كأس العرب :صافرة االنطالق

تنطلق في قطر ،اليوم ،منافسات كأس العرب لكرة القدم ،بمشاركة  16منتخبًا
من آسيا وأفريقيا ،للمرة األولى في تاريخ البطولة الكبيرة28[ .ـ]29
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انطالق مفاوضات فيينا النووية :األجواء إيجابية
طهران ،فيينا ـ العربي الجديد

س ـع ــت األطـ ـ ـ ــراف امل ـع ـن ـيــة ب ـم ـف ــاوض ــات فـيـيـنــا
الـنــوويــة التي انطلقت أمــس اإلثـنــن ،إلــى ترويج
أجـ ـ ــواء إي ـجــاب ـيــة ل ـل ـيــوم األول م ــن امل ـبــاح ـثــات،
عـلــى الــرغــم مــن أنـهــا ال ت ــزال فــي إط ــار تحديد
أطــر هــذه الـجــولــة .وبـعــد تــوقــف لخمسة أشهر،
ع ــادت امل ـفــاوضــات إل ــى فيينا أم ــس ،فــي جولة
أولـ ــى ُع ـق ــدت ع ـلــى م ـس ـتــوى م ـســاعــدي وزراء
الـخــارجـيــة وم ــدي ــري ال ـش ــؤون الـسـيــاسـيــة لــدى
وزارة الخارجية اإليرانية وسائر الدول األعضاء

فــي مجموعة  ،1+4وتــرأسـهــا مساعد املنسق
العام للسياسة الخارجية في االتحاد األوروبي،
منسق اللجنة املشتركة لالتفاق النووي ،انريكي
م ــورا (ال ـص ــورة) ،فيما ت ــرأس الـفــريــق اإليــرانــي
نائب وزيــر الخارجية علي بــاقــري كني .وقــال
مورا ،بعد انتهاء االجتماع ،إنه يشعر بـ«تفاؤل
كبير بسبب ما شاهدته في اللقاء» ،مضيفًا أن
الحكومة اإليرانية الجديدة «لديها رغبة جادة
ف ــي امل ـبــاح ـثــات» .وت ـح ــدث ع ــن إصـ ــرار إيــرانــي
على ض ــرورة رفــع الـعـقــوبــات .مــن جهته ،أعلن
املبعوث الروسي ميخائيل أوليانوف ،أن الجلسة

االفتتاحية كانت «ناجحة ج ـدًا» .وأضــاف عبر
«تويتر» أن املشاركني في االجتماع اتفقوا على
«ات ـخ ــاذ املــزيــد مــن اإلجـ ـ ــراءات الـعــاجـلــة» خــال
الجولة السابعة ،من دون كشفها.
وكــانــت مـصــادر إيــرانـيــة مطلعة قــد أك ــدت قبيل
ان ـط ــاق امل ـبــاح ـثــات أم ــس أن ــه «ال يــوجــد ج ــدول
أعمال محدد للجولة الجديدة» ،مؤكدة أنه «سيتم
خ ــال مـبــاحـثــات ال ـيــوم (أمـ ــس) مــراجـعــة نتائج
االجتماعات السابقة وتحديد أطر الجولة واإلطار
الزمني لها» .وتابعت أن الوفد اإليراني «سيتجنب
إثارة موضوع استئناف املفاوضات من الصفر،

لحساسية املوقف بالنسبة ألطراف املفاوضات.
فيما كان وزيــر الخارجية اإليراني حسني أمير
عبد اللهيان قد أعلن ،أمس ،أن بالده دخلت هذه
املفاوضات بـ«حسن ّنية وإرادة جــادة وكافية»
للتوصل إلى «اتفاق جيد» ،مؤكدًا أنها «لن تقبل
باملطالب الـعــابــرة لــاتـفــاق ال ـنــووي ولــن تخوض
م ـفــاوضــات ح ــول قـضــايــا خ ــارج االتـ ـف ــاق» ،في
إشـ ــارة إل ــى الـقـضــايــا الـصــاروخـيــة واإلقـلـيـمـيــة.
وش ــدد على أن طـهــران «مستعدة لـحــوار مثمر
للتوصل إلى اتفاق جيد».
[التفاصيل ص2 .ـ]3
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انتخابات ليبيا :عراقيل أمام عمل القضاء
إشكالية تأمين االنتخابات تتفاقم

انطلقت الجولة الجديدة من مفاوضات فيينا النووية ،أمس اإلثنين ،في محاولة
للتوصل إلى تفاهمات للعودة إلى اتفاق  ،2015على الرغم من الشروط المسبقة
التي وضعتها طهران ،مع تأكيدها حسن نيّتها ،في مقابل استمرار التحريض
اإلسرائيلي والتحذير األميركي بضغوط إضافية

عودة
مفاوضات
فيينا النووية

لم ّ
تبت المحكمة
االبتدائية في سبها،
أمس ،في الطعن
المقدم من سيف اإلسالم
القذافي على استبعاده
من قائمة المرشحين
للرئاسة الليبية ،فيما ال يزال
يظلّل االنتخابات الكثير
من العراقيل
طرابلس ـ العربي الجديد

انتهت مـســاء أمــس اإلث ـنــن ،نـظــريــا ،مهلة
قبول الطعون في املرشحني لالنتخابات
ال ــرئ ــاس ـي ــة ف ــي ل ـي ـب ـي ــا ،والـ ـب ــت ف ـي ـهــا مــن
ق ـب ــل امل ـج ـل ــس األعـ ـل ــى ل ـل ـق ـض ــاء ،ع ـل ــى أن
ت ـب ــدأ الـ ـي ــوم ال ـث ــاث ــاء م ــرح ـل ــة اس ـت ـئ ـنــاف
ال ـ ـط ـ ـعـ ــون ،أمـ ـ ــام لـ ـج ــان االسـ ـتـ ـئـ ـن ــاف فــي
دوائ ــر املـحــاكــم االبـتــدائـيــة فــي مــدن سبها
وطرابلس وبنغازي .وبعد قبول محكمة
اس ـت ـئ ـنــاف ط ــراب ـل ــس ،ال ـط ـعــن امل ـق ــدم ضد
رئـيــس الحكومة االنتقالية عبد الحميد
الــدبـيـبــة ،تــواص ـلــت أم ــس م ـحــاولــة عرقلة
عمل محكمة سبها ،جنوبي الـبــاد ،التي
ت ـن ـظــر ف ــي ال ـط ـعــن املـ ـق ــدم م ــن ق ـبــل سـيــف
اإلسـ ـ ــام الـ ـق ــذاف ــي ،ن ـجــل ال ـع ـق ـيــد ال ــراح ــل
معمر القذافي ،على استبعاده من القائمة
األول ـي ــة للمفوضية الـعـلـيــا لــانـتـخــابــات،
وذل ــك مــن قـبــل مليشيات ال ـل ــواء املتقاعد
خليفة حفتر ،ما يعكس التوتر السياسي
ف ــي الـ ـب ــاد وح ـ ــدة ال ـت ـنــافــس ومـ ـح ــاوالت
اإلق ـصــاء ،على طــول الخريطة السياسية
ل ـل ـي ـب ـيــا وع ــرضـ ـه ــا ،الس ـي ـم ــا بــاس ـت ـغــال
ال ـ ـن ـ ـفـ ــوذ الـ ـعـ ـسـ ـك ــري لـ ـبـ ـع ــض األط ـ ـ ـ ـ ــراف،
وذلـ ــك عـلــى بـعــد أق ــل م ــن شـهــر م ــن مــوعــد
الرئاسيات املقررة في  24ديسمبر/كانون
املقبل ،وهــو مــا يدفع إلــى املــزيــد من
األول
ّ
رجحان كفة التأجيل.
وال ت ـ ـ ـ ــزال م ــرحـ ـل ــة ت ـص ـف ـي ــة امل ــرشـ ـح ــن
لالنتخابات الرئاسية ،رهن أحكام القضاء،
بعدما أعلنت املفوضية األربعاء املاضي،
عن قائمة أولية تضم  73مرشحًا ،إضافة
إلى  25مستبعدًا ،حيث يفترض أن تنهي
ل ـجــان ال ـط ـعــون ال ـتــاب ـعــة ملـجـلــس الـقـضــاء
األعلى قبول الطعون والبت فيها ،والــذي
بــدأتــه الخميس املــاضــي ،مــع حلول اليوم
الثالثاء .وأوضح إعالن سابق للمفوضية
أنـ ـه ــا س ـت ـف ــرج عـ ــن األس ـ ـمـ ــاء امل ـس ـت ـب ـعــدة
م ــن ق ــائ ـم ــة ال ـت ــرش ــح األول ـ ـيـ ــة ،ب ـن ــاء عـلــى
نتائج لجان الطعون ،ليفتح بعدها باب
االستئناف الطعون أمام لجان االستئناف
فــي طرابلس وسبها وبـنـغــازي ،ومل ــدة 72

تحدد شروطها...
طهران
ّ
ونفتالي بينت يحذر من
الرضوخ «لالبتزاز»

للحديث تتمة...

هل تاه غروندبرغ
في الملف
اليمني؟
زكريا الكمالي

خالل أيام قليلة مقبلة ،سيكون
املبعوث األممي إلى اليمن ،هانس
غروندبرغ ،قد أنهى  3أشهر من
كوسيط دولي في األزمة
مهمته ّ
اليمنية املعقدة ،وهي فترة لم تحمل
معها أي مؤشرات إلحالل السالم
كما كان متوقعًا ،بل اتسعت دائرة
العنف ،وشهد القتال ذروة غير
مسبوقة .رفض الحوثيون وقف
هجماتهم العدائية على مدينة مأرب،
ّ
وتشرد عشرات اآلالف ،وتوسعت
رقعة العنف إلى الساحل الغربي،
فيما بدأ التحالف يتحسس طريقه
ويعرف من أين تؤكل الكتف عبر
ضربات مدروسة في صنعاء.
لذلك ،هل يمكن القول إن غروندبرغ
قد تاه في امللف اليمني؟ أم أن 3
أشهر ،أو حتى  100يوم ،ليست
كافية للحكم على طريقة إدارة
األزمة؟
بالتأكيد ال يمكن الحديث عن فشل،
خصوصًا ّأن املبعوث األممي ال
يعيش لحظات استرخاء ،أو يعمل
على إحياء عملية السالم من تطبيق
«زوم» ،بل يجوب عددًا من مناطق
اليمن واملنطقة ،وال يكاد يلتقط
أنفاسه ربما .يكفي أن غروندبرغ
كسر التعاطي األممي الباهت منذ
سنوات تجاه حصار تعز .غامر في
الزيارة عبر طرقات فرعية خطيرة،
وأحس بالويالت التي يقاسيها
سكان املدينة منذ  6سنوات جراء
حصار حوثي غاشم.
يحاول غروندبرغ الوصول إلى
مقاربات جديدة للحل تختلف
عن مبادرات أسالفه .إصرار
غروندبرغ على حل مستدام عبر
تسوية تفاوضية شاملة ال على
حلول جزئية ،لم يرق بالتأكيد
لجماعة الحوثيني التي تحاول فرض
شروطها املسبقة بفصل امللف
اإلنساني عن السياسي والعسكري،
ّ
ولذلك ،ما زالت قيادة الجماعة تتعنت،
وترفض اللقاء به في صنعاء.
ويبدو ّأن لجوء املبعوث إلى حلفاء
املليشيا إقليميًا ودوليًا في طهران
وموسكو ،يهدف إلى تشكيل حلف
ضاغط على الحوثيني للقبول
بالجلوس إلى طاولة املفاوضات من
دون شروط مسبقة.
وبما ّأن املليشيات الحوثية ما زالت
تعيش في أوهام الحسم العسكري،
ورقعة التصعيد تتسع من الساحل
الغربي إلى أطراف تعز وربما نحو
إب ،يتوجب على األمم املتحدة
ومبعوثها التخلي عن خططهم التي
تتطلب وقتًا أطول للحل ،وااللتفات
إلى أولويات عاجلة.
بالنسبة لغالبية اليمنيني ،لم تعد
الحرب العسكرية أمرًا يثير الفزع كما
هو الحال في الحرب االقتصادية التي
قصمت ظهورهم.

طهران ـ صابر غل عنبري
القدس المحتلة ـ العربي الجديد

بعد توقف ألكثر من خمسة أشهر،
عـ ــادت أمـ ــس ،اإلث ـن ــن ،م ـفــاوضــات
فيينا الـنــوويــة غـيــر املـبــاشــرة بني
إي ــران والــواليــات املتحدة بواسطة أعضاء
االتفاق النووي (روسيا والصني وبريطانيا
وفــرن ـســا وأمل ــان ـي ــا) ،إلح ـي ــاء االتـ ـف ــاق ال ــذي
انسحبت منه إدارة دونالد ترامب في العام
 ،2018في جولة هي السابعة منذ انطالق
امل ـف ــاوض ــات ال ـجــديــدة ف ــي إب ــري ــل /نيسان
املاضي .واستبقت حكومة إبراهيم رئيسي
ان ـط ــاق ال ـج ــول ــة ،ف ــي ف ـن ــدق بــال ـيــه كــوبــرغ
حيث تم إبــرام االتـفــاق عــام  ،2015بتحديد
شروطها ،رافضة بحث قضايا خــارج هذا
االتفاق ،في إشارة إلى القضايا الصاروخية
واإلق ـل ـي ـم ـي ــة ،وم ـط ــال ـب ــة ب ــال ـح ـص ــول عـلــى
ضـمــانــات وتـعــويـضــات وإل ـغ ــاء الـعـقــوبــات
بشكل قابل للتحقق .ومقابل هذه الشروط،
كانت طهران تعلن أنها تدخل املفاوضات
بحسن ّ
نية وإرادة جادة للتوصل إلى اتفاق
جيد .لكن الكثير من الشكوك تحيط بإمكان
خ ــروج املـبــاحـثــات بنتيجة إيـجــابـيــة ،على
الــرغــم مــن تـحــذيــر واشـنـطــن بــاسـتـعــدادهــا
ل ــزي ــادة ال ـض ـغــوط إذا ان ـه ــارت امل ـحــادثــات،
مقابل تصعيد إســرائـيــل ملنع الــرضــوخ ملا
سمته «االبتزاز» اإليراني.
وانطلقت املفاوضات أمــس من دون جدول
أع ـم ــال م ـح ــدد لـلـجــولــة ال ـج ــدي ــدة ،ع ـلــى أن
تكون قد تمت خالل مباحثات أمس مراجعة
نتائج االجتماعات السابقة وتحديد أطر
الجولة واإلطار الزمني لها ،وفق ما كشفت
مصادر إيرانية مطلعة لـ«العربي الجديد».
وأضافت أن الوفد اإليراني أجرى مباحثات
تـ ـمـ ـهـ ـي ــدي ــة تـ ـفـ ـصـ ـيـ ـلـ ـي ــة ،خـ ـ ـ ــال الـ ـي ــوم ــن
األخيرين ،مع الوفود الروسية والصينية
ومـنـســق م ـفــاوضــات فـيـيـنــا أنــري ـكــي م ــورا،
وذلــك بعد وصوله إلــى فيينا ،يــوم السبت
املاضي .وأكــدت املصادر أن الوفد اإليراني
ّ
قدم «شروحًا مستفيضة» للموقف اإليراني
ومـطــالــب طـهــران ومتطلبات الـتــوصــل إلى
ات ـفــاق فــي فيينا إلح ـيــاء االت ـف ــاق ال ـنــووي،
مشيرة إلى أنه أبلغ أطراف املفاوضات التي
التقاها «أهمية وضرورة التوصل إلى اتفاق
ّ
إلح ـي ــاء االت ـف ــاق ال ـن ــووي بـمــا يـمــكــن إي ــران
مــن جـنــي مـنــافـعــه االق ـت ـصــاديــة بــالـكــامــل».
وت ــاب ـع ــت أن ال ــوف ــد اإليـ ــرانـ ــي «سـيـتـجـنــب
إثـ ــارة مــوضــوع اسـتـئـنــاف امل ـفــاوضــات من
الصفر ،لحساسية املوقف بالنسبة ألطراف
املـ ـف ــاوض ــات ،خ ـصــوصــا روس ـي ــا وال ـص ــن.
لكنه سـيـحــاول عند بحث كــل نقطة عالقة
العودة للوراء ملناقشة املوضوع من جديد،
وفق السياسات املحددة بشأن املفاوضات».
وأضــافــت أن هــذه الـسـيــاســات تختصر في
ث ــاث ــة م ـطــالــب أس ــاس ـي ــة ،ه ــي رفـ ــع جميع
العقوبات التي فرضتها اإلدارة األميركية
ال ـس ــاب ـق ــة ،وضـ ــع آل ـي ــة واضـ ـح ــة وم ـح ــددة
للتحقق من رفع العقوبات عمليا ،وضرورة
تقديم الــواليــات املتحدة «ضـمــانــات كافية
وجـ ـ ــادة» ل ـع ــدم الـ ـخ ــروج مـسـتـقـبــا م ــن أي
اتفاق محتمل في فيينا.
جاء ذلك فيما كان وزير الخارجية اإليراني
حـســن أمـيــر عـبــد الـلـهـيــان يـعـلــن ،أم ــس ،أن
بــاده دخلت هذه املفاوضات بـ«حسن ّ
نية
وإرادة جادة وكافية» للتوصل إلى «اتفاق
جـ ـي ــد» ،م ــؤكـ ـدًا أن ـه ــا «لـ ــن ت ـق ـبــل بــاملـطــالــب
الـ ـع ــاب ــرة ل ــات ـف ــاق ال ـ ـنـ ــووي ول ـ ــن ت ـخــوض
مفاوضات حول قضايا خارج االتفاق» ،في
إشارة إلى القضايا الصاروخية واإلقليمية.
وف ــي م ـقــال ن ـشــره مــوقــع صـحـيـفــة «إيـ ــران»
الرسمية ،قــال عبد اللهيان إن إيــران «على
ال ــرغ ــم م ــن نـكــث ال ـغ ــرب بــاالت ـفــاق ال ـن ــووي،
أظهرت مرة أخــرى حسن نواياها لتحقيق
غاية رفع العقوبات املفروضة بشكل أحادي
وغير قانوني» ،مع تأكيده أنها «مستعدة
حــال ـيــا ل ـح ــوار مـثـمــر لـلـتــوصــل إل ــى ات ـفــاق
جيد مع مجموعة  .»4+1وربط عبد اللهيان
ع ــودة إي ــران عــن خ ـطــوات نــوويــة اتخذتها
خـ ـ ــال ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات األخ ـ ـي ـ ــرة بـ ــ«الـ ـحـ ـص ــول
عـلــى ضـمــانــات وتـعــويـضــات وإل ـغــاء مؤثر

«خداع العالم»
اعتبر وزير الخارجية اإلسرائيلي ،يئير
لبيد ،خالل زيارته بريطانيا أمس
اإلثنين ،قبل توجهه اليوم إلى
فرنساّ ،
أن «اإليرانيين سيواصلون
خداع العالم ومواصلة العمل
سرًا على مشروعهم النووي».
وسبق أن أعلن لبيد ،ليلة األحد،
مع نظيرته البريطانية ،إليزابيث
تــراسّ ،
أن البلدين سيعمالن ليل
نهار لمنع امتالك إيــران للقوة
الــنــوويــة .والتقى لبيد ،أمــس،
رئــيــس الــحــكــومــة البريطانية،
بـــوريـــس جـــونـــســـون ،لــتــأكــيــد
مــعــارضــة إســرائــيــل لــلــعــودة
لالتفاق النووي .ومن المقرر أن
يلتقي لبيد ،اليوم الثالثاء ،الرئيس
الفرنسي إيمانويل ماكرون في
باريس للغاية نفسها.

يقود علي باقري كني الوفد اإليراني (فالديمير سيميسك/فرانس برس)

اتفاق مؤقت أو توترات إقليمية
تشاؤم إسرائيلي قبل المباحثات
القدس المحتلة
نضال محمد وتد

قبيل استئناف مـفــاوضــات فيينا،
كــانــت وســائــل اإلع ــام اإلسرائيلية
ت ـت ـب ـن ــى م ــوقـ ـف ــا م ـت ـش ــائ ـم ــا ت ـج ــاه
النتائج املتوقعة ،بني اإلشــارة إلى
أن االت ـف ــاق ال ــذي قــد يـتــم الـتــوصــل
إلـيــه مــع إي ــران سيكون مرحليًا أو
جــزئـيــا ،وب ــن الـتـحــذيــر مــن تبعات
س ـل ـب ـيــة ل ـف ـشــل املـ ـف ــاوض ــات وع ــدم
االسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــرار اإلقـ ـلـ ـيـ ـم ــي .ص ـح ـي ـفــة
«ي ـ ـ ـسـ ـ ــرائ ـ ـ ـيـ ـ ــل ه ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــوم» قـ ـ ــالـ ـ ــت إن
الـتـقــديــرات اإلسرائيلية تشير إلى
أن الغرب سيسعى ومعه الواليات
املتحدة للتوصل إلى اتفاق مرحلي
أو جـ ــزئـ ــي ،أقـ ـ ــل حـ ـت ــى مـ ــن اتـ ـف ــاق
 .2015وأضافت أن هــذه التقديرات
اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة م ـب ـن ـيــة أيـ ـض ــا عـلــى
أسـ ـ ــاس ال ــرس ــائ ــل ال ـت ــي ت ــم نـقـلـهــا
أخ ـي ـرًا لـلـحـكــومــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة في
األي ــام األخ ـيــرة وج ــاء فيها «يجب
قبل كل شيء وقف السباق اإليراني
امل ـح ـم ــوم لـتـخـصـيــب ال ـي ــوران ـي ــوم،
ه ـ ــذا هـ ــو األم ـ ـ ــر األك ـ ـثـ ــر إلـ ـح ــاح ــا».
ون ـ ـق ـ ـلـ ــت الـ ـصـ ـحـ ـيـ ـف ــة عـ ـ ــن مـ ـص ــدر
سياسي إسرائيلي ،قوله إنــه على
ضــوء التقدم اإليــرانــي في املشروع

للعقوبات وقابل للتحقق» .وشــدد على أن
«عودة أميركا املحتملة إلى االتفاق النووي
ال تهمنا ،إال إذا قدمت لنا ضمانات بعدم
ت ـكــرار الـتـجــربــة امل ــري ــرة الـســابـقــة ،ويتمكن
شركاؤنا االقتصاديون من خوض تعامالت
اقتصادية مستدامة من دون قلق» .وحذر

الـ ـ ـن ـ ــووي ،ال ي ـم ـكــن الـ ـت ــوص ــل إل ــى
اتفاق يعيد إيران إلى ما كانت عليه
قبل عامني أو ثالثة أعوام.
وأضاف أن «إيران باتت على مسافة
ب ـض ـعــة أس ــاب ـي ــع م ــن إنـ ـت ــاج كـمـيــة
ك ــاف ـي ــة م ــن الـ ـي ــورانـ ـي ــوم املـخـصــب
لبناء قنبلة نووية ،ومسألة تطوير
القنبلة باتت مرهونة عمليا فقط
بقرار سياسي لها إلنجاز ذلك» .من
جهتها ،قــالــت صحيفة «هــآرتــس»
إن الـت ـقــديــرات فــي إســرائ ـيــل تشير
إل ــى أن فـشــل مـبــاحـثــات فيينا «قــد
يفضي إلــى فترة من عــدم استقرار
إقليمي في مواجهة إيران» .ونقلت
ع ــن مـ ـص ــادر وص ـف ـت ـه ــا بــاملـطـلـعــة
وال ـض ــال ـع ــة ف ــي االتـ ـ ـص ـ ــاالت ال ـتــي
ت ـ ـقـ ــوم بـ ـه ــا ال ـ ـ ـ ـ ــدول الـ ـعـ ـظـ ـم ــى مــع
إي ــران ،أن «النظام اإليــرانــي يسعى
الفتعال احتكاك أمني على مستوى

«هآرتس» :طهران
تسعى الفتعال
احتكاك أمني بهدف
الضغط

مـنـخـفــض م ـقــابــل إس ــرائ ـي ــل ودول
الخليج ،فــي محاولة منه للضغط
على املجتمع الدولي.
ويـ ـسـ ـع ــى اإليـ ـ ــران ـ ـ ـيـ ـ ــون عـ ـب ــر ه ــذه
ال ـ ـ ـض ـ ـ ـغـ ـ ــوط النـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــزاع إنـ ـ ـ ـج ـ ـ ــازات
ومـ ـك ــاس ــب ت ـم ـك ـن ـهــم مـ ــن ال ـح ـف ــاظ
عـلــى امل ـش ــروع الـ ـن ــووي ،وتخفيف
ال ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــوبـ ـ ـ ــات» .وب ـ ـ ـح ـ ـ ـسـ ـ ــب هـ ـ ــذه
الـ ـتـ ـق ــدي ــرات ف ــإن ــه فـ ــي حـ ـ ــال فـشــل
الـ ـج ــول ــة األولـ ـ ـ ــى مـ ــن املـ ـف ــاوض ــات
ب ـع ـهــد ال ــرئ ـي ــس اإليـ ــرانـ ــي ال ـجــديــد
إبراهيم رئيسي« ،فقد تتجه إيران
إلى زيادة املواجهات في املنطقة».
في املقابل ،نقلت صحيفة «يديعوت
أح ــرون ــوت» عــن مـصــادر فــي الوفد
األم ـي ــرك ــي ف ــي ف ـي ـي ـنــا ،قــول ـهــا «لــن
ن ـس ـم ــح إلي ـ ـ ـ ــران ب ــالـ ـحـ ـص ــول عـلــى
سالح نووي ،هذا األمر مفروغ منه
حـتــى لــو اض ـطــررنــا إل ــى اسـتـخــدام
ال ـق ــوة ال ـع ـس ـكــريــة» .وف ــي الـسـيــاق،
لـفــت كــل مــن نـحــوم بــرنـيــع ورون ــن
بيرغمان إلى دالالت ضم إسرائيل
لـ ـق ـي ــادة الـ ـش ــرق األوس ـ ـ ــط ل ـل ـقــوات
األم ـيــرك ـيــة (س ـي ـن ـت ـكــوم) ،ملــواجـهــة
إيــران ،مع إبــراز برنيع تشاؤمًا في
سياسة اإلدارة األميركية الجديدة،
التي لم تختلف عمليًا عن سياسة
إدارة باراك أوباما.

من أن نافذة املفاوضات «لن تكون مفتوحة
إلــى األبــد وعلى أميركا وال ــدول األوروبـيــة
ال ـثــاث (فــرنـســا وأملــانـيــا وبــريـطــانـيــا) فهم
ً
ذلك» ،قائال إن بالده «تمتلك برنامجًا مؤثرًا
إلحباط مفاعيل العقوبات في ظل برنامج
تنموي مستدام لــاقـتـصــاد» .وخـتــم مقاله

بــال ـقــول إن «االتـ ـف ــاق مـمـكــن وف ــي املـتـنــاول
إذا كــانــت ل ــدى بـقـيــة األط ـ ــراف أي ـضــا إرادة
ً
سياسية» ،قائال إن وفد إيران للمفاوضات
يحظى بـ«دعم كامل».
مـ ــن ج ـه ـت ــه ،اتـ ـه ــم املـ ـتـ ـح ــدث ب ــاس ــم وزارة
الـخــارجـيــة اإليــران ـيــة سـعـيــد خـطـيــب زادة،

قبيل استئناف مفاوضات فيينا النووية،
بريطانيا وأطــرافــا أخــرى بــ«عــدم الجدية»
فـ ــي ه ـ ــذه امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات ،والـ ـسـ ـع ــي إلي ـج ــاد
أرض ـيــة إلطــالــة أم ــده ــا .ورب ــط فــي مــؤتـمــره
الـ ـصـ ـح ــاف ــي األسـ ـ ـب ـ ــوع ـ ــي ،أم ـ ـ ـ ــس ،م ـص ـيــر
م ـفــاوضــات فيينا ب ــ«جــديــة وح ـســن نــوايــا
الجانب األميركي» .وأكد أن بالده تخوض
م ـفــاوضــات ال ـي ــوم ب ــ«جــديــة وح ـســن نـ ّـيــة»،
داعيًا الجانب األميركي إلى أن تكون لديه
الـجــديــة نفسها لـلــوصــول إل ــى ح ــل .وشــدد
على أن «نــافــذة مفاوضات فيينا لن تكون
مفتوحة لــأبــد» ،كما حــث جميع األط ــراف
على «اغتنام الفرصة» ،مع تأكيده أن طهران
ال ترغب في وصــول املفاوضات إلى طريق
مـ ـس ــدود .وأوضـ ـ ــح خـطـيــب زادة أن إيـ ــران
تدخل مفاوضات فيينا «بعزم وإرادة جادة
لـلــوصــول إل ــى ات ـف ــاق» ،مضيفا أن ـهــا تريد
«ح ـ ـ ــوارات م ـث ـم ــرة» .وقـ ــال خـطـيــب زادة إن
بالده لن تخوض أي تفاوض مع واشنطن
من دون رفع كامل للعقوبات التي فرضتها
عليها ،وأكــد أن الوفد اإليــرانــي «لــن يجري
أي تفاوض ثنائي مع الوفد األميركي».
وكـ ــان امل ـب ـعــوث األم ـي ــركــي ال ـخ ــاص ل ـشــؤون
إيــران روبــرت مالي قد حــذر من أن واشنطن
س ـت ـكــون م ـس ـت ـعــدة ل ــزي ــادة ال ـض ـغ ــوط عـلــى
إيــران إذا انهارت املحادثات ،وقــال لـ«بي بي
سي ساوندز» في مقابلة ،السبت« :إذا كانت
إيران تعتقد أن بإمكانها استغالل هذا الوقت
لـتـعــزيــز قــوتـهــا ثــم تـعــود وت ـقــول إنـهــا تريد
شيئًا أفضل ،فلن ينجح ذلك .وسنفعل نحن
وشركاؤنا كل ما لدينا لعدم حدوث ذلك».
ف ــي غ ـض ــون ذل ـ ــك ،ات ـه ــم رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة
اإلســرائ ـي ـل ـيــة ن ـف ـتــالــي بـيـنــت إيـ ـ ــران بــأنـهــا
تـمــارس االب ـتــزاز ،وأنـهــا ال تسعى مــن وراء
عودتها للمحادثات في فيينا ســوى لرفع
العقوبات املفروضة عليها .وقال بينت في
كلمة خالل جلسة كتلة حزبه في الكنيست،
ّ
وجـ ـهـ ـه ــا لـ ـ ـل ـ ــدول الـ ـغ ــربـ ـي ــة امل ـ ـشـ ــاركـ ــة فــي
املفاوضات ،إن «إيران ال تستحق الحصول
على أي منح أو صفقات أو رفع للعقوبات.
ال ترضخوا لالبتزاز الـنــووي» .وأضــاف أن
إيـ ــران «ت ـش ــارك ب ـم ـفــاوضــات فـيـيـنــا بـهــدف
واضـ ـ ـ ــح :رف ـ ــع الـ ـعـ ـق ــوب ــات م ـق ــاب ــل ال ش ــيء
ت ـقــري ـبــا ،وهـ ــي ل ــن تـكـتـفــي بــال ـح ـفــاظ على
مشروعها النووي بل ستحصل على مقابل
لهذه الخطة» .واعتبر بينت أن رغبة طهران
فــي الـعــودة إلــى املـحــادثــات هدفها تخفيف
العقوبات مقابل «ال شيء تقريبًا».

ساعة ،قبل أن تتلقى املفوضية حكم هذه
ال ـل ـج ــان ف ــي ط ـل ـبــات امل ـس ـتــأن ـفــن ،لتعلن
على أساسه القوائم النهائية للمرشحني
في  7ديسمبر املقبل ّ
كحد أقصى .وأكــدت
امل ـفــوض ـيــة أن أحـ ـك ــام ل ـج ــان االس ـت ـئ ـنــاف
نهائية وغـيــر «قــابـلــة لالستئناف» ،فيما
أك ـ ــدت الئـ ـح ــة امل ـج ـل ــس األع ـ ـلـ ــى ل ـل ـق ـضــاء
الـخــاصــة بـلـجــان الـطـعــون ،أن حـكــم لجان
االستئناف «بــات ،ويتعني على املفوضية
العليا لالنتخابات تنفيذه».
وكانت لجان الطعون قد تمكنت من ُ البت
في عدد من الطعون ،منها تلك التي ق ّدمت
ضد الدبيبة ،فيما لم تبت حتى عصر أمس
في عدد آخر ،منها الطعن املقدم من سيف
اإلسـ ــام ال ـق ــذاف ــي ،ح ــول ق ــرار اسـتـبـعــاده.
ّ
ورج ــح عـضــو مجلس املـفــوضـيــة ،أبوبكر
مردة ،إمكانية تمديد فترة قبول الطعون،
في حديث لـ«العربي الجديد» ،فيما أشارت
مـصــادر مقربة مــن إدارة االنـتـخــابــات في
املفوضية إلى إمكانية ربط اإلجــراء بعدم
قدرة بعض املحاكم على النظر في طعون
مــرفــوعــة أم ــام ـه ــا ،وت ـح ــدي ــدا ف ــي محكمة
ّ
سبها التي ظل القضاة أمس غير قادرين
على الوصول إليها.
وتوافقت معلومات املصادر ،التي تحدثت
لــ«الـعــربــي الـجــديــد» ،حــول تسجيل لجان
الـطـعــون فــي امل ــدن ال ـثــاث 21 ،طعنًا ضد
امل ــرش ـح ــن ،وم ــن ج ــان ــب مـسـتـبـعــديــن من
القائمة األول ـيــة للمرشحني ،مــؤكــدة أنها
ّ
بتت في  9طعون رفعت ضد ترشح الدبيبة
بقبول أربعة منها ،ورفض خمسة أخرى،
ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى رف ــض ط ـعــن ض ــد املــرشــح
خ ــال ــد ش ـك ـشــك ،ورفـ ــض آخ ــر ض ــد خليفة
ح ـف ـتــر .وأشـ ـ ــارت إلـ ــى أن أغ ـل ــب ال ـط ـعــون
األخـ ــرى قــدمـهــا مـسـتـبـعــدون م ــن الـقــائـمــة
األولية ومنهم سيف اإلسالم القذافي.
وأم ــس اإلث ـن ــن ،حــاصــرت مليشيا تابعة
ل ـح ـف ـت ــر ،مـ ـق ــر م ـح ـك ـم ــة سـ ـبـ ـه ــا ،وم ـن ـعــت
املــوظ ـفــن م ــن دخــول ـهــا ،حـيــث ك ــان مـقــررًا
البت في عدد من الطعون .وتناقلت وسائل
الـ ـت ــواص ــل االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ص ـ ــور مـسـلـحــي
املـلـيـشـيــا وآل ـيــات ـهــا امل ـن ـت ـشــرة ف ــي محيط
امل ـح ـك ـمــة .وأكـ ــد ش ـه ــود ع ـي ــان ل ــ«ال ـعــربــي
ال ـجــديــد» ،أن املـسـلـحــن كــانــوا يتسلقون
سيارات تحمل شــارة مليشيا  115مشاة،
أحد فصائل لواء طارق بن زياد ،أحد أكبر
مليشيات حفتر.
وكـ ـت ــب رئـ ـي ــس امل ـج ـل ــس األعـ ـل ــى لـقـبــائــل
ّ
فــزان ،علي أبو سبيحة ،على «فيسبوك»،
إن «ق ــواتـ ـن ــا امل ـس ـل ـح ــة ال ـب ــاس ـل ــة حــام ـيــة

حاصرت مليشيا تابعة
لخليفة حفتر مقر
محكمة سبها أمس

ح ـمــى ال ـج ـن ــوب ت ـحــاصــر مـحـكـمــة سبها
من كل االتجاهات وتمنع دخــول القضاة
واملـ ــوظ ـ ـفـ ــن إل ـ ـي ـ ـهـ ــا» ،م ـض ـي ـف ــا أن سـبــب
الحصار «حتى ال تنظر املحكمة في طعن
الــدكـتــور سيف اإلس ــام الـقــذافــي فــي قــرار
اسـتـبـعــاده مــن س ـبــاق ال ــرئ ــاس ــة» .ونقلت
قـنــاة تلفزيونية محلية فيديو ظهر فيه
أف ـ ـ ــراد ج ـه ــاز ال ـش ــرط ــة ال ـق ـض ــائ ـي ــة ،وه ــم
يخلون مسؤوليتهم من حماية الشوارع
امل ــؤدي ــة لـلـمـحـكـمــة قــائ ـلــن« :ن ـحــن نـ ّ
ـؤمــن
داخ ــل املـحـكـمــة ف ـقــط ،أم ــا خــارج ـهــا بمتر
واح ــد فــا عــاقــة ل ـنــا» .وأك ــد ذل ــك حساب
ع ـل ــى «ت ــويـ ـت ــر» ي ـن ـســب ل ـس ـيــف اإلس ـ ــام.
والح ـقــا ،أعـلــن جـهــاز الـشــرطــة القضائية،
أن س ـب ــب ت ـع ــذر ان ـع ـق ــاد ال ـج ـل ـســة أم ــس،
هــو «وج ــود ق ــوة قــاهــرة مسلحة» أغلقت
«جميع الطرق املؤدية إلى مجمع املحاكم»
في سبها .وتناقلت وسائل إعــام محلية
ب ـي ــان ــا مل ــدي ــري ــة أم ـ ــن س ـب ـه ــا ،اس ـت ـن ـكــرت
فـيــه مــا وصـفـتــه ب ــ«ال ـخــروقــات» ،مضيفة
أن «مـلـيـشـيــا  115ب ــإم ــرة مـحـمــد ال ـجــارح
املـ ــوجـ ــودة ف ــي ال ـج ـن ــوب ال ـل ـي ـبــي م ـنــذ ما
يربو على  3سنوات ،لم تقم يومًا بتأمني
أي مـ ّ
ـؤسـســة عـلــى وج ــه ال ـع ـمــوم ،ومبنى
محكمة سبها خصوصًا» .ونظم عدد من
أن ـص ــار سـيــف اإلسـ ــام ف ــي سـبـهــا ،مـســاء
أم ــس ،وقـفــة أم ــام مقر مجمع املـحــاكــم في
املدينة ،معلنني االعتصام أمامه.
وكـ ــانـ ــت م ـح ـك ـمــة س ـب ـه ــا قـ ــد قـ ـ ـ ــررت ،أول
مــن أم ــس ،تعليق جلسة الـنـظــر فــي طعن
س ـيــف اإلس ـ ــام إل ــى أمـ ــس ،ب ـعــدمــا امـتـنــع
أحــد املساعدين عن املشاركة في الجلسة.
وكان من املقرر أن تعقد املحكمة جلستها،
ال ـخ ـم ـيــس امل ــاض ــي ،لـكـنـهــا أج ـل ـت ـهــا على
خلفية اعـ ّتــداء حصل فــي الـيــوم ذاتــه على
مقرها ،نفذه مسلحون تابعون ملليشيات
حفتر .وتعليقًا على ذلك ،رأى عضو نقابة
املحامني في ليبيا ،عثمان عبد الهادي ،أن
ّ
زج املفوضية بالقضاء في أتون الخالفات
االنتخابية قد يضعف قدرته على تسيير
االستحقاق االنتخابي .ولفت فــي حديث
لـ«العربي الجديد» ،إلى أن ّ
تعرض القضاة
فــي سبها للتهديد دلـيــل عـلــى ع ــدم قــدرة
ال ـق ـضــاء ع ـلــى إص ـ ــدار ن ـتــائــج نــزي ـهــة .من
ج ـه ـتــه ،رأى ال ـن ــاش ــط ال ـس ـيــاســي الـلـيـبــي
رمـ ـ ــزي املـ ـق ــرح ــي ،ف ــي ح ــدي ــث ل ــ«ال ـع ــرب ــي
الجديد» ،أن طريقة إصدار مجلس القضاء
ل ــائ ـح ــة الـ ـطـ ـع ــون وت ـ ـ ـ ــردده ف ــي حـسـمـهــا
يشبه املـســار الــذي صــدرت وفقه القوانني
االنتخابية عن مجلس النواب.
ويخدم هــذا الــواقــع ما يثار حــول رجحان
كفة تأجيل االنتخابات .وفي هذا السياق،
قالت وزيــرة الداخلية اإليطالية ،لوتشانا
المورغيزي ،أمــس ،إن «إجــراء االنتخابات
فــي ليبيا فــي مــوعــدهــا ،يـبــدو لــي صعبًا،
لـكــن إج ــراء ه ــا ف ــي ي ـنــايــر/كــانــون الـثــانــي
س ـي ـكــون أم ـ ـرًا ج ـي ـدًا لـلـيـبـيــا» ،بـحـســب ما
نقلت عنها وكالة «نوفا» لألنباء.

غياب الدور التونسي عن ليبيا
التفرّد الرئاسي ينعكس شلًال دبلوماسيًا

تونس ـ آدم يوسف

على الرغم من التطورات املتسارعة في
ليبيا ،املقبلة على انتخابات رئاسية في
 24ديسمبر /كانون األول املقبل ،واألدوار
ال ـت ــي يـ ـح ــاول أك ـث ــر م ــن طـ ــرف إقـلـيـمــي
ودولي القيام بها في هذا الصراع ،يغيب
دور تونس في ليبيا على الرغم من أنها
أك ـث ــر ال ـ ــدول ت ــأث ـرًا ب ـم ـجــريــات األحـ ــداث
ل ــدى جــارتـهــا وتــداعـيــاتـهــا االقـتـصــاديــة
على االقتصاد التونسي الهش ،في ظل
سـيــاســة ح ـيــاد سـلـبــي تنتهجها إدارة
الــرئـيــس قـيــس سـعـ ّـيــد ،املـمـســك بــالـقــرار
التونسي منذ إجراءات  25يوليو /تموز
املــاضــي وم ــا تبعها مــن تعيني حكومة
جديدة .وفيما كانت دول عدة تستحوذ
ع ـلــى أدوار مـتـقــدمــة ف ــي امل ـلــف الـلـيـبــي،
سعيد ّ
ّ
يفوت فرصًا عديدة في هذا
كــان
املـجــال ،ليتراجع دور تونس التاريخي
والجيوستراتيجي.
وعـ ــن ذل ـ ــك ،قـ ــال ال ـخ ـب ـيــر ف ــي ال ـعــاقــات
الدولية ،املختص في الشأن الليبي مهدي
ثابت ،في حديث مع «العربي الجديد»،
إن استقرار الوضع في ليبيا يؤثر بشكل
مباشر على تونس ،وبالتالي فإن نجاح
الـعـمـلـيــة الــدي ـم ـقــراط ـيــة الـلـيـبـيــة يـخــدم
مصالح تونس على جميع املستويات.
واعتبر أن «تونس ّ
فوتت فرصة التعاون
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي واالسـ ـتـ ـثـ ـم ــار فـ ــي لـيـبـيــا،
ً
مقابل دخول تركيا مثال بكل وزنها في
ليبيا ،وكذلك مصر التي استفادت كثيرًا
على الرغم من الدور السلبي الذي لعبته
خــال األزم ــة الليبية» ،ولفت إلــى أن «ال
مـعـنـ ّـى لـسـيــاســة ال ـح ـيــاد الـسـلـبــي الـتــي
تـتـبــنــاهــا تــونــس ف ــي ال ـعــاقــة بـلـيـبـبــا»،
مشيرًا إلى أن «املوقف الرسمي التونسي
مخيب لآلمال».
وعن االنتخابات الليبية املرتقبة الشهر
امل ـق ـب ــل ،قـ ــال إنـ ــه «بـ ـق ــدر آمـ ـ ــال الـلـيـبـيــن
ّ
امل ـعــل ـقــة ع ـلــى هـ ــذه االن ـت ـخ ــاب ــات إلن ـهــاء
سـ ـ ـن ـ ــوات االنـ ـ ـقـ ـ ـس ـ ــام ،وبـ ـ ـق ـ ــدر ت ـط ـل ـعــات
ال ـج ــوار الـتــونـســي لـتـحـقـيــق االس ـت ـقــرار،
فإن املخاوف قائمة من انزالق البالد إلى
مزيد من االنقسامات والـصــراعــات التي
قــد تـعــود بــالــوبــال ليس على ليبيا فقط

أعيد افتتاح معبر رأس جدير في سبتمبر الماضي (فتحي نصري/فرانس برس)

بــل إن تــداعـيــاتـهــا ستصل إل ــى تــونــس».
أمــا الـبــاحــث املختص فــي الـشــأن الليبي
ال ـب ـش ـيــر ال ـج ــوي ـن ــي ،ف ـ ــرأى ف ــي تـصــريــح
ل ـ ــ«ال ـ ـعـ ــربـ ــي ال ـ ـجـ ــديـ ــد» ،أن «ال ـس ـي ــاس ــة
الـخــارجـيــة الـتــونـسـيــة الــرسـمـيــة لــم تكن
على املوعد في ليبيا ،سواء على املستوى
االقتصادي لجلب ما أمكن من مصالح،
أو امل ـســاه ـمــة ف ــي ت ـج ــاوز ال ـقــاقــل وحــل
الخالفات» ،واعتبر أن «تونس كان يمكن
أن تستفيد كثيرًا ،ولـكــن لــأســف لــم يتم
ذلك بسبب انفراد الرئيس بالرأي وعدم
اإلنصات ملختلف اآلراء واألصوات ،سواء
من داخل أجهزة الدولة أو من خارجها».
وأض ـ ـ ــاف ال ـج ــوي ـن ــي أن س ـع ـ ّـي ــد «خ ــرج
عــن ال ـثــوابــت الــدبـلــومــاسـيــة التونسية،
وأص ـ ـ ـب ـ ـ ـحـ ـ ــت الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاس ـ ــة ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة
ـاو ول ـي ــس بــاالح ـتــراف ـيــة
تـ ــدار بـشـكــل هـ ـ ٍ
املعهودة» ،محذرًا من تمترس تونس مع
محور من دون آخر ،ألن ذلك سيخسرها
ً
الكثير من املصالح ،وقال «لست متفائال
ب ـش ـكــل ك ـب ـيــر ب ـه ــذه ال ـس ـل ـطــة ال ـج ــدي ــدة
(ال ـس ـل ـط ــة ال ـتــون ـس ـيــة ب ـع ــد  25يــول ـيــو)
الـ ـت ــي ل ـي ــس ل ــدي ـه ــا ش ــرع ـي ــة وهـ ــي غـيــر
قادرة على مجاراة تعقيدات الوضع في
ليبيا وتقلباته» .ولفت الجويني إلى أن
«املوقف الرسمي التونسي في ما يتعلق
بــاالنـتـخــابــات الليبية هــو الــوقــوف على

الحياد وعدم التدخل في الشأن الداخلي
الـلـيـبــي ،ولـكــن هـنــاك أطــرافــا ربـمــا يكون
لديها حنني لالستبداد ولحكم العسكر»،
معتبرًا أن «خطأ السلطة التونسية أنها
تنظر إلى ليبيا وكأنها مشكلة ،في حني
أن ليبيا هي حل ،وهي عمق استراتيجي
وت ــأم ــن لـلـتـجــربــة الـتــونـسـيــة ،مـثـلـمــا أن
تونس هي تأمني للتجربة الليبية ،وهو
مــا لــم يعه رئـيــس الجمهورية ال ــذي كان
ت ـعــاط ـيــه تـقـلـيــديــا وب ـش ـكــل تـقـنــي وعـبــر
خطابات جوفاء».
وش ــدد الـجــويـنــي عـلــى أن «ديـمـقــراطـيــة
ول ـ ـي ـ ــدة ونـ ــاش ـ ـئـ ــة ف ـ ــي ل ـي ـب ـي ــا س ـت ــدع ــم
الديمقراطية في تونس ،ولكن بانتخابات
عـلــى أس ــاس قــوانــن وتــوافــق واس ــع بني
مختلف األطـ ـ ــراف» ،مضيفًا «أع ـت ـقــد أن
س ـل ـطــة األمـ ـ ــر الـ ــواقـ ــع االس ـت ـث ـن ــائ ــي فــي
تونس واألم ــر الرئاسي  117هــي سلطة
من دون شرعية حقيقية ،وال يمكن لكل
األطراف الداخلية وأساسًا الخارجية أن
تتعامل معها سواء بالندية أو بالجدية
الـ ــازمـ ــة ،خ ـصــوصــا أن ال ـح ـكــومــة وكــل
مكوناتها ليست إال صدى وظل الرئيس
الــذي يمسك بيديه بمقاليد كل السلطة،
فـحـتــى وإن كــانــت نـيـتــه طـيـبــة ،فــإنــه لن
يستطيع القيام بما يلزم ،ألن العالقة مع
ليبيا أعقد بكثير مما يعتقد».
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شرق
غرب
األسير أبو هواش يواصل
إضرابه عن الطعام
واص ـ ـ ــل األس ـ ـيـ ــر ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي فــي
سجون االحتالل ،هشام أبو هواش،
أم ــس اإلث ـنــن ،إضــرابــه عــن الطعام
لـلـيــوم ال ـ ــ 105عـلــى ال ـتــوالــي ،رفضًا
ّ
العتقاله اإلداري .فيما علق األسير
ن ـض ــال بـ ـل ــوط ،امل ـع ـت ـقــل ف ــي سـجــن
ع ــوف ــر مـ ـن ــذ  29أك ـت ــوب ــر/ت ـش ــري ــن
األول املــاضــي ،إضــرابــه بعد تدخل
مــن الـحــركــة األس ـي ــرة .ووف ــق نــادي
األس ـي ــر ،ف ــإن أب ــو هـ ــواش م ــن بـلــدة
دورا ج ـن ــوب ــي ال ـخ ـل ـي ــل ،بــال ـض ـفــة
ال ـغ ــرب ـي ــة ،ي ـق ـبــع ف ــي س ـجــن ع ـيــادة
ال ــرمـ ـل ــة ،ويـ ــواجـ ــه وضـ ـع ــا صـحـيــا
خـطـيـرًا ،كاشفة أيـضــا عــن صعوبة
ال ــوض ــع ال ـص ـح ــي ل ــأس ـي ــر مـحـمــد
عادل داود.
(العربي الجديد)
اجتماع ثامن
للجنة المتابعة
القطرية ـ السعودية
ع ـ ـقـ ــدت ل ـج ـن ــة املـ ـت ــابـ ـع ــة ال ـق ـط ــري ــة
السعودية ،أمس اإلثنني ،اجتماعها
الـ ـ ـث ـ ــام ـ ــن ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ــدوح ـ ـ ـ ــة .وت ـ ـ ـ ــرأس
االج ـت ـمــاع مــن جــانــب قـطــر السفير
ع ـلــي ب ــن ف ـهــد ال ـه ــاج ــري ،املـبـعــوث
الخاص لــوزارة الخارجية للشؤون
اإلقليمية ،فيما ترأسه من الجانب
ال ـس ـعــودي الـسـفـيــر عـيــد بــن محمد
ال ـث ـق ـف ــي ،وك ـي ــل وزارة ال ـخــارج ـيــة
للشؤون السياسية واالقتصادية.
وذكـ ـ ـ ــرت وكـ ــالـ ــة األنـ ـ ـب ـ ــاء ال ـق ـطــريــة
«قـ ـ ـن ـ ــا» أن أعـ ـ ـم ـ ــال الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ت ــأت ــي
ً
اسـتـكـمــاال الجـتـمــاعــاتـهــا الـســابـقــة،
إنفاذًا ملا تضمنه بيان اتفاق العال
ل ـل ـم ـصــال ـحــة ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة (ي ـن ــاي ــر/
كانون الثاني املاضي).
(قنا)
عفو عام في تشاد

أص ــدر املـجـلــس الـعـسـكــري الـحــاكــم
ف ــي ت ـش ــاد ،أم ــس اإلثـ ـن ــن ،مــرســوم
عفو عام عن املتمردين واملعارضني
املــدانــن خصوصًا بارتكاب جرائم
رأي أو إره ــاب أو امل ّـســاس بــوحــدة
الـ ــدولـ ــة ،وذل ـ ــك ل ـح ــض ال ـج ـمــاعــات
املـسـلـحــة ع ـلــى امل ـشــاركــة ف ــي ح ــوار
وطـ ـ ـن ـ ــي .وي ـ ـش ـ ـمـ ــل اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء 296
م ـ ــدان ـ ــا ب ـ ــن م ـع ـت ـق ـل ــن وغـ ـي ــره ــم،
ويـلـبــي مطلبًا لـلـمـتـمـ ّـرديــن إلج ــراء
مـ ـف ــاوض ــات بـ ــدعـ ــوة مـ ــن ال ــرئ ـي ــس
ّ
محمد ديبي (الصورة) الــذي تولى
السلطة بعد مقتل والده في إبريل/
نيسان املاضي.
(فرانس برس)

مصر :تغريم ناشط
حقوقي إلهانة هيئة
االنتخابات
قـ ـض ــت م ـح ـك ـم ــة م ـ ـصـ ــريـ ــة ،أم ــس
اإلثنني ،بتغريم الناشط الحقوقي
البارز حسام بهجت بعشرة آالف
ج ـن ـي ــه (نـ ـح ــو  640دوالرًا) بـعــد
إدان ـتــه بــإهــانــة هيئة االنـتـخــابــات
فــي مـصــر .وق ــال م ـســؤول قضائي
ل ـ ــوك ـ ــال ـ ــة «فـ ـ ـ ــرانـ ـ ـ ــس بـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرس» ،إن
«املـ ـحـ ـكـ ـم ــة انـ ـتـ ـه ــت فـ ــي ح ـي ـث ـيــات
حـ ـكـ ـمـ ـه ــا بـ ـ ـثـ ـ ـب ـ ــوت» ال ـ ـت ـ ـهـ ــم ع ـلــى
بهجت و«عـلـمــه وتـعـمــده ،وقضت
بتغريمه» ،مؤكدًا أنــه ال يــزال لدى
بهجت فرصة الستئناف الحكم.
(فرانس برس)
«طالبان» تطلب دعمًا
أوروبيًا لتشغيل المطارات

طـ ـلـ ـب ــت حـ ــركـ ــة «طـ ـ ــال ـ ـ ـبـ ـ ــان» ،أم ــس
اإلثنني ،املساعدة في مجال مواصلة
تشغيل امل ـط ــارات األفـغــانـيــة ،وذلــك
خ ـ ــال مـ ـح ــادث ــات ع ـق ــدت ـه ــا ن ـهــايــة
األس ـبــوع املــاضــي ،فــي الــدوحــة ،مع
م ـســؤولــن ف ــي االت ـح ــاد األوروب ـ ــي،
وتطرقت إلى «القلق الشديد» بشأن
الــوضــع اإلنـســانــي فــي أفغانستان.
وقــال االتـحــاد ،في بيان ،إن الحوار
ال يعني اعترافه بحكومة طالبان،
«لكنه جزء من املشاركة العملياتية
لصالح االتحاد واألفغان».
(فرانس برس)
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خاص

عادت إثيوبيا لتعرض
على مصر التفاوض
سد
حول أزمة
ّ
النهضة ،وهو ما
ترى فيه مصادر
دبلوماسية مصرية
محاولة من أديس
أبابا لتحسين صورتها
ّ
ظل
الخارجية في
الحرب الدائرة في
البالد ،فيما تنتظر
مصر جالء المعارك
لعودة المبادرة
الدولية

أزمة
سد النهضة
تعويل
على أوروبا
قالت المصادر الدبلوماسية
المصرية التي تحدثت مع
«العربي الجديد» إنه «على
الرغم من عدم تعويل
القاهرة كثيرًا على التدخل
اإليطالي ،إال أنها تأمل في
ّ
تدخل أوروبي أكبر قد
يأتي في المرحلة الحالية
بفوائد أكبر من المسار
األفريقي المتعثر ،والذي
تتمسك به أديس أبابا».

تظاهرة ضد مشروع السد في الخرطوم ،يونيو الماضي ()Getty

إثيوبيا تعرض على مصر
العودة إلى التفاوض
القاهرة ـ العربي الجديد

كشفت مصادر دبلوماسية مصرية
عــن ات ـصــاالت أجــراهــا املـســؤولــون
اإلث ـيــوب ـيــون ف ــي فــريــق ال ـت ـفــاوض
الـ ـ ـخ ـ ــاص بـ ـس ــد الـ ـنـ ـهـ ـض ــة ،م ـ ــع ن ـظ ــرائ ـه ــم
املصريني ،من خالل مسؤولني عن امللف في
االتحاد األفريقي ،لعرض بدء جولة جديدة
من املفاوضات تحت مظلة االتحاد .وقالت
املـ ـص ــادر ،ف ــي أح ــادي ــث خــاصــة ل ــ«ال ـعــربــي
ال ـج ــدي ــد» ،إن «ال ـجــانــب اإلث ـيــوبــي يـعــرض
ال ـ ـت ـ ـفـ ــاوض ،ب ـي ـن ـمــا ي ـس ـت ـمــر فـ ــي األعـ ـم ــال
اإلنشائية للسد ،وهو أمر ترفضه القاهرة،
التي انخرطت في مفاوضات طويلة األمد
سعيًا منها إليجاد حل لألزمة يحفظ للدول
الثالث ،مصر والسودان وإثيوبيا ،حقوقها
فــي م ـيــاه ال ـن ـيــل» ،مــذكــرة ب ــأن إثـيــوبـيــا «ال
تزال متعنتة وترفض أي حلول ،ومستمرة

في بناء السد من دون التوصل إلــى اتفاق
قانوني ملزم بشأن معايير تشغيل وإدارة
السد».
وأك ــدت املـصــادر الدبلوماسية املصرية أنه
«فــي ظــل الـحــرب الــدائــرة على الجبهات في
إثـيــوبـيــا ،بــن الـجـيــش اإلث ـيــوبــي االت ـحــادي
وجبهة تحرير تيغراي ،فــإن اإلنـشــاءات في
ســد النهضة مستمرة» ،موضحة أن الوفد
الرسمي اإلثيوبي في املفاوضات يقول إنه
«جاهز للتفاوض ،فقط في محاولة لتحسني
صورته أمام املجتمع الدولي ،وإحراج مصر
وإظهارها وكأنها غير راغبة في التفاوض،
وهو أمر غير صحيح باملرة».
وقــالــت امل ـصــادر إن «الـقــاهــرة استنفدت كل
الــوســائــل الــدبـلــومــاسـيــة فــي مـحــاولــة إقـنــاع
الجانب اإلثيوبي بالتوصل إلى حل يرضي
جميع األطــراف ،ولكن من دون فائدة ،وكان
م ــن ال ـ ـضـ ــروري ب ـع ــد ذلـ ــك أن ت ـن ـس ـحــب مــن

املفاوضات التي لم تؤد إلى أي نتيجة بعد
سنوات طويلة».
وأكدت مصادر صحافية إثيوبية لـ«العربي
الجديد» ،أنه على الرغم من الحرب األهلية
ال ـ ــدائ ـ ــرة ع ـل ــى ج ـب ـه ــات الـ ـقـ ـت ــال ،م ــن ج ـهــة،
واملناوشات بني الجيش اإلثيوبي والجيش
ال ـس ــودان ــي ع ـلــى الـ ـح ــدود م ــن ج ـهــة أخ ــرى،
إال أن إنـشــاءات سد النهضة «قــرب الحدود
السودانية» مستمرة بمعدالتها الطبيعية،
وب ـن ـفــس ال ـبــرنــامــج ال ــزم ـن ــي امل ـح ــدد سـلـفــا.
مــع الـعـلــم أن إثـيــوبـيــا نـفــت أن ت ـكــون شنت
هـجــومــا فــي نـهــايــة األس ـبــوع عـنــد حــدودهــا
ّ
وحملت املسؤولية في النزاع
مع الـســودان،
الحدودي ملتمردين من منطقة تيغراي.
وك ـ ـ ــان وزي ـ ـ ــر الـ ـط ــاق ــة واملـ ـ ـي ـ ــاه اإلثـ ـي ــوب ــي،
هــابـتــامــو إيـتـيـفــا ،أك ــد ،الـسـبــت امل ــاض ــي ،أن
ب ـ ـ ــاده «م ـس ـت ـم ــرة فـ ــي ع ـم ـل ـي ــات بـ ـن ــاء ســد
النهضة ،على نهر النيل ،جنبًا إلى جنب مع
قتالها لإلرهابيني» ،مضيفًا في تصريحات
لـشـبـكــة «إي ب ــي س ــي ن ـي ــوز» اإلث ـيــوب ـيــة ،أن
«ال ـب ـن ــاء امل ـن ـت ـظــم واألع ـ ـمـ ــال امل ـتـعـل ـقــة بسد
ال ـن ـهـضــة ت ـت ـقــدم بـشـكــل ج ـي ــد ،وأن اكـتـمــال
املرحلة الثانية من السد سيتيح توليد 600
إلى  700ميغاواط من الكهرباء» .وجاء ذلك
في الوقت الذي أعلن فيه الجيش اإلثيوبي،

تستمر األعمال اإلنشائية
في سد النهضة
بمعدالتها الطبيعية
تطمينات من أميركا
لمصر بأنها سوف تعود
للتدخل في األزمة

األرب ـ ـعـ ــاء املـ ــاضـ ــي ،أنـ ــه «ن ـش ــر وح ـ ــدات فــي
محيط منطقة ســد الـنـهـضــة ،لتأمينه ضد
أي خطر بعد محاوالت ملهاجمته» ،متعهدًا
«بـتــأمــن عملية بـنــاء الـســد حـتــى إتـمــامــه».
وأكـ ــد الـجـيــش اإلث ـيــوبــي أن ق ــوات ــه «تعكف
حاليًا على حراسة املنطقة ،بصحبة وحدات
م ـي ـكــان ـي ـك ـيــة وم ـ ـشـ ــاة وأفـ ـ ـ ـ ــراد مـ ــن الـ ـق ــوات
الخاصة اإلقليمية ،لتوفير الحماية الالزمة
من أجل استكمال البناء ونقل مواد البناء».
دول ـي ــا ،قــالــت امل ـص ــادر إن ــه «ع ـلــى الــرغــم من
املوقف األميركي املساند ملصر في أزمة سد
النهضة ،واقتناع واشنطن الـتــام بضرورة
ال ـت ــوص ــل إلـ ــى ح ــل ي ـح ـفــظ مل ـص ــر حـقــوقـهــا
التاريخية فــي مـيــاه الـنـيــل ،إال أن الــواليــات
املـ ـتـ ـح ــدة ال ت ـ ـمـ ــارس فـ ــي الـ ــوقـ ــت ال ـح ــال ــي
الضغط الكافي على إثيوبيا في قضية سد
النهضة ،نظرًا إلى انشغالها بموضوع آخر،
وه ــو ال ـحــرب األهـلـيــة الــداخـلـيــة ال ــدائ ــرة في
إث ـيــوب ـيــا» .وأض ــاف ــت امل ـص ــادر أن «ال ـقــاهــرة
تلتزم اآلن سياسة الصمت التام تجاه أزمة
الـ ـس ــد ،وهـ ــي ح ـص ـلــت ع ـل ــى ت ـط ـم ـي ـنــات مــن
واشنطن بأنه بعد االنتهاء من أزمة الحرب
األه ـل ـيــة اإلث ـيــوب ـيــة ال ـت ــي ت ـه ــدد االس ـت ـقــرار
فــي الـقــرن األفــريـقــي ،ســوف تتدخل األخيرة
فــي أزم ــة الـســد م ـجــددًا لــدعــم مــوقــف كــل من
مصر والـســودان» .وأشــارت املصادر إلــى أن
«واشنطن نصحت القاهرة بــأن مــآالت عدم
االس ـت ـق ــرار ف ــي إثـيــوبـيــا سـتـكــون نتائجها
كــارث ـيــة ع ـلــى م ـص ــر» .ول ـف ـتــت إل ــى أن ــه «مــع
ت ــوق ــف ال ـت ــدخ ــل األم ـي ــرك ــي ف ــي أزم ـ ــة ال ـســد
مؤقتًا ،تحاول أطراف دولية أخرى أداء دور
في تقريب وجهات النظر بني الــدول الثالث
(مصر والسودان وإثيوبيا) ،ومنها أطراف
أوروبية كإيطاليا».
وك ــان ــت إيـطــالـيــا ق ــد عــرضــت عـلــى إثـيــوبـيــا
ومصر ،من خالل اتصاالت مباشرة ،التدخل
على الصعيد الفني في قضية سد النهضة،
لـلـمـســاعــدة فــي ابـتـكــار ح ـلــول تـحــافــظ على
حقوق الــدولـتــن ،وال تـعـ ّـرض مـشــروع السد
للخطر ،وتحافظ في الوقت نفسه على األمن
ّ
املائي لدولتي املصب .وجاء العرض في ظل
عدم وضوح موعد محدد لعودة مفاوضات
س ــد ال ـن ـه ـضــة ب ــرع ــاي ــة االت ـ ـحـ ــاد األف ــري ـق ــي
ورئيسته الحالية ،الكونغو الديمقراطية.
وأك ــدت املـصــادر الدبلوماسية املـصــريــة ،أن
ال ـق ــاه ــرة «ت ــرح ــب ب ـتــدخــل جـمـيــع األط ـ ــراف
املهتمة بأزمة سد النهضة ،وبصفة خاصة
ال ـت ــي تــرب ـط ـهــا ع ــاق ــات واس ـع ــة بــإثـيــوبـيــا.
ل ـك ـن ـهــا ال تـ ـع ــول ك ـث ـي ـرًا ع ـل ــى ت ــدخ ــل روم ــا
بـشـكــل خ ــاص ،وال ـتــي تـشـعــر بــالـخـطــر على
استثماراتها الكبيرة في السد».
في هذه األثناء ،رأى أستاذ القانون الدولي
أي ـ ـمـ ــن س ـ ــام ـ ــة ،ف ـ ــي تـ ـص ــري ــح لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي
الجديد» ،أن «املفاوض املصري يقع في خطأ
دائــم وهــو تــرديــد مصطلح «اتـفــاق قانوني
ملزم» ،وكــأن إعــان املبادئ الــذي وقعته كل
مــن الـقــاهــرة وال ـخــرطــوم وأدي ــس أبــابــا عــام
 2015ب ـش ــأن س ــد ال ـن ـه ـضــة ف ــي ال ـخ ــرط ــوم،
ليس اتفاقًا قانونيًا ملزمًا» .وأكد سالمة أنه
«على الرغم من أن إعالن املبادئ بشأن سد
النهضة ،هو اتفاقية دولية قانونية ملزمة
ل ـلــدول ال ـثــاث ،دخـلــت حـ ّـيــز الـنـفــاذ بمجرد
ال ـتــوق ـيــع ع ـل ـي ـهــا ،إال أن ـه ــا تـعـتـبــر اتـفــاقـيــة
إطــاريــة ،يلزمها بــروتــوكــوالت فنية خاصة
بتشغيل وإدارة الـســد ،كــان يجب التوصل
إليها بني األطراف الثالث ،وتوقيعها ،وهو
ما لم يحدث حتى اآلن».
وش ـ ّـدد ســامــة عـلــى أن ــه «ال يـجــوز الحديث
ع ــن «اتـ ـف ــاق قــانــونــي مـ ـل ــزم» ،ألن االتـفــاقـيــة
املوقعة ملزمة بطبيعة الحال ،شأنها شأن
ال ـن ـظــام األس ــاس ــي ملـحـكـمــة ال ـع ــدل الــدول ـيــة
وميثاق األمــم املتحدة» .وأوضــح أنــه «طاملا
أن الـ ــدول ال ـث ــاث ه ــي أطـ ــراف ذات س ـيــادة،
والذي يحكمها هو القانون الدولي ،واألهم
ف ــي امل ـع ــاه ــدة ال ــدول ـي ــة ،أن ـهــا تـخـلــق حـقــوق
وواجـبــات دولـيــة متبادلة متكافئة جديدة.
ولذا ال تستطيع مصر وال السودان الخروج
عن بنود االتفاقية».

تقرير

لجان المقاومة تتبرأ من لقاء حمدوك ...وتحشيد لمليونية اليوم
تبرأ عدد من لجان
المقاومة السودانية من
لقاء رئيس الوزراء عبد
اهلل حمدوك ،متمسكين
بالتصعيد على األرض
إلسقاط االنقالب
الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

تبرأ عدد من «لجان املقاومة» في السودان،
املتصدرة للحراك الثوري الرافض لالنقالب
ّ
الـ ــذي ن ــف ــذه ف ــي  25أك ـتــوبــر/ت ـشــريــن األول
املاضي رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح
ال ـ ـبـ ــرهـ ــان ،ضـ ــد ال ـح ـك ــوم ــة امل ــدنـ ـي ــة ،أم ــس
اإلث ـن ــن ،م ــن ل ـقــاء بـعــض الـشـخـصـيــات مع
رئيس الــوزراء عبد الله حمدوك ،الــذي عاد
إلــى السلطة بــاتـفــاق مــع مجلس الـسـيــادة،
داع ـي ــة إل ــى ال ـت ـظــاهــر ،ال ـي ــوم ال ـث ــاث ــاء ،في
مـلـيــونـيــة ج ــدي ــدة ض ــد االن ـق ــاب واالت ـف ــاق
الـسـيــاســي .وج ــاء ذل ــك فـيـمــا ك ــان الـبــرهــان
يـتـفـقــد الـ ـح ــدود ال ـس ــودان ـي ــة  -اإلث ـيــوب ـيــة،
ب ـعــد اش ـت ـب ــاك ــات أدت إلـ ــى مـقـتــل  6جـنــود
سودانيني ،في منطقة الفشقة.
وتبرأ عدد من «لجان املقاومة» في الخرطوم،
أمــس ،من لقاء «مــزعــوم» مع حـمــدوك .ونفت
الـلـجــان بـشـ ّـدة عالقتها بــه ،وعـ ّـدتـ ّـه محاولة
من سلطات االنقالب العسكري لشق الصف.

وكــان مكتب رئيس الــوزراء قد نشر ،أول من
أمس ،خبرًا عن اجتماع عقد بينه وبني عدد
من لجان املقاومة في العاصمة والــواليــات،
وشرح فيه أسباب إقدامه على التوقيع على
االتفاق مع البرهان ورؤيته للمرحلة املقبلة.
وردًا على ذلك ،قالت «لجنة مقاومة الخرطوم
 وسط» ،إن «ما جاء في اللقاء هو استمرارّ
ل ـس ـيــاســة ال ـت ــدل ـي ــس ال ـت ــي ظ ــل ــت ت ـمــارس ـهــا
السلطة االنـقــابـيــة ط ــوال الـفـتــرة املــاضـيــة»،
مضيفة أن «مــا تمخض عــن االجـتـمــاع ،فيه
الكثير من العبث ،ومحاولة يائسة إلضفاء
شرعية مفقودة للسلطة االنقالبية املتهالكة،
وال ـتــي قــاربــت عـلــى ال ـس ـقــوط» .وأكـ ــدت أنها
«لم تشارك في االجتماع العبثي بني بعض
ال ـس ــواق ــط م ــن ف ـل ــول ال ـن ـظ ــام امل ـق ـب ــور ،وبــن
رئـيــس مجلس الـ ــوزراء االن ـقــابــي» ،مـجــددة
«موقفها الثابت من السلطة االنقالبية ،وهو
ال شراكة وال تفاوض وال مساومة».
ب ــدوره ــا ،أك ــدت «ل ـجــان الـخــرطــوم  -جـنــوب»
امل ــوق ــف ذاتـ ـ ــه ،مـ ـش ــددة ف ــي ب ـي ــان ع ـلــى أنـهــا
رفضت االجتماع مع حمدوك من قبل ،داعية
الـســودانـيــن إل ــى امل ـشــاركــة فــي مليونية 30
نــوفـمـبــر/تـشــريــن ال ـثــانــي (ال ـي ــوم ال ـثــاثــاء)،
ضمن جــداول إسقاط االنـقــاب .كما صدرت
بيانات مماثلة من تنسيقيات لجان مقاومة
فــي أم درم ــان وبـحــري ومــدنــي .ب ــدوره ،قطع
حزب املؤتمر السوداني ،أمس ،الطريق أمام
أي تـصــالــح مــع االن ـق ــاب ،داع ـيــا إل ــى العمل
مــع الشعب الـســودانــي «إلسقاطه وتشييعه
إلـ ــى مـ ـث ــواه األخ ـ ـيـ ــر» .وق ـ ــال رئ ـي ــس ال ـحــزب
عمر الــدقـيــر ،فــي مؤتمر صحافي هــو األول

من نوعه له منذ وقــوع االنـقــاب ،إن الحزب
وتـ ـح ــال ــف ق ـ ــوى إعـ ـ ــان الـ ـح ــري ــة وال ـت ـغ ـي ـيــر
«غير معنيني باالتفاق السياسي بــن قائد
االنقالب ورئيس الــوزراء عبد الله حمدوك»،
واصفًا االتفاق بـ«الباطل».
فــي غـضــون ذل ــك ،أطـلـقــت الـسـلـطــات ،أمــس،
سـ ــراح ع ـضــو مـجـلــس ال ـس ـي ــادة االنـتـقــالــي
ال ـســابــق ،مـحـمــد الـفـكــي سـلـيـمــان ،وه ــو ما
أكدته أسرته .وكان الفكي ،املتحدث الرسمي
ّ
باسم مجلس السيادة قبل قــرار حله ،أحد
أب ــرز األعـضــاء مواجهة للمكون العسكري
في السلطة االنتقالية ،وأعلن أكثر من مرة
رف ـضــه ل ـلــوصــايــة ال ـتــي يـفــرضـهــا العسكر
على السلطة االنتقالية ،وهــو الوحيد من

ب ــن أع ـض ــاء مـجـلــس ال ـس ـي ــادة ،ال ــذي أبـقــى
عليه في املعتقل طوال هذه الفترة .وذكرت
م ـص ــادر ،تـحــدثــت ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد» ،أن
ً
كال من إبراهيم الشيخ ،وزير الصناعة في
حـكــومــة ح ـم ــدوك ،ووج ـ ــدي ص ــال ــح ،عضو
لجنة إزال ــة التمكني ،ومجموعة أخــرى من

زار البرهان أمس منطقة
الفشقة الحدودية مع
إثيوبيا

تحدّ ث حمدوك عن اجتماع عقده مع لجان المقاومة (األناضول)

املـعـتـقـلــن ،ت ــم تـحــويـلـهــم أم ــس إل ــى سجن
ك ــوب ــر ،ب ـعــد ت ــدوي ــن ب ــاغ ــات ض ــده ــم لــدى
نيابة الجرائم املوجهة ضد الدولة.
مــن جهته ،وفــي أول تصريح لــه منذ إطــاق
ســراحــه ،اعتبر وزيــر شــؤون مجلس الــوزراء
ال ـس ــاب ــق ف ــي ح ـكــومــة حـ ـم ــدوك ،خ ــال ــد عـمــر
يوسف ،عبر موقع «فيسبوك» ،أن خروجهم
من السجن «جاء بفضل شعب مذهل ،لم ولن
يرضى بأن ينكسر أو يتسلط عليه مستبد».
إلــى ذلــك ،نصحت واشنطن ،أمــس ،رعاياها
ف ـ ــي الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــودان ب ـت ـج ـن ــب أم ـ ــاك ـ ــن الـ ـحـ ـش ــود
واالحتجاجات املتوقع خروجها فــي البالد
ال ـي ــوم ،وذل ــك ف ــي ب ـيــان لـلـسـفــارة األمـيــركـيــة
ف ــي ال ـخ ــرط ــوم ،داع ـي ــة ال ــرع ــاي ــا األمـيــركـيــن
إلــى «تجنب السفر غير الـضــروري ،وتجنب
الحشود والتظاهرات».
وف ــي م ـ ــوازاة اس ـت ـمــرار الـتـصـعـيــد الــداخـلــي
ضد االنقالب ،يسعى البرهان إلى استثمار
االش ـت ـبــاكــات ال ـتــي ت ـج ــددت عـلــى ال ـح ــدود،
لصالحه ،إذ زار أمــس منطقة الفشقة ،بعد
يــومــن مــن امل ـعــارك بــن الـجـيــش الـســودانــي
وع ـصــابــات الـفـشـقــة املــدعــومــة م ــن الجيش
اإلث ـيــوبــي ،علمًا أن أدي ــس أبــابــا نـفــت أمــس
أي دور لها في التصعيد الحدودي ،متهمة
«ق ــوات تحرير تـيـغــراي» الـتــي تشن ضدها
حربًا في الداخل ،بالوقوف وراءها .وذكرت
وكالة األنباء السودانية أن البرهان زار أمس
مـنـطـقــة بــركــة ن ــوري ــن ف ــي مـحـلـيــة الـقــريـشــة
بمنطقة الـفـشـقــة ال ـص ـغــرى ،وذل ــك «تــأكـيـدًا
لوقفة القوات املسلحة وحماية كل شبر من
أرض السودان».

تقرير
بغداد ـ سالم الجاف

ك ـش ــف مـ ـس ــؤول ــون ع ــراقـ ـي ــون فــي
نـ ـيـ ـن ــوى وأرب ـ ـ ـيـ ـ ــل ش ـ ـمـ ــال الـ ـب ــاد
ع ــن قـ ـي ــام ع ـن ــاص ــر ح ـ ــزب ال ـع ـمــال
ال ـكــردس ـتــانــي ،بـحـفــر سـلـسـلــة م ــن األن ـفــاق
الجديدة داخل جبل سنجار غرب املوصل،
بــالـتــزامــن مــع ن ـشــاط واض ــح ملسلحيه في
املــديـنــة الخاضعة لـنـفــوذه منذ عــام .2015
ومــن شــأن هــذه الـخـطــوة ،بحسب مراقبني،
تعزيز قبضة مسلحي الحزب على سنجار،
بما يعيق تنفيذ اتفاقية تطبيع األوضــاع
في املدينة الواقعة ضمن محافظة نينوى
واملحاذية للحدود العراقية السورية .ولم
تستطع الحكومة ،حتى اآلن ،تحقيق ّ تقدم
ف ــي تـطـبـيــق ات ـف ــاق س ـن ـجــار ،الـ ــذي وقـعـتــه
مــع حكومة إقليم كــردسـتــان ،فــي أكتوبر/
تشرين األول  ،2020والذي يقضي بتطبيع
األوض ـ ــاع ف ــي املــدي ـنــة امل ـت ـنــازع عـلـيـهــا بني
بغداد وأربيل ،وإخراج عناصر حزب العمال
الكردستاني وفصائل «الحشد الشعبي»
منها ،بهدف إعادة النازحني إليها.
وقـ ـ ــال م ـ ـسـ ــؤوالن عـ ــراق ـ ـيـ ــان ،أح ــدهـ ـم ــا فــي
ديــوان محافظة نينوى ومركزها املوصل،
ل ــ«ال ـعــربــي ال ـج ــدي ــد» ،إن مـسـلـحــي الـحــزب
بحفر األنـفــاق من
استقدموا متخصصني
ّ
داخ ــل الحسكة الـســوريــة ،ونــفــذوا عمليات
ح ـف ــر واسـ ـع ــة طـ ـ ــوال األس ــابـ ـي ــع امل ــاض ـي ــة،
مستغلني األحداث السياسية واألمنية التي
مرت بها بغداد وأربيل .وأشار املسؤول في
ديوان نينوى إلى أن «ما ال يقل عن  20نفقًا
وجيبًا جــديـدًا ملسلحي الـحــزب داخــل جبل
سنجار باتت مقرات محصنة لهم» ،معتبرًا
أن «الخطوة تشير إلــى أن الحزب ال ينوي
االنسحاب (مــن املدينة) ويخطط لتحويل
املنطقة إلى معقل آخر له ،خاصة وأنه نقل،
خالل الفترة األخيرة ،جزءًا من قادة الحزب
وأسرهم من مناطق سورية ،وأخرى داخل
إقليم كردستان ،إلــى سنجار وضواحيها،
وتحديدًا غرب املدينة وناحية سنوني».
وأك ـ ـ ـ ــد م ـ ـس ـ ــؤول آخ ـ ـ ــر ف ـ ــي م ــديـ ـن ــة أربـ ـي ــل
امل ـع ـل ــوم ــات .وق ـ ـ ــال ،ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد»،
إن ــه عـلــى ال ــرغ ــم م ــن ف ــوز مــرشـحــي الـحــزب
الديمقراطي الكردستاني بــدائــرة سنجار
االنتخابية ،وخـســارة مرشحي «الـعـمــال»،
إال أن امل ــدي ـن ــة م ــا ت ـ ــزال خــاض ـعــة ل ـق ــرارات
األخـيــر .وأض ــاف« :سمعنا أنهم استقدموا
عمال حفر ســوريــن مــع آالت ومـعــدات قبل
إج ــراء االنـتـخــابــات بــأيــام .وه ـنــاك فصائل
عراقية مسلحة ضمن الحشد الشعبي باتت
غطاء للعمال الكردستاني ،الــذي يفترض

يعمل «العمال الكردستاني» على تحويل سنجار والمناطق المحيطة
بها إلى مالذ آمن جديد لعناصره قد يحول المنطقة لتشبه تلك
ّ
تدخل للحكومة العراقية
الموجودة في قنديل ،من دون أي

«العمال
الكردستاني»
وسنجار
أنفاق وممرات سرية لتعزيز
السيطرة على المنطقة

أنــه قــوة غير عراقية تحتل جــزءًا مــن أرض
عراقية ،في حال أردنا محاكاة خطاب نفس
هــذه الفصائل بالحديث عن ملف الوجود
األج ـن ـب ــي ف ــي الـ ـ ـع ـ ــراق» .وك ـش ــف أن «أح ــد
م ـقــرات ال ـحــزب الـجــديــدة فــي جـبــل سنجار
ب ـ ــات م ـس ـت ـش ـفــى مـ ـي ــدان ــي لـ ـع ــاج جــرحــى
املــواج ـهــات مــع ال ـق ــوات الـتــركـيــة» .ووصــف
املـســؤول «تـحــركــات الـحــزب األخـيــرة بأنها
تتجه لتحويل سنجار إلى قنديل أخــرى»،
في إشارة إلى سلسلة جبال قنديل العراقية
الحدودية مع تركيا وإيران ،والتي يتواجد
فيها عناصر «العمال» منذ فترة طويلة.
قــائـمـقــام مــديـنــة سـنـجــار ،محما خـلـيــل ،رد
على هذه املعلومات ،في اتصال هاتفي مع
«العربي الجديد» ،بأنها «موثوقة لألسف،
وبـ ـغ ــداد ع ـلــى ع ـلــم ب ـه ــا» .وق ـ ــال إن «ح ــزب
العمال مستمر في حفر األنفاق ،التي غيرت
جـغــرافـيــة م ـمــرات جـبــل سـنـجــار وكـثـيــر من
ت ـضــاريــس املـنـطـقــة ،لـتـتـحــول املـنـطـقــة إلــى
مالذ جديد آمن لهم»ّ .
وبي خليل ،الذي فاز
عن دائــرة سنجار في االنتخابات النيابية
الـ ـت ــي ج ـ ــرت فـ ــي  10أكـ ـت ــوب ــر املـ ــاضـ ــي ،أن
«إحــدى خططهم االستراتيجية هي البقاء
م ــدة أطـ ــول ف ــي املـنـطـقــة ،مـسـتـغـلــن وج ــود
إمكانيات كبيرة ،مادية وعسكرية ،وتعاون
ودع ـ ـ ــم ب ـع ــض ال ـف ـص ــائ ــل امل ـس ـل ـح ــة ضـمــن
ال ـح ـشــد الـشـعـبــي امل ـت ــواج ــدة ف ــي ضــواحــي
س ـن ـجــار» .وت ــاب ــع« :ع ـلــى الــرغــم مــن توقيع
ات ـفــاق سـنـجــار بــن الـحـكــومـتــن؛ الحكومة

امل ــرك ــزي ــة وح ـك ــوم ــة اإلق ـل ـي ــم م ـنــذ أك ـث ــر من
ع ــام ،فــإنــه ال أثــر لــه .وقــد طالبنا الحكومة
االتحادية في بغداد بالحفاظ على سنجار،
من دون نتيجة».
وقـ ـ ــال الـ ـقـ ـي ــادي ف ــي الـ ـح ــزب الــدي ـم ـقــراطــي
الـكــردسـتــانــي ،الحاكم فــي إقليم كردستان
العراق ،ماجد شنكالي ،لـ«العربي الجديد»،
ّ
إن «الـ ـعـ ـم ــال» ي ـخ ـطــط ل ــاس ـت ـح ــواذ عـلــى
سنجار بدعم خارجي .وأوضح أن مسلحي
ال ـ ـحـ ــزب «أقـ ـ ــامـ ـ ــوا أنـ ـف ــاق ــا ج ـ ــدي ـ ــدة ،يـكـفــي
بـعـضـهــا ل ــدخ ــول س ـي ــارات وال ـع ـيــش فيها.
إن ـه ــم ي ـخ ـط ـطــون ألن ي ـك ــون ج ـبــل سـنـجــار
منطقة ارتكاز جديدة لهم ،ألن سنجار لها
أبـعــاد جيوسياسية مهمة ج ـدًا ،فهي على
ال ـحــدود الـســوريــة الـعــراقـيــة ومـفـتــرق طــرق

استقدم «العمال»
متخصصين بحفر األنفاق
من الحسكة السورية
وليد السهالني :التنسيق
معدوم بين بغداد وأربيل
حيال سنجار

لـعــدة مناطق مــن جــانــب ،ومنطقة مرتفعة
محصنة طبيعيًا مــن جــانــب آخ ــر» .وأشــار
إلـ ــى أن «ال ـح ـك ــوم ــة ال ـع ــراق ـي ــة وال ـف ـصــائــل
املسلحة تعلمان بحفر األنفاق والخنادق».
وتابع« :ال يخفى على أحد أنه يتم استغالل
سنجار سياسيًا أيـضــا ،كــورقــة ضغط من
ق ـبــل إيـ ـ ــران ع ـلــى ال ـج ــان ــب ال ـت ــرك ــي وحـتــى
األميركي».
ف ــي املـ ـق ــاب ــل ،أل ـق ــى ال ـن ــائ ــب ال ـس ــاب ــق ول ـيــد
السهالني ،في تصريح لـ«العربي الجديد»،
ب ــال ــائ ـم ــة ع ـل ــى ح ـك ــوم ــة رئـ ـي ــس الـ ـ ـ ــوزراء
مـصـطـفــى ال ـكــاظ ـمــي ف ــي تـ ــأزم ال ــوض ــع في
سـنـجــار ،معتبرًا أن التنسيق م ـعــدوم بني
بغداد وأربيل حيال املدينة .وتساءل «عن
حقيقة عدم علم الحكومة في بغداد بحقيقة
التطورات في املدينة وضواحيها ،وسبب
صمتها عنها».
واعـتـبــر الخبير بــالـشــأن ال ـكــردي الـعــراقــي،
ب ـي ـس ـت ــون رسـ ـ ـ ــول ،أن الـ ـخـ ـط ــوة ال ـج ــدي ــدة
ملسلحي «العمال» نتيجة طبيعية إلخفاق
تنفيذ اتـفــاق تطبيع أوض ــاع املدينة .وقــال
رســول ،لـ«العربي الجديد» ،إن «املـئــات من
مسلحي الكردستاني في سنجار ال يريدون
ال ـ ـخـ ــروج م ـن ـه ــا .واملـ ـك ــاس ــب االق ـت ـص ــادي ــة
الـكـبـيــرة ،مــن خــال عمليات تهريب النفط
واملحاصيل الزراعية والـثــروات الحيوانية
وغـ ـي ــره ــا ،أب ـ ـ ــرز أس ـ ـبـ ــاب ت ـم ـ ّـس ـك ـه ــم ب ـهــذه
املنطقة» .وأشــار إلــى وجــود «منافع أمنية
واق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة ومـ ــالـ ـيـ ــة لـ ـلـ ـح ــزب م ـ ــن ه ــذه
املنطقة ،التي تعتبر طريق الحرير الرابط
بني سورية وتركيا والـعــراق وإي ــران ،األمر
الذي يؤدي إلى تمسك هذه القوات بالبقاء
في سنجار».
وك ــان ــت ح ـكــومــة إق ـل ـيــم ك ــردس ـت ــان ال ـع ــراق
ردت ،األس ـب ــوع امل ــاض ــي ،عـلــى تصريحات
للمتحدث باسم قيادة العمليات املشتركة،
ال ـ ـلـ ــواء ت ـح ـســن ال ـخ ـف ــاج ــي ،قـ ــال ف ـي ـهــا إن
األوضاع في سنجار تحت السيطرة .ونقلت
وســائــل إع ــام رسـمـيــة كــرديــة عــن مـســؤول
حكومي قوله إن «سلطات إقليم كردستان
تفاجأت من تصريح املتحدث باسم قيادة
الـعـمـلـيــات امل ـش ـتــركــة» ،مــؤك ـدًا أن «الــوضــع
على األرض مغاير تمامًا ملا حاول املتحدث
إيصاله للرأي العام» .وأشار إلى أن «جميع
أنواع املظاهر املسلحة من قبل حزب العمال
ال ـكــردس ـتــانــي ،وم ـجــام ـيــع تــاب ـعــة ل ــه تحت
مسميات مختلفة ،باإلضافة إلى املجاميع
املـسـلـحــة األخ ـ ــرى ال ـخ ــارج ــة ع ــن الـشــرعـيــة
القانونية ،ال تزال متواجدة في مركز املدينة
ومحيطه ،وهذه املجاميع املسلحة هي التي
تسيطر على مداخل ومشارف املنطقة».
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شرق
غرب
أردوغان يعتزم زيارة
اإلمارات في فبراير
كشف الــرئـيــس الـتــركــي رجــب طيب
أردوغ ــان ،عن عزمه زيــارة اإلمــارات
ف ــي ف ـب ــراي ــر/ش ـب ــاط امل ـق ـب ــل« ،عـلــى
رأس وفـ ـ ــد كـ ـبـ ـي ــر ،وسـ ـنـ ـق ــدم عـلــى
بعض الخطوات بقوة» ،وفق قوله.
وف ـ ـ ــي تـ ـص ــريـ ـح ــات ل ـل ـص ـحــاف ـيــن
على مــن الطائرة أثـنــاء عــودتــه من
تــركـمــانـسـتــان ،أش ــار إل ــى أن بــاده
سـتـقــدم عـلــى خ ـطــوات مشابهة مع
مصر وإسرائيل على غرار ما قامت
به مع اإلمــارات .وتابع« :لقد قدموا
(اإلماراتيون) خطوة استثمار بـ10
ً
مـلـيــارات دوالر ،سنبني مستقبال
مختلفًا عبر تنفيذ ذلك».
(األناضول)
لقاء متوقع
بين بايدن وبوتين
قــال الكرملني إنــه يــأمــل أن يتحدث
ال ــرئ ـي ـس ــان األمـ ـي ــرك ــي ج ــو ب ــاي ــدن
والـ ــروسـ ــي ف ــادي ـم ـي ــر ب ــوت ــن عـبــر
ف ـ ـيـ ــديـ ــو .وأمـ ـ ـ ـ ــل امل ـ ـت ـ ـحـ ــدث ب ــاس ــم
ال ـكــرم ـلــن دم ـي ـت ــري ب ـي ـس ـكــوف في
تصريح صحافي «أن يتم االتصال
قـبــل نـهــايــة ال ـع ــام» ،مضيفًا «ليس
هـنــاك مــوعــد م ـحــدد ،وم ــن املحتمل
أن يـكــون مؤتمرًا بالفيديو» .وقــال
ب ـ ــاي ـ ــدن الـ ـجـ ـمـ ـع ــة إن ـ ـ ــه س ـي ـت ـح ــدث
«عـلــى األرج ــح» مــع بــوتــن ورئيس
أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي.
(رويترز)
الشرطة الجورجية توقف
مناصرين لساكاشفيلي
أوق ـف ــت ال ـشــرطــة ال ـجــورج ـيــة أمــس
اإلث ـ ـ ـنـ ـ ــن الـ ـ ـعـ ـ ـش ـ ــرات مـ ـ ــن أن ـ ـصـ ــار
ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس ال ـ ـ ـسـ ـ ــابـ ـ ــق ،م ـي ـخ ــائ ـي ــل
ساكاشفيلي الذين كانوا يحتجون
خ ــارج املـحـكـمــة حـيــث مـثــل بتهمة
اس ـ ـت ـ ـغ ـ ــال ال ـ ـس ـ ـل ـ ـطـ ــة .وت ـ ـظـ ــاهـ ــر
أك ـثــر م ــن أل ــف م ــن أنـ ـص ــاره خ ــارج
املـحـكـمــة م ـلـ ّـوحــن بـعـلــم جــورجـيــا
ّ
ومرددين
وعلم االتحاد األوروب ــي
اس ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــه .وظـ ـ ـ ـه ـ ـ ــر س ــاك ــاشـ ـفـ ـيـ ـل ــي
ج ــالـ ـس ــا ف ـ ــي قـ ـف ــص زج ـ ــاج ـ ــي فــي
قــاعــة املحكمة ،وفـقــا ملقطع فيديو
سـ ّـجــل بــاسـتـخــدام هــاتــف محمول
وبـثـتــه محطة «بـيــرفـيـلــي تــي فــي»
التلفزيونية املستقلة.
(فرانس برس)
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محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي

ال أدلة وال متهمين

التدجين
األيديولوجي

يبدو أن السلطات
العراقية قررت تمييع
التحقيق بمحاولة
اغتيال رئيس الحكومة
حاليًا ،خوفًا من تفجر
األوضاع في البلد

بغداد ـ أكثم سيف الدين

مائة عام لحزب
واحد في الصين

بكين ـ علي أبو مريحيل

ّ
يـ ـتـ ـس ــاءل كـ ـثـ ـي ــرون :ك ـي ــف ت ـمــكــن
الـ ـح ــزب ال ـش ـيــوعــي ال ـص ـي ـنــي مــن
االسـ ـتـ ـم ــرار ف ــي اإلم ـ ـسـ ــاك ب ــزم ــام
الـسـلـطــة مل ــدة مــائــة عـ ــام ،وك ـيــف ح ـكــم وأدار
خ ــال ه ــذه الـحـقـبــة شـعـبــا ب ـلــغ تـ ـع ــداده 1.4
مليار نسمة .في أثناء جائحة كــورونــا التي
فتكت بالعالم مطلع العام املاضي ،كان الفتًا
قدرة الصني على التعافي املبكر من الجائحة
بـفـضــل اإلجـ ـ ــراءات ال ـصــارمــة الـتــي اتخذتها
السلطات ،مثل إغــاق الـحــدود ،وفصل املدن
واملقاطعات ،وفرض حجر صحي طاول مئات
املــايــن مــن ال ـس ـكــان .فــي أع ـقــاب ذل ــك ،بــرزت
تـ ـس ــاؤالت ع ــن س ــر ط ــاع ــة ال ـش ـعــب الـصـيـنــي
املطلقة واستجابته العمياء لكل مــا يؤتمر
به من قادة الحزب والدولة من دون أن يشغل
نفسه بأبعاد وتــداعـيــات تلك األوام ــر ومــدى
انتهاكها للحقوق والحريات العامة.
ق ـب ــل م ــائ ــة ع ـ ــام مـ ــن اآلن ( ،)1921تــأســس
الـحــزب الشيوعي الصيني فــي مـنــاخ يتسم
بــاالنـقـســامــات األيــديــولــوجـيــة ،ف ــأدرك قادته
م ـب ـك ـرًا أنـ ــه ال س ـب ـيــل إلـ ــى ال ـس ـل ـطــة املـطـلـقــة
التي كان يتنازعها الحزب مع القوميني ،إال
بالسيطرة الكاملة على عقول الناس ،وذلك
بــات ـبــاع أســال ـيــب ع ــدة ،لـعــل أب ــرزه ــا اإلع ــام
ال ــذي لـعــب الحـقــا دورًا أســاسـيــا فــي تطويع
الـعـمــال والـفــاحــن (ق ــوام املجتمع الصيني
آنذاك) وتوظيفهم لخدمة مصالح الحزب.
ف ــي أثـ ـن ــاء الـ ـح ــرب األه ـل ـي ــة ال ـص ـي ـن ـيــة الـتــي
اندلعت بني عامي  1927و ،1936حاول الحزب
الشيوعي استمالة صحف مستقلة لتكون
م ـن ـب ـرًا ل ــه ،وع ـن ــدم ــا ف ـشــل ف ــي ال ـتــأث ـيــر على
بعضها ،أســس صحفه ويومياته الخاصة،
ومــن بينها صحيفة الـشـعــب الـيــومـيــة التي
كـ ــان ل ـهــا م ـنــذ تــأس ـي ـس ـهــا عـ ــام  1948حـتــى
يــوم ـنــا هـ ــذا ،دور كـبـيــر ف ــي ت ـســويــق خطط
وأج ـن ــدات ال ـحــزب السياسية واالقـتـصــاديــة
واالجتماعية.
فـفــي خـمـسـيـنـيــات ال ـقــرن امل ــاض ــي ،حــن قــرر
الــزع ـيــم الـصـيـنــي ال ــراح ــل م ــاو تـســي تــونــغ،
تحويل البالد من الزراعة إلى الصناعة ،فيما
عرف بـ«القفزة الكبرى إلى األمام» ،لم يواجه
أي مـعــارضــة لخطته ،بــل وجــد شعبًا ّ
طيعًا
هجر الحقول والزراعة من أجل التفرغ إلنتاج

الفوالذ على حساب قوت يومه ،ما تسبب في
أزمــة غــذاء تحولت إلــى مجاعة أودت بحياة
م ــا ي ـقــدر ب ـحــوالــي ثــاثــن م ـل ـيــونــا .ف ــي تلك
األثناء ،برز دور الصحافة في تضليل الرأي
العام حيال معدالت االحتياط الغذائي وقدرة
البالد على تغطية أي عجز في مخزون الغذاء.
أيـضــا فــي أثـنــاء ال ـثــورة الثقافية عــام ،1966
ك ــان م ــن ال ـس ـهــل تـجـنـيــد ال ـش ـبــاب وتـشـكـيــل
الـجـيــش األح ـم ــر لـقـمــع الـطـبـقــة الــرأسـمــالـيــة
داخــل الحزب الشيوعي ،وهــي أحــداث فقدت
فيها الصني جل تراثها الثقافي والحضاري،
ح ـي ــث ك ـ ــان الـ ـشـ ـب ــاب ه ــائ ـم ــا ف ــي ع ــال ــم م ــاو
و«أف ـك ــاره الـخــاقــة وقــدراتــه ال ـخــارقــة» .ومــن
األق ـ ـ ــوال امل ــأث ــورة مل ــاو ت ـســي ت ــون ــغ ف ــي هــذا
الـصــدد« :لكي يستطيع أي تعبير أو شعار
أن يلهم ويحرك الجماهير ،فال بد أن يكون
مزيجًا بني التحديد الذي ال يسمح بالخطأ،
واإلب ـهــام الــذي ال يقمع الـخـيــال» .فــي وصف
تـلــك ال ـف ـتــرة ،ت ـقــول الـكــاتـبــة الـصـيـنـيــة يونغ
تشانغ ،صاحبة رواية «بجعات برية»« :مثل
كل الصينيني ،كنت عاجزة في تلك األيام عن
التفكير العقالني ،كنا مطوعني ومشوهني
بــالـخــوف والـتـلـقــن ،بحيث ال يمكن تصور
ُ
الخروج عن الطريق الذي رسمه ماو» .وتبرز
يونغ في أحــد فصول روايتها املمنوعة في
الـ ـص ــن ،ك ـيــف كـ ــان ال ـش ـيــوع ـيــون ف ــي أث ـنــاء
الثورة الثقافية يتنافسون في ما بينهم على
مــن يـمـلــك أك ـبــر ع ــدد مــن ال ـح ـشــرات الـثــوريــة
(الـقـمــل) فــي شـعــره ،إذ كــانــت النظافة آنــذاك
مؤشرًا على البورجوازية ،وهي الفترة التي
شـهــدت أيـضــا تجريم الـحــب أو التعبير عن
املشاعر لنفس السبب ،وكذلك إجبار الفتيات
على قــص شعورهن كــالــرجــال تطبيقًا ملبدأ
االشتراكية.
ثمرة الخلود

ولعل أبــرز القصص التي تظهر مــدى تأثير
ال ـح ــزب وعـ ـب ــادة الـشـخـصـيــة ع ـلــى املـجـتـمــع
الصيني ،تقديس ثمرة املانغو في ستينيات
القرن املاضي ،واعتبارها إحدى ثمار الخلود
الخاصة بالزعماء .وبدأت القصة حني تلقى
مــاو ،هدية من وزيــر الخارجية الباكستاني
في ذلك الوقت ،شریف الدین بیرزاد ،عبارة
ع ــن س ـلــة م ــن ث ـم ــار امل ــان ـغ ــو .وب ـي ـن ـمــا كــانــت
الـبــاد تشهد اضـطــرابــات داخـلـيــة ،قــرر مــاو

حتى بعد موت ماو
ّ
ظل
في العام 1976
الشعب الصيني طيعًا
نجح «الشيوعي» في
تعطيل نزعة التفكر
والتدبر عند العامة

إرس ـ ــال ال ـهــديــة إل ــى ل ـجــان الـ ـث ــورة ف ــي مــدن
ومناطق عدة ملكافأة أعضائها على دورهم
في تعبئة الجماهير .وحني نشرت الصحف
الرسمية الخبر ،خــرج الـنــاس فــي تجمعات
كبيرة الستقبال الهدية تعبيرًا عن امتنانهم
ووالئ ـهــم للقائد .ولــم تمر أي ــام قليلة ،حتى
ّ
عم الخبر أرجــاء البالد ،وبــدأت ثمار املانغو
تطوف املدن واملزارع واملصانع ،وسط مراسم
استقبال رسمية لها في كل محطة .وسرعان
مــا تـحــولــت ثـمــرة املــانـغــو إل ــى رم ــز سياسي
ُ ّ
وعـ ــل ـ ـقـ ــت صـ ــورهـ ــا آن ـ ـ ـ ــذاك فـ ــي امل ــؤسـ ـس ــات
والدوائر الحكومية.
ّ
حتى بعد مــوت مــاو عــام  ،1976ظــل الشعب
الـ ـصـ ـيـ ـن ــي ط ـ ـي ـ ـعـ ــا ،ف ـ ـمـ ــع بـ ـ ــدايـ ـ ــة اإلصـ ـ ـ ــاح
واالنـفـتــاح فــي الـبــاد فــي أواخ ــر سبعينيات
ال ـقــرن امل ــاض ــي ،أطـلـقــت الـحـكــومــة الصينية
قانون تنظيم األس ــرة ،وهــو ما يعرف باسم
«سياسة الطفل الواحد» التي استمرت حتى
عــام  .2015لــم تلق هــذه السياسة فــي حينه
أي معارضة شعبية ،وقد أدى التزام الناس
بها على مدار نحو أربعة عقود ،إلى حرمان
الصني من والدة  400مليون طفلُ ،
ووصفت
في ما بعد بأنها واحدة من أكثر السياسات
إجحافًا بحق اإلنسانية.
هــذا ويــرجــع مــراقـبــون أسـبــاب طاعة الشعب
الصيني إلى عقود من التدجني األيديولوجي
الذي مارسه الحزب الشيوعي منذ تأسيسه
عام  ،1921والذي تسبب في إنتاج شعب غير
مبال بما يدور من حوله ،ال يعلم إال بالقدر
ال ــذي يـسـمــح بــه ال ـح ــزب ،وف ــي املــوضــوعــات

استخدم الحزب الشيوعي الصحف للتسويق لخططه وأجنداته (جايد غاو/فرانس برس)

ُ
الـتــي ت ـحــدد ل ــه ،ب ـصــورة أق ــرب إل ــى التلقني،
وفق املنظور الحزبي.
في استطالع أجريناه خالل األسبوع املاضي
على شريحة مصغرة (شملت  250مواطنا
بـيـنـهــم ط ــاب وم ــوظ ـف ــون) ،ظ ـهــر أن  85في
املائة ممن استطلعت آراؤهم ال يعرفون اسم
رئـيــس وزراء بــادهــم ،أو وزي ــر خارجيتهم،
و 62في املائة لم يسمعوا من قبل بمصطلح
الثورة الثقافية وأحــداث تيان آنمن (عندما
تــدخــل الـجـيــش الـصـيـنــي لـقـمــع مـتـظــاهــريــن
ك ــان ــوا يـطــالـبــون بــالــديـمـقــراطـيــة واإلص ــاح
ف ــي س ــاح ــة ت ـي ــان آن ـم ــن ف ــي ال ـعــاص ـمــة بكني
ف ــي  4يــون ـيــو/حــزيــران  ،1989م ــا أس ـفــر عن
مقتل وفقدان اآلالف) ،وهو أمر يشير إلى أن
السياسة ليست شأنًا عامًا في الصني ،وأن
معظم أفــراد الشعب الصيني مكرسون فقط
للعمل واإلنتاج ،هناك من يفكر ويقرر عنهم.
رفاهية المواطن

ي ـقــول ت ـشــاو ب ـي ـنــغ ،وه ــو طــالــب يـ ــدرس في
جامعة الشعب بالعاصمة بكني ،في حديث
مع «العربي الجديد» ،إنــه ال يريد أن يشغل
نـفـســه ب ــامل ــاض ــي والـ ـت ــاري ــخ ،ألن «ال ـحــاضــر
يـثـبــت ن ـجــاح ال ـحــزب الـشـيــوعــي فــي تحرير
األم ــة الصينية وانتشالها مــن بــراثــن الفقر
واالسـتـعـمــار إلــى ري ــادة الـعــالــم فــي مجاالت
شـتــى» .ويضيف أن الـحــزب الشيوعي على
خالف األحزاب السياسية األخرى ،يعمل من
أجل رفاهية املواطن الصيني ،لذلك ال تشغله
الطريقة الـتــي يــديــر بها الـحــزب الــدولــة ،وال
يـهـمــه مــن يـحـكــم وك ــم سـيـبـقــى فــي الـسـلـطــة،
مــا دام ال ـهــدف هــو ب ـنــاء االق ـت ـصــاد وتـعــزيــز
التنمية ورفع مستوى الكرامة الوطنية.

مــن جـهـتـهــا ،ت ـقــول مــي ب ــوه ،وه ــي مبرمجة
ف ـ ــي شـ ــركـ ــة ل ــديـ ـه ــا م ـن ـص ــة ل ـل ـف ـي ــدي ــوه ــات
ال ـق ـص ـي ــرة ،م ـت ـحــدثــة ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد»،
إن «الـصـيـنـيــن ل ــم ي ـش ـعــروا بـمـســألــة حظر
مــواقــع الـتــواصــل االجـتـمــاعــي الشهيرة مثل
فيسبوك ،ويوتيوب ،وواتـســاب ،في بلدهم،
ألن الدولة أوجدت بدائل محلية ال تقل جودة
ً
األجنبية» ،معتبرة أن «قرار
عن التطبيقات
ّ
الحظر كان إيجابيًا وبن ًاء لحماية املجتمع
الصيني مــن حـمــات الـتـغــريــب ،وم ـحــاوالت
بـعــض الـ ــدول ال ـتــي تـنــاصــب ال ـصــن ال ـعــداء،
تأليب الشعب على الحكومة ،على غــرار ما
يحدث في دول أخرى» .وعن إجراءات الحجر
الصحي الصارمة ومــدى انتهاكها للحقوق
ّ
والحريات العامة ،ترى املوظفة الصينية ،أن
«الـســر فــي نجاح الصني فــي التعافي املبكر
من الوباء على الرغم من كثافتها السكانية
الهائلة مـقــارنــة بباقي ال ــدول ،هــو إج ــراءات
الـحـجــر الـصـحــي ال ـصــارمــة ،وال ـت ــزام الـنــاس
بتنفيذ التعليمات».
بداية النهاية؟

حـ ـ ــول تـ ــداع ـ ـيـ ــات الـ ـت ــدج ــن األي ــدي ــول ــوج ــي
وارتداداته املستقبلية ،يقول أستاذ الدراسات
السياسية في جامعة تايبيه الوطنية ،غوان
مينغ ،في حديث مع «العربي الجديد» ،إنه
«ل ــوال الـنـهــج ال ــذي اتـبـعــه ال ـحــزب الشيوعي
ّ
في تدجني الشعب ،ملا ظل في السلطة طوال
ه ــذه املـ ــدة» ،مـعـتـبـرًا أن «م ـمــارســات الـحــزب
السياسية ،ســواء ما يتصل بقمع املعارضة
أو ط ـم ــس الـ ـحـ ـق ــوق وال ـ ـحـ ــريـ ــات ال ـخ ــاص ــة
باألقليات القومية ،كفيلة بإسقاط أي نظام
مهما عــا شأنه وبلغت قــوتــه» .ويشير إلى

تقرير

ت ـت ــواص ــل ف ــي م ـحــاف ـظــة ديـ ــر ال ـ ـ ــزور شــرقــي
ّ
تسمى بـ«عملية التسوية» التي
سورية ما
ي ـجــري ـهــا ال ـن ـظ ــام مل ــا يـ ـق ــول إنـ ـه ــم مــدن ـيــون
مـطـلــوبــون ألجـهــزتــه األمـنـيــة ومـنـشـقــون عن
قواته ،في خطوة لها غايات إعالمية ،ال أكثر،
كون املناطق التي تشملها التسوية خاضعة
للنظام وملليشيات إيرانية تساند قواته ،ولم
َ
يبق فيها مطلوبون لألجهزة األمنية ،وفق
ما تقول مصادر محلية.
وانتقلت خــال األيــام القليلة املاضية لجان
التسوية إلــى مدينة امليادين جنوب شرقي
مدينة دير الزور ،مركز املحافظة التي تحمل
االس ــم نفسه .وزعـمــت وســائــل إع ــام النظام
ً
أن هـنــاك إق ـبــاال مــن ِقـبــل أب ـنــاء ه ــذه املــديـنــة،
الخاضعة كليا للمليشيات اإليرانية ،إلجراء
تسويات .كما ادعت «أن املتوافدين على مركز
التسوية في وسط املدينة ال يقتصرون على
أب ـنــاء امل ـيــاديــن ،إنـمــا هـنــاك تــوافــد مــن أبـنــاء
امل ـنــاطــق املـ ـج ــاورة ،رغ ـبــة مـنـهــم فــي تسوية
أوضــاع ـهــم» ،مـشـيــرة إل ــى أن «ع ــدد مــن تمت
تسوية أوضاعهم منذ انطالق العملية يوم
الـخـمـيــس امل ــاض ــي وح ـتــى اآلن ي ـقــدر بنحو
 3آالف» .ووف ــق صحيفة «ال ــوط ــن» التابعة
للنظام ،تمت تسوية أوضاع أكثر من  6آالف
شخص داخــل مدينة ديــر ال ــزور منذ الــرابــع
ع ـشــر م ــن ال ـش ـهــر ال ـح ــال ــي وح ـت ــى األربـ ـع ــاء
املاضي .لكن مصادر محلية أكدت أن عملية
التسوية فشلت وهو ما دفع األجهزة األمنية
إلى جلب عناصر من مليشيات محلية تابعة

أن «فئات من الشعب الصيني خــال الثورة
الثقافية وص ــل بـهــا األم ــر إل ــى حــد تصديق
كل ما يقال حول شخصية ماو تسي تونغ،
ّ
حـتــى ظ ــن الـبـعــض أن ــه لــن يـمــوت مـثــل باقي
البشر» ،مضيفًا أن «األغلبية التي لم تتأثر
ّ
بــالـبــروبــاغـنــدا ال ـحــزب ـيــة ،ظــلــت صــام ـتــة ،ما
أعـطــى انطباعًا بــأن عـمــوم الشعب الصيني
موال للحزب ومؤيد لسياساته».
ويرى األستاذ الجامعي ،أن «وصول الحزب
الشيوعي إلى مئويته األولى ،قد يكون بداية
النهاية» ،مستندًا إلى اعتقاد الزعيم الصيني
ال ــراح ــل م ــاو تـســي تــونــغ نـفـســه ،ب ــأن «دورة
الحياة تكتمل كل مائة عــام ،وبعدها تظهر
الـ ـك ــوارث واألوبـ ـئ ــة والـ ـح ــروب واالن ـقــابــات
ال ـس ـيــاس ـيــة ،فـتـنـتــج قـ ـي ــادات ج ــدي ــدة شــابــة
ّ
برؤى مختلفة تهدم كل املسلمات السابقة».
ويضيف أن «النظام الدولي الجديد يتطور
بـ ـص ــورة ت ـت ـع ــارض م ــع ط ـم ــوح ــات ال ـح ــزب،
وكذلك بما يتعلق بتطور التكنولوجيا التي
تــرصــد كــل ش ــاردة وواردة ،وتـكـشــف خبايا
ك ــان م ــن ال ـص ـعــب االط ـ ــاع عـلـيـهــا ف ــي حقب
ســابـقــة ،مـثــل مـعـسـكــرات االعـتـقــال فــي إقليم
شينجيانغ ،وقصة العبة التنس الصينية
بينغ شواي التي أثارت بمنشور على مواقع
التواصل االجتماعي ،قضية ابـتــزاز جنسي
يقف وراءها مسؤول كبير عمل سابقًا نائبًا
لــرئـيــس ال ـ ـ ــوزراء» .ويـعـتـبــر غ ــوان مـيـنــغ ،أن
«أدوات الـتـطــور ه ــذه لــن تـخــدم ال ـحــزب ولــن
تساعده على املضي قدمًا في تغييب الــرأي
ال ـع ــام وت ـنــويــم ال ـش ـعــب الـصـيـنــي إل ــى م ــا ال
نهاية» ،مشيرًا إلــى أن «صحوة شعب يبلغ
ت ـع ــداده  1.4مـلـيــار نـسـمــة ،قــد ي ـكــون ثمنها
باهظًا ومكلفًا جدًا».

لــم ت ـقــدم الـلـجـنــة املـكـلـفــة بالتحقيق في
محاولة اغتيال رئيس ال ــوزراء العراقي
م ـص ـط ـفــى ال ـك ــاظ ـم ــي ال ـت ــي جـ ــرت ف ــي 7
نوفمبر/تشرين الثاني الحالي ،جديدًا
ف ــي مــؤت ـمــرهــا ال ـص ـحــافــي الـ ــذي عـقــدتــه
أم ــس ،إذ إنـهــا لــم تـتـهــم أحـ ـدًا بــالــوقــوف
وراء الهجوم وتحدثت عن إتالف متعمد
لــأدلــة ،وذلــك بعد أقــل مــن  24ساعة من
ت ـحــذيــر زع ـي ــم مـلـيـشـيــا «ع ـص ــائ ــب أهــل
الحق» قيس الخزعلي اللجنة من توجيه
االتـ ـ ـه ـ ــام ل ـف ـص ــائ ــل م ـس ـل ـحــة ب ــال ــوق ــوف
وراء مـحــاولــة االغ ـت ـيــال الـفــاشـلــة .وكــان
مـســؤوالن عراقيان فــي بـغــداد قــد كشفا،
ل ــ»ال ـعــربــي ال ـج ــدي ــد» ،أم ــس االثـ ـن ــن ،أن
ن ـتــائــج الـتـحـقـيــق األولـ ـي ــة ف ــي م ـحــاولــة
االغ ـت ـي ــال س ـت ــراع ــي ال ــوض ــع الـسـيــاســي
امل ـح ـت ـقــن ف ــي الـ ـب ــاد ،ولـ ــن ت ـك ــون هـنــاك
تـسـمـيــة ألي ج ـهــة م ـح ــددة خ ــال إع ــان
الـنـتــائــج األولـ ـي ــة .وق ــال رئ ـيــس الـلـجـنــة،
مستشار األمن الوطني ،قاسم األعرجي،
ف ـ ــي م ــؤتـ ـم ــر صـ ـح ــاف ــي أم ـ ــس اإلث ـ ـنـ ــن،
إن « ال ـل ـج ـن ــة ال ـت ـح ـق ـي ـق ـيــة اس ـت ـضــافــت
شخصيات مهمة من ذوي االختصاص
ملقتضيات التحقيق» ،الفتًا إلى أن «لجنة
التحقيق تشكلت برئاستنا وعضوية
مكتب رئيس الوزراء ووزراء ومسؤولني
أمنيني» .وأشــار إلى أن «لجنة التحقيق
لم تستعن بأي طرف أجنبي لغاية اآلن،
ومن املمكن االستعانة بجهد دول شقيقة
وصديقة لكشف الحقيقة واالستفادة من
كل اإلمكانيات».
وأضاف أنه «ثبت لدى اللجنة أن الهجوم
على منزل رئيس ال ــوزراء تــم بطائرتني
مسيرتني» ،موضحًا أن «تجميع إحدى
ال ـطــائــرتــن ص ـنــاعــة مـحـلـيــة ،وامل ـق ــذوف
ص ـن ــع مـ ــن غ ـ ــاف ب ــاس ـت ـي ـك ــي» .وق ـ ــال:
«لــدي ـنــا إح ــداث ـي ــات م ــؤك ــدة ودق ـي ـقــة عن

مكان انـطــاق الطائرتني وأيــن هبطتا».
وب ــن أن «ال ـه ـجــوم ت ــم بــإل ـقــاء مـقــذوفــن
أح ــده ـم ــا ع ـل ــى س ـط ــح مـ ـن ــزل ال ـكــاظ ـمــي
وال ـث ــان ــي ف ــي ب ــاح ـت ــه» .وت ــاب ــع أن «أح ــد
امل ـقــذوفــن انـفـجــر وال ـثــانــي لــم ينفجر»،
مـشـيـرًا إل ــى أن ــه «ت ــم إرسـ ــال فــريـقــن من
مكافحة املتفجرات واألدلة الجنائية إلى
مسرح الجريمة».
وأك ــد األعــرج ــي أن «ال ـه ـجــوم بمقذوفني
يؤكد االستهداف املباشر لحياة رئيس
الـ ــوزراء» ،موضحًا أنــه «تــم العثور على
مـ ـق ــذوف ل ــم ي ـن ـف ـجــر ع ـل ــى س ـط ــح م ـنــزل
رئيس الوزراء في اليوم الثاني ،وفوجئنا
ب ـ ـق ـ ـيـ ــام م ـ ـفـ ــرزتـ ــن ت ــابـ ـعـ ـت ــن مل ـك ــاف ـح ــة
امل ـت ـف ـجــرات واألدلـ ـ ــة الـجـنــائـيــة بتفجير
املقذوف من دون رفع البصمات» .وأعلن
أن «لجنة التحقيق قررت سجن عناصر
مفرزتني مسؤولتني عن تفجير املقذوف
وتحويلهما لـلــداخـلـيــة» ،مشيرًا إلــى أن
«الـتـحـقـيــق سـيـتــوصــل ملـعــرفــة األس ـبــاب
وراء ع ـ ـ ــدم رف ـ ـ ــع الـ ـبـ ـصـ ـم ــات وت ـف ـج ـيــر
املـ ـق ــذوف» .ويـمـكــن وض ــع ه ــذا األم ــر في
إط ــار ُمـحــاولــة لتضليل لجنة التحقيق
ّ
ال ـتــي شــك ـلــت لـلـتـحــري وم ـعــرفــة الـجـهــة
املنفذة ملحاولة االغتيال.
وق ــال األع ــرج ــي« :ثـبــت للجنة التحقيق
أن م ـنــزل رئ ـيــس ال ـ ـ ــوزراء ي ـح ـتــوي على
 4م ـخ ــارج ،وق ــد تــم تــأمــن م ـكــان آم ــن له
(الكاظمي) بعد التفجير» ،مشيرًا إلى أن
« 5أمتار فقط فصلت بني املقذوفني األول
وال ـث ــان ــي ،وق ــد اس ـت ـهــدفــا م ـك ــان خ ــروج
ال ـكــاظ ـمــي ومـ ـك ــان ج ـل ــوس ــه» .وأض ـ ــاف:
«طلبنا من مكتب رئيس الوزراء تزويدنا
بأسماء زائــريــه ل ـ  10أي ــام قبل الـحــادث،
وت ــم أخ ــذ إف ـ ــادة ال ـخ ــط األول م ــن فــريــق
حمايته والفريق الثابت واملتحرك» .وفي

تم توقيف عناصر
فجروا مقذوفًا من
دون رفع البصمات عنه
األعرجي :يجب منح
التحقيقات الوقت
الكافي توخيًا للدقة

حني أعلن األعــرجــي أن «لجنة التحقيق
ً
تـطـلــب مـمــن يـمـلــك دل ـيــا ح ــول الـحــادثــة
التقدم به» ،فإنه لفت ،في املقابل ،إلى أن
«لجنة التحقيق تقوم بواجبها من دون
أي ــة ض ـغ ــوط ،وتـنـفــذ واج ـب ـهــا الــوطـنــي،
ول ــم تتهم لـغــايــة اآلن شخصًا أو جهة،
وال ـت ـح ـق ـيــق ي ـح ـتــاج مل ــزي ــد م ــن ال ــوق ــت»،
مـشـيـرًا إل ــى أن «رئ ـي ــس الـ ـ ــوزراء أوص ــى
لجنة التحقيق بالحيادية واملهنية وأن
ت ـك ــون م ـص ـل ـحــة ال ـب ـل ــد ن ـص ــب األعـ ـ ــن».
وتــابــع« :نمتلك خيوطًا مهمة للوصول
إل ــى الـحـقـيـقــة ،ويـجــب مـنــح التحقيقات
الوقت الكافي توخيًا للدقة».
ويأتي عدم الكشف عن الجهة التي تقف
خـلــف الـهـجــوم بـعــد ســاعــات مــن تحذير
زعيم مليشيا «عصائب أهل الحق» ،قيس
الـخــزعـلــي مــن تــوجـيــه االت ـه ــام لفصائل
مسلحة بالوقوف وراء محاولة االغتيال
الفاشلة للكاظمي .وتوجه أصابع االتهام
ملليشيات مسلحة حليفة إليران ،أبرزها
«عـصــائــب أه ــل ال ـحــق» ،و«ك ـتــائــب حــزب
ال ـل ــه» ،و«س ـيــد ال ـش ـهــداء» ،و«الـنـجـبــاء»،
بــالــوقــوف وراء مـحــاولــة االغـتـيــال ،وهو
مــا نفته تلك الفصائل ،فــي وقــت سابق،
ع ـبــر ب ـيــانــات وم ــواق ــف رس ـم ـيــة ص ــدرت
عـ ــن ق ــادتـ ـه ــا وشـ ـك ــك ب ـع ـض ـهــا بـعـمـلـيــة
م ـحــاولــة االغ ـت ـيــال واع ـت ـبــرهــا مختلقة.
ورأى الخزعلي ،في كلمة مسجلة بثتها
وسائل إعالم محلية عراقية أمس األول،
أن «محاولة اتهام فصائل املقاومة بها
هو لعب بالنار ومحاولة لجر البلد إلى
أزم ــة ك ـب ـيــرة» .وتــابــع الـخــزعـلــي «نــوجــه
رس ــال ــة إل ــى الـلـجـنــة املـكـلـفــة بالتحقيق
حول الحادثة املزعومة الستهداف منزل
الكاظمي ،يجب أن تقدموا أدلة ملموسة
وإثباتات حقيقية وليس ادعاءات وإعالم
وفـ ـيـ ـسـ ـب ــوك ،ألن الـ ــوضـ ــع ال ي ـت ـح ـمــل»،
م ـجــددًا تـحــذيــره مــن انـتـقــال ال ـعــراق إلــى
«أسوأ من هذا االنسداد الحالي».
وس ـ ـب ـ ــق أن ك ـ ـشـ ــف مـ ـ ـس ـ ــؤول عـ ــراقـ ــي
لــ»الـعــربــي الـجــديــد» أن الــوســاطــة التي
ق ــاده ــا قــائــد «ف ـي ـلــق ال ـق ــدس» اإلي ــران ــي
إسماعيل قاآني عقب محاولة االغتيال،
إلى جانب زعماء سياسيني شيعة أيضًا
هــدفــت «إلـ ــى ع ــدم ك ـشــف ال ـح ـكــومــة عن
اسم الفصيل الذي ينتمي إليه املنفذون،
واالكـتـفــاء بــاإلعــان عــن التعرف عليهم
والـتــأكـيــد أن ـهــم يـتـعــاونــون مــع اللجنة
األمنية في (هيئة الحشد الشعبي) من
أجل إلقاء القبض عليهم».

أوصى الكاظمي لجنة التحقيق بوضع مصلحة البلد نصب األعين ()Getty

متابعة

تسويات دير الزور :مجرد بروباغندا
أمين العاصي

شرق
غرب

الحدث

يعزو مراقبون أسباب طاعة الشعب الصيني إلى عقود من التدجين
األيديولوجي الذي مارسه الحزب الشيوعي منذ تأسيسه عام ،1921
والذي تسبب في إنتاج شعب غير مبال بما يدور من حوله ،ال يعلم إال
بالقدر الذي يسمح به الحزب ،الذي كان لصحفه دور بتسويق أجنداته

لـهــا إل ــى مــراكــز الـتـســويــات لتصدير صــورة
مغايرة تمامًا للواقع.
ويخضع جانب كبير من جغرافيا محافظة
ديــر ال ــزور ،وهــو الــواقــع جنوب نهر الـفــرات،
ل ـس ـي ـطــرة ال ـن ـظ ــام وامل ـل ـي ـش ـي ــات اإلي ــرانـ ـي ــة،
ـن عـمـلـيــات الـتـســويــة
م ــا يـعـنــي أن ال ـه ــدف م ـ َ
إعالمي ال أكثر ،إذ لم يبق في مناطق النظام
أو املليشيات اإليــرانـيــة مطلوبون لألجهزة
األمنية ،وفــق مصادر محلية أكــدت أن عددًا
مــن املنشقني عــن ق ــوات الـنـظــام ان ـضــووا في
هذه املليشياتّ .
وبينت أن النظام «كان يريد
استقطاب شبان من ريف دير الزور الشرقي
الخاضع لقوات سورية الديمقراطية ،إال أن
الـخــديـعــة لــم تـنـطــل ه ــذه امل ــرة عـلــى أح ــد من
املطلوبني لألجهزة األمنية».
وقــال الناشط اإلعــامــي في ريــف ديــر الــزور،
أبو عمر البوكمالي ،في حديث مع «العربي
ال ـجــديــد» ،إن الـنـظــام «ب ــدأ عملية التسوية
فــي مدينة البوكمال على الـحــدود السورية
ال ـع ــراق ـي ــة أي ـ ـضـ ــا» ،م ــوض ـح ــا أن «األجـ ـه ــزة
األمنية استدعت وجهاء محليني مرتبطني
بـهــا ،وطـلـبــت منهم دفــع الـسـكــان إلــى مــراكــز
التسويات» ،مضيفًا« :أغلب الذين يتوجهون
إلى هذه املراكز هم موالون للنظام بل بينهم
ع ـنــاصــر م ــن م ـل ـي ـش ـيــات ال ــدف ــاع ال ــوط ـن ــي».
وأشار إلى أن «هدف النظام إظهار محافظة
دير الزور منطقة آمنة» .ولفت البوكمالي إلى
أن األجهزة األمنية «اعتقلت أربعة اشخاص
فــي مدينة املـيــاديــن ونقلتهم إلــى العاصمة
دمـشــق ،اثـنــان مــن بـلــدة ديـبــان فــي ريــف دير
الــزور واثـنــان من ريــف البوكمال»ّ ،
مبينًا أن

البعض من كبار السن اضطروا للعودة إلى
مناطق سيطرة النظام خالل عملية التسوية
للمحافظة على بيوتهم وأراضـيـهــم خشية
سطو عناصر أجهزة النظام عليها ،مضيفًا:
«لم يعد أي شاب إلى مناطق سيطرة النظام
سواء من مناطق قوات سورية الديمقراطية
أو الجيش الوطني».
مــن جهته ،أوض ــح الـبــاحــث السياسي سعد
الشارع ،في حديث مع «العربي الجديد» ،أن
التسويات في محافظة دير الــزور «مختلفة
تـمــامــا عــن مـثـيــاتـهــا فــي امل ـنــاطــق الـســوريــة
األخ ـ ـ ــرى» ،م ـض ـي ـفــا« :امل ـص ــال ـح ــات الـســابـقــة
كانت مع مناطق تحت سيطرة الجيش الحر،
أمــا ديــر ال ــزور فكانت تحت سيطرة تنظيم

تمسك رسمي فلسطيني بـ«المقاومة السلمية»
ّ

داعش ،لذلك اإلقبال على تسويات دير الزور
م ـح ــدود لـلـغــايــة ألن ــه ال يــوجــد ع ـنــاصــر من
فصائل املعارضة ،وما يجري في دير الزور
بروباغندا إعالمية» .وأشــار الـشــارع إلــى أن
ال ــروس «يــريــدون مــن خــال هــذه التسويات
ترسيخ وجــودهــم وحضورهم فــي محافظة

منافسة لتثبيت
الوجود بين الروس
واإليرانيين في دير الزور

انتقلت لجان التسوية إلى الميادين الخاضعة للمليشيات اإليرانية (فرانس برس)

دير الزور» ،مضيفًا« :هناك منافسة محتدمة
بــن ال ــروس واإليــران ـيــن فــي ه ــذه املحافظة
االستراتيجية».
وت ـ ـعـ ــد مـ ـح ــافـ ـظ ــة دي ـ ـ ــر الـ ـ ـ ـ ــزور ثـ ــانـ ــي أك ـب ــر
املحافظات الـســوريــة لجهة املـســاحــة ،والتي
تبلغ نحو  33ألــف كيلومتر مــربــع ،تسيطر
ع ـل ـي ـهــا ث ـ ــاث ق ـ ــوى هـ ــي الـ ـنـ ـظ ــام ،وإيـ ـ ـ ــران،
ّ
و«قسد» التي يشكل املقاتلون األكراد نواتها
الـصـلـبــة .ويـحـتـفــظ الـنـظــام بـحـضــور إداري
وخدمي في مدينة دير الزور ،بينما يسيطر
اإليرانيون على مدينتي امليادين والبوكمال
بشكل كامل .وتنتشر العديد من املليشيات
اإليرانية في ريف دير الــزور الشرقي ما بني
مــديـنـتــي ال ـبــوك ـمــال وامل ـي ــادي ــن ،مـنـهــا «ل ــواء
فاطميون» و«لواء زينبيون» و«لواء الباقر»
و«لـ ـ ــواء  »47و«لـ ـ ــواء ذو ال ـف ـق ــار» و«ك ـتــائــب
اإلمــام علي» و«عصائب أهــل الحق» وحركة
«الـ ـنـ ـجـ ـب ــاء» ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى «حـ ـ ــزب ال ـل ــه»
اللبناني.
وي ـح ــاول اإلي ــران ـي ــون م ـنــذ سـيـطــرتـهــم على
املنطقة أواخر عام  2017تغيير هوية محافظة
دير الزور ،خصوصًا امليادين والبوكمال من
خــال تغيير أسماء الـشــوارع لتحمل أسماء
شخصيات إيرانية أو دينية .وتولي طهران
أهمية خاصة ملحافظة دير الزور كونها تقع
فــي منتصف املـمــر الـبــري ال ــذي يــربــط إيــران
بسواحل املتوسط .وتنشط إيران في املجال
ّ
للتحول إلى
الــدعــوي لدفع سكان املحافظة
املــذهــب الشيعي وهــي افتتحت مــراكــز لهذه
الغاية في مدن املحافظة الثالث :دير الــزور،
امليادين ،البوكمال.

في الوقت الذي
يمعن فيه االحتالل
في انتهاكاته ضد
الفلسطينيين تزامنًا مع
زيادة وتيرة التهويد،
تمسكت القيادة
الفلسطينية بالمقاومة
الشعبية السلمية ضد
إسرائيل
رام اهلل ـ العربي الجديد

كـ ــرر ال ــرئ ـي ــس الـفـلـسـطـيـنــي م ـح ـمــود عـبــاس
ت ـهــديــده ب ــال ــذه ــاب إل ــى خـ ـي ــارات أخ ـ ــرى ،إذا
استمرت إسرائيل في تقويض حل الدولتني،
مؤكدًا دعمه جميع مبادرات املقاومة الشعبية
ال ـس ـل ـم ـيــة ل ـل ـت ـص ــدي ملـ ـش ــاري ــع االس ـت ـي ـط ــان
والتهجير ،فيما كانت قوات االحتالل تواصل
عمليات هدم منازل ومنشآت للفلسطينيني.
وقـ ـ ــال ع ـ ـبـ ــاس ،أمـ ـ ــس اإلثـ ـ ـن ـ ــن ،خـ ـ ــال كـلـمــة
متلفزة أمــام مؤتمر بعنوان «التحرر الذاتي
للفلسطينيني ...إنـتــاج املعرفة املـقــاومــة» ،إن
استمرار االحتالل اإلسرائيلي بتقويض حل
الدولتني وفرض واقع األبرتهايد« ،سيجعلنا
مـضـطــريــن ل ـلــذهــاب ل ـخ ـيــارات أخـ ــرى ،إذا لم
ي ـتــراجــع االحـ ـت ــال ع ــن م ـمــارســاتــه ،وات ـخــاذ

قرارات حاسمة سنبحثها في املجلس املركزي
الذي سيعقد مطلع العام املقبل».
وأك ــد عـبــاس «دع ــم جميع م ـب ــادرات املـقــاومــة
الشعبية السلمية في القرى واملدن واملخيمات
الفلسطينية ،التي تحقق نجاحات متواصلة
ع ـلــى ط ــري ــق ال ـت ـصــدي مل ـشــاريــع االسـتـيـطــان
والتهجير» .وك ــرر رفـضــه «املطلق الستمرار
االح ـتــال اإلســرائـيـلــي ألرض دول ــة فلسطني،
وللتمييز العنصري والتطهير العرقي ضد
أب ـنــاء الـشـعــب الفلسطيني ،وتغيير الــوضــع
التاريخي للمسجد األقـصــى ،ومنع املصلني
مـ ــن الـ ــوصـ ــول إل ـ ــى ك ـن ـي ـســة ال ـق ـي ــام ــة وطـ ــرد
الفلسطينيني مــن أح ـيــاء ال ـقــدس ،وتصنيف
ّ
ست منظمات مدنية فلسطينية باإلرهاب».
وع ـلــى الـصـعـيــد الــداخ ـلــي ،ش ــدد ع ـبــاس على
«االلتزام بوحدة األرض والشعب الفلسطيني،
وتشكيل حكومة وحدة وطنية ،تلتزم جميع
ال ـق ــوى امل ـشــاركــة فـيـهــا ،بــالـشــرعـيــة الــدول ـيــة،
وال ـع ـمــل ع ـلــى ت ـكــريــس أس ــس الــديـمـقــراطـيــة،
عبر إج ــراء االنـتـخــابــات الـعــامــة فــي األراض ــي
الفلسطينية كــافــة ،بما فيها مدينة القدس»
املحتلة .ودعا «املجتمع الدولي للضغط على
حكومة االحتالل لاللتزام باالتفاقيات املوقعة،
وال ـس ـم ــاح ب ــإج ــراء االن ـت ـخ ــاب ــات ف ــي ال ـقــدس
الشرقية كما جرت في االنتخابات السابقة».
من جانبه ،طالب رئيس الــوزراء الفلسطيني
م ـح ـم ــد اشـ ـتـ ـي ــة ،خـ ـ ــال اجـ ـتـ ـم ــاع ال ـح ـك ــوم ــة
الفلسطينية ال ــذي عـقــد ف ــي مــديـنــة نــابـلــس،
أمس اإلثنني« ،العالم بلجم عنف املستوطنني
وإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها» .وقال« :في
يوم التضامن العاملي مع فلسطني نؤكد على

حقنا التاريخي والسياسي في القدس وفي
كل بقعة من فلسطني ،وحقنا في العيش بدولة
مستقلة ذات سيادة متواصلة األطــراف على
حــدود العام  1967وعاصمتها القدس وحق
ّ
العودة لالجئني» .وفــي حني اعتبر أن عملية
اقتحام الرئيس اإلسرائيلي إسحق هرتسوغ،
للحرم اإلبراهيمي ،أمس األول «تمثل استفزازًا
ملشاعر الشعب الفلسطيني ،وانتهاكًا صارخًا
لحرمة الحرم اإلبراهيمي» فقد حيا املقاومة
الـشـعـبـيــة ال ـت ــي ت ـت ـصــدى إلرهـ ـ ــاب االح ـت ــال
وت ـغ ــول امل ـس ـتــوط ـنــن ،ال ــذي ــن ي ـم ــارس ــون مع
جنود االحتالل إرهــاب دولة منظم في أوسع
عملية تطهير عرقي تستهدف بقاء املواطنني
في منازلهم ومزارعهم وقراهم وبلداتهم .من
جهة ثانية ،نفذت قوات االحتالل اإلسرائيلي،
أمــس االثـنــن ،عمليات هــدم ملنشآت في بلدة
ن ـع ـلــن غـ ــرب رام ال ـل ــه وع ـن ــات ــا ش ـم ــال ش ــرق
القدس ،وأخطرت بهدم منازل في بلدة قصرة
جنوب نابلس ،وقامت بعمليات اعتقاالت في
مناطق متفرقة من الضفة الغربية ،في وقت
اقتحم مستوطنون باحات املسجد األقصى،
ونفذ آخرون اقتحامًا ملقام «ياقني» األثري في
بلدة بني نعيم شرق الخليل ،إذ خلعوا زوايا

شدد عباس على تشكيل
حكومة وحدة تلتزم
الشرعية الدولية
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حــديــديــة وضـعـتـهــا الـبـلــديــة لـحـمــايـتــه ،فيما
منعت قوات االحتالل العمال من ترميم املقام.
وملناسبة اليوم العاملي للتضامن مع الشعب
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي ،ت ـع ـه ــد مـ ـل ــك املـ ـ ـغ ـ ــرب مـحـمــد
الـ ـس ــادس ،أمـ ــس ،ب ـمــواص ـلــة ج ـه ــوده ل ـعــودة
الـفـلـسـطـيـنـيــن واإلس ــرائ ـي ـل ـي ــن إلـ ــى طــاولــة
املـفــاوضــات ،داعـيــا إلــى إع ــادة بناء الثقة بني
الطرفني في أفق التوصل إلى تسوية القضية
ّ
الفلسطينية ،فــي إطــار حــل الــدولـتــن .ويأتي
الـتـعـهــد امل ـغــربــي وس ــط ت ــزاي ــد الـتـطـبـيــع بني
امل ـغــرب ودول ــة االح ـتــال بـمــا فــي ذل ــك توقيع
الــربــاط مــذكــرة للتفاهم األمـنــي مــع تــل أبيب،
خـ ــال زيـ ـ ــارة وزي ـ ــر األم ـ ــن اإلس ــرائ ـي ـل ــي بني
غانتس ،األربعاء املاضي.
من جهته ،دعــا األمــن العام املساعد لشؤون
فلسطني واألراضـ ــي الـعــربـيــة املحتلة سعيد
أبو علي ،خالل إحياء الجامعة لليوم العاملي
للتضامن مع الفلسطينيني ،إلى «عقد مؤتمر
دولي للسالم يجسد اإلرادة الدولية والضمير
ال ـ ـعـ ــاملـ ــي ال ـ ــراف ـ ــض السـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرار آخـ ـ ــر ن ـظ ــام
اسـتـعـمــاري فــي تــاريــخ الـبـشــر ،وبـمــا ُيفضي
االحتالل اإلسرائيلي وإقامة الدولة
إلى إنهاء
ُ
الـفـلـسـطـيـنـيــة امل ـس ـت ـق ـلــة ذات ال ـس ـي ــادة على
خـطــوط  1967وعاصمتها ُ الـقــدس الشرقية،
وف ــق املـ ُـرجـعـيــات الــدولـيــة املـعـتـمــدة وق ــرارات
األمـ ــم امل ـت ـح ــدة ُ
وم ـ ـبـ ــادرة ال ـس ــام ال ـعــرب ـيــة».
وأكد وزير الخارجية التركي مولود جاووش
أوغ ـل ــو ،فــي ت ـغــريــدة ،أن «فـلـسـطــن لــن تبقى
وح ـي ــدة أب ـ ـدًا ،س ـنــواصــل دائ ـم ــا ال ــوق ــوف إلــى
جانب إخواننا الفلسطينيني الذين يناضلون
من أجل قضيتهم العادلة».

رسالة من ولي عهد
السعودية لنظيره
الكويتي
ّ
تسلم ولــي العهد الكويتي مشعل
األح ـ ـمـ ــد الـ ـج ــاب ــر ال ـ ـص ـ ـبـ ــاح ،أم ــس
االثـ ـ ـن ـ ــن ،رسـ ــالـ ــة خ ـط ـي ــة مـ ــن ول ــي
العهد السعودي محمد بن سلمان
«ت ـت ـع ـلــق ب ــال ـع ــاق ــات ب ــن الـبـلــديــن
وسـ ـب ــل ت ـن ـم ـي ـت ـهــا وتـ ـع ــزي ــزه ــا فــي
مختلف امل ـج ــاالت ،والـقـضــايــا ذات
االهتمام املشترك ،واملستجدات على
ال ـســاح ـتــن اإلق ـل ـي ـم ـيــة وال ــدول ـي ــة».
وذك ـ ـ ــرت وك ــال ــة األن ـ ـبـ ــاء الـكــويـتـيــة
(كــونــا) أن السفير الـسـعــودي لــدى
الكويت سلطان بن سعد بن خالد آل
سعود سلم الرسالة إلى ولي العهد
ال ـكــوي ـتــي ،وال ـت ــي تـضـمـنــت دعــوتــه
إلى حضور افتتاح سباق «فورميال
 »1في جــدة ،في  5ديسمبر/كانون
األول املقبل.
(قنا ،كونا)
النظام يقصف
جنوبي إدلب
ج ـ ـ ـ ـ ّـددت ق ـ ـ ــوات الـ ـنـ ـظ ــام ال ـ ـسـ ــوري،
أمـ ــس االث ـ ـنـ ــن ،خـ ــرق وقـ ــف إط ــاق
ال ـ ـ ـنـ ـ ــار فـ ـ ــي إدل ـ ـ ـ ـ ــب ،شـ ـ ـم ـ ــال غ ــرب ــي
ال ـ ـبـ ــاد .وق ـ ــال الـ ـن ــاش ــط مـصـطـفــى
امل ـح ـم ــد إن قـ ـ ــوات ال ـن ـظ ــام قـصـفــت
ب ــامل ــدف ـع ـي ــة والـ ـ ـص ـ ــواري ـ ــخ قــري ـتــي
سفوهن والفطيرة في جبل الزاوية،
جنوبي إدل ــب ،متسببة فــي أضــرار
مادية في ممتلكات املدنيني ،فيما
شهدت سماء املنطقة تحليقًا مكثفًا
للطيران الحربي الــروســي ،إضافة
إلى تحليق مروحيات.
(العربي الجديد)
مادورو يهاجم المراقبين
األوروبيين :جواسيس

وص ـ ـ ـ ـ ــف ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس ال ـ ـف ـ ـنـ ــزوي ـ ـلـ ــي
ن ـ ـي ـ ـكـ ــوالس م ـ ـ ـ ـ ــادورو (الـ ـ ـص ـ ــورة)،
أمـ ـ ــس االثـ ـ ـن ـ ــن ،م ــراقـ ـب ــي االتـ ـح ــاد
األوروب ـ ـ ـ ــي ال ــذي ــن أتـ ـ ــوا إلـ ــى ب ــاده
ملراقبة االنتخابات املحلية األخيرة،
بأنهم «أعداء» و«جواسيس» ،نافيًا
املـخــالـفــات ال ـتــي أشـ ــاروا إلـيـهــا في
تـقــريــر مـهـمـتـهــم .وان ـت ـقــد مـ ــادورو،
فــي كلمة مـتـلـفــزة ،الـتـقــريــر «املـلــيء
باالرتجال واملكتوب بشكل ّ
سيئ».
وكــانــت البعثة األوروب ـي ــة أش ــارت،
في تقرير ،الثالثاء ّاملاضي ،إلى أن
«ب ـعــض ال ـقــوانــن أثـ ــرت ف ــي تكافؤ
الظروف وشفافية االنتخابات».
(فرانس برس)

روسيا :تجربة ناجحة
لصاروخ أسرع من الصوت
أع ـل ـن ــت وزارة الـ ــدفـ ــاع ال ــروسـ ـي ــة،
أم ــس االث ـن ــن ،أن ـهــا أجـ ــرت تـجــربــة
ن ــاجـ ـح ــة إلطـ ـ ـ ــاق صـ ـ ـ ـ ــاروخ ك ـ ــروز
م ــن ن ــوع «ت ـس ـيــركــون» ال ــذي تـفــوق
سرعته سرعة الصوت .وأوضحت،
ف ــي ب ـي ــان ،أن الـ ـص ــاروخ أط ـلــق من
الفرقاطة «جورشكوف» في البحر
املـ ـت ــوس ــط ،وأص ـ ـ ــاب ه ــدف ــا ب ـحــريــا
على مسافة تزيد عن  400كيلومتر،
ف ــي ثــانــي اخ ـت ـبــار م ــن نــوعــه خــال
أسبوعني.
(رويترز)
الكونغو الديمقراطية:
 22قتيًال بهجوم على
مخيم للنازحين

أعلن الصليب األحمر في الكونغو
الــديـمـقــراطـيــة ،أم ــس االث ـنــن ،مقتل
 22مــدن ـيــا ف ــي ه ـج ــوم ع ـلــى مـخـ ّـيــم
للنازحني في إيتوري بشمال شرق
الـ ـ ـب ـ ــاد .وحـ ـ ّـمـ ــل م ـن ـس ــق ال ـص ـل ـيــب
األحمر مامبو بابو مانسي ،عناصر
تابعة لـ«تعاونية تنمية الكونغو»
(كوديكو) ،مسؤولية الهجوم .ودعا
م ـن ـســق ال ـس ـي ــاس ــة ال ـخ ــارج ـي ــة فــي
االتـحــاد األوروب ــي ،جــوزيــب بوريل
(ال ـصــورة) ،في تغريدة ،إلــى اتخاذ
إجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات صـ ــارمـ ــة ضـ ــد الـ ـجـ ـن ــاة،
معتبرًا أن «توفير الــدعــم والعدالة
للضحايا ضروريان لتحقيق سالم
دائم في املنطقة».
(فرانس برس)
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جذور محلية للخالف يفاقمها الوجود الصيني

أزمة جزر سليمان :التدخل األجنبي يتوسع
فيما تحصي جزر
سليمان في المحيط
الهادئ خسائرها إثر
ثالثة أيام من أعمال
الشغب ضد الحكومة،
تبدو في خلفية األزمة
الجديدة الصراعات اإلثنية
االقتصادية ،وعامل
التوتر الصيني  -األميركي

عــادت القــوات األســترالية إلى جزر
ســليمان ،الواقعــة جنوبــي املحيــط
الهــادئ ،لقيــادة قــوات حفظ ســام،
فــي األرخبيــل املؤلــف من أكثر من  990جزيرة،
إلــى جانــب أخــرى مــن بابــوا غينيــا الجديــدة
وفيجــي ،بعــد إنهاء مهام لها مشــابهة امتدت
مــن  2003إلــى  .2017وال تبــدو األســباب التــي
ّ
حتمــت علــى أســتراليا ،التواجــد عســكريًا
فــي هــذه الدولــة ،وهــي ملكيــة دســتورية
حصلــت علــى اســتقاللها مــن بريطانيــا فــي
عــام  ،1978مختلفــة كثي ـرًا بــن املرتــن ،األولى
التــي تشــاركت فيهــا باملهمــة مــع نيوزيلنــدا،
والثانية ،اليوم ،سوى في «العامل الصيني»،
الــذي أصبــح محــركًا مغذيــا للتوتــر بــن
العاصمة هونيارا ،مركز جزيرة غوادالكانال،
ّ
وســكان جزيــرة مااليتــا ،األكثر كثافــة لناحية
ّ
عدد السكان .وإذ كانت جذور األزمة التي ّأدت
إلــى انــدالع احتجاجــات وأعمال شــغب عنيفة
األسبوع املاضي في هونيارا ،وأوقعت  3قتلى
وجــدت جثثهــم محروقــة فــي الحـ ّـي الصينــي،
تكمــن فــي الخالفــات اإلثنيــة ،واالجتماعيــة
– االقتصاديــة ،فــي جــزر ســليمان ،الفقيــرة
والتــي يعتــاش أهلهــا مــن الزراعــة والصيــد،
فــإن البعــد الجيوسياســي ،ال يمكــن نكرانــه،
حيــث يتصاعــد الصــراع فــي الهــادئ بــن
الواليــات املتحــدة والصــن ،اللتــن يملــك كل
منهمــا نفــوذًا فــي الجــزر ،ومعهما قــوى ودول
تصــب فــي فلكيهمــا ،وأبرزهــا جزيــرة تايــوان
وأستراليا .هكذا ،تأخذ جزر سليمان ،الواقعة
علــى أطــراف بحــر الصــن الجنوبــي ،نصيبها
من هذا الصراع ،على شكل توترات عنفية ،قد
تعــود بعدمــا خفتــت نهاية األســبوع املاضي،
لتبقــى هــذه الجــزر ،والتــي غالبــا مــا يطلــق
عليهــا الخبــراء اســم الجــزر املنســية ،تتأرجــح
بــن الجزر «الســعيدة» و«الفاشــلة» .واندلعت

احتجاجات عنيفة في جزر سليمان ،األسبوع
املاضــي ،امتــدت لثالثــة أيــام ،وتحدي ـدًا فــي
هونيــارا ،وأدت إلــى عمليــات تكســير وســرقة
متاجــر وإحــراق مبــان ،خصوصــا فــي الحــي
الصينــي ،باإلضافــة إلــى محاصــرة مقــر
رئيــس الــوزراء ،ماناثــي ســوغافاري ،املوجود
فــي الحكــم منــذ عقديـ ُـن .وقــاد االحتجاجــات
ســكان مــن مااليتــا ،املعارضــة لســوغافاري،
ولسياســته املقربــة مــن بكــن بحســبهم،
خصوصــا بعــد إلغــاء حكومتــه في عــام ،2019
االعتــراف بتايــوان «دولــة مســتقلة» ،لصالــح
الصني التي تعتبر تايوان جزءًا من أراضيها.
مــن جهتهــا ،تحظــى مااليتــا بدعــم الواليــات
املتحدة ،وأســتراليا ،حتى أن ســوغافاري كان
طالــب قبــل التخلــي عــن االعتــراف بتايــوان،
بتحويــل املســاعدات األميركيــة مباشــرة إلــى
هونيــارا ،وليــس إلى حكومــة مااليتا .ودفعت
أعمــال الشــغب ،رئيــس حكومة جزر ســليمان،
إلى طلب الدعم من دول الجوار ،حيث أرسلت
أســتراليا ،التي تعتبر الجهة األكثر مســاهمة
في موارد تنمية األرخبيل الفقير 100 ،جندي
وضابــط الجمعــة املاضــي ،الســتعادة األمــن
وحمايــة املبانــي الرســمية فــي العاصمــة،
تبعتهــا بابــوا غينيا الجديدة .وأمس اإلثنني،
أعلــن رئيــس وزراء فيجي ،فرانك باينيماراما،
أن بــاده ستنشــر  50جنديــا فــي الجــزر ،مــا
يجعــل عديــد هــذه القــوة يصــل إلــى نحــو 200
جندي وشرطي.
وكان املحتجــون ،الذيــن اقتحمــوا البرملــان
أيضــا األســبوع املاضي ،قد طالبوا باســتقالة
ســوغافاري ،لكنه أكد أول من أمس األحد ،أنه
يعتــزم البقــاء في الســلطة ،معتب ـرًا أنه انتخب
لـ«يحمــي الديمقراطيــة» ،متهمًا جهات دولية
بأنها من ّ
دبر تلك الحوادث .وقال سوغافاري
إن «قــوى عظمــى أخــرى تشــجع لألســف علــى
ما يحصل .لن أذكر أسماء ،سأتوقف عند هذا
الحــد ،لكننــا نعــرف مــن هــي هــذه األطــراف».
وكان الحاكــم العــام لجــزر ســليمان ديفيــد
فوناغــي ،قــد أعلــن الجمعــة عــن فــرض حظــر
تجــول ليلــي فــي الجــزر ،يمتــد إلــى «حــن رفــع
القــرار» .وأعلنــت الشــرطة املحليــة الســبت،
ُ
أن أكثــر مــن مائــة شــخص اعتقلــوا لصلتهــم
بأعمــال الشــغب ،كمــا أعلنــت فــي اليــوم ذاتــه
العثــور داخــل مبنــى محتــرق فــي هونيــارا
على جثث ثالثة أشــخاص القوا حتفهم ّ
جراء
االضطرابــات ،حيــث تـ ّـم العثــور علــى جثثهــم
ّ
متفحمــة داخــل متجــر فــي الحـ ّـي الصينــي،
الــذي دخلــه املحتجــون مســلحني بفــؤوس
وســكاكني .ومنــذ الســبت ،ســارع الشــرطيون
والجنــود األســتراليون الذيــن وصلــوا إلــى
البــاد ،إلــى التدخــل إلعــادة النظــام وحمايــة
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األحقاد ماثلة وقوية
بين غوادالكانال ومااليتا
منذ وقت طويل
بعــض املبانــيّ ،
مســيرين دوريــات فــي شــوارع
هونيــارا .وكان املتحــدث باســم الخارجيــة
الصينيــة تشــاو ليجيــان ،قــد أعــرب عــن «قلــق
بالــغ» علــى مصالح بالده ،داعيًا حكومة جزر
ّ
سليمان إلى «اتخاذ كل اإلجراءات الضرورية
لتأمني حماية الرعايا الصينيني واملؤسسات
الصينية».
ويشــتكي ســكان مااليتــا البالــغ عددهــم
أكثــر مــن  150ألــف نســمة (يبلــغ عــدد ســكان
األرخبيــل حوالــي  800ألــف نســمة) ،مــن
تهميش الحكومة املركزية لهم ،وعدم التوزيع
العــادل لإليــرادات ،ومــن التقــرب مــن بكــن،
التــي فتحــت مصالــح لها فــي األرخبيل ،يعمل
فيهــا أجانــب علــى حســاب املواطنــن .ويتهــم
رئيــس الحكومــة بأنــه تخلــى عــن االعتــراف
بتايــوان ،التــي تحظــى بعالقــات قويــة مــع
حكومــة مااليتــا ،بســبب رفــض واشــنطن
تحويــل دعمهــا مباشــرة إلــى حكومتــه .وكان
إغــاق الجزيــرة ملــدة عامــن بســبب كورونّــا،
قــد فاقــم أيضــا الوضــع االقتصــادي الهــش
أساســا ،فــي األرخبيــل ،مــا منــع بــروز مــردود
املصالــح الصينيــة التي تتنامــى في الجزيرة.
وكانت الصني قد سعت إلى استئجار جزيرة
توالغــي فــي الجزيــرة ،في عــام  ،2019وملدة 75

ً
عامًا ،وأبرمت فعال عقد استئجار مع حكومة
توالغــي ،لكــن االدعــاء العــام في جزر ســليمان
أبطــل العقــد .وبحســب رئيــس الحكومــة ،فــإن
االحتجاجــات األخيــرة قــد تســببت بخســائر
تقــدر ب ــ 200مليــون دوالر ،وأفقــدت نحــو ألــف
شخص وظائفهم.
وإثر استدعاء قوات حفظ سالم إلى األرخبيل،
أبــدت املعارضــة (املمثلــة فــي مااليتــا) ،والتــي
تتهــم الحكومــة املركزية بالفســاد ،امتعاضها
مــن الخطــوة األســترالية ،واالســتجابة لطلــب
ســوغافاري .وقــال سلســوس تاليفيليــو،
مستشــار رئيــس وزراء مااليتــا دانيــال
ســويداني الــذي كان منــع الشــركات الصينيــة
مــن العمــل فــي الجزيــرة ،لوكالة «رويتــرز» ،إن
األخيــر غيــر راض عــن وصول قوات أســترالية
وأجنبيــة إلــى البــاد ،معتب ـرًا أن «وجودهــم
يعطــي دفعــا قويــا لســوغافاري وحكومتــه».
وتوجــه إلــى القوات األســترالية بالقــول «إنهم
هنــا بطلــب مــن ســوغافاري ،كيــف يمكــن أن
تكونوا حياديني؟» .وأضاف أن سكان مااليتا
«مفاجــأون ،فنحــن نعــد آخر من يقــف لحماية
الديمقراطيــة فــي البــاد ،وكنــا نعتقــد أن
أستراليا ستفهم موقفنا» .وكان رئيس وزراء
أســتراليا ،ســكوت موريســون ،قــد أكــد األحــد،
أن كانبيــرا «ال تتدخــل فــي ديمقراطيــة» جــزر
سليمان ،وهي «تريد تأمني مناخ مستقر لكي
يتمكــن الســكان مــن حــل مشــكلتهم ســلميًا»،
علمــا أن املعارضــة كانــت دعــت إلــى التصويت
بحجــب الثقــة عــن حكومــة ســوغافاري ،مــن
دون أن تكــون واثقــة مــن توافــر عــدد كاف مــن
األصــوات لعــزل األخيــر .ولــن يتمكــن البرملــان
الــذي تســلم طلبــا بحجــب الثقــة مــن النائــب

املعــارض ماتيــو وال ،مــن مناقشــة الطلــب قبل
 7أيام.
وتذكــر األزمــة التــي اندلعــت أخي ـرًا فــي جــزر
ســليمان ،بأزمــة  ،2003 – 1998التــي عاشــها
األرخبيــل ،بــن غوادالكانــال ومااليتــا ،وراح
ضحيتهــا حوالــي  200شــخص ،حيــث تكمــن
جــذور التوتــر فــي مــا أفرزتــه فــوارق النســيج
االجتماعــي لعقــود ،واملبني على خالفات بني
الجــزر وبــن اإلثنيــات .وكانــت غوادالكانــال
قــد اســتفادت لعقــود بعــد الحــرب العامليــة
الثانيــة ،مــن تبعــات الحــرب ،التــي ســاهمت
فــي علــو شــأنها ،مــا أدى إلــى غزوهــا للعمــل
مــن قبــل ســكان مااليتــا ،الذيــن ينظــر إليهــم
ســكان غوادالكانــال بأنهــم «مســتعمرون».
ويــرى متابعــون أن التوتــر الجيوساســي ،قــد
أســهم فــي انــدالع شــرارة األحــداث الحاليــة،
لكنــه ليــس املحــرك الرئيســي ،علــى اعتبــار أن
األحقــاد ماثلــة ّوقويــة بــن الطرفــن منــذ وقت
طويــل ،وقــد غذاهــا تفاقــم الفقــر والجــوع،
وكذلك النفور من الوجود الصيني ،حيث كان
قــد جــرى إحــراق الحــي الصينــي بالكامــل فــي
واقعة سابقة حصلت عام .2006
وقــال الصحافــي املحلــي ،جينــا كيكــي،
لوكالــة «أسوشــييتد بــرس» ،إن االنتقــال
لالعتــراف بالصــن علــى حســاب تايــوان،
قــد جــرى فــي  ،2019مــن «دون الكثيــر مــن
التشــاور السياســي» ،وهو «واحد من مروحة
واســعة مــن األســباب التــي أدت إلــى انــدالع
االحتجاجــات ،حيــث يوجــد تذمــر قــوي من أن
الشــركات األجنبية ال توفر للســكان وظائف».
وترتبــط أســتراليا وجــزر ســليمان باتفاقيــة
أمنيــة ثنائيــة وقعــت عــام  ،2017فــي أعقــاب
انتهــاء مهمــة قــوات حفــظ الســام الســابقة
بقيادتهــا فــي ( 2013مهمــة التأمــن اإلقليمــي
لجــزر ســليمان  -رامــزي) ،مــا يمنحهــا قاعــدة
قانونية لدخول قواتها الجزر بشكل سريع.
وكانــت التوتــرات اإلثنيــة بــن غوادالكانــال
ومااليتــا بــدأت فــي أواخــر تســعينيات القــرن
املاضــي ،عندمــا أطلــق ســكان غوادالكانــال
األصليــون حملــة لطــرد ســكان مااليتــا مــن
الجــزر ،قــد أدت إلــى بــروز مليشــيات مــن
كال الطرفــن ،وانقســام الشــرطة والقــوات
العســكرية .وفــي أواخــر عــام  ،2000أقدمــت
مليشــيا «قــوات الصقــر» التابعة ملااليتا ،على
اختطــاف رئيــس الــوزراء آنــذاك ،بارتولومــي
أولوفالــو ،وهــو من مااليتــا ،متهمة إياه بعدم
الوقــوف إلــى جانــب الجزيــرة بعــد توقيــع
اتفاقيــة ســام مــع غوادالكانــال .واضطــر
األخيــر لالســتقالة للحصــول علــى حريتــه ،ما
أوصل رئيس الوزراء الحالي إلى السلطة.
(العربي الجديد ،رويترز ،أسوشييتد برس)
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انطلــق أمــس االثنــن« ،املؤتمــر الرابــع لالتحــاد
العربــي للمــدن واملناطــق الصناعيــة العربيــة»
فــي فنــدق دامــاروز بدمشــق ،حيــث يشــرف النظام
الســوري علــى املؤتمــر املقــام بالتعاون مع اتحــاد الصناعات
الكيميائية والبتروكيميائية واتحاد تكنولوجيا املعلومات،
واتحــاد القيــاس واملعايــرة برعايــة األمانــة العامــة ملجلــس
الوحــدة االقتصاديــة العربيــة ،وفــق مــا ذكرتــه وســائل إعــام
النظــام الســوري .وقالــت وكالــة األنبــاء الرســمية «ســانا» إن
املؤتمــر انطلــق صبــاح أمس ويشــارك فيه مســؤولون ورجال
أعمــال ومســتثمرون عــرب وســوريون معنيــون ومهتمــون
بإدارة املدن الصناعية واالستثمار فيها .وبحسب ما ذكرته
«صحيفــة الوطــن» التابعــة للنظــام أيضــا ،يأتــي املؤتمــر
املنعقد تحت شعار «االستثمار في املدن الصناعية العربية
ودوره فــي إحــداث نقلــة نوعيــة فــي إســتراتيجية الصناعــة
العربيــة» .ووفــق تقريــر ملركــز جســور للدراســات ،توجــد فــي
ســورية  11مدينة صناعية ،ثالثة منها خارج نطاق الخدمة

وهــي عامــودا ،الرقــة ،دير الزور ،وهناك أربع مدن في مناطق
النظام هي حسياء ،عدرا ،أم الزيتون ،الشيخ نجار وأربع في
مناطق املعارضة وهي إعزاز ،الباب ،جرابلس ،الراعي.
وبالنظر ألهمية املدن الصناعية والظروف الحالية لسورية،
خاصــة مناطــق النظــام الســوري فــإن إقامــة املؤتمــر تدفــع
بالعديد من األسئلة على رأسها ما مدى قدرة النظام في ظل
العقوبــات االقتصاديــة علــى دعــم وتفعيــل املــدن الصناعيــة.
ويأتــي مؤتمــر االتحــاد في دمشــق تزامنا مــع تطبيع العديد
من الدول العربية لعالقتها مجددا مع النظام السوري وعلى
رأسها دولة اإلمارات العربية املتحدة ،التي تنوي أيضا دعم
العديد من املشاريع في مناطق النظام.
ويقــول الباحــث االقتصــادي فــي مركــز جســور للدراســات،
خالــد تــركاوي ،إن هنــاك مدنــا صناعيــة فاعلــة فــي مناطــق
النظــام اليــوم ،وفيهــا العديــد مــن الصناعــات أيضــا ،إال أنهــا
تواجــه الكثيــر مــن املشــكالت التــي تعيــق االســتثمار علــى
رأســها الواقع األمني ،مضيفا في حديث لـ«العربي الجديد»
أن هناك سيطرة للمليشيات والشبيحة على معظم الطرقات
الواصلــة إلــى هــذه املــدن ،إضافــة إلــى خطــر االعتقــال املحــدق

بأصحاب املعامل والعاملني فيها .وأشــار الباحث إلى خطر
الفــروع األمنيــة علــى هــذه املدن ،حيث تعمل على اســتغاللها
فــي الحصــول علــى املــال ،في حني أن مهمة الفروع األساســية
هــي حمايــة املــدن الصناعيــة .وأضــاف تــركاوي أيضــا أن
هنــاك مشــكالت كثيــرة تقــف في وجه االســتثمار على رأســها
تأمــن املحروقــات والكهربــاء واملياه حيــث يذهب بها النظام
للبيــع فــي الســوق بأســعار مرتفعــة وال يتجــه بهــا إلــى دعــم
الصناعيني.
وعــن املؤتمــر املنعقــد يــرى الباحــث أنهــا محاولــة مــن النظام
إلعــادة االســتثمار وجلــب اســتثمار خارجــي مســتبعدا أن
ينجــح النظــام في جلب اســتثمار دولــي من الخارج ،مضيفا:
«لكــن النظــام هنــا يريــد إظهــار نفســه راعيــا للصناعيــن مــن
أجــل التغطيــة علــى عمليــة هــروب الصناعيــن مــن البــاد
إلــى الخــارج» .وكانــت تقاريــر إعالميــة قــد أفــادت بــأن مئــات
الصناعيــن ،خاصــة مــن حلب غادروا ســورية خالل الشــهور
املاضية هربا من تسلط مليشيات النظام والقوانني الجائرة
التــي يصدرهــا النظــام بحقهــم .وذلــك أدى إلــى توقــف الكثير
من املعامل ،خاصة في منطقة الشيخ نجار بحلب.
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نيسان تخطط لزيادة مبيعات السيارات الكهربائية
تســعى شــركة «نيســان» لصناعــة الســيارات لتكــون نصــف
مبيعاتها مركبات كهربائية أو هجينة بحلول العام 2030
وتخطــط لضــخ مليــارات الــدوالرات لتحقيــق ذلــك ،وفــق مــا
أعلنــت أمــس االثنــن .ويأتي اإلعالن بعد خطوات مشــابهة
قامــت بهــا مجموعــات أخــرى كبــرى لصناعــة الســيارات

لقطات

ارتفاع حاد لألسعار في األردن
فرض غالء أسعار السلع االستهالكية نفسه على
األسواق األردنية خالل الشهرين الماضيين ،اللذين سجال
زيادات حادة في أسعار سلع رئيسية ،أرجعه وكالء
إلى الغالء عالميا .واتفق مسؤولون وتجار أردنيون،
على أن السوق المحلية باتت في مواجهة حقيقية
مع انعكاسات أسعار السلع عالميا ،مطالبين الحكومة
بالتدخل للحد من هذه اآلثار ،بإعادة النظر في ضريبة
المبيعات والرسوم الجمركية المفروضة .وقال أمين
سر غرفة صناعة عمان وعضو مجلس إدارة صناعة
األردن ،تميم القصراوي ،إن األسواق العالمية تشهد
ارتفاعات كبيرة في مختلف السلع الغذائية واألساسية
بنسب وصلت إلى  100بالمائة لبعض األصناف .من
جهته ،قال مستورد مواد غذائية ،حمزة الحاليقة،
إن ركودا قويا تشهده السوق المحلية بسبب شح
السيولة لدى المستهلكين ،في وقت تعاني فيه
عملية االستيراد من ظروف صعبة.

والتــي أعلنــت بشــكل متزايــد انتقالهــا إلــى الســيارات
الكهربائيــة والهجينــة فــي ظل ارتفاع منســوب القلق حيال
التغيــر املناخــي .ولــدى كشــفها عــن خططهــا علــى األمــد
البعيــد ،قالــت نيســان إنهــا ســتطلق  23طــرازا جديــدا
للســيارات 15 ،منها كهربائية ،ســعيا لبلوغ الهدف املحدد

السعودية ثالث أكبر منتج عالمي للغاز في 2030
قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية ،أكبر
شركة نفط في العالم ،إن بالده ستصبح ثالث أكبر
منتج للغاز عالميا بحلول  .2030جاء ذلك خالل كلمة
للرئيس التنفيذي أمين الناصر ،في حفل توقيع عقود
بقيمة  10مليارات دوالر ،تمثل جزءا من تطوير حقل
الجافورة بالمنطقة الشرقية ،أمس اإلثنين .وذكر الناصر
أن إنتاجية الحقل قد تصل إلى ملياري قدم مكعبة
يوميا من الغاز بحلول  ،2030وحجم موارد الغاز في
الحقل  200تريليون قدم مكعبة .من جهته ،قال
وزير الطاقة السعودي ،األمير عبد العزيز بن سلمان ،إن
مشروع تطوير حقل الجافورة سيكلف ميزانية الدولة
ستة مليارات ريال ( 1.6مليار دوالر) .وحسب بيان لوزارة
الطاقة في المملكة ،يعد حقل الجافورة األكبر في
المملكة للغاز غير التقليدي ،من حيث حجم المخزون
والمساحة ،إذ يبلغ طوله  170كيلومترا ،وعرضه 100
كيلومتر.

للعــام  .2030والعــام املاضــي ،بلغــت نســبة مبيعات نيســان
عامليــا مــن املركبــات الكهربائيــة أو الهجينــة  10فــي املئــة
فقــط ،فيمــا أكــدت الشــركة أن الهــدف الجديــد سيســاعدها
فــي تحقيــق الحيــاد الكربونــي فــي دورة حيــاة منتجاتهــا
بحلول .2050

عون :سندعو قطر إلى ضخ استثمارات في لبنان
قال الرئيس اللبناني ميشال عون ،إنه سيدعو قطر إلى
تنفيذ استثمارات متعددة في بالده ،في محاولة لضخ
سيولة جديدة تكون قادرة على مساعدة الدولة في
النهوض مجددا .تصريحات عون وردت لصحيفة
«الراية» القطرية التي نشرتها أمس اإلثنين ،على هامش
زيارة بدأها أمس إلى الدوحة غير محددة المدة ،التقى
خاللها أمير البالد تميم بن حمد آل ثاني .وذكر عون أن
«ال وجود الستثمارات قطرية أساسية في لبنان ..علمًا
أن األرض خصبة في الوقت الحاضر ،وخالل زيارتي
للدوحة سأدعو األمير إلى توجيه االستثمار في إعادة
إعمار مرفأ بيروت» .وأشار الرئيس إلى أن بالده بحاجة إلى
استثمارات قطرية في قطاعات عدة ،مثل الكهرباء
والبنى التحتية ،إضافة إلى التوظيف المصرفي».
ويعاني لبنان منذ أكتوبر/تشرين األول  ،2019من أزمة
سياسية واقتصادية متصاعدة ،أدت إلى انهيار أسعار
الصرف لمستويات قياسية.

ماذا لو ارتفع
عائد الدوالر؟
مصطفى عبد السالم

عندما يعطس االحتياطي
الفيدرالي (البنك املركزي
األميركي) ،تعطس كل البنوك
املركزية في العالم ،وعندما
يرفع الفيدرالي سعر الفائدة
أو يخفضه ،فإن معظم البنوك
املركزية تتخذ القرار نفسه وفي
التوقيت نفسه وبالنسبة نفسها
تقريبًا ،واآلن بات من املؤكد أن
الفيدرالي سيرفع الفائدة على
الدوالر في العام املقبل .وبغض
النظر إن كان الرفع سيكون
مرتني أو ثالثة طوال العام،
لكنه سيحصل ،واإلشارات
والتصريحات الصادرة عن
البنك وكبار مسؤولية تقول إن
العائد سيرتفع على الدوالر،
خاصة مع زيادة معدل التضخم
داخل الواليات املتحدة ألعلى
مستوى منذ نحو  31عاما،
وتوقعات باستمرار هذه الزيادة
مع ارتفاعات أسعار النفط والغاز
والسلع واألغذية املتوقعة ،وهو ما
ستكون له تأثيرات على األسواق
األميركية واملواطن .ومن املتعارف
عليه أنه عندما يرتفع التضخم
ً
تقريبا ،فإن
فوق مستوى %2
البنك يرفع الفائدة في محاولة
لتخفيض األسعار ،ألنه من خالل
رفع الفائدة يعمل الفيدرالي على
سحب السيولة النقدية الفائضة
من األسواق وزيادة جاذبية
االستثمار في الدوالر وتوقيته،
وهو ما يقلل من زيادة أسعار
السلع والخدمات ،ويمنح املودعني
عائدا يعادل معدل التضخم.
قد يسأل شخص :وما عالقتنا
نحن في املنطقة برفع سعر
الفائدة على الدوالر؟
اإلجابة بسيطة ،وهي أن الرفع
سيكون مفيدًا لبعض الدول
العربية النفطية التي تمتلك
صناديق سيادية ضخمة
وفوائض مالية ضخمة مستثمرة
في البنوك الغربية ،فزيادة الفائدة
ستدر مليارات الدوالرات سنويا
على خزائن دول الخليج مثال
التي لديها سيولة نقدية مودعة
في البنوك تتجاوز  2.1تريليون
دوالر.
في املقابل ،فإن زيادة سعر
الفائدة هو قرار غير سار وسلبي
ملعظم الدول العربية ،خاصة
تلك التي تقترض بكثافة من
الخارج ،سواء عبر طرح السندات
الدولية كما هو الحال في مصر
والعراق واألردن وتونس واملغرب
والبحرين ،أو عبر قروض
مباشرة يتم الحصول عليها
من مؤسسات دولية ،وبالتالي
فإن خطوة الفيدرالي املتوقعة
سترفع كلفة االقتراض الخارجي
واألعباء املستحقة عليه ،وتزيد
كلفة االقتراض بالنسبة لألفراد
واملؤسسات التي تحصل على
قروض دوالرية من البنوك.
ومع رفع البنوك سعر الفائدة
على القروض الدوالرية
تنخفض االستثمارات واإلنفاق
االستهالكي لألفراد ،وهنا
تنكمش األسواق وتزيد البطالة،
ويسارع املدخرون نحو إيداع
أموالهم في البنوك لالستفادة من
سعر الفائدة العالي ،وهذا أمر
مضر باالقتصادات الوطنية.

أردوغان يتمسك بعدم خفض الفائدة رغم تهاوي الليرة
قــال الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان ،أمــس
االثنــن ،إنــه لــن يؤيــد مطلقــا رفــع أســعار الفائــدة،
وإنــه «لــن يتراجــع أبــدا عــن ذلــك» ،فــي تكــرار ملوقفــه
الداعــم للتخفيضــات األخيــرة فــي أســعار الفائــدة
التــي تســببت فــي هبــوط قيمــة الليــرة .ونقلــت قنــاة
«إن.تي.فــي» عــن أردوغــان قولــه للصحافيــن أثنــاء
رحلــة العــودة مــن زيــارة لتركمانســتان ،إن تقلبــات
ســعر الصــرف األخيــرة لــم تكــن قائمــة علــى أســس
اقتصاديــة ،وإن أنقــرة مســتعدة لتقديــم الدعم الالزم
لتعزيــز االســتثمارات ،وتحديــدا مــن خــال البنــوك
الحكوميــة .كمــا نقلــت عنــه القنــاة التلفزيونيــة

قولــه إنــه لــم يغيــر رأيــه بــأن أســعار الفائــدة تســبب
التضخم ،مضيفا أنه يتوقع انخفاض التضخم قبل
االنتخابات املقرر إجراؤها في عام .2023
وأمــر أردوغــان ،أول مــن أمــس الســبت ،بفتــح تحقيق
فــي تالعــب محتمــل فــي العملــة بعدمــا هبطــت
الليرة بشــدة إلى مســتويات قياســية منخفضة أمام
الدوالر.
وكلــف أردوغــان مجلــس الرقابــة الحكومــي ،وهــو
جهــاز تدقيــق يرفــع تقاريــره للرئاســة ،بتحديــد
املؤسســات التــي اشــترت كميــات كبيرة مــن العمالت
األجنبية وما إذا كان قد حدث أي تالعب.

وقــال أردوغــان ،األســبوع املاضــي ،إن بالده تخوض
«حــرب االســتقالل االقتصاديــة» ولــن تخضــع
للضغــوط مــن أجــل تغيير هذا املســار ،مضيفا «إننا
نشــهد التالعب حول ســعر الصرف وأســعار الفائدة
وارتفــاع األســعار مــن قبــل أولئــك الذيــن يريــدون
إخراج بالدنا من املعادلة».
وقــال محافــظ البنــك املركــزي التركــي شــهاب قوجــي
أوغلــو ،الخميــس املاضــي ،إنــه ناقــش التخفيضــات
األخيــرة فــي أســعار الفائــدة مــع ممثلــن عــن البنــوك
فــي اجتمــاع بعــد انخفــاض الليــرة إلــى مســتويات
قياســية ،مضيفــا أن القطــاع املصرفــي قــادر علــى
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التغلــب علــى تقلبــات الســوق .وتراجعــت الليــرة
التركيــة مــا يزيــد عــن أربعة باملئة مقابــل الدوالر في
تعامــات ضعيفــة ومتقلبــة ،أمــس االثنــن ،مقتربــة
مــن املســتويات املتدنيــة القياســية التــي ســجلتها
األسبوع املاضي.
وســجلت العملــة التركيــة ،يــوم الثالثــاء املاضــي،
مســتوى متدنيــا قياســيا عنــد  13.45بعدمــا دافــع
أردوغــان عــن تحــرك البنــك املركــزي لخفــض ســعر
الفائــدة إلــى  15باملئــة ،علــى الرغــم مــن وصول معدل
التضخم إلى  20باملئة.
(العربي الجديد)
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مال وناس

«أوميكرون» يضع األسواق علـى أبواب انتكاسة جديدة
إغالق أجواء المغرب
تصاعدت المخاوف من
انعكاسات سلبية لمتحور
«أوميكرون» على األسواق
العربية والعالمية ،وكانت
المغرب أول دولة عربية
تسارع إلى إغالق كامل
أجوائها في هذا السياق
الرباط ـ مصطفى قماس

سادت حالة من القلق في الثالثة
أيــام األخـيــرة ،بعد األخـبــار التي
اس ـت ـح ــوذ عـلـيـهــا «أومـ ـيـ ـك ــرون»
م ـت ـحــور فـ ـي ــروس كـ ــورونـ ــا ،وال ـ ـقـ ــرار ال ــذي
اتخذته السلطات املغربية بإغالق حــدوده
الجوية في األسبوعني املقبلني أمام املالحة
ال ـج ــوي ــة .ق ـلــق يـلـتـبــس ب ـن ــوع م ــن الـخـيـبــة
ب ـعــدمــا ظ ــن الـ ـن ــاس أن تـخـفـيــف ال ـتــداب ـيــر
االحترازية إثــر تحسن الوضعية الوبائية
سيعيد الحياة إلى طبيعتها.
وزادت املخاوف من ّ
تكبد األســواق خسائر
بــاهـظــة فــي ح ــال اس ـت ـمــرار إغ ــاق الـطـيــران
لـ ـفـ ـت ــرة ط ــويـ ـل ــة م ـ ــع تـ ـص ــاع ــد اإلج ـ ـ ـ ـ ــراءات
االح ـتــرازيــة ،إذ سـتـكــون قـطــاعــات الـتـجــارة
وال ـس ـي ــاح ــة والـ ـطـ ـي ــران ف ــي ف ــوه ــة شـظــايــا
متحور «أوميكرون» املتطور.
تعليق رحالت الطيران

مــع ســؤال «الـعــربــي الـجــديــد» الكاتب العام
لــاتـحــاد ال ـعــام لـلـمـقــاوالت وامل ـه ــن ،محمد
ال ــذه ـب ــي ،ع ــن ت ــداع ـي ــات امل ـت ـحــور ال ـجــديــد،
ّ
أجاب أن األجواء السائدة تذكر بالربع األول
من الـعــام ،عندما بــدأت تظهر إصــابــات ،ما
أدى إلــى تــوالــي ال ـق ــرارات الـتــي أفـضــت إلى
الحجر الصحي ،بما كان لذلك من تداعيات
على االقتصاد وحياة الناس.
يرى الذهبي أن حالة عدم اليقني التي يؤجهها

تحقيق
الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

يـ ـ ـب ـ ــدو أن اق ـ ـت ـ ـصـ ــاد ال ـ ـ ـسـ ـ ــودان
مــوعــود مــرة أخ ــرى بـضــربــات قد
تكون األصعب على املواطن الذي
م ــازال يـعــانــي مــن آث ــار االن ـق ــاب العسكري
والـتـقـلـبــات الـسـيــاسـيــة ال ـتــي حــدثــت خــال
ال ـف ـت ــرة األخ ـ ـيـ ــرة ،ح ـيــث ل ــم تـسـلــم مختلف
القطاعات من ضربات االضطرابات املوجعة
باإلضافة إلى تداعيات الجائحة الصحية.
وفـ ـ ـ ــي ظـ ـ ــل األزمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات امل ـ ـت ـ ـصـ ــاعـ ــدة م ــال ـي ــا
واقتصاديا بلغ التضخم مستويات كبيرة
تـعـتـبــر األع ـل ــى ف ــي ال ـع ــال ــم ب ـعــد اسـتـجــابــة
ال ـح ـك ــوم ــة وت ـط ـب ـي ـق ـهــا ل ــروش ـت ــة ص ـن ــدوق
النقد الدولي وتحرير األسعار ،إضافة إلى
االنـقــاب العسكري الــذي ساهم فــي تعقيد
املشهد السوداني بعد توقف الدعم الدولي
وتأزيم الحالة املعيشية الصعبة التي يمر
املواطنون.
وح ـ ـسـ ــب ب ـ ـيـ ــانـ ــات رس ـ ـم ـ ـيـ ــة ،سـ ـج ــل م ـع ــدل
التضخم في السودان انخفاضًا خالل شهر
سبتمبر/أيلول املــاضــي ،بتسجيله 365.82
باملائة ،مقارنة مع  387.56باملائة في شهر
أغسطس /آب املــاضــي ،بتراجع قــدره 21.74
ن ـق ـطــة .وك ــان ــت ال ـب ــاد ق ــد سـجـلــت ف ــي شهر
ي ــون ـي ــو/ح ــزي ــران امل ــاض ــي واح ـ ــدة م ــن أعـلــى
نسب التضخم في العالم عند  442.78باملائة.
وعانى السودانيون ،خالل األشهر املاضية
مـ ــن ارتـ ـ ـف ـ ــاع م ـس ـت ـم ــر فـ ــي أس ـ ـعـ ــار ال ـس ـلــع
الضرورية والخدمات ،بينما عادت صفوف
الخبز والوقود ّ
مجددا بسبب إغالق املوانئ
ال ـس ــودان ـي ــة بــواس ـطــة مـحـتـجــن ف ــي شــرق
السودان قبل أن يعيدوا فتحها مؤخرا.
ومــا يــزيــد امل ـخــاوف مــن ســالــة أومـيـكــرون،
حسب مراقبني ،هو أن االقتصاد السوداني
يرتكز بصورة أساسية على االستيراد في
ظل ضعف اإلنتاج املحلي.
وفي الوقت الذي يرى فيه البعض أن الساللة
الـ ـج ــدي ــدة س ـت ـكـ ّـبــد االقـ ـتـ ـص ــاد ال ـس ــودان ــي
خسائر باهظة ،يرى أخرون أن هناك فوائد
منها تقليص الفواتير الباهظة والتكلفة
الكبيرة التي تدفعها خزينة الدولة لتوفير

املـتـحــور الـجــديــد (أوم ـي ـك ــرون) ،تفضي إلــى
الـخـشـيــة م ــن ت ــده ــور ال ــوض ــع ال ــوب ــائ ــي في
الـعــالــم ،بما لذلك مــن تــداعـيــات على الحياة
ال ـع ــادي ــة ف ــي املـ ـغ ــرب ،الـ ــذي ق ــد يـضـطــر إلــى
اتـخــاذ إج ــراءات احـتــرازيــة ،ستنعكس على
امل ـق ــاوالت وال ـت ـجــار وال ـحــرف ـيــن ،ومـنــاصــب
الشغل والقدرة الشرائية.
وقد قرر املغرب ،أول من أمس ،تعليق جميع
الــرحــات املـبــاشــرة للمسافرين فــي اتـجــاه
اململكة ،اعـتـبــارًا مــن أمــس االثـنــن ،مسوغًا
ذل ــك بــانـتـشــار «أوم ـي ـكــرون» خـصــوصــا في
أوروب ـ ـ ــا وأف ــري ـق ـي ــا .ويـ ـب ــرر املـ ـغ ــرب ال ـق ــرار
بالرغبة في الحفاظ على املكتسبات التي
راكمها في مجال محاربة الجائحة وحماية
صحة املواطنني ،حيث تشير بيانات وزارة
الصحة والحماية االجتماعية إلــى أنــه لم
تـسـجــل أي ــة حــالــة وفـ ــاة ،بــاإلضــافــة إل ــى 84
إصابة جديدة ،فيما بلغ عدد املتعافني 102
شخص خالل أول من أمس.
وذه ــب الـطـبـيــب وال ـبــاحــث فــي الـسـيــاســات
وال ـن ـظ ــم ال ـص ـح ـي ــة ،ال ـط ـي ــب ح ـم ـض ــي ،فــي
تحليل عـ ّـمـمــه أول مــن أم ــس ،عـلــى وســائــل
اإلعالم ،إلى أن قرار املغرب بإغالق األجواء
ملـ ـ ــدة  15يـ ــومـ ــا يـ ـج ــد م ـ ـبـ ــرره فـ ــي ال ــرغ ـب ــة
بالتعرف أكثر على طبيعة املتحور ومدى
شــراس ـتــه وقـ ــدرة ال ـل ـقــاحــات امل ـتــوفــرة على
اإلحاطة به.
تداعيات على القطاع السياحي

وب ــدأت تظهر تــداعـيــات تعطيل فــي القطاع
ال ـس ـيــاحــي ،إذ ُس ـجــل إل ـغ ــاء ل ـح ـجــوزات في
الفنادق التي كانت تعول على عودة السياح
في ديسمبر /كانون األول بمناسبة أعياد
ّ
املـيــاد ،علمًا أن إغــاق الـحــدود لــن يقتصر

تداعيات سلبية
على السياحة والطيران
والتجارة
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أحدها «إنذار كاذب»
لندن ـ العربي الجديد

فقط على الرحالت الجوية ،بل يشمل اعتبارًا
من اليوم البواخر التي تنقل املسافرين.
وي ـ ـت ـ ـصـ ــور االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي املـ ـ ـغ ـ ــرب ـ ــي ،ع ـلــي
بــوطـيـبــة ،ف ــي حــديـثــه ل ــ«ال ـعــربــي الـجــديــد»
ّ
أن األضــرار التي ستلحق بالسياحة يمكن
أن تتجلى أكـثــر فــي حــال تـشــديــد التدابير
االح ـ ـ ـتـ ـ ــرازيـ ـ ــة ،خـ ـص ــوص ــا ف ـ ــي م ـ ــا ي ـت ـصــل
بالتنقل بني املدن ،ما سينعكس على حركة
ّ
السياحة الــداخـلـيــة ،مضيفًا أن التأثيرات
ع ـل ــى ال ـس ـي ــاح ــة ت ـن ـس ـحــب ع ـل ــى ق ـط ــاع ــات
ّأخرى مثل املطاعم واملقاهي والترفيه .غير
ّ
أن ــه يــاحــظ أن ال ـت ـط ــورات األخ ـي ــرة إذا ما
استمرت ستنعكس على التجارة الخارجية
ل ـل ـم ـغــرب ،رغ ــم اس ـت ـث ـنــاء ال ـب ــواخ ــر الـنــاقـلــة
ّ
للسلع من قــرارات منع العبور ،باعتبار أن
الـتــدابـيــر املـتـخــذة فــي أوروبـ ــا الـتــي تعتبر
الـشــريــك الرئيسي للمغرب ،ستفضي إلى
تباطؤ وتيرة الطلب املوجه للمملكة.
توسيع عجز الموازنة

وينبه بوطيبة إلى أنه في حال لم يحاصر
املـ ـتـ ـح ــور الـ ـج ــدي ــد ،س ـي ـن ـع ـكــس ذل ـ ــك عـلــى
النقاش الجاري في البرملان حــول مشروع
موازنة العام املقبل ،الــذي راهــن على عودة
االن ـت ـعــاش ،غـيــر أن ال ـت ـطــورات الــاحـقــة قد
تفضي إلى دفع الحكومة إلى التعايش مع
توسيع عجز املــوازنــة ،بفعل اإلنـفــاق الــذي
سيقتضيه احتمال تضرر بعض القطاعات.
وب ـ ـ ــدأت تـ ـث ــار ف ــي األي ـ ـ ــام األخ ـ ـيـ ــرة مـســألــة
مواجهة قطاع السياحة الظرفية الحالية،
بـيـنـمــا أخـ ـب ــرت وزيـ ـ ــرة ال ـس ـي ــاح ــة ،فــاطـمــة
الزهراء عمور ،الفاعلني في قطاع السياحي
ب ــااللـ ـت ــزام ب ـت ـقــديــم م ـس ــاع ــدة ب ـق ـي ـمــة 210
دوالرات ف ـ ــي الـ ـشـ ـه ــر ل ـل ـع ــام ــل امل ـت ـض ــرر
املصرح به لدى الصندوق الوطني للضمان
االجتماعي.
وأفـ ـ ـ ـض ـ ـ ــت ح ـ ــال ـ ــة ع ـ ـ ـ ــدم ال ـ ـي ـ ـقـ ــن امل ــرتـ ـب ــط
بــال ـف ـيــروس إل ــى ان ـخ ـف ــاض أس ـع ــار الـنـفــط
فــي ال ـســوق الــدول ـيــة ،مــا سـيـســاعــد اململكة
على خفض فــاتــورة ال ــواردات من منتجات
الطاقة التي زادت في التسعة أشهر املاضية
ب ـن ـس ـبــة  36.8ف ــي املـ ــائـ ــة ،ل ـت ـصــل إلـ ــى 5.5

مليارات دوالر ،ما يساهم في توسيع عجز
امليزان التجاري .ولكن عادت أسعار النفط
لالرتفاع خالل الفترة األخيرة ،مما قد يغير
املعادلة ،حسب مراقبني .وينتظر أن يضع
الفيروس توقعات الحكومة تحت املحك في
العام الحالي واملقبل ،الذي تراهن فيه على

نمو في حدود  3.2في املائة وعجز موازنة
فــي ح ــدود  5.9فــي املــائــة ،مــا يــزيــد الضغط
على مستوى مديونية الخزانة التي ينتظر
أن تقفز إلى  79.6في املائة.
وي ـ ــرى بــوط ـي ـبــة أن الـ ــدولـ ــة ف ــي حـ ــال ع ــدم
مـ ـح ــاص ــرة ال ـ ـف ـ ـيـ ــروس ع ــاملـ ـي ــا ،سـتـضـطــر

ما يزيد المخاوف من ساللة أوميكرون ،حسب مراقبين ،هو أن االقتصاد السوداني يرتكز بصورة
أساسية على االستيراد في ظل ضعف اإلنتاج المحلي ،وساد القلق في األوساط االقتصادية
من تلقي البالد ضربات مالية جديدة تفاقم أعباء الفقراء ومحدودي الدخل

صدمة جديدة
لالقتصاد السوداني
ضربات موجعة لألسواق
تفاقم األوضاع المعيشية

%442.78
سجل الــســودان فــي شهر
يــونــيــو /حــزيــران الماضي
واحــــدة مــن أعــلــى نسب
التضخم فــي الــعــالــم ،إذ
ارتفع إلى  442.78بالمائة،
حــســب بــيــانــات رســمــيــة،
األمــر الــذي فاقم معيشة
المواطنين.

السلع والـخــدمــات واسـتـيــراد الطاقة حيث
يرتقب انخفاض أسـعــارهــا ،موضحني أنه
ب ـم ـجــرد إعـ ــان ظ ـه ــور ال ـف ـي ــروس املـتـحــور
ال ـج ــدي ــد أومـ ـيـ ـك ــرون ف ــي جـ ـن ــوب أفــري ـق ـيــا
انخفضت أسعار النفط في العالم.
االقـتـصــادي ال ـســودانــي ،ع ــادل عبد املنعم،
ي ـق ــول ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» إن ب ـ ــاده مــن
الدول ذات اإلمكانات الضعيفة في مجابهة
الكوارث في كافة القطاعات.
وأض ــاف :نحن عــاجــزون عــن فعل أي شيء
ووصلنا إلــى أســوأ حاالتنا اقتصاديًا في
مــرح ـلــة اإلغ ـ ــاق ال ـســاب ـقــة ،م ــع ت ــزاي ــد عــدد
ال ــوف ـي ــات بــالـنـسـبــة ل ـك ـبــار ال ـس ــن ت ـحــدي ـدًا،
واستيعاب املرضى غير متوافر حيث لدينا
 9مراكز عزل ممتلئة دون تجهيزات كافية،
األم ـ ــر ال ـ ــذي ان ـع ـكــس س ـل ـبــا ع ـلــى مـخـتـلــف
القطاعات اإلنتاجية.
وق ـ ــال ع ـ ــادل إن ــه ف ــي ح ــال تـفـشــي املـتـحــور
ب ـ ـصـ ــورة كـ ـبـ ـي ــرة فـ ـ ــإن الـ ـت ــأثـ ـي ــر س ـي ـط ــاول
ال ـق ـط ــاع ــات ال ـخ ــدم ـي ــة والـ ـبـ ـن ــوك وال ـح ــرك ــة

الـتـجــاريــة امل ـبــاشــرة ،ولـكـنــه رغ ــم ذل ــك يــرى
أن ذلــك لــن يضر االقـتـصــاد القومي بقوله:
«نـحــن نـسـتــورد وق ــودا بـحــوالــي  2.5مليار
دوالر ،في وقت انخفضت فيه أسعار النفط
عامليًا ،حيث ُيتوقع انخفاض في االستهالك

الفقراء يدفعون الثمن
األفدح لتداعيات الجائحة
الصحية واالضطرابات
الحكومة قد تربح من
تراجع فاتورة واردات
الطاقة بسبب أوميكرون

العاملي نتيجة لبعض القيود التي تفرض
على الدول».
وأض ــاف أن الـســودان يعاني بعد إج ــراءات
 25أكتوبر /تشرين األول املاضي من شح
في العملة تسبب في نقص االستيراد ،كما
أن صادراتنا أيضا لن تتأثر ألنها تقليدية
مثل الزراعية واللحوم.
وقال :يمكننا زيادة الناتج املحلي اإلجمالي
خاصة بعد وقف املنح واملساعدات الدولية
الـتــي تمثل حــوالــي  40بــاملــائــة مــن مــوازنــة
الدولة ،ما يحتم علينا خفض اإلنفاق.
وأكـ ـ ــد أن ال ـ ـ ــدول ال ـك ـب ــرى امل ـن ـت ـجــة لـلـنـفــط
سيكون تأثرها بالساللة الجديدة أقوى من
الدول املستوردة ،مشيرا إلى نقص واردات
الـســودان في السنوات األخـيــرة من  11إلى
 7مليارات دوالرّ ،ولــذا فــإن املــوازنــة املقبلة
يجب أن تكون مرشدة إلى أبعد الحدود.
أما أستاذ االقتصاد في جامعة املغتربني،
محمد الـنــايــر ،فيؤكد لــ«الـعــربــي الجديد»
أن حجم االسـتـعــدادات في الـســودان مفتقد

السياحة أكبر
المتضررين من الجائحة
الصحية (فاضل سنّا/
فرانس برس)

إلـ ــى دعـ ــم الـ ـش ــرك ــات ،ب ـمــا ف ـي ـهــا ال ـشــركــات
العمومية ،مثل الخطوط امللكية املغربية،
ّ
الـتــي اسـتـفــادت فــي ظ ــل الـجــائـحــة مــن دعــم
في حدود  350مليون دوالر ،باإلضافة إلى
ضمان قــرض فــي حــدود  260مليون دوالر
بهدف استمرارية صمودها.

إلـ ــى ح ــد ك ـب ـيــر ،ول ـي ــس ل ــدي ــه الـ ـق ــدرة على
جلب اللقاحات الكافية في ظل عدم وجود
دور ملموس من الــدول الغنية تجاه الدول
النامية.
وقال إذا انتشر الوباء بسرعة هائلة وحدث
إغ ـ ــاق تـ ــام ف ـس ـيــؤثــر ذلـ ــك ع ـلــى االق ـت ـصــاد
ال ـســودانــي ألن ــه حـتــى اآلن ،لــم يـتـعــاف من
الصدمات التي أملــت بــه منذ عــام  ،2019ما
أثر على إيرادات الدولة.
وأضاف :كل الشواهد تؤكد أن قدرة الدولة
على الـصـمــود اقـتـصــاديــا ضعيفة بجانب
الـ ـت ــأثـ ـي ــر ال ـ ـ ــذي يـ ـض ــرب قـ ـط ــاع ال ـس ـي ــاح ــة
م ــع ق ـل ـت ـهــا ،ك ـمــا س ـي ـتــأثــر ق ـط ــاع ال ـط ـي ــران،
بالتالي األثر سيمتد إلى الفنادق واملطاعم
وقـطــاعــات النقل األخ ــرى س ــواء ،باإلضافة
إلى تعطل دوالب العمل الحكومي «الخدمة
املدنية « والتي لم تستعد قواها حتى اآلن
وما زالت معطة بنسب كبيرة.
وقـ ـ ــال الـ ـن ــاي ــر إن ـ ــه إذا ج ـ ــاء إغـ ـ ــاق جــديــد
«ك ـل ــي او ج ــزئ ــي» ف ـس ـيــؤثــر بــال ـط ـبــع على
ال ـن ــات ــج امل ـح ـلــى وس ـي ـت ــراج ــع أداء ال ـق ـطــاع
الـخــاص الــذي يعاني مــن توقف عــدد كبير
مــن املصانع واملـتــاجــر ،وبــذلــك ســوف تفقد
الدولة قــدرا كبيرا من مخزوناتها املحلية،
ما يتطلب تدابير عاجلة ملواجهة ما يمكن
أن يحدث خالل الفترة املقبلة.
وقــررت اللجنة العليا لطوارئ كورونا في
السودان زيادة الوعي وااللتزام باالحترازات
الصحية ملجابهة كورونا ،عقب استماعها
لتقرير من وزارة الصحة بوالية الخرطوم
أكد زيادة حاالت اإلصابة بكورونا.
وقال ممثل والية الخرطوم في اللجنة العليا
ملـجــابـهــة ك ــورون ــا ،ب ـشــرى حــامــد ،إن واليــة
الخرطوم تواجه ارتفاعًا كبيرا في اإلصابة
والــوف ـيــات بسبب ك ــورون ــا ،بــاإلضــافــة إلــى
ال ـت ـخ ــوف ــات ال ـك ـب ـي ــرة م ــن م ـت ـح ــور ج ـنــوب
أفريقيا األكثر فتكًا باإلنسان.
ومـ ــا ي ـف ــاق ــم ت ــداعـ ـي ــات أومـ ـيـ ـك ــرون ،حـســب
خبراء اقتصاد ،معاناة مختلف القطاعات
مــن تــداعـيــات االض ـطــرابــات الـسـيــاسـيــة ،إذ
كانت وزارة املالية والتخطيط االقتصادي
أع ــدت قبل االن ـقــاب مـســودة مــوازنــة 2022
وق ــال ــت إن ـه ــا تـتـمـيــز ع ــن غ ـيــرهــا بـتــوجـيــه
امل ـ ـ ــوارد امل ــال ـي ــة ب ـش ـكــل أمـ ـث ــل ،ب ـمــا يضمن
خفض نسب الفقر وزيــادة الدخل وتوجيه
القطاعات االقتصادية واإلنتاجية النتهاج
إدارة فاعلة لتحقيق التوازن املالي وتعزيز
التحول االقـتـصــادي مــن أجــل تحقيق نمو
شامل .ولكن في الواقع يدفع فقراء السودان
ال ـث ـم ــن األف ـ ـ ــدح ل ــاض ـط ــراب ــات الـسـيــاسـيــة

واألمـنـيــة ،إذ تــم تجميد املـســاعــدات ملاليني
املواطنني بسبب انقالب  25أكتوبر/تشرين
األول املاضي ،في وقت اشتدت وطأة الغالء
واألزمات املعيشية.
وتـسـبــب تعليق أنـشـطــة الـبـنــك الــدولــي في
أع ـقــاب االن ـقــاب عـلــى السلطة املــدنـيــة ،في
تجميد فــوري لتمويل برنامج دعــم األســر
السودانية (ثمرات).
وكــان البرنامج قد تم طرحه خــال مؤتمر
شــركــاء ال ـســودان رفيع املستوى الــذي عقد
في برلني خــال يونيو /حــزيــران من العام
املـ ــاضـ ــي ،بـ ـه ــدف دع ـ ــم األسـ ـ ــر ال ـس ــودان ـي ــة
املتأثرة باألزمة االقتصادية والتي تفاقمت
بسبب اإلصالحات االقتصادية.
األزمات
المعيشية
تحاصر
المواطنين
(أشرف شاذلي/
فرانس برس)

رغ ـ ــم االرتـ ـ ـب ـ ــاك ال ـ ـحـ ــاد ال ـ ــذي س ـي ـطــر عـلــى
األسـ ـ ــواق ال ـعــامل ـيــة ف ــي أع ـق ــاب اإلع ـ ــان عن
ســالــة «أوم ـي ـكــرون» املـتـحــورة مــن فيروس
ك ـ ــورون ـ ــا ،ف ـ ــإن ال ـغ ـم ــوض ال يـ ـ ــزال يـكـتـنــف
الـ ـت ــأثـ ـي ــر ال ـح ـق ـي ـق ــي ل ـ ـهـ ــذه الـ ـس ــال ــة عـلــى
االقتصاد العاملي ،وما إذا كانت ال تختلف
كثيرًا عن سابقاتها ،إذ يترقب املستثمرون
فــي مـخـتـلــف ال ـق ـطــاعــات نـتــائــج املـخـتـبــرات
ال ـع ــامل ـي ــة ل ـت ـحــديــد مـ ــدى خـ ـط ــورة «ال ــواف ــد
ال ـج ــدي ــد» لـتـحــديــد وج ـه ـت ـهــم ،ال سـيـمــا أن
حــالــة عــدم اليقني قــد تـكــون أكـثــر قـســوة من
تداعيات الــوبــاء .وحتى اآلنُ ،وصفت هذه
الـســالــة ال ـتــي اكـتـشـفــت فــي أفــريـقـيــا بأنها
مـثـيــرة للقلق لـلـغــايــة ،فـيـمــا ي ـقــوم العلماء
بتحليل مــا إذا ك ــان بــإمـكــانـهــا اإلف ــات من
الـ ـلـ ـق ــاح ــات امل ـ ـطـ ــروحـ ــة ،وك ـي ـف ـي ــة اخ ـت ــاف
أع ــراضـ ـه ــا عـ ــن الـ ـ ـس ـ ــاالت الـ ـح ــالـ ـي ــة .وف ــي
غـضــون ســاعــات مــن اإلع ــان عــن ظـهــورهــا،
تسابق الكثير من الــدول حــول العالم نحو
ف ــرض قـيــود عـلــى الـسـفــر مــن جــديــد وحظر
دخ ـ ـ ــول الـ ـق ــادم ــن مـ ــن الـ ـع ــدي ــد مـ ــن ال ـ ــدول
األفريقية ،وسط ترقب ملا هو قادم .ووضع
اقتصاديون لدى بنك االستثمار األميركي
«غــولــدمــان ســاكــس» أرب ـعــة سـيـنــاريــوهــات
للتأثير املحتمل ل ــ«أوم ـي ـكــرون» عـلــى نمو
االق ـت ـصــاد ال ـعــاملــي ،وف ــق وكــالــة بلومبيرغ
األميركية ،اليوم االثنني ،غير أنهم أكدوا أن
الوقت ال يزال مبكرًا لتعديل توقعاتهم في
ضوء عدم وضوح ما قد يحدث فيما بعد.
والـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاري ـ ـ ــو األول ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي وص ـ ـفـ ــه
االقتصاديون في البنك بـ«السيئ» يتمثل
فــي أن ينتقل «أوم ـي ـك ــرون» بــوتـيــرة أســرع
م ــن ف ـي ــروس «دلـ ـت ــا» الـ ــذي س ـب ـقــه ،وي ــؤدي
ذلــك إلــى تباطؤ نمو االقتصاد العاملي في
الربع األول من العام املقبل إلى ما بني %2
و ،%2.5وهو ما يقل عن توقعات «غولدمان
ساكس» الحالية.
وتوقع البنك األميركي أن يحقق االقتصاد
ً
العاملي لعام  2022كامال نموًا بنسبة ،%4.2
أو ب ـم ـعــدل ي ـقــل بـنـحــو  %0.4ع ــن املـتــوقــع

حاليًا ،في حني ستعتبر النظرة املستقبلية
ملعدل التضخم «مبهمة».
والـسـيـنــاريــو الـثــانــي هــو «أش ــد سـ ــوءًا» ،إذ
يتوقع أن يكون الوافد الجديد من سالالت
ك ــورون ــا أك ـثــر ش ــراس ــة وم ـقــاوم ـتــه لـلـعــاج
أشد من فيروس «دلتا» ،ما سيعرض نمو
االقتصاد العاملي «لضربة عنيفة» ،وسيظل
تأثيره على التضخم «مبهمًا».
والسيناريو الثالث أن يكون «أوميكرون»
بمثابة «إن ــذار ك ــاذب» ،وأن ينتشر بمعدل
أبطأ من فيروس «دلتا» ،وبالتالي لن يكون
له تأثير مهم على نمو االقتصاد العاملي أو
معدل التضخم.
والسيناريو الــرابــع هــو سيناريو متفائل،
ب ـح ـيــث ي ـت ــوق ــع أن ي ـن ـت ـشــر «أوم ـ ـي ـ ـكـ ــرون»
ً
ب ــوتـ ـي ــرة أسـ ـ ــرع قـ ـلـ ـي ــا ،غ ـي ــر أن ـ ــه يـتـسـبــب
ف ــي أم ـ ــراض أق ــل ح ــدة بـكـثـيــر ع ــن الـســالــة
ال ـســاب ـقــة .وف ــي ه ــذا ال ـس ـي ـنــاريــو التخيلي
«الخاص بعودة األوضــاع إلــى طبيعتها»،
يؤدي انخفاض صافي العبء املرضي إلى
زيادة معدل النمو االقتصادي ،ويرجح معه
انخفاض معدل التضخم مع تسارع عملية
ت ــوازن الطلب مــع الـعــرض ،وتـعــافــي عرض
السلع وقوة العمل.
ورغـ ـ ـ ــم وض ـ ـ ــع «غـ ـ ــوملـ ـ ــان س ـ ــاك ـ ــس» أربـ ـع ــة
سـيـنــاريــوهــات ح ــول تــأثـيــر «أوم ـي ـك ــرون»،
فــإنــه أك ــد أن ــه لــن يغير فــي تــوقـعــاتــه بشأن
التضخم والنمو والسياسة النقدية تغييرًا
يرتبط بفيروس «أوميكرون» ،حتى يصبح
اح ـت ـمــال وق ــوع أح ــد ه ــذه الـسـيـنــاريــوهــات
أك ـث ــر وض ــوح ــا» ،مـضـيـفــا أن تــوج ـهــه هــذا
يأتي فــي ضــوء احتمال سيناريو «اإلن ــذار
الـكــاذب» .وربما سيكون هناك مجال ملزيد
من الوضوح حــول «أوميكرون» خــال مدة

السيناريو األشد سوءًا:
توقعات بأن يكون المتحور
الجديد أكثر شراسة

تتراوح ما بني أسبوعني وثمانية أسابيع،
حـيــث قــد يـتــأثــر الـطـلــب عـلــى األصـ ــول ذات
املـخــاطــر الـعــالـيــة ،حـســب مــا ذك ــر املحللون
االستراتيجيون في «سيتي غروب».
وتتوقع شركة «بيونتك» لصناعة اللقاحات
صـ ـ ـ ــدور ال ـ ـب ـ ـيـ ــانـ ــات األول ـ ـ ـيـ ـ ــة ف ـ ــي غ ـض ــون
أسـبــوعــن ،وستساعد النتائج األولـيــة في
تحديد ما إذا كان الخوف عابرًا ،أم أن هناك
ضربة أكبر تلوح في األفق.
وب ـعــد أن تـعــرضــت أسـ ــواق الـنـفــط والـسـلــع
األول ـ ـيـ ــة واألس ـ ـهـ ــم ل ـخ ـســائــر ح ـ ــادة نـهــايــة
األسـبــوع املــاضــي فــور اإلع ــان عــن املتحور
الجديد ،عادت ،اليوم االثنني ،لتسترد جزءًا
كبيرًا من هــذه الخسائر إثــر تقييم مبدئي
من املستثمرين ملخاطر «أوميكرون».
وم ــن بــن الـقـطــاعــات الـحـيــويــة الـنـفــط الــذي
ارتـفـعــت أسـعــاره بـقــوة ،إذ صـعــدت العقود
اآلجـ ـل ــة ل ـخ ــام ب ــرن ــت ،ف ــي وقـ ــت س ــاب ــق من
التعامالت الـيــوم ،أكثر من  3دوالرات ،بما
يـ ـع ــادل  ،%4.2ل ـت ـصــل إلـ ــى  75.77دوالرا
للبرميل ،بعد خسارتها  9.5دوالرات بما
يعادل  %11.5يوم الجمعة املاضي.
وصـعــد كــذلــك خــام غــرب تكساس الوسيط
األميركي  3.27دوالرات أو  %4.8إلى 71.42
دوالرا للبرميل ،بعد أن خسر  10.24دوالرات
في الجلسة السابقة بتراجع نسبته .%12
وكــانــت أسـعــار النفط قــد سجلت ،الجمعة،
أكـ ـب ــر ان ـخ ـف ــاض ل ـه ــا ف ــي ي ـ ــوم واحـ ـ ــد مـنــذ
إبريل /نيسان  ،2020بعد أن أثــارت ساللة
«أوم ـ ـي ـ ـكـ ــرون» مـ ـخ ــاوف امل ـس ـت ـث ـمــريــن مــن
إمكانية تــزايــد فائض املـعــروض فــي الربع
األول من العام املقبل.
وبدت روسيا ،الحليف األكبر ملنظمة أوبك
ً
فيما يعرف بمجموعة «أوبــك ،»+أكثر ميال
إلــى أن تأثيرات «أومـيـكــرون» قد تكون أقل
ح ــدة مــن الـحــالــة س ــادت الـعــالــم فــي أعـقــاب
اإلعالن عن ظهوره نهاية األسبوع املاضي.
ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية لألنباء،
أمـ ــس ،ع ــن نــائــب رئ ـيــس ال ـ ـ ــوزراء الــروســي
أل ـك ـس ـنــدر ن ــوف ــاك ق ــول ــه «ي ـت ـعــن عـلـيـنــا أن
نــراقــب الــوضــع عــن كـثــب ..ال حــاجــة التخاذ
قرارات متسرعة».

الفيروس المتحور يوقف طيران اإلمارات إلى تل أبيب
أعـلـنــت شــركــة ط ـيــران اإلمـ ــارات (حـكــومـيــة) ،أول مــن أم ــس ،تأجيل
إطالق رحالتها الجوية املباشرة التي كانت مقررة في  6ديسمبر/
كــانــون األول إلــى مطار تــل أبيب حتى إشـعــار آخــر .وذكــر متحدث
باسم الناقلة اململوكة بالكامل لحكومة دبــي ،في إفــادة عبر البريد
اإللكتروني ،أن «التأجيل يرجع إلى التغيرات األخيرة في بروتوكوالت
الدخول اإلسرائيلية» .وأكد املتحدث التزام الناقلة بإطالق خدماتها
إلى تل أبيب في أقرب وقت تسمح به األوضاع.
يأتي ذلك ،بعد إعالن السلطات اإلسرائيلية حظر دخول األجانب في

إطار جهود مكافحة ساللة «أوميكرون» الجديدة لفيروس كورونا،
اعتبارا من مساء األحــد ،على أمل إبطاء انتشار املتحورة الجديدة
التي تأكدت إصابة واحدة بها في البالد .وقال مكتب رئيس الوزراء
نفتالي بينت فــي بـيــان ،إن «دخ ــول الــرعــايــا األجــانــب إلــى إسرائيل
محظور باستثناء الحاالت التي توافق عليها لجنة خاصة» ،موضحًا
أن اإلجراء يدخل حيز التنفيذ مساء األحد .وتعتبر إسرائيل أول دولة
أغلقت حدودها كليا على مستوى العالم منذ اإلعالن عن اكتشاف
املتحورة الجديدة من فيروس كورونا «أوميكرون».
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رؤية

اقتصاد الناس
تدخل حكومة إبراهيم رئيسي مفاوضات الملف النووي اإليراني
مع واشنطن عبر وسطاء دوليين ،في وقت تواجه فيه أزمات مالية
واقتصادية حادة .ويرسم اقتصاديون  4سيناريوهات لالقتصاد اإليراني
وفقًا لنتائج المفاوضات واحتمال رفع العقوبات

«أوميكرون» وتحديات
األمن االقتصادي العربي
عبد الحافظ الصاوي

تتوالى املشكالت االقتصادية الدولية ،وتترك آثارها السلبية على
الجميع ،إال أن حظ الشعوب العربية ،أنها ال تمتلك حكومات قادرة
عـلــى مــواجـهــة ه ــذه الـتـحــديــات ،مــع اسـتـمــرار الـنـهــج الـتـقـلـيــدي ،في
النشاط االقتصادي ،من خالل االعتماد على تصدير املواد األولية،
كالنفط واملحاصيل الزراعية أو املعادن .كذلك تعتمد بعض الدول
الـعــربـيــة ،على املـعــونــات الـخــارجـيــة ،أو الـتــوســع فــي االعـتـمــاد على
القروض املحلية والخارجية ،لتسيير نشاطها االقتصادي القائم
على النفقات الـجــاريــة ،لـلــرواتــب والــدعــم ،والـقـيــام بــوظــائــف الــدولــة
التقليدية .ولــم تكن ال ــدول العربية قــد تعافت بعد مــن التداعيات
السلبية لجائحة كورونا ،التي ضربت االقتصاد العاملي ،نهاية عام
 ،2019وخالل عام  ،2020فإذا بتطور جديد في تحور الفيروس،
يواجه العالم باسم «أومـيـكــرون» ،الــذي أوجــد حالة من الهلع ،أدت
إلى اتخاذ العديد من الــدول لخطوات احترازية ،مثل منع استقبال
الرحالت الخارجية ،أو منع دخول األجانب ،وينتظر اتساع مثل هذه
الخطوات ،مما ينذر بالعودة مرة أخرى لإلغالق التام أو شبه التام،
الذي عاش االقتصاد العاملي كابوسه في .2020
كانت أولى الضربات القاسية التي ُمنيت بها االقتصاديات النفطية
الـعــربـيــة ،ه ـبــوط أس ـعــار ال ـن ـفــط ،ي ــوم الـجـمـعــة  26نــوفـمـبــر ،بنحو
 ،%10وثـمــة تــوقـعــات بــأن يشهد ســوق النفط املــزيــد مــن الهبوط،
إذا مــا استمرت املـخــاوف مــن مواجهة «أومـيـكــرون» ،لتنهار بذلك
أحــام تحسن األوض ــاع االقتصادية للدول النفطية العربية ،لكي
تتخفف مــن أعـبــاء السنوات الثماني املاضية ،والـتــي أوقعتها في
عجز امليزانيات ،والتوجه لالستدانة ،واستنزاف احتياطيات النقد
األجنبي ،أو السحب من أرصدة الصناديق السيادية.

الملف النووي
اقتصاديًا

 4سيناريوهات لتداعيات
المفاوضات على إيران
لندن ـ موسى مهدي

وسط عدم ثقة متزايدة بني إيران
والقوى الغربية بدأت بفيينا ،أمس
االثنني ،مفاوضات امللف النووي
بــن طـهــران والــواليــات املتحدة عبر وساطة
 5دول وهـ ــي ،روس ـي ــا وال ـص ــن وبــريـطــانـيــا
وفــرن ـســا وأمل ــان ـي ــا .وت ـه ــدف امل ـف ــاوض ــات إلــى
«إح ـي ــاء االت ـف ــاق الـ ـن ــووي» ،ورف ــع الـعـقــوبــات
االقتصادية عن طهران التي أعــادت فرضها
اإلدارة األميركية السابقة ،بعد انسحابها من
االتفاق النووي على عهد الرئيس األميركي
السابق دونالد ترامب .وتعد الجولة الجديدة
م ــن املـ ـف ــاوض ــات ال ـســاب ـعــة ب ـعــد أن انـطـلـقــت
خ ـ ــال إب ــري ــل/نـ ـيـ ـس ــان امل ـ ــاض ـ ــي ،ك ـم ــا أن ـهــا
الـجــولــة األول ــى فــي عـهــد الـحـكــومــة اإليــرانـيــة
املحافظة الـحــالـيــة .وي ــرى خـبــراء أن حكومة
رئـيـســي تــدخــل ه ــذه امل ـفــاوضــات وه ــي تحت
ض ـغــوط اق ـت ـصــاديــة م ـت ــزاي ــدة ،ح ـيــث يــرتـفــع
معدل التضخم في البالد إلى أكثر من ،%60
وتتراجع العملة مقابل الدوالر .وحسب مركز
اإلحـصــاء اإليــرانــي ،فــإن أسـعــار بعض املــواد
ال ـغــذائ ـيــة ،م ـثــل الـحـلـيــب وال ـج ــن وال ـب ـيــض،
ارت ـف ـع ــت فـ ــوق  72ف ــي املـ ــائـ ــة ،وإن ال ــزي ــوت
والدهون ارتفعت بنحو  92في املائة في شهر
أكتوبر /تشرين األول املــاضــي .ويقدر مركز
«إي ــران إنترناشيونال» فــي تقريره الـصــادر
يــوم الجمعة املــاضــي ،أن التضخم السنوي
في إيران بلغ في املتوسط نحو  44.1باملائة.
كما تراجع سعر صــرف الــريــال اإليــرانــي إلى
أكـثــر مــن  28ألــف تــومــان لـلــدوالر الــواحــد في
شهر نوفمبر /تشرين الثاني الـجــاري ،كما
تعاني البالد من مجموعة أزمات في خدمات
الكهرباء واملاء وسط تراجع اإلنتاج الزراعي،
وبــالـتــالــي ف ــإن ه ــذه الـضـغــوط ربـمــا ستدفع
ط ـه ــران ل ـل ـمــرونــة ف ــي املـ ـف ــاوض ــات ،وخـفــض
س ـقــف امل ـطــال ـبــات ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن ـهــا غير
متيقنة حــول مستقبل االتـفــاق فــي حــال أتت
االنـتـخــابــات الــرئــاسـيــة األمـيــركـيــة فــي الـعــام
 2025بــرئـيــس ج ـم ـهــوري ق ــد ي ـمــزق االت ـفــاق
النووي الجديد املتوقع في املفاوضات .لكن
رغــم هــذه االحـتـمــاالت فــإن الخبير اإليــرانــي،
أصفانديار باتمانخليجي ،يرى أن الرئيس
اإليراني إبراهيم رئيسي سيمضي في توقيع
االتفاق مع الواليات املتحدة ،رغم أنه سينظر
ألي اتفاق مع الــواليــات املتحدة على أساس
أنه «اتفاق مرحلي» أو «هدنة مؤقتة» تسمح
للبالد برفع العقوبات ،ومساعدة االقتصاد
اإلي ــران ــي الـ ــذي ي ـعــانــي م ــن األزم ـ ـ ــات املــالـيــة
واملعيشيةُ .يذكر أن حكومة رئيسي شهدت
احتجاجات في أصفهان بسبب أزمــة املياه،
كما شهدت البالد من قبل مظاهرات حاشدة
فــي طـهــران بسبب انقطاع التيار لكهربائي
وانهيار سعر صرف الريال اإليراني.
ورغ ــم أن حـكــومــة رئـيـســي تـلـقــي بــال ـلــوم في
األزمـ ــات املــالـيــة عـلــى الـحـكــومــة الـســابـقــة ،إال
أن هـنــالــك سـخـطــا شعبيا مـتـصــاعــدا مــن أن
النمط اإليراني الحالي من الحكم والعالقات
الـخــارجـيــة لــن يـكــون فــي مصلحة االقـتـصــاد
اإلي ــران ــي .يــذكــر أن حـكــومــة رئـيـســي تسلمت
الحكم والعجز املالي بلغ  14.2مليار دوالر.
وكان رئيسي قد وعد في حملته االنتخابية
بحل األزمات املعيشية ،كما تعهد في مارس/
آذار املاضي بتوفير  11مليون وظيفة جديدة،
لخفض معدل البطالة املرتفع في البالد تقدر
كلفتها بنحو  11مليار دوالر .وبالتالي يرى
محللون أن حكومة رئيسي ربما لن تتمكن
مــن حــل أزم ــات االقـتـصــاد املـتــراكـمــة مــن دون
املضي قدمًا في «املفاوضات النووية» لرفع
العقوبات .ويقول مسؤولون إيرانيون إن أية
خ ـي ــارات أخ ــرى غـيــر امل ـضــي فــي املـفــاوضــات
ورف ـ ــع ال ـع ـق ــوب ــات سـ ــوف ت ـضــر بــاالق ـت ـصــاد
اإلي ــران ــي ،وتــدفــع لـهـجــرة ال ـك ــوادر اإليــرانـيــة
املؤهلة للخارج.
لكن ما هي سيناريوهات االقتصاد اإليراني
مع بدء مفاوضات فيينا؟
رغـ ــم ال ـع ـق ـبــات ال ـت ــي واجـ ـه ــت إيـ ـ ــران بسبب
العقوبات ،فإن االقتصاد اإليراني عاد للنمو
بعد عامني من االنكماش الحاد ،وذلك حسب
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مفهوم األمن االقتصادي

 63مليار دوالر حجم التجارة

ذكرت وكالة «فارس» اإليرانية ،أمس
األثنين ،أن رئيس مصلحة الجمارك
اإليرانية مهدي مير أشرفي قال ّ
إن
التبادل التجاري إليران بلغ  63.1مليار
دوالر في الشهور الثمانية األولــى
من السنة المالية الجارية بين فترة 21
مارس /آذار و 20نوفمبر /تشرين الثاني
 .2021وبيّن مهدي مير أشرفي ،في
بيان ،أن الحجم التجاري شهد نموًا
كبيرًا ،ولفت إلى ّ
أن الصادرات اإليرانية
ارتفعت في البتروكيماويات إلى
 13.3مليار دوالر.

غالء المواد الغذائية يضرب األسر في إيران ()Getty

تـقــديــرات صـنــدوق النقد الــدولــي فــي تقريره
الـصــادر فــي أكـتــوبــر /تشرين األول املــاضــي.
ويعود التحسن في نمو االقتصاد اإليراني
إلــى عــوامــل ارتـفــاع أسـعــار النفط واملشتقات
الـنـفـطـيــة .وحـســب ت ـقــديــرات ال ـص ـنــدوق ،فــإن
االق ـت ـصــاد اإلي ــران ــي رب ـمــا يتمكن مــن النمو
بمعدل  %2.1فــي الـعــام املــالــي الـجــاري الــذي
ينتهي فــي م ــارس /آذار املـقـبــل ،وفـقــا للسنة
اإليــران ـيــة ال ـتــي تـحـســب بــالـتـقــويــم الـفــارســي
وليس امليالدي .وحسب بيانات البنك املركزي
اإليراني ،فإن القطاع النفطي نما خالل الـ 12
شهرًا املنتهية فــي يونيو /حــزيــران املاضي
بنسبة  ،%23.3ولكن البالد شهدت انكماشًا
في نموه القطاع الزراعي بسبب أزمة املياه.
ويرصد خبراء  4سيناريوهات لالقتصاد

اإلي ــران ــي وف ـقــا لـنـتــائــج م ـفــاوضــات «املـلــف
النووي» الجاري حاليًا ،أبرزها السيناريو
املتفائل بنجاح املفاوضات ورفع العقوبات
األميركية.
وفي حال تحقق هذا السيناريو ،فإن حكومة
رئ ـي ـســي سـتـتـمـكــن م ــن اس ـت ـع ــادة أمــوال ـهــا
املـجـمــدة فــي ال ـخ ــارج ،وامل ـق ــدرة بنحو 100
مليار دوالر .كما ستتمكن الـبــاد مــن رفع
حجم صادراتها النفطية إلى مستويات ما
قبل إلغاء ترامب لالتفاق النووي في العام
 .2017وكانت إيران قد تمكنت من رفع حجم
إنـتــاجـهــا م ــن الـنـفــط إل ــى  4مــايــن برميل
يــومـيــا ،وزي ــادة حجم ال ـص ــادرات إلــى أكثر
من مليوني برميل.
وفــي حــال تحقق هــذا السيناريو املتفائل،

«أوميكرون» والتضخم
يضعفان اقتصاد اليورو
أظـهــرت بـيــانــات املفوضية األوروب ـيــة،
أمــس اإلث ـنــن ،تــراجــع مــؤشــر الثقة في
اقتصاد منطقة اليورو خالل نوفمبر/
تشرين الثاني ،فقد عانى املستهلكون
بسبب ارتـفــاع التضخم وعــودة ظهور
مـ ـتـ ـح ــور «أوم ـ ـي ـ ـك ـ ــرون» مـ ــن فـ ـي ــروس
كــورونــا ،الــذي حــول املنطقة إلــى بــؤرة
جديدة للمرض .وانخفض املؤشر من
 118.6نـقـطــة خ ــال أك ـت ــوب ــر /تـشــريــن
األول إل ــى  117.5نـقـطــة ف ــي نــوفـمـبــر/
تشرين الثاني ،فيما استقرت الثقة في
الـقـطــاع الـصـنــاعــي بـشـكــل ع ــام ،بينما
تحسنت الثقة في القطاع الخدمي.
لكن ،انخفضت الثقة لــدى املستهلكني
إلى أدنى مستوى لها في سبعة أشهر،
م ـم ــا ي ـع ـكــس الـ ـت ــده ــور ف ــي تـقـيـيـمــات
األس ـ ـ ــر ألوض ــاعـ ـه ــم امل ــالـ ـي ــة ال ـســاب ـقــة

وامل ـق ـب ـل ــة ،ون ـي ــات ـه ــم إلج ـ ـ ــراء عـمـلـيــات
ش ـ ـ ـ ــراء ك ـ ـب ـ ـيـ ــرة ،وت ــوقـ ـع ــاتـ ـه ــم ب ـش ــأن
الوضع االقتصادي العام مع استمرار
الضغوط التضخمية.
وعلى الرغم من توقعات البنك املركزي
األوروبي أن ارتفاع التضخم مؤقت إلى
حد كبير ،صرحت عضو البنك ،إيزابيل
شنابل ،األسبوع املاضي ،خالل مقابلة
مـ ــع وكـ ــالـ ــة «بـ ـل ــومـ ـبـ ـي ــرغ» ب ـ ــأن ه ـنــاك
تـهــديـ ًـدا مـتــزايـ ًـدا بــأن ضغوط األسعار
قد تستمر لفترة أطول.
وتشير التوقعات إلى ارتفاع التضخم
أع ـلــى م ــن  %4ه ــذا الـشـهــر ف ــي منطقة
الـ ـي ــورو وس ــط م ـخ ــاوف م ــن تــداع ـيــات
امل ـت ـح ــور ال ـج ــدي ــد م ــن ال ـف ـي ــروس على
معدل النمو االقتصادي.
(العربي الجديد)

بعد فترة انتعاش مطاعم باريس تواجه أزمة مجددًا ()Getty

ف ــإن امل ـصــارف الـتـجــاريــة اإليــران ـيــة ستعود
إلى النظام املالي العاملي ،وستتمكن حكومة
رئ ـي ـســي م ــن ج ــذب االس ـت ـث ـم ــارات وتـعــزيــز
سعر صــرف الريال املنهار .وحسب تحليل
بـمـعـهــد «الـ ـش ــرق األوسـ ـ ــط» ل ـل ــدراس ــات في
واشـنـطــن ،ف ــإن نـجــاح امل ـفــاوضــات الـنــوويــة
مــع واشنطن سيسمح لالقتصاد اإليــرانــي
بــال ـن ـمــو ب ـم ـعــدل يـ ـ ــراوح ب ــن  %5إلـ ــى ،%7
وخفض معدل التضخم من معدله الحالي
ف ــوق  %45إل ــى نـحــو  ،%20وزي ـ ــادة حصة
الــدخــل مــن الـنـفــط ومـشـتـقــاتــه فــي مـكــونــات
الناتج املحلي .وتركز حكومة رئيسي على
ً
تكرير النفط وبيعه في شكل مشتقات بدال
عن بيع الخامات اإليرانية.
ولـ ــدى إيـ ــران ات ـف ــاق طــويــل األجـ ــل ،وملـ ــدة 25

غالء المعيشة وأزمات
الغالء تضغط على طهران
في مفاوضات فيينا
عامًا ،مع الحكومة الصينية الستثمار 250
مـلـيــار دوالر فــي تـطــويــر الـصـنــاعــة النفطية
والبتروكيماوية .ومن غير املعروف في حال
نجاح املفاوضات كيف ستنظر لهذا االتفاق
الذي يرتبط بوجود حماية عسكرية مباشرة
من الصني ،عبر إقامة قواعد عسكرية لضمان
هــذه االستثمارات الضخمة .أمــا السيناريو

بكين تعاقب داعمي
استقالل تايوان

الـثــانــي ،فـهــو أن تـتــوصــل ط ـهــران إلــى صفقة
ج ــزئ ـي ــة مـ ــع واشـ ـنـ ـط ــن فـ ــي املـ ـل ــف ال ـ ـنـ ــووي،
ي ـتــم بـمــوجـبـهــا تــوقــف ح ـكــومــة رئ ـي ـســي عن
التخصيب العالي لليورانيوم ،في مقابل رفع
الحظر بشكل تدريجي وجزئي .ويقول معهد
«الـ ـش ــرق األوسـ ـ ــط» لـ ـل ــدراس ــات بــواش ـن ـطــن،
مـثــل ه ــذا االت ـف ــاق سـيـتـيــح إليـ ــران الـحـصــول
على أموالها املجمدة في الـخــارج ،والسماح
ل ـهــا ب ـت ـصــديــر  500ألـ ــف بــرم ـيــل يــوم ـيــا من
املشتقات امل ـكــررة .وي ــرى خـبــراء أن مثل هذا
االتفاق سيمنح حكومة رئيسي هدنة إلدارة
االق ـت ـص ــاد اإلي ــران ــي ب ـمــرونــة أك ـب ــر وخـفــض
الضغوط السياسية عليه.
أمـ ــا ال ـس ـي ـنــاريــو ال ـث ــال ــث ف ـهــو ال ـت ـخ ـلــي عن
«الـ ــوس ـ ـطـ ــاء» ،أي م ـف ــاوض ــات « ،»1+5وأن

ت ـج ــري واش ـن ـط ــن م ـف ــاوض ــات م ـب ــاش ــرة مع
طهران عبر القنوات الدبلوماسية ،وهو ما
ترغب فيه واشنطن وترفضه طـهــران .وفي
هذه الحالة ،فإن أميركا ستفرض شروطها
دون ضـ ـم ــان ــات دول ـ ـي ـ ــة .أم ـ ــا ال ـس ـي ـنــاريــو
امل ـت ـشــائــم ف ـهــو ف ـشــل امل ـف ــاوض ــات ال ـجــاريــة،
واس ـت ـمــرار الـعـقــوبــات األمـيــركـيــة واملـعــانــاة
االقتصادية في إيران.
على الجانب األميركي يبدو أن إدارة الرئيس
جو بايدن ترغب في مفاوضات مباشرة مع
طـهــران دون وس ـطــاء ،ولـكــن ربــط مفاوضات
النووي بملفات السياسة الخارجية لطهران
والـصــواريــخ البالستية .وهنالك شـكــوك في
واش ـن ـط ــن م ــن ت ــداع ـي ــات ن ـج ــاح امل ـف ــاوض ــات
ورفـ ــع ال ـح ـظــر ع ـلــى مـسـتـقـبــل ت ـطــويــر إي ــران

أرباح قياسية لـ«غازبروم» من أزمة الغاز
موسكو ـ العربي الجديد

أع ـل ـنــت مـجـمــوعــة ال ـغ ــاز ال ــروس ـي ــة الـعـمــاقــة
«غازبروم» أمس االثنني ،أنها سجلت أرباحًا
صــافـيــة قـيــاسـيــة فــي الــربــع الـثــالــث مــن الـعــام
ّ
ال ـجــاري ،فــي ظــل أزم ــة غــاز ح ــادة فــي أوروب ــا
نجمت عن انخفاض غير عادي في املخزونات،
مستويات قياسية.
ودفعت األسعار إلى
ُ
وب ـح ـس ــب ال ـن ـت ــائ ــج الـ ـت ــي ن ـ ـشـ ــرت االثـ ـن ــن،
ونقلتها وكــالــة فــرانــس بــرس ،بلغت األربــاح
الصافية لشركة غازبروم  581.8مليار روبل
( 6.8مليارات يــورو بسعر الصرف الحالي)

في الربع الثالث من العام .وارتفعت إيرادات
غــازبــروم في الربع الثالث من العام الجاري
بــن يوليو/تموز وسبتمبر /أيـلــول بنسبة
 70باملئة على أســاس سـنــوي ،لتصل إلــى .2
 37تريليون روبــل ( 27.8مليار ي ــورو) ،وهو
رقم قياسي أيضًا.
وعلى مستوى أرباح األشهر التسعة األولى
م ــن ع ــام  ،2021حـقـقــت «غـ ــازبـ ــروم» أربــاحــا
صافية قياسية بلغت  1.55تريليون روبــل
(ن ـح ــو  20م ـل ـيــار دوالر) .وح ـق ـقــت الـشــركــة
خسائر بقيمة  218.4مليار روبل في الفترة
ن ـف ـس ـهــا مـ ــن ال ـ ـعـ ــام الـ ـس ــاب ــق .وق ـ ـ ــال فــام ـيــل

الصين تتخوف من صعود تيار االستقالل في انتخابات تايوان ()Getty

بكين ـ العربي الجديد

بـ ـ ـ ــدأت ال ـ ـصـ ــن اس ـ ـت ـ ـهـ ــداف الـ ـش ــرك ــات
والـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـي ـ ـ ــان ـ ـ ــات الـ ـ ـ ــداع ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــة ل ـ ـح ـ ـمـ ــات
االنتخابات السياسية فــي تــايــوان ،إذ
توسع جهودها لتقويض دعم الحزب
ال ـحــاكــم امل ــؤي ــد لـلــديـمـقــراطـيــة .وقــالــت
املتحدثة باسم مكتب شؤون تايوان في
ّ
الصني ،تشو فنجليان ،للصحافيني ،إن
السلطات لــن تسمح ألي شركة بجني
أم ــوال فــي الـبـ ّـر الرئيسي الصيني ،ثم
ال ـت ـب ــرع ب ــامل ــال ل ـج ـمــاعــات االس ـت ـقــال
ً
ال ـتــايــوان ـيــة امل ـت ـش ــددة ،وذل ــك ن ـقــا عن
صحيفة «فاينانشيال تــايـمــز» .وجــاء
ت ـح ــذي ــر ب ـك ــن ل ـل ـش ــرك ــات ال ـت ــاي ــوان ـي ــة
ب ـع ــدم ــا ف ــرض ــت ال ـس ـل ـط ــات الـصـيـنـيــة
غ ــرام ــة عـلــى مـجـمــوعــة «ف ــار إيـسـتــرن»

أكـبــر مـمــول لـلـحـمــات االنـتـخــابـيــة في
تايوان ،بقيمة  88.62مليون يوان (13.9
م ـل ـيــون دوالر) الرت ـك ــاب ـه ــا مـخــالـفــات
بيئية وعمالية وضريبية.
وك ــان ــت «ف ـ ــار إي ـس ـت ــرن» امل ـع ــروف ــة فــي
تـ ــايـ ــوان ب ـم ـتــاجــرهــا ال ـف ـخ ـمــة ولــدي ـهــا
أصول بقيمة  85مليار دوالر من خالل
عشر صناعات ،أكبر داعم بني الشركات،
لالنتخابات العامة الثالثة األخيرة.
وتعكس تلك التصريحات تطور األزمة
ب ــن تـ ــايـ ــوان وال ـ ـصـ ــن ،ب ــال ـت ــزام ــن مــع
ّ
تصريحات وزير الدفاع في تايوان ،بأن
الجيش الصيني يحاول إجهاد القوات
املـسـلـحــة الـتــايــوانـيــة بـمـهــامــه املـتـكــررة
في مكان قريب ،مؤكدًا قدرة بالده على
الـ ـ ــرد ،ب ـعــد تـصـعـيــد ج ــدي ــد ف ــي نـشــاط
القوات الجوية الصينية.

للسالح ال ــذري بعد االت ـفــاق .فــي هــذا الشأن
ي ـ ـقـ ــول رئ ـ ـيـ ــس م ـع ـه ــد «مـ ـجـ ـل ــس الـ ـع ــاق ــات
ال ـخــارج ـيــة» األم ـي ــرك ــي ،ري ـت ـشــارد ه ــاس ،إن
رفــع الحظر االقـتـصــادي ربـمــا لــن يضمن أن
إي ــران لــن تـطــور الـســاح ال ـنــووي ،ومواصلة
الـتـخـصـيــب ف ــي م ـق ــرات ســريــة غـيــر الـحــالـيــة
الـتــي تخضع لفحص وكــالــة الـطــاقــة الــذريــة.
وب ــالـ ـت ــال ــي ي ـ ــرى ه ـ ــاس أن رف ـ ــع ال ـع ـق ــوب ــات
سـيـعــزز مــن م ــوارد إي ــران املــالـيــة ،وسيسمح
لها بمواصلة تخريب االسـتـقــرار السياسي
فــي اليمن وســوريــة والـعــراق ولبنان .ويقول
ف ــي تـحـلـيــل ع ـلــى م ــوق ــع «م ـج ـلــس ال ـعــاقــات
الخارجية» ،إن االتـفــاق الــذي رفــع العقوبات
فــي الـعــام  2015لــم يحد مــن قــدرة إي ــران على
تدخالتها في املنطقة العربية.

المقر الرئيسي لمجموعة غازبروم في موسكو ()Getty

صديقوف نائب رئيس لجنة إدارة مجموعة
غازبروم التي تسيطر عليها الدولة الروسية
في بيان إن ّ«غازبروم واصلت تسجيل نتائج
مـتـيـنــة ،وحــق ـقــت أداء مــالـيــا غـيــر مـسـبــوق».
على
وأش ــار إلــى «الـتــأثـيــر الــواضــح للوضع ّ
أس ـ ـ ــواق الـ ـتـ ـص ــدي ــر» ،م ــوض ـح ــا أنـ ــه ي ـتــوقــع
«نتائج مبهرة أكثر نظرًا لالتجاه الحالي»
في الربع األخير من العام.
وتــواجــه أوروب ــا التي تستورد أكثر مــن ثلث
حاجاتها من الغاز الطبيعي من روسيا ،أزمة
ارت ـفــاع ألسـعــار الـغــاز منذ أشـهــر إثــر ارتـفــاع
الـطـلــب عـلـيــه مــع انـتـعــاش االق ـت ـص ــادات عند
ّ
تحسن الوضع الوبائي خــال العام الجاري
قبل ظهور متحور «أوميكون» الجديد.
وحملت بعض الدول روسيا جزئيا مسؤولية
ارت ـ ـفـ ــاع أسـ ـع ــار الـ ـغ ــاز بـ ـه ــدف ت ـش ـغ ـيــل خــط
أنابيب «نورد ستريم  ،»2فيما تنفي موسكو
ذلك وتلقي اللوم على القرارات األوروبية.
وكانت مخزونات الغاز في أوروبا قد تراجعت،
ووصلت إلــى أدنــى مستوياتها بسبب فصل
شتاء طويل في عام  2020وعدم تجديدها بما
يكفي منذ ذلك الحني ،رغم استئناف النشاط
االقتصادي بعد جائحة كوفيد ،19-باإلضافة
إلــى انخفاض فــي مساهمة الطاقة املتجددة
مـثــل طــاقــة ال ــري ــاح ألس ـب ــاب تـتـعـلــق بــأحــوال
الطقس .وتقول موسكو إن االتحاد األوروبي
فـضــل ف ــي ال ـس ـنــوات األخ ـي ــرة عـمـلـيــات ش ــراء
الغاز في السوق الفورية التي تشهد تقلبات
ً
ف ــي األسـ ـع ــار ،ب ــدال م ــن تــوقـيــع ع ـقــود طويلة
األجل مع شركة غازبروم.
ومن املتوقع أن تتواصل أرباح مجموعة «غاز
بــروم» املرتفعة خــال العام املقبل ،خاصة أن
الغاز الطبيعي ال يتأثر بتفشي الفيروس مثل
ما هو الحال بالنسبة للنفط ومشتقاته.

ُ
ت ـعـ ّـرف اللجنة الــدولـيــة للصليب األح ـمــر ،األم ــن االقـتـصــادي بأنه
«الحالة التي تمكن األفراد أو األسر أو املجتمعات املحلية من تلبية
احتياجاتهم األساسية وتغطية املصاريف اإللزامية بشكل مستدام
يحترم كــرامـتـهــم .وتشمل االحـتـيــاجــات األســاسـيــة الـطـعــام واملــاء
واملــأوى واللباس وأدوات النظافة الشخصية ،باإلضافة إلى القدرة
على تغطية مصاريف الرعاية الصحية والتعليم».
وف ــي الــوضــع الـطـبـيـعــي ،بـعـيـ ًـدا عــن وج ــود مـشـكــات عــاملـيــة ،نجد
أن هناك دوال عربية تفتقد إلــى تحقيق األمــن االقـتـصــادي ،وهي
تلك ال ــدول التي تعاني مــن شــدة الفقر ،مثل الـســودان والصومال
وموريتانيا واليمن وجيبوتي ،ولـيــس هــذا فحسب ،فثمة تفاوت
ملحوظ فــي أداء ال ــدول العربية متوسطة الــدخــل فــي توفير األمــن
االقتصادي ملواطنيها ،كما هو الحال في تونس ،واملغرب ،ومصر،
واألردن .وحتى في حالة الدول النفطية العربية ،التي لديها القدرات
املالية على توفير األمن االقتصادي ملواطنيها ،عبر استيراد السلع
وال ـخــدمــات ،إال أنـهــا فــي ظــل األوض ــاع الـجــديــدة ،لتطوير فـيــروس
كورونا ،ستجد نفسها أمام فاتورة أعلى من حيث التكلفة ،والوقوع
تحت ضـغــوط أخ ــرى تتعلق بمشكالت سهولة اإلم ــداد ،وعقبات
تـحــول بـعــض ال ــدول بــاتـخــاذ ق ــرارات تتعلق بمنع تـصــديــر بعض
السلع ،لتوفير مخزون استراتيجي منها لصالح مواطنيها.
وفــي ضــوء حــالــة الترقب وال ـحــذر ،الـتــي تنتاب الـعــالــم ،ومــن خالل
بيانات حديثة ملنظمة الصحة العاملية ،تحذر فيها من أنه في حالة
تزايد حاالت اإلصابة بفيروس كوفيد  19بخصائص «أوميكرون»،
فـسـتـكــون ال ـعــواقــب وخ ـي ـمــة ،نـجــد أن ثـمــة ت ـحــديــات تــواجــه األمــن
االقتصادي للدول العربية ،ومن بني التحديات:
تراجع معدالت النمو

ً
تراجعا في معدالت
من الطبيعي أن تشهد دول املنطقة العربية،
نـمــوهــا االق ـت ـصــادي ،ت ــأث ـ ًـرا بــالــوضــع ال ـعــاملــي ،فــي ض ــوء تـطــورات
متحور «أومـيـكــرون» ،وقــد يتحقق ذلــك في عــام  ،2022وستكون
الدول النفطية العربية األكثر ً
تأثرا بذلك ،بسبب بنيتها االقتصادية
القائمة على النفط بشكل رئيس .ويتطلب األمر معالجات كبيرة،
ملواجهة الرعاية االجتماعية والصحية ،فعلى الصعيد االجتماعي،
يستلزم األمر تدابير ملواجهة ارتفاع معدالت البطالة ،وتقديم مختلف
صور الدعم لتوفير الحد األدنى من االحتياجات الضرورية لفئات
املهمشني وم ـحــدودي الــدخــل .كما أن متطلبات الــرعــايــة الصحية
سـتـكــون أك ـبــر ،بـعــد الـحــديــث عــن أن املـتـحــور الـجــديــد ،قــد يصيب
من تلقوا اللقاح ،وهو ما يجعل الحكومات العربية أمــام متطلبات
ً
جديدة ،إذا ما توفر لقاح جديد ،ملواجهة «أوميكرون» ،فضل عن
توفير مستلزمات الوقاية ،والتي لألسف يعتمد على استيرادها
بشكل كبير من الخارج ،وال ينتج منها ً
محليا إال القدر القليل.
وبشكل عــام تعاني الــدول العربية من تراجع نسبة إنفاقها على
الرعاية الصحية ،مقارنة باملتوسط العاملي ،فالتقرير االقتصادي
الـعــربــي املــوحــد يشير إل ــى أن إن ـفــاق ال ــدول الـعــربـيــة عـلــى الــرعــايــة
الصحية كنسبة مــن الناتج املحلي اإلجـمــالــي بلغ  %5.3فــي عام
 ،2017بينما كــان املتوسط العاملي ،%9.9 ،وهــو مــا يعني قابلية
الـحــالــة العربية لــوجــود عجز فــي األم ــن االقـتـصــادي على صعيد
الرعاية الصحية ،وبخاصة إذا ما تصاعدت أزمة «أوميكرون».
العجز عن توفير الغذاء

منذ عقود ،واملنطقة العربية تعاني من فجوة غذائية ،قدرها التقرير
االقـتـصــادي الـعــربــي املــوحــد لـعــام  ،2020بنحو  32مـلـيــار دوالر
ً
سنويا ،فلم تغير األزم ــات املتتالية على مــدار عـقــود ،مــن العقلية
الـتــي تــديــر منظومة االق ـت ـصــاديــات الـعــربـيــة ،بحيث تتجه لتأمني
احتياجاتها من الغذاء عبر التكامل االقتصادي العربي ،أو تفعيل
الجهود العلمية املعنية بتحسني الزراعات في األقطار العربية.
وإذا ما استمرت هذه العقلية على ما هي عليه ،لتوفير األمن الغذاء
العربي ،عبر بوابة االستيراد ،فستجد نفسها أمــام تكاليف أعلى
مما كــانــت عليه ،فــي ظــل تـطــور أزم ــة متحور «أوم ـي ـكــرون» ،فثمة
توقعات بتعثر سالسل اإلمــداد ،وعجزها عن الوفاء باحتياجات
كافة الدول في املواعيد املطلوبة .وحسب تقديرات مؤشر متوسط
أسعار األغذية ،الصادر عن منظمة األغذية والزراعة «الفاو» ،فإن
أسعار الغذاء شهدت زيادة  %31.3في أكتوبر  ،2021مقارنة بما
كانت عليه األسـعــار في أكتوبر  .2020وقــد تشهد أسعار الغذاء
املزيد من االرتفاع في ظل التداعيات السلبية لتطورات الفيروس،
وبالتالي فاملتوقع أن تعاني ال ــدول العربية مــن فـجــوات فــي تلبية
احتياجاتها من الغذاء ،ســواء الرتفاع التكاليف ،أو بطء استجابة
سالسل التوريد ،وهــو ما يعني زيــادة معدالت الجوع في املنطقة
العربية ،مما يتنافى مع تحقيق مفهوم األمن االقتصادي.
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في ملهاة «المومس الفاضلة»
معن البياري

بخبر
عبرت زوبعة «املــومــس الفاضلة» في مصر ،وانتهت ،وكأنها لم تكن .بــدأت
ٍ
نشطت الـفـضــائـيــات وامل ــواق ــع اإللـكـتــرونـيــة والـصـحــف املـصــريــة فــي تناقله ونشر
تعليقات عليه «ومعالجات» له ،وانشغلت به وسائط إعالم غير مصرية ،واكترثت به
ٍ
برامج تلفزيونية في ّ
عدة فضائيات عربية ،واهتمت به وكاالت أنباء عاملية .والقصة
وما فيها إن إلهام شاهني قالت إن سميحة أيوب اقترحت عليها تأدية دور «املومس
الفاضلة» في مسرحية سارتر باالسم نفسه ،وتخرجها سميحة نفسها .ثم يلتقط
عضو في مجلس النواب الخبرّ ،
فيقدم طلب إحاط ٍة إلى الحكومة ممثلة برئيسها
ووزيرة الثقافة فيها ،ويطلب منع هذا العرض املسرحي بسبب اسمه «الفاضح» الذي
«يتنافى مع القيم املصرية» .وتعقيبا على أنــه تم تقديم املسرحية في الستينيات
(الصحيح في العام  )1958على املسرح القومي في القاهرة ،من بطولة سميحة أيوب
(وعمر الحريري وتوفيق الدقن و ،...وإخــراج حمدي غـيــث ،)..قــال إن تلك الظروف
ّ
ٌ
النائب ،ويؤكد
عضو في مجلس الشيوخ طلب
تختلف عن الظروف الراهنة .ثم يدعم
ٌ
ُ
فتنشط زوبعة واسعة،
هذا،
يذيع
املصريني.
مسامع
رفضه نقل «اللفظ الخادش» بني
ُ
ُ
واعتبر داللـ ًـة على ّ
«ردة ثقافية»
عنوانها األهــم الغضب الواسع مما قاله الــرجــان،
راهـنــة فــي مصر ،بــل وتـقــول سميحة أيــوب إن مصر تقهقرت خمسمائة عــام إلى
ْ
املعترضي جماعة اإلخوان املسلمني،
الوراء .وأشاعت إلهام شاهني إن وراء البرملانيني
ّ
وتصعد ،وترفع بيارق ما ّ
سمته «الفكر التنويري» الذي «لن نسمح» ألصحاب النظرة
ٌ
مراجعات في مسألة
الضيقة والفتاوى الجامدة أن يعرقلوه .وفي األثناء ،استعادت
«املــومــس الفاضلة» زيــارة سارتر القاهرة التي استقبله فيها جمال عبد الناصر،
وثالث ترجمات (أوالها لسهيل إدريس العام  1945في مجلة اآلداب البيروتية بعنوان
ً
«البغي الـفــاضـلــة») ملسرحية ســارتــر الـتــي كتبها فــي  1946مستوحاة مــن واقعة
حقيقية عام  1931في الواليات املتحدة .واستعيدت أيضا مجاملة سارتر املمثلة
الشابة سميحة أيوب إلعجابه بأدائها ،في مصافحتها لها (بانحناءة فرنسية) ،بعد
مشاهدته مسرحيته في عرضها املـصــريْ .
وإن هي إال أيــام ،ثم ال حـ ّـس وال خبر
في املوضوع ،فلم نصادف خبرا عما حصل في «طلب اإلحاطة» ،بل وما إذا كانت
«دردشــة» سميحة أيــوب مع إلهام شاهني ستمضي إلى تقديم «املومس الفاضلة»
ّ
مجددا.
ٌ
ّ
كأن شيئا مسرحيا في الحدوتة برمتها ،فلم يكن هناك عرض ال على الخشبة وال
ُ
قيد اإلنجاز ،حتى ينبري ٌ
وعضو مجلس شيوخ (معني) للذود عن
نائب (منتخب)
ّ
قيم املصريني .كأن غرضا وراء الزوبعة العابرة التي جددت فيها إلهام شاهني إعالن
«تنويريتها» ،أريــد منه إلهاء الــرأي العام بقصة لم ُ
ّ
يحدث منها شــيء ،وإنما ليتم
ٍ
َ
شيء من الجاذبية طاملا
عبرها إشغال الصحافة والفضائيات بملها ٍة عارضة ،على ٍ
أن في الحكاية مومسا ونجمة سينما اسمها إلهام شاهني ،ولتنصرف عن قضايا
ّ
ّ
أكثر إلحاحا وجوهرية .وألن أفانني أنظمة التسلط والتحكم باملجتمع صارت معلومة
يشرح هذا الحدث الذي ّ
(بعض الشيء) ،فإن لواحدنا أن يستطيب تفسيراَ ،
مر في
ٍّ
مصر ،واسمه مسرحية سارتر «املومس الفاضلة» ،بحس «تآمري» في امللف كله.
ّ
وملا كان النائب الذي طلب منع العرض املسرحي (ليس هناك عرض مسرحي أصال!)
قال إن اعتراضه هو على ّ
تجتمع
مسمى املسرحية ،فإن هذا من بواعث
الغرابة التي ٌ
ٌ
ّ
في القصة املفتعلة كلها (واملسلية ًربما بعض الوقت) ،فاملومس مفردة فصيحة في
العربية املعجمية ،وإذا كانت فاضلة في وصف الشخصية التي بناها سارتر ُ ،فذلك
ألنها َ
اعترضت على شهادة زور في املحكمة .ولكن ،هناك ما أريد ُصنعه ،ما قصد
ّ
منه أن تلت الصحافة و«السوشيال ميديا» وتعجنان فيه ،وأن يعلن أسامة الغزالي
حربا مثال (في «األه ــرام») عن إصابته بالدهشة من «هوجة» عضوين في برملان
البلد بشأن مسرحية الفيلسوف الفرنسي ،وأن يصف إلهام شاهني بالفنانة الكبيرة.
مفارقات في الوسع الوقوع عليها إن الحادثة الواقعية التي بنى منها سارتر
من
ٍ
مسرحيته بدأت أساسا في دفاع عضو فاسد في الكونغرس األميركي عن جريمة
ليل إلــى شهادة زور في
قتل ابــن شقيقته أميركيا «زنجيا» ،وكــان يريد دفــع فتاة ٍ
املحكمة فــي الـقـضـيــة .ولـيــس فــاســدا عـضــو الـبــرملــان امل ـصــري مــن أشـعــل الــزوبـعــة
العارضة األشبه بمسرحية ،قبل أيام في مصر ،وإنما هي ظالل الفساد السياسي
ٌ
حاضرة في تفاصيل عمل دؤوب ومنظم ّ
تؤديه أجهزة تعرف شغلها،
العام في البالد
ٍ
ٍ
ٍ
اختارت في هذه ّ
املرة سارتر وسميحة أيوب  ...وبطلة املشهد جاهزة :إلهام شاهني.

أين نحن من خط الفقر؟
ممدوح حمادة

يقول فقير املال إنه فقير العقل .ولكن هذه الجملة ،في الحقيقةٌ ،
نوع من التعويض
النفسي عن نقص اإلمكانات املادية للفرد ،ففقر الحال ال يتعارض مع فقر العقل
والعكس صحيح .وللفقر تعريفات عــديــدة .ويمكن الـقــول ،باختصار ،إن الفقر
يتلخص بعدم القدرة على الحفاظ على الحد األدنى من مستوى املعيشة .ويشمل
امللبس إلى املسكن والصحة والتعليم إلى
الفقر كل مجاالت الحياة من املأكل إلى
ّ
قسط من الراحة والرفاهية التي يجب أن يغطيها الدخل الذي يحصل عليه الفرد
ٍ
الذي بقدر ما يحقق من املتطلبات ،فإنه يرتفع فوق عتبة الفقر أو خط الفقر ،وبقدر
ّ
ويتبدل خط الفقر
ما يعجز عن تحقيق هذه املتطلبات ،فإنه ينحدر تحت خط الفقر،
ـام إلى عــام ،ومن بلد إلى بلد ،ويتراوح بني دوالر واحــد إلى دوالر وتسعني
من عـ ٍ
سنتا للفرد في اليوم .وفي سورية ،تتراوح نسبة السكان الذين يقعون تحت خط
الفقر بني  %80و ،%90ومن تبقوا ليسوا بالضرورة فوق خط الفقر ،فمنهم من
ارتفاعات منخفضة ،وقلة قليلة فقط هي
يسير عليه ،ومنهم من يحلق فوقه على
ٍ
التي ترتفع فوقه على مسافات عالية ،أما من هم تحت خط الفقر فمنهم من هو
في القاع إلى درج ٍة تجعل حتى خط الفقر غير مرئي له ،وإذا اعتبرنا أن متوسط
راتب املوظف يبلغ ثالثني دوالرا في الشهر ،كما هو الحال في سورية مثال ،فهذا
يعني أن دخل هذا الفرد يبلغ دوالرا في اليوم ،ولكن إذا كانت له زوجــة ال تعمل،
وهذا حال معظم الزوجات في مجتمعنا ،فإن دخل الفرد في هذه األسرة سيصبح
نصف دوالر في اليوم .وإذا اعتبرنا أن خط الفقر قد تم تحديده بـدوالر وتسعني
سنتا فإن الفرد في هذه األسرة تحت خط الفقر بدوالر وأربعني سنتا .أما إذا كان
عدد أفراد األسرة أربعة ،فسيصبح تحت خط الفقر بدوالر وخمسة وستني سنتا،
أي ّأنه تحت هذا الخط املشؤوم بحوالي أربعة أضعاف قيمة هذا الخط ،فدخله ال
يغطي له من متطلباته ال السكن وال وسيلة النقل الشخصية ،وال الرفاهية حتى
لو كانت هذه الرفاهية داخلية ،فسوريون كثيرون ،على سبيل املثال ،لم تسعفهم
إمكاناتهم في زيارة البحر الذي يقع بلدهم على شاطئه ،كما أن هذا الدخل ال يؤمن
لهم ال التأمني الصحي وال التعليم العالي .ويؤمن لهم ،بشكل نسبي ،امللبس واملأكل.
هؤالء ال يمكن وصفهم بأنهم فقط تحت خط الفقر .إنهم في الدرك السابع تحت
خط الفقر .مثل هؤالء ،وهم غالبية ساحقة بالنسبة إلى عدد سكانها ،يعتبر خط
الفقر حلما ورديا بالنسبة لهم.
ق ــال أح ــد ال ـب ـس ـطــاء ،بـعــد أن شــاهــد فـيـلــم «س ـب ــارت ــاك ــوس» :الـفـيـلــم ج ـم ـيــل ،لكن
سبارتاكوس غشيم .وعندما استغرب الجميع وقالوا إن شخصا يقاتل من أجل
حريته ال يمكن أن يكون غشيما .قال الرجل البسيط إن سبارتاكوس غشيم ،تحديدا
ألنه قاتل من أجل حريته ،فبأي شيء تلزمه هذه الحرية؟ وهنا ،أضاف الحضور
إلى استغرابهم االستنكار ،وتساءلوا عن سبب هذا الرأي الغريب لدى هذا الرجل
البسيط .قال :العبد يعمل بطعامه ،أما األحرار فال يكفيهم دخلهم حتى لطعامهم.
نعم ،فقد وصلت فئة كبيرة من األشخاص الذين يقعون تحت خط الفقر إلى درج ٍة
أكثر انخفاضا من درجــة العبيد .في السابق ،كــان املنزل حلما والسيارة حلما
والسياحة حلما .اآلن أضيفت إلى ذلك عشرات املــواد األخــرى (الوقود والكهرباء
والغذاء) والحبل على ّ
الجرار .واألنكى من ذلك كله أن هناك فوق خط الفقر من ال
يزال يبحث عن طرق نهب أولئك الذين تحت خط الفقر وسلبهم ،ويستخدمونهم
كوقود رخيص صالح لالستخدام في كل الصراعات التي يخوضونها.
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ّ
وذل السالم الموهوم
بؤس التطبيع
ماجد الشيخ

منذ بــدأت تطبيقات اتفاق أوسـلــو ،وقبله
اتفاقيات كامب ديفيد ووادي عربة ،تخط
خطوطها الـكــارثـيــة فــي واق ــع ال ـصــراع مع
االحتالل الصهيوني ،أخذت «مقتضيات»
ه ــذه االت ـف ــاق ــات ت ـتــوالــى ت ـبــاعــا ،بـ ــدءا من
إضــاعــة ف ــرص نـجــاحــات مــواصـلــة الكفاح
ّ
التحرري ،مرورا بإضاعة مزيد من
الوطني
األراضي الفلسطينية والعربية ،وبدء العد
التنازلي عما تبقى من الـ  27ألف كيلومتر
مربع من فلسطني ،وصوال إلى ما نشهده
اليوم من إقامة عالقات تحالفية وتطبيعية
وشـ ــراكـ ــات مـخـتـلـفــة م ــع ك ـي ــان االحـ ـت ــال؛
بتشجيع مــن أدوات فلسطينية وعربية،
فقدت مناعاتها الوطنيةّ ،
وقدمت دفاعاتها
ل ـق ـمــة س ــائ ـغ ــة ل ـع ــدو ت ــاريـ ـخ ــي ،وفـ ــد إل ــى
بالدنا من كل أصقاع األرض ،وعلى يديه
وأيـ ــدي مـحــالـفـيــه الــدول ـيــن واإلقـلـيـمـيــن،
جــرت صناعة نكبات الشعب الفلسطيني
وقضيته الوطنية ،القضية التي ستبقى
النقيض التاريخي ملا أسمي يوما «املسألة
اليهودية» التي جــرى اختالقها وترسيخ
كـيــانـهــا االسـتـيـطــانــي رم ــزي ــا وفـعـلـيــا في
ب ـ ــادن ـ ــا ،عـ ـل ــى حـ ـس ــاب األرض وال ــوط ــن
ْ
مباشرين من
الفلسطيني ،بدعم وإسـنــاد
إم ـبــريــال ـيــات ال ـغ ــرب االس ـت ـع ـم ــاري ،ب ــدءا
مــن وع ــد بـلـفــور الـبــريـطــانــي ،وص ــوال إلــى
ـب» األمـيــركــي ،ووع ــود تابعيه.
«وعــد تــرامـ ّ
وعـ ـل ــى ح ـ ـ ـ ــواف وفـ ـ ــي قـ ـل ــب هـ ـ ــذا ال ــوع ــد/
الوعود األخيرةّ ،
يقدم املستسلمون العرب
ّ
وم ـط ـ ّـب ـع ــوه ــم ،وب ـم ـس ــاع ــدة م ــن مـطــبـعــي
ال ـس ـل ـطــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ،ك ــل م ــا ي ـل ــزم مــن

خ ــدم ــات املـ ـش ــورة ال ـس ـيــاس ـيــة والـثـقــافـيــة
والفنية واالقتصادية ،في عمليات سمسر ٍة
مفضوحةٍ لم تعد تخفى أو تتخفى ،طاملا
أن مصالحهم مـصــانــة ومـعـتــرف بـهــا من
االحـ ـ ـت ـ ــال وش ـ ــرك ـ ــاه ،وه ـ ــم ي ـس ـع ــون إل ــى
استكمال نواقص و«مقتضيات» التسويات
ال ـت ــي جـ ــرى ال ـت ــوص ــل إل ـي ـهــا م ـنــذ «كــامــب
ديفيد» وصــوال إلــى «أوسـلــو» وملحقاته.
مــن ه ــذه «املـقـتـضـيــات» ال ـتــي ت ـبــدو الـيــوم
أكثر إلحاحا ما أضحى ُيقدم عليه البعض
الفلسطيني والعربي ،من تسليم بأحقية
الوجود اليهودي في فلسطني ،حني يجهر
ّ
باملقدسات
هؤالء بالقسمة والتقاسم حتى
املقدسية ،مستندين إلى مزاعم وتأويالت،
بــل وت ـق ـ ّـوالت وت ـقــويــات ديـنـيــة وغـيــرهــا،
تسلم زورا وبهتانا بكون فلسطني «أرض
ليهود وفدوا من كل أصقاع األرض،
ميعاد»
ٍ
ّ
كي يحلوا محل من كان الوطن الفلسطيني
وطنا لهم منذ ما قبل الكنعانيني ،وصوال
إلــى تبلور هويتهم العربية التي ينبغي
الـحـفــاظ عليها نقيضا تــاريـخـيــا لــوجــود
ّ
«استقر» في فلسطني بدعم
غير تاريخي
من دول االستعمار الغربي ،استنادا إلى
مصالح تشاركية وزبائنية قامت وتقوم
على تقاسم املغانم.
كــذلــك ي ـبــدو أن م ــن «مـقـتـضـيــات» أوسـلــو
املـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ـ ّـدة ع ـ ـلـ ــى الـ ـصـ ـعـ ـي ــدي ــن ال ـف ـن ــي
والثقافي ،تلك األعمال التي تحشر أنوفها
في ما ال يعنيها ،وال تعني قضية الشعب
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي ال ــوط ـن ـي ــة ،بـ ـق ــدر م ــا تـعـنــي
سـيــاســات تـطــويــع وتـطـبـيــع تـشــاركـيــة مع
االح ـتــال؛ وإل ــى حـ ٍّـد بــات تــزويــر الحقائق
والوقائع الخاصة بالقضية الفلسطينية،

ل ـ ــدى ب ـع ـض ـهــم ال ـس ـل ـط ــوي ،الـفـلـسـطـيـنــي
والعربي ،أكثر مما يمكن وصفه باملروق.
وإن ي ـك ــن م ــن رسـ ــالـ ــةٍ ألي ع ـم ــل ف ـن ــي أو
ث ـ ـقـ ــافـ ــي ،ف ـ ــا ي ـن ـب ـغ ــي تـ ـج ــاه ــل ال ـق ـض ـيـ ٌـة
األسـ ــاس أو االسـتـهــانــة ب ـهــا ،فـهــي قضية
ّ
مقدسة لشعب األرض والوطن الفلسطيني
ّ
وال ـع ــرب ــي ع ـمــومــا؛ وإال ن ـك ــون ق ــد فــرطـنــا
مسبقا بحقوقنا التاريخية في فلسطني،
ال ـ ــوط ـ ــن ال ـ ـ ـ ــذي ال وط ـ ـ ــن ل ـش ـع ـب ــه س ـ ـ ــواه.
وم ــا ي ـق ــال أو ي ــزع ــم ع ــن تــوج ـهــات بعض
ال ـق ـي ــادات الـفـلـسـطـيـنـيــة ال يـمـثــل املــوقــف
األصيل لشعب األرض الفلسطينية ،ال في
الداخل وال في الخارج ،بقدر ما يمثل هذا
البعض «دولة السلطة» بموجب اتفاقاتها
م ــع االحـ ـت ــال ال ـتــي ه ــدف ــت ،م ـنــذ ال ـبــدايــة،
إلـ ــى إق ــام ــة ش ـبــه دوي ـل ــة ك ـه ــذه ،سـلـطــويــة
إلى جنس الــدول ،وال
باألساس ،ال تنتمي ّ
تمثل مواطنيها أو تتبنى حقوقهم وتدافع
عنها ،وهــي الحقوق التي ّ
يقرها املجتمع
ال ــدول ــي وك ــل مـنـظــومــات ح ـقــوق اإلن ـســان
والشعوب في العالم ،وما يجري في «دولة
ّ
يتعدى كونه األصــدق تعبيرا
السلطة» ال
مجموعات وظيفيةٍ انقطعت صلتهم
عــن
ٍ
بشعبهم وبقضيته الــوطـنـيــة .وبــالـتــالــي،
ال ي ــراد أن ينطبق عليهم كــامــل منظومة
الحقوق التي استحقها ويستحقها شعب
الـ ـ ـ  27ألـ ــف ك ـي ـلــوم ـتــر م ــرب ــع ،األم ـ ــر ال ــذي
أض ـحــى الـتـطــويــع والـتـطـبـيــع والتضييع
بــال ـن ـس ـبــة ل ـه ــذه امل ـج ـم ــوع ــات م ــن طـبــائــع
وقت ُيراد
األمور في الداخل السلطوي ،في ٍ
للخارج اللحاق باملصالح القطيعية التي
أض ـحــت تـنـســاق انـسـيــاقــا خـلــف هــوجــات
االنهزام واالستسالم للعدو وموجاتهما،

للدول حساباتها وللسوريين
مسؤولياتهم
عبد الباسط سيدا

ك ـ ـ ــان االع ـ ـت ـ ـقـ ــاد ال ـ ـسـ ــائـ ــد ،بـ ـع ــد س ـل ـس ـلــة
مـتـســارعــة مــن ال ـخ ـطــوات التطبيعية مع
حكم بشار األسد التي أقدمت عليها دول
عربية عــدة ،أن الطريق قد باتت مفتوحة
أمام هذا الحكم للعودة إلى جامعة الدول
العربية ،وهو األمر الذي سعى الروس ،وال
يزالون ،من أجله ،على أمل تسويقه دوليًا.
ولكن يبدو أن هذا السيناريو قد اصطدم
بعقبات لها عالقة باملفاوضات الخاصة
ٍ
بــاملـلــف ال ـن ــووي اإلي ــران ــي ،وأخـ ــرى بــرزت
نتيجة تصاعد الـتــوتــر فــي التصريحات
بـ ــن ال ـ ـ ـ ــروس واألمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــان عـ ـل ــى خـلـفـيــة
الحشود الروسية على الحدود األوكرانية،
وامل ـنــاورات األطلسية بثقل أميركي الفت
في البحر األسود.
ّ
املتشدد الخاص
وقد جاء اإلعالن الفرنسي
باحتمالية دع ــوة بـشــار األس ــد إلــى القمة
الـعــربـيــة امل ـقــررة فــي ال ـجــزائــر ،لـيــؤكــد عــدم
وج ــود تــوجــه أوروب ـ ــي ،عـلــى األق ــل راهـنــا،
للسير في الخطط الروسية في هذا املجال،
مــا دام ه ـنــاك تـهــديــد روس ــي ألوروب ـ ــا من
خـ ــال أوك ــرانـ ـي ــا .ك ـمــا أن أزم ـ ــة الــاج ـئــن
ُعلى الـحــدود البيالروسية البولونية قد
ف ّسرت ،هي األخرى ،من الجانب األوروبي،
بأنها محاولة للضغط على األوروب ـيــن،
عبر اسـتـخــدام ورق ــة الــاجـئــن ،وأبـعــادهــا
اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة ،وهـ ــي م ـح ــاول ــة ي ـق ــف وراهـ ــا
ال ـ ـ ــروس ،ع ـبــر حـلـيـفـهــم ال ـع ـض ــوي رئـيــس
ب ـيــاروس ـيــا ،ألـكـسـنــدر لــوكــاشـيـنـكــو .كما
صــدرت تصريحات من الجانب األميركي
ع ــن ع ــدم وجـ ــود ن ـيــة أم ـيــرك ـيــة بــاالنـفـتــاح
على حكم بشار ،وعدم وجود ضوء أخضر
أمـيــركــي يشجع على االنـفـتــاح عليه؛ هذا
على الــرغــم مــن الـخـطــوات التخفيفية ،إذا
صح التعبير ،التي قامت بها وزارة الخزانة
األمـ ـي ــركـ ـي ــة مـ ــن ج ـه ــة م ـن ــح اس ـت ـث ـن ــاءات
لـ ـلـ ـتـ ـع ــام ــات ال ـ ـت ـ ـجـ ــاريـ ــة ذات ال ـص ـب ـغ ــة
اإلنسانية في سورية ،تشمل حتى بعض
ّ
املقربني من الحكم املعني .كما أن اللهجة
الحازمة األميركية تجاه مـحــاوالت إيــران
التسويفية في سياق املفاوضات الخاصة
بامللف النووي تشير إلى استبعاد توافق
أمـ ـي ــرك ــي روس ـ ـ ـ ــي ،ع ـل ــى األق ـ ـ ــل فـ ــي املـ ــدى
امل ـن ـظــور ح ــول امل ـلــف الـ ـس ــوري .وي ـب ــدو أن
هـ ــذا امل ــوق ــف يـلـقــى ال ـت ـف ـهــم وال ـتــأي ـيــد من
األوروبـيــن أنفسهم الذين يــدركــون تمامًا
أن الـ ــروس لـيـســوا ف ــي وارد اإلق ـ ــرار بحق
أوكــرانـيــا فــي تحديد خياراتها بحريتها،
فهم (الــروس) يعتبرون أن األخيرة ركيزة
أساسية من ركائز مشروعهم «األوراسي»
الذي يحاولون من خالله استعادة أمجاد
دور الـ ـق ــوة ال ـع ـظ ـمــى ال ـت ــي حـ ــازوهـ ــا فــي
املــرحـلـيــن ،االم ـبــراطــوريــة والسوفييتية،
ف ــال ــروس ي ـع ـت ـبــرون أوك ــران ـي ــا وبــولــونـيــا
ودول البلطيق وجورجيا ،إلى جانب دول
آسيا الوسطى ذات الغالبية غير الروسية،
جــزءا من فضائهم الحيوي الــذي يعملون
ّ
والتمسك به
من أجل إعادة السيطرة عليه،
ّ
التمدد األطلسي .وفي املقابل،
في مواجهة
هناك تأكيد غربي ،ال سيما أميركي ،مفاده
ُ
بأن أوكرانيا لن تترك وحدها ،بل ستحصل
على الدعم املطلوب في مواجهة أي خطر
روســي .ويبدو أن الجانب األميركي ،وفي

ما زال الملف السوري
شد
يمثل ورقة
ٍّ
وجذب بين األميركان
والروس من جهة،
وبين األميركان
واإليرانيين من
جهة ثانية

سـيــاق مـســاعــي الـضـغــط عـلــى الـ ــروس ،قد
ّ
تمكن من تخفيف ّ
حدة التشنج مع الصني
ب ـعــد ال ـق ـمــة االف ـت ــراض ـي ــة ال ـت ــي ك ــان ــت بني
الرئيسني ،األميركي جو بايدن والصيني
شــي جــن بينغ ،والـتــي تــوافـقــا فيها على
ّ
عدم تحويل املنافسة إلى مواجهة ،وركــزا
على التعاون ليكون بديل الصراع.
مـ ـ ـ ــا ُي ـ ـس ـ ـت ـ ـن ـ ـتـ ــج مـ ـ ـ ــن هـ ـ ـ ــذ املـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ـ ّـدات
والـتـصــريـحــات أن املـلــف ال ـس ــوري مــا زال
ي ـم ـثــل ورق ـ ــة شـ ـ ٍّـد وج ـ ــذب ب ــن األم ـي ــرك ــان
والـ ـ ـ ـ ـ ــروس م ـ ــن ج ـ ـهـ ــة ،وب ـ ـ ــن األم ـ ـيـ ــركـ ــان
واإليرانيني من جهة ثانية .كما أن الوضع
ً
السوري ما زال متداخال مع ما يجري في
العراق ولبنان .هذا في حني أن املوضوع
األوكـ ـ ــرانـ ـ ــي قـ ــد ب ـ ـ ــات ،هـ ــو اآلخـ ـ ـ ــر ،عــامــا
ً
معرقال إلمكانية التفاهمات النهائية مع
الروس في سورية.
لـقــد تـكـ ّـيــف املـجـتـمــع ال ــدول ــي م ــع الــوضــع
ال ـس ــوري الـ ــذي م ــا زالـ ــت مـقــاربـتــه تـجــري
بـعـقـلـيــة إدارة األزمـ ـ ــة ،ف ـمــا دام ال تــوجــد
م ـع ــارك مـفـتــوحــة ع ـلــى األرض ال ـســوريــة،
وليست هناك قوافل جديدة من الالجئني
ال ـبــاح ـثــن ع ــن م ــاذ آمـ ــن ،لـيـنـضـمــوا إلــى
مــا يــزيــد على عـشــرة مــايــن س ــوري ممن
تــركــوا بـيــوتـهــم وأرزاقـ ـه ــم ،وت ـحـ ّـولــوا إلــى
نــازحــن أو الج ـئــن فــي ال ــداخ ــل ال ـســوري
ودول الـ ـج ــوار ،ف ــإن ه ــذا ال ــوض ــع ل ــم يعد
يثير أهـتـمــام املـجـتـمــع ال ــدول ــي ،املتمركز
راهنًا حول قضايا أخرىّ .
ولذر الرماد في
ّ
للتحرر من عقدة الذنب ،يتم
األعني ،وربما
الـتــركـيــز عـلــى ض ــرورة إدخ ــال املـســاعــدات
اإلن ـســان ـيــة ال ـتــي ب ــات ــت ،ف ــي جــانــب كبير
منها ،مرتعا للفاسدين من تجار الحروب
واألزمـ ــات ،وهــي مـســاعـ ٌ
ـدات ال تغطي ،في
األساس ،سوء الجزء اليسير من الحاجات
الفعلية للسوريني املحتاجني الذين تزيد
نسبتهم وفق التقارير األممية على %80
من السوريني .فاملساعدات ،على أهميتها،
ً
ف ـضــا ع ــن تـقــديــرنــا م ــن يـقـ ّـدمـهــا بــدوافــع
إن ـس ــان ـي ــة ،لـ ــم ،ولـ ــن ت ـضــع ح ـ ـدًا لـلـمــأســاة
الـســوريــة بــأبـعــادهــا املـعـقــدة املــؤملــة؛ وهي
امل ــأس ــاة ال ـتــي يـتـحـ ّـمــل حـكــم ب ـشــار األس ــد
ّ
يتحمل
ورعــاتــه مسؤوليتها األول ــى ،كما
املجتمع الــدولــي ،هــو اآلخ ــر ،قسطًا كبيرًا
من املسؤولية نتيجة السياسة الضبابية
غير الواضحة التي اعتمدها ،منذ البداية،

ف ــي م ـقــارب ـتــه امل ــوض ــوع ال ـ ـسـ ــوري .ولـكــن
ال ــذي يـثـقــل كــاهــل ال ـســوريــن املـنــاهـضــن
حكم بشار األســد ،املستبد الفاسد املفسد
أكثر مــن غـيــره ،فـقــدان الثقة بالتشكيالت
الــرسـمـيــة ال ـتــي ت ـت ـحـ ّـدث بــاسـمـهــم ،وع ــدم
إمكانية التعويل عليها فــي تقديم بديل
ً
س ــوري مقنع لـلـســوريــن أوال ،بــديـ ٍـل كــان
من شأنه اإلسهام في الخروج من الحلقة
املفرغة التي تطحن السوريني في كل يوم.
فـمــا يـحـتــاجــه ال ـســوريــون ،قـبــل كــل شــيء،
لـتـجــاوز حــالــة االنـتـظــار الـتــي أثبتت عدم
جدواها سنوات ،قيادة وطنية متماسكة
جــامـعــة ،ق ــادرة على الـتــواصــل بالفعل ،ال
بالشعارات والتخريجات املناسباتية مع
جميع السوريني ،والتعبير عن معاناتهم
وتطلعاتهم ،وذلك باعتماد مشروع وطني
ع ـ ــام يـ ـب ـ ّـدد الـ ـه ــواج ــس ،وي ـط ـم ـئــن ســائــر
املكونات والتوجهات ،ومن خالل احترام
الـخـصــوصـيــات وال ـح ـقــوق ،وع ـلــى قــاعــدة
وحدة الوطن واملشاركة العادلة في اإلدارة
واملوارد.
ولكن العقدة األساسية تتمثل في كيفية
تـ ـق ــدي ــم مـ ـث ــل هـ ـ ــذه ال ـ ـق ـ ـيـ ــادة ،فـ ـق ــد ج ــرت
ٌ
محاوالت ّ
عدة لجمع السوريني ،وطرحت
مـ ـش ــاري ــع م ـخ ـت ـل ـف ــة ،ول ـ ـكـ ــن م ـع ـظ ــم ت ـلــك
امل ـح ــاوالت قــد ب ــاءت بــالـفـشــل بـكــل أســف،
نتيجة تـعــارض وجـهــات النظر واملــواقــف
بــن املنظمني أنـفـسـهــم .أم ــا بالنسبة إلــى
ّ
واملنصات
املنضويني تحت لواء الهيئات
«الرسمية» فهم ما زالــوا يبيعون األوهام
ألنفسهم وللناس ،على الرغم من تيقنهم
من عبثية ما يقدمون عليه.
هـ ـن ــاك ط ــاق ــات ش ـبــاب ـيــة واعـ ـ ـ ــدة ،وه ـن ــاك
خ ـبــرات وان ـج ــازات فــي مختلف املـيــاديــن،
يحققها هؤالء في الوطن واملهاجر؛ ولكن
من دون وجــود قيادة موحدة قــادرة على
اس ـت ـث ـمــار ت ـلــك اإلنـ ـ ـج ـ ــازات ،واالس ـت ـف ــادة
مــن كــل ال ـخ ـبــرات فــي إط ــار عـمــل سياسي
ٍّ
م ـت ـك ــام ــل ،ي ـ ـقـ ـ ّـدم تـ ـ ـص ـ ـ ّـورا لـ ـح ــل يـطـمـئــن
ً
السوريني ،جميع السوريني ،أوال ،لن تكون
هناك إمكانية للتأثير الفاعل في مواقف
الـ ـق ــوى اإلق ـل ـي ـم ـيــة وال ــدولـ ـي ــة الـ ـت ــي ب ــات
امللف السوري بالنسبة إليها ّ
مجرد ملف
مــن املـلـفــات الـتــي تـكــون م ـ ّ
ـادة للتسويات
والـ ـصـ ـفـ ـق ــات ف ـ ــي م ـ ــا ب ـي ـن ـه ــا ،ت ـس ــوي ــات
وصفقات تراعي حساباتها ومصالحها،
وال تـ ـعـ ـط ــي اه ـ ـت ـ ـمـ ــامـ ــا كـ ـ ـثـ ـ ـي ـ ــرا ،ل ـح ـجــم
تضحيات السوريني وطبيعة تطلعاتهم،
إن لم نقل أنها تتجاهلها.
جيل س ــوري كــامــل بــات عــرضــة للتجهيل
واالس ـت ـغ ــال واآلفـ ـ ــات االج ـت ـمــاع ـيــة الـتــي
لــن تـكــون معالجاتها مــن األم ــور السهلة.
ُ
املـ ـ ـ ـ ــوارد الـ ـس ــوري ــة ت ـس ـت ـن ــزف بـمـخـتـلــف
األش ـ ـ ـكـ ـ ــال .الـ ـنـ ـظ ــام ورع ـ ــات ـ ــه ي ـت ـح ــدث ــون
ع ـ ــن م ـ ـشـ ــاريـ ــع إعـ ـ ـ ـ ــادة ال ـ ـب ـ ـنـ ــاء ،وه ـ ـ ــم مــا
زال ـ ـ ــوا ي ـق ـص ـفــون وي ـ ــدم ـ ــرون .ي ـت ـشـ ّـدقــون
بانتصارات وهمية ،بينما هاجس غالبية
السوريني يتمركز حول كيفية تأمني لقمة
العيش .أما األوضاع الصحية ،خصوصا
فــي ظــل جائحة كــورونــا ،فهي كــارثـيــة ،ال
مستشفيات ومــراكــز صحية كــافـيــة ،عدم
وج ــود الـحــد األدن ــى مــن ال ـك ــوادر الطبية،
ونقص مرعب في األدوية ،واملوجود منها
بأسعار خيالية.
(رئيس سابق للمجلس الوطني السوري)
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هواجس الحرب
اإلقليمية المحتملة
الشعوب العربية
وأحرار العالم سوف
يبقون يعتبرون
القضية الفلسطينية
أقدس القضايا
العادلة

ول ــو عـلــى ح ـســاب وط ــن تــاريـخــي وشعبه
األكـ ـث ــر أصـ ــالـ ــة ،وأرض ـ ـ ــه ال ـش ــاه ــد ال ـح ــي،
كونها أرض الفلسطينيني األكثر تاريخية
وأصـ ـ ــالـ ـ ــة ع ــربـ ـي ــة م ـ ــن ك ـ ــل تـ ـل ــك األب ـ ـ ـ ــواق
الـنــابـحــة ،فــي حـظـيــر ٍة وعـلــى أع ـتــاب كيان
الـغــدر واالح ـتــال والـفــاشـيــة الصهيونية،
ّ
لـلـقـبــول بـهــم حــكــامــا مـسـتـبـ ّـديــن ،ينيبون
ـرات م ـت ـه ّــاف ـت ــن ك ـ ــي ي ـع ـب ــروا
ع ـن ـه ــم ن ـ ـ ـكـ ـ ـ ٍ
ع ــن م ــواق ـف ـهــم ال ـ ـشـ ــاذة غ ـي ــر االع ـت ـي ــادي ــة،
وهـ ــم ل ـي ـس ــوا يـ ـع ـ ّـب ــرون ع ــن ط ـبــائ ـع ـهــم أو
توجهاتهم التطبيعية ،بقدر مــا ّ
يعبرون
ع ــن م ــواق ــف الـ ـ ــذل والـ ـخـ ـن ــوع ،اس ـت ـجــابــة
ـص مــزمـنــة ،ال ي ـجــرؤون التعبير
لعقد نـقـ ٍ
عنها ،فيحيلونها إلى صغار الصغار من
حـثــاالت املــرتــزقــة ،يـتـقـ ّـولــون ويــزعـمــون ما
شاء لهم هوى أسيادهم أن يتفوهوا به من

كاريكاتير

ترهات .لسنا هنا أمام مصالح تطبيعية،
ب ـقــدر م ــا ن ـحــن ف ــي مــواج ـهــة طـبـيـعـيــة مع
«م ـتــأســرلــن جـ ــدد» ه ــم أع ـ ــوان لــاحـتــال،
بوعي منهم ينخرطون بمشاركته التسلط
على شعبهم .وال يكتفون بذلك ،بل يدعون
أمثالهم من عرب ال أدريني ،ال يبالون بغير
تــرسـيــخ سـلـطــانـهــمّ ،
وزج أنــوف ـهــم ف ــي كل
مــا ال يعنيهم مــن قـضــايــا لـيـســوا أمينني
عـلـيـهــا ،ول ــم يــؤم ـنــوا ب ـهــا ي ــوم ــا ،وه ــا هم
اليوم يذهبون بعيدا إلى العمل على تبرير
انسحابهم منها ،تاركني ألبواقهم ترديد
فلسطني ليست للفلسطينيني،
مــزاعــم أن
ّ
وأن الـ ـيـ ـه ــود أح ـ ـ ــق م ـن ـه ــم ب ـت ـل ــك األرض
«املوعودة» واملرصودة لهم «أرض ميعاد»
ّ
مزعوم ،علها تكون مقبرتهم فعليا في يوم
مــن األي ـ ــام ،ال وف ــق مــا ي ـجــري ت ــردي ــده من
خــرافــات وأســاطـيــر ال يستسيغها العقل.
ســاعـتـهــا ،مـ ــاذا سـيـضـيــف ال ـنــاع ـقــون إلــى
تـ ّـرهــاتـهــم ومــزاعـمـهــم وتـقـ ّـوالتـهــم ،فــي ظل
تواصل ذل الهزائم الحضارية ،وهي ترقى
إل ــى كــون ـهــا م ــن ط ـبــائــع امل ـه ــزوم ــن ال من
مسلكيات تطبيعهم ،والخضوع ألعدائهم
وم ـع ــاداة أشـقــائـهــم ،كـمــا هــو حــالـنــا الـيــوم
بـسـيــادة ثـقــافــات سلطوية مـيـتــة ،وإحـيــاء
أي ــدي ــول ــوج ـي ــات ـه ــا ال ـق ــات ـل ــة ،ومـنــافـحـتـهــا
وم ــواج ـه ــات ـه ــا ك ــل ق ـي ــم الـ ـع ــدل وال ـح ــري ــة
ّ
والتقدم.
واإلنسانية والنهوض
هـكــذا بــاتــت أنظمة رسمية عربية عديدة
تتجه ،ألسباب داخلية وخارجية مختلفة،
إل ــى تطبيع ال ـعــاقــات مــع كـيــان االحـتــال
اإلســرائـيـلــي ،قبل الـتــوصــل إلــى حــل عــادل
وقت باتت هذه
للقضية الفلسطينية؛ في
ٍ
األنـظـمــة تعتقد أن التطبيع مــع إسرائيل

ي ـســاعــدهــا ف ــي ح ـمــايــة أم ـن ـهــا ،وتـقــريـبـهــا
م ــن واشـ ـنـ ـط ــن ،ب ـغ ــض ال ـن ـظ ــر ع ــن مــوقــف
الفلسطينيني ومــوقــف شـعــوبـهــا مــن هــذا
الـتـطـبـيــع ،ع ـلـ ًـمــا أن ال ـ ــرأي ال ـع ــام الـعــربــي
مــا زال يــرفــض ،بأغلبية كبيرة ،االعـتــراف
ّ
بــإســرائ ـيــل .وق ــد ت ــوط ــدت ع ــاق ــات بعض
الـ ــدول م ــع إســرائ ـيــل إل ــى درج ــة الـتـحــالــف
قبل إقامة عالقات دبلوماسية؛ ما يجعل
مـصـطـلــح الـتـطـبـيــع ق ــاص ـ ًـرا ع ــن الــوصــف،
لـكــن الـتــركـيــز يبقى عـلــى خ ـطــوات تطبيع
العالقاتً ،
نظرا إلى حساسية الــرأي العام
العربي الشديدة ضده.
وي ـب ــدو واض ـ ًـح ــا أن ه ــذا امل ــوق ــف ل ــم تــؤثــر
فيه الهموم والقضايا الداخلية للشعوب
الـعــربـيــة؛ فــالـعــاقــة مــع إســرائـيــل مدفوعة
بحسابات األنظمة ومصالحها ،وال عالقة
ً
للشعوب بها من قريب أو من بعيد ،فضل
عــن أن ال ــرأي ال ـعــام الـعــربــي ب ــات ي ــدرك أن
ما ّ
يسمى «السالم مع إسرائيل» لم يحقق
الـ ّـرخــاء للشعوب فــي ال ــدول العربية التي
اتفاقيات معها ،وأن هــذا «السالم»
وقعت
ٍ
كـ ــان م ــن مـ ـص ــادر وقـ ــف اإلصـ ــاحـ ــات فــي
األنـ ـظـ ـم ــة ال ـس ـي ــاس ـي ــة الـ ـح ــاكـ ـم ــة ،بـيـنـمــا
ال ـش ـعــوب الـعــربـيــة وأح ـ ــرار ال ـعــالــم ســوف
ي ـب ـقــون ي ـع ـت ـبــرون الـقـضـيــة الفلسطينية
أق ـ ــدس ال ـق ـض ــاي ــا الـ ـع ــادل ــة الـ ـت ــي يـنـبـغــي
االس ـت ـم ــرار ف ــي دع ـم ـهــا وإس ـن ــاده ــا حتى
االن ـت ـصــار ال ـنــاجــز لـشـعـبـهــا ،وه ــو أم ـ ٌـر لم
تستطع ولــن تستطيع األنـظـمــة الرسمية
العربية ،بطبائعها املـعــروفــة واملكشوفة،
إح ــداث أي تـغـيـيــرات؛ ال لصالح شعوبها
وال لصالح الشعب الفلسطيني.
(كاتب فلسطيني في بيروت)
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على خلفية دخول الذئاب اإلسرائيلية على خط األزمة املزمنة بني واشنطن وطهران،
بالروح العدوانية التحريضية املعهودة ذاتها ،وإثر تصريحات قائد القيادة األميركية
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الستخدام بــدائــل غير دبلوماسية ،ناهيك عــن تعطيل مهمة وكــالــة الطاقة الذرية
التفتيشية ،عــادت إلــى األجــواء الهواجس التي تــوارت عن األنظار منذ فــوز بايدن
برئاسة الواليات املتحدة قبل عام ،وتكاثرت األحاديث عن الخيار العسكري الذي
ّ
أسقطه الرئيس الديمقراطي عن الطاولة ،األمر الذي شكل ما يشبه عملية إحماء
حربية متدرجة.
في ظالل هذا الكالم األميركي الجديد ،عشية الجولة السابعة من مفاوضات فيينا،
ّ
متطيرة وتــوقـعــات متشائمة،
ازدادت درجــة ح ــرارة األسئلة املسكونة بهواجس
ّ
املتجددة في املنطقة ،بحذر شديد وعلى
ورفعت ،في الوقت ذاتــه ،حالة التصعيد
ّ
ّ
نــار هــادئــة ،س ــواء بـقــوة دفــع ذاتـيــة تـغــذي نفسها بنفسها ،أو ج ــراء تــراكــم مزيد
من عوامل الجموح الكامنة واإليماءات الحربية ،والشروط التفاوضية التعجيزية،
املشيرة إلى تصلب املواقف ،واتساع الفجوةّ ،
وحدية الخطاب املعطوف على فيض
من االستعدادات والتهديدات املتبادلة.
التحول املؤجلة في هــذا املسار التصاعدي املنضبط قد ال ُ
ّ
تحدث
ومــع أن نقطة
عند ارتكاب أول غلطة في الحسابات ،وقد ال تقع نتيجة سوء تقدير للنوايا ،إال
أن املتغيرات الـجــاريــة ،وضـغــوط الحصار الخانق على إي ــران ،قــد ّ
تعجالن األمــر،
ُ
ُ
وتـخــرجــان املــوقــف عــن السيطرة ،وتمليان منطقهما على الـتـطــورات ،سيما وأن
ّ
يتصرفون بذهنية املـأزوم ،يعتقدون أنه
الفاعلني في هذا املسار التصادمي ،ممن
يمكن معالجة الصدمة بالصدمة ،وتسوية األزمــة املستفحلة بإنتاج أزمــة أخرى
موازية ،شرط أن تكون محدودة في الزمان واملكان ،وقابلة لالحتواء.
وعليه ،لم يعد السؤال ،في هذه األجواء ّ
امللبدة بغيوم االرتياب ،هل ستقع الحرب أم
ال؟ وال حتى كيف وملاذا ستقع الواقعة؟ وأين سينفجر بركان الحديد والنار؟ وإنما
متى يشتعل األوار ،وما هي التداعيات واملضاعفات؟ سيما وأن عامل الزمن ينفد،
ً
وهامش املناورةّ ،
الضيق أصال أمام جميع األطراف ،يضيق أكثر ،وفوق ذلك أمست
كل الخيارات املمكنة أمام إيران مستحيلة ،بما في ذلك خيار شراء الوقت ،أو الهروب
إلى األمام بإغالق املضائق وخطف الناقالت.
نحن اآلن فــي مرحلة الـحــرب بــالــوكــالــة ،وامل ـعــارك الهجومية بــالـطــائــرات املـسـ ّـيــرة،
واختطاف الناقالت ،والوعيد بإشعال الشرق األوســط ،األمــر الــذي يشي بأن خط
التصعيد قد شــارف خط النهاية ،وأن الطلقة األولــى باتت في بيت النار ،وهي لن
تكون بمبادرة أميركية بالضرورة ،وإنما على األرجح شرارة.
تبدو هواجس الحرب املحتملة أرجــح وزنــا وفــق هــذا السياق ،املحكوم بإكراهات
لحظة توتر كامنة ،وبضرورات تتعلق بالذود عن الكرامة ،وبمزاعم تتصل باألحقية
واملظلومية ،فيما تتجلى ،على الجانب املقابل ،استحقاقات الــدفــاع عــن مصالح
الدولة العظمى الوحيدة ،وتعزيز الهيبة األميركية ،وربما اختبار منظومات األسلحة
الحديثة في املـيــدان ،واستعراض التكنولوجيات الحربية فائقة التطور ،لترهيب
ٌ
غايات ّ
يتحرق صقور البنتاغون والجنراالت
الخصوم واألعداء والحلفاء معًا ،وهي
ذوو األربع نجوم لتحقيقها اليوم قبل الغد.
ّ
املشرعني األميركيني املتناقضة،
تقتضي الحصافة عدم االلتفات كثيرًا إلى ثرثرت
وعــدم التعويل على فرضية أن أحـدًا ال يريد الحرب اللعينة ،وتصديق أن الجميع
ّ
يتخوف من تبعاتها الكارثية ،وأن الدبلوماسية قــادرة على اجـتــراح الحلول في
تحضيرات لوجستية ،وما يتم حشده
الساعة األخيرة ،فما يجري على األرض من
ٍ
ّ
سيفض
من قوة نوعية ضاربة ،ناهيك عما يدور في غرف العمليات السرية ،هو ما
االلتباسات الراهنة ،ويحسم مآل التخمينات الرائجةّ ،
ويبرر هذا الطرح املبكر ،ربما،
عن حرب إقليمية ال ّ
راد لها.
ٍ
ٍ

تعدد الزوجات ...والهويات
ّ
محمد طلبة رضوان

األردن :جدل الطاقة والتحديث
مهند مبيضين

ّ
يصرح رئيس مجلس النواب األردني ،عبد
الكريم الدغمي ،وهو نائب ممتد الحضور
من بداية حقبة التحول الديمقراطي العام
ً
 ،1989وص ــوال إلــى توليه ،أخـيــرا ،رئاسة
مجلس الـنــواب التاسع عـشــر ،إن مجلس
النواب الحالي يشبه مجلس العام ،1989
ً
تيمنا بأن باملجلس طيب الذكر بالنسبة
للجمهور األردني.
يتبع ذل ــك أردن ـيــا نـشــاط لــرئـيــس اللجنة
امل ـل ـك ـيــة ل ـت ـحــديــث امل ـن ـظــومــة الـسـيــاسـيــة،
سـمـيــر ال ــرف ــاع ــي ،وس ـج ــال بــرملــانــي على
مخرجات اللجنة ،والـتــي باتت الـيــوم في
يد برملان يريد إثبات ثقته ووج ــوده ،مع
ما رافــق ذلــك من جــدل أردنــي بشأن اتفاق
مبدئي مع إسرائيل لصفقة الطاقة مقابل
امل ـ ــاء ال ـت ــي أع ـل ــن ع ــن تــوق ـي ـع ـهــا ف ــي دبــي
أخـ ـي ــرا ،وب ــرع ــاي ــة أم ـيــرك ـيــة ف ـي ـمــا يخص
ش ــأن ــا أردن ـ ـيـ ــا وط ـن ـي ــا ،ي ــرف ـض ــه ال ـش ــارع
باعتباره تطبيعا مع العدو اإلسرائيلي.
إذ ال يبدو املزاج األردني العام قابال لفكرة
االتـفــاق ومـســوغــاتــه ،فيما تــرى الحكومة
تـحـ ّـدي املـيــاه كـبـيــرا ج ـدًا ،وال يمكن تركه
ملزاج الجمهور .وفي سياق الجدل األردني
خرج الخبير املائي والوزير السابق ،منذر
ّ
حدادين ،مؤكدًا على وجود املاء الجوفية
ّ
بكثرة في طبقات األرض األردينة ،ومقدمًا
أدلة علمية على طرحه.
يــأتــي مـلــف املـ ــاء ب ـحــرج كـبـيــر لـلـحـكــومــة،
خ ـ ـصـ ــوصـ ــا ب ـ ـعـ ــدمـ ــا عـ ـ ـ ــاش األردنـ ـ ـ ـي ـ ـ ــون
أح ـج ـي ــة م ـل ــف الـ ـط ــاق ــة والـ ـشـ ـك ــوى ال ـتــي
قدمتها الحكومة على ملف توليد الطاقة
ـات عــامل ـيــة وبـمـبــالــغ
الـشـمـسـيــة م ــن ش ــرك ـ ٍ
هــائـلــة ،خـصــوصــا أن األردن دخ ــل أخـيــرا
فــي ملف تــزويــد لبنان وســوريــة بالطاقة
الفائضة عــن إنتاجه ال ــذي ال ّيستخدمه،
لتعويض ما يدفعة من مستحقات عقود
وات ـفــاق ـيــات دول ـي ــة م ــع ال ـشــركــات املــولــدة

للطاقة البديلة ،وأحد هذه العقود منظور
في املحاكم الدولية.
ّ
يـ ـظ ــل م ـل ــف ال ـط ــاق ــة الـ ـ ــذي وقـ ــع ف ــي عـهــد
حكومة عبدالله النسور أحد أهم أحجيات
ال ـف ـش ــل وال ـ ـجـ ــدل األردن ـ ـ ـ ــيٌّ ،وال ـ ـ ــذي طــاملــا
حاول الناس فهمه ،لكنه ملف عصي على
الفهم ،وال يفهمه إال من وضع رقبة األردن
الـكـهــربــائـيــة بـيــد تـلــك ال ـشــركــات وعـقــديــن
مـقـبـلــن ،فـكـيــف ل ـب ـلــد ي ـ ـ ّ
ـزود دول ال ـجــوار
ٍ
بالطاقة الكهربائية ،وفيما يعاني سواد
ال ـنــاس والـصـنــاعـيــون واملـسـتـثـمــرون فيه
من ارتفاع كلفة الطاقة وفاتورة الكهرباء،
وهذا ٌ
أمر مؤثر برفع كلفة التكاليف في كل
ما ينتج ويباع للمواطن.
ال تبدو حكومة بشر الخصاونة الراهنة
راغبة بسجال طويل ومعقد مع الجمهور
وال ـن ـقــابــات واألحـ ـ ــزاب ،وال ي ـبــدو الـشــارع
مـسـتـعــدا ل ـق ـبــول أي م ـســوغ ح ـكــومــي في
ت ـبــريــر االتـ ـف ــاق م ــع الـ ـع ــدو ،ب ـعــدمــا عــاش
األردن ـي ــون حقبة تــرامــب – نتنياهو بكل
ض ـغــوط ـهــا ع ـل ــى األردن ،وم ـ ــا شـهــدتـهــا
مـ ــن م ـم ــان ـع ــة أردن ـ ـي ـ ــة فـ ــي ال ـ ــذه ـ ــاب إل ــى
«صفقة ال ـقــرن» ،وكــان مــن أبــرز مخرجات
ه ــذه املـمــانـعــة اس ـت ـعــادة منطقتي الغمر
والباقورة اللتني كانتا في حيازة املحتل
اإلســرائـيـلــي ،ودف ــاع امللك عبدالله الثاني
ع ــن عـ ــدم امل ـس ــاوم ــة ع ـلــى م ـب ــدأ ال ـس ـيــادة
األردنـ ـي ــة وال ــوص ــاي ــة ع ـلــى الـ ـق ــدس ،وفــي
الــدفــاع عنها ورفــض السياسة الترامبية
حولها .آن ــذاك ،عــاش األردن ـيــون على تلك
الحالة التي ّ
سجل فيها ثبات بلدهم على
م ـبــدأ رف ــض «صـفـقــة ال ـق ــرن» حــالــة عالية
مــن منسوب التأييد الشعبي لسياسات
األردن ال ـخــارج ـيــة ،ومــوق ـفــه م ــن القضية
الفلسطينية ،وبالتالي تأييد العالقة التي
كانت باردة مع العدو اإلسرائيلي.
ً
فــي الــراهــن ،يبدو األمــر مختلفًا ومخجال
بعض الشيء ،فبعد تلك الصالبة األردنية
في مواجهة الضغوط املشتركة الترامبية

الجميع في مأزق
بسبب إعالن النوايا
عن االتفاق األردني
اإلسرائيلي بشأن
الطاقة مقابل الماء

واإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة ،ب ـ ــات ال ـ ـشـ ــارع ي ـت ـس ــاءل:
ملــاذا الـعــودة إلــى عــاقــات أفضل عنوانها
املصالح ،في حني أن أكثر امللفات الوطنية،
وهو ملف الطاقة ،ال يبدو واضحا بما فيه
الكفاية لدى الجمهور؟
يراهن الجميع ،في مقابل ذلك ،على موقف
مجلس النواب من تلك الحالة ،خصوصا
ّ
فــي ظــل رئاسته الحالية مــع النائب عبد
الكريم الدغمي الــذي يملك إرثــا سياسيًاّ
ن ـظ ـي ـفــا ،وهـ ــو أق ـ ــرب إلـ ــى ال ـخ ــط ال ـقــومــي.
ُ
ّ
لــذا ،هو محل رهــان الجمهور الــذي تعبر
ـرأي عـ ــن فـ ـق ــدان ــه ال ـث ـقــة
اسـ ـتـ ـط ــاع ــات ال ـ ـ ـ ـ ّ
بمجلس النواب بمؤشرات متدنية.
ف ــي م ـث ــل هـ ــذا ال ـج ــو امل ـع ـق ــد ،ي ـب ـقــى مـلــف
الحريات أيضا أحد أبرز ّ
تحديات حكومة
الخصاونة ،وأكبر ّ
تحديات مجلس النواب
الذي عليه استعادة الثقة بجمهوره الذي
انتخبه في ظل جائحة كورونا .ويطالبه
اليوم باتخاذ مواقف جذرية تجاه مسألة
التطبيع وفي الدفاع عن حرية الرأي .وهنا
يـمـكــن ال ـق ــول إن الـجـمـيــع ب ــات ف ــي م ــأزق
بسبب إعــان النوايا في االتـفــاق األردنــي
اإلسرائيلي بشأن الطاقة مقابل املاء.
(كاتب وأستاذ جامعي أردني)

مرة يلزمنا مناقشة ّ
كم ألف ّ
تعدد الزوجات لنصل فيه إلى شبه حسم؟ وكم ألف
م ـ ّـرة يلزمنا مناقشة الهوية املـصــريــة ،مفاهيمها ،وطبقاتها ،ودوائ ــره ــا ،وموقع
«الفرعونية» منها ،وهل نحن عرب أم مسلمون أم فراعنة أم شرق أوسطيني (أم
منايفة)؟ّ .ثمة موضوعات أخرىّ ،
محددة سلفًا ،باملراس والتجربة ،حافظة «جراب
حاو» ال يخيب من استدعاها ،حينًا بغرض اإللهاء ،وأحيانًا أخرى بغرض ركوب
«التريند» وزيادة املتابعني ،أو يأتي النقاش عفويًا ،كما هو الحال اآلن ،في تقديري.
ّ ّ
ً
ـإن الحل في تجاوز هــذه املوضوعات إلــى ما هو أهم،
وأيــا كانت أسباب الجدل فـ
ّ
ّ
ليس تجاهلها ،أو اتهامها بأنها أداة إلهاء ،وهو اتهام له وجاهته ،إنما حسمها.
وأول أسباب عدم الحسم ،في تقديري ،هي أننا نبدأ النقاش من «مرحلة ما قبل
البديهيات» ،ما قبل الخبرة التراثية ،ما قبل التاريخ ،والجغرافيا ،فإذا عجزنا عن
قراءة «تذكرتني» على طريقة سعيد صالح في مسرحية «العيال كبرت» ،بدأنا من
َ
«ز َر َع» أول ّ
مقرر اللغة العربية ،ربما نصل ،باملصادفة ،إلى ما نريد ،وطبعًا لن نصل
إلى شيء.
ً
مجرد أمثلة .في ّ
ال يعدو ّ
التعدد ،أو الفرعونية ،أو غيرهما ،سوى ّ
التعدد مثالّ ،ثمة
بديهيات ،ال يختلف حولها قارئان -ولو على خفيف  -للتراث وإضاءاته في املسألة،
األولــى أن ّ
تعدد الزوجات موجود ،قبل اإلســام ،لدى العرب وغيرهم ،حالة عاملية،
ّ
واألمثلة أكبر من املساحة ،تتسع باتساع خريطة الكوكب ،وكان العدد مفتوحًا عند
العرب ،غير مقيد ،أسلم كثيرون ،وعلى ّذمتهم سبع زوجات ...عشر زوجات ،وربما
ّ
أكثر ،زرع اإلســام ،كعادته ،بذرة املثال ،لكنه تعامل ،في حينها ،مع الواقع ،انحاز
لتحجيم ّ
التعدد ،ال إطالقه أو إقراره ،ووضع حوله شروطًا تزيد من تحجيمه؛ الخوف
ّ
من عدم العدلّ ،
مجرد الخوف ،يجعل التعدد غير مباح ،وانتصر للزوجة الواحدة،
ّ
وأوصى بها ،وتلقى الرسالة فقهاء ،عبر التاريخ ،فانتصر أكثرهم ،بدورهم ،للزوجة
ّ
والتعدد استثناء ،محاط بالشروط والتعقيدات والتخويف.
الواحدة ،األصل واحدة،
ٌ
ّ
يضطرنا النقاش الدائر على مواقع التواصل إلى اإلشارة إليها،
بديهيات أخرى،
ّثمة
ّ
ّ
ّ
على الرغم من وضوحها ّ
ألي «عيل» صغير ،وهي أن التعدد مباح ،حكمه «مباح»
ّ
ّ
ّ
اختيار ،ليس أمرًا ،ليس فرضًا .لم يقدم اإلسالم أي خطاب ،من أي نوع ،في القرآن
ّ
أو السنة ،للتشجيع على ّ
التعدد ،بل حاصره ّ
وقيده ،وجفف منابعه ،قدر احتمال
الواقع ،وكان «اتجاه الوحي» واضحًا في ذلك ،وبديهي .أخيرًا ،االقتراحات بقوانني
تحظر ّ
التعدد ،وفــق وجهات نظر مختلفة ،هو أيضًا اختيار متاح ،ليس تجاوزًا
للشرع ،كما قرأنا وتابعنا في األيام املاضية ،وليس كفرًا ،كما زعم آخرون.
األمــر نفسه ينطبق على الكالم عن «الفرعونية» بوصفها هويتنا الوحيدة ،في
مــواجـهــة الـهــويــة العربية واإلســام ـيــة ،فــي خـطــابــات خصومها .البديهية األول ــى:
الـهــويــات تتقاطع ،تتكامل ،وال تـتـصــارع .الثانية :لــم يعد مــن «الفرعونية» سوى
ً
«الذكرى» ...ذهبت األفكار ،وبقيت األحجار شاهدة على عظمتهم ،ال استمرارهم.
ّ
ُ
أجدادنا ،ونحن نفتخر بهم ،لكننا ال نعرفهم؛ اللغة ،العلوم ،األديان ،الثقافة،
الفراعنة
ثمة انقطاع حضاري ،بتعبير أرنولد توينبي ،وليس أبو اسحاق الحويني! البديهية
الثالثة :ال تعني ع ــداوة اإلســامـيــن الطفولية للمكون الفرعوني فــي الشخصية
ّ
املصرية أن نبالغ في استدعائه حد ّ
االدعــاء بأنه وحــده يشكل هويتنا .وهــو ،في
حقيقته ،أكثر ّ
مكونات الهوية غيابًا عن املكان .وبعدًا عن الزمان ،وعدم صالحية
لكليهما .البديهية األخـيــرة :االخـتــاف فــي زماننا هــويــة .الخبز والحرية والعدالة
االجتماعية والكرامة اإلنسانية هوية .وما ّ
يعزز هويات الحاضر واملستقبل من
بشرط بديهي:
هويات املاضي هو ،وحــده ،الجدير بالبحث والــدرس واالستدعاء،
ٍ
ً
وجوده أصال.
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إشكالية «الجيش السياسي» في السودان وغيره
راتب شعبو

تضيق الخيارات في الســودان ،ويتجه مســار
األحــداث أكثــر فأكثــر نحــو تمكــن الجيــش من
احتــواء الثــورة الســودانية التي كانت بالفعل
الثــورة األكثــر نضوجــا وتوازنــا ،وتجــاوزت
مآخــذ ومطبــات تتــم اإلشــارة إليهــا عــادة فــي
تفســير تعثــر الثــورة الســورية .كيــف ننقــذ
الثــورة الســودانية؟ هــل كان يمكــن لهــا أن
تتخــذ مســارًا آخــر يمكــن عبره إعــادة الجيش
إلــى دوره العســكري تحــت ســلطة مدنيــة؟
أيــن يكمــن الخلــل؟ أو باألحــرى هــل كان ّ
ثمــة
ّ
خلــل فــي سياســة الثــورة الســودانية ،أم أننــا
محكومــون مؤبدون بحكم العســكر مباشــرة،
أو من وراء حجاب مدني شفاف؟
يكاد مسار الثورة في السودان يكون معاكسًا
لنظيــره فــي ســورية .كان اإلســاميون فــي
الســودان علــى ضفــة النظام وليس على ضفة
الثــورة ،فقــد ارتبطوا بنظام عمر البشــير كما
ارتبــط العلمانيــون في ســورية بنظام األســد.
هكــذا لــم يســيطر اإلســاميون فــي الســودان
علــى الجمهــور املنتفــض ،ولــم «يســرقوا»
الثــورة ويهربــوا بهــا نحــو بنــاء «دولــة
إســامية» .كمــا حافظــت الثــورة الســودانية
علــى ســلميتها ،علــى الرغــم من وفرة الســاح
ووجــود تاريــخ طويــل من اللجــوء إلى العنف
املســلح فــي الســودان .وعلــى خــاف الحــال

الــذي ســاد فــي ســورية ،توفــرت للثــورة فــي
الســودان قيــادة سياســية موحــدة ،تمثــل
الحركــة الشــعبية الواســعة وتواكبهــا وتمون
عليهــا ،وكانــت قــادرة علــى ّ
تحســس موازيــن
القــوى وحركتهــا ،وعلــى اســتثمار الطاقــة
الشــعبية والضغــط الدولــي ،وتحويلهما إلى
مكاســب سياســية فــي مواجهــة الحضــور
املباشــر للجيــش فــي السياســة ،أو مــا يمكــن
اعتبارهــا ظاهــرة «الجيــش السياســي» أي
فــي مواجهــة اســتمرار النظــام القديــم .كانــت
قيــادة الثــورة فــي الســودان تفاوضيــة تبحــث
عــن الســبيل املمكــن لثنــي الجيــش وإعادتــه،
ولــو تدريجيــا ،إلــى دوره العســكري الصــرف.
ونجحــت فــي التوصــل إلــى اعتــراف الجيــش
بالقــوى املدنيــة والتوقيــع معهــا علــى وثيقــةٍ
دســتوريةٍ للمرحلــة االنتقاليــة نحــو حكــم
مدنــي ،والدخــول معهــا «انتقاليــا» في ســلطة
مشتركة.
كان يمكــن لحادثــة فــض االعتصــام أمــام مقــر
القيادة العامة للقوات املسلحة في الخرطوم،
أو مــا يعــرف باســم مجــزرة القيــادة العامة (3
فظاعات
يونيو/حزيران  )2019وما رافقه من
ٍ
راح ضحيتهــا أكثــر مــن مائــة قتيــل ،تــم رمــي
معظمهــم فــي نهــر النيــل إلخفــاء الجريمــة،
إضافــة إلــى إصابــة مئات الجرحى ،وعشــرات
حــاالت االغتصــاب ،نقــول كان يمكــن لذلــك
أن يشــكل بدايــة مواجهــة عنيفــة مــع الجيــش

ومليشــيات «قــوات الدعــم الســريع» املتعاونة
معــه ،أو بدايــة مواجهــة جبهيــة ورفــض أي
حــل تفاوضــي مــع العســكر ،وهــذا مــا كان
يتماشــى مع املزاج الشــعبي العام ،األمر الذي
كان يمكن أن يمضي بالســودان ،املليء ســلفًا
بالجماعــات املســلحة ،علــى الطريــق الســوري
الذي عايشناه .وربما لو اتخذت األحداث في
الســودان هــذا املســار ،لتوجهنــا باللــوم إلــى
قيادة الثورة ،ولقلنا إنه كان عليها التفاوض
وحســاب موازيــن القــوى واتجاهاتهــا وخطر
مــآالت الدخــول فــي مواجهــات مســلحة ...إلخ.
ّ
لكــن القــوى الثوريــة فــي الســودان فاوضــت،
علــى الرغــم مــن أنــه ليــس مــن الســهل علــى أي
قيــادة أن تواجــه املــزاج العــام لجمهورهــا.
يحتاج األمر إلى كثير من الثقة .واســتطاعت
قيــادة الثــورة فــي الســودان املجتمعــة فــي
تحالــف قــوى إعــان الحريــة والتغيــر أن
تســتثمر الرفــض الشــعبي ،فتفــرض علــى
الجيــش توقيــع «الوثيقــة الدســتورية للفتــرة
االنتقاليــة» ،وفيهــا يتــم تقاســم الســلطة بــن
ً
املدنيــن والعســكر ،وصــوال إلــى انتخابــات
عامــة وســلطة مدنيــة كاملــة .غيــر أن الجيش،
ومــع اقتــراب موعــد تســليم رئاســة مجلــس
الســيادة للمدنيني ،انقلب على الوثيقة ،وحل
املجلــس ومجلــس الــوزراء ،شـ ّـجعه علــى ذلــك
ضعــف املوقــف األميركــي ،ومســاندة قــوى
إقليميــة تــرى فــي عبــور اإلرادة العامــة إلــى

يقول الواقع ّ
إن
الجيش السياسي
أو النزوع السياسي
للعسكر هو العدو
األول لعملية االنتقال
الديمقراطي

الســلطة فــي أي بلــد عربــي خط ـرًا عليهــا .كان
ّ
يمكــن لحمــدوك أل يقبــل شــراكة العســكر مرة
ّ
أخــرى ،أو أل يقبــل مــا هــو أقــل مــن العــودة
إلــى شــروط مــا قبــل االنقالب فــي  24أكتوبر/
تشــرين األول املاضــي .يبــدو لنــا أن هــذا هــو
املوقــف املناســب الــذي كان يمكــن أن يزيــد
مــن الضغطــن ،الشــعبي والخارجــي ،علــى
االنقالبيــن .يقــول حمــدوك إنــه قبــل االتفــاق
ّ
كــي يحقــن الدمــاء ،وهــذا ينـ ّـم عــن إدراكــه أن
ّ
الجيش لن يســلم الســلطة للمدنيني ،حتى لو

اضطــر إلــى ســفك مزيد من الدمــاء .ولكن ماذا
لــو رفض الســودانيون هــذا االتفاق وقاوموه،
كمــا يحصــل اليــوم ،ألــن تســيل الدمــاء أيضــا؟
إلــى متــى يمكــن أن يقف الجيش ّ
متفرجًا على
ـمونه «اتفــاق
املتظاهريــن
الرافضــن مــا يسـ ً
ّ
خيانــة»؟ تبــدو كل الحجــج باهتــة أمــام ثبــات
العسكر على واقع التدخل املباشر في املجال
السياســي .ال يلغــي ذلــك إمكانيــة التفــاوض
واملهادنــة والتـ ّ
ـدرج ،لكــن مــع الثبــات علــى
الضغــط الشــعبي الدائــم ،وعلــى عــدم الثقــة
بهذا املكون العســكري الذي يميل أبدًا ،بحكم
قوتــه ،إلــى أن يبتلــع السياســة ،ويكــون ســيدًا
على الجميع.
ّ
يقــول الواقــع إن الجيش السياســي أو النزوع
السياســي للعســكر هــو العــدو األول لعمليــة
االنتقــال الديمقراطــي ،وإن أكثــر املهمــات
تعقيــدا فــي هــذه العمليــة هــي إعــادة الجيــش
إلــى دوره املهنــي .الجيــش ،مــا إن ُيتــاح لــه
دخــول املجــال السياســي ،ســوف ينقــض ّ
أي
ـاق ســبق أن اضطــر للقبــول بــه (ميانمــار،
اتفـ ٍ
الســودان) ،ولــن ينســحب ويكتفــي بمجالــه
ّ
املهنــي إل بالقــوة .لكــن أيــن هــي القــوة التــي
يمكــن أن تواجــه الجيــش ،مــا لــم تكــن قــوة
خارجيــة؟ وفــي هذه الحال ،ينفتح الباب أمام
تفـ ّـكك املجتمــع باألحــرى ،وليــس أمــام ّ
تحرره
(العراق ،ليبيا).
(كاتب سوري في فرنسا)
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مفاوضات إلنشاء أداة دولية تعزز االستجابة لألوبئة

اتفق أعضاء منظمة الصحة العاملية على إطالق مفاوضات إلنشــاء أداة دولية تســاهم في الوقاية
من الجائحة املقبلة ،وينبغي ملسودة االتفاق أن تحصل على املصادقة خالل االجتماع االستثنائي
لجمعيــة الصحــة العامليــة الــذي بــدأ أمــس اإلثنــن ،ويســتمر لثالثــة أيــام .وتنــص املســودة علــى
إنشــاء هيئــة تفــاوض لصياغــة معاهــدة أو اتفــاق أو أداة لتعزيــز الوقايــة مــن الجوائــح املســتقبلية،
ّ
واالستجابة لها ،ومناقشة أفضل طريقة لتزويد منظمة الصحة العاملية بإطار قانوني يمكنها من
(فرانس برس)
مواجهة األزمات املستقبلية بشكل أفضل.

قالــت منظمــة الهجــرة الدوليــة ،أمــس االثنني ،إن نحو  1200أســرة يمنية اســتقرت مؤخرًا في مخيم
«الســميا» (شــرق مــأرب) هربــا مــن القتــال ،وإنهــا بــدأت مؤخ ـرًا توزيــع مــواد اإلغاثــة الطارئــة ،ونقل
املياه بالشــاحنات ،وبناء املراحيض ،وخزانات املياه ،خصوصًا مع اقتراب فصل الشــتاء .ولم يكن
ُ
فــي املخيــم ســوى  60عائلــة حتــى مطلــع نوفمبــر /تشــرين الثانــي ،لكــن لطاملا اعتبــرت مدينة مأرب
بمثابــة ملجــأ للكثيــر مــن النازحــن الذيــن فــروا هربًا مــن املعارك ،أو أملوا ببدايــة جديدة في مدينة
(فرانس برس)
ظلت مستقرة سنوات ،ولكنهم أصبحوا اآلن في مرمى النيران.

معرض تراثي فلسطيني
غزة ـ يوسف أبو وطفة

ارتــدى الفلســطيني مهنــد أبــو لحيــة الــزي التراثــي
ً
الــذي كان األجــداد يرتدونــه محــاوال أن يجســد
تاريخهــم فــي األراضــي املحتلــة عــام  ،1948مقدمــا
خالل معرض تراثي أقامته وزارة السياحة واآلثار،
أمــس اإلثنــن ،فــي موقــع تــل أم عامــر األثري ،وســط

قطــاع غــزة ،شــرحًا للزوار حــول املالبس التي كانت
ســائدة قبل أكثر من  100عام في فلســطني .وضم
املعــرض األدوات التــي كان يســتخدمها املزارعــون
الفلســطينيون قديمــا ،باإلضافــة إلــى ســيوف
وخناجر يعود بعضها إلى العهد الروماني والعهد
الكنعاني ،كما تخلله تقديم بعض األهازيج التراثية
الفلســطينية ،ولوحــات فنيــة قديمــة ،وأخــرى حديثة

تــروي تفاصيــل القضيــة الفلســطينية ،واملراحــل
التاريخيــة لهــا .ويتزامن املعــرض مع يوم التضامن
الذي أقرته األمم املتحدة للوقوف إلى جانب الشعب
الفلســطيني ،والــذي يصــادف  29نوفمبر/تشــرين
ّ
الثانــي مــن كل عــام .ويشــمل املعــرض مجموعــة
مــن األنشــطة التــي تجســد مختلــف أنــواع التــراث
الفلســطيني ،مثــل صناعــة خبــز الصــاج ،والنقــش

علــى أيــدي الصغــار ،ونقــش خريطــة فلســطني
التاريخيــة باســتخدام الفسيفســاء .يقــول وكيــل
وزارة الســياحة واآلثــار فــي غــزة ،إبراهيــم جابــر،
لـ ـ «العربــي الجديــد»ّ ،إن «القطــع األثريــة املختلفــة
املوجــودة فــي املعــرض تعكس الوجود الفلســطيني
املمتد على مدار قرون ،وتدلل على مدى تنوع التراث
والحضارة الفلسطينية في مختلف العصور».

ّ
التحكم في المستقبل
قمة المناخ وسلطة
عبداهلل هداري

ختمــت الكاتبــة جينيفــر غيدلــي Jennifer
 M. Gidleyكتابهــا «املســتقبل» (ترجمــة
رنــدة بعــث ،هيئة البحرين للثقافة والتراث،
ّ
املنامــة )2018 ،بســؤال مهــم« :من يتحكم في
ســلطة املســتقبل ،ومــن يمســك بزمامهــا؟».
وعندمــا نربــط قمة املنــاخ التي عقدت أخيرا
 COP26فــي غالســكو ،مــع الســؤال الســابق،
نعنــي حمولــة مفــردة «املســتقبل» اليــوم،
ّ
نتحدث عنها ،وأثر
وحقيقة «السلطة» التي
التغيــرات (املناخيــة تحدي ـدًا) التــي لــم تعــد
مستقبليات ،بل هي واقع فعلي بدأنا نتعلم
كيف نتكيف معه.
مــن دون أن تثقــل املقالــة علــى القــارئ بكــم
املعلومــات الكبيــر واملحيــر عن املنــاخ ،وقمة
غالســكو ،يمكــن إجمــال أهم خالصات القمة
فــي التالــي :الحديــث املباشــر عــن «الوقــود
األحفــوري» املســبب الرئيــس الرتفــاع درجــة
حــرارة األرض ،والتنصيــص عليــه ألول
مــرة فــي تاريــخ هــذه القمــة .تنامــي دور
الــدول الجزيريــة الصغيــرة فــي املفاوضــات،
وتأثيرهــا فــي توجيــه النقــاش العاملــي.
أهميــة االلتــزام بالدعم الذي كانت قد وعدت
به الدول الغنية الدول الفقيرة ،والبالغ مائة
مليــار دوالر ،قصــد مســاعدتها فــي تجــاوز
التغيــرات املرتبطــة باالنتقــال نحــو طاقــات
نظيفــة ،واألقــل تســببًا بانبعــاث الغــازات
الدفيئــة ،وقصــد التخفيــف مــن التبعــات

االقتصاديــة املرتبطــة بمســتقبل العمالــة
فــي هــذه البلــدان واألكثــر تأث ـرًا بالتغيــرات
املناخيــة .محاولــة إلــزام الــدول األكثــر
تصنيعــا واألكثــر تلويثــا للمنــاخ ،بعــدم
تجــاوز ســقف  1.5مــن درجــة حــرارة األرض،
بخفــض انبعاثــات امليتــان ،والحـ ّـد مــن قطــع
الغابات ،وتمويل الفحم...إلخ.
كلهــا معلومــات وأرقــام ومعطيــات قــد
نســمعها هنــا وهنــاك ،لكــن ،مــا الــذي تعنيــه
هــذه الخالصــات ملســتقبل البشــرية؟
فبالنســبة للوقــود األحفــوري ،اإلشــارة إليــه
دليــل علــى بلــوغ ضــرره مسـ ً
ـتوى لــم يعــد
ممكنًا التغاضي عنه.
ولهــذا ،يــرى الخبــراء فــي هذه املســألة إيذانًا
بنهايــة عهــد هــذا النــوع مــن الوقــود ،حســب
إشــارة الصحافيــة ســوميني ســينغوبتا
( Somini Senguptaفــي مراســلة لهــا فــي
«نيويــورك تايمــز») .أمــا الــدول الجزيريــة،
والتــي نســمع تنبــؤات علميــة عــن إمكانــات
طمرهــا بارتفــاع مســتويات البحــر،
ّ
فالحســاس فــي املســألة هنــا ،وحســب قــول
رئيــس جمهوريــة بــاالو ،وزعيــم لجنــة
املســاعدة اإلنســانية ،ســورانغل ّ ويبــس
جونيــور  .Surangel Whipps Jrفإننــا أمــام
ظاهــرة انقــراض ثقافــات ولغــات إنســانية
برمتهــا ،ووضــع حــد لجــزء مــن هويــة هــذا
الكوكب التاريخية.
أمــا املســاعدات املرتبطــة بالــدول الفقيــرة
ٌ
والناميــة ،فهــي دليــل آخــر علــى اســتمرار

انعــدام التكافــؤ االقتصــادي والتكنولوجــي
بــن البلــدان الغنيــة القــادرة علــى التكيــف
والتعايــش مــع هــذه املتغيــرات ،والبلــدان
الفقيــرة التــي لــن تســتطيع مجـ ّـددا املواكبــة
بالشــكل املطلــوب ،حتــى مــع توفــر هــذه
املساعدات.
تســاعد هــذه النقطــة األخيــرة ،بشــكل جلــي،
ّ
ّ
فــي فهــم أن التحكــم باملســتقبل أو توجيهــه،
ّ
ســلطة أخــرى ،تتملكهــا الــدول الكبرى ،ومن
خاللهــا تتشــكل معالــم سياســات جديــدة،
ّ
متطورة من التصنيع
تقوم على دمج أنواع
والتكنولوجيــا للتكيــف مــع الواقــع الفعلــي
للتغيــرات املناخيــة ،وهــي ،فــي اآلن نفســه،
محاولة غير مباشرة لتطويق ّ
ّ
وتطور
تقدم
غيــر محســوبني عنــد دول صناعيــة عديــدة،
أهمها الصني والهند.
نحــن نعايــش حقبــة جديــدة ،بــدأ فيهــا نــوع
مغايــر مــن املشــاهير يعتلــي الصــورة ،وهــم
مناضلــو حركــة «يــوم الجمعــة مــن أجــل
املســتقبل» أمثــال الســويدية غريتــا ثونبــرغ
 ،Greta Thunbergوالهنديــة ديشــا رافــي
 ،Disha Raviواألميركيــة شــيي باســتيدا
ً
 ،Xiye Bastidaوظهــور هــؤالء يعنــي تداخال
نعايشــه فــي عصرنــا املنطبــع بالثــورة
ّ
التكنولوجيــة ،والتــي مكنتهــم من االنتشــار
بشــكل أكبــر ،وســاعدتهم علــى التحســيس
بما نعايشه ،وما نحن مقبلون عليه.
ومــن الخالصــات التــي يمكننــا اســتفادتها
مــن هــذه القمــة حضــور الصحــة ضمــن هــذه

ال حديث عن بيئة
ومناخ معافيين،
بعيدًا عن مسألة
التعليم والتربية في
مجتمعات ما بعد
شتاء التكنولوجيا

ـان
املنظومــة ،إذ ال يمكــن الحديــث عــن إنسـ ٍ
معافــى ،كمــا أســمته غيدلــي ،مــن دون نظــام
بيئــي معافــى وأنظمــة طاقــة ال تعــادي
املنــاخ .ولذلك اســتعادت الكاتبة الفيلســوف
الفرنســي ،إدغــار مــوران  Edgar Morinالــذي
ً
يؤكــد أننــا فعــا نحتــاج أن نعيــد تنظيــم
ّ
معارفنــا وتوجيههــا .ولعــل هــذه النقطــة
ســتحيلنا علــى خالصــة أخــرى ،صعــود
«الســلطة األخالقيــة» وتنامــي دورهــا فــي
النقــاش ،إذ كان الجميــع فــي قمــة املنــاخ
يتحـ ّـدث فيهــا باســم ّهــذه الســلطة .ولهذا ،ال
ينبغــي االســتغراب أننــا صرنــا نتحـ ّـدث عن

التفكيــر
مبــدأ الجيــل الســابع ،والــذي يعنــي ّ
فــي مســتقبل ســبعة أجيــال مقبلــة .لكنــه فــي
الوجــه اآلخـ ّـر يعنــي مصــادرة املســتقبل،
َّ
واإليحــاء بأنــه متحكــم بــه ،وســلطة بيــد
القــوى العظمــى ،فالتفكيــر فــي مســتقبل
هــذه األجيــال ال يخلــو مــن فكــرة الســيطرة
ّ
ّ
والتحكم في هذا املســتقبل ،عبر التحكم في
واقــع شــعوب العالــم اليــوم .هــي فكــرة أقــرب
إلى الســلطة الكامنة في األشــياء عند فوكو،
ذلــك أن الوعــي السياســي املعاصــر ّيعــي أنــه
ٌ
مرغم على مواجهة هذا التغير ،لكنه يجعل
منــه أيضــا طريقــا لجعل هــذا التغيير يخدم
دائمــا مصالــح جهــةٍ علــى مصالــح الجهــات
األخرى ،وإن ترابط مصيرها عامليًا.
وإذا كان خبــراء املنــاخ والبيئــة يباغتوننــا
بكــم املعلومــات املتنبئــة بنهايــة العالــم كل
ّ
يــوم ،فــإن باحثــي العلــوم اإلنســانية تحضر
الحاجــة إليهــم بشــكل غيــر مســبوق ،فــا
حديــث عــن بيئة ومنــاخ معافيني ،بعيدًا عن
مســألة التعليــم والتربيــة فــي مجتمعــات ما
بعــد شــتاء التكنولوجيــا الــذي قــارب علــى
انكشــاف وهــم قوتــه وحياديتــه اليوتوبيــة،
وال محيــد عــن نقــاش عالقتنــا بالكــون مــن
مداخل أخرى ،وال محيد عن نقاشنا ّ
الجدي
ألزمــة تنامــي اآلثــار الســلبية للتكنولوجيــا
علــى اإلنســان ،وال محيــد عــن التفكيــر فــي
عالقــة اإلنســان باملعرفــة والعلــم مجــددًا،
وعالقته بنفسه.
(كاتب مغربي)

للنّاجيات سالم
عائشة بلحاج

ّ
«مــا معنــى النجــاة؟ هــل ين ّجــو مــن تعـ ّـرض
ُ
لالغتصاب ّ
مرات؟» تسأل الشاعرة الجزائرية
حوارات عديدة تحكي فيها
سعاد العبيز ،في
ٍ
تجربتهــا مــع االغتصــاب املتعـ ّـدد .تضيــف
«مــن يتعـ ّـرض لالغتصــاب يحمــل معــه فــي
كل مــكان املغتصــب» .علــى الرغــم من صعوبة
الحديــث عــن املوضــوع ،هــي تكابــر وتحكــي.
ُّ
وقبلهــا كتبــت تجاربهــا املؤملــة باللغتــن
ّ
العربيــة والفرنســية ،فــي كتابهــا «تخطــي
َ
البركــة حيــث ينعكــس الجحيــم» الــذي تحكي
ِ
ّ
فيــه كيــف تــم اغتصابها فــي طفولتها .وكيف
ّ
وحملتهــا املســؤولية ،فلــو
أوقفــت األم هــذا
لــم تخــرج ،ملــا حــدث ما حــدث .وحملت ســعاد
ً
الجــرح وحيــدة ،إلــى أن وضعتــه فــي كتابهــا،
وهي حاليا في الخمسينيات .وما زالت ّتجد
صعوبــة فــي الحديــث عــن املوضــوع ،لكنهــا
ّ
عجيبــة ،ذلــك األلــم ،وتحكــي
تتجــاوز ،بهمــة ّ
ُّ
عنه باستمرار .كأنها في الحديث عنه تستله
خيطــا خيطــا مــن داخلهــا .الســلطة التقديرية
للقاضــي ،التــي تعفــي املجــرم مــن العقوبــة إذا
تنازلت الضحايا.
مثيـ ُ
ـات ســعاد كثيــرات ،ممــن وقعــن ّ
ضحيــة
ّ
االغتصــاب ،وتــم إخراســهن ،وتحميلهــن
املســؤولية ،بــل قتلهــن بنــاء علــى ذلــك .مــن
ّ
الســعودية إلــى األردن إلــى فلســطني ،مــن
ّ
املغتصبة،
اغتصــاب األخ وتنكيــل العم .وقتل
ٌ
وتزويجهــا مــن املغتصــب .هنــاك سلســلة

المتناهيــة مــن العنــف الجنســي والجســدي،
ّ
وحريــة
ـرم املــرأة مــن كرامتهــا،
والــذي يحـ ّ
ّ
ها في الحياة والتنقل والتعليم
وحق
جسدها،
ّ
ّ
 ..كل شــيء يتوقـ ّـف عندمــا يتـ ُّـم تعنيــف املرأة.
ٌ
هنــاك نســاء توقفــن عــن الخــروج مــن البيــت
بســبب التحـ ّـرش ،ومنهــن مــن ارتــدت النقــاب
لتفــادي مالحقــة ّ
الرجــال لهــا فــي الشــارع.
وقليلــون مــن ّ
الرجــال هــم الذيــن يســتمعون
ّ
ّ
ويصدقــون
لحكايــات النســاء عــن العنــف،
ُّ
الرعب الذي يعشن فيه.
جبهــة أخــرى للعنــف الجنســي تتمثــل فــي
ُ
ســر التــي تتصالــح مــع املجــرم وأســرته،
األ ّ
بتلقــي مبلــغ مــن املــال تعويضــا عــن الضــرر.
يحضرنــي هنــا نمــوذج واحــد مــن بــن كثيــر،
ّ
ُ
إكرام الطفلة املغربية التي اغتصبت ،وتخلى
األب عـ ّـن حقوقهــا مقابــل املــال .وخــرج املجــرم
إلــى الشــوارع ليفعلهــا مــرة أخــرى ،بــا شــك.
وبينمــا تضيــع حيــاة إكــرام ،ذهــب املــال إلــى
ّ
األّســرة التي لن تكلف نفسُــها حتى بعالجها
ّ
النفســي ،مــن اآلثــار املدمــرة للجريمــة.
ـتعيش وهي فاقدة الثقة في األســرة التي
وسـ
ّ
ـيء
باعت حقها ،وفي القانون الذي ســمح ُبشـ ٍ
املجتمــع الســليم ُ الــذي ال تســارع
كهــذا .أيــن ُ
نتهكــن أجســاد
فيــه عائــات امل ِ
غتصبــن ،وامل ِ
النســاء وخصوصيتهــن ،إلــى حمايتهــم
وإخراجهم من ّ
السجن الذي يستحقونه؟
كل مغتصـ ٍـب قنبلــة موقوتــة ،قــد يعــاود
جريمتــه فــي أي وقــت إذا نجــا مــن العقاب .بل
حتــى لــو دخــل ّ
الســجن فســيخرج ليغتصــب

نائب رئيس التحرير حسام كنفاني

¶

مرة أخرى ،إذا كانت ّ
ّ
ّ
محكوميته بسيطة.
مدة
وربمــا ُيعيــد اغتصــاب ضحيتــه ،ويقتلهــا.
وهــذا مــا حــدث مــع شــيماء الجزائريــة ،التــي
خــرج مغتصبهــا بعــد أربــع ســنوات مــن
ّ
الســجن ،وهــي مــدة قصيــرة جــدا ،ليختطفهــا
ّ
ويغتصبهــا ،ويقتلهــا ويحــرق جثتها .تخيل
ّ
ّ
يتجرأ
شخصا كهذا داخل كل مغتصب ،فمن
علــى انتهــاك جســد امــرأة ،أو جس ّــد طفــل ،فقد
شــيء مــن دون أن يــرف لــه جفــن.
يفعــل كل
وبالتالــيُ ،املــدد ّ
الســجنية الطويلــة قد تمنعه
مــن تكــرار جريمتــه؛ بحيــث يبقــى طويــا
خلــف القضبــان ،بمــا يكفــي لينســى هوايتــه
الوحشــية ،ويكــون قــد ّ
تقدم فــي العمر ،بحيث
لن يقدر على تكرار فعلته.
لكــن بــدل هــذا لدينــا اإلفــات مــن العقــاب،
وحمايــة املجــرم ،بــل وتحميــل املســؤولية
للضحيــة .مـ ّـرة نــزل شــخص يقــدم نفســه
مستشــارا نفســيا فــي إحــدى اإلذاعــات
الخاصة ،بثقله الذكوري على مســتمعة قالت
إن خطيبهــا أخذهــا إلى شــقتهُ ،ليريها إياها،
واغتصبها هناك .هنا ،بدال من التخفيف عن
ّ
الضحيــة وإر ُشــادها إلــى طــرق الخــروج مــن
ً
ً
ولومــا عليهــا:
األزمــة ،نــزل «املستشــار» قرعــا
ـت معــه؟ كنــت
مــاذا كنــت تعتقديــن؟ ملــاذا ذهبـ ِ
تعرفــن مــا الــذي قــد يحـ ُـدث وذهبــت معــه مع
ذلــك .أنــت املالمــة ،وأنــت املســؤولة ،مــا كان
ً
يجــب أن توافقيــهّ .وبــدل مــن أن يمنــح املــرأة
ً
ّ
املســكينة ســبيل للنجــاة ممــا حــدث ،حملهــا
الذنــب .وإذا مــا انتحــرت هــذه الســيدة بعــد
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مغتصب قنبلة
كل
ٍ
موقوتة ،قد يعاود
جريمته في أي وقت
إذا نجا من العقاب .بل
السجن
حتى لو دخل ّ
فسيخرج ليغتصب م ّرة
أخرى

هــذا ،لــن يحاســبه أحـ ٌـد ّعلــى ذلــك .فهــو يمثــل
املجتمــع الــذي يجلد الضحية ،بدل أن يعاقب
املجــرم الــذي ســيرتبط بأخــرى ،وينجــب
ّ
األوالد ويعيــش حياتــه كأن ال شــيء حــدث.
وفــي الواقــع ،شــخص كهــذا ،واســمه مؤمــن
الدريبــي ،يقـ ّـدم نفســه خبيــرا اجتماعيــا ،على
الرغم من أنه ليس ّ
مكونا في ذلك .إضافة إلى
رعونته.
تحميــل الضحيــة املســؤولية يصــل إلــى
ّ
األطفــال والطفــات ،حيــث ال تقــل ردود الفعــل

المكاتب
¶ المكتب الرئيسي ،لندن
Unit5, Central Park, Central Way, London, NW 10 7FY
Tel: 00442071480366
¶ مكتب الدوحة
الدوحة ــ الدفنة ــ برج الفردان ــ الطابق العاشر ــ
هاتف0097440190600 :

عــن هــذه الجرائــم فداحــة ،مــن قبيــل أن يقــول
بعضهــم إن الطفــل الضحية قاوم االغتصاب،
حسب اعترافات املجرم.
ّولم يستسلم ُ ّ
بشكل من األشكال،
املرأة
ف
عن
كل ما حولنا ي
ٍ
وكلمــا كانــت املــرأة علــى قــدر أكبــر مــن الوعــي
العنــف
بإنســانيتها ،ازداد شـ
ـعورها بثقــل ّ
ّ
عليهــا أو حولهــا .صحيـ ٌـح أن بعــض النســاء
يقبلن العنف ويمارسنه ،وال يمانعن العيش
ّ ُ
ّ ّ
معظمهن تجبرهــن الظروف
تحــت ثقلــه ،لكــن
َ
ّ
التحمــل حتــى آخر نفس .حتى لو حاول
علــى
القانــون حمايــة املــرأة ،فاملجتمــع ال يفعل ،وال
يحفــظ كرامتهــاّ .
والدليــل أن قانــون العنــف
ّ
ُ
العنف
ضد املرأة في املغرب لم يغير من نسب
ّ
ـنوات مــن ســنه.
والتحـ ّـرش ضدهــا ،بعــد سـ
ٍ
ّ
فمــا بالــك بــه وهــو غير ُمن ّصــف؟ والدليل تلك
األحــكام التــي تصـ ُـدر بحــق املغتصبــن الذين
يخرجون بعد سنتني أو ثالث ليعيدوا الكرة.
كل امــرأة تعتبــر ناجيّــة مــن العنف .مهما كان
ّ
العنف ،كل امرأة تعرضت له ،بشكل أو بآخر،
ّ
الجميع.
ليــس العنــف العــام الذي يتعــرض ّله
ّ
بــل ُ
العنــف املبنــي على الجنــسُ .يعنفن ألنهن
نســاء ،نف ّســيا وجنســيا واقتصاديــا .إذا لــم
يكن في الشــارع ففي العمل ،وإذا لم يكن ففي
البيتّ ..
واحد ،واملرأة
تعددت األمكنة والعنف
ّ
ّ
نفسها في حد ذاتها كأنثى ،بغض النظر عن
ّ
يتغيــر
با ّقــي االعتبــارات مســتهدفة ،إلــى أن
ّ
النظــام املهزوز في املجتمعات ،واملائل بشــدة
لصالح الذكورية.
(كاتبة مغربية)

¶ مكتب بيروت
بيروت ــ الجميزة ــ شارع باستور ــ بناية west end 33
هاتف009611442047 - 009611567794 :
¶ البريد اإللكترونيEmail: info@alaraby.co.uk :
¶ لالشتراكاتalaraby.co.uk/subscriptions :
هاتف +97440190635 :جوال+97450059977 :
¶ لإلعالناتalaraby.co.uk/ads :

(عبد الحكيم أبو رياش)

«صوالت وجوالت» للصوص سورية

عبد اهلل البشير

ارتفعــت منــذ عامــن معدالت جرائم الســرقة
فــي مدينتــي الالذقيــة وجبلــة غــرب ســورية،
فال محرمات توقف اللصوص القادرين على
فعــل أي شــيء مــن خلــع وكســر وتحطيــم ،والحصــول
علــى غنائــم مــن كل نوع ومن أي مكان تمهيدًا لبيعها
بدخل يعتبر األهم بالنسبة إليهم.
يصف الناشط اإلعالمي حسام الجبالوي لـ «العربي
الجديــد» الحــال الســائدة في الالذقيــة وجبلة بالقول:
«الخــوف كبيــر واألمــان شــبه مفقــود .إغــاق النــاس
أبواب املباني ال يمنع اللصوص من ســرقة مضخات
ميــاه وألــواح الطاقــة الشمســية التــي تشــكل املصــدر
الوحيــد للســكان للتــزود بنــور الكهربــاء التــي باتــوا
يعتبرونهــا مــن مظاهــر الرفاهيــة ،وليــس حاجــة
أساسية في حياتهم اليومية».
ويلفــت إلــى أن «غالبيــة اللصــوص فــي مأمــن مــن
العقــاب ،باســتثناء أولئــك الذيــن يعملــون بمفردهــم
تحــت ضغــط الجــوع والفقــر .واملشــكلة األســاس التــي
يعانــي منهــا ســكان الالذقيــة أن الشــرطة ال تبــذل
جهــودًا العتقــال اللصــوص املدعومــن واملحســوبني
غالبًا على قادة سابقني في مليشيات الدفاع الوطني،
أو ضبــاط أمــن مقربــن لهم ،ما يســمح باإلفراج عنهم
بعد وقت قصير من اعتقالهم .وهذا أمر شائع يسبب
خوفــا كبي ـرًا للنــاس» .يضيــف« :ينفــذ عناصــر مــن

مليشــيا الدفــاع الوطنــي املزوديــن بأســلحة والذيــن
يحظــون بحمايــة قــادة مليشــيات عمليــات الســلب،
وبينهم عناصر ســابقون في جيش النظام باتوا بال
عمــل بعــد تســريحهم مــن الخدمة .وتســتهدف غالبية
الحوادث أشخاصًا يقودون سيارات خاصة يسلبون
كل مــا يملكــون مــن مــال وأجهــزة هواتــف خلــوي،
وأحيانًا بضائع تكون في حوزتهم».
وفــي  24نوفمبــر /تشــرين الثانــي الجــاري ،أعلــن
مصــدر فــي وزارة الداخليــة التابعــة للنظــام الســوري
أن مواطنــا أبلــغ شــرطة منطقــة الحفــة بالالذقيــة أن
ً
شــخصًا مجهــوال ســرق أغراضــا مــن منزلــه .وأوضــح
املصــدر أنــه «بعــد إجــراء تحقيــق اعتقــل فــرع األمــن
الجنائــي املدعــو عــدي ب .الــذي اعتــرف بســرقة املنــزل
ً
ومنــازل أخــرى فــي الحفــة عبــر التســلل إليهــا ليــا
ً
مســتغال وجود ســكانها في الخارج ،وبيع املقتنيات
التــي غنمهــا للمدعــو جاســم أ .الــذي أوقــف أيضــا،
واعترف بشراء املسروقات».
وفــي العاصمــة دمشــق ،اعتقلــت قــوات شــرطة قســم
الشاغور التابع للنظام السوري أفراد عائلة امتهنوا
الســرقة والنشــل .وقالــت فــي بيــان إن «حســام ن.
وزوجتــه رســمية ج .وبناتهمــا زينــب وأميــرة وشــام
تــرددوا علــى كــراج فــي منطقــة الســيدة زينــب ،حيــث
نشــلوا مواطنــن وســرقوا محتويــات فــي ســيارات.
واعتــرف حســام خــال التحقيــق بتشــغيل زوجتــه
وبناتــه فــي النشــل لشــراء مخــدرات كونــه متعاطيــا

ومدمنــا .وكشــف التدقيــق فــي وضعــه وجــود بالغات
عــدة تطالــب بالبحــث عنــه ومالحقتــه بتهــم النشــل
وتعاطي املخدرات وأخرى مختلفة».
ويتحــدث يونــس عمــار ،املقيــم فــي منطقــة جرمانــا
بريــف دمشــق لـ«العربــي الجديــد» ،عــن أن «الســرقات
شــائعة مــن خــال اســتغالل اللصــوص الفتــرات
الطويلة النقطاع الكهرباء ،وتشمل إلى املنازل سرقة
إطــارات ســيارات ،علمــا أن املنــازل األرضية هي األكثر
اســتهدافًا حاليــا .واللصــوص ال يوفــرون أي شــيء
يســتطيعون حملــه ،ويدخلــون أي منــزل يغيــب عنــه
أصحابــه» .وتوســعت أخي ـرًا دائــرة الســرقة لتشــمل
أمــاكًا عامــة فــي حمــص ،بينهــا أجهــزة لالتصــاالت
ّ
واإلنترنــت ،مــا عطــل الخدمــات فــي أجــزاء كبيــرة مــن
أحيــاء البياضــة وديــر بعلبــة والزهــراء واإلنشــاءات
واملحطــة وبابــا عمرو ومنطقة طريق زيدل في مدينة
حمــص ،وقــرى البويضــة وخربــة الحمــام وحاويــك
ومناطق أخرى في ريف حمص.
أيضــا ،يقــول النــازح مــن ريــف إدلــب الجنوبــي عامــر
أبــو أحمــد والــذي يقيــم فــي مخيــم قــرب مدينــة الدانــا
شــمال إدلــب لـ«العربــي الجديد» الذي ســرقت دراجته
الناريــة قبــل أشــهر« :يركــز الســارقون فــي منطقتنــا
على الدراجات النارية بالدرجة األولى لسهولة مهمة
الحصول عليها ونقلها ،إذ يكفي أن يغيب أصحابها
لدقائــق قليلــة ،كــي ال يجــدوا دراجاتهــم الناريــة لــدى
عودتهــم إلــى مــكان ركنهــا .يقتنــص اللصــوص أدنــى

تزايد مقلق للسرقات
توسعت جــرائــم الــســرقــة فــي حمص لتشمل
أمالكًا عامة ،وأجهزة االتصاالت واإلنترنت ،مما
ّ
يعطل الخدمات األساسية ،كما شهدت حلب
ارتفاعًا بنسبة  80في المائة في عدد الجرائم
خالل السنوات الثالث الماضية ،وبلغت نسبة سرقة
المنازل  81في المائة ،وأظهر استطالع للرأي أن 75
في المائة من السكان يخشون التعرض للسرقة.

فرصــة الرتــكاب فعلتهــم ،مــن دون أن يهتمــوا بمــا
قــد يحــدث» .ويــروي مصــدر فــي مدينــة القامشــلي
بمحافظــة الحســكة شــمال شــرقي ســورية الخاضعــة
لســيطرة «قــوات ســورية الديمقراطيــة» (قســد)
لـ«العربي الجديد» أن «حوادث السرقة تشمل مناطق
محيطــة باملدينــة أيضــا ،وال تقتصــر علــى بيــوت ،إذ
يقتحــم اللصــوص مــزارع يســلبون معــدات صناعيــة
وزراعيــة منهــا .وقبــل أيــام ،نهــب لصــوص محتويات
مزرعــة فــي قريــة خالــد غلــو بينهــا مــواد بنــاء جلبــت
إلنشــاء مشــروع دواجن .كما ســرقوا ألواحًا كهربائية
داخل مستودعات كسروا أبوابها الرئيسية».
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الدول الغنية تدفع ثمن
احتكار لقاحات كورونا

على الرغم من عدم تسجيل أي وفيات مرتبطة
بالمتحور الجديد «أوميكرون» حتى اليوم ،إال أن ظهوره
أحدث هلعًا حول العالم ،فقررت بعض الدول إغالق
حدودها ،وقررت دول أخرى تشديد القيود االحترازية

المتحور
أوميكرون
لندن ـ العربي الجديد

يــواصــل متحور فـيــروس كورونا
ال ـج ــدي ــد «أوم ـ ـي ـ ـكـ ــرون» ال ـظ ـهــور
ف ـ ــي ال ـ ـعـ ــديـ ــد م ـ ــن دول الـ ـع ــال ــم،
مثيرًا الـخــوف فــي نـفــوس مــايــن البشر من
إمكانية فرض قيود جديدة ،أو عودة الدول
إلـ ــى ال ـق ـي ــود ال ـت ــي ف ــرض ــت س ــاب ـق ــا م ــع ب ــدء
انـتـشــار الـجــائـحــة ،وال ـتــي مــا زال االقـتـصــاد
ال ـع ــامل ــي يـ ـح ــاول ال ـت ـع ــاف ــي م ــن تــداع ـيــات ـهــا
املستمرة منذ عامني .وقالت منظمة الصحة
الـعــاملـيــة ،أمــس اإلث ـنــن ،إن املـتـحــور الجديد
مــن املــرجــح أن يشكل خـطـرًا عامليًا «مرتفعًا
ل ـل ـغــايــة» ،وق ــد ي ـكــون ل ــزي ــادة ع ــدد إصــابــات
ك ــوف ـي ــد 19-ال ـجــديــدة «ع ــواق ــب وخ ـي ـمــة» في
بعض املـنــاطــق ،وحـثــت ال ــدول على اإلس ــراع
بتطعيم الفئات ذات األولــويــة ،و«التأكد من
وضع خطط لتخفيف األزمات» للحفاظ على
الـخــدمــات الصحية األســاس ـيــة ،مـشـيــرة إلــى
أن «أوميكرون به عدد لم يسبق له مثيل من
التحورات ،وبعضها يثير القلق».
فهم مستوى الخطورة

واكتشف «أوميكرون» ،ألول مرة في جنوب
أفريقيا ،وتم رصده الحقًا في دول عدة بينها
أستراليا وبلجيكا وبوتسوانا وبريطانيا
وكـنــدا والــدنـمــارك وفــرنـســا وأملــانـيــا وهونغ
كـ ــونـ ــغ وإس ـ ــرائ ـ ـي ـ ــل وإي ـ ـطـ ــال ـ ـيـ ــا وه ــولـ ـن ــدا
والـبــرتـغــال .وتـقــول منظمة الصحة العاملية
إن األمــر قــد يستغرق مــا بــن «أي ــام إلــى عدة
أس ــاب ـي ــع» لـفـهــم م ـس ـتــوى خ ـط ــورت ــه ،لكنها
صنفته باعتباره «مثيرا للقلق» ،وأكــدت أن
«الحاالت املتزايدة بصرف النظر عن التغير
ً
في شدتها ،قد تشكل طلبًا هائال على أنظمة
الــرعــايــة الـصـحـيــة ،ورب ـمــا ت ــؤدي إل ــى زي ــادة
معدالت اإلصابة باألمراض ،وزيادة الوفيات،
كما سيكون التأثير على الفئات الضعيفة
من السكان كبيرًا ،ال سيما في البلدان التي
تنخفض فيها معدالت التطعيم» .وفي حني
أعلنت منظمة الصحة العاملية ،يــوم األحــد،
ّ
أن اخ ـت ـب ــارات «ب ــي س ــي آر» ال تـ ــزال فـ ّـعــالــة
ّ
لناحية الكشف عن املتحور الجديد ،إال إنها
ّ
ع ــادت لتشير إلــى أن هـنــاك دراس ــات جارية
ّ
من أجل قياس مدى فعالية األدوات األخرى
املستخدمة لتشخيص اإلصابة.
ال وفيات

ول ـ ــم ي ـت ــم ح ـت ــى اآلن ،ت ـس ـج ـيــل أي ـ ــة وف ـي ــات
مرتبطة بـ«أوميكرون» ،لكن منظمة الصحة
ال ـع ــامل ـي ــة ق ــال ــت إن هـ ـن ــاك ح ــاج ــة مل ــزي ــد مــن
األبـحــاث للوصول إلــى فهم أفضل الحتمال
ت ـغ ـل ـبــه ع ـل ــى الـ ـلـ ـق ــاح ــات ،أو ع ـل ــى امل ـن ــاع ــة
املـكـتـسـبــة ب ـعــد اإلص ــاب ــة ،وأض ــاف ــت أن ــه من

في ظل احتكار
الدول الغنية للقاحات
المضادة لكوفيد19-
على حساب الدول
ّ
يحذر خبراء
الفقيرة،
من انتشار متحورات
جديدة ،على غرار
«أوميكرون»
ناصر السهلي

هذا ما
نعرفه عنه
حتى اليوم

املـتــوقــع الـحـصــول عـلــى املــزيــد مــن البيانات
خــال األسابيع املقبلة .وصــدر أول بــاغ عن
املـتـحــور الـجــديــد ي ــوم  24نــوفـمـبــر /تشرين
الثاني ،من جنوب أفريقيا التي ارتفعت فيها
اإلصابات بشكل كبير ،وانتشر املتحور منذ
ذل ــك ال ـح ــن ،وتـسـبــب ف ــي ف ــرض ال ـعــديــد من
ال ــدول قـيــودًا على حــركــة السفر فــي محاولة
لعزل نفسها .وأكدت منظمة الصحة العاملية
في أحدث توجيهاتها ،أنه يتعني على الدول
استخدام «نهج يستند إلى املخاطر لتعديل
إجراءات السفر الدولية في الوقت املناسب»،
م ـط ــال ـب ــة ال ـ ـ ـ ــدول ب ـ ــ«اإلب ـ ـقـ ــاء ع ـل ــى الـ ـح ــدود
مفتوحة» ،وأضافت أنه «من املتوقع إصابة
األشـ ـ ـخ ـ ــاص امل ـط ـع ـم ــن ب ـل ـق ــاح ــات ك ــورون ــا
باملتحور الجديد ،وإن كان بنسبة محدودة».
أكثر قابلية لالنتقال

م ــن جـهـتــه ،رج ــح الـخـبـيــر ال ـب ــارز ف ــي مـجــال
األمـ ــراض املـعــديــة فــي جـنــوب أفــريـقـيــا سالم
عـ ـب ــد ال ـ ـكـ ــريـ ــم ،أمـ ـ ــس اإلثـ ـ ـن ـ ــن ،أن ل ـق ــاح ــات
كوفيد 19-الحالية ستكون فعالة في الحماية
من األعراض الشديدة للمتحور «أوميكرون»،
أو الـحــاجــة إل ــى دخ ــول املستشفى مــن جــراء
اإلص ــاب ــة ب ـهــا ،وق ــال عـبــد ال ـكــريــم ،ال ــذي كــان
املـسـتـشــار الــرئـيـســي للحكومة خ ــال جهود

االستجابة األولى للجائحة ،إنه «من السابق
ألوانه القول ما إذا كان «أوميكرون» يتسبب
ف ــي ظ ـه ــور أع ـ ــراض مــرض ـيــة أك ـث ــر ح ــدة من
ال ـســاالت الـســابـقــة ،ومــع ذل ــك ،يـبــدو أن هــذا
املـتـحــور أكـثــر قابلية لــانـتـقــال ،وأكـثــر قــدرة
عـلــى إص ــاب ــة األش ـخ ــاص املـحـصـنــن ،س ــواء
الـحــاصـلــن عـلــى التطعيم ،أو املـتـعــافــن من
عدوى سابقة».
خطة عالمية

وتـ ـب ــذل م ـن ـظ ـمــة ال ـص ـح ــة ال ـع ــامل ـي ــة ج ـه ــودًا
للتوصل إلــى اتـفــاق دول ــي ملحاربة األوبـئــة،
وانـ ـض ــم امل ــدي ــر الـ ـع ــام لـلـمـنـظـمــة ،ت ـي ــدروس
أدهـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــوم غ ـ ـي ـ ـبـ ــري ـ ـسـ ــوس ،اإلثـ ـ ـ ـن ـ ـ ــن ،إلـ ــى
املستشارة األملانية أنغيال ميركل ،ورئيس
ت ـش ـي ـل ــي ،س ـب ــاس ـت ـي ــان ب ـن ـي ـي ــرا ،ف ــي جـلـســة
افتراضية ضمت الدول األعضاء في مجلس
الـصـحــة الـعــاملــي ،ملناقشة وض ــع خـطــة عمل
عــاملـيــة تـسـتـهــدف مـنــع األوب ـئ ــة املستقبلية،
واالس ـ ـت ـ ـع ـ ــداد ل ــاسـ ـتـ ـج ــاب ــة لـ ـه ــا ف ـ ــي ح ــال
حدوثها.
واعتبر غيبريسوس أن ظهور «أوميكرون»
يوضح خطورة الوضع العاملي وهشاشته،
مطالبًا باتفاق «ملزم قانونيًا» حول األوبئة
ألن الـنـظــام الـحــالــي ال يـعـطــي حــاف ـزًا لـلــدول
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لـلـتـنـبـيــه ض ــد ال ـت ـه ــدي ــدات ال ـت ــي ستصلها
حـتـمــا ،مــؤك ـدًا أن ــه ك ــان ينبغي م ــدح كــل من
جـنــوب أفــريـقـيــا وبــوتـســوانــا ،حـيــث اكتشف
ً
املتحور الجديد ،بدال من تعريضها للعقاب،
في إشارة إلى قيود السفر التي أعلنتها كثير
من الدول من وإلى دول جنوب قارة أفريقيا.
ورغم هذا ،فإن مشروع القرار املعروض على
مجلس الصحة العاملي ال يدعو إلــى العمل
مـ ــن أج ـ ــل الـ ـت ــوص ــل إل ـ ــى «مـ ـع ــاه ــدة تـخــص
األوب ـئــة» ،أو «وسيلة ملزمة قانونًا» مثلما
يريد البعض من أجل تحفيز ردة فعل دولية
في حالة حدوث جائحة أخــرى .وسعت عدة
دول ،من بينها دول أوروبية ،لوضع تسمية
قـبــل ال ـشــروع فــي الـعـمــل عـلــى مـعــاهــدة ،لكن
الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة ودول أخ ـ ــرى ردت بــأن
جوهر أي اتفاق يجب أن يعد أوال قبل إطالق
أي تسمية.

تمويل يعتمد عليه

ودع ــت املـسـتـشــارة األملــان ـيــة أنـغـيــا ميركل
إلــى «تمويل يعتمد عليه» ملنظمة الصحة
ال ـع ــامل ـي ــة ،وزيـ ـ ـ ــادة امل ـس ــاه ـم ــات م ــن ال ـ ــدول
األع ـ ـضـ ــاء ،وق ــال ــت ف ــي رس ــال ــة مـ ـص ــورة إن
«األثــر الكارثي لجائحة كوفيد 19-بالنسبة
للصحة واالق ـت ـصــاد يـجــب أن يـكــون درس ــا.
الفيروسات ال تعرف حــدودًا وطنية ،ولهذا
يجب أن نفرض إجــراءات لتحسني الوقاية،
واالك ـت ـشــاف املـبـكــر ،واالس ـت ـجــابــة بــأسـلــوب
ملزم دول ـيــا» .ونشر سيمون مانلي ،سفير
بــريـطــانـيــا ف ــي جـنـيــف ،نـسـخــة م ــن مـســودة
نـصـيــة ات ـف ــق عـلـيـهــا ب ــاإلج ـم ــاع ك ـمــا تنص
ق ـ ــواع ـ ــد الـ ـصـ ـح ــة الـ ـع ــاملـ ـي ــة ف ـ ــي مـ ـث ــل ه ــذه
القضايا ،وقال إن «متحور أوميكرون يظهر
مجددًا سبب احتياجنا لتفاهم مشترك حول
كيفية استعدادنا واستجابتنا للجائحات،
وب ــال ـت ــال ــي ع ـل ـي ـنــا أن ن ـل ـعــب ج ـم ـي ـعــا وف ـقــا
للقواعد نفسها».
إجراءات الدول

12

عدد الدول غير األفريقية التي رصدت
«أوميكرون» ،ومن بينها أستراليا
وبريطانيا وكندا وألمانيا.

وقــالــت الـيــابــان ،أمــس اإلثـنــن ،إنها ستغلق
حدودها أمام األجانب اعتبارًا من منتصف
ل ـي ــل الـ ـث ــاث ــاء ،كـ ــإجـ ــراء احـ ـ ـت ـ ــرازي ،ك ـم ــا أن
الـ ـي ــاب ــانـ ـي ــن الـ ـع ــائ ــدي ــن مـ ــن دول مـ ـح ــددة
سـ ـيـ ـضـ ـط ــرون ل ـ ــدخ ـ ــول حـ ـج ــر صـ ـح ــي فــي
م ـن ـشــآت مـخـصـصــة ،وذلـ ــك ع ـلــى ال ــرغ ــم من
أن الـبــاد لــم تــرصــد حتى اآلن أي إصــابــات
بـ ـ ــ«أومـ ـ ـيـ ـ ـك ـ ــرون» .وأكـ ـ ـ ــدت أسـ ـت ــرالـ ـي ــا أن ـهــا
س ـت ــراج ــع خـطـط ـهــا إلع ـ ــادة ف ـتــح ح ــدوده ــا
أمــام املهاجرين والـطــاب اعتبارًا مــن بداية
ديسمبر /كانون األول ،وذلــك بعد تسجيل
أول ـ ـ ــى اإلصـ ـ ــابـ ـ ــات بـ ـ ــ«أومـ ـ ـيـ ـ ـك ـ ــرون» ،وقـ ــال

رئيس ال ــوزراء ،سكوت موريسون ،إنــه «من
السابق ألوان ــه بعض الـشــيء» إع ــادة فرض
حـ ـج ــر صـ ـح ــي عـ ـل ــى املـ ـس ــاف ــري ــن األج ــان ــب
مل ــدة أس ـبــوعــن ،و«سـنـتـخــذ ق ـ ــرارات هــادئــة
ومعقولة» .ورصدت البرتغال  13إصابة بني
العـبــن وأع ـضــاء مــن فــريــق «بلينينسيش»
ل ـك ــرة ال ـق ــدم ف ــي ل ـش ـبــونــة ،ب ـعــد ع ـ ــودة أحــد
الالعبني مؤخرًا من جنوب أفريقيا .وذكرت
ال ـح ـك ــوم ــة ال ـس ــوي ـس ــري ــة أن ـه ــا رص ـ ــدت أول
إص ــاب ــة مـحـتـمـلــة بــامل ـت ـحــور «أومـ ـيـ ـك ــرون»
لشخص عــاد مــن جـنــوب أفريقيا قبل نحو
أسبوع ،وقررت تشديد القيود على الدخول
للحيلولة دون انـتـشــاره ،وشـمــل ذلــك إلــزام
املسافرين من  19دولة بتقديم اختبار سالب
ل ــدى اسـتـقــالـهــم ال ـطــائــرة ،عـلــى أن يدخلوا
الحجر الصحي عشرة أيــام بعد وصولهم.
وفــي النمسا ،ذكــرت مـصــادر صحية أنــه تم
رصد أول إصابة باملتحور الجديد ،وأعلنت
اس ـك ـت ـل ـن ــدا عـ ــن رصـ ـ ــد سـ ــت إص ـ ــاب ـ ــات ب ــه،
مضيفة أن مسؤولي الصحة العامة يعملون
للوقوف على مالبسات هذه اإلصابات.
وحـ ـظ ــرت ال ـح ـكــومــة امل ـغ ــرب ـي ــة ،أمـ ــس األول
األحد ،جميع رحالت الركاب الدولية الوافدة
مل ــدة أس ـب ــوع ــن ،اع ـت ـب ــارا م ــن  29نــوفـمـبــر/
تشرين الثاني.
وقـ ــالـ ــت وزارة الـ ـصـ ـح ــة فـ ــي سـ ـنـ ـغ ــاف ــورة،
إنـهــا أرج ــأت فتح حــدودهــا أم ــام املسافرين
امل ـط ـع ـم ــن الـ ـق ــادم ــن مـ ــن دول فـ ــي ال ـش ــرق
األوس ــط ،مثل قطر والـسـعــوديــة واإلم ــارات،
نظرا لدورها «كنقاط نقل» للدول املتضررة
باملتحور الجديد .ودعا العديد من الساسة
األملان البارزين إلى فرض قيود أكثر صرامة
الحـ ـت ــواء اإلص ــاب ــة ب ـف ـي ــروس ك ــورون ــا بعد

اكتشف «أوميكرون»
ألول مرة بجنوب أفريقيا
صد الحقًا بدول عدة
ورُ ِ
المتحور الجديد أكثر
قابلية لالنتقال وأكثر قدرة
على إصابة المحصنين

وصول معدل اإلصابة إلى مستوى قياسي
ج ــدي ــد ،وتـ ــزايـ ــد امل ـ ـخـ ــاوف بـ ـش ــأن امل ـت ـحــور
«أوميكرون» الذي اكتشفت إصابتني به في
والي ــة بــافــاريــا الجنوبية ،كما قــال مسؤول
في واليــة هيس الغربية إنه تم تأكيد حالة
مشتبه بها لراكب قــادم من جنوب أفريقيا.
وقال وكالء سفر ،اإلثنني ،إن بعض الراغبني
فــي الـسـفــر ي ـف ـكــرون فــي إل ـغــاء خـطـطـهــم ،أو
إرجــائ ـهــا ،فــي ض ــوء الـقـيــود ال ـجــديــدة التي
نـجـمــت عــن رص ــد «أوم ـي ـك ــرون» ،بـمــا يـهــدد
التعافي الهش لصناعة السياحة العاملية.
وتمثل دول جـنــوب ال ـقــارة األفــريـقـيــة ،التي
ُ
اكتشف فيها «أوميكرون» ،نسبة ضئيلة من
حــركــة السفر الــدولــي على مستوى العالم،
لكن بضع دول أعلنت إغــاق حــدودهــا أمام
جميع املسافرين األجانب ،كما شددت دول
م ـن ـهــا بــري ـطــان ـيــا وأس ـت ــرال ـي ــا ال ـق ـي ــود على
الوافدين بسبب املتحور الجديد.

ّ
ّ
ملتحور «أوميكرون»
ُيؤثر االنتشار الكبير
ل ـف ـيــروس ك ــورون ــا ال ـجــديــد ،الـ ــذي ُرص ــد
ألول مرة في جنوب أفريقيا ،على معظم
البلدانُ ،
وي ّ
كرس غياب العدالة بني الدول
امل ـت ـق ــدم ــة وال ـن ــام ـي ــة .وتـ ـتـ ـص ـ ّـرف الـ ــدول
الغنية بأنانية ،من خالل تركيز اللقاحات
املضادة لكورونا في مجتمعاتها ،ما دفع
الخبراء إلــى التحذير مــن خـطــورة األمــر،
ّ
وذلك ربيع العام الحالي ،باعتبار أن ترك
الدول النامية من دون لقاحات لن يؤدي
إلى الحد من الوباء.
ّ
وي ـبــدو أن دول ال ـش ـمــال األوروب ـ ــي أكـثــر
راحة باملقارنة مع دول جنوب القارة ،في
ظل ارتفاع نسبة التلقيح لديها ،وتأمني
حصول نسبة كبيرة من مواطنيها على
جرعتي اللقاحات خــال األشـهــر القليلة
املقبلة .تشهد إيطاليا احتجاجات بسبب
ت ـ ـشـ ـ ّـدد ال ـس ـل ـط ــات وف ــرضـ ـه ــا إجـ ـ ـ ــراءات
جــديــدة ملكافحة كــورونــا لتعويض بطء
ع ـم ـل ـيــات ال ـت ـل ـق ـيــح .ع ـل ــى ع ـك ــس ال ــواق ــع
فـ ــي الـ ــدن ـ ـمـ ــارك ،ح ـي ــث ت ـ ـجـ ــاوزت نـسـبــة
الحاصلني فيها على الجرعة التعزيزية
(الثالثة) عشرة في املائة .أما في إيطاليا
والنمسا ،فقد تلقى  60في املائة الجرعة
األولى من اللقاحات ،في وقت تشهد دول
العالم الثالث نقصًا كبيرًا.
وكـشـفــت الــوكــالــة الــوطـنـيــة لـلـصـحــة في
كوبنهاغن عــن إصابتني بــ«أومـيـكــرون»
(مع توقع ارتفاع األرقام) .وعلى الرغم من
ّ
أن املواطنني شعروا بالراحة خالل فترة
الصيف ،في ظل السيطرة على الوباء إلى
درجة لم يعودوا فيها مجبرين على وضع
الكمامات ،والعودة إلى مشاهدة مباريات
كرة القدم في دوري أبطال أوروبــا داخل
وخ ــارج ال ـبــاد ،واإلق ـبــال على الـحــانــات،
ه ــا ه ــي الـ ـب ــاد ت ـع ــود إلـ ــى فـ ــرض وضــع
الكمامات ،إذ ال يمكن مواجهة الفيروس
من دون تحصني عادل للشعوب ،وتوزيع
اللقاحات على الدول الغنية والفقيرة في
آن .الـكـشــف عــن مـصــابــن ج ــدد بمتحور
«أوم ـي ـك ــرون» ح ــول ال ـعــالــم ،وال ــذي يثير
قلق منظمة الصحة العاملية ،دفع األمني
ال ـع ــام ملـنـظـمــة «أوكـ ـسـ ـف ــام» ،كــريـسـتـيــان
وايز ،إلى التحدث عن غياب املساواة في
تــوزيــع اللقاحات ،األمــر الــذي يــؤدي إلى
زيـ ــادة ال ـط ـفــرات وبــال ـتــالــي امل ـت ـحــورات.
ونقلت عنه الصحافة الدنماركية قوله
«ليس من العدل أال يحصل الفقراء على
اللقاحات .كما أن ذلك ليس تصرفًا ذكيًا
من قبل الدول الثرية للتوصل إلى حلول
مستدامة ،وهو ما تظهره الطفرة األخيرة
ّ
لكوفيد ،19-ما يؤكد أن املخاطر كبيرة مع
احتمال ظهور طفرات جديدة» .وحاولت
«أوكسفام» لوقت طويل ،الضغط من أجل
زيادة توزيع اللقاحات على دول الجنوب
األق ــل حـظــا ،وكـســر قــواعــد احتكار إنتاج
ال ـل ـقــاحــات ،وت ــأم ــن إنـتــاجـهــا ف ــي ال ــدول
ال ـت ــي ل ــم يـحـصــل غــالـبـيــة سـكــانـهــا على
اللقاحات.
الــرئـيــس األمـيــركــي جــو بــايــدن ،وبحسب
ت ـقــاريــر ت ـحــدثــت ع ــن ال ـن ـتــائــج الــوخـيـمــة
ّ
الحتكار اللقاحات في الدول الثرية ،قال إن
بالده مستعدة لتعليق بــراءات االختراع
الـ ـخ ــاص ــة ب ــالـ ـلـ ـق ــاح ــات ل ـت ـم ـك ــن الـ ـ ــدول

الفقيرة مــن إنتاجها محليًا ،فــي الوقت
ال ــذي ت ـتــردد دول االت ـحــاد األوروبـ ــي في
تبني سياسة كسر االحـتـكــار ،وبالتالي
إت ــاح ــة الـ ـف ــرص ــة أم ـ ــام م ــواطـ ـن ــي ال ـ ــدول
ّ
والحد
النامية للحصول على اللقاحات
من ظهور متحورات جديدة ،والعودة إلى
نقطة الصفر لصالح الشركات العمالقة
ّ
املنتجة لألدوية واللقاحات .كما أن هذا
األم ــر يـعــزز مــوقــف أول ـئــك ال ــذي يتبنون
ّ
نـظــريــة امل ــؤام ــرة ،ويـعـتـبــرون أن كــورونــا
«اختراع يساهم في زيادة أرباح األثرياء
والشركات على حساب أرواح البشر».
وتشهد القارة األفريقية بطئًا في عمليات
التلقيح ،إذ لم تتجاوز النسبة واحدًا في
امل ــائ ــة ،بحسب منظمة الـصـحــة العاملية
والـلـجـنــة الــدول ـيــة للصليب األح ـم ــر ،ما
ّ
ً
يعيد التذكير بأن دوال كثيرة في الشمال
ت ـب ـقــي م ــاي ــن ال ـل ـق ــاح ــات ف ــي مـخــازنـهــا
كجزء من سياسات طــوارئ وطنية ،على
غرار الدنمارك.
إلـ ـ ــى ذل ـ ـ ــك ،يـ ـق ــول أس ـ ـتـ ــاذ ع ـل ــم األحـ ـي ــاء
الــدقـيـقــة ال ـســريــريــة ف ــي جــامـعــة «جـنــوب
ّ
ال ــدنـ ـم ــارك» ،هــانــس يـ ــورن ك ــومل ــوس ،إن
الـ ـن ــاس ي ــواجـ ـه ــون س ـي ــاس ــات خ ـط ـيــرة،
مشددًا في تصريحات للصحافة املحلية

ّ
في كوبنهاغن على أنــه «مــن وجهة نظر
طبية ،أرسلوا اللقاحات إلى الفقراء الذين
ال يستطيعون تـحـ ّـمــل تـكــالـيـفـهــا .ال ــدول
ّ ّ
ال ـف ـق ـيــرة تـ ـح ــاول م ــا اس ـت ـط ــاع ــت ،إل أن
ّ
األنانية تقود العالم .علمًا أن الفيروس
يصيب حتى أولئك الذين تلقوا جرعتي
اللقاح» فــي إش ــارة إلــى تسجيل العدوى
بني من تلقوا جرعتني بعد مرور  6أشهر،
وخ ـط ــورة وســرعــة تـفـشــي «أوم ـي ـكــرون».
ويــرى خبير في منظمة الصحة العاملية
ّ
أن البشرية تتجه ،بفضل هذه السياسات
األنانية املتبعة ،إلــى تحويل كوفيد،19-
م ــع تـ ـح ــورات ــه املـ ـتـ ـك ــررة ،إل ـ ــى «جــائ ـحــة
مـسـتــدامــة ،مــا يـفــرض تـطــويــر اللقاحات
مــن عــام إلــى آخ ــر» .ويــؤكــد أن أوميكرون
هــو «نتيجة مـبــاشــرة لـعــدم امل ـســاواة في
الـحـصــول على الـلـقــاحــات حــول الـعــالــم»،
م ـش ــددًا ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه ع ـلــى ض ــرورة
«ت ـب ـن ــي الـ ـع ــال ــم رؤي ـ ـ ــة مـ ــوحـ ــدة تـضـمــن
وص ــول الـلـقــاحــات إل ــى ال ـجــزء األف ـقــر من
العالم».
النص الكامل
على الموقع األلكتروني
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سياحة الجزائر تخوض تجربة «اإليواء لدى الساكن»
تضم الجزائر مناطق
شعبية قد تشكل نقاط
جذب سياحية ألبناء
الداخل والقادمين من
الخارج .لكن هذا األمر
يصطدم بعراقيل افتقاد
المرافق ،وهو ما تحاول
السلطات تعويضه من
خالل تجربة «اإليواء لدى
الساكن»

بيت ريفي بالقرب
من مليانة
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الجزائر ـ فتيحة زماموش

ت ـض ــع ال ـس ـل ـط ــات الـ ـج ــزائ ــري ــة م ـن ــذ س ـن ــوات
ال ـق ـط ــاع ال ـس ـي ــاح ــي ض ـم ــن أول ـ ــوي ـ ــات خـطــط
اإلن ـ ـ ـعـ ـ ــاش االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ل ـ ـل ـ ـبـ ــاد ،وت ـح ــري ــر
االقـ ـتـ ـص ــاد م ــن ال ـت ـب ـع ـيــة ل ـل ـن ـفــط ،وم ـعــال ـجــة
مـ ـش ــاك ــل ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع الـ ـسـ ـي ــاح ــي ف ـ ــي امل ـن ــاط ــق
الداخلية واملــدن األثرية والصحراء .وأطلقت
أخـيـرًا تجربة نموذجية للسياحة الشعبية
بــاســم «اإليـ ــواء لــدى الـســاكــن» ،والـتــي تسمح
بتجهيز مالكي البيوت في املناطق السياحية
شـقـقـهــم ال ـس ـك ـن ـيــة وت ــأج ـي ــره ــا وفـ ــق ش ــروط
م ـحــددة ،بـهــدف تشجيع الـسـيــاحــة الشعبية
وتعزيز استكشاف التراث الثقافي للمناطق،
خصوصًا تلك التي ال تضم منشآت فندقية.
وت ــواك ــب ال ـت ـجــربــة ال ـن ـمــط ال ـع ــامل ــي ال ـخــاص
باإلقامات السياحية املطبقة في دول عدة.
واختارت وزارة السياحة مدينة منعة في قلب
منطقة األوراس بوالية باتنة ،التي تبعد 620
كيلومترًا من العاصمة الجزائر شرقًا وتضم

ث ــروة سياحية وتــاريـخـيــة كـبـيــرة ومـقـ ّـومــات
ً
تجعلها وجهة للزوار ،نموذجًا أوال لتجربة
«اإليواء لدى الساكن» .وشجعت السكان على
َ
تجهيز منازلهم الستقبال السياح موسميا
أو على مدار السنة.
و ّتـتـمـيــز مـنـعــة ،الـتــي يـطـلــق عليها باللهجة
الشاوية األمازيغية اسم «ثيقليعث نمنعة»،
بأحيائها التاريخية ،أهمها الدشرة أو القرية
القديمة التي تحتوي بيوتًا مبنية من طوب،
وأيـضــا بمعاملها التاريخية مثل دار الشيخ
وزاويـ ـ ـ ــة سـ ـي ــدي ب ـل ـع ـبــاس الـ ـت ــي ب ـن ـيــت ع ــام
 ،1660وقرى أمدوكال وثاقوست والرحاوات،
لكنها تفتقر إلى مرافق الستقبال السياح ،ما
يمنعهم من البقاء فيها أكثر من يوم.
وي ـتــوقــع أن تــوفــر ه ــذه ال ـت ـجــربــة الـسـيــاحـيــة
ال ـش ـع ـب ـي ــة م ـ ـصـ ــادر دخ ـ ــل وع ـ ــائ ـ ــدات مــال ـيــة
ألصحاب املنازل وورش الصناعات التقليدية
والـحــرف التي ستستفيد مــن وسيلة جديدة
لتسويق منتجاتها ،وت ـعــزز أع ـمــال املطاعم
ال ـت ــي ت ـق ــدم م ــأك ــوالت ش ـع ـب ـيــة .ك ـمــا ستعيد

شجعت وزارة السياحة
السكان على تجهيز
منازلهم الستقبال السياح
يتوقع أن توفر التجربة
السياحية الشعبية مصادر
دخل ألصحاب المنازل

إح ـ ـيـ ــاء عـ ـ ـ ــادات وت ـق ــال ـي ــد الـ ـسـ ـك ــان ،وت ـط ـلــق
مهرجانات تستقطب آالف ال ــزوار ،مــا يخلق
فرص عمل ويسهم في تراجع البطالة .يرحب
محمد عكيشة ،الذي يسكن في منعة ،بتجربة
السياحة الشعبية ،ويــأمــل ،على غ ــرار باقي
أهالي املنطقة ،في أن تخلق أجواء تساعد في

إنعاش املجتمع وتسويق املنتجات الثقافية
والـ ـح ــرفـ ـي ــة .ل ـك ـن ــه يـ ـسـ ـت ــدرك بـ ـ ــأن «ال ــوض ــع
ُ
االجتماعي لسكان كـثــر ال يسمح بخوضهم
التجربة ،ألنهم ال يستطيعون تمويل إجراءات
تجهيز بيوتهم الستضافة الـسـيــاح وتأمني
مـتـطـلـبــات إقــام ـت ـهــم فـيـهــا لـلـتـمـتــع بــالـجـمــال
ال ـط ـب ـي ـعــي ل ـل ـم ـن ـط ـقــة ،خ ـص ــوص ــا فـ ــي وادي
تــاســريـفــت ،ال ــذي تــأخــرت الـسـلـطــة كـثـيـرًا في
تقدير قيمته السياحية».
وتشرح األستاذة املتخصصة في علوم التراث
والـسـيــاحــة فــي جــامـعــة بــاتـنــة وري ــدة يخلف،
لـ«العربي الجديد» ،أن «اختيار منطقة منعة
نموذجًا لتجربة اإليــواء لــدى الساكن يرتبط
بواقع كونها مركزًا سياحيًا ذا قيمة كبيرة،
فـتــاريـخـهــا يـعــود إل ــى أكـثــر مــن عـشــرة ق ــرون،
وم ــوق ـع ـه ــا اس ـت ــرات ـي ـج ــي ف ــي إط ــالـ ـت ــه عـلــى
البساتني .كما تتميز عن باقي مناطق الجزائر
ب ـن ـمــط م ـع ـم ــاري ي ـل ـحــظ اسـ ـتـ ـخ ــدام ح ـج ــارة
حمراء ومواد طبيعية في البناء ،وبتنظيمها
احـ ـتـ ـف ــاالت س ـن ــوي ــة ت ـح ـيــي ب ـع ـض ـهــا أعـ ـي ــادًا

تراثية خاصة ،بينها رأس السنة األمازيغية
(ع ـيــد ال ـنــايــر) املـ ــؤرخ فــي  13ي ـنــايــر /كــانــون
ال ـثــانــي ،وع ـيــد الــرب ـيــع ف ــي م ـ ــارس /آذار ،ما
يجعلها وجهة سياحية قادرة على استقطاب
الــزوار من كل مكان .وفي كل األحــوال ،تحتاج
املنطقة إلى مراكز إليواء السياح تحافظ على
خصوصيتها» .بالطبع ،تستهدف التجربة
األولــى في الجزائر تحريك الركود السياحي
وت ـ ــدارك الـنـقــص فــي مــرافــق اإلي ـ ــواء ،وتلبية
احتياجات ارتفاع الطلب عليها خالل فترات
العطل وفــي نهاية األسـبــوع ،إذ تتعذر غالبًا
زيارة العائالت املناطق السياحية ،خصوصًا
املدن األثرية ،أو اإلقامة فيها.
وتـ ـتـ ـح ــدث ن ـص ـي ــرة آي ـ ــت ح ـم ــي الـ ـت ــي تـهـتــم
بتاريخ املدن ،لـ«العربي الجديد» ،عن صعوبة
االنـ ـتـ ـق ــال إل ـ ــى املـ ـن ــاط ــق األث ـ ــري ـ ــة امل ـش ـه ــورة
بمعاملها التاريخية ،بسبب ُبعدها عن املدن
وعدم وجود مراكز إيواء فيها ،وتقول« :رغبت
مرات في زيارة قرى كثيرة كي أتمتع بجمالها
الـ ــذي أش ــاه ــد صـ ــوره ول ـق ـطــاتــه ع ـلــى مــواقــع

الـتــواصــل االجـتـمــاعــي ،أو تلك الـتــي تتضمن
زوايـ ــا وم ـســاجــد وم ــواق ــع احـتـضـنــت أحــداثــا
تــاري ـخ ـيــة ،لـكـنـنــي أتـ ــردد دائ ـم ــا ف ــي زيــارتـهــا
بسبب نـقــص امل ــراف ــق ،وصـعــوبــة االستمتاع
بإجازة نهاية األسبوع أو العطل املدرسية».
وي ــرى الخبير فــي ال ـتــراث املـهـنــدس عبد الله
ف ــرح ــي ال ـ ــذي ي ـن ـشــط فـ ــي ج ـم ـع ـيــة ل ـلـحـفــاظ
على امل ــدن األثــريــة فــي منطقة تبسة (ش ــرق)،
فــي حــديـثــه لــ«الـعــربــي ال ـجــديــد» ،أن تشجيع
السلطات مواطني املناطق السياحية واألثرية
ع ـلــى ت ـحــويــل م ـســاك ـن ـهــم إلـ ــى م ــراك ــز إليـ ــواء
السياح واستقبالهم «تجربة جيدة قد تعمم
على كل املناطق السياحية في البالد ،وتحفز
مـخـتـلــف الـ ــوكـ ــاالت وال ـج ـم ـع ـيــات والـ ـن ــوادي
املحلية الـتــي تهتم بالسياحة وال ـتــراث على
تسويق منتجات إلنعاش القطاع».
النص الكامل
على الموقع األلكتروني
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الحديقة الجليدية الوطنية
الحديقــة الجليديــة الوطنيــة هــي سلســلة جبــال جميلــة ،وهــي جــزء مــن حديقة وطنية فــي مونتانا بالواليــات املتحدة
األميركية .قد تختفي في العام  2030بســبب تغير املناخ ،وهي جزء من قائمة األماكن املمتعة للســفر .إنها منطقة
اســتثنائية ،تقــع بــن ألبرتــا وكولومبيــا البريطانيــة التــي تعــد جــزءًا مــن كنــدا ،وبــن الواليــات املتحدة .ســتندهش من
رؤيــة مســاحتها الواســعة التــي تزيــد عــن مليــون فــدان .يمكــن رؤيــة حوالــي  130بحيــرة تضــم أكثــر مــن  1000نوع
مختلــف مــن النباتــات ومئــات الحيوانــات .تبلغ مســاحة املنطقــة بأكملها حوالي  16000ميل مربع وعادة ما تســمى
تــاج النظــام البيئــي للقــارة .تتميــز الحديقــة بتنــوع األنشــطة الترفيهيــة ،فهــي مليئة بفرص النشــاط في الهــواء الطلق
كل موســم .وتشــمل صيــد األســماك ،واملشــي باألحذيــة الثلجيــة ،وركــوب القــوارب وأكثر من  700ميل من مســارات
املشي ملسافات طويلة .في فصل الشتاء ،تعد الحديقة مكانًا رائعًا للتزلج .في كل موسم ،يأتي الزوار لتسلق الجبال
وتسلق الصخور وركوب الدراجات( .جوروج روز)Getty/

التغيّرات المناخية

MEDIA
مدون
تونسي

تونس ـ العربي الجديد

تســببت تدوينة في دخول الشــاب التونسي علي
السعيدي ،الطالب في إحدى الجامعات التونسية،
الســجن .إذ اعتبرت الســلطات التونسية التدوينة
أنهــا مســيئة للرئيــس التونســي قيــس سـ ّ
ـعيد.
حالــة الشــاب علــي الســعيدي ،فــي محافظــة قبلي
فــي أقصــى الجنــوب الغربــي التونســي ،أثــارت

ُ
موجــة مــن التعاطف في مواقــع التواصل إذ أطلق
وســم #الحرية_لعلي_الســعيدي ،وأعــادت مــن
جديد السؤال عن حرية التعبير إلى الواجهة بعد
اإلجــراءات التــي اتخذهــا الرئيــس التونســي قيس
سـ ّ
ـعيد يــوم  25يوليــو /تمــوز  ،2021واملتمثلــة
فــي تجميــد عمــل البرملــان وإقالــة حكومــة هشــام
املشيشــي وجمعــه بــن الســلطتني التنفيذيــة
والتشــريعية .وكتــب الناشــط نــادر ديــو «ربمــا

يعتقــدون بأنــك الحلقــة األضعــف فــي وطــن
اختاروا فيه أن يكونوا ســندا لألقوياء فقط ممن
تدعمهــم وتدافــع عنهــم نقابــات أيــا كان مجالهــا،
ويرون فيك املواطن البسيط الذي ال حول وال قوة
ّ ّ
لــك ليلقــوا بــك خلــف القضبــان ال لشــيء إل ألنــك
عبــرت عــن رأيــك تجاه من تخالفهم الرأي أيا كان
منصبهم ولك كل الحرية في ذلك ما دمنا نعيش
في وطن حر شاء من شاء وأبى ومن أبى».

يذكــر ّأن الفتــرة األخيــرة فــي تونس تشــهد حملة
من التضييق على من يعبرون عن رأيهم الرافض
اإلجــراءات التــى اتخذهــا الرئيــس التونســي،
مــا اعتبــره العديــد مــن املراقبــن تضييقــا علــى
الحريــات الفرديــة والجماعيــة رغم تعهــد الرئيس
التونسي ،في أكثر من مناسبة ،بعدم املس بهذه
الحريــات التــي أكــد أنها مضمونة ولــن ُتمس ّ
بأي
شكل من األشكال.

مجدولين حسونة ...عقد من مجابهة قمع الحريات

مع ذوبان القمم الجليدية واندالع حرائق الغابات ،يحدث االحتباس الحراري بشكل
أســرع مما يتخيله الشــخص .وفي البلدان املتأثرة ّ
بتغير املناخ ،يتعرض العديد من
وجهات الســفر الرئيســية في العالم لخطر املعاناة من عواقب وخيمة ،منها ارتفاع
مســتوى ســطح البحر ،أو حدوث اضطرابات جوية دراماتيكية تهدد املدن الكبرى،
مثــل البندقيــة فــي إيطاليــا علــى ســبيل املثــال ،والتــي حــذر التقريــر األخيــر الخــاص
ّ
بالتغيــرات املناخيــة ،مــن أن هــذه املدينــة الجميلــة ،قــد تختفــي فــي الســنوات املقبلــة.
تــؤدي درجــات الحــرارة املتزايــدة إلى اســتنفاد املوارد التي تعتمــد عليها الصناعات
الســياحية ،مع انخفاض تســاقط الثلوج في جبال األلب ،وقلة املحاصيل في مزارع
الكــروم فــي فرنســا ،وزيــادة التلــوث فــي الهنــد ،فــإن قائمــة كبيــرة مــن األماكــن قــد
نودعهــا قبــل العــام  ،2030إال أن تمكــن قــادة العالــم مــن صياغــة سياســات لخفــض
درجــات الحــرارة ...إليكــم ملحــة عــن بعــض املــدن التــي قــد ال نزورهــا فــي املســتقبل
القريب ،وال نستمتع بالنشاطات الترفيهية التي تحتويها)Getty( .

أماكن سياحية
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تدافع الصحافية الفلسطينية مجدولين حسونة عن الصحافيين وتناضل من أجل الحريّة ،فيما تالحقها السلطة الفلسطينية واالحتالل
اإلسرائيلي .تأتي جائزة «االستقاللية» من «مراسلون بال حدود» كتتويج لجهودها في مجابهة القمع
رام اهلل ـ العربي الجديد

مهددة باالحتباس الحراري
ّ
البحر الميت
أعجوبــة طبيعيــة خالبــة ،هكــذا تصــف املواقــع
الســياحية العامليــة الكبــرى ،منطقــة البحــر امليت
فــي األردن .فهــو أكثــر من مجرد رحلة ترفيهية
مــع العائلــة .إنــه مثــال للســياحة العالجيــة
والجماليــة .يقصــده املاليــن مــن الــزوار ســنويًا
بفضل املزيج من الحياة الشــاطئية والنشــاطات
الترفيهيــة ،إضافــة إلــى االســتمتاع باملعــادن
املختلفــة والطني ،الســتعادة الشــباب .يعد عامل
الجــذب الرئيســي فــي البحــر امليــت هــو امليــاه
الدافئة واملالحة في آن معًا.
جذبــت امليــاه الدافئــة بشــكل غيــر معتــاد الــزوار
منــذ العصــور القديمــة ،ويعــد امللــك هيــرودوس
الكبيــر وامللكــة الفرعونيــة كليوباتــرا مــن أبــرز
رواد البحــر .هنــاك تتنــوع األنشــطة الترفيهيــة،
إذ يمكــن للــزوار اختبــار نشــاطات أخــرى ،منها
التحليــق فــي املنطاد ،واكتشــاف جمــال املنطقة،
حيث ينخفض مستوى البحر عن اليابسة.
ومــع ذلــك ،بســبب االحتبــاس الحــراري وارتفــاع
منســوب مياه البحر والتلوث ،يفقد البحر امليت
أيضًا جزءا من معامله ،وبالتالي يأتي في قائمة
 11وجهة مذهلة ســتختفي قريبًا بســبب ّ
تغير
املنــاخ والتــي هــي جــزء مــن القائمــة مــن األماكن
املمتعة للسفر)Getty( .

لــم يكــن فــوز الصحافيــة الفلســطينية
مجدولــن حســونة بجائــزة منظمــة
«مراســلون بــا حــدود» الســنوية لحريــة
الصحافــة علــى مســتوى العالــم ،كصحافيــة
العــام عــن فئــة «االســتقاللية» ،هامشـ ًـيا ،بــل
في سياق رسالة املجابهة لقمع الحريات في
فلســطني .فوز الصحافية حســونة بالجائزة
فــي الثامــن عشــر مــن الشــهر الجــاري،
تزامــن مــع إعــان املنظمــة الدوليــة عــن فــوز
الصحافيــة الصينيــة تشــانغ زان عــن فئــة
«الشجاعة» ،و«مشروع بيغاسوس» عن فئة
التأثيــر ،حيــث تمنــح الجائــزة للصحافيــن
الذين قاوموا الضغوط السياســية والدينية
واالقتصادية.
مجدولــن حســونة أهــدت جائزتهــا عقــب
اإلعــان عــن الفــوز للمعــارض السياســي
الفلســطيني الراحــل نـ ًـزار بنــات ،وبشــكل
ّ
عفوي ،عل ذلك يقدم شيئا بالعدالة له وإثارة
قضيتــه« ،وإحقــاق العدالــة للمظلومــن ومن
ضحــوا بأعمارهــم بالدفــاع عــن الحريــات،
وإثــارة قضاياهــم باملحافــل العاملية ،أســاس
الجائــرة التــي حصلــت عليهــا» ،بحســب مــا
تؤكــد مجدولــن ،فــي حديثهــا لـ«العربــي
الجديد».
في عقدها األخير ،سلكت الصحافية طريقها
بالدفــاع عــن الحريــات الصحافيــة ســواء
ُ
ً
ـخصيا أو بزمالئها ،وارتكب
املتعلقة بها شـ
بحقهــا انتهــاكات مــن االحتــال اإلســرائيلي
والسلطة الفلسطينية ،ومنعها االحتالل من
الســفر عــام  ،2019وقيــدت حركتهــا ،وحرمت
االلتحاق بعملها في تركيا ،وكان ذلك ً
سببا
ً
الفتــا ملنظمــة «مراســلني بــا حــدود» التــي
تابعــت قضيتهــا أن يتــم اخيتــار مجدولــن
فــي تلــك الجائــزة ،وفــق مــا أكدتــه مجدولــن
حسونة لـ«العربي الجديد».
والصحافيــة حســونة حاصلــة علــى جائــزة
«أفضل صحافية استقصائية» على مستوى
الدول العربية في العام  ،2010وتمتلك جرأة
قويــة ومــن البارزيــن بالدفــاع عــن الحريــات،
وتقــول« :أنــا أناضــل ألجــل الحريــة ،والعمــل
اإلعالمــي محفــوف باملتاعــب ،ولــم أعــش
حياتي كفتاة عادية ،وفي السنوات املاضية،
كان شــغلي الشــاغل مناصــرة الصحافيــن
والنشــطاء بمجال الحريــات واملعتقلني على

خلفيــات سياســية» .مجدولــن وألجــل ذلــك،
بدأت مالحقتها واســتدعاؤها من قبل األمن
الفلســطيني منــذ عــام  ،2011علــى خلفيــة
قيامهــا بتحقيــق اســتقصائي كشــفت فيــه
أســاليب التحقيــق والتعذيــب علــى خلفيــة
االعتقــال السياســي فــي الضفــة الغربيــة،
وإكمالــه عــن أســاليب التحقيــق فــي قطــاع

لوحقت حسونة بدعاوى
وحمالت تشويه
ومنع سفر بسبب عملها

ً
غزة الحقا ،لكنها رفضت االستدعاء .وتقول
حســونة« :تم تهديدي وعائلتي بمالحقتهم
لحضــور التحقيقــات وكذلــك إن لــم يتــم
إســكاتي ،وجــرت بعدهــا محــاوالت لتشــويه
ســمعتي عبــر وســائل التواصــل االجتماعي،
وتعرضــت لتهديــدات تمــس حياتــي ،وكل ما
جــرى من انتهــاكات بحقي تابعتها (منظمة

منع االحتالل الصحافية مجدولين حسونة من السفر عام ( 2019عصام ريماوي/األناضول)

مراســلني بــا حــدود) ،وكانــت سـ ً
ـببا فــي
استحقاقي الجائرة».
عــام ُ ،2014رفعــت ضــد مجدولــن قضيــة
بتهمة إطالة اللسان والتطاول على مقامات
عليــا وإثــارة النعرات الطائفيــة وتم التحفظ
حينهــا علــى القضيــة لعــدم كفايــة األدلــة
ضدهــا ،وتــم تهديدهــا باملنــع مــن الســفر
مــن األمــن الفلســطيني قبــل  3ســنوات،
واســتدعيت للتحقيــق لكــن القضيــة حلــت
عبــر نقابــة الصحافيــن .لــم تتوقــف مالحقــة
مجدولــن حســونة .ففــي عــام  ،2019منعــت
من الســفر خارج فلســطني ،ومنعت كذلك من
دخــول األراضــي الفلســطينية املحتلــة عــام
 1948ولم الشــمل مع زوجها هناك ،واألغرب
أن مجدولــن ال تعــرف ســبب منعهــا مــن
الســفر أو حرمانها من لم الشــمل ســوى أنها
«خطيــرة علــى أمــن إســرائيل» بحســب زعــم
االحتــال .تقــول مجدولــن« :لــدي طموحــات
كبيرة على الصعيد املهني واألكاديمي ،لكن
منــع الســفر حرمنــي الحصــول علــى درجــة
املاجســتير فــي مرحلتهــا األخيــرة ،وأطمــح
الحصــول علــى شــهادة الدكتــوراة ،عــدا أن
عملــي بقنــاة «تــي آر تــي» التركيــة فــي تركيــا
حرمــت االلتحــاق بــه هنــاك ،وال زلــت علــى
رأس عملــي مــن فلســطني ،وتكــدس راتبــي
فــي البنــوك التركيــة ،لالشــتراط بحضــور
صاحــب األمــر شــخصيًا ،ولــم أتمكــن مــن
الســفر ألوروبا لتكريمي بعد الحصول على
الجائزة ،وحرمت فرص عمل بالخارج».
علــى الصعيــد الشــخصي ،اقترنت مجدولني
بالصحافــي محمــد خيــري مــن الداخــل
الفلسطيني املحتل عام  ،1948وهما يعمالن
فــي تركيــا ،ولــم يتمكنــا مــن الســفر وإتمــام
زفافهمــا هنــاك ،كمــا منعــت الوصول ملســقط
رأس محمــد ،الــذي ال يمكنــه االســتقرار
بالضفــة الغربيــة خشــية حرمانــه حقــه
باملواطنــة ،لكــن الزميلــن محمــد ومجدولــن
قــررا إتمــام زفافهمــا ،فــي يونيــو /حزيــران
 ،2021برغــم الصعوبــات التــي واجهتهمــا
ومحاوالتهمــا« ،فــا بــد مــن االســتمرار»،
تؤكد مجدولني.
مــا يعـ ّـز علــى مجدولــن أنهــا لــم تتلــق ً
دعمــا
ومساندة من الحكومة الفلسطينية أو نقابة
الصحافيــن ،وتقــول« :كان بإمكانهمــا تبني
فــوزي رسـ ً
ـميا ،الســتثماره بإدانــة إســرائيل
حول مالحقة الصحافيني».

كلمات المرور :الحماية مرهونة باالختيار
لندن ـ العربي الجديد

جزر المالديف
قــد تكــون جــزر املالديــف ،واحــدة مــن أروع الجــزر لقضاء أفضل األوقــات ،خاصة للمتزوجني الجدد ،حيــث فازت بقائمة
األماكــن األكثــر اســتقطابًا لقضــاء شــهر العســل فــي العــام  .2019باإلضافــة إلــى األجــواء الرومانســية ،فــإن األنشــطة
الترفيهيــة مــن ممارســة رياضــة الســباحة ،والغــوص ،تعــد عامل جذب للعائــات .كذا ،تعطي العاصمــة ماليه نظرة ثاقبة
ّ
ثقافية على  1190جزيرة مرجانية .تعد هذه الجزيرة األكثر تحضرًا ،فتحتضن العديد من األبنية العصرية واألبراج
الشــاهقة ،إضافــة إلــى سلســلة كبيــرة مــن املطاعــم العامليــة ،كــذا تضم الكثيــر من مراكز التســوق العاملية .ويعد الشــاطئ
الصناعي والذي يمكن التجول فيه باليخوت املجهزة للرحالت البحرية ،من أكثر النشاطات جذبًا للسياح.
وعلى الرغم من أهمية هذه الجزر ،إال أنها معرضة أيضًا لالختفاء ،فاآلثار املجتمعة لكارثة تســونامي في عام ،2004
االحتباس الحراري ،وارتفاع مستوى سطح البحر ،من العوامل التي تشكل تهديدًا وشيكًا ،وتنذر بغرق جرز املالديف
في غضون ثالثة عقود( .ريهانرد درشيل)Getty/

خليج مايا
يعــد خليــج «مايــا» فــي تايالنــد ،واحدًا من أكثر األماكن ســحرًا في العالم .يقصده
العديــد مــن الســياح ،نظ ـرًا ملياهــه الفيروزيــة الصافيــة ،إذ يمكــن رؤيــة األســماك
االســتوائية والرمــال البيضــاء الناعمــة ،تحــت املــاء .ســتندهش عندمــا تــرى أن
الجزيــرة بأكملهــا عبــارة عــن شــعاب مرجانيــة كبيــرة .اشــتهر خليــج مايــا أكثــر
بعدما تم تصوير فيلم «الشاطئ» في عام  1999للممثل «ليوناردو دي كابريو».
لكــن جمــال خليــج مايــا ســيواجه تهدي ـدًا قريبــا ،وهــو مــدرج فــي قائمــة الوجهــات
املذهلة التي ستختفي قريبًا بسبب ّ
تغير املناخ .تم إغالق خليج مايا منذ الصيف
املاضي الســتعادة الحياة املرجانية والبحرية الهشــة .عندما يكون الخليج جاهزاً
إلعــادة فتحــه للــزوار ،ســيتم تقييــد الــزوار حتــى ال يكــون هنــاك تدفــق كبيــر لعدد
كبير من األشخاص إلى الجزيرة .وبالتالي الحد من الزيادة السكانية ،مع الحفاظ
على جمال وبيئة هذه الجزيرة الجميلة ،قد يساعد في الحفاظ عليه لفترة أطول.
(مالدن أنتوف /فرانس برس)

علــى الرغــم مــن تطـ ّـور أســاليب االختــراق
والقرصنــة واالحتيــال اإللكترونــي ،مــا زالــت
كلمــات السـ ّـر مهمــة لحمايــة املســتخدمني
وحســاباتهم .فاســتخدام تعابيــر ورمــوز
qwerty
شائعة ،مثل  123456أو  passwordأو
َ
(أحــرف متتابعــة على لوحــة املفاتيح) ،كلمة
ســر ّ
تعرضكم للقرصنة بســهولة ،ومــع ذلك،
كانــت هــذه ثــاث من أكثر عشــر كلمات مرور
شيوعًا حول العالم في .2021
بالشــراكة مــع باحثــن مســتقلني ،جمعــت
خدمــة إدارة كلمــات املــرور  NordPassماليــن
كلمات املرور لتحديد  200كلمة ســر شــائعة
االســتخدام حــول العالــم هــذا العــام .وحللــت
الخدمًــة البيانــات والنتائــج فــي  50دولــة،
باحثــة فــي مــدى شــعبية الخيــارات املختلفة
فــي أجــزاء مختلفــة من العالــم ،ونظرت أيضًا
في كلمات املرور الشائعة حسب الجنس.
ّ
تظهر النتائج أن اختيارات كلمة السر غالبًا
مــا تكــون مرتبطــة باملراجــع الثقافيــة .علــى
ســبيل املثــال ،يســتلهم النــاس كلمــات املــرور
فــي العديــد مــن البلــدان مــن فريــق كــرة القــدم
املفضــل لديهم .فــي اململكــة املتحــدة ،احتلــت
كلمــة  liverpoolاملرتبــة الثالثــة بــن أكثــر
كلمــات املــرور شــيوعًا ،إذ ســجلت 224.160
كلمــة ســر ،بينمــا اســتخدم  15.748شــخصًا
اســم نــادي كــرة القــدم التشــيلي  colocoloفي
تشــيلي ،مــا يجعلها الخيــار الخامس األكثر
شــيوعًا .وفــي بعــض البلــدان ،كانــت كلمــات
املــرور املتعلقــة بالديــن شــائعة .علــى ســبيل
املثــال ،احتلــت كلمــة  christاملرتبــة التاســعة
عشــرة بــن أكثــر كلمــات املــرور شــيوعًا فــي
استخدمت  7169مرة .في الوقت
نيجيريا ،إذ
ِ
نفســه ،اســتخدم  1599شــخصًا فــي اململكــة

تتأثر كلمات السر بعوامل متعددة بينها بلد المستخدم (ياب آريينز)Getty/

العربيــة الســعودية  ،bismillahوهــي الخيــار
الثالثــون األكثــر شــيوعًا .كمــا عكــس التقرير
اختالفــات فــي كلمــات املــرور باختــاف
الجندر .بحسب التقرير نفسه ،تميل النساء
إلى استخدام كلمات وعبارات أكثر إيجابية
مثــل ( sunshineالشــروق) أو ( iloveyouأنــا
أحبــك) .فــي املقابــل ،يســتخدم الرجــال غالبــا
كلمــات مــرور ذات صلــة بالرياضــة .وفــي
بعــض البلــدان ،يســتخدم الرجــال كلمــات

«باسوورد» بين أكثر
كلمات المرور شيوعًا
حول العالم

بذيئة أكثر من النســاء .وكانت كلمات املرور
ذات الطابــع املوســيقي شــائعة بــن النســاء
والرجــال ،لكــن خيــارات مثــل onedirection
(فرقــة بريطانيــة شــبابية) أو justinbieber
ـدي) أكثــر شــيوعًا بــن النســاء .مــن
(مغـ ٍـن كنـ ّ
جانبهــم ،فضــل الرجــال ِف َرقــا مثــل metallica
و slipknotوهمــا فرقتــا موســيقى مــن نــوع
هيفي ميتال.
ّ
تظــل كلمــات املــرور هــي آليــة املصادقــة

الرئيســية ألجهــزة الكمبيوتــر واملنتجــات
والخدمات املستندة إلى شبكة اإلنترنت ،لكن
املســتخدمني يواصلون اختيار كلمات مرور
ضعيفــة ،وغالبــا ال يديرونهــا بشــكل آمــن،
مــا يجعلهــم عرضــة للتهديــدات األمنيــة عبر
اإلنترنــت .ومــن الســهل تخمني كلمــات املرور
الضعيفــة ويمكــن اختراقهــا بأقــل قــدر مــن
الصعوبــة بواســطة املهاجمــن باســتخدام
أســاليب عــدة .وهــي أيضــا أهــداف ســهلة
لهجــوم يعتمــد تخمــن كلمــة الســر وتجربــة
العديــد مــن الكلمــات الشــائعة وأشــكالها
املختلفــة .وللتغلــب علــى مشــكالت األمــان
املرتبطة بأنظمة املصادقة املستندة إلى كلمة
الســر ،يركــز الباحثــون واملطــورون اآلن علــى
إنشاء أنظمة مصادقة ال تعتمد على كلمات
املــرور علــى اإلطــاق .تعــد أســاليب املصادقة
الثنائيــة ،أو املصادقــة متعــددة العوامــل،
طريقة جيدة لتأمني حســاباتكم .تجمع هذه
الطرق بني كلمة املرور ومعلومات القياسات
الحيويــة (مثــل مســح الوجــه أو بصمــة
اإلصبــع) أو شــيء خــاص مثــل رمــز مميــز.
ويمكن إنشــاء كلمة ســر قوية وسهلة التذكر
مــن خــال الجمع بني ثالث كلمات عشــوائية.
يصعــب أيضــا تخمــن كلمــات املرور املنشــأة
آليــا ويقــل احتمــال ظهورهــا فــي قواميــس
كلمــات املــرور التــي يســتخدمها املهاجمــون.
ومــع ذلــك ،أحــد التحديــات التــي نواجههــا
فــي العصــر الرقمــي اليــوم هو صعوبــة تذكر
كلمــات املــرور املعقــدة ،خصوصــا تلــك التــي
يتم إنشاؤها آليًا .لذلك ،من الجيد استخدام
«مدير كلمات مرور» موثوق به لهذا الغرض.
االعتمــاد علــى متصفح الويــب لتذكر كلمات
مروركــم أقــل أمانــا ،فمــن املحتمــل أن يســتغل
املهاجمــون نقــاط الضعــف فــي املتصفــح
للوصول إلى كلمات املرور املخزنة.
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منوعات فنون وكوكتيل
استعادة

محمد السيد الطناوي

ك ــان ــت أمـ ـسـ ـي ــة ال تـ ـنـ ـس ــى ،ع ــزف
فيها نابغة العود اللبناني ،فريد
الغصن ،عــددًا من ألحانه ،مازجا
في ما قدمه األسلوب اإلسباني باملوسيقى
العربية .من بني الجمهور في املسرح البلدي
فــي تــونــس ،كــان هـنــاك ع ــازف صغير الـســن،
يرقب مفتونًا كل نقلة ألصابع الغصن على
عــودهّ ،
ليقرر الشاب التونسي أنــه لن يعزف
بعد ذلك إال على تلك اآللة.
كان الهادي الجويني ( )1990 - 1909قبل هذه
السهرة عازف مندولني ،قضى بعدها أشهرًا
في التدريب على العود ليتقنه ،وتعلم أيضًا
على اآلالت النحاسية ،مثل :البسطون ،وعدد
ً
م ــن اآلالت ال ـه ــوائ ـي ــة ،مـتـنـقــا ب ــن مـجــالــس
غنائية وشعرية انتشرت وقتها في تونس.
وم ــن حــي امل ــرك ــاض امل ـج ــاور ملنطقة سكنه،
حيث كانت تقطن الجالية اإلسبانية ،تعرف
الجويني على موسيقى الفالمنكو ،ليقضي
لياليه بسهرات فنية فــي ذلــك الـحــي .هناك،
ّ
ب ـ ــدأت ت ـت ـشــكــل ذائ ـق ـت ــه املــوس ـي ـق ـيــة؛ إذ كــان

تمرّ اليوم  31عامًا على رحيل الملحن والمغني الهادي الجويني .تجربة استلهمت من
الموسيقى الشرقية ،واألندلسية ،لتمثّل مزيجًا نقل األغنية العربية إلى مستويات جديدة

الهادي الجويني

المغنّي سيأتي من ذلك الحي

مـتـعـلـقــا بــاملــوس ـي ـقــى ال ـش ــرق ـي ــة ،خـصــوصــا
سيد درويــش
من خــال كبار مؤلفيها ،مثل
ً
ومـحـمــد عـبــد ال ــوه ــاب ،وه ـنــاك أيــضــا التقى
بالفالمنكو.
ل ــم ي ـتــأخــر م ـن ـتــوج هـ ــذا الـ ـتـ ـط ــواف؛ فــأطـلــق
ال ـج ــوي ـن ــي أول ألـ ـح ــان ــه وه ـ ــو ف ــي ال ــراب ـع ــة
وال ـع ـش ــري ــن م ــن عـ ـم ــره ( ،)1933م ــن خ ــال
دوي ـتــو «فــران ـكــو آراب» ،مــع املـغـنـيــة شافية
رشدي باسم «شيري حبيتك» .نجح الثنائي
ن ـجــاحــا ك ـب ـي ـرًا ،رغ ــم إع ـ ــراض الـكــاسـيـكـيــن

وم ـه ــاج ـم ـت ـهــم ال ـ ـلـ ــون امل ــوس ـي ـق ــي ال ـج ــدي ــد.
فـ ــي ذات الـ ــوقـ ــت ،واظ ـ ـ ــب امل ـل ـح ــن واملـ ـط ــرب
الـتــونـســي عـلــى الـ ــدرس؛ فــانـضــم إل ــى املعهد
الــرشـيــدي للموسيقى العربية حتى يتعلم
مبادئ الترقيم املوسيقي ،ثم التحق باملعهد
الـفــرنـســي ال ـتــون ـســي ،لـيـشـتــرط عـلـيــه املــديــر
تعليم الطلبة املقامات الشرقية والعزف على
العود ،فأصبح أستاذًا أثناء دراسته.
إتقانه للعزف على آلــة الـعــود ،رشحه أيضًا
لالنضمام إلى فرقة «الرقي الوترية» ،ومنها

وضع الموسيقى
لكثير من األعمال
المسرحية واألوبريتات

إلــى فرقة العميد محمد التريكي ،وتمددت
شهرة الجويني بفعل أمسيات أحياها في
قــاعــات الـغـنــاء فــي املـقــاهــي التونسية .سمة
ام ـت ــاز ب ـهــا هـ ــذا ال ـع ـص ــر ،ودل ـ ــت ع ـلــى مبلغ
اهتمام أهله باملوسيقى.
من الفضة ،صنع الهادي املقتنيات الثمينة
فــي مـبـتــدأ حـيــاتــه ،إذ كــانــت مهنته األول ــى.
وحينما احترف املوسيقى ،فاقت مصوغاته
اللحنية ما كان يصنعه من ُحلي في صباه
وم ـط ـل ــع ش ـب ــاب ــه .دعـ ــا هـ ــذا ك ــوك ـب ــة م ــن أمل ــع

سجل
المكتوب
منذ أواخر أربعينيات القرن
الماضي ،شارك الهادي
الجويني في العديد من
األفالم واألعمال المسرحية،
مثل« :الباب السابع»
لـ أندري زوبادا (،)1946
و«سجل المكتوب» (،)1952
ومسرحيات مثل «عائشة
القادرة» للكاتب عبد الرزاق
كرباكة ،و«بين نومين»
لعلي الدوعاجي .قبلها،
في الثالثينيات ،قرّر الهجرة
إلى باريس ،بسبب ظروف
الحرب العالمية الثانية التي
دفعته إلى ترك تونس
ّ
توقف الحفالت
بعد
والعروض الفني.
ّ
يلقبه التونسيون بـ البابا الهادي (فتحي بلعيد  /فرانس برس)

مسار

سالم أبو ناصر

يحاول املخرج واملنتج األميركي ،زاك سنايدر،
رس ــم خــط سينمائي هـجــن ،مــن خ ــال خلق
وتـطــويــر أعـمــال تختلف بطابعها عــن جملة
أعماله السابقة ،وال سيما تلك التي ارتبطت
ب ـع ــال ــم دي س ــي ك ــوم ـك ــس ،ال ـت ــاب ـع ــة لـشــركــة
وارن ــر ب ــراذرز .ب ــوادر هــذا الـخــط ،انطلقت مع
فيلم «باتمان ضد سوبر مــان :فجر العدالة»
عام  .2016حجر أساس لبناء عالم افتراضي
يضاهي بحضوره حضور العالم االفتراضي
ال ـن ــاج ــح ،الـ ــذي اب ـت ـكــرتــه شــركــة م ــارف ــل .هــذه
العوالم تتميز بحضور شخصيات السوبر
ه ـي ــرو ال ـخ ـيــال ـيــة ،ض ـمــن ع ــال ــم واحـ ــد تجمع
ب ـي ـن ـهــا س ـل ـس ـلــة أح ـ ـ ــداث م ـت ـقــاط ـعــة ،ب ـع ــد أن
يـتــم التمهيد لـكــل شخصية بعمل منفصل.
بــالـطـبــع ،ب ـخــاف وارنـ ــر بـ ــراذرز ال ـتــي دخلت
مـتــأخــرة إل ــى ه ــذا ال ـعــالــم ،كــانــت شخصياته
الخيالية تسبح فــي شــرائـطـهــا الـخــاصــة من
دون فتح ممرات تسمح بتشابك قصصي قبل
هذا العمل ،عدا كل من فيلمي سوبر مان وبات
مـ ــان ،ال ـق ـصــص األش ـه ــر م ـنــذ ع ـق ــود .عــرفـنــا،
ـاش
أيـضــا ،امل ــرأة الـخــارقــة والــر ُجـ َـل املــائــي وفـ ً
وسايبورغ من خالله ،ثم ك ِشف عنها ،الحقا،
بــأعـمــال خــاصــة تـحـكــي حـيــاتـهــا وصـعــودهــا
وتطورها ،لكن املكاسب التي حققتها ال تقارن
بحجم املـكــاســب الهائلة الـتــي حققتها أفــام
مارفل .كان لـ سنايدر نصيب في إخــراج هذا
الفيلم وبعض أفــام السلسلة الخاصة بهذا
العالم .وأخــرى شــارك فيها ككاتب سيناريو
ومـنـتــج ل ــه رؤي ـت ــه ال ـخــاصــة ف ــي طــريـقــة بـنــاء
الـسـلـسـلــة وت ـطــويــرهــا ،بــال ـت ـعــاون م ــع وارن ــر
براذرز .في اآلونة األخيرة ،تعاون سنايدر مع

تخلّى في األعمال
التي أنتجها أخيرًا عن
فكرة البطل الخارق
أخرج سنايدر فيلم «باتمان ضد سوبر مان :فجر العدالة» (مايك كوبوال )Getty /

إضاءة

«ساوث بارك» :ما بعد كوفيد
عمار فراس
ّ

واج ــه مسلسل الـتـحــريــك الـشـهـيــر «سـ ــاوث ب ــارك»
( )South parkالعام الفائت أزمة كورونا كغيره من
اإلنتاجات التلفزيونية ،إذ تم تأجيل املوسم ،24
لنكتشف بعدها أن فريق العمل قرر استبدال الشكل
ّ
التقليدي للحلقات الـتــي يبلغ طولها  20دقيقة،
ّ
بــالـحـلـقــات ال ـخ ــاص ــة ،األش ـب ــه ب ــأف ــام تـلـفــزيـ ُـونــيــة
طويلة يتراوح طولها بني  45إلى  60دقيقة ،أنتج
منها اثنان ،يتناوالن ما يمر به العالم من تغيرات؛
ـرد اقتصادي ،وعنصرية،
وبــاء ،وحجر صحي ،وتـ ٍ
وغيرها من املوضوعات التي اكتسحت عاملنا.
أخ ـي ـرًاُ ،بـثــت الحلقة الـخــاصــة الثالثة الـتــي ُتحمل
عنوان «ســاوث بــارك :ما بعد كوفيد» ،التي نفاجأ
بأنها تلبي أمنية تكررت لدى املعجبني باملسلسل
على مر السنوات ،يمكن تلخيصها بـســؤال :كيف
سيكون األطـفــال األربـعــة (كــارتـمــان ،سـتــان ،كايل،
كـيـنــي) حــن يـصـلــون إل ــى ســن ال ــرش ــد؟ وبــالـفـعــل،
الحلقة الخاصة تبدأ بعد مرور أربعني عامًا على
أح ــداث الحلقة الـســابـقــة ،أي ك ــأن الــوبــاء والحجر
الصحي انتهيا ،لكن األصدقاء افترقوا وأصبح لهم
حـيــوات مستقلة ،ليعودوا للقاء فــي ســاوث بــارك،
بعد أربعني عامًا في جنازة صديقهم كيني ،الذي
مات بطريقة غامضة.
الزمن الذي تدور فيه األحــداث يسمى «املستقبل»،
كل شيء فيه بال مشاكل ،الجميع مصيب سياسيًا،
كل األماكن تراعي كل األطياف الجندرية وتحوي

كلمة  .Plusكما أن ًأليكسا ،آلة الذكاء االصطناعي
الخاصة بأمازون ،أصبحت شخصًا حقيقيًا نزقًا
وبــذي ـئــا ،لـكــن ال بــد مــن ام ـتــاك ـهــا؛ فـفــي املستقبل
الجميع يضع قناع السعادة ،والكل لطيف ُ
ومحب،
حتى إيريك كارتمان ،أشــد األصــدقــاء شـرًا ،أصبح
رجل أسر ٍة محترما.
لــن ن ـحــاول إف ـســاد الـحـلـقــة ملــن لــم يـشــاهــدهــا بعد،
لكن املميز أن «ســاوث بــارك» يسخر هــذه املــرة من
متالزمة النجاة التي أصابت الكثيرين بعد تراجع
جــائـحــة كــوف ـيــد ،19-واالت ـف ــاق الـجــديــد بــن البشر
عـلــى ضـ ــرورة ت ـجــاوز كــل امل ـشــاكــل ،ول ــو عـنــى ذلــك
العيش بكآبة ،وال ج ــدوى .لكن املـفــارقــة ،أن غياب
املـشـكــات ،يعني غـيــاب ال ـجــدل ،والـعـيــش بصورة
أق ـ ــرب إلـ ــى ال ــروب ــوت ــات ،ح ـيــث ال ـع ـم ــات الــرقـمـيــة
إج ـب ــاري ــة ،األط ـف ــال مـخـتـفــون دومـ ــا وراء ن ـظــارات
العالم االفتراضي.
وفــاة كيني ،التي تجمع األصــدقــاء مــرة أخــرى في
«س ـ ــاوث بـ ـ ــارك» ،ت ـك ـشــف ع ــن مـ ــدى ال ـت ـغ ـيــر ال ــذي
أص ــاب ـه ــم؛ إذ ت ـح ــول ــوا إلـ ــى غ ــرب ــاء ،لـكـنـهــم فـجــأة

يسخر الفيلم هذه
المرة من متالزمة النجاة
التي أصابت كثيرين

يجد األبطال
أنفسهم أسرى
في مدينة
طفولتهم
(باراماونت )+

يجدون أنفسهم أسرى في مدينة طفولتهم .السبب
هو أن واحـدًا من أصدقائهم القدامى لم يتلقح ،أو
رافــض للقاح ،ما يعني إمكانية حمله للفايروس.
وإثر هذ االكتشاف ،تسارع كل القوى العسكرية في
الواليات املتحدة لوضعهم تحت الحجر الصحي
ومـنـعـهــم م ــن املـ ـغ ــادرة ،ف ــي س ـخــريــة واض ـح ــة من
معادي اللقاحات ،وما يمكن أن يسببوه لآلخرين
من تهديد وتعطيل للحياة .واألهم ،رد فعل السلطة
املبالغ به تجاه رافضي اللقاح.
املـسـتـقـبــل امل ـت ـخـ ّـيــل ف ــي «س ـ ــاوث ب ـ ــارك» ،خ ــال من
الـ ـج ــدوى ،ح ـتــى كـيـنــي الـ ــذي أص ـبــح عــاملــا شـهـيـرًا
يحاول إيجاد حل ملشكالت العالم ،وجد نفسه أسير
نظرية مصدر الوباء ،وكأنها املشكلة الوحيدة التي
ال بد من حلها .هذه السخرية من فكرة مصدر الوباء
واملريض واحد ولحظة البداية ،سببها تحول فكرة
اكتشاف املصدر إلــى هــدف يشغل حياة الكثيرين،
خصوصًا في «مستقبل» خال من أي صراع.
ه ـنــا ،تـظـهــر م ـحــاولــة اس ـت ـع ــادة «ال ـط ـفــولــة» كحل
ملشكلة الحزن واألســى الــذي يهيمن على الجميع،
إذ يـكـتـشــف األص ــدق ــاء ال ـثــاثــة أن س ـبــب حــزنـهــم
وتكاسلهم هــو تخليهم عــن حماسهم الطفولي،
وهجرهم للحس باملغامرة ،ذاك الــذي ساقهم إلى
ت ـحــديــات غ ـيــر مـحـســوبــة ومـلـيـئــة بــاالك ـت ـشــافــات،
وم ـغ ــام ــرات يـحـضــر فـيـهــا ســانـتــا ك ـلــوز واملـنـشـفــة
الناطقة ،وغيرها من الشخصيات التي يبدو أنها
كــانــت مـحــض خ ـي ــال ،كــونـنــا ال ن ــراه ــا بـيـنـهــم ،بل
نشاهد فقط األصدقاء يتحسرون على غيابها.

قضية

زاك سنايدر ...عالم ال يحتاج إلى أبطال خارقين
شركة نتفليكس ،وقــدم أول عمل مــن كتابته
وإخ ــراج ــه ب ـع ـنــوان «ج ـيــش امل ــوت ــى» ARMY
 .OF THE DEADالـعـمــل م ــن بـطــولــة املمثل
واملـ ـص ــارع األم ـي ــرك ــي دي ــف بــات ـي ـس ـتــا .ثيمة
الفيلم جــاءت تقليدية (أف ــام زومـبــي) .إال أن
سنايدر استطاع طرح مقاربة مختلفة لوعي
املوتى األحـيــاء ،الذين اعتدنا عليهم كصنف
وحشي استهالكي مسير بفطرة الجوع.
ً
ً
ه ـ ـكـ ــذا ،ن ـج ــد إدارة وت ـن ـظ ـي ـمــا وق ـ ـي ـ ــادة فــي
مـجـتـمــع خ ــاص بــالــزوم ـبــي وح ــده ــم .إش ــراك
املـ ـ ــرأة ال ــزومـ ـب ــي ك ـع ـن ـصــر قـ ـي ــادي س ـيــاســي
يفاوض على تصاريح دخول البشر األصحاء
ملنطقتهم .كما أن للزومبي حيوانات خاضعة
لقيادتهم .وأضاف لهم خاصية التواصل في
مــا بينهم ،عـبــر تـ ــرددات صــوتـيــة تنتشر في
األثير .بالتالي ،نشعر بأن هناك خلطة سردية
مقتبسة عن أجناس سينمائية أخرى ،كأفالم
الفضائيني والـغــزاة .كل ذلــك يأتي مع ملسات
سنايدر املعتادة في استخدام طريقة العرض
بالتصوير البطيء ،واالعتماد على املؤثرات
البصرية أكثر من االعتماد على الشخصيات.
بعنوان
أخيرًا ،أطلقت نتفليكس فيلمًا جديدًا
ً
«جيش اللصوص» ،شارك فيه سنايدر كتابة
ً
وإن ـتــاجــا .فــي ه ــذا الـعـمــل ن ــرى ت ـحــوال جــذريــا
في نوعية األعمال التي يشارك فيها سنايدر

مطربي عصره للتزاحم على ألحانه؛ فغنت
له زهيرة سالم «كسرت القلة»ّ ،
ولحن «تحت
ال ـيــاس ـم ـي ـنــة ف ــي ال ـل ـي ــل» لـحـسـيـبــة رشـ ــدي،
وخــص الـسـيــدة نعمة بأغنية «يــا شاغلني
وش ــاغ ــل ب ــال ــي» ،وق ــدم ــت ع ـلـ ّـيــة مــوش ـحــا له
اسمه «اعطفي عــدل قــوامــك» ،وغنى الهادي
من ألحانه« :لو موش الصبر يطفي نــاري»،
و«تبعني نبنيو دنيا جديدة»...
ب ـشــر ال ـجــوي ـنــي بــرســالــة ف ـن ـيــة ،يــدعــو فيها
إلــى تعددية الينابيع املوسيقية لتصب في
م ــدرس ــة تــون ـس ـيــة ال تـخـشــى أب ـ ـدًا االن ـف ـتــاح
عـلــى مختلف امل ـ ــدارس ،ل ـيــروج ه ــذه الــرؤيــة
فــي املعهد التونسي .وربـمــا كــان هــذا سببًا
ً
فــي عــدم اسـتـمــراره طــويــا فــي الـتــدريــس به،
ف ـقــد ج ــاف ــى مـنـطـقــه ت ـص ــور أس ــات ــذة املـعـهــد
ال ـكــاس ـي ـك ـيــن ،إذ اع ـت ـب ــروا دع ـ ــوة ال ـه ــادي
الفنية خروجًا على ملتهم املوسيقية.
فــي ه ــذه ال ـف ـتــرة ،ان ـضــم فـنــانـنــا إل ــى جماعة
ت ـحــت ال ـس ــور ،وه ــي مـجـمــوعــة م ــن املثقفني
واألدبـ ـ ـ ــاء واملــوس ـي ـق ـيــن ال ـص ـعــال ـيــك ،كــانــت
تجتمع فــي مقهى يـقــع تـحــت أح ــد األس ــوار،
منهم شعراء أمثال زين العابدين السنوسي،
ومـصـطـفــى خ ــري ــف ،وع ـب ــد الـ ـ ــرازق كــركــابــة،
ومحمد العريبي ،محمود بورقيبة ،وجالل
الــديــن ال ـن ـق ــاش ...كــذلــك كــل مــن أب ــي الـقــاســم
الشابي وبيرم التونسي.
هذه القرابة ،حرضت تلك األسماء على إيثار
ال ـه ــادي بـقـمــم أش ـعــارهــا الـغـنــائـيــة ،فــأهــداه
الهادي العبيدي «الموني اللي غاروا مني»،
وخ ـصــه عـلــي ال ــدوع ــاج ــي بـ ـ ــ«دور ال ـع ـتــاب»،
ووهـ ـب ــه جـ ــال ال ــدي ــن ال ـن ـق ــاش «س ـ ـمـ ــراء يــا
سـ ـم ــراء» ،ال ـتــي أعـ ــاد مـحـمــد مـنـيــر غـنــاء هــا،
وك ـتــب ل ــه ع ـبــد الـ ـ ــرازق كــركــابــة «م ـك ـتــوب يا
مكتوب» ،وووصله محمد العريبي بـ«هذي
غ ـنــي ج ــدي ــدة» ،وأعـ ـط ــاه م ـح ـمــود بــورقـيـبــة
«اليوم قالت لي زين الزين»...
أثناء ذلك ،تنقل الجويني في خفة بني الدور
والطقطوقة» واملوشح والديالوغ ،إلى جانب
األغاني الخفيفة والوطنية ،وصاغ الفالمنكو
في مقامي الكرد والنهاوند بمهارة الصائغ
القديم ،ثم وزعه على أغانيه الشرقية.
كان من طبائع األمور أن يكون الجويني بعد
شهرة حصلها من أوائل املشتغلني باإلذاعة
الـتــونـسـيــة ل ــدى تــأسـيـسـهــا ( )1937ل ـيــوزع
هــدايــاه اللحنية والـغـنــائـيــة عـلــى برامجها،
وي ـع ـم ــل ع ــازف ــا وم ـل ـح ـنــا ف ــي ف ــرق ــة اإلذاعـ ـ ــة
املوسيقية ،ثم يترأس القسم املوسيقي بها.
من خالل منصبه ،منح «بابا الهادي» ،مثلما
يـطـلــق عـلـيــه ال ـتــون ـس ـيــون ،ال ـفــرصــة ملــواهــب
جديدة ،وأشرف على منتوجها ،منها املمثلة
واملغنية فتحية خيري ،وامللحن صادق ثريا
وعازف الكمان رضا القعلي.
نجاح الهادي الباهر قدمه أيضًا حتى بلغ به
عتبة السينما؛ إذ شارك في عدد من أفالمها،
منها« :الباب السابع» ( ،)1946و«املجنون»
( ،)1948و«كـتــاب الـقــدر» ( ،)1952إلــى جانب
تمثيله في عدد من األفالم املغربية.
ول ـ ــم ي ـس ـت ـثــن ال ـ ـهـ ــادي املـ ـس ــرح م ــن س ـيــرتــه
املهنية؛ فلحن العديد مــن املسرحيات ،مثل
«بـ ــن ن ــوم ــن» ل ـل ـفــرقــة ال ـب ـل ــدي ــة ال ـت ــي أع ــاد
إح ـي ــاء ه ــا ال ـف ـن ــان املـ ـص ــري زكـ ــي ط ـل ـيـمــات،
و«مجنون ليلى» إلبراهيم اللقاني ،و«عايشة
القادرة».
ب ـمــا ي ــزي ــد ع ــن  1000أغ ـن ـي ــة ،وأك ـث ــر م ــن 56
أوبــريـتــا غـنــائـيــا ،و 700لـحــن ،بـســط الـهــادي
ال ـج ــوي ـن ــي ن ـ ـفـ ــوذه امل ــوس ـي ـق ــي ع ـل ــى حـقـبــة
بــأكـمـلـهــا ،حـيـنـمــا ل ــم ي ـتــرك لــونــا موسيقيًا
َ
إال وخـطــه بنغماته ،ول ــم ي ـتــوان إبــداعــه عن
تطويع روافد ّ
جدد بها موسيقانا الشرقية،
ليشكل فنه هوية الغناء التونسي ،وفق رؤية
ح ـفــزت عـلــى االن ـف ـت ــاح ،وكـ ــان الـجــويـنــي من
أوائل صاغوها بمهارة.
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العراق :اآلثار المسروقة حتى آخر قطعة
ع ــادة .فيلم لصوصية وإث ــارة بعيد عــن أفــام
األب ـط ــال ال ـخــارقــن والـشـخـصـيــات الخيالية.
مسوغات العمل تجارية مثل سابقه .إال أننا
نتعرف على قصة غير محورية ،يتم تمريرها
ك ـح ــدث ث ــان ــوي ض ـم ــن األحـ ـ ـ ــداث الــرئ ـي ـس ـيــة،
سيظهر تــأثـيــرهــا الح ـقــا ك ـنــوع مــن التهجني
بني فيلمني .عملية سرقة ألربــع خزائن سرية
وت ــاري ـخ ـي ــة ،ي ـقــودهــا ب ـطــل ال ـع ـمــل ومـخــرجــه
مــاتـيــاس شـفــايـغــوفــر (بـ ــدور لــودفـيــج دي ـتــر).
يعثر الفريق الذي يشارك فيه لودفيج كخبير
أقفال على ثالث خزائن منتشرة في عدة مدن
أميركية .خالل أحداث هذه املغامرة ،يتم تمرير
خبر انتشار ظاهرة آكلي لحوم البشر .تنتهي
القصة بهروب البطل ،بعد أن قبض على بقية
أعضاء الفريق .وتبقى الخزنة الرابعة مخفية
في مكان ما في الس فيغاس .في املشهد األخير
من الفيلم ،يدخل سكوت وارد (ديف باتيستا)
وبرفقته ماريا (املمثلة آنــا دي ريغيورا) إلى
مكان عمل البطل ،ويقترحان عليه االنضمام
إلـ ــى فــري ـق ـهــم .امل ـه ـمــة تـقـتـضــي ال ــدخ ــول إلــى
مـنـطـقــة امل ــوت ــى األحـ ـي ــاء امل ـع ــزول ــة وامل ـطــوقــة
عسكريًا ،لتهريب األمــوال املوجودة في خزنة
تحت ش ــوارع الس فيغاس .هــذه الخزنة هي
آخر الخزائن التي لم يصل إليها لودفيج ديتر.
ومن هنا ،استطاع سنايدر ربط األحــداث بني
فيلم «جيش اللصوص» و«جيش املوتى» ،مع
ت ــرك بعض اإلشـ ــارات الختامية الـتــي توحي
بوجود أجــزاء أخــرى مكملة .وبالتالي ،يمكن
الـقــول إن تـصــورات سنايدر فــي بناء سلسلة
عوالم هجينة تبتعد عن أفالم السوبر هيرو،
ق ــد ت ـك ــون مـمـكـنــة ج ـ ـدًا ،ل ـكــن يـبـقــى نـجــاحـهــا
ّ
وبتكيف الجمهور مع هذا
مرهونًا بجودتها،
النوع من األعمال وتقبله لها.

أكد المدير العام لهيئة
اآلثار العراقية ،ليث مجيد
حسين ،إقامة العديد
من الدعاوى من أجل
ه ِّربَت
استرداد اآلثار التي ُ
من البالد
بغداد ـ أكثم سيف الدين

أع ـل ـن ــت ال ـس ـل ـط ــات ال ـع ــراق ـي ــة أن ـه ــا ب ـصــدد
التوجه إلــى املحاكم الــدولـيــة لرفع دعــاوى
ضد الدول غير املتعاونة في ملف استعادة
ُ
الـعــراق آلث ــاره التي هـ ِّـر َبــت بعد عــام ،2003
مؤكدة أن الدعاوى ال تشمل الدول املتعاونة،
وأنها تسعى إلى إغالق امللف بشكل كامل.
وأكــد املدير العام لهيئة اآلثــار والتراث في
وزارة الثقافة والسياحة واآلثــار العراقية،
لـيــث مجيد حـســن ،األح ــد« ،إقــامــة العديد
مـ ــن الـ ـ ــدعـ ـ ــاوى مـ ــن أجـ ـ ــل اس ـ ـ ـتـ ـ ــرداد اآلثـ ـ ــار
ُ
واملـمـتـلـكــات ال ـتــي ه ـ ِّـر َب ــت م ــن ال ـع ــراق بعد
عــام  ،»2003مبينًا ،فــي تصريح لصحيفة
«ال ـص ـب ــاح» ال ـعــراق ـيــة الــرس ـم ـيــة ،أن «وزي ــر
ً
الـثـقــافــة حـســن نــاظــم ،ت ــرأس وف ـدًا زار دوال
عــدة ،وأج ــرى لـقــاءات رسمية مــع نظيرتيه
الفرنسية واإلماراتية ،بحث خاللها معهما
ملف اآلثار املهربة».
وأك ـ ـ ـ ــد لـ ـي ــث مـ ـجـ ـي ــد حـ ـس ــن أن «ال ـ ـع ـ ــراق
سيستمر بـجـهــده الـكـبـيــر الس ـت ـعــادة آخــر
ُ
قطعة من اآلثار التي ه ِّر َبت منه بعد أحداث

ع ــام  ،2003وال سيما بـعــد ف ــوزه (ال ـعــراق)
بعضوية املجلس الحكومي الدولي لتعزيز
إع ـ ـ ــادة امل ـم ـت ـل ـك ــات ال ـث ـق ــاف ـي ــة إل ـ ــى ب ــاده ــا
األصلية».
وأش ــار إل ــى أن ــه «سـبــق لـلـعــراق أن استعاد
 17ألف قطعة أثرية ولوحة غلغامش أخيرًا
من الواليات املتحدة األميركية ،فيما يعمل
قسم االسترداد في الهيئة على إعادة جميع
اآلث ــار واملـمـتـلـكــات الـعــراقـيــة امل ــوج ــودة في
الخارج».
وأكــد املدير العام لهيئة اآلثــار والتراث في
وزارة الثقافة والسياحة واآلث ــار العراقية
أن «الــواليــات املتحدة جــزء مــن ال ــدول التي
تـمـتـلــك آثـ ـ ــارًا ع ــراق ـي ــة .وهـ ـن ــاك غ ـيــرهــا من
ال ــدول الـتــي تـتـعــاون بشكل ســريــع وتعيد
اآلث ــار إلـيـنــا ،فــي حــن هـنــاك تلكؤ يحصل
في البعض اآلخر منها ،ما يستدعي اتخاذ
بعض اإلجراءات والقضايا القانونية».
مسؤول في وزارة السياحة أكد ،لـ«العربي
الـ ـج ــدي ــد» ،أن «املـ ـف ــاوض ــات ال ـع ــراق ـي ــة مــع
آثار عراقية
بعض الدول التي حصلت على ٍ
لــم تنتج منها أي تـفــاهـمــات نهائية حتى
اآلن ،م ــا اض ـط ــر الـ ـع ــراق إلـ ــى اتـ ـخ ــاذ ق ــرار
بالتوجه نحو املحاكم الدولية» ،مؤكدًا أن
«امللف مهم جدًا للعراق ،وال يمكن إغالقه إال
بعد استرجاع كل القطع األثرية».
وشـ ـ ــدد امل ـ ـسـ ــؤول ذاتـ ـ ــه ع ـل ــى أن «م ـســاعــي
الـ ـ ــوزارة ت ـ َ
ـواج ــه أح ـيــانــا بـضـغــوط م ــن قبل
أح ـ ـ ــزاب س ـيــاس ـيــة ع ــراق ـي ــة ض ــال ـع ــة بـمـلــف
التهريب وبيع اآلثار ،فتحاول إغالقه».
واسترد العراق في يوليو/تموز املاضي 17
ألــف لــوح طيني مسماري أث ــري مـهــرب من
الواليات املتحدة ،وهي أكبر مجموعة أثرية

سبق للعراق أن استعاد  17ألف قطعة أثرية ولوحة غلغامش ()Getty

استعادتها بغداد ،وفــق وزارة الثقافة ،من
بينها الـعــديــد مــن الـقـطــع الثمينة األخ ــرى
العائدة إلى حضارات ما بني النهرين ،التي
ُسلبت خالل سنوات من الحروب واألزمات.
وتعرضت املواقع األثرية في مختلف أنحاء

العراق لتدمير وسرقة وإهمال كبير ،خالل
الحروب التي مــرت في العقدين األخيرين،
وخـصــوصــا فــي املــرحـلــة الـتــي أعـقـبــت غــزو
التحالف الــدولــي بقيادة الــواليــات املتحدة
إلسقاط نظام صدام حسني عام .2003

وسـ ـ ـ ــرقـ ـ ـ ــت مـ ـ ـ ــن م ـ ـت ـ ـحـ ــف ب ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ــداد وحـ ـ ـ ــده
ن ـحــو  15أل ــف قـطـعــة أث ــري ــة ،بـيـنـمــا وصــل
عـ ـ ــدد ا ُمل ـ ـسـ ــروقـ ــات ب ـم ـج ـم ـلــه إلـ ـ ــى  32أل ــف
قطعة ،أخ ــذت مــن  12ألــف موقع أثــري بعد
الغزو األميركي.
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ثقافة
مقابلة

أجراها
وديع بويزم

تصويب
تغيي ُر واقع
شوقي بن حسن

صحيح أن الفلسفة قــد انتظمت
م ـنــذ عـ ـق ــود ،ف ــي م ـع ـظــم ال ـب ـلــدان
ٍّ
مستقر،
العربية ،كقطاع أكاديمي
وأوســع من ذلك كحقل اجتماعي
ُ
واضح املالمح ،فباتت مؤتمراتها
وندواتها متواترة في الجامعات
ومعارض الكتب وحتى في بعض
املـقــاهــي .كما تـعـ ّـددت الجمعيات
وامل ـ ـجـ ــات امل ـخ ـ ّـص ـص ــة لـ ـه ــا ،ثــم
هــا أن يومها الـعــاملــي ال ــذي أقـ ّـرتــه
اليونسكو منذ أعــوام بات موعدًا
سنويًا يترك أثــره فــي الروزنامة
فــا ي ـمـ ّـر دون تــأثـيـثــه بفعاليات
م ـت ـنـ ّـوعــة .ل ــأس ــف ،ال ُي ـف ـيـ ُـد كل
ذلـ ــك بـ ــأن ال ـف ـل ـس ـفــة ب ـخ ـيــر ف ــوق
الخريطة العربية ،وكــذلــك غيرها
م ــن ال ـح ـق ــول امل ـعــرف ـيــة املــرتـبـطــة
ب ــالـ ـفـ ـك ــر .م ـ ــا زل ـ ـنـ ــا ن ـس ـم ــع عــن
خ ـيــارات تقليص حـضــورهــا في
مناهج التعليم ،وال تــزال تصلنا
ص ـع ــوب ــات ال ـب ــاح ـث ــن ف ــي نـشــر
ّ
مؤلفاتهم بني منظومة جامعية أو
رسمية مغلقة ،بفعل ال ــوالءات أو
االزدحام ،وبني شبكة دور النشر
الـتــي ال تجد فــي الفلسفة جــوادًا
ّ
حريًا بالرهان عليه في األسواق.
وك ــل ذل ــك ص ــدى لـنـظــرة ســائــدة
ت ـض ــع ال ـف ـل ـس ـفــة -ب ـ ــا م ـ ـبـ ـ ّـررات
صلبة -في مالبس ّ
ضيقة تخنق
صــوت ـهــا ،وتــدف ـع ـهــا إل ــى منطقة
مسكونة بالعزلة وقلة الحيلة.
ٌ
واقع قلما تجري مواجهته بأكثر
مــن خـطــاب رائ ــج عند املشتغلني
بالفلسفة عــن اضـطـهــادهــا منذ
سقراط ،في وقت بات من املمكن
إيـ ـص ــال ق ـضـ ّـي ـت ـهــا ع ـبــر ق ـنــوات
جديدة :منها الصحافة بأشكالها
ّ
املتجددة ،وأبعد من ذلك بالذهاب
ّ
إلى تسريد قضيتها في الكتابة
الــذات ـيــة والتخييلية وعـبــر فنون
ك ـث ـيــرة .مــوجــز ال ـع ـب ــارة؛ ال ت ــزال
الفلسفة غير مرئية بيننا أو تكاد.
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أي فلسفة نحتاج؟ أية اسئلة يجب أن يتمحور حولها الفكر؟ وألية غاية؟ بمناسبة
اليوم العالمي للفلسفة ،التقينا المفكر العربي عزمي بشارة ،الذي ما انفك يؤكد

الفلسفة عربيًا
في مواجهة
استبدادين

حاجتنا إلى أن نكون بناة للمعرفة وليس مجرّد موضوع لها ،في التحام بنبض
متنوعة
الشارع وأسئلة واقعنا المفتوح على منعرجات تحتاج إضاءات فكرية
ّ

إطاللة

عزمي بشارة في خلق حوار
بين العلوم النظرية والقضايا الكبرى

■ م ـن ــذ أي ـ ـ ــام ،اح ـت ـف ــى «م ـع ـه ــد ال ــدوح ــة
للدراسات العليا» باليوم العاملي للفلسفة
ع ـل ــى غـ ـ ــرار الـ ـسـ ـن ــوات امل ــاضـ ـي ــة .كـيــف
ّ
تقيمون تجربة املعهد فــي مـجــال تــدريــس العلوم
اإلنسانية واالجتماعية عمومًا؟
حتى اآلن ،يمكن القول إن املعهد حقق العديد
م ــن أه ــداف ــه ال ـت ــي رس ـم ـهــا ل ـن ـف ـســه ،ومـنـهــا
ّ
املتخصصني في العلوم االجتماعية
جمع
واإلن ـس ــان ـي ــة ت ـحــت س ـقــف واحـ ـ ــد ،ت ـتــداخــل
فـيــه مـخـتـلــف الـتـخـ ّـصـصــات ف ــي أجـ ــواء من
الحرية األكــاديـمـيــة ،ع ــاوة على استقطاب
الطلبة والباحثني من أنحاء العالم العربي
ك ــاف ــة .إن األمـ ـ ــر ي ـت ـع ـلــق ب ـمــؤس ـســة تــرعــى
ال ـع ـلــوم االجـتـمــاعـيــة واإلن ـســان ـيــة والـعـلــوم
ال ـن ـظ ــري ــة ب ـش ـك ــل ع ـ ـ ــام؛ ت ـل ــك الـ ـعـ ـل ــوم ال ـتــي
تعاني من إهمال شديد في العالم العربي،
إذ تعتبر فــي معظم األح ـيــان أمـ ـرًا ثــانــويــا.
ولهذا السبب فإن الجهد الرئيسي للمعهد
ي ـ ـقـ ــوم عـ ـل ــى الـ ـبـ ـح ــث والـ ـ ـت ـ ــدري ـ ــس ،بـحـيــث
ي ـك ــون «امل ــرك ــز ال ـعــربــي لــأب ـحــاث ودراسـ ــة
السياسات» مؤسسة بحثية فكرية مستقلة

للعلوم االجتماعية واإلنـســانـيــة؛ النظرية
وال ـت ـط ـب ـي ـق ـيــة ،وي ـك ــون ف ــي امل ـق ــاب ــل «مـعـهــد
الــدوحــة لـلــدراســات العليا» فـضــاء جامعيًا
ل ـلــدراســات الـعـلـيــا فــي الـعـلــوم االجتماعية
واإلنسانية واإلدارية واالقتصادية .وتجدر
اإلشـ ــارة هـنــا إل ــى أن ــه مــن ال ـن ــادر عــربـيــا أن
نجد مركزًا بحثيًا ّأســس ملؤسسة جامعية
مهتمة بالدراسات العليا ،إذ نجد في غالب
األح ـيــان أن الـعـكــس هــو الـســائــد .وخــاصــة
ال ـق ــول :لـقــد نـجــح املـعـهــد إل ــى حــد كبير في
تحقيق رسالته ورؤيته القائمة على تداخل
ّ
التخصصات واملساقات ،وفي جعل العمل
ّ
والبحث ليس مجرد وظيفة وإنما رسالة...
■ في جل أعمالك الفكرية ،نجد حضورًا إلشكاليات
وقضايا راهنية مرتبطة بالواقع العربي من قبيل:
السلفية ،الطائفية ،الشعبوية ،العلمانيةّ ...
مقدمًا في
ّ
هذه األعمال مقاربات نقدية للحاضر العربي،
كل
ُ ّ ً
ومـحــلــا الـتــاريــخ االجـتـمــاعــي لـهــذه الـقـضــايــا .هل
كان لتجربتك السياسية ٌ
دور في ربطك للتفكير
بالحاضر ،في الوقت الذي ربطه مفكرون آخرون

التقاء المفاهيم والظواهر

عـــــادة مـــا يـــجـــري الــفــصــل -لـــدى
ّ
فكري مــا -بين النظرية
منجز
تلقي ُ
ٍّ
والــمــمــارســة ،فــالــربــط بــيــن هذين
القطبين نادر ويحتاج مهارات متباينة.
في سياقنا العربي ،نجد في مؤلفات
عزمي بشارة توازنًا الفتًا بين االنشغال
النظري والمساهمة العملية .يكفي
أن ننظر في مؤلفاته لنجد أن المسائل
ـم بها هــي فــي اآلن ذاتــه
الــتــي اهــتـ ّ
ظواهر حارقة في الواقع العربي،
وهـــي أيــضــً مــفــاهــيــم فــي حاجة
للتأصيل والتجذير نظريًا.

ما لم تقم به الفلسفة العربية
بهاء الدين محمد عثمان

بقضايا من قبيل التراث والهوية؟
ّ
أود تــوض ـيــح أمـ ــر م ـهــم ه ـن ــا ،وهـ ــو كــونــي
ُ
اش ـت ـغ ـل ــت ع ـل ــى امل ـس ـت ــوي ــن مـ ـع ــا؛ الـ ـت ــراث
وال ـ ـتـ ــاريـ ــخ مـ ــن ج ـه ــة والـ ـقـ ـض ــاي ــا ال ــراه ـن ــة
ف ــي ال ـعــالــم امل ـعــاصــر م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى؛ لقد
ُ
فكرية واجتماعية
انشغلت نظريًا بقضايا
ً
ت ـك ـت ـســب أه ـم ـي ــة بـ ـ ـ ــارزة راهـ ــنـ ــا م ــن ق ـب ـيــل:
الطائفية ،والسلفية ،والــديــن والعلمانية،
واملـجـتـمــع امل ــدن ــي ،وك ــان الـبـعــد الـتــاريـخــي
دائ ـ ـمـ ــا حـ ــاض ـ ـرًا وكـ ــذلـ ــك الـ ـسـ ـي ــاق ال ـع ــرب ــي
اإلسالمي (يمكنك تسميته تراثًا إن شئت)
فــي هــذه القضايا املهمة؛ غير أن اشتغالي
بــال ـتــراث ل ــم ُيـبـعــدنــي ع ــن ال ــواق ــع كـمــا فعل
بــالـتــراثــويــن .أم ــا بـخـصــوص ســؤالــك حــول
م ــا إذا ك ــان لـتـجــربـتــي الـسـيــاسـيــة دور في
رب ـط ــي امل ـم ــارس ــة ال ـف ـكــريــة ب ــال ـح ــاض ــر ،فال
أعتقد أن السياسة هي ما دفعني إلى ذلك؛
ّ
أسـتـطـيــع أن أقـ ــول إن ال ــداف ـع ــن ،الـعـقــانــي
واألخالقي ،هما اللذان دفعاني إلى اقتحام
غ ـمــار الـسـيــاســة نـفـسـهــا ،وم ــن ث ـ ّـم دفعتني
لالهتمام بالفكر .إن ما أقــوم به من جهود
ه ــو م ـم ــارس ــة ت ـس ـت ـخــدم األدوات الـنـظــريــة
ّ
والتوصل إلى
للتحاور مع القضايا الكبرى
استنتاجات يمكن صياغتها في تعميمات.
هذا جوهر الجهد النظري .كما أنني أؤمن
 مــن منطلق اللحظة التاريخية-املعرفيةالـ ـت ــي ن ـع ـي ـش ـهــا  -أن بـ ـن ــاء م ـن ـظ ــوم ــات مــن
ّ
املجردات ال يصنع فيلسوفًا،
العالقات بني
وإن ـمــا دور الـفـيـلـســوف يـكـمــن فــي مـســاء لــة
الحاضر وقــراءة املجتمع والتاريخ بأدوات
فـلـسـفـيــة .وامل ـت ــأم ــل ف ــي ال ـت ــاري ــخ ُيـ ـ ــدرك أن
حركات التنوير ارتبطت ،باستمرار وبشكل
عضوي ،بأسئلة الحاضر واملجتمع.

ّ
استشكلوا الواقع وفكروا في أسئلة الحاضر،
لكن اإلغراق في القضايا البعيدة عن الواقع
كان في األغلب األعــم نتيجة لوضع تحكمه
ال ـق ـي ــود وال ــرق ــاب ــة ال ـت ــي فــرض ـت ـهــا األنـظـمــة
السياسية االس ـت ـبــداديــة ،وك ــذا ال ـخــوف من
االنتقادات الشعبوية التي ال ّ
تتقبل الحقيقة.
وه ــذا اس ـت ـبــداد مــن ن ــوع آخ ــر قــد ي ـكــون في
بعض ال ـحــاالت أكـثــر وط ــأة على املـثـقــف .إن
املـفـكــر الـنـقــدي غــالـبــا مــا يــدفــع الـثـمــن غاليًا
نـتـيـجــة لـلـمــواجـهــة م ــع االس ـت ـب ــدادي ــن ،حني
ي ـع ـمــد إل ـ ــى االشـ ـتـ ـب ــاك م ــع ق ـض ــاي ــا راهـ ـن ــة،
وذلك في الوقت الذي يستمرئ فيه بعضهم
برجهم الــذي يحسبونه عاجيًا (وهــو ليس
كذلك) .لكن ،من جهة أخــرى ،تجدر اإلشــارة
إلى أن الكثير من الباحثني واملفكرين العرب
انفتحوا على أسئلة الحاضر ،غير أن الكثير
منهم انتهى إلى تبرير النظام الحاكم وإلى
التماهي والتواطؤ مع االستبداد.

■ م ــن االنـ ـتـ ـق ــادات ال ـت ــي ُت ـ ّ
ـوج ــه ال ـي ــوم إل ــى الـفـكــر
ُ
ابتعاده عن الواقع وعن الراهن ،وهو األمر
العربي،
ال ــذي تــؤكــده بنفسك فــي كـتــابــك ح ــول الـطــائـفـيــة؛
إذ مــن بــن املــاح ـظــات ال ـتــي أش ــرت إلـيـهــا «غـيــاب
عمل شامل يجمع بني املساهمة النظرية والبحث
السوسيولوجي والـتــاريــخ ،وغـيــاب محاولة وضع
نظرية فــي مــوضــوع يفترض أن تـخــرج املساهمة
الرئيسية للتنظير له من املنطقة التي تكاد تشكل
مختبرًا حيًا له» .بماذا ّ
تفسر ابتعاد الفكر العربي
عن الراهن وغربته عن الواقع؟
ّ
ال ن ـس ـت ـط ـي ــع الـ ـتـ ـعـ ـمـ ـي ــم ،يـ ــوجـ ــد مـ ـف ــك ــرون

َ
ساهمت في رفع اللبس عن بعض القضايا
■ لقد
الشائكة في الفكر العربي واالستشراق أيضًا؛ من
خالل تقديمك قــراءات جديدة تأخذ بعني االعتبار
السياق االجتماعي والتاريخي .من هذه القضايا
عـلــى سـبـيــل امل ـث ــال ال ال ـح ـصــر؛ مـســألــة الـسـلـفـيــة،
الشعبوية ،الطائفية ،الدين والعلمانية؛ وهــي كلها
قضايا كانت عرضة لتفسيرات ثقافوية وتراثوية.
فــي نظرك مــا هــو ال ــدور الــذي يجب أن يضطلع به
التفكير الفلسفي في السياق العربي؟
هناك عدة تحديات تواجه التفكير الفلسفي
ف ــي ال ـس ـي ــاق ال ـع ــرب ــي ،ل ـكــن ي ـجــب الـتـمـ ّـســك

عزمي بشارة

بالعقالنية واألدوات العقالنية على الرغم
مـ ــن مـ ـغ ــري ــات االنـ ـ ـ ـ ــزالق إلـ ـ ــى ت ـق ـل ـي ـع ــات أو
مــوضــات فـكــريــة قــد ال ي ـكــون لـهــا مــا تقوله
فــي واقـعـنــا ،بــل قــد تحجبه عـنــا؛ إنـنــا نفكر
ّ
محدد ،والتزام
دومًا من داخل سياق ثقافي
األدوات واملناهج العلمية ال يعني البتة عدم
إدراك خصوصية الظواهر عقالنيًا ،كما ال
يعني عــدم االنتماء إلــى السياق الحضاري
والثقافي ال ــذي يعمل الـبــاحــث فـيــه .وعليه،
ّ
التحرر من عقدة الهوية وخلق مسافة
وجب
ُ
ن ـقــديــة م ـع ـهــا م ــن دون ع ـق ــد ال ـن ـقــص الـتــي
ّ
تـقــود إل ــى الـتـنــكــر لـهــا .علينا أن نستمسك
بالنقد ،لكن دون إنكار انتمائنا إلى سياق
ّ
ّ
يتوجب على
محدد .وباختصار،
حضاري
ال ـف ـك ــر ال ـع ــرب ــي أال ي ـن ــزل ــق ن ـح ــو تـقـلـيـعــات
غربية ،ويرتهن إلى مشاريع تخدم سياقات
وأي ــدي ــول ــوج ـي ــات م ـع ـي ـنــة؛ ألن الـتـقـلـيـعــات،
بـحـكــم تـعــريـفـهــا ،لـيـســت أك ـثــر م ــن مـحــاكــاة
وت ـق ـل ـيــد ،وال يـمـكــن أن يـنـتــج عـنـهــا تفكير
حـقـيـقــي .وأخ ـي ـرًا ،ال يـمـكــن إن ـشــاء مـشــاريــع
بحثية فــي العلوم االجتماعية واإلنسانية
مــن دون دع ــم وت ـمــويــل ،س ــواء ك ــان ذل ــك في
جامعات ومراكز أبحاث الصني أم الواليات
املتحدة وأوروب ــا أو املنطقة العربية ،ولكن
التحدي يكمن في الحفاظ على املوضوعية
والصرامة العلمية في البحث ،وعدم وضعه
في خدمة أجندات غير أخالقية.
ّ
■ ّ
ّ
تكون
أكدتم سابقًا ُأن على األكاديمية العربية أل ّ
م ـجـ ّـرد تــابــع ملــا تنتجه األكــاديـمـيــات الـغــربـيــة ،وأل

للعدة المفهومية الغربية
كي ال نكون مج ّرد حقل تجارب ُ

االستفادة من معارف العالم
كيف يمكن
تجاوز التبعية
للفكر الغربي؟
سؤال يشغل
ثقافتنا منذ
عقود طويلة
لكنه قلما وجد
إجابات منغرسة
في نقد إنتاج
المعرفة غربيًا
وعربيًا في آن

مبنى «معهد
الدوحة»
و«المركز
العربي لألبحاث
ودراسة
السياسات» في
الدوحة
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فـ ـ ــي م ـ ـنـ ــاس ـ ـبـ ــات ك ـ ـث ـ ـيـ ــرة ،ع ـ ـبـ ــر م ــؤل ـف ــات ــه
ّ
ّ
وم ـح ــاض ــرات ــه ،أكـ ــد امل ـفــكــر ال ـعــربــي عــزمــي
ّ
يتوجب على األكاديمية العربية
بشارة أنه
ُ
ّأل تكون ّ
مجرد تابع ملا تنتجه األكاديميات
الغربية ،وأبعد من ذلك ال ينبغي أن تكون
املجتمعات العربية مـجـ ّـرد «حـقــل تجارب
لـلـعــدة املفهومية الـتــي تصلنا مــن أوروب ــا
وأمريكا الشمالية».
لـكـنــه ف ــي اآلن نـفـســه كـثـيـرًا م ــا أش ــار لـعــدم
رض ــاه عــن املــوقــف ال ــراف ــض لـكــونـيــة العلم
وال ـع ـقــان ـيــة .س ــأل ـن ــاه :ك ـيــف يـمـكــن الـجـمــع
بــن هذين املوقفني؟ أو كيف يمكن تجاوز
التبعية للفكر الغربي؟
يـ ـق ــول ص ــاح ــب «ط ـ ــروح ـ ــات عـ ــن ال ـن ـه ـضــة
املعاقة» في حديثه إلى «العربي الجديد»:
«كــون ـيــة ال ـع ـلــوم االجـتـمــاعـيــة واإلنـســانـيــة
تختلف عــن املنطق والرياضيات والعلوم
التجريبية ،فهي ليست علومًا دقيقة كما
أنـهــا تتعامل مــع ظــواهــر ذات خصوصية
ت ــاري ـخ ـي ــة وث ـق ــاف ـي ــة خ ــاف ــا ل ـلــريــاض ـيــات
والعلوم الطبيعية .هذا ال ينقض من كونية
العلم والعقالنية في الحالتني ،ولكن حينما
نـتـحـ ّـدث عــن الـعـلــوم اإلنـسـ ُـانـيــة ف ــإن بعض
مصطلحاتها ومفاهيمها نحتت من خالل
محاوالت لفهم ّ
تحوالت مجتمعات محددة،
ّ
مــرتـبـطــة ب ـس ـيــاق تــاري ـخــي م ـع ــن؛ ويـمـكــن
االس ـت ـفــادة مـنـهــا فــي س ـيــاق آخ ــر ،ول ـكــن ال
يمكن نقلها ف ــورًا ومـبــاشــرة دون نقد إلى
سياق آخر».
ّ
يوضح ذلك عبر نمذجة حية ،فيقول« :خذ

ثمة من يستمرئ بُرجه
الذي يحسبه عاجيًا
وهو ليس كذلك
بناء منظومات من
العالقات بين المجردات
ال يصنع فيلسوفًا
ت ـكــون املـجـتـمـعــات الـعــربـيــة م ـجـ ّـرد «ح ـقــل تـجــارب
للعدة املفهومية التي تصلنا مــن أوروب ــا وأميركا
ّ
الـشـمــالـيــة» لـكــنــك ف ــي اآلن نـفـســه تــرفــض املــوقــف
الرافض لكونية العلم والعقالنية .كيف يمكن الجمع
بني املوقفني؟ أو كيف يمكن تجاوز التبعية للفكر
الغربي؟
ك ــون ـي ــة ال ـع ـل ــوم االج ـت ـم ــاع ـي ــة واإلن ـس ــان ـي ــة
تختلف عــن املـنـطــق والــريــاضـيــات والـعـلــوم
ا ّلـتـجــريـبـيــة ،فـهــي ليست عـلــومــا دقـيـقــة كما
أن ـه ــا تـتـعــامــل م ــع ظ ــواه ــر ذات خصوصية
ت ــاريـ ـخـ ـي ــة وثـ ـق ــافـ ـي ــة خـ ــافـ ــا ل ـل ــري ــاض ـي ــات
وال ـع ـلــوم الـطـبـيـعـيــة .ه ــذا ال يـنـقــض كونية
العلم والعقالنية في الحالتني ،لكن حينما
ّ
ن ـت ـحـ ّـدث ع ــن ال ـع ـلــوم اإلن ـسـ ُـان ـيــة ف ــإن بعض
مصطلحاتها ومفاهيمها نحتت من خالل
محاوالت لفهم ّ
تحوالت مجتمعات محددة،

مــرت ـب ـطــة ب ـس ـي ــاق ت ــاري ـخ ــي مـ ـع ـ ّـن؛ ويـمـكــن
االستفادة منها في سياق آخر ،لكن ال يمكن
نقلها فورًا ومباشرة من دون نقد إلى سياق
ً
آخ ــر .خ ــذ م ـثــا مـصـطـلـحــات عـلــم االجـتـمــاع
ال ـتــي نـشــأ جـلـهــا فــي مـحــاولــة فـهــم االنـتـقــال
إل ــى ال ـح ــداث ــة ف ــي أوروب ـ ـ ــا ،وه ــي ال تنطبق
عـلــى املـجـتـمـعــات اُلـتـقـلـيــديــة وال ـحــدي ـثــة في
مجتمعات أخــرى فــرضــت فيها الـحــداثــة من
أعلى ،أو مرت بعمليات تحديث سريع .كما
ّ
أن ثمة فرقًا بني املجتمع ما قبل الحديث في
ً
أوروبا ومجتمعاتنا .فمثال ،لم يكن لدينا ما
يشبه اإلقطاع األوروبي.
وإذا أخذنا سياقات فكرية راهنة مثل ما بعد
ّ
الحداثة ،يجب أن نتذكر دومًا أن املفاهيم التي
ارتبطت بنقد الحداثة في املجتمعات الغربية
تمتلك معنى آخر ،معنى نقديًا ،يختلف عن
ت ـحـ ّـول ـهــا إل ــى تـقـلـيـعــة م ــع اس ـت ـي ــراده ــا إلــى
سياقات ما قبل حداثية؛ كما أن دالالت نقد
الديمقراطية في الــدول التي تعيش في ظل
أنظمة ُحـكــم ديمقراطية يختلف تمامًا عن
نقد الديمقراطية في مجتمع يعيش في ظل
ُ
تعاملنا مع ُ
الع ّدة املفاهيمية التي
الطغيان.
ً
تـصـلـنــا م ــن ال ـغ ــرب ي ـجــب أن ي ـكــون تـعــامــا
ّ
جــدلـيــا ون ـقــديــا ،وح ـتــى لــو فــكــرنــا مــن خــال
ً
مفاهيم غربية فيجب علينا أن نجهد قليال
فــي فهم الــواقــع فــي الـغــرب ودراس ـتــه (مثلما
غربيون بدراسة مجتمعاتنا)،
يقوم باحثون
ّ
ّ
وال يجب أن ننسى أننا نفكر في واقــع غير
الواقع هناك .املقارنة النقدية مهمة هنا من
خالل االستفادة من تلك املفاهيم.

ّ
فــي محاضرة ألقاها عــام  1931بعنوان «راهـنـيــة الفلسفة» ،أكــد ثيودور
أدورنو على أهمية الفلسفة ودورها النقدي ،معتبرًا أن واجب «كل فلسفة
اليوم ليس في دعم الحاضر وتثبيت الوضع الراهن للفكر واملجتمع» ،وفي
ً
ّ
مجتث» ،يطمح إلى «إمكانية بلوغ
هذه املحاضرة أيضا سينتقد كل «فكر
ً
الحقيقة في كليتها اعتمادا على قوة الفكر» فقط.
يقودنا ّ
تصور أدورنو عن الفلسفة ودورها إلى التفكير في موقع الفلسفة
ً
نفسها من العالم ومــن حركة املجتمع والسلطة ،وأيــضــا إلــى التفكير في
عالقتها مــع السياقات االجتماعية واإلنسانية األخ ــرى .ومقتفيًا خطى
ّ
سينبهنا ميشيل فوكو في محاضرته الشهيرة «ما التنوير؟» إلى
أدورنو،
أن جــواب كانط على هذا السؤال يفتح إمكانات أخــرى غير تلك املعهودة،
ليصبح ســؤال التنوير ،حسب تأويل فوكو لكانط ،هو ســؤال الحاضر أو
اآلنية ولتكمن مهمة الفلسفة في نقد هذه اآلنية.
ّ
التصور عن الفلسفة ودروهــا بأهمية كبيرة بالنسبة لسياقنا
يتمتع هذا
العربي ،فال يمكن ألي عملية تفلسف اليوم في واقعنا أن تشيح بوجهها
عن الــراهــن املتألم والـصـيــرورة املشوهة للمجتمعات العربية ،بل وينبغي
التشكيك في كل تفكير أو فلسفة لن تتحدث عن إكراهات هذا الواقع والبنى
االجتماعية والثقافية املنتجة له وكل فلسفة بهذا املعنى ،تبقى محافظة ،بل
ومستقيلة ،ولن تفعل أكثر من تأبيد تأخرنا التاريخي ومعه السلطوية .فما
أحوجنا اليوم إلى النقد الــذي يلفت انتباهنا إلى ما هو حي وما هو ميت
ً
منحازا للحياة ولآلنية
فينا؛ ذلك النقد الذي سيتحدث عنه نيتشه باعتباره
وملا هو ضروري لنا.
لقد شرعت أغلب املدونات الفلسفية العربية في عمليات نقد كبيرة ،ومن
زوايا مختلفة ،يمكن حصرها في «نقد العقل» أو نقد التراث الثقافي للعقل
العربي واإلسالمي ،وعلى الرغم من إنجازاتها إال أنها ابتعدت برأيي عن
سؤال املجتمع ،إن لم تكن ربطته أحيانًا بأسئلة مفارقة ،مغفلة «نقد اآلنية».
لقد غــرق نقد العقل ،بصيغه األيديولوجية املختلفة ،في معارك املاضي،
ظنًا منه أنه يخوض معارك الحاضر .وهنا تكمن ضرورة انفتاح الفلسفة
على العلوم االجتماعية ،وهو ما لم تقم به الفلسفة العربية املعاصرة إال
في ما ندر.
إن فلسفة تحاول اإلحاطة بالحقيقة في كليتها من خالل الفكر وحده ،لن
تتمكن من تشخيص هذا الحاضر والباثولوجيات التي تعصف به ،بل هي
ستبتعد عنه أكثر فأكثر.
إن ذلك ،ال ريب ،مصير كل فلسفة عربية تدور في فلك العقل ونقده دون
النظر إلى املجتمع ،فبقدر ما ستحاول تحريرنا من سلطة التراث بقدر ما
ستسجننا فيه وتؤبد سلطته علينا كما أوضح عبد الله العروي في «العرب
والفكر التاريخي» ،ألنها ستتجاهل تلك البنى االجتماعية والسياسية التي
تنتج وتعيد إنتاج هذه الثقافة وأمراضها ،لذلك علينا االنتباه واإلصغاء إلى
نداء أدورنو وهو يدعو الفلسفة إلى االهتداء بالعلوم األخرى ويقصد بذلك
التاريخ وعلم االجتماع خصوصًا.
(طالب دراسات عليا في «معهد الدوحة»)

أحوال

ً
مثال مصطلحات علم االجتماع التي نشأ
جلها في محاولة فهم االنتقال إلى الحداثة
في أوروبا ،وهي ال تنطبق على املجتمعات
ُالتقليدية والحديثة في مجتمعات أخرى
ف ــرض ــت فـيـهــا ال ـحــداثــة م ــن أع ـل ــى ،أو مــرت
بعمليات تحديث سريع .كما أن ثمة فرقا
بــن املـجـتـمــع مــا قـبــل الـحــديــث فــي أوروب ــا
ً
ومجتمعاتنا .فمثال ،لم يكن لدينا ما يشبه
اإلقطاع األوروبي».
ّ
يتابع املفكر العربي فكرته ،فيضيف« :وإذا
أخــذنــا سـيــاقــات فكرية راهـنــة مثل مــا بعد
الحداثة ،يجب أن نتذكر دومــا أن املفاهيم
التي ارتبطت بنقد الحداثة في املجتمعات
الـغــربـيــة تمتلك معنى آخ ــر ،معنى نقديا،
ي ـخ ـت ـل ــف عـ ــن تـ ـح ـ ّـولـ ـه ــا إلـ ـ ــى ت ـق ـل ـي ـع ــة مــع
اسـتـيــرادهــا إلــى سـيــاقــات مــا قبل حداثية؛
كما أن دالالت نقد الديمقراطية فــي الــدول
التي تعيش في ظل أنظمة ُحكم ديمقراطية
تختلف تمامًا عن دالالت نقد الديمقراطية
ف ــي مـجـتـمــع يـعـيــش ف ــي ظ ــل ال ـط ـغ ـيــان .إن
تعاملنا مع ُ
الع ّدة املفاهيمية التي تصلنا
ً
م ــن ال ـغ ــرب يـجــب أن ي ـكــون ت ـعــامــا جدليًا
ّ
ونقديًا ،وحتى لو فكرنا من خالل مفاهيم
ً
غربية فيجب علينا أن نجهد قليال في فهم
ال ــواق ــع فــي ال ـغــرب ودراس ـت ــه (مـثـلـمــا يقوم
بــاح ـثــون غــرب ـيــون ب ــدراس ــة مـجـتـمـعــاتـنــا)،
ّ
ويـجــب أال ننسى أنـنــا نفكر فــي واق ــع غير
الواقع هناك .املقارنة النقدية مهمة هنا من
خالل االستفادة من تلك املفاهيم».
وديع...

واقعي لألفراد ولألمم .فمن خالل
الفلسفة واألدب والفن لغات ،واللغة وعي
ّ
اللغة تعي األمة نفسها بأنها واعية .الفلسفة واآلداب والفنون ،إن هي إال أبجدية
التساؤل ،نتعلمها طول العمر ،إذ ال مكان في خريطة التقدم المعاصر ألية أمة
دون فن ،ودون آداب ،ودون فلسفة.
جبران خليل جبران

ما أعرف شيئًا أخطر على مجتمعنا الجديد من سيادة هذا التعبير :بالش فلسفة ()...
ّ
لكن هناك فارقًا كبيرًا بين أن نقول بالش هذه الفلسفة وبين أن نقول بالش فلسفة
أصًال! نعم بالش فلسفة إذا كانت الفلسفة ترفًا عقليًا خالصًا ،أبعد ما يكون عن
الصدق الموضوعي وحياة الناس ،بالش فلسفة إذا كانت الفلسفة تعقيدًا لغويًا.
محمود أمين العالم

العودة إلى الفلسفة هي اليوم ،ضرورة يفرضها فشل التدبير الذي تم بدون حكمة
فأدى إلى األزمة .العودة إلى الفلسفة حكمة ،والحكمة تبدأ باالعتراف بأن الوصول
إلى الرأي السديد ال يمكن بدون مناقشة حرة ،وال بدون تدبير يساهم فيه المواطنون.
بكلمة واحدة ،العودة إلى الفلسفة تقتضي ديمقراطية حقيقية.
محمد عابد الجابري

ّ
يشككون في وجود فلسفة في العالم العربي قد أصابهم مرض التغريب.
من
فهم يعترفون بمن يكتب كتابًا تافهًا في الغرب ويطلقون عليه اسم الفيلسوف
وال يعترفون بمن يكتب من العرب كتابا فلسفيًا .هؤالء يحملون نظرة منقوصة
عن الفلسفة التي ال يستعملونها إال للتدريس فقط.
فتحي التريكي
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يوم الفلسفة في الدوحة ال حدود بين التخصصات

لقاءات أصدقاء الحكمة

الدوحة ـ العربي الجديد

ككل عــام ،وبمناســبة «اليــوم
ّ
العاملــي للفلســفة» ،نظــم برنامــج
الفلســفة فــي «معهــد الدوحــة
للدراســات العليــا» منــذ بضعــة أيــام نــدوة
علميــة ّ
خصصهــا لدراســة واقــع وتحديــات
وآفــاق الــدرس الفلســفي فــي العالــم العربــي،
بمشاركة باحثني من جامعات عربية مختلفة
ّ
وطــاب املعهــد .مــن يتأمــل الوضعيــة الحاليــة
ـفة فــي الســياق العربــي
التــي تعيشــها الفلسـ ّ
بأعــن نقديــة ،لــن يتأخــر فــي الحكــم عليهــا
ســلبًا ،وهــي حالــة غيــر معزولــة عــن الوضعية
التاريخية التي عاشــتها الفلســفة في الســياق
العربي بمختلف محطاته التاريخية؛ إذ كانت
دائمًا محل رفض اجتماعي وسياسي وديني.
ورغــم اعتمــاد املناهــج التربويــة العربيــة فــي
الســنوات األخيــرة تدريــس الفلســفة وانضمام
دول جديــدة إلــى دائرة االنشــغال الفلســفي ،إال
أن هــذا االهتمــام املتزايــد لــم يرتــق بالتفكيــر
الفلســفي العربــي إلــى مســتوى املمارســة
النقديــة وإلــى مســاءلة الحاضــر واستشــكاله؛
وهــو األمــر الــذي تعكســه املناهــج التدريســية،
واإلنتاجات الفكرية الغارقة في املدرسية.
وبمناســبة «اليــوم العاملــي للفلســفة»،
ّ
نظــم برنامــج الفلســفة فــي «معهــد الدوحــة
للدراســات العليــا» ،يــوم اإلثنــن 22 ،تشــرين
الثانــي /نوفمبــر الجــاري ،نــدوة علميــة
ّ
خصصهــا لدراســة واقــع وتحديــات وآفــاق
الــدرس الفلســفي فــي العالــم العربــي ،بحضور
ومشــاركة باحثــن وطــاب وأكاديميــن عــرب
مــن جامعــات عربيــة مختلفــة .وهــي مناســبة
أضحــت بالنســبة لـ«معهــد الدوحــة» تقلي ـدًا
ســنويًا يحتفــي بالفلســفة وبأصدقــاء الحكمة
في العالم العربي.
وقــد صــرح عبــد الوهــاب األفنــدي ،رئيــس
«معهــد الدوحــة للدراســات العليــا» بالوكالــة،
فــي كلمتــه الترحيبيــة« ،بقــدرة الفلســفة علــى
تجــاوز الحدود الفاصلة بني كل التخصصات
املعرفيــة املختلفــة ،وكــذا مســاهمتها فــي فهــم
الواقع وتحدياته».
امتــدت الندوة على جلســتني؛ اهتمت الجلســة
األولــى بواقــع وتحديــات وآفــاق الــدرس
الفلســفي فــي العالــم العربــي؛ وقــد افتتحــت
الجلســة الباحثــة إليزابيــت ســوزان كســاب،
األســتاذة املشــاركة فــي برنامــج الفلســفة
بـ«معهد الدوحة للدراسات العليا» ،إذ اهتمت
بتنــاول بعــض املحطــات التاريخيــة التي ّ
مرت

منهــا الفلســفة العربيــة املعاصــرةُ ،مبــرزة
التحديــات التــي تواجــه الــدرس الفلســفي فــي
العالم العربي؛ ومنها «وصل الدرس الفلسفي
بالعلــوم االجتماعيــة والسياســية» معــززة
طرحهــا ببعــض الســرديات العلميــة التــي
تناولت واقع الدرس الفلسفي العربي.
وفــي الســياق نفســه ،قدمت الباحثــة نايلة أبي
نادر ،أســتاذة الفلســفة العربية اإلســامية في
الجامعــة اللبنانية ،مداخلة بعنوان «تحديات
تدريــس الفلســفة فــي املرحلتــن الثانويــة
والجامعيــة» ،تناولــت فيهــا بعــض املشــاكل
التــي يواجههــا الــدرس الفلســفي فــي لبنــان.
ومــن بــن أبــرز التحديــات التــي أشــارت إليهــا:
«وجــود هــوة واضحة بني التنظير في املنهاج
الفلســفي وبــن تطبيقــه في الصــف ،هذا الفرق
الــذي يــدل علــى خلل في التعاطي مع علم قائم
لــه تاريخــه ومنهجياتــه وأعالمــه» ،كمــا قدمت
قــراءة نقديــة ملســار تعليــم الفلســفة فــي القســم
الثانــوي والجامعــي بلبنــان ،مقدمــة أيضــا
بعــض آليــات التعاطــي مــع مســألة تدريــس
الفلسفة.
مــن ناحيــة أخرى ،قدم الباحــث املغربي محمد
الشــيخ ،أســتاذ الفلســفة السياســية وفلســفة
الديــن والقيــم والحداثــة بـ«جامعــة الحســن
الثانــي» بالــدار البيضــاء ،مداخلــة تناول فيها
«بعــض مفارقــات الوضــع الفلســفي العربــي
الراهــن ،وذلــك مــن خــال نظــره إلــى ثــاث

مبنى «معهد الدوحة» و«المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات» في الدوحة

محــددات تفســر هــذه املفارقــات .وتتجلــى هذه
ّ
املحددات أساســا في الوضع الفلســفي العربي
القديــم وموقفنــا منــه ،والوضــع الفلســفي
الغربي الحديث ،والواقع العربي الحالي.
تتعلــق املفارقــة األولــى ،حســب الشــيخ ،فــي
الدعــوة إلــى اســتئناف االتصــال بالتــراث
الفلســفي القديــم مــع الفشــل فــي إحيــاء هــذا
التــراث امليــت .وتكمــن املفارقــة الثانيــة فــي
الدعــوة إلــى تبنــي موقــف نقــدي مــن الفلســفة
الغربيــة ،والعجــز فــي املقابــل عــن تقديــم هــذا
النقــد واالكتفــاء بتقديــم نقــد منكمــش علــى
الجانــب العقــدي .وتتمثــل املفارقــة الثالثــة فــي
التســليم بأن الفلســفة ابنة بيئتها ،مع الفشــل
في إنتاج فكر فلسفي عربي أصيل.
أمــا الجلســة الثانيــة فاهتمــت بمناقشــة
قضايــا فلســفية معاصــرة مرتبطــة أساســا
بالديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان .وقــد افتتــح
الباحــث اللبنانــي رجا بهلول ،أســتاذ ورئيس
برنامــج الفلســفة فــي معهــد الدوحــة ،الجلســة
بمداخلــة حــول العالقــة بــن الديمقراطيــة
ً
وحقــوق اإلنســان ،متســائال فيهــا عــن العالقــة
املمكنــة بــن الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان،
ّ
ومبينــا العالقــة املتوتــرة بــن الديمقراطيــة
وحقوق اإلنسان.
وفــي الســياق نفســه ،قــدم الباحــث التونســي
منيــر الكشــو ،أســتاذ الفلســفة السياســية
بـ«معهــد الدوحــة للدراســات العليــا» ،مداخلــة
تناول فيها «نظرية الديمقراطية بني الفلسفة
والعلــوم السياســية» .وانطلــق فــي مداخلتــه
من تقديم بعض «املواقف الفلســفية املتحفظة
تجــاه صالحيــة الديمقراطيــة كنظــام للحكــم
ولتدبير شؤون الناس منذ أفالطون وأرسطو
ً
وصوال إلى القرن العشرين».
ّ
وفــي مقابــل ذلــك ،بــن الكشــو كيــف ســيطرت
نظريــات العلــوم السياســية علــى الجــدل حــول
املستندة
الديمقراطية وخاصة تلك النظريات
ّ
إلــى التحديــد الواقعــي للديمقراطية كما ســنه
جوزيــف شــومبيتر .وقــد خلــص فــي مداخلتــه
إلــى تبيــان الجــدل بــن الفالســفة وعلمــاء
السياســة حول مدى إمكانية تجاوز التعريف
الواقعي للديمقراطية.
مــن ناحيــة أخــرى ،قــدم الباحــث املغربــي
رشــيد بوطيــب ،أســتاذ الفلســفة بـ«معهــد
الدوحــة للدراســات العليــا» ،مداخلــة بعنــوان
«عــن فلســفة ال تفكــر :فــي الحاجــة إلــى ترجمــة
اجتماعيــة لألفــكار» ،تنــاول فيهــا الفوضــى
التــي تحكــم الســياق الثقافــي العربــي وعالقته
بالســياقات الثقافيــة األخــرى وخاصــة عالقــة
الفكــر العربــي بالفلســفة الغربيــة الحديثــة؛
إذ ظلــت برأيــه «تتحـ ّـرك خــارج الخصوصيــة،
مرتهنــة لثنائيــات مزيفــة مــن قبيــل األصالــة
واملعاصــرة ،ســواء تعلــق األمــر باألفــكار التــي
تــم نقلهــا أو املؤلفــات التــي تتــم ترجمتهــا أو
املــدارس الفكريــة واألدبيــة والفنيــة التــي يتــم
االنفتــاح عليهــا» ،مؤك ـدًا فــي الســياق ذاتــه
علــى الحاجــة إلــى ترجمــة اجتماعيــة لألفــكار؛
تتوافق مع حاجيات سياقنا العربي وأسئلته
الراهنة.
وقــد شــهدت النــدوة تعقيبــات ونقاشــات
وإضــاءات مــن طلبــة برنامــج الفلســفة
ومــن أكاديميــن وباحثــن مــن مختلــف
التخصصــات ،ارتبطــت أساســا بموضــوع
النــدوة وبمداخــات املشــاركني فيهــا ومثلــت
مناســبة إلعــادة التفكيــر في واقع الفلســفة في
العالم العربي والتحديات التي تواجهه.

آثار ٌ يريد القرّاء اقتفاءها

خصوصية الكاتب

فواز حداد
ّ

الكثير من
تل ّفــت حيــاة الكاتــب االهتمام لــدى ّ
القراء ،كنوع من الفضول املثير ،يحثهم على
ّ
ّ
الخاصة،
التعرف إلى أطوار حياته ،وأخباره
ّ
ّ
وربمــا ممارســة التلصــص عليــه ،ومالحقــة
الشائعات عنه ،وما يدور حوله من أحاديث،
بما ينحو أحيانًا إلى اإلشــادة به ،أو إســقاط
األهميــة عنــه ،أو نفــي مــا يــؤذي ســمعته،
ّ
وربمــا تصديــق األخبــار السـ ّـيئة عنــه ،وكل
منها ال يخلو من ّ جاذبية.
هــل للقــارئ الحــق فــي التعــرف إلــى الحيــاة
الشــخصية للكاتــب؟ هنــاك وجهــة نظر قوية،
تقــول إن الكاتــب املشــهور يغــدو شــخصية
ّ
غضاضــة فــي
عامــة ،ال خصوصيــة لــه ،وال
ّ
ّ
الســعي إلــى التعــرف إليــه ،بــل يحــق للقــارئ
بعدمــا تابع كتاباتــه ردحًا من
اقتحــام عاملــهّ ،
الزمــن .هــذا الحــق فــي املعرفــة ،يمنحــه ّإيــاه
ً
ّ
الكاتــب نفســه ،الــذي شــكل فــي حياتــه عامــا
ّ
مؤنســا ،وربمــا ّبعــث األمــل فــي
إيجابيــا أو
ِ
ٌ
داخلــه فــي ًلحظــات ســوداء .إنــه مديــن له ،لقد
منحــه متعــة ولــو كانــت عابــرة ،أو تــرك فــي
ً
ـا ،كان انطباعــا ّ
طيبــا جعلــه
نفســه أث ـرًا جميـ
يحتمل الحياة.
لــو ّ
تقصينــا مــا يمكــن أن ّ
الكتــب فـ ّـي
ـه
ـ
ك
تحر
َ
سلبًا أو إيجابًا ،لا تمكنا
داخل البشر ،سواء ّ
مــن إحصائهــا أو توقعهــا ،ولــو كانــت عبــارة
عــن أحاســيس ّأدت إلــى تراكمــات متناقضــة،
ّ
إلى ّ
تعزز نوايا َ
حسنة ومشاعر
حد يمكن أن
راقيــة ،أو ارتــكاب حماقــات أو موبقــات
بدعــوى التحـ ّـرر مــن املجتمــع ،أو تخلــق فــي
العظمة الفارغةّ ،أو تبيح لنا
داخلنا مشــاعر ّ
قتــل النــاس علــى أنهــم ال يســتحقون الحيــاة.
ً
أكثرهــا إقبــاال
لذلــك ،تبــدو الكتــب الجنســية ّ
ّ
مضادة
بتحريضهــا الغرائــز ،خصوصًا أنها
للملل ،متخمة باملتع الدنيوية.
ّ
ّ
مــا يعــود بنــا إلــى الكتــاب .إن أكثــر مــا يثيــر

منذر جوابرة ،من سلسلة «أجساد مهاجرة»

بمج ّرد نشره عمله
األول ،يع ّرض الكاتب
ّ
حياته للكشف
شـ ّ
ـهية القـ ّـراء فــي عواملهم الخفيــة ،خصوصًا
ُ
املشــهورين منهــم ،هــي نقائصهــم ومباذلهــم
وانحرافاتهــم وجنونهــم ،وهي نزعات مبالغ
بها أو غير حقيقية ،إن لم تظهر على السطح،
ّ
على أل تؤول على غير وجهها الحقيقي.
فــا ننســى أن مــا أشــيع عــن جــوالت فلوبيــر
وموباســان وبلــزاك الليليــة فــي عوالــم
العاهــرات ،وانتقالهــا إلــى رواياتهــمّ ،أدى

فــي ذلــك الوقــت إلــى ارتبــاط ســمعة األدب
ّ
بالدعــارة ،لكــن كان فــي االطــاع علــى هــذه
العوالــم التعريــف بعبوديــة العاهــرات
ّ
واســتغاللهن ،بســبب الفقــر الــذي يرزحــن
تحت وطأته.
ولــم تكــن حيــاة بيكاســو غرائبيــة كمــا بــدت،
ّ
إل لغرائبيــة مــا أنتـ َـج مــن فــن كســر القواعــد
املتعــارف عليهــا ،انعكــس علــى مــا لــم تــوح
ّ
بتصرفــات
بــه تصرفاتــه ،وجاراهــا دالــي
ّ
ّ
ّ
تعمــد بهــا اإلدهــاش ودلــت إليــه كرســام
صاحــب تصرفــات غيــر عاديــة ،لكنــه كان
فنانــا حقيقيــا ،ومثلــه بيكاســو لم يكــن ّ
تعدد
ّ
عالقاتــه وزيجاتــه النســائية إل انعكاســا
عن أشــكال وأســاليب
لقلقــه الدائــم فــي بحثــه ّ
جديدة ،حسب بعض النقاد.
باملناسبة ،عاش الرائد نجيب محفوظ حياة
روتينيــة محــدودة مــن البيــت إلــى الوظيفــة،
ومقهــى «ريــش» ،وســهرات العــوام .مــن هــذا
العالــم الصغيــر ،كشــف عــن عالــم كان بحجــم
ّ
َ
عكـ َـس الحيــاة االجتماعية ّ
لعدة
مصــر كلهــا،
أجيال من دون تهاويل شخصية .في الواقع،
ّ
الخاصــة مكشــوفة،
لــم تكــن حيــاة محفــوظ
ّ
ـده ،ومــا ادعــاء
ـ
ح
و
ـه
ـ
ل
وكانــت خفاياهــا ُملــكًا
ّ
ّ
ّ
االطالع عليها إل من قبيل التوقعات ال أكثر.
ّ
مــا كتبــه كبــار الكتــاب مــن روايــات وغيرهــا،
ال يكفــي للكشــف عنهــم ،لذلــك تنشــط كتــب
ّ
الســير واملذكــرات .مــن جانــب آخــر ،صحيـ ٌـح
أن الحيــاة الشــخصية للكاتــب تعنيــه وحــده،
ّ
لكنهــا تعنــي ّ
بمجرد ما نشــر
القراء أيضًا ،إذ
كتابــه األول ،وكشــف عــن حيــوات اآلخريــن،
فقــد عـ ّـرض حياته للكشــف ،واألدهى ألخطار
ْ
ُّ
ُّ
والتلصــص ،لكــن مــا نصيبهــا من
التجســس
ّ
الحقيقــة؟ ال بــأس فــي القول إن الكاتب نفســه
قــد يجهلهــا ،فهــو يعيشــها وال يراهــا ،ومــن
ّ
املبالغــة االعتقــاد بأن اآلخرين قد يعرفونها،
ّ
لكنهم يحاولون.
(روائي من سورية)
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مقاربة
في الحاجة إلى شعراء
وفالسفة
سهيل القش

ٌ
عالقة الفيلســوف ُّ
قديمة ِق َد َم الفلســفة نفســها .أي منذ أن ّ
قرر
بالســلطة
ٌ
ُ
ّ
فالســفة التدخــل فــي مــا ال يعنيهــم :قــول العالــم بالــكالم ،تعويضــا عــن
ُ
عــدم قدرتهــم علــى إنجــاز ذلــك باألفعــال .بهــذاَ ،
ـفة الشـ َ
ـعراء
جاور الفالسـ
املهمومــن ِبم ْحنــة العالــم الحديــث ،هــذا العالــم املفتقــد للسـ ّ
ـماوي منــذ أن
ْ
جــرى اغتيــال اإللــه .قبــل ســؤال« :ما نفع الشــعراء في زمــن ِامل ْحنة؟» ،الذي
ٌ
ْ
طرحــه هولدرلــن فــي ّ
مرثيتــه «خبــز ونبيــذ» ،كان ّثمة ســؤال آخر« :ما نفع
ْ
الفالسفة في زمن ِامل ْحنة؟» .ليس سع ُي أفالطون إلى ِلعب دور سياسي ـ
ُّ
ولو في ظ ّل الحاكم السرقوسـ ّـي املسـ ّ
ـتبد ــ ،وال تقديم أرســطو النصح إلى
ِ
اإلســكندر املقدوني ،بالحالتني الفريدتني من نوعهما في التاريخ .ذلك أن
ّ
ُ
الفلسفة ـ وحالها في هذا حال الشعر ،باملناسبة ـ لم تتوقف ،منذ اللحظة
التــي ســتصمت فيهــا الســماء ،عــن إعــادة ابتــكار العالم بالــكالم الذي كان
من امتيازات العناية اإللهية.
لم ِّ
ُ
«موت اإلله» ،كما شـ ّـخ َصه نيتشــهّ ،إل إلى ُّ
تحول البشــر إلى أفراد
يؤد
ً
مبعثريــن ،منعزلــن عــن بعضهــم كالـ ّ
ـذرات ،يجــدون صعوبــة فــي العثــور
ّ
علــى لغــة مشــتركة .وقــد أخــذ الشــعراء والفالســفة علــى عاتقهــم مهمــة
ـذرات البشــرية املنســوجة من أنانيــات منعزلــةّ ،
تجميــع هــذه الـ ّ
مقدمني لها
ٍ
وعدًا باإلقامة في تاريخ من شأنه أن يحميها من ِمحنة العالم وضائقته.
ّ َ
ّ
«الوحــدة»
وإن كنــا مدينــن إلــى الرواقـ ّـي إبكتيتــوس بتمييــزه املهــم بــن ِ
الخطاب املشــترك
(اجتمــاع املــرء بذاتــه أو بأنــاه) وبــن «الضائقــة» (فقدان ِ
مــع اآلخريــن) ،فـ ّ
ـإن علينــا االعتــراف َبد ْيننــا أيضــا إلــى إرنســت يونغــر
والفالســفة الناقديــن للحداثــة ،الذيــن أضاءوا علــى العالقة بني «موت اإلله»
وصعــود التقنيــة ،التي ســمحت للفيلســوف بأن يحلم بالفعل السياســي،
وللشاعر بأن يصبح حاجبًا لدى ُّ
السلطة.
ّ
العربي؟
لكن ماذا عن الفيلسوف
ّ
ْإن كان الفيلســوف ،فــي الغــرب ،شــاهدًا علــى «موت اإللــه» ،فألن هذا املوت
ً
كان نتيجــة للعلــم والتقنيــة اللذيــن لــم يرســما للميتافيزيقــا ّأي مــكان فــي
ّ
ّ
الغربي
الوضعيــةّ .أمــا الفيلســوف العربي ،فهــو يختلف عن ذلك
رؤيتهمــا
ُ
في واقعة مختلفة جذريًا :تولد اآللهة في الشرق ،لكنها ال تموت أبدًا .ومن
تغير تمامًا املعطيات التي ّ
شأن هذه املالحظة أن ّ
حددت املصير املأساوي
ِ
للفلسفة والفن في الغرب.
ً
 -1فقــد كان علــى الفيلســوف العربــي أن يجــد صيغــة للتعامــل مــع إل ـ ٍه مــا
ّ
يــزال حاض ـرًا وليــس مــن املتوقــع موتــه فــي القريــب العاجل ،ومــع العواقب
التي قد يتسـ ّـبب بها غيابهّ .إن عملية التفريد ،أو التحويل إلى أفراد ،التي
ً
ّ
عرفتهــا املجتمعــات الغربيــة فــي القــرون الثالثــة املاضيــة ،تمثــل ظاهــرة
ّ
العصبية
غريبة على املجتمعات العربية التي تقوم ِبناها االجتماعية على
القبليــة والعائليــة .وقــد كان من شــأن هــذه ِالبنى أن منعت هذه املجتمعات
من ّ
التطور نحو ثورة صناعية وسياسية ّ
خاصة بها ،قائمة على التفريد
وعلــى قرينــه :دولــة القانــون .علــى ّأن اإلضــاءة على هــذه املالحظة ال يعني
ّ
َ
أبدًا أنه في إمكاننا أن نخلص إلى القول بوجود ثنائية مؤلفة من كيان ْي
َّ
مجرديــن ـ ـ الغــرب الحديــث والعالــم العــرب غير الحديث ـ ـ ال يتقاطعان أبدًا
ً
ً
ّ
ّ
أو ال يعرفان بعضهما .ومع ذلك ،فإن هنالك حقيقة ال تقل مصداقية عن
َ
ـكلي االجتمــاع هذين ال يـ ّ
ـؤدي بالضرورة
هــذه ،وهــي أن االحتــكاك بــن شـ
ّ
متأث ـرًا بالغــرب ووفقًا ملســار ّ
تطوراني
ـة
ـ
ث
إلــى دخــول العالــم العربــي الحدا
ٍ
ّ
خطي يعيد إنتاج مسار الغرب نفسه.
ّ ً
ّ -2إن املواجهة بني العالم العربي والحداثة األوروبية ،أكانت متمثلة بحملة
ٌ
َ
بونابارت على مصر أو باملدارس التبشيرية األوروبية إلى لبنان ،لرتبطة
تاريخيــا بظاهــرة الكولونياليــة وبالتفـ ّـوق التكنولوجــي الغربــي .ومــن هنــا
ّ
تأتــي صعوبــة املوقــف الفلســفي والسياســي الذي يمكن اتخــاذه في وجه
هــذا التفـ ُّـوق :املمانعــة ،أي الدفــاع عــن هويــة قوميــة ثقافيــة (انظــر القــش،
ُّ
ّ
 ،)1980والســعي إلــى تملــك هــذه التكنولوجيــا التــي تشــكل أساســا لذلــك
ُّ
التفوق.
ّ
كل اإلشــكالية التــي تواجههــا الدولــة العربيــة الحديثــة ،منــذ النهضة ،تدور
ُّ
حــول هــذا الســؤال :كيــف يمكننــا تملــك التكنولوجيــا الغربيــة مــن دون
ٌ
ّ
نحو آخر:
خســران هويتنــا الثقافيــة؟ ســؤال يمكننا إعادة صياغتــه على ٍ
هــل يمكننــا القيــام بثورة عربيــة من دون االقتداء أو األخذ بنموذج ثورات
مستقبل
 ،1776و 1789و1917؟ هل ثارت الشعوب العربية من أجل بناء
ٍ
ـاض يهـ ّـدده التفـ ّـوق
علــى الطريقــة األوروبيــة أو مــن أجــل الدفــاع عــن مـ ٍ
ّ
واملؤسسات الديمقراطية الغربية؟ كيف يمكن القيام
التكنولوجي الغربي
بـ«ثورة من دون نموذج» (شاتليه.)1975 ،
 -3هــل تميــل الحداثــة األوروبيــة ،فــي عالقتهــا باملجتمعــات غيــر الحديثة،
العلمية
إلى تعميم نموذجها على الشــعوب املغلوبة وإلى منحها األسـ ٌـرار ِ
والتكنولوجيــة ُّ
لتفوقهــا؟ بعبــار ٍة أخــرى :هــل للحداثــة مصلحــة فــي عوملــة
نموذجها بما يجعل من كوكبنا قرية حديثة أو ما بعد حديثة؟ أال يعني
ُّ
ُّ
الســلطة؟ تلك هــي ٌ
تملصــا طوباويــا مــن ســؤال ُّ
بعض من
هــذا تخلصــا أو
األفكار التي ستســاعدنا في اإلجابة عن الســؤال :ما الذي يعنيه أن يكون
املرء فيلسوفًا عربيًا اليوم؟
بطاقة

مفكر وأستاذ فلسفة لبناني من مواليد زحلة (شرق) عام  ،1946درس العلوم
السياســية فــي لبنــان قبــل أن يحصــل علــى الدكتــوراه فــي الفلســفة مــن جامعة
السوربون ،وهو اليوم أستاذ للفلسفة السياسية في جامعة الفال بكندا.
مقربًا من الحركات اليسارية التي ّ
جعله التزامه بالقضية الفلسطينية ّ
تفرعت
من «ثورة مايو  »68في فرنسا وإيطاليا ،وهو ما دفعه أيضًا إلى العودة في ما
بعد إلى لبنان مع بداية الحرب األهلية حيث عمل أســتاذًا للفلســفة في الجامعة
اللبنانية.
صــدرت لســهيل القــش أبحــاث عديــدة باللغــة الفرنســية حــول قضايــا الحداثــة
والتقنية واالستعمار ،من بينها كتاب مشترك مع ماري هيلني باريزو بعنوان
«تعـ ّـدد :الحداثــة والعالــم اإلســامي» ( ،)2001كمــا أشــرف علــى كتــب عــدة ،مــن
بينها« :اإلسالم وحقوق اإلنسان .في ذكرى فرنسوا شاتليه» ،و«الالتكافؤ في
حوار الثقافات» ( ،)2005و«العنصرية الجديدة»(.)2006
مــن مؤلفاتــه بالعربيــة« :فــي البــدء كانــت املمانعــة؛ مقدمــة فــي تأريــخ الفكــر
السياســي العربــي» (دار الحداثــة ،)1980 ،وهــو عمــل َّ
ضمنــه مجموعــة مــن
املحاضرات ألقاها بني عامي  1978و 1979في الجامعة اللبنانية .وآخر أعماله
بالعربيــة كتـ ٌ
ـاب ســيصدر عــن «املركــز العربــي لألبحــاث ودراســة السياســات»
ْ
بعنــوان «لبنــانِ :املــرآة املتكســرة» ( .)2022ومن ترجماته إلى العربية «الفلســفة
فــي العصــر املأســاوي اإلغريقــي» لـ ـ فريديريــك نيتشــه (املؤسســة الجامعيــة
للدراسات والنشر.)1982 ،

واصل فريق
غولدن ستايت
ووريورز مسلسل
االنتصارات في
بطولة الدوري
األميركي لكرة
السلة ،وذلك
بعد فوزه
على منافسه
لوس أنجليس
كليبيرز (- 105
 ،)90ل ُيحقق
الفوز الثامن
تواليًا ورقم 18
في  20مباراة
خاضها حتى
اآلن ،ل ُيحافظ
على صدارته
للمنطقة
الغربية ويؤكد
أنه يعتزم
المنافسة بقوة
على اللقب في
موسم -2021
.2022

ووريورز يواصل انتصاراته
غولدن ستايت ووريورز يُقدم موسمًا كبيرًا حتى اآلن (براين روثمولر)Getty/

لوسي شيريوت بطلة
ماراثون مكسيكو سيتي
برقم قياسي

كازاخستان
إلى ربع نهائي منافسات
بطولة كأس ديفيز

مصرع قائد المنتخب
البرتغالي للهوكي
الميداني لويس تافاريس

فازت الكينية ،لوسي شيريوت ،بماراثون
مكسيكو سيتي برقم قياسي هو ساعتان و27
دقيقة و 22ثانية ،وبفارق كيلومترين على األقل
عن اإلثيوبية آليني شيوارجي .واحتلت شيريوت
وشيوارجي (ساعتان و 37دقيقة وثالث ثوان)
والكينية أيضًا لياه جيويتو (ساعتان و 40دقيقة
و 34ثانية) املراكز الثالثة األولى من املاراثون
الذي عاد هذا العام بعد إلغائه العام املاضي
بسبب تفشي فيروس «كورونا».

تأهلت كازاخستان إلى ربع نهائي «كأس ديفيز»
بفوزها على كندا ( - 3صفر) لتضمن صدارة
املجموعة الثانية التي تقام في ملعب «مدريد
أرينا» في العاصمة اإلسبانية ،وينتظر الفريق
الكازاخستاني في ربع النهائي مطلع الشهر املقبل
أحد أفضل ثنائيات املجموعات الذين تأهلوا إلى
نفس الدور .وتمكن الثنائي أندري جولوبيف
وألكسندر نيدوفيسوف من التغلب على الثنائي
الكندي ،بيتر بوالنسكي وبرايدن شنور.

لقي قائد منتخب الهوكي امليداني لويس
تافاريس ( 27سنة) مصرعه وفقًا ملا أكده االتحاد
البرتغالي للهوكي نتيجة حادث مروري في
لشبونة .وأكد االتحاد البرتغالي للهوكي الخبر
على الشبكات األجتماعية ،مبرزًا أن تافاريس
بجانب أنه كان قائدًا كان أحد أفضل العبي
الهوكي ،بينما ذكر فريق «كاسا بيا» البرتغالي
عبر صفحته الرسمية في «فيسبوك»« :ال توجد
كلمات لوصف الحزن الشديد الذي نشعر به».
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كأس العرب

على أنغام العرب

حكاية صورة

يونس محمود :العراق جاهز للمنافسة

يوم االفتتاح
منتظر
ال ُ

يشارك  16منتخبًا من
قارتي آسيا وأفريقيا
بمنافسات كأس العرب
 2021في قطر ،للمرة
األولى في تاريخ البطولة
الكبيرة
قتيبة خطيب

تتجه أنظار الجماهير الرياضية،
ال ـيــوم ال ـثــاثــاء ،مــن أج ــل متابعة
افتتاح بطولة كــأس العرب 2021
ف ــي ق ـطــر ،ب ـم ـشــاركــة  16مـنـتـخـبــا م ــن قــارتــي
آس ـيــا وأفــري ـق ـيــا ،يـتـنــافـســون فـيـهــا ،م ــن أجــل
نـيــل الـلـقــب .وج ــاءت مـشــاركــة الـ ــ 16منتخبًا،
بعدما أسفرت التصفيات املؤهلة للمسابقة،
عــن تــأهــل سبعة منتخبات ،وهــي البحرين،
واألردن ،ول ـب ـن ــان ،وم ــوري ـت ــان ـي ــا ،وسـلـطـنــة
ُع ـمــان ،وفـلـسـطــن ،والـ ـس ــودان ،لتنضم بذلك
إلــى املنتخبات العربية ،الـتــي تأهلت بشكل
مباشر ،نتيجة تصنيف االتحاد الدولي لكرة
القدم «فيفا» ،في شهر أبريل/نيسان املاضي.
وتشمل املنتخبات التي تأهلت بشكل مباشر
إلـ ــى ب ـطــولــة كـ ــأس الـ ـع ــرب ،ك ــا م ــن منتخب
قطر ،البلد املستضيف ،وتــونــس ،والـجــزائــر،
وامل ـ ـغـ ــرب ،ومـ ـص ــر ،والـ ـسـ ـع ــودي ــة ،وال ـ ـعـ ــراق،
واإلم ـ ـ ــارات ،وس ــوري ــة ،خــاصــة أن املــواجـهــات
س ـت ـق ــام ع ـل ــى م ــاع ــب م ــون ــدي ــال ـي ــة ض ـخ ـمــة.
وسيفتتح منتخب قطر بشكل رسمي بطولة
ك ــأس ال ـعــرب ،عـنــدمــا يــواجــه نـظـيــره منتخب
ال ـب ـحــريــن ،ف ــي اس ـت ــاد ال ـب ـيــت ،وأعـ ــن نـجــوم
«األدع ــم» ،على تحقيق النقاط الثالث ،ضمن

منافسات الجولة األولــى ،من دور املجوعات
فـ ــي ك ـ ــأس ال ـ ـعـ ــرب  .2021وي ـط ـم ــح مـنـتـخــب
قـطــر إل ــى تـحـقـيــق الـلـقــب األول ف ــي تــاريـخــه،
بمشاركته بكأس العرب ،فيما يبحث منتخب
ال ـب ـحــريــن ،الـ ــذي يــدخــل مـنــافـســات الـبـطــولــة،
لـلـمــرة ال ـســادســة فــي تــاري ـخــه ،وأع ــن العبيه
على تعويض خيبات األمل ،التي الحقتهم في
النسخ املاضية.
وتكمن أهمية املواجهة االفتتاحية في اإلعالن
عن تدشني استاد البيت بشكل رسمي ،الذي
ُيعد أحد التحف املعمارية املذهلة في املنطقة
العربية والـعــاملـيــة ،حيث سيستضيف عــددًا
من املباريات بكأس العرب  ،2021حتى ينضم
إلــى قائمة املــاعــب ،التي ستقام فيها بطولة
ك ــأس الـعــالــم فــي قـطــر ع ــام  .2022وف ــي نفس
املجموعة األولى ،ستكون األنظار متجهة إلى
القمة الخليجية العربية القوية ،التي ستجمع
مـنـتـخــب سـلـطـنــة ُع ـم ــان م ــع نـظـيــره منتخب
الـ ـع ــراق ،ع ـلــى اس ـت ــاد ال ـج ـنــوب ،أح ــد مــاعــب
مــونــديــال  .2022أم ــا فــي املـجـمــوعــة الـثــانـيــة،
فسيخوض منتخب تونس مواجهة قوية ضد
منتخب موريتانيا ،خاصة أن الفريقني التقيا
عدة مرات خالل السنوات املاضية ،تمكن فيها
«نسور قرطاج» من التفوق ،إال أن املهمة تبدو
صعبة في كأس العرب .وفي نفس املجموعة،
يــدخــل منتخب ســوريــة املــواجـهــة األول ــى في
بطولة كــأس ال ـعــرب ،ضــد منتخب اإلم ــارات،

تشهد بطولة
كأس العرب تدشين
استادين ضخمين
لمونديال 2022

أع ــرب يــونــس مـحـمــود ،نجم املنتخب الـعــراقــي السابق،
ع ــن أم ـل ــه ف ــي فـ ــوز مـنـتـخــب ب ـ ــاده ب ـل ـقــب ب ـطــولــة كــأس
ال ـعــرب  ،2021الـتــي تستضيفها قـطــر مــن  30نوفمبر/
تـشــريــن الـثــانــي إلــى  18ديـسـمـبــر /كــانــون األول ،مــؤكـدًا
أن «أسود الرافدين» يطمح للمحافظة على مكاسبه في
النسخ السابقة مــن البطولة ،باعتباره األكـثــر تتويجًا
بــالـكــأس الـعــربـيــة .وق ــال أس ـطــورة الـكــرة الـعــراقـيــة ،الــذي
يتولى اإلشراف على منتخب العراق ،في تصريح ملوقع
املشاريع واإلرث القطرية ،إن إحراز اللقب سيلقي بأثره

الكبير على العراق وشعبه الشغوف بكرة القدم ،وستعم
الـفــرحــة أرج ــاء ال ـبــاد ،وستشمل مــايــن الـعــراقـيــن في
ال ـخ ــارج ،ألن أي نـجــاح للمنتخب سـيـتــردد ص ــداه على
نطاق واسع في أنحاء املعمورة .ويشارك منتخب العراق
في كأس العرب ضمن املجموعة األولــى ،ويستهل أولى
مبارياته اليوم الثالثاء بمواجهة املنتخب العماني ،قبل
أن يلتقي املنتخب البحريني فــي الثالث مــن ديسمبر،
على أن يختتم مبارياته في دور املجموعات بمواجهة
منتخب قطر.

على استاد  ،974أحد مالعب مونديال ،2022
والــذي سيتم تدشينه بشكل رسمي ،ويتميز
بتصميمه الفريد.
حفل االفتتاح وحضور جماهيري كامل

تـلـقــت الـجـمــاهـيــر الــريــاض ـيــة أخـ ـب ــارًا س ــارة،
بعدما سمحت اللجنة املنظمة لبطولة كأس
ال ـعــرب  ،2021بـحـضــور كــامــل لـحـفــل افـتـتــاح
املسابقة ،في استاد البيت ،والذي سيقام قبل
انـطــاق املــواجـهــة بــن منتخب قطر ونظيره
منتخب البحرين .وسيتضمن حفل افتتاح
بطولة كأس العرب  2021عروضًا موسيقية،
وألعابًا نارية ،باإلضافة إلى فقرة تستعرض
تــاريــخ املنطقة الـعــربـيــة ،ت ــروي مــآثــر شعوب
ال ــدول الـعــربـيــة ،ووحــدتـهــم وتـكــاتـفـهــم ،الــذي
يروي مآثر العرب ،إيذانًا بانطالق املنافسات
ف ـ ــي اسـ ـ ـت ـ ــاد الـ ـبـ ـي ــت ب ـش ـك ــل رسـ ـ ـم ـ ــي ،ح ـيــث
سيتضمن عروضًا موسيقية ،وألعابًا ناريًا،
وفقرة تستعرض تاريخ املنطقة العربية.
عروض خاصة وفعاليات كبيرة

كشفت اللجنة العليا للمشاريع واإلرث عن
مـفــاجــأة كـبـيــرة لـلـجـمــاهـيــر ،وتـتـمـثــل بــإقــامــة
بـ ــاقـ ــة واسـ ـ ـع ـ ــة م ـ ــن الـ ـفـ ـع ــالـ ـي ــات واألنـ ـشـ ـط ــة
ال ـت ــرف ـي ـه ـي ــة فـ ــي املـ ـن ــاط ــق امل ـح ـي ـط ــة ب ـ ــ 5مــن
االستادات املستضيفة ملنافسات كأس العرب،
وهي البيت ،أحمد بن علي ،الجنوب ،الثمامة
و .974وستشهد املناطق املحيطة باالستادات
الخمسة ،والساحات املجاورة ملحطات املترو
والحافالت القريبة من االستادات قرابة 200
عـ ــرض ف ــي  60مــوق ـعــا مـخـتـلـفــا ،خـ ــال فـتــرة
م ـنــاف ـســات ال ـب ـط ــول ــة ،س ـت ـقــدم ـهــا ال ـجــال ـيــات
املقيمة فــي قـطــر ،وال ـتــي ت ـشــارك منتخباتها
فــي منافسات كــأس الـعــرب  ،2021مــن بينها
الجاليات املـصــريــة ،اللبنانية ،الفلسطينية،
املغربية والسودانية.

منتخب فلسطين في الدوحة األسبوع الماضي (محمد فرج)Getty/

يونس محمود يشرف حاليا على منتخب العراق (حيدر محمد/فرانس برس)

بطل عربي

جولة في ربوع العرب

لحظات نادرة في تاريخ كأس العرب

قطر
ستستضيف
اليوم بطولة
العرب 2021
(محمد فرج/
)Getty

شهدت النسخ السابقة لبطولة كــأس العرب ،العديد من اللحظات النادرة،
منها تسجيل النجم السعودي محمد نور أول وآخر هدف ذهبي في املسابقة،
وذلــك في النسخة الثامنة التي أقيمت في البحرين عــام  .2002وسجل نور
ال ـهــدف الـقــاتــل ال ــذي أط ــاح بــه أح ــام منتخب الـبـحــريــن .ولـعــل مــن اللقطات
ال ـنــادرة الـتــي سجلتها نسخ كــأس الـعــرب محافظة امل ــدرب الـعــراقــي الــراحــل
عمو بــابــا على أرقــامــه كـمــدرب قــاد منتخب ال ـعــراق للتألق فــي سبعينيات
وثمانينيات القرن املاضي ونجح بالتتويج بكأس العرب  1988في األردن،
وهــي البطولة التي شهدت تتويج الـعــراق لرابع األلـقــاب بعد أعــوام (،1964
 )1986 ،1966حيث تعادل  1-1مع سورية في النهائي ،قبل أن تبتسم ركالت
الترجيح للمنتخب الـعــراقــي بنتيجة ( ، )3-4وبـجــانــب كــل هــذه االنـجــازات
نجح الراحل عمو بابا بقيادة منتخب بالده لكأس العالم  .1986ويعد املدرب
املصري الشهير الراحل محمود الجوهري أحد املدربني القالئل من أصحاب
النهج الخاص والفكر السابق لعصره في تاريخ الفنيني العرب ،وربما يمثل
مدرسة خاصة لم تتكرر حتى اآلن.

محمود نور سجل أول وآخر هدف ذهبي بكأس العرب (جون ثايس/فرانس برس)

عدة منتخبات تأمل بالتألق في كأس العرب ( 2021محمد فرج)Getty/

المنتخب
العراقي
أكثر من
حصد
اللقب في
 4مناسابت
(خليل
مزرعاوي/
فرانس برس)

يعد رجا رافع أحد أبرز مهاجمي منتخب سورية ()Getty

رجا رافع

الجوهري قاد مصر إلنجازات كبيرة (قمر محمود/فرانس برس)

عمو بابا حافظ على أرقامه كمدرب للعراق
(رمزي حيدر/فرانس برس)

تمكن الالعب السابق ،رجا رافع ،مهاجم منتخب سورية،
هداف بطولة كأس العرب عام  ،2002التي
من نيل جائزة ّ
أقـيـمــت فــي ال ـكــويــت ،بــاملـشــاركــة مــع أح ـمــد ح ـســان نجم
منتخب البحرين ،بأربعة أهداف لكل منهما.
ورغم عدم تأهل منتخب سورية إلى نصف نهائي بطولة

ك ــأس ال ـعــرب ،لـكــن الـنـجــم الـســابــق ،رج ــا راف ــع ،استطاع
ف ــرض نـفـســه فــي املـســابـقــة ،بـعــدمــا اسـتـطــاع تسجيل 4
أهداف في شباك منافسيه ،في مرحلة املجموعات.
ولعب رجا رافع لعدد من األندية السورية والعربية ،لكن
أبرزها هو الفيصلي األردني ،والنجمة اللبناني.

30

رياضة

الثالثاء  30نوفمبر /تشرين الثاني  2021م  25ربيع اآلخر  1443هـ ¶ العدد  2647السنة الثامنة
Tuesday 30 November 2021

الثالثاء  30نوفمبر /تشرين الثاني  2021م  25ربيع اآلخر  1443هـ ¶ العدد  2647السنة الثامنة
Tuesday 30 November 2021

على هامش الحدث

تقرير
شهدت بطولة الكونفيدرالية األفريقية نتائج متباينة لألندية العربية في
ذهاب الملحق بحثا عن التأهل لألدوار التالية ،وسجل العرب نتائج إيجابية
لكنها لم تكن لتشمل كل األندية المشاركة بالبطولة ،ويصبح الباب مفتوحا
على مصراعيه لكل االحتماالت

لوبيتيغي مدرب إشبيلية :كنا نستحق النقاط الثالث
أعــرب يولني لوبيتيغي ،مــدرب فريق إشبيلية ،عن أسفه لخسارة فريقه أمــام ريال
مدريد ( )1 - 2على ملعب (سانتياغو برنابيو) ،مشيرًا إلــى أن الكتيبة األندلسية
قدمت «مباراة رائعة» أمــام «امليرنيغي» وكانت تستحق النقاط الثالث في املواجهة.
وق ــال لوبيتيغي فــي املــؤتـمــر الصحافي بعد امل ـبــاراة إن الـخـســارة «تجعلني أشعر
باملرارة ،كما هو حال الفريق بأكمله ،ألننا لم نستحق الخسارة ،حتى أنني أعتقد أنه
إذا كان هناك فريق قد استحق النقاط الثالث ،فسيكون نحن .ال يكفي الهيمنة على
 75دقيقة من اللقاء وتفويت الفرص».
وتابع« :لديهم أفضل الالعبني في العالم في جميع املراكز ،في آخر  15دقيقة لم نخرج
كثيرًا لشن هجمات ،لكن دون وجــود فرص واضحة .وجــاءت العقوبة مفرطة .نحن
حزينون ومتأملون لكننا ندرك أيضًا أننا قدمنامباراة رائعة .بالطبع ،كان يمكن عمل
املزيد .بذلنا الكثير من الجهد ،لكن في بعض األحيان ال يفيد ذلك هنا».

بطولة
الكونفيدرالية
األفريقية

مجدي طايل

ح ـق ـقــت األنـ ــديـ ــة ال ـع ــرب ـي ــة ن ـتــائــج
مـتـبــايـنــة ف ــي جــولــة ذهـ ــاب ملحق
دور ال ـ ـ ــ 32ل ـك ــأس الـكــونـفـيــدرالـيــة
األف ــري ـق ـي ــة ل ـك ــرة الـ ـق ــدم مل ــوس ــم ،2022-2021
لـيـتــأجــل الـحـســم إل ــى جــولــة اإليـ ــاب األس ـبــوع
املقبل ،ويصبح الباب مفتوحا على مصراعيه
لكل االحتماالت.
وف ــاز ن ــادي بـيــرامـيــدز امل ـصــري عـلــى مضيفه
مــانـيــامــا الـكــونـغــولــي ب ـهــدف مـقــابــل ال شــيء
فــي ملعب األخ ـيــر ،سجله مـحـمــود وادي في
الدقيقة  ،24ليكون بيراميدز األقرب عربيا إلى
حصد تأشيرة التأهل إلى مرحلة املجموعات،
ويكفيه التعادل بأية نتيجة فــي اإلي ــاب على
ملعبه أو الفوز بأية نتيجة .وشهدت املباراة
حالة طــرد ،من نصيب بروديل حــارس مرمى
مانياما في الدقيقة  ،72ولم ينجح بيراميدز
ف ــي اس ـت ـغــال امل ــوق ــف .وأع ـ ــرب إي ـه ــاب جــال
امل ــدي ــر ال ـف ـنــي ل ـب ـي ــرام ـي ــدز ،ع ــن س ـع ــادت ــه في
املؤتمر الصحافي ،بعد اللقاء للفوز الغالي
على مانياما الكونغولي بـهــدف .وقــال جالل
«حققنا فــوزا غاليا في أجــواء صعبة ،بسبب
ارتـ ـف ــاع درجـ ـ ــات ال ـ ـحـ ــرارة وال ــرط ــوب ــة ،وب ــذل
ال ــاع ـب ــون ج ـه ــدا ك ـب ـيــرا ل ـل ـغــايــة لـلـتــأقـلــم مع
هذه األجــواء ،ونفذوا التعليمات بشكل جيد،
وك ـنــا األف ـض ــل ،وحـقـقـنــا نتيجة طـيـبــة ،وهــي
ال ـفــوز ،وكــانــت لدينا ف ــرص لتسجيل أه ــداف
أخــرى ،ولم يحالفنا التوفيق في وقت لم يكن
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الجماهير الجزائرية
عاشت ليلة حزينة بسقوط
شبيبة الساورة والقبائل
التحكيم جيدا ،وظهر مهتزا ،وعلينا الحسم
بـشـكــل ن ـهــائــي ف ــي اإلي ـ ـ ــاب» .وخ ـســر امل ـصــري
ال ـبــورس ـع ـيــدي ،ل ـق ــاءه أمـ ــام ري ـف ــرز يــونــايـتــد
النيجيري ،بهدفني لهدف فــي ملعب األخير،
ليصبح املصري في حاجة إلــى الفوز ،بهدف
مقابل ال شيء في اإلسكندرية لحصد التأهل.
وتقدم ريفرز يونايتد عبر أوتشي في الدقيقة
 ،25ورد م ـح ـمــد ع ـنـتــر ب ــال ـت ـع ــادل لـلـمـصــري
فــي الدقيقة  ،27ثــم عــاد ريـفــرز ،ليسجل هدفا
عـبــر الع ـبــه أوه ــايــوم ــي م ــاالشــي ف ــي الدقيقة
 ،35وت ـق ــدم امل ـص ــري بــاح ـت ـجــاج رس ـم ــي إلــى
ال ـكــاف ،ضــد ال ـنــادي الـنـيـجـيــري بسبب ســوء
االستضافة ،بخالف منع مصور الـنــادي من
تصوير اللقاء ونقله على الصفحة الرسمية.
وأرجع معني الشعباني املدير الفني للمصري
البورسعيدي خـســارتــه أم ــام ريـفــرز يونايتد
إلى سوء التوفيق .وقال الشعباني «ال نستحق
الخسارة ،كنا األفضل في الكثير من الفترات،
واج ـه ـن ــا سـ ــوء تــوف ـيــق ف ــي ال ـه ــدف ــن ال ـلــذيــن
سجلهما ريـفــرز يونايتد ،كانت لدينا فرص
للتسجيل لم يكتب لنا خاللها التوفيق خاصة

في الشوط الثاني ،خضنا املواجهة في ظروف
صعبة بسبب كـثــرة الـغـيــابــات ،لدينا مـبــاراة
إياب ال بديل فيها عن الفوز ،سنلعب بكل قوة
في اإلياب ،ونستعد بشكل سريع لها من أجل
التأهل للدور املقبل ،وأثــق في قــدرة الالعبني
على تخطي األجواء الصعبة التي شهدها لقاء
اإلي ــاب .وفــي الجزائر ،عاشت الجماهير ليلة
حزينة بسبب السقوط الثنائي ،عبر خسارة
تلقاها شبيبة الساورة الجزائري أمام هارتس
أوف أوك الـغــانــي بهدفني مقابل ال شــيء في
مـلـعــب األخ ـي ــر ،لـيـصـبــح الـ ـس ــاورة ف ــي حــاجــة
إلى الفوز بفارق  3أهداف للتأهل ،فيما خسر
شبيبة القبائل أم ــام روي ــال بطل إسواتيني
بـهــدف دون رد فــي عقر دار األخـيــر ،ويحتاج
للفوز بفارق هدفني في اإلياب للتأهل .واتهم
ن ــادي ال ـس ــاورة ،نظيره الـغــانــي هــارتــس أوف
أوك باستخدام السحر في اللقاء ،بعد ظهور
رائـحــة كريهة فــي غرفة خلع املــابــس .وأطلق
محمد زرواطــي رئيس نــادي شبيبة الساورة
الجزائري ،تصريحات نارية ،أملح خاللها إلى
ت ـعــرض الـفــريــق لـلـسـحــر .وق ــال زرواط ـ ــي عبر
فيديو بثته الصفحة الرسمية للساورة على
مــوقــع فيسبوك» يــوجــد رائـحــة رهيبة غريبة
جــدا في غرفة خلع املــابــس ،لم أشاهد مثيال
لها ،قمنا بالشكوى ،وطلبنا تغيير الغرفة،
لكن لم يحدث تغيير ،ووعد املنظمون بتغيير
األمــر وتداركه ولكن لم يحدث ذلك قبل بداية
املـبــاراة مباشرة» .ونجح نــادي نهضة بركان
ممثل ال ـكــرة املـغــربـيــة فــي ال ـع ــودة مــن روان ــدا

وجه رياضي

جانيك سينر
نجم تنس إيطالي ،تألق في عام  ،2021نتائجه فاقت كل التوقعات
وخاصة على مستوى بطولة روالن غاروس وكذلك بطولة ويمبلدون

زهير ورد

شهدت سنة  ،2021تألق التنس اإليطالي على الصعيد العاملي،
بعد تحقيق نتائج فاقت كل التوقعات وخاصة في بطولة روالن
غاروس وكذلك بطولة ويمبلدون ،حيث تميزت عديد األسماء
التي بلغت أدوارا متقدمة وخــاصــة ماتيو بريتيني ،وجعلت
إيطاليا تفتخر بنجومها ،بعد االستفاقة التاريخية.
وأكد جانيك سينر ،هذه النجاحات ،عندما لعب دورًا حاسمًا
في تأهل إيطاليا إلــى الــدور ربــع النهائي من منافسات كأس
ديفيس عقب مواجهات قوية مع منتخب الواليات املتحدة .وفي
سلم ترتيب أفضل
سن  20عاما ،حقق اإليطالي قفزة هامة في ّ
العبي التنس في العالم ،عندما تقدم إلــى املركز التاسع (في
آخر تصنيف احتل املركز العاشر) ،وهو ما يثبت حجم التطور
الــذي عرفه مستواه خــال سنة  ،2021رغــم أنــه لــم ينجح في
الفوز بألقاب مهمة أو الوصول إلى أدوار متقدمة في بطوالت
«غراند سالم» .وكادت مسيرة سينر ،أن تقوده إلى التخصص
في مسابقات التزحلق ،بما أن والــده كــان يعمل مشرفًا على
إحدى املحطات التي توجد في الحدود بني إيطاليا وأملانيا ،وفي
ســن  8أع ــوام كــان مرشحًا ليكون مــن أفضل املختصني في
هذه املسابقة بعد تألقه في بعض املنافسات ،ورغم ّأنه شرع

فــي ممارسة التنس فــي ســن  3أع ــوام ،إال أنــه ابتعد عــن عالم
مفضال التركيز على التزحلق.
الكرة الصفراء في بعض الوقت
ً
وحرص والده على أن يعود ملمارسة التنس ،وخصص له مدربًا
لالهتمام به ورغم ذلك فإن سينر كان يحاول أن يصبح العب
كرة القدم أو يواصل في هوايته املفضلة وهي التزحلق ،ولكن
في سن  13عامًا حسم موقفه وقرر التخصص في التنس ،ألنه
يريد أن يبرز في اختصاص يتحمل فيه تبعات قراراته الفردية
وغير مرتبط بتصرف بقية الالعبني كما ّأنه يريد اختصاصًا
يواجه فيه منافسه مباشرة ،لتنطلق تجربته مع التنس .وأتبع
هذا القرار بموقف حاسم جديد عندما قرر االبتعاد عن عائلته
واإلقامة في واحد من أفضل املراكز التي تهتم بتطوير قدرات
الالعبني الشبان في التنس وذلك بهدف تحسني قدراته.
ومنذ سنة  ،2016أصبح يشارك في املنافسات الدولية الخاصة
بالالعبني الـشـبــان ،قبل أن يصبح محترفًا فــي سنة ،2018
وبـعــد صـعــوبــات عــديــدة نتيجة وج ــوده فــي مــراتــب مـتــأخــرة،
حملت سنة  2020بداية االنفراج ،عندما بلغ الدور ربع النهائي
فــي روالن غ ــاروس ،كما حملت سنة  2021تـطــورًا مهمًا في
مستوى الالعب اإليطالي بعد أن فاز في خمس دورات ،وتبلغ
نسبة انتصاره قرابة  ٪65من املباريات ،وهو قادر على نحت
مسيرة بطولية خاصة أنه ما زال صغير السن.

أنشيلوتي :فينيسيوس يمتلك شيئًا مميزًا في قدميه
كال اإليطالي كارلو أنشيلوتي ،املدير الفني لفريق ريال مدريد ،املديح لالعبه البرازيلي
فينيسيوس جونيور ،صاحب هدف االنتصار على إشبيلية ( )1-2في الجولة الـ15
من منافسات «الليغا» ،وقــال أنشيلوتي خــال املؤتمر الصحافي بعد املـبــاراة التي
أقيمت على ملعب (سانتياغو برنابيو) «إنه هدف استثنائي من العب يمتلك شيئًا
مميزًا في قدميه ،وفي قدرته البدنية».
وأض ـ ــاف امل ـ ــدرب «أظ ـه ــر ال ـي ــوم م ـه ــارة أخـ ــرى ل ــم تـظـهــر م ــن ق ـبــل ،والـجـمـيــع ينتظر
مذهال في املواجهات الفردية ،ولكن لم تسنح له الفرصة إلبــراز هــذه املهارة،
العبًا
ً
ولكنه كان الالعب األهــم» ،وأضاف أنشيلوتي «قطع خطوة أخرى لكي يكون الالعب
األهــم في العالم ،ألنــك في بعض األحـيــان ال تستطيع فعل ما يحلو لــك ،ولكن األهم
هو أن يحافظ على تركيزه لكي يكون فعاال في املـبــاراة ،ويستمتع عندما تأتي له
الفرصة» .وعــن نتيجة إشبيلية قــال املــدرب اإليطالي «واجهنا منافسًا قويًا لغاية،
وأبــرز كل مهاراته وإمكاناته ،ال سيما في الشوط األول .إشبيلية نجح في التقدم
مــن ركـلــة ركـنـيــة ،وواجـهـنــا صـعــوبــات كـثـيــرة فــي الـضـغــط مــن األمـ ــام ،ولـكــن عندما
نجحنا في التعادل ،دافعنا بشكل أفضل ،وسيطرنا على املباراة بشكل أكبر ،وكنا
محظوظني بالتسجيل».

بنتيجة طيبة ،عبر التعادل مع الجيش بدون
أهــداف ،ليحتاج للفوز في اإلياب بأية نتيجة
لحصد تأشيرة التأهل ،وهي نتيجة إيجابية
فــي ظــل الـغـيــابــات ال ـك ـبــرى ،الـتــي عــانــى منها
إبينغي املدير الفني للفريق ،أبرزها يوسوفا
دايـ ـ ــو وعـ ـم ــر ال ـن ـم ـس ــاوي وخـ ـ ــرج م ــن ال ـل ـقــاء
بأفضل النتائج ،وهو التعادل السلبي ،ووضع
قدما بالدور املقبل .ونجح نــادي الصفاقسي
الـتــونـســي فــي ال ـع ــودة هــو اآلخ ــر إل ــى تونس
بالسيناريو نفسه ،عقب تعادله مــع مضيفه
توسكر الكيني في لقاء شهد إهــدارا للفرص
الـسـهـلــة ،وس ـي ـطــرة شـبــه كــامـلــة للصفاقسي

على مــدار  90دقيقة ،بخالف تألق العديد من
الــاع ـبــن ،وغ ــاب ــت عـنــه الـلـمـســة األخ ـي ــرة في
الكثير مــن ال ـفــرص ،كما تـفــوق حــارســه أيمن
دحـ ـم ــان .وأك ـ ــد غ ـيــوفــانــي ســول ـي ـنــاس املــديــر
الفني للصفاقسي ،إهــدار فريقه فرصة الفوز
ع ـلــى تــوس ـكــر الـكـيـنــي واالك ـت ـف ــاء بــال ـت ـعــادل.
وقـ ـ ــال» ل ـع ـب ـنــا م ـ ـبـ ــاراة جـ ـي ــدة ،ك ـن ــا األف ـض ــل
ف ــوق امل ـي ــدان ،الح ــت لـنــا الـعــديــد مــن ال ـفــرص،
أهــدرنــا فرصة الـعــودة مــن كينيا باالنتصار،
وعلينا التركيز في مباراة اإليــاب ،ولن تكون
سهلة بــل بالغة الـصـعــوبــة ،والـتــأهــل مفتوح
ل ـل ـجــان ـبــن ،وعـلـيـنــا أن نـسـتـعــد بـشـكــل جيد

يوفنتوس :صعوبات
رياضية ومالحقات قضائية
ي ـم ـ ّـر ف ــري ــق يــوف ـن ـتــوس اإليـ ـط ــال ــي ،بـمــرحـلــة
صعبة بعد تتالي املشاكل ،ويعاني الفريق من
صعوبات رياضية وأخرى مالية ،إضافة إلى
املشاكل القضائية التي تالحقه بعد تورطه
فــي مـلــف ج ــدي ــد .وكــانــت الـشــرطــة املــالـيــة قد
اقتحمت مقر النادي ،في إطار عملية تحقيق
بشأن تهم تتعلق بصفقات مشبوهة قــام به
يوفنتوس انطالقا منذ موسم 2018ـ ،2019كما
وشهد مقر الفريق حضور أفــراد من الشرطة
امل ــال ـي ــة ،ال ـت ــي ت ـق ــوم بــالـتـحـقـيــق ب ـعــد وج ــود
شبهات في قيام النادي بخروقات مالية ،من
خ ــال رف ــع قـيـمــة الــاعـبــن لتحقيق مكاسب
مختلفة ،وتتعلق املـلـفــات بـعــديــد الصفقات
وم ــن أشـهــرهــا صـفـقــة ال ـت ـبــادل مــع برشلونة
عندما ضم النادي اإليطالي متوسط امليدان
ال ـبــرازي ـلــي أرثـ ـ ــور ،م ـقــابــل ان ـت ـقــال الـبــوسـنــي
بيانيتش إلى النادي اإلسباني.
وف ـت ـحــت ال ـش ــرط ــة اإلي ـطــال ـيــة تـحـقـيـقــا خــال
الصيف املاضي ،بعد وجود تقارير عن ارتفاع
قيمة الصفقات التي قــام بها الـنــادي ،والتي
تبلغ حسب «الغزيتا» حوالي  50مليون يورو،
وذلك استنادًا إلى تقرير أعدته لجنة اإلشراف
على أندية كرة القدم اإليطالية ،التي راسلت

يواجه أنييلي رئيس يوفنتوس أوقاتًا صعبة
()Getty

االتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ،وتهم 62
صفقة قامت بها األندية في الكالتشيو.
وي ــواج ــه م ـســؤولــون ك ـبــار ف ــي ال ـن ــادي عــديــد
الـتـهــم ،مــن بينهم رئـيــس يــوفـنـتــوس ،أنــدريــا
أن ـي ـي ـلــي ،إلـ ــى ج ــان ــب نــائ ـبــه ال ـن ـجــم ال ـســابــق
بــاف ـيــل ن ـيــدف ـيــد ،ح ـيــث ي ــوج ــد م ـلــف ال ـت ـبــادل
م ــع بــرشـلــونــة ضـمــن أه ــم امل ـل ـفــات ال ـتــي وقــع
ال ـت ـح ـق ـيــق ف ـي ـه ــا .وتـ ـض ــارب ــت ال ـت ـصــري ـحــات
بـخـصــوص الـعـقــوبــات الـتــي قــد يـتـعــرض لها
النادي وكذلك املسؤولون ،ما جعل الجماهير
تخشى من تكرر سيناريو سنة  ،2006عندما
دف ــع الـ ـن ــادي ث ـمــن ال ـخ ــروق ــات ال ـتــي ق ــام بها
املسؤولون ووجــد نفسه في الدرجة الثانية،
إلى جانب عقوبات مالية إضافية.
وكــان الفريق قد واجــه في صيف  ،2020أزمة
بخصوص املهاجم لويس سواريز ،الذي كان
مطالبًا باجتياز اختبار اللغة للحصول على
ج ــواز سـفــر إيـطــالــي يـسـمــح لــه بــالـتـعــاقــد مع
يوفنتوس ،ولكن اتضح الحقًا أن يوفنتوس
تــدخــل مــن أج ــل تـقــديــم األسـئـلــة إل ــى ســواريــز
وتسهيل مهمته.
وردت إدارة ال ـ ـنـ ــادي اإليـ ـط ــال ــي ،ع ــن الـتـهــم
األخـيــرة بشأن التجاوزات في الصفقات ،من
خالل رفع قيمتها املالية ولكن هذا الدفاع لم
يقنع الجماهير التي تعتبر أن إدارة النادي
تــواصــل ارت ـكــاب األخ ـطــاء الـتــي ق ــادت الفريق
إلى وضع ال يحسد عليه في الكالتشيو.
وان ـقــاد يوفنتوس يــوم الـثــاثــاء املــاضــي إلى
خ ـ ـسـ ــارة م ــوج ـع ــة فـ ــي دوري األبـ ـ ـط ـ ــال ضــد
تشلسي اإلنكليزي بنتيجة 4ـ ،0أفسدت تأهله
إلى الــدور املقبل ،وأفقدته الصدارة ،ثم انهار
على ميدانه بعدها بــأيــام قليلة ضــد أتالنتا
1ـ ،0وه ــو مــا جـعـلــه بـعـيــدا عــن األن ــدي ــة الـتــي
تنافس على اللقب ،إذ صــرح املــدرب أليغري،
ّأن ــه مــن الـطــريــف الـحــديــث عــن الـحـصــول على
الـلـقــب وأن يــوفـنـتــوس س ـي ـحــاول أن يحصد
مركزًا ضمن الرباعي األول في نهاية املوسم
ل ـتــأمــن امل ـش ــارك ــة ف ــي دوري األبـ ـط ــال ال ـعــام
املقبل .ويؤكد هــذا التصريح حجم التراجع
في النتائج ،الــذي عرفه الفريق خالل املوسم
ال ـحــالــي ،بـعــدمــا فـقــد هـيـبـتــه ول ــم يـنـجــح في
إقـ ـن ــاع ن ـج ــوم ــه ب ـت ـمــديــد ع ـق ــوده ــم وخ ــاص ــة
األرجنتيني باولو ديباال ،الذي قد يرحل عن
ال ـنــادي فــي نهاية املــوســم دون مقابل مالي،
وال يبدو الفريق قــادرًا على استقطاب نجوم
وأن ــه اض ـطـ ّـر إل ــى ضــخ أم ــوال
جــديــدة خــاصــة ّ
إضافية لتعديل ميزانيته.
(العربي الجديد)

لهذه املواجهة التي تقام على ملعبنا من أجل
تحقيق الفوز وحصد تأشيرة التأهل إلى دور
املـجـمــوعــات واالس ـت ـمــرار فــي سـبــاق املنافسة
على اللقب» .وتعادل نواذيبو املوريتاني ،مع
القطن الكاميروني بــدون أهــداف في عقر دار
األول ،ليصبح وضعه صعبا  -أي نواذيبو-
حيث يحتاج للفوز خــارج ملعبه أو التعادل
اإلي ـج ــاب ــي ل ـل ـتــأهــل .وتـ ـع ــرض ن ـ ــادي األه ـلــي
الليبي ،لخسارة صعبة ،بعدما سقط خــارج
ملعبه أمام مضيفه امللعب املالي بهدف مقابل
ال شــيء ،ليكون هدفه الفوز بفارق هدفني من
أجل التأهل للدور املقبل .وبعيدا عن النتائج

الـعــربـيــة ،فــاز أورالنـ ــدو بـيــراتــس بطل جنوب
أفريقيا على أويلرز الليبيري بهدفني مقابل
ال شيء ،فيما فاز أسيك ميموزا العاجي على
انتر كلوب األنغولي بهدفني مقابل ال شــيء،
وغيندارميري النيجري على موتيمبا بمبي
ال ـكــون ـغــولــي ب ـهــدفــن دون ،وت ـغ ـلــب زان ــاك ــو
الــزام ـبــي عـلــى بينغا املــالــي بـثــاثـيــة نظيفة،
وأوثـ ــو الـكــونـغــولــي عـلــى غــورمــاهـيــا الكيني
بـهــدف دون رد ،وف ــاز سيمبا الـتـنــزانــي على
ريد أروز الزامبي بثالثية نظيفة ،ومازيمبي
الكونغولي على تشاشوما الجنوب أفريقي
بهدف دون رد.

الصفاقسي
تعادل مع
توسكر الكيني
(فتحي بلعيد/
فرانس برس)

نيمار :سأعود أفضل وأقوى لكن يجب أن أتعافى
قــال البرازيلي نيمار مهاجم فريق باريس ســان جيرمان الــذي غــادر ملعب مباراة
ســانــت إيـتـيــان على محفة بعد تــدخــل عنيف مــن إيـفــان مــاســون ،عبر حسابه في
«إنستغرام» إنه ينبغي عليه التعافي لكنه سيعود أفضل ،وأكد نيمار «يجب أن أتعافى.
هــذه العقبات جــزء مــن حـيــاة أي ريــاضــي لــأســف .ينبغي أن أنـهــض وأواص ــل اآلن.
سأعود أفضل وأقــوى» ،بعد أن بدا متأملًا في الصور التي التقطت له خالل املباراة.
وتعرض املهاجم البرازيلي اللتواء في الكاحل األيسر عقب تدخل ماسون ولم يستطع
السير ،وخرج من ملعب املباراة في الدقيقة .87
سيرخيو راموس :وجود ميسي معي مصدر للسعادة
أكــد املــدافــع اإلسباني ،سيرخيو رام ــوس ،الــذي انضم الصيف املاضي إلــى صفوف
باريس جيرمان قادمًا من ريال مدريد ،أن وجوده مع ليونيل ميسي العب برشلونة
السابق في نفس الفريق يمثل مصدرًا للسعادة بالنسبة له .وقال النجم اإلسباني في
مقابلة مع (أمــازون برايم فيديو)« :كان دائمًا بالنسبة لي واحدًا من أفضل الالعبني
في العالم ،إن لم يكن األفضل ،ووجوده اآلن ضمن فريقنا أعتقد أنه يجعل املجموعة
تكتسب قيمة أكبر بكثير ،وأن تحظى بمزيد األهمية».
قائال «لطاملا كانت عالقتي جيدة مع الالعبني املوجودين هنا
وتابع رامــوس حديثه
ً
بالفعل .هذا هو الحال مع كيلور نافاس ،وهو بمثابة أخ لي؛ ومع نيمار ،الذي ربطتني به
تلك العالقة أيضًا لسنوات عديدة .كما وأعرف العبني آخرين في باريس سان جيرمان
من الذين لعبت أمامهم سابقًا ،مثل كيليان مبابي والالعبني الدوليني اآلخرين ،الذين
كنا دائمًا نحترم بعضنا البعض في بعض املواجهات أو غيرها».
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هوامش

تتكامل عناصر الجاذبية السياحية في مدينة زغوان التونسية التي تحتضن أكبر المعابد الرومانية في البالد ،وتضم ثروات بيئية
فريدة من ينابيع مياه وكهوف تجذب آالف الزوار والسياح

معبد المياه أسفل الجبلين (العربي الجديد)

معبد زغوان

باختصار
يعد معبد املياه في
زغوان بني أكبر املعابد
التي بنيت في تونس،
وأحد أهم املعالم التي
َحافظت على صبغتها
األولى منذ نشأتها

سياحة على سفح ينابيع تونس
تونس ـ مريم الناصري

على ارتـفــاع أكـثــر مــن  1200متر
ع ــن س ـطــح األرض ،وق ـ ــرب أكـبــر
جـبـلــن ف ــي مــدي ـنــة زغ ـ ــوان الـتــي
ت ـب ـعــد  60ك ـي ـل ــوم ـت ـرًا م ــن شـ ـم ــال شــرقــي
ت ــون ــس الـ ـع ــاصـ ـم ــة ،ش ـ ّـي ــد اإلم ـ ـبـ ــراطـ ــور
الــرومــانــي ه ــادري ــان ،خ ــال حـقـبــة حكمه
بني عامي  117و 138ميالديًا ،معبد املياه
ذات الشكل نصف الدائري على عني أسفل
واد يحمل
الجبلني اللذين يفصل بينهما ٍ
اسم القلبُ ،
ويطل على سهل زراعي واسع.
وق ــد أطـلــق اس ــم زغ ــوان املـشـتــق مــن كلمة
«زيكا» الالتينية التي تدل على املاء ،على
املدينة ألنها تحتوي على ينابيع عذبة
ومياه جوفية .وسبق تشييد املعبد بناء
ّ
«الـحـنــايــا» ،وه ــي بمثابة جـســور معلقة
في شكل أقواس نصبت على أعمدة لنقل
املـيــاه مــن زغ ــوان إلــى قــرطــاج الـتــي كانت
مركز حكم اإلمبراطوية الرومانية حينها،
وذلك بأمر من اإلمبراطور أدريانوس من
أجل معالجة املشاكل الناتجة من تعرض
البالد لجفاف استمر  5سنوات .وال يزال
جزء كبير من هذه «الحنايا» ممتدًا على
طول املسافة بني مدينتي تونس وزغوان.

ووف ــق املـعـهــد الــوطـنــي ل ـل ـتــراث ،تعاقبت
حضارات عدة على زغوان ،بينها البونية
ّ
والــرومــانـيــة الـتــي خلفت معالم ومعابد
وم ـس ــارح ال ت ــزال آث ــاره ــا ح ــاض ــرة حتى
ال ـيــوم .ويـعــد معبد امل ـيــاه فيها مــن أكبر
امل ـع ــاب ــد ال ـت ــي ب ـن ـيــت ف ــي ت ــون ــس ،وأح ــد
أه ــم امل ـعــالــم ال ـت ــي َحــاف ـظــت ع ـلــى صبغة
نشأتها األولى .يقول أستاذ التاريخ عبد
الـحـمـيــد بــن محمد لــ«الـعــربــي الـجــديــد»:
«شـ ـ ّـيـ ــد امل ـع ـب ــد ع ـل ــى ال ـ ـطـ ــراز ال ــروم ــان ــي
ب ــاسـ ـتـ ـخ ــدام ح ـ ـجـ ــارة ج ـل ـب ــت مـ ــن ج ـبــال
زغــوان أساسًا وبعض املناطق املجاورة.
ويـضــم فسحة كبيرة فــي الــوســط تحيط
ب ـه ــا أدراج ع ـل ــى ّال ـي ـم ــن والـ ـشـ ـم ــال ،مــا
يجعلها تبدو كأنها مسرح صغير شهد
في العهد الروماني طقوس عبادة آللهة
املاء والبحر نبتون».
وي ـض ـيــف« :ي ـح ـتــوي املـعـبــد عـلــى حــوض
ك ـب ـي ــر ت ـت ـج ـمــع ف ـي ــه امل ـ ـيـ ــاه امل ـت ــدف ـق ــة مــن
الـ ـعـ ـي ــون ،ق ـب ــل أن ت ـن ـق ـل ـهــا ال ـح ـن ــاي ــا إل ــى
قرطاج القديمة .وقــد انهار بمرور الزمن
جــزء كبير من هــذه الحنايا ،لكن الطريق
ال ــذي يفصل بــن منطقة املـعـبــد وتــونــس
ً
أجزاء منها تشكل
العاصمة ال يزال يضم
معالم أثرية مهمة اليوم».

أكثر من  500معلم أثري

ويشير بــن محمد إلــى أن «املنطقة تزخر
بـ ـعـ ـي ــون عـ ــذبـ ــة م ـ ــا زالـ ـ ـ ــت تـ ـت ــدف ــق مـنـهــا
امل ـ ـيـ ــاه ،م ــا ج ـع ــل م ـص ــان ــع ت ـع ـب ـئــة امل ـي ــاه
ت ـتــركــز ف ـي ـهــا ،وسـ ــط خـ ــوف األه ــال ــي من
اس ـت ـنــزاف ه ــذه ال ـث ــروة ،وتــأثـيــرهــا سلبًا
ع ـلــى املـ ـي ــزات ال ـتــاري ـخ ـيــة ل ـل ـم ـكــان ال ــذي
يستقطب آالف السياح املتحمسني لرؤية
العيون الطبيعية ،واملعبد الذي لم تجف
م ـيــاهــه م ـنــذ ت ـش ـي ـيــده .وتـ ـ ــزداد ال ــرح ــات
ال ــداخ ـل ـي ــة خـ ــال ع ـط ــل ن ـه ــاي ــة األس ـب ــوع
واإلجــازات املدرسية ،والتي تنقل عائالت
ومجموعات شبابية وطالبًا في التاريخ
والجغرافيا تحديدًا».
وي ـق ــول ب ــال ع ـبــد امل ــول ــى ،أح ــد منظمي
ال ــرح ــات الـسـيــاحـيــة ف ــي ت ــون ــس« :تنقل
عـشــرات الــرحــات مئات ال ــزوار والسياح
للتمتع بـجـمــال زغ ــوان الـتــي تحمل اســم
س ـ ـيـ ــدة امل ـ ـ ـيـ ـ ــاه ،وت ـس ـت ـض ـي ــف م ـه ــرج ــان
ع ــرائ ــس امل ـي ــاه ك ــل ص ـيــف ،والـ ــذي ســاهــم
ف ـ ــي الـ ـتـ ـع ــري ــف بـ ـمـ ـي ــزاتـ ـه ــا الـ ـحـ ـض ــاري ــة
والثقافية وتــاريــخ املـيــاه فيها ،وجعلها
وجهة سياحية داخلية مهمة .وقد دعت
ل ـج ـنــة ت ـض ــم خـ ـب ــراء ف ــي ال ـ ـتـ ــراث امل ـ ــادي
وال ــام ــادي ف ــي امل ـع ـهــد الــوط ـنــي لـلـتــراث

■■■
خبراء التراث في
تونس يدعمون محاولة
إدراج معبد املياه على
قائمة التراث العاملي،
خصوصًا أن منطقة
زغوان تضم أكثر من
 500معلم أثري
■■■
الرحالت إلى زغوان
قد تستغرق أكثر من
يوم ،وتتطلب تراخيص
مسبقة للسماح
بتنفيذها

مرات إلى دعم محاولة إدراج معبد املياه
على قائمة التراث العاملي ،خصوصًا أن
منطقة زغ ــوان تضم أكـثــر مــن  500معلم
أثري».
جاذبية الكهوف

كــذلــك يـشـكــل جـبــل زغـ ــوان محيطًا بيئيًا
فريدًا يضم كهوفًا ومواقع ّ
غنية بنباتات
وحـ ـ ـي ـ ــوان ـ ــات م ـخ ـت ـل ـف ــة .وع ـ ـلـ ــى بـ ـع ــد 10
كـيـلــومـتــرات مــن املــدي ـنــة ،اكـتـشــف خـبــراء
فرنسيون فــي عهد االستعمار مجموعة
ك ـب ـي ــرة م ــن ال ـك ـه ــوف وامل ـ ـغ ـ ــاور ،ق ـب ــل أن
يتابع هذه املهمة بنجاح نــادي الكهوف
واملـغــاور فــي زغ ــوان بالتعاون مــع خبراء
من بلجيكا.
وم ــن أه ــم امل ــواق ــع ال ـتــي ج ــرى اكـتـشــافـهــا
«مـغــارة الشيطان» التي توجد فــي أعلى
ق ـم ــة ب ـج ـبــل زغـ ـ ـ ــوان ،إل ـ ــى ج ــان ــب م ـغ ــارة
«املجانني األربعة» التي تتراوح مساحتها
بني  15و 30مترًا ،ومـغــارة «معبد املياه»
ومغارة «سيدي بوقبرين» ومغارة «وادي
ال ــدال ـي ــة» ومـ ـغ ــارة ص ـيــف  2000وم ـغ ــارة
املعزة.
من هنا أصبحت املنطقة كلها تستقطب
ّ
زوارًا تونسيني كـثـرًا يهتمون بتصوير
الـكـهــوف ،خـصــوصــا مــن الـشـبــان .ويـقــول
ع ـب ــد املـ ــولـ ــى« :ي ـط ـل ــب مـ ـغ ــام ــرون ش ـبــان
ك ـثــر زي ـ ــارة ال ـك ـه ــوف ،وتــوف ـيــر مــرشــديــن
ّ
سـ ـي ــاحـ ـي ــن لـ ــدخـ ــول ـ ـهـ ــا وال ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــول فــي
املـنـطـقــة ،علمًا أن بـعــض الـكـهــوف تتميز
بأن مداخلها تتالقى مع بعضها البعض.
لـكــن ال ــرح ــات إل ــى املـنـطـقــة ق ــد تستغرق
أكثر من يــوم ،وتتطلب تراخيص مسبقة
للسماح بتنفيذها».

وأخيرًا

نعيم َ
الخ َرف أم جحيم الزهايمر؟

نجوى بركات

ً
َ َ
ُ
ـوع الــخـ َـرف،
لست أدري ما الــذي جعل فـجــأة ،مــوضـ
العلمي الزهايمر ،الذي قد يصيب بعض َ
ّ
كبار
واسمه
ّ
السن ،موضوعا «مرغوبا» بامتياز ،تتناوله اآلدابُ
ُ
ّ
والفنون املشهدية على اختالفها ،ويالقي اهتماما
ّ
ومتابعة متزايدة من الصناع والجمهور على السواء.
ُ
َ ً
وق ــد ال ي ـكــون م ـبَــالــغــا تـصـنـيــفــه «م ــرض ــا» غــربـيــا
عصريا يشغل بال الحكومات واملجتمعات واألنظمة
ّ
الصحية ،إذ تتنامى ُ
ّ
أعداد املسنني في العالم ،نتيجة
ّ
ت ـقـ ّـدم ال ـطــب وتـحــســن ش ــروط ال ـغ ــذاء واملـعـيــش في
ّ
املتقدم ،وحتما أيضا ألن الحضارة الغربية
العالم
لطاملا عـ ّـرفــت ذاتـهــا بأنها ثقافة العقل والعقالنية
بامتياز ،ما يجعل اختالالت هذا األخير وآفاته أمرا
مرعبا لكثيرين .أمــا فــي الـشــرق ،فما زال العجائز
بطبيعية ودون ـمــا افـتـعــال،
بشكل ع ــام «ي ـخــرفــون»
ً
محاطني بعوائلهم ،آهلني زاوية في املنزل إلى جانب
ّ
ّ
بحصانة يــوفــرهــا الـعـمـ ُـر املديد
الـعـقــاء ،متمتعني
ٍ
ُ
وصالت القربى وواجب األوالد واألحفاد ،وضرورة
تبادل األدوار ورعاية الكبار كما ُرعوا هم حني كانوا
صغارا .في املاضي ،كانت الحضارة الغربية تنظر

َ
إلى الخرف أنه قرين الجنون ،وإلى الجنون كونه رديفا
ّ
للحقيقة والحرية والتفلت من كل املوانع والقوانني.
هكذا ّ
صور ثرفانتس بطله من دون كيخوته ،فارسا
ّ
هرما ّ
متوهما قتال أشباح وخائضا معارك وهمية
ضــد طــواحــن الـهــواء ،فــي حــن جعل شكسبير من
ُ
«بهلوله» ّ
املهرج،
امللك لير عجوزا لن يلبث أن يفارقه
ما أن يهيم بدوره فاقدا صوابه ،إثر خياراته الخاطئة
وحرمان ابنته الصغرى ،الوحيدة الصادقة ،من بني
بناته الطامعات الثالثّ ...
لكن الحداثة ،على ما يبدو،
ّ
حولت خرف العجائز خطرا داهما وأرقاما مخيفة،
حيث تـكــون نسبة انـتـشــار امل ــرض نحو  %50بني
ّ
الذين في سن ً 85
عاما وما فوق ،في حني أنها أقل
من  %5بني األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بني
ً 74 - 65
عاما .هكذا ازدهرت صناعة كاملة تستفيد
ّ
مــن الــذعــر ال ــذي يبثه احـتـمــال اإلصــابــة بالزهايمر
في النفوس ،فال تخلو صحيفة أو مجلة أو برنامج
إذاع ــي أو تلفزيوني مــن كتب ووص ـفــات وتمارين
ونـشــرات ونصائح واكـتـشــافــات وحـبــوب وأعـشــاب
عــن كيفية الــوقــايــة والــدفــاع واالحـتـمــاء وال ـعــاج ،أو
ُ
مــن ذكــر املـبــالــغ الطائلة الـتــي تـصــرف سنويا على
األبـحــاث والتجارب والــدراســات واالخـتـبــارات ،فيما

ي ـســري ال ـهـ ّـم فــي رك ــب امل ـســؤولــن واملـعـنـيــن حــول
ّ
ُ
أعمار مسنيها،
بمجتمعات تتزايد
كيفية االهتمام
ٍ
وضـ ــرورة اإلسـ ــراع فــي تــأمــن بـنــى جــديــدة لتوفير
«مستقبل» الئق لهؤالء.
ٌ
ّ
أفالم تناولت
الشعبي الذي عرفته
وال يعود النجاح
ه ــذا امل ــوض ــوع ب ــال ــذات ،وم ــن بـيـنـهــا أخ ـي ــرا «األب»
ً
استنادا إلى
الــذي أخرجه الفرنسي فلوريان زيلر
مسرحيته «األب» ال ـص ــادرة ع ــام  ، 2012وفيلما
«ستيل أليس» ( )2014و«ذو نوت بوك» ( )2004من

هناك ،حيث تفقد
الذاكرة سقوفها وأعمدتها،
تمحي األلوان ،تضيع
ّ
التفاصيل ،وتتشابك الوجوه

ّ
قبله ،إلى براعة املمثلني والكتاب واملخرجني ،بقدر
مــا هــو نتيجة حساسية املــوضــوع ووقـعــه إنسانيا
على املشاهدين ،فهناك مــن ناحية مشاعر الذنب
التي تنتج عن استيداع األبناء أهاليهم في مؤسسات
ّ
صحية حكومية أو خــاصــة ،وذل ــك لـعــدم مقدرتهم
ّ
مجتمعات ذات
على تحمل أعـبــاء العناية بهم فــي
ٍ
نزعة فــرديــة ،العمل فيها طاحن والنسيج العائلي
واالجتماعي مهلهل ،وإنما أيضا بسبب النظر في
مرآة عيونهم ورؤية ما يمكن أن يؤولوا إليه بدورهم،
مستقبال .ومثلما نجحت جوليان مور في أداء دور
إصابتها بالزهايمر قبل
املرأة
«أليس» التي تكتشف ّ
بلوغها ّ
سن الشيخوخة ،فتخطط لقتل ذاتها عندما
تـســوء حــالـتـهــا ،كــذلــك نـجــح أنـطــونــي هوبكينز في
ّ
املسن الخرف ،فاقد الذاكرة
إدخالنا إلى متاهة عقل
ومرتبك الشعور باملكان والــزمــان ،وهــو يخلط بني
الحقيقة والوهم ،الواقع وهواجسه ،األحياء واألموات.
إنها ّقمة الهشاشة اإلنسانية ،معطوفة على وحدة
اإلنسان الحديث .هناك ،حيث تفقد الذاكرة سقوفها
وأع ـم ــدت ـه ــا ،ت ـ ّـم ـح ــي األل ـ ـ ـ ــوان ،ت ـض ـيــع ال ـت ـفــاص ـيــل،
وتتشابك الــوجــوهٌ .
عمر مديد ،أجــل ،على أال تكون
َ
ُ
نهايته في نعيم الخ َرف أو في جحيم ألزهايمر.
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