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مصر: تحصين فوري وسط موجة كورونا الرابعة

    4 أحزاب تعلن تأسيس 
»تنسيقية القوى 

الديمقراطية« للدفاع 
عن الشرعية الدستورية

    األمينان العامان 
لـ»التيار الديمقراطي« 

و»الجمهوري« يدعوان 
سعيّد إلى التراجع 

    22 جمعية غير حكومية 
تحذر الرئيس من »خطورة 

التمادي في إحكام 
قبضته على الحكم«

    المرزوقي يدعو 
إلى استبعاد سعيّد 

والغنوشي من السلطة 
التفاصيل  صفحة  2ـ3، 20
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تصاعدت مخاوف 
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عربية من هدر أموالهم 
ووضع الحكومات يدها 

عليها، وسط أزمات 
اقتصادية ومالية خانقة 

تمر بها المنطقة.
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تونس

)Getty(  قلق بين بعض المودعين العرب على أموالهم

الجديد  كــورونــا  رابعة من فيروس  وســط موجة 
فــي مــصــر، صـــار الــتــحــصــن بــلــقــاحــات مــضــادة 
لــكــوفــيــد-19 مــتــاحــا »بــشــكــل فــــوري« فــي مــراكــز 
ــبـــاد، مـــن دون تسجيل  الـ أنـــحـــاء   

ّ
الــشــبــاب بــكــل

مــســبــق عــبــر اإلنـــتـــرنـــت. ويـــأتـــي ذلــــك فـــي خــطــوة 
ــي الــلــقــاح 

ّ
تــســتــهــدف تــشــجــيــع الـــنـــاس عــلــى تــلــق

والــوحــدات  املستشفيات  عــن  الضغط  وتخفيف 
أّن  والسكان  الصحة  وزارة  وأوضحت  الصحية. 
أمام  أبوابها  تفتح  الشباب  مراكز  من  نحو 270 
الــذي  الــلــقــاحــات، األمـــر  املــواطــنــن للحصول على 
يــرفــع عـــدد مـــواقـــع الــتــحــصــن إلـــى 1100. وهـــذا 

التي  التحّرك هو من ضمن حملة »معا نطمئن« 
الــجــاري.  الشهر  منتصف  فــي  الــــوزارة  أطلقتها 
ُيذكر أّن السلطات املصرية أعلنت في أغسطس/ 
آب املاضي عزمها تحصن 4.5 ماين شخص 
غــضــون شهَرين.  فــي  الحكومين  املــوظــفــن  مــن 
ــن جميع  وبــمــوجــب هــذا الــبــرنــامــج، ســوف ُيــحــصَّ
وموظفي  الجامعي  قبل  ما  التعليم  في  العاملن 
اإلجمالي  يفوق عددهم  الذين  الجامعات  وطــاب 
خمسة ماين شخص، قبل بداية العام الدراسي 
املقبل. وكانت  أكتوبر/ تشرين األول  الجديد في 
وزيــرة الصحة املصرية هالة زايــد قد أعلنت في 

أّن مصر، حّصنت 11 مليونا حتى  وقت سابق 
اآلن بجرعة واحــدة من لقاح مضاد لكوفيد-19، 
ن. 

َ
ى أكثر من خمسة ماين جرعت

ّ
في حن تلق

ــلـــنـــت شــــركــــة »ســـانـــوفـــي«  مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، أعـ
الــفــرنــســيــة لــلــصــنــاعــات الـــدوائـــيـــة، أمـــس الــثــاثــاء، 
ها قررت وقف تطوير لقاح مضاد لكوفيد-19 

ّ
أن

الــريــبــوزي  الـــنـــووي  الــحــمــض  تقنية  عــلــى  يعتمد 
املرسال )إم آر إن إيه( والتركيز على لقاح آخر. 
ــــه عــلــى الـــرغـــم مـــن نــتــائــج إيــجــابــيــة 

ّ
وأوضـــحـــت أن

ــــى والــثــانــيــة، فــإّن  ــي االخــتــبــارات األول
َ
فــي مــرحــلــت

االختبارات لن تنتقل إلى املرحلة الثالثة واألخيرة، 

ه سوف يصل إلى السوق متأخرًا جدًا. ومن 
ّ
إذ إن

ــع صــــدور نــتــائــج مــرحــلــة الــتــجــارب الثالثة 
ّ
املــتــوق

»سانوفي«  تطّوره  لكوفيد-19  لقاح مضاد  على 
بالتعاون مع مختبرات »غاكسو سميث كاين« 
البريطانية، قبل نهاية عام 2021. وفي هذا اإلطار، 
شّدد نائب رئيس شركة »سانوفي« املسؤول عن 
أّن »ال حاجة  تــرايــومــف على  الــلــقــاحــات تــومــاس 
آخــر مضاد  لقاح  إلــى  العامة  الصحة  لــدى قطاع 
لــكــوفــيــد-19 قــائــم عــلــى تقنية الــحــمــض الــنــووي 

الريبوزي املرسال«. 
)رويترز، فرانس برس(

الحدث

»تنسيقية« معارضة لمواجهة قرارات سعيّد

األربعاء  29 سبتمبر/ أيلول 2021 م  22  صفر 1443 هـ  □  العدد 2585  السنة الثامنة

Wednesday 29 September 2021

العراق: العشيرة تنافس القضاء
مع انهيار مؤسسات الدولة العراقية إثر الغزو األميركي، شاعت التهديدات العشائرية 

وظاهرة »الدكات« التي تسبّبت في وقوع عدد كبير من الضحايا. ]18ـ19[

مرّت 23 عامًا على 
انطالق شركة »غوغل« 

التي باتت العبًا 
مسيطرًا على سوق 

التكنولوجيا.
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السودان: التراشق مستمر 
بين العسكر والمدنيين

23
سياسة

الجزائر... 
زهو سياسي

الصمت  منهم  يريد  املدني  »املكون  أن 
عـــن حــالــة فــشــل الــحــكــومــة الــتــنــفــيــذيــة، 
وحياة  االقتصاد  إدارة  فــي  خصوصًا 

الناس«.
مــن جــهــتــه، قـــال رئــيــس أركــــان الجيش 
السوداني، عثمان محمد الحسني، في 
املناسبة ذاتها، إن »بالدنا تمضي بقوة 
وحرص لتتجاوز التحديات«. وأوضح 
بكافة مكوناتها  النظامية  »القوات  أن 
وحــــــدت صــفــوفــهــا وحـــــــددت أهـــدافـــهـــا 
وتـــعـــمـــل فــــي تـــنـــاســـق كــبــيــر ومــســتــمــر 
ــا إلــــــى بـــــر األمـــــــــان«.  ــبــــالدنــ ــبـــور بــ ــعـ ــلـ لـ
ــا حــــــدث الــتــغــيــيــر،  ــنــــدمــ وأضــــــــــاف: »عــ
للشعب  العسكرية  املــؤســســة  انــحــازت 
الــــســــودانــــي، لــكــن بــعــد تـــمـــام الــتــغــيــيــر 
مباشرة اندس حولنا أصحاب الغرض 
والــــهــــوى وطـــالـــبـــو الــســلــطــة مـــن خلف 
املناضلني والثائرين؛ لذلك تحول هذا 
الــشــعــور عــنــد املــواطــن الــســودانــي إلــى 
ــداء وخـــطـــاب كــراهــيــة لــكــل املــؤســســة  عــ
صباح  »يشتمون  وتــابــع:  العسكرية«. 
في  املسلحة، ويشتمون  الــقــوات  اليوم 
املـــســـاء الـــدعـــم الـــســـريـــع، وســيــشــتــمــون 
الشرطة، وهناك شيطنة وكراهية  غدًا 

موجهة لكل املؤسسة العسكرية«.
ــا رئـــيـــس حـــركـــة الــعــدل  مـــن جــهــتــه، دعــ
إلــى وقف  إبراهيم،  واملــســاواة، جبريل 
التصعيد بني املكون العسكري واملكون 
ــتــــراشــــق اإلعــــالمــــي  ــي، ووقـــــــف الــ ــ ــدنـ ــ املـ
والعمل معًا من أجل العبور بالسودان 
ــان. وحــــذر إبــراهــيــم، الــذي  ــ إلـــى بــر األمـ
يشغل منصب وزير املالية في حكومة 
ــلــــه حــــمــــدوك،  ــبـــد الــ رئــــيــــس الـــــــــــوزراء عـ
السياسية  املــعــادلــة  تــعــديــل  مغبة  مــن 
الحالية بني العسكر واملدنيني، مشددًا 
على أهمية اإلبقاء عليها لحني انتهاء 

الفترة االنتقالية.
فــي األثــنــاء، كانت لجنة إزالـــة التمكني 
وقد  العسكري،  املكون  تحدي  تواصل 
أمــس وقفة ملساندة عمل  شهد مقرها 
ــم الــتــحــول الــديــمــقــراطــي  ــ الــلــجــنــة ودعـ
ورفـــــــض االنــــقــــالبــــات الـــعـــســـكـــريـــة فــي 
الــــســــودان. ويـــأتـــي ذلــــك بــعــدمــا رفــعــت 
الــعــســكــريــة أخــيــرًا الحماية  الــســلــطــات 
تــقــوم بمالحقة  الــتــي  اللجنة،  مقر  عــن 
مــســؤولــي الــنــظــام الــســودانــي السابق، 

ومنهم قادة عسكريون حاليون.
ومــنــذ الـــثـــالثـــاء قــبــل املـــاضـــي، تــوتــرت 
العالقات بني املكون العسكري واملكون 
املـــدنـــي فـــي الــســلــطــة االنــتــقــالــيــة، عقب 
مــحــاولــة انــقــالبــيــة فــاشــلــة، تـــبـــادل كل 

طرف تحميل مسؤوليتها لآلخر.
وأول مــن أمــس اإلثــنــني، تعهدت األمــم 
األطـــراف  بــالــتــدخــل لتشجيع  املــتــحــدة 
ـــاء مـــن أجــــل إنــجــاح 

ّ
ــوار الـــبـــن ــحـ عــلــى الـ

الديمقراطي،  والتحول  السالم  عملية 
مبعوثها  اإلثــنــني  فرنسا  أرســلــت  كما 
للسودان السفير جان ميشيل دومند، 

لتأكيد دعم باريس للخرطوم.
كــمــا بــــرز مـــوقـــف إلثـــيـــوبـــيـــا، أمـــــس، إذ 
ــل مــع  ــامــ ــكــ ــن تـــضـــامـــنـــهـــا الــ ــ ــــت عـ ــربـ ــ أعـ
الـــســـودان، ودعــمــهــا لــرفــض الــخــرطــوم 
أي تــدخــالت أو إمــــالءات خــارجــيــة في 
شــؤونــهــا الــداخــلــيــة، وذلــــك فــي رســالــة 
ــــوزراء اإلثــيــوبــي أبــي  نــشــرهــا رئــيــس الـ

أحمد على »تويتر«.

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

ــامــــات بــني  ــهــ ــق بــــاالتــ ــراشــ ــتــ ال يـــــــزال الــ
مــكــونــات الــســلــطــة فــي الـــســـودان؛ قــوى 
ــــالن الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر« واملـــكـــون  »إعــ
الــعــســكــري، ســّيــد املــوقــف، فيما حــاول 
العسكر أمس التبرؤ من أي محاوالت 
لــالنــقــضــاض عــلــى الــســلــطــة، مـــع كيل 
ــامــــات لــلــتــحــالــف املــــدنــــي. يــأتــي  ــهــ االتــ
الدولية  الــدعــوات  ذلــك بينما تتواصل 
وإكمال مسيرة  الطرفني،  بني  للتهدئة 
الفترة االنتقالية التي تشهدها البالد 
ــانـــون الــثــانــي  وتــنــتــهــي فـــي يـــنـــايـــر/ كـ

2024 بانتخابات ديمقراطية.
ــال نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الــســيــادة  ــ وقـ
السريع،  الدعم  قــوات  قائد  السوداني، 
ــدان دقــــلــــو »حـــمـــيـــدتـــي«،  ــ ــمـ ــ مـــحـــمـــد حـ
ــًا لـــقـــواتـــه  ــعـ ــمـ ــجـ أثــــــنــــــاء مـــخـــاطـــبـــتـــه تـ
بــمــنــطــقــة أم درمــــــان شـــمـــال الــعــاصــمــة 
الــثــالثــاء، إن السجال  الــخــرطــوم أمـــس 
املدنيني  مــع  كعسكريني  بينهم  الــدائــر 
هــدفــه، مــن جــانــبــهــم، »تصحيح مسار 
القوى  الفرصة لجميع  الثورة وإتاحة 
الـــســـيـــاســـيـــة لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي املـــرحـــلـــة 

االنتقالية«.
وتطرق حميدتي  إلى محاولة االنقالب 
التي أعلن الجيش السوداني إحباطها 
الـــحـــالـــي،  ــول  ــ ــلـ ــ ــــي 21 ســـبـــتـــمـــبـــر/ أيـ فـ
ــة ســبــقــتــهــا  ــ ــاولـ ــ ــحـ ــ وقــــــــال إن هــــــذه »املـ
إعــــــدادات اســتــمــرت 11 شـــهـــرًا«. ونــفــى 
ــود رغـــبـــة لــلــعــســكــريــني  ــ حــمــيــدتــي، وجـ
الديمقراطي  الــتــحــول  عــلــى  بــاالنــقــالب 
فــي الــبــالد، مــجــددًا حرصهم على ذلك 
ــتــــحــــول، والـــــوصـــــول إلـــــى صــنــاديــق  الــ
االقـــتـــراع، لــيــخــتــار الــشــعــب الــســودانــي 
ــال: »ال يــوجــد انــقــالب  ــ مـــن يــحــكــمــه. وقـ
االطمئنان،  الــنــاس  وعــلــى  مــن جانبنا 
لــكــن ال بــد مــن تصحيح األخـــطـــاء، وال 
الــحــاكــم(  )االئـــتـــالف  قليلة  لفئة  يمكن 
التسلط على السلطة منفردة«. وأردف: 
»هــنــاك أزمـــة فــي الــســودان فقد اختلط 
ــع: »طــالــبــنــا  ــابــ الـــحـــابـــل بـــالـــنـــابـــل«. وتــ
في  السياسية  املشاركة  فقط بتوسيع 
الــحــكــومــة، عــدا حــزب املــؤتــمــر الوطني 
)الــحــاكــم الــســابــق(، والــبــالد لــن تخرج 
مــن مأزقها إال بــالــوفــاق«.  وأشـــار إلى 

بيّنت األحزاب أنها 
ستضغط لحين العودة 

إلى الشرعية 

الشابي: ستتم تعبئة 
الرأي العام للتمسك 

بمكاسب الثورة

للحديث تتمة...

»تنسيقية« 
لمواجهة قرارات 

سعيّد

للتحرك بوجه تدابير  الذي سبقها  بالشارع  اللحاق  حاولت بعض األحزاب في تونس 
وإجراءات الرئيس قيس سعيد، عبر اإلعالن عن تأسيس »تنسيقية القوى الديمقراطية« 
بكل  ستقوم  أنها  مؤكدة  والحريات،  والحقوق  الدستورية  الشرعية  عن  للدفاع 

الخطوات الالزمة إلى حين وضع حد لألزمة

تونس ـ بسمة بركات

مـــع كـــل يــــوم يــمــر عــلــى تــونــس منذ 
إعــــــالن الـــرئـــيـــس قـــيـــس ســعــيــد عــن 
قـــراراتـــه االنــقــالبــيــة فــي 25 يوليو/ 
تــمــوز املــاضــي، تــتــزايــد املــؤشــرات بــشــأن بدء 
التعالي  بالسلطة  لــتــفــرده  املــعــارضــة  الــقــوى 
في  بينها  مــا  فــي  والتنسيق  على خالفاتها 
أربعة  إعــالن  بعد  خصوصًا  املقبلة،  املرحلة 
ـــزاب، أمـــس الــثــالثــاء، تــأســيــس »تنسيقية  أحـ
الـــقـــوى الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة«، وذلـــــك بــعــد أن كــان 
الــشــارع التونسي قد سبقها إلــى هــذا األمــر، 

دفاعًا عن الدستور والحريات.
ــنــــت أحـــــــــزاب »الــــتــــيــــار الـــديـــمـــقـــراطـــي«  ــلــ وأعــ
ــل مـــــن أجــــــل الـــعـــمـــل والــــحــــريــــات«  ــتــ ــكــ ــتــ و»الــ
ــــس«، أمـــس  ــونــ ــ ــــوري« و»آفـــــــــــاق تــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ و»الـ
الثالثاء، تشكيل تنسيقية للتصدي لقرارات 
ــراجـــع عـــن قـــراراتـــه  ــتـ ســـعـــّيـــد، ودعـــتـــه إلــــى الـ
والـــــعـــــودة لـــلـــشـــرعـــيـــة. وأكـــــــــدت، فــــي مــؤتــمــر 
صــحــافــي مــشــتــرك فــي الــعــاصــمــة تــونــس، أن 
تـــكـــون، وأن  »الــديــمــقــراطــيــة تــشــاركــيــة أو ال 
ــــاع، وليس  الــحــكــم الــفــردي لــن ُيــصــلــح األوضـ
ــرده«،  ــفـ ــمـ بـ يــحــكــم  أن  ــقـــدور أي شـــخـــص  ــمـ بـ
ــن الــشــرعــيــة  ــاع عــ ــ ــدفـ ــ مــضــيــفــة أنـــــه ســيــتــم الـ
ــــات.  ــريـ ــ ــــحـ ــوق والـ ــقــ ــحــ ــن الــ ــ ــ الــــدســــتــــوريــــة وعـ
وبّينت األحــزاب أنها لن تصمت ولن تكتفي 
إلــى حني  قــوة ضغط  بــل ستكون  بالتنديد، 
الدستورية، وستعمل  الشرعية  إلــى  الــعــودة 
على اتخاذ كل املبادرات والخطوات الالزمة 

لوضع حد لألزمة.
وقال األمني العام لحزب »التيار الديمقراطي« 
ــربــــي الــــجــــديــــد«،  ــعــ »الــ ـــ ــــي، لــ ــــواشـ ــــشـ غـــــــازي الـ

إلــــى سعيد  إن »املــجــتــمــعــني وجـــهـــوا دعـــــوة 
للتراجع عن قراراته، وخاصة األمر الرئاسي 
117، والعودة سريعًا إلى اإلطار الدستوري 
الديمقراطي، ووضــع خريطة طريق  واملسار 
للبالد تتضمن كيفية التوجه بشكل واضح 
تــزال  ال  »الــدعــوة  أن  وبــني  املقبلة«.  للمرحلة 
مفتوحة، وهذا األمر يجب أن يكون تشاركيًا 
ــوة إلـــيـــه ســـابـــقـــًا، ولــكــن  ــدعــ وهــــو مـــا تــمــت الــ
لــألســف الرئيس اخــتــار الــذهــاب فــي تحقيق 
مشروعه الهالمي، الذي نعارضه وال نلتقي 
التنسيقية  »أحـــزاب  أن  وأعــلــن  مطلقًا«.  معه 
لــه،  الــتــفــرد بالسلطة، وســتــتــصــدى  ســتــقــاوم 
وســتــكــون كــل اآللــيــات الــقــانــونــيــة والسلمية 

متاحة، ولو بالعودة إلى املقاومة«.
ــذي يـــمـــلـــك حــــزبــــه 21  ــ ــ ــان الــــشــــواشــــي، الـ ــ ــ وكـ
مـــقـــعـــدًا فــــي الـــبـــرملـــان املـــجـــمـــدة أعـــمـــالـــه، قــد 
أن  املشترك،  الصحافي  املؤتمر  أعلن، خــالل 
لها  كانت  املجتمعة  الديمقراطية  »األحــزاب 
تـــجـــارب مــخــتــلــفــة فـــي الــســلــطــة واملــعــارضــة 
الــقــوى  ســابــقــًا، وتــجــمــعــت ضــمــن تنسيقية 
ــتــــي ســـتـــكـــون مــفــتــوحــة  ــيـــة، والــ ــقـــراطـ الـــديـــمـ
لــكــل الــقــوى الــتــي تــشــعــر بــالــخــطــر مــمــا تمر 
بــه الــبــالد، رفضًا للوضع الــراهــن ومــن أجل 
تــحــقــيــق االســـتـــقـــرار الــســيــاســي ومــصــلــحــة 
ــونـــس«. وبــــني أنــــه »قــبــل 25 يــولــيــو كــانــت  تـ
الــكــتــلــة الــديــمــقــراطــيــة مـــن أشــــد الــرافــضــني 
لـــلـــمـــشـــهـــد الــــبــــرملــــانــــي، ونــــــــــددت بــحــكــومــة 
)هـــشـــام( املــشــيــشــي وعـــارضـــتـــهـــا، ورفــضــت 
 لــلــوبــيــات 

ً
ــة املـــنـــظـــومـــة الـــعـــامـــلـــة كـــكـــل خــــدمــ

الفساد«. وأضاف أن »25 يوليو جاء لتفعيل 
التعبير عن  وتــم  الــدســتــور،  مــن  الفصل 80 
االخـــتـــالف فــي تــأويــل الــفــصــل، وكــــان هناك 

أمل في إحداث مشهد جديد، وتّمت املطالبة 
بخريطة طريق والبحث عن تغيير البرملان 
ومــراجــعــة املــنــظــومــة، ولــكــن الــرئــيــس اخــتــار 
الذهاب إلى األمام. ورغم تأكيد نيته تعديل 
فــي 22 سبتمبر/  املفاجأة  كانت  الــدســتــور، 
الرئاسي  األمر  ألغى  )الحالي(، حيث  أيلول 
الـــدســـتـــور، وبـــجـــرة قــلــم كـــــّرس حــكــم الــفــرد 
الواحد، وهو انفراد بالسلطة واعتداء على 
مــكــتــســبــات حــقــقــهــا الــشــعــب الــتــونــســي بعد 
تضحيات. واليوم تونس في حالة الشرعية 
وشــلــل«. وحــذر الــشــواشــي، الــذي كــان حزبه 
قــد دعــم إجــــراءات سعيد فــي 25 يوليو، من 
أنــه إذا لم يغير الرئيس مساره فــإن »هناك 

أمين العاصي

يحضر ملف الشمال الغربي من سورية بندًا 
أساسيًا في قمة الرئيسني التركي رجب طيب 
أردوغــــان والــروســي فالديمير بــوتــني، اليوم 
األربعاء، في مدينة سوتشي الروسية، حيث 
راجع موسكو وأنقرة مجمل 

ُ
من املتوقع أن ت

األكــثــر سخونة  املــلــف  التفاهمات حــول هــذا 
في املشهد السوري. وقبيل القمة التي ربما 
يحضرها الرئيس اإليراني إبراهيم رئيسي، 
الــروســي دائـــرة التصعيد في  وّســع الجانب 
محافظة إدلب ومحيطها خالل األيام القليلة 
لقاء سوتشي، ذكــرت دائــرة  املاضية. وحــول 
الثالثاء،  أمــس  التركية،  بالرئاسة  االتــصــال 
اللقاء  أردوغـــان وبوتني سيبحثان خــالل  أن 
العالقات الثنائية بني البلدين. ومن املتوقع 
اإلقليمية  الـــتـــطـــورات  الــزعــيــمــان  يــنــاقــش  أن 
الــراهــنــة والــقــضــايــا الـــدولـــيـــة، وعــلــى رأســهــا 

التطورات في سورية وليبيا وأفغانستان.
بــــــــــدوره، كـــشـــف وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة الـــتـــركـــي 
ــلـــو أن الـــلـــقـــاء ســيــركــز  ــاووش أوغـ ــ مـــولـــود جــ
بشكل أساسي على ملف سورية والعالقات 

خــطــرًا مــن أن تنزلق الــبــالد إلــى الــعــنــف« أو 
حتى »الحرب األهلية«.

العام للحزب الجمهوري عصام  وقــال األمــني 
إن  الجديد«،  »العربي  لـ تصريح  في  الشابي، 
تعبئة  مــتــاحــة، وستتم  السلمية  الــطــرق  »كــل 
ــــورة«،  ــثـ ــ ــام لــلــتــمــســك بـــمـــكـــاســـب الـ ــعــ الـــــــرأي الــ
مضيفًا أن »معالجة العلل التي أصابت النظام 
هدم  ولكن  مطلوبة،  والسياسي  الديمقراطي 
البيت على ساكنيه وإلغاء كل مكاسب الثورة 
أمـــر مـــرفـــوض«. وأشــــار إلـــى أن »ثــمــن قــــرارات 
ســعــيــد ســيــكــون بــاهــظــًا، وتــونــس غــيــر قـــادرة 

على ذلك، ولذلك سيتحمل املسؤولية«.
وكـــــان قـــد أعـــلـــن فـــي املـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي أن 
إلــى ممارسة  الديمقراطية تسعى  »األحـــزاب 
دورهــــــــا، ولـــــن تــكــتــفــي بـــالـــتـــنـــديـــد بــالــوضــع 
ــغـــط إلعـــــالء  ــكـــون قــــــوة ضـ ــتـ ــــل سـ ــي، بـ ــالــ ــحــ الــ
الدستور والتمسك بالديمقراطية«، مبينًا أن 
اإلصالح قبل 25 يوليو كان مطلبًا مشتركًا، 
ولــكــن الــرئــيــس اســتــغــل الــصــعــوبــات للتفرد 
بالسلطة، مؤكدًا أن املرسوم 117 يعني خرق 
الـــدســـتـــور، وهــــو مــــرفــــوض، وال بـــد لــســعــّيــد 
مــن الــرجــوع عــن هــذه الــقــرارات والــعــودة إلى 
الدستور. وبنّي أن رئيس الجمهورية يعتبر 
الدستور خطرًا داهمًا، وقد يرى أن األحزاب 
كذلك، ولكن خيار التعددية والحوار ال تراجع 
عـــنـــه، ونـــحـــن الـــيـــوم نــتــجــاوز 60 يـــومـــًا دون 
انــفــرد بالحكم  إلـــى أن سعيد  حــــوار، مــشــيــرًا 

ــن. وأوضــــــــــــح فــي  ــ ــديـ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ ــة بــــــني الـ ــ ــاريـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الـ
تــصــريــحــات صــحــافــيــة أمــــس، أن املــســاعــدات 
الليبي يمكن  إلــى ســوريــة واملــلــف  اإلنسانية 
أن يكونا أيضًا ضمن جدول أعمال االجتماع. 
وفــي إطـــار اســتــمــرار الــغــارات الــروســيــة على 
ــر الـــدفـــاع الــتــركــي خــلــوصــي  ــ إدلـــــب، قــــال وزيـ
املبرم  االتــفــاق  أكــار: »نحن ملتزمون بأسس 
مع روسيا، وننتظر من الطرف املقابل تحمل 
ــاق«. وأضــــاف  ــفـ ــاالتـ مــســؤولــيــاتــه املــتــعــلــقــة بـ
أول  مــســاء  التركية،  الحكومة  اجــتــمــاع  عقب 
مــن أمــس اإلثــنــني، أن »الـــروس يقولون إنهم 
إدلب،  في  اإلرهابية  املجموعات  يستهدفون 
إال أن ضــحــايــا هـــذه الــهــجــمــات لــيــس بينهم 
عّد سببًا 

ُ
إرهابيون«. وأوضح أن الهجمات ت

لتزايد الهجرة وتصاعد التطرف بني سكان 
املــنــطــقــة، مــؤكــدًا عــلــى أهــمــيــة اســتــمــرار وقــف 
إطـــالق الــنــار وضــمــان االســتــقــرار. وردًا على 
سؤال حول التنسيق بني تركيا وروسيا في 
املــنــطــقــة، أكـــد أكـــار وجـــود آلــيــة دقــيــقــة هــنــاك، 
وقنوات تواصل بني البلدين. وفي ملف شرق 
الـــفـــرات، ذكـــر الـــوزيـــر الــتــركــي أن لـــدى بـــالده 
مــذكــرات تفاهم مــتــوازيــة مــع كــل مــن روسيا 
والـــــواليـــــات املـــتـــحـــدة. وقـــــــال: »اتـــفـــقـــنـــا عــلــى 
انــســحــاب اإلرهــابــيــني ولــكــن لــألســف ال يــزال 

وجودهم مستمرًا هناك«.
ــن«  ــ ــوطـ ــ ــن جـــانـــبـــهـــا، ذكــــــــرت صـــحـــيـــفـــة »الـ ــ مـ
»اتفاقي  أن  أمــس،  الــســوري،  للنظام  التابعة 
ـــع فــي 5 مــــارس/ آذار 2020، 

ّ
مــوســكــو )املـــوق

الرابط  أم 4،  الدولي  واملتعلق بفتح الطريق 
بني حلب والالذقية(، وسوتشي )املوقع في 
17 سبتمبر/ أيلول 2018، واملتعلق بإنشاء 
منطقة منزوعة السالح في محافظة إدلب(، 
املباحثات للخروج  سيوضعان على طاولة 
بــتــفــاهــمــات مــلــزمــة لــلــجــانــب الــتــركــي ووفـــق 
جـــدول زمــنــي جــديــد قصير األمـــد وال يقبل 
الــتــأويــل«. وأضــافــت الصحيفة أن »الــجــدول 

تــام للقانون،  وجمع كل السلطات، في خــرق 
وأن  الدستور  إلــى  يعود  أن  اليوم  واملطلوب 

يتم البحث عن حل تونسي تونسي.
الزاوية،  »التكتل« خليل  رئيس حزب  وأعلن 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »أحـــزاب  فــي حــديــث لـــ
الــتــنــســيــقــيــة بــــصــــدد إجــــــــراء اتـــــصـــــاالت مــع 
القتراح  املدني  املجتمع  ومكونات  املنظمات 
أن هذه  األزمــــة«، مضيفًا  مــن  للخروج  مسار 
ــزاب قـــــادرة »عــلــى تــصــحــيــح املـــســـار إذا  ــ األحــ
ــر ســـيـــتـــم مــع  ــ ــو أمــ ــ ــود، وهــ ــهــ ــجــ تــــضــــافــــرت الــ
ــلـــن فــي  ــة قــــد أعـ ــ ــزاويـ ــ ــان الـ ــ الـــتـــونـــســـيـــني«. وكــ
تــشــتــرك في  ــزاب املجتمعة  ــ أن »األحـ املــؤتــمــر 
ــار واجــــب،  الــــرؤيــــة نــفــســهــا. فــتــصــحــيــح املـــسـ
والتشاركية املغشوشة مرفوضة، وال توجد 
فــقــط املــنــظــومــة الــحــاكــمــة قــبــل 25 يــولــيــو وال 
رؤيـــة سعيد، بــل هــنــاك طــرح آخـــر، ومــن هنا 
كانت رؤية هذه األحزاب التي ستكون القطب 
ثالث،  كبديل  الديمقراطي، وهي  االجتماعي 
وســـتـــتـــقـــدم بــــــرؤى وإصــــــالحــــــات«، وأكــــــد أن 
أيديها ستكون مفتوحة لكل املنظمات وقوى 
التي تساندها في تصحيح  املدني  املجتمع 
املـــســـار، »إذ ال يــمــكــن إلـــغـــاء كـــل املـــســـار ومــا 

تحقق من مكتسبات«.
»آفــاق تونس«  من جهته، رأى األمــني العام لـــ
فاضل عبد الكافي في املؤتمر الصحافي أن 
»هذه األحزاب تؤمن بالثورة والديمقراطية«، 
مؤكدًا أن الشعبوية لن تقود إلى أي نتيجة، 

يــنــّص عــلــى وضـــع طــريــق أم 4 فــي الــخــدمــة، 
ــع خــلــق مــنــطــقــة آمـــنـــة عــلــى طــــول ضفتيه  مـ
ومــــســــاره الـــــذي يــصــل إلــــى 70 كــيــلــومــتــرًا«. 
وأشارت إلى أن التفاهمات الجديدة تتضمن 
فصل مسلحي »هيئة تحرير الشام« )جبهة 
الـــنـــصـــرة ســـابـــقـــًا( عــــن فـــصـــائـــل املـــعـــارضـــة 
السورية في ريف إدلــب الجنوبي »ال سيما 
املبني(،  )الفتح  املسماة  العمليات  غرفة  مــن 
الــنــاشــطــة فـــي جــبــل الــــزاويــــة، جــنــوبــي إدلـــب 

وجنوبي طريق أم 4«.
اتفقا  قــد  والــروســي  التركي  الجانبان  وكـــان 
في موسكو، في مارس 2020، على استعادة 
الحركة على الطريق املذكور، إال أن تعقيدات 
أن فتح  ــبـــدو  ذلـــــك. ويـ مــيــدانــيــة حـــالـــت دون 
ــر بــيــئــة آمـــنـــة فــــي مــحــيــطــه  ــيـ ــوفـ ــريـــق وتـ ــطـ الـ
 سعي 

ّ
ظــل في   ،

ً
روسيًا مستعجال باتا هدفًا 

روسيا إلى تنشيط اقتصاد النظام من خالل 
استعادة السيطرة على الطرق الدولية.

ــبـــاحـــث  ــات، يــــصــــف الـ ــيــ ــطــ ــعــ ــذه املــ ــ ــ وحــــــــول هـ
التركي طه عــودة أوغلو، في حديث  بالشأن 
مع »العربي الجديد«، قمة أردوغــان وبوتني 
أنها معقدة »في  إلــى  لكنه يشير  »املهمة«،  بـ
ظل تعقيدات سياسية وتشابكات في امليدان 
ويــرى  البلدين«.  بــني  السورية  الساحة  على 
ــن الــصــعــوبــة الــتــنــبــؤ بــنــتــائــج الــقــمــة  ــه »مــ أنــ
ومــخــرجــاتــهــا عــلــى املـــدى الــبــعــيــد«، مضيفًا: 
هناك متغيرات جديدة طرأت باملنطقة بشكل 

عام وعلى الساحة السورية بشكل خاص.
وحـــول الــتــوقــعــات املــرتــقــبــة مــن الــقــمــة، يقول 
عــودة أوغلو: يبدو أنها لن تخرج عن األطر 
الــعــالقــات بني  مــســار  الــتــي ضبطت  السابقة 
ــثـــالث املــاضــيــة.  الــبــلــديــن خــــالل الـــســـنـــوات الـ
ويــعــرب عــن اعــتــقــاده بـــأن الــقــمــة »لـــن تخرج 
بتسوية كاملة مللف إدلب«، مضيفًا: ستبقى 
على  الطرفني  قـــدرة  بــمــدى  مرهونة  التهدئة 
تنفيذ بنود االتفاقات السابقة، وعلى رأسها 

وتشاركية،  حــوار  »الديمقراطية  أن  مضيفًا 
ــات، لــكــنــهــا تغلبت  ــ وتـــونـــس مـــرت بــعــدة أزمــ
ــوار«. مــــن جـــهـــة ثــانــيــة،  ــحــ ــالــ عـــلـــى أزمـــتـــهـــا بــ
دعــا الرئيس األســبــق منصف املــرزوقــي، في 
تدوينة على »فيسبوك«، إلى استبعاد سعيد 
ورئيس البرملان راشد الغنوشي. واعتبر أن 
 الــوحــيــد الــــذي دافـــعـــت عــنــه وال أزال 

ّ
ــل »الـــحـ

التي ورط فيها  للخروج من األزمــة الخانقة 
االنــقــالب تــونــس شعبًا ودولـــة، هــو استقالة 
الشرعي قيس سعيد،  الرئيس غير  إقالة  أو 
بــحــراك شــعــبــي ال يــجــب أن يــتــوقــف. ثــم يتم 
تقليد املنصب، كما ينص على ذلك الدستور، 
لــرئــيــس الـــبـــرملـــان لــحــني إجـــــراء االنــتــخــابــات 
الـــرئـــاســـيـــة الـــســـابـــقـــة ألوانـــــهـــــا«، لــكــنــه شـــدد 
السيناريو غير ممكن إال  على أن »مثل هــذا 

باستقالة راشد الغنوشي«.
تونسية غير حكومية  22 جمعية  وحــذرت 
ــاء، سعيد  ــثـــالثـ فـــي بـــيـــان مـــشـــتـــرك، أمــــس الـ
مــن »خـــطـــورة الــتــمــادي فــي إحــكــام قبضته 
ــربـــت عـــن قلقها  عــلــى مــقــالــيــد الـــحـــكـــم«. وأعـ
ــة عــلــى  ــوريـ ــهـ ــمـ ــجـ ــيــــس الـ ــــن »اقــــتــــصــــار رئــ مـ
القانونية والسياسية  التشاور في املسائل 
ــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة املــصــيــريــة  ــاديــ ــتــــصــ واالقــ
لــلــبــالد، مـــع ثــلــة مـــن الــشــخــصــيــات الــقــريــبــة 
منه«، ودعته إلى »اإلسراع في توسيع دائرة 
التشاور والــحــوار، لتشمل أكبر عــدد ممكن 

من الغيورين على الوطن«.

أم 4، فــي حــني تنتظر أنقرة  الــدولــي  الطريق 
مــن مــوســكــو الــنــظــر فــي الــتــفــاهــمــات التركية 
في  الكردية«  »الــوحــدات  بـــ املتعلقة  الروسية 
شـــرق الـــفـــرات، وتنفيذ الــــروس وعــودهــم في 

هذا الصدد.
»الحوار  الباحث في مركز  من جهته، يعرب 
الــســوري« محمد سالم عــن قناعته بــأن قمة 
استمرار  في  توافقًا جديدًا  سوتشي »ستقّر 
ــفــــاق مـــوســـكـــو«، مــتــوقــعــًا فــــي حـــديـــث مــع  اتــ
على  الخالفات  استمرار  الــجــديــد«،  »العربي 
تحرير  »هيئة  ملف  مثل  األســاســيــة،  امللفات 
الـــشـــام«، والــطــرقــات الــدولــيــة. ويــرّجــح سالم 
»ترحيل الخالفات مرة أخــرى، لتبقى قضية 
الجماعات املتطرفة ذريعة دائمة ومستمرة، 

متى  التفاهمات  لخرق  روســيــا  تستخدمها 
أرادت الضغط على تركيا وكلما سنحت لها 
الفرصة«. ويتوقع انبثاق توافق هش جديد، 
مع ترحيل الخالفات إلى لقاءات جديدة، وقد 
تكون هناك مرونة تركية في موضوع املعابر 

أو القضايا االقتصادية مع الروس.
مــيــدانــيــًا، جــّمــدت الـــقـــوات الــروســيــة قصفها 
ملواقع فصائل املعارضة السورية في مناطق 
خاضعة للنفوذ التركي، والتي استمرت أيامًا 
في محاولة لرفع سقف التفاوض والحصول 
عــلــى أعــلــى مــكــاســب لــلــنــظــام الــــســــوري، قبل 
يــوم من القمة. وســاد الــهــدوء الحذر الشمال 
الغربي من سورية قبل قمة سوتشي، تخلله 
ــرات االســـتـــطـــالع.  ــ ــائـ ــ تــحــلــيــق مـــكـــثـــف مــــن طـ

عــلــن عــن دخــول رتــل جديد مــن الجيش 
ُ
كما أ

التركي إلى األراضي السورية، مساء أول من 
أمس اإلثنني، من معبر كفرلوسني. وأشارت 
مــصــادر محلية إلـــى أن الــرتــل ضـــّم نــحــو 30 
آلية، من بينها دبابات ومدافع ثقيلة، إضافة 
أنــه تــوجــه نحو  الــجــنــود، موضحة  لعشرات 
املسطومة، جنوبي إدلب، والتي تضم قاعدة 

عسكرية تركية.
ــرار لــكــيــل االتــــهــــامــــات لــفــصــائــل  ــمـ ــتـ ــــي اسـ وفـ
اّدعـــى »مــركــز املصالحة  الــســوريــة،  املعارضة 
ــنــــني أن  ــي ســـــوريـــــة«، مـــســـاء اإلثــ ــــي فــ ــــروسـ الـ
أنــظــمــة الـــدفـــاع الـــجـــوي فـــي قـــاعـــدة حميميم 
الــروســيــة عــلــى الــســاحــل الـــســـوري، أسقطت 
طــائــرة مــســّيــرة أطــلــقــهــا مــســلــحــون مــن إدلــب 
بــاتــجــاهــهــا، لــكــن املـــرصـــد الـــســـوري لــحــقــوق 
اإلنسان نفى االدعاءات الروسية، مؤكدًا عدم 
اســتــهــداف طــائــرة مــســيــرة لــقــاعــدة حميميم 
الــروســيــة، األكــبــر فــي ســوريــة والــواقــعــة في 

ريف الالذقية، غربي البالد.
وتـــأتـــي قــمــة ســوتــشــي قــبــل يــــوم واحـــــد من 
الذكرى السنوية السادسة للتدخل الروسي 
الــــعــــســــكــــري املــــبــــاشــــر فـــــي ســـــوريـــــة فـــــي 30 
سبتمبر 2015، والذي رّجح كفة النظام على 
حــســاب املــدنــيــني الــســوريــني. وقــالــت منظمة 
»الدفاع املدني السوري« التابعة للمعارضة، 
 روسيا منذ تدخلها 

ّ
في تقرير حديث لها، إن

في سورية إلى جانب النظام قتلت وجرحت 
أكثر من 12 ألف مدني، خالل الفترة املمتدة 
سبتمبر   20 وحــتــى   2015 سبتمبر   30 مــن 
»الهجمات   

ّ
فـــإن الــتــقــريــر،  الــحــالــي. وبحسب 

أدت  5586 هجومًا،  عددها  البالغ  الروسية، 
عــلــى مــــدى الـــســـنـــوات الــســت املــاضــيــة ملقتل 
ــقـــت فــرقــنــا،  ـ

ّ
ــداد كــبــيــرة مـــن املــدنــيــني. ووث ــ أعـ

 2015 30 سبتمبر  مــن  املمتدة  الفترة  خــالل 
حتى 20 سبتمبر 2021، مقتل 4018 مدنيًا، 

بينهم أطفال ونساء«.

أربعة أحزاب سـتقاوم 
التفـرد بالسـلطة 

ومحاوالت إلغاء الدستور

حذر الشواشي من إمكانية انزالق البالد إلى »حرب أهلية« )فتحي بلعيد/فرانس برس(

تزداد معاناة المدنيين في إدلب )محمد سعيد/األناضول(

عثمان لحياني

الرئيس الجزائري عبد املجيد تبون رد 
بحدة، في خطابه األخير، على انتقادات 

القوى والنخب املعارضة التي ترفض 
الواقع السياسي واالقتصادي للبالد، 

وتنتقد السياسات االجتماعية الفاشلة 
 إن »العالم يعترف بأن 

ً
للسلطة، قائال

الجزائر قوة ضاربة«.
الجزائريون، بخالف الكثير من 

الشعوب، ال يستسلمون للخطاب 
الرسمي بسهولة، وهذه حسنة 

مجتمعية مهمة. والروح النقدية التي 
يواجهون بها أنفسهم جزء من 

املكاشفة الضرورية إلصالح األوضاع 
وتصحيح املسارات، ولذلك كان تصريح 

الرئيس محل جدل في الفضاءات 
السياسية والشعبية.

، كل العالم يعترف للجزائر 
ً
فعال

بعمق إعجاز ثورتها التحريرية ضد 
االستعمار )1954-1962(، وبدورها 

البارز في سبعينيات وثمانينيات 
القرن املاضي في إسناد حركات 

التحرر ومناهضة الكولونيالية في 
أفريقيا وتشيلي واألرجنتني، وبدورها 

الدبلوماسي الحيوي الذي أسهم في 
حل أزمات مستعصية، كأزمة الرهائن 
األميركيني في طهران، وأزمة اختطاف 

كارلوس لوزراء »أوبك«، واتفاقية 
الجزائر بني العراق وإيران، وفي إنهاء 

الحرب اللبنانية وغيرها. كل ذلك رصيد 
سياسي يعطي للجزائر عمقًا تاريخيًا، 

لكنه ال يكفي لصناعة املستقبل.
الرصيد الثوري واألهمية السياسية 
واالقتصادية للجزائر ليست كافية، 
وال املوقع الجغرافي االستراتيجي 

لتكون »قوة ضاربة«، مع أن الجزائريني 
يتطلعون ألن تكون بالدهم كذلك، وهي 

 وتستطيع ثانيًا.
ً
تستحق أوال

قوة الدول مرتبطة أساسًا بسجلها 
في مستويات التعليم والبحث العلمي 

ورفاهية العيش والتنمية املحلية، 
والصناعة الذاتية للغذاء والدواء 

والسالح، ومن ثم القدرة على التأثير 
في االقتصاد العاملي، واملنافسة 

على صناعة املستقبل، والتوازنات 
في الجوار. وهذه الغايات املركزية 

واالستحقاقات التاريخية لم تنجزها 
الجزائر بعد، بل إن تلك املقدرات ال 

تتناسب مطلقًا مع ترتيبها على الئحة 
املؤشرات العاملية في مستويات العيش 

والصحة والبحث العلمي والبطالة 
والديمقراطية وغيرها. وطاملا أن الجزائر 

ليست بني االقتصاديات العشرة أو 
العشرين أو الخمسني األكبر في العالم، 

فإن اعتبارها »قوة ضاربة« زهو 
سياسي و»عنفوان ثوري« بينه وبني 

الواقع نصف مسافة.

يعود ملف محافظة 
إدلب في الشمال الغربي 

من سورية إلى واجهة 
األولويات في قمة 

سوتشي اليوم بين 
الرئيسين التركي والروسي، 

وسط انخفاض التوقعات 
بشأن حسم هذا الملف

ُقتل مدنيان وُجرح 18 آخرون على األقل، أمس الثالثاء، جراء انفجارين ضربا 
التركي  والنفوذ  السورية  المعارضة  لسيطرة  الخاضعة  جرابلس،  مدينة 
ــي الــشــمــال الـــســـوري. وذكـــرت  ف
الجديد«  لـ»العربي  محلية  مصادر 
أن عبوة ناسفة زرعها مجهولون 
السوق  في  للقمامة  حاوية  في 
ما  انفجرت،  جرابلس  مدينة  وسط 
أدى إلى وقوع عدد من الجرحى، 
نارية على  انفجار دراجة  تزامنًا مع 
المدينة  فــي  الــفــرات  نهر  طريق 
ووقوع  شخصين  بمقتل  متسببة 

مزيد من الجرحى.

انفجاران في جرابلس
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  شرق
      غرب

الخرطوم: مقتل 
3 ضباط بمداهمة 

لـ»خلية إرهابية«
ــة، أمــــس  ــ ــيــ ــ ــودانــ ــ ــادر ســ ــ ــــصــ ــــت مــ ــالـ ــ قـ
الثالثاء، إن 3 ضباط يتبعون جهاز 
املـــخـــابـــرات الــعــامــة قــتــلــوا، وأصــيــب 
آخرون، في اشتباكات خالل مداهمة 
مــقــر »خــلــيــة إرهـــابـــيـــة« يــعــتــقــد أنــهــا 
تـــتـــبـــع تــنــظــيــم »داعــــــــــش«، بــمــنــطــقــة 
وأوضحت  الخرطوم.  جنوب  جبرة، 
عناصر  بعض  على  القبض  تــم  أنــه 
املجموعة، بعد تعزيز القوة املداهمة.
)العربي الجديد(

 
طهران ترفض 

السماح للمفتشين 
بدخول منشأة نووية

رفضت إيـــران، أمــس الــثــالثــاء، طلبًا 
ــم  أمـــيـــركـــيـــًا لـــلـــســـمـــاح ملــفــتــشــي األمــ
بـــدخـــول مــنــشــأة لتصنيع  املــتــحــدة 
أجهزة الطرد املركزي في كرج، غرب 
طـــهـــران، قــائــلــة إن واشــنــطــن ليست 
تفتيش  بعمليات  للمطالبة  مؤهلة 
من دون إدانة الهجوم على املنشأة. 
ــلــــت وكــــــــــاالت إيـــــرانـــــيـــــة، أمــــس  ــقــ ونــ
الطاقة  منظمة  رئيس  عن  الثالثاء، 
الـــذريـــة مــحــمــد إســالمــي )الـــصـــورة( 
التي  »الـــدول  إن  قوله، في موسكو، 
لـــم تــنــدد بــاألعــمــال اإلرهـــابـــيـــة ضد 
املوقع النووي اإليراني ال يحق لها 

التعليق على عمليات التفتيش«.
)رويترز(

 
... وتعتقل أعضاء 

مجموعة »إرهابية«
أمس  اإليرانية،  األمــن  وزارة  أعلنت 
الـــثـــالثـــاء، مــقــتــل »قـــائـــد مــجــمــوعــة«، 
وصفتها بأنها »إرهابية«، واعتقال 
ــت، فــــي بــيــان  ــ ــحـ ــ أعـــضـــائـــهـــا. وأوضـ
املــجــمــوعــة  أن  الـــتـــلـــفـــزيـــون،  أورده 
»كـــــانـــــت بــــصــــدد تـــنـــفـــيـــذ عــمــلــيــات 
تــــخــــريــــبــــيــــة داخــــــــــل الــــــبــــــالد بـــدعـــم 
أجــهــزة استخباراتية  مــن  وتــوجــيــه 
لدول متخاصمة«. ولفتت إلى أنها 
ســتــكــشــف عــــن تـــفـــاصـــيـــل الــعــمــلــيــة 
ولــحــظــة قــتــل رئــيــســهــا فـــي وثــائــق 

بعنوان »ألف سكني«. 
)العربي الجديد(

اليمن محور الحوار 
اإليراني السعودي 

في بغداد
ــة مطلعة  ــيـ ــرانـ إيـ مـــصـــادر  كــشــفــت 
»العربي الجديد«، أمس الثالثاء،  لـ
 الجولة الرابعة للحوار اإليراني 

ّ
أن

السعودي ُعقدت في بغداد، يوم 18 
بمشاركة  الحالي،  سبتمبر/أيلول 
القومي  أمــني مجلس األمـــن  نــائــب 
ــن الـــدولـــي  ــ ــــي لــــشــــؤون األمــ ــرانـ ــ اإليـ
والــــســــيــــاســــة الــــخــــارجــــيــــة ســعــيــد 
إيــــروانــــي، ورئـــيـــس االســتــخــبــارات 
ــدان،  ــــة خـــــالـــــد الــــحــــمــــيــ ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ الـ
ــوزراء الــعــراقــي  ــ بــحــضــور رئــيــس الـ
مــصــطــفــى الــكــاظــمــي. ولــفــتــت إلــى 
الــــســــعــــودي رّكــــــز فــي  ــانـــب  ــجـ الـ  

ّ
أن

املــبــاحــثــات عــلــى األزمـــــة الــيــمــنــيــة، 
»لكن الجانب اإليــرانــي مصّر على 
مــوقــفــه بــشــأنــهــا، وأبـــلـــغ املــفــاوض 
 هذا األمر يستدعي 

ّ
السعودي بأن

إجـــراء حـــوار مباشر بــني الــريــاض 
وصنعاء«.

)العربي الجديد(

تبون ملتزم بحماية 
المسؤولين من االبتزاز

جدد الرئيس الجزائري عبد املجيد 
تـــبـــون )الـــــصـــــورة(، أمــــس الـــثـــالثـــاء، 
تــأكــيــد الـــتـــزامـــه حــمــايــة املــســؤولــني 
وحـــكـــام الـــواليـــات مـــن أيـــة عمليات 
ابتزاز قد تقوم بها أطراف أو أجهزة 
أمنية في حقهم بناء على معلومات 
ورســـائـــل مــجــهــولــة أو مــضــلــلــة، من 
دون أمر صادر من القضاء وموافقة 
ــفـــهـــم مــــن تــصــريــحــات  رســـمـــيـــة. ويـ
ــبـــون تــوجــيــهــه رســــائــــل مـــزدوجـــة  تـ
إلــــى املـــســـؤولـــني وحـــكـــام الـــواليـــات 
ــى  ــ ــن الــــــخــــــوف، وإلــ ــ لــــتــــحــــريــــرهــــم مــ
مسؤولي األجهزة األمنية املختلفة 

ملنع االبتزاز.
)العربي الجديد(

حميدتي: هدف 
عسكر السودان 

تصحيح مسار الثورة

يستمر التوتر بين 
المكونين العسكري 

والمدني في 
السودان، تزامنًا مع 

مرور أسبوع على 
المحاولة االنقالبية

تونس

قمة سوتشي اليوم: توقـعات متدنية بشأن إدلب
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سياسة

  شرق
      غرب

المغرب ينتقد خفض 
فرنسا عدد التأشيرات

وصـــف وزيــــر الــخــارجــيــة املــغــربــي، 
نــاصــر بــوريــطــة )الــــصــــورة(، أمــس 
الفرنسية  السلطات  قــرار  الثالثاء، 
ــــرات الـــتـــي  ــيـ ــ ــــأشـ ــتـ ــ ــفــــض عـــــــدد الـ خــ
تــمــنــحــهــا لــلــمــغــاربــة إلــــى الــنــصــف 
ــاط اســــتــــعــــادة  ــ ــربــ ــ ــ ــــض ال ــ جــــــــراء رفـ
املهاجرين الذين صدرت في حقهم 
قـــــــرارات الـــتـــرحـــيـــل، بـــأنـــه »يــعــكــس 
خــالفــًا فرنسيًا فــرنــســيــًا«، فــي أول 
تــعــلــيــق مــغــربــي عــلــى الـــقـــرار الـــذي 
ألـــف  نـــحـــو 150  مـــنـــه  ــتـــضـــرر  ــيـ سـ
أعلنت  قد  باريس  مــواطــن. وكانت 
املمنوحة  التأشيرات  عــدد  خفض 
ملواطني املغرب والجزائر وتونس 
ــا إصـــــــــدار الـــتـــصـــاريـــح  ــهــ »رفــــضــ ـــ لــ
ــودة  ــ ــعــ ــ ــ الــــقــــنــــصــــلــــيــــة الــــــــــالزمــــــــــة ل

املهاجرين املَرّحلني من فرنسا«.
)العربي الجديد، فرانس برس(

إسقاط 4 مسيّرات 
في كربالء 

ــلـــنـــت جـــمـــاعـــة »فــــرقــــة الـــعـــبـــاس  أعـ
ــتـــالـــيـــة«، أحـــــد أبــــــرز الــفــصــائــل  ــقـ الـ
أمس  النجف،  بمرجعية  املرتبطة 
الــثــالثــاء، إســقــاطــهــا أربـــع طــائــرات 
ــــت أجـــــــــــواء مـــديـــنـــة  ــلـ ــ ــــرة دخـ ــّيـ ــ ــــسـ مـ
توافد حشود  تشهد  التي  كربالء، 
ضـــخـــمـــة مــــن الــــزائــــريــــن لــلــمــديــنــة 
إلحــيــاء مــراســم »األربــعــني« لإلمام 
الــحــســني. وكــشــفــت أن »الــطــائــرات 
ــــت الـــــوصـــــول إلــــــى املــنــطــقــة  ــاولـ ــ حـ
الــحــيــويــة«، فــي إشـــارة إلــى منطقة 
تقع  حيث  املدينة  وســط  الحرمني 

املراقد الدينية.
)العربي الجديد(

العراق يحبط 
محاولة إدخال متفجرات 

من سورية
أعــلــنــت الــســلــطــات الـــعـــراقـــيـــة، أمــس 
الثالثاء، عن إحباط محاولة إدخال 
مواد متفجرة من األراضي السورية 
العراق عبر مجموعة  إلى  املجاورة 
مــن األشـــخـــاص يــســتــقــلــون شاحنة 
ضــمــن مــحــور نــيــنــوى ـ ديـــر الــــزور، 
وكالة  ونقلت  الــعــراق.  شمال غربي 
خلية  عـــن  )واع(  الــعــراقــيــة  األنـــبـــاء 
اإلعــالم األمني أن املتفجرات عبارة 
عــن 18 كيسًا مملؤة بــمــادة »تــي أن 
تي«، وكانت مجموعة تحاول نقلها 
مـــن ســـوريـــة إلـــى الـــعـــراق عــبــر قــريــة 

النعيم.
)العربي الجديد(

... و509 مراقبين 
دوليين في االنتخابات

ــيــــة االنــــتــــخــــابــــات  ــفــــوضــ كــــشــــفــــت مــ
الـــعـــراقـــيـــة، أمــــس الـــثـــالثـــاء، أن عــدد 
ــيــــني الــــذيــــن جـــرى  ــبــــني الــــدولــ ــراقــ املــ
اعــتــمــادهــم فــي االنــتــخــابــات املــقــررة 
في 10 أكتوبر/ تشرين األول املقبل 
املتحدثة  وذكـــرت  مــراقــبــًا.   509 بلغ 
بــاســم املــفــوضــيــة، جمانة غـــالي، أن 
بعثة االتــحــاد األوروبـــي تضّم 274 
مراقبًا، واألمــم املتحدة 130 مراقبًا. 
صحافية  تصريحات  في  وأضافت 
أن عــــدد املـــراقـــبـــني املــحــلــيــني بــلــغ 5 

آالف مراقب.
)العربي الجديد(

روسيا: اتهام نافالني 
ورفاقه بقيادة 

»مجموعة متطرفة«

رفـــعـــت لــجــنــة الــتــحــقــيــق الـــروســـيـــة، 
أمــــــس الـــــثـــــالثـــــاء، قـــضـــيـــة جــنــائــيــة 
جــــديــــدة بـــحـــق املــــعــــارض الـــروســـي 
ــل، مـــــــؤســـــــس »صـــــــنـــــــدوق  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ ــعــ ــ املــ
أليكسي نافالني  الفساد«،  مكافحة 
)الصورة(، وعددًا من أنصاره، بمن 
وغــيــورغــي  فــولــكــوف  ليونيد  فيهم 
ألــــــــــبــــــــــوروف وإيـــــــــفـــــــــان جـــــــدانـــــــوف 
ولـــيـــوبـــوف ســــوبــــول، عـــلـــى خــلــفــيــة 
إنــشــاء وقــيــادة »جــمــاعــة متطرفة«. 
تم  أنـــه  التحقيق  لــجــنــة  وأوضـــحـــت 
ــع الــقــضــيــة الــجــنــائــيــة بــمــوجــب  ــ رفـ
الجزء 1 من املادة 282.1 من القانون 

الجنائي الروسي.
)العربي الجديد(

القدس المحتلة، رام اهلل 
العربي الجديد

ــي الــــــذكــــــرى الــــــــــــ21 النـــــــــــدالع االنـــتـــفـــاضـــة  ــ فــ
تــفــجــرت فــي 28  الــتــي  الــثــانــيــة،  الفلسطينية 
سبتمبر/أيلول عام 2000 مع اقتحام أرييل 
شـــــارون، زعــيــم حـــزب الــلــيــكــود اإلســرائــيــلــي 
ــيـــنـــه، املـــســـجـــد األقــــصــــى فــــي الـــقـــدس  فــــي حـ
املحتلة، ال يزال هذا املسجد عنوان املواجهة 
ــتــــالل  ــن جـــهـــة، واالحــ بــــني الــفــلــســطــيــنــيــني مــ
ثانية،  جــهــة  مــن  ومستوطنيه  اإلســرائــيــلــي 
مع تكثف االقتحامات، والتي زادت وتيرتها 
ــا يـــســـمـــى عـــيـــد »الــــعــــرش  ــ ــوع مـ ــ ــبـ ــ خــــــالل أسـ
ــهــــودي«، بـــــدءًا مـــن 20 ســبــتــمــبــر/أيــلــول  ــيــ الــ

الحالي.
واقــتــحــم نــحــو أربــعــة آالف مــســتــوطــن خــالل 
ــــرش« بــــاحــــات املــســجــد  ــعــ ــ ــيـــد »الــ أســــبــــوع عـ
ــــى، بـــحـــمـــايـــة قــــــــوات االحــــــتــــــالل، فــي  ــــصــ األقــ
بالعام  مــقــارنــة  للمسجد  مكثفة  اقــتــحــامــات 
ــي. وأفـــــــــاد مــــركــــز مـــعـــلـــومـــات وادي  ــ ــاضــ ــ املــ
ــقــــدســــي، بـــأن  حــــلــــوة، املـــخـــتـــص بـــالـــشـــأن املــ
املسجد  اقتحموا  متطرفًا  مستوطنًا   3845

القاهرة ـ العربي الجديد

أصـــدرت وزارة الــعــدل املصرية أخــيــرًا قــرارًا 
يــحــظــر اتــــخــــاذ إجـــــــــراءات بــمــنــع الــتــصــرف 
بناء  العقاري والتوكيل والتوثيق  بالشهر 
على األسماء الثنائية والحركية لألشخاص 
املدرجني على »قائمة اإلرهابيني«، والتقّيد 
الشخصية  والــبــيــانــات  الثالثية  بــاألســمــاء 
اإلدراج وفقًا  قـــرارات  في  املنصوص عليها 
لقانون »الكيانات اإلرهابية«. واعتبرت أن 
الهدف من ذلك هو حماية حقوق املواطنني 
»حسني النية« الذين ال ذنب لهم إال تشابه 

أسمائهم مع املدرجني على القائمة. 
ــوزارة الــعــدل، في  واعــتــبــر مــصــدر قضائي بــ
حـــديـــٍث مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن الــســبــب 
األساسي لصدور القرار هو وصول شكاوى 
من أكثر من 50 شخصًا إلى املصرف املركزي 
ووحـــــدة مــكــافــحــة غــســيــل األمــــــوال وتــمــويــل 
اإلرهاب، برئاسة املستشار أحمد السيسي، 

األقــصــى خـــالل فــتــرة الــصــبــاح وبــعــد الظهر 
بــحــراســة مـــن قــــوات االحـــتـــالل فــــي« أســبــوع 
العرش« وقد بلغت هذه االقتحامات ذروتها 
ــثــــالثــــاء. وكــــــان مــــن بــــني املــقــتــحــمــني  ــــس الــ أمـ
أعــضــاء كنيست إســرائــيــلــيــون وحــاخــامــات 
وأعــضــاء »جــمــاعــات الهيكل« املــزعــوم، فيما 
بــشــكــل  عـــلـــنـــيـــة  ــــوات  ــلـ ــ املـــقـــتـــحـــمـــون صـ أدى 
جماعي وفــردي في األقــصــى، ورفــعــوا العلم 

اإلسرائيلي في ساحاته.
وقـــال مــصــدر فــي دائـــرة األوقــــاف اإلسالمية 
»العربي  في القدس، فضل عدم ذكر اسمه، لـ
الجديد«، »إن قــوات االحتالل صعدت أمس، 
مــن مــمــارســاتــهــا القمعية بــحــق مــن تــواجــد 
فــي ســاحــات املــســجــد األقــصــى مــن املصلني، 
حــيــث اعـــتـــدت بــالــضــرب عــلــى أحــــد الــشــبــان 
واقــتــادتــه إلــى أحــد مــراكــزهــا، بينما فرضت 
قيودًا مشددة على تجمعات املواطنني هناك 
واحــتــجــزت بــطــاقــات هــويــة الــعــديــد مــنــهــم«. 
ولــفــت املــصــدر إلـــى أن »املــســتــوطــنــني كثفوا 
ــي املــســجــد  ــهـــم فــ ــاتـ ــمـــارسـ اقـــتـــحـــامـــاتـــهـــم ومـ
ــدًا، حــيــث  ــ ـــديـ ــيـــكـــرســـوا واقــــعــــًا جــ األقــــصــــى لـ
التلمودية علنًا في  يــؤدون صلواتهم  باتوا 
الساحات على مرأى من قوات االحتالل التي 
لم تمنعهم من ذلك، كما جرت عليه العادة في 
السابق«. كذلك منعت قوات االحتالل العديد 
من الحافالت اآلتية من مــدن وقــرى وبلدات 
الـــداخـــل الــفــلــســطــيــنــي املــحــتــل مـــن الــوصــول 
من  تمكينهم  دون  للحيلولة  أمـــس،  للقدس 

الوصول للمسجد األقصى.
من جهته، بعث وزير الخارجية واملغتربني 
الفلسطيني، رياض املالكي، أمس، رسالتني 

شــــارون ســاحــات املــســجــد األقــصــى، مــا فّجر 
مواجهات عنيفة وتسبب باندالع االنتفاضة 
الــشــهــداء وعــشــرات  الــتــي سقط خاللها آالف 
الــســيــاق، كشفت هيئة  الــجــرحــى. وفـــي  آالف 
شؤون األسرى واملحررين الفلسطينية، أمس 

ــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة. وذكــــــر هــــؤالء  شــقــيــق رئـ
أنــهــم تـــعـــّرضـــوا ظــلــمــًا لــلــمــنــع مـــن الــتــصــرف 
بالفعل،  التحفظ عليها  تــم  أو  أمــوالــهــم،  فــي 
العقاري  الشهر  مع  التعامل  من  ُمنعوا  كما 
والتوثيق بسبب تشابه أسمائهم مع أسماء 
بــعــض املـــدرجـــني عــلــى الــقــوائــم، أو لعالقات 

قرابة تربطهم بهم من دون وجه حق.
وأوضح املصدر أن القرار، وإن كان يستهدف 
حــمــايــة حـــقـــوق املـــواطـــنـــني غــيــر املــنــخــرطــني 
في القضايا ســواء باالتهام أو اإلدانــة، فإنه 
يحمل عــددًا من املــؤشــرات األخــرى على رفع 
القوائم.  تلك  على  بــاملــدرجــني  التنكيل  حــدة 
ــــالغ أســمــائــهــم إلــى  ــرات إبـ ــذه املــــؤشــ ــن هــ ومــ
الجهات القضائية العربية واألجنبية بطلب 
الــخــارج،  فــي  بأمالكهم  التعامل  مــن  منعهم 
ووقــــف الــتــعــامــل فـــي حــســابــاتــهــم املــصــرفــيــة 

األجنبية.
ــارب  ــقـ ــتـ ــــع الـ ــذه الـــحـــمـــلـــة مـ ــــن هــــ ــــزامـ وعــــــن تـ
الــســيــاســي الـــجـــاري مـــع دول يــعــيــش فيها 
عدد كبير من املدرجني على قوائم اإلرهاب 
السلطات تخشى  أن  املصدر  ذكــر  املصرية، 
الــتــطــورات األخــيــرة مساحة  أن تعطي  مــن 
بني  املالية  التعامالت  الستئناف  متخّيلة 
املـــدرجـــني املــقــيــمــني حــالــيــًا فــي مــصــر وغير 
املــعــتــقــلــني. وشـــــــّدد عـــلـــى أن األمــــــر يــتــعــلــق 
باملتهمني في القضية الكبرى، وهي قضية 
إعالميًا  )املــعــروفــة  اإلخـــوان  تمويل جماعة 
بقضية محمد أبو تريكة(، وبني شركائهم 
وعــائــالتــهــم فــي الـــخـــارج والـــداخـــل، وهــنــاك 
خشية من أن يتطور ذلك إلى استطاعتهم 
نــقــل عـــدد مــن أصــولــهــم الــتــي لــم تــصــادرهــا 

الدولة إلى مالكني آخرين. وكشفت مصادر 
ــتــــجــــدات األخــــــرى  ــن بـــعـــض املــــســ ــ مـــطـــلـــعـــة عـ
بــالــتــزامــن مـــع الــتــقــارب الــســيــاســي املـــذكـــور، 
ــراض ذاتــــهــــا، ومــنــهــا الــتــوســع  ــ ــ لــتــنــفــيــذ األغـ
التعامل  املــدرجــني املمنوعني مــن  أعـــداد  فــي 
ــداد املـــدرجـــني  ــ ــارف، وتـــضـــاعـــف أعــ مـــع املــــصــ
املمنوعني من صرف رواتبهم ومستحقاتهم 
املالية الحكومية، ومنع عدد كبير منهم مع 
الــدعــم الحكومي  أســرهــم مــن الحصول على 
لــلــخــبــز والــتــمــويــن، وانــتــهــاء بــضــّم زوجـــات 
أكــثــر مــن 200 شخص متحفظ على  وأبــنــاء 
أمـــوالـــهـــم مــنــذ عــــام 2014 بــتــهــمــة االنــتــمــاء 
لــجــمــاعــة اإلخـــــــوان وتــمــويــلــهــا، إلــــى قــوائــم 
الــتــحــفــظ. وتــمــّهــد الــعــمــلــيــة األخـــيـــرة إلدراج 
هــــؤالء األشـــخـــاص عــلــى قــائــمــة اإلرهــابــيــني، 
أموالهم  فــي  التصرف  مــن  منعهم  وبالتالي 
ومنعهم من السفر وتجديد جــوازات السفر 
ملــن هــم خـــارج الــبــالد ووضــعــهــم على قوائم 
تــرقــب الـــوصـــول، تمهيدًا ملــصــادرة أمــوالــهــم 

وأموال ذويهم.
يذكر أن من بني املتهمني بالقضية الكبرى 
ــوان واملــــدرجــــني عــلــى قــائــمــة  ــ ــ لــتــمــويــل اإلخـ

اإلرهـــابـــيـــني رجــــل األعـــمـــال صـــفـــوان ثــابــت، 
لأللبان والصناعات  مالك شركة »جهينة« 
الــغــذائــيــة، املــعــتــقــل مــنــذ ديــســمــبــر/ كــانــون 
إلـــيـــه نــجــلــه سيف  ــم  املــــاضــــي. وانـــضـ األول 
الدين، املعتقل منذ فبراير/ شباط املاضي، 
وكـــالهـــمـــا مــتــهــم أيـــضـــًا عـــلـــى ذمـــــة قــضــيــة 
ــوان مـــع عـــدد مــحــدود  ــ أخــــرى لــتــمــويــل اإلخــ
األعــمــال رجب  الشخصيات، مثل رجــل  مــن 
التوحيد  مالك سلسلة محالت  السويركي، 
ــنــــور، الـــتـــي انــتــقــلــت جــزئــيــًا إلــــى ملكية  والــ
العامة.  للمخابرات  تابعة  مؤسسة جديدة 
ودانت منظمة العفو الدولية في بيان، أول 
ــن أمــــس اإلثــــنــــني، اســـتـــمـــرار حــبــس ثــابــت  مـ
ونجله على خلفية رفضهما تلبية مطالب 
ــة لــتــخــلــيــهــمــا عـــن مــلــكــيــة شــركــتــهــمــا  الــــدولــ
عــن ظــروف  الشائع  السبب  الناجحة، وهــو 

القضية في أوساط االقتصاد املصري.
وســـبـــق أن كــشــفــت »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« منذ 
ســبــعــة أشـــهـــر أن ثـــابـــت مــتــهــم فـــي الــقــضــيــة 
الــجــديــدة بــإخــفــاء أمــوالــه الــخــاصــة املتحفظ 
ــنـــوات، والــتــي  عــلــيــهــا مــنــذ أكــثــر مـــن ســـت سـ
ــــد اســـتـــثـــنـــت مـــنـــهـــا شـــركـــة  ــانــــت الـــــدولـــــة قـ كــ
ــاة ألصـــحـــاب األســـهـــم من  ــراعــ »جـــهـــيـــنـــة«، مــ
الكبار  واملستثمرين  واملــصــريــني،  األجــانــب 
ــا والــخــلــيــج، تــحــديــدًا  ــ فــي الــشــركــة مــن أوروبـ
الـــســـعـــودي مــحــمــد الـــدغـــيـــم، رئـــيـــس مجلس 
اإلدارة الحالي. واّدعت التحريات األمنية أن 
ثابت استطاع إخفاء نسبة كبيرة من أمواله 
»جهينة«  شــركــة  أســهــم  فــي  عليها  املتحفظ 
ساعده  نجله  وأن  املختلفة،  واستثماراتها 

في ذلك، باعتباره عضوًا منتدبًا للشركة.

متطابقتني إلى كل من األمني العام لجامعة 
الدول العربية أحمد أبو الغيط، واألمني العام 
ملنظمة التعاون اإلسالمي يوسف العثيمني، 
بــشــأن مــا يــتــعــرض لــه املــســجــد األقــصــى من 
تــصــعــيــد إســـرائـــيـــلـــي مـــلـــحـــوظ. وأكــــــد، وفــق 
ــتـــالل  ــان لـــلـــخـــارجـــيـــة، أن »ســـلـــطـــات االحـ ــيـ بـ
تــواصــل بشكل متعمد إضــفــاء  اإلســرائــيــلــي 
االقتحامات  على  الديني  الطابع  مــن  املــزيــد 
اليومية للمسجد األقصى تنفيذًا ألطماعها 
االستعمارية التوسعية في القدس املحتلة«.

وتأتي هذه االقتحامات في وقت توافق فيه 
أمس، ذكرى االنتفاضة الثانية التي اندلعت 
في 28 سبتمبر عام 2000، في أعقاب اقتحام 

الثالثاء، عن توثيقها لـ126 ألف حالة اعتقال 
األقصى.  انتفاضة  انــدالع  منذ  لفلسطينيني 
الذكرى  بمناسبة  بيان صحافي  فــي  وقــالــت 
21 لهذه االنتفاضة: »االعتقاالت اإلسرائيلية 
أحدًا  تستثِن  ولــم  الفلسطيني،  الكل  طاولت 
ذكورًا وإناثا، صغارًا وكبارًا، بل شملت كافة 

فئات وشرائح املجتمع الفلسطيني«.
كذلك،  الثانية  االنتفاضة  ذكــرى  وبمناسبة 
أصــدرت حركة حماس، أمس الثالثاء، بيانًا 
قـــالـــت فــيــه إن »الــــعــــدو الــصــهــيــونــي مـــا زال 
االنتهاكات  ويرتكب  بــالــنــار،  اللعب  يــحــاول 
القدس واملقدسات  بحق شعبنا وأهلنا في 
 حــالــة 

ً
واملــســجــد األقـــصـــى املـــبـــارك، مــســتــغــال

ــيــــارات  تـــمـــســـك الـــبـــعـــض بــــالــــرهــــانــــات والــــخــ
ــاء عــلــى أوهــــــام مـــا يسمى  ــنـ ــبـ الـــفـــاشـــلـــة، والـ
العقيمة  التسوية  ومشاريع  السالم  بعملية 
والــوســاطــة األمــيــركــيــة والـــدولـــيـــة، وفـــي ظل 
محاوالت التطبيع ودمج الكيان الصهيوني 
»أبــنــاء شعبنا  الحركة  املنطقة«. ودعــت  فــي 
املسجد  لحماية  الــعــام  للنفير  الفلسطيني 
األقصى واملقدسات من قطعان املستوطنني 
العدو   

ً
يــحــاولــون تدنيسها«، مــحــذرة الــذيــن 

من »االستمرار في سياسة محاولة تدنيس 
األقــــصــــى«. مـــن جــهــة أخـــــرى، تـــواصـــل إدارة 
اتها التنكيلية بحق  سجون االحتالل إجراء
أســرى حركة الجهاد اإلســالمــي. وقــال نادي 
األسير الفلسطيني، أمس الثالثاء، »إن إدارة 
من  كبيرة  تعزل مجموعة  االحتالل  سجون 
أسرى الجهاد اإلسالمي، في ظروف قاسية 
ــــدة ســـجـــون مــنــهــا:  وصـــعـــبـــة لـــلـــغـــايـــة، فــــي عـ

أيلون، والجلمة، وعسقالن، وأيال«. 

حكم طالبان

المحاكمات 
عن بُعد  

مصر

فـــــي بــــيــــان نــــشــــر عــــلــــى صـــفـــحـــتـــهـــا بـــمـــوقـــع 
»فــيــســبــوك«، أمــس الــثــالثــاء، إن وزيـــر العدل 
فــي حكومة تصريف األعــمــال املــولــوي عبد 
الصيني  بالسفير  الــتــقــى  شــرعــي،  الــحــكــيــم 
لــدى كــابــول وانـــغ يــو، وأكـــد خــالل الــلــقــاء أن 
حركة »طالبان« ستطبق في فترة الحكومة 
املؤقتة قانون حكومة امللك ظاهر شاه، بعد 
أن تشطب منه البنود واملــواد التي تخالف 
ــة. كــمــا أكــــد الــــوزيــــر أن  ــيـ الــشــريــعــة اإلســـالمـ
»طــالــبــان تــحــتــرم جــمــيــع الــقــوانــني الــدولــيــة 
ــة«،  ــيــ ــالمــ ــة اإلســ ــعـ ــريـ ــالـــف الـــشـ ــتــــي ال تـــخـ الــ
مشيرًا إلى أن أفغانستان »تتطلع إلى خلق 
كما  املنطقة،  دول  جميع  مع  جيدة  عالقات 
تطمئن الجميع إلى أنها لن تسمح ألي جهة 
باستخدام أراضي أفغانستان ضد أي دولة 

أخرى«.
ــر الــــصــــيــــنــــي، وفــــق  ــيـ ــفـ بـــــــــــدوره، أعــــــــرب الـــسـ
الــبــيــان، عــن »ارتــيــاحــه لــلــوضــع األمــنــي في 
ــادة طــالــبــان  ــ ــيـ ــ أفـــغـــانـــســـتـــان«، وقــــــال إن »قـ
ــلــــى اإلرهــــــــــاب،  ــلــــى الــــقــــضــــاء عــ مـــصـــمـــمـــة عــ
وتحسني الوضع االقتصادي واملعيشي في 
أفغانستان«، مشيرًا إلى أن »الصني تحافظ 

فـــي أوضـــاعـــهـــم الــقــانــونــيــة، بــــات املــتــهــمــون 
أو  الحبس  تجديد  نظر  جلسات  يعتبرون 
املــحــاكــمــة هــي املــتــنــفــس الــوحــيــد لــهــم للقاء 
ــة أفـــــــراد أســـرهـــم  ــرؤيــ ــك لــ ــذلــ مـــحـــامـــيـــهـــم، وكــ
وأصـــدقـــائـــهـــم الـــذيـــن يــحــضــرون الــجــلــســات 
بصعوبة، ال سيما في فترة جائحة كورونا. 
ــِرم املــحــبــوســون مــن الـــزيـــارات ألكــثــر من  وُحــ
خمسة أشــهــر، ثــم عــادت بــصــورة مختصرة 
املباشر  التواصل  احترازية تمنع  وبتدابير 
حتى مع املحامني، وتعدد الزائرين. ُيضاف 
ــــروع يــــحــــرم املــتــهــم  ــشـ ــ  هـــــذا املـ

ّ
إلـــــى ذلـــــك أن

واملحامي من التواصل املباشر مع القاضي 
أن يكون  التأثير عليه، كما يمكن  ويصّعب 
أي لحظة، مما  فــي  للقطع  االتــصــال عرضة 
يعرقل استكمال اإلجراءات، وال يكون املتهم 
واملــحــامــي تــحــت نــظــر الــقــاضــي الستبصار 
مــالمــحــهــمــا عــنــد الـــحـــديـــث واالســتــيــضــاح، 
الجلسة  والعكس أيضًا، وهــو ما قد يحّول 

إلى صورية.
كــذلــك، فــإن الــنــظــام الــجــديــد ال يصب إال في 
مــصــلــحــة األمـــــن، فــمــع الـــزيـــادة الــكــبــيــرة في 
عـــدد املــحــبــوســني احــتــيــاطــيــًا خــصــوصــًا في 
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الــذي تواصل فيه حركة  في الوقت 
طـــالـــبـــان األفـــغـــانـــيـــة تــدعــيــم أســس 
ــم  ــالـ ــعـ حـــكـــمـــهـــا، وســـــــط مــــراقــــبــــة الـ
لــســلــوكــهــا والــــنــــظــــام الــــــذي ســتــطــبــقــه بــعــد 
أغسطس/ منتصف  الحكم  على  سيطرتها 

آب املـــاضـــي، كشفت الــحــركــة أمـــس الــثــالثــاء 
عن اإلطار القانوني الذي ستعمل بموجبه 
خــــالل فـــتـــرة عــمــل الــحــكــومــة املـــؤقـــتـــة الــتــي 
إنــهــا ستعتمد  وقــالــت  أخــيــرًا،  أعلنت عنها 
دستور حكومة امللك ظاهر شاه )آخر ملوك 
أفغانستان والذي حكم من عام 1933 حتى 
اإلطـــاحـــة بــه عـــام 1973(، ولــكــن بــعــد شطب 
ــعــــارض الــشــريــعــة  ــنـــود واملــــــــواد الـــتـــي تــ ــبـ الـ
ــي. يــأتــي ذلـــك وســـط بـــروز  والـــديـــن اإلســـالمـ
الــدور الصيني في أفغانستان بشكل أكبر، 
مـــع تــحــركــهــا بــشــكــل الفــــت عــلــى خـــط املــلــف 
األفغاني واالنفتاح على حركة طالبان، منذ 
نهاية  أفغانستان  من  األميركي  االنسحاب 

أغسطس املاضي.
فــي حكومة »طالبان«،  الــعــدل  وقــالــت وزارة 
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ــق والـــــــخـــــــوف عــلــى  ــلــ ــقــ ــر الــ ــطـ ــيـ يـــسـ
األوساط الحقوقية وأسر املعتقلني 
فــي مــصــر، بــعــد انــتــشــار معلومات 
داخــــل الــســجــون املــخــتــلــفــة املــحــبــوس فيها 
املعتقلون السياسيون على ذمة التحقيقات 
فـــي قــضــايــا مــخــتــلــفــة، عـــن تــعــمــيــم مــشــروع 
ُبعد عبر تقنية  املتهمني عن  تجديد حبس 
»فيديو كونفرانس«، والذي دشنته الحكومة 
في أكتوبر/تشرين األول من العام املاضي، 
وســـــط تــــرويــــج إعــــالمــــي مــــن قـــبـــل وزارتـــــــي 
املشروع ولكونه  لفوائد  العدل واالتصاالت 
الــخــطــوة األولـــــى فـــي طـــريـــق الــتــقــاضــي عن 
املتهمون  يبقى  بأن  املشروع  ُبعد. ويقضي 
داخل السجون في قاعة خاصة، يتواصلون 
قاعة  في  املنعقدة  املحاكمة  هيئة  مع  منها 
مــشــابــهــة بــاملــحــكــمــة، مــع الــســمــاح بحضور 
املحامني داخل قاعة املحكمة. وما زاد القلق 
اإلنسان  الوطنية لحقوق  االستراتيجية  أن 
التي أطلقها رئيس الجمهورية عبد الفتاح 
الـــســـيـــســـي، هـــــذا الـــشـــهـــر، تــضــمــنــت إشـــــارة 
صريحة إلى التوسع في هذا املشروع على 
مستويات عدة، وال سيما من حيث تعميمه 
عــلــى جميع الــســجــون الــتــي تــضــم معتقلني 
مــحــبــوســني احــتــيــاطــيــًا عــلــى ذمــــة قــضــايــا، 
إذا كانت  املــحــاكــمــات  فــي  وكــذلــك استغالله 
تقتصر على متهم أو عدد قليل من املتهمني 
يــمــكــن إدارة جــلــســتــهــم عـــن ُبـــعـــد، وذلــــك من 
دون ســنــد تــشــريــعــي يــقــنــن هـــذه املــمــارســة، 
الــتــي ســبــق وتــراجــعــت عنها دول أوروبــيــة 
الــعــدالــة املنصفة،  قــواعــد  عــدة لتنافيها مــع 

والتضييق على املتهمني ومحاميهم.
أن هـــذا  اعـــتـــبـــار  لــلــبــعــض  يــمــكــن  ــــان  كـ وإذا 
الــراحــة  أنــه يــوفــر  املــشــروع إيجابيًا، بحجة 
لجميع أطراف املحاكمة؛ من قضاة ومتهمني 
ومحامني وحراسة، إال أنه بالتطبيق العملي 
على أرض الواقع في مصر، وبالنسبة للعدد 
الضخم من املعتقلني املحبوسني احتياطيًا، 
فإن نظام املحاكمة الجديد يتحول إلى نقمة 

وأداة لتنكيل أكبر بهؤالء املعتقلني.
 الــتــراجــع الــدائــم الحــتــمــاالت إخــالء 

ّ
ففي ظــل

سبيل املتهمني بقرارات املحكمة، خصوصًا 
والتي  السياسي،  الطابع  ذات  القضايا  في 
ــات املـــتـــهـــمـــني شـــبـــه املــتــطــابــقــني  ــئــ تـــضـــم مــ

على عالقاتها مع طالبان، وستسعى دوليًا 
لرفع العقوبات عنها«.

كــذلــك، كــانــت أفــغــانــســتــان مــحــور مباحثات 
بــني الــصــني وحــلــف شــمــال األطــلــســي مساء 
أول من أمس اإلثنني. إذ عقد وزير الخارجية 
الفيديو،  عبر  اجتماعًا  يــي،  وانـــغ  الصيني 
مـــع األمـــــني الـــعـــام لــلــحــلــف األطـــلـــســـي، ينس 
في  الــوضــع  مناقشة  أجــل  مــن  ستولتنبرغ، 
وزارة  وقالت  إقليمية.  وقضايا  أفغانستان 
الخارجية الصينية في بيان أمس الثالثاء، 
إن املــنــاقــشــات كـــانـــت »إيــجــابــيــة وبـــنـــاءة«. 
وأضافت »تحدث وانــغ يي مع ستولتنبرغ 
ــزا على  ــ ــيـــوم الــســابــق )اإلثــــنــــني(، وركــ فـــي الـ

القضايا ذات االهتمام املشترك«.
ــوات  ــقــ ــد الــ ــ ــــواجـ ــــت بـــكـــني تـ ــــارضـ ــا عـ ــاملــ ولــــطــ
ــي فــي  ــســ ــلــ ــة وقـــــــــوات حـــلـــف األطــ ــيــ ــركــ ــيــ األمــ
حــدود  فــي  معها  تشترك  الــتــي  أفغانستان، 
الخارجية  لوزير  وقــال ستولتنبرغ  ضيقة. 
أفغانستان  إلى  الحلف »ذهــب  إن  الصيني، 
ــرة أخــرى  لــضــمــان عـــدم اســتــخــدام كــابــول مـ
منصة لإلرهابيني«، وفقا لبيان صــادر عن 
حلف األطلسي اإلثنني. وأشــار وانــغ بدوره 
خــالل االجــتــمــاع إلــى »طــالــبــان« باعتبارها 

القضايا السياسية، يساهم تجديد الحبس 
عــن ُبــعــد فــي تــوفــيــر الــجــهــد األمــنــي املــبــذول 
والــتــكــالــيــف املــالــيــة لــتــنــظــيــم دوريــــــات نقل 
املــتــهــمــني بـــني الــســجــون واملـــحـــاكـــم، خــاصــة 
فــي األقــالــيــم، عـــدا ســجــن طـــره الــــذي أقيمت 
الثالث من  انقالب  بالفعل محكمة بعد  فيه 
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»قــــــوة عـــســـكـــريـــة وســـيـــاســـيـــة مـــحـــوريـــة فــي 
أفـــغـــانـــســـتـــان«. وأضــــــــاف »مـــــن املـــتـــوقـــع أن 
الحركة دورًا مهمًا في عملية السالم  تلعب 

واملصالحة وإعادة اإلعمار«.
ــــالن »طــــالــــبــــان« أنــهــا  ــاء، يــثــيــر إعــ ــ ــنـ ــ فــــي األثـ
امللك  عهد  فــي  األفغاني  الدستور  ستعتمد 
ظــاهــر شـــاه، والـــذي كــان أقـــّر فــي عــام 1964، 
الكثير من التساؤالت خصوصًا بعد االطالع 
الكثير من  إذ تتعارض  الدستور،  على هذا 
مــــواده مــع ســيــاســات »طـــالـــبـــان«، وتــحــديــدًا 
بالحاكم،  الخاصة  بالقوانني  يتعلق  ما  في 
وباملرأة واألقليات كالسيخ والهندوس. غير 
أن هــنــاك نــقــاط تشابه كــذلــك بــني سياسات 
»طالبان« الحالية وبني دستور ظاهر شاه.

ويـــبـــنّي هـــذا الــدســتــور فـــي بــنــود عـــدة شكل 
الحكم الـــذي كــان يترأسه املــلــك ظــاهــر شــاه، 
عــلــى أن يـــكـــون تــحــت حــكــمــه رئـــيـــس وزراء 
ليدير شــؤون الــبــالد. وهــذا مــا يتشابه إلى 
حـــد كــبــيــر مـــع مـــا أعــلــنــتــه »طـــالـــبـــان«، إذ إن 
زعــيــم الــحــركــة املــســمــى بــأمــيــر املــؤمــنــني، له 
الــقــرار األخــيــر وتحت حكمه رئيس الـــوزراء 
إلــى تشابه  مــا يشير  الحكومة،  يقود  الــذي 

في هياكل السلطة في هذا اإلطار.
وينص دستور امللك ظاهر شاه، على توارث 
ــراد عائلة املــلــك، فــي حــني أن  السلطة بــني أفـ
»طالبان« ال تقول بذلك، بل يتم تعيني زعيم 
الــحــركــة مـــن خــــالل الــتــصــويــت بـــني أعــضــاء 
مجلس الشورى القيادي في »طالبان«. وهو 
مــا حــصــل بــعــد وفــــاة مــؤســس الــحــركــة املــال 
أختر منصور،  املــال  مقتل خلفه  وبعد  عمر 
وصـــواًل إلــى الــزعــيــم الــحــالــي، املــال هبة الله 

أخوند زاده.
ومـــن األمــــور الــتــي تــقــّر بــهــا »طـــالـــبـــان«، بل 
أكدت عليها مرارًا، أن يكون املذهب الحنفي 
القضايا  الفقهي أساسًا للفصل في جميع 
اإلسالمي  الدين  كــون  مع  بالبالد،  املتعلقة 
هو الديانة الرسمية ألفغانستان، وهذا ما 
تنص عليه املـــادة رقــم 2 مــن دســتــور ظاهر 
شاه. كذلك، من النقاط املهمة في الدستور 
امللكي القديم التي يتوقع أن تعمد »طالبان« 
الحريات،  قضية  شطبها،  أو  تعديلها  إلــى 
ــات الـــعـــامـــة ومـــنـــهـــا حــريــة  ــحـــريـ تـــحـــديـــدًا الـ
املـــــرأة، وتــلــك املــتــعــلــقــة بــاألقــلــيــات كالسيخ 
والــهــنــدوس. إذ تنص املـــادة رقــم 2 على أن 
الحرية الدينية حق للجميع واألقليات غير 
الــعــبــاديــة.  طقوسها  أداء  فــي  حـــرة  املسلمة 
كما أن املادة رقم 26 من هذا الدستور تنص 
أفغانستان  مواطني  جميع  حرية  أن  على 
ــانــــت املـــــــرأة األفـــغـــانـــيـــة  غـــيـــر مـــــحـــــدودة. وكــ
تحظى بحرية كاملة فــي زمــن ظــاهــر شــاه، 
بهذا  تقر  ال  تأسيسها،  منذ  »طالبان«  لكن 
الحرية وتــفــرض قــيــودًا واســعــة على املــرأة، 
ــة بـــــأن »الـــشـــريـــعـــة اإلســـالمـــيـــة هــي  ــتـــذرعـ مـ
األساس« وأنه يوجد »حدود لحرية املرأة«.

أما العقوبات التي كانت تفرضها »طالبان« 
عـــلـــنـــًا فــــي الـــتـــســـعـــيـــنـــيـــات كــــــاإلعــــــدام وبــتــر 
األطــراف، والتي لوح قيادي في الحركة هو 
املال نور الدين ترابي، في تصريح صحافي 
لــه أخــيــرًا بعودتها، فهي األخـــرى مــن نقاط 
الحالية  »طالبان«  تعتمده  ما  بني  التباين 
وبــني دستور ظاهر شــاه. إذ ينص دستور 
الكرامة  تخالف  عقوبة  أي  أن  على  األخــيــر 

اإلنسانية ال تطبق في أفغانستان.
كـــذلـــك، مـــن الــنــقــاط املــثــيــرة مـــوضـــوع العلم 
األفغاني، إذ نص دستور امللك في املادة رقم 
املكون من ثالثة  أفغانستان  أن علم  4 على 
ألوان )األحمر واألسود واألخضر( هو العلم 
ذلك  أنــزلــت  »طــالــبــان«  لكن  للبالد،  الرسمي 
الــبــالد، ورفعت  عــن جميع مؤسسات  العلم 

العلم الخاص بها.
ــرز املـــآخـــذ الــتــي كــانــت تــســجــل على  ــن أبــ ومـ
دستور امللك ظاهر شاه، الضغوط الشديدة 
قيودًا  احــتــوى  إذ  السياسية،  األحـــزاب  على 
وشروطًا صارمة على نشاط األحزاب. وهذا 
األمر قد يتوافق مع حركة طالبان، إذ إنه ال 
الحرية  أن تمنح  الــحــركــة  مــن  أيــضــًا  يتوقع 
لنشاط األحــزاب، خصوصًا إذا ما تم النظر 

إلى سلوكها مع األحزاب في التسعينيات.

أن مجمع  الــجــديــد«،  »العربي  لـ مطلع  أمني 
السيسي  الــذي سيفتتحه  الجديد  السجون 
الــبــحــيــرة  بــمــحــافــظــة  الـــنـــطـــرون  فــــي وادي 
قريبًا، وسيكون األكبر من نوعه في مصر، 
خصص به قاعات مجهزة وشبكة كاملة 

ُ
ست

إلقـــامـــة جــلــســات تــجــديــد الــحــبــس عـــن ُبــعــد، 
وكذلك السماح باملحاكمة عن ُبعد في وقت 
الحق. وأشار املصدر إلى أن املجمع سيقام 
بــه كذلك عــدد مــن قــاعــات املحاكمة ملباشرة 
الجلسات في ما بعد اإلحــالــة، مما سيمثل 
وذوي  املحامني  على  أخــرى  صعوبة  أيضًا 
املــتــهــمــني مـــن املــنــاطــق الــبــعــيــدة، خصوصًا 
ــقـــل مــعــظــم  ــلـــى نـ ــدل عـ ــ فــــي ظــــل مـــــؤشـــــرات تــ
االتهام  مرحلة  في  السياسيني  املحبوسني 
واملحاكمة إلى هذا املجمع الجديد. إذ سبق 
ــع الـــتـــواصـــل  ــواقــ ــامـــون عـــبـــر مــ ــحـ وكـــشـــف مـ
االجتماعي عن نقل عدد كبير من املعتقلني 
املــحــبــوســني واملـــدانـــني مــن بــعــض الــســجــون 
إلى  البحري  والــوجــه  الصعيد  فــي  البعيدة 
لنقلهم  الــعــرب، تمهيدًا  وبـــرج  سجني طــره 

إلى مجمع السجون الجديد قبيل افتتاحه.
ويعترض عدد كبير من املعتقلني بمختلف 
حاالتهم القانونية على هذا النقل، لصعوبة 
الــســفــر إلــــى مــنــطــقــة الــســجــن -الــــــذي وصــفــه 
السيسي في تصريحات له األسبوع املاضي، 
بأنه سيكون نسخة من السجون األميركية- 
واالعتياد على السجون السابقة األقرب إلى 
العمران أو ملحافظات إقامتهم، لكن السلطات 
تغري املعتقلني بعدد من املزايا في السجن 
أماكن  العنابر ووجــود  اتساع  الجديد، مثل 

ووسائل جديدة للترفيه.
وبــــافــــتــــتــــاح هــــــذا الــــســــجــــن، ســـيـــرتـــفـــع عـــدد 
السجون في مصر إلى 79؛ منها 31 أنشئت 
فــي الــســنــوات الــثــمــانــي األخـــيـــرة الــتــي حكم 
هذه  تكتظ  ملحامني،  ووفقًا  السيسي.  فيها 
الــســجــون حــالــيــًا بــأكــثــر مــن 1500 محبوس 
ــدة الــقــصــوى للحبس  ــوا املـ

ّ
احــتــيــاطــي تــخــط

االحتياطي، وهي سنتان، علمًا بأن القانون 
يــســتــثــنــي فـــقـــط مــــن قــــاعــــدة الـــحـــد األقـــصـــى 
ــكـــم عــلــيــهــم  ــبـــق الـــحـ ــبـــوســـني الــــذيــــن سـ املـــحـ
باإلعدام أو السجن املؤبد عند نظر قرارات 
اإلعــــادة.  أو  الــنــقــض  محكمة  أمــــام  حبسهم 
وعلى الــرغــم مــن الــنــّص الصريح على ذلــك، 
تطبقه  كــانــت  العامة  والنيابة  املحاكم  فــإن 
عــلــى نــحــو مــخــالــف، مــنــذ تــعــديــلــه فـــي عهد 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة املــؤقــت عــدلــي منصور 
حاليًا،  املطبقة  الصيغة  إلــى   )2014-2013(
بـــــادعـــــاء أنــــــه يـــســـمـــح بـــفـــتـــح مــــــدد الــحــبــس 
إلـــيـــه  االحــــتــــيــــاطــــي ألي شــــخــــص ُوجـــــهـــــت 
اتــهــامــات يــعــاقــب الــقــانــون عليها بــاإلعــدام 
دوائــر  انتحلت  وبالتالي  املؤبد،  السجن  أو 
نظر استمرار الحبس، صفة محكمة النقض 

ومحكمة الجنايات في مرحلة اإلعادة.
وتــعــاظــمــت خـــطـــورة الــحــبــس االحــتــيــاطــي 
مفتوح املدة وأثره الداهم على حرية األفراد، 
ــــراط الــنــظــام فـــي اتــبــاعــه بــعــد 30   إفـ

ّ
ــل فـــي ظـ

إجــراء  مــن  ليتحول  يــونــيــو/حــزيــران 2013، 
تحفظي وتدبير مؤقت يهدف في األســاس 
أو  القضية  مجريات  على  التأثير  منع  إلــى 
هروب املتهم، إلى عقوبة بحد ذاته. وسبق أن 
قّدر رئيس لجنة حقوق اإلنسان في مجلس 
النقل حاليًا(  )رئيس لجنة  النواب املصري 
عـــالء عــابــد، أن عـــدد املــحــبــوســني احتياطيًا 
فـــــي مـــصـــر حـــتـــى يــــنــــايــــر/كــــانــــون الـــثـــانـــي 
2018، يــتــراوح بــني 25 و30 ألــف سجني من 
إجمالي عدد السجناء الذي يقارب 65 ألفًا. 
املنظمات  وإحــصــاءات  تقارير  تشير  كــذلــك 
 »حاالت 

ّ
الحقوقية املصرية والدولية إلى أن

ــدٍد لم  ــ الــحــبــس االحــتــيــاطــي وصـــلـــت إلــــى عـ
يسبق له مثيل في تاريخ مصر«.

نحو 4 آالف مستوطن اقتحموا األقصى خالل »أسبوع العرش« )أحمد غرابلي/فرانس برس(

نظام التقاضي الجديد يصب في مصلحة األمن )خالد دسوقي/فرانس برس(

رفعت »طالبان« العلم الخاص بها على مؤسسات البالد )هوشانغ هاشمي/فرانس برس(

كشفت حركة 
طالبان أنها 

ستعتمد دستور 
الملك ظاهر شاه 

الذي أقّر عام 1964، 
خالل فترة عمل 

الحكومة المؤقتة 
التابعة لها، بعد 

تعديل المواد غير 
المطابقة للشريعة 

اإلسالمية. فما 
هي أبرز بنود هذا 

الدستور وما مدى 
التشابه والخالف 

بينها وبين سياسات 
»طالبان«؟

حبس  بتجديد  يقضي  مــشــروع  حــول  مصر  فــي  التسريبات  تـــزداد 
السجناء، وال سيما المحبوسين احتياطيًا، عن بُعد، عبر تقنية »فيديو 

كونفرانس«، وهو ما يرفع مستوى القلق 
قضيةالحدث

الحركة تعتمد الدستور 
الملكي القديم... معدًال

قلق بين الحقوقيين 
وأسر المعتقلين 

مصرمتابعة

صعوبة 
التطبيق

قال الخبير القانوني 
عبد الكريم حفيظ 
لـ »العربي الجديد«، 
تعليقًا على إعالن 
حركة طالبان أمس 

عزمها تطبيق دستور 
الملك الراحل ظاهر شاه، 
إن »المشكلة تكمن في 

أن الكثير من سياسات 
الحركة تتعارض مع 

هذا الدستور، وال أظن 
أنها ستتمكن من 

تطبيقه، تحديدًا في 
قضايا الحريات واألقليات 

ونظام الحكم«.

تتعارض كثير من مواد 
دستور ظاهر شاه مع 

سياسات »طالبان«

مجمع السجون الجديد 
سُتخصص فيه قاعات 

للمحاكمات عن بُعد

مباحثات بين الصين 
وحلف شمال األطلسي 

حول أفغانستان

126 ألف حالة اعتقال 
لفلسطينيين منذ اندالع 

االنتفاضة الثانية

توسع بأعداد 
المدرجين الممنوعين من 

التعامل مع المصارف

المشروع يحرم المتهم 
والمحامي من التواصل 

المباشر مع القاضي

واصل المستوطنون 
أمس الثالثاء اقتحاماتهم 
للمسجد األقصى، وذلك 
بالتزامن مع الذكرى الـ21 

لالنتفاضة الثانية

تقوم السلطات المصرية 
بتعزيز إجراءاتها ضد 

المدرجين على قوائم 
اإلرهاب، رغم قولها إن 
التدابير تهدف للحماية 

من تشابه األسماء
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ال تزال منظمة شنغهاي أقرب إلى كونها »منتدى سياسيًا« ال يرقى إلى 
مستوى امتالك إطار مؤسسي فعال. كما أن استمرارها رهن بالنجاح 
في مواجهة التحديات المستجدة، والتخفيف من تناقض المصالح 

بين أعضائها

67
سياسة

حكومة »طالبان«، إذ دعا الرئيس الطاجيكي 
ــى إنــشــاء  ــمـــن، خــــالل الـــقـــمـــة، إلــ ــام عــلــي رحـ ــ إمـ
»حــــزام أمـــان مــوثــوق حـــول أفــغــانــســتــان« ملنع 
»تــمــدد محتمل لــجــمــاعــات إرهــابــيــة«. وشــدد 
في  بالقوة  السلطة  على  »االســتــيــالء  أن  على 
أفغانستان ال يمكن أن يضمن إحــالل السالم 
واالســــتــــقــــرار، الــــــذي تــتــوقــعــه بـــعـــض الــــــدول، 
فــي هــذا الــبــلــد«، فــي تناغم واضـــح مــع موقف 
الــهــنــد، وانــتــقــاد ضــمــنــي لــلــمــوقــفــني الصيني 
والـــروســـي، ومــبــاشــر ملــوقــف بــاكــســتــان، أقــرب 
ــــدول لــحــكــومــة »طـــالـــبـــان« الـــجـــديـــدة، والــتــي  الـ
أشار رئيس وزرائها عمران خان، في كلمته، 
إلى »فرصة نــادرة إلنهاء 40 عامًا من الحرب 

في أفغانستان«.

صعوبات التحّول إلى حلف متماسك
بــالــتــدقــيــق فـــي الــعــوامــل الــتــي دفــعــت روســيــا 
والــــصــــني لــتــأســيــس مــنــظــمــة شـــنـــغـــهـــاي، فــي 
انطلقا من مصالح  البلدين  أن  2001، يتضح 
مــشــتــركــة كــانــت ضــاغــطــة حــيــنــهــا، مــنــهــا حل 
املـــشـــاكـــل الــــحــــدوديــــة، واالســــتــــقــــرار فـــي آســيــا 
ــّحــــد من  ــهـــة اإلرهــــــــاب، والــ الـــوســـطـــى، ومـــواجـ
الــنــفــوذ األمــيــركــي والــغــربــي فــي املــنــطــقــة. لكن 
وجــهــتــي نــظــر الــبــلــديــن بقيت مــتــبــاعــدة حــول 

بنية املنظمة وأهدافها في اإلطار األوسع.
أن تتحول منظمة  في  تأمل  وكانت روسيا 
اتحاد  لقيام  رئيسية  قــاطــرة  إلــى  شنغهاي 
أوراسي، يكسر القطبية األحادية األميركية 
السوفييتي، وإنــشــاء  االتــحــاد  انــهــيــار  بــعــد 
نـــظـــام عـــاملـــي يـــقـــوم عـــلـــى مـــبـــدأ الـــتـــعـــدديـــة 
الروسية،  النخب  أمــل  خيبة  بعد  القطبية، 
ــبــــق  ومـــــــن ضـــمـــنـــهـــا رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء األســ
يفغيني بــريــمــاكــوف، مــن ســيــاســة الــتــقــارب 
مع الغرب واالندماج معه ثقافيًا وسياسيًا 
واقــتــصــاديــًا. لــم تــبــد الــصــني حــمــاســة لهذه 
أنــهــا غير واقــعــيــة، ليس فقط  الــفــكــرة ورأت 
بــســبــب الــخــالفــات املــتــشــعــبــة واملــعــقــدة بني 
بكني ونيودلهي، بل ألنها أيضًا ال تنسجم 
مع املصالح العليا للصني، وألنها تضعها 
املتحدة  الــواليــات  في مواجهة مفتوحة مع 

في أفغانستان، تضم ممثلني عن كافة الفئات 
العرقية والطائفية والسياسية في املجتمع.

ويكشف اإلعالن عن أهمية االستقرار واألمن 
املنظمة،  لـــدول  بالنسبة  األفــغــانــي  املــلــف  فــي 
واملخاوف من تداعيات أمنية خطيرة على دول 
الزعماء  كلمات  أوضحت  املقابل،  في  الجوار. 
فـــي الـــقـــمـــة، وتــصــريــحــاتــهــم عـــن عــــدم وجـــود 
أو  الــحــيــوي،  امللف  إزاء  مــوحــدة  استراتيجية 
امتداد  األعــضــاء ملنع  آلية مشتركة بني  حتى 
املنظمة، ما يعيد  إلــى دول  األفغاني  الحريق 
املنظمة حول  إنــشــاء  طــرح ســـؤال يتكرر منذ 
آفاق تطوير برامجها وبنيتها وآليات عملها، 
ــتـــزامـــات  ال ســيــمــا لــجــهــة شــكــل وطــبــيــعــة االلـ
التكامل  يحقق  بما  أعضائها،  بــني  املتبادلة 
بينها. الرئيس الروسي فالديمير بوتني قال 
الــحــكــومــة التي  ــرورة للعمل مــع  إن هــنــاك ضــ
شكلتها حركة »طالبان«، موضحًا أن عناصر 
أراضي  كافة  على  عمليًا  يسيطرون  »طالبان 
أفغانستان ويجب تحفيز السلطات األفغانية 
الجديدة كي تفي بوعودها«. وشدد على أنه 
»من املهّم تعبئة قدرات املنظمة لتسهيل بدء 
حوار أفغاني جامع، ووقف تهديدات اإلرهاب 
وتـــجـــارة املــــخــــدرات والـــتـــطـــرف الــديــنــي الــتــي 
ــذا الــبــلــد«. وطــالــب الــقــوى الــكــبــرى  يمثلها هـ
بالتفكير في رفع تجميد األرصــدة األفغانية 
فـــي الــــخــــارج، مــعــتــبــرًا أن الــــواليــــات املــتــحــدة 
يــجــب أن تــكــون أكــبــر مــســاهــم فــي املــســاعــدات 
املالية لكابول. املوقف الصيني لم يكن بعيدًا 
ــا، إذ دعـــــا الـــرئـــيـــس شــي  ــ ــيـ ــ عــــن مــــوقــــف روسـ
لـ«تشجيع  القمة،  أمــام  كلمته  فــي  بينغ،  جــني 
إطــار سياسي واســع  أفغانستان على وضــع 
ــاب  ــ ــكـــال اإلرهـ وشـــامـــل، ومـــحـــاربـــة جــمــيــع أشـ
 

ّ
بحزم، والعيش بسالم مع جيرانها«. وحض
أفغانستان،  مــســاعــدة  عــلــى  الــدولــي  املجتمع 
ــدة فـــــي كــــابــــول  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــلــــطــــات الـ مـــطـــالـــبـــًا الــــســ
باجتثاث اإلرهاب، وانتهاج سياسات معتدلة 
في الداخل والخارج. وشدد على أن بالده لن 
تسمح للقوى الخارجية بالتدخل في شؤون 
املــقــابــل، ظهرت  فــي  املنطقة تحت أي ذريــعــة. 
مواقف تدعو إلى تشدد أكبر في التعامل مع 

والدول الغربية، تعيق العالقات االقتصادية 
املــزدهــرة معها. وكــحــل وســط بــني وجهتي 
على  االتفاق  تم  والصينية  الروسية  النظر 
الــتــعــاون بني  قــواعــد تنظيمية تكفل  وضــع 
ــــدول األعـــضـــاء فـــي مــنــظــمــة شــنــغــهــاي في  الـ
الــشــؤون اإلقليمية والــدولــيــة، خصوصًا ما 
يتعلق بالتنمية واألمــن ومكافحة اإلرهــاب 
والتطرف والنزعات االنفصالية واملخدرات، 

ولكن من دون طابع إلزامي.
وبــــعــــد عــــشــــريــــن عــــامــــًا مـــــن إنـــــشـــــاء مــنــظــمــة 
شنغهاي، باتت روسيا على ما يبدو مقتنعة 
بأنه ليس من املمكن تحّول املنظمة إلى حلف 
ــرار حــلــف شـــمـــال األطــلــســي )الــنــاتــو(  ــ عــلــى غـ
عـــســـكـــريـــًا، واالتــــــحــــــاد األوروبــــــــــــي ســيــاســيــًا 
ــه يــكــفــي مــســتــوى التنسيق  واقــتــصــاديــًا، وأنــ
والــتــعــاون الــــذي وصــلــت إلــيــه حــتــى اآلن بني 
ــات من  ــ أعــضــائــهــا، مــن أجـــل حــل وإدارة األزمـ
دون تدخل خارجي. ولكن املؤكد أن استمرار 
املنظمة رهن بالنجاح في مواجهة التحديات 

املصالح  تناقض  مــن  والتخفيف  املــســتــجــدة، 
فــــإن مــصــيــرهــا سيبقى  بـــني أعــضــائــهــا، وإال 
ــــت هـــنـــاك خــالفــات  عــلــى املـــحـــك. عــمــلــيــًا مـــا زالـ
كــبــيــرة قــائــمــة بــني دول أعــضــاء فــي املنظمة، 
قيرغيزيا  والــهــنــد،  الصني  والــهــنــد،  باكستان 
بلدان آسيا  أن  الــواضــح  وطاجيكستان. ومــن 
الــوســطــى ال تــرغــب فــي الــدخــول بحلف ملزم 
مــع روســيــا والــصــني يخفف مــن عالقاتها مع 
الواليات املتحدة واالتحاد األوروبي، أو حتى 
اليابان، كما أن الصني ليست في وارد التخلي 
أي  السيادة ملصلحة  عن أي شكل من أشكال 
األســبــاب وتركيبة  أيــًا كانت  تحالف خارجي 

هذا التحالف.
عالقات  في  الكبير  التحسن  من  الرغم  وعلى 
روســــيــــا والــــصــــني فــــي الـــعـــقـــديـــن األخـــيـــريـــن، 
فــإن هناك تناقضًا فــي مصالح كــل طــرف في 
بعض القضايا الحيوية، ومن غير املستبعد 
أن تتطور إلــى خــالفــات فــي مرحلة مــا، إذا لم 
يتم وضــع حلول لها. فروسيا والــصــني على 

حد سواء كل منهما تعتبر أن آسيا الوسطى 
حــديــقــة خــلــفــيــة لـــهـــا، والـــتـــعـــاون بــيــنــهــمــا في 
بـــزواج مصلحة.  هــذه املنطقة أشبه مــا يكون 
روسيا ال تستطيع أن تتفرد بالسيطرة على 
املنطقة، والــصــني تــزيــد نــفــوذهــا االقــتــصــادي 
ــارات بأنها  والــدبــلــومــاســي، لكنها تــرســل إشــ
أمنيًا  مــكــان روســيــا،  بــأن تحل  ليست معنية 

وعسكريًا وسياسيًا، في آسيا الوسطى.
ولعل الــســؤال األكــبــر يــدور حــول مــدى تقارب 
روسيا والصني في الرؤى االستراتيجية، مثل 
مبادرة »الحزام والطريق« الصينية ومشروع 
ــــذي  ــادي األوراســــــــــــــي« الـ ــ ــــصـ ــتـ ــ »االتــــــحــــــاد االقـ
تطرحه روسيا. فاألخيرة هي من الدول األقل 
عدم  ونتيجة  الصينية.  املبادرة  من  استفادة 
حماسة الصني ملشروع »االتحاد االقتصادي 
ــــي« فشلت روســيــا فــي أن تــدفــع قدمًا  األوراسـ
بهذا املشروع، بل وتدور شكوك حول إمكانية 
استمراره بعد أن شملت الصني كامل املنطقة 
ــة بــــمــــبــــادرة »الـــــحـــــزام والــــطــــريــــق«. ــ ــيــ ــ األوراســ

توسع جديد 
وافق زعماء املنظمة، في قمتهم األخيرة، على 
توسيع عضوية املنظمة، عبر إطالق آلية ضم 
إيران كعضو دائم بعدما كانت عضوًا مراقبًا 
منذ 2005. وباتت املنظمة تضم تسعة أعضاء 
دائــمــني، هــم الــصــني، وروســيــا، وأوزبكستان، 
ــتــــان،  ــيــــكــــســ ــد، وبـــــاكـــــســـــتـــــان، وطــــاجــ ــ ــنــ ــ ــهــ ــ والــ
وقـــيـــرغـــيـــزســـتـــان، وكــــازاخــــســــتــــان، وإيــــــــران، 
إضافة إلى كل من أفغانستان، وبيالروسيا، 
ــبــــني. وانـــضـــمـــت  ــراقــ ومـــنـــغـــولـــيـــا كـــأعـــضـــاء مــ
قـــطـــر والـــســـعـــوديـــة ومـــصـــر بــصــفــة »شـــريـــك 
ــانـــب كــــل مــــن أرمــيــنــيــا،  ــــى جـ ــوار« إلـ ــ ــحـ ــ فــــي الـ
وأذربيجان، وتركيا، وسريالنكا، وكمبوديا، 
ونــيــبــال. وبــعــد جــهــود اســتــمــرت أكــثــر مــن 15 
فــي قمتهم على  عــامــًا، وافـــق زعــمــاء املنظمة 
إطـــــالق عــمــلــيــة ضـــم إيــــــران لــلــمــنــظــمــة، وهــي 
إلنجازها،  عامني  حتى  تستغرق  قد  عملية 
اإلجــــراءات  الــتــي استغرقتها  بــاملــدة  قــيــاســًا 
بعد تبني قرار مشابه لضم الهند وباكستان 
فــي 2017. واحتفت  انتهت  فــي 2015 والــتــي 
ــنـــظـــمـــة عـــلـــى مــنــحــهــا  ــران بـــمـــوافـــقـــة املـ ــ ــهـ ــ طـ
كبيرًا.  نصرًا  واعتبرتها  الكاملة،  العضوية 
الرئيس اإليراني إبراهيم رئيسي، في  وقال 
القمة، إن »العالم دخل حقبة جديدة. الهيمنة 
واألحـــاديـــة إلـــى زوال... الــنــظــام الــعــاملــي بــدأ 
وإعـــادة  التعددية  نحو  يتجه  فشيئًا  شيئًا 
توزيع القوى نحو الدول املستقلة«. واعتبر 
ــام تعزيز  أن الــعــقــوبــات »عــقــبــة أســاســيــة أمــ
الــتــكــامــل اإلقــلــيــمــي«، مــشــددًا عــلــى أن »على 
منظمة شنغهاي للتعاون أن تضع هيكليات 
وآليات لترد بشكل جماعي على العقوبات«.
ــــب املــتــحــدث بـــاســـم هــيــئــة الـــرئـــاســـة في  وذهـ
الــبــرملــان اإليــرانــي نــظــام الــديــن مــوســوي، في 
 مـــا نشهده 

َّ
حــديــث لــوكــالــة »إســـنـــا«، إلـــى أن

هــو »إقــامــة نظام عاملي جــديــد، حيث تعتبر 
ربــاعــيــة الــقــوة فــي الــشــرق )روســـيـــا، الــصــني، 
إيــران( من أهم الالعبني الدوليني في  الهند، 
هـــذه املــنــظــومــة الــعــاملــيــة الـــجـــديـــدة«. وبــعــيــدًا 
انضمام طهران  فإن  اإليرانية،  املبالغات  عن 
املنظمة  دول  مــع  لــلــتــعــاون  فــرصــة  يمنحها 
في املجاالت االقتصادية واألمنية، بعد رفع 

العقوبات، ألن أيًا من الدول لن تتعاون معها 
في حال وجود فيتو أميركي أو قرارات أممية 
ــــح أن املــوافــقــة عــلــى ضمها  واضـــحـــة. واألرجـ
جاءت بناء على تقديرات موسكو وبكني بأن 
طريقها  فــي  طــهــران  على  األممية  العقوبات 
إلـــى الـــرفـــع فـــي ظـــل الــتــقــدم فـــي املــفــاوضــات. 
لــقــادة  فـــي 2010،  قــمــة طــشــقــنــد  ومــعــلــوم أن 
مــنــظــمــة شــنــغــهــاي، تــبــنــت مــعــايــيــر جـــديـــدة، 
تنص على أن أي دولــة ترغب في أن تصبح 
عضوًا في املنظمة »يجب أال تكون خاضعة 
ــبـــل مــجــلــس  ألي عـــقـــوبـــات مـــفـــروضـــة مــــن قـ
األمــن الــدولــي«. كما تكمن أهمية ضــم إيــران 
بــأنــهــا طـــرف أســاســي فــي أي حــل مستقبلي 
األكــبــر حاليًا  التحدي  أفغانستان، وهــو  فــي 
املقابل فإن  في وجــه منظمة شنغهاي. وفــي 
جيوستراتيجية  مــشــاكــل  يخلق  إيــــران  ضــم 
الوصول  أنــه يصّعب  كما  للمنظمة،  جــديــدة 
إلى توافقات في بعض القضايا املهمة، نظرًا 
بــاإلجــمــاع.  تبنيها  يتم  املنظمة  ــرارات  قــ ألن 
كما أن ضم إيران يصّعب إمكانية دخول دول 
عــربــيــة، مــثــل الــســعــوديــة، إلـــى املــنــظــمــة نظرًا 

لعالقاتها املتوترة مع طهران.

قطر شريك في الحوار
ومــــن املـــؤكـــد أن مــنــح قــطــر صــفــة شـــريـــك في 
الحوار مع املنظمة، يسهم في شكل كبير في 
ــداف املــنــظــمــة الــتــي نــصــت عليها  ــ تــحــقــيــق أهـ
الوثيقة التأسيسية، وأهمها تعزيز سياسات 
ـــدول  الــثــقــة املـــتـــبـــادلـــة وحـــســـن الــــجــــوار بـــني الـ
أن قطر تحتفظ بعالقات  ومــعــلــوم  األعــضــاء. 
ــلـــدان املــنــظــمــة، كــمــا أنــهــا  جـــيـــدة مـــع مــعــظــم بـ
نجحت في وساطاتها لحل كثير من األزمات 
فــي الــعــالــم. وتــــزداد أهــمــيــة انــضــمــام قــطــر في 
ظــل الـــدور املــحــوري الـــذي لعبته الــدوحــة في 
جـــهـــود حـــل األزمــــــة األفـــغـــانـــيـــة فـــي الــســنــوات 
األخيرة، وعالقتها مع »طالبان« وكل األطراف 
األفــغــانــيــة، عــلــى حـــّد ســـــواء، الــتــي تــقــبــل بها 
وســـيـــطـــًا فــــي الــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة، وتـــحـــول 
الــــدوحــــة إلــــى مـــركـــز أســـاســـي لــلــدبــلــومــاســيــة 

العاملية بشأن الحل في أفغانستان.
ــلـــى الــــرغــــم مــــن أن املــنــظــمــة تـــضـــم بــلــدانــًا  وعـ
العاملي،  االقــتــصــاد  ربــع  نحو  على  تستحوذ 
ــزداد الــحــصــة إلـــى 35 فـــي املــائــة  ــ ويــمــكــن أن تـ
ــمـــو الـــكـــبـــيـــر فــي  ــنـ ــقـــد الــــحــــالــــي مــــع الـ ــعـ فــــي الـ
مــعــظــم بــلــدانــهــا، والــصــني والــهــنــد عــلــى وجــه 
الــخــصــوص، إضــافــة إلـــى أن أكــثــر مــن نصف 
سكان العالم يعيشون فيها، ومساحتها تزيد 
بعدة أضعاف عن مساحة أوروبــا والواليات 
ما  شنغهاي  منظمة  فـــإن  مجتمعة،  املــتــحــدة 
إلــى كونها »منتدى سياسيًا« ال  أقـــرب  زالـــت 
ــار مــؤســســي  ــ ــتـــالك إطـ ــى مــســتــوى امـ يـــرقـــى إلــ
فعال، وليس مطروحًا على بساط البحث في 
املدى املنظور إخراجها من طابعها التنسيقي 
واالســـــــتـــــــشـــــــاري فــــــي مــــــا يــــخــــص الـــقـــضـــايـــا 

السياسية والتنمية االقتصادية.
على الرغم من كل ما سبق، استطاعت منظمة 
للعمل  مساحة  تخلق  أن  للتعاون  شنغهاي 
انعكست  الــدول األعضاء فيها،  املشترك بني 
ــًا بـــنـــســـب مــخــتــلــفــة عـــلـــى الـــعـــالقـــات  ــابــ إيــــجــ
ــت فـــــي الـــتـــنـــمـــيـــة،  ــمــ ــاهــ ــا، وســ ــهـ ــنـ ــيـ فـــــي مـــــا بـ
ومــواجــهــة الــعــديــد مــن املــخــاطــر والــتــحــديــات 
شروط  لكن  التناقضات.  وتحجيم  املشتركة 
اســـتـــمـــرارهـــا بـــــأداء دورهـــــا وتـــطـــويـــره يـــدور 
حول اإلجابة على سؤال: إلى متى، وإلى أي 
كــأســاس  الــبــراغــمــاتــيــة  أن تنجح  حـــد، يمكن 
للتعاون بني دول تجمعها مصالح وتفرقها 

مصالح أخرى في آن واحد؟

في  شنغهاي،  منظمة  قادة  تبنّى 
الذي  دوشنبه«،  »إعــالن  قمتهم، 
شددوا فيه على التزامهم بالمبادئ 
وتعهدوا  للمنظمة،  التأسيسية 
بينهم  العالقات  تطوير  بمواصلة 
ــدد  وج ــاالت.  ــج ــم ال مختلف  ــي  ف
أسست  المنظمة  أن  التأكيد  اإلعــالن 
ــدف تــعــزيــز الــثــقــة الــمــتــبــادلــة  ــه ب
والصداقة وحسن الجيرة، والتعاون 
في سبيل دعم وتعزيز السالم واألمن 
ومواجهة  اإلقليمي،  واالســتــقــرار 
ــدة،  ــدي ــات وتــهــديــدات ج تــحــدي
وليست تحالفًا موجهًا ضد أي دول 

أو مناطق أخرى.

تمسك بالمبادئ 
التأسيسية

قضية

سامر إلياس

عــلــى وقــــع أخــطــر تــحــديــات أمــنــيــة 
تأسيسها  منذ  املنظمة  تواجهها 
قــــبــــل نــــحــــو عــــشــــريــــن عـــــامـــــًا، بــعــد 
املــتــحــدة مــن أفغانستان  الـــواليـــات  انــســحــاب 
ــــان« عـــلـــى الـــحـــكـــم،  ــبـ ــ ــالـ ــ ــة »طـ ــركــ ــيــــطــــرة حــ وســ
لــلــتــعــاون قمتها  اخــتــتــمــت منظمة شــنــغــهــاي 
الطاجيكية  العاصمة  الحادية والعشرين في 
دوشـــنـــبـــه فـــي 17 ســبــتــمــبــر/أيــلــول الــحــالــي، 
البدء  الــشــرق، عبر  بــإقــرار توسع جديد نحو 
بإجراءات ضم إيران كعضو دائم، ومنح قطر 
والسعودية ومصر صفة »شريك في الحوار«. 
وعلى الرغم من أن املنظمة باتت تجمع نحو 
21 دولـــــة، بـــني الــعــضــويــة الـــدائـــمـــة واملــراقــبــة 
الدولي لم يرتق  وشركاء الحوار، فإن دورهــا 

بــعــد إلــــى مــســتــوى إمـــكـــانـــات دولــــهــــا، بسبب 
عوامل ذاتية وموضوعية.

ومــــع تـــضـــارب وجـــهـــات نــظــر األعـــضـــاء حــول 
ــاع املــســتــجــدة فــي أفــغــانــســتــان،  ــ تقييم األوضـ
ســعــى الــبــيــان الــخــتــامــي لــلــقــمــة إلــــى »تــدويــر 
الزوايا«، والتركيز على شعارات عامة بشأن 
أهــمــيــة االســـتـــقـــرار واألمــــــن فـــي أفــغــانــســتــان، 
وتــشــكــيــل حــكــومــة شــامــلــة، وغـــيـــاب أي بــديــل 
عن التسوية السياسية وفق القانون الدولي. 
ــة في  ــ ــــدت دول املــنــظــمــة أن تــســويــة األزمــ وأكــ
فــي أســرع وقــت ممكن تمثل أحد  أفغانستان 
واألمــن  االستقرار  على  للحفاظ  العوامل  أهــم 
في أراضي »شنغهاي للتعاون«. ومع تأكيدهم 
دعــــم أفــغــانــســتــان كـــدولـــة مــســتــقــلــة وحــيــاديــة 
املنظمة   أعضاء 

ّ
وموحدة وديمقراطية، حض

على األهمية القصوى لتشكيل حكومة شاملة 

كان الفتًا خالل القمة عودة التركيز على هدف توحيد الجهود لمحاربة 
مصطلح  وهو  والتطرف«،  واالنفصالية  »اإلرهــاب  الثالث(  الشرّ  )قوى 
أطلقته الصين مع تأسيس منظمة 
محل  ليحل   ،2001 في  شنغهاي 
الدعوة  في  طــرح  الــذي  الهدف 
في  الــقــمــة،  فــي  تأسيسها  إلــى 
 ،1996 إبريل/نيسان  في  موسكو 
بوريس  األسبق  الروسي  الرئيس  بين 
الصيني  ونظيره  )الصورة(  يلتسين 
يتمثل  وكــان  زيمين،  جيانغ  آنــذاك 
الصين  بين  الحدود  بترسيم  حينها 

ودول االتحاد السوفييتي.

محاربة »قوى الشرّ الثالث«

احتفت طهران بمنحها العضوية الكاملة في المنظمة )األناضول(
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ضحايا »المخبر السري« في العراق بانتظار العدالةالحكومة اليمنية تعود إلى عدن

عدن ـ العربي الجديد

لــم يــكــد رئــيــس الــحــكــومــة اليمنية مــعــني عبد 
املـــلـــك يـــعـــود، أمــــس الـــثـــالثـــاء، إلــــى الــعــاصــمــة 
املــؤقــتــة عـــدن، وذلـــك بعد 5 أشــهــر مــن الغياب 
ــبـــاري، حــتــى انــبــرى »املــجــلــس االنــتــقــالــي  اإلجـ
الــحــكــومــة مسؤولية  إلـــى تحميل  الــجــنــوبــي« 
ــان الـــشـــعـــبـــي الـــــــذي تـــعـــيـــشـــه املـــنـــاطـــق  ــيـ ــلـ ــغـ الـ
الــخــاضــعــة لــنــفــوذ الــحــكــومــة، عــبــر مطالبتها 

بمعالجة األوضاع االقتصادية واملعيشية.
ــلــــس الــــــــــــــوزراء،  وأوضــــــــــــح مـــــصـــــدر فــــــي مــــجــ
إلى  امللك وصــل  عبد  أن  الجديد«،  »العربي  لـ
قــصــر مــعــاشــيــق الـــرئـــاســـي، بــرفــقــة عــــدد من 
السعودية،  القوات  من  وبحماية  املسؤولني، 
على أن يلحق به باقي الوزراء الذين وصلوا 
إلى مدينة سيئون في محافظة حضرموت. 
وصــول  رسميًا  اليمنية  الحكومة  تعلن  ولــم 

عبد امللك إلى عدن.
الالفت  فإنه كان من  األمنية،  للظروف  ونظرًا 
أن اإلعالن الحكومي عن وصول رئيس الوزراء 
إلى محافظة شبوة مساء اإلثنني املاضي، جاء 
بــعــد انــتــهــاء الـــزيـــارة الــتــي اســتــمــرت لساعات 
عدة، وانتقاله بعدها إلى مدينة املكال عاصمة 
امللك، خالل  محافظة حضرموت. وشــدد عبد 
اجتماع مع محافظ حضرموت وقائد املنطقة 
ــرج الــبــحــســنــي،  الــعــســكــريــة الــثــانــيــة الــــلــــواء فــ
إلى  التابعة  بنسختها  »سبأ«  وكالة  بحسب 
الــشــرعــيــة، »أهــمــيــة مــضــاعــفــة الــجــهــود خــالل 

بغداد ـ سالم الجاف

عــلــى الـــرغـــم مـــن إقــــــرار الــســلــطــات الــعــراقــيــة 
ــنــــوات  ــن مـــنـــاســـبـــة خـــــــالل الــــســ ــ ــر مــ ــ ــثـ ــ ــــي أكـ فــ
املــاضــيــة بتسبب مــا يــعــرف بــنــظــام »املــخــبــر 
ــــوزراء  ــر فـــي عــهــد رئــيــس الـ الـــســـري« الــــذي أقـ
كأحد   )2014  2006( املــالــكــي  نـــوري  األســبــق 
أســالــيــب تحصيل املــعــلــومــات األمــنــيــة آنــذاك 
إال  واســعــة،  وقــانــونــيــة  إنسانية  بانتهاكات 
أن آالف املــواطــنــني مــن ضــحــايــا هـــذا النظام 
مــا زالـــوا فــي الــســجــون، فيما يطالب ذووهــم 
السلطات بإعادة محاكمتهم، أو السماح لهم 
باستئناف األحكام التي صدرت بحقهم بناًء 
على معلومات »املخبر السري« التي ال تخلو 

في حاالت عدة من الكيدية.
ــــذي  ــر الــــــســــــري«، الـ ــبــ ــام »املــــخــ ــظــ ويـــقـــضـــي نــ
ابتدع في عهد نــوري املالكي كأحد أساليب 
مكافآت  بمنح  األمنية،  املعلومات  تحصيل 
معلومات  يقدمون  الذين  لألشخاص  مالية 
أمــنــيــة، وعـــــادة مـــا تــتــبــنــى قــــوات األمــــن هــذه 
املعلومات في التحرك ضد األشخاص الذين 
ــــد تــســبــبــت  ــري. وقـ ــســ يــســتــهــدفــهــم املـــخـــبـــر الــ
ــذا الــنــظــام  ــار هــ ــ وشـــايـــات مـــن عــمــلــوا فـــي إطـ
مـــن األشـــخـــاص في  فـــي زج عـــشـــرات اآلالف 
السجون، علمًا بأنه تم تقديم معلومات غير 
صحيحة في كثير من األحيان، طمعًا باملال 

أو بسبب عداوات أو مشاكل شخصية.
ــام 2014،  ــ ــلــــى عـ ــر مــجــلــس الـــقـــضـــاء األعــ ــ وأقــ
فــي بــيــان رســمــي لــه، عقب أشــهــر مــن تشكيل 
حكومة حيدر العبادي خلفًا لحكومة املالكي، 
ــذه اآللـــيـــة بــمــشــاكــل عـــدة وإلــحــاق  بــتــســبــب هـ

هــــذه املـــرحـــلـــة الـــحـــرجـــة لـــتـــجـــاوز الــتــحــديــات 
القائمة، خاصة في الجوانب املرتبطة بحياة 
املواطنني«، الفتًا إلى »ضرورة تكثيف الجهود 
الــحــكــومــيــة ملــعــالــجــة الـــتـــحـــديـــات الــعــســكــريــة 

واألمنية واالقتصادية والخدمية«.
ولم ُيعرف بعد ما هي الضمانات التي تلقتها 
السعوديني  الــوســطــاء  مــن  اليمنية  الحكومة 
من أجل العودة إلى عدن، حيث كانت تشترط 
ــاة اتـــفـــاق الـــريـــاض، وكـــذلـــك املجتمع  عــلــى رعــ
الدولي، وجود ضمانات حقيقية من »املجلس 
بعدم  إماراتيًا،  املدعوم  الجنوبي«،  االنتقالي 
الـــتـــدخـــل فـــي مـــؤســـســـات الــــدولــــة أو مــحــاولــة 

فرض أمر واقع.
ورحب »املجلس االنتقالي«، الذي يسيطر على 
عدن، بعودة عبد امللك إلى العاصمة املؤقتة، 
واعتبرها واحــدة من مطالبه التي عّبر عنها 
خــالل األشــهــر املاضية. ودعــا املتحدث باسم 
املجلس علي الكثيري، في بيان، الحكومة إلى 
التي  مسؤولياتها  وتحّمل  بمهامها  »القيام 
معالجة  ذلــك  وفــي طليعة  أجلها،  مــن  ّكلت 

ُ
ش

والخدمية  واملعيشية  االقتصادية  ــاع  األوضـ
ــاول  ودفـــــــع املــــرتــــبــــات بـــشـــكـــل فــــــــــوري«. ويــــحــ
»االنـــتـــقـــالـــي الـــجـــنـــوبـــي« مـــمـــارســـة الــوصــايــة 
األوضــاع  ملعالجة  بتوجيهها  الحكومة،  على 
ــتــــصــــاديــــة والـــخـــدمـــيـــة ودفـــــــع املــــرتــــبــــات،  االقــ
السياسية  شــؤونــه  فــي  تدخلها  يرفض  فيما 

والعسكرية واألمنية.
ومــنــذ املـــغـــادرة اإلجــبــاريــة لــرئــيــس الحكومة 
عدن أواخــر مــارس/آذار املاضي جراء اقتحام 
عــنــاصــر انــفــصــالــيــة قــصــر مــعــاشــيــق، شهدت 
االنتقالي«،  و»املجلس  الحكومة  بني  العالقة 
الــذي يشارك في حكومة املحاصصة بخمس 
حــقــائــب وزاريــــــة، احــتــقــانــًا كــبــيــرًا، واتــهــامــات 
مـــتـــبـــادلـــة بـــاالنـــقـــالب عـــلـــى تـــفـــاهـــمـــات اتـــفـــاق 

الرياض في العام 2020.
ــق الــــحــــكــــومــــي املـــــــفـــــــاوض فــي  ــ ــريـ ــ ــفـ ــ وكــــــــــان الـ
ــد اتـــهـــم االنــفــصــالــيــني في  ــريــــاض، قـ ــاق الــ ــفـ اتـ
»الـــتـــدخـــل املــبــاشــر  ـــ يـــولـــيـــو/تـــمـــوز املـــاضـــي بـ
وغــيــر املـــشـــروع فـــي عــمــل مــؤســســات الـــدولـــة، 
الــقــرارات املخالفة للقانون، وإصــدار  وإصــدار 
الــتــوجــيــهــات املـــبـــاشـــرة لـــقـــيـــادات الـــدولـــة في 
العاصمة املؤقتة عدن، واالستمرار في تعطيل 

الظلم باملواطنني. وقال رئيس املجلس آنذاك، 
مــدحــت املــحــمــود، إن 498 مــخــبــرًا ســريــًا في 
بغداد وحدها تمت إحالتهم للقضاء بتهمة 
البالغ الكاذب، متحدثًا عن »رفــض أن يكون 

القضاء جسرًا للسياسيني«.
الثالثاء، قال مسؤول قضائي عراقي  وأمس 
في بغداد، في حديث مع »العربي الجديد«، 
إن »مــجــلــس الــقــضــاء عــلــى اســتــعــداد إلعـــادة 
بــنــاًء على  إدانتهم سابقًا  تمت  مــن  محاكمة 
وشـــايـــات املــخــبــر الـــســـري، أو مـــن يـــّدعـــي أن 
اعـــتـــرافـــاتـــه انـــتـــزعـــت مــنــه تــحــت الــتــعــذيــب«. 
وأضاف أنه »في حال تم التوافق على تنفيذ 
هذه الخطوة سياسيًا، لن تكون هناك مشكلة 
مختصة  لجان  توفير  في  للقضاء  بالنسبة 
وأوضــح  القضايا«.  ملراجعة  السجون  داخــل 
أنه »من املمكن تشكيل لجنة قضائية برملانية 
م التظلمات أو 

ّ
ملراجعة وضع السجناء وتسل

حتى األدلة والدفوعات التي تثبت براءتهم، 
لكن املوضوع منوط برئيس الجمهورية أواًل 
من الجانب الدستوري، وباإلرادة السياسية 

للمضي بهذه الخطوة«.
ــار  ــيـ ــزب »الـــخـ ــ ــيــــس حــ ــال رئــ ــ مــــن جــــانــــبــــه، قــ
ــي«، الـــنـــائـــب الـــســـابـــق عـــبـــد الــكــريــم  ــربــ ــعــ الــ
الـــســـري يمثل  عـــبـــطـــان، إن »نـــظـــام املــخــبــر 
التي مــا زالــت  الوقحة  القضايا  واحـــدة مــن 
وأضـــــاف  اآلن«.  لـــغـــايـــة  شـــاخـــصـــة  آثــــارهــــا 
فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد« أنـــه »فــي 
دول الــعــالــم، يــتــم االعــتــمــاد عــلــى أشــخــاص 
ــــي مـــســـألـــة الـــتـــعـــاون  مــــوثــــوقــــني وأمـــــنـــــاء فـ
العراقية، فإن  األمني، لكن بالنسبة للحالة 
عــبــارة عن  كــانــت  الــســري  املخبر  معلومات 
وشايات بسبب عداوات شخصية أو طمعًا 
بتحصيل املال نظرًا للمكافآت التي يحصل 
ــابـــل أي مــعــلــومــات  ــقـ ــبــــرون مـ ــخــ عــلــيــهــا املــ
يــقــدمــونــهــا«. واعــتــبــر أن »قـــرار إحــالــة نحو 
500 مـــن املــخــبــريــن الــســريــني إلــــى الــقــضــاء 
بتهمة تضليل العدالة يجب أن يكون دافعًا 
ــادة فــتــح قــضــايــا كــثــيــر مــمــن تـــضـــرروا  ــ إلعــ
بــســبــب وشـــايـــات املــخــبــر الــــســــري«، مــؤكــدًا 
أن »هــنــاك أعــــدادًا كــبــيــرة مــن املــواطــنــني في 
املخبرين،  نتيجة وشايات هؤالء  السجون 
)املواطنني(  قضاياهم  مع  التعامل  ويمكن 

سجلت حاالت قتل بني الضحايا داخل مراكز 
التحقيق«.

 »الــحــل األمــثــل 
ّ
واعــتــبــرت املــتــحــدثــة ذاتــهــا أن

والـــســـريـــع ملــعــالــجــة هــــذه األزمــــــة اإلنــســانــيــة 
واألخـــالقـــيـــة هـــو إجــــــراء مــحــاكــمــات جــديــدة 
دخــــل السجن 

ُ
لــكــل مــن ثــبــت تــعــذيــبــه أو مــن أ

ــر  ــيــ ــوفــ ــر الــــــــســــــــري، وتــ ــ ــبـ ــ ــــخـ بــــمــــعــــلــــومــــات املـ
االستشارة القانونية املجانية للضحايا من 

خالل محامني مستقلني«.
وكــأحــد األمــثــلــة عــلــى ضــحــايــا نــظــام املخبر 
ــو مــن  ــ ــال أحـــمـــد املـــشـــهـــدانـــي، وهـ ــ الــــســــري، قـ
ســكــان منطقة املــشــاهــدة شــمــالــي بــغــداد، إن 
شقيقه »اعتقل من قبل قوة أمنية عام 2013، 
بسبب وشاية من مخبر سري«، موضحًا في 
حديث مع »العربي الجديد« أنه »صدر بحقه 
حكم بالسجن ملدة عشر سنوات، ولم يطلق 
ســراحــه على الــرغــم مــن أن املخبر الــســري تم 
اعــتــقــالــه بتهم تــقــديــم بــالغــات كــاذبــة وأديـــن 
بالسجن أيضًا. كما لم تتم املوافقة حتى على 

إعادة محاكمة شقيقي«.
وال توجد أرقام رسمية حول ضحايا نظام 
لكن سياسني  الــعــراق،  السري« في  »املخبر 
وحــقــوقــيــني يــتــحــّدثــون عــن عــشــرات اآلالف 
من الذين تم الــزج بهم في السجون بسبب 
املــعــلــومــات الــتــي قدمها مــخــبــرون ســريــون، 
أن  كــمــا  و2014.   2008 عـــامـــي  بـــني  خـــاصـــة 
هــذه اآللية ذاتها ما زالــت متبعة ولــم تنته 
أساسًا، إذ ُمنح قادة وأمراء األولوية والفرق 
الــعــســكــريــة بــالــجــيــش صـــالحـــيـــة الـــتـــعـــاون 
مــــع مـــتـــعـــاونـــني مــحــلــيــني لـــجـــلـــب وتـــوفـــيـــر 
ــا يمثل  املـــعـــلـــومـــات لـــقـــاء مـــكـــافـــآت، وهــــو مـ
وجــهــًا آخــــر لــلــمــخــبــر الـــســـري الــــذي تــتــرتــب 
على معلوماته اعتقاالت عادة ما يتخللها 
تــحــقــيــق تـــســـتـــخـــدم فـــيـــه مــخــتــلــف وســـائـــل 

التعذيب والضغط النفسي.
الــعــراق من عتبة  ويقترب عــدد السجناء في 
املــائــة ألـــف، منهم أكــثــر مــن 70 ألــف مــوزعــون 
الــعــدل، بينما  ــوزارة  لــ على 9 ســجــون تابعة 
يـــتـــوزع الـــعـــدد املــتــبــقــي عــلــى ســجــون تــعــرف 
الــداخــلــيــة والـــدفـــاع،  تــتــبــع وزارات  بــاملــؤقــتــة 
إضافة إلى سجون تتبع أجهزة أمنية أخرى 

مثل جهازي املخابرات واألمن الوطني. دعا عبد الملك لمضاعفة الجهود لتجاوز التحديات القائمة )صالح العبيدي/فرانس برس(

هناك نحو مائة ألف سجين في العراق )جيالن حاجي/فرانس برس(

سيطرة الحوثيني على عدد من املديريات في 
 عــن االنــهــيــار القياسي 

ً
شــبــوة ومــــأرب، فــضــال

نــتــج عنه  ومـــا  الـــــدوالر،  أمـــام  املحلية  للعملة 
من غليان شعبي وتظاهرات غاضبة في عدد 
من املدن. وتأمل الحكومة أن تساهم عودتها 
إلى عدن في تعافي الريال اليمني كما حصل 
عند عودتها مطلع العام الحالي، لكن مصادر 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أنـــه ال  مــصــرفــيــة أكــــدت، لـــ
مــــؤشــــرات لــتــعــاف ســـريـــع هــــذه املـــــرة فـــي ظل 
املركزي في عدن  البنك  الصراع بني  استمرار 
ــوالـــي »املــجــلــس  وجــمــعــيــة الـــصـــرافـــني الـــتـــي تـ
االنــتــقــالــي«، والــتــي بــاتــت تتدخل فــي تحديد 
سعر النقد وتجاوز صالحيات البنك املركزي. 
وبلغ سعر صــرف الريال أمــس في عــدن نحو 

1180 ريااًل مقابل الدوالر الواحد.
وكان رئيس الحكومة اليمنية، قد أقر، مساء 
اإلثـــنـــني املـــاضـــي، بــصــعــوبــة املــرحــلــة، مــشــددًا 
أي  لتجاوز  واملصارحة  املكاشفة  أهمية  على 

مؤسسات الدولة وفرض سلطة األمر الواقع«. 
وأثارت التعيينات التي قام بها محافظ عدن 
في  مللس،  أحمد حامد  لالنفصاليني،  املــوالــي 
املكاتب التنفيذية، حفيظة الحكومة اليمنية، 
والتي قالت إنها ليست من اختصاصه وتعٍد 
عـــلـــى الــــقــــوانــــني ومـــخـــالـــفـــة صـــريـــحـــة التـــفـــاق 

الرياض، وتطالب السلطات بالعدول عنها.
وخــــالفــــًا لــــألزمــــة الـــســـيـــاســـيـــة مــــع »املـــجـــلـــس 
االنتقالي«، تواجه الحكومة ظروفًا استثنائية 
فـــي املـــجـــاالت الــعــســكــريــة واالقـــتـــصـــاديـــة، مع 

انتكاسات وعدم تكرارها. وقال، خالل لقاء مع 
نكون  أن  مسؤولني في شبوة »حرصنا على 
بينكم تأكيدًا على أننا لن نتخلى عن واجب، 
ــم املـــعـــوقـــات  ــ ــــن نـــتـــهـــرب مــــن مـــســـؤولـــيـــة رغـ ولـ
والـــعـــوائـــق والــــظــــروف الــصــعــبــة الـــتـــي ليست 
خافية على الجميع«. من جهة ثانية، أسفر 
قــوات  بــني  العنيفة  يــومــان مــن االشتباكات 
مدينة  حــول  والحوثيني  اليمنية  الحكومة 
مــأرب وســط الــبــالد عــن مقتل أكثر مــن 130 
شخصًا، معظمهم من املسلحني الحوثيني، 
قبائل ومسؤولون من  زعماء  قاله  ملا  وفقًا 
»أسوشييتد  لوكالة  والحوثيني  الحكومة 
ــــرس«. ويـــأتـــي تــصــعــيــد الــقــتــال فـــي مـــأرب  بـ
الغنية بموارد الطاقة، فيما توجه مستشار 
األمن القومي األميركي جيك سوليفان، إلى 
الرياض للقاء ولي العهد السعودي األمير 
واشنطن  تضغط  حيث  سلمان،  بن  محمد 

لوقف إطالق النار في حرب اليمن.

مقتل 130 من القوات 
الحكومية والحوثيين 
خالل يومين حول مأرب

اإلكــراه«. ولفت إلى أنه »توجد لجان ملتابعة 
باملستوى  لــيــس  لــكــن عملها  الــقــضــيــة،  هـــذه 
السجناء«، مبينًا  أعــداد  تــوازي  املطلوب وال 
 »املنازعات السياسية تسببت أحيانًا في 

ّ
أن

زج أبرياء في السجون«.
فـــي الــســيــاق ذاتـــــه، قـــالـــت املـــديـــرة اإلقــلــيــمــيــة 
لـــ«مــركــز الــرافــديــن الـــدولـــي لــلــعــدالــة وحــقــوق 
اإلنسان«، حنان عبد اللطيف، إن »السلطات 
العراقية ما زالت تماطل بشأن التوقيع على 
اتفاقية مناهضة التعذيب، على الرغم من أن 
في  النافذ  العراقي  الدستور  فــي  مثبت  ذلــك 
الــبــالد«. وأوضــحــت فــي حــديــث مــع »العربي 
الــجــديــد« أنــهــم فــي »مــركــز الــرافــديــن الــدولــي 
لــلــعــدالــة وحــقــوق اإلنـــســـان«، »وثـــقـــوا املــئــات 
من الحاالت املوجودة في السجون ملعتقلني 
أديـــنـــوا بــتــهــم وجـــرائـــم بـــنـــاًء عــلــى وشـــايـــات 
املــخــبــر الــســري أو بــانــتــزاع اعــتــرافــات منهم 
ــفــــرط، الـــــذي يــتــعــرض له  تــحــت الــتــعــذيــب املــ
ــعـــروف داخـــل  املــعــتــقــلــون بــشــكــل مــمــنــهــج ومـ
ــة األجـــــهـــــزة األمــــنــــيــــة«. وتــــابــــعــــت عــبــد  ــيـ ــبـ أقـ
اللطيف: »كانت هناك لألسف جرائم تعذيب 
ــن املـــــــاء، كــمــا  ــــان مــ ــــرمـ واعـــــتـــــداء جــنــســي وحـ

ــوقــــي، بــتــوفــيــر  ــقــ ــانــــب إنـــســـانـــي وحــ مــــن جــ
مــحــاكــمــات لــهــم ومـــراجـــعـــة اإلفـــــــادات الــتــي 

دفعت بهم ألن يكونوا ضحايا الظلم«.
بـــدوره، أكــد عضو الــبــرملــان الــعــراقــي، صــادق 
عـــبـــد الــــــرســــــول، »ضـــــــــــرورة تـــســـهـــيـــل إعــــــادة 
املــحــاكــمــات فـــي قــضــايــا املــخــبــر الـــســـري، كي 
الحكم  يكون هناك إنصاف في األحكام، ألن 
يجب أن يبنى على اليقني وليس على الشك«. 
ودعــا عبد الــرســول، فــي حديث مــع »العربي 
ــد«، الـــقـــضـــاء الــــعــــراقــــي إلـــــى »الــنــظــر  ــديــ ــجــ الــ
بقضايا ضحايا املخبر السري، والتحقق من 
الـــذي تــعــرض لــه املتهمون  اإلكـــراه والضغط 
ــددًا عـــلـــى »ضــــــرورة  ــشــ ــاء الـــتـــحـــقـــيـــق«، مــ ــنــ أثــ
ــق الــقــضــايــا غير  ــرافـ ــن أخـــــرى تـ ــرائـ وجـــــود قـ

القضاء على استعداد 
إلعادة محاكمة من تمت 

إدانتهم سابقًا

تأمل الحكومة اليمنية 
برئاسة معين عبد الملك، 
أن يساهم وجودها في 

عدن بتعافي العملة 
المحلية، فيما لم يعرف 
بعد نوع الضمانات التي 

تلقتها للعودة إلى 
العاصمة المؤقتة

تطالب جهات عدة في 
العراق بإعادة محاكمة 

ضحايا ما يعرف بنظام 
»المخبر السري« الذي 

ابتدع بعهد رئيس الوزراء 
األسبق نوري المالكي

منظمة شنغهاي

ال يطرح حاليًا إخراج 
المنظمة من طابعها 
التنسيقي واالستشاري

 تتضارب وجهات النظر 
حول تقييم األوضاع 

في أفغانستان

منح قطر صفة شريك 
بالحوار يسهم بتحقيق 

أهداف المنظمة

البراغماتية كأساس للتعاون 
رغم تناقض مصالح األعضاء
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إغالق الموانئ يكبّد السودان خسائر
الخرطوم ـ هالة حمزة

يــعــانــي الـــســـودان مـــن شــلــل شبه 
ــتـــي الـــــصـــــادرات  كــــامــــل فــــي حـــركـ
والـــــــــــــــــــــــــــواردات بـــــســـــبـــــب إغـــــــــاق 
مــحــتــجــن مـــن قــبــائــل الــبــجــا شـــرقـــي الــبــاد 
الطريق القومي الذي يربط بن موانئ شرق 
ــات اإلقــلــيــم الــثــاث )الــبــحــر  ــ الـــســـودان وواليـ
األحـــــمـــــر، كــــســــا، الــــقــــضــــارف( بــالــعــاصــمــة 
الــخــرطــوم، احــتــجــاجــا عــلــى عـــدم استجابة 
والتهميش  ملطالبهم،  االنتقالية  الحكومة 

الذي يعاني منه اإلقليم. 
ــام املــكــلــف لــهــيــئــة املـــوانـــئ  ــعـ ــر الـ ــديـ وقـــــال املـ
ــام الــــديــــن حــســابــو،  بــالــبــحــر األحــــمــــر، عـــصـ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن إغــــاق املـــوانـــئ بــدأ  لـــ
اآلن،  املاضي ومتواصل حتى  الجمعة  يــوم 
ــــى أن الـــفـــاقـــد اإليـــــــــرادي الــيــومــي  مـــشـــيـــرا إلـ
لــــإغــــاق يــبــلــغ نـــحـــو 250 ألـــــف يــــــورو فــي 

ــراغ  ــان يــتــم إفـ ــه كـ ــــح أنـ الــحــد األدنـــــى. وأوضـ
املتوسط  فــي  تقريبا  حــاويــة   1250 وشــحــن 
يوميا باملوانئ قبل األحداث األخيرة، الفتا 
لألضرار التي تسببها اإلغاقات في سمعة 

املوانئ السودانية بالخارج.
وشمل اإلغاق 3 نقاط بوالية البحر األحمر، 
وهي محطة »العقبة« املؤدية ملوانئ الباد 
بــــبــــورتــــســــودان و»ســـــــواكـــــــن« عـــلـــى الــبــحــر 
ــيـــف« عــلــى الــطــريــق  األحـــمـــر، ومــحــطــة »أوسـ

القاري مع مصر.
ويقول املحتجون إن اإلغاقات تأتي رفضا 
ملناطق  والسياسي  االقــتــصــادي  للتهميش 

الشرق السوداني.
وأوضــح حسابو أن توقف البواخر لفترات 
أطول باملرابط في انتظار الشحن والتفريغ 
يــزيــد مــن الــتــكــلــفــة ورســــوم اإليـــجـــار ويــرفــع 
سعر النولون، مؤكدا إغاق املحتجن مليناء 
ــو املــيــنــاء الـــذي  بــشــائــر فـــي وقـــت ســابــق وهـ

يتم عبره نقل صــادرات النفط الخام املنتج 
بدولتي السودان وجنوب السودان للخارج، 
ــــى أن اســـتـــمـــرار املــشــكــلــة يــحــدث  مـــشـــيـــرا إلـ

أضرارا كبيرة ويؤدي لتوقف نقله.
ومــــن جــانــبــه، قــــال رئـــيـــس الــنــقــابــة الــبــديــلــة 
»العربي  بميناء بورتسودان، عثمان طاهر، لـ
الجديد« إن اإلغاق نفذ بشكل كامل وشمل 
الجنوبي وميناءي سواكن وبشائر  امليناء 
والطريق القومي ومحطة أوسيف واملنطقة 
الـــحـــرة، مــا أحــــدث شــلــا كــامــا فــي الــصــادر 
والـــــوارد خــاصــة بــاملــيــنــاء الــجــنــوبــي والـــذي 

يستوعب نسبة كبيرة من تجارة الباد.
وأضــــــاف رئـــيـــس الــنــقــابــة الــبــديــلــة بــمــيــنــاء 
بورتسودان بأن اإلغاق يكبد خسائر كبيرة 
مــن الــنــقــد األجــنــبــي يــومــيــا للميناء وحـــده، 
والبضائع،  الــبــواخــر  أصــحــاب  عــدا خسائر 
مشيرا إلــى أثــر ذلــك املباشر على االقتصاد 
التجارية، فضا  والــحــركــة  لــلــســودان  الكلي 

عن أثره على املناولة والتفريغ وزيادة املدة 
املقررة لبقاء البواخر بامليناء والــذي يكلف 

أصحابها أعباء مالية إضافية.
وطالب طاهر الحكومة واملحتجن بضرورة 
ــراع فـــي حــســم املــشــكــلــة وإنـــهـــاء إغـــاق  ــ اإلســ
الشرق والذي يتسبب في مشاكل اقتصادية 
كـــــبـــــرى. وقـــــــــال الــــنــــاطــــق الــــرســــمــــي لـــغـــرفـــة 
الــتــوكــيــات املــاحــيــة بــمــيــنــاء بــورتــســودان، 
»العربي  معتصم عزالدين، في وقت سابق لـ
الجديد« إن إغاق املوانئ أسبابه سياسية 
ولــيــســت نــقــابــيــة وتـــرســـل إشـــــــارات ســالــبــة 
الــتــي تتعامل مع  الــدولــيــة  املــاحــة  لشركات 
السودان وتدفعها لرفع قيمة تعرفة البواخر 
التي تصل إلى الباد بنسبة تتراوح ما بن 
إلــى تحويل بواخرها  اللجوء  أو  20 و%50 
وإعـــــــــــادة شــحــنــهــا  ــاورة  ــ ــجــ ــ مــ ــــئ دول  ــوانـ ــ ملـ
للسودان في بواخر صغيرة ما يعطل حركة 

الصادر والوارد للسودان.

الــدولــي من  املجتمع  أبــواب  اليمنية  الحكومة  طرقت 
أجل الحصول على دعم مالي عاجل لتفادي مزيد من 
االنهيار االقتصادي في الباد. وحسب وكالة األنباء 
اليمينة )سبأنت(، قال وزير الخارجية اليمني أحمد 
عوض بن مبارك، في كلمة باده أمام الجمعية العامة 
لــألمــم املـــتـــحـــدة، أول مـــن أمــــس، إن اإلجــــــــراءات الــتــي 
االقتصادية  اآلثـــار  مــن  للتخفيف  حكومته  اتخذتها 
املدمرة للحرب ليست كافية. ودعا بن مبارك »املجتمع 
الدولي ومجتمع املانحن إلى دعم االقتصاد وتعزيز 

قدرات الصمود وخلق فرص العمل لليمنين«.
وأضـــــاف الـــوزيـــر الــيــمــنــي أن بــــاده »بــحــاجــة مــاســة 

لحزمة دعــم مــالــي، بما فــي ذلــك وديــعــة مالية للبنك 
املــركــزي على وجــه الــســرعــة، ملنع املــزيــد مــن االنهيار 

لاقتصاد اليمني والعملة الوطنية«.
كما طالب بن مبارك »بممارسة مزيد من الضغط على 
الحوثين لتوريد املبالغ املحصلة إلى البنك املركزي، 
لــدفــع رواتــــب الــقــطــاع املــدنــي بــانــتــظــام، ووقـــف فــرض 
مــنــاطــق سيطرتهم لتمويل  فــي  الــبــاهــظــة  الــجــبــايــات 

مجهودهم الحربي ومناسباتهم الدينية املتعددة«.
وأضاف: تعيش بادي أوضاعا اقتصادية وإنسانية 
صعبة منذ انقاب املليشيات الحوثية على الشرعية 
الدستورية. ومع تدهور االقتصاد الوطني وانخفاض 

الوطنية،  العملة  العمل وتــدهــور سعر صــرف  فــرص 
تقلص االقتصاد الوطني بأكثر من 50 باملائة خال 
الــســنــوات الــســبــع املــاضــيــة، وبـــمـــرور الـــوقـــت، أصــبــح 
الدافع األكبر  القدرة الشرائية للمواطنن هو  ضعف 

لخطر املجاعة التي تهدد ماين اليمنين. 
وفـــي الــســيــاق، وعـــد الــبــنــك املـــركـــزي الــيــمــنــي بــاتــخــاذ 
التي  املحلية  العملة  تــدهــور  إجــــراءات حــازمــة لوقف 

تشهد تراجعا قياسيا، وسط موجة سخط شعبي.
وأضــــاف الــبــنــك، فــي بــيــان، أنـــه »يــعــتــزم قــريــبــا اتــخــاذ 
قرارات وإجراءات حازمة على مستوى قطاعي البنوك 
والصرافة إلصاح الوضع بقدر ما يمكنه ذلك؛ لوقف 

التدهور الحاد في قيمة العملة املحلية«، من دون أن 
يحدد هذه اإلجراءات.

يأتي بيان البنك املركزي في الوقت الذي اتسعت فيه 
وضعف  العملة  بانهيار  املنددة  االحتجاجات  رقعة 
الــخــدمــات، خــصــوصــا فــي مــديــنــة تــعــز جــنــوب غربي 
الــيــمــن. ويــشــهــد الــيــمــن، خــاصــة املــحــافــظــات الــواقــعــة 
تــحــت ســيــطــرة الــحــكــومــة، مــنــذ 3 أســـابـــيـــع، تـــدهـــورا 
اقتصاديا على خلفية التراجع غير املسبوق للعملة 
املحلية أمـــام األجــنــبــيــة، حــيــث تــجــاوز ســعــر الـــدوالر 

الواحد 1200 ريال.
)األناضول، العربي الجديد(

اليمن يلجأ إلى الدعم الدولي إلنقاذ اقتصاده من االنهيار

2020 أصعب السنوات منذ 
تأسيس السلطة الفلسطينية

قال مؤتمر األمم املتحدة 
للتجارة والتنمية )أونكتاد(، إن 

العام 2020 كان أصعب السنوات 
االقتصادية منذ تأسيس السلطة 
الفلسطينية عام 1994، ألسباب 
مرتبطة باالحتالل اإلسرائيلي 

وجائحة كورونا.

وذكر »أونكتاد«، في تقريره 
السنوي الصادر أمس، وعرض 
تفاصيله في مؤتمر صحافي 
برام الله، وسط الضفة الغربية، 

والعاصمة املصرية القاهرة 
بالتزامن، أن التراجع االقتصادي 

في 2020، يضاف إلى ضعف عام 
مستمر منذ 2019. واعتبر التقرير 

أن »جائحة كورونا إلى جانب 
إجراءات االحتالل اإلسرائيلي 

جعلت عام 2020 أسوأ األعوام على 
السلطة الفلسطينية منذ تأسيسها 

عام 1994«. وتعرضت فلسطني 
في مارس/ آذار 2020، إلى أول 

موجة من تفشي جائحة كورونا، 
»حيث اضطرت السلطة الوطنية 

الفلسطينية لإلغالق الكامل، 
وصوال إلى املوجة الرابعة الحالية«.

األردن: التعدين يساهم بـ%7.6 
من الناتج المحلي

قالت وزيرة الطاقة والثروة املعدنية 
األردنية هالة زواتي، أمس، إن قطاع 
التعدين يساهم بحوالي 7.6% من 

الناتج املحلي اإلجمالي، وحوالي 
19% من صادرات البالد. وأضافت 

خالل افتتاح أعمال املؤتمر الرابع 
للتعدين واملعادن العربية، الذي 
يستضيفه األردن ملدة يومني 

بمشاركة عربية وأجنبية للبحث 
في سبل تطوير الثروات املعدنية، أن 
األردن من أكبر منتجي الفوسفات 

والبوتاس والبروم واألسمدة 
واألحماض الكيميائية في العالم.

ويصدر األردن الطباشير إلى 100 
دولة حول العالم ، وتوفر منطقة 

البحر امليت وما حولها فرًصا 
فريدة لالستثمار في الصناعات 

التعدينية.  وأشارت الوزيرة إلى أن 
األردن أطلق، العام املاضي، العديد 

من الفرص الستخراج املعادن 
االستراتيجية، مثل النحاس والذهب 
والزركون وعناصر األرض النادرة 
ومجموعة من الصخور الصناعية.

»دانة غاز« اإلماراتية تفوز 
بتعويض من إيران

أعلنت شركة »دانة غاز« اإلماراتية، 
أمس، أن هيئة التحكيم الدولية 
أصدرت حكما نهائيا لصالح 

الشركة بمبلغ 607.5 ماليني دوالر 
ضد الشركة الوطنية اإليرانية 

للنفط، مقابل أضرار اإلخالل بعقد 
توريد غاز. وذكرت الشركة، في 

بيان على موقعها اإللكتروني، أن 
النزاع يتعلق بعقد بيع وشراء غاز 
ملدة 25 عاما من الشركة اإليرانية 
لصالح شركة نفط الهالل التابعة 

»دانة غاز«. وأفادت الشركة  لـ
اإلماراتية بأنه كان من املفترض أن 
تبدأ عمليات التوريد في ديسمبر/ 
كانون األول 2005، إال أن الشركة 

اإليرانية لم توفر إمدادات الغاز 
املتعاقد عليها.

لقطات

السيارات 
تنعش صادرات 
كوريا الجنوبية

من املتوقع أن ترتفع صــادرات كوريا الجنوبية بنسبة 15% على أســاس سنوي في سبتمبر/ أيلول الجاري، على خلفية الطلب القوي على الرقائق 
والسيارات، على الرغم من أن النمو اإلجمالي قد يتباطأ بسبب قلة أيام العمل في الشهر، وفقا ملا أظهره استطاع أمس الثاثاء. ومن املتوقع أن تصل 
ا ملسح لسبع شركات سمسرة أجرته وكالة يونهاب إنفوماكس، ذراع األخبار املالية لوكالة يونهاب 

ً
قيمة الصادرات إلى 55.1 مليار دوالر هذا الشهر، وفق

لألنباء. وتشير التقديرات إلى أن الــواردات ارتفعت بنسبة 26.5% على أساس سنوي في سبتمبر لتصل إلى 49.8 مليار دوالر، مما أدى إلى فائض 
تجاري قدره 5.3 مليارات دوالر. وفي أغسطس/ آب املاضي، زادت صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 35% على أساس سنوي.

اقتصاد
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)فرانس برس(

عودة السفير الفرنسي إلى واشنطن

تحالف دفاعي 
بين باريس وأثينا

تجربة صاروخية لكوريا الشمالية

المرتزقة في ليبيا أولوية أميركية

الرئيس الفرنسي: 
يتعين على أوروبا الكف 

عن السذاجة

باريس ـ العربي الجديد

تــعــمــل فــرنــســا عــلــى تـــجـــاوز أزمـــة 
االتـــــفـــــاقـــــيـــــة األمـــــنـــــيـــــة الــــثــــاثــــيــــة 
»أوكــــوس« بــن الــواليــات املتحدة 
وأستراليا وبريطانيا، والتي دفعت كانبيرا 
االتفاق  تّم  التخلي عن صفقة غواصات  إلى 
»نــافــال«  مــع مجموعة  عــام 2016  فــي  عليها 
ـ  أميركية  بتقنية  تتمتع  غــواصــات  ملصلحة 
بريطانية وتعمل بالدفع النووي. وبعد نحو 
أســبــوعــن مــن األزمــــة، واســتــدعــاء السفيرين 
الــفــرنــســيــن، فــي أســتــرالــيــا، جـــان بــيــار تيبو 
إتيان، أعلنت  الــواليــات املتحدة فيليب  وفــي 
باريس، أمس الثاثاء، عن عودة األخير إلى 
واشنطن الــيــوم األربــعــاء، فــي مـــوازاة عقدها 
الرئيس  ودعــــوة  أثــيــنــا،  مــع  عسكرية  صفقة 
»التخلي عن  إيمانويل ماكرون األوروبين لـ

السذاجة«.
واعـــتـــبـــر الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي، فــــي مــؤتــمــر 
صــــحــــافــــي مــــشــــتــــرك مــــــع رئـــــيـــــس الـــــــــــوزراء 
الـــيـــونـــانـــي، كـــيـــريـــاكـــوس مــيــتــســوتــاكــيــس، 
فــي قصر اإللــيــزيــه، أنــه يتعن على أوروبـــا 
ــة عــنــدمــا يــتــعــلــق األمـــر  الـــكـــف عـــن الـــســـذاجـ
ــنــــاء قـــدراتـــهـــا  بـــالـــدفـــاع عــــن مــصــالــحــهــا وبــ
الــعــســكــريــة الــخــاصــة، وذلـــك بــعــد أن أبــرمــت 
الــيــونــان صــفــقــة لـــشـــراء فــرقــاطــات فرنسية 
تــبــلــغ قــيــمــتــهــا نــحــو ثـــاثـــة مـــلـــيـــارات يـــورو 
»عــنــدمــا  وأضـــــاف:  دوالر(.  مــلــيــارات   3.51(

مصالحها في املستقبل«. وأضاف: »إنه يوم 
تــاريــخــي لــلــيــونــان وفــرنــســا. قــررنــا تحديث 
تــعــاونــنــا الــدفــاعــي الــثــنــائــي«. ولــفــت إلـــى أن 
و»تحركا  مشتركا«  »دعــمــا  يتضمن  االتــفــاق 
مشتركا على كل املستويات«، من دون الكشف 

عن أي تفاصيل مالية متعلقة بالعقد.
البحر األبيض املتوسط  عّد منطقة شرق 

ُ
وت

مجااًل حيويا ألوروبا وفرنسا بشكل خاص، 
ــل مــكــان  ــي كــ فـــرغـــم أن لـــبـــاريـــس مـــصـــالـــح فــ
وقـــــوة بــحــريــة عـــاملـــيـــة، إال أن الــحــيــز املــائــي 
االستراتيجي يشهد منافسة شديدة ونهمة، 
أنه  كما  تركيا وروســيــا،  قبل  مــن  خصوصا 
ــة الــهــجــرة من  كـــان الــبــوابــة الــتــي فــتــحــت أزمــ

الشرق األوسط نحو أوروبا.
أن  ومما يمكن استخاصه من هذا االتفاق، 
فرنسا ستلتفت، بعد الضربة التي أصابتها 
أستراليا،  مــع  الــغــواصــات  عقد  نتيجة فسخ 
ــيـــت األوروبـــــــــي،  ــبـ ــى تــثــبــيــت أســـــاســـــات الـ ــ إلــ
خصوصا عندما يتحدث ماكرون عن »تعزيز 
ــل بــشــكــل أكــثــر  ــمـ ــعـ الـــحـــمـــايـــة ألراضــــيــــنــــا والـ
تتطابق  املــقــاربــة  ــذه  وهـ وتــنــســيــقــا«.  فاعلية 
أوروبــيــة  قــوة  لتشكيل  الفرنسي  السعي  مــع 

تدريجيا  واالبتعاد  الذاتي،  للدفاع  مشتركة 
عن الواليات املتحدة، التي تركت أوروبا في 
تدفع ثمن أخطاء  األحــيــان وحيدة  كثير من 

ترتكبها في املنطقة.
فــي هــذه األثــنــاء، كشف مــاكــرون أن السفير 
اليوم  إلــى واشــنــطــن  إتــيــان سيعود  فيليب 
األربــعــاء »بتفويض واضــــح«، مــشــّددًا على 
ــه والــرئــيــس األمــيــركــي جــو بــايــدن اتفقا  أنـ
فــي مكاملة هاتفية، على  املــاضــي  األســبــوع 
ــراء مــشــاورات مكثفة تــهــدف إلــى تهيئة  إجـ
ــــن الــحــلــيــفــن  ــثـــقـــة بـ ــان الـ ــمـ الـــــظـــــروف لـــضـ
أخرى  مــرة  أنــه سيتحدث  وأعلن  القديمن. 
مـــع بـــايـــدن فـــي مــنــتــصــف أكــتــوبــر/ تشرين 
األول املـــقـــبـــل، قــبــل اجـــتـــمـــاع مــبــاشــر مــقــرر 

نهاية الشهر املقبل في أوروبا.

8
سياسة

بعد نحو أسبوعين على 
تخلي أستراليا عن صفقة 

الغواصات الفرنسية، 
أعلنت باريس اتفاقأ لتوريد 

فرقاطات إلى اليونان 
ضمن تحالف دفاعي

التجربة هي الثالثة لكوريا الشمالية في سبتمبر الحالي )جونغ يون ـ جي/فرانس برس(

الدبيبة متوسطًا تاونسند ونورالند )فيسبوك(

ماكرون وميتسوتاكيس في اإلليزيه أمس )لودوفيك ماران/فرانس برس(

ــة تـــجـــاربـــهـــا  ــيــ ــالــ ــمــ ــشــ واصــــــلــــــت كــــــوريــــــا الــ
الصاروخية مع اإلعان، أمس الثاثاء، عن 
إطاقها »مقذوفا غير محدد« صوب البحر، 
قبالة ساحلها الشرقي، مثيرة موجة إدانات 
الجديدة  التجربة  وتــعــد  ودولــيــة.  إقليمية 
الـــثـــالـــثـــة مــــن نـــوعـــهـــا فــــي شـــهـــر ســبــتــمــبــر/ 
و15   11 يومي  تجارب  بعد  الحالي،  أيلول 
ســبــتــمــبــر. وتــزامــنــت الــخــطــوة األخـــيـــرة مع 
تــجــارب إطــاق صـــاروخ مــن غــواصــة تابعة 
هيئة  وأعــلــنــت  الجنوبي.  الــكــوري  للجيش 
األركــان في سيول أن الشمال أطلق مقذوفا 
»يــونــهــاب«  الــهــويــة. ونقلت وكــالــة  مجهول 
الكورية الجنوبية عن هيئة األركــان قولها 
إن الصاروخ قصير املدى وانطلق من بلدة 
مـــوبـــيـــونـــغ فــــي إقـــلـــيـــم جـــاكـــانـــغ فــــي شــمــال 
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، وقــطــع مــســافــة تــقــل عن 
200 كــيــلــومــتــر، وبـــلـــغ ارتـــفـــاع تــحــلــيــقــه 60 
كيلومترًا، أي نصف ارتفاع الصاروخ الذي 
ــلـــق فـــي 15 ســبــتــمــبــر. وتــوقــعــت الــهــيــئــة  طـ

ُ
أ

قامت  الشمالية  كــوريــا  أن  املحتمل  مــن  أنــه 
بإطاق تجريبي لصاروخ جديد يحلق في 
إلــى صــاروخ كروز  مرحلة ما قبل تطويره 
تفوق سرعته سرعة الصوت. وقال مسؤول 
ــن املــــقــــّدر أن  ــهـــاب«: »مــ »يـــونـ ـــ فـــي الــجــيــش لـ
نوع  من  أطلقت صــاروخــا  الشمالية  كوريا 
جديد يختلف عن الصواريخ قصيرة املدى 
التي أطلقتها سابقا، لجهة ارتفاع ومسافة 
يكون  أن  إمــكــانــيــة  تستبعد  وال   الــتــحــلــيــق، 
ذلـــك صـــاروخـــا فـــي مــرحــلــة مـــا قــبــل تطوير 

صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت«.

على  الجنوبية  الــكــوريــة  الحكومة  وعــقــدت 
ــفــــور اجـــتـــمـــاعـــا ملــجــلــس األمــــــن الـــوطـــنـــي،  الــ
الجديد،  الصاروخ  الــذي أسف على تجربة 
كما  بالستيا«.  فه »صــاروخــا 

ّ
لــم يصن لكنه 

الجنوبية  الكورية  الخارجية  وزارة  ذكــرت 

ــــوه كـــيـــو -  أن املـــبـــعـــوث الــــنــــووي لـــســـيـــول نـ
لكوريا  األمــيــركــي  املبعوث  مــع  دوك تحدث 
الــشــمــالــيــة ســـونـــغ كــيــم ملــنــاقــشــة الــتــجــربــة 
الدفاع  وزارة  رّجحت  املقابل،  في  الجديدة. 
اليابانية، من دون الخوض في التفاصيل، 

أن يكون الصاروخ بالستيا.
ودانــت وزارة الخارجية األميركية تجربة 
ــيـــة، مـــطـــالـــبـــة فــــي الـــوقـــت  ــالـ كــــوريــــا الـــشـــمـ
نفسه بيونغ يــانــغ بــاالنــخــراط فــي حــوار. 
وذكرت الــوزارة في بيان، أن هذه التجربة 
الــصــاروخــيــة »تــشــّكــل انــتــهــاكــا لــلــقــرارات 
ــن  الـــعـــديـــدة الـــتـــي أصــــدرهــــا مــجــلــس األمــ
الدولي وتشّكل تهديدًا لجيران جمهورية 
وللمجتمع  الديمقراطية  الشعبية  كوريا 
الدولي«. بدورها، قالت القيادة العسكرية 
األمــــيــــركــــيــــة ملـــنـــطـــقـــة املـــحـــيـــطـــن الـــهـــنـــدي 
ــيــــان، إنـــه  ــادئ )إنـــــدوبـــــاكـــــوم(، فــــي بــ ــ ــهـ ــ والـ
»عــلــى الــرغــم مــن أن هـــذا الــحــدث ال يشّكل 
تــهــديــدًا مــبــاشــرًا ألفـــراد  بــحــســب تقييمنا 
الواليات املتحدة أو أراضيها أو لحلفائنا، 
ط الــضــوء على 

ّ
 إطـــاق صــواريــخ يسل

ّ
فـــإن

ــرار لــبــرنــامــج  ــقـ ــتـ ــزع لـــاسـ ــ ــزعـ ــ الـــتـــأثـــيـــر املـ
ــروع« لــبــيــونــغ يــانــغ.  ـــشــ األســـلـــحـــة غــيــر املـ
وإذ أكـــد الــجــيــش األمــيــركــي فــي بــيــانــه أنــه 
»يتشاور عن كثب مع حلفائه وشركائه« 
 »التزام 

ّ
بشأن هذا املوضوع، شّدد على أن

الـــواليـــات املــتــحــدة الـــدفـــاع عــن جمهورية 
الجنوبية(  الرسمي لكوريا  )االسم  كوريا 

واليابان يبقى راسخا«.
وجــــاء اإلعــــان عــن الــتــجــربــة الــجــديــدة قبل 
األمــم  فــي  الشمالية  كــوريــا  يــحــث سفير  أن 
املتحدة على  الــواليــات  كيم سونغ  املتحدة 
ــيـــة تــجــاه  الــتــخــلــي عــــن ســيــاســتــهــا الـــعـــدائـ
ــال إنــــه ال أحــــد يــمــكــنــه أن  ــ بــيــونــغ يـــانـــغ. وقـ
يحرم باده من حقها في الدفاع عن النفس 
واختبار أسلحة. وشّدد على أنه إذا تخلت 
العدائية  عــن سياستها  املــتــحــدة  الــواليــات 
فسترد باده »عن طيب خاطر في أي وقت« 
عــلــى عــــروض املـــحـــادثـــات. وأضــــاف »لكننا 
نعتقد بأنه ال يوجد أي احتمال في املرحلة 
الـــحـــالـــيـــة لــتــخــلــي الـــــواليـــــات املـــتـــحـــدة عــن 
كيم سونغ،  وتــطــّرق  الــعــدائــيــة«.  سياستها 
فــي كلمة كــوريــا الــشــمــالــيــة فــي اجــتــمــاعــات 
ـــ76، إلى  الجمعية الــعــامــة لــألمــم املــتــحــدة الــ
 باده 

ّ
موضوع وباء كورونا، مشّددًا على أن

ــراءات صــارمــة« ملــحــاربــتــه، من  ــ ــخــذت »إجـ
ّ
ات

دون أن يؤّكد تسجيل أّي إصابة بالفيروس 
في كوريا الشمالية. مع العلم أنه في مطلع 
ــالــــي، رفــــضــــت كـــوريـــا  شـــهـــر ســبــتــمــبــر الــــحــ
ي حوالي ثاثة ماين جرعة 

ّ
الشمالية تلق

للفيروس.  املضادة  الصينية  اللقاحات  من 
نظامها  بترّدي  املعروفة  الشمالية  وكوريا 
الصحي، كانت من أوائل الدول التي أغلقت 
حدودها ملنع انتقال الفيروس إلى أراضيها 

بعد ظهوره في الصن املجاورة.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

طرابلس ـ العربي الجديد

يـــتـــصـــّدر مــلــف املـــرتـــزقـــة والــــقــــوات األجــنــبــيــة 
فـــي لــيــبــيــا أولـــويـــة املــبــاحــثــات الــتــي يجريها 
املـــســـؤولـــون الــعــســكــريــون األمــيــركــيــون، وهــو 
بــزيــارة قائد املنطقة العسكرية في  ــرجــم 

ُ
ت مــا 

أفريقيا »أفريكوم« الجنرال ستيفن تاونسند، 
الــلــيــبــيــة طــرابــلــس، ملتقيا رئــيــس  الــعــاصــمــة 
حكومة الــوحــدة الــوطــنــيــة، وزيـــر الــدفــاع عبد 
الــواليــات  مبعوث  بحضور  الدبيبة،  الحميد 
املتحدة الخاص لدى ليبيا ريتشارد نورالند. 
وبــحــســب بــيــان صــــادر عـــن املــكــتــب اإلعــامــي 
لــلــحــكــومــة الــلــيــبــيــة، بــحــث الــجــانــبــان تنسيق 
الليبي،  بالجنوب  اإلرهـــاب  ملكافحة  الجهود 
ــوات  ــ ــقـ ــ ــا مـــلـــف إخـــــــــراج املــــرتــــزقــــة والـ ــاقــــشــ ونــ
مع  املبذولة  والجهود  الجنوب،  في  األجنبية 

الدول الحدودية حيال هذا الشأن.
فـــي غــضــون ذلــــك، تــســتــعــد مــخــتــلــف األطــــراف 
الــســيــاســيــة لـــبـــدء املـــــشـــــاورات لــخــفــض حـــدة 
وتــّم  ليبيا،  فــي  األخــيــر  الــســيــاســي  التصعيد 
ــيـــاق، عـــن لـــقـــاء مــرتــقــب بن  اإلعــــــان فـــي الـــسـ
وفــديــن مــن مجلس الــنــواب واملــجــلــس األعلى 
لــلــدولــة فــي املـــغـــرب. وكــشــفــت مــصــادر مــقــّربــة 
من املجلس الرئاسي في طرابلس، أن البعثة 
األســبــوع  يتم  أن  على  الــلــقــاء،  نّسقت  األممية 
 
ّ
الرئاسي حث املجلس  أن  إلــى  املقبل، مشيرة 
ــنـــواب عــلــى قــبــول الـــدعـــوة.  رئـــاســـة مــجــلــس الـ
وذكرت أن ممثلن عن أطراف دولية ستشارك 
فـــي الــلــقــاء فـــي املـــغـــرب، مـــن بــيــنــهــم نـــورالنـــد. 
ويــهــدف الــلــقــاء املــرتــقــب فــي املــغــرب إلـــى فتح 
سلسلة من املشاورات بن املجلسن للتوافق 
على إصدار التشريعات الازمة لانتخابات، 
املقبل،  األول  ديسمبر/كانون   24 فــي  املــقــررة 
واعتبار ما أصدره املجلسان مقترحات يمكن 

التوفيق بينها.
ــادت املــفــوضــيــة الوطنية  فــي هـــذه األثـــنـــاء، أعــ
الــعــلــيــا لــانــتــخــابــات قـــانـــون انــتــخــاب رئــيــس 

ــــواب، بــعــد  ــنـ ــ ــــى مــجــلــس الـ ــة الـــجـــدلـــي إلـ ــدولــ الــ
مه ليكون أساسا 

ّ
أسبوع من إعانها عن تسل

املقبلة. ووفقا لخطاب  الرئاسية  لانتخابات 
وجـــهـــتـــه املـــفـــوضـــيـــة ملـــجـــلـــس الـــــنـــــواب، أمـــس 
الـــثـــاثـــاء، فــــإن نـــص قـــانـــون انـــتـــخـــاب رئــيــس 
ــــى »تــعــديــل  الــــدولــــة وصـــاحـــيـــاتـــه يـــحـــتـــاج إلـ

وتصحيح بعض مواده وفق صيغ معينة«. 
ــة قـــانـــون  ــالــ ــإحــ ــواب بــ ــ ــنــ ــ ــ ــفــــى مـــجـــلـــس ال ــتــ واكــ
ــــى املـــفـــوضـــيـــة مــن  ــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة إلـ االنـ
دون اإلعــــــان عـــنـــه، لــكــنــه نـــــّوه يــــوم الــجــمــعــة 
املاضي، إلى تشكيل لجنة من عدد من النواب 
تتولى دراســة وإعــداد مقترح مشروع قانون 
الــنــواب  الــبــرملــانــيــة، لطرحه على  االنــتــخــابــات 
في جلسة جديدة، كــان مفترضا أن تعقد في 
األســـبـــوع الــحــالــي، قــبــل تــأجــيــلــهــا إلـــى موعد 
»العربي  غير محدد. وأفادت مصادر مطلعة لـ
الجديد«، بأن املجلس الرئاسي بدأ بمحاولة 
املختلفة في  ــراف  األطــ بــن مختلف  الــتــوســط 
لــيــبــيــا، مــشــيــرة إلــــى اســـتـــعـــداده لــاضــطــاع 
بــاملــهــمــة بــن عـــدد مــن الـــنـــواب فــي طــبــرق، من 
ورئيس  صالح  عقيلة  املجلس  رئيس  بينهم 
لهجة  لــوقــف  الدبيبة  الحميد  عبد  الحكومة 
جــهــوده،  املجلس  وبــاشــر  بينهما.  التصعيد 
بالتنسيق مع البعثة األممية، لتأمن تواصل 
الــنــواب والــدولــة للتوافق  جديد بن مجلسي 
عــلــى الــتــشــريــعــات االنــتــخــابــيــة.  وكـــان رئيس 
املــجــلــس الـــرئـــاســـي مــحــمــد املــنــفــي، قـــد وصــل 
مساء أول من أمس االثنن، إلى طرابلس بعد 
ــدورة الـــــ76 للجمعية  ــ مــشــاركــتــه فــي أعــمــال الـ
الــعــامــة لــألمــم املــتــحــدة فـــي نـــيـــويـــورك. ويـــرى 
الناشط السياسي الليبي عبد العزيز املجدم، 
في حديث مع »العربي الجديد« أن املنفي عاد 
مسنودًا إلى ثقل دولي. واعتبر في حديٍث مع 
هو  الرئاسي  »املجلس  أن  الجديد«  »العربي 
التجاذبات  الــذي بقي خــارج  الوحيد  الــطــرف 
 عن أن شخصية املنفي ليست 

ً
األخيرة، فضا

جدلية وتحظى بقبول من الجميع«.

أخيرًا من  الشمالية  كثّفت كوريا 
كوريا  باتجاه  خصوصًا  رسائلها 
الجنوبية. وكانت كيم يو- جونغ 
شقيقة الزعيم الكوري الشمالي 
كيم جونغ - أون لمحت السبت 
الماضي، إلى إمكان عقد قمة 
»االحترام«  بشرط  الكوريّتين  بين 
ــدم االنــحــيــاز«،  ــ الــمــتــبــادل و»ع
ــعــدمــا دعـــا الــرئــيــس  ــك ب ــ وذل
ـ  جــاي  مــون  الجنوبي  الــكــوري 
انتهاء  رسميًا عن  اإلعالن  إلى  إن 
 ،)1953 ـ   1950( الكورية  الحرب 
بــهــدنــة وليس  انــتــهــت  ــي  ــت وال

بمعاهدة سالم.

رسائل لسيول

ــتـــي في  نــتــعــرض لــضــغــوط مـــن الــــقــــوى، والـ
إلى  بعض األحيان تشدد مواقفها، نحتاج 
الـــرد وإظــهــار أن لدينا الــقــوة والــقــدرة على 
لألمور،  ليس تصعيدًا  أنفسنا.  عــن  الــدفــاع 
ــال: »هـــذا ليس  ولــكــن حــمــايــة ألنــفــســنــا«. وقــ
 عن التحالف مع الواليات املتحدة، بل 

ً
بديا

داخل  األوروبــيــة  الركيزة  لتحّمل مسؤولية 
حلف شمال األطلسي، واستخاص النتائج 
بأننا مطالبون باالهتمام بحماية أنفسنا«. 
ولــــدى ســؤالــه عــمــا إذا كــانــت هـــذه الصفقة 
تــنــطــوي عــلــى خــطــر إثــــارة الــتــوتــر فــي شــرق 
البحر املتوسط، قــال مــاكــرون إن االتــفــاق ال 
وإنما  التحديد،  وجــه  على  دولــة  يستهدف 
الحدود  اليونان لوجوب حماية  يركز على 
إلى  وتــطــرق  األوروبــــي.  لاتحاد  الخارجية 
التوترات التي سادت العام املاضي بالقول: 
»ال أعتقد أن اليونان في صيف 2020 كانت 
تتجه إلى القتال في شرق البحر املتوسط«. 
واجبنا  مــن  أوروبـــيـــن،  »بصفتنا  وأضــــاف 
ــاء. ومــن  إبــــداء الــتــضــامــن مــع الــــدول األعـــضـ
تتمكن  بتجهيزها حتى  نلتزم  أن  املــشــروع 
مــــن ضـــمـــان ســـامـــة أراضـــيـــهـــا وأن نــلــتــزم 
بــالــتــعــاون لــحــمــايــتــهــا فـــي حــالــة تعرضها 

لهجوم أو اعتداء«.
فــي هـــذه األثـــنـــاء، أفـــاد مــصــدر فــي الحكومة 
ــرز«، أنـــه بموجب  ــتــ الــيــونــانــيــة لــوكــالــة »رويــ
ــلـــى شـــــــراء ثـــاث  ــا عـ ــنـ ــيـ االتــــــفــــــاق، وافــــقــــت أثـ
ــدة، مـــع إتـــاحـــة خــيــار لــشــراء  ــديـ فـــرقـــاطـــات جـ
فــرقــاطــة رابــعــة. ويــأتــي االتـــفـــاق، وهـــو ضمن 
استراتيجي  ودفاعي  عسكري  تعاون  اتفاق 
حوالي  بالفعل  أثينا  طلبت  أن  بعد  أوســـع، 
24 طائرة مقاتلة »رافــال« من شركة »داسو« 
ــالــــي، مــمــا  ــٍت ســــابــــق مــــن الــــعــــام الــــحــ ــ ــ فــــي وقـ
ــي  ــ ــة فـــي االتـــحـــاد األوروبــ ــ يــجــعــلــهــا أول دولـ
ــي الـــســـيـــاق،  ــ تـــشـــتـــري الـــطـــائـــرة املـــقـــاتـــلـــة. وفـ
الروابط  »هذا سيجعل  ميتسوتاكيس  وقال 
الــبــاب ألوروبـــا  لــعــقــود، ويــفــتــح  بيننا تمتد 
الــدفــاع عن  على  والــقــادرة  واملستقلة  القوية 
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بيروت، صنعاء، إسطنبول ـ ريتا الجّمال
محمد راجح، عدنان عبدالرزاق

ــوال املـــودعـــن فـــي 3 دول  ــ بــاتــت أمـ
ــيــــمــــن  ــــة، وهــــــــي لــــبــــنــــان والــ ــيـ ــــربـــ عـ
ــي ظـــل  ــ ــ ــر، فـ ــ ــطــ ــ ــي خــ ــ ــ وســـــــــوريـــــــــة، فـ
ــلـــجـــوء إلــى  ــا، والـ تـــزايـــد املــــخــــاوف مـــن هــــدرهــ
تستهدف  التي  والتشريعات  ضمانات  إلغاء 

حمايتها، وربما وضع الحكومات يدها على 
الــــــدول تعيش  جــــزء مــنــهــا خـــاصـــة وأن هــــذه 
منذ  تعاني  خانقة  ومالية  اقتصادية  أزمــات 
سنوات. وعلى سبيل املثال، لوحت السلطات 
النقدية اللبنانية بإمكانية اللجوء إلى أموال 
املودعن في إطار احتواء أزمتها املالية، رغم 
أن لبنان أول دولــة عربية تقوم بإنشاء نظام 

قانوني لحماية املودعن. 

وضع اليد على ودائع اللبنانيين 
لــم يعد يربط أصــحــاب الــودائــع أي عاقة مع 
أموالهم  باستثناء  لبنان  في  العاملة  البنوك 
الــتــي احــتــجــزتــهــا املـــصـــارف ووضـــعـــت يــدهــا 
عليها منذ نهاية عام 2019 وفرضت إجراءات 
أفــقــدتــهــا نــســبــا كــبــيــرة مـــن قيمتها وأعــدمــت 
ْن ووضعت قيودا على 

َ
الثقة تماما بن الطرف

عمليات السحب النقدي.
وفي وقٍت هدأت هجمة املدخرين على البنوك 
في الشارع ارتفعت وتيرة الدعاوى القضائية 
مــن املــودعــن بــوجــه املـــصـــارف، فيما يــواصــل 
ــاذ قــــــرارات  الـــبـــنـــك املــــركــــزي والـــحـــكـــومـــة اتــــخــ

كثير من املودعن لدى البنوك اليمنية من عدم 
قدرتهم على التصرف بأموالهم والسحب من 
ودائــعــهــم، واتــجــاه بعض الــبــنــوك واملــصــارف 
إجــراءات متعددة لتقسيط عملية  اتخاذ  إلى 
السحب من فترة ألخرى، وتحديد سقف معن 
لعمائها مزمن على فترات متباعدة. ويشرح 
ــد املــــودعــــن واملــتــعــامــلــن  ــ ــبــــاس، أحـ ــر عــ ــاهـ طـ
الــجــديــد«، ما  »الــعــربــي  لـــ اليمنية،  البنوك  مــع 
يجري في هذا الجانب، باإلشارة إلى صعوبة 
الــودائــع فــي البنوك منذ مــا قبل  السحب مــن 
عام 2015، والتي تعتبر بحكم املجمدة، بينما 
الـــودائـــع الــصــغــيــرة املــوضــوعــة فــي حــســابــات 
جـــاريـــة، يــتــطــلــب الــســحــب مــنــهــا جــهــدا شــاقــا 
ومـــحـــســـوبـــيـــات لـــلـــســـمـــاح لــلــعــمــيــل بــســحــب 
مــبــلــغ بــســيــط ال يــتــعــدى مــلــيــون ريــــال وعــلــى 
مـــراحـــل مــتــبــاعــدة. ويــشــيــر مـــســـؤول فـــي أحــد 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلــى أن  الــبــنــوك اليمنية لـــ
البنوك تقدم الكثير من التسهيات املصرفية 
املــالــيــة الســتــعــادة ثقة املتعاملن  والــخــدمــات 
معها، إذ ليس هناك أي قيود مفروضة على 
الـــودائـــع واملـــدخـــرات املــوضــوعــة لـــدى البنوك 
الــفــتــرة املــحــددة مــن بعد 2015. ويؤكد  خــال 
الغني  الــدراســات املصرفية، عبد  مدير معهد 
»العربي الجديد«، أن هناك قانون  السماوي، لـ
ضــمــان الــودائــع، والـــذي يغطي الــودائــع التي 

أقــل مــن مليوني ريـــال )الــــدوالر = نحو 1200 
ريـــال( لتشجيع صغار املــودعــن، إضــافــة إلى 
آليات الرقابة في البنك املركزي اليمني، والتي 

تهدف إلى حماية أموال املودعن.

ال قوانين في سورية
لــم تصدر ســوريــة، أســوة ببلدان عربية عــدة، 
قانونا أو نظاما محددا يحمي أموال املودعن، 
سواء خال طارئ، كسرقة أو حريق، أو تعثر 
وإفـــاس املــصــارف، رغــم أن ســوريــة، ربما من 
أكثر الباد عرضة لتلك الحوادث، بواقع حرب 
ما زالت مستمرة منذ عشر سنوات، أو بسبب 
تضخم الليرة الذي بّدل من القيمة الحقيقية 
لإيداع، بعد أن تراجع سعر صرف الليرة من 
50 ليرة مقابل الــدوالر مطلع ثورة السورين 

عام 2011، إلى نحو 3500 ليرة حاليا.
يؤكد  ســعــيــفــان،  سمير  االقــتــصــادي،  الخبير 
ــه ال يــوجــد نــظــام مــحــدد بــســوريــة لحماية  أنـ
اإليـــــداع، ألن اإليـــداعـــات بــاملــصــارف الــســوريــة 
هي بضمان الدولة السورية ممثلة باملصرف 
»العربي الجديد« إلى أنه لم  املركزي، مشيرًا لـ
وبعدها،  الثورة  قبل  سورية،  بتاريخ  يحدث 

أن أعلن مصرف عام أو خاص، إفاسه.
ويــرّجــح مــراقــبــون أن بــقــاء املــؤســســات املالية 
واملصرفية بسورية آمنة، هي من أهم عوامل 

الــتــرويــج ملــصــداقــيــة نــظــام بــشــار األســــد، بــأن 
االقــتــصــاد الـــســـوري بــخــيــر، بــل وثــمــة تهافت 
تــهــاوي سعر صرف  ــداع فيها، رغــم  اإليــ على 
قياسا  الفائدة  سعر  وتدني  السورية  العملة 
بنسبة الــتــضــخــم، لــــذا، ال يــمــكــن بــــرأي هــؤالء 
أن يتم اإلعــان عن إفــاس مصارف بسورية، 

لطاملا األسد على كرسي السلطة.
وكــــان الــنــظــام قـــد أعــلــن عـــن ارتـــفـــاع إجــمــالــي 
أصـــول الــقــطــاع املــصــرفــي فــي ســوريــة بنسبة 
نــمــو ســنــويــا بــلــغــت 105% مـــع نــهــايــة 2020 
مقارنة بنهاية 2019، بما يعادل زيادة قدرها 
8391 مــلــيــار لــيــرة، حــيــث تــصــدرت املــصــارف 
الخاصة األكثر نموًا بنسبة نمو بلغت %119 
ــة بــنــســبــة نـــمـــو %114  ــيـ ــــارف اإلســـامـ واملـــــصـ
ويوجد   .%99 بنمو  العامة  املصارف  وأخيرا 
فــي ســوريــة 6 مــصــارف حــكــومــيــة، تعمل إلــى 
البيانات  جــانــب 14 مصرفا خــاصــا. وحــســب 
الرسمية، وصل إجمالي الودائع لدى القطاع 
املــصــرفــي إلـــى 7434 مــلــيــار لــيــرة ســوريــة في 
 مع 4361 مليار ليرة في 

ً
نهاية 2020، مقارنة

نهاية 2019، بزيادة 3073 مليار ليرة.

الخطر يحيط أموال المـودعين في دول عربية

)Getty/السلطات اللبنانية وضعت يدها على أموال المودعين في المصارف )محمود زيات

146 مليار دوالر رصيد ودائع الكويتيين 
)ياسر الزيات/ فرانس برس(

دول  في  المودعين  مخاوف  تصاعدت 
عربية من هدر أموالهم ووضع الحكومات 
يدها عليها، وسط أزمات اقتصادية ومالية 

خانقة تمر بها المنطقة، وفي الوقت الذي 
ودائع  على  يدها  السلطات  فيه  وضعت 
اللبنانيين، زاد قلق المودعين في دول مثل 

عدم  ظل  في  والعراق  وسورية  اليمن 
أموالهم.  لحماية  كافية  إجراءات  وجود 
صارمة  قوانين  إلى  دول  لجوء  ورغم 

مدخرات  لحماية  وشركات  وصناديق 
بأنها غير  العمالء، إال أن مراقبين وصفوها 

كافية مع زيادة المخاطر

محور

إقبال على سحب 
المدخرات من البنوك 

خوفًا من أزمة السيولة

الكويت ـ خالد الخالدي

الحكومي  الــضــمــان  رفــع  الــكــويــت نحو  تتجه 
عن أمــوال املودعن أو تقليصه، بهدف زيادة 
تــنــافــســيــة الــنــظــام املـــصـــرفـــي. ويــبــحــث الــبــنــك 
ــزي الـــكـــويـــتـــي حـــالـــيـــا صـــيـــاغـــة مـــشـــروع  ــركــ املــ
قانون يرفع بمقتضاه الضمان الحكومي عن 
الـــودائـــع فــي الــبــنــوك، وذلــــك ضــمــن حــزمــة من 

قوانن اإلصاح املالي.
وعلى أثر الكشف عن القانون الجديد تصاعد 
ــيـــر بـــــن االقــــتــــصــــاديــــن  ــبـ ــكـــل كـ ــاش بـــشـ ـــقــ ــنـ الــ
واملـــصـــرفـــيـــن الــكــويــتــيــن حــــول جـــــدوى هــذه 
تــأخــرت كثيرًا  أنها  البعض  رأى  إذ  الــخــطــوة، 
ــن تــنــافــســيــة الــبــنــوك  وتــطــبــيــقــهــا ســـيـــزيـــد مــ
املحلية، فــي حــن رأى آخـــرون أن الــوقــت غير 
مناسب، إذ أن الخطوة قد تثير قلق املودعن.

ــات  ــدراســ ــــال أســــتــــاذ الــ ــاق، قـ ــيـ ــسـ ــذا الـ ــ ــــي هـ وفـ
ــد الــــعــــزيــــز الـــعـــصـــيـــمـــي،  ــبــ االقـــــتـــــصـــــاديـــــة، عــ

بغداد ـ أكثم سيف الدين

في  أموالهم  يتخوف مدخرون عراقيون على 
البنوك، خاصة مع عدم كفاية التشريعات التي 
تضمن ودائعهم، بل إن مسؤولن ومختصن 
بالشأن االقتصادي، دعموا هذه املخاوف عبر 
على  تطبيقها  يتم  التي  القوانن  أن  التأكيد 
الــقــطــاع املــصــرفــي »غــيــر رصــيــنــة«، سيما في 
املالية في املصارف، وحــذروا  الودائع  حماية 
مــن تــداعــيــات الفساد على هــذا الــقــطــاع. وقــال 

ــديــــد«: »ال شــــك فــــي أن رفـــع  الــــجــ »الـــعـــربـــي  لــــ
ــع الــبــنــكــيــة  ــ ــودائـ ــ الـــضـــمـــان الـــحـــكـــومـــي عــــن الـ
ــي عـــاقـــة الـــدولـــة  ســـيـــكـــون خـــطـــوة كـــبـــيـــرة فــ
بــالــقــطــاع املـــصـــرفـــي. فــبــعــد تـــداعـــيـــات األزمــــة 
املــالــيــة الــعــاملــيــة وانــكــشــاف بــنــك الــخــلــيــج في 
2008 كــان ضمان الــودائــع خطوة قيادية من 
الدولة متمثلة بالبنك املركزي لحماية القطاع 
املــصــرفــي وضـــمـــان اســـتـــقـــراره. إال أنـــه الــيــوم 
وبعد استقرار القطاع والتأكد من متانته قد 

يكون الوقت مناسبا لرفع هذا الضمان«.
وأضــــاف الــعــصــيــمــي أن رفـــع ضــمــان الــودائــع 
ســيــزيــد مـــن املــســؤولــيــة االئــتــمــانــيــة لــلــبــنــوك 
وسيحفزها لخفض مستويات املخاطرة، كما 
سيحفز البنوك في رفع مستويات التنافسية 
فــي جــذب املــودعــن مــن خــال رفــع العوائد أو 
تــقــديــم ضــمــانــات خــاصــة عــلــى الــــودائــــع. كما 
الــخــاص لبناء  لــلــقــطــاع  سيشكل هـــذا فــرصــة 
ــع بــرعــايــة  مــؤســســات خــاصــة لــضــمــان الـــودائـ

مـــقـــرر الــلــجــنــة املــالــيــة فـــي الـــبـــرملـــان الــعــراقــي، 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الــنــائــب أحــمــد الــصــفــار، لـــ
إن »تشريعات البنك املركزي واملصارف التي 
يــتــم الــتــعــامــل بــهــا حــالــيــا تــنــص عــلــى أن أي 
مصرف بالعراق يحصل على إجازة تأسيس 
يــجــب عــلــيــه أن يــضــع مبلغا احــتــيــاطــيــا لــدى 
الــبــنــك املـــركـــزي، وأن هـــذا االحــتــيــاطــي يــؤمــن 
ودائــــع الــزبــائــن فــي املـــصـــارف الــتــي تتعرض 
ــه »عــنــدمــا  ــى هـــــزات وأزمـــــــــات«. وأوضــــــح أنــ إلــ
يتعرض املصرف الى أزمة مالية أو إفاس أو 
أي مشكلة أخرى، فاملبلغ املوجود لدى البنك 
املتضررين،  مــن خاله تعويض  يتم  املــركــزي 
وهذا الشيء معمول به بكل دول العالم، وليس 
بالعراق فقط«. وقال: »لكن في العراق ال توجد 
شفافية وال وضوح بتطبيق القوانن، فهناك 
مصارف تعرضت الى إفــاس من فترات، ولم 
يحصل املودعون على تعويضاتهم، ألن تلك 
القانوني  االحــتــيــاطــي  تــتــجــاوز  التعويضات 

قــد يكون  التخوف هنا  أن  إال  املــركــزي.  البنك 
ــذا الــــقــــرار عــلــى الـــبـــنـــوك الــصــغــيــرة  ــر هــ مـــن أثــ
والــنــاشــئــة حــيــث سيشكل هـــذا تــحــديــا كبيرًا 
ومرونتها  االئتمانية  قدرتها  إلثبات  أمامها 
في تقديم عوائد تنافسية، حسب العصيمي.  
كبير  بشكل  هــذا  سيعتمد  »باملجمل  وتــابــع: 
ــدة بـــالـــضـــمـــان، فــهــل  ــديــ ــلـــى الــــــقــــــرارات الــــجــ عـ
على  الحكومي  الضمان  قــرار سحب  سيكون 
كامل اإليداعات، أم سيتم ضمان الودائع لحد 
معن كما يحدث في بعض دول العالم؟ وعليه 

فأثره محدود على صغار املودعن«.
وأضاف العصيمي: »أعتقد أن هناك جدية هذه 
املرة من قبل الحكومة في اتخاذ هذه الخطوة 
املهمة مــع تــوفــر بــديــل وهــي مؤسسة خاصة 
لضمان الودائع كما هو الحال مع أغلب دول 
الكويتية  ــراي«  ــ »الـ وكــانــت صحيفة  الــعــالــم«. 
أكدت في وقت سابق أن البنك املركزي يدرس 
»اقــتــراح وضــع نظام ضمان كبديل فّعال عن 

للمصارف داخــل البنك املــركــزي«. وأوضــح أن 
»هــــذا الــضــعــف بــــاإلجــــراءات تــســبــب بمشاكل 
الــبــاد«. وأشــار  فــي  املــصــرفــي  كبيرة للقطاع 
الى أنه »في بعض األزمــات في الباد أوقفت 
أو بشكل  بالكامل  السحب  املصارف عمليات 
جـــزئـــي«. وبــحــســب مــقــرر الــلــجــنــة املــالــيــة في 
 »الفساد املالي واإلداري 

ّ
البرملان العراقي، فإن

بــــالــــعــــراق يـــمـــنـــع أي عـــمـــلـــيـــة إصــــــــاح مـــالـــي 
واقـــتـــصـــادي فـــي الــبــلــد، وإن املــتــضــرريــن من 
والقوة  القدرة  يمتلكون  الذين  غالبا  ذلــك هم 

ضــمــانــة الـــدولـــة ألمــــوال املـــودعـــن، وأن هناك 
أكثر من تصور لذلك، من بينها إنشاء هيئة 
أو صندوق يضمن بالتعاون مع البنوك جزءًا 
املقترحة  التصورات  العماء، ومن  من ودائــع 

في منع هــذه املــحــاوالت، وهــذا شــيء موجود 
ومؤثر في العراق«.

من جهته، رأى مدير أحد املصارف األهلية في 
العراق، أن املصارف العراقية ملتزمة بقانون 
الجهات  الـــودائـــع، وأن  املــركــزي لحفظ  الــبــنــك 
العمل على  الــتــي يجب عليها  املــســؤولــة هــي 
تطوير القوانن بما يتناسب مع عمل القطاع 
ــذي طـــلـــب عـــدم  ــ ــال املــــســــؤول الــ ــ املـــصـــرفـــي. وقــ
الكشف عن اسمه كونه غير مخول بالتصريح: 
»الــقــطــاع املــصــرفــي يــحــتــاج الــيــوم الـــى إعـــادة 
ا من القوانن، ونزوال الى  هيكلة وتنظيم بدء
»العربي  تطوير القدرات وتحديثها«، مؤكدا لـ
الجديد«، أن »األحداث التي تعرض لها العراق 
مــن حــروب وأزمـــات أفــقــدت الثقة بــن املواطن 
على هذه  قائم  املصرفي  العمل  ألن  والبنوك، 
الثقة، وأن فقدان الثقة حرمت الزبائن لفترات 
كــبــيــرة مـــن تــعــويــض أمـــوالـــهـــم«. وأضـــــاف أن 
»التضخم الذي حصل في البلد أضعف القوة 

أيضا أن تظل الدولة ضامنة لحد أدنى معن 
مــن األمــــوال بــغــض الــنــظــر عــن قيمة الــوديــعــة 
كما هو معمول به في كثير من االقتصاديات 
ــال الــخــبــيــر  ــي نــفــس اإلطـــــــار، قــ املـــتـــقـــدمـــة«. وفــ
الجديد«:  »العربي  لـ الزامل،  االقتصادي، عمر 
فــي ضمان  الــدولــة  أن تستمر  داٍع  يــوجــد  »ال 
الودائع املوجودة في البنوك، فهذا األمر جاء 
ضــمــن ســيــاقــات وأزمــــات اقــتــصــاديــة مختلفة 

مرت بها الباد وتاشت اليوم بشكل تام«. 
ــل أن الــــــــدور قــــد حـــــان لــتــرك  ــ ــزامـ ــ ويـــضـــيـــف الـ
القطاعات البنكية لتؤكد قوتها ومسؤوليتها 
االئتمانية وتنافس بقوة في هذا القطاع الذي 

يعد أكبر قطاع اقتصادي في الباد.
وتصل أرصدة الودائع في البنوك املحلية إلى 
دوالر(،  مليار   146( كويتي  ديــنــار  مليار   44
تتنوع بن ودائع حكومية وشخصية، إضافة 
إلى ودائع شركات واتحادات عمالية ونقابية 

ومنظمات مجتمع مدني ومنظمات خيرية.

الشرائية للعملة بشكل عام، وأبعد الكثير من 
املــواطــنــن عــن املــصــارف ال سيما املتضررين 
من عدم حصولهم على الودائع بشكل كامل، 
فــــــاآلن أغــلــب  ــي،  ــ ــذاتـ ــ الـ وزاد نــســبــة االكـــتـــنـــاز 
العراقين يفضلون االحتفاظ بأرصدتهم في 
البيوت، وهذا شيء خطير بالسياسة املالية، 
ويـــعـــد تـــســـرب بــالــعــمــلــة وأبـــعـــد تــلــك الــعــمــلــة 
الــكــبــيــرة عــن تــيــار الـــتـــداول الــنــقــدي«. الخبير 
االقــتــصــادي، عــبــد الــرحــمــن املــشــهــدانــي، أكــد 
من جهته، أن »البنك املركزي أسس قبل نحو 
الــودائــع، وأسهمت  3 ســنــوات شركة ضمان 
التجارية، وهــي ليست شركة  املصارف  بها 
ــل تـــشـــبـــه مـــنـــظـــمـــات املــجــتــمــع  ــ حـــكـــومـــيـــة، بـ
»العربي  لـ مبينا  املــصــارف«،  كرابطة  املدني 
الــجــديــد«، أن »الــشــركــة تــقــوم بــســداد سقف 
معن للودائع في حال تعرض املصرف إلى 
أزمــة مالية، فهي تحمي األمـــوال لغاية 100 

مليون دينار عراقي لكل مودع«.

تشريعات غير كافية لحماية أموال العراقيينالكويت تدرس رفع الضمان الحكومي عن أموال المدخرين

البنك المركزي أسس 
قبل 3 سنوات شركة 

ضمان الودائع

ــا يــحــدث  مـــخـــاطـــر هـــــذا املـــــصـــــرف«. وحــــــول مــ
الــيــوم، يــقــول حــمــود: »ال حماية لــلــودائــع وال 
لبنان،  مــصــرف  أو  املــصــارف  لرساميل  حتى 
واألزمة تصيب بالدرجة األولى املالية العامة 
للدولة وخزينتها واملصرف املركزي، ومكانته 

بالدرجة الثانية، والقطاع املصرفي ثالثا«.

تعطيل نظام الضمان في اليمن
تــســبــبــت الـــحـــرب ومـــا رافــقــهــا مـــن تــبــعــات في 
العديد من املخاطر التي أثرت على أداء البنوك 
التي  املصرفية  الــخــدمــات  تقديم  فــي  اليمنية 
البنوك محل  اعتادت تقديمها. ولم تعد هذه 
ثقة لدى املودعن واملتعاملن املصرفين، نظرًا 
ألزمــة السيولة التي تعاني منها، األمــر الذي 
لودائعهم  الــعــمــاء  مــن  كثير  إلــى سحب  أدى 
ــة الــــحــــرب، وانــتــقــالــهــم مـــن الــتــعــامــل مع  ــدايـ بـ
البنوك إلى قطاع وشركات الصرافة. ويشكو 

أموال بال ضمانات رغم مخاطر 
االضطرابات واإلفالس والسرقات

وإصـــــــدار قـــــــرارات تــقــضــم فــيــهــا األمـــــــوال بــدل 
إلــى الضوء  املــمــارســات تعيد  حمايتها. هــذه 
ــان لــبــنــان من  نــظــام حــمــايــة املـــودعـــن الــــذي كـ
أول الــــــدول الــعــربــيــة الـــتـــي قـــامـــت بــإنــشــائــه، 
وهنا يوضح عضو رابطة املودعن املحامي، 
حماية  أن  الجديد«  »العربي  لـ غــريــزي،  رفيق 
املــودعــن تــأتــي مــن بوابتن األولـــى املؤسسة 
الوطنية لضمان الودائع والثانية االحتياطي 

اإللزامي لدى مصرف لبنان املركزي.
ويشير إلى أن »غاية املؤسسة أن تضمن لدى 
املصارف العاملة في لبنان حسابات الودائع 
بالعملة اللبنانية وفقا لقانون ضمان الودائع، 
الــودائــع  تعديات تضيف ضمان  إجـــراء  قبل 
وأصبحت  األجنبية،  بالعمات  يعادلها  بما 
ليرة  مليون   75 مبلغ  لغاية  تشمل  الضمانة 
5 ماين  على  تقتصر  كانت  بعدما  لبنانية، 
، وهــنــا يــطــرح الــســؤال 

ً
لــيــرة رأســـمـــااًل وفـــائـــدة

األهم، كيف يتم تحديد هذه الضمانة بالعملة 
األجنبية،  بالعمات  يعادلها  ما  أو  الوطنية 
تعاميمه  لبنان بفضل   خلق مصرف 

ّ
ظــل في 

أكثر من سعر صرف في السوق؟«.
مـــن جــهــتــه، يــوضــح الــرئــيــس الــســابــق للجنة 
ــمــــود،  ــلــــى املـــــــصـــــــارف، ســـمـــيـــر حــ ـــة عــ ــابــ الـــــرقـــ
الــجــديــد« أن »كـــل مــــودع يتعامل  »الــعــربــي  لـــ
مــع أي مــصــرف عــلــيــه فــي املــقــابــل أن يتحّمل 

الجزائر، تونس، الرباط، طرابلس ـ العربي الجديد

عمدت دول املغرب العربي إلى إصدار قوانن صارمة واتخاذ 
ــراءات عــديــدة مــن أجــل حماية القطاع املصرفي وأمـــوال  إجــ
املودعن، إال أن نظام الحماية في الجزائر على سبيل املثال 

كان هشا في عملية تطبيق التشريعات، حسب مراقبن.

الجزائر  
لم تتخلف الجزائر عن باقي الدول العربية في سن نظام 
لضمان الودائع املصرفية، قبل قرابة 20 سنة، إال أن اإلشكال 
ال يكمن في القوانن حسب املختصن في التشريع، بل في 
املحتوى والتطبيق، فالبنك املركزي الجزائري حدد نظام 
ضمان وتعويض هش ومعقد في الوقت نفسه ال يحمي 
الخليفة« الخاص،  أكدته تجربة »بنك  املــودعــن، وهــو ما 
الذي لم يعوض نصف زبائنه إلى يومنا هذا بعد أكثر من 

12 سنة من إعان الحكومة عن إفاسه.
ومنذ استقال الجزائر سنة 1962، ظلت الثقة بن املصارف 
واملــدخــريــن هشة، ولعل مــا زاد مــن اهــتــزاز هــذه الثقة هي 
ــا صــاحــبــهــا وأعــقــبــهــا مـــن نــقــص في  األزمــــــات املــالــيــة ومــ
السيولة، جعلت املواطنن يعزفون عن اإلقدام على وضع 
قانونية  رغــم وجــود تشريعات  البنوك،  فــي  مالية  ودائـــع 
ونظام ضمان للودائع. ويوضح املسؤول في بنك »القرض 
باقي  غــرار  »الجزائر وعلى  أن  زوبيري  بوعام  الشعبي« 
ودائــع  لضمان  أنظمة  اعتمدت  التي  املقارنة  التشريعات 
الــنــشــأة، فــأول إقــرار  الجمهور، يعتبر هــذا األخــيــر حديث 
لــه كـــان ســنــة 1990 فــي قــانــون الــقــرض والــنــقــد عــلــى شكل 
مواد فقط، إال أن أول نظام لحماية أموال املودعن بقانون 

خاص ومستقل جاء سنة 2004.

المغرب
ــــر والـــشـــركـــات لــــدى املـــصـــارف  ــــّوق املـــغـــرب ودائـــــع األسـ طـ
بالعديد من التدابير التي يراد منها تعويض املتضررين 
في حال تعذر إرجاعها، في الوقت نفسه الذي يفرض فيه 
البنك املركزي تدابير احترازية تحد من حرية املصارف 
ــع لــدى  ــودائــ فـــي الـــتـــصـــرف فـــي تــلــك الــــودائــــع. وبــلــغــت الــ
املــصــارف إلــى غــايــة نهاية يــولــيــو/ تــمــوز املــاضــي 1034 
مليار درهــم، حسب بيانات البنك املركزي. ويــرى رئيس 
أن  مــديــح  وديـــع  املستهلك  لجمعيات  املغربية  الجامعة 
مسألة تعثر الودائع لم يسبق لها أن طرحت في املغرب، 
خاصة بعد االمتثال ملبادئ لجنة بازل والجمعية الدولية 
الــودائــع، مشيرا إلــى أن الدولة عبر بنك املغرب،  لضمان 
هي التي تتولى حماية مدخرات وودائع املودعن، مشددا 

على أن التدابير االحترازية وضعت من أجل تقييد سلوك 
املـــصـــارف. ويــشــيــر إلـــى أن مــحــافــظ الــبــنــك املـــركـــزي عبد 
اللطيف الجواهري يلح على أنه يتوجب احترام القواعد 

الواجبة في مجال تدبير القروض والودائع.

تونس
اتخذت تونس منذ عام 2018 خطوات جديدة لحماية أموال 
رغم  املصرفي،  الجهاز  داخــل  الضمانات  وتعزيز  املــودعــن 
غياب مــؤشــرات عن هجرة األمـــوال أو عن سحوبات مكثفة 
لـــألمـــوال عــلــى امـــتـــداد الــعــشــريــة األخـــيـــرة الــتــي عــرفــت فيها 
هـــزات سياسية واقــتــصــاديــة وأمــنــيــة غير مسبوقة.  الــبــاد 
الــضــمــانــات صلب  ــادة  املــودعــن وزيــ أمـــوال  وتعتبر حماية 
السلطات  عليها  اشتغلت  التي  اآللــيــات  من  البنكي  القطاع 
النقدية فــي السنوات األخــيــرة والــتــي انتهت عــام 2020 من 
البنكية  الودائع  تفعيل عمل أول صندوق حكومي لضمان 
الذي تم إنشاؤه بمقتضى قانون املالية لسنة 2016. ويقول 
مصدر مسؤول بالبنك املركزي التونسي، فضل عدم الكشف 
عـــن اســـمـــه، إن تــونــس لـــم تــســّجــل خـــال الــســنــوات املــاضــيــة 
املــودعــن عبر اآللــيــات املتاحة بما في  إلــى تعويض  حاجة 
ذلـــك صــنــدوق ضــمــان الـــودائـــع الــبــنــكــيــة. وذكـــر املـــصـــدر، في 
»العربي الجديد«، أن السلطات النقدية تسعى إلى  تصريح لـ

تحسن عوامل الثقة بن الجهاز املصرفي والعماء.

ليبيا
تـــآكـــل ودائــــــع ثـــاثـــة مـــصـــارف حــكــومــيــة، والــتــعــثــر املــالــي 
ملــصــارف خــاصــة، وصــفــا مــن قبل مصرفين بأنهما ربما 
يكونان بــادرة لوضع مصارف ليبية على حافة اإلفــاس، 
الغفار  الفتاح  الليبية عبد  املصارف  أن رئيس جمعية  إال 
»العربي الجديد«، بأنها تعاني من سوء إدارة وغير  أكد لـ
مهددة باإلفاس. وذكر نائب مدير صندوق أموال املودعن 
أن  الجديد«،  »العربي  لـ تصريحات  في  أبوسنينة،  محمد 
القطاع  املــودعــن نظام جديد على  أمــوال  صندوق ضمان 
املصرفي في ليبيا رغم أنه معمول به في دول العالم منذ 
ــــوال املـــودعـــن،  فـــتـــرات طــويــلــة مـــن أجـــل تــأمــن وحــمــايــة أمـ
وخصوصا صغار املودعن، وتعزيز ثقتهم في املؤسسات 
املصرفية، والذي يتطلب قطاعا مصرفيا متماسكا جديرًا 

بالثقة في الداخل والخارج. 

ودائع مهّددة 
في لبنان 

واليمن وسورية

صرامة قوانين تونس وليبيا 
والمغرب... ونظام جزائري هش

لجأت دول المغرب العربي 
إلى قوانين صارمة من أجل 

حماية أموال المودعين

ودائع  إجمالي  ارتفع  المصري،  المركزي  للبنك  بيانات  أحدث  حسب 
 2021 يونيو  بنهاية  جنيه  تريليونات   4.036 إلى  البنوك  في  العمالء 
مقابل 3.269 تريليونات جنيه في يونيو 2020 بزيادة 767.2 مليار جنيه 
بالبنوك 3.233  الجارية  العائلي غير  القطاع  في عام. وسجلت ودائع 
أنه  رغم  مراقبون  وأكد  جنيه.  تريليون   2.598 مقابل  جنيه  تريليونات 
ارتفاع معدل التضخم، إال أن معدالت االدخار ارتفعت.  ويقول الخبير 
أموال  المودعين  إن  الجديد«  لـ«العربي  ذكراهلل،  أحمد  االقتصادي، 

محفوظة وآمنة  بموجب نص قانون البنك المركزي.

ارتفاع الودائع في مصر

تصاعدت مخاوف 
المودعين في لبنان واليمن 
وسورية من هدر أموالهم 

بالمصارف الحكومية 
والخاصة، وسط أزمات 

اقتصادية ومالية خانقة 
تمر بها هذه الدول

وصف خبراء اقتصاد، 
القوانين واإلجراءات 

المصرفية بأنها غير كافية 
لحماية ودائع العراقيين

زيادة الضمانات ألموال المودعين في تونس 
)فتحي بلعيد/فرانس برس(

Wednesday 29 September 2021 Wednesday 29 September 2021
األربعاء 29 سبتمبر/ أيلول 2021 م  22  صفر 1443 هـ  ¶  العدد 2585  السنة الثامنة األربعاء 29 سبتمبر/ أيلول 2021 م  22  صفر 1443 هـ  ¶  العدد 2585  السنة الثامنة

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني
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لندن ـ العربي الجديد

الــواليــات  ميزانية  ستبدأ  بينما 
املـــتـــحـــدة الـــجـــديـــدة لــلــعــام املــالــي 
2021 /2022 بعد يومن في بداية 
أكتوبر/ تشرين األول، تواجه إدارة الرئيس 
األميركي جو بايدن أزمة مالية وسط رفض 
رفع  لصالح  التصويت  الجمهوري  الــحــزب 
سقف الدين العام من مستواه الحالي البالغ 
أعــلــى  مــســتــوى  إلــــى  دوالر  تــريــلــيــون   28.5
يسمح لــوزارة الخزانة بإصدار سندات دين 

جديدة توفر سيولة للحكومة الفيدرالية. 
التي تعاني  الــواليــات املتحدة  أن  ومــعــروف 
مــن الــعــجــز املــتــواصــل فــي املــيــزانــيــة، تعتمد 
عــلــى إصـــــدار ســـنـــدات الـــديـــن الــحــكــومــي في 
تمويل اإلنفاق عبر مــزادات مفتوحة تشرف 
الخزانة األميركية. وحتى اآلن  عليها وزارة 

املتوسطة،  األميركية  الــديــن  ســنــدات  تعتبر 
املــالــيــة  األدوات  أكـــثـــر  مـــن  ــنـــوات  ــدة 10 سـ مــ
جــاذبــيــة لــلــمــســتــثــمــريــن والــــــدول فـــي أنــحــاء 
العالم، إذ إنها تمثل »املاذ اآلمن« في أوقات 
األزمات املالية واألدوات األسرع في التحويل 
إلى سيولة، كما أنها غير مكلفة من ناحية 

التأمن عليها أو تحويلها إلى نقد.  ويقدر 
سوق السندات األميركية بنحو 21 تريليون 
بــيــانــات مــؤســســة »ســيــفــمــا«  دوالر، حــســب 
الثابتة  املــالــيــة  األدوات  ســـوق  تــراقــب  الــتــي 
ــتـــحـــدة. وتـــتـــخـــوف سيفما  فـــي الــــواليــــات املـ
وغيرها من وكاالت التصنيف االئتماني من 
تداعيات التخلف عن السداد على حسابات 
الـــســـنـــدات الــتــي حــــان أجــــل ســـدادهـــا ولــيــس 
خـــدمـــة فـــوائـــدهـــا، ألن نـــظـــام األتـــمـــتـــة يــقــوم 

بشطبها مباشرة. 
ــي، فـــــإن ســقــف  ــركــ ــيــ وحـــســـب الــــدســــتــــور األمــ
ــقـــة  االســـــتـــــدانـــــة الـــحـــكـــومـــيـــة يـــخـــضـــع ملـــوافـ
النواب  مجلسي  أعــضــاء  أن  أي  الكونغرس، 
والــشــيــوخ هــم مــن يــحــددون عبر التصويت 
مستوى الــديــن الــعــام، وبــالــتــالــي فــإن وزارة 
الـــخـــزانـــة تــنــتــظــر مــوافــقــة الــكــونــغــرس على 
السماح لها برفع سقف الدين حتى تتمكن 
ــنــــدات جــــديــــدة حــيــنــمــا تــبــدا  مــــن إصـــــــدار ســ
املــيــزانــيــة الـــجـــديـــدة لــجــمــع الــتــمــويــل الــــازم 
ــفـــقـــات الـــحـــكـــومـــيـــة.  يــــذكــــر أن  لــتــغــطــيــة الـــنـ
الــكــونــغــرس ســبــق لـــه أن عــلــق ســقــف الــديــن 
الــعــام على عهد الرئيس دونــالــد تــرامــب في 
الــعــام 2019 ثــم تــم رفــعــه الحــقــا إلـــى السقف 

الحالي البالغ 28.5 تريليون دوالر.
ووفـــق محللن فــإن مــا يــحــدث حاليا هــو أن 
الــحــزب الــجــمــهــوري يــســتــخــدم رفـــض زيـــادة 
ــأداة ضــغــط لــلــحــصــول على  ــ الـــديـــن الـــعـــام كــ
تـــنـــازالت مــن الــحــزب الــديــمــقــراطــي املــنــافــس 
حـــول خــفــض اإلنـــفـــاق الــحــكــومــي. وبــالــتــالــي 
ــاء اإلثـــنـــن  رفـــــض الــــحــــزب الـــجـــمـــهـــوري مـــسـ

سمعة أميركا المالية 
على المحك

مجلس الشيوخ 
األميركي ال يزال 

يرفض الموافقة 
على رفع سقف 

)Getty( الدين

الجمهوري  الحزب  بايدن من إقناع  الرئيس  اآلن لم تتمكن إدارة  حتى 
بالموافقة على رفع سقف الدين العام البالغ حاليًا 28.5 تريليون دوالر. 
وينظر خبراء مال إلى أن تخلف أميركا عن تسديد مستحقات الديون 

سيحدث أزمة ثقة ائتمانية في أميركا

أسواء سيناريو أن 
تخسر وول ستريت نحو 

25% من قيمتها البالغة 
60 تريليون دوالر

السوق األفغاني 
يواجه شح السلع الضرورية 

خاصة المستوردة

التسابق على الشراء 
رفع أسعار العقود اآلجلة 

في روتردام

15 تريليون دوالر 
خسائر متوقعة 
في حال التعثر 

عن السداد

)Getty( حيرة في أسواق كابول حول ما يحمله المستقبل للبالد)Getty( حاوية غاز مسال أميركي تعبر مضيق البوسفور التركي

كابول ـ صبغة اهلل صابر

تواجه أفغانستان حالة من الفقر والتردي 
ــوءًا يــومــا  ــ االقــــتــــصــــادي وتــــــــزداد األمـــــــور ســ
بعد يــوم، وذلــك في ظل عــدم تمكن حكومة 
»طــــــالــــــبــــــان« مــــــن دفــــــــع رواتـــــــــــب املــــوظــــفــــن 
الـــحـــركـــة  ــود  ــ ــركــ ــ ــ ل أدى  ــا  ــ مــ ــيــــن،  ــومــ ــكــ ــحــ الــ
باألسواق وارتفاع األسعار في الوقت ذاته.

 األســعــار ترتفع 
ّ
وبحسب تجار أفــغــان، فــإن

 الــســوق 
ّ
أســبــوعــيــا بــشــكــل مــلــحــوظ، كــمــا أن

األفغاني بدأ يواجه مشكلة في شح السلع 
الضرورية، وتحديدًا املستوردة من الخارج. 
ــري صــافــي،  ــ ــابـــول زمـ يـــقـــول نــقــيــب تـــجـــار كـ
 
ّ
ــاء، إن ــثـــاثـ ــيـــوم الـ ــديـــد«، الـ »الـــعـــربـــي الـــجـ لــــ
ــة وتـــحـــديـــدًا  ــ ــيـ ــ أســــعــــار االحـــتـــيـــاجـــات األولـ
ــة تـــرتـــفـــع بــشــكــل مــســتــمــر،  ــيـ ــذائـ ــغـ املــــــــواد الـ
ووصـــلـــت الــــزيــــادة فـــي املــتــوســط إلــــى %19 
الـــغـــذائـــيـــة، و7% على  املــــــواد  عــلــى أســـعـــار 
الــوقــود، خــال األســبــوع املــاضــي. ويوضح 
 األفــغــان 

ّ
 »املــشــكــلــة األســاســيــة أن

ّ
صــافــي أن

ــنــــظــــام املـــالـــي  لــــم يـــعـــد عـــنـــدهـــم أمـــــــــوال، والــ
على  الخناق  الحالي يضيق  واالقــتــصــادي 
املــواطــنــن«، معربا عن  عامة  التجار وعلى 
غير  الحالية  الحكومة  »سياسة   

ّ
ألن أسفه 

نــدري  مــعــروفــة. نحن ال نعرف معاملها وال 
إلــى أيــن تسير األمـــور«. ويشير صافي إلى 
لدى  األفغان ليست   »شريحة كبيرة من 

ّ
أن

أفــرادهــا مــصــادر دخــل حاليا، حيث أوقفت 
الحكومة الرواتب، ما انعكس على األوضاع 

لندن ـ العربي الجديد

تـــتـــواصـــل أزمـــــة الـــغـــاز الــطــبــيــعــي املــقــلــقــة في 
األســــــواق الــعــاملــيــة، وســــط تــســابــق الــشــركــات 
على حجز العقود اآلجلة في بورصات الغاز 

العاملية، خاصة في أوروبا وآسيا. 
كما قفزت أسعارالغاز في األسواق األوروبية 
إلى مستويات قياسية في وقت مبكر الثاثاء، 
بالتزامن مع عــدم قــدرة املعروض على تلبية 
الــطــلــب املــتــزايــد. وبــحــســب بــلــومــبــيــرغ، فإنها 
ا  تتوقع أن يــزداد النقص في اإلمـــدادات سوء

مع بدء فصل الشتاء في القارة العجوز.
وبـــــــدأت مـــخـــزونـــات دول أوروبــــــــا مــــن الـــغـــاز 
والفحم املستخدمة إلنتاج الكهرباء تتضاءل، 
وسط تراجع املؤشرات على احتمالية استقرار 
االقتصادات من  بالتزامن مع تعافي  السوق، 
تــبــعــات جــائــحــة كـــورونـــا. وأدى الــســبــاق على 
الـــحـــصـــول عــلــى كــمــيــات كــافــيــة مـــن شــحــنــات 
الغاز الطبيعي قبل حلول موسم الشتاء إلى 
األزرق.  الوقود  ارتفاع غير مسبوق في سعر 

وتجاوز سعر الغاز الطبيعي ألف دوالر لكل 
ألف متر مكعب، ألول مرة في أوروبا، الثاثاء، 
وفقا لبيانات التداول في منصة »آي سي إي 

فيوتشرز« في روتردام. 
ــة لــلــغــاز لشهر  ــلـ وافـــتـــتـــح ســعــر الـــعـــقـــود اآلجـ
ــا ملــؤشــر »تــي تي 

ً
أكــتــوبــر/تــشــريــن األول، وفــق

ألــف  لــكــل  دوالرًا   992 بسعر  الــهــولــنــدي،  إف« 
متر مكعب في التعامات الصباحية، ولكنه، 
في غضون دقائق، تجاوز السعر 1000 دوالر، 
ليصل إلى نحو 1030 دوالرًا. وأرجع محللون 
ارتفاع أسعار الغاز القياسية في أوروبا إلى 
الــنــمــو املــتــزايــد فــي الــطــلــب عــلــى الــغــاز، وســط 

األوروبية  التخزين  إشغال منخفض ملنشآت 
والنقص في شحنات الغاز املسال التي كانت 

في السابق تغطي النقص في املخزونات.
وتتنافس أوروبا مع آسيا على شحنات الغاز 
املسال التي تصدر من الواليات املتحدة وقطر. 
في  قياسية  ارتفاعات  حاليا  أوروبـــا  وتشهد 
ــعــــروض من  ــاز، وســــط تـــراجـــع املــ ــغــ أســـعـــار الــ
الخام عامليا بالتزامن مع تعافي االقتصادات 

من أزمة »كوفيد-19«.
وفــي الــواليــات املــتــحــدة، ارتفعت عــقــود الغاز 
في بورصة نيويورك بنسبة 11% عند تسوية 
ــوم االثــــنــــن، مــــع ارتــــفــــاع الــطــلــب  ــ تـــعـــامـــات يـ
وتـــراجـــع اإلمــــــــدادات حــــول الـــعـــالـــم. وواصــلــت 
فــي سبع  الــغــاز تسجيل أعلى مستوى  عقود 
سنوات ونصف في السوق األميركي، بسبب 
بــرودة من  أكثر  الشتاء سيكون  بــأن  تكهنات 
الغاز تسليم  السنوات املاضية. وصعد سعر 
 57 أو   %11 بــنــســبــة  األول  تــشــريــن  أكـــتـــوبـــر/ 
ا، ليصل إلى 5.706 دوالرات لكل مليون 

ً
سنت

التسوية، وهو  وحــدة حرارية بريطانية عند 
أعلى مستوى منذ فبراير/شباط.

وفـــي الــصــن، تــعــكــس أزمــــة الــطــاقــة املتفاقمة 
شـــحـــا شــــديــــدًا فــــي اإلمــــــــــدادات عـــلـــى مــســتــوى 
الـــعـــالـــم، الـــــذي شــهــد بــالــفــعــل فـــوضـــى تبتلع 

األسواق في أوروبا.
ــلـــيـــات اإلغــــــــــاق، عــــــزز االنـــتـــعـــاش  ــد عـــمـ ــعــ وبــ
ــلـــب مــــن األســــر  االقــــتــــصــــادي فــــي الــــبــــاد الـــطـ
انــخــفــاض االستثمار  أدى  والــشــركــات، حــيــث 
تقييد  إلــى  والحفارين  املناجم  قبل عمال  من 
لخطر  الصيني  االقتصاد  اإلنتاج. ويتعرض 
املستخدمن  الفحم والغاز  الحاد في  النقص 

لتدفئة املنازل ومصانع الطاقة، هذا الشتاء.
في  الفحم  لتدفئة  اآلجــلــة  العقود  وتضاعفت 
الصن أكثر من أربع مرات في الشهر املاضي، 
تقيد  حيث  جــديــدة،  قياسية  أرقــامــا  محطمة 
ــم والـــتـــلـــوث  ــنـــاجـ املــــخــــاوف بـــشـــأن ســـامـــة املـ
اإلنتاج املحلي، في حن يستمر حظر شحنات 

الفحم من أكبر مورد في أستراليا. 

ــك األســـــــواق«.  ــذلـ املــعــيــشــيــة لــلــمــواطــنــن وكـ
 لــدى الحكومة 

ّ
وتــقــول حــركــة »طــالــبــان« إن

ــب املـــســـؤولـــن  ــ ــ مـــبـــالـــغ كـــافـــيـــة لـــصـــرف رواتـ
 
ّ
واملوظفن، مشددة في الوقت نفسه على أن
بسبب  مشاكل  تواجه  أفغانستان  ميزانية 
تــهــريــب مــبــالــغ ضــخــمــة مــن قــبــل مــســؤولــن 
ســـابـــقـــن فــــي الـــحـــكـــومـــة، وبـــســـبـــب تــجــمــيــد 
املــجــتــمــع الــــدولــــي مــبــالــغ مــالــيــة أفــغــانــيــة. 
وحــــول مـــا يــواجــهــه املـــواطـــن األفــغــانــي من 
حالة معيشية صعبة، تقول نجا واحدي، 
 
ّ
إن الجديد«،  »العربي  لـ مة، 

ّ
معل تعمل  التي 

»الــحــيــاة أصــبــحــت صــعــبــة، فــتــوفــيــر وجبة 
واحدة لألسرة لم يعد في متناول الجميع. 
لقد خسرنا كل شيء، وال أدري ماذا أفعل كي 
أتدبر أمور منزلي«. وتضيف واحدي »أقوم 
األفــغــانــي(  )التقليدي  بــوالنــي  خبز  بطهي 
ونبيعها في السوق كي ندبر أمور حياتنا، 
 الناس ليس عندهم مال كي 

ّ
لكن املشكلة أن

يشتروا الخبز«.
دفع رواتب املعلمن ملدة شهرين خال 

ُ
لم ت

فــتــرة حــكــومــة الــرئــيــس األفـــغـــانـــي الــســابــق 
أشـــــــرف غــــنــــي، وبــــعــــد ســـيـــطـــرة »طـــالـــبـــان« 
آب  أغسطس/  كــابــول، منتصف شهر  على 
ــة كــلــيــا مـــن دون  ــلــت الــــدراســ

ّ
املـــاضـــي، تــعــط

لتعود  جــديــد،  مــن  ستأنف 
ُ
ست متى  معرفة 

ــا زالـــــــوا ال  ــكـــن املــعــلــمــن مــ ــا، ولـ ــيـ اآلن جـــزئـ
نجا،  وتشير  رواتبهم.  عن  شيئا  يعرفون 
الــخــريــجــة الــجــامــعــيــة، إلــــى أنـــهـــا أصــيــبــت 
أوالدهــا عندما  لقلقها على  بمرض نفسي 
يــنــامــون جــائــعــن، حيث تبقى يقظة طــوال 
الــلــيــل تفكر فــي الــغــد، مــؤكــدة أنــهــا لــم تعد 

ــا فــي ظل  قـــادرة على توفير الــغــذاء ألوالدهـ
املواد  أسعار  وارتفاع  الراتب  من  حرمانها 
الــغــذائــيــة بشكل مــتــواصــل.  وتــضــيــف أنها 
أنها  رغــم  أشهر   3 منذ  راتبها  تتقاضى  ال 
الــقــائــمــة عــلــى أمــــور أســرتــهــا املــكــونــة مــن 6 
ــاة زوجــهــا مــنــذ عـــدة ســنــوات  أبــنــاء بــعــد وفـ
متأثرًا بسرطان الكبد. على غرار ذلك، يقول 
ويـــس الـــديـــن، وهـــو صــاحــب مــحــل عصائر 
أفغانستان،  ــاد، شــرقــي  أبـ فــي مدينة جــال 
 تــدهــور األوضــــاع 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن لـــ

املــعــيــشــيــة انـــعـــكـــس بـــالـــســـلـــب عـــلـــى دخــلــه 
الـــذي كـــان يــتــجــاوز 1700 أفغانية  الــيــومــي 
حــركــة  تــراجــعــت  حــيــث  دوالرًا(،   20 )نـــحـــو 
ــره لــتــســريــح الــعــامــل  ــطــ ــا اضــ ــيـــعـــات، مــ ــبـ املـ

الوحيد معه.
ــم  ــن »بــــرنــــامــــج األمــ وحــــــذر تـــقـــريـــر صــــــادر عــ
املتحدة اإلنمائي« )UNDP(، في 9 سبتمبر/ 
 أفــغــانــســتــان تتأرجح 

ّ
أيــلــول الــحــالــي، مــن أن

ــقـــر شــــامــــل« يــمــكــن أن يــصــبــح  عـــلـــى شـــفـــا »فـ
ما   2022 الــعــام  منتصف  فــي  واقــعــة  حقيقة 
املجتمعات  لدعم  عاجلة  بــذل جهود  يتم  لــم 
 
ّ
املــحــلــيــة واقـــتـــصـــاداتـــهـــا. وقـــــال الــتــقــريــر إن
»أفغانستان تواجه إلى حد كبير فقرًا عامليا 
ــذا هــو  ــ بـــحـــلـــول مــنــتــصــف الــــعــــام املــــقــــبــــل... هـ
مــا نتجه إلــيــه - إنــه )مــعــدل الفقر( 97% إلى 
تعمل  الــتــي  الطريقة  عــن  النظر  بغض   %98
الفقر   مــعــدل 

ّ
أن الــتــوقــعــات«، علما  بــهــا هـــذه 

فـــي أفــغــانــســتــان يــبــلــغ حــالــيــا 72%. وحـــول 
ســيــاســة »طــالــبــان« حــيــال الــوضــع املعيشي 
واالقتصادي، تحديدًا ارتفاع األسعار، يقول 
الحركة،  في  القيادي  قــاري سعيد خوستي، 
 »األمــــور تتحسن«، 

ّ
إن الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ

تعمل  »لديها خطط  الحركة   
ّ
أن على  مشددًا 

عــلــيــهــا مـــن أجــــل تــطــبــيــع الــحــركــة الــتــجــاريــة 
 على 

ّ
واالقــتــصــاديــة فــي الــبــاد«. وأضـــاف أن

فــنــحــن جميعا   ،
ً
قـــلـــيـــا أن »يــنــتــظــر  الــشــعــب 

ضحايا ما حصل في الباد، وبــدون الصبر 
والتعاون ال يمكن أن تتحسن األمور«.

أسعار الغاز تتجاوز ألف دوالر ألول مرةقلق في أسواق أفغانستان... ركود وأسعار مرتفعة

التصويت لصالح مشروع رفع سقف الدين 
في مجلس الشيوخ، حيث رفض 50 عضوًا 
املـــشـــروع مــقــابــل مــوافــقــة 24 عـــضـــوًا، بينما 
ــة 60  ــقـ ــوافـ ــــروع إلـــــى مـ ــــشـ تـــحـــتـــاج إجـــــــازة املـ
عــضــوًا. وعــلــى الــرغــم مــن خــطــورة مــوضــوع 
الــتــمــويــل فـــي الـــســـوق األمـــيـــركـــي والـــعـــاملـــي، 
ينظر العديد مــن خــبــراء املــال إلــى أزمــة رفع 

»عملة احتياط«، وكذا على تصنيف الدين  كـ
املــتــحــدة، وال يستبعد  لــلــواليــات  الــســيــادي 
محللون أن يؤدي إلى انهيار أسعار األسهم 
املــتــداولــة فــي ســوق »وول ستريت«، ينتهي 
بمحو تريليونات الدوالرات. في هذا الشأن، 
تــقــول دراســـــة صـــــادرة عـــن وكـــالـــة »مـــوديـــز« 
االئــتــمــانــي، أصــدرهــا  األمــيــركــيــة للتصنيف 

سقف الدين بمنظار »املناورات الحزبية« أو 
»املزايدات واالبتزاز السياسي« في واشنطن 
أكثر منه أزمة مالية حقيقية، ألنه موضوع 
خطر ال يمكن أن يقدم عليه أي من الحزبن، 
ألن توقف وزارة الخزانة عن تمويل االنفاق 
ســتــكــون لـــه تـــداعـــيـــات خــطــيــرة عــلــى مــوقــع 
الواليات املتحدة كدولة عظمى وعلى الدوالر 

ــان مــــــــارك زانــــــــــدي وبــــيــــرنــــارد  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ االقـ
يــــــاروس، إن تــخــلــف الــــواليــــات املــتــحــدة عن 
سداد مستحقات حملة السندات الحكومية 
سيكون مكلفا لاقتصاد األميركي وستكون 
له »تداعيات كارثية« وبالتالي من املستبعد 
حــدوثــه. وحسب الــدراســة، فــإن عــدم املوافقة 
على رفع سقف الدين األميركي سيقود إلى 

تعليق الحكومة ملدفوعات اإلنفاق الحكومي 
خـــال الــشــهــور األخـــيـــرة مــن الــعــام الــجــاري. 
موديز،  تقول  الكلي  االقتصاد  صعيد  على 
الدين سيكلف االقتصاد  إن عدم رفع سقف 
نحو 6 ماين وظيفة، ويرفع معدل البطالة 
إلى 9.0%. أما على صعيد أسواق املال، فلم 
الواليات  تخلف  يــؤدي  أن  الوكالة  تستبعد 
ــن تـــســـديـــد مـــســـتـــحـــقـــات حــمــلــة  ــ ــدة عـ ــحــ ــتــ املــ
ــة فـــي الـــبـــورصـــة شبيهة  ــ الـــســـنـــدات إلــــى أزمـ
بـــأزمـــة انــهــيــار ســـوق »وول ســتــريــت« عقب 
اندالع األزمة املالية العاملية في العام 2008«.  
وتــتــوقــع مــوديــز فــي أســـوأ الــســيــنــاريــوهــات، 
ــيـــركـــي نــحــو 15  أن يــخــســر ســــوق املـــــال األمـ
قيمته  مـــن   %25 نــحــو  أي  دوالر،  تــريــلــيــون 

الحالية القريبة من 60 تريليون دوالر. 
ــالــــة الــتــصــنــيــف الـــعـــاملـــيـــة فـــإن  وبـــحـــســـب وكــ
الــتــخــلــف عـــن ســـــداد مــســتــحــقــات الــســنــدات 
حتى ولــو حــدث لفترة وجــيــزة، يعد خطرا، 
ألن املــســتــثــمــريــن فـــي الـــســـنـــدات األمــيــركــيــة 
أصبح  الحكومي  التمويل   « أن  سيعتقدون 
لعبة سياسية في يد الكونغرس«، وبالتالي 
تتوقع الوكالة أن تحدث أزمة ثقة في أدوات 
لها تداعياتها  األمــيــركــيــة، وســتــكــون  الــديــن 
ــتـــحـــدة.  وتـــرى  ــات املـ الــخــطــيــرة عــلــى الــــواليــ
ــازة رفـــع سقف  مــوديــز أنـــه فــي حـــال عـــدم إجــ
الــديــن الــعــام األمــيــركــي، فـــإن وزارة الــخــزانــة 
األميركية ستكون مجبرة على التخلف عن 
السداد في 20 اكتوبر/ تشرين األول املقبل، 
لكن مصرف »غولدمان ساكس« االستثماري 
االستمرار  يمكنها  الخزانة  وزارة  أن  يعتقد 
ــاق حــتــى بـــدايـــة نــوفــمــبــر/  ــفــ فـــي تــلــبــيــة اإلنــ

تشرين الثاني املقبل. 
من جانبه يقول مدير معهد أبحاث » بيكون 
ــن، بــن  ــطـ ــنـ ــــزرس« فــــي واشـ ــايــ ــ بــولــيــســي أدفــ
كــولــتــان، إن » التخلف عــن الــســداد لــو حدث 
الــتــي ستخسرها  الثقة  فــإن  واحـــدة  للحظة 

أدوات الدين األميركي ستكون دائمة«. 
نشرة  نقلتها  تعليقات  فــي  كولتان  ويشير 
»ماركت ووتش« إلى أن أي تخلف سينعكس 
مباشرة على العائد على السندات األميركية. 
ويــســتــبــعــد مـــصـــرف بـــاركـــلـــيـــز الــبــريــطــانــي 
املــتــحــدة عن  الــواليــات  فــي تحليل أن تعجز 
تسديد التزاماتها، ولكن االرتباك السياسي 
ستكون له تداعيات سلبية على سوق املال 
األميركية،  الخزانة  األميركي. وكانت وزيرة 
جــانــيــت يــلــن، قـــد حــــذرت قــبــل أســابــيــع من 
ــازة رفـــع ســقــف الــديــن على  مــخــاطــر عـــدم إجــ

االقتصاد األميركي.

ارتفع عائد السندات األميركية ألجل عامين إلى أعلى مستوياته في 18 
مصرف  يقلص  أن  مستثمرون  ويتوقع  بلومبيرغ.  بيانات  حسب  شهرًا، 
من  مشترياته  الفيدرالي  االحتياط 
األصول. ويشتري الفيدرالي سندات 
دوالر  مليار   120 قيمتها  حكومية 
األميركية  الوكالة  وحسب  شهريًا. 
ارتفع العائد أمس الثالثاء بمقدار 3 
نقاط أساس. وشهد مزادًا للسندات 
من  ضعيفًا  طــلــبــا  ــيــن  ــن اإلث يـــوم 
عائد  ويواصل  المستثمرين.  قبل 
وفقًا  االرتفاع  األميركية  السندات 

الحتمال تشديد السياسة النقدية.

ارتفاع عائد السندات

مال وسياسة

تتفاقم أزمة المعيشة 
في أفغانستان بينما تعجز 

طالبان عن إدارة الشؤون 
المالية وسط عدم 
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رؤية

شريف عثمان

أغلب  في  روتيني غير معتاد  إجــراء  أسابيع، وضمن  ثالثة  قبل 
بالدنا العربية، أظهرت تقارير قدمتها البنوك التي يتعامل معها 
»البنك  الفيدرالي  االحتياط  لفروع مجلس  اإلقليميون  املحافظون 
لبعضهم في ســوق األسهم  األميركي« وجــود تعامالت  املركزي 
والسندات تصل قيمتها إلى ماليني الدوالرات، في وقٍت كانت لجنة 
السوق الفيدرالية املفتوحة، املسؤولة عن وضع السياسة النقدية 
للبنك املركزي األكبر في العالم، والتي تضم بعضًا من هؤالء في 
من  الــبــالد  لحماية  ــــدوالرات  ال تريليونات  تتابع ضــخ  عضويتها، 

الدخول في أزمة مالية على غرار ما حدث في 2008 – 2009. 
ــــرت كـــابـــالن، وإريـــك  ــاء فـــي تــقــاريــر الــبــنــوك املــركــزيــة أن روبـ وجــ
االحتياط  بنك  إدارة  ورئيسي مجلس  اللجنة  روزنــبــرغ، عضوي 
العام  الفيدرالي بمدينتي داالس وبوسطن، باعا واشتريا أسهمًا 

املاضي بعشرات املاليني من الدوالرات.
أو  الــفــيــدرالــي،  البنك  إدارة  أعــضــاء مجلس  قــوانــني تمنع  ال توجد 
املحافظني اإلقليميني للبنك املركزي األميركي، من التعامل في بيع 
وشراء األسهم والسندات، طاملا أنه يتم اإلفصاح عنها، لكن أغلب 
ني خالفا امليثاق األخالقي لوظيفتهما، 

َ
املتابعني اعتبروا أن املحافظ

وعرضا نفسيهما للوقوع في فخ تضارب املصالح. 
وقالت واحدة من الجهات الرقابية إنه »لم يكن يتعني على أي من 
العاملني في بنك االحتياط الفيدرالي أن يبيع ويشتري أسهمًا في 
املواطنني حتفهم، ويفقد  يلقى مئات اآلالف من  بينما  البورصة، 

ماليني آخرون وظائفهم، بسبب الوباء القاتل«.
بعد يومني مــن اإلعـــالن عــن الــواقــعــة، قــال جيرومي بـــاول، رئيس 
بنك االحتياط الفيدرالي إن القواعد التي تحكم تعامالت مسؤولي 
املــراجــعــة، مطالبًا أعضاء  إلــى بعض  الــبــورصــة تحتاج  فــي  البنك 

مجلس اإلدارة بمزيد من االلتزام بالضوابط. 
إدارتــه  اجتماعات مجلس  للبنك عقب  أول مؤتمر صحافي  وفي 
السؤال  املاضي، كان  األسبوع  املفتوحة  الفيدرالية  السوق  ولجنة 
األول من الصحافيني لرئيس البنك املركزي األميركي عن الخطوة 
التالية في التعامل مع املسؤولني بعد التقارير التي أظهرت تعاملهم 
بكثافة في سوق األسهم، وكأن حالة االقتصاد ومعدالت الفائدة 

ليست األولوية اآلن. 
املــوضــوع وتــم عمل تحريات واسعة من  النشر في  لم يتم حظر 
أكثر من جهة، ولم يتم إيقاف أو حتى استبعاد الصحافي الذي 
املؤتمر الصحافي، وأجــاب  فــي  املــوضــوع  البنك عــن  ســأل رئيس 
باول بكل هدوء ووضوح ألنه يدرك أن من حق الشعب األميركي 

أن يعرف الحقيقة، وأن كل مخطئ ال بد أن ينال جزاءه.
وبعد أقــل مــن أســبــوع، وتــحــديــدًا يــوم اإلثــنــني املــاضــي، ورغــم دفع 
العمليات  مــن  أي  فــي  قانونية  بــعــدم وجـــود مخالفات  ــني 

َ
املــســؤول

االحتياط  بنك  إدارة  مجلس  ورئيسا  اللجنة  عضوا  نفذها  التي 
العام املاضي،  البورصة  الفيدرالي بمدينتي داالس وبوسطن في 
وأن التعامالت كلها جرت املوافقة عليها من قبل املستشار العام 
طلِب  أو  باالستقالة،  املحافظان  تقدم  ذلــك  رغــم  الفيدرالي،  للبنك 
اإلحالة إلى املعاش، تجنبًا ملزيد من الضغوط، وإرضاًء للرأي العام. 
في نفس الشهر الــذي جرت فيه تلك األحــداث، كانت هناك قصة 
ــرى حــزيــنــة، بــطــالهــا شـــاب أمــيــركــي وخــطــيــبــتــه، ســـافـــرا معًا  أخــ
لقضاء بعض الوقت في عدد من الحدائق العامة في واليات الغرب 
وإرســال  وأصدقائهما،  بأهلهما  االتــصــال  على  ودأبــا  األميركي، 
الصور والفيديوهات القصيرة التي تظهر استمتاعهما بالرحلة. 
لكن بعد عدة أيام، عاد الشاب، وحده، بسيارة الفتاة، إلى منزله في 

والية فلوريدا، بينما توقفت اتصاالت الفتاة بأهلها.  
بعد إبالغ األهل باختفاء ابنتهم، وتأكيد شهود وجود خالفات أدت 
دعيت لهم في مناسبة 

ُ
لبعض العنف بني الخطيبني، وأن الشرطة است

واحــــدة عــلــى األقــــل لــفــض الــخــالفــات، تــوجــهــت الــشــرطــة واملــبــاحــث 
الفيدرالية إلى منزل الشاب لسؤاله عنها، إال أنه رفض اإلجابة عن 
أي سؤال، فما كان من الشرطة إال أن أخذت سيارة الفتاة، وأعادتها 

 أن الخطيب لم يبد أي تعاون معهم. 
ً
ألسرتها، موضحة

لم تقبض عليه الشرطة، ولم تجبره على البقاء باملنزل، ولم توجه 
إليه أية اتهامات، ولم يتم جره إلى القسم الستجوابه أو القيام بأي 

نوع من الضغوط لدفعه إلى التحدث. 
وبعد يومني، ضاق الشاب بتكرار حضور املباحث ملنزله، وتوافد 
بالفعل  املــنــزل، وخــرج  عــشــرات الصحافيني عليه، فقرر مــغــادرة 
دون أن يشعر به أحد، وحتى اآلن لم يتمكن أحد من العثور عليه، 
ولم توجه إليه الشرطة اتهامات، حيث قال مسؤول فيها إنه ليس 
من السهل توجيه اتهام بهذا الحجم دون وجــود أدلــة، وذلــك رغم 

العثور على جثة الفتاة والتأكد من أنها جريمة قتل. 
البعد عن بعضهما،  بعيدان كل  الحادثني  أن  األولــى  للوهلة  يبدو 
أن  التدقيق يظهر  لكن قليال من  بينهما،  وأنــه ال يوجد ما يربط 
الـــدولـــة، مــســؤولــني حكوميني وجــهــات  احــتــرام  مــا يجمعهما هــو 
قضائية وشرطة، للمواطن العادي وللرأي العام، دون أن تكون له 
 

ّ
صلة بأصحاب نفوذ، ودون مهادنة أو حماية ألي مسؤول يخل

بمسؤوليات وظيفته، وإن لم يخرج عن القانون.
لــلــمــواطــن يــمــكــنــك مــالحــظــتــه فـــي مستشفيات  ــتــــرام  نــفــس االحــ
الواليات املتحدة، وفي توفر التأمني الصحي لكل الطبقات، وبتكلفة 
تتناسب مع مستوى الدخل، وتم تخفيض الحكومّي منها للربع 
تقريبًا لفئات الدخل األدنى هذا العام لتخفيف العبء عليهم بعد 

عام الجائحة. 
ونفس االحترام تراه في املدارس الحكومية املنتشرة بطول البالد 
وعرضها، والتي ُيقبل فيها التالميذ بغض النظر عن جنسياتهم، 
أو نوعية الفيزا التي حصلوا عليها، أو حتى نوعية اإلقامة وكونها 

شرعية أم غير شرعية. 
ُيقبل الطالب، بدون أي مصاريف وال حتى قيمة الورق الذي يتم 
التقديم عليه، ويتم التأمني الصحي عليهم أيضًا باملجان، وترسل 
للطبقات منخفضة الدخل منهم كوبونات للحصول على وجبات 

مجانية في املدرسة. 
التكنولوجية  اإلمكانات  وتوفر  م،  ــقــدَّ

ُ
امل التعليم  جــودة  عن  وبعيدًا 

الحديثة في أبعد قرية في أي واليــة، ال تخلو مدرسة من مالعب 
فرصة  منهم  لكل  وتــتــاح  للتالميذ،  الــريــاضــة  مــمــارســة  لتسهيل 
أبــواب  تفتح  كما  إليها،  لالنضمام  يهواها  التي  الرياضة  اختيار 

املالعب باملجان ألبناء الحي خالل عطلة نهاية األسبوع.
احترام املواطن فرض على الحكومات في كل البلدان، وليس منة 
االستثمار  ويأتي  األوطـــان،  تستقر  فقط  وبهذا  عليهم،  بها  ُيمن 

ِغل، وينتعش اقتصاد البالد.
َ
ست

ُ
األجنبي الحقيقي ال امل

غرائب وطرائف احترام 
المواطنين



علي أنوزال

ــيـــس الـــتـــونـــســـي قـــيـــس ســـعـــّيـــد حــالــة  ــرئـ الـ
 في 

ٌ
تستعصي عــلــى الــفــهــم، فــهــو مــحــافــظ

طريقة تفكيره، وثوري في ممارسته عند 
مــواجــهــتــه الــفــســاد واملــفــســديــن. قــامــوســه 
ــلــــغــــوي يـــنـــهـــل مــــن مـــرجـــعـــيـــة إســـامـــيـــة  الــ
السلطة  إلــى  وصــولــه  منذ  لكنه  تقليدية، 
شــيــطــن اإلســامــيــن، وحــولــهــم إلـــى هــدف 
ــيـــة«. هــو  ــانـــونـ ــقـ ــه الـ ــنـــّصـــات »صــــواريــــخــ ملـ
مــع »الــربــيــع الــعــربــي« عندما يــتــحــّدث عن 
ــاع الـــنـــاس االجــتــمــاعــيــة، ويــذّكــرهــم  ــ أوضــ
بــمــن كــــان الــســبــب فـــي فــقــرهــم وبــؤســهــم، 
وضـــد الــربــيــع وشـــعـــاراتـــه، عــنــدمــا يتعلق 
النقد وحقهم في  الناس في  األمــر بحرية 
التظاهر. دكتاتور في تصرفاته وقراراته، 
وديــمــقــراطــي يــحــتــرم الــدســتــور والــقــانــون 
ص وُمنقذ ودكتاتور 

ِّ
ل

َ
في تصريحاته. ُمخ

ومستبد في اآلن نفسه. بسيط في تفكيره 
وطــــرحــــه وغــــامــــض عـــنـــد صــمــتــه ولــحــظــة 
التعبير  فــي  يتوانى  ال  وعبوسه.  تجّهمه 
ــرّدد في  ــتــ ــه الـــدســـتـــور، وال يــ ــرامـ ــتـ عـــن احـ
ــرارات وتــوقــيــع مــراســيــم ال عاقة  اتــخــاذ قــ
ــذي يــقــســم بأغلظ  ــروح الــدســتــور الــ لــهــا بــ

أيمانه أنه يحترمه ويطبقه!
ــة قـــيـــس ســـعـــّيـــد تــســتــدعــي الــتــحــلــيــل  ــالـ حـ

الفيتوري شعيب

في طبرق،  املنعقد  الليبي  البرملان  أعلن 
الوحدة  من حكومة  الثقة  أخيرا، سحب 
ــاءت عــبــر تــفــاهــمــاٍت  الــوطــنــيــة، والــتــي جـ
ــا بــعــثــة  ــ ــهـ ــ ــادتـ ــ ــّددة، قـ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ وحــــــــــــــوارات مــ
األمـــــم املـــتـــحـــدة لـــلـــدعـــم فـــي لــيــبــيــا، عــبــر 
االنقسام  إلنــهــاء  الليبي  الــحــوار  ملتقى 
املــؤســســيــة  واألجــــســــام  أواًل،  الــســيــاســي 
ــة فــي الــبــاد ثــانــيــا، وصــــواًل إلــى  املـــوازيـ
الــتــهــيــئــة الـــازمـــة لــانــتــقــال إلـــى املــرحــلــة 
الــعــام ثالثا، عبر  أواخـــر هــذا  فــي  املقبلة 
ــّدة ســلــفــا لـــذلـــك،  ــ ــعـ ــ خـــريـــطـــة الـــطـــريـــق املـ
االتفاق  اإلجــراء  ناهيك عن مخالفة هــذا 
منذ  الــبــاد  عليه  تسير  الــذي  السياسي 
2015. غــيــر أن هــذه الــحــكــومــة مــنــذ منح 
نفسه،  على  املتشظي  البرملان  لها  الثقة 
وهــــي فـــي حـــالـــة اســتــقــطــاب حــــاد تــعــلــو 
ل 

ُّ
َدخ

َ
بوادره وتفتر بن حن وآخر، من ت

فـــي عــمــلــهــا، وفــــرض وزراء ووكـــــاء في 
عنها،  املــيــزانــيــة  حــجــب  إلــى  تشكيلتها، 
لــتــهــا! لــتــكــون بــعــد ذلــك  ــمَّ مــســاء ــ ـ

َ
ــن ث ومــ

الــقــشــة الـــتـــي قــســمــت ظــهــر الــبــعــيــر كــمــا 
يقال، بحجب الثقة عنها. 

غــيــر أن املــتــتــبــع لــذلــك كــلــه يتضح لــه أن 
ــان لها  الــحــكــومــة، بــطــريــقــة أو أخــــرى، كـ
ــذا االســتــقــطــاب  ــزء كــبــيــر فـــي جــعــل هــ جــ
واقـــعـــا، ألمـــريـــن: قــبــولــهــا بــاملــتــنــاقــضــات 
فــي تــكــويــنــهــا، وجــعــل الــيــد الــطــولــى في 
ذلــك ألعــضــاء الــبــرملــان. وإصـــرارهـــا على 
ــنـــه، وإن جــعــل  الـــحـــصـــول عـــلـــى الـــثـــقـــة مـ
ــكـــون أمــمــيــا،  مــلــتــقــى الـــحـــوار الــلــيــبــي املـ
ــــوجــــد لـــهـــا طـــريـــقـــا أخـــــرى لـــذلـــك عــن 

ُ
وامل

نــفــســه، إال أن اإلصـــــرار  املــلــتــقــى  طـــريـــق 
يلتئم  البرملان جعله  الثقة من  نيل  على 
السياسية،  الحياة  إلــى  ويــعــود  مــجــّددا، 
بــعــد أن كــــان فـــي حــكــم املـــيـــت ســريــريــا، 
باعتبار انقسامه إلى برملانن، أحدهما: 
ــة طـــــبـــــرق، واآلخــــــر  ــنـ ــديـ ــمـ فـــــي الـــــشـــــرق بـ
اتــخــذ مـــن الــعــاصــمــة طــرابــلــس مـــقـــّرا له 
ــــدوان عــلــيــهــا، حـــيـــث اســتــطــاع  ــعـ ــ بـــعـــد الـ
الــبــرملــانــيــون الـــرافـــضـــون لــلــعــدوان على 
طــرابــلــس تــكــويــن جــســم بــرملــانــي بــعــدد 
 بــرملــان طــبــرق، 

َّ
كــبــيــر مــن األعـــضـــاء، شـــل

عيد إلى 
ُ
وجعله منعدم النصاب، إال أنه أ

سعد كيوان

ــــن الــــصــــهــــاريــــج تـــعـــبـــر الــــحــــدود  ــــل مـ ــــوافـ قـ
واملعابر السورية - اللبنانية غير الشرعية، 
السوري، محّملة  قادمة من مرفأ بانياس 
الله إلى منزلة  الــذي رفعه حزب  باملازوت 
أهــــم مـــن مــنــزلــة الــخــبــز بــالــنــســبــة لــلــنــاس، 
ــهـــي«، فــخــرج األهــالــي  وبــمــثــابــة »نــصــر إلـ
ملاقاة املـــازوت، املـــاّدة الــســوداء السحرية، 
على وقع األهازيج والزغاريد وإطاق النار 
»حياة  احتفاء في شوارع بعلبك، وهتافا بـ
السيد« )حسن نصر الله(. صهاريج تعبر 
بــطــريــقــة غــيــر شــرعــيــة، وال مــن يــراقــب وال 
من يحاسب، علما أن زعيم حزب الله كان 
قــد أعــلــن قــبــل أشــهــر عــزمــه عــلــى اســتــقــدام 
بــواخــر إيــرانــيــة محّملة بــاملــحــروقــات إلــى 
لــبــنــان لــلــتــعــويــض عـــن الــنــقــص الــحــاصــل 
فـــي األســـــــواق املــحــلــيــة. ومــــع ذلـــــك، عــبــرت 
الــدولــة  ظــل صمت  فــي  الصهاريج مظفرة 
املــطــبــق، وتــحــت أقــــواس الــنــصــر، فــيــمــا لم 
ميقاتي،  الــحــكــومــة نجيب  رئــيــس  يـــتـــرّدد 
ــام،  ــل الــقــصــر الــحــكــومــي، قــبــل أيـ الــــذي دخـ
مظفرا وحــائــزا دعــم حــزب الله وثقته، في 
ــتـــراف بـــأن عملية دخــــول الــصــهــاريــج  االعـ
»تـــشـــكـــل انـــتـــهـــاكـــا لـــلـــســـيـــادة الــلــبــنــانــيــة«، 
ولــكــنــه اكــتــفــى، فــي الــوقــت نــفــســه، بــالــقــول 
»أنــــا حـــزيـــن«، وأســــوأ مــن ذلـــك تــنــّصــل من 
للحكومة  »ال عاقة  أن  مــؤّكــدا  املسؤولية، 
 بالعجز أم أنه 

ٌ
بــاألمــر«! فهل هــذا اعــتــراف

غض نظر عن طرٍف لم يكن ممكنا لحكومة 
ــم يــمــنــح  ــو لــ ــور لــ ــنــ مـــيـــقـــاتـــي أن تــبــصــر الــ
لــوالدتــهــا.. فيما رئيس  الــضــوء األخــضــر 
ــذي أقـــســـم يمن  ــ الــجــمــهــوريــة، املـــؤتـــمـــن الـ
الدستور،  بحسب  الــســيــادة  على  الحفاظ 
التزم الصمت، وكذلك فعل رئيس املجلس 

النيابي والنواب، وكأن األمر ال يعنيهم. 
واألطــــــرف أن الــــنــــواب، فـــي لــحــظــة انــعــقــاد 
الثقة  عــلــى  للتصويت  الــنــيــابــيــة  الــجــلــســة 
بــالــحــكــومــة، اكــتــشــفــوا أن ال كـــهـــربـــاء في 
املـــازوت وتوقف  في  القاعة، بسبب نقص 
ــدات عن العمل، فأنجدهم تدخل أحد 

ّ
املــول

ــه اتــصــل  ــــذي أعـــلـــن أنــ ــلـــه، الـ ــــواب حــــزب الـ نـ
على  أمنت  التي  للحزب  التابعة  باملحطة 
الـــفـــور املـــــــازوت اإليــــرانــــي إلنــــــارة الــقــاعــة، 
ولــكــن متحدثا بــاســم الــحــكــومــة نــفــى هــذا 
األمر، خوفا من أن يعتبر خرقا للعقوبات 
املفروضة على إيران. واألنكى أن نصر الله 
يمعن في التحّدي، معلنا أن حزبه قد كسر 
الــواليــات املتحدة،  الحصار املــفــروض مــن 
عــلــمــا أن لــبــنــان غــيــر خــاضــع ألي حــصــار 

عبد اللطيف السعدون

رغـــــم الـــخـــيـــال الـــجـــامـــح الــــــذي امــتــلــكــتــه، 
لـــم تــتــخــيــل الـــروائـــيـــة اإلنــكــلــيــزيــة، أغــاثــا 
كــريــســتــي، يـــومـــا وقـــائـــع مــثــيــرة لـــروايـــة 
بوليسية الفتة كالتي أحكم تلفيقها فريق 
أمن عراقين، وتمّكنوا  قن وضباط 

ّ
محق

شــاشــة فضائية،  على  يعرضوها  أن  مــن 
وقد  الجمهور،  اهتمام  استقطبت  حيث 
ة 

ّ
اجترحوا من شاب بريء من مدينة الحل

شــخــصــيــة بـــطـــٍل يــقــتــل زوجــــتــــه، ويــحــرق 
جــثــتــهــا، ثـــم يــلــقــي بــبــقــايــاهــا فـــي دجــلــة، 
كـــي تــغــيــب مــعــالــم الــجــريــمــة تــمــامــا إلــى 
القاتل  اعــتــراف  املحققون  األبـــد، ويسجل 
املـــفـــتـــرض بـــالـــصـــوت والــــــصــــــورة، حــيــث 
ُيــحــكــم عليه بـــاإلعـــدام شــنــقــا، ويــقــودونــه 
إلــــى الــســجــن فـــي انــتــظــار تــنــفــيــذ الــحــكــم، 
ويتنفسون الصعداء بعد إنجاز فعلتهم 
يقف  الــقــدر  لكن  الثمن،  وقــبــض  الخبيثة 
لــهــم بــاملــرصــاد، إذ تظهر الــزوجــة فــجــأة، 
لتعلن أنها تركت بيت الزوجية لخافات 
أنه  الــزوج فرصته، ليعلن  عائلية. ويجد 
اضــطــر لــاعــتــراف بــجــريــمــٍة لـــم يرتكبها 
جــــّراء الــتــعــذيــب الــشــديــد الـــذي خــضــع لــه، 
سيجلبون  بأنهم  املحققن  من  وتهديده 
ــداء عــلــيــهــن  ــ ــتــ ــ ــتـــم االعــ ــيـ نــــســــاء بـــيـــتـــه وسـ
إذا لــم يــوقــع عــلــى »اعـــتـــرافـــات« أعـــّدوهـــا، 
ــراره« الــكــاذب بأنه   وهــكــذا انــتــزع منه »إقــ

قتل زوجته.
اقتيد  »السيناريو«،  لخيوط  واستكماال 
يصرخ  آخـــرون.  »مظاليم«  التحقيق  إلــى 
والـــد الــشــاب الــبــريء: »عــشــرة مــن أوالدي 
ــوتـــي ُســجــنــوا عــلــى جــريــمــٍة لـــم تقع  وإخـ
أصـــا، حــتــى ابــنــي الــقــاصــر لــم يسلم من 
الــعــدالــة«. تصل صرخته  أريـــد   .. السجن 
مصطفى  الحكومة،  رئيس  مسمعي  إلــى 
الــكــاظــمــي، الــــذي يــشــكــل لــجــنــة للتحقيق 
»مــراقــبــة  ومــحــاســبــة الــفــاعــلــن، ويـــأمـــر بـــ
وهــي  اإلنـــســـان«،  حــقــوق  معايير  تطبيق 
ــرا عــــن إجــــــــراءات  ــ ــ املـــعـــابـــيـــر الـــغـــائـــبـــة دهـ
ــلــــطــــات األمــــــــن ودوائــــــــــــر الــــقــــضــــاء فــي  ســ
املــّرة  والحصيلة  وسلوكياتهما،  الــعــراق 
لـــلـــســـنـــوات الـــســـابـــقـــة هــــي إعــــــــدام اآلالف 
مــمــن خــضــعــوا ملـــا خــضــع لـــه ابــــن مــديــنــة 
ــد،  ــديـ ــهـ ــــن تــــعــــذيــــٍب وتـ ــة الـــــبـــــريء مـ ــلـ ــحـ الـ
واتــهــامــات بــاطــلــة، وتــلــفــيــق »اعــتــرافــاٍت« 
بــألــســنــتــهــم بـــالـــصـــوت والـــــصـــــورة. وفـــي 
كــل مــرة، تصاعدت االستغاثات مــن أسر 
ــدات مــــن مــنــظــمــات  ــاشــ ــنــ املــــعــــدومــــن، واملــ

أن توقف حكومة بغداد  حقوق اإلنسان، 
انــتــهــاك إنسانية  الــتــعــذيــب ومــمــارســات 
اإلنسان، لكن أحدا لم ير صدى عمليا لكل 

تلك االستغاثات واملناشدات.  
واقـــعـــة ابـــن الــحــلــة، بــتــفــصــيــاتــهــا املــلــفــقــة، 
ـــاب الـــروايـــات 

ّ
لـــم تــخــطــر حــتــى فـــي بـــال كـــت

البوليسية في أيما مكان. ولذلك يمكن أن 
األمـــن ورجــال  املحققون وضــبــاط  يحصل 
اإلعــــــام املـــتـــواطـــئـــون مــعــهــم عــلــى »بـــــراءة 
ــراع« بــأســمــائــهــم، بــعــدمــا أوشـــكـــوا أن  ــتـ اخـ
يلفوا حبل املشنقة على رقبة شاب بريء، 
وارتـــكـــبـــوا جــريــمــة مــتــوافــرة األركــــــان، هي 
ــى فـــي غــرابــتــهــا ولــفــت االنــتــبــاه لــهــا.  ــ األولـ
واذا كانت أغاثا كريستي قد اكتسبت في 
حــيــنــه لــقــب »مــلــكــة الــجــريــمــة«، فـــان الــذيــن 
لفقوا جريمة اليوم يستحقون لقب »ملوك 
الجريمة« عن جــدارة، لبراعتهم في وضع 
وإنتاجه  عناصره  وتطويع  »السيناريو« 
فضائيٍة  فــي  وعــرضــه  تلفزيونية،  كــمــادة 
الحقيقة،  إال  ملتلقيها  تــقــّدم  ال  أنــهــا  تــزعــم 
لكنها خالفت ما يفترض أن أجهزة اإلعام 
في كل باد الله درجــت على اتباعه، وهو 
ــاالت فــي  ــ ــكــ ــ ــدم تــــرويــــج مــــابــــســــات وإشــ ــ عــ

قضايا لم تنجز أحكامها النهائية بعد.  
 على 

ً
وثــّمــة خــيــوط أخـــرى بــانــت مــعــطــوفــة

ــم تــكــتــبــهــا أغـــاثـــا  ــع الـــــروايـــــة الـــتـــي لــ ــائــ وقــ
كريستي، فقد أنبأتنا وزارة العدل، في بيان 
رسمي، أن في سجون العراق يرقد أكثر من 
محكومون  نصفهم  ســجــن،  ألــف  خمسن 
 حبال املشنقة 

ّ
باإلعدام وينتظرون أن تلتف

حول رقابهم. ولم تنس الوزارة التي تضع 
شعارا لها مقولة »العدل أســاس امللك« أن 
تحاول إخاء مسؤوليتها عن بقاء هؤالء 
املــحــكــومــن بــــاإلعــــدام يــأكــلــون ويــشــربــون 
ويــتــنــفــســون، ألن رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة لم 
الخاصة بهم،  األحــكــام  تــصــادق بعد على 
وليت الوزارة فّكرت في أن تدقق في أوراق 
هؤالء، خشية أن يكون بعضهم قد تعّرض 
يفعله،  لم  بما  فأقّر  التهديد،  أو  للتعذيب 
خصوصا بعد أن انفضح ما تم العمل على 
السياق  أن  واتــضــح  طــويــا،  عليه  التستر 
تعّرضهم  هــو  املتهمن  الســتــنــطــاق  الــعــام 
ألشــــكــــاٍل، بــعــضــهــا مــبــتــكــر، مـــن الــتــعــذيــب 
املــبــرمــج الـــذي يفضي بــهــم إلـــى االعــتــراف. 
وليت الوزارة تدرك أن تأخير إعدام مجرم 
لــن يــضــر املــجــتــمــع بــقــدر مــا يــضــّره إعـــدام 
إنسان بريء، وزوال الدنيا عند الله أهون 

من إزهاق روح بريئة .. أال هل بلغت؟
)كاتب عراقي(

الــنــفــســي أكـــثـــر مـــن الــتــحــلــيــل الــســيــاســي. 
ظــــاهــــرة صـــوتـــيـــة رديــــئــــة تــــحــــاول تــقــلــيــد 
ــال عـــبـــد الـــنـــاصـــر،  ــمـ الـــرئـــيـــس املــــصــــري جـ
وصورة مشّوهة من تخبط الزعيم الليبي 
الرئيس  الــقــذافــي ومــزاجــيــتــه. حتى  معمر 
التونسي املخلوع، زين العابدين بن علي، 
طه وتجّبره إلى هذا الحد 

ّ
لم يذهب به تسل

من جنون العظمة والرغبة النرجسية في 
سياسي  كــائــن  السلطة.  على  االســتــحــواذ 
ــــي آن،  ــــب، غـــيـــر نـــمـــطـــي وتـــقـــلـــيـــدي فـ ــريـ ــ غـ
يحبس نفسه داخل مربع من األلغاز التي 
يصعب فك رموزها. هو السلطة والدولة،  
املتضخمة  األنــا  وهما معا يتجّسدان في 
لــلــرئــيــس الـــــذي يــســيــر عــلــى طـــريـــق املــلــك 
ــذي كــان  الــفــرنــســي لــويــس الـــرابـــع عــشــر الــ

يقول »أنا الدولة والدولة أنا«.  
كـــل يــــوم يــعــطــي الـــرئـــيـــس ســعــّيــد لنفسه 
ــرار  ــل قــ صـــاحـــيـــات اســـتـــثـــنـــائـــيـــة. ومـــــع كــ
ينحرف أكثر فأكثر عن الدستور، ويقترب 
أكثر فأكثر إلى أن يعود بتونس إلى وضع 
ديــكــتــاتــوريــٍة ال تعلن عــن اســمــهــا. رئيس 
مــنــتــخــب ديـــمـــقـــراطـــيـــا، ويــحــكــم بــمــرســوم 
الصاحيات  جميع  ليتولى  بنفسه  وقعه 
القضاء  وحــتــى  والــتــشــريــعــيــة،  التنفيذية 
كان يريد أن ينّصب نفسه رئيسا لنيابته 
العامة. منذ قراره حل البرملان والحكومة 

الذي نجت فيه ثورة »الربيع العربي« من 
رياح الثورات املضادة.

مقاليد  تــولــى سعّيد  منذ  عــامــان  انقضى 
ــبــــاد، وكــــل يــــوم يـــمـــّر يــعــزز  الــحــكــم فـــي الــ
قــبــضــتــه عــلــى الــســلــطــة، ويــضــفــي الــطــابــع 
الــرســمــي عــلــى انــقــابــه، مــن خـــال إصـــدار 
ز سلطاته، 

ّ
أحكام ومراسيم استثنائية تعز

واقعا  أمــرًا  بدكتاتوريته  القبول  وتفرض 
ــن الــتــخــّبــط  مــــفــــروضــــا. وبـــعـــد شـــهـــريـــن مــ
والــفــوضــى فــي إصــــدار املــراســيــم وانــتــقــاد 
الدستور، استيقظ التونسيون على خطر 
عودة الدكتاتورية التي بدأت تتسّرب إلى 

 فـــي ســـاعـــاٍت 
ّ
بــلــدهــم، عــبــر مــراســيــم تـــســـن

جدار  مواجهة  فــقــّرروا  الليل،  من  متأخرة 
ــذا، بــالــنــزول إلـــى الـــشـــوارع،  االســـتـــبـــداد هــ
أمامهم كل منافذ االحتجاج  سّد 

ُ
ت أن  قبل 

ضده. وحتى الطبقة السياسية التي ظلت 
 فـــي انــتــقــادهــا دكـــتـــاتـــوريـــة سعيد 

ً
ــذرة ــ حــ

املــاضــيــن، إلدراكــهــا أنها  طـــوال الشهرين 
أغلبية كبيرة  فقدت مصداقيتها في نظر 
مــن مــواطــنــاتــهــا ومــواطــنــيــهــا، بـــدأت ترفع 
أصواتها منّددة باالنحراف الذي سيعيد 

الباد إلى عهد ما قبل ثورة 2011.
ــام مــفــتــرق طـــرٍق  الـــيـــوم، تــعــيــش تــونــس أمــ
ــــن االنــــــجــــــراف نـــحـــو الــقــمــع  ــا بـ ــ كـــبـــيـــر، مـ
لواحدة من أسوأ  واالستبداد والتأسيس 
باعتبارها  بــهــا  والــقــبــول  الــدكــتــاتــوريــات 
ــان ســيــحــيــق  ــ ــّر الــــــذي كـ أهــــــون أنـــــــواع الــــشــ
ــات الـــعـــبـــث  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ بــــهــــم لــــــو اســـــتـــــمـــــّرت سـ
والـــفـــســـاد الـــتـــي طــبــعــت الـــســـنـــوات الــعــشــر 
املــاضــيــة، أو تــصــحــيــح املـــســـار قــبــل فـــوات 
أكــثــر  جـــديـــٍد  لـــنـــظـــاٍم  والـــتـــأســـيـــس  األوان، 
والحريات  التعّددية  على  يحافظ  فاعلية 
األســـاســـيـــة، ويــضــمــن لــلــشــعــب الـــحـــق في 
التنمية االقتصادية والعدالة االجتماعية. 
وفــــي ظـــل الـــوضـــع املـــــــأزوم الـــــذي تعيشه 
ــا  ــزدوجــ ــرًا مــ ــطــ ــه خــ ــ ــــواجـ ــــونـــــس، حـــيـــث تـ تـ
ــيــــاســــي واإلفـــــــــاس  مـــــن االســـــتـــــبـــــداد الــــســ

االقـــــتـــــصـــــادي، لـــيـــس أمــــــــام الـــتـــونـــســـيـــات 
والتونسين مزيد من الوقت النتظار تحقق 
وعود رئيسهم الغامضة واملضطربة، فهو 
نفُسه ما زال يتلمس طريقه، يخبط خبط 
ــشـــواء، بــحــثــا عـــن مــخــرج لــلــوضــع الـــذي  عـ
حــشــر نــفــســه والـــدولـــة فــيــه. والــطــريــق إلــى 
الــطــريــق إلــى الجحيم،  الــدكــتــاتــوريــة، مثل 
ــفــــروش بـــالـــنـــيـــات الـــحـــســـنـــة. وال يــكــفــي  مــ
الرئيس سعّيد القول إنه يحترم الدستور، 
القانون، ويحارب الفساد، ويرفع  ويطبق 
يده عاليا لإلشارة إلى أنها نظيفة، إلقامة 
ــة عـــادلـــة.  ــدولــ ــيـــس لــ ــتـــأسـ حـــكـــم راشــــــد والـ
ـــــى إلــــى غير 

ّ
ــار الـــطـــوبـــاويـــة ول ــكــ زمــــن األفــ

رجــعــة، والـــدول القوية ال تــقــوم على حكم 
ــفـــرد، حــتــى لـــو كـــان ذا شــخــصــيــة قــويــة،  الـ
وباألحرى صاحب كاريزما مزّيفة، الدولة 
هي املــؤّســســات، وهــذه يجب أن تكون من 
الــشــعــب، تمثله وتــدافــع عن  الشعب وإلـــى 
الــواقــع، داخل  الكبير، في  الــرهــان  حقوقه. 
التحّول  مستقبل  على  وخارجها،  تونس 
إنقاذه  يجب  الــذي  التونسي  الديمقراطي 
قــبــل إغــــاق الـــقـــوس الــــذي فــتــحــتــه ثــــورات 
الــــثــــورات  ــإن  ــ فــ الــــعــــربــــي«، وإال  ــع  ــيــ ــربــ »الــ
تنعى  ومعه  انتصارها،  املــضــاّدة ستعلن 

موت الديمقراطية في املنطقة العربية.
)كاتب وإعالمي مغربي(

التوافقات  طريق  عن  السياسية  الحياة 
بــن أعــضــائــه إلنــهــاء االنــقــســام، فــي ظل 
مــرحــلــة أريــــد لــهــا أن تـــؤّســـس إلــــى زمــن 
توافقي، وصوال إلى االنتخابات في 24 
2021، وباعتبار  األول  ديسمبر/ كانون 
وطنية  وحـــدة  على حكومة  الــتــوافــق  أن 
ــــان الــــتــــوافــــق، فــي  ــك، وإن كـ ــ ــــزء مــــن ذلــ جـ
الحكومة وتكوينها  إيجاد  في  حقيقته، 

خارج اإلطار البرملاني في الباد.
ــــل االســـتـــقـــطـــاب الـــســـيـــاســـي الـــواقـــع  وصـ
ــان والـــحـــكـــومـــة إلـــى  ــرملــ ــبــ ــا بــــن الــ ــيـ ــالـ حـ
أن كــا  ــار  ــبــ ــتــ ــاعــ بــ ــــوى،  ــــصـ ــقـ ــ الـ درجـــــتـــــه 
مــنــهــمــا يــدعــو إلـــى إســقــاط اآلخــــر، ليس 
ــــل املــــمــــاحــــكــــات واملــــصــــالــــح الـــتـــي  ــــي ظـ فـ
بــل  فــــــريــــــق،  كــــــل  ــا  ــهـ ــيـ ــنـ يـــجـ يــــــحــــــاول أن 
أيــضــا فــي ظــل قــلــب املــعــادلــة السياسية 
باعتبار  األول،  املربع  إلــى  بها  والــعــودة 
ــان، فـــي وقــت  أن االســتــقــطــاب بــيــنــهــمــا كــ
مــــا، اســتــقــطــابــا نــخــبــويــا عــبــر تحصيل 
املصالح، واملوازنة بن االستفادة وعدم 
السير معا  اسقاط اآلخر. وبمعنى آخر، 
ــأهـــداف مـــغـــايـــرة، وصـــــواًل إلــــى مــرحــلــة  بـ
ــذا الـــوضـــع لم  قــطــف الـــثـــمـــار، غــيــر أن هــ
يــســتــطــع كـــاهـــمـــا املـــحـــافـــظـــة عـــلـــيـــه، أو 
قد  العــتــبــاراٍت  طــويــا،  فيه  السير  حتى 
أبرزها:  لعل  متابع،  لكل   

ً
واضحة تكون 

ــــق تــوجــهــات  اســـتـــحـــالـــة الـــســـيـــر مـــعـــا وفـ
ــة،  ــيـ ــذاتـ الـ ــن  مــ ى 

ّ
ــذ ــغـ ــتـ تـ مــخــتــلــفــة  ورؤى 

الليبي  الفاعل في املشهد  وإبــراز كونها 
ذلك هو   

َّ
ولعل إقليميا.  ثم  ومن  داخليا، 

الــســبــب الــرئــيــســي فـــي ســحــب الــثــقــة من 
الحكومة  البرملان  وجد  حيث  الحكومة، 
تــســحــب الــبــســاط تــدريــجــيــا مــن حلفائه 
ــا الـــفـــاعـــل  ــهـ ــونـ ــيـــن، وإثـــــبـــــات كـ ــمـ ــيـ ــلـ اإلقـ
الــرئــيــســي فـــي املــشــهــد الــلــيــبــي. وكــذلــك 
كـــــون هـــــذا االســــتــــقــــطــــاب، فــــي حــقــيــقــتــه، 
ــتـــي ال  ات الــســيــاســيــة الـ تــحــكــمــه الـــــــــوالء
ــده.  يــمــكــنــهــا الــجــمــع بـــن الــنــقــيــض وضــ
وبــالــتــالــي، ســرعــان مــا كــان االستقطاب 
ــو املــعــلــن  الـــجـــمـــاهـــيـــري، أو الــشــعــبــي، هـ
السياسية  االختافات  أن  باعتبار  اآلن، 
القاعدة  إلــى  يحتكم  الكل  وأن  مــتــزايــدة، 
الشعبية، وهي الفيصل في مقبل األيام. 
الــحــاصــل فــي ليبيا  كما أن االســتــقــطــاب 
الــيــوم فــي حقيقته مــتــعــّدد االتــجــاهــات، 

أو عــقــوبــات، فقد قــّدمــت واشــنــطــن، الشهر 
املاضي )أغسطس/ آب(، 48 مليون دوالر 
واملــســاعــدات  اللبناني،  للجيش  مــســاعــدة 
اإلنـــســـانـــيـــة تـــصـــل مــــن مــخــتــلــف الــجــهــات 
الدولية واألوروبية، كما أن مصر واألردن 
بالكهرباء  لبنان  تزويد  أخيرا،  قــّررتــا،  قد 
أنابيب تغذية يمتد من  والــغــاز عبر خــط 
مــصــر عــبــر األردن وســــوريــــة إلــــى لــبــنــان، 
املــفــروضــة على  الــرغــم مــن العقوبات  على 
الــنــظــام الــــســــوري. ومــمــا يــزيــد فـــي غــرابــة 
املسرحي  بالعرض  األشبه  التصّرف  هــذا 
ـــم من 

ّ
الـــهـــزلـــي أن نــصــر الـــلـــه كــــان قـــد عـــظ

محاوال  اإليرانية،  البواخر  استقدام  شــأن 
تصويرها كأنها من أهم )وأشرس( املعارك 
ــخــاض ضــد اإلمــبــريــالــيــة 

ُ
الــبــحــريــة الــتــي ت

فــي عــرض البحر األحــمــر، وأكــثــرهــا جــرأة 
أميركا  تفرضها  التي  للعقوبات  وتحّديا 
عـــلـــى إيــــــــران، وأرعــــــــب، فــــي الــــوقــــت نــفــســه، 
را مــــن تــســّولــه 

ّ
الــســلــطــة الــلــبــنــانــيــة مــــحــــذ

من  اإليرانية  البواخر  منع  نفسه محاولة 
دخول املرافئ اللبنانية وتفريغ حمولتها. 
ولــكــن هـــذا الــتــهــديــد الــــذي يــمــارســه نصر 
أنه  أساسا يعرف  أريحية، وهــو  بكل  الله 
لـــن يــجــد مـــن يــقــف فـــي وجـــهـــه، مـــا هـــو إال 
باستمرار  إليهما  يلجأ  ووسيلة  أســلــوب 
بحبال  املتعلق  املسكن  جمهوره  لتعبئة 
الــهــواء وشــحــنــه، وبـــأي خيط أمــل بــن من 
يــنــتــشــلــه مـــن مــســتــنــقــع مــعــانــاتــه الــيــومــيــة 
ــن كــل  ــم مــ ــرغــ ــلــــول. وعـــلـــى الــ وســــــــراب الــــحــ
هــــذه الـــتـــهـــديـــدات والــعــنــتــريــات والــشــحــن 

في يوليو/ تموز املاضي، كان واضحا أن 
تــوّجــه الــرجــل لــيــس إصــاحــيــا، وأبــعــد ما 
يــكــون ديــمــقــراطــيــا. ومــنــذ إعـــان »انــقــابــه 
ــــوري« وهـــــــو يــــقــــود بــــــــاده نــحــو  ــتــ ــ ــدســ ــ الــ
ـــة 

ّ
دكـــتـــاتـــوريـــة شــعــبــويــة ديــمــاغــوجــيــة رث

بــائــســة، فــهــو كــمــا يــقــول الــتــونــســيــون قــاد 
أســـوأ انـــقـــاب، وســيــفــشــل فــي إقــامــة أســوأ 

دكتاتورية.
باختزال كبير، قيس سعّيد هو نتاج هذا 
على  الديمقراطية  بــن  الــصــادم  التناقض 
ــــورق، الــتــي أســســتــهــا الـــثـــورة عـــام 2011  الـ
وأشــــــاد بــهــا الـــعـــالـــم، والـــحـــيـــاة الــواقــعــيــة 
الصعبة التي يعيشها التونسيون بسبب 
البطالة،  وانــتــشــار  الــفــســاد  ــي 

ّ
وتــفــش الفقر 

فبعد عشر سنوات من قيام الثورة، تشعر 
إزاء  أمل  التونسيات والتونسيون بخيبة 
االنعكاس السلبي لتأثيراتها على حياتهم 
وظروفهم املــاديــة املــزريــة،  ويــقــّررون منح 
أصــواتــهــم لــرجــٍل نــكــرة، أســتــاذ مغمور لم 
ُيسمع له أي صوت يدافع عن الديمقراطية 
فــي عــهــد دكــتــاتــوريــة بــن عــلــي، لكنه يريد 
أن يــفــرض نــفــســه الــيــوم املــتــرجــم الــوحــيــد 
باسم  الرسمي  والناطق  الشعب  لرغبات 
إرادته. ومن أجل ذلك، ال يتخلص فقط من 
يفّكك أسس  التونسية، وإنما  الثورة  إرث 
الدولة التونسية باعتبارها البلد الوحيد 

بن مكونات وتيارات سياسية مختلفة، 
ــرى فـــي االنـــتـــخـــابـــات املــقــبــلــة  بــعــضــهــا يــ
تـــحـــمـــل فــي  لـــحـــل األزمــــــــــة، وإن  طـــريـــقـــا 
ــة املــعــالــم،  طــيــاتــهــا نــتــائــج غــيــر واضـــحـ
تــرى أن تكون هــذه االنتخابات  وأخــرى 
وفـــق قـــاعـــدٍة دســتــوريــة ســلــيــمــة ومتفق 
عليها بــن جــمــيــع األجـــســـام واملــكــونــات 
إلى  ذلك  ى  أدَّ وإن  الباد،  في  السياسية 
لــضــمــان نجاحها واســتــقــرار  تــأخــيــرهــا، 
ــام إلــــى قـــوانـــن  ــكـ ــتـ ــبــــاد، وكـــذلـــك االحـ الــ
ــتـــوري عــنــد االخـــتـــاف، في  أو نـــص دسـ
محاولٍة إلبعاد شبح عسكرة الدولة، أو 
الــرجــوع بــهــا إلــى الــحــكــم الــديــكــتــاتــوري. 
وهناك فئة ثالثه يتناسب معها الوضع 
الـــحـــالـــي لـــلـــبـــاد، ويـــــؤدي االنـــتـــقـــال إلــى 

املرحلة املقبلة إلى إنهائها. 
ــي، الـــنـــتـــيـــجـــة املـــتـــوقـــعـــة لـــهـــذا  ــالــ ــتــ ــالــ وبــ
االســتــقــطــاب، فــي الــنــهــايــة، أنـــه ســيــؤّدي 
إلى مزيد من االختاف، وعدم الوصول 
إلـــى االنــتــخــابــات فـــي مــوعــدهــا املـــحـــّدد، 
وربـــمـــا تـــدخـــل الـــبـــاد بــعــد ذلــــك مــرحــلــة 
ــاق الــســيــاســي، تتهيأ  ــفـ جـــديـــدة مـــن االتـ
الــبــاد على أثـــره ألزمـــات عــديــدة، وأكثر 
 مما كان قبلها، إن لم يتم تدراكها 

ً
حّدة

اآلن بـــتـــوافـــق، ولــــو جـــزئـــي، يــنــهــي هــذه 
املرحلة، وهذا االستقطاب.

)كاتب ليبي(

التي  البواخر  فان  والنفسي،  الجماهيري 
ــلـــه عــــن إقــاعــهــا  ــــزب الـ ــام حـ ــ ــلـــن أمـــــن عـ أعـ
إلى  إيـــران منذ نحو شهر، وتوّجهها  مــن 
أثر  أي  لها  يظهر  لــم  اللبنانية  الــشــواطــئ 
الله  نصر  فضل  فهل  اللبنانية،  املياه  في 
الــواليــات املتحدة، فــي وقت  عــدم استفزاز 
تسعى فيه طهران إلى إعادة إطاق عجلة 
املــفــاوضــات معها فــي فيينا؟ وفــجــأة قيل 
إن الـــبـــواخـــر وصـــلـــت إلــــى مـــرفـــأ بــانــيــاس 
ـــفـــرغ حــمــولــتــهــا 

ُ
الــــســــوري، حــيــث راحـــــت ت

بأنها  الله نفسه  أفــاد نصر  في صهاريج 
تقدمة من حليفه بشار األسد، وبدأت منذ 
الحدود  تعبر  املاضي  األســبــوع  منتصف 

إلى الداخل اللبناني. 
أنــه لم ُينشر أي تقرير مصّور في  الافت 
إعــامــيــة، ال محلية وال عربية  أي وسيلة 
أو أجــنــبــيــة، عــن عــبــور الــبــواخــر اإليــرانــيــة 
الــبــحــر األحـــمـــر أو قــنــاة الــســويــس أو عن 
ــى مـــرفـــأ بـــانـــيـــاس، وال حتى  وصـــولـــهـــا إلــ
ــذه  ــــن هـ  مـ

ً
ــو يـــظـــهـــر واحــــــــــدة ــديـ ــيـ ــرد فـ مــــجــ

ــد عــلــق  ــ ــــرض الـــبـــحـــر؟! وقـ الـــبـــواخـــر فــــي عـ
أحــد الــظــرفــاء سليطي الــلــســان قــائــا: »إن 
حزب الله يعيد شحن ما هّربه من مادتي 
املازوت والبنزين إلى سورية في السنتن 
الحصار،  عليها  اشتد  بعدما  األخيرتن، 
بموجب قانون قيصر الــذي أقــره الرئيس 
االميركي السابق دونالد ترامب...«. بغض 
الــنــظــر عـــن هــــذا الـــغـــمـــوض الـــــذي يكتنف 
عمليٍة هي أقرب إلى بوليسية فولكلورية، 
الناس،  بأعصاب  لعٍب  عن  النظر  وبغض 
املــوارد  مــن  التهريب أصبحت  فــإن مسألة 
األساسية التي يرتكز عليها حزب الله في 
مصادر تمويله، منذ اشتّد الحصار على 
إيــران وبــدأ التمويل يشّح. ففي وقــٍت كان 
النظام السوري يزّود بهذه املواد النفطية 
وكذلك  الغذائية،  املنتوجات  مــن  وغيرها 
ــواق اللبنانية، كـــان هــذا  ــدوالر مــن األســ الــ
من  لكثيرين  رزق  مصدر  يشكل  التهريب 
السنتن  مسؤوليه ومناصريه على مدى 
ــد انـــهـــيـــار  ــعــ ــــص بــ ــ ــاألخـ ــ ــ املــــاضــــيــــتــــن، وبـ
االقــتــصــادي  والــتــدهــور  اللبنانية  الــلــيــرة 
ــاب  ــ ــاش الــــــــذي أصـ ــ ــمـ ــ ــكـ ــ ــيــــشــــي، واالنـ ــعــ واملــ
البلد بعد انتشار وبــاء كوورنا في بداية 
الــتــهــريــب مبرمجا  هـــذا  عـــام 2020. وكــــان 
وممنهجا ومنظما بشكل دقيق ومدروس 
سياسيا وماليا ولوجستيا، وأيضا أمنيا 
بــاالســتــنــاد إلـــى الــنــفــوذ الـــذي بـــات لحزب 
الــلــه داخــــل املــؤســســات األمــنــيــة الــتــي كــان 
 الــنــظــر هــنــا وهـــنـــاك. وقــد 

ّ
بــعــضــهــا يــغــض

كلفت عملية التهريب املنظمة للمحروقات 
السنة املاضية ضعفي  إلــى سورية خــال 
به عــادة االســتــهــاك املحلي، 

ّ
مــا كــان يتطل

إذ تخطت الكلفة سبعة مليارات دوالر في 
السنة بدال من نحو أربعة مليارات. كما أن 
تهريب حزب الله وتجارته في املحروقات 
كانت مزدهرة في السوق املحلية، فقد تم 
ضبط آالف األطنان من البنزين في مخازن 
عائدة ملسؤولن في الحزب في الفترة التي 
لــدى  ــازوت  ــ الــبــنــزيــن واملـ بـــدأ ينقطع فيها 
ومارست  وبيعه.  الــوقــود  توزيع  ات 

ّ
محط

هذه التجارة غير الشرعية قوى سياسية 
لــبــنــانــيــة أخــــرى ومـــراكـــز قــــوى ومــهــّربــون 
االنتماءات والحسابات  كبار من مختلف 
يــثــيــر االســـتـــغـــراب  مــــا  واملــــصــــالــــح. إال أن 
واالســتــهــجــان أكــثــر فــأكــثــر أن حــــزب الــلــه 
ليس فقط يجاهر بما يمارس، ويجد كل 
الحجج والذرائع املمكنة، وبطبيعة الحال، 
مــا يخّص  فــي  وإنــمــا  الشرعية،  التفاسير 
الوسائل  مصاف  إلــى  رفعه  فقد  التهريب 
الحزب  أحــد مشايخ  لــم يجد  إذ  املــقــدســة، 
حــرجــا فـــي الـــقـــول، مـــن عــلــى مــنــبــر إحـــدى 
الشاشات، إن »التهريب وسيلة من وسائل 

العمل املقاوم«!
)كاتب لبناني(

حالة قيس سعيد  الميؤوس منها 

هذا االستقطاب الليبي

دولة التهريب... دولة حزب اهلل

صهاريج تحمل وقودا إيرانيا تصل إلى قرية العين في الهرمل، 16/ 9/  2021 )فرانس برس(

الرواية التي لم تكتبها 
أغاثا كريستي

كائن سياسي غريب، 
غير نمطي وتقليدي 
في آن، يحبس نفسه 
داخل مربع من األلغاز

النتيجة المتوقعة 
لالستقطاب مزيد 

من االختالف، 
وعدم الوصول 

إلى االنتخابات في 
موعدها المحّدد

كلفت عملية 
التهريب المنظمة 

للمحروقات من لبنان 
إلى سورية في السنة 

الماضية ضعفي 
ما كان يتطلّبه 

االستهالك المحلي

آراء

أرنست خوري

كأّن بشاعات انقالب قيس سعيد على الدستور والنظام السياسي في تونس ال 
بقًا إضافيًا 

َ
تفي بالغرض، حتى تقدم مشاهد أنصاره من »املواطنني الشرفاء« ط

من القبح على مائدة التسلط والشعبوية وخطاب الكراهية وممارساتها. منذ بدأ 
من وسط  بنا صــور شّبيحته  تتنقل  تموز،  يوليو/   25 في  انقالبه  تنفيذ  الرجل 
كل  الفصول. وكحال  آخــر  بوزيد  استضافت سيدي  وقــد  املناطق،  إلــى  العاصمة 
العفوية« كلما خرج قيس سعيد في منطقة ما  ظاهرة شعبوية، تظهر »الحشود 
والفاشية في  والطب  الحشرات  املستقاة من معاجم  أحد خطاباته  يتلو  أن  وقــّرر 
بهم،  ومغرر  ومأجورين، مؤمنني  وطنيني  وأنــذال،  بني شرفاء  التونسيني  تقسيم 
أشرار وأخيار. و»املواطنون الشرفاء« ليسوا ظاهرة خاصة بتونس بالطبع، فحيث 
يكون هناك تسلط وشعبوية، تحضر هذه الفئة بالضرورة. كما أن الظاهرة ليست 
مــحــصــورة بقيس ســعــيــد، فــقــد ســبــق ألحــــزاب حكمت أو شــاركــت فــي الــحــكــم أن 
ارتكبت هواية الترهيب، وما مشاهد »لجان« حركة النهضة ببعيدة عن الذاكرة. لكن 
لسبب ما، يبقى »مواطنو« قيس سعيد »الشرفاء« حالة خاصة تكّرس ما ُيعرف 
»األنصار« التّواقني إلى حمل السالح دفاعًا عن مثالهم  في أدبيات الحكم التسلطي بـ
الــذيــن يغضبون بكبسة زّر، دائــمــًا بعفوية كما  أو »األهــالــي«  السلطة،  األعــلــى فــي 
ُيقال، أو »الحزام الشعبي« الذي يتألف غالبًا من فئات مواطنني مهمشني اجتماعيًا، 
 بالفطرة، أو أنهم يستحقون التضامن دائمًا؟( 

ّ
فقراء )ومن قال إن الفقراء على حق

تستهويهم خطابات التحريض، وتغذي مشاعر القوة املكبوتة في داخلهم. 
االنقالب حني يحصل  الشرفاء قد يكونون أخطر ما يرافق مسار  واملواطنون 
على مراحل، مثلما هو حــال تونس هــذه األيــام. هــؤالء املدنيون الذين تحركهم 
بوقوع  ينذر  قــوة  بفائض  يشعرون  األمنية  األجــهــزة  و/أو  الحقد  و/أو  الــغــريــزة 
اشتباكات مع الطرف اآلخــر قد يتحول في أي لحظة إلى اقتتال أهلي في حال 
الحاد يبقى راسخًا  لم يتوفر، فإن االستقطاب  لو  الحربي. حتى  السالح  توفر 
بني الجار وجاره. واملعلوم أن هناك حدودًا لضبط النفس عند من يتجرأون على 
بالدستور،  باملس  أو  الفردي  بالحكم  أو  باالنقالب  للتنديد  الشارع  إلــى  النزول 
أفــراد املعسكرين، زادت  ويتعرضون العــتــداءات »الــشــرفــاء«. ثم كلما كبر عــدد 
التسجيالت املصورة منذ 25 يوليو في تونس مادة  الصدام. وتقدم  احتماالت 
غنية للتحليل بالنسبة لعلماء النفس. عدد كبير من أنصار قيس سعيد صارت 
العبارات  الرئيس ليقول  التي يختارها  وجوههم ومالمحهم تتكرر في املناطق 
نفسها: أنا الخّير واآلخرون هم األشرار. أنا الدواء وهم الجراثيم. أنا الصواريخ 
وأنتم منّصاتها بينما هم املرض الذي يجدر استئصاله... وعلى هذه األهازيج، 
يتمايل األنصار بعيون تبحث عن عدو مفترض للنيل منه. وفي كل مرة، يرمي 
عبر  قبل خصومه،  ناسه  بعقول  يستخف  أنــه  إمــا  تثبت  كلمات  قيس سعيد 
الرحيق  ادعائه بأن جماهيره تتحرك بعفوية موصوفة وتالحقه مثلما يجذب 
النحل، أو أنه يظن أن جبروته صار كافيًا ليسمح له بتقليد أعتى الطغاة بما أّن 

ليس هناك من يسائله ويضع حدًا لهوس التسلط لديه. 
كلما تأخر إحباط املسار االنقالبي في تونس، أمكن توقع تفاقم ظاهرة املواطنني 
الشرفاء. هكذا حصل في مصر حتى أصبح هؤالء وكأنهم أصحاب صكوك إلهية 
تخولهم مالحقة معارضي رئيسهم في الشوارع وفي املنازل بعدما كانوا مجّرد 
بط بالجرم املشهود: 

ُ
وها على متهم ض

ّ
افة تسير أمام قوات األمن لكي يدل

ّ
فرق كش

معاِرض. واألهم من هذا وذاك، هو أال يتحول املواطنون املضطهدون اليوم من قبل 
طوى تلك الصفحة السوداء من تاريخ 

ُ
الشبيحة، إلى بلطجية انتقاميني غدًا عندما ت

»مواطنني شــرفــاء«. كم كثيرة هي  أنظمة قمعية من دون  انقالبات وال  تونس. ال 
الشرفاء«،  »املواطنون  لـ املفهوم  هذا  أمــام  الكلمات.  فيها معاني  تنقلب  التي  املــرات 

يصبح انعدام الشرف فضيلة.

أنطوان شلحت

يؤكد كتاٌب جديٌد صدر في إسرائيل أخيرًا أن املجتمع اليهودي، في معظمه، ُمستنقٌع 
حتى إشعار آخــر، في ما يصفه بأنها »منطقة مريحة« بالنسبة إلــى كل ما يتعلق 
بالصراع مع الفلسطينيني، وتغلب على مواقفه حيال هذا الصراع سمتان رئيسيتان، 
اإلقصاء واإلنــكــار، وال تنتابه أدنــى مشاعر ذنب أو خجل إزاء ما كان وال يــزال يتّم 
اقترافه من جرائم وآثام. والكتاب من تأليف دانييل بار- طال، وهو باحث واختصاصّي 
نفسانّي، اجتماعّي، سياسّي، سبق له أن شغل منصب رئيس »الشركة العاملية لعلم 
النفس الــســيــاســي«، ووظــيــفــة محاضر فــي جامعة تــل أبــيــب، وعــمــيــرام رفــيــف، وهو 
أبــيــب. ولكليهما  تــل  فــي جامعة  وتــربــوي ومحاضر  اختصاصّي نفساني عــالجــّي 
مساهماٌت عديدة في تبيان األساس النفساني - االجتماعي الذي يقف عليه الصراع 
املذكور، وفي تحليل العوامل واملنظومات والسيرورات النفسانية الضالعة في الصراع، 
سيما التي تؤثر بصورة بالغة على إدراك املجتمع اليهودي الواقع بقدر ما تؤثر على 

السلوك الجماعي لهذا املجتمع، وسبق أن توقفنا عندها في أكثر من مناسبة.
في كل مستوياتها.  تــدهــوًرا  األخــيــرة،  األعـــوام  في  إسرائيل،  للكتاب، شهدت  ا 

ً
وفق

التدهور لم تتجاوز عشرات اآلالف  الرغم من ذلــك، أعــداد املحتجني على هذا  وعلى 
الذين استقطبتهم التظاهرات ضد فساد رئيس الحكومة السابق، بنيامني نتنياهو، 
 بمفاهيمها االجتماعية - السياسية - 

ً
في حني بقيت غالبية اإلسرائيليني متمسكة

نتائج   
ً

إلى مفاهيم صنمّية. وهــذا ما أظهرته مثال التي تكاد تستحيل  االقتصادية 
جولة انتخابات مارس/ آذار املاضي، والتي ذهبت فيها أكثرية األصوات إلى أحزاب 
و»أزرق  ليبرمان(  )أفــيــغــدور  بيتنا«  و»إســرائــيــل  بينت(  )نفتالي  و»يمينا«  الليكود 
أبيض« )بيني غانتس( و»أمــل جديد« )جدعون ساعر( وأحــزاب اليهود املتشّددين 
دينًيا )الحريديم(، األمر الذي يقرأ فيه املؤلفان أنه تعبير عن تأييد استمرار االحتالل 
في أراضي 1967، واستمرار الصراع القومي، ودعم االقتصاد النيوليبرالي، وتوسيع 
الديمقراطية،  وتقليص  الــعــرب،  املــواطــنــني  إزاء  والعنصرية  االجــتــمــاعــيــة،  الــفــجــوات 
وتعزيز النزعة العرقّية، وترسيخ التربية الفاسقة غير املنطوية على االنفتاح والنقد، 
واملّس بالرفاهية. كما أن في هذه النتائج ما ُيثبت انعدام الفجوة بني القيادة وأغلبية 
الجمهور. ويعّدد الكتاب األسباب التي تؤّجج هذا االستنقاع. وفي مقدمها أنه نتيجة 
التعّود على العيش في وضعية صراٍع ُينظر إليها بأنها جزء من تاريخ اليهود على مّر 
»عملية التسوية« التي بدأت  عرف بـ

ُ
العصور. ُيضاف إلى ذلك أنه، بتأثير صيرورة ما ت

 وانتقائيٌّ 
ٌ

في تسعينيات القرن الفائت، تكّرس في أوساط اإلسرائيليني حكٌم منحرف
 يلقي أوزار املسؤولية عن جذور الصراع واستمراره، وعن منع الوصول إلى 

ٌّ
ومختل

 له على كاهل الخصم فقط. وهذا الحكم يتمحور، بصورة حصرية وإطالقية، من 
ّ

حل
حول »عنف« الخصم وحده ويحول، في الُعمق، دون أي تعاطٍف وجداني حياله، ودون 
املؤلفني،  بــرأي  الفلسطيني،  إلى  السلبية  النظرة  ل 

ّ
تشك وهكذا  لحاجاته.  اعتبار  أي 

واحًدا من العوامل التي تمنع التقّدم إلى األمام في أي »عملية سالم« معه.
ا في أن جزًءا كبيًرا من الجمهور 

ً
غير أن السبب األهم في ُعرف املؤلفني يبقى كامن

الوقت  في  الــصــراع  مع  العيش  يمكن  بأنه  زعمائه،  مثل  مقتنًعا،  بــات  اإلسرائيلي 
د هذه القناعة أن ذلك الجزء 

ّ
الحالي وكذلك في املستقبلني، القريب والبعيد. وما يوط

ا 
ً
األكبر من الجمهور اإلسرائيلي، وكذلك زعمائه، يعتقدون أن إسرائيل ال تدفع ثمن

الــصــراع. وبناء على  أراضــي 1967 وديمومة  ا جــّراء استمرار االحتالل في 
ً
باهظ

ذلك، يجري تكييف النفس مع هذا الواقع ومواصلة الحياة وكأنه ال وجود الحتالل 
وقمع والنأي بالنفس عن أي مشاعر ذنب أو خجل. يؤكد املؤلفان أن ما يسعيان 
إليه هو وضع املجتمع اإلسرائيلي أمام املرآة عبر جلوسه على أريكة تحليل العوامل 
النفسية - االجتماعية التي تسّببت بما آل إليه في الوقت الحالي، من دون الرغبة 
رتجى للخروج من املآل الراهن. وال شك في أن من شأن مقولة 

ُ
في طرح السبيل امل

عدم دفع إسرائيل ثمن االحتالل أن تحيل إلى أفٍق ُمؤجٍل قد يجلب نتائج مغايرة.

مروان قبالن

تتجه األنظار اليوم )األربعاء( إلى اللقاء الذي ُيعقد في منتجع سوتشي بني الرئيسني 
تستأثر  أن  يتوقع  وفيما  ــان.  أردوغــ والتركي رجــب طيب  بوتني  الــروســي فالديمير 
القضية السورية )مصير إدلب تحديدًا( بالجزء األكبر من املباحثات، إال أن تداخل 
العالقات بني البلدين حول سلة من القضايا يعني أن موضوعاٍت عديدة أخرى سوف 
تكون حاضرة أيضًا. مفاوضات الجانبني استبقت القمة بتحّركات على األرض، وفي 
دهاليز السياسة الدولية. إذ أخذت روسيا في التحضير للقاء بتصعيد عسكري في 
إدلب، وفي منطقة عمليات »غصن الزيتون«، بهدف الضغط على تركيا إللزامها بفتح 
طريق الالذقية - حلب. تحاول موسكو أيضًا إقناع أنقرة بأخذ انعطافٍة أخرى كبيرة 
ت عن فكرة إسقاطه. استبق األتراك القمة 

ّ
في عالقتها بالنظام السوري، بعد أن تخل

بمحاولة الضغط على روسيا تاّرة، وإغرائها تاّرة أخرى، لدفعها إلى االلتزام باتفاق 
مــارس 2020 الــذي أوقــف القتال في إدلــب. إذ أكد الرئيس أردوغــان، في خطابه أمام 
الجمعية العامة لألمم املتحدة هذا األسبوع، على موقف بــالده الرافض ضم روسيا 
شبه جزيرة القرم، وذلك بعد أن أوفد وزير خارجيته، مولود تشاووش أوغلو، الشهر 
املاضي )أغسطس/ آب(، لتمثيله في القمة االفتتاحية »ملنّصة القرم« في كييف، والتي 
وصفها وزير الخارجية الروسي، سيرغي الفروف، حينها بأنها »تجّمع ساحرات«. 
من بوابة اإلغــراءات، أعرب الرئيس أردوغان عن تمّسك بالده بمنظومة صواريخ إس 
بــالده في تطوير  ثانية منها، كما عّبر عن رغبة  الروسية، ونيته شــراء دفعة   400

العالقات االقتصادية مع روسيا، والوصول بها إلى مستوى جديد.
وفــيــمــا ال يمكن فــصــل مــســار الــعــالقــات الــتــركــيــة - الــروســيــة عــن عــالقــات البلدين 
بواشنطن، من املتوقع أن تترّدد في كواليس قمة سوتشي أصداء فشل عقد لقاء بني 
الرئيسني أردوغان وجو بايدن، على هامش اجتماعات الجمعية العامة لألمم املتحدة. 
التركية - األميركية  العالقة  املتزايد في  التدهور  فمن جهٍة، سوف تستغل موسكو 
ملمارسة مزيٍد من الضغط على أنقرة املخذولة أميركيا. لكنها قد تدفع موسكو، من 
أكثر عن  االبتعاد  لتركيا، لتشجيعها على  التنازالت  إلــى تقديم بعض  جهٍة أخــرى، 
القليلة  املشتركة  النقاط  البلدان تطوير بعض  املنحى، قد يحاول  هــذا  واشنطن. في 
القائمة بينهما، في سورية تحديدًا. فعلى الرغم من أن أنقرة وموسكو تختلفان على 
كل شيء تقريبًا هنا، إال أنهما تتشاركان الرغبة في إخراج أميركا من مناطق شرق 
الفرات، ورفض التفاهمات والدعم األميركي ألكراد سورية، والذي بات عقدة املنشار 
في العالقة بني أردوغــان وبايدن. وتــرى تركيا أن تطور عالقات واشنطن باألكراد، 
وجديدها تخصيص 177 مليون دوالر لدعم قوات سورية الديموقراطية )قسد( التي 

تعّدها أنقرة تجمعًا »إلرهابيي حزب العمال الكردستاني«. 
مع ذلك، ترى تركيا أن احتمال حصول تفاهم بينها وبني روسيا في املوضوع الكردي 
في سورية أكبر من احتماله مع واشنطن، وقــد حصل هــذا ثــالث مــرات: األولــى في 
عملية »درع الفرات« في آب 2016، حيث سيطرت تركيا وفصائل املعارضة السورية 
املتعاونة معها على مثلث جرابلس - الباب - أعزاز، بعد أن طردت منها تنظيم الدولة 
اإلسالمية ووحــدات حماية الشعب الكردية، فيما ظلت منبج املجاورة تحت سيطرة 
األكراد بدعم أميركي. والثانية عملية »غصن الزيتون« في فبراير/ شباط 2018، حيث 
سيطرة تركيا على منطقة عفرين، وطردت وحدات حماية الشعب منها، لكن األخيرة 
نت من االحتفاظ بمنطقة تل رفعت املحاذية، بعد أن رفض الــروس إدخالها في 

ّ
تمك

االتفاق حول عفرين. والثالثة عندما توصل أردوغــان وبوتني إلى اتفاق 22 أكتوبر/ 
الفرات،  السالم« في مناطق شــرق  »نبع  األول 2019، وقضى بوقف عملية  تشرين 
كــم، في  العني بعمق 30  أبيض ورأس  تل  إنشاء حــزام تركي بني  واقتصارها على 
مقابل تعهد روسيا بسحب املليشيات الكردية، بعيدًا عن الحدود السورية - التركية. 
قمة سوتشي اليوم لن تكون أكثر من مشهد مكّرر لتفاهمات بني خصمني يعرفان 
جيدًا كيف يعقدان تسوياٍت تضمن الحد األدنى من مصالحهما، في أجواء تناحرية. 

م شيء من هذا.
ّ
قد يفيد السوريني تعل

عن »مواطنين شرفاء« في تونس المجتمع اإلسرائيلي وثمن االحتالل

سوتشي... مشهد مكّرر
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القاهرة ــ العربي الجديد

تــشــهــد الـــجـــامـــعـــات املـــصـــريـــة، الــحــكــومــيــة 
غير  توّسع  أعمال  والخاصة،  األهلية  كما 
مــســبــوقــة لــجــهــة إنـــشـــاء كــلــيــات طــــب، على 
ر مستشفيات جامعية خاصة بها. 

ّ
الرغم من عدم توف

للرئيس  سابقة  لتوجيهات  استجابة  ذلــك  ويــأتــي 
املصري عبد الفتاح السيسي من أجــل زيــادة أعــداد 
الخّريجني من األطباء، في ضوء العجز الشديد الذي 
قّدرته وزارة  والــذي  الحكومية  املستشفيات  تعانيه 
الصحة والــســكــان فــي الــعــام املــاضــي بنحو 53 ألف 
ر عدد األطباء العاملني في إطار وزارة  طبيب. وُيقدَّ
عون 

ّ
يتوز ألفًا   57 بنحو  املصرية  والسكان  الصحة 

 القطاعات الحكومية، ما بني طبيب تكليف 
ّ

على كل
فــي حــني تحتاج  و طبيب تخصص،  ريــف  وطبيب 
الوزارة إلى 110 آالف طبيب لسّد احتياجاتها، علمًا 
 82 ألف طبيب يعملون في املستشفيات الحكومية 

ّ
أن

والجامعية والخاصة في مصر من إجمالي 213 ألفًا 
مسّجلني في النقابة العامة ألطباء مصر.

وفي العادة، لم تكن تقوم في مصر أّي كلية للطب 
بالجامعة  خـــاص  مستشفى  يــقــابــلــهــا  أن  دون  مــن 
 السيسي وّجه في عام 2019 

ّ
التي تتبع لها، غير أن

بإنشاء كليات للطب من دون مستشفيات جامعية 
لزيادة أعداد الخريجني، بما يخالف قرار الجمعية 
بعدم  الــقــاضــي  لــأطــبــاء  الــعــامــة  للنقابة  العمومية 

قــبــول قــيــد خــّريــجــي كــلــيــات الــطــب فـــي الــجــامــعــات 
الخاصة غير املرتبطة بمستشفيات جامعية.

وقـــبـــل تــوجــيــه الــســيــســي، كـــانـــت ثـــّمـــة كــلــيــات ثــاث 
لــلــطــب فـــي الــجــامــعــات الـــخـــاصـــة، وهــــي »جــامــعــة 6 
والتكنولوجيا«  للعلوم  مصر  و»جــامــعــة  أكــتــوبــر« 
و»جامعة نيو جيزة«. وفي خال العاَمني املاضَيني، 
ــتــحــت ســـّت كــلــيــات طـــب جـــديـــدة فـــي الــجــامــعــات 

ُ
افــت

الخاصة، وهي »جامعة النهضة« في بني سويف، 
واملــعــلــومــات«  للتكنولوجيا  الــحــديــثــة  و»الــجــامــعــة 
في املقطم، و»جامعة حورس« في دمياط الجديدة، 
و»جــامــعــة بــدر« فــي الــقــاهــرة، و»جــامــعــة درايـــة« في 
املــنــيــا، و»جــامــعــة الــدلــتــا لــلــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا« 
في املنصورة. كذلك أنشئت ثاث كليات للطب في 
 من الحّد 

ّ
الجامعات األهلية التي تقبل بمجموع أقل

األدنى املطلوب من قبل الجامعات الحكومية وتلك 
الــخــاصــة فــي مــا يــخــّص شــهــادة الــثــانــويــة الــعــامــة. 
والــجــامــعــات هـــي »جــامــعــة الــجــالــة« فـــي محافظة 
السويس، و»جامعة امللك سلمان الدولية« في شرم 
الشيخ، و»جامعة املنصورة الجديدة« في محافظة 
ــيـــة ضخمة  الــدقــهــلــيــة، فـــي مــقــابــل مــصــاريــف دراسـ
تصل إلى 105 آالف جنيه مصري )نحو 6700 دوال 

أميركي( في العام الدراسي الواحد.
إنــشــاء الجامعات  تــوّســع الحكومة فــي  ويــتــعــارض 
األهلية في املدن واملجمعات الجديدة مع املــادة 21 
»توفير  مــن الــدســتــور املــصــري الــتــي تــلــزم الــدولــة بـ

العاملية،  الــجــودة  ملعايير  وفــقــًا  الــجــامــعــي  التعليم 
ومعاهدها«  الــدولــة  جامعات  في  مجانيته  وكفالة 
األهلية  الجامعات  إنــشــاء  »تشجيع  إلــى  باإلضافة 
غير الهادفة للربح، والتزامها بضمان جودة التعليم 
ــة«. مـــن جهتها،  ــيـ ــلـ فـــي الــجــامــعــات الــخــاصــة واألهـ
خفضت وزارة التعليم العالي في مصر الحّد األدنى 
ــني 

َ
لــلــقــبــول فــي الــجــامــعــات الــخــاصــة واألهــلــيــة مــّرت

لهذا  الجامعات  فــي  القبول  تنسيق  فــي  ني 
َ
متتاليت

العام، األمر الذي وّسع الفارق مع الكليات العملية 
في الجامعات الحكومية إلى أكثر من 10 في املائة 
إتاحة  بدعوى  النظرية،  الكليات  مع  املائة  في  و25 
األماكن للطاب الراغبني في االلتحاق بكليات الطب 
والصيدلة والهندسة واإلعام على سبيل املثال، من 

دون النظر إلى انخفاض درجاتهم الدراسية.
كذلك انخفض الحّد األدنى لالتحاق بكليات الطب 
في الجامعات الخاصة إلــى 85 في املــائــة، وإلــى 82 
فـــي املـــائـــة فـــي الــجــامــعــات األهـــلـــيـــة، و80 فـــي املــائــة 
 90.73 مقابل  في  الدولية،  امللك سلمان  في جامعة 
فــي املــائــة فــي الــجــامــعــات الــحــكــومــيــة. وبخصوص 
الــحــّد األدنــــى لــالــتــحــاق بــكــلــيــات طــب األســـنـــان في 
الجامعات الخاصة، فقد انخفض إلى 82 في املائة، 

األهلية، و77 في  الجامعات  املائة في  وإلــى 79 في 
املــائــة فــي جامعة املــلــك سلمان الــدولــيــة، فــي مقابل 

90.24 في املائة في الجامعات الحكومية.
وعلى الرغم من ذلك، أظهرت نتائج تنسيق القبول 
 ثّمة 1042 مقعدًا شاغرًا 

ّ
أن في الجامعات الخاصة 

التنسيق،  من  الثانية  املرحلة  في  الطب  كليات  في 
و1063 مقعدًا في كليات العاج الطبيعي، و3275 في 
كليات الصيدلة، نتيجة عزوف الطاب عن االلتحاق 
بهذه الجامعات الرتفاع مصاريفها الدراسية التي 
تصل إلى نحو 210 آالف جنيه )نحو 13 ألفًا و400 

دوالر( في بعض الجامعات الخاصة.

مجتمع
ابتداًء من اليوم األربعاء، يبدأ املجّمع الصيدالني العمومي الجزائري »صيدال« في إنتاج لقاح 
ح ليكون موقع إنتاج 

ّ
»سينوفاك« الصيني املضاد لكوفيد-19 في قسنطينة )شمال(، وهو مرش

الصناعة  وزارة  في  والبحث  الــصــادرات  وترقية  اإلنتاج  اللقاح. وشــّددت مديرة  لهذا  إقليميًا 
الجزائرية الصينية أن تسمح  ــه من شأن هذه الشراكة 

ّ
أن الله، على  الصيدالنية نادية بوعبد 

»مجّمع صيدال باستعادة مكانته وثقة الشركاء به )...( باإلضافة إلى تعزيز التزام املتعاملني  لـ
)وكالة األنباء الجزائرية( الحاليني معه«. 

منعت حركة طالبان صالونات الحاقة في والية هلمند، جنوبي أفغانستان، من قّص اللحى أو 
ودائــرة  الوالية  نائب حكومة  اإلسامية. وأصــدر  الشريعة  يوافق  إطاقها   

ّ
أن بدعوى  تشذيبها، 

الفضيلة فيها املرسوَم الخاص بالحاقني في العاصمة لشكركاه. وجاء في املرسوم: »إذا انتهك أّي 
ضح بعد ما هي العقوبات التي 

ّ
 ألحد الشكوى«. ولم يت

ّ
شخص القاعدة فسوف يعاقب، وال يحق

ه خال حكمها 
ّ
قد يواجهها الحاقون في حال عدم التزامهم بحظر حاقة وتشذيب اللحى. ُيذكر أن

)أسوشييتد برس( السابق، عمدت الحركة إلى تفسير متشدد للشريعة اإلسامية. 

أفغانستان: طالبان تحظر قص اللحى في الجنوبالجزائر: موقع إقليمي مرّشح إلنتاج لقاح صيني

أعلنت النقابة العامة ألطباء مصر أخيرًا ارتفاع عدد 
بكوفيد-19  اإلصابة  بسبب  أعضائها  بين  الضحايا 
البرلمان  أغلبية  فيه  رفضت  وقت  في   ،600 إلى 
مشروع  مناقشة  الحكومة  مــن  المدعومة 
أثناء  في  الضحايا  األطباء  بإضافة  يقضي  قانون 
شهداء  بتكريم  الخاصة  القوائم  إلى  كورونا  أزمة 

ومصابي العمليات الحربية واإلرهابية وأسرهم.

أطباء ضحايا

كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي )إف. بي. آي( في 
تقريره السنوي حول الجريمة أّن عدد جرائم القتل 
في الواليات املتحدة األميركية ارتفع بنسبة 30 في 
ارتفعت جرائم  املاضي، وقد  العام  تقريبًا في  املائة 
العنف عمومًا للمّرة األولــى منذ أربعة أعــوام. ويعيد 
خــبــراء هــذه الــزيــادة إلــى أســبــاب عــّدة منها تداعيات 
أزمــة كــورونــا. وذكــرت صحيفتا »نيويورك تايمز« 

القتل  جــرائــم  أّن  األميركيتان  بــوســت«  و»واشــنــطــن 
وحــوادث القتل غير العمد ارتفعت بنسبة 29.4 في 
املائة في عام 2020 مقارنة بعام 2019، وهي الزيادة 
السنوية الكبرى منذ بدء هذا الرصد والتسجيل على 

مستوى البالد في ستينيات القرن املاضي.
أضاف مكتب التحقيقات الفيدرالي أّن جرائم العنف 
املائة مع 1.3 مليون واقعة  ارتفعت بنسبة 5.6 في 

الــخــاصــة باملمتلكات  الــجــرائــم  ــكــّن عـــدد  ل تــقــريــبــًا، 
املائة ليصل إلى نحو 6.5  انخفض بنسبة 7.8 في 
ماليني واقعة. تجدر اإلشارة إلى أّن البرنامج املوّحد 
للمكتب  الــتــابــع  آر(  ــي.  سـ ــو.  )يــ الــجــرائــم  لتسجيل 
يعمد إلى جمع البيانات التي تصدرها هيئات إنفاذ 
الــبــالد. وقــد أفــادت صحيفة   أنحاء 

ّ
القانون في كــل

الــكــبــرى مــن جرائم  النسبة  أّن  بــوســت«  »واشــنــطــن 

ح، مع 76 في املائة في 
ّ
القتل أتت نتيجة عنف مسل

عام 2020 في مقابل 73 في املائة في 2019. كذلك 
شهدت مدينة هيوسنت في والية تكساس األميركية 
زيـــادة بنسبة 55 فــي املــائــة فــي عــدد جــرائــم القتل 
النارية، لتصل إلى 343 جريمة  املرتبطة باألسلحة 

في عام 2020 في مقابل 221 في عام 2019.
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أثار اإلعان عن تشكيل التحالف بني الواليات 
املتحدة واململكة املتحدة وأستراليا، وسمي 
اختصارا »أوكوس«، وانسحاب أستراليا من 
صفقة شــرائــهــا غـــّواصـــات فــرنــســيــة، رد فعل 
فــرنــســيــا غــاضــبــا، واعــتــبــرتــه بـــاريـــس طعنة 
الحلفاء،  بني  الئــق  غير  الظهر، وتصرفا  في 
واستدعت، احتجاجا على ذلك، سفيريها في 
للعاقات.  واشنطن وكانبيرا، من دون قطع 
وقد أثار اإلعان عن التحالف الجديد غضب 
فرنسا من زاويتني: تجاهلها وعدم التشاور 
مـــعـــهـــا، خـــصـــوصـــا أن الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي، 
لقاء مطوال  كــان قد عقد  مــاكــرون،  إيمانويل 
على  بايدن،  جوزيف  األميركي،  الرئيس  مع 
يونيو/   13 يــوم  الكبار  السبعة  قمة  هامش 
حــزيــران املــاضــي؛ فــي منتجع كــاربــيــس باي 
في كورنول، جنوب غرب إنكلترا. واستضاف 
رئيس الوزراء األسترالي، سكوت موريسون، 
بــاريــس؛ وناقشا على عشاء  بعد يومني في 
مطّول الوضع في منطقة املحيطني، الهندي 
والهادئ، من دون أن ُيطلعاه على اتفاقهما، 
واســتــخــفــاف أســتــرالــيــا بــفــرنــســا وإلــغــاءهــا 
تباحث مسبق،  دون  مــن  الــغــّواصــات  صفقة 
خــصــوصــا أنـــه قـــد ســبــق لــبــاريــس وعــرضــت 
على أستراليا تحويل الصفقة من غّواصات 
تعمل بالديزل والكهرباء إلى غّواصات تعمل 
بالطاقة النووية ورفضت أستراليا، ما يعني 

أن سبب التخلي عن الصفقة ليس تقنيا.
التحالف  قيام  فرنسا من  وقــف خلف غضب 
الجديد من دون مشاركتها عامان متكامان: 
ــل مــصــالــحــهــا  ــاهـ ــجـ ــا وتـ ــهـ ــوزنـ ــة بـ ــانـ ــهـ ــتـ االسـ
فالرسالة،  والـــهـــادئ،  الــهــنــدي  املحيطني،  فــي 
استراتيجي  اســتــبــعــاد  بمثابة  قــرأتــهــا،  كــمــا 
ــتـــي غـــدت  جــيــوســيــاســي لـــهـــا مــــن املــنــطــقــة الـ
ساحة تنافٍس وصــراٍع بني الواليات املتحدة 
توّسع  الــتــي  والــصــني  اآلســيــويــني  وحلفائها 
املنطقة.  في  والعسكري  االقتصادي  نفوذها 
وقــد تجلى ذلــك في تحّول التركيز األميركي 
عــلــى آســيــا؛ الـــذي بـــدأ خـــال رئــاســة الرئيس 
ــاراك أوبـــامـــا، وتصاعد  األمــيــركــي األســبــق، بــ
ــيـــركـــي الــســابــق،  خــــال رئـــاســـة الـــرئـــيـــس األمـ
قاسيٍة،  اقتصاديٍة  بعقوباٍت  ترامب،  دونالد 
ــرائـــب كــبــيــرة عــلــى الـــــــواردات الــصــيــنــيــة،  وضـ
ــــى عـــرقـــلـــة تـــطـــّورهـــا الــتــقــنــي عــبــر  ــعـــي إلـ وسـ
وقف بيعها مكونات دقيقة في مجال الذكاء 

سوسن جميل حسن

بــعــد ســتــة عــشــر عـــاًمـــا مـــن تــبــّوئــهــا منصب 
املستشارة في أملانيا، تغادر أنجيا ميركل، 
ا 

ً
 والفت

ً
ا حافا ا سياسّيً

ً
تاركة وراءها تاريخ

الداخلية  السياستني،  فــي  عــدة،  مفاصل  فــي 
والخارجية، لبادها، وهي كانت قد صّرحت 
مـــرات، وفــي مناسبات عــدة قبل هــذا املوعد 
لفترة جديدة،  ح 

ّ
تترش لن  بأنها  االنتخابي، 

ــراًرا حــكــيــًمــا مــن ســيــدة خاضت  ــ مــا يعتبر قـ
ــة فــــي املـــنـــاصـــب  ــتــــدّرجــ مــــيــــدان الـــســـيـــاســـة مــ
الخاصة  تجربتها  وصنعت  واملــســؤولــيــات، 
التي تركت بصماتها على الحياة في بادها، 
إذ حققت نجاحاٍت على املستوى االقتصادي 
الــرأي  اهتمام  وكانت مجال  ملموس،  بشكل 
ا، 

ً
العام العاملي وقادة العالم وسياسييه أيض

أن  دون  مــن  لسياستها،  ومــؤيــد  منتقد  بــني 
ـــر هــــذا عــلــى مــوقــفــهــم مــنــهــا، خــصــمــا أو 

ّ
يـــؤث

صديقا. من املؤكد أنها تعرف متى تتنّحى، 
تــتــنــّحــى مثلما  أن  ُيــطــلــب مــنــهــا  أن  مــن دون 
صّرحت مّرة: لم أولد مستشارة. إذ ما معنى 
أن يبقى الفرد في الحكم مدة طويلة في باد 
 في 

ّ
ديموقراطية؟ هــذا ال يمكن أن يحُدث إال

ُيــوّرث الحكم بموجب  األنظمة امللكية، حيث 
دستور الباد، أو في األنظمة الديكتاتورية 
ــا على   أو طــــرف مـ

ٌ
الـــتـــي تــســطــو فــيــهــا جـــهـــة

الحكم، ويستمر بالقوة إلى آماد مفتوحة من 
دون شرعيٍة شعبيٍة في الغالب.

تــــغــــادر أنـــجـــيـــا مـــيـــركـــل بـــعـــد االنـــتـــخـــابـــات 
التي جــرت في 26 من سبتمبر/  التشريعية 
أيلول الحالي، والتي تحّدد نتائجها من هو 
املــســتــشــار/ة املــقــبــل/ة ألملــانــيــا، الــدولــة التي 
استقبلت أكبر عدد من الاجئني السوريني، 
ــتــحــت 

ُ
ــال الــــحــــدود الـــتـــي ف ــبـ ومــــا زالـــــت فـــي الـ

آالف  مئات  لتتدفق   ،2015 العام  في  أمامهم 
ــارج الـــحـــدود،  ــ ــانـــوا عــالــقــني خـ مــنــهــم مــمــن كـ
ــيـــة،  مــغــلــقــة فـــي وجــوهــهــم عـــدة بـــلـــدان أوروبـ
كما ال ُينسى االحتفاء الشعبي الذي قوبلوا 
بـــــه، وجــــهــــود املـــجـــتـــمـــع املــــدنــــي املـــتـــضـــافـــرة 
مـــع جــهــود املــؤســســات الــحــكــومــيــة ملــســاعــدة 
ــواب االنـــدمـــاج أمــامــهــم،  ــ الــاجــئــني، وفــتــح أبـ
والتعليم، عدا  العمل  وفــرص  العون  وتقديم 
األملانية  الحكومة  تقّدمها  الــتــي  املــســاعــدات 
عن طريق املؤسسات االجتماعية. لم يستمر 
ا وال  الحال بالزخم نفسه فيما بعد، ال شعبّيً
 آخـــر، إنــمــا أصبحت 

ٌ
ــا، وهـــذا حــديــث حــكــومــّيً

بني  فيما  وخافية  إشكالية  اللجوء  قضية 
االئـــتـــاف الــحــاكــم واملـــعـــارضـــة، حــتــى ضمن 

االصــطــنــاعــي، والــضــغــط على الـــدول األخــرى 
لشركاتها  الــســمــاح  وعـــدم  تقنيا،  ملقاطعتها 
فــي الــدخــول إلـــى أســواقــهــا وتــركــيــب شبكات 
أراضيها،  فــي  الخامس  الجيل  مــن  اتــصــاالت 
بذريعة إمكانية استخدامها للتجّسس على 
هــــذه الـــــــدول. وتـــأكـــد خــــال رئـــاســـة الــرئــيــس 
إقليمية،  تــكــتــات  بتشكيل  بـــايـــدن،  الــحــالــي، 
ــواد(  مــثــل تــكــتــل الـــحـــوار األمـــنـــي الــربــاعــي )كــ
ــــات املـــتـــحـــدة كــــا مــن  ــــواليـ ــــذي يـــضـــم مــــع الـ الــ
الهند وأستراليا واليابان، والــذي استضاف 
األبيض  البيت  فــي  قــادتــه  األميركي  الرئيس 
الـــجـــاري، لتفعيل  أيـــلـــول  يـــوم 25 ســبــتــمــبــر/ 
تطويق  مقدمتها  وفــي  السابقة،  التفاهمات 
محيطها  عــن  وعزلها  جيوسياسيا،  الصني 
وتـــضـــيـــيـــق مـــســـاحـــة حـــركـــتـــهـــا بـــــــّرا وبــــحــــرا، 
الجديد،  »أوكــــوس«  تحالف  مثل  وتــحــالــفــاٍت 
ــتـــعـــاون  ــيـــة الـ ــاقـ ــفـ ــى تــفــعــيــل اتـ ــ ــة إلــ ــافــ بــــاإلضــ
ــا(  ــيـــوسـ ــوكـ ــبــــاراتــــي )يـ ــتــــخــ والـــتـــنـــســـيـــق االســ
الــقــديــمــة واملــســتــمــرة مــنــذ 1946 مـــع كـــل من 
اململكة املتحدة وأستراليا وكندا ونيوزيلندا؛ 
ة بايدن الصلبة، 

ّ
وتوظيفها جميعها في خط

ولجم  تحّركاتها  واحــتــواء  الصني  ملحاصرة 
ــيــــس فــي  طـــمـــوحـــاتـــهـــا الــــجــــيــــوســــيــــاســــيــــة، لــ
املناطق.  كل  في  بل  فقط،  اإلقليمي  محيطها 
وغـــدا االشــتــراك فــي التنافس فــرصــة إلثبات 
الــــجــــدارة، والــحــصــول عــلــى حــصــة مـــن كعكة 
املنطقة الغنية بأسواقها الضخمة ومواردها 
الطبيعية الكبيرة. واعتبرت تحّركات اإلدارة 
الصني من  للصراع مع  نقلة  الحالية بمثابة 
املستوى  إلــى  التجاري  االقــتــصــادي  مستواه 

العسكري االستراتيجي الشامل.
والــعــامــل الــثــانــي إطـــاحـــة الــتــحــالــف الــجــديــد 
خـــطـــة اســتــراتــيــجــيــة فــرنــســيــة كـــانـــت تــعــمــل 
عــلــيــهــا، فــي ضـــوء تــقــديــرهــا أهــمــيــة املنطقة، 
أساسها  فيها،  نفوذها  تأكيد  إلــى  وسعيها 
الشراكة مع الهند وأستراليا. هذا إلى جانب 
قــلــقــهــا عـــلـــى حـــّصـــتـــهـــا مــــن ســـــوق الــــســــاح، 
عة، 

ّ
وخوفها من خسارة صفقات أخــرى موق

الفرنسية  الــعــســكــريــة  الــصــنــاعــات  تــعــمــل  أو 
عــلــى االتــــفــــاق عــلــيــهــا مـــع دول فـــي املــنــطــقــة، 
ــع الـــهـــنـــد والــــيــــابــــان، بـــعـــد إلـــغـــاء  الســـيـــمـــا مــ
 تم التعاقد عليها عام 2016. 

ً
استراليا صفقة

ــراءة املـــوقـــف األمــيــركــي فـــي اخــتــيــار  ــ يــمــكــن قـ
إشراك  الجديد، وعــدم  التحالف  الشركاء في 
ــي، وفــرنــســا خــصــوصــا، في  ــ االتــحــاد األوروبـ
ضوء اختاف مقاربة االتحاد االستراتيجية 

ــطــرح آراء 
ُ
االئـــتـــاف الــحــاكــم نــفــســه صــــارت ت

واجتهادات في األمر.
الثاثة  املــرشــحــني  فــي تصريحات  حــضــرت، 
املتنافسني على خافة ميركل، أرمني الشيت 
عـــن االئـــتـــاف الــحــاكــم، أنــالــيــنــا بــيــربــوك عن 
الحزب  عــن  وأوالف شولتس  الخضر،  حــزب 
الاجئني،  قضية  الديموقراطي،  االشتراكي 
ــوة بــــدول  ــ ــــض أســ بــــني مــــدافــــع عـــنـــهـــم، أو رافــ
أوروبــيــة عــديــدة بـــدأت منذ مــدة العمل على 
استصدار قــراراٍت تنص على إعادة بعضهم 
باعتبار أن هناك مناطق من سورية أصبحت 
آمنة. وتجب اإلشارة هنا إلى أن األحزاب في 
أملــانــيــا تــدخــل فــي ائــتــاٍف تــكــون لــه األغلبية 
املقترحات  تحظى  وبالتالي  البرملان،  داخــل 
الــغــالــب. وبعد  بــاملــوافــقــة على  يقّدمها  الــتــي 
االنــتــخــابــات يــظــهــر شــكــل االئـــتـــاف الــجــديــد 

ــول املــــوقــــف مــــن الــــصــــني مــــع مـــقـــاربـــتـــهـــا،  ــ حــ
ــيـــث يــعــتــبــر االتـــــحـــــاد األوروبـــــــــــي الــصــني  حـ
شــريــكــا اقــتــصــاديــا واســتــراتــيــجــيــا، ويسعى 
إلـــى الــتــعــاون مــعــه بــقــوة. وأملــانــيــا، العماق 
االقتصادي في االتحاد، هي املحّرك الرئيس 
ــــادت، فـــي الــفــتــرة األخـــيـــرة،  ــك؛ وقـــد قـ وراء ذلــ
ــاد لــتــوقــيــع اتــفــاقــيــة اســتــثــمــار  جــهــود االتـــحـ
ــاوالت الـــواليـــات  ــحــ ــاومــــت مــ مـــع الـــصـــني، وقــ
الصينية  االتــصــاالت  شركة  لتقييد  املتحدة 
الـــعـــمـــاقـــة »هـــــــــواوي« مــــن تـــطـــويـــر شــبــكــتــهــا 
الـــجـــيـــل الــــخــــامــــس، فــــي اســــتــــمــــرار لــســيــاســة 
ــة تــقــلــيــديــة، قـــائـــمـــة عـــلـــى االحـــتـــمـــاء  ــ ــيـ ــ أوروبـ
وراء  والــجــري  األميركية،  العسكرية  باملظلة 
الكبيرة  واالســتــثــمــارات  التجارية  الصفقات 
واالســتــحــواذ على جــزء مــن حــّصــة الــواليــات 
مــا فعله  هــذا  العاملي.  االقتصاد  فــي  املتحدة 
ــاق عــلــى  ــ ــفـ ــ ـــي إيـــــــــران، بـــعـــد االتـ »االتــــــحــــــاد« فـ
الــبــرنــامــج الـــنـــووي، حــيــث تــدفــقــت الــشــركــات 
األوروبــــيــــة عــلــيــهــا، وعـــقـــدت مــعــهــا صــفــقــاٍت 
الشركات  حــســاب  على  الــــدوالرات  بمليارات 
املتحدة  الواليات  أثار حفيظة  األميركية، ما 
الــتــي تــعــتــبــر الــصــني خــصــمــا اســتــراتــيــجــيــا، 
وتـــريـــد مـــن حــلــفــائــهــا الـــوقـــوف إلـــى جانبها 

للتصّدي لها واحتوائها. 
واستبعدت الواليات املتحدة فرنسا العتبارات 
كثيرة، منها عمل األخيرة على تشكيل تحالف 
خاص بها مع الهند وأستراليا، بمعزل عنها 
ومـــن دون الــتــشــاور مــعــهــا، واســتــثــمــار مناخ 
اإليراني،  النووي  البرنامج  حــول  املفاوضات 
ــه هـــــذه املــــفــــاوضــــات،  ــواجــ ــبـــات الـــتـــي تــ ــقـ والـــعـ
والتقرب من إيران باعتراضها على العقوبات 
األمــيــركــيــة عــلــيــهــا، وعــــدم املــســاهــمــة فـــي عــزل 
حـــــزب الــــلــــه بـــوضـــعـــه عـــلـــى قـــائـــمـــة اإلرهــــــــاب؛ 
وعقدها صفقاٍت معها باالتفاق على تشكيل 
حــكــومــة لــبــنــانــيــة، يـــشـــارك فــيــهــا حــــزب الــلــه، 
ويحصل فريق الرئيس اللبناني، حليف حزب 
الله، على الثلث املعطل؛ وتوقيع شركة توتال 
عقدًا للتنقيب عن الغاز في العراق بقيمة 27.5 
مليار دوالر. هذا باإلضافة إلى تباين موقف 
الذي  فرنسا من الصني مع املوقف األميركي، 
تـــرى فــيــه تــوّجــهــا صــدامــيــا سيستفز الصني 
ويــدفــعــهــا إلـــى تــحــّرك عـــدوانـــي، فــي حــني تــرى 
ــرورة الــنــظــر إلــــى الـــصـــني مــنــافــســا ولــيــس  ــ ضــ
عدّوا، وسعيها إلخراج أوروبا من تحت املظلة 
األمــيــركــيــة وتــشــكــيــل قــــوة عــســكــريــة مستقلة 
ــادرة عــلــى الـــدفـــاع عــن املــصــالــح األوروبـــيـــة  ــ وقـ

ــا  ــ ــراًك ــه، وهـــــــذا ســــــوف يــــحــــدث حــ ــنـ ــويـ ــكـ أو تـ
 في قضايا خافية. 

ً
البرملان، وسجاال ضمن 

ت الـــتـــصـــويـــت داخــــل 
ّ

ــــاع، فــــي ســــجــــا ـــاالطـ بــ
مواقف  على  )البوندستاغ(  األملاني  البرملان 
املستشارة  إلى  باإلضافة  الثاثة،  حني 

ّ
املرش

ــن الــــهــــجــــرة، نـــــرى تـــبـــايـــنـــات فــي  الـــحـــالـــيـــة عــ
املواقف بني رافض ومؤيد ووسطي من هذه 
القضية، لكن املهم في األمر أن ما يبّرر إعادة 
ــراراٌت تقضي  ــ الــاجــئــني، فــيــمــا لــو صــــدرت قــ
بها، أن سورية صارت منطقة آمنة من وجهة 
 سورية منطقة آمنة؟ وماذا 

ً
نظرهم، فهل فعا

الــنــزاع الــتــي ما  ينتظر املــدنــيــني فــي مناطق 
املدنيون،  املعارك، وُيحصد  زالت تدور فيها 
ومــنــهــم أطـــفـــال بـــغـــارات الـــطـــيـــران الـــروســـي؟ 
وماذا عن املهّجرين الذين تم ترحيلهم إليها 
نتيجة التسويات واملصالحة التي جرت في 

ــا فــي قلب املــعــادالت الدولية  وموضعة أوروبـ
في نظام دولي متعدد األقطاب، في استعادة 
ــقـــالـــي فـــرنـــســـي قــــديــــم، افــتــتــحــه  ــتـ تــــوّجــــه اسـ
ــق، الـــجـــنـــرال شـــارل  الــرئــيــس الــفــرنــســي األســـبـ
فرنسية مستقلة،  قوة نووية  بإنشاء  ديغول، 
واالنـــســـحـــاب مـــن الـــقـــيـــادة املـــركـــزيـــة املـــوحـــدة 
لحلف شــمــال األطــلــســي )الــنــاتــو( عـــام 1966، 
ــه )املـــوقـــف  ــّولـ ــــام 2009، وتـــحـ إلــيــهــا عـ ــادت  ــ عــ
االستقالي( إلى ثابت في السياسة الفرنسية 
جاء  لــذا  خصوصا.  الديغولي  والتيار  عــامــة، 
وعــدم  الجديد  التحالف  عــن  فرنسا  استبعاد 
إطاعها على مــا يــدور بــني الـــدول الــثــاث في 
سياق السعي إلــى تقييد تحّركها في منطقة 
ــعــــاف حـــضـــورهـــا في  الـــهـــنـــدي الــــهــــادئ، وإضــ
هذه املنطقة، وتقليص حصتها من خيراتها 

الضخمة. 
لقد وضعت الواليات املتحدة معيارا واحدا 
لاشتراك في التحالف الجديد، وهو »صابة 

باقي املناطق، وصارت تحت سيطرة النظام؟ 
ومــــاذا عــن الــســوريــني فــي مــخــيــمــات الــلــجــوء 
فــي دول الــجــوار وفــي الـــدول األوروبــيــة التي 
إجــــراءات متوافق  إلــى  النهاية،  فــي  ستصل، 

عليها فيما بينهم حول هذا األمر؟
بـــات واضــًحــا مــيــل الــــدول الــغــربــيــة والعربية 
واإلقــلــيــمــيــة نــحــو الــتــأســيــس ملــرحــلــة جــديــدة 
ــتـــح أبـــــــواب عــلــى  ــــى ســــوريــــة، وفـ بــالــنــســبــة إلـ
أي  دون  من  املقبلة،  املراحل  وترتيب  النظام، 
الداخل  في  املشتت  ق 

ّ
املــمــز للشعب  ضمانات 

والخارج، ومن دون أن تكون مصالحه الهدف 
األول. هي السياسة في النتيجة، وسعي كل 
ــادة النظر  ــ دولــــة إلـــى تــأمــني مــصــالــحــهــا، وإعـ
فـــي أدائـــهـــا الـــســـابـــق. وال شـــك فـــي أن الــعــالــم 
صــــار أكــثــر ارتـــبـــاًكـــا فـــي الــعــامــني املــاضــيــني، 
بما أحــدثــه وبـــاء كــوفــيــد  19 مــن ارتــجــاجــاٍت 

املـــوقـــف مـــن الــصــني واالســـتـــعـــداد لــانــخــراط 
والتصّدي  معها  جيوسياسية  مواجهة  في 
لــهــا والـــحـــد مـــن عــدوانــيــتــهــا وتـــمـــّددهـــا على 
ــدت  ــم«. وقـــــد وجــ ــيــ ــلــ حـــســـاب بــقــيــة دول اإلقــ
ضالتها في اململكة املتحدة، بقيادة بوريس 
»بريطانيا  استراتيجية  صاحب  جونسون؛ 
العاملية«، والساعي إلى تعزيز دورها العاملي 
وتوسيعه، كي يعّوض خسارتها بخروجها 
مـــن االتـــحـــاد األوروبـــــــي، وأســتــرالــيــا بــقــيــادة 
موريسون،  اليميني، سكوت  الـــوزراء  رئيس 
التجارية  العاقات  الذي سبق وتحفظ على 
الـــوزراء السابق،  مــع الصني فــي عهد رئيس 
ــات املــتــحــدة  ورأى فـــي الــتــحــالــف مـــع الــــواليــ
ــدرة أســـتـــرالـــيـــا الـــردعـــيـــة،  ــ  لــتــعــزيــز قــ

ً
فــــرصــــة

واالستناد إلى قوة التحالف الحتواء توسع 
ــبـــاب  ــقـــة. وتــــركــــت الـ ــنـــطـ ــذه املـ ــ الــــصــــني فــــي هــ
مفتوحا اللتحاق االتحاد األوروبي، في حال 
قبوله باملعيار املعلن، واستعداده للعب دور 
فــاعــل فـــي  الــتــصــّدي لــلــصــني فـــي املــحــيــطــني، 

الهندي والهادئ. 
املتحدة  الـــواليـــات  إلـــى تشكيل  الــنــظــر  يمكن 
التحالف الجديد بعيدا عن االتحاد األوروبي 
إن  لــاتــحــاد  تــقــول  األكـــبـــر،  األخ  مـــن  تنبيها 
التأرجح بينها وبني الصني واملواقف اللينة 
ــاملـــوقـــف بـــات  مــــن األخــــيــــرة غـــيـــر مـــقـــبـــولـــة، فـ
دقيقا وحاسما: مع أو ضد، وال خيار ثالثا. 
ولــفــرنــســا إنـــه ال مــكــان لــدعــوة االســتــقــالــيــة، 
تــحــّمــل  أو  ــر  ــبــ األكــ الـــســـيـــر خـــلـــف األخ  فـــإمـــا 
وهذا  واالقتصادية.  الجيوسياسية  النتائج 
جعل موقف االتحاد، بما في ذلك فرنسا التي 
توازنها  أفقدها  مــا  املــبــاشــرة  الضربة  تلقت 
ودفعها إلى ردود غير دبلوماسية ومواقف 
عــالــيــة الــســقــف، وأكـــبـــر مـــن قـــدراتـــهـــا، صعبا 
الدائم والكبير من طموحات  في ضــوء قلقه 
الروسي، فاديمير بوتني، وتحّركه  الرئيس 
ضد دول االتحاد، خصوصا الشرقية منها، 
ــذر الـــخـــافـــات والـــشـــقـــاق بني  وســعــيــه إلــــى بــ
صفوفه وداخل دوله، ما يجعله بحاجٍة ماّسة 
الــعــســكــريــة والــســيــاســيــة األمــيــركــيــة،  للمظلة 
وتــمــّســكــه، االتـــحـــاد، بــحــصــتــه املــتــنــامــيــة من 
املحافظة  يستدعي  الــذي  العاملي؛  االقتصاد 
عليها استمرار الهيمنة الغربية على النظام 
التحالف  اســتــمــرار  الــدولــي. وهـــذا يستدعي 
مع الواليات املتحدة، ما يضطّره للعودة إلى 

الحظيرة، والسير خلف األخ األكبر.
)كاتب سوري(

ــادة التفكير في  دفـــع الــنــظــام الــعــاملــي إلـــى إعــ
ا 

ً
أدائـــه وكيفية الــخــروج مــنــه، وهـــذا أثــر أيض

على املـــزاج الشعبي والـــرأي الــعــام فــي بلدان 
عـــديـــدة، مــا نــجــم عــنــه مــن فــقــدان فـــرص عمل 
أخــرى تراجعت  الحياة نحو أشكاٍل  وجنوح 
فيها بعض األنشطة والوظائف االجتماعية، 
الشعور  هــذا  التشغيل،  أنظمة  تغّير  ظــل  فــي 
بالقلق الوجودي لدى الشعوب سوف ينّمي 
النزعة العنصرية املتعّصبة تجاه املهاجر أو 
الاجئ، وسوف تستغل هذه النقطة األحزاب 
الــيــمــيــنــيــة، وتـــوّســـع قــاعــدتــهــا الــشــعــبــيــة، ما 
ــم.  ــم والـــدعـ ســــوف يــكــســبــهــا مــــزيــــًدا مـــن الـــزخـ
ــن الــطــبــيــعــي أن يـــنـــتـــاب الـــســـوريـــني  لـــذلـــك مــ
الـــاجـــئـــني قــلــق وخـــــوف مـــن املــســتــقــبــل، مما 
تخّبئ السياسة وحكومات الدول من قرارات 
ومـــفـــاجـــآت، ومــنــهــا أملــانــيــا الــتــي تــضــم أكــبــر 
شريحٍة الجئٍة من السوريني، قسم كبير منهم 
اللجوء، إنما حصلوا على  لم يحصلوا على 
إمكانية  أن  يعني  وهــذا  اإلنسانية،  الحماية 
اللجوء  لــدول  بالنسبة  تعقيًدا  أقل  ترحيلهم 
 تم 

ً
لــو فعا البقية، فأين سيعود هـــؤالء،  مــن 

تفعيل قرارات من هذا النوع؟ أين بيوتهم؟ أين 
حقوقهم؟ أين فرص العمل التي تنتظرهم، أو 
تنتظر أبــنــاءهــم؟ بــل الــواقــع أكــثــر ســوداويــة، 
بحسب لجنة التحقيق التابعة لأمم املتحدة 
التي تقول إن تصاعد العنف في سورية، إلى 
أكثر  اآلفــاق  اقتصادها، يجعل  انهيار  جانب 

قتامة بالنسبة إلى املدنيني.
ــــني وتـــشـــابـــكـــت،  ــــوريـ ــــسـ ــــدت قــــضــــايــــا الـ

ّ
تــــعــــق

ـــــت األســافــني 
ّ
ــيـــأس، ودق وطـــــاول نــفــوَســهــم الـ

ـــركـــوا وحــيــديــن، مــن دون 
ُ
بــني مــكــونــاتــهــم، وت

أصدقاء، بعدما لعبت كل األطــراف الضالعة 
ومصائرهم،  وحياتهم  بأحامهم  بــالــحــرب 
نّصبت  التي  الــقــيــادات  كــل  وبعدما خذلتهم 
أمــل بأن  بــارقــة  لــهــم، فهل مــن  نفسها ممثلة 
تنبثق من هذا الواقع شخصياٌت لها برنامج 
ورؤيـــــة وانـــتـــمـــاء لــقــضــايــا الــشــعــب، ونـــزاهـــة 
أهــداٍف  عقل وضمير، تجتمع وتتاقى على 
تحقق لهذا الشعب إمكانية النهوض وبناء 
وطـــن مـــن جـــديـــد؟ هـــل يــمــكــن أن تــتــوفــر هــذه 
 
ً
سياسة تشتغل  كيف  وتــعــرف  الشخصيات 
الــداخــل أم  تخدم مصالح الشعب، ســواء فــي 
ا بشأن 

ً
الخارج، وتنسق مع دول اللجوء أيض

أن  دام  مــا  فــيــهــا،  املقيمني  الــســوريــني  مصير 
ســيــاســات هــــذه الــــــدول، خــصــوصــا الــغــربــيــة 
تــقــّررهــا الــحــكــومــات املــنــتــخــبــة، وهـــي ليست 

كتًبا منزلة أو أبدية؟ 
)كاتبة سورية في برلني(

تحالف أوكوس... فرز المواقف

السوريون في ألمانيا بعد االنتخابات

تعتبر الواليات 
المتحدة الصين خصما 

استراتيجيا، وتريد من 
حلفائها الوقوف إلى 

جانبها للتصّدي لها 
واحتوائها

أطاحة التحالف بين 
أميركا وبريطانيا 

وأستراليا خطة 
استراتيجية فرنسية 

كانت تعمل عليها

أصبحت قضية اللجوء 
إشكالية وخالفية 

فيما بين االئتالف 
الحاكم والمعارضة، 

حتى ضمن االئتالف 
الحاكم نفسه

بات واضًحا ميل الدول 
الغربية والعربية 
واإلقليمية نحو 

التأسيس لمرحلة 
جديدة بالنسبة إلى 

سورية، وفتح أبواب 
على النظام

www.alaraby.co.uk

تصدر عن شركة فضاءات ميديا ليميتد
)Fadaat Media Ltd(

 المكاتب
 ¶  المكتب الرئيسي، لندن

Unit5, Central Park, Central Way, London, NW 10 7FY
Tel: 00442071480366 

 ¶  مكتب الدوحة

الدوحة ــ الدفنة ــ برج الفردان ــ الطابق العاشر ــ 
 هاتف: 0097440190600

 ¶  مكتب بيروت

  west end 33 بيروت ــ الجميزة ــ شارع باستور ــ بناية
هاتف: 009611567794 - 009611442047

Email: info@alaraby.co.uk :البريد اإللكتروني  ¶ 

alaraby.co.uk/subscriptions   :لالشتراكات  ¶
     هاتف: 97440190635+    جوال: 97450059977+

alaraby.co.uk/ads  :لإلعالنات  ¶

خوري    ارنست  التحرير   مدير     ¶ كنفاني    حسام  التحرير  رئيس  نائب 
االقتصاد    ¶ جمانة فرحات   السياسة     ¶ إميل  منعم  الفني   المدير     ¶
منوعات     ¶ درويش   نجوان  الثقافة     ¶ السالم   عبد  مصطفى 
  ¶ علي   حاج  يوسف  المجتمع     ¶ البياري   معن  الرأي     ¶ حداد   ليال 
الرياضة  نبيل التليلي  ¶  تحقيقات  محمد عزام  ¶ مراسلون  نزار قنديل  

Wednesday 29 September 2021
األربعاء 29 سبتمبر/ أيلول 2021 م  22  صفر 1443 هـ  ¶  العدد 2585  السنة الثامنة

سوري بمنزله في برلين يعرض صورتة مع أنجيال ميركل )فرانس برس(



العراقي والناشطون في الباد. وعلى الرغم 
 الــقــوات األمــنــيــة والــقــضــاء ياحقان 

ّ
مــن أن

املتوّرطني بهذه الجرائم وتراجعها امللحوظ 
 ثّمة حــاالت تظهر بني فترة 

ّ
في بغداد، فــإن

وأخرى وتتعاظم في مدن الجنوب.
ــلــــى مــــواقــــع  وقـــــــد ظــــهــــرت أخـــــيـــــرًا صـــــــور عــ
التواصل االجتماعي تظهر عبارة »مطلوب 
دم« مــكــتــوبــة عــلــى واجـــهـــة مــصــرف أهــلــي، 
بــســبــب مــشــكــات مــع مـــديـــره، وأخــــرى على 
ــالـــون تــجــمــيــل لــلــنــســاء، وكــذلــك  واجـــهـــة صـ
على مولد كهرباء أهلي في إحــدى مناطق 
بغداد الشعبية، وكذلك على واجهة مقهى. 
إلى  العبارة  بهذه  تهديده  تــّم  من  ويضطر 
سلوك أسهل الطرق وأكثرها أمنًا وفعالية، 
وهــــي الـــتـــوّجـــه إلــــى املــنــظــومــة الــعــشــائــريــة، 
فيأتي بشيخ عشيرته ويصطحب وفد رجال 
 املشكلة 

ّ
التي هّددته بهدف حل الجهة  إلى 

والتي تنتهي في العادة بدفع مبالغ مالية. 
ويرى بعض من األشخاص الذين تعّرضوا 
 الــتــوّجــه إلـــى القضاء 

ّ
ملــثــل هـــذه املــواقــف أن

القانون  ولــن يحمي  والــجــهــد،  للوقت  هــدر 
والشرطة من غيلة أو غدر املهددين. ويخبر 
أحــد املــتــضــرريــن مــن املــوضــوع، وقــد رفض 
ـــه دفــع مبلغ ثمانية 

ّ
أن الكشف عــن هــويــتــه، 

)نــحــو 5470 دوالرًا  عـــراقـــي  مــايــني ديـــنـــار 

 مشكلة بني أبنائه والجيران 
ّ

أميركيًا( لحل
تـــــطـــــّورت إلــــــى حــــــّد اســــتــــخــــدام الـــســـكـــاكـــني 
»لو  الــجــديــد«:  »العربي  لـ والــطــعــن. يضيف 
قصدت القضاء والشرطة لكان أبنائي اآلن 
فهنا  باملثل،  ردًا  تلوا، 

ُ
ق أو حتى  عنوا 

ُ
ط قد 

الــلــجــوء إلــى الــقــضــاء غير مــجــٍد على الرغم 
 الــشــجــار كــان حــول طــاعــن ومطعون 

ّ
مــن أن

ــنــي رضــخــت من 
ّ
وبــســبــب خـــاف تــافــه، لــكــن

أجل حماية أبنائي حتى ال تتطّور املشكلة، 
ودفعت املال كونهم من عشيرة قوية«.

العراقية،  الداخلية  وزارة  فــي  رائـــد  ويــقــول 
»العربي الجديد«  رفض الكشف عن اسمه، لـ
ــة تـــراجـــعـــًا فـــي صــيــغــة الــتــهــديــدات  ــّمـ  »ثـ

ّ
إن

 حاالت 
ّ
لكن دم،  بكتابة مطلوب  للمواطنني 

ــر وتــــؤّدي  مــتــكــررة تــظــهــر مـــن وقـــت إلـــى آخـ
ــيــــان إلــــى ســـقـــوط قتلى  فـــي كــثــيــٍر مـــن األحــ
ــى. وتـــعـــمـــل الــــــــــــوزارة بــالــتــنــســيــق  ــ ــرحــ ــ وجــ
ــر الــقــضــائــيــة مـــن أجــــل إنــهــائــهــا  مـــع الــــدوائــ
ــرارات قــضــائــيــة وتــنــفــيــذهــا عن  ــ ــ واتــــخــــاذ قـ
 »قيادة 

ّ
أن ذيها«. أضــاف 

ّ
طريق اعتقال منف

عمليات بغداد طالبت في أكثر من مناسبة 
من مجلس القضاء األعلى بتشديد العقوبة 
على منفذي الدكات العشائرية والتهديدات 
الــجــدران بوصفهم أشخاصًا خطرين  على 
ومسلحني وينوون القيام بأفعال إرهابية«. 

بغداد ـ زيد سالم

ــع انـــهـــيـــار مـــؤســـســـات الـــدولـــة  مــ
الــعــراقــيــة األمـــنـــيـــة والــقــانــونــيــة، 
على أثر الغزو األميركي للعراق، 
ــتــــهــــديــــدات  شــــاعــــت فـــــي جــــنــــوب الـــــبـــــاد الــ
ــات والــفــصــول  ــدكــ ــر الــ ــواهــ الــعــشــائــريــة وظــ
املــالــيــة الــتــي تسّببت فــي وقـــوع عـــدد كبير 
مـــن الــضــحــايــا، وأحـــيـــانـــًا بــســبــب الــتــداخــل 
ــائـــري ودخــــــــول الـــفـــصـــائـــل املــســلــحــة  ــشـ ــعـ الـ
والــســاح على خــط االشتباك بــني األطــراف 
ــل مــن قبل قــوات 

ّ
املتخاصمة، مــن دون تــدخ

سهتدف هي األخرى 
ُ
األمن التي تخشى أن ت

من قبل املتنازعني عشائريًا.
وفــي فــبــرايــر/ شــبــاط مــن عــام 2018، قــّررت 
 من 

ّ
وزارة الــداخــلــيــة الــعــراقــيــة تــجــريــم كــــل

يــعــمــد إلـــى الــكــتــابــة عــلــى الـــجـــدران عــبــارات 
أو جهة،  عائلة  أو  لشخص  تــهــديــدًا  تحمل 
وتــصــنــيــف تــلــك الــكــتــابــات نــوعــًا مـــن أنـــواع 
اإلرهــاب، فيمثل املتوّرط فيها أمام القضاء 
املـــخـــتـــّص بــقــضــايــا مــكــافــحــة اإلرهـــــــاب في 
 كل من يكتب عبارة 

ّ
الباد. ورأت الوزارة أن

»مطلوب دم« على جــدران منازل املواطنني 
هو إرهابي وُيعامل على هذا األساس، وذلك 
بعد اتساع هذه الظاهرة التي ترتبط بشكل 
العشائرية  الــنــزاعــات  استفحال  فــي  رئيس 
القانون فــي عــدد مــن مدن  وضعف تطبيق 
الــــعــــراق، خــصــوصــًا فـــي الــعــاصــمــة بــغــداد 
ــذا الـــقـــرار لم   هـ

ّ
ومــــدن جــنــوبــي الـــبـــاد. لــكــن

يردع عشائر مختلفة وتابعني لها عن أداء 
مهام والقيام بعمليات استفزازية وتهديد 
املواطنني علنًا، وما زالت التعقيدات تزداد 
فــي تطبيق شرائعه  الــعــراقــي  القضاء  أمـــام 
وأحكامه ونفوذه، مع تنامي نفوذ الفصائل 
بــعــض  مــــن جـــهـــة وزيــــــــادة أدوار  املــســلــحــة 

العشائر ووجهائها من جهة أخرى.
وباتت عبارة »مطلوب دم« األكثر شهرة في 
كتب في الــعــادة على أبــواب 

ُ
الــعــراق، وهــي ت

املنازل واملباني بعد كل حادثة قتل عمدًا أو 
إحدى  لتصير  تطّورت  ها 

ّ
لكن العمد،  بغير 

املال  الحصول على  االبتزاز بهدف  وسائل 
»الـــفـــصـــل« أو »الـــكـــوامـــة«.  ــا ُيـــعـــرف بــــ فـــي مـ
ــســتــخــدم فـــي مــشــكــات مــخــتــلــفــة، 

ُ
ــاتـــت ت وبـ

مــن قبيل حـــوادث السير والــعــراك بــاأليــدي، 
الــنــزاعــات املتعلقة بــاألراضــي  عــدا عــن تلك 
والسقي واألخرى التاريخية التي قد تصل 
إلـــى فــتــرة مــا قــبــل احــتــال الـــعـــراق. فتظهر 
بالتالي قوة وسلطة العشائر التي تنافس 
ــان الـــقـــضـــاء الـــعـــراقـــي  ــيــ فــــي كـــثـــيـــٍر مــــن األحــ
 املــشــكــات والــنــزاعــات 

ّ
فــي مــا يتعلق بــحــل

وبــشــكــل تــصــاعــدي، خــصــوصــًا فــي مناطق 
جــنــوب الــعــراق ووســطــه، بشكل يــعــّمــق من 
أزمة الهوية املدنية التي يطالب بها الشعب 

»مطلوب
 دم«

العشيرة 
تنافس القضاء 

في العراق

على الرغم من صدور قرار لوزارة الداخلية العراقية، قبل 
تهديدات  يكتب  من  كّل  بتجريم  يقضي  أعوام،  ثالثة 
لم  ذلك  فإّن  دم«،  »مطلوب  قبيل  من  الجدران  على 

يردع عشائر عّدة ومتستّرين بها من توّعد المواطنين

كلّما ضعف القانون 
اشتّد حكم العشائر أو 

األعراف العشائرية

من يتعّرض لترهيب يرى 
في الذهاب إلى القضاء 

هدرًا للوقت والجهد
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ــــاص تــحــذيــريــة  ــات هـــي طــلــقــات رصـ ــدكــ والــ
ــراد محاكمته 

ُ
بالقرب من منزل الشخص امل

ـــطـــلـــق فـــي الــــهــــواء مـــع هــتــاف 
ُ
عــشــائــريــًا، وت

وتهديدات عند باب منزله، بمثابة تبليغ له 
بضرورة حضوره إلى املحاكمة العشائرية.
ه 

ّ
أن إلــى  الجديد«  »العربي  مصادر  وتشير 

»في بغداد، راجت في الفترة األخيرة مكاتب 
االســـتـــشـــارات الــعــشــائــريــة الــتــي نــجــد فيها 
رجــــااًل يــرتــدون الــــزّي الــعــشــائــري املــعــروف، 
ويتوكلون عن أفراد يحتاجون إلى خدمات، 
مــثــل الـــدكـــة الــعــشــائــريــة أو تــهــديــد آخــريــن 
 
ّ
وابـــتـــزازهـــم«. تــضــيــف املـــصـــادر نــفــســهــا أن

»هــذه املكاتب موجودة في مناطق الشعب 
والـــشـــعـــلـــة ومـــديـــنـــة الــــصــــدر والـــزعـــفـــرانـــيـــة 
فــي بـــغـــداد، ويــلــجــأ إلــيــهــا أشــخــاص لديهم 
ر هذه املكاتب فرقًا 

ّ
خافات مع آخرين. فتوف

بــالــتــهــديــدات تحت غــطــاء العشائر  خــاصــة 
في مقابل مبالغ من املال«.

ــامـــي يـــاســـني الـــعـــلـــيـــاوي، وهـــو  ــّر املـــحـ ــقــ ويــ
 »هــــذه املــكــاتــب مشكات 

ّ
مـــن الــشــعــلــة، بــــأن

ــــال الـــفـــتـــرات  ــــت الــــرعــــب فــــي خـ
ّ
ــث كـــثـــيـــرة وبــ

املـــاضـــيـــة«. وعــــن آلـــيـــة عــمــل هــــذه املــكــاتــب، 
 »الــعــشــائــر 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن يــشــرح لـــ

أحكام  تنفيذ  لجهة  القضاء  تنافس  بــاتــت 
القصاص، من خال املكاتب الوهمية التي 
تــفــتــحــهــا فـــي بـــغـــداد. وتــعــمــد هـــذه املــكــاتــب 
والكتابة على  الــتــهــديــدات  فــرق  إلــى توفير 
الــجــدران واملــاحــقــات وكــذلــك ضــرب املنازل 

واستهدافها«.
الرماحي  حسني  الناشط  يقول  جهته،  مــن 
 
ّ
»العربي الجديد« إن من محافظة ميسان لـ

لم  عشائريًا«  ومطلوب  دم  »مطلوب  عبارة 
أطرافها  على  ال سّيما  املــديــنــة،  فــي  تختِف 
حيث األقضية والنواحي واألرياف، مضيفًا 
ها »ما زالت ترعب األهالي بدرجة كبيرة، 

ّ
أن

وتتسّبب في ارتباكات أمنية كبيرة. ويمكن 
ـــهـــا ظـــاهـــرة تــحــتــاج إلــــى تــدخــات 

ّ
الـــقـــول إن

حكومية وقانونية وأمنية صارمة من أجل 
تــطــّورت  »الــتــهــديــدات   

ّ
أن ويــؤكــد  تذليلها«. 

كتب حتى على جــدران 
ُ
ت ها باتت 

ّ
أن لدرجة 

ــافــــات ومــــولــــدات  ــلــــى الــــحــ هــــات وعــ
ّ
ــنــــز ــتــ املــ

الــكــهــربــاء األهــلــيــة وجــــدران بعض املـــدارس 
فـــي املـــحـــافـــظـــات الــجــنــوبــيــة. وهــــي تعكس 
حالة من االنفات األمني واستهانة كبيرة 
 غــيــاب الــقــانــون 

ّ
ــل بــحــيــاة املــواطــنــني، فــي ظـ

الرادع لهذه الحاالت«.
أّما الناشط والحقوقي عبد األمير الحلفي 
 
ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ فيقول  البصرة،  من 

»ثّمة مطالبات كثيرة من قبل الناشطني في 
ل 

ّ
بالتدخ للحكومة  الجنوبية  املحافظات 

ومنع االستهداف واالبتزاز اللذين يتعّرض 
ــــي مــــن قــبــل  ــالـ ــ لـــهـــمـــا الـــتـــجـــار وبــــعــــض األهـ
أشــــخــــاص يـــتـــســـتـــرون بـــأســـمـــاء الــعــشــائــر 
الــعــربــيــة املـــعـــروفـــة. كــذلــك يــطــالــب األهــالــي 
بــوضــع بــنــود وقـــوانـــني وعــقــوبــات صــارمــة 
ضــّد مــن يتاعب بــأمــن املجتمع الــعــراقــي«. 
 »عــــشــــرات املـــحـــامـــني كـــانـــوا قد 

ّ
يــضــيــف أن

قّدموا في العام املاضي برقيات إلى مجلس 
الـــقـــضـــاء األعــــلــــى لــتــصــنــيــف كـــتـــابـــة عـــبـــارة 
أو مــطــلــوب عــشــائــريــًا، جريمة  مــطــلــوب دم 
ــدام، طبقًا  إلـــى عــقــوبــة اإلعـــ تــــؤّدي بكاتبها 

ألحكام قانون مكافحة اإلرهاب«.
في سياق متصل، يوضح الخبير القانوني 
»العربي الجديد«  في العراق علي التميمي لـ
ــانـــون الــعــقــوبــات الــعــراقــي وتــحــديــدًا   »قـ

ّ
أن

املادة 430 منه، يعاقب بالسجن ملّدة سبعة 
 من يهدد آخر بالقتل أو االعتداء أو 

ّ
أعوام كل

اإليذاء، وهذه العقوبة قاسية. لكن من يهدد 

بعبارة مطلوب دم عبر كتابتها على جدران 
املمتلكات الخاصة، فا بّد من أن تطّبق عليه 
املـــادة الــرابــعــة مــن قــانــون مكافحة اإلرهــاب 
إرهابًا  ل 

ّ
تمث العبارة  هــذه   

ّ
ألن  ،2005 لعام 

وتندرج من ضمن مفهوم تعريف اإلرهــاب 
 فعل يقع على فرد أو 

ّ
ه كل

ّ
الذي ينّص على أن

مجموعة من األفــراد أو املؤسسات ويهدف 
إلـــى إحــــداث الــفــوضــى أو الــرعــب الــعــام في 
تكثر  الــحــاالت  »هــذه   

ّ
أن املجتمع«. يضيف 

ل ضعف في تطبيق  في املناطق حيث ُيسجَّ
ــمــا ضعف 

ّ
 الــقــاعــدة تــقــول كــل

ّ
الـــقـــانـــون، ألن

الــقــانــون اشــتــّد حــكــم الــعــشــائــر أو األعــــراف 
العشائرية، وهذه العادات آن لها أن تنتهي 

بقوة القانون«.

السعودية

سورية

تركيا

ا�ردن

بغدادإيران

الكويت

العراق

تحقيق

تونس ــ مريم الناصري

ــنـــوات األخـــيـــرة  تــعــانــي تـــونـــس فـــي الـــسـ
مـــن نــقــص كــبــيــر فـــي مــنــســوب األمـــطـــار 
ر بشكل كبير 

ّ
املتساقطة، األمر الذي يؤث

عــلــى مــخــزون مــيــاه الـــســـدود، وبــالــتــالــي 
الزراعات  ورّي  الشرب  مياه  توفير  على 
الكبرى وأنشطة صناعية كثيرة تحتاج 
إلــى كميات كبيرة مــن املــيــاه. إذًا، األزمــة 
مــتــواصــلــة وانــعــكــاســاتــهــا كــبــيــرة على 
مـــجـــاالت وقـــطـــاعـــات مــخــتــلــفــة. وبــيــنــمــا 
ــهــا مــجــّرد أزمـــة عادية 

ّ
أن إلــى  تشير آراء 

شهدتها الباد أكثر من مّرة في السنوات 
ــيـــرة بــســبــب الــتــغــّيــر املــنــاخــي الـــذي  األخـ
 األزمة 

ّ
 أخرى ترى أن

ّ
يطاول العالم، فإن

 نتيجتها ســوف 
ّ
أن فــي  خــطــرة وال شـــّك 

تــكــون كــارثــيــة عــلــى اإلنـــســـان والــحــيــوان 
واألرض، إذا لم ُيبحث عن حلول تضمن 
الحفاظ أكثر على املوارد املائية وتخزين 
أكــبــر قــــدر مــمــكــن مـــن مــيــاه األمـــطـــار في 

السدود واألنهر.
مـــن جــهــتــهــا، أعــلــنــت الــشــركــة الــوطــنــيــة 
 
ّ
ــام، أن الســتــغــال وتــوزيــع املــيــاه، قبل أيـ
»مــخــزون الــســدود بــلــغ مــســتــواه األدنـــى 
ــــاف«، مــضــيــفــة  ــفـ ــ ــــجـ ــل الـ ــ ــــواصـ نـــتـــيـــجـــة تـ
 »تــــونــــس ومــنــطــقــة شـــمـــال أفــريــقــيــا 

ّ
أن

عتبر 
ُ
والـــشـــرق األوســـــط بــصــفــة عــامــة ت

من أكثر البلدان عرضة للتأثير السلبي 
الشركة  املناخية«. وأوضحت  للتغّيرات 
 »نــصــيــب الـــفـــرد في 

ّ
فـــي تــقــريــر لــهــا أن

تــونــس مـــن املـــــوارد املــائــيــة املــتــاحــة هو 
فــي حـــدود 450 مــتــرًا مكعبًا فــي السنة، 
ــح لانخفاض إلــى 350 مترًا 

ّ
وهــو مــرش

»نــتــيــجــة  وذلـــــــك   ،»2030 ــنـــة  سـ مــكــعــبــًا 
لسنوات الجفاف املتتالية التي أدت إلى 

انخفاض املخزون املائي«.
من جهته، أشار املرصد الوطني للفاحة 
بلغ  للسدود  اإلجمالي  املــخــزون   

ّ
أن إلــى 

املــاضــي نحو 784  حتى شهر أغسطس 
مـــلـــيـــون مـــتـــر مـــكـــعـــب، فــــي مـــقـــابـــل 1043 
نفسها  الفترة  خــال  مكعب  متر  مليون 
ــــار  ــام املـــــاضـــــي، األمـــــــر الـــــــذي أثـ ــ ــعـ ــ ــــن الـ مـ
البيئية وخبراء في  الجمعيات  مخاوف 
املــوارد املائية. وأتــى ذلــك نتيجة تراجع 
ــرة  ــيــ ــــي الــــســــنــــوات األخــ املـــتـــســـاقـــطـــات فـ
والــــضــــغــــوط الـــكـــبـــيـــرة الــــتــــي تـــتـــعـــّرض 
لــهــا املــــوارد املــائــيــة بسبب ارتــفــاع طلب 
وتــزايــد  املــيــاه  الصناعية على  األنــشــطــة 
ه 

ّ
فإن املــرصــد،  الــزراعــي. وبحسب  الطلب 

ومـــنـــذ بـــدايـــة الــســنــة الـــجـــاريـــة، لـــم تكن 
ــلــة فـــي مستوى  ــار املــســجَّ كــمــيــات األمـــطـ
املـــعـــدالت الــعــاديــة، األمـــر الـــذي أّدى إلــى 
بشكل  الــســدود  مياه  منسوب  انخفاض 
ــّدد خــصــوصــًا الــقــدرة  ــهـ خــطــيــر، فــبــات ُيـ

على توفير مياه الشرب.
ــد الـــوطـــنـــي لــلــمــيــاه  يـــقـــول رئـــيـــس املـــرصـ
 
ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« إن ــي لـــ ــرزوقـ عــــاء مـ
ــة املــيــاه تــعــود إلـــى أكــثــر مــن خمس  »أزمــ
ــوات بــســبــب نـــقـــص األمـــــطـــــار، عــلــى  ــنــ ســ
ــتــــاء  ــتــــوى امــ ــن مــــســ ــّســ ــحــ ــن تــ ــ ــم مــ ــ ــرغــ ــ الــ
الـــســـدود ســنــة 2019، بــحــســب تــقــديــرات 
اإلدارة العامة للسدود واألشغال املائية 
 
ّ
الــكــبــرى الــتــابــعــة لــــــوزارة الــــزراعــــة. لــكــن
الباد منذ  الــذي سّجلته  نقص األمطار 
ر بشكل كبير على مخزون 

ّ
سنة 2020 أث

املــيــاه بسبب تــزايــد الطلب. وقــد تتعّمق 
األزمة أكثر في السنوات املقبلة التي قد 
رة 

ّ
يفوق فيها الطلب كميات املياه املتوف

 
ّ
فــي الـــســـدود«. ويــشــيــر مـــرزوقـــي إلـــى أن
»انخفاض معّدالت املتساقطات السنوية 
لأمطار في السنوات األخيرة تزامن مع 

ارتــفــاع كبير فــي درجـــات الــحــرارة، التي 
ر كميات كبيرة من مياه 

ّ
تسّببت في تبخ

السدود واألنهار«.
ــيـــاه إلــــى تـــراجـــع في  ــة املـ ــ ــد أّدت أزمـ وقــ
ــاه الــصــالــحــة لــلــشــرب إلــى  ــيـ ــول املـ ــ وصـ
مناطق عديدة، األمر الذي دفع في اتجاه 
تــنــفــيــذ مـــئـــات الـــوقـــفـــات االحــتــجــاجــيــة 
ــيـــرة وقــطــع طــرقــات  فـــي الـــســـنـــوات األخـ
للمطالبة بتوفير مياه الشرب، ال سّيما 
 
ّ
خال ارتفاع درجــات الحرارة. ُيذكر أن
ــة لـــم تــعــد مــقــتــصــرة عــلــى مــواســم  ــ األزمـ
الـــصـــيـــف وارتـــــفـــــاع درجـــــــات الــــحــــرارة، 
ــتـــي تــغــيــب مــنــهــا  وال عـــلـــى املـــنـــاطـــق الـ
األنهار والسدود مثل مناطق الجنوب 
الــتــونــســي، بــل هــي تشمل حــتــى سكان 
ــر أكــثــر من 

ّ
مناطق الــشــمــال حيث يــتــوف

ــوارد املــائــيــة  ــ  50 فــي املــائــة مــن كــمــيــة املـ
في تونس.

ــراء  ــ ــبـ ــ ــل، شـــــــــــّدد خـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــاق مـ ــ ــيــ ــ فـــــــي ســ
ــــي املــــــــــوارد املــــائــــيــــة، فــي  تـــونـــســـيـــون فـ
السنوات األخيرة، على ضرورة البحث 

عن حلول كفيلة بحفظ أكبر كميات من 
الــبــاد تشهد في   

ّ
األمــطــار، ال سّيما أن

تساقط  تحديدًا  أيلول  شهر سبتمبر/ 
كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مــــن األمــــطــــار تــتــســّبــب 
ــــوا  ــــحـ ــــي فــــيــــضــــانــــات. وأوضـ ــًا فـ ــيــــانــ أحــ
ــــدود   ذلــــــك مـــمـــكـــن عـــبـــر تـــشـــيـــيـــد سـ

ّ
أن

جـــديـــدة فـــي الــشــمــال وربــطــهــا بــســدود 
 األمــر 

ّ
فــي الــجــنــوب، عــلــى الــرغــم مــن أن

مــكــلــف، بــاإلضــافــة إلـــى تجهيز ســدود 
قديمة لتستوعب كميات أكبر من مياه 
 ذلــك لــم يحصل 

ّ
األمــطــار، خصوصًا أن

منذ 20 سنة.
التقييم  تــقــريــر   

ّ
أن إلــــى  اإلشــــــارة  تــجــدر 

ــذي  ــ ــــس، الـ ــونـ ــ ــي تـ ــ ــيـــاه فـ ــلـــمـ املــــواطــــنــــي لـ
 نصيب 

ّ
تــعــّده جمعّية »نــومــاد«، بــنّي أن

الــفــرد مــن املــيــاه تــراجــع بشكل كبير في 
السنوات األخيرة ليقّدر حاليًا بـ400 متر 
في   50 أقــل بنسبة  مكعب سنويًا، وهــو 
الواحد  للفرد  املطلوبة  الكمية  املائة من 
وفــقــًا للمعايير الــدولــيــة املـــقـــّدرة مــا بني 

750 و900 متر مكعب سنويًا.
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قبل هذا العام، لم تكن التهديدات 

العشائرية أو ظواهر الدكات أو الفصول 
المالية من األمور الشائعة في العراق

بحسب بيانات حديثة، 
فإّن نسبة المياه في 
ر  سدود تونس ُتقدَّ

بـ32.4 في المائة 
فقط من سعتها، 

وهو األمر الذي يمثّل 
أزمة حقيقية

حققت المراكز الصحية 
الخاصة بالسوريين في 

تركيا نجاحات بلغت 
حّد استقطاب اهتمام 
مهاجرين من جنسيات 

مختلفة. العالجات 
مجانية برعاية برنامج 

منح لالتحاد االوروبي، 
واألهم أن المعاملة 

تحظى بتقدير

تركيا: »شفاء أكبر« للسوريين في المراكز الصـحية
تشّغل المراكز الصحية 

متخصصين سوريين في 
الطب والتمريض

تعالج المراكز األمراض 
الداخلية والنسائية وتلك 

الخاصة باألطفال

إسطنبول ــ عدنان عبد الرزاق

»لم أرتح لعاجي طوال عامني في مستشفيات 
زاد  مــا  فيها،  للشفاء  أتماثل  لــم  تركية، حيث 
قــنــاعــتــي بــــأن طــبــيــعــة الــتــعــامــل مــعــي وعـــدم 
وصف عاج ناجع منعا ذلك، وأتيت اآلن إلى 
املــركــز الــصــحــي فــي حـــّي اســيــنــيــورت بمدينة 
إسطنبول، ألن ال وجود لحاجز اللغة، وألنني 
بــأن األطباء السوريني أكثر قــدرة على  اعتقد 
ما  هــذا  لها«.  تفهمًا  وأكثر  أوجاعنا  معالجة 
التي  عــامــًا(   38( دعــبــول  السورية منال  قالته 
تــعــانــي مـــن مــشــكــلــة قـــصـــور فـــي عــمــل الــغــدة 
الدرقية، ما زاد وزنها وأصابها بحال شحوب 
وعصبية وعرضها لنزيف. تضيف دعبول في 
الجديد«: »عاينني طبيب  »العربي  لـ حديثها 
بــســام جاوييش  املتخصص  الــســوري  الــغــدد 
فــي املــركــز الــصــحــي بمنطقة اســيــنــيــورت في 
منذ  الصحية  حالتي  وتحسنت  إســطــنــبــول، 
ــر بـــراحـــة  ــعـ ــنـــي أشـ ــا ألنـ ــمـ زيــــارتــــي األولـــــــى ربـ
مــع طبيب ســوري،  التعامل  فــي  أكــبــر  نفسية 

والتي لم أملسها لدى األطباء األتراك، أو ربما 
بــســبــب نـــوع الــعــاج الــجــديــد املـــوصـــوف بعد 

إجراء تحاليل وفحص دقيق«.
وحول الفارق بني املستشفيات الحكومية في 
تــركــيــا واملـــراكـــز الــصــحــيــة، تشير دعــبــول إلــى 
أن كــاهــمــا يــقــدمــان خـــدمـــات طــبــيــة مــجــانــيــة، 
لــكــن الــتــعــامــل يــخــتــلــف فـــي املــــراكــــز الــصــحــيــة 
التي توفر كل ما يحتاجه املريض من أجهزة 
تــصــويــر ومــخــتــبــرات تــحــلــيــل، وحــتــى وصــف 
إلى  املرضى  يأتي  كما  مجانًا.  وتقديمه  دواء 
املــــراكــــز الــصــحــيــة مـــن دون مــواعــيــد مــســبــقــة، 
انتظار  قبل  ذاتـــه  الــيــوم  فــي  الحجز  ويحصل 
االستدعاء للدخول الذي يحصل للجميع. أما 
في املستشفيات التركية فآلية حجز موعد قد 
تــطــول بحسب حــالــة املــريــض ونـــوع إصابته، 
تركيا  في  ينتشر  ذلــك شهرًا.  استغرق  وربما 
178 مركزًا صحيًا للمهاجرين، بعدما خصص 
االتحاد األوروبي 3 مليارات يورو )3.54 مليار 
تركز  املـــبـــادرات  مــن  واســعــة  دوالر( ملجموعة 
على الاجئني في تركيا، علمًا أن أنقرة تقول 

إنــهــا أنــفــقــت 25 مــلــيــار دوالر عــلــى الــنــازحــني 
الــســوريــني حتى اآلن. وبــني مــبــادرات برنامج 
االتحاد األوروبي توفير فرص تعليم وتنفيذ 
تخصيص  مع  االجتماعية،  للخدمات  برامج 
300 مليون يــورو )354 مليون دوالر( سنويًا 
لــلــخــدمــات الــصــحــيــة، عــلــمــًا أن هــــذه املــنــح لن 

الــصــحــي بــحــي الـــفـــاتـــح فـــي إســـطـــنـــبـــول، أمــل 
»العربي الجديد« إن »عشرات املراكز  األحمد لـ
الــصــحــيــة لــلــســوريــني تــتــواجــد فـــي الــشــطــريــن 
ــيــــوي واألوروبـــــــــي إلســـطـــنـــبـــول، وبــيــنــهــا  اآلســ
واسينيورت  بــاشــا  عثمان  غـــازي  مناطق  فــي 
وإســنــلــر وبــاغــجــلــر وســلــطــان بيلي والــفــاتــح، 
اســتــنــادًا إلـــى الــكــثــافــة الــســكــانــيــة لــلــســوريــني. 
املهاجرين  جنسيات  كــل  الــيــوم  تعالج  لكنها 
في تركيا، وأيضًا أوالد سياح باعتبارها ترفع 

شعار ممنوع عدم استقبال أطفال«.
ــول الــتــكــالــيــف املــالــيــة واالخــتــصــاصــات  ــ وحـ
الطبية املتوافرة في املراكز، تؤكد األحمد أن 
يــدفــع أي تكاليف مالية إلجــراء  »املــريــض ال 
فحص وتحليل وصور، وحتى لتلقي عاج. 
ونحن نمنح املريض وصفة يصرفها مجانًا 

من صيدليات تركية متعاقدة مع املشروع«.

وتعالج املراكز األمراض الداخلية والنسائية 
وتلك الخاصة باألطفال وطب العائلة، وتوفر 
لــقــاحــات، كــمــا افــتــتــحــت أخــيــرًا عـــيـــادات لطب 
قدرتها  لتعزيز  الفيزيائي  والــعــاج  األســنــان 
على معالجة غالبية الحاالت. وتلفت األحمد 
إلـــى أن »املـــراكـــز تــقــدم خــدمــات لــأطــفــال منذ 
خــروجــهــم مـــن املــســتــشــفــيــات، وتــشــمــل إجـــراء 
ــلـــمـــولـــوديـــن حـــديـــثـــًا وتــلــقــيــحــهــم،  تـــحـــالـــيـــل لـ
ــة  ــــاالت األمـــهـــات ومــنــحــهــن أدويــ ومــتــابــعــة حـ
الـــحـــديـــد والـــفـــيـــتـــامـــيـــنـــات الـــــازمـــــة. ونــعــالــج 
ــفـــال وفـــق أيـــة وثــيــقــة، ونــكــتــفــي بــشــهــادة  األطـ
األبــويــن فــي حـــال عـــدم وجـــودهـــا. كــمــا نعالج 
البالغني الذين يحملون بطاقة حماية مؤقتة 
أو إقامة طابية أو سياحية، لكننا ال نعالج 
من يحمل جواز سفر فقط، سواء أكان سوريًا 
أو مهاجرًا أو الجئًا من جنسيات أخرى. ونوفر 
خــدمــات حتى خـــارج املــراكــز، وتشمل حــاالت 
صحية حــرجــة أو مــهــمــات لــتــوزيــع لــقــاحــات، 
علمًا أننا ننشر مراكز في الشوارع واألسواق 

لخدمة املارة، وتقديم لقاح كورونا«.

توفر، بحسب االتــفــاق بني االتــحــاد األوروبـــي 
وتركيا، رعاية صحية أولية فقط، بل ستقدم 
أيضًا خــدمــات التطعيم مــن فــيــروس كــورونــا، 
ومـــشـــورة فــي مــجــال تنظيم األســــر وخــدمــات 
الــبــدنــي،  الــتــأهــيــل  ــادة  ــ وإلعـ النفسية  للصحة 
وتغطي احتياجات 26 وحــدة صحية متنقلة 
تــســتــهــدف الـــوصـــول إلــــى ســـوريـــني يعيشون 
ــل املـــراكـــز الــصــحــيــة التي 

ّ
ــــدن. وتــشــغ ــارج املـ خــ

إلــى تحسني حياة 3.6 مايني ســوري  تهدف 
السوريني  املتخصصني  مــن   1500 تركيا،  فــي 
فـــي مـــجـــاالت الـــطـــب والــتــمــريــض والـــخـــدمـــات 
الــصــحــيــة. لــكــن مــصــادر فــي أحـــد هـــذه املــراكــز 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد« أن »الــتــوظــيــف  تـــؤكـــد لــــ
طــاول أخيرًا أتــراكــًا يشغلون مناصب إداريــة، 
ومـــهـــاجـــريـــن مــــن دول أخــــــرى مـــثـــل عــراقــيــني 
ومصريني وصوماليني يعملون ضمن كوادر 
الذين  السوريني  مــا أضــاع فرصًا على  طبية، 
ــة فـــي األصــــل،  ــ ــيـ ــ اســتــهــدفــتــهــم املــنــحــة األوروبـ
وأنشئت املراكز الصحية ملعالجتهم تحديدًا«. 
تقول مسؤولة اللقاح في مركز »نولو الثاني« 

راحة أكبر للسوريين في 
المراكز الصحية الممّولة 

أوروبيًا )آدم ألتان/ فرانس برس(
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النص الكامل 
على الموقع األلكتروني



قضايا

 المركز العربي لألبحاث 
ودراسة السياسات

أعـــلـــن الـــرئـــيـــس الـــتـــونـــســـي، قيس 
سعّيد، مساء 22 أيلول/ سبتمبر 
فـــصـــول  مـــعـــظـــم  ــيـــق  ــلـ ــعـ تـ  ،2021
ــــي الــســلــطــتــن الــتــشــريــعــيــة  ــور، وتــــوّل ــتـ الـــدسـ
ــاء هــيــئــة مــراقــبــة  ــغـ والــتــنــفــيــذيــة بــنــفــســه، وإلـ
دســتــوريــة الــقــوانــن، وتــوّلــي إعـــداد مشاريع 
هذه  تشّكل  ال  بالنظام.  املتعلقة  التعديالت 
مــفــاجــأة، ولكنها ربما  املــتــوقــعــة  اإلجـــــراءات 
تــزيــل الــغــشــاوة عــن أعـــن مــن فــّضــلــوا إنــكــار 
إذ تمثل  الخيال؛  الحقيقة والعيش في عالم 
انقالب  عملية  في  الحاسمة  الثانية  املرحلة 
الرئيس على الــدســتــور، والــتــي بــدأت فــي 25 
إقــالــة رئيس  تــمــوز/ يوليو 2021 حــن تّمت 
ــبــــرملــــان، ورفــــع  الـــحـــكـــومـــة، وتــعــلــيــق عـــمـــل الــ
الحصانة عن أعضائه. وقد جاءت إجــراءات 
ــوات  ــ ــــط تـــصـــاعـــد األصــ ســـعـــّيـــد األخــــيــــرة وسـ
املحّذرة من عــودة البالد إلى الحكم الفردي، 
امليداني، وفي  االحتجاجي  الــحــراك  وتــوّســع 
ظل مصاعب اقتصادية واجتماعية متفاقمة.

ًذا ًعا ومنفِّ الرئيس مشرِّ
الرئيس  أصــدرهــا  الــتــي  ــراءات  ــ اإلجــ تضمنت 
ــــي الــــجــــريــــدة الـــرســـمـــيـــة  ــــد، وُنـــــشـــــرت فـ ــّي ــعــ ســ
ــة، أربـــــعـــــة أبـــــــــواب.  ــيــ ــتــــونــــســ ــة الــ ــوريـ ــهـ ــمـ ــجـ ــلـ لـ
يــتــعــلــق األول مــنــهــا بـــاألحـــكـــام الـــعـــامـــة الــتــي 
تـــخـــّص »اإلجــــــــــراءات االســـتـــثـــنـــائـــيـــة«، بينما 
تــنــاول الــثــانــي »الــتــدابــيــر الــخــاصــة بالسلطة 
الــتــشــريــعــيــة«، وخــّصــص الــثــالــث لـــ »الــتــدابــيــر 
أما  التنفيذية«،  السلطة  بممارسة  الــخــاصــة 
الــرابــع فــقــد ورد فــي شــكــل »أحــكــام ختامية«. 
أكــدت ديباجة األمــر الرئاسي عدد 117 لسنة 
أن  استثنائية«،  »تدابير  عــنــوان  تحت   ،2021
»الشعب التونسي عّبر، في أكثر من مناسبة، 
عن رفضه لآلليات املتعلقة بممارسة السيادة 
الــدولــة  »دوالــيــب  وأن  التعبير عنها«،  وطـــرق 
بــل واقــًعــا،  تعّطلت، وصـــار الخطر ال داهــًمــا، 
وخاصة داخل مجلس نواب الشعب«، في حن 
أكــد الــبــاب األول مــن األمــر تــواصــل اإلجـــراءات 
التي اتخذها سعّيد في 25 من تموز/ يوليو، 
فـــي خـــصـــوص تــعــلــيــق جــمــيــع اخــتــصــاصــات 
الحصانة عن أعضائه،  النواب ورفــع  مجلس 
وأضيف إليها وقف املنح واالمتيازات املسندة 

لرئيس املجلس وأعضائه.
وبـــنـــاء عــلــى اســـتـــمـــرار تــعــلــيــق اخــتــصــاصــات 
ــرئـــاســـي، في  ــر الـ ــ ــال األمـ ــ ــواب، أحـ ــنــ مــجــلــس الــ
ــدار الــنــصــوص ذات  ــ بــابــه الــثــانــي، مــهــمــة إصـ
الجمهورية  رئــيــس  إلــى  التشريعية  الصبغة 
الــتــب يــصــدرهــا فــي شكل »مــراســيــم رئاسية« 
ويــخــتــمــهــا ويــــــــأذن بـــنـــشـــرهـــا »بـــعـــد مـــداولـــة 
الرئاسية  املراسيم  الــوزراء«. وتتعلق  مجلس 
كالعدالة  واالخــتــصــاصــات؛  املــجــاالت  بجميع 
واإلعـــــــــالم واألحــــــــــزاب والـــنـــقـــابـــات والــجــيــش 
ــة واألحــــــــــــوال  ــ ــحـ ــ ــــصـ ــم والـ ــيــ ــلــ ــعــ ــتــ واألمــــــــــــن والــ
واالنتخابات  واملالية  والعقوبات  الشخصية 
ــئـــة والــــوظــــائــــف والـــســـلـــطـــات املــحــلــيــة  ــيـ ــبـ والـ
والهيئات الدستورية، وغيرها؛ وهي مراسيم 
»ال تقبل الطعن باإللغاء«. وفي الباب الثالث 
أسند  التنفيذية،  السلطة  بممارسة  املتعلق 
الرئيس سعّيد لنفسه »تمثيل الدولة وضبط 
األســاســيــة«،  واختياراتها  العامة  سياستها 
وتـــوّلـــي »الــقــيــادة الــعــامــة لــلــقــوات املــســلــحــة«، 
و»إحــداث وحذف وتعديل الــوزارات وكتابات 
الدولة وضبط اختصاصاتها وصالحياتها«، 
ــة«، و»الـــتـــعـــيـــن  ــومــ ــكــ ــحــ ــاء الــ ــ ــــضـ و»إقــــــالــــــة أعـ
واإلعـــفـــاء فــي جميع الــوظــائــف الــعــلــيــا«. وفــي 
حال شغور منصب رئيس الجمهورية، نّص 
األمر الرئاسي على أن رئيس الحكومة يتوّلى 
مهمات الرئاسة؛ وإذا حصل له مانع، يفّوض 
األمر إلى وزير العدل، أما الحكومة فمهمتها 
هـــي »الـــســـهـــر عــلــى تــنــفــيــذ الــســيــاســة الــعــامــة 
التي  واالخــتــيــارات  التوجيهات  طبق  للدولة 
يضبطها رئيس الجمهورية«، وهي مسؤولة 

أمامه دون غيره.
وبــخــصــوص الــدســتــور، نــّص األمـــر الرئاسي 
ــول،  ــفــــصــ ــع الــ ــيـ ــمـ ــل بـــجـ ــمــ ــعــ ــل الــ ــيـ ــطـ ــعـ ــى تـ ــلــ عــ
والثاني  األول  والبابن  »التوطئة  باستثناء 
ــام الــــدســــتــــوريــــة الــتــي  ــ ــكـ ــ مـــنـــه وبـــجـــمـــيـــع األحـ
ــر الـــرئـــاســـي«، كما  ــ ال تــتــعــارض مـــع هــــذا األمـ
ــاء الــهــيــئــة الــوقــتــيــة ملــراقــبــة  ــغــ نــــّص عــلــى »إلــ
دســتــوريــة مــشــاريــع الــقــوانــن«، وعــلــى »تولي 
الــرئــيــس إعـــداد مــشــاريــع الــتــعــديــالت املتعلقة 
بلجنة  باالستعانة  السياسية  باإلصالحات 
يتم تنظيمها بأمر رئاسي«. بإصدار هذا األمر 
الرئاسي، ينتقل سعّيد إلى مرحلة جديدة من 
اته التي بدأها مساء 25 تموز/ يوليو،  إجراء
عنوانها األبرز تركيز كل السلطات التنفيذية 
والــتــشــريــعــيــة فـــي يـــديـــه. ورغــــم أنـــه لـــم يعلن، 
رســمــًيــا، عــن حــل الــبــرملــان وإلـــغـــاء الــدســتــور، 
ــر الــرئــاســي، فــي جــوهــرهــا،  فـــإن تفاصيل األمـ
فصول  بمعظم  للعمل  صــريــًحــا  تعليًقا  تــعــّد 
عملًيا،  الدستور  سعّيد  عّطل  لقد  الــدســتــور؛ 
أهم  انقلب على  رئــاســوي.  وأنــشــأ نظام حكم 
ــو دســتــور  ــازات الــــثــــورة الــتــونــســيــة، وهــ ــجــ إنــ
ع 

ّ
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السلطات بن رئاسات الجمهورية والحكومة 
املتبادلة  والرقابة  الــتــوازن  وينظم  والبرملان، 
فــيــمــا بــيــنــهــا؛ فــــي حــــن يـــظـــل الـــتـــأكـــيـــد عــلــى 
األول  وبــاَبــيــه  الــدســتــور  توطئة  الحفاظ على 
إذ يتعلق هذا  لــه؛  والــثــانــي ال قيمة سياسية 

الدستور بمسائل من قبيل مدنية  الجزء من 
الدولة ودينها وحدودها وعلمها ومهماتها. 
وفي كل األحوال، وبحكم األمر الواقع، املرسوم 
ــره، هــــو إعــــالن  ــ ــوهـ ــ ــرا، فــــي جـ ــ ــيـ ــ الــــرئــــاســــي أخـ
دستوري مؤقت، وطيٌّ لصفحة دستور 2014؛ 
هـــذا إذا لــم يــدافــع الــشــعــب الــتــونــســي ونخبه 
ـــــه، يــشــيــر  ــــي الـــســـيـــاق ذاتــ عــــن دســــتــــورهــــم. وفـ
البرملان  اخــتــصــاصــات  اســتــمــرار تعليق  قـــرار 
إلــى أجــل غير مــســّمــى، ووقـــف ِمــنــح أعضائه، 
وتوّلي الرئيس سعّيد جميع مهمات السلطة 
الــتــشــريــعــيــة، وإلـــغـــاء الــهــيــئــة الــوقــتــيــة ملراقبة 
دســـتـــوريـــة الـــقـــوانـــن، وتــشــكــيــل لــجــنــٍة تعمل 
ــه إلعــــــداد مـــشـــاريـــع الــتــعــديــالت  ــرافــ تــحــت إشــ
الدستورية، إال أن حل البرملان بات أمًرا واقًعا، 

 لم يعلن عنه رسمًيا.
ْ

وإن

رّدات الفعل على قرارات الرئيس
السياسية  األطــــراف  مــواقــف مختلف  شــهــدت 
تحّوالت  الجديدة  الرئيس سعّيد  قـــرارات  من 
واضـــحـــة؛ فــقــد تــراجــعــت بــعــض األحــــــزاب عن 
دعمها الرئيس، الذي أعلنته في وقت مبكر من 
االنقالب على الدستور، بينما تحّولت مواقف 
ــــرى مـــن الـــدعـــم املــطــلــق  ــزاب ومــنــظــمــات أخـ ــ أحــ
للرئيس إلــى الــدعــم املــشــروط بــوضــع خريطة 
تحققت  التي  املكاسب  على  والحفاظ  طــريــق، 
 

ّ
مــنــذ الـــثـــورة. وســبــق أن ســخــر الــرئــيــس بحق
من مصطلح خريطة الطريق، فهو يعرف ماذا 
يــريــد وإلـــى أيــن يتجه؛ ومــن يطالب بخريطة 
الــطــريــق يــتــهــّرب مــن مــواجــهــة خــطــة الــرئــيــس 
الــواضــحــة واملــتــجــلــيــة فــي تــصــريــحــاٍت علنية 
أقـــدم عليها بتشجيع  والــتــي  ومــعــدة مسبًقا، 
من قوى سياسية تجاهلت أقواله وتصّرفاته، 
ورفعت الخصومة الحزبية فوق مهمة حماية 
ــبـــدو مـــوقـــف حــزب  الــنــظــام الـــديـــمـــقـــراطـــي.  ويـ
التأييد  من  تدرًجا  األكثر  الديمقراطي  التيار 
إلى املعارضة، وصواًل إلى رفع غطاء الشرعية 
عن إجراءات الرئيس، ووصف خطوته األخيرة 
بـ »االنقالب«، فقد أصدر الحزب بياًنا مشترًكا 
الديمقراطي،  الجمهوري، والتكتل  أحــزاب  مع 
ــاق تـــونـــس، اعــتــبــر فــيــه أن الـــرئـــيـــَس بــات  ــ وآفــ
»فاقًدا للشرعية بخروجه عن الدستور«، وأن 
»كل ما بني على هذا األساس باطل وال يمثل 
الـــدولـــة الــتــونــســيــة وشــعــبــهــا ومــؤســســاتــهــا«، 
محّماًل إياه »مسؤولية كل التداعيات املمكنة 
ذاتــه،  السياق  وفــي  الخطيرة«.  الخطوة  لهذه 
أصــدرت أحــزاب االتحاد الشعبي الجمهوري، 

الديمقراطية  الشرعية  على  ســافــًرا  وانــقــالًبــا 
وعلى مبادئ الثورة التونسية وقيمها«، وأن 
ــذا الــتــمــّشــي غــيــر الــدســتــوري يــضــيــف إلــى  »هــ
أزمــات البالد املعقدة أزمــة شرعية الحكم بما 
يهّدد كيان الدولة التونسية ووحدتها، ويدفع 
بالبالد إلى منطقة مخاطر عالية غير مسبوقة 

في تاريخ تونس«. 
ــاد الـــعـــام الــتــونــســي لــلــشــغــل، وإن  ــحــ ــا االتــ ــ أمـ
الرئيس  أبــقــى عــلــى تحفظاته عــلــى إجـــــراءات 
وموقفه الحذر، فإن تحّواًل الفًتا بدا في بيان 
مكتبه التنفيذي األخير؛ إذ نّبه إلى »مخاطر 
تــجــمــيــع الــســلــطــات فـــي يـــد رئــيــس الـــدولـــة في 
غــــيــــاب الـــهـــيـــاكـــل الــــدســــتــــوريــــة الـــتـــعـــديـــلـــيـــة«، 
معتبًرا »تعديل الدستور والقانون االنتخابي 
ــا يـــخـــّص جــمــيــع مـــكـــّونـــات املــجــتــمــع من  ــأًنـ شـ
الــّدولــة ومنّظمات وجمعيات وأحــزاب  هياكل 
وشخصيات وطنية«، رافًضا »احتكار رئيس 
الــجــمــهــوريــة الــتــعــديــل«، مــعــتــبــًرا ذلـــك »خــطــًرا 
على الديمقراطية«. في املقابل، جّددت خمسة 
البعث،  الشعب، وحــركــة  أحـــزاب، بينها حركة 
والــتــيــار الــشــعــبــي، تــأيــيــدهــا الــرئــيــس، وأثــنــت 
ــه بـــ  ــتـ ــفـ ــه املـــعـــلـــن أخــــيــــرا، ووصـ عـــلـــى مـــرســـومـ
»الخطوة الهامة في اّتجاه تجذير خيار القطع 
مع عشرية الخراب والدمار والفساد واإلفساد 
ومــع خــيــارات حكومات لــم تكن ســوى واجهة 
النهضة  بقيادة حركة  املافيا  بــارونــات  لحكم 
وحلفائها«، داعية »القوى التقدمية والوطنية 
إلى االنخراط في مسار تصحيح الّثورة التي 
انحرفت بأهدافها األطراف التي حكمت البالد 
طيلة العشرية األخــيــرة«. إلــى جانب األحــزاب 
بــرز فاعل جديد، تمّثل في حــراٍك  واملنظمات، 
مــدنــي، حمل اســم »مــواطــنــون ضــد االنــقــالب«، 
نّظم وقفة احتجاجية وسط العاصمة، في 19 
أيــلــول/ سبتمبر 2021، رفــع خاللها شعاراٍت 
مــنــّددة بالرئيس وقــراراتــه، ودعــا إلــى العودة 
إلى املسار الدستوري، ونبه من مخاطر الحكم 
ــان نــجــاح التحشيد  الــفــردي االســتــبــدادي. وكـ
لهذه الوقفة وكسر حاجز الخوف، الذي أعقب 
25 تــمــوز/ يوليو، دافــًعــا لهذا الــحــراك لحشد 
اآلالف فــي مــســيــرة وســـط الــعــاصــمــة، يـــوم 26 
أيلول/ سبتمبر 2021، رغم التضييق األمني 
وإغالق مداخل العاصمة ومنع آالف املحتجن 
القادمن من مدن أخرى من الوصول إلى مكان 
التظاهرة. ولم يقتصر الحراك امليداني يوم 26 
فقد شهدت  العاصمة؛  على  أيــلــول/ سبتمبر 
مــــدن أخــــرى وســــط الـــبـــالد وجــنــوبــهــا وقــفــاٍت 
احتجاجيًة ومسيراٍت رافضًة قرارات الرئيس.

خيارات سعيّد في مواجهة معارضيه
رغم أن التحول الذي شهدته مواقف األحزاب 
واملــنــظــمــات واالتــــحــــاد الـــعـــام لــلــشــغــل يــمــّثــل 
الداعمة  الجبهة  انحسار  على  مهًما  مؤشًرا 
للرئيس، فإن ظهور الحراك املدني واتساعه، 
مـــن الــنــاحــيــتــن الـــعـــدديـــة والـــجـــغـــرافـــيـــة، قد 
يــكــون الــتــحــّدي األكــبــر الـــذي يــواجــه الرئيس 
فــي الــفــتــرة املــقــبــلــة، خــاصــة مــع تــفــاقــم األزمـــة 
في  الرئيس  وفشل  واملعيشية،  االقتصادية 
تــحــقــيــق وعــــــوده بــمــعــالــجــتــهــا، إضـــافـــة إلــى 

تنامي التضييق على الحريات والحقوق.
ــقــــالب،  ــد االنــ وقـــــد نـــــأى حــــــراك مـــواطـــنـــون ضــ
أيلول/  و26   19 احتجاجات  وراء  يقف  الــذي 
ــاراٍت حــزبــيــٍة أو  ــيـ ســبــتــمــبــر، بنفسه عــن أي تـ
أيديولوجية، واكتفى بشعاراٍت رافضة للحكم 
الــفــردي واالنــقــالب على الــدســتــور، وبالدعوة 
إلى العودة إلى املسار الديمقراطي، والحفاظ 

الثورة.  ومكتسبات  والحريات  الحقوق  على 
ــد بــعــض  ــقـــواعـ ورغــــــم املــــشــــاركــــة الــــواضــــحــــة لـ
ــإن الـــوجـــوه الــعــامــة الــتــي سجلت  األحــــــزاب، فـ
حضورها كانت، في مجملها، من األكاديمين 
وساهمت  واملثقفن.  واملــدّونــن  والحقوقين 
األزمة الداخلية التي تشهدها حركة النهضة، 
وارتــــبــــاك مــوقــفــهــا مـــن انـــقـــالب الــرئــيــس على 
الدستور، واستقالة أكثر من مائة من قادتها 
ومــنــتــســبــيــهــا، وتـــأثـــر قـــدرتـــهـــا عــلــى الــحــشــد 
والتنظيم، في ابتعاد الشارع املعارض للرئيس 
عــن ثــنــائــيــة االســتــقــطــاب بــن حــركــة النهضة 
والرئيس؛ التي ترّوجها بعض وسائل اإلعالم 
االستقطاب هو  أن  وإدراك  والعربية،  املحلية 
ــة املــواطــنــة مـــن جهة  ــ بـــن الــديــمــقــراطــيــة ودولـ
والــــعــــودة إلــــى حــكــم الـــفـــرد مـــن دون ضــوابــط 
جهة أخرى. وفي السياق نفسه، يبدو التعامل 
اآلن،  حتى  متوازًنا  االحتجاجات  مع  األمني 
تــعــّرض  الــتــي  التضييقات  بــعــض  بــاســتــثــنــاء 
لها الوافدون إلى ساحات التظاهر، من خالل 
غــلــق الــطــرقــات املـــؤّديـــة إلـــى وســـط العاصمة، 
عــمــد  إذا  طــــويــــاًل  يـــــــدوم  قــــد ال  ــك  ــ ذلــ أن  ــيـــر  غـ
الجيش  لقوى  تعليماٍت  إصــدار  إلــى  الرئيس 
واألمـــن بقمع االحــتــجــاجــات، وهــو خــيــاٌر غير 
ــي أن الـــشـــارع  ــك فــ ــائـــج. ال شــ ــتـ ــنـ مـــضـــمـــون الـ
االنقالب  مــن  املــوقــف  بشأن  منقسم  التونسي 
الــرئــاســي عــلــى الــدســتــور، غــيــر أن مــعــارضــي 
الرئيس، بعيًدا عن جدل األرقام، أكثر تنظيًما 
ووضـــوًحـــا فـــي شــعــاراتــهــم ومــطــالــبــهــم، وفــي 
ــاد، فــي حــن يفتقد داعــمــو الــرئــيــس إلــى  ــ ازديـ
ــر قـــــادريـــــن عــلــى  ــيــ ــات واضـــــحـــــة، وغــ ــركـ ــتـ ــشـ مـ
التعبئة؛ وقد ظهر ذلك جلًيا في الوقفة التي 
يوم  للرئيس،  املوالية  التنسيقيات  لها  دعــت 
25 أيلول/ سبتمبر؛ ولم يتعّد عدد املشاركن 
فــيــهــا بــضــع عـــشـــرات اكــتــفــوا بـــرفـــع شـــعـــارات 
ــــرق نــســخ مـــن الــدســتــور  داعـــمـــة لــلــرئــيــس وحـ
واللصوصية،  بـــاإلرهـــاب  خصومهم  واتــهــام 
 

ّ
ووصمهم بالعمالة للخارج. وبناء عليه، تظل

فرضية »شــارع مقابل شــارع« مستبعدة، في 
حن تظل معادلة »شارع مقابل أجهزة أمنية« 
ألنه  النتائج؛  مضمون  وغير  قائًما  احتمااًل 
الجيش  إليه  الــذي يذهب  املــدى  يتوقف على 
ــم الــرئــيــس وحجم  ــزة األمــنــيــة فــي دعـ ــهـ واألجـ

املعارضة الشعبية.
مــّثــل األمــــر الــرئــاســي الــــذي أصــــدره الــرئــيــس 
2021؛  ســبــتــمــبــر  أيـــــلـــــول/   22 فــــي  ــّيــــد،  ســــعــ
ــتـــضـــاه، مـــعـــظـــم فـــصـــول  ــقـ ــق، بـــمـ ــ ــّلـ ــ والـــــــــذي عـ
السلطات  جميع  بموجبه  وتوّلى  الدستور، 
طوًرا  والتشريعية،  التنفيذية  والصالحيات 
جديًدا من االنقالب الرئاسي على الدستور، 
الــذي قــاده في 25 تموز/ يوليو. وفي مقابل 
ــّدة املـــعـــارضـــة إلجـــــراءات  ــ ــــك، تــصــاعــدت حـ ذلـ
الــرئــيــس، وشــهــدت مــواقــف عــدد مــن األحــزاب 
في  والنقابات تحّوالت جوهرية  واملنظمات 
اآلونــة األخــيــرة. وفــي خضم هــذه التطورات، 
يظل الحراك االحتجاجي امليداني املتصاعد 
ــه الـــرئـــيـــس في  ــذي يـــواجـ ــ ــر الـ ــبـ الـــتـــحـــّدي األكـ
الـــفـــتـــرة املــقــبــلــة. ورغـــــم أن ســعــّيــد قـــد يعمد 
إلـــى خــيــار الــقــمــع األمـــنـــي وتــوظــيــف أجــهــزة 
فــإن مثل هذا  الــدولــة ملواجهة االحتجاجات، 
الــخــيــار غــيــر مــضــمــون الــنــتــائــج، وقـــد يـــؤّدي 
إلى تصاعدها ودخــول البالد في دوامــٍة من 
االضـــطـــرابـــات، فــي وقـــت تــتــصــاعــد فــيــه حــّدة 
االقتصادية واملعيشية، وتحتاج فيه  األزمــة 
مالية طائلة،  اعتمادات  إلــى  الــدولــة  ميزانية 

لإليفاء بالتزاماتها الداخلية والخارجية.

يستكمل انقالبه على الدستور
تونس: الرئيس يخاطر بأزمة وطنية

انتقل سعيّد إلى تركيز 
كل السلطات التنفيذية 

والتشريعية في يديه

ظهور الحراك المدني 
واتساعه، من الناحيتين 

العددية والجغرافية، 
قد يكون التحّدي 
األكبر الذي يواجه 
الرئيس في الفترة 

المقبلة

معارضو الرئيس 
أكثر تنظيًما ووضوًحا 

في شعاراتهم 
ومطالبهم، وهم 

في ازدياد

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد يوم 22 أيلول 2021 تعليق معظم فصول الدستور، وتولّي السلطتين التشريعية والتنفيذية 
بنفســه، وإلغــاء هيئة مراقبة دســتورية القوانين، وتولّي إعداد مشــاريع التعديــات المتعلقة بالنظام، األمر الذي وّســع من 

مساحة المعارضة وأعاد الحراك إلى الشارع. هنا تقدير موقف حول التطورات في تونس

)Getty( مظاهرة في شارع الحبيب بورقيبة في تونس في 26/ 9/ 2021  ضد االنقاب

التونسية، تمثّل في حراك مدني، حمل  الساحة  برز فاعل جديد على 
اسم »مواطنون ضد االنقالب«، نظم وقفة احتجاجية وسط العاصمة، 
في 19 أيلول 2021، رفع خاللها شعارات منددة بالرئيس وقراراته، ودعا 
الفردي  الحكم  مخاطر  من  ونبه  الدستوري،  المسار  إلى  العودة  إلى 
التحشيد لهذه الوقفة وكسر حاجز الخوف،  االستبدادي. وكان نجاح 
الذي أعقب 25 تموز، دافعا لحشد اآلالف في مسيرة وسط العاصمة، 
العاصمة  مداخل  وإغالق  األمني  التضييق  رغم   ،2021 أيلول   26 يوم 

ومنع آالف المحتجين من الوصول إلى مكان التظاهرة.

عودة الحراك المدني

20

وحراك تونس اإلرادة، وحزب اإلرادة الشعبية، 
وحركة وفاء، بياًنا مشترًكا أعلنت فيه تشكيل 
جهودها  »تنسيق  لـــ  الديمقراطية«  »الجبهة 
أن  مــؤّكــدة  انقالب قيس سعّيد«،  في مواجهة 
»شاغل منصب رئاسة الجمهورية التونسية 
أصبح فاقًدا للشرعية، بعد اإلجراءات الجديدة 
التي أعلنها وتَأَكد بها خروُجه عن الدستور 
وتمّرده على القانون«. وعــّدت حركة النهضة 
اإلجـــــــراءات الــتــي عــمــد إلــيــهــا الــرئــيــس أخــيــرا 
»نزوًعا واضًحا نحو حكم استبدادي مطلق، 
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MEDIA

23 عامًا من »غوغل«: حقائق وأرقام

فضائح »فيسبوك« تعيق خطط »إنستغرام كيدز«

واشنطن ـ العربي الجديد

ــة الــتــكــنــولــوجــيــا الــعــمــالقــة  ــركـ تــحــتــفــل شـ
الـ23.  الشهر، بعيد ميالدها  »غوغل«، هذا 
ــوالـــب من  ــنـــن املــــاضــــي، نـــشـــرت قـ يــــوم اإلثـ
»دودل« على صفحتها الرئيسّية  الحلوى كـ
على محّرك البحث احتفااًل. تأتي املناسبة 
هـــذا الــعــام فــي ظــل تحقيق الــشــركــة املــزيــد 
وبطبيعة  والتوسع،  والشعبية  النمو  من 
أكتوبر/  العائدات. ففي  الكثير من  الحال: 
تشرين األول 2020، احتلت »غوغل« املرتبة 
األولى بن مواقع الويب متعددة املنصات 
ــارة فـــي الـــواليـــات املــتــحــدة، بما  ــ األكـــثـــر زيـ
زائــر فريد في   عــن 270 مليون 

ً
يزيد قليال

الــــواليــــات املــتــحــدة وحــصــة ســوقــيــة تبلغ 
الــرائــدة  البحث  مــحــركــات  بــن  باملئة   61.4

في البالد.

القيمة السوقية لغوغل واألرباح
عــام 2020، جــاءت غالبية إيـــرادات الشركة 
من  أمــيــركــي  دوالر  مــلــيــار   181.7 الــبــالــغــة 
اإلعــالنــات عبر مــواقــع »غــوغــل« أو مواقع 
شــبــكــة »غـــوغـــل«. وفـــي الــعــام نــفــســه بلغت 
عــائــدات إعــالنــات مــواقــع »غــوغــل« 123.83 
ــدات  ــائـ عـ أمـــيـــركـــي. وبـــلـــغـــت  مـــلـــيـــار دوالر 
»غوغل«  شبكة  ملواقع  السنوية  اإلعالنات 

أكثر من 23 مليار دوالر أميركي. 
ــام 2015، تــم إنــشــاء الــتــكــتــل األمــيــركــي  وعــ
ليكون   Alphabet Inc الجنسيات  مــتــعــدد 
مــن  ــــد  ــديـ ــ ــعـ ــ والـ »غـــــوغـــــل«  لــــــ األم  ــة  ــركــ ــشــ الــ
»غوغل«  الشركات األخرى اململوكة سابقًا لـ
أو املــرتــبــطــة بــهــا. اكــتــمــلــت إعـــــادة تنظيم 
»غــــوغــــل« فـــي »ألـــفـــابـــيـــت« فـــي 2 أكــتــوبــر/ 
فــبــرايــر/ شــبــاط  فـــي  األول 2015.  تــشــريــن 
 1.4 للشركة  السوقية  القيمة  بلغت   ،2021

تريليون دوالر أميركي.
ــدارات املترجمة  ــ وتــتــوفــر الــعــديــد مــن اإلصـ
ــن بــــن مــحــركــات  ــن مـــحـــرك »غـــــوغـــــل«. مــ مــ
البحث الــرائــدة، بلغت حصة »غــوغــل« في 
الثاني  كانون  يناير/  في  العاملية  السوق 

2021 ما يقرب من 88 باملئة. 
 

»يوتيوب«... الصفقة المربحة
عــلــى الــرغــم مــن أن »غـــوغـــل« كــانــت تعتمد 
ــل عـــلـــى الـــبـــحـــث عـــبـــر اإلنـــتـــرنـــت،  ــ فــــي األصــ
كبير  الشركة خدماتها بشكل  فقد وسعت 

منوعات
أشرف 

غني
كابول ـ العربي الجديد

في  غني،  أشــرف  السابق  األفغاني  الرئيس  أكــد 
تغريدة له على تويتر، أن صفحته على »فيسبوك« 
اخترقت يــوم األحــد، وذلــك بعدما نشرت رسالة 
على صفحته تدعو املجتمع الدولي إلى االعتراف 
أفغانستان.  أصــول  التجميد عن  ورفــع  بطالبان 
وقال غني إن هناك محاوالت الستعادة الصفحة 

بالرئيس  لــه  عــاقــة  نــشــر عليها ال  مــا  كــل  وإن 
األفــغــانــي. ودعــت رســالــة منشورة على صفحة 
غني على »فيسبوك« دول العالم واألمــم املتحدة 
ومــجــلــس األمــــن إلـــى الــتــعــامــل مـــع الــحــركــة الــتــي 
كما  األفغاني.  التراب  كامل  على  حاليا  تسيطر 
جــاء في الرسالة أن من الحقائق املــوجــودة على 
األراضي األفغانية أن الحكومة األفغانية السابقة 
قد انتهت وأن جميع السفراء السابقني ال يمثلون 

الــشــعــب األفــغــانــي، مــشــيــًرا إلـــى أن بــعــض الـــدول 
من  السابقني  السفراء  بعض  تسعى الستخدام 
أغراضهم ومصالحهم، وهو  إلــى  الوصول  أجــل 
أمــر مــؤســف. وأتـــى ضمن الــرســالــة أن شخصا 
يــدعــى غـــام مــحــمــد إســحــاقــزاي سيلقي كلمة 
اإلثــنــني فــي مجلس األمـــن بــاإلنــابــة عــن الشعب، 
وهـــو أمـــر غــيــر مــســتــحــســن، ألن إســحــاقــزاي ال 
الــشــعــب ولــيــســت وراءه أي حــكــومــة. كما  يــمــثــل 

أن يعمل  الــدولــي  املجتمع  أن على  الرسالة  أكــدت 
ألفغانستان اآلمنة، ألن تجربة العقدين السابقني 

أثبتت أن العداء ليس في صالح أحد.
وفي نهاية الرسالة املنسوبة إلى الرئيس السابق، 
جاء أن بعضا من رفاقه قد يحزنه ما جاء في 
املــوجــودة على  الحقائق  هــذه هي  لكن  الرسالة، 
األرض. وبعد ساعة من تغريدات غني، يبدو أّن 

الرسالة على »فيسبوك« حذفت.

عــلــى مــر الــســنــن. مــوقــع مــشــاركــة محتوى 
الفيديو »يوتيوب« كان أحد أكثر عمليات 
»غوغل«،  االستحواذ غزارة وكلفة بالنسبة لـ
ــــود »غـــوغـــل« فـــي اإلنــتــرنــت  ز وجـ

ّ
ــز ــ لــكــنــه عـ

بشكل كبير، حيث أدى انتشاره في جميع 
ــــى تــغــيــيــر ديــنــامــيــكــيــات  أنــــحــــاء الـــعـــالـــم إلـ
ــتـــخـــدمـــون  املــــحــــتــــوى الـــــــــذي يـــنـــشـــئـــه املـــسـ

وقــــوانــــن الــفــيــديــو عــبــر اإلنـــتـــرنـــت. الــيــوم 
ــيــــوب« بــشــعــبــيــة بــن  ــع »يــــوتــ ــوقـ يــحــظــى مـ
جــمــيــع الـــفـــئـــات الـــعـــمـــريـــة، وكــــانــــت الــقــنــاة 
األكثر شهرة على »يوتيوب« في  الشريكة 
آب 2020  فــي أغسطس/  املتحدة  الــواليــات 
هــي قــنــاة »وورنـــــر مـــيـــوزك« الــتــي حصدت 

37.54 مليون مستخدم فريد.

سيطرة »أندرويد«
تــشــعــبــت »غـــوغـــل« لــتــشــمــل صــنــاعــة أنظمة 
ــن خـــــــالل نــــظــــامــــهــــا الـــشـــهـــيـــر  ــ الـــتـــشـــغـــيـــل مــ
ــة، والـــــذي  ــمـــولـ »أنــــــدرويــــــد« لـــلـــهـــواتـــف املـــحـ
يونيو/ حزيران 2021 على  استحوذ حتى 
مـــا يـــقـــرب مـــن 73 بــاملــئــة مـــن ســــوق أنــظــمــة 
الــعــاملــيــة. ويمكن  الــذكــيــة  الــهــواتــف  تشغيل 
»أندرويد«  بأجهزة  الخاص  املحتوى  شراء 
ــــالي«، املــمــلــوك أيــضــًا  عــبــر مــتــجــر »غـــوغـــل بـ
»غــوغــل«، والــذي يتوفر على ما يقرب من  لـــ
3 مالين تطبيق. وعام 2020، حققت »غوغل 
بــــالي« إيـــــرادات إجــمــالــيــة تــقــارب 40 مليار 
دوالر من خالل تطبيقات األجهزة املحمولة، 
أي زيـــادة فــي اإلنــفــاق االســتــهــالكــي العاملي 
السابق.  بالعام  مقارنة  املئة  فــي   25 بنحو 
ووصــل إجمالي اإليــــرادات إلــى أكثر مــن 70 
أميركي، فظل متجر تطبيقات  مليار دوالر 
 Google آبــل« في الــصــدارة. واحتل تطبيق«
Meet الــصــدارة فــي عــام 2020. وكـــان النوع 
املنصة  على  التطبيقات  مــن  األكــثــر شيوعًا 

هو تطبيق األلعاب. 

أجهزة وأنظمة غوغل المتشعبة
ــمـــوعـــة واســـــعـــــة مــن  ــل« مـــجـ ــ ــوغــ ــ تـــمـــتـــلـــك »غــ
املنتجات، بما في ذلــك على سبيل املثال ال 
التشغيل  ونظام  »كـــروم«،  الحصر متصفح 
الــدفــع  نـــظـــام  إلــــى  بـــاإلضـــافـــة   ،ChromeOS
عبر اإلنترنت »غوغل بــاي«. كما استثمرت 
الــشــركــة فــي األجـــهـــزة، مــثــل »كــرومــكــاســت«، 
لــلــشــركــة، مثل  وسلسلة األجــهــزة املــحــمــولــة 

أجهزة »نيكسوس« و»بيكسل«. 
وفــــــي اآلونـــــــــة األخــــــيــــــرة، حـــقـــقـــت »غــــوغــــل« 
الــذكــاء االصطناعي من  عــالــم  فــي  نجاحات 
خــــالل املـــســـاعـــد االفـــتـــراضـــي »غـــوغـــل نـــاو« 
و»غـــوغـــل أســيــســتــنــت«. وتــســتــثــمــر الــشــركــة 
حــالــيــًا فــي املــســاعــدات الــصــوتــيــة واألجــهــزة 
املنزلية الذكية التي يتم التحكم بها صوتيًا، 

مثل سلسلة »غوغل هوم«.
الشركة  أربـــاح  فــي  ليست  الضخمة  األرقــــام 
وانــتــشــارهــا فــقــط، بـــل أيــضــًا فـــي الــغــرامــات 
املفروضة عليها، واملعارك القضائّية ضّدها 
أعلنت  يــومــن،  مــن صعيد. وقبل  أكثر  على 
ـــهـــا ســتــتــجــه إلــــى مــحــكــمــة الــعــدل 

ّ
الــشــركــة أن

األوروبية لالستئناف ضد أكبر غرامة على 
اإلطـــالق، فــي تهم االحــتــكــار، وتبلغ قيمتها 
4.34 مليارات يورو )خمسة مليارات دوالر(.

يستحوذ »أندرويد« 
على 73% من سوق 

أنظمة الهواتف الذكية

»سجل غير مستقر« 
لفيسبوك في حماية 
األطفال على منصاته

لندن ـ العربي الجديد

بدأت تأثيرات الفضائح األخيرة ضّد شركة 
الشركة،  أعلنت  فقد  بــالــظــهــور.  »فــيــســبــوك« 
ــــي مـــشـــروعـــهـــا  االثـــــنـــــن، تـــجـــمـــيـــد الـــعـــمـــل فـ
ــن تــطــبــيــقــهــا إنــســتــغــرام  إلطــــــالق نــســخــة مــ
الـــثـــالـــثـــة  ســـــن  دون  لــــأطــــفــــال  مـــخـــصـــصـــة 
التي طاولته حتى  االنــتــقــادات  عــشــرة، بعد 
قبل إطــالقــه بسبب املــخــاوف مــن أثـــره على 
رئيس  وأوضـــح  لــأطــفــال.  الذهنية  الصحة 
عبر  رســالــة  فــي  آدم موسيري،  »إنستغرام« 
املدونة التابعة للشبكة، أن فيسبوك تعتزم 
أخــذ وقــت أطـــول »مــن أجــل العمل مــع األهــل 
اع القرار السياسين إلظهار 

ّ
والخبراء وصن

القيمة والحاجة إلى هذه الخدمة«.
ــــج لـــتـــطـــبـــيـــق »إنــــســــتــــغــــرام  ــــرويـ ــتـ ــ وجــــــــرى الـ
الوالدين  موافقة  أنــه سيتطلب  على  كــيــدز« 
ــيــــا مــن  ــالــ لــــالنــــضــــمــــام إلـــــيـــــه، وســــيــــكــــون خــ
لهذه  مناسبا  محتوى  ومتضمنا  الــدعــايــة 
الـــفـــئـــة الـــعـــمـــريـــة. لـــكـــن مـــشـــرعـــن أمــيــركــيــن 
التواصل  عمالق  تحث  حقوقية  وجماعات 
ــــالق  ــطــــط إطــ ــاء خــ ــ ــغــ ــ ــلــــى إلــ االجــــتــــمــــاعــــي عــ
ــاوف تتعلق  ــخـ الــتــطــبــيــق، مــشــيــريــن إلــــى مـ
وقـــال جوش  »رويـــتـــرز«.  بالسالمة، بحسب 
فيربالي  لجماعة  التنفيذي  املــديــر  جــولــن، 
املعنية باألطفال: »لن نكف عن الضغط على 

فيسبوك إلى أن يلغي هذا األمر نهائيا«.
يأتي اإلعالن في أعقاب سلسلة من املقاالت 
السلبية التي نشرتها صحيفة »وول ستريت 
جورنال«، والتي ذكرت أن شركة »فيسبوك« 
ــتــــخــــدام بــعــض  كــــانــــت عـــلـــى درايــــــــة بـــــأن اســ
الــفــتــيــات املـــراهـــقـــات لــتــطــبــيــق »إنــســتــغــرام« 
أصابهن بالقلق وبمشكالت تتعلق بالصحة 
»إنستغرام  تطبيق  تطوير  أن  غير  العقلية. 
كـــيـــدز« لــلــجــمــهــور األصـــغـــر ســنــًا قــوبــل بــرد 

فعل سلبي فوري تقريبًا وعلى نطاق واسع، 
شركة  وكانت  بــرس«.  »أسوشييتد  بحسب 
»فيسبوك« قد أعلنت عن تطوير نسخة من 
تطبيق »إنــســتــغــرام » لأطفال فــي مــارس/ 
إنها »تستكشف  آنــذاك  آذار املاضي، وقالت 

تجربة يتحكم فيها الوالدان«.
وأكدت الشبكة أنها ال تزال مقتنعة بالفائدة 
من تطوير نسخة مخصصة للمستخدمن 
الــصــغــار، قائلة إن »األطــفــال بــاتــوا يملكون 

هــواتــف فــي أعــمــار أصــغــر، ويــكــذبــون بشأن 
ــلـــون تــطــبــيــقــات مــوجــهــة  ــّمـ أعــــمــــارهــــم ويـــحـ
لأشخاص في سن الثالثة عشرة وما فوق«. 
الــالزم  الــوقــت  ل أخــذ 

ّ
لكنها قالت إنها تفض

لشرح موقفها في مواجهة االنتقادات التي 
تدعو فيسبوك إلى التخلي عن املشروع.

ــة قد  ــ ــان املــــدعــــون الـــعـــامـــون فـــي 44 واليـ ــ وكـ
وجهوا في أيــار/ مايو رسالة إلــى مؤسس 
املـــجـــمـــوعـــة األمـــيـــركـــيـــة الـــعـــمـــالقـــة تــحــدثــوا 

بن  ارتباطًا  تظهر  بحث  عمليات  عن  فيها 
و»ارتــفــاع  االجتماعية  الشبكات  اســتــخــدام 
األســــى الــنــفــســي والــســلــوكــيــات االنــتــحــاريــة 
لـــدى الـــشـــبـــاب«. وبــحــســب »فـــرانـــس بـــرس«، 
ــــؤالء فـــي الـــرســـالـــة خــصــوصــًا إلــى  تـــطـــرق هـ
جراء  الصغار  باملستخدمن  الالحق  األذى 
بأقرانهم،  يجرونها  التي  املستمرة  املقارنة 
)كفقدان  الغذائية  االضــطــرابــات  يشمل  بما 
الــشــهــيــة أو الـــشـــره املــــرضــــي(، إضـــافـــة إلــى 
أخطار املضايقات اإللكترونية من مراهقن 
ــــارت  آخـــريـــن أو مـــن مــجــرمــن بــالــغــن. وأشـ
املجموعة في رسالتها إلى تزايد التنمر عبر 
اإلنترنت، والضعف املحتمل أمام املحتالن 
عبر اإلنترنت، وما أطلقوا عليه اسم »سجل 
غير مستقر« لفيسبوك، في حماية األطفال 

على منصات التطبيق.
تطبيق  تطوير  تعليق  أن  فيسبوك  وأكـــدت 
»إنــســتــغــرام كــيــدز« ال يعني أنــهــا »تــقــر بأن 
املـــشـــروع فــكــرة ســيــئــة«. وتــكــمــن الــفــكــرة في 
إطالق نسخة لأشخاص بن سن العاشرة 
والثانية عشرة تختلف عن النسخة األصلية 
للمستخدمن األكبر سنا، تكون خالية من 
كما  مالئمة  مضامن  وتتضمن  اإلعــالنــات 

تتطلب االستحصال على إذن األهل.
ــن ســلــســلــة  وتـــعـــتـــزم املـــجـــمـــوعـــة اإلعــــــــالن عــ
املقبلة، وهي  خصائص جديدة في األشهر 
كــشــفــت أخــــيــــرا عــــن جــمــلــة تـــدابـــيـــر لــتــعــزيــز 
حماية املستخدمن القّصر، بما يشمل جعل 

حساباتهم خاصة بصورة تلقائية.
واجــهــت »فــيــســبــوك« انــتــقــادات مــمــاثــلــة في 
العام 2017 عندما أطلق تطبيق »ماسينجر 
كــيــدز«، الــذي تــم الترويج لــه كطريقة تمكن 
ــع أفـــــــراد األســـــرة  ــن الـــــدردشـــــة مــ ــال مــ ــ ــفـ ــ األطـ
واألصـــدقـــاء الــذيــن يــوافــق اآلبـــاء على قبول 

طلبات صداقتهم.

إجمالي إيرادات »غوغل باي« 40 مليار دوالر )آالن جوكارد/فرانس برس(

)Getty/آدم موسيري أكد تأجيل الخطط وليس إلغاءها )مات وينكلماير

مّر 23 عامًا على انطاق شركة »غوغل« التي باتت العبًا مسيطرًا على سوق التكنولوجيا، وتنتج عددًا من األجهزة واألنظمة األكثر 
استخدامًا في العالم. هنا نتوقف عند أبرز األرقام الخاصة بالشركة في عيدها
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عاًما  الخمسة عشر  مــدار  على  أكبر  بشكل 
ــــال زيـــــــادة طـــلـــب الــطــبــقــة  املـــاضـــيـــة، مــــن خـ
املتوسطة املتنامية في جميع أنحاء العالم 
وظـــهـــور »املـــوضـــة الــســريــعــة«، مـــا أدى إلــى 
مضاعفة اإلنتاج خال الفترة ذاتها، وذلك 
الخيرية  للمؤسسة  جــديــد  تــقــريــر  بحسب 
تهدف  التي  مــاكــآرثــر«،  »إيــلــن  البريطانية 

إلى إنشاء اقتصاد دائري.
من  التخلص  يتم  أنــه  إلــى  التقديرات  تشير 
أكــثــر مـــن نــصــف األزيــــــاء الــســريــعــة املنتجة 

النظام الحالي   
ّ
أقــل من عــام تقريبًا، وأن في 

إلنـــتـــاج املـــابـــس وتــوزيــعــهــا واســتــخــدامــهــا 
يــعــمــل بــطــريــقــة »خــطــيــة« بــالــكــامــل تــقــريــًبــا، 
حيث يتم استخراج كميات كبيرة من املوارد 
غير املتجددة إلنتاج املابس التي غالًبا ما 
النظام  ويعّد  فقط.  قصيرة  لفترة  تستخدم 
الــخــطــي ســلــبــيــًا، كـــونـــه ال يــســتــغــل الــفــرص 
ويلوث  املـــوارد،  على  ويضغط  االقتصادية، 
سلبا  يــؤثــر  مــا  ونــظــمــهــا،  الطبيعية  البيئة 
املحلية  املستويات  املجتمع على جميع  في 

لندن ـ كاتيا يوسف

ـــف صــنــاعــة املـــوضـــة مــئــات 
ّ
تـــوظ

ــرادات كــبــيــرة،  ــ ــ املـــايـــن، وتــــدر إيـ
تقريًبا  الجميع  تمس  أنــهــا  كما 
 ظاهرة املوضة السريعة 

ّ
في كل مكان. بيد أن

جلبت فــي الــســنــوات األخـــيـــرة، بشكل عــام، 
 على البيئة، قد ال يكون 

ً
تأثيًرا سلبًيا هائا

كثير مــن الــنــاس على درايـــة بــه. ومصطلح 
املتمثل  االتــجــاه  يعني  السريعة«  »املــوضــة 
فـــي املـــابـــس الــعــصــريــة مــنــخــفــضــة الــكــلــفــة، 
العماقة،  التجارية  العامات  تبيعها  التي 

وأّدت إلى تسريع الضرر بالبيئة.
ــاء  ومـــن املــتــوقــع أن تستخدم صــنــاعــة األزيـ
العاملية  الكربون  ميزانية  من  املائة  في   25
واحـــدة من  مــا يجعلها   ،2050 عــام  بحلول 
املرتبة  فــي  لتأتي  ا 

ً
تلويث الصناعات  أكثر 

الثانية بعد النفط.
ومــنــذ الــقــرن الــعــشــريــن، ازداد عـــدد الــنــاس 
فترة  بعد  مابسهم  مــن  صون 

ّ
يتخل الــذيــن 

قصيرة من استخدامها، وأصبحت صناعة 
ــذا االتــجــاه  املـــوضـــة مــعــوملــة لــلــغــايــة. بـــرز هـ

صور مباشرة لها هدف 
يتمثّل في هاجس التأريخ 

لفّن التطريز

تعتمد صناعة 
المنسوجات غالبًا على 

موارد غير متجددة

تحّسن األطعمة 
الوظيفية أداء الجهاز 
الهضمي وتحمي من 

األمراض

2223
منوعات

معّدل  انخفض  كذلك،  والعاملية.  واإلقليمية 
استخدام املابس في جميع أنحاء العالم؛ إذ 
يبلغ متوسط عدد املرات التي تستخدم فيها 
 
ً
مقارنة  ،%36 منها  ص 

ّ
التخل قبل  املــابــس 

ــان عــلــيــه الـــحـــال قــبــل 15 عـــاًمـــا. وفــي  بــمــا كــ
حن أن العديد من البلدان منخفضة الدخل 
لــديــهــا مــعــدل مــرتــفــع نــســبــًيــا فـــي اســتــخــدام 
املــابــس، لكن املــعــدالت في أماكن أخــرى أقل 
الــواليــات املتحدة، يتم  مــن ذلــك بكثير. ففي 
ارتداء املابس فقط في حدود ربع املتوسط 

ــى الــنــمــط ذاتــــه فــي الــصــن، 
ّ
الــعــاملــي. ويــتــجــل

حــيــث انــخــفــض اســـتـــخـــدام املـــابـــس بنسبة 
70% خال الخمسة عشر عاًما املاضية.

فــي هـــذا الـــشـــأن، يــقــول عــبــد الــلــه أبـــو ملحم، 
مـــديـــر الــتــعــلــيــم فــــي مــــدرســــة لـــنـــدن لـــأزيـــاء 
والتصميم Instituto Marangoni، في حديثه 
الحقيقي:  الــســؤال   

ّ
إن الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ

»مـــا هــي املــوضــة املــســتــدامــة؟«. تــدعــي كثير 
مـــن الــعــامــات الــتــجــاريــة أنــهــا تــتــبــع قــواعــد 
مــحــددة مــن أجــل االســتــدامــة، لكنها لأسف 
»املــســؤولــيــة«  ــر بـــ تــقــّصــر عــنــدمــا يتعلق األمـ
وحوكمة  واالجتماعية  البيئية  والحوكمة 
 .ESGالـــشـــركـــات املـــعـــروفـــة بـــاإلنـــكـــلـــيـــزيـــة بـــــــ
ه يجب التعامل مع االقتصاد 

ّ
ويشير إلى أن

ــــري والـــحـــلـــول املـــســـتـــدامـــة مــــن جــمــيــع  ــدائـ ــ الـ
ا مـــن نـــمـــاذج األعـــمـــال  ــدًء ــ وجـــهـــات الــنــظــر، بــ
القيمة  إنشاء  كيفية  واأليديولوجيات حول 

والتقاطها. 
ــم أن االقــتــصــاد  ــزعـ ـــــه ُيـ

ّ
يــكــمــل أبــــو مــلــحــم أن

ــاعـــد املـــجـــتـــمـــعـــات واألعــــمــــال  ــري يـــسـ ــ ــدائــ ــ الــ
ــك، ُيــســاء  ــ ــع ذلـ ــتـــدامـــة. ومــ لــتــصــبــح أكـــثـــر اسـ
واســـع، وغالبًا  الفكرة على نطاق  هــذه  فهم 
مــا تــتــم املــبــالــغــة فــيــهــا. مــا نــحــتــاج إلــيــه هو 
حول  يتمحور  بالكامل  جــديــد  بيئي  نــظــام 
جوانب  ا 

ً
أيض هناك  ولكن  فقط،  االستدامة 

مهمة أخـــرى مــن »املــســؤولــيــة« الــتــي تتفوق 
 التعليم 

ّ
الــبــيــئــيــة. ويـــرى أن الــجــوانــب  عــلــى 

هـــو املـــفـــتـــاح، وهــــذا يــســتــدعــي حــاجــة قــويــة 
إلعـــــــــادة تـــصـــمـــيـــم مـــنـــاهـــجـــنـــا األكـــاديـــمـــيـــة 
حـــول مــوضــوعــات مــهــمــة، مــثــل »مــمــارســات 
االجتماعية  املسؤولة« واملسؤولية  األعمال 

للشركات، واألساليب الجديدة لاقتصاد.
في الواقع، تعتمد صناعة املنسوجات غالبًا 
ــوارد غــيــر مـــتـــجـــددة، يــبــلــغ حجمها  ــ عــلــى مــ
ــا، بــمــا في  اإلجــمــالــي 98 مــلــيــون طـــن ســنــوًي
ــيـــاف االصــطــنــاعــيــة  ذلـــك الــنــفــط، إلنـــتـــاج األلـ
الكيميائية  واملــواد  القطن  لزراعة  واألسمدة 
ــات.  ــنــــســــوجــ إلنـــــتـــــاج وصــــبــــغ األلــــــيــــــاف واملــ
يستخدم إنــتــاج املــنــســوجــات )بــمــا فــي ذلــك 
ا 93 مليار متر مكعب من 

ً
زراعة القطن( أيض

املياه سنويًا، ما يساهم في حــدوث مشاكل 
في بعض املناطق التي تعاني من شح املياه.  
تــمــتــد الـــبـــصـــمـــة الـــهـــائـــلـــة لـــهـــذه الــصــنــاعــة 
ــواد الـــخـــام. ففي  إلـــى أبــعــد مــن اســتــخــدام املــ
عـــام 2015، بــلــغ إجــمــالــي انــبــعــاثــات غـــازات 
املنسوجات  إنتاج  من  الــحــراري  االحتباس 
1.2 مــلــيــار طــن مــن ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون؛ 
الجوية  الرحات  أكثر من جميع  يعادل  ما 
الدولية والشحن البحري مجتمعن. ولهذه 
مباشرة،  محلية  تــأثــيــرات  ــا 

ً
أيــض الصناعة 

ألن استخدام املــواد املثيرة للقلق في إنتاج 
ــار سلبية عــلــى املــزارعــن  املــنــســوجــات لــه آثـ
حن  في  املحيطة.  والبيئة  املصانع  وعمال 
أن هــنــاك الــقــلــيــل مــن الــبــيــانــات حـــول حجم 
جميع  فــي  املستخدمة  للقلق  املثيرة  املـــواد 
أنــــــواع هــــذه الـــصـــنـــاعـــة، فــمــن املــســلــم بـــه أن 
ــتـــاج املــنــســوجــات يــحــتــاج إلــى  تــصــريــف إنـ
التي تحتوي على  املــيــاه  مــن  كبيرة  كميات 
مواد كيميائية خطرة في البيئة. على سبيل 
املثال، ُيعزى 20% من تلوث املياه الصناعية 
على مستوى العالم إلى صباغة املنسوجات 

ومعالجتها.
فــي الــســنــوات األخـــيـــرة، تــم تــحــديــد صناعة 
املــنــســوجــات كــمــســاهــم رئــيــســي فـــي قضية 
دخول الباستيك إلى املحيط، وهو مصدر 
قلق متزايد بسبب اآلثار البيئية والصحية 
الــســلــبــيــة املــرتــبــطــة بــهــا. تــشــيــر الــتــقــديــرات 
إلــى أن قرابة نصف مليون طن من األلياف 
غسل  أثــنــاء  تتساقط  الباستيكية  الدقيقة 
البوليستر  مثل  الباستيكية،  املنسوجات 
والــنــايــلــون واألكــريــلــيــك، وينتهي بها األمــر 

في املحيط سنوًيا.

A

إبراهيم علي

العربي  العالم  فــي  الفنية  الفعاليات  تــحــاول 
العودة بعد انقطاع دام قرابة سنتن، بسبب 

انتشار فيروس كورونا في العالم.
قبل أشهر قليلة، عانى األردن واملغرب وتونس 
حاالت من الخوف بعد انتشار املرض بشكل 
ا 

ً
كبير، ليعود الهدوء وتخف اإلصابات، تزامن

مع حمات التلقيح التي ال تزال مستمرة، ما 
دفع مجموعة من منظمي املهرجانات للعودة 
ــا تــبــقــى مـــن فصل  ــى الـــعـــمـــل، واســـتـــغـــال مـ إلــ

الصيف لتنظيم هذه الفعاليات.
ــم يـــكـــن مــشــهــد اإلصـــــــــــدارات الـــغـــنـــائـــيـــة هـــذا  لــ
الصيف مغرًيا، ولم يحمل إضافات تستحق 
األغاني  من  كثيرًا. مجموعة  عندها  الــوقــوف 
املــنــفــردة اســتــحــوذت عــلــى متابعة واســتــمــاع 
ــع الـــخـــاصـــة  ــ ــواقــ ــ ــر املــــنــــصــــات واملــ ــبـ الــــنــــاس عـ
بــالــتــحــمــيــل. حــســن الــجــســمــي كـــان جــيــدًا في 
حــصــولــه عــلــى مــوقــع مــتــقــدم فـــي ثــــاث أغـــان 
أصدرها هذه السنة، وكذلك وائل كفوري الذي 
ا عبر أغنيتن فقط، ولم 

ً
حقق تقدًما ملحوظ

إصــدار  فــي  متابعيه  على  يبخل فضل شاكر 

في  البساطة  مــن  نــوٌع  الحديثة  على  طغى 
ــشــاهــد والــبــورتــريــهــات الشخصية، 

َ
امل أخـــذ 

والذاكرة،  والتاريخ  بــاألرض  االرتباط  ذات 
مــقــارنــة بــالــجــديــدة املــهــووســة أكــثــر بفتنة 
ـــي فــــي مــعــالــجــة 

ّ
الـــشـــكـــل والـــتـــجـــريـــب الـــفـــن

سياسيًا  البلد  طــاولــت  وإشـــكـــاالٍت  قضايا 
فكريًا في  ذلــك، يشتركان  واجتماعيًا. ومع 
وما  الفلسطينّي،  ــشــهــد 

َ
امل توثيق  خاصية 

ــّم بــه سياسيًا واجــتــمــاعــيــًا وثــقــافــيــًا منذ  ألـ
التوثيق   هاجس 

ّ
أن إال  اليوم.  النكبة حتى 

ــــدادي وعـــــلـــــول، لــكــونــه  ــغـ ــ ــبـ ــ ــعــــرض الـ ــــي مــ فـ
ي، على 

ّ
الفن التجريب  أكبر من عامل  يبدو 

خــلــفــّيــة بــســاطــة أعــمــالــهــمــا الــفــوتــوغــرافــيــة 
وارتـــكـــازهـــا عــلــى اإلظـــهـــار، حــيــث الــصــورة 
ل في هاجس 

ّ
مباشرة لها هدف ُمعّن يتمث

 الــتــطــريــز، وإبــــراز خصائصه 
ّ
الــتــأريــخ لــفــن

 
ّ
الفن داخــل  وُمكّوناته  وجمالّياته  وَمعامله 
الــشــعــبــي الــفــلــســطــيــنــي، ومــــا يـــزخـــر بـــه من 
رموٍز وتاريٍخ وذاكــرة. لكن، بهذا املعنى، ال 
ُيمكن اعتبار فوتوغرافيا البغدادي وعلول 
السبب   

ْ
إذ الحديثة،  للفوتوغرافيا  امــتــدادًا 

ــلــــون الـــفـــوتـــوغـــرافـــي  ــذا الــ ــ  هـ
ّ
ــــى أن راجـــــــٌع إلـ

)التراثي( يقتصر في اشتغاالته على النقل 
والرمز  االضمار  بــدل  والتأريخ،  والتوثيق 

أشرف الحساني

ــــذي  ــة غــــــــــرزة«، الـ ــايــ ــكــ ــعــــرض »حــ ــــدرج مــ ــنـ ــ يـ
ــمــه قــبــل أيـــــاٍم قــلــيــلــة مــهــرجــان الــصــورة 

ّ
نــظ

انتن خلود 
ّ
للفن في مدينة عّمان األردنية، 

عــلــول وفــاطــمــة الـــبـــغـــدادي، فــيــمــا ُيــســّمــى بـ 
بتوثيق  املعنّية  التراثية«،  »الفوتوغرافيا 

ة الفنون البصرّية ذات الُبعد التراثي.
ّ
كاف

املعرض  مــع خصوصية  األعــمــال  تتماشى 
الفلسطينّي، على خلفية  التطريز   

ّ
حول فن

الدورة الخاّصة هذه السنة بتراث فلسطن 
التصويرّي.

حضرت   
ْ
وإن قليلة،  التراثية  الفوتوغرافيا 

في معارض   
ّ

أقــل تبرز بشكٍل  ها 
ّ
فإن عربيًا؛ 

أما  لبنان وفلسطن واألردن وســوريــة.  في 
الغربي  التأثير   

ّ
فــإن املغاربّية،  البلدان  فــي 

واالســــتــــشــــراقــــي، يــجــعــل مــــن فــوتــوغــرافــيــا 
هـــذه الــبــلــدان تــابــعــة لــلــنــســق الــغــربــي على 
ــيـــب، والـــجـــري  ــركـ ــتـ ُمـــســـتـــوى األســــلــــوب والـ
عّبرت  وتــيــاراٍت  ومفاهيم  كليشيهاٍت  وراء 
عنها الفوتوغرافيا املعاصرة. مقابل بلدان 
التراثية  الفوتوغرافيا  فيها  تحتل  أخـــرى، 
مــكــانــة بـــــــارزة، إذ لـــآخـــر األجـــنـــبـــي عــاقــة 
خلخلة مفاهيم العروبة والتاريخ والذاكرة، 
مط الفوتوغرافي يبرز إلى 

ّ
ما يجهل هذا الن

السطح، كُمقاومٍة تهدف إلى حماية التراث 
الــشــعــبــي وتــرمــيــمــه والــعــنــايــة بــه تشكيليًا 
طالعنا 

ُ
ت كــمــا  وســيــنــمــائــيــًا وفــوتــوغــرافــيــا، 

ــلــــود عــلــول  ــغــــدادي وخــ ــبــ ــال فـــاطـــمـــة الــ ــمــ أعــ
الفلسطينّي  الــتــطــريــز   

ّ
لــفــن توثيقهما  فــي 

وجمالّياته.
الفلسطينّية  الــفــوتــوغــرافــيــا  ــّددت  ــعـ تـ لــقــد 
بــن املــرحــلــة الــحــديــثــة واملـــعـــاصـــرة، بحيث 

بــاقــة مــن األغــانــي الــتــي لقيت رواًجــــا سريًعا، 
يوتيوب.  على  عالية  نسبة مشاهدة  وحققت 
وتـــحـــاول شــركــة روتـــانـــا اســتــمــالــة شــاكــر في 
االنـــضـــمـــام إلــيــهــا مــــجــــددًا، ويـــبـــدو أن بــدايــة 

االتفاق النهائي ستكون بداية السنة املقبلة.
تصّدر مهرجان »جرش« في األردن املشهد 
ــفـــاوت حــضــور  ــم تـ ــ األســــبــــوع املــــاضــــي. ورغـ
ــيـــة،  ــتـــاريـــخـ الـــجـــمـــهـــور عـــلـــى املــــــدرجــــــات الـ
أثبتت الدورة األخيرة للمهرجان أن بعض 
كبيرًا  يزالون يحققون حضورًا  الفنانن ال 

من خال الحفات املباشرة.
الــفــنــانــة مــاجــدة الـــرومـــي عــــادت إلـــى جــرش 
بعد غياب أكثر من عشرين عاًما. وكالعادة، 
التجديد  أو  التطوير  إلــى  الــرومــي  لــم تسَع 
على املسرح، على الرغم من الجمهورالكبير 
الــرومــي بحفل  اكتفت  الــذي شهد عرضها. 
مــــن دون أي جــــديــــد، ال  بـــســـيـــط،  تـــقـــلـــيـــدي، 
عــلــى الــصــعــيــد املــوســيــقــي وال فـــي أدائـــهـــا 
الــذي خانها، وظهر ذلك واضًحا  وصوتها 
من خال الفيديوهات التي تصدرت مواقع 
عدم  ذلــك،  من  وأكثر  االجتماعي،  التواصل 
ســعــي الــــرومــــي لــتــقــديــم مـــا هـــو جـــديـــد في 
حفل يفترض أن يؤرخ بعد هذا الغياب عن 
األردن، الذي ساهم في نجاح الرومي نهاية 

الثمانينينيات والتسعينيات.
ــنـــي الـــــســـــوري جــــورج  ــفـــل املـــغـ ــكـــن حـ ــم يـ ــ ولــ
وســـــوف أفـــضـــل حـــــااًل مـــن زمــيــلــتــه مــاجــدة 
الرومي. فرغم أعداد الحاضرين، كان هناك 
غياب تام عن تقديم أي جديد غنائي ألبي 
الــذي خانه صوته هو أيضًا، بسبب  وديــع 
الغناء  سوء وضعه الصحي، ومغاالته في 

بطريقة تبدو منفرة.
يصح القول إن حفل املغنية اللبنانية نجوى 

كرم في »جرش« يعتبر األكثر نجاًحا. كرم لم 
تــغــب كــثــيــرًا عــن الــحــفــات وال عــن النشاطات 
خــــال فــتــرة كــــورونــــا، بـــل تــخــطــت فـــي عملها 
على  وهــو سيطرتها  بسيط،  لسبب  العقبات 
اللبناني،  الغناء  في  الشعبي  لونها  مساحة 
تــفــاعــل جــمــهــور جـــرش معها بطريقة  بــدلــيــل 

بـــدت أكــثــر حــمــاًســا مـــن تــفــاعــلــه مـــع زميلتها 
ــه  كـــرم  ــّبـ ــنـ ــرة« أو تـ ــ ــذاكــ ــ ــذلــــك »مــ الـــــرومـــــي، وكــ
جــيــدًا ألجــــــواء  الــحــفــل املـــســـرحـــي، عـــن طــريــق 
الــتــي تتقنها مــن خــال التناغم  »اإلضـــافـــات« 
التام بينها وبن فرقتها املوسيقية، والقبض 
على عامل الوقت املخصص للسهرة، بتنسيق 

موسيقي تسبقه »بروفات« متواصلة، والثقة 
في دفع الحضور إلى التفاعل في حال حاول 

اإلفات دقائق من »نجمة« املهرجان.
لــواقــع غنائي  الــصــورة املختصرة  بــدت  هكذا 
عربي يعاني هو اآلخر من تداعيات وأزمات، 

يلزمه متسع من الوقت ليعود إلى طبيعته.

األفــق، يأتي  والتركيب والتجريب. في هذا 
ــفـــاء املـــهـــرجـــان بـــالـــتـــراث الــتــصــويــري  ــتـ احـ
»حكاية  معرض  تنظيم  ومعه  الفلسطينّي 
ــًا 

ّ
غــــــرزة« الــــخــــاّص بــالــتــطــريــز، بــوصــفــه فــن

اللون  دّونة البصرّية. فهذا 
ُ
امل شعبيًا داخل 

الفلسطينّية  املـــرأة  بــرعــت فيه  الـــذي  ــي 
ّ
الــفــن

واألوانــي  املابس  تزين  في  عليه  ُمعتمدة 
منتصف  منذ  التطريز  أضــحــى  والـــزرابـــي، 
القرن العشرين بمثابة حرفة مهنّية تعيش 
الفلسطينّية  الــعــائــات  مـــن  الــعــديــد  مــنــهــا 
انتن؛ 

ّ
ذات النشأة الفنّية. أما بالنسبة للفن

فــقــد وجــدتــا فــيــه مــــاذًا آمــنــًا فــي اســتــخــدام 
أفــٍق بصرّي جديٍد  َمــواده وألوانه الجتراح 
تأطير  يتم  الفوتوغرافية، حيث  ألعمالهما 
ــتـــجـــات الــــيــــدويــــة وجـــعـــلـــهـــا تـــدخـــل فــي  ــنـ ـ

ُ
امل

ســـيـــرورة املـــرئـــي الـــفـــوتـــوغـــرافـــي مـــن خــال 
بوصفه  املطّرز،  الثوب  ُيظهر  تأطيٍر  براعة 
صورة فوتوغرافية أو لوحٍة فنّية تستحق 
تعانق  بحكم  والتفكير،  التأويل  من  كثيرًا 
الـــخـــطـــاب  أْي  ــــورة،  ــــصـ ــالـ ــ بـ ــــّص  ــنـ ــ الـ ومـــــــزج 
رة وذات 

ّ
املكتوب باملرئي، بما يجعلها ُمؤث

تاريخ  قــوّيــة تستكنه عمق  بــصــرّيــة  بــاغــٍة 
ــيــة 

ّ
املــحــل ألـــوانـــهـــا  املـــمـــارســـة ودالالت  ــذه  هــ

سطح  على  ستشرية 
ُ
امل البصرّية  ورموزها 

الــثــوب. لكن فــي غــمــرة هــذا الــتــوثــيــق، يبرز 
في  ُمضمرًا  مفهومًا  بوصفه  املقاومة  فعل 
الفوتوغرافيا  كينونة األعمال، حيث تغدو 
الواقع  تصّحر  ُمقاومة  وسائل  من  وسيلة 
ــهــا 

ّ
ــتــــال، إن الـــعـــربـــي ومــيــثــولــوجــيــات االحــ

ــرّمــم ذاكـــرة املــمــارســة وتاريخها 
ُ
مــن جهة ت

قها 
ّ
وتعل ارتباطها  مــدى  أخــرى  ومــن جهة 

وجدانيًا بجسد املرأة الفلسطينّية وطريقة 
عيشها داخل االجتماع الفلسطينّي.

حصاد الصيف الغنائي: تراجع وانتظار»حكاية غرزة«... فوتوغرافيا لتلك البالد الُمطرّزة
ها قد أغلق موسم 

الصيف أبوابه بإصدارات 
غنائية خجولة وعودة 

ال بأس بها للمهرجانات 
والعروض والحية، بعد 

عامين من كورونا

يارا حسين

ــــدى املــســتــهــلــك فــي  مــــع زيـــــــادة الــــوعــــي الـــصـــحـــي لـ
الــســنــوات األخـــيـــرة، اكــتــســبــت األطــعــمــة الوظيفية 
شــعــبــيــة كـــبـــيـــرة فــــي مــــجــــال الـــصـــحـــة والـــتـــغـــذيـــة. 
ــا هــــي الـــفـــوائـــد  ــ مــــا هــــي األطـــعـــمـــة الـــوظـــيـــفـــيـــة؟ ومـ

واالستخدامات املحتملة لها؟  
األطــعــمــة الــوظــيــفــيــة هــي األغــذيــة الــتــي لــهــا فــوائــد 
صحية محتملة على الصحة، بما يتجاوز التغذية 
األساسية، فهي تساهم في تحسن الصحة والحد 
مــــن اإلصــــابــــة بــبــعــض األمـــــــــراض، وتـــمـــنـــع نــقــص 
املغذيات وتعزز النمو والتطور. ويقسم هذا النوع 
مـــن األطــعــمــة عــمــوًمــا إلــــى مــجــمــوعــتــن: األطــعــمــة 

الوظيفية التقليدية، واألطعمة الوظيفية املعدلة. 
كاملة  طبيعية  مــكــونــات  هــي  التقليدية  األطــعــمــة 
الـــغـــذاء غــنــيــة بــالــعــنــاصــر الــغــذائــيــة الـــهـــامـــة، مثل 
ــنـــات واملــــــعــــــادن ومــــــضــــــادات األكــــســــدة  ــيـ ــتـــامـ ــيـ ــفـ الـ
أمثلتها:  للقلب، ومــن  املفيدة  الدهنية  واألحــمــاض 
ــأكــــوالت الــبــحــريــة؛ ســمــك الــســلــمــون والــســرديــن  املــ
واملـــاكـــريـــل، الـــفـــواكـــه؛ الـــتـــوت والــكــيــوي والــكــمــثــرى 
والــــخــــوخ والـــتـــفـــاح والـــبـــرتـــقـــال واملـــــــوز؛ الــخــضــار: 
والكوسا؛  واللفت والسبانخ  والقرنبيط  البروكلي 
املـــكـــســـرات: الـــلـــوز والــكــاجــو والــفــســتــق واملــكــســرات 
ــذور الــكــتــان  ــ الــبــرازيــلــيــة؛ الـــبـــذور: بــــذور الــشــيــا وبـ
والفاصوليا  الحمص  البقوليات:  اليقطن؛  وبذور 
والـــعـــدس؛ الــحــبــوب الــكــامــلــة: الــشــوفــان والــشــعــيــر 

البني؛ األطعمة املخمرة:  والحنطة السوداء واألرز 
ــفــــوف ومـــــشـــــروب الــكــيــفــيــر؛  ــلــ مـــخـــلـــل الــــخــــيــــار واملــ
الــكــركــم والــقــرفــة والزنجبيل  األعـــشـــاب والـــتـــوابـــل: 
والفلفل الحار؛ املشروبات: القهوة والشاي األخضر 
ــــود. أمـــا األغـــذيـــة الــوظــيــفــيــة املــعــدلــة؛  والـــشـــاي األسـ
فهي األطعمة املدعمة بالفيتامينات أو املعادن أو 
املدعمة  العصائر  مثل  األلــيــاف،  أو  البروبيوتيك 
ــبـــان  بــفــيــتــامــن C، والـــكـــالـــســـيـــوم، ومـــنـــتـــجـــات األلـ
املدّعمة، مثل الحليب والزبادي املدعم بالكالسيوم، 
وفـــيـــتـــامـــن D ومـــنـــتـــجـــات الـــحـــبـــوب مـــثـــل الــخــبــز 

واملعكرونة املدّعمن بالحديد وحمض الفوليك.
 ما تكون األطعمة الوظيفية غنية بالعناصر 

ً
عادة

والدهون  واملعادن  كالفيتامينات  املهمة،  الغذائية 
اتباع نظام  أن يساعد  الصحية واأللــيــاف. ويمكن 
ــذائــــي غـــنـــي بــمــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مــــن األطــعــمــة  غــ
الــوظــيــفــيــة )األطـــعـــمـــة الــتــقــلــيــديــة واملــــدعــــمــــة( فــي 
يحتاجها  التي  الغذائية  العناصر  على  الحصول 

الغذائية.  العناصر  نقص  مــن  والــحــمــايــة  الــجــســم، 
كبير  املغذيات بشكل  انتشار نقص  انخفض  وقــد 
في جميع أنحاء العالم منذ إدخال األطعمة املدعمة، 
 Advances in Nutrition اذ أظهرت دراسة نشرت في
انخفاض نسبة معدالت فقر الدم الناجم عن نقص 
الحديد بن األطفال في األردن إلى النصف تقريًبا 

بعد استهاك دقيق القمح املدعم بالحديد.
تــوفــر األطــعــمــة الــوظــيــفــيــة عــنــاصــر غــذائــيــة مهمة 
يمكن أن تساعد في الحماية من األمراض، ومنها 
مضادات األكسدة التي تساعد في تحييد املركبات 
الحرة، ما يساعد  الجذور  الضارة املعروفة باسم 
ــة مـــن اإلصـــابـــة  ــايـ ــوقـ عــلــى مــنــع تــلــف الـــخـــايـــا والـ
بــبــعــض األمــــــراض املـــزمـــنـــة، بــمــا فـــي ذلــــك أمــــراض 
كما تحتوي بعض  والــســكــري.  والــســرطــان  القلب 
ــا عــلــى نــســبــة عــالــيــة من 

ً
األطــعــمــة الــوظــيــفــيــة أيــض

األحماض الدهنية الصحية، مثل أوميغا 3، الذي 
من شأنه أن يقلل االلتهاب ويعزز وظائف وصحة 

القلب والدماغ.
باأللياف  الغنية  الوظيفية  األطعمة  تساعد  كما 
فــي الــســيــطــرة عــلــى نــســبــة الــســكــر فــي الــــدم بشكل 
أفضل، وتحمي من أمراض مثل السكري والسمنة 
تساعد  وقــد  الــدمــاغــيــة.  والسكتة  القلب  وأمــــراض 
ــــات الـــجـــهـــاز  ــرابـ ــ ــــطـ ــع اضـ ــنـ ــــي مـ ــا فـ ــ ـ

ً
ــــض األلـــــيـــــاف أيـ

الــهــضــمــي، بــمــا فــي ذلـــك الــتــهــاب الـــرتـــوج )جــيــوب 
مــتــورمــة صــغــيــرة فـــي الــقــنــاة الــهــضــمــيــة( وقــرحــة 

املعدة والبواسير واالرتجاع الحمضي.

العالم يخلع مالبسه ويرتدي السموم

نجوى كرم حققت حضورًا وتفاعًال في مهرجان »جرش« )خليل مزرعاوي/فرانس برس(

تحتوي 
األطعمة 
الوظيفية على 
نسبة عالية من 
فيتامين سي 
)Getty(

يحتفي المهرجان بالتراث التصويري الفلسطينّي )حازم بدر/ فرانس برس(

)TASS/انخفض معّدل استخدام المالبس في جميع أنحاء العالم )غافريل غريغوروف

تسعى شركات تصنيع المالبس العمالقة دائمًا إلى تخفيض تكاليف إنتاجها، بهدف ضمان 
ربح أعلى وأسرع.. لكن هذا يتطلّب أيدي عاملة رخيصة، ويكلّف البيئة أضرارًا كبيرة

الموضة السريعة

ما هي األطعمة الوظيفية؟

فنون وكوكتيل
قضية

صحة

رصدمعرض

بحسب بيانات تقرير »نبض 
صناعة األزياء« )2019(، 

ترتبط صناعة األزياء 
بصناعة الثروة الحيوانية، 
واعتبرت آنذاك ثالث أكثر 

الصناعات تلويًثا في العالم 
على األقل، وتحديدًا 

عندما يتعلق األمر 
بانبعاثات غازات االحتباس 

الحراري، لكّن آثارها 
المدمرة للبيئة تأتي بعد 

الكهرباء والحرارة والزراعة 
وطرق النقل، وإنتاج النفط 

والغاز. يعّد هذا تأثيًرا 
هائًال بدأ يلفت انتباه العالم 

للتحرّك والقيام بشيء 
حياله.

انتباه للكارثة
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القديم«، ومن  السندباد  مصري« و»حديث 
هــنــا الـــعـــنـــوان الـــجـــامـــع لــلــطــبــعــة الــجــديــدة 
»سندباديات«، حيث االتكاء على العناوين 
ــاب عـــلـــى حــــــدة، كـــمـــا عــلــى  ــتـ املــــفــــردة لـــكـــل كـ
السندباد  السم  والثقافي  الرمزي  املحمول 

في الذاكرة العربية.
ال يعمد فوزي في كتبه إلى مجّرد تسجيل 
فيها  الشخصية  ومــشــاعــره  الرحلة  وقــائــع 
إنما  والطرائف،  اإلغـــراب  أو قنص لحظات 
هو يفعل كل ذلــك ويخلطه برؤيته لواقعه 
وتحليالته  األدبــيــة  وبمطالعاته  وعــصــره، 
أخيرًا  ُيصيغه  ثــم  واالجــتــمــاعــيــة،  النفسية 
فـــي صـــيـــاغـــات ال تنقصها  ــا  ــراقـ بـ ــا  واضـــحـ
الطرافة، وإن كانت تلك الخالصات ال تخلو 
أحــيــانــا مــن إشــكــال أو تــنــاقــض. هــا هــو في 
فاتحة كتابه »سندباد عصري، جوالت في 
املــحــيــط الــهــنــدي« يــقــول بــوضــوح: »درجـــت 
ــــرب، واإلعـــــجـــــاب بــحــضــارة  ــغـ ــ ــب الـ عـــلـــى حــ
الــتــكــويــن من  ــغـــرب، وقــضــيــت أهــــم أدوار  الـ
عــمــري فــي أوروبــــا، فتمكنت أواصـــر حبي، 
وتـــقـــّوت دعــائــم إعــجــابــي. فــلــّمــا ذهــبــت إلــى 
الشرق، عدت إلى بالدي وقد استحال الحب 

واإلعجاب إيمانا بكل ما هو غربي«. 
 هـــذا الــتــصــديــر لــلــكــتــاب الــــذي صـــدرت 

ّ
لــكــن

طبعته األولى عام 1938، ُحذف من الطبعة 
الــجــديــدة عــن »قــصــور الــثــقــافــة«، وال نعلم 
يفترض  النية  كــان حسن  لــذلــك، وإن  سببا 
أن األمــر حــدث سهوًا، فــإن ســوء الظن الذي 
هــو مــن حسن الفطن أيضا يوحي بــأن في 
الـــحـــذف إراحـــــة لــلــذهــن مـــن إشـــعـــال مــعــارك 
 ،

ً
»الــشــرق والــغــرب«، مــع أنها لــم تنته أصــال

ومــا زالــت رحاها تــدور لــآن في الــدراســات 
 
ً
الثقافية كما في العلوم االجتماعية، فضال

عن السياسة بطبيعة الحال.
غير أن هذا اإلعالن ال يحبس شخصية فوزي 
في بعد واحــد، فقد آمــن بتالقي الحضارات 
 حضارة 

ّ
وبأن بعضها يأخذ من بعض، ولكل

فضل على الحقاتها، بل إنه أفرد أحد كتبه 

للبحث في  القديم«  السندباد  وهــو »حديث 
األدب الجغرافي العربي والرحالت البحرية، 
ومّد خيطا بني رحالته الشخصية ورحالت 
ــعـــرب األوائــــــــل، وأقــــــّر بــاألثــر  الــجــغــرافــيــني الـ
العربي الكبير على علوم الجغرافيا والبحار 
فــي الــعــصــور الــوســطــى، ثــم بــبــراعــة مؤلفي 
ألــف ليلة وليلة فــي اســتــخــدام هــذه املعارف 
وتطويعها  الجغرافية  والــكــشــوف  البحرية 
ــي الــعــظــيــم وخــصــوصــا في  فــي نصهم األدبــ

رحالت السندباد.
يـــزعـــم فـــــوزي فـــي حـــديـــث إذاعــــــي قـــديـــم مع 
ــاروق شــوشــة فــي بــرنــامــجــه »مــع  الــشــاعــر فــ
األدبــــــاء« أنـــه لـــم يــكــتــب »حـــديـــث الــســنــدبــاد 
ــقـــديـــم« دفـــعـــا لــتــنــاقــض قـــد يـــبـــدو مـــع ما  الـ
يــصــّدر بــه كتابه »ســنــدبــاد عــصــري«، إنما 
في طريق البحث الحضاري يالقي اإلنسان 
مــا هــو جــديــر بــالــفــحــص والــبــحــث، كــمــا أن 
»ال يعني  الــغــرب  باقتفاء حــضــارة  مناداته 
ــدادي«، مــع أنـــه هو  ــ أنــنــي أنــكــر حــضــارة أجــ
نفسه من سيقول إن شعوب الشرق »تهيم 

وتسدر في غيبياتها وغيبوبتها«.
ال نقصد بكل تأكيد إدانة دكتور فوزي، أو 

القاهرة ـ محمود عاطف

ــة قـــصـــور  ــئــ ــيــ حـــســـنـــا فـــعـــلـــت »هــ
ــادة طـــبـــع أعـــمـــال  ــ ــإعـ ــ الـــثـــقـــافـــة« بـ
 )1988  -  1900( فــــــوزي  حـــســـني 
تحت عنوان جامع هو »سندباديات«، وهو 
شروع بدأته عام 2017، ليصدر منه، أخيرًا، 
جـــزء خـــامـــس، هـــو »ســنــدبــاد إلـــى الـــغـــرب«. 
 كــثــيــريــن - وخــصــوصــا مـــن األجــيــال 

ّ
ولـــعـــل

ــــوزي، وال  الــجــديــدة - ال يــعــرفــون مـــن هـــو فـ
 كــــان مــعــاصــرًا لــشــمــوس الــثــقــافــة 

ً
أنــــه مــثــال

ــــه حـــســـني وتــــوفــــيــــق الــحــكــيــم  املــــصــــريــــة؛ طـ
ويحيى حقي وغيرهم، بل وال حتى أنه مع 
تخّصصه في علوم البحار كان سّباقا ومن 
القصيرة،  الــقــصــة  كــتــب  الـــذي  الــجــيــل األول 
ثــم انــصــرف عــنــهــا إلـــى مــا ُعــــرف بــه الحــقــا: 
متبّحرًا في املوسيقى الكالسيكية الغربية، 
وسندباد الزمن الحديث من خالل كتاباته 

الفريدة في أدب الرحلة.
كتبه الخاصة بأدب الرحالت تنطق بعمق 
ثقافة صاحبها وسعة اطالعه، وتضم بني 
املكان  في  حقيقيٍة  حركٍة  خبرة  صفحاتها 
أو مــجــازيــة بــني طبقات الــزمــان؛ مــن النوع 
و»سندباد  عصري«  »سندباد  كتبه:  األول 
ــاد  ــدبــ ــنــ ــر »ســ ــ ــيــ ــ إلـــــــى الـــــــغـــــــرب«، ومـــــــن األخــ

بغداد ـ العربي الجديد

العراقي األحــد املاضي  القضاء  مــع إصـــدار 
 ثــــالث شــخــصــيــات 

ّ
مــــذكــــرات اعـــتـــقـــال بـــحـــق

شــاركــت فــي مــؤتــمــر »الــســالم واالســـتـــرداد« 
الذي ُعقد في مدينة أربيل منذ أيام، تحضر 
حـــوادث مماثلة وقعت  أسئلة جــدّيــة حــول 
في السنوات األخيرة، قام بها مسؤولون أو 
أعضاء في أحزاب لها ممثلون في البرملان 

ومجلس الوزراء العراقيني.
 مـــن الــنــائــب الــســابــق مــثــال 

ّ
ــل إلــــى جـــانـــب كــ

األلوسي أحد أبرز دعاة التطبيع مع الكيان 
ــبـــالد، ووســـــام الـــحـــردان  الــصــهــيــونــي فـــي الـ
أميركيا،  املدعوم  قائد تنظيم »الصحوات« 
تواجه الباحثة في وزارة الثقافة سحر كريم 
الــطــائــي قـــرار االعــتــقــال ذاتــــه، بــعــد تالوتها 
البيان الختامي للمؤتمر الذي شاركت فيه 
ــا صــراحــة  ودعـ عــراقــيــة،  ثالثمئة شخصية 

»اتــفــاقــيــات أبــراهــام«  إلــى انــضــمــام بــغــداد لـــ
ــبــــي واملـــنـــامـــة  ــــت عـــلـــيـــهـــا أبــــوظــ ــعـ ــ ـ

ّ
ــتــــي وق الــ

والخرطوم والرباط.
الــوزارة  لجنة شّكلتها  إلــى  أحيلت  الطائي 
معرفة  دون  مشاركتها  شــأن  فــي  للتحقيق 
مصير التحقيقات في بلد تتجاذبه إرادات 
سياسية عــّدة تخضع لقوى خارجية، لكن 
املــوظــفــة املــذكــورة دافــعــت عــن موقفها عبر 
قالت  اإلعــالم  لعدد من وسائل  تصريحات 
ــواء كــانــت  ــ ــوة، سـ ــ ــه ال يــمــكــن ألي قـ فــيــهــا إنــ
محلية أم خارجية، أن تمنعها من االنخراط 
في أنشطة تطبيعية، كما جادلت في وجود 
نــصــوص دســتــوريــة تــجــّرم ذلــــك، خــالفــا ملا 

يقوله مناوئو التطبيع.
بمنأى  الرسمية  الثقافية  املؤسسة  تــزال  ال 
عــن الــشــبــهــة حــتــى الـــيـــوم، ولــطــاملــا سّجلت 
ــن مـــنـــاســـبـــة تــعــبــيــرًا  ــي أكـــثـــر مــ مـــواقـــفـــهـــا فــ
عـــن رفــــض إقــامــتــهــا عـــالقـــات مـــع االحــتــالل 
 مـــن يــدعــو 

ّ
اإلســـرائـــيـــلـــي واســـتـــنـــكـــارهـــا كــــل

عــلــى  بـــقـــدرتـــهـــا  الـــتـــشـــكـــيـــك  أن  إال  ــا،  ــهــ ــيــ إلــ
بها  تحيط  مسألة  تبقى  موظفيها  تجريم 
إذ  إلى حــوادث سابقة،  الشكوك باالستناد 

أكثر من أدب رحلة

إدانات شعبية ورسمية 
لمشاركة شخصيات 

عراقية في مؤتمر عقد 
في أربيل مؤخرًا ودعا 

إلى التطبيع مع العدو. 
تساؤالت ُتطرح حول 
دور المثقف العراقي

تستكمل »هيئة قصور 
الثقافة« إصدار أعمال 
الكاتب المصري، حيث 
صدر منها جزء جديد 

هو »سندباد إلى الغرب«. 
لكّن جمال الرحالت بين 

الشرق والغرب، وبين 
فصول متباعدة من 

التاريخ، يُنّغصه إهمال 
الجودة الفنية في إخراج 
الكتاب، ما يعيق القراءة 

ويصّعبها

العراق  اختراقات متكرّرة لجدار الرفض الشعبي

السحب تنتظر قليًال، تذهُب قليًال

حسين فوزي  أعمال ال ُتنصفها المنشورات الرسمية

يخلط وقائع جوالته 
بمطالعاته األدبية 
وتحليالته النفسية

ال يمكن مقاربة التطبيع 
دون العودة إلى لحظة 

االحتالل األميركي

مّد خيطًا بين رحالته 
الشخصية ورحالت 

العرب األوائل

العرب  الكتّاب  أحــد  فــوزي  حسين  يعّد 
القالئل الذين أفادوا األدب من تخّصصهم 
المعرفي، فقد كان عالم بحار، ومن هنا 
الرحلة  أدب  أعماله ضمن  كانت معظم 
واتخاذه السندباد شخصية موازية له في 
 ،)1938( عصري«  »سندباد  مثل:  مؤلفات 
 ،)1942( الــقــديــم«  السندباد  و»حــديــث 
و»سندباد مصري« )1961(، و»سندباد إلى 
الجديدة(،  الطبعة  غالف   ،1968( الغرب« 
كما   .)1973( ــارة«  ــي س فــي  ــاد  ــدب و»ســن
الموسيقى  حول  بالكتابة  فوزي  اشتهر 

الكالسيكية بأسلوب مبّسط.

قناع عالِم البحار
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ثقافة

قراءة

متابعة

رباعيات

فعاليات

حتى محاكمته على ضوء معارف عصرنا، 
وقد تبنّي لنا ذلك التشابك املعقد بني الفكرة 
واآللــة ومــا ينتج منهما معا، في حني كان 
فوزي - وربما معه جيله - يفصلون اإلنتاج 
 
ً
ــادي الــغــربــي عـــن مــعــيــنــه الــفــكــري فــصــال ــ املـ
معمليا ال يخلو من تعسف، بل ولم يعتور 
ــارة الـــغـــربـــيـــة أي ضــعــف  ــالـــحـــضـ ــه بـ ــانـ ــمـ إيـ
صرع 

ُ
»حتى بعد أن كادت هذه الحضارة ت

قــرار  أبطلت  العليا  االتــحــاديــة  املحكمة  إن 
الــنــواب بفصل مــثــال األلــوســي إثر  مجلس 

زيارته تل أبيب عام 2006.
ــقـــاربـــة مــــوضــــوع الــتــطــبــيــع فــي  ال يــمــكــن مـ
العراق من غير الرجوع إلى لحظة االحتالل 
األميركي عام 2003، وبعيدًا عن االتهامات 
العراقية  املعارضة  في  زعماء  التي طاولت 
عــــن لــقــائــهــم بــشــخــصــيــات صــهــيــونــيــة فــي 
فإن  التسعينيات،  خــالل  املتحدة  الــواليــات 
الــخــطــوة األولــــى الــتــي قـــام بــهــا هـــؤالء بعد 
باتخاذ  لت 

ّ
تمث الحكم  ســّدة  إلــى  وصولهم 

بــــحــــذف عـــبـــارة  يـــقـــضـــي  قـــــــرار ســـنـــة 2004 
»يــســمــح بــالــســفــر الــــى جــمــيــع دول الــعــالــم 
ت على جواز السفر 

ّ
عدا إسرائيل« التي ظل
العراقي منذ االستقالل.

وفي السياق ذاته، تّم إلغاء »مركز الدراسات 
والــذي  بــغــداد«  فــي »جــامــعــة  الفلسطينية« 
أنــشــئ عــــام 1967، وتــخــّصــص فـــي الــبــحــث 
 عـــبـــر مــجــمــوعــة 

ّ
ــتـــل ــيـــان املـــحـ فــــي واقــــــع الـــكـ

اهتمام  انحسار  بموازاة  فات، 
ّ
ومؤل أبحاث 

الـــحـــكـــومـــة الــــجــــديــــدة بــــالــــصــــراع الـــعـــربـــي 
اإلسرائيلي، وسط صعود دعوات عنصرية 
ــادت إلـــى  ــ ضــــد الـــالجـــئـــني الــفــلــســطــيــنــيــني قــ
أعـــمـــال قــتــل وتــدمــيــر ملــمــتــلــكــاتــهــم بــذريــعــة 
إلى  وأفضت  السابق،  النظام  مع  تعاونهم 

تهجير معظمهم إلى خارج العراق.

تحت أقدام النازية والفاشية، وحتى وهذه 
الــحــضــارة »الــعــظــمــى« تــهــّددهــا مخترعات 
ــام«، كـــمـــا أضـــــــاف فــــي حــديــثــه  ــ ــعــ ــ الـــفـــنـــاء الــ

السالف مع فاروق شوشة.
املـــدهـــش أن فـــــوزي وهــــو يـــتـــوّجـــه بــأحــالمــه 
لبالده صــوب الشاطئ األوروبـــي، فإنه فعل 
ذلك بلغة عربية ال تعوزها الصحة أو الدقة، 
ــة وحـــســـن الـــســـبـــك، وهــو  ــرافـ ــطـ  عـــن الـ

ً
فـــضـــال

مـــا نــصــادفــه فـــي أحـــاديـــثـــه الــشــخــصــيــة كما 
فــي ســنــدبــاديــاتــه، وصــــواًل لــدّرتــه »ســنــدبــاد 
مصري؛ جوالت في رحاب التاريخ« الذي هو 
بانوراما شاملة وسريعة للتاريخ املصري. 

فـــي هــــذا الـــكـــتـــاب - وقــــد كــتــبــه فـــــوزي »فــي 
بــحــبــوحــة األدب والـــفـــن« كــمــا قـــال - تــرتــاح 
اللغة واملعارف الواسعة في يديه، وتسري 
منه إلينا دفــعــات حــارة مــن الشجن وســوء 
ــذاب الــــذي القــــاه املـــصـــريـــون عــلــى طــول  ــعـ الـ
تاريخهم، لكننا نمسك كذلك بروح املقاومة 
سببا  نعلم  وال  فــيــه،  تفننوا  مما  والحيلة 
- غير الجهل - يمنع من إقــرار هــذا الكتاب 
عــلــى مـــراحـــل الــتــعــلــيــم املـــدرســـيـــة، لــكــن ها 
نــحــن نــشــكــر »هــيــئــة قــصــور الــثــقــافــة« على 

إتاحة هــذه األعــمــال، وإن كــان ذلــك ال يعني 
الفنية  الــجــودة  بإهمال  القبول  بــالــضــرورة 
 أسعارها، فسعرها 

َ
في إخراج الكتب مقابل

الزهيد ال يشفع الستخدام مثل ذلك الورق 
 
َ
ــّوغ فــيــضــان ــرمــــادي الـــســـيـــئ، كــمــا ال يـــسـ الــ

الحبر حول الكلمات والسطور - ال في كرم 
وإنما نقص مهارة - بما يجعل من القراءة 
ــرًا عــســيــرًا وشــاقــا؛ هـــذا نـــوع مــن الــكــرم ال  أمـ
الذي  ذلــك  النيل«  »فيضان  ويكفينا  نحبه، 

حتى ما عدنا نراه.
وبالعودة إلى حسني فوزي، نحب أن نقول 
أخـــيـــرًا إن الـــرجـــل لـــم يــكــن بـــدعـــا بـــني أبــنــاء 
ــورة 1919، أو  ــ ــى ثـ جــيــلــه مــمــن يــنــتــمــون إلــ
الــســابــقــني عليها بــقــلــيــل، الــذيــن - وبــدرجــة 
ــــْوا وجــوهــهــم شــطــر الــغــرب وعــرفــوا 

ّ
مــا - ول

مــمــن   ،)mediterranean( بـــاملـــتـــوســـطـــيـــني 
شــطــحــوا بــأفــكــارهــم مـــا شــطــحــوا وأغـــربـــوا 
فــيــهــا مـــا أغـــربـــوا، لــكــنــه جــيــل ظــلــت أقــدامــه 
راســخــة فــي أرض وطــنــه، يــرجــو لــه الخير 
والرفعة، حتى وإن كان يفعل ذلك بسذاجة 
، أو - 

ً
أحيانا، لكنه لم يكن مغرضا أو جاهال

وهذا هو األهم - منبطحا.

مطبّعون في وزارة الثقافة

يا هوكوساي، انتظرني عند جسر الغانيات

وحتى  غد  يوم  من  بدايًة  يقام  أكــرا،  الغانية  العاصمة  في   »1957 »غاليري  في 
السادس من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل معرض للوحات الفنان السوداني صالح 
المر )1966( بعنوان عيد ميالد. تقّدم اللوحات مشاهد من الحياة اليومية داخل 

األسرة، ويضيء الفنان السوداني خصوصًا العالقة بين الوالد وابنه.

في  النصر«  »قــوس  إلى  ــارة  زي الباريسي  ديستوار«  إي  »دار  متحف  ينّظم  غــدًا، 
العاصمة الفرنسية، حيث يتحّدث باحثون في التاريخ والعمارة والفنون البصرية عن 
النصر« يشهد  أن »قوس  باريس. يذكر  به  أبرز ما تشتهر  بات أحد  الذي  المْعَلم  هذا 

هذه األيام عرضَاً فنيًا يتواصل حتى الثالث من الشهر المقبل.

العاصمة،  تونس  في  كروا«  سانت  »رواق  في  يقام  جماعي  معرض  عنوان  بيغ 
حتى 15 تشرين األول/ أكتوبر المقبل. يُعنى المعرض بلوحات األحجام الكبيرة ومن 
هنا العنوان الجامع لألعمال المشاركة. من الفنانين الذين تحضر لوحاتهم: سامي 
وسعاد  بيده،  وحبيب  حسين،  بن  ووسام  قويعة،  وسمير  )الصورة(،  عامر  بن 
المهبولي، وكوثر تيتش، ونصاف شكندالي، ومنجي معتوق، وعلي الزنايدي.

في »دار قنديل للثقافة والفنون« بطولكرم، يتواصل حتى 18 من الشهر المقبل 
في  افتتح  الذي  المعرض،  البحر.  إلى  الَحْجر  من  بعنوان  تفاُعلي  بصري  معرض 
أنجزها  الوسائط  متعّددة  وأعماًال  لوحات  يضمُّ  الجاري،  الشهر  من  عشر  الثامن 

فنّانون فلسطينّيون مقيمون في فلسطين وخارجها على مدار عام ونصف.

عاشور الطويبي

 يدْيها في الهواء
ُ
بسط

ُ
 ت

ُ
العاصفة

 في امليزان
ّ
الريُح تهتز

 دائًما موحشة في األطراف
ُ
العتمة

املزارعون لم يصلوا الجسر

■ً
، تذهُب قليال

ً
السحب تنتظر قليال

الفارس يجيء رافًعا سيفه
يرّجع الوادي صدى الضائعني
الحصى زعتر منثور في البّرية

■
الـــعـــّمـــال فـــي الــطــريــق الــجــبــلــي تنحني 

ظهورهم من ثقل ما يحملون
ــوارب الـــشـــراعـــيـــة الـــصـــغـــيـــرة تــحــت  الـــــقـــ

 على املاء
ّ
الجسر تهتز

قمم أشجار اليوكاليبتس تسقط أقماع 
أزهارها الذهبية

 
ُ
ال يقطع الفضاء نوُح طائٍر وال صرخة

بشر

■
الهارب من السجن يتكئ على الصخرة 

العالية
عــلــى يمينه نــســٌر جــائــع وعــلــى يــســاره 

فهٌد جريح
الفّواحة  ــهــا 

ُ
أوراق القريبة  التني  شجرة 

ترتجف 
ـــمـــا ارتـــــــّج فــــي قـــلـــب الـــســـجـــني شــًجــى 

ّ
كـــل

عظيم

■
املمثالن خرجا من ليليهما 

حافيني عاريني
 شديدة

ٌ
عتمة

أخذت شمس الصباح

■
الصديقات الثالثة يجلسن فوق بساط 

فارسي
 شعرها

ُ
ط

ِّ
 تمش

ٌ
واحدة

 تسقي العصفور ماء شفتيها
ٌ
واحدة

تــهــّدىء نهًدا  ــكــاءة 
ّ
ات الثالثة في نصف 

يتلّصُص

■
غودو في طريقه إلى ساحة املدينة

في جيبه شريحة تني وحزمة أعالم 
حول عنقه حبل من مسد

سائس الخيل يتبّرز خلف الشجرة 

■
خارج الوقت وخارج املكان

فــراش  عــلــى  فــــرٌس ومــهــرهــا يستلقيان 
الكالم

املنحدُر املعشوشُب بعيٌد
ماُء النهر قريٌب من صهيٍل مكتوم

■
ك 

ّ
في شرفة السّيد املتهت

امرأتان ودميتان

عبق النسيان يفوح من طّيات مالبسهم
الصبي يرفع اصبعه املبلول في الريح

■
إلى الجرح املفتوح بني الليل والنهار

تأتي أفواج الحجيج النحيلة
تأتي الغابات طيرها ودبيبها

تأتي الحجارة وساكني الحجارة

■
امتألت الشرفة باألزهار

نبتت على أطراف القرية أعشاب الحزن
الليل طويل في أّوله طويل في آخره

الصبّية والصبّي يخلعان باب الحشمة

■
عر

َ
 في تسريحة الش

ُ
أّيتها الحسناء الكون

في ثنية الفستان والزّرين العلوّيني
أّيتها الحسناء ماذا ترين في الناظور

غير شوك الدروب وأرق السرير؟

■
يغرق قرص الشمس في قوس األفق

يغرق قرص القمر في الليل

تغرق أقدام املسافر في الذكريات
تغرق الشرنقة في سكينة الشجرة

■
 تنمو أشجار الكرز

ً
في السفح أعلى قليال

في الليل ندف الثلج أيضا بيضاء
في ظالل السحب السّيارة أمطاٌر عتيقة
 مكسورة

ٌ
في خفق جناح الطائر قصيدة

■
إلى أين تصّعدين البصر يا فتاة؟

ى من ذراع أّمي
ّ
إلى رداء يتدل

إلى وهج في السماء يبرق مّرة ويختفي 
مّرة

إلى إله يرّبُت بيده على عشب الحديقة

■
 نحو جدول املاء عند شجرة الخّروب

ْ
ِلنمل

نخّوض بأقدامنا قاعه
نترّبص بالحجارة اللّماعة
نترّبص بالعقيق والزمّرد

)شاعر من ليبيا، وهوكوساي رّسام ياباني 
معروف، عاش بني 1760 و1849(

 الخريف
ُ

اآلن أّول
 األحزان

ُ
اآلن أّول

■
قرب سياج قصب البامبو

 ِممطرات الغانيات وأرديتهن
ّ
أين تهتز

أين يحلم الراعي بأّمه وخبز أّمه
أين تحّوم في الفضاء حمامتان عاشقتان

■
 الكرمة الكبيرة

ُّ
يمتدُّ على السهل ظل
لتجلَس فيه العازفات

ليناَم فيه الرعاة املتعبون
ار

ّ
 فيه األنبياء والكف

َ
ليقف

■
 صلب

ٌ
جسُد الخادم خشن

جسُد السّيدة ناعٌم لدن
ممطرة واحدة
سحابة واحدة

■
على الشاطئ قرب املوج املزبّد

يقف الراحلون أمتعتهم فوق ظهورهم
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»ورشة مزدحمة« لـ زينب عبد الحميد، زيت على قماش، 1963

جسر فونا بإقليم كوزوكا في عمل لـ هوكوساي، 1834 تقريبًا

مقطع من »مجزرة صبرا وشاتيال« لـ ضياء العزاوي، حبر وشمع على ورق مثبت على قماش، 1983

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني



سينما

نديم جرجوره

 12 قــّصــة حــّب وزواج تمتّد على 
عامًا. منزل فخم، ُيصّممه هنري 
بــــارســــونــــس )لــــوغــــان مــــارشــــال ـ 
غــريــن( فــي مــكــاٍن نــاٍء فــي بلدة »كــورالــيــس«، 
بحثًا عــن هــــدوٍء يــحــتــاج إلــيــه رفــقــة زوجــتــه 
ـــــريـــــدا بـــيـــنـــتـــو(، بـــعـــد شـــفـــائـــهـــا مــن 

ْ
مـــيـــرا )ف

سرطان الثدي: »بوسطن صاخبة جدًا، وكنا 
ق 

ّ
نبحث عــن الــعــكــس«، يــقــول هــنــري للمحق

ُبــــــْرك(، بعد  ستيفن مــــورس )روبـــــرت جـــون 
ليلة،  الــزوجــن، ذات  اعــتــداء على منزل  أول 
وسرقة هاتفن محمولن وجهاز »البتوب«.

الهدوء والسكينة والراحة والعزلة، حاجات 
ل« 

ّ
بسيطة يريدها زوجان، ُيصّورهما »تدخ

ذروة  في  )نتفليكس(،  كي 
ْ
سال آلدم   )2021(

ــام، يعمل  ســـعـــادٍة ُيــحــســدان عــلــيــهــا. مــنــذ عــ

الــذي ينتقل إليه  هنري على تشييد املنزل، 
مــع حبيبته وامــرأتــه مــيــرا قبل شهرين من 
بـــدء الــحــكــايــة. شــهــران اثــنــان فــقــط يسبقان 
الــحــبــيــبــان  يــمــضــي  لــيــلــة،  اعـــتـــداء ذات  أول 
لطيفة.  أمسية  فــي  مطعٍم،  فــي  منها  بعضًا 
للثنائي بعض  اثنان فقط يمنحان  شهران 
البلدة  تــلــك  إلـــى  انتقالهما  مــن  يــريــدانــه  مــا 

النائية.
 االعـــــتـــــداء غـــيـــر مـــهـــتـــّم بـــالـــســـرقـــة. مــع 

ّ
لــــكــــن

يقتحم   
ْ
إذ املخّبأ،  كشف  يبدأ  الثانية،  املــّرة 

ــمــون املــنــزل نــفــســه، والـــزوجـــان نــائــمــان. 
ّ
مــلــث

 بــمــســدٍس ُيــخــّبــئــه هنري 
ْ
ــراٍك، وإذ ــ بــعــض عـ

منهم،   3 بقتل  االقتحام  ُينهي  ما  مكاٍن  في 
ه 

ّ
بينما ُيصاب رابعهم إصابات خطرة، لكن

ــى« )!( الحــقــًا، بــعــد بــدايــة تحّسن 
ّ
»ســُيــتــوف

 كريستن كوب 
ّ
واضح. التحقيقات تقول إن

أشهٍر،  منذ  مختفية  ي( 
ّ
َكل إليزابيث  )ِمغان 

واملقتحمون عائلتها التي تبحث عنها من 
دون جــــدوى، والــقــتــيــل األخــيــر، ديـــان كــوب 

)مارك ِسفْرتسن(، والدها.
بداية كشف املخّبأ تؤّدي إلى سلسلة أحداٍث، 
ع عــلــى حـــيـــاة الــــزوجــــن وعــاقــتــهــمــا 

ّ
ــتــــوز تــ

 واحــد 
ّ

وماضيهما وأحــوالــهــمــا، وأســـرار كــل
؛ 

ً
قليا الــعــاقــة  ــربــك 

ُ
فــت فــجــأة  تظهر  منهما 

وعلى بحٍث عن سبب االقتحام؛ وعلى املخّبأ 
ــــذي يــنــكــشــف تــدريــجــيــًا. املــســدس  نــفــســه، الـ
ــّر، تكتشفه مــيــرا فجأة  املــخــّبــأ فــي املــنــزل سـ
ي الورم 

ّ
أثناء االقتحام. قلقها من إعادة تفش

جــديــدة  لتحاليل  الــســرطــانــي، وخــضــوعــهــا 
 الــشــفــاء الــتــام مستمّر، ســّر ُيــدركــه 

ّ
تــؤّكــد أن

، قبل وقــٍت من ليلة االقتحام، 
ً
هنري صــدفــة

 
ّ

الــتــي لــن تــكــون عـــابـــرة، ففيها يــتــأّســس كــل
ي من فيلٍم، تبدو فصوله ومتتالياته 

ّ
املتبق

البصرية »مستوحاة« من أفاٍم عّدة تنتمي 
إلى النوع نفسه: حياة زوجية رائعة، أسرار 
 واحـــد يمتلك ماضيًا 

ّ
تنكشف صــدفــة، وكـــل

قاسيًا أو بشعًا أو عنيفًا، واللحظة الراهنة 
تفضح الجميع.

ــــل« )تــرجــمــة حــرفــيــة لــلــعــنــوان 
ّ

مـــيـــزة »تــــدخ
أيــضــًا  يــعــنــي  ــــذي  الـ  ،Intrusion اإلنــكــلــيــزي 
 
ّ
 مّدته قصيرة )93 دقيقة(. أي أن

ّ
( أن

ً
ا

ّ
تطف

ف، يسرد 
ّ
نّصه )كريستوفر ْسبارلينغ( مكث

مــفــردات  ويمتلك  ثــرثــرة،  دون  مــن  الحكاية 
فيلٍم يجمع بن )بعض( الثريلر والتشويق 
اّدعـــاء أو  واالضــطــرابــات النفسية، من دون 
ع. هــذا وحــده غير كــاٍف إلنــجــاز فيلم، 

ّ
تصن

ال جديد فيه. أداٌء عادي، ومعالجة محترفة 
من دون إضافات ُمثيرة لاهتمام. الجانب 
الــنــفــســي يــظــهــر فـــي فــصــٍل أخـــيـــر، يــبــدأ من 
ســـهـــرٍة ُيــقــيــمــهــا الــثــنــائــي احـــتـــفـــاًء بــاملــنــزل 
ــد. فـــمـــيـــرا، املــنــتــبــهــة إلـــــى غـــمـــوٍض  الــــجــــديــ
هنري  مكتب  فــي  مختلفة  بمسائل  يحيط 
وخزائنه املغلقة، تــزور منزل ديــان وتعثر 
ــف عليها اســـم زوجــهــا 

ّ
ــصــاصــة مــغــل

ُ
عــلــى ق

آلة  الــوقــت نفسه، تعثر على  فــي  وعــنــوانــه. 
ل  سجَّ

ُ
تصوير، تتمّكن الحقًا من االستماع امل

 
ّ
ك بأن ه والد كريستن، الذي ُيشكِّ

ّ
عليها: إن

لهنري عاقة باختفاء ابنته.
 شـــــيٍء. 

ّ
ــر، يــنــكــشــف كـــــل ــ ــيـ ــ ــي الـــفـــصـــل األخـ فــ

ــام ُيـــدركـــون،  ُمــشــاهــدو هـــذا الــنــوع مــن األفــ

ــــداث أحــيــانــًا، ما  مــنــذ منتصف ســيــاق األحـ
ـــل« 

ّ
ســيــحــصــل الحـــقـــًا. الـــحـــاصـــل فـــي »تـــدخ

ـــيـــًا، فـــالـــجـــانـــب الــنــفــســّي 
ّ
غـــيـــر مـــخـــتـــلـــٍف كـــل

ــعـــاٍل ُجــرمــيــة  )الـــحـــّجـــة الـــدائـــمـــة الرتـــكـــاب أفـ
أو  ارتباكات  أو  بهواجس  تمتزج  بآخرين، 
 
ً
خلا لهنري   

ّ
إن يقول  نفسية(  اضــطــرابــات 

 
ً
أمـــام ضحيته حاما الــجــلــوس  إلــى  يدفعه 

ح 
ّ

 لن يتوض
ً
مضرب بايسبول، ُمكّررًا جملة

أقــّرر  »انــا  منها:  والهدف  معناها ومغزاها 
ط 

ّ
 منها رغبة في التسل

ّ
 ُيستشف

ْ
ى«، وإن

ّ
مت

عــلــى الــضــحــيــة. وكــمــا فـــي أفـــــاٍم ُمــشــابــهــة، 
 يــدفــع ثمن 

ْ
عــلــى ُمــرتــكــب أفــعــال ُجــرمــيــة أن

بميرا  فــإذا  املضطربة،  نفسّيته  ما تصنعه 
ــه الــوحــيــد املــهــتــّم  ــ

ّ
تــغــلــبــه، بــعــد قــولــه لــهــا إن

، قبيل لفظ أنفاسه األخيرة: 
ً
فيها، متسائا

جيبه: »أنا«.
ُ
»من سيعتني بك؟«، فت

نهاية تقليدية غير خاليٍة من سذاجة قوٍل 
في  بسذاجتهما،  غالبًا،  يــتــكــّرران  وتعبير، 

أفاٍم ُمشابهة.

ْفريدا بينتو: أداء عادي في فيلٍم جديد )دون أرنولد/ وايرايماج(
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اقتحام منزٍل يكشف 
سلسلة خفايا في حياة 

مالك المنزل

ال جديد في »تدّخل« 
آلدم سالكي، الذي يروي 

حكاية زوجين شابين يُحّب 
احدهما اآلخر بشّدة، قبل 

انكشاف أسرار وفضائح 
وأمراٍض في سيرة 

أحدهما

كارلوفي فاري ـ أمل الجمل

بــعــد تــجــربــة طــويــلــة فـــي اإلعــــانــــات، وعمله 
كمساعد مخرج منذ عام 2006 في السينما 
ــا فــي  ــمــ ــدة، كــ ــ ــائــ ــ ــســ ــ املــــصــــريــــة الــــتــــجــــاريــــة الــ
ــّر املــخــرج  »آرت هـــــــاوس«، ُيـــصـ نــظــيــرتــهــا الـــــــــ
املــصــري عــمــر الــزهــيــري عــلــى تــقــديــم سينما 
ــعــّبــر عـــن بــصــمــة خــاصــة بــــه، من 

ُ
مــخــتــلــفــة، ت

دون استعجال. هــذا بــدا واضــحــًا فــي أفامه 
الــقــصــيــرة، ومــنــهــا »زفـــيـــر« و»مــــا بــعــد وضــع 
حـــجـــر األســـــــاس ملــــشــــروع الـــحـــمـــام بــالــكــيــلــو 
»مــــوت  بـــعـــنـــوان  قـــصـــيـــرة  قـــّصـــة  ــن  عــ  ،»375
ــــذي شــــارك  ــــف« ألنــــطــــون تـــشـــيـــكـــوف، الــ

ّ
ــوظ مــ

ــي الـــــــدورة الـــــ67  فـــي »ســيــنــيــغــونــداســيــو«، فـ
 »

ّ
أيــار 2014( ملهرجان »كــان ـ 25 مــايــو/   14(

الـــســـيـــنـــمـــائـــي، وهــــــذا مــــشــــروع تـــخـــّرجـــه مــن 
»املعهد العالي للسينما« )القاهرة(.

أول روائـــي طويل لــه بعنوان »ريـــش« شــارك 
اد«، في الدورة الـ74 )6 ـ 

ّ
في قسم »أسبوع النق

« أيضًا 
ّ
17 يوليو/ تموز 2021( ملهرجان »كان

مشاركته  قبل  نسبرسو(؛  الكبرى  )الجائزة 
ــدورة الـــــ55 )20 ـ 28  ــ فــي قــســم »آفـــــاق«، فــي الـ
»مــهــرجــان كــارلــوفــي  لـــ أغــســطــس/ آب 2021( 

فاري السينمائي الدولي«.
حـــول تــجــربــة الــســيــنــاريــو واخــتــيــار املمثلن 
»ريـــش«، تــحــّدث عمر  ــعــاتــه لــــ

ّ
واألمــاكــن وتــوق

»العربي الجديد« في هذا الحوار. الزهيري لـ

ــة  ــ ــــش« وروايـ ــرى تــشــابــهــا بـــن فــيــلــمــك »ريــ ¶ أال تــ
»املسخ« للكاتب التشيكي فرانز كافكا؟

صحيح. هناك تشابه بينهما كفكرة. الرجل 
يتحّول إلى صرصار، ورّد فعل أهله. أنا أحّب 
كافكا. قرأت معظم كتبه منذ صغري. وصف 
ــهــا كــافــكــاويــة. 

ّ
ــاد أفـــامـــي الــقــصــيــرة بــأن

ّ
الــنــق

طبعًا هذا يسعدني.

هل  صـــارت؟  كيف  السيناريو  كتابة  عملية   )*(

ــان عــقــلــي مـــرنـــًا ومــفــتــوحــًا على  لــلــتــغــيــيــر. كــ
 

ّ
 يــظــل

ْ
الــتــعــديــل. كـــنـــُت مــقــتــنــعــًا بـــضـــرورة أن

كــان هناك  لــذلــك،  التنفيذ.  أثــنــاء  الفيلم مرنًا 
تطّور دائم، حتى في املونتاج. عّدلُت مشاهد، 

وبّدلُت أماكن تصوير أخرى.

¶ ملاذا استبعدت خيار املمثلن املحترفن؟
كي  واقــعــيــة.  وليست  جــدًا  عبثية  الفكرة   

ّ
ألن

صّدقها، كنُت أحتاج إلى أناٍس يفاجئونني 
ُ
أ

أمام الكاميرا. أسلوب التمثيل املتعارف عليه 
 يبيعها 

ْ
 ُيقنعنا بالفكرة، وأن

ْ
كان سيحاول أن

لنا. أحضرُت أناسًا عادين، يتصّرفون بشكل 
طبيعي، وُيخطئون أمام الكاميرا، وينظرون 
ــمــون 

ّ
إلــــى عــدســتــهــا مـــن دون قـــصـــد، ويــتــكــل

بطريقة طبيعية، وليس لديهم وعي بمواقع 
الــكــامــيــرا، ولــــن يــهــتــّمــوا بــأمــاكــن وجـــودهـــم. 
هم يأكلون 

ّ
صّدقهم، ألن

ُ
. لذلك، ن ه وثائقيٌّ

ّ
كأن

فعليًا، ويتخانقون فعليًا، ويزعلون فعليًا.

¶ لكْن، ماذا لو خطرت لك فكرة عبثية مشابهة، أو 
ستعتمد  هــل  املستقبل:  فــي  فانتازي  جانب  فيها 

ــريــد أْن تــحــّولــه إلـــى دجــاجــة 
ُ
بــــدأت بــفــكــرة رجـــل ت

أم كيف  املــرأة؟  الرحلة مع  كِمل 
ُ
ت ثم  نهي دوره، 

ُ
لت

تطّورت الفكرة؟
ــاء دور الــــرجــــل. أمــيــل  ــهـ ــم يــكــن قـــصـــدي إنـ لـ
»اليــــت  إلـــــى الـــكـــومـــيـــديـــا بـــشـــكـــل مـــــا، أو الـــــ
لعت على ُصـــور عــن دجاجة 

ّ
كــومــيــدي«. اط

والــحــيــاة  عــلــى شخصية،  »تــحــمــيــل«  تعمل 
شيء  في  بجّدية  دخلُت  ما 

ّ
كل قلُت:  تتبّدل. 

 يخلق 
ْ
لــهــذا أن ُيــمــكــن  عــبــثــي أو المــعــقــول، 

كــومــيــديــا مــعــّيــنــة، كــومــيــديــا مــؤملــة. بمعنى 
ال. كوميديا  أم  هــل نضحك  نــعــرف  ال  ــنــا 

ّ
أن

 بأفكار عشوائية. 
ْ
سوداء. من هنا بدأُت، لكن

احتجُت إلــى وقــٍت طويل في صــوغ النص: 
إعـــــادة كــتــابــة، ورش لــلــكــتــابــة، كـــنـــُت أهـــدم 
نسخة  آخــر  ه.  بناء وأعيد  السيناريو  فيها 
ــصــت مــنــهــا، وحــّولــتــهــا إلــى 

ّ
ســيــنــاريــو تــخــل

ر ليس موجودًا  َمشاهد متتابعة، وما ُصوِّ
ه في السيناريو.

ّ
كل

¶ هل اعتمدَت على قدر من التجريب؟
ــي تــركــُت لعقلي مساحة 

ّ
لــكــن لــيــس تــجــريــبــًا. 

على نجوٍم كبار في التمثيل؟ كنُت أعتقد أّن الجانب 
االقتصادي جعلك تختار ممثلن غير محترفن.

ه اختيار فني، وإال ملا نجح.
ّ
ال. إن

¶ اسَمْح لي أْن أختلف معك. هناك نماذج كثيرة في 
السينما العاملية استخدمت هذا األسلوب الذي جمع 
اعتمد على نجوم  ذلــك  ومــع  والــواقــعــي،  العبثّي  بــن 
كبار صّدقناهم، والنماذج نجحت جدًا. برأيي، وجود 

ممثلن غير محترفن ليس الفيصل في هذا أبدًا.
صــحــيــح. يـــورغـــوس النــتــيــمــوس تـــعـــاون مع 
فــاريــل وأنــجــز فيلمًا  نيكول كيدمان وكــولــن 
 The Killing Of A Sacred »قتل أيل مقّدس«(
هــذا   

ّ
إن ــول  أقــ ال  ــّرر(.  املــــحــ  .2017 عـــام   ،Deer

ه من وجهة نظري مناسٌب لفيلمي 
ّ
قانون، لكن

أكــثــر. ربــمــا فــي فيلم آخـــر أســتــعــن بممثلن 
فــي هذه  مــن دون مشكلة. شــعــرُت  محترفن 
فلن  أعرفه،   

ً
لو أحضرُت ممثا ــي 

ّ
أن التجربة 

ــتـــاج إلــى  ــراج الــفــيــلــم. كـــنـــُت أحـ ــ أســتــطــيــع إخــ
أشخاص جدد ومختلفن، إلى من يفاجئني 

ته ونظرة عينيه وإحساسه.
ّ
بطل

¶ إذن، لم يراودك الشعور باملغامرة؟
ــلــــوب الــتــنــفــيــذ واخـــتـــيـــار  فــــي مــــا يـــخـــّص أســ
املمثلن، ال. بالعكس. كنُت أبحث عن املغامرة 
: مشهد مرض الدجاجة 

ً
في حركة ممثل. مثا

عند ظهور الرجل فجأة من جوار الكاميرا، أو 
أشياء كهذه  السيارة.  يقفز على  الــذي  القرد 
ــنـــي. كــنــُت  تــســعــدنــي. عــمــومــًا، الـــجـــرأة أفـــادتـ
ــي غير بــاٍق على شيء في السينما، 

ّ
أشعر أن

 جريئًا.
ّ

 أظل
ْ
ي أحّب أن

ّ
وأن

أْن ال شيء  ــك كنَت تتعامل من منطلق 
ّ
¶ ربما ألن

ــزال فـــي بــدايــة  ــك ال تــ ــ
ّ
لــديــك تــخــســره، خــصــوصــا أن

الطريق.
ــي ُمـــقـــتـــنـــٌع بــــروح  ــ ــ ـ

ّ
لـــيـــس هـــــذا فــــقــــط، بــــل ألن

ــي عــنــدمــا أخــــرج فــيــلــمــًا عــام  ــ ـ
ّ
املـــغـــامـــرة، وألن

ــذا الـــتـــاريـــخ الــســيــنــمــائــي  2021، بــعــد كـــل هــ

لم  ــّدم شيئًا مختلفًا.  أقــ  
ْ
أن عــلــّي  فــي مــصــر، 

ه: جوائز ونقد أجنبي 
ّ
ع هذا التقدير كل

ّ
أتوق

ــع أبـــدًا. كــنــُت مرتاحًا فقط، 
ّ
وعــربــي. لــم أتــوق

 أفعله. 
ْ
ي اجتهدُت وعملُت ما كان عليَّ أن

ّ
ألن

« ساعدني. 
ّ
كــذلــك الــدعــم مــن مــهــرجــان »كــــان

طبعًا، هناك أشياء كثيرة أخرى ساعدتني 
ــــادر في  ــه نـ ــ ـ

ّ
 الـــكـــومـــيـــدي، ألن

ّ
أيـــضـــًا، كــالــخــط

الـــدرامـــيـــة. املــنــتــجــة الفرنسية  هـــذه املــنــطــقــة 
جــولــيــيــت لــوبــوتــر رائـــعـــة. املـــصـــري محمد 

حفظي تحّمس للفيلم منذ الدقيقة األولى.

¶ من أي مرحلة؟
كـــان مــعــي مــنــذ الـــبـــدايـــة، عــنــدمــا كـــان الفيلم 
 ُينتجه 

ْ
، كان صعبا عليه أن

ْ
مجّرد فكرة. لكن

ــــه ُمــكــلــف، وفــيــه اخـــتـــيـــارات فنية 
ّ
وحـــــده، ألن

لــيــســت صــديــقــة مـــع الـــســـوق الــعــربــيــة، الــتــي 
اختيارات متعارف  كبير على  تعتمد بشكل 
 
ً
عليها، لم تكن مناسبة لفيلمي. الصوت مثا
مهّم، من أصعب الجوانب الفنية به، وُمكلف 
جـــدًا. كــان ضــروريــًا الــتــعــاون مــع منتج قــادر 

على جلب إنتاج مشارك يناسب الصوت.

ــع أنــه سيدعم 
ّ
¶ أســـأل عــن دور حفظي. هــل تــتــوق

أم  السينما فــي مــصــر،  الفيلم فــي صـــاالت  تــواجــد 
السابقة  التجارب  املــوّزعــن؟  لسيطرة  ــه سيتركه 

ّ
أن

يلتقط  املستقلة،  بــاألفــام  ق 
ّ
يتعل ما  ــه، في 

ّ
إن تقول 

ع 
ّ
الــتــي يتوق بــذكــاء شــديــد، خصوصا تلك  الــحــلــوة 

الدولية.  ق صدى جّيدًا في املهرجانات 
ّ
ها ستحق

ّ
أن

بعضها شارك في إنتاجه في اللحظات األخيرة، في 
ه ال يقف إلى جانب هذه 

ّ
مرحلة ما بعد اإلنتاج. لكن

أجــل تواجدها  األفــام كما ينبغي، وال يحارب من 
في الصاالت. صحيٌح أّن له دورًا مهّما في اإلنتاج، 
ع منه مساندتها 

ّ
لكْن، عندما يأتي وقت العرض ُيتوق

في  نكون  أْن  ها. ال يصّح 
ّ
لتحصل على حق بــقــّوة، 

يعجب  لن  فيلما  أّن  ع 
ّ
نتوق نا 

ّ
إن ونقول  ـــ21  ال القرن 

الجمهور. يجب بذل جهد، ومنح الفيلم وقتا كافيا، 
ه في الدعاية، ثم ُيترك الحكم للجمهور.

ّ
وإعطاءه حق

هذه ليست مشكلة محمد حفظي، بل السوق 
سينمائية  أفامًا  فرنسا  تدعم  ملــاذا  عمومًا. 

كثيرة؟ سؤال تقني. أتعرفن ملاذا؟

¶ كا. ليس تقنيا، بل ثقافيا، بدليل دعمها ألفاٍم 
من أفريقيا، خاصة من جنوب الصحراء، وغيرها 
سطوة  ملحاربة  ذكية  سياسة  ها 

ّ
إن الثقافات.  من 

ها لن 
ّ
أن درك جيدًا 

ُ
السينما الهوليوودية. فرنسا ت

بمفردها،  األميركية  السينما  مقاومة  تستطيع 
وبإقامة  بديلة،  أخــرى  ثقافات  بتقديم  تهتّم  لذلك 

ى في جنوب أفريقيا.
ّ
وتجهيز االستديوهات، حت

أتحّدث عن جانب آخر له عاقة بالتقنيات. 
ــدٌد كـــبـــيـــر جـــــدًا مــــن صــــاالت  فــــي فـــرنـــســـا عـــــ
 منطقة هــنــاك عدد 

ّ
الــعــرض. تقريبًا فــي كــل

كبير منها، بأنواٍع وأحجاٍم مختلفة، كبيرة 
ــســــوق كــبــيــرة  ــيـــرة ومـــتـــخـــّصـــصـــة. الــ ــغـ وصـ
واهتماماته،  الجمهور  تــنــّوع  مــع  عــنــدهــم، 
ل ثقافي كما أشرِت، ومنح فرصة 

ّ
ومع تدخ

لألفام لعرضها في صاالت كثيرة. »ريش« 
 سُيعرض في 50 صالة في فرنسا.

ً
مثا

حوار

ال أحد يستطيع 
منع فيلم من 

النجاح

منذ عرضه في »أسبوع النّقاد ـ كاّن« 2021، أثار »ريش« 
وتجديده  الفنية  جودته  عن  نقاشات  الزهيري  لعمر 

البصري، كما في حوار »العربي الجديد« معه

عمر الزهيري

في  إّن  حبشيان  هوفيك  اللبناني  الناقد  قال  »ريش«،  على  تعليقه  في 
التي  العبقرية،  من  »كثيرًا  الزهيري  عمر  اختارها  التي  التصوير  مواقع 
المصرية،  السينما  في  رؤيتها  نعتد  لم  أماكن  أوًال.  فرادته  صنعت 
في  تقع  بل  تمامًا،  واقعية  اعتبارها  يُمكن  وال  حاضرًا،  وال  ماضيًا  ال 
يسلكها  ال  طرٌق  والواقعية.  المتخيّلة  الفانتازيا  بين  الطريق  منتصف 
معيّنة  كارثًة  أّن  توحي  متوّحشة،  وديكورات  مهجورة،  بقٌع  أحٌد. 

مرّت من هنا«.

فرادة

ال ثرثرة 
بل سذاجة

»تدّخل« تقليدي وُمتكرّر
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عمر الزهيري: تركُت لعقلي مساحة للتغيير )الملف الصحافي(

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

27

رياضة

كشف كوكي ريسوركسيون، قائد فريق أتلتيكو 
مدريد، أنه بخير وأنه ال يشعر بالقلق نتيجة 
عدم تسجيل أنطوان غريزمان ألي هدف منذ 
عودته. وقال الاعب: »أنا بخير. حصلت على 

راحة ملدة أسبوع. تود دائمًا أن تكون مع الفريق، 
لكن العطلة ساعدتني على االسترخاء جسديًا 

وذهنيًا. بالنسبة لغريزمان، لست قلقًا لعدم 
تسديده أو تسجيله لألهداف. سيتغير ذلك، ألنه 

موهوب ويحظى بثقة الجميع«.

سيغيب مهاجما فريق يوفنتوس، األرجنتيني 
باولو ديباال واإلسباني ألفارو موراتا، حتى 
منتصف تشرين األول/أوكتوبر املقبل بسبب 

تعرضهما إلصابات عضلية في املباراة األخيرة 
ضد سامبدوريا، حسب ما أفاد الفريق اإليطالي 

في بيان رسمي، وبالتالي لن يلعبا مواجهتي 
تشلسي وتورينو. وذكر بيان الفريق: »موراتا 

يعاني من إصابة عضلية في الفخذ األيمن، بينما 
يعاني ديباال من شد في الفخذ األيسر«.

أعلن فريق برشلونة أنه لن يقدم طعنًا بخصوص 
مباراة اإليقاف الثانية ضمن العقوبة التي 

فرضتها لجنة املنافسة على املدرب رونالد كومان 
بسبب طرده في املباراة أمام قادش، وبالتالي 

لن يجلس على مقاعد البدالء في ملعب »واندا 
متروبوليتانو« يوم السبت املقبل. في املقابل قدم 
النادي »الكتالوني« طعنًا أمام لجنة االستئناف 

بشأن البطاقة الصفراء التي تلقاها سرجيو 
بوسكيتس في املواجهة نفسها.

كوكي: أنا بخير ولست 
قلقًًا بشأن غريزمان 

والتهديف

غياب ديباال وموراتا 
عن يوفنتوس حتى 
منتصف تشرين األول

برشلونة لن يطعن 
على مباراة اإليقاف الثانية 

بحق كومان

تغيب األسترالية 
آشلي بارتي، 
المصنفة أولى 
عالميًا، عن 
دورة »إنديانا 
ويلز« األميركية 
المقررة بين 
4 و7 الشهر 
المقبل والتي 
تشكل إحدى 
دورات األلف 
نقطة بحسب 
تصنيف رابطة 
المحترفات، 
وذلك بحسب 
ما أعلنه 
المنظمون عبر 
»تويتر« من دون 
تحديد السبب.  
يُذكر أنه بعد 
قرار الغياب عن 
معظم موسم 
2020، حققت 
األسترالية 
عودة رائعة 
هذا الموسم 
وتوجت بألقاب 
يارا كالسيك 
فالي، ميامي، 
شتوتغارت، 
ويمبلدون 
وسينسيناتي.

)Getty( نجمة التنس األسترالية تسعى لتقديم األفضل في البطوالت القادمة

انسحاب آشلي بارتي
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رياضة

بقي نوفاك 
ديوكوفيتش في المركز 

األول بالتصنيف الجديد

دوري »السوبر« األوروبي: يويفا يُسقط الدعوى
ضد الثالثي المتمرد

أسقط االتحاد األوروبي لكرة القدم »يويفا« الدعوى التأديبية بحق الثالثي ريال 
مدريد وبرشلونة اإلسبانيني ويوفنتوس اإليطالي بسبب دوره في إطالق بطولة 
الدوري السوبر االنشقاقي املنافس لبطولة دوري أبطال أوروبا. ورضخ االتحاد 
القاري إلى الحكم الصادر من املحكمة التجارية في مدريد التي طالبته بالتوقف 
عن مالحقة هــذا الثالثي الــذي كــان خلف إطــالق مشروع الــدوري السوبر في 
شهر إبريل/ نيسان، إال أن البطولة االنشقاقية أجهضت بعد أقل من 48 ساعة 
على اإلعالن عنها نتيجة الضغوط واالنتقادات، ما أدى الى االنسحاب األندية 
التسعة األخرى املؤِسسة. وقال االتحاد القاري في وقت متأخر »إن اإلجراءات 
«. كما أفاد االتحاد األوروبي لكرة 

ً
ح أصال

َ
فت

ُ
الغية وباطلة، وكأن اإلجراءات لم ت

انتهاك محتمل  الثالثة بتهمة مــا وصفه بأنه  األنــديــة  الــذي كــان يالحق  الــقــدم 
لإلطار القانوني لالتحاد القاري بأنه لن يطلب الدفع من األندية التسعة األخرى، 
بينها األندية اإلنكليزية الستة: أرسنال وتشلسي وليفربول ومانشستر سيتي 
اإلنكليزي  الـــدوري  أنــديــة  أن  إلــى  اإلشـــارة  مــع  وتوتنهام.  يونايتد  ومانشستر 
املمتاز وافقت على دفع مبلغ إجمالي قدره 22 مليون جنيه إسترليني كبادرة 
على حسن النية بعد قرار االنسحاب من املشروع الذي ضم أيضًا ميالن وإنتر 

ميالن اإليطاليني وأتلتيكو مدريد اإلسباني.

عودة خاسرة لكاليسترز بعد غيابها لعام 
عن المالعب

البلجيكية املخضرمة كيم كاليسترز موفقة في عودتها الى مالعب  لم تكن 
التنس بعد غياب ملدة عام، إذ انتهى مشوارها عند الدور األول لدورة شيكاغو، 
أمــام  بخسارتها  املــحــتــرفــات،  رابــطــة  ـــ500 بحسب تصنيف  ــ ال دورات  إحـــدى 
البلجيكية  التايوانية ســو-واي هسيه )6 - 3( و)7 - 5( و)6 - 3(. وشاركت 
تراجعت  لكنها  املحترفات  تصنيف  سابقًا  تصدرت  والتي  عامًا   38 البالغة 

حاليًا خارج نادي الالعبات األلف األوليات في دورة شيكاغو ببطاقة دعوة، ما 
منحها فرصة العودة إلى املالعب للمرة األولى منذ الثاني من شهر سبتمبر/ 
أيلول 2020 في بطولة فالشينغ ميدوز عندما خسرت امام الروسية ايكاترينا 
أن تحقق  عــام 2019  منذ  األول. وحاولت كاليسترز  الــدور  في  الكسندروفا 
األولــى في  للمرة  أعلنته  الــذي  االعــتــزال  الثالثة عن  النجاح في عودتها  بعض 
عام 2007 قبل أن تعود في 2009، ثم للمرة الثانية في 2012 قبل أن تسّجل 
عودتها مــجــددًا فــي 2020. وخــالفــًا لعودتها األولـــى عــن االعــتــزال فــي 2009 
حيث تّوجت بعدها بثالثة ألقاب كبرى في فالشينغ ميدوز )2009 و2010( 
وأستراليا املفتوحة )2011( لتضيفها إلى لقب البطولة األميركية عام 2005، 
من  بــأي  تفز  لم  إنها  وحتى  الثانية  عودتها  في  النجاح  البلجيكية  تحقق  لم 

مبارياتها بعد قرار العدول عن االعتزال في 2020.

الريان القطري سيتعاقد مع العب الوسط 
الفرنسي نزونزي 

قدم فريق الريان القطري العب وسطه الجديد ستيفن نزونزي، بطل العالم 
2018 مع منتخب فرنسا، قادمًا من روما اإليطالي، بحسب ما أفاد مصدر 
الريان عن صفقة  فريق  وأعلن  بــرس«.  »فرانس  لوكالة  النادي  في  رسمي 
ما  بحسب  بنجاح  الطبي  الفحص  اجــتــيــازه  بعد  32 سنة  الــبــالــغ  نــزونــزي 
أضاف املصدر، وكان الفريق القطري ضّم األسبوع املاضي النجم الكولومبي 
خاميس رودريغيس )30 عامًا( قادمًا من فريق إيفرتون اإلنكليزي، علمًا 
أن املــدرب الفرنسي لــوران بالن يشرف على صفوفه منذ املوسم املاضي. 
وبالنسبة لتحقيقه لقب املونديال عندما كان احتياطيًا في صفوف املنتخب 
 من املصاب 

ً
بــدال النهائية  املــبــاراة  الثاني من  الفرنسي وشــارك في الشوط 

نغولو كانتي، أحرز نزونزي لقب الدوري األوروبي »يوروبا ليغ« عام 2016 
مع إشبيلية اإلسباني. كما مثل نزونزي أندية أميان الفرنسي وبالكبيرن 
الذي أعاره إلى غلطة  روفرز وستوك سيتي اإلنكليزيني وإشبيلية، وروما 

سراي التركي ورين الفرنسي.

لندن ـ العربي الجديد

أنــس جابر  التونسية  التنس  صعدت نجمة 
)16( عامليًا، بعد أن قفزت مركزًا  إلى املركز الـــ
العاملي الجديد، لتحقق بذلك  في التصنيف 

أفضل ترتيب لها في مسيرتها االحترافية.
ــــس مـــنـــذ أســبــوعــن  ــدم مـــشـــاركـــة أنـ ــ ورغــــــم عـ
الــتــنــس، إال أن فشل  فــي أي بطولة بــريــاضــة 
الــالعــبــة الــكــازاخــســتــانــيــة إيــلــيــنــا ريــبــاكــيــنــا 
فــي تــخــطــى الــــدور ربـــع الــنــهــائــي مــن بطولة 
أوســـتـــرافـــا جــعــلــهــا تــهــبــط فـــي الــتــرتــيــب إلــى 
)17(، ما مّكن النجمة التونسية من  املركز الـــ
الــصــعــود بــدال منها. مــن جهة أخـــرى، يشار 
إلــــى أن الــالعــبــة رقــــم 2 فـــي الـــوطـــن الــعــربــي، 
املصرية ميار شريف، حافظت على مركزها 
الـ74 عامليا الذي أدركته منذ أسبوعن، وهو 
وثاني  العــبــة مصرية  تحققه  ترتيب  أفــضــل 
أفضل ترتيب عربي في رياضة كرة املضرب.

وعلى صعيد متصل، ارتقت البولندية إيغا 
فــي تصنيف  الـــرابـــع  املــركــز  إلـــى  شفيونتيك 
رابــطــة املــحــتــرفــات لــكــرة املــضــرب، فــي أفضل 

الدوحة ـ العربي الجديد

يــعــد اســتــاد الــثــمــامــة أيــقــونــة فــريــدة فــي عالم 
القدم، وصرحًا رياضيًا يجمع  اســتــادات كــرة 
بن جنباته التراث العريق لدولة قطر واملنطقة، 
مــــع تــصــمــيــم عـــصـــري تــتــجــلــى فـــيـــه جــمــالــيــة 
الفن املعماري، وهــو ســادس االســتــادات التي 
يكتمل العمل فيها من أصل ثمانية استعدادًا 
الستضافة منافسات بطولة كأس العالم 2022. 
ومن املقرر اإلعالن عن تدشن استاد الثمامة 
 2021 األول  أكتوبر/تشرين   22 الجمعة  يــوم 
كأس  بطولة  نهائي  استضافة  خــالل  املــقــبــل، 
األمير، في املواجهة املرتقبة بن ناديي الريان 
والسد على لقب أغلى الكؤوس. وسيحتضن 
االستاد، الذي تبلغ طاقته االستيعابية 40 ألف 
مشجع، مباريات خالل بطولة كأس العرب، التي 
ستنطلق في الثالثن من شهر نوفمبر/تشرين 

الثاني القادم.

االحتفاء بالتراث الغني للمنطقة
يــقــع اســتــاد الــثــمــامــة عــلــى بــعــد 12 كيلومترًا 

الــيــافــعــة، فيما  لــهــا خـــالل مسيرتها  تــرتــيــب 
بــلــغــت شــفــيــونــتــيــك )20 عـــامـــا(، حــامــلــة لقب 
بطولة »روالن غاروس« العام املاضي، نصف 
األســبــوع  التشيكية  أوســتــرافــا  دورة  نهائي 
املاضي، ولــم تبرز هــذه السنة في البطوالت 
األربــــع الــكــبــرى، لكنها أحــــرزت لــقــب دورتـــن 

إحداهما في روما 1000 خالل فصل الربيع.
كما ارتقت اليونانية ماريا ساكاري، الفائزة 
على شفيونتيك في نصف نهائي أوسترافا 
قبل سقوطها في النهائي، مركزين إضافين 
ــرة، وهــــــو أفــــضــــل تــصــنــيــف  ــ ــاشــ ــ لـــتـــصـــبـــح عــ
لالعبة البالغة 26 عاما. في املقابل، تراجعت 
األوكــــرانــــيــــة إيـــلـــيـــنـــا ســفــيــتــولــيــنــا مــركــزيــن 
ــيـــب حــافــظــت  ــرتـ ــــي تـ ــة فـ ــ ــــادسـ وأصــــبــــحــــت سـ
أمــام  بــارتــي  على صــدارتــه األسترالية آشلي 
والتشيكية  سابالينكا  أريــنــا  الــبــيــالروســيــة 
كارولينا بليشكوفا، في حن بقيت العمالقة 
األميركية سيرينا وليامز في املركز األربعن.
ــال، فـــلـــم يــحــصــل أي تــغــيــيــر  ــ ــرجـ ــ ــــدى الـ ــا لـ ــ أمـ
البولندي  األوائــل، فيما أصبح  العشرة  لدى 
هـــوبـــرت هـــوركـــاش فـــي املـــركـــز الــثــانــي عشر 

إلى الجنوب من وسط مدينة الدوحة، وعلى 
مــقــربــة مـــن مــطــار حــمــد الـــدولـــي، ويـــمـــزج بن 
محتفيًا  التصميم،  فــي  واملــعــاصــرة  األصــالــة 
بالتراث العربي األصيل الذي تتناقله األجيال 
فــي قــطــر واملــنــطــقــة عــلــى مـــدى الــعــقــود، حيث 
يحاكي االستاد بتصميمه الرائع »القحفية«، 
ــنـــســـوجـــة الــتــي  ــي الـــقـــبـــعـــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة املـ ــ وهــ
واملــنــطــقــة، وتشكل  فــي قطر  الــرجــال  يرتديها 
قــطــعــة ال غــنــى عــنــهــا تــحــت الــغــتــرة والــعــقــال، 

وترمز لالعتزاز بالنفس والكرامة. 
وحاز تصميم االستاد، الذي ابتكره املهندس 
املعماري القطري إبراهيم الجيدة، على جائزة 
»إم آي بي آي إم« املرموقة ملسابقة مشروعات 
الـــهـــنـــدســـة املـــعـــمـــاريـــة املــســتــقــبــلــيــة فــــي شــهــر 

مايو/أيار 2018.

مباريات مونديال 2022
بطولة  خـــالل  الــثــمــامــة،  اســتــاد  سيستضيف 
ثــمــانــي  عـــــام 2022،  قـــطـــر  فــــي  الـــعـــالـــم  كـــــأس 
مباريات حتى الدور ربع النهائي. كما ستقام 
على أرضه مباريات خالل بطولة كأس العرب 
مـــبـــاريـــات حتى  يــحــتــضــن ســـت  2021، حــيــث 

الدور نصف النهائي.
وبعد إسدال الستار على منافسات املونديال 
في 2022؛ من املقرر خفض الطاقة االستيعابية 
لــالســتــاد بــتــقــلــيــل عــــدد املــقــاعــد إلــــى 20 ألــف 
املحلية،  االحــتــيــاجــات  مــع  يــتــالءم  مقعد، بما 
كرة  مباريات  استضافة  في  استخدامه  ليتم 
القدم وغيرها من الفعاليات الرياضية، وذلك 

بعد تتويجه في دورة ميتز الفرنسية. وهذه 
ــــدورة الــثــالــثــة فـــي 2021 يــحــرزهــا الــالعــب  الــ
البالغ 24 عاما، في حن بقي النجم الصربي 
الروسي  أمــام  متصدرًا  ديوكوفيتش  نوفاك 
دانــيــيــل مــدفــيــديــف والــيــونــانــي ستيفانوس 

تسيتسيباس.
ــــدوره، قـــال الــســويــســري روجـــر فــيــدريــر في  بـ
»ديــلــي  صحيفة  نقلتها  الــتــي  تــصــريــحــاتــه، 
مـــيـــل« الــبــريــطــانــيــة، إن الــعــالقــة بـــن العــبــي 
ــــالم يــجــب أن تــتــطــور،  ــائـــل اإلعـ الــتــنــس ووسـ
ودعا املسؤولن عن الرياضة إلى بذل املزيد 
مع  التعامل  على  الشبان  الالعبن  ملساعدة 
التواصل  وســائــل  على  السلبية  التعليقات 
الصحة  األضـــواء على  وتــركــزت  االجتماعي. 
الــنــفــســيــة لــالعــبــن بــعــد انــســحــاب الــيــابــانــيــة 
املفتوحة  فرنسا  بطولة  من  أوساكا  نعومي 
ــــالف مــع  ــعـــد خــ ــار املـــــاضـــــي، بـ ــ ــو/أيـ ــ ــايـ ــ فــــي مـ
منظمي الــبــطــولــة بــشــأن حــضــور املــؤتــمــرات 
الــصــحــافــيــة بــعــد املـــبـــاريـــات وحــديــثــهــا عن 

التأثير السلبي لتلك املؤتمرات.
 »إن هذه املسألة تحتاج 

ً
واختتم حديثه قائال

إلى إعادة تفكير. أدعو الالعبن واملسؤولن 
والــصــحــافــيــن إلـــى الــجــلــوس مــعــا والــتــأكــيــد 
عــلــى أن مــا يــنــاســبــك يــنــاســبــنــا. نــحــتــاج إلــى 
ثــورة أو على األقــل إلــى تطور ملــا نحن عليه 
الــيــوم. حــتــى عــنــدمــا أشــعــر بــاإلحــبــاط، أعلم 
الــتــصــرف بطريقة معينة  إلــى  أنــنــي بحاجة 
التنس  العاملية. العبو  اإلعـــالم  أمــام وســائــل 

رياضيون محترفون لكننا بشر أيضًا«.

التحتية  والبنية  املــقــاعــد  نصف  تفكيك  بعد 
الـــريـــاضـــيـــة والـــتـــبـــرع بــهــا لــتــطــويــر مــشــاريــع 

رياضية في دول نامية حول العالم.

وجهة مجتمعية بعد البطولة
ــتـــي تـــلـــي املـــونـــديـــال،  الـ  فــــي مـــرحـــلـــة اإلرث 

الثمامة مركز جذب حيوي  سيشكل استاد 
تفكيك  سيتم  حيث  املحلي،  املجتمع  يخدم 
مقاعد الجزء العلوي من املدرجات، وإنشاء 
الــريــاضــي،  للطب  أســبــيــتــار  فـــرع ملستشفى 

وفندق من فئة خمس نجوم.
الثمامة  باستاد  املحيطة  املنطقة  وستضم 

الــعــديــد مــن املــرافــق الــريــاضــيــة، مــن ضمنها 
مــالعــب لــكــرة الــســلــة، وكـــرة الــيــد، والــطــائــرة، 
وحـــــــوض ســـبـــاحـــة، إضــــافــــة إلـــــى مــــســــارات 
الهوائية تتصل  الدراجات  ولركوب  للجري 
بــمــســارات الـــدراجـــات الــهــوائــيــة فــي املنطقة 
املــنــطــقــة مساحات  كــذلــك ستضم  املــحــيــطــة. 
مخصصة للمحال تجارية، بما يوفر مركزًا 
مــجــتــمــعــيــًا يــلــبــي االحـــتـــيـــاجـــات املــخــتــلــفــة 

للسكان.

تحقيق االستدامة والمحافظة 
على البيئة

الــتــي ستقام  الثمانية  االســتــادات  كــافــة  مثل 
على أرضــهــا مــبــاريــات مــونــديــال قطر 2022، 
حرص فريق عمل استاد الثمامة على تضمن 
أفضل ممارسات االستدامة واملحافظة على 
ــه، واضــعــًا  ــائـ الــبــيــئــة فـــي كـــافـــة مـــراحـــل إنـــشـ
نصب عينيه الحصول على شهادة املنظومة 
لتقييم االستدامة )جــي ســاس( فئة  العاملية 

أربع نجوم للتصميم والبناء.
وفي إطار خطة العمل لتحقيق هذا الهدف، 
املوقع  في  الطاقة  توليد  تم تحديث محطة 
ــدث املــعــايــيــر املــعــتــمــدة  بــمــا يــتــوافــق مـــع أحــ
في مجال كفاءة الطاقة. ويضمن التصميم 
املـــســـتـــدام الســـتـــاد الــثــمــامــة املــحــافــظــة على 
النقية، مقارنة  املياه  نسبة قدرها 40% من 
 
ً
باالستادات ذات التصاميم التقليدية، فضال
عن االستفادة من املياه املعاد تدويرها في 

ري املساحات الخضراء.

5 حقائق أساسية حول استاد الثمامة الموندياليالتونسية أنس جابر تحقق أفضل ترتيب عالمي
تواصل النجمة التونسية 
أنس جابر تحقيق األرقام 

القياسية في مسيرتها 
بعالم التنس

تترقب الجماهير الرياضية 
افتتاح استاد الثمامة 
المونديالي في شهر 

أكتوبرالمقبل

)Getty( عالميًا )أصبحت أنس جابر في المركز الـ)16

)Getty( حصد فريق الرياضي اللبناني على 5 ألقاب عربية

)Getty( يعد االتحاد السكندري أحد المرشحين لنيل البطولة

)Getty( نال تصميم استاد الثمامة جائزة »إم آي بي آي إم« المرموقة

مباريـات
      األسبـوع

القاهرة ـ العربي الجديد

تتجه األنظار صوب عروس البحر 
ــتــــوســــط مـــديـــنـــة اإلســــكــــنــــدريــــة،  املــ
ــر، الـــــيـــــوم، ملــتــابــعــة  شـــمـــالـــي مــــصــ
انطالق البطولة العربية لكرة السلة رجال، في 
نسختها رقم 33، التي تستضيفها املدينة ما 
بن 29 سبتمبر/ أيلول الجاري و9 أكتوبر/ 
تــشــريــن األول املــقــبــل بــمــشــاركــة 18 فــريــقــا من 

آسيا وأفريقيا.
وتمثل البطولة العربية في نسختها الجديدة 
فرصة ذهبية ملشاهدة بطل عربي جديد، في 
ظــل وجـــود 16 فــريــقــا يــخــوضــون املــنــافــســات، 
 في الحصول على لقب البطولة العربية 

ً
أمال

ألول مــــرة فـــي الـــتـــاريـــخ، مــقــابــل نـــاديـــن فقط 
سبق لهما التتويج بالبطولة العربية، وهما 
االتحاد السكندري والشارقة اإلماراتي خالل 

32 نسخة سابقة.

البطولة العربية 
لكرة السلة

مشاركة 18 ناديًا

يعتبر فريق االتحاد السكندري المصري األكثر تتويجًا في البطولة العربية 
لكرة السلة برصيد 6 ألقاب، آخرها كان في عام 2020، وهو المرشح األول 

لحصد اللقب للمرة السابعة في تاريخه
تقرير

وتــــدور الــتــرشــيــحــات فــي املــنــافــســة عــلــى لقب 
الــعــربــيــة بــن االتـــحـــاد املستضيف،  الــبــطــولــة 
ــلــــي  صــــاحــــب الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة الـــكـــبـــيـــرة، واألهــ
املصري الذي دعم صفوفه بشكل قوي وتعاقد 
الفني  املــديــر  بــوش،  مــع اإلسباني أوغوستي 
الـــذهـــبـــي، الــــذي قــــاد الـــزمـــالـــك لــلــفــوز ببطولة 
ــدوري األفــريــقــي قــبــل أشــهــر قليلة والــتــأهــل  الــ
إلـــى بــطــولــة كـــأس الــعــالــم لــألنــديــة، بــاإلضــافــة 
ــانـــي وصــــيــــف الــنــســخــة  ــنـ ــبـ ــلـ ــى بـــــيـــــروت الـ ــ ــ إلـ
املاضية، والغرافة والوكرة ممثلي كرة السلة 
القطرية، والشارقة اإلماراتي صاحب التاريخ، 
والكويت الكويتي الذي يملك مجموعة مميزة 
مــن الــالعــبــن، وســـط تــوقــعــات بمتابعة مــا ال 
يقل عن 6 أندية تتنافس بقوة على حصد لقب 

بطل الكأس العربية.
وكـــانـــت قــرعــة الــبــطــولــة الــعــربــيــة قـــد أســفــرت 
عــــــن 4 مــــجــــمــــوعــــات قــــــويــــــة، األولــــــــــــى تــضــم 
ــيـــف، ومـــعـــه  ــتـــضـ ــنــــدري املـــسـ ــكــ ــاد الــــســ ــ ــحــ ــ االتــ

الــبــلــيــدة الـــجـــزائـــري واتـــحـــاد الــفــتــح املــغــربــي 
الشارقة  الثانية  تضم  فيما  اليمني،  وامليناء 
اإلماراتي واليرموك الكويتي والوكرة القطري 
والــيــونــانــي الــســودانــي والـــزهـــراء الــتــونــســي، 
الثالثة األهلي املصري  ويظهر في املجموعة 
ووداد بوفاريك الجزائري وشعب حضرموت 
الـــيـــمـــنـــي والـــفـــتـــح الــــســــعــــودي، بــيــنــمــا تــضــم 
الكويتي  والكويت  البحريني  املنامة  الرابعة 
والغرافة القطري وبيروت اللبناني والبطائح 
اإلماراتي. وكانت القرعة أثارت جدال واسعا، 
وأبدى أكثر من مدرب تحفظه الشديد عليها، 
الفني لالتحاد  املدير  أكد أحمد مرعي،  حيث 
السكندري، في تصريحات صحافية، صعوبة 

املجموعة التي يخوض فيها املنافسات.
وقال مرعي: »ال توجد مجموعة سهلة وأخرى 
متوازنة  مجموعتنا  إن  الــقــول  يمكن  صعبة، 
وقـــويـــة ســـنـــواجـــه خــاللــهــا مــحــطــات صــعــبــة، 
علينا عـــدم الــنــظــر إلـــى األســمــاء واحـــتـــرام كل 
املنافسن في الــدور األول وتحقيق الفوز في 
بطل  لقب  على  للحصول  نتطلع  مــبــاراة،  كــل 
البطولة العربية، ونعلم أن املنافسة قوية بن 

أكثر من 6 فرق على األقل«.
ــــدوره، قـــال إمـــام عــبــد الــبــديــع مــيــشــو، املــديــر  بـ
إن وجــوده  اإلمــاراتــي،  البطائح  لفريق  الفني 
له،  بالنسبة  أمر غريب  الرابعة  املجموعة  في 
ولم يتم توزيع الفرق الكبرى بعدالة أو وفقا 
يزال  ال  »البطائح  مضيفًا  حقيقي،  لتصنيف 
في مرحلة التأسيس، نلعب كرة السلة منذ 4 
سنوات، اآلن نجد أنفسنا في مجموعة صعبة 
للغاية تضم بيروت وصيف النسخة املاضية 
والكويت بطل الخليج والغرافة بطل الدوري 
والــكــأس في قطر، هي مجموعة تضم 3 فرق 
بشكل  األندية  توزيع  وتــم  للتتويج،  مرشحة 
أن  بــصــورة عشوائية، ولكننا ســنــحــاول  عــام 
نــقــدم أفــضــل مــا لــديــنــا فــي الــبــطــولــة العربية 

بعيدا عن قوة املجموعة«.
وحرصت األندية العربية على دعم صفوفها 
بقوة خالل الفترة األخيرة استعدادا لخوض 
السكندري  املنافسات، حيث استعاد االتحاد 
خدمات نجمه الكبير إسماعيل أحمد أسطورة 
كـــرة الــســلــة املــصــريــة، بــعــد نــهــايــة إعــارتــه إلــى 
في  الرابحة  الورقة  وهــو  اللبناني،  الرياضي 
تشكيلة االتحاد الساعي للحصول على لقب 
الــبــطــل، ويــراهــن عــلــى نجمه املــخــضــرم، الــذي 

حقق فريق الرياضي 
اللبناني اللقب 5 مرات 

في تاريخه

تطمح األندية العربية 
إلى تحقيق اللقب في 
)Getty( اإلسكندرية

املنافسة  في  عاما،  واألربعن  الرابعة  تخطى 
بقوة على الكأس الغالية.

ــلـــي  ــادي األهـ ــ ــنـ ــ فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، تـــعـــاقـــد الـ
مـــع تــومــبــســون ومــايــكــل فــــاكــــوادي، الــثــنــائــي 
املــحــتــرف الــجــديــد، لــدعــم صــفــوفــه بــنــاء على 
تـــوصـــيـــة أوغــــوســــتــــي بــــــــوش، فـــــي صــفــقــتــن 
بشكل  3 مالين جنيه مصري  الــنــادي  كلفتا 
ــة فــقــدان األلــقــاب  مــبــاشــر، أمـــال فــي كــســر دوامــ
لــألهــلــي فــي املــوســم املــاضــي. مــن جــانــبــه، أكــد 
األهلي  لقيادة سلة  تطلعه  بــوش  أوغــوســتــي 
ــاريـــخـــي مــــن حـــيـــث الـــبـــطـــوالت عــبــر  ملـــوســـم تـ
املنافسة، وحصد لقب بطل البطولة العربية، 
مشيرا إلى أن متابعته األولية للفرق املشاركة 
تشير إلى قوة املنافسات التي تنتظر األهلي، 
ــود مـــا بـــن 5 إلـــى 7 فــرق  خــاصــة فـــي ظـــل وجــ
تسعى بقوة للفوز والتتويج وتملك مجموعة 
الفوز  مميزة مــن الالعبن. وأضـــاف بــوش أن 
رائعا على  أمــرا  يعد  القاهرة  ببطولة منطقة 
الصعيد املعنوي، ومنح الجهاز الفني فرصة 
حقيقية لتجهيز العبيه فنيا وبدنيا للبطولة 
الــعــربــيــة، بــخــالف االطــمــئــنــان عــلــى جــاهــزيــة 
أكثر من العــب ينوي الــرهــان عليهم وإحــداث 
التأقلم بــن الــقــدامــى والــجــدد مــن بــن العبيه 
في الفترة األخيرة. ودعم نادي الوكرة القطري 
صــفــوفــه بــالــتــعــاقــد مــع األمــيــركــي ســيــبــرمــان، 
املنضم حديثا إليه، أمال في املنافسة على قمة 
الذي  املعسكر  في  وانتظم  الثانية،  املجموعة 
الفريق تجربة  فــي مصر وشهد خــوض  أقيم 
ودية قوية أمام الزمالك بطل أفريقيا، وخسر 
نــادي  يــدخــل  كما  للبطولة.  اســتــعــدادا   76-68
الـــقـــوي للمنافسة  املـــرشـــح  الــلــبــنــانــي  بـــيـــروت 
على اللقب، البطولة تحت قيادة مدربه أحمد 
فران، بتشكيلة قوية يتصدرها رودريغ عقل، 
وهايك  درويـــش،  وسيرغيو  شمعون،  وإيــلــي 
غــيــوكــغــيــان، ونــديــم ســعــيــد، ومــــازن منيمنة، 
وجيرار حديديان، ونعيم ربــاي، وكــارل قزح، 
وأنــطــونــيــو حــبــيــب، وأتــيــر مــاغــوك وأنــطــونــي 

مايك.
وتــشــيــر ســجــالت الــتــاريــخ إلـــى امــتــالك نــادي 
االتحاد السكندري لقب األكثر تتويجا عربيا 
عــــام 2020، وهــو  آخـــرهـــا  ــقــــاب،  ألــ بــرصــيــد 6 
املرشح األول لحصد اللقب للمرة السابعة في 
تاريخه، فيما يأتي في وصافة األكثر تتويجا 
نــــادي الــريــاضــي الــلــبــنــانــي )5 مــــرات( آخــرهــا 
عام 2010، ثم الجزيرة املصري )4 مــرات(، في 
حن نالت عدة فرق اللقب مرتن، مثل الرشيد 
العراقي والحكمة اللبناني والنجم الساحلي 

التونسي وأهلي بنغازي الليبي.
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برشلونة ـ العربي الجديد

ســــتــــكــــون األنـــــــظـــــــار فــــــي الــــيــــوم 
الـــثـــانـــي مــــن مـــنـــافـــســـات الــجــولــة 
ــال أوروبـــــا  ــطـ الــثــانــيــة لــــــدوري أبـ
عـــدة  إلـــــى  مــتــوجــهــة   ،2022-2021 مـــوســـم 
مــواجــهــات قــويــة وُمــنــتــظــرة، ولــعــل أبــرزهــا 
مــواجــهــة تشلسي بــطــل أوروبــــا ضــد فريق 
بــوفــنــتــوس اإليــطــالــي، فــي وقـــت سيخوض 
كــل مــن بــايــرن مــيــونــخ األملــانــي وبرشلونة 
اإلســبــانــي مــبــاريــات مــهــمــة، أمـــا مانشستر 
يونايتد اإلنكليزي فيلعب مباراة مصيرية 
ضــد فــيــاريــال اإلســبــانــي، وهــدفــه تعويض 
أخيرًا على  لها  التي تعرض  األمــل  خيبات 

الصعيدين املحلي واألوروبي.

برشلونة يحتمي بتاريخه أمام بنفيكا
ــي، إلـــى  ــانــ ــبــ يــطــمــح نــــــادي بـــرشـــلـــونـــة اإلســ
نسيان خيبة أمله الكبيرة في دوري أبطال 
أوروبــا، بعدما خسر املواجهة األولــى على 
يد بايرن ميونخ )3-0(، من خالل االحتماء 
البرتغالي،  بنفيكا  ُمضيفه  أمــام  بتاريخه 
في املباراة التي ستقام على ملعب »النور«، 
الثانية  الجولة  منافسات  ضمن  األربــعــاء، 

من املسابقة القارية.
تحقيق  البرتغالي  بنفيكا  نادي  واستطاع 
االنتصار في أول مواجهة له على اإلطالق، 
ضـــد بــرشــلــونــة اإلســـبـــانـــي، بــثــالثــة أهـــداف 
القارية  املسابقة  نهائي  في  هدفن،  مقابل 
عام 1961، لكنه منذ ذلك الحن، لم يتذوق 

طعم الفوز نهائيًا على الفريق الكتالوني.
ولم يخسر نادي برشلونة على يد بنفيكا 
ــفـــوق فــــي 3 مـــواجـــهـــات،  نـــهـــائـــيـــًا، بـــعـــدمـــا تـ
ــبـــات، فــيــمــا تـــفـــادى  ــنـــاسـ ــي 3 مـ ــادل فــ ــ ــعـ ــ وتـ

أبطال أوروبا
مواجهات مهمة

إلى  أوروبا  أبطال  ليالي  تعود  المنافسات،  من  األول  اليوم  نهاية  بعد 
الذي  منها  الكبيرة،  األندية  لجميع  ُمنتظرة  بمباريات  جديد  من  الواجهة 
يسعى لتعزيز سلسلة انتصاراته أو من أجل تعويض خيبة أمل الجولة األولى 

بعد السقوط، والحديث هنا عن برشلونة ومانشستر يونايتد

3031
رياضة

تقرير

ــفـــريـــق  »الـــــبـــــالوغـــــرانـــــا« الــــهــــزيــــمــــة أمــــــــام الـ
الــــكــــتــــالــــونــــي خــــــــــارج مـــلـــعـــبـــه فــــــي جــمــيــع 
ــــوزه فـــي لــقــاء،  املــســابــقــات الـــقـــاريـــة، عــقــب فـ
وتــعــادلــه فــي مــبــاراتــن، واســتــطــاع الحفاظ 
عــلــى نــظــافــة شــبــاكــه فـــي املـــواجـــهـــات الـــــ3. 
وكــانــت آخـــر مـــبـــاراة، بــن نــاديــي برشلونة 
وبنفيكا في شهر أكتوبر/تشرين األول عام 
2012، حــيــث اســتــطــاع الــفــريــق الــكــتــالــونــي، 
الراحل، تيتو فيالنوفا  املــدرب  تحت قيادة 
)توفي في عام 2014(، تحقيق الفوز بهدفن 

مقابل ال شيء.
لــلــهــزيــمــة فــي مــواجــهــاتــه  وتــعــرض بنفيكا 
االفتتاحية في دوري أبطال أوروبا، في كل 
مــن مــواســمــه الــثــالثــة األخــيــرة، حيث خسر 
 ،2018/2017 فـــي  مــوســكــو  ســيــســكــا  أمـــــام 
واليبزيغ   ،2019/2018 في  ميونخ  وبايرن 

األملاني في 2020/2019.
الهزيمة  لتجنب  برشلونة  يسعى  بــــدوره، 
ــا،  ــ فـــي أول مـــبـــاراتـــن لـــه فـــي بــطــولــة أوروبــ
لــلــمــرة الــثــانــيــة فــقــط فـــي تــاريــخــه بــأكــمــلــه، 
حيث خسر مباراتيه في الجولة األولى من 
كأس االتحاد األوروبي مع نادي بورتو في 

موسم 1973/1972، وعانى من اإلقصاء.

عمالق إنكليزي بروح إيطالية
ينزل تشلسي اإلنكليزي، بطل أوروبا ملوسم 

يوفنتوس،  نـــادي  على  ضيفًا  2020ـ2021، 
في لقاء سيفتقد الكثير من أهميته بسبب 
ــرة الـــتـــي يــعــرفــهــا الـــنـــادي  ــؤثــ الـــغـــيـــابـــات املــ
اإليطالي في خط هجومه بعد رحيل نجمه 

األول رونالدو وإصابة ديباال وموراتا.
وســتــكــون مهمة الــنــادي اإلنــكــلــيــزي، سهلة 
نــســبــيــًا بـــمـــا أن مـــســـتـــوى يـــوفـــنـــتـــوس فــي 
انتصاره  لم يكن مقنعًا، رغم  املوسم  بداية 
فــي الجولة األولـــى مــن دوري األبــطــال ضد 
الــســويــدي، ولــكــن الــوضــع سيكون  منافسه 
ــا يــــالقــــي الـــعـــمـــالق  ــنـــدمـ ــًا عـ مــخــتــلــفــًا تـــمـــامـ

اإلنكليزي.
ولــــن يـــكـــون تــشــلــســي غــريــبــًا عـــن األراضـــــي 
العب  مــن  أكثر  تضم  فتشكيلته  اإليطالية، 
ســـبـــق لـــهـــم املـــــــــرور بـــمـــالعـــب الــكــالــتــشــيــو 
وجورجينيو  لوكاكو  مثل  أنديتها،  وخبر 
وتياغو سيلفا وكوفاسيفيتش وروديغير 
اللندني  النادي  وهي عناصر تصنع ربيع 

ولكنها تألقت أساسًا في الكالتشيو.
ويــعــتــبــر تــشــلــســي فـــريـــقـــًا إنــكــلــيــزيــًا يــديــن 
بــنــجــاحــاتــه إلـــى كـــرة الــقــدم اإليــطــالــيــة، فقد 
راهن على العديد من األسماء منذ سنوات 
طــويــلــة وتــعــاقــد مـــع العـــبـــن ومـــدربـــن من 
الدوري اإليطالي ساهموا في إعادة الفريق 
إلـــى املــجــد. وكــانــت الــبــدايــة مــع نــجــم بــارمــا 
ــــذي انــتــقــل إلــى  ونـــابـــولـــي الــســابــق زوال، الـ
تشلسي برفقة عدد من الالعبن اإليطالين 
مثل  التسعينيات  فــي  الكالتشيو  ونــجــوم 
وغوليت  ماتيو  ودي  الــرومــانــي  بيترسكو 
وفــيــالــي الــــذي لــعــب لــلــنــادي اإلنــكــلــيــزي ثم 
دربه وحصل على العديد من األلقاب العبًا 

ومدربًا.
كما ترك املــدرب اإليطالي الشهير كالوديو 
رانيري، بصمته مع الفريق عندما قاده إلى 

مواجهة نارية بين 
تشلسي اإلنكليزي 

ويوفنتوس اإليطالي

رايسينغ يسقط أمام أرخنتينوس ويفشل 
في تحقيق الفوز للمباراة السابعة

ازدادت األزمــــة داخــــل أروقــــة فــريــق راســيــنــغ كــلــوب بــعــد ســقــوطــه خــــارج ملعبه أمــام 
أرخنتينوس جونيورز بهدفني نظيفني في ختام الجولة العاشرة من الدوري األرجنتيني 
لكرة القدم. بهذه الخسارة يفشل رايسينغ في تحقيق أي فوز للجولة السابعة تواليًا. 
نــفــس رصــيــد رايسينغ،  ـــــ18 وهـــو  ال إلـــى نقطته  النتيجة، وصـــل أرخــنــتــيــنــوس  وبــهــذه 
الــصــدارة، تاييريس. وفــي مباراة أخــرى، فاز  بـــ11 نقطة عن صاحب  وكالهما يبتعد 
هوراكان خارج أرضه أمام نيويلز أولد بويز بهدف نظيف، ليصعد هوراكان للمركز 
تاييريس،  أن فريق  ُيذكر  أولــد بويز،  لفريق  الـــ13 برصيد 16 نقطة، مقابل 15 نقطة 
متصدر الجدول برصيد 29 نقطة فاز السبت املاضي على روساريو سنترال )4 - 1(.

برايتون يرفض السقوط أمام كريستال باالس بتعادل قاتل
اقتنص فريق برايتون آند هوف ألبيون نقطة ثمينة من براثن مضيفه كريستال باالس 
الجولة  آخــر مواجهات  بــارك(، في  بتعادل قاتل بهدف ملثله على ملعب )سلهورست 
السادسة من الدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم. تمكن أصحاب األرض من التقدم في 
النتيجة مع آخر دقائق الشوط األول من ركلة جزاء سجلها النجم اإليفواري ويلفريد 
زاها. وفي الوقت الذي كانت تسير فيه املباراة في اتجاه باالس، رفض املهاجم الفرنسي 
 من الضائع. 

ً
نيل موباي سقوط فريقه بتسجيل هدف التعادل في الوقت املحتسب بدال

وأضاف كل فريق نقطة لرصيده، ليملك فريق »النسور« 6 نقاط في املركز الـ15، وهي 
املاضية بثالثية نظيفة على  الجولة  الفوز بعد خسارة  ثاني مباراة ال يحققون فيها 
يد ليفربول، بينما حقق الفريق انتصارا وحيدا قبل جولتني بثالثية نظيفة أيام على 
توتنهام هوتسبر. أما برايتون، فتوقفت سلسلة انتصاراته خالل الجولتني املاضيتني، 
محققًا تعادله األول هذا املوسم، ليرفع رصيده إلى 13 نقطة يحتل بها املركز السادس، 
بفارق األهداف فقط خلف الرباعي مانشستر سيتي وتشيلسي ومانشستر يونايتد، 

وإيفرتون، بينما ينفرد ليفربول بالصدارة بـ14 نقطة.

ميسي على رأس قائمة األرجنتين للجولة الثالثية 
في تصفيات المونديال

تصدر النجم، ليونيل ميسي، قائمة منتخب األرجنتني التي أعلنها املدرب سكالوني ولم 
تشهد أي مفاجآت، وذلك استعدادًا للجولة الثالثية في تصفيات أميركا الجنوبية املؤهلة 
ملونديال 2022 أمام باراغواي وأوروغــواي، وبيرو. وال يزال مدرب »األلبيسيليستي« 
لقب  الفريق  التي منحت  القائمة  األكبر من  الجزء  ثقته في  االختيار يؤكد على  بهذا 
»كوبا أميركا« التي احتضنتها البرازيل قبل أشهر، والتي شاركت أيضًا في املباريات 
األخيرة في تصفيات املونديال. ومن املنتظر أن يحل املنتخب األرجنتيني ضيفًا على 
باراغواي يوم 7 تشرين األول/أكتوبر املقبل، ثم سيستقبل بعدها بثالثة أيام منتخب 
أوروغواي، ومن بعده منتخب بيرو يوم 14 من نفس الشهر. ويحتل منتخب »راقصو 
التانغو« املركز الثاني في التصفيات برصيد 18 نقطة، بفارق 6 نقاط عن البرازيل، مع 
مباراة مؤجلة لكليهما، وهي تلك التي ألغيت بينهما هذا الشهر بسبب اقتحام مسؤولي 
الصحة في البرازيل للملعب الحتجاز بعض العبي األرجنتني املشتبه في تالعبهم في 

إجراءات الحجر الصحي لدخول البالد.

انتفاضة سيلتا فيغو في الليغا مستمرة
واصل فريق سيلتا فيغو استفاقته في منافسات »الليغا« بفوز ثان على التوالي وهذه 
املرة بشق األنفس وفي الوقت القاتل بهدف نظيف على حساب ضيفه غرناطة على 
ملعب )بااليدوس( في نهاية الجولة السابعة من منافسات »الليغا«. وحافظ سيلتا بهذه 
النتيجة على النشوة التي تحققت بأول فوز له في »الليغا« في الجولة املاضية بهدفني 
نظيفني على ليفانتي، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط، جمعها من انتصارين وتعادل و4 
للفريق  الكارثية  النتائج  مسلسل  استمر  جانبه،  من  الــــ13.  املركز  بها  يحتل  هــزائــم، 
»األندلسي« هذا املوسم، ليتجرع خسارة هي الثانية على التوالي، والرابعة هذا املوسم، 
ويكتفي بالنقاط الثالث، التي حصدها من 3 تعادالت بينما لم يحقق أي انتصار، في 

منطقة الخطر )املركز الـ18(.

ُيعتبر املهاجم الكندي، جوناثان ديفيد )21 سنة(، من هدافي 
فريق ليل الفرنسي حاليًا والذي كان من أبرز املساهمني في 
تتويج الفريق بلقب الدوري الفرنسي في املوسم املاضي، وهو 
سيخوض مواجهة في دوري األبطال ضد فريق سالزبورغ 

النمساوي وهدفه صناعة الفارق على أرض امللعب.
بدأ ديفيد مسيرته في كرة القدم مع فريق جينت البلجيكي 
وبــــدأ ضــد فــريــق زولــتــي واريــغــيــم وســجــل هــدفــا فــي الــوقــت 
 
ً
بديال ذلــك شــارك  الخسارة. وبعد  لُينقذ فريقه من  الضائع، 

في مباراة من منافسات الدوري األوروبي ضد فريق يايلونيا 
بياليستوك، وسجل هدفا في الدقيقة 85 وساهم بفوز فريقه.
وتابع ديفيد مسلسل تسجيله لألهداف وسجل ضد فريق 
 وساهم بفوز 

ً
واسالند بيفيرين في الدوري بعد أن دخل بديال

فريقه )4 -1(، وبعد تسجيله 5 أهداف في أول 5 مباريات، مدد 
ديفيد عقده مع الفريق البلجيكي حتى عام 2022، ووصلت 

قيمته في السوق آنذاك إلى حوالي 20 مليون يورو.
الهداف  املهاجم  التعاقد مع  ليل  قــرر فريق  وفــي عــام 2020، 
ملــدة 5 ســنــوات مقابل حــوالــي 30 مليون يـــورو، ليكون أغلى 
صفقة كندية في كرة القدم. وخاض الالعب أول مباراة له ضد 
فريق رين في الدوري الفرنسي، لكنه عانى من بداية متعثرة 
بعض الشيء وتأخر في تسجيل األهداف ألكثر من شهرين، 

ليأتي هدفه األول في شهر تشرين الثاني/نوفمبر ضد فريق 
أهداف  بأربعة  ليل  انتهت ملصلحة  التي  املواجهة  في  لوريان 

نظيفة.
وبدأ  الهجومية  فاعليته  من  الكثير  ديفيد  استعاد  ذلــك  بعد 
الــذي سجل فيه هدف  الــيــوم  إلــى  بتسجيل األهــــداف، ليصل 
الفوز ضد فريق باريس سان جيرمان والــذي كان أول فوز 
النادي »الباريسي« منذ عام 1996.  لليل خارج األرض على 
وأكد ديفيد بالتالي قوته الهجومية التي كانت أحد األسباب 
-2020 ملوسم  الـــدوري  بلقب  ليل  فريق  تتويج  فــي  املباشرة 
2021، ومنذ ذلك الحني أمسى ديفيد واحدا من أهم عناصر 

الفريق في خط الهجوم.
بــدأ ديفيد مسيرته مع منتخب كندا  الــدولــي،  وعلى الصعيد 
في عام 2018، وخاض أول مباراة ضد فريق جزر فيرجينيا، 
وسجل هدفني في املواجهة التي انتهت بثمانية أهداف نظيفة. 
وشارك مع منتخب بالده في بطولة الكأس »الذهبية«، وسجل 
بفوز  انتهت  التي  املواجهة  في  كوبا  »هاتريك« ضد منتخب 
كندا بسبعة أهداف نظيفة. ورغم إقصاء كندا من الدور ربع 
الذهبي« بسبب  »الحذاء  أن ديفيد حصد جائزة  إال  النهائي، 

تسجيله 6 أهداف في البطولة.
رياض...

جوناثان ديفيد

على هامش الحدث

مهاجم كندي يقود خط هجوم فريق ليل الفرنسي ويُقدم 
مستويات ُمميزة على أرض الملعب

برشلونة يسعى 
لتعويض 
الخسارة أمام 
بايرن في الجولة 
)Getty( األولى

نجمة »الجمباز« كشفت عن تفاصيل معاناتها 
)Getty( أخيرًا

حامل لقب الدوري اإلسبان

نصف نهائي دوري أبطال أوروبــا، قبل أن 
يخلفه الــبــرتــغــالــي مــوريــنــيــو الــــذي واصــل 
العمل وقاد تشلسي للحصول على الدوري 
اإلنــكــلــيــزي. وارتــبــط مجد الــبــلــوز أوروبــيــًا، 
الذي  ماتيو  دي  روبرتو  اإليطالي  باملدرب 
ــا  أبــطــال أوروبـ قـــاده للحصول عــلــى دوري 
للمرة األولى في تاريخه، بعدما استنجدت 
بـــه إدارة الــفــريــق وســـط الـــوســـم فــنــجــح في 
تــجــاوز أنــديــة قــويــة مــثــل نــابــولــي وخــاصــة 

برشلونة اإلسباني في نصف النهائي.
ـــن إنـــهـــاء  كـــمـــا تــمــكــن أنـــطـــونـــيـــو كـــونـــتـــي مـ
مــــواســــم صــعــبــة عـــلـــى الــــنــــادي اإلنــكــلــيــزي 

األنــديــة  كــل  عكس  متواصل  بشكل  مدربيه 
ه تأثر بطريقة 

ّ
أن القوية، ويبدو  اإلنكليزية 

التي  الكالتشيو  تصرف إدارات األندية في 
تــســارع إلـــى إقــالــة املــــدرب وال تمنحه وقتًا 

ثمينًا.
الــنــادي  تتويجات  معظم  إن  الــقــول  ويمكن 
اإلنكليزي، يعود الفضل فيها إلى املدربن 
اإليطالين الذين قادوه في املواسم املاضية 
ــــي، كــمــا أن  وخــاصــة عــلــى الصعيد األوروبــ
الفريق يدين للدوري اإليطالي الذي منحه 
ــل الـــالعـــبـــن فــي  ــة الـــتـــعـــاقـــد مــــع أفـــضـ فـــرصـ

املواسم األخيرة.

إلـــى الحصول  قـــاده  4ـ3ـ3،  وبــفــضــل طــريــقــة 
عــلــى الـــــــدوري اإلنـــكـــلـــيـــزي مــنــهــيــًا ســيــطــرة 
مانشستر ســيــتــي عــلــى الــلــقــب. أمـــا املـــدرب 
ــه قضى موسمًا 

ّ
ماوريسيو ســاري ورغــم أن

واحدًا فقد نجح في الحصول على الدوري 
األوروبي بعدما سحق أرسنال في الدوري 
الفريق ليشرف على  ثم رحــل عن  النهائي، 

يوفنتوس.
ولــئــن اســتــفــاد تــشــلــســي مـــن قـــــدرات نــجــوم 
الكالتشيو في املواسم املاضية، فإن الفريق 
ال يختلف كثيرا من حيث إدارتــه عن الفرق 
يغّير  الــذي  الوحيد  الــنــادي  فهو  اإليطالية 

»يونايتد« للتعويض أمام فياريال
لن يقبل فريق مانشستر يونايتد اإلنكليزي 
أن يــتــعــرض لــلــخــســارة الــثــانــيــة فـــي دوري 
أبــطــال أوروبـــــا هـــذا املــوســم عــنــدمــا يــواجــه 
مــبــارة صعبة  فــي  اإلسباني  فياريال  فريق 
ــام كلوب  ــدًا. فبعد الــخــســارة املــفــاجــئــة أمـ جـ
بروج البلجيكي في الجولة األولى، سيكون 
أمــام تحد كبير مــن أجل  املـــدرب سولشاير 
تحقيق أول 3 نقاط. ولن تكون املهمة سهلة 
ألن املــنــافــس هـــو فـــيـــاريـــال، الــــذي ســبــق أن 
تــفــوق على »يــونــايــتــد« فــي نهائي الـــدوري 

األوروبي خالل املوسم املاضي.

أسطورة الجمباز بايلز وجه رياضي
كادت أن تعتزل

األوملبية  واأللعاب  الجمباز  أسطورة  كشفت 
األميركية سيمون بايلز أنها كادت أن تعتزل 
قبل بداية منافسات أوملبياد طوكيو بكثير، 
األثــر  رغــم  األوملــبــي  بحلمها  تمسكت  لكنها 
الــنــفــســي الــــذي أثــقــل كــاهــلــهــا وتــــرك بصمته 
على صحتها الذهنية.  وكان من املتوقع أن 
الـــ24 سنة على أوملبياد طوكيو  تهيمن ابنة 
لكنها تسببت بداًل  الصيف،  أقيم هــذا  الــذي 
مــن ذلــك بضجة كبيرة مــن خــالل االنسحاب 
مـــن الـــحـــدث االفـــتـــتـــاحـــي ملــســابــقــة الــجــمــبــاز 
لــلــســيــدات بــعــد مــعــانــاتــهــا مـــن »تــويــســتــيــز«، 
وهــي ظاهرة يحتمل أن تكون خطرة تجعل 
العبي الجمباز يفقدون إحساسهم باالتجاه 
عندما يكونون في الهواء. وقالت بايلز، في 
مقابلة مع صحيفة »نيويورك ماغازين«: »إذا 
نظرتم إلى كل شيء مررت به خالل السنوات 
الــســبــع املــاضــيــة، فــمــا كـــان مـــن املـــفـــروض أال 
أكون موجودة مع فريق أوملبي آخر )املشاركة 
مجددًا في األلعاب(. كان يجب أن أعتزل قبل 
حديثها  فــي  بايلز  وكشفت  بكثير«.  طوكيو 
انسحابها  الــى  أدت  التي  الذهنية  الحالة  أن 
الــدرامــاتــيــكــي بـــدأت حــتــى قــبــل وصــولــهــا الــى 
ــابـــان، وأوضـــحـــت األمــيــركــيــة الـــتـــي كــانــت  ــيـ الـ

ضحية اعتداء جنسي خالل نشأتها، للمجلة، 
عاطفيًا،  بها  أضــرت  أن فضيحة الري نصار 
في إشــارة إلــى فضيحة إســاءة املعاملة التي 
تــــورط بــهــا الــطــبــيــب األمــيــركــي نــصــار والــتــي 
ظهرت إلى العلن قبل عامن وما زالت تتصدر 

العناوين حتى اآلن.
واعتبرت بايلز أن ما دار حول الفضيحة »كان 
ال يحتمل. لكن لم أكــن ألسمح له بأخذ شيء 
عملت من أجله منذ أن كنت في السادسة من 
عــمــري. لــم أكــن ألســمــح لــه بــأخــذ هــذه الفرحة 
ــك طــاملــا كــان  بــعــيــدًا عــنــي. لـــذلـــك، تـــجـــاوزت ذلـ
يــســمــح لـــي ذهــنــي وجـــســـدي بـــذلـــك«. وتعتبر 
ــثـــر العــــبــــات الـــجـــمـــبـــاز تــتــويــجــًا  بـــايـــلـــز مــــن أكـ
بــاأللــقــاب فــي الــتــاريــخ، وكــانــت مــرشــحــة فــوق 
ــادة لــلــفــوز بــســت مـــيـــدالـــيـــات ذهــبــيــة في  ــعــ الــ
اليابان، لكنها انسحبت من غالبية املنافسات 
من أجل أن تمنح األولوية لصحتها الذهنية. 
وخالل حديثها للمجلة ردت بايلز، التي فازت 
بمجموع 32 ميدالية أوملبية وعاملية، على من 
انــتــقــدهــا عــلــى وســائــل الــتــواصــل االجتماعي 
واتهمها باالستسالم، قائلة »قولوا ذلك حن 
وتتمتعون  عمركم  مــن  الثالثن  فــي  تكونون 
صباح  ذات  تستيقظون  ثم  الكامل،  ببصركم 
وال يمكنكم رؤية أي شيء، لكن الناس يقولون 
كما  اليومية  أداء وظيفتك  فــي  تستمر  أن  لــك 
تـــزال تتمتع ببصر. ســوف تشعر  لــو كنت ال 
ــــك؟«. وتـــابـــعـــت بــايــلــز  ــــذلـ بـــالـــضـــيـــاع، ألـــيـــس كـ
حديثها وقالت »أمارس الجمباز منذ 18 سنة. 
واستيقظت فــي أحــد األيـــام وفــقــدت الــتــوازن. 
كيف من املفترض بي أن أستمر في يومي؟«، 
كامل،  بشكل  الجمباز  عــن  بايلز  تبتعد  ولــم 
الــبــالد مــع »غولد  فــي  تــقــوم حاليًا بجولة  إذ 
ــور«. وقـــالـــت إن مــشــاكــلــهــا قد  ــ أوفــــر أمــيــركــا تـ
تراكمت مع مرور الوقت، وتأمل في املساعدة 
ــهـــاء مــحــرمــات الــحــديــث عـــن الــصــحــة  عــلــى إنـ
الذهنية، وذلك كي يصبح باإلمكان تشخيص 

األشخاص بشكل أسرع وتحسن العالجات.
ــابـــل، رأت بـــايـــلـــز، الـــتـــي دخـــلـــت دور  ــقـ فـــي املـ
الحضانة في سن مبكرة بعدما ابتعدت عن 
أم كانت تعاني من اإلدمان، أن مسألة التعامل 
مع مشاكل الصحة الذهنية »من املحتمل أن 
تــكــون شيئًا يــحــتــاج أن أعــمــل عليه ملـــدة 20 
عــامــًا. إنـــه عــمــل مــتــواصــل. أريـــد وحــســب من 
هذا  مــن  سأنتهي  متى  يخبرني  أن  الطبيب 
األمر، مثل التعافي من خالل جراحة. ملاذا ال 
يستطيع أحد إخباري أن األمر سينتهي في 

غضون ستة أشهر؟«.
)فرانس برس(
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العالم؛ بحيرة نمرود جنوب شرقي تركيا، بعد إعالنها، أخيرًا، محمية حساسة  ثاني أكبر بحيرة بركانية في  عاد الضوء إلى 
خاضعة للحماية الصارمة. هنا، زيارة إلى البحيرة والمنطقة المحيطة بها

هوامش

سما حسن

أيــامــا مــعــدودة،  الــفــاّر  الفلسطيني،  اشــتــهــى األســيــر 
تعرفون  الــبــاد.  ثمار  من  يأكل  أن  العارضة،  محمد 
املغترب  حتى  قلوبكم،  على  الــبــاد  كلمة  وقــع  طبعا 
ــذلـــك، تـــحـــّدث أجـــدادنـــا عن  يــشــعــر بــوقــعــهــا أكـــثـــر. ولـ
الــعــام 1948  الــتــي نــزحــوا منها بــعــد نكبة  جــذورهــم 
بقولهم »الباد«، وكنت أحسبها، لصغر سني، بادا 
غريبة أو باد األقــزام أو حتى العمالقة، حتى عرفت 
أنها األماكن األقرب إلى القلب. وهكذا اشتهى األسير 
الباد، وليست أي ثمار. تحّدث عن ثمار  الفاّر ثمار 
الصبر، وهنا في فلسطني نسميه صْبرا، وفي الكتب 
الشوكي«  »التني  اســم  عليه  يطلق  الباد  بعض  وفــي 
الذي لم أكن أشعر برغبٍة في تناوله من فوق العربات 
فــي مــصــر، حيث يــبــاع بكثرة فــي الصيف، ولــم أجد 
حنينا، وال خطوات تسابقني نحوه، على العكس من 
الثمار املحاطة بالشوك واملعلقة بني ضلوع األلم في 

أحراش الباد.
عــنــدمــا تــحــّدث األســيــر محمد الــعــارضــة عــن فرحته 
بني عامر خصوصا،  الصبر من مرج  ثمار  بالتهام 
ســرحــت فـــي األيـــــام الـــخـــوالـــي، تــلــك األيـــــام الــتــي كنت 

الشرقية  الــحــدود  إلــى  عائلتي  مــع  أخـــرج  فيها طفلة، 
ملدينتي، لــزيــارة أصــدقــاء قــرويــني هــنــاك. وهــنــاك كان 
اللقاء املحّبب مع أضاع الصبر وثماره، وكنت أتأمل، 
بفضول ورغبة، في تجربٍة لم تحدث بالطبع، طريقة 
دقــة؛ فا  بكل  الضلوع  الصبر من بني  لثمار  قطفهم 
بأحد  ثبتت  فــهــنــاك عــصــا خشبية  أيــديــهــم،  تــخــدش 
أطرافها أسطوانة من املعدن الحاّد األطــراف واملفتوح 
ــثــمــرة عـــن الــضــلــع  مـــن الــجــانــبــني، بــحــيــث يــتــم قــطــع ال
أيضا  الثمرة  وتبقى  الــحــاّدة،  األطـــراف  بأحد  الشائك 
داخـــل تجويف األســطــوانــة، ويــتــم سحبها بــحــذٍر من 
بــني الــضــلــوع، فــا تــقــع، وتفقد حيث تــغــوص الحيات 
ت أفعى ضخمة، فتلقفتها 

ّ
واألفاعي، وقد حدث أن أطل

وضربتها  البدائية،  اآللــة  بهذه  الــقــروي  صديقنا  ابنة 
فـــوق رأســهــا عـــدة ضـــربـــات، حــتــى خــمــدت حركتها، 
واســتــأنــفــت عــمــلــهــا املــمــتــع فـــي قــطــف ثـــمـــار الــصــبــر 
وجــمــعــه، حــتــى إذا مـــا جــمــعــت كــمــيــة مــنــه افــتــرشــنــا 
تتناول  أن  وعــلــيــك  تــقــشــيــره.  مــهــارة  ــدأت  وبــ األرض، 
الثمرة من وسط القشرة، فتنتزعها بحرص، وترميها 

في فمك مّرة واحدة أو مّرتني على األكثر.
يــمــكــن أن يمتلكها  الــصــبــر ال  ثــمــار  تــقــشــيــر  مـــهـــارة 
أيام طفولتي  امتلكها جّدي ألمي، وكانت  أحد مثلما 

 با أجوبة، منها سروال جّدي الشامي 
ً
تشهد أسئلة

الواسع املثقوب الذي لم أحل لغز ثقبه إال حني كبرت، 
ووعيت الفرق بني الصفة التشريحية للذكر واألنثى. 
الثاني فهو ملــاذا تمتاز حّبات الصبر في  أما السؤال 
مجلس جــّدي بــمــذاٍق ال يــقــاوم؟ وأظــل فــي حالة نهم، 
حــتــى ينبهني جـــّدي إلـــى أن اإلكــثــار مــنــه قــد يسّبب 
اإلمــســاك املــؤلــم، والــســؤال الـــذي لــم أعـــرف إجــابــتــه إال 
أخيرا، وهو ملاذا بعد تناول عدة حّبات من الصبر ال 

تدري سبب فقدك شهيتك للطعام؟
اليوم تكتشف، ومؤخرا جــدا، أن جــدي كــان فقيرا، 

 ُمشبعة، ووصفة ناجعة 
ً
الصبر وجبة وكانت ثمار 

ــاص الــــــوزن وضـــبـــط الــســكــر فـــي الـــــدم حسب  إلنـــقـ
إحساسا  تعطيك  الصبر  ثــمــار  أن  كما  الـــدراســـات، 
ثمار  ولذلك  طويلة.  مــدة  الطعام  تطلب  فا  بالشبع، 
الصبر التي كان يعاني جّدي في قطافها هي سّدادة 
جوعه وجوع جّدتي في أيام الصيف الطويلة. وثمار 
العارضة،  الفاّر محمد  األسير  تناولها  التي  الصبر 
مذاقها  عــن  ناهيك  بالتأكيد،  ســّدت جوعه ســاعــات 
يــتــخــيــل، حــني تقطفها بحذر  يــوصــف وال  الــــذي ال 

وعناء وروية من بني الضلوع الشائكة.
الــذي عاد إلى األســر تستحق  تجربة قطف األسير 
وقفاٍت ووقفات. تتأمل أنت وحدك ذكرياتك البعيدة، 
املــرء ويتعب، ويكّد من أجل  ُيــجــازف  وتتأمل كيف 
وال  تافهة  بعضهم  يراها  أمنية صغيرة،  يحقق  أن 
تستحق، لكنها بالنسبة لآلخرين عظيمة، وتستحق 
أن تحفر نفقا من أجلها، فاملتعة التي حصل عليها 
األسرى في أيام حّريتهم القصيرة تساوي سنواٍت 
أعمارهم، ربما منحتهم جــرعــاٍت من  وســنــواٍت من 
الصبر با حدود سنوات مقبلة. ولذلك ال تحدثوني 
الشوكي« على عربة خشبية  »التني  عن مــذاق ثمار 

تقف على كورنيش النيل في القاهرة.

الصبر الذي ليس له حدود

وأخيرًا

ثمار الصبر التي تناولها األسير 
الفارّ محمد العارضة سّدت 

جوعه ساعات بالتأكيد، ناهيك 
عن مذاقها الذي ال يوصف
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بحيرة نمرود
محمية حساسة خاضعة للحماية الصارمة

عدنان عبد الرزاق

ــــاص، بــعــضــهــا  ــخـ ــ املــــــدن كـــمـــا األشـ
ُيـــحـــســـن تـــســـويـــقـــه فـــيـــلـــمـــع، ربــمــا 
تهمل،  ومـــدن  يستحق،  مما  أكــثــر 
لسبب أو آلخر، فيتم تناسيها. ولعل والية 
مثال  خير  تركيا،  شرقي  جنوب  بتليس، 
عــلــى املــــدن الــتــي تــنــاســاهــا الــجــمــيــع، رغــم 
عمرها الذي يتجاوز سبعة آالف سنة، وما 
واإلمبراطوريات  الحضارات  فيها  تركته 
املــتــعــاقــبــة )مــيــديــا، الـــفـــرس، املــقــدونــيــون، 
وأخيرًا  السالجقة  البيزنطيون،  الرومان، 
الــعــثــمــانــيــون(. ولــكــل مــن تلك الــحــضــارات 
ــار ودالئـــــل، تــجــعــل بــتــلــيــس، وبـــجـــدارة،  آثــ
متحفًا مدهشًا مفتوحًا في الهواء الطلق، 
يــنــتــظــر مـــن يــنــفــض الــغــبــار عــنــه ويــقــدمــه 

للباحثني والسياح ومن يهمهم األمر.
لــنــهــرب مـــن الـــغـــوص فـــي مــســتــنــقــعــات آثـــار 
بــتــلــيــس، مــــن بـــحـــيـــرة وان املــصــنــفــة أكــبــر 
بحيرة مالحة في تركيا، وبحيرات »آرين« 
و»آيغر« و»نازيك« التي بدأت تلقى ترويجًا 
ــًا، كــمــا لــن نصعد لجبل »ســبــحــان«  ــ ورواجـ
نفي بحيرة  نا 

ّ
عل مترًا(،   4058( الوالية  في 

ُتعد البحيرة مزارًا سياحيًا وعالجيًا للكثيرين )األناضول(

»نــمــرود« فــي بتليس« بعض مــا تستحق، 
ــم تــنــتــه مــنــذ  ــًا لــ ــروبــ فــــي واليــــــة شـــهـــدت حــ
الــحــضــارات املــتــعــاقــبــة؛ فــالــحــرب الــروســيــة 
الــتــركــيــة فــي الــقــرن الــتــاســع عــشــر، وصـــواًل 
إلـــى حـــرب الــدولــة الــتــركــيــة أخــيــرًا عــلــى من 
تصفهم باإلرهابيني )حزب بي كا كا(، التي 
ســاهــمــت بــاالبــتــعــاد عــمــا يــمــكــن تسميته 
بحق عجائب الدنيا الغائبة عن التصنيف.
عـــــاد الــــضــــوء، أخــــيــــرًا، إلـــــى تـــلـــك الــبــحــيــرة 
الــعــجــيــبــة، بـــإصـــدار الــرئــيــس الــتــركــي قـــرارًا 
خاضعة  حساسة  محمية  »نــمــرود«  ُيعلن 
لــلــحــمــايــة الـــصـــارمـــة، مـــا القـــى تــرحــيــبــًا من 
سكان الوالية. يقول املختص في السياحة 
ــــى »الـــعـــربـــي  ــت، فــــي حـــديـــث إلـ ــ فـــيـــهـــري آيــ
الجديد«، إن قرار أردوغــان أعاد البحيرة، 
بــعــد عـــام كــورونــا املــعــطــل، إلـــى الــواجــهــة، 
ليعرف من يجهل نمرود أنها ثاني أكبر 
بــحــيــرة بــركــانــيــة فــي الــعــالــم بــعــد بحيرة 
توبا في إندونيسيا، والتعرف على تنوع 
املياه في بحيرات ساخنة وباردة، إضافة 

إلى املغارة الجليدية.
ويشير آيت إلى أن بحيرة نمرود البركانية، 
ــازت عــلــى جـــائـــزة املــثــالــيــة  »الـــكـــالـــديـــرا«، حــ

ضمن مشروع الوجهات األوروبية املتميزة 
)إديــــن/ EDEN(. لــكــن عـــودة االضــطــرابــات 
خالل األعوام األخيرة، قبل »تنظيف املنطقة 
من اإلرهــابــيــني«، على حد وصفه، ومــن ثم 
البحيرة  عــلــى زوار  ــــرت 

ّ
أث كـــورونـــا،  عــامــي 

وواليــــة بتليس وعــمــوم تــركــيــا. كــمــا عطل 
ذلك مشاريع سبق أن أعلنها مدير الثقافة 
في الوالية رمضان كينجان حول البحيرة، 
قبل أن تتابع أخيرًا وتعلن محمية حساسة 
»ســتــكــون لــهــا حــظــوة واهــتــمــام بــعــد قـــرار 
الرئيس«، سواء لجهة الخدمات أو حماية 

التنوع النباتي والطيور.
ويــعــود اســم بحيرة نــمــرود، الــتــي تشكلت 
إسبانية  كلمة  إلــى  نــمــرود،  جبل  بانفجار 
مــعــنــاهــا الـــدســـت أو الـــوعـــاء الــكــبــيــر، وهــي 
البركانية  الفوهات  عن  للتعبير  تستخدم 
الــضــخــمــة، الــتــي تــبــدو فـــي شــكــل أحــــواض 
البراكني، وتشغل أحواض  واسعة في قمم 
ــواه الــبــراكــني في  ــ الــكــالــديــرا الــعــديــد مـــن أفـ
العالم، وقد تكون بعضها نتيجة انفجارات 
بــركــانــيــة عــمــالقــة اســتــطــاعــت تــدمــيــر قمم 

املخروطات البركانية القديمة.
تــقــريــبــًا، ال تخلو واليـــة تــركــيــة مــن نــهــر أو 

بــحــيــرة، لــكــن الــبــحــيــرات الــبــركــانــيــة، الــتــي 
ــتـــوزع بـــني قــونــيــا  تــتــصــدرهــا »نــــمــــرود«، تـ
وبــتــلــيــس والــجــبــال الــشــاهــقــة بـــني واليــتــي 
ــــزون« و»بــــايــــبــــورت« شـــمـــال شــرقــي  ــرابـ ــ »طـ
ــطـــى لــلــمــنــطــقــة خــصــوصــيــة  ــا أعـ ــيـــا، مــ تـــركـ
ــة تــــتــــفــــرد بــــهــــا، خــــاصــــة لـــســـيـــاح  ــيـ ــاحـ ــيـ سـ
األمراض الجلدية والصدرية. تتوزع سبع 
بـــحـــيـــرات )أيـــغـــيـــر، وبــالــيــقــلــي، وديــبــســيــز، 
ــاري تــشــيــتــشــاك، وبــيــر  ــ ــرة، وصـ ــ ــيـــز، وقـ وإكـ
عــمــر( على سلسة جــبــال شــرقــي املتوسط، 
املعروفة بـ »جبال هالديرزان«، بالقرب من 

أوزونغول الشهيرة.
تركيا،  أجمل بحيرات  إنها  يقال  ما  ليأتي 
ــــن بـــحـــيـــرة »ســــبــــانــــجــــا« فــي  ــدأ مـ ــبــ ــتــــي تــ الــ
ــرب إســطــنــبــول، أكــبــر  مــحــافــظــة ســـقـــاريـــا قــ
بمساحة  تركيا  فــي  العذبة  للمياه  بحيرة 
تــصــل إلــــى 47 كــيــلــومــتــر مـــربـــع، وبــحــيــرة 
أبانت بولوغربي في مدينة بولو، فبحيرة 
تشلدر في واليــة أردهــان شــرق األناضول، 
ــيـــرة مـــّكـــة فــــي مـــديـــنـــة هـــوتـــامـــش فــي  وبـــحـ
التي  وان  بــحــيــرة  عــنــد  تنتهي  قــونــيــة، وال 
ســمــحــت لــهــا مــســاحــتــهــا الــكــبــيــرة بــوجــود 
أكدامار  جزيرة  أشهرها  فيها،  جــزر  أربعة 

التي تحتوي على الكنيسة الشهيرة.
ــنــــدرج أكـــثـــر مـــن 30 بــحــيــرة فـــي تــركــيــا  وتــ
طــوز،  منها  السياحيني،  األدالء  قــوائــم  فــي 
بيشهير، إزنيق، كاراغول - شافات، سالدا 
- بوردور، لتبقى الغرابة من نصيب بحيرة 
ــا 

ً
تــشــلــدر بـــواليـــة أردهــــــان الــتــي تــرتــفــع ألــف

ما يحولها  البحر،  فــوق سطح  مترًا  و959 
تختص  الشتاء  فصل  خــالل  جليد  لقطعة 

بمحبي التزلج بعربة الخيول.

يعود اسم بحيرة 
نمرود، التي تشكلت 
بانفجار جبل نمرود، 

إلى كلمة إسبانية 
معناها الدست أو 

الوعاء الكبير

■ ■ ■
تندرج أكثر من 30 
بحيرة في تركيا 
في قوائم األدالء 

السياحيني، منها، طوز، 
وبيشهير، وإزنيق، 
وكاراغول - شافات

■ ■ ■
البحيرات البركانية، 

التي تتصدرها 
»نمرود«، تتوزع بني 

قونيا وبتليس والجبال 
الشاهقة بني واليتي 

»طرابزون« و»بايبورت« 
شمال شرقي تركيا

باختصار




