزائــــر أكــــثــــر مــــن دولـــتـــني  ــغـ ــ »املـ
ــــان مـــتـــكـــامـــالن«.  ــــوأمـ ــارتـــــني، إنـــهـــمـــا تـ ــ جـ
العاهل  دعــا  الــخــطــاب،  نــص  وبمقتضى 
ــزائــــري، لــلــعــمــل  ــيـــس الــــجــ ــرئـ املـــغـــربـــي »الـ
ــراه مــنــاســبــا،  ــ ــــت يــ ــرب وقـ ــ ســــويــــا، فــــي أقــ
ــة، الــتــي  عــلــى تــطــويــر الـــعـــالقـــات األخــــويــ
الكفاح  من  سنوات  عبر  شعبانا،  بناها 

املشترك«.
وكــــانــــت ذكـــــــرى 20 غـــشـــت )أغـــســـطـــس/ 
آب( الــــتــــي جـــمـــعـــت، فــــي فــــتــــرة مـــحـــاربـــة 
االستعمار الفرنسي، املقاومتني املغربية 
املغرب  ليقّدم  أخــرى  فرصة  والجزائرية، 
أطروحته عن راهنية الحسابات الجيو- 
اســتــراتــيــجــيــة لــشــمــال أفــريــقــيــا واملــغــرب 
الــكــبــيــر. ومــمــا يــســتــرعــي االنــتــبــاه النقد 
ــه إلــــــى »الـــــقـــــوى الـــتـــقـــلـــيـــديـــة« فــي  ــ ــــوجـ املـ
أوروبا، والتي تعمل على تأجيج الصراع 
بني املغرب والجزائر. وكان الفتا أن ملك 
املغرب تحّدث، في هذه املناسبة، بلسان 
املـــغـــرب الــكــبــيــر، وهـــو مـــا يــجــعــلــه يتكلم 
التهدئة والتضامن مع  من داخــل منطق 
الجزائر. قال، في هذا السياق، إن »قليال 
مــن الـــدول، خــاصــة األوروبـــيـــة، الــتــي تعد 
تخاف  التقليديني،  الشركاء  مــن  لأسف 
ــتــــصــــاديــــة، وعــلــى  عـــلـــى مــصــالــحــهــا االقــ
أســــواقــــهــــا ومــــراكــــز نــــفــــوذهــــا، بــاملــنــطــقــة 
املـــغـــاربـــيـــة. كــمــا أن بــعــض قـــيـــاداتـــهـــا لم 
أنظمة  فــي  ليس  املشكل  بــأن  يستوعبوا 
بلدان املغرب الكبير، وإنما في أنظمتهم 
املــاضــي، وال تستطيع  التي تعيش على 

أن تساير التطورات«.
والواضح أن العقل الدبلوماسي املغربي 

مزرعته الخاصة، عبر تسميم الفضاء العام 
بــأيــديــولــوجــيــات الــشــخــصــنــة والــتــقــديــس، 
 من تسّول 

ّ
املستندة إلى القمع الوحشي لكل

ـــه«، والتنكيل 
َّ
ـــؤل

ُ
لــه نــفــُســه نــقــد الــحــاكــم »امل

بمن تمّسكوا بحقهم اإلنساني في أن يكون 
لهم رأي في تنصيب السلطة املتصّرفة في 
ومحاسبتها.  مراقبتها  وفـــي  مــصــائــرهــم، 
 أعـــمـــاال فــنــيــة كــثــيــرة 

ّ
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن

املنفصم عن  الرسمي  الخطاِب  سخرت من 
النكات  لتستشري  الــحــال،  بطبيعة  الــواقــع 
املمنوعة عن ظاهرة »تقديس األسدين«، إال 
أنها لم تتجرأ مــّرة على اإلشـــارة املباشرة 
الرغم  الــرئــيــس بعينه. وعــلــى  إلــى شخص 
مــن تطويع أصــحــاب املــواهــب مــن الشعراء 
ـــاب فـــي تــرتــيــب مــظــاهــر 

ّ
والـــفـــنـــانـــني والـــكـــت

التطبيل والتزمير وإحيائها، غالبًا ما كان 
ب 

ّ
لتجن إيجاد طريقٍة  في  هــؤالء يجهدون 

املتاعب من دون الشعور بأنهم يساومون. 
ــلــب مـــن أحــد 

ُ
ــال، عــنــدمــا ط ــثـ عــلــى ســبــيــل املـ

الرسامني إنجاز لوحة لتعليقها في مكتب 
حافظ األسد، اختيرت اللوحة التي تصّور 
معركة حطني التي هزم فيها صالح الدين 
الـــقـــدس للسيطرة  الــصــلــيــبــيــني، واســتــعــاد 
ــذاك، لــم يــكــن مــن الــرســام إال أن  الــعــربــيــة. آنــ
 كبيرة 

ً
ــورة أضـــاف فـــوق منظر املــعــركــة صــ

ني 
ّ
حط »مــن  عبارة  مضيفًا  الرئيس،  لوجه 

عــت الــلــوحــة على نطاٍق 
ّ
إلــى تــشــريــن«، فــوز

واســع في أثناء االستفتاء الشعبي إلعادة 
ــل 

ّ
عــل ــًا،  ــقــ ــام 1991. الحــ ــ عـ ــتـــخـــاب األســــــد  انـ

 وجــهــة نظره 
ّ
الــرســاُم نفسه هــذا األمـــر بـــأن

تــتــمــثــل فـــي أن يــلــفــَت نــظــر املـــواطـــنـــني إلــى 
االخــــتــــالف بــــني انـــتـــصـــاري صـــــالح الـــديـــن 

تــمــادى بــعــض الــســّجــانــني بـــأن طــلــبــوا من 
من  مــبــالــغ ضخمة  املعتقلني  بــعــض  ذوي 
أجـــل تــوفــيــر جــرعــة عـــالج بسيطة يحتاج 
أمــراضــه، مثل  السجني لعالجه من بعض 
السكري وغيره. اليوم، شاهد العالم كيف 
وزبانية  التعذيب  بقدرة  تحّول،  بريئًا  أن 
ــوال أن تــداركــتــه  ــ ــل. ولـ ــاتـ ــى قـ الـــســـجـــون، إلــ
رحمة ربه، وظهرت زوجته املختفية، لكان 
ــوات، ولــكــانــت حكومة  ــ اآلن فــي عــــداد األمــ
ــلـــيـــة  الـــكـــاظـــمـــي وزبــــانــــيــــة ضــــبــــاط الـــداخـ

يتبّجحون بتطبيق العدالة على قاتل.
 مــنــظــمــات 

ّ
لـــــم يــــُعــــد مــــجــــديــــًا أن تــــغــــض

حــقــوق اإلنـــســـان الــطــرف عــمــا يــجــري في 
أن  ممكنا  يعد  لــم  بــل  العراقية،  السجون 
 املجتمع الــدولــي الــطــرف عــن تلك 

ّ
يــغــض

ــتـــي تـــجـــري فــــي الــســجــون  ــمــــارســــات الـ املــ
العراقية، ألن ذلك سيعني أن هذا املجتمع 
ــات، ويـــقـــّر  ــارســ ــمــ ــم لـــهـــذه املــ ــ الــــدولــــي داعــ
لنحو  عــزاء  تفعله، وال  ما  الحكومة على 
25 ألف عراقي، ستتدلى رقابهم من حبال 

املشنقة، بتهٍم أغلبها كيدية.
)إعالمي عراقي(

يــعــتــبــر الــتــصــعــيــد مــــن الـــجـــزائـــر خــدمــة 
ألطــراف بعيدة عن املنطقة، ال سيما في 
الشق األوروبي، ولهذا ال يساير الجزائر 
ــن الـــثـــابـــت أن  فـــي مــنــطــقــهــا الـــحـــربـــي. ومــ
املــــغــــرب ال يــفــصــل بــــني مــخــطــطــات دول 
أوروبــــيــــة والــتــصــعــيــد الـــجـــزائـــري الـــذي 
يريد أن يشيع مناخا حربيا في املنطقة. 
ــقـــراءة املــقــّدمــة مــن املــغــرب  ويــتــبــني مــن الـ
أن هــنــاك خــطــطــا، عـــوض »أن تــدعــو إلــى 
دعــم جــهــود املــغــرب، فــي تـــوازن بــني دول 
بعرقلة  »توصيات  تقّدم  فإنها  املنطقة«، 
تخلق  أنــهــا  بــدعــوى  التنموية،  مسيرته 
اخـــتـــالال بـــني الـــبـــلـــدان املـــغـــاربـــيـــة«. وهــي 
إشارة إلى املجهود األملاني تجاه االتحاد 
ــي، مــن أجـــل وقـــف دعــمــه مسيرة  ــ األوروبــ
املـــغـــرب، وفــرمــلــة تــقــّدمــه حــتــى تــلــحــق به 

باقي الدول املغاربية!
ــــرب  ــــحـ ــــوب الـ ــنـ ــ ــتـ ــ ــل سـ ــ ــ الــــــــســــــــؤال هـــــــــو: هـ
الــكــالســيــكــيــة بـــني املـــغـــرب والـــجـــزائـــر عن 
ــة وحـــــــرب الـــنـــفـــوذ  ــاديــ ــتــــصــ ــــرب االقــ ــــحـ الـ
ــعــت مــعــهــا كـــل الـــــدول، مـــن أجــل  الــتــي طــبَّ
وقــــف تـــقـــّدم املــــغــــرب، كــمــا أوصـــــى بــذلــك 
مــعــهــد األمــــن واالســتــراتــيــجــيــة األملــانــي؟ 
املــســتــقــبــل ســيــجــيــب، لـــكـــن الـــغـــريـــب فــي 
األمر أنه لم تقم أية وساطة دبلوماسية 
لــنــزع الــفــتــيــل، وكـــان ذلـــك أيــضــا بــإصــرار 
غــريــب مـــن الــجــزائــر الــتــي صــــّرح رئــيــس 
ــان لــــعــــمــــامــــرة،  ــ ــطــ ــ ــا، رمــ ــهــ ــتــ ــيــ ــلــــومــــاســ  دبــ
عــلــى هــامــش اجــتــمــاع وزراء الــخــارجــيــة 
ــة أســـابـــيـــع  الـــــعـــــرب، املـــنـــعـــقـــد مـــنـــذ ثــــالثــ
تقريبا، »على أن موضوع قطع العالقات 
يندرج  ولــن  ال  املــغــرب  مــع  الدبلوماسية 
الـــوزاري،  ضمن جــدول أعــمــال االجتماع 
وأن قـــرار قــطــع الــعــالقــات الــدبــلــومــاســيــة 
ليس قابال للنقاش أو التداول، باعتباره 
قرارا سياديا ونهائيا مؤسسا ال رجعة 

فيه«!
الدولة الجزائرية، إلى حد الساعة، يعتبر 
قــائــدهــا الــعــســكــري، ســعــيــد شــنــقــريــحــة، 
أنــهــا األقـــــوى عــســكــريــا. ويــعــتــبــر رئــيــس 
ــا أنــــهــــا الــــــرائــــــدة قــــاّريــــا  ــتـــهـ ــيـ ــلـــومـــاسـ دبـ
ــبــــدوان  ــع ذلـــــــك، يــ ــ وشــــمــــال أفـــريـــقـــيـــًا. ومــ
فــي حــاجــة إلـــى الــحــرب لــرفــع املــعــنــويــات 
املشلولة سياسيا، يسبب تبعات الحراك 
واقتصاديا  االنــتــخــابــات،  فــي  واملقاطعة 
ومــؤســســاتــيــا واجــتــمــاعــيــا وطــبــيــا، في 

دولٍة من أغنى دول شمال أفريقيا!
)كاتب مغربي(

السوري الخلطاُت المبتكرة داخل مطبخ النظام 

السجون العراقية... كالكيت

المغرب والجزائر... 
الحرب لرفع المعنويات؟

مهما كان مآل 
االنتفاضة السورية 

الراهنة، فإنها حكمًا 
أفقدت النظام 

السوري شرعيته 
الوهمية

لم يُعد مجديًا أن 
تغّض منظمات 
حقوق اإلنسان 

الطرف عما يجري 
في السجون 

العراقية

العقل الدبلوماسي 
المغربي يعتبر 

التصعيد من الجزائر 
خدمة ألطراف بعيدة 
عن المنطقة، ال سيما 

في أوروبا

آراء

عيسى الشعيبي

ال ينافس رأس املال الثقافي الفلسطيني، املشهود له بالثراء والحيوية والتميز، وال 
ُيزاحمه على مركز الصدارة، من حيث الحجم والنوع، الكم والكيف، سوى صندوق 
رأس املال الرمزي، الذي أقامه شعٌب اقتلعته النكبة األولى، وذلك لصيانة الذاكرة من 
التبديد، حفظ الرواية من النسء، وترميم الوعي من االستالب. ثم راحت النخب من 
اجياله الالحقة تــراكــم فــي خــزائــن هــذا الصندوق االفــتــراضــي كــل مــا تبقى لها من 
صور ومرويات وفنون وتراث، وغير ذلك مما يعّزز االنتماء لوطٍن مسلوب، والبقاء 

والصمود في وجه محاوالت الشطب واإللغاء.
في وقت الحق، عندما انتقل الفلسطينيون، على جناح ثورتهم املعاصرة، من رحاب 
التاريخ إلى فضاء الجغرافيا الطبيعية، أي إلى خريطة الوجود السياسي، بعد طول 
الــرمــزي، وتنميتها بكفاءة  مـــوارد رأس مالهم  إحــيــاء  فــي  تجاهل وتغييب، شــرعــوا 
واقتدار. بعثوا األوابد، وأخذوا يصنعون أيقوناتهم الخاصة، ويبنون عبر نضاالتهم، 
ــزة على الفخر واالعــتــداد 

ّ
مــتــعــّددة األشــكــال، صــرحــًا شامخًا مــن الــرمــزيــات املــحــف

الكفاح، النتزاع حقهم املشروع  املعّززة لألمل بالخالص، ومواصلة مسار  بالنفس، 
ناهيك عن تفعيل  والنشيد،  العلم  الهوية،  الحرية واالستقالل، بما في ذك بعث  في 
املؤسسة التمثيلية، وفتح البعثات الدبلوماسية، وما إلى ذلك من  أساسات تحتية ذات 

دالالت كيانية، تخاطب هدف إقامة دولة فلسطينية حّرة وديمقراطية.
ــة« فــي املــــوروث الشعبي، أسهمت 

ّ
ــســّمــى »الــحــط

ُ
ولــيــس مــن شــك فــي أن الــكــوفــيــة، وت

الفلسطيني وإغنائه، حيث صارت،  الرمزي   في تكوين رأس املال 
ً
مساهمة معتبرة

ل داللة باذخة على تبلور الهوية النضالية، وذلك 
ّ
في وقت مبكر من عمر الثورة، تشك

م بها الفدائيون األوائل، إّبان مرحلة العمل السري وعهد القواعد، خصوصا 
ّ
منذ تلث

عندما اعتمرها الرئيس الراحل أبو عمار في كل مقابالته وزياراته العربية والدولية، 
ثــم دخــل بــهــا، وســط تصفيق حــار إلــى منبر األمـــم املتحدة عــام 1974، فــي إشــارة 
حاسمة، منذ ذلك املشهد االستثنائي، على أن غطاء الرأس هذا أصبح، على نحو ما 
 من لزوميات تحقيق 

ً
كان عليه الحال خالل ثورة عام 1936، من مكونات الثورة، الزمة

الهوية الوطنية، إن لم نقل واحدًا من عناوينها البارزة، سيما عندما تطّورت الكوفية 
قه الشبيبة على األكتاف، وتم إدخالها على تصاميم األزياء التراثية.

ّ
إلى وشاٍح تعل

الكوفية على  الرمزي وبعض مكّوناته، بما في ذلك  املــال  مناسبة الحديث عن رأس 
وجــه الخصوص، أملته واقعة، ليست هي األولــى، لكن يبدو أنها األشــد صخبًا من 
سابقاتها، ونعني بها واقعة قمع ومطاردة جرت ضد طالب من إحدى الجامعات في 
غّزة، حني نزع نفر من املتعصبني  ورجال األمن الكوفيات عن أكتاف طالٍب آخرين، 
إلــى مراكز  الطالب بفظاظة، وسوقهم  وتمزيقها على رؤوس األشــهــاد، ثم ضــرب  
التحقيق، بجريرة اقتراف هذه الفعلة الشنيعة، األمر الذي قوبل بالتنديد العلني من 

رئاسة الجامعة، واستنكار ثلة واسعة من املثقفني، في القطاع وخارجه. 
ليس فــي هــذه املــقــاربــة تصّيد لخطأ نـــادر الــحــدوث فــي غـــّزة، أو تــربــص بسلطة 
الــذي لم يبرح عقول )وقلوب( من  األمــر الواقع في القطاع املحاصر، لكن السؤال 
انقالبهم  الذين اعتبروا  الفلسطيني هو: هل  الرمزي  املال  املّس برأس  استهجنوا 
ة كانوا يعتقدون أن الكوفية تخّص 

ّ
 ال يقل أهمية عن فتح مك

ُ
قبل 14 سنة حدثا

؟ وهل من شأن حظر 
ُ
كفار قريش، أو أنها كانت من ممتلكات أبو سفيان مثال

الكوفية في الرقعة املمتدة بني رفح وبيت حانون أن يفّك الحصار الظالم، أو ُيحّسن 
إمــدادات الكهرباء والغذاء؟ وكيف يفعل بعض الشركاء في املسيرة واملصير ما 
لم يفعله األعداء ضد مرتدي الكوفية خالل مظاهرات املواطنني العرب التضامنية 

أخيرا، في حيفا وأم الفحم والناصرة؟  

معن البياري

ليس ثّمة شطط في الزعم إن العالم بعد »غوغل« ليس كما قبله. ولذلك يصبح االحتفاء 
وأشهرها  البحث  مــحــّركــات  أنشط  مليالد  والعشرين  الثالث  بالعيد  االحــتــفــال(  )أو 
 
ً
 طيبة

ً
ا، أو أقله مناسبة

ّ
وأغناها في شبكة اإلنترنت، والذي صادف يوم أمس، مستحق

لتزجية تحيٍة إلى الشابني األميركيني، الري بيدج وسيرغي برين، طالبي الدراسات 
العليا، في حينه، في جامعة ستانفورد )األميركية(، واللذين أمكنهما، في غرفتهما 
في املسكن الجامعي، أن يصّمما »غوغل«، في بواكير أولى، بطموحات واعدة، وصلت 
»غوغل«  لنا  ييّسر  إلكترونية،  مــواقــع  تفيدنا  والــتــي  الشهيرة،  الشركة  إشــهــار  إلــى 
العثور عليها، بأنها تضم 60 ألف موظف في 50 دولة، بعد أول مكتب لها في كراج 
)جراج بحسب كتابة أخرى( سياراٍت في كاليفورنيا، كانت تملكه املوظفة الـ16 في 
التنفيذية لشركة »يوتيوب«. )ذاع أن ستيف  الرئيسة  الشركة، والتي صارت الحقا 
ته(. 

ّ
جوبز أّسس شركة »أبل«، في أولى مشاريعها وأفكارها، في كراج العائلة التي تبن

التي تجول في »غوغل« يوميا في نحو  البحث  وعندما نعرف أن مليارات عمليات 
150 لغة فذلك يعّرفنا، في الوقت نفسه، بمدى ما بلغته الثورة املهولة التي أحدثها 
محّرك البحث الشهير، سيما بعد إنتاجه مئات البرامج واملنتجات اإللكترونية على 

الشبكة العنكبوتية. 
والثورة هذه لم يستفد منها أهل البحث والدرس واألكاديميا فحسب، وإنما كل فرٍد 
في األرض، أيا كان قسطه من التعليم، يعرف القراءة والكتابة، ويمتلك حاسوبا، أيا 
أو سعر  أرمينيا،  الــحــرارة في عاصمة  ليعرف درجــة  أو هاتفا ذكيا،  كانت جودته، 
أسماء  أو  فــريــد شــوقــي،  مــيــالد  أو سنة  البحريني،  الــديــنــار  مقابل  اليمني  الــديــنــار 
.. بإيجاز، يضع  الوصول إلى مطعٍم في املكسيك  الفجيرة، أو خريطة  الشوارع في 
أو عنت، بل بمتعٍة وبهجٍة في أحيان غير  العالم كله بني يديك، وبال كلفٍة  »غوغل« 
أنجزته  بما   

ٌ
مــوصــول )إلــى جانب بعض غيره(  هــذا،  البحث  أحدثه موقع  ما  قليلة. 

شبكة اإلنــتــرنــت مــن تــأثــيــراٍت عميقٍة فــي راهــن اإلنــســان املعاصر الــذي لــم يعد في 
الذي  الغزيرة فيه، وبالُيسر  التواصل  قال بخدمات 

ّ
الن الهاتف  وسعه االستغناء عن 

يحوُزه لتأمني خدماٍت بال عدد في عيشه وإدارة شؤونه الخاصة. ولكأن شيئا من 
ليلة  »ألــف  إلــى  )ثّمة من أضافها  الشائقة،  الخيال  الدين في قصص  عــالء  مصباح 
ر قّدامك، ساعة تشاء، وبسرعة. لم يكن هذا قبل أقل من ثالثة عقود 

ُ
وليلة«( يحض

في متصّور مدركات اإلنسان ومخياله، ولفرط الحضور الباهظ لإلنترنت في هاتفك 
النقال وحاسوبك، في حياتك الخاصة، فإنك، إن كنَت من املخضرمني الذين عايشوا 
 بصدد 

ٌ
زمن ما قبل تكنولوجيات املعرفة واالتصال والتواصل هذه، ستحّيرك أسئلة

ما كانت عليه إيقاعات حياتك قبل مصابيح عالء الدين التي بني ظهرانيك، وفي أيدي 
ث فيه. .. يا له من سؤال: كيف 

ُ
أفراد أسرتك، وفي كل مكان تمّر به أو تعبر إليه أو تمك
كنا نعيش قبل اإلنترنت وفيسبوك وغوغل وتويتر؟ 

ال يظن صاحب هذه الكلمات نفَسه »يشيل الزير من البير«، وهو يكتب هنا عن الذي 
صرنا عليه، في زمن »غوغل«، وال عندما يشفق على الفيلسوف الكندي مارشال 
ماكلوهان )توفي في 1980(، الذي أبهرته وسائل االتصال في زمنه، وكذا وكاالت 
العالم أصبح بفعلها »قرية صغيرة«. فمن تقليدي األمور  النشطة، فقال إن  األنباء 
الــُوســع أن ُيستغنى  أنــه لم يعد في  إلــى  وعادّيها أن يشار، في غضوٍن كــالم كهذا، 
عن هذا املوقع الذي يوَصف بأنه األكثر شعبية في العالم. غير أن في الوسع أيضا، 
بــل وجــوبــا، أن يــقــال دائــمــا إن مــن شنيع األخــطــاء أن ُيــظــن أنــنــا أصبحنا حقا في 
»مجتمع املعرفة« بفضل »غوغل« وشبكة اإلنترنت. واألنسب دائما أن يبقى التعاطي 
املعرفة نفسها  إلى  املعلومات، ال  إلى  مع »غوغل«، ومثيالته، قنوات وطرقا ومعابر 
بالضرورة. وعندما ييسر لك هذا املرفق الحيوي والنشط خدمة االطالع مباشرة على 
الكتاب الفالني أو على تلك املجلة العلمية املتخّصصة أو غيرهما من مصادر أصلية 
للمعرفة، فإنه ينبئك إن األصول واملظاّن املؤكدة هي منابت العلم، وليس غيرها. وفي 

هذا كالم كثير.  .. شكرا الري بيدج وسيرغي برين.

محمد طلبة رضوان

ليس اإلعــالم في مصر حــّرا. هذه حقيقة ال تقبل الجدل، الرئيس نفُسه يؤكدها، 
ة وواضحة، ربما 

ّ
حني يفصح عن نوعية اإلعالم الذي يريده، مرارا، في عبارات دال

أشهرها: »يا بخت عبد الناصر بإعالمه«، في إشارة إلى إعالم الرئيس جمال عبد 
الناصر الذي يقول مؤيدوه قبل معارضيه إنه كان إعالم الصوت الواحد، والرأي 
الواحد، وال صوت يعلو فوق صوت املعركة. هكذ يريد عبد الفتاح السيسي اإلعالم 
الدولة ورجــال األعمال، مالك  التحالف بني  لم يعد  املفتوحة.  السماوات  في عصر 
القنوات الفضائية، كافيا لضمان والء اإلعالم في امللفات الرئيسة. لم يعد االتفاق، أو 
، فاملهنية تخصم من رصيد التابع 

ً
التفاهم، كافيا، بل لم تعد التبعية »املهنية« كافية

واملتبوع، لصالح املشاهد. املطلوب هو إعالم الرئيس للرئيس، فاإلعالمي ال يخاطب 
الناس لصالح الرئيس، بل يخاطب الرئيس نفسه، فــإذا رضي هــذا، يكون اإلعالم 

الوطني، وإذا لم يرض، فالذهاب إلى البيت، وليس السجن، في حد ذاته، منحة!
تعّرض اإلعالمي خيري رمضان لإليقاف والسجن، يوما أو يومني، »قرص أذن«، 
وهو الصحافي السابق في »األهــرام«، واإلعالمي السابق والحالي في التلفزيون 
 الدولة. فجأة وبدون مقّدمات، 

ّ
الرسمي للدولة، وبينهما قنوات، جميعها على خط

الرئيس،  له طريقة »تأييد« خيري رمضان  الشاشة، ولم تُرق  أمام  جلس أحُدهم 
الدولة،  الهوا، وزّجــه في زنزانة. األمر نفسه حدث لكثيرين، من مؤيّدي  أنزله من 
وعّرابيها. تعّرضت مليس الحديدي لإليقاف، قبل العودة املشروطة، الرئيس أوال، 
ناهيك عن محمود  جــودة،  مفيدة شيحة، وسهير  واآلن  وأخــيــرا،  وثالثا،  وثانيا، 
سعد، الذي توقف، ألنه لم يوافق على عقد اإلذعان، وعاد بعيدا عن مناطق نفوذه 
الجماهيرية، في برنامج بعيد كل البعد عن السياسة، اجتماعي، تاريخي، لطيف، 

لكنه ذكّي ومؤثر.
يتوقف محمود سعد أمام قبر حاكم .. أو وزير .. أو سياسي .. مات منذ ألف عام 
أو يزيد، يحكي حكايته، ويشير، بذكاٍء إلى الدالالت، مّرت مّرة، ولم تمر األخرى. 
توقف محمود سعد. قالوا إن السبب إنتاجي، إال أن سعد نفسه بّرأ نفسه والقناة، 
توقع،  أو  خيال  إلــى  األمــر  يحتاج  فــال  املتبقي،  الوحيد  لالختيار  املشاهد  وتــرك 
تـــرّددت إشــاعــات، ليس  البرنامج وصاحبه.  املـــزاج«، وأمــر بوقف  جلس »صاحب 
لها مصدر واضــح، عن رصد مكاملة شخضية ملحمود سعد سمح فيها لنفسه 
بانتقاد الرئيس سّرا، فناله ما نال. هذه الرواية أهون بكثير من الرواية األكثر ترّددا، 
مع كل إيقاف، أو منع، أو »شلوت إلى األمــام«، أن صاحب املحل يريد ذلك وكفى. 
؟ صاحب املزاج؟ من الذي يملك أن يمنح ويمنع ملجّرد أن مزاجه 

ّ
من صاحب املحل

ر؟ إجابات كثيرة، ال إجابة رسمية، وإن كانت »أسرارا يعلمها الجميع«!
ّ
تعك

صل به الرئيس، األمر الذي وصل إلى وقوف 
ّ
ربما يفّسر ذلك ارتعاد أي إعالمي يت

ى 
ّ
يوسف الحسيني، على رجليه، حني سمع أن الرئيس على الهاتف، إعالمي، يتلق

ر مزاج »سيادة الرئيس« من جلسة 
ّ
مكاملة هاتفية من »آدمي«، واقفا، إذ ربما يتعك

اإلعالمي أمام صوته. آخرون ابتلعتهم كراسيهم، ولم يقووا على صياغة جملٍة، 
غير االمتنان والشكر على املكاملة، سواء كانوا إعالميني، أو ضيوفا محظوظني، 
مثل السيناريست عبد الرحيم كمال، الذي أوشك أن يفقد النطق، فكيف يبدي »من 
أصابه الدور« رأيا، ولو كان رأيا مؤيدا وباصما بالعشرة، وهو ال يعرف على وجه 
ر مزاجه، ال يشعر معها بـ »عجز 

ّ
ة، كيف يؤيد الرئيس بطريقٍة ترضيه، ال تعك

ّ
الدق

القادرين عن التمام«. 
ردود األفعال، في مصر والوطن العربي، على إيقاف برنامج محمود سعد، تحديدا، 
تخبرك بكثيٍر عن املشاهد الذي غاب تماما عن اهتمامات راكبي الشاشات، وتاق 
ألي حضور، ووجده في برنامٍج ال يقترب من سيادة الرئيس، وكان من املفترض 
محمود  كــان  الجميع.  على  فالضريبة  هيهات،  ولكن  وشــأنــه،  الرئيس  يتركه  أن 
نماذج  يمنحهم  مكابداتهم،  كفاحهم،  نجاحهم،  الناس قصص  من  يسمع  سعد 
رهم، تسندهم. كان يعيد تدوير األمل، ولكن من دون أن 

ّ
للمقاومة، تشبههم، تبش

يدفع الضريبة املستحقة، وغير املحّددة سلفا.

ممدوح حمادة

كنت في الثمانينيات من القرن املنصرم في االتحاد السوفييتي للدراسة. وفي أثناء 
بحثي في إحدى املكتبات، عثرت بني صفوف الكتب املزدحمة على روايتني مترجمتني 
من العربية، إحداهما لضابط بمرتبة وزير وأخرى ملوظف بمرتبة مثقف بقي جاثما 
على صدر مؤسسته ورأس وظيفته كل عمره تقريبا. كنت قد حصلت على الروايتني 
املؤسسات  على  ــفــرض 

ُ
ت كــانــت  الكاتبني  مؤلفات  ألن  مجانا،  ســوريــة  فــي  بالعربية 

اب الذين ال يقرأ 
ّ
الرسمية التي تشتريها بحسب عرٍف تم تكريسه مع مؤلفات الكت

لهم أحد. وبهذه الطريقة، يسّجل الكتاب تحت بند »نفدت الطبعة األولى من األسواق«. 
ويبدأ التحضير لجلد القّراء، أي موظفي املؤسسات الحكومية بقراءة الطبعة الثانية 
التي يكون قد بدأ العمل عليها بعد )نفاد( الطبعة األولى. عند حصولي على الروايتني 
في سورية، بذلت جهدا لقراءتهما، ولكنني، في كل مرة كنت أخوض فيها ُعباب تلك 
صاب بما يشبه املغص املترافق مع الغثيان ودوار األدب الفاسد، إلى 

ُ
املغامرة، كنت أ

أن رفعت رايتي البيضاء، وركنت الكتابني في زاويٍة ما، ال أدري بعد كل هذه السنني 
هل ما يزاالن يقبعان فيها أم أن الوالدة قد استخدمتهما في إيقاد النار بأوراق البلوط 
اليابسة، عندما كانت تخبز أرغفتها. أرجو أن يكون ذلك قد حصل، ألن تلك هي الفائدة 
الوحيدة لذلك النوع من الكتب، إذا كان األمر طبعا ال يؤثر سلبا على نوعية الخبز.  ال 
أدري ضمن أي صيغٍة تمت ترجمة هاتني الروايتني وما يشبههما من األدب العربي، 
هل تمت ضمن إطار العالقات العامة، حيث تترجم جهة أجنبية لها عالقة بالثقافة 
أعماال يتم ترشيحها لها من جهة مماثلة لها في البلد املعني )وزارة الثقافة مثال(؟ 
أم أن من قام بذلك هو منظمة ما متخّصصة بتشويه صورة العرب أمام الرأي العام 
واألدب  الثقافة  ي مستوى 

ّ
تدن على  دليال  الروايتني  هاتني  من  أفضل  وليس  العاملي، 

الــذي ترجم  العربي. وأرجــح االحتمال الثاني. وفي كل األحـــوال، أشفق على املترجم 
ف بها.  

ّ
الروايتني، ألنه اضطر لقراءتهما لكي ينجز املهمة التي كل

من حوالي 12 عاما، وكنت أعمل مترجما في مكتب الترجمة، دعيت للترجمة الشفهية 
اللقاء،  إلــى مــكــان  لــقــاء بــني جهتني ثقافيتني، إحــداهــمــا عربية. وعندما وصــلــت  فــي 
اكتشفت أن الجهة العربية وفد من اتحاد الكتاب العرب )في سورية(. سررت للوهلة 
التي ال يشعر العربي  بالسرور إال خاللها، عندما يحتك بجهة رسمية ما،  األولــى 
ومن بينها اتحاد الكتاب. ولكن بعد انصرام مهلة السرور تلك، سرعان ما شعرت 
بالخيبة، وتابعت ممارسة عملي بشكل حيادي، وكنت أنظر إلى ساعة يدي خلسة 
علن بعد انتهائه عن غداء عمٍل، كنت أحد 

ُ
تحت الطاولة، في انتظار انتهاء اللقاء الذي أ

املستفيدين منه أيضا. وعلى الغداء، دارت األحاديث الوّدية التي كنت أترجمها. ولفت 
أكثر من  العربي  الوفد  الكتاب أعضاء  باحد  األجنبي  الوفد  اهتمام اعضاء  انتباهي 
غيره، وسرعان ما علمت أن هذا الكاتب محط االهتمام هو مؤلف أكثر من 300 كتاب. 
وفي نهاية الجلسة، أهداني أحد كتبه الذي يبدو أنه أحبها اليه. وفي البيت، بدأت بقراءة 
ن من العثور على قصة واحدة في أيٍّ من قصصه. وفي اليوم التالي، 

ّ
قصصه، ولم أتمك

سألني إن كنت قد قرأت، فجاملته وقلت:
-  يعطيك العافية .. حلوين.

أما هو فارتسمت على وجهه ابتسامة ارتياح، وقال بثقة بالنفس: معناها ترجمته 
إلى الروسية عليك. 

غاب لحظات ثم عاد، ومعه مدير إحدى دور النشر، وطلب مني االتفاق معه، فاعتذرت 
ورويت له قصة الضابط بمرتبة وزير واملوظف برتبة مثقف؟ وقلت له إن من ترجم 
الروايتني إن كان سوريا تجب محاكمته بتهمة الخيانة العظمى. وهنا ثارت  هاتني 
الـ 345، وذهب ليتحّدث مع مترجم روسي. وكان املترجم  حفيظته، وذكرني بكتبه 
يريد أن يقول له شيئا في أثناء ذلك، ولكنه لم يكن يترك له الفرصة. وبعد أن أنهى 

حديثه، سمعت املترجم يقول له بنوٍع من الخجل:
سخى؟

ُ
 - عفوا أنا ال أفخم اآلمية هل يمكنك أن تتخّدس الف

المّس برأس المال الرمزي 
الفلسطيني

في عيد »غوغل«

ضرائب محمود سعد
خيانة عظمى
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آراء

مهنا الحبيل

علــى الرغــم مــن أهميــة تحرير هذه املســألة في 
فهم أزمة حاضر العالم اإلسالمي، وخصوصا 
الشــرقية  األمــم  وعــودة  االحتــالل  رحيــل  بعــد 
إلــى النظــر فــي واقعها الحياتــي واالجتماعي، 
وعالقتــه بتاريخهــا الروحــي والحضــاري، إال 
أن الســؤال ظــل معلقــا لــدى الغالبيــة العظمــى، 
فــي  لكونــه  العربــي،  الوطــن  هنــا  ونخصــص 
القوميــة  األمــم  لتلــك  الحاضــن  املركــز  األصــل 
َدَمجها في أمة الرســالة اإلســالمية، 

َ
املتعّددة، ف

 فهــو أمــٌر 
ً
وإن بقيــت روابــط قومياتهــم باقيــة

طبيعــي، ينــدرج تحــت أصــل فلســفة الرســالة 
والكــرد  العــرب  إن  حيــث  األول.  بالغهــا  فــي 
والفرس والترك، ثم هنود آســيا وشــرق آســيا، 
والتداخــل  العربــي،  املغــرب  فــي  واألمازيــغ 
دخلــوا  ممــن  وآخريــن  األفريقيــة،  األمــم  مــع 
بــالغ  حــن  أفواجــا،  اإلســالمية  الرســالة  فــي 
الرسالة األولى لهم لم تفرض عليهم مشارطة 
للتخلــي عــن أممهــم القوميــة، فهــذا فــي األصــل 
 للفطــرة البشــرية، وبالتالــي مخالــف 

ٌ
مخالــف

للرســالة اإلســالمية. وانظــر هنــا هــذا املقصــد 
العالــي فــي أفقــه اإلنســاني الحضــاري، فحيــث 
قضــت 

ُ
ن وحيــث  اإلســالم،  كان  الفطــرة  كانــت 

الفطــرة حضــر اإلســالم لتصحيحهــا، عبوديــة 
الناس للمســتبد، حصر األموال لدى الطبقات 
إيقــاد  البشــر،  معيشــة  دون  مــن  البرجوازيــة 
الحــروب بــدل إطفائهــا، تفكيــك األســرة وجعــل 

محمد أبو رمان

النرويجــي تومــاس هيغهامــر  الباحــث  يقــّدم 
سيرة مفّصلة، غير مسبوقة، عن حياة الشيخ 
مــا  صعــود  فــي  دوره  وعــن  عــزام،  اللــه  عبــد 
يســّمى »الجهــاد العاملــي«، فــي كتابــه الضخــم 
الجهــاد  وصعــود  عــزام  اللــه  عبــد  »القافلــة: 
الشــبكة  عامــر،  عبيــدة  )ترجمــة  العاملــي« 
  .)2021 بيــروت،  والنشــر،  لألبحــاث  العربيــة 
فالرجــل،  اعتباطيــا،  ام 

ّ
عــز اختيــار  يكــن  لــم 

كمــا أشــار مؤلــف الكتــاب أيضــا، بمثابــة األب 
الروحــي للجهاديــن العــرب األفغــان، وكان لــه 
دور حيــوي ورئيــس فــي تشــّكل جــذور الجهاد 
العاملي، عبر الهجرات العربية إلى أفغانستان، 
ثم عملية اغتياله في نوفمبر/ تشرين الثاني 
1989، قبــل أن يبــدأ تنظيــم القاعــدة بالتشــّكل 
فــي صيغتــه الالحقــة علــى يــد كل مــن أســامة 
بــن الدن وأيمــن الظواهــري، ثــم عوملــة الجهــاد 
اليهــود  لقتــال  العامليــة  الجبهــة  مرحلــة  فــي 
والصليبيــن فــي العــام 1998. يبــدأ الكتــاب مع 
ام مــن الجــذور العائليــة ومرحلــة الطفولــة 

ّ
عــز

شــخصيته،  وتشــكل  الحارثيــة،  ســيلة  فــي 
واالنضمــام  يونيــو  حزيــران/  بنكســة  مــرورًا 
مرحلــة  ثــم  املســلمن،  اإلخــوان  جماعــة  إلــى 
دراســة  فإكمــال   ،1970 فــي  والفدائيــن  األردن 
وصــواًل  مصــر،  فــي  الشــريعة  فــي  الدكتــوراه 
إلــى التدريــس فــي كلية الشــريعة فــي الجامعة 
األردنيــة، قبــل إقالتــه، ليتوجــه إلــى الســعودية 
فــي بدايــة الثمانينيــات، قبــل أن يبــدأ رحلتــه 
دًا الشباب العربي 

ّ
إلى باكستان مدّرسا، فمجن

ــرًا 
ّ
للقتــال إلــى جانــب املقاتلــن األفغــان، فمنظ

بشار نرش

مــع تصاعــد الخالفــات والجــدل السياســي فــي 
ليبيــا بــن البرملــان، برئاســة عقيلــة صالح، من 
جهــة، واملجلــس األعلــى للدولــة، برئاســة خالد 
املؤقتــة،  الوطنيــة  الوحــدة  وحكومــة  املشــري، 
بقيــادة عبــد الحميــد الدبيبــة، مــن جهــة أخرى، 
واملجلــس  البرملــان  بــن  الخــالف  علــى خلفيــة 
قانــون  علــى  املصادقــة  بشــأن  للدولــة  األعلــى 
بــن  الخــالف  وكذلــك  الرئاســية،  االنتخابــات 
البرملان والحكومة على خلفية ســحب البرملان 
 ليبيــا قــد 

ّ
الثقــة مــن حكومــة الدبيبــة، يبــدو أن

قــد يعيدهــا  دخلــت منعطفــا سياســيا حرجــا 
إلــى الوضــع الــذي كان ســائدًا مــا قبــل أكتوبــر/ 
األطــراف  وقعــت  عندمــا   2020 األول  تشــرين 
الوفــاق  حكومــة  )قــوات  املتحاربــة  الليبيــة 
الوطنــي فــي الغــرب وقوات شــرق ليبيــا( اتفاقا 
لوقف إطالق النار.  في ظل هذا املشهد الليبي، 
تبقــى  والشــقاق،  التشــقق  بانعكاســات  املثقــل 
املتــأزم  الوضــع  هــذا  مــن  للخــروج  الرهانــات 
 على عدد قليل من الطروحات، وســط 

ً
مفتوحة

ســجاالٍت حــاّدة تتبايــن فيهــا املواقــف واآلراء، 
مع تمّسك كل طرٍف من أطراف الخالف بصحة 
لبنــود  يأتــي تطبيقــا  ــه 

ّ
أن يعلــن  الــذي  موقفــه 

قانونية ودستورية، تخّول له ما ُيعلن عنه من 
إجــراءات.  إجــراءات البرملان الليبي التي أثارت 
وتداعياتهــا  أهدافهــا  بشــأن  عديــدة  تكهنــات 

األبويــن مكائــن توليــٍد ال قيمــة لهــم، واألرحــام 
روابــط ال معنــى لهــا، صناعــة مواجهــة عدميــة 
نحــو  الذكــور  وخطــف  والرجــل.  املــرأة  بــن 
ودمجهــم  التذكيــر،  نحــو  واإلنــاث  التأنيــث 
بنــزواٍت جنســيٍة إليجــاد أســر مزعومــة، وقهــر 
الطفولة لترويج املثلية ضد أسرهم واستقرار 
الطبيعيــة  املتعــة  تطابــق  مــن  بــداًل  أرواحهــم، 
مــع التوالــد الــذي وجــدت بــه األســرة البشــرية، 
بــل انظــر إلــى قانــون الطبيعــة فــي اإلســالم في 
النهي عن التبذير واإلســراف في املاء واللطف 
بالشــجر والحجــر والرفــق بالحيــوان. ســتدرك 
فمــاذا  فطــري،  ديــن  اإلســالم  أن  هنــا  تمامــا 
يعنــي؟ يعنــي أنه دين إنســاني يمثل القمة في 
التــزاوج بــن الــروح وأخالقياتهــا، وبــن الذات 
البشــرية والطبيعة من حولها، وكأنك تستمع 
عوالــم  تــدور  محكمــة  موســيقيٍة  نوتــٍة  إلــى 
الرؤيــة مــن حولهــا، ولكنها رؤيــة متطابقة مع 
العالــم الكونــي. حســنا.. هــل دخــول تلــك األمــم 
إلــى الديــن الــذي حاربــه االستشــراق والنطــاق 
ثابتــا  وظــل  الســنن،  مئــات  الكولونيالــي 
واملحرومــة  الفقيــرة  األمــم  جســد  فــي  يســري 
كان  أم  للتــوارث،  فقــط  ثباتــه  كان  والغنيــة، 
وجدانهــم.  فــي  الروحــي  العــزف  ذلــك  يربطــه 
أقوامــا خرجــت مــن اإلســالم نحــو  ومؤّكــٌد أن 
اإللحــاد  موجــات  قبــل  غيرهــا،  أو  املســيحية 
األخيــرة التــي أيضا تســتخدمها فلســفة املركز 
كان  إذن،  حديثــة.  بــأدوات  ولكــن  الرأســمالي، 
مــن املفتــرض أال يبقــى هــذا الجســم متماســكا 

الشــخصيات  أبــرز  وأحــد  األفغانــي،  للجهــاد 
إلــى  وصــواًل  األفغانــي،  الجهــاد  فــي  املهمــة 
املختلفــة  النظريــات  املؤلــف  اســتعراض 
واملتعــّددة فــي تحديد الجهــة املحتملة لعملية 
وقــد حصرهــا  غامضــة،  بقيــت  التــي  اغتيالــه 
املؤلــف فــي ســت فرضيــات رئيســية، تبــدأ مــن 
زعيــم الحــزب اإلســالمي األفغانــي غلــب الديــن 
اإلســرائيلي،  باملوســاد  وتنتهــي  حكمتيــار، 
وهكــذا.. الكتــاب علــى درجة كبيــرة من األهمية 
علميــة  مهمــة وموضوعيــة  ســردية  بنــاء  فــي 
فــي  دوره  مالمــح  وتطــور  الرجــل،  لحيــاة 
اإلضــاءة  وفــي  األفغانيــة،  الجهاديــة  الحالــة 
كتــاٌب  وهــو  حياتــه.  مراحــل  مختلــف  علــى 
والتفصيــالت  التاريخــي  تسلســله  فــي  ممتــع 
الدقيقــة املأخــوذة مــن مقابالت عديــدة أجراها 
ام، واملهم 

ّ
هيغهايمــر مــع معــارف عديديــن لعــز

لــم يتــوّرط فــي إصــدار األحــكام أو  أن املؤلــف 
التسّرع في بناء النتائج، ولم يكن مع أو ضد، 
ما يعطي الجهد العلمي الكبير امللموس قيمة 

وأهمية كبيرتن. 
بالضــرورة، مــن األهميــة بمــكان دراســة عبــد 
واملخيــال  األســطرة  عــن  بعيــدًا  ام 

ّ
عــز اللــه 

اإلســالمي الــذي أحاطــه بــه أنصــار التيــارات 
اإلسالمية، بخاصة جماعة اإلخوان املسلمن 
)وقد كان يطلق عليه لقب سيد قطب األردن(، 
والجهادين العاملين )وال تزال كتبه تدّرس( 
مــن جهــة، أو الكتابــات املؤدلجــة ضــده التــي 
الشــباب  مــن دوره ومــن تأثيــره علــى  تهــّول 
العربــي، وتعتبــره املســؤول األول عن صعود 
 

ّ
القاعدة والجهادية أو اإلرهاب العاملي. ولعل

لنتوقــف  أيضــا  البحثــي مهــم  املجهــود  هــذا 

قانــون  بإصــدار  املتعلقــة  ســواء  توقيتهــا،  أو 
انتخابات بشكٍل منفرٍد، تجاوز موافقة املجلس 
األعلى للدولة الذي يعد بمثابة الغرفة الثانية 
الحكومــة  مــن  الثقــة  ســحب  وكذلــك  للبرملــان، 
التــي ولــدت بالتوافــق وبرعايــة األمــم املتحــدة 
وفقــا لالتفــاق السياســي، يمكــن وضعهــا فــي 
إطــار املعــارك السياســية الهادفــة إلــى تصفيــة 
الحسابات السياسية مع قائمة )محمد املنفي 
أمــام  ربحــت  التــي  الدبيبــة(  الحميــد  عبــد   –
فــي  قائمــة )عقيلــة صالــح – فتحــي باشــاغا( 
جنيــف، وكذلــك يمكــن وضعهــا في إطــار وضع 
العصّي في العجالت لتعليق املسار السياسي 
فــي البــالد، وإطاحــة خريطــة الطريــق األمميــة 
والقضاء على أي أمل في انتخابات ديســمبر/ 
تأجيلهــا،  وليــس مجــرد  املقبــل،  األول  كانــون 
االنتخابــات  قانــون  الليبــي  البرملــان  فإقــرار 
الرئاســية املثير للجدل، والذي مّرر بشــكل غير 
قانونــي بداية شــهر ســبتمبر/ أيلــول الجاري، 
ــح 

ّ
والذي يســمح ألي عســكري أو مدني بالترش

العمــل  عــن  التوقــف  شــرط  الرئيــس  ملنصــب 
وممارسة مهامه قبل موعد االنتخابات بثالثة 
أشهر، وفي حال عدم انتخابه يعود إلى سابق 
عملــه، مــن دون موافقــة املجلــس األعلــى للدولة 
الذي أصدر قانون انتخاب بديل، يشترط على 
العسكرين الراغبن في الترشح مضي عامن 
علــى األقــل علــى انتهاء مدة خدمتهم للترشــح، 
مــن  أجنبيــٍة  جنســيٍة  علــى  الحاصلــن  ومنــع 

بــن املســلمن، كظاهرة فارقــة، لضعف دينهم، 
واجهتهــم،  التــي  الحمــالت  معطيــات  بحســب 
صــور  مــن  كثيــٌر  تعكســه  مــا  ســوء  وبحســب 
هــذا  فــي  ويكفيــك  اإلســالم.  عــن  مجتمعاتهــم 
تقــوم  املتعــّددة  العنصريــات  مهرجانــات  أن 
بــل  املســلمن،  ديــار  فــي   

ّ
وتنفــض أســواقها 

 لعنصريتــه أو 
ً
وهنــاك مــن جعــل الديــن مطيــة

ُيمثــل أســوأ صــور الجاهليــة  لقوميتــه، وهــو 
والبغــي  اإلنســان،  كرامــة  علــى  االعتــداء  فــي 
علــى مصالــح املســلمن. هنــا يقفــز لدينــا أمــر 
مهــم لحبكــة القصــة القديمــة الجديــدة، وهــو 
بــن  املســلمن  أزمــة  فــي  الســؤال،  جوهــر 
رســالة التشــريع ومشــهد التطبيق، ففلســفة 
 عابــر للزمــن، عابــر 

ٌ
التشــريع فــي ذاتهــا أفــق

للجغرافيــا االجتماعيــة والطبيعية، متكيفة 
كان  مــا  إال  أقوامهــا،  فــي  األمــم  حالــة  مــع 
مناهضــا لفطرتهــا. ولذلــك اعتبــر الفالســفة 
 أخالقي، 

ٌ
املســلمون أن اإليمان الروحي شــأن

فتســليمك  الحكمــة،  بدالئــل  عقلــي  وجوهــٌر 
بالخالق منسجٌم مع شواهد كونه اليقينية، 
والنبــوات مفّســرة لتاريــخ العالــم والخالــق، 
وجوهر املعتقد واحٌد في كل النبوات. يبقى 
فــي  الكونيــة  الرؤيــة  تأصيــل  عناصــر  هنــا 
دورات الحيــاة البشــرية املتعــّددة، وهــي فــي 
التاريخ االجتماعي للمســلمن، بل والعلمي 
والتعايشي متعّددة، من دون إسقاط أصول 

الرسالة وجوهر بالغها.
االنتهــاكات  مــن   ضخمــا 

ً
هنــا ســجال ســنجد 

 عنــد حدود املقاربات العربية للظاهرة 
ً
قليــال

خصوصــا،  والجهاديــة  عمومــا،  اإلســالمية 
وربما أهم ما يسلط هذا الكتاب الضوء عليه 
للجماعــات  ــدة 

ّ
املول الســياقات  نظريــة  هــي 

ام كان أســتاذًا أكاديميــا فــي 
ّ
الجهاديــة، فعــز

تحــّدى  بعدمــا  ــرد 
ُ
وط األردنيــة،  الجامعــة 

السياسات الرسمية، ثم ذهب إلى السعودية 
التحضيــر  وكان  أفغانســتان،  إلــى  وانتقــل 
، وكان هنالك 

ً
للمشــاركة العربيــة قائمــا أصال

دور للسياسات الدولية واإلقليمية، بخاصة 
بعض املؤسسات اإلسالمية العاملية. بمعنى 
التاريخيــة والسياســية  الســياقات  لــوال  أنــه 
ام وال 

ّ
 ظاهــرة عبــد اللــه عــز

ً
ملــا تشــّكلت أصــال

هــذه  مثــل  مــع  التعامــل  الخطــأ  فمــن  بــرزت، 
الشــخصيات واألداور بمعــزٍل عــن الســياقات 
والظــروف املنتجــة للظاهــرة الجهادية، ليس 
واإلحاطــة  التفســير  بــل  التبريــر،  بــاب  مــن 

والفهم.
ام، هنالك شــخصياٌت عديدة 

ّ
مثــل عبــد الله عــز

ذات تأثير كبير في مجال الحركات اإلسالمية 
دراســية  مشــروعات  األخــرى  هــي  تســتحق 
كتابــا  ويغماكــرز  جويــز  كتــب  وقــد  معّمقــة. 
عــن أبــو محمــد املقدســي وتأثيــره فــي الجهــاد 
للدكتــوراه(،  أطروحتــه  األصــل  )فــي  العاملــي 
ولكــن ليــس بالعمــق وال بالتحليــل والتأطيــر 
مــا مــا 

ّ
إن الــذي قّدمــه زميلــه هيغهامــر.  نفســه 

هما أخذا 
ّ
يمكــن أن يؤخــذ على الكتابــن معا أن

جانــب  مــن  أكثــر  والتأريــخ  التوثيــق  جانــب 
مســاحة  هنالــك  تــزال  وال  املعّمــق،  التحليــل 
فــي هــذا الحقــل،  واســعة للدراســات املطلوبــة 
عــن  تأثيــرًا  وال  خطــورة  تقــل  ال  لشــخصياٍت 

أو  الرئاســية  لالنتخابــات  ســواء  ــح، 
ّ

الترش
البلــد  القانــون  هــذا  إقــرار  أدخــل  البرملانيــة، 
املحــّددة  بالتشــريعات  تضــارب  معركــة  فــي 
يقــود  مــا  الرئاســية،  االنتخابــات  إلجــراءات 
حتمــا إلــى إطاحــة بموعــد إجــراء االنتخابــات 
النــزاع  مشــهد  ويكــّرر  والبرملانيــة،  الرئاســية 
حــول الشــرعية الــذي ســاد بــن ســلطة حكومــة 
الوفاق الوطني، برئاسة فايز السراج، وسلطة 
 خطوة 

ّ
مجلــس النــواب خمــس ســنوات. كمــا أن

البرملــان فــي ســحب الثقــة مــن حكومــة الدبيبــة 
تعكــس حــّدة الصــراع الداخلــي علــى الســلطة، 
ظهــر زيــادة تمّســك رئيــس مجلــس  النــواب 

ُ
وت

ومــن يتحالــف معــه بالســلطة. وتصــّب أيضــا 
في اتجاه عرقلة االستحقاق االنتخابي املقبل، 
الداعمــة  الركائــز  إحــدى  وهــي  الحكومــة،  ألن 
ممارســة  تســتطيع  لــن  االنتخابيــة،  للعمليــة 
مهامهــا جــّراء فقدانهــا الصفــة، نتيجــة ســحب 
صالــح،  عقيلــة  إليــه  يســعى  مــا  وهــذا  الثقــة، 
ومــن خلفــه حليفــه خليفــة حفتر.  فــي تداعيات 
هــذه اإلجــراءات أيضــا يمكن القول إن اســتمرار 
الخالفــات بــن املؤّسســات الدســتورية الليبيــة 
ســيقود إلــى نســف االتفــاق السياســي املوقــع 
مؤسســات  وانقســام  وتونــس،  جنيــف  فــي 
البــالد مجــّددًا، كمــا أنــه قــد يقــود إلــى تشــكيل 
)طبــرق(  الليبــي  الشــرق  فــي  موازيــة  حكومــة 
تحــت ســيطرة عقيلــة صالــح وخليفــة حفتــر، 
البرملــان،  فــي  عديديــن  نوابــا   

ّ
وأن خصوصــا 

الكبــرى لقيــم الرســالة، بــل وأركانهــا العظمــى 
الدفــاع  وفــي  والحقــوق،  العدالــة  حمايــة  فــي 
تؤكــد  اإلســالم،  نصــوص  فــي  املــرأة  عــن 
ليــس بهــدف تكييــف تقّدمهــا  الشــراكة  أصــل 
كل  بــل  طارئــة،  مظالــم  علــى  بنــاء  الحقوقــي 
واملــرأة،  الرجــل  بــن  املوحــدة  اإلنســان  رحلــة 
فهــي أصــل التكــون، ومن ثم ُوضعــت الوصايا 
وشــّددت علــى رعايــة املــرأة، كــون أن العاطفــة 
فرقــا  يعطــي  الجســدي،  والتكويــن  لديهــا 

الحقيقــي  املؤســس  مثــل  واملقدســي،  ام 
ّ
عــز

أبــو  )داعــش(،  اإلســالمية  الدولــة  لتنظيــم 
مصعــب الزرقــاوي، فاألخيــر، كمــا حــال عــزام، 
كان شــخصا عاديــا فــي مجتمــع الزرقــاء، فــي 
حــي معصــوم الفقير املكتظ بالســكان، وتحّول 
فــي أعــوام معــدودة إلى أخطر رجــل في العالم، 

وإلى مؤّسس أخطر تنظيم عاملي!
هيغهامــر،  تومــاس  صديقــي  ليســامحني 
فقــد كنــت أضحــك فــي نفســي وأنا أقــرأ كتابه، 
بخاصــة عندمــا يعــّدد حجم املنح التي قّدمت 
لــه مــن مؤسســات أكاديميــة وبحثيــة غربيــة 
وأوروبيــة إلنجــاز الكتــاب الذي اســتغرق منه 
خمســة أعــوام، زار خاللهــا األردن وباكســتان 

محســوبن علــى عقيلــة صالــح وخليفــة حفتر، 
كانــوا قــد طالبــوا قبل ســحب الثقــة من حكومة 
الدبيبــة بتشــكيل حكومــة موازيــة فــي الشــرق 
الليبي تكون خاضعة لحفتر، األمر الذي يعني 
إعــادة البــالد إلــى الوضع الــذي كانت عليه قبل 
أكتوبــر/ تشــرين األول 2020، ومــا شــهده مــن 
انقســام واقتتــال.   خالصــة القــول، بــات امللــف 
الليبــي علــى مســافة قصيــرة جــدًا مــن العــودة 
إلى مربع ما قبل عام 2020، وباتت االحتماالت 
مفتوحة على خياراٍت عديدة، على املستوين، 

بغيــه.  مــن  النــص  فحــذر  الرجــل،  لــدى  ماديــا 
فــي  مبكــرًا  وقعــت  االنتهــاكات  هــذه  كارثــة 
تاريــخ األمــة، بســبب معــن وليــس مجهــوال، 
ومــن الجــور علــى اإلســالم، كمــا يــرّدد بعــض 
شــيوخ الديــن، القــول إن ذلــك مجــرى طبيعــي 
للتجــاوز يشــمل البغــاة واملنصفــن، ومــن ثــم 
يجــب الســكوت عنــه! كال .. لــم يصمت اإلســالم 
عنــه. وكمــا تواطــأ بعــض الفقهــاء فــي التعــّدي 
وضمــان  وكرامتهــم  األســرى  حريــات  علــى 
مســار ملكاتبتهم للتحرير، بحسب النصوص 
حتــى يخرجــوا مــن األســر، فتم تجميــد أحكام 
الحرية، وسّوقت العبودية بعد ظاهرة األسر، 
مــن دون التدقيــق فــي مشــروعية الحروب، وال 
نوايــا أولئــك الســالطن التــي كان جــزء منهــا 
الشــخصية  صراعاتهــم  أو  ألطماعهــم   

ً
مطيــة

والقومية، وليس لنشر اإلسالم.
هنــا يبــرز لنــا جليــا هــذا الفــرق، وكيــف نفهــم 
االجتماعــي  النظــام  فــوق خطايــا  اإلســالم  أن 
والسياســي الــذي حــدث فــي تاريــخ املســلمن، 
وأن النــص والتشــريع لــم ُيزّكيــا هــذا التاريــخ، 
را من فتنه املدلهمة، واعتبرا ذلك إنذارًا 

ّ
بل حذ

القــرآن  فــي  متعاقبــة  صريحــة  آيــات  فــي  لهــم 
الكريم، فأين الحّجة هنا ملن يبحث عن حقيقة 
اإلســالم وتاريخــه فــي الحيــاة اإلنســانية؟ هــل 
هــو البغــي والتخلــف عــن الرســالة، أم الرســالة 
والتطبيقــات الرشــيدة لهــا، والتي ظلت تجمع 

هذه األمم من األسرة البشرية حتى اليوم؟
)كاتب عربي في كندا(

وأفغانســتان والســعودية، والتقــى بعشــرات 
مهمــة  مقابــالت  علــى  وحصــل  األشــخاص، 
مــع شــخصياٍت عديــدة، وكان متفّرغــا بدرجة 
مــع  الفتــرة،  تلــك  خــالل  العمــل  لهــذا  كبيــرة 
انقطــاع ملراحــل قصيــرة. على الجهــة األخرى، 
واملقارنــة مســتمّرة، يكتــوي الباحــث العربــي 
إقنــاع املســؤولن  بنــار االتهامــات، ويحــاول 
ــاع القــرار بأهميــة الحيــاد واملوضوعية 

ّ
وصن

لدينــا  فاملســؤولون  العلمــي،  البحــث  فــي 
ويدركــوا  الظاهــرة  يفهمــوا  أن  يريــدون  ال 
هم 

ّ
هــم يفترضــون، فــي األصــل، أن

ّ
أبعادهــا، ألن

ما هم يريدون باحثن 
ّ
عباقرة في كل شيء، إن

حاجــة  فــال  الثاقبــة«،  »نظرياتهــم  يرّوجــون 
للبحــث العلمــي واملعرفــة العلميــة. عــذرًا على 
االســتفاضة في هذا املوضوع، فقد كان معنا 
فــي الحلقــة البحثيــة باحثــون وخبــراء قلقون 
على ســالمتهم الشــخصية، وآخرون يخشون 
 حقل دراسات 

ّ
التصنيف والوســم، وهكذا فإن

خ 
ّ

الحركات اإلسالمية في العالم العربي مفخ
بامتيــاز. شــهدُت شــخصيا، في زيــارة بحثية 
 ،2012 العــام  فــي  واشــنطن  جــورج  لجامعــة 
حجــم االهتمــام بمــا يكتبــه الباحثــون هنــاك، 
عقــد 

ُ
ت التــي  والنقاشــية  البحثيــة  والحلقــات 

التــي  ملناقشــة كتبهــم، والســفرات والرحــالت 
واليــات  فــي  بكتبهــم  للتعريــف  لهــم  ــب 

ّ
ترت

أميركيــة عديــدة، واملوارد املاليــة الهائلة التي 
تصل إليهم بسبب هذه الكتب، من خالل دور 
النشــر، بــل وهنالــك جلســات اســتماع خاصــة 
فــي  آرائهــم  لهــم ملعرفــة  الكونغــرس  يعقدهــا 

ظواهر عديدة ذات صلة. 
)كاتب ووزير أردني سابق(

موعــد  اقتــرب  فكلمــا  والعســكري،  السياســي 
االنتخابات الليبية املقّرر عقدها في ديسمبر/ 
كانــون األول املقبــل كثــرت املشــكالت وحــروب 
التســقيط املتبادلــة بــن األطــراف الليبية، األمر 
الفاعلــن  مــن  متزامنــا  جهــدًا  يســتدعي  الــذي 
إجــراءات  إلتمــام  والخــارج،  الداخــل  فــي  كافــة 
العامــة  االنتخابــات  فعقــد  االنتقالــي،  املســار 
فــي موعدهــا املحــّدد يرتبــط، فــي املقــام األول، 
بتجــاوز األطــراف الليبيــة خالفاتهــا، وبوجود 
عــّدل مــن ســلوكها، 

ُ
ضغــوط شــعبية ودوليــة ت

 خيار تعديل خريطة الطريق وتأجيل 
ّ
وإال فإن

االســتحقاق االنتخابــي قــد يكــون األقــرب إلــى 
التطبيق في حال اســتطاعت األطراف املعرقلة 
التوافــق حــول »صفقــة« قــد تقضــي إلــى تعديل 
اإلطــار الزمنــي لالنتخابــات، بــداًل مــن إســقاط 
كامــل لخريطــة الطريــق. وهــذا الخيــار محكــوم 
اإلقليميــة  واألطــراف  الــدول  بمواقــف  أيضــا 
والدوليــة الفاعلــة فــي املشــهد الليبــي، وإال فــإن 
إلــى الصــراع  العــودة  البديــل ســيكون  الخيــار 
الشــرق  بــن  الداخلــي  واالحتــراب  العســكري 
والغــرب، وتكريــس االنقســام مجــّددًا، فــي حــال 
اســتمرار االنســداد السياســي، وفشــل األطراف 
توافــق  إلــى  الوصــول  فــي  الليبيــة  السياســية 
خريطــة  اســتحقاقات  اســتكمال  لهــا  يتيــح 
الوضــع  اســتمرار  أو  تعديلهــا،  أو  الطريــق 

الراهن في أصعب الظروف. 
)كاتب سوري(

ماذا يعني أن اإلسالم فوق المسلمين؟
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عبد اهلل البشير

مهربــي  شــرك  فــي  ُكثــر  ســوريون  يقــع 
وعــدم  لخــداع  ويتعرضــون  البشــر، 
فــي  ســيواجهونه  الــذي  باملصيــر  مبــاالة 
رحلــة الهجــرة الســرية الخطــرة إلــى أوروبــا، حيــث 
باســتقرار  فيهــا  ينعمــون  أفضــل  حيــاة  ينشــدون 
بســلوك  دائمــا  الشــّبان  املهربــون  ويغــري  وأمــان. 
طرق جديدة، بينها السفر إلى دول تمنح تأشيرة 
والتــي  الســورية،  الجــوازات  لحملــة  »فيــزا«  ســفر 
نحــو  التهريــب  طــرق  ســلوك  فــي   يســتخدمونها 
دول فــي االتحــاد األوروبــي، والتــي قــد تعرضهــم 

لخطر املوت. 
فــي رســالة اســتغاثة، يتحــدث 9 ســورين بينهــم 8 
أكراد من محافظة الحســكة وقعوا مع شــخص من 
»العربي  النيبــال ضحيــة مغريات مهربي البشــر، لـ
الجديد«، عن تعرضهم ملعاملة سيئة من سماسرة 
تهريــب أخــذوا منهــم مبالغ مالية كبيرة في ســبيل 
تنفيــذ رحلــة الهــروب املحفوفــة باملخاطــر. يتحدث 
 

ّ
حــل عّمــا  القامشــلي  مدينــة  مــن  املتحــدر  أحمــد 

درب  املجموعــة  أفــراد  باقــي  مــع  وكيــف ســلك  بــه، 
إلــى  القامشــلي  مــن  »توجهــت  ويقــول:  املهربــن، 
مــع سمســار  العــراق، بالتنســيق  إقليــم كردســتان 

أبلغنــي أنــه ســيؤمن وصولــي إلــى أوكرانيــا. هناك 
انتظرت أسابيع من أجل إنجاز األوراق، ثم وصلت 
إلى أوكرانيا عبر ســلوك طريق برية، في حن كان 

املهّرب وعدني باالنتقال عبر الطائرة. 
مــن هنــا تعرضــت لكــذب املهــّرب واحتيالــه بعدمــا 
دوالرًا(.   12,312 )نحــو  يــورو   10,500 لــه  دفعــت 
فيهــا،  مــدة  بقيــت  أوكرانيــا  إلــى  دخلــت  وبعدمــا 
ثــم انتقلــت قبــل 3 أشــهر إلــى بولنــدا، حيــث ال أزال 
عالقــا حتــى اليــوم مــع شــبان آخريــن«. يضيــف أن 
غابــات  عبــور  تضمنــت  أوكرانيــا  إلــى  »الطريــق 
ووديــان. وحاليــا نحتــاج إلــى املســاعدة للوصــول 
إلــى أوروبــا، إذ إننــا لــم نتناول أي طعــام منذ أيام، 
القليــل. ونحــن  باســتثناء حبــات تمــر بقــي منهــا 
نعلــم أنــه إذا اعتقلنــا فــي بولنــدا ســيزّج بنــا فــي 
الســجن، ونرّحل إلى لبنان أو ســورية، أو ســيجبر 
كل منــا علــى دفــع مبلــغ ألفــي يــورو مــن أجل إخالء 
ســبيلنا. كمــا نطالــب أية جهة حقوقيــة بحمايتنا، 
ألننــا ال نريــد العــودة إلــى ســورية، حيــث ســنودع 

في السجن«.
مدينــة  مــن  املتحــدر  فــواز  روبــن  يــروي  أيضــا، 
القامشــلي تفاصيــل عمليــة االحتيــال التي تعرض 
لهــا مــن قبــل مهــرب، ويقــول: »قــررت مــع أربعــة مــن 
أصدقائي مغادرة سورية بسبب الوضع املعيشي 

صديــق  بــه  أوصــى  مهــّرب  مــع  واتفقنــا  الســيئ، 
لــي علــى تأمــن طريــق لعبورنــا الحــدود. وخــالل 
زاد  املغــادرة،  لقــرار  ســبقت حســمنا  التــي  الفتــرة 
اقتناعنــا بجــدوى الخطــوة ونتائجهــا اإليجابيــة 
التقاريــر  ظــل  فــي  خصوصــا  حياتنــا،   علــى 
وســائل  وعبــر  إعالميــا  املتداولــة   الكثيــرة 
التواصــل االجتماعــي عــن خــروج شــبان ُكثــر إلــى 
أوروبــا، والــذي مثــل لنا نموذجــا يمكن أن نحذوه، 
علمــا أن بعضهــم وصلــوا إلــى أوروبا خالل عشــرة 

أيام«. 
مضمــون  الطريــق  أن  املهــّرب  »أبلغنــا  يضيــف: 
كلفــة  وحــدد  ومشــكالت،  عقبــات  أيــة  مــن  ويخلــو 
دوالر  و4000   1500 بــن  يتــراوح  بمبلــغ  الرحلــة 
لبلــوغ تركيــا، فوافقنــا علــى دفــع مبلــغ 4000 دوالر 
األعلى شــرط الوصول إلى مدينة إســطنبول. وفي 
أوصلتنــا  فــان  ســيارة  اســتقللنا  املحــدد،  اليــوم 
يجــب  أنــه  املهــّرب  فأبلغنــا  التركيــة،  الحــدود  إلــى 
داخــل  إلــى  والركــض  الفاصــل،  الجــدار  نجتــاز  أن 
الحــدود، لكــن 4 عســكرين أتــراك طوقونــا بعدمــا 
أوقفوا مسارنا عبر إطالق النار على مسافة قريبة 
منا. وقد تعرضنا للضرب فكسرت يدي وباتت في 

وضع سيئ جدا، وتحتاج إلى عملية جراحية. 
وأخــذ العســكريون األتــراك املــال منــي، ووضعوني 

منــي  وطلبــوا  الفاصــل،  الحــدودي  الجــدار  قــرب 
أصدقائــي  فأســعفني  أتيــت  حيــث  مــن  العــودة 
عامــودا،  مدينــة  فــي  مستشــفى  إلــى  ونقلونــي 
لــي«. يختــم: »حاليــا  حيــث أجــرى طبيــب جراحــة 
الحادثــة  مــن  ونفســيا  صحيــا  أعانــي  أزال   مــا 
أتوقعهــا،  لــم  التــي  الفاشــلة  التهريــب   وعمليــة 
 علمــا أن املهــّرب اختفــى ولــم نعلــم أي شــيء عنــه، 
فــي  وقعنــا  أننــا  مــن  متأكديــن  شــبه  يجعلنــا   مــا 

كمــن بهدف إهانتنا«.

مجتمع
ِطفــوا فــي 5 يوليــو/ 

ُ
حون عــن عشــرة رهائــن إضافّيــن مــن أصــل 121 طالبــا كانــوا قــد خ

ّ
أفــرج مســل

تمــوز مــن مدرســة فــي شــمال غــرب نيجيريــا، وفــق مــا أعلــن رئيــس جمعّيــة أهالــي الطــالب جوزيف 
حيــاب، يــوم األحــد. ومنــذ خطــف الطالب في مدرســة معمدانّية ثانوّية عند أطــراف بلدة كادونا، تّم 
إطالق سراح 100 منهم أو تمّكنوا من الفرار، بينما كان ال يزال هناك 21 منهم رهن االعتقال. وقال 
وا فدَيتهم، كما كانت عليه الحال 

ّ
 »الخاطفن أطلقوا سراح 10 طالب إضافّين بعد أن تلق

ّ
حياب إن

)فرانس برس( بالنسبة إلى الطالب الذين أطلقوا سراحهم في وقٍت سابق«.  

أصدرت سلطات الطوارئ تعليمات لسكان منطقة على الشاطئ الشرقي لجزيرة الباملا اإلسبانية، 
أمــس االثنــن، مــع اقتــراب الحمــم البركانية التــي ينفثها بركان كومبري فييخا مــن البحر. وحذرت 
أجهــزة الطــوارئ فــي جــزر الكنــاري مــن أن الحمــم قــد تصــل إلــى املحيــط األطلســي خــالل ســاعات، 
ممــا سيتســبب علــى األرجــح فــي انفجــارات وتصاعد ســحب غازات ســامة فــوق الجزيــرة. وأضافت 
األجهزة عبر حسابها الرسمي على تويتر »ينبغي على السكان اتباع إرشادات السلطات والبقاء 
)رويترز( في منازلهم مع إغالق األبواب والنوافذ«.  

إسبانيا: حمم بركانية تغلق منطقة بجزيرة البالمانيجيريا: اإلفراج عن عشرة طالب مخطوفين

ُكثر لعمليات نصب واحتيال من  يتعرض سوريون 
ــا،  أوروب إلى  الوصول  محاولتهم  لدى  مهربين 
يخوضون  الذين  الشبان  معظم  يقصد  وحاليًا، 
التي  بيالروسيا  أوروبا،  إلى  البرّية  الهروب  مغامرة 
لمحاولة  تمهيدًا  لهم  رئيسة  محطة  تعتبر 
بيالروسيا  لبلوغ  ويسلكون  ألمانيا.  إلى  الوصول 

طرقًا جبلية وعرة عبر بولندا.

نصب واحتيال

مــن  أول  تشــيلي،  فــي  القضــاء  فتــح 
فــي أعمــال عنــف  أمــس األحــد، تحقيقــا 
مهاجريــن  املاضــي  الســبت  اســتهدفت 
ســريني مــن فنزويال يمثلــون أكبر جالية 
أجنبية في البالد برقم تحدده الســلطات 
بحوالــى 400 ألــف، فــي حــني ال تســتبعد 
فــي  أكبــر  يكــون  أن  إنســانية  منظمــات 
ظــل تزايــد عمليــات العبور غيــر القانوني 

للحدود منذ العام املاضي. 
والســبت املاضــي، تظاهــر حوالــى 3 آالف 
الســاحلية  إكيكــي  مدينــة  فــي  شــخص 
)شــمال( لالحتجاج على الهجرة السرية 
تشــيلي  أعــالم  وحملــوا  للفنزويليــني. 
للهجــرة  »ال  عليهــا  كتبــوا  والفتــات 
جمهوريــة  و»تشــيلي  الشــرعية«،  غيــر 
تحتــرم نفســها«، ثــم هاجمــوا مهاجريــن 
فنزويليني يعيشون في الشوارع، ما حتم 
تدخــل الشــرطة. كمــا اقتحــم متظاهــرون 
للمهاجريــن  صغيــرًا  مخيمــا  آخــرون 
هجــره ســكانه، وأحرقوا الخيــم والفرش. 
ومعظــم املهاجريــن الفنزويليــني فقراء ال 
يملكــون أوراقــا ثبوتيــة، وال يســتطيعون 

االنتقال إلى العاصمة سانتياغو. 
إكيكــي،  فــي  العامــة  املدعيــة  وطالبــت 
جوســلني باتشــيكو، بأن تحقق الشــرطة 
لحمايــة  تدابيــر  واتخــاذ  األحــداث،  فــي 
فــي  وكبــار  أطفــال  وبينهــم  الضحايــا، 
الســّن اضطــّروا إلــى البحــث عــن مــالذات 
في شــوارع أو على شــواطئ، بعد فرارهم 
مــن أعمــال عنف نّددت بها وكاالت تابعة 

لألمم املتحدة.
وقال املتظاهر فيليز ريفو: »الفنزويليون 
الذين يصلون إلى تشيلي ليسوا الجئني 
سياســيني، وليســوا مهاجريــن يجلبــون 
الهجــرة  ســلطات  أن  علمــا  خبــرات«، 
إلــى  شــخصا   23,673 دخــول  أحصــت 
تشيلي في شكل غير قانوني بني يناير/ 
كانــون الثانــي ويوليــو/ تمــوز املاضيــني، 

بزيادة 7 آالف شخص عن عام 2020.
)فرانس برس(
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)مارتن بيرنت/ فرانس برس(



عدد قياسي من المرضى ينتظرون خدمات الصحة 
الوطنية في بريطانيا، التي قررت حكومتها زيادة 

الضرائب لمعالجة تراكم هذه الخدمات

لبنان: تالميذ فلسطينيون مهددون بالتسّرب

1819
مجتمع

لندن ـ كاتيا يوسف

يوليو/  فــي  سجلت  أرقـــام  كشفت 
تــمــوز املــاضــي أن قــوائــم االنــتــظــار 
ــة  الــــــخــــــاصــــــة بــــــخــــــدمــــــات الــــصــــحــ
الــوطــنــيــة فــي بــريــطــانــيــا تــضــم 5.6 ماليني 
ــاريـــخ  ــاســـي فــــي تـ ــيـ ــم قـ ــ ــو رقــ ــ ــا، وهــ شـــخـــصـ
اململكة املتحدة، كما زاد عدد املرضى الذين 
تــحــولــوا إلـــى الــقــطــاع الــخــاص مــنــذ ظهور 
جائحة كورونا. وأكــد ذلك تدهور خدمات 
الــصــحــة الــوطــنــيــة، فـــي حـــني صـــرح رئــيــس 
الــحــكــومــة بــوريــس جــونــســون أن حكومته 
ستفرض حزمة زيادات في الضرائب بقيمة 
مليار   16.5( إســتــرلــيــنــي  جــنــيــه  مــلــيــار   12
ــريــــل/ نــيــســان  إبــ بـــــدءًا مـــن  دوالر( ســنــويــا 
الصحية  الــخــدمــات  تــراكــم  ملــعــالــجــة   ،2022
الــوطــنــيــة وإصـــــالح الـــرعـــايـــة االجــتــمــاعــيــة. 
أكبر  والــالفــت أن مؤسسة »ســبــايــر«، ثاني 
مزود للرعاية الصحية الخاصة في اململكة 
قالت  39 مستشفى،  تــديــر  والــتــي  املــتــحــدة 
املــائــة عن  فــي   81 زاد بنسبة  »إنــفــاقــهــا  إن 
املـــبـــالـــغ الـــتـــي يــدفــعــهــا األشــــخــــاص مــقــابــل 
إبريل/ نيسان ويونيو/  العالج بني  تلقي 
حــــزيــــران، مــقــارنــة بــالــفــتــرة ذاتـــهـــا مـــن عــام 
الــبــيــانــات األكــثــر حــداثــة  2019«. وأظـــهـــرت 
الــتــي أصــدرتــهــا خــدمــات الــصــحــة الوطنية 
ــثـــر مــــن مــلــيــونــي  الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، حـــضـــور أكـ
شخص إلى أقسام الطوارئ والحوادث في 
بأكثر  حـــددت  بينما   ،2021 آب  أغــســطــس/ 
من 5.6 ماليني العدد اإلجمالي لألشخاص 
الذين ينتظرون اإلحالة إلى العالج )أوقات 
ــدة الــزمــنــيــة من  ــ االنـــتـــظـــار الـــتـــي تـــرصـــد املـ

اإلحالة إلى العالج االختياري(.
وفــي يــولــيــو/ تــمــوز املــاضــي، انخفض إلى 
الــذيــن ينتظرون  293,102 عــدد األشــخــاص 
أكــثــر مــن 52 أســبــوعــا لــبــدء الــعــالج، لكنه ال 
 ،2019 تموز  يوليو/  مــن  بكثير  أعلى  يــزال 
فقط،  الرقم 1032 شخصا  يتجاوز  لم  حني 
علما أن التخصصات التي ضمت أكبر عدد 
عام،  من  أكثر  ينتظرون  الذين  املرضى  من 
والجراحة  العظام  وجــراحــة  الصدمات  هي 

العامة.
يــبــلــغ املـــديـــر الــتــنــفــيــذي ملــؤســســة »نــافــيــلــد 
إلى تحسني  التي تهدف  املستقلة  تراست« 
ــة الـــصـــحـــيـــة فــــي املــمــلــكــة  ــايــ مـــســـتـــوى الــــرعــ
املتحدة، نايجل إدواردز، »العربي الجديد« 
أن »بريطانيا عانت من جائحة كورونا، ومن 
إلى  الــتــي احتاجت  عــدد إصاباتها  ارتــفــاع 
دخول مستشفيات لتلقي العالج، ما وضع 
خـــدمـــات الــصــحــة الــوطــنــيــة تــحــت ضــغــوط 
هــائــلــة خــــالل مـــوجـــات الــتــفــشــي الــرئــيــســيــة 
الثالث، ودفعها إلى إلغاء أو تأجيل العديد 
األشعة  واالختبارات وصــور  العمليات  من 

املــنــزل، ثــم جـــاءت نتيجة االخــتــبــار سلبية 
أن  أبلغني  الطبيب  لكن  الــتــالــي،  الــيــوم  فــي 
املستشفى تكتفي بنتيجة إيجابية واحدة 
اليوم  أخشاه  ومــا  العملية.  موعد  لتأجيل 
االنــتــظــار ألشــهــر مــجــددًا، وتــدهــور حالتي 

الصحية«. 
ــبـــدو مــــن الــطــبــيــعــي أن يــخــتــار  ــا، يـ ــنـ مــــن هـ
العالج تمويل  الــقــادرون على دفع تكاليف 
رعايتهم الصحية بأنفسهم. وقد ارتفع عدد 
رون 

ّ
هؤالء في شكل كبير، لكن خبراء يحذ

مـــن أن هــــذا الـــتـــوّجـــه يـــهـــدد بــخــطــر إنــشــاء 
نظام ذي مستويني، حيث يدفع األشخاص 
ــارات والـــعـــالجـــات  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ األثـــــريـــــاء ثـــمـــن االخـ
 الـــســـريـــعـــة، فــــي حــــني يـــضـــطـــر األشــــخــــاص 
األقـــل رفــاهــيــة إلـــى االنــتــظــار فــتــرات أطـــول. 
ويــكــمــن الــخــطــر فــي دفـــع مــرضــى الــخــدمــات 
ــك، ألن  الصحية الــوطــنــيــة إلـــى أبــعــد مــن ذلـ
الذين  الوطنية  الصحية  الــخــدمــات  أطــبــاء 
أولــويــة  يعطون  خــاصــة  إجــــراءات  يتبعون 

للمرضى الذين يدفعون.

يبلغ عدد تالميذ 
المرحلة الثانوية في مخيّم 

برج الشمالي نحو 400

ينتظر بعض المرضى 
أكثر من عام كامل إلجراء 

عمليات جراحية

وخــدمــات صحية أخـــرى. وإلــى جانب هذه 
الضغوط، أحجم أطباء في الطب العام عن 
إرســال مرضى في شكل متزايد إلــى أطباء 
متخّصصني. وانتظر عدد كبير من املرضى 
أكثر من عام إلجراء عمليات جراحية، بينما 
دفع آخرون تكاليف عالجهم من حساباتهم 
»التوجه   

ّ
أن إدواردز  ويــشــرح  الشخصية«. 

إلى العالج الخاص ال يؤثر في شكل كبير 
عــلــى مـــرضـــى خـــدمـــات الــصــحــة الــوطــنــيــة، 
الــذيــن يــعــمــلــون فــي القطاعني  ألن األطـــبـــاء 
لدى  عملهم  يحّدد ساعات  بعقد  ملتزمون 

خدمات الصحة الوطنية«.
ــم أن نــســبــة 32 فـــي املـــائـــة مـــن املــرضــى  ورغــ
العالج  لبدء  أسبوعا   18 مــن  أكثر  انتظروا 
ــا يــشــيــر إلـــى  ــمـــوز 2021، مــ فــــي يـــولـــيـــو/ تـ
تــحــســن بــنــســبــة 21 نــقــطــة مــئــويــة مــقــارنــة 
بــــذروة يــولــيــو/ تــمــوز 2020، لــكــنــه ال يــزال 
يــولــيــو/ تموز  نــقــطــة مــن  أســــوأ بنسبة 18 
2019. كما انتظر حوالى واحد من كل أربعة 
مرضى )24 في املائة( أكثر من ستة أسابيع 
إلجراء اختبار تشخيصي في يوليو/ تموز 
2021. وحتى اليوم لم يتم بلوغ هدف وقف 
انتظار التشخيص الذي تحدد قبل أكثر من 
7 أعوام ونصف العام، كما لم تمنح أولوية 
ملرضى السرطان، ففي يوليو/ تموز 2021 
انتظر 28 في املائة من هؤالء املرضى أكثر 
من شهرين لبدء عالجهم األول، بعد إحالة 
الــعــام، وهــو أســـوأ أداء  عاجلة مــن الطبيب 
على اإلطالق. أيضا لم يتحقق منذ 5 أعوام 
االنتظار  فترة  تحديد  هــدف  العام  ونصف 

ملرضى السرطان بـ 62 يوما. 
 مـــن جـــهـــتـــه، يـــقـــول رودجـــــــرز )59 عـــامـــا( لـــ

 »العربي الجديد«: »شعرت بألم في الصدر 
ــذه الــحــال  ــا عــلــى هــ ــامـ وغـــثـــيـــان، وبــقــيــت أيـ
ــوارئ حيث  ــطــ حــتــى تـــوّجـــهـــت إلــــى قــســم الــ
انتظرت حــوالــي ثــالث ســاعــات مــمــددًا على 
األرض مــن شـــّدة األلـــم. ثــم أجـــروا لــي عــددًا 
ــى غــرفــة  ــ ــلــــونــــي إلـ ــــارات، وأدخــ ــبـ ــ ــتـ ــ مــــن االخـ
فـــي املــســتــشــفــى، لــكــنــنــي تــعــرضــت لــصــدمــة 
حــني ســألــونــي عــنــد الــســاعــة الــثــانــيــة فجرًا 
إذا كــنــت أســتــطــيــع املـــغـــادرة وتـــرك السرير 
ملــريــض آخـــر، وهـــو مــا فــعــلــتــه، لــكــن حالتي 
اســتــمــرت فــي الــتــدهــور، وخــســرت أكــثــر من 
17 كيلوغراما في غضون أقل من شهرين«. 
يــضــيــف: »أبــلــغــنــي أطـــبـــاء بــعــد فــتــرة أنــنــي 
ــرارة. وبــمــا أنني  ــ أعــانــي مــن الــتــهــاب فــي املـ
الصحة  على خدمات  الهائل  الضغط  أعلم 
الــوطــنــيــة أدركـــت أن ال أمــل فــي تلقي عــالج 
قبل ثالثة أشهر على األقل. وبقيت أتحّمل 
األلم في انتظار استالم رسالة من الطبيب 
تحدد موعد العملية، ثم وصلت إلى درجة 
أتقّيأ فيها حتى املـــاء، ولــم أعــد قـــادرًا على 
فاتصلت  الــنــوم،  أو  الجلوس  أو  االستلقاء 

حيث  املستشفى  إلــى  ونقلوني  باإلسعاف 
مكثت أليــام. وبعدها أجريت اختبارات دم 
)أم  املغناطيسي  بالرنني  وتصوير  جديدة 
إلـــى عمليتني،  أحــتــاج  أنــنــي  فــتــبــنّي  آي(  آر 
املــرارة. وتحدد  التهاب  ر من 

ّ
تأث الكبد  وأن 

15 سبتمبر/  فـــي  األولـــــى  الــعــمــلــيــة  مــوعــد 
ه ألغي في صباح اليوم 

ّ
أيلول الجاري، لكن

ذاته، بعدما جاءت نتائج االختبار الثاني 
لــكــورونــا إيــجــابــيــة. وقــبــل انــتــظــار نتيجة 
االخــتــبــار الــثــالــث، طــلــبــوا نقلي إلـــى جناح 
كــوفــيــد -19، لــكــنــنــي اخـــتـــرت املـــغـــادرة إلــى 

أيرلندا 
الشمالية

اسكتلندا

ويلز

إنكلترا

المملكة المتحدة

تتسبّب أزمة المحروقات في 
لبنان في اختفاء هذه المواد 

وارتفاع أسعارها إن توّفرت. 
فتزيد تكلفة المواصالت، ما 

يؤثّر سلبًا على تالميذ المرحلة 
الثانوية في مخيّم برج 

الشمالي لالجئين الفلسطينيين

صور ـ انتصار الدنان

كبير  لبنان بشكل  في  االقتصادية  األزمــة  انعكست 
رت سلبا 

ّ
على حياة الالجئني الفلسطينيني فيه، وأث

 الــقــطــاعــات الــتــي تــعــانــي مـــن مــشــكــالت في 
ّ

عــلــى كـــل
التربية  التعليم. وكـــان وزيـــر  قــطــاع  األســـاس، منها 
أعلن  املــجــذوب، قد  السابق، طــارق  العالي  والتعليم 
 
ّ
أن الجديدة،  اللبنانية  الحكومة  أخيرًا، قبل تشكيل 

أيــام، حرصا  التعليم سوف يكون حضوريا ألربعة 
منه على العام الدراسي 2021-2022، بعدما كان قد 
تــأرجــح فــي الــعــام املــاضــي مــا بــني تعليم حــضــوري 
وآخر عن ُبعد على خلفية أزمة كورونا. وبناًء على 
 مـــــدارس وكـــالـــة األمــــم املــتــحــدة 

ّ
قــــرار املــــجــــذوب، فــــإن

)أونــــروا(  الفلسطينيني  الــالجــئــني  وتشغيل  إلغــاثــة 
 هذه 

ّ
لكن أبوابها الستقبال تالميذها.  تفتح  سوف 

بالنسبة  املــدرســة تعتريها صــعــوبــات  إلـــى  الــعــودة 
إلـــى تــالمــيــذ املــرحــلــة الــثــانــويــة الــذيــن يــعــيــشــون في 
مخّيم برج الشمالي بقضاء صور جنوبي لبنان. فال 
مدرسة ثانوية في املخّيم، بالتالي هم مضطرون إلى 
الرشيدية  مخّيم  فــي  »األقــصــى«  بمدرسة  االلتحاق 
ــب عليهم 

ّ
فــي الــقــضــاء نفسه، األمـــر الـــذي ســوف يــرت

تكاليف إضافية لتأمني نقلهم.
ــم، نـــاشـــط فــلــســطــيــنــي وعـــضـــو فــي  ــيــ ــراهــ مـــــــروان إبــ
الــثــانــويــة، وهــو  الــصــفــوف  لتالميذ  األهــلــيــة  اللجنة 
يتحّدر من قرية الناعمة في قضاء صفد بفلسطني 
املحتلة ويقيم اليوم في مخّيم برج الشمالي، يقول 
 »األهل عموما لن يتمّكنوا من 

ّ
»العربي الجديد«، إن لـ

 التالميذ أن 
ّ

تحّمل تكاليف املواصالت، لذلك من حق
الشمالي حيث  بــرج  فــي  ــن لهم صفوف ثانوية  تــؤمَّ
 »عـــدم إنــشــاء صــفــوف ثانوية 

ّ
يــقــيــمــون«، مــؤكــدًا أن

التحاق كثيرين  فــي املخّيم ســوف يتسبب فــي عــدم 
بــاملــدرســة، وســوف ُيحكم على هــؤالء باالنتهاء في 
م تالميذ مخّيم 

َ
ُيلز الشارع«. ويسأل إبراهيم: »ملاذا 

األقصى  بثانوية  بااللتحاق حصريا  الشمالي  برج 
على  املترتبة  النفقات  وبدفع  الرشيدية،  مخّيم  في 
هــذا األمـــر؟ ُيــضــاف إلــى ذلــك هــدر الــوقــت الناجم عن 
ر بنحو ثالث ساعات يوميا،  ل والذي ُيقدَّ

ّ
ذلك التنق

 مـــن شــــأن ذلــــك أن يــحــرمــهــم مـــن الــحــصــول 
ّ
عــلــمــا أن

ــنـــاول وجــبــة غــــداء وغــيــر  عــلــى قــســط مـــن الـــراحـــة وتـ
ه »ُيفترض استثمار الوقت 

ّ
ذلك«. يضيف إبراهيم أن

التلميذ، من خالل  والجهد واملــال في دعــم مستوى 
مــــن شـــأنـــهـــا مـــســـاعـــدتـــه عــلــى  دروس خـــصـــوصـــيـــة 

الــدراســي«. مــن جهته، يقول محمود  أدائـــه  تحسني 
ــرج الــشــمــالــي  ــ ــان مـــخـــّيـــم بـ ــكـ ــو مــــن سـ ــ الـــجـــمـــعـــة، وهـ
وعــضــو بــاملــجــلــس الــبــلــدي لــبــلــديــة الــبــرج الشمالي 
الثانوية  املرحلة  أهالي تالميذ  وكذلك عضو لجنة 
 »هـــذه القضية 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن فــي املــخــّيــم، لـــ

ليست حديثة العهد بل هي مزمنة، وأونروا ال تفي 
بوعودها في هذا املجال، في الوقت الذي يحتاج فيه 
تالميذ املخّيم إلى مدرسة ثانوية«. ويشرح الجمعة 
 »عدد تالميذ املرحلة الثانوية يبلغ هنا نحو 400 

ّ
أن

إلى مخّيم  التوّجه  إلى  تلميذ ُيضطرون بمعظمهم 
الــرشــيــديــة، فــيــمــا قــســم صــغــيــر مــنــهــم يــلــجــأون إلــى 
الوساطة فيتابعون تعليمهم في مدرسة دير ياسني 
بــمــخــّيــم الـــبـــّص«.  وكــانــت دائــــرة وكــالــة الــغــوث في 
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطني في لبنان قد 
أصــدرت بيانا دعت فيه إلى إنقاذ مستقبل تالميذ 
ــدارس لهم  الــثــانــويــة فــي لــبــنــان، مــن خـــالل إنــشــاء مــ
مخّيم   

ّ
أن إلــى  املــواصــالت، مشيرة  تكاليف  وتوفير 

برج الشمالي الذي يقع إلى الشرق من مدينة صور 

 املخّيمات وتالميذها 
ّ

الجنوبية، يختصر مشكلة كل
الذين ينظرون بقلق إلى بدء العام الدراسي الجديد، 
ــر أدنـــى مــقــّومــات االســتــمــرار لــدى 

ّ
مــن دون أن تــتــوف

هؤالء ولدى أهلهم، خصوصا بعد قرار املؤسسات 
الجديد  الــدراســي  الــعــام  إطـــالق  اللبنانية  التربوية 
 ذلــــك يــعــنــي بـــروز 

ّ
ــا. أضـــافـــت الــــدائــــرة أن حـــضـــوريـ

 التعليم 
ّ
مشكالت لم تكن في الحسبان، ال سّيما أن

فــي الــعــاَمــني املــاضــَيــني كـــان عــن ُبــعــد ولـــم تــكــن ثّمة 
النقل للتالميذ واملدّرسني على  مشكلة في تكاليف 
 ثــّمــة ثـــالث مـــدارس 

ّ
ــواء. وتــابــعــت الـــدائـــرة أن حـــّد ســ

ثانوية في منطقة لبنان الجنوبي هي »بيسان« في 
مخّيم عني الحلوة في مدينة صيدا، و»األقصى« في 
البّص،  في مخّيم  ياسني«  و»ديــر  الرشيدية،  مخّيم 
ى عدد سكانه 

ّ
فيما مخّيم برج الشمالي الذي يتخط

24 ألـــف نــســمــة فــمــا زال يــعــانــي مـــن غــيــاب مــدرســة 
ــروا  ــ أونـ ــالـــة  اعــتــمــاد وكـ  

ّ
أن ــرة  ــدائــ الــ ثـــانـــويـــة. ورأت 

لن يكلفها  الشمالي  بــرج  مدرسة ثانوية في مخّيم 
ة أعوام مبنى 

ّ
ها أنشأت قبل ست

ّ
الكثير، خصوصا أن

بالقرب من مدرسة »جباليا« فيه وهــو ما زال غير 
ني في 

َ
ني شاغرت

َ
ر طبقت

ّ
مستخدم، باإلضافة إلى توف

ي »جباليا« و»صرفند« يمكن استخدامهما 
َ
مدرست

ــروا  ــر عــلــى وكــالــة أونـ
ّ
ــر الـــذي يــوف لــهــذه الــغــايــة، األمـ

تكلفة بناء جديد أو استئجار أرض أو غير ذلك من 
نفقات. وقد وضعت دائرة وكالة الغوث في الجبهة 
الــديــمــقــراطــيــة لــتــحــريــر فلسطني هـــذه املــشــكــلــة أمــام 
داعية  الفلسطينية،  الفصائل  وأمـــام  أونـــروا  وكــالــة 

ي هذا املطلب.
ّ
إلى تبن

مرضى بريطانياتحقيق
زهير هواريماليين ينتظرون الخدمات الصحية

يمكن القول من دون حد أدنى من املبالغة إن مفاعيل الواقع التعليمي 
بسبب جائحة كورونا ستمتد إلى عقود طويلة، إن لم يجر تداركها 
على نحو جذري وحاسم. ونبدأ هذه املرة من لبنان، الذي لطاملا ُعرف 
ففيه نشأت  والنور،  والعلم  الحرف  بلد  بأنه  أشقاؤه وغيرهم  وعرفه 
الــقــرن السابع عشر، وكــذلــك أول  األبــجــديــة، وأول مــدرســة حديثة فــي 
العام 1866  جامعتني عصريتني، هما الجامعة االميركية في بيروت 
والقديس يوسف في العام 1875. سنحصر حديثنا عن لبنان بمادة 

تتناول التعليم العام الرسمي والخاص وحلقتني عن التعليم العالي. 
لم تقتصر على  لبنان  مــدارس  أن معاناة  العام، ويتبني منه  نبدأ من 
القطاع الرسمي، بل شملت الخاص أيضًا. ما يعني أن حوالي الـ3400 

مدرسة قائمة بات مصيرها على املحك. 
انتشارًا واألقــل استقطابًا ألعــداد  الــعــام، وهــو األكثر  القطاع  نبدأ من 
يعانيها،  كان  التي  البنيوية  األعطاب  إلى  فإضافة  والطالب.  التالمذة 
وضعه الوباء واالنهيار أمام حالة بائسة في مختلف مراحله. إذ كان 
ــادة من  واضــحــًا أنــه كــان يعيش حــالــة تخبط تجعله عــاجــزًا عــن اإلفــ
ناجزة. فقد  تعليمية  تعلمية –  إدارة عملية  الرقمية في  التكنولوجيا 
ثبت أن نسبة من خضعوا لدورات في علوم الكومبيوتر واستعماالته 
املعلمني واألســاتــذة. وبالتالي كان من  التربوية هو قليل من مجموع 
ُبــعــد. وكي  الــرقــمــي عــن  التعامل  املــؤهــلــني،  ــؤالء، غير  الصعب على هـ
»يكتمل النقل بالزعرور«، كما يقول املثل العامي املحلي، ظهر جليًا أن 
األهل ال يستطيعون تأمني الهواتف واأللواح الذكية واألجهزة املحمولة 

ألبنائهم مع انهيار مداخيلهم. 
 واالقــتــصــاديــة والــخــدمــاتــيــة 

ً
ــن املـــعـــروف أن األزمــــة الــصــحــيــة أوال ومـ

ثــانــيــًا، قــد ضغطت عــلــى الــطــالب واألســـاتـــذة واألهــــل. ثــم تــرافــقــت مع 
شح ونــدرة مــادة البنزين للمواصالت، حتى بــات حضور هــؤالء إلى 
الصفوف متعذرًا. وأيــًا يكن تبدو املسألة أكبر من مجرد مواصالت 
متعثرة. فمعظم أساتذة املواد العلمية واالجتماعية عندما تسألهم عن 
جهوزية طالبهم للدخول في االمتحانات كانوا يجيبون بالنفي حتى 

لالمتحانات الفصلية والصفية. 
وكلما ابتعدنا عن العاصمة تضاعفت الهوة نتيجة تعذر توافر التيار 
ملدة  اإللــزامــي  الحضوري  التعليم  أمــا  اإلنترنت.  وشبكات  الكهربائي 
شهر عمليًا لكل تلميذ وطالب )شهران مقسمان على دفعتني للطالب(، 
فكان هو اآلخر شكليًا. وما يصح على املدرسة الحكومية يصح على 
النسبة العظمى من املدارس الخاصة باستثناء فئة »الخمسة نجوم« 
التي يقصدها أبناء النخبة، الذين درجوا على التعاطي مع التكنولوجيا 

الرقمية منذ نعومة أظافرهم. 
)باحث وأكاديمي(  

لبنان: بلد العلم والنور المطفأ

أكاديميا

في أغسطس/ آب 2021، عانت أقسام الطوارئ في مستشفيات بريطانيا 
من ضغوط تفوق قدراتها، بعدما شهدت انتظار أكثر من واحد من 
أكثر  منهم،  المائة  في   23 نسبة  أي  قصدوها،  أشخاص  خمسة  كل 
من أربع ساعات منذ لحظة الوصول إلى القبول أو النقل أو المغادرة، 

وهو أسوأ أداء منذ بدء نظام التسجيالت.

األداء األسوأ

عالج البريطانيين يحتاج إلى انتظار )ستيف بارسون/ فرانس برس(

ربّما لن يتكّرر هذا المشهد )أنور عمرو/ فرانس برس(
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نازحو مأرب اليمنية... معاناة  تستمر

النزوح في مأرب يمثّل 
نحو 40 في المائة من 

حجم التهجير

زكريا الكمالي

ال تــكــاد جـــراح الــنــازحــني فــي مـــأرب اليمنية 
ــــالل االســــتــــقــــرار فــــي مــنــطــقــة  ــنـــدمـــل مــــن خــ تـ
النيران  تــصــّر  إذ  مــجــددًا  نكأ 

ُ
ت حتى  معّينة، 

ــام. وفـــي  ــ ــر مــــن عــ ــثـ عـــلـــى مــالحــقــتــهــم مـــنـــذ أكـ
املحافظة الواقعة شرقي اليمن، يبدو الوضع 
الــتــصــّور. وما  مــزريــا بشكل يفوق  اإلنساني 
وا 

ّ
إن يبدأ السكان بالتقاط أنفاسهم وقد ظن

هم وصلوا إلى »منطقة خضراء« توفر لهم 
ّ
أن

األمان املفقود، حتى تباغتهم قذائف مدفعية 
الحوثيني وتجبرهم على الرحيل مّرة أخرى، 
ي رحبة 

َ
الحال مع سكان مديريت مثلما هي 

وحريب جنوبي مأرب.
الصعداء  السكان  س 

ّ
تنف رحــبــة،  مديرية  فــي 

املقاتلني  بدحر  الحكومية  الــقــوات  قيام  بعد 
الـــحـــوثـــيـــني مــنــهــا مــنــتــصــف يـــولـــيـــو/ تــمــوز 
املـــاضـــي، وعـــــادوا إلـــى مــنــازلــهــم وأراضــيــهــم 
ــام مــــن الــتــشــتــت فــي  ــ الــــزراعــــيــــة بـــعـــد نـــحـــو عـ
 
ّ
مــخــيــمــات أقــيــمــت بــمــديــريــات مـــجـــاورة. لكن
 مع 

ً
بــقــاء هـــؤالء فــي مــنــازلــهــم لــم يـــدم طــويــال

اســتــئــنــاف الــهــجــمــات وســـيـــطـــرة الــحــوثــيــني 
الــجــاري.  أيــلــول  منتصف سبتمبر/  مــجــددًا 
التهجير، يشير مــصــدر محلي  وإلـــى جــانــب 
 »عــددًا من املنازل 

ّ
»العربي الجديد« إلى أن لـ

تـــعـــّرض إلـــى الــتــفــجــيــر عــلــى أيــــدي مسلحني 
ــال االنــتــقــامــيــة  ــمــ حـــوثـــيـــني. ومـــثـــل هــــذه األعــ
تجعل سكان تلك املنازل بال مــأوى حتى لو 

وضعت الحرب أوزارها يوما ما«.
وشــهــدت مــديــريــة رحــبــة مــوجــة نـــزوح عالية 
ــة األولـــــــــى مــن  ــثــــالثــ ــــي خــــــالل األســــابــــيــــع الــ فـ
األرقـــام  الــجــاري. وبحسب  أيــلــول  سبتمبر/ 
املجال  في  العاملة  املنظمات  رصدتها  التي 
ــفــة من 

ّ
اإلغــاثــي، فقد نــزحــت 1118 أســـرة مــؤل

الوحدة  فــردًا. وقــد كشفت  سبعة آالف و828 
الـــنـــازحـــني في  مــخــيــمــات  الــتــنــفــيــذيــة إلدارة 
اليمنية،  مــأرب، وهــي هيئة تابعة للحكومة 
عن نــزوح 180 أســرة إلــى منازل مضيفة في 
ــل مــديــريــة رحـــبـــة ذاتـــهـــا، فــيــمــا قــصــدت  ــ داخـ
296 أســــرة أخــــرى مــديــريــة جــبــل مــــراد و543 
إلى مدينة مأرب عاصمة املحافظة و97 إلى 
مــديــريــة الــجــوبــة و17 إلــــى مــديــريــة حــريــب. 
ــــي الـــــوحـــــدة الــتــنــفــيــذيــة  ــــؤول فـ ــــسـ ويـــفـــيـــد مـ
 »الـــهـــجـــوم املــفــاجــئ 

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« بــــأن

لــلــحــوثــيــني أجــبــر مــئــات األســــر عــلــى الــنــفــاد 
بجلدها فقط، إذ لم يكن بمقدور أفرادها أخذ 
أبسط مستلزماتهم الشخصية أو ما يضمن 

بقاءهم على قيد الحياة«.
ــان مـــديـــريـــة رحـــبـــة لــيــســوا الــوحــيــديــن  ــكـ وسـ
ـــت 

ّ
ــــرب وقـــض ــــحـ ــران الـ ــ ــيـ ــ ــــن طـــاولـــتـــهـــم نـ ــذيـ ــ الـ

ي حريب والعبدية 
َ
مضاجعهم. ففي مديريت

ــني، كــان السكان على مــوعــد جديد 
َ
املــجــاورت

مع التهجير عقب وصول الهجمات الحوثية 
 
ّ
إلى أسوارها للمّرة األولى. ومن املفارقات أن

مديرية حريب التي اجتاحها الحوثيون في 
املجتمعات  أحــد  كانت  الــجــاري  22 سبتمبر 
ها 

ّ
املضيفة للنازحني الوافدين من رحبة، لكن

ضاقت اآلن مع اشتداد رقعة املعارك.
ويؤكد املسؤولون في وحدة إدارة مخيمات 
تحتضن  كانت  حريب  مديرية   

ّ
أن النازحني 

ع فـــي مــركــز املــديــنــة 
ّ
ــرة تـــتـــوز نــحــو 5600 أســ

واألريــاف، وذلك في ضيافة املجتمع واألسر 
 تلك 

ّ
التي ترتبط معها بصلة قرابة، علما أن

األسر بمعظمها باتت اآلن عالقة مع اجتياح 
الحوثيني للمدينة فيما تمّكنت بعض األسر 
ــــأرب  ــديــــرات الـــجـــوبـــة ومـ مــــن الــــفــــرار نـــحـــو مــ

املدينة والوادي.

ويـــرزح تحت الــحــصــار فــي مــديــريــة العبدية 
عون 

ّ
جنوبي مــأرب، نحو 50 ألف نازح يتوز

فــي  وذلــــــــك  أســـــــــرة،  و500  آالف  ســـبـــعـــة  ــــي  فـ
املـــخـــيـــمـــات واملـــجـــتـــمـــع املـــضـــيـــف. وبــحــســب 
 هذه 

ّ
 كل

ّ
وحدة إدارة مخيمات النازحني، فإن

األعداد محاصرة بالكامل من قبل الحوثيني 
ولــم ُيسمح لهم بــإدخــال املــيــاه والــغــذاء منذ 
22 سبتمبر الــجــاري، بــهــدف إجــبــار الــقــوات 
عت مصادر 

ّ
الحكومية على االستسالم. وتوق

الــجــديــد« أن تتضاعف  »الــعــربــي  لـــ حــقــوقــيــة 
مـــعـــدالت الـــنـــزوح فـــي خــــالل الــفــتــرة املــقــبــلــة، 
خصوصا مع بلوغ األعمال القتالية ذروتها 

في األطراف الجنوبية ملأرب وشبوة.
ــط االنـــفـــجـــار الـــهـــائـــل، تــشــكــو الـــوحـــدة  ــ ووسـ
الــتــنــفــيــذيــة وغــيــرهــا مـــن الــجــهــات اإلغــاثــيــة 
من نقص حاد في تغطية احتياجات األسر 
وتشير  الدولية،  املنظمات  قبل  من  النازحة 
عّدة  الت 

ّ
ذت تدخ

ّ
نف املحلية  السلطة   

ّ
أن إلــى 

مـــن خــــالل تــقــديــم مـــســـاعـــدات نــقــديــة ومــــواد 
ــــى اتــــســــاع رقــعــة  غـــذائـــيـــة طــــارئــــة. ونــــظــــرًا إلـ
املـــعـــارك بــشــكــل قــيــاســي، عـــجـــزت املــنــظــمــات 
الدولية الخاصة بتتبع النزوح، عن مواكبة 

املــســتــجــّدات مــع امـــتـــداد املـــعـــارك إلـــى تخوم 
محافظة شبوة.

فــقــد بلغ  لــلــهــجــرة،  الــدولــيــة  ووفــقــا للمنظمة 
عدد األسر التي فّرت من مواقعها األصلية أو 
اضطرت إلى النزوح في خالل الفترة املمتدة 
ما بني األول من يناير/ كانون الثاني املاضي 
و516  آالف   10 إلــــى  الــــجــــاري،  ســبــتــمــبــر  و18 
أسرة، ما يعادل نحو 64 ألف نسمة. وأوضحت 
 الفترة املمتدة ما 

ّ
املنظمة في تقرير حديث أن

بني 12 و18 سبتمبر الجاري شهدت أكبر عدد 
الــنــزوح في ثــالث محافظات هي  من عمليات 
مـــأرب والــبــيــضــاء وشــبــوة، وقـــد شــهــدت كلها 
تصعيدًا وأعمااًل قتالية. وفي تفصيل ألعداد 
ــاالت الـــنـــزوح  ــ  حـ

ّ
ــأن ــ ــادت املــنــظــمــة بـ ــ ــر، أفــ ــ األســ

املسجلة بمعظمها كانت من مديريات بيحان 
وعسيالن ومرخة في شبوة بواقع 166 أسرة، 
فيما ُرصد نزوح 98 أسرة من محافظة مأرب 

و62 أسرة من محافظة البيضاء. 

قد ال يتناسب منطق الكبار مع تفسير 
لتصحيح  الــتــدخــل  لــدى  الطفل  ضحك 
يتصرف  أنــه  يعتبرون  فهم  تصرفاته، 
كما لو أنه ال يهتم حني يفعل أو يقول 
أو ربما لآلخرين.  لنفسه  شيئا مؤذيا 
ــــــه ال يـــظـــهـــر أّي  ـ

ّ
ويـــعـــتـــقـــدون أيــــضــــا أن

باعتالل  تعاطف، وربما يكون مصابا 
اجــتــمــاعــي، مــا يــطــرح تــســاؤالت لديهم 
حــــول كــيــفــيــة تــربــيــتــه فـــي ظـــل تمتعه 

بردود فعل غير مقبولة.
ويـــــــــــؤيـــــــــــد تــــــــقــــــــريــــــــر نـــــــــشـــــــــره مــــــوقــــــع 
»أفـــعـــال   

ّ
أن تـــــــــوداي«  »ســـايـــكـــولـــوجـــي 

الطفل قد تبدو غير منطقية ومقلقة في 
الشعور  الضحك،  بينها  ومــن  الظاهر، 
اآلذان،  وتغطية  الــهــروب،  أو  بالخجل، 
ــهــا تشير مــن مــنــظــوره إلـــى سلوك 

ّ
لــكــن

مــنــطــقــي يـــهـــدف بــبــســاطــة إلــــى تــوفــيــر 
ــه مــــن فـــيـــض مــن  ــ ــتــ ــ ــه، وإراحــ ــ حـــمـــايـــة لــ

املشاعر الصعبة«.
 
ّ
ــي عـــلـــم الـــنـــفـــس أن ــراء فــ ــبــ ويـــعـــتـــبـــر خــ
ــة لــــدى الــطــفــل ال  ــراوغــ »اســـتـــجـــابـــات املــ
أو مشاعر.  إلــى تعاطف  افتقاره  تعني 
امـــتـــلـــك  إذا  يـــخـــتـــبـــر خــــصــــوصــــا  فــــهــــو 
حساسية عالية بطبيعته، تصحيحات 
أو حتى توجيهات باعتبارها اتهامات 
ــد مــعــتــمــدة  ــ ــواعـ ــ ــيـــة، ولــــيــــس قـ شـــخـــصـ
»مواجهة  يضيفون:  الــكــبــار«.  يضعها 
ــل مــــن ســلــوك  ــ ــ الـــغـــضـــب أو خـــيـــبـــة األمـ
مربكا جدًا  يكون  قد  خضع ملالحظات 
للطفل، فهو يعرف أنه فعل شيئا غير 

مقبول، لكنه ال يملك مهارات منع نفسه 
من التصرف بناًء على دوافعه. وهكذا 
ينخرط في كل أنــواع املراوغة من أجل 
صرف االنتباه عن توتره وعدم راحته، 
أي أنه يحاول فقط التأقلم مع مشاعر 

يجد صعوبة في فهمها وإدارتها«.
 »مــواجــهــة 

ّ
ر هــــؤالء الــخــبــراء أن

ّ
ويـــحـــذ

ــقــــاب،  وعــ ــقـــســـوة  بـ ــفـــل  الـــطـ فـــعـــل  ردود 
خــــصــــوصــــا فــــــي نــــفــــس وقــــــــت واقــــعــــة 
اإليـــــــــذاء، قــــد تــضــخــم مـــشـــاعـــر الــخــجــل 
لــديــه وتــدفــعــه إلـــى الـــخـــروج عــن نطاق 
 إخــبــار 

ّ
الــســيــطــرة«. ويــشــيــرون إلـــى أن

الطفل بالتوقف عن الضحك أو إخراج 
اللسان أو تغطية األذنني أو سؤاله عن 

سبب قيامه بذلك لن ينفعا«.
 الدافع الطبيعي لدى البالغني 

ّ
األكيد أن

هـــو اســـتـــخـــدام املــنــطــق لــتــعــلــيــم الــطــفــل 
 عندما 

ّ
لكن فــي لحظات صعبة.  درســا 

لــن يستطيعوا  يــكــون مــرهــقــا عــاطــفــيــا 
الــوصــول إلـــى الــجــزء فــي الــدمــاغ الــذي 

يسمح له بالتفكير.
ــل إعــــادة ســـرد الـــحـــوادث مــن دون 

ّ
وتــقــل

ــا يــزيــد  ــن الـــدفـــاعـــيـــة، مـ إصــــــدار حــكــم مـ
ــفـــل بــــأمــــان حــني  احـــتـــمـــال شــــعــــور الـــطـ
إلــى مشاعره وردود فعله. وهي  ينظر 
الخطوة األولــى الحاسمة التي تجعله 
يــتــحــمــل مــســؤولــيــة ســـلـــوكـــه، ويــتــعــلــم 
مقبولة.  بــطــرق  مــشــاعــره  عــن  التعبير 

وهذا هو الهدف النهائي.
)كمال حنا(

هكذا تصحح سلوك 
طفل »مراوغ«

)Getty( ال تعرف سبب رّد فعلها بهذه الطريقة

قد يكون هذا نزوح عائلتهما الثاني )نبيل األوزري/ فرانس برس(

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني
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طبيعة خالبة 

الثقافة الحديثة

نزهة مع الكالب

السير لمسافات طويلة

السفاري المائي

الرحلــة الكتشــاف عالــم آخــر مــن معالــم الطبيعــة الخالبــة فــي النرويــج، قــد تكــون 
الخالبــة تخطــف  الطبيعــة  بهــا.  أي وجهــة ســياحية ســبق وقمتــم  عــن  مختلفــة 
األنفاس، املغامرات شيقة وخطيرة معًا، السكان يمتازون بكرم األخالق والطيبة. 
تعــد النرويــج أيضــًا مكانــًا رائعــًا للتعرف إلى الحيوانات النادرة. ببســاطة إنها بلد 
يجمع كل ما يمكن أن يتخيله الزائر من نشــاطات. تقع النرويج بالقرب من دائرة 
، ورغم 

َ
القطــب الشــمالي، وبالتالــي فــإن مناخها يمتاز بالبرودة طــوال العام تقريبا

ذلــك، فــإن الكثيــر مــن الــزوار يقصدونهــا، وخاصة أنها من الــدول القليلة الصديقة 
للبيئة، والتي تصل معدالت انبعاث الكربون فيها إلى مستويات منخفضة جدًا.

موقعها االســتراتيجي بني الدول األوروبية من جهة، واملحيط األطلســي من جهة 
ثانيــة، جعلهــا تجمــع مــا بــني الســياحتني البريــة والبحريــة، علــى اعتبــار أنها تملك 
أروع الشــواطئ الرمليــة علــى مســتوى العالــم، كمــا أن فيهــا الكثيــر مــن املناطــق 

)Getty( .املسجلة كتراث عاملي

تمكنــت النرويــج عمومــًا مــن حجــز مكانهــا في قائمة الدول التي تجمــع ما بني التراث 
اإلســكندنافي مــن جهــة، واألوروبــي التقليــدي مــن جهة ثانية. وقد يظهر ذلك بشــكل 
واضــح مــن خــالل الهندســة املعماريــة التــي تعــود إلــى القــرن الســادس عشــر، أو مــن 
القطبــي،  الشــفق  وأبرزهــا مهرجــان  تقــام ســنويًا،  التــي  الفنيــة  املهرجانــات  خــالل 
ومهرجــان تيليمــارك الشــعبي، ومهرجــان إبســن الثقافــي الذي يســتضيف عشــرات 
املسرحيات الغنائية، إضافة أيضًا إلى قائمة الطعام املنوعة. في الحقيقة، فقد تطور 
املطبخ النرويجي في السنوات األخيرة مع تدفق التأثير العاملي، ولكن تجربة الطعام 
التقليدية ال تزال واســعة النطاق. يلعب »الفايكنج«، وهي تســمية تطلق على الســكان 
األصليني في النرويج، دوًرا مهًما  في إرساء العادات والتقاليد، والحفاظ على األطباق 
القديمــة، وفــي مقدمتهــا طبــق اللحــم البــارد، وأطبــاق Fiskesuppe )حســاء الســمك 

)Getty/وولغانغ كاهلير( .Fiskekaker وكعكة السمك النرويجية ،)النرويجي

بســبب تســاقط الثلوج طيلة أيام الســنة تقريبًا، 
ونظــرًا لصعوبــة االنتقــال مــن مــكان إلــى آخــر، 
يســتخدم الســكان العربات التي تجرها الكالب 
إنهــا  بتجربتهــا؟  رأيكــم  فمــا  للنقــل.  كوســيلة 
فرصــة مناســبة جــدًا للقيــام بنزهــة فــي منطقــة 
Adventdalen، وهــي عبــارة عــن واد يبلــغ طوله 
العربــات  اســتخدام  خــالل  مــن  كيلومتــرًا،   30
الــكالب.  مــن  قطيــع  يســحبها  التــي  الخشــبية 
يكتشــف الزائــر الحيــاة البريــة الغنيــة بالطيــور 

وحيوانات الرنة. 
بــدورة  القيــام  يمكنهــم  املغامــرات،  وملحبــي 
تدريبيــة حــول كيفيــة قيــادة العربــات بمفردهم، 
والتعامل مع الكالب. بعدها، تقوم فرق سياحية 
باصطحابهــم إلــى جزيرة ســفالبارد في القطب 
الشمالي، حيث يقود الجميع العربات بمفردهم.

مــن  الكثيــر  تتضمــن  ســفالبارد  إلــى  الرحلــة 
األنشطة، أهمها القيام برحلة مائية في األنهار، 
واكتشــاف الجبــال الجليديــة، أو حتــى التخييــم 
في حديقة »نوردفست شبتسبيرجن« الوطنية 
الواقعــة فــي شــمال املدينــة، والتــي تضــم مئــات 
 )Getty//الحيوانات النادرة. )يوليا إيفيانكوف

صحيح أن الســير ملســافات طويلة في األماكن الطبيعية يعتبر أمرًا ممتعًا في املناطق الريفية أو الجبلية في النرويج، 
حيــث يمكــن االســتمتاع بمشــاهدة نبــات الخلنــج - نــوع مــن النبــات ينمــو فــي الجبــال -، الــذي يتحــول إلى اللــون األحمر 
واألصفــر والبرتقالــي النابــض بالحيــاة، إال أن ذلــك ليــس كل مــا يمكــن القيــام بــه فــي تلــك املناطــق. ففــي القــرى الجبلية، 
يمكن اكتشــاف القمم املرتفعة، من خالل الصعود على ســاللم خشــبية أو حجرية صممت خصيصًا لجذب الســياح. 
تضم النرويج أطول ساللم خشبية وحجرية في العالم. ففي منطقة Lysefjord يمكن للزائر خوض تجربة املضائق 
املائية من خالل الساللم الخشبية. وفي منطقة Oyfjellet يمكن للزائر تسلق 3000 درجة، في أطول مسار حجري، 
واالســتمتاع بإطاللــه بانوراميــة تأســر القلــوب. يمكــن للــزوار التوقــف فــي قريــة Florli الصغيــرة بعــد هــذه الرحلــة، 
لالســتراحة وتناول األطعمة التقليدية. كما تضم املنطقة أيضا عدًدا ال يحصى من مســارات املشــي ملســافات طويلة 

)Getty/أخرى. )شونينغ أولسنت بيلد

ال يمكــن إهمــال زيــارة منطقــة جيرانجيــر فــورد علــى الســاحل الغربــي للبــالد عنــد زيارتــك البلــد، كونهــا تعــد املــكان 
املناســب لركــوب العبــارات والســفن املائيــة، والقيــام بنزهــة فــي أحــد أشــهر املواقــع التــي تمــت إضافتها إلى الئحــة التراث 
العاملي لليونســكو، حيث ستشــاهدون خالل الرحلة البحرية النتوءات الصخرية، وسلســلة من الشــالالت املذهلة. تعتبر 
زيارة الشــالالت الكريســتالية  املعروفة باســم »ســبع أخوات« األشــهر في املنطقة، حيث يمكن للزائر ممارســة رياضة 
 Valldal الســباحة أســفل الشــالالت، أو حتــى ممارســة رياضــة التجذيــف. محبــو املغامــرات ال بــد لهــم من زيارة حديقــة
Aktivitetspark، التــي تضــم مئــات األلعــاب الترفيهيــة، حيــث يمكنهــم تســلق األشــجار، والقفــز فــوق البحيــرات املائيــة 
املصطنعــة، ناهيــك عــن وجــود مئــات األلعــاب املناســبة لجميــع األعمــار، وبطبيعــة الحال األســعار ليســت مرتفعــة، بل إن 
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MEDIA

أردنيون يدّونون عن انتهاكات 
حقوق اإلنسان

التعامل مع هونغ كونغ يثير 
نزاعًا في »ويكيبيديا«

بكين ـ علي أبو مريحيل

»هــواوي«،  لشــركة  املاليــة  املديــرة  حظيــت 
مينغ وانتشو، باستقبال األبطال في بلدها 
الصــن، فــي أعقــاب إطالق ســراحها من قبل 
الســلطات الكنديــة، بعــد التوصل إلى اتفاق 
التهــم  لتســوية  األميركيــن  املدعــن  مــع 
اإلقامــة  رهــن  كانــت  حيــث  إليهــا،  املوجهــة 
الجبريــة فــي كنــدا منــذ نحــو ثــالث ســنوات 
بسبب مزاعم بالتخطيط الستخدام النظام 
علــى  االلتفــاف  أجــل  مــن  العاملــي  املصرفــي 

العقوبات األميركية املفروضة على إيران.
شــركة  مؤسســة  ابنــة  اســتقبال  فــي  وكان 
»هــواوي«، بمطــار شــن جــن جنــوب البــالد، 
املســؤولن  كبــار  مــن  عــدد  الســبت،  يــوم 
اآلالف  عشــرات  إلــى  باإلضافــة  الصينيــن، 
من املواطنن الذين احتشدوا داخل وخارج 
ترحــب  وشــعارات  الفتــات  حاملــن  املطــار 
وفــي  القوميــة.  بالبطلــة  وصفوهــا  بمــن 
خــرق واضح للبروتوكــول، وعلى غير عادة 
ُمــد بســاط أحمــر أســفل مــدرج  الصينيــن، 
الطائــرة، واســتقبلت مينــغ وانتشــو كأنهــا 
حظــي  وقــد  رفيعــة.  سياســية  شــخصية 
مقطــع فيديــو قصيــر لنزولهــا مــن الطائــرة 
خــالل  مشــاهدة  مليــون   500 مــن  بأكثــر 
دقائــق علــى منصــة »دويــن« للفيديوهــات 
القصيــرة. ووصفت وســائل إعــالم حكومية 
إطالق ســراح املســؤولة املالية بأنه انتصار 
اعتبرهــا  بينمــا  الصينيــة،  للدبلوماســية 

مغردون رمزًا ملواجهة الهيمنة األميركية.
 
ً
أفردت صحف حكومية في الصن مســاحة
كبيــرة للحديــث عن حيثيــات عملية اإلفراج 
وقالــت  الدولــة،  قــادة  إلــى  الفضــل  ونســب 
صحيفــة »غلوبــال تايمــز« فــي افتتاحيتها، 
كشــفت  وانتشــو  مينــغ  قضيــة   

ّ
إن األحــد، 

للعالــم مــدى وحشــية الطــرق التــي تتبعهــا 
أهدافهــا  لتحقيــق  املتحــدة  الواليــات 
السياســية، وإنهــا ســتبقى وصمــة عــار فــي 
تاريخهــا الحديــث. ولفتــت إلى أن واشــنطن 
ســتفكر مليــا فــي املســتقبل قبــل أن تأخذ أي 
قــرار يســتهدف رجــال األعمــال الصينيــن، 
باســم  الناطقــة  الصحيفــة  أعربــت  كمــا 
الحــزب الشــيوعي الصينــي، عــن أملهــا فــي 
أن يلعــب إطــالق ســراح مينــغ دورًا إيجابيــا 
فــي معالجــة الفوضــى التي بــدأت قبل ثالث 
ســنوات، وأن يســهم في إعادة العالقات بن 
العالقــات  تحســن  وكذلــك  وكنــدا  الصــن 
نشــرت  جهتهــا،  مــن  األميركيــة.  الصينيــة 
صحيفة »تشــاينا ديلي« رسما كاريكتيريا 
يظهــر شــخصا يحمــل ميــزان العــدل فــي يد، 
وفــي اليــد األخــرى يقطــع بالســيف سالســل 
املاليــة،  املســؤولة  بســاق  املتصلــة  القيــد 
 يرمز 

ٌ
واملمســك بها من الطرف اآلخر وحش

املتحدثــة  وكانــت  األميركيــة.  الهيمنــة  إلــى 

منوعات

خــوا  الصينيــة  الخارجيــة  وزارة  باســم 
تشــون يينغ، قد وصفت قضية مينغ بأنها 
عمليــة اعتقــال تعســفي، وحادثــة اضطهــاد 
سياســي ملواطــن صينــي بهــدف قمع شــركة 
االتصــاالت الصينيــة. وبالرغــم مــن أنــه لــم 
تتم اإلشــارة إلى الصورة التي ســويت فيها 
القضيــة، فــإن مراقبــن يعتقــدون بــأن األمــر 
الســلطات  مــع  تبادليــة  صفقــة  ضمــن  تــم 

اليــوم  نفــس  فــي  وأنــه  الكنديــة، خصوصــا 
الــذي عــادت فيــه مينــغ إلــى بلدهــا، أطلقــت 
الســلطات الصينيــة ســراح الكنديــن مايكل 
املتهمــن  كوفريــغ،  ومايــكل  ســبافور، 
بقضايا تجســس، وهي مســألة ال تتســامح 

معها بكن تحت أي ظرف.
عــن االحتفــاء الصينــي غيــر املســبوق بهــذا 
العامــة  العالقــات  أســتاذة  قالــت  الحــدث، 

فــي جامعــة تيانجــن، تســو لينــغ، متحدثــة 
 »ذلــك ثمــار جهــود 

ّ
لـــ »العربــي الجديــد«، إن

التعبئــة  فــي  ســنوات  ثــالث  اســتمرت 
الشــعبية من خالل وســائل اإلعــالم املحلية، 
وشــبكات التواصــل االجتماعــي، حيــث كان 
مــن املهــم توعيــة الشــعب الصينــي بقضيــة 
السياســية«.  وخلفيتهــا  وانتشــو  مينــغ 
صحــف  أطلقتهــا  »عريضــة  أن  وأضافــت 
حكوميــة فــي وقت ســابق للمطالبة بإطالق 
ســراح املســؤولة املاليــة، جمعــت 15 مليــون 
ولفتــت  فقــط«.  قليلــة  أيــام  خــالل  توقيــع 
إلــى أن ذلــك كان لــه بالــغ األثــر فــي ممارســة 
الضغــط علــى أصحــاب القــرار، كمــا أشــارت 
إلــى دور املواطنــن الصينيــن املقيمــن فــي 
الخــارج والذيــن يقدر عددهــم بحوالي مائة 
مليون صيني، في إثارة قصة اعتقال مينغ 

وانتشو، وتحويلها إلى قضية رأي عام.
وفــي ردهــا علــى ســؤال عن مدى االســتثمار 
تســو  قالــت  القضيــة،  هــذه  فــي  السياســي 
حــد  إلــى  نحجــت  بكــن  أن  شــك  »ال  لينــغ: 
االحتجــاز  مســألة  اســتغالل  فــي  بعيــد 
التعســفي، لكشــف النقاب عن الوجه القبيح 
للديمقراطيــة الغربيــة والتشــدق بالحريات 
روايــة  مينــغ  قصــة  أن  معتبــرة  العامــة«، 
عــن  الغــرب  فــي  تســويقه  يتــم  ملــا  مضــادة 
فــي  املســلمة  لألقليــات  الصــن  اضطهــاد 

إقليم شينجيانغ.
جزيــرة  فــي  الحقوقــي  اعتبــر  جهتــه،  مــن 
مــع  حديــث  فــي  الم،  مــارك  كونــغ،  هونــغ 
»العربــي الجديــد«، أن »الصــن بالغــت فــي 
التعبير عن فرحتها باإلفراج عن املســؤولة 
املاليــة فــي شــركة هواوي، ســواء فــي تغطية 
رحلــة العــودة مــن كنــدا إلــى الصــن، والتــي 
بثت على شاشــات التلفزة الرســمية، أو في 
مراســم االســتقبال التي خرقت البروتوكول 
وانتشــو  مينــغ  أن  اعتبــار  علــى  الصينــي، 
شــركة  فــي  ماليــة  مديــرة  ســوى  ليســت 
تتبــع القطــاع الخــاص«. وفــي تفســير ذلــك، 
تعانــي  تــزال  ال  الصــن  أن  »يبــدو  قــال الم، 
توجههــا  التــي  املتتاليــة  الضربــات  تحــت 
آخرهــا  كان  والتــي  املتحــدة،  الواليــات  لهــا 
إقامــة شــراكة أمنيــة ثالثيــة مــع بريطانيــا 
الصينــي  التهديــد  ملواجهــة  وأســتراليا 
فــي املنطقــة، والحديــث أيضــا عــن تأســيس 
رباعيــة آســيوية تشــبه حلــف الناتــو تضــم 
اليابــان والهنــد«. لذلــك يبــدو، حســب قولــه، 
أن »قــرار اإلفــراج عــن مينــغ وانتشــو، جــاء 
قــررت  أن  بعــد  صينيــن،  وتوقيــت  برغبــة 
بكن التنازل واإلفراج عن معتقلن كندين، 
لتســويق هــذا األمــر داخليــا وتصويره على 
أنــه انتصــار دبلوماســي، في ظل غياب الرد 
الصينــي على التحديات الحقيقية املتمثلة 
فــي علــو كعــب قــوات البحريــة األميركية في 

منطقة املحيطن الهندي والهادئ«.

ثالث سنوات من 
التعبئة الصينية حول 
قضية مينغ وانتشو

واشنطن ـ العربي الجديد

كانــت  انتشــارها،  ســنوات  طــوال 
حــول  معلومــات  موســوعة  »ويكيبيديــا« 
ب املعــارك، لكن مع قدوم 

ّ
كل مــا يحــاول تجن

اندلــع  إســكندر،  ماريانــا  الجديــدة  املديــرة 
صــراع بــن جانــب مــن املحرريــن. فبمجــرد 
تولــي رئيســة تنفيذية جديــدة زمام األمور، 
فــي  املتطوعــن  املحرريــن  بــن  نــزاع  اندلــع 
تصويــر  كيفيــة  حــول  الصينيــة  النســخة 

األحداث في هونغ كونغ.
املوســوعة ال تســمح بالتقاريــر األصليــة، 
لذا يجب على كل من يريد إضافة محتوى 
»ويكيبيديــا«  مقــاالت  علــى  تعديلــه  أو 
علــى  املوجــودة،  باملصــادر  يستشــهد  أن 
أو  الحكوميــة  البيانــات  املثــال  ســبيل 
التقاريــر الصحافيــة. لكــن يجــب تصنيــف 
وهــذا  موثوقــة،  أنهــا  علــى  املصــادر  هــذه 
مــا كان مربــط خــالف عنيف بــن مجموعة 
اعتبــروا  الذيــن  املتطوعــن  املحرريــن  مــن 
الحكومة الصينية مصدرًا موثوقا، مقابل 
مجموعة أخرى مقرها بشــكل أساســي في 
لت االعتماد على روايات 

ّ
هونــغ كونغ فض

املتظاهرين.
قبل أسبوع، حظرت مؤسسة »ويكيميديا«  
ســبعة محرريــن مرتبطــن بمجموعــة فــي 

الصــن، اتهمتهــم بمحاولة تعزيز مصالح 
إلــى  التســلل  خــالل  مــن  الصينيــة  الدولــة 
املوســوعة. أتــت هــذه الخطــوة فــي الوقــت 
تشــرف  التــي  املؤسســة  فيــه  أعلنــت  الــذي 
الربحيــة،  غيــر  املوســوعة  مشــروع  علــى 
عــن تعيــن رئيســتها التنفيذيــة الجديــدة 
ماريانــا إســكندر، وهــي، وفقــا لصفحتهــا 
علــى »ويكيبيديا«، رائــدة أعمال ومحامية 
تقــود  املولــد  أميركيــة مصريــة  اجتماعيــة 
فــي  الشــباب  لتوظيــف  برنامجــا  حاليــا 

جنوب أفريقيا.
كيــف  ســي«  بــي  »بــي  ســألتها  عندمــا  لكــن 
تلــك  مثــل  تحديــات  مــع  التعامــل  يمكنهــا 
املوجــودة فــي الصــن، كانــت حريصــة علــى 
التأكيد على أن مجتمع »ويكيبيديا« يتمتع 
بــاإلدارة الذاتيــة إلــى حــد كبيــر، وأوضحــت 
أن »أحــد األشــياء املبكــرة جدًا التــي تعلمتها 
فــي هــذه العمليــة هــو بالتأكيــد أن مؤسســة 
وضــع  فــي  دورًا  تلعــب  ال  »ويكيميديــا« 
املهمــة  إن  وقالــت  التحريريــة«.  السياســة 
ســالمة  حمايــة  كانــت  للمؤسســة  األولــى 
هــو  اآلخــر  الرئيســي  واملبــدأ  متطوعيهــا، 
»ويكيبيديــا«.  إدارة  كيفيــة  حــول  الشــفافية 
بهــا  تعاملــت  التــي  الطريقــة  إلــى  وأشــارت 
»ويكيبيديــا« مــع انتخابات 2020 األميركية 
كمثال على محتوى »شــفاف وقابل للتحقق 

بســبب  النتقــادات  تعرضــه  بعــد  ودقيــق«. 
أن  بــدا  األولــى،  ســنواته  فــي  الدقــة  عــدم 
نظــام التصحيــح الذاتــي فــي »ويكيبيديــا«، 
املقــاالت  بمراقبــة  املتطوعــون  يقــوم  حيــث 
التغييــرات وتنفيذهــا  باســتمرار ومناقشــة 
أن  يمكــن  جديــدة،  معلومــات  وصــول  عنــد 
التواصــل االجتماعــي  يقــدم مثــااًل ملنصــات 
األقــل موثوقيــة. أدى االســتقطاب الــذي ســاد 
النقــاش، وتصميــم بعــض الحكومــات علــى 
التالعــب بمحتــوى املوســوعة حتــى يعكــس 
علــى  الضغــط  زيــادة  إلــى  نظرهــا،  وجهــة 
املنصة، خصوصا مع تزايد حروب التحرير 
بــكل شــيء،  املتعلــق  املحتــوى  املريــرة حــول 

بدءًا من تغير املناخ وحتى دونالد ترامب.

حشود استقبلت مديرة هواوي في المطار )نويل سيليس/فرانس برس(

)دانيال ليل أوليفاس/فرانس برس(

عّمان ـ العربي الجديد

تصــّدر وســم »#انتهاكات_حقوق_اإلنســان« قائمــة األكثــر تــداواًل فــي األردن علــى 
تويتــر، األحــد، وذلــك فــي إطــار فعاليــات العاصفــة اإللكترونيــة والحملــة التوعويــة 
للدفــاع عــن حقــوق اإلنســان فــي األردن »#معا_للتغيــر«، والتي أطلقهــا مركز حماية 
الصحافيــن. وتفاعــل مــع العاصفــة اإللكترونيــة الكثيــر مــن الناشــطن علــى مواقــع 
التواصــل االجتماعــي، إلــى جانب صحافين ومحامن ومؤسســات املجتمع املدني 
املعنيــة بحقــوق اإلنســان. وتهــدف الحملــة، التــي تأتــي ضمــن مشــروع تغييــر »نهج 
التــي  بالتحديــات  املجتمــع  توعيــة  إلــى  اإلنســان«،  حقــوق  لدعــم  تشــاوري جديــد 
تعتــرض تكريــس نهج حقوق اإلنســان في البــالد، والضغط على الحكومة لالنتباه 
إلــى أهميــة وضــع حــد لالنتهــاكات التــي تقــع علــى حقــوق اإلنســان، وتبنــي خطــة 

أولويات وطنية تدعم إنفاذ الحقوق وحماية الحريات العامة.
ونشــر »مركــز حمايــة وحريــة الصحافيــن« العديــد مــن التغريــدات التــي تداولهــا 
 »املادة 

ّ
الناشــطون بشــكل واســع عبــر منصــات التواصــل االجتماعي. ومن بينهــا أن

15 مــن الدســتور تكفــل الدولــة حريــة الــرأي والتعبيــر، وحريــة الصحافــة والطباعــة 
املــادة 128 مــن الدســتور بأنــه ال يجــوز أن تؤثــر القوانــن التــي  والنشــر، وتنــص 
بموجب هذا الدســتور على جوهر هذه الحقوق وأساســياتها«. أما املحامية هديل 
عبدالعزيــز فكتبــت »اســتخدام التوقيــف ما قبل املحاكمة كوســيلة لتقييد الحريات 
وفــرض عقوبــة مســبقة هــو مخالــف للدســتور والقانــون ويشــكل مساســا بجوهــر 
العدالــة والكرامــة االنســانية«. وقــال مديــر مركــز الفينيــق للدراســات االقتصاديــة 
واملعلوماتيــة أحمــد عــوض »مــا زال مــا يقــارب مــن 50 باملئــة مــن القــوى العاملــة 
فــي األردن غيــر مغطيــن بــأي شــكل مــن أشــكال الحمايــة االجتماعيــة، بالرغــم مــن 
مصادقتــه علــى العهــد الدولي للحقــوق االقتصادية واالجتماعيــة واتفاقية منظمة 
العمــل الدوليــة رقــم 102 املتعلقــة بالحــدود الدنيــا لتأمينــات الضمــان االجتماعــي 
#انتهاكات_حقوق_االنســان«. بــدوره، قــال الكاتــب أحمــد حســن الزعبــي »ال إصــالح 

وال تطوير للمنظومة السياسية دون ضمان حقوق اإلنسان والحريات العامة«.

بروباغاندا الصين: قضية مديرة »هواوي« نموذجًا

محمود 
سعد

القاهرة ـ العربي الجديد

»العربي الجديد«  قالت مصادر إعالمية مصرية لـ
»بــاب  برنامــج  وقــف  وراء  الرئيــس  الســبب  إن 
الخلــق« علــى قناة »النهار«، الذي يقدمه اإلعالمي 
الشهير محمود سعد منذ أكثر من أربع سنوات، 
هــو تحــدث األخير عــن تخلص الحاكم في مصر 
دومًا من األشخاص الذين ساعدوه في الوصول 

للسلطة، في فقرة قدمها منذ نحو أسبوعني في 
الرئيــس  رأس  بالقاهــرة، مســقط  الجماليــة  حــي 
عبــد الفتــاح السيســي. وتحــدث ســعد فــي الفقرة 
عــن حيــاة البطل الشــعبي حجــاج الخضري الذي 
وصف بأنه القائد امليداني األهم لثورة املصريني 
ضــد الوالــي العثمانــي خورشــيد باشــا فــي عــام 
1805، وأصبــح النــاس يومــًا فوجــدوه مشــنوقًا 
على باب حارته بقرار من محمد علي باشا، الذي 

ساعده حجاج في الوصول إلى الحكم، وتخلص 
منــه بعــد أن اســتتب لــه األمــر. وحســب املصــادر، 
فــي  املســؤولني  انتابــت  الغضــب  مــن  حالــة  فــإن 
»املجموعــة املتحدة للخدمــات اإلعالمية« اململوكة 
للمخابرات املصرية، والتي باتت تحتكر وســائل 
اإلعــالم كافــة فــي مصر، بســبب ضحكات ســعد 
املتكــررة، وهــو يقــول إن حكام مصر يتخلصون 
دائمًا من األشخاص الذين عاونوهم في الوصول 

للحكــم. وأضافــت املصــادر أن هــذه الفقــرة مثلــت 
»القشــة التــي قصمت ظهــر البعير«، إلنهاء ظهور 
ســعد على شاشــات الفضائيات إلى غير رجعة، 
خصوصًا مع تركيزه الدائم على تسجيل فقرات 
برنامجــه فــي مناطق شــعبية، عــالوة على حديثه 
املبطن في حلقة »قصر الســكاكيني« قبل أشــهر 
قليلة عن الحاكم املستبد الذي يتحكم في ثروات 

البالد وفقًا ألهوائه.

بيــن االحتفاء الشــعبي عبر مواقع التواصل و»االنتصار الدبلوماســي« الذي أعلنته وســائل اإلعالم الصينية، يلقي إطالق ســراح مديرة 
»هواوي« مينغ وانتشو الضوء على التعبئة الصينيّة حول قضيّتها
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ــــي )17  ــــخـ ــاريـ ــ ــتـ ــ حــــــــول مــــاهــــيــــة الــــــحــــــدث الـ
أكـــتـــوبـــر(، وقـــــدرة الــســيــنــمــا عــلــى نــقــلــه إلــى 
ــام حــســاســيــة الــحــدث  الــشــاشــة الــكــبــيــرة، أمــ
العربّية،  التاريخّية  فالتجربة  وسخونته. 
التي تعاملت مع الحدث سينمائيًا، لم تُكن 
التخييلي  الــنــفــس  بسبب  روائـــيـــًا،  نــاجــحــة 
تحتاج  وبالتالي  الــصــورة،  تجترحه  الــذي 
 
ّ
داخليًا، ألن الفكرة  لتنضج  أكبر  وقــت  إلــى 
تستند  ــَور  ُصــ مــن  سلسلة  الـــروائـــي  الفيلم 
ــداع واالبـــتـــكـــار، مــقــارنــة  ــ عــلــى الــخــيــال واإلبــ

 تبّرم التخييل، 
ْ
بالفيلم الوثائقي، الذي وإن

ــذا جعل  ــر. هــ ــ ــى آخـ يــســقــط فــيــه مـــن حـــن إلــ
ــّد كــبــيــر،  ـــقـــة إلــــى حــ

ّ
األفـــــام الــوثــائــقــيــة ُمـــوف

وأفرز فيلموغرافيا لبنانية تناولت الحرب 
1990(، وشّرحت  ـ   1975( اللبنانّية  األهلية 
آفـــاقـــهـــا الــتــاريــخــيــة واأليـــديـــولـــوجـــيـــة. في 
بة 

ّ
هــذا التحقيق )األســمــاء الـــواردة فيه مرت

»العربي  تعكس  األبجدية(،  للحروف  وفقًا 
ـــاد ومــخــرجــن مـــن لبنان 

ّ
نـــق آراء  الــجــديــد« 

اللبناني  الفيلم  خصوصية  حــول  واملغرب 

أشرف الحساني

منذ »حـــراك 17 أكــتــوبــر« )تحرك 
بـــدأ فــي تشرين  شعبي وحــزبــي 
األول 2019، يسمى حينًا »ثورة« 
وأحيانًا »انتفاضة«( شهد الفيلم اللبناني 
القصير تحّوالت عّدة، سياسية واجتماعية 
وسينمائية. قّدم سينمائيون شباب أفامًا 
قــــصــــيــــرة، يــخــتــلــف بــعــضــهــا عــــن الــبــعــض 
 
ّ
لكن والجمالية،  الفنية  املعالجة  في  اآلخــر 
 تقوم أساسًا 

ْ
منطلقاتها الفكرية واحدة، إذ

عــلــى تــخــيــيــل الـــراهـــن الــلــبــنــانــي، ســيــاســيــًا 
ــهــــده مــن  ــًا، بـــمـــا شــــهــــده ويــــشــ ــيــ ــتــــمــــاعــ واجــ
 الفيلم 

ْ
مـــآزق وأهــــوال وتــصــّدعــات. لــم يــُكــن

الــقــصــيــر بــعــيــدًا عــن الـــحـــراك، فــأســمــاء عــّدة 
للتجريب  ُمختبرًا  اللبناني  الــواقــع  جعلت 
السينمائي، عبر تصوير حكايات وشواهد 
مــن سجال  نــوع  وإقــامــة  وآراء،  وتحقيقات 
ــّيـــة مــنــذ  ــكــــري، افـــتـــقـــدتـــه الــســيــنــمــا الـــعـــربـ فــ

سبعينيات القرن الـ20.
مــأســاة،  مــن  عرفته  بما  اللبنانّية،  اللحظة 
ــّددًا  ــجـ ــنـــقـــاش مـ مـــرحـــلـــة حـــاســـمـــة إلثـــــــارة الـ

يؤدي عمرو مسكون 
كل الشخصيات 

في مسلسله الجديد

الفيلم القصير في لبنان 
يرتبط عادة بالوضع 

المحيط بالفرد

تشارك الشاعرة رشا عمران 
في المهرجان بعرض 

لمخرج فرنسي

2223
منوعات

ــوء تــــحــــّوالت  ــ ــلـــى ضــ ــه، عـ ــزتــ ــيــ الـــقـــصـــيـــر ومــ
شهدها البلد، ومــدى تأثير ذلــك على بنية 

الفيلم القصير.

جان رطل )مخرج لبناني(:
بانتظار أفالٍم حقيقية

تحصي  مساحة  إنــشــاء  صعبًا  يكون  ربما 
أعـــمـــال الــســيــنــمــائــيــن الــلــبــنــانــيــن، الــذيــن 
أنجزوا أفامًا قصيرة، توثيقية أو روائية، 
ــا غــيــاب  ــرزهــ  أبــ

ّ
ــاٍب عــــــّدة، لـــعـــل ــبــ وذلـــــك ألســ

الـــراعـــي االفـــتـــراضـــي، الــــذي ُيــفــتــرض بـــه أن 
يلعب هذا الدور، واملقصود به املكتب الذي 
يــديــر هــذا الــشــأن، والــتــابــع لــــوزارة الثقافة. 
عندها، يقتصر الحديث عن سينما الفيديو 
ــمـــول، الـــــذي تـــحـــّول بــأيــدي  ــاتـــف املـــحـ ــهـ والـ
ــق للحدث، 

ّ
صــانــعــي االنــتــفــاضــات إلـــى مــوث

ــه بـــصـــورة جــامــعــة ومـــغـــرقـــة في  ــداول بـ ــتــ ــ ُي
يحتاج  السينمائي   

ّ
أن املــعــروف  االنــتــشــار. 

إلى مسافة من الوقت، ليستطيع التعامل مع 
انتشار  اإلطـــار، ُياحظ  موضوعه. في هــذا 
ــرة املـــنـــّصـــات الـــتـــي يــؤّســســهــا شــبــاب  ــاهـ ظـ
الــســيــنــمــا وطــــاب املــعــاهــد، كــتــلــك املــســاحــة 
خذت لها اسم »أنا هون )أنا هنا(«، 

ّ
التي ات

والتي بات لها عشرات اآلالف من املتابعن، 
خــصــوصــًا فـــي األيـــــام األولـــــى لــانــتــفــاضــة، 
ــدة 

ّ
حــن تــحــّولــت إحـــدى ساحاتها إلــى مــول

أساسًا.  والحماسية  الترفيهية  لألغنيات 
قت األحداث والخيم التي 

ّ
إلى جانب ذلك، وث

أنشئت، لشرح أفكار املنتفضن.
»فــيــديــو كليب«  مــا يشبه  كــثــيــرون صنعوا 
 مــا يــجــري. لــم يــكــن هــذا 

ّ
سينمائيا عــن كـــل

وحده نشاطهم، بل أقاموا سرادق وشاشات 
ســيــنــمــائــيــة، عــرضــوا فــيــهــا وعــلــيــهــا أفــامــًا 
ي 

ّ
محل ولــنــتــاٍج  السينمائين،  مــن  ألجــيــاٍل 
ُمنتج في فتراٍت متفاوتة بن فيلٍم وآخر.

 بعض السينمائين تابع تصوير 
ّ
صحيٌح أن

يـــومـــيـــات االنـــتـــفـــاضـــة، وبـــعـــض مــظــاهــرهــا، 
كالتركيز على الشعارات التي غزت واجهات 
 
ّ
املصارف، أو بقايا املعارك التي تحتدم ليا
ــــادي زكـــاك  لــتــهــدأ بــقــيــة الـــيـــوم، كــمــا فــعــل هـ
ُصـــورًا منها  ينقل  كــان   

ْ
إذ يــومــيــة،  بمثابرة 

وعنها على صفحته الفيسبوكية.
ــّول تـــلـــك األعــــمــــال إلـــــى أفـــــاٍم  ــتـــحـ  تـ

ْ
أّمــــــا أن

 
ّ
حــقــيــقــيــة، فعلينا االنــتــظــار. هــنــاك مــن بــث

أفــامــًا لــه عــلــى مــنــّصــات مــفــتــوحــة ملـــدة من 
 بعض 

ّ
ــــدرك أن ـ

ُ
 ن

ْ
ــه يــجــب أن ــ

ّ
الـــوقـــت. كــمــا أن

ــان يــعــمــل عـــلـــى مــشــاريــع  ــ الــســيــنــمــائــيــن كـ
 حدثًا 

ّ
قــديــمــة، ســعــى إلـــى إتــمــامــهــا. كــمــا أن

كــانــفــجــار مــرفــأ بـــيـــروت، فـــي 4 أغــســطــس/
وأعمالهم  الجميع،  أنــظــار  خطف   2020 آب 
الجمعيات  بـــرزت   

ْ
إذ املــشــاريــع،  ومـــوازنـــات 

ــم أي مــــشــــروع كــبــيــر  ــدعـ ــر لـ كـــُمـــنـــتـــٍج حـــاضـ
ها 

ّ
أو صــغــيــر، مــخــّصــصــة لــه اإلمــكــانــات كل

دعائية،  وريبورتاجات  وثائقيات  لتحقيق 
ملواكبة أعمال جمعيات غير حكومية، كانت 
غالبية   

ّ
أن ُيـــاحـــظ  األرض.  عــلــى  تــنــجــزهــا 

 ما 
ّ
خذت من كاميرات طائرة، كأن

ُ
اللقطات أ

احظه من فوق، 
ُ
 ما نراه ن

ّ
يعتور نظرتنا أن

 ما يجري ال عاقة له بسّكان األرض، 
ّ
أو كأن

أقصد الثّوار أو املكلومن بانفجار مرفئهم، 
وانهيار كمية هائلة من منازلهم.

سليمان الحقيوي )ناقد مغربي(:
العبور بالحدث جماليًا

كما تتشابه أوضاع ما بعد الثورة في لبنان، 
مع نظيراتها في بلدان عربية أخرى شهدت 
ــًا مـــحـــاوالت  الــــحــــدث نـــفـــســـه، تــتــشــابــه أيـــضـ
الحدث سينمائيًا. ومع تشابه  التعامل مع 
ــه، تـــجـــد الــســيــنــمــا  ــ ــآالتــ ــ دوافــــــــع الــــحــــدث ومــ
نفسها في الظروف نفسها في مجال صنع 
يها فــي بــلــدان أخـــرى. كما نعلم، 

ّ
أفـــاٍم وتلق

يفصلنا الــيــوم عــقــٌد مــن الــزمــن عــن ثـــورات 
عــربــيــة فــي بــلــدان عــربــيــة، كــمــصــر وتــونــس. 
 إخــــــراَج فــيــلــٍم ـ 

ّ
تـــأّكـــد، مـــع مــــرور الـــوقـــت، أن

األخبار،  ونشرات  الهاتف  كاميرات  ينافس 
 
ٌ
عبر توثيق الحدث من دون جماليات ـ فكرة
الحدث نفسه، ثم  تخفت سريعًا مع خفوت 
تـــتـــوارى، مـــا لـــم تــأخــذ مــســافــة مـــن الــحــدث، 
واملسافة ليست زمنية بالضرورة، بل أيضًا 
مــســافــة مــع الــتــوثــيــق، والــفــصــل بــن الــواقــع 
بالحماسة  الشكل  في  والتفكير  والواقعي، 

نفسها للتفكير باملضمون.

إبراهيم علي

النجار مجددًا  تطرح شركة »كاكيت« إلياد 
قــضــيــة مــكــتــومــي الــقــيــد، لــكــن هــــذه املــــرة من 
تبدأ  والــتــي  املخرجة رشــا شربتجي،  نــافــذة 
تصوير  املقبل  الــثــانــي  يــنــايــر/كــانــون  مطلع 
مسلسل »كسر عضم« في بيروت، من قصة 
معن صالح ومعالجة درامية لرانيا الجبان.
تـــحـــاول الــــدرامــــا الـــســـوريـــة املـــهـــاجـــرة الــيــوم، 
اســتــعــادة حــضــورهــا على الــشــاشــات وحتى 
ــحــة بــتــاريــخــهــا 

ّ
ــيـــة، مــتــســل ــــات الـــعـــربـ املــــنــــصَّ

ــديـــث، ونـــجـــاح مــجــمــوعــة مـــن املــســلــســل  الـــحـ
ــتــــرة الــــحــــرب الــــســــوريــــة،   فــ

ّ
ــز ــ ُعــــرضــــت فــــي عــ

ــب ال بل 
ُّ
الــتــغــل بـــرأي صانعيها  واســتــطــاعــت 

»مقاومة الضغوط« التي تعانيها وال تزال.
ــة »كــــاكــــيــــت« مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــركــ ــــت شــ مـ ــدَّ ــ قـ
املسلسات التي حققت نجاًحا كبيرًا خال 
فــتــرة الـــحـــرب الـــســـوريـــة، ومـــا قــبــل الــحــرب: 
»الـــــوالدة مــن الــخــاصــرة« و»تــخــت شــرقــي« 
ــل«، و»غـــــــدًا نــلــتــقــي«  ــيـ ــلـ و»ســــنــــعــــود بـــعـــد قـ
ــن اإلمــــــــارات مــقــرًا  ــي تــتــخــذ مـ وغـــيـــرهـــا. وهــ

إلى الشخصية الرئيسية الوحيدة. قد يبدو 
هــذا األمــر طبيعيًا، على اعتبار أن مسكون 
كان مجرد هاٍو لم يدرس التمثيل ويحترفه، 
ولــم يفكر فــي تطوير أدواتـــه عندما رأى أن 
الجمهور متقّبل للفيديوهات التي يقدمها، 
ــة مــن  ــمـــوعـ ــيـــهـــا عــــلــــى مـــجـ ــتـــكـــئ فـ والـــــتـــــي يـ
ليعّرف من خالها  البسيطة  اإلكسسوارات 

بالشخصيات.
أداء مسكون بشكل أكبر في  ضح ضعف 

ّ
يت

أي  تجسيد  يمكنه  ال  إذ  الــحــيــة؛  الـــعـــروض 
شخصية من دون إضافة إكسسوار، فجسده 
ثقيل على املــســرح ويــتــحــرك مــن دون خطة 
واضـــحـــة، ويــبــدو فــي الــكــثــيــر مــن اللحظات 
تائهًا في الفضاء املسرحي الفارغ، ويرتجل 
التي  النكات  ويكرر  بشكل عشوائي،  كامه 

استهلكها في اسكتشاته املصورة من قبل.
ــم إمــكــانــيــاتــه املـــحـــدودة، إال أن مسكون  ورغـ
يبدو مصرًا على االستمرار في ذات النهج، 
ــة يـــكـــون هــــو املـــــؤدي  ــ ــيـ ــ لـــيـــقـــدم أعــــمــــاال درامـ
الوحيد فيها، مهما كانت فكرتها أو نوعها. 
فخال فترة الحجر الصحي، العام املاضي، 
ــــذي كـــان  ــلـــق مــســلــســل »كـــمـــلـــت مــــعــــي«، الــ أطـ
الــعــمــل بسيطًا  كــــان  يــنــتــجــه.  مــســلــســل  أول 
لــلــغــايــة ومــــصــــورًا عـــلـــى طـــريـــقـــة الــســيــلــفــي. 
ســوزان  أم  لعائلة  مضحكة  مــواقــف  يتناول 

نور عويتي

ســاهــمــت مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، منذ 
نشأتها، في كسر مركزية التلفزيون السوري، 
لــيــتــمــكــن عــــدد كــبــيــر مـــن الــشــبــاب الــســوريــن 
الذين يمتلكون موهبة التمثيل أو الغناء، من 
نجوم  بها  ينافسون  شعبية  قــاعــدة  صناعة 
التلفزيون. املشكلة أن أغلب اليوتيوبرز الذين 
أو  كــومــيــديــة،  تمثيلية  اســكــتــشــات  يــقــدمــون 
عروضًا غنائية، لم يعملوا بشكل جدي على 
املادية  واألربـــاح  فالشهرة  مواهبهم،  تطوير 
فقط،  البصرية  الناحية  من  إنتاجهم  طــورت 
بل  شـــيء؛  يتغير  فلم  األداء  صعيد  على  أمــا 
كان  مما  أســوأ  أداؤه  أصبح  منهم  إن بعضًا 
السورية  املنصات  لتمتلئ  عليه في بداياته، 
على اإلنترنت بمحتوى رديء مصور بجودة 
عالية. قد يكون املثال األوضح على ذلك، هو 
عمرو مسكون، الذي كان أول سوري يحصل 

على درع يوتيوب الذهبي.
اشتهر عمرو مسكون على وسائل التواصل 
؛ يــــــؤدي 

ً
ــــي عــــنــــدمــــا كــــــــان طــــــفــــــا ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ االجـ

أبطالها سوزان وأمها؛  اسكتشات كوميدية، 
التي  االفتراضية  العائلة  نــواة  كانتا  اللتان 
وتــــزداد شخصياتها  تكبر  وأخــــذت  كــّونــهــا، 
عددًا مع مرور الوقت، ليضيف شخصية »أبو 
الصغيرة »ملك«، باإلضافة  ســوزان« واالبنة 

إلى عائلة الزوج بما تحتويه من تفّرعات.
تعدد الشخصيات وازديادها، أظهر ضعف 
مسكون في أداء أنماط جديدة ومحدوديته 
للشخصيات،  مختلفة  تــفــاصــيــل  خــلــق  فــي 
ــــدو مـــتـــشـــابـــهـــًا، وكـــــــــأن كــل  ــبـ ــ فـــمـــعـــظـــمـــهـــا يـ
تواجهها  كتلة  تمثل  األخـــرى  الشخصيات 
»أم ســـوزان« التي تحولت مــع مــرور الوقت 

ــادة  ــ ــــرة جــــديــــدة إعـ ــا، وتــــحــــاول الــــيــــوم مـ لـــهـ
الــــصــــورة الـــثـــابـــتـــة لــــلــــدرامــــا الــــســــوريــــة فــي 
ــان املتابعن مــن خــال رؤيـــة مستجدة  أذهـ
تعالج قضية مكتومي القيد، املولودين في 
تهجير  بــعــد  بـــيـــروت،  اللبنانية  الــعــاصــمــة 
مــا ال يقل عــن مليوني ســوري وصــلــوا إلى 
ا مع بداية الثورة السورية في 

ً
لبنان تزامن

الــشــركــة  أن  والــــواضــــح   .2011 مــــــــارس/آذار 
اخــتــارت بــيــروت هــذه املـــرة أيــضــًا، للخروج 
بــعــمــل خـــــاص، بــعــيــدًا عـــن االرتــــهــــان الـــذي 
تعانيه الدراما السورية في الداخل، والتي 
خفضت مقدرة بعض املنتجن على العمل، 
وهجرت مجموعات منهم إلى الخارج، ولم 
يسلم في الفترة األخيرة املمثل السوري في 
التحديات  الــخــارج للعمل بعد  إلــى  السعي 
الــتــي تـــواجـــه صــنــاعــة الــــدرامــــا فـــي دمــشــق. 
يطرح مسلسل »كسر عظم« قضية األطفال 
لبنان، وهي  في  القيد،  مكتومي  السورين 
ــنـــاول فــيــهــا  ــتـ لــيــســت املــــــرة األولـــــــى الـــتـــي تـ
 
َّ
الدراما السورية هذه املسألة، خصوصًا أن

الشركة لم توفر طرح الهجرة السورية إلى 
الـــخـــارج، خـــال الـــحـــرب، فــي »ســنــعــود بعد 

قليل« و»غدًا نلتقي«.
املــخــرجــة رشـــا شــربــتــجــي تــنــاولــت ذلـــك عــام 
2016 فــــي مــســلــســل »ســــمــــرا« نــــص كــلــوديــا 
مـــرشـــلـــيـــان، وبـــطـــولـــة نــــاديــــن نــســيــب نــجــيــم 
ــــم يــحــقــق  ــن املـــســـلـــســـل لـ ــكـ ــمـــي، لـ ــهـ ــــد فـ ــمـ ــ وأحـ
للتعامل  االجتماعي  الحيز  واتخذ  املبتغى، 
مع مسألة مكتومي القيد، في إطار قصة حب 
تنشأ بن فتاة تقدم استعراضات راقصة في 
الحارات الشعبية لكسب وتأمن املــال، وبن 

طبيب مصري متزوج.
اختارت »كاكيت« لدور البطولة املمثل أيمن 

ا من  زيدان الذي يستعيد في حال موافقته جزًء
االجتماعية  الــدرامــا  في  افتقدها  »نجومية« 
التي اشتهر بها لسنوات طــوال، وأسست له 
ه انقلب عليها 

َّ
مكانة ثابتة بن منافسيه، لكن

ولجأ في فترة ما بعد األزمة لبعض األعمال 
التي لم تحقق له النجاح الكافي »الكندوش« 

الجزء  2020. وكذلك مشاركته عام 2013 في 
السادس من »باب الحارة« وإعان ندمه بعد 
ذلــك، فيما لم تفصح »كاكيت« وال املخرجة 
رشا شربتجي عن اسم املمثلة السورية التي 
ــــدور بــمــا يفرضه  بــإمــكــانــهــا تــجــســيــد هـــذا الـ
النص واملعالجة الدرامية، ولو أن اسم املمثلة 

ها 
ّ
إن يقال  لكن  بقوة،  مطروح  بشار  كاريس 

ــعــت مــع شركة صــادق الــصــّبــاح فــي لبنان 
ّ
وق

ملسلسل من ضمن الئحة األعمال الرمضانية 
2022، وكذلك انشغال زميلتها ساف معمار 
في مسلسل آخر للشركة نفسها سيصور في 

بيروت للموسم ذاته.

الــكــبــيــرة خــــال فـــتـــرة الـــحـــجـــر. حــيــنــهــا، بــدا 
الظروف  يتماشى مع  لكونه  املسلسل جيدًا 
لــم يكن  اإلنتاجية فــي تلك املرحلة، رغــم أنــه 
فكان  األداء،  مستوى  على  جــديــد  أي  يحمل 
الحكايات  ذات  ويعيد  نفسه  يكرر  مسكون 
القائمة على افتعال الخافات بن أم سوزان 
أسلوبه  دائــم على  وأقرانها، ويتعكز بشكل 

بالردح والصراخ املبالغ فيه.
لم يكن »كملت معي« وليدًا لظرف إنتاجي 
خــاص، إذ طــرح مسكون قبل أيــام مسلسا 
ــهـــج، يــحــمــل عـــنـــوان  ــنـ ــدا عـــلـــى ذات الـ ــديــ جــ
»سبع جــيــران«، ومكون من سبع ثاثيات، 
أحد  عــن  تــطــرح حكاية مختلفة  كــل ثاثية 
أم ســـوزان. كالعادة، يــؤدي مسكون  جيران 
ــردًا، وال يــســتــعــن  ــفــ ــنــ كــــل الـــشـــخـــصـــيـــات مــ
سوى بعبودة األسمر لكتابة النص وعمر 
تـــركـــاوي إلخــــراجــــه، بـــاإلضـــافـــة إلــــى بعض 

التقنين املهمشن.
وعلى الرغم من عدد املشاهدات الكبير الذي 
العمل رديء على  أن  إال  املسلسل،  به  يحظى 
 أن املسلسل ال يبدو 

ً
كــافــة األصــعــدة، خــاصــة

ــــوى إعــــــان لـــشـــركـــة »فـــيـــرســـت« الــعــقــاريــة  سـ
الـــراعـــيـــة لــــه؛ فــاملــســلــســل لــيــس ســــوى لــقــطــات 
التي ُيصور  العقارات  أن تبرز جمال  تحاول 
فيها من الداخل والخارج، من دون أن تربطه 
والتهريج  بــالــردح  فيكتفي  متماسكة،  قصة 
الجسدي ليحمل العرض. وال يكتفي مسكون 
يــقــوم أيضًا  كــافــة الشخصيات، وإنــمــا  بـــأداء 
دائمًا  ليؤكد  والنهاية،  الــبــدايــة  شــارة  بغناء 
ــة، فـــهـــو غـــيـــر مــهــتــم  ــفــــرطــ ــلـــى فـــردانـــيـــتـــه املــ عـ
بتطوير أدائه البتة؛ بل على العكس، إنه يبدو 
فــي أســوأ صــورة منذ بدايته،  بهذا املسلسل 

يقدم عرضًا فارغًا مصورًا بجودة عالية.

مكتومو القيد... الدراما السورية تتناول القضية مجددًاعمرو مسكون في »سبع جيران«... ثالثيات الثرثرة
ر المخرجة السورية  تتحَضّ

رشا شربتجي للعودة إلى 
الدراما االجتماعية لتقدم 

مسلسل »كسر عظم« 
من تأليف علي معين 

صالح، بمعالجة درامية 
لرانيا الجبان

القاهرة ــ مروة عبد الفضيل

ــدورة  ــ ــدار 21 يــــومــــًا، تــســتــمــر فـــعـــالـــيـــات الــ ــ عـــلـــى مــ
ــان وســــــط الـــبـــلـــد لــلــفــنــون  ــرجــ ــهــ ــن مــ ــ الـــتـــاســـعـــة مـ
الــفــتــرة من  املــعــاصــرة، »دي كــــاف«، إذ تنطلق فــي 
الــقــادم،  األول  أكتوبر/تشرين  مــن شهر   22 إلــى   1
ــــددة، لــلــحــد مــن  ــــشـ ــة مـ ــرازيــ ــتــ وســـــط إجــــــــــراءات احــ
انتشار فيروس كورونا املستجد، حيث تم تطعيم 
لتوفير  العمل، باإلضافة  فريق  األكبر من  النسبة 
كافة وسائل التعقيم للجمهور، مع تحديد نسبة 
استيعاب  نسبة  مــن   %50 الــــ  تتخطى  ال  حــضــور 

املسارح، وأماكن العرض.
وقد بدأت نوافذ بيع التذاكر في بيعها للجمهور 
بــأســعــار قــلــيــلــة، إذ تــفــاوتــت مـــا بـــن 80 إلـــى 100 
جنيه مصري. ينطلق أول عروض برنامج الفنون 
األدائـــيـــة، يـــوم الـــســـادس مــن الــشــهــر الـــجـــاري على 
مسرح الفلكي، وهــو عــرض »رويـــدو« من تشيلي. 
وألول مرة في »دي كاف«، يتم استقبال عرض من 
دولــة تشيلي، يجمع »رويـــدو« بن العرض الحي 
كلمة  تعني  الــبــصــريــة.  السمعية  والــتــكــنــولــوجــيــا 
»رويدو« الضوضاء في اللغة اإلسبانية، العمل من 
إنتاج »ال ليكوادورا«، وهي مؤسسة فنية تشيلية 

مهتمة بالفنون متعددة املجاالت.
ــوم الـــحـــادي عــشــر مـــن الــشــهــر املــقــبــل، يــعــرض  ــ ويـ
»أكزاك« من فرنسا على مسرح الفلكي، وهو عرض 
ا من مصر وفرنسا واملغرب  راقص يجمع 12 راقصـً

وتـــونـــس وبـــوركـــيـــنـــا فـــاســـو. الــعــمــل مـــن تصميم 
الراقصن هالة فطومي وإيريك الموريكس.

عنوان العرض مشتق من الكلمة التركية »أكساك«، 
ــزاك« عــرضــًا فنيًا  ــ ــ ــعـــرج. يــخــلــق »أكـ الــتــي تــعــنــي الـ
مـــتـــنـــاغـــمـــًا عــــن طــــريــــق مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــراقـــصـــن 
املوهوبن في إطار فني متعدد األشكال متجاوز 
أّمــا يومي 16 و17 من الشهر  للحدود الجغرافية. 
ــان فـــي ســـاحـــة روابــــط  ــهـــرجـ املـــقـــبـــل، فــيــســتــقــبــل املـ
للفنون، عرض عرائس حيًا مع املوسيقى بعنوان 
ــيـــة« مــــن الـــدنـــمـــارك.  ــالـ »نـــغـــمـــات الـــجـــســـد الـــســـوريـ
العرض يمزج فن العرائس باملوسيقى اإللكترونية 

والرقص املعاصر.
ويــعــرض ألول مــرة فــي العالم مــن خــال املهرجان 
عـــرض »الـــتـــي ســكــنــت الــبــيــت قــبــلــي«، مـــن فــرنــســا، 
يومي 20 و21 من أكتوبر/تشرين األول في ساحة 
ــــط لــلــفــنــون، لــلــمــخــرج الــفــرنــســي هــنــري جــول  روابـ
عمران.  رشــا  السورية  الشاعرة  بمشاركة  جليان، 
يقدم العرض أجزاء من ديوان الشاعرة الذي يحمل 

العربية  باللغتن  مبتكرة  بطريقة  االســــم،  نــفــس 
والفرنسية، باستخدام ثاثة عناصر رئيسية، هي 

الشعر واملوسيقى والتمثيل.
تــلــقــي رشـــا عـــمـــران األشـــعـــار بــالــعــربــيــة، وســتــقــدم 
املمثلة السورية ناندا محمد األشعار بالفرنسية، 
أما الفنانة الفرنسية إيزابيل دوتوا فستقوم بغناء 
مــقــاطــع مــن األشـــعـــار. ويــخــتــتــم املــهــرجــان بعرض 
»ذكريات لورد« من فرنسا في يوم 22 من أكتوبر/
تــشــريــن األول املــقــبــل عــلــى مـــســـرح الــفــلــكــي، وهــو 
عـــرض راقــــص مــعــاصــر صــمــمــه الــفــنــان الــفــرنــســي 

أوليفييه ديبوا ويشترك معه 35 راقصًا.
يستمر املهرجان في دعم مبادرة »الفن للجميع«، 
التي بدأت انطاقتها في الــدورة السادسة بهدف 
املجتمع،  أطياف  لكافة  املهرجان  فعاليات  إتاحة 
من دون النظر إلــى عــرق أو حالة مادية أو قــدرات 
املبادرة للجمهور بشراء تذكرة  جسدية، وتسمح 
ــول  إضـــافـــيـــة لــشــخــص آخـــــر غـــيـــر قــــــادر عـــلـــى دخــ
املــهــرجــان. يــذكــر أن مــهــرجــان وســط البلد للفنون 
املعاصرة )دي - كـــاف(، هــو الوحيد مــن نوعه في 
مصر لعدة أشكال من الفنون املعاصرة، ويقدم في 
عدة أماكن بمنطقة وسط البلد بالقاهرة. تشتمل 
الــتــظــاهــرة عــلــى عــــروض فــنــيــة أدائـــيـــة ومسرحية 
ــال  ــتـ ــيـ ــة، وعـــــــــــروض ديـــجـ ــيــ ــقــ ــيــ ــــة ومــــوســ ــريـ ــ وبـــــصـ
من  مجموعة  املــهــرجــان  فــي  تــشــارك  وسينمائية. 
جميع  من  والعاملين  والــعــرب  املصرين  الفنانن 

أنحاء العالم يجتمعون في قلب القاهرة.

تحّوالت الصورة وُمتخيّلها

)MBC( هل يستعيد أيمن زيدان نجاحه في الدراما االجتماعية؟

يضم المهرجان 
عروضًا موسيقية 
ومسرحية 
وراقصة )فيسبوك(

يتّضح ضعف أداء مسكون بشكل أكبر في العروض الحية )فيسبوك(

رطل: ياُلحظ انتشار ظاهرة المنّصات التي يؤّسسها شباب السينما وطالب المعاهد )عن فيسبوك(

تلتقط األفالم اللبنانية القصيرة كّل التحوالت السياسية واالجتماعيّة بحساسيّة عالية، وتقوم 
بمعالجة هذه األهوال والتصدّعات بشكل فنّي وجمالي

الفيلم اللبناني القصير

وسط البلد للفنون المعاصرة

فنون وكوكتيل
نقد

فعاليات

تلفزيونعلى الشبكة

في لبنان، في هذا 
الوقت الصعب الذي 

يتابعه العالم، ومع كّل 
التخبطات، برزت أفالٌم 

قصيرة أهّم وأدّق 
وأصدق من كّل نشرات 

األخبار. استطاعت بخفة أْن 
تكون جوابًا. أسماء بدأت 
بالظهور لجيل من الشباب 

الواعي بواقعه، والمتمرّد 
على الموروثات التي أّخرت 
خطواته، فأصبحت »ثورة 
17 أكتوبر« )2019( الحكم، 
وأصبح ال بُّد على كّل من 
قرّر أْن يحكيها في فيلٍم 

أْن يكون على قدرها، 
وليس أقّل منها.

الدقة 
والصدق
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 باللغة التركية، 
ّ

املثير في هذا اللقاء الذي لم ُينشر إل
ّمه 

ُ
أ هو تصريح املوسيقار املصري ألول مــّرة بأن 

بتركيا وموسيقاها  أن عالقته  تركية، وهــذا يعني 
لم تقتصر فقط على عزفه أللحان كبار املوسيقيني 
ره بهم. وقد 

ُّ
األتراك في بداية حياته املوسيقية وتأث

لـ »العربي الجديد« أن أم عبد  ذكر مــراد أوزيلدريم 
الوهاب من مدينة بورصة تحديدًا.

أيضًا، هو موضوع  اللقاء  هــذا  في  لالنتباه  الالفت 
فبينما  والعكس.  بالعربية  التركية  املوسيقى  ر 

ُّ
تأث

ينقل بردقجي لعبد الوهاب ما يــرّدده املوسيقّيون 
رهم باملوسيقى العربية، وأن بعض 

ُّ
األتراك حول تأث

ــذوا ألــحــانــًا مـــن أغـــانـــي عــبــد الــوهــاب  ــ مــلــّحــنــيــهــم أخـ
وترجموا كلمات تلك األغاني إلى التركية ونسبوها 
ــر كــثــيــرًا هو 

ّ
ــه تــأث ألنــفــســهــم، يـــرى عــبــد الـــوهـــاب أنـ

وموسيقيون عرب آخرون باملوسيقى التركية.
جدير بالذكر أيضًا أن أحكام بردقجي على بعض 
انطباعات سريعة  مــجــّرد  كانت  فــي مصر  األمـــور 
يظهر  الدقيقة.  غير  املعلومات  بعض  على  احتوت 
ذلك في حديثه عن تكريم الدولة املصرية للفنانني، 
عطي 

ُ
ت ل  التي  النماذج  ببعض  بردقجي  اكتفى  إذ 

صورة كاملة عن موقف مصر من الفن والفنانني، 
إطــالق  أو  الفخرية،  الــلــواء  رتبة  الــوهــاب  كمنح عبد 
اســم أم كلثوم على مــيــدان. ربــمــا ل يــعــرف املـــؤّرخ 
لــه فنانون مصريون آخــرون  املــصــري مــا تــعــّرض 
أقاموا في مصر، ولــم يكونوا بنفس درجة  وعــرب 
ــرب »كــوكــب الــشــرق« و»موسيقار األجــيــال«، من 

ُ
ق

الشهيرة  أم كلثوم  األنظمة املصرية، حتى إن فيال 
كر 

ُ
في الزمالك لم تتحّول إلى متحف وطني، كما ذ

للهدم بعد عقد واحــد من  بــل تعرضت  اللقاء،  فــي 
ت. وهو بالطبع ل يشعر مثلنا بالخجل  رحيل السِّ
من مماألة عبد الوهاب لنظام السادات في تطبيعه 

القاتل مع الكيان الصهيوني.  
ــك، تــبــقــى لــلــحــوار أهــّمــيــتــه كــوثــيــقــة للقاء  ــ ــم ذل ورغــ
املوسيقى ببالده،  تاريخ  مــؤرخ تركي مختّص في 

بموسيقي مصري بارز مثل محمد عبد الوهاب.
هنا ترجمة كاملة لنّص اللقاء ومقّدمته.

يقولون إن موسيقى البحر األبيض املتوسط 
أنجبت أربعة أصــوات ملحمية في الخمسني 

ــــون هــــــذه األصـــــــوات  ــبـ ــ ـ
ّ
ــرت ــ ســـنـــة األخــــــيــــــرة. ويـ

كالتالي: من فرنسا إديث بياف، ومن البرتغال 
أماليا رودريغز، ومن مصر أم كلثوم ومحمد 

عبد الوهاب. 
أماليا  أن  أتـــصـــّور حــتــى ســنــوات قليلة  كــنــت 
رودريـــغـــز هـــي الــوحــيــدة الــتــي مـــا زالــــت حــّيــة 
من بني هذه األصــوات. وفي أّول أيــام إقامتي 
ــثـــاث لــلــتــلــفــزيــون  بــمــصــر، كـــانـــت الـــقـــنـــوات الـ
 لـــيـــلـــة بــالــنــشــيــد 

ّ
ـــهـــا كــــــل

ّ
ـــنـــهـــي بـــث

ُ
ــــري ت ــــصـ املـ

ًا، 
ّ
 ُمسن

ً
الوطني، وكــان قائد األوركسترا رجــا

 عصاه 
ّ
يــهــز قــدمــيــه، لكنه  وبــالــكــاد يقف على 

بسرعة فائقة. كان شكل هذا املايسترو غريبًا 
بــالــنــســبــة لـــي. ســألــت عــن اســمــه، فــقــالــوا: »أال 
تــعــرف مــن هـــذا؟ إنـــه األســـتـــاذ عــبــد الـــوهـــاب«. 

وعرفت أيضًا أنه ما زال حّيًا.
ُيـــعـــرف عــبــد الــــوهــــاب فـــي الـــغـــرب بـــأنـــه »أبـــو 
املوسيقى العربية«، ورغم أن ُيعرف لدينا بأنه 
ن أيضًا في  ُيــعــرف كُملحِّ أنــه  إال  مطرب فقط، 
األغاني  من  الكثير  لّحن  وقــد  العربي.  العالم 
الــتــي يــقــول عنها الــعــرب »الــســّت«،  ألم كلثوم 
وهــــــي صــــــوت مـــصـــر الــــتــــي انـــتـــحـــر الــبــعــض 
فــي جــنــازتــهــا. لــم ُيــلــّحــن عــبــد الــوهــاب أغــانــَي 

ترجمة وتقديم ـ أحمد زكريا 
ومالك دينيز أوزدمير

ــقــرن املـــاضـــي، عــاش  فــي ثــمــانــيــنــيــات ال
ــتــــركــــي والـــصـــحـــافـــي مــــراد  ــ املــــــــــؤّرخ ال
لعدة  الــقــاهــرة  فــي   ،)1955( بــردقــجــي 
ســنــوات، وتــحــديــدًا فــي حــّي الــزمــالــك. تــعــّرف املــؤرخ 
التركية،  واملوسيقى  العثماني  التاريخ  في  املختص 
واملطرب  املوسيقار  جــاره  على  السنوات  تلك  أثناء 
ويــصــف   .)1991  -  1902( الـــوهـــاب  عــبــد  مــحــمــد 
بعبد  بــدايــات عالقته  مقالته  إحـــدى  فــي  بردقجي 
 صباح من 

ّ
كــل ُمسّن يخرج  لرجل  برؤيته  الوهاب 

بيته إلى سيارته األنيقة، مرتديًا معطفًا وقّبعة من 
الصوف حتى لو ارتفعت درجة الحرارة إلى أربعني 
درجة مئوية، وبعد أن سأل بائعي الحّي وحارسي 
الــعــقــارات عــنــه، عــرف أن هــذا الشخص هــو محمد 
باملوسيقار  بردقجي  ــدت عالقة 

ّ
تــوط الــوهــاب.  عبد 

املصري خالل الثمانينيات، وذكر بردقجي أنه كان 
يــزوره كثيرًا خالل تلك السنوات، وفي إحــدى هذه 
الوهاب  التركي مع عبد  الصحافي  أجــرى  الزيارات 
ــشــر عــام 1989 فــي الــعــدد 109 مــن مجلة 

ُ
حـــوارًا ن

»حريات جوستري« التركية، وقد حصلت »العربي 
الجديد« على نسخة من اللقاء من املؤرخ املوسيقى 
الــتــركــيــة مـــراد أوزيــلــدريــم صــاحــب كــتــاب« »وحـــدة 
العشرين«،  القرن  في  والتركية  العربية  املوسيقى 
الغني.  الذي استضافنا في بيته وفتح لنا أرشيفه 

لندن ـ العربي الجديد

شــّكــلــت مــعــســكــرات االعـــتـــقـــال الـــتـــي أقــامــتــهــا 
الـــواليـــات املــتــحــدة لــلــيــابــانــيــني خـــال الــحــرب 
العاملية الثانية صدمة كبرى للفنان إيسامو 
ــن أب يـــابـــانـــي كــتــب  ــــود مــ ــــولـ نـــوغـــوتـــشـــي، املـ
م أميركية عملت في الصحافة، ولم 

ُ
الشعر وأ

تنجح محاوالته في تصميم معسكر بشروط 
القمر  ميثولوجيا  فــاســتــعــار  إنــســانــيــة،  أكــثــر 
الــيــابــانــيــة الــتــي تشير إلـــى فــكــرة الــتــضــاّد مع 

الشمس والريح.
أراد أن يعّبر عن حالة ال ينفصل خالها النور 
للتعبير  والظام، واألمــل واليأس، في سعيه 
عن الهزيمة الفادحة التي لحقت بباده، حيث 
خلق مناظر أحام غامضة على سطح أقماره، 
من سلسلة منحوتات من األشكال التجريدية 
التي تحتفي برموز طوطمية، وسعيه إلظهار 
ســطــح الــخــشــب والـــرخـــام والــحــجــر قــريــبــًا من 

ــان. ُيــفــتــتــح، صـــبـــاح بعد  ــســ مــلــمــس جــلــد اإلنــ
غـــٍد الــخــمــيــس، فــي »مــركــز بــاربــيــكــان« بلندن 
معرض استعادي لنوغوتشي )1904 - 1988(، 
الثاني/  كــانــون  مــن  التاسع  ويــتــواصــل حتى 
مــن مئة وخمسني  أكــثــر  املقبل، ويــضــّم  يناير 
، إلى جانب تصميماته لعدد من املسارح 

ً
عما

واملاعب وقطع األثاث واملصابيح الكهربائية.
استفاد الفنان من معرفته بفن الخط واألزياء 
والــــرقــــص، بــاحــثــًا عـــن أســـلـــوبـــه الـــخـــاص في 
مــرحــلــة هــيــمــنــت املــجــّســمــات الـــفـــوالذيـــة على 
النحت في الواليات، والتي رأى فيها تعبيرًا 
عــن جــفــاء وبــــرودة تعكسهما الــحــداثــة وعــدم 
إدراكـــهـــا الــتــنــّوع الــثــقــافــي كــجــزء أســاســي من 
ـــر نــوغــوتــشــي في 

ّ
الـــحـــضـــارة اإلنــســانــيــة. تـــأث

أعــمــالــه بــنــمــاذج مـــن حـــضـــارات مــخــتــلــفــة، إذ 
ألـــهـــمـــتـــه الـــطـــريـــقـــة الـــتـــي ُبـــنـــيـــت بـــهـــا خــمــســة 
مـــراصـــد فــلــكــيــة فـــي مــديــنــة جــايــبــور بــالــهــنــد، 
الــحــجــر فــي تصميم األدوات  حــيــث اســتــخــدم 
خدمت لقياس حركة القمر والنجوم 

ُ
التي است

واألجـــرام السماوية. ورغــم مــرور نحو مئتي 
 أن غرابة شكلها قادته 

ّ
عام على تنفيذها، إال

ــرادة الــعــمــل ال صــلــة لها  ــ ــأن فــ إلــــى اإليـــمـــان بــ

لقاء تركي مجهول مع عبد الوهاب

يعبّر المعرض االستعادي 
للفنان الياباني )1904 - 
1988(، والذي يُفتتح 

بعد غٍد في لندن، عن 
صدمته من حداثة 

قولبت العالم ضمن 
رؤية أحادية

في عام 1989 نُشر 
باللغة التركية لقاء بين 

الصحافي والمؤرّخ مراد 
بردقجي ومحّمد عبد 
الوهاب. ورغم أهّمية 

بعض النقاط التي يذكرها 
الموسيقار المصري في 

المقابلة، إال أنها لم تعرف 
طريقًا إلى العربية حتى 

اليوم. هنا ترجمٌة 
كاملة لنّصها

ُتذّكرنا حالُة الكاتب 
األميركي بمناخ عربي 
حافل بشبكاٍت ُتقّدم 

تصّورات مخادعة عن 
الكتّاب، كما ُتذّكرنا 

بتراميهم على إرضاء 
مؤّسسات ودول

إيسامو نوغوتشي  النحت كجزء من فوضى العالم

الكاتب وشبكات تباُدل المنافع

أخذنا منكم الموسيقى وغيّْرناها وأُمي من بورصة

دهشُت من قولك 
إنكم في تركيا تأثرتم 

بالموسيقى العربية

يعبّر عن حالة ال ينفصل 
خاللها النور والظالم 

واألمل واليأس

كاتٌب جيّد قّدم 
ا عن الوسط  مثالًا فّجً

الثقافي األكاديمي

أخذت الموسيقى 
العربية مكانها في نظام 

موسيقي يليق بها

عام  مواليد  من  تركي،  وصحافيٌّ  مــؤرّخ   Murat Gökhan Bardakçı
الموسيقى  وتــاريــخ  العثماني  بالتاريخ  يهتمُّ  إسطنبول.  في   1955
عمودًا  حاليًا  ويكتب،  التركية، 
ُترك«. صدرت  في صحيفة »خبر 
بينها:  الُكتب؛ من  العديد من  له 
 ،)1982( العثمانيّين«  عند  »الجنس 
 ،)1991( الــعــثــمــانــيـّـيــن«  ــر  ــ و»آخ
العثماني  السلطان  حياة  و»سيرة 
 ،)1998( ــادس«  ــ ــس ــ ال مــحــمــد 
محمود  ــر  ــوزيـ الـ و»يـــومـــيـــات 
شوكت باشا« )2014(، و»نسل شاه: 

آخر األميرات العثمانيات« )2017(.

بطاقة

2425
ثقافة

إضاءة

معرض

إطاللة

فعاليات

العسكرية،  األناشيد  أيضًا  بل  فقط،  عاطفية 
العربي  العالم  في  الوطنية  األناشيد  وأغلب 
ت 

ّ
ِمن لحنه. يقال إن الدول العربية التي استقل

م 
َ
بعد الحرب العاملية الثانية، كانت تحّدد َعل

الدولة أواًل ثم تذهب إلى عبد الوهاب لتطلب 
وبالفعل  الوطني.  النشيد  لها  ُيلّحن  أن  منه 
قام بتلحني عدة أناشيد وطنية لباد عربية 

عنها  بحث  التي  الظاهرية  االنسجام  بحالة 
النّحانون في العصر الحديث.

ـــة فـــــي تـــقـــديـــم  ــبـ ــرغــ ــــــــــدت لــــديــــه الــ
ّ
 ول

ٌ
خـــــاصـــــة

منحوتات هجينة تحمل رؤية راديكالية تجاه 
العالم الــذي تحاربت قــواه لعدم قدرتها على 
اســتــيــعــاب الــتــعــّدد فــي الــســيــاســة واالخــتــاف 
بني ثقافات املجتمعات البشرية، ودفعته إلى 
الفن  التمّسك بدمج مكّونات متناقضة حيث 

وحده قادر على تخّيل التغيير وتحقيقه.
الــرومــانــي  الــنــّحــات  مه 

ّ
بمعل نوغوتشي  ــر 

ّ
تــأث

 )1957  -  1876( ــكــــوســــي  ــرانــ بــ قـــســـطـــنـــطـــني 
رؤيــة  النحت ضمن  لقولبة  ظــهــره  أدار  الـــذي 
واقعية، وذهب إلى تبسيط عناصر الطبيعة 
ــريـــدي، لــذلــك  ــزالـــي تـــجـ ــتـ ونــحــتــهــا بــشــكــل اخـ
سادت األشكال البيضوية واألسطوانية على 
مــنــحــوتــاتــه، بـــداًل مــن الـــزوايـــا واالســتــطــاالت، 
وتظهر محاكاة نوغوتشي له في عدم التزامه 
بمادة واحدة في نحته وتجاوزه فكرة وجود 

قاعدة واحدة في العمل الفني.
ــة ثــيــمــة رئــيــســيــة  ــعـــروضـ ــال املـ ــمــ ــرز األعــ ــبــ ــ

ُ
وت

تتصل بعدم فصل النحت عن الواقع وجعله 
ال  التي  اليومية وفوضاها  الحياة  من  جــزءًا 
محّددين،  بناء  أو  نسق  فــي  انتظامها  يمكن 
ــي الـــذي نظر  ــ فــي قطيعة مــع الــنــحــت األوروبـ
ــاء عــن  ــ ــقـ ــ ــه مــــن زاويـــــــة الـــتـــقـــديـــس أو االرتـ ــيـ إلـ

الفضاء العام فترة طويلة.

مختلفة. ومنَحه الرئيس السادات رتبة اللواء 
ى السادات عن فكرة الحرب عام 

ّ
الفخرية. تخل

اتفاقية كامب ديفيد  1978، ومــن أجــل توقيع 
مــع »إســرائــيــل«، ذهــب إلــى الــواليــات املتحدة، 
وبــعــد عــودتــه إلــى مصر أقــامــوا لــه احتفاالت 
الــفــرقــة املوسيقية ألحان  املــطــار، وعــزفــت  فــي 
من  الــوهــاب  عبد  فها 

ّ
أل التي  الجديد  النشيد 

أجل االحتفال بكامب ديفيد، وجعله السادات 
النشيد الوطني ملصر.

ورغــــم أن عــبــد الـــوهـــاب قـــد تـــجـــاوز الــثــمــانــني 
من عمره إال أن شعره لم يشب تمامًا، ولديه 
ذاكرة قوية وصوته فيه نغم. التقيت بمحمد 
ــه فــــي بــيــتــه بــحــي  ــًا لـــوجـ ــهـ عـــبـــد الــــوهــــاب وجـ
 على الــنــيــل، وهــو البيت الــذي 

ّ
ــطــل

ُ
الــزمــالــك امل

وضعت الحكومة املصرية يدها عليه بمجّرد 
رحــيــل الــفــنــان. ليس مــن أجــل مسائل املــيــراث 
ُمتحفًا وطنّيًا،  الــديــون، ولكن لكي يصبح  أو 
وقد أصدرت الحكومة هذا القرار قبل سنوات 
الفنانني عـــادة فــي مصر.  مــن رحيله. احــتــرام 
طلق 

ُ
، حّولوا بيت أم كلثوم إلى متحف، وأ

ً
مثا

اسمها على معهد موسيقى وميدان يتوسطه 
تمثال لها. مثلما يحدث عندنا تمامًا!

كان أول ما قاله لي عبد الوهاب فور جلوسه: 
ــعــدُّ أقــربــاء. أمــي تركية أيــضــًا«. كانت 

ُ
»إنــنــا ن

مــصــر تــحــت حــكــم املــمــالــيــك الــشــراكــســة ملئات 
الـــســـنـــني، وكــــانــــوا فــــي مـــصـــر يــطــلــقــون كــلــمــة 
له:  قلت  ولذلك  املماليك،  أحفاد  على  »تــركــي« 
»هـــذا يعني أنـــك مــن أحــفــاد املــمــالــيــك«. فــقــال: 
»ال يا عزيزي، لسُت من أحفاد املماليك أو ما 
شــابــه، أقصد األتـــراك الحقيقيني. أّمــي جــاءت 
في  وعــاشــت  إلــى مصر  التركية  عائلتها  مــع 
القاهرة وتزوجت أبي بعد ذلك. وقد ماتت قبل 

عشر سنوات. وكان أبي فاحًا«.
هكذا بدأ حواري مع عبد الوهاب. وصارت لدي 
الفرصة ألعرف مدى صّحة ما ُيقال في تركيا 
الذين  الراحلني  األتـــراك  امللّحنني  حــول بعض 
أخذوا من أغاني عبد الوهاب وترجموها إلى 
وتحّدثنا  أنفسهم.  إلــى  نسبوها  ثــم  التركية 
كثيرًا أيضًا عن املوسيقى العربية في الوقت 

الحاضر وفي املستقبل.

في تعرية »انسجام« الحداثة

ليس فيليب روث فقط

بريطانيا«  الثقافة في  يُقيم »منتدى  الوردي: قراءة جديدة،  علي  تحت عنوان 
تتحّدث  المقبل،  الجمعة  مساء  من  السابعة  عند  »زووم«،  تطبيق  عبر  أمسية 
وعالم  المؤرّخ  عن  هناوي  نادية  العراقية  األدبية  والناقدة  الكاتبة  خاللها 

االجتماعي العراقي الراحل )1913 - 1995(. يدير األمسية عامر هشام الصفار.

ُتفَتتح الجمعة، األّول من الشهر المقبل، في مدينة نيويورك األميركية، مدرسة 
للفنون باسم بورتريه. تهدف المدرسة، التي أنشأها التشكيلي المصري المقيم في 
رضا عبد الرحمن )الصورة(، إلى تعليم الفنون البصرية، ويُحيل  الواليات المتّحدة 

اسُمها إلى جريدة بورتريه كان يُصدرها في مصر لعّدة أعوام.

المقبل،  األّول/أكتوبر  تشرين  من  األّول  في  للترجمة«،  تونس  »معهد  يحتضن 
وأكاديميّين  باحثين  بمشاركة  لألطفال،  هة  الموجَّ الفلسفة  حول  دراسيًا  يومًا 
من بينهم: فتحي التريكي )الصورة(، ومحيي الدين الكالعي، وهدى الكافي، 
التي  المواضيع  ِمن  الملولي.  وأحمد  المرساوي،  وأنيسة  محجوب،  ومحمد 
تطرحها الفعالية: هل هناك سنٌّ للتفلسف؟ والطفولة فلسفيًا، وأعمار الفلسفة.

يُقام، عند السادسة من مساٍء غٍد األربعاء، لقاٌء عبر تطبيق »زووم« مع الفنّانِين 
رائد إبراهيم، ونادية كعبي لينكي، وروال حلواني )الصورة( الذين ُتعَرض، حاليًا، 
في »دارة الفنون« بعّمان أعمالهم التي تستكشف العالقات بين األشياء والذكريات، 

وكذلك الرأسمالية واالستعمار االستيطاني، خصوصًا في فلسطين.

فّواز حداد

للكاتب  القّراء صورة رومانسية  يتداول 
في عزلته. وكان لتشبيه سكناه في برج 
ع 

ّ
عاجي داللة إلى تلك السكينة التي يتمت

بها مبدع ال يهتم إال بفنه، ال يبحث عن 
الشهرة، بل الشهرة تبحث عنه، وتطرق 

بابه، ال يتنازل لها، فاملجد بانتظاره.
هــذه الــصــورة تليق بــالــروائــي األميركي 
فــيــلــيــب روث الـــــذي نــــال أرفـــــع الــجــوائــز 
حدة وخارجها؛ 

ّ
املت الواليات  األدبية في 

و»الجائزة  فوكنر«،  »جــائــزة  بينها:  ِمــن 
ــــاب أمــــيــــركــــا«، و»جــــائــــزة 

ّ
ــت ــ ــُك الـــقـــومـــيـــة لــ

ـــاد«، و»الـــبـــولـــيـــتـــزر«، و»مـــــان بــوكــر 
ّ
الـــنـــق

ــيـــس األمـــيـــركـــي  ــرئـ ــــده الـ
ّ
الــــدولــــيــــة«، وقــــل

بــاراك أوبــامــا وســاًمــا تقديًرا ملساهماته 
 
َ
كــان كما  األمــيــركــي،  األدب  فــي  العظيمة 
ــَب الـــحـــيَّ الـــوحـــيـــد الـــــذي أصــــدرت  ــاتـ ــكـ الـ
ــيـــة« عــشــرة  ــركـ ــيـ »املـــكـــتـــبـــة الـــوطـــنـــيـــة األمـ

دات ألعماله الكاملة.
ّ
مجل

ظفر روث باملجد وهو على قيد الحياة، 
 ال يــحــصــل 

ً
وهـــــي فـــرصـــة نـــــــــادرة. عــــــــادة

 بــعــد عـــّدة أجــيــال 
ّ

الــكــاتــب عــلــى املــجــد إال
أّما الشهرة فتصنعها الدعاية  أو قرون. 
ــاتـــب، خـــصـــوًصـــا بـــعـــد أن  ــكـ ــيـــاة الـ فــــي حـ
النشر  دور  مثل  منها،  املستفيدون  كثر 
والدولة، إضافة إلى الكاتب. فيليب روث 
رجمت 

ُ
ليس غــريــًبــا عــن الــقــّراء الــعــرب، ت

لــــه عـــــــّدة روايـــــــــات مــــن بــيــنــهــا »ســـخـــط« 
ــــة« و»تـــــــزّوجـــــــت  ــريـ ــ ــــشـ ــبـ ــ و»الــــــوصــــــمــــــة الـ
شــيــوعــًيــا« و»حــكــايــة أمــيــركــيــة«. تكشف 
روايـــاتـــه، حسب تعبير أحــد الــنــقــاد، عن 
تــعــمــده اســتــفــزاز الــهــويــة األمــيــركــيــة من 

خال استخدام أسلوب حّسي عبقري.
مؤخًرا، كتب األستاذ في »جامعة جورج 
بيرلينيرباو،  جـــاك  األمــيــركــيــة،  ــاون«  تــ
وهـــو مــن املــهــتــّمــني بـــدراســـة أعــمــالــه، عن 
عثوره على عشرات من رسائله املحفوظة 
الــكــونــغــرس. أظهرت  فــي أرشــيــف مكتبة 
عــاقــاتــه مـــع أصــدقــائــه مـــن عــالــم النشر 
ــــي واألوســــــاط األكــاديــمــيــة،  والــنــقــد األدبـ
ــدى عـــقـــود فـــي تــصــديــر  شــــاركــــوا عــلــى مــ
فــي تعميده واحــًدا  صــورة عنه أسهمت 
من كبار الروائيني. شّكلت هذه العاقات 
شبكة من عــدد معتبر من األصــدقــاء في 
في  دعمته  األدب،  وعــوالــم  النشر  مــجــال 
شتى املجاالت، بامتيازات ساعدته على 
الــفــوز بــالــجــوائــز، كــانــت نــوًعــا مــن تبادل 

الخدمات.
كشفت الرسائل عن »درجــة التواطؤ« مع 

كاتًبا وحيًدا، متطلباته صارمة، ال يهتم 
 بالفن. تمتد هذه الصورة إلى ما بعد 

ّ
إال

إتاف  أعماله  ذي 
ّ
منف بالطلب من  املــوت، 

ــي مــحــاولــة  ــه فــ ــاتــ بـــعـــض املــــــــواد بـــعـــد وفــ
ــه مــن الــقــبــر. املــؤســف  لــلــســيــطــرة عــلــى إرثــ
 

ً
ــًدا، لــكــنــه قـــــّدم مــثــاال ــيــ أنــــه كــــان كـــاتـــًبـــا جــ

ــا عــــن الــــوســــط الـــثـــقـــافـــي األكـــاديـــمـــي.  ــًجـ فـ
ــذه املــقــدمــة  صــحــيــح أنــنــا تــعــرضــنــا فــي هـ
ــــى فــيــلــيــب روث، لـــكـــن املـــقـــال  الـــطـــويـــلـــة إلـ
أولــى بأديبهم  ليس عنه فقط، األميركان 
ا 

ً
والـــدفـــاع عــنــه، وقـــد يــشــّكــل صــيــًدا ثمين

في  يساعدنا  لكنه  بالفضائح،  لهوسهم 
ما نريد اإلشــارة إليه، خاصة أن التسّيب 
فـــي الـــوســـط الــثــقــافــي الــعــربــي مــفــضــوح، 

النشر فقط، بل  إلــى عالم  ويــقــودنــا ليس 
ا إلى املؤّسسات الثقافية الرسمية، 

ً
وأيض

املــتــمــيــزة بــالــبــيــروقــراطــيــة، وإلــــى مــواقــع 
بالجهل.  املتميزة  االجــتــمــاعــي  الــتــواصــل 
لن يعسر علينا التعرف على مناخ حافل 
بالكثير من الشبكات التي تقدم تصورات 
ــاء، كــمــا يــظــهــر تــرامــي  ــ مــخــادعــة عــن األدبــ
األدبـــــــاء عــلــى إرضــــــاء مـــؤســـســـات ودول، 
خـــاصـــة أن حــفــنــة مــعــتــبــرة مــــن املــثــقــفــني 
بدعوى  الدكتاتوريات  جانب  إلــى  وقفوا 
علمانيتها، ولم يرفعوا إصبًعا في الدفاع 
عــن الــحــق فــي الــحــريــة والــكــرامــة، مــا منح 
تبادل  على  تقوم  ديمومة  الشبكات  هــذه 
ــــوات. وال عــجــب مـــا دامـــت  ــدعـ ــ املــنــافــع والـ
قــائــمــة عــلــى الـــفـــســـاد املــنــتــشــر، وقــابــلــيــة 
بــعــض املــثــقــفــني لــبــيــع أقــامــهــم لشيطان 

املال واملناصب. 
)روائي من سورية(

أحــد الــدارســني ألدبـــه، وكـــان قــد كتب عنه 
بشكل جيد، فأخبره روث بأنه سيساعده 
ــفـــة أكـــاديـــمـــي.  ــيـ ــلـــى وظـ فــــي الـــحـــصـــول عـ
وهــنــاك مــراســات مكثفة مــع نــاقــد أدبــي، 
كــانــت  األدب،  مــنــاقــشــات حــــول  تــتــضــمــن 
يمكنهم  كــيــف  عــن  حــديــثــا  غالبيتها  فــي 
الجائزة،  بهذه  ا 

ً
بعض بعضهم  مساعدة 

وهذا املنصب...
ـــأه الـــنـــاقـــد على 

ّ
وفــــي رســـالـــة أخــــــرى، هـــن

حصوله على جائزة أدبية مرموقة، وكان 
س اللجنة التي اتخذت 

ّ
هو نفسه الذي ترأ

ا تقّدمت بطلب 
ً

القرار. كتب إليه: »أنا أيض
للحصول على زمالة. لذا، هل لي أن أطلب 
منك إزالة الغبار عن الرسالة التي أرسلتها 
خرى«. 

ُ
مؤخًرا، وإرسال نسخة منها مرة أ

بينما مراساته مع املحّرر واملراجع الذي 
كــتــب مـــدًحـــا لـــروايـــاتـــه عــلــى مـــر الــســنــني، 
عنه  بالكتابة  مــنــحــة،  طــلــب  دعــمــه  فتبني 
بأنه »أحد أفضل النقاد األدبّيني«، مكرًرا 
منحة  على  للحصول  ترشيحه  تفضيل 
وإقــامــة أكــاديــمــيــة. مــا يــؤكــد أن روث كان 
ا في التسويق لصورته، بتوصيفه 

ً
أستاذ
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شوقي بن حسن

املقــوالت  إحــدى  تشــير  مثلمــا 
إلــى أن الحــرب مســألة خطيــرة ال 
يمكــن تركهــا بأيــدي العســكريني 
مــن  اآلخــر  هــو  االقتصــاد  فــإن  وحدهــم، 
بأيــدي  تركــه  يمكــن  ال  بحيــث  الخطــورة، 
وحدهــم.  االقتصــاد  علــم  فــي  املختّصــني 
تلــك هــي الفكــرة التــي ينطلــق منهــا، وإليهــا 
تومــا  الفرنســي  االقتصــادي  املفّكــر  يعــود، 
فــي كتابــه األخيــر »تاريــخ  بيكيتــي )1971( 
عــن  أيــام  منــذ  الصــادر  للمســاواة«،  موجــز 
»منشورات سوي«، مؤّكدًا أن تعميم التفكير 
فــي القضايــا االقتصادية بني شــرائح أوســع 
للتقــّدم نحــو  داخــل املجتمــع هــو الضمانــة 

املساواة.
هكــذا نفهــم من البدايــة أن جهد كتابة تاريخ 
للمساواة ليس مسألة سّد فجوة في املكتبة 
مســألة  إنهــا  االقتصاديــة،  أو  التاريخيــة 
تحريك همم في ســياق بات يلّح على تغيير 
املعــادالت وإعــادة بنــاء املصيــر املشــترك. لــم 
يغــب عــن بيكيتــي التذكير باألزمــة الصحية 
التــي ضربــت العالــم منــذ نهايــة 2019، وهــي 
مــن منظــور التاريــخ الــذي يتصــّدى لكتابتــه 
نحــو  جديــدة  خطــوات  لتحقيــق  فرصــة 
املســاواة، مثلهــا مثــل أزمــات كثيــرة قبلهــا، 
اقتصاديــة وسياســية وقيمية وإيكولوجية. 
أوبئــة  بــني  العالقــة  بتفصيــل  يشــرح   ،

ً
مثــال

فــي  العبوديــة  ونهايــة  الوســطى  القــرون 
أوروبا.

يشــير بيكيتــي إلــى أننــا قــد نعتقد بــأن عالم 
اليوم بعيد عن تحقيق املساواة بني سّكانه، 
م زمني 

ّ
وهنا علينا أن نضع القضية في سل

أوســع، إذ يكفــي، بحســبه، أن نقــارن عصرنــا 
بالقرن الثامن عشر كي نشعر بأن الكثير قد 
ق في مسيرة البشر نحو املساواة، ولكن 

ّ
تحق

ق أيضًا. 
ّ
سنعرف بالتأكيد أن الكثير لم يتحق

الفرنســية«،  »الثــورة  قبــل  مــا  إلــى  فالعــودة 
ص احتكار 

ّ
، تتيــح أن نــرى بوضوح تقل

ً
مثــال

الســلطة وامِللكيــة، كمــا أن العــودة إلــى تاريخ 
يثبــت  العاملّيتــني،  الحربــني  قبــل  مــا  أقــرب؛ 
طعــت علــى مســتوى 

ُ
أن خطــوات كبيــرة قــد ق

التعليــم والصحــة. فقــط ينّبــه بيكيتــي إلــى 
أن هــذه املنجــزات قابلــة لالرتــداد، وهــو مــا 
املاضــي،  القــرن  ثمانينيــات  منــذ  يالحظــه 
مــع الترويــج للنمــوذج النيوليبرالــي كخيار 
عامــًا  »الثالثــني  نهايــة  بعــد  عنــه  بديــل  ال 

املجيدة« )من 1950 إلى 1980(.
من خالل هذه اإلشــارات، يكشــف بيكيتي أن 
إلــى املالحظــة  أال تســتند  قناعاتنــا ينبغــي 
وحدها، في كل مرة ينبغي فحص العدسات 
الســياق  هــذا  وفــي  األمــور،  بهــا  نــرى  التــي 
الوعــي  حــول  عميقــة  نقديــة  قــراءة  يقــّدم 
باملســاواة فــي عالقتهــا باملؤشــرات واألرقــام 
االقتصــادي  املفكــر  يعتبــر  واإلحصائيــات. 
الفرنســي أن أصحاب القرار من السياســيني، 
مثلهــم مثــل علمــاء االقتصاد، ال يأخذون من 
األرقــام إال مــا يحتاجونــه فــي مهمــة محّددة، 
وبالتالي فهم حني يريدون التسويق لنظرة 
متفائلــة للواقع ســيلتفتون إلــى األرقام التي 
تــؤّدي إلــى نتائــج إيجابيــة فحســب، أمــا إذا 
كان الهــدف فــي االتجــاه املعاكــس فما عليهم 
خــرى. فــي هــذا 

ُ
ســوى النظــر إلــى مؤشــرات أ

الســياق يفتــح املفّكــر االقتصــادي الفرنســي 
املؤشــرات  تحديــد  أن  إلــى  ليشــير  قوســًا 
قــرار  نتيجــة  يكــون  أن  ينبغــي  االقتصاديــة 
رئيــس  اختيــار  مثــل  تمامــًا  عــام،  شــعبّي 

الدولة.
باعتمــاده  املعــروف  بيكيتــي،  يعلــن  بذلــك، 
البيانيــة،  والرســوم  األرقــام  علــى  ــف 

ّ
املكث

حــّد  فــي  الحقيقــة  ليســت  األخيــرة  هــذه  أن 
إلــى  تحتــاج  إشــارات  هــي  وإنمــا  ذاتهــا، 
إحاطــة معرفيــة كــي يمكــن اســتخراج داللــة، 

املقارنــات  عقــد  اإلحاطــة  هــذه  أشــكال  ومــن 
التاريخيــة واالســتئناس بنتائــج حّصلتهــا 
حقــول معرفيــة تبــدو بعيــدة عــن االقتصــاد، 
واألنثروبولوجيــا  االتصــال  علــوم  مثــل 

والبيولوجيا.
يكتــب بيكيتــي فــي هــذا املعنــى فيقــول: »إذا 
تاريخــًا  اليــوم  نكتــب  أن  املمكــن  مــن  كان 
العديــدة  األبحــاث  بفضــل  فذلــك  للمســاواة، 
معرفتنــا  تجديــد  تجميعهــا  ُيتيــح  التــي 
كمــا  واالجتماعــي«.  االقتصــادي  بالتاريــخ 
يذكــر بيكيتي بشــكل خاص كتــاب »االفتراق 
الكبيــر« الصــادر عــام 2000، مؤّكــدًا أنــه لــوال 
كينيــث  مؤلفــه،  قطعهــا  التــي  الخطــوات 
بوميرانــز، لبقيــت الكثيــر مــن العناصر التي 
يســتند إليها »تاريخ موجز للمســاواة« غير 

مرئية.
ثالثــة  هنــاك  أن  بيكيتــي  يــرى  عــام،  بشــكل 
عوامــل حجبــت فهــم تاريــخ املســاواة، أّولهــا 
التخّصصــات  إن  حيــث  املعرفــي؛  االنغــالق 
ــع الظاهــرة فــال تخــرج منهــا إال بمقولــة 

ّ
تقط

أشــمل  قضايــا  فهــم  مــن  تمّكــن  ال  صغيــرة 
الثانــي  العامــل  أّمــا  املســاواة.  بينهــا  مــن 

ينحصــر  وفيــه  الثقافيــة«،  »القوميــة  فهــو 
منهــم،  القريبــة  القضايــا  علــى  الباحثــون 
ظواهــر  فهــم  عــن  قاصــرة  أجوبتهــم  فتظــل 
يهــا مؤثــرات دوليــة. أّمــا العامــل األخيــر 

ّ
تغذ

أمــام  مــن  املســاواة  دراســة  أزاح  طاملــا  الــذي 
مــا يســّميه بيكيتــي  فهــو  الباحثــني،  أنظــار 
ذلــك  بــه  وَيقصــد  التاريخــي«  »التخديــر  بـ
باعتبــاره  التاريــخ  ــل 

ّ
تمث علــى  التعــّود 

والتــي  املترابطــة  األحــداث  مــن  مجموعــة 
الجوهــري  تخفــي  ســرديات  إلــى  تتحــّول 

والعميق في التاريخ.
عــن  حديــٍث  معــرض  فــي  بيكيتــي،  يشــير 
قــد  أنــه  إلــى  الكتــاب،  لهــذا  تأليفــه  أســباب 
ــى الكثيــر مــن املالحظات مــن قّرائه بأنهم 

ّ
تلق

أحّبــوا أطروحــات عمليــه املرجعيــني؛ »رأس 
املــال فــي القــرن الحــادي والعشــرين« )2013( 
 ،)2019( واأليديولوجيــا«  املــال  و»رأس 
بســبب  قراءتهمــا  مــن  يتمّكنــوا  لــم  لكنهــم 
ضخامــة العملــني )ألــف صفحــة لــكل كتــاب(. 
إنجــاز  فــي  فّكــرت  »هكــذا  بيكيتــي:  يقــول 
األساســية  النقــاط  مــن  يمــر  تأليفــّي  كتــاب 
أن  إلــى  أشــار  وقــد  الســابقني«،  للعملــني 
كتابيــه الســابقني اعتمــدا علــى برامــج بحــث 
دولية )جمع بيانات، مقارنات على مستوى 
عاملي...( في حني أن هذا العمل هو أقرب إلى 

الحجم البشري.
فــإن  العلميــة،  منجزاتــه  مجمــل  فــي  وكمــا 
»تاريــخ موجــز للمســاواة«  العمــود الفقــري لـ
بــني  الثــروات  فــي كيفيــة توزيــع  النظــر  هــو 
مختلف األطراف، من زوايا طبقية وجندرية 
وعرقيــة، ومــن هــذه الزاويــة ســتظهر أشــكال 
إلــى  بهــا  الوعــي  ينتهــي  التــي  الالمســاواة 
وهــو  األمــام،  إلــى  املســاواة  تاريــخ  تحريــك 
أن  ينبغــي  أنــه  بيكيتــي  يــرى  بشــري  عمــل 
 جيــل، مشــيرًا إلــى أن كتابــه ليس 

ّ
مــه كل

ّ
يتعل

الحديثــة  املجتمعــات  لوضــع  محاولــة  إال 
فــوق »أرضيــة تاريخيــة صلبــة«، حيــث ينّبــه 
إلــى وجــود معتقد بــأن النزعة املطلبية نحو 

املساواة بدأت قريبًا.
فــي  كتاُبــه  َيغــرق   

ّ
أال علــى  بيكيتــي  حــرص 

»املركزيــة الغربيــة«، وهــو فــي مقــام الحديــث 
قيــاس  أنــه ال يكفــي  بــنّي  لقــد  املســاواة.  عــن 
املســاواة بني مواطنني فرنســيني أو أملانيني، 
مــن  متفّرقــني  أفــرادًا  نضــع  أن  ينبغــي  بــل 
قارات العالم تحت ضوء املقارنات، وســنقف 
عندهــا علــى الفــوارق املاديــة واملعرفيــة بــني 

سّكان الكوكب الواحد.
مــن خــالل نظره فــي التاريخ، يحمــل بيكيتي 
الظــروف  تهّيــئ  األزمــات  أن  مفادهــا  قناعــة 
أســباب  أحــد   

ّ
ولعــل تاريخيــة،  ملنعطفــات 

ينبــع  للمســاواة«  موجــز  »تاريــخ  تأليــف 
مــن هــذه القناعــة. توجــد اليــوم أزمــة عميقــة، 
بدأت صحية وتبنّي أنها مترابطة مع أزمات 
مفتوحة؛ بيئية وسياسية واجتماعية، إذن، 
فإنه من املتاح أن نتقّدم خطوة جديدة نحو 
املســاواة، وهــو يــرى أن العلــوم االجتماعيــة 
لــم  أساســيًا،  دورًا  تلعــب  أن  يمكنهــا  اليــوم 
يكن في مقدورها أن تلعبه في أزمات عاملية 
ســابقة مثــل انهيــار 1929 أو نهايــة الحــرب 
ذلــك  يعنــي  أن  دون  مــن  الثانيــة،  العامليــة 
إلــى  فتتحــّول  املعــارف  هــذه  دور  تضخيــم 

»دواء وهمي« ألمراض حقيقية.
عاتــق  علــى  بيكيتــي  يلقيــه  واجــب  هنــاك 
الباحثني، وهو توفير تغطية علمية لجهود 
بناء مؤسسات ضامنة للمساواة، والتدريب 
أمــام  يقــظ  علمــي  خــالل خطــاب  مــن  عليهــا 
والطبقيــة،  العنصريــة  التســريبات  جميــع 
إضافــة إلــى العمــل علــى توفيــر جهــاز نظري 
لقيــاس املســاواة. ويذّكــر بيكيتــي، هنــا، بــأن 
قوانــني فرنســا أو إيطاليــا تمنــع كل تفرقــة 
علــى أســاس األصــول العرقيــة عنــد اختيــار 
األنســب ملوقــع مهنــي، لكــن الواقع يشــير إلى 
حني من 

ّ
غير ذلك، حيث إن ثالثة أرباع املترش

أصــول أجنبيــة يجــدون أنفســهم خــارج أفــق 
لون أصولهــم 

ّ
املنافســة، منــذ أن يعــرف املشــغ

إلــى  بالنســبة  االســم.  أو  اللــون  خــالل  مــن 
بيكيتــي، املســألة واضحــة: ال بّد من مجابهة 
»وبــاء العصــر« أواًل؛ النيولويبراليــة. فقــط، 
غيــر  املنطــق  مــن  املجتمعــات  تحريــر  بعــد 
البشــري للســوق يمكن بنــاء مجتمعات على 
بــّد  ال  ذلــك  أجــل  مــن  البشــرية.  القيــم  أســس 
مــن اســتئناف مســيرة البحــث عــن املســاواة، 

وبحسب بيكيتي فإن الرياح مواتية.

تحريك المسيرة مجّددًا

يؤّكد المؤلف على 
ضرورة مجابهة وباء 
العصر: النيولويبرالية

تحديد المؤشرات 
االقتصادية ينبغي أن 

يكون نتيجة قرار شعبّي

صدر حديثًا عن »الهيئة املصرية العامة للكتاب« النسخة 
العربيــة مــن رواية »مدار العنف« للروائية املوريشيوســية 
نتاشــا أباناه )1973( بترجمة أســماء مصطفى كمال. 
تــدور أحــداث الروايــة فــي جزيــرة مايــوت ضمــن أرخبيــل 
القــرن  نهايــة  العــرب حتــى  والتــي حكمهــا  القمــر،  جــزر 
التاســع عشــر، قبــل أن تخضــع لاحتــال الفرنســي إلــى 
يومنــا هــذا، حيــث تضــيء ثقافــة أهــل الجزيــرة وعاداتهــم 
القديــم  واالســتعمار  والجنــوب،  الشــمال  بــن  والعاقــة 
البشــر مســبقًا وفقــًا  رســم مصائــر 

ُ
ت والجديــد، وكيــف 

ملــكان مولدهــم، ولكنهــا قــد تتغّيــر بمصادفــة نــادرة، لكن 
القدر املحتوم يهيمن ثانية على مسار حيواتهم.

»املوســيقى والغنــاء فــي فلســطن قبــل 1948 وبعدهــا« 
عنــوان الكتــاب الــذي صــدر حديثًا عن »املؤسســة العربية 
للنشــر والتوزيع« لـ إلياس وســليم وفكتور ســحاب. 
يعــود الباحثــون اإلخــوة إلــى مدينــة يافا التي ُولــدوا فيها، 
حيــث عــاش فيهــا وفــي مــدن فلســطينية أخــرى عــدد من 
البــزق  عــازف  ومنهــم  النكبــة،  قبــل  العــرب  املوســيقين 
إذاعتــا  اســتقطبت  كمــا  الكريــم.  عبــد  محمــد  الســوري 
القــدس والشــرق األدنــى مطربــن عربا وســّجلت لهم، من 
أمثــال محمــد عبــد املطلــب ومحمــد عبــد الوهــاب ورياض 
الســنباطي، إلــى جانــب ملّحنن فلســطينين، منهم حليم 

الرومي وروحي الخماش وغيرهم ممن فّرقهم اللجوء.

»مقــاالت« هــو عنوان ترجمة جالل الدين ســعّيد للعمل 
الــذي وضعــه ميشــيل دو مونتانــي فــي القــرن الســادس، 
واعتبــر النــص الــذي تبلــورت داخلــه الفرنســية الحديثــة، 
ناهيك عن ظهور نزعة الكتابة الذاتية، والنزعة اإلنسانوية. 
كمــا يعتبــر الكتــاب نــواة مــا يعــرف بــأدب املحاولــة، وفيــه 
يتناول املؤلف قضايا فكرية، لكن ليس من زاوية علمية أو 
أكاديميــة، بــل باعتبارها مغامرة اشــتباك فكري. صدرت 
النســخة العربيــة مؤخــرًا عــن »دار التنويــر«، ويعتبــر هــذا 
الكتاب خطوة جديدة ضمن مشروع مترجمه، بنقل فكر 
عصــري النهضــة والتنويــر األوروبيــن إلــى العربيــة، بعــد 

ترجمات عن سبينوزا وجان جاك روسو.

»رؤيا الدمشــقي« عنوان الكتاب الثاني للفنان التشــكيلي 
الســوري املقيــم فــي أملانيــا بطــرس املعــري، وقــد صــدر 
مؤخــرًا عــن منشــورات »أطلــس«. نقرأ من تقديم الناشــر: 
»مــن بيتــه فــي هامبورغ، يزور بطرس املعري دمشــق كل 
يوم، يمشــي في حاراتها، ويحاورها، ويحزن معها على 
كل الضحايــا مــن دون تمييــز؛ فــاألرض ليســت معنيــة 
وُيحــاور  وُيســاهرها،  يــرى،  كمــا  البشــر،  بتصنيفــات 
املقيمن من أهلها، يعيش خوفهم اليومي، ويوثقه رسومًا 
وقصــص تاريــخ وفنــا وجمــاال، في تجربــة نوعية ونادرة 
حافلــة بالوعــود: نوعيتهــا وندرتها في هذا التكامل القلق 

بن نصوص الرسوم ورسوم النصوص«.

صــدر  وغيــرو«،  وســتراوس  فــارار  »منشــورات  عــن 
حديثــًا كتــاب »فجــر كل شــيء: تاريــخ جديــد للبشــرية« 
لألنثروبولوجــي ديفيــد غريبــر واألركيولوجــي ديفيد 
فــان النظريــات الخاطئــة التــي ظهرت 

ّ
ــد املؤل

ّ
وينغــرو. يفن

اإلنســان  الثامــن عشــر حــول  القــرن  أوروبــا خــال  فــي 
ومحبــًا  مشــاعية  حالــة  ويعيــش  بدائيــًا  بوصفــه  األول 
االجتماعــي  التنظيــم  وســائل  تأّسســت  وكيــف  للغــزو، 
لت رؤية 

ّ
واالقتصادي قبل عشــرات آالف الســنن، وتشــك

أوليــة لألخــاق وشــكل مــن املؤسســة مــن دون الحاجــة 
إلــى قيــام دول، وأفــكار أخــرى تغّيــر النظــرة إلــى أصــول 
الزراعــة وامللكية وتأســيس املــدن والديمقراطية والعبودية 

والحضارة نفسها.

عن »مجمع األطرش«، صدر مؤخرًا كتاب »آفاق الخطاب 
الدينــي فــي تونــس: تجديــد الــرؤى ومقاربــات اإلصــاح« 
الصحبــي  الباحــث  عليــه  أشــرف  جماعــي  عمــل  وهــو 
بــن منصــور، وقــّدم لــه عبــد اللطيــف بوعزيــزي. مــن 
املقاالت املدرجة ضمن الكتاب: »أزمات الخطاب الديني« لـ 
منجية السوايحي، و»الخطاب الديني: قراءة في التناصت 
والتصامم« لـ نوفل جراد، و»خطبة الجمعة: الواقع واآلفاق« 
لـــ بشــير عبد الــاوي، و»الخطاب الدينــي ومعالجة قضايا 
النــاس« لـــ ســالم األطــرش، و»نحــو خطــاب دينــي مســتنير 
الشــايبي،  إبراهيــم  لـــ  التشــّدد«  لصالــح  التوظيــف  يأبــى 

و»سوسيولوجيا الخطبة الجمعية« لـ ياسن كرامتي.

الفرنســي  للباحــث  كتــاب  عنــوان  القيمــة«  »جينيالوجيــا 
»اآلداب  منشــورات  عــن  أخيــرًا  صــدر  باتــو،  جيــروم 
ف بحثًا في تاريخ األفكار 

ّ
الجميلة« في باريس. يقّدم املؤل

خذتها 
ّ
االقتصادية، حيث يعود إلى مختلف الصور التي ات

ثاثــة  عــرف  التاريــخ  أن  باتــو  ياحــظ  تاريخيــًا.  القيمــة 
تصــّورات للقيمــة، يــرى آخرها إلى القيمــة باعتبارها غاية 
ف إلى أن هذا النوع من القيمة، الذي 

ّ
في ذاتها. ويشير املؤل

ُولد خال اإلمبراطورية الرومانسية، من القيمة، والذي ما 
نزال نعيشــه حتى اليوم، يقود إلى طريق مســدود تعيشــه 

البشرية في هذه الفترة مع تِبعات األزمة املناخية.

بعنوان »بؤساء بلفيل«، تصدر هذه األيام لدى منشورات 
»الجمــل« النســخة العربيــة مــن روايــة الكاتــب الفرنســي 
رومــان غــاري، بتوقيــع املترجــم صالــح األشــمر. يحمل 
العمــل عنوانــًا فرعيــًا )هــو »الحيــاة أمامــك«( ُيحيــل إلــى 
عنــوان الروايــة فــي لغتهــا األصلية، الفرنســية، كما يحمل 
اســَم كاتب فرعيًا أيضًا، هو إميل أجار، االســم املســتعار 
ــع بــه رومــان غاري هذه الرواية وفــاز بها بجائزة 

ّ
الــذي وق

الطفــل  يوميــات  العمــل  يحكــي   .1975 عــام  »غونكــور« 
العربــي مومــو فــي منــزل الســيدة روزا، وفــي حــّي بلفيــل 
 
ً
الــذي كان معروفــًا بكونــه مــن أكثر أحياء باريس شــعبية

واحتضانًا للموامس.

بعد نجاحات كتابه »رأس المال في القرن الحادي والعشرين« )2013(، 
قلّما  اعتراف  في  الفكري  المشهد  نجوم  أحد  بيكيتي  توما  بات 
الكتاب طبعات  الرابع من عمره. عرف  العقد  باحث في  به  يحظى 
احتفت  ذلك  وقبل  العالم،  لغات  معظم  إلى  وذهــب  متعّددة 
الهرقلي  بالمشروع  المتخصصة،  وغير  المتخصصة  الصحافة، 
إلعادة صياغة كتاب »رأس المال« لكارل ماركس بمفردات عصرنا. بعد 

ذلك، بات كل ما يُصدره بيكيتي حدثًا ثقافيًا.

اعتراف مبّكر

نظرة أولى

توما بيكيتي أكثر من سّد فجوة في المكتبة

يقف  للمساواة«،  موجز  »تاريخ  بعنوان  أيام  منذ  الصادر  كتابه  في 
المفّكر االقتصادي الفرنسي على أسباب غياب الوعي بهذه القضية 
االنغالق  هي:  عوامل،  ثالثة  إلى  ذلك  ويُرجع  التاريخية،  الكتابة  في 

المعرفي داخل التخّصصات، والقومية الثقافية، والتخدير التاريخي

)Getty ،بيكيتي في 2016 )ت: لويك فينانس
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رياضة

بلغ نادي الكويت املباراة النهائية لبطولة كأس 
األمير في كرة القدم املرّحلة من املوسم املاضي، 

للمرة السادسة تواليًا، بفوز قاتل على كاظمة 
2-1، على استاد علي صباح السالم في الدور 
نصف النهائي. ويدين الكويت في تأهله إلى 

فيصل زايد الذي سجل من ركلة حرة مباشرة 
الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت 

بدل الضائع للشوط الثاني، بعد التقدم بهدف 
األوزبكي ساردور راشيدوف من ركلة جزاء.

فاز فولتاليزا على مضيفه سبورت ريسيفه 
بهدف نظيف ضمن الجولة الـ22 من الدوري 
البرازيلي لكرة القدم، ليستعيد املركز الثالث 

على حساب فالمنغو، حامل اللقب. سجل هدف 
املباراة الوحيد املدافع مارسيلو بينيفينتو، 

ليفوز الضيوف على أصحاب األرض، وليواصل 
سبورت احتالل املركز قبل األخير في الجدول 

برصيد 19 نقطة، بينما أصبح رصيد فورتاليزا 
36 نقطة، ليصعد للمركز الثالث من 22 مباراة.

تمسك تاييريس كوردوبا بصدارة الدوري 
األرجنتيني، بينما يطارده ريفر بليت في الوصافة 

بشراسة، فيما ال يزال بوكا جونيورز في املركز 
السادس. واكتسح تاييريس كوردوبا بنتيجة 1-4 

ضيفه روساريو سنترال، ليصل للنقطة الـ29 بفارق 
نقطتني عن ريفر بليت الوصيف الذي فاز بدوره 

1-3 على سنترال كوردوبا. أما بوكا جونيورز، 
الذي فاز 1-0 على كولون، فقد أصبح في جعبته 21 

نقطة وتفصله عن تاييريس ثماني نقاط.

الكويت يبلغ 
نهائي كأس األمير 

للمرة السادسة

فورتاليزا يستعيد 
المركز الثالث 

بالدوري البرازيلي

تاييريس كوردوبا 
يتمسك بصدارة 

الدوري األرجنتيني

وضعت البرازيل، 
حاملة اللقب 
خمس مرات، 
حدًا لمشوار 
المغرب الالفت 
في بطولة 
العالم لكرة 
الصاالت، 
بإقصائها 
من الدور ربع 
النهائي بهدف 
وحيد. وكان 
المغرب بلغ 
ربع النهائي 
للمرة األولى 
في تاريخه 
بعد فوزه على 
فنزويال 3-2 في 
دور الـ16، علمًا 
انه شارك للمرة 
الثالثة بعد 2012 
و2016.

)Getty( بلغ المغرب ربع النهائي للمرة األولى في تاريخه
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فيرستابن حّل ثانيًا 
رغم انطالقه من 

المركز األخير

انتصار صعب ليوفنتوس على سامبدوريا 
تغلب يوفنتوس بصعوبة على حساب ضيفه سامبدوريا، بنتيجة )2-3(، 
في املباراة التي جمعتهما بملعب أليانز ستاديوم، ضمن منافسات األسبوع 
السادس من الدوري اإليطالي. سجل أهداف يوفنتوس كل من باولو ديباال، 
ليوناردو بونوتشي ومانويل لوكاتيلي، فيما أحرز أهداف سامبدوريا مايا 
يوشيدا وأنتونيو كاندريفا. بهذا الفوز، رفع يوفنتوس رصيده إلى 8 نقاط 
باملركز التاسع، بينما تجمد رصيد سامبدوريا عند 5 نقاط باملركز الرابع 

عشر.

النس يزيد من أزمة مرسيليا بالدوري الفرنسي
أوليمبيك مرسيليا،  دار مضيفه  عقر  مــن  ثمينة  نــقــاط  بــثــاث  النــس  عــاد 
بعد أن فاز عليه بنتيجة )2-3(، في الجولة الثامنة للدوري الفرنسي. باغت 
العبو النس أصحاب األرض وتقدموا في النتيجة بهدفني جاءا عن طريق 
فلوريان سوتوكا من ركلة جزاء، ثم البولندي بيرزيميساف فرانكوفسكي. 
لكن العبي مرسيليا تمكنوا من العودة في اللقاء في نفس الشوط بهدفني 
تكفل بهما قائد وهداف الفريق ديميتري باييه. وفي الشوط الثاني، سجل 
الــضــيــوف هـــدف االنــتــصــار الــثــالــث بـــرأس املــهــاجــم الــشــاب ويــســلــي سعيد. 
مسلسل  سامباولي  خورخي  األرجنتيني  فريق  يواصل  الخسارة  وبهذه 
الثانية تواليا بعد التعادل في الجولة املاضية سلبيا  نزيف النقاط للمباراة 
أمام آنجيه، ليفقد الفريق الوصافة لصالح النس )15 نقطة(، بعد أن تجمد 

رصيده عند 14 نقطة في املركز الثالث.

نابولي ينفرد بصدارة الدوري اإليطالي
انفرد نابولي بصدارة الدوري اإليطالي، بعد انتصاره على كالياري بهدفني 
نظيفني في لقاء الجولة السادسة. وافتتح فيكتور أوسيمني التسجيل لفريق 
الثاني مــن ركلة جـــزاء. ويسير  الــهــدف  لــورنــزو إنسيني  الجنوب، وأضـــاف 
نابولي بخطى ثابتة في املسابقة املحلية، فقد خاض 6 مباريات انتصر في 
نقطتني على ميان،  بفارق  نقطة(، متفوقا   18( الكاملة  بالعامة  جميعها 
الذي حقق 5 انتصارات وتعادل في مباراة واحــدة، في حني يأتي كالياري 
في املركز الـ19 برصيد نقطتني فقط حصدهما من تعادلني وأربع خسارات.

فوز مهم لفرايبورغ على أوغسبورغ بالبوندسليغا
بــالــفــوز )3- فــرايــبــورغ ملعبه األســـطـــوري )شـــفـــارزوالـــد ســتــاديــون(  ودع 
األملاني.  الـــدوري  لبطولة  السادسة  املرحلة  في  أوغسبورغ  على ضيفه   )0
زميله  يضيف  أن  قبل  كويلير،  لوكاس  طريق  عن  مبكرا  فرايبورغ  وتقدم 
الثاني، وتكفل اإليطالي فينتشينزو غريفو بإحراز  لوكاس هويلير الهدف 
الهدف الثالث من ركلة جزاء. ويعد هذا هو الفوز الثالث لفرايبورغ مقابل 3 
تعادالت دون أن يتلقى أي خسارة حتى اآلن في البطولة، ليصبح هو وبايرن 
الهزائم  من  خاليا  بسجلهما  محتفظني  زاال  ما  اللذين  الوحيدين  الفريقني 
باملسابقة هذا املوسم. وكانت هذه هي املباراة األخيرة لفرايبورغ على ملعب 
شفارزوالد ستاديون، حيث من املقرر أن يخوض لقاءه التالي في املسابقة، 
بارك  )يــوروبــا  ملعبه  على  املقبل،  الشهر  الــدولــي  التوقف  فترة  انتهاء  بعد 

ستاديون( الجديد.

ألكمار يستعيد سكة االنتصارات بالدوري الهولندي 
ــــدوري الــهــولــنــدي، وحقق  تخلص ألــكــمــار مــن دوامـــة الــهــزائــم املتتالية فــي ال
انتصاره الثاني في املوسم الحالي، على جو أهيد إيغلز بخماسية نظيفة. 
أبو  سجل األهــداف ياسبر كارلسون بمناسبتني، ودانــي دي ويت وزكريا 
إلى  ليقفز  إلى ست نقاط  ألكمار رصيده  خال وتيجاني ريغندرز. ورفــع 

املركز الحادي عشر بفارق األهداف فقط أمام جو أهيد إيغلز.

ــــس هـــامـــيـــلـــتـــون  ــويــ ــ ــــي لــ ــانـ ــ ــــطـ ــريـ ــ ــبـ ــ أحـــــــــــرز الـ
الـــرقـــم 100 فـــي بطولة  )مـــرســـيـــدس( ســبــاقــه 
العالم للفورموال واحد بعد تتويجه بجائزة 
روسيا الكبرى على حلبة سوتشي، ليستعيد 
ــدارة تــرتــيــب الــســائــقــن بــعــد ســبــاق مثير  صــ
مواطنه  حرمت  أمــطــار  نهايته  على  هيمنت 

الندو نوريس من التتويج.
وجاء فوز هاميلتون الرقم 100 بعد 14 عامًا 
من تتويجه األول في كندا. وأنزل هاميلتون، 
بطل الــعــالــم سبع مـــرات، الــهــولــنــدي ماكس 
فيرستابن عن صدارة ترتيب السائقن بعد 
حــلــول ســائــق ريـــد بــول-هــونــدا ثــانــيــًا، فيما 
خطف اإلسباني كارلوس ساينس )فيراري( 
املركز الثالث. وبفوزه أمام فيرستابن الذي 
سيحتفل بعيده الرابع والعشرين الخميس 
برصيد  الــصــدارة  هاميلتون  انــتــزع  املقبل، 
الــذي  للهولندي   244.5 مقابل  نقطة   246.5
تسّلق املرتبة تلو األخرى من الخط األخير 

إلى الوصافة.
وقـــبـــل خـــمـــس لـــفـــات عـــلـــى نـــهـــايـــة الـــســـبـــاق، 
ــان الــبــريــطــانــي النــــدو نــوريــس )مــاكــاريــن  كـ

واصــــل الــســد ســلــســلــة انــتــصــاراتــه املــتــتــالــيــة، 
أهداف  بواقع سبعة  الشمال  ليكتسح نظيره 
التي جمعت بن  املواجهة  في  مقابل هدفن، 
الــفــريــقــن، عــلــى اســتــاد خليفة الــدولــي ضمن 
مــبــاريــات األســـبـــوع الـــرابـــع، فــي دوري نجوم 

قطر لكرة القدم.
وســجــل أهــــداف الــســد، عــلــي أســـد فــي الدقيقة 
 ،)13( الـــ الدقيقة  )10(، وبغداد بونجاح في  الــــ
)14(، ومــاتــيــاس  وأنـــدريـــه آيـــو فــي الــدقــيــقــة الــــــ
نــانــي مــدافــع الــشــمــال بالخطأ فــي مــرمــاه في 
ــرزاق فــي  ــدالــ ــبــ )54(، ويــــوســــف عــ الـــدقـــيـــقـــة الـــــــــــ
الهدف  تباتا  البديل  )57(، وسجل  ـــ الـ الدقيقة 
)85(، قبل أن يختتم  ـــ الــ الدقيقة  الــســادس فــي 
بـــغـــداد بــونــجــاح ســبــاعــيــة الــســد فـــي الــدقــيــقــة 
)89(، بينما ســجــل لــفــريــق الــشــمــال كــل من  الــــــ
)12(، وخليفة  الـــ الدقيقة  اليزيدي في  محسن 

.)87( سعد الهدف الثاني في الدقيقة الـ
وبهذا الفوز العريض رفع نادي السد رصيده 
ــــدول الــتــرتــيــب  ــدارة جـ ــ إلــــى 12 نــقــطــة، فـــي صــ
مــحــقــقــا أربـــعـــة انـــتـــصـــارات مــتــتــالــيــة، بينما 
نقاط  ثــاث  عند  الشمال  فريق  توقف رصيد 

مــرســيــدس( فـــي الـــصـــدارة أمــــام هــامــيــلــتــون، 
ــاء عــلــى  ــقـ ــبـ لـــكـــن ســـائـــق مــــاكــــاريــــن فـــّضـــل الـ
ــلــــمــــســــار الــــجــــاف  ــة لــ اإلطـــــــــــــــارات املــــخــــصــــصــ
ــارع مــنــافــســوه إلــــى االعـــتـــمـــاد على  ــ فــيــمــا سـ
، مــا 

ّ
اإلطـــــــــارات املــخــصــصــة لــلــمــســار املـــبـــتـــل

دفــعــه إلــى الــخــروج أكــثــر مــن مــرة عــن املسار 
الصيانة  إلــى دخـــول منطقة  قبل االضــطــرار 
إنهاء  وبالتالي  النهاية  من  لفات  ثــاث  قبل 

السباق في مركز سابع مخيب.
وكان نوريس )21 عامًا( انطلق للمرة األولى 
مــن مــســيــرتــه فــي املــركــز األول، بــعــد تــصــدره 

التجارب الرسمية.
ــــق مــــرســــيــــدس هـــيـــمـــنـــتـــه عــلــى  ــريـ ــ وتـــــابـــــع فـ
فرض  2014، حيث  عــام  منذ  حلبة سوتشي 
هاميلتون نفسه 5 مــرات مقابل مــرة لزميله 
الــســابــق بطل الــعــالــم األملــانــي نيكو روزبـــرغ 
فالتيري  الفنلندي  للحالي  ومــرتــن   )2014(

بوتاس )2017 و2020(.
وقـــــال هــامــيــلــتــون بــعــدمــا قــفــز مـــن ســيــارتــه 
فرحًا إثر سباق تراجع في بدايته إلى املركز 
الــســابــع بــعــدمــا كـــان رابــــع املــنــطــلــقــن: »جـــاء 

بعد الفوز في مباراة وخسارة ثاث مباريات.
بـــــــدوره، أعـــــرب املــــــدرب اإلســـبـــانـــي، تــشــافــي 
هــيــرنــانــديــز، املــديــر الفني لــنــادي الــســد، عن 
فريقه  الـــذي حققه  الكبير  بــالــفــوز  ســعــادتــه 
هدفن،  مقابل  أهـــداف  بسبعة  الشمال  على 
بقوله لوسائل اإلعام، عقب انتهاء املواجهة: 
ــــاق رغــم  ــبــــاراة لـــم تــكــن ســهــلــة عــلــى اإلطـ »املــ

الفوز الكبير«.
وتابع: »نعرف أن الشمال فريق ممتاز وجيد 
ومنظم والكل يعاني أمامه، لذلك نجحنا في 
املــبــاراة وفزنا بجدارة.  فــرض سيطرتنا على 
االسترخاء،  بعض  أصابنا  األول  الشوط  في 
لكن في الشوط الثاني كنا أفضل وقدمنا أداء 

مميزا وسجلنا املزيد من األهداف.
وعن تصدر جدول نادي السد الترتيب صرح 
املــدرب تشافي: »أنا سعيد باعتاء الصدارة، 
خرجنا دون إصــابــات والــعــديــد مــن الاعبن 
ــل هــذه  شــــاركــــوا ومــنــهــم بــعــض الـــشـــبـــاب، وكــ
األمور تزيد الثقة وتحفزنا لاستمرار. مباراة 
صعبة  ستكون  العربي  أمــام  املقبلة  الديربي 
جــيــدة وهدفنا  لــحــظــات  حــالــيــا  نعيش  لكننا 

دائما الفوز في جميع املباريات«.
من جهة أخرى، فاز نادي الدحيل على منافسه 
الــتــي  املــــبــــاراة  فـــي  بــنــتــيــجــة )0-5(،  الــســيــلــيــة 
الرابع  األســبــوع  مباريات  افتتاح  في  ُأقيمت، 
من دوري نجوم قطر، بعدما سجل الخماسية 
و62   56( بالدقائق  أولونغا  الكيني،  املهاجم 
الــدولــي.  خليفة  اســتــاد  على  و85(،  و79  و68 
ــلـــى الـــرغـــم مـــن تـــعـــادل كــفــة الــفــريــقــن في  وعـ

املطر، لقد انتهزت الفرصة، قام الفريق بعمل 
رائع، أنا ممنت للنقاط«.

وعن انتظاره طويًا الفوز املائة، قال السير 
هاميلتون: »لم أكن متأكدًا من حصوله. قام 
ــع«. تـــابـــع: »لـــم تــكــن األمـــور  ــ النــــدو بــعــمــل رائــ
ــر مـــــن الـــــوقـــــت بــعــد  ــيـ ــثـ ــكـ ســــهــــلــــة. خــــســــرت الـ
االنــطــاق مــحــاواًل تــفــادي املــشــكــات. لــم يكن 
تخطي النــدو سهًا، لقد كان إيقاعه سريعًا 

جدًا. جاء املطر في الوقت املناسب«.
الـــ 15 من  الجولة  بـــدوره، خــاض فيرستابن 
أصل 22 في البطولة العاملية وهو في صدارة 
نقاط عن مطارده   5 بفارق  متقدمًا  الترتيب 
)226.50 مقابل 221.50(،  املباشر هاميلتون 
لكنه استهل السباق من الخط األخير معاقبًا، 

بعد قرار فريقه تبديل محرك سيارته.
واتــخــذت الــحــظــيــرة الــنــمــســاويــة قـــرار تبديل 
ــيــــارة فـــيـــرســـتـــابـــن، بـــالـــتـــزامـــن مــع  ــرك ســ مـــحـ
عقوبة التراجع 3 مراكز إثر اعتبار الهولندي 
ــادث الــــــــذي جـــمـــع بــيــنــه  ــ ــحــ ــ ــؤواًل عـــــن الــ ــ ــســ ــ مــ
مونزا  حلبة  على  هاميلتون  مــطــارده  وبــن 

اإليطالية في الجولة السابقة.
فيها   

ّ
يحل التي  تواليًا،  الثانية،  املــرة  وهــذه 

العام  لكن  سوتشي،  فــي  وصيفًا  فيرستابن 
فــي  ــيــــل هـــامـــيـــلـــتـــون  كــــــان وراء زمــ املــــاضــــي 
مرسيدس الفنلندي فالتيري بوتاس. وأنهى 
ــفــــارق 53 ثـــانـــيـــة عــن  هــامــيــلــتــون الـــســـبـــاق بــ
فيرستابن و62 ثانية عن ساينس، ليحصد 
25 نقطة مقابل 18 للهولندي و15 لإلسباني.
)فرانس برس(

الشوط األول الذي انتهى بالتعادل سلبيا، إال 
أن السيلية انهار تماما بعد مرور 10 دقائق 
خمسة  وتلقى  الثاني  الشوط  بداية  من  فقط 
أهــــداف مــتــتــالــيــة، وفــشــل فــي تقليص الــفــارق 
أو حــتــى الـــعـــودة فـــي الــنــتــيــجــة. وفـــي الــشــوط 

الكيني  بنزول  الدحيل تغييرا  أجــرى  الثاني، 
أولونغا الذي فك ِشفرة دفاع السيلية، وسجل 
)56( بتسديدة من  الهدف األول في الدقيقة الـ
داخـــل منطقة الــجــزاء بعد تــمــريــرة رائــعــة من 
املعز علي. ورفــع الهدف من معنويات العبي 

الدحيل، وكثف الفريق من الضغط الهجومي 
وتمكن من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 
)62(، عن طريق أولونغا أيضًا، بعد هجمة  الـــ
مرتدة ومجهود فردي كبير من الاعب الذي 
تخطى مدافع السيلية وحارس املرمى ووضع 

الكرة في الشباك.
للتسجيل  أولونغا  )68(، عاد  الــــ الدقيقة  وفي 
ــرز الـــهـــدف الــثــالــث )هــاتــريــك(  ــ مـــن جــديــد وأحـ
بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة 
مــمــيــزة مـــن الـــاعـــب عــبــدالــلــه األحـــــــرق، فيما 
 ،)79( سجل الدحيل هدفه الرابع في الدقيقة الـ
ــاء أيــضــا عــن طــريــق أولــونــغــا، الـــذي تابع  وجـ
التسديدة التي أطلقها املعز علي وارتدت من 
أمــن لتجده باملرصاد  السيلية كلود  حــارس 

ليضع الكرة بكل هدوء في الشباك.
)85(، فاختتم أولــونــغــا  أمـــا فــي الــدقــيــقــة الــــــ
أهداف الدحيل بتسجيله الهدف الخامس، 
ــــل منطقة  ــاء أيـــضـــا بــتــســديــدة مـــن داخـ ــ وجـ
الــــجــــزاء، لــتــنــتــهــي املـــواجـــهـــة بــفــوز الــدحــيــل 

بخماسية دون رد.
وفـــي لــقــاء آخــــر، نــجــح الـــنـــادي الــعــربــي في 
التغلب عــلــى فــريــق قــطــر بــهــدفــن مــقــابــل ال 
شــــيء، سجلهما كـــل مـــن اإليـــرانـــي مــهــرداد 
الغابوني  وزميله  جــزاء،  ركلة  من  محمدي 
)41 و51(،  الـــ أرونــا بوبيندزا في الدقيقتن 
ليرفع رفاق يوسف املساكني رصيدهم إلى 
فــريــق قطر عند نقطته  نــقــاط، فيما بقي   9

الوحيدة باملركز األخير.
)العربي الجديد، قنا(

السد يستعيد صدارة الدوري بسباعية بشباك الشمالفوز هاميلتون يشعل الصراع مع فيرستابن
استطاع البريطاني لويس 

هاميلتون الوصول إلى 
فوزه الـ100 ببطولة 

العالم للفورموال 1

يواصل الجزائري بغداد 
بونجاح التألق مع نادي 

السد في دوري نجوم 
قطر لكرة القدم

)Getty/هاميلتون يسعى للّقب الثامن وتحطيم رقم مايكل شوماخر )آندي هوني

)Getty( يطمح نجوم السيتي إلى مواصلة التألق

)Getty( »يريد نجوم ميالن تحقيق فوزهم األول بـ»األبطال

)Getty( ساهم بونجاح في عودة السد إلى صدارة الدوري القطري

مباريـات
      األسبـوع

قتيبة خطيب

تتجه أنــظــار الــجــمــاهــيــر الــعــاملــيــة، 
مــســاء الــيــوم الــثــاثــاء، إلـــى ملعب 
»حــــــديــــــقــــــة األمـــــــــــــــــــــراء«، مـــــــن أجـــــل 
باريس  نـــادي  بــن  املرتقبة  املــواجــهــة  متابعة 
ــيـــرمـــان، وضــيــفــه مــانــشــســتــر سيتي  ســــان جـ
الثانية،  الجولة  منافسات  ضمن  اإلنكليزي، 
أبطال  فــي بطولة دوري  املجموعات  دور  مــن 

أوروبا لكرة القدم.
ويبحث نادي باريس سان جيرمان، عن الفوز 
األبـــطـــال،  فـــي دوري  الــحــالــي  بــاملــوســم  األول 
بــعــدمــا تـــعـــادل فـــي املـــواجـــهـــة األولــــــى بــهــدف 
مــا جعل  البلجيكي،  بـــروج  كــلــوب  أمـــام  ملثله، 

قمم دوري 
األبطال

»الباريسي« يواجه السيتي

األول  الفوز  عن  جيرمان،  سان  باريس  يبحث 
بعدما  األبطال  دوري  من  الحالي،  بالموسم 
أمام  لمثله  بهدف  األول  اللقاء  في  تعادل 
كلوب بروج، فيما يريد مانشستر سيتي مواصلة 

انطالقته الرائعة

تقرير

وحيدة  نقطة  يجمعون  ميسي،  النجم  رفـــاق 
بــاملــجــمــوعــة األولـــــــى، فــيــمــا يـــريـــد مــانــشــســتــر 
ــقـــاط(، عقب  ســيــتــي االنـــفـــراد بـــالـــصـــدارة )3 نـ
انتصاره العريض على اليبزيغ األملاني بستة 

أهداف مقابل ثاثة أهداف.
ومنافسه  جــيــرمــان  ســـان  بــاريــس  وسيلتقي 

مــانــشــســتــر ســيــتــي لــلــمــرة الــســادســة فــي هــذه 
املباراة املرتقبة، بينما ال يزال الفريق الفرنسي 
يبحث عن فوزه األول أمام النادي اإلنكليزي 
ــا تــــعــــادل فــي  ــقـــة الــــقــــاريــــة، بـــعـــدمـ ــابـ فــــي املـــسـ

مواجهتن، وتلقى الهزيمة في 3 مناسبات.
ولم يتمكن باريس سان جيرمان، من الحفاظ 
عــلــى نــظــافــة شــبــاكــه فـــي جــمــيــع املـــواجـــهـــات 
ــام مــانــشــســتــر ســيــتــي  ــ ــ الـــــــــ4، الــــتــــي لــعــبــهــا أمـ
فـــي دوري أبـــطـــال أوروبـــــــا. فــقــط مــيــان لعب 
تــهــتــز شباكه  املـــبـــاريـــات دون أن  مـــن  الــعــديــد 
القارية. وتعرض باريس سان  في املسابقات 
اإلنكليزي  الفريق  جيرمان للخسارة على يد 
فــي 4 مــن آخــر 5 مــواجــهــات لعبها فــي دوري 
مانشستر  عليه  تغلب  حــيــث  ــا،  ــ أوروبـ أبــطــال 
يونايتد في عامي 2019، و2020، وتفوق عليه 

مانشستر سيتي في عام 2021.
ــرة فـــشـــل فــيــهــا بــــاريــــس ســـان  ــ ــر مـ ــ وكــــانــــت آخـ
دوري  في  مباراتن  أول  في  بالفوز  جيرمان، 
عندما   ،2005/2004 بــمــوســم  ــا  ــ أوروبـ أبــطــال 
خــســروا أمـــام تشلسي بــثــاثــة أهــــداف مقابل 
ــفـــوق عـــلـــى الـــفـــريـــق الــفــرنــســي  ال شــــــيء، ثــــم تـ

خصمهم سيسكا موسكو )0-2(.
ــادي مــانــشــســتــر سيتي  ــ ــم يــخــســر نـ ــدوره، لـ ــ ــ بـ
ــات خـــــــــارج أرضـــــــــه فــي  ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ فـــــي آخـــــــر 10 مـ
املـــدرب  كتيبة  بــعــدمــا حققت  األبـــطـــال،  دوري 
ــار فـــــي 8 مــــواجــــهــــات،  ــ ــــصـ ــتـ ــ غـــــــوارديـــــــوال االنـ
وتعادلوا في مباراتن فقط، فيما لم يتعرض 
ديسمبر/ شهر  منذ  إنكلترا  خــارج  للهزيمة 
تلغب عليهم  عــام 2017، عندما  األول  كــانــون 

شاختار دونيتسك األوكراني )1-2(.
مــن جــهــة أخــــرى، يــحــل نـــادي أتلتيكو مــدريــد 
اإلسباني، ضيفًا ثقيًا على منافسه إي سي 
مــيــان اإليـــطـــالـــي، فـــي قــمــة مــواجــهــة الــجــولــة 
الثانية من دور املجموعات، في بطولة دوري 
أبــطــال أوروبــــا لــكــرة الــقــدم، الــتــي ستقام على 

ملعب »سان سيرو«.
ويطمح ميان، إلى تجاوز خيبته الكبيرة في 
املباراة األولى، عندما خسر على يد ليفربول 
)3-2(، ما جعله با نقاط ومتذيا املجموعة 
الــثــانــيــة، فــيــمــا يــريــد أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد خطف 
الفوز، وتحقيق النقاط الـ3 املهمة، عقب جمعه 
السلبي  تــعــادلــه  فــقــط، نتيجة  نــقــطــة وحــيــدة 
با أهداف أمام بورتو. ويتسلح نادي ميان 
»الثأر«، ألن »الروسونيري« لم ينَس الهزيمة  بـ
)16(، على  ـــ الــ ــرة، التي تعرض لها فــي دور  امُلـ
 ،2014/2013 مــوســم  فــي  مــدريــد،  أتلتيكو  يــد 
ــفـــريـــق اإليـــطـــالـــي يــــودع  األمــــــر الــــــذي جـــعـــل الـ
مدريد،  أتلتيكو  أما  حينها.  القارية  املسابقة 

لم ينَس ميالن مرارة 
الهزيمة أمام أتلتيكو 

مدريد عام 2014

)Getty( »يعتمد باريس سان جيرمان على نجومه في »األبطال

الخامسة  مــيــان، هــي  املـــبـــاراة ضــد  فستكون 
»الــروخــيــبــانــكــوس« أمـــام الــفــريــق اإليطالي  لـــ
خــارج ملعبه فــي دوري األبــطــال، لكن املــدرب 
كثيرًا  يخشى  سيموني،  دييغو  األرجنتيني 

اللقاء املنتظر.
ولم يستطع دييغو سيميوني قيادة أتلتيكو 
مدريد إلى تحقيق الفوز على الفرق اإليطالية، 
مــنــذ أن فــــاز عــلــى مـــيـــان بـــهـــدف نــظــيــف في 
بعدما فشل  عــام 2014،  فــبــرايــر/شــبــاط  شهر 
»الــروخــيــبــانــكــوس« فــي 4 مــواجــهــات، ودون 
تسجيل األهــداف أيضًا. بــدوره، تمكن ميان، 
ــاراة واحـــــدة فــقــط، مـــن آخــر  ــبـ مـــن الـــفـــوز فـــي مـ

فـــقـــط، فــــي آخـــــر 10 مـــواجـــهـــات بــاملــســابــقــات 
ــيـــة عــلــى أرضــهــم، لــكــن املــواجــهــة أمــام  األوروبـ
سيرو«  »ســـان  ملعبهم  على  مــدريــد  أتلتيكو 
ــى،  ــ فـــي دوري أبـــطـــال أوروبـــــــا، ســتــكــون األولـ
ــام 2014، فـــهـــل ســيــثــأر  ــ الـــهـــزيـــمـــة فــــي عـ مـــنـــذ 

»الروسونيري«؟
وفــــي نــفــس املـــجـــمـــوعـــة، ســتــكــون الــجــمــاهــيــر 
على موعد مع انطاق املواجهة القوية، التي 
ستجمع بن نادي بورتو البرتغالي، وضيفه 
بالنجوم،  املدجج  اإلنكليزي  ليفربول  الثقيل 

في ملعب »إلدراغاو«.
وتــريــد كتيبة املـــدرب األملــانــي، يــورغــن كلوب، 

17 مــواجــهــة ضـــد الـــفـــرق اإلســبــانــيــة، بــعــدمــا 
ــادل فـــي 7 مـــنـــاســـبـــات، ومـــنـــي بـــــ9 هـــزائـــم،  ــعـ تـ
فيما لم ينتصر »الروسونيري« في املباريات 
الــســبــع، مــنــذ الــوحــيــد فـــي دور املــجــمــوعــات، 
أمـــام بــرشــلــونــة فــي شــهــر فــبــرايــر/شــبــاط عــام 
بالفوز  مــدريــد  أتلتيكو  وفــشــل   .)0-2(  ،2013
فــي أول مــبــاراتــن بـــدوري أبــطــال أوروبــــا، في 
مــنــاســبــة واحــــــدة فـــقـــط، تــحــت قـــيـــادة املــــدرب 
دييغو سيميوني، بعدما تعادلوا با أهداف 
أمــام رومــا اإليطالي، وخسروا )2-1( على يد 

تشلسي اإلنكليزي في موسم 2018/2017.
وحافظ ميان على نظافة شباكه مرة واحدة 

املدير الفني لنادي ليفربول، استغال الحالة 
الــذهــنــيــة الـــرائـــعـــة لــنــجــومــهــا، حــتــى تخطف 
النقاط الـ3 املهمة، واالنفراد بصدارة املجموعة 
الثانية، بعدما استطاعوا التغلب على ميان 
فــي املــواجــهــة األولـــى )3-2(. أمــا نـــادي بورتو 
البرتغالي العنيد، فيطمح إلى عرقلة »الريدز« 
فـــي مــلــعــبــه، واملــنــافــســة عــلــى إحــــدى بــطــاقــات 
القارية، عقب  املسابقة  الـــ16 في  لــدور  التأهل 
السلبي  التعادل  نيلهم نقطة وحيدة، نتيجة 
با أهداف أمام أتلتيكو مدريد اإلسباني في 
بن  التاريخية  األرقـــام  لكن  األولـــى.  املواجهة 
لعب  حيث  الكثير،  تكشف  وليفربول  بــورتــو 

الـــطـــرفـــان فـــي ثــمــانــي مــنــاســبــات ســابــقــة في 
املسابقات القارية، ستة منها كانت في دوري 
البرتغالي يبحث  الفريق  لكن  أوروبـــا،  أبطال 
عــن فــوزه األول على »الــريــدز«، بعدما تعادل 

في 3 مناسبات، وخسر في 5 مباريات.
ــة، الــتــي  ــامـــسـ وســـتـــكـــون هـــــذه هــــي املــــــرة الـــخـ
نــادي بورتو في دوري  يواجه فيها ليفربول 
األبــطــال، منذ أن أصــبــح يــورغــن كــلــوب مديرًا 
»الريدز«، بعدما استطاع قيادة كتيبته  فنيًا لـ
إلــى تحقيق الــفــوز فــي 3 مــبــاريــات، وسجلوا 
 شــبــاكــهــم أي هــــدف في 

َ
11 هـــدفـــًا، ولــــم تــتــلــق

املواجهات الـ3 من الفريق البرتغالي.
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الثالثاء 28 سبتمبر/ أيلول 2021 م  21  صفر 1443 هـ  ¶  العدد 2584  السنة الثامنة الثالثاء 28 سبتمبر/ أيلول 2021 م  21  صفر 1443 هـ  ¶  العدد 2584  السنة الثامنة



برشلونة ـ العربي الجديد

لـــم يــنــتــظــر الــنــجــم الـــشـــاب أنــســو 
فــاتــي، مــهــاجــم نــــادي بــرشــلــونــة، 
طـــويـــًا بــعــدمــا دخــــل بـــديـــًا في 
ــهــــدف الــثــالــث  الــــشــــوط الـــثـــانـــي، وســـجـــل الــ
ــاك ضــيــفــه  ــبــ ــــي شــ لـــلـــفـــريـــق الــــكــــتــــالــــونــــي، فـ
املــبــاراة  فــي  نـــو«،  »كــامــب  ليفانتي، بملعب 
مـــنـــافـــســـات  ضــــمــــن   ،)0-3( ــتــــهــــت  انــ الــــتــــي 
ــن الـــــــدوري اإلســبــانــي  األســــبــــوع الـــســـابـــع مـ
لكرة القدم. وقامت جماهير نادي برشلونة 
ــــي مـــــدرجـــــات مـــلـــعـــب »كـــامـــب  املــــــوجــــــودة فـ
ــــذي  ــي، الـ ــ ــاتـ ــ ــيـــب بــنــجــمــهــا فـ ــتـــرحـ ــالـ نــــــو« بـ
ميسي،  ليونيل  األســـطـــورة  قميص  يحمل 

عودة التألق
شهدت الجولة األخيرة للدوريات األوروبية الكبرى، استعادة العديد من النجوم سكة التألق، ليقودوا 
والهداف  فاتي،  أنسو  الشاب  برشلونة  نجم  يتقدمهم  مهمة،  انتصارات  تحقيق  إلى  أنديتهم 

الكولومبي رادايميل فالكاو، الذي واصل تألقه مع فريقه الجديد رايو فاييكانو

3031
رياضة

تقرير

بــحــرارة،  بالتصفيق  وقــامــت  وقــفــت  بعدما 
ملــوهــبــتــهــا، الـــذي غـــاب طــويــًا عــن املــاعــب، 
)81(. وبعد غياب  عندما نزل في الدقيقة الـــ
الـــشـــاب  الـــنـــجـــم  عـــــاد  ــا،  ــومــ يــ  323 ملـــــدة  دام 
لــيــثــبــت مـــهـــارتـــه الـــكـــبـــيـــرة، بـــعـــدمـــا اســتــلــم 
الكرة على مشارف منطقة الجزاء، وأضاف 
لصالح   ،)91( الــــ الدقيقة  في  الثالث  الهدف 
برشلونة، وسط تصفيق حاد من جماهير 
الفريق الكتالوني. وبفضل األهداف الثاثة 
ــتــــي ســجــلــهــا نــــجــــوم الـــفـــريـــق  الـــنـــظـــيـــفـــة، الــ
الكتالوني، تمّكن نادي برشلونة من حصد 
3 نقاط مهمة، جعلته يرفع رصيده إلى 12 
نقطة في املركز الخامس في جدول ترتيب 
ــانــــي، فــيــمــا تــجــمــد رصــيــد  ــبــ الــــــــدوري اإلســ

ليفانتي عند 4 نقاط في املرتبة الـ17. 
وواصـــــــل املـــهـــاجـــم الـــكـــولـــومـــبـــي رادايـــمـــيـــل 
ــه الــــجــــديــــد رايــــو  ــقـ ــريـ ــه مــــع فـ ــقـ ــألـ فــــالــــكــــاو تـ
فــايــيــكــانــو اإلســبــانــي، ونــجــح فــي مساعدة 
في   1-3 قاديش  االنتصار على  فريقه على 
الكولومبي  املهاجم  ذاتها. وضــرب  الجولة 
موعدًا مع األهداف للقاء الثالث تواليا، بعد 
أن سجل هدفني في آخر مباراتني، ليفرض 
نفسه ضــمــن نــجــوم املــبــاريــات األخــيــرة في 
الــلــيــغــا بــفــضــل أهـــدافـــه الــحــاســمــة، محققا 
بداية غير متوقعة بعد مصاعبه وابتعاده 
عن املباريات. وأثبت فالكاو خال املباريات 
التي شارك فيها أّنه لم يفقد حّسه التهديفي 
ــانــــاة الـــكـــبـــيـــرة الــــتــــي عـــرفـــهـــا فــي  بـــعـــد املــــعــ
الــســنــوات األخــيــرة مــع مختلف الــفــرق التي 
لعب لها، خاصة نادي غلطة سراي التركي 
محطته األخــيــرة قبل الــعــودة إلــى الـــدوري 
ــداف »الــتــيــغــري«،  ــ ــانـــي. وعــكــســت أهــ ــبـ اإلسـ
دفعا  مسيرته  إعــطــاء  عــلــى  الكبير  حــرصــه 
أّنـــه لــن يكون  جــديــدًا، بــعــد أن ظــن الجميع 
اللعب فــي مستوى عــاٍل نتيجة  قـــادرًا على 
التي عانى منها  الكبيرة  املشاكل الصحية 

في املواسم األخيرة. 
الــعــاصــمــة البريطانية  وفـــي ديــربــي شــمــال 
لندن، خطف النجم الغابوني بيير إيمريك 
أوباميانغ األضــواء من الجميع في مباراة 
توتنهام، حني  نظيره  أمـــام  أرســنــال  فريقه 
سجل هدفا واحتفل على طريقة األسطورة 
الــفــرنــســي تــيــيــري هــنــري، الـــذي كـــان بـــدوره 
في املــدرجــات. وعلى ملعب اإلمـــارات، تقّدم 
أرســنــال بثاثية تــحــت أنــظــار هــنــري، أحــد 
ــنـــال، وذلــك  أعــظــم الــاعــبــني فــي تــاريــخ أرسـ
حني افتتح سميث روي باب التسجيل، قبل 
أن يضيف أوباميانغ الهدف الثاني، ليأتي 

الثالث عن طريق ساكا.
وبـــعـــد تــســجــيــل أوبـــامـــيـــانـــغ الــــهــــدف، قــلــد 
الطريقة التي احتفل بها هنري في العديد 
من املباريات حني كان في أرسنال، ليشعل 
ــات. وحــقــق  ــ ــدرجـ ــ حـــمـــاس الــجــمــهــور فـــي املـ
املباراة بنتيجة 1-3،  أرسنال االنتصار في 
بــعــدمــا ســجــل الــضــيــوف هــدفــا مــتــأخــرًا عن 
طريق الكوري الجنوبي هيونغ مني سون، 
ليتجّمد رصيد السبيرز عند حاجز 9 نقاط 
الــــ11، فيما يحتل أرســنــال املركز  في املركز 

العاشر برصيد 9 نقاط أيضا.
خيمينيز  راؤول  املكسيكي  املــهــاجــم  وعـــاد 
إلى زيارة الشباك للمرة األولى منذ عودته 
مـــن اإلصـــابـــة الـــتـــي تـــعـــّرض لــهــا فـــي رأســـه 
املـــوســـم املـــاضـــي، مــســاهــمــا فـــي فـــوز فريقه 
وولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون بــــهــــدٍف مــــن دون مــقــابــل 

الدوريات الكبرى شهدت 
تألقًا ملفتًا لعدة أسماء 

غابت عن األضواء لفترة

فريق أوروبا بطال لكأس اليفر للتنس
حسم فريق أوروبا اللقب الرابع توالًيا في كأس اليفر االستعراضية لكرة املضرب على 
حساب فريق العالم، بتقدمه 14-1. وبفوز الثنائي األملاني ألكسندر زفيريف والروسي 
الكندي دنيس شابوفالوف واألميركي رايلي أوبيلكا 2-6، 7-6  أندري روبليف على 
)7/4(، 10-3 في املواجهة األولى من اليوم األخير، َضَمَن الفريق األوروبي اللقب الرابع. 
بهذا الفوز، حصد فريق »القارة العجوز« ثالث نقاط رافًعا رصيده إلى 14، علًما أن 
13 كافية للفوز بالكأس، بعد أن حصد 11 في اليومني األولني. وهيمنت أوروبا بوجود 
الــذي حــرم ديوكوفيتش من حلمه وتــوج في  الثاني عاملًيا  دانييل مدفديف  الروسي 
نيويورك بأول ألقابه الكبرى، اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس )3(، زفيريف )4(، 

روبليف )5(، اإليطالي ماتيو بيريتيني )7( والنرويجي كاسبر رود )10(.

أوساكا ترغب بالعودة القريبة للمالعب
الــيــابــانــيــة نــعــومــي أوســـاكـــا، الحاصلة  يــبــدو أن 
لــلــعــودة إلى  ألــقــاب كــبــرى مستعدة  على أربــعــة 
في  الرغبة  عاودتها  أن  بعد  التنس،  منافسات 
اللعب مجددا بعد فترة توقف وجيزة. وأعلنت 
أوساكا خالل بطولة أميركا املفتوحة في وقت 
سابق هذا الشهر، أنها ستحصل على استراحة 
النفسية،  عــلــى صحتها  لــلــتــركــيــز  الــتــنــس  مــن 
البطولة من  املــفــاجــئ مــن  وذلـــك بعد خــروجــهــا 
الدور الثالث أمام الكندية ليلى فرنانديز. وقررت 
االنسحاب  سابقا  العالم  على  األولــى  املصنفة 
وكانت  املقبل.  الشهر  ويلز  إنــديــان  بطولة  مــن 
ــا انــســحــبــت مـــن فــرنــســا املــفــتــوحــة في  ــاكـ أوسـ
ــار بــعــد خــــالف مـــع مــنــظــمــي الــبــطــولــة  ــ مـــايـــو/ أيـ
بشأن حضور املؤتمرات الصحافية بعد املباريات وحديثها عن التأثير السلبي لتلك 
املؤتمرات. لكن الالعبة اليابانية البالغ عمرها 23 عاما قالت في مقابلة تلفزيونية، إنها 
ال تزال تعشق الرياضة وتتطلع للعودة للعب مجددا. وأضافت »أعلم أني سأعود للعب 
أهتم كثيرا  أخــرى. »لن  اللعب عاودتني مرة  الرغبة في  مجددا. ربما قريبا جدا ألن 

باملكسب أو الخسارة. أريد االستمتاع فقط بالعودة للملعب«. 

هاكوهو بطل السومو التاريخي ينوي االعتزال 
قــــّرر بــطــل الــســومــو الــشــهــيــر، هـــاكـــوهـــو، الـــذي 
حّطم تقريًبا كل األرقام القياسية في الرياضة 
االعتزال  املنشأ« طوال عشرين عاما،  »يابانية 
الركبة، بحسب ما ذكرت  بسبب إصــابــات في 
البطل ذو األصــل  وســائــل إعــالم يابانية. وفــاز 
املنغولي، البالغ 36 عاما، بـ 45 بطولة وهو رقم 
آخــر،  أي منافس  مــن  لقبا  بـــ 13  أكثر  قياسي، 
ــات طــــوال هــذا  ــابـ لــكــنــه عــانــى مـــن ســلــســلــة إصـ
العام  الوحيدة خــالل  الــعــام. وخــاض مشاركته 
الــحــالــي فــي بــطــولــة نــاغــويــا الــكــبــرى فــي تــمــوز/

يــولــيــو املـــاضـــي، ونــجــح فــي تحقيق الــفــوز من 
دون أي خــســارة بــعــدمــا غـــاب عــن جـــزء كبير 
على  مركزه  من  املالكمني  من  و17  هاكوهو،  وأجبر  األخــيــرة.  الست  املسابقات  من 
اعالم  وقالت وسائل  كورونا.  فيروس  انتشار  التالية بسبب  البطولة  من  االنسحاب 

محلية إّن هاكوهو قّرر االعتزال بسبب مشاكل في الركبة اليمنى. 

وارين: ال يمكن لجوشوا هزيمة فيوري
أمام  املفاجئة  أنطوني جوشوا  املالكمة فرانك واريــن، إن هزيمة  قال مــروج مباريات 
األوكراني ألكسندر أوسيك، تعني أنه من املستبعد توحيد ألقاب الوزن الثقيل في نزال 
ينجح جوشوا في مواجهة مهارات  ولم  فيوري.  وتايسون  البريطانيني جوشوا  بني 
أوسيك، وتعرض لخسارته الثانية في مالكمة املحترفني، ليفقد ألقاب رابطة املالكمة 
العاملية ومنظمة املالكمة العاملية واالتحاد الدولي للمالكمة واملنظمة الدولية للمالكمة، 
علة إستاد توتنهام. وأبلغ وارين مروج مباريات فيوري، بطل املجلس العاملي للمالكمة، 
هناك  كــانــت  اآلن،  ذلــك سيحدث  أن  أرى  »ال  )بــي.بــي.ســي(:  البريطانية  اإلذاعـــة  هيئة 
إمكانية إلقامة نزال توحيد األلقاب، كان سيصبح نزاال كبيرا، إنه أمر يفطر القلوب«. 
وستمنح مباراة إعادة أمام أوسيك الفرصة لجوشوا الستعادة ألقابه، لكن وارين قال 
النزال بينهما.  اللندني »الضعيف« ال يمكنه مجاراة فيوري حتى لو أقيم  إن املالكم 
ويلتقي فيوري مع ديونتاي وايلدر في الس فيغاس الشهر املقبل بعد أن وقع عقدا 

ملواجهة املالكم األميركي للمرة الثالثة.

املركز الثالث إلى الدنماركي ميكيل فالغرين، حيث حاول كل 
واحد منهما االقتراب من الدراج الفرنسي في آخر السباق 
ولكن دون فائدة بما أن ألفيليبي كان مصرًا على املحافظة 
على الصدارة، وقد أنهى الفرنسي السباق بفارق 32 ثانية 

عن مالحقيه ما يثبت سيطرته الواضحة.
العالم  ببطولة  يــتــوج  فرنسي  دراج  أول  ألفيليبي،  وأصــبــح 
واجه  أّنــه  باعتبار  األفضل  أّنــه  مجددًا  ليثبت  تواليًا،  مّرتني 
بعض الصعوبات خالل األشهر املاضية ولكّنه أظهر إصرارًا 
قائمة  إلى  وانضم  العاملي،  اللقب  على  املحافظة  على  كبيرًا 
تضم سبعة دراجني نجحوا في املحافظة على بطولة العالم.

التتويج  مــع  كبير  بشكل  الفرنسية  الجماهير  وتفاعلت 
باهتمام  الـــدراجـــات تحظى  ريــاضــة  أن  بــاعــتــبــار  الــجــديــد 
شعبي كبير في فرنسا، إضافة إلى أن املهمة كانت تبدو 
صعبة، وهو ما جعل خبر تتويجه يسيطر على األخبار 

الــريــاضــيــة فــي فرنسا فــي الــســاعــات األخــيــرة. وســارعــت 
الــدراج  تهنئة  إلى  والرياضية  السياسية  الشخصيات  كل 
اإلنـــجـــاز، وفـــي مقدمتها رئــيــس فرنسا  بــهــذا  الــفــرنــســي 
إنجازًا مهمًا في  ألفيليبي  اعتبر ما حققه  الــذي  ماكرون 

سجل الرياضة الفرنسية.
وعزز صاحب الـ29 عامًا رصيد فرنسا من التتويجات في 
خلف  ألقاب   10 إلــى  فرنسا رصيدها  لترفع  العالم،  بطولة 
بلجيكا وإيطاليا، وسيحاول أن يضيف العام املقبل تتويجًا 

ثالثًا سيجعله من أعظم الدراجني في التاريخ.
األوملبية  األلعاب  املشاركة في  ألفيليبي، قد عدل عن  وكــان 
الصيف املاضي، حيث فاجأ الجميع بقراره، معتبرًا أنه من 
األفضل التركيز على بطولة العالم وتركيز تحضيراته على 
األوملبياد ال تخدم برنامج  املشاركة في  العاملي ألن  الحدث 

التحضيرات وقد كان قراره سليمًا وموفقًا.

زهير ورد

صنع الدراج، جوليان ألفيليبي، الحدث في فرنسا، يوم األحد 
املاضي، بعدما تمكن من إهداء عشاق رياضة الدراجات لقبًا 
جديدًا أثبت من خالله أنه األفضل في العالم في آخر عامني.

للدراجات  العالم  بطولة  على  املحافظة  فــي  ألفيليبي  ونجح 
األول، خالل  املــركــز  فــي  الــطــريــق، عندما حــل  على  الهوائية 
السباق الذي أقيم في بلجيكا بعد عام واحد من تتويجه في 
إيموال بإيطاليا. وتمكن الدراج الفرنسي، من إحداث املنعرج 
الهام سريعًا، حيث افتك املركز األول بعد 17 كلم من بداية 
الفارق عنه،  السباق ولم يسمح ملنافسيه بالعودة وتقليص 
إذ رفع النسق سريعًا بشكل سمح له بأن ينهي السباق في 

الصدارة محققًا واحدًا من أهم اإلنجازات في مسيرته.
وحل الهولندي ديالن فان بارلي في املركز الثاني بينما عاد 

جوليان ألفيـليبي

على هامش الحدث

أصبح ألفيليبي أول 
دراج فرنسي يتوج 

ببطولة العالم 
مرّتين تواليًا، ليثبت 

أنّه األفضل، بعدما 
واجه الصعوبات 

باألشهر الماضية

فاتي عاد للمالعب 
بعد غياب طويل 
بداعي اإلصابة )ديفيد 
)Getty/بوستامانتي

هوتسبر،  توتنهام  نادي  مهاجم  كين،  هاري  اإلنكليزي  النجم  يعاني 
عن  صيامه  يتابع  إذ  الممتاز،  اإلنكليزي  ــدوري  ال في  الموسم  هذا 
التهديف بشكل غريب. ولم ينجح كين في تقديم اإلضافة خالل مباراة 
 5 طوال  الشباك  هزّ  عن  غيابه  ليستمر  أرسنال،  أمام  توتنهام  فريقه 
مباريات متتالية. ويعتبر كين الالعب األهم في السبيرز إلى جانب الكوري 
الجنوبي هيونغ مين سون، لكنه لم يستعد تألقه وتوازنه الذي عرف 

عنه في المواسم الماضية.

غياب فعالية كين

وجه رياضي

عـــلـــى نــــــادي ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون فــــي الــجــولــة 
اإلنكليزي  الــــدوري  مسابقة  مــن  الــســادســة 
ــتـــطـــاع خــيــمــيــنــيــز الــتــســجــيــل  ــاز. واسـ ــتـ ــمـ املـ
بطريقة مميزة بعد مراوغة استثنائية أمام 
املـــدافـــعـــني، لــيــركــن الـــكـــرة عــلــى إثـــرهـــا يمني 
الـــحـــارس ألــيــكــس مــاكــارثــي، معلنا عــودتــه 
الصيام  مــن  يوما  الشباك بعد 336  لــزيــارة 
قــد أصيب  الــاعــب املكسيكي  عــنــهــا. وكـــان 
في شهر نوفمبر/تشرين املاضي بكسر في 
إثــر اصطدامه  جمجمته، ما هــدد مسيرته، 
بــمــدافــع أرســنــال الــســابــق الــبــرازيــلــي دافــيــد 
الثاني  فــوزه  وولفرهامبتون  وحقق  لويز. 
هذا املوسم بعدما عاش على وقع 4 هزائم، 
ويــحــتــل املـــركـــز الــثــالــث عــشــر حــالــيــا، فيما 
فشل ساوثهامبتون في تحقيق الفوز األول 
تعادالت   4 مقابل  الثانية  بالهزيمة  وُمني 

في املركز السادس عشر. 
ــــي الــكــالــتــشــيــو، حـــســـم التـــســـيـــو ديـــربـــي  وفـ
الــعــاصــمــة اإليــطــالــيــة بــعــد أن تــجــاوز جــاره 
ــتـــصـــار عــلــيــه بــنــتــيــجــة 2-3،  رومـــــا إثــــر االنـ
ــبــــوع الــــســــادس من  ضــمــن مــنــافــســات األســ
لــقــاء مثير، ليلحق  الـــدوري اإليــطــالــي، بعد 
التسيو بجاره الهزيمة الثانية هذا املوسم 
املــبــاراة  بعد خسارته ضــد فيرونا. وكــانــت 
حــمــاســيــة مـــنـــذ الـــدقـــائـــق األولــــــــى، كـــمـــا أن 
املدرجات  أشعلت  حضرت  التي  الجماهير 
لحضور  بعودتها  احتفااًل  مميز  »تيفو«  بـ
املوسم  فــي  غيابها  بعد  الديربي  مباريات 
املــاضــي. ونجح التسيو فــي تسجيل هدف 
ــارق ســـريـــعـــا فــي  ــفــ ــذ الــ ــ مــبــكــر مــكــنــه مــــن أخـ
اللقاء، بعد مجهود من البرازيلي أندرسون 
الـــــذي وزع فـــي اتـــجـــاه الـــصـــربـــي ســيــرجــي 
الــحــارس  عــلــى  تــفــوق  الـــذي  ميلنكوفيتش، 
في  العــب  ثالث  بيدرو  وأصبح  باتريسيو. 
تـــاريـــخ ديـــربـــي الــعــاصــمــة اإليــطــالــيــة الـــذي 
ينجح في التسجيل للهدفني، بما أنه ساعد 
رومـــــا فـــي تــحــقــيــق االنـــتـــصـــار عــلــى جــــاره، 
وانتقم من املدرب البرتغالي مورينيو الذي 
رفض بقاء نجم برشلونة السابق مع الفريق 
امليركاتو  فــي  الــفــريــق  عــن  وطــالــب برحيله 
الصيفي. ولم يختلف شوط املباراة الثاني 
عــن الــشــوط األول، إذ كـــان التــســيــو مــبــادرًا 
بالهجوم ونجح في تسجيل الهدف الثالث 
بعد مجهود مميز من إيمويبلي الذي مرر 
نحو أنــدرســون الـــذي غــالــط الــحــارس روي 
باتريسيو. وتواصلت اإلثارة في اللقاء بما 
أن روما لم يرم املنديل في هذا اللقاء، ونجح 
في تسجيل الهدف الثاني من ضربة جزاء 
فيريتو.  الفرنسي  النجم  تنفيذها  أحــســن 
قد  التسيو  يكون  الثمني،  االنتصار  وبهذا 
ــبـــار، خـــاصـــة بــعــد خــســارتــه  ــتـ اســتــعــاد االعـ
ضد نــادي ميان في األسبوع املاضي، في 
وقـــت ابــتــعــد فــيــه رومـــا عــن أنــديــة الــصــدارة 

بخسارته الثانية.

حقق املنتخب القطري لقب ذهبية مسابقة السنوكر للفرق ضمن منافسات بطولة الخليج 
وسط  والسنوكر،  للبليارد  القطري  االتحاد  ينظمها  التي  والسنوكر،  للبليارد  املجمعة 
مشاركة أبرز أبطال الدول الست، وهي إلى جانب قطر، كّل من الكويت، السعودية، عمان، 
البحرين، واإلمارات. وجاء فوز املنتخب القطري املكون من الالعبني علي العبيدلي وأحمد 
سيف باللقب بعد االنتصار على نظيره اإلماراتي، بنتيجة أشواط )3-2( في املباراة التي 
جرت بينهما في الجولة الخامسة والحاسمة في املسابقة التي أقيمت منافساتها بنظام 

املواجهات من دور واحد، على أن يحرز اللقب املنتخب األكثر تحقيقا للفوز.

صورة في خبر

ذهبية قطرية بالسنوكر

Tuesday 28 September 2021 Tuesday 28 September 2021
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مع تزايد نزعتهم إلى تقليد الغرب، يتوجه صينيون إلى خيارات تتعارض مع تقاليدهم وحتى مع قوانين السلطات، وبينها استئجار 
أرحام أميركيات وأوروبيات لتغيير جينات األطفال

ترف صيني
»أرحام غربية« لـ»تحسين« الجينات

بكين ـ علي أبو مريحيل

ــرة  ــ ــيـ ــ انــــتــــشــــرت فـــــي الــــفــــتــــرة األخـ
ظاهرة محاولة أثرياء في الصني 
ــة،  ــويــ ــيــ تـــحـــســـني جـــيـــنـــاتـــهـــم اآلســ
ــاء أوروبــــيــــات  عـــبـــر اســـتـــئـــجـــار أرحـــــــام نـــسـ
واسعة  بعيون  أطفال  إلنجاب  وأميركيات 
في  الرغبة  هــذه  ومالمح غربية. وساهمت 
ازدهــار سوق جديد وفريد من نوعه شهد 
فتح مكاتب سمسرة ووكــاالت متخصصة 
في تسهيل اإلجـــراءات عبر الــقــارات وتتبع 
تنفيذها. وتفيد أرقام متداولة على مواقع 
صــيــنــيــة لــلــتــواصــل االجــتــمــاعــي بــــأن كلفة 
إنــجــاب طفل واحــد تناهز 150 ألــف دوالر، 
عــلــمــا أن الـــقـــانـــون الــصــيــنــي يــمــنــع تــأجــيــر 
ــدة، مــا  ــــات املـــتـــحـ ــــواليـ األرحـــــــــام، بـــخـــالف الـ
يشكل أحد أسباب لجوء الشباب الصيني 
إلى السوق األميركية. لكن مراقبني يرون أن 
األمــر ال يتعلق بمجرد الرغبة في تحسني 
املـــواصـــفـــات الــجــيــنــيــة لــلــجــيــل الــجــديــد، بل 

أيضا بارتفاع معدالت العقم في البالد. 

حماسة
يكشف لو مينغ البالغ 27 من العمر ويعمل 
مــبــرمــجــا فـــي شـــركـــة تــكــنــولــوجــيــة بــمــديــنــة 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد« أن فــكــرة  تـــيـــانـــجـــني، لــــ
اإلنجاب عبر الحدود راودتــه أكثر من مرة، 
 بــكــل تفاصيل 

ً
وأنـــه بـــات يملك إملــامــا كــامــال

ــكـــن مــــا أعـــــــاق مـــهـــمـــة تــحــويــل  ــوع، لـ ــ ــــوضــ املــ
ــع رفــــض والــــديــــه تــنــفــيــذهــا  ــ الـــفـــكـــرة إلــــى واقـ
ــتـــعـــارض مــــع الـــقـــانـــون الــصــيــنــي.  كـــونـــهـــا تـ
ــة لـــدي  ــبــ ويـــــقـــــول: »لــــســــت مــــتــــزوجــــا وال رغــ
فــي فــعــل ذلــــك، لــكــنــي أفــضــل اإلنـــجـــاب بهذه 
لــدي طفل  فــأن يكون  الطريقة في املستقبل، 
على صعيد  الصينيني  أقــرانــه  عــن  مختلف 
املالمح والنسب أيضا، أمر يثير حماستي. 
الــصــيــنــيــون يــمــلــكــون عــيــونــا صــغــيــرة جـــدًا، 
الــغــربــيــون  يتميز  بينما  مــســطــحــة،  وأنـــوفـــا 
بــأنــوفــهــم الــطــويــلــة واملــســتــقــيــمــة وعــيــونــهــم 
الواسعة والجميلة. وهم دائما محط إعجاب 
شعوب الــدول األخـــرى، خصوصا في شرق 
آســـيـــا«. مــن جــهــتــه، يــقــول تــشــون وان، وهــو 
صاحب مركز أللعاب الفيديو في العاصمة 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »والــــداي يلحان  بكني لـــ
عامني،  قبل  تخرجت  أن  منذ  بــالــزواج  علي 
 
ً
ألنــنــي وحــيــدهــمــا، ويــريــدان أن أنــجــب طفال

يحمل اســـم الــعــائــلــة ويــحــافــظ عــلــى نسلها. 
فــكــرت فـــي األمــــر قــبــل أن أقــــرأ عـــن مــوضــوع 
ــد اســتــهــوتــنــي الــفــكــرة  تــأجــيــر األرحــــــــام، وقــ
كثيرًا، إذ أستطيع بهذه الطريقة أن أحصل 
عــلــى طــفــل مـــن دون تــحــمــل أعـــبـــاء االقـــتـــران 
بزوجة، فأنا صعب املراس، وال أعتقد بأن أي 
سقف  تحت  معي  تعيش  أن  تستطيع  فتاة 
واحد. كما أنني ال أريد أن أجلب زوجة تعكر 
أجواءنا العائلية الهادئة«. ويربط باحثون 
ــان الـــصـــيـــنـــيـــني عـــــن الــــــــزواج  ــبــ ــشــ عــــــــزوف الــ
بــانــجــذابــهــم إلــــى الــقــيــم الــغــربــيــة املــتــحــررة. 
ويقول الباحث في مركز »شــني جــن« لفض 
»العربي  النزاعات االجتماعية تيان شانغ لـ
الــتــحــوالت االجتماعية  الــجــديــد«: »فـــي ظــل 
الــتــي طـــرأت على املجتمع ووجـــود خــيــارات 
ــات الـــشـــبـــاب يـــفـــضـــلـــون حــيــاة  ــ ــعــــددة، بــ ــتــ مــ
العزوبية، وبدأ املتزوجون في التوجه نحو 
الطالق. ويهدد ذلك مفهوم األسرة الصينية، 
ويــتــســبــب فــي انــقــطــاع ســــالالت الــعــائــالت«.

هوامش

)Getty /شبان صينيون يريدون أطفاًال غربيين )غونغ بو

رد اعتبار
أمـــا الــطــالــب فــي جــامــعــة بــكــني لــلــدراســات 
الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ  تـــاو فيتحدث  لينغ 
بنفس قومي. ويعتبر أن »فكرة استئجار 
ــات قـــد يــمــثــل وســيــلــة لــرد  ــيــ أرحـــــام أوروبــ
ــة الــصــيــنــيــة الـــتـــي عـــانـــت من  ــ اعــتــبــار األمـ
ويالت تعاقب املستعمرين الغربيني على 
أراضيها. ونهضة الصني اليوم وتقدمها 
متقدمة  دول  على  وتفوقها  االقــتــصــادي 
التعامل  فــي  الــحــق  شبابها  يمنح  كثيرة 
مــع الــغــرب بــقــدر مــن الــدونــيــة، مثلما كان 
يــنــظــر املــســتــعــمــرون لــلــمــواطــن الــصــيــنــي 
خـــالل الــعــقــود الــســابــقــة، بــاعــتــبــاره مجرد 
عــبــد يــلــبــي رغــبــاتــهــم، ويــنــفــذ أوامـــرهـــم«. 
مـــن جــهــتــهــا، تـــشـــرح الــبــاحــثــة إيـــمـــي تــان 
الصيني  القانون  بأن  الجديد«  »العربي  لـ
ــعــــارض بــــوضــــوح اســـتـــئـــجـــار األرحـــــــام،  يــ
ويعاقب من يخالفه بالسجن مدة ال تقل 
عن خمس سنوات، ما دفع شبانا كثيرين 
املتحدة  الواليات  الغرب، خصوصا  نحو 
الــتــي يــســمــح قــانــونــهــا بـــذلـــك«. وردًا على 
ســـؤال عــن الـــدوافـــع الـــذي تــقــف وراء هــذه 
الــفــكــرة وانــتــشــارهــا بــني الــشــبــاب وتــزايــد 
احتمال وضعها قيد التنفيذ، تشير إيمي 
تـــان إلـــى سببني رئــيــســيــني: األول ارتــفــاع 
نسبة العقم عند الرجال، ما يعني أنه في 
األرحـــام في  السلطات استئجار  ظل منع 

البدائل املحلية قد يجد  الــداخــل وانــعــدام 
هؤالء ضالتهم في السوق األميركية. أما 
الــســبــب الــثــانــي فــيــرتــبــط بــالــتــرف املــفــرط 
املجتمع  داخـــل  الــبــرجــوازيــة  الطبقة  لـــدى 
الصيني، والذي يجعل الكثير من أفرادها 
يتنكرون للقيم والتقاليد املحلية السائدة 
مــن خـــالل اتــبــاع املــوضــة الــغــربــيــة فــي كل 
مظاهر الحياة، سواء على صعيد املظهر 
اللغة«. تضيف: »نحن  العادات وحتى  أو 
أمام جيل غير متصالح مع نفسه، ولديه 
جموح نحو تقليد كل ما هو غربي، وبلغ 
الرغبة في  اليوم حّد اإلنجاب ملجرد  ذلك 

تحسني الجينات الوراثية«. 

حمالت السلطة
وسبق أن شنت السلطات الصينية حملة 
كبيرة خالل األعــوام املاضية على مكاتب 
ســـمـــســـرة كـــثـــيـــرة مـــســـؤولـــة عــــن تــســهــيــل 
إجـــراءات تأجير األرحـــام، خصوصا بعد 
وتداول  واتساعها،  الظاهرة  انتشار هذه 
ــع الـــتـــواصـــل  قـــصـــص وصــــــور عـــلـــى مــــواقــ
إلى  بــادروا  االجتماعي ألطفال أشخاص 
تنفيذ هذه الخطوة، علما أن الفكرة حظيت 
بترحيب واســع من مستخدمي اإلنترنت 
ــبـــالد، بــاعــتــبــارهــا تــطــور الــجــيــنــات  فـــي الـ
فــي املستقبل.  املــواطــنــني  وتحسن مــالمــح 
لكن هذه التعليقات وردود الفعل املحبذة 

لــلــظــاهــرة واملــــؤيــــدة لــتــطــبــيــقــهــا أغــضــبــت 
ما  مسؤوليها،  سخط  وأثـــارت  السلطات 
دفــعــهــا إلـــى إغــــالق أكــثــر مـــن 120 منصة 
إلكترونية، وحذف نحو 150 ألف منشور 
ــام فــي موقع  ــ تــنــاول مــســألــة تــأجــيــر األرحـ
ــذي يــــعــــادل مــوقــع  ــ ــو« الـــصـــيـــنـــي الـــ ــ ــبـ ــ »ويـ
»تويتر«. والالفت أن إقبال الصينيني على 
بنسبة  ارتفع  أميركيات  أرحــام  استئجار 
18 في املائة بحسب تقديرات محلية غير 
املاضية،  الخمس  السنوات  رسمية خالل 
 2010 عامي  بــني  املمتدة  بالفترة  مقارنة 
و 2015.  وعــزا مــراقــبــون ذلــك إلــى ارتفاع 
نسب العقم ووصولها إلى مستويات غير 
مــســبــوقــة، إذ حــــددت الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة 
الذين  الصني عدد  اإلنجابية في  للصحة 
 55 بحوالى  البالد  في  العقم  من  يعانون 
مليون شخص العام املاضي، مع توقعها 
أن يــتــجــاوز الـــعـــدد حـــاجـــز املـــائـــة مــلــيــون 
بحلول عام 2030، بسبب مشكالت التلوث 
ــانـــع. وكـــان  الــنــاجــمــة عـــن مــخــلــفــات املـــصـ
نشطاء حــذروا سابقا من خطورة تأجير 
ــام عــلــى املــجــتــمــع الــصــيــنــي، ودعـــوا  ــ األرحـ
السلطات إلى »الضرب بيد من حديد كل 
من يتخطى الخطوط الحمراء«، معتبرين 
أن »إقبال الشباب على هذا اإلجراء يهدد 
 مشوها 

ً
الصينية ويخلق جيال الجينات 

فكريا وثقافيا واجتماعيا«.

استئجار األرحام 
ظاهرة ترف لدى 

الطبقة البرجوازية في 
املجتمع الصيني الذي 
يتبع املوضة الغربية 
في كل مظاهر الحياة

■ ■ ■
منع السلطات 

استئجار األرحام 
في الداخل وانعدام 
البدائل املحلية جعل 
من يعانون من العقم 
يجدون ضالتهم في 

الخارج

■ ■ ■
إقبال الصينيني على 

استئجار أرحام 
أميركيات ارتفع 

بنسبة 18 في املائة 
خالل السنوات 
الخمس املاضية

باختصار

نجوى بركات

فــي بــاريــس، عـــدُت أمــشــي. أنــا إجــمــاال ال أبتعد عن 
منذ  هبطُت  حيث  الخامسة،  الدائرة  املقفلة،  دائرتي 
أنا  وهــا  األهلية.  الحرب  في خضّم  لبنان  مغادرتي 
اللبناني.  م االنــهــيــار 

ّ
الــيــوم قــد عــدُت إليها فــي خض

الرياضة عموما، على  أنــي لسُت من محّبي  والحق 
أنواعها، ولطاملا أشعرني كسلي الجسدّي، إذا صّح 
التعبير، بالذنب والتخاذل عن ممارسة حركٍة تحظى 

عموما بكل التقدير واالعتبار. 
ــدُت أمــشــي بـــإرادتـــي، ومــرغــمــة، كي  فــي بـــاريـــس، عــ
أتـــفـــادى ركـــوب املـــتـــرو. لــســُت أدري إن كـــان املشي 
أو ممكنا  أو محّببا  متوفرا  أمــرا  العربية  املــدن  فــي 
مدنهّن،  شـــوارع  فــي  ني 

ّ
تمش ما 

ّ
قل فــهــؤالء  للنساء، 

الــنــزول  الــعــام ُيقصيهّن ويــطــردهــّن.  الــفــضــاء  حيث 
 

ٌ
ه الــذكــور بشكل كــامــل خــرق

ّ
إلــى فــضــاء عــام يحتل

بات  لذلك  ، استفزاز، وهو  واألعـــراف، تحدٍّ لألصول 
إجماال  ُيسمح  لــذا، ال  واملضايقة.  بالتحّرش  ُيــداوى 
اّمحت،  إذا  إال  الشارع  إلــى  بــأن تنزل  العربية  للمرأة 
طيل. 

ُ
 سوداء تعُبر بخفر وال ت

ً
اختفت، صارت بقعة

في بيروت، كان الفضاء مفتوحا لنا، نحن النساء، 
الطرقات ضّيقة، واألرصفة ضائعة، واملساحة  لكن 

مصادرة ومقفلة في وجه املشاة. 
هنا، عدُت أمشي. أنا ال أحكي عن املشي كرياضة، 
العيش.  أفــعــال  بقية  يشابه  كفعل  حــيــاة،  كفعل  بــل 
اإلنـــســـان تــطــّور بــفــعــل الـــحـــراك. لــو لــم يــمــِش، لبقي 
مختبئا في األشجار. وإذ تقّدم مرتفعا على قائمتيه 
الستشراف خطر مقبل، حــّرر يديه ومــن ثم عقله. 
أنا، كنت أمشي في عقلي، أمشي حتى اإلنهاك، حتى 
ا غير قادرٍة على النهوض. الكتابة مشٌي 

ً
الوقوع أرض

في الــرأس. قال نيتشه إن األفكار القّيمة تأتي فقط 
خالل املشي الذي يحّرر الفكر، فيما اعتبر الجلوس 
ــن الــفــالســفــة أشـــــادوا  ــٌر مـ ــه. كــثـــ ــيـ خــطــأ وإســـــــاءة إلـ
بــفــضــائــل املــشــي وتــأثــيــره عــلــى اســتــقــدام األفــكــار  
الذي  فلوبير  إلــى  أميل  دائما  لكني كنت  وأفــكــارهــا، 
قال: »ال يمكننا الكتابة والتفكير إال جلوسا«.  لقد 
السير،  أثناء  في  الكتابة  السورياليني  بعض  حــاول 
كما كان يفعل أرسطو الذي شاع عنه أنه كان ُيعطي 

تعاليمه سائرا. 
 مرتبط 

ٌ
املدافعون عن املشي وأتباعه يقولون إنه فعل

فُيرجعون  العلماء  أمــا  الفكر.  بتاريخ  وثيق  بشكل 
الــدمــاغ بالدماء،  ي 

ّ
إلــى أن تحريك الجسم يغذ األمــر 

وُيــبــقــي الــعــقــل مــتــنــّبــهــا. هــنــاك رهـــط مــن الفالسفة 
ائني من أمثال روسو الذي اعتبر أن »في املشي 

ّ
املش

ط فكري ويحييه. أنا ال أستطيع التفكير 
ّ

شيٌء ينش
حتى إذا بقيت في مكاني، ينبغي أن يهتز جسدي 
لكي ينشط فيه عــقــلــي«. كــانــط كــان يــقــوم كــل يوم 
باملشوار نفسه، وفي املوعد الدقيق ذاته، بحيث قيل 
على  كــانــوا يضبطون ساعاتهم  مدينته  ــان 

ّ
إن ســك

ميعاد مروره، باستثناء اليوم الذي خرج فيه لشراء 

الصحيفة التي نشرت خبر اندالع الثورة الفرنسية!. 
أنــا، أخــيــرا، عــدُت أمشي في بــاريــس. ويوميا، أشعر 
باتت تقصر شيئا  أقطعها  التي  املسافة نفسها  أن 
فشيئا. يوميا، أعد نفسي بإطالتها، لكني أنكفئ في 
ــر بــأن املشي بــات فعل مــقــاومــٍة في 

ّ
آخــر لحظة. أفــك

 شــيء فيه إلــى الــركــون. كــل شــيء. 
ُّ

زمــن يدفعنا كــل
ــاءات افـــتـــراضـــيـــة، ومــســاحــاٌت  ــائـــل نـــقـــل، وفــــضــ وسـ
ــاق تــتــالشــى، وحــريــاٌت  ــص، ومـــدى يــنــعــدم، وآفــ

ّ
تــتــقــل

باتت  البشرية  الكسيح وامــِش.  أيها  م 
ُ
ق . هيا 

ّ
تضيق

أبـــدا عــن ســيــرهــا. إذا  ــفــت 
ّ
كسيحة. البشرية مــا تــوق

فت ماتت. في كتابها »فّن املشي«، تقول الباحثة 
ّ
توق

األميركية ريبيكا سولنيت عن آلة املشي أو الركض 
البيت، وال تسمح بالذهاب إلى  التي نستخدمها في 
مكان، »إنها جزء من التجهيزات العديدة التي تشّجع 
بهذا  ل 

ّ
وتشك الــخــاص،  الفضاء  نحو  االنــكــفــاء  على 

قنع الناَس، في نهاية األمر، 
ُ
 ُيخشى أن ت

ً
املعنى تسوية

بعدم املساهمة في جعل العالم قابال للسكن، أو بعدم 
اآللة،  .. على  الجماعية  الحياة  املشاركة ببساطة في 
 عالقة بالتأّمل، باللقاء، باالكتشاف، 

ّ
يفقد املشُي كل

 ألطرافنا السفلى«.
ً
 متناوبة

ً
ليصبح حركة

المشُي ِفْعل ُمقاومة

وأخيرًا

اإلنسان تطّور بفعل الحراك.
لو لم يمِش، لبقي مختبئًا 

في األشجار
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