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كورونا: أكثر من 150 مليون إصابة عالميًا
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القدس وأهلها«
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»االنقالب على الشراكة«

    شارك آالف من مناصري 
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في قطاع غزة رفضًا 

 لتأجيل االنتخابات

    االتحاد األوروبي يعتبر 
قرار الرئاسة الفلسطينية 

»مخيبًا لآلمال«
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فلسطين

)Getty/خسر آالف العمال وظائفهم بسبب تداعيات وباء كورونا  )ألفونسو دي فيتشينزو

تجاوزت أعداد اإلصابات بفيروس كورونا الـ 150 
 ،3,182,157 نحو  منهم  )تــوفــي  إصــابــة  مليون 
مــوقــع  بــحــســب   ،)128,655,567 نــحــو  وشـــفـــي 
ــن الــهــنــد  ــل مـ ــت تــقــف كـ »ورلــــــد مـــيـــتـــرز«، فـــي وقــ
والبرازيل على خط املواجهة مع الوباء الذي تأمل 
الــصــيــف. وأعلنت  الــقــضــاء عليه بــحــلــول  أوروبــــا 
الهند تسجيل أكثر من 385 ألف إصابة جديدة 
فــي الــســاعــات األربـــع والعشرين األخــيــرة، ونحو 
3500 وفاة، لترتفع أعداد اإلصابات إلى أكثر من 
18.7 مليونا، والوفيات إلى نحو 208,330 حالة 
املساعدات  من  األولــى  الشحنات  وفــاة. ووصلت 

طائرة  بعدما حطت  الهند،  إلى  األميركية  الطبية 
الــشــحــن الــعــســكــريــة »ســوبــر غــاالكــســي« بأكثر 
معدات  إلــى جانب  أوكسجني  أسطوانة  من 400 
معدات  من  مليون  ونحو  األخـــرى،  املستشفيات 
الــفــحــص الــســريــع لــكــورونــا، فــي مــطــار نيودلهي 
الدولي. كما تعّهدت أكثر من أربعني دولة بإرسال 
ــرتــقــب  ــى الـــهـــنـــد، وُي مـــســـاعـــدات طــبــيــة حــيــويــة إلــ
وصول إمدادات من دول عدة خالل األيام املقبلة. 
البرازيل، فقد تجاوزت الحصيلة اإلجمالية  وإلى 
لضحايا الفيروس عتبة الـ 400 ألف وفاة، بحسب 
مــا أعــلــنــت وزارة الــصــحــة. ورغـــم إعـــالن منظمة 

أن  يمكن  الهند  فــي  »الــوضــع  أن  العاملية  الصحة 
يحصل فــي أي مــكــان«، تــبــدأ دول أوروبــيــة عــدة، 
للعودة  التخطيط  والــبــرتــغــال،  فرنسا  غــرار  على 
إلــى »حياة ما قبل أزمــة الــوبــاء«، في وقــت تشدد 
دول أخـــرى قــيــودهــا. وبــعــد ســاعــات على إعــالن 
الرئيس إيمانويل ماكرون عن الخطوط العريضة 
ــل« بـــني 3  ــراحـ إلعـــــادة فــتــح الـــبـــالد »عــلــى أربــــع مـ
مايو/ أيار ونهاية يونيو/ حزيران املقبل، كشفت 
الحكومة رصد أول إصابة في فرنسا باملتحّور 
البالد  غــرب  فــي جنوب  تقع  فــي منطقة  الهندي، 
السلطات.  الهند«، بحسب  »لدى مريض عاد من 

وُرصدت حالتان أخريان في منطقة مارسيليا 
)جنوب(. من جهتها، أعلنت البرتغال إعادة فتح 
الــبــالد في  الــيــوم، لتدخل  حــدودهــا مــع إسبانيا 
التدابير  تخفيف  من  واألخــيــرة  الرابعة  املرحلة 
آذار  ــارس/  مــ فــي منتصف  بـــدأ  الـــذي  الصحية 
املــــاضــــي. عــلــى املــقــلــب اآلخــــــر، قـــدمـــت شــركــتــا 
»فـــايـــزر« و»بــيــونــتــيــك« طلبًا لــلــوكــالــة األوروبــيــة 
ــة، لــلــحــصــول عــلــى مــوافــقــة عــلــى تمديد  لـــأدويـ
األطــفــال  ليشمل  لقاحهما  اســتــخــدام  تــصــريــح 

الذين تتراوح أعمارهم ما بني 12 و15 عامًا. 
)فرانس برس، أسوشييتد برس(

الحدث

تأجيل االنتخابات يعيد االنقسام

السبت  1 مايو/ أيار 2021 م  19  رمضان 1442 هـ  □  العدد 2434  السنة السابعة
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نهب ممتلكات أهالي تعز
استغّل عسكريون منتسبون أللوية الحكومة اليمنية الشرعية نزوح أهالي 

مدينة تعز، لالستيالء على ممتلكاتهم وإسكان أسرهم فيها. ]13[

أدى اإلهمال اإلداري 
والطبي إلى كوارث في 

الرياضة األردنية، كان 
آخرها وفاة مالكم شاب.
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زلزال »التسجيل المسرب« يتواصل ليبيا: الطريق الساحلي معّطل 
المحافظون يهاجمون ظريف
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إصابات بقمع االحتالل 
في الضفة

أمس  فلسطينيان،  شابان  صيب 
ُ
أ

الــجــمــعــة، بــأعــيــرة مــطــاطــيــة، فيما 
عانى العشرات من حاالت اختناق، 
ــــش االحـــــــتـــــــال  ــيــ ــ ــع جــ ــ ــمــ ــ خـــــــــــال قــ
ــة فــــي قــريــة  ــيـ ــبـــوعـ لــلــمــســيــرة األسـ
قلقيلية،  مدينة  قــدوم، شرقي  كفر 
الــغــربــيــة املحتلة.  الــضــفــة  شــمــالــي 
وأصيب مواطن فلسطيني بجروح 
االحتال،  قــوات  خطيرة برصاص 
جنوبي مدينة بيت لحم، جنوبي 
املــواطــن  صــيــب 

ُ
وأ الغربية.  الضفة 

ــلــــه صـــــاح مــــن بــلــدة  عـــمـــر عـــبـــد الــ
الــخــضــر بـــرضـــوض وكـــســـور، بعد 
أن دهـــســـه مــســتــوطــن بــالــقــرب من 
حاجز النشاش املقام على أراضي 

بيت لحم.
)العربي الجديد(

العراق يحفر خندقًا 
حدوديًا مع سورية

العراقية،  األمنية  السلطات  أعلنت 
أمس الجمعة، عن حفر خندق على 
ــة، فــــي خــطــوة  ــ ــــوريـ ــع سـ ــــدود مــ ــــحـ الـ
تـــــهـــــدف إلــــــــى ضــــبــــط األمــــــــــن وســــد 
الثغرات والحد من تحركات تنظيم 
ــــش«. ووفــقــا لــلــمــتــحــدث باسم  »داعــ
العراقية،  العمليات املشتركة  قيادة 
اللواء تحسني الخفاجي، فإن »العمل 
مستمر وإن التحالف الدولي زودنا 
بأبراج وأساك شائكة«. وأوضح أن 
»الخندق بعرض 3 أمتار، وبعمق 3 
أمــتــار«، كاشفًا أنــه »كــان لدينا 220 
أنهينا  وقــد  منجزة،  غير  كيلومترًا 
مــنــهــا نــحــو 140 كــيــلــومــتــرًا. ونــأمــل 
هذا  إنــهــاء  املقبلني  الشهرين  خــال 
امللف، وأن يتم إغاق كافة الثغرات 
األمـــنـــيـــة املــــوجــــودة بـــني الــجــانــبــني 

العراقي والسوري«.
)العربي الجديد(

مقتل جنديين تركيين 
في العراق

أمس  التركية،  الدفاع  وزارة  أعلنت 
الـــجـــمـــعـــة، مــقــتــل جـــنـــديـــني لـــهـــا فــي 
عملية »مــخــلــب الـــبـــرق« ضــد حــزب 
ــانـــي«، شــمــالــي  ــتـ ــال الـــكـــردسـ ــمـ ــعـ »الـ
ــيــــب أحــــد الــجــنــديــني  صــ

ُ
الــــعــــراق. وأ

ــروح بــــالــــغــــة، جـــــــــراء تـــعـــرضـــه  ــ ــجــ ــ بــ
لـــهـــجـــوم بـــواســـطـــة قـــذيـــفـــة مـــضـــادة 
إبــــريــــل/نــــيــــســــان   28 فـــــي  لــــــلــــــدروع 
إلى املستشفى،  املاضي، نقل إثرها 
ليفارق الحياة متأثرًا بجراحه. أما 
الــجــنــدي الــثــانــي فــتــعــرض لــجــروح 
ــن مــروحــيــة،  ــاء عــمــلــيــة إنــــــزال مـ ــنـ أثـ
بجراحه  متأثرًا  إثرها  على  وتوفي 

في املستشفى.
)األناضول(

ليندركينغ يلتقي 
بن سلمان

الــســعــودي محمد  بحث ولــي العهد 
بــن ســلــمــان، مــع املــبــعــوث األمــيــركــي 
الــــخــــاص لــلــيــمــن تـــيـــم لــيــنــدركــيــنــغ، 
الــوصــول إلى  أمــس الجمعة، جهود 
حل سياسي شامل لألزمة اليمنية، 
حـــســـبـــمـــا ذكــــــــــرت وكــــــالــــــة األنـــــبـــــاء 
السعودية »واس«. وكان ليندركينغ 
قـــد وصـــل أول مـــن أمـــس الــخــمــيــس، 
إلى السعودية في إطار جولة تشمل 
ســلــطــنــة عـــمـــان، إلجــــــراء مــبــاحــثــات 

حول تطورات األوضاع في اليمن.
)األناضول(

دعوة جزائرية 
لرفع الحواجز

وناشطون،  جــزائــريــة  نخب  طالبت 
الرسمية  السلطات  الجمعة،  أمــس 
يعود  التي  األمنية،  الحواجز  برفع 
بــعــضــهــا إلـــــى الـــعـــشـــريـــة الــــســــوداء 
فــــي الـــتـــســـعـــيـــنـــيـــات، مــــن الـــطـــرقـــات 
الــســريــعــة، لــتــســهــيــل حــركــة الــســيــر، 
ــد املـــــداخـــــل الـــثـــاثـــة  ــنـ ــًا عـ خـــصـــوصـ
لـــلـــعـــاصـــمـــة الــــجــــزائــــريــــة. ويـــعـــانـــي 
ــذه الـــحـــواجـــز،  ــ الـــجـــزائـــريـــون مــــن هـ
خصوصًا منذ بدء الحراك الشعبي 
والتي   ،2019 فبراير/شباط   22 في 

تجددت في الشهرين املاضيني. 
)العربي الجديد(

طهران ـ صابر غل عنبري

ــه  ــزال الـــــــذي أحـــدثـ ــ ــزلــ ــ مــــا تـــــــزال ارتــــــــــــدادات الــ
»الــتــســجــيــل املـــســـرب« ملــقــابــلــة ســـريـــة لــوزيــر 
ــرانــــي، مــحــمــد جــــواد ظــريــف،  الــخــارجــيــة اإليــ
مــســتــمــرة فـــي الـــبـــاد مـــن دون تـــوقـــف. فبعد 
أيــام من هجمات إعامية نارية ضد ظريف 
ــى املــطــالــبــة  مـــن الـــتـــيـــار املـــحـــافـــظ، وصـــلـــت إلــ
ــه، نـــظـــم الـــعـــشـــرات مــن  ــ ــدامــ ــ بــمــحــاكــمــتــه وإعــ
املحافظني، أمس الجمعة، تجمعًا احتجاجيًا 
أمام مكتب وزارة الخارجية في مدينة مشهد 
شرق إيــران، هتف خالها املحتجون »املوت 

لوزير األجانب«.
وبعد نشر أنــبــاء وفــي وســائــل إعــام وعلى 
شــبــكــات الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، حـــول قيام 
مكتب  بتفتيش  اإليراني  الثوري«  »الحرس 
الرئاسة والخارجية، نفى »مسؤول مطلع« 
في مكتب املتحدث باسم الحكومة اإليرانية 
صحة هذه األنباء. وأضاف املصدر، الذي لم 
يكشف عن هويته، وفق التلفزيون اإليراني، 
لـــهـــا مــن  ــائــــعــــات ال أســــــــاس  الــــشــ أن »هــــــــذه 
للعملية  »استكمال  أنها  معتبرًا  الصحة«، 
النفسية الكبيرة التي تشنها وسائل اإلعام 
املــــعــــاديــــة بـــشـــأن ســـرقـــة حـــــــــوارات مـــشـــروع 
وأكد  للحكومة«.  الشفهي  التاريخ  تسجيل 
أنـــه بــنــاء عــلــى تعليمات الــرئــيــس اإليــرانــي 
االستخبارات  »وزارة  فــإن  روحــانــي،  حسن 
هي الجهة املسؤولة عن متابعة امللف، وأي 
إعـــان عــن هـــذا األمـــر سيتم بــكــل شفافية«. 

استقال،  اعتراضات محافظة شديدة،  وإثــر 
أمس األول، حسام الدين آشنا، رئيس »مركز 
للرئاسة  التابع  االستراتيجية«  الــدراســات 
اإليــرانــيــة، الـــذي أجـــرى املــقــابــلــة الــســريــة مع 
ظــريــف، فــي إطـــار مــشــروع تسجيل التاريخ 
الشفهي لحكومتي روحاني، الذي ستنتهي 
واليــتــه بعد 3 أشــهــر. وذكـــرت وكـــاالت أنباء 
محافظة أن آشنا، وهو املستشار اإلعامي 
للرئيس أيــضــًا قــد أقــيــل مــن قــبــل روحــانــي، 
غــيــر أن الــحــكــومــة تــحــدثــت عـــن اســتــقــالــتــه، 
فيما تم تعيني املتحدث باسم الحكومة علي 
اإليــرانــي  التلفزيون  وذكـــر  لــه.  ربيعي خلفًا 
مــنــعــت 20 شخصًا  الــقــضــائــيــة  الــســلــطــة  أن 
من الخروج من الباد، في إطار التحقيقات 

بشأن تسريب التسجيل.
وكانت قناة »إيــران انترنشنال«، املتهمة من 
قبل طهران بأنها ممولة من قبل السعودية، 
ومقرها لندن، قد نشرت التسجيل الصوتي، 
ــم املـــحـــافـــظـــون  ــهـ ــتـ يــــــوم األحـــــــد املـــــاضـــــي. ويـ
وزيــــر الــخــارجــيــة بــالــتــقــلــيــل مـــن أهــمــيــة دور 
الحرس  في  القدس«  »فيلق  لـ السابق  القائد 
قاسم سليماني،  الجنرال  اإليــرانــي،  الــثــوري 
اإليراني،  الخارجية  وزير  ونشر  و»إهانته«. 
ــرام« أخــــيــــرًا ردًا عــلــى  ــغــ ــتــ بـــيـــانـــًا عـــبـــر »إنــــســ
الــهــجــمــات الـــتـــي يــتــعــرض لـــهـــا، لــيــشــيــر إلــى 
ــثـــر مــــن عـــقـــديـــن مــــع ســلــيــمــانــي  صـــداقـــتـــه ألكـ
ــيـــدان« الــعــســكــري في  الـــذي يسميه قــائــد »املـ
ــدم إثـــــــارة ثــنــائــيــة  ــ ــــى عـ ــيــــًا إلـ الــتــســجــيــل، داعــ

العسكريني والدبلوماسيني.

طرابلس ـ العربي الجديد

توّعد آمر »غرفة تحرير سرت ــ الجفرة«، التابعة لحكومة الوفاق السابقة، إبراهيم 
بيت املال، مساء الخميس، اللجنة العسكرية الليبية املشتركة »5 + 5«، بالتأكيد 
)اللواء املتقاعد  رتزقة الداعمني لـ

ُ
أن الطريق الساحلي »لن يفتح حتى يتم إخراج امل

ــاف بــيــت املـــال:  خــلــيــفــة( حفتر وتــرجــع قــواتــه إلـــى الــرجــمــة«، شــرقــي الـــبـــاد. وأضــ
»وضعنا 3 شروط لفتح الطريق الساحلي وهي وقف إطاق النار وإزالــة األلغام 
بتطبيق  املتحدة  األمــم  لدينا، ونطالب  أجنبي  املــرتــزقــة، وال وجــود ألي  وسحب 
اإلجراءات وأال تكتفي ببيانات مكتوبة«. وكانت اللجنة قد أنهت اجتماعها الرابع، 
مــســاء األربــعــاء املــاضــي فــي مدينة ســـرت، مــن دون أن تــحــرز أي تــقــدم، باستثناء 
االتفاق على تشكيل »قيادة مشتركة« لقوة عسكرية مؤلفة من طرفي الصراع. ولم 
يتم اإلعان عن أي جديد في ملف املرتزقة واملقاتلني األجانب الذي يراه مراقبون 
الــنــار. وفــي بيانها الختامي  اتفاق وقــف اطــاق  أساسًا للمضي في تنفيذ بنود 
توعدت اللجنة العسكرية من وصفتهم باملعرقلني لفتح الطريق الساحلية الرابطة 
»تسميتهم فــي حــال عــدم فتح الــطــريــق«، معلنة عن  بــني شــرق الــبــاد وغــربــهــا بــ
تشكيل »قيادة لقوة عسكرية« طالبتها بالعمل على إدماج قوة من الجانبني، قبل 

انتشارها في »منطقتني« دون أن تحددهما.

عّدت »حماس« التأجيل 
انقالبًا على مسار 

الشراكة والتوافقات

تعد القاعدة مسرح 
عمليات التحالف 

العسكرية ضد الحوثيين

جدد االتحاد األوروبي 
دعوة إسرائيل لتسهيل 

إجراء االنتخابات

أخفقت محاوالت 
تحييد دور القاعدة في 

إسناد الجيش اليمني

تأجيل االنتخابات 
الفلسطينية

رام اهلل، غزة ـ العربي الجديد

بـــــــــذريـــــــــعـــــــــة رفـــــــــــــــض االحــــــــــتــــــــــال 
اإلســـرائـــيـــلـــي إجــــــراء االنــتــخــابــات 
املحتلة،  الــقــدس  فــي  الفلسطينية 
ــرر رئـــيـــس الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة مــحــمــود  قــ
ما  وهــو  بكامله،  االستحقاق  تأجيل  عــبــاس 
الفصائل  مــن معظم  رافــضــة  فعل  ردود  أثـــار 
من  املخاوف  أجــج  بما  الفلسطينية،  والقوى 
عودة االنقسام الداخلي، خصوصًا مع اتهام 
الفلسطينية  اإلرادة  على  »باالنقاب  عباس 
الوطنية«،  والتوافقات  الشراكة  مسار  وعلى 
ــا  ــرار. أمـ ــقــ ــلــ مــــع خـــــــروج مــــســــيــــرات رافــــضــــة لــ
لــم يصدر  الــجــانــب اإلســرائــيــلــي، وفيما  على 
حــتــى مـــســـاء أمــــس الــجــمــعــة رد واضـــــح، فــإن 
»أعــمــال  ــر مــنــذ أيــــام لـــ

ّ
ــتـــال كـــان يــتــحــض االحـ

عنف« ومواجهات في امليدان، ليرفع الجيش 
اإلسرائيلي حالة التأهب في صفوف قواته.

ــن نـــشـــر الـــكـــشـــف الــنــهــائــي  ــات مــ ــاعــ وقـــبـــل ســ
ــــني، وانـــــطـــــاق الـــدعـــايـــة  ــــحـ ــــرشـ لـــلـــقـــوائـــم واملـ
االنــتــخــابــيــة لــلــقــوائــم املــرشــحــة لــانــتــخــابــات 
التشريعية التي كانت مقررة في في 22 مايو/ 
أيار الحالي، على أن تليها الرئاسيات في 31 
يوليو/ تموز، ثم انتخابات املجلس الوطني 
أعــلــن عــبــاس تأجيل  أغــســطــس/ آب،  فـــي 31 
االنــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة »إلــــى حـــني ضــمــان 
مشاركة القدس وأهلها في هذه االنتخابات«، 
ــيـــل من  ــرائـ مــطــالــبــًا بـــوضـــع حـــد لــتــنــصــل إسـ
ــق أهـــالـــي  ــــعــــة بـــمـــا فــيــهــا حــ

ّ
ــات املــــوق ــاقــ ــفــ االتــ

القدس باالنتخابات. وقال عباس في البيان 
الختامي الجتماع القيادة الفلسطينية الذي 
عقد في مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله، 
مساء الخميس واستمر حتى وقت مبكر من 
فجر الجمعة، »إننا أمام هذا الوضع الصعب 
قــــررنــــا تـــأجـــيـــل مــــوعــــد إجــــــــراء االنـــتـــخـــابـــات 
القدس  إلــى حني ضمان مشاركة  التشريعية 
وأهلها فــي هــذه االنــتــخــابــات، فــا تــنــازل عن 
القدس، وال تنازل عن حق شعبنا في القدس 
في ممارسة حقه الديمقراطي«. وقال: »بذلنا 
جــهــودًا كــبــيــرة مــع املجتمع الــدولــي مــن أجــل 
إلزام دولة االحتال بعقدها في القدس، ولكن 

هذه املساعي قوبلت بالرفض حتى اآلن«.
وقــبــيــل االجـــتـــمـــاع، كــشــف عـــبـــاس فـــي كلمة 
إسرائيل  تهديد  الخميس، عن  متلفزة مساء 
بــاعــتــقــال رئــيــس لجنة االنــتــخــابــات املــركــزيــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة حــنــا نـــاصـــر، إن حــــاول دخـــول 

وفي  وحزبية«.  فئوية  لحسابات  املصالحة، 
ســيــاق ذي صــلــة، جـــددت »الــجــبــهــة الشعبية 
لــتــحــريــر فــلــســطــني« فــي بــيــان أمــــس، موقفها 
ــرافـــض لــتــأجــيــل االنــتــخــابــات الــــذي عــّبــرت  الـ
ــل اجــتــمــاع الـــقـــيـــادة الــفــلــســطــيــنــّيــة.  ــ عــنــه داخـ
وشــددت على أنها ستسعى »بكل السبل من 
أجل العدول عن قــرار تأجيل االنتخابات من 
خال أوسع اصطفاٍف وطني وشعبي يفرض 
االستحقاق  تنفيذ هذا  ذة 

ّ
املتنف القيادة  على 

ــــي«. وشـــــــــددت عـــلـــى أنــــــه »كـــــــان عــلــى  ــنـ ــ ــــوطـ الـ
بشأن  قــرارهــا  ترهن  أال  الفلسطينّية  القيادة 
في  إلجرائها  االحــتــال  بموافقة  االنتخابات 
أن تسعى لفرضها كشكٍل  القدس، بل  مدينة 
مــن أشــكــال إدارة االشــتــبــاك حـــول عــروبــتــهــا، 
أي مكاٍن في  أو في  القدس  فاالنتخابات في 

فلسطني ال تحتاج إلذٍن إسرائيلي«.
العام لحركة »الجهاد  من جهته، دعــا األمــني 
اإلسامي« زياد النخالة، القوى الفلسطينية 
ــوافـــق عــلــى  ــتـ ــلـ ــد اجــــتــــمــــاع عــــاجــــل، لـ ــقـ إلــــــى عـ
وطالب  االحــتــال«.  ملواجهة  وطني  »برنامج 
ــون عـــلـــى جــــــدول أعـــمـــال  ــكــ ــي بـــيـــان بـــــأن »يــ فــ
ــقـــط، هــــو أنــنــا  ــد فـ ــ ــذا االجــــتــــمــــاع، بـــنـــد واحــ ــ هـ
شــعــب تــحــت االحـــتـــال«. وأعــــرب »عـــن رفضه 
عبر  االحــتــال  مع  التعايش  ملحاولة  الشديد 
االنتخابات«. وقال إن »الوقائع السابقة، منذ 
الــلــعــني، أثبتت أن هذه  اتــفــاق أوســلــو  توقيع 

مجرد أوهام كاذبة«.
مــــيــــدانــــيــــًا، شـــــــــارك عـــــشـــــرات مـــــن مـــنـــاصـــري 
ــمــــاس«، أمــــس الــجــمــعــة،  ومـــؤيـــدي حـــركـــة »حــ
فــي مــســيــرات مختلفة دعـــت لــهــا الــحــركــة في 
املــــدن واملــخــيــمــات الــرئــيــســيــة فـــي قــطــاع غــزة 

السلطة  أبلغت  إسرائيل  وأن  الــقــدس،  مدينة 
في  االنتخابات  إجـــراء  رفضها  الفلسطينية 
الــقــدس. وأكـــد رفــضــه إجــــراء االنــتــخــابــات في 
الـــســـفـــارة الــهــنــغــاريــة فـــي الـــقـــدس أو غــيــرهــا 
كمقترح إلجـــراء االنــتــخــابــات. وتــابــع: »اليوم 
وصلتنا رسالة من إسرائيل أبلغتها ألميركا 
العربية مفادها: ال نستطيع  الــدول  ولبعض 
أن نعطيكم جوابًا على إجراء االنتخابات في 
لتقرر  لدينا حكومة  ليس  والــســبــب  الــقــدس، 

ومشغولون باالنتخابات«.
االنتخابات  لجنة  أعلنت  عباس،  قــرار  وبعد 
ــقـــاف  ــة الــفــلــســطــيــنــيــة أمـــــــس، عــــن إيـ ــزيــ ــركــ املــ
باسم  املــتــحــدث  ــار  وأشـ االنتخابية.  العملية 
لجنة االنتخابات فريد طعم الله في تصريح 
صحافي، إلى أنه »كان من املقرر نشر الكشف 
الــنــهــائــي لــلــقــوائــم واملــرشــحــني، بــالــتــزامــن مع 
أول أيام الدعاية االنتخابية للقوائم املرشحة 

لانتخابات التشريعية«. 
وقوبل قرار عباس بمواقف رافضة، وأعلنت 
أنها تلقت ببالغ  حركة »حــمــاس«، في بيان، 
ــابـــات، مــحــّمــلــة  ــتـــخـ األســـــف قـــــرار تــأجــيــل االنـ
الكاملة  املــســؤولــيــة  السلطة  ورئــاســة  »فــتــح« 
عــن هـــذا الــقــرار وتــداعــيــاتــه، وعــّدتــه »انــقــابــًا 
على مسار الشراكة والتوافقات الوطنية، فا 
واإلجــمــاع  كلها  الوطنية  الحالة  رهــن  يجوز 
بعينه«.  فصيل  ألجــنــدة  والــوطــنــي  الشعبي 
 الــشــعــب الفلسطيني 

ّ
ــأن وذّكــــرت »حــمــاس« بـ

فـــي الـــقـــدس أثــبــت قـــدرتـــه عــلــى فـــرض إرادتــــه 
عــلــى املــحــتــل، وهــــو قــــادر عــلــى فــــرض إجــــراء 

االنتخابات كذلك.
كـــمـــا أكـــــد املـــتـــحـــدث بــــاســــم قـــائـــمـــة »الــــقــــدس 
ــة، الـــتـــابـــعـــة لــحــركــة  ــيــ ــابــ ــتــــخــ مــــوعــــدنــــا« االنــ
عـــبـــاس   

ّ
أن الــــغــــصــــني،  ــاب  ــ ــهــ ــ ايــ »حـــــــمـــــــاس«، 

بتأجيل  الفلسطينية  اإلرادة  عــلــى  »انــقــلــب 
 مــا بــعــد قــرار 

ّ
االنــتــخــابــات«، مــشــددًا عــلــى أن

تأجيل االنتخابات لن يكون كما قبله وطنيًا. 
»الــعــربــي  وقـــــال الــغــصــني فـــي تــصــريــحــات لـــ
لـــقـــرار  ــال  ــمـ ــكـ ــتـ الـــتـــأجـــيـــل »اسـ  

ّ
ـــد«، إن ـــديـ ـــجـ الـ

في  الفلسطيني  الشعب  قـــرار  على  انقابهم 
الــتــي منحت حماس  الــعــام 2006  انــتــخــابــات 
 الــتــأجــيــل »كــســر 

ّ
ــى أن األغـــلـــبـــيـــة«، مــشــيــرًا إلــ

جديد لبارقة أمل إلنهاء االنقسام، مع إفشاٍل 
لكل محاوالت رأب الصدع وإنهاء االنقسام«. 
واتـــهـــم عـــبـــاس بـــاالنـــقـــاب عــلــى الــضــمــانــات 
الــتــي قــدمــهــا لــلــدول الــراعــيــة التــفــاق الــذهــاب 
محاوالت  »كــل  على  واالنــقــاب  لانتخابات، 

فــي مواجهتها مــع االحــتــال،  نــصــرة للقدس 
ورفضًا لقرار تأجيل االنتخابات الفلسطينية 
ــع املـــتـــظـــاهـــرون  ــ ــــل غـــيـــر مـــســـمـــى. ورفــ ــــى أجـ إلـ
وتأجيلها،  االنتخابات  بإلغاء  تندد  الفتات 
أنــهــا »انــقــاب« جــديــد مــن السلطة  معتبرين 
وحركة »فتح« على املسار الديمقراطي. وفي 
مــســيــرة »حـــمـــاس« فـــي مــخــيــم جــبــالــيــا، اتــهــم 
الــعــضــو فــي املــجــلــس الــتــشــريــعــي املــنــحــل عن 
»حــمــاس« مشير املــصــري، عــبــاس باالنقاب 
ــا. وأشــــــار  ــ ــهـ ــ ــرائـ ــ ــل إجـ ــبـ ــابــــات قـ ــتــــخــ ــلـــى االنــ عـ
املصري، وهو مرشح أيضًا عن قائمة »القدس 
موعدنا«، إلى أنه »ال يجوز رهن مصير شعب 
ــرار تأجيل  ــد، وقــ بــأكــمــلــه بمصير حـــزب واحــ
ــرار إجــرامــي ألن أصحابه  االنــتــخــابــات هــو قـ

اتخذوه هروبا من مصير الهزيمة«.
الفلسطينيني خرجوا وسط  وكان املئات من 
مــديــنــة رام الـــلـــه مـــســـاء الــخــمــيــس، بــمــســيــرة 
الفلسطينية،  االنــتــخــابــات  لــتــأجــيــل  رافـــضـــة 
ــن مـــــع انــــعــــقــــاد اجــــتــــمــــاع الــــقــــيــــادة  ــزامــ ــتــ ــالــ بــ
الفلسطينية بدعوة من عباس. وعقد ممثلون 
انــتــخــابــيــة مــؤتــمــرًا صحافيًا  قــائــمــة  عـــن 20 
الرافضة  االنتخابية  الــقــوائــم  مــوقــف  لتبيان 
لتأجيل االنتخابات، بمشاركة قوائم مستقلة 
تــمــثــل »الــجــبــهــة الشعبية  قـــوائـــم حــزبــيــة  و3 
الديمقراطية  و»الــجــبــهــة  فلسطني«  لتحرير 
وقــال  »حــمــاس«.  فلسطني«، وحــركــة  لتحرير 
»الحرية«  قائمة  مرشح  حمايل  الفتاح  عبد 
ــر الـــــــقـــــــدوة ودعـــــــــم مــــــــروان  ــ ــاصـ ــ )بـــــرئـــــاســـــة نـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »تــأجــيــل  الـــبـــرغـــوثـــي( لــــ
لــه«. وأضــاف  االنتخابات مرفوض وال مبرر 
حمايل، إن هناك فهمني مختلفني بما يتعلق 

بــاملــبــرر لــتــأجــيــل االنــتــخــابــات وهـــو االقــتــراع 
فـــي الـــقـــدس، أولـــهـــا يــتــمــثــل بــمــوقــف الــقــيــادة 
الفلسطينية الذي يريد انتظار قرار االحتال 
ال  ذلــك  أن  مــؤكــدا  للمقدسيني،  الحق  بإعطاء 
الكفاحي  الوطني  املفهوم  برأيه، مع  ينطبق، 
»الحقوق لن تأتي منة، وإنما تنتزع انتزاعًا«. 
أمــا املفهوم اآلخــر، حسب حمايل، وهــو الذي 
تــتــبــنــاه الــكــتــل املــســتــقــلــة، ومــعــهــا مــؤســســات 
الفلسطيني،  الشعب  وعموم  املدني  املجتمع 
كما قال، ويرى أن القدس يجب أن تكون خط 
مــواجــهــة بـــأن يــمــارس املــقــدســيــون املــواجــهــة 
ــمــت حــركــة »فــتــح« 

ّ
والـــكـــفـــاح. فـــي املــقــابــل، نــظ

فــي جنني شــمــال الضفة الــغــربــيــة، وقــفــة دعم 
لــعــبــاس. وفـــي املــواقــف الــدولــيــة، دعـــت وزارة 
الــخــارجــيــة الــتــركــيــة، الــحــكــومــة اإلســرائــيــلــيــة 
وإنهاء   ،1995 أوسلو  اتفاقية  بنود  الحــتــرام 
الفلسطينية  االنتخابات  الذي يمنع  موقفها 
فــــي الــــقــــدس. وأعــــربــــت فــــي بـــيـــان أمــــــس، عــن 
أســفــهــا لــتــأجــيــل االنــتــخــابــات الــتــي ستجري 
واعتبرت اضطرار  عــام 2006.  مــرة منذ  ألول 
سببه  انــتــخــابــاتــهــم،  لــتــأجــيــل  الفلسطينيني 
إســـرائـــيـــل مـــن خــــال عــــدم ردهــــا عــلــى الــطــلــب 
القدس  فــي  االنــتــخــابــات  الفلسطيني إلجـــراء 
الدعائية  الــحــمــات  ــراء  إجـ ومنعها  الشرقية 
تأثير  عـــدم  ــت 

ّ
املــديــنــة. وتــمــن فــي  للمرشحني 

قـــرار تــأجــيــل االنــتــخــابــات سلبًا عــلــى عملية 
املصالحة بني القوى الفلسطينية. 

ــال االتـــحـــاد األوروبــــــي، إن قــرار  مــن جــهــتــه، قـ
تــأجــيــل االنــتــخــابــات فــي فلسطني، بــمــا فيها 
مدينة القدس املحتلة »مخيب لآلمال«. ودعا 
الخارجية والسياسة  األعلى للشؤون  املمثل 

األمـــنـــيـــة فـــي االتــــحــــاد، جـــوزيـــب بــــوريــــل، في 
ــراف املــعــنــيــة إلـــى تــحــديــد موعد  ــ بــيــان، »األطــ
جديد لانتخابات دون تأخير«. وجدد دعوة 
االنتخابات  هــذه  إجـــراء  »لتسهيل  إســرائــيــل 
في أنحاء األراضي الفلسطينية، بما في ذلك 
القدس الشرقية«. وكان املتحدث باسم وزارة 
»إن  قال  قد  برايس  نيد  األميركية  الخارجية 
يقررها  مسألة  ديمقراطية  انتخابات  إجــراء 

الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية«.
إسرائيليًا، لم يصدر حتى مساء أمس موقف 
ردًا عــلــى الــتــأجــيــل، لــكــن املــديــر الــعــام لـــوزارة 
الخارجية اإلسرائيلية ألون بار، كان قد قال 
االتحاد  مــن  دبلوماسيني  مــع  اجتماع  خــال 
 االنــتــخــابــات »قضية 

ّ
الــثــاثــاء، إن األوروبـــــي 

فلسطينية داخلية، وليست لدى إسرائيل نية 
للتدخل فيها أو منعها«، من دون إعطاء أي 

إيضاح بشأن القدس.
وقــبــيــل خــطــاب عــبــاس، رفـــع جــيــش االحــتــال 
حــالــة التأهب فــي صــفــوف قــواتــه فــي املنطقة 
صحيفة  وكانت  الغربية.  والضفة  الجنوبية 
اإلسرائيلي  الجيش  أن  ذكــرت  قد  »معاريف« 
يستعد الحتمال أن يؤدي اإلرجــاء أو اإللغاء 
إلى عنف و»إرهــاب« متزايد في امليدان. فيما 
أمير  »وااله«،  ملوقع  العسكري  املــراســل  توقع 
بــوحــبــوط، أن يـــؤدي التأجيل أو اإللــغــاء إلى 
مـــواجـــهـــات فـــي الـــقـــدس والــضــفــة الــغــربــيــة ال 
القناة 12 اإلسرائيلية  ة. وقالت 

ّ
في قطاع غــز

مع  للتعامل  يستعد  اإلسرائيلي  الجيش  إن 
في  تتسع  أن  يمكن  الــلــه  رام  فــي  احتجاجات 
مــنــاطــق أخـــرى بــالــضــفــة وصـــوال إلـــى حــدوث 

مواجهات مع قوات االحتال.

مخاوف من عودة االنقسام 
واالحتالل يتحضر لتصعيد

مسيرة في غزة رفضًا لتأجيل االنتخابات )سعيد خطيب/فرانس برس(

يزعم الحوثيون أن ضرباتهم تحقق إصابات دقيقة )فايز نور الدين/فرانس برس(

تصّر لجنة »5+5« على فتح طريق سرت )األناضول(

االنتخابات  بتأجيل  عباس  محمود  الفلسطيني  الرئيس  ــرار  ق يثير 
من  المخاوف  الحالي،  مايو/أيار   22 في  مقررة  كانت  التي  التشريعية 
عودة االنقسام إلى الساحة السياسية، بعد مواقف وتحركات شعبية 

رافضة، فيما يتحضر االحتالل لسيناريوهات تصعيد ميدانية

تقرير

متابعة رصد

كــمــيــات كــبــيــرة مـــن املــتــفــجــرات الـــتـــي من 
التي  الــتــدمــيــريــة  الــقــوة  شــأنــهــا مضاعفة 

فها القصف.
ّ
يخل

الحوثية  الهجمات  توقيت  إلــى  وبالنظر 
على قاعدة امللك خالد، يتضح جليًا أنها 
تتزامن مع تنفيذ أعنف الهجمات البرية 
الحكومية في مدينة  القوات  على معاقل 
مـــأرب فــي ســاعــات الليل املــتــأخــرة، وذلــك 
بهدف إربــاك الطيران الحربي عن قصف 
الواضح  مــن  وبــات  وآلياتهم.  تحركاتهم 
أن االستراتيجية الحوثية، سواء بتكثيف 
الهجمات أو تطور الساح املستخدم، قد 
امللك خالد عن  قاعدة  في تحييد  أخفقت 
دورهـــا فــي إســنــاد الجيش اليمني. وأكــد 
»العربي  لـ الحكومية  الــقــوات  فــي  مــصــدر 
الــــجــــديــــد«، أن الـــطـــيـــران الـــســـعـــودي كـــان 
ــارك املــحــتــدمــة  ــعــ حـــاضـــرًا بـــقـــوة خــــال املــ
ــة،  ــيـ ــاضـ ــر املـ ــ ــهـ ــ ــربــــي مـــــــأرب خــــــال األشـ غــ
وذلـــك بــمــعــدل ضــربــات يــومــيــة يــصــل إلــى 
18 ضــربــة عــلــى رقـــع جــغــرافــيــة صــغــيــرة، 
ــل. ويـــجـــد الـــطـــيـــران  ــدغــ ــرواح ومــ ــ ــ مـــثـــل صـ
الحربي صعوبة في اصطياد املجموعات 
الــحــوثــيــة عــنــدمــا يــنــتــقــلــون فــــــرادى إلــى 
ساسل جبلية، لكن فعاليته تبرز عندما 
القتالية في  الـــدوريـــات والــعــربــات  تــكــون 
مــنــاطــق مــفــتــوحــة كــمــا حـــدث فـــي منطقة 
أكبر  التي شهدت  مـــأرب،  الــكــســارة غربي 
نزيف بشري حوثي خال األشهر الثاثة 

املاضية، وفقًا للمصدر ذاته.
الــتــي نفذتها  الــجــويــة  الــضــربــات  وبلغت 
مقاتات التحالف على مواقع الحوثيني 
غـــرب مــــأرب، مــنــذ مــطــلــع إبــريــل املــاضــي، 
 عـــن غــــارات 

ً
أكـــثـــر مـــن 256 غــــــارة، فـــضـــا

حوثية  مواقع  وطاولت  الشدة،  متفاوتة 
والبيضاء.  وحــجــة  فــي صــعــدة  مفترضة 
وقــيــاســًا بــالــكــثــافــة الــتــي شــهــدهــا شــهــرا 
فــبــرايــر/شــبــاط ومــــــارس/آذار املــاضــيــني، 
بــدا مــعــدل الــضــربــات الــجــويــة فــي إبــريــل، 
ــانــــت املـــــعـــــارك قــد  أقــــــل نـــســـبـــيـــًا، حـــيـــث كــ
انحسرت بشكل ملحوظ خال األسابيع 
األولى من الشهر املاضي، قبل أن تحتدم 
املشجح  مديرية  في  غير مسبوق  بشكل 
إعام  لوسائل  أســبــوع. ووفقًا  منذ نحو 
حــوثــيــة، فــقــد بــلــغــت الـــضـــربـــات الــجــويــة 
ــأرب خـــال الــعــام  للتحالف فــي أطــــراف مـ
اآلن،  الحالي، وتحديدا من يناير وحتى 
أكــثــر مــن 2300 غــــارة. وتــكــشــف املــشــاهــد 
التي يوزعها التحالف وقوات الحكومة، 
عـــن خــســائــر بــشــريــة ومـــاديـــة فـــادحـــة في 

صفوف الحوثيني.

تام  بشكل  تجاهلت  الجماعة  أن  يتضح 
الصواريخ البالستية في تنفيذ هجماتها 
منظومة  القاعدة  المتاك  نظرًا  األخــيــرة، 
بــداًل من  أميركية متطورة، ولجأت  دفــاع 
ذلك إلى الطائرات املسّيرة التي تزعم أنها 
ــابـــات دقــيــقــة، عــلــى الـــرغـــم من  تــحــقــق إصـ
اإلعـــانـــات املــتــكــررة لــقــوات الــتــحــالــف عن 

إحباط تلك العمليات.
ــة لـــــــه، اعـــتـــبـــر  ــقــ ــابــ ــريــــحــــات ســ وفـــــــي تــــصــ
املتحدث العسكري للحوثيني، قاعدة امللك 
خالد، بأنها »من أهم القواعد التي تنطلق 
منها عمليات تحالف العدوان«، وزعم أن 
»نقل  على  السعودية  أجــبــرت  هجماتهم 
قواعد  إلى  والسيطرة  التحكم  كنتروالت 
أخرى لتصبح منطلقًا جديدًا للعمليات«، 
القواعد.  تلك  هــويــة  عــن  الكشف  مــن دون 
ــيــــرًا إلـــى  ولــــجــــأت جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــني أخــ
إخفاء طبيعة الهدف الذي يتم استهدافه 
في القاعدة بالحديث عن »مواقع حّساسة 
وهامة«، بعدما كانت تفضح في السابق 
طبيعة األهــداف، وتزعم أنها نجحت في 
ــرات الــحــربــيــة أو  ــائـ ــطـ ــرابـــض الـ تــدمــيــر مـ

منصة الرادارات ومخازن األسلحة.
ويستخدم الحوثيون في هجماتهم على 
الــقــاعــدة الــســعــوديــة، طــائــرات مــســّيــرة من 
طراز »قاصف كا 2« فقط. ووفقًا لتقارير 
أمــيــركــيــة، فـــإن هـــذا الــجــيــل مــن الــطــائــرات 
ــة عـــنـــد املـــلـــيـــشـــيـــات  ــدمــ ــخــ الــــــــذي دخــــــل الــ
نــســخــة  ــعــــام 2019، هــــو  الــ فــــي  الـــحـــوثـــيـــة 
ــيــــة كـــانـــت تــحــمــل مــســمــى  لـــطـــائـــرة إيــــرانــ
»أبابيل«. ويتميز هذا النوع من املقاتات 
ــّيـــرة بـــمـــواصـــفـــات مـــتـــطـــورة. ويــقــول  املـــسـ
اإلعام العسكري للحوثيني، إن أبرز تلك 
ــرادار  ــ املـــزايـــا تــتــمــثــل فـــي »عــجــز أنــظــمــة الـ
التقاطها  االعــتــراضــيــة عــن  واملــنــظــومــات 
 عن قدرتها على حمل 

ً
ورصــدهــا«، فضا

زكريا الكمالي

تــحــّولــت قـــاعـــدة املــلــك خــالــد الــجــويــة في 
مــــديــــنــــة خــــمــــيــــس مــــشــــيــــط الــــســــعــــوديــــة، 
إلــــى هــــدف رئــيــســي لــلــهــجــمــات الــحــوثــيــة 
املــســّيــرة، طيلة األســابــيــع املــاضــيــة، وذلــك 
بــالــتــزامــن مــع تــصــاعــد األعـــمـــال القتالية 
في محافظة مأرب النفطية شرقي اليمن. 
وتــمــتــلــك الـــســـعـــوديـــة عـــــددًا مـــن الــقــواعــد 
العسكرية الهامة، لكن قاعدة امللك خالد، 
فــي منطقة عــســيــر، تــعــد مسرح  الــواقــعــة 
السعودي  للتحالف  العسكرية  العمليات 
ــيـــني، كـــونـــهـــا املــــســــؤولــــة عــن  ــد الـــحـــوثـ ضــ
الــجــنــوبــي  ــّد  الـــحـ لــحــمــايــة  املـــعـــارك  إدارة 
 عن دورها الهام، كرأس 

ً
للسعودية، فضا

الــتــي تستهدف  الــجــويــة  للطلعات  حــربــة 
ــبــــاط الـــهـــجـــوم الــــبــــّري الـــحـــوثـــي عــلــى  إحــ
معاقل الحكومة اليمنية في مدينة مأرب.

ــــي،  ــــاضـ ــع إبــــريــــل/نــــيــــســــان املـ ــلـ ــطـ ــنــــذ مـ مــ
ــتـــحـــوذت الـــقـــاعـــدة، الـــتـــي تــبــعــد نحو  اسـ
اليمنية  الــحــدود  عــن  فقط  كيلومتر   100
الـــــســـــعـــــوديـــــة، عــــلــــى حـــــّصـــــة األســــــــــد مــن 
 20 مــن  بأكثر  الــحــوثــيــة، وذلـــك  الهجمات 
ــاء  ــعــ ــا فـــجـــر األربــ ــرهــ ــًا، آخــ ــويــ هـــجـــومـــًا جــ
املاضي، وفقًا إلحصاء »العربي الجديد« 
مـــن الـــبـــيـــانـــات الــرســمــيــة الـــتـــي يــنــشــرهــا 
املـــتـــحـــدث الــعــســكــري لــلــحــوثــيــني، يحيى 
الهجمات  الهدف من  أن  سريع. وال يبدو 
الــحــوثــيــة الــتــي تــطــاول الــقــاعــدة، يقتصر 
على استعراض القوة هذه املرة، إذ تكشف 
الضربات اليومية التي يتم تنفيذها عبر 
ــائــــرات مـــســـّيـــرة مـــن طـــــراز »قـــاصـــف كا  طــ
2«، عــن رغــبــة حــوثــيــة فــي إخــــراج منصة 
التي  السعودية  الحربية  املقاتات  إقــاع 
تــقــف حــجــر عـــثـــرة أمـــــام تــقــدمــهــم صــوب 
مدينة مـــأرب، عــن الــجــاهــزيــة. ومــن خال 
الحوثية،  الجوية  الهجمات  مسار  تتبع 

استهداف الحوثيين لقاعدة الملك خالد
أبعد من استعراض القوة

يواصل الحوثيون 
استهداف قاعدة 

الملك خالد في 
السعودية ترامنًا مع 

معركة مأرب، لتعطيل 
الطلعات الجوية 

للتحالف السعودي
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رسائل زيارة رئيس األركان المصري إلى رفح والشيخ زويد
سيناء ـ محمود خليل

لــلــمــرة األولــــى مــنــذ أحــــداث صــيــف عـــام 2013، 
يـــزور رئــيــس أركــــان الــجــيــش املــصــري الفريق 
والشيخ  الــجــديــدة  رفــح  مدينتي  فريد  محمد 
ــنـــاء، شــرقــي  ــيـ زويــــــد فــــي مــحــافــظــة شـــمـــال سـ
تتوقف  موكبه  كانت عجات  أن  بعد  الــبــاد، 
فــي الــعــريــش. ولــيــس ذلـــك بسبب عـــدم رغبته 
الــدفــاع  خــط  تمثان  اللتني  املدينتني  بــزيــارة 
الـــشـــرقـــيـــة ملـــصـــر، وإنـــمـــا  الــــبــــوابــــة  ــن  األول عــ
الســتــمــرار هــجــمــات تنظيم »واليــــة ســيــنــاء«، 
املـــوالـــي لــتــنــظــيــم »داعـــــــش«، وســيــطــرتــه على 

أجزاء من تلك املناطق حتى فترة قريبة.
لــكــن زيــــارتــــه، يــــوم الــخــمــيــس املـــاضـــي، تشير 
أمني ملموس في بعض مناطق  إلــى تحّسن 
شمال سيناء، وذلك في مراكز املدن، في مقابل 
اســتــمــرار وجــود التنظيم فــي الــقــرى املحيطة 
أن »واليــة  النائية، في حني  بــاملــدن، واملناطق 
سيناء« استهدف عددًا من املواطنني بدعوى 
الـــتـــعـــاون مـــع الـــجـــيـــش، بـــالـــتـــزامـــن مـــع زيــــارة 
رئــيــس أركـــان الــجــيــش، وذلـــك فــي قــريــة األمــل، 

شرق قناة السويس.
ــــادث قــتــل املـــدنـــيـــني، أفــــادت  وفــــي تــفــاصــيــل حـ
»العربي الجديد«، بأن ثاثة  مصادر قبلية، لـ
ــلـــوا، مـــســـاء الــخــمــيــس املـــاضـــي،  ـــتـ

ُ
مــصــريــني ق

برصاص »والية سيناء«، بالتزامن مع زيارة 
رئيس أركان الجيش املصري ملحافظة شمال 
سيناء، شرقي الباد، مشيرة إلى أن التنظيم 
هـــاجـــم قـــريـــة األمــــــــل، شـــــرق قـــنـــاة الـــســـويـــس، 
واقــتــحــم مـــنـــازل عــــدد مـــن املـــواطـــنـــني بــدعــوى 

تعاونهم مع قوات الجيش. وأضافت املصادر 
ما  لديه  املطلوبني  على  يعثر  لــم  التنظيم  أن 
دفــعــه لقتل أفــــراد مــن أســرهــم، ضــمــن سلسلة 
ــة ســيــنــاء« لــلــمــتــعــاونــني مع  ــ اســتــهــداف »واليـ
الجيش في مناطق وسط وشمال سيناء، منذ 
عدة سنوات. وجــاء في اإلصــدار املرئي، الذي 
صــدر أخيرًا عن التنظيم اإلرهــابــي، أنــه جرى 
قــتــل عــــدد مـــن املــتــعــاونــني مـــع الــجــيــش أثــنــاء 
وجــودهــم فــي حاجز عسكري على أحــد طرق 
وسط سيناء، وكذلك إعدام آخرين تم القبض 

عليهم في وقت سابق.
وفــي الــســيــاق، قــال املــتــحــدث العسكري باسم 
الـــقـــوات املــســلــحــة املــصــريــة إن الــفــريــق محمد 
فريد تفقد عناصر القوات املسلحة والشرطة 
بــنــطــاق شــمــال ســيــنــاء، لــلــوقــوف عــلــى الحالة 
األمــنــيــة ومــتــابــعــة إجـــــــراءات تــنــفــيــذ الــخــطــط 
ــا. وأوضـــــــح أن الــفــريــق  ــهـ واملــــهــــام املــكــلــفــني بـ
تــفــقــد مــركــز الــعــمــلــيــات الـــدائـــم بــقــطــاع تــأمــني 
شمال سيناء ملتابعة سير العمليات األمنية، 
ــــرح مــفــصــل تــضــمــن عـــرض  ــــى شـ واســـتـــمـــع إلـ
الخطط والقرارات بواسطة قادة القطاعات ملا 
القوات املسلحة والشرطة من خطط  تقوم به 
مشتركة القتاع اإلرهاب والحفاظ على حالة 
االســتــقــرار، وفــق مــا جــاء فــي الــبــيــان. كما قام 
بجولة تفقدية تضمنت املرور على مدينة رفح 
مجتمعًا  لتكون  إنشاؤها  تــم  التي  الــجــديــدة، 
واملــرافــق.  الــخــدمــات  متكامل  عمرانيًا  سكنيًا 
ــام بـــزيـــارة رئـــاســـة مــجــلــس مــديــنــة الشيخ  وقــ
زويد، والتقى ببعض األهالي واملواطنني في 
شوارع مدينة الشيخ زويد. كما عقد فريد لقاء 

وأشــار  املحافظة.  أرض  إلــى  العسكري  الــوفــد 
الزيارة استمرت خمس ساعات فقط،  أن  إلى 
مدينة  إلــى  فريد  محمد  بقيادة  الوفد  واتجه 
ــهـــجـــرة، ومــن  رفــــح الـــجـــديـــدة، ولـــيـــس رفــــح املـ
ثــم مــديــنــة الــشــيــخ زويــــد، كمرحلة أولــــى، قبل 
العودة إلى مدينة العريش، والدخول إلى مقر 

مع محافظ شمال سيناء وعــدد من القيادات 
عيان،  وشهود  قبلية  ملصادر  ووفقًا  األمنية. 
ــارة  ــزيـ ــإن الـ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، فــ تـــحـــدثـــوا لــــ
أحــيــطــت بــانــتــشــار عــســكــري مــكــثــف، ورافــقــهــا 
مــوكــب عــســكــري غــيــر مــســبــوق، شـــاركـــت فيه 
عشرات اآلليات العسكرية، عدد منها يختص 
بــقــطــع االتـــصـــال بــالــعــبــوات الــنــاســفــة، وكــذلــك 
الكشف عنها، في ظل انفجار عشرات العبوات 
على  العسكرية  وحــمــاتــه  الجيش  بــدوريــات 
مدار السنوات املاضية، ما أدى لوقوع عشرات 
الــقــتــلــى والـــجـــرحـــى. وفــــي تــفــاصــيــل الـــزيـــارة، 
املحافظة،  كشف مصدر حكومي مسؤول في 
»العربي الجديد«، أنه لم يتم إباغ أي جهة  لـ
حــكــومــيــة أو أمــنــيــة بــالــزيــارة، إال مــع وصــول 

املحافظ  بلقاء  الــزيــارة  واختتم   .101 الكتيبة 
اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، والقيادات 
األمنية واملسؤولني في املحافظة، قبل أن يغادر 
بــاتــجــاه مــطــار عــســكــري، ومــنــه إلـــى الــقــاهــرة. 
وأوضح املصدر أن بعض املسؤولني املحليني 
حاولوا كسب موافقة من الفريق لتناول طعام 
ـــل مــغــادرة 

ّ
اإلفـــطـــار، إال أنـــه رفـــض ذلـــك وفـــض

املــحــافــظــة بــعــد ســـاعـــات قــلــيــلــة مـــن وصــولــه 
إليها. ورأى املصدر الحكومي أن زيارة فريد 
إلى مدينتي رفح والشيخ زويد وتجّوله في 
تــلــك املـــنـــاطـــق، تــمــثــل بـــارقـــة أمــــل لــلــمــواطــنــني 
ــواء، بــأن  ــ والـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة عــلــى حـــد ســ
القادم سيكون أفضل في حال استمرت حالة 
الهدوء األمني، ولو بشكل نسبي، خصوصًا 
في مراكز املدن، وما يتبع ذلك من تحسينات 
في الوضع املعيشي والواقع االقتصادي في 
كل مدن املحافظة. وأشار إلى أن الفريق وعد 
على  املفروضة  القيود  بتخفيف  الحاضرين 
املــواطــنــني فــي إطـــار مكافحة اإلرهــــاب، ومنع 
اإلمــــــــدادات عـــن تــنــظــيــم »داعــــــش« اإلرهـــابـــي، 
ــع الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة،  ـــك بــالــتــنــســيــق مـ وذلــ
خصوصًا في ظل شهر رمضان وعيد الفطر، 
فيما وعد بتكرار زيارته لسيناء كلما سنحت 
ومسؤوليها  بأهلها  لالتقاء  بذلك،  الفرصة 
للمواطنني. وأشــار  أفضل  واقــع  والبحث عن 
إلى أن كل اللقاءات كانت في إطار إجــراءات 
إلــى موجة جديدة  والــوقــايــة، نظرًا  السامة 
كورونا تصيب محافظة شمال  من جائحة 
ســيــنــاء مــنــذ عــــدة أيــــــام، حــيــث تـــم تسجيل 

عشرات اإلصابات والوفيات. أحيطت زيارة فريد بانتشار عسكري مكثف )خالد دسوقي/فرانس برس(

إضاءة

استهدف »والية سيناء« 
مواطنين بدعوى التعاون 

مع الجيش



النظام يحّول السويداء إلى أمن الدولة

45
سياسة

  شرق
      غرب

أكراد سورية يسلمون 
أوزبكستان عائالت 

»دواعش«
الــكــرديــة  الـــذاتـــيـــة«  »اإلدارة  أعــلــنــت 
فـــي شــمــال ســـوريـــة، أمـــس الــجــمــعــة، 
وطفل  امـــرأة   100 نحو  مت 

ّ
أنها سل

أوزبكيني من عائات عناصر تنظيم 
»داعـــــــــش« لــــوفــــد مــــن أوزبـــكـــســـتـــان. 
وأوضــــــــــحــــــــــت دائـــــــــــــــــرة الــــــعــــــاقــــــات 
أنه  الذاتية«  »اإلدارة  في  الخارجية 
 
ً
ــرأة و68 طــفــا ــ امــ جــــرى تــســلــيــم 24 
إلــى أوزبــكــســتــان. وأوضـــح الرئيس 
املشترك للدائرة عبد الكريم عمر أن 

بني األطفال سبعة أيتام فقط.
)فرانس برس(

 
رئيس الكونغو 

الديمقراطية يستعد 
لمواجهة العنف

ــد رئــــيــــس جـــمـــهـــوريـــة الــكــونــغــو  ــ أكــ
الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، 
ــه يـــســـتـــعـــد التـــــخـــــاذ »إجـــــــــــراءات  ــ ــ أنـ
ــنـــف املـــجـــمـــوعـــات  جـــــذريـــــة« ضــــد عـ
ــال  ــــاد. وقــ ــبـ ــ املـــســـلـــحـــة فــــي شـــــرق الـ
مؤتمر صحافي  في  تشيسيكيدي، 
مع رئيس املجلس األوروبــي شارل 
حلواًل  »أعــد  كينشاسا،  في  ميشال 
فــعــالــة لــحــل هـــذه األزمــــة فــي الــشــرق 
بــشــكــل دائـــــــم«. وكـــــان تــشــيــســكــيــدي 
فرنسا  املاضي، دعم  الثاثاء  طلب، 
»لــلــقــضــاء« فـــي مــنــطــقــة بــيــنــي على 
املتحالفة«،  الــديــمــقــراطــيــة  »الـــقـــوات 
الــتــوجــه  »ذات  املــســلــحــة  الــجــمــاعــة 
اإلســـــامـــــي والــــخــــطــــاب اإلســــامــــي 

واألساليب اإلسامية« وفق قوله.
)فرانس برس(

 
أوروبا تتمسك بالتعاون 

مع دول الساحل
أربـــــــع دول أوروبــــــيــــــة، هــي  جــــــــّددت 
أملانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا، 
تـــأكـــيـــدهـــا، أمــــس الــجــمــعــة، رغــبــتــهــا 
مواصلة التعاون، خصوصًا األمني، 
الساحل. وذكـــرت حكومات  مــع دول 
الدول األربع، في بيان مشترك بعيد 
تلوا 

ُ
ق وصــول جثث ثاثة أوروبيني 

فــي بــوركــيــنــا فــاســو، إلـــى إســبــانــيــا، 
لدعم  الحالية  املــبــادرات  »سنواصل 
الــدرك  قــوات  املنطقة وكذلك  جيوش 
وقوات األمن الداخلية في عملياتها 

وتدريبها وتعزيز إمكاناتها«.
)فرانس برس(

ريان محمد

يظهر تــوجــس الــنــظــام الــســوري مــن محافظة 
الــســويــداء، جنوبي الــبــاد، مــع اقــتــراب موعد 
االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة املــقــررة فــي 26 مايو/ 
الـــذي ينعكس بتحركات  الــحــالــي، األمـــر  أيـــار 
النظام مع  جديدة في شكل وآليات وتعاطي 
الــجــدل حـــول جــديــة النظام  املــحــافــظــة، لتثير 
بــضــبــط الـــعـــصـــابـــات الـــخـــارجـــة عـــن الــقــانــون 
املرتبطة باألجهزة األمنية، وإيجاد حل للنزاع 
الدائر مع »الفيلق الثامن« والبدو املنتشرين 

على أطراف املحافظة الغربية.
وأفــــــــــــادت مـــــصـــــادر مـــطـــلـــعـــة فـــــي الــــســــويــــداء 
ــه بنقل  »الــعــربــي الــجــديــد«، بـــأن الــنــظــام وّجـ لـــ
ــيـــس شــعــبــة  مـــلـــف الــــســــويــــداء مــــن إشـــــــراف رئـ
األمـــن الــعــســكــري الــلــواء كــفــاح املــلــحــم، املكلف 
عــام 2018 عندما  الثاني من  النصف  به منذ 
كان يشغل منصب نائب رئيس الشعبة، إلى 
الدولة(،  )أمن  العامة  رئيس شعبة املخابرات 
درعــا،  في  األمني  بامللف  املكلف  لوقا،  حسام 

الــســويــداء الغربية. وبّينت املــصــادر أن  جــارة 
ر عبر رئيس فــرع أمــن الــدولــة في 

ّ
لوقا يحض

لقاء  لعقد  الــحــوش،  العميد ســالــم  الــســويــداء 
مــوســع مــع املــشــايــخ والــوجــهــاء االجتماعيني 
وعــدد من املثقفني والناشطني، وعلى األغلب 
األسبوع  )فــي  الفطر  بعد عيد  اللقاء  سيكون 
الثاني من شهر مايو(. ومن املتوقع أن يعرض 
ــــال االجـــتـــمـــاع خـــطـــة أمـــنـــيـــة لــوقــف  األول خـ
ــــول عــمــلــيــات  ــي، خـــصـــوصـــًا حـ ــنــ الـــفـــلـــتـــان األمــ

الخطف والسلب واالتجار باملخدرات.
وأضــافــت املــصــادر أن كل تلك املظاهر تفشت 
في السويداء، واملسؤول عنها بشكل رئيسي 
ــات مـــســـلـــحـــة تـــحـــمـــل بـــطـــاقـــات  ــوعـ ــمـ ــجـ ــــي مـ هـ
تدخل  التي  أو  املسروقة  لسياراتها  ولوحات 
الباد بطرق غير شرعية. ونتج هذا التفشي 
ــم األفـــــــرع األمـــنـــيـــة، ال ســيــمــا  ــ ــنــــي عــــن دعـ األمــ
فــــرع األمــــن الــعــســكــري، مــجــمــوعــات لــصــوص 
وخارجني عن القانون واحتوتها إلى صفها. 
منها  اقتصادية،  امــتــيــازات  أفــرادهــا  ومنحت 
حماية  كتسليمهم  وقــانــونــي،  شــرعــي  بشكل 
مــحــطــات الــوقــود والـــوكـــاالت الــتــجــاريــة، التي 
ــــدر الــكــثــيــر مــــن األمــــــــوال نــتــيــجــة اإلتــــــــاوات،  تـ
باملحروقات  كــاالتــجــار  الــشــرعــي،  غير  ومنها 
في السوق السوداء وتجارة السيارات املهربة 

وتجارة وتهريب املخدرات.
ولــفــتــت املـــصـــادر إلــــى أن الـــحـــوش عــمــل منذ 
عـــلـــى خــلــق  عـــــام 2019،  مــنــتــصــف  تــعــيــيــنــه، 
شــبــكــة مـــن الـــخـــارجـــني عـــن الـــقـــانـــون. وتــجــلــى 
ذلــك فــي أوضــح صــوره عندما ساند وأعطى 
غـــطـــاء أمـــنـــيـــًا ملـــجـــمـــوعـــة مــســلــحــة تــعــمــل فــي 
تهريب املخدرات إلى األراضــي األردنــيــة، وتم 

صــورة أشــخــاص آخــريــن، مثل شيخي العقل 
ــــوع والــــثــــالــــث حـــمـــود  ــربـ ــ ــانــــي يــــوســــف جـ ــثــ الــ
الــحــنــاوي والــبــاشــا عــاطــف هــنــيــدي، وغيرهم 
مـــن الــشــخــصــيــات الـــتـــي لـــم يــســتــطــع الــنــظــام 
اســتــرضــاء  الــنــظــام  ويــحــاول  عليها.  الهيمنة 
الــســويــداء قــبــل االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة، وهــي 

اســـتـــهـــداف مــجــمــوعــة مــســلــحــة حـــاولـــت قطع 
ـــد مــجــمــوعــات أخـــرى، 

ّ
طــريــق املــــخــــدرات. وجـــن

كمجموعات معتز مزهر ومهران عبيد وراجي 
فلحوط، وغيرها، ذات الروابط املزدوجة، بني 
األمن العسكري وأمن الدولة. كما كان للحوش 
تدخل سلبي في التوتر الذي وقع بني األهالي 
فـــي بــلــدة الــقــريــا بــريــف الـــســـويـــداء الــجــنــوبــي 
وبـــلـــدة بــصــرى الـــشـــام املــقــابــلــة لــهــا فـــي ريــف 
درعـــا، الــعــام املــاضــي، والــتــي أدت إلــى سقوط 
قتلى وجرحى، وذلك في إطار منافسته لألمن 
الــعــســكــري. كــمــا عــمــل عــلــى تــبــنــي ودعــــم لــؤي 
ــــرش، وهـــو وجــيــه اجــتــمــاعــي يحمل لقب  األطـ
أمير، إضافة إلى شيخ العقل األول للموحدين 
الــهــجــري، وعــمــل على تشويه  الــــدروز حكمت 

والتذمر  التململ  حالة  بــدأت  التي  املحافظة 
أكثر من عامني  قبل  فيها  النظام تتفشى  من 
النظام لها بورقة  ألسباب عــدة، منها تلويح 
»داعــش« بني الفينة واألخــرى، باإلضافة إلى 
زعزعة األوضاع األمنية لدفع الناس للمطالبة 
بــــدوره الــكــامــل كــحــل. ووســـط كــل هـــذا تــتــردى 
األوضاع االقتصادية واملعيشية التي حملت 
أهالي املحافظة على التظاهر، منتصف العام 
ــارات  ــعـ املــــاضــــي، وحـــمـــلـــت احــتــجــاجــاتــهــم شـ
نادت بإسقاط النظام وبشار األسد. وتتحدث 
ثــاثــة آالف  األمنية عــن وجـــود نحو  الجهات 
شخص مطلوبني أمنيًا، في حني يوجد أكثر 
مـــن 30 ألــــف شــخــص مــســتــنــكــف عـــن الــخــدمــة 

العسكرية اإللزامية واالحتياطية.
إنها  الجديد«،  »العربي  لـ النشطاء  أحد  وقــال 
»لم تكن املرة األولى التي يحدث فيها حراك ما 
لوقف الفلتان األمني، لكن املشكلة أن األجهزة 
الــتــي تتسبب  األمــنــيــة هــي غــطــاء للعصابات 
بــهــذا الــفــلــتــان، ولـــو كـــان لــديــهــم قـــرار حقيقي 
الــتــهــديــدات  إنــهــاء  فيمكنهم خـــال 24 ســاعــة 
التعامل  يريد  النظام  لكن  للمجتمع،  املقلقة 
مــع الــســويــداء ســلــة واحــــدة بــذريــعــة نسمعها 
من ممثلي النظام دائما أن القانون ال يتجزأ«. 
وأضــاف أن »هــذا يعني أنهم يريدون تطبيق 
القانون على املستنكف عن الخدمة العسكرية 
قــبــل الــعــصــابــات، فــنــجــد عــنــاصــر الــعــصــابــات 
يقفون إلى جانب الدوريات األمنية والحواجز 
ويــعــتــقــلــون األشــــخــــاص املـــعـــارضـــني لــلــنــظــام 
واملستنكفني عن الخدمة، أو من قاموا ببعض 
املخالفات االقتصادية البسيطة بدافع البحث 

عن فرصة عمل«.

تأويالت 
الدستور 
التونسي

تفرز  لــم  إذ  أســاســًا،  انطاقته  منذ  واملتعثر 
الجوالت الخمس من أعمال اللجنة حتى اآلن 
أي تقّدم في اتجاه صياغة مواد في الدستور 
 مــمــاطــلــة وفــــد الــنــظــام من 

ّ
ــل الـــجـــديـــد، فـــي ظــ

بهدف  الوقت  العراقيل وتمييع  خال وضع 
مــن دون  الرئاسية  انتخاباته  إلــى  الــوصــول 

التوصل إلى صياغة دستور جديد للباد. 
استحضار اللجنة الدستورية بالتوازي مع 
االنتخابات، له مبرراته، لكون القرار األممي 
2254 للعام 2015 حول سورية، حسم مسألة 
ــبــــاد، حــــني تــضــمــن   الـــســـيـــاســـي فــــي الــ

ّ
الــــحــــل

، ســمــّي فــي مــا بعد 
ّ

تــدرجــًا فــي تطبيق الــحــل
ســــااًل رئــيــســيــة يــجــب االلـــتـــزام بــهــا فـــي هــذا 
انتقالي،  حكم  هيئة  مقدمتها  وفــي  املــســار، 
وكتابة دستور جديد للباد، ومن ثم إجراء 
ــيـــة وتـــشـــريـــعـــيـــة بــمــوجــب  انـــتـــخـــابـــات رئـــاسـ
أن ال شرعية  ذلــك  الجديد. ويعني  الدستور 
دولية لهذه االنتخابات التي قوبلت بهجوم 

بــــل هــــو الـــتـــأكـــيـــد أنـــهـــا ال تــخــضــع لــضــّبــاط 
في  املتمثلة  املدنية  للسلطة  وإنما  الجيش، 

هذه الحالة في رئاسة الجمهورية.
ــاشــــور إلـــــى أنـــــه »بـــاالســـتـــعـــانـــة  ولـــفـــت بــــن عــ
بالفصول 17 و18 و19 من الدستور التونسي، 
الدستور بني  فــي  ية 

ّ
تفرقة جل نتبني وجــود 

الــقــوات املسلحة وقـــوات األمـــن«. وأوضـــح أن 
القوات،   

ّ
كل يدمج  الجمهورية عندما  رئيس 

فهو خاطئ، ويخالف بشكل واضح وصريح 
منطق هذه الفصول. وخلص بن عاشور إلى 
الدستور، تكشف  لفصول  قــراءة متمعنة  أن 
أنـــه ال وجـــود لــعــدم دســتــوريــة هـــذا الــقــانــون، 
وفق  الجمهورية«،  رئيس  فــي خيال  »ســوى 
تعبيره. وذّكر بأن رئيس الدولة خرق سابقًا 
الــدســتــور بــرفــضــه أداء الــيــمــني الــدســتــوريــة 
للوزراء الذين تم اقتراحهم في إطار التعديل 
الـــــــــوزاري )فـــــي حـــكـــومـــة هـــشـــام املــشــيــشــي(، 
باإلضافة إلى رفضه إمضاء القانون املتعلق 

باملحكمة الدستورية.
ــيـــوم حــــول سبب  ويـــتـــســـاءل الــتــونــســيــون الـ
 هـــــذه الــــخــــافــــات حـــــول تــــأويــــل فــصــول 

ّ
كـــــل

 هــذه 
ّ

الــدســتــور الــتــونــســي، وملــــاذا حــدثــت كـــل
الــخــافــات على مــّر الــســنــوات املــاضــيــة وبني 
كل املسؤولني، وهل أن هذه الخافات تكشف 
إليها  التنبه  يتم  الدستور  فــي  ثــغــرات   

ً
فعا

 أزمة سياسية، أم أنها أزمات مفتعلة؟
ّ

مع كل

عماد كركص

ــّيـــم الـــحـــديـــث عــــن االنـــتـــخـــابـــات  يـــخـ
الــرئــاســيــة فــي ســوريــة، والــتــي أعلن 
ــن مــــوعــــد إجــــرائــــهــــا فــي  ــ ــام عـ ــظــ ــنــ الــ
املشهد  الحالي، على  مايو/أيار  نهاية شهر 
السياسي الــعــام املــرتــبــط بــاألزمــة الــســوريــة. 
ــون، مــــوالــــني ومـــعـــارضـــني،  ــوريــ ــســ ويـــنـــظـــر الــ
ــذا االســـتـــحـــقـــاق، لــكــونــه  بــاســتــخــفــاف إلــــى هــ
ــــادة الــتــمــديــد لــرئــيــس الــنــظــام  يــهــدف إلـــى إعـ
لــواليــة رئاسية جــديــدة مدتها  بشار األســـد، 
سبعة أعـــوام، على الرغم من تقديم عــدد من 
األشــخــاص، تخطى عــددهــم الــــ50، ترشحهم 
للرئاسة إلى جانبه، في موقف هزلي. إال أن 
 أسئلة 

ّ
استحقاقات سورية أخرى تبقى محط

االنــتــخــابــات  بعملية  مــشــروعــة، الرتــبــاطــهــا 
هذه، بشكل أو بآخر، ال سيما مسار اللجنة 
شهرين،  من  أكثر  منذ  املتوقف  الدستورية، 

تونس ـ وليد التليلي

أصــــبــــح الـــرئـــيـــس الـــتـــونـــســـي قــيــس 
ول الـــرســـمـــي الــوحــيــد 

ّ
ســـعـــّيـــد املـــــــــؤ

لـــلـــدســـتـــور، بــســبــب غـــيـــاب املــحــكــمــة 
استمرار  على  يعمل  أنــه  ويبدو  الدستورية، 
هذا  الستكمالها،  جهد  أي  وعــرقــلــة  غيابها 
 ترغب 

ٌ
، وأغــلــبــيــة

ً
إذا كـــان هــنــاك جــهــٌد أصــــا

التشتت  ذلــك. ويستغل سعّيد هــذا   في 
ً
فعا

أمــام أي حركة في  اتـــه  السياسي، ويضع الء
هـــذا االتـــجـــاه. ولــطــاملــا كـــان تــأويــل الــدســتــور 
التونسي )دستور الثورة التونسية ولد في 
 خاف سياسي في الباد، 

ّ
العام 2014( محل

ولكن إعان سعّيد أخيرًا، بأنه القائد األعلى 
لجميع القوات املسلحة )العسكرية والشرطة 
والجمارك والدرك(، أثار املخاوف في الساحة 
أن  يمكن  مــا  على  العيون  وفــتــح  السياسية، 

يقود إليه الفراغ الدستوري.
قــّدم سعّيد درســًا أكاديميًا من قصر قرطاج 
)مـــقـــر الـــرئـــاســـة الــتــونــســيــة(، فـــي ســابــقــة لم 
ــّر عــقــود، وقـــّدم  تــشــهــد تــونــس مثلها عــلــى مـ
وثائق تذهب في اتجاه قراءته لهذه الفصول 
الدستورية. لكن أستاذه الذي دّرســه، مرجع 
الــقــانــون الــدســتــوري فــي تــونــس عــيــاض بن 
عــاشــور، الـــذي كـــان قــد تـــرأس الهيئة العليا 
لتحقيق أهداف الثورة واإلصاح السياسي 
ــة الـــثـــورة  ــدايـ ــال الــديــمــقــراطــي فـــي بـ ــقـ ــتـ واالنـ
أن مخطط  مؤكدًا  بقوة،  عليه  رّد  التونسية، 
التونسي الذي نّصب نفسه قاضيًا  الرئيس 
دستوريًا، هو مخطط ديكتاتوري سلطوي. 
ــوار مــــع مــجــلــة  ــ ــ ــور، فــــي حـ ــ ــاشـ ــ وأشــــــــار بــــن عـ
»أفــريــكــان مــانــاجــر«، إلـــى أن مــا قــالــه رئيس 
فـــي خــطــابــه األخـــيـــر بمناسبة  الــجــمــهــوريــة 
ــــن الـــداخـــلـــي )18  ــــوات األمـ االحـــتـــفـــال بــعــيــد قـ
املاضي(، خطير جدًا ويمهد  إبريل/ نيسان 
النــــقــــاب مــــدنــــي، والنـــتـــصـــاب ديــكــتــاتــوريــة 
ــر تـــأويـــل  ــبـ ــات عـ ــريــ ــحــ جـــــديـــــدة، ســـتـــغـــتـــال الــ
ــلــــى مــقــاس  ــور بـــحـــســـب رغــــبــــتــــه، وعــ ــتــ ــدســ الــ

مشروعه السياسي.
 املؤيدات الدستورية 

ّ
ودحض بن عاشور كل

الــتــي قــدمــهــا ســعــّيــد، مــؤكــدًا أن لــفــظ الــقــوات 
جميع  في  الدستورية  التقاليد  في  املسلحة 
العسكرية  القوات  إلــى  يشير حصرًا  البلدان 
فقط، بمعنى الجيش، دون سواه، وال يشمل 
ــّدد بــن عاشور  الــقــوات املسلحة املــدنــيــة. وشـ
القانون الدستوري  فــي  أنــه ال اخــتــاف  على 
ــارن وفـــــي الـــتـــقـــالـــيـــد الــــدســــتــــوريــــة عــلــى  ــ ــقـ ــ املـ
ـــحـــة ال يــتــجــاوز 

ّ
ــوات املـــســـل ــقــ أن مــصــطــلــح الــ

ــوات الـــعـــســـكـــريـــة، مــــؤكــــدًا أن الــــهــــدف مــن  ــقــ الــ
»قيادة القوات املسلحة« ال يعني أن لرئيس 
القوات،  الجمهورية سلطة مطلقة على هذه 

دولي وغربي، حتى قبل اإلعان عن موعدها، 
بــــاإلشــــارة إلــــى عــــدم شــرعــيــتــهــا، لــكــونــهــا لن 
تحصل بموجب دستور جديد لسورية كما 
يقتضي القرار. وتفترض مماطلة النظام أن 
انتخاباته الرئاسية في مايو/ أيار، ستجري 
ــي الــعــام  بــمــوجــب الـــدســـتـــور الـــــذي فـــرضـــه فـ
2012، عبر استفتاء شكلي لم يحظ بمشاركة 
املجتمع  يّصر  من جهته،  السوريني.  غالبية 
ــــات املــتــحــدة  ــــواليـ ــــي مــقــدمــتــه الـ ــــي، وفـ ــــدولـ الـ
والـــدول الفاعلة في االتــحــاد األوروبـــي، على 
إجــرائــهــا  بــاالنــتــخــابــات دون  ــراف  ــتـ اعـ أن ال 
الــذي تعكف على  الجديد  الدستور  بموجب 
ــة، وبـــإشـــراف  ــتـــوريـ صــيــاغــتــه الــلــجــنــة الـــدسـ

مباشر من األمم املتحدة. 
ــاء، أعــلــن املــبــعــوث األمــمــي إلــى  ــعـ ويـــوم األربـ
ــيــــدرســــن، أن االنـــتـــخـــابـــات  ــة، غـــيـــر بــ ــ ــوريـ ــ سـ
ــذا الـــبـــلـــد ال تـــدخـــل ضــمــن  ــ الـــرئـــاســـيـــة فــــي هـ
العملية السياسية. وقال بيدرسن، في جلسة 
ملجلس األمـــن حـــول ســوريــة: »تــّمــت الــدعــوة 
 الدستور الحالي، وهي 

ّ
لانتخابات في ظل

ــزءًا مـــن الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة الــتــي  لــيــســت جــ
ــن 2254«. وأكـــد  ــ ــرار مــجــلــس األمـ ــ قـ أنـــشـــأهـــا 
بــيــدرســن أن األمــــم املــتــحــدة »ال تـــشـــارك في 
ــذه االنـــتـــخـــابـــات، ولـــيـــس لــديــهــا تــفــويــض  هــ
التأكيد  املتحدة  األمــم  تواصل  بذلك.  للقيام 

ــانـــون الـــدســـتـــوري عبد  ــقـ ويـــشـــرح أســـتـــاذ الـ
الــــــــرزاق املـــخـــتـــار، فــــي حـــديـــث مــــع »الـــعـــربـــي 
ــارات الـــدســـتـــوريـــة الــتــي  ــيـ ــديـــد«، أن الـــخـ الـــجـ
قــــام عــلــيــهــا الـــدســـتـــور الــتــونــســي هـــي فــكــرة 
ــذه الــثــغــرة هي  الــتــعــاون بـــني الــســلــطــات، وهــ
ت عامل تقسيم للسلطات، وعوض 

ّ
التي شكل

أن يــكــون هــنــاك مــنــاخ لــلــتــعــاون، فقد وجدنا 
مــحــيــطــًا ســيــاســيــًا تــنــازعــيــًا جـــــدًا، وهـــــذا ما 
كــشــف عـــن عـــيـــوب فـــي املــســألــة الــدســتــوريــة. 
ويــلــفــت أســتــاذ الــقــانــون الــدســتــوري إلـــى أن 
األزمة أحيانًا ليست من صنع النص، بل من 
صــنــع الــفــاعــل الــســيــاســي الـــذي يــفــّعــل تــأويــل 
أزمة،  افتعال  يريد  الدستوري عندما  النص 

 ســيــاســي 
ّ

ــلـــى أهـــمـــيـــة الـــتـــوصـــل إلـــــى حـــــل عـ
في  فــي ســوريــة«، مشيرًا  للصراع  تفاوضي 
ــرار 2254 يــفــوض  ــقـ الـ إلــــى »أن  الـــصـــدد  هــــذا 
األمـــــم املـــتـــحـــدة بــتــســهــيــل عــمــلــيــة ســيــاســيــة 
بــإجــراء انتخابات حــّرة ونزيهة وفق  تــتــّوج 
ــراف األمــــم  ــ ــ ــدار تـــحـــت إشـ ــ دســــتــــور جــــديــــد، تــ
للشفافية  الــدولــيــة  املعايير  بأعلى  املــتــحــدة 
لـــة، مـــع جــمــيــع الـــســـوريـــني، بــمــا في  ــاء واملـــسـ
للمشاركة«.  املــؤهــلــون  الشتات  أعــضــاء  ذلــك 
وجددت الواليات املتحدة في الجلسة ذاتها 
الرافض لانتخابات،  ملجلس األمن موقفها 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا »مـــزيـــفـــة« و»ال تــمــثــل الــشــعــب 
لدى  األميركية  املــنــدوبــة  الــســوري«، بحسب 

املنظمة، ليندا توماس غرينفيلد.
ــي بــعــيــدة  ــدولــ وتـــبـــدو تــطــلــعــات املــجــتــمــع الــ
املــنــال فــي املـــدى الــزمــنــي املــنــظــور، إذ يتبقى 
أقـــل مــن شــهــر عــلــى إجــــراء االنــتــخــابــات التي 
ثــّبــت الــنــظــام مــوعــدهــا فــي 26 مــايــو الحالي، 
في حني لم تنجز اللجنة الدستورية صياغة 
ولــو مــادة واحــدة أو بندًا واحــدًا في مسودة 
الــدســتــور الــجــديــد. ويضع هــذا األمــر جــدوى 
االســتــمــرار بــاملــســار الــدســتــوري بــعــد إجـــراء 
ــراف الــلــجــنــة، ال  ــ ــيـــزان أطــ االنـــتـــخـــابـــات فـــي مـ
ــــدي املـــعـــارضـــة واملــجــتــمــع املـــدنـــي،  ســيــمــا وفـ
ــن املـــســـار  ـــق الـــنـــظـــام مـــبـــتـــغـــاه مــ

ّ
بـــعـــدمـــا حـــق

إلى  والــوصــول  املماطلة،  الــوقــت عبر  بكسب 
االنتخابات الرئاسية.

ويرى عضو القائمة املوسعة لوفد املعارضة، 
ــفـــاوض، يحيى  ــتـ واملـــتـــحـــدث بـــاســـم هــيــئــة الـ
االنتخابات  بــأن  منا 

ّ
سل »إذا  أنــه  العريضي، 

ــادرًا أن يعتقد عــاقــل أو  شــرعــيــة، وســيــكــون نـ
صاحب ضمير بذلك، تكون اللجنة با قيمة«. 
»الــعــربــي  ويــضــيــف الــعــريــضــي فـــي حــديــث لـــ
ــفــــاوض وضــعــت  ــتــ ــة الــ ــئـ ــيـ الــــجــــديــــد«، أن »هـ
شـــروطـــهـــا لــلــمــشــاركــة فــــي الـــجـــولـــة املــقــبــلــة، 
وأرسلتها إلى املبعوث األممي لسورية غير 
بــيــدرســن ردًا عــلــى اقـــتـــراحـــه«، الفــتــًا إلـــى أن 
ــمــيــت مـــحـــددات، تكرس  »الـــشـــروط، والــتــي سُّ

الشرعية ما يفعله النظام«. 
ومنتصف إبريل/ نيسان املاضي، أرسل غير 
املسار  على  املباشر  املــشــرف  وهــو  بيدرسن، 
املقبلة  بالجولة  تتعلق  أجندات  الدستوري، 
)السادسة( من أعمال اللجنة الدستورية إلى 
وفد املعارضة، والتي كشف العريضي أنه تّم 
الرد عليها بشروط وصفها باملحددات، لكنه 
اآلن،  عنها  والــحــديــث  تفصيلها  عـــدم  ــل 

ّ
فــض

إلى حني الرد عليها من قبل املبعوث األممي. 
مـــن جــهــتــه، يــعــتــبــر عــضــو الــقــائــمــة املــوســعــة 
لوفد املجتمع املدني في اللجنة الدستورية، 
ــــور مــجــنــي، أن »االنـــتـــخـــابـــات ال  الــقــاضــي أنـ
عاقة لها باللجنة الدستورية، فعمل اللجنة 
الــدســتــوريــة مختلف تــمــامــًا، وهـــو فــي مكان 
»العربي  لـ آخــر«. ويضيف مجني في حديث 
الجديد«، أن »اللجنة الدستورية هي جزء من 
تنفيذ القرار 2254، الذي يقضي بانتخابات 
رئــاســيــة وفـــق دســتــور جــديــد، يــشــارك فيها 
جميع السوريني، بمن فيهم الذين في املهجر 
ــذه غـــيـــر االنـــتـــخـــابـــات  ــ وبــــلــــدان الـــلـــجـــوء، وهــ
املزمع إجراؤها اآلن، ثم إن إجراء االنتخابات 
وتسهيل التمديد لبشار األسد لسبعة أعوام 
في  بقاءه  يعني  ال  متكررة،  ضمن مسرحية 

الحكم حتى العام 2028«.
لكن مجني يشير إلى أن التعثر الذي أصاب 
املــســار الــدســتــوري، والـــذي ال يـــزال مستمرًا، 
ــــرى، بمعنى  ســبــبــه اســتــبــاق خــطــوة قــبــل أخـ
تجاوز االتفاق السياسي، وحتى أي توافقات 
حــقــيــقــيــة، قــبــل الــــذهــــاب إلــــى الــلــجــنــة. وكـــان 
وفد  قد حّمل  بيدرسن  غير  األممي  املبعوث 
النظام مسؤولية فشل فشل الجولة الخامسة 
مــن أعــمــال لجنة الــدســتــور، معربًا عــن خيبة 
ــــك. وخـــــــال تـــلـــك الــــجــــولــــة، وعـــلـــى  ــذلـ ــ ــه لـ ــلــ أمــ
هــامــشــهــا، أدلــــى رئــيــس وفـــد الــنــظــام، أحــمــد 
أن  مفادها  إعــامــيــة،  بتصريحات  الــكــزبــري، 
الدستورية،  اللجنة  إلى  النظام  حضور وفد 
يــأتــي بــهــدف مــنــاقــشــة مــواضــيــع دســتــوريــة، 
وليس صياغة مواد دستورية، ما أكد نوايا 
الــنــظــام الــســوري بــاالســتــمــرار فــي التعطيل، 

حتى إفشال هذا املسار بشكل كامل.

 اتفق على تعيني الوزراء، وأن 
ً
فالجميع مثا

يقبلهم رئيس الجمهورية ألداء القسم، ولكن 
الفاعل السياسي هنا رفض وخلق أزمة.

وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن ذلـــــك، يــشــيــر املـــخـــتـــار إلــى 
الــــدســــتــــوري ال  ــنـــص  الـ ــذا ال يــعــنــي أن  ــ أن هـ
يتضمن عيوبًا هيكلية، فقد كان قائمًا على 
هواجس، وهي أن كل طرف خائف من الطرف 
بــدل أن  اآلخــر، لتحصل تسويات للهواجس 
تــكــون هــنــاك اخــتــيــارات دســتــوريــة مــدروســة. 
وباإلضافة إلى ذلك، يلفت املختار إلى تراكم 
ممارسات سياسية جعلت من خدمة الصالح 
العام رهينة للتجاذبات، مؤكدًا أن الدستور 

كان بمثابة الرداء الذي يتمزق بني الجميع.
ــتـــوري رابـــح  ــتـــاذ الـــقـــانـــون الـــدسـ ويـــؤيـــد أسـ
الــخــرايــفــي مــا ذهـــب إلــيــه زمــيــلــه، مــؤكــدًا أن 
ــغـــرات في  الــــصــــراع الــســيــاســي كــشــف عـــن ثـ
الدستور، ولكنها لم تكن خفية. والخرايفي 
لــيــس فــقــط أســتــاذ قــانــون دســـتـــوري، وإنــمــا 
الجمهوري،  الحزب  عن  مؤسسًا  نائبًا  كــان 
في املجلس التأسيسي الذي كتب الدستور، 
ــــه عـــايـــش كــــل تــفــاصــيــل والدة  مــــا يــعــنــي أنـ
الـــدســـتـــور الــتــونــســي وخـــافـــاتـــه. ويــكــشــف 
»الــعــربــي الجديد«،  الــخــرايــفــي، فــي حــديــث لـــ
عن خاف بني النواب حول كتابة الدستور، 
متصارعني،  مختلفني  تيارين  وجــود  وعــن 
ــيــــار يـــضـــم حــــركــــة »الـــنـــهـــضـــة« واملـــؤتـــمـــر  تــ
والتكتل )الترويكا( وحركة »وفاء«، والتيار 
ما  الديمقراطية،  الكتلة  يضم  الــذي  الثاني 
أوجـــد رؤيــتــني مختلفتني داخـــل الــدســتــور. 
ويــتــابــع الــخــرايــفــي أن األغــلــبــيــة الــتــي كانت 
تـــقـــودهـــا حـــركـــة »الـــنـــهـــضـــة« وقـــتـــهـــا، كــانــت 
تــدافــع عــن الــنــظــام الــبــرملــانــي، فــيــمــا دافــعــت 
مدعومة  كــانــت  الــتــي  الــديــمــقــراطــيــة،  الكتلة 
للشغل،  التونسي  االتحاد  الشارع ومن  من 
ــــود املــحــكــمــة  عـــن الــنــظــام الـــرئـــاســـي مـــع وجـ
ــد  ــا أوجــ ــان، مــ ــرملــ ــبــ ــة الــ ــ ــابـ ــ الـــدســـتـــوريـــة ورقـ
السياسي، فخرج  للنظام  فهمني وتوجهني 

الدستور بهذا الشكل.
وحول الجدل الذي أثــاره رئيس الجمهورية 
كانت  »النهضة«  بــأن  الخرايفي  يــرد  أخــيــرًا، 
تــريــد الــتــفــريــق فــي هـــذا الــفــصــل بــني الجيش 
ــر تمسك  ــرأي اآلخــ ــ والـــشـــرطـــة، فـــي حـــني أن الـ
ــلـــحـــة، والــــتــــي تــشــمــل  ــوات املـــسـ ــ ــقـ ــ بـــعـــبـــارة الـ
الجيش واألمن وكل القوى الحاملة للساح، 
مـــشـــيـــرًا إلـــــى أن لـــفـــظ الــــقــــوات املــســلــحــة مــن 
دون تــحــديــدهــا، هــو مــا مــّر فــي نهاية األمــر، 
وقـــد ُوضــــع قــصــدًا وتــــرك الــتــأويــل للمحكمة 
إبصار  »عــدم  لـــ أسفه  عن  معربًا  الدستورية، 
هــــذه املــحــكــمــة الـــنـــور بـــعـــد«. ومــســتــنــدًا إلــى 
ر مــن أن هــذه الخافات 

ّ
تــجــارب ســابــقــة، حـــذ

تقود عادة لوالدة جمهورية ثالثة.

كان حسام لوقا مكلّفًا ملف درعا األمني )فرانس برس(

حّمل بيدرسن النظام مسؤولية فشل الجولة الخامسة ألعمال اللجنة )فابريس كوفريني/فرانس برس(

يذهب النظام 
السوري إلى 

انتخاباته الرئاسية 
نهاية شهر مايو 

الحالي، ضاربًا عرض 
الحائط بالمطالب 

الدولية بالتزام 
التدرج في مسارات 
الحّل السوري، فيما 

يسود التشاؤم 
حول الجدوى من 

استكمال أعمال 
لجنة الدستور 

والمسار الدستوري 
لهذا الحّل

لجميع  األعلى  القائد  بأنه  سعيّد  قيس  التونسي  الرئيس  إعالن  يأتي 
القوات المسلحة، ليذّكر باستمرار غياب المحكمة الدستورية، وهو ما 

قد يكون متعمدًا، وتأثيره على تفاقم التشتت السياسي
إضاءة تقرير

االنتخابات الرئاسية للنظام 
تحيلها جثة هامدة

تغييرات حقيقية أم 
افتعال أزمات؟

رصد

آمال بجولة 
مختلفة

شّدد المبعوث األممي 
إلى سورية، غير بيدرسن، 
األربعاء الماضي، على 

ضرورة أن تكون الجولة 
السادسة من أعمال 

اللجنة الدستورية السورية، 
مختلفة عن سابقتها، 

داعيًا إلى وضع أهداف 
وأساليب واضحة ذات 

مصداقية وتعاون معزّز 
بين رئاستي اللجنة عن 

وفدي النظام والمعارضة.

يعتبر قانونيون أن 
عيوب الدستور تعود 

لهواجس سياسية

يهدف النظام لتمرير 
االنتخابات من دون 

تعكير مسرحيته

يستمر الرئيس التونسي 
في عرقلة والدة 

المحكمة الدستورية

يسعى النظام السوري إلى 
إتمام انتخاباته الرئاسية 

المقررة في 26 مايو/ أيار 
الحالي بأسهل الطرق 

الممكنة في مناطق 
عدة، وأبرزها السويداء

اللجنة الدستورية 
السورية

وضعت المعارضة 
شروطًا للمشاركة 

بالجولة المقبلة للجنة

يصر المجتمع الدولي 
على انتخابات بموجب 
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أعاد تنظيم 
»القاعدة« 

خلط األوراق 
في أفغانستان، 

عبر إعالنه عن 
»شراكته« مع 
»طالبان«، التي 

»أدت حمايتها 
لرفاق السالح إلى 
مواصلة العديد 

من الجبهات 
الجهادية العمل 

بنجاح«، وسط 
تناقض في 

تصريحات التنظيم 
بشأن إمكانية 

إعادة استخدام 
أفغانستان لشن 

هجمات ضد 
األراضي األميركية

تبادل الرئيس األميركي جو بايدن، وسلفه 
ــرامــــب، أول مـــن أمــــس الــخــمــيــس،  ــد تــ ــالــ دونــ
الــــعــــدل  وزارة  »تــــســــيــــيــــس«  ـــ بــ االتـــــهـــــامـــــات 
ــرانـــي إلــى  األمــيــركــيــة، مــع عــــودة املــلــف األوكـ
الفيدرالية  الشرطة  تفتيش  غــداة  الــواجــهــة، 
ــتــــرامــــب، رودي  مــــنــــزل املـــحـــامـــي الـــســـابـــق لــ
جــولــيــانــي. وتـــــدور قــضــيــة جــولــيــانــي حــول 
وقــائــع  لنبش  كييف  لـــدى  بتدخله  شــبــهــات 
قــد تــســيء إلــى حملة بــايــدن للرئاسة خال 
الــعــامــني املـــاضـــيـــني، وهــــي الــفــضــيــحــة الــتــي 

أثرت الحقًا على ترامب. 
»فوكس  لشبكة  في حديث  وأكــد جولياني، 
 ما تّمت مصادرته من منزله 

ّ
نــيــوز«، إن كــل

ــه لــــم يــنــتــهــك  ــ ــــال املــــداهــــمــــة، ســـُيـــثـــبـــت أنــ خــ
القانون الفيدرالي، عندما ساعد ترامب في 
البحث عن وقائع ُمربكة لخصمه السياسي 
بــايــدن فــي أوكــرانــيــا عـــام 2019، مضيفًا أن 
الرئيس  أن  التهم، وتــدل على  »األدلـــة تنفي 
)السابق( وأنا، ونحن جميعًا، أبرياء«. واتهم 
جولياني وزارة العدل بإصدار »مذكرة غير 
ــتـــجـــســـس« عــلــيــه مــــن خـــال  قـــانـــونـــيـــة« و»الـ
ــّريــــة بــــني املــحــامــي  مــــصــــادرة مـــعـــلـــومـــات ســ

ــــك »انـــتـــهـــاكـــًا صـــارخـــًا  ومـــوكـــلـــه، مــعــتــبــرًا ذلـ
جــولــيــانــي  ورأى  ــة«.  ــتــــوريــ الــــدســ لــحــقــوقــي 
إال  يــمــارس  ال  »تكتيكًا  املــداهــمــة  فــي عملية 
 دكــتــاتــوريــة«. بـــدوره، وصــف ترامب 

ّ
فــي ظــل

»غير  بــأنــه  الــســابــق،  محاميه  شــقــة  تفتيش 
عادل إطاقًا«، مؤكدًا أن جولياني هو »أعظم 
رئيس بلدية في تاريخ نيويورك« و»وطني 
عــظــيــم«. وقـــال تــرامــب إن هــذا األمـــر »يكشف 
معايير مــزدوجــة جــدًا. لــم نــر مثل هــذا األمــر 
مــن قــبــل. ال أعـــرف مــا الـــذي يبحثون عنه أو 

ماذا يفعلون«. 
لكن بــايــدن أكــد أنــه لــم يتبلغ بــاملــداهــمــة في 
حــديــث لــشــبــكــة »أن بـــي ســــي«، مــتــحــدثــًا عن 
»عدم التدخل بأي شكل من األشكال  تعهده بـ
إلصـــدار أوامـــر أو محاولة وقــف أي تحقيق 
الــديــمــقــراطــي أن  الــرئــيــس  ــــوزارة«. ورأى  ــلـ ــ لـ
الــوزارة  قامت بتسييس  السابقة  »الحكومة 
الكثير من املوظفني،  بشكل رهيب واستقال 
ألن هــــذا لــيــس دورهــــــم، لــيــس دور الــرئــيــس 
ــن يـــجـــب مـــاحـــقـــتـــه ومـــتـــى يــجــب  تـــحـــديـــد مــ

ماحقته«.
وداهـــــــم مــمــثــلــو االدعـــــــــاء الـــفـــيـــدرالـــيـــون فــي 
مانهاتن شقة ومكتب جولياني في املنطقة 
يـــوم األربـــعـــاء املـــاضـــي، فـــي إطــــار التحقيق 
فــي أنشطته فــي أوكــرانــيــا. ولــم يعلق مكتب 
التحقيقات الفيدرالي »أف بي آي« واملدعون 
الــعــامــون عــلــى عملية الــدهــم، الــتــي يــنــدر أن 
تلجأ إلــيــهــا الــشــرطــة ضــد مــحــاٍم كـــان أيضًا 
ــيــــويــــورك ومـــدعـــيـــًا عــامــًا  رئـــيـــســـًا لـــبـــلـــديـــة نــ

فيدراليًا.
وكـــــان جـــولـــيـــانـــي، الـــــذي شــغــل فـــي الــســابــق 
الــفــيــدرالــي فــي مانهاتن، قد  املــدعــي  منصب 
رّد على التفتيش عبر »تويتر«، ببيان طويل 
 عــن محاميه روبــــرت كــوســتــيــلــو، الــذي 

ً
نــقــا

مــزدوجــة  »مــعــايــيــر  بتطبيق  املحققني  اتــهــم 
فاسدة«. واتهم كوستيلو وزارة العدل بعدم 
الــتــحــقــيــق بــالــحــمــاســة نفسها فــي اتــهــامــات 
معسكر ترامب ضد تدخل مفترض من قبل 

بايدن لصالح ابنه هانتر في أوكرانيا.
جولياني، الذي أطلق عليه في السابق لقب 
»عمدة أميركا« بعد هجمات 11 سبتمبر/

أيلول 2001، كان قد وجد نفسه في خريف 
األوكــرانــيــة  الفضيحة  قــلــب  فــي   ،2019 عـــام 
ت واليــة ترامب، وكشفت بعد ذلك 

ّ
التي هــز

جـــهـــوده إلقـــنـــاع كــيــيــف بــتــقــديــم مــعــلــومــات 
حول أعمال فساد محتملة، عن ابن بايدن، 
ــايـــدن  ــربــــك حـــمـــلـــة بـ ــكـــن أن تــ ــمـ هــــانــــتــــر، ويـ
للرئاسة، لكن ذلــك دفــع فــي مــا بعد ترامب 
إلى حافة العزل في الكونغرس. وعلى الرغم 

القضية،  عــن  يتحدثوا رسميًا  لــم  أنهم  مــن 
فإن املدعني الفيدراليني كانوا يحققون في 
أوكرانيا  فــي  لجولياني  ترويجية  أنشطة 
ــهـــر، وهــــم يـــدقـــقـــون خــصــوصــًا في  مــنــذ أشـ
السابق  الشخصي  املحامي  احتمال تدخل 
الـــســـابـــق في  الـــرئـــيـــس  لــــدى إدارة  لـــتـــرامـــب 
أعمال  ورجـــال  باسم مسؤولني   ،2019 عــام 
أوكــرانــيــني، بحسب اإلعـــام، فيما لم توجه 
وتــشــيــر  اآلن.  لــألخــيــر حــتــى  اتـــهـــامـــات  أي 
ــا يـــبـــدو إلـــــى أن  عــمــلــيــة الــتــفــتــيــش عـــلـــى مــ
الــذي كــان من  التحقيق يتسارع مع الرجل 
أشـــد املــدافــعــني عـــن فــرضــيــة تـــزويـــر نتائج 
تــرامــب  لــهــا  رّوج  الـــتـــي   ،2020 انـــتـــخـــابـــات 

ورفضتها املحاكم.
)فرانس برس(

ال تختلف حدود قرغيزستان وطاجيكستان 
عن غيرهما من الحدود املوروثة من تفكك 
االتحاد السوفييتي )1917ـ  1991(، ونتيجة 
لسياسات نقل اإلثنيات في مختلف بلدان 
ــات تــتــحــّول  هـــــذا االتـــــحـــــاد، مــشــعــلــة خــــافــ
ــان. ومـــن تلك  ــيـ إلـــى حــــروب فــي بــعــض األحـ
الخافات، تلك التي نشبت في جورجيا عام 
الروسية  األقلية  الصدام بني  2008، بسبب 
فــي إقــلــيــم أوســيــتــيــا الــجــنــوبــيــة وتبليسي، 
 عن إقليمي أدجاريا وأبخازيا، والذي 

ً
فضا

ــا لــجــورجــيــا.  ــيــ ــيـــاح روســ ــتـ ــى اجـ ــ أفـــضـــى إلـ
كما بــرز هــذا األمـــر فــي الــحــرب األوكــرانــيــة، 
االنفصاليني  بني   ،2014 عام  منذ  املستمرة 

من األصــول الروسية وبــني حكومة كييف، 
ــبــــاس )إقــلــيــمــا لــوغــانــســك  فـــي حــــوض دونــ
لم يكن  الباد. وأيضًا  ودونيتسك(، شرقي 
نــزاع إقليم نــاغــورنــو كــارابــاخ بــني أرمينيا 
ــات،  ــ ــوروثـ ــ وأذربــــيــــجــــان بـــعـــيـــدًا عــــن تـــلـــك املـ
العام  بعد بلوغه منعطفًا حــادًا في خريف 
املــــاضــــي، إثــــر وقـــــوع اشـــتـــبـــاكـــات اســتــمــرت 
ــر، لــتــنــتــهــي بــتــغــيــيــر قـــواعـــد  ــهــ نـــحـــو 3 أشــ
الحرب في املنطقة، ودخول روسيا بصورة 
مباشرة على شكل رعاية وقف إطاق النار 

وحمايته.  
آخر فصول تلك الحروب هو القتال الحدودي 
الــــذي انـــدلـــع أول مـــن أمــــس الــخــمــيــس، بني 
القوات القرغيزية والطاجيكية، وسقط فيه 
القرغيزية  الصحة  وزارة  وأفـــادت  ضحايا. 
 حصيلة الخسائر البشرية في الجانب 

ّ
بأن

مشيرة  جريحًا،  و134   
ً
قتيا  13 القرغيزي 

 اثنني من الجرحى حالتهما خطرة. 
ّ
إلى أن

كما ذكــرت السلطات، أمس الجمعة، أنه تم 
ــــاء حـــوالـــي 11500 شــخــص مـــن ســكــان  إجـ
ــكــــني، كـــانـــتـــا تـــشـــهـــدان  ــاتــ ــي بــ ــ مـــنـــطـــقـــتـــني فـ
مــعــارك عنيفة، مــوضــحــة أنــهــم »نــقــلــوا إلــى 
أمـــاكـــن مــجــهــزة وذهـــبـــوا إلـــى أقـــربـــاء لــهــم«. 
مـــن جــانــبــهــا تــحــدثــت طــاجــكــســتــان رسميًا 
عن إصابة شخصني فقط بالرصاص. لكن 
وكــالــة األنـــبـــاء الــروســيــة »ريــــا نــوفــوســتــي« 
نــقــلــت عــــن مـــصـــدر فــــي الـــبـــلـــديـــة فــــي بــلــدة 
إســفــارا الــحــدوديــة أن ثاثة أشــخــاص على 
األقـــل قتلوا وجـــرح 31 آخـــرون فــي الجانب 

الطاجيكي. 
وبـــعـــد الـــقـــتـــال الــعــنــيــف، هــــدأ الـــوضـــع ليل 
ــري  ــ ــة، مــــع إعـــــــان وزيــ ــمـــعـ الـــخـــمـــيـــس ـ الـــجـ
خـــارجـــيـــة الـــبـــلـــديـــن، الــقــيــرغــيــزي روســــان 
مهر  الدين  والطاجيكي سراج  كازاكباييف 

الدين، وقف إطاق النار. كما أعلن الرئيس 
ــاروف، أمــــــس، أن  ــ ــابــ ــ ــيـــزي صـــديـــر جــ ــرغـ ــقـ الـ
الوضع على الحدود مع طاجكستان استقر. 
وأكد املكتب الصحافي للرئاسة القرغيزية، 
باتكني بجمهورية  »الــوضــع في منطقة  أن 
سيطرة  تحت  وأصبح  استقر  قرغيزستان 
رئيس الدولة«. وأضاف أن مجموعة العمل 
فــي منطقة بــاتــكــني، الــتــي يــرأســهــا الــنــائــب 
أرتــيــوم  قــرغــيــزســتــان،  وزراء  لــرئــيــس  األول 
نوفيكوف، اتخذت عددًا من االجراءات لحل 

النزاع ومنع تصعيد التوتر على الحدود.
ــــي الـــحـــكـــومـــي فــي  ــــامــ وذكــــــــر املـــكـــتـــب اإلعــ
طــاجــكــســتــان، أمــــس، أن الــجــانــبــني تــوصــا 
إلــى »اتــفــاق مــتــبــادل إلنــهــاء الــنــزاع املسلح 
ــدات الــعــســكــريــة إلــى  ــعـ وســحــب األفـــــراد واملـ
أمــاكــن تــمــركــزهــا الـــدائـــم«. مــن جــهــتــه، أفــاد 
جــهــاز أمــن الــدولــة الــقــرغــيــزي بــأن البلدين 
بــدآ سحب قواتهما من الــحــدود. كما دعت 
 

ّ
ــلـــديـــن إلـــــى حـــل ــة الـــبـ ــيــ الـــخـــارجـــيـــة الــــروســ
خافاتهما بالتفاوض. وكانت االشتباكات 
ــــدود بــني  ــحــ ــ ــعــــت عـــلـــى طــــــول الــ ــدلــ الــــتــــي انــ
منذ  األعــنــف  الــفــقــيــريــن  الجبليني  الــبــلــديــن 
إلى  سنوات. وأثــارت املخاوف من تحولها 

نزاع أكبر. 
ــدول الــثــاث  ــ والـــخـــافـــات الـــحـــدوديـــة بـــني الـ

الـــخـــصـــب،  فــــرغــــانــــة  وادي  تـــتـــقـــاســـم  ــتــــي  الــ
قــرغــيــزســتــان وطــاجــكــســتــان وأوزبــكــســتــان، 
نــاجــمــة عــن تــرســيــم الـــحـــدود خـــال الحقبة 
الــســوفــيــيــتــيــة، الــــذي أدى إلـــى فــصــل بعض 
املجموعات عن بلدانها األصلية. وأكثر من 
ثلث حدود قرغيزستان هي مناطق متنازع 
عليها، ال سيما تلك املحيطة بجيب فوروخ 
الــطــاجــيــكــي، حــيــث انـــدلـــع الــــنــــزاع، ويــشــكــل 
حجر عثرة دائما ملطالب دول املنطقة وفي 

ما يتعلق بالوصول إلى املياه.
ــات بــالــتــســبــب  ــامــ ــهــ ــــادل الــــطــــرفــــان االتــ ــبـ ــ وتـ
باندالع االشتباكات التي تتكرر باستمرار، 
ــي فـــي  ــ ــومــ ــ ــقــ ــ ــ واعــــــتــــــبــــــرت لــــجــــنــــة األمــــــــــــن ال
إثارة  أن طاجكستان »تعمدت  قرغيزستان 
إلطاق  مواقع  »إقامة  بـ واتهمتها  الــنــزاع«، 
قــذائــف الـــهـــاون«. فــي املــقــابــل، اتــهــم مجلس 
األمن القومي الطاجيكي الجيش القرغيزي 
ــار عـــلـــى قـــــــوات طــاجــكــســتــان  ــ ــنـ ــ ــــاق الـ ــإطـ ــ بـ
ــاه فــي  ــيــ ــع املــ ــوزيــ »املـــتـــمـــركـــزة فــــي مـــوقـــع تــ
ــــد الــعــلــيــا لــنــهــر  ــــروافـ جـــولـــوفـــنـــاشـــا عـــلـــى الـ
إســفــارا«. وأكـــدت طاجكستان أن صــدامــات 
أن  يــوم بني مدنيني، موضحة  اندلعت قبل 
ســبــعــة طــاجــيــك أصــيــبــوا بــرشــق الــحــجــارة. 
وسجل عــدد من الــحــوادث التي سقط فيها 
تل 

ُ
قتلى سابقًا. ففي سبتمبر/أيلول 2019، ق

ثاثة مــن حــرس الــحــدود الطاجيك وواحــد 
قيرغيزي فــي تــبــادل إلطــاق الــنــار. والتقى 
زعيم طاجكستان إمام علي رحمن بالرئيس 
آنــــذاك ســورونــبــاي جينبيكوف  الــقــرغــيــزي 
في يوليو/تموز 2019 ملصافحة رمزية في 
املناقشات  لكن هذه  بطاجيكستان.  إسفارا 
حـــول »تــرســيــم الـــحـــدود الــوطــنــيــة« و»مــنــع 

النزاعات الحدودية وحلها« لم تنجح.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(
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مــع تنظيم الــقــاعــدة خـــال مــفــاوضــاتــهــا مع 
أنها ستحترم  املتحدة، مع ضمان  الــواليــات 
عاقاتها التاريخية مع الجماعة اإلرهابية«.

فـــي هــــذا الـــوقـــت بــــرز تــنــاقــض مـــن إمــكــانــيــة 
ــقـــاعـــدة  ــدام أفــــغــــانــــســــتــــان مـــــجـــــددًا كـ ــ ــــخـ ــتـ ــ اسـ
ملهاجمة األراضي األميركية. وذكرت الشبكة 
التخفيف من مخاوف  »الــقــاعــدة« يحاول  أن 

الضوء على استمرار العاقات مع »طالبان«، 
موضحًا أنــه »فــي الوقت الــذي ال تــزال هناك 
عــاقــات سليمة وأخـــوة إسامية بــني حركة 
الشيء  فــإن  والــقــاعــدة،  الباكستانية  طالبان 
ذاتـــه مــوجــود مــع حــركــة طالبان األفغانية«. 
وأضـــــاف »هــــذا األمــــر يــؤكــد مـــا تــقــولــه األمـــم 
ــاورت بــانــتــظــام  ــشــ ــدة، بــــأن طـــالـــبـــان تــ ــتـــحـ املـ

أفغانستان  استخدام  إمكانية  من  واشنطن 
قـــال  ــمـــات مـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة، إذ  ــهـــجـ لـ كـــمـــنـــطـــلـــق 
املسؤول في »القاعدة«، في الرد، إن التنظيم 
أفغانستان، وال توجد  إلى  »لم يكن بحاجة 
لكن  املستقبل«.  النوع في  هــذا  لديه من  نّية 
»سي أن أن« حذرت، في تقريرها، من أنه إذا 
كــانــت »طــالــبــان« قــريــبــة مــن »الـــقـــاعـــدة« كما 

يزعم التنظيم، وهــو ما كانت األمــم املتحدة 
أشـــارت إلــيــه، فــإن رد »الــقــاعــدة«، املــؤلــف من 
ــداًل مـــن أن  ألــفــي كــلــمــة، يــعــنــي ضــمــنــيــًا أنـــه بــ
تكون »طالبان« شريكة في وقف إطاق النار 
مــع الــواليــات املتحدة، فإنها أقــرب مــا تكون 
»الــقــاعــدة« لشن حرب  إلــى تحريض تنظيم 
ضــد أمــيــركــا كــمــا كــانــت فــي الــســابــق. وأعــلــن 

التي  أفغانستان،  أن  »القاعدة«  في  املسؤول 
للهجوم  للتخطيط  السابق قاعدة  كانت في 
ــــاق عــلــى األراضــــي  األكـــثـــر دمـــويـــة عــلــى اإلطـ
أخــرى.  مــرة  قــد يتم استخدامها  األمــيــركــيــة، 
وقــــال إن »الـــواليـــات املــتــحــدة لــيــســت مشكلة 
ألشــقــائــنــا األفـــغـــان. ولــكــن نــظــرًا للتضحيات 
األميركيون  هــزم  فقد  األفغانية،  الــحــرب  فــي 
أو  الـــجـــمـــهـــوريـــني  مـــــن  كـــــانـــــوا  ســــــــواء  اآلن. 
الديمقراطيني، فقد اتخذ كاهما قرارًا نهائيًا 
ووصف  االفغانية«.  الحرب  من  باالنسحاب 
املــــســــؤول فـــي »الـــقـــاعـــدة« انـــســـحـــاب الـــقـــوات 
ــه انــتــصــار  ــأنـ األمـــيـــركـــيـــة مــــن أفـــغـــانـــســـتـــان بـ
النسحاب  مشابهة  صـــورة  ورســـم  للتنظيم. 
ــاد الــســوفــيــيــتــي قــبــل ثــاثــة عــقــود من  االتـــحـ
الباد، وتفككه بعد ذلك. وقال »لعبت الحرب 
في  رئيسيًا  دورًا  أفغانستان  فــي  األميركية 

ضرب االقتصاد األميركي«.
ــــود  ــتــــمــــال وجـ ــــدن يـــــــدرك احــ ــايـ ــ ــــدو أن بـ ــبـ ــ ويـ
انتشار  وإمكانية  »طالبان«،  لــدى  ازدواجــيــة 
تنظيم »الــقــاعــدة« مــجــددًا. وقـــال، فــي خطابه 
ــكــــونــــغــــرس األربــــــعــــــاء املـــــاضـــــي، »ال  أمــــــــام الــ
تخطئوا، فقد تطور التهديد اإلرهابي خارج 
يقظني  سنظل   .2001 الــعــام  منذ  أفغانستان 
ضد التهديدات التي تواجه الواليات املتحدة 
مــن أي مــكــان تــأتــي مــنــه. فــالــقــاعــدة وداعـــش 
مـــوجـــودان فـــي الــيــمــن وســـوريـــة والــصــومــال 
وأمــاكــن أخــرى في أفريقيا والــشــرق األوســط 

وما وراءهما«.
الــــدفــــاع  وزارة  تـــســـتـــعـــد  ــت،  ــ ــوقــ ــ الــ ــذا  ــ ــ هـ فـــــي 
األمــيــركــيــة )الــبــنــتــاغــون( لــهــجــمــات محتملة 
الــقــوات األميركية  مــن حركة »طــالــبــان« على 
ــاء انــســحــابــهــمــا مــن  ــنــ وقـــــــوات الـــتـــحـــالـــف أثــ
التوقعات  احــتــمــال يعقد  أفــغــانــســتــان، وهـــو 
بشأن إنهاء أطول حرب أميركية. وكان األول 
مـــن مـــايـــو/أيـــار الــحــالــي هـــو الــتــاريــخ املــقــرر 
واألجنبية  األميركية  القوات  جميع  ملغادرة 
فبراير/  اتفاق  بموجب  أفغانستان  األخــرى 
الرئيس  بــني »طــالــبــان« وإدارة  شــبــاط 2020 
األميركي السابق دونالد ترامب. وكجزء من 
الهجمات على  الحركة  أوقــفــت  االتــفــاق،  هــذا 
إنها  قالت  »طالبان«  لكن  األميركية.  القوات 
لاتفاق  منتهكة  املتحدة  الــواليــات  ستعتبر 
لــتــخــلــفــهــا عـــن املـــوعـــد الــنــهــائــي لــانــســحــاب 
الكامل. وكان ممثليهم غامضني بشأن ما إذا 
ا من األول  كانوا يعتزمون شن هجمات بــدًء

من مايو أم ال.
وقــــــال املـــتـــحـــدث بـــاســـم الـــبـــنـــتـــاغـــون جـــون 
كــيــربــي، الــثــاثــاء املـــاضـــي، فــي شـــرح لــقــرار 
ــر الـــدفـــاع لـــويـــد أوســـــن بـــاإلبـــقـــاء على  ــ وزيـ
حاملة طــائــرات فــي الــشــرق األوســــط، ونقل 
أربـــع قــاذفــات »بــــي-52« على األقـــل، وأجـــزاء 
مــن فــرقــة الــصــاعــقــة الــبــريــة األمــيــركــيــة، إلــى 
املنطقة كإجراء احترازي، »علينا أن نفترض 
أنــه سيتم معارضة هــذا االنسحاب«. وقال 
رئــيــس هــيــئــة األركــــــان املــشــتــركــة، الــجــنــرال 
مـــارك مــيــلــي، أول مــن أمـــس، إن االنــســحــاب 
»مــعــقــد وال يــخــلــو مــن املــخــاطــر«. ويخطط 
الــــجــــيــــش عــــــــادة ألســــــــوأ الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات 
ملـــحـــاولـــة تـــجـــنـــب االصـــــطـــــدام بـــاملـــفـــاجـــآت. 
ويشمل االنسحاب من أفغانستان تحركات 
واملعدات  واإلمــــدادات  للقوات  وجوية  برية 
ــة لــلــهــجــوم.  ــكــــون عــــرضــ ــتــــي يـــمـــكـــن أن تــ الــ
وألسباب أمنية، لم يتم اإلعان عن تفاصيل 
االنسحاب، لكن البيت األبيض والعديد من 
مسؤولي الدفاع أكدوا الخميس املاضي أن 

االنسحاب قد بدأ.
أمـــس  األملــــانــــيــــة،  الـــــدفـــــاع  وزارة  وأعــــلــــنــــت 
الجمعة، أن القوات األملانية في أفغانستان 
أنـــهـــت تــــدريــــب الــــقــــوات املـــحـــلـــيـــة، وحـــولـــت 
تركيزها على االنسحاب من البلد. وألملانيا 
ــقـــوات هــنــاك ويبلغ  ثــانــي أكــبــر عـــدد مـــن الـ

قوامها 1100 جندي.
)العربي الجديد، فرانس برس، أسوشييتد برس(

تقريرالحدث

يعاني البلدان من خالف 
حدودي مزمن مرتبط 

بوادي فرغانة

»القاعدة« يتوعد بحرب مفتوحة

كشف تقرير رسمي أميركي، نشر أمس الجمعة، أن حوادث إطالق النار 
داخل الجيش األفغاني سجلت ارتفاعًا حادًا في النصف األول من العام 
الحالي. وذكر مكتب المفتش العام الخاص بإعادة إعمار أفغانستان أن 
»عدد الهجمات من الداخل ضد أفراد القوات األفغانية ارتفع بنسبة 
82 في المائة خالل الربع األخير« بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام 
الماضي. وزيادة كهذه في حوادث إطالق النار ال تبشر بالخير لمستقبل 

الجيش األفغاني.

ارتفاع حوادث إطالق النار

الحدث

لم يكد الرئيس األميركي جو بايدن 
يعلن اقتراب بــاده من إنهاء أطول 
ــتـــى دخـــل  ــــي تــــاريــــخــــهــــا، حـ حــــــرب فـ
تنظيم »القاعدة« على الخط، عبر إعانه أنه 
مــرة جديدة  أفغانستان  إلــى  للعودة  يخطط 
بالشراكة مع حركة »طالبان«، وهو ما يبدو 
أن الجيش األميركي يتحسب له، عبر إرسال 

قوات ضاربة إلى املنطقة.
ــتـــراب الـــذكـــرى الــعــاشــرة لــقــتــل قـــوات  ومـــع اقـ
أميركية زعــيــم تنظيم »الــقــاعــدة« أســامــة بن 
ذكــــرت شبكة   ،2011 مـــايـــو/أيـــار   2 فـــي  الدن 
الــجــمــعــة،  أمـــــس  األمــــيــــركــــيــــة،  أن«  أن  »ســـــي 
ــقــــاعــــدة« وعــــد »بــفــتــح حــــرب عــلــى كل  أن »الــ
ــال مـــســـؤول في  الــجــبــهــات« ضـــد أمــيــركــا. وقــ
الــتــنــظــيــم، فـــي مــقــابــلــة خـــاصـــة مـــع »ســــي أن 
أن« عــبــر وســطــاء، نــشــرت أمـــس، إن »الــحــرب 
ضد الواليات املتحدة ستستمر على جميع 
الجبهات األخرى، ما لم يتم طردهم من بقية 
الــعــالــم اإلســـامـــي«. وقـــال املــحــلــل فــي شــؤون 
استعرض  الــذي  كرويكشانك،  بــول  اإلرهـــاب 
إنـــه مــن املمكن  إجــابــات »الــقــاعــدة« للشبكة، 
»أنــــهــــم يـــشـــعـــرون بـــالـــزهـــو مــــن قـــــــرار إدارة 
لكنهم  أفغانستان،  من  القوات  بايدن سحب 
قـــد يــســعــون أيــضــًا إلــــى صــــرف االنـــتـــبـــاه عن 
الــتــي تعرضوا  األخــيــرة«  الــعــديــدة  الخسائر 

لها.
وأوضــحــت الشبكة أن »الــقــاعــدة« يــقــول اآلن 
ــادرة الـــقـــوات  ــغــ إنــــه يــخــطــط لـــلـــعـــودة بــعــد مــ
األميركية ألفغانستان في 11 سبتمبر/أيلول 
املقبل، من خال الشراكة مرة أخرى مع حركة 
ــاد املـــســـؤول فـــي »الــقــاعــدة«  ــ »طـــالـــبـــان«. وأشـ
بحركة »طالبان« إلبقائها القتال ضد أميركا 
حــيــًا. وقــــال »بــفــضــل حــمــايــة األفـــغـــان لــرفــاق 
الـــســـاح، تــعــمــل الــعــديــد مـــن هــــذه الــجــبــهــات 
الـــجـــهـــاديـــة بــنــجــاح فـــي أجــــــزاء مــخــتــلــفــة من 

العالم اإلسامي منذ فترة طويلة«.
ــاب في  ــ ــ ــــف بــيــتــر بـــيـــرغـــن، خــبــيــر اإلرهـ ووصـ
»ســي أن أن« ومــؤلــف الــعــديــد مــن الكتب عن 
»حــقــيــقــي«.  بـــأنـــه  »الــــقــــاعــــدة«  رد  الدن،  بــــن 
وأشار إلى جزء آخر من رد »القاعدة« يسلط 

أدرجــــت مــوســكــو، أمـــس الــجــمــعــة، شبكة 
املــــعــــارض املـــســـجـــون ألــيــكــســي نــافــالــنــي 
ــمــات 

ّ
الــســيــاســيــة عــلــى قــائــمــتــهــا لــلــمــنــظ

يعني حظرها  مــا  واملتطرفة،  اإلرهــابــيــة 
املالية  الرقابة  وأعلن جهاز  روســيــا.  في 
ــــّدث الئــحــتــه  الــــروســــي، فـــي بـــيـــان، أنــــه حـ
ــم الــشــبــكــة عــلــيــهــا. وتــحــســبــًا  لــيــظــهــر اســ
ــاتـــب نــافــالــنــي  ــكـ ــــت شـــبـــكـــة مـ

ّ
ــل لــــذلــــك، حــ

وتشمل  األول.  أمـــس  نفسها  اإلقــلــيــمــيــة 
ــا تــنــظــيــمــا  ــهـ ــنـ ــيـ ــنــــظــــمــــات بـ الــــقــــائــــمــــة مــ
ــم يــتــضــح إن  ــ »داعـــــش«و»الـــــقـــــاعـــــدة«. ولـ
الخطوة على صلة بطلب مّدعني،  كانت 
التابعة  أخيرًا، بإدراج الشبكة اإلقليمية 
ألبرز معارضي الرئيس فاديمير بوتني 
وصندوق مكافحة الفساد التابع له على 
ــمــات املــتــطــرفــة. لــكــن املنسق 

ّ
قــائــمــة املــنــظ

الـــســـابـــق ملــكــاتــب نــافــالــنــي فـــي مــوســكــو 
أوليغ ستيبانوف أشــار، على »تلغرام«، 
إلــــى أن الــخــطــوة مــرتــبــطــة بــقــضــيــة يتم 
النظر فيها في املحكمة. وكتب »طبعًا، لم 
االنتظار؟ في نهاية املطاف، قرار املحكمة 
ــًا: مـــكـــافـــحـــة الـــفـــســـاد فــي  ــفـ ــلـ مــــعــــروف سـ
روسيا في عهد بوتني تطّرف«. وأضاف 
ــر على  ــ ــهـــار األمـ »ال يـــحـــاولـــون حــتــى إظـ
أن صندوق مكافحة  قانوني«. يذكر  أنه 
ويتوقع  القائمة.  على  يظهر  لــم  الفساد 
للنظر في  أن تستأنف جلسات املحكمة 

القضية في 17 مايو/أيار الحالي.
كبير مساعدي  فــولــكــوف،  ليونيد  وكــان 
نــافــالــنــي، أعـــلـــن، الــخــمــيــس املـــاضـــي، أن 
صــدور  قبيل  ستفكك  اإلقليمية  الشبكة 
تعّرض  إلــى خطر  املحكمة، مشيرًا  قــرار 
ــا إلــــــــى أحــــكــــام  ــ ــهـ ــ ــائـ ــ ــــضـ أنـــــصـــــارهـــــا وأعـ
بـــالـــســـجـــن لـــفـــتـــرات طـــويـــلـــة. وتــأســســت 
نافالني  حملة  خــال  اإلقليمية  الشبكة 
لخوض االنتخابات الرئاسية في 2018، 
ـــح. 

ّ
ــنـــع مــــن الـــتـــرش ــم أن املـــــعـــــارض مـ ــ رغــ

الفساد  بشأن  تحقيقاته  الحقًا  ودعــمــت 
»الــتــصــويــت الــذكــي«  واســتــراتــيــجــيــتــه لـــ

التي توّجه الناخبني لإلدالء بأصواتهم 
ــحــني األوفــــر حــظــًا لهزيمة 

ّ
لــصــالــح املــرش

خصومهم املرتبطني بالكرملني.
وتــــم تــوقــيــف نــافــالــنــي )44 ســـنـــة( لــدى 
املاضي  الثاني  عودته في يناير/كانون 
ــا مــــن أملـــانـــيـــا، حـــيـــث خــضــع  ــيــ ــــى روســ إلـ
ــّراء تعّرضه  لــعــاج عــلــى مـــدى شــهــور جــ
بــالــوقــوف  بــوتــني  ــهــم 

ّ
ات تسميم،  لعملية 

وراءهــــــا. ويــقــضــي حــكــمــًا بــالــســجــن ملــدة 
عــامــني ونــصــف الـــعـــام فـــي ســجــن خـــارج 
مشروط  ــراج  إفـ بــنــود  النتهاكه  موسكو 
حصل عليه، بعد تهم قديمة باالحتيال 

يشير إلى أنها كانت مدفوعة سياسيًا.
واحــتــجــزت الــســلــطــات الـــروســـيـــة، أمـــس، 
الفساد  مكافحة  مؤسسة  يمثل  محاميًا 
لنافالني في موسكو، حسبما أعلن زميل 
لــه عــلــى وســائــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي. 
وكان املحامي املقيم في سانت بطرسبرغ 
نافالني  مــؤســســة  بــافــلــوف يمثل  إيــفــان 
ملكافحة الفساد، بعد أن رفعت السلطات 
دعـــــــــــوى قــــضــــائــــيــــة لــــحــــظــــر املــــؤســــســــة 
وشــبــكــة املــكــاتــب اإلقــلــيــمــيــة لــلــمــعــارض 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا مــنــظــمــات مـــتـــطـــرفـــة. وقــــال 
»فــيــســبــوك«،  عــلــى  يفغيني ســمــيــرنــوف، 
تفتيش غرفته  بــعــد  اعــتــقــل  بــافــلــوف  إن 
بــفــنــدق فــي مــوســكــو، مــشــيــرًا إلـــى تــورط 
جهاز األمن الفيدرالي الروسي )إف إس 
بي( بالعملية. وُيتهم بافلوف باإلفصاح 
للشرطة،  بتحقيق  تتعلق  معلومات  عن 
ــي جـــريـــمـــة جــنــائــيــة يـــعـــاقـــب عــلــيــهــا  ــ وهـ
اعتقال  أو  مجتمعية،  خدمة  أو  بغرامة، 
ملــدة تصل إلــى ثاثة أشــهــر. ولــم يتضح 
على الفور أي قضية يرتبط بها احتجاز 
بــافــلــوف، الــــذي يـــدافـــع أيــضــًا عـــن إيــفــان 
املتهم  الــروســي  ســافــرونــوف، الصحافي 
بــالــخــيــانــة، وهـــي مــحــاكــمــة ُيــنــظــر إليها 
على نــطــاق واســـع على أنــهــا ذات دوافــع 

سياسية.
)فرانس برس، أسوشييتد برس(

شبكة نافالني في قائمة 
المنظمات اإلرهابية الروسية

وصف »القاعدة« 
انسحاب األميركيين بأنه 

انتصار للتنظيم

يخطط الجيش األميركي 
ألسوأ السيناريوهات لتجنب 

المفاجآت

بعدما اتهم بتسييس 
وزارة العدل لسنوات، 
استغل دونالد ترامب 

مداهمة شقة محاميه 
رودي جولياني، إللصاق 
التهمة بإدارة جو بايدن، 

ما استدعى رد األخير

يعود الهدوء إلى 
خطوط القتال بين 
الجيشين القرغيزي 

والطاجيكي، بعد معارك 
عنيفة بينهما يوم 

الخميس، أدت إلى مقتل 
أكثر من 15 شخصًا 

من الطرفين

متابعة تخطيط للعودة إلى أفغانستان بعد انسحاب القوات 
األميركية... والبنتاغون يستعد لهجمات
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  شرق
      غرب

السفارة األميركية 
في موسكو تخفض 

خدماتها
ــارة األمــــيــــركــــيــــة فــي  ــ ــفـ ــ ــسـ ــ أفــــــــــادت الـ
مــــــوســــــكــــــو، أمــــــــــس الـــــجـــــمـــــعـــــة، عـــن 
تــخــفــيــضــهــا الـــخـــدمـــات الــقــنــصــلــيــة 
بــعــدمــا فــرضــت روســيــا قــيــودًا على 
تعيني موظفني محليني في البعثات 
األجنبية. وأبدت السفارة أسفها، في 
بيان، »ألن أفعال الحكومة الروسية 
أجبرتنا على خفض قوتنا العاملة 
ــة«.  ــئـ الــقــنــصــلــيــة بــنــســبــة 75 فــــي املـ
وأضـــافـــت »اعـــتـــبـــارًا مـــن 12 مــايــو/ 
األميركية  السفارة  ستخفض  أيــار، 
الخدمات القنصلية لتشمل خدمات 
ــنـــني  ــلـــمـــواطـ الــــــــطــــــــوارئ فــــحــــســــب، لـ
األميركيني وعدد محدود للغاية من 

حاالت الهجرة الطارئة«.
)رويترز(

بلينكن يزور أوكرانيا 
األسبوع المقبل 

األميركي  الخارجية  وزيـــر  يــجــري 
ــكـــن )الــــــــصــــــــورة(،  ــنـ ــيـ ــلـ ــي بـ ــ ــونـ ــ ــتـ ــ أنـ
ــا، األســــبــــوع  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ زيــــــــارة إلـــــى أوكـ
دعــم واشنطن  للتعبير عن  املقبل، 
ــد حــشــد  ــيـــف بــــعــ ــيـ ــكـ »الــــــثــــــابــــــت« لـ
روسيا قواتها أخيرًا عند الحدود 
مـــع جـــارتـــهـــا. وذكـــــر نــيــد بـــرايـــس، 
املـــتـــحـــدث بـــاســـم بــلــيــنــكــن، مــســاء 
أول من أمس الخميس، أن الزيارة 
املقررة في 5 و6 مايو/ أيار الحالي، 
ــيـــد عـــلـــى دعـــم  ــأكـ ــتـ تـــهـــدف إلـــــى »الـ
لسيادة  الثابت  املتحدة  الــواليــات 
ــة أراضـــيـــهـــا في  ــا وســـامـ ــيـ ــرانـ أوكـ

وجه عدوان روسيا املتواصل«.
)فرانس برس(

أردوغان »ال يثق 
بنيقوسيا«

أعـــرب الــرئــيــس الــتــركــي رجــب طيب 
ــان، أمـــس الــجــمــعــة، عـــن عــدم  ــ ــ أردوغـ
ثقته بــــإدارة قــبــرص فــي مــا يتعلق 
الجزيرة. وتطرق  في  الحل  بجهود 
فــي إسطنبول،  الجمعة  بعد صــاة 
إلى محادثات جنيف غير الرسمية 
حــــول قـــبـــرص الـــتـــي جــــرت بــرعــايــة 
األمم املتحدة في األسبوع الحالي، 
الــقــبــرصــيــة  ــــات  ــادثـ ــ ــــحـ املـ إن  وقـــــــال 
مضيفًا:  ثاثة،  أو  لشهرين  تأجلت 
نــتــائــج،  أي  أنــهــا ســتــحــقــق  أرى  »ال 
ــبــــرص والــــيــــونــــان( غــيــر  ألنـــهـــمـــا )قــ

صادقتني«.
)األناضول(

الصين تحّث أميركا على 
كبح جماح قواتها

 املــتــحــدث بــاســم وزارة الــدفــاع 
ّ
حـــث

الــصــيــنــيــة وو تــشــيــان )الــــصــــورة(، 
الـــخـــمـــيـــس،  ــــس  ــ أمـ مـــــن  أول  مــــســــاء 
كبح جماح  على  املتحدة  الــواليــات 
قـــواتـــهـــا عــلــى الـــخـــطـــوط األمـــامـــيـــة، 
والـــتـــي قـــالـــت بــكــني إنـــهـــا أصــبــحــت 
ــو والـــبـــحـــر  ــجــ ــــي الــ ــر نـــشـــاطـــًا فـ ــثــ أكــ
ـــن الــــصــــني هــــــذا الــــعــــام.  ــقــــرب مــ ــالــ بــ
وأضــاف وو أنه منذ تولى الرئيس 
األميركي جو بايدن منصبه في 20 
يناير/ كانون الثاني املاضي، زادت 
األميركية  الحربية  السفن  عمليات 
فــــي الـــبـــحـــار حـــــول الـــصـــني 20 فــي 
ارتــفــع نشاط طائرات  املــائــة، بينما 
املائة  في   40 األميركية  االستطاع 

مقارنة بالعام املاضي.
)رويترز(

تشاد: اشتباكات بين 
الجيش والمتمردين

القوات الحكومة  وقعت معارك بني 
ومتمردين، أول من أمس الخميس، 
 
ً
ه دّمر رتا

ّ
في تشاد. وأكد الجيش أن

قواته  خسرت  حني  في  للمتمّردين 
ــمــت بسبب 

ّ
مـــروحـــيـــة بــعــدمــا تــحــط

ــل االشـــتـــبـــاك  ــــي«. وحـــصـ
ّ
ــل فــــن ــطـ »عـ

مع وصــول بعثة االتــحــاد األفريقي 
»للتحقيق  نجامينا  إلــى  للتحقيق 
فـــي الـــوضـــع الــســيــاســي واألمـــنـــي«. 
مـــن جــهــتــهــم، أكــــد مــتــمــردو »جــبــهــة 
الــتــنــاوب والـــوفـــاق« أنــهــم »دمــــروا« 

املروحية. 
)فرانس برس(

)Getty( لم يتم ألسباب أمنية اإلعالن عن تفاصيل انسحاب القوات األميركية

جندي قيرغيزي يقوم بأعمال إغاثة في باتكين )فرانس برس(

)Getty/أصبح جولياني في صلب فضيحة أوكرانيا منذ 2019 )توم ويليامز

)Getty( يقضي نافالني حكمًا بالسجن لمدة عامين ونصف العام
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16 واجهة لفصائل مسلحة رئيسية

مليشيات جديدة في العراق

أعلنت المليشيات 
الجديدة عن نفسها بعد 

مقتل قاسم سليماني

بغداد ــ عادل النواب

عــــلــــى عــــكــــس بـــــاقـــــي الـــفـــصـــائـــل 
ــحــة الــتــي تــجــاوز 

ّ
الــعــراقــيــة املــســل

، فإن ال مقرات 
ً
عددها الـ80 فصيا

أو معسكرات معلومة الـ16 مليشيا مسلحة 
جديدة، أعلنت عن نفسها منذ نهاية يناير/ 
كانون الثاني 2020، بعد أسابيع قليلة من 
الــقــدس« اإليــرانــي قاسم  مقتل زعيم »فيلق 
الشعبي«  »الحشد  في  والقيادي  سليماني 
أميركية، غربي  بغارة  املهندس  أبــو مهدي 
ــداد. غــيــر أن هــــذه املــلــيــشــيــات الــجــديــدة  ــغـ بـ
ــة  ــ ــيـ ــ ــاروخـ ــ ــات صـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ــي هـ ــ ـ

ّ
ــن ــ ــبـ ــ تـــــــواصـــــــل تـ

وتــفــجــيــرات بــعــبــوات نــاســفــة ضــد مصالح 
ــة »داعـــــــش«،  ــاربـ ــالـــف الـــــدولـــــي« ملـــحـ ــتـــحـ »الـ
والقوات األميركية في العراق، كما وّسعت 
أنــشــطــتــهــا أخـــيـــرًا لــتــطــاول تــهــديــد وســائــل 
املناوئني  والحقوقيني  والناشطني  اإلعــام 
لنفوذ املليشيات، وأخيرًا تهديد املترجمني 
والعاملني مع القوات األميركية أو املنظمات 

الغربية في الباد.
التي  الجديدة  العراقية  املليشيات  وتتخذ 
الــواجــهــة، مــن تطبيق »تلغرام«  إلــى  ظهرت 
 ثابتة لها بعد 

ً
للتواصل االجتماعي منصة

إغاق منصتي »تويتر« و»فيسبوك« الكثير 
ــنــتــهــا، 

ّ
مـــن حــســابــاتــهــا الـــتـــي كـــانـــت قـــد دش

تفجير  عمليات  خالها  مــن  تتبنى  والــتــي 
املليشيات  وهــذه  تهديد مختلفة.  وبيانات 
هي: »أصحاب الكهف«، »عصبة الثائرين«، 
»قوات ذو الفقار«، »سرايا املنتقم«، »أولياء 
الجبارين«،  املهندس«، »قاصم  »ثــأر  الــدم«، 
ــواء خــيــبــر«، »ســـرايـــا ثـــورة  ــ »الــغــاشــيــة«، »لـ

املــعــلــومــات أكــدهــا ضمنًا الــنــائــب الــعــراقــي 
ــم الـــخـــشـــان، مــعــتــبــرًا أن »الـــعـــنـــاويـــن  ــاسـ بـ
املسلحة، عبارة  الفصائل  الجديدة لبعض 
ــــرى مــتــنــفــذة ومــتــحــكــمــة  عـــن واجـــهـــات ألخـ
باملشهد السياسي واألمني، وال تريد تبني 
ذلــــك بــشــكــل رســـمـــي، ولـــهـــذا الــســبــب، فهي 
مجهولة  جــمــاعــات  تتبنى  أن  عــلــى  عــمــلــت 
ــاف  ــــراق«. وأضــ ــعـ ــ أي عــمــل عــســكــري فـــي الـ
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الــخــشــان، فــي حــديــث لـــ
عن  الكشف  »تخشى  الكاظمي  حكومة  أن 
الهوية الحقيقية لهذه الجماعات املتورطة 
في  الغربية  للمصالح  استهداف  بعمليات 
وتحظى  متنفذة  جــمــاعــات  كونها  الــبــاد، 
بغطاء سياسي، بل حتى بغطاء حكومي«، 

»الحشد  ارتــبــاطــهــا بهيئة  إلـــى  إشـــارة  فــي 
الشعبي«.

»ال  الكاظمي  حكومة  فــإن  للخشان،  ووفــقــًا 
تريد الكشف عن ذلك، ألنه قد يؤدي ربما إلى 
اقتتال عسكري بني تلك الجماعات والقوات 
العراقية، أو ربما إلى حراك سياسي لسحب 
»الحكومة  أن  واعتبر  الحكومة«.  من  الثقة 
ذلـــك، بكشف  مــن  الــرغــم  تبقى مطالبة على 
الــشــخــصــيــات والـــجـــهـــات الـــتـــي تــقــف خلف 
عمليات القصف الصاروخي أو زرع العبوات 
الناسفة، خصوصًا بعد إعانها اعتقال عدد 

من املتورطني بهذه األعمال«.
الشعبي« محمد  »الحشد  في  القيادي  لكن 
البصري رّد على هذه املعطيات، في اتصال 
هــاتــفــي مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، بــالــقــول إن 
»هيئة الحشد الشعبي ال تملك أي معلومات 
بأعمال  تقوم  التي  حة 

ّ
املسل الجماعات  عن 

عسكرية ضد األهداف واملصالح األميركية، 
وهي غير مسؤولة عنها«. وبحسب البصري، 
فإن »تلك الجماعات املسلحة ليست ضمن 
فصائل وألوية الحشد الشعبي، وليست لها 
أي عاقة بالحشد، بل هي مجهولة الهوية 

لــنــا، ونحن  بالنسبة  الــعــنــاصــر  ومــجــهــولــة 
أكدنا رفضنا ألي عمل يمّس سمعة وهيبة 
الدولة العراقية، ونعمل على تقوية الدولة 

وفرض هيبتها«.
ناجح  العراقي  السياسي  شــّدد  جهته،  مــن 
املــيــزان، فــي اتــصــال مــع »الــعــربــي الجديد«، 
املليشيات  أن  تؤكد  املعطيات  »كــل  أن  على 
الــجــديــدة مــا هــي إال واجــهــات للمليشيات 
اليوم  تعمل  باتت  والتي  املتنفذة،  القديمة 
بأسماء وهمية«، معتبرًا أن »سبب ذلك ربما 
يكون سياسيًا وحتى أمنيًا، ويرتبط بتوقع 
رد الفعل األمــيــركــي، إضــافــة إلــى اعــتــبــارات 
تتعلق بالحشد الشعبي في كونه مدعومًا 

من الدولة، وأن هذه الفصائل هي ضمنه«.
ولفت املــيــزان إلــى أن هجمات املليشيات ال 
تزال غير مؤثرة أو مهددة للوجود األميركي، 
بشكل  تــؤثــر  لكنها  عنها،  بعيدًا  لوقوعها 
والــقــانــون، معتبرًا  الــدولــة  كبير على هيبة 
فــي مواجهة ساح  بــغــداد »ضعيفًا  موقف 
املليشيات املتفلت، والــذي بدأ يظهر للعلن 
العاصمة  وســط  مسلحة  استعراضات  فــي 

وفي مدن عراقية أخرى«.

منذ عام ونصف تقريبًا، 
تعلن مليشيات عراقية 

جديدة عن والدتها، 
وتتبنّى هجمات ضد 

المصالح األميركية في 
البالد، وتهدد ناشطين، 

فيما تشير المعطيات 
إلى أن فصائل متنفذة 

تستخدم هذه األسماء 
لتمويه أنشطتها

يؤكد الحشد الشعبي عدم ارتباط المليشيات الجديدة به )فرانس برس(

الــعــشــريــن الــثــانــيــة«، »املـــقـــاومـــة الـــدولـــيـــة«، 
السابقون«،  »كتيبة  درعــم«،  كريم  »الشهيد 
»ألوية  وأخيرًا  »املنتقمون«،  العزم«،  »أولــو 
الوعد الصادق«. مقابل ذلك، تظهر حركات 
الله«  أخــرى رديــفــة لها، مثل حركتي »ربــع 
و»أبـــنـــاء الـــشـــايـــب«، الــلــتــني تــنــســب إليهما 
جــــــرائــــــم تــــهــــديــــد نــــاشــــطــــني وصـــحـــافـــيـــني 
 عن حرق واقتحام مكاتب 

ً
وحقوقيني، فضا

قــنــوات فــضــائــيــة ومــحــلــيــة عــربــيــة، كـــان من 
أبرزها أخيرًا، مقرا قناتي »دجلة« العراقية 
و»أم بي سي« السعودية، في وسط بغداد، 
وكذلك تفجير حانات بيع الخمور والنوادي 

الترفيهية.
لكن مستشارًا بارزًا في مكتب رئيس الوزراء 
»العربي  لـ قال  الكاظمي،  العراقي مصطفى 
الجديد«، إن »جميع الفصائل املسلحة التي 
علنت عن نفسها خال األشهر املاضية أو 

ُ
أ

التي قد تعلن عن نفسها الحقًا، هي عبارة 
 ،

ً
عن واجهات لفصائل مسلحة موجودة فعا

ويتلقى أفـــرادهـــا رواتــــب مــن الــدولــة ضمن 
الــوقــت ذاتــه،  قــانــون الحشد الشعبي، وفــي 
الــدولــة إلخضاعها لهم«.  هــم يعملون ضــد 
ولفت املصدر إلى أن »عدد تلك الجماعات، 
أو األسماء بمعنى أدق، كان قد بلغ في نهاية 
ارتفع  العام املاضي، نحو 10 أسماء، وهــو 
اليوم إلى 16 اسمًا ملليشيات تتناوب في ما 
بينها على تبني عمليات قصف الصواريخ 
واملنطقة  العسكرية  والــقــواعــد  املــطــار  على 
الـــخـــضـــراء، أو اســـتـــهـــداف أرتـــــال الــتــحــالــف 

بالعبوات الناسفة«.
ــه، فـــإن هــنــاك أســمــاء  ووفــقــًا لــلــمــســؤول ذاتــ
ت عملية أو اثنتني 

ّ
خرجت ملرة واحدة، وتبن

ثـــم اخـــتـــفـــت، مــثــل »كــتــيــبــة عـــمـــاد مــغــنــيــة« 
و»الهيئة التنسيقية للمقاومة اإلسامية«، 
ماحظًا أن ذلك ُيظهر بأنها »جميعًا تشكل 
غــطــاء بـــات مــفــضــوحــًا لــفــصــائــل مــوجــودة 
الــهــجــمــات  ــذه  بـــهـ ــتـــورطـــة  مـ األرض،  عـــلـــى 
وتستخدم هذه األسماء لغايات معروفة«. 
وأشار املصدر إلى أن »التحقيقات األخيرة 
مــــع مــعــتــقــلــني اثــــنــــني ضــبــطــتــهــمــا شــرطــة 
ذي قـــار قــبــل أكــثــر مــن شــهــر، خـــال عملية 
ــل يـــحـــمـــل مــــعــــدات لــصــالــح  ــ ــهــــداف رتــ ــتــ اســ
الــتــحــالــف الــــدولــــي عــلــى الـــطـــريـــق الـــدولـــي 
السريع، كشفت عن حقيقة أن تلك العناوين 
مصدرها جميعًا فصائل عدة، هي كتائب 
والنجباء  الحق  أهــل  وعصائب  الله  حــزب 
وسرايا سيد الشهداء، لذلك فإن ال مقرات أو 
معسكرات لها، وال تملك حتى وجودًا على 
أكثر«. هذه  ال  تشكل غطاء  كونها  األرض، 
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األزمة تطحن اللبنانيين
بيروت ـ ريتا الجّمال

 عيد العّمال على اللبنانيني 
ّ

يحل
وســـــــط أســــــــوأ أزمــــــــة اقـــتـــصـــاديـــة 
واجتماعية ومالية يمّر بها البلد. 
معدالت الفقر والجوع والبطالة ارتفعت إلى 
اللبنانيني خسروا  آالف  قياسية.  مستويات 
وظائفهم نتيجة تراجع النشاط االقتصادي 
الــــذي تــعــّمــق مـــع انــتــشــار فـــيـــروس كـــورونـــا، 
والــكــل يــشــكــو مــن واقــــع يــتــجــه شــيــئــًا فشيئًا 

نحو االنهيار.
التي  لبنان  فــي  واملوظفني  العاملني  معاناة 
تـــرجـــمـــت فــــي تـــحـــركـــات شــعــبــيــة ومــطــلــبــيــة، 
ــا بــحــســب الـــســـيـــاســـة الــتــي  ــهـ ــّدتـ اخــتــلــفــت حـ
 األزمـــــــــة 

ّ
ــة فـــــــي ظـــــــــل ــ ــركــ ــ اعــــتــــمــــدتــــهــــا كـــــــل شــ

االقتصادية. هناك من خسر وظيفته نهائيًا، 
نسب  حسم  خطة  اعتمدت  اإلدارات  وبعض 
تصل إلى 50 في املائة من رواتب موظفيها مع 

منحهم إجــازات طوعية غير مدفوعة األجر، 
وســـار القسم األكــبــر مــن املــؤســســات باتجاه 
إلغاء املكافآت، فيما سددت أكثرية الشركات 
رواتب موظفيها بالعملة الوطنية وفق سعر 
الصرف الرسمي 1515 ليرة لبنانية في وقت 
يزيد سعر الصرف في السوق املوازية عن 12 

ألف ليرة، ما أفقد املعاشات قيمتها. 
رانيا الحلبي وهي موظفة في شركة تدقيق 
ومــحــاســبــة فــي بــيــروت مــنــذ خــمــس ســنــوات 
 اإلدارة حسمت 

ّ
»العربي الجديد«، إن لـ تقول 

الشهر املاضي 30 في املائة من راتبها الذي 
أن يستمّر  ألــفــي دوالر، على  إلــى  كــان يصل 
هذا اإلجــراء إلى ما بعد انتهاء أزمة كورونا 
الشركة  بها  منيت  التي  للخسائر  تعويضًا 
في فترة اإلقــفــال. كما خسرت مكافآت كانت 
 مشروع خاص تقّدمه 

ّ
تحصل عليها عند كل

ــت الـــشـــركـــة ضــمــن  ــدمــ ــي حــــني أقــ لـــلـــشـــركـــة. فــ
عدد  طــرد  على  النفقات  عصر  استراتيجية 

 بشكل تعسفي.
ّ
من املوظفني الكبار في السن

»العربي  بدورها، تشرح الشابة ريتا فخري لـ
ــي تـــعـــمـــل فـــــي شــــركــــة لــبــيــع  ــ ــ الـــــجـــــديـــــد«، وهـ
الـــســـيـــارات الــجــديــدة فـــي بـــيـــروت، أن عملها 
قبل  الــعــامــة  التعبئة  بـــدء  مــع  نهائيًا  تــوقــف 
أن تــســتــأنــف الــشــركــة الــعــمــل بـــــدوام جــزئــي، 
لكنها حسمت من رواتب املوظفني في تدبير 
املــالــيــة.  املــكــافــآت  سيستمّر أشــهــرًا وأوقـــفـــت 
كـــذا، جـــرى تــســريــح عـــدد مــن املــوظــفــني، وفــي 
ظــل الــغــاء الــفــاحــش وارتـــفـــاع أســعــار املـــواد 

االستهاكية بشكل جنوني.
ويشير الخبير االقتصادي واملالي وليد أبو 
إلــى أن لبنان  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ سليمان 
شهد فــي الــفــتــرة املــاضــيــة أزمـــات اقتصادية 
ــة  ومـــالـــيـــة وســيــاســيــة، أضــيــفــت إلــيــهــا األزمــ
ــــات مع  الــنــقــديــة ومـــن ثــم ارتــفــعــت حـــّدة األزمـ
انــتــشــار كــورونــا وإقــفــال املــؤســســات. ويلفت 
ــى ارتــــفــــاع نــســبــة الــبــطــالــة  ــ ــو ســلــيــمــان إلـ ــ أبـ

ــذا  مــتــخــطــيــة عــتــبــة األربــــعــــني فـــي املــــائــــة، وهـ
يعني انضمام أكثر من 200 ألف عامل جديد 

إلى خانة العاطلني عن العمل.
ارتـــفـــاع مــعــدل البطالة   أســبــاب 

ّ
ويــضــيــف أن

تعود إلى فقدان الناس أشغالها أخيرًا بسبب 
انخفاض اإلنــتــاج، وخــســارة االقتصاد ما ال 
 عن 120 مليون دوالر يوميًا ومنها في 

ّ
يقل

الفنادق  أو  املطاعم  ســواء  السياحي  القطاع 
واملـــتـــاجـــر الـــتـــي أقــفــلــت أبـــوابـــهـــا مـــع غــيــرهــا 
مـــن املــؤســســات الــســيــاحــيــة بــســبــب كـــورونـــا، 
بــاإلضــافــة إلــى الــقــطــاع الــتــجــاري الـــذي تكبد 
خسائر تصل إلى 10 مايني دوالر، إلى جانب 
قطاعي الصناعة والتطوير العقاري بخسائر 
إلــــى 20 مــلــيــون دوالر يــومــيــًا. وهـــذه  تــصــل 
املــؤشــرات، وفــق أبــو سليمان، تنعكس كلها 
للتسريح  التي تتعرض  العاملة  القوى  على 
والطرد التعسفي. حتى أن القطاع املصرفي 
ســـّرح أكــثــر مــن 700 إلــى 800 مــوظــف أخــيــرًا.

بغداد ـ عمار حميد

أكثر  العراق وتسجيل  مع تفاقم األزمــة الصحية في 
من مليون إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 15 ألف 
فــرض السلطات إغــاقــات  وفـــاة، ومــا نجم عنها مــن 
التحديد،  وجــه  على  الخاص  القطاع  واسعة طاولت 
تــــــزداد مـــعـــانـــاة الـــعـــمـــال الـــعـــراقـــيـــني يـــومـــًا بــعــد يـــوم. 
وتلقي األزمة كل ثقلها على األجراء اليوميني، لتزيد 

الضغوط االقتصادية واالجتماعية والنفسية.
لإلحصاء  املركزي  الجهاز  إحصائيات  آلخــر  ووفقًا 
التابع لــوزارة التخطيط، فــإن أكثر من 20 في املائة 

من العراقيني يقبعون تحت خط الفقر الوطني، فيما 
في   40 نحو   2020 عــام  نهاية  البطالة  نسبة  بلغت 
املائة. ياسر الشمري )38 عامًا( واحد من بني عشرات 
العمال الذين يقفون عند تقاطع حي الجامعة وسط 
بــغــداد بــحــثــًا عــن عــمــل فــي ورش الــبــنــاء والــحــدائــق 
املنزلية وغيرها. ويشرح ياسر لـ »العربي الجديد« 
يــومــي، حتى أن  العمل أصــبــح غير مــتــاح بشكل  أن 
الحصول  دون  مــن  أيــام  لعدة  يقفون  العمال  بعض 
عــلــى عــمــل. ويــلــفــت إلــــى أن مــعــظــم أصـــحـــاب الــعــمــل 
تشغيل  يرفضون  بــغــداد  العاصمة  فــي  وخصوصًا 

عمال اليومية في منازلهم خشية فيروس كورونا.

وفي سوق الشورجة أحد أشهر أســواق بيع الجملة 
وســـط بـــغـــداد، يــتــجــول مــئــات الــشــبــاب مــن مــحــل إلــى 
آخر بحثًا عن فرصة عمل بعدما تعطلت مصالحهم 
الــســابــقــة. وفـــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، يقول 
املواطن محمد العكيدي إنه كان يعمل في أحد مطاعم 
بغداد قبل أن يسّرح صاحب املطعم أكثر من 50 في 
املائة من العاملني وهو من بينهم، مبينًا أنه لم يترك 

بابًا إال وطرقه بحثًا عن عمل لكن من دون جدوى.
وليد  العراقيني  الــعــمــال  نقابة  اتــحــاد  رئــيــس  ويلفت 
نعمة في حديث مع »العربي الجديد« إلى أن جائحة 
كــورونــا وارتــفــاع سعر صــرف الـــدوالر كــان لهما أثر 

واضح وكبير على شريحة العمال العراقيني، مشيرًا 
إلى أن العمال العراقيني في عيدهم السنوي يعانون 
من غياب التأمني الصحي والضمان االجتماعي الذي 

يضمن حقوقهم.
بــــدوره، يــشــرح نــائــب رئــيــس لجنة الــعــمــل والــشــؤون 
االجــتــمــاعــيــة الــبــرملــانــيــة حــســني عـــرب فــي حــديــث مع 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن »شــريــحــة الــعــمــال تــعــرضــت 
للكثير من الظلم من قبل الحكومات املتعاقبة ولم يتم 
املستويني  مــدى ســنــوات طويلة على  إنصافها على 
ــذا الــظــلــم ازداد بعد  الــتــنــفــيــذي والــتــشــريــعــي، لــكــن هـ

انتشار جائحة كورونا وارتفاع سعر الدوالر«.

عمال العراق يواجهون الفقر والحرمان

2.7 مليون سائح زاروا تركيا 
بلغ عدد السياح الذين زاروا تركيا، 
خالل الربع األول من العام الجاري، 

نحو 2.7 مليون. وذكرت وزارة 
الثقافة والسياحة التركية، في 

بيان الجمعة، أن عدد السياح شهد 
خالل الفترة املذكورة انخفاضًا 
بنسبة 53.92 في املائة مقارنة 

بالفترة نفسها من العام السابق، 

بسبب جائحة فيروس كورونا. 
وجاء السياح الروس في مقدمة 

األجانب الذين توافدوا إلى تركيا 
خالل الفترة املذكورة، بـ 395 ألف 

سائح، تالهم اإليرانيون بـ 152 
ألفًا، ثم األملان بـ 130 ألفًا. 

البالديوم يتجاوز 3000 دوالر
اخترق البالديوم حاجز الثالثة 
آالف دوالر لألوقية )األونصة( 
للمرة األولى الجمعة، مدعومًا 

بمخاوف مستمرة بشأن نقص 
املعروض من املعدن املستخدم 

بشكل أساسي في أجهزة التحكم 
في االنبعاثات بصناعة السيارات.
الطلب من صناعة السيارات آخذ 

في االرتفاع ومن املتوقع أن يرتفع 
أكثر، إذ من املنتظر أن ينحسر 

في وقت الحق هذا العام نقص في 
رقائق أشباه املوصالت تسبب في 

تقلص إنتاج السيارات.

أرباح إيني تقفز 
في الربع األول

 قالت مجموعة الطاقة اإليطالية إيني 
الجمعة إن صافي أرباحها في الربع 

األول من العام قفز لخمسة أمثاله 
تقريبًا، إذ عوض ارتفاع أسعار 

النفط أثر انخفاض اإلنتاج. وبلغ 
صافي األرباح املعدل في هذه الفترة 

0.27 مليار يورو )327 مليون 
دوالر(، وهو ما جاء دون متوسط 

توقعات املحللني التي جمعتها 
الشركة البالغ 0.44 مليار يورو. 

الناتج األلماني ينكمش %1.7
أظهرت بيانات الجمعة أن 

االقتصاد األملاني انكمش بنسبة 
فاقت التوقعات بلغت 1.7 في املائة 

في الربع األول من العام، إذ أدت 
إجراءات اإلغالق املفروضة منذ 
نوفمبر/ تشرين الثاني الحتواء 

فيروس كورونا إلى تقويض 
االستهالك الخاص في أكبر 

اقتصاد أوروبي. وقال مكتب 
اإلحصاء االتحادي »تسببت أزمة 

فيروس كورونا في تراجع آخر في 
األداء االقتصادي في بداية 2021. 
أثر ذلك على استهالك األسر على 

وجه الخصوص، بينما دعمت 
صادرات السلع االقتصاد«.

الصين تحذر شركات 
تكنولوجيا مالية 

 استدعى املنظمون املاليون 
الصينيون 13 شركة تعمل في 

الخدمات املالية عبر اإلنترنت، 
وطلبوا منهم تعزيز تدابير مكافحة 

االحتكار. وحذر املنظمون من 
»التوسع غير املنضبط« لرأس املال، 

وهو جزء من الرقابة الحكومية 
املتزايدة على شركات التكنولوجيا 

واإلنترنت التي تشعبت في قطاع 
الخدمات املالية املربح، والتي تقدم 

خدمات مثل املحافظ الرقمية 
وخدمات إدارة الثروات والقروض.

أخبار

مزارعو فرنسا 
غاضبون

ذ االتحاد الوطني للنقابات الزراعية تحركًا في فرنسا، إذ عمد مئات املزارعني إلى قيادة جرارات مع الفتات كتب عليها »ال للتكنوقراطية« و»أنقذوا 
ّ
نف

البرملان األوروبــي في ستراسبورغ، شرق  الزراعية املشتركة أمام  أثناء احتجاجهم على السياسة  الرئيسية  الطرقات  الفاحني«، كما أغلقوا عددًا من 
فرنسا. واعتبر املعتصمون أن مشروع إصاح السياسة الزراعية األوروبية املشتركة سيؤدي، بحسب رأيهم، إلى انخفاض دخلهم بنسبة تتراوح بني 
25 في املائة و35 في املائة. ودعا هؤالء إلى تحقيق السيادة الغذائية الفرنسية، مطالبني بالحصول على تعويض عن التضخم املستمر في التكاليف 

الزراعية وتأثير القيود على حجم إنتاجهم، وزيادة دعم القطاعات الزراعية في الباد.

اقتصاد
Saturday 1 May 2021
السبت 1 مايو/ أيار 2021 م  19  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2434  السنة السابعة

)فردريك فلورين/ فرانس برس(
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اقتصاد

صنعاء، دمشق، طرابلس ـ محمد راجح
عدنان عبد الرزاق، أحمد الخميسي

يــواجــه مــايــني الــعــمــال فــي كــل من 
الـــيـــمـــن ولــيــبــيــا وســــوريــــة ظــــروف 
عــمــل شـــاقـــة. اشـــتـــبـــاكـــات وقــصــف 
ــلــــة الـــحـــصـــول  ــوت يــــومــــي تـــجـــعـــل مــــن رحــ ــ ــ ومـ
عــلــى مــــورد رزق، مــغــامــرة، فــي بــلــدان أصبح 
السائد.  هــو  الرسمي  غير  العمل  ســوق  فيها 
ومــع انــتــشــار فــيــروس كــورونــا، ارتــفــعــت حدة 
املخاوف، وازدادت التحديات في بيئة عمل ال 
تحمي من مرض وال تعّوض من يتغيب قسرًا.  
يــروي حمدي جال معاناته، هو الــذي توجه 

إلى عدن جنوب اليمن قبل عام بعد تسريحه 
من منشأة صناعية في محافظة تعز جنوب 
الــبــاد نتيجة خــافــات مــع املسؤولني  غــربــي 
في هــذه املنشأة حــول األجــور ومشقة العمل، 
لكنه كما يصف حالته أصبح »كاملستجير من 

الرمضاء بالناِر«.
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، فــيــقــول  يــتــحــدث جــــال لـــ
إنــه يعمل الــيــوم فــي أحــد املطاعم التي يــذوق 
فـــيـــهـــا الــــويــــل بـــســـبـــب تــــدنــــي األجـــــــر الـــيـــومـــي 
للعمل  بيئة غير صالحة  وفــي  الــذي يكسبه، 
لــعــدم تــوفــر مسكن خــاص بهم كــعــمــال، حيث 
يضطرون للنوم على سطح مبنى املطعم في 

مدينة تشهد تفشيا واسعا لوباء كورونا.
ال تحظى شكوى العامل اليمني بأي اهتمام 
فـــي ظـــل تــاشــي الــنــقــابــات الــعــمــالــيــة. ال أحــد 
يــحــصــي مــعــانــاة أكــثــر مــن 5 مــايــني شخص 
فقدوا أعمالهم بسبب الحرب والصراع الدائر 
في اليمن، منهم ما يزيد على 600 ألف موظف 
فـــي الــقــطــاع الـــعـــام يــعــيــلــون أســــرا يــقــدر عــدد 
أفرادها باملايني توقفت رواتبهم منذ نهاية 

العام 2016.
وفي محافظة مأرب شرقي اليمن التي تشهد 
يعيش  أشهر،  ثاثة  نحو  منذ  عنيفة  معارك 
كــمــال إبـــراهـــيـــم، أحــــد مــوظــفــي الــقــطــاع الــعــام 

 ثــانــيــًا، الــيــوم توقف 
ً
ــدوام، كــنــا نعمل عــمــا ــ الـ

الترميم واإلعمار وتاشت فرص العمل«.
مـــن جــهــتــه، يـــقـــول األســـتـــاذ الـــســـابـــق، حــمــدي 
املصطفى إن أوضاع جميع العمال السوريني 
الكثير مــن األحــيــاء  تــدمــيــر  تـــدهـــورت، بسبب 
واملــعــامــل واملــصــانــع، وتهجير عــدد كبير من 
ــالــــي، والــفــصــل الــتــعــســفــي مـــن الــوظــائــف  األهــ
الــحــكــومــيــة؛ حــيــث تـــراجـــع دخــــل الـــنـــاس، وال 
ســّيــمــا الـــعـــّمـــال، وارتــفــعــت تــكــالــيــف املــعــيــشــة، 
ــــوال، حــتــى بـــات الــحــصــول على  وضــاقــت األحـ
قوت اليوم أمًرا يجلب الشعور بالفرح. ويرى 
العّمال في يوم عيدهم،  أن  السوري  التربوي 
ال يـــريـــدون أكــثــر مـــن حــقــوقــهــم، وهــــذا مطلب 

بديهي ولكنه غير متوافر.
ليبيا.  عمال  يــرددهــا  تقريبًا  ذاتــهــا  الشكاوى 
الحرب  مزقته  بلد  في  اآلالف وظائفهم  خسر 
وينتشر فيه فيروس كورونا، بينما ينتظر من 
املتأخر  راتبه  وظيفته  على  الحفاظ  استطاع 
لــســنــوات والـــقـــرارات الــحــكــومــيــة بــشــأن زيـــادة 
الرواتب بقيت مجرد حبر على ورق. وتعّدى 
معدل البطالة 22 في املائة وفق دراسات غير 

حــكــومــيــة ويـــأتـــي ذلــــك بــالــتــزامــن مـــع مــطــالــب 
ــوان املــحــاســبــة بـــضـــرورة تخفيض الــكــادر  ديــ

الوظيفي البالغ 2.3 مليون موظف حكومي.
عــلــي الــريــانــي، الــعــامــل فــي شــركــة الشاحنات 
الحكومية، يسعى للحصول على  والجرارات 
مستحقاته املالية املتراكمة منذ حوالي عشر 
الشركة  إن  الجديد«  »العربي  لـ يقول  سنوات. 
»لم تدفع لنا مستحقاتنا طوال سنوات عملنا 
فيها، وأغلقت أبوابها من دون حتى إعامنا 
بوقف أعمالنا، ليبقى املئات منهم معلقني با 

عمل وبا حقوق.
الفيتوري  الـــرزاق  وفــي عــام 2014، باشر عبد 
املدنية  األحــــوال  فــي مصلحة  كــمــوظــف  عمله 
الليبية، ولــكــنــه لــم يــتــقــاض رواتــبــه املــتــأخــرة 
العمال ضائعة  أن حقوق  اآلن، ويشرح  حتى 
اإلدارة وعــــدم وجــود  بــســبــب ســـوء  ليبيا  فــي 
ــبــــاد.  ــاعــــل فــــي الــ اتــــحــــاد لـــلـــعـــمـــال لــــه دور فــ
ويضيف أن املوظف مطلوب منه العمل ثماني 
إضافي،  بعمل  يقوم  وأحيانًا  يوميًا  ساعات 

أما حقوقه املالية فضائعة.
وفــي السياق ذاتــه، يشير رئيس اتحاد عمال 

لـ  التميمي في تصريحات  السام  ليبيا عبد 
»العربي الجديد« إلى أن »أصواتنا مبحوحة 
والحكومات لم تول اهتماًما ملشكات العمال، 
ــــي الـــــدولـــــة أصـــبـــحـــوا  وغـــالـــبـــيـــة الـــعـــامـــلـــني فـ
متعاقدين با حقوق وال ضمانات وظيفية«. 
ويــلــفــت إلـــى تــأخــر صـــرف الـــرواتـــب ألكــثــر من 
ألــــف مـــوظـــف حــكــومــي مــنــد عــــام 2014،   300
قطاع  فــي  للعاملني  بالنسبة  الــحــال  وكــذلــك 
الطيران، حيث يعملون منذ ثاث سنوات با 
رواتب. ويوضح أن املوظفني في القطاع العام 
القطاعات  في  خاصة  كثيرة  مشكات  لديهم 
اإلنــتــاجــيــة والــخــدمــيــة، وبــالــتــالــي يــواجــهــون 
ــن الـــعـــمـــل  ــ ــة عــ ــفــ ــوقــ ــتــ ــــع املــ ــانـ ــ ــكــــات املـــــصـ ــشــ مــ
لجنة  الحكومة شكلت  فيما  ماليا،  واملتعثرة 
خمس  منذ  املتوقفة  املصانع  قضايا  ملتابعة 

سنوات عن العمل، ولكن من دون جدوى.
ليبيا  عــمــال  اتــحــاد  مــقــر  أن  التميمي  ويــؤكــد 
الثاني  واملــقــر  عسكرية  جــهــات  عليه  تسيطر 
سيطرت عليه بلدية طرابلس، »واآلن نحن با 
مقرات إدارية ولدينا حكم قضائي لصالحنا 

ولكننا لألسف لم نسترد العقار حتى اآلن«.

العّمال العرب وباء التعّسف يضرب 

يمني ينتظر متعهدي المقاوالت على طريق في تعز )أحمد الباشا/ فرانس برس(

احتجاج عمالي في تونس )ياسين قايدي/ األناضول(

فوق  تزاحمت  بل  فرادى،  تأت  لم  األزمات 
العربية  الدول  غالبية  في  العّمال  رؤوس 
زيتًا  دفعة واحدة. فيروس كورونا سكب 

العاملة  اليد  يحاصر  الذي  الظلم  نار  على 
بال وظائف،  ليتركهم  منذ سنوات طويلة، 
وال تعويضات، وال ضمانات وال بدائل تؤمن 

العمال،  مصادر رزق لعائالتهم. وفي عيد 
وهن  بين  ما  مشرذمة،  العمالية  النقابات 
بنيوي وتبعية للسلطات، فيما تمعن األخيرة 

في سياسات ال تلتفت إلى حقوق أصحاب 
االقتصادات  يبنون  الذين  هؤالء  السواعد، 

بالتعب وال يحصدونه رخاًء

محور

آالف العمال الليبيين 
لم يتقاضوا رواتبهم 

منذ سنوات طويلة

تونس، الرباط، الجزائر ـ إيمان الحامدي 
مصطفى قماس، حمزة كحال

ــغــــاء والــبــطــالــة  ــاء والــ ــوبــ يــحــاصــر ثـــاثـــي الــ
حــيــث تستمر  ــربـــي،  ــعـ الـ املـــغـــرب  دول  عـــمـــال 
تــداعــيــات الــجــائــحــة الــصــحــيــة، بــالــتــزامــن مع 
في  واملعيشية  االقتصادية  األزمـــات  تصاعد 
هــذه الــبــلــدان، فيما تتفاوت قــدرة االتــحــادات 
العمال،  حقوق  بعض  تحصني  فــي  النقابية 
ــزامـــن عــيــد الـــعـــمـــال في  ــتـ بـــني بــلــد وآخــــــر. ويـ
تـــونـــس مـــع انـــطـــاق مـــفـــاوضـــات جـــديـــدة مع 
صندوق النقد الدولي التي ستبدأ في الثالث 
من مايو/ أيار من أجل الحصول على قروض 
الشغالني  ستضع  متشددة  بــشــروط  جــديــدة 
فــــي مـــواجـــهـــة مــــوجــــات جــــديــــدة مــــن الـــغـــاء 

والتقشف الحكومي.
العام  االتــحــاد  باسم  الرسمي  املتحدث  ويــقــّر 
ــي الــــطــــاهــــري بـــأن  ــامــ الـــتـــونـــســـي لـــلـــشـــغـــل ســ

عمان، الخرطوم 
زيد الدبيسية، هالة حمزة

عــــلــــى وقــــــــع فــــــقــــــدان الـــــوظـــــائـــــف وتـــــدهـــــور 
مــســتــويــات املــعــيــشــة بــشــكــل غــيــر مــســبــوق 
انــتــهــاك حــقــوقــهــم، يستقبل عــمــال  وتـــزايـــد 
األردن ومصر والسودان عيد العمال العاملي 
بشكاوى تحكي عن الغنب الذي يتعرضون 
له في سوق العمل. ويشرح رئيس املرصد 
ــي أحـــمـــد عــــوض أن الــعــام  ــ ــ الــعــمــالــي األردنـ
الــحــالــي ســيــكــون أســــوأ مـــن الـــعـــام املــاضــي 

بالنسبة للعمال.
ما  أن  الجديد«  »العربي  لـ عــوض  ويضيف 
يقارب 150 ألف شخص فقدوا وظائفهم في 
أعــداد  هنالك  فيما  كــورونــا،  بسبب  األردن 
كــبــيــرة مــن الــعــمــال لــم يــعــد لــديــهــم أي عمل 
االقتصادية  األنشطة  معظم  توقف  بسبب 
ــــراءات الحكومية  والــخــدمــيــة فــي إطـــار اإلجـ

العام مقارنة  ا هــذا  الوضع العمالي زاد ســوء
»العربي  بالعام املاضي. ويقول في تصريح لـ
الجديد«، إن العمال أصبحوا ضحايا الوضع 
الــصــحــي والــســيــاســي بــســبــب فــشــل الحكومة 
من  والتقليص  الصحية  الجائحة  إدارة  فــي 
تــداعــيــتــهــا عــلــى ســــوق الـــعـــمـــل، وســــط إغـــاق 
املؤسسات وإفاسها. وتسجل تونس معدالت 
العمل ونسب  من  العاطلني  عــدد  في  قياسية 
الــفــقــر الــتــي قــفــزت إلــــى مــســتــويــات تــاريــخــيــة 
لتصل إلى 21 في املائة نتيجة فقدان الدخول 
وانحسار فرص العمل، كما سجلت الباد عام 
2020 زيــادة في نسبة العمال املتضررين من 
 783 بنسبة  التسريح بسبب جائحة كورونا 
في املائة مقارنة بعام 2019، وهي أعلى نسبة 
املغربية، فقد  اململكة  أما في  الباد.  تسجلها 
بعيد  امليدانية  االحــتــفــاالت  الحكومة  حظرت 
العمال في ظل انتشار فيروس كورونا. ويقول 
ميلودي مــوخــاريــق، رئــيــس االتــحــاد املغربي 

ــبــــني أن  ــائــــحــــة. ويــ املـــطـــبـــقـــة الحـــــتـــــواء الــــجــ
االنــتــهــكــات لحقوق الــعــمــال ارتــفــعــت بشكل 
واضــــح مــنــذ الــعــام املـــاضـــي، حــيــث يــمــارس 
ــاب الــعــمــل ضـــغـــوطـــات عــلــى الــعــمــال  ــحـ أصـ
الــرواتــب وعـــدم دفعها وإجــبــارهــم  كتأخير 
على االستقالة، فيما تم فصل أعداد أخرى 
الحق  قـــرارات حكومية أعطت  الــى  استنادا 
ألصحاب العمل في تسريح بعض العاملني 

لديهم تحت غطاء أزمة كورونا. 
الــعــمــل الحق  الــحــكــومــة صــاحــب  إذ منحت 
ــال بــنــســب كــبــيــرة  ــمـ ــعـ بــتــخــفــيــض أجــــــور الـ
بسبب الجائحة، واستغلت بعض املنشآت 
ذلك رغم أنها لم تتأثر باألزمة، األمــر الذي 
أدى إلى تراجع حاد في مستويات املعيشية 
وارتــفــاع عــدد الفقراء الــذي يزيد حاليا عن 
مليون شخص في األردن، من أصل حوالي 

10 مايني نسمة.
وفـــــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــــه، يـــســـتـــقـــبـــل الـــعـــمـــال 

للشغل، إن الحكومة أخلت بالتزاماتها بعقد 
حوار اجتماعي في شهر إبريل/ نيسان، وهو 
الحوار الذي اعتادت على عقده قبل األول من 
ــل الـــوصـــول إلـــى اتــفــاقــات  ــار مــن أجـ مــايــو/ أيــ

حول سوق العمل.
الجديد«، على  »العربي  لـ ويؤكد في تصريح 
أن االتفاق الــذي أبــرم في إبريل من عام 2019 
لــم تطبق بــنــوده ذات الــصــلــة بــزيــادة األجـــور 
ــرام بــعــض الــتــدابــيــر الـــتـــي تــســاهــم في  ــتــ واحــ
الصلة  ذات  خاصة  العمال،  وضعية  تحسني 

بالحقوق املرتبطة بالعمل النقابي.
ويلفت موخاريق إلى أن عيد العمال في هذا 
الــعــام اســتــثــنــائــي، حــيــث فــقــد 680 ألـــف عامل 
شغلهم تحت ذريــعــة انــتــشــار كــورونــا، إال أن 
الكثير من الشركات تعمد للصرف التعسفي 

في ظل الجائحة للتفلت من االلتزامات.
وكانت املندوبية السامية للتخطيط قد أكدت 
أن االقــتــصــاد الــوطــنــي فقد فــي الــعــام املاضي 

الــســودانــيــون عــيــدهــم الــســنــوي هـــذا الــعــام 
االقتصادية  واألزمــــات  املشاكل  مــن  بجملة 
واملــعــيــشــيــة الــطــاحــنــة، والـــغـــاء الـــحـــاد في 
أســـعـــار الــســلــع الـــضـــروريـــة كـــافـــة وتـــراجـــع 

املداخيل.
ويقول أمني عاقات العمل في اتحاد عمال 
»العربي  السودان )املحلول( خيري النور، لـ
الــجــديــد«، إنــه ال تــزال بعض الـــدول، ومنها 
القوانني  انتهاك  تمارس سياسة  السودان، 
الخاصة  الدولية  العمل  منظمة  واتفاقيات 

ألــف فرصة عمل، فيما  الجائحة 432  في ظل 
يــعــود األول مــن مــايــو عــلــى الــجــزائــريــني هــذا 
خفي وراءها 

ُ
العام بواقع وأرقام »مأساوية«، ت

مـــعـــانـــاة يــعــيــشــهــا أكـــثـــر مـــن مــلــيــون ونــصــف 
املـــلـــيـــون عـــامـــل يــتــقــاضــون أجــــــورا زهـــيـــدة ال 

عبر  النقابية،  الحركة  واستقالية  بحرية 
النقابية  الحركة  بحل  منذ سنوات  قيامها 

السودانية وتجميدها.
الــعــام بــا نقابات،  إذ يمر عيد العمال هــذا 
بـــعـــدمـــا تــــم وقـــــف الـــحـــركـــة الـــنـــقـــابـــيـــة مــنــذ 
ثـــاثـــة أعـــــــوام، و»هــــــذا مـــا لـــم يـــحـــدث طيلة 
تــاريــخ الــســودان حتى فــي عهد االستعمار 
كبير  الــنــور، وســط خلل  وفــق  البريطاني« 
في معيشة العاملني نتيجة االرتفاع الهائل 
في األسعار وزيادة التضخم الذي فاق 300 
فــي املــائــة. ويــلــفــت إلـــى أن أجـــور الــعــمــال لم 
تعد تكفي لتغطية كلفة املواصات وتأمني 

وجبة طعام واحدة يوميًا. 
ويــقــول الــنــور إنـــه رغـــم مــخــاطــبــة الحكومة 
ــادة الـــحـــركـــة  ــ ــإعــ ــ مــــــــرات عــــــدة لـــلـــمـــطـــالـــبـــة بــ
الــنــقــابــيــة، غــيــر أنــهــا أغــلــقــت األبــــــواب أمـــام 

الحوار االجتماعي.
وفـــــي مـــصـــر، وثـــــق مـــرصـــد االحـــتـــجـــاجـــات 

تتعدى 20 ألف دينار )160 دوالرا(، وال تغطي 
يــزال  ال  وثلثهم  كــامــل،  معيشة شهر  تكاليف 
الظروف  وهــذه  ثابتة.  شغل  بمناصب  يحلم 
زادتها قسوة »جائحة كورونا«. ويقول العامل 
الـــجـــزائـــري نــــور الـــديـــن آيــــت قـــاســـي إن راتــبــه 
إلـــى ثــاثــة أسابيع  أصــبــح يصمد أســبــوعــني 
على األكــثــر، حيث أصــبــح »رهينة االقــتــراض 
ــام الـــشـــهـــر«، ويــضــيــف الــعــامــل في  ــ إلكـــمـــال أيـ
راتبه  أن  العمومية  الحدائق  مؤسسة تسيير 
ألــف دينار )161 دوالرا(، وهو  ال يتجاوز 21 
الــجــزائــر من  راتـــب قليل مــقــارنــة بــمــا تعيشه 
غليان في األسعار. ويلفت الخبير االقتصادي 
واالستاذ الجامعي محمد عزوز إلى أن »أسرة 
جزائرية مكونة من 5 أفراد تحتاج إلى 70 ألف 
دينار لتعيش دون ديون، وبما أن 34 باملائة 
مـــن الــعــمــال الــجــزائــريــني يــتــقــاضــون أقــــل من 
30 ألــف دينار، فــإن هــؤالء هم أقــرب للفقر من 

الطبقة الوسطى«.

للشبكة  الـــتـــابـــع  واالجـــتـــمـــاعـــيـــة  الــعــمــالــيــة 
)منظمة  اإلنسان  العربية ملعلومات حقوق 
مجتمع مــدنــي مــصــريــة(، فــي تــقــريــره ربــع 
ــا، مــــن بــيــنــهــم 49  ــاًجـ ــجـ ــتـ الـــســـنـــوي، 80 احـ
احتجاًجا اجتماعًيا و31 احتجاًجا عمالًيا 
 عن 16 حالة انتحار ألسباب 

ً
ومهنًيا، فضا

اقتصادية. 
ولفت التقرير إلى أن األوضاع االجتماعية 
هـــذه  اســــتــــمــــرار  إلــــــى  أدت  واالقــــتــــصــــاديــــة 
ــة،  ــيــ ــذ األعــــــــــــوام املــــاضــ ــنــ ــات مــ ــ ــاجـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ االحـ
ــن الــشــبــكــة  إذ تــشــيــر األرقــــــــام الـــــصـــــادرة عــ
بشأن  اإلنــســان،  حــقــوق  ملعلومات  العربية 
االحــتــجــاجــات الــعــمــالــيــة فــي 2020، إلـــى أن 
أوضــاع  إلــى تحسني  كــانــت تسعى  أغلبها 
ــادات  الــعــمــال، حــيــث أدت الــجــائــحــة إلـــى زيــ
الفقر والجوع، وتدهور  كبيرة في معدالت 
العظمى  األغلبية  لــدى  املعيشة  مستويات 

من السكان.

يد عاملة مغبونة في السودان واألردن ومصرمثلت الوباء والغالء والبطالة يُغرق المغاربة

تجميد العمل النقابي 
السوداني في ظل أزمة 

معيشية خانقة

ــيـــث يــخــتــصــر الــــعــــامــــل بــقــطــاع  ســـــوريـــــة، حـ
الكهرباء، مروان مطاوع وضع العمال اليوم 
باعتبارهم »متسولني باإلكراه« ألن أجرهم 
أقل من عائد التسّول وال يمكنهم تركه بسبب 
عــدم وجــود البديل. يشرح مطاوع أن فرص 
العمل الزراعي أو الخدمي، أو حتى منشآت 
القطاع الخاص، جميعها موصدة في وجه 
ألــف  الخمسني  »أســــرى  يبقيهم  مــا  الــعــمــال، 

ليرة ومحاولة التكّيف مع التفقير«.
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد« إلـــى  ــاوع لــــ ــطــ ويـــشـــيـــر مــ
أن ســـاعـــات الــعــمــل الـــيـــوم أقــــل مـــن الــســابــق، 
قلص  ســاعــة  لعشرين  الكهربائي  »فالتقنني 
فترة اإلنتاج. وفي املاضي، ورغم طول ساعات 

معاناة عمال اليمن وسورية وليبيا

الذين توقفت رواتبهم من ثاثة أعــوام، حياة 
التشرد، حيث يبقى ساعات شاقة يوميا في 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أســوة  الــعــراء كما يــؤكــد لـــ
بعمال البناء على رصيف أحد شوارع مدينة 
ــمـــال  ــــدى طـــالـــبـــي األعـ لـ ــأرب مــنــتــظــرًا دوره  ــ مــ

واملقاولني العاملني في مجال البناء.
حــاالت  ارتــفــاع  منظمات حقوقية  وتــرصــد 
ــاكــــات بـــحـــق الــــعــــمــــال فــــي مــخــتــلــف  ــهــ ــتــ االنــ
والتي  الــحــرب  بــدايــة  منذ  اليمنية  املناطق 
املــاضــي مع  الــعــام  زادت بشكل كبير خــال 
انــتــشــار فــيــروس كــورونــا وتــفــاقــم االنــهــيــار 

االقتصادي واملعيشي.
ويـــقـــول الــنــاشــط الــحــقــوقــي أحــمــد الــقــدســي 
الـــيـــمـــن  ــال  ــ ــمـ ــ الـــــجـــــديـــــد«، إن عـ ــــي  ــربـ ــ ــعـ ــ »الـ ـــ ــ لـ
يــتــعــرضــون لــشــتــى أنــــــواع االنـــتـــهـــاكـــات من 
وفقدان  املتواصل  والتسريح  رواتبهم  قطع 
مصادر الدخل والتعسف واألجور املتدنية، 
بــيــنــمــا مــــن تــبــقــى مــــن الـــفـــئـــة الــعــمــالــيــة فــي 
الــغــذاء  مــيــدان العمل يعاني الــوهــن ونــقــص 
وانهيار  املعيشية  األوضـــاع  لــتــردي  نتيجة 
ــر الــيــمــنــيــة. إلــى  ــن الــغــذائــي ملــعــظــم األســ األمــ

الكويتـ  أحمد الزعبي
الدوحة ـ أسامة سعد الدين

يحل عيد العمال هذا العام في دول الخليج مع استمرار 
العمالة  ــاع  الــتــي فاقمت أوضـ تــداعــيــات جائحة كــورونــا 
الــدول الخليجية التي  ســوءًا. ويتباين حجم الضرر بني 
لجأت إلــى التقشف وترشيد اإلنــفــاق تحت وطــأة األزمــة 
االقتصادية. ولكن، في ظل اإلغاقات املستمرة وتواصل 
إجــراءات حظر التجول والقيود املفروضة على األنشطة 
االقتصادية، ارتفعت موجات تسريح العمالة في غالبية 
هــــذه الـــبـــلـــدان. األمـــــر لـــم يــقــتــصــر عــلــى مـــواطـــنـــي الــــدول 
إذ  كــبــيــرة،  الــوافــدون ضــربــة  تلقى  إذ  الخليجي فحسب، 
إن الخسائر الفادحة التي تكبدتها هذه الدول بالتزامن 
اليد  استبدال  إلــى  زاد من لجوئها  الفيروس،  مع تفشي 
السعودية  في  العمالة  باملحلية. وكانت  الوافدة  العاملة 
األكثر تضررا خليجيا، بسبب تهاوي إيراداتها املالية مع 
تراجع أسعار النفط وتوقف معظم األنشطة االقتصادية 
العمالة  مــئــات اآلالف مــن  تــســريــح  كـــورونـــا، وتـــم  بسبب 

الوافدة خال العالم املاضي.
ــــدة الــبــحــوث االقـــتـــصـــاديـــة فـــي مــركــز  ويـــقـــول رئـــيـــس وحـ
ــتـــصـــادي عــبــد الــعــزيــز  ــلـــدراســـات االقـ الــخــلــيــج الـــعـــربـــي لـ
الخالدي لـ »العربي الجديد« إن عدد املواطنني السعوديني 
الذين تم االستغناء عنهم خال أزمة تفشي كورونا يبلغ 
مئات اآلالف، مشيرا إلى أن اقتصاد الباد سيحتاج إلى 

سنوات من أجل التخلص من آثار أزمة كورونا.
يــعــانــون من  املــواطــنــني واملقيمني  أن  الــخــالــدي  ويضيف 
الــعــديــد مـــن األزمـــــات فـــي ظـــل الـــوضـــع الـــراهـــن مــثــل غــاء 
أســعــار السلع واملـــواد الغذائية وارتــفــاع أســعــار الرسوم 

والخدمات الحكومية باإلضافة إلى فرض الضرائب.
كذا تعاني اإلمارات من انخفاض اإليرادات السياحية كما 
تأثرت مختلف القطاعات واألنشطة التجارية بإجراءات 
ــي عـــادل  ــاراتــ الــغــلــق. ويـــشـــرح الــبــاحــث االقـــتـــصـــادي اإلمــ
 900 من  يقرب  ما  أن هناك  الجديد«  »العربي  لـ  الريامي 
ألــف عامل فــقــدوا وظائفهم خــال الــعــام املــاضــي. ويلفت 
إلى أن العاملني في املهن الحرفية خصوصا املشروعات 
اإلنــشــائــيــة مــن أكــثــر الــفــئــات املــتــضــررة، إذ توقفت مئات 
املشروعات في الباد، في ظل تراجع اإلنفاق االستثماري.

أفضل حــااًل، حيث تدهورت  الكويت  الوضع في  لم يكن 
األوضاع املعيشية للمواطنني والوافدين على حد سواء، 
غير أن إجــراءات الحكومة الكويتية خال العام املاضي 

شجعت الوافدين على املغادرة بأعداد كبيرة. 
ــتـــاذ االقـــتـــصـــاد فـــي جــامــعــة الـــكـــويـــت محمد  ويـــشـــرح أسـ
الــهــاجــري أن املــواطــنــني والــوافــديــن يعانون مــن تداعيات 
املتردية، مشيرا  االقتصادية  جائحة كورونا، واألوضــاع 

إلى أن فرض حظر التجول الجزئي املفروض منذ 7 مارس 
/ آذار املاضي فاقم األزمات. ويلفت الهاجري خال اتصال 
واسعة  استياء  موجة  إلــى  الجديد«  »العربي  مع  هاتفي 
بسبب غاء األسعار خال الفترة املاضية، باإلضافة إلى 

موجات التسريح غير املسبوقة من القطاع الخاص.
ــذا، عـــانـــت الــعــمــالــة فـــي الــبــحــريــن وســلــطــنــة عـــمـــان من  ــ كـ
تداعيات جائحة كورونا والتدهور االقتصادي. وتوقعت 
معدالت  ارتــفــاع  والتنمية،  االقــتــصــادي  التعاون  منظمة 
البطالة في سلطنة عمان بسبب كورونا إلى مستويات 
تفوق التي تسببت فيها األزمة املالية العاملية عام 2008.

الــوافــدة،  العمالة  مهمة تخص  إصــاحــات  قطر  وأجـــرت 
الوافدين  حيث تعتبر أول دولة خليجية تسمح للعمال 
بتغيير جهة العمل قبل انتهاء العقود، وأشادت رئيسة 
بــعــثــة األمــــم املــتــحــدة لــلــهــجــرة لـــدى قــطــر، إيـــمـــان يــونــس 
»الــعــربــي الــجــديــد«  عــريــقــات، فـــي تــصــريــحــات ســابــقــة، لـــ
ــد األدنـــــــى لــــألجــــور فــــي قــطــر  بــتــطــبــيــق قــــــرار زيـــــــادة الـــحـ
الخليجية،  لــلــدولــة  »إنـــجـــازًا إضــافــيــًا يحسب  واعــتــبــرتــه 
الــتــي اتــخــذت مــنــذ أغــســطــس/آب 2020 خــطــوات عملية 
وجـــادة نحو تطوير أوضـــاع الــعــمــالــة«. وأشـــارت إلــى أن 
الــتــي تطبق حــدًا أدنـــى غير  قطر هــي أولـــى دول املنطقة 
تمييزي لألجور، وهو جزء من سلسلة من اإلصاحات 

التاريخية لقوانني العمل في الدولة. 
تــجــارة وصناعة قطر، صالح  الــعــام لغرفة  املــديــر   يقول 
بــن حمد الــشــرقــي، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إن 
األشهر األولــى من انتشار جائحة كورونا كانت صعبة 
على االقتصاد القطري ككل، فالقطاع الخاص تأثر بكل 
بعض  واضــطــرت  وتداعياتها،  الجائحة  بهذه  مكوناته 

الشركات الى تقليص العمالة نظرا لتوقف أعمالها.
الصعبة في ما  املرحلة  أن قطر تجاوزت  الشرقي  ويــرى 
يتعلق بجائحة كورونا، حيث إن نسب الحاصلني على 
اللقاح ترتفع يوما بعد يــوم، وهــذا األمــر سينعكس با 

شك على االقتصاد.

سواعد دول 
الحروب مكبلة 

بالظلم

تسريح وقيود غير 
مسبوقة في الخليج

تعيش دول الخليج أزمات غير 
مسبوقة في ظل هبوط أسعار 

النفط وانتشار فيروس كورونا، ما 
انعكس على وضع العمالة

تغيّرت خريطة العمالة في سورية بعد عشر سنوات على حرب هدمت 
أكثر  إلى  المائة  البطالة من 11 في  نسبة  البيوت والمنشآت، فارتفعت 
ودولية.   سورية  بحثية  ومراكز  منظمات  بحسب  المائة  في   83 من 
عام  قبل  كانت  العمل  قوة  أن  إلى  الجديد«  لـ»العربي  مصادر  وتشير 
أي  اليوم ورغم عدم وجود  3.5 ماليين عامل، ولكن  تزيد عن   2011
إحصاء رسمي، ال يزيد عدد العمال في القطاعين العام والخاص عن 

مليون عامل، بعد التهجير والقتل والفصل من العمل.

خريطة العمالة السورية

تقسو األزمات كثيرًا على 
عمال اليمن وسورية 
وليبيا، حيث تهضم 
الحروب حقوقهم 

وتدمر مراكز عملهم 
وتقلص مداخيلهم

عدد كبير من الوافدين غادروا دول الخليج )ياسر الزيات/ فرانس برس(

Saturday 1 May 2021 Saturday 1 May 2021
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استغّل عسكريون منتسبون أللوية الحكومة اليمنية الشرعية نزوح أهالي مدينة تعز عقب اشتداد المعارك في عام 
2015، لالستيالء على ممتلكاتهم وإسكان أسرهم فيها، وابتزازهم لمنعهم من استعادتها

عسكريون من الحكومة الشرعية 
يبتزون اليمنيين

ممتلكات 
تعز المنهوبة

تعز ـ عماد أبوطاهر

إلى  منتسبون  عسكريون  يرفض 
قوات محور تعز العسكري التابع 
للحكومة اليمنية الشرعية تسليم 
عــمــارة الــقــاضــي عبد الــكــريــم مــحــبــوب، عضو 
في  العليا  باملحكمة  واإلقــــرار  النقض  نيابة 
مدينة عدن، بعدما استولوا عليها في فبراير/ 

شباط 2018، وجلبوا عوائلهم للسكن فيها. 
ــأن مــنــطــقــة  ــ ــكـــريـــون بــ ويـــــتـــــذرع هـــــــؤالء الـــعـــسـ
العرضي شرق مدينة تعز حيث تقع العمارة 
تــصــنــف بــاعــتــبــارهــا »مــوقــعــًا عــســكــريــًا«، لكن 
يــتــم إخــاؤهــا  يــفــتــرض أن  املــواقــع العسكرية 
مــن املــدنــيــني، وال يسكنها األطــفــال والــنــســاء، 
ــقـــاضـــي  بـــحـــســـب الــــشــــكــــوى الــــتــــي قــــدمــــهــــا الـ
محبوب إلى محافظ تعز، نبيل شمسان، في 
23 مارس/ آذار 2020، مطالبًا بتسليم منزله 
ودفع إيجار عن مدة االستياء بواقع 150 ألف 

ريال يمني )172 دوالرًا أميركيًا( شهريًا. 
وحـــتـــى الـــيـــوم، يـــقـــول مــحــبــوب إن املــســلــحــني 
يـــرفـــضـــون تــســلــيــم مـــنـــزلـــه املــــكــــون مــــن ثــاثــة 
طوابق، رغم توجيه املحافظ بإخائه، مؤكدًا 
»العربي الجديد« أنه سعى إلى وساطة مع  لـ
كتيبة  قائد  الــشــدادي  عبر حمزة  العسكريني 
فــي مــحــور تــعــز ثــم قــائــد املــحــور الــلــواء خالد 
مصّرون  لكنهم  منزله،  تسليم  وطلب  فاضل 

على البقاء بالقوة. 
ويــعــد بــيــت الــقــاضــي مــحــبــوب واحــــدًا مــن بني 
200 منزل تم االستياء عليها في مدينة تعز 
املحامي  اليمن، بحسب توثيق  جنوب غربي 
ــكـــي، والــــــــذي يـــعـــمـــل فــــي الـــرصـــد  ــيـ ــلـ يــــاســــر املـ
انتهاكات  لرصد  اليمني  بالتحالف  امليداني 
حقوق اإلنسان )تحالف رصد(، وقد أشار إلى 
لسيطرة  تخضع  ألوية  يتبعون  مسلحني  أن 
الــحــكــومــة الــشــرعــيــة، ومــنــهــا الـــلـــواء 22 ميكا 
واللواء 17 واللواء 170 دفاع جوي، ضالعون 
في قضايا االستياء على ممتلكات املواطنني.

واســتــغــل املــســلــحــون مــغــادرة الــســكــان مدينة 
ــــني مــلــيــشــيــات  ــارك بـ ــ ــعــ ــ ــداد املــ ــ ــتــ ــ ــع اشــ ــ تـــعـــز مـ
الحوثي وقوات الرئيس السابق علي عبد الله 
والقوات  الشعبية  واملقاومة  صالح من جهة، 

لــم تصل إليها الــحــرب شــمــال ووســـط مدينة 
تعز، ويرفضون تسليمها إلى أصحابها، رغم 
مطالباتهم املتكررة بذلك، ومنهم املواطن عز 
الدين الصغير، الذي تم االستياء على شقته 
السكنية فــي شــارع العواضي وســط تعز من 
أنهم  مــؤكــدًا  يــقــول،  كما  قبل سبعة مسلحني 
الواقعة  استغلوا سفره مع أسرته إلى قريته 
بريف تعز الجنوبي في سبتمبر/ أيلول 2020، 
وكـــســـروا قــفــل املــنــزل واســتــولــوا عــلــيــه. ورغــم 
تقدم الصغير بباغ إلى الجهات األمنية في 
مدينة تعز، والتي أحالت قضيته إلى النيابة 
العامة التي أصدرت بدورها أمر قبض قهري 
في القضية رقم 266 لعام 2020 ضد املتهمني 
بنهب منزله، وإحضارهم لسماع أقوالهم في 
لــم يتم  إلــيــهــم، لكن حتى اآلن  املــوجــهــة  التهم 

»العربي الجديد«.  توقيفهم، كما يقول لـ
ــــوادث االســتــيــاء عــلــى ممتلكات  وتـــكـــررت حـ
ــنـــني، لــكــن حـــالـــة مــحــمــد مـــهـــدي قشعة  ــواطـ املـ
ــر، إذ ظــل على  تكشف عــن مـــدى خــطــورة األمــ
مــدار خمس سنوات يطلب ممن استولوا في 
عام 2015 على منزله الواقع غرب مدينة تعز 
الرحيل عنه دون فائدة، كما يفيد قريبه منير 
»العربي الجديد« أن قشعة  الشعري، مضيفًا لـ
قتل في سبتمبر/ أيلول عام 2020 على خلفية 
مطالبته باستعادة املنزل، دون أن يتم القبض 
الجناة، رغم صدور توجيهات عسكرية  على 

وقضائية بتسليم املتورطني في قتله.

اعتراف رسمي بالظاهرة
ــبــــحــــر، نـــائـــب  ــبــــاســــط الــ ــّر الـــعـــقـــيـــد عـــبـــد الــ ــقــ يــ
تعز  بمحور  املعنوي  التوجيه  شعبة  رئيس 
ــود مـــنـــازل مـــواطـــنـــني تحت  الـــعـــســـكـــري، بـــوجـ
»العربي الجديد«  سيطرة عسكريني، مؤكدًا لـ
أن بعض املنازل واملنشآت التي دخلها أفراد 
من الجيش خال فترة الحرب تقع في خطوط 
التماس مع مليشيات الحوثي، واضطر أفراد 
الجيش إلى الوجود فيها مع املحافظة عليها 
على أن يتم إخــاؤهــا حــال عــودة أصحابها، 
مشيرًا إلى وجود تحرك جاد في هذا امللف من 
وتعاون  تعز  بمحافظة  املحلية  السلطة  قبل 
من قبل قيادة الجيش واأللوية العسكرية مع 
السلطة املحلية إلعادة أماك املواطنني ووقف 

أي تصرف شاذ أو فردي هنا أو هناك.
وفـــي الـــواحـــد والــعــشــريــن مــن يــنــايــر/ كــانــون 
الــثــانــي 2020 اعــتــرفــت الــســلــطــة املــحــلــيــة في 
محافظة تعز باالستياء على منازل مواطنني، 
إذ أصدر محافظ تعز نبيل شمسان القرار رقم 
14 لسنة 2020 بتشكيل لجنة برئاسة عارف 
العميد  وعضوية  تعز  محافظة  وكيل  جامل 
منصور األكحلي، مدير شرطة تعز، والعميد 
ــان حــــرب املــحــور  ــ عــبــد الــعــزيــز املـــجـــيـــدي، أركــ
وقــائــد الــلــواء 170 دفـــاع جـــوي، وأنـــور سعيد 
قاسم القاضي ممثل عن األحــزاب السياسية، 
والخاصة  العامة  املمتلكات  وتسليم  لحصر 
وإخــائــهــا، حــســب قــاســم إبــراهــيــم البحيري، 
املدير العام للعاقات العامة بديوان محافظة 
اللجنة تلقت 40 باغًا من  أّكــد أن  الــذي  تعز، 

مواطنني عن نهب منازلهم. 
 7 مــن تسليم  إال  تتمكن  لــم  الــلــجــنــة  أن  غــيــر 
منازل فقط ألصحابها حتى أكتوبر/ تشرين 
لــتــلــك  مــلــكــيــتــهــم  إثــــبــــات  بـــعـــد   ،2020 األول 
العقارات، وصحة شكواهم التي تقدموا بها 
املحلية واألجهزة األمنية من خال  للسلطة 

إبراهيم  قاسم  تأكيد  امللكية، بحسب  وثائق 
»العربي الجديد«. البحيري لـ

ومن بني املنازل التي تمت إعادتها ألصحابها 
عــمــارة عــبــد املــلــك سعيد الــكــائــنــة فــي منطقة 
التحرير األســفــل والــتــي تــم االســتــيــاء عليها 
في 28 أغسطس/ آب 2015 من قبل مسلحني 
يــنــتــمــي مــعــظــمــهــم إلــــى الــــوحــــدات الــعــســكــريــة 
واألمــنــيــة بمحافظة تــعــز، وفــق بــاغ تــقــدم به 
وكيل مالك العمارة منصور محمد إلى املدير 
ــادة  ــام لــشــرطــة مــحــافــظــة تـــعـــز. وتـــمـــت إعــ ــعـ الـ
العمارة إلى مالكها في يونيو/حزيران 2020 
بعد متابعة مع الجهات املختصة وتوجيهات 
مـــن قــبــل مــحــافــظ تــعــز نــبــيــل شــمــســان وقــائــد 
الــلــواء خالد فاضل ووكيل  العسكري  املــحــور 
املحافظة السابق للشؤون األمنية والعسكرية 
اللواء عبد الكريم الصبري ومدير شرطة تعز 
العميد منصور األكحلي، حسبما يقول وكيل 

»العربي الجديد«. املالك لـ

لماذا توقف عمل لجنة 
حصر وإعادة الممتلكات؟

ــيـــري إن  ــبـــحـ ــه الـ ــيـ ــقــــول فـ فــــي الــــوقــــت الـــــــذي يــ
الــلــجــنــة املــكــلــفــة بــحــصــر املـــنـــازل مــاضــيــة في 
عــمــلــهــا بــحــصــر املـــنـــازل املــنــهــوبــة وإعــادتــهــا 
إلى أصحابها، وأنهم لن يتهاونوا في إعادة 
ممتلكات املواطنني وتحقيق األمن واالستقرار 
في ربوع املحافظة، يؤكد أحد أعضاء اللجنة 
ل عدم ذكر اسمه للموافقة على الحديث( 

ّ
)فض

أن عمل اللجنة متوقف بعد فشلها في تحقيق 
نــتــائــج مــرضــيــة فــي هـــذا املــلــف الــشــائــك وعــدم 
ينتمون  الذين  املسلحني  إجبار  على  قدرتها 
إلـــى وحــــدات عــســكــريــة وأمــنــيــة فــي املحافظة 
املـــنـــازل املــنــهــوبــة، حسبما يقول  عــلــى إخــــاء 

»العربي الجديد«.  لـ
وهو ما تؤكده واقعة رفض مسلحني إعادة 
ــة املــتــوفــي  عــقــار مــكــون مـــن 5 شــقــق إلـــى ورثــ
ــــذي يــقــع بــجــوار  شــمــســان ســعــيــد حــســن والــ
مـــحـــور تــعــز الــعــســكــري وســــط املـــديـــنـــة، رغــم 
فــي 21  الحصر  مــن لجنة  تسليمهم إشــعــارًا 
أيــلــول 2020، بــضــرورة إخــاء  مــن سبتمبر/ 
ــق تــأكــيــد  ــة، وفــ ــورثــ ــى الــ ــنـــزل وتــســلــيــمــه إلــ املـ
ــذي يــخــشــى الــكــشــف عـــن هويته  ــ أحـــدهـــم والـ
حتى ال يتم استهدافه، مشيرًا إلى أنهم سبق 
إلى وكيل محافظة تعز،  أن تقدموا بشكوى 
السادس عشر من  املخافي، في  القوي  عبد 
املنتمني  املسلحني  فيها  وحــــددوا  سبتمبر، 
إلــى اللواء 170 دفــاع جــوي والذين استولوا 
عــلــى مــنــزلــهــم فــي عـــام 2016، رغـــم بــعــده عن 
جبهات القتال، لكن األمر لم  يسفر عن شيء، 
ــتـــي حــصــلــت »الـــعـــربـــي  بــحــســب الـــشـــكـــوى الـ

الجديد« على نسخة منها.  
ــيـــاء عــلــى املـــنـــازل  ــتـ وتـــرتـــبـــط بــعــمــلــيــة االسـ
ــــاك مــــن قـــبـــل املــســلــحــني  ــ ــزاز املـ ــ ــتـ ــ ظــــاهــــرة ابـ
ــن يـــطـــلـــبـــون مـــبـــالـــغ مـــالـــيـــة كـــبـــيـــرة فــي  ــذيــ الــ
املــنــازل، حسب املحامي  الــخــروج مــن  مقابل 
الحميدي. وهو ما حدث مع مالك أحد املنازل 
املــنــهــوبــة بــمــديــنــة تــعــز )رفــــض الــكــشــف عن 
هويته خوفًا من املسلحني(، إذ يقول إنه دفع 
استعادة  ثمن  دوالرًا(   2350( ريــال  مليوني 
مــنــزلــه الـــواقـــع شـــرق مــديــنــة تــعــز مــن قبضة 
املــســلــحــني، وهــــو مـــا ال يــتــوفــر لــــدى آخــريــن 
يــشــعــرون بــالــخــوف مــن ضــيــاع مــنــازلــهــم أو 

حياتهم على يد قوات الشرعية.

الــحــكــومــيــة مــن جــهــة أخـــرى فــي مــــارس/ آذار 
2015، لــيــنــهــبــوا تــلــك املــــواقــــع، بــحــســب إفــــادة 

»العربي الجديد«. املليكي لـ

نهب ممتلكات 
العسكريين والمدنيين 

بــــــدأت ظــــاهــــرة املــــنــــازل املـــنـــهـــوبـــة بــالــتــكــشــف 
ــــوات الــحــكــومــيــة  ــقـ ــ ـــع تـــحـــريـــر الـ ــوازي مـ ـــتــ ــالـ بــ
مــنــاطــق شـــرق مــديــنــة تــعــز مــن قبضة جماعة 
الــحــوثــي فــي عـــام 2016، وفـــق إفــــادة املحامي 
توفيق الحميدي، مدير منظمة سام للحقوق 
والحريات، )غير ربحية مقرها جنيف تعنى 
ــان(، والــــــذي أكــد  ــ ــسـ ــ ــالـــدفـــاع عـــن حـــقـــوق اإلنـ بـ
»الــعــربــي الــجــديــد« رصــد 30 مــنــزاًل منهوبًا  لـــ
سابقني  عسكريني  إلــى  بعضها  ملكية  تعود 
انضموا إلى مليشيات الحوثي عقب انقابها 
على الحكومة الشرعية، وأخرى لتجار تركوا 
فــي مطلع عــام 2015،  الــحــرب  بــدايــة  منازلهم 
التماس  مناطق  ضمن  الواقعة  تلك  وخــاصــة 
شرق وغرب املدينة أو قرب مناطق مهمة من 
أن  يتوقع  الحميدي  لكن  العسكرية،  الناحية 
لــلــمــنــازل املــنــهــوبــة أكــثــر من  الــعــدد الحقيقي 
ذلــــك، خــاصــة وأن بــعــض الــضــحــايــا يخشون 
من الحديث إلى املنظمات الحقوقية أو حتى 

اإلباغ بعد ابتزاز وقتل بعضهم.
املنهوبة على أحياء  املــنــازل  وتــتــوزع خريطة 
»الجحملية، النقطة الرابعة، الجمهوري، صالة 
»املطار  وأحــيــاء  تعز،  مدينة  شــرق  واملجلية« 
القديم، بئر باشا، الحصب، عمد والدحي« في 
فــي وســط وشمال  ومــنــاطــق  الغربية  املنطقة 
وتبة  األســفــل،  »التحرير  أحــيــاء  تضم  املدينة 
والضبوعة، وعصيفرة، وجبل جرة،  األخــوة، 
ــكــــي«، وفـــق  ــــوج، وكــــابــــة واملــــوشــ ــزنـ ــ ــبـــل الـ وجـ
الحميدي،  املحامي  ومنهم  التحقيق  مصادر 
والــذي قال إن معظم من استولوا على منازل 
املقاومة  على  تعز محسوبون  فــي  املــواطــنــني 
الــشــعــبــيــة والـــتـــي انـــدمـــج بــعــض أفــــرادهــــا في 

وحدات الجيش الوطني نهاية عام 2015.
ــيـــاء مــســلــحــني  ــتـ ورصــــــد مـــعـــّد الــتــحــقــيــق اسـ
ــة عــســكــريــة تــابــعــة لــلــحــكــومــة  يــنــتــمــون أللـــويـ
الشرعية على ثاثة منازل تقع في أحياء آمنة 

200 منزل 
لنازحين من تعز 

نهبتها قوات 
»الشرعية«

فشلت لجنة حصر 
وإعادة الممتلكات 

في القيام 
بمهامها
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بالعينني،  وانفصال شبكي  عندي سكر 
وعملت عمليات شبكية، واآلن أعاني من 
ألم برجلي اليمنى بدون أي جروح مع ألم 
بأصبع القدم، وأسفل بطن الرجل يوجد 
شــبــه كــلــوهــات، أذهـــب لــدكــتــور جــلــديــة أو 

أوعية دموية وهل األمر حرج؟

السيد الكريم؛
املــشــاكــل الصحية  الــســكــري مــن  داء 
وعلى  عليها  السيطرة  يمكن  الــتــي 
آثــــارهــــا ومـــضـــاعـــفـــاتـــهـــا، مــــن خـــال 
اتــبــاع نظام غــذائــي جيد وممارسة 
ــــو عــن  ــة بــشــكــل مــنــتــظــم ولـ ــاضـ ــريـ الـ
ــومــــي ملـــدة  ــشــــي بـــشـــكـــل يــ ــريــــق املــ طــ
، والــــحــــفــــاظ 

ً
نــــصــــف ســـــاعـــــة مــــــثــــــا

عــلــى شــــرب الـــســـوائـــل الــخــالــيــة من 
السكريات واملواد الحافظة بكميات 
كــافــيــة بــشــكــل يـــومـــي، هــــذه األمــــور 
تــجــنــبــك الــــعــــديــــد مــــن املـــضـــاعـــفـــات 
يتم شفاء  الــلــه  شــاء  وإن   ،

ً
مستقبا

عينيك بشكل عاجل.
وبــالــنــســبــة لــلــقــدم الــســكــريــة، وهــي 
هناك  السكر،  مضاعفات  أشهر  من 
توقع  مــن خــالــهــا  يمكننا  أعــــراض 
الخطر وهل هناك مشكلة أم ال، ومن 

أهم تلك األعراض:
- األلـــم فــي ســمــانــة الــرجــل )الــجــزء 
ــــاق( والـــــــذي قــد  ــــسـ ــن الـ الـــخـــلـــفـــي مــ
يـــحـــدث أثـــنـــاء الــــراحــــة وغـــالـــبـــا ما 
يحدث عند املشي، كأن تمشي 10 
دقــائــق ثــم يــبــدأ األلـــم فــي السمانة 
وال تستطيع مواصلة املشي حتى 
ــاح. وهـــــــذا يـــــدل عـــلـــى ضــعــف  ــ ــرتـ ــ تـ
الــــــــدورة الـــدمـــويـــة الـــشـــريـــانـــيـــة أو 

ضيق في شرايني الساق.
- اخــتــفــاء شــعــر الــســاق مــع ضعف 
فـــي أظـــفـــار الـــقـــدم وتــغــيــر فـــي لــون 
الــجــلــد وشــقــوق فــي جــلــد القدمني 
ــدل عــلــى ضــعــف انـــتـــظـــام الــســكــر  تــ

وضعف في شرايني الساق.
وبــالــنــســبــة لــإلصــبــع، فــقــد تحتاج 
الــطــبــيــب وعـــمـــل تحليل  ملـــراجـــعـــة 
ــد )الـــــنـــــقـــــرس(، أو  ــيــ الــــيــــوريــــك أســ
ــادة فـــي أمـــاح  ــ قـــد يــكــون هــنــاك زيـ
الــجــســم طــاملــا ال تــوجــد جــــروح أو 
وتتم  جلدية،  التهابات  أو  كــســور 
مــراجــعــة طــبــيــبــك الـــعـــام أو طبيب 

األمراض الباطنة.
والعافية  الصحة  دوام  لك  نتمنى 

والسامة.
د. أحمد العاصي
 اخصائي الجراحة العامة

سؤال في الصحة

يبذل العلماء جهدهم للتوصل إلى عالجات فعالة وآمنة لفيروس كورونا الجديد،  ومن العالجات الواعدة بخاخة أنف 
لتقليل الحمل الفيروسي

بخاخات أنف لتقليل الحمل الفيروسي لكوفيد 19
أحمد سمير عبد الحميد

ــن بـــخـــاخـــات األنـــــف فـــي تقليل  نــجــح نــــوع مـ
الحمل الفيروسي الخاص بفيروس كورونا-
ـارس-2 في ما يمكن اعتباره نقلة نوعية  ـ سـ
في عاج الفيروس املسبب ملرض كوفيد-19.

بخاخة نونز لتقليل انتشار مرض 
كوفيد-19 قيد االختبار

نــت شــركــة ســانــوتــيــز SaNOtize نــتــائــج  ـ ـ ل ـ أعـ
جرَيت على نوع من 

ُ
التجارب السريرية التي أ

َبــت من أجــل تقليل  بخاخات األنــف التي ُجــرِّ
انتشار مرض كوفيد-19. 

ت أشارت إلى أن البخاخة 
َ
عِلن

ُ
النتائج التي أ

والتي  النيتريك،  أكسيد  لتي تحتوي على  ا
تعرف اختصارًا باسم نونز NONS، أظهرت 
أمـــانـــًا وفــاعــلــيــة فـــي عــــاج الـــفـــيـــروس، حيث 
تــشــار املـــرض، وتقليل مدته،  أمكنها منع انــ

وكذلك تقليل حدة األعراض في املصابني.
املرحلة الثانية من التجربة السريرية ثنائية 
79 مريضًا بكوفيد- 19 في  التعمية شملت 
اململكة املتحدة، وهذه التجربة جرت لتقييم 
فاعلية البخاخة في عاج الحاالت البسيطة 
من مرض كوفيد-19، والهدف الرئيسي كان 
مــقــارنــة الـــفـــارق فــي الــحــمــل الــفــيــروســي لــدى 
املـــرضـــى واملـــجـــمـــوعـــة الــضــابــطــة فـــي الــيــوم 

السادس من العدوى.

نتائج الدراسة
خِدَمت 

ُ
البخاخة التي أنتجتها الشركة است

ــــؤالء املـــرضـــى، ونــجــحــت  مــبــكــرًا فـــي عــــاج هـ
بوضوح في تقليل الحمل الفيروسي )وهو 
مقياس لعدد الجزيئات الفيروسية املوجودة 
فــي كــائــن حــّي معني أو بيئة معينة(، حيث 
انــخــفــض هـــذا الــحــمــل بنسبة تــصــل إلـــى 95 
باملائة لدى املرضى خال 24 ساعة، وبنسبة 

تصل إلى 99 باملائة خال 72 ساعة. 
ــم تـــســـجـــل أعـــــــــراض جـــانـــبـــيـــة كـــبـــيـــرة لـــدى  ــ لـ
املــشــاركــني فــي التجربة، وهــي النتائج التي 
تدعم املعلومات السابقة في التجارب التي 
أجـــريـــت فـــي كـــنـــدا. اســتــنــتــجــت الــــدراســــة أن 

سحر طلعت

يجتاح وباء كوفيد-19 الهند بوتيرة صادمة، 
حيث تضاعفت أعــداد الحاالت اليومية منذ 
أوائــل مــارس، رغم أنه قبل أشهر فقط، كانت 
بيانات األجسام املضادة تشير إلى أن أسوأ 
مراحل الوباء قد انتهت في الباد، ويحاول 
الباحثون في الهند اآلن تحديد سبب الزيادة 
غير املسبوقة، ويعتقد أن األسباب متعددة، 
منها ظهور ساالت أسرع انتشارا وأشد في 
العدوى، ومنها زيادة التفاعات االجتماعية 

غير املقيدة، وانخفاض تغطية اللقاح.
وتشهد الدول األوروبية مثل فرنسا وأملانيا 
ــاالت تفش كبيرة، وتبلغ دول مثل  ا حـ ــ

ً
أيــض

ــبـــرازيـــل والــــواليــــات املـــتـــحـــدة عـــن مــعــدالت  الـ
إصابة عالية تصل إلى حوالي 70 ألفا يومًيا، 
لكن اإلجماليات اليومية في الهند من أعلى 
املعدالت التي تم تسجيلها على اإلطاق ألي 

بلد منذ بدء الجائحة.

الساللة الهندية الجديدة
ــثـــني أن ســـرعـــة وحــجــم  ــاحـ ــبـ ــعـــض الـ يــعــتــقــد بـ
التفشي الحالي يشيران إلى طفرات ناشئة في 
الفيروس، وياحظ أن أســًرا بأكملها تصاب 
ــعـــدوى اآلن، عــلــى عــكــس املـــوجـــة األولـــــى،  ــالـ بـ

ويعزون هذا لوجود ساالت أكثر عدوى. 
تظهر بيانات املراقبة الجينومية أن املتغير 
B.1.1.7، الذي تم تحديده ألول مرة في اململكة 
املتحدة، أصبح الشكل السائد للفيروس في 
واليــة البنجاب الهندية، أما املتغير الجديد 
واملحتمل الذي تم تحديده ألول مرة في الهند 
ــر الــعــام املــاضــي والـــذي يثير املــخــاوف،  أواخـ
واملــعــروف بــاســم B.1.617، فهو الــســائــد في 
 1.617.B واليــة ماهاراشترا. لقد لفت النوع

أكدت الدكتورة منى املسلماني، املدير الطبي ملركز األمراض 
االنتقالية التابع ملؤسسة حمد الطبية بقطر، أن هناك أدلة 

واضحة على أن لقاحات كوفيد-19 في قطر توفر مستويات 
عالية من الحماية من الفيروس، كما أنها تحمي متلقي 

اللقاح من اإلصابة بحالة مرضية شديدة.
 فقد أظهرت التجارب السريرية املكثفة أن لقاحي »فايزر 
- بيونتيك« و»موديرنا« فعاالن بنسبة 95 % تقريبًا في 

الوقاية من عدوى كوفيد-19 املصحوبة بأعراض، وهذا يعني 
و اللقاح بأعراض حادة أو 

ّ
أنه من غير املرجح أن يصاب متلق

حالة مرضية شديدة في حال إصابتهم بفيروس كوفيد-19«. 
كذلك لم يتم تسجيل أي حالة وفاة بسبب كوفيد-19 في دولة 

قطر بني األشخاص الذين تلقوا جرعتي اللقاح. ومنذ بداية 

يناير 2021 تم إدخال 12,249 شخصًا إلى املستشفيات بسبب 
اإلصابة بكوفيد-19 ولم يكن من بينهم سوى 197 شخصًا 

فقط قد تلقوا جرعتي اللقاح، أي 1.6% فقط.
وتشير اإلحصاءات إلى أن األشخاص الذين لم يتلقوا 

التطعيم ضد كوفيد-19 في دولة قطر من جميع األعمار تزيد 
فرص دخولهم إلى وحدات املرضى الداخليني باملستشفى 
بسبب اإلصابة بكوفيد-19 بمقدار 61 مرة أكثر ممن تلقوا 

كامل التطعيم بجرعتي اللقاح«. وقد انخفضت فرص دخول 
الذين تلقوا جرعتي اللقاح إلى وحدات العناية املركزة، إذ لم 
تتجاوز 1 % من إجمالي حاالت كوفيد-19 التي تم إدخالها 

إلى وحدات العناية املركزة منذ مطلع العام.
)العربي الجديد(

االنتباه ألنه يحتوي على طفرتني تم ربطهما 
بزيادة قابلية االنتقال والقدرة على التهرب 
من الحماية املناعية، وتــم اكتشافه اآلن في 
20 دولـــة أخـــرى، وتــحــاول املعامل فــي الهند 
استنباته الختبار مدى سرعة انتشاره، وما 
ــدم مــن األفــــراد الــذيــن تــم تلقيحهم  إذا كــان الـ
يمكن أن يمنع العدوى. ويذكر أن الوضع في 
الهند يشبه ما حدث في أواخر العام املاضي 
 19-COVID في البرازيل، حيث تزامن ظهور
في مدينة ماناوس مع انتشار متغير شديد 
الــعــدوى ُيــعــرف بــاســم P.1، والـــذي ربــمــا كان 
قــادًرا على التهرب من املناعة التي تمنحها 

العدوى بالساالت السابقة.

التجمعات غير المقيدة
ــر يــــرى بــعــض الــعــلــمــاء  ــ وعـــلـــى الــجــانــب اآلخـ

يــانــات التسلسل الحالية ليست كافية  أن بــ
ات، حــيــث إن الــســالــة  ــذه االدعــــــــاء لــتــأكــيــد هــ
الـــجـــديـــدة ال تــشــكــل ســــوى جــــزء صــغــيــر من 

الزيادة في عدد اإلصابات في الهند.
ويقول سريناث ريدي، عالم األوبئة ورئيس 
مؤسسة الصحة العامة في الهند، إن ترك 
الناس على حريتهم يختلطون ويتنقلون 
ويسافرون أدى لعودة الجائحة بشكل أكثر 

البخاخة تساعد على التخلص من الفيروس 
بنسبة تصل إلى 16 مرة أكثر من املجموعة 
الضابطة، وهو ما يدعم االستخدام الطارئ 
لهذا النوع من العاج ملنع انتشار الفيروس 
ــابـــني بـــه خــــال هــذا  أو عــــاج املـــرضـــى املـــصـ

الوباء.

فوائد البخاخة نونز ومزاياها 
يعمل العاج الخاص بشركة سانوتيز على 
الفيروس ومنع تكاثره والتخلص منه  قتل 
خــال وجــوده في الجزء العلوي من الجهاز 
التنفسي )التجويف األنفي(، وهو ما يمنع 
الــفــيــروس مــن االنــتــشــار إلــى الــرئــة والتأثير 
فيها، وبالتالي يقلل مدة املرض والتأثيرات 

الناجمة عنه. 
ــا، تــحــتــوي الــبــخــاخــة عــلــى أكسيد  كــمــا ذكـــرنـ
ــو مــــركــــب يـــنـــتـــجـــه الـــجـــســـم  ــ ــ الــــنــــيــــتــــريــــك، وهـ
بالفعل، وله خصائص مضادة للميكروبات 
)كالبكتيريا والفطريات والديدان الطفيلية 
والــــفــــيــــروســــات(، وثــــبــــت تـــأثـــيـــره بـــفـــيـــروس 
كورونا - سارس -2 املسبب ملرض كوفيد-19. 
ــّد مركب أكسيد النيتريك دواًء جديدًا،  ــَع ال ُي
فقد جرت دراسة التأثيرات الطبية، والسمية، 
وبيانات السامة الخاصة به خال السنوات 
ــيــــد الـــنـــيـــتـــريـــك  ــات أكــــســ ــ ــئـ ــ ــزيـ ــ ــة، وجـ ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ املـ
املــوجــودة في البخاخة الجديدة تماثل تلك 
ستخَدم بالفعل لعاج ارتــفــاع ضغط 

ُ
التي ت

ــرئـــوي، وبــالــتــالــي ال يعتبر دواًء  الــشــريــان الـ
جديدًا ُيخشى من تأثيراته السلبية.

َعّد العاج الوحيد الجديد 
ُ
البخاخة نونز ت

ــل الـــفـــيـــروســـي  ــمـ ــه يـــقـــلـــل الـــحـ ــ ــبـــت أنــ الـــــــذي ثـ
نِتَجت 

ُ
باإلضافة إلى األجسام املضادة التي أ

ــيــــروس، ولـــكـــن هـــذه  ــفــ ــد بـــعـــض أجـــــــزاء الــ ضــ
تناَول فقط 

ُ
األجسام املضادة غالية الثمن وت

من طريق الوريد داخل املستشفيات، وهو ما 
ُيَعّد ميزة الستخدام البخاخة الجديدة. 

هـــذه الــبــخــاخــة املتنقلة قــد تــكــون فــعــالــة في 
ــتــالــي تقليل  تقليل انــتــشــار الــفــيــروس، وبــال
معدالت العدوى. استخدام هذه البخاخة قد 
 جديد 

ٍّ
يساعد بالتالي في منع حدوث تفش

 مساعدًا 
ً
للمرض، وبالتالي قد يكون عاما

في إعــادة فتح االقتصاد، وتقليل التأثيرات 
ــرة للجائحة الــتــي انتشرت  ــي ــب ــك الجانبية ال
كــالــنــار فــي الهشيم حــول الــعــالــم، وأثـــرت في 

الدول الغنية والفقيرة على حد سواء.

أكسيد النيتريك هو العالج الوحيد 
الذي يقلل الحمل الفيروسي 

)Getty( 19-لكوفيد

ألسئلكتم:
health@alaraby.co.uk

الطفرة الهندية الجديدة لفيروس كورونا

لقاحات كوفيد-19 تحقق نتائج مبشرة في قطر

الوضع في الهند يشبه 
ما حدث في أواخر العام 

الماضي في البرازيل

)Getty( أسباب تفاقم الوضع الوبائي في الهند قد يكون بسبب الطفرة الجديدة وقد يكون بسبب تخفيف اإلجراءات الوقائية
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عــنــفــًا، وحـــدث هـــذا مــع انــخــفــاض الــحــاالت، 
حيث تجمعت حشود كبيرة في التجمعات 
السياسية واالحــتــفــاالت الدينية وحفات 

الزفاف.
ربما ساهمت حملة التطعيم على مستوى 
ــــدأت فـــي يــنــايــر، فـــي زيــــادة  الـــبـــاد، والـــتـــي بـ
الـــحـــاالت، إذ تسببت فــي تخفيف إجــــراءات 
الصحة العامة، فوصول اللقاح جعل الجميع 
يــشــعــرون بـــاالرتـــيـــاح، حــيــث تــم إعــطــاء أكثر 
مــن 120 مليون جــرعــة، معظمها مــن نسخة 
هــنــديــة الــصــنــع مـــن لـــقـــاح أكــســفــورد-أســتــرا 
زيــنــيــكــا، ولــكــن هـــذا يــمــثــل أقـــل مـــن 10% من 
سكان الهند، وربما أصيب بعض األشخاص 
بالعدوى أثناء تلقي اللقاحات، ألن الحشود 
غالًبا ما تشارك مناطق انتظار العيادة مع 

املرضى الذين ينتظرون الفحص.



محمود الريماوي

اإلرباك الذي يبدو عليه املشهد االنتخابي 
ـان ومــا زال يمكن تفاديه،  فــي فلسطني كـ
وقــد جــاء خطاب الرئيس محمود عباس 
ــادات من  ــيــ ــاء الــخــمــيــس، بــحــضــور قــ مـــسـ
ــذا اإلربـــــــــاك، مــن  ــ فـــصـــائـــل، لـــيـــدلـــل عـــلـــى هـ
دون تبديده نهائيا، وذلك بصرف النظر 
عـــن الـــنـــيـــات الــوطــنــيــة الــحــســنــة، بـــإجـــراء 
انتخابات في القدس. إذ كان يفترض، منذ 
الــبــدايــة، قــبــل تــحــديــد مــوعــد االنــتــخــابــات 
التشريعية أن تــجــري مـــشـــاورات واســعــة 
ــة،  ــيـ ــم إقــلــيــمــيــة ودولـ ــع عـــواصـ ومــكــثــفــة مـ
ومـــع الــــدول دائــمــة الــعــضــويــة فــي مجلس 
األمــن، بشأن العزم على إجــراء انتخابات 
تــشــريــعــيــة طــــال األمــــد مـــن دون إجــرائــهــا 
ــاريـــخ آخـــر انــتــخــابــات.  مــنــذ عـــام 2006، تـ
لقد تم االنشغال بترتيب البيت الداخلي، 
وجـــرت اجــتــمــاعــات مــاراثــونــيــة للفصائل 
فــي الــقــاهــرة، وتـــم التجسير فــي املــواقــف 
بني حركتي فتح وحماس، وبدا كل شيء 
مهيأ للوفاء بــهــذا االســتــحــقــاق، غير أنــه، 
ــك، تــم إرجـــاء النظر فــي العقبات  خــال ذلـ
التي تضعها سلطة االحتال أمام إجراء 
االنـــتـــخـــابـــات فــــي الــــقــــدس، وذلــــــك خــافــا 
ع بني الطرفني في عــام 1995، 

ّ
التفاق موق

ــيـــب ســـابـــقـــا بــذلــك  ــزام  تــــل أبـ ــ ــتـ ــ ــد تــــم الـ ــ وقـ
االتفاق، علما أن االتفاق الذي تتنّصل منه 
تل أبيب حاليا مجحف،  حتى مع قبول 
إجـــــراء االنــتــخــابــات فـــي الـــقـــدس، إذ نص 

وائل السواح

يختلف الرئيس األميركي جو بايدن عن 
ســلــفــه تـــرامـــب فـــي مـــائـــة جـــانـــب وجـــانـــب، 
ولــكــن الـــفـــرق الــرئــيــس بينهما أن بــايــدن 
شديد التركيز، وال يسمح لنفسه أو ألحد 
ت مساره، فتراه يرّكز على جملة 

ّ
أن يشت

مـــن األمــــــور الـــتـــي تــشــغــل بـــالـــه فـــا يحيد 
عنها، بينما كان ترامب أشبه بالبهلوان 
الـــذي يقفز مــن حبل إلــى آخـــر، وكثيرا ما 
كان يسقط بني الحبال. بدا ذلك جليا في 
خطاب الرئيس بايدن في الكونغرس يوم 
األربعاء املاضي، وهو الخطاب التقليدي 
ــاء األمـــيـــركـــيـــون عند  ــرؤســ الـــــذي يــلــقــيــه الــ
ــمــهــم مــقــالــيــد 

ّ
ــوم عــلــى تــســل ــرور مـــائـــة يــ ــ مـ

ــة 
ّ
األمــــــور فـــي الــبــيــت األبــــيــــض، وهــــي ســن

ــهــا الــرئــيــس فــرانــكــلــني روزفـــلـــت في 
ّ
اســتــن

عا، رّكز بايدن على 
ّ
1933. وكما كان متوق

الــنــقــاط الــخــمــس األســاســيــة فــي أجــنــدتــه: 
ـــاء كــــوفــــيــــد -19؛ والـــبـــنـــيـــة  ـ ـ ـ ـ مـــكـــافـــحـــة وبـ
ـــر 

ّ
ــاخـــي؛ والـــتـــوت ــنـ الــتــحــتــيــة؛ والـــتـــغـــّيـــر املـ

ــرة. ولــــــم يــــحــــْد عــن  ــ ــجـ ــ ــهـ ــ ــنــــصــــري؛ والـ ــعــ الــ
 
َ
ــذه الــنــقــاط الــخــمــس إال قــلــيــا. لــم تحظ هـ
السياسة الخارجية إال بجزء ضئيل من 
الخطاب. واقتصرت على الصني وروسيا 
 
ّ
وإيران وأفغانستان. وكان من الواضح أن

الصني، بني الثاثة، تبوأت املرتبة األولى 
بــا مـــنـــازع. يـــدرك الــرئــيــس ومــســتــشــاروه 
أن الــــصــــني تـــســـيـــر بـــســـرعـــة صـــاروخـــيـــة 
لــتــعــزيــز اقــتــصــادهــا وقــوتــهــا الــعــســكــريــة 
والــتــكــنــولــوجــيــة، لــتــصــبــح الـــدولـــة األكــثــر 
أهــمــيــة وتـــأثـــيـــرا فـــي الـــعـــالـــم. ويــعــتــقــد أن 
الرئيس الصيني، شي جني بينغ، »جــاّد 
إلى حد بعيد« في أن يدفع باده في هذا 

االتجاه، كما قال في خطابه. 
ــادة املــســتــبــّديــن، يــنــظــر الــرئــيــس  ــقـ  الـ

ّ
كــكــل

شي باحتقار إلــى األنظمة الديمقراطية، 
ويعتبرها عاجزة عن املنافسة الحقيقية 
فــــــي الــــــقــــــرن الــــــحــــــادي والـــــعـــــشـــــريـــــن، ألن 
ــا 

ً
ــاٍع يــســتــغــرق وقــت ــمــ الـــحـــصـــول عــلــى إجــ

. وكـــان واضــحــا فــي خــطــاب بايدن 
ً

طــويــا
أن ذلــك يقلقه، ولــذلــك كــان تركيزه األكبر 

راتب شعبو

ــة الـــتـــي  ــاديــ ــتــــصــ تـــحـــت وطــــــــأة األزمـــــــــة االقــ
ــاء الفيروسي املقيم، تتعّرض  ــوب فاقمها ال
الــديــمــقــراطــيــة الــفــرنــســيــة لــضــغــوط جــّديــة 
ــتــــني، ويــجــمــعــهــمــا  ــاديــ ــعــ ــتــ مـــــن جـــهـــتـــني مــ
ــع، قبل أيــام، 

ّ
العداء للديموقراطية، فقد وق

عــســكــريــون فــرنــســيــون مــتــقــاعــدون، بينهم 
جــنــراالت ومــراتــب عــلــيــا، إضــافــة إلـــى أكثر 
من ألف عسكري، على رسالة بعنوان »من 
أجــــل اســـتـــعـــادة شــــرف حــكــامــنــا«، مــوّجــهــة 
إلى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، 
يــدعــونــه فيها إلــى »الــدفــاع عــن الوطنية«، 
ــتـــزايـــدة«،  ــع حـــد »لـــهـــذه الــفــوضــى املـ ــ ووضـ
ــن حـــرب  ــ ــبــــاد ومـ رون مــــن تــفــكــك الــ

ّ
ويـــــحـــــذ

ــــــع عــلــى 
ّ
ــيـــة، ويـــــهـــــّددون بـــالـــتـــدخـــل. وق ــلـ أهـ

الرسالة، حتى اآلن، أيضًا 18 عسكريًا في 
الخدمة، بينهم ضباط، وقــد صــّرح رئيس 
أركــــان الــجــيــش أنـــه ســتــتــم مــعــاقــبــة هـــؤالء، 
بناء على طلب وزيرة الجيوش الفرنسية، 

فلورانس بارلي.
كتب الرسالة جان بيير فابر بروناداك، وهو 
جــنــرال درك متقاعد، صــدر لــه فــي مــارس/ 
آذار املاضي كتاب بعنوان »ملعونو فرنسا، 
بني القتل اإلعامي والعنف اليومي«، يتهم 
فيه اإلعــام الفرنسي بتقليل خطر العنف 
الذي ُيمارس على الفرنسيني، وينتقد تهمة 
الفاشية التي تاحق كل من يعّبر عن حبه 
لوطنه، أو عن تحفظه على اإلســام، أو كل 
من يمتدح الـــزواج املتغاير. ويتساءل إلى 
متى سيقبل الفرنسيون تساهل املسؤولني 
الـــذيـــن يــفــتــرض بــهــم الـــشـــرف، والــحــكــومــة 
الفاقدة للشجاعة، مع العنف الذي يذهبون 
ضحية له. ويكّرر هذا الجنرال في مقاباته 
كلمة »الخوف« على أنها أفضل ما يصف 
ــة اخــتــيــار نشر  ــال. ال يــخــلــو مـــن الـــداللـ ــحـ الـ
ــيـــســـان(، وهــو  ــة فـــي )21 إبـــريـــل/ نـ ــالـ الـــرسـ
تاريخ ما عرف باسم »انقاب الجنراالت« 
في الجزائر ضد ديغول واتهامه بالخيانة، 
ألنه يريد أن يتخلى عن الجزائر الفرنسية. 
فــــي الـــحـــالـــتـــني، يـــتـــصـــل األمـــــــر بــمــواجــهــة 
اآلخــر، في املــّرة األولــى خــارج فرنسا، وفي 
الثانية داخل فرنسا. تتجاوز هذه الرسالة 
ــكـــريـــة« مـــبـــدأ الـــتـــحـــفـــظ الــســيــاســي  »الـــعـــسـ
املفروض على الجيش، »الصامت الكبير« 

كما يسّمونه في فرنسا.
على أرضــيــة حـــوادث العنف الــفــرديــة التي 
ــقـــع بــــني حــــني وآخـــــــر فــــي فـــرنـــســـا، وكــــان  تـ
ــيــــرًا حــــادثــــة طـــعـــن الــشــرطــيــة  جـــديـــدهـــا أخــ
فـــي مــنــطــقــة رامـــبـــويـــيـــه قــــرب بــــاريــــس، في 
23 إبــريــل/ نيسان، على يــد شــاب تونسي 
دخــــل إلــــى فــرنــســا فـــي 2009 بــطــريــقــة غير 
شرعية، وقيل إنه صاح »الله أكبر« قبل أن 
يغدر بالشرطية، وقبل أن يسقط صريعًا 
برصاص أحد زمائها. وعلى خلفية األزمة 
االقتصادية التي تعيشها فرنسا، وكانت 
مصدر احتجاجات اجتماعية واسعة، كان 
أبرزها حركة السترات الصفراء وإضرابات 
عمال السكك الحديدية، من املفهوم أن يبرز 
نزوٌع مضادٌّ للديموقراطية، يميل إلى حكم 
القوة والقبضة الحديدية، وال غرابة في أن 
يكون العسكريون في طليعة املعبرين عن 

هذا امليل.
ـــوم جــــيــــدًا أن يـــتـــلـــقـــف الـــيـــمـــني  ـــهـ ــفـ ـ ـــن املـ ـ مـ
الــفــرنــســي املـــتـــطـــّرف )الــتــجــمــع الــوطــنــي( 
هذه الرسالة، التي تعبر عن نزعة قومية 
متطّرفة، وأن تطلب رئيسة التجمع، مارين 
لــوبــني، مــن هـــؤالء الــعــســكــريــني االنــضــمــام 
إليها فــي »املــعــركــة مــن أجــل فــرنــســا«، ذلك 

جيرار ديب

 
ّ
خــــال الـــحـــرب الــعــاملــيــة الــثــانــيــة، وفــــي عــز
املعارك التي كانت بريطانيا تخوضها، قال 
أحدهم لرئيس وزرائها، ونستون تشرشل: 
»الـــخـــراب عـــّم الـــبـــاد، واالقـــتـــصـــاد تــراجــع، 
ــرّد األخــيــر  ــ والــــرشــــوة تـــطـــاول الــجــمــيــع«. فـ
: »هل قضاؤنا بخير«؟ جاءه الجواب: 

ً
سائا

»نــــعــــم«، فــــــأردف حــيــنــهــا: »إذن بــريــطــانــيــا 
ــي الـــحـــرب  ــ ــا كــــانــــت فـ ــيـ ــانـ بــــخــــيــــر«.  بـــريـــطـ
تجابه عدًوا خارجًيا، فيما ظهر التضامن 
ــذا شــعــر  ــ الـــداخـــلـــي فــــي أبـــهـــى تــجــلــيــاتــه. لـ
الجسم القضائي في بريطانيا بمسؤولية 
وطنية. أّمـــا فــي لبنان، فكيف تــريــدون من 
القضاء أن يكون بخيٍر طاملا لبنان يجابه 
خارجًيا أعداء يحاولون تركيعه ألخذه في 
 عن داخل متآمر ومنقسم 

ً
محورهم، فضا

على ذاتــه، ويعيش تناقضات دخلت حتى 
في الجسم القضائي نفسه؟

بعد ثمانني عاًما من إجابة تشرشل، نسأل 
ــســؤال نفسه في لبنان، ليأتينا الجواب:  ال
 قضاءه ليس بخيٍر، 

ّ
»لبنان ليس بخيٍر، ألن

ولن يكون«، طاملا تخنقه السلطة السياسية 
بوصايتها وتهيمن عليه، وطاملا ارتضى 
ــــا االنـــتـــفـــاض 

ً
هــــو نــفــســه الـــخـــضـــوع رافــــض

والــتــحــرر. كـــاد مشهد صـــراع الصاحيات 
بــني مــّدعــي عــام التمييز ومــّدعــي عــام جبل 
لبنان أن يكون أشبه برسٍم سوريالي في 
ذهن اللبناني الذي لم يعتد أن يرى تمّرًدا 
ــا داخــل الجسم  ا وضياًعا وصــراًع

ً
وتخبط

 
ّ
 اللبناني يــدرك تماًما أن

ّ
القضائي. مع أن

مؤسسة القضاء، كغيرها من املؤسسات، 
دخــلــت فيها املــحــاصــصــات واملحسوبيات 
 ثقته في هذه املؤسسة 

ّ
 أن

ّ
والوساطات، إال

ال يريدها أن تتزعزع، كي ال ينهار ما تبقى 
من وطــن. حــرب الصاحيات بــرزت للعلن، 
بعدما داهــمــت القاضية غــادة عــون شركة 
ــلـــع، بعد  لــتــحــويــل األمـــــــوال بــالــكــســر والـــخـ
رفض األخيرة تسليم داتــا املعلومات لها، 
مــتــذّرعــة بـــأن ال صــاحــيــة لـــدى الــقــاضــيــة، 
ت يدها بقرار يمنعها من النظر 

ّ
بعدما ُكف

في الجرائم املالية وجرائم االتجار بالبشر 
واملخّدرات وجرائم القتل.

يبدو أن الكباش السياسي في لبنان تحول 
إلـــى كــبــاش قــضــائــي، فــمــن يــراقــب الــســاحــة 
ــتــي استنفرت   األيــــام ال

ّ
اللبنانية يـــدرك أن

فــيــهــا وســائــل اإلعــــام لــنــقــل مــا يــحــدث في 
تلك الــشــركــة كــانــت شبه خالية مــن خــروق 
سياسية، وال سيما فــي مــوضــوع تشكيل 
 
ّ
الـــحـــكـــومـــة. هــــذا مـــا يــعــطــي انـــطـــبـــاًعـــا بـــأن
تصفية الــحــســاب بــني الــســيــاســيــني أخــذت 
 هذه املرة، من باب القضاء. 

ً
 مختلفة

ً
وجهة

االتــفــاق على أن يتم االقــتــراع فــي مكاتب 
البريد اإلسرائيلية، كما حدث في العامني 
1995 و2005 ولانتخابات الرئاسية في 
عام 2006. وقد تذّرعت سلطات االحتال 
بـــــأن صـــعـــوبـــاٍت لــوجــســتــيــة تـــحـــول دون 
مشاركة جميع الناخبني، وفي الحصيلة 
تـــم الـــســـمـــاح لـــعـــدد يـــزيـــد قــلــيــا عـــن ستة 
آالف بــــاالقــــتــــراع. فــــي هـــــذا الــــعــــام 2021، 
يزيد عدد املسّجلني عن 21 ألف شخص، 
ومعنى ذلك أنه حتى لو استجابت سلطة 
االحـــتـــال لــحــق املــقــدســيــني فـــي االقـــتـــراع، 
ــإن أقـــل مــن ثــلــث الــنــاخــبــني ســـوف ُيــتــاح  فـ
لهم ممارسة هذا الحق. وال يتعلق الحال 
بـــالـــعـــدد املــــتــــاح لــــه حــــق االقـــــتـــــراع فــقــط، 
بـــل إن الــتــصــويــت فـــي مـــراكـــز إســرائــيــلــيــة 
ــن املـــقـــدســـيـــني أشــــبــــه بــجــالــيــة  ــ يـــجـــعـــل مـ
أجنبية فــي مدينتهم. ومــع ذلــك، يتنصل 
ــلـــيـــون مـــن االتــــفــــاق. غــيــر أن تل  ــيـ االســـرائـ
أبــيــب، وبــعــيــدا عــن الــضــجــيــج، ســعــت هــذا 
العام إلى عرقلة إقامة االنتخابات، ليس 
فــي الــقــدس الشرقية املحتلة وحــدهــا، بل 
فـــي عـــمـــوم الــضــفــة الـــغـــربـــيـــة، وذلـــــك حني 
ــاد األوروبـــــــــي الــحــق  ــحــ رفـــضـــت مـــنـــح االتــ
فــي مواكبة عملية االنــتــخــابــات، ومراقبة 
ات.  عمليات االقتراع، وما يليها من إجراء
فيما عّبرت عن رفضها إجــراء انتخابات 
في القدس بإعطاء أجوبة شفوية سلبية 
رافـــضـــة لـــألمـــر، ثـــم تـــذّرعـــت بــعــدئــذ بــعــدم 
تشكيل حكومة إسرائيلية جــديــدة للبّت 
في املسألة. مع أنه كان جل املطلوب تفعيل 

ــرات اإليجابية التي صــدرت عن 
ّ

مع املــؤش
هذه اإلدارة، وبالذات طي الصفحة الكالحة 
ملــا سميت »صــفــقــة الـــقـــرن«، والـــعـــودة إلــى 
األخــــذ بــمــبــدأ حـــل الـــدولـــتـــني. وذلــــك جنبا 
إلـــى جــنــب مــع الــتــواصــل مــع الــــدول دائــمــة 
العضوية فــي مجلس األمـــن الــتــي ترفض 
التسليم باألمر الواقع في القدس املحتلة 

)القدس عاصمة لاحتال(.
ــرار بـــإرجـــاء  ــ ــى قـ ــ  واآلن، ومــــع الـــتـــوصـــل إل

االنــتــخــابــات، بأغلبية كبيرة فــي اجتماع 
القيادات برام الله، وبغياب ممثلي حركي 
حـــمـــاس والـــجـــهـــاد االســــامــــي، وهــــو قـــرار 
كــان متوقعا، فــإن الخشية أن يتحول هذا 
االســتــحــقــاق إلـــى مــوضــوع لــنــزاع داخــلــي، 
عــــوض أن يـــكـــون مــنــاســبــة لــلــضــغــط على 
االحتال. وذلك ناجم في األساس عن اإلدارة 
الــخــاطــئــة لــهــذا االســتــحــقــاق، الــتــي تقلبت 
بني االستعجال والحماسة الشديدة وبني 
التباطؤ والتريث، بغير ما تمحيٍص كاٍف 
لــلــظــروف الــســيــاســيــة وإلمــكــانــيــة تحسني 
هــذه الــظــروف فــي أمــد قــريــب. علمًا أنــه لو 
كــانــت الــعــاقــات أفــضــل مما هــي عليه بني 
الفصائل والتيارات السياسية، ولو كانت 
ـــدار بنسق جماعي وعــدم تغليب 

ُ
األمـــور ت

املصالح الحزبية والفئوية على االلتزامات 
الوطنية ملا وصلت األمــور إلى ما وصلت 
إلــيــه مـــن اضـــطـــراب وتــخــبــط. واملـــهـــم اآلن، 
وبعد هــذا اإلربــاك الــذي كــان يمكن تفاديه 
حسن السلطة، ومعها 

ُ
ــحــد مــنــه، أن ت أو ال

بــقــيــة الـــفـــصـــائـــل، إدارة املـــرحـــلـــة املــقــبــلــة، 
بالتمّسك بــإجــراء االنتخابات التشريعية 
في أقرب اآلجال، وفي جميع أنحاء الوطن 
)أراضــي العام 1967( وأن يتم طرح شعار 
ــا،  ــبـ ــانـ »ال انـــتـــخـــابـــات بـــــــدون الـــــقـــــدس« جـ
واالستعاضة عنه بسياسة عنوانها بذل 
كــل الجهود إلجـــراء االنــتــخــابــات فــي أقــرب 
وقــت، وفــي كل مكان من األراضــي املحتلة. 
وذلــك حتى ال يفيد الطرف اآلخــر من قرار 
التأجيل، واستخاص نتيجة مفادها بأن 

االحـــتـــال نــجــح فـــي تــعــطــيــل االنــتــخــابــات. 
حـــقـــا أعــــــاق االحـــــتـــــال حـــتـــى اآلن تــنــظــيــم 
العملية االنتخابية، غير أن ذلك ينبغي أن 
يزيد التمّسك بإجرائها، بوضع األطــراف 
اإلقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة واإلقــلــيــمــيــة املعنية 
أمـــام مــســؤولــيــاتــهــا، بــإلــزام الــقــوة القائمة 
 عن سلوكها العنصري 

ّ
باالحتال بالكف

والتخريبي، وتــكــريــس خــاصــةٍ سياسيةٍ 
تفيد بأنه ال يكفي أبدًا أن تجري انتخاباٌت 
لدى الجانب اإلسرائيلي، بل ال بد للجانب 
ــات في  ــابـ ــخـ ــتـ الــفــلــســطــيــنــي أن ُيـــجـــري االنـ
ــظــــروف،  ــي أفـــضـــل الــ األراضـــــــــي املـــحـــتـــلـــة فــ
وضــمــن أفــضــل املــعــايــيــر، مـــن أجـــل توفير 
بــيــئــة مــنــاســبــة إلعـــــــادة تـــحـــريـــك الــعــمــلــيــة 

التفاوضية. 
وخـــــــــال ذلـــــــــك، مـــــن دواعــــــــــي االســـتـــبـــشـــار 
ـــــرار بــــأهــــمــــيــــة االنــــتــــفــــاضــــة  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ أن يــــتــــم اإلقـ
الــشــعــبــيــة الــســلــمــيــة فـــي خـــطـــاب الــرئــيــس 
محمود عــبــاس، بعد طــول حظر للنشاط 
الجماهيري وتقليلٍ من أهميته. وحسنا 
أيــضــا التوجه إلــى تشكيل حكومة وحــدة 
ــاع  ــمـ ــتـ وطــــنــــيــــة، كــــمــــا أســــفــــر عـــــن ذلـــــــك اجـ
الــقــيــادات، علما أن تشكيل حــكــومــة كهذه 
يتبع عادة إجراء االنتخابات ويكون ثمرة 
لها. واملأمول واملطلوب، في جميع األحوال، 
أن ينشط السجال السياسي ُملتزما بروح 
املسؤولية الوطنية العالية، وأال يؤّدي إلى 
تــجــديــد الــتــنــاحــر والــقــطــيــعــة بــني مكونات 

البيت، بما يكّرس االنقسامات الساّمة.
)كاتب من األردن(

خارجيا على الصني؛ ولذلك أيضا حاول 
أن يــشــّد مـــن عــزيــمــة مــواطــنــيــه وقــادتــهــم 
ليثبتوا ألنفسهم وللصني  السياسيني، 

عكس ذلك.
وكـــان فــي صــوتــه نــبــرة أســـى، وهـــو يقول 
إنه، خال محادثاته مع قادة العالم، وقد 
تحّدث مع أكثر نحو 40 منهم، قد حاول 
أن يبنّي لهم »أن أميركا عادت إلى الساحة. 
وهــل تعرفون مــاذا يقولون؟ مــا هــو أكثر 
تــعــلــيــق أســـمـــعـــه مـــنـــهـــم؟ إنـــهـــم يـــقـــولـــون، 
ناحظ أن أميركا قد عــادت إلــى الساحة. 
 
ّ
لكن إلــى متى؟ ولكن إلــى مــتــى؟«. ثــّم حث
ظهر لهم ليس 

ُ
األميركيني أن »علينا أن ن

فقط أننا قد عدنا، ولكننا عدنا لكي نبقى، 
ولن نفعل ذلك بمفردنا. سوف نفعل ذلك 
ــيـــادة مـــع حــلــفــائــنــا« .. ذلــك  ــقـ مـــن خــــال الـ
أنــه ال يمكن لدولة واحــدة أن تتعامل مع 
جميع األزمات التي يشهدها عصرنا، من 
اإلرهــاب إلــى االنتشار الــنــووي، والهجرة 
الــجــمــاعــيــة، واألمـــــن الــســيــبــرانــي، وتــغــيــر 
 عما نشهده اآلن من األوبئة.

ً
املناخ، فضا

ــنّي لــنــظــيــره  ــبـ ــا أن يـ وحــــــاول بـــايـــدن أيـــضـ
ــن يــتــهــاون معه اقتصاديا  الصيني إنــه ل
ــوق  قـ ـ ـ ـال حـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـ ــا وال فـ ـ ــريـ ـ ـكـ ـ ـ ــسـ ـ وال عـ
اإلنسان، مرّكزا على أن أميركا ستقف في 
وجـــه املــمــارســات الــتــجــاريــة غــيــر الــعــادلــة 
الــتــي تــقــّوض مــكــانــة الــعــمــال األمــيــركــيــني 
والصناعات األميركية »مثل الدعم الذي 
تــقــّدمــه الــدولــة إلــى العمليات والــشــركــات 
املــمــلــوكــة لــلــدولــة وســـرقـــة الــتــكــنــولــوجــيــا 
ــل إنـــه  ــيـــة واملـــلـــكـــيـــة الـــفـــكـــريـــة«. بــ ــيـــركـ األمـ
ــــح بــاســتــخــدام الـــســـاح؛ وقــــال إنــــه أبــلــغ 

ّ
مل

الــرئــيــس شـــي بـــأن بــــاده ســتــحــافــظ على 
وجود عسكري قوي في منطقة املحيطني، 
الهندي والــهــادي، قبل أن يضيف: »ليس 

لبدء نزاع، بل ملنع اندالعه«.
ــة الـــثـــانـــيـــة فــي  ــبــ ــرتــ ــا املــ ــ ــيـ ــ ــــت روسـ

ّ
واحــــتــــل

الـــجـــانـــب الــــخــــارجــــي مــــن خـــطـــاب بـــايـــدن، 
حــيــث أّكـــــد أنــــه ال يــســعــى إلــــى الــتــصــعــيــد، 
ولكنه لــن يتساهل مــع الــســلــوك الــروســي، 
ألن »أفــعــالــهــم ســتــكــون لــهــا عـــواقـــب«، ومــع 
ذلك رحب بالتعاون مع روسيا في مجال 

أن الــطــرفــني يعتقدان أن مــصــدر الــشــر في 
فرنسا غير فرنسي.

ــــام الــــســــيــــاســــي أو الــــنــــزوع  ـ ـ ـ ـ ـ يـــشـــكـــل اإلسـ
ــد  ــام )islamisme( أحـ ـ ــإلسـ ـ ــي لـ ــاسـ يـ ـ ـ ــسـ الـ
ــاد  أهــــــــم مـــــحـــــّرضـــــات هــــــــذا الـــــــنـــــــزوع املــــضــ
لــلــديــمــوقــراطــيــة الـــذي تعبر عــنــه الــرســالــة، 
ــة تــاويــنــه لـــدى شــرائــح  ــــذي يــمــكــن رؤيــ والـ
كثيرة من النخب الفرنسية. تنبع إشكالية 
اإلســـــام الــســيــاســي فـــي فــرنــســا مـــن بنيته 
ــتــــي تــعــطــيــه وجــــوهــــًا عـــديـــدة  ــة الــ ــلـ ــاتـ املـــخـ
متداخلة. فهو يجمع بني الحقوق الدينية 
التي يشترك فيها مع بقية الديانات ونزعة 
الــســيــطــرة الــكــونــيــة الـــتـــي يـــتـــفـــّرد بــهــا عن 
بقية الديانات. هذه خلطة مقلقة في البلد 
الديموقراطي، ممارسة الحق الديموقراطي 
الطبيعي باعتباره ديــنــًا، يرافقها تصور 
ــهــــدف إلــــــى تــقــويــض  بـــعـــيـــد غـــيـــر مـــعـــلـــن يــ
الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة. يــــــزداد األمـــــر تــعــقــيــدًا مع 
مسعى اإلساميني إلى الدفاع عن املسلمني 
املــعــّرضــني للتهميش أو للتمييز السلبي 
ــي، فــيــكــتــســب بـــذلـــك صــبــغــة  ــواحــ ــي الــــضــ فــ
يسارية تقّربه من بعض اليسار الفرنسي، 
أو تجعل هذا يقترب منه. هذه البنية هي 
ما ينشئ حساسية شديدة لدى الفرنسيني 
تجاه الرموز الدينية اإلسامية، ليس ألنها 
رمــوز ديــن مغاير، بــل ألنها رمــوز مشروٍع 
ــر، يــســتــهــدف نـــمـــط حــيــاة  ــايـ ــغـ ســـيـــاســـي مـ
الفرنسيني، وال يشبه املشاريع السياسية 
الــتــي تــتــصــارع فـــي إطــــار الــديــمــوقــراطــيــة، 
بـــل هـــو مـــشـــروٌع يــتــعــارض فـــي الــعــمــق مع 
الديموقراطية وفــق املــبــدأ اإلســامــي الــذي 

يقول »قانون الله فوق قانون البشر«. 
ال يــعــنــي هــــذا الـــكـــام الـــقـــول إنــــه ال يــوجــد 
مسلمون مــتــديــنــون ومــكــتــفــون بإسامهم 
ــاء أصــــــحــــــاب األديــــــــــان  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ديــــــنــــــًا، مــــثــــل اكـ
األخــــــــرى، لــكــنــه يــعــنــي أن وجــــــود فـــئـــة مــن 
الــفــاعــلــني اإلســـامـــيـــني الــســيــاســيــني الــذيــن 
يجمعون الدين إلى سياسة السيطرة غير 
الديموقراطية يجعل من املسلمني جميعًا، 
فــي نظر الفرنسيني، مخزونًا وبيئة لهذه 
ــوء، يــمــكــن فهم  الـــســـيـــاســـة. عــلــى هــــذا الــــضــ

إشكالية الوجود اإلسامي في فرنسا. 
إذا كان اليسار الفرنسي ينظر إلى مسلمي 
فرنسا من منظور ديموقراطي، بوصفهم 
مجرد أقلية دينية، ومن منظور اجتماعي 
اقــتــصــادي، بــوصــفــهــم مهمشني ومفقرين 
ــلــــى هــــذا  وســـــكـــــان ضــــــواحــــــي، ويـــتـــقـــبـــل عــ
األساس اإلساميني مناضلني ضد مظالم 
اجتماعية، فإن اليمني الفرنسي يرّكز على 

ــيـــار األزرق  ــتـ فــبــيــنــمــا كــــان الــــصــــراع بـــني الـ
)املـــســـتـــقـــبـــل(، بــــرئــــاســــة ســـعـــد الــــحــــريــــري، 
ــر(، املــتــمــثــل  ــ ــــحـ ــنــــي الـ واألورانــــــجــــــي )الــــوطــ
برئيس الجمهورية ميشال عـــون، وخلفه 
الــوزيــر بــاســيــل، بــشــأن صــاحــيــات تشكيل 
الحكومة، وتفسيرهما املـــواد الدستورية 
 بما ينسجم مع مصالحه، انسحب هذا 

ّ
كل

الصراع إلى الجسم القضائي، حيث ناصر 
فريق التيار الوطني القاضية غــادة عون 
فـــي مـــوضـــوع شــركــة تــحــويــل األمـــــــوال، في 
حني نــزل تيار املستقبل لدعم قــرار النائب 
العام التمييزي، القاضي غسان عويدات، 
املـــطـــاِلـــب بــســحــب املـــلـــف مـــن يـــد الــقــاضــيــة، 

وتسليمه إلى قاض آخر.
 في إحالة القاضية إلى 

ّ
 بعضهم أن

ّ
 لذا، ظن

هيئة التفتيش القضائي ودعـــوة مجلس 
الــقــضــاء األعــلــى لــاســتــمــاع إلــيــهــا تعطيا 
 العكس قد حصل، فقد أصّرت 

ّ
لعملها، لكن

ــلـــف، والــتــحــقــيــق  الــقــاضــيــة عــلــى ســحــب املـ
ــيـــف ال، وتـــحـــّركـــهـــا مــــرّحــــب بــــه مــن  فـــيـــه. كـ
دوائــر القرار في القصر الجمهوري، إذ لن 
يتنازل الرئيس ميشال عــون عن موضوع 
الــتــدقــيــق الــجــنــائــي الــــذي يــعــتــبــره اإلنــجــاز 
األخير الذي سيقّدمه للبنانيني عند نهاية 
واليــتــه. من هنا، ال تشكل مداهمة الشركة 
ا 

ً
املعنية بتحويل األمــوال إلــى الخارج ملف

ــا تــبــّت فــيــه قــاضــيــة بــالــنــســبــة للتيار  ــادًيـ عـ
األورانــجــي، بل يعني املواجهة الكبرى مع 
السلطة العميقة. تلك السلطة التي تتضمن 
رجــال سياسة وديــن وأمــن وقضاء ورجــال 
مـــال وأعـــمـــال وأصـــحـــاب مـــصـــارف، شــّكــلــوا 
مًعا ما عرفت »بالسياسة الحريرية« التي 
استحكمت بمفاصل الحياة السياسية في 

الباد بعد اتفاق الطائف 1991.
ا من الصراع الداخلي  لذا، بات القضاء جزًء
القائم في لبنان، ال بل رأس حربته، حيث 
تأخذ املشهدية الحالية امــتــداًدا لانقسام 
العمودي بني األفرقاء في الداخل، وربطها 
بمحاور الخارج. فصمت حزب الله وغيابه 
ــلــعــة إلــى 

ّ
عــمــا يــحــدث تــرّدهــمــا مــصــادر مــط

ارتــيــاحــه إلضــعــاف الساحة اللبنانية، كي 
يتمّكن من أخذ لبنان املترهل إلى محوره 
الرئيسي ومركزيته طــهــران. بينما يعتبر 
 ضــرب هيبة القضاء سيقضي 

ّ
بعضهم أن

على آمال الرئيس عون بالتدقيق الجنائي، 
ولن يبقى هناك من يحاسب، في حني يأمل 
فريق العهد في لعبة القضاء بجّر خصومه 
ــأتــــي بــتــحــقــيــق  ــٍة تــ ــيــ ــلــ ــاٍت داخــ ــويــ ــســ ــى تــ ــ إلــ
 

ً
ا من تشكيل الحكومة وصوال إنجازات، بدًء
ــطــريــق وتعبيدها ملرحلة ما  إلــى تمهيد ال

بعد انتهاء والية الرئيس عون.
)كاتب لبناني(

االتــفــاق الــســابــق، وعـــدم الــتــدخــل فــي هذه 
االنتخابات باعتبارها شأنًا فلسطينيا، 

وليست شأنا إسرائيليا.
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة قــد  ــلـــطـ والـــــبـــــادي أن الـــسـ
قـــّدرت أنــه مــا إن يتم اإلعـــان عــن مواعيد 
إجراء االنتخابات، حتى يتجند »املجتمع 
ــذات االتــــحــــاد األوروبـــــــي  ــ ــالـ ــ الـــــدولـــــي«، وبـ
وعـــواصـــم إقــلــيــمــيــة فــاعــلــة، لــلــضــغــط على 
إسرائيل لحملها على تسهيل إنفاذ هذا 
االستحقاق بغير عراقيل، مع التغافل عن 
ــتــراجــع فــي مكانة القضية الفلسطينية  ال
إقــلــيــمــيــا ودولـــيـــا، وعـــن انــشــغــال عــواصــم 
ــنـــة فــــي الــيــمــن  ــتــــطــــورات ســـاخـ املـــنـــطـــقـــة بــ
ــعـــراق ولــيــبــيــا وســـوريـــة وشـــرق البحر  والـ
املتوسط وأوكرانيا، وعودة الحرب الباردة 
ــا يــســتــدعــي  ــن، مــ ــطــ ــنــ بــــني مـــوســـكـــو وواشــ
بـــــذل جـــهـــود مـــضـــاعـــفـــة، وحـــتـــى تــســخــني 
األجــواء. وكان األمر وما زال يستحق شن 
مــعــركــٍة ســيــاســيــٍة عــنــوانــهــا وفــحــواهــا أن 
ــة البناء  سلطة االحــتــال تعمل على إعــاق
ــمــؤســســات الفلسطينية،  ــل الــديــمــقــراطــي ل
ــذي تــنــتــقــل فـــيـــه مــن  ــ وأنــــهــــا فــــي الــــوقــــت الــ
انتخابات إلــى أخــرى، في غضون عامني، 
ــنــكــر عــلــى الــطــرف اآلخـــر ممارسة 

ُ
فــإنــهــا ت

حــقــه فــي إرســــاء حــيــاة ســيــاســيــة طبيعية 
ومزدهرة وفقا للمعايير العصرية. وكان 
األمر وما زال يقتضي اهتبال وصول إدارة 
ديــمــقــراطــيــة إلـــى الــبــيــت األبــيــض مــن أجــل 
بسط هذه القضية، ووضعها على جدول 
اهتمامات اإلدارة الجديدة، وذلك تساوقا 

األسلحة الــنــوويــة وتغّير املــنــاخ. ولــم تــِرْد 
إيران وكوريا الشمالية في خطاب الرئيس 
ســــوى مــــرة، فـــي ســيــاق الـــبـــرامـــج الــنــوويــة 
التي تشكل تهديدات خطيرة ألمن أميركا 
ــن الــعــالــم. ولــكــنــه أســهــب فـــي الــحــديــث  وأمــ
عــن أفــغــانــســتــان، وأّكـــد قـــراره سحب قــوات 
ــّررا  ــبـ ــــرب أمـــيـــركـــيـــة، مـ ــــول حـ ــــاده مــــن أطــ بــ
ذلــك بــأن سبب الحرب قد انتفى، ولــم يعد 
اإلرهـــــــاب مـــحـــصـــورا فـــي أفـــغـــانـــســـتـــان، بل 
انــتــشــر فــي أرجــــاء األرض كــافــة.  ولـــم تـــِرْد 
القضايا العربية في الخطاب أبــدا. وذكر 
بايدن سورية واليمن والصومال مّرة، في 
ســيــاق حديثه عــن اإلرهــــاب. ولــم يتحّدث 
عــن الــعــاقــات املــمــّيــزة مــع إســرائــيــل، وهو 
أمــر لن يــروق رئيس الـــوزراء اإلسرائيلي، 
نتنياهو، الذي يصارع للبقاء في السلطة 
لة القضائية، وال عن  واإلفــات من املساء
الصراع الفلسطيني - اإلسرائيلي، كما أنه 
تجاهل كلية اتفاقيات أبراهام، ولم يذكر 
السعودية أو مصر. ال بــأس فــي أن يرّكز 
الــرئــيــس بــايــدن عــلــى الــقــضــايــا الــداخــلــيــة 
بُ مــعــظــم 

ْ
ــهـــو دأ ـــدة، فـ ـــحـ ــتـ ـ ـــات املـ ـــواليـ ــلـ ـ لـ

الـــــرؤســـــاء، وإن كــــان كـــثـــرة مـــن املــراقــبــني 
يتأملون أن يمّر الرجل، ولو سريعا، على 

قضايا تخّص بادهم وشؤونهم. 
)كاتب سوري في واشنطن(

الجانب السياسي الخفي أو شبه الخفي، 
بوصفه خطرًا على الجمهورية، ويتطلب 
املواجهة الحازمة. اإلســام السياسي على 
هذا يقّدم خدمة لليمني الفرنسي املتطّرف 
ــم خـــطـــوط الــــصــــراع فــي  ــ ــــى رسـ الـــســـاعـــي إلـ
فرنسا على أساس قومي إثني، وليس على 

أساس تمايزات اقتصادية اجتماعية.
عمليات القتل التي تربط نفسها باإلسام، 
ــلـــدان األوروبـــــيـــــة، وفــرنــســا  وتــشــهــدهــا الـــبـ
ــة، عــلــى  ــقـ ــيـ ــقـ ــي الـــحـ ــ ــًا، تـــعـــمـــل، فـ خــــصــــوصــ
مــحــاصــرة املـــشـــروع اإلســـامـــي الــســيــاســي. 
إنها تشكل تقويضًا أخاقيًا لهذا النزوع. 
فهي إلــى جانب بشاعتها املنفّرة، تعرض 
م مـــــع مـــســـعـــى اإلســـــــام  جــــانــــبــــًا ال يـــــتـــــاء
السياسي، هــو جــانــب العنف والــعــجــز عن 
التعايش خــارج السيطرة، وهــذا مــا يفتح 
، أمام اليمني الفرنسي املتطرف، 

ً
بابًا سها

لـــتـــقـــويـــض اإلســـــــــام الـــســـيـــاســـي بــوصــفــه 
»الوجه السياسي للعنف الجهادي«.  

يــمــيــل الــيــمــني الــفــرنــســي إلـــى ربـــط اإلســـام 
الــســيــاســي بـــالـــتـــطـــّرف والـــعـــنـــف ومـــعـــاداة 
الديموقراطية. والــحــل، إذن، هــو املواجهة 
والــحــظــر وفــــرض الــقــوانــني الــتــي تــحــّد من 
التوسع. من جهته، يميل اليسار الفرنسي 
إلـــى تــصــّور إســـام ســيــاســي مــتــعــايــش مع 
الديموقراطية، كما يدافع املفكر الفرنسي 
ــاكــــرون،  ــا حـــكـــومـــة مــ ــ فـــرانـــســـوا بــــورغــــا. أمـ
ــابــــي، فـــإنـــهـــا تـــدفـــع  ــتــــخــ ــحــــت ضـــغـــط انــ وتــ
املجلس الفرنسي للديانة اإلســامــيــة إلى 
صياغة مبادئ تجعل »الشريعة« متوافقة 

مع قيم الجمهورية.
ــيــــاســــي وجـــــــه نـــضـــالـــي  فـــــي اإلســــــــــام الــــســ
السترداد حقوق يدفع اليسار إلى التقّرب 
مــنــه )فــــي مــنــطــقــتــنــا يـــبـــدو األمـــــر واضــحــًا 
فـــي مــقــاومــة حـــزب الــلــه فـــي لــبــنــان وحــركــة 
ــلــــســــطــــني، وفــــــــي مــــواجــــهــــة  حـــــمـــــاس فــــــي فــ
تــنــظــيــمــات إســامــيــة لــألنــظــمــة املــســتــبــدة(، 
ولكنه ينطوي على ميٍل استبداديٍّ شديد، 
ومفتوح على عنف إقصائي فاشي، عنف 
يمكن رؤيــتــه فــي الــتــجــارب الــواقــعــيــة التي 
تـــصـــادق عــلــى اســتــنــتــاجــه مـــن الــتــصــورات 
واملنطلقات الدينية لهذه التنظيمات. مع 
ذلك، ليس الصراع في الحقيقة بني اإلسام 
الــســيــاســي والــيــمــني الــفــرنــســي املــتــطــّرف أو 
نزعة االنغاق القومي الفرنسية، فالخصم 

املشترك للطرفني الديموقراطية.
)كاتب سوري في فرنسا(

ماذا بعد تأجيل االنتخابات الفلسطينية...؟

العرب الغائبون في خطاب بايدن

اإلسالم السياسي والجنراالت 
في فرنسا

لبنان ليس بخير

المطلوب أن 
ينشط السجال 

السياسي ُملتزمًا 
بروح المسؤولية 

الوطنية، وأال يؤّدي 
إلى تجديد التناحر 

والقطيعة بين 
مكونات البيت

في البيت األبيض 
رجل مسؤول، نختلف 

معه أحيانًا، ونتّفق 
أحيانًا، ولكن يمكن 

الحوار معه

ليس الصراع بين 
اإلسالم السياسي 

واليمين الفرنسي 
المتطّرف أو نزعة 
االنغالق القومي 

الفرنسية، فالخصم 
المشترك لهما 

الديمقراطية

آراء

معن البياري

 لنعت انتظار رئاسة دولة فلسطني أن 
ّ

ال تسعفك درايتك باللغة العربية باملفردة األدق
تجيز دولة االحتالل لها إجراء عملية تصويت في انتخابات املجلس التشريعي في 
راها البالدة تقعد القرفصاء في عقل هذه الرئاسة؟ ربما. ما يزيد التفكير 

ُ
القدس. ت

في األمر عنتا أن الرئيس محمود عباس عندما يقّرر تأجيل إجراء االنتخابات إلى 
أن توافق إسرائيل على تنظيم االقتراع في القدس يجعلك تظن أنه صار في موقعه 
الراهن أول من أمس، أو ربما دلف إلى املراتب العليا في منظمة التحرير الفلسطينية 
األسبوع املاضي، وإال كيف يتخّيل، فخامته، أن دولة االحتالل، وهو الذي راكم خبرة 
طويلة في مفاوضاتها في غير شأن وشأن، ستوافق على ما طلب؟ ما الذي ُيلزمها، 
أو يضطّرها، أو يجبرها، على هذا؟ عندما يفترض الرئيس أن على ما سّماه املجتمع 
الدولي أن يقوم بواجبه في هذا الخصوص، غالبا سيعصى عليك تعيني املدى الذي 
بلغتاه ركاكة السياسة وعطالتها في أداء املؤسسة الرسمية الفلسطينية. أما عندما 
يتخّيل أن االتحاد األوروبي يمون على دولة االحتالل من أجل أن تأذن للمقدسيني فإن 
سويداء حاّدة ستغشاك من فرط الرثاثة التي يقيم فيها أصحاب القرار الفلسطيني.
بت ما تقّرر في اجتماع عباس مع من اجتمع بهم، في رام الليلة قبل املاضية، 

ّ
أما إذا قل

أبلغوه أن  ــا 
ّ
العارفني بإسرائيل، ومل على وجهة أخــرى، ورأيــَت، مثال، أن الرجل أكثر 

الجناح الذي يقوده في حركة فتح لن ُيحرز عدد املقاعد في املجلس التشريعي الذي 
يظن أنها تليق به، وجد إرجاء االنتخابات عن موعدها املعلن حال، بل خيارا وطنيا 
إذا ما تغلف بذريعة القدس. إن كان حقا هذا ما راود الرئيس وبعض محيطني به، 
فإن درايتك باللغة العربية، أيا كانت سعتها، لن تسعفك )مرة أخرى( بالنعت األدق 
لرمي احتياٍل مقيٍت كهذا. وهنا، لن يكون في مكنتك تعيني أرطال الركاكة والرثاثة 
في أداء ما يسّميها اإلعالم، خطأ، القيادة الفلسطينية. ويصبح عليك أن تفتش عن 
 املفردات في إبداء التعاطف مع الشعب الفلسطيني العظيم من فداحة ما عليه حال 

ّ
أدق

مني بقراره الوطني من تفاهة.
ّ
الناس املتحك

ة في صناعة القرار الفلسطيني، 
ّ
بإيجاز، ومن دون استغراق في لعن الرداءة املتوطن

 على الشعب الفلسطيني، سيما من أهل القدس، 
ً
أضاع محمود عباس، وفريقه، فرصة

كان في الوسع أن تكون لحظة صدام متعّدد األساليب مع دولة االحتالل. وال يجيز 
صاحب هذه الكلمات لنفسه أن ينوب عن ناس القدس الصامدين املرابطني، فيعطيهم 
دروسا بما في مقدورهم أن يفعلوه، ولكنها الثقة في إمكانات شعب فلسطني تحت 
االحتالل، ومنهم أهل املدينة املقّدسة، تجيز توقع أشكال من اإلبداع في طرائق الكفاح 
املدني واألهلي في مواجهة قرار املحتل، مصادرة إرادتهم، وقد دلت غير موقعة وواقعة 
عليهم شجعانا. لو وصلت صناديق االقتراع إلى حيث كان يلزم أن تكون في أحياء 
املدينة، وأقدم املحتلون على تخريب التصويت، فإن فصال من جوالت الصراع املديد 
مع هؤالء سيستجد، وسيصنع املقدسيون، شبانا وشيوخا، نساء ورجاال، مأثرة 
مضافة في تثبيت مواطنتهم فلسطينيني في عاصمة وطنهم املحتل. ال ندري ماذا كان 
سيصير بالضبط، لكن أسوأ االحتماالت سيكون أنفع بما ال ُيقاس مما أحدثه قرار 
تأجيل االنتخابات بانتظار موافقة املحتل على إجرائها في القدس. كان الذي سيصير 
من إشراقات كفاحيٍة، مدنيٍة وسلمية في جوهرها، مناسبة لتظهير الحق الفلسطيني 
مجّددا في العالم، سيما إذا ما تكاملت معه جهود إعالمية وسياسية ودبلوماسية 
خاض معارك الصورة وامليديا ومخاطبة 

ُ
 تعرف جيدا كيف ت

ٌ
نشطة، تديرها عقول

العالم، عقول ليست كاملصابة باليباس والبالدة، ال يعرف أصحابها من السياسة غير 
األسفار املرتجلة، وإلقاء الكلمات الشاحبة في منابر دولية وازنة، واالرتهان لقرارات 
موظفني من درجات دنيا في أجهزة املحتل اإلسرائيلي، ومناشدة هذه العاصمة األوروبية 
أو تلك.  لم يكن منتظرا من االنتخابات املؤجلة )إلى متى؟( أن تحّرر فلسطني، ولم 
يكن متوقعا أن تنهي االنقسامات البائسة، ربما كان الوضع الفلسطيني سيعبر بها 
إلى طور مستجدٍّ من التكاذب الذي نشط أخيرا، ثم انتكس الليلة قبل املاضية. ولكن 
االنتخابات الزمة، واستحقاق مطلوب، وكانت ستمثل اختبارا للتعّرف على بعض 
أيضا ستكون  األوزان والحجوم، واستكشافا ألوهــام ونرجسياٍت متورمة وكانت 
جولة وطنية فلسطينية عنوانها القدس. ولكن، ماذا تصنع وفي القيادة الفلسطينية، 

وهذا مسّماها إجرائيا، كل الرثاثة التي نرى؟

محمد أبو الغيط

انشغلت بريطانيا، في نهاية العام املاضي، بحملة فريدة من نوعها، أطلقتها أسرة 
ضابط الشرطة أندرو هاربر، للمطالبة بعقوبات أكثر صرامة ضد قتلة نجلهم. كان 
الضابط هاربر قد فقد حياته، حني حاول منع ثالثة لصوص من سرقة دراجة نارية 

رباعية، لكن الجناة حصلوا على أحكام بالسجن بني 13 و16عامًا فقط.
طالبت الحملة بتعديل تشريعي، يتضمن الحكم بالسجن مدى الحياة على من يقتل 
أحد أفراد خدمات الطوارئ، مثل الضباط واألطباء واملسعفني ونحوهم. نال املطلب 
إنكلترا وويــلــز«، وهــو تنظيم نقابي يضم نحو  الشرطة في  دعمًا قويًا من »اتحاد 
أن صور  واســعــة، خصوصًا  إعالمية  بتغطية  الحملة  منتسب. وحظيت  ألــف   120
الفقيد الوسيم مع زوجته الجميلة أو أمه الودود قد نالت تعاطفًا وانتشارًا كبيرين. 
في أكتوبر/ تشرين األول 2020، شارك خمسة آالف راكب دراجة ناّرية في »موكب 
احترام« بني سالح الجو امللكي البريطاني ومطار أبينغدون. إال أن هذا كله لم يغّير من 
موقف القضاء، أو يدفع البرملان إلى تعديل القانون، بل تم رفض طلب النيابة بإعادة 
املحاكمة باالستئناف، إذ إن األحكام »متساهلة على نحو غير مالئم«. واقعة مشابهة 
ف 

ّ
حدثت قبل أيام في أستراليا، حيث احتّجت أسر ضباط شرطة على حكم مخف

حصل عليه شخص صّورهم وسخر منهم في أثناء احتضارهم! كان بوسي الذي 
أربــعــة رجــال شرطة بسبب سرعة  مــن  تــعــّرض لإليقاف  قــد  يعمل مسوقًا عقاريًا 
قيادته، إال أن شاحنة صدمتهم بشكل مفاجئ على بعد أمتار قليلة منه، فما كان 
من بوسي إال أن أخرج هاتفه وبدأ في تصويرهم وإطالق تعليقات شامتة وساخرة 
قبل أن يغادر بدم بارد. ُيظهر التسجيل بوسي وهو يقول لشرطيٍة ما زالت حية على 
األرجح، »ها أنِت تذهبني. كم هو أمر رائع!«. قال زوجها »ال يمكنني وصف األلم الذي 
ر كيف عوملت زوجتي في لحظاتها األخــيــرة«. نال بوسي حكمًا 

ّ
أتذك أعانيه حني 

القاضي سلوك  واســعــًا. وصــف  انتقادًا  لقي  ما  وهــو  فقط،  أشهر  بالسجن عشرة 
بوسي بأنه »بال قلب وقــاس ومشني«، لكنه قال أيضًا إن وسائل اإلعــالم شيطنت 
بوسي إلى الحد الذي ربما أصبح معه »أكثر شخٍص مكروه في أستراليا«. ملاذا ال 
هذا  انتقام؟ ألن  أقصى  إلى  الهادفة  البشر  لنوازع  الحكومات  أو  القضاء  يستجيب 
ليس دور القانون. تقوم البنية التشريعية والقانونية في الدولة الحديثة على مبادئ 
معروفة، مثل ال عقوبة إال بنص، وباتهامات وأدلة فردية، وكذلك مبادئ املساواة أمام 
القانون، وغرض الردع والتقويم واإلصالح ال االنتقام، أما البشاعة واملشاعر الفردية، 
 ببنية الدولة، أي دولة. نشهد في بالدنا 

ّ
 عن األهداف السياسية، فهي أمور تخل

ً
فضال

جدلياٍت بعيدة كل البعد. شهدنا في مصر استنكار أحد اإلعالميني دخول أنواع من 
الطعام ملسجون يكرهه، على الرغم من أن العقوبة القانونية هي السجن، ال التنكيل، 
كما شهدنا التحريض على عقوباٍت قصوى بجرائم ال تحتمل تلك العقوبات قانونًا. 
ونفسيًا،  أخالقيًا  البشاعة  بالغة  ممارسة  املوتى  بجثث  التمثيل  املثال،  على سبيل 
بــل جنحة، وأقــصــى عقوبة عليها هي  املــصــري ليست جناية  الــقــانــون  أنها فــي  إال 
السجن ثالث سنوات. وبالطبع، شهدنا مرارًا شخصية القاضي ذي اآلراء السياسية 
الصحافة مثل »أسد  ألقاب من  إن بعضهم حصل على  املعلنة، حتى  والشخصية 
القضاة« و»قاضي اإلعدامات«.  وقد ترتبط األحكام أو تنفيذها بأجواء سياسية أو 
إعالمية، بل إن تنفيذ اإلعدامات بقضية سياسية يتم احتسابه ثأرًا لوقائع أخرى، 
قانونيًا محايدًا ضد  إجــراًء  أخــرى، وليس  قبيلة  أبناء  تنتقم من  قبيلٍة  كأنه منطق 
رة بالثقافة 

ّ
أشخاص بعينهم في وقائع بعينها.  الظاهرة أوسع من السياسة، ومتجذ

الشعبية. نشاهد تعليقات تطالب »باإلعدام في ميدان عام« بشكل متكّرر، على الرغم 
وكذلك  قــرن.  نحو  منذ  العالم  مــن  انتهت  الوحشية  العلني  اإلعـــدام  أن ممارسة  ــن  م
نشاهد تطبيعًا مع فكرة االعتداء بالضرب على اللصوص، حتى إن األمثال الشعبية 
تتحّدث عن ضرب »حرامي في مولد«. بالقانون يتحّول هذا اللص إلى مجني عليه 

بواقعة االعتداء، إال أن أحدًا ال يعبأ.

بيار عقيقي

ر أحيانًا بتفاصيل 
ّ
حني تقرأ أخبارًا عن القبض على تّجار مخدرات أو هروبهم، تفك

الحدث، كيف حصل وكيف تفاعلت الشرطة والتاجر ووسائل اإلعالم والبيئة املحيطة 
والسياسيون. كيف يؤثر إلقاء القبض على تاجر أو فراره على دورة اقتصادية ما في 
املنطقة، وعلى سلوك أهلها، وشعورهم باألمان أم ال، وانعكاسات ذلك على نمّو املنطقة 
، ثم املدينة ثانيًا. هل ُيمكن 

ً
من عدمه. كيف ستكون الحياة قبله أو بعده في الحّي أوال

أن يؤّدي الفراغ الذي أحدثه غياب التاجر عن املكان إلى ملئه بتاجر آخر، سيتعلم منه، 
وسينجح في رشوة السلطات وتمتني موقعه؟ األهم هو كيف كان سلوك التاجر خالل 
»ساعة الصفر«. هل كان يتوقع ذلك، أم فوجئ؟ هل كان مطمئنًا إلى إجراءاته إلى أن 
ُصدم بخيانة ما من أحد مقّربيه؟ طبيعي أن ظروف كل تاجر ومناطقه وحيثياته 

تختلف عن تاجر آخر، لكنهم يتفقون على أمر واحد: التحضير ملثل هذه اللحظة.
في العادة، حني يبدأ تاجر املخدرات عمله، يضع في حسبانه أنه سيتم اعتقاله في 
وقٍت ما، فال يضع أمواله في املصارف، كونها غير ُمصّرح عنها، وال يستثمر بجزء 
كبير منها، كي ال يثير الشبهات حول غسل األموال. ويعمل على تكديس الفلوس، 
سواء في منزله أو خارجه، أي في مكان آمن وسهل الوصول إليه في أي لحظة، كما 
يحتفظ بجوازات سفر أو أوراق رسمية صالحة لالستخدام في العبور من بلد إلى 
آخر. وفي اللحظة املفصلية، يباشر سباقه مع السلطات األمنية والقضائية، فإما ينجح 
التاجر في الهروب، إذا كان في دولة متفلتة  الفرار وإما يفشل. وتكبر حظوظ  في 
 حظوظه إذا كان في دولة فعلية. وفي حال نجح في عبور بلده، مع أمواله 

ّ
أمنيًا، وتقل

 ال ُيمكن لها تسليمه إلى دولته األصلية. حينها 
ً
واملقّربني منه، فإنه سيختار وجهة

نه ُولد من جديد.
ُ
يبدأ حياة »مثالية«، وكأ

كما في عالم تجار املخدرات كذلك في لبنان. السياسيون واملصرفيون وأمراء الحرب 
إن  بل  بهم،  الخاصة  الصفر  لساعة  يتصّرفون وكأنهم تجار مخّدرات. يستعدون 
 إلى خارج البالد منذ 17 أكتوبر/ تشرين األول 2019. ليس 

ً
كثيرين منهم نقلوا أمواال

بالضرورة أن تكون هذه الساعة حاسمة، وقد ال تخيفهم، بل حتى قد تدفعهم إلى 
الواجهة إذا أعادوا تشكيل إدارات املناطق بمعزل عن الدولة اللبنانية، باسم »مساعدة 
الناس على تجاوز املحنة االقتصادية«. لكنهم يستعّدون لها. كثر يملكون جوازات 
سفر أجنبية، وعديدون منهم يملكون عقارات ومساكن في الخارج. فعليًا، الغالبية 
الساحقة من هؤالء ال يعانون اقتصاديًا واجتماعيًا مثل املواطنني واملقيمني في لبنان. 
َمت أموالهم إلى درجة عدم استيعابهم أن هناك من يقاتل للحصول على علبة 

َ
لقد ن

جبنة صغيرة، كي ال ينام جائعًا.  وكما تتم »أنسنة« تاجر املخدرات، تتم »أنسنة« 
أبطال السلطة في لبنان. نادرًا ما تجد صحافيًا أو إعالميًا ال يستخدم عبارة من نوع 
»بغّض النظر« و»حتى لو أحببناه أو كرهناه«، استباقًا ملصطلح »ولكن«، في معرض 
 لسياسي ما. وفي ظّن هؤالء الصحافيني واإلعالميني أن العمل 

ً
تبريره كالمًا أو فعال

الصحافي ينطلق مما يعتبرونه تفكيكًا ملسألٍة ما ومعالجتها. لكن، كما أن تاجر 
املخّدرات يبقى تاجر مخّدرات، حتى لو بنى مساكن لكل الناس، كذلك السياسيون 
في لبنان، يبقون لصوصًا أو حماة اللصوص في بلٍد يلفظ أنفاسه، وال يمكن التعامل 
معهم على قاعدة أنهم »أشخاص جيدون، فلمنحهم فرصة«. منحهم مثل هذه الفرصة 
يعني استمرارهم في تكديس أموالهم والتحضير لساعة الصفر الخاصة بهم. وفي 
لحظٍة ما، قد ال يداهمهم فيها أحد، لكنهم سيرحلون حني يرون أن األرض اللبنانية 
»التجربة  ت، وأنه لم يعد لدى ناسها ما ُيسرق. وبعد سنوات طويلة، سُيضرب املثل بـ

ّ
جف

اللبنانية«، وسُيقال إن الفاّرين سرقوا الشعب وقتلوه، ورحلوا أحرارًا من دون عقاب.

القدس أم رثاثة القيادة 
الفلسطينية؟

القانون ال يثأر

لبنان... االقتداء بتجار المخّدرات
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 مــصــرعــهــم، 
ّ

لــقــي 44 شــخــصــًا عــلــى األقــــــل
ــــروح فــي  ــــجـ ــرات آخـــــــــرون بـ ــ ــــشـ ــــب عـ ــيـ ــ وأصـ
ميرون، شمال فلسطني املحتلة، في تدافع 
ضــخــم حــصــل فــجــر أمـــس الــجــمــعــة، خـــال احــتــفــال 
ــيــه عــشــرات آالف الــيــهــود املتدينني  ديــنــي شــــارك ف
واملتشّددين، في كارثة طبعت أضخم تجّمع تشهده 
ــة االحـــتـــال مــنــذ بـــدء تــفــشــي جــائــحــة كــورونــا.  دولــ
وقــال املتحّدث باسم منظمة نجمة داود الحمراء 
 في مكان الحادث، 

ً
زكــي هيلر: »أحصينا 38 قتيا

لكن هناك قتلى آخـــرون فــي املستشفى«، فــي وقت 

حتى قبل وقوع التدافع، أفادت منظمة نجمة داود 
لت إلسعاف أشخاص 

ّ
 طواقمها تدخ

ّ
الحمراء بــأن

أغــمــي عليهم بسبب شـــّدة الــحــّر وآخــريــن أصيبوا 
بحروق طفيفة من جّراء النيران التي يتم إضرامها 
إحـــيـــاًء لــهــذه املــنــاســبــة. وكــانــت فـــرق اإلســـعـــاف قد 
 الكارثة نجمت عن انهيار مــدّرجــات في 

ّ
أعلنت أن

 الضحايا سقطوا 
ّ
ها عادت وأوضحت أن

ّ
املكان، لكن

من جّراء تدافع ضخم.  
وخال زيارته موقع الحادثة، وصف رئيس الوزراء 
»الــكــارثــة الــكــبــرى«،  بنيامني نتنياهو مــا حصل بـــ
ي من أجل الجرحى«. بدوره، 

ّ
ه »يصل

ّ
مشيرًا إلى أن

 »إســـرائـــيـــل 
ّ
ــم املـــعـــارضـــة يــائــيــر البـــيـــد إن ــيـ قــــال زعـ

ي من أجل شفاء الناجني«، مشيرًا إلى 
ّ
بأسرها تصل

ه يتابع التطّورات »بقلق«.
ّ
أن

وأعلنت وزارة العدل أن إدارة التحقيقات الداخلية 
بـــالـــشـــرطـــة »مـــــاحـــــاش« بـــــــدأت تــحــقــيــقــا فــــي ســـوء 
سلوك جنائي محتمل من قبل الضباط. وسمحت 
السلطات اإلسرائيلية بتجّمع عشرة آالف شخص 
مي الحفل 

ّ
 منظ

ّ
على األكــثــر فــي محيط القبر، لكن

 أكــثــر مـــن 650 حــافــلــة اســـتـــؤجـــرت في 
ّ
أفــــــادوا بــــأن

جــمــيــع أنــحــاء الـــدولـــة الــعــبــريــة لــنــقــل املــؤمــنــني إلــى 
 عن 30 ألــف شخص، في حني 

ّ
املــكــان، أي ما ال يقل

 عدد الذين تقاطروا إلى 
ّ
أّكدت الصحافة املحلّية أن
املقام بلغ مائة ألف حاج.  

وكانت السلطات اإلسرائيلية قد منعت في 2020 
ــي جــائــحــة 

ّ
تــنــظــيــم رحـــلـــة الـــحـــّج هــــذه بــســبــب تــفــش

مون عدد 
ّ
كورونا، علمًا أنه في عام 2019، قّدر املنظ

الحّجاج الذين شاركوا في هذه الرحلة بنحو ربع 
مــلــيــون حــــاّج. أمـــا هـــذا الـــعـــام، فسمحت السلطات 
اإلسرائيلية بتنظيم الزيارة بعدما قطعت شوطًا 

بعيدًا في تطعيم سّكانها ضّد كورونا.   
)فرانس برس، أسوشييتد برس(

ـــه وصــلــت إلــى 
ّ
أعــلــن مــصــدر فــي مستشفى زيـــف أن

ــّت جـــثـــث، لــتــرتــفــع بـــذلـــك الــحــصــيــلــة  املــســتــشــفــى ســ
 
ً
اإلجمالية املؤقتة لضحايا الكارثة إلــى 44 قتيا
. ووقـــعـــت الـــحـــادثـــة أثـــنـــاء زيـــــارة الــحــّج 

ّ
عــلــى األقــــــل

الــســنــويــة إلـــى قــبــر الــحــاخــام شــمــعــون بـــار يــوحــاي 
الذي يعتقد أنه مدفون في جبل ميرون )الجرمق( 
الــواقــع على مقربة من مدينة صفد املحتلة. ويــؤّم 
ــم ســنــويــًا 

ّ
ــّج تــنــظ ــام فـــي رحـــلـــة حــ ــقـ ــذا املـ الـــيـــهـــود هــ

بمناسبة عيد »الغ بــعــومــر« )عــيــد الشعلة( الــذي 
ى بني 

ّ
اك تفش

ّ
يحتفلون فيه بذكرى انتهاء وباء فت

طـــاب مـــدرســـة تــلــمــوديــة فـــي زمـــن الــحــاخــام الـــذي 
عاش في القرن الثاني امليادي، والذي ُينسب إليه 

كتاب الزوهار، أهم كتب التصّوف اليهودي. 
وبــــــــدأ الــــتــــدافــــع عـــنـــدمـــا احـــتـــشـــد عــــــدد كـــبـــيـــر مــن 
األشـــخـــاص الـــذيـــن كـــانـــوا يـــحـــاولـــون الـــخـــروج من 
املــوقــع فــي مــمــر ضــيــق يشبه الــنــفــق، وفــقــًا لشهود 
عيان ولقطات مصورة. وقال شهود إن الناس بدأوا 
يتساقطون فوق بعضهم البعض بالقرب من نهاية 
املمر، بينما كانوا ينزلون سالم معدنية زلقة. كما 
أظــهــرت لقطات مــصــورة أعـــدادًا كبيرة مــن الــنــاس، 
معظمهم رجـــال ديــن أرثــوذكــس مــتــشــددون بزيهم 
الــديــنــي، مــحــاصــريــن فـــي الــنــفــق. ونــقــلــت صحيفة 
»هـــآرتـــس« عــن شــهــود قــولــهــم إن حــواجــز الشرطة 

منعت الناس من الخروج بسرعة. 
وبــعــد الــتــدافــع، أظــهــرت صـــور صــفــوفــًا مــن الجثث 
ملفوفة على األرض، فيما قدمت عشرات سيارات 
اإلســعــاف إلــى املــوقــع. وقــال  هيلر إن 150 شخصا 
نقلوًا إلى املستشفيات. أضــاف: »لم يحلم أحد من 
قــبــل بــشــيء مـــن هـــذا الــقــبــيــل يــمــكــن أن يـــحـــدث. في 
لحظة واحــدة، انتقلنا من حدث سعيد إلى مأساة 
ــه رأى 

ّ
هائلة«. فيما قــال املسعف يــهــودا قطليب إن

رجااًل »ُيسحقون« و»يفقدون وعيهم«. يشار إلى أنه 

مجتمع
تسجل األنهر الجليدية في جبال األلب في بافاريا ذوبانًا أسرع من املتوقع وهي قد تزول بالكامل في 
خال عشر سنوات فقط، وفق تقرير نشرته حكومة اإلقليم األملاني يوم الخميس. وقال وزير البيئة 
املحلي ثورسن غلوبر في هذا التقرير إن »التغيير املناخي يضرب األنهر الجليدية في بافاريا بقوة«. 
وأشــار إلى أن »آخــر األنهر الجليدية قد يــزول في خال عشر سنوات«، فيما كان العلماء يعتبرون 
أن هذه الكتل الجليدية ستصمد حتى العام 2050 على األقــل. وفقدت األنهر الجليدية الخمسة في 
)فرانس برس( بافاريا حوالى ثلثي كتلتها الجليدية خال العقد املنصرم.  

خلص باحثون أستراليون إلى أن جعل »السحب تلمع« وتعزيز قدرة الشعاب املرجانية على تحّمل 
املــنــاخ لعشرين عامًا.  احــتــرار  العظيم بسبب  املرجاني  الحاجز  رارة مــن شأنهما تأخير زوال  ـ حـ ـ ـ ل ا
ويواجه هذا املوقع الشهير في شمال شرق أستراليا املدرج منذ 1981 على قائمة يونسكو للتراث 
العاملي، خطر »التدهور سريعًا« في السنوات الخمسني املقبلة بسبب التغير املناخي، وفق دراسة 
نشرتها مجلة »رويال سوسايتي أوبن ساينس«. وقال املعد الرئيسي للدراسة سكوت كوندي إن 
)فرانس برس( عب املرجانية هي من بني األنظمة البيئية األكثر تأثرًا باملناخ«.  

ُ
»الش

أستراليا: تقنيات لتأخير زوال الحاجز المرجانيألمانيا قد تفقد أنهرها الجليدية

يواجه املوظف داخــل املكتب مجموعة من 
الضغوط اليومية، الناتجة عن التفاعات 
الــســلــبــيــة، والـــتـــي تــعــيــد إحـــيـــاء الــتــجــارب 
الــجــمــاعــيــة غــيــر اإليــجــابــيــة املــتــراكــمــة منذ 
الطفولة. على سبيل املثال، إذا كان أحدهم 
ه سينقل هذا التنمر 

ّ
متنمرًا في طفولته، فإن

 املجموعات الكبيرة 
ً
إلى عمله. تنقسم عادة

داخــل العمل إلــى مجموعات أصغر منها، 
 ما تواجه الشركات بيئات تنافسية، 

ً
وعادة

 تؤدي مشاعر الغيرة والحسد 
ّ
إذ يمكن أن

إلــــى زيـــــادة الـــتـــوتـــرات داخــــل بــيــئــة الــعــمــل، 
لتصل إلى التسبب بمعاناة اآلخرين، وهو 

ــاج.  ــتـ  عــلــى طــبــيــعــة اإلنـ
ً
ــا يـــؤثـــر مـــبـــاشـــرة مـ

 الــشــركــة أو 
ّ
ــإن ــ ــذه املـــشـــاكـــل، فـ ولــتــخــطــي هــ

املجموعة بحاجة إلــى قــيــادة قــويــة إلبقاء 
األمــــــور تــحــت الــســيــطــرة، ومــــع هــــذا يمكن 
لــســوء اإلدارة التسبب بــتــدهــور الــعــاقــات 

سريعًا.
القيادة الضعيفة هي السبب األول للعاقات 
السامة في املكتب، فإذا كان املدير ضعيفًا 
أو ال يمتلك الكفاءة الازمة سيفتح املجال 
أمام املوظفني الستغال هذا الضعف. وفي 
ظل تلك القيادة، سيفتقر املوظف إلى الدعم 
والتوجيه والقيادة، لينقلب بعدها العمال 

بعضهم على بعض ويصبحوا غير مبالني 
أو عــدوانــيــني. والــســبــب الــثــانــي هــو تــراكــم 
 بالعمل 

ً
العمل، فعندما يكون املوظف مثقا

سيشعر بالغنب والغضب، فتنتشر بعدها 
األجــواء السلبية داخــل املكتب، مما يؤجج 
ــرة لــلــمــوظــف والـــعـــمـــل.  ــدمــ الـــســـلـــوكـــيـــات املــ
ــا الـــســـبـــب الـــرئـــيـــســـي الـــثـــالـــث فـــهـــو عـــدم  ــ أمـ
التقدير، مثل تجاهل كلمات املديح للعمل 
الجيد، والتركيز على األخــطــاء، باإلضافة 
ــور.  ــ ــ إلـــــى غــــيــــاب الــــتــــرقــــيــــات، وزيـــــــــادة األجـ
جميعها عوامل تشعر املوظف باالستياء، 
وعــدم التقدير مــن قبل اإلدارة، بحسب ما 

ذكـــر مــوقــع »ســايــكــولــوجــي تــــــوداي«. على 
ــا واالنــــجــــذاب إلــى  ــدرامــ ــب الــ

ّ
املـــوظـــف تــجــن

صـــراعـــات تــافــهــة. وعــلــيــه أن يــحــافــظ على 
حدود ثابتة، وتجنب الوقوع في نمط من 
 تقديم الشكاوى طوال 

ّ
اللوم والشكوى. إن

الـــوقـــت سيجعله يــســقــط ويــفــقــد االحـــتـــرام 
ــه. وتــعــتــبــر الــرعــايــة الــذاتــيــة  ــاقـ مـــن قــبــل رفـ
مــن أفــضــل الــطــرق لتحسني نــمــط الــحــيــاة، 
كزيادة التمارين الرياضية وتغيير النظام 
 إلـــى الــتــأمــل. ومـــن املــهــم 

ً
ــة ــافـ الـــغـــذائـــي، إضـ

السعي لتوسيع مدارك العقل خارج نطاق 
 عــن منافذ 

ً
الحياة العملية. فلتبحث مثا

ــالـــرســـم والــكــتــابــة  إبـــداعـــيـــة لــتــنــشــيــطــك، كـ
وغيرهما من التمارين التي تحبها وتطور 

مهاراتك.
أمــــا إذا كــنــت تــخــطــط لـــلـــهـــروب، فـــابـــدأ في 
ــبــحــث عـــن خـــيـــارات أفـــضـــل. قـــم بتحديث  ال
ــارات املقابلة  ــهـ ســيــرتــك الــذاتــيــة، وصــقــل مـ
الخاصة بك، وتحدث إلى األصدقاء، أو قم 
بزيارة وكيل التوظيف. بمجرد أن تتمكن 
من رؤيــة الضوء في نهاية النفق، ستكون 
معزواًل بشكل أفضل ضد العاقات السامة 

وستشعر بأن الحرية على األبواب.
)علي عواضة(

كيف تنجو من العالقات السامة داخل المكتب؟

الغالبية  ذات  بـــراك  ــي  ن ــ ب ة  ــ ن ــ ي د ــ م ي  ــ ف
األرثوذكسية المتطرفة، والواقعة على 
المسؤولون  ن  ا ك  ، ب ي ب أ ل  ت ن  م ة  ب ر ق م
يــعــمــلــون مــع الــعــامــلــيــن فــي مجال 
ت  ال ئ ا ع ع  م ل  ص ا و ت ل ل ة  ي ح ص ل ا ة  ي ا ع ر ل ا
ــح المتحدث باسم  المفقودين. وأوض
خدمة اإلسعاف »زاكــا« أن الجثث نقلت 
ــد للتعرف إليها. وكان  ــى مكان واح إل
عدد القتلى مساويًا لعدد القتلى في 
حريق غابات عام 2010، والذي يُعتقد 

أنه أكثر مأساة مدنية دموية.

تواصل مع العائالت

ربى أبو عمو

»ربما أطلق في املستقبل على عصرنا هذا 
اسم زمن السخرية«، يقول الكاتب والروائي 
األملاني إريك ماريا ريمارك. ونحن الشعوب 

التي جمعتنا املصيبة أو املصائب، كنا قد 
بدأنا السخرية من عصرنا قبل مجيء 

املستقبل، ليصل األخير وفي جعبته 
مجموعة ال بأس بها من املعطيات التي 

 ورّبما أجيال، من 
ٌ

تساعده على اإلبداع. جيل
دون تعميم، استعانت بعبارة غدًا يوم آخر، 

لترقيع الحاضر، وهو ما يمكن أن نطلق عليه 
مجموعة من الصفات كاإليجابية واألمل 

والحلم. وإن كان هذا جائزًا، فالهرب جائز 
د الذات. االحتمال األخير 

ْ
أيضًا لتفادي َجل

 وحيدًا. 
ً
يصير واقعًا حني ُيصبح الغد ملجأ

وهنا يبدو قول الكاتب واملمثل مارك توين 
أكثر تعبيرًا: »امنح كل يوم الفرصة ألن 

يكون أجمل أيام حياتك«.
والزمن يلعب لعبته هنا. ُيخبرنا أن الفارق 

بني اليوم والغد بسيط، وبني الغد واليوم الذي 
يليه بسيط، من دون أن يعمد إلى توسيع 
اإلطار. ثّم تصير املدة الزمنية فصلية أو 

سنوية، ودائمًا هناك مناسبات نبني عليها.
ما فات ريمارك، وهذا مُبّرر، أّن السخرية 

تليق بالزمن الذي نعيشه في الوقت الحالي 
ر يومًا في فترة 

ّ
من اليوم وإلى األبد. هل فك

قد نخسر فيها حواسنا الخمس أو بعضًا 
منها، ونعيش خلف شاشات وفي غرف 

مغلقة ُمقنعني أنفسنا بمدى إيجابية هذا 
الواقع الذي أتاح لنا بدائل من دون الحاجة 

إلى اللمس أو العناق أو تبادل القبل أو الشم 
وغيرها؟ ليس ألن فيروس كورونا قد 

يفقدنا حاستي التذوق والشم، بل هناك ما 
هو أكثر قساوة، أي حني نضطر إلى اتخاذ 

هكذا قرارات بأنفسنا! 
 ال 

ً
ُيخيفني الغد. أراه كائنًا غريبًا وثقيال

 
ً
يشبه يومياتنا كبشر. كما أراه فاشال

ألنه يعيد تكرار األيام، من دون أن يسعى 
إلى مساعدتنا في إيجاد بدائل، بصفتنا 

عناصر أساسية فيه. اليوم، أرى نفسي في 
املكان الذي وجده العالم النرويجي والرحالة 
املغامر املتخصص في علم األعراق وتاريخ 
انتقال الحضارات ثور هايردال. يقول: »لم 
أتمكن قط من فهم معنى الوقت. ال أعتقد 

أنه موجود. شعرت بذلك مرارًا وتكرارًا 
عندما أكون وحيدًا في الطبيعة. في مثل 

هذه املناسبات، ال يوجد وقت. وال املستقبل 
رحت 

ُ
، كثيرًا ما ط

ً
ا أطفاال

ّ
موجود«. حني كن

علينا أسئلة تضع املستقبل في خانة 
الوصي على حياتنا. ماذا تريد أن تكون في 
املستقبل؟ ماذا يخبئ لنا املستقبل؟ إال أن 
األخير بمنأى عن كل ما يدور من حولنا، 

وليس في أشد الحاجة إلى استقبال شعوب 
ما زالت تعاني من تداعيات كورونا سواء 

صحيًا أو نفسيًا. اليوم، في عالم مليء 
باألزمات على أنواعها والالتواصل وكورونا 

وكل إرث املاضي، سأسبق املستقبل 
وأسخر من هذا العصر. وسأعود إلى املؤلف 

واملحاضر األميركي واين داير حني قال: 
»اذهب لحلمك اآلن، فاملستقبل غير مضمون 

ألحد«. ثم »من فضلكم دعوا املستقبل 
يتحرك بحرية، ودعوا املستقبل يمر بأمان، 

ودعوا املستقبل يبدأ اآلن قبل أن يفوت 
األوان!« )محمد حسنني هيكل(. 
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حسن نافعة

ــة لـــدى  ــ ــورديـ ــ ــبـــدو أن صــــــورة إســـرائـــيـــل الـ يـ
ــرأي الــعــام الــعــاملــي، والــتــي بــذلــت الحركة  الــ
ــــدى ســــنــــوات طــويــلــة،  الــصــهــيــونــيــة عـــلـــى مـ
جهودا مضنية لتثبيتها في األذهان، بدأت 
تهتز بشدة في اآلونة األخيرة. ومعروف أن 
هذه الصورة انطوت تاريخيا على مكونني 

رئيسيني:
لــيــس  ــــى إظـــهـــارهـــا  إلـ مــــــــاّدي، ســـعـــى  األول: 
فــقــط دولـــــة ديــمــقــراطــيــة وســــط مــحــيــط من 
العربي، ولكن أيضا دولــة قادرة  االستبداد 
تكاد تصل  مبهرة،  إنــجــازات  تحقيق  على  
إلى حد اإلعجاز. وذلك على الرغم من صغر 
الطبيعية،  ثــرواتــهــا  ومــحــدوديــة  حــجــمــهــا، 
ووجــــودهــــا وســــط مــحــيــط شــاســع مـــن دول 
عربية متخلفة وعــاجــزة. لــذا، عــادة مــا كان 
إسرائيل،  تشبيه  نتنياهو  لبنيامني  يحلو 
ــدول، بــبــيــل غــيــتــس فــي عالم  ــ فــي مجتمع الـ
غــيــتــس  ــيـــل  بـ أن  ردد  مــــا  وكــــثــــيــــرا  الــــبــــشــــر. 
اســـتـــطـــاع، بــذكــائــه وعــبــقــريــتــه الـــفـــرديـــة، أن 
يصبح من أغنى الرجال وأقواهم في العالم. 
تــتــمــكــن  أن  يـــحـــول دون  ــــيء  ــم، ال شـ ــ ثـ ــــن  ومـ
املختار،  اليهودي  شعبها  بقدرة  إسرائيل، 
على اإلبداع في مختلف املجاالت، أن تصبح 

من أغنى الدول وأقواها.
واآلخــر: معنوي، سعى إلى إظهارها، ليس 
فــقــط مــعــجــزة إلــهــيــة خــرجــت مـــن بـــني ركـــام 
االضطهاد واإلبــادة الجماعية التي تعّرض 
لها يهود العالم، ولكن أيضا دولة معاصرة 
فقد  وقيميا.  أخــاقــيــا  ومتفوقة  رة 

ّ
متحض

رأيـــنـــا، عــلــى ســبــيــل املـــثـــال، كــيــف انتفضت 
ــيـــل، حـــني اتـــخـــذت الــجــمــعــيــة الــعــامــة  ــرائـ إسـ
لألمم املتحدة، قرارا يساوي بني الصهيونية 
ولم  لعام 1975(،  )الــقــرار 3379  والعنصرية 
يهدأ لها بال إال بعد أن تمّكنت عام 1991 من 
به وصّورته  نــّددت  أن  محوه وإلغائه، بعد 
فضيحة عاملية وعارا على املجتمع الدولي.

حــقــقــت إســـرائـــيـــل بــالــفــعــل إنــــجــــازات كــثــيــرة 
ومــذهــلــة فــي مختلف املـــجـــاالت، وفـــي فترة 
غير  الشعوب،  عمر  في  نسبيا  تعد وجيزة 
أن قـــــادة الـــحـــركـــة الــصــهــيــونــيــة يــتــعــّمــدون 
تــجــاهــل حقيقة أســاســيــة، أن إســرائــيــل هي 
نتاج مشروع استعماري استيطاني، صّمم 
ته القوى 

ّ
أساسا لتفتيت العالم العربي، تبن

املــهــيــمــنــة عــلــى الــنــظــام الــعــاملــي فـــي مــراحــل 

سالم لبيض

يـــطـــفـــو مـــــوضـــــوع االنـــــقـــــابـــــات الـــعـــســـكـــريـــة 
والسياسية على سطح النقاش والجدل الذي 
ينخرط فيه املجتمعان، السياسي واإلعامي، 
فــي تــونــس، مــن فــتــرة إلـــى أخــــرى، وينعكس 
ــقـــات الــشــعــبــيــة  ــبـ ــلـــى الـــطـ ــا عـ ــابــ ســـلـــبـــا وإيــــجــ
والــنــخــب املــحــلــيــة الـــتـــي تــتــخــذ مـــن مــنــصــات 
فيسبوك،  وخصوصا  االجتماعي،  التواصل 
مواقفها  والتعبير عن  تفاعلها  إلبــداء  منبرا 
وإبراز أحاسيسها ومشاعرها تجاه الظاهرة 
االنقابية. ويبدو أن هذا املوضوع قد تحّول 
إلـــى نـــوع مـــن االنـــقـــابـــو- فــوبــيــا، أو الــخــوف 
غير الــعــقــانــي، والــرهــاب مــن تــدخــل الجيش 
على  السلطة،  وتــولــي  السياسية  الحياة  فــي 
غرار ما حدث ويحدث في دول عربية وبلدان 

إفريقية وآسيوية وأميركية التينية كثيرة. 
ولــكــن هـــذه الــصــفــة تنفيها أعــمــال أكــاديــمــيــة 
مــخــتــصــة فـــي تـــاريـــخ االنـــقـــابـــات الــعــســكــريــة 
في الوطن العربي، واملهتمة بتجربة الجيش 
جاء  فقد  معيشا،  وواقــعــا  تاريخا  التونسي 
فــي كــتــاب نبيل خليل »مــلــف االنــقــابــات في 
الـــفـــارابـــي،  ــــدول الــعــربــيــة املـــعـــاصـــرة« )دار  الــ
انــقــابــا  أنــــه »عـــلـــى أربـــعـــني  ــيــــروت، 2008(  بــ
العربية منذ عام 1949 نجد  عرفتها املنطقة 
أن نــصــيــب ســـوريـــة مــنــهــا تــســعــة انــقــابــات 
العراق  ثــم  انقابات  بستة  موريتانيا  تليها 
اللذان سجا أربعة انقابات لكل  والــســودان 
الــقــمــر بثاثة  ــزر  لــبــنــان وجــ مــنــهــمــا تبعهما 
انــقــابــات أمـــا مــصــر والــصــومــال وليبيا فقد 
ــدا«. ويــاحــظ  ــ شــهــدت كــل مــنــهــا انــقــابــا واحــ
إدراج تونس ضمن  التصنيف عــدم  مــن هــذا 
البلدان العربية التي عرفت تجربة االنقابات 
الــعــســكــريــة. ويــمــيــل إلــــى هــــذا الــــــرأي أســتــاذ 
العلوم السياسية والعسكرية في الجامعات 
األميركية، نور الدين جبنون، في مقاله »دور 
في  املــنــشــور  التونسية«  الــثــورة  فــي  الجيش 
ــــورة تـــونـــس: األســـبـــاب والــســيــاقــات  كــتــاب »ثـ
والتحديات« )املركز العربي لألبحاث ودراسة 
»تعتبر  يكتب   .)2012 بـــيـــروت،  الــســيــاســات، 
املؤسسة العسكرية الوطنية التونسية فريدة 
مـــن نــوعــهــا مــقــارنــة بــاملــؤســســات العسكرية 
في العالم العربي، إذ تميزت، منذ انبعاثها، 
ــحــة بــمــســتــوى عــــال مـــن املــهــنــيــة، 

ّ
كـــقـــوة مــســل

على الرغم من عددها وعتادها املتواضعني. 
إضافة إلى ذلك فإنها لم تتورط في انقابات 
أو ثورات ضّد الدولة أو النظام«. لكن جبنون 

تــطــوره املــخــتــلــفــة. وبــالــتــالــي، الــفــضــل فيما 
إنــجــازات  مــن  تحقيقه  إســرائــيــل  استطاعت 
وأخــيــرا،  أوال  ُينسب،  أن  يجب  األرض  على 
ــدا إلـــى  ــديــ إلـــــى رعـــــــاة هـــــذا املـــــشـــــروع، وتــــحــ
على  املهيمنة  الــقــوة  باعتبارها  بريطانيا، 
الحربني،  ما بني  العاملي في مرحلة  النظام 
األمــيــركــيــة، باعتبارها  املــتــحــدة  والـــواليـــات 
القوة املهيمنة على هذا النظام منذ الحرب 
العاملية الثانية، والتي ما تزال تمد إسرائيل 
بكل أســبــاب الــوجــود ومــقــّومــاتــه. ومــع ذلــك، 
يبدو أن الغرور املتأصل في تافيف العقل 
مذهلة  بسرعة  تنامى  والـــذي  الصهيوني، 
عقب حرب 1967، راح يصّور لقادة إسرائيل 
أن العبقرية اليهودية وراء كل ما تحقق من 
إنـــجـــازات، وإلــيــهــا وحــدهــا يــجــب أن ينسب 
الــفــضــل املــســتــحــق. بـــل وصــــل هــــذا الـــغـــرور 
بحكام إسرائيل املعاصرين إلى الحد الذي 
دفــع نتنياهو إلــى تــحــّدي رئــيــس الــواليــات 
ألــقــى خطابا  املــتــحــدة نفسه فــي داره، حــني 
ره 

ّ
فــي الــكــونــغــرس هــاجــم فيه أوبــامــا، وحـــذ

من مغبة اإلقــدام على إبــرام اتفاق مع إيران 
بــشــأن بــرنــامــجــهــا الـــنـــووي. ولـــم يــكــن لــهــذا 
ــد، أن  ــ الــتــصــّرف الــغــريــب ســـوى مــعــنــى واحـ
اإلدراك اإلسرائيلي للمدى الذي وصلت إليه 
بكل شيء  للتضحية  يؤهلها  بــات  قدراتها 
آخر، بما في ذلك القيم األخاقية واألعراف 

الدبلوماسية.
حدثان وقعا خال األيام واألسابيع القليلة 
التي  الهالة األسطورية  أن  املاضية يؤّكدان 
كانت تحيط بإسرائيل قد سقطت إلى األبد، 
كيانا  إســرائــيــل،  حقيقة  الــعــالــم  إدراك  وأن 
هزيا يفتقد ليس فقط إلى أدنــى املقومات 
األخــاقــيــة والــحــضــاريــة، ولــكــنــه كــيــان قابل 
للهزيمة أيضا، وهو ما يدعونا إلى االعتقاد 
ــــى، وأن 

ّ
أن زمـــن الـــغـــرور اإلســرائــيــلــي قــد ول

إحساس إسرائيل بالتفوق واالمتاء لم يعد 
لــه مــا يــبــّرره: األول: جــّســده صـــاروخ انطلق 
من األراضي السورية يوم 22 الشهر املاضي 
يــواصــل طريقه من  )إبــريــل/ نيسان(، وراح 
اعــتــراض ملسافة 300 كم تقريبا داخل  دون 
األراضـــــــي الـــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا إســـرائـــيـــل، 
قــبــل أن يسقط بــالــقــرب مــن مــفــاعــل ديمونة 
الــــنــــووي، أكـــثـــر مـــواقـــع األمـــــن اإلســرائــيــلــي 
السنوي  التقرير  جّسده  الثاني:  حساسية. 
الصادر أخيرا عن »هيومن رايتس ووتش«، 
وهــــو يــكــشــف بـــالـــوثـــائـــق عـــن قـــيـــام الــكــيــان 

الــــذي يــنــأى بــالــجــيــش الــتــونــســي عــن تنظيم 
أو املـــشـــاركـــة فـــي انـــقـــابـــات أو ثـــــورات يــعــود 
للحديث عن االنقاب »الطبي - الدستوري«، 
ــاده زيـــن العابدين  ويــقــصــد االنــقــاب الـــذي قـ
بن علي يوم 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 1987 
األسبق  الرئيس  إطــاحــة  بعد  الحكم  متوليا 
الــحــبــيــب بــورقــيــبــة. وعــلــى الـــرغـــم مـــن شــيــوع 
مصطلح االنقاب الطبي الذي أطلقه أّول مّرة 
مقاله  فــي  كــريــم،  التونسي، مصطفى  املـــؤرخ 
»تــأمــات فــي شخصية بــورقــيــبــة« فــي كتاب 
الوطنية  الــدولــة  وإنــشــاء  بورقيبة  »الحبيب 
ــلـــبـــورقـــيـــبـــيـــة« )مـــؤســـســـة  قـــــــــــراءات عـــلـــمـــيـــة لـ
التميمي للبحث العلمي واملعلومات، تونس، 
ــإن انــتــمــاء بـــن عــلــي إلــــى املــؤســســة  2000(، فــ
كلية  مــن  تخرجه  بعد  التونسية،  العسكرية 
سان سير ومن مدرسة املدفعية بشالون سور 
البرنامج  الفرنسيتني، ومشاركته في  مارين 
ــن الــعــســكــري  ــ الـــدراســـي لــاســتــخــبــارات واألمـ
قبل  األميركي، مؤكد، وذلــك  بفورت هابيرد 
الــعــســكــري التونسي،  أن يــعــنّي مــديــرا لــألمــن 
ــائــــف عــســكــريــة  لـــيـــتـــولـــى بـــعـــد ذلـــــك عـــــدة وظــ
وأمـــنـــيـــة، أهــمــهــا مــلــحــق عــســكــري فـــي بعض 
الوطني  لألمن  ومــديــر  التونسية،  الــســفــارات 
ووزير دولة مكلف باألمن، ثم وزير للداخلية 
بالتوازي مع خطة وزير أوال، األمر الذي مّكنه 
ة أمنية 

ّ
من إطاحة بورقيبة، معتمدا على خط

ــذهــا صحبة رفــيــق دربـــه الضابط 
ّ
قــادهــا ونــف

وآمر  التونسي  الجيش  في  السابق  السامي 
الــحــرس الــوطــنــي آنــــذاك، الحبيب عــّمــار. وقد 
اســتــبــق بـــن عــلــي، بــانــقــابــه الــطــبــي، انــقــابــا 
آخـــر كــانــت تــخــطــط لــتــنــفــيــذه حــركــة االتــجــاه 
اإلسامي )النهضة( يوم 8 نوفمبر/ تشرين 
الثاني 1987، إلطاحة الرئيس بورقيبة ونظام 
حــكــمــه. يــصــف الـــقـــيـــادي فـــي حــركــة النهضة 
بن  املنصف  السابق،  العالي  التعليم  ووزيــر 
.. شهادات  الجمر  »ســنــوات  كتابه  في  سالم، 
ــتـــهـــداف  ــكـــري واسـ ــفـ حـــّيـــة عــــن االضـــطـــهـــاد الـ
اإلســام في تونس« )2014( مراحل االنقاب 
ــكـــري واألمـــــنـــــي »اإلســـــــامـــــــي«، بــقــولــه  ــعـــسـ الـ
ــن بــعــض الــشــخــصــيــات  ــا أمـــكـــن مـ »جــمــعــت مـ
واملطلعة على نقاط قوة الحركة أو لها صلة 
لهم  ممن  والــشــرطــة  الجيش  ببعض ضــبــاط 
املخلصني،  الوطنيني  ومــن  إسامية  ميوالت 
وجدت الطريق معّبدة وسهلة إلى حّد كبير، 
 الناس يشعر بضرورة التغيير وال مجال 

ّ
جل

ــدة الـــحـــكـــم«. وفــــي ما  لــبــقــاء بــورقــيــبــة فـــي ســ
االنقابية،  العسكرية  الخطة  بتنفيذ  يتعلق 

الــصــهــيــونــي بــمــمــارســات عــنــصــريــة عــديــدة 
ــي الــفــلــســطــيــنــيــة املــحــتــلــة، أي  ــ داخــــل األراضــ
ــــي الـــســـيـــاســـة  ــــن مـــظـــاهـــر األبــــارتــــهــــايــــد فـ عـ
اإلسرائيلية، ويوضح أن بعض االنتهاكات 
األراضــي  فــي  اإلنــســان  لحقوق  اإلسرائيلية 
الفلسطينية املحتلة تصل إلى مرتبة جرائم 

حرب وجرائم ضد اإلنسانية.
يسهم الحدث األول في هدم الجانب املادي 
مـــن الـــصـــورة الـــتـــي رســمــتــهــا إســـرائـــيـــل عن 
نــفــســهــا، دولــــة قــويــة غــيــر قــابــلــة لــلــكــســر أو 
القهر. ويتكفل الثاني بهدم الجانب املعنوي 
لــتــلــك الـــصـــورة، واملــتــعــلــق بــتــفــوق إســرائــيــل 
األخــاقــي والقيمي. ونــظــرا إلــى مــا ينطوي 
عليه الحدثان من دالالت كثيرة، يستحقان 
أن نتوقف عندهما بقدر أكبر من التفصيل.

واصــل الصاروخ الــذي انطلق من األراضــي 
السورية مسيرته من دون اعتراض، إلى أن 
سقط بــالــقــرب مــن مفاعل ديــمــونــة فــي قلب 
منطقة النقب. وكان موضوعا لعدة روايات 
التناقض،  إلى حد  تختلف في مضامينها 
فهناك روايــة إسرائيلية تقول إنــه صــاروخ 
ــراز ســــام 5، أطـــلـــق على  ــ أرض - جـــو مـــن طـ
إحــــدى الـــطـــائـــرات املــشــاركــة فـــي غــــارة على 
مواقع سورية بالقرب من دمشق، لكنه ضل 
طــريــقــه إلـــى أن انــفــجــر فــي الــجــو، وسقطت 
شظاياه في أماكن متفّرقة، بعضها بالقرب 
من مفاعل ديمونا في النقب. ومن الواضح 
أننا هنا إزاء روايٍة تتعمد التقليل من شأن 
الـــحـــادث، وتــتــعــمــد وصـــف مـــقـــذوٍف انفجر 
بالقرب من أكثر مواقع األمن حساسية في 
إسرائيل بأنه مــن الــنــوع »الــغــبــي«، أي غير 
الــقــادر على إصــابــة هــدفــه. هــي إذن رسالة 
ــراي الــعــام  مــوجــهــة إلـــى الـــداخـــل، لطمأنة الــ
وموجهة  األمنية،  الحالة  على  اإلسرائيلي 
إلـــى الــخــارج أيــضــا، إلعــــادة تثبيت صــورة 
إسرائيل في األذهان دولة قوية قادرة على 
ردع كــل مــن تــســّول لــه املــســاس بأمنها. أما 
الــروايــة اإليرانية فتقول إنــه صــاروخ أرض 
ولــيــس   ،»110  - »فـــاتـــح  طـــــراز  مـــن  أرض   -
أرض جــو كما تــّدعــي إســرائــيــل، وأنــه أطلق 
مـــن األراضــــــي الـــســـوريـــة لــيــصــل إلــــى املــكــان 
الــذي استهدفه، أي أنــه مــن نــوع املقذوفات 
»الذكية«، وأن املقصود منه لم يكن إصابة 
نــووي قد يتسّبب تدميره في كارثة  موقع 
إنــســانــيــة واســـعـــة الـــنـــطـــاق، وإنـــمـــا تــوجــيــه 
رسالة تحذيرية مفادها بأن جميع منشآت 

به  قمنا  عمل  »أول  اإلســامــي  القيادي  يقول 
وضـــع عــنــاصــرنــا فــي املــواقــع الــحــســاســة يــوم 
التنفيذ،  أمــاكــن  فــي  لــيــكــونــوا   ،)1987(  11/7
دبابات،  أدوات عمل:  من  لنا  ما  أحصينا  ثم 
طــــائــــرات، نـــاقـــات جـــنـــود، مـــخـــازن أســلــحــة، 
ذخيرة، قاعات عمليات، هواتف مهمة، أجهزة 
اتــصــال الســلــكــي، مــواقــع اتــصــاالت الــــوزارات 
املهمة والرئاسة اإلذاعة والتلفزة..«. ويعترف 
بـــن ســـالـــم بــــأن »رجـــــال املــجــمــوعــة كـــانـــوا في 
البدء أو  املــواقــع الحساسة في انتظار أوامــر 
ساعة الصفر«، لكن بن علي سارع إلى تنفيذ 
انقابه إلجهاض املخطط »اإلســامــي«. وإذا 
التاريخية املحاولة  الوقائع  إلى هذه  أضفنا 
ـــط لـــهـــا مــجــمــوعــة مــن 

ّ
ــط ــتـــي خـ االنـــقـــابـــيـــة الـ

الــضــبــاط اليوسفيني )نــســبــة إلـــى صــالــح بن 
يوسف( سنة 1962، على غــرار محمد بركية 
ومحمد قيزة وعمر البنبلي، انتقاما لصالح 
الــذي تم اغتياله سنة 1961، وقد  بن يوسف 
الــحــبــيــب بورقيبة  الـــدولـــة  اتــهــام رئــيــس  ذاع 
التي  الــداخــلــيــة  وزارة  مــن  وبتخطيط  بــذلــك، 
ــيـــري، كــمــا  ــهـ ــذاك الـــطـــيـــب املـ ــ ــ ــــان يـــتـــوالهـــا آنـ كـ
فّصلت القول دراستنا »األزمــات االجتماعية 
 »1987-  1957 ــونـــــس  ــ تـ فـــــي  ــة  ــيــ ــيــــاســ والــــســ
املــنــشــورة فــي كــتــاب »الــقــضــاء والــتــشــريــع في 
التميمي  )مؤسسة  العربية«  والباد  تونس 
 ،)2004 تونس،  واملعلومات،  العلمي  للبحث 
التونسي،  الجيش  استعمال  مــحــاوالت  فــإن 
إّبـــــان فــتــرتــي حــكــم الــحــبــيــب بــورقــيــبــة وزيـــن 
العابدين بن علي، بغرض تغيير نظام الحكم 
وتولي السلطة لم يكن مجّرد شّك أو تخمني.

لــقــد اســتــطــاع الــجــيــش الــتــونــســي أن يمسح 
مـــن األذهـــــــان ومــــن الــــذاكــــرة الــســيــاســيــة تلك 
أو  محاولة  أو  تخطيطا  االنقابية،  الــصــورة 
تــنــفــيــذا، والــتــي علقت بــثــاثــة تــيــارات فكرية 
وسياسية رئيسية، العروبيون )اليوسفيون( 
ــيــــون )املـــجـــمـــوعـــة األمـــنـــيـــة لــحــركــة  واإلســــامــ
ــــي( والــــدســــتــــوريــــون )بـــن  ــــامــ االتـــــجـــــاه اإلســ
تنظيمات  منها  واستثني  وجــمــاعــتــه(،  علي 
اليسار التونسي، برفضه تولي الحكم عشية 
ــــا كــانــت 

ّ
مل الــثــانــي 2011،  كـــانـــون  يــنــايــر/   14

الــســلــطــة مــلــقــاة عــلــى قـــارعـــة الــطــريــق تنتظر 
الحكم  انــتــقــال  عملية  وتأمينه  يتلقفها،  مــن 
وحــمــايــتــه االنــتــقــال الــديــمــقــراطــي ومــرافــقــتــه 
إّبــان مختلف املراحل التي مّر بها على مدى 
الــبــطــولــي فــي مقاومة  عــشــر ســنــوات، ودوره 
تــنــظــيــمــات اإلرهــــــاب اإلســـامـــو – ســيــاســيــة، 
مــن تقديم تضحيات وشــهــداء.   ومــا صاحبه 

املنشآت  إسرائيل االستراتيجية، بما فيها 
تقع  األمنية،  الناحية  من  حساسية  األكثر 
في مرمى النيران اإليرانية. وعلى الرغم من 
أن بعضهم حــاول اإليــحــاء أن إيــران تبالغ، 
وأنها سعت إلى توظيف الحدث لصالحها 
ــاء بــقــدرتــهــا  بــأثــر رجـــعـــي، مـــن خــــال اإليـــحـ
عــلــى الـــرد عــلــى االســتــفــزازات اإلســرائــيــلــيــة، 
ضبط  سياسة  مــمــارســة  بتعمد  وتتظاهر 
الــنــفــس، لــتــفــويــت الــفــرصــة عــلــى إســرائــيــل 
إقليمية،  إلــى حــرٍب  التي تعمل على جّرها 
إال أن الــروايــة اإليــرانــيــة تــبــدو أكــثــر قابلية 
الـــــصـــــاروخ،  وأن  خـــصـــوصـــا  ــلـــتـــصـــديـــق،  لـ
الهدف  نوعه وطبيعة  عــن  النظر  وبــصــرف 
املصوب نحوه، اخترق األجواء اإلسرائيلية 
ــن دون أن  ــن أقـــصـــاهـــا إلـــــى أقــــصــــاهــــا، مــ مــ
التصّدي  اإلسرائيلية من  الدفاعات  تتمّكن 
لـــه وإســـقـــاطـــه، عــلــى الـــرغـــم مــمــا تــمــلــكــه من 
هائلة،  وتسليحية  تكنولوجية  إمــكــانــات 
األمر الذي يعني ببساطة أن إسرائيل بدأت 
املطلقة على أجوائها، وأن  تفقد سيطرتها 
قواعد االشتباك قد تغيرت بالفعل، أو على 

األقل في طريقها إلى التغير.
ــتـــس ووتــــــش« عن  أمــــا تــقــريــر »هـــيـــومـــن رايـ
الــعــنــصــريــة، فأهميته في  جــرائــم إســرائــيــل 
صدوره بعد أسابيع قليلة من قرار أصدرته 
ــــي  ــيـــة، أن األراضـ املــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الـــدولـ

وعلى الرغم من ذلك، تأبى الدعاية االنقابو- 
ــتـــوقـــف، مـــع اإلشـــــــارة إلــــى أن تــيــار  فــوبــيــة الـ
اإلسام السياسي، مجّسدا في حركة النهضة 
وأنصارها، قبل أن تلحق بها جماعة ائتاف 
الكرامة ومناصريه، هم األكثر إثارة للمسألة 
 ذلك يعود إلى استحضارهم 

ّ
االنقابية. ولعل

املسلمني في  ــوان  اإلخــ إطــاحــة حــكــم  املستمر 
مــصــر ســنــة 2013، وتــولــي الــجــيــش املــصــري 
السلطة، بــقــيــادة وزيـــر الــدفــاع الــســابــق، عبد 
الــفــتــاح الــســيــســي، والــخــشــيــة مــن إعــــادة تلك 

التجربة في تونس.
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، اتــهــم اإلســـامـــيـــون سنة 
فــي  الـــداخـــلـــيـــة  بـــــراهـــــم، وزيـــــــر  لـــطـــفـــي   2018
حكومة يوسف الشاهد، بالتخطيط النقاب 
السبسي  قائد  الباجي  الــراحــل  الرئيس  على 
بــدعــم مــن دولـــة اإلمــــارات، مــا أدى إلــى إقالته 
ــاء جــهــاز  ــ مـــن مــنــصــبــه. ورّوجــــــوا بــكــثــافــة ادعـ
ــثـــوره عــلــى وثــائــق  االســـتـــعـــامـــات الــتــركــي عـ
خــطــيــرة عــنــد اســتــيــاء الـــقـــوات الــتــركــيــة على 
أيــار  الليبية فــي شهر مــايــو/  قــاعــدة الوطية 
ســنــة 2020 تــكــشــف عـــن »خـــطـــة ســـعـــوديـــة – 
إماراتية«، يشارك فيها رمــوز نظام بن علي، 
وتهدف إلى تكرار سيناريو مصر في تونس، 
تعّرض  الــذي  الرئيس قيس سعيد  وإطــاحــة 
هذه املرة، وبعد أن طفت إلى السطح خافاته 
الـــحـــاّدة مــع حــركــة النهضة ورئــيــســهــا راشــد 
الــغــنــوشــي، إلـــى حملة شــعــواء مــن مناصري 
ــــام الــســيــاســي، خــصــوصــا بــعــد زيــارتــه  اإلسـ
الـــقـــاهـــرة الــشــهــر املـــاضـــي )إبــــريــــل/ نــيــســان(، 

الفلسطينية الواقعة في حدود 1967 تشكل 
وحدة واحدة تنطبق عليها قواعد القانون 
الــدولــي والــقــانــون الــدولــي اإلنــســانــي، فتقع 
ثم  القضائية للمحكمة، ومن  الوالية  ضمن 
تحقيقا  تفتح  أن  بالفعل  عليها  لــزامــا  بــات 
ــا تــقــرر  ــي الـــجـــرائـــم اإلســـرائـــيـــلـــيـــة، وهــــو مـ فـ
التقرير سيكون  أن هذا  بالفعل. معنى ذلك 
ضمن الوثائق محل نظر املحكمة الجنائية 
ــرة  ــ ــة. صـــحـــيـــح أن هــــــذه لـــيـــســـت املـ ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ الـ
األولــى التي توجه فيها إلسرائيل اتهامات 
بارتكاب جرائم عنصرية وجرائم إنسانية، 
غير  وملنظمات  نفسها  للمنظمة  سبق  فقد 
حــكــومــيــة أخــــــرى، وأيـــضـــا لــلــجــان تحقيق 
منبثقة عن األمم املتحدة، مثل اللجنة التي 
شكلها مجلس حــقــوق اإلنــســان فــي جنيف 
 ،2009 العام  غولدستون،  القاضي  برئاسة 
أن وجــهــت، فــي تــقــاريــر مــتــتــالــيــة، اتــهــامــات 
مماثلة، غير أن تقرير منظمة العفو الدولية 
واسعة  دولــيــة  إعامية  بتغطية  هــذا حظي 
الــنــطــاق، ومـــن ثــم شــكــل إضــافــة نــوعــيــة إلــى 
الــوثــائــق والــجــهــود الــتــي تـــؤدي إلـــى تعرية 
طبيعته  عــن  والــكــشــف  الصهيوني،  الــكــيــان 

العنصرية الفجة.
الصاروخ الذي اخترق األجواء اإلسرائيلية 
من دون اعتراض، قبل أن يسقط بالقرب من 
مفاعل ديمونا، وتقرير منظمة العفو الدولية 
ران 

ّ
عن جرائم األبارتهايد اإلسرائيلية، مؤش

قويان على أن إسرائيل بدأت تدخل مأزقا ال 
فكاك منه، فقد بات واضحا، من ناحية، أنها 
تبدو اآلن عاجزة تماما عن مواجهة محور 
الــذي تحّول إلى شوكة في عنقها،  املقاومة 
لــم تــعــد قــابــلــة لــاقــتــاع. كــمــا بـــات واضــحــا 
أنــهــا أصــبــحــت، فــي نــظــر قــطــاعــات مــتــزايــدة 
من الرأي العام العاملي، دولة عنصرية تقوم 
على نسق األبارتهايد الذي سبق أن أوصل 
لذا  إلــى حتفه.  القديم  أفريقيا  نظام جنوب 
يمكن القول إن إسرائيل بدأت تسلك طريق 
إلــى نهايتها  الـــذي سُيفضي بها  االنــحــدار 
املشروع  انهيار  املحتومة. وبالتالي أصبح 
الصهيوني من أساسه مسألة وقت. املشكلة 
أن هذا التحّول الدرامي يتم في وقــٍت يبدو 
فيه الــعــالــم الــعــربــي فــي أســـوأ حــاالتــه، ومن 
ثــم ســوف يــصــّب، فــي النهاية، لصالح قوى 
العالم  يستيقظ  لم  ما  عربية،  غير  إقليمية 

العربي في اللحظة األخيرة.
)كاتب وأكاديمي مصري(

ولقائه الرئيس املصري، واتهامه بالتخطيط 
النقاب عسكري على شاكلة ما شهدته مصر 

سنة 2013.
ــة الــــتــــي يـــّدعـــيـــهـــا تــــيــــار اإلســــــام  ــهــــوريــ ــطــ الــ
النهضة  حركة  برأسيه  التونسي،  السياسي 
وائــتــاف الــكــرامــة، فــي املــوقــف مــن االنقابات 
السلطة،  لتولي  مــدخــا  واألمــنــيــة  العسكرية 
ــــي املــــنــــاكــــفــــات واملــــــزايــــــدات  ــا فـ ــالـــهـ ــتـــعـــمـ واسـ
الـــســـيـــاســـيـــة مـــــع خـــصـــومـــهـــم الـــســـيـــاســـيـــني 
والدستوريني  واليساريني  الــعــرب  القوميني 
الحركة اإلسامية السودانية  تنفيها تجربة 
بــقــيــادة حــســن الــتــرابــي وعــمــر الــبــشــيــر الــذي 
جاء إلى السلطة على ظهر دبابة بعد إطاحة 
حكومة الصادق املهدي املنتخبة ديمقراطيا، 
ثـــاثـــني ســـنـــة )1989 -  الـــحـــكـــم  والـــبـــقـــاء فــــي 
2019( تتجدد كــل خمس ســنــوات عــن طريق 
انتخابات صورية، جاعا من السودان قاعدة 
الــتــنــظــيــمــات والــشــخــصــيــات  انــطــاق لجميع 
املتطرفة منها مثل  فــي ذلــك  اإلســامــيــة، بما 

أسامة بن الدن.
وال تحتاج التجربة الديمقراطية التونسية 
البكاء والهلع والخوف واتهام  إلــى كل هــذا 
املنافسني وغرماء السياسة باالنقابية، من 
التهم.  هــذه  وبــراهــني على  أدلـــة  تقديم  دون 
فــقــد بـــــدأت مـــبـــادئ الــــتــــداول الــســلــمــي على 
الديمقراطي  للصندوق  واالحتكام  السلطة 
والــرأي  الفكر  وحرية  االنتخابات  وشفافية 
ــق تــأســيــس األحـــــــزاب وغـــيـــرهـــا مـــن قيم  وحــ
على  عــودهــا  ويــشــتــّد  تــتــرّســخ  الديمقراطية 
ــرن مــــن الــــنــــضــــال الــــذي  ــ ــثــــر مــــن قــ قــــاعــــدة أكــ
ــيـــة  ــيـــاسـ ــفــــكــــريــــة والـــسـ ــنــــخــــب الــ ــتــــه الــ خــــاضــ
الــفــرنــســي، وفي  التونسية زمــن االســتــعــمــار 
البورقيبية  بحقبتيه  االستبداد  فترة  أثناء 
يــعــيــد  أن  يــســتــطــيــع  أحـــــد  والـــبـــنـــعـــلـــيـــة. وال 
ــــوراء إلنـــتـــاج نــظــام  عــــــّدادات الــتــاريــخ إلـــى الــ
اســـتـــبـــدادي جـــديـــد، وإن مــصــدر االنــقــابــو- 
فوبيا الحقيقي هو الخوف من فشل تجربة 
حــكــم اإلســــام الــســيــاســي الــتــونــســي املمتدة 
عــشــر ســنــوات الــتــي صــاحــبــهــا شــبــه انــهــيــار 
ــا، واالســـتـــتـــبـــاعـــات  ــهــ ــاتــ ــة ومــــؤســــســ ــدولــ ــلــ لــ
التجربة  بتلك  تنتهي  قــد  الــتــي  الــســيــاســيــة 
ــا الــســيــاســة  ــزايــ ــدان اإلســــامــــيــــني مــ ــقــ إلـــــى فــ
وسطوة  واملــالــيــة  االقتصادية  وإكرامياتها 
الذي اكتسبوه، ما  الحكم وشوكته والنفوذ 
وانتقام  واملحاسبة  للمساءلة  يعّرضهم  قد 

صناديق االنتخابات.
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يَُعّد العمال في مصر من الفئات األكثر تضررًا من جّراء 
أزمة كورونا. واألمر يطاول خصوصًا اليد العاملة غير 

المنتظمة التي تعاني أصًال

عنف متعدد األشكال في تونس

1819
مجتمع

القاهرة ـ العربي الجديد

»كيف أحصل عليه؟ ما هو تحديدًا؟ 
هل هو لقاء مقابل مــادي؟«، أسئلة 
إبــــراهــــيــــم  أّم  تـــطـــرحـــهـــا  ــقـــائـــيـــة  ــلـ تـ
اللقاح  ت 

ّ
تلق إذا كانت  بمجّرد سؤالها عّما 

أن تضيف  قــبــل  ال،  أم  لــكــوفــيــد-19  املـــضـــاد 
»لــم يخبرنا عنه أحــد ولــم نسمع عنه حتى 
عاملة  هــي  إبراهيم  وأّم  التلفاز«.  مــن خــال 
منزلية مصرية حاصلة على شهادة تعليم 
مــتــوســط، بــالــتــالــي لــيــســت أمـــّيـــة، وزوجــهــا 
كـــذلـــك فــهــو يــحــمــل شـــهـــادة تــعــلــيــم مـــا قبل 
فيتابعون جميعهم  أبناؤها  أّمــا  الجامعي. 
مــراحــل مختلفة، وعــدد منهم  فــي  تعليمهم 
يدرس إلكترونيًا من خال »تابلت« )جهاز 
املــصــريــة.  والتعليم  الــتــربــيــة  وزارة  لــوحــي( 
وعــلــى الــرغــم مــن ذلـــك، ال تملك وال معلومة 
ــدة عـــن الــلــقــاحــات الــخــاصــة بــفــيــروس  ــ واحــ

كورونا الجديد.
النظافة،  عــلــى  تــحــرص  الــتــي  إبــراهــيــم،  وأّم 
تــخــشــى عــلــى أبــنــائــهــا مـــن خــطــر اإلصـــابـــة 
بــــــعــــــدوى كـــــــوفـــــــيـــــــد-19. وتــــــشــــــرح »أمــــســــح 
ــلـــور  ــكـ ــالـ ــًا بـ ــ ــمــ ــ ــح دائــ ــ ــ ــطـ ــ ــ األرضـــــــيـــــــات واألسـ
املخفف، وأعّد ألبنائي شراب الزنجبيل مع 
املــنــاعــة. فأنا  الــيــانــســون والــلــيــمــون لتقوية 
ال أمـــلـــك ثــمــن الـــعـــاج وال أســتــطــيــع تــحــّمــل 
تكاليف املستشفيات في حال إصابة أحدهم 
العاملة، حالها  املـــرأة  بــالــفــيــروس«. وتــؤكــد 
ها 

ّ
أن املصرية،  العمالة  من  آالف  مئات  حــال 

ال تملك فــي مــواجــهــة وبـــاء كــورونــا »ســوى 
املستطاع«،  قــدر  والوقاية  الله  على  االتكال 
 استهتار من قبل الحكومة املصرية 

ّ
في ظل

باملوجة الثالثة شديدة الخطورة في الباد 
والتوزيع غير العادل للقاحات.

 عــلــى 
ّ

ــل ــتــــوالــــي، يـــحـ لـــلـــعـــام الـــثـــانـــي عـــلـــى الــ
 
ّ
ــة كـــورونـــا، لــكــن الــعــمــال عــيــدهــم وســـط أزمــ

 الــقــلــق يــتــزايــد 
ّ
املــخــتــلــف هـــذا الـــعـــام هـــو أن

فـــي مــصــر فــيــمــا تــبــدو عــمــلــيــات التحصني 
شــبــه مــعــدومــة. فــكــمــّيــة الــلــقــاحــات املــتــوفــرة 
اآلن، والحكومة  مــحــدودة حتى  الــبــاد  فــي 
ع الــلــقــاح فــي الــبــاد مــن دون 

ّ
املــصــريــة تــــوز

األكثر  للمجموعات  األولــويــة  بمنح  التقّيد 
 
ّ
عــرضــة لــإلصــابــة بــالــفــيــروس، فــي حــني أن

اللقاحات  توفير  عــن  يعلن  لــم  مــســؤول  أّي 
ــتـــى فــــي املــــصــــانــــع والــــشــــركــــات  لـــلـــعـــمـــال حـ
ــة لـــلـــحـــكـــومـــة. بـــالـــتـــالـــي، مـــــــاذا عــن  ــعـ ــابـ ــتـ الـ
املنتظمة،  العاملة غير  اليد  آالف من  مئات 
واقـــتـــصـــاد الـــظـــل الــبــعــيــد تـــمـــامـــًا عــــن نــظــر 

الحكومة وأولوياتها؟
ــلــعــة على 

ّ
مــط ـــهـــا 

ّ
أن إبـــراهـــيـــم  أّم  تـــؤكـــد  وإذ 

الوقاية  الفيروس وأعراضه وكيفية  ماهّية 
ـــهـــا املـــرة 

ّ
مــنــه مــنــذ الـــعـــام املـــاضـــي، تــقــول إن

األولى التي تسمع فيها عن لقاحات واقية 

والــفــنــادق واملــطــاعــم والــقــطــاعــات التجارية 
)جــمــلــة وتــجــزئــة(، بــاإلضــافــة إلـــى األنشطة 
الـــعـــقـــاريـــة واإلداريـــــــــة والـــتـــجـــاريـــة وبــعــض 
أنشطة التصنيع. وقد كشفت أزمة كورونا 
عـــن مــــدى هــشــاشــة أوضــــــاع الـــعـــامـــات في 
العالم  بلدان  في معظم  املنظم  القطاع غير 
وفي بلداننا العربية، نتيجة عدم االستقرار 
لفترة  املــنــازل  ومــازمــة  والبطالة  الوظيفي 
طويلة. وتواجه هذه الفئة معضلة الخوف 
إّما من املوت جوعًا وإّما من الفيروس. وعن 
والعاملني  الــعــامــات  على  الجائحة  تأثير 
في مجال الخدمة املنزلية، أشارت الدراسة 
 أعداد هؤالء كبيرة وقد 

ّ
املذكورة آنفًا إلى أن

ــّدرت في الرابع من يونيو/ حزيران 2020 
ُ
ق

بـ55 مليون عاملة وعامل حول العالم، وهو 
املــائــة من   مــا نسبته 72.3 فــي 

ّ
أن مــا يعني 

بفقدان  مــهــددون  املنزليني  العمال  مجموع 
ــم مــــن جــــــــّراء الــحــجــر  ــ ــورهــ ــ ــهـــم وأجــ ــفـ ــائـ وظـ
إلى  باإلضافة  والــجــزئــي،  الشامل  الصحي 
افتقار 38 في املائة منهم إلى شروط العمل 
الــائــق مــن تــأمــني وحــمــايــة اجــتــمــاعــيــة، مع 
 37 مليون عاملة منزلية في العالم 

ّ
العلم أن

 الهشاشة.
َ
يعانني

العنف اإلجرامي تصّدر 
مختلف أشكال العنف مع 

نحو 59 في المائة

لم تنظر الحكومة 
إلى ماليين العمال 

وكيفية حمايتهم 
من اإلصابة

»مثل تطعيمات األطفال«، على حّد وصفها، 
وهي متاحة للجميع مجانًا، وفي إمكانها 
ــا وحـــمـــاتـــهـــا  ــ ــهـ ــ ــــدتـ تـــســـجـــيـــل أســــرتــــهــــا ووالـ
 
ّ
أن ُيــذكــر  يها. 

ّ
تلق فــي  الــراغــبــني  قائمة  على 

الــحــكــومــة املــصــريــة كــانــت قــد فتحت مجال 
التسجيل اإللكتروني للحصول على اللقاح 
املضاد لكوفيد-19 أمام كل الفئات العمرية، 
فــي منتصف مـــارس/ آذار املــاضــي. وحتى 
ى أقل من 

ّ
مطلع إبريل/ نيسان املاضي، تلق

150 ألف شخص، أطباء ومواطنني من كل 
الــفــئــات املــســتــحــقــة، جــرعــات مــن الــلــقــاحــات 
ها ال تضم لقاح 

ّ
املتوفرة في مصر، علمًا أن

جدًا  قليل  الــعــدد  وهــذا  »فايزر-بايونتيك«. 
مـــقـــارنـــة بــكــمــيــة الـــجـــرعـــات املــخــتــلــفــة الــتــي 
حصلت عليها مصر، ومقارنة بالوضع في 

بلدان عربية مجاورة.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن تـــضـــرر قـــطـــاعـــات الــعــمــل 
بــشــكــل مــبــاشــر مــن جــــّراء أزمــــة كـــورونـــا، لم 
تنظر الحكومة إلى مايني العمال املصريني 
وكيفية حمايتهم من خطر اإلصابة، بعدما 
فشلت في حمايتهم من أخطار فقدان العمل 
والبطالة على مدى أكثر من عام كامل. فهذه 
األزمـــة أّدت إلــى زيـــادات كبيرة فــي معدالت 
الفقر والجوع، وإلــى تدهور في مستويات 
املعيشة لدى األغلبية العظمى من السكان، 
فـــي ظـــل تــخــوف عــاملــي مـــن تــفــشــي الــبــطــالــة 
وتــعــمــيــق فــقــر الـــعـــمـــال فـــي الـــعـــالـــم نتيجة 

الجائحة.
وقد أفادت دراسة صادرة عن منظمة العمل 
 ،2020 األول  كانون  ديسمبر/  في  الدولية، 
 جــائــحــة كـــورونـــا أّدت إلــــى انــخــفــاض 

ّ
ــأن ــ بـ

األجور الشهرية أو ازديادها ببطء أكبر في 
خال األشهر الستة األولى من عام 2020 في 
معلومات  فيها  ــرت 

ّ
تــوف التي  البلدان  ي 

َ
ثلث

األزمـــة ضغطًا  تــفــرض  أن  مرّجحة  رسمية، 
ــفـــاض األجـــــــور فــي  ــخـ ــاه انـ ــجــ ــي اتــ  فــ

ً
ــا ــائــ هــ

املستقبل القريب. وأشــارت الدراسة نفسها 
 تداعيات الجائحة على اقتصاديات 

ّ
إلى أن

َعّد األسوأ منذ األزمة املالية العاملية 
ُ
العالم ت

في عام 2008، فهي تدفع االقتصاد العاملي 
إلى الركود. من جهته، توقع صندوق النقد 
العاملي  الناتج  فــي  كبيرًا  انكماشًا  الــدولــي 
ــل الـــتـــوريـــد وغــلــق  نــتــيــجــة تــعــطــيــل ســـاسـ

الشركات أو تقليص أعمالها.
أن  الدولية  العمل  منظمة  دراســـة  وتوقعت 
التي  االقتصادية  األزمـــات  الجائحة  تعّمق 
واجــهــتــهــا بـــلـــدان عــربــيــة عـــديـــدة فـــي خــال 
ــوام األخـــيـــرة، خــصــوصــًا الــبــلــدان ذات  ــ األعــ
ع انخفاض الناتج 

ّ
الدخل املنخفض، مع توق

كذلك  العربية.  للمنطقة  اإلجــمــالــي  املحلي 
الــدول العربية ألزمة  سوف تزيد استجابة 
كورونا العجز الذي من املرّجح تمويله من 
االقتراض، ما يعني تعميق املديونية. ُيذكر 

ــرت على 6.1 مليارات عامل في 
ّ
 األزمــة أث

ّ
أن

ــفــضــت 
ُ

الــقــطــاع غــيــر املــنــظــم فــي الــعــالــم، وخ
مداخيلهم بنسبة 60 في املائة.

اللواتي  وهـــؤالء  إبــراهــيــم  أّم  ل 
ّ
تمث وبينما 

 مـــن الــيــد الــعــامــلــة غــيــر املنتظمة 
َ
ــفــن

ّ
ُيــصــن

رقمًا في معادلة التأثر االقتصادي بالوباء 
 مــــن حــســبــات 

َ
 ســـقـــطـــن

ّ
ــن ــ ــهـ ــ ـ

ّ
ــاملــــي، إال أن ــعــ الــ

ــامـــات غــيــر  ــعـ ــقـــاحـــات. وتـــبـــلـــغ نــســبــة الـ ــلـ الـ
رت بشدة 

ّ
النظاميات في القطاعات التي تأث

من تداعيات أزمــة كورونا 33 في املائة في 
الــبــلــدان الــعــربــيــة، ونــحــو 30 فــي املــائــة في 
بلدان شمال أفريقيا. ويشمل األمر الخدمة 
املنزلية والخدمات في الحضانات واملدارس 
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س
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أكثر فأكثر تحظى قضايا 
العنف باهتمام حول 

العالم، سواء على صعيد 
المجتمع أم على الصعيد 

الرسمي. وفي تونس يُسّجل 
تزايد في العنف

تونس ـ إيمان الحامدي

يـــأخـــذ الــعــنــف بــكــل أشـــكـــالـــه مــنــحــى تــصــاعــديــًا في 
ل في كل املساحات الخاصة والعامة،  تونس، فُيسجَّ
بما في ذلك البرملان، وذلك وفق تقرير أصدره أخيرًا 
مــنــتــدى الــحــقــوق االقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة حــول 

رات العنف في الباد. 
ّ

مؤش
اإلجــرامــي تصّدر مختلف  العنف   

ّ
أن التقرير  ويبنّي 

حصيت بنسبة سنوية ناهزت 
ُ
أشكال العنف التي أ

ــائـــة في  ــا بــلــغــت 88 فـــي املـ ـــهـ
ّ
59 فـــي املـــائـــة، عــلــمــًا أن

القائمني   
ّ
ديسمبر/ كانون األول من عام 2020. لكن

 خــطــورة الــعــنــف فــي تونس 
ّ
عــلــى املــنــتــدى يــــرون أن

ال تظهرها النسب فــقــط، بــل كــذلــك »هـــول« الــحــاالت 
التي ُسّجلت في العام املاضي، وذلك في جرائم قتل 
ت الرأي العام التونسي وتّم تداولها على 

ّ
مرّوعة هز

نطاق واسع.
بني  العنف  نسب  فــي  تقاربًا  نفسه  التقرير  والحــظ 
العنف  نسبة  بلغت  إذ  والــجــمــاعــي،  الــفــردي  يه 

َ
شكل

العنف  أّمـــا نسبة  املــائــة،  فــي  الــفــردي السنوية 50.2 
ها 

ّ
الجماعي السنوية فبلغت 49.8 في املائة، علمًا أن

املائة في خــال أشهر يوليو/ تموز  ت 60 في 
ّ
تخط

وسبتمبر/ أيلول ونوفمبر/ تشرين الثاني من عام 
 العنف في تونس ذكوري بامتياز، إذ 

ّ
2020. ُيذكر أن

 87.3 في املائة من املعتدين هم من الذكور و6.8 
ّ
إن

في املائة من اإلناث. 
وعــلــى مــدى األعـــوام الثاثة املــاضــيــة، كــانــت قضايا 
 
ّ
العنف تمثل أكثر من ربع القضايا املسّجلة، غير أن

كمًا  أي  املقاييس،  بكل  استثنائية  كانت   2020 عــام 
ونوعًا، بحسب املنتدى. وقد تصّدر العنف اإلجرامي 
أبرز أنواع العنف املسجلة بتونس للعام الثاني على 
الــتــوالــي، مــع نسبة سنوية نــاهــزت 59.3 فــي املــائــة. 
 حوادث اإلجرام املستجدة 

ّ
والحظ تقرير املنتدى أن

مـــن ســـرقـــات واعــــتــــداءات وتــحــويــل وجــهــة وجــرائــم 
قتل وتعنيف تـــزداد خــطــورة يــومــًا بعد يـــوم. ومنذ 
ل عنف  ُيسجَّ السياسي،  الصراع  نتيجة   ،2011 عــام 
سياسي في أروقة املؤسسات السياسية وعنف في 

الخطاب الرسمي وحتى في تصريحات املسؤولني.
تعليقًا على تنامي العنف في الباد، يقول املتحدث 
بــاســم مــنــتــدى الــحــقــوق االقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة 
ه 

ّ
»العربي الجديد«، إن في تونس رمضان بن عمر، لـ

العنيفة  والسلوكيات  للخطابات  طبيعية  »نتيجة 
ــرار الـــتـــي كــان  ــقــ فـــي الـــفـــضـــاء الــســيــاســي ودوائـــــــر الــ
ر كل إمكانياتها ملعالجة كل أشكال 

ّ
يفترض أن تسخ

 »الــعــنــف 
ّ
الــعــنــف والــجــريــمــة«.  ويــشــرح بــن عــمــر أن

فــي تــونــس أخـــذ منحى تــصــاعــديــًا مــنــذ عـــام 2011، 
الفترة األخــيــرة، نتيجة  ه تفاقم بشكل الفــت في 

ّ
لكن

الخطابات  بتلك  املجتمع  وتأثر  السياسي  الصراع 
السياسية  اإلرادة  غــيــاب  إلـــى جــانــب  والــســلــوكــيــات 
األمــنــي  »الــحــضــور   

ّ
أن يضيف  الــجــريــمــة«.  ملكافحة 

ــف فــي مــجــابــهــة االحــتــجــاجــات االجــتــمــاعــيــة ال 
ّ
املــكــث

الجرائم وحماية  يقابله الحضور ذاته في مكافحة 
تــســاؤالت  يثير  مــا  وممتلكاتهم،  املــواطــنــني  أرواح 
حول جدية السلطات في خفض منسوب العنف في 

الباد«. 
االجتماعية  االقتصادية  »األزمـــة   

ّ
أن بن عمر  ويــرى 

وهو  التونسيني،  سلوك  على  بظالها  تلقي  باتت 
مـــا يــفــســر الــســلــوك الـــعـــدوانـــي لــعــدد مــنــهــم، والــــذي 
تظهر آثــاره في أنــواع الجرائم الجديدة املسجلة أو 
الــشــارع وحتى على وســائــل التواصل  الخطاب فــي 

االجتماعي«. 
وفي ما يخص ترتيب أشكال العنف، أوضح تقرير 
بعد  ــه 

ّ
أن واالجتماعية  االقتصادية  الحقوق  منتدى 

 العنف االنفعالي في املرتبة 
ّ

العنف اإلجرامي، يحل
الــثــانــيــة، يليه الــعــنــف الجنسي ثـــّم الــعــنــف األســـري 

ضحايا   
ّ
أن علمًا  التربوية،  املــســاحــات  فــي  والعنف 

مــخــتــلــف هــــذه األشــــكــــال هـــم مـــن الـــنـــســـاء واألطـــفـــال 
بالدرجة أولى. وسّجل املنتدى، بحسب تصريحات 
جمعيات مهتمة بشؤون النساء واألطفال، تضاعف 
االعــــتــــداءات عــلــى الــنــســاء ثــمــانــي مــــرات فـــي مقابل 
زيادة في العنف املسلط على األطفال بنسبة أربعة 
فـــي املـــائـــة مـــقـــارنـــة بـــعـــام 2019، وهــــي فـــي األغــلــب 
ر الــبــاحــث 

ّ
ــذ ــداءات جــنــســيــة واقـــتـــصـــاديـــة. ويـــحـ ــتــ اعــ

فـــي عــلــم االجــتــمــاع مــحــمــد الــجــويــلــي مـــن »تــغــّيــرات 
تحتاج  التونسي  املجتمع  على  تــطــرأ  بـــدأت  كبيرة 
إلـــى دراســـــات مــعــّمــقــة مـــن أجـــل كــبــحــهــا والــســيــطــرة 
الــعــنــف«، مــشــددًا على »خــطــورة خلق  عليها، منها 
جــيــل جــديــد مــن الــجــرائــم ال ُيــَعــّد قــاصــرًا عــلــى ذوي 
الخبرة في اإلجـــرام«.  يضيف الجويلي، في حديث 
قد  االنفعالي،  العنف  »فــي  ــه 

ّ
أن الجديد«،  »العربي  لـ

 
ّ
يتحّول شجار بسيط إلى جريمة قتل«، موضحًا أن

»الضغوط النفسية واالجتماعية واالقتصادية التي 
وهو  في سلوكياتهم،  ترجم 

ُ
ت التونسيون  يعيشها 

ردود  عــن  املترتبة  العنف  ظــواهــر  تنامي  يفّسر  مــا 
أكثر  فــي  العواقب  محسوبة  وغير  املتسّرعة  الفعل 
االستهاكي  »النمط   

ّ
أن الجويلي  ويــرى  ــات«.  األوقــ

ظواهر  تنامي  على  كبيرة  بصورة  ر 
ّ
يؤث للمجتمع 

ــنـــف الــــنــــاتــــج عــــن الــــرغــــبــــة فــــي الــــحــــصــــول عــلــى  ــعـ الـ
ــأّي ثـــمـــن«، الفـــتـــًا إلــــى »أهــمــيــة  ــ مــتــطــلــبــات الــحــيــاة بـ
الــقــيــام بــمــراجــعــات شــامــلــة فــي مــؤســســات التنشئة 
االجتماعية لتقويم السلوكيات املفرطة في العنف، 
إلى جانب أقلمة التعاطي األمني مع هذه القضايا 

على وقع نمط الحياة الجديد في الباد«. 

العمالة المنزليةتحقيق
لقاحات كورونا بعيدة المنال في مصر

عمال لبنانيون من دون تطعيم

اآللية المتبعة 
من قبل الدولة اللبنانية 

بإعطاء اللقاحات ما
زالت تتسم بالبطء

بيروت ــ علي عواضة

ــديــــات عـــدة  ــيـــون تــــحــ ــانـ ــنـ ــبـ ــه عــــمــــال لـ ــ ــواجـ ــ يـ
في  حقهم  بينها  ومــن  لحقوقهم،  وتهميشًا 
تلقي لقاحات كورونا. عمال كثر معرضون 
ــيـــروس كــــورونــــا نــظــرًا  ــفـ لــخــطــر اإلصــــابــــة بـ
ــــاس، لــيــســوا  ــنـ ــ الحـــتـــكـــاكـــهـــم املـــبـــاشـــر مــــع الـ
اللقاحات  لتلقي  املستهدفة  الــفــئــات  ضــمــن 
في املرحلة األولى رغم أنهم على تماس مع 
اللقاح  املــواطــنــني. وفــي حــال إمكانية شـــراء 
لدفع  مضطرون  فهم  الــخــاص،  القطاع  عبر 

ثمنه وبالدوالر األميركي.
شريحة كبيرة من عمال لبنان لم تتلق اللقاح 
بعد، رغم احتكاكها املباشر مع الناس بسبب 
والعامات  املــطــاعــم،  كعمال  عملها،  طبيعة 
املنزليات، واملحاسبون داخل السوبرماركت 
وعــمــال الــتــوصــيــل )الــدلــيــفــري( إلـــى املــنــازل. 
تــلــقــت هــبــة )فــضــلــت عــــدم الــكــشــف عـــن اســم 
عــائــلــتــهــا( وهـــي عــامــلــة فـــي إحــــدى شــركــات 
التعاقد  نــظــام  عبر  املــنــازل  داخـــل  التنظيف 
ــودًا مـــن الــشــركــة  ــ املـــؤقـــت، مـــع زمــيــاتــهــا وعــ
بــتــأمــني لـــقـــاح »ســبــوتــنــك فــــي« لـــهـــن، ولــكــن 
أرادن ذلــك.  فــي حــال  الــخــاصــة  على نفقتهن 
تتحدث لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« عــن »أحــاديــث 
ــة الــشــركــة بــأن الحصول  ــتــداول داخـــل أروقـ

ُ
ت

نشر 
ُ
على اللقاح مجرد وعود، وهي أجواء ت

بــــني الــــعــــامــــات فــــي حـــــال ُســـئـــلـــت إحــــداهــــن 
ــل املـــنـــازل عـــن الــلــقــاحــات،  خـــال عــمــلــهــا داخــ
فــيــكــون جــوابــهــا ســنــأخــذ الــلــقــاح الــروســي«. 
تخبر هبة عن املخاطر التي تواجهها خال 
منازل،  عــدة  بــني  يوميًا  تتنقل  فهي  عملها، 
ويــــــزداد عــمــلــهــا خــــال شــهــر رمـــضـــان، وفــي 
فــتــرة األعــيــاد، مــا يجعلها عــرضــة لإلصابة 
بالفيروس. »أعمل في تنظيف املنازل، ومن 
خال طبيعة عملي أملس كافة أغراض الشقة 
وأتواصل مع العديد من األشخاص. في حال 
صبت بكورونا سأنقل العدوى ملنازل عدة، 

ُ
أ

وهنا تقع مسؤولية أخاقية على عاتقي ما 
يدفعني الرتــداء الكمامة والقفازات بصورة 

دائمة. كما أتجنب االحتكاك املباشر«.

رفع عتب
مــــن جـــانـــبـــه، يــســخــر املـــحـــاســـب داخــــــل أحـــد 
فكرة  السوبرماركت، محمد ب.، من  محات 
كنا   

ّ
إن الشركة  : »سألتنا 

ً
قــائــا اللقاح،  أخــذ 

نــريــد الــحــصــول على الــلــقــاح الــروســي ولكن 
على نفقتنا الخاصة، وكأن السؤال هو رفع 
ال  راتبي كمحاسب   

ّ
إن إذ  الشركة،  من  عتب 

الصرف  املائة دوالر )بحسب سعر  يتجاوز 
الحقيقي(، بينما يبلغ سعر اللقاح 40 دوالرًا، 
وبالطبع لن أدفع ما يعادل نصف راتبي على 
اللقاح، وهو حال معظم املوظفني في الشركة 
والـــبـــالـــغ عـــددهـــم حـــوالـــي الــخــمــســني، إذ لم 
ُيسجل إال أربعة منهم  أسماءهم، بعد وعود 

صــاحــب الــشــركــة بــأنــه ســيــدفــع ثــمــن الــلــقــاح 
ليحسمه من رواتبهم على دفعات شهرية«. 
وفي الوقت الذي وعدت شركات عدة، بإعطاء 
اللقاحات ملوظفيها على نفقتها الخاصة، إال 
 غالبية الشركات تواجه عثرات اقتصادية 

ّ
أن

 األمر مسؤولية الدولة 
ّ
في األصل، وتعتبر أن

املتوسطة  الــخــاصــة، خصوصًا  الــشــركــات  ال 
الحجم والصغيرة.

حق لكل مواطن
بـــــــــــدوره، يــــــرى الـــصـــحـــافـــي والــــنــــاشــــط فــي 
ــال  ــمــ ــعــ ــــوق الــ ــقـ ــ ــحـ ــ »املــــــــرصــــــــد الــــلــــبــــنــــانــــي لـ

ــــي حــديــثــه  ــــور، فـ ــمـ ــ ــد سـ ــعــ ــــني« أســ ــفـ ــ ــــوظـ واملـ
 »الــــلــــقــــاح هــو 

ّ
ــد«، أن ــديــ ــع »الــــعــــربــــي الــــجــ مــ

حــق لــكــل مــواطــن بــعــيــدًا عــن طبيعة عمله، 
فــاآللــيــة املــتــبــعــة مــن قــبــل الـــدولـــة اللبنانية 
الــلــقــاحــات مــا زالـــت تتسم بالبطء  بــإعــطــاء 
والعشوائية، ومثال على ذلك، فقد أصدرت 
ــرارًا فــرضــت عــلــى الــشــركــات  وزارة الــعــمــل قــ
إجــراء فحوصات كورونا، ملوظفيها كل 14 
 على نفقة من 

ً
لم تحدد مثا يومًا، ولكنها 

 شركات كثيرة 
ّ
سيتم إجراء الفحص. كما أن

تــغــاضــت عـــن إعـــطـــاء الــلــقــاح ملــوظــفــيــهــا أو 
حتى التفكير بهم«، مطالبًا الدولة بإصدار 
موظفيها  بتلقيح  املؤسسات  تلزم  قـــرارات 
ــلــــى تـــمـــاس  »خــــصــــوصــــًا هـــــــــؤالء الـــــذيـــــن عــ
 
ّ
مباشر مــع الــنــاس«. ويلفت ســمــور إلــى أن
املتعلقة  الحقوق  خــرق  في  تمعن  الشركات 
رغــم تحقيقها لألرباح ألن دفع  بموظفيها 
ثمن اللقاح عن املوظف لشركات كبرى ليس 
التعجيزي، ومعظم املؤسسات عدد  باألمر 

موظفيها دون املائة.
ونـــــبـــــه ســـــمـــــور مــــــن خــــطــــر إصــــــابــــــة عـــمـــال 
الــتــوصــيــل إلـــى املـــنـــازل بــفــيــروس كـــورونـــا، 

: »شـــهـــد لــبــنــان فـــي الـــفـــتـــرة األخـــيـــرة 
ً
ــائــــا قــ

للمنازل، نظرًا  التوصيل  ارتفاع عدد عمال 
لـــألوضـــاع االقــتــصــاديــة الــصــعــبــة وانــتــشــار 
التوصيل  عــمــال  كــورونــا. ومعظم  فــيــروس 
غير مسجلني على اسم املؤسسة، وبالطبع 
ــن تـــنـــظـــر لــهــم  ــ مـــثـــل هــــــــؤالء األشــــــخــــــاص، لـ
الشركة، وال الدولة، وهم متروكون لقدرهم 

مع الوباء«. 
تجدر اإلشارة إلى أن شركات عدة في لبنان، 
تــمــكــنــت مـــن تـــأمـــني الـــلـــقـــاحـــات ملــوظــفــيــهــا، 
وعلى نفقتها الخاصة، بينما أخرى سجلت 
أســمــاء الــراغــبــني فــي تلقي الــلــقــاحــات، ومن 
املنتظر تلقي الجرعة األولى خال األسابيع 

القادمة.  
ويــــواجــــه لــبــنــان بــطــئــًا فـــي الـــحـــصـــول على 
ــام املسجلة  ــ الــلــقــاحــات، فــي ظــل تــدنــي األرقـ
على املنصة الرسمية، والتي بلغت حوالي 
ــام  ــائـــة ألــــف مـــواطـــن، بــيــنــمــا أرقــ مــلــيــون ومـ
إبــريــل/   29 لغاية  الــصــادرة  الصحة  وزارة 
نيسان 2021 فقد سجلت 294822 شخصًا 
بينما  اللقاحات،  من  األولــى  الجرعة  تلقوا 

تلقى 161812 الجرعة الثانية. 

حذر برنامج األمم املتحدة اإلنمائي 
لــجــائــحــة  ــة  ــ ــزدوجــ ــ املــ اآلثــــــــار   

ّ
أن مــــن 

ــار واألزمـــــــــــة  ــ ــمـ ــ ــانـ ــ ــيـ ــ كــــــــورونــــــــا فـــــــي مـ
ــقـــاب  الــســيــاســيــة الـــنـــاجـــمـــة عــــن االنـ
ــوقــــع نـــحـــو نــصــف  ــد تــ ــ الـــعـــســـكـــري قـ
إلــى 25 مليون  السكان، أي مــا يصل 
نــــســــمــــة، فـــــي بـــــراثـــــن الــــفــــقــــر بـــحـــلـــول 
 
ّ
عــام 2022. وأشـــار الــبــرنــامــج إلــى أن
الـــظـــروف قــد تــتــدهــور بــحــلــول أوائـــل 
ــــى مـــســـتـــوى مــــن الــفــقــر  ــام 2022 إلـ ــ عـ

شوهد آخر مرة في عام 2005. 
األزمتني قد  تأثير   

ّ
إن البرنامج  وقــال 

الفقر.  هــوة  آخرين في  ُيسقط مايني 
وذكــــرت مــســاعــدة األمـــني الــعــام لألمم 
لبرنامج  اإلقليمية  واملــديــرة  املتحدة 
األمــــــم املـــتـــحـــدة اإلنــــمــــائــــي فــــي آســيــا 
 
ّ
واملحيط الهادي، كاني ويجناراجا، أن

املستمرة  السياسية  واألزمــة  كورونا 
يــفــاقــمــان حـــدة الــصــدمــات الــتــي تدفع 
الفئات األكــثــر ضعفًا إلــى هــوة الفقر، 
بينما األكثر تضررًا سيكونوا سكان 
التقرير  يتوقع  كما  الــفــقــراء.  الحضر 
ــفـــال أكــثــر من   تــكــون الــنــســاء واألطـ

ّ
أن

يعاني من األزمتني.
وأظهر التقرير أنه بحلول نهاية العام 
سر إن 

ُ
املاضي قالت 83 باملائة من األ

تقريبًا  النصف  إلــى  انخفض  دخلها 
بسبب كورونا. وتشير التقديرات إلى 
 عدد من يعيشون تحت خط الفقر 

ّ
أن

قد زاد بنسبة 11 نقطة مائوية بسبب 

ــة  ــاديـ ــتـــصـ اآلثــــــــار االجـــتـــمـــاعـــيـــة واالقـ
ــر إلــــى  ــريــ ــقــ ــتــ لــــلــــفــــيــــروس. وأشــــــــــار الــ
نقطة   12 يـــزيـــد  قـــد  الــفــقــر  مـــعـــدل   

ّ
أن

مــائــويــة أخــــرى بــحــلــول أوائـــــل الــعــام 
الــوضــع األمني  تــدهــور  املقبل بسبب 
ــتـــي تــحــيــق بــحــقــوق  والـــتـــهـــديـــدات الـ
األول  انقاب  منذ  والتنمية  اإلنــســان 

من فبراير/ شباط. 
والسياسية  الصحية  الــظــروف  وأدت 
إلى إغاق العديد من املصانع واملكاتب 
والــبــنــوك واملـــرافـــق األخــــرى، وتعطلت 
وغيرها  العمل  توقف  بسبب  التجارة 
من االضطرابات في املوانئ. وقد أدى 
ذلك إلى تفاقم الظروف القاتمة بالفعل 
االستثمار  ســاعــد  كما  الــوبــاء،  بسبب 
ــــس  ــابــ ــ ــة املــ ــ ــاعــ ــ ــنــ ــ ــي فــــــــي صــ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــنـ ــ ــ األجـ
والــســيــاحــة وغـــيـــرهـــا مـــن الــصــنــاعــات 
الــوظــائــف، وتوفير  مــايــني  على خلق 
شــريــان الــحــيــاة مــن الــدعــم للعديد من 
األسر التي تعيش في املناطق الريفية، 
 هـــذه املــكــاســب قـــد تــتــاشــى في 

ّ
إال أن

غـــضـــون بــضــعــة أشـــهـــر فـــقـــط، بحسب 
األمم املتحدة.

وتشهد ميانمار حالة من االضطراب 
الـــحـــكـــومـــة  الـــجـــيـــش  مـــنـــذ أن أطــــــــاح 
املنتخبة بقيادة أونج سان سو تشي 
واحــتــجــزهــا مـــع ســيــاســيــني مــدنــيــني 
آخرين، ثم قمع االحتجاجات املطالبة 

بالديمقراطية. 
)رويترز، أسوشييتد برس(

ميانمار: نصف السكان 
مهددون بالفقر

زهير هواري

الدراسي  العام  على  للداللة  بيضاء«  »سنة  التونسيون وصف  يستخدم 
القاسية عليها  أن فــرض وبــاء كــورونــا أحكامه  البالد منذ  الــذي عاشته 
وعــلــى ســواهــا مــن دول الــعــالــم. ووصـــف الــســنــة الــبــيــضــاء ينطلق مــن أن 
أي كلمة  لم يكتبوا عليها  زالــوا عبارة عن صفحات بيضاء  التالمذة ما 

ر لونها، باإلشارة إلى خواء التجربة املحققة عبر التعليم عن ُبعد.  تغيِّ
وتونس أسوة بسواها كانت قد عمدت إلى تعليق الدراسة املباشرة، في 
ظل ندرة وسائل االتصال الحديثة املتاحة في العملية التعليمية املدرسية، 
التربية  الــذي استفز وزيــر  السابق  اللقب  إلــى إطــالق  التونسيني  مــا دفــع 

محمد الحامدي الذي نفاه بشكل قطعي.
والواقع أنه منذ ظهور مشكلة تعطيل الدراسة، يتواتر الحديث الرسمي في 
وزارة التربية أنها »بصدد إعداد خطة عملية لتأمني الدروس عن ُبعد، وذلك 
التحصيل املعرفي  للدروس بما يضمن  التلفزيوني  البث  باالعتماد على 
الحديث  هــذا  مثل  لكن  الوطنية«.  لالمتحانات  االستعداد  للطالب وحسن 
مما يتكرر شبيها له في كل دول العالم الثالث وخصوصًا العربية منها ال 
يطمئن، إذ إن واقع الحال يشير إلى تردي أوضاع معظم املؤسسات التربوية 
من حيث البنية التحتية، واهتراء وسائل العمل، وغياب بنية اتصالية وعدم 
اتصال معظم املؤسسات التعليمية املدرسية بشبكة اإلنترنت وما شابه 
مــن مــشــكــالت. ومــثــل هــذا الــوضــع دفــع بــاألســاتــذة واملعلمني إلــى اعتماد 
قام كل منهم،  ُبعد. وهكذا  التعليم عن  لحل معضالت  الذاتية  إمكاناتهم 
وخصوصًا أساتذة املراحل الثانوية بإعداد منصات التواصل االجتماعي 
الخاصة بهم لشرح الدروس. أما الخيارات األخرى املطروحة والتي توصف 
بـ »االرتجالية«، فال تضمن التحصيل املعرفي للطالب في ظل غياب التفاعل 

وعدم تأكد األستاذ من مدى استيعاب الدرس.
تــألــف معظم أسرها  لــم  العربية  الـــدول  مــن  الــعــديــد  وتــونــس مثلها مثل 
حياتها  وفــي  التعلمية،   – التعليمية  العملية  فــي  الــتــواصــل  تكنولوجيا 
اليومية كوسيلة تفاعل، وهو ما قاد ويقود إلى تعطل دور األسرة عن 
نهوض  يمكن  ال  ركــنــًا  أصبحت  باعتبارها  التعليمي،  بــدورهــا  القيام 
املعلمون واألساتذة من أن تقود  العملية من دون حضوره.  ويتخّوف 
الدولية  املنافسات  في  العاملية  تونس  تراجع معدالت  إلى  الرقمية  الهوة 
لــلــطــلــبــة والـــتـــالمـــذة مــعــًا بــفــعــل غــيــاب وشــــح تـــوافـــر الــتــقــنــيــات الــحــديــثــة 
والسابعة  عامليًا  الـــ 84  املرتبة  تونس  احتلت  أن  فقد سبق  املــنــازل،  في 
عربيًا في مؤشر »دافــوس« لجودة التعليم العالي لعام 2019. لكن هذا 
مجاراة  عن  والقصور  الجائحة  بفعل  للتعديل  اآلن  يتعرض  قد  املوقع 
حتية الرقمية 

ّ
أحكامها تكنولوجيًا، إذ املعروف أن تونس تفتقر البنية الت

خّولها املراهنة على التعلم عن ُبعد إلى هذا الحد أو ذاك، علمًا أن 
ُ
التي ت

إلى  النقلة  أحكام كورونا يمكن لها أن تكون املدخل االضطراري نحو 
التكنولوجيا وبالتالي االستثمار في هذا القطاع.

)باحث وأكاديمي(

سنة تونس البيضاء

أكاديميا

والمناجم  المخابز  عّمال  مصر  في  المنتظمة  غير  العمالة  تشمل 
والتشييد  والبناء  والمقاوالت  والتراحيل  والزراعة  المنزليّة  والخدمات 
وغيرها، وحجمها نحو 18 مليون عامل بحسب تقديرات لجنة القوى 
العاملة في مجلس النواب المصري. وال تتمتع العمالة غير المنتظمة 

في مصر بأّي تأمينات اجتماعية وال صحية وال حتى غطاء قانوني.

18 مليونًا

)Getty /ال حماية صحية وال اجتماعية لها )ديفيد سيلفرمان

)Getty/ُتِرك من دون حماية )رحمان أسد

)Getty /ضد كل أشكال العنف )الشاذلي بن إبراهيم

Saturday 1 May 2021 Saturday 1 May 2021
السبت 1 مايو/ أيار 2021 م  19  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2434  السنة السابعة السبت 1 مايو/ أيار 2021 م  19  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2434  السنة السابعة

اللقاح حق لكل مواطن )حسين بيضون(
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حرب الخصوصية تستعر بين »فيسبوك« و»آبل«

جدل وتراشق فلسطينيان بعد تأجيل االنتخابات

واشنطن ــ العربي الجديد

أصبح ملستخدمي هواتف »آيفون«، اعتبارًا 
من االثنني املاضي، خيار قبول تعقبهم أو 
رفـــضـــه، بــفــضــل تــحــديــث مـــن شــركــة »آبــــل« 
ُيــتــوقــع أن تــكــون لــه عــواقــب على املنظومة 
اإلعانية التي تحكم »فيسبوك« و»غوغل«.

تــضــر هـــذه املــيــزة شــركــة »فــيــســبــوك«، ألنها 
ــيـــانـــات املــســتــخــدمــني  تــعــتــمــد عـــلـــى جـــمـــع بـ
الســتــهــدافــهــم بـــإعـــانـــات مــخــصــصــة، وهـــذا 
ــا. ومـــع تــحــديــث نــظــام  هـــو مـــصـــدر أربـــاحـــهـ
شغل 

ُ
ت األســـبـــوع،  هـــذا   14.5 iOS الــتــشــغــيــل

مــيــزة شــفــافــيــة تــتــبــع الــتــطــبــيــقــات الــجــديــدة 
ــًا. وُيـــجـــَبـــر مــــطــــورو الــتــطــبــيــقــات  ــيـ ــراضـ ــتـ افـ
عـــلـــى طـــلـــب إذن صـــريـــح مــــن املــســتــخــدمــني 
ألخــــذ بــيــانــاتــهــم. وتــشــيــر الـــــدراســـــات، كما 
تــقــر »فــيــســبــوك«، إلـــى أن مـــا يــصــل إلـــى 80 
فــــي املــــائــــة مــــن املـــســـتـــخـــدمـــني ســيــرفــضــون 
ــل« بــبــيــانــات  ــ جــمــع بــيــانــاتــهــم. ال تــهــتــم »آبــ
عمائها كثيرًا، ألنها تجني األموال من بيع 
التطبيق  داخـــل  الــشــراء  وعمليات  األجــهــزة 
أنها لطاملا سّوقت  بــداًل مــن اإلعــانــات، كما 
عام  أولويتها الخصوصية.  شركة  نفسها 
2010، كشف الشريك املؤسس لشركة »آبل«، 
بــعــض  أن   )2011 ـــ  ــ ـ جــــــوبــــــز )1955  ســتــيــف 
األشخاص ال يهتمون بكمية البيانات التي 
يشاركونها، لكنهم قالوا إنه يجب إباغهم 
دائـــمـــًا بــكــيــفــيــة اســتــخــدامــهــا. وقــــال حينها 
إن »الخصوصية تعني أن يعرف األشخاص 
ومتكررة...  بسيطة  بلغة  فيه،  يشتركون  ما 
اسألهم، واسألهم كل مــرة«. وفي ما اعتبره 
»فيسبوك«،  إلــى  مستترة  إشـــارة  الكثيرون 
ــال الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي الــحــالــي تــيــم كــوك،  قـ
أخــيــرًا، إنـــه »إذا ُبــنــَيــت شــركــة عــلــى تضليل 
البيانات... فإنها ال  املستخدمني واستغال 

تستحق ثناءنا، بل تستحق اإلصاح«.
ــة فــي  ــيـ تـــحـــافـــظ »آبـــــــــل« عـــلـــى الـــخـــصـــوصـ
أنــظــمــتــهــا، إذ يــحــظــر مــتــصــفــح »ســـفـــاري« 
ــلـــفـــات تـــعـــريـــف االرتــــبــــاط«  الـــتـــابـــع لـــهـــا »مـ
والــعــام  تلقائيًا،  خارجية  لجهات  التابعة 
ــزودي نـــســـخـــة iOS من  ــ ــبـــرت مــ املـــاضـــي أجـ
التي  الــبــيــانــات  تــوضــيــح  عــلــى  التطبيقات 

يجمعونها في قوائم متجر التطبيقات.
ــــذرت شـــركـــة »فــيــســبــوك« مـــن أن تــحــديــث  حـ
»آبل« قد يخفض األموال املكتسبة من خال 
شبكة اإلعانات الخاصة بها إلى النصف، 

منوعات
كشفت تقارير إخبارية الجمعة أن أخبار

رقم الهاتف الخاص برئيس الوزراء 
البريطاني بوريس جونسون متاح 
على شبكة اإلنترنت منذ 15 عامًا. 

يخضع جونسون حاليًا للتحقيق، 
بسبب تجديد مقره في »داونينغ 

ستريت«، بعدما اتهم بتمويله من 
أموال تبرعات. 

أطلقت المنصة السويدية 
»سبوتيفاي« تجربة على مدونات 

صوتية مدفوعة من دون 
اقتطاع أي عمولة خالل السنتين 

المقبلتين، خالفًا لـ»آبل«. ال تزال 
هذه الصيغة في مرحلة تجريبية، 
وهي متاحة حاليًا لـ12 شخصًا من 

أصحاب المدونات الصوتية.

وافقت المحكمة الخاصة بقضايا 
الفساد المالي في تونس، مساء 

الخميس، على طلب اإلفراج 
الذي قدمه محامو مالك قناة 

»الحوار التونسي« اإلعالمي سامي 
الفهري، مقابل كفالة مالية 

قيمتها 4 ماليين دينار تونسي )نحو 
1.8 مليون دوالر أميركي(.

ُدمجت أكثر من 20 صحيفة 
إقليمية تابعة المبراطورية 

رجل األعمال روبرت مردوخ مع 
عناوين رئيسية تمتلكها »نيوز 

كورب« أستراليا، وذلك بعد قرار 
الشركة بالتوقف عن طباعة 112 

صحيفة العام الماضي وسط وباء 
»كوفيد-19«.

أكبر.  بشكل  الصغيرة  الشركات  يضرب  ما 
وتــــجــــادل الـــشـــركـــة بــــأن مـــشـــاركـــة الــبــيــانــات 
مــع املعلنني أمــر أســاســي ملنح املستخدمني 
»تجارب أفضل«. وتتهم شركة »آبل« بأنها 
»مـــنـــافـــقـــة«، ألنـــهـــا ســتــجــبــر الـــشـــركـــات على 
اللجوء إلى االشتراكات واملدفوعات األخرى 
ــل الــتــطــبــيــق لــلــحــصــول عــلــى اإليـــــرادات  داخــ

ــهــــا. وكـــمـــا  ــوالتــ ــمــ ــيــــث تـــقـــتـــطـــع »آبــــــــــل« عــ حــ
يحدث في كثير من األحيان عند تعرضها 
مبنيًا  هجومًا  »فــيــســبــوك«  شنت  للضغط، 
إعانات في  العامة، فنشرت  العاقات  على 
الصحف تظهر الشركات الصغيرة متحدثة 
ــاء »كـــوفـــيـــد-19« فـــقـــط  ــ عــــن نــجــاتــهــا مــــن وبــ
بـــفـــضـــل اإلعــــــانــــــات املـــســـتـــهـــدفـــة. لـــكـــن فــي 

َبــَدت »فيسبوك« وكأنها  أحدث تدويناتها، 
بــدأت تــقــبــل الــتــغــيــيــرات، ووعـــدت »بتجارب 
إعانية جديدة«، واعترفت بأن الطرق التي 
املعلومات  الــرقــمــيــون  املــعــلــنــون  بــهــا  يجمع 
ويـــســـتـــخـــدمـــونـــهـــا يـــلـــزمـــهـــا »تــــطــــويــــر« إلـــى 

وسيلة تعتمد على »بيانات أقل«.
ــتــــوســــط   عـــلـــى ســتــة  يـــشـــتـــمـــل الـــتـــطـــبـــيـــق املــ
موجودة  خارجية  لجهات  تابعة  متتبعات 
فــقــط لــجــمــع ومـــشـــاركـــة بــيــانــات املــســتــخــدم 
ــرنــــت، وفـــقـــًا لــتــقــريــر صــــــادر عــن  ــتــ عـــبـــر اإلنــ
شركة »آبل«. وتقول »بي بي سي« إن بعض 
التطبيقات تطلب الوصول إلى بيانات أكثر 
خدمتهم. وتشير  لتقديم  مطلوب  هــو  مما 
الــتــقــديــرات إلــى أن أي وســيــط بــيــانــات لديه 
بيانات عما يصل إلى 700 مليون مستهلك، 
وفـــقـــًا الســـتـــشـــاريـــي األبــــحــــاث فـــي مــؤســســة 
ــد البــــــــز«. ويـــعـــتـــقـــد مـــعـــظـــم الـــخـــبـــراء  ــ ــراكـ ــ »كـ
أن الــتــغــيــيــر قـــــادم، حــتــى مـــن دون تــحــديــث 
الــتــكــنــولــوجــي ماكس  iOS. كــتــب املــســتــشــار 
كــاملــيــكــوف، فــي مــدونــة »مــيــديــوم«، أن على 
التي  التالية  للحقبة  »االســتــعــداد  املعلنني 
تركز على الخصوصية في اإلعان الرقمي«. 
وقـــد يشمل ذلـــك اإلعـــانـــات الــســيــاقــيــة، مثل 
التي تظهر  اإلعــانــات ذات الصلة باملوضة 
باملوضة،  املتعلقة  الــويــب  مــواقــع  على  فقط 
ــــاص عـــشـــوائـــيـــًا.  ــخـ ــ ــداًل مــــن مـــتـــابـــعـــة األشـ ــ ــ بـ
ــل« إنها  فــي الــوقــت نــفــســه، تــقــول شــركــة »آبــ
تدعم صناعة اإلعــانــات، وقــد قدمت أدوات 
مجانية جديدة تتيح للمعلنني معرفة مدى 
نجاح حماتهم، من دون الكشف عن هويات 
لتتبع  طــرق  هــنــاك  تـــزال  ال  إذ  املستخدمني. 
املستخدمني، مثل نظام التشغيل املستخَدم 
ونــــوع مــتــصــفــح الـــويـــب وإصــــــداره وعــنــوان 
بــالــجــهــاز لتمييز صــاحــبــه عن  الــخــاص   IP
كامل،  فن غير  املستخدمني. وهــو  غيره من 
ــم اإلعـــــــان.  ــالــ ــــي عــ ــًا فـ ــمــ لـــكـــنـــه يـــكـــتـــســـب زخــ
ــتـــرح »غــــوغــــل« طـــريـــقـــة تــتــبــع صــديــقــة  ــقـ وتـ
للخصوصية من خال تقسيم املستخدمني 
إلى مجموعات لديها تاريخ تصفح مماثل. 
وســيــتــشــاركــون تــصــنــيــفــًا واحــدًا بــالــنــســبــة 

للمعلنني يشير إلى اهتماماتهم.
لــــــكــــــن املــــــتــــــصــــــفــــــحــــــات املــــــنــــــافــــــســــــة مـــثـــل 
»فايرفوكس« ال تؤيد فكرة »غوغل«، وترى 
مؤسسات الخصوصية أنها »فكرة سيئة« 
أن تهتم باملستخدمني  الشركات يجب  ألن 

أواًل وليس باملعلنني.

شنت »فيسبوك« 
هجومًا تسويقيًا 

للدفاع عن اإلعالنات 
المستهِدفة

انقسم الناشطون 
والصحافيون 

بين معارض للقرار 
ومرحب به

غزة ــ يوسف أبو وطفة

الفلسطيني محمود عباس،  الرئيس  أعلن 
ليل الخميس ــ الجمعة، تأجيل االنتخابات 
الــتــي كـــان مــقــررًا إجـــراؤهـــا في  التشريعية 
22 مايو/ أيار املقبل إلى أجل غير مسّمى، 
ــة مــــن الــــجــــدل والــــتــــراشــــق  ــالــ ــر حــ ــا فـــجـ ــمـ مـ
بـــني الــفــلــســطــيــنــيــني عــبــر مـــواقـــع الــتــواصــل 
الناشطني  مــواقــف  وانقسمت  االجتماعي. 
والصحافيني بــني مــعــارض لهذا الــقــرار، ال 
سيما بني املحسوبني على حركة »حماس« 
اليسار،  على  املحسوبة  الفصائل  وبعض 
مــثــل الــجــبــهــتــني الــشــعــبــيــة والــديــمــقــراطــيــة 
بــاإلضــافــة إلــى الــقــوائــم املستقلة، وآخــريــن 
مرحبني به، خصوصًا أنصار حركة »فتح« 

التي يتزعمها عباس.
ن الرافضون لخيار تأجيل االنتخابات 

ّ
ودش

وســـم »#ال_لــتــأجــيــل_االنــتــخــابــات« تعبيرًا 
ــن الــرئــيــس  ــادر عــ ــ ــــصـ ــرار الـ ــ ــقـ ــ ــن رفـــــض الـ عــ
عباس، في الوقت نفسه أطلق املحسوبون 
على حركة »فتح« واملرحبون بالقرار وسم 
معتبرين  »#ال_انتخابات_بدون_القدس«، 

إجراءها من دون القدس »خيانة«.
ورغم أن التسريبات على مدار األسبوعني 
املــاضــيــني كــانــت تــشــيــر إلـــى نــيــة الــرئــيــس 
ــــح« إعـــــــان تــأجــيــل  ــتـ ــ ــة »فـ ــ ــركـ ــ ــبــــاس وحـ عــ
الفلسطينيني  غالبية  أن  إال  االنتخابات، 
كــــانــــوا يـــراهـــنـــون عـــلـــى إمـــكـــانـــيـــة عــقــدهــا 
فـــي مــوعــدهــا، فـــي ظـــل املـــواقـــف الشعبية 

الرافضة للتأجيل.
ــرار  ــو عـــامـــر: »قــ ــادق أبــ ــ وكـــتـــب الــنــاشــط صـ
مــــحــــمــــود عـــــبـــــاس تــــأجــــيــــل االنــــتــــخــــابــــات 
منه  سيجعل  القدس  بذريعة  الفلسطينية 
أول من يدفع الثمن في سلطته، وستخرج 
حركة فتح من هذا االستحقاق الذي لم يبدأ 

بوصفها أكبر الخاسرين نتيجة تقاعسها 
فــي وضـــع حـــّد لــتــفــّرد أبـــو مـــارن فــي الــقــرار 
دومــًا  لت 

ّ
فض وألنــهــا  الفلسطيني  الوطني 

التماهي مع رغباته«.
وغـــــــــرد أســـــتـــــاذ الــــعــــلــــوم الـــســـيـــاســـيـــة فــي 
»جامعة األمـــة« فــي غــزة عــدنــان أبــو عامر: 
»أبــــو مــــازن )مــحــمــود عـــبـــاس( الــــذي تـــذرع 
االنتخابات  بإجراء  االحتال  سماح  بعدم 
ــقــــدس، لــتــأجــيــل االنـــتـــخـــابـــات، إنــمــا  فــــي الــ

يــتــمــاهــى مــع إســرائــيــل ذاتــهــا الــتــي عــّبــرت 
البداية عن رفضها لهذه االنتخابات،  منذ 
ألنــهــا ســتــســفــر عـــن هــزيــمــة مـــدويـــة لفريق 
التسوية، وانتصار كاسح لخيار املقاومة، 
خاصة حماس«. وكان مقررًا أن تبدأ مرحلة 
الجمعة،  أمــس  صباح  االنتخابية  الدعاية 
املركزية«  االنتخابات  أن تعلن »لجنة  بعد 
ــقـــوائـــم االنـــتـــخـــابـــيـــة  ــلـ ــائـــي لـ ــهـ ــنـ ــكـــشـــف الـ الـ
املــشــاركــة وأرقــامــهــا والـــشـــعـــارات الــخــاصــة 

العملية  أعــلــنــت وقـــف  الــلــجــنــة  أن  إال  بــهــا، 
االنــتــخــابــيــة بـــنـــاًء عــلــى قـــــرار عـــبـــاس. في 
سياٍق مــواٍز، كتب أسامة طه عبر صفحته 
التأجيل  قــرار  مــع   

ً
متفاعا »فيسبوك«  فــي 

ومــرحــبــًا بــــه: »الـــقـــوائـــم الــتــي تــرفــض قـــرار 
إعطاء  عليهم  االنتخابات  إلغاء  أو  تأجيل 
إبــداعــيــة لضمان مــشــاركــة املقدسني  أفــكــار 
فـــي الــعــمــلــيــة الــديــمــقــراطــيــة دون تــصــديــر 
مواقف فقط«. والناشط مؤمن الدردساوي 
غـــــّرد مــرحــبــًا بـــقـــرار تــأجــيــل االنـــتـــخـــابـــات، 
ــال: »مـــع الــرئــيــس ال انــتــخــابــات بــدون  إذ قــ
الـــقـــدس واملــقــدســيــني والـــقـــدس خـــط أحــمــر 
الــذي  الــقــرار  أن  وتــجــاوزه خيانة«، معتبرًا 

اتخذ »وطني بحت«.
ــي مـــــــروان  ــافــ ــحــ واعــــتــــبــــر الــــنــــاشــــط والــــصــ
الـــخـــضـــري فـــي مــنــشــور عــبــر صــفــحــتــه في 
»فــيــســبــوك« »إجـــــراء االنــتــخــابــات مــن دون 
ــــدس »كــــــارثــــــة« و»رهـــــــــن االنـــتـــخـــابـــات  ــقـ ــ الـ
بـــمـــوافـــقـــة املــســتــعــمــر هــــي فــضــيــحــة كــبــرى 
ــال الــنــاشــط  ــ ونــهــايــة مـــشـــروع وطـــنـــي«. وقـ
أحمد جودة في تغريدة إن »االنتخابات أمر 
القدس  أكثر قداسة من  لكنه ليس  ُمقدس، 

عاصمتنا األبدية ومحور قضيتنا«.
ــــو مــصــطــفــى مــــع ســابــقــه  واتــــفــــق مــحــمــد أبـ
إذ دعا  »فــيــســبــوك«،  فــي منشور كتبه عبر 
رافــضــي تأجيل االنــتــخــابــات إلــى تحضير 
خطة بديلة إلجراء االنتخابات في القدس 
الغربية وقطاع  الضفة  مــع  مــتــوازن  بشكل 
غزة بعيدًا عن إجرائها في أي من السفارات 
ــال أبـــو مصطفى: »إجــراؤهــا  األجــنــبــيــة. وقـ
ــرفــــوض ولـــه  ــقــــدس مــ ــارة داخــــــل الــ ــفــ فــــي ســ
ــقـــدس  ــالـ تــــبــــعــــات قــــانــــونــــيــــة وســـــيـــــاديـــــة، فـ
عاصمة فلسطني ولن يقبل أحد أن تجرى 
الــقــانــونــي، ســواء  االنــتــخــابــات إال بشكلها 

دعاية انتخابية أو اقتراع وفرز«.

)Getty( مستخدمو هواتف »آيفون« لديهم خيار قبول تعقبهم أو رفضه

تظاهرة في رام اهلل مساء الجمعة رفضًا لتأجيل االنتخابات )عباس مومني/فرانس برس(

يتنافس نموذجان في »وادي السيليكون«: تبيع »آبل« هواتفها الذكية واألجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر بأسعار مرتفعة، بينما 
تقدم »فيسبوك« خدمات في مقابل بيانات المستخدمين
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فالشمجتمع

عام ثاٍن في ظّل كورونا
عيد العّمال مع بدء انتشار فيروس 

كورونا الجديد في العالم، 
كانت دول قليلة قادرة على 
حماية عّمالها في مختلف القطاعات، 

املياومني أو العاملني في قطاع الفن أو 
السياحة واملطاعم وغيرها، من موجات 

اإلقفال العام وبالتالي خسارتهم 
أعمالهم وانحدارهم إلى الفقر املدقع.

وجهد املايني حول العالم لتأمني 
قوت يومهم وتوفير مستلزمات 

 األزمات 
ّ

الحياة ألفراد عائاتهم في ظل
االقتصادية الخانقة التي تسّببت 
 كثيرين فقدوا 

ّ
فيها الجائحة. لكن

موارد رزقهم وحتى منازلهم، في 
حني ارتفعت مستويات الفقر لتسّجل 

نسبًا قياسية في دول عديدة، فصارت 
أعداد كبيرة من الناس تعيش على 
التبّرعات. وشهدنا على نشاط غير 

مسبوق لجمعيات خيرية وإنسانية 
تقّدم معونات عينية وغذائية، وعلى 

تظاهرات في دول مختلفة ضّد اإلقفال 
وتوقف األعمال.

من جهة أخرى، ثّمة عّمال آخرون 
استنزفتهم أزمة كورونا، من أمثال 

العاملني في القطاع الصحي من 
أطباء وممرضني وتقنيني وآخرين 
في املستشفيات، وكذلك في أجهزة 

الشرطة، وفي مجال تصنيع 
املستلزمات الطبية، وغيرهم الكثيرين. 
هؤالء، منذ بدء الجائحة، أي منذ سنة 
ونصف تقريبًا، يعملون في الخطوط 

األمامية ملواجهتها، وسط ظروف 
 نقص 

ّ
صعبة وفي أحيان كثيرة في ظل

في املستلزمات الوقائية واملعدات. 
وقد فقدوا بمعظمهم الحق في 

الراحة والحصول على عطلة أو حتى 
استراحة غداء. ومع انطاق حمات 

التحصني حول العالم وتوّسعها، قد 
يعود عيد العّمال في السنة املقبلة 

بظروف أفضل على هؤالء جميعًا في 
 أنحاء العالم. 

ّ
كل

)العربي الجديد(
)Getty ،الصور: فرانس برس(
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مواسم  فــي  لها  املعهود  التطور  عــن  توقفت 
النص  أزمـــة  رئــيــس  بشكل  وتعيبها  سابقة، 
النوعي نظرًا لغياب الكاتب املحترف القادر 

على محاكاة املشاكل االجتماعّية.  

أعمال البيئة الشامية 
ــورة  ــــاج بـــظـــهـــور صــ ــتـ ــ ــات اإلنـ ــركــ وعــــــدت شــ
جــديــدة لــهــذا النمط مــن األعــمــال، مــن خال 
الــقــصــة والـــطـــرح والــحــبــكــة وحـــتـــى الــشــكــل 

اإلخــــراجــــي والـــفـــنـــي، لــكــن الـــواقـــع أظــهــر أن 
مــســلــســات »حــــــارة الـــقـــبـــة« و»الـــكـــنـــدوش« 
الثاني  املــوســم  الــســلــطــان«، وحــتــى  و»أوالد 
مــن »ســـوق الــحــريــر«، الـــذي يفضل صناعه 
االجتماعية  الـــدرامـــا  إطـــار  ضــمــن  تصنيفه 
من  متوسطة  تاريخية  حقبة  تتناول  التي 
كما  بــدت جميعها  الحديث،  دمشق  تاريخ 
التي  الشامية،  البيئة  أعمال  من  سابقاتها 
تــتــنــاول مــشــكــات الـــحـــارة بــاالســتــنــاد إلــى 

عماد كركص

الرمضانية  الــدورة  أعمال  قطعت 
الــســوريــة نصف  لــلــدرامــا  الحالية 
ــــوار فــــي عـــرضـــهـــا وطــرحــهــا  ــــشـ املـ
العام ملشاهدة شيء  طــوال  املنتظر  للمتلقي 
جديد ومختلف بعد جفاٍف لسنوات أصاب 
قــطــاع اإلنـــتـــاج الـــدرامـــي فــي ســوريــة نتيجة 
والنقاد  املتابعون  تفاءل  إذ  الــحــرب.  ظــروف 
في هذا املوسم بعودة عجلة اإلنتاج للدوران 
حاضرة  الخالصة  السورية  األعــمــال  لتكون 
بــدت با  الحركة  تلك  لكن  الكم،  على صعيد 
بركة، فلم يترك أي عمل درامي في هذا املوسم 
انطباعًا استثنائيًا، ال عند الجمهور وال عند 
»تريند«  ليكون  عنه  الحديث  لجهة  الــنــقــاد، 
املوسم، كما كان ألعمال في مواسم سابقة.  

 لــــلــــدرامــــا الـــســـوريـــة 
ً
ــة عـــشـــريـــن عــــمــــا ــ ــرابـ ــ قـ

عــــت بــــني أعــــمــــال الــبــيــئــة 
ّ
ــذا املــــوســــم، تــــوز ــهـ لـ

والكوميديا  االجتماعية  والــدرامــا  الشامية 
ألوان  و»األكشن«، جميعها بدت باهتة دون 
األعــمــال،  مــن  جــديــدة تميزها عــن سابقاتها 
وبــدت الــدرامــا السورية في هــذا املوسم وقد 

امرأتان خارقتان 
تحاوالن إنقاذ المدينة 

من سياسي فاسد

يتناول مسلسل 
»الكندوش« حقبة معيّنة 

من تاريخ مدينة دمشق

اختار زهير مراد 
ما أبرز حيوية شريهان 

ورشاقتها المطلقة

2223
منوعات

مبرر درامي لعرض األحداث، غالبًا ما يكون 
شماعة املحتل، الفرنسي أو العثماني، كما 

في »الكندوش« و»حارة القبة«.  

األعمال االجتماعية 
لألعمال االجتماعية السورية في هذا املوسم 
نصيب وافر من اإلنتاج، لكن كما غيرها من 
األعمال، بدت ضعيفة وقليلة اإلتقان، ويمكن 
تصنيفها مــن فــئــة أعــمــال »الـــايـــت« الــهــادفــة 

فقط مللء الفراغ الكمي، فلم تسجل مسلسات 
ــريـــف الــعــشــاق«  »عــلــى صــفــيــح ســـاخـــن« و»خـ
و»ضيوف على الحب« و»بعد عدة سنوات«، 
إبداعيًا معهودًا  املــثــال، حــضــورًا  على سبيل 
ــذا املـــجـــال، فــرغــم أن  لــلــدرامــا الــســوريــة فـــي هـ
ــوات«، حظي  ــنــ ــدة ســ ــر »بـــعـــد عــ ــيـ الــعــمــل األخـ
لــه على أنــه عمل  بترويج إعــامــي كبير مهد 
املـــوســـم مـــن قــبــل الــجــهــة املــنــتــجــة، )املــؤســســة 
الـــعـــامـــة لـــإلنـــتـــاج اإلذاعـــــــــي والـــتـــلـــفـــزيـــونـــي( 
الــحــكــومــيــة الـــســـوريـــة، إال أنــــه وبـــعـــد عــرض 
15 حلقة مــنــه، ظــهــر بــأخــطــاء قــاتــلــة إخــراجــًا 
ونصًا وحتى على صعيد املونتاج، فحضرت 
بحوارات  املصحوبة  املــبــررة  غير  االنفعاالت 
طــويــلــة ومــمــلــة وغــيــر منطقية مــع األحــــداث. 
فــــي حــــني يــعــتــقــد أن املـــســـلـــســـل لــــم يــســتــعــن 
أزياء  أزيــاء ومابس نظرًا الستخدام  بخبير 
عــصــريــة لــلــمــمــثــلــني ال تــتــنــاســب مـــع الــفــتــرة 
املسلسل، وهي  أجــزائــهــا  تــنــاول معظم  الــتــي 
نهاية الثمانينيات وبداية تسعينيات القرن 
املاضي، باإلضافة لغيرها من األخطاء، رغم 

جودة الفكرة، كفكرة انطلق منها العمل.  

كارثة الكوميديا 
ــال كــومــيــديــا فـــي هــــذا املـــوســـم يمكن  ال أعـــمـ
ــيـــديـــا الــحــقــيــقــيــة  تــصــنــيــفــهــا بــــإطــــار الـــكـــومـ
ــا  ــا تــنــتــجــهــا الـــدرامـ ــادة مـ ــ والـــخـــاقـــة الـــتـــي عـ
ــم عــلــى  ــة، فـــقـــد اقـــتـــصـــر هـــــذا املــــوســ ــوريــ ــســ الــ
يــعــد  الــــــذي  زواج«،  ثـــانـــيـــة  »ســـنـــة  مــســلــســل 
استمرارا للعمل الذي عرض في العام 2017 
تحت اســم »ســنــة أولـــى زواج«، لــم يحمل إال 
ــن الــتــهــريــج والــتــفــاهــة الـــتـــي كــانــت  ــد مـ ــزيـ املـ
الــعــمــل  األول، وحــــتــــى  جــــزئــــه  فــــي  حــــاضــــرة 
اللبناني »رجــــال تحت   – الــســوري  املــشــتــرك 
أفضل،  بمستوى  يكن  لــم  الجبرية«،  اإلقــامــة 
لــتــكــون الــكــومــيــديــا كـــارثـــة فـــي هــــذا املــوســم 
الكوميديا  أعــمــال  وغــابــت  املعتاد.  غير  على 
الــتــي تــتــنــاول جــوانــب اجتماعية  الــســاخــرة 
النوع من  وسياسية نظرًا لغياب كتاب هذا 
الكوميديا عن الساحة بسبب ظروف اإلنتاج 
اآلخــــذة بــاالنــحــدار لــصــالــح أعــمــال كوميدية 
أبطالها  الــتــهــريــج،  بــإطــار  لتصنيفها  أقـــرب 
كومبارس، وكتابها عديمو املوهبة في هذا 
كسابقه  الحالي  املوسم  عمومًا ظهر  النمط. 
من حيث النوع والجودة، في حني حضر الكم 
دون تسجيل أي عامة فارقة ألي عمل يمكن 
أن يجبر الجمهور أو النقاد على االهتمام به 
ومتابعته اللتماس شيء جديد مختلف عن 
السابق. جاءت املواضيع هذا املوسم مكررة 
وتم إخراجها كي تناسب احتياجات السوق.  

مقارنة مشروعة 
ــالـــي، يــدعــنــا  ــبـــاع عـــن املـــوســـم الـــحـ هــــذا االنـــطـ
نسجل ظاهرة جديدة حضرت هذا العام على 
األعمال  إذ حظيت  السورية،  الدراما  مستوى 
التي عرضت خارج املوسم الرمضاني الحالي، 
وقبله على وجه التحديد، بإعجاب الجمهور 
والنقاد. على سبيل املثال، حقق مسلسل »قيد 
مجهول«، للنجمني باسل خياط وعبد املنعم 
 عاليًا من 

ً
عمايري، مشاهدات كبيرة وتفاعا

أداء  والنقاد على حد ســواء، لجهة  الجمهور 
املــمــثــلــني، وحـــتـــى اإلخــــــراج لــلــســديــر مــســعــود 
ــواء يـــازجـــي. كما  ــ والـــنـــص ملــحــمــد أبـــو لـــنب ولـ
ت على 

َ
سجلت العديد من األعمال التي ُعِرض

شكل عشاريات وسباعيات وحتى 15 حلقة، 
وخـــرجـــت عـــن إطــــار الـــعـــرض الــتــقــلــيــدي على 
التلفزيون بالتوجه إلى املنصات اإللكترونية، 
حــضــورًا مميزًا يدعنا أمــام حالة جــديــدة، قد 
ــارج املــوســم  ــ ــال »خــ ــمـ تــســحــب مـــن خــالــهــا أعـ
ــدام أعــمــال  الــرمــضــانــي« الــبــســاط مــن تــحــت أقــ
تتبلور هذه  تقليديًا. وربما  كــان  املوسم كما 
الــظــاهــرة بشكل أكــبــر فــي املــوســم املــقــبــل، رغم 

ماحظتها في هذا العام أو هذا املوسم.

يارا حسين

ُيــعــتــَبــر الــتــقــّدم فــي الــعــمــر جـــزءًا طبيعيًا من 
الحياة ال يمكن أن نمنعه، ويلجأ الكثير منا 
الشيخوخة  مكافحة  كريمات  استعمال  إلــى 
ومــســتــحــضــرات الــتــجــمــيــل لــتــأخــيــر أعــــراض 
الـــتـــقـــدم بــالــعــمــر. لــكــن يــجــب الــتــنــبــه إلــــى أن 
بعض عاداتنا الغذائية واليومية من شأنها 
أن تبطئ أو تسّرع أعراض تقدمنا في العمر، 
مــثــل ظــهــور الــتــجــاعــيــد عــلــى وجــوهــنــا. فما 
التي ينصح بتبنيها  الــعــادات الصحية  هي 
لنبدو أصغر سنًا وكيف نحمي أنفسنا من 

ظهور تلك األعراض؟ 
اتــبــاع نظام غــذائــي غني بالسكريات  يـــؤّدي 
البسيطة واألطعمة املصنعة، مثل الحلويات 
والـــكـــيـــك والــبــســكــويــت املــلــيــئــة بــالــســكــريــات 
التي تسرع  االلتهابات  إلــى حــدوث  املــكــررة، 
أعـــــراض الــشــيــخــوخــة، حــيــث يــســّبــب الــســكــر 
تــصــلــب الــجــلــد والــتــجــاعــيــد أو ظــهــور البقع 

فتبدو البشرة متعبة وشاحبة. 
ــل الــصــحــي عــلــى تقليل  ــ ــنـــاول األكـ يــســاعــد تـ
الــجــذور  بالجلد بسبب  الـــذي يلحق  الــضــرر 
ــَصـــح بــاتــبــاع  ـ

ْ
ــن ــلــــوثــــات. ولـــهـــذا ُيـ الـــحـــرة واملــ

والخضروات  بالفاكهة  غنية  غذائية  حمية 

فــتــاة ذكــيــة فــقــدت والــديــهــا وتـــحـــاول أن تجد 
 لــلــعــنــف فـــي املــديــنــة عــبــر تــطــويــر مصل 

ً
حــــا

ــذ عـــلـــى مــــراحــــل مـــتـــعـــددة، يــمــّكــنــهــا مــن  يـــؤخـ
اكــتــســاب قـــدرات خــارقــة مــن أجــل الــوقــوف في 
وجـــه املــخــربــني. تــضــيــع قــــدرة هـــذه الــفــرضــيــة 
الكوميدية على اإلضحاك أمام عشرات النكات 
األحيان  من  الكثير  وفــي  والتهريج،  املبتذلة، 
إلى  الــخــارقــني  األبــطــال  مــن  السخرية  تتحول 
مجرد سخرية با معنى، كأن ترمي ستانتون 
حــافــلــة مــن دون أن تصيب شــيــئــًا، تــاركــة من 
حـــولـــهـــا مـــذهـــولـــني. هـــنـــاك مـــحـــاولـــة لــتــقــديــم 
بـــــــارودي لـــألفـــعـــال املـــعـــتـــادة الـــتـــي يـــقـــوم بها 
املــؤلــم، وعــدم قدرته  الــخــارق، كتحوله  البطل 
العالم  بجعل  ورغبته  بــقــدراتــه،  التحكم  على 
أفــضــل. لــكــن، لــألســف، تظهر هـــذه املــحــاوالت 

مبتذلة، بل وتثير الشفقة أكثر من الضحك. 
كــل مــا ســبــق مــحــاولــة مــنــا للنظر فــي مفهوم 
»إعادة السرد«، تلك الصفة التي تاحق الكثير 
من املنتجات التي تتخذ من النساء بطات لها، 
علما أن مخرج الفيلم رجل. لكن هذا التقليد، 
أو الرغبة بتقدم نسخ نسائية، يتركاننا أمام 
منتجات هشة في بعض األحــيــان، نقدها قد 
يورط الفرد في مخالفة للصوابية السياسية 
وصراع الهويات. لكن االبتذال الذي يظهر في 
هذا النوع من املمارسة، يكمن سببه في تبني 

عّمار فراس

بــثــت شــبــكــة نــتــفــلــيــكــس أخـــيـــرًا فــيــلــم »فــرقــة 
وإخـــراج  تأليف  مــن   ،Thunder force الــرعــد« 
ــه مــيــلــيــســا  ــ ــتـ ــ ــة زوجـ ــولــ ــطــ ــــني فــــالــــكــــون، وبــ بـ
مكارثي. الثنائي سبق لهما التعاون في عدد 
»وصيفات  من األفام الكوميدية العائلية، كـ
الـــعـــروس« و»الـــزعـــيـــم«، وغــيــرهــا مــن األفـــام 
أن  يمكن  الــجــديــد  الفيلم  الــجــودة.  متوسطة 
يــصــنــف ضــمــن فــئــة إعــــادة الــســرد الــنــســائــي، 
أعــادت فيها هوليوود  التي  أي تلك األعمال 
الرجال  مستبدلة  الكاسيكية  األفــام  إنتاج 
ــــدو  ــائــ ــ و»صــ  »13 ــز  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ »أوشـ ـــ ــ كـ بــــالــــنــــســــاء، 
األشباح«. أعمال تقدم كوميديا نسائّية، في 
للترفيه.  الــذكــوري  مــحــاولــة لكسر االحــتــكــار 
وفـــي هـــذا الــفــيــلــم، نــحــن أمــــام قــصــة امــرأتــني، 
ــة، تــــفــــّرق بــيــنــهــمــا  ــولـ ــفـ ــطـ صـــديـــقـــتـــني مـــنـــذ الـ
الطرق. وإثــر مصادفة وســوء تقدير من قبل 
تتحول  مــكــارثــي(،  )ميليسيا  بيرمان  ليديا 
هــي وصــديــقــتــهــا الــعــاملــة إيــمــيــلــي ستانتون 
إلى بطلتني خارقتني  )أوكتافيا سبسنسر(، 
ــن مـــتـــحـــولـــني  ــ ــة مــ ــ ــنـ ــ ــــديـ ــاذ املـ ــ ــقــ ــ ــاوالن إنــ ــ ــ ــحـ ــ ــ تـ
وسياسي فاسد يخطط للفوز باالنتخابات 
ثم برئاسة الواليات املتحدة. يهزأ الفيلم من 
مــن معاناة  الــخــارقــة، ويسخر  الــقــوة  مفهوم 
قــواهــم،  أن يكتشفوا  الــخــارقــني قبل  األبــطــال 
 
ً
إذ يقدم لنا ستانتون بوصفها امــرأة عادية
جــدًا، تعيش في مدينة شيكاغو وتعمل في 
هجمات  من  كغيرها  وتعاني  العام،  القطاع 
 
ً
مساحة املدينة  من  جعلوا  الذين  املتحولني 

خطرة ال يمكن توقع ما يحصل فيها.
األمــــرذاتــــه يــحــصــل مـــع بــيــرمــان، فــهــي ليست 
عــاملــة مــجــنــونــة، أو مــهــووســة بــالــســلــطــة، بل 

التي تحتوي على نسبة عالية من مضادات 
األكسدة )فيتامينات A وC وE(، مثل التوت 
والـــجـــزر.  والــحــمــضــيــات  والــســبــانــخ  األزرق 
ويــمــكــن الــحــصــول عــلــى مـــضـــادات األكـــســـدة 
 استخدام 

َّ
أيضًا من املكمات الغذائية، كما أن

الــكــريــمــات الــغــنــيــة بـــمـــضـــادات األكـــســـدة في 
الصباح أو قبل النوم فعال جدًا في مكافحة 
ــلـــى ســـاعـــات  الـــشـــيـــخـــوخـــة. إن الـــحـــصـــول عـ
كافية من النوم يحافظ على البشرة، ويزيد 
نضارتها وإشراقها، ويؤخر ظهور عامات 

الشيخوخة،
ــه يــتــيــح الـــوقـــت الــكــافــي لــخــايــا الــبــشــرة  ــ ـ

ّ
ألن

ــاء الـــكـــوالجـــني وإلصـــــــاح بــعــض  ــنـ إلعـــــــادة بـ
األضرار التي لحقت بها عن طريق اإلجهاد، 
والـــــنـــــظـــــام الـــــغـــــذائـــــي الــــســــيــــئ، والــــســــمــــوم، 
فأثناء  البنفسجية.  فوق  لألشعة  والتعرض 
النوم ينخفض هرمون التوتر )الكورتيزول( 
وترتفع مستويات هرمون النمو، ما يساعد 
على اإلصــاح الخلوي، فيقلل من التجاعيد 
والــبــقــع الــعــمــريــة. وتــســاعــد مــواعــيــد الــنــوم 
املنتظم أيضًا في الحفاظ على نظام املناعة 
فـــي حـــالـــة جـــيـــدة، وهــــو مـــا قـــد يــســاعــد على 
ــلـــدي أو تــهــيــج أيـــضـــًا.  مـــقـــاومـــة أي طـــفـــح جـ
ــــات يــومــيــًا  ــاعـ ــ ــنــــوم ملــــــدة 8 سـ ــالــ ــنــــصــــح بــ ــ وُي

والتقليل من السهر الطويل ما أمكن.
الــصــيــام املــتــقــطــع مـــن 12 إلــــى 14 ســاعــة في 
الغذائي  التمثيل  تنظيم  على  يساعد  الــيــوم 
ويسمح للجلد بإصاح نفسه. كما أن الصيام 
الــذاتــي  االلــتــهــام  عملية  تحفيز  على  يساعد 
ــزاء الــتــالــفــة مـــن الـــخـــايـــا، وهــــي عملية  لـــألجـ
يقوم  إذ  الــســن،  فــي  الــتــقــدم  لعملية  معاكسة 
التخلص  خـــال  مــن  نفسه  بتنظيف  الــجــســم 
مـــن الـــخـــايـــا الــتــالــفــة واملـــعـــطـــوبـــة والــخــايــا 

الـــهـــرمـــة الـــتـــي بــلــغــت نـــهـــايـــة عـــمـــر االنـــقـــســـام 
والحصول على أي عناصر مفيدة ومغذيات 
ــا يــشــبــه عــمــلــيــة تـــدويـــر  ــي مــ ــلــــهــــا، فــ ــن داخــ مــ
املــخــلــفــات، وبــالــتــالــي يــتــخــلــص مـــن الــخــايــا 
الــســرطــانــيــة وخـــايـــا الــشــيــخــوخــة ويــحــافــظ 
تقييد  أو  الصيام  عــن  وينتج  حيويته.  على 
تـــنـــاول الــســعــرات الـــحـــراريـــة إنـــتـــاج جــزيــئــات 

انقسام  تعزز  التي  بيتا هيدروكسيبوتيرات 
وتكاثر الخايا البطانية، التي تبطن األوعية 
ـــر شــيــخــوخــة 

ِّ
ــن الـــــداخـــــل، فـــتـــؤخ الــــدمــــويــــة مــ

األوعية الدموية التي تعتبر األكثر حساسية 
واألكثر عرضة للتلف عند التقدم بالعمر.

املنتظمة  الــتــمــاريــن  أن  الـــدراســـات  أظــهــرت 
ــئ عــمــلــّيــة الــشــيــخــوخــة، إذ 

ّ
يــمــكــن أن تــبــط

تــســاعــد الــتــمــاريــن الــريــاضــّيــة عــلــى تغذية 
ــفــــاظ عــلــيــهــا بــصــحــة  ــلـــد والــــحــ خــــايــــا الـــجـ
ــد مــن  ــ ــزيـ ــ ــن طــــريــــق إرســـــــــال املـ ــ ــة عـ ــويــ ــيــ وحــ
الفضات.  مــن  والتخلص  إليها  األكسجني 
ق الناتج عن ممارسة الرياضة  كما أن التعرُّ
التي من شأنها  السموم  من  الجسم  يطّهر 

أن تسد املسام وتسبب الشوائب.

شكل يهدف لخدمة أبطال ذكور، ورهان على 
الصورة والحكايات التي نمتلكها عن األبطال 
البساطة،  بــهــذه  ليس  األمـــر  لكن  التقليديني. 
ــان وريــــثــــا تــقــلــيــد طــويــل  ــمـ ــاتـ فـــســـوبـــرمـــان وبـ
قد  بنساء  واستبدالهم  الــرجــال،  األبــطــال  مــن 
يظهر غير متماسك. وهنا يظهر عيب الفيلم، 
قــد تفلح إذا  النكتة ذاتــهــا  بــاالفــتــراض أن  أي 
تكررت على لسان شخص آخر من جنس آخر. 
هــذه املــصــادرة، ســواء بشكلها الكوميدي أو 
الــجــاد، أو إعـــادة الــســرد، إذا أردنـــا أن نكون 
أكثر صوابّية، تتركنا أمام منتجات ترفيهّية 
ال تحمل قيمة جمالية نقدية، وال تطرح حتى 
تقدمها.  الــتــي  املتخيات  فــي  جــديــدة  أسئلة 
مــجــرد تـــكـــرار ملـــا ســبــق، ُيــفــتــرض أن يمتلك 
األثر السابق ذاتــه. وال نحاول هنا التعميم، 
أفــام  أو  جــونــز،  جيسيكا  مــثــل  فمسلسات 
فيها  نسائية  بــطــوالت  تقدم  مــارفــل،  ككابن 
مــن الــكــومــيــديــا واألصـــالـــة مــا يجعلها تقف 

وحدها من دون أي مقارنة مع ما سبق. 
هناك ما يثير االهتمام في الفيلم، إذا أردنا 
املبالغة في التأويل، ويتضح ذلك في أسلوب 
فستانتون،  الــخــارقــة،  الــقــوة  على  الحصول 
ــن أجـــــل أن تـــنـــال قـــــوة جـــســـديـــة ال يــمــكــن  مــ
حقن بــإبــر فــي وجهها عــدة مــرات 

ُ
ردعــهــا، ت

بعمليات  أشبه  األمــر  لكن  بأسلوب ساخر، 
الــتــي تكسب الجلد قــســاوة ما  الــبــوتــوكــس، 
وتلغي مــرونــتــه، وتــتــركــه بــا مــامــح. وكــأن 
الــوجــه أســلــوب الكتساب املظهر  الحقن فــي 
الخارق، في حني أن بيرمان، العاملة، قدرتها 
عــلــى االخــتــفــاء تتفعل عــبــر الــحــبــوب، أشبه 
بـــاألدويـــة ومـــضـــادات االكــتــئــاب الــتــي تعيد 
ــذا، مـــع إمــكــانــيــة  مـــن يــأخــذهــا إلـــى عــاملــنــا هــ

اختفائه/ هروبه في حال اشتد الخطر.

م في العمر»فرقة الرعد«... النكتة ذاتها على لسان امرأة نصائح لمقاومة التقدُّ
يجب التنبه إلى أن بعض 

عاداتنا الغذائية من شأنها 
أن تبطئ أو تسرّع أعراض 

تقدمنا في العمر مثل 
ظهور التجاعيد

كارين إليان ضاهر

بعد غياب طويل دام حوالي 19 عامًا، عادت نجمة 
االســـتـــعـــراض شــريــهــان إلـــى جــمــهــورهــا املــتــشــّوق 
إلى رؤيتها، في إعــان تلفزيوني مع حلول شهر 
رمضان املبارك. العودة كانت مبهرة، وتشبه نجمة 
فوازير رمضان املفعمة بالحيوية، والتي لم تخسر 
شيئًا منها، ومن رشاقتها طوال السنوات املاضية. 
فـــأعـــادت مــحــّبــيــهــا بـــالـــذاكـــرة إلـــى اســتــعــراضــاتــهــا 
الخاطفة لألنظار، فيما نقلت رسالة أمل من خال 
ومــّرهــا،  بحلوها  قــّصــة حياتها  لــوحــات تختصر 
 اســتــطــاعــت أن 

ْ
وبـــكـــل مـــا فــيــهــا مـــن مـــصـــاعـــب، إذ

تتغلب عليها. من اإلطاالت األربع للنجمة املتألقة 
إطالتان صممهما لها خصيصًا النجم اللبناني 
في حديثه  قّصتهما  مــراد، ويحكي  زهير  العاملي 

مع »العربي الجديد«.
في افتتاح العرض الذي قّدمته في اإلعان النجمة 
قت بفستان أزرق متوسط الطول 

َّ
االستعراضية، تأل

حمل كل معاني األناقة. لم يأِت اختيار هذا اللون 
فــي افــتــتــاح الــعــرض مــن عــبــث. فــوفــق مــا يوضحه 
مراد، فإن األزرق ينبض باألنوثة، وفيه الكثير من 
ر اختياره عمدًا لهذه اللوحة  الهدوء أيضًا، ما يفسِّ
التي تنقل فيها مرحلة هادئة وجميلة من حياتها 
حيث كان أمامها مستقبل واعد، وتبدو الحياة لها 

وردية. أما اإلطالة الثانية لها من توقيع زهير مراد، 
اختارها  وقــد  البيضاء،  »التوكسيدو«  بدلة  فهي 
التي  املطلقة  الــقــوة  لتعكس  شــريــهــان  مــع  املصمم 
رافقت هذه املرحلة من حياتها. »في هذه اللوحة، 
أردنـــا أن تعكس اإلطــالــة شخصية شــريــهــان بما 
فيها من قوة وعزم وقدرة على تخطي الصعوبات 
أن  فصحيح  حياتها«.  في  واجهتها  التي  الكثيرة 
الــبــدلــة الــبــيــضــاء حــمــلــت ملــســات مــن األنـــوثـــة فيما 
زادتها  التي  والكريستال  اللؤلؤ  تزّينت بحبيبات 
بريقًا، لكن ُيعرف عن بدالت الـTuxedo أنها أبعد عن 
األنوثة وتحمل طابع القوة والحّدة بقّصاتها. في 
اإلطالتني اختار املصمم ما أبرز حيوية شريهان 
املطلقة، التي لم تخسر شيئًا منها طوال السنوات 
التصاميم  تقديم  إلى  الطويلة من غيابها، فسعى 
التي تسّهل حركتها في االستعراض، فتدور فيها 
الــوقــت نفسه. ليست  وتــبــرز خفتها وأنــاقــتــهــا فــي 

عاقة املصمم بالفنانة االستعراضية مستجدة، بل 
تعود إلى سنوات طويلة إلى الــوراء، وقد سبق أن 
تعاونا معًا في إطاالت عديدة، فكان من الطبيعي 
بأنامله  وتطلعاتها  أفــكــارهــا  ليترجم  تقصده  أن 
فــي تصاميم  واقــع  إلــى  رغباتها  لتحّول  الساحرة 
وخبرته  أفكاره  إليها  ينقل  فيما  كالعادة،  متألقة 
ــرجــمــت في 

ُ
أيـــضـــًا. تــشــاركــا األفـــكـــار مــعــًا إلــــى أن ت

تصميمني أنجزا بسرعة قياسية فكان تحديًا بكل 
معنى الكلمة. 

صحيح أن شريهان في األذهان هي نجمة فوازير 
الفوازير  رمــضــان، لكن مــراد لم ينطلق من فكرة 
استعراضية  نجمة  »شــريــهــان  التصميمني.  فــي 
والرقص يشكل جزءًا ال يتجزأ من حياتها وكذلك 
لكني  مبهرة.  إطــاالت  من  فيه  بما  االستعراض 
أردت فــي إطــالــتــهــا هـــذه أن أجــمــع بــني الجانب 
االستعراضي والكاسيكي. أردت هنا أن أنطلق 
من التصميم التي يحمل صورة تعكس هويتها، 
لكن بأسلوب عصري يواكب متطلبات العصر مع 
نفحات كاسيكية أنيقة بامتياز«.  فهذا املشهد 
املعاصر الذي قدمته شريهان في اللوحات التي 
إطــاالت  يتطلب  مــن حياتها،  مــراحــل  فيه  نقلت 
تشبهه كون اإلعان عصريًا. لذلك لم يكن الهدف 
أن يــســتــوحــي املــصــمــم مـــن الـــفـــوازيـــر وإن كــانــت 

نجمة الفوازير هي املعنية. 

مسلسالت بال طعم وال لون

)Getty( التمارين الرياضيّة المنتظمة يمكن أن تبّطئ عمليّة الشيخوخة

ليست عالقة 
المصمم بالفنانة 
االستعراضية 
مستجدة، 
بل تعود إلى 
سنوات طويلة 
)العربي الجديد(

)Getty( تشارك في البطولة ميليسا مكارثي

يشارك عبد المنعم عمايري في بطولة مسلسل »قيد مجهول« )فيسبوك( 

ظهر الموسم الرمضاني الحالي كسابقه من حيث النوع والجودة، في حين حضر الكم دون 
تسجيل أي عالمة فارقة ألي عمل يمكن أن يجبر الجمهور أو النقاد على االهتمام به

الدراما السورية

زهير مراد وعودة شريهان

فنون وكوكتيل
تلفزيون

أزياء

اليف ستايلنقد

في »قيد مجهول« 
عالمان متوازيان في إطار 
غامض، سنتعرف خالله 

إلى شكل التفاوت السخيف 
لحجم األزمات وشكلها 

لدى طبقة األغنياء مقارنة 
بطبقة الفقراء في 

المجتمع السوري. تهريب 
آثار وأسلحة ومناكفات 

وكيديات ومصالح 
مشتركة بين كبار رجال 

الدولة والتجار. بينما، في 
المقلب اآلخر، مواطنون 

تعسون يكابدون مشقات 
الحياة ومآسيها، التي 

أفرزتها الحرب السورية. 
أغنياء ال يكترثون بالقوانين 

والمحرمات والضوابط 
القانونية.

قيد مجهول
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الحــقــًا(.  التصحيحات  )ســتــأتــي  تشطيبات. 
تقول املخطوطة:

»أنا ال أحّب وطني.
ُد غير قابٍل لإلمساك به. جه املجرَّ توهُّ

ى لو بدا األمر سّيئًا(
ّ
لكن )حت

فسوف أهُب عمري
ألجل عشرة أماكن منه،

وبعض الناس،
واملوانئ، وغابات الصنوبر، والِقاع،
مدينة متهالكة، رمادية، ومتوحشة،

وجوه مختلفة من تاريخه
جباله

)وثاثة أو أربعة أنهار(«.
الــفــاصــلــة بــعــد »تــاريــخــه« والــنــقــطــة األخــيــرة 
مفقودتان. لقد نشرت هذه القصيدة وكتابات 
ة »كــواديــرنــوس ديل 

ّ
فــي مجل أخـــرى غيرها 

القرن،  منتصف  جيِل  ة 
ّ
مجل وهــي  فيينتو«، 

والــتــي كتب عنها مــديــرهــا هــوبــرتــو باتيس 
كــتــاب مـــذكـــرات. فـــي عـــام 1969، تـــم تضمني 
»خيانة عظمى« في ديوان »ال تسألني كيف 
بــهــذا   )1986 ـ   1964 )قــصــائــد  الـــزمـــن«  يـــمـــّر 

الشكل:
د  جه املجرَّ »أنا ال أحّب وطني. توهُّ

غير قابل لإلمساك به.

خوسيه إيميليو باشيكو

ــا ألونــامــونــو، ال يــهــّم مــا يريد 
ً
وفــق

املــؤلــف قــولــه، ولــكــن مــا يــقــولــه من 
يــكــون قــصــده ذلـــك. لطاملا  أن  دون 
اعتقدُت أن النص املطبوع هو نصف القصيدة. 
فــالــشــعــر يـــحـــدث أو ال يـــحـــدث فـــي الــلــقــاء مع 
الــغــيــريــة، والــتــي هــي بحكم تعريفها  تــجــربــة 
 مـــا كــنــت »أرغــــب 

ّ
ــعــة ومـــذهـــلـــة. كــــل

ّ
غــيــر مــتــوق

ــوٌد عــلــى الــصــفــحــة. مـــا قلته  فـــي قـــولـــه« مـــوجـ
القّراء والقارئات. »دون أن أقصد« سيكتشفه 
ربــمــا كـــان نـــصُّ »خــيــانــة عــظــمــى« هــو النص 
ــوٌد مــســتــقــل مــن  ــ ــ ــان لــــه وجـ ــ ــــذي كـ الـــوحـــيـــد الــ
بــني نــصــوصــي الــشــعــريــة. وضـــع لــه أوســكــار 
لــحــنــًا مــوســيــقــيــًا عــــام 1977، وفــي  شــافــيــث 
اخــتــاره خوسيه ماريا غيلبينثو  عــام 1985 
عــنــوانــًا ملــنــتــخــبــاٍت مـــن أعــمــالــي نــشــرهــا في 
مدريد. الفضل ليس لي، بل للقصيدة ذاتها. 
قت شيئًا خــارجــًا عــن إرادتـــي، أي أن 

ّ
فقد حق

العديد من األشخاص اشتركوا في التعاطف 
مــعــهــا. اآلن تــعــتــقــد »مـــنـــشـــورات دانــوســيــا« 
أنـــه قــد يــكــون مــن املــثــيــر لــاهــتــمــام الــتــحــّدث 
عــظــمــى«، وحولها،  »خــيــانــة  وراء  يكمن  عما 
وما وراءهــا، وقد دعتني لتقديم مسّوداتها 

وتأّماتي حولها.
ى 

ّ
لست معتادًا أن أحتفظ باملخطوطات، حت

ــــ كما  ال أمتلئ بمزيٍد مــن األوراق. ومــع ذلــك 
أت قبل عشرين عامًا لكتابة  لو كنت قد تهيَّ
ــ أحتفظ بدفتر من عــام 1966  هــذا االعــتــراف 
فــيــه الــعــديــد مـــن الــقــصــائــد الــتــي ظــهــرت في 
الـــزمـــن« )1969(. من  »ال تــســألــنــي كــيــف يــمــّر 
بعض تلك القصائد ثّمة ما يصل حتى عشر 
املخطوطة  فــإن  أخــرى،  صياغات. من ناحية 
ــتـــي ال يــمــكــن  »خـــيـــانـــة عـــظـــمـــى«، الـ ــل لــــ ــ األصــ
تـــزويـــرهـــا بــســبــب الــــــورق املـــصـــفـــّر، وطــريــقــة 
والتاشي  الــوقــت،  ذلــك  فــي  ّية 

ّ
الخط كتابتي 

الــــــــذي خــــضــــع لـــــه الــــحــــبــــر، يــــتــــبــــّدى دونــــمــــا 

كلمٌة 
في الزمن

كنّا أبرياء من المفهوم الذي يُسّمى اآلن »التناص«، وكنا ما نزال نعيش في ظّل الرعب الذي مّس 
النقد المكسيكي في الخمسينيات: البحث المهووس عن »التأثيرات«. إذا تحّدثت عن »نهر« فإّن التعليق 

الحتمي سيكون: يتبع نيرودا في ديوانه »إقامة في األرض«

يذهب القارئ إلى 
النّص مثلما يذهب 

إلى موضوع. يقطع 
إليه مسافة، ال يدخله 
بل يراقبه، يقلّبه وفي 
ظنّه أّن على النّص أن 

يمنح نفسه للقادم إليه

تارًة موجة وتارًة أخرى ُجسيمًا
إيضاحات الشعر 

والخيانة الُعظمى

)Getty( 2009 خوسيه إيميليو باشيكو خالل استالمه »جائزة ثربانتس« عام

أنا في خدمة 
النصوص، وال أّدعي 

استعمالها في خدمتي

القراءة الحّرة المفتوحة 
تعني أن القارئ 

يعيد تنظيم سياقه

يحدث الشعر عندما يجد 
شخص آخر كلمات لما 

نفّكر به ونحّسه

قصيدة  على   ،1973 عــام  عــثــرُت، 
بشكٍل  تــقــول  إســبــريــو  لــســلــفــادور 
في  قوله  حاولت  ما  بكثير  أفضل 
وقد  عظمى«.  »خيانة  قصيدتي 
ــون  رام على  باالعتماد  تملّكتُها 
شيراو وقاموٍس كاتالوني - قشتالي. 
المعبد«  فــي  أغــنــيــة  ــة  ــاول ــح »م
الشعري  ــي  ــوان دي فــي  ــودٌة  ــوج م
يسحبها  »ُجزرٌ   :1976 عام  المطبوع 
الزمن، جعلها  التيار«. بعد عقد من 
لي  وأبــرَز  حداثًة،  أكثر  لألسف  التاريخ 
أن الشعر يحدث عندما يجد شخٌص 
ما  لتسمية  الدقيقة  الكلمات  آخــر 

نفّكر فيه ونُِحّسه

كلماُتنا يقولها اآلخرون

2425
ثقافة

إطاللةشهادة

فعاليات

بــدا األمــر سّيئًا( فسوف أهُب  ى لو 
ّ
لكن )حت

عــــمــــري ألجـــــل عــــشــــرة أمــــاكــــن مــــنــــه، وبــعــض 
الناس، واملوانئ، وغابات الصنوبر، والقاع،

مدينة متهالكة، رمادية، ومتوحشة،
وجوه مختلفة من تاريخه،

جباله
)وثاثة أو أربعة أنهار(«.

اآلن، بــعــد ســنــوات عــديــدة، ال أتــذكــر مــا إذا 
كـــنـــت قــــد تـــوّصـــلـــت إلـــــى هـــــذه الـــتـــعـــديـــات 
على  بناًء  أو  الشخصّي  تقديري  على  بناًء 
نــصــيــحــة الــصــديــقــني الــلــذيــن قـــامـــا بـــقـــراءة 

املــخــطــوطــة. أنـــا مــّمــن يــؤمــنــون بـــأن صــداقــة 
 شيٍء 

ُّ
الشعراء هي أفضل ما في الشعر. كل

ــمــتــه من 
ّ
ــا تــعــل ــاء مـ ــاُدل. ال ُيــمــكــن إحـــصـ ــبــ تــ

الشعراء الكبار، في أعمالهم وفي أعمارهم، 
ومــــن مـــعـــاصـــرّي، وحـــتـــى أكـــثـــرهـــم شــبــابــًا، 
الذين ما يزالون مستمّرين في تعليمي. ال 
 مضايقة أصدقائي بقراءة أعماٍل 

ً
أحّب عادة

غير مكتملة. فقط في ذلك الحني كسرُت هذه 
العادة الجّيدة.

العالقة بين الوقائع
 أو مــّرتــني فــي الشهر، كنُت أجتمع مع 

ً
مـــّرة

غــابــريــيــل زيـــد وخــوســيــه كــارلــوس بيسيرا 
اللذين كانا قد نشرا للتّو كتابني مدهشني: 
الوقائع«  بني  و»العاقة   )1965( »املتابعة« 
دائمًا، كنا بعيدين  )1967(. ومثلما يحدث 
جــــدًا عـــن تــخــّيــل مــــوت بــيــســيــرا عــــام 1970، 
صيُر أنا وزيد ناشريه بعد موته 

َ
وسوف ن

ر«، 1973(.
ُ
)»الخريف يجوب الُجز

تجّرأ غارسيا ماركيز على قول ما لم نجرؤ 
على التعبير عنه: نحن نكتب حتى يحّبنا 
أصدقاؤنا. قليلة هي األشياء التي تؤذينا 
ض للصّد من أولئك الذين  كما يؤذينا التعرُّ
نــفــتــرض أنــهــم مــحــاورونــا الــطــبــيــعــّيــون. ما 

الجيل  الصداقة بني شباب من نفس  يمّيز 
هــو أن املـــودة والــدعــم املــتــبــادل ال يــحــوالن ــ 
ــ دون املوقف النقدي.  على العكس من ذلك 
 أكبر تغدو هذه العاقة 

ٍّ
)بني َمن ُهم في سن

أكثر صعوبة تدريجيًا(.
 

ّ
ــة أقــــل ــقـــديـ  نـ

ً
ــة ــعــ ــراجــ ــد قــــد أجـــــــرى مــ ــ ــان زيــ ــ كــ

حماسة ــ إن لم نقل عديمة الحماسة ــ لديوان 
»استراحة النار« الصادر عام 1966 )نشرها 
في »ليير بويسيا« عام 1973(، وقد أدى ذلك 
التقليل منها.  بــداًل من  تعزيز عاطفتنا  إلــى 
عـــاٍل تقريبًا مع  بــصــوت  تــجــادلــت  ليلة،  ذات 
الــحــديــدي«، الذي   عنوان »الــتــاج 

ّ
بيسيرا ألن

 
َ
لــي عنوان يبدو  كــان  الــرائــع،  لديوانه  منَحه 
 
ّ
عًا. وبما أن فيلٍم فاشّي؛ بدا لي ذلك أمرًا مروِّ

التصحيح،  فــي مرحلة  يــزال  مــا  كــان  الكتاب 
فقد وافق أخيرًا على أن يضع له عنوانًا آخر: 
إين  )بينما »بويسيا  الوقائع«  »العاقة بني 
موفيميينتو« ما زالت تذكر الكتاب املطبوع 

باسم »التاج الحديدي«(.
)ترجمة عن اإلسبانية: خالد الريسوني(

القراءة رنين بين شوكتين

المتحف  حتى منتصف الشهر الجاري، يتواصل المعرض االفتراضي الذي أطلقه 
ويضيء  الماضي،  إبريل  نيسان/  منتصف  منذ  اإللكترونية  منّصاته  على  العراقي 
أبرز األمثال في األدب الرافديني القديم، التي تمثّل مدّونة فلسفية أخالقية يزيد 

عمرها عن أربعة آالف عام، من خالل استعراض العديد من النقوش األثرية.

الرائع  إلى  العجيب  من  معرض  المقبل  الشهر  من  عشر  الثالث  حتى  يتواصل 
»رواق  في  الماضي  الخميس  افتتح  الذي  حليمة  بن  ليلى  المغربية  للتشكيلية 
لوحة  عشرة  خمس  المعرض  يضّم  تطوان.  بمدينة  ثقافي«   - السوسيو  المركز 
الورق، وتتناول عوالم غرائبية  أو  القماش  الرسم على  تستخدم في معظمها 

من الرموز واألشكال.

السبت  مساء  من  السادسة  عند  افتراضيًا  لقاء  عّمان  في  الفنون  دارة  تنّظم 
َديْن،  تراب،  بعنوان  غرافي  موناليزا  مريم  اإليرانية  والباحثة  الفنانة  مع  المقبل 
موت، بيانات. تناقش الفنانة فكرة »النفط الجديد هو البيانات« التي صاغها عام 
طبيعي  كمصدر  البترول  حول  هومبي  كاليف  البريطاني  الرياضيات  عالِم   2006

محدود في صميم األسواق المالية العالمية والحروب حوله.

تقّدم فرقة عالم موازي، عند التاسعة من مساء غٍد األحد، على خشبة مسرح 
»مركز الحرية لإلبداع« في اإلسكندرية، مسرحية حلو زي عزيزة، من تأليف محمد 
عبد القادر وإخراج محمد فاروق. العرض يستند إلى حكايات من التراث القصصي 

المصري والعربي، مثل األميرة زمرّدة وعلي بابا، ممزوجًة بالخيال.

محمد األسعد

انة 
ّ
 رن

ً
ماذا لو كان الكاتب والقارئ شوكة

انة أخرى، وينبثق 
ّ
تتصادى مع شوكٍة رن

من هذا التصادي شيٌء ثالث، يتبّدل معه 
 ويــتــبــّدل الــكــاتــب؟ سيكون لدينا 

ُ
الــقــارئ

ق فــي الــتــصــادي، فــي العاقة 
ّ
نــصٌّ يتخل

 
َ

بــــني مـــوجـــتـــني، أو بــــني كـــائـــنـــني أشـــــرف
ـــتـــه الــقــِلــقــة، 

ّ
ــد مــنــهــمــا عــلــى حـــاف ــ  واحـ

ُّ
ــل كــ

لــلــرنــني،  نفسيهما  ُيــســِلــّمــان  كــائــنــني  أي 
د، لــلــجــانــب اإلنـــســـانـــي فــيــهــمــا،  ــدُّ ــَحــ ــ

َ
ت

ّ
ــا لــ

 لــلــتــداخــل 
ً
أي ملـــا يــجــعــل أحــدهــمــا قـــابـــا

ــان،  ــتـ مــــع اآلخـــــــر مــثــلــمــا تــــتــــداخــــل مـــوجـ
ولــيــس كــمــا تــتــصــادم ُكــرتــان فــي مخّيلة 
واألنــت  األنـــا  التقليدي.  الفيزيائي  كـــوِن 
الــصــوت   

ّ
لــفــظــتــان ال يـــصـــدر عــنــهــمــا إال

الخاوي إذا تباعدتا، فتشغان مجااًل ال 
 نّص. على 

ُ
 قارٍئ وال هو مجال

ُ
هو مجال

النقيض من هذا، حني يصبح األنا/آخر، 
ــي ومـــا يــتــلــقــى فـــي مــقــاٍم 

ّ
يتمظهر املــتــلــق

القراءة  معه.  يان 
ّ
يتجل واحــد،  موسيقيٍّ 

 يسمح بالخروج 
ٌ

 شــوكــتــني، مــجــال
ُ
رنـــني

ــا/أو إلــى حــالــٍة كاهما معًا  مــن حــالــة إّمــ
 ال 

ٌ
ــر، أو أشـــيـــاء أخـــــرى؛ حـــقـــل ــ ــــيء آخـ وشـ

 في هذا اللقاء بني نص وقارئ.
ّ

يوجد إال
 إلـــى الــنــصِّ مثلما 

ً
 عــــادة

ُ
ــارئ ــقـ يــذهــب الـ

إليه مسافة،  إلــى موضوع. يقطع  يذهب 
موه 

ّ
عل كما  به 

ّ
يقل يــراقــبــه،  بــل  يدخله  ال 

 وحــتــى نــضــوجــه، أي 
ً
مــنــذ أن كـــان طــفــا

ــة ال تــعــود   رّيـــانـ
ً
إلــــى حـــني يــصــبــح ثـــمـــرة

صالحة لغير السقوط عن غصنها. وفي 
ه أن على النصِّ أن يمنح نفسه للقادم 

ّ
ظن

ــن يحاول 
َ
مِل إليه، للمغتصب، أو للغازي، 

أفــعــال االغتصاب   عــن أن 
ً
امتاكه، غــافــا

 
ً
 وفــاصــا

ً
ــك تقيم مــســافــة

ُّ
والــغــزو والــتــمــل

بني النصِّ وسياق القارئ.
ــراب الــــنــــص عــــن ســيــاق  ــ ــتـ ــ ومـــــا قـــيـــمـــة اغـ
ــنـــان،  الــــقــــارئ أو الـــعـــكـــس؟ يـــتـــصـــادم االثـ
فــإّمــا أن يــخــضــع الــنــصُّ لــســيــاق الــقــارئ 
ويندرج في مألوفه، في سياقه اإلدراكي 
املسَبق، أي الصور التي يدرك العالم من 
خالها، أو أن يستعصي، وعندها ُيبَعد 
، وتــفــقــد 

ُ
ـــف الــــرنــــني

ّ
 بــســاطــة. ويـــتـــوق

ّ
بــكــل

ــْوجــّي، وتستقر في 
َ
 شوكة جانبها امل

ّ
كــل

نة، آمنة في 
ّ
 مطمئ

ً
حّيزها الفقير، منغلقة

ســيــاق مــاضــيــهــا، ولــيــس فــي ســيــاِق أفــٍق 
الــحــق؛ سبيل أن  واعـــد كــمــا هــو السبيل 
ق كل طرف سياقه، ويتشّوف، ويقلق، 

ّ
يعل

ه أيًا 
ُ
ويغادر الوتد الذي ربطه به محيط

كان هذا املحيط، ثقافيًا أو اجتماعيًا أو 

ــة، املــســرح،  فــن الــشــعــر، الــتــشــكــيــل، الـــروايـ
املوسيقى... وما إلى ذلك.

ــثـــر  ــو أكـ ــ ــــصُّ املــــقــــصــــود بـــالـــطـــبـــع هــ ــنــ ــ الــ
الــنــصــوص قــــدرة عــلــى أن يــكــون مــجــااًل 
لــتــعــّدديــة األصــــوات، وتــعــّدديــة الجهات، 
تــــارة وُجسيمًا   

ً
مــوجــة يــكــون  كــيــف   

ّ
وإال

ــــرًا، ال هــو  تــــــارة أخـــــــرى، أو شــيــئــًا مــــحــــيِّ
باملوجة وال هو بالُجسيم، فا نستطيع 
ــو هــذا   بــعــبــارة مــتــنــاقــضــة )هـ

ّ
وصــفــه إال

ــد( إن لــم يــتــعــّدد؟  وغــيــر هـــذا فــي آن واحــ
الــتــعــّدُد ال يتقّدم آمـــرًا مــهــّددًا حــني تعلو 
ــّدُد هو  ــهــ ــُر واملــ ــ ــــوات وتـــتـــمـــّوج. اآلمـ األصــ
الصوُت الواحد، هو الجسيم املتحّيز في 
أو  الظاهر  األســـود،  الثقب  فــي  تجويفه، 
املستتر فــي أغلب األحــيــان، ذلــك الــذي ال 

يقود إلى زمن ماٍض وال ُمقبل كما ُيشاع، 
بل يصبح الزمن فيه صفرًا.

 صـــوت بنكهته 
ّ

الــتــعــّدُد، أي حــضــور كـــل
ــأّمـــاتـــه الـــخـــاّصـــة، حـــضـــوٌر بـــا جهة  وتـ
النوُر حني  يتقّدم  يتقّدم مثلما  مــحــّددة، 
يــضــيء مـــا حــولــنــا ويـــتـــرك لــنــا حــريــة أن 
نذهب في هذا االتجاه أو ذاك. النوُر، بهذا 
والحوار  د  التعدُّ الــذي هو  النوُر  املعنى، 
 هــويــة 

ّ
والـــســـيـــاق املـــفـــتـــوح، ال يــمــتــلــك إال

 
ُّ

 شـــيٍء وكــل
ُّ

ــنــيــر بــا تمييز. ُيــضــاء كـــل
ُ
امل

الــذي  نفسه  بالحنان  عاطفة   
ّ

وكـــل كــائــن 
ينشره ضياُء القمر األزرق الخفيف، لون 
الفاختة،  نسميها  الــتــي  الحمامة  ريــش 
فـــوق أشــبــاحــنــا الــعــابــرة وفـــوق أوهــامــنــا 

وحماقاتنا.
نحن من هذا العالم ونشارك في صنعِه 
دون  نتج أو نشاهد. نحن محدَّ

ُ
ن بكل ما 

أحيانًا عند أدنى درجات الوعي، ولكننا 
يبلغ  الــنــور عندما  مثل  ديــن  مــتــحــدِّ غير 
نتجه وينتجني، 

ُ
أ أنا/آخر، نصٌّ  ذروتــه. 

ولن يقرأني سوى قارئ ُينتجني وأنتجه 
في الوقت نفسه.

)شاعر وروائي وناقد من فلسطني(

تًا، إلى أن 
ّ
اقتصاديًا أو عقائديًا، ولو مؤق

يرسو زورقــه املتمايل على جــودّي بحٍر 
كما يقول بّحارة شواطئنا العربية الذي 
بــحــارًا وبــحــارًا قبل أن يتحّولوا  خــبــروا 
إلى تماثيل صامتة على رفوف املتاحف 

واملكتبات.
 فــي الــنــصِّ يعني االنــتــقــال إلــى 

ُ
الـــدخـــول

ــة، حـــركـــة ذبـــذبـــات  ــّيـ ــرورٍة حـ ــيــ ــاِل صــ مـــجـ
حّرة بني سياِق قارٍئ يتعّرض لاهتزاز، 
ــــاج حــني  ــــجـ ــاالرتـ ــ ــدأ بـ ــبــ ــاق نــــــّص يــ ــ ــيـ ــ وسـ
ــنـــص، أّي  ــي الـ ة. الــــدخــــول فـ ــراء ــ ــقـ ــ نـــبـــدأ الـ
ر، يعني أن  ـــَحـــرِّ

ُ
نــص، وخــاصــة الــنــّص امل

فــي أذهاننا  املــغــروســة  الــصــوُر  تتعّرض 
إلى االرتجاج، أن تتحّرر من ماضيها، أو 
من ساسل شبه الكينونة التي تتوّسط 
بــيــنــهــا وبــــني الــــواقــــع، تـــتـــحـــّرر مـــن شبه 
الواقع الذي هو إلى الوهم أقرب، تصبح 
الصياغة.  إلعــادة  وقابلة  للشّك  موضعًا 
ة الـــحـــّرة املــفــتــوحــة تعني أن  هـــذه الـــقـــراء
ُيــخــرج  الــقــارئ يعيد تنظيم ســيــاقــه. قــد 
النص وعيًا جديدًا ليس على مثال.  من 
 
ّ
فن غاية  ق 

ّ
يحق قد  بكلمة مختصرة،  أو 

 يــمــكــن أن نــفــكــر فــيــه؛ 
ّ
الــكــتــابــة أو أي فـــن
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النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

هنري ماتيس، زيت على قماش

القاهرة ـ العربي الجديد

■ ما الذي يشغلِك هذه األيام؟
املوسيقية  الــســاحــة  إلـــى  الـــعـــودة  تشغلني 
ــة مـــن خـــال الـــعـــروض الــحــّيــة بعد 

ّ
املــســتــقــل

ــف لــظــروف صحية 
ُّ
فــتــرة طــويــلــة مــن الــتــوق

الجائحة  الــســوق بسبب  تزامنت مــع ركــود 
العاملية.

■ ما هو آخر عمل صدر لِك وما هو عملِك املقبل؟
آخر أعمالي أغنية بعنوان »صاحي« اكتمل 
إنتاجها في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 

املاضي. 
ــر إبــــراهــــيــــم عــبــد  ــاعـ ــن كـــلـــمـــات الـــشـ وهـــــي مــ
حشيش،  ياسر  املوسيقي  وتوزيع  الفتاح، 

أّما األلحان فأنا من وضعها.

■ هل أنِت راضية عن إنتاجك وملاذا؟
ــــى؛ فــبــالــنــظــر إلــى  مـــن غــيــر املــمــكــن أن أرضــ
الوراء، أقول في كل مّرة إنه كان يمكن دائمًا 
نجز األفضل، لكن بالنظر إلى اإلمكانات 

ُ
أن أ

إنني راضية تمامًا  القول  املتاحة، يمكنني 
عن السعي والنتيجة.

ــِك الــبــدء مــن جــديــد، أي مــســار كنت  ــّيــض ل
ُ
■ لــو ق

ستختارين؟
ــّيــض لــي ذلـــك كــنــت ســأخــتــار مــســاري، 

ُ
لــو ق

 ألن 
ً
ولكن في املقابل كنُت سأبدأ مبّكرًا قليا

لدّي الكثير ألفعله وألقّدمه.

في  تريدينه  أو  تنتظرينه  الــذي  التغيير  هو  ما   ■
العالم؟

أســاس  أي  على  التمييز  يختفي  أن  ى 
ّ
أتمن

عــنــصــري أو طبقي مــن الــعــالــم. أعــتــقــد بــأن 
من   

ً
العالم خطوة نقّرب  أن  انني 

ّ
كفن دورنــا 

هذا الهدف. 

■ شخصية من املاضي توّدين لقاءها؟ 
نينا  األمـــيـــركـــيـــة  الــفــنــانــة  الــتــقــيــت  لـــو  أوّد 
ســيــمــون. فلسفتها فــي كــتــابــة األغـــانـــي بل 
ــدًا لــي،  وكــيــفــيــة عــيــشــهــا لــلــحــيــاة مــثــيــرة جــ

وأحّس ببعض الشبه والتواصل معها. 

■ صديق/ة يخطر على بالك أو كتاب تعودين إليه 
دائمًا؟

أّمي هي صديقتي املقّربة، هي دائمًا حاضرة 

تقف هذه الزاوية مع 
مبدع عربي في أسئلة 
سريعة حول انشغاالته 

اإلبداعية وجديد إنتاجه 
وبعض ما يوّد مشاطرته 

مع متلّقيه

أعتقد بأّن دورنا 
كفنّانين أن نقّرب العالم 

خطوة نحو العدالة

 أفكاري بخصوص 
ّ

في بالي وأناقش معها كل
املوسيقى قبل أن أشرع في تنفيذها. 

■ ماذا تقرئني اآلن؟
ــا، تــغــّيــرت  بــالــتــزامــن مـــع بــــدء وبــــاء كــــورونــ
ــيــــل إلـــى  ــيـــة وأصـــبـــحـــت أمــ عـــــاداتـــــي املـــعـــرفـ
مشاهدة األشرطة الوثائقية وأيضًا متابعة 
الـــقـــصـــص الــحــقــيــقــيــة وذلــــــك عـــلـــى حــســاب 
الــحــرج ألن أغلب  الــكــتــب. أشــعــر بقليل مــن 

قراءاتي سيبرية اآلن! 

■ ماذا تسمعني اآلن وهل تقترحني علينا تجربة 
غنائية أو موسيقية يمكننا أن نشاركك سماعها؟

بالطبع أنا منغمسة اآلن في سماع واكتشاف 
مشهد موسيقى التراب trap music املصري 
 Abyusif, Wegz, تــجــارب  تحديدًا  املشتعل، 
مــّمــن  الــكــثــيــر  ــم  ــرهـ ــيـ وغـ  Marawan Pablo
نجحوا فــي خلق صــوت مصري ممّيز كان 

هو الـtrend لفترة. 

وقفة
شيرين عبدهمع

الكويت  مــوالــيــد  مــن  ومــلــّحــنــة مــصــريــة  ية 
ّ
مغن

الــغــنــائــيــة عــام  بـــــدأت مــســيــرتــهــا  عــــام 1985، 
2010، وفي 2016 تفّرغت ملشاريعها الفردية 
املوسيقى  حــول  للمقاالت  كتابتها  جانب  إلــى 
ــا: »ســحــابــة  ــهـ ــيـ ــانـ ــن أغـ ــّددة. مــ ــعــ ــتــ لــصــحــف مــ
أغانَي  قــّدمــت  يــريــج«. كما  صــيــف«، و»الشعب 
شهيرة في قراءات موسيقية جديدة مثل »أهو 
دا اللي صار«، و»بتغني ملني«، و»أهيم شوقًا«، 

و»يّما مو ويل الهوى«.

بطاقة

شيرين عبده

يجد الشاعر والسارد املكسيكي خوسيه إيميليو باشيكو، في الحديث عن قصيدته »خيانة 
 ملنظوره في الكتابة وإعــادة الكتابة، باعتبارهما خلقًا وإعــادة خلق للنصوص. 

ً
ة
ّ
عظمى«، تعل

ت دائمًا مرافقة للكتابة، مثل مفهوم التناّص 
ّ
 الفرصة للحديث على إشكاالت ظل

ّ
بل إنه يستغل

 كتابة ال 
ّ

والكتابة باعتبارها إعــادة إنتاج بشكل ما للمقروء من النصوص. فهو يرى أن كل
ر، بحيث تغدو النصوص ذات أسالف وجذور ضاربة في 

ّ
تتّم بمعزل عن تبادل التأثير والتأث

ق فرادته من دون 
ّ
التماهي مع اآلخر. هل يكتب مبدع النصوص بعيدًا عن التناسخ، وكيف يحق

أن ينفي أسالف النصوص وجذورها، مثلما نجد عند كيليطو أو بورخيس أو غيرهما؟ 
)املترجم(  
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رياضة

قال السائق اإلسباني، فرناندو ألونسو، في 
مؤتمر صحافي قبل سباق الجائزة الكبرى 

في بورتيماو )البرتغال( إنه ال يزال في أفضل 
مستوياته، ولكنه طالب بمنحه الوقت وأكد أنه 

سيكون في أفضل أحواله قريبًا. وقال ألونسو في 
تصريحات نقلها موقع )سويموتور(: »لقد غيرت 
الفريق والفئة مرات عديدة في مسيرتي ولم تكن 

مشكلة أبدًا. ولن تكون مشكلة أيضًا هذه املرة. 
سأكون في أفضل أحوالي قريبًا«.

تأهلت الاعبة البولندية إيغا شفيونتيك للدور 
الثاني من بطولة مدريد املفتوحة للتنس ذات 
األلف نقطة بفوز سهل على األميركية أليسون 

ريسك بواقع مجموعتني دون رد. واحتاجت 
البولندية لساعة و7 دقائق للفوز على أليسون 

ريسك بنتيجة )6 - 1( و)6 - 1(. وستواجه 
شفيونتيك في الدور املقبل الفائزة في املواجهة 

ما بني األوكرانية كاترينا كوزلوفا واألملانية 
الورا سيغيموند.

قام بدون 
ُ
ستعود مباريات الدوري الهولندي لت

جماهير وذلك بعدما قررت الحكومة عدم 
مواصلة االختبار التجريبي الذي ُعِمل به في 

األسبوع املاضي، بعدما ُسِمح للجماهير بالعودة 
بشكل جزئي للماعب شرط تقديم نتيجة اختبار 
سالبة لفيروس كورونا مسبقًا. وقال إريك جودي، 
مدير كرة القدم االحترافية في االتحاد الهولندي: 

»هذا القرار مخيب لآلمال. كل شيء سار بشكل 
جيد خال الجولة املاضية«.

فرناندو ألونسو: 
سأكون في أفضل 

أحوالي قريبًا

إيغا شفيونتيك تتأهل 
للدور الثاني من بطولة 

مدريد للتنس

منع الجمهور مجددًا 
من حضور مباريات 

الدوري الهولندي

جدد المدرب، 
إريك تين هاغ، 
عقده مع 
فريق أياكس 
أمستردام 
الهولندي 
حتى عام 2023 
بحسب ما أعلن 
النادي عنه، 
ما يضع حًدا 
للشائعات عن 
إمكانية رحيله 
عن العاصمة. 
ومنذ توليه 
تدريب فريق 
أياكس ُتوج 
النادي بلقٍب 
في الدوري 
وآخر في الكأس 
المحلية وقاد 
فريقًا شابًا إلى 
نصف نهائي 
دوري أبطال 
أوروبا عام 
2019 قبل أن 
يخرج على يد 
توتنهام.

)Getty( مدرب فريق أياكس الهولندي إريك تين هاغ

تجديد عقد تين هاغ

Saturday 1 May 2021
السبت 1 مايو/ أيار 2021 م  19  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2434  السنة السابعة

من الجغرافيين المسلمين الكبار الذي زاروا مملكة الخزر وكتبوا عنها 
إبراهيم بن محمد اإلصطخري، ففي كتابه الشهير »مسالك الممالك«، 
من  مصنفات  في  ورد  بما  يكتِف  ولم  بنفسه،  يراه  ما  يسجل  كان 

سبقوه، ولذلك عده المستشرقون من جغرافيي الطبقة األولى

مملكة الخزر
رحلة اإلصطخري إلى أواسط آسيا 

في القرن العاشر الميالدي

شعوب مجاورة

تيسير خلف

ــــني  ــيـ ــ ــرافـ ــ ــغـ ــ ــجـ ــ بـــــــــــدأ اهـــــــتـــــــمـــــــام الـ
ــــرب واملـــســـلـــمـــني  ــعـ ــ ــة الـ ــ ــالـ ــ ــرحـ ــ والـ
والقوقاز  آسيا  أواســط  بمناطق 
ببناء  والــبــدء  الفتوحات،  عصر  انتهاء  مع 
الدولة التي ورثت إمبراطوريتني عامليتني، 
ــزاء  هــمــا: اإلمـــبـــراطـــوريـــة الــســاســانــيــة، وأجــ
 واســــعــــة مــــن اإلمــــبــــراطــــوريــــة الــبــيــزنــطــيــة. 
وكــانــت منطقة وســط آســيــا مــحــور اهتمام 
الــخــلــفــاء الــعــبــاســيــني، ألن طــريــق الــتــجــارة 
الــرئــيــس مــع الــصــني كـــان يــمــر بــهــا، وكــانــت 
ــقــــد  ــة شــــــعــــــوب هـــــــــذه املــــنــــطــــقــــة وعــ ــ ــرفـ ــ ــعـ ــ مـ
أمـــرًا حــيــويــًا فــي تيسير  االتــفــاقــيــات معها 
عائداتها  تدفق  وبالتالي  البضائع،  مــرور 

على الخزينة.
الــتــي حظيت باهتمام  املــنــاطــق  أكــثــر  ومـــن 
الرحالة والبعثات االستكشافية اإلسامية 
التي  الغامضة  اململكة  تلك  الــخــزر،  مملكة 
ظهرت في القرن السابع امليادي، واختفت 
في القرن الحادي عشر، وكانت تسيطر على 
الجزء األهــم من طريق الحرير، إضافة إلى 
كون عاصمتها عند مصب نهر الفولغا أهم 
وبضائعهم  الــبــارد  الشمال  لشعوب  ســوق 

النادرة.
ــرة فــــي كــتــب  ــيــ ــك نـــجـــد مـــعـــلـــومـــات وفــ ــذلــ ولــ
العرب  والبلدانيني  والجغرافيني  الــرحــالــة 
ــــذه املـــمـــلـــكـــة، الـــتـــي شــكــل  واملـــســـلـــمـــني عــــن هـ
سكانها في ما بعد مكونًا مهمًا من مكونات 

الشعب الروسي الحديث.
ــار الــــذي  ــبـ ــكـ ــن الـــجـــغـــرافـــيـــني املـــســـلـــمـــني الـ مــ
إبراهيم  عنها  وكتبوا  الــخــزر  مملكة  زاروا 
العام  بعد  املتوفى  اإلصــطــخــري  بــن محمد 
955م. ففي كتابه الشهير »مسالك املمالك«، 
كان يسجل ما يــراه بنفسه، ولم يكتِف بما 
ورد فــي مصنفات مــن سبقوه، ولــذلــك عده 
األولــى،  الطبقة  جغرافيي  من  املستشرقون 
اعتمدوها في  التي  املصادر األصلية  ومــن 
دراســـة تــاريــخ الكثير مــن الــشــعــوب، ومنها 

شعب الخزر املنقرض.

اإلقليم والعاصمة
يقول اإلصطخري في تعريفه للمصطلحات 
املتعلقة بــهــذا املـــوضـــوع: »الــخــزر هــو اســم 
ــه( تــســمــى  ــتــ ــمــ ــه )عــــاصــ ــتـ ــبـ اإلقــــلــــيــــم، وقـــصـ
أتـــــل. وأتـــــل اســــم الــنــهــر الـــــذي يـــجـــري إلــيــه 
مــن )بـــاد( الـــروس وبــلــغــار. و)مــديــنــة( أتــل 
ــذا الــنــهــر  ــ قـــطـــعـــتـــان؛ قــطــعــة عـــلـــى غـــربـــي هـ
ــا، وقــطــعــة  ــمـ ــرهـ ــبـ املـــســـمـــى األتــــــــل، وهـــــي أكـ
ــلــــك يــســكــن فــــي الــغــربــي  عـــلـــى شـــرقـــيـــه. واملــ
منهما. ويسمى امللك بلسانهم بك ويسمى 
ــذه الــقــطــعــة )أي الــغــربــيــة(  ــ ــاك. وهـ ــ أيـــضـــًا بـ
مــقــدارهــا فــي الــطــول نحو فــرســخ. ويحيط 
)مبعثر(،  البناء  مفترش  أنــه  إال  ســور  بها 
لـــبـــود )أي الــخــيــام  ــاهـــات  وأبــنــيــتــهــم خـــركـ
 التركية املعروفة(، إال شيئًا يسيرًا بني من 
امللك  طني. ولهم أســواق وحّمامات، وقصر 

ــر،  ــره مــــن آجــ بــعــيــد مــــن شــــط الـــنـــهـــر وقــــصــ
غ   وليس ألحد بناء من آجر غيره، وال يسوِّ
املــلــك ألحــد أن يبني بــاآلجــر. ولــهــذا السور 
ــة، مــنــهــا إلــــى مـــا يــلــي الــنــهــر،  ــعــ  أبــــــواب أربــ
ومــنــهــا إلــــى مـــا يــلــي الـــصـــحـــراء عــلــى ظهر 

املدينة«.
وحــــول الــتــركــيــبــة الــســكــانــيــة لــهــذه اململكة، 
يــــقــــول: »مـــلـــكـــهـــم يــــهــــودي يــــقــــال إن لــــه مــن 
الــحــاشــيــة نــحــو أربــعــة آالف رجـــل، والــخــزر 
مــســلــمــون ونـــصـــارى ويـــهـــود، وفــيــهــم عبدة 
ــثـــرهـــم  ــود، وأكـ ــهــ ــيــ أوثــــــــــان، وأقـــــــل الــــفــــرق الــ
املسلمون والنصارى، إال أن امللك وخاصته 
يــهــود، والــغــالــب على أخــاقــهــم أخـــاق أهل 
األوثــــــــــــان؛ يـــســـجـــد بـــعـــضـــهـــم لـــبـــعـــض عــنــد 
ــكـــام خـــصـــوا بــهــا على  الــتــعــظــيــم. ولـــهـــم أحـ
ــامـــات( قــديــمــة مــخــالــفــة لــديــن  ــعـ رســـــوم )مـ
من  وللملك  والنصارى،  واليهود  املسلمني 
الجيش اثنا عشر ألف رجل. وإذا مات منهم 

رجل أقيم آخر مكانه«.
ويشير رحالتنا إلى أن النصف الشرقي من 
التجار واملسلمني  فيه معظم  )أتــل(  املدينة 
واملتاجر، ويقول إن املسلمني، في ما يقال، 
عددهم يزيد على عشرة آالف مسلم، ولهم 
الخزر فهو  أما لسان  نحو ثاثني مسجدًا. 
غير لــســان الــتــرك والــفــرس، كما يــؤكــد، وال 
يشبهه لسان أي مجموعة أخــرى من األمم 

سوى البلغار.
وحــــول مــامــحــهــم وبــعــض عــاداتــهــم، يقول 
األتـــراك، وهم  »الخزر ال يشبهون  رحالتنا: 
ســود الشعر. وهــم صنفان؛ صنف يسمون 
قراخزر. وهم سمر يضربون لشدة السمرة 
ــنـــف مــــن الـــهـــنـــد،  ــهـــم صـ ــأنـ ــواد، كـ إلــــــى الــــــســــ
وصــنــف بــيــض ظـــاهـــرو الــحــســن والــجــمــال. 
والذي يقع من رقيق الخزر هم أهل األوثان 
الذين يستجيزون بيع أوالدهم، واسترقاق 
ــــود مــنــهــم  ــهـ ــ ــيـ ــ ــعــــضــــًا. فـــــأمـــــا الـ ــم بــ ــهـ ــعـــضـ بـ
استرقاق  بتحريم  تدين  فإنها  والــنــصــارى 

بعضهم بعضًا مثل املسلمني«.

الموارد والقضاء
ـــأن مـــــــوارد هـــذه  ويـــخـــبـــرنـــا اإلصـــطـــخـــري بــ
إال  ة  دارَّ جــرايــة  لهم  »فليست  قليلة  اململكة 
الطويلة«،  املــدة  إليهم في  نــزر يسير يصل 
ويقول: »أبــواب مال هذا امللك من األرصــاد، 
ــشـــور الـــتـــجـــار عــلــى رســـــوم لــهــم مـــن كل  وعـ
ــائــــف )أي  ــر، ولـــهـــم وظــ ــهــ طـــريـــق وبـــحـــر ونــ
ضرائب( على أهل املحال والنواحي من كل 
إليه من طعام وشــراب  صنف، مما يحتاج 

وغير ذلك«.
ــا الـــقـــضـــاء، فــكــان يــتــم عـــن طــريــق سبعة  أمــ
قــضــاة مــن الــيــهــود والــنــصــارى واملسلمني 
ــيــــات الــتــقــاضــي  وأهــــــل األوثـــــــــان، وحــــــول آلــ
)أي  حـــكـــومـــة  ــلـــنـــاس  لـ عـــــرض  »إذا  يــــقــــول: 
أهل  يصل  وال  هـــؤالء.  منها  قضى  قضية( 
إلى  وإنما يصل  نفسه،  امللك  إلــى  الحوائج 
هؤالء الحكام، وبني هؤالء في يوم القضاء، 
وبــني املــلــك سفير يــراســلــونــه فــي مــا يجري 
أمره  فيرد عليهم  إليه،  األمــر وينتهون  من 

ويمضونه«.
الزراعية، يخبرنا  أتل  وحول مــوارد مدينة 
اإلصـــطـــخـــري بـــأنـــه لــيــس لــهــا قــــرى، وإنــمــا 
مزارع مفترشة تمتد نحو عشرين فرسخًا 
)نحو 80 كم(، يخرجون إليها في الصيف 
ليزرعوا ويجمعوا بعض محاصيلهم على 
الــنــهــر، والــبــعــض اآلخــــر عــلــى الــصــحــارى، 
فــيــنــقــلــون غــاتــهــم بــالــعــجــات وفـــي الــنــهــر. 
األرز  طـــعـــامـــهـــم  عـــلـــى  الـــغـــالـــب  إن  ــقــــول  ويــ
ــا الــعــســل والــشــمــع، فــهــو قــادم  والــســمــك، أمـ
إلــيــهــم مــن نــواحــي بـــاد الــــروس والــبــلــغــار. 
ــلـــود والــــفــــرو تــصــدر  ــجـ ويـــشـــيـــر إلـــــى أن الـ
مـــــن بـــــــاد الـــــخـــــزر إلـــــــى مـــخـــتـــلـــف اآلفـــــــــاق، 
 وتــأتــيــهــم عــبــر األنـــهـــار مـــن بــــاد الــبــلــغــار، 
والـــــــــروس، وكـــويـــابـــة )كـــيـــيـــف(، وال تــكــون 
فــي أي أقــالــيــم أخــــرى. أمـــا مــنــتــوجــات بــاد 
الـــذي يصدر  الـــغـــراء  عــلــى  الــخــزر فتقتصر 
إلى اآلفاق. وأما الزئبق، والعسل، والشمع، 
الــــفــــرو(،  والــــخــــز )الــــحــــريــــر( واألوبـــــــــار )أي 

فمجلوب إليها.
ــا حــوالــيــهــا  ــ ــبــــاس الــــخــــزر ومـ ــيـــف: »لــ ويـــضـ
الــقــراطــف واألقـــبـــيـــة، ولــيــس يــكــون عندهم 
شيء من امللبوس )أي ال يصنعون ثيابهم(، 
ــا يــحــمــل إلــيــهــم مـــن نـــواحـــي جــرجــان  ــمـ وإنـ
وطبرستان وأرمينية وأذربيجان والروم«.
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في وصفه لنهل األتل )أي نهر الفولغا الكبير(، يقول إنه يخرج من قرب خرخيز في سيبيريا، 
فيجري في ما بني الكيماكية والغزية )من شعوب الترك(، وهو، أي النهر، الحد بني الكيماكية 
إلــى ما يلي املشرق حتى يتجاوز  والغزية، ثم يذهب غربًا على ظهر بلغار، ويعود راجعًا 
الروس، ثم يمر على البلغار ثم على برطاس، حتى يصب في بحر الخزر. ويضيف: »يقال إنه 
يتشعب من هذا النهر نيف وسبعون نهرًا، ويبقى عمود النهر يجري على الخزر حتى يقع 
في البحر. ويقال إن هذه املياه إذا كانت مجموعة في نهر واحــد أعــاه يزيد على جيحون، 
 مسيرة 

ً
وبلغ من كثرة هذه املياه وغزارتها، أنها تنتهي إلى البحر فتجري في البحر داخا

يومني، وتغلب على ماء البحر حتى يجمد في الشتاء لعذوبته وحاوته، ويبني في البحر 
لونه من لون ماء البحر«. بعد ذلك يحدثنا عن مدينة الخزر الثانية املسماة سمندر، والتي 
تقع بني العاصمة أتل ومدينة باب األبــواب في داغستان الحالية. ويقول: »إن لها بساتني 
كثيرة، ويقال إنها تشتمل على نحو من أربعة آالف كرم إلى حد باد السرير )شمال القوقاز(، 
املسلمني، ولهم بها مساجد، وأبنيتهم من  األعناب، وفيها خلق من  والغالب على ثمارها 
مة، وملكهم من اليهود قرابة ملك الخزر، وبينهم وبني 

ّ
خشب قد نسجت وسطوحهم مسن

حــد الــســريــر فــرســخــان. وبينهم وبني 
ــا بـــاد  ــ ــ صــــاحــــب الـــســـريـــر هــــدنــــة. وأمـ
السرير املجاورة للخزر فهم نصارى«. 
ــم، يــقــول: »إن  وفــي شــرحــه ملعنى االسـ
الفرس  هــذا السرير هو لبعض ملوك 
إلــى  مــن ذهـــب، فلما زال ملكهم حــمــل 
الــفــرس.  الــســريــر وحمله بعض مــلــوك 
بــلــغــنــي أنـــه مـــن أوالد بـــهـــرام جــويــني، 
ــذا فــيــهــم، ويــقــال  واملـــلـــك إلـــى يــومــنــا هـ
إن هذا السرير ُعمل لبعض األكاسرة 
فــي سنني كــثــيــرة. وبــني الــســريــر وبني 

املسلمني هدنة«.

نهر أتل ومدينة سمندر

ــرد اإلصــــــطــــــخــــــري فــي  ــطــ ــتــ ــســ يــ
الخزر  نــظــام حكم  عــن  الحديث 
ــريــــب، فــــيــــقــــول: »عــظــيــمــهــم  ــغــ الــ
يسمى خــاقــان خـــزر، وهــو أجل 
من ملك الخزر، إال أن ملك الخزر 
هو الــذي يقيمه، وإذا أرادوا أن 
يقيموا هذا الخاقان جــاؤوا به 
فــيــخــنــقــونــه بــحــريــرة حــتــى إذا 
قارب أن ينقطع نفسه قالوا: كم 
تشتهي مـــدة املــلــك. فــيــقــول كــذا 
وكذا سنة، فإن مات دونها، وإال 

قتل إذا بلغ تلك السنة«.
ــيـــة ال  ــانـ ــاقـ ــأن الـــخـ ــ ــيـــف بــ ويـــضـ
تصلح عندهم إال في أهل بيت 
مــعــروفــني، مـــؤكـــدًا أن الــخــاقــان 
ليس له من األمر والنهي شيء، 
ــم وُيــســَجــد لــه إذا 

َّ
»إال أنـــه يــعــظ

دخــل إلــيــه، وال يصل إلــيــه أحد 
إال نــفــر يــســيــر، مــثــل املــلــك ومــن 
فــــي طــبــقــتــه، وال يـــدخـــل عــلــيــه 
املـــلـــك إال لـــحـــادثـــة، فــــــإذا دخـــل 
التراب وسجد،  عليه تمرغ في 
وقـــــام مـــن بــعــد حــتــى يـــــأذن له 

بالتقرب«. 
ويذكر رحالتنا معلومة الفتة؛ 
تــعــرضــت مملكة  إذا  ــه  أنـ وهـــي 
الخزر ألمر عظيم مثل الحرب، 
فـــإن الــخــاقــان يــخــرج، فــا يــراه 
أحد من األتراك ومن يصاقبهم 
ــــرى إال  ــم األخـ مـــن أصـــنـــاف األمــ
يــقــاتــلــه تعظيمًا  انـــصـــرف ولـــم 
يــمــر  لــــم  مـــــات ودفـــــــن  لـــــه. وإذا 
بــقــبــره أحـــد إال تــرجــل وســجــد، 
وال يركب ما لم يغب عن قبره. 
ويقول اإلصطخري: »يبلغ من 
طـــاعـــتـــهـــم  ملــلــكــهــم أن أحـــدهـــم 
ويكون  القتل  عليه  يجب  ربما 
امللك أن  مــن كبرائهم فــا يحب 
يقتل  أن  فيأمره  ظــاهــرًا،  يقتله 
نــفــســه، فــيــنــصــرف إلــــى مــنــزلــه 

ويقتل نفسه«.
وحــــــــول األســــــــــرة الـــخـــاقـــانـــيـــة، 
معروفون،  قــوم  بأنهم  يخبرنا 
فــإذا  ويــســار،  مملكة  لهم  ليس 
ــة إلــــى أحــدهــم  انــتــهــت الـــريـــاسـ
عــقــدوا لــه ولـــم يــنــظــروا إلـــى ما 

عليه من حال. 

نظام حكم 
بين الملك 
والخاقان

ــــروس والـــخـــزر والــســريــر،  ويــخــبــرنــا بـــأن الـ
هـــي أســـمـــاء لــلــمــمــالــك ولـــيـــس لـــلـــنـــاس، في 
إشــــارة إلـــى الــتــنــوع الــســكــانــي الكبير الــذي 
املناطق. ويحدثنا بعد ذلــك عن  يميز هــذه 
أمــة مــجــاورة للخزر تسمى بــرطــاس، ليس 
بينهم وبني الخزر أمة أخــرى. ويقول إنهم 
قـــوم مــنــتــشــرون عــلــى وادي أتــــل، ويــوضــح 
بيوتهم من  الناحية، وأن  اســم  بــرطــاس  أن 
الخشب، ويشير إلى شعب يسمى بسجرت، 
ويـــقـــول إنـــهـــم صـــنـــفـــان؛ صــنــف مــتــاخــمــون 
للغزية على ظهر بلغار، ويقال إن مبلغهم 
نحو ألــفــي رجــل ممتنعون فــي مــشــاجــر، ال 
يقدر عليهم، وهم في طاعة بلغار، وصنف 
آخر متاخمون لشعب البجناك، ويقول إنهم 

والبجناك أتراك متاخمون للروم.
ويقول  بلغار،  أيضًا  املجاورة  البلدان  ومن 

أن عــددهــم كثير  الــحــالــيــة، ويــؤكــد  بلغاريا 
يبلغ من قوتهم أنهم ضربوا خراجًا على ما 
يلي بادهم من الروم، ويلفت النظر إلى أن 
هؤالء البلغار الذين يسميهم بلغار الداخل 

هم من النصارى.

الروس وأصنافهم
حـــول الـــــروس، يــقــول إنــهــم ثــاثــة أصــنــاف: 
صنف هــم أقـــرب إلــى بــلــغــار، وملكهم يقيم 
أكبر  وهــم  )كييف(،  كويابة  تسمى  بمدينة 
مـــن بــلــغــار، وصـــنـــف أبـــعـــد مــنــهــم يــســمــونــه 
ــنـــف يــســمــونــه  ــيــــا(، وصـ الـــصـــاويـــة )ســــافــ
األرثــانــيــة )ســلــوفــيــنــيــا الــحــالــيــة(، وملكهم 
مقيم بــأرثــا. ويــقــول إن الــنــاس يبلغون في 
التجارة إلى كويابة، فأما أرثا فإنه ال يذكر 
يقتلون  الغرباء، ألنهم  من  أحــدًا دخلها  أن 

إنــــه اســــم املـــديـــنـــة، وهــــم مــســلــمــون، وفــيــهــا 
ــع، وبــــالــــقــــرب مـــنـــهـــا مــديــنــة  ــ ــامـ ــ مـــســـجـــد جـ
أخـــــرى تــســمــى ســـــوار فــيــهــا أيـــضـــًا مسجد 
مــن كان  جــامــع. ويــقــول رحالتنا: »أخبرني 
يخطب بــهــا أن مــقــدار عـــدد الــنــاس بهاتني 
املدينتني نحو عشرة آالف رجل، ولهم أبنية 
خشب يــأوونــهــا فــي الــشــتــاء، وفــي الصيف 
ــاهـــات )أي الــخــيــام  ــركـ يـــفـــتـــرشـــون فــــي الـــخـ
الــتــركــيــة املـــســـتـــديـــرة(. وأخـــبـــرنـــي الــخــاطــب 
بها إن الليل عندهم ال يتهيأ أن يسير فيه 
أكثر من فرسخ في الصيف، وفي  اإلنــســان 
حتى  الليل،  ويــطــول  النهار  يقصر  الشتاء 

يكون نهار الشتاء مثل ليالي الصيف«.
ــلــــغــــار هــم  ــبــ ــا إلـــــــى أن الــ ــنــ ــتــ ــالــ ــيــــر رحــ ويــــشــ
األعظم من بني هذه الشعوب، ويقول إنهم 
مــتــاخــمــون لـــلـــروم فـــي شــمــالــيــهــا، أي دولـــة 

ــغـــربـــاء، وإنــمــا  كـــل مـــن وطــــأ أرضـــهـــم مـــن الـ
يــنــحــدرون فــي املـــاء يــتــجــرون فــا يخبرون 
بشيء من أمورهم ومتاجرهم، وال يتركون 
أحــدًا يصحبهم وال يدخل بادهم. ويحمل 

من أرثا السمور األسود والرصاص.
الــــروس قـــوم يــحــرقــون أنفسهم  ويــقــول إن 
إذا ماتوا، وتحرق مع مياسيرهم الجواري 
ــهـــن، وبـــعـــضـــهـــم يــحــلــق  ــفـــسـ بــطــيــبــة مــــن أنـ
الـــلـــحـــى، وبــعــضــهــم يــفــتــلــه مــثــل الــــذوائــــب، 
ولـــبـــاســـهـــم الـــقـــراطـــف الـــقـــصـــار )ثــــيــــاب مــن 
املــخــمــل(. ولــبــاس الــخــزر وبــلــغــار وبجناك 
ــــروس يــتــجــرون   الــقــراطــق الــتــامــة. هــــؤالء الـ
ــــروم. ويــقــول:  إلـــى الــخــزر ويــتــجــرون إلـــى الـ
»لسان بلغار مثل لسان الخزر، ولبرطاس 
لسان آخر، وكذلك لسان الروس غير لسان 

الخزر وبرطاس«.

كانت ممكلة الخزر 
تقع على مصب نهر 

)Getty( فولغا

رحالت
Saturday 1 May 2021
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عمان ـ أحمد ناصر

فتحت وفاة العب منتخب املاكمة 
األردني الشاب راشد صويصات، 
ــه فـــــــي بـــطـــولـــة  ــ ــتـ ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ خـــــــــال مـ
مــؤخــرًا، ملف  بولندا  أقيمت في  التي  العالم 
ــات ومــــدى اهــتــمــام الــجــهــات املعنية  ــابـ اإلصـ
بالتاريخ املرضي للمشاركني في البطوالت، 
والفحوصات الدورية التي يفترض أن تكون 

حاضرة في جميع املناسبات لاعبني كافة.
وتسببت وفاة املاكم الشاب )19 عامًا( بجدل 
كبير في األوساط الرياضية األردنية، سواء 
على مستوى رياضة املاكمة أو على مستوى 
الــريــاضــة بــشــكــل عــــام، خــاصــة أن عــديــدًا من 
املاكم  أن  كشفت  والدولية  املحلية  التقارير 

2829
رياضة

تقرير

للمشاركة  كـــاٍف  باستعداد  لــم يحظ  الــراحــل 
في حدث كبير مثل بطولة العالم، بل أشارت 
بــعــض الــتــقــاريــر إلـــى أن الـــاعـــب لـــم يخضع 
معاناة  أي  تكشف  دقيقة  طبية  لفحوصات 
له وتحّدد مصير مشاركته في بطولة العالم، 
فيما كشفت أخرى أن صويصات كان يشكو 
من ألم وصداع في الرأس أثناء التدريب، مما 

يدفعه للتوقف عن التمرين واالستراحة!
وطالب ذوو املاكم بفتح تحقيق بشأن وفاة 
راشد صويصات، مؤكدين في بيان إعامي 
نشر في مختلف مواقع التواصل أن نجلهم 
لم يكن مستعدًا بشكل مثالي لخوض بطولة 
العالم في بولندا، بل اكتفى االتحاد بإعداد 
الاعبني في معسكر قصير ملدة 10أيام فقط.

وتــلــقــى الــاعــب األردنــــي إصــابــة فــي الجولة 

الــثــالــثــة مـــن الـــنـــزال ضـــد األســـتـــونـــي أنــطــون 
ــنـــوغـــرادو فـــي نــــزال وزن 81 كــيــلــوغــرامــًا،  ويـ
فسقط أرضًا ثم أدخل مباشرة إلى املستشفى، 
وتــم إجــراء عملية جراحية له بعدما تبينت 
إصابته بورم دموي في الدماغ، وبقي تحت 
املراقبة بإشراف طبي من بولندا وطبيب من 
األردن كــان قــد ســافــر على الــفــور مــع عائلته 

بعد إصابته، لكنه فارق الحياة.

إهمال طبي وإداري
الجوانب  فــي  ومــســؤولــون  كشف مختصون 
الطبية في املنتخبات واالتحادات الرياضية 
واألندية األردنية عن غياب نسبي لاهتمام 
املشاركني  لاعبني  املرضي  بالتاريخ  الــازم 
في البطوالت املحلية والخارجية، سواء مع 
جانب  إلــى  الوطنية،  املنتخبات  أو  أنديتهم 

تغييب الفحوصات الدورية لاعبني.
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« إلــى  ولــفــت مــتــحــدثــون لـــ
أن الــبــعــض يــعــتــبــر تــتــبــع الـــتـــاريـــخ املــرضــي 

لاعبني، وإجراء الفحوصات الطبية الدورية 
أمــر كــمــالــي، فيما ذهــب بعض آخــر للتأكيد 
ــراءات  على أهميته وضـــرورة مثل هــذه اإلجـ
حمد عقباه.

ُ
على أرض الواقع، لتجنب ما ال ت

وكــشــف مــخــتــصــون أن الــريــاضــيــني يــدفــعــون 
ثمن تقاعس أنديتهم ومنتخباتهم في تتبع 
ــم الــســابــقــة،  ــهـ ــاتـ ــابـ ســيــرتــهــم املـــرضـــيـــة وإصـ
إيــاء هــذا الجانب اهتمامًا أكبر،  إلــى  داعــني 
ومؤكدين ضــرورة فــرض رقابة صارمة على 
تتمثل  عملية  خطوات  على  إلجبارها  الفرق 
فــي فــحــوصــات دوريــــة لــاعــبــني، واالحــتــفــاظ 

الرياضيون يدفعون ثمن 
تقاعس المسؤولين 

بأرشفة سيرتهم المرضية

ال نية إللغاء أولمبياد 
طوكيو 2020 حتى هذه 

اللحظة

ــاول ســيــرتــه  ــنــ ــتــ بـــســـجـــل دائــــــــم لـــكـــل العــــــب يــ
املرضية. وتباينت آراء املختصني والعاملني 
في مجال الطب الرياضي وإدارات االتحادات، 
التعليمات،  حول مدى االلتزام بتطبيق هذه 
إذ أكد مختصون التزام الجهات بالفحوصات 
ــة خـــال  ــبـــي لــــاعــــبــــني، خــــاصــ ــطـ والــــســــجــــل الـ
املشاركات الخارجية، فيما اعترف مختصون 
آخرون وممارسون بتغييب هذه العملية في 
الكثير من االتــحــادات واألنــديــة، على اعتبار 

أنها أمور ثانوية.
والــذي عمل  املومني،  املعالج محمد  وكشف 
معالجًا لعدة أندية بكرة القدم، وكان ضمن 
اللجان الطبية في البطوالت الدولية ملختلف 
األلعاب التي كانت تقام في العاصمة عمان 
عــــن غــــيــــاب مــــؤســــف لـــاهـــتـــمـــام بـــالـــجـــوانـــب 

الطبية لاعبني.
وقـــال املــومــنــي: »أغــلــب املــنــتــخــبــات واألنــديــة 
ــة فــــــي الـــــبـــــطـــــوالت دون  ــاركــ ــمــــشــ ــلــ تـــــذهـــــب لــ
الذاتية لاعبني، كما  السيرة  »تشييك« على 

أكــــــدت رئـــيـــســـة الـــلـــجـــنـــة املـــنـــظـــمـــة ألوملـــبـــيـــاد 
طــوكــيــو 2020، ســيــكــو هــاشــيــمــوتــو، لــوكــالــة 
»فــرانــس بــــرس«، أن دورة األلــعــاب األوملــبــيــة 
فيروس  بسبب  املقبل  الصيف  إلــى  املــؤجــلــة 
ــقــام خــلــف أبــــواب مغلقة، مع 

ُ
كــورونــا ربــمــا ت

التنويه بضمان سامة األلعاب واملشاركني.
وقـــالـــت هــاشــيــمــوتــو فـــي مــقــابــلــة خــاصــة مع 
الفرنسية »قــد يكون هناك موقف ال  الوكالة 
يمكننا فيه السماح ألي متفرج بالحضور«، 
إذا  لــن تكون ناجحة إال  األلــعــاب  أن   

ً
مضيفة

للرياضيني  كاملة«  »بحماية  املنظمون  قــام 
والشعب الياباني. وسبق أن أعلن املنظمون 
حــظــر الــجــمــاهــيــر مـــن الــــخــــارج فـــي األلـــعـــاب 
وقـــرروا  الجائحة،  بسبب   2020 مــن  املؤجلة 
تأجيل اتخاذ قرار بشأن املشجعني املحليني 
حتى شهر حزيران/ يونيو املقبل، إذ أشاروا 
إلى موجة جديدة من اإلصابات في اليابان.

»الـــطـــريـــقـــة  أن  هـــاشـــيـــمـــوتـــو  وأوضــــــحــــــت 

األوملــبــيــاد النــتــقــادات شــديــدة لطلب تــعــاون 
ــذا الـــحـــدث،  الـــطـــاقـــم الــطــبــي الــيــابــانــي فـــي هــ
املتفرجني  غــيــاب  أن  هاشيموتو  وأوضــحــت 

يمكن أن يخفف الضغط.
ــان ســيــحــدث  ــار »إذا كــ ــ ــذا اإلطــ ــالـــت فـــي هــ وقـ
تغيير في الحدث )األوملبي( نفسه، أعتقد أنه 
مضيفة  باملتفرجني«،  يتعلق  فيما  سيكون 
»هـــذا أحـــد املـــجـــاالت الــتــي قــد نــكــون قــادريــن 
املتخوفني  األشخاص  قلق  تقليل  على  فيها 

بشأن القطاع الطبي«.

مسؤولية كبيرة
لــم يــتــم إلــغــاء األلـــعـــاب األوملــبــيــة أبــــدًا خــارج 
أوقــــات الــحــرب، وقـــد أوضـــح املــنــظــمــون أنهم 
ال يــــرون أي احــتــمــال ملــزيــد مـــن الــتــأخــيــر أو 
الجمهور،  ثقة  لكسب  وفــي محاولة  اإللــغــاء. 
أصدر املنظمون كتيبات القواعد التي تضم 
تم  وقــد  الفيروسات  ملكافحة  تدابير صارمة 
نشر نسخة جديدة منها األربعاء، وتتضمن 
فـــــرض االخــــتــــبــــارات الـــيـــومـــيـــة لــلــريــاضــيــني 

والحد من تحركاتهم.
وقــــــال رئـــيـــس الـــلـــجـــنـــة األوملــــبــــيــــة الـــدولـــيـــة 
األملاني توماس باخ في هذا اإلطار إن هذه 
الكتيبات »عامة على التضامن واالحترام 
من جانب املجتمع األوملبي تجاه مضيفينا 
الـــيـــابـــانـــيـــني«، لــكــن لـــن يـــكـــون هـــنـــاك حجر 
صــحــي مــطــلــوب لــلــريــاضــيــني، ولــــن تــكــون 

اللقاحات إلزامية.
ــه  ــيــــمــــوتــــو أنــ ــــل أوضــــــحــــــت هــــاشــ ــابـ ــ ــقـ ــ فــــــي املـ
سيتم االســتــمــرار فــي صــقــل الــقــواعــد لكنها 
أعــربــت عــن ثقتها بــإمــكــانــيــة إقــامــة األلــعــاب 
 
ً
ــة«، وتـــابـــعـــت حــديــثــهــا قــائــلــة ــنــ بــطــريــقــة »آمــ
ــنّي ذلــك  ــد أن أبــ »إنـــهـــا مــســؤولــيــة كــبــيــرة. أريــ
بـــوضـــوح ونـــحـــن نــعــمــل مـــن أجــــل األلـــعـــاب«. 
ُيذكر أنه عندما تم تأجيل األلعاب في العام 
املــاضــي، قــال املــســؤولــون إن الــحــدث املؤجل 
على  البشرية  انتصار  على  للتأكيد  سيقام 
الــفــيــروس. لــكــن مــع اســتــمــرار تفشي الــوبــاء، 
على  سيكون  التركيز  إن  هاشيموتو  قــالــت 

األمل والوحدة.
وأضافت في تصريحاتها األخيرة »سُيظهر 
النظر  بغض  حد 

ّ
يت أن  يمكن  العالم  أن  ذلــك 

عن األوقات الصعبة. أعتقد أن هذا هو الوقت 
ــــذي يــمــكــنــنــا فــيــه إظـــهـــار أنـــنـــا مــتــحــدون«.  الـ
ــررًا نــســبــيــًا مــن  ــيــــابــــان أقـــــل تــــضــ وتـــعـــتـــبـــر الــ
ــديـــد مــن  ــعـ ــع الـ ــة مــ ــارنـ ــقـ ــيــــروس كــــورونــــا مـ فــ
ــــرى، مــع حــوالــي 10 آالف حالة  الــبــلــدان األخـ
ــانـــون  ــر كـ ــهـ ــنـــذ شـ ــًا مـ ــيـ ــمـ وفـــــــاة مــســجــلــة رسـ

الثاني/ يناير 2020.
ــــي عــــــدد الــــحــــاالت  ــر فـ ــ ــيـ ــ ــن االرتــــــفــــــاع األخـ ــكـ لـ

تسبب فــي إحـــداث فوضى فــي االســتــعــدادات 
ــــى تـــغـــيـــيـــرات عــلــى  ــاد، مـــمـــا أدى إلـ ــيـ ــبـ لـــألوملـ
املـــــنـــــافـــــســـــات واملــــــســــــابــــــقــــــات الـــتـــجـــريـــبـــيـــة 
والــتــصــفــيــات املــؤهــلــة إلـــى بــعــض املسابقات 
العديد من املناطق إلى إبعاد الشعلة  ودفــع 

عن الطرق العامة.

تمهيد الطريق للمرأة 
تصريحاتها  فــي  أيضًا  هاشيموتو  أشـــارت 
الــوضــع  ــوا عــلــى أن  ــقــ  املــنــظــمــني وافــ

ّ
إلــــى أن

»اللجنة  أن  مضيفة  الــتــغــيــر،  فــي  سيستمر 
للتأكد  بــه  الــقــيــام  يــجــب  فيما  تفكر  املنظمة 
ــع املــســؤولــون  مــن عـــدم إلــغــاء الـــحـــدث«، ودافــ
األوملـــبـــيـــون عـــن تــصــمــيــمــهــم عــلــى مــواصــلــة 
سعيهم إلقامة األلعاب على الرغم من الوباء 
واملعارضة الشعبية، وأبرزت هاشيموتو في 
هذه الناحية أنها تريد »أن يكون الكثير من 
الناس سعداء بتنظيم األلعاب. هدفي الكبير 
هو التحضير لأللعاب بطريقة تجعل الناس 

يشعرون بهذه الطريقة«. 
 56 العمر  مــن  البالغة  هاشيموتو،  وتعتبر 
ســنــة، العــبــة أوملــبــيــة ســابــقــة وتــنــافــســت في 
و3 صيفية(  )4 شتوية  أوملبية  دورات  سبع 
فـــي الــتــزلــج الــســريــع وســـبـــاقـــات الــــدراجــــات. 
تولت منصب رئيسة اللجنة املنظمة طوكيو 
2020 فــي شــبــاط/ فــبــرايــر املـــاضـــي، بــعــد أن 
أجبر سلفها يوشيرو موري على االستقالة 

بسبب تصريحات مسيئة للنساء.
كــمــا كــانــت ســابــقــًا وزيــــرة لــأللــعــاب األوملــبــيــة 
وللمساواة بني الجنسني وواحدة من امرأتني 
الــوزراء يوشيهيدي  فقط في حكومة رئيس 
سوغا، ودفعت من أجل تحسني املساواة بني 
إن  قالت  لكنها   ،2020 طوكيو  فــي  الجنسني 
فيه  مــكــانــًا تشعر  اآلن  ليست حــتــى  الــيــابــان 
النساء برغبتهن في االنخراط في السياسة 

أو األعمال التجارية.
ــد أن أرى  وأضــافــت فــي خــتــام كلمتها »أريــ
بيئة يسهل فيها على املــرأة أن ترفع يدها 
وتــقــول إنــهــا تــريــد أن تفعل ذلـــك«. وختمت 
»أعتقد أن موقفي هو تمهيد الطريق ملزيد 
 قــادرات 

ّ
الــقــادم ليكن مــن النساء مــن الجيل 

على القيام بذلك«.
ـــقـــام األلـــعـــاب 

ُ
لــيــبــقــى الــــســــؤال األهـــــم هـــل ســـت

غلق األبــواب 
ُ
األوملبية بــدون جمهور؟ وهل ت

التي ترغب في املشاركة في  أمــام الجماهير 
الـــحـــدث الـــريـــاضـــي الــكــبــيــر، أم أن الــحــكــومــة 
ــيــــة  ــة الــــدولــ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــنــــة األوملـ ــلــــجــ ــيــــة والــ ــيــــابــــانــ الــ
ســتــتــوصــان إلـــى حــلــول لــهــذه املــشــكــلــة قبل 

انطاق املنافسات؟
)فرانس برس(

أولمبياد طوكيو 2020: أبواب مغلقة أمام الجماهير؟
تحوم شكوك كبيرة 

حول إمكانية حضور 
الجماهير في مدرجات 

منشآت األلعاب األولمبية 
طوكيو 2020، وذلك 

بسبب أزمة فيروس 
»كورونا« الُمستمرة والتي 

عقدت الكثير من األمور 
التنظيمية

)Getty /الرياضيون األردنيون يعانون من غياب الفحوصات الطبية الضرورية )فيل والتر

)Getty( 2020 سيكو هاشيموتو رئيسة اللجنة المنظمة ألولمبياد طوكيو

كوارث تحصل في الرياضة األردنية... كان آخرها وفاة مالكم 
شاب يبلغ من العمر 19 عامًا في بطولة العالم، بسبب إهمال 
الجوانب الطبية، وعدم إجراء فحوصات دورية أو االهتمام 

بالسيرة المرضية لالعبين

أن الــعــديــد مـــن املــنــتــخــبــات ال تــمــلــك أرشــيــفــًا 
يوضح إصابات الاعبني أو املشاكل الطبية 
التي يعانون منها«. وأضــاف: »مــن املؤسف 
في  للمشاركات  تذهب  وأندية  منتخبات  أن 
بعض األحيان بدون طبيب مختص أو حتى 
بدون معالج، وهذا أمر خطير يعرض حياة 
خلل  عن  املومني  وكشف  للخطر«.  الاعبني 
األنـــديـــة معالجني  بــعــض  تــعــيــني  فــي  يتمثل 
بــدون شــهــادات طبية، ويعتمدون فقط على 
ــرر بــالــاعــبــني  ــبــــرة، وهــــــذا يــلــحــق الــــضــ الــــخــ

واملنظومة الرياضية بأكملها.
وقـــال مــديــر اتــحــاد الــطــب الــريــاضــي األردنـــي 
ـــادة أن األصـــــــــل فــي  ــ ــعـ ــ ــــف ســ ــايـ ــ الـــــدكـــــتـــــور نـ
املــنــتــخــبــات واألنــــديــــة أن تــجــري فــحــوصــات 
طبية قبل بداية املوسم الرياضي، لاطمئنان 
على الاعبني، وهو أمر معمول به في األردن، 
ولكن لألسف تطبيقه يأتي بشكل نسبي، في 

ظل عدم التزام البعض.
واعتبر سعادة أن العبي األلعاب القتالية هم 
األكــثــر حــاجــة لــفــحــوصــات دوريــــة، ومتابعة 
أمــر مهم، الفتًا إلى  لسيرتهم املرضية، وهــو 
ضــــرورة امــتــاك كــل اتــحــاد ريــاضــي أرشيفًا 

يتضّمن السيرة املرضية لاعبني.
مـــن جــهــتــه قــــال املـــســـؤول الــطــبــي ملنتخبات 
ألـــعـــاب الـــقـــوى بــشــيــر الـــنـــســـور والــــــذي عمل 
ــي لكرة  لــســنــوات طــويــلــة مــع املنتخب األردنــ
ــع االتــــحــــاد الـــريـــاضـــي الــعــســكــري  الــــقــــدم، ومــ
عــلــى تخصيص  تــحــرص  منتخبات  »هــنــاك 
ســجــل طــبــي لــكــل العـــــب، كــمــا تـــحـــرص على 
إجـــراء فــحــوصــات دوريـــة لــاعــبــني، وهــو أمر 
مـــهـــم، ولـــكـــن بــنــفــس الـــوقـــت هـــنـــاك جـــهـــات ال 
ــة أو الــســجــل  ــ ــــدوريـ تـــلـــتـــزم بـــالـــفـــحـــوصـــات الـ
ــرًا ثــانــويــًا، ما  الــطــبــي لــاعــبــني، وتــعــتــبــره أمــ

يهّدد حياة ومستقبل العديد من الاعبني«.
بـــــــدوره، أكــــد أمــــني ســـر اتـــحـــاد الــتــايــكــوانــدو 
ــبـــي  العـ  

ّ
أن ــــات  ــدالـ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ الـ فـــيـــصـــل  األردنـــــــــــــي 

مــنــتــخــبــات الـــتـــايـــكـــوانـــدو يــحــظــون بــاهــتــمــام 
طبي، إيمانًا من االتحاد بأهمية هذا الجانب، 
اللعبة.  نجوم  ومستقبل  حياة  على  للحفاظ 
وأضـــــــاف »نــــحــــرص عـــلـــى إجـــــــراء فــحــوصــات 
دورية لاعبي املنتخبات كما يحرص طبيب 
مــخــتــص ومــعــالــج عــلــى مــرافــقــة الــاعــبــني في 
الــتــدريــبــات واملــبــاريــات املحلية والــخــارجــيــة، 
الدكتور  واعترف  للجميع«.  السامة  متمنيًا 
ــو الــــذي يــعــمــل حــالــيــًا مـــع الــفــرق  ــو دلـ أيــمــن أبـ
التي  بالكوارث  العربي  النادي  في  الرياضية 
إهمال  األردنــيــة، بسبب  الرياضة  تحصل في 
ــراء فــحــوصــات  ــ ــدم اجــ ــ الـــجـــوانـــب الــطــبــيــة، وعـ
دورية، أو االهتمام بالسيرة املرضية لاعبني.

وأضــاف »الاعب يعاني كثيرًا إلقناع ناديه 
إلجــــراء فحوصات  املستشفى  إلـــى  بــإرســالــه 
طــبــيــة، خــوفــًا مــن التكلفة املـــاديـــة، وهـــو أمــر 
مؤسف ألحق الضرر بالكثير من الرياضيني 
ــة فــي  ــيــ ــريــــاضــ الـــــذيـــــن أنـــــهـــــوا مـــســـيـــرتـــهـــم الــ
املاعب، بسبب تجاهل مثل هذه اإلجــراءات 
الــحــاجــة لحملة توعية  الــضــروريــة«، مــؤكــدًا 
لــألنــديــة واملــنــتــخــبــات بــأهــمــيــة الــفــحــوصــات 
ــة لـــلـــريـــاضـــيـــني، واالهـــتـــمـــام  ــ ــــدوريـ الــطــبــيــة الـ
للتمكن  الاعبني،  لجميع  املرضية  بالسيرة 

.
ً
من التعامل مع أي طارئ مستقبا

للمالكمة  األردني  االتحاد  رئيس  نائب  أكد 
أّن  الــجــديــد«  لـــ»الــعــربــي  القاضي  مـــازن 
منذ  ــي  ودول منتخب  العــب  صويصات 
الــعــديــد من  ــي  ــارك ف ــ 5 ســنــوات، وش
المعسكرات والبطوالت العربية والقارية، 
هــاٍو،  العــب  بأنه  أشيع  ما  عكس  على 
وشارك في معسكر كرواتيا قبل بطولة 
إن  تقصير  أي  أنكر  »ال  ــال:  وقـ الــعــالــم. 
وجد لكن ال يوجد أي إصابة تعرض لها 

صويصات، ولم يكن يعاني من شيء«.

»صويصات لم يكن مصابًا«

تسمية  مــن خالها  يمكننا  التي  الــوحــيــدة 
األلـــعـــاب بــأنــهــا نــاجــحــة هــي حــمــايــة أرواح 
بشكل  اليابان  وشعب  الرياضيني  وصحة 
كامل«. هذا ويؤيد معظم الناس في اليابان 
ــام، وقـــد  ــتــ ــغـــاءهـــا الــ ــعــــاب أو إلـ تـــأجـــيـــل األلــ
أدى االرتـــفـــاع األخــيــر فــي حــــاالت اإلصــابــة 
الــطــوارئ في طوكيو  إلــى حالة  بالفيروس 

وأجزاء أخرى من الباد.
الــذي تتزايد فيه الضغوط على  وفــي الوقت 
الــقــطــاع الــطــبــي فــي الـــبـــاد، تــعــّرض منظمو 

أزمة الرياضة 
األردنية

أمسى كيفن بورتر أصغر العب في تاريخ إهمال إداري وطبي
ــرة الــســلــة األمــيــركــي  مــنــافــســات دوري كــ
مــن 50  ُيــحــقــق »دابــــل دابــــل«  للمحترفني 
نقطة أو أكثر مع تمريرات حاسمة، وذلك 
ــاد هـــيـــوســـن روكــــتــــس املــتــذيــل  ــ عـــنـــدمـــا قـ
ــوز مـــفـــاجـــئ عـــلـــى مــيــلــووكــي  ــ لــتــحــقــيــق فـ
باكس )143 – 136(، في وقت سجل كيفن 
دورانــت 42 نقطة في أعلى رصيد له هذا 
على  للفوز  نتس  بروكلني  ليقود  املوسم 

مضيفه إنديانا بايسرز )130 – 113(.
ــاراة مـــع 50  ــبــ ــة(، املــ ــنـ أنـــهـــى بـــورتـــر )20 سـ
ــاوزًا  ــتـــجـ مـ ــة  ــمـ تــــمــــريــــرة حـــاسـ نـــقـــطـــة و11 
الــرصــيــد األعــلــى فــي مــســيــرتــه ســابــقــًا )30 
نقطة(، وانضم إلى كل من ليبرون جيمس 
وبراندن جينينغز وديفن بكور في قائمة 
الاعبني الوحيدين الذين وصلوا الى عتبة 
50 نقطة أو أكثر قبل أن يبلغوا سن الـــ21. 
وقال بورتر بعد املباراة التاريخية »بعدما 
سجلت الرمية الثاثية الثالثة، أدركت أنها 
ستكون ليلة مميزة. كان األمر مرتبطًا بي، 
بقيت عدوانيًا وكانت ليلة سعيدة«. وكان 
كــريــس ميدلتون األفــضــل مــن جــانــب ثالث 
الشرقية، إذ سجل 33 نقطة مقابل 30 لبرين 
فوربس و29 لجرو هوليداي، إال أن باكس 
تـــعـــرض لــنــكــســة أخــــــرى بـــخـــســـارة جــهــود 
أفضل العب في الدوري في آخر موسمني: 
العماق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو، 

اللتواء في كاحله في الربع األول.
عـــنـــد   )65  –  73( ــــي  ــــووكـ ــلـ ــ ــيـ ــ مـ ــدم  ــ ــ ــقـ ــ ــ وتـ
 أن 

ّ
االســتــراحــة رغـــم غــيــاب الــيــونــانــي، إال

نــقــطــة(،   31( وود  وكـــريـــســـتـــيـــان  ــر  بــــورتــ
قــــــادوا  ــة(،  ــطــ ــقــ نــ  24( أولـــيـــنـــيـــك  وكـــيـــلـــي 
نقطة   20 الــذي سجل  انتفاضة هيوسن 
منهًيا  الثالث  الربع  انطاق  مع   6 مقابل 

سلسلة من خمس هزائم متتالية.

42 نقطة لدورانت 
فــي إنــديــانــا، سجل دورانـــت 42 نقطة في 
أعلى رصيد له هذا املوسم وأضاف إليها 
10 تمريرات حاسمة ليقود فريق بروكلني 

نــتــس، مــتــصــدر املنطقة الــشــرقــيــة، لــفــوزه 
بــايــســرز )130 –  الــرابــع تــوالــيــًا بإسقاطه 
113(. وسجل دورانــت 22 نقطة في الربع 
الثالث وساهم في الفوز الـ42 لفريقه هذا 
املــوســم مــقــابــل 20 خــســارة، وذلـــك بعدما 
ضــمــن، منتصف األســبــوع، بــلــوغ األدوار 
اإلقــصــائــيــة »بــــاي أوف«. وعـــانـــى فــريــق 
اإلصابات  من  العديد  من  نتس  بروكلني 
املــوســم، حيث يستمر غياب نجميه  هــذا 
ــاردن وكــــايــــري إرفـــيـــنـــغ، لكنه  ــ جــيــمــس هــ
أظهر أنه يتمتع بدكة قوية، حيث استمر 
ــارات عــلــى الـــرغـــم من  ــتـــصـ فـــي حــصــد االنـ
الـــزج بالتشكيلة  نــــادرًا مــا تمكن مــن  أنـــه 
األساسية كاملة التي تضم الثاثي معًا. 

وخــاض هــاردن، أفضل العــب في الــدوري 
عـــام 2018 والــــذي يــعــانــي مــن إصــابــة في 
الفخذ، 4 مباريات فقط في شهر نيسان/ 
ــل. ونــجــح دورانــــــت فـــي تــســجــيــل 16  ــريـ إبـ
رمية من 24 محاولة ضد إنديانا بايسرز 
في ثامن مباراة بدأها أساسيًا منذ غيابه 

قرابة شهرين بداعي إصابة في الفخذ.
وأضـــــاف ألـــيـــز جــونــســون 20 نــقــطــة و21 
متابعة من دكــة الــبــدالء، في وقــت تجاوز 
العبو بروكلني األساسيون جميعًا عتبة 
العشر نقاط، إذ سجل كل من جيف غرين 
وجو هاريس والندري شاميت 14 نقطة، 
وأضــاف تايلر جونسون 11. وبات نتس 
يــتــقــدم بـــمـــبـــاراة ونـــصـــف عـــن فــيــادلــفــيــا 

سفنتي سيكسرز، وصيف الشرقية، الذي 
ضمن أيضًا تأهله إلى األدوار اإلقصائية. 
ــانــــب الــــخــــاســــر، ســـجـــل كـــاريـــس  ومــــــن جــ
ليفيرت 36 نقطة، وأضاف إدموند سامر 
إلنـــديـــانـــا   15 مــــاكــــديــــرمــــوت  ودونــــــــغ   16
بايسرز، الذي خسر جهود صانع األلعاب 
ــربــــع الــثــانــي  ــدون فــــي الــ ــ ــروغـ ــ مـــالـــكـــولـــم بـ

الصابة في الفخذ.
ومــــنــــي بـــايـــســـرز بـــالـــخـــســـارة الـــــــــ29 هـــذا 
التاسع  املركز  فــوزًا في  املوسم مقابل 33 
في املنطقة الشرقية، حيث يأمل في إنهاء 
يخّوله خوض  مركز  فــي  املنتظم  املــوســم 
بــمــبــاراة  متخلفًا  أوف«،  »الـــبـــاي  مــلــحــق 
ــام  عــن تــشــارلــوت هــورنــتــس الــثــامــن، وأمـ
ــر. ويـــتـــواجـــه  ــاشـ ــعـ واشـــنـــطـــن ويـــــــــزاردز الـ
صاحبا املركزين السابع والثامن من كل 
منطقة في مــبــاراة واحــدة على أن يتأهل 
الفائز بها مباشرة إلى األدوار اإلقصائية، 
في وقت يخوض الخاسر مواجهة أخرى 
املركزين  مباراة صاحبي  من  الفائز  ضد 
ــــن هـــذه  ــر، والــــفــــائــــز مـ ــ ــاشـ ــ ــعـ ــ ــتــــاســــع والـ الــ

املواجهة يكمل عقد »الباي أوف«.

دينفر يقترب من التأهل 
فـــي ديــنــفــر، ســجــل نــاغــتــس 15 نــقــطــة مع 
بـــدايـــة الـــربـــع األخـــيـــر مــقــابــل صــفــر نقطة 
ــام تــورونــتــو  ــ ــزًا أمـ ــائـ ملــنــافــســه، لــيــخــرج فـ
رابتورز )121 – 111(، وعزز فريق ناغتس 

ــع فـــي املــنــطــقــة الــشــرقــيــة مع  ــرابـ مـــركـــزه الـ
انتصارًا و21 هزيمة خلف يوتا جاز   42
املتصدر ووصيفه فينيكس صنز، اللذين 
ضمنا تأهلهما، ولوس أنجليس كليبرز 
الثالث. وسجل الصربي نيكوال يوكيتش 
19 نقطة أضاف إليها 11 متابعة، مقابل 
لـــاعـــب  و15  بـــــورتـــــر  ملـــايـــكـــل  نـــقـــطـــة   23
جايمايكل غرين، و12 لألرجنتيني فاكو 
كـــامـــبـــاســـو، إذ وصــــل ســبــعــة العـــبـــني من 
دنــفــر إلــى عتبة العشر نــقــاط على األقــل، 
ليحقق األخــيــر فـــوزه الــرابــع تــوالــًيــا. أمــا 
أنوبي  من جانب تورونتو، فكان أو جي 
األفــضــل مــع 25 نقطة، مقابل 20 لكل من 
كايل لوري والكندي كيم بيرش، في وقت 
غاب صانع األلعاب فريد فانفليت بداعي 
إصــابــة فــي الـــورك. وفــي ديــتــرويــت، سجل 
ــــاردواي أعــلــى رصــيــد فــي مسيرته  تــيــم هـ
االحـــتـــرافـــيـــة مـــع 42 نــقــطــة لــيــقــود فــريــقــه 
عــلــى بيستونز  لــلــفــوز  مــافــريــكــس  داالس 

.)105 – 115(

المباريات القادمة
ــة على  ــادئـ لـــن تـــكـــون الـــجـــولـــة الـــقـــادمـــة هـ
ــوة املـــواجـــهـــات  ــك بــســبــب قــ ــ ــــاق، وذلـ ــ اإلطـ
التي ستجمع أقوى األندية، ومنها الذي 
 من 

ً
ُينافس على اللقب هذا املوسم. بداية

قــمــة فينيكس صــانــز ويــوتــا جـــاز، وهما 
الــفــريــقــان الـــلـــذان ُيــقــدمــان عـــروضـــًا قــويــة 
حتى اآلن، وهما من املرشحني لنيل اللقب 

مع بداية األدوار اإلقصائية.
ــاراة الــثــانــيــة، فــســتــجــمــع غــولــدن  ــبــ ــا املــ أمــ
مــع هيوسن روكتس،  ستايت ووريـــورز 
ــيـــت مــع  ــامـــي هـ ــيـ ــريــــق مـ بـــيـــنـــمـــا يـــلـــعـــب فــ
صعبة،  مواجهة  في  كافالييرز  كليفاند 
ــيـــس كـــلـــيـــبـــيـــرز،  ــلـ ــــوس أنـــجـ ــ ــا فــــريــــق لـ ــ ــ أمـ
ــد ديــنــفــر نــاغــتــس  فــســتــكــون مـــبـــاراتـــه ضـ
صــعــبــة جــــدًا، خــصــوصــًا أن األخــيــر ُيــقــدم 

مستوى الفتًا في املباريات األخيرة.
في املقابل، يواجه فريق ميلووكي باكس 
مـــنـــافـــســـه بـــروكـــلـــني نــــتــــس، ويـــســـعـــى كــل 
فريق لتحقيق فــوز مهم يبقيه في دائــرة 
ــنـــافـــســـة، وبـــشـــكـــل خـــــاص فـــريـــق نــتــس  املـ
الــــذي يــتــصــدر املــنــطــقــة الــشــرقــيــة متقدمًا 
على فريق فياديلفيا سفنتي سيكسرز، 
بينما يسعى فريق باكس للمحافظة على 
فريق  اقــتــراب  مع  الثالث خلفهما،  مركزه 
نــيــويــورك نــيــكــس وأتــانــتــا هـــاوكـــس في 

املركزين الرابع والخامس.
ــكـــس،  ــريـ ــافـ مـ داالس  فــــريــــق  ــلـــعـــب  يـ كـــمـــا 
ــمــيــزة 

ُ
مــفــاجــأة املــوســم بــســبــب نــتــائــجــه امل

اآلن، ضد فريق واشنطن ويـــزاردز،  حتى 
الذي خرج أخيرًا من أول 8 مقاعد مؤهلة 
الــدور الثاني، ويريد الفوز بأي ثمن  إلى 
على  مــؤهــل  مقعد  لضمان  الــعــودة  بغية 

نتظم.
ُ
أقل تقدير قبل ختام الدوري امل

)فرانس برس(

السلة األميركية: 50 نقطة تاريخية لكيفن بورتر
بـ»دابل دابل« ُمميز، ثبت 

النجم الشاب كيفن بورتر 
أقدامه في منافسات 
دوري السلة األميركية، 
ليقود فريقه هيوستن 

روكتس لتحقيق فوز 
مفاجئ على ميلووكي 

باكس، ثالث المنطقة 
الشرقية

)Getty( كيفن بورتر قدم مباراة كبيرة مع هيوستن روكتس
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رياض الترك

يــــأمــــل فــــريــــق مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
إنهاء أسبوع حافل، عبر التتويج 
 لـــلـــدوري اإلنــكــلــيــزي، شــرط 

ً
بــطــا

فوزه على مضيفه كريستال باالس وخسارة 
وصــيــفــه وجــــــاره مــانــشــســتــر يــونــايــتــد على 
أرضه أمام ليفربول في املرحلة الـ34. ويملك 
نــقــطــة متقدمًا  فــريــق مــانــشــســتــر ســيــتــي 77 
ــن مــانــشــســتــر يــونــايــتــد،  ــارق 10 نـــقـــاط عـ ــفـ بـ
وبالتالي يستطيع حسم اللقب في حال بات 
الــدوري  الــفــارق بينهما 13 نقطة قبل نهاية 

بأربع مراحل. 
ــال تــتــويــجــه، ســيــرفــع ســيــتــي عــدد  وفــــي حــ
ألــقــابــه إلــــى ســبــعــة، بــيــنــهــا ثـــاثـــة فـــي آخــر 
أربــعــة مــواســم، وكـــان سيتي تـــّوج بباكورة 
ألــقــابــه هــــذا املـــوســـم بــــإحــــرازه كــــأس رابــطــة 
األنـــديـــة اإلنــكــلــيــزيــة بـــفـــوزه عــلــى تــوتــنــهــام 
بانتصار ثمني من  عــاد  ثــم  بــهــدف نظيف، 
معقل بــاريــس ســـان جــيــرمــان الــفــرنــســي )2 
– 1( فــي ذهــــاب الــــدور نــصــف الــنــهــائــي من 
ــا، لُيصبح على  أوروبـ أبــطــال  بطولة دوري 
قــاري له في  التأهل ألول نهائي  مقربة من 
املسابقة األبــرز، علمًا بأنه فشل في تخطي 
املاضية.  الثاثة  املــواســم  فــي  النهائي  ربــع 

صراع 
ألقاب الدوريات

يسعى  إذ  المختلفة،  األوروبية  الدوريات  إلى  الُمشتعلة  المنافسة  تعود 
األمر  ونفس  »البريميرليغ«،  لقب  من  أكثر  لالقتراب  سيتي  مانشستر  فريق 
بالنسبة إلنتر ميالن الذي يحتاج لفوزين فقط لضمان التتويج رسميًا، بينما 

تبقى المنافسة نارية في »الليغا« حتى الجولة الـ34

3031
رياضة

تقرير

الــحــالــي بصعوبة  املــوســم  وبــعــدمــا استهل 
بالغة شــهــدت احــتــالــه املــركــز الــثــانــي عشر 
فــي املـــراحـــل األولــــى وخـــســـارة قــاســيــة على 
لــيــســتــر ســيــتــي )5 – 1(، نجح  أرضــــه أمــــام 
فريق املــدرب اإلسباني بيب غوارديوال في 
اســتــعــادة تــوازنــه والــتــحــلــيــق فــي الــصــدارة 

خال األسابيع األخيرة.
أمــــا الــنــقــطــة الــــســــوداء الـــوحـــيـــدة فـــي سجل 
ــه  ــارتـ ــانــــت خـــسـ ــكــ ــتـــي هـــــــذا املــــــوســــــم، فــ ــيـ سـ
ــام تــشــلــســي بـــالـــذات صـــفـــر-1 فـــي نصف  ــ أمـ
نــهــائــي كـــأس إنــكــلــتــرا، لــيــتــبــّدد حــلــم إحـــراز 
ربــاعــيــة نـــــادرة لــلــفــريــق الــشــمــالــي. وتــكــمــن 
ــــدى مــانــشــســتــر ســيــتــي فــي  ــقــــوة لـ نــقــطــة الــ
ــة الــاعــبــني االحــتــيــاطــيــني، فــفــي املــبــاراة  دكـ
ــــدرب  ، ارتـــــــأى املـ

ً
ــــان جـــيـــرمـــان مــــثــــا ضــــد سـ

األرجنتيني  التاريخي  هــدافــه  إشـــراك  عــدم 
ســيــرخــيــو أغـــويـــرو الــعــائــد مـــن إصـــابـــة في 

األســابــيــع األخـــيـــرة، والـــبـــرازيـــلـــي غــابــريــال 
جيسوس والجناح اإلنكليزي الدولي رحيم 
ستيرلينغ. وعلى الرغم من ذلك، خرج فائزًا 
عــلــى فــريــق الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة مـــن دون 

اللجوء إلى إشراك أي منهم في املباراة.
كما أن غــوارديــوال نجح فــي إيــجــاد الــتــوازن 
على  باالعتماد  املوسم  هذا  لفريقه  الدفاعي 
الــثــنــائــي جــــون ســتــونــز والــبــرتــغــالــي روبـــن 
 حركة 

ّ
ديــــاش، وهــمــا الـــلـــذان نــجــحــا فــي شـــل

ــان جـــيـــرمـــان كــيــلــيــان  ــ مــهــاجــمــي بــــاريــــس سـ
مرمى  يدخل  ولــم  نيمار،  والبرازيلي  مبابي 
سيتي في الدوري املحلي سوى 24 هدفا في 

33 مباراة فقط.

صراع »الليغا« ُمشتعل
ــام  ــ ــارة بـــرشـــلـــونـــة املـــفـــاجـــئـــة أمـ ــ ــسـ ــ بـــعـــد خـ
الــدوري  غرناطة، وفشله في تصدر بطولة 
ــم، بــقــيــت  ــوســ ــذا املــ ــ ــــرة هـ ــانـــي ألول مـ اإلســـبـ
الصدارة  رباعي  بني  أشدها  على  املنافسة 
مع حظوظ متساوية بني الجميع. وسيعود 
فريقا أتلتيكو مدريد وريال مدريد لخوض 
حدد الكثير 

ُ
مباريات مهمة اليوم والتي ست

قبل مواجهات األسبوع املقبل النارية.
ــاراة  ــبــ ــد مــ ــ ــــدريـ ــريــــق أتـــلـــتـــيـــكـــو مـ ــعـــب فــ ــلـ ويـ
فـــي املـــتـــنـــاول ضـــد مــنــافــســه إلــتــشــي خـــارج 
الـــديـــار، وعــيــنــه عــلــى الــنــقــاط الــكــامــلــة التي 
ســتــبــقــيــه بـــفـــارق نــقــطــتــني عـــن ريــــال مــدريــد 
ــال فـــوزهـــمـــا أيـــضـــًا في  وبــرشــلــونــة )فــــي حــ
هذه الجولة(، وال يريد املدرب األرجنتيني، 
ــريـــب فــي  ديـــيـــغـــو ســيــمــيــونــي، أي تــعــثــر غـ
التتويج  املواجهة لكي ال يفقد فرصة  هذه 

باللقب هذا املوسم.
في املقابل، يلعب النادي »امللكي« مباراة في 
أوساسونا  فريق  ضد  أيضًا  األهمية  غاية 
في ملعب »ألفريدو دي ستيفانو«، وال يريد 
املدرب زيدان التفريط بأي نقطة خصوصًا 
بعد ســقــوط الــنــادي »الــكــتــالــونــي«، وأيضًا 
ارتفاع حظوظه في التتويج في حال فوزه 
في جميع مبارياته املتبقية وتعثر أتلتيكو 
بينهما  املرتقبة  املباراة  في  برشلونة  أمــام 

السبت املقبل.
مـــع اإلشــــــارة إلــــى أن ريــــال مـــدريـــد عــائــد من 
تــعــادل عــلــى أرضـــه ضــد تشلسي فــي نصف 
أوروبــــــــــا، وســيــلــعــب  أبــــطــــال  نـــهـــائـــي دوري 
مواجهة اإلياب منتصف األسبوع املقبل بعد 
أي  أوســاســونــا، وعليه يجب تجنب  مــبــاراة 
في هذه  الفريق  أجــواء  عكر 

ُ
ت نكسة معنوية 

املرحلة الحساسة من نهاية املوسم.

إنتر ميالن وفوزان للتتويج
يلعب فريق إنتر ميان اليوم مباراة مهمة 
ــريـــق كـــروتـــونـــي فــي  ــــي املـــتـــنـــاول ضــــد فـ وفـ
اإليطالي،  الـــدوري  الـــ34 من بطولة  الجولة 
ــراب  ــتـ ــلـــقـــاء ســيــعــنــي اقـ ــذا الـ ــ والــــفــــوز فــــي هـ
»الـــنـــيـــراتـــزوري« أكــثــر مــن لــقــب الـــــدوري، إذ 

هل يحسم إنتر ميالن 
لقب الدوري اإليطالي 

هذا األسبوع؟

باتشوكا يصعق سان لويس بخماسية بالدوري المكسيكي
أمطر باتشوكا شباك مضيفه فريق أتلتيكو سان لويس بخمسة أهداف مقابل واحد، 
وذلك في مستهل الجولة الـ17 من مرحلة إياب الدوري املكسيكي لكرة القدم )كالوسورا 
توقيع  باتشوكا  البطولة. وحملت خماسية  من  األول  الــدور  في  األخــيــرة  وهــي   ،)2021
املكسيكيني روبيرتو دي ال روسا وإريك سانشيز بواقع هدفني لكل منهما واإلكوادوري 
روماريو إيبارا، وسجل األرجنتيني راميرو غونزاليز هدف حفظ ماء الوجه لسان لويس. 
وبهذا االنتصار رفع باتشوكا رصيده إلى 23 نقطة وصعد إلى املركز السابع بالترتيب، 
ما يجعله يضمن مقعده في التصفيات التي يخوضها أصحاب املراكز من الخامس إلى 
الجولة  البطولة. وفي ختام  الثاني عشر للمنافسة على أربع بطاقات تؤهل لربع نهائي 
األولــى في  األندية األربعة  البطولة، تتأهل  الــدور األول من  السابعة عشرة واألخيرة من 

الترتيب مباشرة لهذا الدوري املصغر لتتويج البطل.

كارباخال يغيب عن ريال مدريد لبقية الموسم بسبب اإلصابة
سيغيب داني كارباخال، العب ريال مدريد، 
الحالي  املوسم  من  تبقى  فيما  الفريق  عن 
بعد تشخيص إصابته بتمزق في عضالت 
خامس  عد 

ُ
ت والتي  الخلفية،  اليمنى  الفخذ 

إصابة له منذ بداية املوسم. وأشــار النادي 
التي  »امللكي« في بيان له »بعد االختبارات 
أجراها الجهاز الطبي للفريق اليوم لالعبنا 
داني كارباخال تأكدت إصابته في العضلة 
نصف الغشائية بالساق اليسرى«. وأشارت 
صحيفة )إلـ موندو( إلى أن االختبارات التي 
خضع لها الالعب بعد اإلصابة التي تعرض 
لها أمــام تشلسي في ذهــاب نصف نهائي 
دوري األبــطــال أكــدت غيابه ملــدة 3 أسابيع 
على األقل. وعانى مدافع فريق »امليرينغي« 
 في الرباط الجانبي الداخلي 

ً
من كابوس من اإلصابات هذا املوسم، وذلك بعد إصابته أوال

لركبته اليمنى أثناء مران الفريق في شهر تشرين األول/أكتوبر املاضي، وبعد قليل من 
عودته في شهر تشرين الثاني/نوفمبر لحقت به إصابة عضلية أخرى. وبهذه اإلصابة 
سيغيب كارباخال عن الفريق حتى نهاية املوسم، بما في ذلك املواجهة املصيرية أمام 

»البلوز« في إياب نصف نهائي دوري األبطال.

مدرب أرسنال رغم الخسارة: سجلنا هدفًا مهمًا أمام فياريال
أكــد مـــدرب فــريــق أرســنــال، ميكيل أرتيتا، 
ــذي ســـجـــلـــه فـــريـــقـــه فــي  ــ ــ أهـــمـــيـــة الــــهــــدف الـ
شباك فياريال لحسم املنافسة التي تجمع 
بـــني الــفــريــقــني فـــي نــصــف نــهــائــي الــــدوري 
األوروبــي، رغم أنه اعتبر أنه يجب تحسني 
النتيجة بعد الخسارة في لقاء الذهاب )2-
1( على ملعب »ال سيراميكا«. وفي مؤتمر 
صحافي بعد املباراة، قال أرتيتا: »خرجنا 
األمــــل ونشعر  مــن  ــاراة ببصيص  ــبـ املـ مــن 
بــالــســعــادة مــمــا حـــدث. لــم تــكــن املـــبـــاراة وال 
الــنــتــيــجــة الــتــي تــوقــعــنــاهــا«. وأشــــار املـــدرب 
الباسكي إلى تحسن أداء فريقه في الشوط 
التعادل كان  اللقاء، موضحا أن  الثاني من 
قــاب قوسني أو أدنــى فــي الــوقــت اإلضــافــي، 
الــثــانــي كـــان مختلفا  الـــشـــوط  كــمــا أكـــد أن 
للغاية عن األول ألن الفريق انخرط في أجواء 
املباراة. وشدد أرتيتا على ضرورة تحسن 
أداء فريقه في لقاء اإلياب وإال لن يتمكنوا من الوصول إلى النهائي، وأضاف: »صحيح أن 
طرد أحد العبينا قد تركنا في وضع صعب، لكننا خاطرنا وتحلينا بالشجاعة ومضت 

األمور بشكل جيد«.

كومان تعرض للطرد أمام غرناطة بعد قوله للحكم الرابع 
»يا لك من شخصية«

املاضية  الليلة  انتهت  الــتــي  املــبــاراة  للطرد مــن  مـــدرب برشلونة رونــالــد كــومــان  تــعــرض 
بخسارة فريقه )1-2( أمام غرناطة، ألنه قال للحكم الرابع »يا لك من شخصية«. وجاء 
في تقرير التحكيم بعد املباراة التي أقيمت على ملعب »كامب نو« ضمن منافسات الجولة 
الفني رونالد  الدقيقة 66 تعرض املدير  أنه »في  القدم،  الــدوري اإلسباني لكرة  الـــ33 من 
التالي: بعدما تم تحذيره بسبب مالحظاته، توجه مجددًا للحكم  للطرد للسبب  كومان 
الرابع وقال له: يا لك من شخصية«. وبعد طرده، استكمل املدرب الهولندي قيادة املباراة 

عبر اتصال متواصل مع مساعده ألفريد شرودر.

من  ألتمكن  أسبوع  بمعدل  مبكرًا  أتيت  كما  البطولة،  بداية 
التأقلم، ألنه كانت لدي رغبة كبيرة في تقديم بطولة جيدة، 
في بلدي وأمام جماهيري«، مضيفة: » قرار انسحابي من 
ل لي خيبة أمل كبيرة 

ّ
، وشك

ً
بطولة مدريد للتنس ليس سهال

الكبير، نتيجة غيابها  بالنسبة لي«، في إشــارة إلى حزنها 
عن مسابقة دولية مهمة في عالم كرة املضرب.

ولدت غاربيني موغوروزا في الثامن من شهر أكتوبر/تشرين 
وبــدأت  كـــاراكـــاس،  الفنزويلية  بالعاصمة   ،1993 عــام  األول 
مسيرتها في عالم كرة املضرب، بعدما أحبت إمساك املضرب 
وهي بعمر األربــع سنوات فقط، عندما كانت ترافق إخوتها 
إلــى أحــد األنــديــة املختصة بالتنس. وقـــررت عائلة غاربيني 
موغوروزا العودة مرة أخرى إلى مدينة برشلونة اإلسبانية، 
بعدما بلغت سن الخامسة، لكنها اآلن تقيم في مدينة جنيف 
بقولها:  وترحالها،  كثرة سفرها  على  قت 

ّ
وعل السويسرية، 

ــا أعــيــش فــي فــنــدق، وعــلــى مــن الــطــائــرة وأســـافـــر بثالث  »أنــ
وأصــبــحــت غاربيني  دائـــمـــًا«.  أحــمــل حياتي  ، حيث  حقائب 
مــوغــوروزا العبة محترفة في رياضة كرة املضرب في عام 
املصنفة  حينها  وأزعــجــت  املفتوحة،  ميامي  ببطولة   ،2012
الثانية على العالم سابقًا، فيرا زفوناريفا، واملصنفة رقم 10 
الــدور  أن تخسر في  بينيتا، قبل  العالم، فالفيا  سابقًا على 
الـ16 أمام البطلة النهائية، أغنيسكا رادفايسكا. لكن غاربيني 
موغوروزا تعرضت النتكاسة كبيرة في عام 2013، بعدما 
خضعت لجراحة عاجلة في كاحلها األيمن، ما جعلها تغيب 
اإلسبانية كانت مصصمة  لكن   ،

ً
طــويــال التنس  عــن مالعب 

ــعـــودة، عــبــر بــرنــامــج اســتــشــفــائــي مــتــقــن، مكنها من  عــلــى الـ
خوض املنافسات في البطوالت الكبيرة، وأرهقت العديد من 
منافساتها في املواجهات التي خاضتها، لتصل إلى املركز 
رقم 13 في التصنيف العاملي للسيدات املحترفات في التنس.

قتيبة خطيب

مـــوغـــوروزا، املصنفة  النجمة اإلســبــانــيــة غــاربــيــنــي  فــاجــأت 
)13( عــاملــيــا فـــي كــــرة املـــضـــرب، الــجــمــيــع، بــعــدمــا قـــررت  ـــ ــ ــ الـ
االنــســحــاب بشكل رســمــي، مــن بــطــولــة مــدريــد للتنس ذات 
تستهل مشوارها  أن  املفترض  مــن  كــان  التي  نقطة،  األلــف 
ونشرت  ستيفنز.  سلوان  األميركية،  منافستها  أمــام  بها، 
غاربيني موغوروزا بيانها عن انسحابها الرسمي في موقع 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي »تــويــتــر«، وجـــاء فــيــه: »لــقــد عاودتني 
اآلالم، وخالل أشعة الرنني املغناطيسي األخيرة، تأكد أنني 
 بنسبة 100 باملائة، من أجل املشاركة في البطولة، 

َ
لم أتعاف

»هــذا هو  املشاركة«. وتابعت:  الطبية كانت بعدم  والتوصية 
ــرار مــؤلــم ممكن أن يــتــخــذه أي العــب.  ــوأ خــبــر، وأكــثــر قـ أسـ
بحالة جيدة مع  وأكـــون  أتعافى  أن  أجــل  مــن  نعمل  كنا  لقد 

غاربيني موغوروزا

على هامش الحدث

تواصل النجمة 
اإلسبانية غاربيني 

موغوروزا السفر 
بين البلدان، من 

أجل المشاركة في 
البطوالت الكبيرة 

بالتنس، حتى 
تحقق حلمها

فوز »سيتي« 
سُيقربه أكثر 
من حسم لقب 
»البريميرليغ« 
)Getty( رسميًا

بمواجهتين  الفرنسي  الــدوري  بطولة  لقب  على  الصراع  يُستكمل 
مهمتين لكل من المتصدر ليل ووصيفه باريس سان جيرمان، ويلعب 
يلعب  بينما  الترتيب،  التاسع في  المركز  نيس صاحب  األول ضد فريق 
الثاني ضد فريق النس صاحب المركز الخامس والمنافس على مقعد 
تستمر  أن  المتوقع  ومــن  األوروبـــي.  ــدوري  ال بطولة  إلــى  مؤهل 
استثنائي  فرنسي  موسم  في  األخيرة  الجولة  حتى  بينهما  المنافسة 

ليس له مثيل خالل السنوات الثماني األخيرة.

صراع اللقب في فرنسا

وجه رياضي

يتبقى له تحقيق فوز فقط من أجل ضمان 
التتويج رسميًا بعد سنوات من االنتظار.

وحــقــق إنــتــر مــيــان حــتــى اآلن 79 نــقــطــة من 
24 فــوزًا و7 تــعــادالت وخسارتني فقط، وهو 
على ُبعد 11 نقطة عن الوصيف أتانتا قبل 
أربــع جــوالت من الختام، وفي حال فــوزه في 
الجولتني الـ34 والـ35 ومع تبقي نفس الفارق، 

الجيدة،  املعنوية  الحالة  مــن  الفريق  ــخــرج 
ُ
ت

خصوصًا أن تحقيق إنتر لفوزين متتاليني 
»الــنــيــراتــزوري« حافظ  لــن يكون صعبًا، ألن 
على سجل خاٍل من الخسارات في 14 مباراة 

متتالية حتى اآلن.
كــمــا أن جـــدول مــبــاريــات فــريــق إنــتــر ميان 
املــتــبــقــي ُيــجــبــر كــونــتــي عــلــى حــســم األمـــور 

إلى  لــلــدوري مع وصوله   
ً
إنتر بطا سيكون 

النقطة 85.
وال يريد املدرب اإليطالي، أنطونيو كونتي، 
تأجيل أو تعقيد عملية التتويج بالتعادل أو 
الخسارة أمام كروتوني، بل سُيحاول حسم 
األمور من الشوط األول حتى وعدم الدخول 
في متاهة فقدان التوازن والتعرض لنتيجة 

فـــي مــواجــهــتــي كـــروتـــونـــي وســـامـــبـــدوريـــا، 
الــدوري اإليطالي  التتويج بلقب  ألن مهمة 
من املمكن أن تتعقد كثيرًا في حــال التعثر 
إنــــتــــر ســيــلــعــب مــع  ــــني، إذ إن  ــاراتـ ــ ــبـ ــ املـ فــــي 
ـــ36 ثـــم يــوفــنــتــوس في  ــ ــا فـــي الــجــولــة الـ رومــ
الجولة  الـــ37 وأخيرًا أودينيزي في   الجولة 

الـ38 واألخيرة.

تقررت إقامة مباراة نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم بني أتالنتا ويوفنتوس يوم 19 أيار/
الحكومة على  وافــقــت  املــدرجــات، بعدما  فــي  أربــعــة آالف و700 مشجع  مــايــو بحضور 
أنــدريــا  الصحة،  نــائــب وزيـــر  وأعــلــن  امللعب.  مــن سعة  حــضــور جماهيري بنسبة %20 
كوستا، في تصريحات صحافية موافقة الحكومة على حضور هذه النسبة للمباراة في 
ملعب مابي بمنطقة ريجيو إيميليا في شمال إيطاليا. ويأتي القرار بعد املوافقة في 13 
نيسان/أبريل على الفتح الجزئي )25%( للملعب األوملبي في روما خالل املباريات األربع 

التي ستقام في أمم أوروبا في يونيو/حزيران.

صورة في خبر

نهائي كأس إيطاليا مع جمهور
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أبواب تونس
إرث عريق يجذب السياح

تونس ــ مريم الناصري

الــتــجــّول فــي املــديــنــة العتيقة  عند 
فــي الــعــاصــمــة تــونــس، أو املــديــنــة 
ــســمــى فـــي كـــل من 

ُ
الـــعـــربـــي، كــمــا ت

مدن سوسة والقيروان واملنستير وبنزرت 
وبعض املناطق الساحلية، ال بد وأن تلفت 
البيوت مختلفة األحجام واألشكال  أبــواب 
 املـــــارة. فــهــي ال 

َ
واأللــــــوان والـــزخـــرفـــة عـــيـــون

تشبه األبــواب في أي بلد آخر أو حتى تلك 
الــحــديــثــة، األمـــر الـــذي جــعــل تــونــس تتميز 
 

ّ
بأبوابها. وظلت تونس العتيقة التي تحتل
 عــلــى تفاصيلها 

ً
الــعــاصــمــة مــحــافــظــة قــلــب 

ــارات  ــة الــــتــــي أنـــشـــأتـــهـــا الــــحــــضــ ــاريــ ــمــ ــعــ املــ
ــة؛ الــــــرومــــــانــــــيــــــة والــــحــــفــــصــــيــــة  ــ ــبـ ــ ــاقـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ املـ
واإلسامية، خصوصًا املنازل القديمة التي 
التراث  األجيال، وباتت جزءًا من  توارثتها 
الذي يتولى املعهد الوطني لحماية التراث 
الــحــفــاظ عــلــيــه وتــرمــيــمــه ســنــويــًا. ويشمل 
 

ّ
الــتــرمــيــم الــشــبــابــيــك واألبـــــــــواب. تـــلـــّون كــل

األبواب في املدن العتيقة باألزرق أو األصفر 
أو البني أو األخضر. شكل بعضها مستطيل 
واآلخر مقوس من األعلى، لكن جميعها ذات 
دفــتــني، وهـــي مــزركــشــة بــاملــســامــيــر الخشنة 
جميلة  هندسية  أشكال  في  املثبتة  الداكنة 

أحد أبواب تونس القديمة )العربي الجديد(

في خشب الباب. بعض تلك األبواب الكبيرة 
ــر صــغــيــر فـــي أحــد  ــاب آخــ تــمــتــاز بـــوجـــود بــ
الدفتني ينفتح داخله ويسمى باب الخوخة. 
الفتحة  الــروايــات فــي تونس عــن تلك  تقول 
 األمــيــرة اإلســبــانــيــة الــتــي تــزوجــهــا والــي 

ّ
إن

العزيز بن موسى بن نصير،  األندلس عبد 
لــم تــكــن تــحــب تــواضــع زوجــهــا مــع الــرعــيــة، 
وعـــدم انــحــنــاء أي زائـــر للقصر خـــال رؤيــة 
الـــوالـــي، فــأمــرت بــإنــشــاء فتحة صــغــيــرة في 
أحــد دفــتــي الــبــاب الكبير، ليضطر كــل زائــر 
لقصر الوالي إلى االنحناء عند الدخول. وقد 
الطريقة  تلك  بعد  مــا  فــي  التونسيون  اتــبــع 
في بيوتهم اقتداء باألميرة األندلسية. فيما 
 العائات التونسية 

ّ
تقول روايــات أخرى إن

ــان الــــبــــاب الــكــبــيــر إذا  ــ كـــانـــت مـــحـــافـــظـــة، وكــ
وفسحته  البيت  منافذ  جميع  يكشف  ــتــح 

ُ
ف

تلك  فــي  صغيرة  فتحة  فابتكروا  الداخلية، 
األبواب الكبيرة لتفتح لكل زائر، وال تكشف 
من في البيت، وتسمى تلك الفتحة »خوخة«.

ودائـــمـــًا مــا يــكــون الــبــاب مــحــاطــًا بــإطــار من 
الرخام أو من حجارة كلسية ذات لون بني 
فاتح مزخرف بنقوش دقيقة تسمى »حلية« 
الـــواجـــهـــة. وُيـــزيـــن الـــبـــاب بــمــســامــيــر تنقش 
الحلي،  فــي  أيضًا  تستخدم  مختلفة  رمـــوزًا 
أمازيغية، على غرار  وهــي عبارة عن رمــوز 

»الــخــمــســة« و»الــــخــــال« أو ســمــكــة صغيرة 
العني  إبعاد  اليد الخمسة، قصد  أو أصابع 
والـــحـــســـد. كـــمـــا أن غــالــبــيــة أبـــــــواب تــونــس 
القديمة، وحتى بعض الحديثة منها، تكاد 
 من 

ّ
ال تخلو من تلك الرسومات. وتعلو كا

ستعمل 
ُ
ت الحديد  مــن  قطعتان  الــبــاب  دفتي 

لــطــرق الــبــاب وتــســمــى »طــقــطــوقــة«. ويفتح 
الــبــاب الــخــارجــي دائــمــًا عــلــى قــاعــة صغيرة 
الضيوف  فيها  يستقبل  »السقيفة«  تسمى 
قبل دخولهم إلى البيت. يشار إلى أن معظم 
األبواب في الباد كانت تصنع بذلك الشكل 
منذ مــائــة عـــام. وتــلــون أبـــواب املــنــازل غالبًا 
باللون األزرق أو األصفر، فيما تلون أبواب 
مقامات األولياء وأبــواب املساجد باللونني 
األخضر أو البني، وتكون أكبر حجمًا وفي 
ــــوال الــيــوم  عــلــو الـــبـــنـــاء، وتـــظـــل مــفــتــوحــة طـ

الستقبال الزوار.
يقول محمد الشرفي )55 عامًا(، أحد أصحاب 
ه يتولى 

ّ
محال النجارة في العاصمة تونس، إن

إصـــاح تلك األبـــواب منذ أكثر مــن 20 عامًا. 
يضيف أن »معظم أصحاب البيوت القديمة 
يحافظون على بيوتهم كما هي، خصوصًا 
الباب الخارجي الذي يجب أن ُيصلح من دون 
الكبيرة  املسامير  أن  حتى  شكله.  يتغير  أن 
تستبدل بأخرى جديدة للحفاظ على نفس 

الزخرفة وشكل الزينة«، مضيفًا أن »غالبية 
الــيــوم ال يمكنها صــنــع تلك  الــنــجــارة  ورش 
القديم،  وبشكلها  الكبير  بحجمها  األبـــواب 
لذلك يتم التركيز على ترميمها«. ويشير إلى 
أن العديد من األبواب في املدن العتيقة ترمم 
الــتــراث، إذ  بــإشــراف املعهد الوطني لحماية 
تعّد تراثًا ال يقل أهمية عن البيوت القديمة. 
يــتــابــع: »بــعــض أصـــحـــاب الــبــيــوت الحديثة 
حاولوا تقليد شكل األبواب القديمة، إال أنهم 
لم ينجحوا في إتقان طريقة الصنع والزينة 
عدا عن املتانة. حتى املسامير التي تستعمل 
اليوم لم تكن بمتانة تلك التي كانت تستخدم 

في املاضي«.
ــة تــلــك املــديــنــة  مــا زالــــت مــداخــل غــالــبــيــة أزقــ
تحافظ على نفس األبــواب التي يفوق عمر 
 
َ
ليا تغلق  كانت  والتي  بعضها 150 سنة، 

ت الــتــجــار والــحــرفــيــني 
ّ
فــقــط لــحــمــايــة مــحــا

وحــتــى بــيــوت الــســكــان. أمـــا الـــيـــوم، فتبقى 
بإصاحها  وتــقــوم  الــســنــة،  طـــوال  مفتوحة 
التجار  بعض  وكــذلــك  تونس  مدينة  بلدية 
ــاهـــي فــــي املـــنـــطـــقـــة. وخــــال  ــقـ وأصــــحــــاب املـ
ــة املـــديـــنـــة الـــعـــربـــي، يمكن  ــ الـــتـــجـــول فـــي أزقـ
رؤيــــة الــــــزوار والـــســـيـــاح يــلــتــقــطــون الــصــور 
 بعض الحرفيني 

ّ
أمام تلك األبواب. حتى أن

األبــواب  لتلك  يصنعون مجسمات صغيرة 
بنفس الشكل والزخرفة واأللوان، لتعلق في 
الجدران للزينة. إلى ذلك، يقول سيف الدين 
التقليدية  الصناعات  تجار  أحــد  وســاتــي، 
 معظم املحات في تلك 

ّ
في املدينة العربي، إن

األزقة تبيع مختلف أشكال األبواب القديمة 
مــنــذ ســـنـــوات. ويــقــبــل عــلــيــهــا الــتــونــســيــون، 
ها تمّيز 

ّ
خصوصًا السياح، بشكل كبير، ألن

تــونــس الــقــديــمــة. وتــبــاع بــأشــكــال مختلفة 
لتزويق البيوت أو حتى املحات.

 األبواب في 
ّ

تلّون كل
املدن العتيقة باألزرق 
أو األصفر أو البني 
أو األخضر. شكل 
بعضها مستطيل 
واآلخر مقوس من 

األعلى، لكن جميعها 
ذات دفتني، وهي 

مزركشة باملسامير 
الخشنة الداكنة 

املثبتة في أشكال 
هندسية جميلة في 
خشب الباب. بعض 
تلك األبواب الكبيرة 
تمتاز بوجود باب 

آخر صغير في أحد 
الدفتني ينفتح داخله 
ويسمى باب الخوخة

■ ■ ■
ما زالت مداخل 
غالبية أزقة تلك 

املدينة تحافظ على 
نفس األبواب التي 
يفوق عمر بعضها 
150 سنة، والتي 

 فقط 
ً
كانت تغلق ليال

ت التجار 
ّ
لحماية محال

والحرفيني وحتى 
بيوت السكان. أما 

اليوم، فتبقى مفتوحة 
طوال السنة

باختصار

عالقة جميلة تخلقها األبواب القديمة في تونس مع السياح أو حتى مع األهالي أنفسهم. فجمال وفرادة هذه األبواب 
جعلها تتحّول إلى إرث عريق يرمم سنويًا

هوامش

رشا عمران

ــيــــال  ــون، مــــن هــــم مــــن جــيــلــي واألجــ ــوريــ ــســ ــ ــعـــرف ال يـ
التي  الباصات  تلك  هــوب«،  »الــهــوب  باصات  السابقة، 
هيكلها  »ســكــانــيــا«.  مــاركــة  تــقــريــبــا  كــانــت جميعها 
عــديــدة بخطوط مستقيمة  بــألــوان  مــدهــون  الخارجي 
أفقية شبه متداخلة، بحيث ال يمكن ألحد تمييز لون 
عن اآلخــر. يتمّيز محّركها بصوت عــال جــدا، يطلق 
الداخل فيجب  أما من   ضخمة حني يتوقف. 

ً
تنفيسة

امللون  الخرز  من  بأشكاٍل مصنوعٍة  مزينة  تكون  أن 
الــصــغــيــر، شــبــيــهــة بــتــلــك الــقــطــع الــتــزيــيــنــيــة الــتــي كــان 
عد  عن  وا 

ّ
يكف كي  مــدة سجنهم،  السجناء  يصنعها 

التي كانت  الباقية لهم، تلك األشكال  الليالي والسنني 
تزّين باصات »الهوب هوب« في املقدمة، حيث يجلس 
ــــوان متداخلة،  أل الــســائــق ومــعــاونــه. كــانــت أيــضــا ذات 
بحيث ال يتبقى منها في ذاكرة أحد سوى ظالل من 

زحمة لونية غريبة.
ــــت مــــن أن تــلــك  ــوب« فـــقـــد أتـ ــ ــا تــســمــيــة »الــــهــــوب هــ ــ أمـ
أن تقف في  تلتزم بموقٍف معني، يمكن  الحافالت ال 
ــٌب،  راكـ لــيــنــزل منها  مــــرات،  الــواحــد عــشــر  الكيلومتر 
أو ليصعد آخــــر. وكــلــمــة هـــوب هـــوب أظــنــهــا أتـــت من 
حيث  القفز،  تعني  والــتــي  اإلنكليزية،   »hop« مــفــردة 
ويقفزون  هبوطا  الحافلة  مــن  يــقــفــزون  الــركــاب  كــان 

صعودا، إذ ال تتوقف الحافلة بشكل كامل، بل تبطئ 
الصعود،  أو  بــالــنــزول  راكـــٌب  يــرغــب  عندما  سرعتها 
فيضطر للقفز سريعا قبل أن يزيد السائق سرعته. 
املحافظات،  بــني  للسفر  كــانــت مخّصصة  أنــهــا  وبــمــا 
فقد كانت مدة السفر فيها تعني قضاء وقــٍت طويٍل 
على الطريق، يعاني املسافر خالله من ضجيج املحّرك 
واالزدحــــــام الــكــثــيــف داخــــل الــحــافــلــة، ومـــن األصــــوات 
ــانـــي )الــكــاســيــت(  املــرتــفــعــة املــنــبــعــثــة مـــن شــريــط األغـ
ــذي كـــان تسلية الــســائــق الــوحــيــدة. وغــالــبــا مــا كــان  الـ
مــزاج سائقي الــحــافــالت هــو مــزاج األغــانــي الشعبية، 
حيث صوت الطبلة هو الغالب تلك الفترة، والذي كان 
يسمع بتحزيق ناتج عن تلٍف في الشريط، أو في آلة 
املتكّرر. كانت األصوات  التسجيل نتيجة االستخدام 
داخــل الحافلة كلها أيضا خليطا ال يبقى منه سوى 
ص األذن منه بسهولة، حتى 

ّ
ذلك الصفير الذي ال تتخل

بــعــد مــغــادرة الــحــافــلــة بــزمــن. وطــبــعــا لــم تــكــن أجــهــزة 
الصيف كانت تختلط  بعد، ففي  التكييف قد ظهرت 
روائح عرق أجساد الركاب نتيجة الحر الشديد. وفي 
الــشــتــاء كـــان مـــن الــطــبــيــعــي أن تــجــد الــجــالــســني على 
املقعد يلتحفون بغطاء سميك واحد، حتى لو كانوا ال 

يعرفون بعضهم بعضا.
كانت حافالت »الهوب هوب« تلك وسيلة النقل الوحيدة 
ألصحاب الدخل املحدود والعساكر وطالب الجامعات 

املحافظات ألسباب مختلفة  بني  للسفر  واملضطرين 
مــمــن ال يــمــلــكــون ســـيـــارات خــاصــة )امـــتـــالك ســيــارة 
خاصة كان حتى وقت قريب ترفا كبيرا للسوريني(. 
أنهما  لــو  كما  يتصّرفان  ومعاونه  السائق  كــان  لهذا 
زعيم ونائبه، يمكن أليهما أن يصرخ في وجه راكٍب 
مــا أو يشتمه ألتفه سبب. ولــم يكن أحــد مــن الــّركــاب 
الــرد، وإال سوف ُيحرم من الوصول إلى  يتجرأ على 
مقصده في الوقت املحّدد. كانت مهمة الركاب إظهار 
من  الرضى  ينالوا  كي  ومعاونه،  للسائق  الــدائــم  الــود 
يكون  غالبا  الــذي  الحافلة  أو سائق  الــزمــان،  صاحب 
غالبا  الــذي  املالك  للحافلة،  األصلي  املالك  لــدى  عامال 
الركاب  إهانتهما  بطريقة  ومعاونه  السائق  يهني  ما 

أمر كهذا،  التراتبية في  تلك  تعرفون جميعا  نفسها. 
د الذل. 

ّ
حيث الحاجة تول

تلك، بكل ضجيجها  هــوب«  »الــهــوب  بباصات  ــر 
ّ
يــذك

الــلــونــيــة والــتــزيــيــنــيــة ووقـــاحـــة سائقيها  وبــهــرجــتــهــا 
وسلوك ركابها، ورائحة املازوت القاتلة املنبعثة منها، 
الـــزائـــد لحمولتها،  الــــوزن  ومــيــالنــهــا املــخــيــف بــســبــب 
واستثنائها بصفتها الوسيلة الوحيدة املتاحة للعامة، 
ــذي يعقد هــذه  »املــهــرجــان الــديــمــقــراطــي الــرئــاســي« الـ
األيــام في سورية األســد. سورية ليست سوى باص 
»هوب هوب«، يقوده سائق أرعن ووقح ومعاونون ال 
الذين قد  حون 

ّ
املرش والركاب هم  يقلون عنه وقاحة. 

لم تحصل في  ح، في سابقٍة 
ّ

املائة مرش إلى  يصلون 
حون 

ّ
أعتى معاقل الديمقراطية في العالم، هؤالء املرش

ــاه، وهـــو يسخر  الــذيــن يـــتـــوددون لــلــســائــق لنيل رضــ
منهم ويتسلى برؤيتهم يرضخون لتنفيذ رغبته في 
اّدعاء نيتهم قيادة باص »الهوب هوب«، وهو يعرف أن 
مالك الباص األصلي )املجتمع الدولي( لن يتخلى عنه 

ى إذا؟ 
ّ
مطلقا، فلماذا ال يتسل

 السائق 
ّ

على هذا املهرجان أن يكتمل تماما كي ال يمل
الضحايا  من  التي خلفت ماليني  الطويلة  رحلته  في 
الــذيــن ال يــعــيــرهــم ركــــاب املــهــرجــان الــديــمــقــراطــي أي 
اهتمام، فهم مشغولون بإكمال تراتبية الذل في باص 

»الهوب هوب« املائل من فرط ثقل الديمقراطية.

مهرجان الهوب هوب الديمقراطي

وأخيرًا

سورية باص »هوب 
هوب«، يقوده سائق 

أرعن ووقح ومعاونون 
ال يقلون عنه وقاحة
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