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الظهر، وهي 
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ذروة اقتحامات 
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النووي اإليراني

استنفار  في وجه »أوميكرون«... وهولندا »األولى« أوروبيًا
ي 

ّ
تفش ب 

ّ
تجن بكيفّية   

ً
منشغال العالم  زال  مــا 

ــيـــروس كـــورونـــا  ــن فـ ــكــــرون« مـ ــيــ مـــتـــحـــّور »أومــ
أيــام قليلة فــي جنوب  الــذي ُرصــد قبل  الجديد 
العاملية  الصحة  فته منظمة 

ّ
والــذي صن أفريقيا 

خذ دولة تلو أخرى 
ّ
»مثيرًا للقلق«. وفي حني تت

ــة الـــســـفـــر مــــن املــنــطــقــة  ــا بــتــقــيــيــد حـــركـ ــرارهــ قــ
»املوبوءة« الواقعة جنوبي القارة األفريقية، رأت 
واشــنــطــن فــرصــة للغمز الــســيــاســي، فــأشــادت 
علمائها  تعّرف  لسرعة  أفريقيا  بقيادة جنوب 
إلى املتحّور الجديد وملشاركتها املعلومات مع 
بكني.  إلــى  نًا 

ّ
مبط انتقادًا  بذلك  موّجهة  العالم، 

ــرى، عـــاد ســيــث بــيــركــلــي الرئيس  مــن جــهــة أخــ
التنفيذي للتحالف العاملي للقاحات والتحصني 
العاملية  الصحة  منظمة  مع  يدير  الــذي  )غافي( 
مــبــادرة »كــوفــاكــس« الــهــادفــة إلــى تــوزيــع عــادل 
لــلــقــاحــات املـــضـــادة لــكــوفــيــد-19، لــيــشــّدد على 
ــب مــتــحــّورات 

ّ
ضــــرورة الــتــحــصــني بــهــدف تــجــن

زال  »مــا  بيان:  وقــال في  الفيروس.  جديدة من 
نا 

ّ
يتعنّي علينا معرفة املزيد عن أوميكرون، لكن

 عــدد كبير من سكان 
ّ

ــه طاملا لم يتلق
ّ
أن نعرف 

العالم اللقاحات فإّن املتحّورات الجديدة سوف 
تستمر في الظهور وسوف يطول أمد الجائحة«. 

وفـــي ســيــاق اإلعــــالن عــن اإلصـــابـــات بمتحّور 
ــدت الــســلــطــات  ــ ــ

ّ
ــول الـــعـــالـــم، أك ــيــــكــــرون« حــ »أومــ

الصحية الهولندية، أمس األحد، 13 إصابة على 
 تقدير من بني 61 مسافرًا خضعوا لحجر 

ّ
أقل

صحي بعدما ثبتت إصابتهم بكوفيد-19 لدى 
وصــولــهــم مــن جــنــوب أفــريــقــيــا. وهــكــذا تكون 
الــدولــة األوروبــيــة األولـــى التي تعلن عن  هولندا 
»أوميكرون« خارج  »عدد كبير« من اإلصابات بـ
أّن ال  ذلــك  أن يعني  بؤرته األساسية، من دون 
أعداد مشابهة أو أكبر في دول أخرى. وفي هذا 
ــار، قـــال وزيـــر الــصــحــة الــبــريــطــانــي ساجد  اإلطــ

ــني باملتحّور 
َ
أّن اإلصــابــت جــاويــد، أمــس األحـــد، 

بــالده قد ال تكونان  ني ُرصدتا في 
َ
اللت الجديد 

ــني، مــؤكــدًا أّن الــحــكــومــة تــبــذل مــا في 
َ
الــوحــيــدت

وسعها ملحاولة وقف انتشاره.
ــة مــن  ــ ــائـ ــ ــي املـ ــ وفــــــي ســــويــــســــرا، صــــــــّوت 63 فـ
بفرض  يــســمــح  قــانــون  الــســويــســريــني ملصلحة 
شــهــادة كــوفــيــد-19 الــصــحــيــة فــي الـــبـــالد. وأتــى 
هذا االستفتاء الذي طالب به معارضو الشهادة 
الصحية في وقت تأّهب العالم فيه من جديد مع 

ظهور »أوميكرون«. 
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(
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أرمينيا وتركيا... تطبيع محتمل
تقترب أرمينيا وتركيا، بعد حرب كاراباخ، أكثر من أي وقت مضى، من تطبيع 

العالقات الثنائية بعد نحو ثالثة عقود على القطيعة. ]6ـ7[
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قبل نحو شهرين نقلت أسرة 
الناشط الحقوقي الشاب عالء عبد 

الفتاح املحبوس في سجن طرة 
شديد الحراسة عنه أنه يشعر 
بأنه سيقضي عمره كله داخل 

السجن. كان ذلك أبرز ما تضمنته 
الرسالة التي تسلمتها منه األسرة 
عن طريق إدارة السجن، الذي يقبع 
فيه منذ سنوات، ويحظى بمعاملة 
استثنائية، هو وعدد قليل جدًا من 

النزالء، تجعل عقوباتهم أضعافًا 
مضاعفة، بالنظر إلى أنها يغلب 

عليها طابع االنتقام والثأر، أكثر من 
كونها عقوبات قانونية موقعة بعد 
محاكمات تتمتع بالحد األدنى من 

اإلجراءات القضائية املحترمة.
التنكيل االنتقامي، هو التعبير 

األدق عن معاملة السلطات املصرية 
ملجموعة منتقاة من السجناء، 

يأتي في مقدمتهم  النائب البرملاني 
السابق محمد البلتاجي، واملحامي 

املعروف عصام سلطان نائب رئيس 
حزب الوسط، والسفير السابق 
رئيس ديوان رئيس الجمهورية 
محمد رفاعة الطهطاوي، وعدد 

من طاقم العمل مع الرئيس الراحل 
محمد مرسي، ومعهم عالء عبد 

الفتاح، وحازم صالح أبو إسماعيل، 
املحامي الشهير، ومحمد عادل أحد 

مؤسسي حركة 6 أبريل، ورامي 
شعث عضو حركة مقاطعة الكيان 
الصهيوني، وعبد املنعم أبو الفتوح 
رئيس حزب مصر القوية واملرشح 

الرئاسي في انتخابات 2013 ونائبه 
محمد القصاص، وأسامة محمد 

مرسي ابن الرئيس ومحاميه الذي 
كان يتابع جلسات محاكمته العبثية.

ما يجمع هؤالء، على اختالف 
مشاربهم األيديولوجية، هو أنهم 
أكثر تعبيرًا عن روح وقيم ثورة 

يناير 2011 وأكثر إيمانًا وتمسكًا 
بأحالمها، وبالتالي ما يجري معهم 

ومع غيرهم هو تعبير عن عملية 
تصفية حسابات وانتقام تدور 

 
ً
بخطى محسوبة، وتتخذ أشكاال

متفاوتة من التوحش في ممارسة 
الظلم باستخدام أساليب مفرطة في 

خستها، وهي التي ألقت بأحدهم، 
الناشط الشاب عالء عبد الفتاح، 

على حافة اليأس من إمكانية مغادرة 
ظالم الزنزانة وظلمها في قابل األيام.
وقائع موت الطبيب السجني حمدي 

حسن، النائب البرملاني املعارض في 
سنوات ما قبل الثورة على حسني 

مبارك، داخل سجن العقرب قبل 
أيام، محرومًا من الزيارات طوال 8 

سنوات لم يره فيها أحد من أسرته، 
أو يتعرف على أحواله الصحية، مثله 
مثل العشرات من ضحايا الحرمان 

العالجي واإلهمال الطبي داخل 
بني إلى أي حد يستخدم 

ُ
السجن، ت

النظام الحبس وسيلة للتصفية ال 
 للعقاب. وتكشف هذه املمارسات 

ً
أداة

عن أن السلطة الحالية، ماضية في 
أعمال االنتقام والتصفية ملعارضيها 

من دون أي إحساس بأن هناك من 
قد يعترض طريقها، أو يحاسبها، أو 
حتى يسائلها، من تلك الجهات التي 

تدعم توحشها بصفقات التسليح 
والتعويم السياسي.  يتزامن اإلعالن 

عن مقتل النائب حمدي حسن في 
»باستيل مصر« الشهير بسجن 

العقرب، مع الكشف عن أوراق 
التعاون املصري الفرنسي في 

الحرب على اإلنسان املصري منذ 
عام 2015، حيث تتوالى املفاجآت 
والفضائح الخاصة بإمداد فرنسا 

للسلطات املصرية بمنظومة 
تجسس على املعارضني، في الداخل 
والخارج، بعد افتضاح جرائم الحرب 

املرتكبة في صحراء مصر الغربية.
وسط هذه املقتلة بحق الناس، يذهب 

قائدها لالحتفال بالكباش، في 
كرنفال ضخم، بثته أكثر من 25 

قناة تلفزيونية، تطنطن بكالم غزير 
عن الحضارة والتحضر، تمامًا كما 

فعلت قبل شهور أثناء تفضل القائد 
املتحضر، املثقف، باستقبال موكب 

مومياوات امللوك وامللكات الفراعنة 
بالقاهرة، فيما أنني األحياء من 

الظلم والقمع واملرض والفقر يختفي 
ويتالشى في ظل تعالي أصوات 
الطبل والزمر والهتاف للفرعون، 

الذي يأتي سجن العقرب عنده في 
مرتبة أعلى قيمة وأكثر قدسية من 

معبد الكرنك ذاته.

الناس قبل 
الكباش... العقرب 

قبل الكرنك

مرور
الكرام

بغداد ــ أكثم سيف الدين

بدأت الهيئة القضائية في مفوضية االنتخابات العراقية، أمس األحد، النظر في 
والتي  املفوضية،  قبل  من  أخيرًا  تدقيقها  جــرى  التي  بالطعون  التحقيق  نتائج 
النهائية  النتائج  إلعـــان  تمهيدًا  بشأنها  قـــرارًا  الهيئة  تتخذ  أن  املــفــتــرض  مــن 
وأنهت  املــاضــي.  األول  أكتوبر/ تشرين  مــن  العاشر  فــي  التي جــرت  لانتخابات 
 
ّ
املفوضية، الخميس الفائت، جميع عمليات إعادة العد والفرز اليدوي، مؤكدة أن

اإللكتروني بنسبة  العد والفرز  نتائج  اليدوي متطابقة مع  العد والفرز  نتيجة 
مائة في املائة.  

وأوضح عضو الفريق اإلعامي في املفوضية االنتخابات عماد جميل محسن، في 
 »أمام الهيئة القضائية فترة 10 أيام من وصول آخر 

ّ
تصريحات صحافية أمس، أن

طعن، للنظر فيها، وهي من تحدد األيام التي تحتاجها سواء كانت يومًا أو يومني 
بالطعون  النظر  نهي 

ُ
ت أن  بمجرد  القضائية  »الهيئة   

ّ
أن وأوضـــح  أيـــام«.  عشرة  أو 

سينتهي عملها، وبعدها ستعلن املفوضية النتائج وترفعها للمحكمة االتحادية 
إلى  النتائج  على  املعترضون  قدمها  الــتــي  الــشــكــاوى  وبــشــأن  عليها«.  للمصادقة 
ــقـــرار يــعــود للمحكمة وهـــي ســتــرســل إلـــى مجلس   »الـ

ّ
املــحــكــمــة االتـــحـــاديـــة، أكـــد أن

املفوضني في املفوضية على أن يجيب من جهته على استفساراتها بشأن الشكوى«.

عدن ــ العربي الجديد

أعلن التحالف الذي تقوده السعودية، أمس األحد، مقتل 110 من عناصر جماعة 
ذها على تجمعاتهم في محافظة مأرب النفطية، 

ّ
الحوثيني، إثر غارات جوية نف

ذ 
ّ
ه »نف

ّ
شرقي اليمن. وقال التحالف، في بيان نشرته وكالة »واس« السعودية، إن

الجوف، خال  مــأرب وأطــراف  الحوثية في  املليشيات  15 عملية استهداف ضد 
الــــ24 ساعة املــاضــيــة«، حيث تــحــاول الجماعة اخــتــراق مــواقــع الــقــوات الحكومية 
»العربي الجديد« التحقق من دقة تلك األرقــام من  في مدينة مــأرب. ولم يتسن لـ
الهجمات  كــبــح  فــي  الــتــحــالــف دورًا رئيسيًا  مــقــاتــات  وتــــؤدي  مــصــادر مستقلة. 
الحوثية على مدينة مأرب، خصوصًا في املناطق املكشوفة بني وادي ذنة وجبال 
وفقًا ملصادر عسكرية حكومية  الجوبة،  وأطـــراف  ريــش  أم  البلق وكذلك منطقة 

»العربي الجديد«. تحدثت لـ
وبعيدًا عن مأرب، أعلنت قناة »املسيرة« الناطقة بلسان الحوثيني، مساء األحد، 
إصــابــة 10 طــاب إثــر غـــارات نفذتها طــائــرة بـــدون طــيــار تابعة للتحالف، على 
مدرسة زيد الشرجي في منطقة الفاخر، شمالي الضالع، قبل أن تتراجع وتعلن 
أن االستهداف طاول محطة لبيع الوقود وأن الجرحى مواطنون وليسوا طابًا. 
 القوات 

ّ
ولم يصدر أي تعليق فوري من التحالف ردًا على تلك االتهامات. كما أن

الحكومية لم تعلن عن أّي عمليات عسكرية في تلك املنطقة.

طرابلس ــ أسامة علي

»العربي الجديد«، قبول لجان الطعون  أكدت مصادر ليبية متطابقة، أمس األحد، لـ
الدبيبة  الحميد  عبد  الحكومة  رئيس  ترشح  طعونًا ضــد  طرابلس  محكمة  فــي 
لانتخابات الرئاسية، لتقرر إلغاء قرار املفوضية العليا لانتخابات بشأن قبول 
الطعون  قبلت  املحكمة  أن  املــصــادر  وأوضــحــت  الرئاسية.  لانتخابات  ترشحه 
األربعة ضد الدبيبة، التي كان قد تقدم بها عدد من املترشحني، وأبرزهم وزير 
الداخلية في حكومة الوفاق السابقة فتحي باشاغا والسفير الليبي السابق لدى 
اإلمــارات العارف النايض، باإلضافة لعدد من أعضاء ملتقى الحوار السياسي، 
باشاغا  فــإن  املــصــادر  اليعقوبي. وبحسب  والــســيــدة  الحاسي  أحــمــد  بينهم  مــن 
تقدم بطعنني؛ يتعلق األول بحمل الدبيبة جنسية دولة أوروبية، واآلخر يتعلق 
مللتقى  الحالية  التنفيذية  السلطة  ألعــضــاء  فيها  تعهد  وثيقة  الدبيبة  بتوقيع 
شباط  فــبــرايــر/  فــي  املقبلة  السياسية  للفترة  الترشح  بــعــدم  السياسي  الــحــوار 
املــاضــي. فــي غــضــون ذلـــك، قـــررت محكمة سبها االبــتــدائــيــة، أمــس األحـــد، تعليق 
جلسة النظر في الطعن املقّدم من سيف اإلســام القذافي، الستبعاده من قائمة 
املترشحني لانتخابات الرئاسية، إلى اليوم اإلثنني. ووفقًا ملصدر قضائي مقرب 
»العربي الجديد«، فإن قاضي لجنة  من املجلس األعلى للقضاء الليبي؛ تحدث لـ
الطعون في املحكمة االبتدائية بمدينة سبها جنوبي الباد قرر تعليق الجلسة 

إلى اليوم اإلثنني، لعدم اكتمال نصاب جلسة أمس.

هرتسوغ اقتحم القسم 
الذي يخضع لالحتالل من 

الحرم اإلبراهيمي

توفيق بوقاعدة: 
األحزاب السياسية تتحمل 

جزءًا من المسؤولية

فلسطين: إسرائيل 
تستغل األعياد لتحقيق 
مطامعها االستيطانية

للحديث تتمة...

هرتسوغ يكافئ 
المستوطنين 

في الخليل

لماذا قاطع ثلثا الناخبين االنتـخابات المحلية في الجزائر؟

وزيارته  اإلبراهيمي،  للحرم  هرتسوغ  إسحق  اإلسرائيلي  الرئيس  اقتحام  عملية  تمثل 
ضد  المستوطنين  لهجمات  صريحًا  دعمًا  الخليل،  تخوم  على  مستوطنة  إلى 
الفلسطينيين، للسيطرة على المنطقة، فيما سارعت فصائل فلسطينية للتحذير من 

خطورة هذا األمر، والدعوة إلى مقاومة االحتالل

 رام اهلل ـ العربي الجديد 
صالح النعامي

يفتح اقــتــحــام الــرئــيــس اإلســرائــيــلــي 
ــق هـــــرتـــــســـــوغ، أمـــــــس األحـــــــد،  ــ ــحـ ــ إسـ
الحرم اإلبراهيمي في مدينة الخليل 
إلـــى ثكنة عسكرية،  املــحــتــلــة، والــتــي تــحــولــت 
ــة الــتــاريــخــيــة للشعب  ــعـــاقـ وحـــديـــثـــه عـــن »الـ
ــيـــهـــودي مـــع الــخــلــيــل وتـــحـــديـــدًا مـــع الــحــرم  الـ
اإلبــراهــيــمــي«، الــبــاب أمـــام االحـــتـــال لتشريع 
وضـــع يـــده عــلــى املــنــطــقــة بشكل كــامــل. وعلى 
اقــتــحــام هــرتــســوغ، بــرفــقــة مستوطنني،  وقـــع 
املــنــطــقــة، مــنــعــت قــــوات االحـــتـــال املــصــلــني من 
الدخول إلى الحرم اإلبراهيمي، كما اعترضت 
طريق األهالي املتوجهني إلى منازلهم الواقعة 
الــحــرم. وكانت  في شــارع الشهداء في محيط 
اعتدت على مشاركني في الوقفة التي نظمت 
احتجاجًا على اقتحام هرتسوغ ومستوطنني 
لــلــحــرم اإلبــراهــيــمــي. وكـــانـــت قــــوات االحــتــال 
بتحويل  االقتحام  لعملية  مهدت  اإلسرائيلي 
املنطقة إلى ثكنة عسكرية. وقــال مدير الحرم 
»الــعــربــي  اإلبــراهــيــمــي حــفــظــي أبـــو ســنــيــنــة، لـــ
الـــجـــديـــد«، إن هــرتــســوغ اقــتــحــم الــقــســم الـــذي 
يــخــضــع لــلــســيــطــرة اإلســرائــيــلــيــة مـــن الـــحـــرم، 
وســـط احــتــفــاالت مــن املستوطنني وإجــــراءات 
أمنية مــشــددة، وذلــك بعد أن تــم إغــاق الحرم 
بشكل كــامــل. وأشــــار إلـــى أن مــا يــجــري بحق 
بــل يأتي  الــحــرم اإلبــراهــيــمــي ليس مستغربًا، 
املتكررة  في سياق االعتداءات واالستهدافات 
للمسجد األقصى والحرم اإلبراهيمي، من أجل 
السيطرة عليهما ضمن األطماع االستيطانية.
وادعى هرتسوغ، في كلمة له من داخل الحرم، 
مع  اليهودي  للشعب  التاريخية  »العاقة  أن 
مع  اإلبراهيمي،  الحرم  مع  وتحديدًا  الخليل، 
تراث األمهات واآلباء، أمر ال يرقى إليه الشك. 

يجب أن يكون االعتراف بهذا التقارب فوق كل 
خاف«. وأضاف: »عندما نكون موحدين حول 
النور املنبعث من شموع الحانوكا )األنــوار(، 
ــيـــة  ــلـ ــيـ ــم احـــــتـــــرام الـــوطـــنـــيـــة اإلســـرائـ ــهــ ــن املــ ــ مـ
ــر،  ــ ــــى اآلخــ ــثــــر إلــ ــبــــادئــــهــــا، واالســــتــــمــــاع أكــ ومــ
واحــتــرام االخــتــاف، وبــنــاء الجسور للحفاظ 
بالفرد  اإلضــرار  دون  بالطبع  تماسكنا،  على 
أو باملجموعة، بآرائهم ومعتقداتهم«. وتابع: 
»لــــن نــتــفــق عــلــى كـــل شــــيء، ولــكــنــنــا سنتذكر 
دائما أن لدينا جميعًا جذورا مشتركة تخرج 

من هذا الكهف« في إشارة إلى الحرم.
ومثلت الــزيــارة التي قــام بها هرتسوغ، أمس 
األحد، إلى الحرم اإلبراهيمي في مدينة الخليل 
املـــحـــتـــلـــة، أقـــصـــى جـــنـــوبـــي الـــضـــفـــة الــغــربــيــة، 
وإشــعــالــه الــشــمــوع بــمــنــاســبــة عــيــد »األنـــــوار« 
اليهودي في القسم املخصص لصاة اليهود 
 آخـــر عــلــى املــكــانــة الــكــبــيــرة التي 

ً
هــنــاك، دلــيــا

ــــروع االســـتـــيـــطـــانـــي كــأحــد  ــــشـ يــحــظــى بـــهـــا املـ
ثوابت »اإلجماع« في إسرائيل. ويعّد اختيار 
هرتسوغ الخليل، وتحديدًا الحرم اإلبراهيمي، 
الزماني  التقاسم  إســرائــيــل  فيه  الــذي فرضت 
واملكاني بني الفلسطينيني واليهود، بزعم أن 
املكان يضم بعض قبور األنبياء، لكي يحتفي 
بــالــعــيــد، وانــتــقــالــه مـــن هــنــاك إلـــى مستوطنة 
»كريات أربع« على تخوم الخليل، بمثابة دعم 
صريح لاعتداءات التي ينفذها املستوطنون، 
سواء الذين يقطنون في الجيوب االستيطانية 
داخل املدينة، أو في املستوطنات والنقاط في 
مــحــيــطــهــا، وهــــي االعــــتــــداءات الــتــي تعاظمت 
بشكل كبير، باعتراف قيادة جيش االحتال، 
وعلى لسان وزير األمن بني غانتس، مع العلم 
أنه لم يصدر عن هرتسوغ أي تعليق على هذه 

االعتداءات.
وعلى الرغم من أن هرتسوغ كرئيس ال يعد 
فإنه ال يمكن  أو سياسية،  شخصية حزبية 

تجاهل حقيقة أنه كان زعيمًا لحزب العمل، 
الذي كان يعّد يومًا ضمن »معسكر السام« 
اإلسرائيلي، وهو ما يشي بحجم الدعم الذي 
يحظى به املشروع االستيطاني، الذي يرمي 
الضفة  فــي  الفلسطيني  الفضاء  تهويد  إلــى 
الــغــربــيــة. وتــعــزز الــخــطــوة الــتــي أقـــدم عليها 
هرتسوغ الطروحات األيديولوجية والدينية 
الــتــي تــنــطــلــق مــنــهــا قـــوى يــهــوديــة مــتــطــرفــة، 
الخليل في  تطالب باستنساخ ما حــدث في 
نــابــلــس، وتــدشــني مستوطنات هــنــاك، حتى 
يــتــمــكــن املــســتــوطــنــون مـــن الــســيــطــرة بشكل 

الجزائر ــ عثمان لحياني

ــات املـــحـــلـــيـــة  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــج االنـ ــائــ ــتــ ــرت نــ ــ ــهــ ــ أظــ
املـــزدوجـــة، الــبــلــديــة والــوالئــيــة، الــتــي جــرت 
في الجزائر، أول من أمس السبت، استمرار 
ــبــــني لـــصـــنـــاديـــق  ــنــــاخــ ــقــــاطــــعــــة ثــــلــــثــــي الــ مــ
ــــذي  االقــــــتــــــراع مـــنـــذ الـــــحـــــراك الـــشـــعـــبـــي، الـ
كـــان انــدلــع فــي فــبــرايــر/شــبــاط 2019. ولــم 
التصويت صعودًا في هذه  يتحرك مؤشر 
في  االقتراع  بمستوى  مقارنة  االنتخابات 
االســتــحــقــاقــات االنــتــخــابــيــة الــثــاثــة، الــتــي 
ــك عــلــى  ــ ــرت مــنــذ الــــحــــراك الــشــعــبــي، وذلـ جــ
الـــرغـــم مـــن طــبــيــعــة االنـــتـــخـــابـــات املــحــلــيــة، 
اجتماعيًا.  الناخبني  مــن  املرشحني  وقــرب 
ولــم يــذهــب 14 مــلــيــون نــاخــب مــن مجموع 
23 مليونًا إلى صناديق االقتراع، ليتوقف 
البلدية  االنتخابات  في  التصويت  مؤشر 
بــحــســب  املـــــائـــــة،  ــــي  فـ  35.97 حـــــــدود  عـــنـــد 
ــا أعـــلـــن عـــنـــه رئـــيـــس الــســلــطــة املــســتــقــلــة  مــ

دائم على منطقة »قبر يوسف« التي يزورها 
االحــتــال  تحت حماية جيش  هــنــاك  اليهود 

بشكل أسبوعي.
وقـــالـــت حــركــة »الـــســـام اآلن«، فـــي بـــيـــان، إن 
ــيـــطـــان فــــي الــخــلــيــل هــــو أبـــشـــع وجـــه  ــتـ »االسـ
الغربية،  الضفة  على  اإلسرائيلية  للسيطرة 
هـــرتـــســـوغ،  يـــخـــتـــار  أن  تــــصــــور  يـــمـــكـــن  وال 
الــــذي يــفــتــرض أن يــكــون شخصية مــوحــدة، 
 للقمع 

ً
إضاءة شمعة في مكان أصبح معقا

ــا، قـــالـــت مــنــظــمــة »كــســر  ــ ــدورهـ ــ ــنــــف«. بـ ــعــ والــ
الصمت« اإلسرائيلية، في بيان، إن »اختيار 
هرتسوغ إلضاءة الشمعة في معقل الكهانية 
قــــرار مــخــجــل«. ودعــــت الــرئــيــس اإلســرائــيــلــي 
إلى قــراءة بعض من آالف الشهادات لجنود 
ــتـــال الـــذيـــن خـــدمـــوا فـــي الــخــلــيــل، حــول  االحـ
الـــتـــي تنتجها  الــعــنــف والــعــنــصــريــة  ــدار  ــقـ مـ
ســـيـــاســـة االســـتـــيـــطـــان فــــي الـــخـــلـــيـــل. وقـــالـــت 
إن  بــيــان،  فــي  الفلسطينية،  الخارجية  وزارة 
»دولـــة االحــتــال اإلســرائــيــلــي تــواصــل تنفيذ 
ــة فــلــســطــني، في  ــ مــخــطــطــاتــهــا فـــي أرض دولـ
تــوزيــع مفضوح لــــأدوار وبــهــدف واحـــد هو 
نهب املزيد من األرض املحتلة وتخصيصها 
السياسي  الهرم  رأس  من  ا  بــدء لاستيطان، 
فـــي إســـرائـــيـــل مــمــثــا بــالــحــكــومــة ووزرائـــهـــا 
ومؤسساتها الرسمية، وهذه املرة بمشاركة 

لانتخابات في الجزائر محمد شرفي في 
إيجاز صحافي ليل السبت األحد. ومثلها 
ــي انـــتـــخـــابـــات  كـــانـــت نـــســـبـــة الـــتـــصـــويـــت فــ
إغاق  عند  بلغت  الوالئية، حيث  املجالس 
صناديق االقتراع 34.39 في املائة. واعتبر 
شــرفــي أن الــتــقــدم الــنــســبــي الــوحــيــد الـــذي 
واليات  في  التصويت جرى  سجله مؤشر 
منطقة القبائل، التي انتقلت من مستويات 
املائة  تصويت دنيا، بواحد إلى أربعة في 
خـــال االنــتــخــابــات الــنــيــابــيــة فـــي يــونــيــو/

ــي، إلــــى 18 فــــي املــــائــــة فــي  ــاضــ ــران املــ ــزيــ حــ
املائة في تيزي وزو، و27  بجاية، و20 في 

في املائة بالبويرة.
وعلى الرغم من أن نسبة التصويت الوطنية، 
أول من أمــس، أعلى من نسبة التصويت في 
الــتــي جــرت فــي يونيو  االنــتــخــابــات النيابية 
املاضي، والتي كانت 30 في املائة، فإنها تبدو 
وآلمــال  السياسية  السلطة  لتطلعات  مخيبة 
ــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة، وتـــوقـــعـــات  الــكــثــيــر مــــن الــ
مــراقــبــني كـــانـــوا يــعــتــقــدون أن جــمــلــة عــوامــل 
التصويت.  إلــى  الناخبني  دفــع  فــي  ستساعد 
املحلية  الطبيعة  الــعــوامــل  هـــذه  ومـــن ضــمــن 
لهذه االنتخابات، كون املجالس البلدية أكثر 
ما يهم املواطن، وهي أكثر مؤسسات الحكم 
قــربــًا مــنــه. ُيــضــاف إلــى ذلــك تــعــدد املرشحني، 
هذه  في  والعشائري  القبلي  العامل  ودخــول 
ــة إلـــــى عـــامـــل ســيــاســي  ــافــ ــتــــخــــابــــات، إضــ االنــ
القوى  كجبهة  بـــارز،  حــزب  بمشاركة  يتعلق 
االشـــتـــراكـــيـــة املــتــمــركــز فـــي مــنــطــقــة الــقــبــائــل، 
إذ كـــان ُيــعــتــقــد أن مــشــاركــة الــحــزب ســتــؤدي 
ــة )تـــمـــثـــل ســــــدس الــهــيــئــة  ــقـ ــنـــطـ ــبـــي املـ ــنـــاخـ بـ
العوامل  بــني  ومــن  التصويت.  إلــى  الناخبة( 
اإلضــافــيــة مــراجــعــة عـــدد مــن نــشــطــاء الــحــراك 
وترشحهم  االنتخابات  من  ملوقفهم  الشعبي 
ــانـــب كــــل ذلــــــك، وجــــــود هــيــئــة  فـــيـــهـــا. وإلــــــى جـ
مقبواًل  هامشًا  حققت  لانتخابات  مستقلة 

االحتال وأجهزته  مــرورًا بجيش  هرتسوغ، 
ــلـــفـــة، وصــــــواًل  ــتـ الـــعـــســـكـــريـــة واألمــــنــــيــــة املـــخـ
املــســتــوطــنــني اإلرهـــابـــيـــة املسلحة  ملــنــظــمــات 
املنتشرة على هضاب وجبال الضفة الغربية 
رسمي  إسرائيلي  إرهــاب  قواعد  في  املحتلة 
االحتال  أن »سلطات  إلــى  وأشـــارت  ُمنظم«. 
قــامــت بــرفــع الــعــلــم اإلســرائــيــلــي عــلــى سطح 
الـــحـــرم، إلـــى جــانــب نــصــب الــشــمــعــدان عليه 
فــي مــحــاولــة لتكريس تــهــويــده، عــلــى طريق 
ــلـــي اســـتـــعـــمـــاري  ــيـ ــرائـ مــخــطــط ســـيـــاســـي إسـ
املطامع  مــن  املــزيــد  األعــيــاد لتحقيق  يستغل 
ــاريــــع االســـتـــيـــطـــانـــيـــة الـــتـــوســـعـــيـــة فــي  واملــــشــ
املــحــتــلــة، واســتــكــمــال  الــفــلــســطــيــنــيــة  األرض 

عمليات تهويد قلب مدينة الخليل«.
وحـــــــــــذرت حــــركــــتــــا »الـــــجـــــهـــــاد اإلســـــــامـــــــي«، 
و»الـــجـــبـــهـــة الـــشـــعـــبـــيـــة لـــتـــحـــريـــر فــلــســطــني«، 
ــتـــحـــام هـــرتـــســـوغ لــلــمــســجــد  مــــن تـــداعـــيـــات اقـ
»الجهاد«  باسم  املتحدث  اإلبراهيمي. وحمل 
طارق عز الدين، في بيان، »العدو الصهيوني 
كــامــل املــســؤولــيــة عــّمــا ســيــتــرتــب عــلــى عملية 
الفلسطيني ال  »الشعب  االقــتــحــام«. وأضـــاف: 
يسمح بأن تمر محاوالت املساس بمقدساته 
دون أن يتصدى لها رجاله وأحــراره«. وشدد 
»الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة«، فـــي بــيــان مـــن جهتها، 
ــــي ســـيـــاق  ــأتــــي فـ  »هـــــــذه الــــخــــطــــوة تــ

ّ
ــلـــى أن عـ

من االستقالية عن اإلدارة ووفرت املصداقية 
ــة. لـــكـــن مـــجـــمـــوع هـــذه  ــيـ ــابـ ــتـــخـ لــلــعــمــلــيــة االنـ
العوامل لم يكن كافيًا، أو هكذا يبدو، إلقناع 
أكثر  الناخبني بالتصويت في  أكبر من  عــدد 
االنتخابات تعلقًا بشؤونهم اليومية مقارنة 
بــأيــة انــتــخــابــات أخـــرى، إذ لــم يــخــدم السياق 
ــتـــمـــاعـــي الــــــذي جـــــرت فـــيـــه االنـــتـــخـــابـــات  االجـ
املحلية هذا االستحقاق. وعلى العكس تمامًا، 
فإن تزامن االنتخابات مع موجة غاء األسعار 
وسلسلة أزمات تموين وندرة األدوية البالغة 
ــد األوضـــاع 

ّ
الــحــســاســيــة، كــاألنــســولــني، وتــعــق

نسبيًا  باعد  الــجــزائــريــني،  لغالبية  املعيشية 
بينهم وبني صندوق االنتخابات الذي يبدو 
ضحية لأزمة االجتماعية الخانقة. ويندرج 
في نفس السياق التوقيت الخطأ الذي طرحت 
فــيــه الــحــكــومــة خــيــار رفـــع الـــدعـــم عـــن أســعــار 
املواد الواسعة االستهاك، وهو ما شكل حالة 
من القلق الشعبي، إذ أقّر الرئيس عبد املجيد 
تبون، في حوار تلفزيوني، الجمعة املاضي، 

بالتوقيت الخاطئ لطرح هذا النقاش.
الـــتـــصـــويـــت جـــزء  نـــســـبـــة  تــــدنــــي  كـــــان  وإذا 
ــح عـــن قــلــق اجــتــمــاعــي من  مـــن تــعــبــيــر واضــ
خـــيـــارات حـــارقـــة تــتــوجــه إلــيــهــا الــحــكــومــة، 
فــــإن الــتــفــســيــرات الــســيــاســيــة تــطــرح قــــراءة 
الجزائريني  ثلثي  عـــزوف  أخـــرى الســتــمــرار 
ــويـــت. ويــــؤكــــد املـــتـــحـــدث بــاســم  ــتـــصـ عــــن الـ
ــرى األحـــــــزاب  ــبــ ــلــــم، كــ ــة مـــجـــتـــمـــع الــــســ ــركــ حــ
اإلســامــيــة واملــعــارضــة فــي الــجــزائــر، نصر 
»العربي  لـ فــي تصريح  حـــمـــدادوش،  الــديــن 

دعــمــه )هـــرتـــســـوغ( وتــعــزيــزه ملــكــانــة مــشــروع 
االستيطان والضم الزاحف في الضفة املحتلة 
 »هذه 

ّ
واستمرار مشروع التهويد«. وأّكدت أن

لن  الخطيرة  وتداعياتها  بأبعادها  الخطوة 
تزيد شعبنا إال إصرارًا على استمرار مقاومة 
االحــــتــــال حـــتـــى رحـــيـــلـــه عــــن أرضــــنــــا كــامــلــة، 

وتحقيق حريته واستقاله وعودة الجئيه«.
واعـــتـــبـــرت األمــــانــــة الـــعـــامـــة لــجــامــعــة الــــدول 
العربية، في بيان، أن »ما تتعرض له مدينة 
يؤكد  اإلبراهيمي،  الــحــرم  وخــاصــة  الخليل، 
إمــــعــــان ســـلـــطـــات االحــــتــــال فــــي الـــعـــدوانـــيـــة 
والــعــنــصــريــة، ومــواصــلــة إرهــابــهــا الرسمي 
وحقوقه  الفلسطيني  الشعب  ضــد  واملــنــظــم 
الـــذي تمارسه  ومــقــدســاتــه، فــي ذات املــنــهــج 
ــهــــداف املــســجــد  ــتــ فــــي تـــهـــويـــد الــــقــــدس، واســ
فــلــســطــني  دولــــــــة  أرض  األقــــــصــــــى، وســـــائـــــر 
املــحــتــلــة«. وشــــددت عــلــى »ضــــرورة أن يعبر 
املقام  وفــي  املعنية،  مؤسساته  عبر  الــعــالــم، 
ــن مــوقــفــه الـــرافـــض  األول األمـــــم املـــتـــحـــدة، عـ
لـــهـــذا االســــتــــهــــداف لــلــمــقــدســات اإلســـامـــيـــة 
واملــســيــحــيــة، وتــحــمــل مــســؤولــيــاتــه التــخــاذ 
الــتــدابــيــر الـــازمـــة لــلــتــصــدي لــهــذا الـــعـــدوان، 
بتوفير  املتواصل  اإلسرائيلي  واالستهداف 
الفلسطيني  الشعب  ألبناء  الازمة  الحماية 

ومقدساته بما فيها القدس والخليل«.

الــجــديــد«، أن »الــعــزوف االنــتــخــابــي األخير 
الجزائريني  ثقة  أزمــة  بقاء  بــوضــوح  ُيظهر 
ــة،  ــيـ ــابـ ــتـــخـ فــــي الـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة واالنـ
إليها  يــنــظــر  املـــواطـــن  ــزال  يــ وهـــي عملية ال 
تتوفر  لــم  السياسية  العملية  وأن  بــرتــابــة، 
عــلــى نــصــاب الـــقـــوة فـــي الــتــغــيــيــر«. ويــلــفــت 
إلـــى وجــــود »خــيــبــة أمـــل كــبــيــرة عــامــة لــدى 
الــجــزائــريــني بــعــد الـــحـــراك الــشــعــبــي. هــنــاك 
ــالــــة إحــــبــــاط، بــعــد  انـــكـــســـار فــــي األمـــــــل، وحــ
التفاف واضح للسلطة على مطالب الحراك 
الشعبي، وهذا يجعل الكثير من الجزائريني 
ال يـــرون فــي االنــتــخــابــات وســيــلــة للتغيير 
بــل مجرد  السلطة،  السلمي على  والــتــداول 
عملية آلية إلعــادة تركيز مؤسسات، بدون 

تغييرًا جديًا وفقًا طموحات  ذلــك  يمثل  أن 
وتطلعات الجزائريني التي عّبروا عنها في 

تظاهرات الحراك«.
بثقل  سياسي،  كفاعل  حــمــدادوش،  ويلقي 
السلطة.  على  االنتخابي  التصويت  مـــأزق 
ــا يـــطـــرحـــه مــقــنــع لــلــكــثــيــريــن،  ــبــــدو أن مــ ويــ
 غالبية نشطاء الحراك الشعبي 

ّ
خصوصًا أن

على  يتفقون  املعارضة  السياسية  والقوى 
املــنــحــى ذاتــــه، وهـــو مــا ذهـــب إلــيــه املتحدث 
باسم جبهة القوى االشتراكية وليد زرابي، 
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«.  فـــي تــصــريــح ســـابـــق لــــ
ويــقــول إن مــمــارســات الــســلــطــة، واســتــمــرار 
ــاخ قـــمـــع الــــحــــريــــات والـــتـــضـــيـــيـــق عــلــى  ــنــ مــ
ــــام، وعــجــز سلطة  الــعــمــل الــســيــاســي واإلعــ

االنــتــخــابــات عـــن الــحــد مـــن تــدخــل اإلدارة، 
ــزاب املــــــواالة، هـــي الــتــي  ــ واالنـــحـــيـــاز إلـــى أحـ

تكبح اندفاع الجزائريني إلى التصويت.
لـــكـــن تـــفـــســـيـــرات أخــــــــرى تـــحـــّمـــل األحــــــــزاب 
ــزءًا مــــن املــســؤولــيــة  ــ الــســيــاســيــة نــفــســهــا جــ
عـــن حــالــة الــقــطــيــعــة بـــني أغــلــبــيــة الــنــاخــبــني 
ــنـــدوق، وتــــرى أن فــشــل األحــــــزاب في  والـــصـ
الدفاع عن الحقوق، االجتماعية والعمالية، 
الــســيــاســي وعشوائية  الــخــطــاب  ومــســتــوى 
الــتــرشــيــحــات لــــدى غــالــبــيــتــهــا، ســبــب بـــارز 
لـــلـــعـــزوف االنـــتـــخـــابـــي. وفــــي هــــذا الــســيــاق، 
في جامعة  السياسية  العلوم  أستاذ  يؤكد 
الـــجـــزائـــر تـــوفـــيـــق بــــوقــــاعــــدة، فــــي تــصــريــح 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أنــــه »مــــن املـــؤكـــد أن  لــــ
ضعف املشاركة ال تتحمله السلطة وحدها. 
حتى األحــزاب السياسية تتحمل جــزءًا من 
الفعل  عن  بعيدة  بقائها  بسبب  املسؤولية 
املتعددة  القضايا  السياسي والتعاطي مع 
الــتــي عــرفــتــهــا الـــبـــاد فـــي الــفــتــرة األخـــيـــرة. 
وفــــي تـــقـــديـــري فــــإن بـــقـــاء مـــؤشـــر املــشــاركــة 
والوالئية  البلدية  املحلية  االنتخابات  فــي 
فـــي مــســتــويــاتــهــا الــدنــيــا، رغـــم أهــمــيــة هــذه 
ــات بــســبــب مـــامـــســـة املــنــتــخــبــني  ــابـ ــخـ ــتـ االنـ
ملشاكل وهموم املواطنني مباشرة، وتدخل 
في  واملناطقية  والقبلية  العائلية  العوامل 
تــحــديــد خــريــطــة املــجــالــس املــحــلــيــة، يــعــود 
ــى املـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي الـــعـــام  ــ بــــاألســــاس إلـ
واملمارسة  الخطاب  مستوى  على  املــــأزوم، 
ــلــــت تـــطـــرح  ــــي ظــ ــتـ ــ ــة األحــــــــــــــزاب، الـ ــهــ مـــــن جــ
شعارات ووعودا كانت قطعتها أيضًا خال 
لها  تتنكر  أن  قبل  التشريعية،  االنتخابات 
في البرملان، من خال قانون املوازنة األخير، 
السياسية  الحرية  أو على مستوى هامش 
الــضــيــق واملــكــبــل بــعــدد مـــن اإلجـــــــراءات من 
املمارسة  أطر  التي تجاوزت  السلطة،  جهة 

السياسية املعهودة قبل الحراك الشعبي«.

الحرم اإلبراهيمي يتحول إلى ثكنة عسكرية... 
وتحذير فلسطيني من تداعيات االقتحام

هرتسوغ )يمين( في الحرم اإلبراهيمي أمس  )مناحيم كهانا/فرانس برس(

لم يتحرك مؤشر التصويت صعودًا بشكل كبير في هذه االنتخابات )العربي الجديد(

وليد التليلي

لم تتخلص الساحة السياسية الحزبية 
التونسية من ُعقدها، وال يبدو أن كل 

دروس املاضي، وإخفاقاته، كانت 
مفيدة للبعض. نفس رغبة تصّدر 

املشهد والزعامة والقيادة، تمّيز 
صف املعارضة التونسية. ال يهم إن 
زاد شتاتها وتمزقها، وإخفاقها في 
تحقيق هدفها األسمى، أن تنتصر 
على من تعارض. سؤالها املهم، من 

هو البطل؟ مع أن الجميع يخسر في 
النهاية وال يتحقق شيء ألي كان.

ويتبني في تالسن وصراع قيادات 
وأحزاب وشخصيات معارضة 
للرئيس قيس سعّيد، في األيام 

األخيرة، مدى هذا املرض الذي تعاني 
منه الساحة التونسية منذ سنوات. 

 إلى الوراء 
ً
ويكفي أن نعود قليال

لنتذكر كيف فشل معارضو حركة 
»النهضة« في إضعافها واالنتصار 

عليها في كل املعارك االنتخابية، 
بسبب تعدد ترشيحاتهم وعجزهم 
عن االتفاق على توحيد جهودهم، 
مع أن »النهضة« ال تمثل أكثر من 

25 في املائة من األصوات في أحسن 
حاالتها. وهو ما تكرر في كل 

املحطات االنتخابية التي شهدتها 
البالد في السنوات األخيرة. ويتكرر 

األمر نفسه اليوم في معارضة سعّيد. 
فبعد أن تخفت أحزاب، وناورت أخرى 

بني معارضته وتأييده، خرجت 
شخصيات بشكل تلقائي وشكلت 

مبادرة »مواطنون ضد االنقالب«، التي 
نجحت في خلق توازن في الساحة 

التونسية وإعادة توزيع األوراق. 
ولكن خرجت مبادرة جديدة، السبت 

املاضي، هي »التحالف املدني الوطني« 
ضد االنقالب، بنفس الشعارات 

»مواطنون«. ولكنها  واألفق السياسي لـ
بالتأكيد تعكس خالفًا معها ونوايا 

سياسية مختلفة.
ل ائتالف األحزاب األربعة، 

ّ
وقبلها تشك

التيار الديمقراطي والجمهوري وآفاق 
تونس والتكتل، في جبهة معارضة، 

ال يبدو أنها تنشط كثيرًا بسبب 
االختالف حول بعض الخيارات، 

فيما تغرق بقية األحزاب في بيانات 
ال تضيف شيئًا للساحة، وال تنوي 
االلتحاق بالجبهة أو غيرها، خوفًا 

من أن تكون تابعة ال قائدة. وخالصة 
األمر، أن الكل يريد أن يقود السفينة 

التي تغرق كل يوم أكثر وتنهار، 
ومعها البالد، ولم تفلح إلى اليوم 

في توحيد كل الجهود لدفع سعّيد، 
املمسك بالقرار، إلى طاولة الحوار، 

وفرض هذا الخيار عليه. ونتابع اليوم 
تالسنًا غريبًا بني بعض الشخصيات 
السياسية، وانتقادها ألخرى تراجعت 

عن دعمها لسعّيد، بعد أن انتبهت 
للخطيئة، أو بسبب حسابات سياسية 

خاصة، أو ألي سبب آخر. فلم هذا 
الجلد وهذا اإليذاء؟ وهل العبرة بمن 

سبق إلى كرسي املعارضة أم بإنقاذ 
البالد وجمع الشتات؟

عدة عوامل أدت إلى 
مواصلة مقاطعة 

االنتخابات في الجزائر، إذ 
تزامنت مع موجة غالء 

األسعار وسلسلة أزمات 
تموين وندرة األدوية، 
وعدم رؤية الكثير من 

المواطنين في االستحقاق 
وسيلة للتغيير والتداول 

السلمي على السلطة

شرفي  محمد  الجزائر  في  لالنتخابات  المستقلة  السلطة  رئيس  أعلن 
خالل  اإلعالن  سيتم  أنه  األحد،  السبت  ليل  صحافي  إيجاز  في  )الصورة(، 
ــي عــن »الــنــتــائــج  ــال ــح ــبـــوع ال األسـ
تجديد  ــات  ــاب ــخ ــت الن ــة«  ــت ــؤق ــم ال
التي  والوالئية  البلدية  المجالس 
جرت أمس األول، موضحًا أن النتائج 
النهائية، الخاصة بفوز كل حزب أو 
القوائم الحرة، ستصدر بعد انقضاء 
القانون  وينص  الــطــعــون.  آجــال 
االدارية  المحكمة  تفصل  أن  على 
في الطعن في »أجل خمسة أيام 

من تاريخ إيداع الطعن«.

النتائج المؤقتة خالل أيام

Monday 29 November 2021 Monday 29 November 2021
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النووي اإليراني
الــجــهــود الــســابــقــة فــي ردم فــجــوة الــثــقــة بني 
أطــــراف املــفــاوضــات الــنــوويــة إلـــى مــحــاوالت 
الغرب جعل أي اتفاق منصة مثبتة ملمارسة 
املــزيــد مــن الضغوط على إيــــران«، داعــيــًا إلى 
وضع آلية تمنع انتهاك أي اتفاق في فيينا. 
وأكد »ضرورة أن يدفع الغرب ثمن أي انتهاك 
: »إننا مستعدون 

ً
 لتعهداته«، قائا

ً
مستقبا

لــحــوار عـــادل ودقــيــق عــلــى أســـاس الحصول 
على ضمانات والتحقق من رفع العقوبات«. 
للمفاوضات،  الرسمي  لانطاق  واستباقًا 
عقد الــوفــد اإليــرانــي، فــي فيينا أمــس األحــد، 
اجتماعات ثنائية وثاثية مع أطراف االتفاق 
ــنـــووي. وأشــــار مــنــدوب إيــــران الـــدائـــم لــدى  الـ
املــنــظــمــات الــدولــيــة فـــي فــيــيــنــا، مــحــمــد رضــا 

طهران ــ صابر غل عنبري

بــعــد شـــّد وجـــذب اســتــمــر لنحو 5 
ــســتــأنــف، الـــيـــوم اإلثــنــني، 

ُ
أشـــهـــر، ت

مـــفـــاوضـــات فــيــيــنــا الـــنـــوويـــة بــني 
الــدولــيــة، إلحــيــاء االتفاق  طــهــران واملجموعة 
ــــع فـــي عــــام 2015. 

ّ
ـــح، واملــــوق

ّ
ــنــــووي املـــتـــرن الــ

ويــرافــق استئناف املــفــاوضــات تــشــاؤم حــذر، 
تــعــكــســه تـــصـــريـــحـــات جـــمـــيـــع األطـــــــــراف فــي 
أجــواء مشحونة، وسط تهديدات إسرائيلية 
وأمــيــركــيــة بــالــلــجــوء إلـــى الــخــيــار العسكري، 
ــيـــة   عـــن تـــحـــذيـــرات وانـــتـــقـــادات أوروبـ

ً
فـــضـــا

لطهران. واستبقت إيران انطاق املفاوضات 
ــا. واتـــــهـــــم كــبــيــر  ــ ــهـ ــ ــروطـ ــ ــتــــوى شـ ــــع مــــســ ــرفـ ــ بـ
املـــفـــاوضـــني اإليــــرانــــيــــني، عــلــي بـــاقـــري كــنــي، 
فـــي مــقــال فـــي صــحــيــفــة »فــايــنــنــشــال تــايــمــز« 
البريطانية نشر أمس األحد، الدول الغربية، 
ــفــــاوضــــات  ــة أمــــيــــركــــا، بـــاســـتـــغـــال املــ ــاصــ خــ
الـــنـــووي السلمي  ــران  إيــ للحد مــن »بــرنــامــج 
بـــاده تبتغي تحقيق  إن  ــال  واملـــشـــروع«. وقـ
هدفني في مفاوضات فيينا، »األول هو رفع 
الـــعـــقـــوبـــات بــشــكــل كـــامـــل ومـــضـــمـــون وقــابــل 
تحقيق  هــو تسهيل  والــثــانــي  مــنــه،  للتحقق 
الـــحـــقـــوق الــقــانــونــيــة لــلــشــعــب اإليــــرانــــي في 
اســتــخــدام الــعــلــم الــنــووي الــســلــمــي، وخــاصــة 
للغاية  املــهــمــة  الــيــورانــيــوم  تخصيب  تقنية 
ــة، وفــــــق مــــعــــاهــــدة حــظــر  ــيـ ــاعـ ــنـ ألغـــــــــراض صـ
ــزا »فــشــل  ــ ــة«. وعــ ــنــــوويــ انـــتـــشـــار األســـلـــحـــة الــ

غائبي، أمس، إلى أن الوفد، الذي يرأسه  علي 
بـــاقـــري كــنــي، عــقــد مــبــاحــثــات عــلــى مستوى 
ــاء الــوفــود مــع وفـــدي الصني  الــخــبــراء ورؤســ

وروسيا ومنسق املفاوضات أنريكي مورا.
وكـــانـــت املـــفـــاوضـــات انــطــلــقــت خـــال إبــريــل/
ــــوالت مــنــهــا،  ــقـــدت 6 جـ نــيــســان املــــاضــــي، وعـ
لكنها توقفت في 20 يونيو/حزيران املاضي، 
بطلب من إيران، بحجة عملية انتقال السلطة 
»املعتدل«  الرئيس  مــن  الــبــاد  فــي  التنفيذية 
حــــســــن روحــــــانــــــي إلـــــــى الــــرئــــيــــس املـــحـــافـــظ 
ــــف املـــفـــاوضـــات،  إبـــراهـــيـــم رئـــيـــســـي. لـــكـــن وقـ
كـــانـــت لـــه أســـبـــاب مــوضــوعــيــة أخــــــرى. وعــن 
هذه األسباب، يشير رئيس تحرير صحيفة 
»الــوفــاق« اإليرانية، مختار حــداد، إلــى حالة 
االنــــســــداد الــتــي وصــلــت إلــيــهــا املـــفـــاوضـــات، 
لتعزيز  الوقت  في  لاستثمار  إيــران  وسعي 
الـــقـــدرات الــنــوويــة الســتــخــدامــهــا كــــأوراق في 
ــران تعود  »إيــ أن  مــؤكــدًا  املقبلة،  املــفــاوضــات 
لهذه املفاوضات وبيدها أوراق قوة كثيرة«. 
ويـــضـــيـــف حـــــــداد، لــــ«الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، أن 
املفاوضات  املتحدة أوصل  الواليات  »سلوك 
إلــى طريق مسدود،  السابقة  خــال جوالتها 
ــــدت طـــهـــران مـــرونـــة فـــي خــوضــهــا  بــعــد أن أبـ

لعودة واشنطن إلى االتفاق النووي«. 
الــخــارجــيــة اإليـــرانـــيـــة ال تتغير  والــســيــاســة 
بتغيير الــحــكــومــات، عــلــى الــرغــم مــن أنـــه قد 
يــكــون لـــدى كـــل حــكــومــة تــوجــه مــخــتــلــف عن 
األخرى، كما يقول حداد، لـ«العربي الجديد«، 

مضيفًا أنه في ما يتعلق بامللفات الحساسة، 
ــفــــاوضــــات بــشــأنــه،  ــنــــووي واملــ ــلـــف الــ مــثــل املـ
ــلـــى لــأمــن  فــصــانــع الـــقـــرار هـــو املــجــلــس األعـ
ــراف املــرشــد األعــلــى علي  الــقــومــي، تــحــت إشــ
تنفيذية.  سلطة  تبقى  والحكومة  خامنئي، 
وفي السياق، يوضح رئيس تحرير صحيفة 
»الــوفــاق« أن السياسة اإليــرانــيــة حــول امللف 
النووي »واضحة وثابتة«، حددها خامنئي 

العقوبات،  في ثــاث نقاط، هي »رفــع جميع 
ــن رفــــع  ــ ــقــــق مــ ــحــ ــتــ وتــــقــــديــــم ضـــــمـــــانـــــات، والــ

العقوبات«. 
ولــــم يــســاهــم حــســم الـــجـــدل حــــول اســتــئــنــاف 
املــــفــــاوضــــات مــــن عــــدمــــه، وإعـــــــان إيـــــــران مــع 
االتـــحـــاد األوروبــــــــي، فـــي الــثــالــث مـــن الــشــهــر 
الحالي، موعد استئنافها، في تخفيف حدة 
التوتر، بل على العكس من ذلك، زاد التراشق 

األيام  املتبادلة خال  والتهديدات  اإلعامي، 
األخيرة بني إيران وكل من أميركا والترويكا 
األوروبـــــيـــــة )فـــرنـــســـا وبــريــطــانــيــا وأملـــانـــيـــا( 
الشريكة فــي االتــفــاق الــنــووي. هــذه األجـــواء 
قــبــل اســتــئــنــاف املـــفـــاوضـــات بــفــتــرة وجــيــزة، 
قــــد يــــكــــون مــــردهــــا ســـعـــي كــــل مــــن الـــطـــرفـــني 
للضغط على اآلخــر، للحد من مطالبه خال 
املزيد  تقديم  إلــى  ودفعه  املقبلة،  املفاوضات 

ذاته  الوقت  لكنها تعكس في  التنازالت،  من 
حالة تشاؤم لدى كافة األطراف، قبيل العودة 

إلى طاولة التفاوض.
خـــال فــتــرة الــشــهــور الــخــمــســة الــتــي توقفت 
فيها املفاوضات، والتي أرادت طهران تحويل 
الـــعـــودة إلــيــهــا إلـــى ورقـــة ضــغــط، لــم يحصل 
تــغــيــيــر فـــي املـــواقـــف األمــيــركــيــة فـــي االتــجــاه 
الذي ترغبه طهران، فالواليات املتحدة ظلت 

املتزامن لاتفاق  االمتثال  إلى  تكرر دعوتها 
النووي، مع العودة بشكل الفت إلى الحديث 
عن الخيار العسكري. وفي اإلطــار، قال قائد 
القيادة املركزية األميركية، كينيث ماكينزي، 
األميركية،  »التايم«  ملجلة  املاضي،  األسبوع 
إن إيــــران بــاتــت قــريــبــة جـــدًا مــن صــنــع ســاح 
نـــــووي، مــضــيــفــًا أن قـــواتـــه مــســتــعــدة لــخــيــار 
عسكري محتمل في حال فشل املحادثات بني 

القوى العاملية وإيران.
ــد املــبــعــوث األمـــيـــركـــي الــخــاص  ــك، أكــ ــ إلــــى ذلـ
ــالــــي، الــســبــت  بـــالـــشـــأن اإليـــــرانـــــي، روبـــــــرت مــ
املـــاضـــي، أن »تــركــيــزنــا عــلــى الــدبــلــومــاســيــة، 
لنرى أنه يمكننا العودة إلى االتفاق النووي 
أم ال. فـــإن لــم يــحــصــل ذلــــك، واخـــتـــارت إيـــران 
عــدم الــعــودة إلــى االتــفــاق، فمن الــواضــح أننا 
سنتجه نــحــو طـــرق دبــلــومــاســيــة أخــــرى، أو 
اإليراني«،  النووي  البرنامج  غيرها ملعالجة 
مؤكدًا في تصريحات أخرى، أمس األحد، أن 
حــاســمــا«،  »منعطفًا  تمثل  فيينا  مــحــادثــات 
مــع دعــوتــه إيـــران إلــى تحديد خياراتها. في 
األثناء، ظلت إسرائيل املتهمة إيرانيًا بتنفيذ 
عــــدة »عــمــلــيــات تــخــريــبــيــة« خــــال الــســنــوات 
ــة، تــواصــل  ــنـــوويـ األخــــيــــرة ضـــد مــنــشــآتــهــا الـ

تهديداتها باستهداف هذه املنشآت. 
كــمــا أن فــشــل زيــــــارة املـــديـــر الـــعـــام لــلــوكــالــة 
ــة، رافــائــيــل غــروســي،  الــدولــيــة لــلــطــاقــة الـــذريـ
في  املاضيني،  والثاثاء  اإلثنني  إلــى طهران، 
أعــلــن غــروســي نفسه،  كــمــا  نــتــيــجــة،  تحقيق 
الــوضــع، وهــو بعث رسالة غير مريحة  فاقم 

قبيل استئناف املفاوضات. 
ــات فــيــيــنــا الــتــي  ــفــــاوضــ وتـــعـــتـــري طــــريــــق مــ
تستأنف اليوم، عقد وعقبات أساسية. ويرى 

الــخــبــيــر اإليـــرانـــي املــتــخــصــص فــي الــعــاقــات 
ــدايـــي،  ــة، اســـنـــفـــديـــار خـ ــيـ ــركـ ــيـ ــيــــة األمـ اإليــــرانــ
ــم تلك  أن غــيــاب الــثــقــة بــني الــطــرفــني ُيــعــّد أهـ
العقبات. وفي ظل غياب هذه الثقة، فإن إيران 
لــديــهــا هــاجــس بــقــاء الــعــقــوبــات عــلــى أرض 
الــواقــع ورفــعــهــا عــلــى الــــورق فــقــط، كــمــا أنها 
قلقة من أن تنسحب واشنطن مرة أخرى من 
االتفاق النووي، كما يقول خدايي، لـ«العربي 
قلق  إلــى  الوقت نفسه،  الجديد«، مشيرًا، في 
أمــيــركــي مــمــاثــل مــن اســتــغــال إيــــران االتــفــاق 
ــه، لــلــمــضــي قـــدمـــًا في  ــائـ ــيـ الــــنــــووي، بــعــد إحـ
املتحدة  الواليات  ضد  اإلقليمية  سياساتها 

وحلفائها. 
وبرز خال الفترة املاضية، خاف بني إيران 
وبقية أعــضــاء االتــفــاق الــنــووي، إضــافــة إلى 
منها  التي ستستأنف  النقطة  حــول  أميركا، 
هذه  جميع  تؤكد  فبينما  فيينا.  مفاوضات 
األطراف على ضرورة استئنافها من النقطة 
املفاوضات في جولتها  التي توقفت عندها 
ــران إلــــى إطـــاقـــهـــا من  ــ ــة، تــســعــى إيــ الـــســـادسـ
جـــديـــد، فـــي مـــؤشـــر عــلــى رفــضــهــا اتــفــاقــيــات 
جــزئــيــة حــصــلــت خــــال الــــجــــوالت الــســابــقــة. 
السياسي  بدعمها  املعروفة  روســيــا،  وأبــدت 
ملوقف طهران من االتفاق النووي، معارضتها 
أن  التوجه اإليراني، ما يعني  الشديدة لهذا 
طهران قد تفقد دعم موسكو في حال أصرت 

على موقفها هذا خال املفاوضات. 
وعــــمــــا إذا كــــانــــت هــيــمــنــة املـــحـــافـــظـــني عــلــى 
الحكومة وفريق إيران املفاوض تشكل عقبة، 
الرافضة  أو  املتحفظة  مواقفهم  إلــى  بالنظر 
ــــي أن هـــذه  ــدايـ ــ ــفــــاق الــــــنــــــووي، يــــــرى خـ لــــاتــ
الحكومة قبلت باملفاوضات وأنها منسجمة 

فشل زيارة غروسي )يسار( إلى طهران فاقم التشاؤم بشأن المفاوضات )عطا كيناري/ فرانس برس(

شروطها  في  التشّدد  عبر  طهران،  تحاول 
المقدمة إلى مفاوضات فيينا بشأن االتفاق 
النجاح  اإلثنين،  اليوم  تنطلق  والتي  النووي، 
حسن  الرئيس  حكومة  فيه  أخفقت  ما  في 
طــهــران  بــيــن  الــثــقــة  غــيــاب  أن  إال  روحـــانـــي، 
من  يزيدان  المتبادلة  والتهديدات  وواشنطن 

تشكيك المراقبين في نجاح المفاوضات

الحدث

مفاوضات على وقع التهديد

عادت أميركا للحديث، 
بشكل الفت، عن الخيار 

العسكري

طالبت طهران بأن 
يدفع الغرب ثمن أي 

انتهاك لتعهداته

باقري  علي  المفاوضين  كبير  يترأسه  الذي  اإليراني  الوفد  تكوين  أثار 
يلفت  وما  والدوليين.  اإليرانيين  المراقبين  اهتمام  )الصورة(  كني 
ــيــة  ــران اإلي الــحــكــومــة  أن  الــنــظــر 
تركيبة  عــلــى  أبــقــت  ــدة  ــجــدي ال
في  ــارك  ش ــذي  ال الخبراء  فريق 
للمفاوضات،  السابقة  الجوالت 
إلى  جددًا  أعضاء  ضمت  لكنها 
أعضاء  أن  كما  الــفــريــق.  ــذا  ه
التصنيفات  عن  بعيدون  الوفد 
الحزبية، وعملوا مع الحكومات 
السابقة، اإلصالحية والمحافظة، 

وتقلدوا مناصب رفيعة فيها.

تكوين الفت للوفد

متابعة

السودان: تنكيل بالمعتقلين السياسيين

الخرطوم ــ عبد الحميد عوض

تــواصــل الــســلــطــات االنــقــابــيــة فــي الــســودان 
ــفــــاق بـــني زعـــيـــم االنـــقـــاب،  الــتــنــصــل مـــن االتــ
رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، 
ورئيس الــوزراء عبد الله حمدوك، وال سيما 
في ما يتعلق بمسألة إطاق سراح املعتقلني 
السياسيني الذين يبدو أنه تجري محاوالت 
بهم  والتنكيل  االعتقال  قيد  بعضهم  إلبقاء 
تحت ذرائـــع واتــهــامــات جــديــدة على طريقة 
»تـــــدويـــــر« الـــقـــضـــايـــا الـــحـــاصـــلـــة فــــي مــصــر. 
وبــيــنــمــا يــعــانــي الـــســـودان مــن عـــدم اســتــقــرار 
أكتوبر/ العسكر في 25  انقاب  داخلي منذ 

تــشــريــن األول املــاضــي عــلــى املــدنــيــني، عــادت 
في الساعات املاضية لتبرز مسألة التدهور 
قتل  إثيوبيا، حيث  مع  الحدود  األمني على 
في اشتباكات هناك أول من أمــس السبت 6 

جنود سودانيني.
سلطات  أن  أمــس  الجديد«  »العربي  وعلمت 
االنقاب في السودان أحالت كا من إبراهيم 
الله  عبد  في حكومة  الصناعة  وزيــر  الشيخ 
التاج،  واسماعيل  ووجـــدي صالح  حــمــدوك، 
عـــضـــوي لــجــنــة إزالــــــة الــتــمــكــني، ومــجــمــوعــة 
نيابة  إلــى  السياسيني  املعتقلني  مــن  أخـــرى 
أمن الدولة، وذلك بعد تدوين باغات جنائية 
أمن  نيابة  فــإن  املعلومات،  ضدهم. وبحسب 
للمادتني  التحقيق معهم وفقًا  بــدأت  الــدولــة 
58 و62 مــن الــقــانــون الــجــنــائــي، وهـــي مــواد 
ــارة  ــ خـــاصـــة بــالــتــحــريــض عــلــى الــجــيــش وإثـ
الــتــذمــر داخــلــه، ورفــضــت الــســلــطــات السماح 

ملحامي املتهمني وأسرهم بمقابلتهم.
وكــانــت الــســلــطــات االنــقــابــيــة قــد بـــدأت في 
إطاق سراح عدد من املعتقلني السياسيني 
بموجب اتفاق بني البرهان ورئيس الوزراء 
لكنها  املاضي،  األسبوع  الله حمدوك،  عبد 
ال تزال تبقي على عدد من املعتقلني بحجة 
نيتها تقديمهم للمحاكمة. وكانت سلطات 

ــاء الــــســــبــــت، ســــراح  ــقـــت مــــســ ــلـ االنـــــقـــــاب أطـ
إبـــراهـــيـــم الــشــيــخ وآخــــريــــن، لــكــنــهــا أعــــادت 
ــال بــعــضــهــم ومـــنـــهـــم الـــشـــيـــخ بــحــجــة  ــقـ ــتـ اعـ
ــــود بـــاغـــات جــنــائــيــة ضـــدهـــم، وفــــق ما  وجـ

»العربي الجديد«. ذكرت مصادر لـ
القانونية  اللجنة  من جهته، وصــف عضو 
والتغيير«،  الــحــريــة  إعـــان  »قـــوى  لتحالف 
املـــحـــامـــي مــعــز حـــضـــرة الـــبـــاغـــات فـــي حق 
عـــدد مــن رمــــوز الــســلــطــة االنــتــقــالــيــة، بأنها 
لها«، موضحًا  قانونيًا  أســاس  »كيدية وال 
فــــي حـــديـــث مــــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أنــهــم 
فشلوا كمحامني في مقابلة موكليهم أمس، 
التحقيق معهم بواسطة نيابة  أن بدأ  بعد 
أمن الدولة. وأشــار إلى أنه تم فتح باغات 
ضــد 25 مــن قـــيـــادات الــتــحــالــف فـــور إطــاق 

سراحهم من االعتقال.
ــن فـــتـــح بـــاغ  ــه مــ ــرابـ ــغـ ــتـ وأبــــــــدى حـــضـــرة اسـ
الفترة االنتقالية بحجة اإلســاءة  ضد رمــوز 
في  »النقد  أن  خاصة  العسكرية،  للمؤسسة 
ــراد في  الــفــتــرة املــاضــيــة كـــان مــوجــهــا ضــد أفــ
املؤسسة العسكرية يمارسون السياسة، ولم 

يكن ذلك نقدًا للمؤسسة العسكرية«.
مــن جــانــب آخـــر، قــالــت أســـرة عضو مجلس 

من التظاهرات في أم درمان يوم الخميس الماضي )فرانس برس(

الــحــزب فــي بــيــان لــلــنــاطــق الــرســمــي باسمه، 
نــور الــديــن بابكر، أمــس إن »مــواصــلــة القمع 
املواصلة  عــن  الشعب  لــن تثني  واالخــتــطــاف 
في املسير إلسقاط االنــقــاب«. ودعــا الحزب 
كافة قوى الثورة الحية للمشاركة في مواكب 
مليونية الثاثني من نوفمبر/تشرين الثاني 
الــحــالــي، الــتــي دعـــت لــهــا لــجــان املــقــاومــة في 

العاصمة والواليات املختلفة.
دافــع  االنقابية،  السلطات  ممارسات  ورغــم 
حمدوك مجددًا أمس عن اتفاقه مع البرهان، 
 فـــي مــقــابــلــة مـــن صــحــيــفــة »فــايــنــنــشــال 

ً
قـــائـــا

التسوية  إن  بــالــخــرطــوم،  فــي مكتبه  تــايــمــز« 
التي أبرمها مع  العسكر »ضرورية لتجنب 
إراقة الدماء وترميم اقتصاد الباد املنهك«. 
وأضاف: »لقد توصلنا إلى اتفاق يعتبر، في 
ظل هذه الظروف، اتفاقًا عمليًا«. من جهتها، 
رحــبــت دول الــتــرويــكــا )أمــيــركــا وبــريــطــانــيــا 
والــنــرويــج(، أمــس األحـــد، بــإطــاق السلطات 
السودانية سراح معتقلني سياسيني، مبدية 
املعتقلني  ســـراح جميع  إطـــاق  إلــى  تطلعها 
بسبب آرائــهــم الــســيــاســيــة، وذلـــك وفـــق بيان 

للسفارة األميركية في الخرطوم.
ــبــــرهــــان أمـــس  ــدر الــ ــ ــ ـــك، أصـ ــ ــ فــــي غــــضــــون ذل

الــفــكــي سليمان،  الــســابــق، محمد  الــســيــادة 
إنها ال تزال ال تعلم عنه شيئًا بعد اعتقاله 
لـــانـــقـــاب. وقــــال شقيقه  الـــيـــوم األول  مــنــذ 
الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ سليمان،  الفكي  عمر 
إنه لم ُيسمح لهم بزيارة شقيقهم املحتجز 
العليا بضاحية سوبا  األمــن  أكاديمية  في 
ــات لــديــهــم  ــلــــومــ ــعــ ــــوم، واملــ ــــرطـ ــــخـ ــنــــوب الـ جــ
متضاربة بشأن تدوين باغ جنائي ضده«، 
مــتــوقــعــًا فـــي الـــوقـــت نــفــســه إطــــاق ســراحــه 

خال الساعات املقبلة.
إلــــى ذلـــــك، حـــّمـــل حــــزب املـــؤتـــمـــر الـــســـودانـــي، 
االنقابية مسؤولية سامة عضوه  السلطة 
إبراهيم  الــشــرعــي  الصناعة  وزيـــر  »الــقــيــادي 
وقال  السياسيني«.  املعتقلني  وكافة  الشيخ، 

األحد، قرارًا بإعفاء 8 ضباط على األقل في 
جــهــاز املــخــابــرات العامة مــن الــخــدمــة، وفق 
مصدرين رسميني تحدثا لوكالة »رويترز«. 
وكان البرهان أصدر في وقت متأخر السبت 
قرارًا بإعفاء مدير االستخبارات العسكرية 
محمد  يــاســر  الــســودانــي،  للجيش  التابعة 
أحمد صبير  الــلــواء محمد  وتعيني  عثمان 
 عـــن إعـــفـــاء مــديــر املــخــابــرات 

ً
مــكــانــه، فــضــا

الــعــامــة جــمــال عــبــد املــجــيــد وتــعــيــني أحــمــد 
إبراهيم مفضل مكانه.

الــســودانــيــة منشغلة  كــانــت األوســــاط  وفيما 
بــالــتــداعــيــات املــتــواصــلــة النــقــاب 25 أكتوبر 
املـــاضـــي، بـــرزت فــي الــســاعــات املــاضــيــة أزمــة 
ــتـــجـــددة فــــي مــنــطــقــة الــفــشــقــة عــلــى  أمـــنـــيـــة مـ
الحدود مع إثيوبيا، حيث كانت تنشتر أمس 

الحشود العسكرية على جانبي الحدود.
أمس،  السوداني،  الجيش  في  وأعلن ضابط 
ــــي االشـــتـــبـــاكـــات  أن عــــــدد قـــتـــلـــى الـــجـــيـــش فـ
بمنطقة الفشقة، وصل إلى ستة من الضباط 
السبت،  اشتباكات وقعت،  وكانت  والجنود. 
بــني الــجــيــش الــســودانــي وعــصــابــات الشفتة 
املدعومة من الجيش اإلثيوبي بمنطقة بركة 
الفشقة، املتنازع عليها  نورين داخل منطقة 
بــني الـــســـودان وإثــيــوبــيــا. وأوضــــح بــيــان من 
الــجــيــش الـــســـودانـــي أن »الــهــجــوم اإلثــيــوبــي 
ــاد«، مـــؤكـــدًا  ــحــــصــ ــال مـــوســـم الــ ــشــ غـــرضـــه إفــ
للتوغل  محاولة  ألي  »التصدي  لـ استعداده 

في األراضي السودانية«.
الجديد«،  »العربي  لـ تحدثت  ملصادر  ووفقًا 
ــي الـــحـــشـــود  ــ ــد أمـــــــس األحـــــــــد زيـــــــــــادة فــ ــهــ شــ
الـــعـــســـكـــريـــة مــــن الـــجـــانـــبـــني، ووصــــلــــت إلـــى 
الجيش  من  رفيعة  قــيــادات عسكرية  املنطقة 
الــســودانــي، الــذي يسعى الســتــرداد مــا تبقى 
ــة تــحــت  ــعــ ــواقــ ــة الــ ــيــ مــــن األراضــــــــــي الــــســــودانــ

السيطرة اإلثيوبية.
وأشار املقدم الركن إبراهيم الحوري، رئيس 
ــوات املـــســـلـــحـــة«، فــي  ــ ــقـ ــ تـــحـــريـــر صــحــيــفــة »الـ
مــنــشــور عــلــى الــصــفــحــة الــرســمــيــة للجيش 
الـــســـودانـــي عــلــى »فــيــســبــوك«، إلـــى أن »عـــدد 
العسكرية  العمليات  بــدء  منذ  الجيش  قتلى 
ــــى 90  ــفــــع إلـ فــــي الــفــشــقــة الــــعــــام املــــاضــــي ارتــ
لرئيس  منسوبة  تصريحات  وفــي  شــهــيــدًا«. 
أركان الجيش اإلثيوبي، برهانو جوال، نفى 
إثيوبية  مليشيات  أي  أو  بــاده  جيش  قيام 
بــمــهــاجــمــة الـــجـــيـــش الــــســــودانــــي، مــبــيــنــًا أن 
»إثيوبيا ال تريد حربًا مع السودان«، وتعهد 
بــحــل مــا ســمــاه »الــتــعــديــات الــحــدوديــة على 
ــوار«.  ــحــ ــي اإلثــيــوبــيــة بــالــقــانــون والــ ــ ــ األراضـ
وأضــــاف أن مــا يــحــدث اآلن هــو مــحــاولــة من 
»اختاق  لـ الــســودان  في  العسكرية  القيادات 

حرب« بني البلدين.

حشود على الحدود 
بين السودان وإثيوبيا بعد 

مقتل 6 جنود

فيما تواصل سلطات 
االنقالب في السودان 

محاوالتها للتنكيل 
بالمعتقلين السياسيين، 

عادت التوترات في 
منطقة الفشقة 

الحدودية مع إثيوبيا 
للواجهة
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مع أركــان الحكم في إيــران، ما يعزز موقفها 
فـــي املـــفـــاوضـــات، ويــســهــل اتـــخـــاذ الـــقـــرار في 
الباد بهذا الشأن. وفي ظل الصعوبات التي 
تــقــف عــلــى طــريــق املــفــاوضــات لــلــوصــول إلــى 
اتفاق شامل، يــرى خدايي أن أفضل حل هو 
التقدم إلــى األمــام خطوة خطوة، مثل إفــراج 
الــواليــات املتحدة عن أرصــدة إيرانية مقابل 
عـــــودة طـــهـــران إلــــى الـــتـــزامـــات نــــوويــــة. وفــي 
السياق، باتت واشنطن تطرح »اتفاقًا مؤقتًا« 
مع طهران خــال املفاوضات إلــى أن يحصل 
اتفاق نهائي، وفق ما نقلت »رويترز«، أمس 
األحد، عن مصادر دبلوماسية. لكن املتحدث 
باسم الخارجية اإليرانية سعيد خطيب زادة 
كــان استبق هــذا األمـــر، عبر رفــضــه، الجمعة 
املاضي، فكرة االتفاق املؤقت، داعيًا إلى »رفع 

جميع العقوبات مرة واحدة«. 
ــــي املـــنـــطـــقـــة والـــعـــالـــم  ــن املــــراقــــبــــني فـ ــ كـــثـــيـــر مـ
يشككون في نجاح مفاوضات فيينا، في ظل 
التحديات الجسام التي تواجهها، لكن هناك 
من يــرى عكس ذلــك، إذ يقول املحلل اإليراني 
أحمد زيد أبــادي إن هــؤالء املراقبني يبالغون 
في توقعاتهم املتشائمة، عازيًا ذلك إلى »عدم 
للخارجية  الجدد  املسؤولني  فهم تصريحات 
ويضيف  ســيــئ«.  بشكل  فهمها  أو  اإليــرانــيــة 
ــادي، لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، أنـــه يعتقد  ــ زيـــد أبـ
»أن ما يقوله )وزير الخارجية اإليراني( أمير 
عبداللهيان ونائبه علي باقري كني هو تكرار 
محمد  السابق  الخارجية  وزيــر  لتصريحات 
 إن 

ً
جواد ظريف ونائبه عباس عراقجي«، قائا

تأكيد الفريق الجديد في الخارجية اإليرانية 
على »أمر ما لنجاح املفاوضات ال يعني أنهم 
يضعون شــروطــًا، لكن بعض وسائل اإلعــام 
تسّمي فورًا ما يطرحونه من مطالب على أنها 
الجديد  »الفريق  أن  ويتابع  مسبقة«.  شــروط 
عــلــيــه أن يـــرضـــي قــاعــدتــه االجــتــمــاعــيــة الــتــي 
تــربــت عــلــى مــعــارضــة االتــفــاق الـــنـــووي، لذلك 
يحاول إظهار أنه يسعى إلى إنجاز ما عجز 
أي  العقوبات،  إلــغــاء  فــي  السابق  الفريق  عنه 
محاولة صناعة إنجازات ظاهرية ألنفسهم«. 
أبــادي »نجاح املفاوضات  وعليه، يتوقع زيد 
أكثر من احتمال فشلها، لكن ال يمكن الحديث 

عن أن نجاحها محسوم«.
ويــضــيــف زيــــد أبــــــادي، فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، أن 
»العودة خالي الوفاض من املفاوضات تؤدي 
الــدوالر  إلى قفزة في األسعار وارتفاع سعر 
بـــشـــكـــل جــــنــــونــــي، وتـــشـــكـــيـــل إجــــمــــاع عــاملــي 
ضــد الــجــمــهــوريــة اإلســامــيــة«، الفــتــًا إلـــى أن 
»الحكومة الجديدة تعلم ذلك جيدًا، وهي ال 
تريد أن يحدث ذلك«. كما أن »روسيا والصني 
ــفـــاوضـــات«، كما  تــضــغــطــان ألجـــل إنـــجـــاح املـ
يقول املحلل اإليــرانــي، الــذي يتوقع أنــه »في 
حال وصلت املفاوضات إلى طريق مسدود، 
فيمكن أن يأتي )الرئيس الروسي فاديمير( 
بوتني أو مبعوث الرئيس الصيني )شي جني 
بــيــنــغ( إلـــى طــهــران لــلــقــاء الــقــائــد )خــامــنــئــي( 

لشرح املوقف«.
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العراق: تأهب للبشمركة 
بعد هجوم لـ»داعش«

ــم  ــيــ ــلــ ــة إقــ ــ ــومــ ــ ــكــ ــ أعـــــــلـــــــن رئـــــــيـــــــس حــ
كردستان العراق مسرور البارزاني 
)الصورة(، أمس األحد، دخول قوات 
الـــبـــشـــمـــركـــة الــــكــــرديــــة حـــالـــة تــأهــب 
لتنظيم  هـــجـــوم  عــقــب  واســـتـــعـــداد، 
»داعــش« استهدف هــذه القوات في 
بلدة كفري، بأطراف محافظة ديالى 
شــرقــي الـــعـــراق، لــيــل أول مـــن أمــس 
السبت، ما أوقع 5 قتلى و5 جرحى 
منها. وقال البارزاني في بيان »لقد 
ــرارًا مــن مخاطر إرهابيي  مـ حــذرنــا 

داعش وإعادة تنظيم صفوفهم«.
)العربي الجديد(

غارات للجيش المصري 
على شمال سيناء

 الطيران الحربي املصري، أمس 
ّ
شن

األحـــد، غـــارات جوية على محافظة 
الباد. وقالت  شمال سيناء شرقي 
مــــــصــــــادر قـــبـــلـــيـــة وشــــــهــــــود عـــيـــان 
الــــغــــارات  الـــجـــديـــد« إن  ــربـــي  ــعـ »الـ ـــ لـ
استهدفت مناطق بجنوب مدينتي 
رفـــــح والـــشـــيـــخ زويــــــــد، يــعــتــقــد أنـــه 
ــد فـــيـــهـــا أفـــــــــــراد مــــــن تــنــظــيــم  يـــــوجـــ
غ عن وقوع 

ّ
»والية سيناء«. ولم يبل

الــــغــــارات، بينما  إصـــابـــات نــتــيــجــة 
بــدون طيار  حلقت طــائــرات حربية 
املناطق  في سماء  الهوية  مجهولة 

املستهدفة.
)العربي الجديد(

تونس: الطبوبي يتعرض 
لتهديد بالقتل

أكد املسؤول عن اإلعام في االتحاد 
الــــعــــام الـــتـــونـــســـي لـــلـــشـــغـــل، غــســان 
»الــعــربــي  لـــ تــصــريــح  فــي  القصيبي، 
ــعــــرض األمـــــــني الـــعـــام  ــد«، تــ ــ ــديـ ــ ــــجـ الـ
ــن الـــطـــبـــوبـــي  ــ ــديـ ــ لــــاتــــحــــاد، نــــــور الـ
)الــصــورة(، أمس األحــد، إلى تهديد 
ــــح  بـــالـــقـــتـــل فــــي مــــكــــان عـــــــام. وأوضــ
الــقــصــيــبــي أن الـــطـــبـــوبـــي كـــــان فــي 
ــة  ــيـ ــاحـ ــالـــضـ ــة، بـ ــ ــانـ ــ ــــوشـ ــفـ ــ ــقــــهــــى بـ مــ
الــجــنــوبــيــة لــلــعــاصــمــة، مــع عـــدد من 
أصــــدقــــائــــه، عـــنـــدمـــا دخـــــل شــخــص 
أن يقسم عليه   مصحفًا قبل 

ً
حاما

قريبًا.  قتله وعائلته  بأنه سيتولى 
وأضاف املتحدث أن الشخص نفسه 
ســبــق أن هــــدد الـــطـــبـــوبـــي، وحــــاول 
االنــتــحــار أمـــام مــنــزلــه نــهــايــة الــعــام 
املــاضــي. وأشـــار إلــى أنــه تــم توقيف 

هذا الشخص من قبل قوات األمن.
)العربي الجديد(

قتيالن في مواجهة بين 
مسلحي طالبان

قــــتــــل اثـــــنـــــان مـــــن عــــنــــاصــــر حـــركـــة 
خمسة  وأصيب  األفغانية  طالبان 
ــراء مــواجــهــة  ــ مــدنــيــني بـــجـــروح، جـ
داخــلــيــة بــني مسلحي الــحــركــة في 
ــول عـــالـــم عــاصــمــة واليـــة  مــديــنــة بــ
كابول.  للعاصمة  املــجــاورة  لوجر 
»الـــعـــربـــي  ــدر قـــبـــلـــي لــــ وقــــــــال مــــصــ
الــجــديــد«، فــضــل عـــدم الــكــشــف عن 
هــويــتــه، إن املــواجــهــة انــدلــعــت بني 
ــبــــان« فــــي إدارة  ــالــ ــرفـــني مــــن »طــ طـ
الجوازات املحلية في الوالية، بعد 
سعي أحد قادة الحركة ألخذ جواز 

سفر بالقوة.
)العربي الجديد(

رئيس حكومة جزر 
سليمان متمسك بالسلطة
أكـــد رئــيــس حــكــومــة جـــزر سليمان، 
ماناثي سوغافاره، أمس األحد، أنه 
يعتزم البقاء في السلطة بعد أعمال 
الـــشـــغـــب والـــعـــنـــف الــــتــــي شــهــدتــهــا 
ــرة،  ــ ــيــ ــ ــــي األيـــــــــــام األخــ ــة فــ ــمــ ــعــــاصــ الــ
ــال إن أشـــخـــاصـــًا يـــرغـــبـــون فــي  ــ ــ وقـ
إقالته »دّبـــروا« هــذه األعــمــال. وقال 
سوغافاره في خطاب متلفز »يجب 
أال نرضخ أبدًا للنوايا السيئة لقلة 
مــن الــنــاس ولــن نــرضــخ«. علمًا بأن 
أعمال العنف اندلعت بشكل خاص 
بــســبــب الـــصـــعـــوبـــات االقـــتـــصـــاديـــة 
ــتــــي تـــفـــاقـــمـــت بــســبــب  ــرة الــ ــيـ ــطـ الـــخـ
جــائــحــة كــــورونــــا والـــغـــضـــب حــيــال 

الحكومة.
)فرانس برس(

مؤشرات تفيد بأن روسيا 
بدأت عمليًا في جهود 

الوساطة

تضارب بشأن الموعد 
المحتمل للجولة 

السابعة من المحادثات

أزاحت نتائج حرب 
كاراباخ الثانية عقبات 

كثيرة

مصدر في المعارضة: 
النظام ال يمكن أن 

يعطي شيئًا من سلطته

أرمينيا 
وتركيا

سامر إلياس

عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة الـــــــواقـــــــع الــــجــــديــــد 
الــــذي فــرضــتــه نــتــائــج حـــرب إقليم 
نــــاغــــورنــــو كـــــارابـــــاخ الـــثـــانـــيـــة بــني 
أرمينيا وأذربــيــجــان فــي الــعــام املــاضــي، تبرز 
فــي األفـــق مــامــح تــغــّيــرات جــذريــة فــي جنوب 
ــاز، ال تــقــتــصــر عـــلـــى تـــغـــّيـــر الــخــريــطــة  ــقــــوقــ الــ
ــــى عـــاقـــات  ــك إلـ ــ الـــســـيـــاســـيـــة، بــــل تـــتـــجـــاوز ذلـ
والعسكرية  السياسية  وأذربــيــجــان  أرمينيا 
والعالم.  األقــرب  محيطهما  مع  واالقتصادية 
وبــعــد زوال أســبــاب عــدة للقطيعة بــني تركيا 
وأرمينيا، يبدو أن البلدين يقتربان أكثر إلى 
تــطــبــيــع الــعــاقــات الــثــنــائــيــة بــعــد نــحــو ثــاثــة 
ــعـــاقـــات الــدبــلــومــاســيــة،  عـــقـــود عــلــى قــطــع الـ
وإغـــــــاق الــــحــــدود تــخــلــلــتــهــا مــــحــــاوالت عـــدة 
النهاية  إلــى  لــم تصل  لكنها  الــخــافــات،  لحل 

املطلوبة ألسباب مختلفة.
الروسية،  الخارجية  باسم  املتحدثة  وكشفت 
ــا زاخـــــــاروفـــــــا، الـــخـــمـــيـــس املـــــاضـــــي، أن  ــ ــاريـ ــ مـ
بادها تلقت طلبًا من أرمينيا للمساعدة في 
عملية الــتــوســط بــني يــرفــان وأنـــقـــرة، وأكـــدت، 
ــة، أن  ــيــ ــبــــوعــ ــــي إفــــادتــــهــــا الـــصـــحـــافـــيـــة األســ فـ
التركية  العاقات  »روسيا مهتمة في تطبيع 
األرمــيــنــيــة، وتــبــذل جــهــودًا فــي هـــذا االتــجــاه، 
ومــســتــعــدة لــتــقــديــم الــدعــم الحــقــًا بــكــل طريقة 
ممكنة«. وخلصت إلى أن »إطاق هذه العملية 
)التطبيع( سيساهم في تحسني الوضع العام 
فــي املــنــطــقــة، وتشكيل جـــّو مــن الــثــقــة وحسن 
ــا لم  ــاروفــ ــوار«. وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن زاخــ ــجــ الــ
توضح ما إذا كانت روسيا قد بدأت عمليًا في 
أن  إلــى  إشــارة  فإنها أعطت  الوساطة،  جهود 
العملية قد انطلقت حني لفتت إلى أنه »عندما 
غ بالتأكيد، 

ّ
تظهر نقاط عملية جديدة، سنبل

شريطة عدم اإلضرار بعملية التفاوض ذاتها، 
نظرًا لحساسيتها«.

ــا  ــهــ ــاتــ عــــاقــ قــــطــــعــــت  تـــــركـــــيـــــا  أن  ومــــــعــــــلــــــوم 
الــحــدود  أرمــيــنــيــا، وأغــلــقــت  مــع  الدبلوماسية 
أرمينيا مدينة  عــام 1993، بعد احتال  معها 
كلبجار األذريـــة أثــنــاء حــرب كــارابــاخ األولـــى، 
ــل الــــدول الــتــي اعترفت  بــعــدمــا كــانــت مــن أوائــ
بــاســتــقــال أرمــيــنــيــا عـــام 1991 عــقــب انــهــيــار 
االتحاد السوفييتي، على الرغم من أن وثيقة 
في  مناطق  على  أطلقت  األرمينية  االستقال 
 
ً
شرق تركيا تسمية »أرمينيا الغربية«. فضا

الــتــركــي، وأشـــار فــي اجــتــمــاع حكومي فــي 27 
أغــســطــس/آب املــاضــي إلـــى أنـــه »ســنــقــّيــم هــذه 
البوادر اإليجابية، ونرد عليها بمثلها«. الرد 
الــتــركــي لـــم يــتــأخــر كــثــيــرًا، وبــعــدهــا بــيــومــني 
ــان  ــ ــال الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــــب طــيــب أردوغــ قــ
أجل تطبيع عاقاتنا  العمل من  »يمكننا  إنه 
أعلنت  التي  األرمينية  الحكومة  تدريجيًا مع 
اســتــعــدادهــا للمضي قــدمــًا فــي هـــذا املــســار«. 
وبــعــدهــا بــأســابــيــع، أكـــد أردوغــــــان اســتــعــداد 
باده إلقامة عاقات دبلوماسية مع أرمينيا، 
وكشف في تصريحات في 19 سبتمبر/أيلول 
املــاضــي أن رئــيــس وزراء جــورجــيــا، إيــراكــلــي 
في  باشينيان،  برغبة  أبلغه  غاريباشفيلي، 
عقد اجــتــمــاع مــعــه. وحينها، أعـــرب أردوغـــان 
عـــن أمــلــه فـــي أن يــتــم افــتــتــاح مــمــر زانــغــيــزور 
ألذربيجان  الغربية  املناطق  بــني  يربط  الــذي 
وإقــلــيــم نــاخــيــتــشــيــفــان )الـــتـــابـــع ألذربـــيـــجـــان، 
ولكنه منفصل جغرافيًا عنها( عبر األراضي 

األرمينية، كشرط للتطبيع.
وعلى خلفية األنــبــاء عــن مــحــاوالت لتحسني 
روسيا  وتركيا، سعت  أرمينيا  بني  العاقات 
ــنــــت أنـــهـــا  ــلــ ــط، وأعــ ــ ــخـ ــ ــول عـــلـــى الـ ــ ــدخــ ــ إلــــــى الــ
تــدعــم هــذه الــجــهــود. وأشـــار وزيـــر الخارجية 
الـــروســـي، ســيــرغــي الفــــروف، فــي 3 سبتمبر/

أيلول املاضي، إلى أنه »بعد انتهاء الحرب في 
ناغورنو كاراباخ، هناك ما يدعو لفك جمود 
في  العاقات  واستعادة  السياسية،  العملية 
منطقيًا  والنقل، وسيكون  االقتصاد  مجاالت 
أن تـــســـتـــأنـــف أرمـــيـــنـــيـــا وتـــركـــيـــا جــهــودهــمــا 
لتطبيع العاقات«. وفــي إشــارة إلــى انضمام 

عن رفض يرفان اإلقرار باتفاقية قارص 1921، 
وهي االتفاقية التي رسمت الحدود بني الدولة 
السوفييتية الناشئة حينها، وتركيا، وتخلت 
فيها أرمينيا السوفييتية عن منطقتي قارص 
وأردهــــــــان الــلــتــني احــتــلــتــهــمــا اإلمـــبـــراطـــوريـــة 
الــروســيــة فــي حـــروب الــقــرن الــتــاســع عشر مع 

اإلمبراطورية العثمانية.

طريق التطبيع الطويل
ــثــــات والــــجــــهــــود لــتــطــبــيــع  ــبــــاحــ ــل املــ ــتــــواصــ تــ
 15 من  أكثر  منذ  التركية  األرمينية  العاقات 
عــام 2009،  بالنجاح في  عامًا، وكــادت تتكلل 
بعد توقيع وزيــري خارجية البلدين في ذلك 
الـــحـــني، الــتــركــي أحــمــد داود أوغـــلـــو ونــظــيــره 
األرميني إدوارد نالبنديان، على بروتوكولني 
لتسوية الخافات العميقة بني الدولتني. وبدا 
العاقات  تطبيع  مــن  كثيرًا  اقتربت  تركيا  أن 
املشكات«  »تصفير  نظرية  وفــق  أرمينيا  مع 
»العمق  كتابه  فــي  أوغــلــو  داود  التي عرضها 
االســـتـــراتـــيـــجـــي«. واتـــفـــق الـــطـــرفـــان، حــيــنــهــا، 
ــتــــراف املـــتـــبـــادل بـــالـــحـــدود الــحــالــيــة  عــلــى االعــ
القانون  اتفاقيات  حددتها  كما  البلدين،  بني 
ــة«، مــــا يـــعـــنـــي االلــــتــــزام  ــلــ الـــــدولـــــي ذات الــــصــ
عن  أرمينيا  وتخلي   ،1921 قـــارص  باتفاقية 
مطالب بإعادة منطقتي قارص وأردهــان إلى 
سيطرتها، والتوقف عن إطاق اسم »أرمينيا 
جهود  لكن  املنطقتني.  هــاتــني  على  الغربية« 
أذربــيــجــان  بــعــدمــا ضغطت  ــرت 

ّ
تــعــث التطبيع 

على تركيا، وانتقدت بحّدة سعي األخيرة إلى 
فــتــح الــحــدود مــع أرمــيــنــيــا واالنــفــتــاح عليها، 
واتهمت تركيا بخيانة شعب أذربيجان، نظرًا 
مــع بلد يحتل نحو  ألنها تريد بناء عــاقــات 
مس أراضيها، إضافة إلى كاراباخ، ويرفض 

ُ
خ

إعــادة أكثر من مليوني الجئ ومشرد نتيجة 
الحرب في التسعينيات.

ــر  ــهـ ــد انــــقــــطــــاع طــــويــــل، بـــــــرزت فــــي األشـ ــعــ وبــ
ــرة إشـــــــــارات كـــثـــيـــرة إلـــــى أن أرمــيــنــيــا  ــ ــيـ ــ األخـ
وتــركــيــا بــاتــتــا أقــــرب مــن أي وقـــت مــضــى إلــى 
الثنائية كجزء من منظومة  العاقات  تطبيع 
فــي جنوب  االســتــقــرار  تــؤّمــن  إقليمية شاملة 
ــاز. وكـــشـــفـــت تـــصـــريـــحـــات املـــســـؤولـــني  ــوقــ ــقــ الــ
األرمن واألتــراك أن أرمينيا سعت إلى تطبيع 
قــنــوات مختلفة، وذكـــر رئيس  مــع تركيا عبر 
الــوزراء األرميني نيكول باشينيان، أن باده 
تــلــقــت »بـــــوادر إيــجــابــيــة عــلــنــيــة« مــن الــجــانــب 

روســـيـــا إلــــى جــهــود الــتــطــبــيــع، قــــال املــتــحــدث 
فــاهــان  األرمـــيـــنـــيـــة،  الـــخـــارجـــيـــة  بـــاســـم وزارة 
الجانب  أبلغت  بــاده  سلطات  إن  هونانيان، 
الروسي، باستعدادها لبدء تسوية العاقات 
مــع تــركــيــا مــن دون شـــروط مسبقة. وأوضـــح 
ــة »تـــــــاس« الـــروســـيـــة  ــالـ فــــي تـــصـــريـــحـــات لـــوكـ
يـــوم الــثــاثــاء املــاضــي، أن روســيــا أعــربــت عن 
اســتــعــدادهــا لــدعــم عــمــلــيــة تــطــبــيــع الــعــاقــات 
بهذه  ترحب  أرمينيا  وأن  التركية،  األرمينية 
الوساطة. وشدد على أنه »ال توجد في الوقت 

الحالي مفاوضات مع تركيا«.

الحرب التي غيّرت الحسابات
مــهــدت نــتــائــج حـــرب كـــارابـــاخ الــثــانــيــة، والــتــي 
باتفاق  وانتهت  أسابيع  ستة  نحو  استمرت 
ألرمينيا،  بالنسبة  باالستسام  أشبه  ســام 
األجــــــواء لــتــغــّيــرات كــبــيــرة، وعـــــززت الــنــتــائــج 
الــعــاقــات بني  إلــى تطبيع  الــوصــول  إمكانية 
أرمينيا وتركيا وإنهاء مفاوضات ومباحثات 

بدأت منذ نحو 15 عامًا.
وقفت  كثيرة  عقبات  الــحــرب  نتائج  وأزاحــــت 
عثرة في وجه التطبيع، ومن املمكن أن تسهم 
في عدم معارضة أذربيجان لتحسني العاقات 
بني تركيا وأرمينيا. فبعد الحرب، استعادت 
بإقليم  املحيطة  املحتلة  أراضيها  أذربــيــجــان 
كــارابــاخ، وفي اإلقليم ذاتــه تتقاسم السيطرة 
مع قــوات حفظ السام الروسية، لتنتفي أول 
قــضــيــة وضــعــتــهــا تــركــيــا كـــشـــرط الســتــئــنــاف 
الثنائية  الــعــاقــات  وعــلــى صعيد  الــعــاقــات. 
بني أرمينيا وتركيا، فقد قطع الطرفان شوطًا 
كـــبـــيـــرًا مـــنـــذ 2009 فــــي حــــل مــعــظــم الــقــضــايــا 
الخافية مثل االعتراف بوحدة أراضي تركيا، 
واالعتراف باتفاقية قارص 1921، ومن املؤكد 
أن النخب في أرمينيا باتت أقرب إلى الواقعية، 
وتــرى أن بادها ال تستطيع مواجهة تركيا، 
وأنه من األفضل تحسني العاقات معها إلى 
حني توفر ظــروف مغايرة. وبــات ماحظًا أن 

على  تــركــز  لــم  الــخــارجــيــة  باشينيان  سياسة 
مــمــارســة ضــغــوط كــبــيــرة مـــن أجـــل االعـــتـــراف 
باإلبادة الجماعية لأرمن املتهمة بها تركيا 
في بدايات القرن املاضي، وأن معظم الجهود 
ــقـــوم بـــهـــا الـــجـــالـــيـــات فــي  ــذا االتــــجــــاه تـ ــ فــــي هـ
الشتات. وعليه، فإن الحكومة األرمينية يمكن 
أن تقول إنها أوفت بهذا الشرط الذي حددته 

تركيا في 2009.

عقدة ممر زانغيزور
وفتحت قرارات قمة الرئيس فاديمير بوتني 
مع نظيره األذربيجاني إلهام علييف ورئيس 
الــحــكــومــة األرمــيــنــيــة نــيــكــول بــاشــيــنــيــان، يــوم 
ــام حـــل عــقــدتــني؛  ــ الــجــمــعــة املـــاضـــي، الـــبـــاب أمـ
ــنـــيـــا بــــوحــــدة أراضـــــي  ــيـ ــراف أرمـ ــ ــتـ ــ األولــــــــى اعـ
أذربيجان وسيادتها، وذلك عبر االتفاق على 
حتى  الــحــدود  لترسيم  ثنائية  لجنة  تشكيل 
األطراف  اتفاق  الحالي، والثانية  العام  نهاية 
الثاثة على مواصلة العمل لفتح جميع طرق 
املواصات. ويسهل هذا االتفاق التوصل إلى 
تــفــاهــمــات بــشــأن مــمــر زانــغــيــزور الـــرابـــط بني 
أذربيجان  أراضـــي  وبــاقــي  ناخيتشفان  إقليم 
عبر منطقة سيونيك األرمينية. وتدرك جميع 
ــــراف املــعــادلــة أن مــوافــقــة بــاشــيــنــيــان على  أطـ
التنازل عن السيادة على ممر زانغيزور يعني 
حكومته.  يسقط  أن  يمكن  سياسيًا  انــتــحــارًا 
وقــبــيــل تــوجــهــه إلـــى قــمــة ســوتــشــي األخـــيـــرة، 
طــمــأن بــاشــيــنــيــان مــواطــنــيــه بــأنــه لــن يتنازل 
أبدًا عن السيادة على املمر، وقال يوم الثاثاء 
ــول مــمــر  ــ املـــــاضـــــي، إن تـــصـــريـــحـــات بــــاكــــو حــ
زانــغــيــزور تعني أن أذربــيــجــان ال تــزال لديها 

»مطالبات إقليمية«.
ــر الــخــارجــيــة األرمـــيـــنـــي، آرارات  ــ ورفـــــض وزيـ
ــة عـــاقـــات  ــامــ ــرة إلقــ ــقــ مــــيــــرزويــــان، شــــــروط أنــ
طبيعية بني البلدين، بما فيها شق ممر عبر 
ــــي أرمــيــنــيــا لــيــربــط أذربـــيـــجـــان بــتــركــيــا.  أراضـ
ومــع إشــارتــه إلــى أن بــاده مستعدة لتطبيع 

الــعــاقــات مــع تركيا مــن دون شـــروط مسبقة 
»على الرغم من املساعدة الهائلة التي قدمتها 
الحرب على كاراباخ،  أثناء  تركيا ألذربيجان 
أسلحة  وتوفير  السياسي  بالدعم  واملتمثلة 
مقابلة  قــال ميرزويان في  أجــانــب«،  ومرتزقة 
مــع صحيفة »لــوفــيــغــارو« الــفــرنــســيــة فــي 20 
نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي الــحــالــي، إن »أنــقــرة 
بينها ممر يربط بني  تطرح شروطًا جديدة، 
أذربيجان ونيختشفان«. وشدد على أن »هذه 
املسألة ليست موضوعًا للنقاش إطاقًا. على 
الدول أن تسمح بالترانزيت وهي تحافظ على 
السيادة على أراضيها. جميع املواصات في 

املنطقة يجب أن تكون مفتوحة«.
ويبدو أن أرمينيا التي كانت تفضل إنهاء ملف 
روسية،  وساطة  دون  من  تركيا  مع  التطبيع 
ــــدة، أهــمــهــا  ــــررت إشـــــراك روســـيـــا ألســـبـــاب عـ قـ
تخفيف الضغوط الشعبية على الحكومة من 
قناعة  إلــى  إضافة  املتعصبني،  القوميني  قبل 
بأن العاقات الشخصية بني الرئيسني بوتني 
وأردوغان يمكن أن تسهم في إقناع تركيا في 
تخفيف شروطها بشأن ممر زانغيزور وعدم 
املــطــالــبــة بــنــزع ســيــادة أرمــيــنــيــا عــن الــطــريــق، 
واالكتفاء بضمانات لتشغيله من دون مشكات 
الروسية  الدبلوماسية  تنجح  وربــمــا  أمنية. 
في إتمام صفقة تبادل محدودة لأراضي بني 
أرمينيا وأذربيجان تحصل األولى بمقتضاها 
على مناطق من كاراباخ، والثانية على محيط 
ــح أن تــوافــق تــركــيــا عــلــى صيغ  ــ املــمــر، واألرجـ
باملوافقة  أذربــيــجــان  وتقنع  القبيل،  هــذا  مــن 
يعيد  فهو  االستراتيجية،  املمر  ألهمية  نظرًا 
لــلــمــرة األولــــــى مــنــذ أكـــثـــر مـــن قــــرن االتـــصـــال 
بطرق برية مباشرة وسكك حديد بني تركيا 
وتركمانستان  أذربيجان  في  التركي  والعالم 
وأوزبــكــســتــان وقــرغــيــزســتــان وكــازاخــســتــان، 
اقتصادية  منطقة  إنــشــاء  أمـــام  الــبــاب  ويفتح 
متكاملة بني بلدان يتجاوز حجم اقتصاداتها 

1.2 ترليون دوالر.

فرص تطبيع العالقات أقرب 
من أي وقت

)Getty/أرمن يتظاهرون دعمًا لبلدهم بحرب كاراباخ العام الماضي )ستيفانو مونتيسي

سيلتقي بيدرسن في دمشق المقداد )لؤي بشارة/ فرانس برس(

أن  إلى  كثيرة  إشــارات  األخيرة  األشهر  في  برزت  طويل،  انقطاع  بعد 
العالقات  تطبيع  إلى  مضى  وقت  أي  من  أقرب  باتتا  وتركيا  أرمينيا 
الثنائية بينهما، وسط سعي روسي إلى الدخول على الخط، مع إعالن 

موسكو دعمها للجهود في هذا اإلطار

رصد

يطالب برفع العقوبات الدولية املفروضة 
عــلــى الــنــظــام، وهـــذا مــا حـــدث فــي أعــمــال 
الجولة السادسة«. يذكر أن بيدرسن كان 
أخيرًا،  صحافية،  بتصريحات  أدلــى  قــد 
ر فــيــهــا مـــن أن االقـــتـــصـــاد الـــســـوري 

ّ
حـــــذ

يتهاوى نتيجة العقوبات، التي قال إنها 
تزيد من صعوبة إعادة البناء في الباد، 
داعيًا املجتمع الدولي إلى تحقيق تقدم 

في مسار العملية السلمية في سورية.
وبـــنّي املــصــدر أنــه »لــيــس مــن صاحيات 
ومــــهــــام املـــبـــعـــوث األمــــمــــي الـــحـــديـــث عــن 
قــضــايــا ال تــخــص الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 
ــة واضـــحـــة،  ــيـ الــقــائــمــة عــلــى قـــــــرارات دولـ
أن  إلــــى  الفـــتـــًا   ،»2254 ــرار  ــقــ الــ وأبــــرزهــــا 
ملجلس  املتكررة  إحاطاته  فــي  بيدرسن، 
ــن الـــدولـــي، يــضــع مــســؤولــيــة الفشل  األمــ
على عاتق النظام واملعارضة، مع إدراكه 
أن الــنــظــام هـــو مـــن يــعــرقــل جــهــود األمـــم 
املتحدة. وأشار إلى أن »املبعوث األممي 
يميل دائمًا إلى جانب النظام كي يستمر 
ــي مـــهـــمـــتـــه، وفـــــي وظـــيـــفـــتـــه األمـــمـــيـــة«.  فــ
وأضـــاف »لــأســف املجتمع الــدولــي غير 
مــكــتــرث بــمــأســاة الـــســـوريـــني بــعــد مـــرور 
أكــثــر مــن 10 ســنــوات عــلــى حــدوثــهــا، لــذا 
ــداث  ــــاق بــاتــجــاه إحــ ال يـــدفـــع عــلــى اإلطــ
اخـــتـــراق مــهــم فــي الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة«. 
وقال املصدر إنه ال أمل على اإلطاق من 
خطوة  نتقدم  ولــن  الــدســتــوريــة،  اللجنة 
عــلــى طــريــق كــتــابــة الـــدســـتـــور، ولـــو بعد 
ســنــوات، ألن الــنــظــام فــي واٍد آخــر بعيدًا 
عن قرارات الشرعية الدولية، واملعارضة 
السورية تدرك ذلك، ولكن ال خيار أمامها 
إال االستمرار في هذا املسار كي يبقى لها 

تأثير، ولو بسيطًا، في املشهد السوري.
وتــوقــع املحلل السياسي رضـــوان زيــادة، 
في حديث مع »العربي الجديد«، أن يقابل 
بمحاضرات  »بيدرسن  النظام  مسؤولو 
عن السيادة الوطنية«، موضحًا أنه بسبب 
ذلك فإنه ليست هناك أية توقعات بحدوث 
اخــــتــــراق عــلــى أي صــعــيــد عــلــى مــســتــوى 
العملية السياسية. وكانت قد ُعقدت منذ 
أواخر 2019 ست جوالت من أعمال اللجنة 
ــم  ــن قــبــل األمـ الـــدســـتـــوريـــة، الـــتـــي أقـــــرت مـ
املتحدة في عــام 2017. إال أن نتائج هذه 
الجوالت كانت صفرًا، بسبب عدم وجود 
ضغوط دولية جدية على النظام للذهاب 
ويعتمد  الــســيــاســيــة.  العملية  فــي  بــعــيــدًا 
وفــد النظام الــســوري إلــى جــوالت اللجنة 
ــلـــة لــحــرف  الــــدســــتــــوريــــة أســــلــــوب املـــمـــاطـ

اللجنة عن مهامها الرئيسية.

انعقاد  املعارضة،  طــرف  من  التفاوضية 
الـــجـــولـــة املــقــبــلــة مـــن مــبــاحــثــات الــلــجــنــة 
ــنـــصـــف الـــثـــانـــي مــن  ــتــــوريــــة فــــي الـ الــــدســ
ديــســمــبــر/ كـــانـــون األول املــقــبــل. وحـــول 
األثر املتوقع لزيارة بيدرسن إلى دمشق 
على العملية السياسية، أشار العريضي، 
في حديث مع »العربي الجديد«، إلى أنه 
فــي تحريك  تــــؤدي دورًا  أن  املــمــكــن  »مـــن 
بتثاقل  »ولــكــن  الــعــمــلــيــة«، مضيفًا:  هـــذه 
ومــن دون وضــع الــنــقــاط على الــحــروف، 

سيكون حراكًا با نتيجة«.
من  املشكلة  الــدســتــوريــة  اللجنة  وكــانــت 
ــعـــارضـــة واملــجــتــمــع املـــدنـــي،  الـــنـــظـــام واملـ
واملنوط بها وضع دستور جديد للباد، 
األول  أكتوبر/ تشرين  فــي 18  قــد عقدت 
املــاضــي جــولــة ســادســة، انتهت بالفشل 
كــســابــقــاتــهــا. ويــســود اعــتــقــاد بـــأن األمــم 
املـــتـــحـــدة تــــحــــاول تـــرحـــيـــل اإلعــــــــان عــن 
السورية  للقضية  حلول  بإيجاد  فشلها 
ت النظام، نظرًا لغياب بدائل، 

ّ
بسبب تعن

التفاوضي  أستانة  مسار  أن  خصوصًا 
ــر، دفــع الــنــظــام إلى  لــم يستطع، هــو اآلخـ
الــتــعــاطــي اإليـــجـــابـــي مـــع جـــهـــود إيــجــاد 
ــــح  تـــســـويـــة لـــلـــصـــراع فــــي الــــبــــاد. وأوضـ
مصدر فــي وفــد املــعــارضــة الــســوريــة إلى 
ــل 

ّ
مــفــاوضــات الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة، فــض

عــدم ذكــر اســمــه، فــي حديث مــع »العربي 
أن مــحــاوالت املبعوث األممي  الــجــديــد«، 
فائدة«.  »بــا  الدستورية  اللجنة  إلحياء 
ولفت إلى أن »النظام ال يمكن أن يعطي 
قــائــم على جمع  مــن سلطته، ألنــه  شيئًا 
الــســلــطــات كلها بــيــده، وأي تـــنـــازل، ولــو 
بسيطًا، كفيل بزعزعته ومن ثم سقوطه«. 
 »الـــنـــظـــام يستغل 

ّ
ــإن ــ ووفـــقـــًا لــلــمــصــدر فـ

الــلــجــنــة الــدســتــوريــة لــصــالــحــه، إذ منع 
املبعوث األممي من زيارة دمشق قبل أن 

أمين العاصي

ــبــــذل املــــبــــعــــوث األمــــمــــي الــــخــــاص إلـــى  يــ
ــهـــودًا جــديــدة  ــة غــيــر بـــيـــدرســـن جـ ســـوريـ
أمـــام جــولــة سابعة من  الــطــريــق  لتمهيد 
املنوط  الــدســتــوريــة،  اللجنة  مــفــاوضــات 
بــهــا وضــــع دســـتـــور جــديــد لــلــبــاد، لكن 
إلـــى نتائج،  املــتــوقــع أن تفضي  مــن غــيــر 
ال سيما بعدما أظهرت مجريات الجولة 
مراوغته،  في  النظام  استمرار  السادسة 
وعدم نّيته االنخراط في أي حل سياسي 
ــيـــق قـــــــــــرارات الـــشـــرعـــيـــة  ــبـ حـــقـــيـــقـــي وتـــطـ

الدولية ذات الصلة بالقضية السورية.
ــن«، الـــتـــابـــعـــة  ــ ــ ــوطـ ــ ــ ــلـــت صـــحـــيـــفـــة »الـ ــقـ ونـ
لـــلـــنـــظـــام، أمــــــس األحـــــــــد، عـــــن »مــــصــــادر 
دبــلــومــاســيــة عــربــيــة فــي دمــشــق« قولها 
ــرر وصــــــول بــــيــــدرســــن، غـــدًا  ــقــ ــن املــ إنـــــه مــ
الـــــثـــــاثـــــاء، فـــــي زيــــــــــارة إلـــــــى الـــعـــاصـــمـــة 
السورية تستمر يومني. وبّينت املصادر 
ــمـــــي ســـيـــلـــتـــقـــي وزيـــــر  ــعــــوث األمـــ ــبــ املــ أن 
الــخــارجــيــة فـــي حــكــومــة الــنــظــام فيصل 
إمكانية عقد جولة  املــقــداد، »للبحث في 
ســابــعــة مـــن اجــتــمــاعــات لــجــنــة مــنــاقــشــة 
نهاية  قبل  جنيف،  في  الدستور  تعديل 
هذا العام«. إال أن املصادر رجحت أن يتم 
تــأجــيــل هـــذه الــجــولــة إلـــى مــا بــعــد أعــيــاد 
املــيــاد ورأس الــســنــة، وربــمــا إلـــى مطلع 

فبراير/ شباط املقبل، وفق الصحيفة.
وكان املبعوث األممي قد تباحث هاتفيًا 
السبت املاضي مع كبير مساعدي وزير 
السياسية  للشؤون  اإليــرانــي  الخارجية 
الـــخـــاصـــة عــلــي أصـــغـــر خـــاجـــي الــعــمــلــيــة 
السياسية في سورية. من جانبه، توقع 
يحيى الــعــريــضــي، وهــو املــتــحــدث باسم 
هيئة التفاوض لقوى الثورة واملعارضة 
السورية، التي تشرف على سير العملية 

بيدرسن في دمشق مجددًا
عبث سياسي لتأجيل إعالن الفشل

يواصل المبعوث 
األممي غير بيدرسن، 

الذي يزور دمشق 
غدًا، محاوالته 

إلحداث خرق في 
جدار مماطلة النظام 
في موضوع اللجنة 

الدستورية

مهلة مفتوحة للفصل في الطعون ضد قرارات سعيّد؟الرئيس التونسي وإلغاء وزارة الحكم المحلي: تغيير الدستور بالتدرج
صالح الدين الجورشي

الرئيس  لقرار  الرافضة  الفعل  ردود  توالت 
التونسي قيس سعّيد املتعلق بحذف وزارة 
الحكم املحلي، وإلحاق صاحياتها بوزارة 
الداخلية، بما في ذلك ما يتعلق بالبلديات 
ــن الـــجـــدل  املـــنـــتـــخـــبـــة. قــــــرار أثــــــار الـــكـــثـــيـــر مــ
واملــخــاوف، ألنــه يعيد األمـــور إلــى مــا كانت 
ــثــــورة، عــنــدمــا كـــانـــت الــســلــطــة  عــلــيــه قــبــل الــ
الــشــؤون املحلية من  املــركــزيــة تــشــرف على 
اليوم  أصبحت  التي  الداخلية  وزارة  خــال 
ــذا يــعــنــي أن  فـــي يـــد رئــيــس الــجــمــهــوريــة. هـ
ــاء الــفــصــل  ــغـ رئـــيـــس الــــدولــــة يــتــجــه نــحــو إلـ
الــســابــع مــن الــدســتــور )الـــذي تــطــّرق للحكم 
املـــحـــلـــي( مـــن دون االســـتـــنـــاد إلــــى أي نــوع 
مــن أنــــواع االســتــشــارة والـــشـــراكـــة. فــمــا هي 
دالالت هذه الخطوة؟ وما هي انعكاساتها 

االستراتيجية في املستقبل؟
إلى  السابع من دستور 2014  الباب  تطّرق 
الــســلــطــة املــحــلــيــة، واعــتــبــرهــا ســلــطــة تــقــوم 
عــلــى الــامــركــزيــة الــتــي تــتــكــون مــن بلديات 
ــم. وتـــتـــمـــتـــع الـــجـــمـــاعـــات  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــــات وأقـ ــهـ ــ وجـ
»االســتــقــالــيــة اإلداريــــــة واملــالــيــة  املــحــلــيــة بـــ
وتدير املصالح املحلية وفق التدبير الحر«، 
عبر مجالس منتخبة »انتخابًا عامًا، حرًا، 

مباشرًا، سريًا، نزيهًا وشفافًا«.
بر هذا الباب من االنجازات الثورية 

ُ
لقد اعت

ــام تــغــيــيــر جــوهــري  الــتــي فــتــحــت املـــجـــال أمــ
الــذي كــان يدير البلد  في النظام السياسي 
بطريقة مركزية مفرطة للغاية. لهذا، رحبت 
الدول الديمقراطية بهذا املنعرج في الشأن 

تونس ـ آدم يوسف

ــبــر 
ُ
يــتــزايــد قــلــق الــطــبــقــة الــســيــاســيــة مــمــا اعــت

تـــأخـــرًا مـــن املــحــكــمــة اإلداريــــــــة فـــي الـــبـــت في 
الطعون وطلبات وقف تنفيذ قرارات الرئيس 
واملتعلقة  وإبطالها،  سعيد  قيس  التونسي 
ــع الــحــصــانــة  ــ ــ ــبــــرملــــان ورفـ بــتــجــمــيــد عـــمـــل الــ
عـــن نـــوابـــه ووقــــف أجـــورهـــم وتــعــلــيــق العمل 
بـــالـــدســـتـــور. وتـــضـــاعـــفـــت مــــخــــاوف الـــنـــواب 
واملـــحـــامـــني والـــطـــاعـــنـــني فـــي قـــــــرارات سعيد 
بعد مــرور أكثر من شهر على تاريخ الطعن 
في قــراراتــه، معتبرين أنــه جــرى تجاوز أجل 
الشهر املــحــدد فــي الــقــانــون، وســط هواجس 
مـــن وجــــود ضــغــوط ســيــاســيــة عــلــى الــقــضــاء 
الــشــعــب،  بــمــجــلــس  الــنــائــبــة  وقـــالـــت  اإلداري. 
النهضة،  بحركة  القانونية  اللجنة  ورئــيــس 
»الـــعـــربـــي  فــــريــــدة الـــعـــبـــيـــدي، فــــي تـــصـــريـــح لــــ
الـــجـــديـــد«، إنـــهـــا »تــقــدمــت بــثــاثــة )قــضــايــا( 
طعون وطلبات وقف تنفيذ، تتعلق بالقرارات 

الــعــام الــتــونــســي. وألنــهــا مــدركــة لصعوبة 
االنتقال من نظام مركزي إلى آخر ال مركزي، 
ــــى جــانــب  ــــذه الــــــــدول، إلـ ــــرر الـــعـــديـــد مــــن هـ قـ
أشكال  مختلف  تقديم  ــــي،  األوروبـ االتــحــاد 
الــدعــم بــمــا فــي ذلـــك الــدعــم املـــالـــي، مــن أجــل 
ــان مــن الطبيعي  إنــجــاح هـــذه الــتــجــربــة. وكـ
البداية بسبب  فــي  التجربة  هــذه  تتعثر  أن 
عوامل عديدة، لكن الذين ساعدوا املحاولة 
كــانــوا يــدركــون بــأنــهــا ليست هــيــنــة، وأنــهــا 
ستتعرض لصعوبات وعوائق عديدة، لكن 
عليها أن تصمد، ألن تداعياتها اإليجابية 
أكــثــر بــكــثــيــر مـــن جــوانــبــهــا الــســلــبــيــة. على 
هــذا األســـاس، تم تقديم مساعدات ضخمة 
ــة وأيــــضــــًا ملــنــظــمــات  ــقـ ــابـ لـــلـــحـــكـــومـــات الـــسـ
املــجــتــمــع املـــدنـــي مـــن أجـــل تــوفــيــر الــظــروف 

املائمة لنجاح هذه التجربة.
السلطة  بفكرة  مقتنع  غير  أن سعّيد  يبدو 
املركزية،  السلطة  عــن  واستقالها  املحلية 
أو على األقل ينظر إليها من زاوية مختلفة. 
ولعله ينطلق من التعثر الواضح للبلديات 
الـــتـــي أصــبــحــت مــجــالــســهــا مــنــتــخــبــة، لكن 
العديد منها وقعت فــي فــخ األحـــزاب، وهو 
نحو  دفعها  مما  يفشل،  بعضها  جعل  مــا 
حصلت  التي  الصراعات  نتيجة  االستقالة 
بسبب ضعف  أو  الــحــزبــيــة،  مكوناتها  بــني 
بــنــاء عليه، يسعى  لــدى رؤســائــهــا.  الخبرة 
الرئيس نحو إقصاء األحزاب من البلديات 
كما أقصاها من البرملان. في املقابل، يعمل 
بديل  بنظام  السياسي  النظام  تغيير  على 
يـــقـــوم عــلــى فـــكـــرة املـــجـــالـــس املــحــلــيــة الــتــي 
سيتم انتخابها على أساس انتخاب األفراد 

ق أحــد أهـــداف ثــورة 
ّ
مــن الدستور الــذي حق

الحرية والــكــرامــة، فكان قــرار إلــغــاء الـــوزارة 
نكوصًا إلى صور املركزية الشديدة للسلطة 

واالستبداد«.
أمـــا رئــيــس الــجــامــعــة الــوطــنــيــة لــلــبــلــديــات، 
عدنان بوعصيدة، فاعتبر أنه »تم التنصل 

الــادســتــوريــة والــاقــانــونــيــة الــتــي اتــخــذهــا 
تموز  يوليو/   25 منذ  قيس سعيد  الرئيس 
الــــ 80 من  الــفــصــل  املــاضــي، وذلـــك ملخالفتها 
الدستور الذي اعتمده إلعان هذه القرارات«.
التي  القانونية  األســانــيــد  العبيدي  وعـــددت 
ــقـــرارات الــتــي اتــخــذهــا سعيد  تــبــني بــطــان الـ
ــا، بـــخـــصـــوص تــعــلــيــق  ــتــــهــ ــتــــوريــ وعــــــــدم دســ
أعــمــال الــبــرملــان، ورفـــع الحصانة عــن نــوابــه، 
ووقــــف مــنــحــهــم، ومـــا تــرتــب عــنــه مـــن تعطل 
ملــــرافــــق الــــدولــــة ومـــؤســـســـاتـــهـــا الـــدســـتـــوريـــة 
املـــنـــتـــخـــبـــة، وإضــــــــرار بــــاألشــــخــــاص. وأبـــــدت 
ــا مـــــن إمـــكـــانـــيـــة وجـــــود  ــهـ الـــعـــبـــيـــدي تـــخـــوفـ
ضـــغـــوط ســيــاســيــة عــلــى املــحــكــمــة اإلداريـــــــة، 
ومــن الــتــدخــل فــي الــقــضــاء عــمــومــًا، متسائلة 
عن أسباب عــدم البت في هــذه الطلبات ذات 
شهر  بأجل  املضبوطة  االستعجالي  الطابع 
حــســب قــانــون املحكمة اإلداريـــــة، مــعــربــة عن 
أثبت نجاعته  الــذي  اإلداري  بالقضاء  ثقتها 
ونزاهته زمن االستبداد )حكم بن علي(، من 
ــداره ألحــكــام كــانــت ضــد توجهات  خــال إصــ

النظام الحاكم.
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ّ
وتــلــقــت املــحــكــمــة اإلداريـــــــة مـــا ال يـــقـــل

طعنًا في األمر الرئاسي رقم 117 الصادر في 
املتحدث  وأوضــح   .2021 أيلول  22 سبتمبر/ 
الــرســمــي بــاســم املــحــكــمــة عــمــاد الــغــابــري في 
ــيـــة، يـــوم  ــتـــونـــسـ تـــصـــريـــح لـــوكـــالـــة األنـــــبـــــاء الـ
الــخــمــيــس املــــاضــــي، أن »مـــضـــامـــني الــطــعــون 
املقدمة للمحكمة اإلدارية، منها ما تعلق بعدم 
شرعية األمر الرئاسي 117 برمته، ومنها ما 
ــرار الــفــصــول  ــ تــعــلــق بــبــعــض أحــكــامــه عــلــى غـ
الــحــصــانــة ووضـــع حــد للمنح  املتصلة بــرفــع 

ــازات املـــســـنـــدة إلــــى أعـــضـــاء مجلس  ــيــ ــتــ واالمــ
نواب الشعب املعلقة أشغاله منذ 25 يوليو/ 
تــمــوز املــاضــي، وإعــــان تفعيل الــفــصــل الــــ 80 
مـــن الــدســتــور واتـــخـــاذ تــدابــيــر اســتــثــنــائــيــة«. 
وصدرت الطعون في أغلبها عن نواب البرملان 
املــعــلــقــة أشـــغـــالـــه، إلــــى جـــانـــب عــــدد مـــن نـــواب 
املــجــلــس الــوطــنــي الــتــأســيــســي، الـــذيـــن قــدمــوا 
أســاســًا طــعــونــًا فــي األمـــر الــرئــاســي عـــدد 117 
اإلداريـــة بصدد  املحكمة  أن  إلــى  برمته، الفتًا 
ــراء الــتــحــقــيــقــات الـــازمـــة بــخــصــوص هــذه  ــ إجـ
الطعون للبت فيها وإصدار األحكام بشأنها.

»الـــعـــربـــي  ـــ ــــس األحــــــــد، لـ وأكـــــــد الــــغــــابــــري، أمــ
ــار اإلجـــــرائـــــي مــعــلــوم،  ــ ــــسـ الــــجــــديــــد«، أن »املـ
يخضع إلجــراءات التحقيق، وستتم مراسلة 
ــة الـــجـــمـــهـــوريـــة لــيــتــم الــتــقــصــي حـــول  رئــــاســ
املــلــفــات، وعــنــدمــا تتهيأ وتجهز سيتم  هــذه 
الــبــت فــيــهــا. ال مــفــر مــن ذلــــك«. ولــفــت إلـــى أن 
آجــال استنهاضية،  للبت هــي  الشهر  »آجـــال 
 يترتب 

ً
ــا ويــمــكــن تـــجـــاوزهـــا، فــهــو لــيــس أجــ

عــنــه ســقــوط الــطــعــن، بــل أجـــل لــحــث القاضي 
ــرب األوقــــــات، كما  عــلــى الــنــظــر والـــبـــت فـــي أقــ
املــلــفــات«، وتــابــع: »هناك  أنــه مرتبط بتهيئة 
امللفات، وهي  بهذه  دوائــر قضائية متعهدة 

التي تقدر متى تكون جاهزة«. وبنّي املتحدث 
بـــاســـم املــحــكــمــة اإلداريــــــــة أن »هـــــذه املــســألــة 
ليست بالهينة، وهي مسألة حساسة تتطلب 
الــتــدقــيــق والــتــقــصــي والــبــحــث فــي األســانــيــد 
الـــقـــانـــونـــيـــة لـــهـــذه األوامــــــــــر، وفـــــي الـــقـــوانـــني 
ــــول املـــخـــاوف من  ــة«. وحـ ــارنـ ــقـ والـــتـــجـــارب املـ
وجود ضغوط في هذا امللف، أكد الغابري أنه 
»لم يَر ضغوطًا، وأن امللف القضائي في حد 
إلــى »حساسية  ذاتــه مصدر ضغط«، مشيرًا 
 في حد ذاته، باعتباره 

ً
امللف الذي يمثل ثقا

باملجتمع  ويتعلق  السياسية  الحياة  ينظم 
في هذه الفترة وبمصير الدولة«.

ــان الــغــابــري قــد فــّســر فــي تــصــريــح سابق  وكـ
»الــعــربــي الــجــديــد« مــســار الــنــظــر فـــي هــذه  لـــ
: »بالنسبة إلى الطعون املتعلقة 

ً
امللفات، قائا

باألمر الرئاسي عدد 80 فقد تقدمت في إطار 
من  و40   39 للفصلني  طــبــقــًا  تــنــفــيــذ،  إيـــقـــاف 

قانون املحكمة اإلدارية«.
أن  الغابري  بــنّي  القضايا،  وعــن مصير هــذه 
هــــذه الــطــلــبــات والــشــكــايــات »ســيــنــظــر فيها 
إطــار  فــي  اإلداريـــــة  للمحكمة  األول  الــرئــيــس 
مــا يسمى الــقــضــاء االســتــعــجــالــي«. وأوضـــح 
تـــســـتـــدعـــي مــبــدأ  الــــغــــابــــري »أن اإلجـــــــــــراءات 
املــواجــهــة بــني األطــــراف )الــشــاكــي واملشتكى 
ـــات، وهــــــي إجـــــــــراءات  ــراســــ عـــلـــيـــه( وبــــــني املـــــ

تستوجب التمديد«.
وحول اختصاص املحكمة اإلدارية في إيقاف 
ــرارات الــرئــيــس مــن عــدمــه، أكـــد الــغــابــري أن  قــ
»اإلقـــــرار بــاخــتــصــاص املــحــكــمــة اإلداريـــــة من 
عدمه يبت فيه القضاء اإلداري، الذي ال يمكن 
استباق أعماله وجلساته«، بحسب تفسيره.

ــيـــة، لــتــصــبــح هـــذه  ولـــيـــس الــــقــــوائــــم الـــحـــزبـ
املجالس مصدر القرار والتشريع عن طريق 
رفع املطالب املحلية إلى املجالس الجهوية 
الــتــي بـــدورهـــا تــحــولــهــا بــعــد املــنــاقــشــة إلــى 
املجلس الوطني أو البرملان. بهذه الطريقة، 
تصبح البلديات ملغاة أو على األقــل تفقد 
ــــى هــيــئــات  قــيــمــتــهــا الـــحـــالـــيـــة، وتـــتـــحـــول إلـ

مساعدة على تنفيذ مسائل جزئية.
املحلية  الـــشـــؤون  وزارة  إلـــغـــاء  ــرار  قــ ــار  ــ وأثـ
وإلــــحــــاق صــاحــيــاتــهــا بـــــــوزارة الــداخــلــيــة، 
السياسية.  واألحـــزاب  املــدنــي  املجتمع  قلق 
إذ اعــتــبــرتــه حــركــة الــنــهــضــة فـــي بــيــان لها 
الرئيس  أن   

ً
»قـــرارًا خطيرًا«، مضيفة أخــيــرًا 

قــام »بــمــصــادرة للباب السابع  الــقــرار  بهذا 

ــة«. وأضــــــاف  ــ ــزيـ ــ ــركـ ــ ــــامـ ــن دعــــــم مــــســــار الـ ــ مـ
الشؤون  إلحاق هياكل  في  ليس  »اإلشــكــال 
املحلية بوزارة الداخلية، بل في إلغاء مسار 

الامركزية وخسارة املكسب«.
املتضرر  املدني  املجتمع  منظمات  وتعتبر 
األكبر من قــرار سعّيد، بحكم أن هذا القرار 
ـــزعـــت مــنــهــا بعد 

ُ
يــعــيــد لــلــداخــلــيــة ســلــطــة ن

الثورة، لهذا تساءلت العديد من الجمعيات، 
من بينها املنتدى االقتصادي واالجتماعي، 
فــي بــيــان مشترك حــول »مــا إذا كــانــت هذه 
الخطوة تمهد لقبر مسار الامركزية وعدم 
دفعه إلى التقدم من خال استكمال مختلف 
مــكــونــاتــه«. واعــتــبــرت فــي الــبــيــان نفسه أن 
ل فرصة 

ّ
الــامــركــزيــة »مثلت ومــا زالـــت تمث

لــتــحــقــيــق الــتــنــمــيــة الـــعـــادلـــة بــــني مــخــتــلــف 
الديمقراطية  ملمارسة  إطــار  وهــي  الجهات، 
 أن »تقييم 

ً
التشاركية بشكل فعلي«، مبينة

املـــســـار يــجــب أن يــكــون بــصــفــة مــوضــوعــيــة 
من خال تحليل كافة نقاط قوته وضعفه، 

ومدى مساهمة كل طرف في إنجاحه«.
هـــكـــذا، تــتــعــدد األســـبـــاب واملــــؤشــــرات الــتــي 
جــعــلــت جــهــات كــثــيــرة تــطــرح أســئــلــة حــول 
مــســتــقــبــل الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــتـــونـــســـيـــة. آخـــر 
 International« مـــنـــظـــمـــة  ــهــــات  الــــجــ هــــــذه 
IDEA« ومــقــرهــا فـــي اســتــوكــهــولــم، والــتــي 
ــــت تـــــــونـــــــس فــــــــي تـــــقـــــريـــــرهـــــا حـــــول  ــفـ ــ ــنـ ــ صـ
2021 ضمن  لــســنــة  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــات  واقـــــع 
الــديــمــقــراطــيــات الــهــشــة، فـــي وقــــت »تــشــهــد 
املستوى  على  الديمقراطية  مــؤشــرات  فيه 
العاملي تراجعًا منذ سنة 2016«، وفق هذا 

التقرير الذي تعده املنظمة سنويًا. )Getty/قرار سعيّد يمس الفصل السابع من الدستور )شاذلي بن إبراهيم

متابعةتقرير

يسعى قيس سعيّد 
إلى إقصاء األحزاب 

من البلديات 

نفى المتحدث باسم 
المحكمة وجود أي 

ضغوط سياسية

ال موعد محددًا لدى 
المحكمة اإلدارية في 

تونس للبت في الطعون 
وطلبات وقف تنفيذ 

قرارات الرئيس قيس سعيد 
وإبطالها باعتبار أّن »آجال 

الشهر يمكن تجاوزها«
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ليبيا تؤجل رفع الدعم عن الوقود
طرابلس ـ أحمد الخميسي

كشف مصدر مسؤول بحكومة الوحدة الوطنّية 
 الحكومة أّجلت 

ّ
»العربي الجديد«، أن في ليبيا، لـ

إلــى ما بعد االنتخابات  الوقود  الّدعم عن  رفــع 
املزمعة إقامتها في 24 من شهر ديسمبر/ كانون األول من 

العام الحالي.
وأعــلــنــت وزارة املــالــيــة الليبية فــي وقـــت ســابــق مــن الــعــام 
االقتصاد، وعضوية  الجاري تشكيل لجنة برئاسة وزير 
»وضــع  وزيــــري املــالــيــة والـــدولـــة لــلــشــؤون االقــتــصــاديــة، لـــ
مــقــتــرح لــرفــع الـــدعـــم عـــن املـــحـــروقـــات واســتــبــدالــه بــالــدعــم 
الّدعم جزئيًا  القذافي قد رفع  النقدي«. وكــان نظام معّمر 
عن املحروقات، ثّم تراجع عن قراره إبان ثورة فبراير 2011.

ــيــبــّيــة، صــالــح 
ّ
وطـــالـــب أســـتـــاذ االقــتــصــاد بــالــجــامــعــات الــل

اوش، بضرورة رفع الّدعم عن املحروقات واستبدالها 
ّ

الش
قدّي من أجل تحقيق العدالة وحصول شريحة 

ّ
بالّدعم الن

واســعــة مــن ذوي الــدخــل املــحــدود عــلــى حــقــهــا، وال سيما 
ي ظاهرة 

ّ
 عن وقف تفش

ً
الذين ال يملكون وسيلة نقل، فضا

 توفير 
ّ
ـــاوش أن

ّ
ــهــريــب إلـــى دول الـــجـــوار. وأوضــــح الـــش

ّ
الــت

الـــّدوالر  املــحــروقــات مــع سعر صــرف 4.48 دنــانــيــر مقابل 
لــم يــعــد ممكنًا، وفـــاتـــورة الــّدعــم عــلــى املــحــروقــات تتعّدى 
هريب مع صفقات فساد 

ّ
ها يذهب للت

ّ
12 مليار دينار، جل

تجري بني املوّردين أنفسهم، حسب كامه.
وكان رئيس الوزراء الليبي املؤقت، عبد الحميد دبيبة، قد 
الرئاسية  لانتخابات  املرشحني  قائمة  إلــى  أخيرًا  انضم 

املقرر إجراؤها الشهر املقبل.
في سياق آخر، رأى الخبير االقتصادي، أحمد املبروك، أن 
استخدام  منتقدًا  انتخابية،  كورقة  يستخدم  الوقود  دعم 

بعض املسؤولني ملناصبهم في الترويج االنتخابي لهم.
 الحكومات أخلفت 

ّ
»العربي الجديد« أن وأوضح املبروك لـ

ــقــدّي بـــدل الــّســلــعــّي منذ 
ّ
وعــودهــا بــشــأن تــوفــيــر الــّدعــم الــن

الــرزاق  يبي، عبد 
ّ
الل الجنوب  عــام 2015. وقــال مواطن من 

 »الّدعم على املحروقات 
ّ
»العربي الجديد« إن الحسناوي، لـ

مــرفــوع فــي الــواقــع منذ أكثر مــن سبع ســنــوات، فــا يوجد 
ات الــوقــود، واملــواطــن يشتري من الّسوق 

ّ
بنزين في محط

تر الواحد«.
ّ
املوازية بسعر ثاثة دنانير لل

وأشــــار مــواطــن مــن مــديــنــة الــكــفــرة جــنــوب شــرقــّي الــبــاد، 
 البنزين املــدّعــم يصل إلــى محطات 

ّ
الـــزوي، إلــى أن عثمان 

املواطنني  معظم  يشتري  الــتــاعــب  بسبب  ولــكــن  الــوقــود، 
املحروقات من السوق املوازي بأسعار أعلى.

الــحــكــومــة، ما  الــوقــود فــي ليبيا بــدعــم كبير مــن  ويحظى 
ــيـــاه املـــعـــدنـــّيـــة، وبــالــتــالــي  يــجــعــل ســـعـــره أقــــل مـــن ســعــر املـ
 تــهــريــبــه إلـــى الـــــّدول املـــجـــاورة يــحــقــق أربـــاحـــًا ضخمة 

ّ
إن

للمتاجرين به.
ف لتر البنزين الدولة الليبية 

ّ
وحسب بيانات رسمية، يكل

نحو )دوالر أميركي(، بينما يباع بنحو 16 سنتًا محليًا.
وســيــؤدي رفــع الــّدعــم عن املحروقات إلــى ارتــفــاع األسعار 
بنسبة تــراوح ما بني 7 إلــى 10%، حسب تقديرات خبراء 

اقتصاد.
ــاقــة فــي ليبيا يــتــجــاوز 300 

ّ
ولـــم يــكــن دعـــم اســتــهــاك الــط

مليون دينار سنوّيًا حتى نهاية عام 2004، حني كان سعر 
فط يراوح بني 22 و28 دوالرًا للبرميل، وكان يترّكز في 

ّ
الن

دعم بنزين السّيارات، ثّم ارتفع كثيرًا في الّسنوات األخيرة. 
وبلغ استهاك الفرد في ليبيا 22.3 لتر بنزين للّسّيارات 
نفطّية  االستهاك في دول  بينما معدل  يومّيًا في 2013، 
 بكثير، مثل الجزائر بمعدل 3.3 لترات 

ّ
أفريقية أخرى أقل

يومّيًا، ونيجيريا 2.5 لتر.

تهاوت مؤشرات البورصات الخليجية، أمس األحد، 
متأثرة بعمليات بيع طاولت معظم األسهم، خوفًا من 
تــداعــيــات سالة »أومــيــكــرون« املــتــحــورة مــن فيروس 
كــورونــا، والــتــي تسببت فــي عــودة الهلع إلــى أســواق 
املــال والطاقة وأعــادت فــرض قيود السفر في الكثير 

من دول العالم.
وبعد تراجعه بأكثر من 5 باملائة في مستهل التداوالت، 
ص مؤشر سوق األسهم السعودية »تاسي« 

ّ
أمس، قل

خسائره بشكل طفيف إلى 4.53% عند اإلغاق. وعّمق 
سوق دبي املالي تراجعه الصباحي بنحو 5 باملائة، 
أبوظبي  فيما هبط ســوق  اإلغــــاق،  5.16% عند  إلــى 

لأوراق املالية بنحو 1.82%. وأغلقت بورصة الكويت 
العام  السوق  أمــس، على انخفاض مؤشر  تعاماتها 

199.47 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت %2.8،
بــنــســبــة 2.77%، وســــوق  قـــطـــر  بــــورصــــة  وتـــراجـــعـــت 
أمــا بورصة مسقط فهي في عطلة  البحرين %1.94. 

يومي األحد واإلثنني، بمناسبة العيد الوطني.
ويأتي هبوط األسواق الخليجية أيضًا ضمن موجة 
تـــراجـــع ألســـــواق املــــال الــعــاملــيــة، فـــي خــتــام تــعــامــات 
 عن تصاعد املخاوف بشأن 

ً
األسبوع املاضي، فضا

تــعــّرض أســعــار الــنــفــط إلـــى املــزيــد مــن الــخــســائــر، في 
بــدايــة الــتــعــامــات األســبــوعــيــة، الــيــوم اإلثــنــني، بينما 

كان خام برنت قد هوى قبل ثاثة أيام بنحو %11.5، 
ليصل إلى مستوى 72.9 دوالرًا للبرميل.

ومنذ الجمعة، بدأ عدد من الــدول حول العالم فرض 
قيود على حركة السفر القادمة من دول أفريقية، ظهر 
فيها املتحور الجديد لفيروس كورونا، والــذي أعلن 

عنه ألول مرة، الخميس، في جنوب أفريقيا.
وتعيد األجواء الحالية مشاهد ظهور كورونا مطلع 
الكثير من  لم يعد سكان  املاضي 2020، بينما  العام 
الـــــدول عــلــى اســتــعــداد لــتــحــمــل اضـــطـــرابـــات حياتية 
جديدة وتقلبات في مختلف األســـواق. وكــان مؤشر 
»ســتــانــدرد آنــد بــورز 500« فــي بــورصــة نيويورك قد 

سّجل أسوأ يوم له منذ فبراير/ شباط املاضي، يوم 
الــجــمــعــة، مــنــخــفــضــًا بــنــســبــة 2.3% وتـــراجـــع مــؤشــر 
نــاســداك املــجــمــع 2.2%، كــمــا هبطت أســــواق األســهــم 
األوروبــيــة بنسبة تتراوح بني 3% و5%، حيث هزت 
حالة عدم اليقني سوق األوراق املالية. وقال محللون 
التقلبات   

ّ
إن أمــس  تايمز«  »نــيــويــورك  وفــق صحيفة 

الـــدول بتقييم مخاطر  املــتــزايــدة قــد تستمر مــع قيام 
أســواق  على  الخسائر  تقتصر  ولــم  الجديد.  املتحور 
ـــمـــا طــاولــت 

ّ
الــنــفــط واألســـهـــم والــعــمــات الــوطــنــيــة، إن

العمات املشفرة.
)العربي الجديد(

»الفيروس المتحور« يهوي بأسواق المال الخليجية

ارتفاع تدفق 
البضائع عبر 

الموانئ الصينية

ســجــل تـــدفـــق الــبــضــائــع 
املوانئ  عبر  والحاويات 
مستقرا  نــمــوا  الصينية 
ــــال األشــــهــــر الــعــشــرة  خـ
األولى من العام، وفق ما 
أظهرت بيانات من وزارة 
النقل. وخال الفترة من 
يـــنـــايـــر/ كـــانـــون الــثــانــي 
ــر/ تــشــريــن  ــوبــ ــتــ إلــــــى أكــ
ــي  ــالــ ــمــ إجــ ــــغ  ــلـ ــ بـ األول، 
املتدفقة  البضائع  حجم 
عــبــر املــــوانــــئ الــصــيــنــيــة 
12.87 مليار طن، بزيادة 
7.8 بــاملــئــة عــلــى أســـاس 
سنوي، بحسب الــوزارة. 
وأوضــــحــــت الـــــــــوزارة أن 
املنقولة  الحاويات  عــدد 
عــبــر املـــوانـــئ خـــال تلك 
الــفــتــرة قــفــز بــنــســبــة 8.4 
ــى أســــــــاس  ــ ــلــ ــ ــة عــ ــ ــئــ ــ ــاملــ ــ بــ
 235.48  

ً
سنوي، مسجا

مـــلـــيـــون وحــــــدة مــكــافــئــة 
لعشرين قدمًا.

وفــــــي الـــشـــهـــر املــــاضــــي، 
تعاطت املوانئ الصينية 
أكثر من 1.32 مليار  مع 
طن من البضائع، بينما 
ــات  ــ ــاويـ ــ ــحـ ــ بــــلــــغ عــــــــدد الـ
مــلــيــون   24.52 املــنــقــولــة 
لعشرين  مكافئة  وحـــدة 

قدمًا، وفقًا للوزارة.

الريال اليمني يهبط ألدنى مستوى
مستوى  أدنى  إلى  اليمنية  العملة  صرف  سعر  هبط 
من  ليقترب  األميركي،  الدوالر  أمام  اإلطالق  على  له 
الحكومة  بينما تعجز  الواحد،  للدوالر  ريال  حاجز 1600 
مع  االقتصادي  االنهيار  كبح  عن  دوليًا  بها  المعترف 
التي  البالد  في  والمعيشية  اإلنسانية  األوضاع  تفاقم 
الحرب منذ نحو سبع سنوات. وقال صرافون  تمزقها 
في عدن )جنوب(، التي تتخذ منها الحكومة عاصمة 
الموازية  السوق  في  الدوالر،  صرف  سعر  إّن  مؤقتة، 
 1581 عتبة  أمس،  من  أول  مساء  تخطى،  )السوداء( 
الريال  قيمة  لتنخفض  للبيع،  رياًال  و1595  للشراء،  رياًال 
 1200 حوالى  مقابل  اإلطالق،  على  مستوى  أدنى  إلى 
ريال المسجل في مطلع أكتوبر/ تشرين األول الماضي. 
وهذا أسوأ انهيار لقيمة العملة المحلية في تاريخها 

منذ بدء الحرب.

مستحضرات التجميل التركية تصل إلى 120 دولة
تواصل تركيا تصدير مستحضرات التجميل إلى مختلف 
منها  المستوردين  عدد  ارتفع  التي  العالم  دول 
العالم.  حول  دولة   120 إلى  هذه،  التركية  للمنتجات 
فعاليات  التركية،  أنطاليا  والية  احتضنت  أيام،  وقبل 
التجميل  لمستحضرات  الخامس  الدولي  المؤتمر 
التجميل  مستحضرات  منتجي  جمعية  نظمته  والذي 
قهرمان،  لفنت  قال  لألناضول،  حديثه  وفي   .)KÜAD(
رئيس جمعية منتجي مستحضرات التجميل، إن جذور 
إلى  تعود  تركيا،  في  التجميل  مستحضرات  صناعة 
على  تضم  تركيا  أن  وأضاف  الماضي.  القرن  ثمانينيات 
مستحضرات  لصناعة  منشأة  و600  آالف   3 أراضيها 
البالد.  الصحة في  بيانات وزارة  التجميل، وذلك بحسب 
وأوضح أّن العديد من شركات أوروبا والشرق األوسط، 

تواصل إنتاجها على األراضي التركية.

بارزاني: الحكومة االتحادية مديونة لإلقليم
العراق  شمالي  كردستان  إقليم  حكومة  رئيس  قال 
مسرور بارزاني، إّن الحكومة االتحادية )حكومة بغداد( 
قطع  إثر  دوالر  مليار  بـ23  لإلقليم  مديونة  أصبحت 
الماضية. جاء  السنوات  المالية عنه خالل  المخصصات 
الطلبة  من  مجموعة  مع  بارزاني  لقاء  خالل  ذلك 
من  أول  اإلقليم،  مركز  أربيل  مدينة  في  الجامعيين 
أمس، وفق بيان صدر عن مكتبه. وأضاف: »الحكومة 
الموازنة  إقليم كردستان من  االتحادية قطعت حصة 
بتأمين  تكفلت  اإلقليم  حكومة  وإن  سنوات،   4 لمدة 
على  ذلك  في  معتمدة  األخرى  واالحتياجات  الرواتب 
مديونة  »بغداد  أّن  بارزاني  وأردف  الداخلية«.  إيراداتها 
بـ23 مليار دوالر مستحقات مالية إلقليم كردستان«. ولم 
بشأن  بارزاني  حديث  حول  بغداد  من  تعليق  أي  يصدر 

مديونية الحكومة االتحادية لإلقليم.

أخبار مختصرة

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

ك يا بو زيد ما غزيت«، وكأّن 
ّ
»وكأن

العالم لم يعرف من قبل عالجًا 
ناجعًا لفيروس كورونا املرعب، 

أو ينفق مليارات الدوالرات لشراء 
اللقاحات، وقبلها يضخ مليارات 

أخرى على األبحاث الكتشاف 
الدواء الذي طال انتظاره. 

ببساطة، عدنا إلى نقطة الصفر، 
 األوراق والتوقعات، 

ّ
واختلطت كل

وبدأ الجميع يعيد حساباته بعدما 
كان يحصي األرباح والخسائر من 

أسوأ أزمة صحية.
وبينما كان االقتصاد العاملي 

يستعد للنمو واالنطالق وتحقيق 
انتعاشة قوية، خاصة على 
مستوى اإلنتاج والتشغيل 

وحركة التجارة والسفر واألموال، 
وتعويض نحو عامني من الخسائر 

الفادحة التي قدرت بنحو 28 
تريليون دوالر، فإذا بمتحور 
جديد لفيروس كورونا يظهر 

فجأة ليقلب الطاولة على الجميع، 
ويعيد أجواء الفزع والرعب إلى 

العالم وأسواقه وبورصاته وعمالته 
وفرص عمله وقطاعه اإلنتاجي، 

وقبلها قطاعه الصحي الذي 
تعرض لضغوط حادة ونزيف 

متواصل.
متحور »أوميكرون« ظهر ألول 

مرة، الخميس، في جنوب أفريقيا، 
وتسبب في عودة الهلع إلى أسواق 
املال والنفط والغاز والسلع األولية 
واملعادن والذهب وحتى العمالت 

املشفرة، كما امتدت تأثيراته 
الخطيرة إلى دول األسواق الناشئة، 
خاصة أن املتحور انطلق هذه املرة 

من دولة تنتمي إلى تلك األسواق 
التي ما زالت تكافح للخروج من 
املأزق االقتصادي الذي سببته 

الجائحة.
حالة االستنفار القصوى 

والطوارئ عادت ملطارات العالم، 
حيث اعادت دول فرض القيود 
على حركة الطيران القادمة من 

دول أفريقية، تفاديًا النتقال 
الفيروس إليها، ومعدالت السفر 

تهاوت فجأة.
الحكومات باتت تخشى من أن 

يتسبب انتشار الفيروس الجديد 
في دفعها نحو اإلغالق التام، كما 
تخشى الدول النامية من وضعها 
ضمن قائمة الدول الحمراء عالية 

املخاطر، وبالتالي التأثير سلبًا 
على القطاعات املهمة بها مثل 
السياحة والطيران والخدمات 

والتحويالت، واالستثمارات 
األجنبية.

وإذا كان املثل يقول »مصائب 
قوم عند قوم فوائد« وإّن ظهور 
الساللة الجديدة أدى إلى تراجع 
أسعار النفط والطاقة، وبالتالي 

تراجع أسعار املشتقات البترولية 
وكلفة اإلنتاج، فإّن خسائر الساللة 
الصحية واالقتصادية تفوق كثيرًا 

ها أعادت 
ّ
مكاسبها، إذ يكفي أن

أجواء الذعر حول العالم، وبالتالي 
زيادة املخاوف املتعلقة بالطلب 

والنمو.
يبدو أّن بدء حصر الدول 

خسائرها من كورونا ومتحوراته 
بات خطوة مستبعدة في املستقبل 

املنظور، وأّن طّي الصفحة لم يعد 
قريبًا، وأّن نزيف االقتصاد العاملي 
سيتواصل ومعه استنزاف املواطن 
وجيبه وحالته النفسية والصحية.

كابوس 
»أوميكرون«
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ليست كل الصفقات التي 
تتم بين القاهرة وباريس 

يتم اإلعالن عنها

القاهرة ـ العربي الجديد

اســتــبــعــدت مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة 
يــتــســبــب  أن  وفـــرنـــســـيـــة  مـــصـــريـــة 
ــد، عــــن اتـــهـــام  ــ ــ الـــكـــشـــف، أمـــــس األحـ
القضاء الفرنسي لشركة »نيكسا تكنولوجي« 
»التواطؤ في أعمال تعذيب وإخفاء قسري«  بـ
جـــــــراء بـــيـــع مــــعــــدات ونــــظــــم مـــراقـــبـــة لــلــنــظــام 
ــعـــاقـــات بـــني الــقــاهــرة  ــري، فـــي تـــوتـــر الـ املــــصــ

وباريس.
وبــحــســب مــصــدريــن مــطــلــعــني عــلــى الــقــضــيــة، 
أحـــدهـــمـــا قـــضـــائـــي، تــحــدثــا لـــوكـــالـــة »فـــرانـــس 
ــإن االتـــهـــام صــــدر فـــي 12 أكــتــوبــر/  بـــــرس«، فــ
تشرين األول املاضي. وأصدرت القرار قاضية 
الــتــحــقــيــق املــكــلــفــة بــالــتــحــقــيــقــات بــعــد حــوالــى 
أربعة أشهر من اتهام أربعة مديرين تنفيذيني 
ومـــســـؤولـــني فـــي الــشــركــة بــاملــلــف ذاتـــــه، فيما 
فرنسوا  تكنولوجي«  »نيكسا  محامي  رفــض 

زيمراي اإلدالء بأي تعليق.
مــوقــع »ديسكلوز«  االتــهــام بعد كشف  وجـــاء 
االستقصائي الفرنسي في 22 نوفمبر الحالي 
عن تفاصيل ما اعتبره »مساهمة فرنسا في 
أعمال )الرئيس املصري( عبد الفتاح السيسي 
الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة، عـــبـــر قـــصـــف مـــدنـــيـــني عــلــى 
الحدود مع ليبيا بدعوى أنهم إرهابيون، من 

خال انحراف عملية الدعم االستخباراتي«.
ــادر الــدبــلــومــاســيــة املــصــريــة  ووصـــفـــت املــــصــ
الجديد«  »العربي  لـ تحدثت  التي  والفرنسية 
»االستراتيجية  بـ ومصر  فرنسا  بني  العاقة 

عــنــهــا، فــهــنــاك صــفــقــات تسليح تــجــرى بــدون 
االقتصادية  »العاقات  أن  إلــى  إعــان«. ولفت 
ــقـــط عــلــى  ــر وفــــرنــــســــا ال تـــقـــتـــصـــر فـ بـــــني مـــصـ
صــفــقــات الــــســــاح، إذ تــشــمــل أيـــضـــًا مــجــاالت 
مــدنــيــة أخـــــرى كــقــطــاع الـــنـــقـــل، مــثــل مــشــروع 
قــطــارات »املــونــوريــل« )لــربــط القاهرة الكبرى 
بــالــعــاصــمــة اإلداريــــــــة( الــــذي يــتــولــى إنــشــاءه 
الفرنسيون، وهــو مــشــروع - بحسب مــا أكــده 
خـــبـــراء فـــي الـــطـــرق والــنــقــل - ال تــحــتــاج إلــيــه 
مصر بأي شكل من األشكال، وسيثقل موازنة 
الــــدولــــة بـــأعـــبـــاء كـــبـــيـــرة. هــــذا بـــاإلضـــافـــة إلــى 
الــقــطــار الــكــهــربــائــي الــفــرنــســي فــائــق الــســرعــة 
»تــي جــي فــي« والـــذي تصنعه شركة ألستوم 
في  القاهرة  ويربط  مصر،  لصالح  الفرنسية 

الشمال بأسوان في الجنوب«.
وتابع املصدر أن »ما من شأنه أن يؤثر على 
ــــذي يــتــلــقــاه  الـــدعـــم الــســيــاســي والــعــســكــري الـ
الــنــظــام املــصــري مــن فــرنــســا والــــدول الغربية 

يوجهه  الـــذي  املستمر  التهديد  هــو  ــرى،  األخــ
الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي للغرب 
فـــي مــســألــة املـــهـــاجـــريـــن، والــــــذي يـــــردد دائــمــًا 
أنــه يحميهم  الغربيني  الــزعــمــاء  أســمــاع  على 
النظامية، وهي  الهجرة غير  من موجات من 
ــــؤرق الـــغـــرب بـــشـــدة وخــاصــة  املـــســـألـــة الـــتـــي تـ
فــي هــذا األيـــام التي يقبع فيها الجــئــون على 
الــحــدود الــبــيــاروســيــة الــبــولــنــديــة«. وأضـــاف 
املــصــدر أن »الــنــظــام املــصــري يقوم بــدور مهم 
بالنسبة لفرنسا في ملفات أخرى أهمها امللف 
الليبي«، مشيرًا إلى »تأكيد السيسي على قوة 
الفرنسية  املــصــريــة  الــعــاقــات  واستراتيجية 
 عـــلـــى الــصــعــيــد 

ً
ــة ــافــــة، خــــاصــ فــــي املــــجــــاالت كــ

السياسي واالقتصادي والعسكري«، وإعرابه 
عــن »الــحــرص عــلــى اســتــمــرار الــعــمــل املشترك 
الفرنسية«  املصرية  الشراكة  تعميق  أجل  من 
وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر باريس 
الــدولــي حــول ليبيا، في 12 نوفمبر/ تشرين 

الثاني الحالي.
مــن جــهــتــه، قـــال حــقــوقــي مــصــري، رفـــض ذكــر 
إنه متفائل  األمنية،  املاحقة  اسمه خوفًا من 
»بـــاتـــهـــام الـــقـــضـــاء الـــفـــرنـــســـي شـــركـــة نــيــكــســا 
تــكــنــولــوجــي الــفــرنــســيــة، الــتــي بــاعــت مــعــدات 
اعتقال  السيسي وساعدته في  لنظام  مراقبة 
ــال تــعــذيــب  ــمــ ــي أعــ ــتـــواطـــؤ فــ ــالـ مــــعــــارضــــني، بـ
قدمتها  التي  الشكوى  بعد  قــســري،  واخــتــفــاء 

اإلنــســان  لحقوق  الــدولــيــة  الفيدرالية  منظمة 
ورابطة حقوق اإلنسان بدعم من مركز القاهرة 

لدراسات حقوق اإلنسان في عام 2017«.
»من  أن  الجديد«  »العربي  لـ املصدر  وأضــاف 
شأن تلك القضية أن تضغط على الفرنسيني 
والـــرئـــيـــس إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون، وتـــغـــّيـــر من 
ــام املــــصــــري، وبــخــاصــة  ــظـ ــنـ ــع الـ تــعــامــلــهــم مــ
الــرئــيــس الــســيــســي، وتــدلــيــلــه وتــقــديــم الــدعــم 
 عـــن الــضــغــط عليه 

ً
غــيــر املـــشـــروط لـــه، فــضــا

الــذي سيجبره  بملف حقوق اإلنــســان، األمــر 
على تخفيف القيود املفروضة على املجتمع 
ــر، واإلفـــــــــراج عــــن املــعــتــقــلــني  املــــدنــــي فــــي مـــصـ

السياسيني«.
ــورة الــتــي  ــ ــذكــ ــ ــمـــات الــــثــــاث املــ ــنـــظـ وكــــانــــت املـ
ــنـــدت إلـــــى تــحــقــيــق  ــتـ ــد اسـ ــكـــوى قــ قـــدمـــت الـــشـ
ملجلة »تــيــلــيــرامــا« الــفــرنــســيــة، كــشــف عــن بيع 
ــام تــنــصــت بــقــيــمــة عـــشـــرة مـــايـــني يـــورو  »نـــظـ
ــوان املــســلــمــني«، في  ــ ــ ملــكــافــحــة -رســـمـــيـــًا- اإلخـ
التنصت  نــظــام  ويــتــيــح   .2014 آذار  مـــــارس/ 
ــذا، املــســمــى »ســـيـــريـــبـــرو«، إمــكــانــيــة تعقب  ــ هـ
االتــصــاالت اإللكترونية لهدف مــا، من عنوان 
بـــريـــد إلــكــتــرونــي أو رقــــم هـــاتـــف عــلــى سبيل 
ــثــــال. واتـــهـــمـــت املــنــظــمــات غــيــر الــحــكــومــيــة  املــ
ــذا الــبــرنــامــج بــأنــه خـــدم مــوجــة الــقــمــع ضد  هـ
مــعــارضــي الــســيــســي، والـــتـــي أســـفـــرت حسب 
مــركــز الــقــاهــرة لــدراســات حــقــوق اإلنــســان عن 
»أكثر من 40 ألف معتقل سياسي في مصر«. 
الجرائم  أجـــراه »قطب  الــذي  التحقيق  وهــدف 
ضــد اإلنــســانــيــة« فــي املــحــكــمــة الــقــضــائــيــة في 
بــاريــس، إلــى تحديد مــا إذا كــان يمكن إثبات 

صلة بني استخدام نظام املراقبة والقمع.
»العربي  وقال الحقوقي املصري الذي تحدث لـ
الجديد« إن »فضيحة اتهام الشركة الفرنسية 
على  املــصــري  النظام  مساعدة  فــي  بالتواطؤ 
تعذيب وإخفاء واعتقال املعارضني، جاءت في 
الوقت املناسب، لتكشف زيف ادعاءات النظام 
املــصــري بأنه يحترم حقوق اإلنــســان«. ولكن 
لــم يخف الحقوقي املصري  الــوقــت ذاتـــه،  فــي 
قلقه مــن أن تـــؤدي الــعــاقــات االقــتــصــاديــة، ال 
سيما في مجال التسليح بني النظام املصري 
ــــى »غـــــض الـــطـــرف  والـــحـــكـــومـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، إلـ
عــن انــتــهــاكــات حــقــوق اإلنــســان املمنهجة في 
الذي  التقرير  إلــى  السياق  مصر«. وأشــار في 
نشرته صحيفة »لوموند« الفرنسية قبل أيام، 
وقــالــت فــيــه إن »الــســيــســي يــعــّد زبــونــًا ثمينًا 
لقطاع صناعة األسلحة الفرنسية، األمر الذي 
يــعــّد أحـــد أبــــرز األســـبـــاب الــتــي تــدفــع بــاريــس 
إلى غض الطرف عن القمع السياسي الشامل 
الــقــاهــرة«، وفق  الـــذي حــرض عليه ديكتاتور 

تعبير الصحيفة.

بعد اتهام شركة »نيكسا« 
الفرنسية أمس »بالتواطؤ 

بأعمال تعذيب« في 
قضية بيع معدات 

مراقبة لمصر، ال يتوقع 
أن يؤثر ذلك على مجرى 

العالقات بين باريس 
والقاهرة اللتين ترتبطان 

بصفقات بمجاالت 
عدة، أهمها في مجال 

التسليح الذي يتوقع أن 
يزداد نموًا

مصر احتلت المرتبة الثالثة في قائمة صادرات المعدات الحربية الفرنسية )لويك فينانس/فرانس برس(

عــلــى كـــل املــســتــويــات: األمــنــيــة واالقــتــصــاديــة 
والــســيــاســيــة، والــتــي يــصــعــب أن تــتــأثــر بتلك 
القضية )نيكسا تكنولوجي( التي نظر فيها 

القضاء الفرنسي«.
ــلـــومـــاســـي مــصــري  مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، قـــــال دبـ
»الــعــربــي  ــه، لـــ ــمـ ــر اسـ ــابـــق، تــحــفــظ عــلــى ذكــ سـ
الجديد«، إن »باريس قد تستغل القضية في 
التي تعتبر من  التجارية مع مصر،  عاقتها 
أكبر مستوردي األسلحة من فرنسا، وتضغط 
أكثر على النظام من أجل الدخول في صفقات 

ساح وصفقات اقتصادية أكبر معها«.
في  الثالثة  املرتبة  احتلت  أن مصر  العلم  مع 
قــائــمــة صــــادرات املــعــدات الــحــربــيــة الفرنسية 
بــأكــثــر مــن 6.6 مــلــيــارات يــــورو، فــي املبيعات 
بحسب   ،2020 إلــــى   2011 مـــن  الـــفـــتـــرة  خــــال 

أحدث تقرير ملجلس الشيوخ الفرنسي.
وداخـــلـــيـــًا فـــي فــرنــســا، قــــال املـــصـــدر نــفــســه إن 
»الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة والـــرئـــيـــس إيــمــانــويــل 
ــرون يــســتــطــيــعــان تـــبـــريـــر مــوقــفــهــمــا فــي  ــاكــ مــ
ــــرأي الــعــام بأنهما  الــقــضــيــة أمـــام الــقــضــاء والـ
فــعــا ذلــــك مـــن أجــــل مــصــالــح فــرنــســا الــعــلــيــا، 
ــن مـــورســـت  بــــاإلضــــافــــة إلـــــى الـــتـــحـــقـــق بـــــأن مــ
ضدهم أعمال تعذيب وإخفاء قسري واعتقال 
جماعات  هــم  بــل  فرنسيني،  مــواطــنــني  ليسوا 
إرهـــابـــيـــة عـــانـــت مــنــهــا فــرنــســا وتـــحـــديـــدًا في 
مــــوجــــة اإلرهـــــــــاب الــــتــــي ضــــربــــت الــــبــــاد عـــام 
2015«. وأضــــاف املــصــدر أنـــه فــي ســبــيــل ذلــك 
القضاء  مــن  بأحكام  بــاريــس  القاهرة  »ستمد 
املصري تؤكد ذلــك«، موضحًا أن »معظم مثل 
ــذه الــشــكــاوى والــقــضــايــا فــي فــرنــســا تكون  هـ
الحكومة  بــني  مــكــايــدات سياسية  عــبــارة عــن 

واملعارضة«، على حد وصفه. 
ــار املـــصـــدر إلـــى أن »مــعــظــم الــســيــاســيــني  ــ وأشـ
فـــي فــرنــســا ودول الـــغـــرب يــعــلــمــون جـــيـــدًا أن 
كـــل مــلــفــات حـــقـــوق اإلنــــســــان الـــتـــي تــفــتــح من 
وقت آلخر يكون هدفها الضغط على النظام 
ــلـــحـــة، من  املـــصـــري لــكــي يــشــتــري مــنــهــم األسـ
اقتصادات  إنعاش  خال صفقات تساهم في 
الغرب الذي يعاني من أزمات متاحقة سواء 
بــســبــب جــائــحــة كـــورونـــا أو ألســـبـــاب أخــــرى. 
وعــلــى ســبــيــل املـــثـــال إلـــغـــاء أســتــرالــيــا صفقة 
أخــيــرًا، واستبدالها  فرنسية  غــواصــات  شــراء 
بــأخــرى أميركية نــوويــة، وهــو مــا تسبب في 
صدمة لاقتصاد الفرنسي، وخصوصًا قطاع 
الصناعات العسكرية، الذي كان ينتظر أموال 
هذه الصفقة بفارغ الصبر«. ولفت املصدر إلى 
املصرية،  الحكومة  مــع  ســاح  »كــل صفقة  أن 
توفر للفرنسيني أكثر من 5 آالف فرصة عمل«.
وأضاف الدبلوماسي املصري أنه »ليست كل 
اإلعــان  يتم  وبــاريــس  القاهرة  بــني  الصفقات 

زيادة فاتورة صفقات السالح
اتهام »نيكسا« بالتواطؤ في تعذيب مصريين
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اقتصاد

تونس ـ إيمان الحامدي

بــات املــهــاجــرون األفــارقــة فريسة 
ــلــــوســــطــــاء وســــمــــاســــرة  ــة لــ ــلـ ــهـ سـ
الرقابة  حــدود  عن  بعيدًا  العمل، 
ــبــــاد، مـــا يجعلهم  ــوانــــني الــعــمــل فـــي الــ وقــ
االقتصادي.  االستغال  أشكال  لكل  عرضة 
وخال الفترة األخيرة، زاد حضور العمالة 
األفريقية في تونس كقوة فاعلة تسهم في 
هذه  ظلت جهود  فيما  القطاعات،  مختلف 
ــام النمو  ــ الـــقـــوى مــغــّيــبــة عــلــى مــســتــوى أرقـ
استغال  بسبب  رسميًا  والعامة  القطاعية 
الــقــطــاع غــيــر املــنــظــم لــجــهــودهــم كــآلــة عمل 

خارج إطار القانون. 
ونــبــهــت مــنــظــمــات مــدنــيــة تــعــنــى بــشــؤون 
ــن مــــــن تــــصــــاعــــد االنــــتــــهــــاكــــات  ــ ــريـ ــ ــاجـ ــ ــهـ ــ املـ
االقتصادية لحقوق هذه الفئة في العاصمة 

ــدد مــــن مـــحـــافـــظـــات الـــجـــنـــوب، مــطــالــبــة  ــ وعــ
باالنتباه لتنامي هذه الظاهرة واحتوائها 
ــهـــاجـــريـــن إلـــــى قـــوى  قـــانـــونـــيـــًا لـــتـــحـــويـــل املـ
عــامــلــة مــنــظــمــة. وكــشــفــت دراســـــة مشتركة 
في  املختلطة  الهجرة  مركز  أعدها  حديثة، 
بل«  »هاينريش  ومــؤســســة  أفريقيا  شــمــال 
ــتـــي حــمــلــت عــــنــــوان »املـــصـــاعـــب املــخــفــيــة  الـ
للقوى العاملة الغائبة عن األنظار: الحياة 
ــئـــني واملــــهــــاجــــريــــن فــي  ــة لـــاجـ ــتــــصــــاديــ االقــ
تـــونـــس«، أن نــصــف الــاجــئــني واملــهــاجــريــن 
ــــني شـــهـــري  ــبــــيــــان بـ ــتــ ــــن شـــمـــلـــهـــم االســ ــذيـ ــ الـ
ــل/ نـــســـيـــان 2021  ــ ــريـ ــ ــبـــاط وإبـ فـــبـــرايـــر/ شـ
وجدوا فرص العمل بعد أقل من شهرين من 

وصولهم إلى تونس. 
وأكــــدت الـــدراســـة أن الــاجــئــني واملــهــاجــريــن 
قــــامــــوا بـــإيـــجـــاد فـــــرص عـــمـــل عـــبـــر قـــنـــوات 
مــخــتــلــفــة ويـــشـــمـــل ذلـــــك مــجــمــوعــة »ســــوق 
التواصل  على منصات  املوجودة  أفريقيا« 
االجتماعي أو عن طريق الشبكات الوطنية 
املــشــتــركــة أو مـــن خــــال مــهــربــني. و»ســــوق 
أفــــريــــقــــيــــا«، بـــحـــســـب بــــحــــث ســــابــــق ملـــركـــز 

مــركــزًا محوريًا  يعتبر  املــخــتــلــطــة،  الــهــجــرة 
للعثور على فرص عمل، حيث يعمل بعض 
الاجئني واملهاجرين كوسطاء أو سماسرة 
ــال ويــتــقــاضــون  ــمـ ــعـ بـــني أربــــــاب الــعــمــل والـ
ــًا لـــتـــحـــديـــد املــــرشــــحــــني املـــنـــاســـبـــني  ــ ــومـ ــ رسـ

لأعمال املطلوبة. 
ــلـــجـــوء الــــســــودانــــي، مــحــمــد  وأكــــــد طـــالـــب الـ
يتواصلون  العمل  أغلب وســطــاء  أن  خــالــد، 
ــع املـــهـــاجـــريـــن عـــلـــى مـــنـــصـــات الـــتـــواصـــل  مــ
االجتماعي التي تحولت إلى سوق مفتوحة 
للعمالة القادمة من دول جنوب الصحراء. 

إن  الجديد«  »العربي  لـ اللجوء  طالب  وقــال 
»ســـوق أفــريــقــيــا« هــي فــي األصـــل مجموعة 
العاملة  املهاجرين واليد  أسواق الستغال 
ــــرور عــبــر هــذه  »الــرخــيــصــة«، مــعــتــبــرًا أن املـ
ــى لــإقــامــة في  ــ األســــــواق فـــي األشـــهـــر األولــ

تونس أمر حتمي. 
وأفـــاد بــأن األشــخــاص الــذيــن اعتمدوا على 
الــوســطــاء يــكــونــوا مثقلني بــالــديــون خــال 
الفترة األولى إلقامتهم في تونس، إذ يأخذ 
الوسطاء أجورهم لعدة أشهر أو يجبرونهم 
عــلــى املــشــاركــة فـــي أنــشــطــة وأعـــمـــال أخـــرى 

لسداد ديونهم.
وبـــيـــنـــت دراســـــــة ســـابـــقـــة ملـــنـــتـــدى الــحــقــوق 
مدنية(  )منظمة  واالجتماعية  االقتصادية 
النظاميني  غير  املهاجرين  العمال  حصول 
ــات مـــعـــيـــنـــة مــن  ــاعــ ــطــ ــي قــ ــ ــــف فـ ــائـ ــ عـــلـــى وظـ
االقتصاد املحلي كاملطاعم 34% والخدمات 
والـــحـــرف   %20 الـــبـــنـــاء  ثـــم   ،%21 املــنــزلــيــة 
الــــحــــرة 18%، فــــي حــــني تــســتــقــطــب  واملــــهــــن 

الرباط ـ مصطفى قماس

ــار الــتــي هــطــلــت مــتــأخــرة في  ال تــلــهــي األمـــطـ
بندرة  االنشغال  املغاربة عن  األخيرة،  األيــام 
املناخية  التغيرات  ظل  في  تلوح  التي  املياه 
والجفاف الذي يخشى أن يمتد لسنوات كما 

حدث في الثمانينيات من القرن املاضي.
ــــان تـــأخـــر الــتــســاقــطــات املــطــريــة أثــــر على  وكـ
املناطق، وساهم  لبعض  السقي  توفير مياه 
الحبوب  مزارعي  معنويات  على  التأثير  في 
الذين ترددوا في اإلقبال على الحرث والزرع، 
وأجــــج مـــخـــاوف مــنــتــجــي الــخــضــر والــفــواكــه 
أكتوبر/ تشرين  أمطار  يراهنون على  الذين 
األول ونــوفــمــبــر/ تــشــريــن الـــثـــانـــي مـــن أجــل 

زيادة جودتها.

تصويب السياسة الزراعية
الــزراعــي، محمد  القطاع  في  الخبير  ويذهب 
الــهــاكــش، فـــي تــصــريــح لـــ«الــعــربــي الــجــديــد« 
إلــــى أنــــه يــفــتــرض مـــن أجــــل تـــجـــاوز جــــزء من 
املشاكل املطروحة على مستوى تدبير املياه 
بالتركيز  الزراعية  السياسة  تصويب  إعــادة 
على الزراعات التي تؤمن السيادة الغذائية، 
عـــوض الــلــجــوء أكــثــر إلـــى تشجيع الــزراعــات 

التصديرية املستهلكة بشكل مفرط للماء.
ويعتبر أنه يجب في مسألة تدبير السياسة 
ــرات الـــتـــغـــيـــرات  ــيــ ــأثــ ــار تــ ــتـــحـــضـ ــة، اسـ ــيــ ــائــ املــ
ــفــــاف الــــــذي يــنــعــكــس ســلــبــًا  املـــنـــاخـــيـــة والــــجــ
في  الصغار، خصوصًا  الفاحني  على حياة 
التي تعتمد على األمطار،  البورية  األراضــي 
حيث يفترض إنجاز مشاريع تؤمن لهم املاء 
املعاشية  الــزراعــة  ممارسة  في  كي يستمروا 

التي تعول عليها األسر.
واســتــدعــى مــلــف املــــاء مــثــول وزيــــر التجهيز 
ــام الــغــرفــة الــثــانــيــة من  ــزار بــركــة، أمــ واملـــــاء، نــ
انشغالهم  عـــن  أعــضــاؤهــا  عــبــر  إذ  الـــبـــرملـــان، 
بــنــدرة املــيــاه فــي الــعــديــد مــن املــنــاطــق، حيث 
يتخوفون من الخصاص على مستوى مياه 

الشرب أو السقي أو تلك املوجهة للصناعة.

تراجع حصة الفرد
ــي، فــــي ظــل  ــ ــائـ ــ ويـــنـــشـــغـــل املــــغــــرب بــــاألمــــن املـ
تـــوقـــعـــات تـــشـــيـــر إلـــــى تــــراجــــع حـــصـــة الـــفـــرد 
مــن املــيــاه مــن 3000 مــتــر مــكــعــب ســنــويــًا في 
إلــى 700 متر  املــاضــي،  القرن  الستينيات من 

مكعب في أفق 2025، حسب تقارير رسمية.
ــة الـــتـــي يــنــهــجــهــا  ــيـ ــائـ ــهــــدف الـــســـيـــاســـة املـ وتــ
ــتـــوازن بــني تأمني  املــغــرب ضــمــان نـــوع مــن الـ

حاجيات الشرب والزراعة، التي تستوعب 85 
في املائة من املياه. ويرتقب أن يرتفع الطلب 
على املياه في اململكة، في األعوام املقبلة، في 
سياق متسم بتوسيع مساحة األراضي التي 

تعتمد على الري.
ــدد املــســتــشــار بــالــغــرفــة الــثــانــيــة من  ــد شــ وقــ
الـــبـــرملـــان، عــبــد الـــكـــريـــم مـــهـــدي، فـــي تــدخــلــه، 
على ضــرورة إيجاد حلول لندرة املياه، عبر 
تحلية مياه البحر، غير أنــه أكــد ضــرورة أن 
تكون كلفة تلك املياه متماشية مع إمكانيات 

املزارعني والشركات الزراعية.
وأوضـــــــح املـــســـتـــشـــار بـــالـــغـــرفـــة الـــثـــانـــيـــة مــن 
الــرشــيــد للمياه  الــبــرملــان أن االســتــهــاك غير 
أثر على املخزونات املائية، خاصة في شرق 
 عــلــى تــقــريــر ملنظمة 

ً
وجــنــوب الــبــاد، مــحــيــا

الـــزراعـــة واألغـــذيـــة الـــذي أكـــد  أن نـــدرة املــيــاه 
االجتماعي  االســتــقــرار  عــلــى  تــؤثــر  أن  يمكن 
في شمال أفريقيا، ومؤكدا أن مشكلة الندرة 
ستكلف املــغــرب مــا بــني 6 و14 فــي املــائــة من 

الناتج اإلجمالي املحلي.
ــربـــي لــلــشــغــل،  ــغـ ــر مــمــثــل االتــــحــــاد املـ ــبـ ــتـ واعـ
املياه في بعض  أن نقص  بوشعيب علوش، 
ــــى ضـــعـــف الـــحـــوكـــمـــة فــي  ــنـــاطـــق يـــعـــزى إلـ املـ
تدبير املياه، واالستغال املفرط في الزراعة، 
معتبرا أنه من غير املنطقي أن يخرج الناس 
تعرف  مناطق  فــي  املــيــاه  بسبب  لاحتجاج 
وجــود ســدود، في حني يحفر البعض اآلخر 

اآلبار في منازلهم.
ويـــرى أنـــه يــتــوجــب اعــتــمــاد مــقــاربــة حــازمــة، 
التي من بينها إصــدار قانون للماء وتعزيز 
شــرطــة املـــيـــاه حــتــى تــتــولــى عــمــلــيــة املــراقــبــة، 
الــذي يفترض فيه تحويل  الوقت نفسه،  في 
فائض املياه الذي تعرفه بعض املناطق إلى 

تلك التي تعرف نقصًا حادًا من تلك املادة، مع 
الزراعة وتحلية  في  املوضعي  السقي  فرض 

مياه البحر.

مشاريع لمواجهة ندرة المياه
ــزار  ــاء الـــجـــديـــد، نـ ــ ــر الــتــجــهــيــز واملــ ــ ــدا وزيـ ــ وبـ
 أكــثــر بـــنـــدرة املـــيـــاه، حيث 

ً
الـــبـــركـــة، مــنــشــغــا

تحدث عن التأخر الذي حدث في السابق في 
املراهنة  إنجاز بعض املشاريع، مشددًا على 
الــفــتــرة بني  الــتــي تغطي  املــيــاه  على سياسة 
مليار   12 ستستدعي  والــتــي  و2027،   2020

دوالر.
ــاك قـــنـــاعـــة تــتــمــثــل فــــي كـــون  ــنـ  هـ

ّ
واعـــتـــبـــر أن

اإلمكانية الوحيدة التي يتوفر عليها املغرب 
فـــي املــســتــقــبــل مـــن أجــــل مـــواجـــهـــة تــداعــيــات 
الــتــغــيــرات املــائــيــة، هــي الــتــركــيــز عــلــى تحلية 
مــيــاه الــبــحــر، بـــاملـــوازاة مــع املــضــي فــي بناد 
الــســدود، حيث يـــراد توفير 20 ســدًا جــديــدًا، 
تضاف إلى تلك التي تعبئ حاليًا 19 مليار 

متر مكعب.
وأكـــد تــوجــه املــغــرب نحو بــنــاء 120 ســدًا في 
الثاثة أعــوام املقبلة، ضمن خطة يراد منها 
توفير املــيــاه فــي األريــــاف الــتــي لــم تسلم من 
ــوام  ــ تـــأثـــيـــرات الـــتـــغـــيـــرات املـــنـــاخـــيـــة فــــي األعــ
األخــيــرة. وذهــب إلــى أنــه كــان يفترض إنجاز 
ثاثني عقدًا حول املياه الجوفية، غير أنه لم 
 تلك العقود 

ّ
يتم إبرام سوى عقدين، علمًا أن

الجوفية بطريقة  املــيــاه  إلــى تعبئة  ســتــؤدي 
اصطناعية وتطعيم اإلمــدادات املائية بطرق 
فيها  يحدث  التي  للفترات  تحسبًا  مستمرة 

نقص في كميات املياه.
ــــه يــجــب بـــذل مــجــهــود كبير 

ّ
ويـــشـــدد عــلــى أن

على مستوى شبكة توصيل املياه الصالحة 
 نسبة ذلك ال تتعدى 

ّ
للشرب للساكنة، إذ إن

60 في املائة، بل إن تلك النسبة تتراجع في 
األرياف إلى 40 في املائة.

ملوية،  نهر  مياه  أن  تقارير حديثة  وكشفت 
أحد أكبر أنهار املغرب، تراجعت بشكل حاد 
إلــى درجـــة أنــه بــات عــاجــزًا عــن بــلــوغ مصبه 
فــي الــبــحــر األبــيــض املــتــوســط، ألول مـــرة في 
تاريخه، ما يهدد األراضي الزراعية والتنوع 
الــبــيــولــوجــي فــي املــنــطــقــة، حــســب خــبــراء في 

قطاع الزراعة. 
القطاع  الــزراعــة  الــذي تمثل  املــغــرب  ويعاني 
األســاســي فــي اقــتــصــاده، مــن تــوالــي مــواســم 
الجفاف في السنوات األخيرة، وسط إجراءات 
تــداعــيــات شح  مــن  الــحــد  حكومية تستهدف 

املياه على هذا القطاع الحيوي.

استغالل المهاجرين 
في تونس

خطر ندرة المياه يهّدد زراعة المغرب

األفارقة فريسة السماسرة 
في سوق العمل

نبّهت منظمات مدنية 
تعنى بشؤون المهاجرين 

في تونس من تصاعد 
االنتهاكات االقتصادية 

لحقوق العمالة 
األفريقية التي تتعرض 

البتزاز السماسرة

إنتاج تشغيل

هشاشة وضع العمالة 
المهاجرة... وتشغيلهم 

بأجور ضعيفة

مخاوف من امتداد 
التغيرات المناخية 

والجفاف لسنوات مقبلة

توقعات بتراجع حصة 
الفرد من المياه إلى 700 

متر مكعب

قـــطـــاعـــات أخــــــرى نــســبــًا ضــعــيــفــة مــــن الــيــد 
أن  الــدراســة  املــهــاجــرة. وبينت ذات  العاملة 
تــحــصــل، بطريقة غــيــر شرعية،  الــفــئــة  هـــذه 

على فرصة القيام بعمل غير نظامي. 
وقـــــــال املـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بــــاســــم مــنــتــدى 
الحقوق االقتصادية واالجتماعية، رمضان 
بن عمر، أن املنتدى يسعى إلى مساعدة اليد 
أشكال  كــل  مكافحة  على  املــهــاجــرة  العاملة 
االستغال االقتصادي التي يتعرضون لها. 
ـــ«الـــعـــربـــي  ــر فــــي تـــصـــريـــح لـ ــمـ وأفــــــــاد بــــن عـ
الــجــديــد« بـــأن املــجــتــمــع املــدنــي يــقــوم بــدور 
مــهــم فــي هـــذا الــشــأن فــي تــأطــيــر املهاجرين 

ومساعدتهم قانونيًا على حماية حقوقهم، 
غير أن وضع إقامتهم الهش يجعل الكثير 
الخبير  منهم يفرطون في حقوقهم. ويــرى 
االقـــتـــصـــادي، مــحــمــد مــنــصــف الــشــريــف، أن 
ــلـــدان الــعــالــم املــســتــقــبــلــة لــلــمــهــاجــريــن  كـــل بـ
والـــاجـــئـــني مــطــلــوب مــنــهــا أن تـــحـــّول هــذه 
الفئة إلى قوى عاملة منتجة ويتم إدماجها 
اقــتــصــاديــًا عــبــر الــقــوانــني املــنــظــمــة لعملهم 

وتصاريح الشغل التي تقدم لهم. 
»الـــعـــربـــي  ــريـــف فــــي تـــصـــريـــح لــــ وأفـــــــاد الـــشـ
ــأن ســــوق عــمــل املــهــاجــريــن في  الـــجـــديـــد« بــ
ــم أن  ــزال تــتــســم بــالــفــوضــى رغــ ــ تـــونـــس ال تـ

وجودهم في الباد أصبح أمرًا واقعًا بفعل 
تــحــّولــهــا إلـــى منطقة عــبــور رئــيــســيــة نحو 

شمال املتوسط أو دولة إقامة دائمة لهم. 
ــدأ االتــــحــــاد الـــعـــام  ــ ــثـــر مــــن ســـنـــة بـ ــنـــذ أكـ ومـ
 في 

ً
التونسي للشغل )النقابة األكثر تمثيا

تــونــس( مــســار االحـــتـــواء الــنــقــابــي للعمالة 
ـــل ضــمــان  ــ األفـــريـــقـــيـــة فــــي تــــونــــس، مــــن أجـ
بعد  واالجــتــمــاعــيــة،  االقــتــصــاديــة  حقوقهم 
ــن قـــبـــل مــؤجــريــن  ــاكـــات لـــهـــا مــ ــهـ ــتـ رصـــــد انـ
لتشغيلهم  وضــعــهــم  هــشــاشــة  يــســتــغــلــون 
ــــي مـــوقـــع  ــــور ضـــعـــيـــفـــة. الـــتـــفـــاصـــيـــل فـ ــــأجـ بـ

»العربي الجديد«

المهاجرون يتوزعون 
على عدد من 
القطاعات )فتحي 
بلعيد/ فرانس برس(

المليشيات تطارد المربين... وتناقص كبير في المراعي

%60
ــروة  ــثـ ــع حـــجـــم الـ ــ ــراج ــ ت
ــة،  ــوري الــحــيــوانــيــة فــي س
الزراعة  وزارة  لبيانات  وفقًا 
التابعة للنظام السوري، من 
غنم  رأس  مليون   25 نحو 
إلى   ،2011 عام  قبل  سنويًا 
رأس،  ماليين   10 مــن  ــل  أق

بهبوط بلغت نسبته %60.

تحقيق

ارتفاع كبير ألسعار 
العلف في مناطق 

النظام

فقدان األمن 
دفع كثيرًا من المربين 

إلى الهجرة

جالل بكور

تـــعـــانـــي الـــــثـــــروة الـــحـــيـــوانـــيـــة فــي 
البادية السورية من مشكات كبيرة 
تضعها أمام خطر التراجع بشكل 
كبير، خاصة مع فقدان النظام السوري القدرة 
االقــتــصــاديــة لــدعــم املــربــني فــي مناطق نفوذه 
وسيطرته، إضافة الستمرار األعمال الحربية 
وفقدان األمن الذي دفع الكثير من املربني إلى 
ترك املراعي والهجرة أو التفكير بأعمال أخرى. 
وكانت الثروة الحيوانية في البادية السورية 
سابقا تلعب دورا غاية في األهمية في األمن 
الغذائي للسوريني، كما تلعب دورا اقتصاديا 
كبيرا في الدخل وتأمني فرص العمل، وتدخل 
منتجاتها في العديد من الصناعات النسيجية 
الرائدة في سورية، التي انحسرت بسبب حرب 
النظام على السوريني خال األعوام املاضية. 
ويعد الجفاف ونقص املياه أول املخاطر التي 
تواجهها عملية تربية الحيوانات في البادية 
السورية، وخاصة قطعان الغنم واملاعز والبقر، 
ــذه الــحــالــة ال عــاقــة لــهــا بــالــواقــع األمــنــي  وهــ
الذي يعد سبب التراجع األبرز، إنما هي حالة 
مرتبطة باألحوال الجوية، وفق ما يقوله محمد 
الصليبي، أحد العاملني في تربية الغنم بناحية 

سلمية شمال شرقي حماة.

نقص المراعي
يعد نقص املراعي في هذه األيام مشكلة كبيرة 
تواجه تربية األغنام في منطقة سلمية أو في 
أي منطقة أخرى من البادية السورية، ويضيف 
الصليبي »كنا سابقا نقوم بنقل األغنام من 
منطقة ألخرى بهدف الرعي، لكن اليوم انعدام 
ــن واســـتـــمـــرار املـــعـــارك فـــي عــمــوم مناطق  األمــ
البادية سببا خسارة واسعة في حجم املراعي، 
بالعلف«.  الغذاء ال يعوض  وهناك نقص في 
وأضاف أن تركيز الرعي في مناطق محدودة 
أدى إلى فقر هذه املراعي، وعدم هطول كميات 
وفيرة من األمطار والجفاف ال يساهما بشكل 
جيد في تجددها، وذلك يدفع املربي إلى شراء 
العلف الغالي، وهناك نقص في العلف املورد 
مــن قبل حكومة الــنــظــام، فضا عــن عــدم دعم 

املربي ماديا بشكل جيد.
يــضــيــف مــربــي األغـــنـــام أن اســتــمــرار الــغــارات 
الروسية وهجمات »داعش« التي تقابل الغارات 
وهجمات من اللصوص املجهولني دفع املربني 
القريبة من  املناطق  اقتصار رعيهم على  إلى 
مراكز املدن، وهي مراع غير وفيرة باألعشاب 
وفيها مشكلة توفير املياه أيضا، أضف إلى ذلك 
أن وجــود األلغام وعــدم التمشيط من النظام 
العشرات  مقتل وجـــرح  إلــى  أديـــا  بشكل جيد 

الزور الشمالي والشرقي، مضيفا أنهم أيضا 
كانوا ينقلون القطعان سابقا للرعي في مناطق 
أخرى، إال أن سيطرة »قسد« عليها حالت دون 
ذلك، وهذا األمر مستمر منذ سنوات. ويضيف 
هجمات  أن  الجديد«  »العربي  مع  حديث  في 
»داعش« مستمرة واأللغام منتشرة في كل مكان 
والقصف أيضا، يرافق كل ذلك الغاء في األعاف 
وقلة املياه في نهر الفرات هذا العام والجفاف، 
كلها أسلحة تواجه مهنة تربية الحيوانات أو 
املواشي في عموم البادية السورية، التي كانت 
املوطن املناسب لهذه املهنة على مر العصور. 
ويذكر أن عــدد القطعان والـــرؤوس في عموم 
سورية انخفض خال السنوات املاضية جراء 
الحرب بالدرجة األولى، وفق تقارير عديدة عن 

منظمات ووسائل إعام. 

البيع والهجرة
ومع ضعف قدرة النظام السوري على حماية 
املــــراعــــي وعــــــدم وجــــــود دعـــــم مــــــادي واألزمــــــة 
االقــتــصــاديــة واســتــمــرار املــعــارك، يــرى الكثير 
مــن املــربــني أن الحل األمــثــل هــو بيع القطعان 
ــدن لــلــعــمــل فـــي مــهــن أخـــرى،  والــهــجــرة إلـــى املــ
نهائي إليجاد  مــن ســوريــة بشكل  الهجرة  أو 
مكان أفضل وآمن للعمل والعيش. وقال املربي 
وليد العيسى إنه باع كامل قطيعه من األغنام 
واملــاعــز، الــبــالــغ عـــدده قــرابــة ألــف رأس، وتــرك 
ناحية مسكنة في ريف حلب الغربي وانتقل 
إلى مدينة حلب، ثم غادر سورية بشكل نهائي 

إلى تركيا بعد دفع مبلغ للمهربني.
»العربي الجديد« أنه لم يعد هناك  وأضاف لـ
مجال للعمل في هذه املهنة، ومن يعمل فيها 

يواجه خطر املوت هو وأغنامه أو يواجه خطر 
الخسارة، هناك أسباب كثيرة، منها األمراض 
وتأمني األدوية لها، وذلك تكلفته االقتصادية 
باتت كبيرة، كما أن انــعــدام األمــان بــاب آخر، 
مــؤكــدا أن الــعــديــد مــن الــرعــاة مــاتــوا قــتــا في 
البادية على يد عناصر من مليشيات النظام 
نفسه الذي يدعي حماية املنطقة. وكانت البادية 
السورية قد شهدت عدة حوادث أليمة، قتلت 
فــي رعي  كــانــت تعمل  بأكملها  عــائــات  فيها 
األغنام بالبادية في حلب والرقة وحماة. وتقول 
إن معظم  الجديد«  »العربي  لـ مصادر محلية 
الهجمات كانت بدافع السرقة، أو االنتقام، من 
موتورين من عناصر النظام يحّملون األهالي 

مسؤولية هجمات تنظيم »داعش«.

القطعان تتناقص
ويقول العيسى: »في السابق كنا نبيع الغنم 

لنربح، أما األيام املاضية فكنا نبيع لنأكل فقط 
أو لنطعم القطيع«، مضيفا: »كنت أبيع بعض 
القطيع،  لبقية  العلف  أوفــر ثمن  كــي  األغــنــام 
وبالتالي ينقص القطيع للحفاظ عليه، أي أن 
الغنم يأكل بعضه، وهذا يعني الخسارة، ولم 
يعد باإلمكان تحمل هذه الخسارة«. وتابع أنه 
فكر في االنتقال بقطيعه إلى مناطق »قسد«، 
السلطة  أفضل، ألن  تكن  لم  الحال هناك  لكن 
هناك، وفق أقربائه، أشبه بسلطة النظام، وقد 

سيطرت على كل شيء وأوقفت الدعم. 
ــد أن »قــــســــد« كــــانــــت قــــد ســـيـــطـــرت عــلــى  ــ ــ وأكـ
مــســتــودعــات األعـــــاف الــتــابــعــة لــلــنــظــام قبل 
العاملني  مــن  الكثير  أفقد  وذلــك  تقريبا،  عــام 
فـــي مــنــاطــقــهــا فــرصــة الــحــصــول عــلــى الــدعــم 
باألعاف. وأوضح أن سعر العلف في مناطق 
النظام تجاوز مليونًا ونصف مليون ليرة لطن 
الشعير، في حني تجاوز سعر طن التنب نصف 
مــلــيــون لــيــرة ســوريــة، مضيفا أن كــل خــروف 
يحتاج في اليوم الواحد إلى غذاء بقيمة 7 آالف 
ليرة على األقــل، أي أنه بحاجة إلى 7 مايني 
ليرة كل يوم إلطعام القطيع، لكنه ال يحتاج 
الطبيعية. وقبل  املراعي  املبالغ في  إلــى هــذه 
القطعان فــي ســوريــة تكفي  عــام 2011، كانت 
السوق املحلية وتصدر املواشي إلى الخارج، 
أما اليوم فقد تناقص عدد القطعان واملراعي 
واملنشآت املعنية بتربية املواشي والرعي إلى 

ما دون النصف.
وتراجعت أعداد الثروة الحيوانية في سورية، 
للنظام  التابعة  الــزراعــة  وزارة  لبيانات  وفقًا 
السوري، من نحو 25 مليون رأس غنم سنويًا 

قبل عام 2011، إلى أقل من 10 مايني رأس.

إهدار ثروة سورية 
الحيوانية

مخاطر عديدة أدت إلى تدهور الثروة الحيوانية في البادية السورية، أبرزها هجمات المليشيات 
المسلحة والجفاف ونقص المراعي وارتفاع أسعار العلف، وقد أدى ذلك إلى هجرة جماعية 

للمربين بعد تكبدهم خسائر باهظة خالل الفترة األخيرة

الــرعــي، فضا عــن الهجمات من  أثــنــاء عملية 
قبل مجهولني، التي أدت أيضا إلى مقتل عاملني 
في الرعي ونفوق قطعان بأكملها، كل ذلك يقف 
يقول  الرعي.  استمرار عملية  عائقا في وجــه 
وائل الربيعي، من ناحية الشحيل في ريف دير 
الزور، إنهم فقدوا مساحات واسعة من املراعي 
بــســبــب تــســلــط »قــســد« عليها بــحــجــة املــواقــع 
العسكرية وقواعد التحالف ضد »داعش«، وهي 
مواقع كثيرة على طول نهر الفرات وريفي دير 
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اقتصاد

لندن ــ العربي الجديد

عــــادت الــعــمــلــة الــتــركــيــة لــلــتــراجــع 
مــجــددًا، إذ انــخــفــض ســعــر صــرف 
الــــلــــيــــرة، أمـــــس األحـــــــد، إلـــــى نــحــو 
التحسن  بــعــد  الــــواحــــد،  ــلـــدوالر  لـ لــيــرة   12.5
املاضيني وصــواًل  اليومني  الــذي شهدته في 
للدوالر، ليطرح أسئلة منها:  ليرة  إلى 11.5 
هل ستواجه الليرة مزيدًا من التهاوي خال 
األسابيع املقبلة، وكيف استجابت املصارف 
الــتــجــاريــة فــي تــركــيــا النــهــيــار الــعــمــلــة خــال 
 
ً
ــَم تـــراجـــع الــلــيــرة أصـــا ــ ــاري، ولـ الــشــهــر الــــجــ

ــم تــحــســن املـــؤشـــرات االقــتــصــاديــة الكلية  رغـ
الــصــادرات  وأنشطة  النمو  معدل  خصوصًا 

والسياحة والعقارات؟
نفسها  تطرح  باتت  وغيرها  األسئلة  هــذه 
ــاح فــــــي ســــــــوق الــــــصــــــرف األجــــنــــبــــي  ــ ــحـ ــ ــإلـ ــ بـ
الغربية  املـــصـــارف االســتــثــمــاريــة  ــات  ــ وردهـ
القروض  في ســوق  بكثافة  استثمرت  التي 
السنوات األخيرة. حتى اآلن  التركية خال 
التركية من مجموعة عوامل  الليرة  تعاني 
تضغط على مستقبل سعرها بينما يراهن 
ــان على  التركي رجــب طيب إردوغـ الرئيس 
نـــجـــاح ســـيـــاســـة »االســــتــــقــــال االقـــتـــصـــادي 
ــي« الـــتـــي دشــنــهــا عــبــر خــفــض سعر  ــالــ واملــ
ــرى أنـــهـــا ســتــخــرج االقــتــصــاد  ــ ــائـــدة، ويـ ــفـ الـ
ــان لــضــغــوط املـــصـــارف  ــهــ الــتــركــي مـــن االرتــ
االستثمارية التي أرهقت األعمال التجارية 
واملستهلك وتسببت في غاء املعيشة. يذكر 
أن تركيا تمكنت منذ صعود حزب »التنمية 
ديونها  كامل  للحكم من تسديد  والعدالة« 
لــصــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي فـــي الـــعـــام 2015، 
وخــرجــت مــن هيمنة الــصــنــدوق وشــروطــه 
والنقدية،  املالية  سياساتها  على  القاسية 
أردوغـــان حاليًا  يرغب  النجاح  لهذا  وتبعًا 
فــي فــك أســـر االقــتــصــاد الــتــركــي مــن هيمنة 
املصارف التجارية الغربية التي تربح كثيرًا 
من الفائدة املرتفعة بباده، التي بلغت %19 
في وقت تقارب فيه الفائدة صفرا وأقل من 

ذلك في بعض الدول الغربية. 
في شأن مستوى سعر الليرة خال األسابيع 
املــقــبــلــة، يــتــوقــع املــحــلــل بــمــصــرف »جيفريز« 
ــركــــي، بــــــراد بــيــكــتــل، أن  ــيــ االســـتـــثـــمـــاري األمــ
إلـــى أدنــــى مـــن مستوياتها  الــلــيــرة  تــتــراجــع 

الحالية خال األسابيع املقبلة. 
من جانبه، يرى املحلل املالي كريغ أيرالم في 
جورنال«  ستريت  »وول  لصحيفة  تعليقات 
أن نتائج »اقتصاد إردوغان« بدأت تظهر في 
الليرة  على  الــفــائــدة  خفض  أدى  فقد  تركيا، 
إلى ارتفاع معدل التضخم بنسبة 20%، كما 
خسر سعر الليرة نحو 30% منذ سبتمبر/ 

أيلول املاضي. 
 املــــصــــارف الـــتـــجـــاريـــة الــغــربــيــة 

ّ
ويـــاحـــظ أن

الفوائد الصفرية من بنوكها  تستدين بهذه 
املركزية بالدوالر أو اليورو أو الني الياباني 
بنسبة  التركية  والــشــركــات  البنوك  وتــقــرض 
الـــتـــجـــاريـــة  ــبــــنــــوك  الــ فــــــإن  وبــــالــــتــــالــــي   ،%19
الغربية تحقق أرباحًا ضخمة من الفارق بني 
الفائدة املنخفضة جدًا في بلدانها والفائدة 
ــدا  ــا حـ ــ ــيــــا. وهـــــــذا مـ ــــي تــــركــ ــة جــــــدًا فـ ــعـ ــفـ ــرتـ املـ
ــان إلـــى اإلصــــرار عــلــى خــفــض الــفــائــدة  ــ أردوغـ
رغـــم كــل االنـــتـــقـــادات الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة، 
ولكن هل سينجح في ذلك دون حــدوث هزة 
فـــي االقــتــصــاد والــقــطــاع املــصــرفــي والــســوق 

االستهاكي بالباد؟ 
وتــتــهــم تــركــيــا مــضــاربــني محليني وشــركــات 
ــــدوالر »بــشــكــل كــبــيــر« األمـــر  كــبــرى بـــشـــراء الــ
الذي دفع أردوغــان، يوم السبت، إلى اإلعان 
ــي تـــاعـــب مــحــتــمــل فــي  ــن فـــتـــح تــحــقــيــق فــ عــ
العملة، بعد عودة تراجع سعر الصرف خال 
اليومني املاضيني، إثر التعافي الذي شهدته 

بعد سلسلة من الهبوط الحاد.
الحكومي  الــرقــابــة  إردوغـــــان مجلس  وكــلــف 
بــتــحــديــد املـــؤســـســـات الـــتـــي اشـــتـــرت كــمــيــات 
كبيرة من العمات األجنبية، وتحديد ما إذا 
 هبوط سعر 

ّ
 إن

ً
كان قد حدث أي تاعب، قائا

الليرة يأتي جراء »تاعبات من أولئك الذين 
يريدون إخراج بادنا من املعادلة«.

في املقابل، يقدم مصرف »غولدمان ساكس« 

فيينا ــ العربي الجديد

فــعــل ظـــهـــور املــتــغــيــر الــجــديــد مـــن فــيــروس 
كــورونــا »أومــيــكــرون« ما لم يفعله السحب 
من االحتياطات االستراتيجية من الخامات 
تراجعت  التي  النفط  أسعار  في  البترولية 
ــد لــعــقــود يــنــايــر/ كــانــون الثاني  أمـــس األحـ
بــيــنــمــا  دوالرًا،   72.22 ــــى  إلــ بــــرنــــت  لــــخــــام 
تــراجــعــت عــقــود خـــام غـــرب تــكــســاس لنفس 
الشهر إلى 68.15 دوالرًا. وقال تجار لوكالة 
 مــن املــرجــح أن 

ّ
»بــلــومــبــيــرغ« األمــيــركــيــة إن

االســتــثــمــاري األمــيــركــي مـــبـــررات اقــتــصــاديــة 
التراجع  أن  يــرى  حيث  الليرة  سعر  لتراجع 
الذي حدث كان بسبب املبيعات املكثفة التي 
السريع بسعر  الخفض  لها بسبب  تعرضت 
الفائدة خال الشهر الجاري، ولكنه يرى أن 
الـــجـــاري تحسن كثيرًا  الــعــجــز فــي الــحــســاب 
مــقــارنــة بــالــعــام املـــاضـــي، ويــقــول »غــولــدمــان 
ســاكــس« إن عجز الــحــســاب الــجــاري بتركيا 
تـــراجـــع أكــثــر مـــن 50% مــقــارنــة بــحــجــمــه في 

العام املاضي. 
 مــا يــدعــم اســتــراتــيــجــيــة خــفــض الــفــائــدة 

ّ
لــكــن

وعــلــى خــاف مــا يعتقد مصرفيون أجــانــب، 
احتياطات  لــديــه  التركي  املــركــزي  البنك  فــإن 
ــدرة  ــنــــبــــي، كـــمـــا أن قــ ــن الـــنـــقـــد األجــ كـــافـــيـــة مــ
املـــصـــارف الــتــركــيــة عــلــى مــقــاومــة الــصــدمــات 

املركزي  البنك  بيانات  املالية جيدة. وحسب 
التركي التي نشرها يوم الجمعة على موقعه، 
ارتفعت  باملركزي  االحتياطات  إجمالي  فــإن 
بنسبة 2.2% إلى 123.9 مليار دوالر بما في 
التي ارتفعت  النقد األجنبي  ذلك احتياطات 
إلى 76.4 مليار دوالر. وتشير  بنسبة %2.0 
املــركــزي التركي  إلــى أن البنك  هــذه البيانات 
ــم يــســتــخــدم  تــعــلــم مـــن الــــــدروس املــاضــيــة ولــ
احتياطاته هــذه املـــرة فــي الــدفــاع عــن الليرة 
النقد األجــنــبــي مثلما  وخــســارة احــتــيــاطــات 

حدث في السنوات املاضية.
وتقول بيانات »ستاندرد آند بورز غلوبال 
 ارتفاع عمليات 

ّ
إنتيلجينس« في تحليل، إن

ــراد والــشــركــات في  ــ االقـــتـــراض مــن قــبــل األفـ
ــــاق  ــام اإلغـ ــ عـ ــو  ــ املــــاضــــي 2020، وهـ الــــعــــام 

يــتــخــذ تــحــالــف »أوبـــــك+« مــوقــفــًا حــــذرًا هــذا 
كان  مــا  إذا  ليقرر  يجتمع  عندما  األســبــوع 
ــادات إنـــتـــاج النفط  ــ ســيــمــضــي قــدمــًا فـــي زيــ
ــهـــور مــتــغــّيــر جــديــد  ــا، بـــعـــد ظـ ــهـ املـــخـــطـــط لـ
لفيروس كورونا أّدى إلى انخفاض أسعار 

الخام، وفقًا ملجموعة »فيتول«.
ــــدة آســـيـــا في  ــال مـــايـــك مـــولـــر، رئـــيـــس وحـ ــ وقـ
النفط  لتجارة  أكبر شركة مستقلة  »فيتول« 
 الطلب 

ّ
 هــنــاك دالئــــل عــلــى أن

ّ
الــعــالــم، إن فــي 

ــواق  ــ ــ الـــنـــفـــطـــي قــــد يـــضـــعـــف فــــي بـــعـــض األسـ
ــي آســـيـــا وأوروبـــــــــا،  خـــــال أشـــهـــر الـــشـــتـــاء فــ

لفيروس كورونا  الجديد  املتغير   
ّ
أن ُمضيفًا 

»أوميكرون« من املحتمل أن يؤدي إلى مزيد 
من إلغاء الرحات الجوية هذا األسبوع.

وكــان مولر قــد قــال فــي نــدوة عبر اإلنترنت، 
لــاســتــشــارات  إنتليجنس«  »غــلــف  نظمتها 
 أوبك+ يبالغ في الحذر. وأضاف 

ّ
في دبي، إن

 »األمـــر الــواقــع أثــبــت أنــهــم على حــق، ومن 
ّ
أن

التطورات  الحسبان  فــي  يــأخــذوا  أن  املــرجــح 
الطلب خال أشهر  األخيرة وإمكانية زيــادة 
املصدرة  البلدان  منظمة  وتجتمع  الــشــتــاء«. 
لــلــبــتــرول )أوبـــــــك( وشـــركـــاؤهـــا فـــي تــحــالــف 
السعودية وروسيا،  »أوبــك+«، وعلى رأسها 
هـــذا األســـبـــوع لــبــحــث مــا إذا كــانــت ستطبق 
ــتـــاج بـــواقـــع 400 ألــف  ــادة مــزمــعــة فـــي اإلنـ ــ زيـ

برميل يوميًا.
وكان التحالف يرسل املزيد من النفط ببطء 
إلـــى األســـــواق الــعــاملــيــة بــعــد خــفــض اإلنــتــاج 
ــا.  الـــعـــام املـــاضـــي فـــي بـــدايـــة جــائــحــة كـــورونـ
الـــذي سيناقش  ــــك+«،  »أوبــ لتحالف  وُيــمــكــن 
إنتاج يناير، إيقاف الزيادات الشهرية مؤقتًا 
ملراعاة التقلبات في الطلب، إذ تفضل بعض 

الدول األعضاء هذا النهج.
 »السوق اهتزت بسبب الخوف 

ّ
ورأى مولر أن

الهبوط كــان مفرطًا نظرًا  املــجــهــول، لكن  مــن 
لعدم توفر معرفة كافية حول متغير كورونا 

الجديد«. 
ــراءات مبكرة ملحاصرة  وبـــدأت عــدة دول إجــ
املــتــحــور الــجــديــد مــن الــجــائــحــة. وقــــال وزيــر 
الــصــحــة الــبــريــطــانــي ســـاجـــد جـــافـــيـــد، أمــس 
األحـــد، إنــه ربــمــا تــكــون هــنــاك حـــاالت إصابة 
ــر بــمــتــحــور »أومــــيــــكــــرون« مــــن فـــيـــروس  ــثـ أكـ
كورونا بخاف الحالتني اللتني تم رصدهما 
 الــحــكــومــة تــبــذل مـــا في 

ّ
فـــي بــريــطــانــيــا، لــكــن

وسعها في محاولة وقف انتشاره.

ــبـــر/ تــشــريــن  ــمـ ــر نـــوفـ ــهـ ــلــــيــــرة خــــــال شـ ــــن الــ عـ
أكبر  الليرة  فيه  الـــذي شهدت  الــجــاري  الثاني 
ــادة مــا يــنــصــب املــضــاربــون  تــراجــعــاتــهــا، إذ عــ
ــــي الــــعــــمــــات الــتــي  ــار املـــســـتـــثـــمـــريـــن فـ ــبــ ــــن كــ مـ
تعاني من اضــطــراب في سعرها هــذه الشراك 
لتحقيق أرباح طائلة، مثلما حدث في املاضي 

في  االسترليني  الجنيه  مثل  عريقة  لعمات 
جــورج  امللياردير  كسب  حينما  التسعينيات 
ســــورس، مــلــيــار دوالر مــن املــضــاربــة عــلــيــه، إذ 
تعلمت مــن خسائر األعـــوام املــاضــيــة. وحسب 
ه خسر نحو 21.5 

ّ
بيانات املركزي التركي، فإن

الثاني 2019  كــانــون  يناير/  بــني  دوالر  مليار 
ــا املـــخـــاوف األخــــرى التي  ويــنــايــر 2020.  أمـ
تكتنف مستقبل الليرة فهي ارتفاع الديون 
الخارجية التركية قصيرة األجل، التي يحل 
ــام أو أقــــل، إذ إن  أجـــل ســـدادهـــا فــي فــتــرة عـ
تسديد فــوائــد هــذه الــديــون مــرهــق للبنوك 
تكون  التجارية حينما  واألعمال  التجارية 
الـــفـــائـــدة مــرتــفــعــة. وحـــســـب بـــيـــانـــات الــبــنــك 
املركزي التركي املنشورة على موقعه في 19 
أغسطس/ آب املاضي، فإن الديون الخارجية 

التركية قصيرة األجــل التي تخص القطاع 
الخاص بلغت حتى نهاية سبتمبر/أيلول 
املاضي 124.9 مليار دوالر بزيادة 9.4% عن 
مستوياتها في نهاية العام املاضي 2020. 
وارتفعت ديون املصارف التجارية قصيرة 
األجل في نفس الفترة بنسبة 1.2% إلى 58 
األخــرى  القطاعات  ديـــون  أمــا  دوالر،  مليار 
ارتــفــعــت بنسبة %15.1  فــي االقــتــصــاد فقد 

إلى 40.9 مليار دوالر. 
 إجمالي 

ّ
وحسب بيانات البنك املركزي فإن

ــل للقطاعني الــخــاص  الــديــون قــصــيــرة األجـ
والـــعـــام فــي تــركــيــا بــلــغــت بــنــهــايــة سبتمبر 
بــيــنــهــا  مـــــن  دوالر،  مـــلـــيـــار   168 املـــــاضـــــي 
التجارية  البنوك  ديـــون  دوالر  مليار   17.3
وفــــروعــــهــــا الــــخــــارجــــيــــة، والــــبــــاقــــي ديـــــون 

ــة إلـــى  ــافــ ــام، إضــ ــ ــعـ ــ الـــقـــطـــاعـــني الــــخــــاص والـ
 %15.5 البالغة نسبة  املــركــزي  البنك  ديــون 
على  بـــنـــاء  دوالر.  مــلــيــار   26.88 نــحــو  أي 
 املصارف 

ّ
بيانات املركزي التركي ال يبدو أن

الــتــجــاريــة تــعــانــي حــتــى اآلن، لــكــن هــنــالــك 
عوامل أخــرى ربما تؤثر على سعر صرف 
الليرة التركية في املستقبل من بينها التوتر 
الــجــاري بــني أنــقــرة وواشــنــطــن وحلفائها، 
»أوميكرون« على دخل  املتحور  وتداعيات 
الــســيــاحــة فــي تــركــيــا، وانــعــكــاس املستقبل 
والــنــقــديــة على  املــالــيــة  للسياسة  املــجــهــول 
تسعير األصول التركية حتى تتم املتاجرة 
فيها وحــســاب املــخــاطــر، وذلـــك إضــافــة إلى 
هـــروب االســتــثــمــارات مــن الــبــاد ومــخــاوف 

املستثمرين من تآكل ثرواتهم بالليرة.

مستقبل 
العملة التركية

»أوميكرون« يهدد استراتيجية أوبك+

)Getty( انهيار الليرة يفاقم الغالء بينما التضخم 20% في تركيا

)Getty( متسوقون في متجر بنيويورك)Getty( مقر منظمة أوبك في فيينا

)Getty( سياح في مطار المالديف قبل ظهور أوميكرون

عجز الحساب الجاري 
لتركيا تحسن كثيرًا، لكّن 

المخاوف هي من الديون 
قصيرة األجل

بسبب جائحة كــورونــا، ســاهــم فــي ارتــفــاع 
أربـــاح الــبــنــوك الــتــجــاريــة بتركيا إلــى أعلى 
مستوياتها، فقد بلغت األرباح في املتوسط 
أجبرت  قد  الجائحة  وكانت   .%11.0 نسبة 
املواطنني واألعمال الصغيرة على استخدام 
ــتــــدانــــة  ــمــــان بـــكـــثـــافـــة واالســ ــتــ بـــطـــاقـــات االئــ
لتغطية النقص في الدخل. وحسب بيانات 
في  املتخصصة  فاينانس«  »ياتريم  شركة 
 حجم القروض 

ّ
البيانات املالية التركية، فإن

في   %42 بنسبة  ارتــفــع  بتركيا  الشخصية 
العام املاضي 2020 ونما بنسبة 11% حتى 

نهاية سبتمبر/ أيلول من العام الجاري.
لاحتياطات  املتوقعة  الضغوط  صعيد  على 
األجــنــبــيــة بــالــبــنــك املــــركــــزي الـــتـــركـــي، يــاحــظ 
 تــركــيــا تـــفـــادت »شـــبـــاك املـــضـــاربـــة« لــلــدفــاع 

ّ
أن

الليرة تعاود التراجع رغم التحرك 
الحكومي وتحسن المؤشرات

لندن ـ العربي الجديد

منعت جزر املالديف دخول املسافرين 
مــن سبع دول أفريقية بــدايــة مــن أمس 
ــد، بسبب مــخــاوف بــشــأن متحور  األحـ
»أومـــــيـــــكـــــرون« مــــن فــــيــــروس كــــورونــــا 
ــســــب »رويـــــــتـــــــرز« قـــالـــت  الــــجــــديــــد. وحــ
لـــن يتم  ــه  ــ ـ

ّ
إن بـــيـــان  فـــي  الــصــحــة  وزارة 

السماح للمسافرين من جنوب أفريقيا 
وموزامبيق  وزيــمــبــابــوي  وبــوتــســوانــا 
ونــامــيــبــيــا ولـــيـــســـوتـــو وإيــســواتــيــنــي 

)سوازياند سابقًا( بدخول الباد. 
الذين وصلوا  املسافرين  على  ويتعني 
ــيــــومــــني  ــدان خــــــــال الــ ــ ــلــ ــ ــبــ ــ ــ مــــــن هــــــــذه ال
الصحي  للحجر  الــخــضــوع  املــاضــيــني 
ملدة 14 يومًا. وأعلنت منظمة الصحة 
املتحورة  النسخة   

ّ
أن الجمعة  العاملية 

ــديـــدة »مـــثـــيـــرة لــلــقــلــق«. وفــرضــت  الـــجـ

ــــن بـــيـــنـــهـــا دول  ــــن الـــــــــدول مـ الــــعــــديــــد مـ
الخليج واملغرب قيودًا على السفر من 
متحور  وأربـــك  مختلفة.  أفريقية  دول 
الــعــالــم لتشهد  ــواق  ــ »أومــــيــــكــــرون« أســ
اضـــطـــرابـــًا حـــــادًا فـــي نــهــايــة تــعــامــات 
األســبــوع يــوم الجمعة املــاضــي، وسط 
الــدول  فــي مختلف  خــطــوات متسارعة 

نحو فرض قيود على السفر.
وقالت دراسة أجراها علماء رياضيات 
الــــصــــني قــد   

ّ
ــــني« إن ــكـ ــ ــي جـــامـــعـــة »بـ ــ فـ

تشهد أكثر من 630 ألف إصابة يوميًا 
سياساتها  عــن  تخلت  إذا  بكوفيد-19 

الصارمة من خال رفع قيود السفر. 
الـــذي نشره  التقرير  فــي  العلماء  وقـــال 
املــــركــــز الـــصـــيـــنـــي ملـــكـــافـــحـــة األمـــــــراض 
الصني ال تستطيع   

ّ
إن والــوقــايــة منها 

رفـــع قــيــود الــســفــر دون تــوفــر لــقــاحــات 
أكثر كفاءة أو عاجات محددة.

أظــــهــــر مــــؤشــــر »أدوبـــــــــــــي« لـــاقـــتـــصـــاد 
الرقمي في أميركا أن إنفاق يوم »باك 
فـــرايـــدي« أو »الــجــمــعــة الـــســـوداء« الــذي 
يلي عيد الشكر، تراجع إلى 8.9 مليارات 
دوالر فــي الــواليــات املــتــحــدة. وهــو رقم 
للتوقعات  املنخفضة  النهاية  عند  كان 
 من العام املاضي، وفقًا آلخر 

ً
وأقل قليا

بانديا،  فيفيك  وقــال  للمؤشر.  حصيلة 
كــبــيــر املــحــلــلــني فـــي »أدوبــــــي ديــجــيــتــال 
إنــســايــتــس«، فـــي تــقــريــر عـــن اتــجــاهــات 
ــات  ــي الــــواليــ ــيـــة فــ ــتـــرونـ ــكـ الــــتــــجــــارة اإللـ
املــتــحــدة: »لــلــمــرة األولـــى على اإلطـــاق، 
شهد يوم باك فرايدي انعكاسًا التجاه 
ــيـــة«. وبــلــغ  الــنــمــو فـــي الـــســـنـــوات املـــاضـ
إجمالي اإلنفاق عبر اإلنترنت في العام 
املاضي يوم الجمعة السوداء 9 مليارات 

دوالر. في هذا العام، كانت املبيعات في 
يوم عيد الشكر ثابتة عند 5.1 مليارات 
ملــدة يومني  البطيء  األداء  دوالر، وكــان 
بــــدأوا في  أن املستهلكني  عــلــى  »عــامــة 
فــي وقت  التسوق  إلــى  إنفاقهم  تحويل 
للعروض  استجابة  املــوســم،  مــن  مبكر 
الــتــرويــجــيــة والـــصـــفـــقـــات الـــتـــي قــدمــهــا 
ــدأت فــــي أكـــتـــوبـــر/ ــ ــ تـــجـــار الـــتـــجـــزئـــة وبـ

تشرين األول« على حد قول »أدوبي«.
الــواليــات  فــي  التجزئة  تــجــارة  وتعتمد 
املتحدة على مبيعات األعياد ومواسم 
الــعــطــات الــتــي تــقــدر أدوبـــــي أن تبلغ 
207 مليارات دوالر. ويعتمد االقتصاد 
األمــيــركــي فــي الــنــمــو االقــتــصــادي على 

حجم االستهاك املحلي.
)العربي الجديد(

المالديف تحظر مسافري 
7 دول أفريقية

تراجع مبيعات »الجمعة 
السوداء« في أميركا

أسواق الصرف

قدرة  حول  التركي  المركزي  البنك  نشرها  التي  اإليجابية  البيانات  رغم 
حجم  حيث  من  المالية  الصدمات  مقاومة  على  التجارية  المصارف 
ومستقبلها  الليرة  تراجع  فإّن  واألجنبي،  المحلي  بالنقد  االحتياطات 

المجهول يقلقان المستثمرين في االقتصاد التركي

الخارج  من  واليورو  بالدوالر  بضائع  يشترون  الذين  ــراك  األت التجار  يعاني 
واضطرابات  العملة  استقرار  عدم  من  التركي،  السوق  في  ويبيعونها 
سوق الصرف، إذ يضطرون إلى رفع 
أسعار السلع تبعًا لسعر الدوالر. وأدى 
المدخرين  خسارة  إلى  الليرة  هبوط 
بالعملة المحلية في البنوك التركية، 
كما رفع الهبوط كذلك من حجم 
الصعبة.  بالعمالت  الشركات  ديون 
في  تحقيقًا  الحكومة  وتــجــري 
بعض المضاربات في سوق الصرف 
الليرة  بسعر  ــرت  أض أنـّـهــا  تــرى  التي 

مقابل الدوالر.
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رؤية

علي نور

ال يبدو أن آثــار األزمــة املالّية التي يمر بها لبنان ستقتصر على 
على  وال  يــومــّيــًا،  املقيمون  بها  يشعر  الــتــي  املعيشّية  ـــرات 

ّ
املـــؤش

ومالّية  املصرفي  القطاع  بواقع  قة 
ّ
املتعل واملالّية  النقدّية  رات 

ّ
املؤش

أثرها على  بــدأت تترك  أن األزمــة  إذ يبدو  املحلّية.  الــدولــة والعملة 
بنية املجتمع اللبناني وتركيبته، سواء من خالل أعداد املهاجرين 
وخــصــوصــًا مــن فــئــة الــشــبــاب، أو عــبــر فــقــدان الــبــالد لــكــوادرهــا 
ى من جّراء الهجرة 

ّ
املؤّهلة في القطاعات األكثر حساسّية، أو حت

املعاكسة باتجاه األرياف. وجميع هذه التحّوالت، ستترك آثارها 
االستراتيجّية لعقود قادمة. أرقام مطار بيروت تشير إلى أّن أعداد 
ى نهاية شهر أكتوبر/

ّ
املغادرين عبر املطار قاربت هذا العام وحت

األّول املاضي حــدود 1.79 مليون مغادر، فيما تجاوزت  تشرين 
أعداد الوافدين مستوى الـ 1.67 مليون وافد. بمعنى آخر، تدل هذه 
األرقام إلى أن أعداد الذين غادروا أو هاجروا لبنان باتجاه واحد 
قاربت مستوى الـ 120 ألف شخص خالل فترة زمنّية ال تتجاوز 
10 أشــهــر. وهـــذا الــرقــم، يعكس تــســارعــا فــي وتــيــرة الــهــجــرة من 
لبنان خالل السنة الحالّية مقارنة باألعوام السابقة. فخالل السنة 
باتجاه  املغادرين  عــّداد  ف 

ّ
توق كامل،  عــام  امتداد  وعلى  املاضية، 

واحد عند مستوى 113 ألف شخص. وخالل سنة 2019، لم يكن 
قد تجاوز هذا الرقم حدود الـ40 ألف شخص فقط. 

بمعنى آخر، ومع تفاقم جميع تداعيات األزمة االقتصادّية، كانت 
لبنان تتصاعد بشكل سريع جــّدًا بني عام  الهجرة من  مــعــّدالت 
وآخر. وفي حصيلة كل هذه األرقام، يمكن القول إن نحو 273 ألف 
شخص غادروا البالد نهائّيًا منذ عام 2019، بالتوازي مع حصول 
االنهيار املالي الذي تشهده البالد اليوم. من الناحية العملّية، لطاملا 
الكفاءات  مبدأ تصدير  على  ومنذ عقود  اللبناني  املجتمع  اعتمد 
العلمّية إلى الخارج، مقابل االستفادة من تحويلها املالّية من بالد 
االغتراب إلى النظام املالي. ال بل من املعروف أن هذه التحويالت 
النظام  بانتفاخ  التي ساهمت  السيولة  بالذات كانت أحد مصادر 
مه إلى مستويات ال تتناسب مع حجم 

ّ
املصرفي اللبناني، وتضخ

ي وقدرته على امتصاص سيولة املصارف. ولهذا 
ّ
االقتصاد املحل

كان   ،2019 املالي سنة  االنهيار  ومــع حصول  بالتحديد،  السبب 
امتلكت  لكونها  اللبنانّية،  للكثير من األسر  الهجرة متاحًا  خيار 
تاريخّيًا عالقات عائلّية باملغتربني املوجودين أساسًا في الخارج، 
حــيــث ســاهــمــت هـــذه الــعــالقــات بــتــســهــيــل االســـتـــقـــرار فـــي الـــدول 
األجنبّية والعثور على فرص العمل. كما امتلكت الكثير من األسر 
اللبنانّية جنسّيات أجنبّية، اكتسبتها بفضل إقامتها سابقًا في 

الخارج، وهو ما سّهل عليها أيضًا اللجوء إلى الهجرة.
ــر اللبنانّية تــاريــخــّيــًا عــلــى خيار  لــكــن وبــالــرغــم مــن اعــتــيــاد األسـ
الهجرة، لم يحدث منذ عقود أن تسارعت وتيرة الهجرة من لبنان 
على النحو الذي حصل خالل العامني املاضيني. بل ويمكن القول 
األخــيــرة،  الهجرة  ملــوجــة  االجتماعّية  الــتــداعــيــات  نوعّية  إن  أيــضــًا 
التي شهدتها  الهجرة  مــوجــات  كــل  مــن  بــأشــواط  أقسى  ستكون 
ــم املــتــحــدة، تـــجـــاوزت نسبة  ــام األمــ ــ الـــبـــالد ســابــقــًا. فــبــحــســب أرقـ
املهاجرين من لبنان خالل هذا العام حدود الـــ16.54 ألفًا، مقارنة 
العام  املــاضــي، و4.49 آالف خــالل  الــعــام  ألفًا خــالل  بنحو 12.52 
2019. وهذه األرقام لم يسبق للبنان أن سّجلها منذ موجة الهجرة 

التي حصلت في أولى فترات الحرب األهلّية سنة 1975.
بخالف موجة الهجرة التي حصلت في بدايات الحرب، والتي نتجت 
عـــّدة، تحصل  لبنانّية  مناطق  طــاول  الــذي  القسري  التهجير  عــن 
كنتيجة  وليس  اقتصادّية،  ألزمــة  كنتيجة  الحالّية  الهجرة  موجة 
ز موجة 

ّ
ألحداث أمنّية أو عسكرّية. ولهذا السبب بالتحديد، تترك

الهجرة التي يعيشها لبنان اآلن في فئة الكوادر املؤّهلة التي تعمل 
في قطاعات حيوّية، والتي يرتفع الطلب عليها في أســواق العمل 
في الخارج. وهذه الفئة بالتحديد، هي التي امتلكت املرونة الالزمة 
إليجاد فرص العمل في األسواق الخارجّية. أرقام نقابة املهندسني 
في  املسّجلني  املهندسني  نحو نصف  أن  إلــى  تشير  بــيــروت  فــي 
النقابة باتوا يعملون خارج البالد، كنتيجة لألزمة الحالّية التي أّدت 

إلى نقل مكاتب وشركات هندسة معروفة إلى الخارج.
واملمّرضني،  األطباء  نقابتي  أرقــام  الصّحي، وبحسب  القطاع  في 
هناك نحو ألف طبيب وممّرض من الذين غادروا لبنان خالل العام 
في  اللبنانّية،  بالليرة  املقّومة  رواتبهم  قيمة  ي 

ّ
تدن بفعل  املاضي، 

ي وباء 
ّ

الخارج بعد تفش الطلب على خدماتهم في  ارتفاع  مقابل 
كورونا. أما في القطاع التعليمي، فتشير أرقام الجامعة األميركّية 
أن 12% من  إلــى  اللبنانّية،  العاصمة  أعــرق جامعات  بيروت،  في 
طاقمها التعليمي غادر لبنان خالل العام املاضي، بحثًا عن أجور 
أفضل في ظل تدهور القيمة الشرائّية لرواتبهم. مع اإلشارة إلى أن 
قطاع التعليم الجامعي سيكون األكثر تضررًا خالل الفترة املقبلة، 
نظرًا لوجود منافسة شرسة بني كبرى الجامعات املعروفة على 
األساتذة  الستقطاب  أفريقيا،  وشمال  األوســط  الشرق  مستوى 

والباحثني في مختلف الجامعات.
وهـــذه املــوجــة لــم تنتج مــن انــتــعــاشــة مــا فــي الــقــطــاعــات الــزراعــّيــة 
اللبناني، بــل مــن غــالء املعيشة فــي املدينة  الــريــف  والــحــرفــّيــة فــي 
اليوم  م املرتفعة. فتقديرات األمم املتحدة تشير 

ّ
ومعدالت التضخ

إلى أن كلفة املعيشة على األسر التي تقيم في املدن اللبنانّية باتت 
تفوق بنسبة 30% كلفة املعيشة التي تتكّبدها األسر في األرياف، 
وهو ما يدفع شريحة واسعة من املقيمني إلى االنتقال إلى القرى 

ن من تغطية نفقاتهم اليومّية.
ّ
للتمك

إلــى أن نحو 77 ألف  ولهذا السبب بالتحديد، تشير اإلحــصــاءات 
ــادروا املـــدن بــاتــجــاه الــقــرى، فــي ظــاهــرة نـــزوح معاكس  لبناني غــ
التي سّرعت  املسألة  أمــا  تــاريــخــه.  فــي  مــّرة  ألّول  لبنان  يشهدها 
من وتيرة هذا النوع من النزوح القسري، فكانت انتقال نحو ثلث 
الطبقة الوسطى التي اعتادت السكن في املدن إلى صفوف الفئات 
غير القادرة على تغطية نفقاتها اليومّية، بفعل تراجع قيمة العملة 
ي قيمة الرواتب الشرائّية، وهو ما دفعها إلى البحث 

ّ
املحلّية وتدن

عن أنماط حياة مختلفة خارج املدن.
الهجرة، مجّرد  الشاّبة بفعل  الفئة  الريف، وخسارة  الهجرة نحو 
ــرأت عــلــى لــبــنــان كنتيجة  نــمــاذج مــن الــتــحــوالت الــســريــعــة الــتــي طـ
ألزمته املالّية، والتي تركت آثارها على جميع مفاصل الحياة في 

هذا البلد.
املدى  التطورات على  تأثير هذه  األهــم، فتكمن في  أّمــا اإلشكالّية 
البعيد، وخصوصًا من جهة التداعيات االقتصادّية لخسارة لبنان 
على  القادرين  واملهارات  الشهادات  أصحاب  من  واسعة  شريحة 

اإلسهام في نهضة البالد إذا دخلت مسار التعافي املالي.

تحّوالت في بنية 
المجتمع اللبناني



حيّان جابر

أعلنت اإلمــارات عن اتفاق إبراهام، املوقع 
مـــع االحـــتـــال الــصــهــيــونــي مــنــذ قـــرابـــة 14 
ــقـــدمـــة لــتــحــالــف  ــم تـــرويـــجـــه مـ ــ شــــهــــرًا، وتــ
ــرانــــي،  إقــلــيــمــي فـــي مـــواجـــهـــة الــخــطــر اإليــ
فــــإيــــران عــــــدوة املــنــطــقــة األولـــــــى ومـــصـــدر 
وتطّورها  استقرارها  على  األكبر  الخطر 
ربــمــا )وفـــق املنطق اإلمـــاراتـــي(. ثــم مضت 
ــيــــة –  ــوالــــت االتـــفـــاقـــات اإلمــــاراتــ األيــــــام وتــ
الــصــهــيــونــيــة، حــتــى وصــلــنــا إلــــى تــوقــيــع 
ــثــــاثــــي بـــــني اإلمـــــــــارات  ــــاق الــــنــــوايــــا الــ ــفـ ــ اتـ
تمهيدا  الــصــهــيــونــي،  واالحـــتـــال  واألردن 
ــــدا عــلــى  ــؤّكـ ــ ــة واملـــــيـــــاه، مـ ــاقـ ــطـ التـــفـــاقـــيـــة الـ
أبــراهــام، القائم على تأمني  اتــفــاق  جــوهــر 
احــتــيــاجــات الــنــظــم املــســيــطــرة فــي املنطقة 
اقتصاديا ولوجستيا، من دون أي اعتبار 
ــفـــه بــالــخــطــر اإليـــــرانـــــي، إذ لــم  ملــــا تــــم وصـ
الصهيوني   - اإلمــاراتــي  التحالف  ُيجابه 
ــفـــوذ؛ الــخــطــر؛ إيــــــران، بـــل عــلــى الــعــكــس،  نـ
بدأت تتسّرب أخبار التقارب بني املوقعني 
أبــراهــام من ناحية وإيــران  اتفاقيات  على 
وحلفائها من ناحية ثانية، وفي مقدمتهم 
اإلمارات واالحتال الصهيوني من ناحية 
واألســـــد ولــبــنــان وإيــــــران بـــدرجـــة أقــــل من 

ناحية ثانية.
تم ترويج اتفاقيات أبراهام تحالفا أمنيا 
يـــواجـــه الـــنـــفـــوذ والـــخـــطـــر اإليــــرانــــيــــني، ثم 
انخرطت السعودية في مباحثات مباشرة 
مـــع الــحــكــومــة اإليـــرانـــيـــة الــســابــقــة بـــدايـــة، 

المهدي مبروك

التي  الشعبوية  مــن  لــم تسلم  الـــكـــرة،  حــتــى 
تـــاّرة باسم شعب ماك  تتلحف في تونس 
منسجم وموحد وراء زعيمه، وتــاّرة أخرى 
بنزعة سيادوية مطلقة، مستعّدة أن تخّون 
 من يخالفها. لم يسلم أي شيء من موجة 

ّ
كل

الشعبوية الــزاحــفــة: املــــاء والـــهـــواء والــكــرة، 
وحــتــى الــشــجــر لــم يــنــج مــن هـــذا التوظيف، 
فقد خــّصــه الــرئــيــس قيس سعّيد يــوم عيد 
الــشــجــرة بــمــديــٍح كثير، فــي تــزامــٍن مــع أكبر 
باالنقاب.  تنديدًا  الــبــاد  عرفتها  تــظــاهــرٍة 
كان ذلك يوم الجمعة، 26 نوفمبر/ تشرين 
الثاني الجاري، حيث زرع الرئيس شجرة في 
أحد املعاهد الثانوية بضاحية الزهراء التي 
 الرئيس 

ّ
. وظل عرفت اعتداًء فظيعًا على مربٍّ

يتهجم على خصومه، فقال فيهم: »هناك في 
أماكن أخرى البعض ال يزرع األشجار، لكن 
لأسف يــزرع بــذور الفتنة، زرعهم سيكون 
كأعجاز نخل خاوية، وستأتي عليهم ريح 
عاتية«. ال يفّوت الرئيس أي مناسبٍة حتى 
يحولها إلــى مناسبة »إلرســال صواريخه« 

لتدمير أعدائه.
ــام املــنــصــرمــة، أن  ــ كـــان يــفــتــرض، خـــال األيـ
ــاراة تـــجـــمـــع الـــفـــريـــق الـــوطـــنـــي  ــ ــبـ ــ تــــجــــري مـ
الــتــونــســي مـــع نــظــيــره الـــزامـــبـــي. جــــرت من 
دون جمهور فــي ملعب رادس، وقــد راجــت 
مــعــلــومــات، قــبــل انــطــاقــهــا بــيــومــني، تفيد 
خصوصًا  للجمهور،  سيفتح  املــلــعــب  بـــأن 
الحْجر  كابوس  من  تخلصت  قد  الباد   

ّ
أن

التي خيمت على  الــوبــاء  الصحي ورائــحــة 
لم يقع  ذلــك   

ّ
أن سمائها نحو سنتني، غير 

وســط تــأويــاٍت عــديــدة، منها الخشية من 
تحّول املــبــاراة إلــى احتجاج، ومــا يمكن أن 
تــتــخــلــلــهــا مـــن أعـــمـــال عــنــف، ومــنــهــا أيــضــًا 
 نسب التلقيح 

ّ
خشية العدوى، خصوصًا أن

فـــي أوســـــاط الــشــبــاب ضــعــيــفــة، ويــمــكــن أن 
تحُدث انتكاسة صحية، بعد حالة التعافي 

التي عرفتها الباد من شهرين.
ظــلــت الــتــأويــات مــتــضــاربــة، إلـــى أن قطع 
وزيـــر الــشــبــاب والــريــاضــة حــبــل االلــتــبــاس 
هذا، حني أعلن، في تصريح ظلت أصداؤه 

سعد كيوان

والتصريحات  ــرات 
ّ

واملــؤش املعطيات  كل 
منذ أسابيع، من هنا ومن هناك، تفيد أن 
موعد اليوم االثنني، 29 نوفمبر/ تشرين 
ــلـــي بــالــنــســبــة  ــفـــصـ الــــثــــانــــي، حــــاســــم ومـ
للتوصل إلـــى اتــفــاق، أو أقــلــه إلـــى إعـــادة 
إطـــاق املــفــاوضــات املــجــمــدة منذ خمسة 
أشــهــر بــشــأن االتــفــاق الــنــووي بــني إيــران 
والــواليــات املتحدة، بعد أن كان الرئيس 
األميركي السابق، دونالد ترامب قد ألغى 
بــاراك  وقعه سلفه  الــذي  باالتفاق  العمل 
ــا فـــي يــولــيــو/ تــمــوز 2015. وكــمــا  ــامـ أوبـ
بــرئــاســة  الــحــالــيــة،  األمــيــركــيــة  اإلدارة  أن 
 إيــــــران عــلــى الـــعـــودة 

ّ
ــدن، تـــحـــث ــايــ جـــو بــ

إلــى املفاوضات بــدون شــروط، فــإن نظام 
املـــالـــي نــفــســه، وعــبــر أكــثــر مـــن مــســؤول 
العودة  العلنية في  أخيرا، رغبته  يبدي، 
إلــى طــاولــة الــنــووي فــي فيينا، وحرصه 
ا من الرئيس  على إنجاح املفاوضات، بدء
ــــي الـــجـــديـــد املــــتــــشــــّدد، إبـــراهـــيـــم  ــرانــ ــ اإليــ
ــافـــل  ــحـ رئــــيــــســــي، وصـــــاحـــــب الــــســــجــــل الـ
ــرورا بـــوزيـــر الــخــارجــيــة،  ــ بـــاإلعـــدامـــات، مـ
حــســني أمــيــر عــبــد الــلــهــيــان، الـــذي وصفه 
بــأنــه  الــتــلــفــزيــون اإليـــرانـــي عــنــد تعيينه 
»دبــلــومــاســي مــرمــوق ملــحــور املــقــاومــة«، 
إيرانية  إعـــام  وســائــل  بحسب  ويتمتع، 
مع حلفاء  وثيقة  بعاقات  شبه رسمية، 
الــســوري  النظام  مثل  املنطقة،  فــي  إيـــران 
املليشياوي خاطف  الله  وحــزب  الدموي 
الـــدولـــة فــي لــبــنــان وفــصــائــل ومليشيات 
عراقية موالية إليـــران، وكــان على عاقة 
وثــيــقــة بــقــائــد فيلق الــقــدس فــي الــحــرس 
الــثــوري اإليــرانــي قــاســم سليماني الــذي 
اغــتــيــل فــي غــــارة أمــيــركــيــة فــي 3 يــنــايــر/ 
كــانــون الــثــانــي 2020. كما أن الــافــت في 
إيجابية  كــل  يظهر  الــذي  اللهيان،  سيرة 
في العودة إلى املفاوضات، أنه كان يكتب 
مقاالت في السياسة الخارجية وينشرها 
على املوقع اإللكتروني الخاص باملرشد 
األعــــلــــى، عـــلـــي خـــامـــنـــئـــي، ويـــصـــفـــه أحـــد 
النووي  امللف  فــي  اإليــرانــيــني  املفاوضني 
ــا يـــوحـــي أن  ــّدد مــ ــتـــشـ ــاســـي مـ ــومـ ــلـ »دبـ ـــ بـ
للغاية  مــتــشــّددا  نهجا  ى 

ّ
ستتبن طــهــران 

في املفاوضات«. وهــذا ما أعلنه رئيسي 
استعادة  »يريد  إنــه  قائا  انتخابه،  عند 
ــــووي كـــمـــا كـــــان عـــــام 2015  ــنـ ــ ــاق الـ ــ ــفـ ــ االتـ
للتفاوض  األميركية  الــجــهــود  ومــقــاومــة 
على اتــفــاٍق أوســـع، يــهــدف إلــى الــحــد من 
ــران فــي الــشــرق األوســـــط«. فيما  نــفــوذ إيــ
يراهن مسؤولون ودبلوماسيون غربيون 
)»وول ستريت جورنال«( في املقابل على 
براغماتي تعامل  اللهيان »رجــل  أن عبد 
مــع مــســؤولــني أمــيــركــيــني مــن قــبــل، وكــان 
ــيـــني الــذيــن  ــرانـ أحــــد الــدبــلــومــاســيــني اإليـ
شـــاركـــوا فـــي املـــحـــادثـــات حـــول تــرتــيــبــات 
الوضع األمني في العراق عــام 2007 مع 
السفير األميركي رايان كروكر«. ومن بني 
أبرز نقاط الخاف العالقة بني الطرفني، 
من وجهة نظر طــهــران، إصــرار الواليات 
املتحدة على تغيير بعض بنود االتفاق، 
املــفــاوضــات ملعالجة مسائل  واســتــخــدام 
استراتيجية، مثل منع إيران من تصنيع 
الــــصــــواريــــخ الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة، والـــــحـــــّد مــن 
يقلق  الــذي  اإلقليمي  وتوسعها  نفوذها 

العرب ودول الخليج بالتحديد. 
الــنــيــات  تـــوجـــه يــعــكــســان  أي مـــوقـــف وأي 
الــحــقــيــقــيــة لــنــظــام املــــالــــي، وملــــــاذا قــــّررت 

داود كتّاب

لم ُيفاجأ محافظ القدس، التابع للحكومة 
الفلسطينية، عدنان غيث، وعائلته، عندما 
على  اإلسرائيلي  املحتل  من  قــوات  أقدمت 
ـــ17 الــتــي  ــ ــّرة الـ ــ اعــتــقــالــه مـــن بــيــتــه، فــهــذه املـ
يــتــم اعــتــقــال مــمــثــل رئــيــس دولــــة فلسطني 
قـــانـــونـــي.  مـــســـوغ  أو  ســـبـــب  أي  دون  ــن  مــ
جـــاء االعــتــقــال مــن مــنــزلــه فــي حــي ســلــوان 
األمــر  كريمته،  زواج  عقد  عشية  املــقــدســي 
الذي لم يتم أخذه بالحسبان لدى املحتل، 
ثم تم إطــاق سراحه بعد ظهر يــوم زفاف 
ابنته، فاستطاع أن يوّدعها وزوجها بعد 
أهم  واألقــصــى  القدس   

ّ
أن للجميع  تأكيده 

من أي أمر آخر.
لـــم تــكــن قــضــيــة اعــتــقــال املــحــافــظ متعلقة 
بــشــخــصــه، بــــل كـــانـــت مــرتــبــطــة بــمــنــصــبــه 
 
ّ
 لــلــرئــيــس الــفــلــســطــيــنــي، عــلــمــًا أن

ً
مـــمـــثـــا

ــنـــاطـــق تــحــت  مـــحـــافـــظـــة الــــقــــدس تـــشـــمـــل مـ
الــســلــطــة املـــبـــاشـــرة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة، وهــنــاك 
قــــــرى خــــــــارج مـــســـؤولـــيـــة االحــــــتــــــال، تــقــع 
الفلسطينية.  الــحــكــومــة  مــســؤولــيــة  تــحــت 
ــقــــاالت لـــــدى مــمــثــلــي  ــتــ  اســـتـــمـــرار االعــ

ّ
لـــكـــن

الـــرئـــيـــس ووزيــــــر الـــقـــدس ومــفــتــي الــقــدس 
الــقــادة طرح  والــديــار املقدسة وغيرهم مــن 
ــا لــــــدى مـــهـــتـــمـــني عـــديـــديـــن  ــيــ ــلــ ســــــــؤاال داخــ
يمكن  التي  املرجعية  عن  املقدسي  بالشأن 
الــســؤال  أثـــار  لــهــا... وقــد  للمقدسي اللجوء 
لــدى مجموعة مغلقة من  اإلجابة  صعوبة 
الــرغــم مــن وجــود  الــقــادة املقدسيني، فعلى 
والشعبية  السياسية  املرجعيات  عــشــرات 
والــديــنــيــة، ومــــن وجــــود جــيــل شــــاب مــلــيء 
بــالــعــنــفــوان والـــطـــاقـــة والـــشـــعـــور الــوطــنــي 
ـــذكـــر يمكن 

ُ
ـــه ال مــرجــعــيــة ت

ّ
الــــصــــادق، فـــإن

للمواطن املقدسي اللجوء لها أو االهتمام 
بمواقفها. األهم من ذلك وجود مرجعيات 
قريبة من الناس، وذات فعالية، في معالجة 
االقتصادية  واليومية  الوطنية  املشكات 
والسكنية والتعليمية والفنية والرياضية، 
ــكـــات مــلــكــيــة األراضـــــــي  ــى مـــشـ ــ إضــــافــــة إلــ
الضعفاء، بسبب  على  والــتــغــول  والــبــيــوت 
غــيــاب أي جــهــة تنفيذية قــويــة فــي الــقــدس 
الفلسطيني  الصراع  خضم  ففي  الشرقية، 
على  التوقيع  بعد  خصوصًا  اإلسرائيلي، 
اتفاقية املبادئ اإلسرائيلية - الفلسطينية 
القدس،  فلسطينيي  استثناء  تم  )أوسلو(، 
فتم ترحيل موضوع القدس إلى مفاوضات 
الحل الدائم من دون أن يتم تحديد مصير 
الـ330 ألف مقدسي، وأصبحوا في السنوات 

28 السابقة أيتامًا سياسيني.
ــتــــرة وجــــــيــــــزة، كـــــــان املــــــرحــــــوم فــيــصــل  ــفــ لــ
 
ً
الــحــســيــنــي )وبـــيـــت الــــشــــرق( يــمــثــل شــكــا
مــــن أشــــكــــال املـــرجـــعـــيـــة، لـــكـــن بـــعـــد وفـــاتـــه، 
وإغــــــاق إســـرائـــيـــل بــيــت الـــشـــرق والــغــرفــة 
 

ّ
الــتــجــاريــة )عــبــر أوامــــر طــــوارئ تــجــّدد كــل

املقدسيون  فقد  أوتوماتيكيًا(  أشهر  ستة 
أّي مــرجــعــيــة. وتـــحـــاول مــنــظــمــة الــتــحــريــر 

الفلسطينية )والحكومة الفلسطينية( ملء 
 دورهــا أصبح هامشيًا، 

ّ
هــذا الــفــراغ، إال أن

نــظــرًا إلــى الــرفــض اإلســرائــيــلــي املطلق أّي 
الــلــه،  رام  فـــي  الــفــلــســطــيــنــيــة  لــلــقــيــادة  دور 
 القيادة توفر دعمًا 

ّ
فيما يقول بعضهم إن

الــرغــم  املــيــزانــيــة. فعلى  لفظيًا وفــتــاتــًا مــن 
 نسبة سكان القدس تصل إلى أكثر 

ّ
من أن

مــن 10% مــن سكان الضفة، ال ُيــصــرف أي 
مبلغ قــريــب مــن ذلـــك، وقــد احــتــدم النقاش 
فـــي هــــذا املـــوضـــوع أخـــيـــرًا، عــنــدمــا عــرض 
تاجر مقدسي وضعه املادي الصعب أمام 
رئيس الوزراء محمد اشتية، وكان الرد من 
نفطية«  دولــة  ليست  »فلسطني   

ّ
أن اشتية 

وميزانيتها محدودة.
ــًا فــقــط  ــبـــطـ ــرتـ ــقــــدســــي مـ لـــيـــس الـــــوضـــــع املــ
للمقدسيني  شـــعـــوٌر  فــهــنــاك  بــاملــيــزانــيــات، 
أنـــه يــتــم االســتــفــادة مــن وضــعــهــم ألســبــاب 
سياسية، في حني ال تشكل القدس أولوية 
حقيقية لدى القيادة الفلسطينية، أو حتى 
الفصائل املختلفة املنضوية تحت منظمة 

التحرير، أو حتى الحركات اإلسامية.
مـــــوضـــــوع املـــرجـــعـــيـــة الــــتــــي يـــــنـــــادي بــهــا 
املقدسيون ُمعقد، فمن ناحيٍة هناك فرص 
السياسي،  الذاتي والعمل  عديدة للتجّمع 
ــك بـــالـــقـــيـــادة أو  ــ ــدم ارتـــــبـــــاط ذلــ ــ بــــشــــرط عــ
عــدم   

ّ
أن حــني  فــي  الفلسطينية،  الــحــكــومــة 

االرتباط باملنظمة وإعطاء البيعة والوالء 
الخيانة  أشكال  من  يعتبر  للقيادة  الــدائــم 
الــســيــاســيــة، والــتــي يــرفــضــهــا الــجــمــيــع، إذ 
املــنــظــمــة لهم،  الــجــمــيــع عــلــى تمثيل  يــصــر 
 سيئاتها وغــيــاب آلية 

ّ
الــرغــم مــن كــل على 

حقيقية لفرز قياداٍت وطنيٍة منتخبة.
ي 

ّ
يرغب الجانب اإلسرائيلي طبعا في تخل

املقدسيني عن قيادتهم الشرعية، ويعرض 
ــن حـــقـــهـــم فــي  ــ  اإلغـــــــــــــــراءات، ابــــــتــــــداًء مـ

ّ
كــــــل

للقدس  البلدية  االنتخابات  فــي  املــشــاركــة 
املــوحــدة، وهــو مــا رفــضــه املــقــدســيــون منذ 
عام 1967، وإمكانية دعم إسرائيل مشاريع 
لــكــن بشرط  وغــيــرهــا،  وتــجــاريــة  تعليمية 
تــقــديــم الــــوالء )بـــصـــورة مــبــاشــرة أو حتى 
الطني  يزيد  ومــا  مباشرة( إلسرائيل.  غير 
 قيادات عديدة تقّدم ضريبة لفظية 

ّ
بلة أن

لــلــمــواقــف الــوطــنــيــة، وتــصــّر عــلــى مقاطعة 
إســرائــيــل، تــتــواصــل فــي ســاعــات الليل مع 
املحتل، لترتيب أوضاعها املعيشية، األمر 
الـــذي ينتج ازدواجــيــة فــي الــــوالء، يعرفها 

الجميع، لكن يتم التغاضي عنها.
ــنــــة الـــــقـــــدس عــــقــــدة مـــــن عــــدة  ــكـــل مــــديــ تـــشـ
ــذه الــعــقــدة  ــ  هـ

ّ
ــل ــ مـــســـتـــويـــات، ويــتــطــلــب حـ

ــاء والـــواقـــعـــيـــة  ــ ــريــ ــ ــ الــــصــــراحــــة وغـــــيـــــاب ال
الــــتــــي تـــحـــاول  ــة  ــيــ ــعــ الــــواقــ ــة، أي  ــيـ ــبـ ــنـــسـ الـ
التعامل مع الواقع من دون القبول به. وفي 
الــصــادق، تستمر  التجمع  غياب مثل هــذا 
ــهــا هي 

ّ
ــاء أن ــ املــرجــعــيــات املختلفة فــي اّدعـ

 قادتها تجار 
ّ
 يعرف أن

ّ
 الكل

ّ
األســاس، لكن

كام ال أكثر.
)كاتب فلسطيني(

والحالية راهنا، ولحقتها اإلمارات اليوم، 
وربــمــا قــبــل ذلــــك؛ وفـــق تــصــريــحــات نائب 
وزير الخارجية اإليرانية، علي باقري كني، 
في أثناء زيارته أبوظبي أخيرا؛ األمر الذي 
يدفعنا إلى التساؤل عن أهــداف اإلمــارات 
التحالف  مــن  بــل  التطبيع،  مــن  الحقيقية 
مــع االحـــتـــال الــصــهــيــونــي، خــصــوصــا إذا 
اإليراني   - اإلمــاراتــي  التقارب  ما تمخض 
األقل  على  أو  بينهما  تحالف  عن تشكيل 
التدقيق  بــعــض  مــا يتطلب  تـــعـــاون. وهـــو 
فـــي اســتــراتــيــجــيــة اإلمــــــارات تــجــاه مجمل 
ــة، والــــتــــي يـــلـــحـــظ مــــن غــالــبــيــتــهــا  ــقـ ــطـ ــنـ املـ
انــســجــام واضـــح، مثل الــتــعــاون والــتــقــارب 
اإلمـــاراتـــي مــع مــجــمــل األنــظــمــة املسيطرة 
عــســكــريــا أو قــســريــا فــي مــصــر والـــســـودان 
وتقاربها  وليبيا؛ خليفة حفتر؛ وتونس، 
الــســيــاســي مـــع األنــظــمــة املـــعـــاديـــة ألبــســط 

القواعد الديمقراطية.
اإلمــاراتــيــة  االستراتيجية  مــن  يلحظ  كما 
تجاه املنطقة بعض التوجهات املتناقضة 
ــــع هــــــدف مـــجـــابـــهـــة إيــــــــــران، ســـيـــمـــا بــمــا  مـ
يــخــص املــلــفــني، الــســوري والــيــمــنــي، فعلى 
مــســتــوى ســـوريـــة اتـــخـــذت اإلمـــــــــارات، في 
ــا لـــلـــحـــراك الـــثـــوري  ــمـ ــة، مــوقــفــا داعـ ــدايـ ــبـ الـ
الــــظــــاهــــري  ــا  ــهـ ــفـ ــوقـ ــان مـ ــ ــ كـ ــا، أي  ــ ــريـ ــ ــاهـ ــ ظـ
مــعــاديــا لــنــظــام األســــد، وهـــو مــا يتناقض 
مع مواقف اإلمارات تجاه مجمل األحداث 
ــادت اإلمــــارات  فــي املــنــطــقــة، إذ غــالــبــا مــا عـ
األمنية  النظم  ودعمت  الثورية،  الحركات 
ــّررة ذلــك  ــبـ واالســـتـــبـــداديـــة والــعــســكــريــة. مـ

عــلــى تــأمــني مـــاذ آمـــن لـــأمـــوال املــنــهــوبــة، 
وفـــي تــجــاوز الــعــقــوبــات املــالــيــة مــن خــال 
تسهيات واحتياالت مالية. وكذلك تبّدت 
في الخطوات الدبلوماسية املتاحقة، مثل 
في دمشق  اإلماراتية  السفارة  فتح  إعــادة 
منذ نهاية 2018، والتي تبعتها اتصاالت 
الجانبني،  بــني  متبادلة  رسمية  ولــقــاءات 
جديدها أخيرا زيارة وزير الخارجية، عبد 

الله بن زايد، دمشق ولقاؤه بشار األسد.

من ذلك كله، نستطيع القول إن اإلمارات 
ــران ونــفــوذهــا  ال تسعى إلـــى مــجــابــهــة إيــ
في املنطقة، بقدر ما تسعى إلى تقويض 
ــــاالت الـــتـــغـــيـــيـــر الــــشــــعــــبــــي. لـــذلـــك  ــمـ ــ ــتـ ــ احـ
نــجــدهــا دائــمــا وأبــــدا فــي معسكر الــقــوى 
االســتــبــداديــة واألمــنــيــة، بما فيهم إيــران 
طبعا. األمر الذي جعلها تسارع في نقل 
عاقتها مع نظام األســد، ومــع االحتال 
الــصــهــيــونــي مـــن املـــســـتـــوى الــــســــّري إلــى 
هيمنة  قــوى  فكاهما  العلني،  املستوى 
وقسر في مجابهة قوى املنطقة الشعبية 
الثائرة والتحريرية. وفي السياق نفسه، 
نــجــدهــا الــيــوم تنحو نــحــو الــكــشــف على 
مدى تقاربها مع إيران من خال البوابة 
الــســوريــة واالقــتــصــاديــة مـــن دون خجل 
فـــإيـــران تلعب دورا هــامــا جــدا  ــردد،  تــ أو 
الــثــوريــة في  الــحــركــات  على صعيد قمع 
كــل مــن اليمن وســوريــة ولبنان والــعــراق 
بالحد األدنــى، بل في كل املنطقة أيضا، 
ــــي حـــــاولـــــت فــيــهــا  ــتـ ــ ــبــــحــــريــــن الـ ــتــــى الــ حــ
الــثــوريــة، وحــرفــهــا عن  الــحــركــة   تطييف 

مسارها الوطني.
ــم االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــهــ ــه، يـــمـــكـــن فــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ وعـ
اإلمــاراتــيــة مــن خــال هــذا الــهــدف الخفي 
الشعوب وأسرها  أي هــدف قمع  نسبيا، 
ــد 

ّ
وثــبــيــت الـــقـــوى الـــحـــاكـــمـــة، حــيــث تــجــن

اإلمارات كل إمكاناتها من أجل ذلك، وفي 
واألمنية  االقتصادية  إمكاناتها  املقدمة 
مشاريع  تمويل  من خال  واللوجستية، 
ــتـــعـــاون والــتــشــبــيــك  ز الـ

ّ
اقـــتـــصـــاديـــة تـــعـــز

ــغـــال والـــقـــمـــع والــقــســر  ــتـ ــــوى االسـ بــــني قـ
ــتــــال الــصــهــيــونــي  فـــي املــنــطــقــة مـــن االحــ
ــة األســــــــد املـــمـــانـــع،  ــ ــــوريـ وصــــــــوال إلــــــى سـ
وربــمــا قــريــبــا وصـــوال إلـــى إيــــران الــثــورة 
الخمينية، فلوال استعداد إيران وسورية 
األســـد لــبــدء مرحلة جــديــدة مــن التعاون 
الــعــلــنــي بــني قـــوى اإلجـــــرام واالســتــبــداد، 
لكل  ومــتــكــامــلــة  كــامــلــة  مقاطعة  لشهدنا 
ــارات مــن مــعــارض  ــ مــا يتعلق بــدولــة اإلمـ
تمت  كما  تماما  ومباحثات،  واتفاقيات 
ــع الـــرئـــيـــس  ــيـ ــد تـــوقـ ــعـ ــر بـ مـــقـــاطـــعـــة مـــصـ
الــراحــل أنــور الــســادات على اتــفــاق كامب 
ديــفــيــد، فــاتــفــاقــيــات أبـــراهـــام ومـــا تبعها 
ــد وطـــــــأة وهـــــــوال مــن  مــــن اتـــفـــاقـــيـــات أشــــ
وبالتالي،  حينه.  فــي  املصرية  نظيرتها 
تشكيل  على  اإلمـــارات مصّممة  أن  يبدو 
تحالف إقليمي عابر لكل خافات النظم 
املـــســـيـــطـــرة، مــــن تـــركـــيـــا وإيــــــــران وصــــوال 
إلــى املــغــرب وتــونــس مـــرورا بــدول محور 
املــمــانــعــة واالحـــتـــال الــصــهــيــونــي طبعا، 
ــو مـــا يــفــرض عــلــيــنــا الــتــســاؤل بــشــأن  وهـ
الكيفية التي سوف تتعامل بها شعوب 
ــالــــف؟ وبـــشـــأن  ــتــــحــ ــع هــــــذا الــ ــ ــقـــة مـ ــنـــطـ املـ
هذا  مجابهة  على  املنطقة  شعوب  قــدرة 
التحالف؟ وحول إمكانية تشكيل تحالف 
تعاون  وأساسه  نقيض جوهره  إقليمي 
من  وتآزرها وتاحمها،  املنطقة  شعوب 
شــرقــهــا إلــــى غــربــهــا ومــــن جــنــوبــهــا إلــى 

شمالها؟
)كاتب فلسطيني(

احـــتـــجـــز  ــعــــة  ــامــ الــــجــ ــيـــــس  ــ رئـ  
ّ
أن مــــــدويــــــة، 

ــرم  ــتـــونـــســـي، وحــ الـــجـــمـــهـــور الــــريــــاضــــي الـ
املنتخب من دعم الاعب رقم 12. إلى هنا، 
الدولة  انتهت الفسحة، ومن يتطاول على 
ال وجود له في املشهد الرياضي. والحقيقة 
وزراء  من  التصريحات  مثل  نألف  لم  نا 

ّ
أن

هذه الحكومة التي دعيت إلى الصمت.
 الـــتـــهـــمـــة املـــوجـــهـــة إلـــــى رئــيــس 

ّ
يــــبــــدو أن

الــجــامــعــة الــتــونــســيــة لــكــرة الــقــدم تتجاوز 
ــــن حـــضـــور  ــان الـــجـــمـــهـــور مـ ــ ــرمـ ــ ــّرد حـ ــ ــــجـ مـ
املـــقـــابـــلـــة. وهــــــي  تــخــفــي تــهــمــا أخـــــــرى، ال 
الكرة  متعة  من  الشعب  عند حرمان  تقف 
الشعبي،  املــــزاج  تنغيص  فــي  واملــســاهــمــة 
 الباد تحتاج فسحة متعة، بل 

ّ
والحال أن

يمكن أن تكون متعلقة بالفساد.
الخاف   

ّ
أن التفاصيل  مــن هــذه  مــا يهمنا 

الــذي وصل إلى االتحاد األفريقي  الحالي 
لــكــرة الــقــدم أخــذ منعرجًا خــطــيــرًا، فما إن 
صرح الوزير بما ذكرنا، حتى سارع رئيس 
والدولية،  اإلقليمية  هياكله  إلى  الجامعة 
إلعامها بهذا التصعيد. لذا بادر االتحاد 
إلــى إرســـال بــيــاٍن تــداولــتــه وكـــاالت األنــبــاء 
ومــخــتــلــف املـــواقـــع اإلخــبــاريــة، فــيــه تذكير 
 رئيس الجامعة منتخب، وأن ال سلطة 

ّ
أن

 »مــنــع الــجــمــهــور من 
ّ
ــلــــوزارة عــلــيــه، وأن لــ

حضور املباراة« كان قرارًا اتخذه االتحاد 
األفــريــقــي ذاتــــه، بــل ذهـــب هـــذا األخــيــر إلــى 
ــــه قــــد يـــجـــد نــفــســه مــدفــوعــًا 

ّ
ــأن الـــتـــلـــويـــح بــ

التونسية من  الــفــرق  إلــى شطب مــشــاركــة 
املباريات القاّرية، كما يمكن لهذه العقوبة 

أن تشمل املنتخب التونسي.
هدأ غبار املعركة ولو إلى حني، لكن ال أحد 
يعرف التطورات املقبلة، خصوصًا وقد تم 
خال األيام األخيرة إعفاء رؤساء جامعات 
ــة أخــــــرى بــتــهــم الــــفــــســــاد. وتـــقـــّدم  ــيـ ــاضـ ريـ
استثمار  فــي  بليغًا  الــحــادثــة درســــًا  هـــذه 
الرياضة األكثر شعبية، أي كرة القدم، في  
عجيب  نهم  للشعبوية  الشعبوية.  تغذية 
وقدرة فائقة على استثمار املشاعر، وهي 
فيضًا  تنتج  حــتــى  األحـــــداث،   

ّ
كـــل تتصّيد 

ــا. لــقــد قيل  مـــن مــشــاعــر شــعــبــويــة بــــدورهــ
أيديولوجيا  ها 

ّ
»إن الشعبوية  تعريف  في 

طهران العودة إلى املفاوضات، وهل قّررت 
وفي  املسبقة،  شروطها  عن  التخلي  فعا 
مــقــدمــهــا رفــــع الـــعـــقـــوبـــات الـــتـــي تــفــرضــهــا 
عليها الواليات املتحدة، والتي زادت منها 
أمــــا أصــعــبــهــا وأكــثــرهــا  الــحــالــيــة.  اإلدارة 
تعجيزا مطالبتها بالتزام اإلدارة األميركية 
ــادي من  ــ ــ الــحــالــيــة بـــعـــدم االنـــســـحـــاب األحـ
االتفاق النووي، حتى من اإلدارات الاحقة 
فـــي املــســتــقــبــل! وإذا كـــان املـــالـــي يــريــدون 
فعا إعــادة النظر في مقاربتهم، وجاّدين 
ــلـــمـــاذا  ــودة إلــــــى املـــــفـــــاوضـــــات، فـ ــ ــعــ ــ ــي الــ ــ فـ
يـــقـــرنـــون هــــذه اإليـــجـــابـــيـــة الـــتـــي يــعــلــنــون 
بــتــصــعــيــد املـــواجـــهـــة وتـــســـخـــني ســـاحـــات 
الـــنـــزاع اإلقــلــيــمــيــة واســتــفــزاز األمــيــركــيــني، 
مثل اقتحام الحوثيني السفارة األميركية 
فــي صــنــعــاء، واحــتــجــاز مــوظــفــني يمنيني 
بداخلها، ثم شن هجوم بالصواريخ عبر 
قــاعــدة عسكرية في  طــائــرات مسّيرة على 
الــريــاض، فيما هــم )اإليــرانــيــون( يــجــرون، 
منذ أشهر، حوارا مع السعودية في بغداد، 
يــقــولــون إنــه إيــجــابــي وبــنــاء. وفــي الــعــراق 
للنظام  التابعة  املليشيات  تصّعد  نفسه، 
اإليـــرانـــي، واملــنــضــويــة فــي إطــــار »الــحــشــد 
الشعبي«، حملتها على الحكومة، وتهّدد 
بــالــلــجــوء إلــــى الــعــنــف، لــتــقــويــض تــجــربــة 
ــا أصـــيـــبـــت  ــدمــ ــعــ ــي بــ ــمــ ــاظــ ــكــ ــفـــى الــ ــطـ مـــصـ
البرملانية.  االنتخابات  في  نكراء  بهزيمة 
وفـــــي لـــبـــنـــان يــحــبــس حـــــزب الـــلـــه أنـــفـــاس 
الـــدولـــة، معطا عــمــل الــحــكــومــة الــتــي أتــى 
ــــرا، ويـــشـــل الــــقــــضــــاء، ويــتــســبــب  ــيـ ــ بـــهـــا أخـ
ويــخــّرب  والــدولــيــة،  العربية  لبنان  بعزلة 
الــخــلــيــج.  الــســعــوديــة ودول  ــع  عـــاقـــاتـــه مـ
والقرصنة  االستفزاز  عمليات  عن  ناهيك 
ــــذي يـــقـــوم بــهــا الـــحـــرس الـــثـــوري بشكل  الـ
مــبــاشــر بـــحـــرا، بــاحــتــجــاز ســفــن أجــنــبــيــة 
تحت حجج واهية عشية مباحثات فيينا، 
وقبل أيام فقط من زيــارة مدير عام وكالة 
الــطــاقــة الــذريــة، رفــائــيــل غــروســي، طــهــران. 
الداخل  تحاصر  العقوبات  فيما  كله  هــذا 
من  اإليرانيني  وتحرم  االقتصاد  وتقّوض 
واملــاء  الكهرباء  مثل  األساسية،  الخدمات 
بفيروس  الوفيات  أما نسبة  واملحروقات. 
املائة شخص يوميا  كــورونــا فقد تخطت 

بعد إعادة فتح املدارس.
وفـــي مــا يــخــص الـــواليـــات املــتــحــدة، هــذا 
ــــخـــــاص لـــشـــؤون  ــي الـ ــركــ ــيــ املــــبــــعــــوث األمــ
ــران، روبـــرت مــالــي، الـــذي عينته إدارة  إيــ
ــــدن، ويـــعـــتـــبـــر مـــرنـــًا حـــيـــال طـــهـــران،  ــايـ ــ بـ
كونه كــان مسؤؤال عن امللف خــال إدارة 
ر 

ّ
ــاق، يــحــذ ــفــ ــا، ومــــن صــانــعــي االتــ ــامــ أوبــ

مــن أن »وقــت إحــيــاء االتــفــاق الــنــووي بدأ 
ينفذ«، مؤّكدا أن »إيران بدأت تقترب من 
نقطة الــاعــودة، مــن أجــل إحــيــاء االتــفــاق 
ــا مــن  ــهـ ــاتـ ــــووي، مــــع زيــــــــادة مـــخـــزونـ ــنــ ــ ــ ال
ر مــالــي من 

ّ
الــيــورانــيــوم املــخــّصــب«. وحـــذ

التخصيب،  فــي  إذا استمّرت طــهــران  أنــه 
فإن هذا سيؤدي إلى استحالة أي منفعة 
الــنــووي، وكشف  من العودة إلــى االتفاق 
عن أن هناك تنسيقا مع روسيا والصني، 
اللتني تدفعان أصا باتجاه العودة إلى 
االتفاق، ملنع حــدوث أزمــة، من شأنها أن 
إيــران  تشعل املنطقة فــي حــال اســتــمــّرت 
في مسارها التصعيدي. في املقابل، أكد 
إدارة بايدن تريد إطــاق سراح  أن  مالي 
في  ظلما  املحتجزين  األميركيني  جميع 
لإفراج  باتفاق جزئي  تقبل  ولــن  إيـــران، 
عــنــهــم. كــمــا أنـــهـــا أعـــلـــنـــت، فـــي الــســابــق، 
ــرانــــي في  دعــمــهــا مــحــاســبــة الـــنـــظـــام اإليــ

ــرانــــي في  بـــضـــرورة مــجــابــهــة الــنــفــوذ اإليــ
سورية، أي كرد فعل على دعم إيران نظام 
الذي  املنطلق نفسه  األســد ميدانيا، وهــو 
دفـــع اإلمــــــارات إلـــى املــشــاركــة فـــي تحالف 
دعــم حكومة عبد ربــه منصور هـــادي في 
اليمن، أي على اعتبارها تناهض وتجابه 
الــحــوثــيــني الــخــاضــعــني لــلــنــفــوذ اإليـــرانـــي. 
وهو ما يتناقض مع دعم اإلمارات املجلس 
االنــتــقــالــي الــجــنــوبــي، فــدعــمــه يــســاهــم في 
هــــادي لصالح  إضــعــاف معسكر حــكــومــة 
اإليــرانــي  املــعــســكــر  أو  الــحــوثــيــني  معسكر 
في اليمن، كما تصّر اإلمــارات، أو حليفها 
على  االنتقالي،  املجلس  الــوثــيــق،  اليمني 
ــراع والــــصــــدام مـــع الـــقـــوات  تــصــعــيــد الــــصــ
املــحــســوبــة عــلــى هــــادي فـــي املـــراحـــل الــتــي 
ــة  ــيـ ــامـ ــة حـ ــريــ ــكــ ــســ ــد مــــجــــابــــهــــات عــ ــهــ تــــشــ
الــوطــيــس مــع الــحــوثــيــني، وكـــأن املــقــصــود، 
بشكل مباشر أو غير مباشر، دعم الحوثي 
الــقــوات املحسوبة على  مــن خــال تشتيت 

هادي، وزعزعة استقرارها.
فــي الــســيــاق ذاتــــه، نــجــد فــي ســـوريـــة، منذ 
ــلـــت، مـــظـــاهـــر تــنــســيــق  ــنــــوات عــــديــــدة خـ ســ
وتعاون، وربما دعم إماراتي لنظام األسد، 
تــتــنــاقــض مـــع اّدعـــائـــهـــا الــســابــق فـــي دعــم 
الــحــراك الــثــوري الــســوري، على الــرغــم من 
ارتباط األســد الوثيق جــدا؛ ربما تبعيته؛ 
بإيران، حيث تجلى ذلك بتحّول اإلمــارات 
ــد  ــ ــلـــة األسـ ــائـ ــح لـــعـ ــ ــريـ ــ إلــــــى مــــــاذ أمــــــن ومـ
وعائات رموز النظام واملقّربني منه؛ منذ 
العام 2012؛ كما تجلى في مساعدة النظام 

ــاء«. وهــــا هـــي حــقــًا تــســتــثــمــر في  ــيــ ــتــ االســ
ــاء الــشــعــبــي« الــحــقــيــقــي  ــيـ ــتـ مــشــاعــر »االسـ
من  الجماهير  حــرمــان  نتيجة  واملــتــخــيــل، 
حــــضــــور املـــقـــابـــلـــة، حـــتـــى تــــبــــدو الــســلــطــة 
الــدرس اآلخر  عطوفًا على شعبها. وبقية 
 الــنــزعــة الــســيــادويــة الــتــي 

ّ
تــفــيــد أيــضــًا أن

يمكن أن ترافق الشعبوية، كما هو الحال 
بجدار  اصطدمت  التونسية،  التجربة  في 
تسيير  آليات  لها  التي  الدولية  املنظمات 
ــاد األفــريــقــي  خـــاصـــة بـــهـــا. إذ ذّكـــــر االتــــحــ
الجامعة   

ّ
أن ضمنيًا  التونسية  السلطات 

هــيــاكــل  ــا  ــهـ لـ  
ّ
وأن مـــنـــتـــخـــبـــة،  الـــتـــونـــســـيـــة 

لــلــبــّت فــي الـــتـــجـــاوزات املــمــكــنــة، لـــذا فإنها 
متضامنة مع رئيس الجامعة.

أن تجد  الـــســـيـــادويـــة  لــلــنــزعــات  يــمــكــن  ال 
لــهــا مــقــامــًا صــلــبــًا فـــي عـــالـــٍم تــتــشــابــك فيه 
الدولية  املنظمات  فيه  العاقات، وتصبح 
ــات مــعــوملــة قــائــمــة  ــدمـ هــيــاكــل لــتــســيــيــر خـ
الــعــضــويــة الطوعية  فــي جلها عــلــى مــبــدأ 
واالنــتــخــاب. كــان مــارادونــا صديق فيديل 
إطاالتهما  ثمار  يقطفان  وكانا  كاسترو، 
الـــقـــدم قـــد رّســـخـــت شعبيتهما.  ــرة  مــعــًا. كـ
ويـــمـــكـــن أن نــســتــعــرض عــــشــــرات األمــثــلــة 
 ثــّمــة أيــضــًا اســتــثــمــارات 

ّ
األخـــــرى، غــيــر أن

كارثية أخرى لكرة القدم، ال يمكن حصرها.
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

التي أسقطها  األوكرانية  الطائرة  قضية 
اإليراني غداة تشييع  الثوري«  »الحرس 
ــــك، يــذهــب  ســلــيــمــانــي. ال بـــل أكـــثـــر مـــن ذلـ
الرئيس األميركي أبعد، ملوحا بالخيار 
ــّرح، فـــي بـــدايـــة شهر  ــ الــعــســكــري، فــقــد صـ
نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي الـــجـــاري، عند 
ــفـــاوضـــات،  تــحــديــد مـــوعـــد اســتــئــنــاف املـ
ــات املــتــحــدة  ــ ــــواليـ ــه ســيــتــحــتــم عـــلـــى الـ ــ إنـ
تــوازن دقيق بني تقديم تنازالٍت  »إيجاد 
وممارسة ضغوط، وصوال إلى تهديدات 
وهــذه  طــهــران.  بنيات  مشّككا  عسكرية« 
كــلــهــا مـــواقـــف وإشــــــارات ال تــســاعــد على 
املائمة إلنجاح  الثقة  مــن  أجـــواء  إيــجــاد 
املــــفــــاوضــــات، تـــمـــامـــا كـــمـــا تــفــعــل إيـــــران 
ــاه، إلـــى  ــجــ بــتــصــعــيــدهــا فــــي أكـــثـــر مــــن اتــ
ــيــــني الــذيــن  ــة أنــهــا أحـــرجـــت األوروبــ درجــ
الواليات  على  ممارسة ضغوط  حــاولــوا 
ــتـــي مــا  ــاألخــــص فـــرنـــســـا، الـ ــدة، وبــ ــحـ ــتـ املـ
زالــت تسعى إلــى لعب دور الوسيط بني 
الطرفني، طمعا بالحفاظ على مصالحها 
وهذا  إيـــران.  مع  والتجارية  االقتصادية 
الــحــكــومــة اإلســرائــيــلــيــة، نفتالي  رئــيــس 
استئناف  عشية  واشــنــطــن،  ينذر  بينت، 
ــن تــلــتــزم  املــــفــــاوضــــات، بـــــأن إســــرائــــيــــل لــ
بــاالتــفــاق الـــنـــووي مــع إيـــــران، حــتــى وإن 

عادت إليه كل الدول الكبرى! 
واضح أن إدارة الرئيس بايدن في حيرة 
مــن أمــرهــا، فهي تــريــد، وتــأمــل، مــن إيــران 
أن تــعــود إلـــى طـــاولـــة فــيــيــنــا، ولــكــنــهــا ال 
تريد )أو غير قادرة!( أن تمارس ضغوطا 
ــزة، فــــي الـــوقـــت  ــ ــاجـ ــ إضـــافـــيـــة عــلــيــهــا، وعـ
عينه، عن تفسير حقيقة ما يريده املالي، 
ــق الــتــصــعــيــد الــــذي  ــ ــن اســـتـــشـــراف أفـ ــ وعـ
يمارسونه، ألنها غير قادرة، في املقابل، 
على تقديم أي شيء أو الخضوع البتزاز 
طـــهـــران، أو حــتــى الــتــراجــع عــمــا فرضته 
الــنــظــام  يــقــوم  بــــــدوره،  الــســابــقــة.  اإلدارة 
ــه، بــتــحــريــك أوراقــــــه  ــادتــ ــعــ اإليـــــرانـــــي، وكــ
اإلقــلــيــمــيــة )الـــعـــربـــيـــة(، لــتــعــزيــز شــروطــه 
التفاوضية وتحسينها، على الرغم من أن 
واشنطن لم ترفع العقوبات مسبقا، ولن 
ى عن شرط وقف صنع الصواريخ 

ّ
تتخل

ــيــــة، وعــــــــن وقــــــــف تــخــصــيــب  ــتــ ــالــــيــــســ ــبــ الــ
اليورانيوم. فلماذا العودة إذا إلى طاولة 
املفاوضات، وعلى ماذا يراهن كل طرف؟ 
ومن يناور على اآلخر؟ الظروف ال تبدو 
.. أم هــنــاك طــبــخــة قـــد نضجت  نــاضــجــة 
وراء الــكــوالــيــس، ويــنــتــظــر رفـــع الــســتــارة 

عنها في فيينا؟  
)كاتب لبناني(

ماذا تريد اإلمارات؟

الكرة والسيادة والشعبوية

من الذي يناور... 
إيران أم الواليات المتحدة؟

القدس وسؤال المرجعية

تالحظ من 
االستراتيجية 

اإلماراتية تجاه 
المنطقة توجهات 

متناقضة مع هدف 
مجابهة إيران، سيما 

بما يخص الملفين، 
السوري واليمني

ال يمكن للنزعات 
السيادوية أن تجد 

لها مقامًا صلبًا في 
عالٍم تتشابك فيه 

العالقات

يقوم النظام اإليراني، 
وكعادته، بتحريك 

أوراقه اإلقليمية 
)العربية(، لتعزيز 

شروطه التفاوضية 
وتحسينها

آراء

أرنست خوري

ــة الــغــشــاء ســريــعــًا عن  ــ َمـــن ال يـــرى أن الــبــشــريــة تــواجــه خــطــر الـــــزوال، عليه إزال
عينيه ومواجهة الحقيقة بكل قساوتها وصعوبة تصّورها. منذ والدة العصر 
الصناعي واألرض تستغيث، فيأتيها الجواب في كل مرة على شكل املزيد من 
استغالل عناصر الطبيعة بشكل ال يسمح لها بإعادة إنتاج نفسها. أما العقائد 
الكبرى واأليديولوجيات الشمولية، فلم تحمل، عندما نزلت من علياء الكتب إلى 
ة التنفيذ، أي اختالف في مجال استباحة عناصر التوازن البيئي، على اعتبار 

ّ
أزق

قــادرة على معالجة نفسها بنفسها مثلما تفعل منذ ماليني  األم«  أن »األرض 
السنني. الرأسمالية لم تّدِع اكتراثًا كبيرًا بمراعاة التلوث واملناخ والحيوان والتوازن 
املبادرة  حرية  من  تحّد  خــرافــات  ريها، 

ّ
منظ بــرأي  جميعها،  ألنها  اإليكولوجي، 

والعمل وتحقيق األرباح. أما املاركسيون الجدد، فقالوا الكثير عن »االشتراكية أو 
الفناء«، على حد تعبير سمير أمني، لكنهم حصروا كالعادة بالرأسماليني ودولهم 
تهمة أخذ البشرية بيدها نحو الزوال، مع أن االتحاد السوفييتي )وروسيا اليوم( 
والصني كانوا وال يزالون ينافسون على مرتبة األكثر تلويثًا في العالم. هكذا كان 
الحال وهو كذلك اليوم: العقائد الكبرى تخجل من إيالء املناخ والبيئة واالحتباس 
الحراري والتربة والتلوث واملياه ما تستحقه من أهمية. السياسة عندها دسمة، 
كلها كلمات كبيرة ومفاهيم وأطر نظرية ال مكان عندها لتفاصيل من نوع أن 
تبقى الكرة األرضية موجودة أو أن تزول. وحتى اليوم، ال تزال معظم األحزاب 
العقائدية في العالم تضع البيئة مع األطفال واملساواة الجندرية في سلة واحدة، 
األمر،  ب 

ّ
تطل وإن  املمجوجة،  بياناتها  بها  وتذّيل  تزّين  اعتبارها مواضيع  على 

تخترع أفرعًا وتنظيمات شبابية تابعة للحزب، لتتخصص بهذه الثيمات الثالث، 
العاملية  املــؤامــرات  لتفكيك  املــركــزيــة  ولجانها  السياسية  مكاتبها  تتفرغ  حتى 

وإعادة توجيه البوصلة نحو االنقسامات العمودية والتناقضات املركزية.
املتحدة  األمـــم  علماء  يــقــول  عنها«،  رجـــوع  ال  تــحــّول  »نقطة  بلغ  املناخي  التغير 
وخبراؤها بذلك في تقاريرهم الكارثية املتتالية. الكوارث البيئية تتسارع بوتيرة 
البشر  النتائج في موت  دين. 

ْ
بالَعق أو  د 

ْ
بالَعق ُيقاس  التغيير  سنوية، بينما كان 

ــعــّد بالعشرات فــي مختلف الــقــارات. أمــا األوبــئــة الــجــديــدة فــال ُيــســأل عنها إال 
ُ
ت

كورونا وتلك الساللة الجديدة منه والتي تلد املتحورات، »أوميكرون«. أمام واقع 
كهذا، األجوبة تأتي في كل مرة كأنها من كوكب آخر. الحروب تتكاثر. تتسع 
موضة النظر إلى الكرة األرضية ومصير زوالها أو بقائها، انطالقًا من مصالح 
الوحيد  الجواب  الجماعي هو  الجهد  بــأن  االقتناع  بــدل  التفاهة.  إلــى حــّد  ضيقة 
النافع ملسائل ندرة املياه واألوكسجني والغابات وتكاثر األمراض والفقر وانعدام 
على  الحكومات  حــلــول  تظهر  الــســريــة،  والــهــجــرة  العالم  على مستوى  املــســاواة 
هيئة املزيد من التفرد، املزيد من األنانيات الوطنية، املزيد من التعّصب والسير 
خلف شعار من »بعدي الطوفان«. سد النهضة مثال أول، تخزين البلدان الغنية 
بـــراءات االخــتــراع  إبــقــاء  ثـــاٍن،  التي تفيض عــن حاجاتها مثال  اللقاحات  ماليني 
لشركات األدوية العاملية مثال ثالث، األزمة »الوالدية« بني فرنسا وبريطانيا على 
خلفية الهجرة السرية من كاليه الفرنسية إلى دوفر البريطانية مثال رابع، نذالة 
حكام بيالروسيا في االتجار بالبشر على حدود بلدان االتحاد األوروبي مثال 
خامس. إعالن أستراليا أنها سوف تواصل بيع الفحم )أحد أخطر مصادر تلوث 
 املناخ( على مدى عقود، ورفضها اتفاق التخلي تدريجًيا عن الوقود األحفوري، 

مثال سادس.
السياسة بحاجة إلعادة تعريف على مستوى العالم. تنقصها أطنان من األخالق 
األممية التي غابت عن مقاربات األيديولوجيات الكبرى. واألخالق األممية هنا لم 
تعد مطلوبة كقيمة بذاتها، بل صارت مرتبطة ببقاء البشرية أو بزوالها. والتاريخ 
يقول إّن أممية أخالقية من هذا النوع يستحيل إال أن تجمع العدالة االجتماعية 

والديمقراطية في كتاب بيئي واحد غير محكوم بمصالح الشركات.

بسمة النسور

»أين  نيتشة، متفجعا  فــردريــك  األملــانــي  الفيلسوف  إلــى شقيقته، كتب  في رسالة 
أولــئــك األصــدقــاء الــقــدامــى الــذيــن كنت أشــعــر معهم، فــي الــســنــوات املــاضــيــة، بأننا 
متقاربون كليا. واآلن، يبدو لي أنني أنتمي إلى عالم مختلف عما هو راهن. ويبدو 
لي أننا أصبحنا ال نتكلم اللغة نفسها. أشعر بأنني أصبحت غريبا ومنبوذا، أتنقل 
بينهم هنا وهناك، وال أجد أيا من كلماتهم أو اهتماماتهم يثير شغفي. أصبحت 
صامتا، ألن ال أحد منهم يستطيع فهم حديثي، إنه ألمر رهيب أن تلتزم الصمت 
بينما لديك الكثير لتقوله. هل خلقُت لحياة العزلة أم لحياة ال أستطيع فيها التحدث 
العزلة وأفظعها  أنــواع  القدرة على تبادل األفكار مع اآلخرين أســوأ  مع أحــد؟ عدم 
على اإلطالق. االختالف عن اآلخرين هو أقسى من أي قناع حديدي، يمكن للفرد 

أن يعزل بداخله«.
مشتركٍة  لغٍة  النــعــدام  املطلقة،  امللتزم  املثقف  غربة  حقيقة  الكلمات  هــذه  تلخص 
الكبرى. حقا،  العام والقضايا  الكبير بالشأن  الرغم من اكتراثه  مع املجموع. على 
أنطقت  مــن  يــا  باملعرفة،  املنكوب  بالخيبة،  املثقل  الحزين،  الــرجــل  أيها  نيتشة،  يــا 
التي بحثت عنها  املنشودة  الجنون، حيث سعادتك  أن يرموك في  زرداشــت، قبل 
تمور في  الكلمات  بينما  أن تصمت،  الرهيب  األلــم. من  براثن  طويال متخففا من 
داخلك، مثل بركاٍن يتأّبى على الخمود. أما أنت، أيتها املرأة املصابة بلعنة نيتشة، 
فأينما وليت وجهك،  ــه، 

ّ
إلــى حــواف الجنون، وإن وصلت  تبلغ بعد مرحلة  لم  والتي 

يا صديقتي، دائما ثّمة ما يلجمك. ما يحّد من قدرتك على البوح، ما يكبح جماح 
روحـــك القلقة املــتــمــّردة. مــا يعيق تــدفــق أفــكــارك، مــا يــحــول دون انــفــالت خيالك. 
تستفّزك شاشة الكمبيوتر املفتوحة على الفراغ. ولكن ما أن تضغطني على األزرار، 
حتى ينبثق رقيٌب قابٌع في خاليا دماغك. يحصي عليك أنفاسك. يلّوح بسبابته في 
را من مغبة طرح أسئلة الوجود الكبرى، متوعدا من حماقة االختالف 

ّ
وجهك، محذ

عن السائد، تغلقني الكمبيوتر، بعد أن تتأكدي من شطب ما اقترفته روحك من بوح 
صادم، قد يعّرضك إلى اللوم واملساءلة.

يخنقك الكتمان الذي ينهك روحك املتعبة، تلوذين بالورق، لعلها أكثر رأفة. تكتشفني 
أن خطك بات رديئا إلى درجــة مرعبة، وكأنك لم تحصلي في املدرسة على أعلى 
العالمات في مادة اللغة العربية، مع إشادة املعلمات بخطك الجميل املنمق. صار ذلك 
ماضيا بعيدا، كأنه لم يحدث سوى في منطقة الحلم. تتدفق الكلمات مثل نزف، غير 
أنِك سرعان ما تمّزقني األوراق، الواحدة تلو األخرى، مطمئنة إلى حني من حكمة 
اندفاعك وتهورك.  الذي غالبا ما يحميك من  الخارق  تصّرفك وإحساسك األمني 
ترعبك حقيقة تغيرك نحو األسوأ. يحزنك أنك لم تعودي روحا حّرة معنية بالحق 
والحقيقية. دجنتك الحياة على مهلها، خلعت أظافرك بقسوة، كما يحُدث لعشاق 
الحرية في أقبية الطغاة املظلمة. كسرت ظهرك بال رأفة، ولقنتك درس االنحناء حيث 
تكمن السالمة. وها أنت ترتعدين خوفا من إلحاح أفكارك غير املألوفة، تهربني عن 
سبق إصراٍر إلى توافه األمور، تشغلني بها رأسك املكتظ باألحالم واملخاوف والقلق 
ه يؤوب إلى رشده ويلتحق بالسرب بعد تحليٍق غير مجد بعيد 

ّ
واألسئلة العبثية، عل

عنه، لكنك تخفقني في ذلك بشكل ذريع، ألنك لم تخلقي لحياة رتيبة مهادنة كهذه، 
إحــداث  بعجزك عن  وتقّرين  مزمٌن،  حــزٌن  يغمرك  مع حقيقة غربتك،  تتصالحني 
الوجود، غير أنك تواصلني، بكل عناد املجانني، طرح األسئلة  أي فرق في معادلة 

الصعبة، على الرغم من كل شيء!

سامح راشد

أصبح العالم فجأة أمام نسخٍة مختلفٍة من الفيروس التاجي الذي هّز العالم وغّير 
قوانني الحياة على الكرة األرضية. تعاطى العالم مع هذا اإلصدار الجديد املسّمى 
»أوميكرون« بشكل جد مختلف عن النسخ السابقة، بل بصورة مغايرة ملا تم 
في األسابيع األولى لظهور كوفيد - 19. ففي وقت قياسي، تحّرك العالم وصار 
يسابق الزمن التخاذ إجراءاٍت عاجلة، ملنع انتشار املتحّور الجديد، بعد ظهوره 
يعترف  لم  كله  العالم  أّن  ر 

ّ
يتذك الــقــارئ  ولعل  أفريقيا.  األولــى في جنوب  للمرة 

رسميًا بوجود نسخة مستجّدة من فيروس كورونا املتحّور إال مطلع فبراير/ 
شباط 2020، بعد أكثر من شهرين على ظهور أعــراض الفيروس في مقاطعة 
ووهان الصينية ووفاة مئات بسببه، قبل انتقال العدوى إلى دول عدة في أنحاء 

مختلفة من العالم. 
لكّن ظهور أكثر من نسخة متحّورة عن فيروس كورونا يثير تساؤالت كثيرة 
املاضيني،  العامني  خــالل  كــورونــا  أزمــة  والحكومات  الـــدول  إدارة  طريقة  بشأن 
ــراء بــحــوث وتــجــارب علمية  الــلــقــاحــات، وإجــ خــصــوصــًا فــي مــا يتعلق بتطوير 
العالم   الفتة، حيث تجتاح 

ً
الحالي يحمل مفارقة العاملي  عن فعاليتها، فاملشهد 

التطعيم  الــلــقــاحــات. وصـــار  أنـــواع مــن  يــقــرب مــن خمسة  التطعيم« بما  »حــّمــى 
الــدول، على الرغم من اعتراض شعوٍب كثيرة على سياسة  إجباريًا في معظم 
إدارة  ــة 

ّ
إلــى تغيير دف الــدول، على نحو مفاجئ،  القسري. وقــد اتجهت  التطعيم 

ي اإلجراءات الحمائية والتحفظية إلى الفتح العام من دون 
ّ
األزمة، من اإلغالق وتبن

 فئات املجتمع، بما فيها فئة األطفال األقل 
ّ

 قيد أو شرط، مع االلتزام بتطعيم كل
من 18 عامًا.

وأول ما يالحظ هنا أن ذلك التحّول في إجــراءات معالجة األزمة سهل تفسيُره 
بــاألســبــاب االقــتــصــاديــة الــتــي جعلت الــعــالــم يــهــرب مــن اإلغـــالق ومــا ُيــحــِدثــه من 
خسائر كبيرة إلى التطعيم للوقاية من الفيروس. لكن التوّسع في عمليات التزّود 
باللقاح واإلصــرار على أن يكون إجباريًا، ســواء داخــل كل دولــة أو عند السفر 
 عدم ثبوت فعالية كاملة ألي 

ّ
والتنقل بني الدول لهو أمر غريب، خصوصًا في ظل

من تلك اللقاحات. 
ر أّن هناك ثالثة أنواع لتلك اللقاحات من الناحية العلمية وآلية 

ّ
وال بد هنا من تذك

الــفــيــروس، بــل إن  الــفــيــروس. ولــم يكفل أي منها حماية كاملة ضــد  تفعلها مــع 
بعضها لم يمنع اإلصابة بالفيروس بعد التلقيح. والسبب، ببساطة، أن مباشرة 
استخدام تلك اللقاحات تمت على عجل من دون التطبيق الكامل للبروتوكوالت 
العلمية املتعارف عليها دوليًا إلقرار اللقاحات واألمصال الجديدة. وهو ما يجعل 
الشعوب  لكل  تتم  التي  الجماعي  التلقيح  عملية  إلــى  الريبة  بعني  ينظر  املــراقــب 
تــقــريــبــًا، كــمــا لــو كـــان هــدفــهــا لــيــس الــوقــايــة الفعلية، وإنــمــا اســتــكــمــال الــتــجــارب 
إلــى زيـــادة جرعات  لــم تكن قــد اكتملت، بدليل االتــجــاه  الــتــي  العلمية  واألبــحــاث 
اثنتني، ثم حاليًا يتم ترويج ضــرورة أخــذ جرعة ثالثة  إلــى  التطعيم من واحــدة 
معّززة. ويمكن بسهولة توقع أن يصبح لقاح كوفيد - 19 مقّررًا سنويًا في بلداٍن 

كثيرة، مثل مصل اإلنفلونزا.
ومما يستجلب مزيدًا من التساؤالت، أن الحديث الجاري عن النسخة الجديدة 
»أوميكرون« جاء مصحوبًا على الفور بحديث مواٍز عن تطوير لقاحات مضاّدة 
له، فإن كان املتحّور الجديد مفاجئًا حسبما يفترض بالطبع، من أين الثقة في 

إيجاد لقاح له خالل مائة يوم، كما أعلنت بعض شركات األدوية قبل يومني؟!
ــزال غــامــضــًا، وربــمــا  هـــذه الــتــطــورات الــغــريــبــة، بــل املــتــنــاقــضــة، تــوحــي بــأمــر ال يـ
الــعــالــم ظهور  قليلة سيشهد  أعــــوام  ربــمــا خـــالل  بــأنــه  وتــشــي  كــذلــك.  سيبقى 
 وانــتــشــار فــيــروســات جــديــدة ولــقــاحــات كــثــيــرة، أيـــًا كــانــت حقيقة الــفــيــروســات 

وجدوى اللقاحات.

باإلذن من العقائد الكبرى تداعيات نيتشوية

فيروس ولقاح لكّل إنسان

1415

عماد حجاجكاريكاتير 

Monday 29 November 2021 Monday 29 November 2021
االثنين 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 م  24  ربيع اآلخر 1443 هـ  ¶  العدد 2646  السنة الثامنة االثنين 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 م  24  ربيع اآلخر 1443 هـ  ¶  العدد 2646  السنة الثامنة



اإلدمان على الطعام »مشكلة عادات«

صربيون ضد المشاريع »الملّوثة«

17

لندن ـ العربي الجديد

تــنــاول مـــأكـــوالت معينة مريحًا  يــكــون  قــد 
ألشــخــاص ُكــثــر بــاعــتــبــاره يــكــافــئ يومهم 
الــــطــــويــــل فــــي الــــعــــمــــل، أو يـــشـــكـــل وســيــلــة 
لــكــســبــهــم الــطــاقــة مـــن أجــــل إكـــمـــال مــهــمــات صــعــبــة، 
أو فــرصــة لــلــقــاء لطيف فــي املـــســـاء. لــكــن آخــريــن قد 
يــمــلــكــون رغــبــة قــهــريــة وغــيــر منضبطة فـــي تــنــاول 
مـــأكـــوالت مــعــيــنــة، خــصــوصــًا تــلــك »الــســريــعــة« ذات 
الــنــكــهــة املــفــرطــة، مــا قــد يــؤثــر عــلــى أدائـــهـــم اليومي 
وقدرتهم على استكمال أدوار ينفذونها في حياتهم 

االجتماعية أو العملية أو األسرية.
يــــورد تــقــريــر نــشــرتــه مــجــلــة »ّذا كــونــفــرزيــشــن« أن 
»أشــخــاصــًا ُكــثــرًا يــصــابــون بــإدمــان على املــأكــوالت، 
ــديـــدة فـــي تــنــاولــهــا مـــن دون  بــســبــب رغــبــتــهــم الـــشـ
ــا بــالــحــالــة  الـــشـــعـــور بـــجـــوع، وقــــد تــرتــبــط دوافـــعـــهـ
املــزاجــيــة الــســيــئــة أو بــمــرض ذهــنــي مــثــل االكــتــئــاب 
ــلـــق، أو بــاملــســتــويــات الــعــالــيــة مـــن الـــتـــوتـــر أو  ــقـ والـ

املشاعر املتزايدة«.
عـــمـــومـــًا، لــيــس »إدمـــــــان الـــطـــعـــام« اضـــطـــرابـــًا يمكن 
مقدمي  يسألون  املــرضــى  لكن  ســريــريــًا،  تشخيصه 
الخدمات الصحية عن كيفية إدارتهم عملية تناول 
ــم يــلــقــون  ــــذي يــتــســبــب فـــي إدمـــانـــهـــم. وهــ الــطــعــام الـ
إجابات عن آليات اإلدمــان على األكــل، ويخضعون 
لتقييم عامات سلوك األكل من خال »مقياس ييل 

لكنهم ال يحصلون على عاجات  الــغــذاء«،  إلدمـــان 
ذات فاعلية مؤكدة.

ويتحدث بعض األشــخــاص عــن عــدم قدرتهم على 
الــتــحــكــم فـــي طــعــامــهــم، بــغــض الــنــظــر عـــن الــرغــبــة، 
ويطلبون املساعدة. وتشير إحصاءات إلى أن واحدًا 
من كل ستة أشخاص يشكلون نسبة تتراوح بني 15 
و20 في املائة يواجهون مشاكل اإلدمان على األكل. 
ويربط اختصاصيو إدمان الطعام ذلك باملأكوالت 
السهلة املنال واملطلوبة جدًا والتي تتضمن مزيجًا 
مــن مــكــونــات الــطــاقــة والـــدهـــون واملــلــح والــســكــر، ما 
يــجــعــل قيمتها الــغــذائــيــة مــنــخــفــضــة. ويــشــمــل ذلــك 
الـــشـــوكـــوالتـــة والـــحـــلـــويـــات واملـــــأكـــــوالت الـــجـــاهـــزة 

واملنتجات املخبوزة.
وتمنح هذه املأكوالت مستويات عالية من املكافأة 
الــذهــنــيــة، مـــا يــحــتــم انـــجـــذاب أفـــكـــار الـــنـــاس إلــيــهــا، 
خصوصًا أنها قد ترفع من حالتهم املزاجية وتشتت 
عقلهم عن األفكار املقلقة أو املؤملة. ومع مرور الوقت، 
قد يتناول الشخص املزيد من هذا الطعام للحصول 
الطعام  أن  ذلــك  ذاتها. ويعني  املكافأة  على مشاعر 
يشغل أفكار األشخاص الذين يعانون من اإلدمان، 

في حني يكسب آخرون مشاعر الرضا.
والـــافـــت أن الــجــدل مستمر حـــول تــســبــب مــكــونــات 
ــل نــفــســه بــــاإلدمــــان، أو كا  ــ الـــطـــعـــام أو ســـلـــوك األكـ
ــريــــن مـــعـــًا، ألن الـــنـــاس يــســتــهــلــكــون املـــأكـــوالت  األمــ
ألسباب كثيرة، كما يمكن أن يتآلف األشخاص مع 

عادات في شأن مأكوالت معينة، وهذا األمر يختلف 
بني شخص وآخر. وتكشف دراسة أجرتها أستاذة 
التغذية والحمية في جامعة نيوكاسل البريطانية، 
ريسي بوروز، والباحثة في علم التغذية بالجامعة 
ُكثرًا يعانون من  ذاتها ميغان واتنال أن أشخاصًا 
اإلدمان على األكل ينسبون سلوكياتهم إلى تجارب 
مــتــنــوعــة، بــعــضــهــا مـــؤملـــة، حـــدثـــت فـــي طــفــولــتــهــم، 
ودفــعــتــهــم إلــــى اتـــبـــاع نـــظـــام غـــذائـــي أو مــمــارســات 
بامتاكهم صــورة سيئة  ارتبطت  األكــل  فــي  مقّيدة 

عن أجسامهم، أو عدم الرضا عنها.
وفي شأن عاج اإلدمان على األكل، اعتبرت الدراسة 
ــان عــلــى األكــــل، تمنع توفير  أن تــنــوع أســبــاب اإلدمــ
عاجات بمقياس واحــد يناسب الجميع، لذا ال بد 
بينها  الــعــاجــات،  مــن  كبيرة  مجموعة  تجربة  مــن 
وســائــل دعــم املساعدة الــذاتــيــة، وتــنــاول أدويـــة مثل 
الــتــي تستهدف  »نــالــتــريــكــســون« و»بـــوبـــروبـــيـــون« 
الــهــرمــونــات املــرتــبــطــة بــالــجــوع والــشــهــيــة، وتعمل 
لتقليل تناول الطعام. وأيضًا، إجراء جراحة للسمنة 

من أجل إنقاص الوزن.
ــة وجـــراحـــة الــســمــنــة فــّعــالــيــتــهــا في  ــ وأثــبــتــت األدويــ
إنــقــاص الـــوزن وتقليل أعـــراض إدمـــان الطعام لدى 
بعض األشخاص، لكنها قد ال تناسب البعض، مثل 
أولئك في نطاق الوزن الصحي أو الذين يعانون من 
املهم  أنــه من  ظــروف صحية أساسية معقدة، علمًا 
األدويــة  يتلقون  الذين  األشخاص  ُينصح  أن  أيضًا 

والــجــراحــة بــإجــراء تــغــيــيــرات فــي الــنــظــام الــغــذائــي، 
وواتنال  بــوروز  الباحثتان  وتقترح  الحياة.  ونمط 
ـــا شــامــلــة إلدارة األكــــل الــــذي يــســبــب اإلدمـــــان، 

ً
طـــرق

تلقي  الــذي لحظ  السلوك  إلــى نهج تغيير  استنادًا 
حول  شخصية  تعليقات  اإلنــتــرنــت  عبر  مــشــاركــني 
أعـــراضـــهـــم مـــن األكــــل والـــنـــظـــام الـــغـــذائـــي والــنــشــاط 
اإللهاء  وقــوائــم  األهـــداف  والــنــوم، وصياغة  البدني 
وخــطــط الــيــقــظــة. وبــعــد ثــاثــة أشــهــر، بـــدأت تجربة 
الــعــاج مــن خـــال اخــتــبــار الــبــرنــامــج املــنــاســب لكل 
شخص، وتأثيره على تقليل أعراض إدمان الطعام 

وتحسني الصحة العقلية.

مجتمع
 
ّ
 إن

ً
ألقى رئيس وزراء حركة طالبان املا محمد حسن أخوند خطابه العام األّول إلى األمة، قائا

تعليم   
ّ
أن أخوند  أضــاف  للطالبات.  التعليمية  املرافق  من  مزيد  لتخصيص  اآلن  الجهود جارية 

 طــالــبــان قــد تــزيــد مــن عــدد املــرافــق التعليمية 
ّ
الــنــســاء فــي أفغانستان »مــســتــمــر«، مشيرًا إلــى أن

 حركة طالبان لم تمنع منذ استيائها 
ّ
للطالبات »مع مراعاة بعض القواعد اإلسامية«. ُيذكر أن

السابق في  العامة تمامًا مثلما فعلت في خــال حكمها  الحياة  النساء من  أخيرًا،  السلطة  على 
)أسوشييتد برس( أواخر تسعينيات القرن املاضي.  

في  والفنية  والتعليمية  الثقافية  املجتمعية  الفعاليات  من  الوطنية مجموعة  قطر  مكتبة  تنظم 
شهر ديسمبر/ كانون األول املقبل احتفااًل باليوم الوطني للدولة الذي يصادف في الثامن عشر 
منه، وسوف تتاح للزائرين الفرصة للمشاركة في نقاشات ونشاطات مرتبطة بقطر في مجاالت 
الــثــانــي من  فــي  الفعاليات  املكتبة  ــن 

ّ
تــدش البيئة والــتــاريــخ والثقافة والــفــنــون واملــعــمــار. وســـوف 

ديسمبر بندوة تحت عنوان »تفاعل الشباب القطري مع قضايا البيئة«، وتختتمها في 18 منه 
)قنا( بمعرض »قطر الفني للشباب« لاحتفاء بالثقافة القطرية.  

مكتبة قطر: فعاليات بمناسبة اليوم الوطني للدولةطالبان: تعليم النساء مع مراعاة القواعد اإلسالمية

والمكافأة  اإلدمــان  مسارات  أن  الباحثون  يالحظ 
والعواطف  اإلجهاد  من  الناتجة  الدماغ  في 
بالرغبة  مرتبطة  العقلية  واألمـــراض  المتزايدة 
بوفرة  وكذلك  الطعام،  تناول  في  اإلفــراط  في 
الوجبات السريعة وإعالناتها، والمكونات الشهية 
إلى  الناس  تدفع  مختلفة،  مصنّعة  لمأكوالت 

تناول الطعام أكانوا جائعين أم ال.

تفاعالت ذهنية ونفسية

أغلق مئات من املتظاهرين املناصرين للبيئة طرقات 
رئيسة في صربيا احتجاجًا على قانونني جديدين 
يقولون إنهما »سيسمحان لشركات تعدين أجنبية 
بتنفيذ مشاريع تلّوث األرض واملياه«. وتعد صربيا 
ها 

ّ
إحدى دول أوروبا األكثر تلوثًا. ويقول خبراء إن

البيئية  باملعايير  للوفاء  اليورو  إلى مليارات  تحتاج 
األوروبــــي. وردد  االتــحــاد  إلــى  باالنضمام  الخاصة 

هؤالء هتافات مناهضة للرئيس املحافظ ألكسندر 
ــتــي كــانــت عــرضــت على  فــوتــشــيــتــش والــحــكــومــة ال
لتعدين  الصينية  بينها »تسيغني«  أجنبية  شركات 
استثمار  أسترالية  األنــغــلــو  تنتو«  ــو  و»ريـ الــنــحــاس 
الستخراج  مناجم  فتح  تنتو«  »ريــو  وتــريــد  أراٍض. 
بطاريات  التي تستخدم في صنع  »الليثيوم«  مــادة 
صربيا  شــرق  في  ومعالجته  الكهربائية  السيارات 

تحديدًا، حيث اشترت أراضــي، لكنها تحصل على 
وأفــــادت وسائل  فيها.  مناجم  لفتح  أخــضــر  ضــوء 
إعالم بأن متظاهرين أغلقوا الطرق في مدن أخرى 
اشتبك عشرات  )شــمــال(، حيث  نوفي ســاد  بينها 
اعتقلت  التي  الشرطة  لفترة وجيزة مع  املتظاهرين 
بعضهم، وكراغويفاتش )وسط( وساباتش )شمال 
ــيــيــفــو )شــــــرق( ويــشــعــر املــتــظــاهــرون  غـــــرب( وفــال

أخيرًا  أجــري  استفتاء  نتيجة  تعديل  مــن  باستياء 
ــلـــى الـــشـــركـــات  ــة عـ ــاهـــظـ ــفــــرض رســـــــوم إداريـــــــــة بـ ــ ل
»سيوقف  إنــه  يقولون  والـــذي  التعدين،  فــي  العاملة 
كما  للبيئة«.  امللّوثة  املشاريع  املــبــادرات ضد  فعليًا 
يسمح  الــذي  الجديد  امللكية  نــزع  قانون  يعارضون 

بحيازة الدولة أراضي خاصة خالل ثمانية أيام.
)رويترز، فرانس برس(

Monday 29 November 2021
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آراء

بشرى المقطري

مركزيًا  موقعًا  اليمنية  شبوة  مدينة  تحتل 
في معادلة الصراع في جنوب اليمن، بحيث 
اليوم في مفترق طــرق، فخال سنوات  تقف 
ــــدول املــتــدخــلــة فـــي الــيــمــن  الـــحـــرب، دفـــعـــت الــ
املواجهة  إلى  املحليني  الصراع بني وكائها 
العسكرية، إذ أصبحت املدينة ساحة خلفية 
ذلـــك  ز 

ّ
الــــجــــنــــوب، وعـــــــز ــي  فــ ــــراع  ــــصـ الـ إلدارة 

والجغرافية  السياسية  املحلية،  التصّدعات 
ــل تــصــعــيــد  ــ والــــهــــويــــاتــــيــــة فـــيـــهـــا. وفـــيـــمـــا ظـ
الــــتــــوتــــرات فــــي شــــبــــوة يـــخـــضـــع لــحــســابــات 
 التطورات العسكرية الحالية في 

ّ
الوكاء، فإن

الحلفاء  ذلــك تغيير  أكثر من جبهة، بما في 
والخصوم استراتيجيتهم في إدارة املعارك، 
فرض على مدينة شبوة تحّديات عديدة، قد 
تدفع بها إما إلى االنــزالق لدائرة العنف، أو 
إلــى مستوياٍت غير  الــصــراع  تصعيد وتيرة 

مسبوقة. 
دفعت عوامل عديدة في تكثيف الصراع في 
ها مدينة 

ّ
أن فــرض واقــع  مدينة شبوة، فقد 

نفطية تبعات سياسية واجتماعية عليها، 
إذ تخوض القوى املتنافسة حربًا للسيطرة 
ـــــرت 

ّ
ــا. ومـــــن جـــهـــٍة أخـــــــرى، أث ــهــ عـــلـــى ثــــرواتــ

الــتــحــوالت الــعــســكــريــة فـــي خــريــطــة الــحــرب 
عــلــى مــديــنــة شــبــوة، بــمــا فــي ذلـــك مضاعفة 
 موقعها 

ّ
التهديد على املجتمع املحلي، إذ إن

أمــامــيــة ملناطق  بــوابــة  الــجــغــرافــي بصفتها 
ــأرب أو حــضــرمــوت،  ــواء فـــي مــ الــــثــــروات، ســ
ــّكــــل ضـــغـــطـــًا عـــســـكـــريـــًا وســـيـــاســـيـــًا عــلــى  شــ
أوليا  دفاعيا  خطل  بجعلها  وذلــك  املدينة، 
عن املــدن املــجــاورة، فيما أّدى ترّكز املعارك 
في جبهات مدينة مأرب، على حدود شبوة، 
إلــى نقل املــعــارك إلــى مناطقها،  خصوصًا 
بــعــد ســيــطــرة جــمــاعــة الــحــوثــي عــلــى ثــاث 
مــديــريــات فــي شــبــوة، فـــأّدى ذلــك إلــى نــزوح 
إلـــى  ــتــــال  ــقــ الــ ــــن جـــبـــهـــات  ــيــــني مـ آالف املــــدنــ
ثــم الضغط على  مــراكــزهــا الحضرية، ومــن 
املعارك   األخطر من وجهة 

ّ
أن  

ّ
إال مــواردهــا، 

الــتــي بــاتــت تـــهـــّدد شــبــوة تـــصـــّدع املجتمع 
الــداخــلــيــة، فقد  الــصــراعــات  املــحــلــي نتيجة 
فرقاء  املتعاقبة بني  الــصــراع  دورات  خلفت 
السلطة في جنوب اليمن، املجلس االنتقالي 
ــارات مــن جهة،  ــ الــجــنــوبــي، املــدعــوم مــن اإلمـ
السعودية  املدعومة من  الشرعية  والسلطة 
من جهة أخرى، انقسامًا مجتمعيًا حاّدًا في 
شبوة أكثر من أي مدينة أخرى في جنوب 

جمال محمد إبراهيم

ــّســــودان، فــجــر الــخــامــس  1- الــــذي وقـــع فـــي الــ
 ،2021 األول  أكتوبر/ تشرين  من  والعشرين 
ــة بـــشـــراكـــة  ــيـ ــدنـ ــلـــى ســـلـــطـــة مـ ــقـــــاب عـ ــ ــــو انـ هـ
ــأى الـــطـــرف الــعــســكــري مــنــهــا،  ــ عــســكــريــة، ارتــ
 تلك 

ّ
الجيش، فض وهم خمسة من جنراالت 

الــشــراكــة الــتــي نــشــأت إثـــر انــتــفــاضــة الشعب 
ــام »اإلنـــــــقـــــــاذ« ســيــئ  ــظــ الـــــســـــودانـــــي، ضــــــّد نــ
نــيــســان 2019. ال  إبـــريـــل/  فـــي 11  الــّســمــعــة، 
ُيجادل في تعريف االنقاب إال ُمكابٌر صاحب 
غرض ومصلحة. ثّمة دولة وقف ممثلها في 
ه 

ُ
الــدولــي، وقــد عميْت بصيرت األمــن  مجلس 

عــن مــقــاصــد ثـــورة الــســودانــيــني، فاستمسك 
ــراالت الـــــســـــودان، فيما  ــنــ بــتــأيــيــد انـــقـــاب جــ
يـــدرك الــشــارع الــّســودانــي مطامع دولــتــه في 
قــاعــدٍة َوعـــدُه أولــئــك الــجــنــراالت بمنحها لها 
البحر األحــمــر،  الــســودان على  على ســواحــل 
الذي يربط  البحري االستراتيجي  املمّر  ذلك 

مغارب األرض بمشارقها.   
ذاك أمٌر ال أوّد الخوض فيه هنا، بل سأحصر 
اتفاق  عــن شبهاٍت شــابــْت  الكتابة  فــي  قلمي 
جنراالت السودان مع رئيس الــوزارة املدني، 
ع 

ّ
فيما عرف باتفاق »البرهان – حمدوك« املوق

في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري. 
2- بــعــد احــتــجــازه مــعــزواًل فــي مــنــزلــه، قــرابــة 
شهر، يظهر رئيس الوزراء جالسًا إلى طاولٍة 
مــع قــائــد الــجــيــش، لــيــوقــع اتــفــاقــًا أعــــاده إلــى 
 

ِّ
ليـس خافيًا على كل للوزارة.  موقعه رئيسًا 
مــن شــهــد وقــائــع ذلـــك الــتــوقــيــع أن يــقــرأ لغة 
وهم  للحاضرين،  بان  الّرجلني.  عند  الجسد 
عازل  بني  اتفاق  أنــه  وإعاميون،  سياسيون 
ومعزول. من قام بالعزل ليس جنرااًل واحدًا، 
بــل أربــعــة جـــنـــراالت كــانــوا قــد انــقــلــبــوا  بعد 
سقوط عمر البشير على جنرال آخر، انحاز 
إلــى انتفاضة الــســودانــيــني، لكنه كــان وزيــرا 
ــه لـــن يجد  ــّرروا أنــ ــقــ لــلــدفــاع عــنــد الــبــشــيــر، فــ
أولــئــك جــنــراالت  قــبــوال، وأقــنــعــوه بالتنّحي. 
تــــمــــّرســــوا عـــلـــى فـــعـــل االنــــقــــابــــات، ولــيــســوا 
 

َّ
مستجّدين على إخراجها بحذٍق ومهارة. ظل

أولئك الجنراالت أعضاًء في مجلس السيادة 
الــــذي يــمــثــل رأس الــــدولــــة، ويــشــاركــهــم عــدد 
مماثل من املدنيني، غير أن املراقب الحصيف 
بيد  الحقيقية ظلت  السيادة  أن سلطة  يــرى 
الــجــنــراالت الخمسة. هــا هــم يــعــزلــون رئيس 
ثم  منزله،  ويبقونه حبيس  املــدنــي،  الــــوزارة 

اليمن، والذي نتج عنه دفع قطاعاٍت واسعٍة 
 
ً
مـــن املــجــتــمــع فـــي شــبــكــات الــــصــــراع، فــضــا
 نــتــائــج املـــعـــارك الــتــي حــــّددت مــراكــز 

ّ
عــن أن

النفوذ في خريطة الجنوب، والتي تبدأ من 
مــديــنــة أبـــني كمنطقة تــمــاّس بــني الــطــرفــني، 
الــدفــاع األول عن  جعلت مدينة شبوة خــط 
مــعــقــل الــســلــطــة الــشــرعــيــة، مــقــابــل املــنــاطــق 
إذ  االنتقالي،  املجلس  عليها  يسيطر  التي 
االنقسامات  القوى على تغذية  عملت هذه 
املحلية،  البيئة  فــي  رة 

ّ
املــتــجــذ االجــتــمــاعــيــة 

وتوظيفها في معاركها لحسم السلطة.
تــتــعــّدد أقـــطـــاب الـــصـــراع املــحــلــي فـــي مدينة 
 من القوى 

ً
 متناقضة

ً
شبوة، إذ تشمل توليفة

مشاربها  تتعّدد  التي  والسياسية  القبلية 
اتها، بما في ذلك الجماعات  السياسية ووالء
الجهادية التي تنشط في نطاقات اجتماعية 
وفي  املتطّرفة،  شبوة  صحاري  في  معزولة 
حني تتنافس هذه القوى على حسم الهوية 
 حــجــم تــأثــيــرهــا 

ّ
الــســيــاســيــة لــلــمــديــنــة، فـــــإن

الهامش  ففي  يتباين،  املحلي  املشهد  على 
ــقــــوى الــقــبــلــيــة الــتــي  الـــســـيـــاســـي، تــحــضــر الــ
ا مـــن الــســلــطــة املــشــيــخــيــة الــتــي  كـــانـــت جـــــزء
ت 

ّ
كّرسها االستعمار البريطاني، فقد اصطف

مـــع املــجــلــس االنــتــقــالــي الــجــنــوبــي كتكتيك 
 مع أي دعواٍت انفصاليٍة 

ّ
مرحلي، إذ تصطف

السلطة،  إلى  العودة  قد تحقق أحامها في 
إلـــــى جـــانـــب هـــــذه الــــقــــوى، مــجــامــيــع قــبــلــيــة 
السياسية،  حساباتها  وفق  تتحّرك  تة 

ّ
مشت

ــوى مـــركـــزيـــة أكـــثـــر فــاعــلــيــة  فــيــمــا تـــتـــصـــّدر قــ
صــراٌع  يحكمها  املحلي،  السياسي  السياق 
ماضويٌّ مختلف، وإن اتخذ صيغًا سياسية 
جديدة، وهــو ما يمكن أن يطلق عليه »إرث 
اليمن«  فــي جــنــوب  األهلية  الــحــروب  دورات 
ــتـــي كــانــت  ــقــــوى الــقــبــلــيــة الـ ــــى الــ فـــإضـــافـــة إلـ
ثم   لحركة االستقال عن بريطانيا، 

ً
معادية

السلطة  التي ورثــت  القومية  العداء للجبهة 
حينها، نتج عن االقتتال األهلي في أحداث 
يناير/ كانون الثاني 1986، إّبان جمهورية 
الـــيـــمـــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــشـــعـــبـــيـــة، تــكــريــس 
انقسام مناطقي في الجنوب، ضمن معادلة 
مــحــور أبـــني - شــبــوة، ويــمــثــل الــرئــيــس عبد 
ربـــه مــنــصــور هــــادي أحـــد رمــــوزه الــحــاضــرة 
فــي املــشــهــد الــحــالــي، مــقــابــل مــحــور الضالع 
- لــحــج، والــــذي أعــيــد إنــتــاجــه، ضــمــن سياق 
اليمن، حني  حــرب صيف 1994 على جنوب 
تحالف محور أبني - شبوة، الطرف املهزوم 
في أحداث يناير/كانون الثاني مع الرئيس 

كان محتجزًا ومعزواًل،  يخرجونه من حيث 
يسمع  لــم  منصبه.  إلــى  يعيده  اتفاقًا  ع 

ّ
ليوق

ة، لحقْت به، هَو 
ّ
منهم اعتذارًا على معاملة فظ

املعتقات،  فــي  معظمهم  زّج  الــذيــن  ووزراؤه 
من دون التفاٍت لحصانة أو احترام ملن يشغل 
مناصب دســتــوريــة.  تلك مسائل شكلية، لم 
ــّرر قبوله  ــوزراء الـــذي بـ ــ تشغل بـــال رئــيــس الـ
ــــى مــنــصــبــه،  ــاده إلـ ــ ــ الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى اتــــفــــاق أعـ
الذين مأوا  الّسودانيني  دمــاء  إليــثــاره حقن 
الجنراالت  قابلُه  سلميًا،  تظاهرًا  الــّســاحــات 
بإجراءات بلغت من العنف حّدًا حّرك ضمائر 
املجتمع الدولي، فتوالت املناشدات من كباٍر 
ــاء  فــي قــيــادة االتـــحـــاد األوروبــــــي، ومـــن رؤسـ
»الـــتـــرويـــكـــا« املــعــنــيــني بــالــشــأن  ــا يـــعـــرف بــــ مـ
الــســودانــي، ومــن الرئيس األمــيــركــي، بــايــدن، 
واألمـــــني الـــعـــام لــأمــم املـــتـــحـــدة، غــوتــيــريــس، 

ومستشارة أملانيا، ميركل. 
أّمـــــــــا وقـــــــد تـــــــزايـــــــدْت الــــضــــغــــوط الـــداخـــلـــيـــة 
والــخــارجــيــة عــلــى جـــنـــراالت الــــّســــودان، فقد 
بّرروا أن انقابهم »ليس انقابًا«، بل محاولة 
مسيرة  بتحقيق  أكــيــد  والــتــزام  تصحيحية، 
رافعني  الديمقراطية،  نحو  االنتقالية  الفترة 
شعارات الثّوار الّسودانيني الثاثية: حرية – 
سام - وعدالة. لكأن مطلوبًا من شعٍب عانى 
األمّرين من الفساد والقمع واالضطهاد، على 
وانقابه  البشير  عمر  الــجــنــرال  الطاغية  يــد 
 يصّدق 

ْ
أن عــامــًا،  الــذي دام ثاثني  العسكري 

 انــقــابــًا جــديــدًا يــقــوده جــنــراالت يزعمون 
ّ
أن

السابق علي عبد الله صالح وحزب التجّمع 
شبوة  مدينة  فأصبحت  لــإصــاح،  اليمني 
ــزءًا مــن مــعــادلــة الــدولــة اليمنية املــوحــدة،  جـ
الــجــنــوب. ومع  فــي  السياسي  ثقلها  ومــركــز 
دمــويــة تــلــك الــصــراعــات املــتــعــاقــبــة، مــا زالــت 
ــة تــحــكــم الــتــمــوضــعــات  ــيـ ــارثـ ــكـ نــتــائــجــهــا الـ
تتكثف  حيث  اليمن،  جنوب  فــي  السياسية 
املــحــاور ضمن  لــهــذه  املناطقية  االنــتــمــاءات 
ففي  الجنوبي،   - الجنوبي  التصدعات  خط 
حـــني صــــــّدرت الـــحـــرب الــحــالــيــة الـــصـــراعـــات 
الواجهة  إلــى  جــديــد  مــن  املناطقية  الثنائية 
الــســيــاســيــة، فـــإن الــقــوى الــقــديــمــة والــجــديــدة 
الصيغة، فمن  أعـــادت تموضعها وفــق هــذه 
لــإصــاح  اليمني  التجمع  حـــزب  ركـــز  جــهــٍة 
لــه في  ثقله فــي مدينة شــبــوة، كمعقل أخير 
جـــنـــوب الـــيـــمـــن، حـــيـــث يــســيــطــر عـــلـــى رأس 
 بــاملــحــافــظ محمد 

ً
الــســلــطــة املــحــلــيــة، مــمــثــا

صــالــح بــن عــديــو. ومـــن جــهــة أخــــرى، يــنــاور 
املجلس االنتقالي في مساحة تمثيل جنوب 
الـــيـــمـــن، وبـــكـــونـــه امــــتــــدادًا جــغــرافــيــًا ملــحــور 
الـــضـــالـــع - لـــحـــج، الـــــذي أزيـــــح مـــن الــســلــطــة، 
ويدير معركته في شبوة ضد الشمال الذي 
ــــادي،  ــيـــس هـ ــرئـ ــــزب اإلصــــــــاح، والـ يــمــثــلــه حـ
إزاحــتــهــا  إلـــى  فيسعى  لـــه،  سياسية  كمظلة 
ضــمــن تـــوّجـــه مــنــاطــقــي لــتــكــريــس ســلــطــتــه، 

يدعمه في ذلك حليفه اإلماراتي. 
ال يمكن قياس مــســارات الــصــراع البيني في 
ــدن الــجــنــوب،  مــديــنــة شـــبـــوة وغـــيـــرهـــا مـــن مــ
الــســيــاســي  الــتــخــريــب  ــرق  طــ إدراك  دون  مـــن 
ــتــــمــــدتــــه اإلمــــــــــارات  واالجــــتــــمــــاعــــي الــــــــذي اعــ
ونتائجه على األرض، ففي حني راهنت على 
»الــنــخــبــة الــشــبــوانــيــة« ذراعـــــًا عــســكــريــًا لــهــا، 
 انحسار 

ّ
لفرض واقـــٍع جــديــٍد فــي شــبــوة، فــإن

القبلية  الــصــراعــات  ر 
ّ
لتجذ النخبة،  شعبية 

و»االنــتــقــالــي«،  الشرعية  بــني  مــا  وانقسامها 
وكـــذلـــك قــبــضــة حــــزب اإلصــــــاح الـــقـــويـــة في 
مفاصل الدولة في شبوة، حــال، ربما بعض 
الــــوقــــت، بــــأن يـــكـــون مــصــيــر شـــبـــوة كــمــديــنــة 
األمنية  األحـــزمـــة  عليها  تسيطر  الــتــي  عـــدن 
التي  اإلمــــارات   

ّ
أن  

ّ
إال »االنــتــقــالــي«  لـــ التابعة 

 اقــتــصــاديــًا وســيــاســيــًا 
ً
تـــرى فـــي شــبــوة ثــقــا

في الجنوب ال بد من حسٍم لصالح وكيلها، 
إلى  املدينة، فسعت  أدواتــهــا الختراق  نوعت 
تغيير املــعــادلــة فــي مــديــنــة شــبــوة مــن خــال 
وكيلها املحلي، وذلك باستغال تفاقم األزمة 
االقــتــصــاديــة ومــعــانــاة املــواطــنــني، إذ دفعت 
بالشارع في معركتها ضد السلطة املحلية، 

أنـــهـــم ســيــحــقــقــون لــــه مـــقـــاصـــد ثــــورتــــه نــحــو 
الديمقراطية والسام والعدالة والكرامة.

عجل 
ُ
2 - ثّمة شبهات شابْت ذلــك االتــفــاق امل

الذي وقعه الجنرال البرهان مع رئيس وزارة 
عزله قبل شهر، مطيحًا معظم مواد الوثيقة 
الدستورية املؤقتة التي أنشأْت شراكة الفترة 
ن مــدنــيٍّ  ــّســــودان، بــني مــكــوِّ االنــتــقــالــيــة فــي الــ
ــرّي.  يــســتــمــّد املــــدنــــّي شــرعــيــتــه  ــكـ ــر عـــسـ ــ وآخـ
ق حول هيئة 

ّ
الفضفاضة من شارع ثائر تحل

الحرية والتغيير«، فيما  ُهامية، هي »قــوى 
يتكئ الجنراالت فعليًا على خلفية عسكرية، 
ويـــمـــســـكـــون بــمــفــاصــل الـــجـــيـــش الـــّســـودانـــي 
ــة وشـــبـــه شــعــبــيــة،  ــيـ ــافـ ــوات إضـ ــقــ ــــوم بــ ــــدعـ املـ
 جعله البشير جــنــرااًل،  فصار 

ٌ
يقودها رجــل

الحاكم  الّسـيادي  املجلس  جــنــراالت  خامس 
ــه 

ّ
ــاء عــن االتـــفـــاق أن ــّســــودان. جـ الــفــعــلــي فــي الــ

مــن بعض كبار  ق عبر جــهــٍد ووســاطــٍة 
ّ
تحق

الــســودانــيــني الــحــكــمــاء، لكن ذكــرهــم غــاب في 
حفل التوقيع، وكان املناسب أن يسمع الناس 
أفضْت  التي  الجهود   

ِّ
كــل على   

ً
مباركة منهم 

ــبـــاب الــــســــودان  ــــع شـ ــواء أزمـــــــــٍة،  دفـ ــتــ ــــى احــ إلـ
 شبهة نقض العهود 

ّ
حياتهم ثمنًا لها. تظل

أن تحميها  حكمة  إال  مــاثــلــة،  واالتــفــاقــيــات 
 غــابــْت، فقد تعصف بذلك 

ْ
فـــإن املــنــال  صعبة 

ع بقلمه، 
ّ
برم بني رئيس وزارٍة يوق

ُ
االتفاق امل

ع ومسّدسه يتدلى من خاصرته.
ّ
وجنرال يوق

ــتــعــّمــد 
ُ
امل تــتــصــل بالتعتيم  ثــانــيــة  ــبــهــة 

ُ
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أسفرت  شعبية،  احتجاجات  بدعمها  وذلــك 
عن ضحايا مدنيني وحملة اعتقاالت نفذتها 
والءات  شرائها  عــن   

ً
فضا املحلية،  السلطة 

ر 
ّ
ــارج دائـــــرة نــفــوذهــا الـــحـــالـــي. ومــــع تــعــذ ــ خـ

حــســم الـــصـــراع فــي املــديــنــة، لــجــأت اإلمــــارات 
املوالية  القبائل  ورقــة  تحريك  إلــى  ووكيلها 
لــهــا، واســتــخــدامــهــا لــزعــزعــة االســـتـــقـــرار في 
مــديــنــة شـــبـــوة، وتــمــظــهــر ذلـــك فـــي صــدامــات 
ــــني الـــقـــبـــائـــل والــــــقــــــوات املـــوالـــيـــة  مــــتــــكــــّررة بـ
املوالية  القبائل  دفــع  إلــى  إضــافــة  للشرعية، 
لها ملنع القوات التابعة للشرعية من دخول 
معسكر »العلم«، وذلك بعد انسحاب القوات 

اإلماراتية من املعسكر. 
وفــي حــني أتــى انسحاب اإلمـــارات مــن شبوة 
نــتــيــجــة تــغــيــيــر اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــهـــا، بـــمـــا فــي 
ذلــــك ضــغــط املـــطـــالـــب املــحــلــيــة، فــــإن ذلــــك لم 
يـــغـــّيـــر املـــعـــادلـــة املــحــلــيــة بــــني املـــتـــصـــارعـــني، 

جرى  التي  املؤقتة  الدستورية  الوثيقة  على 
 ،2019 األول  تــشــريــن  أكــتــوبــر/  فــي  توقيعها 
وقــّرر لها أن تحكم مسيرة الفترة االنتقالية، 
شهود ُكثر منهم من يمثل االتحاد األفريقي 
وجامعة الّدول العربية، وسفراء »الترويكا«، 
ــاد األوروبـــــــــي، وســــواهــــم من  ــراء االتــــحــ ــفــ وســ
الــرغــم من  الـــجـــوار. عــلــى  ممثلي بــعــض دول 
حــضــور أولـــئـــك الـــشـــهـــود، تــجــرأ الـــجـــنـــراالت، 
وانتهكوا مواد في الوثيقة، بل وأقصوا »قوى 
الحرية والتغيير«، وهم من وقعوا مع ممثل 
الــجــنــراالت اتــفــاق الــشــراكــة نــفــســه. أمـــا اتــفــاق 
الــبــرهــان – حـــمـــدوك فـــا شــهــود عــلــيــه ســوى 
إعاميني من قنوات فضائية، جاءوا لتغطية 

املناسبة بآالت تصوير وهواتف جّوالة.
5- شــبــهــة ثـــالـــثـــة تــتــصــل بــتــفــاصــيــل اتـــفـــاق 
الّرجلني، بشأن إعادة رئيس الوزراء، عبدالله 
 

ّ
حــمــدوك، إلـــى منصبه رئــيــســا لـــلـــوزراء. لعل
ع أن ترافق ذلك اإلتفاق 

ّ
من الطبيعي واملتوق

 للترويج اإلعامي املطلوب 
ٌ
اٌت محّددة إجراء

ــر، تـــظـــاهـــراتـــه  ــائــ لــنــقــل تــفــاصــيــلــه لـــشـــعـــٍب ثــ
صــاخــبــة وشـــــجــاعــة، لــم تــوقــفــهــا آالت القمع 
املفرطة التي واجهتهم بها األجهزة األمنية. 

 تــحــجــب خـــدمـــات اإلنــتــرنــت 
ْ
يــعــجــب املــــرء أن

بأمر الجنراالت حتى ساعة التوقيع، ناهيك 
عــن أجــهــزة اإلعــــام الــرســمــيــة الــتــي انشغلت 
 بــرامــجــهــا املـــعـــتـــادة شـــهـــرا كـــامـــا بعد 

ّ
بـــبـــث

وقـــــوع االنــــقــــاب، فــكــأنــهــا ال تــــرى الـــشـــوارع 
والــطــرقــات ملتهبة مــن حــولــهــا. فــي اإلّبــــان، 

فــيــمــا أفـــســـح انـــســـحـــاب الــــقــــوات الــســعــوديــة، 
لوراثتها  املحلية  للقوى  أكثر  املجال  أخيرًا، 
الــقــوى لصالحها،  ومــحــاولــة تغيير مــوازيــن 
القبلي،  التحشيد  ســـاح  بــاســتــخــدام  ســـواء 
ــاٍت جــــديــــدة، وفــرضــهــا  ــ ــاهـ ــ أو اســـتـــقـــدام وجـ
على املشهد السياسي املحلي، وتمثل عودة 
الشيخ عوض بن محمد الوزير إلى شبوة من 
مقّر إقامته في دولة اإلمارات خطوة إماراتية 
لــتــحــقــيــق  وذلـــــــك  الــــــصــــــراع،  إلدارة  ــــدة  ــــديـ جـ
الــوكــاء ورعاتهم في  أهـــداف سياسية فشل 
تــحــقــيــقــهــا، مـــن جــهــة تــكــريــس زعـــامـــة قبلية 
تــنــحــدر مـــن ســلــطــنــة الـــعـــوالـــق الـــتـــي حكمت 
شبوة في املاضي، في مواجهة محمد صالح 
بـــن عـــديـــو، خــصــم اإلمــــــــارات و»االنـــتـــقـــالـــي« 
وتــحــويــل الــشــيــخ عـــوض الـــوزيـــر إلـــى حامل 
ــذي فــشــل بتحقيقه  الــ مـــشـــروع »االنــتــقــالــي« 
ال تحظى  التي  السياسية  نخبته  مــن خــال 
بما  الشبواني،  املجتمع  في  كبيرة  بشعبية 
الشبوانية.  خبة 

ُ
الن انحسار شعبية  ذلك  في 

ومن جهة ثانية، لشرعنة مطالب »االنتقالي« 
فــــي ســـيـــاق قـــبـــلـــي، ال فــــي ســـيـــاق ســيــاســي، 
قادها  الــتــي  القبائل  مطالب  تتقاطع  حــيــث  
الوزير واجتمعت في مديرية  الشيخ عوض 
نصاب مــع أهـــداف »االنــتــقــالــي«، وهــي إزاحــة 
بــن عــديــو وحـــزب اإلصــــاح، وخـــروج الــقــوات 
التابعة للشرعية من املعسكرات واستبدالها 
ــن ثــــم اســتــكــمــال  ــ ــخــبــة الـــشـــبـــوانـــيـــة، ومـ

ُ
بــالــن

»االنتقالي« لسيطرته على مدينة شبوة. 
بــعــيــدًا عـــن مــــآالت الـــصـــراع الــبــيــنــي املــحــتــدم 
فـــي مــديــنــة شـــبـــوة، ونــتــائــجــه فـــي املــســتــقــبــل، 
ال  بلية 

َ
الق االحتجاجات  تغذية  مخاطر   

ّ
فــإن

الدولة  قبل  ما  كيانات  تصعيد  في  تنحصر 
عــلــى حـــســـاب تــقــويــض مـــا تــبــقــى مـــن وجـــود 
الــصــراعــات في  للدولة، وإنــمــا أيضا تكريس 
مدينٍة تعاني من انقساماٍت قبليٍة واجتماعية 
وسياسية عميقة، األمر الذي يهّدد بتقويض 
فـــرص تطبيع الــحــيــاة فــي املــديــنــة، حــتــى في 
ــك تـــكـــريـــس الــفــوضــى  ــذلــ ــا األدنـــــــــى، وكــ ــّدهــ حــ
لــصــراع طــويــل؛ كما  املحلي  املجتمع  وتهيئة 
 تــصــديــر املــشــايــخ والــســاطــني فــي املشهد 

ّ
أن

الــســيــاســي املــحــلــي يــمــثــل اجــــتــــرارًا للماضي 
بأبشع صوره، وكذلك فقرًا في مخيلة بائسة، 
التاريخ  استيعاب ســيــرورة  فــي  ليس  فشلت 
ــا أيــضــًا فـــي قــدرتــهــا عــلــى إنــتــاج  ــمـ ـ

ّ
فــقــط، وإن

تـــواجـــه تــشــكــيــاٍت  أدوات ســيــاســيــة جـــديـــدة 
تحقق مآربها في تجزئة اليمن.

)كاتبة يمنية(

ــيـــون مـــا يـــجـــري فـــي بــادهــم  تـــابـــع الـــســـودانـ
مــن قــنــوات فــضــائــيــة غــيــر ســودانــيــة. كسبت 
»الجزيرة«،  تلفزيونية، مثل  قنوات فضائية 
نسبة مشاهدة عالية في تغطيتها انتفاضة 
ثورتهم،  بمدنية  ومطالبتهم  الــســودانــيــني، 
وانـــفـــضـــوا تـــمـــامـــا عــــن مـــشـــاهـــدة  قــنــواتــهــم 
 مسلسات 

ّ
التي شغلت نفسها ببث املحلية 

وبـــرامـــج ريــاضــيــة واجــتــمــاعــيــة وديــنــيــة. من 
ــــاالت فــي  ــــصـ خـــبـــث املــمــســكــني بـــخـــدمـــات االتـ
ات 

ّ
محط حتى  حجبهم  لــانــقــاب  مــواالتــهــم 

ســـي«  بــــي  »بـــــي  مـــثـــل  األجـــنـــبـــيـــة،  »إف.إم.« 
ــة إلــــى الــشــرق  ــهـ واإلذاعــــــــة األمـــيـــركـــيـــة املـــوّجـ
الرغم  األوســط وشمال أفريقيا »سـوا«، على 
اتفاقيات  مــن  األجنبية  املــحــطــات  لــهــذه  مما 
 

ُّ
كل الــســودانــيــة.  الحكومة  مــع  ملزمة  رسمية 
مـــن يـــزعـــم أن مـــا وقــــع فـــي الــــســــودان انــقــاب 
ــل بـــدٍم  ــــارد. أجـ ــدٍم بـ عــســكــري يــتــم إســكــاتــه، بــ
بــــارد، وهـــو غــيــر دم الــشــهــداء الـــذي ســـال في 

شوارع املدن السودانية.
6- على الرغم من تلك الشبهات املشار إليها 
أعـــاه، أبـــدى أغــلــب الــّســودانــيــني تــجــاوبــًا مع 
الــدمــاء  االتــفــاق، خصوصا بمبّرر حقن  ذلــك 
 تحفظ كثيرون أيضًا 

ْ
الذي ساقه حمدوك، وإن

بــشــأن اتــفــاٍق أبــرمــه قــائــد الجيش مــع رئيس 
ذلــك فحسب،  ليس  عــنــده.  كــان رهينة  وزراٍء 
بل ثّمة خشية بشأن تفاصيل كثيرة قد تبرز 
شياطينها في مقبل األيام. التشاور والحوار 
ــي الــحــكــمــة تــمــثــل جــمــيــعــهــا الــخــيــار  ــ

ّ
ــوخ وتــ

األمــثــل لــتــجــاوز تلك الــشــيــاطــني، بما يعكس 
مدنية  على  الّسودانيني  إصـــرار  مــع  تجاوبًا 
ثــورتــهــم، وإكــمــال مسيرتها الــقــاصــدة  نحو 
الديمقراطية والحرية والسام والعدالة، من 
املسيرة مجنزراٌت تجول  تلك  تقطع  أن  دون 
أحزمة  من  ى 

ّ
تتدل الــشــوارع، ومسدساٌت  في 

الخصور.
يبقى األمر اإليجابي الوحيد أن عودة رئيس 
الــوزراء إلى منصبه ستبطل مفعول قــرارات 
ــان يـــعـــتـــزم املــجــتــمــع الــــدولــــي أن يــوقــعــهــا  ــ كـ
على الــســودان. االتــحــاد األفــريــقــي الــذي علق 
عضوية السودان، وهو من القلة التي أسسته 
. سيتواصل 

ً
عام 1963، سيعيده عضوًا فاعا

وهيئاتها   ومؤسساتها  املتحدة  األمــم  دعــم 
ــــذا ســتــفــعــل دول »الــتــرويــكــا«  لـــلـــّســـودان، وكـ
الـــــدول  وبـــعـــض  األوروبــــــــــي  ــاد  ــ ــــحـ االتـ ودول 

العربية. 
)سفير سوداني سابق(
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كــبــيــرة مــن املــصــلــني ألداء صـــاة الــفــجــر في 
املسجد األقصى، بمشاركة عائات وأطفال 
ــمــــت بــهــم ســـاحـــات املــســجــد  وشـــبـــاب ازدحــ

ومصلياته املسقوفة. 
وشاركت في هذه الفعاليات حشود عائلية 
ومـــرار  التميمي  عــائــات  تمثل  وحمائلية 
ــر والـــشـــربـــاتـــي والــســايــمــة  ــابـ ــة وجـ وغـــوشـ
والـــرجـــبـــي وأدكــــيــــدك والــقــواســمــي والـــــرازم 
في  الفجر  أبــنــاؤهــا صــاة  وأدى  املقدسية، 

األقصى.
في هذا السياق، يناشد أحد املتحدثني من 
في  التميمي،  جـــواد  التميمي  عائلة  أبــنــاء 
حديثه لـ »العربي الجديد«، جميع العائات 
الفلسطينية، سواء في القدس أو في الداخل 
الفلسطيني املحتل عام 1948، بشد الرحال 
إلى املسجد األقصى، مؤكدًا أن هذا الرباط 
هو بمثابة رسالة إلى أبناء األمتني العربية 
والعمل  الحشد  إلــى  تدعوهما  واإلسامية 
املـــخـــلـــص لــتــخــلــيــص األقــــصــــى مــــن بـــراثـــن 

االحتال.
مـــن جــهــتــه، يــــرى مــحــمــد مــــــرار، وهــــو أحــد 
املــتــحــدثــني مــن عــائــلــة مــــرار، أن الـــربـــاط في 
املـــســـجـــد األقــــصــــى واالعــــتــــكــــاف فـــيـــه شـــرف 
والــربــاط  األمــة قاطبة،  أبــنــاء  عظيم يتمناه 
في املسجد جهاد بكل ما تحمله الكلمة من 

معنى. ويقول: »نحث جميع عائات القدس 
على االنضمام إلينا والتنافس على القيام 

بدورها في الدفاع عن األقصى وحمايته«.
الــربــاط في  ومــن بني ما تتضمنه فعاليات 
أو أحد  الــعــائــات  تــبــرع  الــفــتــرة الصباحية 
ــا بــتــوفــيــر الــفــطــور لــلــمــرابــطــني بعد  ــرادهـ أفـ
أداء صاة الفجر، وتشمل في الغالب الكعك 
الشهير والبيض والفافل. وتقام  املقدسي 
ــاء تــلــك الـــعـــائـــات، كما  ــنـ مـــوائـــد كــبــيــرة ألبـ

يدعى إليها املصلون الوافدون لأقصى.
ــار إلــــــى أن مـــــبـــــادرة ربـــــــاط الـــعـــائـــات  ــشــ يــ
املــقــدســيــة فـــي األقـــصـــى كــانــت قـــد أطلقتها 
الفلسطيني  الداخل  في  اإلسامية  الحركة 
اســم  تــحــت   2000 ــام  عــ وبــــــدأت   ،1948 ــام  عــ
ــارق« لـــلـــربـــاط فـــي األقـــصـــى.  ــيـ ــبـ »مـــســـيـــرة الـ
ثــم تــطــورت هــذه املــبــادرة الحقًا إلــى »ربــاط 
ــيـــس الــحــركــة  ــتـــي أطــلــقــهــا رئـ الـــحـــمـــائـــل« الـ
الشيخ رائـــد صــاح عــام 2007، وهــو أسير 
في سجون االحتال حاليًا. وتقوم املبادرة 
على تــوزيــع أيــام األســبــوع على كــل منطقة 

في القدس كي يرابط أهلها في األقصى.
ويحمل هــذا املــشــروع الــحــالــي الـــذي تنفذه 
ــائـــات املــقــدســيــة لـــلـــربـــاط فـــي املــســجــد  الـــعـ
األقصى اسم »برنامج رباط حمائل القدس 
الــشــريــف فـــي املــســجــد األقـــصـــى«، ويستند 

القدس المحتلة ـ محمد محسن

ــمــــون عـــلـــى »ربــــــاط  ــائــ ــقــ يــــأمــــل الــ
الــحــمــائــل« فــي املــســجــد األقــصــى 
ــقــــدس املــحــتــلــة أن  فــــي مـــديـــنـــة الــ
ــواتـــهـــم فــــجــــرًا فــي  يـــتـــحـــّول ربـــاطـــهـــم وصـــلـ
رًا ورسوخًا، على 

ّ
املسجد إلى واقع أكثر تجذ

أن يمتد هذا الرباط من الفجر وحتى مغيب 
الشمس، والتواجد في ساحات املسجد من 
الثانية  وحتى  صباحًا  والنصف  السابعة 
والنصف من بعد الظهر، وهي الفترة التي 
يقتحم فيها املستوطنون املسجد األقصى 
الساعة  األولـــى عند  فــي جــولــتــني. وتنتهي 
الــحــاديــة عــشــرة والــنــصــف، لــتــبــدأ بــعــد ذلــك 
االقتحامات بعد صاة  الثانية من  الجولة 
الــظــهــر وحــتــى الــثــانــيــة والــنــصــف مـــن بعد 

الظهر.
ــذه الــفــتــرة غــايــة   هــ

ّ
ــقـــول املـــقـــدســـّيـــون إن ويـ

ــرًا إلـــى  ــطــــورة والـــحـــســـاســـيـــة، نــــظــ ــخــ فــــي الــ
تكثيف االقتحامات فيها وما يتخللها من 
املستوطنني  قبل  من  وتعديات  استفزازات 
املقتحمني وجنود االحــتــال، وســط تواجد 
أعـــــــداد قــلــيــلــة ومـــتـــواضـــعـــة مــــن املـــرابـــطـــني 
تبدو خالها ساحات األقصى شبه خالية 

ومستباحة من قبل املستوطنني.
في هذا اإلطار، يقول مسؤول ملف املقّدسات 
في حركة »فتح«، والناشط املقدسي عوض 
والــذي كانت عائلته قد شاركت  السايمة، 
وعلى نطاق واسع في فعاليات الرباط هذه، 
ــادرة، الــهــادفــة  ــبـ  »الــقــائــمــني عــلــى هـــذه املـ

ّ
إن

إعــمــار املسجد وحمايته مــن األخــطــار  إلــى 
تطوير  على  حريصون  لها،  يتعرض  التي 
مـــبـــادرتـــهـــم وتــوســيــعــهــا، ســـــواء مـــن خــال 
زيــــادة أعــــداد الــعــائــات والــحــمــائــل املــدعــوة 
مـــدتـــه، عــلــى أال تقتصر  زيـــــادة  أو  لــلــربــاط 
فقط على صاة الفجر، بل تشمل الصلوات 
الــخــمــس مـــع تــكــثــيــفــهــا فـــي الــفــتــرة املــمــتــدة 
مــن الــضــحــى وحــتــى مــا قــبــل الــعــصــر تلبية 
يوم  إلى تنظيم  بادرنا  األقصى. كما  لنداء 
فــي األســبــوع لــلــربــاط فــي مــواقــيــت صلوات 

العصر واملغرب والعشاء«.
ويــشــيــر الــســايــمــة، فــي حــديــثــه لـــ »الــعــربــي 
التي جمعت  أنــه في الصاة  إلــى  الجديد«، 
عـــلـــن عن 

ُ
عــائــلــتــي الــســايــمــة والــشــويــكــي، أ

العائلتني والتوافق على تواجدهما  تآخي 
الــدائــم فــي األقــصــى، على أن ينضم إليهما 
الحــقــًا عــائــات وحــمــائــل أخــــرى ثــم تقسيم 
»بــنــيــة االســـتـــمـــرار  بــيــنــهــم  مـــا  فـــي  األدوار 
حتى نصل إلــى واقــع نتمكن فيه من حشد 
فــي األقــصــى وفــي جميع  جميع املقدسيني 

األوقات«.
وكانت ساحات املسجد األقصى قد شهدت 
على مــدى األســابــيــع املــاضــيــة تــوافــد أعــداد 

»رباط 
الحمائل«

عائالت تدافع 
عن األقصى 

ليل نهار

تهدف »رباط الحمائل« في مدينة القدس المحتلة إلى 
التواجد في ساحات المسجد األقصى ساعات طويلة، 
لصد هجمات المستوطنين ردًا على محاوالت االحتالل 

هدم جزء من المسجد

يقول المقدسيّون إّن 
هذه الفترة خطرة جدًا 

بسبب تكثيف االقتحامات

غالبًا ما يشكو القائمون 
على المسيرة من العقبات 

التي يضعها االحتالل

1819
مجتمع

إلى وجود أكثر من 150 حمولة في القدس، 
تتوزع إلى مجموعات، وكل مجموعة تضم 
عــشــر حــمــائــل فــقــط، وتـــرابـــط كـــل مجموعة 
يــومــًا واحـــــدًا فـــي كـــل شــهــر يــومــي الجمعة 

والسبت.
ــة فــــي كــل  ــمـــولـ ــا يـــحـــث املـــــشـــــروع كــــل حـ ــمـ كـ
ونسائها  رجالها  استنفار  على  مجموعة 
إلــى املسجد األقصى  وكــبــارهــا وصــغــارهــا 
ــا لــــرفــــد املـــســـجـــد يــومــيــًا  ــهــ ــاطــ ــي يــــــوم ربــ ــ فـ

بعشرات اآلالف لنصرته.
وغالبًا مــا تنظم هــذه املــســيــرات طــوال أيــام 
ــدة، أهــمــهــا: إحـــيـــاء األيـــام  ــداف عــ ــ الـــعـــام ألهـ

ــريــــادي لــأقــصــى عبر  الـــخـــوالـــي والــــــدور الــ
وجـــود املــرابــطــني فــيــه وإعـــمـــاره باملصلني، 
ــود املـــســـلـــمـــني فــــي األقـــصـــى  وتـــرشـــيـــد وجـــــ
وجلبهم إليه، وإعادة جيل الشباب إلى درب 
القديمة  البلدة  إحــيــاء  عــن  ناهيك  الــهــدايــة، 

ومدها بآالف الزوار يوميًا.
أما عن اسم مسيرة البيارق، فهو مستوحى 
من األعام أو املشاعل )البيارق(، وهي فكرة 
األيوبي،  الدين  املسلم صاح  القائد  سنها 
بـــعـــد تـــحـــريـــر الــــقــــدس واملـــســـجـــد األقـــصـــى، 
بتحديد يوم يستنفر فيه املسلمون لتنظيم 
مـــســـيـــرات إســـامـــيـــة تــنــطــلــق مـــن كـــل مــكــان 
حاملة األعام أو املشاعل لتزحف بعشرات 
اآلالف وتجتمع في املسجد األقصى، بهدف 
رفع قيمته في قلوب أبناء األمة اإلسامية 
أعــداء  وتذكير  األولـــى،  بقبلتهم  وتذكيرهم 
ــيــــة بـــمـــا تـــحـــمـــل هـــــذه األمــــة  ــة اإلســــامــ ــ ــ األمـ
ــلـــق كـــبـــيـــر بــاملــســجــد  مــــن حــــب عـــمـــيـــق وتـــعـ
 بالحكمة والتجربة 

ً
األقصى. وعليه، وعما

الصاحية، تقرر إنشاء مؤسسة »البيارق« 
ــدًا قــويــًا لتسيير الــحــافــات إلــى  لــتــكــون رافــ

األقصى.
وغالبًا ما يشكو القائمون على املسيرة من 
العقبات التي يضعها االحتال اإلسرائيلي 
ــروع، ويــحــتــجــز جــنــود  ــشــ ــذا املــ ــه هــ فـــي وجــ
االحتال الحافات لساعات على الطرقات، 
وتارة تراهم يضيقون الخناق عليهم ما إن 
الــقــدس، ناهيك عــن ترّبص   أبـــواب  يصلون 

حـــافـــاتـــهـــم مـــحـــاولـــني تـــحـــريـــر املــخــالــفــات 
بذرائع عدة. 

ويــذكــر أن ربـــاط الــحــمــائــل جـــاءت ردًا على 
مــحــاوالت االحــتــال هـــدم جـــزء مــن املسجد 
األقصى املعروف باسم طريق املغاربة عام 
2007، ومـــحـــاوالت تــحــويــل مــســجــد الــبــراق 
ــارك مـــســـؤولـــو  ــ ــبـ ــ ــــودي. ويـ ــهـ ــ ــــى كـــنـــيـــس يـ إلــ
األوقـــــــــــاف اإلســــامــــيــــة فـــــي الـــــقـــــدس ربـــــاط 
إلى  نظرًا  األقــصــى،  فــي  املقدسية  العائات 
في  باملسجد  تحدق  التي  الكبيرة  األخطار 
هذه األيام، كما يقول الشيخ عمر الكسواني 

مدير املسجد األقصى.
»العربي  لـــ  فــي حديثه  الــكــســوانــي،  ويشير 
املسجد  أعــــداد مقتحمي  أن  إلـــى  الــجــديــد«، 
األقصى في اآلونة األخيرة سجلت ارتفاعًا 
ــــواء بـــأعـــداد املــجــمــوعــات  غــيــر مــســبــوق، سـ
ــتـــي تـــضـــاعـــف عــــددهــــا مــــن 10  املــقــتــحــمــة الـ
إلـــى 45 مــجــمــوعــة، والتضييق  مــجــمــوعــات 
األقــصــى ومنعهم من  املسجد  على حـــراس 

ممارسة عملهم. 
ويــقــول الــكــســوانــي: »شــهــدنــا خــال األعــيــاد 
ــرة اقـــتـــحـــامـــات بـــــاآلالف  ــ ــيـ ــ ــوديـــة األخـ الـــيـــهـ
ــى، بــــحــــســــب اعـــــــتـــــــراف جــــمــــاعــــات  ــ ــــصـ ــأقـ ــ لـ
ــة الـــــتـــــي تـــــقـــــود هــــذه  ــ ــــوديـ ــهـ ــ ــيـ ــ ــــرف الـ ــطـ ــ ــتـ ــ الـ
االقــتــحــامــات. مــن هــنــا، فــالــرد العملي على 
ــن خـــــــال تــكــثــيــف  ــ ــو مــ ــ ــد هــ ــيـ ــعـ ــتـــصـ هـــــــذا الـ
ــنـــي فــي  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ ــواجـــــد املــــقــــدســــي والـ الـــــتـــ
 ســــاحــــات املـــســـجـــد وعـــلـــى مــــــدار الـــســـاعـــة«. 

املستوطنني لأقصى  اقتحامات   
ّ
أن ويذكر 

كان قد بدأها الجنرال اإلسرائيلي مردخاي 
جــور برفقة جنوده عــام 1967 بعد احتال 
مدينة القدس وما تبقى من أرض فلسطني. 
يومها رفع الجنرال العلم اإلسرائيلي فوق 
قبة الصخرة، وأحرق مع جنوده املصاحف، 
ومــنــعــت الـــصـــاة فـــي املــســجــد ملـــدة أســبــوع 

كامل. 
واستولت سلطات االحتال في حينه على 
مفاتيح باب املغاربة، ومنعت الفلسطينيني 
من املرور منه، وأبقت هذا الباب مخصصًا 
االحتال  وجــنــود  املستوطنني  القتحامات 

اإلسرائيلي بأعداد كبيرة.

االردن

مصر

سورية

لبنان

غزة
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فلسطين

تحقيق

تونس ـ مريم الناصري

تحدد وزارة الزراعة في تونس إجمالي 
الــخــضــراء بنحو 5.7 مايني  املــســاحــات 
هــكــتــار من  مــلــيــون  بينها 1.25  هــكــتــار، 
الـــغـــابـــات الـــتـــي تــمــلــك الـــدولـــة نــســبــة 90 
فـــي املـــائـــة مــنــهــا، و4 مــايــني هــكــتــار من 
الغابات  أن  إلى  الــوزارة  املراعي. وتشير 
الــتــي تــتــواجــد خــصــوصــًا شــمــال الــبــاد 
متنوعة  بــثــروات  تتميز  غربها،  وشمال 
ــة مــن  ــائــ املــ فــــي  ــم بــنــســبــة 1.33  ــاهـ وتـــسـ
الناتج املحلي لاقتصاد، و14 في املائة 

من الناتج الزراعي. 
األشــجــار سنويًا  آالف  تفقد  لكن تونس 
الــتــي تشهدها  الــغــابــات  بسبب حــرائــق 
خال الفترة املمتدة بني يونيو/ حزيران 
ونــهــايــة أغــســطــس/ آب. وقـــد انــدلــع هــذا 
الــعــام أكــثــر مــن 500 حــريــق فــي مناطق 
مــخــتــلــفــة الــتــهــمــت مــســاحــات كــبــيــرة من 

الغابات واملحاصيل والزراعات. 
أكــثــر  املــدنــيــة  الــحــمــايــة  وأحـــصـــت إدارة 
بــــني األول  الـــفـــتـــرة  فــــي  ــريـــق  مــــن 400 حـ
مــن يــونــيــو/ حــزيــران و8 أغــســطــس/ آب 
املـــاضـــيـــني ألــحــقــت خــســائــر بــمــســاحــات 
ــابـــات في  ــغـ الـ بــلــغــت 4313 هـــكـــتـــارًا مـــن 
عـــام 2020، وقضت  هــكــتــارًا  مــقــابــل 680 
ــفـــوق عــمــر  ــتـــي يـ عـــلـــى آالف األشــــجــــار الـ
مناطق  في  400 سنة، ال سيما  بعضها 
شــمــال الـــغـــرب. أمـــا ســبــب هـــذه الــحــرائــق 
فــارتــفــاع درجـــات الــحــرارة، لكن بعضها 

ارتبط بأفعال إجرامية.
وفيما تحيي تونس سنويًا عيد الشجرة 
ــثـــانـــي، من  فـــي 14 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الـ
خــال زرع عشرات األنـــواع من األشجار 
فـــي مــنــاطــق عــــدة ال ســيــمــا فـــي املــنــاطــق 
الــــتــــي تـــشـــهـــد حـــــــاالت تـــصـــّحـــر، أطــلــقــت 
أكـــثـــر من  لـــغـــرس  ــة حــمــلــة  ــزراعــ الــ وزارة 
مليوني شجرة بمشاركة املجتمع املدني 
وســــكــــان مـــنـــاطـــق الــــغــــابــــات. وتـــتـــواصـــل 
الحملة حتى مارس/ آذار 2022 وتهدف 
إلـــى زرع أكــثــر مــن 2500 هــكــتــار بــأنــواع 
مختلفة من األشجار في غابات محترقة 
بــمــحــافــظــات ســلــيــانــة وبـــنـــزرت وزغــــوان 
عملية  ستتواصل  كما  وغيرها.  وباجة 
ــة ســـنـــويـــًا الـــتـــي  ــاديــ ــيــ ــتــ الـــتـــشـــجـــيـــر االعــ

تنفذها الوزارة في مناطق التصّحر. 
وأبــدت منظمات بيئية عدة استعدادها 
ــام الـــحـــالـــي،  ــعــ لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي حــمــلــة الــ
ــدد مـــعـــاونـــي الـــغـــابـــات  ــ خـــصـــوصـــًا أن عـ
قـــلـــيـــل، مـــــا يـــمـــنـــع تـــشـــجـــيـــر املـــســـاحـــات 
املــســتــهــدفــة  خـــال فــتــرة وجــيــزة. وينقل 
عبد  الــخــضــراء«  »بيئتي  رئيس جمعية 
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«  الـــكـــريـــم الـــعـــابـــدي لــــ
تــفــاؤل الجمعية بــنــجــاح مــبــادرة إعـــادة 
تشجير مــســاحــات كــبــيــرة مــن األراضـــي 
تعاون  تلحظ  أنها  خصوصًا  املحترقة، 
جمعيات عدة في تنفيذها مع مساهمة 
إدارة الغابات في نشر أهدافها لتكثيف 
مــشــاركــة املــتــطــوعــني فــيــهــا، ال سيما من 
سكان مناطق الغابات. ويعتبر أن فترة 
الــغــابــات  إدارة  الـــتـــي حـــددتـــهـــا  الـــشـــتـــاء 
ــــي األنـــســـب  ــال الـــحـــمـــلـــة هـ ــ ــمـ ــ ــاز أعـ ــ ــــجـ إلنـ

لنجاح مهمات الغرس«. 
عــــادة  الـــغـــابـــات  إدارة  »تــــوفــــر  يـــضـــيـــف: 
مــشــاتــل ألنـــــواع مــخــتــلــفــة مـــن األشـــجـــار، 
وتوزعها على املناطق لغرسها بإشراف 
معاوني الغابات املتخصصني في الزرع 
مــن أجــل ضــمــان نــجــاح نمو أنـــواع عــدة، 

خـــصـــوصـــًا تـــلـــك الـــتـــي تـــعـــّمـــر ســــنــــوات«. 
العامة  اإلدارة  من  العش  ويكشف فطني 
اإلدارة  أن  الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ للغابات 
ــــرس مـــلـــيـــونـــي شــــجــــرة تــــوزع  ــتـــزم غــ تـــعـ
املحترقة،  املناطق  على  األولــى  بالدرجة 
واملتنزهات  الجديدة  العامة  والحدائق 
الباد،  أنحاء  في  التربوية  واملؤسسات 
ــع عــــــدد كـــبـــيـــر مــن  ــ ــعــــاون مـ ــتــ ــالــ وذلــــــــك بــ
الــجــمــعــيــات واملـــنـــظـــمـــات الـــنـــاشـــطـــة فــي 
الــبــيــئــة«. ويــشــيــر إلـــى أن »وزارة  مــجــال 
ــتـــل الــتــي  ــر أنــــــــواع الـــشـ ــتـــوفـ ــة سـ ــ ــزراعــ ــ الــ
ســـتـــغـــرس بـــعـــد تـــوزيـــعـــهـــا مـــجـــانـــًا عــلــى 
املــؤســســات واألشـــخـــاص املــشــاركــني في 

الحملة«. 
 »جـــمـــيـــع الـــراغـــبـــني فــي 

ّ
ــــى أن ويـــشـــيـــر إلـ

الــحــصــول عــلــى شـــتـــات لــلــمــشــاركــة في 
عملية التشجير يجب أن يقدموا طلبات 
املــنــاطــق.  ــة ومـــكـــاتـــب  ــزراعــ الــ إلــــى وزارة 
وسيحصل كل مشارك على نحو عشرين 
شــتــلــة مـــع مــنــح أولـــويـــة لـــأراضـــي الــتــي 
مــن أشجار  احــتــرقــت، وتخصيص شتل 
ــزان والــصــنــوبــر والــكــلــتــوس وغــيــرهــا  ــ الـ
التي احترقت«.  في سبيل تعويض تلك 
لــكــنــه يــســتــدرك بــانــه »ال يــمــكــن تشجير 

كــل املــســاحــات فــي الــفــتــرة املــحــددة حتى 
استمرار  مــا يحتم  املــقــبــل،  آذار  مـــارس/ 
الحملة سنتني أو أكثر، والعمل لتفادي 

اندالع حرائق جديدة«.
الشباب كل من  من جهتها، دعــت وزارة 
تـــجـــاوز الــــــ15 مـــن الــعــمــر إلــــى االنـــخـــراط 
أطلقت  أنــهــا  علمًا  التشجير،  حملة  فــي 
حملة خاصة بها بالتعاون مع جمعيات 
بــيــئــيــة بــهــدف غـــرس شــتــل أشـــجـــار عــدة 
ال سيما فــي املــنــاطــق املــحــتــرقــة. وأكـــدت 
أنها ستعمل لتوفير الشتل وتأمني نقل 
إلـــى مناطق  الــشــبــاب  املــتــطــوعــني  جميع 
ــة فــي  ــاركـ ــمـــشـ ــلـ شــــمــــال غــــربــــي الـــــبـــــاد لـ

الحملة. 
ستنفذ  أنها  فأعلنت  الثقافة  وزارة  أمــا 
ــــات  ــــسـ ــــؤسـ ــل املـ ــمــ ــة تــــشــــجــــيــــر تــــشــ ــلــ ــمــ حــ
الــثــقــافــيــة فـــي مــنــاطــق عـــــدة، خــصــوصــًا 
ــبـــاد. كــمــا أطــلــق شــبــان  شــمــال غــربــي الـ
على مواقع التواصل االجتماعي حمات 
إلعادة الحياة إلى الغابات التي تضررت 
من الحرائق في السنوات األخــيــرة. وقد 
ــهـــت الــــحــــمــــات فــــي األســــــــاس إلـــى  تـــوجـ
محبي السياحة الجبلية لغرس أكثر من 

20 ألف شجرة.

تشجير الغابات المحترقة بتونس

سكان الغابات نبض »إعادة الحياة« )العربي الجديد(

حصد الشتل إلطالق حمالت التشجير )العربي الجديد(

حماة األقصى )أحمد غرابلي/ فرانس برس(

150
عدد الحمائل في القدس التي 

تتوزع إلى مجموعات، علمًا أّن كل 
مجموعة تضم عشر حمائل فقط

تنطلق بقوة عجلة 
إعادة الحياة إلى 

الغابات التي شهدت 
حرائق في تونس 

هذا العام، من خالل 
حمالت تقف خلفها 

وزارات مختلفة، 
ونشطاء بيئيون، وتعد 

بنتائج جيدة

تسمح القوانين المصرية 
بتعّدد الزوجات، استنادًا 

إلى الشريعة اإلسالمية التي 
ينّص الدستور على أنّها 
مصدر رئيسي للتشريع. 

لكّن هذا الموضوع يثير 
جداًال دائمًا في البالد، ال 

سيّما في حال عدم علم 
الزوجة األولى بالثانية

مصر: اقتراح بتجريم الرجل إذا تزّوج بامرأة ثانية  بال علم األولى
45 ألف امرأة تقريبًا ارتضت 

الزواج من رجل متزوج 
في عام 2019

قانون األحوال الشخصية 
الحالي يسمح بالتعّدد من 

دون علم الزوجة

القاهرة ـ العربي الجديد

ــّرب خــبــر ارتــــبــــاط شــخــص مــشــهــور  ــ ــمــا ُســ
ّ
كــل

ــدال  ــجـ ــيـــة، يـــتـــجـــّدد الـ فــــي مـــصـــر بــــزوجــــة ثـــانـ
حــــول املـــوضـــوع عــمــومــًا، فــتــشــتــعــل مــنــصــات 
بني  الخاف  ويتعّمق  االجتماعي،  التواصل 
الجدال  ويتوّسع  املتباينة،  الفكرية  التيارات 
ــلـــمـــانـــيـــني، وتــشــتــبــك  ــيــــني والـــعـ بــــني اإلســــامــ
الــدولــة.  فــي  الــديــنــيــة والتنفيذية  املــؤســســات 
وهكذا هي الحال في الباد، في األيام القليلة 
املاضية، بعد انتشار خبر زواج بطل أوملبي 
مــن دون علم زوجته  ثانية  امـــرأة  مــن  شهير 
ــيــــع فــــي الــصــحــافــة  األولـــــــــى، بـــحـــســـب مــــا أشــ
املحلية. وعلى إثر ذلــك، تقّدمت النائبة هالة 
ــو الــســعــد بــمــشــروع قـــانـــون لــتــعــديــل نص  أبــ
الــزوجــات مــن دون  املتعلقة بتعدد  املـــادة 11 
علم الزوجة. كذلك طالبت النائبة أمل سامة 
بتجريم الزواج الثاني من دون إخطار الزوجة 
فــي حال  بالحبس  الـــزوج  األولـــى، وبمعاقبة 
عدم إخطار الزوجة بشكل رسمي، وبالحبس 

والغرامة للزوج في حال عدم إقــراره بحالته 
االجتماعية في وثيقة الزواج.

وطالب عدد آخر من النواب بمناقشة سريعة 
قــانــون األحـــوال الشخصية الجديد،  ملــشــروع 
ــر الــشــريــف أو مــن الحكومة،  ســـواء مــن األزهــ
ق 

ّ
والــذي يواجه مشكات، من بينها ما يتعل

بالحضانة والرؤية والزواج الثاني والطاق 
الــشــفــهــي. فـــمـــشـــروع الـــقـــانـــون الـــجـــديـــد يــلــزم 
الزوج في مادته 58 بأن يقّر في وثيقة الزواج 
متزوجًا  كــان  إذا  فيبنّي  االجتماعية،  بحالته 
اسم الزوجة أو الزوجات في عصمته ومحال 
 
ّ
ق إخطارهن

ّ
 في اإلقــرار، وعلى املوث

ّ
إقامتهن

ــــزواج الـــجـــديـــد مــــن خـــــال كـــتـــاب مــســّجــل  ــالـ ــ بـ
مـــقـــرون بــعــلــم الــــوصــــول. كـــذلـــك عــلــى املـــشـــّرع 
للزوج  الــقــانــون عقوبة حاسمة  فــي  أن يضع 
املــخــالــف تــقــضــي بــالــحــبــس مــــّدة ال تــزيــد عن 
 عن 20 ألف جنيه مصري 

ّ
سنة وبغرامة ال تقل

)نحو 1270 دوالرًا أميركيًا( وال تزيد عن 50 
بــإحــدى  أو  دوالرًا(،   3180 )نــحــو  جــنــيــه  ألـــف 
ذاتها  بالعقوبة  ويعاقب  ني. 

َ
العقوبت ــني 

َ
هــات

املــــأذون املــخــتــّص فــي حـــال عـــدم الــتــزامــه بما 
أوجـــبـــه الـــنـــّص عــلــيــه مـــن إخـــطـــار الـــزوجـــة أو 
الزوجات بالزواج الجديد. تجدر اإلشارة إلى 
 قانون األحوال الشخصية الحالي يتضّمن 

ّ
أن

املــــعــــّدل   1929 لـــســـنـــة   25 رقـــــم  ــوم  ــ ــرسـ ــ املـ فــــي 
بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والقانون رقم 4 

األول  أكتوبر/تشرين   17 في  العاملي،  اإلفتاء 
ــا نـــّصـــه: »وأبـــــــــاِدُر بــالــقــوِل  ــام 2016، مـ مـــن عــ
 

َّ
ــلــغــي حــق

ُ
ــو إلــــى تــشــريــعــاٍت ت ــ ـــنـــي ال أدعـ

َّ
بـــأن

 أيَّ تشريٍع َيصِدُم أو َيهِدُم 
ُ

ض
ُ
ِد، بل أرف التعدُّ

ــرِة،  ــطــهَّ
ُ
امل ــِة 

َّ
ــن الــسُّ أو  الكريِم  الــقــرآِن  تشريعاِت 

ــك كي  ــهــَمــا مـــن قـــريـــٍب أو بــعــيــٍد؛ وذلــ أو َيــمــسُّ
ــديــن  ــتــصــيِّ

ُ
 وامل

َ
ـــزاِيـــِديـــن

ُ
 عــلــى امل

َ
أقــطــَع الــطــريــق

ِسياِقها؛  عن  عونها 
َ
َيقط هناك،  أو  هنا   

ً
كلمة

ـــبـــوا مــــن ورائــــهــــا«.  ـــحـــوا بـــهـــا ويـــتـــكـــسَّ لـــيـــتـــربَّ
 حديث 

ّ
أضـــاف املــركــز اإلعــامــي فــي بيانه أن

فــي خــال حلقة متلفزة انصّب  األزهـــر  شيخ 
الكريمة  اآليــة  وتفسير  التعدد  »فوضى  على 
ــهــا تــقــّيــد هــذا 

ّ
املتعلقة بــاملــوضــوع، وكــيــف أن

التعدد بالعدل بني الزوجات، كما رّد فضيلته 
 تــعــّدد الــزوجــات هو 

ّ
على الــذيــن يعتبرون أن

األصــــل«. كــذلــك نشر املــركــز اإلعــامــي مقطعًا 
مصّورًا لكلمة شيخ األزهر في خال املؤتمر 

للتدليل على موقفه من القضية.
صه دراسة 

ّ
أّما الواقع الفعلي في مصر، فتلخ

العامة  للتعبئة  املــركــزي  الجهاز  صـــادرة عــن 

 ثّمة 45 ألف امرأة تقريبًا 
ّ
واإلحصاء تفيد بأن

ارتضت الزواج من رجل متزوج في عام 2019، 
وهــــو مـــا يــشــّكــل نــحــو خــمــســة فـــي املـــائـــة من 
عقود الزواج الجديدة. وكشفت الدراسة حجم 
عــدد عقود   

ّ
أن تبنّي  إذ  أخيرًا،  التعّدد  ظاهرة 

الـــزواج لـــأزواج الــذيــن سبق لهم الـــزواج بلغ 
1128.7 ألــف عقد فــي خــال عــام 2019، منهم 
44.870 ألف عقد زواج لرجل يجمع بني أكثر 
ق أو 

ّ
من زوجة، في مقابل 83.9 ألف رجل مطل

أرمــل سبق لــه الـــزواج ولــم يكن لديه زوجــات 
ــارت الــدراســة  ــ فــي الــعــصــمــة عــنــد الــعــقــد. وأشـ
 عــدد عــقــود الـــزواج ملــن يجمع 

ّ
نفسها إلــى أن

ني بلغ 41.2 ألف عقد في عام 2019، 
َ
بني زوجت

بــاإلضــافــة إلـــى 2363 عــقــدًا لـــزوج يجمع بني 
ثاث زوجــات، و390 عقد زواج ملن لديه أكثر 

من أربع زوجات في العصمة. 

لسنة 2005 في املادة 11 منه، تعّدد الزوجات 
من دون علم الزوجة.

ــيــــاق، اســـتـــشـــهـــد أعــــضــــاء فــي  وفـــــي هـــــذا الــــســ
مجلس النواب ومؤسسات صحافية مصرية 
ــر أحــمــد  ــ بــتــصــريــح مــنــســوب إلـــى شــيــخ األزهـ
الطيب على إثر واقعة مماثلة في عام 2019، 
ــرح فــلــســفــة الــتــعــّدد فـــي الــديــن  ــّرف فــيــه وشــ عــ
 
ّ
أن فأكد  الكاملة.  مسؤوليته  على  اإلســامــي 
 األصل في الزواج هو التعّدد 

ّ
»من يقولون إن

الكريم هو:  الــقــرآن  فــي   األصــل 
ّ
مخطئون، ألن

.»
ً
َواِحَدة

َ
وا ف

ُ
ْعِدل

َ
ال ت

َ
ْم أ

ُ
ت

ْ
 ِخف

ْ
ِإن

َ
ف

 املــؤســشــســات الــصــحــافــيــة لـــم تــذكــر في 
ّ
لــكــن

ــــه 
ّ
اســـتـــشـــهـــادهـــا بــتــصــريــح شـــيـــخ األزهــــــــر، أن

ــاء فــي  ــ »مــقــتــطــع مــــن ســـيـــاقـــه« بــحــســب مــــا جـ
الــيــوم التالي لذلك  بــيــان ملؤسسة األزهـــر فــي 

التصريح.
فــقــد شــــّدد املـــركـــز اإلعـــامـــي ملــؤســســة األزهـــر 
ــم يــتــطــّرق   الـــشـــيـــخ أحـــمـــد الـــطـــيـــب لــ

ّ
عـــلـــى أن

الــزوجــات،  تــعــّدد  إلــى تحريم أو حظر  مطلقًا 
بــل سبق لــه أن قــال فــي كلمة لــه أمـــام مؤتمر 

الجدال مستمر حول تعّدد 
الزوجات )محمد الشاهد/ 

فرانس برس(

Monday 29 November 2021 Monday 29 November 2021
االثنين 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 م  24  ربيع اآلخر 1443 هـ  ¶  العدد 2646  السنة الثامنة االثنين 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 م  24  ربيع اآلخر 1443 هـ  ¶  العدد 2646  السنة الثامنة

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني
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الصحافيون في ليبيا... كّل يوم جريمة

»كلوب هاوس«… قصة الصعود والسقوط

طرابلس ـ أسامة علي

الليبي يدفع يوميًا ثمن  يــزال الصحافي  ال 
غياب األمــن واالســتــقــرار فــي الــبــاد منذ 10 
سنوات، فيسقط صحافيون ويهّدد آخرون، 
والترهيب  الخطف  عمليات  تتوالى  بينما 
من دون أي محاسبة. يحصل ذلك رغم إعان 
الــحــكــومــة عــزمــهــا مــنــذ مـــايـــو/أيـــار املــاضــي 

إنشاء هيئة لحماية الصحافيني. 
ــقـــة بـــســـامـــة  ــلـ ــتـــعـ وفـــــــي آخـــــــر الـــــــحـــــــوادث املـ
الليبية،  األنــبــاء  وكــالــة  أعلنت  الصحافيني، 
يوم الجمعة املاضي، إطاق سراح مراسلها 
فــي ســـرت، محمد األمــيــل، بــعــد ســاعــات من 
»أســبــاب غير مــعــروفــة«. كما لم  احــتــجــازه لـــ
تكشف الوكالة، وهي وكالة الدولة الرسمية، 
عن اسم الجهة التي احتجزت مراسلها، كما 
لــم تعلن أســبــاب احــتــجــازه واكتفت بقولها 
»أسباب غير معروفة«، وأنه   ذلك حصل لـ

ّ
إن

بصحة جيدة.  
وسائل  انشغلت  بــأيــام  الحادثة  هــذه  وقبل 
اإلعام الليبية واملنظمات املحلية والدولية 
اختطاف  الصحافيني بخبر  املعنية بحرية 
الــصــحــافــي الــلــيــبــي، ســــراج املــقــصــبــي، يــوم 
اإلثــنــني املــاضــي مــن مقر عمله فــي صحيفة 
ــاة« الــلــيــبــيــة، فـــي بـــنـــغـــازي، مـــن قبل  ــيـ »الـــحـ
مسلحني مجهولني اقتحموا مقر الصحيفة 
واقتادوه إلى جهة مجهولة من دون أن يعلم 
أحد مصيره حتى اآلن. وبحسب بيان صادر 
عن الهيئة العامة للصحافة، فإن املجموعة 
الـــتـــي اقــتــحــمــت مــقــر الــصــحــيــفــة لـــم تــوضــح 
هويتها ورفضت تقديم أي استدعاء رسمي 
اقـــتـــادت  بـــل  ثــبــوتــيــة،  ــة أوراق  أيــ أو إظـــهـــار 
املــقــصــبــي الـــى مــكــان مــجــهــول بــعــدمــا قامت 

بترويع وتهديد املوظفني والصحافيني. 
التحرك  األمــنــيــة  األجــهــزة  الهيئة  ونــاشــدت 
ــــاق ســراحــه،  ملــعــرفــة مــصــيــر املــقــصــبــي وإطـ
التجاوزات  هــذه  مثل  تــكــرار  بعدم  والتعهد 
الخطيرة التي تنتهك القوانني والتشريعات 

التي تحمي الصحافة والصحافيني. 
ولــــم يــعــرف لــلــمــقــصــبــي أي نــشــاط مــخــالــف 
ألهواء ورغبات سلطة اللواء املتقاعد خليفة 
ــدن شــرق  ــ حــفــتــر الــحــاكــمــة فـــي بـــنـــغـــازي ومـ
ليبيا، باستثناء تدوينة كتبها على حسابه 
ــد فــيــهــا  ــقـ ــتـ ــبــــوك«، انـ ــيــــســ ــلـــى »فــ الــــخــــاص عـ
عمليات بيع وشـــراء أصـــوات، فــي الحمات 
ــم مــســؤولــيــتــهــا  ــ االنــتــخــابــيــة الــحــالــيــة. ورغـ

منوعات
قوانين 
أستراليّة

ــــي ســـكـــوت  ــ ــرال ــ ــتــ ــ ــــس الــــــــــــــوزراء األســ ــيـ ــ قـــــــال رئـ
قوانني  أستراليا ستطبق  إن  األحــد  موريسون 
العمالقة  االجتماعي  التواصل  شــركــات  تجبر 
ــلـــى تـــقـــديـــم تـــفـــاصـــيـــل املـــســـتـــخـــدمـــني الـــذيـــن  عـ
وتــدرس  تشهيرًا.  تتضمن  تعليقات  ينشرون 
الحكومة مدى مسؤولية منصات مثل »تويتر« 
تنشر  التي  التشهيرية  املــواد  عن  و»فيسبوك« 
أعلى  بعدما قضت  ذلــك  ويــأتــي  مواقعها.  على 

الناشرين  تحميل  بإمكانية  البالد  في  محكمة 
املنتديات  فــي  العامة  التعليقات  عــن  املسؤولية 

عبر اإلنترنت.
وتــســبــب الــحــكــم فـــي قـــيـــام بــعــض املــؤســســات 
اإلخــبــاريــة مــثــل CNN بــمــنــع األســتــرالــيــني من 
وقــال  إلــى صفحاتها على فيسبوك.  الــوصــول 
متلفز»يجب  صحافي  مؤتمر  فــي  مــوريــســون 
املتوحش  الــغــرب  مثل  اإلنــتــرنــت  عالم  يكون  أال 

ــبــــون  ــتــــعــــصــ تــــتــــجــــول فــــيــــه الـــــــروبـــــــوتـــــــات واملــ
واملــتــصــيــدون وغــيــرهــم مــن دون الــكــشــف عن 
هــويــاتــهــم وإيـــــذاء الـــنـــاس«. وســيــتــيــح الــتــشــريــع 
الجديد آلية للشكاوى بحيث يمكن ألي شخص 
يرى أنه يتعرض للتشهير أو التنمر أو الهجوم 
عــلــى وســـائـــل الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي مــطــالــبــة 
ــم ُيــســحــب  ــواد. وإذا لـ ــ ــ ــذه املـ املــنــصــة بـــحـــذف هــ
التواصل  منصة  املحكمة  تجبر  فقد  املحتوى 

صاحب  عن  تفاصيل  تقديم  على  االجتماعي 
التعليق. وقــال موريسون »يجب أن يكون لدى 
املــنــصــات الــرقــمــيــة - شــركــات اإلنــتــرنــت تــلــك - 
املحتوى«.  هــذا  ــة  إزالـ لتمكني  مناسبة  عمليات 
وأضاف: »لقد خلقوا هذا املجال وعليهم جعله 
يفعلون  فسنجعلهم  ذلــك،  يفعلوا  لــم  وإذا  آمنًا 

ذلك )من خالل( قوانني مثل هذه«.
)رويترز(

أمــن املدينة، لم تصدر األجــهــزة األمنية  عن 
تعليق  أي  حفتر  مليشيات  لقيادة  التابعة 
ليست  أنــهــا  علمًا  اآلن،  الــحــادثــة حتى  على 
ــبـــطـــة بـــحـــريـــة عــمــل  ــة األولــــــــى املـــرتـ ــادثــ ــحــ الــ
الصحافيني. فقد شهدت طرابلس وبنغازي، 
الليبية، حــاالت مشابهة  املــدن  من  والعديد 
وصلت بعضها إلــى حــّد العثور على جثث 

على  ملقاة  املختطفني  الصحافيني  بعض 
الطرقات بعد فترة من اختطافهم. 

الحكومة  لرئيس  الــواقــع، سبق  هــذا  وأمـــام 
عبد الحميد الدبيبة أن أعلن بمناسبة اليوم 
العاملي لحرية الصحافة في 3 مايو املاضي 
إعامية  إنــشــاء مؤسسة  عــزم حكومته  عــن 
الصحافيني  حماية  تتولى  مستقلة،  عليا 

وتــمــنــح الــتــصــاريــح لــلــمــشــاريــع اإلعــامــيــة.  
إنــه طلب من »حكومة  الدبيبة وقتها  وقــال 
الوحدة الوطنية إنشاء مؤسسة وطنية عليا 
مــســتــقــلــة، تــعــنــى بــحــمــايــة حــريــة الــصــحــافــة 
وتــنــظــم مــنــح الــتــصــاريــح إلقـــامـــة املــشــاريــع 
اإلعامية«، مضيفًا أن أحد أهداف املؤسسة 
سيكون متابعة املــواد املنشورة في وسائل 
 على 

ّ
 خطاب يحض

ّ
اإلعام لضمان عدم بث

ــدا أشــبــه  الــكــراهــيــة أو الــتــحــريــض، فـــي مـــا بـ
ــــدور رقـــابـــّي يـــنـــاط بــعــمــل هــــذه املــؤســســة.  بـ
وشــــدد الــدبــيــبــة عــلــى عـــزم حــكــومــتــه اتــخــاذ 
ــة الــتــي  ــيـ »حـــزمـــة مـــن اإلجـــــــــراءات اإلصـــاحـ
تؤدي لتطوير اإلعام الرسمي وتتناغم مع 
املتطلبات بتوسيع هامش الحريات وتأمني 

الصحافيني وأصحاب الرأي في ليبيا«.
وفــي سياق حديثه عن حماية الصحافيني 
الــحــكــومــة قــامــت »باعتماد   

ّ
الــدبــيــبــة أن أكـــد 

ــيــــهــــي ومــــــلــــــزم لــكــل  ونـــــشـــــر مــــنــــشــــور تــــوجــ
املسؤولني في الدولة الليبية، وهذا املنشور 
ودعــم  الصحافيني  حماية  للجميع  يضمن 
ــهـــود كــــل الـــعـــامـــلـــني فــــي حـــقـــل الــصــحــافــة  جـ
الــنــور،  الهيئة  لــم تبصر  ــــام«.  طبعا  واإلعــ
ويتوالى بشكل يومّي خطف وقتل وتهديد 
الــصــحــافــيــني فــــي مــخــتــلــف املــــــدن الــلــيــبــيــة. 
وهــو الــواقــع الـــذي يــؤّكــده الصحافي سالم 
الــورفــلــي فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الجديد«، 
ــذه الــهــيــئــة،  ــاء هــ فــيــتــســاءل عـــن مـــوعـــد إنـــشـ
ــًا مــن وعــــود الــحــكــومــة بتقديم  مــؤكــدًا ان أيـ
ق »بل ال تزال 

ّ
الحماية لصحافيني لم تتحق

حياة الصحافي مهددة، مثلها مثل حقه في 
نقل الــحــدث وإبـــداء رأيـــه«. وطيلة السنوات 
املــــاضــــيــــة شــــهــــدت لــيــبــيــا حــــــــوادث مـــروعـــة 
ــــادث مقتل  طـــاولـــت الــصــحــافــيــني، أولـــهـــا حـ
الرسمية،  الوطنية  اإلعامي في قناة ليبيا 
عــز الــديــن قــصــاد، عــام 2013 أثــنــاء خروجه 
مـــن أحـــد مــســاجــد مــديــنــة بــنــغــازي عــلــى يد 
يعتبر   ،2014 عــام   

ّ
لكن مسلحني مجهولني. 

والصحافيني،  لإعاميني  بالنسبة  األســوأ 
فــقــد شــهــد مــقــتــل رئـــيـــس تــحــريــر صحيفة 
»برنيق« مفتاح أبــو زيــد، في وضــح النهار 
عــلــى يــد مسلحني مــجــهــولــني، والــصــحــافــي 
عــــبــــد الــــلــــه بـــــن نــــزهــــة فـــــي مــــديــــنــــة ســـبـــهـــا، 
والصحافية نصيب كرناف من سبها أيضًا، 
وقد عثر على جثتها وعليها آثار التعذيب. 
وعام 2015 قتل الصحافي مفتاح القطراني 

في بنغازي في ظروف غامضة أيضًا. 

وعدت الحكومة بإنشاء 
هيئة خاصة لحماية 

الصحافيين

المنافسة التي قابلها 
من »فيسبوك« و»تويتر« 

أثرت على شعبيّته

حمزة الترباوي

 حقق تطبيق البث الصوتي »كلوب هاوس« 
شــهــرة واســعــة خــال ذروة تفشي فيروس 
كورونا. لكنه بات اليوم أقل جاذبية بكثير.
ــة عــــام 2021، كــان  ــدايـ ـوال عــــام 2020 وبـ ـ ـ طـ
ــــاوس« املـــكـــان املــفــضــل بالنسبة  »كـــلـــوب هـ
إلــــى الــكــثــيــريــن لــلــمــحــادثــات واملــنــاقــشــات 
واملــــشــــاورات. وشــهــد التطبيق فــي بدايته 
 ومــــعــــدالت تـــنـــزيـــل بــلــغــت 10 

ً
ــائــــا ــوًا هــ ــمـ نـ

مايني في فبراير/شباط وحده، على الرغم 
من توافره على أجهزة iOS فقط.

ــت. فــي إبــريــل/
ّ
لكن هــذه األيـــام الذهبية ول

ل التطبيق 900 ألــف مــرة فقط، 
ِّ
ـــز

ُ
نيسان، ن

وهـــو مــا يمثل تــراجــعــًا كــبــيــرًا. كــذلــك شهد 
انخفاضًا بنسبة 70 فــي املــائــة تقريبًا في 

متوسط   املستخدمني الشهريني.
ــــل  ــــوشـ ــة »سـ ــ ــركــ ــ ــة شــ ــ ــ ــدونـ ــ ــ ــــرت مـ ــشــ ــ وقـــــــــد نــ
ــة تــحــلــيــلــيــة تـــوضـــح ملــــاذا  ــ بـــــاورفـــــول« ورقــ
نجح التطبيق، ثــم ملــاذا سقط. البداية مع 

األسباب التي أدت إلى نجاح التطبيق:

وصول إلى المشاهير 
كــان من السهل على مستخدمي التطبيق 
ــر واملـــــديـــــريـــــن  ــ ــيـ ــ ــاهـ ــ ــــشـ الــــــــوصــــــــول إلـــــــــى املـ
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــني وقــــــــادة الـــفـــكـــر. فــــكــــان يــمــكــن 
الــعــثــور عــلــى قــائــمــة كــبــيــرة مـــن املــشــاهــيــر 
ورجال األعمال والسياسيني على التطبيق 
ملناقشة مجموعة واسعة من املوضوعات. 
فــســمــح الــتــطــبــيــق لــلــجــمــاهــيــر بــاالســتــمــاع 
والــتــفــاعــل مــن حــني إلـــى آخـــر مــع املشاهير 

املفضلني لديهم.

خدمة فريدة ومحتوى قيّم 
الصوتية  لطبيعته  ــريــدًا  ف لتطبيق  ا ا  د ـ ـ ـ ب

الــحــيــة، ومــكــانــًا مثاليًا للتحدث وتــبــادل 
ـــل تــشــتــيــت  ـ ـــوامـ ـ ـــن دون أي عـ ـ ـــار مـ ـ ـ ــكـ ـ ـ ـ األفـ
لــانــتــبــاه مــثــل تـــدفـــقـــات الـــفـــيـــديـــو. وكـــان 
الهدف من غرف الدردشة بناء محادثات 

منظمة ومثمرة. 
ــتــــم صــــوت  ــان بــــإمــــكــــان املـــضـــيـــفـــني كــ ــ ــكـ ــ فـ
املــتــحــدثــني ثــم إلــغــاء كــتــم الـــصـــوت، وكــان 
على املــشــاركــني رفــع أيديهم قبل املوافقة 
عــلــى الــتــحــدث. وهـــو مــا جــعــل الــنــقــاشــات 

أهـــدأ مــن تــلــك الــتــي تشهدها مــواقــع مثل 
»فيسبوك« أو »تويتر«.

الحصرية
ــًا ويـــعـــتـــمـــد عــلــى  ــريـ  كــــــان الـــتـــطـــبـــيـــق حـــصـ
الـــــدعـــــوات فـــقـــط. فـــكـــان الــــوصــــول بــالــفــعــل 
إلــــى الــتــطــبــيــق يــحــتــاج إلــــى إرســــــال رابـــط 
إلــــــــــى األصــــــــــدقــــــــــاء حـــــتـــــى يــــتــــمــــكــــنــــوا مـــن 
ــذه املــهــمــة  ــ ــقـــت هــ ــلـ ــام أيــــضــــًا. وخـ ــمــ االنــــضــ

 الــبــســيــطــة وهــمــًا مـــن اإلحـــســـاس بــالــتــفــرد. 
أما أسباب تراجع  شعبية »كلوب هاوس« 

فيمكن تلخيصها بالتالي:

 بدعة حرّكها الوباء
ـــيــــرون أن الـــتـــطـــبـــيـــق حــقــق  ـــثـ ـــكـ يـــعـــتـــقـــد الـ
ش 

ّ
نجاحًا كبيرًا خــال الــوبــاء، نــظــرًا لتعط

ـــراء مــحــادثــة حقيقية مع  املستخدمني إلجـ
أشخاص آخرين. لكن مع عودة الحياة إلى 
طبيعتها إلى حد ما، فقد الناس وقت الفراغ 
لاستماع إلى محادثات التطبيق املباشرة.  

تصاعد المنافسة 
من المنصات القائمة

ــتــطــبــيــق لــلــمــنــافــســة مـــن عمالقة   تــعــرض ال
بحجم »فيسبوك« و»إنستغرام« و»تويتر«، 
ــى مــــركــــب الـــبـــث  ــ ــ الــــتــــي قــــفــــزت بــــــدورهــــــا إلـ
الصوتي الحّي بعد نجاح »كلوب هاوس«، 
 جـــزءًا مــن قــاعــدة مستخدميه. هــذه 

ً
ســارقــة

 ومحبوبة مــن قبل 
ً
املنصات ناجحة أصــا

مستخدمي وســائــل التواصل االجتماعي، 
ويمكن الوصول إليها جميعًا بسهولة.

عدد كبير جدًا من اإلخطارات 
)نوتيفيكيشنز(

ــــوب هــــــاوس«  ــلـ ــ ــتـــخـــدمـــو »كـ  يـــتـــعـــرض مـــسـ
ملــطــاردة مــن اإلخــطــارات، إذ يــقــّدم التطبيق 
إشـــعـــارًا لــكــل تــفــاعــل مــمــكــن. وهـــو مــا يمثل 

مصدر إزعاج.

فقدان الحصرية
ال يزال التطبيق يعتمد على الدعوات، لكنه 
صار متاحًا للكثيرين لدرجة فقدان وضعه 
الحصري الذي كان يعطي انبطاعًا بالتمّيز 

عند املستخدمني.

من االحتجاجات التي نظمها الصحافيون في طرابلس ضّد االعتداءات عليهم )محمود تركية/فرانس برس(

)Getty( تراجعت نسبة تنزيل التطبيق بشكل كبير

لم يكن مشهد خطف الصحافي الليبي، سراج المقصبي، من مقر صحيفة »الحياة« الليبية في بنغازي مفاجئًا. إذ يعيش الصحافيون 
في ليبيا تحت رحمة المسلّحين والمليشيات في ظل غياب أي محاسبة
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قضايا

خيري عمر

مع تقّدم قوات املعارضة اإلثيوبية، 
 
ٌ
تـــــســـــارعـــــت إعــــــــانــــــــاٌت مـــتـــتـــالـــيـــة
ــفــــرض حـــالـــة  ــــي أديـــــــس أبـــــابـــــا، لــ فـ
الــــطــــوارئ، وبــــدء حــمــلــة تــجــنــيــد واســـعـــة ملنع 
سقوط الحكومة. وبالنظر إلــى سير الحرب 
الدائرة منذ 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، 
تثير هــذه التطورات النقاش بشأن تداعيات 
الصراع على مستقبل إثيوبيا كيانًا سياسيًا 

في ظل حرٍب أهليٍة مشحونة بالعداء اإلثني.

الحرب الُمتبادلة
أدركت جبهة التيغراي )TPLF( مبّكرًا مخاطر 
تحالف رئيس الحكومة، أبي أحمد، مع رئيس 
إريتريا، أسياس أفورقي. ولذلك  رفضت في 
 عن 

ً
2019  االلــتــحــاق بــحــزب االزدهـــــار، بــديــا

الــجــبــهــة الـــثـــوريـــة، كــمــا قــاطــعــت االنــتــخــابــات 
التشريعية، وعقدت انتخابات مستقلة محلية 
وتشريعية في إقليم التيغراي، وبعدها بدأت 
ــفــيــدرالــي، 3  الجبهة عمليات طـــرد الــجــيــش ال
نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 2020، مــن اإلقــلــيــم، 
خيارًا وحيدًا اضطرت فيه الستخدام الساح. 
أّدت هــــذه الـــتـــداعـــيـــات إلــــى ســعــي الــحــكــومــة 
الفيدرالية إلخضاع اإلقليم ومكافحة الجبهة 
وتــدمــيــرهــا، وبـــــدأت حــربــهــا فـــي 4 نــوفــمــبــر/ 
تشرين الثاني 2020 تحت مظلة تسليم سلطة 
ــار،  ــ ــ اإلقـــلـــيـــم ملــجــمــوعــة مـــوالـــيـــة لـــحـــزب االزدهـ
واعــتــبــر الــبــرملــان الــفــيــدرالــي فـــي الــســابــع من 
الشهر نفسه حكومة التيغراي غير شرعية 
ومــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة. ومــــع تـــداعـــيـــات الـــحـــرب، 
اتبعت الحكومة سياسة إبعاد التيغراي من 
املــواقــع الرسمية. وعلى وجــه مقابل، حاولت 
الـــحـــكـــومـــة تـــكـــويـــن تــنــظــيــم مــــعــــارض لــجــبــهــة 
التيغراي. تبدو هــذه السياسة غير متكاملة 
وتقليدية، انحرفت نتائجها عن الغرض من 
تــدشــيــنــهــا، فــقــد أحــيــت الــوعــي الــجــمــعــي لــدى 
التيغراي باالضطهاد من الحكومة املركزية، 
ــاد االعـــتـــبـــار لــجــبــهــة الــتــيــغــراي مــركــزًا  ــ ــا أعـ مـ

للعملني، السياسي والعسكري.
وفي ظل تعثر العمليات العسكرية وتنامي 
الـــــــوجـــــــود اإلريــــــــتــــــــري بــــجــــانــــب الــــضــــغــــوط 
الــدولــيــة، أعــلــنــت الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة وقفا 
ــنــــار، وســـحـــب قـــواتـــهـــا من  مــؤقــتــا إلطـــــاق الــ
إقليم التيغراي فــي نهاية يونيو/ حــزيــران 
املاضي، لكنها عدلت عنه في 10 أغسطس/ 
آب املــاضــي. ويمكن النظر إلــى هــذه العملية 
مــــن دون مـــحـــاولـــة لـــلـــخـــروج مــــن فــــخ حـــرب 
الـــعـــصـــابـــات، وتــجــنــب تــفــكــك الـــجـــيـــش. ومــع 
طول الفترة، صارت السيطرة على التيغراي 
ــًا لــلــحــكــومــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة، بــحــيــث لــم  ــّديـ تـــحـ
تــســتــطــع حـــمـــايـــة مــــرافــــق )وُمــــــعــــــّدات( األمــــم 
املتحدة العاملة في نطاق اإلغاثة، وتحويلها 
ألغـــــــــراض الــــقــــتــــال، فـــمـــنـــذ ســـحـــب الـــجـــيـــش، 
انكمشت العمليات العسكرية على الغارات 
الـــجـــويـــة املــتــقــطــعــة، بــحــيــث فـــقـــدت إمــكــانــيــة 
الــعــودة مــرة أخـــرى. وتـــرى إثيوبيا أن وقف 
إطــاق النار اإلنساني من جانب واحــد كان 
 ملراجعة الحرب، لكنه لم يلق استجابة 

ً
فرصة

من جبهة التيغراي واملجتمع الدولي لتهيئة 
البيئة للحوار والسام.

الوساطة الدولية المحدودة
ضت الواليات 

ّ
على خلفية مجريات الحرب، خف

املتحدة مستوى املساعدات إلثيوبيا، وأيضًا 
ــا التجارية، وتعليق امــتــيــازات إثيوبيا  ــزاي امل
عـــلـــى قــــانــــون الـــنـــمـــو والــــفــــرص فــــي أفــريــقــيــا. 
 تقترب من العقوبات السياسية 

ٌ
وهي صــورة

واالقــتــصــاديــة. يكشف هــذا السلوك عــن رغبة 
الواليات املتحدة في تقييد تصّرفات الحكومة 
اإلثيوبية، فيما تتجنب الحديث عن انتهاكات 
الـــجـــمـــاعـــات املــســلــحــة األخـــــــرى. وبـــــدا مــوقــف 
الحكومة اإلثيوبية مــن الــوســاطــة األميركية 
مــتــذبــذبــًا، ولــــدى تــصــريــح وزيــــر الــخــارجــيــة، 
أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن، بــــوجــــود فــــرصــــة لــلــســام 
ووجوب وضع نهاية للحرب، حتى ال تتحول 
ب متحدثا الحكومة 

ّ
إلــى أزمــة إقليمية، تجن

وجبهة التيغراي التعليق. وفي سياق مماثل، 
لقيت مــحــاوالت املــبــعــوث األمــيــركــي، جيفري 
فــيــلــتــمــان، اهــتــمــامــًا مـــن رئــيــس الـــــــوزراء، أبــي 
أحمد، فيما لقاءات أخرى جرت على مستوى 
سياسي أدنى حتى وصلت لعدم االستجابة 
ــــد تــــرجــــع حـــالـــة  ــة. قـ ــيــ ــركــ ــيــ لـــلـــمـــقـــتـــرحـــات األمــ
التذبذب اإلثيوبي النخفاض الثقة في الدور 
األمـــيـــركـــي بــاعــتــبــاره »حــيــلــة دعـــائـــيـــة« أقـــرب 
ملــواقــف الجبهة وحلفائها. وبـــدت الوساطة 
األفريقية محاولة لضبط الصراع، غير أنها 
لقيت استجابة مــحــدودة. فلم تــؤد وساطة 
الــجــزائــر ونيجيريا لفتح طريق للتفاوض، 
بل على خاف ذلــك، بدت محاوالت األطــراف 
املختلفة توسيع نطاق املــعــارك فــي األقاليم 
املــخــتــلــفــة. وفــــي نـــطـــاق وســـاطـــات نــيــجــيــريــا 
وكينيا وعــروض السام اإلقليمية، وضعت 
شروطًا للسام، أولها وقف توسيع الصراع 
العسكري للتيغراي واالنسحاب من األراضي 
التي توغلت فيها ووقف التواصل مع القوى 
املعادية، بجانب االعتراف بشرعية الحكومة 
وحسن النية في معالجة القضايا املطروحة.

خط الدفاع األخير
مـــع اقـــتـــراب قــــوات املــعــارضــة مـــن الــعــاصــمــة، 
ــا فـــــــرض حــــالــــة الـــــطـــــوارئ  ــيــ ــيــــوبــ ــنــــت إثــ ــلــ أعــ

ملواجهة تراجع الجيش الفيدرالي، واقتراب 
الــجــمــاعــات املــعــارضــة مــن الــعــاصــمــة، أديــس 
أبابا. وبدت الحكومة تتصّرف تحت ضغط 
تطور العمليات امليدانية اليومية مــن دون 
امـــتـــاك اســتــراتــيــجــيــة إلعـــــادة الــتــمــوضــع أو 
التفاوض مع الجماعات العسكرية املحمية 
بتحالفات إثنية. وفي تبرير حالة الطوارئ 
التي أقّرها مجلس نواب الشعب، 4 نوفمبر/ 
تشرين الثاني 2021، أشــار وزيــر العدل إلى 
عدم كفاية القانون العادي ملواجهة التهديد 
الــــوجــــودي لــلــســيــادة ولــلــســامــة اإلقــلــيــمــيــة. 
ــتـــصـــاص تــطــبــيــق الـــقـــانـــون ضمن  ويـــقـــع اخـ
مــهــام رئــيــس أركــــان قــــوات الـــدفـــاع الــوطــنــيــة، 
يعاونه ممثلون عن هيئات إنفاذ القانون في 
الــبــاد. وفــي ســيــاق تــداعــيــات الــحــرب، سعت 
الــحــكــومــة إلــــى تــفــســيــر حـــالـــة الــــطــــوارئ في 
تطمينات للبعثات الدبلوماسية على عدم 
تقييد بالحصانات، وباستقرار هذه القواعد 
ــة، وعــــــدم خــضــوعــهــا  ــيــ فــــي الـــعـــاقـــات الــــدولــ
للقانون الــداخــلــي، تــبــدو إثـــارة إثيوبيا لها 
نــوعــًا مــن تــطــمــني الــبــعــثــات األجــنــبــيــة، ليس 
الحتمال خضوعها لحالة الــطــورائ، وإنما 
لكسب الثقة واالعتراف بقدرة الحكومة على 
ت تلك  تأمينها ومباشرة مهامها، فقد جــاء
التوضيحات رّدًا على حمات إعامية روجت 
مخاوف الدبلوماسيني واملوظفني األجانب، 
ــن تـــتـــابـــع الــتــطــمــيــنــات  ــم مــ ــرغــ لــكــنــه عـــلـــى الــ
بسيطرة الــحــكــومــة، أصـــدرت بعثات عديدة 
نشرات توصي بمغادرة الرعايا األجانب من 
كــل مناطق إثيوبيا. وتكتمل حلقات األزمــة 
بــإعــان أبـــي أحــمــد املــشــاركــة فــي الــحــرب، ما 
ُيعد تعبيرًا عن فشل مؤّسسي يعكس القلق 
مـــن انـــفـــراط الــجــيــش وانـــكـــشـــاف الـــدفـــاع عن 
العاصمة. ويمكن النظر لتكثيف الهجمات 
ــًا مــــن الـــيـــأس  الـــجـــويـــة عـــلـــى الـــتـــيـــغـــراي نـــوعـ

العسكري والسياسي.

التحضير لالنتقال إلى السياسة
ــمـــل الـــتـــنـــظـــيـــمـــي،  ــلـ ــمـ ــتـ بــــعــــد ســـــنـــــوات مـــــن الـ
ساهمت الــحــرب الــجــاريــة فــي توحيد جبهة 
الـــتـــيـــغـــراي، وصـــــــارت أقــــــرب إلـــــى اســـتـــعـــادة 
عاقاتها التقليدية مع القوميات اإلثيوبية، 
وذلـــك باستثناء تصنيفها جــمــاعــة األمــهــرا 
أعــداًء، ويمثل بقاء جيدي زراتسيون رئيسًا 
للجبهة تعبيرًا عن تواصل أنماطها الفكرية 
والسياسية، والتي تقوم على أولوية العودة 

الديمقراطية )ADM(، الجبهة املوحدة الثورية 
الــديــمــقــراطــيــة الــعــفــريــة )ARDUF(، الــحــركــة 
 ،)BPLM( ــتــحــريــر بــنــي شــنــجــول الــشــعــبــيــة ل
 ،)GPLA( الجيش الشعبي لتحرير جامبيا
حـــزب كــيــمــات الــديــمــقــراطــي )KDP(، الجبهة 
القومية لتحرير السيداما )SNLF(، مقاومة 
اإلقليم الصومالي )SSR(، بحيث يغطي كل 

أقاليم إثيوبيا باستثناء األمهرا.
وضــع التحالف هــدف إسقاط أبــي أحمد عبر 
ــوة الــعــســكــريــة  ــقــ ــ وســـيـــلـــتـــني؛ الـــتـــفـــاوض أو ال
ــيـــل حـــكـــومـــة انـــتـــقـــالـــيـــة، فـــقـــد تــشــّكــل  ــكـ وتـــشـ
التحالف تحت خيار واحد يقوم على ضرورة 
تغيير الوضع الراهن حتى ال تقع املعارضة 
ــكـــومـــة، وفـــقـــًا لــلــمــتــحــدث  تـــحـــت مــقــصــلــة الـــحـ
بــاســم جــبــهــة الــتــيــغــراي، بــرهــانــا جــبــرا، ومــن 
ثم، يشّكل إسقاط الحكومة الفيدرالية الهدف 
املـــشـــتـــرك لــلــتــحــالــف الـــجـــديـــد، فــيــمــا تــتــراجــع 
قــضــايــا الــعــاقــات السياسية بــني الــقــومــيــات. 
وبــغــض النظر عــن قناعة »الجبهة املتحدة« 
بالدعم األميركي، ليس واضحًا طريقة عمله 
حيث ال يملك بعض أعضائه قــوة قتالية أو 
بــرامــج الــســيــاســيــة. وحــســب بــيــانــاتــه األولــيــة، 
نشأ التحالف استجابة لأزمة التي ضربت 
القوميات املختلفة، وتكشف آثــار نظام حكم 
أبي أحمد الفردي عن الحاجة للتعاون. ووفقًا 
لــرئــيــس حــركــة أجـــاو الــديــمــقــراطــيــة، أدمــاســو 
تيسجايا، يسعى التحالف إلى انتقال هادئ.

الميراث السلطوي 
وتحّديات المستقبل

تـــرك حــكــم الــتــيــغــراي عــلــى مـــدى عــقــديــن كمًا 
من العداوة والتفاوت بني األقاليم املختلفة، 
فقد ظلت حالة التنافر سمة ُمميزة للعاقات 
ــيــــة، مــا  ــنــ الـــســـيـــاســـيـــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة والــــديــ
ــرا، ســاد  ــهـ ــدادًا لحكم األمـ ــتـ يمكن اعــتــبــاره امـ
فــيــه تهميش الــقــومــيــات األخــــرى، وانــحــســار 
مــظــاهــرهــا الــديــنــيــة. كــمــا الزمــتــه السياسات 
الصفرية في الصراع األهلي، وترّبت أوضاع 
ال يــمــكــن الــتــوفــيــق بــيــنــهــا بــســبــب الــظــامــات 
ــار املــــيــــراث الــتــاريــخــي  ــ اإلثـــنـــيـــة. ولــــذلــــك، صـ
ــومـــي والـــتـــطـــلـــع إلـــى  ــقـ ــدرًا لــــاعــــتــــداد الـ مــــصــ

املساواة والحق في الحرية والحكم الذاتي.
وتــكــشــف الــســيــاســة اإلثــيــوبــيــة املــعــاصــرة عن 
انقسامات ثنائية، ما بني مؤيدي الامركزية 
وأولئك الداعني إلى املركزية، وبني من يشيدون 
باملاضي التاريخي، وآخرين ينظرون إليه بألم 
ة السياسة  وعـــار. وعــلــى أيــة حـــال، يمكن قـــراء
 من النمط الصفري، 

ً
اإلثيوبية ميراثًا طويا

حيث تؤّدي املفاوضات أو الحروب إلى هيمنة 
قــومــيــة إثــنــيــة عــلــى الــجــمــاعــات الــرئــيــســيــة أو 
الفرعية، حتى صــار التمّرد واالنتفاضة ضد 
الــحــكــومــة املــركــزيــة ظــاهــرة مــتــكــّررة، أّدت إلــى 
انتشار مطالب حق تقرير املصير واالنفصال. 
وفي هذا السياق، لم يصاحب انتقال السلطة 
لجماعة التيغراي تغيرًا في الثقافة السياسية، 
فقد ظل النمط البدائي في عقلية الدولة سائدًا 
فــي فترة مــا بعد 1991، حيث صــارت عاقات 
ــل نمطًا مــســتــقــرًا. ولــذلــك، صــار  ــشــّك

ُ
الهيمنة ت

ــرا طــبــيــعــيــا في  ــ الــعــنــف املــنــظــم مـــن الـــدولـــة أمـ
عّد الحرب الحالية امتدادًا 

ُ
االنتخابات، كما ت

لــلــتــاريــخ الــعــنــيــف فــي مــســتــويــاتــه السياسية 
واالجتماعية. 

وبدت الفيدرالية اإلثنية تعبيرًا عن التعّددية 
اإلثنية، حيث تقوم على تمثيل القوميات في 
الــحــكــومــة املــركــزيــة حــســب وزنــهــا السكاني، 
مــع إتــاحــة الــفــرصــة لتقرير املــصــيــر، غــيــر أن 

التطبيقات الــدســتــوريــة ســـارت نحو تركيز 
السلطة والــثــروة لصالح جماعة التيغراي، 
فــي صــيــغــٍة مــمــاثــلــة لــتــاريــخ ســلــطــة األمــهــرا. 
وعــلــى مــدى الفترة 1991 – 2015، ظــل عنف 
ــتـــصـــادي للقوميات  الـــدولـــة واالســـتـــاب االقـ
األخــرى سمات لصيقة بالسياسات العامة. 
وبــــغــــض الـــنـــظـــر عــــن عـــنـــف الـــــدولـــــة، ارتـــبـــط 
اســتــمــرار الــفــيــدرالــيــة اإلثــنــيــة بــقــدرة رئيس 
الـــوزراء األســبــق، ميلس زيــنــاوي، على إدارة 
ــة، الـــحـــزب  ــثــــوريــ الــــتــــوازنــــات فــــي الــجــبــهــة الــ
الـــحـــاكـــم ســـابـــقـــًا، والـــتـــحـــالـــف مــــع الــــواليــــات 
ــة في  ــيــ ــدة. وقــــد ســاهــمــت هــــذه األرضــ ــتـــحـ املـ
تعزيز إماكانات الدولة على اإلكراه ومقاومة 

العصيان والتمّرد. 
وبشكل عــام، يفرض الواقع اإلثيوبي أن ثّمة 
تحّديات تواجه عودة التيغراي إلى الحكم من 
أديس أبابا، في مقدمتها التوافق حول القيادة 
ــنـــاوي،  ــاة زيـ ــ واملـــرحـــلـــة االنــتــقــالــيــة، فــمــنــذ وفـ
ظلت مشكلة القيادة نقصًا في في مــلء فراغ 
السلطة. في السابق، ساعدت قــدرات زيناوي 
ــة فــــي بـــنـــاء حـــركـــة مــتــمــاســكــة  ــيـ ــولـــوجـ ــديـ األيـ
ــتــكــار حــلــول سياسية للمسألة  تنظيميًا، واب
القومية، وكان أقرب إلى القيادة اآلســرة، غير 
أن إثيوبيا، فــي الــوقــت الــحــالــي، تفتقر لنمط 
قـــيـــادي مــشــابــه. وفــيــمــا كـــانـــت ســـنـــوات حكم 
رئيس الــوزراء السابق، هيامريام ديسالني، 
انــتــقــالــيــة وتــقــلــيــديــة، كــمــا اتــســمــت مــحــاوالت 
أبــي أحمد بالخروج على الفيدرالية اإلثنية 
بالضعف األيــديــولــوجــي، وانــحــســار الــبــدائــل 
السياسية، فحزب االزدهــار مجّرد استنساخ 
لتجربة زيناوي، القائمة على تجميع األحزاب 
اإلقــلــيــمــيــة، املــحــلــيــة. ولــذلــك، يــعــد عـــدم الــقــدرة 
على صياغة نموذج متكامل للفيدرالية فجوة 
في تطلعاته السياسية، تكمن تفاصيلها في 
أن وصــول أبــي أحمد إلــى السلطة ارتكز على 

 بني األمهرا واألورومو.
ّ

تحالف هش
ويتمثل التحّدي الثاني في القدرة على بقاء 
التحالف مع األورومـــو والجماعات الطرفية 
الحدودية. يختلف الوضع الحالي عن 1991 
مــن جــانــبــني؛ يتمثل األول فــي وضـــوح الدعم 
الدولي لجبهة التيغراي، للوصول إلى السلطة 
ضمن تحالف واسع يسمح بانفصال إريتريا، 
فيما الوضع الحالي يمثل التنافس الدولي 
عــائــقــًا يـــحـــول دون حــســم الـــوضـــع الــنــهــائــي 
لصالح التيغراي منفردين بالسلطة. ويظهر 
الجانب الثاني في اختاف حالة القوميات، 
 حــول إسقاط 

ً
فبينما كانت سابقًا متضامنة

رئــيــس إثــيــوبــيــا، منغستو هــيــا مــريــام، عبر 
تحالف قريب أيديولوجيًا من جبهة التيغراي 
وعــمــاده أســـرى الــحــرب، فــإن تحالف الجبهة 
ًا وغير قادر على االستجابة 

ّ
املتحدة يبدو هش

لــلــتــطــلــعــات الـــقـــومـــيـــة، وخـــصـــوصـــًا فــــي ظــل 
مــرور إثيوبيا بالخبرة السلطوية للتيغراي 
فـــي الــســلــطــة. وفـــي غــيــاب إطــــار فـــكـــري، ُيمثل 
تــوزيــع السلطة والــثــروة تــحــّديــًا مــتــجــّددًا في 
املرحلة الــجــديــدة. ومــا طــرح حــول الفيدرالية 
والكونفدرالية ال يتعدى قــشــور أفــكــار ألزمــة 
ــك احتماالن،  سياسية ُمركبة. يترتب على ذل
تباين القوميات حول الوحدة وزيادة التدخل 
الدولي لبقاء الكيان اإلثيوبي موّحدًا. وبهذا 
ــول املــعــارضــة تــفــاوضــيــًا  ــــؤّدي وصــ املــعــنــى، يـ
أو عسكريًا إلى أديــس أبابا لوضع السياسة 
فــي إثــيــوبــيــا أمـــام مــفــتــرق طـــرق تضطر فيها 
لــتــطــويــر صــيــغــة الــتــعــايــش املــشــتــرك، أو بــدء 

دورة أخرى من الحرب األهلية. 
)كاتب وباحث مصري(

عبء الميراث التاريخي
تداعيات الحرب في إثيوبيا

ترى إثيوبيا أن وقف 
إطالق النار اإلنساني 
من جانب واحد كان 

فرصًة لمراجعة الحرب

بدت الوساطة 
األفريقية محاولة 
لضبط الصراع، غير 

أنها لقيت استجابة 
محدودة

تكشف السياسة 
اإلثيوبية المعاصرة 

عن انقسامات ثنائية، 
ما بين مؤيدي 

الالمركزية وأولئك 
الداعين إلى المركزية

يتتبــع المقال مســار الحــرب األهلية اإلثيوبية مرتكزًا على ميــراث تاريخي أفضى إلى الحالة الراهنة فــي البالد التي أضحت أمام 
مفترق طرق يضعها أمام خيارين: تطوير صيغة التعايش المشترك، أو بدء دورة أخرى من الحرب األهلية

مجندون عسكريون جدد ينضمون إلى قوات الدفاع اإلثيوبية في أديس أبابا 24/ 11/ 2021 )فرانس برس(

الفيدرالية  اإلثــيــوبــيــة  للقوى  المتحدة  »الجبهة  حالف  ت ل  ك ش ت
والكونفيدرالية« في واشنطن، فيما كان جيفري فيلتمان في أديس 
وثمة  والمالية،  الدفاع  ووزيــري  ــوزراء  ال رئيس  نائب  التقى  حيث  ا  ب ا ب أ
احتمال بارتباط تطورات التحالف بفشل المحادثات األميركية اإلثيوبية. 
ويُعد غياب ممثل عن األمهرا في تحالف الجبهة المتحدة تحديا أمام 
استعادة الفيدرالية اإلثنية أو بناء النظام الجديد. ويرجع هذا التحدي 
إلى أن تنامي العداء بين الجماعتين، بسبب تحالف األمهرا وحكومة 

أبي أحمد، يفرض نوعًا من الصراع اإلثني.

تحالف من واشنطن
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إلى حكم إثيوبيا وتشكيل الوضع السياسي.
الثاني 2021، سعت  ــي 5 نوفمبر/ تشرين  وف
جــبــهــة الـــتـــيـــغـــراي لــتــدشــني نــقــلــة نــوعــيــة في 
ـــرب، عـــنـــدمـــا أعـــلـــنـــت عــــن تــحــالــف  ـ ـــحـ ـ إدارة الـ
»الجبهة املتحدة للقوى اإلثيوبية الفيدرالية 
 the United Front of ة«،  ـ ـ ـ ـ ي ـ ـ ـ ـ ل ا در ـ ـ ـ ـ ي ـ ـ ـ ـ ف ـ ـ ـ ـ ون ـ ـ ـ ـ ك ـ ـ ـ ـ ل وا
 Ethiopian Federalist and Confederalist Forces
، ويضم تسع حركات شملت؛ جبهة التيغراي، 
جيش تحرير األورومـــو )OLA(، حركة أجــاو 
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الصعيد الوطني واالجتماعي في لبنان، مع 
ــتــي مـــّرت علينا والــتــي جعلت  كــل األزمـــــات ال
ظــــروف التمثيل صــعــبــة وغــيــر اعــتــيــاديــة، أو 
على الصعيد الشخصي، فقد كنُت أنتقل من 
تصوير إلى آخر مع فترات راحة قصيرة جدًا، 
ولكنني فــي املحّصلة سعيدة جــدًا باألعمال 
 
ّ
التي استطعت أن أشــارك فيها، وال سّيما أن
 منها خصوصيتها ونقاط قّوتها، وآمل 

ّ
لكل

أن تحصد النجاح الذي تستحقه«.
زغــيــب الــتــي شـــاركـــت فـــي الـــســـنـــوات األخــيــرة 

فـــي مــجــمــوعــة كــبــيــرة مـــن األعـــمـــال اللبنانية 
 »مــعــايــيــر نــجــاح األعــمــال 

ّ
ــرى أن والــعــربــيــة، تـ

الــدرامــيــة اختلفت عــن الــســنــوات املــاضــيــة مع 
دخـــــول عـــالـــم املـــنـــصـــات الــرقــمــيــة إلــــى مــجــال 

املنافسة اإلنتاجية«. 
في هذا الخصوص تعترف بأن مسلسل »داون 
تــاون« الــذي شاركت فيه أخيرًا »لــم ينل حقه 
كما يجب بعدما اقتصر عرضه على منّصة 
›جّوي‹، ولم يشمل عرضًا إضافيًا على إحدى 
املحطات التلفزيونية، ما حّد من قدرته على 

بيروت ـ رنا أسطيح

تشهد روزنــامــة املمثلة اللبنانية 
إلــســا زغــيــب زحــمــة أعــمــال درامــيــة 
جــديــدة تجمعها بــعــدٍد كــبــيــر من 
أهم نجوم الدراما العربية. فهي تشارك حاليًا 
ببطولة ثــاثــة أعــمــال بــــارزة، أّولــهــا مسلسل 
ـــي يـــا بـــيـــروت« )تــألــيــف بـــال شـــحـــادات، 

ّ
»شـــت

وإخـــراج إيلي سمعان( الــذي يضم نخبة من 
نجوم لبنان وســوريــة، مثل عابد فهد وديما 
بياعة وعبدو شاهني وزينة مكي وفادي أبي 
ســمــرا. كــذلــك تــشــارك فــي بــطــولــة مسلسل »8 
أّيام« )كتابة وإخراج مجدي السميري( بدور 
 

ّ
زوجـــة النجم الــســوري مكسيم خليل، وتطل
بدور »شاليمار«، زوجة سلطان الطرب جورج 
وســـوف فــي وثــائــقــي »مسيرتي« الـــذي يــروي 

سيرة النجم السوري الشهير.   
وتــعــرب زغيب فــي حــوار خــاص أجــرتــه معها 
»الــعــربــي الــجــديــد« عــن سعادتها »باملشاركة 
ها »ستترك 

ّ
بثاثة أعمال درامية قوّية« ترى أن

انـــطـــبـــاعـــات قـــويـــة لــــدى الـــجـــمـــهـــور«، وتـــقـــول: 
»لقد كان عامًا مليئًا بالتحّديات، سواء على 

إذا أوقفت النقابة مسربًا 
أمامهم فجميع المسارب 

األخرى مفتوحة

الممثل الموهوب يمكنه 
أن ينجح في مروحة 

واسعة من الشخصيات

يمكن سلق التفاح 
وإضافة القرفة إليه كتحلية 

لذيذة مغذية

2223
منوعات

تحقيق انتشار أكبر رغم توافر عوامل كثيرة 
املشاركني  النجوم  أســمــاء  قبيل  مــن  جاحه  ن ل
فــيــه وجــمــاهــيــريــة كـــل مــنــهــم، بـــاإلضـــافـــة إلــى 
مقّوماته الخاصة من ناحية البنية الدرامية«. 
زغيب التي تسّجل حاليًا تعاونها الثاني مع 
ة »فــالــكــون فيلمز« بعد مسلسل »داون  ركــ شــ
تاون« تلعب أحد أدوار البطولة في مسلسل »8 
أّيام« الذي تنتجه الشركة نفسها، حيث تؤّدي 
)مكسيم  زوجــهــا  يــتــوّرط  شخصية محامية 
خليل( بجريمة قتل غامضة. هي املّرة األولى 

التي تتعاون فيها املمثلة اللبنانية مع النجم 
السوري الذي تصفه بـ »املتواضع والشغوف 
بعمله«. »كنت أعرفه سابقًا بوصفه أحد نجوم 
ســوريــة، لــكــن هـــذه املــــّرة األولــــى الــتــي نجتمع 
ـد. ومـــع أن مشاهدنا  ـ ـ ا فــي مسلسل واحـ ــ ــه ي ــ ف
ـداث القصة  ـ املشتركة قليلة نسبيًا بحكم أحـ
التي ال أود أن أفضحها، إال أن العمل معه كان 
ممتعًا«. بالنسبة إليها »هــذا املسلسل فريد 
م  مــن نــوعــه، فــهــو مــن نـــوع الــــ Thriller، وُيــقــدَّ
بطريقة جديدة جدًا على العالم العربي. وهو 
من كتابة وإخــراج التونسي مجدي سميري، 
صاحب الفكر املختلف واملقاربة الفريدة من 
نوعها للعمل الــدرامــي. أفكاره ال تشبه أحدًا. 
ع األحداث في هذا املسلسل. 

ّ
وال يمكن أبدًا توق

ه عمل يحبس أنفاس املشاهد في كل حلقة 
ّ
إن

ومن اللقطة األولى حتى املشهد األخير«.  
زغيب التي انتهت في وقت سابق من تصوير 
مـــشـــاهـــدهـــا ضـــمـــن مــســلــســل جـــديـــد بــعــنــوان 
»السجني« تحت إدارة املــخــرج محمد لطفي، 
ترى أن هذا العمل الــذي يجمعها بعدد كبير 
مـــن الــنــجــوم الــلــبــنــانــيــني والـــعـــرب مــثــل ديــمــا 
قــنــدلــفــت، رشــيــد عــســاف، نــضــال نــجــم، مهيار 
خــضــور، يــوســف حـــداد وغــيــرهــم »عــمــل مليء 
بعناصر التشويق والحركة والغموض. وقد 
 ومطلوبًا 

ً
شّكلت تجربتي فيه تغييرًا جميا

ــّي بـــعـــدمـــا شــــاركــــت فــــي ســلــســلــة  ــ بــالــنــســبــة إلــ
أعــمــال درامــيــة متعاقبة يطغى عليها الحزن 
 
ً
والــدرامــا واألحــداث املوجعة. فقد تعبُت فعا
مة املهزومة، وكنت 

ّ
من لعب دور املــرأة املحط

 أن هذه 
ً
بحاجة ألداء دور مختلف، وخــاصــة

األدوار بـــعـــيـــدة عــــن شــخــصــيــتــي اإليــجــابــيــة 
املرحة في الحياة«. وتعترف قائلة: »ال شّك في 
أنــه عندما ينجح املمثل فــي دور مــا، تصبح 
ــاهــا لــأســف متشابهة 

ّ
الـــعـــروض الــتــي يــتــلــق

نوعًا ما، وُيحَصر تلقائيًا بالشخصية التي 
 املمثل املوهوب 

ّ
نجح في أدائها، مع العلم أن

يمكنه طبعًا أن ينجح في مروحة واسعة من 
 املــوهــبــة هـــي األســــــاس، ال 

ّ
ــات، ألن الــشــخــصــّي

طبيعة الشخصّية. مع ذلك، حتى وإن شعرُت 
بــيــنــي وبـــني نــفــســي بــالــتــعــب مــن أداء األدوار 
 
ّ
 أن

ّ
التي فيها الكثير من الدراما والشجن، إال

هناك أدوارًا معّينة ال يمكن رفضها، حتى إن 
أتت في السياق نفسه، وذلك بحكم مقّوماتها 

الخاّصة أو ظروف العمل ككل«.
هــذا مــا حــدث تحديدًا مــع شخصّية »أمــانــي« 
ـــي يا 

ّ
الــتــي تــؤّديــهــا زغــيــب فـــي مــســلــســل »شـــت

بيروت«، إذ تقول: »هذه الشخصية أرهقتني 
ــاة  ــتـ ــة فـ ــيـ ــهــــي شـــخـــصـ ــًا وجـــــســـــديـــــًا، فــ ــيـ ــفـــسـ نـ
 األبواب 

ّ
ل كل

َ
قف

ُ
 ظروف الحياة، وت

ّ
تعاكسها كل

فــي وجــهــهــا. تجد نفسها ضحّية زوج ظالم 
)يـــؤّدي دوره املمثل اللبناني عبدو شاهني( 
وبــمــواجــهــة مجتمع وبــيــئــة ال يــشــّجــعــان أبــدًا 
عــلــى االنــفــصــال أو االنــتــفــاضــة عــلــى الـــواقـــع. 
وبالتالي كــان تحّديًا بالنسبة إلـــّي أن ألعب 
ــهـــذه، وأن أنــقــل صــرخــتــهــا. وفــي  شــخــصــيــة كـ
الوقت نفسه، لم يكن بإمكاني تفويت فرصة 
من 

ّ
املشاركة بهذا العمل لعّدة أسباب. أّواًل، أث

فــرصــة الــعــمــل إلـــى جــانــب ممثل المـــع كعابد 
فهد صاحب الخبرة الطويلة في املجال، التي 
يــمــكــن اإلفــــــادة مــنــهــا، بـــاإلضـــافـــة إلــــى وجـــود 
ــن املــمــثــلــني الـــرائـــعـــني في  مــجــمــوعــة كــبــيــرة مـ
 النص الذي كتبه بال 

ّ
هذا املسلسل. كذلك إن

ــي يــا بـــيـــروت‹ جميل جــدًا 
ّ
شـــحـــادات فــي ›شــت

ومــشــَبــع بـــاألحـــداث املــشــّوقــة وغــيــر املتوقعة، 
ــقــة مــن أن املسلسل سيخرج  كــذلــك فإنني واث
 املخرج إيلي السمعان عمل 

ّ
بصورة رائعة، ألن

 عن اإلنتاج االحترافي 
ً
 قلبه. فضا

ّ
عليه من كل

املتقن الذي عّودتنا عليه شركة الصّباح، التي 
أتعاون معها للمّرة الثالثة في هذا املسلسل. 
 هذه العوامل مجتمعة تجعلني 

ّ
وبالتالي، إن

 املسلسل سيحقق نجاحًا كبيرًا 
ّ
واثقة من أن

لدى الجمهور«.

يثبت املخرجان املمنوعان من العمل بحرية 
ــرانــــي مــحــمــد رســـولـــوف  فـــي بــلــديــهــمــا، اإليــ
 على 

ّ
والــروســي كيريل سيريبرينكوف، كــل

 السينما هي 
ّ
طريقته الخاصة وببراعة، أن

بمثابة رياضة قتالية. 
يتزامن يوم األربعاء املقبل انطاق عروض 
فيلمي »ذير إز نو إفيل« )»ال وجود للشر«( 
ــلـــو« )»إنـــفـــلـــونـــزا  ــولـــوف و»بـــتـــروفـــز فـ لـــرسـ
بــــــــتــــــــروف«( لـــســـيـــريـــبـــريـــنـــكـــوف فــــــي دور 
السينما الفرنسية، بعد مسارين حافلني 
بالعقبات. فالجامع املشترك بني املخرجني 
 فيلميهما حظيا بالتقدير في أكبر 

ّ
هو أن

هما 
ّ
املهرجانات السيمائية في العالم، لكن

لم يتمكنا من مغادرة بلديهما لتقديمهما.
فـــــاز رســــولــــوف عـــــام 2020 بـــجـــائـــزة الــــدب 
الــذهــبــي فــي مــهــرجــان بــرلــني عــن فيلمه »ال 
وجــــــود لـــلـــشـــر« الــــــذي يـــشـــّكـــل رؤيــــــة المــعــة 
ملــوضــوع حــريــة اإلرادة وواجـــب العصيان. 
وشــــارك املــخــرج الــبــالــغ الــيــوم 49 عــامــًا من 
مكان وجوده في إيران في احتفال تكريمه. 
كان رسولوف وقتها خاضعًا ملنع السفر، إذ 
ُحكم عليه في العام السابق بالسجن عامًا 

عــنــد إعــطــاء »مــغــنــي املــهــرجــانــات« تصاريح 
الغناء، شارحًا أن »مغني املهرجانات ليس 
مطربًا يــؤدي مـــوااًل أو أغنية طربية، بــل هو 
مؤد عادي ناجح في لونه الغنائي املحبوب 
لــدى شريحة واســعــة مــن الــجــمــهــور، وهــؤالء 
ــفـــون أنـــفـــســـهـــم بـــأصـــحـــاب األصــــــوات  ال يـــصـ
العماقة، فهم بحاجة إلى أن يتم استيعابهم 
وتنظيم عملهم، فا يعقل أن تتم محاربتهم 
فقط ألنهم خارج إطار النقابة«. ويؤكد محمد 
أن العالم يتطور في مختلف املجاالت ومنها 
املوسيقى، وبالضرورة يجب على النقابة أن 
ر الحتواء كافة األشكال واألنــواع التي  تتطوَّ

تخرج في عالم املوسيقى الحديثة.
ويتساءل محمد عن الفائدة املرجوة من وراء 
وقف »مغني املهرجانات« عن العمل، مضيفًا: 
ــنــقــابــة؟ فــهــؤالء سيبقون  »مــــاذا ستستفيد ال
يــطــرحــون أغــانــيــهــم عــلــى منصة )يــوتــيــوب(، 
الــتــي هــي خـــارج صاحيات وسلطات نقابة 
املوسيقيني املصريني، كما سيبقون يحيون 
حــفــاتــهــم خـــــارج مـــصـــر، وبـــذلـــك إذا أوقــفــت 
الـــنـــقـــابـــة مـــســـربـــًا أمـــامـــهـــم فــجــمــيــع املـــســـارب 
ــرى مفتوحة، وأرى أن على النقابة إذا  األخـ
رأت في ما يقدمه هؤالء من فن يضر بالذوق 
العام، فمن خال الشعبة التي ينتمون إليها، 

عّمان ـ محمود الخطيب

يبحر الــشــاعــر الــغــنــائــي املــصــري نـــور الــديــن 
مــحــمــد بــــآرائــــه إلــــى مــنــطــقــة مــخــتــلــفــة ثــالــثــة، 
ــذه األيــــــــام فــي  ــ ــم الــــجــــدل الـــــدائـــــر هــ فــــي خـــضـ
الساحة الفنية حــول قــرار نقيب املوسيقيني 
ــــي شـــــاكـــــر، بــمــنــع  ــانـ ــ ــــني، املـــــطـــــرب هـ ــريـ ــ ــــصـ املـ
ــاء الــحــفــات  ــيـ ــن إحـ »مــغــنــي املـــهـــرجـــانـــات« مـ
الغنائية ورفض منحهم تصاريح للغناء في 

املهرجانات والحفات وأماكن السهر. 
وانقسمت آراء الشارع الفني املصري ما بني 
مــؤيــد ومــعــارض لــخــطــوة نقيب املوسيقيني 
ــدأ الـــحـــفـــاظ  ــبــ ــم قــــــراراتــــــه وفــــــق مــ ــدعــ الـــــــذي يــ
عــلــى الــــذوق الــعــام وبــدعــم مــن مجلس نقابة 
املــوســيــقــيــني، وتــلــقــى دعــمــًا جــديــدًا مــن نقيب 
املــهــن الــتــمــثــيــلــيــة الــفــنــان أشــــرف زكــــي، الـــذي 
وعـــد بــعــدم مــنــح أي عــضــو عــامــل فـــي نقابة 
املوسيقيني تصريحًا بممارسة مهنة التمثيل 

إال بعد الرجوع إلى نقابة املوسيقيني.
 
ّ
ويــرتــكــز نـــور الــديــن محمد فــي رأيـــه عــلــى أن
منع »مغني املهرجانات« سيدفع الجمهور 
أكـــثـــر لــلــبــحــث عـــنـــهـــم، مـــوضـــحـــًا أن »مــغــنــي 
املهرجانات حققوا، وما زالوا، نجومية كبيرة 
بــأعــمــالــهــم، ولـــهـــم جــمــهــورهــم الــكــبــيــر الـــذي 
يتابعهم فــي مختلف أنــحــاء العالم العربي، 
ــيـــه قــونــنــة  ــلـ ورســــالــــتــــي لـــهـــانـــي شــــاكــــر أن عـ
وجودهم على الساحة الفنية بداًل من منعهم، 
فكل ممنوع مرغوب، وبداًل من منعهم ملاذا ال 
تــؤســس شعبة فــي نقابة املوسيقيني ملغني 
املهرجانات تقّومهم وترشدهم إلــى القواعد 

األساسية للغناء بداًل من محاربتهم؟«. 
ــــدم تــطــبــيــق  ــــى ضـــــــرورة عـ ويــــؤشــــر مــحــمــد إلـ
الشروط ذاتها املفروضة على املغنني العاديني 

واحـــــدًا بــتــهــمــة الـــتـــرويـــج »لـــدعـــايـــة مــعــاديــة 
للنظام« السياسي في إيران، على إثر فيلمه 
»رجل نزيه« الذي نال جائزة فئة »نظرة ما« 

في مهرجان كان عام 2017. 
وبعد نيله جائزة برلني، استدعاه القضاء 
ــي لــيــبــدأ تــنــفــيــذ الــعــقــوبــة، لــكــنــه لم  ــرانــ اإليــ
يمتثل. وسعيًا إلــى االلتفاف على الرقابة، 
ــة تـــصـــويـــر أفــــام  ــدايــ ــبــ ــرر املــــخــــرج فــــي الــ ــ قــ
قصيرة، إذ تمارس عليها رقابة أقل من تلك 
عرض 

ُ
الطويلة، ولو أن أفــام رسولوف ال ت

 فــي بــلــده. ولــكــي يتمكن مــن الــذهــاب 
ً
أصـــا

إلـــى مــواقــع الــتــصــويــر، اضــطــر إلـــى التنّكر 
حينًا، وإلـــى تعميم سيناريوهات خاطئة 
حينًا آخــر، وكــان في بعض الحاالت يرسل 
ببساطة شخصًا بداًل منه، لكنه روى أيضًا 
أن شرطيًا تــعــرف عليه ذات يـــوم، فما كان 
مــنــه إال أن وضـــع إصــبــعــه عــلــى فــمــه عانيًا 

بذلك سيلزم الصمت ولن يشي به. 
وفــــي ظـــــروف تــصــويــر صــعــبــة جـــــدًا، أنــجــز 
رسولوف تصوير فيلمه »ال وجــود للشر« 
الـــذي يتضمن أربـــع قــصــص عــن العصيان 
أو االستسام تتمحور على موضوع واحد 
هو عقوبة اإلعــدام من وجهة نظر املنفذين 
وعائات الضحايا. وتشير تقارير منظمة 
العفو الدولية إلى أن 246 شخصًا أعدموا 

في إيران خال عام 2020. 
وقــال املخرج في مقابلة بالفيديو عرضها 
املــهــرجــان إن الــقــصــص األربــــع تستند إلــى 
تجربته الخاصة. واعتبر أن »أفضل تعريف 
للحرية اليوم هو قــدرة األفــراد على اتخاذ 

قراراتهم بأنفسهم«. 
لــت غــالــبــًا عــمــا يعنيه  وأضــــاف: »لــقــد تــســاء
لشخص ما أن يقول ال لنظام استبدادي«. 

 »قــــول ال، يــجــعــل الــحــيــاة أصــعــب 
ّ
ورأى أن

ــن الــجــمــال في  ــيء مـ بــكــثــيــر... لـــكـــن، ثــمــة شــ
قــول ال«. كــذلــك ُحـــرم كيريل سيريبنيكوف 
مــن الــســجــادة الــحــمــراء. ففيلمه »إنــفــلــونــزا 
ــان مـــــدرجـــــًا ضــــمــــن املـــســـابـــقـــة  بــــــتــــــروف« كـــــ
الــرســمــيــة فــي مــهــرجــان »كــــان« السينمائي 

 املخرج الــذي منعته السلطات 
ّ
األخير، لكن

من مغادرة روسيا لم يتمكن من املجيء إلى 
املدينة الفرنسية ملواكبة فيلمه. 

ــذا الــفــيــلــم املــقــتــبــس مـــن روايـــــة لــلــكــاتــب  ــ وهـ
ــروي  ــ الـــــروســـــي ألـــيـــكـــســـي ســـالـــنـــيـــكـــوف ويــ
التغير السريالي في الحياة اليومية لعائلة 

مــن مدينة صناعية فــي جبال األورال بعد 
إصابة أفرادها الثاثة باإلنفلونزا، يعالج 
عنف املجتمع املعاصر ويستحضر بلطف 
طفولة الشخصية، ويتناولها في مشاهد 

باألبيض واألسود. 
)فرانس برس(

يتم إرشادهم إلى تقديم أعمال ترفع من شأن 
الفن وال تحطه، فاألصل في النقابة أن تدعم 
الــفــن الــجــيــد، وأال تــحــارب الــتــجــارب األخـــرى 
ملجرد أنها مختلفة، فالفكر يحارب بالفكر، 
وأرى أن مــحــاربــة الــفــكــر بــاملــنــع هــو نـــوع من 
اإلرهاب«. ويجد محمد أن مغني املهرجانات 
يــعــبــرون عــن أنــفــســهــم بــالــطــريــقــة الــتــي يــرون 
الــفــن بــهــا، ويــقــول: »ملـــاذا تــمــارس العنصرية 
والتمييز ضدهم؟ ومــن أعطى النقابة الحق 
بتحديد نوع الجمهور الذي يستمع إليهم؟«.

ت من كلماته أصالة 
ّ
ال يمانع محمد، الذي غن

نــصــري فــي »خــانــات الــذكــريــات« وأنــغــام في 
»وال ذبـــلـــت« ومــحــمــد مــنــيــر فـــي »أنـــــا رايــــق« 
وحسني الجسمي فــي »ملــا بقينا فــي الحرم« 
وأحمد جمال في »أضحكي«، من كتابة أغاني 
املهرجانات، ويقول: »هناك أغاني مهرجانات 
عظيمة وأحبها جــدًا، كما أن هناك مواضيع 
ــان ال  ــود أغــ ــر مــن وجــ جــمــيــلــة، وال يــخــلــو األمــ
تليق بالفن وال بالجمهور، فا يوجد إجماع 
عــلــى فـــن مــعــني، فــالــقــضــيــة لــيــســت أبــيــض أو 
أســــود، وهــنــاك كثير مــن األعــمــال الفنية من 
مــوســيــقــى ودرامـــــا وســيــنــمــا تــعــجــب البعض 
وال تــعــجــب الــبــعــض اآلخــــر، فــعــلــى الــفــنــان أن 
يــعــرض إنــتــاجــه الــــذي قـــد يــعــجــب الــجــمــهــور 
فيتقبله أو يعرض عنه، فالجمهور صاحب 
الــقــرار«. ويكشف محمد عــن شــروعــه بكتابة 
عــدة أغــانــي مهرجانات، مشيرًا إلــى محاذير 
تخصه عند كتابة كلمات أغنيات هذا النوع 
من الغناء، وهــي أال يجرح أحــد بلفظ خارج 
عـــن الــحــيــاء، وأال تــوحــي كــلــمــاتــه بــألــفــاظ أو 
خــيــاالت مــعــيــنــة، أو يــكــون مــوضــوع األغنية 
ذا فكرة وليس عبارة عن صف كــام بالوزن 

والقافية نفسيهما.

رسولوف وسيريبرينكوف... ممنوعان من الخروج  من بلديهمانور الدين محمد: منع »أغاني المهرجانات« إرهاب
يتزامن يوم األربعاء 

المقبل انطالق عروض 
فيلمي »ال وجود للشر« 

لرسولوف و»إنفلونزا 
بتروف« لسيريبرينكوف 

في دور السينما الفرنسية

كارين إليان ضاهر

زيادة الوزن في فصل الشتاء متوقعة، خصوصًا 
مــع قـــدوم مــوســم األعــيــاد وحــصــول تغيير كبير 
في نمط الحياة والنظام الغذائي املتبع. يضاف 
إلى ذلك أن الجلسات الشتوية تدعو إلى تناول 
أطــعــمــة مــخــتــلــفــة تــمــامــًا عــمــا يــمــكــن أن نــتــنــاولــه 
صــيــفــًا، وهــــي غــالــبــًا مـــن تــلــك الــغــنــيــة بــالــدهــون 

والسكريات ما يسبب حكمًا زيادة في الوزن. 
ــذه املــشــكــلــة، بــمــا يلزمنا  ــداًل مــن الـــوقـــوع فــي هـ بــ
بالخضوع إلى حمية صارمة مع اقتراب موسم 
الــصــيــف، تــنــصــح اخــتــصــاصــيــة الــتــغــذيــة، ميرنا 
الفتى، باتخاذ كافة اإلجراءات التي تمنع تكدس 
ــبــــرد، مع  الـــكـــيـــلـــوغـــرامـــات الــــزائــــدة فـــي مـــوســـم الــ

االستمتاع بجلسات الشتاء الدافئة. 
غالبًا ما نتناول مختلف أنــواع املربى في فصل 
الشتاء. لكن ال بد من التذكير بأن املربى ال يعتبر 
مـــن األطــعــمــة املـــغـــذيـــة، بــعــكــس الــفــكــرة الــشــائــعــة 
التي لطاملا تم التركيز عليها من أيــام أجــدادنــا. 
إذ يــحــتــوي عــلــى نــســبــة عــالــيــة مـــن الــســكــر فيما 
تنخفص كمية الفاكهة التي فيه، باستثناء مربى 
التني الذي تنصح به الفتى كأفضل أنواع املربى 

التي يمكن تناولها. 
ويعتبر مفيدًا الحتوائه على السمسم ما يؤمن 
نسبة معينة مــن حاجة الجسم مــن الكالسيوم. 
كما أن التني من أنواع الفاكهة التي تؤمن الطاقة 

للجسم في الشتاء. في املقابل، تدعو الفتى إلى 
فــاح، فيما يمكن ســلــق التفاح  تــ تجنب مــربــى الــ
وإضافة القرفة إليه كتحلية لذيذة مغذية وقليلة 
السكر وتدفئ الجسم وتسمح في الوقت نفسه 

باالستفادة من فوائد التفاح كفاكهة. 
كما يمكن تناول دبس التفاح أيضًا الذي يعتبر 
مــغــذيــًا. أمـــا بالنسبة إلـــى املــشــمــش فــيــزيــد غناه 
بمادة الليكوبني عند وضعه على النار ما يسمح 
باالستفادة منه. وبالتالي، يمكن تناوله كتحلية 
من وقت إلى آخر ومن دون مبالغة. كذلك بالنسبة 

إلى مربى الفريز الذي يمكن تناوله استثنائيًا.
ة في 

ّ
كلنا نعلم أن املــشــروبــات الساخنة مفضل

فصل الشتاء بسبب اإلحــســاس بالبرد والرغبة 
بتدفئة الجسم واالسترخاء بأية طريقة ممكنة. 
ه ال مشكلة فيها بذاتها، إنما تحذر 

ّ
وصحيح أن

، بكميات 
ً
ــادة الفتى مــن تناولها، كما يحصل عـ

عالية بسبب السكر الـــذي يــضــاف إليها غالبًا. 

كما يتم تناولها مــع الفاكهة املجففة أو الكعك 
أو املكسرات أحيانًا. علمًا أنه في كعكة متوسطة 
الحجم )20 غ( 15 غ مــن النشويات و80 وحــدة 
حـــراريـــة. أمـــا فــي الــفــاكــهــة املــجــفــفــة فــهــنــاك نسبة 
عــالــيــة مـــن الــســكــر املـــضـــاف الــــذي يــفــتــح الشهية 

ويدعو إلى األكل بكميات مبالغ فيها. 
ــة الـــبـــيـــضـــاء  ــنـ ــبـ  نــــركــــز عــــلــــى تـــــنـــــاول الـــجـ

ً
عــــــــــادة

ــبــارهــا تحتوي على كميات أقــل بكثير من  العــت
الــدهــون والـــوحـــدات الــحــراريــة. فــي الــواقــع ليس 
صــحــيــحــًا أنــــه يــمــكــن تـــنـــاول كــمــيــات زائــــــدة من 
الجبنة إذا كانت بيضاء، فأيًا كــان نــوع الجبنة 
فهي تحتوي فــي 30 غ منها على مــا ال يقل عن 
55 وحــدة حرارية كحد أدنــى. وقد يحتوي 30 غ 
من الجبنة على 150 وحدة حرارية، وبالتالي ال 
بد من االنتباه إلى عدم اإلفــراط في تناولها في 

جلسات الشتاء. 
بـــداًل مــن التعرض إلــى زيـــادة الـــوزن فــي الشتاء، 
تمكن االســتــفــادة مــن هـــذا الــفــصــل لخفضه عبر 
الــتــركــيــز عــلــى الـــشـــاي بـــاألعـــشـــاب مـــن دون أيــة 

إضافات. 
وكتحلية يمكن تناول الشمندر واالستفادة من 
ــا الـــذي ال يرفع 

ً
مــزايــاه الــصــحــيــة، والــدبــس أيــض

معدالت السكر في الدم فيما يؤمن الغذاء للجسم 
مـــع كــمــيــات مــمــتــازة مـــن الــكــالــســيــوم والــحــديــد. 
أّمــا الرمان فهو من األطعمة املثالية التي يمكن 

تناولها في الشتاء أيضًا. 

مة المظلومة تعبُت من أدوار المرأة الُمحَطّ

)Getty( »فاز رسولوف عام 2020 بجائزة الدب الذهبي في مهرجان برلين عن فيلمه »ال وجود للشر

ال بد من االنتباه 
إلى عدم اإلفراط 
في تناول الجبنة 
البيضاء في 
)Getty( الشتاء

محمد: على هاني شاكر قوننة وجود مغني المهرجانات )فيسبوك(

زغيب: »8 أيام« عمل يحبس أنفاس المشاهد في كّل حلقة )المكتب اإلعالمي للفنانة(

في هذا الحوار مع »العربي الجديد« تتحدث الممثلة اللبنانية إلسا زغيب عن أدوارها المقبلة 
في ثالثة أعمال: »شتي يا بيروت« و»8 أيام« و»مسيرتي«

إلسا زغيب

خفض الوزن في الشتاء

فنون وكوكتيل
مقابلة

صحة

قضيّةدردشة

استقبل محبّو المغني 
السوري جورج وسوف 
بحماسة على مواقع 

التواصل خبر إنتاج عمل 
وثائقي عن تجربته. في 

الوقت نفسه، برزت أصوات 
تستفسر عن التوجه نحو 
االهتمام باإلضاءة على 
مسيرة جورج وسوف، 

واستعادت مواقف له عبّر 
فيها عن دعمه للنظام 

السوري ورئيسه بّشار األسد. 
يذكر أّن جورج وسوف 
يحيي أخيرًا حفالت في 
عدد من الدول العربية، 

آخرها في العاصمة 
السعودية الرياض، 

وسيحيي حفًال في األردن 
في 7 يناير/ كانون الثاني 
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ــاذا  ■ مــا هــي آخـــر الــتــرجــمــات الــتــي نــشــرتــهــا ومـ
تترجم اآلن؟

آخــــــــر تــــرجــــمــــاتــــي كـــــتـــــاب »صــــنــــيــــع الــــلــــه« 
أغــامــبــني،  جــورجــيــو  اإليــطــالــي  لفيلسوف  ل
و»أوديــب مضاّدًا« لجيل دولــوز وفيليكس 
غواتاري، وبعدها انشغلُت بكتابني آخرين: 
»اعـــتـــرافـــات الــلــحــم« ملــيــشــيــل فــوكــو و»ألـــف 

ح« لجيل دولوز وفيليكس غواتاري.
ّ
مسط

■ مــا هــي بــرأيــك أبـــرز العقبات فــي وجــه املترجم 
العربي؟

أسّميه  مــا  أو  إيطيقية،  ذاتــيــة  ّواًل، عقبات  أ
ــر الــحــيــاء والـــتـــواضـــع، ألننا 

ّ
بـــضـــرورة تــوف

ــة الــحــيــاء، حــني يسمح 
ّ
نــجــد الــكــثــيــر مــن قــل

بــعــض املــتــرجــمــني ألنــفــســهــم بــــأن يــقــّدمــوا 
أعــمــااًل مغلوطة، مليئة بــاألخــطــاء، بمعانٍ 

معكوسة ودالالت مضطربة. 
نــحــتــاج، مـــن أجــــل إصـــــاح حــــال الــتــرجــمــة، 
إلى الكثير من الحياء والتواضع والصدق، 
ــنــقــد  وال بـــــّد لــلــمــتــرجــم أن يــمــتــلــك حـــــّس ال
ــه على  ــدراتــ اتـــه وقــ الـــذاتـــي ومـــراجـــعـــة كـــفـــاء
الـــتـــطـــويـــق واملـــعـــرفـــة الـــدقـــيـــقـــة بــالــلــســانــني 
املــعــنــّيــني، والــقــدرة على إظــهــار الفويرقات 
ــه يـــجـــب الــتــخــلــي عــن  ــ الـــصـــغـــرى. أعـــتـــقـــد أنـ
 الجانب املــقــاوالتــي الــذي اخــتــرق الترجمة، 
 يـــؤّدي إلــى املكاسب املالية. 

ً
فباتت مــدخــا

فإذا كنا نترجم ونحن جهلة أو كنا نترجم 
ــة حــيــاء، فــإن جهد الترجمة 

ّ
ونــحــن على قــل

ق باملترجم. 
ّ
ضائع. هذا في ما يتعل

 وهـــــنـــــاك عـــــوائـــــق ذات صـــبـــغـــة جـــمـــاعـــيـــة، 
ــات مــخــتــّصــة  ــســ ــؤّســ ــدم وجـــــــود مــ ــ  مـــنـــهـــا عــ
ل بما يحيط 

ّ
ــة وذات مصداقية تتكف ــق والئ

الـــتـــرجـــمـــة مــــن أدوار، كــالــنــشــر والــتــدقــيــق 
والــتــحــقــيــق وشـــــــراء الـــحـــقـــوق، وال بـــــّد مــن 
مــؤّســســات تحكيم لنقطع دابـــر الترجمات 

املغشوشة.

■ هناك قول بأن املترجم العربي ال يعترف بدور 

املحرر. هل ثمة من يحّرر ترجماتك بعد االنتهاء 
منها؟ 

ّررُت ترجماتي إلــى مــراجــعــني، واملترجم  ـ ـ ـ مـ
ــا قبل  الـــــذي ال يــعــتــرف بــأهــّمــيــة الــــقــــارئ مـ
عــالٍ أو محاولة إخفاء  الطبع ينطلق مــن تــ
نــقــص أو خـــوف مــن الــنــقــد املــبــّكــر ألعــمــالــه. 
املراجعة ضــروريــة، شــرط أن يكون املراجع 
كفؤًا ونّدًا للمترجم، وعارفًا باالختصاص، 
فا معنى أن يراجع ترجمة نص فلسفي َمن 
فسد 

ُ
 مراجعته ست

ّ
هو جاهل بالفلسفة، ألن

الــنــص ومــقــاصــد املــتــرجــم ومــقــاصــد النص 
األصلي.

ــنــاشــر، ال ســيــمــا في  ■ كــيــف هـــي عــالقــتــك مـــع ال
مسألة اختيار العناوين املترجمة؟

لــــــم أذهــــــــــب إلــــــــى نــــــاشــــــر، ولــــــــم يـــــحـــــدث أن 
خــاصــمــُت نـــاشـــرًا. هـــم َمــــن يــهــاتــفــونــنــي أو 
ــتـــرونـــي،  ــكـ ــدي اإللـ ــريــ  يـــكـــتـــبـــون إلــــــّي عـــبـــر بــ
 وَمـــــن تــعــامــلــُت مــعــهــم أجــــد أنـــهـــم يـــقـــّدرون
جــهــدي. وحــــول االقـــتـــراحـــات، فــمــّرة أنـــا َمــن 
 
ً
أقترح على الناشر عنوانًا أو مفّكرًا، ومــّرة

يقترح هو.

صفاقس ـ العربي الجديد

■ كيف بدأت حكايتك مع الترجمة؟
لم أدرس الفلسفة باللسان العربي؛ 
ــة.  ــ ــــدراسـ كـــانـــت الـــفـــرنـــســـيـــة لـــغـــة الـ
ــهــدُت كثيرًا كــي أحسم خصومة األلسن.  اجــت
أرى أنــنــي قــد دخــلــُت الــلــســان الــعــربــي دخــول 
غــريــٍب رغـــم أنــنــي أتــحــّدثــه يــومــيــًا، كــمــا أنني 
غريب في اللسان الفرنسي حتى ولو امتكلُت 
املعرفة من خاله. لسنوات، جّربُت اللسانني 
عــبــر الــكــتــابــة الــفــلــســفــيــة، ولـــي مــعــرفــة قليلة 
باليونانية والاتينية واألملانية واإلنكليزية، 
وهـــي أدوات أســتــعــمــلــهــا فـــي دروســـــي. وبــمــا 
أنــي أعتبر أن االشتغال على الفلسفة اليوم 
يحتاج إلــى ثــاث خــصــال: الترجمة ومعرفة 
تاريخ الفلسفة والتفكير بشكل حــّر، لــذا فإن 
اللقاء بالترجمة كان حتميًا. كما دفعني إلى 
ذلــك الـــردُّ على بعض ُمقاولي الترجمة مّمن 
يتصّدون لها دون أن يتقنوا لسان النص وال 
ى لسانهم. وبعضهم مّمن يجد نفسه أمام 

ّ
حت

ب عليه فيتجاوزه. 
ّ
مفهوم ال يستطيع التغل

ب املفاهيم 
ّ
في مثل هذه الوضعيات، كنت أقل

على أكثر من وجــه حتى أبلغ الــداللــة األقــرب 
إلــى روح النص. بإيجاز، أتيُت إلــى الترجمة 

ضمن محاولة إلثراء اللسان العربي. 

باريس ـ العربي الجديد

على موقعها اإللكتروني، تضع »األكاديمية 
الفرنسية« سيرة ذاتية مقتضبة عن عضوها 
خب 

ُ
الجديد، ماريو برغاس يوسا، الــذي انت

ش 
ُّ
الخميس املــاضــي، تقول فيها إن »التعط

ــل دافــعــًا لـــوجـــوده، فــي إشـــارة 
ّ
لــلــحــريــة« يــمــث

ــتــه ككاتب   حياته الشخصية ورســال
ّ
إلــى أن

تعّبران عن ثورته على السلطة األبوية.
تعريف األكــاديــمــيــة يــطــرح تــســاؤالت عميقة 
عـــن رؤيـــتـــهـــا لــلــحــريــة فـــي وصــفــهــا لــلــكــاتــب 
»إســرائــيــل« التي  ــد لـــ البيروفي )1936( املــؤّي
زارها عّدة مــّرات، واملنحاز لحروب الواليات 
 عن 

ً
ــحــدة بــاســم »الــديــمــقــراطــيــة«، فــضــا

ّ
املــت

ــه الــعــنــصــريــة املـــعـــاديـــة لــســّكــان أمــيــركــا  ــ آرائــ
الــاتــيــنــيــة األصـــلـــّيـــني، والـــتـــســـاؤل كــذلــك عن 
معنى التمّرد على السلطة األبوية، بالنسبة 
همت مــن كبار 

ُّ
إلــى األكــاديــمــيــة الــتــي طــاملــا ات

يها أفــكــارًا رجعية 
ّ
ــاب الفرنسّيني بتبن

ّ
الــكــت

 انتخابه 
ّ
فــي الــلــغــة والــثــقــافــة أيــضــًا. كــمــا أن

ليشغل الكرسي الثامن عشر في األكاديمية، 
 الفيلسوف الفرنسي ميشيل سيريس 

َ
مكان

)1930 - 2019(، يثير تساؤاًل آخر حول ورود 
اسم يوسا ضمن قائمة شخصيات ضّمتها 
شرت العام الجاري، 

ُ
»وثائق باندورا« التي ن

ومــن قبلها »وثــائــق بنما« عــام 2016، قاموا 
بــإخــفــاء مــايــني الـــــــدوالرات عــبــر تأسيسهم 
شــــــركــــــات »أوفـــــــــشـــــــــور« فــــــي جــــــــزر الــــــعــــــذراء 

البريطانية بهدف التهّرب الضريبي.
ــا بــعــمــٍل  ــام يـــوسـ ــيـ ـــى املـــفـــارقـــة فــــي قـ

ّ
وتـــتـــجـــل

بة 
ّ
مخالف للقانون بعدم دفع الضرائب املترت

على عــائــداتــه األدبــيــة، فــي مــمــارســة تتشابه 
مــع ســيــاســات األنــظــمــة الــديــكــتــاتــوريــة التي 
انــتــقــدهــا فـــي أعــمــالــه، حــيــث ســـارعـــت زوجـــة 
ــتــــه »حــفــلــة الــتــيــس«،  الـــديـــكـــتـــاتـــور، فـــي روايــ
ــا خـــــــارج الــــبــــاد حــني  ــهــ ــوالــ ــهـــريـــب أمــ ــى تـ ــ إلــ
أيقنت أن حْكم عائلها أوشــك على السقوط 
ــيـــال زوجــــهــــا. ال  ــتـ فــــي الـــدومـــيـــنـــكـــان بـــعـــد اغـ
تــكــتــفــي املــؤّســســة الــثــقــافــيــة الــفــرنــســيــة الــتــي 
نــشــئــت فـــي الـــقـــرن الــســابــع عــشــر، بتجاهل 

ُ
أ

 هذه الحيثيات، فانتخاب يوسا يخالف 
ّ

كل

عبد العزيز العيادي

تطرح عضوية الكاتب 
البيروفي في األكاديمية 
تساؤالت حول انحيازاته 

للسياسة األميركية، وآرائه 
العنصرية ضّد سّكان 

أميركا الالتينية األصليين

تقف هذه الزاوية مع 
مترجمين عرب في 
مشاغلهم وأحوال 

الترجمة إلى اللغة 
العربية اليوم. »دخلت 

عالم الترجمة للرّد على 
الُمقاولين مّمن يتصّدون 

لها دون أن يتقنوا لسان 
النص وال حتّى لسانهم«، 
يقول المترجم التونسي، 

في حديثه إلى »العربي 
الجديد«

األكاديمية الفرنسية ويوسا تساؤالت ال بّد منها

ل هو الذي نوّد أن نولد فيه مكانُنا الُمفضَّ

في الدفاع عن حّق َمن نستضيفهم في لغتنا

نحتاج إلصالح حال 
الترجمة إلى الكثير 

من الحياء والتواضع

ظهر اسمه ضمن وثائق 
باندورا التي ضّمت 

شخصيات متهّربة ضريبيًا

ال أترجم لليمين 
وال أترجم نّصًا يسكنه 

التعّصب والرجعية

أستاذ  تــونــســي،  وأكــاديــمــي  م  ج ر ت م
الفلسفة في »جامعة صفاقس«. من 
أبرز ترجماته: »المنبوذ« و»صنيع اهلل« لـ 
جورجيو أغامبين، و»األوحد وملكيّته« 
والمعاودة«  و»الَفْرق  شتيرنر،  اكس  م ـ  ل
لـ جيل دولوز، و»أوديب مضاّدًا« لـ جيل 
ــوز وفيليكس غــواتــاري. ولــه من  دول
والسعادة«،  الموت  »إيتيقا  ّفات:  ل ؤ م ل ا
و»ميشيل فوكو: المعرفة والسلطة«، 
و»مسألة الحرية ووظيفة المعنى عند 
ميرلوبونتي«، وصدر مؤلّفه األخير هذا 

العام بعنوان »فلسفة الواقع«.

بطاقة

2425
ثقافة

مفّكرة المترجم

متابعة

قصائد

فعاليات

■ هل هناك اعتبارات سياسية الختيارك لألعمال 
التي تترجمها، وإلى أي درجة تتوقف عند الطرح 
ــلــمــادة املــتــرجــمــة أو ملـــواقـــف الــكــاتــب  الــســيــاســي ل

السياسية؟
ال أتـــرجـــم لــلــيــمــني إطـــاقـــًا. ال أتـــرجـــم نــّصــًا 
تسكنه الرجعية أو التعّصب، أو ملن أعتقد 
 مــــقــــّدســــًا. ال أخــفــي 

ً
أنـــهـــم ُيـــنـــتـــجـــون جـــهـــا

بــأال يتعّدى عمر أعضائها  الئحة أنظمتها 
الــخــامــســة والــســبــعــني، بينما يــقــتــرب يوسا 
مــن الــســادســة والثمانني، بــاإلضــافــة إلــى أنه 
ـــف كــتــابــًا واحـــــدًا بــالــلــغــة الــفــرنــســيــة، 

ّ
لـــم يـــؤل

وُيعّد قريبًا من دوائر النخبة األنغلوفونية، 
بــالــنــظــر إلـــى دفــاعــه عــن مــواقــف الــعــديــد من 

اإلدارات األميركية املتعاقبة.
 تــرشــيــحــه، الــــذي لـــم يــحــظ بــالــكــثــيــر من 

ّ
لــكــن

الــتــرحــيــب، أتـــى فــي ســيــاق اعــتــبــاره »ُمــحــّبــًا« 
ــه كــاتــبــًا  ــيــــس كــــونــ ــة، ولــ ــيـ ــرنـــسـ ــفـ لـــلـــثـــقـــافـــة الـ
فــرانــكــفــونــيــًا مــثــل آخـــريـــن تـــّم انــتــخــابــهــم في 
األكاديمية؛ مثل آسيا جبار وأمــني معلوف 
وفرانسوا تشينغ، كما أنه لم ُيقم في باريس 
ســوى ثــاث سنوات في بدايات شبابه، ولم 
يحمل الجنسية الفرنسية أيضًا على خاف 
 هــــواه 

ّ
ــل ــــؤالء الـــكـــتـــاب، وبــــذلــــك يـــظـ مــعــظــم هــ

ك حول اإلضافة التي قد يقّدمها  موضع تشكُّ
يوسا في موقعه الجديد.

ــشــر فـــي الــســنــوات 
ُ
فـــي أكــثــر مـــن اســتــطــاع ن

فون فرنسّيون عن 
ّ
القليلة املاضية، عّبر مثق

استهجانهم من بقاء األكاديمية التي انتهت 
الحاجة إليها، بحسب آرائهم التي لفتت إلى 
أنها فقدت تأثيرها منذ زمــن بعيد، وتضّم 
أعــضــاء ال يــتــذّكــر الــفــرنــســيــون كــتــابــًا واحـــدًا 
اب فرنسا؛ مثل 

ّ
لهم، ورفضها قبول أهــّم كت

بلزاك وفلوبير وبودلير وغيرهم. 

ني لسُت متحزبًا، 
ّ
اتي اليسارية، لكن انتماء

وال أكون تابعًا. 
ــفــــّرع  ــتــ ــا تــ ــمــ ــهــ ــنــ ــئــــني وعــ ــيــ  دافـــــــعـــــــُت عــــــن شــ
بــقــيــة خـــيـــاراتـــي: دافـــعـــت عـــن املــعــنــى وعــن 
الحّرية. ال يمكن ملن وضع هاتني القيمتني 
كــمــعــيــار أن يــســاهــم فـــي نــشــر أفـــكـــار تـــرّوج 
للجور والــامــســاواة، أو كــتــابــات هــي جزء 
من أالعيب الهيمنة واالستبداد والترويج 

للدوغمائية.

■ كيف هي عالقتك مع الكاتب الذي تترجم له؟
عرفُت بعض َمن ترجمُت لهم عبر اللقاءات، 
العربية كانت  إلــى   أغلبية مــن نقلتهم 

ّ
لكن

لي معهم ِصات فكرية، وجدانية، أسلوبية. 
ـلــوب هــو عــنــدي ليس مسألة تقنية،  واألسـ
وإنـــــمـــــا إجـــــابـــــة عـــــن ســــــــؤال خــــطــــيــــر: كــيــف 

نتعاطى مع اللسان؟

■ كيف تنظر إلى جوائز الترجمة العربية؟
 مــــن املــــؤّكــــد 

ْ
ــكــــن ــُت مــــع ولــــســــت ضـــــــّد. لــ  لــــســ

م  ـ ـ ـرجـ ـ تـ ـ ـ ه أن يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ل ـي  ـ غـ ـ ـ بـ ـ ـ نـ ـ ـ ـم ال يـ ـ ـ ـ ـرجـ ـ ـ ـ تـ ـ ـ ـ ـ  املـ
ّ
 أن

ــصــب عينيه جــائــزة، فــهــذا يــنــدرج ضمن 
ُ
ون

املقاوالت الثقافية. على َمن يترجم أن يضع 
 الضيف الذي يأتي به إلى 

ّ
صب عينيه حق

ُ
ن

لغته.

الغالب مشاريع مترجمني  لترجمة عربيًا في  ا  ■
ــع الـــتـــرجـــمـــة  ــاريــ ــشــ ــنـــظـــر إلــــــى مــ أفـــــــــــراد، كـــيـــف تـ

املؤسساتية وما الذي ينقصها برأيك؟
ال أعــتــقــد بــوجــود مــؤّســســات مــخــتــّصــة في 
الــتــرجــمــة فــي عــاملــنــا الــعــربــي. انــظــْر فــي من 
يعمل في ما يتوفر من مؤسسات وستجْد 
أغــلــبــّيــتــهــم مــّمــن ال عــاقــة لــهــم بــالــتــرجــمــة. 
عنى بالترجمة أن 

ُ
ُيفترض باملؤسسة التي ت

تكون فضاًء يحضر فيه أصحاُب الكفاءات، 
ات،  ات والــبــذاء نا نجد أصحاب الــوالء

ّ
ولكن

 الوالء بذيء. 
ّ
ذلك أن

ــرة 
ّ
وفـــي الــنــتــيــجــة، لـــن نــجــد إنــتــاجــات مــؤث

وفــاعــلــة تــشــّكــل عــامــات فــي تــغــذيــة املعرفة 
العربية من الثقافات األخرى. 

انتخاب في »زمن عصيب«

كنُت سآتي إلى إسطنبول

افتُتح، يوم الجمعة الماضي، في غاليري »آرت أون 56« ببيروت، معرض لَمعان 
الحادي والثالثين  عيسى حلوم، والذي يستمرّ حتى  لبناني  ل ا للتشكيلي  الطبيعة 
من كانون األول/ديسمبر المقبل. يقّدم الفنان الشاب لوحاٍت تحتفي الطبيعة، من 

تضاريس وُخضرة، ضمن تنويعات لونية تذّكر باشتغاالت االنطباعيين.

النصوص:  صناعة  في  بعنوان  جلسًة  بباريس  الوطنية«  ا  س ن ر ف ة  ب ت ك م « ت  م ّظ ن
الفرنسية.  بالعاصمة  ريشليو  شــارع  في  فرعها  في  ك  ــ ل ذ و  ، ب ا تّ ك ت  ا ّد و س م
إميل  ـ  يستعرض ثالثٌة من القيّمين في المكتبة ثالث مسّودات: رواية جيرمينال ل
ـ  غيّوم أبولينير، ومقالة شذرات من خطاب عاشق ل ـ  زوال، وقصيدة منطقة ل

روالن بارت.

يوم األربعاء، الثامن من كانون األول/ديسمبر المقبل، يعقد »المتحف الفلسطيني« 
فلسطين:  العام عنوان  الثالث، والذي يحمل هذا  الثانوي  رام اهلل مؤتمره  في 
إنتاج المعرفة، إنتاج المستقبل. يُعَقد المؤتمر في »جامعة بيرزيت«، ومن بين 
المتحّدثين فيه: رنا بركات، لينا ميعاري، شارة دوماني، مهند مصطفى، خالد 

الفوراني، مي البزور، أباهر السقا، عالء العزة.

جيف كونز: تائٌه في أميركا عنوان معرض للفنان األميركي، افتُتح في الحادي 
والعشرين من الشهر الجاري في »غاليري متاحف قطر ــ الرواق« بالدوحة، حيث 
يستمرّ حتى الثالث عشر من آذار/مارس من العام المقبل. يضّم المعرض عددًا من 

أبرز تجهيزات كونز المعروفة بانتمائها إلى عوالم فن البوب ورؤيته.

عمر أردام

طائر الرعد
لو جئُت إلى الحياة 

كنُت سآتي إلى إسطنبول
ليس مهّمًا في أي منطقة

 على بعض 
ً ّ
يكفي أن يكون مكانًا مــطــا

األشجار
 األحوال سوف أرى البحر

ّ
فبكل

ستهزمني الرياح الشمالية املنحرفة
والرياح الجنوبية الغربّية الظاملة

وعندما أذهب إلى املدرسة
ويسألونني عن مكان والدتي 

سأغلق عينّي وأقول: إسطنبول
وستمّر من أماِم عينّي

ــيـــاء الــتــي تــجــعــل املــــدن األخـــرى   األشـ
ّ

كـــل
تغار من إسطنبول:

لب في إميرجان البرودة تحت شجرة الدُّ
ودرج جيهانغير الــطــويــل، وكــأنــه يمتّد 

أللف درجة
العبور من بشيكتاش إلى أوسكودار

ارة ُح القميص عند تمايل العبَّ
ْ
ت

َ
وف

هطول املطر أثناء النزول في سلطان تبة
وجمع التني من الحدائق املنسية.

ل هو الذي نوّد أن نولد فيه
َّ

فض
ُ
نا امل

ُ
مكان

لكننا لدينا املوت أيضًا
ه اإلنسان  ما يحبُّ

ّ
وكأن

ال يأخذه إال بموته.
■ ■ ■

أوسكودار
أوسكودار هي آسيا حتى الّصني

ورغم أن الرياح تترك الفتيات
ذوات الشعر الّرغوّي على الشاطئ

 شتاء
ّ

في كل
فسوف يسكنها املطر الغاضب.
ٌ»ِمْحِرَمة« تشبه ساعة الشمس

بجانبها درٌج ضيق
ومكتبة أطفال ال يزورها أحد

يعبر الناس من أمامها في صمت.
جامع شمسي باشا املبنّي مــن أخشاب 

شجر الجوز
 على جيهانغير بنظرٍة جانبيٍة

ُّ
يطل

ومثلما قال طانبينار:
إذا ذهبْت أوسكودار تذهب إسطنبول

ــفــــال أن يـــســـيـــروا في  وال يــســتــطــيــع األطــ
الشوارع.

أوسكودار هي آسيا حتى الصني.
■ ■ ■

الطبيعة الخطأ
في كانون الثاني تسطع الشمس

والـــريـــاح الــشــمــالــيــة تــتــصــّبــب عــَرقــًا على 
األساك الكسولة

الجدران أزهرت منذ زمٍن بعيد
شبع األرض

ُ
واملياه التي ت

تأتي من الشتاء القارس
انقلب حال املواسم 

ــكــــذا، وإلــــــى أيـــن  فــكــيــف يــنــبــت الـــخـــبـــز هــ
تذهب الطبيعة؟

■ ■ ■

 لــلــشــعــب الـــذي 
َ

ســــوف ُيـــســـقـــون الـــبـــيـــض
ضُعفت أحباله الصوتية

لــيــضــَع الــبــائــعــون أقــدامــهــم بــثــبــاٍت على 
 خطوة

ّ
األرض في كل

وهم يتجولون واألسبتة فوق ظهورهم
فالفضائح كثيرة في هذا السوق.

■ ■ ■

أغلقت النوافذ بإحكام
 بإحكام

َ
هكذا أغلقِت النوافذ

ــزقــــة  ــد تـــســـمـــع زقــ ــعــ ــم تــ ــ ــا لــ ــ ــهـ ــ ــة أنـ ــ ــــدرجــ لــ
العصافير على األغصان

في قدميها شبشب فضّي، 
وال تعرف شيئًا عن الذين يضعون املاء 

فوق الخبز.

أغلقِت النوافذ بإحكام
وألقت جسدها على السرير 

بغرور بندقية صّياد
 ليلة.

ّ
وصارت أحامها تكبر كل

أغلقت النوافذ بإحكام 
وأصـــبـــحـــت تــــرى الـــشـــمـــوس الــطــفــلــة في 

حديقة املدرسة
مــثــل بــعــوض الــصــيــف الــــذي يــضــرب في 

زجاج النوافذ.

أغلقت النوافذ بإحكام
 صباح

ّ
حتى صار قلُبها يخفق كل

مثل نافذة في رياح لوتوس.

لم يبق شيٌء صادق معها
ها.  غير عظام فكِّ

)ترجمة عن التركية: 
أحمد زكريا ومالك دينيز أوزدمير(

الشمس تبقى وحدها
سيكون على الشمس أن تــقــوم بالكثير 

من األعمال هذا الصباح
 
ُ
 املــطــرّيــة

ُ
لــيــلــة أمــــس، أســقــطــِت الــعــاصــفــة

بعض األشجار؛
ــة، وشــــجــــرة  ــيــ ــانــ ــابــ ــيــ ــاح الــ ــفــ ــتــ شــــجــــرة الــ

األكاسيا الفاسدة،
َبعثر.

ُ
ْعُر األشجار امل

َ
وش

 فوق الصخور
ٌ
 عابسة

ُ
القطط

 تنتظُر نبّيًا جديدًا
ُ
والِغربان

كأنها تسمع أصوات أسماك القاع
وهي تهيم على وجهها في املوج،

وتسمع أصوات الطحالب.

سيكون على الشمس أن تــقــوم بالكثير 
من األعمال هذا الصباح

دة
ّ
 األشياء املعق

ّ
ضيء كل

ُ
ئ وت

ّ
دف

ُ
لكي ت

وسوف تهطل السماء املنشقة.
■ ■ ■

فضائح صغيرة
هؤالء يريدون الفضائح الصغيرة:

تّجاُر الَبيض في هذه األيام
 الّدجاِج الهارُب

ُ
وفرخ

والبيض الطازج الذي سقط وتكّسر.

ون سقف املزرعة
ّ
هكذا سيغط

وبهذه الطريقة
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)Getty( 2019 ،»مبنى »معهد فرنسا« الذي »يحتضن األكاديمية الفرنسية

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

عمر أردام

Ömer Erdem شاعر تركي ولد في مدينة 
قــونــيــة عـــام 1967. تــخــّرج مــن قــســم اللغة 
فــي »جــامــعــة إسطنبول«.  لتركية وآدابــهــا  ا
التسعينيات.  بــدايــة  مــنــذ  ر قــصــائــده  شــ ــ ن ــ ي
ــى عــام  ــ ــدرت مــجــمــوعــتــه الــشــعــريــة األولـ صــ
ســدلــت على 

ُ
1996 بــعــنــوان »الــحــبــال الــتــي أ

ها مجموعات: »الرياح تتأوه 
ْ
العالم«، وتبعت

ــافـــة« )2002(، و»أوســــكــــودار«  بــقــدر املـــسـ
ــيـــر« )2011(، و»األعـــمـــى«  )2009(، و»ِجـ
ـا«  ـ ـ ــدهـ ـ بـــقـــى وحـ ــ ــس تـ ـ ـمـ ـ ـ ــشـ ـ ـ ل )2012(، و»ا
ــًا مـــحـــّررًا فـــي مجلة  ــي )2021(. يــعــمــل حــال
ــاشــَجــار« األدبــيــة، الــتــي أصــدرهــا للمّرة 

َ
»ك

اب جيله.
َّ
ت
ُ
األولى عام 1997 مع بعض ك

بطاقة

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

عبد العزيز العيادي خالل تكريم له أقيم هذا الشهر في »كلّية اآلداب والعلوم اإلنسانية« بصفاقس

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني



سينما

سعيد المزواري

ــرة  ــ ــاهــ ــ ــقــ ــ ــ م »مـــــــهـــــــرجـــــــان ال ُيــــــــــكــــــــــرِّ
السينمائي الـــدولـــي«، فــي دورتـــه 
الـــ43 )26 نوفمبر/تشرين الثاني 
ـ 6 ديسمبر/كانون األول 2021(، الفرنسي 
ــــدوب الــــعــــام ملـــهـــرجـــان  ــنـ ــ تـــيـــيـــري فـــريـــمـــو، املـ
»معهد  « السينمائي، واملــديــر الــعــامّ لـ

ّ
»كــــان

 ألحــد 
ٌّ

لــومــيــيــر« فـــي لـــيـــون. تــكــريــٌم مــســتــَحــق
ــــي الــســيــنــمــا  ــيــــرًا فـ ــأثــ ــر الـــشـــخـــصـــيـــات تــ ــثــ أكــ
س ثقافة 

ّ
ـيــوم. »سينفيلي« يتنف ــة الـ ــي ــعــامل ال

 
ٌ

 الــســابــع وتــاريــخــه، ومـــســـؤول مــعــروف
ّ
الــفــن

بعاقاته الواسعة في الوسط الفني، وقدرته 
غير العادية على العمل املــتــواصــل، وضبط 

نديم جرجوره

 بتسجيلٍ 
ً
ـــور الــفــوتــوغــرافــيــة، ُمـــرفـــقـــة الـــصُّ

ســمــعــي بــصــري )شــريــط فــيــديــو »فـــي أتــش 
ــَمــاد »اســتــعــادة«. كاميرا صغيرة،  أس«(، ِع
محمولة على يــٍد واحـــدة، ركــيــزة »يوميات 
شـــــارع جـــابـــريـــئـــيـــل«. الــفــيــلــمــان وثــائــقــيــان 
ـيــنــي رشـــيـــد  لــســطـ ـ ـفـ لـ ـ ــدان )2021(، لـ ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ـ جـ
ص 

َّ
لخ

ُ
مشهراوي. مشتركات عّدة بينهما، ت

ــــي: حـــضـــور طــــــاٍغ لــفــلــســطــني، ذاكـــــرة  ــــاآلتـ بـ
ــــاالت، مــبــاشــرة أو  ــّوالٍت وحـ وتــاريــخــًا وتـــحـ
مــواربــة؛ السينما، صـــاالٍت وصناعة أفــام؛ 
الذاتّي، تجربة وعيشًا وعاقات وأحاسيس. 
 فـــي بــنــيــة الــنــص 

ٌ
تــفــاصــيــل أخــــرى حـــاضـــرة

السردي، أو في هوامشه. شخصيات تظهر 
»يــومــيــات«   فــي الـــ

ّ
بــني حـــنٍي وآخــــر، رغـــم أن

 
ٌ
ــن هـــامـــشـــًا أوســــــع لـــهـــا، فــالــشــخــصــيــات ركــ
أســاســّي فيها. الــذكــريــات الــخــاصــة برشيد 
مــشــهــراوي تــنــبــثــق مـــن روايــــــِة آخــــر، أو من 

معاينته الذاتية راهنًا ُيقيم في جغرافّيته.
صبح 

ُ
 قليلة مــذكــورة فــي الــفــيــلــمــني، ت

ٌ
مـــدن

إحداها ديكورًا نابضًا بحياٍة وارتباطات، 
ها لتبّدالت يفرضها كورونا في 

ّ
تخضع كل

بــاريــس )يــومــيــات شـــارع جــابــريــئــيــل(. يافا 
ة امــتــداُد لهما 

ّ
 غـــز

ّ
أســـاس »اســتــعــادة«، لــكــن

ل في أشياء 
ّ
)األســـاس واالســتــعــادة(. التوغ

»يـــومـــيـــات«، يذكر  ــاٍض قــريــٍب )فـــي الــــ مــن مــ
مشهراوي تاريخ والدتــه: 18 يناير/كانون 
الــثــانــي 1962(، والــســفــر فــي رحــلــة الــعــودة 
إلــــى أزمــــنــــٍة قــديــمــة )بــــــدءًا مـــن عــــام 1913(، 
يكتبان بالكاميرا سيرة فرٍد وحكاية وطن 
 

ٌ
وتــفــاصــيــل مــتــغــّيــرات، مــعــظــمــهــا مــفــروض
بقّوة احتال )إقامة الكيان اإلسرائيلي في 
فلسطني( وبسطوة وباء )كورونا(. السيرة 
مــكــتــوبــة بـــســـاســـة وتـــبـــســـيـــٍط، وبـــابـــتـــعـــاٍد 
 زخــرفــة سينمائية، فالحكاية أهــّم، 

ّ
عــن كــل

التفاصيل الصغيرة إلى حّد الهوس، بحسب 
متعاونني معه.

مواليد عام 1960، ورث فريمو حّب السينما 
من والده املهندس في »كهرباء فرنسا«، قبل 
 ُيخّصص بحث تخّرجه بموضوع بدايات 

ْ
أن

»بــوزيــتــيــف«.  الفرنسية  السينمائية  ة  ــ
ّ
ل ـ جـ ــ مل ا

 تــوظــيــفــه أجـــيـــرًا فـــي »مــعــهــد لــومــيــيــر« 
ّ
لـــكـــن

)األخــوان لوميير مؤّسسا السينماتوغراف، 
واالســم بالفرنسية يعني الضوء بالعربية( 
ــع 

َ
ــط

َ
ــتـــرة، ق ــفـ ــه فــيــه لـ ــّوعـ عــــام 1983، بــعــد تـــطـ

ــقــة فــي السينما.  ّم بحثه لنيل الــشــهــادة املــعــ
 
ّ
ــم مــيــدانــي عـــن فــن

ّ
ــك، بـــدأ مــســار تــعــل بــعــد ذلــ

اعها، كمدير 
ّ
االحتفاء بتاريخ السينما وصن

ــمــه بـــرتـــران 
ّ
ـــي لــلــمــعــهــد، إلــــى جـــانـــب مــعــل

ّ
فـــن

ما احتفاالً 
ّ
تافرنييه، مدير املعهد. معًا، نظ

بالذكرى املائة للسينما، عام 1995: »ذهبُت 
ــه عــن »سينفيليته«،  إلــى تافرنييه ملــحــاورت
»بـــوزيـــتـــيـــف« مـــن أجــل  ــرة بــــ ــاكـ ــبـ وعـــاقـــتـــه الـ
ــتـــحـــق بــاملــعــهــد   ألـ

ْ
ــثـــي. عـــرضـــت عــلــيــه أن بـــحـ

كــمــتــطــّوع، فــلــم يـــتـــرّدد فــي الــتــرحــيــب بـــي. لم 
أغــــادر املــعــهــد مــنــذ ذلـــك الـــيـــوم، الــــذي صــدف 
 شــاهــدُت فيه »الــخــروج مــن معامل 

ْ
أيــضــًا أن

لــومــيــيــر« لــلــمــّرة األولــــــى. بــاخــتــصــار، هــنــاك 
 امرئ. كان هذا حتمًا 

ّ
أّيام فارقة في حياة كل

أحدها، بالنسبة إلــّي«. يسهر تييري فريمو 

منذ أكثر من 10 أعوام على تنظيم »مهرجان 
ــر«، املــتــمــحــور حــــول إرث الــســيــنــمــا،  ــيـ ــيـ لـــومـ
ــبـــر جـــائـــزة  ـــاعـــهـــا عـ

ّ
ــن واالحــــتــــفــــاء بــــأبــــرز صـ

لوميير، التي تعاقب على استامها كباٌر في 
اإلخـــراج والتمثيل، أمــثــال كلينت إيستوود 
ــــن ســـكـــورســـيـــزي  ــارتـ ــ وكــــاتــــريــــن دونـــــــوف ومـ
ــرجــل أيــضــًا مهّمة  وجــني كامبيون. يشغل ال
دير 

ُ
رئــاســة شركة »سينما لوميير«، التي ت

ــة، ويـــتـــرأس »جمعية  ــربـ  وتـــجـ
ّ
3 صــــاالت فــــن

األخوين لوميير«، املسؤولة عن أرشيفهما. 
 أنجز 

ْ
من دون تناسي اشتغاله اإلخراجي، إذ

»لــومــيــيــر، وتــبــدأ الــحــيــاة« )2016(، وثائقي 
يــرتــكــز عــلــى مـــونـــتـــاج 108 أفـــــام لــأخــويــن 
ــديــع يقرأه  ــي السينما، مــع تعليق ب ــخــتــرَع ُم

بصوته.
قبعات عـــّدة فــي حـــوزة رجـــٍل ال يــّدخــر جهدًا 

والـــتـــوثـــيـــق أهــــــــّم، واالحــــتــــفــــاظ بــالــلــحــظــة 
اآلنـــّيـــة، بــتــفــاصــيــلــهــا ورتــابــتــهــا وتــكــرارهــا 
ــات«(، نــــــواة مـــطـــلـــوبـــة، وهــــدف  ــيـــ ــومـــ »يـــ ـــ )الـــ

ُيرتجى تحقيقه.
 تمنح رشيد مشهراوي مادة بصرية 

ٌ
صدفة

ى بـــُصـــور 
َّ
ــذ ــ ــغـ ــ ــّي، ُيـ ــقــ ــائــ تــصــلــح لـــُصـــنـــع وثــ

فوتوغرافية، باألسود واألبيض، ذات جودة 
ــيــة وُمــبــهــرة، تلتقط نــبــض حياة  فــنــيــة عــال

ما 
ّ
فــي املنافحة عــن السينما وقضاياها، كل

 أول: فــي الفترة 
ٌ

دعــت الحاجة إلــى ذلــك. مثل
الــحــرجــة، الــتــي مـــّرت بــهــا صــنــاعــة السينما، 
ي الصاالت، بسبب اإلغاق 

ّ
خصوصًا ُمستغل

االحترازي الذي تلى استفحال وباء كورونا، 
ـــرة )28 ديــســمــبــر/ كــانــون 

ّ
ــالـــة مـــؤث كــتــب رسـ

األول 2020( احــتــفــاًء بــمــرور 125 عــامــًا على 
تــنــظــيــم أول عــــرض ســيــنــمــائــي، جــــاء فــيــهــا: 
ل صاالت السينما للمّرة األولى. ما لم 

ّ
»تتعط

قه وباٌء 
ّ
تنجح في فعله الحروب العاملية، حق

وا، 
ّ
 يخط

ْ
ــاب األعــمــدة أن

ّ
)...(. كنا نــوّد مــن كــت

عوض مقاالتهم عن املوت املزعوم للسينما، 
وقــــفــــة تـــفـــكـــيـــرٍ رقــــيــــقــــة، أو بـــعـــض عــــبــــارات 
 ُيــذّكــروا بإسهام الفن السابع 

ْ
االعــتــراف، وأن

 ثان: مساندته 
ٌ

في الحضارة اإلنسانية«. مثل
منتجي أقــــراص »دي فــي دي« بــعــد اإلعـــان 
عن الضرر الكبير الذي أصاب مبيعاتهم في 
 بعشق 

ٌ
فــتــرة الحجر الــصــحــي: »أنـــا مــجــنــون

 صنع مكتبة أقراص 
ّ
الـ دي في دي. أعتقد أن

أفـــضـــل مـــن تــخــزيــن األفــــــام فـــي حـــامـــٍل غير 
مادي. ناشرو األقــراص يعّبرون عن ضرورة 
الحفاظ على الـــ دي في دي، باعتباره شيئًا 
. ال أحـــد يــجــرؤ على 

ٍّ
ـــهـــم عــلــى حــــق

ّ
ثــمــيــنــًا. إن

املــنــاداة بتعويض الكتاب الــورقــي بــاأللــواح 
 الـــجـــمـــيـــع يــتــبــّجــحــون 

ّ
ــن ــكــ ــة، لــ ــيــ ــرونــ ــتــ ــكــ اإللــ

ق 
ّ
بمواكبة التطّور التكنولوجي عندما يتعل

األمر بالسينما«.
ى فريمو، منذ عام 2007، مهّمة املندوب 

ّ
تول

ــّم مــهــرجــان ســيــنــمــائــي فــي الــعــالــم  الـــعـــاّم ألهــ
«(، بـــعـــدمـــا شـــغـــل مــهــّمــة 

ّ
)مــــهــــرجــــان »كـــــــــــــان

ــام 2003،  املـــســـؤول عــن الــبــرمــجــة فــيــه مــنــذ عـ
بطلٍب من جيل جاكوب. ينّسق املندوب العام 
عملية انتقاء األفــام، ويسهر على نجاحها، 
بإشرافه على البرمجة الرسمية، التي تمنح 
 املزاوجة بني دواعي 

ً
قة

ّ
املهرجان هويته، ُمحق

التسويق والصيت اإلعامي، وبصم اختيار 
ـــي ُيــنــبــئ بـــنـــوع الــســيــنــمــا الـــتـــي يــدعــمــهــا 

ّ
فـــن

ــمــون، ونــوعــيــة املــواهــب الــتــي ُيــراهــنــون 
ّ
املــنــظ

ــنــــدوب الـــعـــام أشــغــال  عــلــيــهــا. كــمــا يـــــرأس املــ
فــريــق املــهــرجــان طيلة الــســنــة، ويــشــرف على 
ف من مئات املتعاونني، 

ّ
فريق التنظيم، املؤل

أثناء انعقاد املهرجان، ويحرص على توفير 
أفضل الظروف الستقبال ضيوف املهرجان 

من مختلف االختصاصات.
« باختيارات 

ّ
طبع تييري فريمو برمجة »كان

»ســيــنــفــيــلــيــة« قــويــة، أهــّمــهــا إعـــطـــاؤه مكانة 
لت 

ّ
أكبر لسينما التحريك وأفــام النوع، تكل

رة في النوع، 
ّ
بحصول أفام راديكالية، ُمتجذ

على »السعفة الذهبية« في األعوام األخيرة، 
»بارازيت« )2019( للكوري الجنوبي بونغ  كـ
جــــون ـ هــــو، و»تـــيـــتـــان« )2021( لــلــفــرنــســيــة 
جوليا دوكورنو. كما ساهم في منح الفيلم 
الوثائقي حّيزًا أهــّم في البرمجة واألضــواء، 
بإنشاء جــائــزة »الــعــني الذهبية«، بالتعاون 

مع جولي بيرتوتشيلي، عام 2015.

فلسطينية، بمختلف أشكالها ومروياتها 
ويوميات ناسها، قبل احتاٍل يعجز، رغم 
آلــتــه الــحــربــيــة واألمــنــيــة والــتــرهــيــبــيــة، عن 
إلــغــاء تــاريــخ وذاكـــرة وبــلــٍد وأرٍض وشعٍب. 
ُصور مأخوذة من مصادر عّدة: فلسطني في 
الــذاكــرة، رائــد دزدار، أحمد مــروات، أرشيف 
الـــنـــاصـــرة، أحـــمـــد داري، يـــافـــا أمّ الــغــريــب، 
ذاكرة فلسطني الزراعية، مكتبة الكونغرس، 
مكتبة الــقــدس االبــتــدائــيــة، جمعية املحبة 
ــداد، مــجــلــة  ــ ــ الـــيـــافـــيـــة الـــخـــيـــريـــة، خــمــيــس حـ
»اليـــــف«؛ بــاإلضــافــة إلـــى صــحــٍف ومــجــات 
فلسطينية صــــادرة قــبــل عـــام 1948. غـــزارة 
كِمل مرويات طاهر القليوبي 

ُ
ور، التي ت الصُّ

ها 
ّ
املــســّجــلــة عــلــى شــريــط فــيــديــو، تــبــدو كأن

 من حكاياٍت يرويها الرجل بهدوء 
ٌ
منبثقة

وحماسة في آن واحد، مع ابتسامٍة توحي 
ها تقول قهرًا وأملًا.

ّ
بصفاء وسكينة، لكن

ــادة«، يـــــروي الــقــلــيــوبــي ذاكــــرة  ــعــ ــتــ فـــي »اســ
ــًا وعــيــشــًا. عــنــدمــا يـــذكـــر لحظتني  ــخـ ــاريـ وتـ
اثنتني في سيرته وسيرة يافا وفلسطني، 
يشعر بغّصة تحول دون إكماله املروّيات: 
ــم«، 

ّ
 أتــكــل

ْ
. ال أســتــطــيــع أن

ّ
»حــنــجــرتــي تــجــف

 َحــلــقــه يــنــشــف، وبلكنته 
ّ
يــقــول، ُمــضــيــفــًا أن

اليافاوية الفلسطينية، ُيكِمل: »ما بقدرش 
م«. الغّصة األولى تحصل عندما يقول 

ّ
أتكل

 والـــدتـــه مـــن الـــقـــدس؛ والـــغـــّصـــة الــثــانــيــة 
ّ
إن

عندما يــروي سقوط يافا. يسرد شيئًا من 
زمـــن الـــخـــروج الــقــســري. فــي الــطــريــق، تقف 
 ينظروا إلى 

ْ
الوالدة وتطلب من أوالدهــا أن

ــلــعــوا ع يــافــا وعــّبــوا 
ّ
الــخــلــف: »يـــا والد. اط

عيونكم بيافا«، فبالنسبة إليها »الله أعلم« 
متى سيرون يافا ُمجّددًا.

تييري فريمو: 
ُوجهة السينما 

)دومينيك شارّيو/
وايرإيماج(

)Getty /رشيد مشهراوي: فلسطين أوًال ودائمًا )الري بوساّكا
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قدرة غير عادية على 
العمل المتواصل وضبط 

التفاصيل الصغيرة

توّغٌل في ماٍض قريب 
وسفرٌ في رحلة العودة 

إلى القديم

ُكرِّم الفرنسي تييري 
فريمو، المندوب 

العام لمهرجان »كاّن« 
السينمائي، في الدورة 

الـ43 لـ»مهرجان القاهرة 
السينمائي«، الُمقامة حاليًا

»سينيفيلي« شغوف بالتاريخ والمستقبل

ُصَور تروي سيرة فرد وبلد وتاريخ

تكريم تييري فريمو في »مهرجان القاهرة الـ43«

وثائقيان جديدان للفلسطيني رشيد مشهراوي

 Miss Fisher And The Crypt Of ¶
Tears لتوني تيلسي، تمثيل أّسي 

ديفيز )الصورة/ Getty( وناثان بايج 
وميريام مارغوليس: في عشرينيات 

القرن املاضي، بعد إنقاذها بدوية 
دعى شيرين من سجٍن في القدس، 

ُ
ت

ها بتهمة 
ّ
بعد صدور حكٍم ظالٍم بحق

رين فيشر في كشف لغز 
ْ
باطلة، تجهد ف

ر بثمن، ولعنات  ق بزمرد ال ُيقدَّ
ّ
متعل

قديمة، وفي بحٍث دؤوب عن حقيقة 
االختفاء املريب لقبيلة شيرين أيضًا.

¶ The Batman ملات ريفيز، تمثيل 
نسن وزوي ْكرافيتز 

ّ
روبرت بات

)الصورة( وبول دانو: ال تزال شخصية 
»باتمان« ُمثيرة لحماسة سينمائية، 

تدفع إلى إنتاج أفاٍم جديدة عنها. مع 
ريفيز، يتابع باتمان حربه ضد الفساد، 

ق في سلسلة 
ِّ
وفي الوقت نفسه ُيحق

جرائم يرتكبها قاتل ُيدعى »ريدلر« 
يترك ألغازًا مختلفة في أمكنة ارتكابه 

ع إطاق العروض 
ّ
تلك الجرائم. ُيتوق

التجارية الدولية لجديد »باتمان« هذا 
في الثلث األول من العام املقبل.

¶ Thirteen Lives لرون هاورد، 
تمثيل فيغو مورتنسن )الصورة( 

وكولن فاريل وجول أدجرتن: قصة 
حقيقية جرت وقائعها في تايلندا 

عام 2018، ُعرفت باسم »عمليات 
اإلنقاذ في مغارة ثام لوينغ«. ففي 

يونيو/حزيران من ذاك العام، حوصر 
 من فريق كرة قدم محلي، 

ً
12 طفا

رفقة مدّربهم، في كهٍف في سلسلة 
جبال »دوي نانغ نون«. وبسبب 
ارتفاع منسوب املياه، استغرقت 

، رغم وفرة 
ً
عملية اإلنقاذ وقتًا طويا

اإلمكانيات املتطّورة.

¶ Asteroid City لوّس أندرسن، تمثيل 
مارغو روبي )الصورة( وجيفري رايت 

وأدريان برودي وبل موراي وتيلدا 
سويننت وسكارليت جوهانسن: عدٌد 

من أبرز نجوم هوليوود والسينما 
العاملية في فيلٍم واحد، يرتكز على 

قّصة حّب تجري وقائعها في إسبانيا. 
 وّس أندرسن 

ّ
ال تحديد للزمن، لكن

له في مسائل كثيرة 
ّ
 بتوغ

ٌ
معروف

مرتبطة بالحدث األبرز، وبتشّعب 
املسارات الدرامية في أفامه، وببعض 

الغرائبية في الُصور واملعالجة.

¶ Pinocchio لروبرت زيميكس، تمثيل 
سينثيا إريفو )الصورة( وجوزف 

غودرن ـ ليفيت وتوم هانكس: »يندرج 
هذا االقتباس الجديد للقّصة املعروفة 
في إطار مشروع لوالت ديزني، يقضي 

بتصوير أفاٍم بلقطات حّية عن 
ف  قصص رسوم متحّركة«. هكذا ُيعرَّ
الفيلم رسميًا. القّصة معروفة: نّجار 
يصنع دمية خشبية تتحّول سريعًا 
ى 

ّ
إلى كائن حّي، يواجه تحّديات شت

ومغامرات كثيرة، مكتشفًا بفضلها 
العالم والحياة والعاقات.

أفالم جديدة
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النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني
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رياضة

أكد المدافع 
اإلسباني سرخيو 
راموس، الذي 
انضم الصيف 
الماضي إلى 
صفوف باريس 
سان جيرمان 
قادمًا من 
ريال مدريد، أن 
وجوده مع 
ليونيل ميسي، 
العب برشلونة 
السابق، في 
نفس الفريق، 
يمثل مصدرا 
للسعادة بالنسبة 
له. وقال النجم 
اإلسباني، في 
مقابلة مع 
)أمازون برايم 
فيديو(: »لقد 
كان دائمًا 
بالنسبة لي 
واحدا من أفضل 
الالعبين في 
العالم، إن لم 
يكن األفضل، 
ووجوده اآلن 
ضمن فريقنا 
أعتقد أنه يجعل 
المجموعة 
تكتسب قيمة 
أكبر بكثير، وأن 
تحظى بمزيد 
من األهمية«.

)Getty/ميسي وراموس تنافسا لسنوات مع برشلونة وريال مدريد )جون بيري

راموس يشيد بميسي

اقتحم لصوص منزل التشيلي أرتورو فيدال، 
العب وسط إنتر ميان، الواقع قرب بحيرة كومو 

شمالي إيطاليا، وقاموا بسرقة أغراض تقّدر 
قيمتها بـ400 ألف يورو. وذكرت وسائل اإلعام 

اإليطالية، أمس األحد، أن الحادث وقع مساء 
السابع من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري خال 

ديربي ميان ولكن تم اإلعان عنه أمس. ووفقا 
للتقارير اإلعامية، فقد سرق اللصوص سيارة 
طراز »مرسيدس« ومجوهرات وساعات ثمينة.

ب الكرواتي نينو سيرداروسيتش على 
ّ
تغل

املجري فابيان ماروزان، ليقود باده للتأهل 
إلى ربع نهائي كأس ديفيز، بعدما ضمن هذا 

االنتصار لفريقه تصدر املجموعة الرابعة التي 
تقام منافساتها في مدينة تورينو اإليطالية. 

وتمكن سيرداروسيتش من هزيمة ماروزان 
بواقع 6-4 و6-4. وحتى لو خسرت كرواتيا مباراة 
الفردي املقبلة وكذلك الزوجي وانتهت منافساتها 
مع املجر بالهزيمة 2-1 فإنها ستبلغ ربع النهائي.

أشاد يورغن كلوب، مدرب ليفربول، بأداء العبه 
دييغو جوتا، بعد تسجيله هدفني في الفوز 

4-صفر على ساوثامبتون، في الدوري اإلنكليزي 
املمتاز لكرة القدم، ووصف املهاجم البرتغالي 

بأنه »صفقة مثالية«. وأحرز جوتا أسرع هدف في 
الدوري اإلنكليزي املمتاز هذا املوسم عندما هز 

شباك ساوثامبتون بعد مرور 97 ثانية من بداية 
املباراة، ثم أضاف هدفه الثاني في الشوط األول 

ليتقدم ليفربول إلى املركز الثاني.

لصوص يقتحمون 
منزل فيدال 

ويسرقون سيارته

كرواتيا تتأهل 
لربع نهائي كأس ديفيز 

بنتائج مميزة

كلوب يشيد بالعبه 
جوتا بعد الفوز على 

ساوثامبتون
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الدوحة ـ العربي الجديد

تــشــارك اإلمـــارات فــي كــأس العرب 
ــدم لـــلـــمـــرة الـــثـــانـــيـــة فــي  ــقــ لـــكـــرة الــ
تاريخها، بطموح تحقيق نتيجة 
أفــضــل مـــن املـــركـــز الـــرابـــع الــــذي أحـــرزتـــه في 
نسخة 1998 واإلعداد للمباريات املتبقية من 
مونديال  إلــى  املؤهلة  اآلســيــويــة  التصفيات 
2022 في قطر. وغــاب »األبــيــض« عن النسخ 
الــســت األولــــى مــن الــبــطــولــة، قــبــل أن يــشــارك 
في السابعة في الدوحة وأوقعته القرعة في 
املغرب  أمـــام  خسر  حيث  الــثــالــثــة،  املجموعة 
الــى  لــيــتــأهــل  الــــســــودان 1-4،  0-1 وفــــاز عــلــى 
املضيفة  قطر  أمـــام  ويسقط  النهائي  نصف 
1-2، ثم أمــام الكويت 1-4 في مــبــاراة تحديد 

املركزين الثالث والرابع.
الــنــســخــتــني التاليتني  ــارات عــن  ــ وغــابــت اإلمــ
الــســعــوديــة،  فــي  بــالــكــويــت و2012  فــي 2002 
لعدم توافق مواعيدهما مع األجندة املحلية. 
وكانت اإلمارات تواجدت في قرعة 2012، قبل 
أن تعتذر عن عدم املشاركة لوجود إصابات 
 
ً
املحلي، فضا املــوســم  انتهاء  وتــأخــر  كثيرة 
عن وجود عدد كبير من الاعبني في املنتخب 

األوملبي الذي تأهل إلى أوملبياد لندن.

اإلمارات...
الهدف مونديالي
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رياضة

ــي: الــكــويــت واملــمــلــكــة  اســتــضــافــت ســبــع دول بــطــولــة كـــأس الـــعـــرب ســابــقــًا وهــ
العربية السعودية مرتني، ولبنان والعراق واألردن وسورية وقطر مرة واحدة، 
األول  ديسمبر/كانون   18 حتى  الــثــاثــاء،  غــد  يــوم  لتنظيمها  قطر  وســتــعــود 
ورغم  الثانية.  للمرة  العربية  البطولة  تستضيف  دولــة  ثالث  لتصبح  املقبل، 
التقلبات التي شهدتها البطولة على مدار تاريخها وتنظيم 9 نسخ منها فقط 
بني 1963 و2012، شهدت بعض نسخها أحداثًا ال تنسى. وخافًا للنسختني 
األولى والثانية اللتني شهدتا مشاركة 5 منتخبات فقط، أقيمت بطولة 1966 
النتائج  أبـــرز  وكــانــت  هــدفــًا،   111 تسجيل  وشــهــدت  منتخبات،   10 بمشاركة 
فوز  ثم   ،4-4 والبحرين  الكويت  تعادل  املجموعات  والغريبة في دور  الكبيرة 
وفــاز   ،1-10 البحرين  على  الــعــراق  منتخب  ب 

ّ
وتغل  ،1-6 البحرين  على  لبنان 

منتخب فلسطني على اليمن الشمالي 7-0، وفازت ليبيا على اليمن الشمالي 
أيضًا 13-0 ، فيما كانت النتيجة األكبر على اإلطــاق فوز منتخب ليبيا على 
ُعمان 21-0، مما أجبر األخير على االنسحاب من املباراة في الدقائق األخيرة 

قبل أن ينسحب من البطولة.

يعتبر الــاعــب الــجــزائــري، املــحــتــرف فــي صــفــوف نــادي 
قيمة  األكــثــر  الــاعــب  إبراهيمي،  القطري، ياسني  الــريــان 
في  الــذيــن سيشاركون  الاعبني  بــني جميع  مــن  سوقية 
بطولة كــأس العرب التي تستضيفها قطر، بــدءًا من غد 
الثاثاء، إذ تبلغ قيمته السوقية حوالي 8 مايني يورو، 

يــلــيــه الــاعــب الــتــونــســي، نــعــيــم الــســلــيــتــي، املــحــتــرف في 
صفوف االتفاق السعودي، والــذي تبلغ قيمته السوقية 
ــــورو، وفـــي املـــركـــز الــثــالــث الــاعــب  حـــوالـــي 7.5 مــايــني يـ
الــجــزائــري اآلخـــر، بــغــداد بــونــجــاح، نجم الــســّد القطري، 

والذي تبلغ قيمته السوقية 6 مايني يورو.

 
ّ
أكــــدت الــلــجــنــة الــعــلــيــا لــلــمــشــاريــع واإلرث، فـــي قــطــر، أن

مــواجــهــة افــتــتــاح بــطــولــة كـــأس الـــعـــرب، الــتــي ستنطلق 
قطر ونظيره  الثاثاء، بني منتخب  غٍد  يوم  منافساتها 
كامل،  جماهيري  بحضور  ستكون  الــبــحــريــن،  منتخب 
في استاد البيت. وبحسب خالد النعمة، املتحدث باسم 
اللجنة العليا للمشاريع واإلرث، فإنه جرى التنسيق مع 
وزارة الصحة العامة، من أجل يكون حفل افتتاح بطولة 
ألـــف متفرج  بــاملــائــة، أي 60  بــنــســبــة 100  الـــعـــرب،  كـــأس 
بطولة  وتشهد  والبحرين.  قطر  بني  املباراة  سيتابعون 

كأس العرب مشاركة 16 منتخبًا، تتنافس في 32 مباراة 
على مدى 19 يومًا، للفوز بلقب أول نسخة من البطولة 
تــحــت مــظــلــة االتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة الـــقـــدم، وتستضيف 
املنافسات ستة استادات مونديالية، هي: البيت، و974، 
وأحمد بن علي، والثمامة، واملدينة التعليمية، والجنوب.
وتــعــكــس الــبــطــولــة شــغــف املــنــطــقــة الــعــربــيــة بــكــرة الــقــدم، 
شكل 

ُ
وت الجماهير،  لــدى  واســعــة  بشعبية  تحظى  الــتــي 

وجاهزية  التشغيلية  بالعمليات  لارتقاء  فرصة  أيضًا 
االستادات التي ستشهد منافسات مونديال 2022.

ويـــتـــذّكـــر ولــيــد عــبــيــد، العــــب أنـــديـــة الــشــبــاب 
واألهـــلـــي ودبــــي واإلمــــــــارات الــســابــق والــــذي 
كان ضمن تشكيلة 1998، املشاركة الوحيدة 
»فـــرانـــس بـــــرس«: »أحـــمـــل ذكــريــات  ويـــقـــول لــــ
ــان االســتــدعــاء  جــمــيــلــة مـــن الــبــطــولــة، فــقــد كــ
األول لـــي لــلــمــنــتــخــب بــعــد تــألــقــي مـــع نـــادي 
ــة مـــرحـــلـــة جـــديـــدة  ــ ــدايـ ــ ــــت بـ ــانـ ــ الــــشــــبــــاب، وكـ
ــيــــروش«. يــتــابــع:  لــلــمــنــتــخــب مـــع كـــارلـــوس كــ
املنتخب  مــزجــت تشكيلة  الــفــتــرة،  تــلــك  »فـــي 
ــارات بني  ــ الــتــي اخــتــارهــا كــيــروش )دّرب اإلمـ
الــســابــق،  الــجــيــل  العــبــي  بـــني  و1999(   1998
املــرمــى محسن مصبح ومحمد  مثل حــارس 
ــد والــجــديــد  عــبــيــد حـــمـــدون واســمــاعــيــل راشــ
الذين كنت أنا من بينهم«. واستطرد: »قّدمنا 
مــبــاريــات جــيــدة فــي دور املــجــمــوعــات، ففزنا 
ــام املــــغــــرب فــي  ــ ــــودان وخـــســـرنـــا أمــ ــــسـ عـــلـــى الـ
الوقت القاتل وتأهلنا في صدارة مجموعتنا 
األربعة  األهـــداف، ثم خسرنا في دور  بفارق 
أمــام قطر ولعبنا من دون دافــع )على املركز 

الثالث( أمام الكويت لنسقط باألربعة«.
ــؤرخ الـــريـــاضـــي مــحــمــد الــجــوكــر  ــ ويـــشـــرح املــ
ــتــــذارات املــتــكــّررة عــن املــشــاركــة،  أســبــاب االعــ
ــاك فـــــارق كــبــيــر بني  ــنـ ــرانـــس بــــــرس«: »هـ »فـ ـــ لـ
بــطــولــة 2021 والــنــســخ الــســابــقــة، إذ لــم تكن 
انتظام  على  يؤثر  مما  ثابتة  مواعيد  هناك 
الــبــطــوالت املــحــلــيــة واســتــحــقــاقــات املنتخب 
لم تكن مغرية  املالية  الجوائز  أن  األول، كما 

مــلــيــون   25 تـــبـــلـــغ  إذ  اآلن  الــــحــــال  هــــو  كـــمـــا 
دوالر، منها 5 مايني للبطل«. وتابع »لهذه 
األســبــاب كانت هناك اعــتــذارات دائــمــة، ليس 
مــــن اإلمــــــــــارات وحـــســـب بــــل مــــن املــنــتــخــبــات 
العربية األخـــرى عــن عــدم املــشــاركــة، وهــو ما 
 تسع 

ّ
إال تنظم  لــم   1963 عــام  منذ  أنــه  يفّسر 

بمشاركة  أقيم  وبعضها  البطولة،  من  نسخ 
خمسة منتخبات فقط«.

وبـــعـــد 23 عـــامـــًا عــلــى آخــــر مـــشـــاركـــة، تــعــود 
اإلمــــــارات إلـــى الــبــطــولــة وفـــي الـــدوحـــة أيضًا 
التي شهدت تواجدها األول والوحيد، وهي 
بعدما  املجموعات  إلــى دور  تأهلت مباشرة 
عربية  منتخبات  تسعة  أفضل  ضمن  كانت 
في تصنيف االتحاد الدولي )فيفا(. وأوقعت 
الـــقـــرعـــة اإلمـــــــــــارات فــــي املـــجـــمـــوعـــة الــثــانــيــة 
إلــــى جـــانـــب تـــونـــس وســـوريـــة ومــوريــتــانــيــا. 
الهولندي  البطولة فرصة للمدرب  وستكون 
ــــض«  ــيــ ــ ــــرت فـــــــان مــــارفــــيــــك إلعـــــــــــداد »األبــ ــيـ ــ بـ
لــلــتــصــفــيــات اآلســـيـــويـــة الـــحـــاســـمـــة املــؤهــلــة 
ــتـــي يــحــتــل فــيــهــا املــركــز  ملـــونـــديـــال 2022 والـ
الثالث في املجموعة األولى، برصيد 6 نقاط 
وبفارق نقطة عن لبنان الرابع ونقطتني عن 
الخامس وأربــع عن سورية األخيرة.  العراق 
وكــان فــان مارفيك وضــع منذ إبريل/نيسان 
املــاضــي كــأس الــعــرب ضمن خططه لــإعــداد 
لــلــتــصــفــيــات الــــتــــي يـــنـــافـــس فـــيـــهـــا مــنــطــقــيــًا 
ضــمــن املــجــمــوعــة األولــــى عــلــى املــركــز الثالث 
ثــالــث املجموعة  لــخــوض ملحق مــع  املــؤهــل 
الــثــانــيــة، ثــم خـــوض املــلــحــق الــعــاملــي. وفيما 
اعــتــمــاده على  فــان مارفيك  خـــذ سابقًا على 

ُ
أ

الدوري املحلي لتجهيز الاعبني دون خوض 
مباريات دولية ودية، ستوفر له كأس العرب 
وتأهيل  االنــســجــام،  وزيـــادة  الثقة،  استعادة 
 عن 

ً
الاعبني، واختبار عناصر جديدة، فضا

زيادة أيام التجمع الدولية.

يعتبر منتخب اإلمارات 
من المنتخبات التي ال 

يستهان بها في كأس 
العرب التي تنطلق غدًا 

الثالثاء ويريد تحقيق 
نتائج قوية

)Getty/(منتخب اإلمارات يسعى لتحقيق نتائج جيدة )روبرت بوديانتوGetty/تنتظر الجماهير انطالق كأس العرب )محمد فرج

ياسين إبراهيمي

حضور جماهيري كامل في االفتتاح

أرقام ال تمحى من ذاكرة البطولة

فان مارفيك وضع كأس 
العرب ضمن خططه 

لإلعداد للتصفيات

بطل عربي

حكاية صورة

)Getty/النجم الجزائري ياسين براهيمي )كاثرين ستينكيست

عمان خسرت أمام ليبيا 21-0 )ياسر الزيات/فرانس برس( ليبيا أحد المنتخبات المميزة في تاريخ كأس العرب )فرانس برس(

البحرين منيت بخسارات كبيرة بالبطولة )رابح المغربي/فرانس برس( )Getty( الكويت والبحرين حققتا أكبر نتيجة تعادل في البطولة

منتخب العراق أكثر 
المتوجين باللقب 

في 4 مناسبات )كريم 
جعفر/فرانس برس(

اليمن 
الشمالي 

مني 
بخسارات 

كبيرة 
عام 1966 

)مصطفى 
أبو مؤنس/
فرانس برس(

على أنغام العرب

جولة في ربوع العرب

كأس العرب
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لندن ـ العربي الجديد

انـــحـــصـــر الـــتـــنـــافـــس عـــلـــى جـــائـــزة 
ــة، فـــــي الــــســــنــــوات  ــيــ ــبــ ــذهــ الـــــكـــــرة الــ
األخــيــرة، بــني نجوم مــن جنسيات 
ــقــــدم، حــيــث تحتل  مـــعـــروفـــة فـــي عـــالـــم كــــرة الــ
هولندا والبرتغال وأملانيا، ترتيب الجنسيات 

األكثر تتويجًا برصيد 7 جوائز لكل بلد.
كما فازت األرجنتني بالجائزة في 6 مناسبات 
ســابــقــة وكــذلــك إيــطــالــيــا وفــرنــســا، وهـــي دول 
تــمــلــك مــنــتــخــبــات قـــويـــة، ولــهــا تــقــالــيــد كبيرة 
في عالم كرة القدم، ومن الطبيعي أن تحصد 

عديد الجوائز.
فــي األثـــنـــاء، نجحت بــعــض الــبــلــدان فــي كسر 
الـــروتـــني، وفــرضــت نفسها فــي الــواجــهــة بعد 
في  املفاجأة  محدثة  الجائزة،  على  حصولها 
السجل  نــادرة، لتسجل اسمها في  مناسبات 

الذهبي للكرة الذهبية.
وفــازت هــذه الــدول باللقب مــرة واحـــدة، حيث 
املعطيات  قلب  نجم  بــوجــود  التتويج  ارتــبــط 
وســــرق الــتــألــق مـــن أبـــطـــال الــلــعــبــة فـــي الــعــالــم 
ليدون اسمه بأحرف من ذهب في سجل كرة 
آخــرون منها ألنها  فيما حــرم  العاملية،  القدم 
كانت ُمخصصة لاعبني من أصول أوروبية، 

منذ انطاقها عام 1956.

نجوم خرقوا القائمة
بلغاريا  بلده  ستويشكوف،  خريستو  أهــدى 
الكرة الذهبية الوحيدة في سجلها وذلك عام 
1994، الذي اقترن بوصول بلغاريا إلى نصف 
الواليات  أقيمت في  التي  العالم  نهائي كأس 

حدث مفاجأة كبرى.
ُ
املتحدة لت

ورغم خسارته مع فريقه برشلونة اإلسباني 

جوائز الكرة 
الذهبية

الكرة  بجائزة  سيتوج  الذي  الالعب  هوية  اإلثنين  اليوم  بأسره  العالم  ينتظر 
الذهبية الممنوحة من قبل مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، لكن قبل ذلك 
نتحدث في هذا التقرير عن نجوم من بلدان معينة حصدوا الجائزة وكسروا 

الصورة االعتيادية، فيما حرم منها آخرون سابقًا بسبب الشروط

تقرير

في نهائي دوري أبطال أوروبــا، إال أن حصد 
الــجــائــزة كـــان مــن نصيب الــاعــب الــبــلــغــاري، 
كأس  في  الكبيرة خاصة  ملجهوداته  تتويجًا 

العالم
ــاه، فــي الحصول  مــن جــانــبــه نــجــح جـــورج ويــ
على الجائزة سنة 1995، وهو أول العب ينال 
اعتمادها  وقــع  التي  التعديات  بعد  الــشــرف 
ــــني، ومــنــح  ــ ــيـ ــ ــ أي حـــصـــدهـــا مــــن غـــيـــر األوروبـ
»ميستر جورج«، بلده ليبيريا اللقب الوحيد 
فــي سجلها وهــي التي لــم تــشــارك فــي بطولة 

أفريقيا إال مرتني فقط.
ــان  ــــع مــــونــــاكــــو وبـــــاريـــــس سـ ــــق ويـــــــاه مـ ــألـ ــ وتـ
جيرمان، قبل االنتقال إلى نادي ميان، وبرز 
بــشــكــل كــبــيــر مـــع نـــاديـــه اإليـــطـــالـــي، وهــــو ما 
ــه 

ّ
أن كما  الذهبية،  الــكــرة  على  للحصول  قـــاده 

األفريقي الوحيد الذي حظي بالتكريم.
ــاركـــي أالن ســيــمــونــســن،  ــمـ ــدنـ الـ ــــوج  بـــــــدوره تـ
بالكرة الذهبية عام 1977، وقد تميز مع فريقه 
الذي قاده  األملاني بوروسيا مونشنغادباخ 
للفوز بــالــدوري األملــانــي فــي ثــاث مناسبات. 
ورغم قصر قامته فقد اشتهر بسرعته الفائقة 

وقدرته على املراوغة وتجاوز املنافسني.
ــــؤالء هـــنـــاك الــنــجــم األوكـــرانـــي  إضـــافـــة إلــــى هـ
أندريه شيفشتنكو، الذي انتمى لجيل ذهبي 
للكرة األوكرانية، حيث عرف املنتخب مرحلة 

مــمــيــزة فـــي مــســيــرتــه، وخـــاصـــة عــنــد الــتــأهــل 
الــدور األول في  لكأس العالم 2006، وتــجــاوز 
السعودية  منتخبي  هـــزم  بــعــدمــا  املــجــمــوعــة، 
وتــــونــــس. وإلـــــى جـــانـــب تــألــقــه مـــع املــنــتــخــب، 
ــإن شــيــفــشــتــنــكــو، تـــمـــيـــز مــــع نـــــــادي مــيــان  ــ فــ
بشكل الفــت، وكــان أفضل مهاجم في الــدوري 
أفضل  اختياره  تم  عــام 2004  وفــي  اإليطالي، 
الذهبية  الكرة  العالم، وحصل على  العب في 

الوحيدة في سجل أوكرانيا إلى حّد اآلن.
ــه 

ّ
أن أثبت منتخب تشيكيا،  يــورو 1996  وفــي 

ــدور الــنــهــائــي في  ــ فـــريـــق قــــوي عــنــدمــا بــلــغ الــ
املـــســـابـــقـــة، وخـــســـر ضـــد أملـــانـــيـــا بــعــد مــشــوار 
بــطــولــي مكنه مــن تخطي إيــطــالــيــا فــي الـــدور 
األول، وفــرنــســا فـــي نــصــف الــنــهــائــي بــقــيــادة 

بافيل نيدفيد نجم التسيو اإليطالي.
وفي سنة 2003 قاد يوفنتوس لنهائي دوري 
ه 

ّ
التألق ضد ريــال مدريد، ولكن األبطال، بعد 

نــــذر وغــــاب عــن الــنــهــائــي ضــد مــيــان، ورغــم 
ُ
أ

ذلك فقد حصل على الجائزة الذهبية، دون أن 
يحصد لقبًا من الحجم الكبير على الصعيد 

الدولي.

قائمة نجوم ظلمهم التاريخ
املــنــافــســة بـــني جميع  فـــي عــــام 1995، فــتــحــت 
نــجــوم الــكــرة الــقــدم فــي الــقــارة »الــعــجــوز«، من 
أجـــل الــحــصــول عــلــى جـــائـــزة الـــكـــرة الــذهــبــيــة، 
وحققها حينها األســطــورة، جــورج ويــاه كما 

ذكرنا، لكن هناك من حرموا منها حقيقة.
ُيعد أسطورة الكرة البرازيلية السابق، بيليه، 
أحد أبرز نجوم »الساحرة املستديرة«، بعدما 
 في اللعبة الشعبية األولى 

ً
حفر اسمه طويا

املــونــديــال  لــقــب  تحقيقه  نتيجة  الــعــالــم،  فــي 
فـــي 3 مــنــاســبــات، وهــــو رقــــم قــيــاســي مـــا زال 

روماريو وبيليه 
ومارادونا لم يتوجوا بها 

بسبب القوانين

»غابيغول«: سعادتي باختياري أفضل العب 
في ليبرتادوريس ينقصها التتويج بالكأس

أبدى غابرييل باربوسا »غابيغول« مهاجم فالمنغو البرازيلي سعادته الختياره كأفضل 
العب في كأس ليبرتادوريس لكرة القدم، لكنه أكد أنه »من دون الكأس لم يكن األمر مثاليًا« 
عقب هزيمة فريقه في النهائي أمام مواطنه بامليراس. وفي تصريحات عقب ختام مباراة 
النهائي التي أقيمت على ملعب »سنتيناريو« في العاصمة األوروغوايانية مونتيفيديو 
وفاز بها بامليراس )2-1(، قال »غابيغول« إّن حصوله على هذا التكريم له »معنى خاص« 
بني »العديد من الالعبني الجديدين والفرق املنظمة بشكل جيد جدا«. وتصدر باربوسا 
قائمة هدافي البطولة بـ11 هدفًا، بزيادة بقدر هدفني عن غلته في نسخة عام 2019 من 
املنافسة القارية حينما توج بطال مع فريقه فالمنفو. وقال في هذا الصدد: »حينما فزت 
رسمت وشما للكأس«، موضحا أن االحتفال بإنجازه لن يكون بنفس الطريقة طاملا لم 
يتوج فريقه باللقب. وأقّر بأن بامليراس خصم عظيم، لكّن لقاء النهائي »حسمه تفصيل 
صغير« مضيفًا: »لقد كانوا محظوظني في تلك اللعبة )خطأ بيرييرا( وفي الهدف األول 
أيضًا«. واعتبر أّن جميع زمالئه في الفريق يجب أن يخرجوا »مرفوعي الرأس«، كما أبدى 
سعادته لوصول »فالمنغو مرات أخرى لهذا املستوى ببلوغه مباريات النهائي. لن نفوز 

في جميعها، لكن نملك الحافز دائمًا ألن نكون األبطال«.

الصحافة البرازيلية تحتفي بديفرسون 
وتصفه بـ»البطل غير المتوقع«

»البطل غير املتوقع« بعدما  وصفت الصحافة الرياضية البرازيلية املهاجم ديفرسون بـ
على   1-2 بالفوز  ليبرتادوريس  بكأس  الثالث  اللقب  بامليراس  منح  الــذي  الهدف  سجل 
»بالسير«  وكتبت مجلة  األوروغــــواي.  أرض  على  برازيلي خالص  نهائي  في  فالمنغو 
الرياضية: »ديفرسون بطل غير متوقع، سجل هدف التتويج« مضيفة: »استغل ديفرسون 
هفوة أندرياس بيرييرا، خطف منه الكرة وانفرد بالحارس دييغو ألفيش وسدد بقوة في 
بــأّن ديفرسون كان يتعرض النتقادات كثيرة من  التذكير  الشباك«. وأعــادت الصحف 
أنــه صاحب هدف  إلــى  أيضًا  أشــارت  لكنها  بامليراس،  ناديه خــالل فترته في  جماهير 
الفوز بلقب الــدوري البرازيلي في 2019 أمام فاسكو دا غاما.  وكتبت صحيفة »فوليا 
الثالث في  اللقب  ليمنح بامليراس  الــبــدالء  بــاولــو«: »نــزل ديفرسون من مقاعد  دي ســاو 
ليبرتادوريس«، مضيفة: »كان معرضا لالنتقادات في السابق لكن املهاجم سجل الهدف 
في الوقت اإلضافي ليتفوق فريقه على فالمنغو في نهائي مونتيفيديو«. وقالت صحيفة 
الــتــاريــخ« بينما ذكـــرت صحيفة »أو اســتــادو  الــريــاضــيــة: »ديــفــرســون يصنع  »النــســي« 
بالنهائي«. وقالت  بامليراس على فالمنغو  البطل في فوز  باولو«: »ديفرسون  دي ساو 
صحيفة »غلوبو اسبورتي« إّن »فريق املدرب أبيل فيرييرا يتأهل مرة أخرى لكأس العالم 
العام الجديد، واللون األخضر ما زال مهيمنًا على أميركا الجنوبية« في  لألندية مطلع 

إشارة إلى لون قميص بامليراس.

تشافي: برشلونة ربما لم يستحق الفوز على فياريال
إن   3-1 فــيــاريــال  على  فريقه  فــوز  عقب  لبرشلونة  الفني  املــديــر  هرنانديز  تشافي  قــال 
البارسا ربما لم يستحق االنتصار على فريق »الغواصات الصفراء« الذي أقّر بأنه جعل 
الــدوري  الـــ15 من  املــبــاراة التي أقيمت ضمن الجولة  فريقه يعاني. وصــرح تشافي عقب 
اإلسباني على ملعب فياريال: »تحدثنا عن حلول للهجوم من الخلف ولكن األمور لم تسر 
على ما يرام على الرغم من أننا سجلنا الهدف الثاني بانطالقة من الخلف«. وأبرز تشافي 
أن فياريال ضغط جيدًا وجعل العبيه يعانون في لقاء »ثري على املستوى التكتيكي أمام 
فريق كبير يلعب في دوري األبطال«، مشيرًا إلى أّن املباراة »كان فيها الكثير من التكافؤ«. 
وعن نقاشه مع الجهاز الفني لفياريال في النفق املؤدي لغرف تغيير املالبس عقب اللقاء 
وانتهى  التصافح  تم  النهاية  وفــي  الفنية »طبيعي  األجهزة  التوتر بني  أّن  صــرح تشافي 
األمر«. وحول ما إذا كان الحظ لعب دورًا في انتصار برشلونة أشار تشافي إلى أّن الهدف 
الثاني كان مخططًا له، وصرح: »اليوم لعبنا أمام خصم رائع. لقد ضغط علينا لكن في 
الشوط األول سنحت لنا فرص للتسجيل وأهدرناها لذا فهم حالفهم الحظ أيضًا«. وتابع: 

»اليوم لم نستحق الفوز، لكننا انتصرنا. أحيانًا تسير األمور هكذا«.

على هامش الحدث

نيدفيد من 
المتوجين بجائزة 
الكرة الذهبية 
مرة واحدة )بيير 
فيردي/فرانس 
برس(

)Getty( بوكر ينتظر مواجهة ووريرز بفارغ الصبر

حصل  بيليه  أن  صحيح  الــيــوم.  حتى  قائمًا 
فــي عام  الفخرية  الذهبية  الــكــرة  على جــائــزة 
2013، لــكــن حــقــيــقــة عــــدم نــيــلــه جـــائـــزة الــكــرة 
لدى  كبيرة  حــســرة  يبقى  الحقيقة،  الذهبية 
أحــد أساطير كــرة الــقــدم، الــذي لو تواجد في 
الـــقـــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن، لــنــافــس ميسي 
ورونـــالـــدو عليها وبــقــوة. مــن جــانــبــه ُيعتبر 
األســـطـــورة الـــراحـــل، ديــيــغــو مــــارادونــــا، أحــد 
الذين مــروا على تاريخ كرة  الاعبني،  أفضل 
الــقــدم فــي كــل الــعــصــور، بــعــدمــا قـــاد منتخب 

ُيــعــد أكــثــر املــواهــب الــســاحــرة، الــتــي مـــرت في 
ــــى فـــي الــعــالــم،  تـــاريـــخ الــلــعــبــة الــشــعــبــيــة األولـ
الــبــرازيــل،  مــع منتخب  بعدما وضــع بصمته 
فـــي الــخــمــســيــنــيــات والــســتــيــنــيــات مـــن الــقــرن 
ــاد الـــراحـــل غــاريــنــشــيــا منتخب  ــ املـــاضـــي. وقـ
بـــاده إلـــى نــيــل بــطــولــة كـــأس الــعــالــم فــي عــام 
1962، وحصد جائزة الكرة الذهبية والحذاء 
الذهبي ألفضل العــب في املــونــديــال، لكنه لم 
العاملية،  الذهبية  الــكــرة  جــائــزة  نيل  يستطع 
التشيكي، جوزيف  إلــى  أعطيت حينها  التي 

األرجـــنـــتـــني، إلــــى تــحــقــيــق لــقــب بــطــولــة كــأس 
العالم في عام 1986، باإلضافة إلى مساهمته 
ــابـــولـــي. ورغـــم  الـــقـــويـــة مـــع نـــاديـــه الـــســـابـــق نـ
األرجنتني، على  مــارادونــا، منتخب  مساعدة 
الفوز باللقب الثاني في تاريخه باملونديال، 
الذهبية  الــكــرة  نــيــل جــائــزة  لــم يستطع  لكنه 
فـــي عـــام 1986، الــتــي حــقــقــهــا حــيــنــهــا إيــغــور 
بيانوف، والذي لم يكن قريبًا من األسطورة 
الــــراحــــل. ال يــخــتــلــف املــتــتــبــع الــحــقــيــقــي لــكــرة 
الراحل، غارينشيا،  أن األسطورة  القدم، على 

إذ استطاع  ماسوبست. نختم مع رومــاريــو، 
 في ماعب كرة 

ً
البرازيلي نثر سحره طويا

لكن  وأيندهوفن،  برشلونة  ناديي  مع  القدم، 
أهــم إنــجــاز فــي مسيرته الــكــرويــة، كــان قيادة 
ــى نــيــل لــقــب بــطــولــة كــأس  ــــاده إلــ مــنــتــخــب بـ
الـــعـــالـــم، الــتــي أقــيــمــت فـــي الــــواليــــات املــتــحــدة 

األميركية عام 1994.
واختير روماريو أفضل العب في عام 1994، 
الذهبية،  الــكــرة  جــائــزة  نيل  يستطع  لــم  لكنه 

بسبب الشروط آنذاك.

وجه رياضي

قتيبة خطيب

دخــل الــســائــق جــوانــيــو تــشــو، نجم فــريــق »ألــفــا رومــيــو«، تاريخ 
عالم بطوالت فورموال 1، بعدما أصبح أول صيني يشارك في 
برى، بعدما أعلنت إدارة فريقه، مؤخرًا، عن التعاقد 

ُ
املسابقات الك

معه بشكل رسمي.  ودافــع تشو عن ُحلم طفولته، بأن يصبح 
الــــ22 عــامــًا عالم  سائقًا فــي فــورمــوال 1، بعدما دخــل صــاحــب 
اململوك  »ألبني«  لفريق  تجارب  العمل سائق  بوابة  من  السرعة، 

لشركة »رينو«. وبعد قرار إدارة فريق »ألفا روميو«، سيصبح 
الذي  الفنلندي فالتيري بوتاس،  للسائق  جوانيو تشو، شريكًا 
في  ليتحقق  الحالي،  املوسم  بنهاية  »مرسيدس«  عن  سيرحل 
السرعة،  عالم  مــع  تشو  وانطلق  الصيني.  الــشــاب  ُحلم  النهاية 
بعدما قرر في سن الثامنة خوض غمار منافسات »الكارتينغ«، 
لكنه عام 2012 سافر إلى اململكة املتحدة، حتى يجد بيئة أكثر 
تنافسية، ألنه يريد أن ُيحقق ُحلمه األول، وهو أن يصبح سائق 
باململكة  »الكارتينغ«  فــرق  مــن  لعدد  وانــضــم تشو  فــورمــوال 1. 
املتحدة، وشــارك في العديد من السباقات، وحقق نتائج جيدة، 
تقرر  اإليطالي،  تيم«  بــور  »بريما  فريق  إدارة  الــذي جعل  األمــر 
الــتــعــاقــد مــع الــســائــق، حــتــى يــشــارك فــي بــطــوالت فـــورمـــوال 4. 
واستطاع تشو عام 2015، الفوز بثالثية في الجولة الثانية من 
مونزا، وصعد على منصة التتويج، ليصبح أفضل العب مبتدئ، 
لينتقل بعدها إلى بطوالت فورموال 3، مع فريقه الجديد »موتو 

بارك« الذي تألق معه بشكل كبير في عام 2016.
إلى  عــام 2018،  األول  وانضم تشو، في شهر ديسمبر/كانون 
بطوالت  فــي  يــشــارك  ريسينغ«، حتى  فيتروسي  »يــونــي  فريق 
التتويج في  إلى منصة  لعام 2019، ليصعد بعدها  فورموال 2 
برشلونة، عقب خوضه تصفيات قوية للغاية، بسبب منافسيه.

عانت  لكن سيارته  ملوسم 2020،  ذاتــه  الفريق  في  تشو  وبقي 
من مشاكل إلكترونية، ما تسبب في هبوطه إلى املركز الـ17، إال 
أنه استطاع الفوز بــأول سباق له في فورموال 2، في سوتشي 

الروسية، ليواصل الصيني تحقيق النتائج الجيدة.
»الكارتينغ«، لكنه في  صحيح أن تشو كان نجمًا في سباقات 
رحل  التي  للسائقني،  »فــيــراري«  بأكاديمية  التحق   2014 عــام 
أن  التي أعطته حق  أكاديمية »رينو«،  إلى  عنها في عام 2018، 
يصبح سائقًا في بطوالت فورموال 1، لكن فيروس كورونا أّجل 

حلمه في عام 2020.
وأصبح تشو سائق تجارب فريق »ألبني« اململوك لشركة »رينو« 
ليواصل رحلة بحثه عن نيل فرصته، التي أتت في النهاية، عبر 
أول سائق صيني  ليصبح  الفرصة،  أعطته  التي  رومــيــو«  »ألفا 
بــدايــة من  الــتــاريــخ،  سيخوض غمار منافسات فــورمــوال 1 فــي 

املوسم املقبل.

جوانيو تشو
حقق السائق جوانيو تشو، ُحلمه بأن يُصبح أول صيني يُشارك في 

البطوالت الُكبرى في فورموال1

صنز يتحضر لموقعة 
الغرب بفوزه الـ16 تواليًا

التي  الثاثاء  تحضر فينيكس صنز ملوقعة 
بــغــولــدن ســتــايــت ووريـــــرز، صاحب  تجمعه 
ومتصدر  الغربية  املنطقة  فــي  سجل  أفضل 
الــتــرتــيــب الــــعــــام، بــأفــضــل طــريــقــة مـــن خــال 
تحقيق فوزه السادس عشر تواليًا وذلك على 
بروكلني نتس 113-107 في  حساب مضيفه 

دوري »أن بي أيه«.
ويدين صنز بفوزه الجديد إلى ديفني بوكر 
الذي سجل 30 نقطة في معقل نتس، ليضع 
معادلة  مــن  وحــيــد  انتصار  بعد  على  فريقه 
رقــمــه الــقــيــاســي الــشــخــصــي مــن حــيــث أطــول 
سلسلة انتصارات في تاريخه والــذي حققه 

موسم 2007-2006.
واألهم من ذلك، أن صنز أعلن عن نفسه مرة 
اللقب  عــلــى  للمنافسة  بــقــوة  أخـــرى مــرشــحــًا 
بـــعـــدمـــا أســـقـــط مـــتـــصـــدر املــنــطــقــة الــشــرقــيــة 
فــي معقله عــقــب مــبــاراة تــســّيــدهــا تــمــامــًا من 

بدايتها حتى نهايتها.
ولعب بوكر الـــدور األســاســي فــي هــذا الفوز، 
 
ً
الربعني األول والثالث، مسجا ال سيما في 
9 ســـات مــن أصـــل 18 لــه فــي مــجــمــل الــلــقــاء، 
بينها أربع ثاثيات خال 32 دقيقة أمضاها 
في أرضية امللعب. كما ساهم صانع األلعاب 

بتسجيله  الفوز  بهذا  بــول  كريس  املخضرم 
22 نقطة مع 8 تمريرات حاسمة و5 متابعات.

ووصل بول إلى متابعته الـ5 آالف في الدوري 
خال الربع الثالث من اللقاء الذي أقيم أمام 
18070 متفرجًا في ملعب »باركايز سنتر«. 
الــواضــح أن الجميع يعرف  بـــول »مـــن  وقـــال 
مــا هــو الــهــدف األكــبــر، الــفــوز بلقب الــــدوري، 
الصغيرة  باالنتصارات  لم تستمتع  إذا  لكن 
خال املوسم املنتظم، فماذا نفعل هنا بحق 

الجحيم؟«.
وسيحاول صنز الذي حقق السبت انتصاره 
السابع عشر في 20 مــبــاراة، أن يعادل رقمه 
القياسي الشخصي لناحية عدد االنتصارات 
املــتــتــالــيــة حـــني يـــواجـــه ووريــــــرز فـــي مـــبـــاراة 
حــامــيــة جــــدًا الـــثـــاثـــاء فـــي فــيــنــيــكــس قــبــل أن 
يعود ملواجهة ستيفن كوري ورفاقه مجددًا 

السبت لكن هذه املرة في سان فرانسيسكو.
وأشــار بوكر إلــى »أنــي أتطلع بفارغ الصبر 
لـــهـــذه املـــواجـــهـــة. مـــن الــــواضــــح أنـــهـــا ليست 
مـــبـــاراة حــاســمــة، لــيــســت مـــبـــاراة فــي األدوار 
اإلقصائية، لكننا ندرك بأنها ستكون حامية 
ــيـــس بــــني صـــاحـــبـــي أفـــضـــل ســـجـــل فــي  الـــوطـ
الــدوري«، في إشــارة منه الى تصدر ووريــرز 
بـــ17 من مبارياته  فــوزه  بعد  العام  للترتيب 
الـ19 األولى، ما يجعل لقاء الثاثاء هامًا جدًا 

على الصعيد املعنوي.
وكــــــان كــيــفــن دورانــــــــت أفـــضـــل العـــبـــي نــتــس 
 ذلك لم يكن 

ّ
 أن

ّ
واللقاء بتسجيله 39 نقطة، إال

كافيًا لقيادة فريقه الى فوزه الخامس تواليًا 
وتجنيبه الهزيمة السادسة في 20 مباراة.

اآلخر  لنجمه  املتواضع  بـــاألداء  نتس  وتأثر 
جيمس هــاردن الــذي نجح في أربــع فقط من 
 أنـــه تمكن رغـــم ذلـــك من 

ّ
مــحــاوالتــه الـــــ15، إال

تحقيق »تريبل دابل« بعدما سجل 12 نقطة 
مع 14 تمريرة حاسمة و13 متابعة.

وفي املباريات األخرى، سجل تاورين برينس 
نهاية  على  فقط  ثـــوان  أربـــع  قبل  قاتلة  سلة 
مينيسوتا  ليقود  الثاني،  اإلضــافــي  الــشــوط 
تمبروولفز إلى الفوز على مضيفه فيادلفيا 
برينس  ــر  ــ ــكـ ــ 121-120.وعـ ســيــكــســرز  سفنتي 
ودانجيلو راسل الذي سجل 35 نقطة لصالح 
الكاميروني  االرتــكــاز  الــضــيــوف، على العــب 
جــويــل إمــبــيــد عــودتــه إلـــى ســيــكــســرز بعدما 
غاب عنه في املباريات التسع املاضية بسبب 
إمبيد  وتألق  كورونا.  فيروس  بروتوكوالت 
في مباراته األولى بعد العودة بتسجيله 42 

نقطة مع 14 متابعة.
)فرانس برس(
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يعترب مخيم األزرق  أحد أكرث الصور مأساوية التي تعكس حجم 
املعاناة التي يعيشها الشعب السوري منذ أكرث من عرشة أعوام.  
حيث يعد من أكرث مخيامت اللجوء السوري اكتظاظا نظرا لقربه 
من الحدود السورية األردنية. هذا التجمع االستثنايئ واألكرث كثافة 
الدولية  والهيئات  املنظامت  وضع  السوري،  الواقع  فرضه  الذي 
العاملة يف الحقل اإلغايث واإلنساين أمام امتحان حقيقي يخترب من 
خالله اسرتاتيجياتها ومدى قدرتها عىل مواجهة حالة من الزيادة 

املتسارعة واملفاجئة ألكرب موجة لجوء عرفها التاريخ املعارص.
وأبسط  الحياتية  الحقوق  مستوى  عىل  املؤمل  االستثناء  هذا 
املنظامت  لتلك  حقيقيا  هاجسا  شكل  املعيشة  مقومات 
واملؤسسات ومدى قدرتها عىل تأمني أساسيات الحياة لهذا الدفق 
البرشي الكبري من املأكل وامللبس والتعليم والصحة، ولكن قررت 
الكثري من املنظامت واملؤسسات الخريية أن توقد شمعة بدال من 
أن تلعن الظالم، من خالل اتخاذ زمام املبادرة كل يف اختصاصها 
من  وانطالقا  الخريية  جاسم  بن  وحمد  جاسم  مؤسسة  لتسارع 
شعارها »صحة وتعليم لحياة أفضل« إىل بلورة هذا التوجه من 
خالل إنشاء مركز الشيخ جاسم بن جرب آل ثاين للرعاية الصحية 
األولية يف القرية الثانية مبخيم األزرق وبذلت جهودا جبارة لتوفري 
قاطني  من  كبرية  ألعداد  ممكن  وقت  بأرسع  الطبية  الخدمات 
عىل  والعمل  الحتياجاتهم،  املستمر  التصاعد  ومواكبة  املخيم، 
التي يوفرها ملواجهة زيادة اإلقبال  الطبية  توسعة االختصاصات 
األسنان  طب  عياديت  املركز:  قوام  ليصبح  الخدمات  طلب  عىل 
النسايئ،  الطب  يف  واثنتني  العام  الطب  يف  متخصصتني  واثنتني 
وغرفة  املطاعيم،  وعيادة  واألطفال  الطوارئ  عيادات  إىل  إضافة 
تقييم املرىض وغريها من األقسام املتخصصة إضافة إىل الصيدلية.
بلغ عدد املستفيدين من خدمات مركز الشيخ جاسم بن جرب آل 
ثاين للرعاية الصحية األولية منذ انطالقته يف العام 2017 أكرث من 
100 ألف حالة مرضية، مام يعكس األهمية التي ميثلها هذا املركز 

األمراض  وبشكل خاص من ذوي  األشخاص  لآلالف من  بالنسبة 
املزمنة الذين أجربتهم الظروف عىل تشكيل هذا التجمع البرشي، 
والتخفيف قدر اإلمكان من معاناتهم الصحية، األمر الذي ساهم 
بطريقة أو بأخرى يف تحقيق نوع من االستقرار النفيس والبدين 
لهذا املجتمع االستثنايئ، حيث تسعى مؤسسة جاسم وحمد بن 
جاسم الخريية من خالل املتابعة املستمرة وبالتعاون مع الكوادر 
املركز إىل تقييم األداء والعمل عىل تطويره  الطبية واإلدارية يف 

والتوسعة يف الخدمات املقدمة كلام استدعت الحاجة.

عناية مميزة
بالقرية  األزرق  مخيم  يف  القاطنة   م.«  »حياة   السيدة  أشارت 
آل  بن جرب  الشيخ جاسم  مركز  أن  إىل   2016 العام  منذ  الثانية 
الطبية  الخدمات  بجودة  يتميز  املتكاملة  التأهيلية  للرعاية  ثاين 
خالل  من  تلمسها  ميكن  مميزة  عناية  يوفر  حيث  املقدمة، 
االهتامم الكبري الذي يبديه األطباء واملمرضون، وخاصة املتعلق 
بصحة األمهات والتغذية وغريه من األمراض األخرى، كذلك بتوفري 
األمهات عىل  وتشجيع  الرضع،  باألطفال  للعناية  نوعية  خدمات 
اتباع املامرسات الصحية للتعامل مع املواليد كالرضاعة الطبيعية 
عن  فضال  الدقيقة،  مواعيدها  يف  وأخذها  اللقاحات  ومتابعة 
املتابعة املستمرة يف هذا الشأن. كام أوضحت أن جميع مراجعي 
املركز يلقون أفضل االستقبال من قبل املوظفني واألسلوب الراقي 
الذي يتمتعون به، األمر الذي من شأنه أن يشعرهم  بالرتحاب 

والطأمنينة.

كفاءة عالية
يتمتعون  املركز  يف  العاملني  األطباء  أن  حياة،  السيدة  وأضافت 
التشخيص  بكفاءة عالية وهذا يتضح بصورة كبرية عىل مستوى 
عملية  يف  يرسع  الذي  األمر  وصفه،  يتم  الذي  والدواء  الدقيق 

األطباء  عام  بشكل  بالقول:   ذلك  عن  عربت  حيث  الشفاء، 
تتمتع  التي  النسائية  الطبيبة  بالذكر  وأخص  جدا  مجتهدون 
اللوايت  املريضات  بكافة  الكبري  اهتاممها  نتيجة  مميز  بحضور 
حياة  السيدة  تتناَس  ومل  الجميع.  بثقة  حظيت  حيث  يراجعنها 
التابعة  الصيدلية  موظفي  من  التعامل  يف  والسالسة  السهولة 
للمركز والتي اعتربتها من أفضل الصيدليات املوجودة يف املخيم 
ورشح  الوصفات  وإعطاء  دامئا  مبتسم  بوجه  الستقبالهم  نظرا 
دامئة  بصورة  األدوية  توفر  كام  واف  بشكل  الدواء  أخذ  طريقة 
جاسم  مؤسسة  بفضل  ثم  ومن  الله  بفضل  وهذا  انقطاع  دون 
وحمد بن جاسم الخريية، وبالنسبة لإلدارة فهي فوق املمتاز عىل 
وجدت  إن  لشكواهم  واالستامع  املراجعني  مع  التعامل  مستوى 
ومتابعتها جديا  واالهتامم بأي موضوع أو قضية، والعمل عىل 

حلها إن كانت مع الكوادر الداخلية أو الجهات الخارجية.

تنوع التخصصات
ومن جانبها عربت الالجئة »نرسين  ر.« من سكان القرية الثانية 
ملركز  شكرها  عن   2016 العام  منذ  األزرق  مخيم  يف  واملقيمة 
الشيخ جاسم بن جرب آل ثاين للرعاية الصحية األولية بالقول: إن 
الخدمات املتوفرة من مختلف التخصصات كالطب العام، وطب 
األطفال، وطب األسنان، وطب النسائية، وتوفري الدواء ومستوى 
األطباء وجميع كوادر  تعامل  والتعقيم وأسلوب  العامة  النظافة 
الطبية  الخدمات  أفضل  املقدمة، تعد من  الخدمات  املركز وكل 
الله  وجزى  وممتاز   واضح  بشكل  األزرق  مخيم  يف  املقدمة 
الذين يدعمون هذا املكان حتى ال يضطر سكان  املانحني  خريا، 
الخدمات  أن  موضحة  بعيدة.  أخرى  أماكن  إىل  للتوجه  املخيم  
إىل  إضافة  توقيتها  ومتابعة  املطاعيم  حتى  ومتكاملة  ممتازة 
متابعة الكوادر الطبية والتمريضية للمرىض واهتاممهم الحقيقي 

وتواضعهم وتعاملهم بشكل لطيف جدا مع املراجعني.

أن توقد شمعة 
خير من أن تلعن الظالم

محمود الرحبي

ُمــــرادٍف تجنيسّي ملا  يطمح هــذا االقــتــراح إلــى إيــجــاد 
بطرق  إلينا  انتقل  وقــد  بـ«النوفيال«.  الــغــرب  فــي  ُعــرف 
شـــتـــى، ومــــن دون حـــتـــى  وجـــــود مـــحـــاولـــة تـــتـــوق إلــى 
ــرادٍف لــه فــي لغتنا العربية. و«الــنــوفــيــال« نوع  إيــجــاد مـ
أدبي يتموقع بني القصة القصيرة والرواية، فإذا كانت 
القصة قد استقت مسّماها من تراثنا العربي، بالنظر 
إلى  بالنظر  والــروايــة،  القصة والقصاصني،  إلى مسار 
ــــراوي ومــا يــقــول، فــإنــي هنا أجتهد القــتــراح مسّمى  ال
»مروّية«، بدل »نوفيال« للكاتب واملترجم.. مع ترك عدد 
كلمة،  آالف  ثالثة  عــن  يقل  أال  على  مفتوحا،  الكلمات 
ه من دون العدد األول من 

ّ
وال يزيد عن عشرة آالف، ألن

للقصة،  الصغير   البيت  النص من  الكلمات، سيقترب 
الــروايــة  الــثــانــي سيجنح نحو بيت  الــعــدد  وإن زاد عــن 
الواسع .. بينما بيت »املروّية« مكانه بني هذين البيتني، 

هو جاٌر للنوعني، ألنه من جنسهما الّسردي.
 مـــواضـــيـــع »املـــــروّيـــــة« مــفــتــوحــة، كــمــا هـــي عليه 

ّ
تـــظـــل

واللعب.  اللغة  بينها ســوى  يمّيز  وال  والــروايــة،  القصة 
ستكون »املــروّيــة«، إذن، وعــاء للكيف والطريقة )كيف 

وبــأيــة طــريــقــة(. وهــي فــي هــذا أيــضــا ال تختلف كثيرا 
التي  بالرواية  بيتها محدوٌد مقارنة  القصة، ولكن  عن 
يخترقها التاريخ والذاكرة، ويسحبانها بعيدا في عدد 

الصفحات.
فــي روايــــة »املــعــطــف« لــنــيــكــوالي غـــوغـــول، وهـــي أعظم 
ــقــا« فـــي املــســّمــى بـــني من 

ّ
 »مــعــل

ّ
مـــروّيـــة، ونـــمـــوذج ظـــل

هي  »روايــــــة«.  سونها 
ّ
يجن ومـــن  »قــصــة«  فونها 

ّ
يصن

ــذه وال تــلــك، بــل الــتــرجــمــة األقــــرب إلــيــهــا هي  لــيــســت هـ
زاوية  انطالقا من كونها »نوفيال«، بحسب  »املــروّيــة«، 
النظر التي أطرق منها هذا املوضوع. هذه القصة ليس 
 نفسه، 

ُ
بطلها الحقيقي صاحب املعطف، وإنما املعطف

 
ّ

بــدلــيــل أن صــاحــب املــعــطــف يــخــتــفــي أحـــيـــانـــا، ليحتل
املعطف املشهد، حني يخلعه صاحبه ويتركه للخياطني. 
املعطف حمل عنوان تلك املروية عن وعٍي من الكاتب، 
ألنه »البطل«، ضمن أبطال عديدين، منهم البرد القارس.

الرواية  في  كما  املروّية،  في  )وجوبا(  القصة موجودة 
الداخلية  الــصــيــرورة  أي  والحبكة،  القصيرة؛  والقصة 
للسرد، هي الخيط الخفي الساحب، وكذلك مدار اللعب 
الغالف  األدبــيــة  واللغة  ومتقطعة.  خطية  بني  وساحته 
القشيب الذي من املفترض أن يميز أنواع األدب قاطبة، 

بما فيها الشذرات والتأمالت. وأعني أن القصة موجودة 
)وجوبا( في الرواية، هو أنك حني تقرأ رواية، فإنك في 
العمق تقرأ قصة، تقصر صفحاتها فتظل عند حدود 
القصة، وتطول فتتحّول إلى روايــة. مع وجــود روايــات 
تحمل صوتا واحدا كروايات ألبير كامو مثال، وروايات 
ــات  ــروايـ ــقــــارئ بــــأصــــوات مـــتـــعـــّددة كـ ــ عـــرضـــت عــلــى ال
فأنت  املــثــال،  سبيل  على  ودوستويفسكي  تولستوي 
حني تقرأ روايــة »الحرب والسالم« فإنك، في الحقيقة، 
موسكو.  على  نابليون  حملة  أيــام  روسيا  قصة  تقرأ 
بل هناك رواياٌت تكون كلمة »قصة« ضمن عناوينها، 
الحائز  للبرتغالي  مثال روايــة »قصة حصار لشبونة« 

جائزة نوبل، جوزيه ساراماغو، وروايــة »قصة مايتا« 
للبيروفي الحاصل على »نوبل« ماريو فارغاس يوّسا، 
ما يدلل على ما أسلفت، أن القصة موجودة )وجوبا( 
القصيرة  القصة  أما في  الرواية إضمارا وعالنية.  في 

فهي موجودة بالطبع واالسم.
في وسع أفكار املروّية أن تكون خارقة. وهذا ما يمكن 
أن يقّربها من القصة والرواية، ويميزها، في اآلن نفسه، 
عنهما. ولكن قدرة املروّية على حل مشكالت القصر 
فــي الــقــصــة واإلطـــالـــة فــي الـــروايـــة ســتــكــون أكــبــر. لذلك 
أوفــر كذلك. ولكْن ما  »الــخــارق«  سيكون تمّيزها بهذا 
الخارق؟ ربما هو شيء يجعلك، كما قال يوسف حقي 
يوما، »تقرأ وكأنك ال تقرأ« ..  شيء ُينسيك أنك تقرأ، 
أّم  »قنديل  يحيى حقي، صاحب  ما قصَده  هــذا  ربما 
»مــروّيــة«  األخـــرى،  يمكن تجنيسها، هي  التي  هاشم« 

عريبة نموذجية في هذا السياق الطموح..
أرجــو أن يجد هــذا املــشــروع اعترافا، وإن كــان انتظار 
هذا األمر قد يطول، ربما، أو ُينسى تماما. لكن إيقاع 
الّزمن وضرباته السريعة، ومخاتالته أيضا، يمكن أن 
ني 

ّ
تجعل التجربة تلقى بعض االهتمام وتوِجد لها ُمتبن

ورعاة وكتابا.

مرويّة بدًال عن »نوفيال«

وأخيرًا

في وسع أفكار المرويّة أن 
تكون خارقة. وهذا ما يمكن 

أن يقرّبها من القصة والرواية

مركز الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني للرعاية الصحية األولية


