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في العدد

ــي مــلــيــونــيــة 30 يـــونـــيـــو فــي  ســـقـــط 5 قــتــلــى فــ
السودان، أمس الخميس، على وقع قطع سلطات 
»لجنة  وأعلنت  واالتــصــاالت.  اإلنترنت  االنقالب 
أطــبــاء الـــســـودان«، أنــه بــهــذا الــرقــم »يــرتــفــع العدد 
اللجنة  أحصتهم  الــذيــن  شعبنا  لــشــهــداء  الكلي 
املاضي  األول  أكتوبر/تشرين   25 انــقــالب  منذ 
ــــى 108 شـــهـــداء الـــحـــق والــحــقــيــقــة«. وعــمــدت  إل
السلطات إلــى إغـــالق الــطــرقــات والــجــســور، ملنع 
التجّمعات التي دعت إليها قوى الحرية والتغيير 
بعض  أغــلــق محتجون  بينما  املــقــاومــة،  ولــجــان 
الــــشــــوارع الــرئــيــســيــة فـــي الــعــاصــمــة الــخــرطــوم 

وكالة  وذكـــرت  املحترقة.  واإلطــــارات  بالحجارة 
الــتــي دعـــت إليها  الــتــظــاهــرات  »األنــــاضــــول«، أن 
»لــجــان املـــقـــاومـــة«، خــرجــت فــي مـــدن أم درمـــان 
ــيـــض )جــــنــــوب(، وود  )غـــربـــي الــعــاصــمــة(، واألبـ
مــدنــي والــحــصــاحــيــصــا )وســـــط(، والــقــضــارف 
وبورتسودان )شرق(، وعطبرة )شمال(. وحمل 
املتظاهرون، األعالم السودانية وصورًا لضحايا 
بالحكم  االحتجاجات، مرددين شعارات تطالب 
املدني الديمقراطي، و»إسقاط الحكم العسكري«، 

و»تحقيق العدالة« لضحايا االحتجاجات.
في املقابل، أفاد عاملون في شركتني من القطاع 

الــســودان،  في  اإلنترنت  خدمة  تقدمان  الخاص 
لـــوكـــالـــة »رويــــــتــــــرز«، بـــــأن الـــســـلـــطـــات أمــرتــهــم 
ــى مــنــذ أشهر  ــ بــوقــف الــخــدمــة. وهـــذه املـــرة األول
اإلنــتــرنــت  الــســلــطــات خــدمــات  الــتــي تقطع فيها 
وكالة  ونقلت  االحــتــجــاجــات.  ملواجهة  والــهــاتــف 
بلوكس«  »نــت  منظمة  عــن  بــرس«  »أسوشييتد 
غير الحكومية، تأكيدها أن السلطات السودانية 
التظاهرات.  قبل  اإلنترنت،  إلى  الوصول  عطلت 
وذكرت املنظمة في بيان، أن التعطيل تم تسجيله 
عبر الــعــديــد مــن مـــزودي اإلنــتــرنــت، ســـواء على 
فيها  بما  الثابتة،  الخطوط  أو  املحمولة  الهواتف 

لتتراجع  الحكومي »ســودان تل«،  الخدمة  مقدم 
الـــقـــدرة عــلــى االتـــصـــال إلـــى 17 فــي املــائــة فقط 
مــن املــســتــويــات املــعــتــادة. وكـــان رئــيــس مجلس 
قد  البرهان،  الفتاح  عبد  الجيش،  قائد  السيادة 
أعــرب، مساء أول من أمــس األربــعــاء، عن تطلع 
»رؤية« حكومة وطنية منتخبة، معتبرًا  الجيش لـ
أن ذلك لن يتحقق »بدعوات التظاهر والتخريب«، 
حسبما جاء في كلمة له أمام القوات السودانية 

الخاصة )تابعة للجيش( في الخرطوم.
)األناضول، فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس(
]التفاصيل ص. 2ـ3[

الحدث

بوادر لتصدير الحبوب األوكرانية

الجمعة  1 يوليو/ تموز 2022 م  2  ذو الحجة 1443 هـ  □  العدد 2860  السنة الثامنة

Friday 1 July 2022

هذه أسباب حرائق العراق
يقول مدير الدفاع المدني في العراق، اللواء كاظم بوهان، في حوار مع »العربي 

الجديد«، إن الحرائق سببها مخالفات تُرتكب في كل شارع. ]18ـ19[

يفّصل تقرير »مراسلون بال 
حدود« اإلجراءات التي 

اتخذها النظام المصري
 لـ السيطرة على اإلعالم 

منذ عام 2016.
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إجراءات أمنية مشددة خالل زيارة الرئيس الصيني إلى هونغ كونغ أمس  )بيتر باركس/فرانس برس(

12ـ13

أراض 
زراعية في 

100 بلد
زادت الشركات 

الصينية التي تملكها 
الحكومة بشكل 

مباشر أو غير مباشر، 
استحواذها على 
أراٍض زراعية في 

العالم، بما في ذلك 
أميركا وأوكرانيا 

وأفريقيا وفرنسا. 
وصارت لهذه 

الشركات استثمارات 
في أكثر من 1300 

مشروع زراعي حاليًا 
في 100 بلد.

اقتصاد هونغ كونغ 
صينية    

ال استثناء 
ديمقراطيًا

تحيي هونغ كونغ، 
اليوم الجمعة، الذكرى 

الـ25 إلعادتها إلى السيادة 
الصينية، في ظل واقع 
جديد جّرد المدينة من 
طابعها الديمقراطي.
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»ناتو عربي«... 
رسم على الرمال

شارك آالف السودانيين 
في الخرطوم 

وضواحيها باالحتجاجات

ارتفع عدد ضحايا 
االنقالب منذ 25 أكتوبر 

الماضي إلى 108

للحديث تتمة...

سقط 5 قتلى حتى عصر أمس، في مليونية 30 يونيو في السودان، وسط محاولة 
السوداني من جهة، وبين  الداخل  التواصل في  العسكري قطع  االنقالب  سلطات 
الداخل والخارج من جهة أخرى، عبر قطع اإلنترنت واالتصاالت. مع ذلك، فإن اآلالف 

شاركوا في تظاهرات أمس، للمطالبة بعودة الحكم المدني

يـــونـــيـــو   30 ــة  ــيــ ــيــــونــ ــلــ مــ تـــــحـــــّولـــــت 
ــيــــس،  ــمــ ــة، أمـــــــــس الــــخــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــودانـ ــ ــ ــسـ ــ ــ الـ
ــي تــعــاطــي  ــة فــ ــيـ ــافـ إلـــــى مــحــطــة إضـ
سواء  املعارضني،  مع  عنيف  بشكل  العسكر 
أو بقطع  القوة ضد تجمعاتهم  باستخدامه 
 مــشــاهــد 

ّ
ــــث ــرنــــت، ملـــنـــع بـ ــتــ ــــاالت واإلنــ ــــصـ االتـ

ـــتـــل 5 أشـــخـــاص عــلــى أيـــدي 
ُ
الـــتـــظـــاهـــرات. وق

الــعــســكــريــني، حــســبــمــا أعــلــنــت »لــجــنــة أطــبــاء 
الــســودان«، اثنان منهم في أم درمـــان، غربي 
الــعــاصــمــة الـــخـــرطـــوم. وأشــــــارت الــلــجــنــة في 
بيان إلى أنه بهذا الرقم »يرتفع العدد الكلي 
لشهداء شعبنا الذين أحصتهم اللجنة منذ 
انقالب 25 أكتوبر/ تشرين األول املاضي إلى 

108 شهداء الحق والحقيقة«. 
وخـــرج آالف الــســودانــيــني، أمـــس، فــي شــوارع 
ــا احـــتـــجـــاجـــا عــلــى  ــهــ ــيــ الــــخــــرطــــوم وضــــواحــ
انقالب أكتوبر العسكري بقيادة عبد الفتاح 
ــا أفــــــاد صــحــافــيــو وكـــالـــة  ــان، عـــلـــى مــ ــرهــ ــبــ الــ
املتظاهرون شعارات  بــرس«. وردد  »فــرانــس 
تــطــالــب بــســقــوط نــظــام الــبــرهــان الــعــســكــري. 
»فرانس برس«، إن قوات األمن  وقال شاهد لـ
في وسط الخرطوم استخدمت الغاز املسيل 
لــلــدمــوع وخــراطــيــم املـــيـــاه ملــنــع املــتــظــاهــريــن 
مـــن الـــزحـــف نــحــو الــقــصــر الـــرئـــاســـي. وحــمــل 
ــقـــصـــاص ملــن  ــالـ ــالـــب بـ ــطـ ــــات تـ ــتـ ــ ــعـــض الفـ ــبـ الـ
هتف  فيما  السابقة  االحتجاجات  في  قتلوا 
آخـــرون »يــا بــرهــان ارجـــع ثكناتك يــا برهان 
ــــول  ــــى األصـ ــارة إلـ ــ ــ ــاتــــك!«، فــــي إشـ ــركــ ســـلـــم شــ
االقتصادية للجيش السوداني. وذكر شهود 
أن محتجني أغلقوا بعض الشوارع الرئيسية 
املحترقة.  ــارات  واإلطــ بالحجارة  بالعاصمة 
وذكــــرت وكــالــة »األنــــاضــــول« أن الــتــظــاهــرات 
الــتــي دعـــت إلــيــهــا »لــجــان املــقــاومــة«، خرجت 
بمدن أم درمان )غربي العاصمة(، واألبيض 
والـــحـــصـــاحـــيـــصـــا  ــــي  ــدنـ ــ مـ وود  )جـــــــنـــــــوب(، 

)وســـط(، والــقــضــارف وبــورتــســودان )شــرق(، 
وعطبرة )شمال(. وحمل املتظاهرون األعالم 
االحتجاجات،  لضحايا  وصـــورًا  السودانية 
مــــردديــــن شــــعــــارات تــطــالــب بــالــحــكــم املــدنــي 
العسكري«،  الحكم  و»إســقــاط  الــديــمــقــراطــي، 
االحتجاجات.  لضحايا  العدالة«  و»تحقيق 
وانتشرت قوات األمن بكثافة أكثر مما كانت 
الجسور  األخيرة، مغلقة  األسابيع  في  عليه 
عــلــى نــهــر الــنــيــل بـــني الـــخـــرطـــوم وأم درمــــان 

وبحري. 
وقطعت السلطات خدمة اإلنترنت على وقع 
الهاتفية مشاكل كثيرة.  مواجهة االتصاالت 
الخاص  القطاع  وقــال عاملون بشركتني من 
السودان طلبوا  في  اإلنترنت  تقدمان خدمة 
عدم الكشف عن هوياتهم، لوكالة »رويترز«، 
إن الــســلــطــات أمــرتــهــم بــوقــف الــخــدمــة. وهــي 
املـــــرة األولــــــى مــنــذ أشـــهـــر الـــتـــي تــقــطــع فيها 
ــــت والــــهــــاتــــف  ــرنـ ــ ــتـ ــ الــــســــلــــطــــات خـــــدمـــــات اإلنـ
أشهر  منذ  املستمرة  االحتجاجات  ملواجهة 

ضد االنقالب.
ونقلت وكالة »أسوشييتد برس« عن منظمة 
»نـــت بــلــوكــس« غــيــر الــحــكــومــيــة تــأكــيــدهــا أن 
الــســلــطــات الــســودانــيــة عــطــلــت الـــوصـــول إلــى 
اإلنــتــرنــت، قبل الــتــظــاهــرات. وذكـــرت املنظمة 
في بيان، أن التعطيل تم تسجيله عبر العديد 
ــواء عــلــى الــهــواتــف  مــن مــــزودي اإلنــتــرنــت، سـ
املحمولة أو الخطوط الثابتة، بما فيها مقدم 
ــــودان تــــل«، لتتراجع  الــخــدمــة الــحــكــومــي »سـ
القدرة على االتصال إلى 17 في املائة فقط من 
املستويات املعتادة. وجاء في البيان: »تؤثر 
القيود على العديد من مستخدمي اإلنترنت 
فـــي الــــســــودان، ومـــن املـــرجـــح أن تــحــد بشكل 

كبير من تغطية األحداث على األرض«. 
وكانت التحركات االحتجاجية قد بدأت مساء 
أول من أمس، األربعاء، حني كشف مسعفون 

 بــالــرصــاص في 
ً
أن قــــوات األمــــن قــتــلــت طــفــال

احتجاجات في بحري. وقالت لجنة »أطباء 
أصيب  بعدما  توفي  املتظاهر  إن  الــســودان« 
»بــرصــاصــة فــي الــصــدر« خــالل مــســيــرات في 

شمال الخرطوم.
وكـــانـــت قــــوى الــحــريــة والــتــغــيــيــر، الــتــحــالــف 
املــدنــي الـــذي انقلب عليه الــبــرهــان، قــد دعت 
إلــــى الــتــظــاهــر بــكــثــافــة، مــعــتــبــرة فـــي مــؤتــمــر 

باريس ـ عدنان أحمد

مــع اقــتــراب انــتــهــاء الــعــمــل بــآلــيــة املــســاعــدات 
ــــى ســـوريـــة  اإلنـــســـانـــيـــة الـــعـــابـــرة لـــلـــحـــدود إلـ
فــي 10 يــولــيــو/تــمــوز الــحــالــي، والــتــي أقــرهــا 
مجلس األمــن الــدولــي العام املــاضــي، تتزايد 
ــتـــحـــذيـــرات الـــدولـــيـــة مــــن عــــواقــــب الــعــرقــلــة  الـ
الروسية املحتملة لتجديد العمل بهذه اآللية 
التي تقلصت تباعا بسبب الضغوط الروسية 
لتقتصر على معبر واحــد، في إطار مساعي 
موسكو والنظام السوري لالستحواذ الكامل 
على هذه املساعدات، وابتزاز املجتمع الدولي 
وإجباره على التعامل مع النظام، واالعتراف 
تاليا بشرعيته. ويرى خبراء أن هدف روسيا 
هــو تعزيز سلطة األســـد، والــضــغــط النــتــزاع 
إدارة  مــن  السورية  السياسة  بشأن  تــنــازالت 
أن  بــايــدن، خصوصا  األميركي جــو  الرئيس 
نظام األســد ال يسيطر إال على جــزء صغير 

من الحدود الخارجية للبالد.
وفي إطار هذه املخاوف الدولية، قّدمت لجنة 

يــونــيــو  ــاء، أن »30  ــ ــعـ ــ صـــحـــافـــي، مـــســـاء األربـ
ــقـــاط االنــــقــــالب وقـــطـــع الــطــريــق  طــريــقــنــا إلسـ
أمام أي بدائل وهمية«، داعية املحتجني إلى 
واعتبرت  التظاهرة،  في  بفعالية«  »املشاركة 
السياسية«  العملية  في  تقدم  يوجد  »ال  أنــه 
ــراء انــتــخــابــات في  ــ بـــالـــبـــالد، و»ال يــمــكــن إجــ
ــروف الــــحــــالــــيــــة«. وقــــــــال الــــقــــيــــادي فــي  ــ ــظــ ــ الــ
ــقـــوى شـــريـــف مــحــمــد عــثــمــان إن »الـــدعـــوة  الـ
منذ  مكررة  فهي  ليست جديدة  لالنتخابات 
املــاضــي«،  أكتوبر  فــي 25  يــوم لالنقالب  أول 
وأضـــــــاف: »ال تـــوجـــد أي عــمــلــيــة انــتــخــابــات 
وال يــمــكــن أن تــنــجــح فــي ظــل نــظــام شمولي 
وانقالبي، واالنتخابات يتم إجراؤها في ظل 

حكم مدني«.
ــاء، عن  ــعـ ــــدوره، أعــلــن الــبــرهــان، مــســاء األربـ بـ
ــة« حـــكـــومـــة وطــنــيــة  ــ »رؤيــ ـــ ــ ــ تــطــلــع الـــجـــيـــش ل
منتخبة، معتبرًا أن ذلك لن يتحقق »بدعوات 
التظاهر والتخريب«، حسبما جاء في كلمة 
لــه أمـــام الــقــوات الــســودانــيــة الخاصة )تابعة 
لــلــجــيــش( فــي الــعــاصــمــة الــخــرطــوم، وفـــق ما 
نقله بيان ملكتب املتحدث باسم الجيش نبيل 
عبد الله. وأفاد البرهان بأن »القوات املسلحة 
لــن تــتــهــاون فــي واجــــب الــعــمــل عــلــى تحقيق 

األمم املتحدة للتحقيق في سورية تحديثها 
الشفوي ملجلس حقوق اإلنسان. وقال رئيس 
بينيرو، خالل جلسة ملجلس  باولو  اللجنة، 
حــقــوق اإلنــســان، أول مــن أمــس األربــعــاء، إنه 
نقاشات مجلس  تــركــز  أن  املعقول  غير  »مــن 
األمن على إغالق معبر باب الهوى الحدودي، 
عــن كيفية توسيع نطاق  البحث  عــن  عوضا 
الوصول إلى املعونة املنقذة للحياة في جميع 

أنحاء البالد وعبر كل الطرق املناسبة«.
واعتبر بينيرو أن أطــراف النزاع في سورية 
»أخفقت باستمرار في تسهيل املرور السريع 
ــوائـــق لــلــمــســاعــدات اإلنــســانــيــة  ــن دون عـ ومــ
ــــي جـــمـــيـــع أنـــحـــاء  لـــلـــمـــدنـــيـــني املـــحـــتـــاجـــني فـ
ــة جــمــيــع الــعــوائــق  ــإزالــ ســــوريــــة«، مــطــالــبــا بــ
أو تؤخرها.  املــســاعــدات  الــتــي تمنع وصـــول 
يعتمدون  ســـوري  مــلــيــون   14.6 أن  ــح  وأوضــ
على املــســاعــدات، فــي حــني يــواجــه 12 مليون 
شخص انعدام األمن الغذائي الحاد، ويعيش 

9 من كل 10 أفراد دون خط الفقر.
وفـــــــي الــــســــيــــاق أيـــــضـــــا، أعــــــــرب مــــشــــّرعــــون 
املعاناة  إزاء  العميق  »قلقهم  أميركيون عن 
املطولة للشعب السوري«، مؤكدين دعمهم 
املساعدات  وصــول  وتوسيع  املزيد  لتقديم 
اإلنــســانــيــة عــبــر الـــحـــدود إلـــى ســوريــة »مــن 
ــاء في  ــنـــازالت« لــروســيــا. وجــ دون تــقــديــم تـ
ـــــــع عــلــيــهــا نـــــــواب مــــن الـــحـــزبـــني 

ّ
رســــالــــة وق

الديمقراطي والجمهوري، وّجهت إلى وزير 
أنــتــونــي بلينكن، إن  الــخــارجــيــة األمــيــركــي، 
لنظام  املـــزمـــن  االقــتــصــاديــة  اإلدارة  »ســــوء 
األســـد لــم يـــؤد إال إلـــى زيــــادة تــفــاقــم انــعــدام 
األمــــن الــغــذائــي الــحــالــي، ونــقــص الــوصــول 
ــفـــت الــرســالــة  ــيـــاه واألدويـــــــــة«. ووصـ إلــــى املـ
»الجهود التي تبذلها روسيا ونظام األسد 
لــتــوجــيــه جــمــيــع املــــســــاعــــدات عـــبـــر الــنــظــام 
الــســوري« بأنها »امــتــداد إضــافــي للسلطة 
والنفوذ في سورية واملنطقة«، موضحة أن 

واســتــدامــة أمــن واســتــقــرار الــبــالد«، وأضــاف 
الذي  اليوم  إلــى  املسلحة »تتطلع  الــقــوات  أن 
تــــرى فــيــه حــكــومــة وطــنــيــة مــنــتــخــبــة تتسلم 
»الطريق  وأردف:  الــبــالد«،  إدارة  عــبء  منها 
الشامل  الوطني  بالتوافق  إما  لذلك  الوحيد 
أو الذهاب إلى االنتخابات، وليس بالدعوات 
ــه »ال  ــ ــى الـــتـــظـــاهـــر والـــتـــخـــريـــب«، وأكــــــد أنـ ــ إلـ
اعتراض على ممارسة الحق في التعبير من 
خالل التظاهر السلمي الذي يراعي املحافظة 
يــؤذي  وال  والخاصة  العامة  املمتلكات  على 

مصالح املواطنني«.
ــتــــدعــــاء وزارة  الـــتـــصـــريـــح عـــقـــب اســ ويــــأتــــي 
الخارجية السودانية، في وقت سابق من يوم 
األربعاء، ممثل األمــم املتحدة بالبالد فولكر 
بــيــرتــس عــلــى خــلــفــيــة تــصــريــحــات لـــه حــول 
تظاهرات أمس. وكان بيرتس قد دعا سلطات 
التجمع  الحق في  السودان »لضمان حماية 
 إنه »لن يتم 

ً
السلمي وحرية التعبير«، قائال

املتظاهرين«، وفق  العنف ضد  التسامح مع 
بيان للبعثة األممية بالبالد.

ــأتـــي االحـــتـــجـــاجـــات فـــي الــــذكــــرى الــثــالــثــة  وتـ
لــلــتــظــاهــرات الــضــخــمــة الـــتـــي خـــرجـــت خــالل 
عــمــر  ــم  ــكـ بـــحـ وأطــــــاحــــــت   ،2019 ــفــــاضــــة  ــتــ انــ

أنها غير  أثبتت  للخطوط  الــعــابــرة  »اآللــيــة 
ــــالق لتلبية االحــتــيــاجــات  كــافــيــة عــلــى اإلطـ
امللّحة للشعب السوري، ويمكن أن يقطعها 
نــظــام األســــد فـــي أي وقـــــت«. ودعــــا الــنــواب 
»مواصلة  إلــى  بالدهم  حكومة  األميركيون 
الــضــغــط الـــدبـــلـــومـــاســـي لــصــالــح اســتــمــرار 
وصول املساعدات اإلنسانية إلى 14 مليون 
ســـوري يــعــتــمــدون عــلــى املــســاعــدات املنقذة 

للحياة«.
وقــــال الــبــاحــث فــي مــركــز جــســور لــلــدراســات 
وائل علوان، في حديث مع »العربي الجديد«، 
إنــه منذ أكــثــر مــن عــام يــفــاوض الـــروس على 
تعويم  محاولة  بهدف  اإلنساني،  امللف  هــذا 
النظام والتخفيف من العقوبات االقتصادية 
التي يــرزح تحتها نظام األســـد. وأضـــاف أن 
هذا النظام طاملا استخدم امللفات اإلنسانية 
إضافة  واقــتــصــاديــة،  أمنية  أهـــداف  لتحقيق 
ــزاز للضغط  ــتــ إلــــى مـــحـــاولـــة إيـــجـــاد آلـــيـــة ابــ
بهدف  سيطرته،  عن  الخارجة  املناطق  على 
ــذه املــــســــاعــــدات وتــوجــيــهــهــا  ــ الــتــحــكــم فــــي هـ

وعرقلتها، وفق أجنداته الخاصة.
ورأى علوان أن عرقلة روسيا لتجديد القرار 
ومــرجــح، وهذا  قائم  األممي 2585 سيناريو 
سيترك ثغرة كبيرة في املساعدات اإلنسانية 
 غير كافية بوضعها الراهن، 

ً
التي هي أصال

وهذا يوجب على املجتمع الدولي البحث عن 
آليات جديدة إلدخال املساعدات، وقد ظهرت 
بالفعل مؤشرات على جهود أوروبية تركية 
آليات بديلة في حال عرقلت روسيا  إليجاد 

التمديد لآللية الحالية.
مــن جــهــتــه، اعــتــبــر الــبــاحــث شــــادي عــبــدالــلــه، 
النظام  أن  الجديد«،  »العربي  مع  في حديث 
املائة  فــي   20 إال على نحو  فعليا  ال يسيطر 
مــن الــحــدود الــســوريــة، لكنه يــقــوم بمساندة 
ــزاز ســـيـــاســـي، إلجـــبـــار  ــتــ روســــيــــا بــعــمــلــيــة ابــ
على  الـــدولـــي  واملــجــتــمــع  األمــيــركــيــة  اإلدارة 

البشير، وقادت إلى ترتيب القتسام السلطة 
بـــني املــجــمــوعــات املــدنــيــة والــجــيــش. وأطـــاح 
املاضي  أكتوبر  في  البرهان  بقيادة  الجيش 
بــالــحــكــومــة االنــتــقــالــيــة فـــي انـــقـــالب، مـــا أثـــار 
احتجاجات حاشدة تدعو الجيش لالبتعاد 

عن السياسة.
وخــــالل األســابــيــع األخـــيـــرة، مــارســت كــل من 
ــم املــتــحــدة واالتـــحـــاد األفــريــقــي ومنظمة  األمـ
)إيغاد(،  للتنمية  أفريقيا  دول شرق ووســط 
ضغوطا إلجراء حوار مباشر بني العسكريني 
الذي رفض  الحرية والتغيير  وتحالف قوى 
ذلك. ووصفت قوى الحرية والتغيير الحوار 
بــأنــه »حـــل ســيــاســي مــزيــف يــضــفــي شرعية 
على االنــقــالب«. كما غــاب عــن دعـــوة الــحــوار 
حزب األمة، أكبر األحزاب السودانية، إضافة 
إلى لجان املقاومة في األحياء السكنية. وقال 
سفير االتحاد األفريقي لدى الخرطوم محمد 
بلعيش، األسبوع املاضي، إن »الحوار عملية 
رت األمم املتحدة 

ّ
غير شفافة وغامضة«. وحذ

ق األزمة السياسية واالقتصادية  عمُّ
َ
من أن ت

يهدد ثلث سكان البالد بنقص في الغذاء.
)األناضول، فرانس برس 
رويترز، أسوشييتد برس(

مشاريع  لفتح  تمهيدًا  الــنــظــام،  مــع  التعامل 
ــار الـــتـــي يــســيــل لـــعـــاب الــنــظــام  ــمــ إعــــــادة اإلعــ
ــات  ــم مــــن اإلعــــالنــ ــرغــ وروســــيــــا لـــهـــا، عـــلـــى الــ
املــتــكــررة مــن جــانــب واشــنــطــن، والــعــديــد من 
العواصم العاملية، رفضهم االنخراط في مثل 
هــذه الجهود، طاملا لم يتم تحقيق تقدم في 

العملية السياسية.
ورأى عــبــدالــلــه أنــــه بـــاإلضـــافـــة إلــــى ضــــرورة 
ــديــــدة لــتــالفــي  ــيــــات فـــعـــالـــة جــ الـــبـــحـــث عــــن آلــ
االبـــتـــزاز الـــروســـي، فعلى الـــواليـــات املــتــحــدة، 
بــصــفــتــهــا املــــصــــدر الـــرئـــيـــســـي لــلــمــســاعــدات 
املقدمة إلى سورية، تغيير نهجها من خالل 
ــاملــــوارد  ــنـــاطـــق الــغــنــيــة بــ ــثـــمـــار فــــي املـ ــتـ االسـ
في  النظام، خصوصا  سيطرة  عن  الخارجة 

شــمــال شــرقــي ســـوريـــة، حــيــث يــتــركــز معظم 
الـــزراعـــيـــة، إذ تعتبر هــذه  الــنــفــط واألنــشــطــة 
 عن ثروتها 

ً
ة غذاء سورية، فضال

ّ
املنطقة سل

النفطية. واعتبر أنه من الواجب التركيز على 
بـــداًل مــن مواصلة  بــدائــل محلية مــســتــدامــة، 

االعتماد على مساعدات خارجية.
املساعدة  لعبدالله،  ذلــك، وفقا  إلــى  ويــضــاف 
املناطق  املحلي في  الحكم  في تعزيز هياكل 
الخارجة عن سلطة النظام، مع بروز تقارير 
عـــن انــتــشــار الــفــســاد فـــي أوســـــاط املــنــظــمــات 
املــحــلــيــة فــي مــنــاطــق شــمــال وشــــرق ســوريــة، 
ــتـــخـــاب مـــجـــالـــس مــحــلــيــة  ــاعــــدة فــــي انـ واملــــســ

تتمتع بالكفاءة والنزاهة.
النظام  أن  إلــى  وكانت تقارير دولية أشــارت 

الــســوري عمل خــالل الــســنــوات املاضية على 
ــاعـــدات  ســـحـــب مـــاليـــني الـــــــــــدوالرات مــــن املـــسـ
ــاالت األمـــم  ــ الــخــارجــيــة، مـــن خـــالل إجـــبـــار وكـ
املــتــحــدة على تحويل أمـــوال املــســاعــدات إلى 
الــلــيــرة الــســوريــة وبالسعر الــرســمــي األدنـــى. 
وهـــــو مــــا تـــســـّبـــب فــــي فــــقــــدان نـــصـــف أمـــــوال 
ــة الـــتـــي وصـــلـــت إلـــى  ــيـ ــدات الـــخـــارجـ ــاعــ ــســ املــ
العاصمة دمشق، وذلك بحسب تقرير صادر 
عــن مركز  املــاضــي  األول  أكتوبر/تشرين  فــي 

الدراسات االستراتيجية والدولية.
اإلنسانية  املساعدات  أن  إلى  التقرير  وأشــار 
مــّكــنــت الـــنـــظـــام الــــســــوري مـــن كــســب مــاليــني 
ُيعطى  مــســاعــدة  دوالر  كـــل  وأن  الــــــــدوالرات، 
لــســوريــة يــجــنــي مــنــه الــنــظــام الـــســـوري عبر 
 على نصف 

ً
املــصــرف املــركــزي مــا يزيد قليال

مــلــيــون دوالر  يـــقـــارب 60  مـــا  ــقــا 
ّ
مــحــق دوالر، 

فرض  من  الرغم  على  املاضي  العام  أميركي 
إلى  التقرير  ولفت  عليه.  عقوبات  واشنطن 
ــه املــســاعــدات  أن الــنــظــام الــســوري لــطــاملــا وّجـ
إلى املناطق التي يعتبرها موالية له، وأعاق 
وصــولــهــا إلـــى املــنــاطــق الــتــي كــانــت تسيطر 
»سوريون  منظمة  قت 

ّ
ووث املعارضة.  عليها 

من أجل الحقيقة والعدالة« عمليات استغالل 
ــة املــرســلــة  ــيـ ــمـ ــدات األمـ ــاعــ ــســ ــم فــــي املــ ــّكـ ــحـ وتـ
لــســكــان مــنــاطــق شــمــال شــرقــي ســـوريـــة، منذ 
إغالق معبر اليعربية/ تل كوجر في يناير/

كانون الثاني املاضي، من قبل النظام.
واستندت املنظمة في تقرير صدر عنها يوم 
الــثــالثــاء املــاضــي إلـــى مــقــابــالت أجــرتــهــا في 
الحالي، مع مجموعة  العام  من  وقــٍت سابق 
مــن مــوظــفــي إغــاثــة، فــي وكــــاالت تتبع لألمم 
املـــتـــحـــدة. وأشـــــــار الـــتـــقـــريـــر إلـــــى أن الــنــظــام 
ــه فــــي الــحــســكــة  وأجــــهــــزة أمـــنـــيـــة مــرتــبــطــة بــ
والـــقـــامـــشـــلـــي، يــمــنــح قــســمــا مـــن املـــســـاعـــدات 
األمــمــيــة لــعــنــاصــر مـــن جــيــشــه وأعـــضـــاء من 

حزب »البعث« الحاكم وعائالتهم.

العسكر يقتلون 
متظاهرين ويقطعون 

اإلنترنت واالتصاالت

تتواصل االحتجاجات في السودان )محمود حجاج/األناضول(

قافلة مساعدات على الحدود السورية، يونيو الماضي )أوزان كوزه/فرانس برس(

ناصر السهلي

ام املنطقة العربية 
ّ
بالتأكيد يعرف حك

األسس التي يقوم عليها حلف شمال 
األطلسي )الناتو( الذي يبدو اسمه 
مطروحًا هذه األيام لتجميع »ناتو 
عربي«. وعلى الرغم من الضرورة، 

وسط نزف الحالة العربية منذ أكثر 
من عقد، وساحاتها املستفرد بها، 
من اليمن والعراق وسورية ولبنان، 
واآلن إلى األردن، فإن التاريخ ليس 

مبشرًا منذ تأسيس الجامعة العربية 
في 1945. فمن دون شعبيهما، 

واالشتراطات املتعلقة بشفافية حكم 
دولة القانون، لم يكن للسويد وفنلندا 

االنضمام إلى الناتو أخيرًا، وذلك 
يستند إلى استعداد الناس للتضحية 

من أجل مصالحهم وقيمهم، في 
مواجهة ما يعتبرونه تهديدًا روسيًا.

وعلى الرغم من أن محتجني إيرانيني 
ظلوا يهتفون ضد تسخير أموالهم 
في سورية، وشلل العراق بتدخالت 

الحرس الثوري اإليراني، عاش 
كثيرون في املنطقة أوهام أن تجنب 

التحديات ومواجهتها سيجعلها 
تختفي. ولألسف وصل التالعب 

بالحالة العربية إلى ذروته في تهشيم 
الكيانات وخلق الفوضى. واستعار 

تهريب املخدرات من سورية، برعاية 
نظام يعيش على أكسجني إيراني، 

وبتوثيق محلي ودولي، ليس إال رأس 
جبل جليد إمعان السياسة اإليرانية 

في عنجهيتها مع املحيط واعتبار 
نفسها وصية على املنطقة.

في القارة األوروبية، ال أحد ينتهج 
سياسة كنس الحقائق تحت السجاد 

إلبعاد شبح تهديد مجتمعاتهم، 
وبالتالي لم تجِر إقالة الشعوب 

أو اعتبارها »ساذجة« ال تعرف 
عل في منطقتنا 

ُ
مصالحها، كما ف

منذ سنوات طويلة، إهدارًا للجهود 
طوال سنوات التدخالت اإليرانية، 

حتى تراكمت الكوارث.
رك جانبًا سجال 

ُ
وحتى لو ت

مسؤولية طهران عن وصول بعض 
ام املنطقة إلى استبدال ذئب 

ّ
حك

بآخر، واختيارهم العمل مع دولة 
االحتالل اإلسرائيلي تحت مظلة 

»ناتو شرق أوسطي«، فعملية »إقالة« 
الشعوب من دورها لن تنتج إال رسمًا 

على الرمال. العرب ليسوا ساذجني، 
وال هم أقل وعيًا من هتافات 

اإليرانيني ضد تبديد ثرواتهم على 
املشاريع امللتحفة بضجيج »ثوري«.
في كل األحوال، الواقعية السياسية، 

وتحقيق املصالح، ليسا باستبدال 
طرابيش بأخرى، وال باملراهنة على 

أن السياسة اإلقليمية والدولية مهتمة 
بمصائر العرب، حتى ال يستيقظوا 

مجددًا على مشاريع تقاسمهم. 
وأول أسس مواجهة املخاطر، أن 

يمارس العربي حقه في أن يكون 
وطنه له، وليس مزرعة لحاكم هنا 

وجماعة هناك. ومن دون ذلك، تبقى 
الدونكيشوتية تحاصرنا باملزيد من 

املهازل.

يقترب موعد انتهاء 
العمل بآلية المساعدات 
اإلنسانية العابرة للحدود 
إلى سورية في 10 يوليو 

الحالي، وسط مخاوف 
دولية من عرقلة روسية 

بهدف حصر المساعدات 
والمعابر بأيدي النظام 

السوري

كتس  مارك  اإلنسانية  للشؤون  اإلقليمي  المتحدة  األمم  منسق  حّذر 
تمديد  لمنع  النقض  حق  روسيا  استخدمت  إذا  أنه  من  )الــصــورة(، 
تفويض األمم المتحدة لدخول المساعدات اإلنسانية، فإن ذلك سوف 
شمال  فــي  وفــيــات  فــي  يتسبب 
تصريحات  ــي  وف ســوريــة.  غربي 
كتس  قال  »رويترز«،  وكالة  نقلتها 
في  يعيشون  الذين  »األشخاص  إن 
قد  المنكوب  سورية  غربي  شمال 
أو  التغذية  سوء  بسبب  يموتون 
المسؤول  وأوضح  المياه«.  نقص 
األممي أن »طفًال من بين كل ثالثة 
أطفال يعاني من سوء التغذية«.

مخاوف من وفيات
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طرابلس ـ أسامة علي

الــعــام لألمم  اعــتــرفــت مستشارة األمـــني 
املتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، 
بــفــشــل املــفــاوضــات بــني رئــيــس مجلس 
املجلس  ورئيس  عقيلة صالح،  الــنــواب 
األعلى للدولة خالد املشري، في جنيف. 
فيما أوضــحــت مــصــادر أنــه لــم يتم حل 
الــســمــاح ملـــزدوجـــي الجنسية  مــوضــوع 
بــالــتــرشــح فـــي االنـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
أو عـــدمـــه. وكــــان صــالــح واملـــشـــري بـــدآ، 
ــي، اجــتــمــاعــاتــهــمــا في  ــاضــ ــاء املــ ــثـــالثـ الـ
جنيف برعاية وليامز، ملناقشة مسودة 
اإلطار الدستوري لالنتخابات، وإكمال 
ــيــــه اجـــتـــمـــاعـــات الــلــجــنــة  ــتـــهـــت إلــ مــــا انـ
ــــن مــجــلــســي  ــة مـ ــركـ ــتـ ــة املـــشـ ــتــــوريــ الــــدســ
الــنــواب والــدولــة خــالل جوالتها الثالث 
الــتــي انــعــقــدت فـــي الــقــاهــرة فـــي الــفــتــرة 
من 12 إلى 20 يونيو/حزيران املاضي. 
أشـــارت،  ليبية مطلعة  وكــانــت مــصــادر 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلــى  فــي تــصــريــح لـــ
انتهاء لقاء صالح واملشري، بمقر األمم 
املــتــحــدة فــي جــنــيــف، مــن دون التوصل 
إلـــى تــوافــق حـــول الــوثــيــقــة الــدســتــوريــة. 
وقالت املصادر إن وليامز عرضت على 
أجــل  مــن  الـــعـــودة ملجلسيهما  الــطــرفــني 
دون  للحيلولة  الــنــقــاش  دائـــرة  توسيع 
انــهــيــار املــفــاوضــات بــشــكــل نــهــائــي بني 
الطرفني، األمر الذي وافق عليه الطرفان 
قـــبـــل مـــغـــادرتـــهـــمـــا جـــنـــيـــف. وأوضـــحـــت 
املصادر أن الخالف حول شرط السماح 
ملــــــزدوجــــــي الـــجـــنـــســـيـــة بــــالــــتــــرشــــح فــي 
االنتخابات أو عدمه حال دون الحديث 
عن الخالف الحكومي القائم في البالد.

ــت، فـــي  ــ ــفـ ــ ــشـ ــ وكـــــــانـــــــت املــــــــصــــــــادر قـــــــد كـ
الجديد«،  »العربي  لـ تصريحات سابقة 
بـــــروز عــقــبــة فـــي طـــريـــق الـــتـــوافـــق حــول 
الــدســتــوريــة،  للوثيقة  الــنــهــائــي  الــشــكــل 
ــا تــســبــب فــي  ــاء، مــ ــ ــعــ ــ أمـــــس األول األربــ
تعثر املفاوضات، وإلغاء اللقاء النهائي 
ـــع فــيــه صــالــح 

ّ
الــــذي كــــان مـــقـــررًا أن يـــوق

واملـــشـــري عــلــى الــوثــيــقــة. وأوضـــحـــت أن 
الخالف نشأ بعد اتفاق صالح واملشري 
الوثيقة  على  للتوافق  صفقة  عقد  على 
صالح  »تــنــازل  مضمونها  الدستورية، 

عــن شــرط الــســمــاح ملــزدوجــي الجنسية 
بالترشح لالنتخابات الرئاسية، مقابل 
)فتحي(  حكومة  بتمرير  املــشــري  قبول 
باشاغا بعد إجــراء عدد من التعديالت 
الحكومة  واعــتــبــارهــا  عليها،  الـــوزاريـــة 
ــبــــالد«. ومــع  الــشــرعــيــة الـــوحـــيـــدة فـــي الــ
ــا دولــيــة  ــرافــ أن املــــصــــادر كــشــفــت أن أطــ
وإقـــلـــيـــمـــيـــة بـــــاركـــــت الـــــتـــــنـــــازالت الـــتـــي 
قــدمــهــا املــشــري وصــالــح لــلــوصــول إلــى 
تـــوافـــق حـــول الــوثــيــقــة الــدســتــوريــة، إال 
ــااًل من  ــي صـــالـــح اتــــصــ

ّ
أنـــهـــا أكـــــدت تــلــق

حفتر،  خليفة  املتقاعد  اللواء  مساعدي 
أكدوا له رفض األخير التنازل عن شرط 
بالترشح  الجنسية  ملــزدوجــي  السماح 

لالنتخابات الرئاسية.
وقالت وليامز، في بيان أمس الخميس، 
 عـــن وقــائــع 

ً
إنـــهـــا ســتــعــد تــقــريــرًا كـــامـــال

االجتماعات التي ضمت قــادة مجلسي 
النواب واألعلى للدولة، وأنها ستقدمه 
إلى األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو 
بيان  فــي  وليامز،  وأشـــارت  غوتيريس. 
نشر على املوقع الرسمي للبعثة األممية 
تقريرها  ضمن 

ُ
ست أنها  إلــى  ليبيا،  في 

الـــتـــوصـــيـــات »بــــشــــأن الــــطــــرق الــبــديــلــة 
للمضي قدما« في جهود األمم املتحدة 
للوساطة بني األطراف الليبية، وهو ما 
يحمل اعترافا ضمنيا بفشل اجتماعات 
أن اجتماع  صالح واملشري. وأوضحت 
صــالــح واملـــشـــري كـــان ملــراجــعــة »األمـــور 
املــعــلــقــة فـــي مـــشـــروع الــدســتــور الليبي 
االجتماع  أن  إلــى  مشيرة   ،»2017 لــعــام 
قام على األخذ »بعني االعتبار التوافق 
ــرة«، فــي  ــاهــ ــقــ املـــنـــجـــز فــــي مـــحـــادثـــات الــ
الدستورية  اللجنة  إلــى جــوالت  إشـــارة 
الــنــواب والــدولــة  مــن مجلسي  املشتركة 
الــتــي عــقــدت فــي الــقــاهــرة. وأضـــافـــت أن 
ــــق غــيــر  ــــوافـ املـــجـــلـــســـني تـــوصـــال إلـــــى »تـ
مسبوق بشأن غالبية النقاط التي كانت 
عالقة ألمــد طويل، بما في ذلــك تحديد 
مقار املجلسني وتخصيص عدد املقاعد 
في غرفتي السلطة التشريعية، وتوزيع 
الصالحيات بني رئيس الدولة ورئيس 
والحكومات  الــــوزراء  ومجلس  الــــوزراء 
املــحــلــيــة، والــشــكــل املـــحـــدد لــالمــركــزيــة، 
بــمــا فـــي ذلــــك تــرســيــم عــــدد املــحــافــظــات 
وصــالحــيــاتــهــا وآلــيــة تــوزيــع اإليــــرادات 
الحكم وزيــادة  على مختلف مستويات 

نسبة تمثيل املكونات الثقافية«.
لكنها أكدت أنه »وعلى الرغم من التقدم 
الذي تحقق خالل املفاوضات التي جرت 
بني رئيسي املجلسني، فإن هناك نقطة 
خــالفــيــة ال تـــــزال قــائــمــة بـــشـــأن شـــروط 
ــة«.  ــيـ ــاسـ رئـ ــابـــات  ــتـــخـ انـ ــتـــرشـــح ألول  الـ
وأضافت أن »التقدم املحرز خالل ثالث 
جوالت من املشاورات في القاهرة، وهذه 
الجولة في جنيف، يعتبر إنجازًا مهما، 
إال أن ذلك ليس كافيا كأساس للمضي 
قــدمــا نــحــو انــتــخــابــات وطــنــيــة شــامــلــة، 
وهي الرغبة الحقيقية للشعب الليبي«. 
الخالفات  إلــى تجاوز  ودعــت املجلسني 
املعلقة »في أقرب فرصة ممكنة«. وأكدت 
أن مساعي األمــم املتحدة ال تــزال قائمة 
لتقديم كل الدعم الــالزم، بغية التوصل 
التـــفـــاق ســلــيــم يــلــبــي تــطــلــعــات الــشــعــب 
االنتقالية  للمرحلة  الليبي ويضع حدًا 

التي طال مداها في البالد.

ليبيا: شروط الترشح للرئاسة ُتفشل 
مفاوضات صالح والمشري

فشل رئيس مجلس 
النواب الليبي عقيلة 

صالح ورئيس المجلس 
األعلى للدولة خالد 

المشري في حل 
خالفاتهما بشأن 

ترشيح حَملة الجنسية 
األجنبية لالنتخابات

تلّقى صالح اتصاًال من 
مساعدي حفتر بشأن 

مزدوجي الجنسية

  شرق
      غرب

مطالبة أممية 
إليران بالتراجع عن 
خطواتها النووية

نــاشــدت وكــيــلــة األمـــني الــعــام لألمم 
املــتــحــدة لــلــشــؤون الــســيــاســيــة، روز 
ــورة(، خــالل  ــ ــــصـ ــاري ديـــكـــارلـــو )الـ ــ مـ
جلسة ملجلس األمن أمس الخميس، 
العقوبات  برفع  املــتــحــدة،  الــواليــات 
وتمديد اإلعفاءات املتعلقة بتجارة 
إلى  إيـــران، داعية طهران  النفط مع 
الـــتـــراجـــع عــــن خـــطـــواتـــهـــا األخـــيـــرة 
التي ال تنسجم مع االتفاق النووي 
املــوقــع فــي 2015. فــي املقابل، أعــرب 
سفير االتحاد األوروبــي لدى األمم 
املــتــحــدة، أولـــــوف ســـكـــوج، عـــن قلق 
االتــــحــــاد مــــن عـــــدم إمـــكـــانـــيـــة إبـــــرام 
اتفاق إلحياء االتفاق النووي، وحث 
كـــل األطـــــراف عــلــى انــتــهــاز الــفــرصــة 

للتوصل التفاق.
)األناضول، رويترز(

 
مقاطعة حزبية 

لالستفتاء على الدستور 
في تونس

أعلنت هيئة االنتخابات املعينة في 
حملة  في  املشاركني  قائمة  تونس، 
االســتــفــتــاء عــلــى مــشــروع الــدســتــور 
الـــجـــديـــد، املـــرتـــقـــب فـــي 25 يــولــيــو/
تموز الحالي، وسط مقاطعة حزبية 
ــتـــصـــرت قــائــمــة  غــيــر مــســبــوقــة. واقـ
األحــزاب الـــ 24 )مــن نحو 250 حزبا 
( على غالبية مــن األحـــزاب 

ً
مــســجــال

التي  التأسيس،  وحديثة  الصغرى 
أعــلــنــت مــســانــدتــهــا لــلــمــســار الـــذي 
منذ  سعّيد  قيس  الرئيس  انتهجه 

25 يوليو 2021.
)العربي الجديد(

  
الجزائر: أول استعراض 
عسكري منذ 33 سنة

أمس  الــجــزائــريــة،  السلطات  أعلنت 
ــل الــشــرقــي  ــدخــ الـــخـــمـــيـــس، غـــلـــق املــ
ا مــن  لـــلـــعـــاصـــمـــة الــــجــــزائــــريــــة بــــــــدء
ــام،  الــيــوم الــجــمــعــة وملــــدة خــمــســة أيـ
لــــتــــنــــظــــيــــم اســــــتــــــعــــــراض عـــســـكـــري 
ضــخــم يــقــام لــلــمــرة األولــــى مــنــذ 33 
استقالل  ستينية  بمناسبة  ســنــة، 
الجزائر. كما سيفرض حظر جزئي 
عــلــى املـــجـــال الـــجـــوي فــــوق الـــبـــالد. 
ــكـــري  ــعـــسـ ويـــــعـــــد االســــــتــــــعــــــراض الـ
الــذي تشارك فيه مختلف  للجيش، 
القوات املسلحة، بمناسبة ستينية 
االستقالل في الخامس من يوليو/
منذ  نوعه  مــن  األول  الحالي،  تموز 
آخر استعراض شهدته الجزائر في 

عيد الثورة في 1989.
)العربي الجديد(

 
»داعش« يستولي على 

مخزن أسلحة لـ»قسد«
ــة لــتــنــظــيــم  ــعــ ــابــ ــا تــ ــ ــــاليـ ــنـــت خـ ــكـ ــمـ تـ
السيطرة على مخزن  مــن  »داعـــش« 
ــى »قــــــوات ســوريــة  أســلــحــة تـــابـــع إلــ
الــديــمــقــراطــيــة« )قـــســـد(، إثـــر هجوم 
نــفــذتــه، أمـــس الــخــمــيــس، قـــرب بلدة 
الهول بريف الحسكة الشرقي، شمال 
 
ّ
شــرقــي ســوريــة. وقــالــت مــصــادر إن
داعــش  لتنظيم  تابعة  »مجموعات 
تمّكنت مــن االســتــيــالء عــلــى مخزن 
أسلحة صغير يحتوي على ذخائر 
وأســلــحــة فــرديــة، إثــر هــجــوم نفذته 
تــلــك املـــجـــمـــوعـــات اســـتـــهـــدف نقطة 
عسكرية لقسد في منطقة البواردي 
بــريــف بــلــدة الــهــول الــشــرقــي، شمال 

شرقي الحسكة«.
)العربي الجديد(

 
تركيا: تحييد 29 »إرهابيًا« 

شمال سورية
أمس  التركية،  الدفاع  وزارة  أعلنت 
إرهــابــيــا من   29 الــخــمــيــس، تحييد 
شمالي  الكردستاني  العمال  حــزب 
ســــوريــــة. وأوضــــحــــت الــــــــــوزارة، فــي 
جرى  اإلرهابيني  »تحييد  أن  بيان، 
فـــي مــنــاطــق عــمــلــيــات درع الـــفـــرات 
ــتـــون ونـــبـــع الـــســـالم«.  ــزيـ وغـــصـــن الـ
ــــذا مــــع تـــصـــاعـــد تـــهـــديـــدات  ــأتـــي هـ يـ
املــــســــؤولــــني األتـــــــــراك بـــشـــن عــمــلــيــة 

تستهدف »قسد«.
)العربي الجديد(

30 يونيو 
السوداني

المساعدات الدولية... ورقة روسيا لتعويم نظام األسد
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اتفاق إقليمي 
حول تيران وصنافير

ذكــــر مـــوقـــع »والــــــــاله« اإلســـرائـــيـــلـــي، 
أمــس الخميس، أن كال من إسرائيل 
والـــســـعـــوديـــة ومـــصـــر تـــوشـــك عــلــى 
ــة تـــســـمـــح  ــ ــقـ ــ ــفـ ــ الـــــتـــــوقـــــيـــــع عـــــلـــــى صـ
ــران وصــنــافــيــر  ــيــ بــنــقــل جـــزيـــرتـــي تــ
ــقـــل املــــوقــــع عــن  ــة. ونـ ــعـــوديـ ــــى الـــسـ إلـ
مـــســـؤولـــني إســرائــيــلــيــني قــولــهــم إن 
كــــال مــــن رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة نــفــتــالــي 
لبيد  يئير  الــخــارجــيــة  بينت ووزيـــر 
ووزيــــر األمــــن بــنــي غــانــتــس اطــلــعــوا 
عــلــى تــفــاصــيــل الــصــفــقــة املــتــبــلــورة 
بــني األطــــراف الــثــالثــة ووافـــقـــوا على 

مبادئها.
)العربي الجديد(

3 جرحى إسرائيليين 
برصاص المقاومة

ــــدت اإلذاعــــــة اإلســرائــيــلــيــة، مــســاء  أكـ
ثــالثــة  أن  األربـــــعـــــاء،  ــــس  أمـ مــــن  أول 
مــســتــوطــنــني وجـــنـــود، عــلــى رأســهــم 
قــائــد »لـــــواء يـــهـــودا والـــســـامـــرة« في 
ــي  ــ ــــالل الــــعــــقــــيــــد روعــ ــ ــتـ ــ ــ ــيــــش االحـ جــ
صيبوا جراء عملية إطالق 

ُ
تسفيغ، أ

باتجاههم،  فلسطينيني  مــن  نــيــران 
ــام املـــســـتـــوطـــنـــني قــبــر  ــحــ ــتــ ــــالل اقــ ــ خـ
يوسف، تحت حماية قوات االحتالل 
وإقامة احتفاالت وصلوات توراتية. 
)العربي الجديد(

قطر تقدم 60 مليون 
دوالر للجيش اللبناني

أعلنت دولة قطر عن تقديم مساهمة 
بقيمة 60 مليون دوالر إلى الجيش 
ــــس الـــخـــمـــيـــس. وذكــــر  الـــلـــبـــنـــانـــي، أمـ
»تنفيذًا  أنــه  الخارجية  لـــوزارة  بيان 
لــــتــــوجــــيــــهــــات« أمــــيــــر قــــطــــر الـــشـــيـــخ 
تــمــيــم بـــن حــمــد آل ثـــانـــي، تـــم تقديم 
الــدعــم. وبــعــد اإلعـــالن استقبل قائد 
الجيش جوزيف عون في مقّر قيادة 
الــجــيــش بـــالـــيـــرزة، شـــرقـــي بـــيـــروت، 
نــائــب رئــيــس مجلس الــــوزراء، وزيــر 
الــخــارجــيــة الــشــيــخ مــحــمــد بـــن عبد 
)الــصــورة(. وجرى  ثاني  آل  الرحمن 
عالقات  استعراض  االجتماع  خــالل 
التعاون الثنائي بني البلدين. ويقوم 
ــطـــري بــــزيــــارة لــبــيــروت  ــقـ الــــوزيــــر الـ
لحضور االجتماع التشاوري لوزراء 
الـــخـــارجـــيـــة الـــعـــرب الـــــذي دعــــا إلــيــه 

لبنان.
)قنا(

خطة قطرية جديدة 
لسالم تشاد

قّدم الوسيط القطري، مساء أول من 
أمــس األربــعــاء، مشروع اتفاق سالم 
جــديــد لــتــشــاد إلـــى وفــــدي الحكومة 
الــتــشــاديــة ومــجــمــوعــات املــعــارضــة 
ــات  ــركـ ــحـ ــتــــي تـــمـــثـــل الـ الــــتــــشــــاديــــة الــ
في  املشاركة  والعسكرية  السياسية 
حوار الدوحة، وفق ما أكدته مصادر 
فيها. ويــحــل املــشــروع الــجــديــد بــداًل 
من »مشروع السالم التشادي«، الذي 
املاضي،  الشهر  ُسحب في منتصف 
ــــض الـــحـــكـــومـــة واملـــعـــارضـــة  بـــعـــد رفـ
الــتــشــاديــة لـــه. أمـــا »مـــشـــروع الــســالم 
الـــجـــديـــد« فــتــضــمــن تــأجــيــل مــرحــلــة 
الــســالح« إلــى مرحلة متأخرة  »نـــزع 
رك اقتراح 

ُ
من تطبيق االتفاق، كما ت

وترشيح  االنتقالية  املرحلة  تعديل 
ــكـــري  ــعـــسـ ــلــــس الـ ــجــ ــي املــ ــ ــاء فــ ــ ــــضــ أعــ
إلـــى االنــتــخــابــات وتــشــكــيــل الجيش 
الــوطــنــي وبــنــود أخـــرى إلـــى الــحــوار 
الـــوطـــنـــي الـــشـــامـــل، املـــفـــتـــرض عــقــده 
فـــي نــجــامــيــنــا، بــعــد انــتــهــاء الــحــوار 

التمهيدي في الدوحة.
)العربي الجديد(

األطلسي قد يتدخل 
في مالي

لـــــــم يـــســـتـــبـــعـــد وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
اإلسباني خوسيه مانويل ألباريس 
)الــــصــــورة(، أمـــس الــخــمــيــس، تدخل 
حلف شــمــال األطلسي فــي مــالــي إذا 
لزم األمر، وأضاف في حديٍث إلذاعة 
ذلــك  كــــان  »إذا  املــحــلــيــة:  »آر.إن.إي« 
ضــروريــا وإذا كــان )الــوضــع( يشكل 

تهديدًا ألمننا فسنقوم به«.
)رويترز(

تقسيم المهام لم 
يوضع على الطاولة، 

ولم يحدث نقاش حوله

ستجرى تغييرات في 
تشكيل المجلس األعلى 

للقوات المسلحة

الشقاقي: عباس 
يقلب نظام الحكم 

ببساطة وبهدوء

ال يمكن فصل الحركة 
في القوات المسلحة 

عن التطورات اإلقليمية

تقسيم مهام 
»تنفيذية منظمة 

التحرير«
رام اهلل ـ نائلة خليل

حــــســــم الـــــرئـــــيـــــس الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي 
مــحــمــود عــبــاس، مطلع األســبــوع 
ــًيـــا بــتــولــي  الـــحـــالـــي، قـــــــراره رســـمـ
ــة لـــحـــركـــة »فـــتـــح«  ــزيـ ــركـ عـــضـــو الــلــجــنــتــني املـ
الفلسطينية،  التحرير  ملنظمة  والتنفيذية 
حــســني الــشــيــخ مــنــصــب أمــانــة ســر املنظمة، 
في تناقض مع قانون منظمة التحرير، الذي 
درج أن يــكــون تــوزيــع املــهــام فــيــهــا إمـــا عبر 
التصويت أو الــتــوافــق. ولــم يــأت هــذا الــقــرار 
 بأي 

َ
لــم يحظ أنــه  وفــق أي منهما، والغريب 

ذكر من أعضاء اللجنتني املركزية 
ُ
معارضة ت

الذين  للمنظمة  والتنفيذية  »فــتــح«  لحركة 
قرروا التزام الصمت وعدم التعليق.

وُيعّد تولي الشيخ رسميا أمانة سر منظمة 
الــتــحــريــر ودائـــــرة شــــؤون املــفــاوضــات خلفا 
لــلــراحــل صــائــب عــريــقــات محطة فــاصــلــة، إذ 
أنه  على  بالغة  بأهمية  املنصب  لهذا  ُينظر 
املنصب الثاني بعد رئيس اللجنة التنفيذية 
هو  أهميته  يضاعف  ومــا  التحرير.  ملنظمة 
»فتح«،  مركزية  لجنة  قبل عضو  مــن  توليه 
النقاش حــول خليفة  فــي وقــت يحتدم فيها 
عــبــاس، وإن كــانــت هــذه الــخــطــوة استباقية 

لتعبيد الطريق للشيخ نحو الرئاسة.
ــتـــي حــصــلــت عــلــيــهــا  وحـــســـب املـــعـــلـــومـــات الـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، فــقــد اجــتــمــعــت اللجنة 
الخميس  مساء  التحرير  ملنظمة  التنفيذية 
23 يونيو/ حزيران املاضي، وخرجت ببيان 
روتيني ال جــديــد فــيــه. وغـــاب عــن االجتماع 
كــل مــن أحــمــد مــجــدالنــي الـــذي كـــان مــســافــرًا، 
وصـــالـــح رأفــــت املـــصـــاب بــفــيــروس كـــورونـــا، 
إضـــافـــة إلـــى أحــمــد أبـــو هــولــي املـــوجـــود في 

قطاع غزة بحكم مكان سكنه.
وصــــبــــاح الـــســـبـــت 25 يـــونـــيـــو، نـــشـــر مــديــر 
فــي »فــتــح« منير  التعبئة والــتــنــظــيــم  دائــــرة 
الـــجـــاغـــوب عــلــى صــفــحــتــه عــلــى »فــيــســبــوك« 
ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  في  املهام  تقسيم 
ــا لـــلـــصـــحـــافـــيـــني عــبــر  ــ ــهـ ــ ــلـ ــ ــر، وأرسـ ــريــ ــحــ ــتــ الــ
مــجــمــوعــات فـــي تــطــبــيــق »واتــــســــاب«. وبــعــد 
نــحــو خــمــس ســاعــات نــشــرت وكــالــة األنــبــاء 
املنشور،  ذات  »وفـــا«  الفلسطينية  الرسمية 
لــكــن عــلــى شــكــل خــبــر، لــيــصــبــح رســمــيــا بما 
قــرار  أنــه  على  الجميع  معه  ليتعامل  يكفي 
رسمي وأمر واقع. وحاولت مراسلة »العربي 
الجديد« خالل األيام املاضية، التواصل عبر 
االتصال وإرسال الرسائل لعشرة من أعضاء 

ُكــــّرس بــالــكــامــل وفــقــط لــلــوضــع الــســيــاســي«. 
»الــعــربــي الــجــديــد«، »أنــــه لم  وأكــــد شــاهــني لـــ
يتم بحث مــوضــوع تــوزيــع املــهــام والــدوائــر 
التنفيذية، بل فقط كــان هناك مقترح  داخــل 
بـــهـــذا الــــشــــأن، ولـــكـــن الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة لم 
ــي االجــــتــــمــــاع املـــــذكـــــور، والـــحـــزب  تــبــحــثــه فــ
 تــأجــيــل بــحــثــه«. ولـــفـــت إلــــى أن 

ً
ــال ــ طــلــب أصـ

الداخلي  النظام  يحكمها  ذلــك  اعتماد  »آلية 
ملــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر«، مـــشـــددًا »عـــلـــى ضــــرورة 
ــدور الــــذي  ــ ــ أن تـــأخـــذ الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة الـ
ــلـــة، وتـــكـــرس جــهــودهــا  تــتــطــلــبــه هــــذه املـــرحـ
فــي ثــالثــة أمــــور؛ اإلطــــار الــوطــنــي والــنــضــال 
ــتــــالل، وإنـــهـــاء االنـــقـــســـام وتــعــزيــز  ضـــد االحــ
العالقات الوطنية املختلفة، وتعزيز صمود 
أحد  من جهته، كشف  األرض«.  على  الناس 
أعضاء اللجنة التنفيذية، الذي اشترط عدم 
»عندما  أنــه  الجديد«  »العربي  لـ اســمــه،  ذكــر 
سألنا من أين أتى املقترح الذي وصل إلينا 
من دائــرة أمانة السر على الواتساب؟ كانت 
الرئيس«. وتابع  أن هذا مقترح من  اإلجابة 
أن »من حق الرئيس أن يقدم أي اقتراح، لكن 
ــرار املــقــتــرح يــجــب أن يــكــون بـــقـــرار داخـــل  ــ إقـ

االجتماع، وهذا الذي لم يحدث«.
لــلــبــحــوث  الــفــلــســطــيــنــي  املـــركـــز  ورأى مـــديـــر 
الــســيــاســيــة واملــســحــيــة فـــي رام الـــلـــه، أســتــاذ 
العلوم السياسية خليل الشقاقي، في حديث 
الــجــديــد«، أن مــا يبدو كترتيب  مــع »العربي 
للخالفة مثل تعيني حسني الشيخ في أمانة 
ــرة شـــؤون املــفــاوضــات، »هـــو في  ــ الــســر ودائـ
الحقيقية يتعلق بحاجة الرئيس إلى وجود 
مــســتــشــاريــن مـــوالـــني لـــه بــالــكــامــل كــمــا كــان 

الراحل صائب عريقات«.
وتــابــع الــشــقــاقــي أن »الــرئــيــس عــبــاس يقلب 

15 عضوًا،  عددهم  البالغ  التنفيذية  اللجنة 
وثالثة  بأسمائهم،  تحدثوا  فقط  ثالثة  لكن 
اشــتــرطــوا عــدم ذكــر أســمــائــهــم، فيما لــم يرد 

الباقون.
وأجـــمـــع جــمــيــع مـــن تــحــدث مــعــهــم »الــعــربــي 
الــجــديــد«، عــلــى أن تقسيم املــهــام لــم يوضع 
على الطاولة، ولم يحدث نقاش حوله. وقال 
بــعــضــهــم إن مـــا حــصــل هـــو وصــــول املــقــتــرح 
مــن مكتب أمــانــة ســر املنظمة عبر مجموعة 

»واتساب« ألعضاء اللجنة التنفيذية.
وأكـــــد الــبــعــض اآلخـــــر أن ورقـــــة املـــقـــتـــرح تم 
تــوزيــعــهــا عــلــى مــكــاتــب أعـــضـــاء الــتــنــفــيــذيــة 
قبل يــوم مــن االجــتــمــاع. وقــال عضو اللجنة 
أحــمــد بيوض  الــتــحــريــر  الــتــنــفــيــذيــة ملنظمة 
ــم تــوزيــع  »الــعــربــي الــجــديــد«: »تـ الــتــمــيــمــي لـــ
ــلـــى شـــكـــل ورقـــــــة عــلــى  ــــوم عـ املـــقـــتـــرح قـــبـــل يــ
مكاتبنا، وفي االجتماع ُوضعت الورقة على 
الــطــاولــة، ولـــم تــطــرح الـــورقـــة لــلــتــصــويــت أو 
األمور  للنقاش وتمت  عرض 

ُ
ت ولم  التوافق، 

بسالسة«. وتابع التميمي: »لم يتم الحديث 
ُوزعــت عليه  الكل  املقترح في االجتماع،  عن 
ظ 

ّ
الورقة وقرأها، ولو كان عند أحد أي تحف

لفعل ذلك، لكن لم يعترض أو يتحفظ أحد«.
وردًا على ســؤال عما إذا كــان من املعتاد أن 
يكون تقسيم املهام في املنظمة بالتوافق أو 
بالتصويت، قال التميمي: »ال بالتوافق وال 
الشيخ أمني سر  بالتصويت، أصبح حسني 
رئيس  عرنكي  وفيصل  التنفيذية،  اللجنة 
املــغــتــربــني، ومــحــمــد مصطفى رئيس  ــرة  دائــ
ــارة لــلــدوائــر  ــ ــرة االقـــتـــصـــاديـــة«، فـــي إشـ ــدائـ الـ
الــجــديــدة الــتــي تــم توزيعها مــع بــقــاء دوائــر 
سابقة مع أعضاء سابقني. أما عضو اللجنة 
عرنكي،  فيصل  التحرير  ملنظمة  التنفيذية 
النقاش،  يتم  »لــم  الــجــديــد«:  »العربي  لـ فقال 
البداية، ولم يتم  والدوائر متفق عليها منذ 
االعتراض على أي دائــرة«. وعما إذا كان تم 
نــقــاش املــهــام على طــاولــة االجــتــمــاع؟ أجــاب 

عرنكي: »ال تعليق«.
»العربي  لكن حزب الشعب الفلسطيني أكد لـ
ــام، عـــضـــو الــلــجــنــة  ــعــ ــد« أن أمـــيـــنـــه الــ ــديـ الـــجـ
الصالحي  بسام  التحرير  ملنظمة  التنفيذية 
اعـــتـــرض عــلــى تـــوزيـــع الــــدوائــــر والـــتـــي جــزء 
ظ على توزيع 

ّ
، وتحف

ً
كبير منها موزع فعال

الــنــقــاش في  الـــدوائـــر، وطــالــب بتأجيل  بقية 
هذا املوضوع. وأجاب مكتب الصالحي على 
فهمي شاهني  الحزب  باسم  املتحدث  لسان 
األخــيــر  التنفيذية  اللجنة  »اجــتــمــاع   :

ً
قــائــال

نـــظـــام الــحــكــم بــبــســاطــة وبــــهــــدوء مـــن خــالل 
ــن مـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر مــن  ــ ــي مـ ــأتــ قــــــــــرارات تــ
ــقـــرارات يتخذها  خـــالل املــجــلــس املـــركـــزي وبـ
هــو شــخــصــيــا، هـــذه الـــقـــرارات تــغــّيــر الــنــظــام 
الوقت  فــي  بالكامل  الفلسطيني  السياسي 
الــحــاضــر، مـــن نــظــام انــتــخــابــات ومــحــاســبــة 
وأنـــظـــمـــة فــيــهــا أوقــــــات مــعــيــنــة ومــؤســســات 
فــاعــلــة عــلــى الــــورق، إلـــى نــظــام ال يــوجــد فيه 
حــتــى عــلــى الـــــورق مـــا يــخــلــق انــتــخــابــات أو 
لــة، مــا يــجــري فــي الــوقــت الــحــالــي هو  مــســاء

مراعاة ملا يريده الرئيس«.
ولفت الشقاقي إلى أن »ما يحدث حاليا هو 
السلطة  يدفن مؤسسات  الرئيس عباس  أن 
ويحيي مؤسسات ال يوجد لها وال شرعية 
ــاء مـــؤســـســـات  ــ ــيـ ــ ــــن خــــــالل إحـ انـــتـــخـــابـــيـــة، مـ
املنظمة واملجلس املركزي الذي ال توجد فيه 
وكل  حقيقية،  أنظمة  أو  قــوانــني  أو  مساءلة 
ما فيه هو حكم الفرد، ما يسّهل على عباس 
الــبــقــاء فــي ظــل أنظمة املنظمة حتى وفــاتــه، 
وهـــو أمـــر أســهــل مــن بــقــائــه فــي ظــل السلطة 

الفلسطينية«.
في الواقع، يتم التخلص من السلطة بشكل 
تــدريــجــي، عبر خــطــوات بــدأت بحل املجلس 
املجلس  إلــى  نقل صالحياته  ثــم  التشريعي 
الوطني وتفويض  املجلس  الوطني، وإلغاء 
أعــــمــــالــــه لــلــمــجــلــس املــــــركــــــزي، ثــــم تــهــمــيــش 
واعتبار  التحرير  ملنظمة  التنفيذية  اللجنة 
اجــتــمــاعــاتــهــا لــلــمــشــاورات فــقــط، والــرئــيــس 
لــقــاءات تكون  يقرر ما يريد، وإن كــان هناك 
الشقاقي. وأضـــاف: »هــذا  شكلية فقط، وفــق 

هــو األخــطــر فــي مــا يقوم بــه الرئيس حاليا، 
نتيجة املعضلة التي وجد نفسه فيها ألنه ال 
يريد إجــراء انتخابات، وبــذات الوقت معني 
بالبقاء في منصبه، ما يعني أن كل ما يقوم 
فــي منصبه،  بــقــائــه  بــه حــالــيــا هــو لتسهيل 

وليس لترتيب أمور الخالفة«.
املهام في منظمة  وفي تعليقه حول تقسيم 
الــتــحــريــر، قـــال رئــيــس املــلــتــقــى الــديــمــقــراطــي 
»العربي الجديد« إن  الوطني ناصر القدوة، لـ
»هذه الترتيبات ليس لها تأثير، ولن يكتب 
الــتــي يختفي  اللحظة  االســتــمــرار، وفــي  لها 
السياسي،  املشهد  عن  عباس  فيها محمود 
أعتقد أن الطريق يصبح واضحا؛ إما التزام 
بـــالـــقـــانـــون، وإمـــــا تـــوافـــق وطـــنـــي، وكــالهــمــا 
يــجــب أن يــقــود إلـــى انــتــخــابــات، وغــيــر ذلــك 
ال يــوجــد أي خــيــار«. وتــابــع الـــقـــدوة: »هــنــاك 
طــرف أو أطــراف خارجية تحاول أن تفرض 
وضــعــا مــعــيــنــا، لــكــن هـــذا كــلــه غــيــر مستقر، 
وليس مستمرًا، وسيسبب املشاكل«. وحول 
أن هناك  اعتبر  ما يقصده بطرف خــارجــي، 
»احــتــمــاال كــبــيــرا أن هـــذه الــتــرتــيــبــات تــكــون 
بــمــطــلــب إســرائــيــلــي؛ ســــواء مــبــاشــر أو غير 

مباشر، ألن إسرائيل هي من تدير املنطقة«.
ولعل الالفت أيضا أن العادة جرت أن يكون 
قبل  »فتح«  لحركة  املركزية  اللجنة  اجتماع 
التوافق  إذ يتم  اجتماع »تنفيذية املنظمة«، 
عــلــى أي قـــــرار داخـــــل »فـــتـــح« وبـــعـــدهـــا يتم 
أو  املنظمة«  »تنفيذية  اإلعــالن عنه ألعضاء 
فــي اجــتــمــاع الــقــيــادة املــوســع، لــكــن مــا جــرى 
هذه املرة هو العكس تماما، ما ُيفهم على أنه 

تهميش لـ«مركزية فتح«. وحسب املعلومات 
يتم  لم  الجديد«،  »العربي  إلــى  التي وصلت 
نقاش موضوع أمانة سر اللجنة التنفيذية 
ملنظمة التحرير في اجتماع اللجنة املركزية 
»فتح« الــذي عقد يــوم 25 يونيو. وأشــارت  لـ
»الــعــربــي الــجــديــد« إلـــى أن عضو  مــصــادر لـــ
املدني  محمد  فتح  لحركة  املــركــزيــة  اللجنة 
ــبــــاس إعـــــفـــــاءه مــــن مـــهـــامـــه فــي  ــلـــب مــــن عــ طـ
مفوضية التعبئة والتنظيم، وهي املفوضية 
الــذراع  هزيمة  مسؤولية  تحميلها  تــم  التي 
»فـــتـــح« فـــي انــتــخــابــات جــامــعــة  الــطــالبــيــة لــــ
بيرزيت في شهر مايو/أيار املاضي، إضافة 
إلعــفــائــه مــن مــســؤولــيــة لجنة الــتــواصــل مع 
ــبـــاس رفـــض  املــجــتــمــع اإلســـرائـــيـــلـــي. لـــكـــن عـ
: »أنا أثق بك، وستبقى على رأس 

ً
ذلك قائال
مهامك«.

ــا هــــو مــصــيــر  ــيـــس مــــن الــــواضــــح بـــعـــد مــ ولـ
اســتــقــالــة عــضــو الــلــجــنــة املـــركـــزيـــة تــوفــيــق 
الــــــطــــــيــــــراوي مــــــن مـــهـــمـــتـــه مــــــن مـــفـــوضـــيـــة 
ــا  ــابــــات واملـــنـــظـــمـــات الـــشـــعـــبـــيـــة« ومـ ــقــ ــنــ »الــ
يــتــردد حــول »خـــالف الــطــيــراوي مــع رئيس 
ــتـــح مــحــمــد  ــة وعــــضــــو مــــركــــزيــــة فـ ــكـــومـ الـــحـ
والنقابات  املنظمات  ميزانية  حــول  اشتية 
ــاء آخـــريـــن  ــــل أعــــضــ

ّ
ــة، وحــــــول تــــدخ مــــن جـــهـ

النقابات  بانتخابات  املــركــزيــة  اللجنة  فــي 
املهندسني  نقابة  مثل  فتح،  خسرتها  التي 
في  والصيادلة  الغربية،  بالضفة  واألطباء 
 
ً
قطاع غزة التي لم تشارك فيها فتح، فضال

عن نقابة املحامني التي لم تحقق فيها فتح 
اكتساحا كما جرت العادة«.

ما العالقة بخالفة عباس؟

)Getty/عباس في قبرص، يونيو الماضي )دانيل شامكين

عرض زكي على السيسي »نشرة« تنقالت الضباط )العربي الجديد(

الفلسطينية  التحرير  منظمة  تنفيذية  مهام  توزيع  مرحلة  مــرت 
وتقسيمها بسرعة، من دون اعتراض أعضاء اللجنتين المركزية لحركة 
»فتح« والتنفيذية للمنظمة، وسط تساؤالت عن األهداف الحقيقية 

للرئيس محمود عباس من ذلك

خاص

ــرة املـــقـــرة فـــي 2019،  ــيــ الـــدســـتـــوريـــة األخــ
بـــعـــدمـــا ســمــحــت لـــهـــا بـــــــــأدوار ســيــاســيــة 
وفقا للدستور«. وحــول ما إذا كانت تلك 
اإلجراءات الجديدة مرتبطة باألزمة التي 
يــواجــهــهــا الــنــظــام حــالــيــا، بــســبــب تــفــاقــم 
تزايد معدالت  االقتصادية، وسط  األزمــة 
الـــســـخـــط فــــي الـــــشـــــارع املــــصــــري نــتــيــجــة 
تضاعف أســعــار الــخــدمــات والــســلــع، قال 
مـــصـــدر ســـيـــاســـي مــطــلــع عـــلـــى تــفــاصــيــل 
املشاورات السياسية الجارية منذ إطالق 
الــســيــســي الــــدعــــوة لـــلـــحـــوار الـــوطـــنـــي إن 
بشأن  توجس  حالة  في  دائما  »السيسي 
املــحــيــطــني بـــه، بــاســتــثــنــاءات قــلــيــلــة جـــدًا، 
وربـــمـــا يـــكـــون ذلــــك بــحــكــم طــبــيــعــة عمله 
ــرًا لــلــمــخــابــرات الــحــربــيــة«.  ــديـ الـــســـابـــق مـ
وأوضح أن »الصالحيات الواسعة للقوات 
املـــســـلـــحـــة ومـــجـــلـــســـهـــا األعـــــلـــــى، بــخــالف 
ــة واالقــــتــــصــــاديــــة،  ــريـ ــكـ ــعـــسـ الــــجــــوانــــب الـ
تــجــعــل الــســيــســي دائـــمـــا يــســعــى للحفاظ 
عــــلــــى تـــشـــكـــيـــل لـــلـــمـــجـــلـــس خــــــــاٍل مـــــن أي 
لها  أو شخصيات عسكرية  قــوى،  مــراكــز 
تطلعات قيادية، خصوصا في ظل الدور 
ــتـــوري لــلــمــؤســســة بــضــمــان مــدنــيــة  الـــدسـ

الدولة واستقرارها السياسي«.
ــــه »ال يــمــكــن فــصــل  ــر إنـ ــ ــال مـــصـــدر آخـ ــ وقــ
الحركة الــواســعــة فــي إحــالــة قــادة القوات 
وبالتحديد  التقاعد،  إلى  الكبار  املسلحة 
أعــــضــــاء املـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري مـــنـــهـــم، عــن 
الــتــطــورات اإلقليمية الــجــاريــة«. وأضــاف: 
»هـــــنـــــاك هـــــواجـــــس دائـــــمـــــة بـــســـعـــي دول 
خليجية إلقــامــة عــالقــات قــويــة مــع قــادة 
الــقــوات املسلحة الــبــارزيــن، وبــعــض قــادة 
األجـــهـــزة صــاحــبــة الــنــفــوذ، بــحــكــم تــأمــني 
الــســيــاســة تقابل  تــلــك  مــصــالــحــهــم، إال أن 
بـــانـــزعـــاج ال يــمــكــن الــتــعــبــيــر عــنــه بشكل 
ــر لـــتـــلـــك الــــــــــدول، بـــحـــكـــم املـــصـــالـــح  ــبـــاشـ مـ
املــــشــــتــــركــــة مــــعــــهــــا، فــــيــــكــــون الــــــــرد بـــعـــدم 
الـــســـمـــاح بـــاســـتـــمـــرار الــــقــــادة الـــكـــبـــار فــي 
مصدر  ورأى  طــويــلــة«.  لــفــتــرات  مواقعهم 
آخـــر أن »حـــرص السيسي على  ســيــاســي 
إدخــــــــال تـــغـــيـــيـــرات كـــبـــيـــرة عـــلـــى تــشــكــيــل 
املــجــلــس األعــلــى لــلــقــوات املــســلــحــة، يأتي 
فـــي إطــــار كــونــه يــرغــب فـــي الــعــمــل بعيدًا 
عن الضغوط، أو التهديدات، سواء كانت 
داخلية أو خارجية«. وأوضح أنه »ال يثق 
ــد، هـــو املـــســـؤول  ــ ســــوى فـــي شــخــص واحــ
ــذي لــــم يــتــغــيــر مـــنـــذ وصـــولـــه  ــ الـــوحـــيـــد الــ
للحكم، بل زادت صالحياته، وهو رئيس 
األسبق  ومــديــر مكتبه  العامة  املــخــابــرات 

اللواء عباس كامل«.

ــام  ــ ــلــــة، لـــقـــطـــع الــــطــــريــــق أمـ ــتــــرات طــــويــ ــفــ لــ
صناعة مراكز قوى تمثل له إزعاجا على 
أو تهدد صالحياته ونفوذه  مــدى بعيد، 
مصادر  كشفت  الــســيــاق،  وفــي   .

ً
مستقبال

في  واسعة  تغييرات  عن  مصرية خاصة 
التشكيل الحالي للمجلس األعلى للقوات 
املــســلــحــة، مــن املــقــرر اإلعــــالن عنها الــيــوم 
الجمعة، ضمن الحركة الدورية للترقيات 
املــؤســســة العسكرية،  والــتــغــيــيــرات داخـــل 

»النشرة«. واملعروفة بـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  وأكــــــدت املــــصــــادر، لــــ
أنـــه »تــمــت اإلطـــاحـــة بــنــحــو ثــلــث املجلس 
الحالي، وأنه جرى االتفاق على اإلطاحة 
بقائد الجيش امليداني الثاني، الذي يعد 
أكبر تشكيل تعبوي في الشرق األوســط، 
العسكرية،  املركزية  املنطقة  قائد  وكذلك 
منطقة  وقــائــد  الشمالية،  املنطقة  وقــائــد 
ــي الــقــيــادة  ــرق الـــقـــنـــاة الــعــســكــريــة، وهــ شــ
املوحدة ملنطقة شرق القناة والتي تقع في 
املــيــدانــي،  الــثــانــي  الجيش  قــيــادة  نطاقها 
املــيــدانــي، والتي  الــثــالــث  وقــيــادة الجيش 
وتم  بإنشائها،  السيسي  مــن  قـــرار  صــدر 
تعيني رئيس أركان حرب القوات املسلحة 
أول قائد  أســامــة عسكر  الــفــريــق  الــحــالــي 
لــهــا، وذلــــك بــهــدف مــكــافــحــة اإلرهـــــاب في 
بني  والتنسيق  القيادة  وتوحيد  سيناء، 
كــمــا كشفت  الــثــانــي والــثــالــث«.  الجيشني 
الجديدة طاولت  »التعديالت  أن  املصادر 
ــرع ذات الــتــأثــيــر في  ــ ــادة األفــ ــ ــددًا مـــن قـ ــ عـ
ــارت إلـــى أن ذلــك  ــ الـــقـــوات املــســلــحــة«. وأشـ
»يتماشى مع النهج الذي يتبعه السيسي 
منذ توليه مقاليد الحكم في مصر، نظرًا 
العسكرية  املؤسسة  تأثير  حجم  إلدراكـــه 
عــلــى شــكــل ومــســتــقــبــل الــحــكــم فـــي مــصــر، 
بــاعــتــبــارهــا املــؤســســة ذات الــصــالحــيــات 
ــتـــي رســخــتــهــا الــتــعــديــالت  ــة، والـ ــعـ الـــواسـ

القاهرة ـ العربي الجديد

أكـــــــــدت مـــــصـــــادر عـــســـكـــريـــة مــــصــــريــــة أن 
االجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح 
ــع الـــفـــريـــق أول مــحــمــد زكـــي،  الــســيــســي مـ
القائد العام للقوات املسلحة وزير الدفاع 
ــاج الــحــربــي، يـــوم الــجــمــعــة فـــي 24  ــتـ واإلنـ
املــاضــي، شهد تصديق  يونيو/ حــزيــران 
الــرئــيــس عــلــى حــركــة الــتــنــقــالت الــجــديــدة 
ــت  ــ ــحـ ــ ــة. وأوضـ ــحــ ــلــ ــســ ــوات املــ ــ ــ ــقـ ــ ــ داخـــــــــل الـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »وزيــر  املــصــادر، لـــ
الـــدفـــاع عــــرض عــلــى رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
النشرة الخاصة بحركة تنقالت الضباط 
واملحالني إلى التقاعد من أجل التصديق 
ــلـــى لــلــقــوات  عــلــيــهــا، بــصــفــتــه الــقــائــد األعـ
»النشرة  أن  املصادر  وأضافت  املسلحة«. 
تــصــدر فـــي األول مـــن يــولــيــو/ تــمــوز من 
كــل عــــام، لــكــن يــتــم إبــــالغ الــضــبــاط قبلها 
الــجــديــدة مــن أجـــل االســتــعــداد  بأماكنهم 
للتنفيذ مباشرة عند صدورها«. ولفتت 
إلــى أن »الــطــابــع الــعــام الــذي أصبح يميز 
نشرة القوات املسلحة في الفترة األخيرة، 
هــو االســتــغــنــاء عــن الــكــثــيــر مــن الــضــبــاط 
حــتــى فـــي الـــرتـــب الــصــغــيــرة، مــثــل الــرائــد 
واملقدم«. وأشارت املصادر، إلى أنه »حتى 
املسلحة  الــقــوات  داخــل  الكبيرة  املناصب 
التي كــان يشغلها عــادة ضباط من ذوي 
اللواء، أصبح يشغلها  العليا مثل  الرتب 
ــب أدنــــــــــى، مــــثــــل الــعــقــيــد  ــ ــ ضــــبــــاط مـــــن رتـ
والــعــمــيــد«. وأوضــحــت أن ســبــب ذلـــك هو 
املسلحة  للقوات  العامة  القيادة  »سياسة 
الضباط  من  كبير  بعدد  االحتفاظ  بعدم 
ذوي الرتب العليا في الخدمة، واالستغناء 
عنهم أوال بــأول«. ووفق مراقبني، يحظى 
قــلــيــلــون بــثــقــة الــســيــســي ضــمــن الـــدائـــرة 
سياسة  يتبنى  إذ  بـــه،  املحيطة  الضيقة 
قــائــمــة عــلــى عــــدم الــســمــاح بــبــقــاء أي من 
أصحاب املناصب الحساسة في مواقعهم 
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ال مدد طويلة للقادة البارزين
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رئاسة العراق: ال اتفاق كرديًا على مرشح1 نوفمبر... خامس انتخابات إسرائيلية في 4 سنوات
غزة ـ صالح النعامي

 نفسه وإجراء 
ّ

قرر الكنيست اإلسرائيلي حل
الـــعـــامـــة املـــبـــكـــرة فـــي األول من  االنـــتـــخـــابـــات 
الــثــانــي املــقــبــل، فيما أعلن  نــوفــمــبــر/تــشــريــن 
تسليم  قبل  بينت،  نفتالي  الحكومة  رئيس 
إلــى وزيــر الخارجية يئير لبيد، أنه  منصبه 
املقبلة. وصــّوت  االنتخابات  فــي  يترشح  لــن 
أعضاء الكنيست، أمس الخميس، بالقراءتني 
الذي  القانون  على مشروع  والثالثة  الثانية 
موعدًا  الــثــانــي  نوفمبر/تشرين  مطلع  حــدد 
إلجـــــراء االنــتــخــابــات املـــبـــكـــرة، حــيــث أيــــد 92 
نائبا مــن أصــل 120 الــقــانــون. وقــد جــاء هذا 
الــتــطــور بــعــد أن أســـقـــط الــكــنــيــســت مــشــروع 
قانون تقدمت به املعارضة نص على إجراء 
االنـــتـــخـــابـــات فـــي الـــخـــامـــس والـــعـــشـــريـــن من 
أكــتــوبــر/تــشــريــن األول املــقــبــل، حــيــث أيـــدت 
»الــقــائــمــة املــشــتــركــة«، بــرئــاســة الــنــائــب أيمن 
ــانـــون الـــــذي تــقــدمــت به  ــقـ عــــــودة، مـــشـــروع الـ
ــــذي نـــص على  ــزاب االئـــتـــالف الــحــاكــم والـ ــ أحـ

إجرائها في األول من نوفمبر املقبل.
وبعد التصويت على حل الكنيست ودخول 
لبيد منصب  تــولــى  التنفيذ،  الــقــانــون حــّيــز 
أعلن  الـــذي  لبينت،  الــحــكــومــة، خلفا  رئــيــس 
ــابـــات املــقــبــلــة،  ــتـــخـ ــه لــــن يـــتـــرشـــح فــــي االنـ ــ أنـ
الــــوزراء  رئــيــس  منصب  سيتولى  أنـــه  علما 
البديل، خالل الحكومة االنتقالية، وسيكون 
مسؤواًل عن مواجهة امللف النووي اإليراني. 
ــالـــت هــيــئــة الـــبـــث اإلســـرائـــيـــلـــيـــة، بحسب  وقـ
أول رحلة  إن  الخميس،  أمــس  »األنـــاضـــول« 
ستكون  الــجــديــد  بمنصبه  للبيد  خــارجــيــة 

بغداد ـ زيد سالم

ــاعـــات مــتــتــالــيــة  ــمـ ــتـ ــن عـــقـــد اجـ ــم مــ ــرغــ عـــلـــى الــ
بــني الــحــزبــني الــكــرديــني فــي الــعــراق )االتــحــاد 
الكردستاني(  الديمقراطي  والحزب  الوطني 
ملف  لبحث  املاضية،  الثالثة  األسابيع  خالل 
أغــلــب  أن  الـــجـــمـــهـــوريـــة، إال  ــة  رئــــاســ مــنــصــب 
أن  إلـــى نتيجة، وال سيما  لــم تــصــل  الــجــهــود 
كـــل طـــــرٍف مــنــهــمــا مــتــمــســك بــمــرشــحــه، الـــذي 
ُيــعــتــبــر »كــــرديــــا« وفــــق مـــعـــادلـــة املــحــاصــصــة 
الــحــزبــيــة والــقــومــيــة، املــعــمــول بــهــا فــي الــبــالد 
منذ االحتالل األميركي عام 2003. ولم تشفع 
الوساطات التي دخلت على خط هذه األزمة، 
والـــتـــي بــاتــت تــمــثــل خــرقــا لــلــُمــهــل واملــواعــيــد 
الدستورية، من قبل قوى »اإلطار التنسيقي«، 
الــســيــاســي لتشكيل  تـــصـــدرت املــشــهــد  الـــتـــي 
الحكومة الجديدة، بعد انسحاب زعيم »التيار 
الصدري« مقتدى الصدر وتقديم نواب كتلته 
اســتــقــاالتــهــم الــجــمــاعــيــة مــن مــجــلــس الــنــواب. 
ومع تقّدم الوقت، يزداد حزب االتحاد الوطني 
في  السليمانية  مــديــنــة  حــاكــم  الــكــردســتــانــي، 

إيمانويل  الرئيس  للقاء  فرنسا  إلــى  قريبا 
م 

ّ
وتسل تسليم  مــراســم  واقتصرت  مــاكــرون. 

ــوزراء فــي إســرائــيــل، على  ــ منصب رئــيــس الـ
عـــــدد مــــحــــدود مــــن املــــشــــاركــــني، فــــي مــكــتــب 
رئـــاســـة الـــحـــكـــومـــة، بـــالـــقـــدس املــحــتــلــة. ولــم 
ــــوزراء أســبــاب عقد  يــوضــح مكتب رئــيــس الـ
مــراســم ضيقة، بعد عــدة ســاعــات على قــرار 
 نفسه. وذكــر، في بيان: »عقد 

ّ
الكنيست حل

ــتــــه، نــفــتــالــي  رئـــيـــس الــــــــوزراء املــنــتــهــيــة واليــ
الــوزراء الجديد يائير لبيد،  بينت، ورئيس 
ــم 

ّ
الــخــمــيــس )أمــــــس(، مـــراســـم تــســلــيــم وتــســل

ــنـــصـــب رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء بــــحــــضــــور عــــدد  مـ
مـــحـــدود مـــن املـــشـــاركـــني، فـــي مــكــتــب رئــيــس 
الــوزراء بالقدس«. وأضــاف: »حضر املراسم 

التقارب  على تشكيل حكومة مستقرة رغم 
الــكــبــيــر فــــي مــنــطــلــقــاتــهــا مــــن الــــصــــراع مــع 

الشعب الفلسطيني.
واتهم رئيس املعارضة بنيامني نتنياهو، في 
كلمة أمام الكنيست قبيل التصويت على حله، 
لبيد بأنه سيسعى لتشكيل حكومة باالعتماد 
على التحالف مع »القائمة املوحدة« برئاسة 
منصور عباس و»القائمة املشتركة« برئاسة 
أيمن عودة. وقال إن »الحكومة الوحيدة التي 
بوسع لبيد تشكيلها هي تلك التي تقوم على 
دعم اإلخوان املسلمني والقائمة املشتركة، وقد 
توصل بالفعل إلى اتفاق معهم، ألنه ال يوجد 
له بديل آخر«. وزعم أنه هو القادر على تشكيل 
حكومة  ومسؤولة،  مستقرة  »وطنية  حكومة 
تعيد االحــتــرام إلســرائــيــل«. ولــم يكد يتم حل 
إطــالق  إلــى  نتنياهو  ســـارع  حتى  الكنيست، 
االنتخابية. وقــال ملتسوقني في مركز  حملته 
تجاري في القدس املحتلة، أمس الخميس، إن 
الـــذي حمل حكومة  ارتــفــاع األســعــار  معالجة 
»السيئة« مسؤوليته، ستكون »مهمته  بينت 
األولـــــى« بــعــد عــودتــه إلـــى الــســلــطــة. ومـــع حل 
الكنيست، سيتم، حتى انتخاب واحد جديد، 
ــلـــي عــلــى  ــيـ ــانـــون اإلســـرائـ ــقـ تـــمـــديـــد تــطــبــيــق الـ
املــســتــوطــنــني فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة املــحــتــلــة، 
املــعــروف بقانون »يــهــودا والــســامــرة«، والــذي 
الغربية  الضفة  فــي  املستوطنني  حياة  ينظم 
ــق الـــقـــانـــون املـــدنـــي اإلســرائــيــلــي،  املــحــتــلــة وفــ
بها  املعمول  العسكرية  األنظمة  وفــق  وليس 
في الضفة الغربية املحتلة. وكان بينت أعلن، 
في 20 يونيو/حزيران املاضي، موافقته على 
مبكرة.  النــتــخــابــات  والـــذهـــاب  الكنيست  حــل 

ــراق، تــمــســكــا بــمــرشــحــه،  ــعـ إقــلــيــم كــردســتــان الـ
في  صالح،  برهم  الحالي  الجمهورية  رئيس 
مــقــابــل تمسك الــحــزب الــديــمــقــراطــي )بــزعــامــة 
ــل،  ــيــ ــــي أربــ ــم فـ ــاكــ ــي( الــــحــ ــ ــارزانــ ــ ــبــ ــ ــ مـــســـعـــود ال
ــر أحــــمــــد. ويــــؤكــــد مـــســـؤولـــون  ــبـ بــمــرشــحــه ريـ
سياسيون في أربيل والسليمانية أن السبب 
الرئيس فــي عــدم التوصل إلــى اتــفــاق، انعدام 
الثقة بني الحزبني إلى جانب شخصنة الجزء 
املتعلق برفض البارزاني تجديد والية برهم 
صــالــح. وأكــد سياسي كــردي بــارز فــي أربيل، 
ر 

ّ
»العربي الجديد«، تعث طلب عدم ذكر اسمه، لـ

املفاوضات مرة أخرى حول ملف االتفاق على 
مهاجمة   

ّ
أن اعتبر  لكنه  الــجــمــهــوريــة.  رئــيــس 

الصدر للرئيس برهم صالح واتهامه برفض 
تــوقــيــع قـــانـــون تــجــريــم الــتــطــبــيــع مـــع الــكــيــان 
الــصــهــيــونــي، صــّبــا فــي جــانــب أربــيــل املــصــرة 
ــالــــح. وكـــشـــف عــــن مـــســـاٍع  عـــلـــى اســــتــــبــــدال صــ
لــزعــيــم االتــحــاد الــوطــنــي الــكــردســتــانــي، بافل 
الــطــالــبــانــي، »لــتــضــمــني مــلــفــات داخـــل اإلقليم 
الديمقراطي حيال  الحزب  في مفاوضاته مع 
منصب رئاسة الجمهورية«. في السياق، قال 
صالح  الكردستاني  الــوطــنــي  االتــحــاد  عضو 
فــقــي، إن حــزبــه »مــتــمــســك بــمــرشــحــه الشرعي 
املعمول  السياسية  املــبــادئ  وفــق  والــقــانــونــي 
بها في البالد، وهو برهم صالح الذي يحظى 
ــــاط  بــاملــقــبــولــيــة لـــدى جــمــيــع األحـــــزاب واألوسـ
الـــســـيـــاســـيـــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة«. وأوضـــــــح فــقــي 
فــي حــديــٍث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن »هناك 
بــعــض األحــــزاب فــي إقــلــيــم كــردســتــان وأخـــرى 
فـــي بـــغـــداد، تــســعــى لــالحــتــيــال عــلــى االتــحــاد 
الـــوطـــنـــي، ومـــنـــع حــصــولــه عــلــى االســتــحــقــاق 

االنــتــخــابــي الــخــاص بـــه، كــذلــك فــإنــهــا تسعى 
للنيل من الجهود الكبيرة التي يبذلها برهم 
صـــالـــح فـــي ســبــيــل تــثــبــيــت االســـتـــقـــرار الـــذي 
تحقق خالل فترة وجوده في رئاسة الدولة«. 
وأضـــاف أن »االتــحــاد دخــل فــي مباحثات مع 
الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي الـــكـــردســـتـــانـــي، لبحث 
ــلـــيـــم، وأيــضــا  الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي يـــمـــّر بــهــا اإلقـ
مــلــف رئــيــس الــجــمــهــوريــة، لــكــن فــي الــواقــع لم 
ــى أي نــتــيــجــة، ألن الــحــزب  يـــجـــِر الـــتـــوصـــل إلــ
الديمقراطي الكردستاني يريد السيطرة على 
املنصب، بحجة أنه حصل على أعلى األصوات 
في االنتخابات التشريعية األخيرة«. وأكد أن 
الــحــوار لم يغلق بعد، وهناك مبادرات  »بــاب 
التنسيقي  اإلطـــار  تحالف  قبل  مــن  سياسية 
بــهــدف تهدئة الــتــوتــر بــني الــطــرفــني مــن جهة، 
ــن جـــهـــة ثــانــيــة،  وتـــقـــديـــم مـــرشـــحـــني اثـــنـــني مــ
لــكــن بــكــل األحـــــــوال ســيــتــوصــل الـــحـــزبـــان في 
ــغــــداد فــي  ــفــــاق قـــبـــل زيـــــــارة بــ ــى اتــ ــ الـــنـــهـــايـــة إلـ
الجمهورية«.  رئــيــس  على  التصويت  جلسة 
فــي املــقــابــل، أكـــد عــضــو الــحــزب الــديــمــقــراطــي 
ــي، مــــهــــدي عـــبـــد الــــكــــريــــم، عـــدم  ــانــ ــتــ ــردســ ــكــ الــ
توصل الحزبني إلى أي اتفاق واضح املعالم، 
رئيس  الــخــاص بمنصب  املــرشــح  بخصوص 

الجمهورية. وأوضــح في حديٍث مع »العربي 
الجديد«، أن »كال الحزبني متمسك بمرشحه، 
هـــــذه، يعني  االنــــســــداد  ــمـــرار حـــالـــة  ــتـ اسـ وأن 
أن الــحــزبــني ســيــذهــبــان إلـــى بــغــداد منفردين 
الــتــصــويــت عــلــى مجلس  بــمــرشــحــيــهــمــا، وأن 
ــواب ســـيـــكـــون عــلــنــيــا، لـــكـــن هـــنـــاك خــشــيــة  ــنــ الــ
حقيقية من املؤامرات التي قد تعيد سيناريو 
اإلقصاء ملرشح الحزب الكردستاني كما حدث 
مــع مرشحنا عــام 2018 فـــؤاد حــســني«. وكــان 
الــتــحــالــف الــســيــاســي الــثــالثــي »إنـــقـــاذ وطـــن«، 
الذي تألف من »التيار الصدري«، و»السيادة«، 
حاول  الكردستاني«،  الديمقراطي  و»الــحــزب 
تحقيق أغلبية الثلثني النعقاد جلسة اختيار 
رئيس الجمهورية، بهدف تمرير مرشحه ريبر 
التنسيقي«  »اإلطــــار   

ّ
أن إال  للمنصب،  أحــمــد 

وحــلــفــاءه عــرقــلــوا انــعــقــادهــا. مــن جهته، لفت 
مــحــمــد الـــصـــيـــهـــود، وهــــو نـــائـــب عـــن ائــتــالف 
»دولة القانون«، الذي ينضوي ضمن »اإلطار 
»العربي الجديد« إلى  التنسيقي«، في حديٍث لـ
لتقريب  حاليا  يسعى  التنسيقي  »اإلطـــار  أن 
وجهات النظر«. بدوره، رأى الباحث عبد الله 
الركابي، أن »الحزب الديمقراطي الكردستاني 
قــد يتنازل وفــق تسوية مــع االتــحــاد الوطني 
ملنصب رئــيــس الــجــمــهــوريــة، إذا قـــّدم األخــيــر 
آخــر، غير برهم صالح، لكن االتحاد  مرشحا 
ال يــمــلــك غـــيـــر صـــالـــح الــــــذي ال يــحــظــى بـــأي 
البارزاني«. واعتبر في حديٍث مع  لدى  قبول 
»العربي الجديد«، أن »هــذه األزمــة قد تنتهي 
يوليو/تموز  9 و12  )بــني  بعد عيد األضحى 
ــالــــي(، والـــســـيـــنـــاريـــو األقـــــــرب هــــو عـــرض  الــــحــ

مرشحني اثنني على مجلس النواب«.

كبار مسؤولي مكتبي بينت ولبيد، وأفراد 
عائلتيهما«.

ــات املـــقـــبـــلـــة  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــة االنـ ــ ــولـ ــ ــــون جـ ــكـ ــ ــتـ ــ وسـ
أقل  جرى في إسرائيل في 

ُ
ت التي  الخامسة 

ــة  ــــع ســـنـــوات، بــســبــب تـــواصـــل األزمــ مـــن أربـ
الــســيــاســيــة وعـــجـــز األحـــــــزاب عـــن الــتــوافــق 

وحــيــنــهــا، أكـــد بينت أنـــه اضــطــر التــخــاذ قــرار 
قانونية«  »فوضى  من  الكنيست تحسبا  حل 
قد تشهدها إسرائيل، بعد أن منيت الحكومة 
في  فشلت  بعدما  إضــافــيــة،  برملانية  بهزيمة 
تــمــريــر تـــمـــديـــد. وكـــــان صــــــّوت، فـــي 7 يــونــيــو 
ــوًا مــــن أعــــضــــاء الــكــنــيــســت  املــــاضــــي، 52 عـــضـ
لــصــالــح الـــقـــانـــون، فــيــمــا عـــارضـــه 58 عــضــوًا، 
وغيداء  غنايم  مــازن  الكنيست  عضوا  بينهم 
ــنـــاوي زعـــبـــي، وهــمــا مـــن كــتــلــتــي االئــتــالف  ريـ
غــنــايــم لحزب  إذ ينتمي  الــحــالــي،  الــحــكــومــي 
الــقــائــمــة املـــوحـــدة بــرئــاســة مــنــصــور عــبــاس، 
بــيــنــمــا تــنــتــمــي غـــيـــداء ريـــنـــاوي زعــبــي لــحــزب 

ميرتس اليساري.
وكــــانــــت لـــجـــنـــة بـــرملـــانـــيـــة مـــكـــونـــة مــــن نــــواب 
للمعارضة واالئتالف الحاكم، أقرت في وقت 
سابق هذا األسبوع حل الكنيست مساء أمس 
األول األربعاء. لكن تم تأجيل هذا التصويت 
بــســبــب مــنــاقــشــات طــويــلــة فــي املــجــلــس حــول 
مــشــاريــع قــوانــني يــريــد الــنــواب تمريرها قبل 
األربــعــاء  مناقشات مساء  ذروة  وكــانــت  حله. 
ــه لــن يــكــون مرشحا  املــاضــي إعــــالن بــيــنــت أنـ
في االنتخابات املقبلة. وقال بينت: »ال أنوي 
الترشح في االنتخابات املقبلة لكنني سأبقى 
جنديا مخلصا لهذا البلد، الذي خدمته طوال 
حــيــاتــي كــجــنــدي وضـــابـــط ووزيــــــر ورئــيــس 
للوزراء«، مؤكدًا تسليمه قيادة حزبه »يمينا« 
لــــوزيــــرة الــداخــلــيــة الــحــالــيــة أيــلــيــت شــاكــيــد. 
للديمقراطية«  إسرائيل  »معهد  رئيس  وقــال 
يــوحــانــان بليسنر، لــوكــالــة »فــرانــس بـــرس«، 
إن قرار حل الكنيست سلط مزيدًا من الضوء 

على »واقع إسرائيل شديد االستقطاب«. أعلن بينت أنه لن يترشح في االنتخابات اإلسرائيلية المقبلة )أحمد غرابلي/فرانس برس(

تقريرمتابعة

أعلن نتنياهو أن معالجة 
ارتفاع األسعار ستكون 

»مهمته األولى«

مهاجمة الصدر 
لصالح صبّت لمصلحة 

الحزب الديمقراطي

لم يتفاهم الحزبان 
الكرديان في العراق، 

االتحاد الوطني والحزب 
الديمقراطي الكردستاني، 

على مرشح توافقي 
لرئاسة الجمهورية
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سياسة

  شرق
      غرب
بايدن يؤيد بيع تركيا 

طائرات »إف 16« 
الرئيس األميركي جو بايدن،  أعلن 
فــي ختام قمة  فــي مؤتمر صحافي 
حــلــف شــمــال األطــلــســي فـــي مــدريــد 
أمــــس الــخــمــيــس، أنــــه أبـــلـــغ نــظــيــره 
ــان بــأن  ــ ــ الــتــركــي رجــــب طــيــب أردوغـ
واشــنــطــن يــجــب أن تــبــيــع مــقــاتــالت 
لــكــن  ــرة،  ــ ــقـ ــ ألنـ  »16 »إف  طـــــــراز  مــــن 
ــقــــة مــن  تـــنـــفـــيـــذ ذلــــــك يـــحـــتـــاج ملــــوافــ
أن  اعــتــقــاده  عــن  معربا  الكونغرس، 
الصفقة.  على  سيوافق  الكونغرس 
إف  مقاتالت  بيع  »علينا  وأضـــاف: 
من  أسطولها  وتحديث  لتركيا   16
هذه املقاتالت، وعكس ذلك ليس من 

مصلحتنا«.
)رويترز، األناضول(

نصف األميركيين يرون أنه 
يجب محاكمة ترامب

ــر اســــتــــطــــالع لــــــلــــــرأي، أجـــــــراه  ــ ــهـ ــ أظـ
ــــرس- نــــورك  مـــركـــز »أســـوشـــيـــيـــتـــد بــ
ألبـــحـــاث الــــشــــؤون الـــعـــامـــة« ونــشــر 
ــيـــس، أن نـــحـــو نــصــف  ــمـ ــــس الـــخـ أمــ
األمـــيـــركـــيـــني يـــعـــتـــقـــدون أنـــــه يــجــب 
تــوجــيــه تــهــم إلـــى الــرئــيــس الــســابــق 
دونـــالـــد تـــرامـــب )الــــصــــورة( بسبب 
مــبــنــى  ــى  ــلــ عــ ــــوم  ــــجـ ــهـ ــ الـ ــي  ــ فــ دوره 
الـــكـــابـــيـــتـــول، فــــي 6 يـــنـــايـــر/كـــانـــون 
الثاني 2021. ووجــد االستطالع أن 
48 فــي املــائــة مــن األمــيــركــيــني يــرون 
لترامب  اتــهــامــات  أنــه يجب توجيه 
األحــــــــداث،  ــذه  ــ هــ فــــي  دوره  بـــســـبـــب 

بينما رأى 31 في املائة عكس ذلك.
)أسوشييتد برس(

إثيوبيا: مقتل 340 شخصًا 
في أوروميا في يونيو

ــــم رئـــيـــس  ــــاسـ ــتــــحــــدثــــة بـ ــنــــت املــ ــلــ أعــ
الوزراء اإلثيوبي بيلني سيوم، أمس 
شــخــصــا   340 نـــحـــو  أن  الـــخـــمـــيـــس، 
قتلوا في الجزء الغربي من منطقة 
يونيو/  18 في  اإلثيوبية  أورومــيــا 
ــالــــت ســـيـــوم:  حــــزيــــران املــــاضــــي. وقــ
من  تلقيتها  الــتــي  للبيانات  »وفــقــا 
ــلـــغ عـــدد  ــقـــد بـ مــنــطــقــة أورومــــــيــــــا، فـ
عليهم  التعرف  تم  الذين  الضحايا 
حتى اآلن 338 شخصا«، مضيفة أن 
من بني الضحايا قتلى من عرقيات 
ــوز.  ــ ــ ــومـ ــ ــ األورومـــــــــــــــــو وأمــــــــهــــــــرة وجـ
واتــهــمــت »جــيــش تــحــريــر أورومــــو« 
بالوقوف وراء عمليات القتل، وهو 

ما كانت الجماعة نفته سابقا.
)رويترز(

الفيليبين: ماركوس 
جونيور يشيد 

بديكتاتورية والده

مـــاركـــوس جونيور  فــرديــنــانــد  أدى 
ــاتــــور  ــتــ ــكــ )الــــــــــصــــــــــورة(، نــــجــــل الــــديــ
الــفــيــلــيــبــيــنــي الــــســــابــــق فـــرديـــنـــانـــد 
ــيـــال  ــانـ ــتــــحــــف مـ مــــــــاركــــــــوس، فــــــي مــ
ــــس الـــخـــمـــيـــس، الــيــمــني  الـــوطـــنـــي أمـ
الـــدســـتـــوريـــة رئــيــســا لـــلـــبـــالد، خلفا 
لــــــرودريــــــغــــــو دوتــــــيــــــرتــــــي. وأشــــــــاد 
ــده  والـ بــعــهــد  الفيليبيني  الــرئــيــس 
الذي حكم البالد قرابة ثالثة عقود. 
وقـــال مــاركــوس جــونــيــور، الـــذي تم 
ألـــف عــنــصــر أمـــن لحماية  نــشــر 15 
تنصيبه رئيسا، »عرفت في املاضي 
 رأى كم هي قليلة األمور التي 

ً
رجال

تــم إنــجــازهــا مــنــذ االســتــقــالل، وقــام 
بتحقيقها«.

)فرانس برس(

نيجيريا: مسلحون 
يخطفون 4 عمال 

صينيين 
ــلـــي في  أعـــلـــن مـــفـــوض األمـــــن الـــداخـ
والية النيجر في نيجيريا إيمانويل 
إن مسلحني  الخميس،  أمــس  عــمــر، 
ــددًا مــــن الــــنــــاس وخــطــفــوا  ــ قـــتـــلـــوا عــ
ــيـــني وبـــعـــض  ــنـ ــيـ ــال صـ ــ ــمـ ــ ــة عـ ــ ــعــ ــ أربــ
على  في هجوم  املحليني،  املوظفني 
منجم بــالــواليــة الــواقــعــة فــي شمال 
غرب البالد. ولم يتضح بعد هوية 
ــة الــتــي  مــنــفــذي الــهــجــوم فـــي الـــواليـ
ينفذون  مسلحني  أن  عنها  ُيــعــرف 

هجمات على القرى فيها.
)رويترز(

لندن ــ ديمة ونوس

ــاد رئـــيـــس الـــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــي بـــوريـــس  ــ عـ
جــونــســون إلـــى بــريــطــانــيــا، أمـــس الــخــمــيــس، 
بـــعـــد زيــــــــارات رســـمـــيـــة اســـتـــغـــرقـــت أســبــوعــا 
ُعقدت  حيث  وإسبانيا،  وأملانيا  روانـــدا  إلــى 
الــكــومــنــولــث في  قــمــم دول  بــفــتــرات متعاقبة 
كيغالي والــــدول الــســبــع فــي بــافــاريــا وحلف 
شمالي األطلسي في مدريد، في وقت يواجه 
ــه. وعــلــى  ــ ــــؤدي لـــإطـــاحـــة بـ ــرًا قــــد يــ فـــيـــه خـــطـ
الــرغــم مــن أن هـــذه الـــزيـــارات ومـــا رافــقــهــا من 
ــثـــمـــرة« جــمــعــتــه بـــزعـــمـــاء الــعــالــم  ــاءات »مـ ــقــ لــ
ات حساسة قد 

ّ
وبالفاعلني الدوليني في ملف

لم تعفه  أنها  إال  السياسية،  املــعــادالت  تغّير 
النهائية  من تمّرد داخلي قد تكون مالمحه 

قرر مجلس األمن الدولي، مساء أول من أمس 
املتحدة  األمـــم  بعثة  مهمة  تــمــديــد  ــاء،  ــعـ األربـ
للسالم في مالي ملدة عام، من دون دعم جوي 
فرنسي كما في املاضي. وتبنى املجلس قرارًا 
صاغته فرنسا ويقضي بتمديد مهمة البعثة 
بــأغــلــبــيــة   ،2023 يـــونـــيـــو/حـــزيـــران   30 حــتــى 
13 صــوتــا مــن أصـــل 15، مــع امــتــنــاع روســيــا 
التصويت. وأوضــحــت موسكو  والــصــني عــن 
أنــهــا امــتــنــعــت عــن الــتــصــويــت بسبب »صيغ 
تــدخــلــيــة« فــي الــنــص بــشــأن حــقــوق اإلنــســان 
إبقاء  القرار على  املالية. وينص  السيادة  مع 
القوة العاملة الحالية )13289 جنديا و1920 
شرطيا(، ويدعو جنود حفظ السالم إلى دعم 
تطبيق اتفاق السالم املوقع في 2015، وانتقال 
ــودة ســلــطــة الــــدولــــة فـــي وســط  ــ ســـيـــاســـي، وعــ
الـــبـــالد وحــمــايــة املــدنــيــني وحـــقـــوق اإلنـــســـان. 

كوبنهاغن ــ سامر إلياس

ــي فـــالديـــمـــيـــر بــوتــني  ــ ــروسـ ــ أنــــهــــى الـــرئـــيـــس الـ
جولة خارجية هــي األولـــى مــن نوعها لــه منذ 
بــدايــة الــحــرب الــروســيــة على أوكــرانــيــا فــي 24 
املــاضــي، شملت طاجيكستان  فبراير/ شباط 
بحث  على  تركيزه  الفتا  وبــدا  وتركمانستان. 
الـــعـــالقـــات الــثــنــائــيــة والــقــضــايــا االقــتــصــاديــة 
ــبــه الــحــديــث عــن أوكــرانــيــا 

ّ
والــســيــاســيــة، وتــجــن

فـــي الـــجـــزء الــبــروتــوكــولــي مـــن مــبــاحــثــاتــه مع 
ــمـــون، في  الــرئــيــس الــطــاجــيــكــي إمــــام عــلــي رحـ
املحطة األولــى يــوم الثالثاء املاضي، وخطابه 
الــرســمــي أمـــام قـــادة الــبــلــدان املــطــلــة عــلــى بحر 
قزوين الذي استضافته العاصمة التركمانية 
عشق أبــــاد، األربــعــاء املــاضــي، تــزامــنــا مــع قمة 
تاريخية لحلف شــمــال األطــلــســي فــي مــدريــد، 
والسويد  فنلندا  انضمام  على  املوافقة  قــررت 
ــا كــالــتــهــديــد  ــيـ ــى »الـــنـــاتـــو«، ووضـــعـــت روسـ إلــ
األكبر لدول الحلف. والتقى بوتني قادة إيران 
وأذربيجان وتركمانستان على هامش القمة، 
وتــركــز الــبــحــث فــيــهــا عــلــى مــجــاالت الــتــعــاون، 
ــانــــات الـــرســـمـــيـــة الــــــصــــــادرة عــن  ــيــ ــبــ حـــســـب الــ
الكرملني. ويمكن النظر إلى زيارة طاجيكستان 
غياب  عــن  للتعويض  بروتوكولية  أنــهــا  على 
بوتني، في سبتمبر/ أيلول املاضي، عن حضور 
قمتني مهمتني استضافتهما دوشنبه، وهما 
قمتا منظمة معاهدة األمن الجماعي ومنظمة 
شنغهاي لــلــتــعــاون. ولــكــن الـــزيـــارة فــي الوقت 
ذاته تؤكد أن روسيا ستحافظ على وجودها 
في الصراع على قلب آسيا بني القوى الدولية، 
وتــعــمــل عــلــى إجـــهـــاض املـــحـــاوالت األمــيــركــيــة 
لتوسيع نفوذها في طاجيكستان، بعد تكثيف 
املــســؤولــني األمــيــركــيــني زيـــاراتـــهـــم لــدوشــنــبــه، 
ــد الـــجـــيـــش الــطــاجــيــكــي  ــ ــزويـ ــ ــن تـ ــ وتــــقــــاريــــر عـ
بــمــروحــيــات، ومـــعـــدات، ومـــحـــاوالت واشنطن 
بناء وجــود دائــم لها بالقرب مــن أفغانستان، 
بعد انسحابها في صيف العام املاضي وعودة 

حركة »طالبان« إلى الحكم.
ــام روســــــيــــــا بــــإقــــنــــاع  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ وبــــــــــدا واضــــــحــــــا اهـ

بـــأن مستقبله  تــشــي  املــعــطــيــات  لــكــن  مبهمة، 
السياسي يواجه خطرًا حقيقيا هذه املرة.

ــثـــالث، شــهــد حــزب  ــارات الـ ــزيــ ــوازاة الــ ــ وفـــي مــ
ثــالث خــطــوات جديدة  والــبــرملــان  املحافظني 
كلها.  تــجــاوزهــا  جــونــســون  عــلــى  سيصعب 
وتـــســـعـــى قـــائـــمـــة مــــن املـــتـــمـــّرديـــن فــــي حــزبــه 
التنفيذية  الــلــجــنــة  مــقــاعــد  عــلــى  لــالســتــيــالء 
الـــبـــالـــغ عـــددهـــا 18 مــقــعــدًا فـــي لــجــنــة 1922 

»حزب املحافظني«. لـ
األسابيع  خــالل  ســـّري  اقــتــراع  كما سيجرى 
الثالثة املقبلة الختيار األعضاء التنفيذيني، 
الحزب  قواعد  تغيير  بمقدورهم  سيكون  إذ 
مــرور  قبل  الثقة  على  ثــان  ــراء تصويت  وإجــ
ــــذي نــجــا منه  ــام عــلــى الــتــصــويــت األول الـ عــ
ــمـــرديـــن  ــتـ ــة املـ ــمـــوعـ جــــونــــســــون. وتــــجــــد مـــجـ
ممارستها  عبر  بجونسون  اإلطــاحــة  فرصة 
لــصــالحــيــاتــهــا فــي تغيير قــواعــد الــحــزب لو 
التنفيذية.  اللجنة  إلــى  الــوصــول  استطاعت 
ــلـــن خــمــســة نــــواب  ــذه الـــلـــحـــظـــة، أعـ ــ ــتـــى هـ وحـ
أعــضــاء  ملــنــاصــب  الــتــرشــح  نيتهم  محافظني 
مــن بني  وكـــانـــوا  لــجــنــة 1922،  فــي  تنفيذيني 
املنتقدين علنا لسياسة زعميهم في التعامل 

مع تبعات خرقه للقانون.
وهــــــؤالء الــخــمــســة هــــم: وزيـــــر »بــريــكــســت« 
الــســابــق ستيف بــيــكــر، والــنــائــب الــبــرملــانــي 
أندرو بريدجن، والنائب آرون بيل، والنائب 

ويطلب النص من األمني العام لألمم املتحدة 
الثاني  يناير/كانون  بحلول  تقريرًا  يقدم  أن 
املقبل، من أجل تكييف شكل البعثة ودراسة 
تـــطـــور عــالقــاتــهــا مـــع املــجــمــوعــة الــعــســكــريــة 
ــد أكـــــدت مطلع  ــانـــت بـــامـــاكـــو قـ الـــحـــاكـــمـــة. وكـ
الشهر املاضي، أنه من غير الــوارد أن تسمح 
الفرنسي  الجيش  ينسحب  بينما  لــبــاريــس، 
مـــن مـــالـــي، بــمــواصــلــة الــعــمــل عــلــى أراضــيــهــا 
بطائراتها املتمركزة في تشاد. وترفض مالي 
مغادرة القوات األجنبية من الباب لتعود من 
املالي عبد  الخارجية  النافذة، كما قال وزيــر 
الــلــه ديـــوب فــي مجلس األمـــن حــيــنــذاك. وأكــد 
الـــوزيـــر املـــالـــي لــوســائــل إعـــــالم، يــــوم االثــنــني 
املاضي، أن أي دعم جوي فرنسي لقوة حفظ 

السالم يشكل »خطا أحمر«. 
وبعد إعالنه هذا املوقف، شطبت باريس من 

ــمــــام إلـــــــى االتــــحــــاد  ــان بــــاالنــــضــ ــتـ ــكـــسـ ــيـ ــاجـ طـ
االقــتــصــادي األوراســـــي، بــعــدمــا بــاتــت الــدولــة 
ــــدة ضــــمــــن مـــنـــظـــمـــة مــــعــــاهــــدة األمـــــن  ــيـ ــ ــــوحـ الـ
الجماعي غير املنتمية إلى التكتل االقتصادي 
الذي بنته روسيا، في محاولة إلعادة التعاون 
بــلــدان االتـــحـــاد السوفييتي  االقــتــصــادي مــع 
 مــن كــازاخــســتــان 

ً
الــســابــق، ويــضــم حــالــيــا كـــال

إضافة  وأرمينيا،  وقرغيزستان  وبيالروسيا 
إلى روسيا. ومن املؤكد أن املحطة الثانية في 
للكرملني،  بأهمية خاصة  تحظى  أبــاد  عشق 
فــي ظــل مــحــاولــة الــغــرب عـــزل روســيــا وفــرض 
التاريخ  فــي  األقــســى  هــي  اقتصادية  عقوبات 
الحديث. وشكلت قمة البلدان املطلة على بحر 
قــزويــن فــرصــة لــبــوتــني مــن أجـــل طـــرح رؤيــتــه 
لتعزيز التعاون بني بلدان املنطقة، وتحويلها 
إلــــى عــقــدة لــلــمــواصــالت بـــني الــهــنــد والــصــني 
ــا، مــا يــفــتــح آفــاقــا جــديــدة لالقتصاد  ــيـ وروسـ
الــروســي، وتأكيد عــدم السماح بوجود قوات 
عسكرية خارجية في بحر قزوين، ما انعكس 
كلمة  وكشفت  لــلــقــادة.  الختامي  الــبــيــان  على 
القمة، عــن سعي موسكو لتعزيز  فــي  بــوتــني، 

املزيد  ــع انضمام 
ّ
املــتــوق الــحــزب. ومــن  إدارة 

مــن املــتــمــّرديــن فــي االقـــتـــراع املـــقـــّرر إجـــراؤه 
قبل عطلة البرملان الصيفية في 21 يوليو/ 
تموز الحالي. وكــان »حــزب املحافظني« قد 
شهد مثل هذا السيناريو عام 2019 عندما 
نجت تيريزا ماي في التصويت على حجب 
التي  النسبة  مــن  بقليل  أكــبــر  بنسبة  الثقة 

ــع مـــوســـكـــو. ويـــديـــن  ــاق ثـــنـــائـــي قـــديـــم مــ ــفــ اتــ
ــن الــدولــي فــي قــــراره »اســتــخــدام  مجلس األمـ
مرتزقة وانتهاكات القانون الدولي اإلنساني 
وانتهاكات حقوق اإلنسان التي يرتكبونها«، 
مــن دون ذكــر اســم الــقــوة كما تريد واشنطن 

ولندن، حسب مصدر دبلوماسي.
ويــبــقــي الـــقـــرار فـــي الــتــفــويــض عــلــى حــمــايــة 
املالية  السلطات  التي سعت  اإلنسان  حقوق 
بدعم من موسكو وبكني إلى تقليصها. وكتب 
في النص أنه يجب على قــوات حفظ السالم 
ــراقــــب وتــــوثــــق وتـــنـــفـــذ مـــهـــام لــتــقــصــي  أن »تــ
الـــحـــقـــائـــق، وتـــســـاعـــد فــــي الــتــحــقــيــق وتـــقـــدم 
تــقــاريــر عــلــنــيــة وفــصــلــيــة إلـــى مــجــلــس األمـــن 
بــشــأن انتهاكات الــقــانــون اإلنــســانــي الــدولــي 

وانتهاكات وتجاوزات حقوق اإلنسان«.
وفي األشهر األخيرة ، اتهمت منظمات غير 

عن  بديلة  اتجاهات  عــن  والبحث  الخارجية، 
التوجه نحو االتحاد األوروبي والغرب، الذي 
إليها، وهو  لم يعد يحظى بأولوية بالنسبة 
ــى تــفــعــيــل جميع  ــا دفــعــهــا عــلــى األرجــــــح إلــ مـ
الـــتـــكـــتـــالت الــــتــــي عـــمـــلـــت عـــلـــى إنـــشـــائـــهـــا فــي 

العقدين األخيرين.
وقبل أيــام من قمة بحر قزوين، شــارك بوتني 
بلس«.  و»بريكس  »بريكس«  منظمة  قمة  في 
ــان الفــتــا أن بــوتــني لـــم يــســتــطــع الــحــصــول  وكــ
على موقف داعــم له في حربه على أوكرانيا. 
وأشــار بيان القمة الختامي إلى أنه »ناقشنا 
الـــوضـــع فـــي أوكـــرانـــيـــا واســـتـــذكـــرنـــا مــواقــف 
ر عنها في أماكن متخصصة،  بلداننا، التي ُعبِّ
ــــي  ــدولـ ــ ــي مـــجـــلـــس األمـــــــــن الـ ــ ــد فــ ــديــ ــحــ ــتــ ــالــ وبــ
ــم املـــتـــحـــدة، ونــحــن  والــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لـــألمـ
ــيـــا«.  نــدعــم املـــفـــاوضـــات بـــني روســـيـــا وأوكـــرانـ
وبــعــيــدًا عــن عــدم قـــدرة بــلــدان »بــريــكــس« على 
لــعــب دور مــجــمــوعــة »الــســبــع الـــكـــبـــرى«، فــإن 
»بريكس« ما زالــت أقــرب إلى منتدى منه إلى 
ــل املـــصـــالـــح املــتــشــابــكــة  تــحــالــف وثـــيـــق فـــي ظـ
أفريقيا  وجــنــوب  والــبــرازيــل  والــهــنــد  للصني 
الثنائية بــني الصني  الــغــرب، والــخــالفــات  مــع 
والــهــنــد. وربــمــا أقــصــى مــا يــمــكــن أن تحصل 
عليه روســيــا مــن التحالف هــو إعـــادة توجيه 
الهند والصني،  النفط والــغــاز نحو  صـــادرات 
ولــكــن مــع حــســم كبير فــي األســـعـــار. وتكشف 
الــــروس وتحركاتهم  املــســؤولــني  تــصــريــحــات 
أنـــهـــم يــبــنــون ســيــاســاتــهــم الــحــالــيــة مـــن أجــل 
الحصول على حشد عاملي داعم لهم من مبدأ 
»مــن ليس ضدنا فهو معنا«. وال شــك فــي أن 
الــكــرمــلــني اســتــفــاد مــن عـــدم الــعــمــل وفـــق مبدأ 
بــوش »من  األميركي األسبق جــورج  الرئيس 
اع السياسة 

ّ
ليس معنا فهو ضدنا«. لكن صن

في موسكو، وإن نجحوا في سياستهم هذه 
الــدول،  على املــدى املنظور، بتحييد كثير من 
وتعويض بعض الخسائر، فإنهم يتجاهلون 
الحالي مبني على  العالم  أن  عــمــدًا  أو  قــصــدًا 
شبكة عــالقــات صعبة ومــعــقــدة. وخــيــر دليل 
تــهــّب لنجدتها، ولــم تغامر من  لــم  الــصــني  أن 
أجـــل املـــبـــادئ بــتــعــريــض شــركــاتــهــا لعقوبات 
االقــتــصــادي  بنموها  تــؤثــر  أن  يمكن  ثــانــويــة 
كذلك  الغرب.  مع  التجارة  على  كثيرًا  املعتمد 
يحاول الكرملني الهروب إلى األمــام بتجاهل 
تأثيرات العقوبات على املدى البعيد في عزل 
روسيا وتردي أوضاعها االقتصادية، وتاليا 
قوة  على  لتقتصر  العاملي،  نفوذها  تقويض 
إقــلــيــمــيــة بــأســلــحــة نـــوويـــة، ومـــصـــدر للطاقة 
واملــواد الغذائية. ولعل الــدرس األهــم الــذي لم 
أنــه يجب  الــروســيــة  السياسة  يتعلمه صــنــاع 
ي األمنيات بالعظمة 

ّ
النظر إلى الواقع، ال تبن

على أنها حقيقة.

بول هوملز، والوزير السابق كريس غرين.
ــال مـــصـــدر مـــقـــرب مـــن حــــزب املــحــافــظــني  ــ وقـ
القليلة  الــجــديــد«، إن األســابــيــع  »الــعــربــي  لـــ
ــي مــســتــقــبــل  ــ ــلـــة ســـتـــكـــون حـــاســـمـــة فـ ــبـ ــقـ املـ
جونسون السياسي، حيث سيجري التأكد 
ر له أي طريق 

ّ
من اإليقاع به بطريقة ال توف

القادر على  البديل  للعودة حتى مع غياب 

النص األول كل عبارة تتعلق باإلبقاء على 
دعم جوي فرنسي. وفي تقرير سري عرض 
ــن، حـــذر خــبــراء مــن األمــم  عــلــى مجلس األمــ
تنظيمي  ضد  بالعقوبات  مكلفون  املتحدة 
ــاعـــدة« و»داعــــــــش«، مـــن تــطــورهــمــا في  ــقـ »الـ
الفرنسي  االنــســحــاب  بعد  الساحل  منطقة 
مـــن مـــالـــي. وقـــالـــوا فـــي هــــذه الــوثــيــقــة الــتــي 
حــصــلــت عــلــيــهــا وكـــالـــة »فـــرانـــس بــــرس« إن 
»إعــــــادة الــتــشــكــيــل الــعــســكــري الـــجـــاريـــة في 
املــنــطــقــة، قـــد تــضــر بــالــجــهــود الـــتـــي بــذلــت 

ملكافحة اإلرهاب«.
وال يتضمن القرار الذي تبناه املجلس سوى 
إشــــــارة صــغــيــرة فـــي مــقــدمــتــه إلــــى الـــوجـــود 
ــنـــر« الــروســيــة  ــاغـ املــثــيــر لــلــجــدل ملـــرتـــزقـــة »فـ
الخاصة، الذي تنفيه باماكو مؤكدة، أنها ال 
تقبل مساعدة ســوى من »مــدربــني« بموجب 

الــعــالقــات الــتــجــاريــة مــع الــبــلــدان املــطــلــة على 
بحر قزوين، واستكمال مشروع ممر »شمال 
جــنــوب« مــن مــوانــئ إيـــران والهند عبر بلدان 
ــواًل إلـــى بــحــر الــبــلــطــيــق. وعــلــى  ــ املــنــطــقــة، وصـ
املطلة على  الــبــلــدان  الــرغــم مــن اهتمام جميع 
بحر قزوين بتطوير البنى التحتية وشبكات 
املواصالت في إطار ممر »شمال جنوب«، فإن 
مصالح هذه البلدان ليست متطابقة، وتصل 
إلى حد التضارب في بعض القضايا. وتراهن 
مــوســكــو عــلــى أن تــكــون مــنــطــقــة آســيــا وبــحــر 
ــاز مــهــمــة فـــي ســيــاســاتــهــا  ــكـ قـــزويـــن نــقــطــة ارتـ
الــخــارجــيــة، فــي عــالــم مــا بــعــد غـــزو أوكــرانــيــا، 
إعــادة نظر شاملة بسياساتها  ضمن عملية 

استقالت  أنها  إال  عليها جونسون،  حصل 
بعد أقل من ستة أشهر على خلفية اقتراع 
سري مشابه. وبالتوازي مع قضية االقتراع 
وبــإمــكــانــيــة   1922 بلجنة  الــخــاص  الـــســـّري 
ثاٍن  الحزب وإجــراء تصويت  تغيير قواعد 
عــلــى الــثــقــة، اجــتــمــعــت لــلــمــرة األولــــى لجنة 
كان  إذا  فيما  بالتحقيق  فة 

ّ
املكل االمتيازات 

جونسون قد تعّمد تضليل البرملان عندما 
أكد أكثر من مرة عدم خرقه للقانون، وكذب 
بشأن إقامته تجّمعات مخالفة للقواعد في 

مقّر إقامته خالل وباء »كورونا«.
املخضرمة  النائبة  بقيادة  اللجنة  وأعلنت 
ــــان عــن  ــارمـ ــ ــيـــت هـ ــاريـ ــال هـ ــمـ ــعـ فــــي حـــــزب الـ
ــور بـــاســـتـــقـــبـــال  ــ ــفــ ــ ــ ــى ال ــلــ ــدء عــ ــ ــبــ ــ ــ ــا ال ــهــ ــزمــ عــ
ــلـــومـــات مــــن أي شــخــص  ــعـ ــــاالت واملـ ــــصـ االتـ
لديه تفاصيل خاصة بتجّمعات »داونينغ 
ــتـــريـــت«، وذلـــــك حــتــى تـــاريـــخ 29 يــولــيــو  سـ
الحالي، أي قبل جلسة االستماع املقّررة بني 
ونوفمبر/  األول  تشرين  أكــتــوبــر/  شــهــري 
»غــود  منظمة  أمــا  املقبلني.  الــثــانــي  تشرين 
لــو بــروجــيــكــت« غــيــر الــربــحــيــة املــدافــعــة عن 
عبر  ا، 

ً
ثالث تحرًكا  فقادت  العامة،  الحقوق 

قيامها بإجراء رسمي وقانوني ضد شرطة 
العاصمة لفشلها املستمر والواضح بحسب 
 املــنــظــمــة فــــي الــتــحــقــيــق بــقــضــيــة »حـــفـــالت 

داونينغ ستريت«.

حكومية القوات املالية وداعميها الروس بمن 
فيهم مرتزقة »فاغنر«، بارتكاب فظائع. وقال 
دبلوماسيون إن بعثة األمم املتحدة التي من 
ــاءات،  ــ واجــبــهــا فــتــح تحقيقات فــي حـــال ادعـ
شهدت تقلصا في حريتها في التنقل بشكل 
كبير منذ بداية العام. وبعد التصويت صرح 
املتحدة نيكوال  األمــم  لــدى  الفرنسي  السفير 
دو ريــفــيــيــر: »يـــجـــب ضـــمـــان حـــريـــة الــحــركــة 
املــتــحــدة«، مــؤكــدًا أن »انتهاكات  لبعثة األمــم 
الدولي  اإلنساني  والقانون  اإلنــســان  حقوق 
يــنــشــر  أن  ــتــــرض  ــفــ ويــ تــــتــــوقــــف«.  أن  يـــجـــب 
راح  مذبحة  عــن  املتحدة  لــألمــم  تقرير  قريبا 
ضحيتها مئات من املدنيني على أيدي جنود 
ماليني بمساعدة مقاتلني أجانب بني 27 و31 

مارس/آذار املاضي في مورا.
)فرانس برس(

الغزو الروسي

املنطقة  فــي  ملوسكو  املوالية  املحلية  اإلدارة 
»بعد  »تيليغرام«:  عبر  باليتسكي  إيفغيني 
ــرت ســفــيــنــة  ــحــ ــتــــوقــــف، أبــ ــن الــ عـــــدة أشـــهـــر مــ
شحن أولى من ميناء بيرديانسك التجاري، 
توجه سبعة آالف طن من الحبوب إلى دول 
صديقة«. وأضاف أن »سفن وزوارق القاعدة 
البحر  ألسطول  التابعة  البحرية  العسكرية 
األســود في نوفوروسيك تتولى ضمان أمن 
سفينة الشحن«. ولم يوضح وجهة الحمولة. 

ــى وقــــــــع الـــتـــصـــعـــيـــد الـــغـــربـــي  ــلــ عــ
ــــــــ الـــــــروســـــــي عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة غــــزو 
أوكرانيا، وارتفاع حدة التهديدات 
الخميس  األبــرز أمس  التطور  املتبادلة، كان 
يتمثل في إعالن انطالق أول سفينة محّملة 
بسبعة آالف طن من الحبوب األوكرانية من 
تصدير  عملية  أول  فــي  بــيــرديــانــســك،  مــرفــأ 
مــن نــوعــهــا، بــالــتــوازي مــع انــســحــاب الــقــوات 
أوديسا،  قبالة  الثعبان  جزيرة  من  الروسية 
»بـــادرة حــســن نّية  والــــذي قــّدمــتــه مــوســكــو كــــ
»إلثــبــات أنــهــا ال تــعــرقــل جــهــود تنظيم ممر 
ــيـــة من  إنــســانــي لــتــصــديــر املــنــتــجــات الـــزراعـ
أراضــــي أوكــرانــيــا. هـــذه الــتــطــورات قــد تكون 
ــلــــة تـــحـــريـــر الـــحـــبـــوب  خــــطــــوة أولـــــــى فــــي رحــ
األوكــرانــيــة، خــصــوصــا بــعــد تــفــاقــم املــخــاوف 
من أزمــة غــذاء عاملية كإحدى تبعات الحرب 
ــا ووقــــــف تــصــديــر  ــيــ ــرانــ ــيــــة عـــلـــى أوكــ الــــروســ

الحبوب وال سيما القمح منها.
وأعــلــنــت الــســلــطــات الـــتـــي نــصــبــتــهــا الـــقـــوات 
انطالق  أمــس  أوكرانيا،  في جنوب  الروسية 
طـــن من  بــســبــعــة آالف  مــحــمــلــة  أول ســفــيــنــة 
الــحــبــوب األوكـــرانـــيـــة مـــن مــرفــأ بــيــرديــانــســك 
الـــذي تحتله الــقــوات الــروســيــة. وقـــال رئيس 

كما أعلن مسؤول آخر في السلطات املحلية 
املـــوالـــيـــة ملـــوســـكـــو، هـــو فــالديــمــيــر روغـــــوف، 
لوكالة »ريا نوفوستي«، أنه قد يتم تصدير 
1,5 مليون طن من الحبوب عبر بيرديانسك.

ــك، أكـــد الــرئــيــس الــروســي  وبـــالـــتـــوازي مـــع ذلــ
فالديمير بوتني أن موسكو ال تقّيد بأي شكل 
من األشكال تصدير األسمدة واملواد الغذائية، 
كـــمـــا أنـــهـــا ال تـــعـــرقـــل عــمــلــيــة نـــقـــل الــحــبــوب 
األوكـــرانـــيـــة إلـــى األســـــواق الــعــاملــيــة. وأضـــاف 
بوتني أن ال أحد يمنع كييف من نزع األلغام 
البحر األسود  التي زرعتها قواتها في مياه 
جــاءت  بحرية.  نقل  مــمــرات  تمر عبرها  التي 
هذه التصريحات خالل اجتماع عقده بوتني 
مع نظيره اإلندونيسي جاكو ويــدودو أمس 
خالل زيارة األخير إلى موسكو. وأشار بوتني 
إلــى أنــه يوجد في املوانئ األوكرانية نحو 5 
ماليني طن من الحبوب، وهذه الكمية ال يمكن 
أن يكون لها تأثير يذكر في األسواق العاملية. 
ولفت إلى أن العقوبات املفروضة على املوانئ 
ألســواق  صعوبات  تخلق  الروسية  البحرية 
ــدة، وأن الــعــقــوبــات  ــمــ املـــــواد الــغــذائــيــة واألســ
املـــفـــروضـــة عــلــى أصـــحـــاب شـــركـــات األســمــدة 
وتعقد  االتــصــاالت صعبة  وعائالتهم تجعل 

ويــدودو  أعلن  مــن جهته،  املــالــيــة.  التعامالت 
الــروســي رسالة من الرئيس  أنــه سلم نظيره 
مــن دون  زيلينسكي  فــولــوديــمــيــر  األوكـــرانـــي 
ــا ويــــــدودو إلــى  ــ أن يــكــشــف مــضــمــونــهــا. ودعـ
تسوية واللجوء للمفاوضات لحل النزاع في 
أوكرانيا من أجل استعادة سالسل اإلمدادات 

الغذائية العاملية.
الــــدفــــاع  أعـــلـــنـــت وزارة  نـــفـــســـه،  الـــســـيـــاق  فــــي 
الروسية  القوات  الروسية أمس عن انسحاب 
أوديسا،  قبالة  الثعبان  جزيرة  في  املتمركزة 
نــّيــة لتثبت روسيا  »بـــادرة حسن  إنــهــا  قائلة 
ــي أنــــهــــا ال تـــعـــرقـــل جــهــود  ــ ــدولـ ــ لــلــمــجــتــمــع الـ
لتصدير  إنساني  ممر  لتنظيم  املتحدة  األمــم 

املــنــتــجــات الـــزراعـــيـــة مـــن أراضـــــي أوكـــرانـــيـــا«. 
وأشـــارت إلــى أن »هـــذا الــقــرار ال يــتــرك لكييف 
مجااًل للمزايدات بشأن أزمة الغذاء الوشيكة، 
مــن خـــالل مــزاعــم اســتــحــالــة تــصــديــر الحبوب 
بــســبــب ســيــطــرة روســيــا الــكــامــلــة عــلــى الــجــزء 
األســـود«. وشــدد  البحر  مــن  الغربي  الشمالي 
البيان على أن »الكرة باتت في ملعب الجانب 
األوكـــرانـــي، الـــذي لــم يــنــزع حــتــى اآلن األلــغــام 
فـــي مـــيـــاه الــبــحــر األســــــود قــبــالــة ســـواحـــلـــه«. 
مــــن جـــهـــتـــه، تـــحـــدث الـــجـــيـــش األوكـــــرانـــــي عــن 
»تحرير منطقة استراتيجية« بعد اإلعالن عن 
انسحاب القوات الروسية من جزيرة الثعبان. 
وقال القائد العام للقوات املسلحة األوكرانية 

»تيليغرام«:  تطبيق  على  زالــوجــنــي  فــالــيــري 
»أشــكــر املــدافــعــني عــن منطقة أوديـــســـا الــذيــن 
أقــصــى جــهــودهــم لتحرير منطقة ذات  بــذلــوا 

أهمية استراتيجية«. 
مـــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال أنــــــدريــــــه يــــــرمــــــاك، رئـــيـــس 
ــرانـــي، فــي تــغــريــدة على  مكتب الــرئــيــس األوكـ
الروس  األوكرانية طردت  القوات  إن  »تويتر« 
مــــن الــــجــــزيــــرة، مــضــيــفــا أن ادعــــــــاء مــوســكــو 
أن االنــســحــاب جـــاء بـــدافـــع حــســن الــنــّيــة غير 
صحيح. فيما اعتبر رئيس الوزراء البريطاني 
بـــوريـــس جــونــســون ان االنـــســـحـــاب الـــروســـي 

يظهر انه من »املستحيل« إخضاع أوكرانيا.
وفــي السياق نفسه، قــال األمــني العام لحلف 

شمال األطلسي ينس ستولتنبرغ، من مدريد 
أمـــس مـــع اخــتــتــام قــمــة الــحــلــف، إن الــيــونــان 
مستعدة لتقديم سفن للمساعدة في تصدير 
الــحــبــوب مــن مــوانــئ أوكــرانــيــا الــتــي تغلقها 
اليونان  »أعلنت  للصحافيني:  وقــال  روسيا. 
لــتــوفــيــر ســفــن لنقل الحبوب  أنــهــا مــســتــعــدة 
ــلـــن الــرئــيــس  مــــن أوكــــرانــــيــــا«. مــــن جـــهـــتـــه، أعـ
الــتــركــي رجــــب طــيــب أردوغــــــــان، مـــن مـــدريـــد، 
آلية برعاية األمــم املتحدة  أنــه سيتم إطــالق 
فــي إسطنبول إلخـــراج الــحــبــوب مــن املــوانــئ 
األوكرانية عبر البحر األسود، من دون تقديم 
ــا إلـــى »تكثيف«  املــزيــد مــن الــتــفــاصــيــل. ودعــ
الجهود مــن أجــل »وقــف دائــم إلطــالق النار« 

في أوكرانيا. على الرغم من هذه األجواء، كان 
التصعيد يستمر بني موسكو والغرب. وأكد 
الــرئــيــس األمــيــركــي جــو بــايــدن أن الــواليــات 
األمــر«.  لــزم  »طاملا  أوكرانيا  املتحدة ستدعم 
ــال فـــي خـــتـــام قــمــة األطــلــســي فـــي مـــدريـــد:  ــ وقـ
»ســنــبــقــى إلـــى جــانــب أوكــرانــيــا وكـــل الحلف 
األمر  لــزم  أوكرانيا طاملا  إلــى جانب  سيبقى 
لضمان أنها لن تهزم من قبل روسيا«. وأعلن 
أن الـــواليـــات املــتــحــدة ســتــقــّدم إلـــى أوكــرانــيــا 
»أكــثــر من  مــســاعــدة عسكرية جــديــدة بقيمة 
املــضــادة  الــدفــاعــات  مــن  مــلــيــون دوالر«   800
وقال  أخــرى.  وتجهيزات  واملدفعية  للطيران 
بايدن: »ال أعرف كيف ومتى سينتهي األمر. 

لكن الحرب لن تنتهي بهزيمة أوكرانيا«.
إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  أبلغ  جهته،  من 
ماكرون قمة األطلسي أن فرنسا ستقدم قريبا 
ستة مدافع أخرى من طراز »سيزار« ملساعدة 
الــدفــاع السويدي  أوكــرانــيــا. فيما أعلن وزيــر 
إرســـال  تــعــتــزم  بــــالده  أن  بــيــتــر هولتكفيست 
يتضمن  أوكرانيا،  إلى  إضافي  دعم عسكري 
أسلحة مضادة للدبابات ومعدات إزالة ألغام، 
 49( كرونة  مليون   500 قيمتها حوالي  تبلغ 
خــالل  ستولتنبرغ،  أكـــد  كــمــا  دوالر(.  مــلــيــون 
ــادة دعم  أمـــس، اســتــمــرار زيـ مؤتمر صحافي 
الحلف  اســتــعــداد  معلنا  الــحــلــف ألوكـــرانـــيـــا، 
ألي خطوات محتملة من قبل روسيا في ما 
يتعلق بعضوية فنلندا والسويد في الناتو. 
ولفت إلى أنه في حال اندالع حرب بني الناتو 
وروســيــا، »سنواجه معاناة وأضـــرارًا وموتا 
على نطاق غير مسبوق«. وأضاف أن أوروبا 
تشهد أزمـــة وحــربــا هــي الــكــبــرى منذ الحرب 
محصورة  كانت  وإن  حتى  الثانية،  العاملية 

بأوكرانيا في الوقت الحالي. في املقابل، اعتبر 
وزيــــر الــخــارجــيــة الـــروســـي ســيــرغــي الفـــروف 
راهنا بني روسيا  يقوم  أن »ســتــارًا حديديا« 
والغرب. وقال في مؤتمر صحافي في مينسك 
مع نظيره البيالروسي فالديمير ماكي: »هذا 
الغربيون  الــيــوم  يصنعه  الــحــديــدي  الــســتــار 
أنفسهم«. واعتبر أن االتحاد األوروبي يعاني 
الواليات  أكثر من  العقوبات ضد روسيا  من 
املتحدة، ورجــح أن تكون واشنطن من خالل 

ذلك ترغب في إضعاف أوروبا. 
كما قال نائب رئيس مجلس األمــن الروسي 
ديـــمـــتـــري مـــيـــدفـــيـــديـــف إن الـــعـــقـــوبـــات ضــد 
مــوســكــو قــد ُيــنــظــر إلــيــهــا فــي ظـــروف معينة 
ــرر لــلــحــرب.  ــبــ عـــلـــى أنـــهـــا عـــمـــل عــــدوانــــي ومــ
وأضاف ميدفيديف: »أود أن أشير مرة أخرى 
إلى أنه في ظل ظروف معينة يمكن أن تعتبر 
مــثــل هـــذه اإلجـــــراءات الــعــدائــيــة بمثابة عمل 
الدولي، بل ويمكن حتى  العدوان  أعمال  من 
اعتبارها سببا للحرب«، مضيفا أن لروسيا 

الحق في الدفاع عن نفسها.
ــــس فــي  عـــلـــى الـــجـــبـــهـــة، تــــواصــــل الـــقـــصـــف أمـ
منطقة دونباس شرق أوكرانيا، حيث تتركز 
غالبية املعارك. وقال حاكم منطقة لوغانسك 
ليسيتشانسك  مــديــنــة  إن  غـــايـــداي  ســيــرغــي 
»تعيش تحت قصف متواصل بجميع أنواع 
األســلــحــة«. ونــقــلــت وكــالــة »ريـــا نوفوستي« 
املوالني  واالنفصاليني  الروسية  الــقــوات  عن 
ــيــــا أمــــــس إعــــالنــــهــــم االســــتــــيــــالء عــلــى  لــــروســ
مــصــفــاة لــيــســيــتــشــانــســك. لــكــن هــيــئــة أركــــان 
ــي أكــــدت اســـتـــمـــرار الــقــتــال  ــرانــ الــجــيــش األوكــ

حول هذا املوقع. 
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

)Getty( تعتبر زيارة بوتين لطاجيكستان بروتوكولية

تسيطر القوات الروسية على ميناء بيرديانسك )يوري كادوبنوف/فرانس برس(

)Getty/جونسون في مدريد أمس )ألبرتو أورتيغا

وروسيا  الــغــرب  بين  التصعيد  استمرار  رغــم 
على خلفية غزو األخيرة ألوكرانيا، فإن تطورًا 
باإلعالن عن انطالق  الخميس  برز أمس  إيجابيًا 
من  األوكرانية  بالحبوب  محملة  سفينة  أول 
موسكو،  عليه  تسيطر  الذي  بيرديانسك  مرفأ 
بالتوازي مع انسحاب األخيرة من جزيرة الثعبان

الحدث

بوادر لتصدير 
الحبوب األوكرانية

بايدن: الواليات المتحدة 
ستدعم أوكرانيا طالما 

لزم األمر

بوتين: موسكو ال تقيّد 
بأي شكل تصدير المواد 

الغذائية

تراهن موسكو على أن 
تكون آسيا نقطة ارتكاز 

لسياساتها

بعد جولة خارجية 
قادته إلى رواندا وألمانيا 

وإسبانيا، عاد رئيس 
الوزراء البريطاني بوريس 

جونسون، إلى بالده أمس، 
ليواجه تحديات عدة

تراهن موسكو على 
أن تكون منطقة آسيا 

وبحر قزوين نقطة ارتكاز 
مهمة في سياساتها 

الخارجية. إال أن نتائج 
هذا الرهان قد تكون 

متواضعة

إن  )الصورة(،  ناريشكين  سيرغي  الروسية،  الخارجية  المخابرات  رئيس  قال 
وفي  أوكرانيا.  أوصــال  لتقطيع  سيناريوهات  وضع  في  بــدأت  بولندا 
»نوفوستي«،  لوكالة  تصريحات 
على  اآلن  تعمل  بولندا  أن  ادعــى 
في  بالوكالة  ــة  دول إنشاء  قضية 
»تحت  ســتــكــون  أوكــرانــيــا،  ــرب  غـ
كما  البولندية.  الــقــوات  حماية« 
في  النظر  بالتزامن  »يتم  أنه  إلى  أشار 
مشروع لتشكيل منطقة عازلة في 
أوكرانيا،  في  الوسطى  المناطق 
ستسمح  للبولنديين،  وفقا  والتي، 

لهم بتجنّب الصدام مع روسيا«.

منطقة عازلة؟

توجه موسكو شرقًا: نتائج متواضعة
تقرير

إضاءة

رصد
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تهريب القمح من مناطق المعارضة السورية
غازي عنتاب ــ أمين العاصي

تـــحـــاول الــحــكــومــة الـــســـوريـــة املـــؤقـــتـــة الــتــابــعــة 
تهريب  عمليات  من  الحد  السورية  للمعارضة 
محصول القمح من املناطق الخاضعة لها الى 
مناطق سيطرة النظام وقوات سورية الديمقراطية بسبب 
الفرق الكبير في األسعار، وهو ما يهدد األمن الغذائي في 

شمال سورية.  
وقـــد أصـــدر وزيـــر الــداخــلــيــة فــي »املــؤقــتــة« العقيد محيي 
الدين هرموش منذ أيام تعليمات لـ »تشديد املراقبة على 
التجار من أصحاب السوابق في عمليات تهريب القمح«، 
ملؤسسة  وتسليمها  للتهريب  املعدة  الكميات  ومــصــادرة 

الحبوب التابعة للحكومة املؤقتة«. 
وكانت هذه الحكومة حــددت سعر الطن من القمح املسّوق 
إليها بـ475 دوالرًا، في حني حددت حكومة النظام السوري 
سعر كيلو القمح املسّوق الى مراكزها بـــ2000 ليرة سورية 
اإلدارة  الـــذي وضــعــتــه  الــســعــر  بينما  نــصــف دوالر(،  )نــحــو 
الــذاتــيــة فــي شــمــال شــرقــي ســوريــة الــتــابــعــة لــقــوات ســوريــة 

الديمقراطية )قسد( هو 2200 ليرة سورية للكيلو الواحد.

وذكــــــــرت مــــصــــادر مــحــلــيــة فــــي ريـــــف حـــلـــب الـــشـــمـــالـــي أن 
الفالحني يفضلون بيع محصولهم لتجار يدفعون سعرا 
مشيرة  املؤقتة،  الحكومة  الــذي وضعته  السعر  مــن  أعلى 
لبيعه  مــا يشترونه  لتهريب  التجار طرقا  لــهــؤالء  أن  إلــى 
السعر  أن  املصادر  وبّينت  الذاتية.  اإلدارة  أو  النظام  لدى 
الذي وضعته الحكومة املؤقتة »مجحف بحق الفالحني«، 
مــضــيــفــة: الــفــالحــون يــعــتــمــدون فـــي معيشتهم عــلــى هــذا 

املحصول ومن حقهم أن يكون املردود املادي مجزيا.
وفــي الــســيــاق، ذكــر رئــيــس مجلس محافظة حلب الــحــرة، 
عبد الغني شــوبــك، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد« أنه 
التابعة  العامة للحبوب  الخميس اشترت املؤسسة  حتى 
نــحــن وضعنا  طـــن، مضيفا:   500 نــحــو  املــؤقــتــة  للحكومة 
خطة لشراء 20 ألــف طــن. وبــنّي أن عمليات تهريب القمح 
باألسعار«،  الفروق  »مردها  املؤقتة  الحكومة  مناطق  من 
األمــن  يهمم  ال  وجشعون  منتفعون  تجار  هناك  مضيفا: 

الغذائي لهذه املناطق. وأكد أن »هذا األمن مهدد«.
وتابع: إذا استمرت عمليات التهريب فإن ذلك ينذر بكارثة 
لجهة رغيف الخبز. وبنّي أن حاجة السكان في ريف حلب 
الـــواقـــع تــحــت ســيــطــرة املـــعـــارضـــة أكـــثـــر مـــن 100 ألــــف طن 

التركية  والــطــوارئ  الــكــوارث  إدارة  أن  إلــى  سنويا، مشيرا 
ــــاد« )AFAD( تــدعــم املــنــطــقــة بــمــادة الــطــحــني. وذكـــر أن  »آفـ

»هناك دعما يأتينا من هذه املادة من منظمات أخرى«. 
وُيزرع القمح بشكل محدود في مناطق املعارضة السورية 
الــواقــعــة غــربــي نــهــر الـــفـــرات وخــاصــة فــي ريــفــي جرابلس 
ُيــزرع في شرقي الفرات بمنطقتي تل أبيض  والباب، كما 
فــي ريــف الــرقــة الــشــمــالــي، ورأس الــعــني فــي ريــف الحسكة 

الشمالي الغربي الخاضعتني لفصائل املعارضة. 
وشهدت زراعة القمح في عموم سورية تراجعا حادا منذ 
بدء األزمة في البالد عام 2011، ما تسبب بأزمات غذائية 
دفــعــت الــنــظــام الـــى تــقــنــني تــوزيــع الــخــبــز عــلــى الــســوريــني 
عــادوا قادرين على شراء  الخاضعني لسيطرته، حيث ما 
ستهلك في سورية بكثرة 

ُ
ما يريدونه من هذه املادة التي ت

حيث يعتمد عليها كثيرا في الغذاء. وكانت سورية تنتج 
أكــثــر مـــن 4 مــاليــني طـــن مـــن الــقــمــح، مـــا يــكــفــي االســتــهــالك 
إنتاج  وانخفض  للتصدير.  مليون  نحو  ويفيض  املحلي 
سورية من القمح خالل سنوات الحرب، فوصل إلى أدنى 
اإلنتاج في كل موسم،  يكاد يتجاوز  مستوياته، حيث ال 

منذ عام 2018، سقف مليون طن.

قررت شركة الغاز الروسية العمالقة اململوكة للدولة، 
ــــروم، عــــدم دفــــع تـــوزيـــعـــات أربــــــاح عــلــى نــتــائــج  ــازبـ ــ غـ
العام املاضي، وهــي املــرة األولــى التي لن تدفع فيها 
أرباحا للمساهمني منذ عام 1998، ما أدى إلى هبوط 
الرئيس  نائب  وقــال   .%27 تتجاوز  بنسبة  أسهمها 
أنه  املــســاهــمــون  »قـــرر  ســاديــغــوف:  فاميل  التنفيذي، 
في الوضع الحالي ال ينصح بدفع أرباح على أساس 
التركيز  تفضل  غــازبــروم   

ّ
أن وأضـــاف   .»2021 نتائج 

على االستعداد ملوسم التدفئة وفق وكالة رويترز.
وتــراجــعــت أســهــم غـــازبـــروم بــأكــثــر مـــن 27% بسبب 
ــــذي عــكــس تــوصــيــة مــجــلــس اإلدارة بــدفــع  ــقــــرار، الـ الــ

توزيعات أرباح قدرها 52.53 روبل للسهم، فيما كان 
يمكن أن تكون أكبر. وتخطط شركة غازبروم إلنفاق 
بــحــلــول عــام  مــلــيــارات دوالر(  مــلــيــار روبــــل )10   526
2025، لزيادة تحويل روسيا إلى الغاز عن مستواها 
الحالي البالغ 72%. ويناقش املشرعون الروس أيضا 
فرض ضريبة أعلى على الشركة، حيث تعزز الحكومة 

املدفوعات االجتماعية.
وقال محللون في شركة تينكوف إنفستمنتس: »هذه 
كارثة بالنسبة إلى أسهم غازبروم، حيث إن جاذبية 
األرباح  للشركة كانت توزيعات  الوحيدة  االستثمار 
الــقــرار مرتبط جزئيا  أن  املــرجــح أيضا  العالية. ومــن 

باستعداد وزارة املالية لزيادة إيرادات امليزانية«.
يـــأتـــي قـــــرار غــــازبــــروم فـــي الـــوقـــت الـــــذي تــتــطــلــع فيه 
مجموعة الــــدول الــســبــع االقــتــصــاديــة إلـــى وضـــع حد 
الــروســي، كوسيلة ملنع موسكو  النفط والغاز  لسعر 
من االستفادة من أفعالها في أوكرانيا، التي أدت إلى 

ارتفاع حاد في أسعار الطاقة. 
كذلك انخفض تدفق الغاز الروسي إلــى أوروبــا عبر 
بيان  1، حسب  نــورد ستريم  أنابيب  أوكرانيا وخــط 
أمــــس الــخــمــيــس، لـــم تــذكــر فــيــه غــــازبــــروم مــقــتــرحــات 
أو انخفاض  الغاز  السبع للحد من أسعار  مجموعة 
ــات إلـــــى أوروبــــــــــا، وكـــالهـــمـــا يـــهـــدد بــخــفــض  ــقـ ــدفـ ــتـ الـ

إيــراداتــهــا وربــمــا مــدفــوعــات الــضــرائــب نتيجة لذلك. 
وتراجعت صادرات الغاز الروسي بنسبة 27.6% على 
الثاني ومايو/أيار  يناير/كانون  أساس سنوي بني 
ما  بحسب   ،2021 مــن  نفسها  بالفترة  مقارنة   ،2022
أعلنته غازبروم الروسية في وقت سابق على خلفية 
املواجهة بني الروس واألوروبيني منذ غزو أوكرانيا.

الــدول األجنبية  »الــصــادرات نحو  إن  الشركة  وقالت 
بلغت 61  املستقلة(  الـــدول  رابــطــة  )ال تشمل  البعيدة 
مليار متر مكعب، أي أقل بنسبة 27.6% وبتراجع 23 

مليار متر مكعب عن الفترة نفسها في عام 2021«.
)العربي الجديد، رويترز(

إلغاء توزيعات األرباح يهوي بسهم غازبروم الروسية

انخفاض 
قياسي للبطالة 

في منطقة 
اليورو

البطالة  معّدل  انخفض 
الـــيـــورو في  فــي منطقة 
مايو/ أيــار إلى 6.6 في 
املــئــة بــعــد 6.7 فــي املئة 
ــــي إبــــــريــــــل/ نـــيـــســـان،  فــ
لـــيـــصـــل إلـــــــى مـــســـتـــوى 
قــــيــــاســــي جـــــديـــــد، وفــــق 
إعـــــــــــــالن يــــــوروســــــتــــــات 
الخميس. واملؤشر عند 
ــــى مــســتــوى شــهــري  أدنـ
لــــــــه مــــــنــــــذ ديــــســــمــــبــــر/ 
مـــنـــذ  األول  كـــــــــانـــــــــون 
ــاء  بــــــدء مـــكـــتـــب اإلحــــصــ
ــي جـــمـــع  ــ ــ األوروبـــــــــــــــــي فـ
هـــذه األرقـــــام فــي إبــريــل 
مــســتــوى  وعـــلـــى   .1998
االتحاد األوروبــي ككل، 
البطالة  معدل  انخفض 
املــــئــــة فــي  فــــي  إلـــــى 6.1 
ــا  ــ مـــــــــايـــــــــو، وهـــــــــــو أيـــــضـ
قياسي.  مستوى  أدنـــى 
واستفادت سوق العمل 
ــتــــعــــاش الـــقـــوي  ــن االنــ مــ
في االقتصاد األوروبي 
ــي ربــــيــــع  ــ ــ الـــــــــــذي بـــــــــدأ فـ
بشكل  وتــعــافــى   ،2021
واضــــــــــح بــــعــــد الـــــركـــــود 
املــرتــبــط بـــوبـــاء كــوفــيــد 
فــي  ــــرب  ــــحـ الـ ــن  ــكـ لـ  .19-
ــتــــي بــــدأت  أوكــــرانــــيــــا الــ
تلقي  الــنــشــاط،  بعرقلة 
بظاللها على التوقعات 

لألشهر املقبلة.

السعودية تدعم القطاع الزراعي
أكد نائب رئيس مجلس اإلدارة ومدير عام صندوق التنمية 
المجلس  أن  بيان،  السهلي، بحسب  الزراعية، منير بن فهد 
اعتمد تقديم عدد من القروض التمويلية والتسهيالت 
مناطق  من  عدد  في  ريال  مليار   1.4 بقيمة  االئتمانية 
برامجه  عبر  الصندوق  دعم  إطار  في  وذلك  المملكة، 
األمن  وتعزيز  الزراعي  للقطاع  المختلفة  ومنتجاته 
القروض  هذه  اعتماد  أن  السهلي،  وأضاف  الغذائي. 
يؤكد استمرار دور الصندوق وفق أهدافه االستراتيجية 
للفترة من )2021-2025( في دعم وتنمية القطاع الزراعي 

من  والسمكية،  والحيوانية  النباتية  مجاالته  جميع  في 
خالل زيادة نسب االكتفاء الذاتي لبعض المنتجات الزراعية 
المستهدفة في السياسة الزراعية للمملكة، والمساعدة 

في تغطية سالسل اإلمداد الزراعية.

خسائر نفط ُعمان تتجاوز الدوالرين للبرميل
للطاقة، أمس  بورصة دبي  بيانات صادرة عن  أظهرت 
اآلجلة  بالعقود  عمان  نفط  سعر  تراجع  الخميس، 
القادم، بواقع 2.13 دوالر  تسليم شهر أغسطس / آب 
للبرميل. وأشارت البيانات إلى أن سعر نفط عمان تسليم 

دوالرات   108.79 إلى  تراجع  آب،   / أغسطس  شهر 
 110.92 عند  أمس،  من  أول  بسعره  مقارنًة  للبرميل، 
الُعماني  النفط  سعر  بلغ  البيانات،  وبحسب  دوالرات. 
دوالرات   108.56 المقبل  أيلول   / سبتمبر  شهر  تسليم 
مستوياته  عن  للبرميل  دوالر   2.26 بانخفاض  للبرميل، 
وعالميًا،  للبرميل.  دوالرات   110.82 البالغة  السابقة، 
اآلجلة  بالعقود  األميريكي  نايمكس  خام  سعر  تراجع 
المبكرة  التعامالت  في  القادم،  آب   / أغسطس  تسليم 
آب،   / أغسطس  تسليم  برنت  خام  سعر  وتراجع  أمس. 

بنسبة 0.27 بالمائة.

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

تقول املؤشرات إن اهتمام املواطن 
في دول العالم بالتطورات اللحظية 
لحرب أوكرانيا تراجع، وإن الناس 
لم يعد يهمها ما إذا كانت روسيا 
قد احتلت موقعا استراتيجيا في 
أوكرانيا، أو أن الجيش األوكراني 

صد هجمة شرسة لجحافل 
الجيش الروسي أو تقهقر أمامها.

فاالهتمامات تغيرت وبات التركيز 
على متابعة أسوأ أزمتني تمر 
بهما األسواق، الغذاء والوقود، 
والتداعيات الخطيرة لألزمتني 

سواء على اقتصادات الدول 
وقوتها املالية، أو على القدرة 

الشرائية لألفراد والتي تراجعت 
بشدة أمام الغالء الفاحش.

على مستوى األزمة األولى فإن 
متابعة أخبار رغيف الخبز ولقمة 
العيش وتقلبات األسواق تصدرت 

اهتمامات املواطن عبر رصد 
تحركات أسعار الحبوب، خاصة 
القمح والذرة واألرز، وبالتالي فإن 

العالم يشده أكثر خبر تطيره وكالة 
أنباء عن عرقلة روسيا صادرات 
القمح األوكراني وإشعال الحرائق 
في مخازن وصوامع القمح أكثر 

من خبر يتحدث عن قصف 
روسيا موقع حربي أو مركز 

تسوق في أوكرانيا.
وبات متابع وسائل اإلعالم يهتم 

أكثر بما يدور داخل املوانئ 
األوكرانية واملفاوضات األممية 
بشأن املمرات اآلمنة لتصدير 

الحبوب، أو نزع األلغام من املوانئ 
الواقعة على البحر األسود أكثر من 

متابعته تطورات ميدانية تتعلق 
بتكثيف روسيا الهجوم في منطقة 

دونباس وتدمير الجيش الروسي 
مخزن أسلحة حديثة، وباتت 

متابعة قصف روسيا سفينة 
تحمل حبوبا أوكرانية كانت في 

طريقها للتصدير، وضغوط 
مجموعة السبع على روسيا 

للسماح بخروج شحنات الحبوب 
من أوكرانيا لتجنب تفاقم أزمة 
الغذاء العاملية، وتحول القمح إلى 
سالح فتاك في يد الروس، أكثر 

شغفا من متابعة مباحثات السالم 
بني موسكو وكييف.

أما القضية الثانية التي يتابعها 
العالم فتتعلق بأزمة الوقود 

وتداعياتها الخطيرة على سعر 
صفيحة البنزين والسوالر وأنبوبة 
غاز الطهي، ولذا يتابع املواطن أوال 

بأول املفاوضات األممية بشأن 
أزمة تصدير القمح الروسي 

واألوكراني، والوساطة التركية 
في تأمني ممرات آمنة للتصدير، 
ووضع الهند وغيرها من الدول 

قيود على صادرات القمح واألغذية 
لدول العالم، أكثر من متابعته ضم 

عراقيل ضم السويد وفنلندا لحلف 
الناتو.

الحكومات واألنظمة الحاكمة تدرك 
هذا التغير في اهتمامات املواطن 

وقراراته املستقبلية، وهذا ما يمكن 
أن يبرر جولة بايدن القادمة في 

الخليج، فأحد أبرز أهداف الزيارة 
خفض سعر البنزين حتى يمتص 

غضب الناخب األميركي من 
قفزات سعر الوقود والذي يمكن 
أن يقود إلى حدوث تغييرات في 

نتائج انتخابات الكونغرس املقبلة 
املقررة في نوفمبر.

لقمة العيش 
وصفيحة البنزين 
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ربع قرن على استعادة الجزيرة

الصين ترّسخ سيطرتها على هونغ كونغ

ليو بينغ: مشاركة جين 
بينغ تؤكد أهمية الحدث 

بالنسبة إلى الصين

بكين ــ علي أبو مريحيل

ــوم  ــيــ ــغ، الــ ــ ــونــ ــ ــغ كــ ــ ــونـ ــ تـــحـــيـــي هـ
الـــ25 إلعادتها  الذكرى  الجمعة، 
إلــى الــســيــادة الصينية، فــي ظل 
واقـــــع جـــديـــد جـــــّرد املـــديـــنـــة مـــن طــابــعــهــا 
السلطات  أحكمت  أن  بعد  الــديــمــقــراطــي، 
الصينية قبضتها، بموجب قانون األمن 
والتنفيذ  التشريع  أجــهــزة  على  القومي، 
ــّبـــب فــــي حــل  والــــقــــضــــاء. هــــــذا األمـــــــر تـــسـ
الــذي  »ديموسيستو«  السياسي  الــحــزب 
أســســه قــبــل ســـنـــوات نــاشــطــون مــؤيــدون 
معظم  فــرار  إلــى  باإلضافة  للديمقراطية، 
ى 

ّ
الخارج، واعتقال من تبق إلى  النشطاء 

منهم. وأثــارت التطورات واألحــداث التي 
سنوات  الخمس  خــالل  املــديــنــة  شهدتها 
ــاؤالت حــــــول مــســتــقــبــلــهــا  ــ ــســ ــ ــة تــ ــيــ املــــاضــ
الــســيــاســي واالجــتــمــاعــي واالقـــتـــصـــادي، 
ومصير نموذج »دولة واحدة ونظامان«، 
ــه الــصــيــغــة الـــتـــي تــؤطــر  ــ عـــلـــى اعـــتـــبـــار أنـ
الـــعـــالقـــة بـــني الـــجـــزيـــرة والـــبـــر الــرئــيــســي 
البريطاني  االستعمار  إنــهــاء  إعــالن  منذ 

رسميا قبل ربع قرن.
ويــشــّكــل حــضــور الــرئــيــس الــصــيــنــي شي 
جـــني بــيــنــغ، املــنــاســبــة فـــي أول رحـــلـــة له 
خارج البر الرئيسي منذ انتشار جائحة 
ــامــــني، تــأكــيــدًا  كــــورونــــا قـــبـــل أكـــثـــر مــــن عــ
السابقة  البريطانية  املستعمرة  أن  على 
الـــتـــي ســتــحــيــي هــــذه الـــذكـــرى بــفــعــالــيــات 
واحــتــفــاالت صــاخــبــة، بــاتــت فعليا تحت 
الـــقـــبـــضـــة الـــصـــيـــنـــيـــة. وأشــــــــاد شــــي جــني 
بينغ، لدى وصوله إلى هونغ كونغ أمس 
النار«  من  الجديدة  »الــوالدة  بـــ الخميس، 
لهونغ كونغ. وقال: »بعد العواصف، تولد 
النار، وتظهر  هونغ كونغ من جديد من 
بــحــيــويــة كــبــيــرة«. وأضــــاف أن »الــوقــائــع 
أثبتت أن مبدأ بلد واحد ونظامان مليء 

بالحيوية«.
مت 

ّ
تسل قــد  الصينية  الــســلــطــات  وكــانــت 

هونغ كونغ من اململكة املتحدة في األول 
من يوليو/تموز عام 1997، لينتهي بذلك 
حــكــم بــريــطــانــي لــلــجــزيــرة دام 156 عــامــا. 
املدينة  م الصني للسلطة على 

ّ
وجــاء تسل

ــعــت 
ّ
ــــذي وق بــمــوجــب اإلعـــــالن املــشــتــرك الـ

عليه حكومتا البلدين عام 1984، وقضى 
بعودة هونغ كونغ إلى الصني، في إطار 
صــيــغــة دولــــة واحــــدة ونــظــامــان. وحسب 
وبريطانيا،  الصني  بني  املشترك  اإلعــالن 
خــالل  الصينية  للسلطات  يــحــق  ال  فــإنــه 
خمسة عقود من تاريخ استعادة الجزيرة، 
ــــل فـــــي ســــيــــاســــات هــــونــــغ كـــونـــغ  ـ

ّ
ــــدخ ــتـ ــ الـ

الــداخــلــيــة. لكن بعض الــثــغــرات فــي بنود 
االتفاق )اختيار الرئيس التنفيذي يكون 
ومن  الداخلية،  االنتخابات  أســاس  على 
الحكومة  بــالــتــشــاور مــع  يــتــم تعيينه  ثــم 
املــركــزيــة فــي بــكــني( دفـــع الــصــني إلـــى أول 

ــد الــلــعــبــة  ــ ــواعـ ــ بـــعـــد أن فــــرضــــت بـــكـــني قـ
الــتــي  فـــتـــرة الم،  ــهــــدت  االنـــتـــخـــابـــيـــة. وشــ
ــبـــون األســــــوأ فـــي تــاريــخ  ــراقـ يــعــتــبــرهــا مـ
 
ّ
سن بسبب  كبيرة،  اضطرابات  الجزيرة، 
تشريعات جديدة عززت من قدرة الصني 
الديمقراطي.  النظام  فعالية  إبــطــال  على 
وكــان مــن أبــرز هــذه التشريعات مشروع 
ــــي فـــبـــرايـــر/ قـــــانـــــون، تـــمـــت مـــنـــاقـــشـــتـــه فـ
املــحــلــيــة  لــلــحــكــومــة  يــتــيــح  شـــبـــاط 2019، 
أمــام  للمثول  إلــى بكني  املــجــرمــني  تسليم 
ــبــرت 

ُ
املــحــاكــم الــشــعــبــيــة، فـــي خـــطـــوة اعــت

ــيــــادة الــــجــــزيــــرة وتـــهـــديـــدًا  انـــتـــهـــاكـــا لــــســ
ــــذي أدى إلـــى  ــر الــ ــ لـــحـــريـــة ســـكـــانـــهـــا، األمــ

ــل فــي شـــؤون هــونــغ كــونــغ الداخلية 
ّ

تــدخ
الـــبـــرملـــان الــصــيــنــي  ــر  ــام 2014، حـــني أقــ عــ
قرارًا بشأن إصالح النظام االنتخابي في 
الجزيرة، يقضي باختيار ثالثة مرشحني 
بكني  قبل  من  التنفيذي  الرئيس  ملنصب 
قبل إجــراء التصويت الشعبي. هذا األمر 
انــدالع حركة احتجاجية غير  تسّبب في 
»ثورة  مسبوقة في هونغ كونغ، ُعرفت بـ
ألف  أكثر مــن 200  املــظــالت«، طالب فيها 
ووقــف  والديمقراطية  بالحرية  متظاهر 

ل الصني في شؤونهم الداخلية.
ّ

تدخ
رئــيــســة  الم،  كـــــاري  ــخــبــت 

ُ
انــت  ،2017 فـــي 

تنفيذية لهونغ كونغ، في أول استحقاق 

تــظــاهــرات عــارمــة اســتــمــرت لــشــهــور، قبل 
أن تــســحــب الم الحــقــا مـــشـــروع الــقــانــون، 
بعد خروج األوضاع عن نطاق السيطرة. 
تلك األحـــداث ومــا رافقها من فوضى في 
الـــجـــزيـــرة، أثـــــارت قــلــق بــكــني، فـــأقـــرت في 
»قــانــون  بـــ ُعـــرف  مــا  عـــام 2020،  منتصف 
األمــــن الــقــومــي«، وهـــو قــانــون يعتبر أي 
نشاط مناهض للحكومة إرهابا، ويمنح 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي صــالحــيــات واســعــة 
ــو مــا  ــ ــاة، وهــ ــقــــضــ ــال اخــــتــــيــــار الــ فــــي مــــجــ
املعمول  األساسي  القانون  مع  يتعارض 
به في هونغ كونغ. وكذلك يتيح القانون 
القومي تشرف عليه  إنشاء مكتب لألمن 
بكني مباشرة، ويمكن من خالله مالحقة 
وضــبــط املــعــارضــني والــنــشــطــاء املؤيدين 
ــرة،  ــزيـ لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــة. كـــمـــا شـــهـــدت الـــجـ
خــــالل حــكــم كـــــاري الم، حــمــلــة اعــتــقــاالت 
الناشطني  كبيرًا من  عــددًا  كبيرة طاولت 
املــؤيــديــن لــلــديــمــقــراطــيــة، بــاإلضــافــة إلــى 
ــــزب »هــــونــــغ كـــونـــغ الـــوطـــنـــي«  تـــجـــريـــم حـ
املـــؤيـــد لــالســتــقــالل. أيـــضـــا شــهــد الــنــظــام 
االنــتــخــابــي تــعــديــالت جـــديـــدة أقــــرت في 
عــــام 2021، تـــم بــمــوجــبــهــا تــقــلــيــص عــدد 
ــاء املــنــتــخــبــني بـــاالقـــتـــراع املــبــاشــر  األعـــضـ
)إلــــى 20 مــن أصـــل 90(، وجــعــل الــتــرشــح 
للمجلس التشريعي مقتصرًا على موالني 
إلغاء  فعليا  ما يعني  املركزية،  للحكومة 
لـــقـــوى املـــعـــارضـــة في  ــق  أي فـــرصـــة أو أفــ
اإلجـــراءات،  هــذه  والسلطة. جميع  الحكم 
الــــتــــي أدت إلـــــى تــغــيــيــر مــــالمــــح الـــنـــظـــام 
وصف  إلــى  مراقبني  دفعت  الديمقراطي، 
كــــاري الم بــالــرئــيــســة الــتــنــفــيــذيــة األســـوأ 
واألكثر خضوعا لبكني. ولعل ثمار جميع 
الت 

ّ
ما تقّدم من تعديالت دستورية وتدخ

مباشرة من الحكومة املركزية، تتمثل في 
تعيني جون لي، املسؤول األمني السابق، 
رئيسا تنفيذيا جديدًا لهونغ كونغ خلفا 
لــكــاري الم، وذلـــك فــي الــثــامــن مــن مــايــو/
أيار املاضي. ومن املقرر أن يقسم اليمني 
الرئيس  أمــام  الجمعة  الــيــوم  الدستورية 

الصيني شي جني بينغ.
يــقــول أســـتـــاذ الــــدراســــات الــســيــاســيــة في 
جــامــعــة ســوتــشــو، لــيــو بــيــنــغ، فــي حديث 
الـــــجـــــديـــــد«، إن مـــشـــاركـــة  ــــي  ــــربـ ــعـ ــ مـــــع »الـ
الـ25  الرئيس الصيني في إحياء الذكرى 
الســتــعــادة هــونــغ كــونــغ، عــلــى الــرغــم من 
عن   

ً
فضال الجزيرة،  في  الوبائي  الوضع 

أنها أول رحلة له خارج الصني منذ أكثر 
الحدث بالنسبة  من عامني، تؤكد أهمية 

ــبـــاره  ــتـ ــاعـ ــيــــوعــــي، بـ ــزب الــــشــ ــ ــحـ ــ ــادة الـ ــ ــقـ ــ لـ
مــنــاســبــة لــالحــتــفــال بــالــنــصــر، أي الــقــدرة 
ــرة بـــعـــد 25 عـــامـــا.  ــزيـ عـــلـــى إخــــضــــاع الـــجـ
ويضيف بأن نظرة سريعة على تطورات 
األحداث، وإجراء مقاربة بني الوضع الذي 
ـــالت 

ّ
كـــانـــت عــلــيــه هـــونـــغ كـــونـــغ قــبــل تـــدخ

الصني وبني الوضع اآلن، ُيظهر أن بكني 
الديمقراطي عن  الطابع  نــزع  في  نجحت 
املدينة، وإن كان ثمن ذلك دما ومصادرة 
ــامـــة، عــلــى حد  لــلــحــقــوق والـــحـــريـــات الـــعـ
الــراهــن، ال  قوله. ويتابع: في ظل الوضع 
يحمل مبدأ »دولــة واحــدة ونظامان« أي 
قيمة، فاألساس في فكرة وجود نظامني، 
هـــو االســتــقــالل الــســيــاســي واالجــتــمــاعــي 
ـــحـــكـــم 

ُ
ــوم ت ــ ــيــ ــ ــ ــا ال ــمـ ــنـ ــيـ واالقـــــــتـــــــصـــــــادي، بـ

الــصــني قبضتها األمــنــيــة عــلــى كــل شــيء 
ــدءًا مـــن اخــتــيــار الــرئــيــس  فـــي الـــجـــزيـــرة، بــ
ــرورًا بــمــالحــقــة املــعــارضــني،  الــتــنــفــيــذي، مــ
وصواًل إلى محاكمتهم في البر الرئيسي. 
هي  الجمعة  اليوم  احتفاالت  أن  ويعتبر 
غــيــر مشروطة  إعـــالن الســتــعــادة  بمثابة 
ــــع اإلعــــــالن  ــا يـــتـــنـــاقـــض مـ ــمـ لــــلــــجــــزيــــرة، بـ
املــشــتــرك بــني الــصــني وبــريــطــانــيــا، والــذي 
القانوني  إبقاء الوضع  نص حرفيا على 

للجزيرة على حاله حتى عام 2047.
ــتــــه، يـــــــرى الــــبــــاحــــث فـــــي مــعــهــد  مـــــن جــــهــ
لــيــاونــيــنــغ لـــلـــدراســـات الــســيــاســيــة، وانـــغ 
ــربـــي  ــعـ تـــشـــي يــــــــوان، فــــي حــــديــــث مــــع »الـ
ــم تـــغـــّيـــر الـــواقـــع  ــديــــد«، أن الـــصـــني لــ الــــجــ
السياسي فــي هونغ كــونــغ، ولــم تتراجع 
عــــن صــيــغــة »دولـــــــة واحـــــــدة ونـــظـــامـــان«، 
ــاء فـــي اإلعــــالن  ــزال تــتــمــســك بــمــا جــ ــ وال تـ
املشترك الخاص باملستعمرة البريطانية 
الــســابــقــة. ويــعــتــبــر أن جــمــيــع اإلجـــــراءات 
املـــاضـــيـــة، ســــواء الــتــعــديــالت فـــي الــنــظــام 
القومي،  األمــن  قانون   

ّ
أو ســن االنتخابي 

تـــهـــدف إلــــى صــيــانــة الــديــمــقــراطــيــة بعد 
حالة الفلتان التي شهدتها الجزيرة على 
أرادت  بكني  وأن  املاضية،  السنوات  مــدار 
مــن خـــالل ذلـــك قــطــع الــطــريــق أمـــام الــقــوى 
الــغــربــيــة الــتــي أثــبــتــت الــتــحــقــيــقــات، على 
ــارة الفوضى  حــد قــولــه، ضــلــوعــهــا فــي إثــ
من أجــل الضغط على الصني وتحريض 
االنــفــصــالــيــني، ســـواء فــي هــونــغ كــونــغ أو 
تايوان، على املضي قدما في مخططاتهم. 
ويلفت وانغ إلى أن »تصوير هونغ كونغ 
عــلــى أنــهــا واحـــة الــديــمــقــراطــيــة فــي آسيا 
كـــان مــشــروطــا خـــالل الــســنــوات املــاضــيــة 
بــمــدى تبعيتها  أي  الــغــربــيــة،  بــاملــعــايــيــر 
ــات املـــتـــحـــدة، ولــكــن  ــ ــــواليـ لــبــريــطــانــيــا والـ
بـــمـــجـــرد إجـــــــراء تـــعـــديـــالت دســـتـــوريـــة ال 
ــا كــيــف  ــنــ ــة، رأيــ ــيـ ــربـ ــغـ تـــخـــدم املـــصـــالـــح الـ
ووصفتها  الجزيرة  عن  واشنطن  تخلت 
بأنها كيان غير مستقل«، وهو أمر يؤكد، 
كونغ  هونغ  ديمقراطية  أن  قــولــه،  حسب 
كــانــت مــنــقــوصــة وغــيــر حــقــيــقــيــة، قــبــل أن 
تأخذ الصني زمام املبادرة، وترسي أسس 

وقواعد الديمقراطية في الجزيرة.

سياسة
رسخت الصين سيطرتها على هونغ كونغ، بموجب قانون األمن القومي، بعد ربع قرن على استعادتها من بريطانيا. وتؤكد 
مشاركة الرئيس الصيني شي جين بينغ في إحياء هونغ كونغ الذكرى الـ25 لعودتها إلى سيادة الصين، أهمية الحدث بالنسبة 

إلى قادة الحزب الشيوعي، وذلك بعد تمرير بكين قوانين أدت إلى قمع المعارضين

)Getty( تحيي هونغ كونغ اليوم الذكرى الـ25 إلعادتها إلى السيادة الصينية
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بدأت حكومة هونغ كونغ العمل لتغيير 
وجــه املنطقة الــحــدوديــة مــع الــصــني في 
الـــســـنـــوات الــعــشــريــن املــقــبــلــة، فـــي إطـــار 
مشروع ضخم للتنمية االقتصادية. فمن 
لــوك ما شــاو في أقصى  مرتفعات قرية 
الحدود  شمال هونغ كونغ يمكن رؤيــة 
مــع الصني بــوضــوح: نهر ضيق يفصل 
األراضـــــي الــزراعــيــة وبــــرك األســـمـــاك عن 
الــســحــاب فــي مدينة شينزين  نــاطــحــات 
كـــان املشهد  ــر. وإذا  ــ الــجــانــب اآلخـ عــلــى 
مــن أعــالــي مرتفعات لــوك مــا شــاو يدفع 
لالعتقاد بأن هونغ كونغ تبقى منفصلة 
عن الصني القارية، إال أن هذه األراضــي 
ــــروع ضـــخـــم لــبــكــني  ــشـ ــ ــن مـ ــ ــي قـــســـم مـ ــ هـ
هونغ  حكومة  وتهدف  الصني.  لجنوب 
كونغ إلى تغيير وجه املنطقة الحدودية 
في إطار مشروع ضخم، يطلق عليه اسم 
قيمته  وتبلغ  الشمالية«  »متروبوليس 
مائة مليار دوالر هونغ كونغ )12 مليار 
يورو(. وينص املشروع على بناء مدينة 
كــبــرى جــديــدة فــي شــمــال هــونــغ كــونــغ. 
األمـــر سيتيح  هــذا  إن  الحكومة  وتــقــول 
خــلــق 650 ألــــف وظــيــفــة، وكـــذلـــك تــأمــني 
مساكن جديدة تحتاجها املدينة بشدة. 
و»مـــتـــروبـــولـــيـــس الــشــمــالــيــة« قــســم من 
مشروع أكبر ينص على دمج »املنطقتني 
اإلداريــــتــــني الــخــاصــتــني« لــهــونــغ كــونــغ 
فــي تجمعات عمالقة مــن تسع  ومــاكــاو 
مــــدن فـــي غــــوانــــدونــــغ، األكـــثـــر ديــنــامــيــة 
ــة، وبــيــنــهــا  ــيـ ــنـ ــيـ ــات الـــصـ ــعــ ــاطــ ــقــ  بـــــني املــ

كانتون وشينزين.
ويـــشـــعـــر املـــخـــطـــط الــــحــــضــــري كــيــنــيــث 

ــــدم الـــتـــنـــاســـق فــي  تــــو بــالــقــلــق بـــشـــأن عـ
ــأســــف ألن دائـــــرة  ــة، ويــ ــكـــومـ رؤيــــــة الـــحـ
صــغــيــرة تــقــود املــنــاقــشــات حـــول تنمية 
هــــونــــغ كــــونــــغ. وجــــــــراء فــــقــــدان املـــديـــنـــة 
ــرز شــخــصــيــاتــهــا املـــعـــارضـــة مــنــذ أن  ــ أبـ
تو  كينيث  تــســاءل  قمعهم،  بكني  بـــدأت 
املنطقة  ســكــان  يمثل  أن  اآلن  يمكن  مــن 
الحدودية. وقال، لوكالة »فرانس برس«، 
ــقـــوى مــقــلــق«،  ــيـــزان الـ إن »الــخــلــل فـــي مـ

مضيفا: »هناك أشخاص، مثل القرويني 
واملزارعني الصغار، لن تكون لديهم أي 

فرصة للتعبير عن رأيهم«.
بــائــع مستلزمات  جـــاك الم، وهـــو  أن  إال 
قريب  حــي  فــي  ويقيم  النقالة  للهواتف 
مـــن الــــحــــدود، يــعــبــر عـــن تـــفـــاؤلـــه. وقــــال: 
ــزداد عــدد الــســكــان يمكننا أن  »عــنــدمــا يـ
ــن الــتــنــمــيــة، وســيــكــون  ــدًا مـ ــزيـ نــتــوقــع مـ
ــــاص الــــذيــــن  ــخــ ــ هــــنــــاك املـــــزيـــــد مـــــن األشــ

سيؤسسون شركات. هذا أمر أكيد«.
يــشــار إلـــى أنـــه تــم تــعــديــل حــــدود هونغ 
كـــونـــغ، ال ســيــمــا فـــي 2010، مـــع تــوســع 
شـــبـــكـــة الــــقــــطــــارات الـــصـــيـــنـــيـــة الــفــائــقــة 
الــســرعــة فـــي املــديــنــة. وأصـــبـــح جـــزء من 
مــحــطــة هـــونـــغ كـــونـــغ يــخــضــع لــلــقــانــون 
القضائي  النظام  أن  الصيني، ما يعني 
التي  الــحــدود  أن هـــذه  يطبق هــنــاك. إال 
ــزداد هــشــاشــة تــثــيــر قــلــق الـــعـــديـــد من  ــ تــ
سكان هونغ كونغ، الذين يشعرون بعدم 
ــواب الــصــني  ــ الـــحـــمـــاس لــلــعــيــش عــلــى أبــ
دمــج شعب  القارية. ويجري منذ عقود 
واقــتــصــاد هــونــغ كــونــغ بــالــصــني. وبــني 
1997 و2021 هاجر أكثر من 1.1 مليون 
شخص من الصني إلى هونغ كونغ عبر 
نظام »تصريح أحادي االتجاه« محدود 
الحصص، أي ما يقارب من ُسبع سكان 
املاندرين  لغة  وكانت  الحاليني.  املدينة 
ــدارس، وســاهــمــت،  ــ  فــي املـ

ً
أكــثــر تفضيال

ــهـــج، فــــي تــآكــل  ــنـ وفـــقـــا ملــنــتــقــدي هـــــذا الـ
املشتركة بني هونغ  الكانتونية  الثقافة 

كونغ وجنوب الصني.
)فرانس برس(

بوادر مشاريع اندماج على الحدود
تثير محاولة حكومة هونغ كونغ تغيير وجه المنطقة الحدودية مع بكين قلق العديد 

من السكان، الذين ال يشعرون بالحماس للعيش على أبواب الصين، فيما 
يرحب البعض اآلخر بهذا األمر

تقول حكومة هونغ كونغ إن »متروبوليس 
)Getty( الشمالية« ستؤدي لخلق وظائف
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الجزائر ـ حمزة كحال

مـــــا كــــانــــت تــــحــــذر مــــنــــه الــــجــــزائــــر 
وتنتظر وقــوعــه مــن طــرف مدريد 
 ،2021 األول  أكتوبر/تشرين  منذ 
تزايدت احتماالت حدوثه، بعد كشف الحكومة 
اإلسبانية عن بداية نقل الغاز إلى املغرب عبر 
خط أنابيب »املغرب العربي ــ أوروبا«، مؤكدة 
ا جزائرًيا. في حني تلّوح الجزائر 

ً
أنه ليس غاز

مجددا بمراجعة أسعار الغاز، لتقطع الطريق 
الغاز  بيع  إلعـــادة  إسبانية  أي محاولة  أمــام 
الجزائري. وأكــدت مصادر في وزارة التحول 
البيئي اإلسبانية أنه »استنادا إلى العالقات 
التجارية وحسن الجوار تم، في يوم الثالثاء 
املاضي، إرسال أول شحنة غاز طبيعي مسال 
ــغـــرب الـــعـــربـــي-أوروبـــا،  عــبــر خـــط أنـــابـــيـــب املـ
بعد أن اشتراها املغرب من األســواق الدولية 
ووصلت إلى محطة إسبانية إلعادة تحويلها 
إلــــى غــــاز طــبــيــعــي«. وفــــي رســـالـــة لــلــحــكــومــة 
الــجــزائــريــة، طــمــأن نفس املــصــدر بــأن »هناك 
ــراءات اعــتــمــدت إلصــــدار إفــــادة تضمن أن  ــ إجـ
الغاز )املنقول من إسبانيا إلى املغرب( ليس 
منشأه الجزائر«. وكانت مدريد قد أعلنت، في 
فبراير/شباط املنصرم، أنها ستعيد تصدير 
الغاز إلى املغرب عبر هذا الخط الذي لم تعد 
تغذيه الجزائر باتجاه إسبانيا عبر األراضي 
املــغــربــيــة مــنــذ نــهــايــة تــشــريــن األول/أكـــتـــوبـــر 
أزمــة دبلوماسية حــول منطقة  2021، بسبب 
اإلسباني  الصحافي  يؤكد  تقنيا،  الصحراء. 
املختص في الشأن النفطي، بيدرو كاناليس، 
لـ »العربي الجديد«، »صعوبة تحديد مصدر 
الــذي تصّدره إسبانيا إلى املغرب، هل  الغاز 
تــشــتــري ما  أم ال؟ فاململكة  الــجــزائــر  مــن  هــو 
تحتاج إليه من الغاز من 14 دولة على شكل 
غـــاز طبيعي عــبــر األنــابــيــب، كــمــا يــحــدث مع 
الــجــزائــر الــتــي تــغــطــي 25 بــاملــائــة مــن الطلب 

منقول  مــســال،  كــغــاز طبيعي  أو  اإلســبــانــي، 
عبر سفن، كما يحدث مع الغاز املستورد من 
فرنسا،  روسيا،  نيجيريا،  املتحدة،  الواليات 
قطر، ترينيداد وتوباغو، غينيا باإلضافة إلى 
النرويج«. وأضاف نفس املتحدث لـ »العربي 
الطبيعي  الغاز  أن »إسبانيا تجمع  الجديد« 
املسال في 6 محطات ضغط وتكرير، موزعة 
عــلــى طـــول الــســاحــل اإلســبــانــي، لــيــحــّول إلــى 
ــاز، ويــتــم نقله وتــوزيــعــه عــلــى أكــثــر مــن 11  غـ
ألف كيلومتر من األنابيب. وبالتالي، عندما 
الغاز  عــن مصدر  الجزائر  أو  مــدريــد  تتحدث 
وكأنهما يتحدثان عن شبٍح أو سلعة خيالية 
بــالــعــني«. ولــفــت الصحافي  ال يمكن رؤيــتــهــا 
اإلسباني إلى نقطة مهمة بالنسبة إلسبانيا، 
كاناليس،  الــطــاقــوي«. فحسب  »أمــنــهــا  وهــي 
فإن »مدريد ال يمكنها أن تكشف كل املعطيات 
بــالــنــســبــة ملــنــشــآتــهــا الــنــفــطــيــة والــتــخــزيــنــيــة، 
ــا الـــغـــازيـــة،  ــهــ ــوارداتــ واملـــعـــطـــيـــات املــتــعــلــقــة بــ
وتحتفظ بجزء من الحقيقة لها فقط«. وكانت 
الجزائر قد هددت، في إبريل/نيسان املاضي، 
بفسخ عقد نقل الغاز إلى إسبانيا إذا قامت 
مـــدريـــد بــنــقــل الـــغـــاز الـــجـــزائـــري »إلــــى وجــهــة 
ثالثة«، في إشارة ضمنية إلى املغرب. وفي 31 
أكتوبر 2021، قررت الجزائر التخلي عن إمداد 
إسبانيا بالغاز عبر أنبوب »املغرب العربي- 

ــا«، الـــذي يعبر األراضــــي املــغــربــيــة، في  ــ أوروبـ
أعـــقـــاب قــطــع الـــعـــالقـــات الــدبــلــومــاســيــة الـــذي 
2021. وحولت  الــجــزائــر صيف  عليه  أقــدمــت 
ــع إســبــانــيــا عبر  ــاز مـ ــغـ الـــجـــزائـــر إمــــــــدادات الـ
أنبوب »ميدغاز« فقط، الذي يربط ميناء بني 
أن  بأمليريا اإلسبانية، على  الجزائري  صاف 
تكون السفن املالذ في حال تسجيل اختالالت 

تقنية أو عجز في األنبوب الجديد.
ــم تــــســــارع األحــــــــداث وإعـــــــالن الـــجـــزائـــر،  ــ ورغــ
مقاطعتها  املــاضــي،  يــونــيــو/حــزيــران  مطلع 
التجارية إلسبانيا، في خضم أزمة سياسية 
ودبـــلـــومـــاســـيـــة مــتــفــاقــمــة بـــني الــبــلــديــن منذ 
ــرار مـــدريـــد دعــم  مـــــــارس/آذار املـــاضـــي، إثـــر قــ
خــطــة الــحــكــم الــذاتــي الــتــي تقترحها الــربــاط 
لت إبقاء 

ّ
بشأن قضية الصحراء، إال أنها فض

ــارج الــحــســابــات الــســيــاســيــة  ــ ــاز خـ ــغـ ــة الـ ــ ورقـ
فــي هـــذه الــفــتــرة، بــالــرغــم مــن عـــدم استبعاد 
اســتــعــمــالــهــا وفـــق مــقــتــضــيــات الــســاعــة، غير 
الغاز نحو املغرب  إقــدام مدريد على نقل  أن 
عبر األنبوب »املغاربي - األوروبي«، قد تراه 
الجزائر ابتزازا جديدا من حكومة سانشيز، 

قد يعجل بانتهاء صبر الجزائر.
ــد مـــصـــدر مــــســــؤول فــــي شــركــة  ــ ــى ذلــــــك، أكـ ــ إلـ
»سوناطراك« الجزائرية، لـ »العربي الجديد«، 
قــــــــرار حـــالـــيـــا،  أي  تـــتـــخـــذ  ــن  ــ لـ »الــــشــــركــــة  أن 
وستنتظر موقف السلطات العليا في البالد، 
فيما يبقى خيار مراجعة األسعار التفضيلية 
واردًا،  لعقود  إسبانيا  منها  استفادت  التي 
لقطع الطريق أمــام أي محاولة إلعــادة بيعه 
ألي جــهــة كـــانـــت. وفــــي األســــــواق الــعــاملــيــة ال 
ــدو، بـــل هــنــاك مصالح  يــوجــد صــديــق وال عــ
يجب حمايتها«. ومنذ إعالن الجزائر تعليق 
والتعاون  الــجــوار  وحسن  الصداقة  معاهدة 
إلحاًحا:  األكــثــر  الــتــســاؤل  بــات  مــع إسبانيا، 
هـــل يــتــوقــف تــصــديــر الـــغـــاز الـــجـــزائـــري إلــى 
إســبــانــيــا عــقــاًبــا ملــدريــد؟ أم ســتــلــوذ الــجــزائــر 
الــغــازيــة نحو  بــورقــتــي تقليص صــادراتــهــا 
إسبانيا، ورفع األسعار التي تعترف مدريد 

بأنها أقل بكثير من أسعار األسواق حاليا؟
 

ً
إال أن املتتبعني للمشهد الطاقوي يرون أن كال
من الطرفني، الجزائري واإلسباني، محميان 
عة، إذ تنص على 

ّ
بالعقود طويلة األجل املوق

ــتـــرام مـــا جـــاء فــيــهــا، ويــمــكــن ألي  ــرورة احـ ــ ضـ
للمطالبة  الدولي  التحكيم  إلــى  اللجوء  جهة 

بحقوقه إذا جرى انتهاك أحد البنود.

الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

باتت تحويالت املغتربني في السودان مرهونة بإصالحات 
جديدة لالستفادة من أحد أكبر مصادر العملة األجنبية، 
فــي وقــت تناقصت إيــــرادات الــبــالد مــن الــعــمــالت الصعبة. 
ــكـــاوى املــغــتــربــني مـــن عــدم  ــأتـــي ذلــــك وســــط تــصــاعــد شـ ويـ
وجود حوافز كافية تدفعهم إلى زيــادة تحويالتهم. وقال 
بالخارج،  السودانيني  شــؤون  تنظيم  لجهاز  العام  األمــني 
بالخارج  السودانيني  دور  تفعيل  إن  تــيــراب،  حامد  مكني 
واملهاجرين في التنمية السودانية مرهون بالتزام الدولة 
تجاه قضاياهم وحقوقهم والتي تمثل أول مفاتيح إعادة 
ــدولـــة. ويــــرى أن جــهــاز املــغــتــربــني يسعى  الــثــقــة بينهم والـ
مــع مــؤســســات الــدولــة ذات الــصــلــة مــن أجـــل مــنــح الحقوق 
للمغتربني بهدف تحقيق األهــداف الكلية للدولة واملنفعة 
بني السودانيني بالخارج والدولة وفق سياسات واضحة 

وثابتة وعادلة تجاه قضايا أبناء السودان بالخارج.    
ويؤكد أن إجازة قانون مفوضية شؤون الهجرة واملهاجرين 
ــتـــربـــني  ــة لـــقـــضـــايـــا املـــغـ ــيــ ــقــــاللــ ــتــ ــــني تـــمـــنـــح االســ ــيـ ــ ــودانـ ــ ــسـ ــ الـ
واملــهــاجــريــن الــســودانــيــني وتــعــطــي األولـــويـــة ملــلــفــات التعليم 
أهم  من  تعد  التي  الصحي  والتأمني  واالستثمار  واإلســكــان 
عدة  وقــت سابق  في  الحكومة  واعتمدت  املغتربني.   مطالب 
إجـــراءات بغرض جــذب مزيد من املــدخــرات، بعدما تدهورت 
األوضاع االقتصادية، ما أدى إلى تفاقم أزمة النقد األجنبي. 
أهميتها  تقل  املغتربني ال  تــحــويــالت  أن  يـــرون  اقــتــصــاديــون 
االقتصادية عن عائدات الصادرات، واملطلوب تنفيذ ما وعدت 
به الدولة تجاه املغترب. وفي هذا السياق، يطالب االقتصادي 
»العربي الجديد« بإعفاء  السوداني محمد النيل في حديثه لـ
املــغــتــرب مـــن الـــرســـوم الــجــمــركــيــة والـــرســـم املـــوحـــد والــتــأمــني 
لتشجيعهم  اإللــكــتــرونــي،  والتعليم  املــغــتــربــني  الــطــبــي ألســـر 
الوطني. وحسب مراقبني،  على املساهمة في دعم االقتصاد 
فـــإن ســيــاســة فـــرض ضــرائــب عــلــى تــحــويــالت املــغــتــربــني تعد 

أكبر عقبة في طريق جذب مدخرات املغتربني. ويقدر الخبير 
الجديد  »الــعــربــي  لـــ فــي حديثه  إبــراهــيــم يحيى،  االقــتــصــادي 
تــحــويــالت املــغــتــربــني بــمــا يــتــراوح بــني 6 و7 مــلــيــارات دوالر 
سنويا، ولكنه يرى أن مدخرات وممتلكات املغتربني بالخارج 
ــذا الـــرقـــم، مــطــالــبــا بتحديث  يــمــكــن أن تــصــل إلـــى أضـــعـــاف هـ
وتفعيل القرار الصادر منذ عدة أعوام بشأن تسليم املغتربني 
بد  االقتصادي: »ال  الخبير  وقــال  العملة.  تحويالتهم بنفس 
مــن وجـــود قـــوى دفـــع أخـــرى لــزيــادة الــتــحــويــالت املــالــيــة مثل 
السماح للمغتربني بالتمويل العقاري، وغيرها من الحوافز 
املغتربني«.  تحويالت  انسياب  على  تعمل  التي  التشجيعية 
»العربي  مسؤول بملف املغتربني، فضل عدم ذكر اسمه، قال لـ
الجديد« إن كل الحوافز التي تقدم للمغتربني هي استحقاق 
طبيعي ومن حقهم، مضيفا أن هناك خطوات جادة لتكوين 
روابـــــط لــلــمــغــتــربــني مـــن أجــــل تــحــقــيــق طــمــوحــاتــهــم املتعلقة 

باإلقامة والسكن والتعليم والهوية والتأمني الصحي.
ويــدعــم االقــتــصــادي الــســودانــي محمد الــنــايــر اتــجــاه الــدولــة 
أنه ربط  إال  إلنشاء بنك للمغتربني. واعتبرها قضية مهمة 
إلى  مشيرا  باالستقرار،  يتسم  مختلف  مناخ  بوجود  األمــر 
أهــمــيــة تــضــيــيــق الــشــقــة بـــني الــســعــر الــرســمــي وذاك املــــوازي 
»العربي  لــلــدوالر مع وجــود حوافز أخــرى. وأضــاف الناير لـ
الجديد«: هذه مسؤولية البنك املركزي التي تكمن في توفير 
املناخ الجاذب للمدخرات ومن ثم تفتح باب الفرص أمامهم.

ــتــــرض مـــغـــتـــربـــون عـــلـــى املـــصـــفـــوفـــة الـــتـــي أعـــلـــنـــت عــنــهــا  واعــ
في  النقص  لسد  املــدخــرات  جــذب  بــهــدف  السابقة  الحكومة 
الــعــمــالت األجــنــبــيــة واملــســاهــمــة فــي عــجــز املـــيـــزان الــتــجــاري، 
مقابل خدمات وإعفاءات تفيد املهاجرين. وجاء الرفض لتلك 
ألنــهــا، حسب  الــحــوافــر  مــن  العديد  التي تضمنت  املصفوفة 
املغتربني، لم تشمل اإلعفاءات املتأخرة السابقة. وأشاروا إلى 
أن الرسوم املفروضة عليهم في املصفوفة الجديدة ال تناسب 
عــمــل كــثــيــريــن حــيــث تـــم تــحــديــدهــا وفـــقـــا لــلــدرجــة الــعــمــلــيــة 

واملهنية والتخصص، ما يفاقم أعباءهم.

حرب الغاز تتجّدد بين الجزائر 
وإسبانيا بسالح األسعار

)Getty( الجزائر قد تشهر سالح األسعار في مواجهة أزمة تصدير الغاز من إسبانيا للمغرب)تتراوح التحويالت بين 6 و7 مليارات دوالر سنويًا )أشرف شاذلي/فرانس برس

تحويالت المغتربين بحاجة إلصالحات

باتت األسعار سالح الجزائر 
في أزمتها مع إسبانيا 

التي كشفت عن تصدير 
أول شحنة غاز للمغرب. 

ويأتي ذلك رغم تأكيد 
مدريد أن الغاز الذي 

صّدرته للرباط ليس جزائريًا

تطوير النقل بين إيران 
وروسيا

وقعت إيران وروسيا مذكرة تفاهم بشأن 
تطوير عالقات النقل والشحن البري 

خالل االجتماع الذي استمر ثالثة أيام 
للجنة املشتركة للنقل البري الدولي في 
موسكو. وأفادت منظمة الطرق والنقل 

والشحن البري، بأن داريوش أماني، 
مساعد وزير الطرق ورئيس هذه املنظمة 
الذي يترأس الوفد اإليراني، قال: »في هذا 
االجتماع الذي عقد بعد توقف دام ثالث 

سنوات بسبب تفشي وباء كورونا، ناقش 
الجانبان وتبادال وجهات النظر حول كافة 
املعوقات واملشاكل في طريق تحقيق ذلك، 

بهدف توسيع عالقات النقل والشحن، 
وتوصال إلى اتفاق للعمل على رفع 

مستواها«. وأضاف: »في هذا االجتماع، 
أعرب الجانبان عن ارتياحهما لنمو 

التبادالت البرية في العام الجاري واعتبارا 
ألهمية تحقيق توازن متبادل بني عدد 

شاحنات البلدين التي تنتقل إلى أراضي 
كل منهما«.

إجراءات اقتصادية سريعة 
لكوريا الجنوبية

دعا رئيس وزراء كوريا الجنوبية هان 
ديوك- سو أمس الخميس، الوزارات املعنية 

إلى اتخاذ إجراءات سريعة للتعامل 
مع التحديات االقتصادية حيث يكافح 
االقتصاد تباطؤ النمو العاملي وارتفاع 

التضخم. وقال رئيس الوزراء خالل 
اجتماع لتنسيق السياسات إن مجموعة 

متنوعة من التحديات االقتصادية بما في 
ذلك جائحة كوفيد-19 والغزو الروسي 

ألوكرانيا ورفع مجلس االحتياطي 
الفيدرالي األميركي سعر الفائدة 

الرئيسي، قد أثرت على اقتصاد البالد. 
وأضاف أنه إذا رفع مجلس االحتياطي 
الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي فمن 

املرجح أن يؤدي إلى زيادة التقلبات في 
األسواق املالية املحلية.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

6
ــع إســـبـــانـــيـــا الـــغـــاز  ــم ــج ت
 6 فــي  الــمــســال  الطبيعي 
وتكرير،  ضغط  محطات 
موزعة على طول الساحل 
معالجته  يتم  ثم  اإلسباني، 
على  ــه  ــع ــوزي وت ونــقــلــه 
ألف   11 مــن  أكــثــر  ــداد  امــت

كيلومتر من األنابيب.

تقارير عربية

السودانطاقة

تـــــــراجـــــــع مــــــعــــــدل الـــــبـــــطـــــالـــــة فـــي 
الــســعــوديــة داخـــل الــســوق املحلية 
األول من  الــربــع  فــي  إلـــى %10.1 
الربع   من 11% في 

ً
2022، نــزوال

الهيئة  األخــيــر مــن 2021. وقــالــت 
في  الــســعــوديــة،  لإلحصاء  العامة 
بــيــان صــــدر أمــــس الــخــمــيــس، إّن 
ــربــع  ــة الـــســـعـــوديـــني خــــالل ال بــطــال
مــن  تــــراجــــعــــت  املــــــاضــــــي،  األول 
املــقــابــلــة من  الــفــتــرة  فـــي   %11.7
العمل  ســـوق  واســتــعــادت   .2021
فـــــي املـــمـــلـــكـــة نـــشـــاطـــهـــا بــشــكــل 
ــذا الـــعـــام، مــع تحسن  مــتــســارع هـ
ــي اإليـــــــــــــرادات الــنــفــطــيــة  ــ كـــبـــيـــر فـ
وارتفاع تدريجي في القطاع غير 
النفطي، األمر الذي دفع إلى إيجاد 
فرص عمل جديدة. وبلغت بطالة 
السعوديني الذكور في الربع األول 
املاضي 5.1%، بينما بلغت بطالة 
نسبة  ووصــلــت   .%20.2 اإلنــــاث 
البطالة في السوق السعودية ككل 
)مواطنون ووافدون( إلى 6% في 
 من 

ً
نـــــزوال ــي،  ــاضـ املـ الـــربـــع األول 
6.9% في الربع األخير 2021.

انخفاض 
البطالة في 
السعودية

القاهرة ـ عادل صبري

إلــى صـــداع مــزمــن في  القمح  تحولت قضية 
رأس الــحــكــومــة املــصــريــة، جعلت أكــبــر دولــة 
مستوردة للقمح في العالم، تسير على حافة 
وأوكرانيا-  -روسيا  متحاربني  بني  الهاوية، 
ــا،  ــهـ ــوارداتـ ظـــال لـــســـنـــوات، أكـــبـــر مـــصـــدريـــن لـ
ودول لديها فائض، تسعى لحظر صادراتها، 
وأخــرى تريد فكه، مع انزالقها بني 50 دولة، 
إلى كوارث اقتصادية واجتماعية، ومزارعني 
ــزرة فــي  ــ ــ ــجـ ــ ــ ــلـــح ســــيــــاســــة الــــعــــصــــا والـ ــفـ لـــــم تـ

إجبارهم على تسليم محصولهم بسهولة. 
انــتــهــى مــوســم حــصــاد الــقــمــح رســمــيــا، بعد 
ــن مـــســـاحـــة 3.6 مــاليــني  جـــنـــي املـــحـــصـــول مــ
فــــدان، هــي كــل األراضـــــي الــتــي زرعــــت قمحا، 
خالل موسم 2022، كما أعلنت وزارة الزراعة. 

ووّرد املـــزارعـــون 4.1 مــاليــني طــن، مــن إنتاج 
ر بنحو 10 مــاليــني طــن. ســّجــل التوريد  يــقــدَّ
لبيان  وفقا  مــرة،  ألول  قياسيا،  رقما  املحلي 
وزارة التموين، ومع ذلك لم تصل التوريدات 
الــدولــة، بنحو 6  إلــى الكميات التي حددتها 
ر احتياجات البالد بـ  ماليني طن، بينما تقدَّ
20 مليون طن، حتى نهاية مايو/ أيار 2023. 

مصيلحي  علي  التموين  وزيـــر  قـــرار  استمد 
ــتــــوريــــد اإلجـــــــبـــــــاري، ملـــحـــصـــول الـــقـــمـــح،  ــالــ بــ
بــنــوده مــن قــانــون لألحكام العرفية، رقــم 45 
العاملية  الحرب  نهاية  لسنة 1945، طبق مع 
البالد على مجاعة.  أوشكت  الثانية، حينما 
القانون القاسية شروطه، كشف عن اإلعصار 
االقتصادي وصدمة الغذاء وحجم االنكشاف 
الخطير الذي تتعرض له مصر، في محصول 
الــقــمــح، فــي وقــت ترتفع األســعــار عــاملــيــا، مع 
الــنــقــص الــشــديــد فــي الــنــقــد األجــنــبــي، وعجز 
باملوازنة، والحاجة إلى شراء القمح نقدًا، من 
الخارج والداخل. وأصبح الوقت غير مناسب 
إللـــغـــاء دعـــم الــخــبــز، بــيــنــمــا كــانــت الــحــكــومــة 
ــــى تـــنـــفـــيـــذه، مــطــلــع الـــشـــهـــر املــقــبــل،  تــتــجــه إلـ
مــع دق مــؤســســات دولــيــة نــواقــيــس الــخــطــر، 
للتحذير مــن أن ارتــفــاع األســعــار »يــزيــد من 

الــدول  العديد من  في  النظام  تغيير  مخاطر 
ــة الخانقة  األفــريــقــيــة«. دفــعــت عــنــاصــر األزمــ
الحكومة، إلى السير على حبل مشدود، بني 
أطراف األزمة كافة. تكشف »العربي الجديد« 
ــار،  ــرف هــ ــ كـــيـــف ســــــارت مـــصـــر عـــلـــى شـــفـــا جـ
بصعوبة بالغة، خالل األسبوعني املاضيني، 
 فـــي تــدبــيــر حــاجــتــهــا مـــن الــقــمــح، حتى 

ً
أمــــال

نهاية العام على األقل. 
تدخل مجلس الــنــواب – دون أن يــدري – في 
تخفيف قبضة الدولة األمنية على املزارعني، 
الــذيــن تــبــاطــأوا عــن تسليم مــحــصــول القمح 
إجباريا. تقدم عدد من النواب بإلقاء بيانات 
عاجلة، ملطالبة الحكومة، بضرورة رفع سعر 
البرملاني  املزارعني. تساءل  القمح من  توريد 
إيهاب رمزي، عن أسباب لجوء الحكومة إلى 
الــخــارج، بمتوسط 1250  القمح من  استيراد 
أردبــــات( بينما  )الــطــن= 6.6  لـــألردب  جنيها 
تدفع للفالح املصري 870 جنيها فقط )الدوالر 
= نحو 18.75 جنيها(. أوضح رمزي أن فدان 
القمح يتكلف نحو 15 ألفا و300 جنيه، كحد 
لإنتاج  البيع  يتجاوز سعر  ال  بينما  أدنــي، 
ــزي أن ربــح   رمــ

َ
ألــفــا و275 جــنــيــهــا. وَبـــــنّي  16

املــزارع ال يتجاوز 975 جنيها، عن فترة عمل 
تستغرق 6 أشهر، بما يعني أن دخل الفالح، 
ر بنحو  في حدود 162.5 جنيها شهريا، ويقدَّ
غضبه  عن  النائب  عّبر  يوميا.  جنيهات   5.4
بعد أن بلغ األمــر بالفالح املــصــري، أن يكون 
املــــادي مــثــيــرًا للشفقة، لــحــصــولــه على  حــالــه 
التكلفة وتعبه،  »دخــل مخٍز« ال يتماشى مع 
فـــي وقــــت تــطــلــب مــنــه الــحــكــومــة أن يــتــنــازل 

إجباريا عن قمحه ليوفر الغذاء لآلخرين.
انضم إلى رمزي النائب عصام العمدة، مطالبا 
بإلغاء قرار وزير التموين رقم 10 لسنة 2022، 
الــخــاص بــالــتــوريــد اإلجـــبـــاري للقمح، مــؤكــدًا 
عن  حقيقية  معلومات  تملك  ال  الحكومة  أن 
البالد،  أنحاء  في  بالقمح،  املنزرعة  األراضـــي 
وأن الــــقــــرار أضــــــّر بـــصـــغـــار املـــــزارعـــــني. وفــقــا 
لكلمات الـــنـــواب، لــيــس لـــدى الــحــكــومــة حصر 
إلغائها نظام  الــزراعــات، بعد  واقعي بنوعية 
الدورة الزراعية، منذ سنوات طويلة، وعندما 
لجأت إلى التوريد اإلجباري، في 16 مارس/ 

آذار املاضي، كان موسم الحصاد، قد أوشكت 
ــان املـــوظـــفـــون  ــ ــــرى، كـ بـــدايـــتـــه. مــــن نـــاحـــيـــة أخـــ
التموين  ومــديــريــات  الــزراعــيــة،  بالجمعيات 
الــحــكــومــة مالحقة  كلفتهم  الــذيــن  والــشــرطــة، 
املـــزارعـــني، وإجــبــارهــم على تــوريــد املحصول 
أو الـــقـــبـــض عــلــيــهــم ومـــــصـــــادرة أرصـــدتـــهـــم، 
املاضيني، على شفا مواجهة  الشهرين  خالل 
ــم  مــصــيــريــة، فـــإمـــا أن يــثــبــتــوا لـــلـــدولـــة والءهــ
تـــهـــم مـــن الــتــالعــب بــقــوائــم  لــلــتــعــلــيــمــات وبـــراء
حصر الزراعات، بدقة بياناتهم عن املحصول 
أو يــدخــلــوا فــي مــواجــهــة ســاخــنــة، تخشى أن 
تكاليفها،  واألمنية  الرقابية  األجهزة  تتحمل 
إذا ما غضب الفالحون. كشفت تقارير اللجان 
األمنية املشكلة على نطاق واسع باملحافظات، 
بــقــيــادة املــحــافــظــني ومـــديـــري األمـــن والـــزراعـــة 
والتموين والرقابة اإلدارية، عن ضعف شديد 

في مالحقة الرافضني لتسليم املحصول.
أزمة  الجديد« عن  »العربي  لـ تكشف مصادر 
الــحــكــومــة فــي التسويف  جـــديـــدة، تــبــني دور 
بــمــالحــقــة الـــرافـــضـــني لـــلـــتـــوريـــد اإلجــــبــــاري. 
وأكــــدت املـــصـــادر، الــتــي رفــضــت ذكـــر اسمها، 
ــي تــمــلــكــهــا  ــتــ ــــالء وحـــــــــدات الـــتـــخـــزيـــن الــ ــتـ ــ امـ
تسلمها  بعد  آخــرهــا،  عــن  بالقمح  الحكومة 
4.1 مــاليــني طـــن قــمــح مــحــلــي وشــرائــهــا 1.1 
مليون طن آخرى من روسيا، خالل ذات فترة 
إلى مايو،  إبريل  للقمح، من  املحلي  التوريد 
بينما تبلغ السعة التخزينية القصوى في 44 
صومعة ووحدة تخزين في أنحاء البالد 5.4 
ماليني طن. توافق ذلك مع وجــود احتياطي 
بالصوامع يقدر بنحو 1.8 مليون طن، حتى 
التموين،  وزارة  لبيانات  طبقا  إبريل،  نهاية 
شملت ما استوردته هيئة السلع التموينية 
بنحو 600 ألـــف طــن قــمــح مــن روســيــا خــالل 
الفترة من يناير إلى إبريل. واشترت الهيئة 
50 ألــف طــن مــن بلغاريا و240 ألــف طــن من 
رومانيا، و61.5 ألف طن من الهند، و55 ألف 

طن من فرنسا، خالل شهري مايو ويونيو. 
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غزة ـ يوسف أبو وطفة

الالجئني  وتشغيل  وكالة غوث  تواجه 
ــة مــالــيــة  ــ الــفــلــســطــيــنــيــني »أونــــــــروا« أزمـ
كــبــيــرة تــعــصــف بــهــا نــتــيــجــة لــتــراجــع 
ــار  ــعـ ــاع أسـ ــ ــفــ ــ الــــدعــــم الــــخــــارجــــي، وارتــ
املــــواد الــغــذائــيــة والـــوقـــود عــاملــيــا خــالل 
الشهور األخيرة بفعل الحرب الروسية 
األوكرانية املندلعة منذ أشهر، وهو ما 
في  الغذائي  األمــن  على  ينعكس سلبا 
قــطــاع غـــزة. وتــحــذر املــؤســســة األممية 
ــن الــــتــــداعــــيــــات املـــتـــرتـــبـــة عـــلـــى هـــذا  ــ مـ
االرتفاع، األمر الذي من شأنه أن يمس 
بــقــدرتــهــا عــلــى اســتــمــرارهــا فــي تــوزيــع 
ســلــتــهــا الـــغـــذائـــيـــة بــســهــولــة كـــمـــا كـــان 
ردة في 

ّ
األمر معتادًا نتيجة الزيادة املط

األسعار خالل الشهور األخيرة. وتعمل 
أونــــروا عــلــى اســتــيــراد املــــواد الغذائية 
مــن الـــخـــارج ثــم تــقــوم بــتــوزيــعــهــا بــنــاًء 
عــلــى دورات لــالجــئــني األشـــد فــقــرًا، في 
الـــوقـــت الــــذي شــهــدت الــســلــة الــغــذائــيــة 
تــراجــعــا مــقــارنــة بــمــا كـــان يــتــم توزيعه 
من مــواد قبل عــدة عقود للمستفيدين 

من الالجئني.
ــن األونــــــــــروا أن  وذكــــــر بـــيـــان صــــــادر عــ
مــؤتــمــر املــانــحــني األخـــيـــر شــهــد تعهد 
ــع مـــبـــلـــغ 160  ــ ــدفـ ــ الـــــــــــدول األعــــــضــــــاء بـ
والتعليم  الصحة  لدعم  دوالر،  مليون 
ــدمـــات  ــايـــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــخـ والـــحـــمـ
ــــي تـــقـــدمـــهـــا  ــتـ ــ األســـــاســـــيـــــة األخـــــــــــرى الـ
األونروا في مناطق عملياتها الخمس.
ورغـــم تــعــهــدات املــانــحــني إال أن العجز 
املـــالـــي ألونــــــروا يــزيــد عـــن 100 مــلــيــون 
دوالر في ميزانيتها األساسية، ما من 
شأنه التشويش على الخدمات املقدمة 
فـــي مختلف  الــفــلــســطــيــنــيــني  لــالجــئــني 
املــــجــــاالت ويـــؤثـــر عــلــى صــــرف رواتــــب 
املــوظــفــني. ووفـــق أونــــروا، فــإن األزمـــات 
املاليني  قدرة  املتتالية تقوض  العاملية 
تلبية حتى  عــلــى  مــن الجــئــي فلسطني 
حيث  البسيطة،  اليومية  االحتياجات 

املائة  إلــى 80 فــي  الفقر  تصل مــعــدالت 
مــع ارتــفــاع مــعــدالت التضخم وأســعــار 

املواد الغذائية بشكل كبير.
السلة  على  الالجئني  غالبية  وتعتمد 
الغذائية التي تقدمها املؤسسة األممية 
ــر  ــو األمـ فـــي تــوفــيــر االحـــتـــيـــاجـــات، وهــ
استقرار  الحفاظ على  فــي  أسهم  الــذي 
في  األســاســيــة  الغذائية  السلع  أســعــار 
ضـــوء ارتــفــاعــهــا عــلــى مــســتــوى الــعــالــم 

منذ بداية الحرب الروسية األوكرانية.
ــاع  ــفــ ـــات ارتــ ـــيـ ــداعـ وتـــخـــشـــى أونــــــــــروا تــ
أســـعـــار الــســلــع فـــي الــعــالــم، كـــون األمـــر 
ــة، مــــا يــــزيــــد مــن  ــيــ ــالــ يــــرفــــع األعـــــبـــــاء املــ
املالية وصعوبة تغطيتها في  الفجوة 
املانحة بالتطورات  الــدول  ظل انشغال 

الحاصلة على مستوى العالم.
وتوفر السلة الغذائية التي تقوم أونروا 
عـــدة دورات لالجئني  عــلــى  بــتــوزيــعــهــا 
مثل  األســاســيــة،  املــــواد  الفلسطينيني 
الدقيق وزيت الطهي والسكر والعدس 
وبــعــض الــحــبــوب حــيــث يــتــم توزيعها 
بــنــاًء على عــدد أفـــراد األســـرة الــواحــدة 
األثناء، يقول املستشار  املستفيدة. في 
ــة غـــــــوث وتـــشـــغـــيـــل  ــ ــالـ ــ ــــوكـ ــي لـ ــ ــ ــالمـ ــ ــ اإلعـ
أبــو حسنة:  الالجئني »أونـــروا« عدنان 
ــاع أســـعـــار املــــــواد الــغــذائــيــة  ــفــ »مــــع ارتــ
ــوقــــود، فــــإن حــجــم الــســلــة الــغــذائــيــة  والــ
في  الفلسطينيني  لالجئني  تقدم  التي 
غـــزة ارتـــفـــع بــنــســبــة 40% عــلــى صعيد 

التكلفة املالية«.
ويــــضــــيــــف أبــــــــو حــــســــنــــة لـــــــ »الــــعــــربــــي 
الجديد« أن أونروا بحاجة إلى مبلغ 72 
مليون دوالر في الربع الثالث من أجل 
الــخــاصــة بالسلة  املــســتــلــزمــات  تــأمــني 
الغذائية في القطاع، إلى جانب العجز 
املالي املتراكم بقيمة 100 مليون دوالر 
أمــيــركــي. وحــســب املــســتــشــار اإلعــالمــي 
ألونـــروا، فــإن بعض املانحني أبلغوهم 
بأال يتوقعوا سقف تبرعات لهذا العام 
كما كان الوضع في عام 2021، والبعض 
ــر طـــلـــب تـــأجـــيـــل بـــعـــض الـــدفـــعـــات  ــ اآلخــ

ــة ســيــولــة  ــ ــــو مــــا يــخــلــق أزمــ املـــالـــيـــة وهـ
لـــدى األونــــــروا. ويــشــيــر إلـــى أن أونـــروا 
اضـــطـــرت الــشــهــر املـــاضـــي لــالســتــدانــة 
مــن أحــد صناديق األمــم املتحدة مبلغ 
تتمكن  أن  أجـــل  مــن  دوالر،  مــلــيــون   17
مــن دفـــع رواتــــب موظفيها فــي مناطق 
عــمــلــيــاتــهــا الــخــمــس فـــي غــــزة والــضــفــة 

الغربية واألردن لبنان وسورية.
ويــؤكــد أبــو حسنة أن االرتــفــاع الكبير 
في  املقدمة  الغذائية  السلع  أسعار  في 
أمــام  األونـــروا  الغذائية سيضع  السلة 
تــحــديــات لــالســتــمــرار تــوزيــعــهــا خــالل 
الــفــتــرة املــقــبــلــة، حــيــث يــتــم االســتــعــداد 
مــبــكــرًا لــصــرف الــــــدورة الــثــالــثــة حــالــيــا 
وتـــأمـــني األمـــــوال الـــالزمـــة لـــذلـــك. ووفـــق 
أونــــــروا، فـــإن قـــرابـــة مــلــيــون و140 ألــفــا 
من الالجئني الفلسطينيني في القطاع 
يــســتــفــيــدون مــن الــســلــة الــغــذائــيــة التي 
ــيــــة بــنــســبــة  تـــقـــدمـــهـــا املــــؤســــســــة األمــــمــ
الالجئني  مــن  إلــى %80  تقديرية تصل 
في غزة وبنسبة تقدر 60% من إجمالي 
ــاع الــبــالــغــة  ــطـ ــقـ ــي الـ ــان فــ ــكـ ــسـ أعـــــــداد الـ

أعدادهم 2.3 مليون نسمة.
فـــي مـــــوازاة ذلــــك، يــؤكــد الــنــاطــق بــاســم 
التي  الوطني في غزة  وزارة االقتصاد 
ــا حـــركـــة حـــمـــاس عـــبـــد الــفــتــاح  تـــديـــرهـ
أبــــو مـــوســـى أن صــــرف أونــــــروا للسلة 
الغذائية أسهم في الحفاظ على أسعار 
املواد الغذائية منخفضة بعض الشيء.

وقـــال أبــو مــوســى لـــ »الــعــربــي الجديد« 
املــواد  استيراد  يعتمد على  القطاع  إن 
الغذائية من معبري رفح التجاري مع 
مصر وكرم أبو سالم مع االحتالل، وهو 
األمر الذي أسهم في جعل األسعار أقل 
ضررًا من الدول املحيطة. ويرى الناطق 
باسم وزارة االقتصاد أن أي توقف على 
تصرفها  التي  الغذائية  السلة  صعيد 
أونروا، من شأنه أن يؤثر بالسلب على 
الواقع الغذائي في القطاع ككل كونها 
تــســهــم فـــي تــغــطــيــة 60% مـــن إجــمــالــي 

أعداد السكان في غزة.

مال وناسأسواق

انتهاء موسم الحصاد 
رسميًا بتوريد 4.1 ماليين 

طن للحكومة
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النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

تأسيس بنك رقمي 
في الكويت

أعلن بنك بوبيان، وشركة االتصاالت 
املتنقلة »زين« دخولهما في شراكة مع 
مجموعة مستثمرين آخرين لتأسيس 

تحالف للتقدم بطلب تأسيس بنك رقمي 
لدى بنك الكويت املركزي. وأوضحا، في 

بيان لبورصة الكويت أمس الخميس، 
أن »املركزي الكويتي« قد حدد اإلطار 
الزمني لتأسيس البنوك الرقمية، من 

خالل مهلة الستقبال طلبات التأسيس 
تنتهي في 30 يونيو 2022. ولفتت 

»زين« وبنك بوبيان إلى أنهما سوف 
يعلنان الحقًا عن أي تطورات جوهرية 

حيال هذا األمر في حني ورودها.
تتجه أنظار املساهمني في الفترة األخيرة 

إلى البنوك الرقمية؛ إذ أعلنت أكثر من 
شركة موافقة مجلس إدارتها على التقدم 
بطلب لتأسيس بنك رقمي مع تحالف من 

املستثمرين منها: الوطنية لالتصاالت 
املتنقلة »أوريدو الكويت«، والكويت، 
والشرق األوسط لالستثمار املالي 

»كميفك«. ُيذكر أن بنك الكويت الوطني هو 
أول من أطلق بنكا رقميا في البالد خالل 

العام املاضي.

استثمارات هندية جديدة 
في اإلمارات

أعلنت »دي بي ورلد« أن الصندوق الوطني 
لالستثمار والبنية التحتية التابع للحكومة 
الهندية سيستثمر نحو 300 مليون دوالر 

في حصة مساِهمة تصل إلى %22.5 
تقريبًا في »هندوستان بورتس برايفت 
ليمتد«، التابعة ملجموعة »دي بي ورلد«، 

بحسب بيان صحافي. وسيعمل هذا 
االستثمار على توسيع الشراكة الحالية 

بني »دي بي ورلد« والصندوق الوطني 
الهندي، والذي تم تأسيسه من خالل 
إنشاء شركة »هندوستان إنفرالوج 

برايفت ليمتد« في عام 2018.
وقال نائب الرئيس التنفيذي ملوانئ دبي 

العاملية، محمد املعلم، في منتصف مايو/ 
أيار املاضي إن »دي بي ورلد« تتمتع 

بحصة في الهند تبلغ 28 % من حجم 
حاويات االستيراد والتصدير.

وأشار إلى أن دي بي ورلد استثمرت 
نحو 500 مليون دوالر من خالل 

مشروعها املشترك مع الصندوق الوطني 
لالستثمار والبنية التحتية في الهند، 

لالستحواذ على الخدمات اللوجستية 
وتطويرها. الداخلية 
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بــيــنــمــا تـــواجـــه الـــعـــديـــد مـــن دول 
العالم أزمة غذاء طاحنة وتبحث 
الحبوب  مــن  إنتاجها  ــادة  زيـ عــن 
القمح، ال تجد  الزراعية، خاصة  واملنتجات 
لــلــزراعــة، حيث  الــكــافــيــة  معظمها األراضــــي 
اســتــثــمــرت بكثافة  الــصــيــنــيــة  الــشــركــات  إن 
منذ بداية العقد املاضي في شراء األراضي 
على مساحات  وبــاتــت تستحوذ  الــزراعــيــة، 
ــة شـــاســـعـــة حـــــول الــــعــــالــــم.  ورفـــعـــت  ــ ــيـ ــ زراعـ
الحكومة  تملكها  التي  الصينية  الــشــركــات 
بشكل مباشر أو غير مباشر من االستحواذ 
على األراضي الزراعية بالعالم بما في ذلك  
فــي الــواليــات املــتــحــدة وأوكــرانــيــا وأفريقيا 
وفـــرنـــســـا. واألمــــــن الـــغـــذائـــي يــعــد الــهــاجــس 

املخاوف  منذ سنوات وضمن  لبكني  األكبر 
ــا مــــع واشـــنـــطـــن، الــــــذي تــحــســب  ــهـ فــــي نـــزاعـ
ــه أن يــتــحــول إلــــى مـــواجـــهـــة مـــع الـــواليـــات  لـ
الروسية  الــحــرب  انـــدالع  قبل  املتحدة حتى 
فــي أوكــرانــيــا وفـــق مــحــلــلــني. والــصــني دولــة 

عدد  يبلغ  حيث  عالية،  سكانية  كثافة  ذات 
سكانها 1.414 مليار نسمة، حسب بيانات 
مــن بينهم نحو 400 مليون  الــدولــي،  البنك 
نــســمــة يــنــتــمــون للطبقة الــوســطــى، كــمــا أن 
أراضيها القابلة للزراعة تعاني من التصحر 
والــفــيــضــانــات وهــجــرة الــشــبــاب مــن الــريــف 
ــراء الـــســـريـــع في  ــثــ لـــلـــمـــدن، حــيــث يــجــذبــه الــ

قطاعات التقنية واالستثمار في األسواق.
ووفق دراسة حكومية أميركية صدرت في 
26 مــايــو/أيــار املــاضــي فـــإن الــصــني تــواجــه 
زيــــــادة كــبــيــرة فـــي الــطــلــب عــلــى املــنــتــجــات 
اســــتــــوردت  الــــعــــام 2021  وفـــــي  ــة.  ــ ــيـ ــ ــــزراعـ الـ
الــصــني نــحــو 28.35 مــلــيــون طــن مــتــري من 
الذرة الشامية، بزيادة معدلها 152%، عما 
استوردته في العام 2020. وفي ذات الشأن 
في  الصينية  الريفية  التنمية  معهد  يقدر 
دراســـة هــذا الــعــام، أن الــصــني ستعاني من 
ــدادات الــقــمــح خــــالل األعـــــوام  نــقــص فـــي إمــــــ
متري  طــن  مليون   130 بنحو  تــقــدر  املقبلة 
بــنــهــايــة الـــعـــام 2025. كــمــا تــشــيــر الـــدراســـة 
قــادرة  لــن تكون  الصينية  الحكومة  أن  إلــى 
على حل مشكلة األمن الغذائي محليا على 
الـــرغـــم مـــن خــطــط الــرئــيــس شـــي جـــني بينغ 
الــزراعــيــة  الــرقــعــة  الــتــي عملت على توسيع 
القابلة لإصالح الزراعي وإدخال التقنيات 
الــحــديــثــة فــي اإلنـــتـــاج الـــزراعـــي.  وبــالــتــالــي 
الزراعة  فإن بكني التي تعتمد على واردات 
ــور الـــعـــالقـــات  ــ ــدهـ ــ ـــن تـ ــة قـــلـــقـــة مــ ــيــ ــركــ ــيــ األمــ
ــــدة، وســــعــــت مـــبـــكـــرًا  ــــحـ ــتـ ــ مـــــع الـــــــواليـــــــات املـ

هاجس 
الغذاء بالصين

األراضي الزراعية 
في الصين تعاني 

من مشاكل 
عديدة )فرانس 

برس(

تستحوذ  الزراعية،  األراضي  عن  والبحث  العالمية  الغذاء  أزمة  وسط 
الصين على أراض زراعية شاسعة في أكثر من مائة دولة وباستثمارات 
تقدر قيمتها بنحو 26 مليار دوالر. وتتحّسب بكين من احتماالت تدهور 
العالقات مع الواليات المتحدة التي تعتمد عليها في واردات الحبوب 

واللحوم وعدة منتجات زراعية

الصين رفعت مشترياتها 
من الذرة الشامية بنحو 

152% خالل العام الماضي

استبق بوتين غزوه 
ألوكرانيا بتوقيع 

اتفاقات مع بكين

الشركات الصناعية 
بأوروبا تخفض 

طلبها على الغاز

بكين تستحوذ 
على أراض زراعية 

في 100 دولة

محطة وقود في العاصمة باريس )Getty(إشارات دعم متتالية صادرة من بكين لحليفتها الُمَعاقبة )فرانس برس(

واشنطن ـ شريف عثمان

مــنــذ بـــدايـــة الـــغـــزو الـــروســـي ألوكـــرانـــيـــا قبل 
أكـــثـــر مـــن أربـــعـــة أشـــهـــر، ُوصـــفـــت الــعــقــوبــات 
االقتصادية التي فرضتها الدول الغربية على 
بأنها محاولة إلضعاف قدرتها على  روسيا 
شن الحرب بشكل دائم، ومن ثم إجبارها على 
ر 

ّ
االنــســحــاب قبل تحقيق أهــدافــهــا. ومــع تعذ

بــات واضحا  اآلن،  الــهــدف حتى  هــذا  تحقيق 
أن بعض الـــدول الــتــي رفــضــت االنــضــمــام إلى 
تحالف تطبيق العقوبات وضوابط التعامالت 
الـــتـــجـــاريـــة الـــــذي تـــقـــوده الــــواليــــات املــتــحــدة، 
ساعدت روسيا على التغلب على مشكالتها، 
الغيار والتكنولوجيا، كما  فيما يخص قطع 

تسوية التعامالت الخارجية.
ــم ضــبــابــيــة املــــوقــــف وضـــعـــف الــبــيــانــات  ــ ورغــ
الـــصـــادرة مــن الــجــانــب الــشــرقــي مــن الــصــراع، 
وعــلــى عــكــس مــا يــحــاول الــــروس إظـــهـــاره من 
تماسك االقتصاد وارتفاع قيمة الروبل، كانت 
ــة عــلــى تــســبــب الــعــقــوبــات والــقــيــود  هــنــاك أدلــ
املفروضة على العمليات التجارية، وتحديدًا 
مــا يتم تــصــديــره لــروســيــا، فــي اضــطــرابــات ال 
يــســتــهــان بــهــا لــالقــتــصــاد والــنــظــام واملــواطــن 

الروسي.
وضاعف من التأثير السلبي تراجع الصادرات 
املوجهة لروسيا، بصورة مفاجئة، من العديد 
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االقــتــصــادات  عــلــى  التضخم ضغطه  يــواصــل 
األوروبــــيــــة ويـــهـــددهـــا بـــالـــركـــود االقــتــصــادي 
الجنوني  الجاري وسط االرتفاع  العام  خالل 
بأسعار الغاز الطبيعي واملشتقات البترولية 
واملــواد الغذائية، حيث ارتفع معدل التضخم 
العام  منذ  إسبانيا  فــي  أعلى مستوياته  إلــى 
فــي  مــرتــفــعــة  مـــســـتـــويـــات  كـــمـــا ســـجـــل   ،1985

السويد وفرنسا وأملانيا. 
ــى أعــلــى  ــ ــا إلــ وتـــــســـــارع الـــتـــضـــخـــم فــــي فـــرنـــسـ
مـــســـتـــويـــاتـــه عـــلـــى اإلطـــــــــالق خــــــالل يـــونـــيـــو/

ــاع أســـعـــار االســتــهــالك  ــفـ حــــزيــــران. وشــهــد ارتـ
فــي يونيو/ حزيران  الــبــالد  فــي  أكبر  تسارعا 
ليصل إلى 5.8 في املئة على أساس سنوي في 
مقابل 5.2 في املئة في مايو/أيار، وفقا لتقدير 
والــدراســات  الوطني لإحصاء  للمعهد  أولــي 

االقتصادية يوم الخميس. 
وحــســب وكــالــة فــرانــس بـــرس، أوضـــح املعهد 

مـــدفـــوع  ـــم 
ّ

الـــتـــضـــخ  
ّ
أن لــــإحــــصــــاء  ــنــــي  الــــوطــ

بـــارتـــفـــاع أســـعـــار الـــطـــاقـــة واملـــــــواد الــغــذائــيــة، 
الــتــوالــي بنسبة 33.1 في  ارتــفــعــت على  الــتــي 
بحزيران/يونيو  مقارنة  املئة  فــي  و5.7  املئة 
ارتفعت أسعار  أســـاس شــهــري،  2021. وعــلــى 
املئة في حزيران/ 0.7 في  االستهالك بنسبة 

يونيو، كما في الشهر السابق وبعد 0.4 في 
املئة في أبريل/نيسان.

ــادر عـــن املــعــهــد الــوطــنــي  ووفـــقـــا لــلــبــيــان الـــصـ
ــار الــطــاقــة ســتــتــســارع  ــعـ  »أسـ

ّ
لـــإحـــصـــاء، فــــإن

بشكل كبير بما يتماشى مع أسعار املنتجات 

الــبــتــرولــيــة«. وارتــفــعــت أســعــار الــخــدمــات في 
يـــونـــيـــو/حـــزيـــران بــنــســبــة 3.2 فـــي املـــئـــة على 
املسجلة  بالوتيرة نفسها  أي  اســاس سنوي، 
الشهر املاضي، في حني تباطأت أسعار السلع 
إلــى 2.6 فــي املئة فــي مقابل 3.0 في  عة 

ّ
املصن

ــايـــو. وأخـــيـــرًا، ارتـــفـــع مــؤشــر  ــار/مـ املــئــة فـــي أيـ
أسعار االستهالك املنّسق والــذي يعمل كأداة 
ــة، فـــي يــونــيــو/حــزيــران  ــيــ لــلــمــقــارنــات األوروبــ
بنسبة 6.5 فــي املئة على أســاس ســنــوي، في 

مقابل 5.8 في املئة في أيار/مايو.
ــيــــة  وكـــانـــت أســـعـــار الـــغـــاز الــطــبــيــعــي األوروبــ
ــامـــالت  ــعـ ــثــــر مـــــن 4% خـــــــالل تـ ــأكــ ارتــــفــــعــــت بــ
الــخــمــيــس، مــتــجــهــة لــتــســجــيــل أكـــبـــر مــكــاســب 
شــــهــــريــــة مــــنــــذ ســـبـــتـــمـــبـــر، وســــــــط مــــخــــاوف 
ــــي األســـــــواق  ــة فـ ــاقــ ــن نـــقـــص إمــــــــــــدادات الــــطــ ــ مـ
ــة. وأدت  ــيــ ــقـــات الــــروســ ــتـــدفـ ــفـــاض الـ إثـــــر انـــخـ
موسكو  أجــرتــهــا  الــتــي  الكبيرة  التخفيضات 
على تدفقات الغاز إلى أوروبا في وقت سابق 
من هذا الشهر إلى نقص اإلمدادات، مما أجبر 
الحكومات األوروبية على إجراء تحوالت في 
إعــــادة تشغيل محطات  مــن خـــالل  الــســيــاســة 
ـــا عــــن بــــدائــــل لـــلـــغـــاز. وبــحــســب 

ً
ــث الـــفـــحـــم بـــحـ

بيانات وكالة بلومبيرغ، انخفض الطلب على 
يونيو/ خــالل  الصناعية  الشركات  من  الغاز 

حــــزيــــران، حــيــث تــدفــع الــحــكــومــات الــشــركــات 
لتقليل االستهالك وإرسال الفائض إلى مواقع 
دخــول  قبل  بالغاز  املــخــازن  لتعبئة  التخزين 
فصل الشتاء، ومــع ذلــك فقد يــؤدي انخفاض 
الــطــلــب إلـــى تــفــاقــم الــتــبــاطــؤ االقـــتـــصـــادي في 
املنطقة. ومن املتوقع أن يؤدي إغالق الصيانة 
املــخــطــط لـــه فـــي خـــط أنـــابـــيـــب نـــــورد ســتــريــم 
الرئيسي، الذي يستخدم حالًيا 40% فقط من 
قدرته في توريد الغاز إلى أوروبــا، إلى وقف 
ــام فــي يــولــيــو، وســط  الــتــدفــقــات ملـــدة عــشــرة أيـ
مخاوف بشأن عودة إمــدادات الغاز الروسية 
بعد انتهاء الصيانة. وارتفعت العقود اآلجلة 
للغاز الطبيعي في هولندا تسليم أغسطس/

آب 4.58% إلى 146.60 يورو لكل ميغاواط.

ــــدول الــتــي رفــضــت االنــضــمــام لتحالف  مـــن الـ
ربما خوفا  الــصــني،  رأســهــا  العقوبات، وعلى 
من تعّرض الشركات املصدرة لصعوبات في 
تحصيل مقابل بضائعها. وفي حني استبق 
بوتني غزوه ألوكرانيا بتوقيع اتفاقات تعاون 
مــع بكني،  واقــتــصــادي واستراتيجي  تــجــاري 
كــانــت الــصــني ثــانــي أكــبــر مــســاهــم فــي تــراجــع 
واردات روسيا منذ بداية الغزو بعد االتحاد 
األوروبــــي، األمـــر الـــذي دعــا مــارتــني كورزمبا، 
لالقتصاد  بيترسون  بمعهد  الباحثني  كبير 
الـــدولـــي، والــــذي ســبــق لــه الــعــمــل فــي أكــثــر من 
مــركــز أبـــحـــاث فـــي الـــصـــني، إلـــى املــطــالــبــة، في 
ــراءات  مــقــال حــديــث لـــه، بـــضـــرورة »اتـــخـــاذ إجــ
لضمان  الثانية،  الــدرجــة  عقوبات  مثل  قوية، 
عدم تحول التكنولوجيا والبضائع األميركية 

لصالح الجهد العسكري الروسي«.
ــتـــحـــدة  ــــت الـــــــواليـــــــات املـ ــالـ ــ ويـــــــــوم االثــــــنــــــني، قـ
ــــالل اجـــتـــمـــاعـــات مــجــمــوعــة الـــــــدول الــســبــع  خـ
إنــهــا وحــلــفــاءهــا يــعــتــزمــون اتــخــاذ مــزيــد من 
ــراءات لــدعــم أوكـــرانـــيـــا وفــــرض عــقــوبــات  ــ ــ اإلجـ

على روسيا بسبب غزو األخيرة لجارتها.
وبعدها بيوم واحد، أعلنت الواليات املتحدة 
سلسلة من العقوبات التي استهدفت أكثر من 
مائة فرد وشركة من روسيا ودول أخرى، من 
بينها باكستان وفيتنام واإلمارات، باإلضافة 
إلـــى حــظــرهــا اســتــيــراد الــذهــب الــروســي الــذي 
الــعــقــوبــات  تــســتــخــدمــه روســـيـــا للتغلب عــلــى 
الشركات  رأس  على  وكـــان  عليها.  املــفــروضــة 
ــدة رئــيــســيــة  ــاعــ ــبـــة تـــلـــك الـــتـــي تــمــثــل قــ ـ

َ
ــاق املـــعـ

لصناعة الدفاع الروسية، التي قالت الواليات 

املـــتـــحـــدة إن مــعــاقــبــتــهــا »تـــســـاهـــم فـــي إعــاقــة 
ــيـــا عــلــى تــطــويــر ونـــشـــر األســلــحــة  ــدرة روسـ ــ قـ
والــتــكــنــولــوجــيــا الــضــروريــة ملــواصــلــة حربها 
عــلــى أوكـــرانـــيـــا«. ووفــــق الــعــديــد مــن املحللني 
االســتــراتــيــجــيــني فـــي الـــواليـــات املــتــحــدة، فــإن 
العقوبات  فــي  األضــعــف  الحلقة  تــعــد  الــصــني 
املــفــروضــة عــلــى الــكــيــانــات الــروســيــة، خاصة 
بــعــد إشــــــارات الـــدعـــم املــتــتــالــيــة الــــصــــادرة من 
ــَعــاقــبــة، والــتــي ظــهــرت في 

ُ
امل بــكــني لحليفتها 

الــوعــود الــصــادرة مــن الــرئــيــس الصيني شي 
جني بينغ بتعاون »بــال حــدود« مع موسكو، 
واالنحياز اإلعالمي الواضح لصالح روسيا، 
بإرسال  املعنوي  التضامن  إظهار  ثم مؤخرًا، 
ــارة  ــ ــــالل زيـ ــقـــرب مــــن الـــيـــابـــان خـ ــالـ قــــاذفــــات بـ
الــرئــيــس األمــيــركــي جــوزيــف بــايــدن لطوكيو 
املاضي،  والعام  املاضي.  مايو/أيار  في شهر 
ــتـــوردت روســيــا مــن الــصــني أكــثــر مــن ربــع  اسـ
وارداتها اإلجمالية، وهو ما لم يحدث مع أي 
دولة أخرى تتعامل معها روسيا، وتجاوزت 
قــيــمــة تــلــك الـــــــواردات مــبــلــغ 73 مــلــيــار دوالر. 
العقوبات، نددت الصني  الغزو وفرض  وبعد 
بــهــا وأعـــلـــنـــت أنـــهـــا ســتــحــافــظ عــلــى عــالقــات 

اقتصادية طبيعية مع الجارة الروسية.
ــقــــول كـــورزمـــبـــا مــــن مــعــهــد بـــيـــتـــرســـون إن  ويــ
ــيــــســــي ملــــدخــــالت  ــرئــ »الـــــصـــــني هـــــي املــــــــــورد الــ
االقتصاد الروسي، وبصفة خاصة ما يخص 
االســـتـــخـــدام الـــعـــســـكـــري، كــونــهــا تـــوفـــر %57 
الـــروســـيـــة و20% مما  مـــن أشـــبـــاه املـــوصـــالت 
تــســتــورده روســيــا مــن الـــدوائـــر املــتــكــامــلــة في 
»كومتريد«  بيانات  لقاعدة  ــا 

ً
وفــق  ،2020 عــام 

»العديد  أن  مضيفا  املــتــحــدة«،  لألمم  التابعة 
مــن أشــبــاه املــوصــالت املــتــقــدمــة يــتــم إرســالــهــا 
إلى الصني لتعبئتها، وهو ما يفتح احتمااًل 

إلعادة توجيهها إلى روسيا من هناك«.

التضخم يهدد أوروبا بالركودروسيا تعول على بكين في مقاومة العقوبات

ــزيـــادة حــجــم اســتــثــمــاراتــهــا فـــي األراضــــي  لـ
ــة  ــدراســ ــم.  وتـــشـــيـــر الــ ــالــ ــعــ ــة فــــي الــ ــيــ ــزراعــ الــ
الــزراعــة األميركية إلى  الــصــادرة عــن وزارة 
أن الـــصـــني وضـــعـــت خــطــة لــالســتــثــمــار في 
الــزراعــة  فــي  الــخــارج، استهدفت االستثمار 
ومــنــتــجــاتــهــا وقـــطـــاعـــات الــطــاقــة واملـــعـــادن 

فـــي مـــائـــة دولـــــة تـــقـــدر قــيــمــتــهــا اإلجــمــالــيــة 
هـــذه  ــــت  ــــراوحـ وتـ دوالر.  مـــلـــيـــار   26 بــنــحــو 
املـــشـــاريـــع بـــني زراعــــــة الـــحـــبـــوب والـــغـــابـــات 
ــاج الـــحـــيـــوانـــي. كـــمـــا تــمــلــك الــصــني  ــ ــتـ ــ واإلنـ
أراضــي زراعية تقدر مساحتها بنحو 938 
وأميركا.  وأفريقيا  أوروبـــا  فــي  هكتار  ألــف 

ــــراوح بـــني تــريــلــيــون  ــــدت لــهــا مــبــالــغ تـ ورصـ
املمتد  الــعــقــد  فــي  دوالر وتــريــلــيــونــي دوالر 

بني 2015 و2025.
الصينية،  الـــزراعـــة  وزارة  بــيــانــات  وحــســب 
استثمارات  لديها  الصينية  الشركات  فــإن 
فـــي أكــثــر مـــن 1300 مـــشـــروع زراعـــــي حاليا 

فــــي أمـــيـــركـــا أشــــتــــرت الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة 
مجموعة مــن األراضــــي الــزراعــيــة وشــركــات 
الحكومة  بيانات  الزراعي. وحسب  اإلنتاج 
ــتــــحــــوذت شــــركــــة »شــــوانــــغ  األمــــيــــركــــيــــة، اســ
هــو إنــتــرنــاشــونــال« الــقــابــضــة، وهــي شركة 
صينية شبه حكومية، على شركة »سميث 

ــــودز« األمــيــركــيــة، فـــي صــفــقــة بلغت  فــيــلــد فـ
قيمتها 7.4 مليارات دوالر. كما استحوذت 
مــجــمــوعــة صــيــنــيــة عــلــى شـــركـــة »كــوفــكــو« 
ــــي شـــركـــة مــتــخــصــصــة فــي  ــيـــة، وهـ ــيـــركـ األمـ
تصدير الحبوب إلى الصني، كما استثمرت 
بكني كذلك في شركة » السنغ تريد غروب« 
ــتـــجـــات  ــنـ ــبــــوب واملـ ــحــ الــــتــــي تـــتـــاجـــر فـــــي الــ
الزراعية. وتقدر الدراسة الصادرة عن وزارة 
الزراعة األميركية، أن الصني باتت تستحوذ 
ــة مـــن إجــمــالــي  ــائـ عــلــى نــســبــة واحـــــد فـــي املـ
األراضـــــــي الـــزراعـــيـــة الـــتـــي بــيــعــت ألجــانــب 
بـــالـــواليـــات املـــتـــحـــدة. ويـــــدرس الــكــونــغــرس 
حــالــيــا تـــداعـــيـــات اســـتـــثـــمـــارات الـــصـــني في 
الــقــطــاع الــزراعــي واإلنــتــاج الــحــيــوانــي على 
ــــي.  عـــلـــى صــعــيــد  ــــركـ ــيـ ــ ــن الـــقـــومـــي األمـ ــ ــ األمـ
االستثمارات في أوروبا، فإن لدى الشركات 
أوكرانيا،  في  واسعة  استثمارات  الصينية 
جورنال«  ستريت  »وول  صحيفة  ها  تقدر 
الصالحة  األراضـــي  إجمالي  بنحو 9% من 
للزراعة في أوكرانيا، أي ما يعادل نحو %5 
أوكــرانــيــا. كما اشترت شركات  من مساحة 
صينية مــئــات الــهــكــتــارات فــي فــرنــســا.  من 
جــانــبــهــا تـــقـــول الـــبـــروفـــســـورة شــيــرلــي يــو، 
األستاذة الزائرة بجامعة » لندن أسكول أو 
ـ أل أس إي«، إن الشركات  ف إيكونومكس  
الخاصة تستحوذ على 90% من  الصينية 
إجمالي االستثمارات الصينية في أفريقيا، 
وأن مــعــظــم هــــذه االســـتـــثـــمـــارات تــصــب في 
مــجــال الــزراعــة والــطــاقــة واملـــعـــادن.  وتشير 
ــبـــروفـــســـورة يـــو فـــي تــحــلــيــل عــلــى مــوقــع  الـ
جامعة » إل أس أي«، إلى أن الصني تعاني 
ــلـــى أمــنــهــا  مــــن الـــشـــيـــخـــوخـــة وتــــتــــخــــوف عـ
الغذائي، وبالتالي فهي ترغب في االعتماد 
قـــدرة على  على دول شــابــة ولـــدى سكانها 

اإلنتاج مثل أفريقيا. 
وتــقــول يــو إن ثــلــث ســكــان الــصــني سيكون 
تــتــوقــع  كــــم  عـــامـــا 2060.   65 ــــوق  فـ عـــمـــرهـــم 
ــالـــصـــني الـــذيـــن  ــنــــني بـ ــواطــ ــدد املــ ــ ارتـــــفـــــاع عــ
يــنــتــمــون لــلــطــبــقــة الــوســطــى مـــن نــحــو 400 
مليون نسمة حاليا إلى 800 مليون نسمة 
ــذا الــعــامــل يــرفــع  ــ بــحــلــول الـــعـــام 2030. وهـ
مــن مــعــدل االســتــهــالك الــغــذائــي. ويــذكــر أن 
االقـــتـــصـــاد الــصــيــنــي حــقــق قـــفـــزات ســريــعــة 
املــاضــي،  العقد  خــالل  الصناعي  النمو  فــي 
إلــى نحو 13  الناتج املحلي للبالد  مــا رفــع 
الصينية  الشركات  وباتت  دوالر.  تريليون 
تحتكر العديد من األســواق العاملية بسبب 

رخص العمالة وأسعار الكلفة.

قالت دراسة على موقع جامعة »جون هوبكنز« األميركية، إن الشركات 
معظمها  أفريقيا،  في  هكتار  ألف   252.9 على  استحوذت  الصينية 
في  للزراعة  توظفها  هكتار  ألف   40 الصين  وتملك  الكاميرون.  في 
الكاميرون. كذلك تسيطر الشركات 
الصينية على  مزارع الدواجن في 
الصين  وتستهدف  أفريقيا.  شرق 
من  تعاني  التي  األفريقية  الــدول 
أراضيها.  وتشتري  مالية  أزمــات 
على  ــة  ــارق أف نشطاء  ويــحــتــج  
أنها  ويــرون  الصينية،  االستثمارات 
الصغيرة  التجارية  األعمال  تقتل 

في الريف األفريقي.
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تحقيق

تعول موسكو على 
الصين في مقاومة 

العقوبات االقتصادية 
المشددة على 

اقتصادها، لكن الشركات 
الصينية تتخوف من 
تعرّضها للعقوبات

رؤية

علي نور

أنشأ قانون النقد والتسليف اللبناني، الصادر عام 1963، مصرف 
ع باالستقاللّية املالّية واملعنوّية التاّمة، 

ّ
لبنان بوصفه مؤسسة تتمت

وأعطاه القانون منذ ذلك الوقت امتياز إصدار النقد بالنيابة عن 
الدولة اللبنانّية. ثم أعطى القانون نفسه مصرف لبنان صالحّية 
وضع السياسة النقدّية والحفاظ على قيمة العملة املحلّية، وتنظيم 
تطوير  إلــى  باإلضافة  سالمته،  على  والحفاظ  املصرفي  القطاع 
ــواق املـــال والــنــقــد ووســائــل الــدفــع والــحــفــاظ عــلــى االســتــقــرار  أســ
االقتصادي. وبذلك، وضع القانون اإلطار التشريعي األّول ملا بات 
ا بنك 

ً
مصرف الدولة اللبنانّية املركزي، بعدما لعب هذا الدور سابق

سورية ولبنان منذ ما قبل إعالن دولة لبنان الكبير عام 1920. 
املــركــزي، املعروف  بعد مــرور 59 عــاًمــا على تأسيس املــصــرف 
ا بمصرف لبنان، باتت ميزانّيات املصرف تعج بأكثر من  محلًيّ
60 مليار دوالر من الخسائر املتراكمة بشكل غير منطقي، والتي 
ل الفارق بني التزامات وموجودات املصرف بالعملة الصعبة. 

ّ
تمث

التي  املــودعــني  بـــدوالرات  باإلطاحة  كفيلة  كانت  الخسائر  وهــذه 
لبنان  املــركــزي، فبات مصرف  لــدى املصرف  وظفتها املصارف 
مصدًرا من مصادر املخاطر التي ضربت القطاع املالي في البالد، 
بدل أن يمارس مهّمة الحفاظ على القطاع وصيانته، بحسب املهام 

التي وضعها له القانون الذي أنشأه. 
لم يتم  املتراكمة، والتي  الخسائر  أّن حجم هــذه  إلــى  مع اإلشـــارة 
مــّرة   2.75 نحو  يـــوازي  اللحظة،  ــى 

ّ
حــت منها  املــيــزانــّيــات  تنظيف 

ل حالة غير مألوفة في عالم 
ّ
ي للبالد، وهو ما مث

ّ
قيمة الناتج املحل

املصارف املركزّية.
السؤال األساسي هنا بات يدور حول كيفّية تراكم هذه الخسائر 
العام 2019، قام  أكثر من تسع سنوات قبل  بصمت على مــدى 
لديه، عبر  املوجودة  الـــدوالرات  بتبديد  املركزي  املصرف  خاللها 
استقطاب  أجــل  مــن  للمصارف،  الفاحشة  واألربـــاح  الفوائد  دفــع 
املركزي هذه  املصرف  استعمل  أمــوال مودعيها. كما  املزيد من 
تم  عملّية  وهــي  الرسمي،  الصرف  بسعر  بيعها  عبر  الـــدوالرات 
الخارج،  إلــى  املودعني  كبار  بعض  تحويالت  لتمويل  استعمالها 

باإلضافة إلى تمويل االستيراد. 
هــنــدس  ســـنـــوات،  تــســع  خــــالل  أي  و2019،  عـــامـــي 2011  فــبــني 
املــصــرف املــركــزي مــا بــات ُيــعــرف الــيــوم بعملّية »الــبــونــزي« التي 
الــرأي  يشعر  أن  دون  تدريجي،  بشكل  ا  ســـّرً الخسائر  مت 

ّ
ضخ

العام بما يجري، قبل أن تنفجر األمور مع انفضاح أزمة السيولة 
الذي  االنهيار  يكن  لم  وهكذا،  أكتوبر 2019.  األّول/  تشرين  في 
يشهده لبنان منذ العام 2019، وأّدى إلى األزمة املصرفّية الراهنة، 
إال نتيجة تراكمات سابقة تسببت بفجوة مخفّية في امليزانّيات، 

وهو ما انكشف بعد حصول االنهيار، لكن بعد فوات األوان.
ق 

ّ
باختصار، ما جرى كفيل للداللة على وجود أزمة في ما يتعل

باملراقبة  الكفيلة  واألطــر  وهيكلّيته  املــركــزي،  املصرف  بحوكمة 
واملحاسبة والتدقيق بأرقامه، خصوًصا أن إخفاء أزمة من هذا 
الحجم،  بهذا  متراكمة  بخسائر  وتسببها  طويلة،  لسنوات  النوع 
افة. مع 

ّ
ال يمكن أن يحصل إال بغياب آلّيات اإلفصاح املالي الشف

الخسائر،  إخفاء  عملّية  أن  اكتشفوا  اللبنانيني  أّن  إلــى  اإلشـــارة 
 بــاعــتــمــاد مــقــاربــات 

ّ
وتـــفـــادي الــتــصــريــح عــنــهــا، لـــم تــحــصــل إال

مــحــاســبــّيــة غــريــبــة، قــامــت عــلــى تسجيل مـــوجـــودات وهــمــّيــة في 
ا عن الخسائر التي كان يتكبدها  امليزانّيات بدل التصريح سنوّيً

املصرف املركزي. 
لــم تقتصر  لــكــّن أزمـــة الحوكمة والــشــفــافــّيــة فــي مــصــرف لبنان 
من شهر حزيران/  التاسع  ففي  عملّياته.  من  الجانب  هــذا  على 
يونيو 2022، وبنتيجة تحقيقات جنائّية مطّولة قام بها القضاء 
اللبناني، قّرر النائب العام التمييزي غسان عويدات، أعلى سلطة 
العام  الحق  دعــوى  تحريك  طلب  اللبنانّية،  الجمهورّية  في  ادعــاء 

ضد حاكم مصرف لبنان رياض سالمة. 
أّمـــا الئــحــة الــجــرائــم الــتــي قـــّرر عــويــدات تقديم طلب االدعـــاء على 
واستعمال  والتزوير  االخــتــالس  فتشمل  سالمة،  على  أساسها 
املزّور وتبييض األموال واإلثراء غير املشروع والتهّرب الضريبي. 
كما تجدر اإلشارة إلى أّن ثّمة أربع دول أوروبّية تحقق مع حاكم 
مصرف لبنان بالتهم ذاتها، فيما وصلت التحقيقات إلى مرحلة 

الحجز على ممتلكات وحسابات الحاكم في أوروبا.
فــوري«، وهي شركة  التهم ترتبط بفضيحة »شركة  جميع هذه 
غامضة سّجلها حاكم مصرف لبنان باسم شقيقه رجا سالمة، 
وأعطاها »وكالة« تسمح لها بالتوّسط لبيع منتجات مالّية بالنيابة 
للشركة بجني عموالت  مــا سمح  املــركــزي، وهــو  املــصــرف  عــن 

تقارب قيمتها 330 مليون دوالر. 
وفي النتيجة، تبنّي أن »فوري« لم تكن سوى شركة وهمّية لم تقّدم 
ها 

ّ
ذكر للمصرف املركزي أو لغيره، ما عنى أن

ُ
أي خدمات مالّية ت

جنت كل هذه العموالت بشكل غير مبّرر، فيما استفاد الحاكم 
من موقعه لتوقيع عقد الوكالة مع الشركة املسّجلة باسم شقيقه. 
كما تبنّي أن عقود بيع املنتجات املالّية، التي نالت على أساسها 
»فوري« العموالت، لم تأت على ذكر هذه الشركة الوهمّية، ما عّزز 
االعتقاد بأن العملّية لم تكن سوى ستار للسطو على املال العام.

في حكاية شركة فوري، تبنّي أن هذه الكمّية الخيالّية من األموال 
في  خــاّصــة  إلــى حسابات شركة  بسحر ساحر  انتقلت  العاّمة 
الـــخـــارج، دون أن يــمــر الــعــقــد بـــأي إطـــار رقــابــي داخـــل املــصــرف 
ى دراسة ملف الشركة داخل دوائر 

ّ
املركزي، بل ودون أن تتم حت

لبنان  تواقيع حاكم مصرف  كانت  ببساطة شديدة،  املــصــرف.  
وحدها كفيلة بمنح الشركة حق »الوساطة« املزعومة، ومن ثم حق 
تحويل هذه األموال إلى حسابات عائلة رياض سالمة في أوروبا. 
آلّيات  ملراجعة  مناسبة جديدة  الوقائع  هــذه  كانت  ومــّرة جديدة، 
اتخاذ  وطريقة  وهيكلّيته  لبنان،  مصرف  في  والرقابة  الحوكمة 
الحد  تملك  أن  ُيفترض  مالّية  أي مؤسسة  أن  الــقــرار، خصوًصا 
بالك  فما  الحّساسة،  عقودها  ترعى  التي  الــضــوابــط  مــن  األدنـــى 
بمصرف مركزي ُيفترض أن يكون املؤتمن على سالمة النظام 

املالي بأسره.
التدقيق ليفهم  الكثير مــن  إلــى  املـــرء  فــي واقـــع األمـــر، ال يحتاج 
إشكالّيات الحوكمة في هيكلّية مصرف لبنان، وخصوًصا حني 
يرى حجم الصالحّيات املتعارضة واملتشابكة املنوطة بشخص 
املــرء أن يالحظ  بــل وبإمكان  لبنان.  واحـــد، هــو حاكم مصرف 
ــــذي يــمــكــن أن ينشأ،  بــســهــولــة حــجــم تــضــارب الــصــالحــّيــات ال
الحاكم، بمعزل عن  املهام في شخص  بمجّرد حصر كل هــذه 

هوّيته أو نزاهته.

عن ضرورة إعادة 
هيكلة مصرف لبنان
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النص الكامل 
على الموقع األلكتروني



أبو القاسم علي الربو

السياسية  األطـــــراف  اجــتــمــاعــات  تــتــوالــى 
الليبية فــي مــدن عــدة فــي الــعــالــم، شرقها 
اتــفــاق، بل  وغربها، من دون أن تحقق أي 
فــي ذلــك،  النية  يــكــون لديها  أن  ومــن دون 
حــيــث إن وضــعــا كــهــذا يــعــّد مــثــالــيــا لــهــم، 
فخالفهم واختالفهم هو الضامن لبقائهم، 
وأي انــفــراج أو بحث عــن قــواســم مشتركة 
أو تـــنـــازل قـــد يـــــؤّدي إلــــى خــســارتــهــم هــذا 
عون به.

ّ
الوضع، وبالتالي خسارة ما يتمت

بعد أيام عدة استغرقها لقاء وفدي مجلس 
النواب واملجلس األعلى للدولة، اللقاء الذي 
أمرت به ممثلة األمني العام لألمم املتحدة 
القاهرة،  في  وليامز،  ستيفاني  ليبيا،  في 
صصت 

ُ
والـــــذي اســتــمــر أكــثــر مـــن جـــولـــٍة خ

ملــنــاقــشــة ســبــل الـــوصـــول إلـــى اتـــفـــاٍق بشأن 
مــســودة الــدســتــور، ومحاولة الــوصــول الى 
صــيــغــة مــشــتــركــة حـــول الــنــقــاط الــخــالفــيــة، 
انتهى هــذا الــلــقــاء مــن دون أن يــكــون حظه 
أفضل من املشاورات السابقة، وهذا متوقع، 
فال يمكن أن تحصل على مخرجاٍت مختلفٍة 
من املدخالت نفسها تحت الظروف نفسها. 
حــاولــت ستيفاني ولــيــامــز إيــجــاد عــبــاراٍت 
ألطف من الفشل في وصف هذه املشاورات، 
حرصا على سيرتها الذاتية، حيث أشارت، 
فـــي خـــتـــام أعـــمـــال الــلــجــنــة املـــشـــتـــركـــة، إلــى 
ــّرت بــالــفــعــل بــأن  ــ تــفــاؤلــهــا. وقـــالـــت إنــهــا ُسـ

أسامة أبو ارشيد

كما العادة، ما أن انتشرت أنباء الجهود 
العالقة بني  لتطبيع  املبذولة وراء ستاٍر 
حركة حماس والنظام السوري، حتى ثار 
الــجــدل مــن جــديــد بــني متلمسي األعـــذار 
حركة  اعتبارها  »حماس«،  لـ والتبريرات 
استراتيجية  مــعــضــالت  تــكــابــد  مــقــاومــة 
وحصارًا من الشقيق والعدو على السواء، 
ــنـــاوئـــني واملـــحـــرضـــني عــلــيــهــا، الــذيــن  واملـ
ت طريقها، أو كشفت 

ّ
يــرون إما أنها ضل

عما يصفونه حقيقتها االنتهازية. ومن 
إلـــى أن هــذا  الـــضـــروري اإلشـــــارة مسبقا 
املقال ال يسعى إلى محاولة تفسير دوافع 
»حماس« توّسل فتح صفحة جديدة مع 
ــد، بضغط  ــ نــظــام الــدكــتــاتــور بــشــار األسـ
إيراني وتنسيق يقوده حزب الله، وكنت 
قــد كتبت عــن هــذا تحت عــنــوان »حماس 
بني املبدئية وإكراهات الواقع«، )العربي 
إليه  يــهــدف  مــا   .)2021  /6/11 الــجــديــد، 
املقال التنبيه إلى خطيئٍة كارثيٍة يساهم 
كــثــيــرون مــنــا فــي اقــتــرافــهــا فــي مــثــل هــذه 
الخالف  ينتقل  إذ  االستقطابية،  املسائل 
مــن جــدل فــي تــصــّرف سياسي لــطــرٍف ما 
على  وبذيئة  قبيحة  وشتائم  تنابز  إلــى 
أســـاس عــنــصــري وإقــلــيــمــي، وفـــي حــاالت 
أخــرى إلى تعظيم ألم جرح شعب عربي 
ــر. وآخــــر  ــ ــــرح شـــعـــب عـــربـــي آخــ مـــقـــابـــل جـ
مـــا نـــريـــده مــزيــد مـــن الــشــرذمــة الشعبية 
 
ً
يها قوى أجنبية، فضال

ّ
العربية التي تغذ

عــن الــنــظــام الــرســمــي الــعــربــي، والــــذي ال 
وحدة  مفهوم  شعوبه  تستعيد  أن  يريد 

مصيرها فتكون نهايته.
ال يــنــبــغــي أن يــكــون تــضــامــنــنــا الــعــربــي، 
ونحن أمــة واحـــدة، رهينة اجــتــهــادات أو 
َيشاِن أو إجرام، 

َ
ضرورات أو أخطاء أو ط

)سّمها ما شئت(، أنظمة أو تيارات تزعم 
تــمــثــيــل بــعــض شــعــوبــنــا، صـــدقـــت أم ال. 
تعاضد الجسد العربي وتداعيه لبعضه 
استعرنا  إذا  والــحــمــى،  بــالــســهــر  بــعــضــا 
املسلمة  األمــة  لجسد  النبويِّ  التوصيف 

يقظان التقي

ــقـــدت الـــقـــمـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة لــحــلــف شــمــال  عـ
ــد، فــــي خـــضـــم أكــبــر  ــ ــدريـ ــ األطـــلـــســـي فــــي مـ
أزمــة أمنية في أوروبـــا منذ نهاية الحرب 
استراتيجية  ولصياغة  الثانية،  العاملية 
ــا. حـــالـــة اســتــقــطــاب  ــيــ جـــديـــدة لـــــردع روســ
بــمــشــاركــة 40 رئــيــس دولــــة وحــكــومــة، في 
مقدمتهم الــرئــيــس األمــيــركــي جــو بــايــدن، 
وبـــمـــشـــاركـــة نــحــو خــمــســة آالف شــخــص، 
ــــون، وبــــــاحــــــثــــــون. هــي  ــيـ ــ ــافـ ــ ــــحـ ــم صـ ــهـ ــنـ ــيـ بـ
لحظة مــحــوريــة فــي ظــل الــحــرب الروسية 
األوكـــرانـــيـــة. يــرســل الــحــلــف إشــــارات قوية 
ــاول تــجــاوز  إلــــى الـــصـــني وروســــيــــا، ويــــحــ
ــة، وحــســم  ــقـ ــابـ ــة الـــسـ ــيـ ــلـ ــداخـ الــــخــــالفــــات الـ
مــســألــة ضـــم فــنــلــنــدا والــســويــد إلـــى حلف 
الــنــاتــو، فـــي تــوّســعــيــة »االســتــقــطــاب على 
ــــي«. فــي  ــمـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــتــــويــــني الــــــدولــــــي واإلقـ املــــســ
من  »الالمحورية«  مصطلح  يبرز  املقابل، 
بــني املــفــاهــيــم املــســتــحــدثــة، كــأحــد الحلول 
املـــتـــداولـــة لــلــخــروج مـــن  تــداعــيــات األزمـــة 
األوكــرانــيــة، وفــي إطــار البحث عن مواقف 
سياسية رافــضــة ســيــاســات األمـــر الــواقــع، 
ــوأ، فـــي عـــالـــم عــاصــف  والــتــحــضــيــر لــــألســ
بــاملــشــكــالت املــتــقــابــلــة، واســتــحــالــة جعلها 
»الــالمــحــوريــة«  تختلف  ال  إقليميا.  شــأنــا 
ــن »الـــحـــيـــاديـــة« إال بــتــعــبــيــراتــهــا  كــثــيــرا عـ
السياسية التي ال تخضع لقواعد قانونية 
تــبــلــورت مــع ســيــاســة عـــدم االنــحــيــاز منذ 
نــشــأتــهــا فـــي مــؤتــمــر بــلــغــراد الــتــأســيــســي 
الــجــزائــر 1975،  عــام 1961، وفــي مؤتمري 
وهــافــانــا الــعــام 1999، فــالــالمــحــوريــة هي 
الــوجــه اآلخـــر مــن ســيــاســة عـــدم االنــحــيــاز. 
العالم  طــرأ على سياسة دول  تــطــور  أهــم 
الــثــالــث، مــن أجــل الــتــحــّرر مــن االستعمار، 
ورفـــض ســيــاســة الــكــتــل، وااللـــتـــزام بإقامة 

عالقات دولية سلمية.
على  والتمرد  االحتجاج  من  ولدنا  »نحن 
ــائـــدة فـــي مـــجـــال الــعــالقــات  ــظــــروف الـــسـ الــ
إلى  العالم  انقسام  الدولية، والناجمة عن 
كتلتني ضخمتني«. تعريف استند حينها 
إلى تطور السياسات في حركٍة تؤّكد على 
مــبــادئ الــســلــم واألمــــن الـــدولـــي، وإلـــى قــوة 
على  تعمل  التي  السياسية  الثالث  العالم 
إصــــالح الــنــظــام الــســيــاســي واالجــتــمــاعــي 
واالقتصادي الدولي، وفقا ملعايير املؤتمر 
الــتــحــضــيــري، الــــذي عــقــد فـــي الــقــاهــرة في 
الــزعــمــاء  مـــحـــادثـــات  نــتــيــجــة  ســنــة 1961، 
الثالثة: نهرو وجمال عبد الناصر وتيتو.

لم تتغّير فلسفة هذه السياسة، تقوم على 
أن »القرارات الدولية املصيرية لم يعد يمكن 
صدورها على مستوى الدول العظمى قط، 
الــدولــي أصبحت  تــاريــخ املجتمع  وكــتــابــة 
تحتم مشاركة جميع اعضائه«. وقد بقيت 
مــضــامــني تــلــك الــســيــاســات، فـــي مجملها، 
 بــعــد الـــحـــرب الــعــاملــيــة 

ً
تــمــنــيــاٍت ســيــاســيــة

الــثــانــيــة، ولــكــنــهــا تــأخــذ اآلن مــع اســتــمــرار 

علي سفر

ــر اكـــتـــشـــاف الـــشـــرطـــة األمـــيـــركـــيـــة في  ــ ــذّك ــ ُي
والية تكساس شاحنة مليئة باملهاجرين 
أخــرى،  بشاحنات  املختنقني،  املكسيكيني 
العالم  فــي  مختلفة  أمكنة  فــي  عليها  عثر 
خالل السنوات املاضية، أحدثها نهاية عام 
2019، في بريطانيا التي يحلم بالوصول 
إليها مهاجرون من الشرق األوسط وشمال 
أفــريــقــيــا، ومــن الــصــني أيــضــا، فقد كــان كل 
من ماتوا في شاحنة التبريد التي وجدت 
مــتــوقــفــة فـــي مــقــاطــعــة إيــســيــكــس جــنــوب 
شرقي بريطانيا صينيني! قبل ذلك بأربع 
سنوات، وضمن موجة اللجوء العارمة التي 
شهدتها أوروبا في 2015، وجدت الشرطة 
 مطفأة على جانب أحد 

ً
النمساوية شاحنة

بالعثور  العالم  لُيصَدم  السريعة،  الطرق 
على 71 جثة لالجئني سوريني وعراقيني، 
أملانيا، فوقعوا بني  إلــى  الوصول  حاولوا 

أيدي مهّربني مجرمني من املجر.
ــذه الــــكــــارثــــة،  ــ ــا نـــســـي األوروبـــــــيـــــــون هــ ــمـ كـ
ــيـــرا،  ــــدث أخـ ــيـــون مــــا حـ ــيـــركـ ســيــنــســى األمـ
بــيــنــمــا ســيــتــوقــفــون عــنــد اتـــهـــامـــات حــاكــم 
الـــواليـــة الــجــمــهــوري لــســيــاســات الــرئــيــس 
بايدن املتراخية مع الحدود املفتوحة، على 
العكس من سلفه ترامب. ولعل ما سيسرع 
في النسيان الضّجة املستمرة منذ أسبوع 
األغلبية  ذات  العليا،  املحكمة  قــرار  بشأن 
حق  الدستورية  الحماية  إلغاء  املحافظة، 

املرأة في اإلجهاض.
الــقــتــلــى  ــوع  ــ ــــوضـ مـ أن  يــــبــــدو  ال  ــا،  ــريــ ــظــ نــ
القانوني  بالشأن  صلة  على  املكسيكيني 
في هذه القضية، لكن السؤال عن األسباب 
الــتــي تــجــعــل بــعــض الــنــســاء يــجــهــضــن ما 
يحملنه في أرحامهن، وبقليل من توسيع 
فــرجــار الـــرؤيـــة، قــد يــجــلــب تــرابــطــاٍت غير 
البحث عن إجابات  متوقعة؟ ال فائدة من 
شرعية وقانونية، وال معنى لتكرار أسباب 
شخصية ومجتمعية، إذ ثّمة سبب حاضر 
الشائك، بل  ال يحيط فقط بهذا املوضوع 
عنها  ونقرأ  نواجهها  التي  القضايا  بكل 
أو نشاهد الصور الخاصة بها، هو الخوف 

من املستقبل.
مـــن املــفــهــوم أن يــذهــب قــضــاة مــحــافــظــون 
تــقــلــيــديــون، وفــــي تــعــبــيــر آخــــر مــتــزمــتــون، 
ا مـــن واقـــع  ــزء إلـــى إلـــغـــاء قـــانـــون يـــرونـــه جــ

اللجنة املشتركة وصلت إلى توافق مبدئي 
حول 173 مادة، وأضافت: »أسعدني بشكل 
خاص أنكم تمّكنتم من االتفاق على الباب 
الثاني املعني بالحقوق والحريات«، وهي 
أن  يــدركــون،  الليبيني  أن  تــدرك تماما، كما 
اخــتــالف مجلس الــنــواب واملــجــلــس األعلى 
لـــلـــدولـــة لـــم يــكــن حــــول 173 مـــــادة أشــــارت 
إلـــيـــهـــا، ولــــم يــكــن اخــتــالفــهــم بـــشـــأن الــبــاب 
املــواد  فتلك  والــحــّريــات،  بالحقوق  املتعلق 
اجتماعهم  قبل  بينهم  مــا  فــي  اتــفــاق  محل 
فـــي الـــقـــاهـــرة، وإنـــمـــا نــقــاط خــالفــهــم بــشــأن 
الــشــروط الــتــي يجب تــوفــرهــا فــي مــن يريد 
ــــح لـــلـــرئـــاســـة، وكــــذلــــك صـــالحـــيـــات 

ّ
ــتــــرش الــ

ــــرى. نــقــاط ال  الــرئــيــس وحــمــلــه جــنــســيــة أخـ
 اختالف وســط تمسك كل طرف 

ّ
تــزال محل

باقتراحاته التي تعكس اختالف األطراف، 
في  ــح خليفة حفتر 

ّ
تــرش بــشــأن  خصوصا 

االنتخابات الرئاسية املقبلة، والتي ال تزال 
 
ً
 مــا زالـــت عصية

ٌ
بعيدة املــنــال، وهــي نــقــاط

عــلــى الــتــفــاهــم، كــونــهــا تــتــعــّدى االخــتــالف 
إلــى ذلــك اإلقليمي والــدولــي الذي  الداخلي 
ــــالءه فـــي الـــداخـــل، بما  يـــحـــّرض ويـــدعـــم وكـ
يضمن تحقيق مصالحه. الجديد هذه املّرة 
يــدور  بــمــا  يــكــتــرثــوا  لــم  الليبيني  أن معظم 
في القاهرة، ولم يهتم كثيرون منهم بفشل 
هــــذا الــــحــــوار، فــالــجــمــيــع يـــعـــرف نــتــيــجــتــه، 
فيه وصفاتهم.  املشاركني  بأسماء  ملعرفته 
تزال  ال  أنها  فيبدو  وليامز،  أمــا ستيفاني 

خصوصا في هذه الظروف التي تتجاوز 
ــرارة املـــئـــويـــة حـــاجـــز 45  ــحــ ــة الــ ــ فــيــهــا درجـ
تــام للكهرباء في  انقطاع شبه  درجــة، مع 
يمكن ألي  فال  بنغازي وطرابلس،  كل من 
مسؤول )عاقل( أن يرفض هده الدعوة. أما 
االتفاق أو عدمه فتلك مسالة فيها قوالن، 
أو  اتفاق، كالعادة،  فإما أن ال يكون هناك 
اتــفــاق على عــمــوم املــواضــيــع وتـــرك بعض 
التفاصيل، لتكون محل خالف من جديد، 
ع أيضا. وإلــى حد كتابة هده 

ّ
وذلــك متوق

الــكــلــمــات، ليست هــنــاك أخــبــار مــؤكــدة عن 
أطلقت عليه  الـــذي  االجــتــمــاع  هــدا  نتيجة 

ستيفاني »االجتماع التاريخي«. والالفت 
للنظر هنا أنــه، وبالرغم مــن أنــه ال جديد 
ُيـــذكـــر بــخــصــوص هــــده االجـــتـــمـــاعـــات، إال 
السفير األمــيــركــي، والــتــي  أن تــصــريــحــات 
ــلـــجـــدل،  وصــــفــــت بــــأنــــهــــا األكـــــثـــــر إثــــــــــارة لـ
والــتــي تــزامــنــت مــع هــذه املــحــادثــات، أكثر 
فــي جنيف، خصوصا  يــجــري  مما  أهمية 
أن أميركا، بصفة خاصة،  والجميع يدرك 
الليبية، وأنها حتى  األزمــة  تملك مفاتيح 
ــل، عــالنــيــة وبــشــكــل مباشر، 

ّ
وإن لــم تــتــدخ

إال أنــهــا دائـــمـــا تــســعــى إلــــى إعـــــادة ضبط 
بــالــشــأن  املــهــتــمــة  والــــقــــوى  الـــــــدول  أدوار 
الليبي، وتطويعها وتوجيهها بما يخدم 
ومفادها  السفير،  تصريحات  مصالحها. 
أنه يمكن إجراء انتخابات عامة في ليبيا 
من دون شرط حل األزمــة بني الحكومتني 
املـــتـــنـــافـــســـتـــني، رســــمــــت أكــــثــــر مــــن إشـــــارة 
استفهام بشأن التغيرات الذي طرأت على 
الــســيــاســة األمــيــركــيــة، والــتــي طــاملــا نــادت 
االنتخابات  على  تشرف  واحــدة  بحكومة 
الــــتــــي يـــنـــتـــظـــرهـــا الـــلـــيـــبـــيـــون، وعـــرقـــلـــهـــا 
الــســيــاســيــون، نــاهــيــك عــن صــعــوبــة، إن لم 
تكن استحالة، اإلشــراف على االنتخابات 
ــن حــــكــــومــــتــــني تــــتــــنــــازعــــان الــــشــــرعــــيــــة،  ــ مــ
أيــضــا، حيث ستعمل  الــنــزاهــة  واستحالة 
كل حكومة على إنجاح الطرف املتضامن 
مــعــهــا، ومــهــمــا تــكــن الــنــتــيــجــة، ســيــرفــض 
الـــخـــاســـر الـــقـــبـــول بــنــتــائــج االنـــتـــخـــابـــات، 

ــذه الــــدّوامــــة كــمــا خــطــط لــهــا.  وتــســتــمــر هــ
وقــد جــاء تصريح السفير األمــيــركــي بعد 
أيــــام مـــن الــبــيــان املــشــتــرك الــــذي أصــدرتــه 
واململكة  وإيطاليا  وأملانيا  فرنسا  من  كل 
املتحدة والواليات املتحدة، وجاء غامضا 
وفـــضـــفـــاضـــا، األمـــــر الـــــذي جــعــل الــطــرفــني 
يــرحــبــان بــه، واعــتــبــرتــه كــل حكومة بيانا 
داعما لها، األمر الذي يؤيد رؤية بعضهم 
ــدول الــكــبــرى،  ــ عـــن دور األمــــم املــتــحــدة والــ
والـــــذي ال يــهــدف إلــــى حـــل املــشــكــل بشكل 
جذري أكثر من تسكينه، وإطالة أمده إلى 
الـــدرجـــة الــتــي تــضــمــن اســتــمــرار اســتــفــادة 

هذه الدول من الوضع القائم. 
ــّررة كــالــعــادة.  ــكـ ــار مـ ــبـ عــلــى كـــل حــــال، األخـ
ال جــديــد فــيــهــا لــُيــذكــر، ولـــم يــعــد املــواطــن 
ــات الــيــأس  مــتــابــعــا أو مــهــتــمــا بــهــا، فــقــد بـ
السمة األبــرز في حياة الليبيني، ولم يعد 
إمكانية حدوث  عن  للحديث  هناك مجال 
انـــفـــراجـــة قـــريـــبـــة، فــمــا بـــني عــقــيــلــة صــالــح 
»الحكومتني«،  املــشــري، ورئــيــســي  وخــالــد 
عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة وفــتــحــي بــاشــاغــا، 
ـــصـــرف على 

ُ
ت أوهــــــام حـــلـــول ال يــمــكــن أن 

أرض الـــواقـــع، كــمــا أن مـــحـــاوالت الــتــوافــق 
واالجــتــمــاعــات واملــــشــــاورات  تثير أسئلة 
عــديــدة أكــثــر مما تــقــدم مــن أجــوبــة، ويقف 
الــلــيــبــي حــيــالــهــا عـــاجـــزا عـــن الــتــمــيــيــز بني 
الحق وذلك الذي يخبئ في ثناياه الباطل.
)كاتب ليبي(

ــدة، ال يـــعـــتـــرف بـــالـــتـــعـــاقـــديـــة وال  ــ ــواحــ ــ الــ
النفعية املتبادلة. إنما هو تعاضٌد فطريٌّ 
طبيعي من دون حسابات وغير مشروط، 
فإن لم يفهم بعضهم هذا وأصّر على عدم 
جميعا  نجاتنا  حتمية  فــإن  استيعابه، 
، من  تقتضيه، أحببنا أم كرهنا. ومن ثــمَّ
املعيب حقا أن نشهد سجاالت عنصرية 
بــغــيــضــة بــــني فــلــســطــيــنــيــني وســــوريــــني 
عـــــن أنـــــبـــــاء تـــــقـــــارب حــــركــــة حــــمــــاس مــع 
اعتبارات  عن  النظر  األســد. بغض  نظام 
»حماس« وضروراتها، التي تقّدم نفسها 
حركة مقاومة لتحرير شعبها وأرضها، 
فإن حساباتها تلك ال تلزمنا، تفهمناها 

واقتنعنا بها أم ال. 
األسد  نظام  رافضا  كفلسطيني، سأبقى 
ــه، ولــــن أتــقــبــل يـــومـــا مـــحـــاوالت  ــ ــرامـ ــ وإجـ
ــو خـــرج  ــ ــتـــى ولــ تــطــبــيــعــه وتـــجـــمـــيـــلـــه، حـ
الشعب السوري عن بكرة أبيه، وهــذا لن 
يحصل، يهتف له. هو، وغيره من األنظمة 
 لنا 

َ
االستبدادية العربية، أعداء َجمِعّيون

نحن العرب. وكما أن للشعب الفلسطيني 
الحق في أن يعيش حّرًا كريما، فللشعب 
ــه. وكــمــا أن إســرائــيــل  الــســوري الــحــق ذاتــ
مــــجــــرمــــة بــــحــــق الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــني، فــــإن 
ــســــوري، مـــدعـــومـــا مـــن روســيــا  الـــنـــظـــام الــ
وإيـــران وحـــزب الــلــه، مــجــرم بحق شعبه. 
وكـــإنـــســـان يـــحـــاول أن يــكــون مــتــســقــا مع 
اللتني  والــفــكــريــة  األخــالقــيــة  املنظومتني 
يدعيهما، أتفهم نظرة السوري والعراقي 
واليمني إلــى عــدوان إيــران وأدواتــهــا في 
الفلسطيني  يــقــارب  كما  تماما  املنطقة، 
إسرائيل. هذا ال يعني أنه ال توجد فروق 
االستراتيجية  السياقات  في  وتعقيدات 
التحّديات  فــي طبيعة  الــكــبــرى، وتــفــاوتــا 
بالنسبة  وإيــــران  إســرائــيــل  الــتــي تمثلها 
املــركــزي لهذه  الــعــدو  لنا، فإسرائيل هــي 
األمة. هذه حقيقة راسخة تبقى تستدعي 
نفسها تلقائيا عند كل عربي، مهما تاهت 
يواجهها.  ة  جمَّ تحّديات  جــّراء  بوصلته 
االعتبار  عــني  فــي  بقى 

ُ
ن أن  ينبغي  لــكــن، 

أن بسطاء كثيرين في شعوبنا سيبقون 

الـــحـــرب الـــروســـيـــة عــلــى أوكـــرانـــيـــا أبـــعـــادا 
من  فقط  ليس  والتزامات حقيقية.  جديدة 
أجل املحافظة على السلم واألمن الدوليني 
ودمقرطة العالقات الدولية، بل خشية من 
قيام حرب عاملية ثالثة أكثر قسوة، فالعالم 
فـــي غـــنـــًى عـــن الـــعـــودة إلــــى أجـــــواء الــحــرب 
ــة. ثم  ــيـ الــــبــــاردة، وتــجــمــيــد الـــســـاحـــة الـــدولـ
رفــض عــذابــات الشعوب،  كما يقول ألفرد 
الــعــالــم  هـــذا  »يـــريـــد   )1990-1898( ســـوفـــّي 

الجديد أن يكون شيئا ما غير الحرب«. 
يوحي استمرار الحرب األوكرانية بلوحة 
جديدة، في قائمة مواقف دولية لم تغادر 
حــدود التكتيك السياسي. هذا نتاج حدة 
الصراع الروسي – الغربي، وانعدام الثقة 
من  بــوتــني،  فالديمير  الــروســي،  بالرئيس 
جهة، وامليل عند دول أخرى إلى استغالل 
ــرب، لـــتـــحـــقـــيـــق مــــزيــــد مـــــن املــجــتــمــع  ــ ــحــ ــ الــ
تاثير تمنع وعي  االســتــهــالكــي، وبــآلــيــات 
مشكالت املجتمعات، وال تقيم التوازن في 
الحرب  تعزز  بالعكس،  الدولية.  العالقات 
الــتــقــاســم والــهــيــمــنــة عــلــى االســـتـــثـــمـــارات 
واملوارد املالية الكبرى، هذا غير السرديات 
والصني،  لروسيا  العداء  مثل  التاريخية، 
متعّدد  عالم  يقابلها سعي موسكو نحو 
وحرب  اختالفات  الحرب  تشهد  القطبية. 
كــمــائــن مــتــبــادلــة. تــشــهــد عــلــى ذلـــك أنــمــاط 
الــتــعــاطــي املــتــبــايــنــة مــع اســتــمــرار الــحــرب 
بــني مــن يــســعــى إلـــى االســتــقــطــاب الــواســع 
جديدة  استراتيجية  لصياغة  مــدريــد  فــي 
مــا يعكس توجها أطلسيا  لـــردع روســيــا. 
ــّيـــة  ــدة وتـــوســـعـ ــ ــديـ ــ ــافــــات جـ ــفــ نـــحـــو اصــــطــ
الـــعـــام 2000، »الــتــدخــل  فـــي اســتــراتــيــجــيــة 
خــــارج الــنــطــاق«، وبـــني مــن يــريــد أن يقف 
ــدود الـــشـــراكـــة مــع  ــ فــــي املــنــتــصــف عـــنـــد حــ
فــي منطقة  أكــثــر  املــحــوريــن، يتحقق ذلـــك 
ــــط والـــهـــنـــد، وفــــي أفــريــقــيــا.  الـــشـــرق األوســ
والــــدول الــنــاشــئــة فــي جــنــوب شـــرق آســيــا، 
دول الخليج العربي ومصر والهند كانت 
حذرة جدا من التحضير لألسوأ، واخذت 
مــوقــفــا حـــيـــاديـــا. لـــم يــعــد لــهــا ثــقــة كــبــيــرة 
بالحليف االستراتيجي األميركي، وبدأت 
بــتــدويــر تــحــّركــاتــهــا. تــواصــل اتــصــاالتــهــا 
مــع الــصــني وروســيــا والــجــانــب األوروبــــي، 
ــــي تـــنـــويـــع تــحــالــفــاتــهــا، فــيــمــا املـــوقـــف  وفـ
مسألة  مــن  يعاني  البراغماتيكي  التركي 
املقايضات املعقدة. ولذلك يأتي التوصيف 
عن قّمة تاريخية لحلف الناتو في مدريد 
2022 أنها تعكس تحوال جذريا، ليحتوي 
تعّول  فــأوروبــا  التناقض،  يشوبها  أفكارا 
واإلحساس  مستقلة،  استراتيجيات  على 
األميركية  األســاســيــة  بــالــقــوة  الثقة  بــعــدم 

حقيقي عند انسحابها من أفغانستان ..
أدخلت مسألة أوكرانيا أوروبــا في صراع 
اســـتـــراتـــيـــجـــي. لـــم تــكــن بــحــاجــة إلــــى هــذا 
الــصــراع وارتـــداداتـــه، مثل تحويل روسيا 
ــا الــــصــــني.  ــي، كــــمــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ إلـــــــى عـــــــدو اســ
ــيـــجـــي  ــراتـ ــتـ ســـيـــســـعـــى هــــــذا املـــــوقـــــف االسـ

فيه  تنتعش  لهم،  بالنسبة  مستحب  غير 
الحريات الشخصية، غير املقيدة باألعراف 

والدين. 
وال يتوقع من هــؤالء أن يكونوا غير ذلك. 
وفــي املــقــابــل، ال يمكن ملثل هــذا الــشــيء أن 
يحُدث من دون أن يقاومه اآلخرون، أي ليس 
فقط الشبان والشابات الذين يرون في منع 
اإلجهاض اعتداًء على حرياتهم الشخصية، 
وتهديدًا ألمانهم، بل أيضا كل التيارات التي 
 تشّددًا وأكثر انفتاحا، 

ّ
تطمح إلى زمٍن أقل

، وبال قيود وسيطرة 
ً
وأيضا أوســع حرية

تفرضها السلطات، أي سلطات، إذ إن ترك 
هذه املؤسسات تتحّكم بالبشر يعني، فيما 
يعنيه، أنها ستذهب به إلى زمن موحش 
، يــنــعــدم فــيــه الــهــواء الــنــقــي، ليصبح 

ً
فــعــال

املستقبل قاتما، مخيفا ومرعبا.
التصورات األولى عن عودة سيطرة تيارات 
مــحــافــظــة عــلــى مــقــالــيــد الــســلــطــة، ومــنــهــا 
للقوى  مرعبا  هاجسا  يشّكل  التشريعية، 
املــجــتــمــعــيــة الــفــتــيــة الــتــي لـــم تــعــد تــرضــى 
بالعودة إلى حظائر التبعية، واالستكانة، 
بعد أن عاشت عقودًا من الحرية عبر ثورة 
التقنية واالتصاالت، والتي جعلت الجميع 
يعرف كيف تجري األمور في العالم، أي أن 
شيئا لم يعد مخفيا، وبعد كل هذا التراكم 
للسيالت العصبية املنفلتة من أي قيد أو 
عاد 

ُ
أربقة، كيف يتوقع أولئك املحافظون أن ت

العقول واألجساد أيضا إلى بيت الطاعة؟ 
هل ثّمة بديل مقنع يجعل البشر يعودون 
إلى أزمنة املاضي بكل ما تحتويه من قواعد 

ومبادئ إلزامية وتدين جامد؟
من دون أن نبحث عن أجوبة، يمكن التوقف 
أواًل عند الشعور املعّمم عند فئات مجتمعية 
كثيرة فــي الــعــالــم، يــقــوم على الــخــوف من 
املستقبل، والذي يجعلها ال تفكر بأن تنجب، 
األطفال  يعيش  ألن  فعلية  ال ضمانات  إذ 
حياة الئقة وكريمة! وهذا ليس توقعا في 
الغيب، بل هو تحصيل شعوري ينتج من 
تراكم الكوارث ذات املنشأ البشري، أال يؤدي 
إلــى هــذه النتيجة مــرور الكوكب بتجارب 
مرعبة كالحربني العامليتني، وتدمير البيئة 
الطبيعية لألرض على يد الشركات العابرة 
ــــوال  ــاّرات، وتــقــلــيــص الــحــكــومــات األمـ ــقـ ــلـ لـ
وزيــادة  االجتماعية،  للرعاية  املخصصة 

الضرائب، وارتفاع األسعار، وغير ذلك؟  
)كاتب وإعالمي سوري في بروكسل(

مــصــّمــمــة عــلــى إضــافــة جــديــد فــي سيرتها 
الــذاتــيــة، فــدعــت مــن جــديــد رئــيــس مجلس 
ــنــــواب عــقــيــلــة صـــالـــح  ورئـــيـــس املــجــلــس  الــ
األعـــلـــى لــلــدولــة خــالــد املـــشـــري إلـــى جنيف 
ملناقشة مــســودة اإلطـــار الــدســتــوري بشأن 
رّدهــمــا  ستيفاني  تنتظر  لــم  االنــتــخــابــات. 
أن  يــعــرفــون  كــثــيــرا، فهي وهــمــا والليبيون 
عصى. 

ُ
ت ال  أوامـــرهـــا  وأن  ــــرّد، 

ُ
ت ال  طلباتها 

ـــت 
ّ
وبــالــفــعــل، وفـــي غــضــون أيــــام قــلــيــلــة، زف

إنه  قائلة  أحـــد،  ينتظرها  ال  الــتــي  البشرى 
يسّرها تأكيد قبول كل من صالح واملشري 

دعوتها إلى االجتماع في جنيف. 
لــم يــكــن هـــذا االجــتــمــاع األول، ولـــن يكون 
ــان أكـــثـــر مــن  ــ ــنـ ــ ــر، فـــقـــد اجـــتـــمـــع االثـ ــ ــيـ ــ األخـ
عــشــر مـــــرات مــنــذ بـــدايـــة األزمـــــــة، وعــقــدت 
التنافس  اجتماعات عدة حالت حسابات 
ــــة دون  ــيـ ــ ــــدولـ ــلـــيـــمـــيـــة والـ ــــوى اإلقـ ــقـ ــ ــــني الـ بـ
نــجــاحــهــا، حــســابــات جـــاءت متناغمة مع 
رغــبــة الــطــرفــني فــي الــبــقــاء وعــــدم مــغــادرة 
ــّودة  ــســ ــاء يـــــؤّكـــــده وجــــــــود مــ ــقــ ــد. بــ ــهــ املــــشــ
الــعــام 2017،  الــتــي تناقش، منذ  الــدســتــور 
أمـــام مجلسي الــنــواب والــرئــاســة األعــلــى،  
ويبدو  لالستفتاء.  عرضه  على  للموافقة 
أن سرعة استجابة  كل من عقيلة واملشري 
ــدعــــوى  ــود إلــــــى صـــاحـــبـــة الــ ــعــ لـــلـــقـــاء ال تــ
ــطــاع، 

ُ
ــتـــي تـــأمـــر فــت وجــنــســيــتــهــا فـــقـــط، والـ

ــارة جنيف والــتــمــتــع بــهــواء  بــل إلـــى أن زيــ
مقاومته،  يمكن  ال  إغـــراء  العليل  البحيرة 

عــاجــزيــن عــن استيعاب هــذا راهــنــا، ذلك 
أنـــهـــم تــحــت عــــــدوان دمـــــوي وحـــشـــي من 
طـــرف آخــــر.  ســبــق أن كــتــبــت أن »املــكــانــة 
الخاصة بفلسطني في وعي األمة، وحتى 
وهناك،  هنا  مرحليٍة  ات 

ّ
لــهــز تتعّرض  ال 

فإن هذا يتطلب من أصحاب القضية أن 
ال  وأن  خــالفــيــة،  قضية  منها  يجعلوا  ال 
يضعوها في حالة تناقٍض مع جراحات 
الغائرة والنازفة. مركزية  األمــة األخــرى، 
أحاديتها  تعني  الفلسطينية ال  القضية 
تطلعات  عــدالــة  فــي فضائنا، وال تسفيه 
شعوب عربية أخرى تسعى إلى االنعتاق 
من ربقة القمع والظلم واالستعباد« )»عن 
مــركــزيــة فــلــســطــني فـــي الـــوعـــي الــعــربــي«، 
3 /2021/12(. وأضيف  الجديد،  العربي 
ــا، نـــحـــن املــثــقــفــني واملـــواطـــنـــني  ــنــ ــا، أنــ ــنـ هـ
الـــعـــرب الـــعـــاديـــني ال يــنــبــغــي لــنــا أبــــدًا أن 
جــهــات معينة، حتى  نتقّمص ضـــرورات 
لو اقتنعنا بصدقها، ونتحّول مسّوغني 
 لسوئها، مدافعني شرسني 

َ
عني بِّ

َ
لها، ُمط

عــنــهــا، بــحــيــث تــنــتــهــي مــعــيــارًا نــتــحــاكــم 
ــــرورات هــــؤالء، حــتــى وإن كانت  إلــيــه. ضـ
مشروعة، ليست ضروراٍت لعوام الناس، 

ونحن منهم. 
)كاتب فلسطيني في واشنطن(  

لــلــجــانــب األوروبـــــــي إلــــى احـــتـــوائـــه، ثـــم أن 
سنوات  خمس  تحتاجان  وفرنسا  املانيا 
لـــلـــبـــدء فــــي هـــــذه االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة. األزمـــــة 
تـــفـــرض نــفــســهــا عــلــى الــجــمــيــع. هـــي أزمـــة 
عـــوملـــة مــحــقــقــة، قــلــبــت فــــي الــســبــعــيــنــيــات 
ــــان خـــاضـــعـــا لــلــثــنــائــيــة الــقــطــبــيــة.  عـــاملـــا كـ
ــقــــول إن وصــــفــــات الــضــبــط  واالقــــتــــنــــاع يــ
التقليدية األميركية لم تعد تحتفظ بكثير 
املعضالت  حــجــم  والــدلــيــل  فعاليتها،  مــن 
القضايا  في  الفاعلون  بها  يصطدم  التي 
االقــتــصــاديــة واألجــتــمــاعــيــة، وعــبــثــا الظن 
ــقـــدرة اإلفــــــالت مـــن اآلثــــــار املــتــرتــبــة على  بـ
ــار« الــتــي تــهــز االســـتـــقـــرار في  »مـــــأزق الـــجـ
أن هناك  الفوضى، ذلك  نظام عاملي تعّمه 
الجغرافية  الحتمية  بــني  كــبــيــرا  تــنــاقــضــا 
القوى  ومــيــزان  املطلقة  واإلرادة  جهة  مــن 

والسلطان املادي من جهة أخرى. 
ــكــــام  ــيــــة أحــ ــة الــــجــــغــــرافــ ــيـ ــمـ ــتـ ــفـــــرض الـــحـ ــ تـ
الـــجـــغـــرافـــيـــا عـــلـــى الـــبـــشـــر، مـــثـــل الـــقـــوانـــني 
الطبيعية التي ال مناص منها، فالجغرافيا 
ــادي لــشــعــب مــن  ــتــــصــ ــاط االقــ ــشـ ــنـ ــّرر الـ ــقــ تــ
الشعوب. ويسري هذا األمر، بالنسبة إلى 
أوكــرانــيــا، ويــريــد الــغــرب مــن األوكــرانــيــني 
مــنــع الــجــيــش الـــروســـي مـــن الـــوصـــول إلــى 
الحدود الغربية، أي منع التماّس املباشر 
مع الـــروس. وهــذا أحــد أهــداف اجتماعات 
مدريد وتسعة مليارات دوالر من األسلحة 
إلــى أوكرانيا بعد! فكرة ال شرق  لم تصل 
وال غرب من  أفكار املفكر اللبناني ميشال 
املحاصر  لبنان  عــن   )1954-1891( شيحا 
مسيرة  على  تؤثر  إقليمية  بديموغرافيا 
الــكــيــان املــهــّدد بــاالنــدثــار. فــي أيـــام الــثــورة 
اإلســـالمـــيـــة فـــي ايــــــران، اتـــخـــذت الــســيــاســة 
غربية«،  وال  شرقية  »ال  شعار  الخارجية 
التعامل  مــن  التعبير عــن نمط جــديــد  فــي 
اإليــــرانــــي مـــع الــهــيــئــة الـــدولـــيـــة. مـــع ذلـــك، 
ــن »الــبــعــد  ــي ايــــــــران عــ يـــجـــري الـــحـــديـــث فــ
االســـتـــعـــمـــاري« فـــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
أن هــذه املطامع  القيصر، ويــرون  لروسيا 
كانت مسؤولة عن حروب عديدة مع إيران، 
سيما في فترة ضعف الدولة املركزية عقب 
املــبــادرة  .. واســتــمــرار   . سقوط الصوفيني 
الــقــطــريــة بـــمـــوازاة الــحــركــة األوروبـــيـــة، قد 
ــر قــبــل الــــعــــودة إلــى  ــيـ تــشــكــل الــفــصــل األخـ
ــــووي الــــذي  ــنـ ــ ــــاق الـ ــفـ ــ ــع االتـ ــيـ ــوقـ فــيــنــيــا وتـ
ــران مستعجلة لـــه، وعـــدم إغــراقــه  تــبــدو ايــ
أكثر فــي الــحــرب األوكــرانــيــة. هــل يمكن أن 
»المـــحـــوريـــا«؟.  أوكـــرانـــيـــا  يــكــون مستقبل 
ــذا يــتــعــلــق  بــبــنــى مــخــتــلــفــة ودراســـــــات  ــ هـ
بنيوية وتاريخية مختلفة. .. يمكن القول 
إن الــجــغــرافــيــا هــي الــتــي تــخــلــق الــتــاريــخ، 
وتتحّكم بمصائر األمم واستراتيجياتها، 
فــيــمــا يــنــظــر إلــيــهــا الــــروســــي فـــكـــرة فيها 
ســمــات »الــفــاشــيــة«، فــيــمــا مــركــز القطبية 

العاملية يغرق في محيط من الضبابية. 
)كاتب لبناني(

في المشهد الليبي... ال جديد يُذكر والقـديم يُعاد

عن »حماس« ونظام األسد 
وداء العنصرية

االستقطاب و»الالمحورية«

إجهاض الحاضر 
والمستقبل

بات اليأس السمة األبرز 
في حياة الليبيين، 

ولم يعد هناك مجال 
للحديث عن إمكانية 

حدوث انفراجة قريبة

تحويل خالف 
شرخًا بين الشعبين 

الفلسطيني 
والسوري، عنصريٌة 

بغيضُة

تفرض الحتمية 
الجغرافية أحكام 

الجغرافيا على 
البشر، مثل القوانين 

الطبيعية التي 
ال مناص منها

آراء

بشير البكر

أجـــواء مــن الــتــرقــب املــشــحــون بالقلق فــي نهاية جــولــة اجــتــمــاعــات الــدوحــة الخاصة 
بــاالتــفــاق الــنــووي اإليــرانــي، التي جــرت فــي مطلع األســبــوع الــحــالــي. وتعيش منطقة 
الخليج العربي والشرق األوسط مرحلة من العّد العكسي، قبل أن تدخل بعد أسابيع 
الجارية من أجل حسم  الجهود  قليلة في مرحلة جديدة، تحّدد مالمحها خالصة 
النقاط الخالفية بني طهران وواشنطن، بعد أن حققت مفاوضات فيينا في جوالتها 
األخيرة تقّدما كبيرا لجهة التوصل إلى صيغة معّدلة لالتفاق بني إيران ودول 1+5، 
وتبنّي من زيــارة املفوض األعلى للخارجية واألمــن في االتــحــاد األوروبـــي، جوزيب 
بوريل، طهران في األسبوع املاضي، أن توقيع النص النهائي ينتظر حلحلة الخالفات 
التي جرى فرضها في  إيــران، تلك  الغربية على  العقوبات  اإليرانية األميركية حول 
سياق االتفاق النووي وخارجه، وهذا ما حتم عقد مباحثات ثنائية غير مباشرة في 

الدوحة، بتوافق الطرفني وبرعاية قطرية.
العقدة  وتكمن  األخــيــرة،  العقبات  لتجاوز  والفشل  النجاح  نسبة  فــي  تــعــادل  هــنــاك 
الرئيسية في رفع الحرس الثوري عن الئحة العقوبات األميركية، وهو األمر الذي كانت 
واشنطن مستعّدة للقيام به، لو أن طهران قامت بخطوات متبادلة، إال أنها لم تفعل. 
وتشمل هذه الخطوات وقف أنشطة الحرس الثوري في مناطق النزاعات، مثل اليمن 
وسورية ودعم حزب الله. وحسب الرواية األميركية، لم يكن اإليرانيون جاهزين. ولذا 
بقي املوضوع خارج التفاوض، لكنه مطروٌح على جدول األعمال. ورغم تشاؤم أوساط 
ة التوصل إلى اتفاق لتسوية 

ّ
رات تميل إلى ترجيح كف

ّ
أميركية رسمية، هناك مؤش

ر على ذلك انعقاد املفاوضات في الدوحة التي تلعب دورا 
ّ

نقاط الخالف. وأول مؤش
لتقريب مواقف الطرفني، وترى في االتفاق تجنيبا ملنطقة الخليج من املواجهة. بينما 
يكمن املؤشر الثاني في التحركات الدبلوماسية التي تشهدها املنطقة، ومنها زيارة 
رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، السعودية في األسبوع املاضي، وانتقاله 
بعدها إلى طهران. ومن ثم زيارة وزير الخارجية اإليراني، حسني أمير عبد اللهيان، 
أنقرة. وكان واضحا أن الهدف الرئيسي من زيارتي الكاظمي الرياض وطهران تكثيف 
جهود الوساطة العراقية بني العاصمتني، والتي تعود إلى أكثر من عام، ونجحت في 
عقد عدة جوالت بني الطرفني، ويبدو من تصريحاٍت صدرت من طهران أن تقّدما 

حصل في هذا االتجاه، ولكنه حذر وينتظر التطورات في مباحثات االتفاق. 
واضـــٌح أن طــهــران تــريــد أن تلعب هــذه الــورقــة اآلن، مــن خــالل إيــصــال رســائــل في 
من  تتخذ  ولــن  املنطقة،  في  جديدة  لفتح صفحة  مستعّدة  بأنها  االتجاهات  جميع 
 لتهديد جيرانها، وتسوية خالفاتها مع دول الجوار هي مركز 

ً
االتفاق النووي وسيلة

اهتمامها، ولذا عّبرت عن رغبتها بتحسني عالقتها مع السعودية، كون الرياض أكثر 
األطــراف معارضة لالتفاق، تحت بند أنه يخلو من ضمانات توظيفه من إيــران في 

تصعيد نشاطاتها املزعزعة لالستقرار في الخليج العربي والشرق األوسط.
يبقى أن مواقف بعض أطراف ما يسمى »منتدى النقب« جديرة باالهتمام، وخصوصا 
إسرائيل. وأعلن وزير الدفاع، بني غانتس، أن إسرائيل ليست ضد االتفاق النووي مع 
إيران، ولكنها تعارض اتفاقا سيئا، ولذلك ستعمل مع واشنطن من أجل تحسينه، 
وهذا يعني أنها لم تنجح في إلغائه، مع أنها بلغت سقفا مرتفعا في الضغط على 
الواليات املتحدة، من أجل ثني إدارة الرئيس جو بايدن عن إحياء االتفاق، وكان لها 
التراجع  إلــى  ترامب،  دونالد  السابق،  األميركي  الرئيس  إدارة  دفــع  أساسي في  دور 
عنه. وتحسني االتفاق بالنسبة إلسرائيل يهدف إلى وضع رقابة على مشروع إيران 
أن  يعني  ال  وهــذا  املسّيرة.  والطائرات  البالستية  الصواريخ  سيما  ككل،  العسكري 
التيار املؤيد في إسرائيل لضرب املشروع النووي اإليراني قّرر أن يصمت نهائيا، بل 

سيبقى هذا االحتمال مطروحا بانتظار الظرف املناسب.

عائشة بلحاج

لو سألت أّيًا كان عن عالقته بالحالق، أو الكوافير، ستجد لديه عشرات القصص؛ من 
ساء 

ّ
طرائف وكوارث غير طبيعية حصدت شعر رأسه أو جعلته أرضًا شائكة. وللن

 روتيني، 
ّ

 مع الكوافيرات؛ فصالون الحالقة لم يكن يومًا مجّرد محل
ٌ
حكاياٌت عجيبة

تقّدم  أنــبــاء، وعــيــادة نفسية واجتماعية  والجيران، ووكــالــة  األقـــارب  للقاء  بل مجمع 
األزواج  املشكالت مع  تنمية بشرية، وطرقا لحل  حصص عالج جماعي، ونصائح 
القديمة  الوصفات  أيضًا عيادة طبية تضّم كل  آخــره. هو  إلى  والكنائن،  والحموات 
الحيلة ملا  العلم وسعة  لــوال قلة  الله من سلطان،  أنــزل بها  التي ما  والــجــديــدة، وتلك 
ق محورّية في حياة إنسان العصر الحديث. ورغم 

ّ
خرجت الى الوجود. مكانة الحال

حافظة منها، 
ُ
أن تفاصيل الِحالقة مسألة ثقافية؛ ففي مجتمعات معّينة، خصوصا امل

هاب إلى صالون الحالقة على الّرجال على نقيض أخرى. لكن األمر أصبح 
ّ
اقتصر الذ

ساء زائراٍت دائماٍت للصالونات، 
ّ
اآلن سلوكًا عامليًا، أصبحت فيه نسبة كبيرة من الن

نت في خدماتها، وأنواع ما تقّدمه للجسد البشري من العناية التي تسعى 
ّ
التي تفن

إلى نفض غبار الّزمن، وعيوب األصل، ومخلفات اإلهمال السابق. 
الحثيث نحو  فالعمل  التطّور،  التي من طبعها  األشياء  هــذا كله جــزء من صيرورة 
إلى  وخدماتها،  التجميلية  الّصناعة  نشأة  منذ  ف 

ّ
يتوق لم  التجميل  مجال  توسيع 

الرجال املجال ُدفعة واحــدة، فلم يعد جزء كبير منهم يكتفي بالتسريحة  أن دخل 
الشعر  ف ذلك عند 

ّ
يتوق الرقاب. ال  ُيغّيرها ولو بقطع  يرتاح فيها، وال  التي  العادية 

فقط، بل صارت القصة تضّم الوجه في مظهر شامل. لكن ما اخترعه الحالقون من 
الشعر، عبارة عن  حى مع قصة 

ّ
الل تسريحاٍت شاملٍة كثير منها مضحك؛ فشكل 

 Devil لوك مسرحي، أكثر منه مظهر حياة طبيعية. مثال تسريحة )لحية الشيطان
pomp(، تخّيل أن هناك شبانًا يضعونها، وينظرون إلى أنفسهم في املرآة ويخرجون 

ة املوضة الشاسعة.
ّ
إلى الناس بها. وذلك كله تحت مظل

كان هذا كله، ولم يعد، فمنذ فترة صرنا نرى محالت حالقة جديدة بديكورات مدهشة، 
االعتيادية،  الشعر غير  النسائية من صبغات  الصالونات  تتوفر عليه  تقدم كل ما 
الذي  بالشمع،  الشعر  ونــزع  الحواجب  وتحديد  للوجه  العميق  والتنظيف  والترطيب 
ال يقتصر على الوجه، بل لم يعد الرجال يترّددون في نزع شعر الصدر والذراعني 
رفيه. فإذا كانت النساء 

ّ
وغيرهما، ليقتربوا من صورة الجمال الذكوري في صناعة الت

رة لهذه املقاييس، فإن الرجال اكتشفوا، أخيرًا، أنه صار مقبوال أن يهتموا 
ّ
ضحّية مبك

بمظاهرهم لتفادي عدم الثقة، بل صار بإمكانهم السعي إلى مظهر أجمل مما كان 
ة أو 

ّ
مات، مثل الحواجب الكثة أو الشعر الخشن أو البشرة الجاف

ّ
ُيقبل به سابقا كمسل

الشاحبة أو األظافر املتقصفة.  هذا امليل املفاجئ نحو التجميل إدراٌك من الرجل زيف 
، كما 

ً
كئ على جيبه ليكون جميال

ّ
املقوالت القديمة عن جمال الّرجال، فهو لم يعد يت

 
ّ

 إال
ً
كانت الخرافات القديمة تقول، ولم يعد يتزّين بالقوة الجسدية التي لم تعد مطلوبة

في قتال العصابات ومجرمي القاع، لينال إعجاب الجنس اآلخر. لكن هؤالء الشباب 
املتحّمسون للجمال ال يدركون املأزق الذي يضعون فيه أِرجلهم، فحني تنتشر ثقافة 
 

ّ
خص املهمل لبعضها سيصبح قريبًا على الرف

ّ
جميل تصبح قاعدة عامة، والش

ّ
الت

وخارج سياق الحداثة االجتماعية.
اللواتي   ما ينجّر إليه الرجال مّما كان حكرًا على النساء، 

ّ
لن يسع املجال لذكر كل

مت فيهن اآللة االستهالكية حتى العظم، وأّولها الحقائب؛ فصارت حقائب الرجال 
ّ
تحك

أكبر مقلٍب وقعن فيه.  أنه  العلم  ت، مع 
ّ

النساء في املحال إلى جانب حقائب  عَرض 
ُ
ت

ونتيجة تأثيرات الحياة املعاصرة القائمة على االمتالك وتفادي املفاجآت، أصبحت 
إلى شاحن، مع ما يستهلكه  التي تحتاج بدورها  الهواتف  الحقيبة ضــرورة لحمل 
ارات.

ّ
اريات، وحافظة املال واألوراق الثبوتية، واملفاتيح، والنظ

ّ
اإلنترنت من رصيد البط

الورقية،  املناديل  ــروري، مثل 
ّ

الــض ثم هــات، يا مسكني، ما ُيظهر نفسه في صــورة 
ساء ضرورته مع الّزمن، من مضاّد العرق والكريم الواقي 

ّ
م، وما اكتشفت الن

ّ
واملعق

من الشمس، والعطر وأحمر الشفاه والكحل، وغير ذلك. 
 من حجرة ..

ً
 حقيبة بدال

ُ
هكذا يصبح اإلنسان الحديث بروميثيوس الذي يحمل

ه فخ.
ّ
لهذا احذر، يا جورج، إن

بيار عقيقي

يدور حديٌث في الغرب خصوصًا، عن أساليب التعاطي األوروبي مع الغزو الروسي 
املــتــحــدة«، ال  لــلــواليــات  ألوكــرانــيــا، وســط تقاطع آراء عديدين بــشــأن »تبعية أوروبـــا 
األميركي  املعسكر  في  كومبارس  إلــى  بتحّولها  لها  الروسية  االتهامات  في سياق 
العباءة.  هــذه  مــن  للخروج  استراتيجية  رســم  إطــار محاولة  فــي  أيضًا  بــل  فحسب، 
 
ً
ويستّدل أصحاب هذا التفكير بتكرار القبول األوروبي بأي مقترح أميركي، فضال
 في مرحلة 

ً
عن عدم إبداء أي معارضة كافية حيال أي مسألة. بالتالي، هل أوروبا فعال

كها بشكل جذري، لتتحّول إلى »ساحة 
ّ
تراجع قد تؤّدي إلى وفاتها إكلينيكيًا وتفك

خردة« في صراع متجّدد بني األميركيني والروس؟
ال ُيمكن الجنوح بعيدًا في مثل هذه النظريات. التاريخ األوروبي زاخر بالحروب، لكنه 
أيضًا مليء بالتجّدد، وهو سمة أوروبية أكثر مما هو أميركية. والتجّدد األوروبــي 
نابع من تليني الحكم في كل بلد، ملصلحة تجديد البنية السياسية وديمومة النظام. 
والبطالة  االقتصادي  م 

ّ
بالتضخ املتعلقة  خصوصًا  خطئ، 

ُ
ت ال  األرقـــام  أن  صحيٌح 

ر سالسل التوريد، إال أن األوروبيني يعلمون أن البديل 
ّ
وتوقعات النمو والركود وتعث

عن أي محاولٍة لضبط األوضاع هو تدهور عارم في سياق القانون والنظام. ويدرك 
مــن دون  ـ 2023،  فــي شتاء 2022  التفكير  أن مجرد  األوروبــــي  االتــحــاد  سياسيو 
تأمني بدائل كافية عن مصادر الطاقة الروسية، ُيسّبب أملًا فظيعًا في الرأس. لكنهم، 
األبــواب  التصّرف، سيشّرع  للبكاء، من دون  الوقوف جانبًا  أن  يعلمون  املقابل،  في 
أمام تنامي التيارات املعادية لفكرة »الوحدة األوروبية«، وصعود القوميات املتناحرة، 
نت 

ّ
وتهاوي العواصم األوروبية فرادى أمام أي زحٍف عسكري روسي، في حال تمك

األوروبــيــني  أن  االعــتــقــاد  ُيمكن  هــنــا، ال  السيطرة على كييف.  مــن  أســاســًا  موسكو 
الروسي،  الغزو  تــجــاوزوا »صــدمــة«  أن  بعد  تحديدًا  والــتــحــّوالت،  الوقائع  يتجاهلون 
واســتــوعــبــوا فــكــرة عـــودة الــحــرب إلـــى قــاّرتــهــم بــعــد أكــثــر مــن عــقــديــن عــلــى الــحــروب 
 
ً
ليست عفوية أملانيا،  في  تحديدًا  األوروبــيــة،  الجيوش  تطوير  ومبدأ  اليوغوسالفية. 

»جيش  إنشاء  على ضــرورة  عقٍد،  نحو  منذ  الحديث،  يــدور  إذ  السياسي،  باملعنى 
أوروبي«، أو أقله جيوش فردية بميزانيات أعلى. وضع األوروبيون االهتمام بالشؤون 
 الوقت املناسب«، أي 24 فبراير/ شباط املاضي، تاريخ 

ّ
العسكرية جانبًا، حتى »يحل

قصف االنفصاليني األوكرانيني، بدعٍم من الجيش الروسي، مواقع القوات األوكرانية 
وفقًا  األوروبية سُيساهم،  لألنظمة  العسكرية  األذرع  تطوير  األوكراني.  الشرق  في 
 ضرر 

ّ
ــرازات الــغــزو الــروســي ألوكــرانــيــا بــأقــل لــتــصــّور هــذه األنــظــمــة، على تمرير إفــ

ممكن. األوروبيون يفكرون باحتمال انتشار األسلحة بني أيدي العصابات في الدول 
األوروبية، ويتعاملون مع فكرة غالء األسعار املتزايد، والنقص في مصادر الطاقة، 
مدركني أن روسيا تحاول اإلمساك بهم، ودفعهم إلى االعتقاد بأن ال بديل عنها. يعلم 
األوروبيون أن ترك األمور تجري من دون رّد حقيقي، واالكتفاء برد فعل، ال فعل، 
في السياقات االقتصادية، ومواصلة فرض العقوبات ودعم أوكرانيا في السياقات 
السياسية ـ العسكرية، من دون تكبيد الروس هزائم متالحقة، سيؤّدي إلى تصّدع 
أنظمتهم. ومن بعدها سيدفع التأثير التعاقبي إلى تدهور أحوال املجتمعات األوروبية 

وعودتها إلى تجّمعات قومية متقاتلة.
ص من مصادر 

ّ
يعلم األوروبيون ذلك، وهو ما يدفعهم إلى التحّرك أكثر باتجاه التخل

والرئيس  للتحّرر من جــاِر شرقي مزعج، يفرض عليهم شروطه.  الروسية،  الطاقة 
الروسي فالديمير بوتني ليس من النوع الذي ُيمكن التفاهم معه بعد صداٍم أو خالٍف، 
التفاوض من موقع  بالتالي،  للتعامل معه.  بل هو شخٌص سيرسم حــدودًا جديدة 
ضعف مع بوتني يشبه الطلب من فيٍل مأسور في حديقة صغيرة أال يدوس األزهار. 
الفيل سيدوس على األزهار، وسيستغل انشغال الحارس في ترميم الحديقة، للفرار 
صبح السيطرة على الفيل أصعب مما قبل. لذلك 

ُ
وتدمير األحياء املجاورة. وحينها، ست

من املهم، بالنسبة لألوروبيني، إبقاء الفيل في األسر وتهديده بالسالح، حتى يقتنع بأن 
 أكبر من االعتقاد بأن االتحاد السوفييتي خالٌد إلى األبد.

ً
غزو أوكرانيا كان خطيئة

االتفاق النووي اإليراني... 
العّد العكسي

حلّاق درب األمراء

أوروبا والفيل األسير
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آراء

أحمد مفرح

رغــم أن الــحــرب الــروســيــة األوكــرانــيــة، التي 
بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، ويكتوى 
الــعــالــم بــشــّرهــا وأزمــاتــهــا، ومــا زالـــت تهّدد 
استقراره، نتاج للديكتاتورية االستبدادية 
والــشــعــبــويــة الــغــاشــمــة، لـــم يــتــوقــف الــعــالــم 
ــّدم، الـــــذي يـــؤثـــر الـــنـــظـــرات واملــصــالــح  ــقـ ــتـ املـ
الشمولية وشــركــاء  النظم  اآلنــيــة، عــن دعــم 
ــــط، وكــأنــه يعطي  الــقــمــع، فــى الــشــرق األوسـ
ا أخضر ملزيد من االنتهاكات، ليجني  ضوًء
فى املحصلة، بال أدنى شك، حصاد صناعة 

الكراهية والتطّرف.
خــطــورة غــض الــطــرف ومــوازنــات املصالح، 
فى املطلق، ترتبط بالذكاء الشيطاني الذي 
املتفوقة  الــديــكــتــاتــوريــات  بــه  تتمتع  بــاتــت 
ــة اقـــتـــصـــاديـــا، فــهــي تــقــامــر  ــرّديـ ــتـ قــمــعــا، واملـ
بأريحية  الحبال  بكل شــيء، وتتحّرك على 
يدعم  أو  يدفع  ملن  مقّدراتها  وترهن  ودقــة، 
أو يــســانــد، وتــصــنــع األزمــــــات وتـــصـــّدرهـــا، 
وتـــتـــاجـــر بــخــســائــرهــا، وتــســتــدعــي الــعــالــم 
ره، وكــأنــهــا في 

ّ
لــيــقــّدم لــهــا الـــعـــون، وتــــحــــذ

موضع قوة، من خطورة انهيارها وتأثيره، 
وكأن العالم مدين لها بأمنه!

ــيـــاق جـــــاء تـــحـــذيـــر اإلعـــالمـــي  فــــى هـــــذا الـــسـ
املـــصـــري، عــمــاد الـــديـــن أديـــــب، وهــــو ينطق 
بلسان النظام، فــى مقال لــه أثــار جـــداًل، من 
عواقب كارثية تهّدد أوروبا والدول العربية 
املـــصـــري بشكل  ــاد  ــتـــصـ االقـ تــدعــمــا  لـــم  إذا 
بــمــبــلــغ 25 مــلــيــار دوالر.  عـــاجـــل ومـــبـــاشـــر 
وقبل تلك التهديدات بساعات، دعا الرئيس 
في  تصريحات  فــي  السيسي،  الــفــتــاح  عبد 
الحيواني  اإلنتاج  مشروعات  افتتاح  حفل 
واأللبان، دول الخليج إلى تحويل ودائعهم 
في البنك املركزي املصري إلى استثمارات. 
منها  كارثية،  سيناريوهات  أديــب  ووضــع 
الحدود  عبر  الكبير  البّري  النزوح  كابوس 
والــهــجــرة  والـــســـودان،  وفلسطني  ليبيا  مــع 
باملاليني عبر البحر املتوسط إلى أوروبا، و 
عبر البحر األحمر إلى دول الخليج، وكأنه 
الفوضويني  مــن  شعبا  أو  الفايكنغ  يصف 

مصاصي الدماء!
بــيــع األصــــول فــى غيبة مــؤســســات الشعب 
الوحيد  الفائز  خليجية،  دول  لعاب  يسيل 
ربما من الحرب الروسية - األوكرانية، التي 
أّدت إلـــى ارتـــفـــاع أســعــار الــنــفــط، وبــالــتــالــي 
زيــــادة إيـــراداتـــهـــم، خــصــوصــا بــعــدمــا أعلن 

عصام شعبان

ــا،  ــ ــــدوهـ ــــؤيـ ــة فـــــي تــــونــــس ومـ ــطـ ــلـ ــــت الـــسـ
ّ
شــــن

ــرًا، حــمــلــة هــجــوم واســـعـــة ضـــد االتــحــاد  ــيـ أخـ
للشغل، على خلفية مواقفه من رفض  العام 
املشاركة في اللجنة االستشارية االقتصادية 
الــوطــنــي، ومطالبته  لــلــحــوار  واالجــتــمــاعــيــة 
الــحــكــومــة بتنفيذ تــعــهــداتــهــا بــرفــع األجــــور. 
وتـــصـــاعـــدت الــحــمــلــة بــمــا فــيــهــا مـــن تــشــويــه 
وتخوين، منذ إعــالن االتــحــاد في 30 مايو/ 
ــار قـــــراره بــــاإلضــــراب الـــعـــام، والـــــذي نــفــذه  ــ أيـ
يــونــيــو/ حــزيــران،  فــي منتصف شهر  فعليا 
بعد فشل جوالت التفاوض. وشهد اإلضراب 
مــشــاركــة واســـعـــة تـــجـــاوزت نــســبــة 96% في 
أكــثــر مـــن 150 مــؤســســة عــمــومــيــة، مـــا يعني 
الــعــام، مــا أّدى  الــقــطــاع  شموله معظم عــمــال 
ل العمل 

ّ
إلى تعطيل مظاهر الحياة، وقد تعط

بشكل جزئي في القطاع الخاص ضمن آثار 
اإلضراب الذي شمل قطاع النقل.

ــوة  ــن قــ ــ ــه مــ ــلــ ــ ــّك ــا شــ ــمــ ــم، بــ ــ ــــخـ اإلضـــــــــــــراب الـــــضـ
ــة  تــأثــيــر، يــحــمــل دالالٍت مــهــمــة فـــي ظـــل األزمــ
الــســيــاســيــة واالقــتــصــاديــة حــالــيــا، خصوصا 
املناهضة  الــقــوى  باحتجاجات  قـــورن  مــا  إذا 
املشاركة  زالـــت  مــا  والــتــي  السياسى،  للمسار 
ــر إلــى غــضــٍب كامن 

ّ
فيها مــحــدودة، كما يــؤش

فـــي الـــشـــارع الــتــونــســي، حــيــث تــعــد الــقــضــايــا 
االقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة مــرتــكــزًا أســاســيــا، 
 .

ً
مــســتــقــبــال  

ً
وفــــاعــــال ــــرًا 

ّ
مــــؤث وســتــلــعــب دورًا 

ــضــح مـــن املــشــهــد مــواجــهــة بـــني الــســلــطــة 
ّ
ويــت

ــطــات 
ّ
ــى مــخــط ــ والـــحـــركـــة الـــعـــمـــالـــيـــة، نـــظـــرًا إلـ

ــيــــاســــات  ــعــــى إلــــــــى إقــــــــــــرار ســ ــة تــــســ ــيــ ــومــ ــكــ حــ
خصوصا  الــدعــم،  تقليص  منها  اقــتــصــاديــة، 
للطاقة، وتقليص عدد العاملني في القطاعات 
العمومية، وهيكلة بعض املؤسسات، بغرض 
تخفيض بند األجــور )حسب بيان لصندوق 
الــنــقــد خفضت أجـــور عـــام 2020 بــمــقــدار 150 
مــلــيــون ديــنــار عــبــر وضـــع حـــدود للتعيينات 
والترقيات وساعات العمل(. وهذه الخطوات 
املــوازنــة، وهــي ضمن  تستهدف خفض عجز 
اشـــتـــراطـــات صـــنـــدوق الــنــقــد إلقـــــراض تــونــس 
 عــن ســيــاســاٍت 

ً
أربــعــة مــلــيــارات دوالر، فــضــال

نقديٍة كمرونة سعر الصرف وتوجيه أسعار 
الــوقــت نفسه، ال  الفائدة قصيرة األجـــل. وفــي 
 مواجهة 

ّ
يمكن أن يمّرر القرض بسهولة في ظل

 
ّ
أن الــشــغــل، خصوصا  واتــحــاد  الحكومة  بــني 
الـــصـــنـــدوق شـــــّدد عــلــى كــســب تــأيــيــد أطــــراف 

رئيس الــوزراء املصري، مصطفى مدبولي، 
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي فـــي 15 مـــايـــو/ أيـــار 
املــاضــي، أن  إجــمــالــي األصــــول الــتــي سيتم 
بيعها خالل أربع سنوات يقدر بـ  40 مليار 
دوالر .. من حينها لم يتوقف السباق، على 
تمثل  ولكنها  الكبير.  الشعب  كعكة  التهام 
وضعا كارثيا، مع تالل الديون، عدا ذلك لم 
التهديدات  وال  القمعية  املــمــارســات  ال  تلق 
الــكــارثــيــة فـــى الـــقـــاهـــرة، وال املــخــاطــر الــتــي 
يواجهها الشعب آذانــا من الغرب، حتى أن 
اعتبرت صمت رئيسة  الحقوقية  املنظمات 
املفوضية األوروبية، أورسوال فون ديرالين، 
ــا مــــصــــر، تــــجــــاه الــقــمــع  ــهــ ــارتــ فــــي أثــــنــــاء زيــ
بالتعبير  االكــتــفــاء  أو  لنظامها،  املتصاعد 
بــعــبــارات ضعيفة غير واضــحــة،  القلق  عــن 
يشير إلــى عــدم اهــتــمــام الــقــادة األوروبــيــني 
بـــحـــقـــوق اإلنــــــســــــان. فـــيـــمـــا ذكــــــــرت صــحــف 
أن  معارضيها،  من  تسخر  وكأنها  النظام، 
زيارة املسؤولة األوروبية ستتمحور حول 

الغاز والغذاء والشراكة الجديدة.
الروسية على  القذائف  بالتزامن مع صوت 
مزيدا  املصرية  السجون  شهدت  أوكــرانــيــا، 
مــن الــقــمــع، والــتــراجــع الحقوقي، إلــى درجــة 
تغريب عشرات املعتقلني من مركز التأهيل 
واإلصــالح الجديد، الذي جرى افتتاحه فى 
نهاية ديسمبر/ كانون األول املاضي، وسط 
حمالت بروباغاندا فّجة، إلى سجني الوادي 
الــجــديــد واملــنــيــا شــديــد الــحــراســة )800 كلم 
جنوبي القاهرة(، مع االستمرار فى تجفيف 
الــــحــــوار الـــوطـــنـــي مــــن مـــضـــمـــونـــه، وســحــب 
الدماء املتكلسة من شرايينه، وإبطاء حركة 
ــوازي ســرعــة  ــتــ قـــــــرارات الــعــفــو الـــرئـــاســـي، لــ
السلحفاة، لنظام لديه جرأة، وتسرع يفتقد 
الــحــكــمــة، فــى اتــخــاذ الـــقـــرارات االقــتــصــاديــة 
املصيرية، أو قرارات االعتقال، وكأن الرسالة 
تــضــع سقفا مــحــّددًا لــلــطــمــوح، وتــؤكــد على 
ر 

ّ
وتحذ الــنــظــام،  يمنحه  بما  القبول  أهمية 

من التجاوز أو اإلفراط في التفاؤل.
ــفـــراجـــة فـــي الــوضــع  كــــــّررت مــــــرارًا أن أي انـ
ــع زيـــــــــــادة الـــقـــمـــع  ــ ــوقــــي املــــــصــــــري، مــ ــقــ ــحــ الــ
الـــذي مــارســتــه السلطات على  والــتــجــريــف، 
مـــدار عــقــد، وغــلــق املــجــال الــســيــاســي وعــدم 
وجود برملان حقيقي، أو مساحة للتفاوض 
ـــف مــــن مـــمـــارســـات الــقــمــع، 

ّ
الـــســـلـــمـــي، تـــخـــف

ــل، عـــلـــى عــامــل  ــامــ بـــاتـــت تــعــتــمــد، بــشــكــل كــ
لإفراج  وحــيــدا،  سبيال  الخارجي  الضغط 
لقمع  املحتجزين تعسفيا، ووضــع حد  عن 

برنامج  رفضه  االتــحــاد  كــّرر  بينما  املجتمع، 
الحكومة   

ّ
أن واعــتــبــر  االقـــتـــصـــادي،  اإلصــــالح 

 بـــمـــرســـوٍم مـــؤقـــت، وبـــالـــتـــالـــي تفتقد 
ٌ
مــعــيــنــة

الشرعية للخوض في تفاوض من هذا النوع. 
 الــحــركــة الــنــقــابــيــة بــقــيــادة 

ّ
ـــر الــثــانــي أن

ّ
املـــؤش

 
ً
 وقوية

ً
االتحاد العام للشغل ما زالــت نابضة

التشويه  حملة   
ّ
وأن التأثير،  على  قــدرة  ولها 

والتخوين لقيادة االتحاد ومحاولة فصله عن 
قواعده عبر نقٍد مكثف لم تنجح، بل ربما زادت 
التماسك بني قيادة االتحاد وكوادره الوسيطة 
والقاعدية، وبّينت توّجهات مؤسسة الرئاسة 
ــبــــالد. ــــي الــ ــر فـ ــ ــبـ ــ ــــن املـــنـــظـــمـــة الـــوطـــنـــيـــة األكـ مـ
 هناك 

ّ
أن ــراب  ثــالــثــا، يتضح مــن مشهد اإلضــ

مـــواجـــهـــة بـــني الــســلــطــة والـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة، 
ــت، بــشــكــل صــريــح، مــع تــلــمــيــحــات قيس 

ّ
تــجــل

العام  وأمينه  االتــحــاد  على  وهجومه  سعّيد 
أكثر من خطاب، ما  الطبوبي في  الدين  نــور 
يكشف موقع  السلطوية وموقفها ومظهرها 
املعادي  االقــتــصــادي  ومضمونها  السياسي 
لـــلـــحـــق فــــي الـــتـــنـــظـــيـــم، ضـــمـــن خـــصـــومـــٍة مــع 
لم ينضّموا  الــعــام، طاملا  املجال  الفاعلني في 
لــقــطــار الــســلــطــة، لــــذا كــــان املـــوقـــف مــتــعــّســفــا 
 اإلضــراب جــزٌء من العملية 

ّ
ضد االتــحــاد، ألن

الــديــمــقــراطــيــة، وضــمــنــهــا الــحــق فــي التعبير 
والتنظيم. واقتصاديا، يطالب العمال بتأجيل 
 الظرف االقتصادي 

ّ
مطالبهم االجتماعية، ألن

الخطاب  تناقضات  تتكشف  ال يسمح. وهنا 
الشعبوي، الذي يكّرر الحديث باسم الشعب 
ــثــــورة، بــيــنــمــا مــمــارســاتــه ضـــد املــضــمــون  والــ
وجوهرها  لــلــثــورة،  والسياسي  االقــتــصــادي 
اإلنسانية،  الــكــرامــة  فــي  األســاســي  ومطلبها 
نــظــام  دون  مــــن  تـــبـــنـــى  أن  يـــمـــكـــن  ال  والــــتــــي 
ديـــمـــقـــراطـــي مــــدنــــي، وال إمـــكـــانـــيـــة لــحــصــول 
ــيــــارات  ــلـــى حـــقـــوقـــهـــم مــــن دون خــ الـــعـــمـــال عـ
خطابه  فــي  الطبوبي  أشــار  كما  ديمقراطية، 

إلى جمهور من أعضاء االتحاد.
تونس  فــي  الناشئة  السلطوية  تعيد  رابــعــا، 
استخدام قاموس الثورة املضاّدة، كما شعار 
اإلنـــتـــاج، ويضعون  حــركــة  يعطلون  الــعــمــال 
الــعــصــا فـــي عــجــلــة اإلنــــتــــاج، وهــــي مــقــوالت 
أحزاب رجال األعمال، وأذناب زين العابدين 
االحتجاجات  رفعتها  مطالب  ضــد  علي  بــن 
العمالية، منذ اندالع الثورة، وضمنها الحق 
في األجر وعالقات عمل مستقرة، والحق في 
 قــيــس سعّيد 

ّ
الــتــنــظــيــم. ويــكــشــف املــشــهــد أن

أطــراف  مــع  يتخندق  مراهناته ومعاركه  فــي 

ــدنـــي، والــتــأســيــس لــحــق حــريــة  املــجــتــمــع املـ
التعبير والتجمع السلمي. لكن على العكس 
جــاءت رّدة فعل الــدول الغربية، وفي القلب 
األبيض،  والبيت  األوروبــــي،  االتــحــاد  منها 
ــة مـــمـــارســـات  ــهـ ــّددًا فــــي مـــواجـ ــ ــــجـ ســلــبــيــة مـ
مواطنيه،  استحقاقات  على  وقفزه  النظام، 
والتطبيع على حساب  التقارب معه  وكــأن 
حقوق اإلنسان واملمارسة الديمقراطية بات 

 ووحيدًا.
ً
خيارًا أصيال

ــه مــنــذ الـــعـــام 2014 لـــم يــحــدث  والــحــقــيــقــة أنــ
ــال الــغــربــيــان مللف  ــمـ أن وصـــل اإلنـــكـــار واإلهـ
انتهاكات حقوق اإلنسان في مصر إلى مثل 
هــذا املستوى. مــع وجــود تناغم مباشر بني 
املصالح الغربية والسلطوية املصرية. وهذا 
يعني أن تأثير الحرب الروسية على أوكرانيا 
ــن  ــا فـــقـــط عـــلـــى قـــضـــايـــا األمــ ــ ــارهـ ــ ــم تـــقـــف آثـ لــ
الغذائي، واألزمات االقتصادية، وإنما امتّدت 
ــي مـــع قــضــايــا  ــدولــ إلــــى تــعــاطــي املــجــتــمــع الــ
املــنــطــقــة، خــصــوصــا الــحــقــوقــيــة بــالــســلــب، ال 
بـــاإليـــجـــاب، وكـــأنـــه البـــد أن تــجــتــمــع كـــل تلك 

املآسي على كاهل مواطنيها مجتمعة.
ــــى عـــقـــد الــنــظــام  ســــنــــوات، ونـــحـــن نــشــيــر إلـ
املصري فى عقد صفقات السالح مع الدول 
الــكــبــرى، وســيــلــة ال أخــالقــيــة لـــشـــراء الــذمــم 
 الــطــرف عــن االنتهاكات، 

ّ
والــــوالءات وغـــض

عــلــى حـــســـاب مــواطــنــيــه، ومــصــالــح بــــالده، 
واآلن الحديث عــن إفــراطــه فــي »بيع أصــول 
البالد« ومقّدراتها ومياهها، ليضمن البقاء 
بعد أن أفلست خزائنه بفعل الفساد والبعد 
ــن املـــحـــاســـبـــة واإلهـــــــــــدار، بــيــنــمــا تــتــراكــم  عــ
األزمات على مواطنيه، وتترّدى أوضاعهم، 

بما يهّدد االنفجار.
يــعــانــي الــنــظــام املـــصـــري اقـــتـــصـــاديـــا، ومــن 
نتائج تلك املعاناة لجوؤه إلى لعبة الحوار 
الـــوطـــنـــي ومـــلـــهـــاتـــه، وكــــل الــســيــاســيــني فى 
مــصــر املـــوالـــني واملــعــارضــني يــعــلــمــون ذلــك، 
أيضا  فشله  نــتــائــج   

ّ
يستغل أنـــه  ويـــدركـــون 

البلطجي  الــدول الغربية، وكأنه  فى تهديد 
ــرار حــمــايــة أمــنــهــا. على  الــــذي يــمــســك بـــأسـ
املــــنــــوال نـــفـــســـه، تــــــدرك دول املــنــطــقــة مـــدى 
للطاقة  بديلة  ملــصــادر  األوروبـــي  االحتياج 
الــروســيــة، واســتــغــلــت ذلـــك فــي مناقشاتها 
مــع االتــحــاد األوروبــــي والــواليــات املتحدة، 
قمعها  وتقنني  شرعيتها،  تدعيم  أجــل  مــن 
مــعــارضــيــهــا الــســلــمــيــني. فــــي مـــقـــابـــل ذلــــك، 
فــشــلــت املــنــظــمــات الــحــقــوقــيــة الــعــامــلــة على 
األبيض  األوروبـــي والبيت  االتــحــاد  ملفات 

ــــورة املـــــضـــــاّدة ضــــد الـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة،  ــثـ ــ الـ
ويــصــدر خــطــابــات مــتــعــّددة ومــتــنــاقــضــة في 
الـــوقـــت نــفــســه. خـــامـــســـا، تـــقـــوم الــســلــطــة في 
تــونــس مـــن أجـــل تــرســيــخ وجـــودهـــا بعملية 
مــســاومــاٍت دائــمــة، وهـــذا يظهر فــي موقفها 
مكّونات  مع  موقفها  كما  الشغل،  اتحاد  مع 
املجتمع املدني والهيئات الوطنية للمشاركة 
في حوار جمهوريته الجديدة. لقد طلب من 
اتــحــاد الشغل املــشــاركــة فــي الــحــوار الوطني 
ضمن اللجنة االقتصادية االستشارية، وهو 
 من املشاركة السياسية 

ً
ما يعني عمليا، شكال

التي تريدها السلطة، وفي الوقت ذاته، حني 
يــطــالــب االتـــحـــاد بتنفيذ نــتــائــج مــفــاوضــات 
ــور، ويــرفــض خطط  ــ ســابــقــة بــشــأن رفـــع األجـ

خصخصة الشركات. 
 مطالب 

ّ
ويــعــتــبــر قــيــس ســعــّيــد ومـــؤيـــدوه أن

ــيـــاســـي وانـــتـــهـــازي  ــاد ذات طــــابــــع سـ ــ ــحـ االتـــ
ــه يـــتـــجـــاوز دوره  ــ ــ

ّ
ــة، وأن ــدولــ يــضــغــط عــلــى الــ

الــنــقــابــي، حـــني يــتــحــفــظ عــلــى شــكــل الـــحـــوار 
باملفاهيم  السلطة  تتالعب  وهكذا  ومــســاره. 
بــني سياسي  مــا  حسب مصالحها، وتفصل 
 
ّ
أن رغــم  تــريــد،  وتدمجهما حــني  واجتماعي، 
ــه يتحفظ  ــ

ّ
ــح ومــعــلــن، أن طـــرح االتـــحـــاد واضــ

ــلـــى املــــســــار الـــســـيـــاســـي، ومـــــا يــحــمــلــه مــن  عـ
إطار  وفــي  واجتماعية.  اقتصادية  توّجهات 
ــــك، يـــرفـــض اســتــبــعــاد الـــقـــوى الــســيــاســيــة،  ذلـ
 ذلك 

ّ
وتفريغ الديمقراطية من مضمونها، ألن

العاملة،  الطبقة  على  خطرًا  موضعا  يشكل 
وتفقد بذلك قدرتها على التحّرك والتنظيم، 
ــج إصـــــالح  ــامــ ــرنــ ــا مـــــن بــ ــتـــمـ ــّرر حـ ــتــــضــ ــتــ وســ
اقتصادي مؤلم يزيد األعباء االجتماعية في 
ظل أزمة تصاعد التضخم )األعلى منذ ثالث 

سنوات( واستمرار معدالت ارتفاع البطالة.
 اإلضــــراب األخــيــر 

ّ
ــااًل، يمكن الــقــول إن ــمـ وإجـ

يـــؤشـــر إلـــــى أن هـــنـــاك تــمــلــمــال فــــي أوســـــاط 
الطبقة العاملة وأنها على استعداد للتحرك 
وفي خط مواجهة مع رؤية قيس سعيد، وأن 
هناك مفارقة بني املشاركة النشطة والواسعة 
فـــي اإلضــــــــراب، مـــا يـــزيـــد عـــن نــصــف مــلــيــون 
عامل، ومحدودية املشاركة في االحتجاجات 
االستثنائية،  للقرارات  املناهضة  السياسية 
لــكــن يــمــكــن أن يــلــتــقــي الــفــعــل االحــتــجــاجــي 
الـــســـيـــاســـي واالجـــتـــمـــاعـــي بـــمـــا يــحــمــلــه مــن 
مـــضـــامـــني مـــشـــتـــركـــة. كـــمـــا يــشــيــر اإلضــــــراب 
ــود حـــالـــة رفــــض ملــضــمــون الــســلــطــة  ــ ــى وجـ إلــ
ــلـــى ربـــمـــا مـــن املــســار  اقـــتـــصـــاديـــا بـــدرجـــة أعـ

السلطوية،  مــع  التطبيع  تيار  مواجهة  فــي 
ومـــا تــقــوم بــه مــن تــحــّركــات، مــثــل مــبــادرات 
ــراج عـــن أعـــــداد مـــحـــدودة من  ــ ــ الـــحـــوار واإلفـ
املعتقلني، ما يهّدد امللف الحقوقي  برمته، 
ويــجــعــل املــنــظــمــات واملـــدافـــعـــني عـــن حــقــوق 
اإلنسان لقمة سائغة بمفردهم في مواجهة 

حمالت القمع والترهيب.
هناك ثالثة احتماالت: أوال، أن يستمّر النظام 
الحقوقية،  الــتــنــازالت  مــن  قليل  تــقــديــم  فــي 
على وقع األزمــة االقتصادية، مع استخدام 
االنفراجة  لتعظيم  اإلعــالمــيــة  البروباغندا 
السياسيني،  املعتقلني  ملف  فــي  املــحــدودة 
األمنية  لألجهزة  العنان  إطــالق  واستمرار 
لــلــقــمــع، والـــتـــحـــّكـــم فــــي مـــخـــرجـــات الـــحـــوار 
وافــــراجــــات الـــســـجـــون. ثـــانـــيـــا، مــؤتــمــر قمة 

ــواقـــف.  الــســيــاســي الـــــذي تـــتـــفـــاوت بــشــأنــه املـ
 في 

ً
الشغل مستقبال اتــحــاد  ويــبــرز هنا دور 

عــرقــلــة مـــســـار الــســلــطــويــة، بــمــا يــحــمــلــه من 
بالسياسي، ومن  االقــتــصــادي  خــطــاٍب يربط 
أطــــر وهـــيـــاكـــل قـــاعـــديـــة مـــمـــتـــّدة فـــي واليــــات 
تــونــس، قــــادرة عــلــى الــحــركــة والــتــعــبــئــة، غير 
ــه قـــــــاده نـــقـــابـــيـــون، فــي  ــقـ ــلـ خــــطــــاٍب ذكـــــــيٍّ أطـ
مقدمتهم نــور الــديــن الــطــبــوبــي، والـــذي كان 
 استهداف من وسائل إعالم ومؤسسات 

ّ
محل

الدولة. ويعيد املشهد أيضا التذكير بأهمية 
مــنــذ  الـــتـــاريـــخـــيـــة  وأدواره  الـــشـــغـــل  اتــــحــــاد 
وقدرته  الثورة،  ات 

ّ
بمحط ومــرورًا  تأسيسه، 

الــفــعــل والــتــأثــيــر، وإدارة حــــوار وطني  عــلــى 
ربما  وهــذا  التونسي.  املجتمع  مكّونات  بني 
يكون مستقبل أحد السيناريوهات املحتملة 
 فــي مــقــدور 

ّ
لــخــروج تــونــس مــن أزمــتــهــا، ألن

دولية  صكوكا  النظام  يعتبره  ربما  املناخ 
في مواجهة أي ضغوط قد توّجه إليه، ويبدأ 
حينها بالتراجع عن وعــوده، والعودة إلى 
واملدافعني  الحقوقية  املنظمات  اســتــهــداف 
عن حقوق االنسان فى الداخل، واستئناف 
باب  أي  السياسية، وغلق  اإلعــدامــات  ملف 
ــداد الــســريــع مــرة أخـــرى إلى  ــ لــلــحــوار واالرتـ
املــربــع صــفــر. ثــالــثــا، أن يعمل الــنــظــام على 
تعديل سلوكه، ويبدأ في العمل التدريجي 
عـــلـــى تــحــســني األوضــــــــاع فــــي ظــــل الــضــغــط 
االقتصادي واالجتماعي الذي ربما يستمر 
الى االنتخابات الرئاسية املقبلة في 2024، 
النظام  ولكن تلك االحتمالية تصدم بيقني 
أن السبب الرئيسي لثورة 25 يناير )2011( 
هـــي مــســاحــة الـــحـــريـــة الـــتـــي أطــلــقــهــا نــظــام 
مبارك، وأنه لوال ذلك ما خرجت األمور عن 

السيطرة.
الــواقــع،  إلــى  األقـــرب  الثاني هــو  السيناريو 
يــدعــم ذلـــك الــخــيــار مــعــرفــة تــكــتــيــكــات عمل 
الـــنـــظـــام وفــلــســفــتــه، والـــتـــفـــافـــه الــــدائــــم على 
وعوده، وعدم تحقيقه أيا منها منذ أحداث 
انـــفـــراجـــٍة  أي  مــــن  الـــشـــديـــد  وخــــوفــــه   ،2013
ــيـــره بــالــغــلــق  ــيـــة، فـــهـــو يــــربــــط مـــصـ ــيـــاسـ سـ
والــقــمــع. وفــي كــل األحــــوال، سيظل الوضع 
مــــا، وســـتـــشـــهـــد األوضـــــــاع 

ّ
ــلــــي مــــتــــأز ــداخــ الــ

مزيدًا  االجتماعية،  واألبــعــاد  االقــتــصــاديــة، 
ل، الذي سيظهر تأثيره 

ّ
من التدهور، والتحل

كما  وتصاعده،  املجتمعي  العنف  نمو  مع 
حـــدث فــى أســبــوع الــقــتــل، بــاأليــام املــاضــيــة، 
الـــذي بــدأ بــذبــح طالبة آداب املــنــصــورة فى 
ــن املــــــــاّرة، وتــبــعــتــه  الــــشــــارع وعـــلـــى مـــــرأى مـ
عشرات الجرائم وحــاالت االنتحار، يضاف 
إلى ذلك شيوع التطّرف، خاصة داخل مقار 
السجون ومــراكــز االحــتــجــاز، مــا يجعل من 
لــإرهــاب  متوقعة،  مفرخة،  املــصــري  القطر 
تأثيرها  سيمتد  الــتــي  املــتــطــّرفــة  واألفـــكـــار 

ومخاطرها إلى اإلقليم املحيط.
على املدى القصير، قد تتجاوز الحكومات 
الغربية أزمة الطاقة، ويتعايش مواطنوها 
مــعــهــا، ولـــن يــتــأثــروا حــيــنــذاك كــثــيــرًا بسعر 
ــــدى الــبــعــيــد  ــالـــون الــبــنــزيــن، لــكــن عــلــى املـ غـ
ســيــدفــع هـــــؤالء ثــمــن انـــتـــشـــار الــقــمــع الـــذي 
ــد فــقــرًا 

ّ
ــــذي ســيــول تــدعــمــه حــكــومــاتــهــم، والــ

مدقعا  مغلفا بسلوكيات التطّرف ومشاعر 
الكراهية، وهي إشكاالت ال حلول لها.

)مدير تنفيذي  كوميتي 
فور جستس في جنيف(

االتـــحـــاد أن يــجــمــع الــفــرقــاء الــســيــاســيــني في 
يمارسهما  اللذين  والصلف  العناد  مواجهة 
الذي  السلطة  قطار  قيادته  في  سعّيد  قيس 

 القوى السياسية.
ّ

يريد دهس كل
ــة بــــني الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  ــقـ ــيـ ــة وثـ وهــــنــــاك عــــالقــ
وحقوق العمال، ويمكن رؤية نهج الحكم في 
واملــدنــي،  السياسي  املجتمعني  فاعلية   

ّ
شــل

وإضــــعــــاف املــنــظــمــات الــوطــنــيــة الــتــونــســيــة، 
والــتــقــلــيــل مـــن قــوتــهــا لــصــالــح الــســلــطــويــة، 
ــك  ــر ذلـ ــهـ ــظـ ــم تـــخـــضـــع لـــلـــســـلـــطـــة، ويـ ــ ــا لـ ــاملــ طــ
ــوٍم مـــســـتـــمـــّريـــن عــلــى  ــ ــجـ ــ فــــي مــــمــــارســــاٍت وهـ
الصحافيني واملجتمع املدني واألحزاب، وفي 
ما يخّص االتحاد من حملة تشويه ومحاولة 
الفاعل مفاوضا  احــتــواء، وتفريغه من دوره 
املنشور  يعتبر  السياق،  وفــي  العمال.  يمثل 
ــة الــحــكــومــة في  ــاسـ ــم 20 الــــصــــادر عـــن رئـ رقــ
ديسمبر/ كانون األول املاضي، إحدى الدالئل 
عـــلـــى ضـــيـــق الـــســـلـــطـــة بـــــأي شـــكـــل تــنــظــيــمــي 
إلى تقليص  املنشور  إذ سعى  فاعل ومؤثر، 
في  السلطة  مركزية  وتعميق  االتــحــاد  نفوذ 
الــتــفــاوض، مــشــتــرطــا أال تــجــري املــفــاوضــات 
بني العّمال وهيئات الحكومة من دون أن تمّر 
على رئاسة الحكومة، والتي تعني عمليا في 
لــلــدولــة أن قيس  كــتــاب  ظــل وضعية حكومة 
سعّيد هو من يفاوض التنظيم النقابي، وهو 
 رفض االتحاد، وتم 

ّ
الــذي كان محل املنشور 

إبداله بمنشور رقم 10 للعام 2014، وهو ما 
اعتبره االتحاد دليال على سوء نية السلطة، 
 النقابي، 

ّ
والــتــوجــه نحو الــتــراجــع عــن الــحــق

 عـــن ســيــاقــات 
ً
وهــــو بــالــطــبــع لــيــس مــنــفــصــال

الــتــضــيــيــق عــلــى الــفــاعــلــني فــي املــجــال الــعــام، 
الدستور ينّص على   كان مشروع 

ْ
حتى وإن

 
ّ

حرية العمل النقابي والحق في اإلضراب، إال
الــنــص على ذلــك فــي ظــل ممارسة قمعية   

ّ
أن

يـــهـــّدد الــحــق فـــي اإلضــــــراب، ضــمــن مـــهـــّددات 
نوعا  املنشور  يظهر  وعموما  الديمقراطية. 
ــه تــحــفــظ على  ــاد، ألنـ مــن االنــتــقــام مــن االتـــحـ
االقتصادية  والــســيــاســات  السياسي  املــســار 
وأخــيــرًا، ال ضمانة  الحكومة.  التي طرحتها 
لــحــقــوق الــعــمــال االقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة 
من دون الحق في التنظم والتعبير، وضمنه 
 دخول االتحاد 

ّ
الحق في اإلضراب. ويبقى أن

بثقله في األزمة الحالية سيعيد التفكير لدى 
السلطة، كما سيمنح املعارضني رؤية أوضح 

بشأن اتجاهات الرأي في تونس.
)كاتب مصري(

ثمن حقوقي للحرب الروسية على أوكرانيا في مصر

السلطوية في تونس وتشويه اتحاد الشغل

منذ 2014 لم يحدث 
أن وصل اإلنكار 

واإلهمال الغربيان 
لملف انتهاكات 

حقوق اإلنسان في 
مصر إلى المستوى 

الحالي

سيظل الوضع 
الداخلي متأزّمًا، 

وستشهد األوضاع 
اإلقتصادية، واألبعاد 

االجتماعية، مزيدًا من 
التدهور، والتحلّل

الحركة النقابية في 
تونس بقيادة االتحاد 
العام للشغل ما زالت 

نابضةً وقويةً ولها 
قدرة على التأثير

دخول االتحاد بثقله 
فى األزمة الحالية 

سيعيد التفكير 
لدى السلطة، كما 
سيمنح المعارضين 

رؤية أوضح بشأن 
اتجاهات الرأي
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ليبيا: مئات السجناء بال محاكمات

عيادتان 
لسكان 

المخيمات

17

طرابلس ـ أسامة علي

يــقــبــع مـــئـــات مــــن الـــســـجـــنـــاء مـــنـــذ ســـنـــوات 
الليبية،  الــســجــون  فــي  محاكمات  دون  مــن 
وكــذلــك أشــخــاص جـــرت تبرئتهم مــن دون 
استرجاع  السلطات تحاول  أن  علما  اإلفــراج عنهم، 

سيطرتها على السجون، ودعم قطاع القضاء.
ويــحــفــل تــاريــخ الــســجــون فــي ليبيا بــالــعــديــد من 
آثارها باقية حتى  تــزال  التي ال  السيئة  املحطات 
ــو ســلــيــم فــي  ــ ــا مــــجــــزرة ســـجـــن أبـ ــ ــرزهـ ــ الــــيــــوم، وأبـ
أكــثــر من  راح ضحيتها  الــتــي  طــرابــلــس  العاصمة 
1200 ســجــني عـــام 1996، ولـــم يــصــدر الــقــضــاء أي 
حكم في شأنها.  وتشير تقارير األمم املتحدة إلى 
أكثر من  الــدولــة وتضم  التي تديرها  السجون  أن 
فــي مختلف  تــتــوزع على 28 مــركــزًا  8800 معتقل، 
أرجــــــاء الــــبــــالد. لــكــن الــنــاشــطــة الــحــقــوقــيــة بــدريــة 
»العربي الجديد« إن »الحكومات  الحاسي تقول لـ
الـــبـــالد ال تــشــرف على  الــتــي تــعــاقــبــت عــلــى إدارة 
الــــ 28 إال فـــي شــكــل اســـمـــي، إذ تخضع  الــســجــون 
املسلحة، وحتى  املجموعات  فعليا لسيطرة  كلها 
ومنها سجن  ورئيسية،  مركزية  تعتبر  التي  تلك 
الجديدة في العاصمة طرابلس الذي تشرف عليه 

مجموعة مسلحة تعمل باسم الشرطة القضائية«.
وغالبية  للغاية،  سيئ  السجون  »وضـــع  أن  وتــؤكــد 
الزيارات التي تجريها فرق األمم املتحدة والهيئات 
الدولية املعنية بحقوق اإلنسان ال تستطيع الوصول 
إال إلى األقسام األولى منها، فيما تعجز بالكامل عن 

الوصول الى املعتقالت املصنفة بأنها سّرية«.
وال تزال عزة حويل التي تسكن في منطقة جنزور 
الحصول على موعد ملثول  تنتظر  غــرب طرابلس، 
زوجها أمام املحكمة االبتدائية في طرابلس، وهو 
»العربي  ما لم يحصل في الفترة السابقة. وتوضح لـ
الجديد« أن مجموعة مسلحة في طرابلس اعتقلت 
زوجها في منتصف عام 2018، وأودعته في سجن 
معيتيقة بطرابلس بتهمة املشاركة في شجار شهد 
استخدام أحد املتورطني فيه سالحا أصاب آخر في 

مرحلة أولى، ما أدى إلى مقتله الحقا.
الشخص  »اعــتــرف  الــجــديــد«:  »العربي  لـ عــزة  تقول 
الذي أطلق الرصاص بمسؤوليته عن القتل، وأهل 
الــقــتــيــل نــفــســهــم لـــم يـــقـــدمـــوا شـــكـــوى ضـــد زوجــــي، 
ــزال في  مـــا يــعــنــي أن الــتــهــم بــعــيــدة عــنــه، لــكــنــه ال يــ
السجن من دون محاكمة وحتى من دون السماح له 
بالوصول إلى محاٍم. واستطعنا زيارته ثالث مرات 
خالل أكثر من أربع سنوات، وراجعنا إدارة السجن 

مرات كثيرة، والتي كررت وعدنا بأن موعد عرضه 
قــرار  لحسمها  تمهيدًا  قــريــب  الــعــامــة  النيابة  على 

محاكمته أو اإلفراج عنه، لكن هذا الوعد لم ينفذ«.
وليست قضية زوج عزة الوحيدة غير املحسومة 
أن وضــعــهــا أفضل  الليبية، وحــتــى  الــســجــون  فــي 
مــن كــريــم بــوضــاويــة الـــذي مثل فــي جلستني أمــام 
املحكمة قبل أن يعلن عن حكم براءته مطلع العام 

املاضي، لكن حكم اإلفراج عنه لم ينفذ حتى اآلن.
ويـــشـــرح رجــــب بـــوضـــاويـــة، والـــــد كـــريـــم، أن ابــنــه 
احتجز منذ إبريل/ نيسان 2020 في سجن قرنادة 
التابع ملليشيات اللواء خليفة حفتر )شــرق( على 
خلفية االشتباه بعالقته مع مسلحني ينتمون إلى 
»العربي  مليشيات تنشط في غرب ليبيا، ويقول لـ
ــقـــب رجـــــــوع الــجــيــش  ــل ذلــــــك عـ ــــد«: »حــــصــ ــــديـ ــــجـ الـ
نفذت  حني  طرابلس،  من جنوب  حفتر(  )مليشيا 
اشتبه  من  جميع  شملت  واسعة  اعتقال  عمليات 
في عالقتهم بمسلحي مليشيات  في الغرب، ومثل 
ــام مــحــكــمــة عــســكــريــة وتــمــت تــبــرئــتــه مـــن التهم  أمــ
املوجهة إليه، باعتبار أن األمر نتج من تشابه اسم 
ابني مع اسم شخص آخــر، لكن حكم اإلفــراج عنه 
لم ينفذ حتى اآلن، ولم اعد أستطيع الوصول إليه 
رغــم أنــنــي حــاولــت زيــارتــه أكــثــر مــن مـــرة«. ويؤكد 

الذين جرت  بوضاوية وجــود عشرات األشخاص 
تبرئتهم مثل ابنه، لكنهم ال يزالون قيد االحتجاز.
ومطلع يونيو/ حزيران املاضي، تداولت منصات 
أظــهــر سيدة  الــتــواصــل االجــتــمــاعــي مقطع فيديو 
ـــة تـــنـــاشـــد حـــفـــتـــر إطــــــــالق ســــــــراح أبـــنـــائـــهـــا 

ّ
مـــســـن

املحتجزين في سجونه منذ أربع سنوات، وأشارت 
املظلومني  مــن  عــددًا كبيرًا  السجون تضم  أن  إلــى 

الذين دعت حفتر إلى عرضهم على محاكم.

مجتمع
امــرأة تبلغ من العمر 20 عاما كانت تدفع عربة طفلها في أحد  ذكــرت إدارة شرطة نيويورك أن 
يــوم األربــعــاء. وقــالــت الشرطة إن  الـــرأس  فــي  تلت برصاصة أصابتها 

ُ
ق شـــوارع مدينة نيويورك 

طفلها  أن  بجراحها، مضيفة  متأثرة  توفيت  الطبي حيث  ميتروبوليتان  مركز  إلــى  نقلت  املــرأة 
لــم يمسه ســوء. وفــي مؤتمر صحافي قــرب مكان الــحــادث فــي مانهاتن، ناشد إريــك أدمــز رئيس 
بلدية نيويورك املساعدة في ضبط مطلق النار. وقال: »سنعثر على الشخص املتهم بارتكاب هذه 
)رويترز( الجريمة املروعة. سنجده ونقدمه للعدالة«. 

أعلن مجلس القضاء األعلى في العراق إصدار حكم اإلعدام شنقا حتى املوت بحق مغتصب طفلة، 
في أول حكم من نوعه خالل العام الحالي. وتعود الحادثة إلى مطلع ديسمبر/ كانون األول من 
العام املاضي عندما أقدم شخص في نهاية العقد الثالث من العمر على اختطاف طفلة تبلغ من 
العمر 3 سنوات وبضعة أشهر، واقتادها إلى منزل مهجور وأقدم على اغتصابها وتركها تنزف 
قل في اليوم نفسه وتبني أنه 

ُ
بحالة خطرة. وبعد تحقيقات الشرطة، تم تحديد الجاني الذي اعت

)العربي الجديد( يعمل في أحد أجهزة األمن ومن املتعاطني للمواد املخدرة. 

العراق: اإلعدام شنقًا لمغتصب طفلةمقتل امرأة بالرصاص في نيويورك

تقول الناشطة الحقوقية بدرية الحاسي لـ»العربي 
الجديد« إن ملف السجناء واستمرار تغييبهم في 
الرسمية والسرية مرتبط بظاهرة تفشي  السجون 
امتالك السالح خارج سيطرة الدولة، »لذا لن تنتهي 
تمهيدًا  الدولة  هيبة  برجوع  إال  المأساة  هذه 
سلطتها  واسترجاع  القضاء،  مؤسسات  لدعم 

وسيطرتها على السجون«.

هيبة الدولة

أعزاز ـ فرحات أحمد

ــارة طــبــيــب األســـنـــان من  ــ ــ ال تــعــتــبــر زي
األولويات في مناطق الحروب، وتصبح 
النازحني  مخيمات  فــي  الرفاهيات  مــن 
ــة، لــكــنــهــا مــهــّمــة جــــدًا بــالــنــســبــة  ــاصـ خـ
إلـــى األطـــفـــال وكــبــار الــســن، الــذيــن في 
الغالب ال يستطيعون القيام بمثل هذه 
ــارات بــأنــفــســهــم ويــحــتــاجــون إلــى  ــزيــ ــ ال
مرافق يقودهم إلى عيادة الطبيب. ومن 
»األطــبــاء  منظمة  أوجـــدت  املنطلق،  هــذا 
ودول  سورية  في  العاملة  ون« 

ّ
املستقل

هذه  لتقديم  متنقلتني  عيادتني  الجوار 
الــخــدمــات إلـــى ســكــان مــخــيــمــات ريــف 
املخيمات  قاطنو هذه  يعّد  حلب، حيث 
الشريحة األضعف، في منطقة يقطنها 
ألـــف نــســمــة، يــضــاف إليهم  نــحــو 200 
ــرى الـــصـــغـــيـــرة املــــجــــاورة،  ــقــ ــ ســـكـــان ال
بحسب ما يقول طبيب األسنان العامل 

في إحدى العيادتني، باسل معراوي.
ويشير معراوي إلى أن خدمات األسنان 
مكلفة ماديًا للمريض، وتتطلب زيارات 
متعددة لعيادة الطبيب، لذلك فإن معظم 
ــارة  ــ الـــنـــازحـــني غـــيـــر قــــادريــــن عـــلـــى زيـ
العيادات، وهذا كان أحد أسباب إيجاد 
كــل مخيم  تــزور  التي  املتنقلة،  الــعــيــادة 
ع على  ــوزَّ ــ وفـــق جــــدول زمــنــي مــحــدد ُيـ

سكان تلك املخيمات. 
املتنقلة  العيادة  تلقى  معراوي،  وبحسب 
 كــبــيــرًا مـــن املــســتــفــيــديــن، وأغــلــب 

ً
إقـــبـــاال

النسب املستهدفة التي تراجع العيادة من 
العيادتان  تقدم  والــنــســاء، حيث  األطــفــال 
املتنقلتان نحو 1850 خدمة طبية شهريًا، 
تشمل الطبابة والدواء واملستلزمات. وقد 
ألف   22 نحو  املقّدمة  الخدمات  عــدد  بلغ 
مــزودتــان  العيادتني  أن  إلــى  خــدمــة، الفتًا 
مـــادة،  أيـــة  األجـــهـــزة، وال تنقصهما  بــكــل 
ــادر كــــل عــــيــــادة مــــن طــبــيــب  ــ ــ ويـــتـــألـــف كـ
ومساعدة، إضافة إلى السائق الذي ينقل 

العربة من مخيم إلى آخر.
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)العربي الجديد(



يشاع بأن غالبية الحوادث مفتعلة. وأؤكد 
أماكن شهدت  في  اندلعت  الحرائق  كل  أن 
مخالفات في التخزين وسوء في تمديدات 
الــكــهــربــاء، ولــيــس فــي أمــاكــن تــوفــرت فيها 

شروط السالمة بالكامل.

¶ ما أسباب االرتفاع املطرد في معدالت الحرائق 
في السنوات األخيرة؟

ــيـــرة أكــثــر  ســجــل فـــي الـــثـــالث ســـنـــوات األخـ
مــــن 30 ألـــــف حــــريــــق ارتـــبـــطـــت نـــســـبـــة 45 
فـــي املـــائـــة مــنــهــا بــمــّس كــهــربــائــي، نتيجة 
الكهرباء بسبب  مخالفات تتعلق بأسالك 
تشابكها أو رداءة نوعيتها، والتي نالحظ 
الــشــوارع  فــي  آخــر  أنها تتوسع يوما بعد 
واملــبــانــي الــســكــنــيــة واملــــنــــازل. كــمــا نــرصــد 
ــا أخـــــرى مـــن املـــخـــالـــفـــات فـــي دوائــــر  أنــــواعــ
الـــدولـــة أو مــشــاريــع خــاصــة، فــيــمــا تفتش 
ــع املــخــالــفــة، وتـــحـــدد طبيعة  ــواقـ فــرقــنــا املـ
املخالفات وأنواعها في استمارات خاصة 
تمهيدًا لتغريم املسؤولني عنها وإحالتهم 
ــاوى  ــد تـــحـــرك دعــ إلــــى جــلــســات تــحــقــيــق قـ
ــزور الــفــرق  جــزائــيــة ضـــدهـــم. وبــعــد مـــدة تــ
ثانية إلجــراء كشف  مــرة  املخالفات  أماكن 
متابعة، ولألسف نجد أن الوضع لم يتغير 
املــواطــنــني معالجة  تــجــاهــل  غــالــبــا بسبب 
املــشــكــالت، مــا يــــؤدي إلـــى حــــدوث كــــوارث.

¶ ما األسباب األكثر شيوعًا للحرائق 
في العراق، وهل يزيد الصيف الحار 

فرص اندالعها؟
تــتــعــدد أســبــاب الــحــرائــق فــي الـــعـــراق، وال 
إذ  الــحــرارة،  بارتفاع درجـــات  ترتبط فقط 
الــحــرارة إلى  تشهد دول مــجــاورة ارتــفــاع 
درجــــات مـــوازيـــة أو حــتــى أعـــلـــى، مـــن دون 
حــصــول حــــوادث. وهـــذا املــوضــوع يرتبط 
تـــحـــديـــدًا بــالــحــجــم الــكــبــيــر لــلــمــخــالــفــات، 
عــلــمــا أن املــــّس الــكــهــربــائــي يــشــكــل السبب 
البناء سريعة  مــواد  تخزين  ويليه  األهـــم، 
ــال مــــثــــل »الـــــســـــنـــــدويـــــج بــــانــــل«  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ االشــ
و»األلـــيـــكـــوبـــونـــد«، وبــعــضــهــا داخــــل شقق 
أو غرف في مباٍن سكنية لالتجار بها في 
ظــل عـــدم تــوفــيــر شـــروط الــســالمــة، وكــذلــك 
بـــعـــدم مــنــح الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة بــطــريــقــة 
مثالية، أو استخدام أسالك رديئة الصنع. 
كما تنتشر أسالك الكهرباء املتشابكة في 
الشوارع واألزقة التي تستخدمها املولدات 
الخاصة، والتي تستعني أيضا بصهاريج 
وقود تتواجد قربها غالبا، وتشكل خطرًا 

محدقا كبيرًا.

¶ هل تعتبر أسالك الكهرباء في الشوارع مصدر 
التهديد والخطر األكبر؟

 مــن 
ً
ــددًا هــــائــــال ــ ــراق يـــضـــم عــ ــعــ نـــعـــم، ألن الــ

املولدات، وقبل 3 سنوات أحصت محافظة 
بــغــداد وجـــود 19 ألــف مــولــد فــي العاصمة 
وحدها، في حني أن عددها يــزداد سنويا، 
وكــل مولد يستعني بخزان وقــود يتواجد 
قربه، ويستخدم شهريا 10 آالف ليتر من 
ــكـــازويـــل«، كــمــا يــحــتــاج 4 ماليني  مــــادة »الـ
مــولــد صــغــيــر تــوفــر الــكــهــربــاء إلـــى مــنــازل 
وشــركــات إلــى أطــنــان مــن لــيــتــرات البنزين 
تمثل أرقاما مهولة، ومخاطر تعادل قنابل 

موقوتة.

الحالي، وما  العام  بداية  الحرائق منذ  ¶ ما عــدد 
نسبة املفتعل منها؟

تــجــاوز عــدد الــحــرائــق 10 آالف منذ مطلع 
ــاري، بــمــعــدل نــحــو 80 يــومــيــا،  الـــعـــام الــــجــ
ونــســبــة املــفــتــعــل مــنــهــا ال تـــتـــجـــاوز 4 في 
التحقيقات  بحسب  منطقية  وهــي  املــائــة، 
الــتــي نجريها عقب كــل حـــادث، وتلغي ما 

كاظم 
بوهان

الحرائق سببها 
مخالفات تغطي كل 

شارع في بغداد

ما يصل إلينا من 
أموال بغداد فتات 

ما نطلبه

كبيرة  كوارث  وتتهدد  العراق،  في  الحرائق  معدالت  والتجاهل  الالمباالة  رفعت 
بالمواد سريعة االشتعال  المرتبطة خصوصًا  أن »المخالفات  باعتبار  بغداد تحديدًا، 
وأسالك الكهرباء تغطي كل شارع وتتنامى بغياب الرقابة« كما يقول مدير الدفاع 

المدني اللواء كاظم بوهان في حواره مع »العربي الجديد«، وهنا النص:

يهدد تواصل االعتداءات 
المرتبطة بمشاريع بناء 

بخروج مواقع في 
تونس من التصنيف 

العالمي لمنظمة الثقافة 
التابعة لألمم المتحدة 
»يونيسكو«. وتطالب 

جمعيات بتدخل وزارة 
الثقافة لحماية هذه 

المواقع

آثار تونس التاريخية »بال أثر« وسط المباني

ال يردع القانون 
المطبق عقوبات 

المخالفات، والغرامة 
األعلى 680 دوالرًا 

يدرس مسؤولو 
مجلس الدولة تعديل 

قانون عقوبات مخالفة 
شروط السالمة

ذكرت وزارة الثقافة 
في بيان أنّها ستحقق 

في التجاوزات

يضبط القانون 
إجراءات الصيانة والحفاظ 

على ميزات اآلثار

1819
مجتمع

تونس ـ مريم الناصري

تــــعــــّرض الـــعـــديـــد مــــن املـــــواقـــــع األثـــــريـــــة فــي 
بتنفيذ  ارتبطت  أعــمــال تخريب  إلــى  تونس 
مــشــاريــع بــنــاء طمست مــعــالــم تــاريــخــيــة في 
بعض املناطق. ففي منطقة العوينة بتونس 
الــعــاصــمــة، شـــّيـــدت خـــالل الــســنــوات العشر 
كبيرة  األخيرة مباٍن سكنية على مساحات 
ــي األثـــريـــة، ويــالحــظ مــن يتجّول  مــن األراضــ
ــود بـــقـــايـــا لــــجــــدران أثـــريـــة  ــ فــيــهــا الــــيــــوم وجــ
ــرق وأرصــــفــــة ومـــواقـــع  ــا طــ ــ تــنــتــشــر فـــي زوايــ

حدائق عامة. 
ــاوي، الـــعـــضـــو فــي  ــ ــرفـ ــ ــــني عـ ــد مــحــمــد أمـ يـــؤكـ
»العربي  جمعية حماية التراث، في حديثه لـ
ــدد هـــذه املــعــالــم كبير جــدًا،  الــجــديــد«، أن »عـ
وتلك غير املكتشفة تحت األرض أكبر أيضا، 
في  منشآت  أي  تشييد  منع  يفترض  وكـــان 
الوطني  املعهد  تكليف  أو  العوينة،  منطقة 
لحماية التراث اإلشراف على عمليات الحفر، 
ألن دراســات تشير إلــى إمكان اكتشاف آثار 

مــدفــونــة كــثــيــرة قـــد تــكــون الـــجـــرافـــات دمـــرت 
اإلبقاء على  رغــم  أو طمستها  العديد منها، 
بعضها فــقــط فــي أمــاكــن مــتــفــرقــة«.  ويــنــّص 
 
ّ
أن التراث على  الفصل 45 من مجلة حماية 

تشييد املناطق املجاورة للمعالم التاريخية 
املــحــمــيــة أو املــحــيــطــة بــهــا يــجــب أن يحصل 
على مسافة ال تقل عن 200 متر. أما الفصل 
46 فيمنع القيام بأي نوع من األشغال داخل 
هذه املناطق إال بعد الحصول على ترخيص 
الــتــراث. كما  مسبق مــن الــوزيــر املكلف ملف 
ــه ال يــمــكــن تــنــفــيــذ أي  ــ يــــــورد الـــفـــصـــل 28 أنـ
أشــغــال تــهــدف إلـــى تــرمــيــم عـــقـــارات محمية 
أو إصالحها أو تغييرها أو إجراء إضافات 
فيها أو إعادة البناء فيها، من دون الحصول 

على ترخيص مسبق من الوزير ذاته.
وفي 5 يونيو/ حزيران املاضي، زارت وزيرة 
القرمازي  قطاط  الدكتورة  الثقافية  الشؤون 
معلم »الحنايا« األثري الروماني الذي يضم 
جسورًا معلقة تعلوها شبكة مياه أو سواٍق 
مغطاة، تنبسط فوق أقواس وأعمدة شيدت 

مــــن صـــخـــور صــلــبــة تــمــتــد عـــلـــى طـــــول 132 
إلى  العذبة من زغــوان  املياه  كيلومترًا، لنقل 
قــرطــاج، وعــايــنــت االعـــتـــداءات الــتــي طاولته، 
وشملت هــدم أجـــزاء منه ونــقــل أحــجــار بعد 
تنفيذ عمليات حفر عشوائية في إطار خطط 
للتوسع العمراني في املنطقة. واطلعت أيضا 
التاريخية  للقيمة  تــجــاوزات  مجموعة  على 
ملعلم الكراكة في ضاحية حلق الوادي، شملت 
البيع في محاذاته، في  بناء عدد من أكشاك 
انــجــاز مطعم ومقهى،  تتواصل عملية  حــني 

ما يخرق بالكامل اإلجراءات املتبعة.
ها ستحقق 

ّ
وذكرت وزارة الثقافة في بيان أن

ــاوزات، وتــطــبــق اإلجـــــــراءات  ــجــ ــتــ فـــي هــــذه الــ
املــطــلــوبــة فـــي حـــق مــرتــكــبــيــهــا اســتــنــادًا إلــى 
الــتــشــريــعــات واملــعــتــمــدة. لــكــن ذلـــك ال يمنع 
ــمـــرار الـــعـــديـــد مـــن الـــجـــرافـــات فـــي حفر  ــتـ اسـ
مساحات شاسعة باملنطقة من أجل تشييد 
مباٍن جديدة، وهو ما تندد منظمات عدة به.

وشــهــدت املــواقــع األثــريــة فــي منطقة قرطاج 
بتونس العاصمة، أحد أشهر املعالم األثرية 

بهدم مخالفات منذ عام 2011، لكن معظمها 
ــذ. ويــوضــح املعهد الــوطــنــي لحماية 

َّ
ُيــنــف لــم 

 غالبية املــشــاريــع نــفــذت مــن دون 
ّ
الــتــراث أن

أخــــذ رأيـــهـــا، مـــا يــخــالــف تــمــامــا الــتــرتــيــبــات 
املعمول بها. ويشير إلى أنه ال يملك سلطات 
بشكل  الــبــلــديــات  بــإبــالغ  ويكتفي  تنفيذية، 
سريع بكل التجاوزات املرصودة، باعتبارها 
الهدم  قـــرارات  تنفيذ  قانونا  املخولة  الجهة 

بالتنسيق مع مصالح الوالية.
وتواصل منظمات عدة تعنى بحماية التراث 
قـــــــرارات لتنفيذ  تــنــظــيــم احـــتـــجـــاجـــات ضـــد 
عــمــلــيــات هــــدم، وتــطــالــب بــحــمــايــة مـــا تبقى 
 أن الــقــانــون رقــم 35 الــصــادر 

ّ
مــن آثـــار، علما

عام 1986 ينص على تولي السلطات مهمة 
واملــواقــع  التاريخية  واملــعــالــم  اآلثـــار  حماية 
الــطــبــيــعــيــة والـــعـــمـــرانـــيـــة، وصـــيـــانـــة تــراثــهــا 
الحضاري والثقافي والجمالي الذي خلفته 
حماية  وكــذلــك  املتعاقبة،  البشرية  األجــيــال 
وصـــيـــانـــة آثـــــار شـــعـــوب وحــــضــــارات أخـــرى 
ومــواقــعــهــا ومــعــاملــهــا الــتــاريــخــيــة الــقــائــمــة، 

ــــارج حـــدودهـــا  ــتــــرام مـــا يـــوجـــد مــنــهــا خـ واحــ
تنفيذًا لالتفاقات الدولية التي التزمت بها، 

ولقواعد القانون الدولي. 
ويضبط القانون رقم 35 إجــراءات الصيانة 
ــــاظ عــــلــــى مـــــيـــــزات اآلثــــــــــار واملــــعــــالــــم  ــفـ ــ ــــحـ والـ
والعمرانية  الطبيعية  واملــواقــع  التاريخية 
واملناطق  التاريخية  األهمية  ذات  املوجودة 
ما  إلعـــادة  ويعمل  لحمايتها،  بها  املحيطة 
األصلي  مظهرها  تسترجع  كي  منها  اندثر 

من خالل عمليات الترميم واإلحياء.
ويــشــيــر الـــصـــادق بـــن بــوعــزيــز املــتــخــصــص 
فــي الـــتـــراث، وهـــو مــديــر مــتــقــاعــد مــن املعهد 
»الـــعـــربـــي  ــلــــتــــراث، فــــي حـــديـــثـــه لــــ ــنـــي لــ الـــوطـ
 »العديد من املواقع األثرية 

ّ
الجديد«، إلى أن

في جميع املحافظات شهد اعتداءات كبيرة 
نفذها أشخاص يبحثون عن كنوز قرب هذه 
املـــواقـــع، أو شــركــات مــقــاولــة شــّيــدت مباني 
ــاحـــات شــاســعــة  ســـكـــانـــيـــة كـــبـــيـــرة عـــلـــى مـــسـ
ألراٍض أثــريــة، مــا طمس الــعــديــد مــن املعالم 

التاريخية في مناطق مختلفة«. 

ف موقَع تراث عامليا منذ 
ّ
في البالد، واملصن

ــتـــداءات األكــبــر حجما خــالل  عـــام 1979، االعـ
مباٍن  األخيرة، حيث جرى تشييد  السنوات 
فيها.  أثــريــة  أراض مصنفة  عــلــى  فــوضــويــة 
ــدرت بــلــديــة قــرطــاج أكــثــر مــن 300 قــرار  وأصــ

إزالتها  وعــدم  املخالفات  استمرار  يرتبط  هل   ¶
بواقع أن العقوبات غير رادعة؟

ــقـــوبـــات الـــتـــي يــفــرضــهــا  ــعـ الــحــقــيــقــة أن الـ
القانون الحالي للدفاع املدني الذي يحمل 
رقـــم 44 وصـــدر عـــام 2013 لــم تــعــد رادعـــة، 
إلى  تصل  لغراماته  األعــلــى  الحد  أن  علما 
لــلــمــخــالــفــة.  دوالرًا(   680( ديـــنـــار  مــلــيــون 
واقــتــرحــنــا تــعــديــل الـــقـــانـــون عــبــر تــشــديــد 
العقوبات ورفع مبالغ الغرامات، ونأمل في 
أن يرى النور عبر تشريع نيابي، علما أنه 
مسؤولي  قبل  مــن  حاليا  لــدراســة  يخضع 
مجلس الدولة )هيئة عراقية مستقلة تقوم 

بوظيفة الصياغة التشريعية(.

¶ ما أبرز التعديالت املقترحة؟
اقــتــرحــنــا تطبيق عــقــوبــة إغـــالق املــشــروع 
الـــــذي يــخــالــف مــتــطــلــبــات الــــدفــــاع املــدنــي 
الـــعـــقـــوبـــة  ــة، عـــلـــمـــا أن  ــيـ ــنـ ــهـ ــة املـ ــســــالمــ والــ
املــطــبــقــة حــالــيــا تــشــمــل مــالــك املـــشـــروع من 
أي  مـــنـــع  كـــذلـــك  اإلغـــــــالق،  تــلــحــظ  أن  دون 
ــروع وفـــتـــحـــه مــــجــــددًا إال  ــشــ نـــشـــاط فــــي املــ
ــهـــادة ســـالمـــة من  بــعــد الـــحـــصـــول عــلــى شـ
ــدنــــي تـــؤيـــد إزالـــــــة املـــخـــالـــفـــات.  الــــدفــــاع املــ
إلى  األعلى  الغرامات  حّد  االقتراح  ويرفع 
ونتوقع  دوالر(،   6800( ديــنــار  مــاليــني   10
ــتـــعـــديـــالت بـــعـــد تــشــريــعــهــا  إن تــطــبــيــق الـ

كبير،  شكل  فــي  املخالفات  عــدد  سيقلص 
ويقلل عدد الحرائق.

¶ أوقع الحريقان في مستشفى ابن الخطيب في 
بغداد والحسني في ذي قار عام 2021 عشرات 
الضحايا بسبب استخدام ألواح »سندويج بانل« 
في بناء الــردهــات. فهل اتخذت إجــراءات رسمية 
تكرار  وتجنب  تــحــديــدًا،  املخالفات  هــذه  ملعالجة 

حصول حوادث كارثية؟
إجـــــــــراءات  الـــصـــحـــة  وزارة  طـــبـــقـــت  نــــعــــم، 
ــتــــي تــضــم  صـــــارمـــــة، وحـــــّولـــــت األمـــــاكـــــن الــ
مــخــالــفــات إلـــى مــراكــز صــحــيــة أو عــيــادات 
فــقــط، ولـــم تــعــد تــســتــخــدم كـــردهـــات ملكوث 
املـــــرضـــــى. وقــــدمــــنــــا تــــوصــــيــــات بــالــحــلــول 
املناسبة صادقت الحكومة عليها، ما مّهد 
لالستعانة بأصباغ منتجة بإشراف وزارة 
الصناعة، وأثبتت التجارب التي خضعت 
لها نجاحها في منع الحرائق. ما يمكن أن 

 ناجعا للحفاظ على املنشآت.
ً
يوفر حال

أحدثها،  التي  والــكــوارث  استخدامه  منع  رغــم   ¶
ما زال »السندويج بانل« يستورد ويدخل العراق 

على نطاق واسع. من املسؤول عن ذلك؟
بــأن استخدام  العراق  االعتقاد في   يسود 
البناء،  عمليات  يسّرع  بانل«  »السندويج 
مـــا يــشــجــع عــلــى مــواصــلــة اســـتـــيـــراده رغــم 

الـــوزراء بمنع  قــرار األمــانــة العامة ملجلس 
استخدامه، لذا يجب تفعيل تنفيذ القانون، 

ومنع إدخال املادة.

¶ هل ترتبط الحرائق بمخاطر أخرى؟
نعاني من املخاطر املرتبطة بمنح تراخيص 
ــن غـــيـــر مـــؤهـــلـــة لــتــشــيــيــد مـــبـــاٍن،  ــاكــ ــي أمــ فــ
استخدام  على  املحاسبة  عــدم  مــن  وأيــضــا 
مـــواد ســريــعــة االشــتــعــال فــي الــبــنــاء. ورغــم 
عـــدد الــحــرائــق الــهــائــل يــومــيــا، تــشــّيــد آالف 
طــوابــق املــبــانــي بــاســتــخــدام مــــواد سريعة 
االشــتــعــال، وكــذلــك آالف املــخــازن بــال رقابة 
البلديات  إدارات  أن  فــي حــني  اعــتــراض،  أو 
وأمانة بغداد يجب أن تتصدر التجاوزات 
وتوقف املخالف. وعلى سبيل املثال، خالف 
مشروع مطعم ليلى وسط العاصمة بغداد 
الــــذي شــهــد كـــارثـــة حــريــق فـــي مـــايـــو/ أيـــار 
املــاضــي، شـــروط الــســالمــة، إذ أغــلــق وأعيد 
فتحه بعد شهر ونصف الشهر من تاريخ 
حصول االنفجار داخله. والسؤال املطروح، 
مـــن ســمــح بـــإعـــادة فــتــحــه؟ عــلــمــا أنـــه يمكن 
ــازن املــخــالــفــة أيــضــا  إحـــصـــاء عـــشـــرات املـــخـ
وسط مدن وداخــل مناطق سكنية تحّولت 
إلى مخازن، وهذا خطر كبير تعيشه بغداد 
نقّدر  ونحن  بــكــوارث،  وينذر  واملحافظات، 
عدد املخالفات في مناطق بغداد الجديدة 

واملــنــصــور فــي بــغــداد نفسها وكــل مناطق 
العاصمة بعشرة آالف مخزن على األقل.

¶ اشتكى أصحاب مشاريع من أن تقصيرهم مرده 
املعايير.  فــي تحديد  مــوحــدة  عــدم وجـــود مرجعية 

ملاذا تتعدد املدونات الخاصة بشروط السالمة؟
املعمول  املرجعي  اإلرشــــادي  الدليل  صــدر 
به حاليا والــذي يشكل املرجعية األســاس 
في املشاريع املشّيدة عام 1996، ونقّر بأننا 
تأخرنا كثيرًا في تحديثه، لكننا نفعل ذلك 
اآلن للتصدي للتطور الذي طرأ على أنواع 
املواد وبالتالي املخالفات. ورغم ذلك نشدد 
عــلــى أنـــه لـــو طــبــقــت بــنــود الــقــانــون نفسه 
لكان الوضع أفضل على صعيد الحوادث.

¶ تتحجج الدوائر الحكومية بأن قلة املخصصات 
املــالــيــة املـــرصـــودة ملــتــابــعــة مــســألــة عـــدم االلـــتـــزام 
بــشــروط الــســالمــة تــحــدث حــرائــق مــتــكــررة، مــاذا 

تعلقون على ذلك؟
تفرض املادة 26 من قانون الدفاع املدني رقم 
مخصصات  تــوفــيــر   2013 عـــام  الـــصـــادر   44
مالية لدوائر الدولة من أجل تأمني الوسائل 
االحـــتـــرازيـــة الــخــاصــة بــالــدفــاع املـــدنـــي، لكن 
املــيــزانــيــة الــعــامــة لــلــحــكــومــة تــضــحــي غــالــبــا 
بهذه املخصصات املهمة لشروط السالمة في 
سبيل تعويض أقسام أخرى ترى أنها أكثر 

ــوال. ونــحــن غــيــر راضــــني أبــــدًا عن  ــ حــاجــة ألمـ
ُمخجلة  املخصصات  أن  ونعتبر  األمـــر،  هــذا 
ومحبطة جدًا قياسا بحجم التحديات، علما 
أن تمويلنا يحصل من موازنة وزارة الداخلية 
باعتبارنا إحدى مديرياتها، والوزارة مثقلة 
بالتشكيالت القتالية وواجباتها، وبصراحة 
ــتــات الــفــتــات، فــفــي عــام 

ُ
مــا يــصــل إلــيــنــا هــو ف

2021، حددنا احتياجاتنا املالية بـ 152 مليار 
دينار )103 ماليني دوالر(، وجــرى منحنا 5 

مليارات فقط )3.4 ماليني دوالر(.

¶ هل يعني ذلك أنكم أمام مشكلة كبيرة بسبب 
قلة األموال؟

نعم، تجاوزت كل معدات وأجهزة وسيارات 
ــاع املـــدنـــي 3  ــدفـ إطـــفـــاء أســـطـــول مــديــريــة الـ
ــتــــراضــــي لــخــدمــتــهــا.  ــعــــاف الـــعـــمـــر االفــ أضــ
وعلى سبيل املثال، يملك الدفاع املدني في 
األردن األقل مساحة من العراق ويضم عدد 
سكان أقل بأضعاف، 52 ألف سيارة إطفاء، 
في حني نملك 13.400 فقط، والعمر األدنى 

لهذه اآلالت هو 42 عاما.

البشرية، وهل يجري  الكوادر  ¶ هل يكفي عدد 
تجديدها سنويًا؟

ال يــحــصــل ذلــــك، ونــحــن نــعــانــي مــن كــارثــة 
النقص في األعداد وتقدم بعض املنتسبني 

في السن. ولــم يعنّي أي عنصر جديد منذ 
الحاليني  عــمــر  مــعــدل  يــقــل  عـــام 2007، وال 
عن 45 عاما، علما أننا نحتاج إلى 4 آالف 
عنصر جــديــد على األقـــل، وال نـــزال ننتظر 

املوافقة على التعيينات.

ــم عــلــى اتــهــام عــنــاصــر الـــدفـــاع املــدنــي  ¶ مــا ردكــ
العراقي بالتأخر في الوصول إلى أماكن الحرائق؟

ال يراعي هــذا االتــهــام الــواقــع. تشهد شــوارع 
بــغــداد زحــمــة كــبــيــرة غالبية فــتــرات الــنــهــار، 
ويتطلب قطع مسافة قصيرة ساعة أحيانا، 
ــم نــقــف مــكــتــوفــي األيـــــــدي، ونــشــرنــا  لــكــنــنــا لـ
ــــواق واملــنــاطــق الــتــجــاريــة  ــيـــارات فـــي األســ سـ
وقرب الطرقات لتسريع الوصول إلى مواقع 
الــحــوادث. أيــضــا، نــواجــه مشكلة التأخر في 
اإلخبار عن الحرائق التي يصورها أشخاص 
الــتــواصــل،  ويــنــشــرون لقطاتها عــلــى مــواقــع 
يكلفون  أن  دون  مـــن  بــالــتــأخــر  ويــتــهــمــونــنــا 
الحريق.  لإبالغ عن  االتصال  عناء  أنفسهم 
وهناك مشكلة أخــرى تتمثل في عدم وجود 
مداخل طــوارئ في األســواق الكبيرة، ومنها 
الــذي اندلع  ســوق أبــو دشير جنوبي بغداد 
حريق كبير فيه دفعنا إلــى إرســال 50 عربة 
إطفاء لم تستطع الوصول إلى قلب السوق، 
كما ال وجود ملمرات طوارئ في الشوارع من 

أجل تسريع الوصول إلى أماكن الحوادث.

مقابلة

مباٍن وآثار في تونس 
)العربي الجديد(

يحتاج الدفاع 
المدني 

العراقي إلى 
4 آالف عنصر 

جديد على 
األقل )العربي 

الجديد(

45

80

103

سنة عمر بعض 
اآلليات القديمة التي 
يستخدمها الدفاع 

المدني العراقي 
لمكافحة الحرائق

حريقًا المعدل 
اليومي للحرائق التي 

يشهدها العراق، 
وآالف المخالفات 

تهدد بغداد

ماليين دوالر قيمة 
الموازنة التي قدمها 

الدفاع المدني 
العراقي، وخصص له 

3.4 ماليين

أجراها 
حسام الزبيدي

◆ من مواليد بغداد عام 1968. 

تولى منذ عام 1986 مناصب 
عدة في مديرية الدفاع 
المدني العراقية، وترقى 

بعدما اكتسب خبرة طويلة في 
العملين الميداني والتنظيمي، 
إلى منصب المدير العام عام 

2016، الذي ال يزال يشغله.
◆ شارك في عمليات لتنظيم 

وإعداد خطط الطوارئ 
واإلخالء وتأمين المباني 

والمنشآت العامة، ولعب دورًا 
كبيرًا في المعارك ضد تنظيم 

»داعش« بين عامي 2014 
و2017 ضمن الجهود التي 
بذلها عناصر الدفاع المدني 

لدعم الجيش.
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اإلعالم المصري: نجوٌم ومتصيدون في خدمة الرئيس
القاهرة ـ العربي الجديد

سلطت منظمة مراسلون بال حدود الضوء 
ـــ »َســـيـــَســـَســـة« مــنــظــومــة  عــلــى مـــا وصــفــتــه بـ
ــارزة  اإلعــــالم فــي مــصــر، عــبــر شــخــصــيــات بـ
التي  البالد  في  الحاكمة  للسلطات  موالية 
يــرأســهــا عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، ووســائــل 
اإلعالم الخاضعة لسيطرة الدولة، ودورها 
في إطالق حمالت تشهير ضد من تبقى من 

الصحافيني الناقدين للسلطة.
الــــتــــقــــريــــر الــــــــــذي أصـــــــدرتـــــــه »مـــــراســـــلـــــون 
ــــن 27 صــفــحــة،  ــــال حـــــــــدود« الـــخـــمـــيـــس مـ بـ
وعــنــوانــه »دمــــى الــســيــســي«، و»يـــركـــز على 
ضد  املرتكبة  لالنتهاكات  الخفي  الجانب 
الــصــحــافــيــني فــي مــصــر: بــيــئــة الــعــمــل التي 
والتنمر  الكراهية  حمالت  بسبب  طاق 

ُ
ت ال 

والــــتــــشــــهــــيــــر«.  وشــــــــددت »مــــراســــلــــون بــال 
 »هــذه الهجمات تتم تحت 

ّ
حــدود« على أن

إشراف أجهزة الدولة املصرية، بتواطؤ مع 
مذيعني ُيعدون من نجوم املشهد اإلعالمي 
ــبــــالد«. وأفــــــادت املــنــظــمــة الــحــقــوقــيــة  فـــي الــ
بأنها جمعت »عشرات العناوين التهجمية 
ــتــــي تـــســـتـــهـــدف الــصــحــافــيــني  والــــزائــــفــــة الــ
املصرية،  واملــواقــع  الصحف  فــي  املستقلني 
ومــــن بـــني هــــذه األوصـــــــاف عــمــيــل لــجــهــات 
أجـــنـــبـــيـــة، وبــــــوق اإلخــــــــــوان، وشـــخـــص ذو 
االتــهــام بخيانة  عــن  ناهيك  أخـــالق سيئة، 
ــارة أخـــرى،  ــارة وزرع الــفــوضــى تــ الـــوطـــن تــ
الــلــجــوء لكل األســالــيــب والــطــرق  حيث يتم 
لـــتـــشـــويـــه ســمــعــتــهــم املـــهـــنـــيـــة أو حــيــاتــهــم 
االنتهاكات  إلــى  وبــاإلضــافــة  الشخصية«. 
الــتــي تــرصــدهــا وتــوثــقــهــا »مـــراســـلـــون بال 
 »الـــعـــديـــد من 

ّ
حـــــــدود«، فــإنــهــا أضـــافـــت أن

املراسلني املصريني يعربون عن استيائهم 
مــن الــحــمــالت اإلعــالمــيــة املــوجــهــة ضــدهــم، 
طاق 

ُ
حيث تخلق هذه املنشورات بيئة ال ت

الــتــواري  على  يجبرهم  مما  لهم  بالنسبة 
عن األنظار لتجنب الزج بهم في السجن«.

ــدود« الــضــوء  ــ ــلـــون بـــال حــ وســلــطــت »مـــراسـ
اإلعالمية  الحمالت  هــذه  مــا يصاحب  على 
من تنسيق وعمل ممنهج، موضحة أن هذا 
إذ  نفسه،  النمط  يتبع  الهجمات  من  النوع 
يقف وراءها مذيعون مشهورون يشوهون 
قــنــوات  فــي  الــصــحــافــيــني املستقلني  ســمــعــة 
تحظى بشعبية واســعــة، وهـــي فــي األصــل 
مـــحـــطـــات تــلــفــزيــونــيــة خـــاضـــعـــة لــســيــطــرة 

أجهزة استخبارات الدولة.
بــامــتــيــاز  يــجــســد  مــوســى  أحــمــد   »

ّ
أن ورأت 

نموذج املذيع املشهور املدافع بشراسة عن 
الحكومة التي يكاد يصبح متحدثا باسمها 
الـــذي وضــع كــل ما  وناطقا بلسانها، وهــو 
فــي خــدمــة السلطة،  تــأثــيــر  فــي جعبته مــن 
الذي  )على مسؤوليتي(  برنامجه   

ّ
أن علما 

ُيبث على قناة صدى البلد، يحظى بمتابعة 
ماليني املصريني. وقد هاجم بحدة العديد 
مـــن الــصــحــافــيــني الـــذيـــن ال يــتــبــعــون الــخــط 
الــرســمــي، مــثــل صــحــافــي الــجــزيــرة السابق 
يــســري فـــودة الـــذي قــال عنه إنــه رجــل يكره 
ــا، لـــدرجـــة  ــهـ ــاتـ ــة املـــصـــريـــة ومـــؤســـسـ ــ ــدولـ ــ الـ
جعلت الشعب املصري يكرهه«. وال تكتفي 
السلطات املصرية بالحمالت التي يطلقها 
ــون لــــهــــا، بــل  ــ ــوالــ ــ ــعــــون مــــشــــهــــورون مــ ــذيــ مــ
التواصل  مواقع  إلى  التقرير،  تلجأ، حسب 
االجــتــمــاعــي حــيــث »تــحــتــفــظ بــجــيــش يضم 
الـــتـــي يــتــمــثــل  الـــوهـــمـــيـــة  الـــحـــســـابـــات  آالف 
ــا فــي الــدفــاع عــن الــحــكــومــة وتجميل  دورهــ
وأضاف  وتويتر«.  فيسبوك  على  صورتها 
الــتــقــريــر أن هــــذه »الــكــتــائــب اإللــكــتــرونــيــة« 
الـــتـــي تــوظــفــهــا أجـــهـــزة املـــخـــابـــرات تــتــولــى 
تهديد الصحافيني املستقلني ومهاجمتهم، 
مــن موقع  مــع بسمة مصطفى  كــمــا حــصــل 
املنصة ومحمد عقل من قناة الجزيرة. كما 
أشار التقرير إلى أن هذه الحسابات تنشر 
شـــائـــعـــات يــطــلــقــهــا مـــذيـــعـــون عــلــى املــوجــة 
نــفــســهــا، كــمــا حــصــل مـــع رئـــيـــس الــتــحــريــر 
الناصر  األهــــرام عبد  فــي صحيفة  الــســابــق 
ســالمــة، واملــقــّدم فــي قــنــاة الــقــاهــرة والــنــاس 

خيري رمضان.
حــمــالت  أن  تـــقـــريـــرهـــا  ــي  فــ املـــنـــظـــمـــة  ورأت 

املــصــريــني هي  الــصــحــافــيــني  التشهير ضــد 
منذ  املصرية  للدولة  أكبر  مــن خطاب  جــزء 
ــبــــح الـــســـيـــســـي رئــــيــــســــا، و»يـــعـــتـــمـــد  أن أصــ
هــــذا الــخــطــاب بــاســتــمــرار عــلــى األســـطـــورة 
التأسيسية للنظام، وهي القصة التي تتكرر 
حول كيفية قيام قادته بإدارة البالد؛ ُيصور 
االنــقــالب الــعــســكــري فــي يــولــيــو/تــمــوز عــام 
املنتخب محمد مرسي  الرئيس  2013 ضد 
على أنه عملية إنقاذ يدعمها الشعب إلنقاذ 
البالد من براثن جماعة اإلخوان املسلمني«. 

ــر الــتــقــريــر الــحــمــالت الـــتـــي اســتــهــدفــت  ــ وذكـ
الــصــحــافــي خـــالـــد الــبــلــشــي ويـــســـري فـــودة 
كان  والــتــي  بهجت،  وحــســام  داود  وليليان 
املذيع نشأت الديهي من أبرز الفاعلني فيها.
 
ّ
إن الحقوقية  املنظمة  قالت  تقريرها،  وفــي 
أجــهــزة األمــــن املــصــريــة لــم تــكــتــف بــالــرقــابــة 
ــلـــى الــــصــــحــــف، بــــل اشــــتــــرت مــجــمــوعــات  عـ
الـــصـــحـــف الـــرئـــيـــســـيـــة فــــي الــــبــــالد، مــشــيــرة 
املـــصـــريـــة  ــارات  ــبــ ــتــــخــ  أجــــهــــزة االســ

ّ
أن إلـــــى 

للخدمات  املتحدة  خــالل شركة  من  تمتلك، 

اإلعالمية، »قرابة 17%« من وسائل اإلعالم 
 بـــذلـــك املــرتــبــة الــثــانــيــة 

ّ
فـــي الـــبـــالد، لــتــحــتــل

فــي ملكية وســائــل االعـــالم فــي البلد البالغ 
عــدد سّكانه 103 ماليني نسمة. ومــن خالل 
كها وسائل اإلعالم الرئيسية، تستطيع 

ّ
تمل

أن  للمنظمة،  وفــقــا  االســتــخــبــارات،  أجــهــزة 
م بشكل »منّسق« حمالت إعالمية ضّد 

ّ
تنظ

الفتاح  عبد  للرئيس  معارضني  صحافيني 
السيسي أو ينتقدون نظامه.

تملك »املتحدة للخدمات اإلعالمية« شبكة 
راديــو النيل التي تضم إذاعــات نغم إف إم 
وميغا إف إم وشعبي إف إم وراديو هيتس، 
ــر لــلــســيــنــمــا  وشـــــركـــــات ســـيـــنـــرجـــي ومــــصــ
واالتــصــاالت  لــإعــالم  القابضة  واملستقبل 
وبــريــزنــتــيــشــن وســـيـــنـــرجـــي أدفــرتــيــزيــنــغ 
إيــجــبــت وإي أو دي  وبـــي أو دي وآيـــفـــالي 
وهـــاشـــتـــاغ وســبــيــد اســـتـــديـــو وإيــجــبــشــنــز 
ســيــكــيــوريــتــي وإيــجــبــت مــيــديــا أكــاديــمــي. 
ــيـــة«  وتــــديــــر »املـــتـــحـــدة لـــلـــخـــدمـــات اإلعـــالمـ
صـــحـــف الــــيــــوم الـــســـابـــع وعـــــني املــشــاهــيــر 
وصـــــوت األمـــــة وإيـــجـــبـــت تــــــوداي وبــزنــس 
ــــوع والــــوطــــن،  ــبـ ــ ــوداي والــــدســــتــــور واألسـ ــ ــ تـ
وقــنــوات وان وأون سبورت وســي بي سي 
وســي بــي ســي درامـــا وســي بــي ســي سفرة 
وإكسترا نيوز والحياة والحياة 2 والحياة 
درامـــا، ومــواقــع اليوم السابع ودوت مصر 
ــة وبــرملــانــي  ــ ــــوت األمـ وعــــني املــشــاهــيــر وصـ

واليوم السابع بلس.
ــبــــت املـــنـــظـــمـــة  ــالــ ــام تــــقــــريــــرهــــا، طــ ــ ــتـ ــ فـــــي خـ
السلطات املصرية باإلفراج عن 24 صحافيا 
ــة الــصــحــافــيــني  ، وضــــمــــان ســــالمــ

ً
ــقـــال ــتـ ــعـ مـ

والــتــهــديــدات  اللفظي  األذى  مــن  املــصــريــني 
الحمالت  من  كما  يطلقها مسؤولون  التي 
على مواقع التواصل االجتماعي، وتحديدًا 
الــدولــة،  تمولهم  متصيدون  يتوالها  التي 
واحـــتـــرام اســتــقــاللــيــة الــصــحــافــيــني، ووقــف 
الرقابة، وإنهاء إشــراف وزارة اإلعــالم على 
وتجريد  اإلعــــالم،  لتنظيم  األعــلــى  املجلس 
األخير من صالحياته في ما يخص تحديد 
السلوك الصحافي ومعاقبة  قواعد مدونة 
الخانقة  الــدولــة  وإنــهــاء ســطــوة  املخالفني، 

على اإلعالم، وضمان استقاللية القضاء.
 مصر تحتل املرتبة 168 من أصل 

ّ
ُيذكر أن

ــدول الــتــصــنــيــف الــعــاملــي  180 بــلــدًا عــلــى جــ
»مراسلون  نشرته  الــذي  الصحافة  لحرية 
بال حــدود« في 2022. وتصفها »مراسلون 
بــال حـــدود« بأنها »مــن أكــبــر الــســجــون في 
العالم بالنسبة للصحافيني، حيث أضحت 
الــبــالد بــعــيــدة كــل الــبــعــد عــن آمــــال الــحــريــة 
املنظمة  وتــرى  ثــورة 2011«.  التي حملتها 
أن »التعددية شبه منعدمة في مصر، حيث 
تــمــتــلــك الـــدولـــة الــصــحــف الــوطــنــيــة الــثــالث 
األكثر شعبية في البالد: األخبار واألهــرام 
املستقلة  اإلعــالم  أما وسائل  والجمهورية. 
فــهــي تــئــن تــحــت وطـــــأة لــلــرقــابــة مـــن جهة 
في  ثانية،  جهة  من  القضائية  واملالحقات 
حني بات دور اإلذاعــة والتلفزيون يقتصر 

على الدعاية السياسية«.
وتوضح أن »جميع وسائل اإلعالم املصرية 
تخضع  حيث  األوامــــر،  تحت  تعمل  تقريبا 
ــا مـــن الــحــكــومــة أو  لــلــســيــطــرة املـــبـــاشـــرة إمــ
ــابــــرات أو مــــن بـــعـــض رجــــــال األعـــمـــال  املــــخــ
الـــنـــافـــذيـــن الـــذيـــن يــســتــثــمــرون فـــي اإلعــــالم 
خدمة ملصالح دوائــر السلطة. وفي املقابل، 
حظر وسائل اإلعالم التي ترفض الخضوع 

ُ
ت

بالنسبة  الحال  كــان  كما  الرقابة،  لسياسة 
املستقل، حيث  اإلخباري  ملوقع مدى مصر 

ال يزال محجوبا في البالد منذ عام 2017. 
في سياق مكافحة اإلرهاب، بات من الشائع 
إلى  »االنــتــمــاء  بتهمة  الصحافيني  مالحقة 
منظمة إرهــابــيــة« أو »نــشــر أخــبــار كــاذبــة«.  
كــمــا يــشــرع قــانــون يــعــود تــاريــخــه إلـــى عــام 
2018 مراقبة الحسابات املؤثرة التي تحظى 
بـــأكـــثـــر مــــن 5 آالف مـــتـــابـــع عـــلـــى مــنــصــات 
التواصل االجتماعي. أما جائحة كوفيد-19، 
فقد شكلت ذريعة مثالية لتشديد العقوبات 
ب 

َ
املفروضة على الصحافيني، إذ بات يعاق

على »نــشــر معلومات كــاذبــة« حــول الــوبــاء 
بالسجن ملدة عامني.

أجهزة االستخبارات 
المصرية تمتلك نحو

17% من وسائل اإلعالم

في تقرير مطّول، تفصل منظمة مراسلون بال حدود اإلجراءات التي اتخذها نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي 
للسيطرة بشكل كامل على اإلعالم منذ عام 2016، فضًال عن حمالته على ما بقي من صحافيين مستقلين

إنتاج  قطاع  على  أيضًا  املصري سطوته  النظام  فــرض 
الــتــلــفــزيــونــيــة، ضــمــن مـــحـــاوالتـــه لتغييب  املــســلــســالت 
ي 

ّ
ــرأي الـــعـــام لتبن ــ الـــوعـــي وتــزيــيــف الــتــاريــخ وتــوجــيــه الـ

وجهة نظر واحــدة تجاه األحــداث والقضايا، خصوصًا 
مــع ســيــطــرة شــركــة ســيــنــرجــي لــإلنــتــاج الــفــنــي، التابعة 
لــلــمــخــابــرات الــعــامــة املــصــريــة، عــلــى مــجــمــل اإلنـــتـــاج في 
الشركة  تقوم  أن  املعتاد  األخيرة. وأصبح من  السنوات 
الجيش  أو ثالثة حول  بإنتاج عملني  للمخابرات  التابعة 
والشرطة واملــخــابــرات، كما حــدث فــي األعـــوام السابقة. 
ويعد مسلسل »االختيار«، بأجزائه الثالثة، األكثر إثارة 
للجدل. وأفردت صحيفة ذي إيكونوميست تقريرًا حوله 
التاريخ  العمل »فشل فــي كتابة  أن  الــعــام، جــاء فيه  هــذا 
مــن وجــهــة نــظــر الــنــظــام، وهـــو الــتــاريــخ الـــذي يــعــرفــه كل 
العميقة  الدولة  تآمر  ذاتــه  الوقت  في  املصريني، وكشف 

الرئيس محمد مرسي«. وسبقتها صحيفة  على نظام 
نيويورك تايمز التي تحدثت عن إهدار املاليني على عمل 
فني أنتجته السلطة، للترويج لروايتها، فتحول إلى عبء 

عليها، ألن الناس لم يصدقوها.
معينة،  تاريخية  روايـــة  تثبيت  إلــى  »االخــتــيــار«  يسعى 
ــداث الــتــي وقــعــت قــبــيــل الــثــالثــني مــن يــونــيــو/  ــ حـــول األحـ
انقالب يوليو/تموز على  الــذي تاله  حزيران عام 2013 
أول رئــيــس مــدنــي مــنــتــخــب فـــي تـــاريـــخ مــصــر، محمد 
أن  أيضًا  رأوا  ونــقــاد  مراقبون  ـــ2019(.  ــ ــ )1951ـ مرسي 
السيسي  محمود  العقيد  عليه  أشــرف  الــذي  املسلسل، 
بالتناقضات  السيسي، مليء  الفتاح  الرئيس عبد  نجل 
التاريخية والدرامية، إذ حاول تركيز الهجوم على بعض 
األطــراف، بينما حرص على عدم إثــارة حفيظة البعض 

اآلخر، فخرجت األحداث مرتبكة ومتناقضة.

المخابرات على كرسي المخرج

MEDIA
منوعات

ُقتل الصحافي أنطونيو دي أخبار
ال كروز )47 عامًا( األربعاء رميًا 

بالرصاص شمال شرقي المكسيك، 
أثناء مغادرته منزله مع ابنته 
البالغة من العمر 23 عامًا التي 

أصيبت بجروح خطيرة، ليرتفع عدد 
الصحافيين الذين قتلوا هذا العام 

في البالد إلى 12.

تعتزم »ناسا« الكشف، في 12 
يوليو/ تّموز، عن »أبعد صورة 

التقطها لكوننا على اإلطالق« 
التلسكوب جيمس ويب الذي كلف 

10 مليارات دوالر، وأُطلق بنجاح 
في ديسمبر/ كانون األول، وهو 
على بعد مليون ونصف مليون 

كيلومتر من األرض.

قال أحد كبار مسؤولي لجنة 
االتصاالت الفيدرالية األميركية 

إنه طلب من شركتي آبل وغوغل 
إزالة »تيك توك« الذي تملكه 

شركة بايتدانس الصينية من متجري 
التطبيقات الخاصين بهما، بسبب 

مخاوف تتعلق بأمان البيانات 
واستغاللها من قبل بكين.

أعلنت شركة سناب، مالكة 
»سناب شات«، وضع خدمة اشتراك 

اختيارية تقّدم »ميزات حصرية 
وتجريبية وما قبل اإلصدار«، مقابل 

4 دوالرات أميركية شهريًا. تحمل 
الخدمة الجديدة اسم »سناب شات 

بلس«، وستطلق خالل األيام 
القليلة المقبلة.

الهجمات تتم تحت إشراف أجهزة الدولة المصرية )خالد دسوقي/ فرانس برس(
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قضايا

حسين عبد العزيز

لم تشهد ثورة صناعية، وال ثورة 
فـــالحـــيـــة،  ثـــــــورة  ــة، وال  ــ ــوازيـ ــ ــرجـ ــ بـ
للتنمية  طــارد  تاريخيٌّ  فقٌر  فيها 
إثني حــادٌّ في مجتمٍع  االقتصادية، وصـــراٌع 
السياسة  تظهر  عمودية،  عــالقــات  على  قائم 
العامة فيها بشكل مستمر مظاهر وسلوكيات 
ذات طــابــع وطـــقـــوس ديــنــيــة، وســــط انــقــســام 
لغوي، عمليات اغتيال دؤوبة بني الهندوس 
 مخيف من 

ٌّ
لديها سجل والسيخ،  واملسلمني 

نابذة  مقومات  إنها  االجتماعي..  الالتناظر 
للديمقراطية، وال شك. ومع ذلك، تمتلك الهند 
ديمقراطية مستقّرة، وتنتمي، بالتأكيد، إلى 
حــّرة،  عــاّمــة  انتخابات  فيها  الحديث:  العالم 
ليبرالية  وحـــّريـــات  مستقل،  بــرملــانــي  ونــظــام 
واسعة، وقضاء مستقل، وسيطرة مدنية على 
القبول، وهذا  قائمة على  الجيش، وعلمانية 
ما دفع باحثني كثيرين إلى إعــادة النظر في 

الشروط املسبقة للديمقراطية.

السياق التاريخي
لم تكن التجربة الديمقراطية الهندية وليدة 
االستقالل عام 1947، فقد شهدت البالد، بعيد 
اتــحــادات سياسية،  عــام 1857، تشّكل  تــمــّرد 
ــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة  ــكــــومــ ــــدف مـــطـــالـــبـــة الــــحــ ــهـ ــ بـ
باإلصالح، ترافقت مع تطوير قاعدة شعبية 
في املدن والبلدات األقاليم الرئيسية. واتخذت 
هذه االتحادات التعاقدية، مع الوقت، صبغة 
أهــداف سياسية محّددة  لديها  مؤسساتية، 
وقوانني للتداول فيما بينها الختيار القادة، 
وفي عام 1861، استحدثت مجالس تشريعية 
إقليمية، فكانت بمنزلة اللبنة األولى باتجاه 
تنّبه ريتشارد سيسون،  الديمقراطية. وكما 
ــــذه املـــجـــالـــس الــتــشــريــعــيــة عــلــى  لــــم تــنــشــأ هـ
أساس أن التمثيل حق صرف للمجتمع بكل 
مــســتــويــاتــه، بـــل تــشــّكــلــت عــلــى أنــهــا وســيــلــة 
إلقامة صــالٍت بني نــواب من الطبقات العليا 
ــانـــي، غـــيـــر أن  ــطـ ــريـ ــبـ ومــــؤســــســــات الـــحـــكـــم الـ
احــتــكــار الــتــمــثــيــل الــديــمــقــراطــي بـــني النخب 
االجــتــمــاعــيــة العليا لــم يــعــّمــر طــويــال بسبب 
الــجــديــدة. وفــي عام  املتعلمة  الــفــئــات  ضغط 
اخــتــيــار  عـــلـــى  يـــنـــّص  ــانــــون  قــ 1892، وضـــــع 
واإلقليمية،  الــوطــنــيــة  املــجــالــس  فــي  ممثلني 
حني من مؤّسسات الحكم 

ّ
عبر انتخاب مرش

املحلي ومنظمات الفئات االجتماعية الهامة.
ورغـــــم أهــمــيــة هــــذا الـــتـــطـــور، ودخــــــول فــئــات 
جـــديـــدة إلـــى عــالــم الــتــمــثــيــل الــســيــاســي، فــإن 
في  املغلقة  واالقتصادية،  االجتماعية  البنى 
محكوما  السياسي  التمثيل  جعلت  بنيتها، 
ــة، خـــصـــوصـــا  ــنــــخــــب األرســـــتـــــقـــــراطـــــيـــ ــن الــ ــ مــ
 تطبع 

ّ
 ســتــظــل

ُ
فـــي األريــــــــاف، وهـــــذه مـــســـألـــة

الــديــمــقــراطــيــة الــهــنــديــة إلـــى وقــتــنــا الــحــالــي، 
نفسه الحقا  غــانــدي  املهاتما  رؤيـــة  أن  حتى 
لم تتضمن أي تهديد ملركز النخبة، ولم يكن 
ذلــك ناجما عن قناعٍة لديه بــضــرورة حصر 
النخب، وإنما بسبب قوة هذه  بيد  التمثيل 
التعطيل  األريــاف، وقدرتها على  النخب في 
فـــي مــرحــلــة تــاريــخــيــة يــحــتــاج فــيــهــا غــانــدي 

إليهم في سبيل تحقيق االستقالل.
ــل هـــــذا املــــنــــاخ، نـــشـــأت األحــــــــزاب قــبــل  فــــي ظــ
االستقالل للحصول على أصوات الناخبني، 
ــكـــومـــات املــنــتــخــبــة الـــحـــكـــم فــي  ــــت الـــحـ

ّ
وتــــول

مقاطعات الهند البريطانية. .. في عام 1885، 
)الكونغرس(،  الوطني  املؤتمر  تأّسس حزب 
فــي  ظـــــهـــــرت  حــــديــــثــــة  قــــومــــيــــة  حـــــركـــــة  أول 
اإلمبراطورية البريطانية في آسيا وأفريقيا، 
ــه مــــدافــــع عــن  ــوّجــ ــتــ ــزب عـــلـــمـــانـــي الــ ــ ــو حــ ــ وهــ
إلى  تسعى  الــتــي  االجتماعية  الديمقراطية 
تحقيق التوازن بني الحرية الفردية والعدالة 
االجــتــمــاعــيــة والــرفــاهــيــة وتــأكــيــد الــحــق في 
التحّرر من الحكم الديني والتعاليم الدينية. 
الــســيــاســي الديمقراطي  الــنــظــام  بـــدأ  وهــكــذا، 
يــتــشــّكــل عــلــى يـــد الــنــخــب اإلقــطــاعــيــة املــالــكــة 
لـــــألرض، وفــئــة رجــــال الــصــنــاعــة والـــتـــجـــارة، 
واملــهــنــيــني الــحــضــريــني الــذيــن أســســوا حــزب 
املؤتمر. وفي عام 1916، توّصل حزب املؤتمر 
مـــع رابـــطـــة مــســلــمــي عــمــوم الــهــنــد، املــعــروفــة 
إلى وضع ميثاٍق  اإلسالمية،  العصبة  باسم 
البريطانية،  الحكومة  على  للضغط  لكناو 
من أجل اعتماد نهج أكثر ليبرالية مع الهند، 
ــن الـــصـــالحـــيـــات  ــدا مــ ــزيــ ــنـــود مــ ــهـ ــاء الـ ــ ــــطـ وإعـ
لــتــســيــيــر شـــــؤون بــــالدهــــم. وفــــي عــــام 1919، 
نــفــذت إصـــالحـــات مــونــتــاغــو ـ شــلــمــســفــورد، 
التشريعي  للحكم  بــدايــة  بمثابة  كانت  التي 
املجالس التشريعية، فصار الحق االنتخابي 
ــا. ومـــــا مـــيـــز هـــــذه الـــفـــتـــرة مــن  ــاعــ أكــــثــــر اتــــســ
االستقالل، وجــود شخصياٍت  النضال نحو 
تــاريــخــيــة مــثــل املــهــاتــمــا غــــانــــدي، وتــمــاســك 
النخبة الوطنية، ووضوح الهدف في تحقيق 
االستقالل وتأسيس نظام ليبرالي دستوري.
غاندي،  للمهاتما  الشخصية  للكاريزما  كــان 
والتوافق الوطني العام على تحقيق االستقالل، 
الــــــدور الــرئــيــســي فـــي مــنــع تـــحـــول األصـــــوات 

قوة  إلــى  املــتــطــّرفــة  الهندوسية  والتنظيمات 
سياسية، كحال تنظيم املهاسابها الذي تأسس 
عام 1915، وقدم رؤية هندوسية لتعريف األمة 
الهندية، وتنظيم راشتريا سوايامسيفاك سانغ 

RSS الذي تأسس عام 1925.

ما بعد االستقالل
ترافقت  االستقالل،  على  سابقة  كانت  ألنها 
الــديــمــقــراطــيــة وتــرســخــت بــعــْيــد االســتــقــالل، 
فـــي ظـــل حــكــم حــــزب املـــؤتـــمـــر )الـــكـــونـــغـــرس( 
بــقــيــادة جـــواهـــر الل نـــهـــرو. وتـــركـــزت املهمة 
العالقات  ترتيب  إعـــادة  فــي  للحزب  الــكــبــرى 
االجــتــمــاعــيــة ـ االقــتــصــاديــة ـ الــســيــاســيــة في 
الريف بني النخب اإلقطاعية والفقراء، وهي 
ــم يــنــجــح فـــيـــهـــا، حـــيـــث اضـــطـــر إلـــى  مــهــمــة لــ
بتقسيماتها  املــحــلــيــة  الــنــخــب  مـــع  الــتــعــامــل 
لم يكن مستغربا  العرقية والطبقية. ولذلك، 
أن الديمقراطية في مرحلة ما بعد االستقالل 
رّســــخــــت مـــكـــانـــة الـــنـــخـــب املـــحـــلـــيـــة، وأغــلــقــت 
املهمة  وكانت  الفقراء.  تغيير وضع  إمكانية 
ولنهرو  عــام،  بشكل  للحزب  الثانية  الكبرى 
ــيـــة الــــدولــــة  ــانـ ــلـــمـ ــيــــد عـ ــأكــ ــكـــل خــــــــاص، تــ بـــشـ
العلمانية  وجعل  الــدســتــور،  عبر  وتثبيتها 
فيها  تلوح  مرحلٍة  فــي  للديمقراطية،  تــوأمــا 
ــي، تـــحـــت تــأثــيــر  ــ ــــالمـ بـــــــوادر االنـــشـــقـــاق اإلسـ
املسلمة بزعامة محمد علي جناح.  العصبة 
لــم تكن خــيــارا مرحبا به  العلمانية  أن  ومــع 
عند قوى اجتماعية لدى األغلبية الهندوسية 
للهند  القومية  الهوية  تعريف  تفضل  التي 
مــن منظار ديــنــي، إال أن قــوة الــحــزب وتأثير 
نهرو الكبيرين أّديا إلى فرض العلمانية في 
الدستور وفي املمارسة السياسية للحكومة.
ـــم 

ّ
ـــف نـــهـــرو ســـيـــاســـتـــه الـــعـــلـــمـــانـــيـــة، ونـــظ

ّ
كـــث

ــمـــالت اجــتــمــاعــيــة وســـيـــاســـيـــة فــــي عــمــوم  حـ
ــــالد لـــلـــتـــوعـــيـــة بـــمـــخـــاطـــر ربــــــط الـــوضـــع  ــبـ ــ الـ
السياسي ـ املدني بالهوية الدينية لألغلبية 
ــــوات  ــَجـــح فـــي إخـــمـــاد األصـ الــهــنــدوســيــة، ونـ
التقليدية داخل حزب املؤتمر، أمثال الجبات 
باتيل،  ماليفيا، ســـاردار  مــادان موهان  راي، 
سوايامسيفاك  راشــتــريــا  تنظيم  حظر  وفــي 
سانغ بزعامة ك. ب هــيــدغــوار. ومــع ذلــك، لم 
تعتمد الدولة الصيغة الفرنسية في اإلدماج 
ــد ومـــرّكـــٍب مــن قــومــيــاٍت 

ّ
املــدنــي ملــجــتــمــٍع مــعــق

1962، حيث حصل على نحو 75% من مقاعد 
»اللوك سوبها« )مجلس النواب( في البرملان 
الــوطــنــي، املــكــون أيــضــا مــن مجلس الشيوخ 
)راجيا سابها(. خالل العقدين اللذين أعقبا 
االســـتـــقـــالل، تـــرّســـخـــت الــقــيــم الــديــمــقــراطــيــة 
املــؤســســات،  الــهــنــد، وقــويــت  فــي  والليبرالية 
وحسنت اإلصالحات الدستورية من سلطات 
الــجــهــويــة املنتخبة ومــســاحــة حق  املــجــالــس 
االنــتــخــاب، ونــشــأ جيل لــديــه خــبــرة واقتناع 

باملمارسة الديمقراطية.

أنديرا غاندي
كـــانـــت الــهــنــد عــلــى مـــوعـــد ومـــرحـــلـــة جــديــدة 
مـــع وفــــاة جـــواهـــر الل نــهــرو عــــام 1964، في 
هـــذا الــعــام انــدلــعــت اشــتــبــاكــات طــائــفــيــة بني 
ــنـــدوس واملـــســـلـــمـــني، وفــــي الـــعـــام نــفــســه،  ــهـ الـ
تــأســس الــفــيــشــوا هــنــدو بــاريــشــاد )املــجــلــس 
الــهــنــدوســي الــعــاملــي VHP( الـــذي ســعــى إلــى 
إضـــفـــاء الــصــبــغــة الــهــنــدوســيــة عــلــى الــحــيــاة 
رئاسة  شاستري  بــهــادور  الل  تسلم  العامة. 
الحكومة خلفا لنهرو، لكن وفاته بعد عامني 
دفعت أنديرا غاندي إلى تولي هذا املنصب، 
بتأثير من اسم والدها جواهر الل نهرو، غير 
أن مــرحــلــة الـــهـــدوء الــديــمــقــراطــي والــتــســامــح 
الديني بدأت معها تأخذ شكال آخر، وتهيئ 
الهند.  في  الديني  التطّرف  لنشوء  األرضــيــة 
والدها وتأثيره،  قــوة  إلــى  افتقارها  وبسبب 
ي خطاب 

ّ
مالت غاندي، منذ البداية، إلى تبن

تعريفها  في  الهندوسية  األغلبية  من  قريب 
األمة، فاستبدلت الخطاب العلماني القومي 
ـ طبقي، للحصول على تأييد  بخطاب إثني 

األغلبية الشعبية.
كــانــت انــتــخــابــات عـــام 1967 بــمــثــابــة اإلنـــذار 
الــذي خسر مقاعد كثيرة في  املؤتمر  لحزب 
»اللوك سوبها« )مجلس النواب في البرملان 
الوطني(، على الرغم من احتفاظه بالسلطة. 
 داخــل حزب 

ٌ
وحــدث فــي هــذه الفترة انــشــقــاق

املــؤتــمــر بــني قـــوى يمينية وأخــــرى يــســاريــة 
بزعامة غاندي، واضطّرها هذا النزاع للعودة 
العلمانية،  لــلــحــزب:  التقليدي  الــخــطــاب  إلــى 

اإلصالح االجتماعي، القضاء على الفقر.
ــل االنــــقــــســــام الـــســـيـــاســـي هــــــــذا، ومـــع  ــ ــي ظـ ــ فـ
األزمــة االقتصادية عــام 1973، بــدأت تتشّكل 
قــــوى هــنــدوســيــة مــعــاديــة لـــغـــانـــدي، كــحــركــة 
جــايــابــراكــاش الــتــي تحالفت مــع حــزب جانا 
ســانــغ، املــمــثــل لــألرســتــقــراطــيــة الــهــنــدوســيــة. 
انــدلــع تــمــّرد شعبي فــي واليتي  وفــي 1974، 
غوجارات وبيهار، بتأثير األزمة االقتصادية، 
ازديــاد  ومــع  الهندوسي،  القومي  والــخــطــاب 
ا، لم تكتِف أنديرا غاندي بإعالن  الوضع سوء
ــطـــوارئ فــي الـــبـــالد، بــل أقــدمــت على  حــالــة الـ
والــقــضــاء  جــمــاعــيــة،  اعــتــقــال  عمليات  تنفيذ 
ــة، وقـــمـــع لــلــحــقــوق  ــارضــ ــعــ عـــلـــى أصــــــــوات املــ

املدنية، وفرض رقابة على وسائل اإلعالم.
خسرت غاندي وحزب املؤتمر في انتخابات 
عــــام 1977، فــيــمــا فــــازت فـــي انــتــخــابــات عــام 
الثالثني  مـــدار  على  الــحــزب  لكن فشل   ،1980
ــة اقــــتــــصــــاديــــة فــي  ــلـ ــقـ ــا فـــــي تـــحـــقـــيـــق نـ ــ ــامـ ــ عـ
الــريــف مــن جــهــة، والــعــنــف الـــذي استخدمته 
غـــانـــدي فـــي أثـــنـــاء حــالــة الــــطــــوارئ مـــن جهة 
ثــانــيــة، والــخــطــاب املـــيـــال نــحــو الــهــنــدوســيــة 
مــن جــهــة ثــالــثــة، أّدى هـــذا كــلــه إلـــى تقويض 

الفقراء  من  املكونة  للحزب  الشعبية  القاعدة 
واملسلمني واملنبوذين والنخب في املدن.

ــا جـــانـــاتـــا«  ــيــ ــاراتــ ــهــ ــعــــود حــــــزب »بــ ومــــــع صــ
ــــزب »أكـــالـــي دل«  الــهــنــدوســي املـــتـــطـــّرف، وحـ
السيخي املــتــحــالــف مــعــه، لــجــأت غــانــدي مع 
ــى خــطــب وّد الـــهـــنـــدوس،  ابــنــهــا ســنــجــاي إلــ
ـــت الـــطـــرف عـــن الــســيــاســات الــديــنــيــة ـ 

ّ
وغـــض

الــطــائــفــيــة فـــي بــعــض الــــواليــــات، مــثــل جــامــو 
وكــشــمــيــر والــبــنــجــاب. ولــلــقــضــاء عــلــى حــزب 
 
ً
»أكالي دل«، دبر سنجاي ابن غاندي مؤامرة
ويدعى  املتعصبني،  السيخ  زعــمــاء  أحــد  مــع 
ــذي بـــدأ شـــن هــجــوم  ســانــت بــهــيــنــدرانــوال الــ
لــتــقــويــض شعبيته  ــالـــي دل«  »أكـ قـــوي عــلــى 
بني السيخ، لكن املؤامرة انقلبت على غاندي 
وحـــزب املــؤتــمــر، حــيــث تــحــّول بــهــيــنــدرانــوال 
ــارســــت أقـــســـى أنـــــواع  إلـــــى زعـــيـــم عـــصـــابـــة مــ
الــعــنــف، حــتــى أصــبــح الــوضــع فــي البنجاب 
عام  وفــي منتصف   .1983 عــام  للغاية  سيئا 
على  بالقضاء  الجيش  غــانــدي  أمـــرت   ،1984
بهيندرانوال ومناصريه الذين تحّصنوا في 
من  ونتج  أمريتسار.  بمدينة  الذهبي  املعبد 
العسكرية مقتل نحو 500 شخص،  العملية 
وُدّمــر جــزء من املعبد الــذي يعّد أقــدس بقعٍة 
ــذه الـــحـــادثـــة بــأربــعــة  عــنــد الـــســـيـــخ، وبـــعـــد هــ
أشهر، اغتيلت أنديرا غاندي على يد مرافقها 
من طائفة السيخ في أكتوبر/ تشرين األول 
1984. واســتــمــر راجــيــف غــانــدي، ابــن أنــديــرا 
ــــذي انــتــخــب رئــيــســا لــــلــــوزراء، عــلــى خطى  الـ
الهندوسي،  املجتمع  من  التقّرب  في  والــدتــه 
الــذي  السياسي  الـــذي أوصـــل املجتمع  األمـــر 
 محله املجتمع 

ّ
أقامه نهرو إلى نهايته، ليحل

السياسي اإلثني.
ــاح نــحــو الــهــنــدوســيــة إلــى  ــزيــ ــد أّدى االنــ وقــ
الطائفي، فشهدت مدينة مراد  العنف  زيــادة 
آبــاد عــام 1980 أحـــداث شغب بــني الهندوس 
واملــســلــمــني، وكــذلــك مـــدن بــيــهــار شــريــف عــام 
1981، وأحــمــد آبــاد عــام 1982، ومــيــروت بني 
 ،1984 عـــام  ومــومــبــاي  و1987،   1982 عــامــي 
ودلهي عام 1987، وأيوديا عام 1992، وكلكتا 

عام 1993.

»الهندوتوفا« و»باهاراتيا جاناتا«
على الرغم من وجــود خطاب هندوسي قوي 
هو  من  )هندوتفا:  االجتماعي  املستوى  على 
الهندوسي(، وظهور حركات سياسية ـ دينية 
هــنــدوســيــة راديـــكـــالـــيـــة، إال أنــــه لـــم يـــحـــُدث أن 
تحّولت هذه الحركات إلى قوة سياسية قادرة 
القرن  تسعينيات  نهاية  حتى  الهيمنة  على 
املاضي، عندما نجح حزب »بهاراتيا جاناتا« 
فــي الــوصــول إلــى ســدة الحكم. وفــي 1984 لم 
اللوك سبها ســوى مقعدين،  للحزب في  يكن 
بـــ 85 مقعدا، ومــع حلول  لكنه فــاز عــام 1989 
1991 نــجــح فـــي الــحــصــول عــلــى 119 مــقــعــدا، 
ثــم رفــع الــرقــم إلــى 182 عــام 1998، وفــي 1999 
ى 

ّ
تمّكن مــن الــحــصــول على 182 مــقــعــدا.  تبن

حزب »بهاراتيا جاناتا« سردية »الهندوتفا« 
بــالــكــامــل، والــقــائــمــة عــلــى أن الـــهـــنـــدوس هم 
ــبــــالد، وأن الــثــقــافــة  األغــلــبــيــة املــطــلــقــة فـــي الــ
أن  يجب  اللتان  هما  الهندوسيتني  والهوية 

تسودا في السياسة الداخلية للدولة.
ثــمــة عـــوامـــل عـــديـــدة، فـــي الــصــعــود الــســريــع 
ــاتـــا«، مــنــهــا: تــراجــع  ــانـ لـــحـــزب »بـــهـــاراتـــيـــا جـ
شعبية حـــزب املــؤتــمــر الـــذي كـــان فــي الــوعــي 
حامال  مكوناته،  بمختلف  الهندي  الجمعي 
ــة  ــاديـ ــتـــصـ ــقــــالل والـــتـــنـــمـــيـــة االقـ ــتــ لـــقـــيـــم االســ
والــتــســامــح الـــديـــنـــي؛ ظــهــور مــجــتــمــع مسلم 
ــــوي مـــتـــمـــاســـك، ولــــديــــه قــــاعــــدة اقــتــصــاديــة  قـ
تحقق بفعل العمالة في دول الخليج العربي؛ 
التغيرات االقتصادية في عقدي الثمانينيات 
وتأثيرها  املاضي،  القرن  من  والتسعينيات 
الــســلــبــي عــلــى املــجــتــمــع الــهــنــدوســي الــفــقــيــر؛ 
تــأثــيــر الـــصـــراع بــني الــهــنــد وبــاكــســتــان حــول 
كشمير في تأجيج مشاعر العداء للمسلمني.

كانت واليــة غوجارات عام 2002 على موعد 
مــع انـــدالع موجة عنٍف حـــاّدة ببصمة حزب 
»بــهــاراتــيــا جــانــاتــا« والــتــنــظــيــمــات املرتبطة 
بقضية  عــرف  فيما  باريفار،  سانغ  بجماعة 
معبد أيوديا الهندوسي. وأوقع حجم العنف 
رت سلبا 

ّ
 في عموم الهند أث

ً
في الوالية صدمة

على الــحــزب الـــذي خسر فــي انــتــخــابــات عام 
2004 السلطة. ودفعت هذه الخسارة الحزب 
إلــــى إحــــــداث تــغــيــيــر فـــي خــطــابــه املـــتـــطـــّرف، 
من  وبــدال  ناعمة،  هندوسية  سياسة  فحلت 
تــأجــيــج الــعــنــف، لــجــأ إلـــى تغيير فــي بعض 
تحشيد  مــع  التعليمي  السلك  وفــي  القوانني 
ثقافي للهوية الهندوسية. وخسر الحزب في 
املؤتمر  عــام 2009 لصالح حــزب  انــتــخــابــات 
الذي لم يعد يرتبط بجذوره التاريخية عند 

اآلباء املؤّسسني.
)كاتب وإعالمي سوري(  

الهند نموذجًا
الديمقراطية والعلمانية 

والشعبوية اإلثنية

البنى االجتماعية 
واالقتصادية، 

المغلقة في بنيتها، 
جعلت التمثيل 

السياسي محكومًا من 
النخب األرستقراطية

البنى االجتماعية 
واالقتصادية في 
المحليات الهندية 

المغرقة في الفقر 
تشّكل عامًال مهمًا 

في إضعاف الخطاب 
العلماني والممارسة 

الديمقراطية

الهنــد واحدة من أهــم التجارب المحيّرة في مســألة الديمقراطية في العالــم، من حيث امتالكها شــروط الديمقراطية في 
االنتخابات الحرة والبرلمان والقضاء..، مقابل مقومات نابذة لها، مثل الصراع اإلثني والطقوس الدينية التي تتجلّى في السياسة 
العامة أحيانا. كيف يمكن حل هذه التناقضات؟ هنا قراءة في التجربة الهندية واحتماالتها المســتقبلية بعد تصاعد التطرف 

الهندوسي وتزايده

)Getty( 2022/6/12 يجمع أطفال األحياء الفقيرة مياه الشرب من تسّرب أنابيب المياه في مدينة غازي آباد شرق العاصمة دلهي في

على  الحفاظ  أرادت  التي  النخب  ديمقراطية  هي  الهند  ديمقراطية 
وعلى  اإلثني،  المجتمعي  واالنفصال  والمراتب  الطبقات  مجتمع 
هذه  احترام  أعاق  وقد  الفقراء،  حساب  على  االقتصادية  المصالح 
للنمو  الــمــوارد  حشد  على  الهندية  الديمقراطية  قــدرة  المصالح 
من  التاريخي  الفقر  ثقل  استمرار  ومع  والديمقراطي.  االقتصادي 
الهندوسية من  الهوية  »البهاراتيا جاناتا« في تسييس  جهة، وسياسة 
أية  في  ينفجر  قد  خامد  بركان  على  اليوم  الهند  تقف  ثانية،  جهة 
لحظة، مع قبول فئات من الهندوس استخدام العنف الديني وتبريره.

ديمقراطية النخب
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وإثـــنـــيـــاٍت وعـــرقـــيـــاٍت ولـــغـــاٍت مــتــبــعــثــرة، بل 
ــة، تقف  ــاديـ ــيـ اعـــتـــمـــدت مـــقـــاربـــة عــلــمــانــيــة حـ
الــدولــة فيها بــعــيــدة عــن كــل األديـــــان. ولــذلــك 
بـــقـــي الـــتـــفـــاعـــل مــــا قـــبـــل الـــوطـــنـــي قـــائـــمـــا فــي 
على  الــدولــة  دور  واقتصر  الهندي،  املجتمع 

منع االقتتال الديني.
لــم تــوجــد فــي مرحلة مــا بعد االســتــقــالل أية 
قوة قادرة على مزاحمة حزب املؤتمر ونهرو، 
ــا مـــن خــــالل االنـــتـــصـــارات  ــك واضـــحـ ــدا ذلــ ــ وبـ
ـ  ـ 1957  فـــي عـــام 1951  لــلــحــزب  االنــتــخــابــيــة 
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النص الكامل 
على الموقع األلكتروني



أوسع مداركي 
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منوعات

بــــدأ الــمــوســيــقــي الـــمـــصـــري شـــادي 
ــع فــرقــة  ــؤنـــس، مــــشــــواره الــفــنــي مـ مـ
ثــم  ــــام 2005،  عـ فــــي  »إســـكـــنـــدريـــال« 
غادرها لتأسيس فرقة »حكايات« في 2009. 
إلــى جــانــب عمله فــي الفرقتين، لــّحــن أعــمــااًل 
لـــعـــدد مــــن الـــمـــطـــربـــيـــن، مـــثـــل عـــلـــي الـــحـــجـــار، 
ومحمد محسن، ومدحت صالح. أسماء تقدم 

 من الغناء يحرص مؤنس عليه.
ً
نموذجا

بعدها، انتقل مؤنس إلى تأليف الموسيقى 
الدرامية، مثل  التصويرية لعدد من األعمال 
»جمع ســالــم«، و«الــفــتــوة«، و«جــزيــرة غمام«. 
ــه فــــي هـــــذا الــــمــــجــــال، لــكــن  ــالـ ــمـ ورغــــــم قـــلـــة أعـ

نجاحها، كما حصل مع »جزيرة غمام« الذي 
عــرض فــي شهر رمــضــان الــمــاضــي؛ نــّبــه إلى 
اسم جديد، قادر على تقديم أعمال موسيقية 
تراجع  وإن  المصرية،  الــدرامــا  ميزت  طالما 
مــســتــوى مــا قــدمــتــه خـــالل الــفــتــرة الــمــاضــيــة. 
حول تجربته الفنية، التقت »العربي الجديد« 

الفنان المصري.

¶ البداية كانت من »إسكندريال«. ما الذي قدمته لك؟
دفــعــتــنــي »إســكــنــدريــال« إلـــى الــتــعــرف أكثر 
ــــش والــشــيــخ إمـــام،  عــلــى أعـــمـــال ســيــد درويـ
على هذه النوعية من الموسيقى التعبيرية 

كما  الكلمة،  عــن  بالتعبير  أكثر  تهتم  التي 
أتاحت لي نوعية من الفن يهتم طول الوقت 
بااللتحام مع قضايا الناس، والواقع الذي 

يحيونه.

¶ أســســت بــعــد ذلـــك فــرقــتــك »حـــكـــايـــات«. مــا الــذي 
 مع »إسكندريال«؟

ً
أتاحته لك ولم يكن ممكنا

في »إسكندريال« كانت السياسة غالبة على 
الفرقة »زنقنا« في  أن جمهور  األغــانــي، كما 
قدمناها  التي  األغاني  المساحة، حتى  هذه 
نحن كانت محكومة بهذا المزاج. لهذا، كانت 
 
ً
»حكايات« ضرورية ألنها أتاحت لي تنوعا

إلــى جانب  »إسكندريال«.  مع   
ً
يكن ممكنا لم 

أن األخيرة اقتصرت آالتها الموسيقية على 
األعــواد، إضافة إلى البيانو واإليقاع، بينما 
أدخلت في »حكايات« آالت أخرى، مثل الناي 

واألكوروديون والكمان.

¶ في أحاديث سابقة، أكدت على تمّسكك بمصرية 
الموسيقى. ما الذي يجعل موسيقى شادي مؤنس 
المصرية  األغنية  الــيــوم  يقدم  ومــن  مصرية؟  أكثر 

بحسب رأيك؟
وآالت  هــويــة موسيقية  نمتلك  أنــنــا  أتــصــور 
تعبر عــنــهــا، وأنـــا حــريــص عــلــى تــقــديــم ذلــك، 

حــتــى عــنــدمــا أســتــعــمــل فـــي بــعــض األحـــيـــان 
ــثـــل الــتــانــغــو  قــــوالــــب مـــوســـيـــقـــيـــة غــــربــــيــــة، مـ
القوالب  أحـــرص على تقديم هــذه  والــفــالــس. 
ــة، فــي  ــريــ ــــن خــــــالل جـــمـــل مـــوســـيـــقـــيـــة مــــصــ مـ
الغربية  الموسيقية  القوالب  لدمج  محاولة 

مع آالتنا الشرقية وجملنا المصرية.
ــقــــدم األغــــنــــيــــة الـــمـــصـــريـــة،  ــمـــن يــ بـــالـــنـــســـبـــة لـ
هــنــاك أســمــاء مــثــل شــيــريــن، وعــلــي الــحــجــار، 
وأنـــغـــام، ومـــدحـــت صـــالـــح. أعــتــقــد أن لديهم 
الــغــنــاء، وستجد في  هــويــة حتى فــي طريقة 
ألبوماتهم أكثر من أغنية »شبهنا مش كلها 
شبه الــخــواجــة«، وربــمــا هناك مــحــاوالت من 

أغنية  تقف عند عتبة  لكن  آخــريــن،  مطربين 
ضمن عشرات.

ــدرك أنــك  ¶ مـــن يــســتــمــع إلـــى مــوســيــقــى أغــانــيــك، يــ
تتحرك في مساحة واسعة ومتنوعة. هل يأتي ذلك 

بدافع التجريب واالستكشاف؟
 مــا أصــنــع الموسيقى الــتــي أحــبــهــا. ال 

ً
دائــمــا

 في ما يتطلبه السوق أو ما يضعه 
ً
أفكر أبدا

لالنتشار. وفي سبيل  من معايير وضوابط 
توسيع  على  أعمل  الغواية،  أو  الهواية  هــذه 
مداركي الموسيقية عن طريق سماع مختلف 
ــــواع الــمــوســيــقــى، مـــن كــافــة أنـــحـــاء الــعــالــم،  أنـ
 
ً
فــلــدي يقين أن الــلــه منح كــل واحـــد منا قــدرا
 من الموهبة. وبعد وقت، طال أم قصر، 

ً
معينا

سيستنفد هذا القدر وتكرر نفسك، لذلك ال بد 
من العمل على توسعة المدارك. وفي مجالنا، 
 عـــبـــر ســـمـــاع كــــل أنـــــواع 

ً
يـــكـــون ذلـــــك مـــمـــكـــنـــا

عرضة  ــف 
ّ
الــمــؤل يصبح  حينها  الموسيقى، 

أكــثــر لــإلــهــام. ورغــــم تــنــوع مــا أقـــدمـــه، لكني 
مــعــنــي فــقــط بــالــمــوســيــقــى الــمــقــنــعــة لــــي، وال 
أشــغــل نفسي بــأي شــيء آخـــر، مثل تصنيف 

الموسيقى.

¶ بعد قرابة 13 سنة من تأسيس »حكايات«. هل 
حقق المشروع ما يرضيك؟

ــرق الــمــســتــقــلــة  ــفــ ــق تــمــنــع الــ ــوائــ ال، هـــنـــاك عــ
 من االنتشار، أهمها بالطبع العوائق 

ً
عموما

أقدمها  التي  الموسيقى  فنوعية  اإلنتاجية؛ 
ــــى آالت كـــثـــيـــرة، وبــالــتــبــعــيــة إلـــى  تـــحـــتـــاج إلـ
؛ فــأنــا 

ً
إنــــتــــاج ضـــخـــم. وألنــــــه لـــيـــس مــــتــــوفــــرا

مضطر، من أجل خفض التكلفة، إلى تقليص 
ــــب فـــي أن تــكــون  الــمــوســيــقــيــيــن، ألنــــي ال أرغـ
. ولــــو وصــلــت 

ً
ـــ 1000 جــنــيــه مـــثـــال الـــتـــذكـــرة بـ

إلــى هــذا الــرقــم لــن يشتريها أحــد، بالتالي ال 
والتكلفة  الموسيقيين  عـــدد  مــوازنــة  مــن  بــد 
بشكل عام مع سعر التذكرة. ومع ذلك، هذا ال 
يعفيني من أعباء مادية أتحملها عند إقامة 
ــاح حتى  ــ الــحــفــالت، فـــاألمـــر ال يــحــقــق أي أربـ
االنتباه  مــع  بالجمهور،  المسرح  امــتــالء  مــع 
إلى أن تقليص عدد الموسيقيين يؤثر على 
أو  للموسيقي  وبالنسبة  الموسيقى.  جــودة 

أجــور مرتفعة  الــعــازف، أصبح يحصل على 
لعمل  استقدامه  وبالتالي  الخليج،  في   

ً
جــدا

، من أجــل إخــراج العمل 
ً
خمس بــروفــات مثال

. لهذا، أضطر إلى 
ً
بصورة جيدة، ليس متاحا

أن أكتفي ببروفتين. إلى جانب هذه األمور، 
ــاكــــن الــمــتــاحــة   مـــحـــدوديـــة األمــ

ً
هـــنـــاك أيـــضـــا

للفرق، وعدم وجود »سبونسر« )راع(. ورغم 
هذه األعباء، إال أنني أحب المسرح وأجواءه 
والبروفات والتفاعل مع الجمهور. لكن طبعا 
بلوغ  قــادر على  الموانع جعلتني غير  هــذه 

مستوى أو انتشار أتمناه.

األعمال  لعدد من  التصويرية  الموسيقى  قدمت   ¶
الدرامية. ما الصعوبات التي واجهتها لدى انتقالك 
من التلحين إلى التأليف الموسيقي؟ وإلى أي مدى 

اختلف األمر؟
فــــي مـــقـــدمـــة الـــصـــعـــوبـــات الـــتـــي واجــهــتــنــي، 
أكاديمية،  دراســـة  الموسيقى  أدرس  لــم  أنــي 
ــي تـــخـــصـــصـــي، ولــــــدى وضـــع  فـــالـــهـــنـــدســـة هــ
بالعديد  مطالب  أنــت  تــصــويــريــة،  موسيقى 
مــن األمــــور الــفــنــيــة. »ده مــش لــحــن هتسجله 
ــمـــشـــي«. ال بـــد من  عــلــى الـــعـــود وتــســيــبــه وتـ
وضـــع الــهــارمــونــي و«الــكــونــتــربــويــنــت«. كما 
عليك أن تعرف كيف سيجري تنفيذ الجملة 

الموسيقية وبأي آالت.
ــتــــوة«، ســاعــدنــي  ــفــ »الــ األول،  مــســلــســلــي  فـــي 
صــديــقــي مــهــنــدس الـــصـــوت والـــمـــوزع رفــيــق 
ــارج مصر  ــدأت الـــدراســـة خــ عـــدلـــي، بــعــدهــا بــ
لتعليمي  مــدرســيــن  وأحـــضـــرت  اليــــن(،  )أون 
األوركــســتــرا والــهــارمــونــي، واســتــطــعــت بعد 
سنتين من الدراسة أن أوزع وأكتب في »جزيرة 
لذلك  و«الكونتربوينت«.  الهارموني  غمام« 
حرية  منحتني  ألنــهــا  بالتجربة،  سعيد  أنــا 

أكبر في صناعة الموسيقى التي أحبها.

ــا، رغــم  ــدرامـ ¶ هــنــاك اتــفــاق عــلــى أن أعــمــالــك فــي الـ
الموسيقى  في  افتقدناها  مكانة  استعادت  قلتها، 
 مع مسلسل »جزيرة غمام«. 

ً
التصويرية، خصوصا

ما الذي حققه لك هذا المجال في المقابل؟
حــقــق لــي الــكــثــيــر، أي فــنــان فــي حــاجــة إلــى 
 في 

ً
التقدير المعنوي. كان عملي محصورا

القريبين من  المغنين  السابق في عدد من 
نوعية الموسيقى التي أقدمها. لكن األغنية، 
حتى مع نجاحها، ال مجال للمقارنة بينها 
ناجح.  لعمل  التصويرية  الموسيقى  وبين 
فنهاك 100 مليون يسمعونها، لذلك أعتبر 
ــوم إلـــــى مـــرحـــلـــة جـــديـــدة  ــيــ أنـــنـــي دخـــلـــت الــ
فالجميع يتنظر  أكبر،  المسؤولية  وأمست 

ما ستقدمه.

عّمار فراس

»أليكسا«،  أن  أخــيــرًا،  ــازون،  أمــ أعلنت شــركــة 
بـــهـــا، سيمنحنا  الـــخـــاص  املــســاعــد  الــجــهــاز 
الـــــقـــــدرة عـــلـــى مـــخـــاطـــبـــة املـــــوتـــــى. بـــالـــطـــبـــع، 
فاملقصود  العجائبّية؛  بهذه  ليس  املوضوع 
ــة املـــــوتـــــى« هــــو إمـــكـــانـــّيـــة جــعــل  ــبـ ـــ«مـــخـــاطـ بـ
»ألـــيـــكـــســـا« قــــــادرة عــلــى مـــحـــاكـــاة صــــوت أي 
شــخــص مــيــت بــمــجــرد االســتــمــاع إلــيــه وهــو 

يتحدث ألقل من دقيقة.
الحجة وراء ذلك، أن كثيرين فقدوا أحباءهم 
ــا. وبـــهـــذا األســـلـــوب،  خــــالل جــائــحــة كــــورونــ
ــراهـــم وحــضــورهــم  يــمــكــن الــحــفــاظ عــلــى ذكـ
 أن يــبــقــى من 

ً
بــيــنــنــا. لـــكـــن، هـــل نـــريـــد فـــعـــال

قضوا وغــادروا هذا العالم، بيننا؟ واألهــم: 
ملـــــاذا الــتــركــيــز عــلــى املـــوتـــى فـــقـــط؟ إن كــان 
بإمكانها محاكاة صــوت أي شخص، لم ال 

نختار نحن صوت من نحب أو نكره؟ 
ــة عــــن كــــل الـــتـــســـاؤالت  ــ ــابـ ــ لــــن نــــحــــاول اإلجـ
السابقة، بل سنركز على املوتى وأصواتهم. 
فــفــي اســتــعــادتــهــم، وحـــضـــور طــيــفــهــم عبر 
الصوت، نوع من تعليق الحداد، خصوصا 
ــلــــمــــات، تـــخـــلـــق حـــضـــورًا  أن الــــصــــوت والــــكــ
مستمرًا في حياتنا، فعادة ما يتصف املوتى 
بــأنــهــم صــامــتــون )عــلــى شــعــريــة الــعــبــارة(، 
نقرأ آثارهم، وكلماتهم، وتسجيالت قديمة 

ينطقون بها.
أحــيــاء، ال  لكن، في حالة »أليكسا«، هم شبه 
نسمع فــقــط أصــواتــهــم، بــل نــحــدثــهــم، نطلب 
مــنــهــم أمـــــورًا، ونــتــفــاعــل مــعــهــم، مــا قــد يهدد 
الــحــداد على من رحــلــوا، والتسليم بغيابهم 
ــزءًا مـــن تــعــافــيــنــا من  ــ ــــذي يــعــتــبــر جـ الــكــلــي الـ
ــا فــــي حـــضـــور الـــصـــوت،  ــ صـــدمـــة مـــوتـــهـــم. أمـ
فنحن أمام شأن شيكسبيري. قد تكون هذه 
مــبــالــغــة، لــكــن هـــل مـــن املــعــقــول أن نــحــيــا مع 

أطياف من رحلوا؟ أن نحدثهم ويحدثونا؟ 
ــهـــذه  ــاوف أخـــــــــرى مــــرتــــبــــطــــة بـ ــ ــخــ ــ ــاك مــ ــ ــنـ ــ هـ
ــــوات  الــتــكــنــولــوجــيــا، تـــرتـــبـــط بـــاأللـــفـــة. أصـ
معروفة،  والحواسيب  االصطناعي  الــذكــاء 
االنسيابية  يمتلك  ال  كالمها  نصدقها،  ال 
الــكــافــيــة لـــ«نــصــدقــه«. لــكــن، مـــاذا لــو أنتجت 
هــذه التكنولوجيا صــوتــا نــعــرفــه؟ مـــاذا لو 
أخ،  أم،  أب،  أتقنت نطق كلمات مــن رحــلــوا؛ 
حــبــيــب، حــبــيــبــة، صـــديـــق... إلــــخ. نــســأل عن 
األمـــر كــونــه مــثــيــرًا للقشعريرة. نــاهــيــك عن 
يتحول صوت  أن  أيمكن  مبتذل.  أيضا  أنــه 
من مات إلى وسيلة لشراء البقالة وتحميل 

املوسيقى والكتب؟ 
هناك نوع من التسليع ال يمكن تجاهله في 
هذه التقنية، وكأن »أمازون«، الشركة العابرة 

عــالقــاتــه بــنــجــوم الــغــنــاء فـــي الــعــالــم الــعــربــي. 
ويسعى، باالتفاق مع شركة روتانا، إلى إقناع 
مــجــمــوعــة مـــن الــفــنــانــني الــخــلــيــجــيــني، الــذيــن 
إبان تحذيرات حكوماتهم من  لبنان  قاطعوا 
ــيـــروت. كــمــا يــعــمــل جــاهــدًا  عــــدم الــســفــر إلــــى بـ
مـــن أجـــل عــــودة نــشــاط وفــعــالــيــات هــــؤالء في 
الــعــاصــمــة الــلــبــنــانــيــة، بــعــدمــا تـــولـــى الــرجــل 
لــســنــوات تــنــظــيــم حـــفـــالت املــغــنــي الــســعــودي 
مــحــمــد عـــبـــده، ومـــواطـــنـــه رابـــــح صـــقـــر. وهـــذا 
السياح  أو  املغتربني  عـــودة  فــي  مــا سيساهم 
الخليجيني إلى لبنان. ال يمكن فصل املشهد 
الــغــنــائــي فــي لــبــنــان عــن الــواقــع الـــذي يعيشه 
اللبنانيون. لكن محاوالت كثيرة تأتي لتقول 
إن الحفالت يجب أن تظل قائمة، وهذا ما أعلن 
عنه أخيرًا، عبر عــودة مهرجان »بيت الدين« 

بيروت ـ إبراهيم علي

فــي 22 مـــايـــو/أيـــار املـــاضـــي، أعــلــن املوسيقي 
الــرحــبــانــي عــن تنظيم حــفــل للمغنية  أســامــة 
هــبــة طــوجــي، فــي بـــيـــروت، بــعــد قــرابــة عامني 
الــنــشــاطــات والــفــعــالــيــات الثقافية  مــن غــيــاب 
والــغــنــائــيــة عــن الــعــاصــمــة الــلــبــنــانــيــة، بسبب 
الــوضــع االقــتــصــادي املــتــعــثــر، وعــــدم نهوض 
ــام بــعــد انـــفـــجـــار الــــرابــــع من  ــيـــروت بــشــكــل تــ بـ

أغسطس/أغسطس 2020. 
قال أسامة الرحباني إن الدعوة إلى املهرجان 
مجانية، وكذلك شــددت طوجي على الدخول 
املــجــانــي لــلــحــفــل، بــهــدف جـــذب أكــبــر عـــدد من 
تجارية  مؤسسات  تولت  حني  في  الجمهور، 
يوليو/تموز  منتصف  الحفل.  نفقات  عربية 
الـــحـــالـــي، تــســتــعــيــد بـــيـــروت مــشــهــد الــحــفــالت 
للمرة األولى بعد عامني. هذا ما أعلنه املتعهد 
اللبناني األسترالي ميشيل حايك، في  الفني 
تنظيمه لــحــفــل كــبــيــر لــلــفــنــان كــاظــم الــســاهــر، 
يـــقـــام عــلــى واجـــهـــة بـــيـــروت الـــبـــحـــريـــة، وســط 
املــديــنــة الــتــجــاري. تــتــراوح أســعــار البطاقات 
حــايــك  يــجــهــد  أمـــيـــركـــي.  دوالر  و100   80 بـــني 
نفسه لعودة املشهد الفني اللبناني من خالل 

لحقوق  املنتهكة  ضريبيا،  تهربة 
ُ
امل للقارات، 

العمال، تريد االستثمار في املوت، وذكرياتنا 
حــــول مـــن رحـــلـــوا ومــــا نــمــتــلــكــه مـــن آثـــــار؛ أي 
ــام، لـــم تــعــد صــالــحــة لــالســتــخــدام  بــيــانــات خــ
نظريا. إال أنه مع هذه التكنولوجيا، يصبح 
املـــوتـــى أنــفــســهــم »ســـلـــعـــة«، بـــاإلمـــكـــان إعــــادة 
تعليبها وبــيــعــهــا لـــنـــا.  نــعــود إلـــى الـــحـــداد، 

كون األمر حاليا ينتمي إلى الخيال العلمي. 
لكننا لــم نــصــل بــعــد إلـــى تــلــك الــلــحــظــة، تلك 
ــــوت قـــدرتـــه عــلــى الــنــفــي  الـــتـــي يــفــقــد فــيــهــا املـ
الكلّي ملن رحلوا، ما يفتح املجال أمام العديد 
مـــن الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات، الـــتـــي يــمــكــن وصــفــهــا 
بــدايــة بـــ«الــســيــئــة«، إن لــم نـــرد املــبــالــغــة. مــاذا 
لو استعاد أحدهم صوت قاتل؟ أو متحرش 
إلى  التقنية  لــو تحولت هــذه  مـــاذا  بــأطــفــال؟ 
مــســاحــة الســتــعــادة أولــئــك الــذيــن ال نــريــد أن 
نــتــذكــرهــم... بــهــذا نــحــن أمــــام ســيــنــاريــوهــات 
المتناهية في ما يخص هذه امليزة الجديدة، 
وال نــعــلــم كـــيـــف ســيــتــم ضــبــطــهــا والــتــحــكــم 

بكيفية إنتاج األصوات عبرها. 
اإلنسانية،  الكرامة  ســؤال بخصوص  هناك 
ــا زالـــــت مــســألــة  إذ يـــبـــدو أن حـــرمـــة املـــيـــت مـ
وفقه هذه  الــذي ستعمل  فاألسلوب  معلقة؛ 

امليزة قائم على الحوار، أي لن يتم استعادة 
تسجيالت سابقة، بل توليد جمل وأصوات 
ــدة، بــالــتــالــي خــــزان جــديــد مـــن الــجــمــل  ــديـ جـ
ــفــــردات. لـــن نــتــبــنــى املــقــاربــة الــتــي تــقــول  واملــ
الــواعــي بذاته قريب  الــذكــاء االصطناعي  إن 
»الـــــوالدة«، لكن مـــاذا لــو حــذف أحــدهــم هذه 
؟ 

ً
التسجيالت أو األصوات، هل سُيعتبر قاتال

ألن يشكل الصوت الجديد ارتباطا عاطفيا 
 »ألــيــكــســا« 

ً
مــا مــع مــن يستمع إلــيــه، جــاعــال

تتحول إلى فرد؟ األهم، أليست حرمة املوتى 
وفاتهم،  بعد  بهم  »التحكم«  منع  أساسها 
ــقــــول إن اســـتـــخـــدام  بـــالـــتـــالـــي، هــــل يــمــكــن الــ
أصواتهم انتهاك لحرمة أجسادهم؟ واألهم، 
ــاك بـــعـــض األصــــــــوات املــحــمــيــة بــحــقــوق  ــنـ هـ
أم  التعامل معها؟  هــذه كيف سيتم  امللكّية، 

هي مباحة للجميع؟

إلـــى عـــهـــده. وبــحــســب املــعــلــومــات، فـــإن كــاظــم 
 هذه السنة، بعدما كان 

ً
الساهر سيحيي حفال

نجم مسرح املهرجان ألكثر من 30 عاما.
بــــدورهــــا، أعــلــنــت املــغــنــيــة الــلــبــنــانــيــة مــيــريــام 
ــرام«،  ــ ــغـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــلــــى »إنـ ــــني عــ ــومـ ــ ــل يـ ــبــ فـــــــــــارس، قــ
تــحــضــيــراتــهــا إلحـــيـــاء حــفــل كــبــيــر فـــي مدينة 
ضهور شوير. وشددت ميريام فارس على أن 
الدعوة مجانية ومفتوحة للجميع. ودعت كل 
منتصف  هناك  ملالقاتها  الفيديو  شاهد  مــن 

الشهر الحالي.
على  تترتب  أن  املفترض  النتائج  انتظار  في 
مثل هذه الفعاليات في فترة الصيف، يحاول 
مــجــمــوعــة مــــن املـــغـــنـــني الــلــبــنــانــيــني الـــدخـــول 
ضمن منظومة ما تيسر من مهرجانات. لكن 
بعضهم يصرون على األجر، من دون مراعاة 
لـــألحـــداث وتــداعــيــات االنــهــيــار الــــذي تشهده 
الــبــالد. لــكــن كــل ذلـــك يبقى أيــضــا رهــيــنــة بيد 
الـــجـــمـــهـــور، وإن كــــان مــهــتــمــا بــحــضــور حفل 
املهرجانات  بعض  كانت  ذاك.  أو  الفنان  هــذا 
في  الــخــاص  برنامجها  عــن  أعلنت  اللبنانية 
لــبــنــان، لتستضيف فــرقــا عــاملــيــة ومــغــنــني من 
لبنان، مثل مهرجان بعلبك الذي يبدأ نشاطه 

في العاشر من الحالي.

حفالت غنائية في لبنان بدعوة عامة

عروض ُمنتظرة على 
خشبة عيد األضحى

»أليكسا« التي ستجعل الحداد أبديًا

شادي 
مؤنس

فنون وكوكتيل

رصد

مقابلة

وقفةمسرح

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

اتضحت، أخيرًا، خريطة األعمال املسرحية املصرية، املقرر عرضها ضمن موسم عيد 
املــوســم، »مانجا هــنــدي«؛ إذ  التي تعرض خــالل  األضــحــى. مــن املسرحيات الجديدة 
املــســرح فــي مصر.  التونسية داريـــن حــداد للوقوف على خشبة  تشهد عــودة املمثلة 
وشــاركــت حـــداد فــي عــام 2019 بعمل يحمل عــنــوان »لغبطيطة«، وهــو أحــد عــروض 
الــشــرقــاوي،  جــالل  على خشبة  املــقــرر عرضها  املسرحية  مــصــر«.  »مــســرح  مسرحية 
يشارك في بطولتها كل من املمثلني أحمد سالمة، وياسر الطوبجي، وحمدي الوزير، 
الفواصل على  العوضي، ويعتمد في بعض  أيمن  تأليف  العمل من  ومحمود عــزب. 
تقنية الهولوغرام، وإخراج حسام الدين مصطفى، وتدور أحداثها في إطار كوميدي 
عرض كذلك املسرحية الجديدة، »مسرح كوم«. يؤدي بطولتها املمثل 

ُ
استعراضي. ت

أحــمــد ســالمــة، ويــخــرجــهــا أحــمــد كــامــل. وبــعــد الــنــجــاح الــكــبــيــر الــــذي حــقــقــه الــعــرض 
أيـــام عيد  ثــانــي  الــقــومــي، سيعود للعرض  املــســرح  املسرحي »الــحــفــيــد«، على خشبة 
األضــحــى. العمل يــشــارك فــي بطولته كــل مــن املمثلني لــوســي، وتــامــر فــرج، ونــورهــان 
شــعــيــب، والــقــصــة مــن تــألــيــف األديــــب عــبــد الحميد جـــودة الــســحــار، وإخــــراج يوسف 
املــنــصــور. وتـــدور أحـــداث املسرحية حــول سيطرة كــالم الــنــاس على حــريــة اإلنــســان 
واختياراته. يتضح ذلك من خالل شخصية زينب وأوالدها، الذين يعتبرون نموذًجا 
يناقش  هــذا.  يومنا  وحتى  الثمانينيات  من  وتحوالته  املصري  املجتمع  يمثل  حًيا 
العرض القضية في إطار كوميدي اجتماعي ساخر. ويستمر عرض مسرحية »سيد 
درويـــش« خــالل أيــام عيد األضــحــى، وذلــك على خشبة مسرح الــبــالــون، بعد النجاح 
املمثلني  الــذي حققته في موسمها األخير. املسرحية من بطولة  الكبير  الجماهيري 
ميدو عادل، ولقاء سويدان، وسيد جبر، ورشا سامي، وعالء الحريري، ومحمد عنتر، 
وماهر عبيد، وإخراج أشرف عزب. وبداية من ثاني أيام العيد، يبدأ عرض مسرحية 
»الجميلة والوحش«، على خشبة املسرح القومي. العمل من بطولة مروة عبد املنعم، 

وعادل الكومي، وسيد جبر، تأليف وأشعار ناصر محمود، وإخراج محمود حسن.

ضمن أعمال درامية عدة ُعرضت في رمضان الماضي، حظي مسلسل »جزيرة غمام« بشعبية 
كبيرة، ليس فقط إلعجاب الجمهور بالحكاية والممثلين، وإنما بفضل الموسيقى التصويرية. 

وضع الموسيقى للعمل الدرامي الموسيقي شادي مؤنس. هنا، حديث معه، حول تجربته 
التي بدأت مع فرقة »إسكندريال«، ثم تأسيسه لفرقة »حكايات«، وخوضه تجربة التأليف للدراما

خطة آلثار العراق

أعــلــنــت وزارة الــســيــاحــة الــعــراقــيــة، 
أخـــيـــرًا، عــن خــطــة لــحــمــايــة املــواقــع 
ــــني  ــأمــ ــ األثـــــــــريـــــــــة فــــــــي الــــــــبــــــــالد وتــ
ــثـــات الـــتـــنـــقـــيـــب املــحــلــيــة  ــعـ ــمـــل بـ عـ
واألجنبية، في خطوة جاءت على 
أثر سيطرة جماعات متنفذة على 
 
ً
أثـــريـــة، فضال أراض تــضــم مــواقــع 

عــن تــجــاوزات املــواطــنــني. لــم تسلم 
اآلثار في العراق من تبعات الوضع 
املــواقــع  تعرضت  إذ  املستقر،  غير 
منظمة  تخريبية  لحمالت  األثرية 
وأعـــمـــال ســرقــة وتــهــريــب مـــا زالـــت 
 عـــن الـــتـــجـــاوزات 

ً
مــســتــمــرة، فــضــال

املــنــظــمــة مـــن قــبــل جـــهـــات مــتــنــفــذة 
مساحات  على  سيطرتها  فرضت 

تضم مواقع أثرية.
وتـــســـعـــى الـــجـــهـــات املـــســـؤولـــة فــي 
لحماية  تنفيذ خطط  إلــى  الــعــراق 
الجهود  بالتوازي مع  البالد،  آثــار 
التي تبذل الستعادة القطع األثرية 
املهربة منذ عام 2003. ووفقا ملدير 
عام الهيئة العامة لآلثار والتراث، 
 »هــنــاك مــا يقارب 

ّ
ليث مجيد، فــإن

ــــري فـــي الـــعـــراق،  20 ألــــف مـــوقـــع أثـ
ــداد ســتــزيــد فــي حـــال اكتمل  ــ واألعــ

املسح للمواقع األثرية«.

آلن: فيلم أخير

آلن  قال املخرج السينمائي وودي 
)الـــصـــورة( الـــذي واجـــه ردود فعل 
غاضبة في هوليوود بسبب مزاعم 
بالتبني،  ابنته  اعتداء جنسي من 
الثالثاء، إنه سيصور فيلما جديدًا 
في باريس هــذا الخريف، وإنــه قد 
ــه. وتــــحــــدث آلـــن  ــر أفــــالمــ ــ يـــكـــون آخـ
املمثل  مــع  مقابلة  فــي  عــامــا(،   86(
أليك بالدوين، عن مسيرته وكتابه 
وهو  الجاذبية«،  »انــعــدام  الجديد 

مجموعة مقاالت فكاهية.
ــــن صـــنـــاعـــة األفــــــــالم:  وقــــــــال آلــــــن عـ
»اختفى الكثير من اإلثــارة. عندما 
كنت أصنع الفيلم، كان ُيعرض في 
السينما في أنحاء البالد كافة. أما 
اآلن، فأنت تصنع الفيلم، وتحصل 
إحــدى  فــي  على أسبوعني لعرضه 
أسابيع  ستة  ربــمــا  السينما،  دور 
مباشرة  ينتقل  أن  قــبــل  أربــعــة،  أو 
إلى البث عبر اإلنترنت أو لخدمات 
املــشــاهــدة«. وأضــاف:  الدفع مقابل 

»األمر ليس ممتعا بالنسبة لي«.
آلــن تفاصيل عــن فيلمه  ولــم يذكر 
الــذي سيكون الخمسني في  املقبل 
مــســيــرتــه. ونــفــى آلـــن، الــحــائــز على 
جائزة أوسكار أربع مرات ومخرج 
فيلم »آني هول«، مرارًا االتهام بأنه 
تـــحـــرش بــابــنــتــه بــالــتــبــنــي، ديـــالن 

فارو، عام 1992.

130 سنة

ســيــد  ســـنـــة   130« ــوان  ــنـــ عـــ تـــحـــت 
درويــــــش«، يــقــيــم »مـــتـــرو املــديــنــة«، 
في بيروت، عرضا يوم الثامن من 
الــحــالــي، يغني فيه  يــولــيــو/تــمــوز 
كل من ساندي شمعون )الصورة( 
األحمدية  ــاد  وزيـ فــايــد  وياسمينا 
ــنــــداري، أعـــمـــااًل لــلــفــنــان  وفـــــراس عــ
املـــصـــري الــــراحــــل، ســيــد درويـــــش، 
الــذي مــّرت 130 عاما على ميالده. 
ــّرة  ــ ــــرض نـــفـــســـه، مـ ــعـ ــ م الـ ــدَّ ــ ــقـ ــ ــُيـ ــ وسـ
الثامن والعشرين من  أخــرى، يــوم 

الشهر الحالي.

أخبار

)Getty / تجهيز فني بعنوان »عصر الدهشة« )لورانس سميولُنغ

دعت ميريام 
فارس إلى 
حضور حفل 
مجاني ُتحييه 
هذا الشهر 
)فيسبوك(

تناقش معظم األعمال قضايا اجتماعية مصرية )خالد دسوقي / فرانس برس(

أجراها محمد السيد الطناوي
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قّدم ألحانًا لفنانين مصريين منهم محمد محسن )فيسبوك(

من مسلسل »جزيرة غمام« )فيسبوك(

منحتني تجربة »جزيرة غمام« حرية كبيرة في التأليف الموسيقي )إبراهيم سليم(



الرداءة، العيب والفضيحة
خـــذ الــشــاعــر الــلــبــنــانــي شــوقــي بـــزيـــع، رئــيــس 
لــجــنــة تــحــكــيــم »الــــجــــائــــزة الـــعـــاملـــيـــة لـــلـــروايـــة 
الــعــربــيــة« فــي املــوســم الــســابــق )2021(، وهــو 

يخطب معلنا عن الفائز.
هذا مانفيستو يدين »االستسهال والفوضى 
الـــســـرد بـــمـــفـــرده، بل  الـــلـــذيـــن ال يـــطـــاالن أدب 
ــنــــون واألنـــــــــواع  ــفــ ــر الــ ــائــ يـــنـــســـحـــبـــان عـــلـــى ســ
األدبــيــة«. ويطالب الــجــائــزة بــأن »تظهر قــدرًا 
أكــبــر مـــن الــتــشــّدد إزاء مـــا يـــردهـــا مـــن أعــمــال 
لــلــرداءة  أن تكون منّصة  )...( وهــي ال ينبغي 

والشهرة الزائفة«.
هـــؤالء الــهــاجــمــون عــلــى مــوســم الــهــجــرة نحو 
الـــــروايـــــة مــــن غـــيـــر املـــوهـــوبـــني يــفــعــلــون ذلـــك 
تيّسر  ما  على  الجوائز  عبر  الحصول  »ُبغية 
من املكاسب املادية واملعنوية املطلوبة«، لكن 
مع »وفــرة )مــن( األخطاء النحوية والصرفية 
ــيــــة« الـــتـــي يــتــحــّمــل وزرهــــــا »مــؤلــف  واإلمــــالئــ
وناشر  الغنيمة  بموعد  الــلــحــاق  فــي  منهمك 
مهجوس بجني األرباح ومضاعفة املبيعات«، 

على حّد قوله وحّد اعتقادنا أيضا.
وألن هذه املؤّسسات كذلك، فقد الحظوا أنها 
لــم تــكــن يــومــا فــي صــلــب مــواجــهــة ثــقــافــيــة، أو 
ثار بني 

ُ
رافعة لقضية ثقافية، واملعارك التي ت

باملناكب،  واملــتــدافــعــني  والــغــارمــني،  الغانمني 
وصـــّيـــادي الــطــرائــد، هــي قــضــايــا ال تخصها، 

ووظيفتها تنتهي مع آخر فالش كاميرا.
 من ذلك وأعمق، هي ال تخشى من العيب، 

ّ
وأدق

 ،
ً
 دامغة

ً
بل الفضيحة. وال أعني بالعيب صفة

أي  فيها، مثل  يقع عيب  أن  احتمالية  فــي  بــل 
عمل بشري جماعي أو فردي في العالم.

املسجد والكنيسة مكانان لصلوات املؤمنني، 
لكنهما قــد يــشــهــدان حــــوادث اعــتــداء جنسي 

وسرقات وجرائم قتل.
بنيتها، تخشى  املؤسسات، وفي  ولذلك هذه 
أشّد الخشية من رمي وردة على أحد، حتى ال 
يرّد هذا األحُد برمي رصاصة خيالية مازحة 
تصبح دامية، مثل قصة األرجنتيني أرماندو 

ــة »مــاكــيــت  ــ مــاكــشــيــا الــتــي أخـــذهـــا كــاتــب روايـ
القاهرة« وبنى عليها روايته.

جبل الخرافات
تــعــالــوا أخــبــركــم عــن نــمــوذج لــن تــجــدوه على 
األغلب في وسائل اإلعالم أو مواقع التواصل 
الكاتب أحمد  فــاز  االجتماعي. في عــام 2017، 
ــم ربـــاعـــّي  ــ ـــرنـــي مــحــمــد شــحــاتــة )هـــكـــذا االسـ

ُ
ق

على الكتب(، بجائزة »كتارا« القطرية في فئة 
رواية الفتيان عن روايته »جبل الخرافات«.

ه أن يفرح بالجائزة 
ّ
وكما أي فائز فإن من حق

ويــضــيــفــهــا إلــــى رصـــيـــده الــــرمــــزي ويــتــبــغــدد 
األّول/  تشرين  فــي  ذلــك  كــان  املالية.  بقيمتها 
أكــتــوبــر مــن ذلـــك الـــعـــام. فــي آذار/ مــــارس من 
أشهر  بعد خمسة  أي   ،)2018( املــوالــي  الــعــام 
ــارا«، شـــّد الـــرحـــال إلــى  ــتـ مــن فـــوزه بــجــائــزة »كـ
مسابقة أخـــرى فــي تــونــس، واســمــهــا »جــائــزة 
الــطــفــل«، والــتــي حملت  مصطفى عـــزوز ألدب 
اسم الكاتب مصطفى بن عبد املجيد عــزوز ) 
الثقافة  وزارة  عليها  وتشرف   ،)2003  -  1921

بتمويل من »البنك العربي« في تونس.
ــــى عـــن روايـــتـــه »ال  ـــرنـــي بــالــجــائــزة األولـ

ُ
فـــاز ق

محمد هديب

هــــل تــــدعــــم املــــؤســــســــات الــثــقــافــيــة 
ــتـــي تــقــيــم املـــســـابـــقـــات،  الـــعـــربـــيـــة الـ
 املحتالني 

َ
ِحــَيــل وتــمــنــح الــجــوائــز، 

ها تفعل 
ّ
السارقني؟ بالتأكيد ال. لكن وسرقات 

ــو أســــــوأ: إنـــهـــا تـــوفـــر الــعــتــمــة املــطــلــوبــة  مـــا هـ
لهؤالء. فهي بطبيعتها االحتفالية موسمية، 
الــســنــويــة، وأسبوعيا  الــكــتــب  مــعــارض  تشبه 
تشبه أسواق الخميس والجمعة، وفي دماغها 
ــاغ أعـــطـــيـــات مــالــيــة  ــدمــ ــــر، فـــي ُمــخــيــخ الــ املــــدبِّ
ى 

ّ
ع، وفعاليات ينبغي أن تغط

ّ
ينبغي أن تــوز

حجز، 
ُ
ماليا، وتذاكر وغرف فندقية يجب أن ت
وثالث وجبات لكل واحد من الثدييات.

في هذا الطقس املوسمي، حيث العقل النقدي 
ــقـــة فــي  ــثـ ــات، يـــهـــبـــط مـــنـــســـوب الـ ــ مـ ــرَّ ــ ــحـ ــ مــــن املـ
املــشــاركــني، والــنــاشــريــن، واملــحــّكــمــني، وإدارة 
ــة عـــرس  ــامــ املــــؤّســــســــة الـــتـــي تــنــشــط فـــقـــط إلقــ
دعت 

ُ
 ظاهرة عربية ابت

ّ
ثقافي. وما العرس إال

عرس  بها  فــإذ  للديمقراطية،  تشويها  لتكون 
ديمقراطي، والرياضة عرس رياضي، والوطن 
عرس وطني. قد يكون هذا الكالم صــادرًا من 
 أنك تستمع إلى صوٍت 

ّ
صعلوك في البّرية، إال

آخـــــر، أو صــــــداه، يــشــيــر إلـــيـــه مـــن داخـــــل هــذه 
املواسم الجوائزية.

ممدوح عزام

ــا مينة ذات يوم 
ّ
قــال الــروائــي الــســوري حــن

ــوان الـــعـــرب فـــي الــقــرن  ــ  الـــروايـــة »هـــي ديـ
ّ
إن

ة 
ّ
شر في »مجل

ُ
الحادي والعشرين« )حوار ن

الكرمل«، العدد الرابع، 1982(، ولم يعترض 
ــاد وال الــروائــّيــون 

ّ
أحـــٌد عــلــى كــالمــه، ال الــنــق

 الــعــبــارة ذاتها 
ّ
وال الــنــاشــرون أيــضــا. بــل إن

صارت كرة َيتنافس أكثر من روائّي أو ناقد 
على أبّوتها، أو أمومتها إذا شئتم، قائلني: 
ــوان الـــعـــرب فـــي نــهــايــات الــقــرن  ــ بـــل هـــي ديــ

العشرين.
ز هــــذا الـــــــرأي، مـــن بـــعـــد، كـــتـــاُب جــابــر 

ّ
وعــــــز

عــصــفــور الــــذي ســـّمـــاه »زمــــن الــــروايــــة«، أي 
ــة  ــروايـ ـــن الـ ــة، أو زمـ ــروايـ ــلـ ــن الـــعـــربـــي لـ ــزمـ الـ
ــعــادل مقولة 

ُ
ت خـــرى 

ُ
أ العربية. وهــي مقولة 

مينة، وتــؤّكــد حــضــور الــروايــة فــي حياتنا 
ــة  ــروايـ  الـ

ّ
ـــك فـــــإن ــع ذلـ ــة. ومــ ــ ــيـ ــ الـــعـــاّمـــة واألدبـ

همة، اليوم، بأنها تكاد ال تصلح 
ّ
العربية مت

 َمــن هــّب ودّب، وقد 
ّ

لــلــقــراءة، ويهجوها كــل
ة،  »أثــمــرت« جهوُد الهجاء في ســوق الــقــراء

قرأ.
ُ
هَمل، دون أن ت

ُ
إذ تكاد ت

الــروائــّيــون والناشرون  وهــي حالة يعرفها 
ــــه ال 

ّ
أّواًل. أّمــــا الـــروائـــّيـــون فــهــم يــعــلــمــون أن

ُيــطــبــع مــن روايــاتــهــم أكــثــُر مــن ألـــف نسخة 
نفترض  عــربــي،  أربعمئة مليون  مــن  ألكــثــر 
 
ّ
 مــن بينهم ماليني الــقــّراء، ومــع ذلــك فــإن

ّ
أن

روايـــة  تطير  بينما  تــنــفــد.  ال  نسخة  األلـــف 
ـــتـــرجـــمـــة، فـــي وقــت 

ُ
ــلـــة« امل ـــذهـ

ُ
»صــديــقــتــي امل

ُمذهل. 
 أرقــــــــام الـــعـــائـــدات 

ّ
ــــرون، فـــــــإن ــاشـ ــ ــنـ ــ وأّمــــــــا الـ

تعّوض  أن  َيجب  التي  املالية  ات 
ّ
واملستحق

روايــة  أّي  لطباعة  دفعوها  التي  التكاليف 
هي التي تقّدم لهم النتيجة الحزينة نفسها. 
 القارئ العربي 

ّ
ملاذا؟ أحد األجوبة يقول إن

يــقــرأ الـــروايـــة املــتــرَجــمــة، وال يــقــرأ الـــروايـــة 
العربية، ولنا أن نستنتَج مع أطّباء الحالة 
ــارئ الــعــربــي الــــذي ال َيــجــد في  ــقـ  هــــذا الـ

ّ
أن

اه، وما 
ّ
الرواية العربية ما يريُده، وما يتمن

 وفــكــر وَجــمــال، بــات إّمــا 
ٍّ
يبحث عنه مــن فــن

والِفكرية عن  الثقافية  الناحية  ُمختِلفا من 

تكريم االحتيال األدبي

الرواية العربية متّهمة، 
اليوم، بأنّها تكاد ال تصلح 

للقراءة. وقد »أثمرت« 
جهود الهجاء هذه في 

سوق القراءة، إذ تكاد 
ُتهَمل دون أن ُتقرأ

لنتّفْق على التالي: إذا 
أردَت أن تشترك في 

مسابقة أدبية، فأّول ما 
عليك فعله الدخوُل 

إلى موقعها اإللكتروني 
لتعرف العنوان الذي 

سترسل إليه نّصك 
والشروط المطلوبة. 

لكّن بعض الكتّاب ينسون 
الشروط، أو يتناسونها، 

ويرسلون النص نفسه إلى 
أكثر من جائزة

بالتزامن مع استضافة 
البالد كأس العالم لكرة 

القدم الخريَف المقبل، 
كشفت »هيئة متاحف 

قطر« عن برنامج 
ثقافي واسع ينطلق 

في أيلول/ سبتمبر

بعد أن ُظّن أنها ديوان العرب

»متاحف قطر« تكشف عن برنامجها للخريف

»تحت الياسمينة في الليل« التونسي

لم يغيّر سوى العنوان 
كي يفوز بجائزتين 

عن الكتاب نفسه

على َمن يتّهم الرواية 
العربية بالقصور أن يُلّم 

بها قراءًة وبحثًا

معرٌض حول كأس 
العالم يأتي في 

شوطين، مثل مباراة 
كرة قدم

ال يجوز أن تضع شروطًا 
لجائزة ثم تغّطي 
على َمن يخرقها

السنوات  بـ»جائزة مصطفى عزّوز« في  يفوز  أن  الكاتب  لصاحبنا  كان 
المنّظمين فأضاف شرطًا: »ال يحّق  أْن فتح اهلل على أحد  لوال  التالية 
أن  بالجائزة  فــاز  أن  له  سبق  لَمن 
يمرّ  لــم  إذا  ثانية،  إليها  يتقّدم 
على فوزه بها ثالث سنوات على 
األقل«. بهذا فقط قطعوا الماء 
الجوائز،  حاصد  عن  والكهرباء 
من  رصفائهم  مع  أثبتوا  لكنهم 
أن  العربية  الجوائز  على  القيّمين 
االحتيال جرٌح سطحي أمام نظام 
مؤّسسات  به  نبني  الذي  ــرداءة  ال

ونعلي بُروجها.

قطع الماء والكهرباء
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ثقافة

إضاءة

إطاللة

متابعة

فعاليات

فــائــدة«. ومــن الواضح أن إنتاج الكاتب غزير 
واســتــثــنــائــي حــتــى أنـــه اصــطــاد جــائــزتــني في 
بــضــعــة أشـــهـــر عـــن روايــــتــــني. غــيــر أن األمــــور 
ـــرنـــي أرســـل 

ُ
ــشــف أن ق

ُ
لــيــســت كـــذلـــك. فــلــقــد اكــت

الرواية ذاتها، التي فازت بجائزة »كتارا«، إلى 
»جائزة مصطفى عزوز«. وما  تونس لتفوز بـ
 بساطة ســوى أن غــّيــر العنوان 

ّ
كــان منه بــكــل

من »جبل الخرافات« إلى »ال فائدة«. والرواية 

ه 
ّ
أن الروائي العربي، وهــذا غير منطقي؛ أو 

يا وفكريا وجماليا وفلسفيا عليه 
ّ
متقّدم فن

أيضا، وهذا ال يطابق أيَّ واقــع، ألنه سوف 
إلى نتائج غير معقولة، كأن يكون  ُيفضي 
مستوى القراءة العربية قد َوضع مستوى 
اإلبـــــــداع الـــعـــربـــي وراء ظـــهـــره؛ وإّمــــــا عـــدوًا 
 
ّ
أن قــاصــرًا. والــطــريــف  فا 

ّ
أو متخل ُمــخــالــفــا؛ 

همان الشعر العربي 
ّ
النقد أو الصحافة ال يت

 حال 
ّ
هامات على الرغم من أن

ّ
بِمثل هذه االت

 التشكيلي إذا 
ّ
الشعر، واملسرح أيضا، والفن

الجانب اإلحصائي، صعب  شئتم، من هذا 
جدًا.

هم الرواية 
ّ
 على َمن يت

ّ
 األحوال، فإن

ّ
وفي كل

ــصــور والــعــجــز أن يــكــون قد 
ُ
الــعــربــيــة بــالــق

وصــــل هـــو شــخــصــيــا إلــــى مــعــرفــة عمومية 
شر منها 

ُ
بأمورها من نشأتها إلى آخر ما ن

الــعــربــي، وأن  فــي أّي بقعة مــن بــقــاع العالم 
ز رأيه باألمثلة. ونحن لم نتحّدث بعد 

ّ
ُيعز

الالزمة، بدراسة، بل دراسات  املؤّهالت  عن 
ل 

ّ
وتحل الــظــاهــرة،  تــتــنــاول  نــقــديــة وبحثية 

الرواية  الوضع بعدالة وإنــصــاف، ال وضــع 
فحسب، بل وضع القارئ والناقد والناشر، 

ووضع السلطة والحّرية أيضا. 
ــا مــيــنــة وجــابــر 

ّ
ال يــعــلــم كــال الــكــاتــَبــني ــــ حــن

تــهــمــا،  ب نــبــوء
ّ
 ثــّمــة َمــــن يـــكـــذ

ّ
ـــ أن عــصــفــور ــ

 على الرواية، 
ّ

ه، في الغالب، ُيحيل الحق
ّ
وأن

ُيشبه حالنا  حــال  وهــو  الــواقــع.  ويتجاهل 
ــة الــضــحــّيــة  ــ ــــذي َيــمــيــل إلــــى إدانــ الــبــائــس الـ

وتبرئة القاتل.  
)روائي من سورية(

تحكي عن جيل صغير متمّرد يرفض اإلذعان 
ــراُده مجموعة  ــ أفـ أنــشــأ  املـــدرســـة،  فــي  ميه 

ّ
ملعل

 األســـتـــاذ 
ّ
افـــتـــراضـــيـــة عــلــى »فـــيـــســـبـــوك«. لـــكـــن

مــمــدوح قــّرر أن يشاركهم فــي هــذه املجموعة 
أّول  فــي  مــنــهــم، مقترحا عليهم  يــقــتــرب  حــتــى 
األمـــــر روايــــــة اســمــهــا »جـــبـــل الــــخــــرافــــات« كي 
يتشارك الجميع في قراءتها. أّما النسخة التي 
طـــارت إلــى تــونــس، فلم يقترح فيها األســتــاذ 
ممدوح على الشباب رواية »جبل الخرافات« 
حــتــى ال ُيــكــتــشــف االحـــتـــيـــال، فـــصـــار اســمــهــا 
»مــدرســة الـــنـــور«. وألن الــوقــت يــداهــمــنــا، كما 
يقول املذيعون دائما، فقد نسي الكاتب تعديل 
االسم في الصفحة 115، فيرد فيها: »األستاذ 
تعايشوا  األوالد  أن  بالسعادة  شعر  مــمــدوح 
مع شخصيات رواية “جبل الخرافات“» التي 

من املفروض أن تتغير إلى »مدرسة النور«.

شروط مصطفى عزوز
في  تشترك  أن  أردَت  إذا  الــتــالــي:  على   

ْ
فق

ّ
لنت

الدخول  إليه  مــا تسعى  أول  فــإن  مــا،  مسابقة 
العنوان  تعرف  حتى  اإللكتروني،  املوقع  إلــى 
الذي سترسل إليه مادتك، والشروط املطلوبة.

وز، 
ّ
ــز أبـــرز شـــرط وضــعــتــه جــائــزة مصطفى عـ

وذلــك مكتوب ببنط عريض، تمييزًا ألهّميته 
عـــن بــاقــي الـــشـــروط، يــقــول بــالــحــرف إن على 
الــعــمــل أن يــكــون »غــيــر مــنــشــور ســابــقــا، وغير 
رني ذلك 

ُ
حاصل على أّي جائزة أدبية«. قرأ ق

جّيدًا، وأرسل للتوانسة رواية فائزة بجائزة، 
وثمنها مقبوض، لينال بنفس الرواية جائزة 
جــديــدة. ومــع ذلــك يخرج الكاتب في تصريح 
لـــجـــريـــدة »الـــســـيـــاســـة« الــكــويــتــيــة يـــقـــول فــيــه: 
ــرُت املـــألـــوف فـــي “جــبــل الـــخـــرافـــات“ وال  ــسـ »كـ
 
ّ
أكتب للجوائز«. ملاذا نسوق هذا النموذج؟ ألن

َمــن؟ بل  َمــن احــتــال على  هنا ليست قضيتنا 
أن نسأل الجائزة التونسية: ماذا كانت تفعل 
لجنة القراءة عندكم؟ هل قرأوا الصفحة 115 

؟
ً
ولم ينتبهوا إلى أن ثمة خلال

لنقل إن أعضاء لجان التحكيم ليسوا كائنات 
الخطأ  فــي  قــد يقعون  للطبيعة، وهــم  خــارقــة 

أمام تسونامي كتاباٍت مهووسة بالغنائم.

زمن هجاء الرواية

دفتر مواعيد مع الفّن

حتى  تستمرّ  أمس،  يوم  انطلقت  التي  الثقافي  أصيلة  موسم  فعاليات  ضمن 
24 من هذا الشهر في مدينة أصيلة المغربية أنشطة الدورة الحالية المخّصصة 
للفنانين  معارض  البرمجة  تشمل  فنانًا.   12 فيها  يشارك  والتي  التشكيلية،  للفنون 
يوسف الكفحاوي ومصطفى مفتاح، وتنظيم ورشة رسم جداريات موّجهة 

لألطفال.

بلدي  فرقة  ُتحيي  والموسيقى،  للرقص  فلسطين  مهرجان  فعاليات  ضمن 
لحم«.  بيت  »جامعة  مسرح  على  »تليد«  بعنوان  حفًال  السبت  مساء  الثامنة  عند 
تأسست في بيت جاال عام 1991، وتضم في عضويتها حاليًا 34 راقصًا وراقصة، 

وترتكز عروضها على التراث الفلسطيني وتضعه في قالب فني جديد.

َمن قتل يوسف بيدس؟ عنوان التجهيز التفاُعلي الذي أطلقه »مركز بيروت للفن« 
في 24 حزيران/ يونيو الماضي ويستمرّ حتّى 16 تموز/ يوليو الجاري عند السابعة 
بيدس  يوسف  المصرفي  على  الضوء  العمل  يسلّط  وسبت.  جمعة  كّل  مساء 
اللبناني. يجمع  النيوليبرالية لالقتصاد  الطبيعة  - 1968( في محاولة لفهم   1912(

التجهيز تقنيات مختلفة كالغرافيكس والنصوص المكتوبة والصوتية.

في  الذكر  أهل  مولد  بعنوان  إنشاديًا  حفًال  التهامي  محمود  الُمنشد  يُحيي 
»ساقية الصاوي« بالقاهرة عند الثامنة من مساء هذا اليوم. يُشار إلى أّن التهامي 
فرط  من  أكاُد  مثل:  التراثية  الصوفية  واألشعار  النبوية  للمدائح  بأدائه  معروٌف 

الجمال أذوب و البردة و قلبي يحّدثني و يا هو وغيرها.

الدوحة ـ العربي الجديد

تــطــرح »هيئة متاحف قــطــر« فــي خريف 
»مــتــحــف   لـــ

ً
ــال ــامــ ــام تــــصــــّورًا شــ ــعــ هـــــذا الــ

تح عام 2008، 
ُ
الفن اإلســالمــي«، الــذي افت

كما تــقــّدم ثمانية مــن املــتــاحــف وقــاعــات 
العروض برنامجا هو األكبر في البالد، 
ــول املـــتـــاحـــف  ــ ــى مــــعــــارض حــ ــ إضــــافــــة إلــ

الجديدة قيد اإلنشاء.
»مـــتـــاحـــف قــــطــــر«، أمـــس   لــــ

ٌ
ــيــــان ــــر بــ وذكــ

ــبـــرنـــامـــج ســـيـــبـــدأ فــي  الـــخـــمـــيـــس، أن الـ
أيـــلـــول/ سبتمبر املــقــبــل، مــع اســتــمــرار 
لــلــمــعــارض حــتــى عـــام 2023، ومـــن ذلــك 
الفن اإلسالمي«  افتتاح »متحف  إعــادة 
الذي  املقبل،  أكتوبر  األول/  في تشرين 
عــيــد تــصــّوره وتــركــيــبــه بشكل شــامــل. 

ُ
أ

هـــذا املــعــلــم الــشــهــيــر فـــي قــلــب الـــدوحـــة، 
ــنـــــدس املــــعــــمــــاري  ــهـــ الــــــــــذي صــــمــــمــــه املـــ
 - ـ الصيني آي إم بــي )1917  األمــيــركــي 
محتوى  في  مجموعته  سيقّدم   ،)2019
تــفــســيــرّي جــديــد تــمــامــا، وذلــــك بحسب 
املوضوعات، للتفاعل مع جمهوره على 
ي والدولي. وسيشمل 

ّ
الصعيدين املحل

أيضا توّجها عائليا جديدًا.

متحف مفتوح
ــامــــج واســــــــع مــن  ــرنــ ــع بــ ــ ــرافــــق هــــــذا مـ ــتــ يــ
ــتـــي ســتــحــتــضــنــهــا ثــمــانــيــة  املــــعــــارض الـ
مــتــاحــف إضــافــة إلـــى الــعــديــد مــن قــاعــات 

عرض في الدوحة.
ــيـــه قــطــر  ــفـــي الــــوقــــت الـــــــذي تــســتــعــد فـ فـ
الســتــضــافــة كــــأس الـــعـــالـــم قــطــر 2022، 
ــا عــلــى  ــ ــــضـ ــر« أيـ ــ ــطـ ــ تـــعـــمـــل »مــــتــــاحــــف قـ
فني  إلــى متحف  الــبــالد  تحويل مناظر 
ــلـــق، مــــع تــركــيــب  كــبــيــر فــــي الــــهــــواء الـــطـ
 فــنــيــا عـــامـــا جــديــدًا 

ً
أكـــثـــر مـــن 40 عـــمـــال

تــحــت الــتــكــلــيــف، بــحــلــول خــريــف 2022، 
العاصمة والبالد، في  في جميع أنحاء 
فضاءات عامة متنوعة، تضم الحدائق، 
التعليمية  واملـــرافـــق  الــتــســوق،  وأمـــاكـــن 
والـــريـــاضـــيـــة، و»مـــطـــار حــمــد الـــدولـــي«، 
ــك املــــالعــــب  ــ ــذلــ ــ ــرو، وكــ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــــات املـ ــــطـ ــــحـ ومـ
املختارة الستضافة ألعاب كأس العالم.

كــمــا تــحــتــفــي مــتــاحــف قــطــر فـــي خــريــف 
دولـــــة   20 مـــــن  أكــــثــــر  بــــثــــقــــافــــات   2022
ــال أفــريــقــيــا  ــمـ فـــي الـــشـــرق األوســــــط وشـ
وجـــــنـــــوب آســـــيـــــا. وتـــشـــمـــل املـــــعـــــارض: 
العمالة غير املرئية«  »العالج بالتأّمل.. 
لــلــفــنــانــة والــكــاتــبــة الــقــطــريــة األمــيــركــيــة 
ط املعرض 

ّ
صوفيا املاريا )1983(. ويسل

ط 
ّ
بــالــتــحــديــات. ويسل بــيــئــات مليئة  فــي 

ــمــون ضــــوءًا جـــديـــدًا عــلــى القضية 
ّ
املــنــظ

مــــن خـــــالل مـــجـــمـــوعـــة غــنــيــة مــــن الــقــطــع 
والــصــور الــتــاريــخــيــة ولــقــطــات أرشيفية 
مــن مــجــمــوعــات »مــتــحــف قــطــر الــوطــنــي« 
ــــرى،  ومــجــمــوعــات »مــتــاحــف قـــطـــر« األخـ
ــارة مــن املــتــاحــف  ــعـ ـ

ُ
إلـــى جــانــب الــقــطــع امل

الــدولــيــة، بما فــي ذلــك »متحف منغوليا 
الوطني«، و»متحف دو كيه برانلي« في 
باريس، و»متحف العالم« في فيينا، من 

بني جهات مختلفة أخرى.
ط معرض »اكتشف الجزيرة« 

ّ
بدوره، يسل

ـــات فـــي رحــلــة 
ّ
ــرز املـــحـــط ــ الــــضــــوَء عــلــى أبـ

شبكة »الــجــزيــرة« اإلعــالمــيــة خـــالل ربــع 
قرن، منذ بدأت بقناة تلفزيونية وحيدة 
إلـــى أن أصــبــحــت الــيــوم ظــاهــرة إعالمية 
أقساما  املعرض  التأثير. يتضّمن  عاملية 
تــفــاعــلــيــة، مــثــل »تـــجـــربـــة االســـتـــوديـــو«، 

مــن خاللها معايشة  لــلــزوار  الــتــي يمكن 
 التلفزيوني، وقسم »الجزيرة 

ّ
أجواء البث

ستخدم فيه تقنيات 
ُ
االفتراضية« ، الذي ت

ز.
َّ
إنتاج الواقع االفتراضي واملعز

عالم كرة القدم
فــــي تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي/ نــوفــمــبــر املــقــبــل، 
تــســتــضــيــف قـــطـــر بـــطـــولـــة كـــــأس الــعــالــم 
2022، وهي املّرة األولى التي يستضيف 
فــيــهــا الــشــرق األوســــط أكــبــر بــطــولــة كــرة 
قـــدم فــي الــعــالــم. يحتفي مــعــرض »عــالــم 
»متحف قطر األوملبي  كرة القدم« التابع لـ
التاريخية.  املناسبة  بهذه  والــريــاضــي« 
وعــلــى مــنــوال مــبــاراة كــرة الــقــدم نفسها، 
فــإن العرض سيتّم على شوطني، يحمل 
لــلــجــمــيــع،  ــدم  ــ ــقـ ــ الـ »كــــــــرة  ــوان  ــ ــنـ ــ عـ األّول 
والجميع ألجــل كــرة الــقــدم«. أّمــا النصف 
فيتتّبع  الــدوحــة«،  إلــى  »الطريق  الثاني، 
الرحلة الطويلة إلى نسخة هذا العام من 
كأس العالم في قطر، من املباريات األولى 
للبطولة في األوروغــواي عام 1930، إلى 
املباراة النهائية في ملعب »لوسيل« يوم 

18 كانون األول/ ديسمبر 2022.

ــرد الــقــصــص  ــ ــيـــة ســ ــلـــى أهـــمـ الــــضــــوء عـ
والسرد التأّملي كاستراتيجيات للبقاء 

والخيال واستعادة القصص.
ــّر  ــقـ ــاء »مـــــطـــــافـــــئ: مـ ــ ــــضـ وســـيـــحـــتـــفـــي فـ
ــيــا 

ّ
الـــفـــنـــانـــني« بـــاملـــواهـــب الـــشـــابـــة مــحــل

ــــك فـــي مـــعـــرض »مـــجـــاز:  وإقــلــيــمــيــا، وذلـ
الفن املعاصر ــ قطر«. وسيشهد معرض 
اإلقــــامــــة الــفــنــيــة لـــلـــخـــّريـــجـــني احـــتـــفـــااًل 
فـــي »مــطــافــئ« بــمــنــاســبــة مــــرور خمس 
ــة الــفــنــيــة،  ــامــ ســـنـــوات مـــن بـــرنـــامـــج اإلقــ
ــا 14 خــريــجــا مـــن اإلقـــامـــة الــفــنــيــة  ــيـ داعـ
للمشاركة في برنامج مّدته ستة أشهر، 

إلبداع أعمال جديدة لهذا املعرض.
وســيــشــهــد املـــعـــرض أيـــضـــا مــشــاركــة 25 
خريجا من برنامج اإلقامة الفنية، حيث 
سيعرضون أعمااًل في مجاالت متنوعة، 
ــائــــط  ــم، والــــنــــحــــت، والــــوســ ــ ــرســ ــ تـــضـــم الــ
الـــجـــديـــدة، كــمــا ســيــســتــكــشــفــون مختلف 
ــار، لــلــكــشــف عن  ــ ــكـ ــ وجـــهـــات الــنــظــر واألفـ
املفاهيم الشخصية والثقافية والعاملية.

أّما معرض »حياة الترحال«، فيستكشف 
ــل  مــن مــنــظــور جــديــد حــيــاة الـــرعـــاة الــرحَّ
ــل في ثــالث مناطق متميزة:  الــرحَّ وشبه 
الـــصـــحـــراء الــوســطــى وقــطــر ومــنــغــولــيــا، 
وكـــيـــف أنـــشـــأت هــــذه املــجــمــوعــات حــيــاة 
وحافظت  مغزى  وذات  غنية  اجتماعية 
عــلــيــهــا وشــكــلــت أنــمــاطــا ثــقــافــيــة عميقة 
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سينما

نديم جرجوره

أو  مهرجان سينمائي سمة   
ّ

لكل
أو  بشكٍل  مختلفا،  تجعله  أكــثــر، 
بــآخــر، عــن املــهــرجــانــات األخـــرى. 
ــيـــره لــــن تـــكـــون،  ــتـــي تـــمـــّيـــزه عــــن غـ الـــســـمـــة الـ
بالضرورة، سينمائية فقط. للمدن حضوٌر، 
وللفضاء املحيط بهما )املدينة واملهرجان( 
تأثيراٌت، وأنماط املمارسة اليومية في فترة 
 في تمييز هذا 

ٌ
 عميق

ٌ
 دورة سنوية فعل

ّ
كل

املهرجان عن ذاك، تماما كتمّيز هذه املدينة 
عن تلك. ما تمنحه املدينة لضيف املهرجان 
وما  التمايز؛  فــي  ُيساهم  يومياته  ومتابع 
يــشــعــر بـــه ضــيــف املـــهـــرجـــان ومــتــابــعــه في 
املــديــنــة وإزاءهـــــا، أثــنــاء مــهــرجــانــهــا، يجعل 
ــيــــر، بــالــنــســبــة إلــــى الــضــيــف واملـــتـــابـــع،  األخــ

مختلفا وممّيزًا.
. أو 

ٌ
الــتــداخــل بــني املــديــنــة ومهرجانها مــتــني

تكون   
ْ
أن بينهما  بــالــعــالقــة  ُيــفــتــرض  هــكــذا 

عليه. الدورة الـ56 )1 ـ 9 يوليو/تموز 2022( 
ــاري الــســيــنــمــائــي  ــ ــهـــرجـــان كـــارلـــوفـــي فــ »مـ ـــ لـ
 لكالٍم عن مهرجاٍن، ُيعتبر 

ٌ
الدولي« مناسبة

األبــــــــرز فــــي أوروبـــــــــا والــــعــــالــــم، خــــاصــــة فــي 
الشرقية  الوطيدة بسينمات أوروبــا  عالقته 
ــاري  ــ ــة مـــديـــنـــة كــــارلــــوفــــي فـ تــــحــــديــــدًا. عــــالقــ
السنوي  السينمائي  بمهرجانها  التشيكية 

يزور  بمن  رة 
ِّ
مؤث عالقة   .

ٌ
ومتماسكة عميقة 

 
ٌ
معروفة املدينة   

ّ
أن رغــم  ملهرجانها،  املدينة 

ــتــعــبــني صــّحــيــا، لشهرتها 
ُ
امل بــكــونــهــا مــــالذ 

بـــاآلبـــار الــجــوفــيــة املــلــيــئــة بــاملــيــاه الــســاخــنــة 
ف كثيرًا 

ِّ
خف

ُ
الطبيعية، التي تشفي املرء، أو ت

ــجــاٍت وأثـــقـــال ومــتــاعــب ُيــعــانــيــهــا، 
ّ
مـــن تــشــن

 يــســمــح لــجــســده وعــقــلــه وروحــــــه وذاتــــه 
ْ
إن

قام سنويا 
ُ
باستسالٍم كامل لها. املهرجان ـ امل

فـــي يـــولـــيـــو/تـــمـــوز )وأحـــيـــانـــا بـــني نــهــايــات 
يونيو/حزيران وبدايات الشهر الالحق له(، 
قامة بني 20 

ُ
باستثناء دورة العام الفائت، امل

و28 أغسطس/آب 2021، ألسباب لها عالقة 
اليومّي  ـ يمنح متابعه  بكورونا/أوميكرون 
 يصعب الحصول عليها في مهرجانات 

ً
راحة

«، فيشعر 
ّ
»برليناله« و»كان دولية أخرى، كالـ

ــدرة، جــســديــة ومــعــنــويــة، عــلــى مــشــاهــدة  ــقـ بـ
أفالٍم، وحضور لقاءات عامة مع ضيوٍف من 
منه  ب 

ّ
تتطل مهنٍة  ومــمــارســة  مختلفة،  دول 

، لتلك اليوميات، 
ّ

تنّبها، صحافيا على األقل
ــٍت، يــكــون ُمــريــحــا له  فيكتب مــقــاالتــه فــي وقــ
املهرجان، كاملدينة، يهتّم براحة   

ّ
كــأن أيضا، 

ضيوفه، خاصة أولئك امللتزمني مهنة النقد 
والصحافة السينمائية.

إراحــة ضيوفه   يستمّد فكرة 
ْ
إذ واملهرجان، 

قدر املستطاع من هاجس املدينة في راحة 
فة 

ّ
زّوارها وقاصديها، يجعل يومياته املكث

األشكال  متنّوع  لتواصٍل  شاسعة  مساحة 
عــــة أفـــالمـــهـــا املــخــتــارة 

ّ
مـــع الــســيــنــمــا، املــــوز

ــّرقـــة، لــن  ــفـ ــتـ  دورة عـــلـــى صـــــــاالٍت مـ
ّ

فــــي كـــــل
الرئيسي  املقّر  بينها وبني  املسافات  تكون 
والفنادق  »تــيــرمــال«،  فــنــدق  فــي  للمهرجان 
ومدعوون   

ٌ
ضيوف ُيقيم  حيث  به  املحيطة 

اد، كبيرة، ما ُيساهم في إضفاء مزيٍد من 
ّ
ونق

 املشي في املسافات هذه 
ّ
الراحة، خاصة أن

 بني عمارة بهّية، ونهٍر متواضع في 
ٌ

حاصل
ت 

ّ
تني، وكمٍّ هائل من املحال

ّ
انفالشه بني ضف

الساخنة  املياه  واملطاعم واملقاهي، وأمكنة 
ه 

ّ
 فــي هــذا كل

ّ
للراغبني فــي تــذّوقــهــا، رغــم أن

 ُيلهي متابع 
ّ

حّسا سياحيا، ُيفترض به أال
شاهدة السينمائية، من دون 

ُ
املهرجان عن امل

ه 
ّ
فــالــيــوم كل املــتــابــع عــن هـــذا،   يتغاضى 

ْ
أن

سع ملمارسة أشياء كثيرة، بينها واجب 
ّ
يت

الكسل  بهاء  إلــى  االنــصــراف  املهنة، ومتعة 
وحاناتها،  وأرصفتها  املدينة  شـــوارع  فــي 
ـــل بـــني أنـــــاٍس كــثــيــريــن، يغلب 

ّ
ة الـــتـــوغ

ّ
ولـــــذ

عليهم شابات البلد وشّبانه، القادمون إلى 
كــارلــوفــي فـــاري بمناسبة مــهــرجــانــهــا، إّمــا 
للُمشاهدة، وإّما إللقاء نظرة على الضيوف 
ع بــســهــراٍت، تبدأ بعد 

ّ
الــنــجــوم، وإّمـــا للتمت

 يــوٍم، في حّيز مفتوح على الهواء 
ّ

ظهر كــل
النقّي، وجمال الطبيعة، وسحر الليل.

ال إلغاء لجمال مدٍن أوروبية، لها مهرجانات 
ــرلـــني،   صـــخـــب بـ

ّ
ــكــــن ســيــنــمــائــيــة دولـــــيـــــة. لــ

 يــعــجــز عـــن غــلــبــة حــيــويــة مــهــرجــانــهــا 
ْ
وإن

وســــطــــوتــــه، غـــيـــر قــــــادر عـــلـــى مـــنـــح املــتــابــع 
يــومــيــات املــهــرجــان تــلــك الـــراحـــة املــمــنــوحــة 
متع 

ُ
لــه فــي كــارلــوفــي فـــاري، رغــم الجمال امل

«، فغير جــاذبــٍة 
ّ
لــلــمــديــنــة. أّمـــا مــديــنــة »كـــــان

كاسمها وكمهرجانها األول واألكثر شعبية 
 تكن اإلقامة )12 يوما( 

ْ
في العالم، خاصة إن

في أمكنٍة غير بعيدة عن »قصر املهرجانات 
واملؤتمرات« والصاالت املحيطة به، فأمكنة 
كهذه )خارج الشاطئ الرائع( عادية للغاية، 
عتبر األشهر في كوكب األثرياء. 

ُ
في مدينة ت

املــــدّوي  فــرغــم ســقــوطــهــا  الــقــاهــرة مختلفة. 
فـــي قــبــضــة الــجــحــيــم، مــنــذ وقـــــٍت بـــعـــيـــٍد، ال 
ــق 

ّ
ــزال تــمــتــلــك ســحــر تـــاريـــٍخ تــكــتــبــه فــيــؤث ــ تـ

سيرتها في الــذاكــرة، وبهاء حياٍة ُيــراد لها 

 بصمت غالبا، كي 
ْ
موتا أبديا، فتتمّرد، وإن

وقلق.  بتواضع   
ْ
وإن أمــورهــا،  ترتيب  عيد 

ُ
ت

مــهــرجــان الــقــاهــرة غــيــر متمّكن مــن الــتــمــّدد 
فــي شــرايــني املدينة وروحــهــا، ولــهــذا عالقة 
بــســطــوة الــســلــطــات الــحــاكــمــة عــلــى املــديــنــة 
واملـــهـــرجـــان، مــنــذ تــأســيــســه، وخــشــيــة تلك 
 فعٍل تجديدي، كي ال تفقد 

ّ
السلطات من كل

قبضتها فتفقد سطوتها.
هــذا كــالٌم يــطــول. »مــهــرجــان كــارلــوفــي فــاري 
مختلفة.  املدينة   

ّ
ألن  ،

ٌ
مختلف السينمائي« 

ه مهرجان مختلف منذ 
ّ
، أواًل وأساسا، ألن

ْ
لكن

وبمواكبته  وبــرامــجــه،  باهتماماته  بدايته: 
الــــ20، من شيوعية مهزومة  القرن  تــحــّوالت 
يا، وبتمّكنه 

ّ
إلى رأسمالية غير منتصرة كل

مــن إيــجــاد رابــــٍط مــتــني بــيــنــه وبـــني املــديــنــة. 
ــه مـــن دون تـــنـــازل عـــن دور أســاســّي 

ّ
ــذا كــل هـ

ــا الــشــرقــيــة وإنــتــاجــاتــهــا،  ــ لـــه: سينما أوروبـ
ــا، الـــتـــي تــبــغــي انـــتـــشـــارًا، فـــإذا  ــاســ أواًل وأســ

باملهرجان بّوابة أولى لهذا، غالبا.

)Getty( كارلوفي فاري ليًال: سهرات تزيد الراحَة راحًة
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أفالٌم وصاالت 
موزّعة بين عمارة جميلة 

وسهراٍت رائعة

أفالٌم وتكريمات، 
والسينما العربية حاضرٌة 

في مسابقات

محمد هاشم عبد السالم

هـــذا الـــعـــام، ُيــقــام »مــهــرجــان كــارلــوفــي فــاري 
الطبيعي،  مــوعــده  فــي  الــدولــي«  السينمائي 
 
ْ
ــادة فـــي األعــــــوام األخــــيــــرة، إذ ــعـ كــمــا جــــرت الـ
بــني 1 و9 يوليو/تموز  الـــ 56  تنعقد دورتـــه 
قبل  الـــــــدورة  ألـــغـــت  إدارتـــــــه   

ّ
أن عــلــمــا   ،2022

ـــمـــت دورتــــه 
ّ
املـــاضـــيـــة بــســبــب كــــورونــــا، ونـــظ

ـــ 55، بــني 20 و28 أغــســطــس/آب  الـ الــســابــقــة، 
2021، في موعد مختلف عن املعتاد، بسبب 
أوميكرون، وتداعيات كورونا أيضا، وقيوده.
رغــم تغيير مــوعــد الــــدورة الــســابــقــة، وزحمة 
ــتــالحــقــة فــي الــصــيــف املــاضــي 

ُ
املــهــرجــانــات امل

« و»كــارلــوفــي فـــاري«، ثــم »لــوركــارنــو« 
ّ
)»كــــان

و»فــــيــــنــــيــــســــيــــا«(، وانـــــتـــــشـــــار أومـــــيـــــكـــــرون، 
وقيود  واللقاحات،  االحترازية،  واإلجـــراءات 
الـــطـــيـــران، وغـــيـــرهـــا، كــانــت الــــــدورة الــســابــقــة 
جّيدة، إجمااًل، تنظيما وأرقاما. ورغم ظروف 
اع 

ّ
ة عدد األفالم والنجوم وصن

ّ
االنعقاد، وقل

ــقـــاد والـــصـــحـــافـــيـــني، ُمــقــارنــة  ــنـ الــســيــنــمــا والـ
ــالــــدورات الــســابــقــة؛ ُعــــرض 144 فــيــلــمــا في  بــ
450 حفلة، في أيام الــدورة، وبيعت 111 ألف 

تــذكــرة. أرقـــاٌم كهذه غير ُمعتادة فــي األعــوام 
ــا في  ــاوزهـ ــمــوه تـــجـ

ّ
ــى مــنــظ

ّ
األخــــيــــرة، يــتــمــن

 األمور باتت 
ّ
الدورة الجديدة )56(، خاصة أن

انتشار  إلــى  بالنسبة  ــه 
ّ
أقــل تقريبا،  طبيعية 

الوباء، وإلغاء القيود واالجراءات االحترازية.
فــي دورتــــه الــســابــقــة، مــنــح املــهــرجــان »الــكــرة 
السينمائي  لإنجاز  التكريمية«،  البلورية 
مايكل  الــســيــر  الــبــريــطــانــي  للممثل  املــتــمــّيــز، 
كني. أما الجائزة الشرفية التكريمية، »جائزة 
رئــيــس املـــهـــرجـــان«، فــنــالــهــا املــمــثــل والــكــاتــب 
واملــخــرج األمــيــركــي إيــثــان هـــوك. هـــذا الــعــام، 
منح »الكرة البلورية التكريمية« لإنجاز 

ُ
ست

الــســيــنــمــائــي املـــتـــمـــيـــز لــلــمــمــثــل األســـتـــرالـــي 
ــائـــزة رئــيــس املــهــرجــان«  جــيــفــري راش، و»جـ

)بــورتــوريــكــو(،  تــــورو  ِدل  بينيثيو  للممثل 
الختام.  حفلة  فــي  معا  الجائزتان  م 

ّ
سل

ُ
وست

م املهرجان، في حفلة  ُيــكــرِّ من ناحية أخــرى، 
االفـــتـــتـــاح، املــمــثــل والــســيــنــاريــســت واملــخــرج 
ـــخـــضـــرم بــولــيــســالف بــولــيــفــكــا، 

ُ
الــتــشــيــكــي امل

بمنحه »جائزة رئيس املهرجان« التكريمية.
ــتــــارت  ــة لـــلـــمـــهـــرجـــان اخــ ــيـ ــمـ ــبـــرمـــجـــة الـــرسـ الـ
م في  ــدَّ ــقـ ـ

ُ
ــارات، 27 مــنــهــا ت ــ 33 فــيــلــمــا مـــن 5 قــ

»عروٍض عاملية أولى«، و3 منها في »عروٍض 
ــيــــة  ــيــــة أولــــــــى«، و3 فــــي »عـــــــروض أوروبــ دولــ
عة على األقسام 

ّ
ختارة ُموز

ُ
أولــى«. األفــالم امل

الرئيسية: املسابقة الرسمية ومسابقة الكرة 
»بروكسيما«  مسابقة  فيلما(،   12( البلورية 
)12 فيلما(. فــي قسم »عـــروض خــاصــة«، من 
عرض 9 أفالم. 

ُ
دون مسابقة ولجان تحكيم، ت

وهذا مع غياب تام ألفالم عربية جديدة، في 
املسابقتني الرسمية والكرة البلورية.

الالفت لالنتباه إلغاء ُمسابقة »شرق الغرب«، 
املــتــمــّيــزة لــلــغــايــة، الــتــي تــفــّرد بــهــا املــهــرجــان 
ــا مـــديـــدة، واملــخــّصــصــة بــعــرض أفـــالم  أعـــوامـ
ــا ووســطــهــا، فــقــط. مسابقة  ــ مــن شـــرق أوروبـ
قّدمت أفالما مهّمة كثيرة، وعّرفت بمخرجني 
مــتــمــّيــزيــن لــلــغــايــة، ملــعــت أســـمـــاؤهـــم الحــقــا. 
إلغاء كهذا حدث سابقا، عام 2019، ملسابقة 
عت األفالم الوثائقية 

ِّ
»األفالم الوثائقية«، فُوز

على مختلف أقسام املهرجان.
ـــت مــحــل 

ّ
ــل ــتـــي حـ ــا املـــســـابـــقـــة الــــجــــديــــدة، الـ ــ أمـ

»شرق الغرب«، فتحمل عنوان »بروكسيما«، 
ــون مـــكـــانـــا حــصــريــا  ــكــ تــ  

ْ
إلــــــى أن و»تـــــهـــــدف 

اكتشافهم،  ينتظرون  الذين  األفـــالم،  اع 
ّ
لصن

أو املـــخـــرجـــني املـــشـــهـــوريـــن، الـــذيـــن يــســعــون 
ــادة الــتــعــريــف بــأعــمــالــهــم الــجــديــدة«.  ــ إلـــى إعـ
»مفتوحة  سابقتها،  عكس  على  واملسابقة، 
لــألفــالم مــن مختلف أنــحــاء الــعــالــم، وليست 
وفقا  بعينها«،  جغرافية  بقعة  على  قــاصــرة 

لتصريح املدير الفني للمهرجان، كارل أوخ.

النسخة الـ56 من المهرجان: تجديد وتغيير

تتداخل مدينة كارلوفي 
فاري بمهرجانها 

السينمائي الدولي الشهير، 
فيمنحان معًا راحة 

ومتعًا واشتغاالٍت لزائرين 
ومدعوين وضيوف

أخبار
»وكالة فرانس  ◆ ذكر تقرير صحافي لـ

برس« أن مشاهد أولى من الفيلم املرتقب 
»سبايدرمان أكروس ذي سبايدر ـ فيرس«، 
ُعرضت في »مهرجان أنسي ألفالم الرسوم 

املتحركة«، الذي ُيقام في فرنسا، وُيعتبر 
الحدث األبرز عامليًا لهذا النوع من األفالم 
السينمائية، في مدينة أنسي، القريبة من 
الحدود مع سويسرا. ونقلت الوكالة عن 

مدير املهرجان، ميكاييل ماران، قوله إّن إدارة 
املهرجان منحت تصاريح لنحو 13 ألف 

»حضور هذه  شخص من مائة دولة لـ
قام ُمجّددًا 

ُ
الدورة من املهرجان، التي ت

بالصيغة الحضورية بالكامل«، أي بنسبة
5 باملائة أكثر من دورة عام 2019. 

وبلغ اإلقبال هذه الدرجة، »رغم غياب 
الصينيني العاملني في املجال، بسبب تجّدد 
ظهور كوفيد 19 في الصني، وكذلك الروس، 

الذين كان حضورهم بارزًا في الدورات 
وّجه دعوة إلى وفدهم الرسمي، 

ُ
 لم ت

ْ
السابقة، إذ

بسبب الغزو الروسي ألوكرانيا«. وبحسب 

التقرير نفسه، فإّن عددًا من األوكرانيني 
العاملني في هذا املجال »تّم الترحيب بهم«، 

، كماالوي وطاجيكستان 
ٌ

بينما تشارك دول
وأوزبكستان، للمّرة األولى.

واستبق املهرجان العرض العاملي األول 
»مينيينز: ذي رايز أوف غرو«، في افتتاح  لـ
دورته الجديدة هذه، بالكشف عن املشاهد 

األولى من »سبايدرمان أكروس ذي سبايدر 
ـ فيرس«، قبل عاٍم واحٍد من إطالق عروضه 
التجارية العاملية، بحضور مخرجي الفيلم، 

دومينيك دوس سانتوس وكيمب باورز 
وجاسنت تومبسن. وتبنّي أّن »الشرير الخارق« 

ُيدعى »ذو سبوت« )البقعة(، الذي له »جسٌم 
ى بنقاط أشبه ببقع الحبر«، يمكنه 

ّ
مغط

استخدامه للتنقل بني األكوان، أو كسالح، 
بحسب ما شرح تومبسن، ويؤّدي صوته 
املمثل األميركي جيسون شوارتزمان، إلى 

أصوات ممثلني وممثالت آخرين، بينهم 
فيلد وإيّسا راي.

ْ
شاَميك مور وهايلي ستان

ه، بعد فوز الجزء 
ّ
وذكر تقرير »فرانس برس« أن

األول »سبايدر ـ مان إنتو ذو سبايدر ـ فيرس« 
»أوسكار« أفضل فيلم رسوم متحركة عام  بـ

2019، ضّمن استديو »سوني« فيلمه الجديد 
هذا مزيدًا من التأثيرات املرئية، مازجًا بني 

تقنّيتي الرسوم املتحركة ثنائية الُبعد وثالثية 
الُبعد. ويضم الفيلم 240 شخصية جديدة، 
في 6 أكوان متوازية. علمًا أّن الفيلم السابق 

ق إيرادات دولية بقيمة 375 مليون دوالر 
ّ
حق

أميركي، في مقابل 90 مليون دوالر أميركي 
ميزانية إنتاج.

متعة راحة 
وعمل وكسل

كارلوفي فاري  المهرجان والمدينة

»السد« للّبناني علي شري: مسابقة »آفاق« )الملف الصحافي(

»ليمبو« تلك، لكنه ينزل  »البحر أمامكم« بأكمله يدور في عوالم الـ
الــواضــحــة فــي تلك  الــصــورة  بــهــذه  شيئًا فشيئًا ليصير هــنــاك 
شاهد. الفيلم بأكمله مكتوٌب من منظور جنى )منال عيسى ـ 

َ
امل

الصورة(، وبالتالي تصبح شخصية آدم )وجيه عــازار( شبحًا 
ندمها على  ُيجّسد  ه موجوٌد في »حاضرها«، 

ّ
لكن املاضي،  من 

املاضي وما تركته خلفها، ومرآة لحياتها، بمعنى أو بآخر.
إيلي داغر

وماريانو  دوبـــرا  لغاستون  الرسمية«  »املنافسة  يكون  أحيانًا، 
 3 ُيشاهد  حيث  وبسيطًا،  يًا 

ّ
مسل لــهــوًا  باعتباره  ممتعًا،  كــون 

الــصــورة( يسخرون من  ـ  كــروز  )بينيلوبي  ممثلني مشهورين 
ويعملون  يعيشون  الــذي  العالم  كليشيهات  في   ،

ً
قليال أنفسهم 

فيه، ويضحكون على نكات بسيطة وفّعالة، يؤّدونها، أو يجدون 
أنفسهم في خضمها.

محمد صبحي

Out Of Death ملايك بيرنز وآل إيمران نيلوي، تمثيل جايمي 
كينغ )الصورة( وبروس ويليس: في بلدة أميركية، يعاني قسم 
ه غير مكشوف أمام أهل البلدة. فجأة، 

ّ
الشرطة فسادًا خانقًا، لكن

مــن دون قصٍد،  امـــرأة،  القسم وفــســاده، عندما تشهد  ينفضح 
القانونية لشرطيني تابعني له، ما يضعها  إحدى العمليات غير 

في دائرة الخطر، فيساعدها حارس الغابة لحمايتها.

بــروس  تمثيل  ــفــلــد، 
ْ
ْســِتــرن لــجــوش   Fortress: Sniper’s Eye

ويليس وكيلي غرايسن )الصورة/Getty(: بعد مرور وقٍت على 
ل بحمايتهما قاعدة سّرية شديدة األمان، 

ّ
آخر لقاء بينهما، يتمث

االستخبارات  »وكــالــة  في  متقاعد  )عميل  مايكلز  كارتر  ُيــقــّرر 
املركزية األميركية( وابنه بول العمل بجهد إلعادة ترتيب العالقة 

اإلنسانية والعائلية بينهما.

أقوالهم

أفعالهم
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النص الكامل 
على الموقع األلكتروني
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رياضة

ألقت الشرطة 
الوطنية 
اإلسبانية القبض 
على خمسة 
رجال وامرأة 
في أليكانتي 
)شرق( وملقا 
)جنوب( لالشتباه 
في تورطهم 
في سرقة 
مجوهرات 
ومبلغ كبير من 
المال، من منزل 
يمتلكه العب 
كرة القدم 
البرازيلي السابق، 
رونالدو نازاريو 
في مدينة إبيزا 
اإلسبانية، وكان 
يقيم فيه الالعب 
اإليطالي ماركو 
فيراتي لدى 
سرقته.

)Getty( فيراتي كان يقضي إجازته بمنزل رونالدو حين تعرض للسرقة

أزمة منزل رونالدو

اقتنص فيليز سارسفيلد، انتصارا ثمينا في 
ملعبه بهدف نظيف على ضيفه ريفر بليت، في 
مواجهة أرجنتينية خالصة بذهاب ثمن نهائي 

بطولة كأس ليبرتادوريس لكرة القدم، والتي 
شهدت انتصارين هامني لفالمنغو وبامليراس 

البرازيليني خارج أرضهما على حساب كل 
من توليما الكولومبي وسيرو بورتينيو 

الباراغوياني. وكان تاييريس األرجنتيني قد 
تعادل على أرضه أمام كولون بهدف ملثله.

قال املدافع اإليطالي جورجيو كيليني، إن لوس 
أنجلوس »هو الفريق املثالي بالنسبة له«، وذلك 

أثناء تقديمه في النادي األميركي الذي انتقل 
إليه بعد مسيرة طويلة في يوفنتوس امتدت 

على مدار 17 موسما. وصرح كيليني في املؤتمر 
الصحافي الذي أقيم لتقديمه بعدما وقع عقدا 

يستمر حتى نهاية موسم 2023: »أنا متأثر. إنه 
فصل جديد في حياتي. أنا مقتنع تماما بأن هذا 

الفريق هو الفريق املثالي بالنسبة لي«.

قرر االتحاد الدولي للسيارات )فيا(، تحديث 
اللوائح الرياضية والفنية لسباقات بطولة العالم 

لسيارات فورموال 1، قبل سباق سليفرستون 
نهاية األسبوع الجاري، حيث تتضمن التعديالت 

القواعد املتعلقة بوحدات الطاقة. وسيكون 
بمقدور الفرق تبديل وحدات الطاقة في ظل 

ظروف خط الحظائر املغلق بالنسبة للسيارات 
األحدث. وجاءت اللوائح الجديدة لتسمح للفرق 

بإجراء هذا التغيير، حينما يحتاج األمر إلى ذلك.

خسارة ريفر بليت 
وانتصار فالمنغو في 

كأس ليبرتادوريس

جورجيو كيليني: 
لوس أنجلوس الفريق 

المثالي بالنسبة لي

االتحاد الدولي للسيارات 
يقر لوائح جديدة قبل 

سباق سيلفرستون
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أوسيك وضع حدًا لهيمنة 
جوشوا بإسقاطه على 

أرض ملعب توتنهام

وديًا  العراقي  نظيره  يواجه  المكسيكي  المنتخب 
استعدادًا للمونديال

أمام  أداء منتخب بــالده ملباراة وديــة  القدم، عن  أعلن االتحاد املكسيكي لكرة 
العالم FIFA قطر 2022، ضمن  انطالق بطولة كأس  العراقي، قبيل  املنتخب 
نوفمبر  التاسع من  في  املباراة  الكبير. وستقام  للحدث  املكسيك  استعدادات 
والــذي  للمكسيك  األخــيــر  املعسكر  ضمن  بإسبانيا  جيرونا  بمدينة  املقبل، 
سيتوجه منه إلى قطر لخوض مباريات املونديال. وذكر االتحاد املكسيكي، 
الفني  الجهاز  أن  االجتماعي،  التواصل  وسائل  على  الرسمية  عبر حساباته 
للمنتخب يركز على أداء عدد من املباريات التجريبية في الفترة املقبلة ضمن 
من  يرمي  املكسيكي  املنتخب  أن  إلــى  مشيرًا  للبطولة،  التحضيري  برنامجه 
أســلــوب مشابه  على  أكثر  التعرف  إلــى  العراقي  املنتخب  أمــام  تجربته  خــالل 
املنتخب  ويلعب  قطر.  في  النهائيات  في  سيقابله  الــذي  السعودي  للمنتخب 
املكسيكي نهائيات كأس العالم ضمن املجموعة الثالثة، مع منتخبات األرجنتني 
والسعودية وبولندا وسيخوض مباراته األولى أمام منتخب بولندا في الثاني 
أن  أبوعبود. على  بمنطقة رأس  بملعب )974(  املقبل  نوفمبر  والعشرين من 
السادس والعشرين من  األرجنتيني في  املنتخب  الثانية مع  يخوض مباراته 
املنتخب  بلقاء  املجموعة  فــي  مبارياته  ويختتم  لوسيل،  بملعب  ذاتــه  الشهر 

السعودي في الثالثني من نوفمبر بذات امللعب.

يجري  الشاطئية  الطائرة  للكرة  القطري  المنتخب 
معسكرًا تدريبيًا في سويسرا

انــتــظــم املنتخب الــقــطــري لــلــكــرة الــطــائــرة الــشــاطــئــيــة، املــصــنــف ثــانــيــًا عامليًا، 
اإلعــدادي  برنامجه  السويسرية، ضمن  بيرن  بمدينة  تدريبي  في معسكر 
لالستحقاقات املقبلة. ويتكون املنتخب القطري من الثنائي شريف يونس 
بقيادة  الفني  الجهاز  بإشراف  يوميًا  فترتني  على  ويتدرب  تيجان،  وأحمد 
املدرب ماريانو بابلو، فيما يترأس بعثة املنتخب في املعسكر محمد سالم 
الشاطئية  الطائرة  الكرة  لجنة  اإلدارة ونائب رئيس  الكواري عضو مجلس 
القطري  املنتخب  إنــهــاء  بعد  املعسكر  هــذا  ويــأتــي  للعبة.  القطري  باالتحاد 
هامبورغ  فــي  يــومــني  قبل  اختتمت  الــتــي  امللعب  ملك  بطولة  فــي  مشاركته 
البطولة.  النهائي في  للدور  الخامس بعد تأهله  بأملانيا، وحقق فيها املركز 
القطرية في بيرن، وخالل  إلى السفارة  وكانت بعثة املنتخب قامت بزيارة 
الزيارة أثنى محمد بن جهام عبدالعزيز الكواري سفير دولة قطر في االتحاد 

السويسري على إنجازات املنتخب القطري املتوج ببرونزية أوملبياد »طوكيو 
2020«، والفائز بالعديد من األلقاب العاملية التي مكنته في األشهر املاضية 

من تصدر التصنيف الدولي للمنتخبات في العالم.

الغرافة يقيم معسكره التحضيري في تركيا
أعلن نادي الغرافة الرياضي، عن إقامة معسكر إعدادي للفريق األول لكرة 
القدم، بمنطقة /كارتبة/ بتركيا، وذلك استعدادًا للموسم الرياضي 2022 - 
2023. وذكر النادي عبر حساباته الرسمية في وسائل التواصل االجتماعي، 
تدريباته في  يبدأ  أن  الجمعة على  اليوم  إلــى تركيا في  الفريق سيغادر  أن 
الثاني منه ويختتمها في التاسع عشر من يوليو. وسيخوض الفريق عددا 
من املباريات الودية مع أندية عربية وأوروبية على هامش املعسكر، حسب 
للفريق. وسيبدأ  الفني  املدير  أنــدري ستراماتشوني  املــدرب اإليطالي  رؤيــة 
الغرافة مبارياته في الدوري القطري »دوري نجوم QNB« بمواجهة السيلية 
في الثاني من أغسطس ضمن مباريات الجولة األولى باستاد خليفة الدولي. 
وكان الغرافة قد أنهى املوسم املاضي في املركز الخامس برصيد 30 نقطة، 
الثاني،  املركز  الثالث، والدحيل صاحب  الرابع، والوكرة  العربي  أندية،  خلف 
الــدوري. ويملك الغرافة خمسة ألقاب على مستوى  الــذي توج بلقب  والسد 
الدوري كان آخرها في املوسم الرياضي 2009 - 2010، ويتطلع للمنافسة 

على لقب املوسم الرياضي 2022 - 2023.

ــّر املـــالكـــم الــبــريــطــانــي أنــتــونــي جــوشــوا،  أصــ
أنه »متعطش« الستعادة لقب بطولة العالم 
فــي الــــوزن الثقيل عــنــدمــا يــواجــه األوكــرانــي 
ــّرده مــنــه، فــي نــزال  ألكسندر أوســيــك الـــذي جـ
ثـــأري مــقــرر فــي الــســعــوديــة. ووضـــع أوســيــك 
على   )32( جــوشــوا  لهيمنة  حـــدًا  عــامــا(   35(
على  بإسقاطه  الثقيل،  للوزن  العاملي  اللقب 
أرضــــه مــلــعــب تــوتــنــهــام هــوتــســبــر فـــي لــنــدن 
بــحــضــور 60 ألـــف مــتــفــرج، بــإجــمــاع الــحــكــام 
ما  املاضي،  أيلول/سبتمبر   25 في  بالنقاط 
ــال تــوحــيــد األلـــقـــاب فـــي »مــعــركــة  ــ أضـــعـــف آمـ
ــيــــوري. وطــالــب  بــريــطــانــيــا« مـــع تـــايـــســـون فــ
جــوشــوا مــبــاشــرة عــقــب الــخــســارة بمواجهة 
ثأرية. وكان املالكم البريطاني مطالبا بالفوز 
لــنــدن 2012 في  على أوســيــك، بطل أوملــبــيــاد 
الــــــوزن الــثــقــيــل، ملـــواجـــهـــة مـــواطـــنـــه فـــيـــوري، 
بطل املجلس العاملي، من أجل الظفر باللقب 
الثأر من هذه  املوحد. وأمــام جوشوا فرصة 
في  أوسيك  يواجه  املوجعة عندما  الخسارة 
20 آب/ أغــســطــس املــقــبــل فـــي مــديــنــة جـــدة، 
ليقلل عقب ارتباطه باملدرب روبرت غارسيا 

الرباط ـ أمين المجدوبي

توج الوداد الرياضي، األربعاء، بلقب الدوري 
األحمر  الفريق  ليسعد  الــقــدم،  لكرة  املغربي 
الفني  املدير  كتيبة  بعدما ضمنت  أنــصــاره، 
الــــركــــراكــــي، ثــنــائــيــة حـــتـــى اآلن، بــعــد  ولـــيـــد 
على  أفريقيا،  أبطال  بــدوري  أخيرًا  التتويج 
حــســاب األهـــلـــي املـــصـــري. واســتــطــاع الــــوداد 
بــه املوسم  الــذي تــوج  اللقب  أن يحافظ على 
املـــاضـــي، لــيــضــمــن بــذلــك الــبــطــولــة رقـــم )22( 
لتنطلق  الـــنـــادي ســنــة 1937،  تــأســيــس  مــنــذ 
االحــتــفــاالت بــمــديــنــة وجــــدة، والــتــي نـــال في 
النقطة  الــحــمــراء«،  »القلعة  فــرســان  ملعبها، 
ــذا الـــعـــام،  الـــتـــي ضــمــنــت لــهــم لــقــب نــســخــة هــ
وكــانــت هناك 3 أســبــاب، ساهمت فــي حصد 

الوداد، للقب الدوري املغربي. 
ولم يظهر الــوداد بمردود فني في املستوى، 
في الوقت الــذي اهتزت شباك حارسه أحمد 
طريق  عــن  مناسبتني،  فــي  التكناوتي  رضــا 
املـــهـــاجـــم اإليــــفــــواري المــــني ديــاكــيــتــي، الـــذي 
سجل هدفني ألصحاب األرض في الدقيقتني 

مــن املــخــاوف الــتــي رافــقــت خــســارتــه وفقدانه 
للمتابعة. وقال جوشوا للصحافيني  لحافز 
في لندن: »ما حصل حينها بات من املاضي، 
وال أعـــيـــش فـــي املـــاضـــي، بـــل فـــي الــحــاضــر«. 
وتابع »أتحرق للمنافسة جولة بعد األخرى، 
ــن الــــــرد عـــلـــى جــســدي  وفـــــي حـــــال تــمــكــنــت مــ

فسأفوز بالضربة القاضية«. 
مـــبـــتـــغـــاك  إلــــــــى  الـــــــوصـــــــول  »تــــــريــــــد  وأردف 
ــا بــالــتــأكــيــد مصّمم  ــه، لــذلــك أنـ واالحـــتـــفـــاظ بـ
على وضــع يــدي عليه )الــلــقــب(. ولــكــن هناك 
الكثير من الكالم. كالم أقل، واملزيد من العمل. 
أنــا لست شخصا   كوميديا، 

ً
أنــا لست ممثال

يــحــب الــتــحــدث كـــثـــيـــرًا«. وتـــعـــرض جــوشــوا، 
بطل أوملبياد لندن في الوزن الثقيل السوبر، 
بالضربة   22 بينها  نــزاال   26 في  لخسارتني 
الفنية القاضية، فيما لم يتعرض أوسيك إلى 
نـــزااًل احترافيا بينها 13  أي خــســارة فــي 19 

بالضربة الفنية القاضية. 
وأكـــد جــوشــوا أنـــه ال يــحــتــاج ســـوى لخوض 
هذا النزال و»هذه هي أولويتي. أنا متعطش 
ــــي  ــ وبــــالــــتــــأكــــيــــد مــــصــــمــــم، لــــكــــن طــــريــــقــــة أدائـ

الــتــدريــبــي  الــجــهــاز  دهـــشـــة  )6 و33(، وســــط 
الالعبني،  الذي حاول تنبيه  للفريق األحمر، 
ــرورة الـــضـــغـــط عـــلـــى مــــرمــــى املـــنـــافـــس  ــ ــــضــ لــ
مــــولــــوديــــة وجــــــــدة، بـــواســـطـــة الــــالعــــب رضـــا 

جعدي، لكن دون جدوى. 
ورغم محاوالت الــوداد تغيير طريقة اللعب، 
باالعتماد على الكرات الطويلة، إال أن الفريق 
ــتـــوى خــط  ــسـ ــلـــى مـ ــرًا عـ ــيـ ــثـ ــانــــى كـ ــر عــ ــ ــمـ ــ األحـ
الدفاع، حيث ارتكب املدافع اإليفواري الشيخ 
إبــراهــيــم كــومــارا عـــدة أخــطــاء، سهلت مهمة 
الفريق املحلي، الذي تألق من جانبه الالعب 

ياسني البحيري. 
وفي الوقت الذي ظل مولودية وجدة يضغط 
على دفاع الــوداد، قاد األخير مرتدة سريعة 
الدقيقة  فــي  زهــيــر مترجي  الــالعــب  بواسطة 
الــكــونــغــولــي  لــزمــيــلــه  تــمــريــرة  لــيــمــنــح   ،)51(
مــبــيــنــزا الــــذي ســجــل الـــهـــدف لــفــريــقــه، وســط 
 

ّ
فــرحــة كــبــيــرة لــألنــصــار فــي املـــدرجـــات. وظــل
الــــوداد يــؤمــن بــقــدرات العــبــيــه، عــلــى الــعــودة 
بــقــوة فــي الــلــقــاء، لــغــايــة الــرمــق األخــيــر الــذي 
ســجــل فــيــه الـــالعـــب جــوفــيــل تــســومــو، هــدف 
ــو مـــا مــكــن »الــفــرســان  الـــتـــعـــادل لــفــريــقــه، وهــ
الـــحـــمـــر« مـــن حــصــد لــقــب الـــــــدوري املــغــربــي، 
مــدرجــات  فــي  الجماهير  احــتــفــاالت  لتنطلق 
انتظار  فــي  الــشــرفــي بمدينة وجــــدة،  املــلــعــب 
أن تــتــواصــل بـــالـــدار الــبــيــضــاء، بــعــد تتويج 
مستحق لكتيبة املدرب وليد الركراكي، التي 
ضمنت ثاني لقب، بعد التتويج بلقب دوري 

أبطال أفريقيا على حساب األهلي املصري.

ويخوض  الجماهير«.  إلــى  كثيرًا  ستتحدث 
جـــوشـــوا نـــزالـــه الــثــانــي فـــي الــســعــوديــة بعد 
على  األول  فــي  تحقق  الـــذي  الكبير  الــنــجــاح 
األول/ ديسمبر  كــانــون  فــي  الــدرعــيــة  حــلــبــة 
املكسيكي  على  تغلب  عندما  وكسبه   ،2019
أندي رويس بالنقاط. فيما يخوض أوسيك 

نزاله األول في السعودية. 
ــروم  ــ ــشــ ــ ــاتــ ــ وأوضـــــــــــــح مـــــــروجـــــــو الــــــــنــــــــزال »مــ
بــيــان، أن »الــبــطــل ألكسندر  بــوكــســيــنــغ« فــي 
أوسيك سيضع ألقابه العاملية في تصنيفات 
العاملية  الــرابــطــة  للمالكمة،  الــدولــي  االتــحــاد 
ــة لــلــمــالكــمــة  ــيـ ــاملـ ــة الـــعـ ــمـ ــنـــظـ لـــلـــمـــالكـــمـــة، واملـ
ــة لــلــمــالكــمــة، عـــلـــى املــحــك  ــيـ ــدولـ واملـــنـــظـــمـــة الـ
ضــد جــوشــوا. وفــي وقــت ســابــق، قــرر املالكم 
األوكراني أوسيك، مغادرة بالده التي تعيش 
الــروســي، بسبب رغبته في  تحت االجــتــيــاح 
الـــعـــودة إلـــى الــتــمــاريــن مـــرة أخــــرى. وكشفت 
أوســيــك  أن  الــبــريــطــانــيــة،  صحيفة »ذا صـــن« 
النزال  بالفعل، حتى يخوض  أوكرانيا  غادر 
املرتقب ضد خصمه العمالق جوشوا، بعدما 
أكد ذلك بقوله: »بدأت بالتحضير للمواجهة 

الثانية ضد جوشوا«. 
وتــابــع »تلقيت الــدعــم مــن جميع األصــدقــاء، 
ومن تبقى منهم في أوكرانيا. أشكر الله على 
كـــل شــــيء، وأظــــن أن عـــودتـــي لــلــمــالكــمــة، هي 
أفضل طريقة ألساعد بلدي، بــداًل من القتال 
العاصمة كييف. وحصلت على  فــي شـــوارع 

دعم عائلي ومن األصدقاء«.
)فرانس برس، العربي الجديد(

التعاقد مع الركراكي
بــعــد عــودتــه مــن قــطــر، وبــعــدمــا قـــاد الدحيل 
املـــوســـم املـــاضـــي، قـــرر مــجــلــس إدارة الــــوداد 
املغربي،  الفني  املدير  مع  التعاقد  الرياضي 
وليد الركراكي، ومنحه شرف تدريب الفريق 
األحــــمــــر، كـــونـــه يــمــلــك تـــجـــربـــة فــــي الــــــدوري 
املــغــربــي، الـــذي ســبــق لــه الــتــتــويــج بلقبه مع 

واستطاع   .2016 الرباطي سنة  الفتح  نــادي 
فريقا قويا،  الــــوداد  مــن  أن يجعل  الــركــراكــي 
بعدما تمكن لغاية الجولة الـ29 أن يفوز في 
19 مباراة، ويتعادل في 6 مواجهات، مقابل 
ملنصة  بفريقه  ليصعد  فقط،  هزائم   4 تلقيه 
الذي  الــرجــاء،  غريمه  على  متفوقا  التتويج، 

اكتفى من جديد بمركز الوصافة.

رئيس خبير وجمهور مميز
ــــس الـــــــــــــوداد الــــــريــــــاضــــــي، ســعــيــد  ــيـ ــ بــــــــات رئـ
الــنــاصــيــري، يملك تــجــربــة كــبــيــرة فــي مجال 
الرياضية، فالرجل صنع ثورة داخل  اإلدارة 
الــفــريــق األحــمــر، مــنــذ تحمله املــســؤولــيــة في 
الــرئــاســة، مــن خـــالل انــتــدابــات قــويــة، منحت 
املحلية  األلقاب  املنافسة على  الفريق فرصة 
والــــقــــاريــــة. ويـــعـــود الــفــضــل األكـــبـــر لــتــتــويــج 
الوداد الرياضي هذا املوسم بثنائية الدوري 
انتظار  مــع  أفريقيا،  أبــطــال  ودوري  املــحــلــي، 
املــنــافــســة عــلــى لــقــب كـــأس الـــعـــرش، للرئيس 
سعيد الــنــاصــيــري، الـــذي يــوفــر اإلمــكــانــيــات 
املــــاديــــة لــفــريــقــه كــــي يــحــصــد األلــــقــــاب عــلــى 

مستوى مختلف املسابقات. 
الـــدوري املغربي، وســـواء من  وطيلة جــوالت 
ــوداد الـــريـــاضـــي، بملعبه  ــ خـــالل اســتــقــبــال الــ
األســـطـــوري بــالــدار الــبــيــضــاء، اســتــاد محمد 
الخامس، أو خــارج قــواعــده، تواجد جمهور 
املــدرجــات. وســـواء تعلق  فــي  الفريق بكثافة 
األمـــر بــأعــضــاء أولــتــراس »ويـــنـــرز«، الفصيل 
ــة،  ــاديـ ــعـ ــد لـــــلـــــوداد، أو الـــجـــمـــاهـــيـــر الـ ــانـ املـــسـ
فـــاألنـــصـــار شــكــلــوا رقـــمـــا مــهــمــا فـــي مــعــادلــة 
الالعبني،  برفقة  الــحــمــر«،  »الــفــرســان  تتويج 
انطالقا من الحارس أحمد رضا التكناوتي، 
لغاية املدافع األوسط أشرف داري، ومتوسط 
ــبــــران، واملـــهـــاجـــمـــني زهــيــر  ــيــــدان يــحــيــى جــ املــ
املترجي والكونغولي غاي مبينزا، كعناصر 
تـــركـــت بــصــمــتــهــا فـــي تــتــويــج الـــــــوداد بلقب 

بطولة هذا املوسم.

الوداد بطل المغرب... أسباب قادته لإلنجازجوشوا »متعطش« الستعادة لقب الوزن الثقيل
يأمل جوشوا، استعادة 

لقب بطولة العالم بالوزن 
الثقيل للمالكمة عندما 

يواجه أوسيك

حصد الوداد الرياضي 
لقب الدوري المغربي 

لكرة القدم للمرة الـ 22 
في تاريخه

جوشوا طالب مباشرة بمواجهة ثأرية عقب الخسارة )أمير هياليبي/فرانس برس(

)Getty/فشلت المفاوضات مع باولو سوزا بسبب طلباته )فاغنر ميير

بيتكوفيتش اعتذر عن عدم تدريب منتخب مصر )باسكال غويو/فرانس برس(

الوداد حصد اللقب رقم 22 في تاريخه )فرانس برس(

مباريـات
      األسبـوع

القاهرة ـ مجدي طايل

حالة من االرتباك فرضت نفسها 
املدير  على سيناريو حسم هوية 
الفني الجديد ملنتخب مصر لكرة 
الــقــدم املــنــتــظــرة لــه قــيــادة »الــفــراعــنــة« فــي 4 
املؤهلة  التصفيات  فــي  لــه  متبقية  مــبــاريــات 
لــنــهــائــيــات كـــأس األمــــم األفــريــقــيــة 2023 في 
ــاب جـــــالل فــي  ــهــ ــة إيــ ــــاج، وخــــالفــ ــعـ ــ ســـاحـــل الـ
الشارع  املقبلة. وشهد  الفترة  منصبه خــالل 
املصري صدمة كبيرة داخل الوسط الكروي، 
ــــالن عن  ــكـــرة فـــي اإلعــ ــاد الـ بــعــدمــا فــشــل اتـــحـ
هوية املدير الفني للمنتخب املصري في يوم 
التاسع والعشرين من يونيو/ حزيران الذي 

مدرب المنتخب 
المصري

فشل المفاوضات 
مع »األجنبي«

اضطر مجلس إدارة االتحاد المصري لكرة القدم، 
إلى تأجيل ملف اإلعالن عن  برئاسة جمال عالم، 
األول  المصري  للمنتخب  الفني  المدير  هوية 
منصبه  في  جالل  إيهاب  خالفة  له  المنتظرة 

خالل الفترة المقبلة

تقرير

كان مقررًا أن يشهد الكشف عن هوية املدير 
املسؤولية  تــولــي  لــه  املنتظر  الــجــديــد  الــفــنــي 
األخيرة  القائمة  انحصرت  بعدما   ،

ً
مستقبال

للمدرب الجديد بني الثنائي البرتغالي باولو 
بيتكوفيتش،  فــالديــمــيــر  والــكــرواتــي  ســــوزا، 
والذي يحمل أيضا الجنسيتني السويسرية 

والبوسنية. وفشلت مفاوضات اتحاد الكرة 
املــصــري مــع الــبــرتــغــالــي بــاولــو ســـوزا املــديــر 
الفني السابق ملنتخب بولندا ونادي فالمنغو 
البرتغالي، بعدما كان الرجل قاب قوسني أو 
أدنى من حسم صفقة توليه املسؤولية، لعّدة 
الكرة  اتحاد  ل في تعّرض 

ّ
أسباب: األول تمث

وحازم إمام عضو مجلس اإلدارة النتقادات 
الــتــفــاوض مــع مـــدرب سبق له  كبيرة بسبب 
تدريب مكابي تل أبيب في رحلته التدريبية، 
وطلب املــدرب البرتغالي تعيني 5 مساعدين 
الفني،  فــي جــهــازه  واحــــدة  دفــعــة  برتغاليني 
ورفــــضــــه تـــعـــيـــني أي عـــضـــو مــــصــــري ســـوى 
مدير إداري فقط، رافضا قدوم محمد شوقي 
مـــدربـــا وعـــصـــام الـــحـــضـــري مـــدربـــا لــحــراس 
ــرمـــى، إلــــى جــانــب وضــعــه شــرطــا آخــــر في  املـ
املفاوضات خالل اللحظات األخيرة تمثل في 
فرض شرط جزائي قيمة شهرين من الراتب 
الخاص به »180 ألف يورو« يتيح له الرحيل 
في أي وقــت، أو يتيح التحاد الكرة املصري 
إقالته، ورحيله عن منصبه في أي وقت، وهو 
ما قوبل بالرفض من جانب االتحاد خشية 
ــال تــلــقــيــه عـــروضـــا  ــ ــوزا فــــي حـ ــ ــيـــل ســ مــــن رحـ
بــولــنــدا عام  فــي منتخب  أخـــرى، مثلما فعل 
2021، وسدد وقتها الشرط الجزائي بعد 15 
مباراة له فقط هناك ورحل لتدريب فالمنغو 

في الدوري البرازيلي.
وتــلــقــى اتــحــاد الــكــرة الــضــربــة الــثــانــيــة، بعد 
فشل مــفــاوضــات ســـوزا وتمثلت فــي اعــتــذار 
السابق  الفني  املدير  بيتكوفيتش  فالديمير 
الفرنسي  بــــوردو  ــادي  ونــ ســويــســرا  ملنتخب 
عن عــدم تولي املسؤولية، رغــم االتفاق شبه 
ــام عضو  ــازم إمــ الــنــهــائــي مــعــه مـــن جــانــب حــ
قيمته  شــهــري  راتـــب  مــقــابــل  اإلدارة،  مجلس 
120 ألف يورو، وعمله مع 3 مساعدين أجانب، 
الجزائي  الشرط  ومنها  العقد  بنود  بخالف 
وأحقية اتحاد الكرة في فسخ العقد حال عدم 
األفريقية 2023  األمــم  لنهائيات كأس  تأهله 
الكرواتي  املـــدرب  الــعــاج، وأحقية  فــي ساحل 
 في 

ً
فـــي الـــحـــصـــول عــلــى قــيــمــة عـــقـــده كـــامـــال

أو  القارية  للبطولة  التأهل  بعد  إقالته  حــال 
في حالة وصوله للدور نصف النهائي لها. 
من جانب  املعلن  بيتكوفيتش  اعتذار  وجــاء 
اتحاد الكرة، ألسباب شخصية تتعلق برغبة 
أســـرتـــه فـــي عــــدم اإلقـــامـــة خــــارج أوروبــــــا في 
االرتباك  أن  األمــر،  واملثير في  املقبلة.  الفترة 
ــر الـــفـــنـــي األجــنــبــي  ــديــ املــــصــــري فــــي مـــلـــف املــ
شــهــد تــســريــب مــعــلــومــات، مـــن اتـــحـــاد الــكــرة 
إلعالميني تفيد بوجود اتصاالت مكثفة من 

ترقب كبير في 
الشارع المصري بسبب 

حالة التخبط

الجماهير تطالب بمدرب محلي في حال عدم توّفر أجنبي )بابلو بوشينكوال/فرانس برس(

الــبــرتــغــالــي كـــارلـــوس كـــيـــروش املـــديـــر الفني 
املرشحني  بــاملــدربــني  مصر  ملنتخب  السابق 
كبيرة  نصائح  وتقديمه  »الفراعنة«،  لقيادة 
لهم تفيد بــضــرورة عــدم العمل مــع االتــحــاد 
الــحــالــي، بـــداعـــي تــعــرضــه لــلــظــلــم مـــن جــانــب 
جمال عالم في عدم صرف مستحقاته املالية 
منتخب مصر  مــع  تعاقده  فترة  عــن  الكاملة 
خـــالل كـــأس األمـــم األفــريــقــيــة فــي الــكــامــيــرون 
وتصفيات كأس العالم 2022، وهو أمر أثار 
الدهشة فــي الــوســط الــريــاضــي، خاصة وأنــه 
الكرة  اتــحــاد  يكشف عــن فشل واضــح إلدارة 
في ملف اختيار املدير الفني الجديد ملنتخب 

ــر الــفــنــي  ــديـ الــشــهــيــر أو بـــاتـــريـــس بــومــيــل املـ
ملــنــتــخــب ســاحــل الـــعـــاج الــســابــق الــــذي عمل 
تدريب  في  رينار  هيرفي  للفرنسي  مساعدًا 

املنتخب املصري. 
وظـــهـــرت حـــمـــالت جــمــاهــيــريــة، عــبــر مــواقــع 
ــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي تـــدعـــو إلــــى اخــتــيــار  الـ
أي مـــن حـــســـام حــســن نــجــم الـــكـــرة املــصــريــة 
السابق ومدرب املصري البورسعيدي حاليا 
أو حــســن شــحــاتــة املــديــر الــفــنــي األســطــوري 
ملنتخب مصر لتعيني أي منهما مديرًا فنيا 
التعاقد  مــحــاوالت  فــي حــال تعثر  للمنتخب 
مــع مــدرب أجنبي جــديــد. وكــان اتــحــاد الكرة 

مــصــر. وبـــات اتــحــاد الــكــرة املــصــري مضطرًا 
للبدء مــن جــديــد فــي رحــلــة البحث عــن مدير 
فني أجنبي جديد يقود املنتخب في املرحلة 
ــنـــوع فـــي املـــــــدارس الــتــدريــبــيــة  ــتـ املــقــبــلــة، والـ
والبحث عن اسم كبير في نفس الوقت، ممن 
املــصــري، قبل  األهــلــي  مــع  بالتعاقد  ارتبطوا 
استقرار األخير على تعيني ريكاردو سواريز 
مــديــرًا فنيا لــه، فــي مــحــاولــة الحــتــواء غضب 
الجماهير الكبير من استقدام مدرب مغمور، 
بعدما لجأ حازم إمام إلى الترويج إلمكانية 
ــر الــفــنــي  ــديــ ــع تـــيـــيـــري هـــنـــري املــ الـــتـــعـــاقـــد مــ
ملــونــتــريــال الــكــنــدي ونــجــم الـــكـــرة الــفــرنــســيــة 

ــــي، مـــوعـــدًا  ــــاضـ ــــري، حـــــدد األربـــــعـــــاء املـ ــــصـ املـ
املدير  لتعيني  اإلدارة،  ملجلس  اجتماع  لعقد 
الــقــرارات  الــفــنــي الــجــديــد للمنتخب وســمــاع 
النهائية فــي الــتــرشــيــحــات مــن جــانــب حــازم 
إمـــام مــع اإلعـــالن عــن هــويــة املـــدرب فــي بيان 
رســمــي، ولــكــن فــشــل االجــتــمــاع فــي الــوصــول 
التـــفـــاق نــهــائــي وتــــم تــأجــيــل الـــبـــّت فـــي ملف 
ــر الـــفـــنـــي عـــقـــب اعــــتــــذار كــــل مــــن بـــاولـــو  املــــديــ
ثــم فــالديــمــيــر بيتكوفيتش عــن عــدم  ســــوزا، 
قــيــادة »الــفــراعــنــة«. وشــهــدت األيــــام املاضية 
حملة ضــاربــة مــن جــانــب كــارلــوس كــيــروش 
املـــديـــر الــفــنــي الــســابــق لــلــمــنــتــخــب املـــصـــري، 

الذي هاجم إدارة اتحاد الكرة، بسبب خصم 
املالية املوقعة عليه من جانب  الغرامة  قيمة 
االتحاد األفريقي لكرة القدم في وقت سابق 
رغــم تضحيته وقت  املــالــيــة،  مــن مستحقاته 
فــســخ الــعــقــد املـــبـــرم بـــني الــطــرفــني »كـــيـــروش 
واالتحاد املصري« بالعديد من املزايا املالية، 
الــحــصــول عليها في  الــتــعــاقــد  لــه  كـــان يتيح 
ظل سريانه لنهاية العام الجاري، وليس في 
توقيت اتفاقه مع اتحاد الكرة على الرحيل، 
وفــســخ العقد املــبــرم بــني الــطــرفــني والـــذي تم 
في إبريل/ نيسان املاضي، بعد اإلخفاق في 

بلوغ كأس العالم 2022 في قطر.
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أيوب الحديثي

ــيــــدي  دافــ دور  تـــغـــيـــيـــب  يـــمـــكـــن  ال 
أنشيلوتي، وهو نجل املدير الفني 
اإليــطــالــي كــارلــو أنــشــيــلــوتــي، في 
تألق ريال مدريد اإلسباني باملوسم املنتهي، 
ــذا اإلبــــــــداع مــــن خـــالل  ــ ــاءت ثـــمـــار هـ ــ حـــيـــث جــ
حصد »امليرنغي«، لقب »الليغا« رقم 35 في 
أبــطــال أوروبـــا.  تاريخه، إضــافــة للقب دوري 
دافــيــدي، مــدرب من مواليد 1989، كانت أول 
وظــيــفــة جمعته بـــوالـــده، مــن خـــالل الــتــواجــد 
فريق  أكــاديــمــيــة  فــي  البدنية  للياقة  كــمــدرب 
بــاريــس ســان جــيــرمــان الفرنسي عــام 2012، 
حني كــان يبلغ من العمر 23 عاما فقط، قبل 
أن يرافق والده خالل محطته في قيادة بايرن 
ميونخ األملاني ونابولي اإليطالي وإيفرتون 
اإلنــكــلــيــزي، ومــــن بــعــدهــا ريــــال مـــدريـــد. »لــم 
يــكــن لـــدي الكثير مــن املـــواهـــب... لــذلــك قــررت 
يعلم  أنــشــيــلــوتــي  دافـــيـــدي  كـــان  أدرس«..  أن 
أنــه لــن يصبح العــب كــرة قــدم أبـــدًا، وبصفته 
ــان أصــــغــــر مــــــــدرب مــــســــاعــــد فـــــي الــــــــدوري  ــ ــ كـ
اإلنكليزي، خالل تواجده مع إيفرتون بعمر 
30 عــامــا فــقــط، فــهــو يــســعــى بــشــكــل مستمر 
إلــى مــحــاكــاة والـــده األســطــوري كمدير فني. 
ويتمتع دافيدي ببعض الخبرة كالعب، وإن 

بصمة دافيدي 
أنشيلوتي

أنشيلوتي،  كارلو  اإليطالي  الفني  المدير  نجل  أنشيلوتي،  دافيدي  ساهم 
حصد  خالل  من  المنتهي،  بالموسم  اإلسباني  مدريد  ريال  فريق  تألق  في 
دوري  مسابقة  للقب  إضافة  تاريخه،  في   35 رقم  »الليغا«  لقب  الملكي 

أبطال أوروبا لكرة القدم، على حساب نظيره ليفربول اإلنكليزي

3031
رياضة
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كــان بمستوى أقــل بكثير مــن والـــده الــدولــي 
اإليطالي، حيث بعد فترة في صفوف الشباب 
ــــادي بــيــرغــامــو في  مـــع مـــيـــالن، انــتــقــل إلــــى نـ
الدنيا بإيطاليا. وحــول هــذا، قال  الــدوريــات 
املـــدرب الــشــاب فــي حــوار سابق مــع صحيفة 
الكثير  »لقد عشنا  البريطانية:  »ديلي ميل« 
الــطــيــبــة ووظــيــفــتــه )أنشيلوتي  املــشــاعــر  مــن 
للعائلة.  الــســعــادة  مــن  الــكــثــيــر  أعــطــت  األب( 
 .

ً
كنت أرغب في القيام بذلك منذ أن كنت طفال

كل من لديه شغف يريد أن يصبح العب كرة 
قدم، لكن لم يكن لدي الكثير من املواهب«. 

ــابـــع: »كـــانـــت هـــذه أول مــشــكــلــة لـــــدّي، لقد  وتـ
ــرف تــبــديــل املــــالبــــس، فـــي هــذه  نـــشـــأت فـــي غــ
البيئة. لذلك قــررت الــدراســة. أردت أن أصبح 
ــلـــوم الـــريـــاضـــة،  ــــت عـ مــــديــــرًا فـــنـــيـــا، لـــقـــد درســ
ــان عمري  وتــخــرجــت فــي إيــطــالــيــا، عــنــدمــا كـ
ــم قــضــيــت عـــامـــا فــــي أكــاديــمــيــة  ــا، ثــ ــامــ 22 عــ

لياقة بدنية.  كــمــدرب  بــاريــس ســان جيرمان 
ــم عـــــدت إلـــى  ــد، ثــ ــ ــــدريـ ــي مـ قــضــيــنــا عـــامـــني فــ
إيــطــالــيــا، وحــصــلــت عــلــى رخــصــتــي األولــــى، 
قبل أن أخــوض التجربة مع بايرن ميونخ«. 
ــاف: »أكــبــر تــجــربــة. عــنــدمــا كـــان عمري  ــ وأضـ
مـــن 12 إلـــى 18 عـــامـــا، نــشــأت مـــع املــجــمــوعــة 
مــن كبار اللعبة )بــاولــو( مالديني وذلــك في 
2009، كان العام األخير الذي أدار فيه والدي 
ميالن. كان مالديني يبلغ من العمر 40 عاما، 
ويتدرب يومني في األسبوع بسبب ركبتيه! 
لكنه تمكن من إدارة نفسه وكان أفضل العب 
في الفريق. كان ال يصدق على اإلطــالق مثل 
ــالـــدو«. وفــكــر دافــيــدي كــثــيــرًا خـــالل فترة  رونـ
االستراحة القسرية لكرة القدم، نتيجة أزمة 
فيروس كورونا، حول كيف يمكن إليفرتون 
أن يتقدم أكثر على مستوى األداء، لقد كانت 

فترة اختبار شخصية له. 
وبــعــدمــا ُســمــح ألنـــديـــة كـــرة الـــقـــدم بــالــعــودة 
إلــــى الـــتـــدريـــبـــات، طــــرح أســئــلــة جـــديـــدة على 
طــاقــم الــتــدريــب، مــن أجــل الــخــروج بجلسات 
إعادة  تفاعلية، حيث أخذ على عاتقه مهمة 
ــي مــا  ــ ــى أمــــجــــاده الـــســـابـــقـــة. وفـ ــ إيـــفـــرتـــون إلـ
إيفرتون،  لصالح  الثابتة  الــضــربــات  يخص 
فــي تحسينها  االبـــن،  أنشيلوتي  فقد ســاهــم 
بشكل كبير، حيث إنه بنهاية فبراير/ شباط 
2021، كان »التوفيز« ثالث أكثر فريق يسجل 
من ركنيات بعد تشلسي ووستهام، ووصل 
مــعــدل تــحــويــل ضــربــات الـــزاويـــة لــديــهــم إلــى 
ـــ7%، أي حـــوالـــي ضــعــف املــتــوســط  ــ ــداف لــ ــ أهــ
للكثير  أنشيلوتي  وتعرض   .%4 يبلغ  الــذي 
اتهامه بمجاملة نجله،  مــع  االنــتــقــادات،  مــن 
فيها  يكتب  لــم  التي  املحطات  فــي  خصوصا 
الـــنـــجـــاح لـــلـــمـــديـــر الـــفـــنـــي، لـــكـــن نــجــلــه عــمــل 
على تطوير نفسه مــن خــالل إتــقــان 5 لغات، 
والحصول على ماجستير في علوم الرياضة 
رغم  لكن  التدريبية،  »يويفا«  رخصة  وعلى 
 
ّ
ذلك تواصلت االنتقادات التي أشارت إلى أن
دافيدي لم يكن األكثر استحقاقا لتلك الفرص 
الشباب.  املدربني  التي حصل عليها بني كل 
وقــــال املــــدرب الــشــاب فــي مــقــابــلــة ســابــقــة مع 
املــوقــع الــرســمــي لــنــادي بــايــرن مــيــونــخ: »قــد 
أكــون صغيرًا وابــن املــدرب، لكني أركــز بشدة 
على عملي، حصلت على دعم املدربني أثناء 
للمباريات وكذلك  التدريبات واالستعدادات 

أثناء املواجهات«. 
الفرنسية،  »ليكيب«  لصحيفة  حديثه  وفــي 
ــال كـــــارلـــــو أنــــشــــيــــلــــوتــــي: »آمــــــــل أن يـــكـــون  ــ ــ قـ
)دافــيــدي( مدربا رائعا. ال يــزال أصغر من أن 
يــزال يتعني عليه  يتولى مسؤولية فريق، ال 
ــقـــدرة. إنـــه يــركــز ويــريــد  الــتــعــلــم، لــكــن لــديــه الـ
الــتــحــســني. نــتــحــدث كــل يـــوم عــن التكتيكات 
ويأمل  التدريب«.  وجلسات  اللعب  وأسلوب 
دافيدي السير على خطى والده، الذي أصبح 
أكثر مــدرب فــي التاريخ وصــوال إلــى املشهد 
ــــدوري األبـــطـــال، بـــواقـــع 5 مـــرات،  الــخــتــامــي لـ

دافيدي مثّل فريق 
الشباب مع ميالن كالعب 

قبل االنتقال لبيرغامو

دافيدوفيتش يودع ويمبلدون: 
عقوبة وسقوط أمام فيسلي 

كان اإلسباني أليخاندرو دافيدوفيتش على وشك تحقيق فوز ملحمي آخر في النسخة 
الحالية من بطولة ويمبلدون املفتوحة للتنس، لكنه سقط أمام التشيكي جيري فيسلي، 
بعدما ُعوقب بحسم نقطة أخيرة جراء إلقاء كرة خارج امللعب. وكانت النتيجة بني فيسلي 
ودافيدوفيتش على النحو اآلتي 6-3 و5-7 و6-7 )2-7( و6-3 و7-6 )10-7( عندما عوقب 
تلقى  أن  امللعب. وبعد  إلــى خــارج  كــرة  األخــيــرة بسبب ركــل  النقطة  اإلسباني بخسارة 
اإلسباني تحذيرًا بسبب التلفظ بكلمات بذيئة، حصل على تحذير ثاٍن، ما يعني حسم 
نقطة في شوط »كسر التعادل الفائق« باملجموعة الخامسة، جراء إلقاء كرة مررها له فتى 
»تحذير« ثاٍن، ما يعني خسارة نقطة  جمع الكرات إلى خارج امللعب. وعاقبه حكم اللقاء بـ
كانت مهمة للغاية في املنافسة، ما حسم املباراة ملصلحة التشيكي. ورغم الهزيمة أمام 
التشيكي، الذي تدرب هذه األيام مع رافائيل نادال للتحضير للبطولة الكبرى الثالثة لهذا 

املوسم، قدم اإلسباني أفضل نسخة له في ويمبلدون.

موراي بعد الخسارة: سأحاول االستمرار في اللعب
ــذي وّدع بطولة  ــ ال ــوراي  ــ ــدي مـ أنــ الــبــريــطــانــي  أكـــد 
ويمبلدون املفتوحة للتنس، ثالثة البطوالت األربع 
الكبرى )الغراند سالم(، بالخسارة أمام األميركي 
ــثـــالث مــجــمــوعــات لــــواحــــدة، أنــه  جــــون إيــســنــر بـ
البدنية  إذا كانت حالته  اللعب  سيحاول مواصلة 
جيدة. وأكد صاحب الـ35 عامًا، الذي خضع ألكثر 
مـــن عــمــلــيــة جــراحــيــة فـــي الــفــخــذ، مـــع زرع طــرف 
صــنــاعــي، أنـــه ســيــعــود إلـــى ويــمــبــلــدون فــي الــعــام 
املــقــبــل إذا لــم تــضــربــه اإلصـــابـــات، وكــانــت حالته 
الصحافي  املؤتمر  البدنية جيدة. وأضــاف خالل 
عقب اللقاء: »أمور تعتمد على حالتي البدنية. إذا 
الصعب  اللعب. من  بحالة جيدة، سأواصل  كنت 
التي  املــشــاكــل  هــذه   

ّ
كــل مــع  إلـــّي،  بالنسبة  للغاية 

عانى منها جسدي، أن أضع توقعات طويلة املدى، 
 الحفاظ على 

ً
حتى ألسابيع مقبلة. ال يمكنني التفكير على مدى عام«. وتابع: »ليس سهال

جسدي في أفضل حالة بدنية للمنافسة في أفضل املستويات«.

رئيس نادي سانتوس البرازيلي يرغب في »استعادة« 
خدمات نيمار

أكــد رئــيــس نـــادي ســانــتــوس الــبــرازيــلــي، أنــدريــس 
هم »يقومون بتحركات« من أجل استعادة 

ّ
رويدا، أن

ــاف، بــعــدمــا بــات  ــطـ خـــدمـــات نــيــمــار فـــي نــهــايــة املـ
باريس ســان جيرمان محل شك.  استمراره في 
وقال رويدا خالل اجتماع للمجلس االستشاري 
لسانتوس، فريق ساو باولو، حيث نشأ صاحب 
»تلقيت  الــبــرازيــلــي:  باملنتخب   10 رقــم  القميص 
الــيــوم أكــثــر مــن مــائــة رســالــة تتحدث عــن نيمار. 
أتمنى أن يثقوا بنا أكثر«. وذكر أنه سيكون من 
»غير النضج« من جانبه »عدم فعل شيء مع نيمار« الستعادة خدماته، بعد التقارير التي 
التخلي  نشرت في الصحافة اإلسبانية والتي تشير إلى أن باريس سان جيرمان قرر 
عن أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم. وقال رويدا دون تقديم مزيد من التفاصيل حول 
أشياء ال  لكن هناك  تدابير،  اتخاذ  نيمار: »يجري  إعــادة  اتخذها ملحاولة  التي  الخطوات 
يمكنني التحدث عنها، إنها استراتيجية«. يشار إلى أن نيمار قد غادر النادي البرازيلي 
إلى باريس سان  انتقاله  للتوجه إلى برشلونة، حيث تألق لعدة مواسم قبل  عام 2013 
عدة  منذ  كبيرة  اقتصادية  بصعوبات  سانتوس  ويــمــّر  تاريخية.  صفقة  فــي  جيرمان 
مواسم، ما يجعل غالبًا من املستحيل تقريبًا العودة للحصول على خدمات املهاجم الذي 
ُيَعّد من بني األعلى أجرًا في العالم بني العبي كرة القدم. وبينما تسود حالة من التكهنات 
حول مستقبله، يستمتع نيمار حاليًا بإجازته في البرازيل، حيث نشر صورة له من حفلة 

نظمها في قصره على ساحل ريو دي جانيرو.

موغوروزا: لم أظهر بالمستوى المطلوب لكّن األفضل آٍت
)الغراند  الكبرى  البطوالت األربع  ثالثة  للتنس،  املفتوحة  لبطولة ويمبلدون  بعد توديعها 
سالم(، من الباب الصغير على يد البلجيكية جريت مينني في الدور األول بمجموعتني 
ها قدمت مباراة »سيئة إلى حدٍّ كبير«، 

ّ
دون رد، أقّرت اإلسبانية غاربينيي موغوروزا بأن

لكنها في الوقت ذاته تثق في أن موغوروزا األفضل ستعود. وأوضحت الالعبة اإلسبانية 
خالل املؤتمر الصحافي عقب املباراة التي خسرتها بنتيجة 6-4 و6-0، قائلة: »هناك فارق 
كبير بني مستواي العام املاضي وهذا العام«. وأضافت: »أقوم بذات العمل، لكنني أفتقر 
إلى التصميم في اللحظات املهمة من املباريات. لقد قدمت مباراة سيئة إلى حد كبير. لم 

أظهر باملستوى املطلوب«.

باستو، فــي فــوز فريقه بنتيجة 4-0. وحــول هــذا قــال في 
تصريح سابق: »عندما سجلت هدفي األول خطرت عائلتي 
يبلغ من  كــان  لــهــا«. وعندما  الــهــدف  ببالي، وكــرســت  كلها 
العمر ثماني سنوات، تعّرض شقيقه لويس كارلوس لحادث 
دهس بشاحنة، وعلى الرغم من كونه العب كرة قدم مميزًا، 
فالوييس  قال  لذا  االبتعاد عن معشوقته،  إلى  فقد اضطر 
في تصريح سابق: »لويس كارلوس بطل بالنسبة إلّي. إنه 
قدوتي، وبفضله أردت أن أصبح العب كرة قدم وأن أساعده 
فالويس  ومــثــل  الــحــافــلــة«.  الـــذي حطمته  الحلم  فــي تحقيق 
املنتخب الكولومبي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 بعد 
تألقه في كرة القدم األرجنتينية، حيث استدعاه املدير الفني 
رينالدو رويدا لخوض مواجهتني في تصفيات كأس العالم 
البرازيل وباراغواي. وبعد موسم أخير  2022 بقطر، ضد 
بانتقال  للقيام  حــان  قــد  الــوقــت  أن  فــالــويــس  يعتقد  مبهر، 

اهتمام ريفر بليت  السبب، بعد  لهذا  الكروية،  في مسيرته 
الكولومبي في وجه إدارة  األرجنتيني بالتعاقد معه، وقف 
الــذي كان  الوقت  انتقاله حاليًا، في  التي رفضت  تاليريس، 
فيه الالعب قاب قوسني أو أدنــى من االنتقال إلى صفوف 
نادي األهلي السعودي، في امليركاتو الشتوي املاضي، قبل 
وقالت  األخــيــرة.  باللحظات  الفكرة  عــن  الــالعــب  يتخلى  أن 
تاليريس:  الــنــادي  رئيس  عــن   

ً
نقال األرجنتينية،  الصحف 

الــدفــع املقترحة من  الــعــرض بسبب طريقة  »إنــهــم رفــضــوا 
النادي أن عرض األهلي  النادي السعودي. وأوضــح رئيس 
كان نظير 6.5 ماليني دوالر، وليس كما أشيع بأنه 8 ماليني، 
كما أن طريقة الدفع بحسب املقترح األهالوي ستكون على 
ثــالث دفــعــات. ويــرتــبــط فــالــويــس بعقد مــع تاليريس حتى 
أفضل  لقب  على  وحصل   ،2024 عــام  مــن  يونيو/حزيران 

محترف أجنبي في األرجنتني خالل عام 2021.

أيوب الحديثي

ُيعتبر ديــيــغــو فــالــويــس، أحـــد أفــضــل الــالعــبــني فــي الـــدوري 
األرجــنــتــيــنــي لــكــرة الــقــدم بــاملــوســم املــنــقــضــي، حــيــث حمل 
الـــذي جعله عــلــى رادار  تــالــيــريــس كـــوردوبـــا، األمـــر  قميص 
مطالبًا  كان  الكولومبي  الالعب  الكبيرة.  األندية  من  العديد 
بتجاوز العديد من الصعوبات التي وضعتها الحياة أمامه، 
بــــدءًا مـــن اخــتــيــار كـــرة الـــقـــدم لــلــســيــر عــلــى خــطــى شقيقه 
وتجاوز أزمته، بعدما تعرض األول لحادث سير مروع، أنهى 
مشواره في الساحرة املستديرة، بعدما كان إحدى املواهب 
الجنوبي.  األميركي  املنتخب  قميص  لها حمل  يتوقع  التي 
وبدأ فالويس مشواره مع فريق ال ايكوايداد املتواضع، ومنذ 
عاليًا في  أظهر مستوى  العمر 19 عامًا،  يبلغ من  كــان  أن 
أمـــام ديبورتيفو  الجناح األيــمــن، وســجــل أول هــدف  مــركــز 

دييغو فالويـس

على هامش الحدث

دييغو فالويس، 
نجم كرة قدم 

كولومبي، يُعتبر 
أحد أفضل 

الالعبين في 
الدوري األرجنتيني 
لكرة القدم خالل 

الموسم المنقضي

دافيدي بدأ 
مشواره كمدرب 
للياقة البدنية 
في أكاديمية 
باريس سان 
جيرمان )ماك 
)Getty/أكتينس

لم يحظ الالعب اإلسباني لنادي ريال مدريد، داني سيبايوس، بدقائق لعب 
كثيرة خالل الموسم الماضي مع فريقه، ما جعل العديد من المؤشرات 
الحالية،  الصيفية  االنتقاالت  للنادي، خالل فترة  بإمكانية مغادرته  تلّوح 
سيبايوس،  وأدلى  المقبل.  العام  حتى  متواصال  يزال  ال  عقده  أن  رغم 
بتصريحات لموقع ›‹كواترو‹‹ اإلسباني، تحّدث خاللها عن وضعيته مع 
الفريق، فقال: »المدرب كارلو أنشيلوتي طلب مني أن أسامحه، ألنه لم 

يعِطني الدقائق التي كان يجب أن ألعبها، وهذه حركة جميلة منه«.

طلب السماح من نجم الملكي

وجه رياضي

مــتــجــاوزا كــال مــن مــارشــيــلــو لــيــبــي، وميغيل 
مونيوز، والسير أليكس فيرغسون، ويورغن 
كلوب )4 مــرات(، وأصبح أول مــدرب يحصد 
بــعــد تــجــاوز عقبة ليفربول  ــرات،  مــ الــلــقــب 4 
بلقب  التتويج  وبــعــد  الــخــتــامــي.  املشهد  فــي 
التتويج  رقــم  األب  أنشيلوتي  األبــطــال، كسر 
بـ3 ألقاب في األبطال، الذي كان يتقاسمه مع 

ــر، لــيــصــبــح أول مــــــدرب يـــفـــوز بــلــقــب  ــ ــيـ ــ األخـ
إيطاليا وفرنسا  الكبرى:  الخمس  البطوالت 
وإنــكــلــتــرا وأملــانــيــا وإســبــانــيــا، وهـــو املـــدرب 
الذي ذكر السير أليكس فيرغسون في كتابه، 
أنه حاول إقناعه بأن يخلفه على رأس اإلدارة 
الــفــنــيــة ملــانــشــســتــر يــونــايــتــد بــعــد تــقــاعــده، 
لكنه رفــض ذلــك من أجــل قيادة امللكي. ُيذكر 

بــوب بيزلي وزيــن الدين زيـــدان: األول حققه 
مع ليفربول في 1977 و1978 و1981 والثاني 
و2018.  و2017   2016 فـــي  مـــدريـــد  ريــــال  مـــع 
ــك حـــصـــد الـــلـــقـــب كــالعــب  ــ ــى ذلـ ــ بـــاإلضـــافـــة إلـ
ومــــــدرب، بــعــد مــســيــرة بــــدأت مـــع لــقــب »ذات 

األذنني« منذ 33 عاًما. 
وكتب أنشيلوتي التاريخ، بعد فوزه بالليغا 

الــلــقــب رقـــم 22 في  إلـــى  أن أنشيلوتي وصـــل 
مسيرته التدريبية والتي حققها مع 5 أندية 
على الشكل التالي: ميالن )8 ألقاب(، تشلسي 
)3 ألقاب(، باريس سان جيرمان )لقب(، ريال 
مــدريــد )7 ألــقــاب(، بــايــرن ميونخ )3 ألــقــاب(، 
ليؤكد أنــه واحـــد مــن أعــظــم املــدربــني فــي كرة 

القدم العاملية.

أعلن نادي إنتر ميالنو اإليطالي رسميًا عودة مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو بعد 
التواصل  عبر وسائل  النادي  فيديو نشره  وفي  اإلنكليزي.  مع تشلسي  باهت  موسم 
االجتماعي، ظهر فيه لوكاكو برفقة رئيس اإلنتر، ستيفن زهانغ، قال صاحب الـ29 عاما 
»لقد عدت مجددًا، وأنا سعيد للغاية. يبدو األمر بمثابة ديجا فو، أتذكر من 3 سنوات في 
نفس املكان؟«. من جانبه، قال الرئيس: »ستسجل الكثير من األهداف، أليس كذلك؟«، ليرد 
النجم الدولي »لهذا أنا هنا، وأنا أفي بوعودي«. وسيزيد لوكاكو من قوة إنتر الهجومية 

ملحاولة استعادة السكوديتو.

صورة في خبر

عودة لوكاكو
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أشارت دراسة صدرت أخيرًا، إلى أنه في المتوسط عبر جميع المسميات والمجاالت الوظيفية، كان احتمال تسمية الرجال في 
مقال علمي أو براءة اختراع، من قبل فريق البحث لديهم، ضعف النساء

هوامش

معن البياري

أّما وأّن القاص العراقي، محمد خضّير، أكمل، قبل أيام، 
 للدعوة له بطول 

ٌ
 متجّددة

ٌ
عاَمه الثمانني، فهذه مناسبة

»ما  القيمة،  العالي  فه 
ّ
مؤل فــي  كتب،  الــذي  وهــو  العمر، 

إنشاءات سيرية« )منشورات   .. يمسك وما ال يمسك 
املتوسط، ميالنو، 2017(، إنه، حني يبلغ عمُره املائة من 
داعب 

ُ
لت النهر،  إلــى شاطئ  أحــفــاده  ويحُمله  الــســنــوات، 

ــٍة ونــعــومــٍة قــدمــيــه الحافيتنْي، 
ّ
مــويــجــاتــه املــتــدافــعــة بــرق

 لزورق أبيه املندفع في 
ٌ
 سريعة

ٌ
ستخطر في رأسه ملحة

املائة،  حــدود  عند  »حــيــنــذاك،  ويضيف  البحر،  غياهب 
ر أن زورق أبي كان قد تاه في عرض 

ّ
كما أرجو، سأتذك

كما  املظلمة«.  األعماق  من  املتصاعدة  املضيئة  البحر 
محمد  إن  للقول   

ً
مناسبة ليس  الثمانني  العيد  هــذا  أن 

هم وكتَب 
ُ

 بعض
َ

 السرد العراقي، كما فعل
ُ
خضّير أيقونة

أخيرا، وإْن هذا صحيٌح في محمٍل ما، غير أنه تعبيٌر 
سّياٌر، تقليديٌّ في بعض مواضعه، ما ال يستقيم مع 
ت كتابة صاحب »بصرياثا« )1993( 

ّ
املجرى الذي شق

 تماما 
ُ
 مـــضـــاّدة

ٌ
مــعــابــَرهــا وعــالمــاتــهــا فــيــه. هــي كــتــابــة

 عن الخطوط املستقيمة املعلومة، 
ٌ
للمعهود الذائع، نافرة

الــتــبــاس، من  أنــهــا تقيم فــي مناطق  أبـــرز خصائصها 
آن، ومن  فــي  إلــى غير جنٍس ســـرديٍّ  انتساِبها  حيث 

حيُث التوازي بني البساطة الزائدة والصعوبة الحاضرة 
في النّص الواحد، أحيانا كثيرة )»كّراسة كانون« الذي 
ينتسُب إلــى الــروايــة إلــى حــدٍّ مــا(، ال أتــزّيــد عندما أراه 
التباسا الفتا، باهرا أحيانا غير قليلة، ينّد ال عن براعٍة 
ظاهرٍة وحسب، وإنما أيضا عن وعــٍي خــاصٍّ للكتابة 
وكيف تكون. وقد بَسط خضّير، في مطالعاٍت كاشفٍة، 
ذكيٍة، رؤيته هذه. ومن ذلك، مثال، قوله في »إنشاءاته« 
ــذا؟(، إنه  التباسا مــن هـ أبلغ  السيرية )هــل مــن عــنــواٍن 
يعتقد إن أي عمٍل ُينتجه الكاتب هو برهاٌن على نمّوه 
أعماله، فكأن  الكاتب مع نمّو  العقلي والحياتي، »ينمو 
 في شجرة حياته كحلقات اللحاء 

ٌ
العمل الجديد حلقة

فــي جـــذع شــجــرة .. كــل عــمــل جــديــد بــرهــاٌن عــلــى هــذا 
تخُرج  هوجاء،   

ً
عملية الكتابة  »ليست  وأيضا  النحو«. 

من فراغ، وتنطفئ في فراغ«. 
هناك، في مجموعته القصصية الثانية »فــي درجــة 45 
تكون  قصصا  ملــخــضــّيــر  ـــصـــادف 

ُ
ت  ،)1978( مــئــوي« 

جــمــاداٍت أو أشــيــاء محسوسة أبــطــاال فــي القصة التي 
صاحُبنا  فيما  وذلـــك  فيها.  البشر  مــن  شخصيات  ال 
 املتمّهل 

ّ
املجّد املــجــّدد ُينتج قصصا أخـــرى، وهــو املقل

)4 مجموعات وروايــتــان(، تضّج بشخصياٍت منحوتة، 
موصوفٍة بالتفاصيل، ومصّورة من داخل ومن خارج، 
يكتب عن نساء قصصه، مثال )عذرا لكثرة األمثلة(، في 

»إنشاءاته« السيرية في »ما يمسك وما ال يمسك«، إنه ما 
صل بنساء قصصه 

ّ
مضى من سنواته التهويمية كان يت

في األحـــالم، »نساء املطابخ واملــواقــد واملـــزارات والبيوت 
واملنذورات،  الناذرات  الكاسيات،  الطاعمات  والحّمامات، 

الحامالت الواضعات املرضعات، الباحثات الهائمات، ..«.
مدينته ومسقط  الــبــصــرة،  يــغــادر محمد خــضــّيــر  لــم 
ــه ومـــوطـــن حــكــايــاٍت ومـــشـــاهـــداٍت اســتــلــهــم منها  رأســ
لــه. وفــي زمن  ــروٍد غير قليلة  فــضــاءات لقصص وســ
وال  الــخــروج،  ُيؤثر  لم  املــديــد،  القمعي  الصّدامي  البعث 
 كثيرا 

ُ
إّبان الحروب إّياها، والتي احتملت فيها البصرة

 كان يتأّمل، وُيصغي 
ْ

ب، أو قل
ُ
مما ال ُيحتمل. كان يكت

ب أدبا، شيئا من السيرة، مقاالٍت 
ُ
للعراق وأهله، ثم يكت

ــــالم واملــكــابــدة  عــن الـــروايـــة والـــقـــراءة والــتــشــكــيــل واألحـ
الدنيا  يــبــدو مــعــزوال عــن  لــم يكن  الطمأنينة.  بــلــوغ  مــع 
 
ً
والخارج، وإْن ُيؤثر العزلة أو يمدُحها بوصفها حاجة
فيها   

َ
ف

ّ
تزل كتاباٍت  له  وال تصادف  يحّبونها.  لألدباء 

ــَدم فـــي أخــــرى على  ــ لــلــنــظــام الــســاقــط فـــي بـــلـــده، وال أقـ
االبتهاج بقدوم الذين خلفوا ذلك النظام. يبدو صاحب 
»اململكة السوداء« )أولى مجموعاته، 1972( على رهاٍن 
الــذي يصنعه، على  الــنــّص  ــاٍق، على  عتيق، وطــويــل، وبـ
بوظيفته  مكتفيا  غيرها،  شــيء  وال  الكتابة،  مالزمته 
العويس  جــائــزة ســلــطــان  ــهــا 

ّ
وأظــن الحكومية ســنــوات، 

ا ُمنحت )العام 
ّ
تّوجت نفسها بنزاهة ومكانة عاليتني مل

في  كــان رهيفا  ــه 
ّ
أظــن الـــذي  لكاتبنا، خــضــّيــر،   )2004

د 
ّ
قوله، صادقا، إن نصوَصه، بالطاقة الخيالية على التول

وأزمنة  األيديولوجية  الرعب  زنازين  »عَبرت  والتجّدد، 
الحروب املدّمرة«. 

ــّورت حــيــاتــي وحــيــاة  ، »لـــطـــاملـــا تــــصــ
ّ

ــه، عـــن حـــــق ــ ــول وقــ
نصوصي مقاطع من رؤيا مشتركة مع سكان بالدي، 
عــّمــالــهــا وفــالحــيــهــا وكــســبــتــهــا ومــثــقــفــيــهــا، مــزارعــهــا 
ومصانعها وأسواقها ومدارسها، وكانت هذه املقاطع 

تنبثق في صيغة رؤيا، ال أمسك إال بجزء منها« ..
عك الله بالصّحة.

ّ
عقبال العام املائة، محمد خضّير، مت

في ثمانين محمد خضيّر

وأخيرًا

لم يغادر محمد خضيّر البصرة، 
مدينته وموطن حكاياٍت 

ومشاهداٍت استلهم منها 
فضاءات لقصص وسروٍد 
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ســعر النســخة: مصــر جنيهــان، تونــس 900 مليــم، لبنــان 1000 ليــرة، قطــر 3 ريــاالت، الســعودية 3 ريــاالت، الكويــت 200 فلــس، اإلمــارات 3 دراهــم، عمــان 300 بيــزة، البحريــن 300 فلــس، األردن 400 فلــس، العــراق 500 دينــار، المغــرب 4 دراهــم، الجزائــر دينــاران، 
UK £ 1.20, Austria € 2.20, Belgium € 2.20, France € 2.20, Germany € 2.30, Holland € 2.30,  Italy € 2.10, Spain € 2.20, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 رياًال، ســورية 25 ليرة، الســودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية   □

 Turkey TL 5.00, USA $ 2.00

عالمات وباحثات
إنجازات ضائعة في مهّب الذكورية

القاهرة ــ محمد الحداد

 من 
ّ
أشـــارت دراســـة جــديــدة إلــى أن

الــعــاملــات  املــرجــح أن تحصل  غــيــر 
الــنــســاء عــلــى حقهن فــي الــتــقــديــر، 
 على 

َ
ني كمؤلفات ألوراق علمية، أو أن ُيسمَّ

بــــــراءات االخــــتــــراع املــتــعــلــقــة بــالــعــمــل الـــذي 
يــقــمــن بـــه، مــقــارنــة بــنــظــرائــهــن مــن الــرجــال، 
بما في ذلك مجاالت مثل الرعاية الصحية، 

حيث تهيمن النساء.

فجوة بين الجنسين
ووفقا للدراسة التي نشرت يوم األربعاء 22 
 ،Nature يونيو/ حزيران املاضي في مجلة
الجنسني في  بــني  الفجوة  قــد تساعد هــذه 
املساهمات  فــي  املــوثــقــة  التباينات  تفسير 
الواضحة للعلماء والعاملات، مثل مساهمة 
فرانكلني  روزاليند  البريطانية  الفيزيائية 
إلى  التعرف  يجِر  لــم  التي   ،)1958  -  1920(
البنية  اكــتــشــاف  فــي  املــحــوريــة  مساهمتها 
الــبــدايــة؛  فــي  الــنــووي  للحمض  الحلزونية 

حقق كثير من العالمات إنجازات نُسبت إلى رجال )فتحي بلعيد/ فرانس برس(

ألنـــه لــم ُيستشَهد بــمــا جـــاءت بـــه، ومـــن ثم 
آخــرون على جائزة نوبل،  حصل باحثون 

على اإلنجاز نفسه الذي حققته فرانكلني.
ــه فـــي املــتــوســط عبر  ــة أنــ ــدراســ ــــدت الــ ووجــ
جميع املسميات واملجاالت الوظيفية، كان 
أو  الرجال في مقال علمي  احتمال تسمية 
براءة اختراع، من قبل فريق البحث لديهم، 

ضعف النساء.
الــدراســات فــي العديد مــن مجاالت  وثقت 
ــيــــا والــــهــــنــــدســــة  ــنــــولــــوجــ ــكــ ــتــ ــــوم والــ ــلـ ــ ــعـ ــ الـ
والـــريـــاضـــيـــات، وأشــــــارت إلــــى أن الــنــســاء 
يــؤلــفــن أوراقـــــــا بــحــثــيــة أقــــل مـــن املــتــوقــع، 
بناًء على النسبة املئوية للنساء في هذا 
ــان مـــن الــصــعــب مــعــرفــة  املـــجـــال. ولـــكـــن، كــ
سبب ذلك، ويرجع ذلك جزئيا إلى صعوبة 
 تحديد من كان من املحتمل استبعاده من 

قوائم املؤلفني. 
ب املؤلفون على 

ّ
الدراسة الجديدة، تغل في 

هــــذه الــعــقــبــة، بـــاالعـــتـــمـــاد عــلــى مــجــمــوعــة 
بيانات مفصلة بشكل فريد مما يقرب من 
10 آالف فــريــق بــحــث عــلــمــي فـــي الـــواليـــات 

فتهم تلك 
ّ
املتحدة، و128 ألفا و859 فردًا وظ

الفرق في الفترة من 2013 إلى 2016، إضافة 
إلى 39 ألفا و426 مقااًل بحثيا نشرها هؤالء 
باستخدام  البحثية.  الفرق  إلى  املنضمون 
قــادريــن على  املؤلفون  كــان  البيانات،  هــذه 
ربـــط مـــن قـــام بــالــعــمــل مـــع مـــن حــصــل على 

التقدير في النهاية.

الظاهرة واستمرارها
وقالت املؤلفة املشاركة في الدراسة، جوليا 
ــاذة فــــي كــلــيــة فـــاغـــنـــر الــعــلــيــا  ــ ــتـ ــ ــن، األسـ ــ اليــ
ــيـــويـــورك  لـــلـــخـــدمـــة الـــعـــامـــة فــــي جـــامـــعـــة نـ
األمــيــركــيــة، إن الــهــدف مــن الــدراســة لــم يكن 
الدراسة  بل هدفت  الفريق،  إليه  ما توصل 
أســاســا إلــى النظر فــي مسألة املــســاواة في 
املـــنـــح لــعــمــلــيــة إنـــتـــاج األبــــحــــاث، ومــــا هي 
النشر، وما  أثـــرت بمعدالت  الــتــي  الــعــوامــل 
هي املنح التي أدت إلى النشر، وما إلى ذلك.

»أدركــنــا بعد ذلــك أن األمـــر يــبــدو مختلفا 
بــالــنــســبــة إلــــى الـــنـــســـاء. ويـــبـــدو أن هــنــاك 
فــي مــن حصل بالفعل على حقوق  فجوة 

الــتــألــيــف/ االخــتــراع مــن ذات الــفــرق. ومن 
ــا أن بــيــانــاتــنــا ســمــحــت لنا  ــنـ هـــنـــاك، أدركـ
برؤية -ألول مرة- غير املرئيني في األعمال 
املنشورة لتوثيق االختالفات املنهجية في 
اإلسناد، ما سمح لنا بالنظر في الفجوة 
التقدير  على  الحصول  في  الجنسني  بني 
العلمي«، توضح الين في تصريح خاص 

»العربي الجديد«. لـ
أنــه في حني أن النتائج لم تكن  وأضافت 
مفاجأة كاملة -هــذه األنــواع من القصص 
ــمــــدى انـــتـــشـــار  ــئـــت بــ ــد فـــوجـ ــقـ شــــائــــعــــة- فـ
وشــيــوع هـــذه الــظــاهــرة واســتــمــرارهــا في 
مختلف املجاالت البحثية: »كانت النساء 
ــلـــواتـــي عــمــلــن فـــي مـــشـــروع بــحــثــي أقــل  الـ
ني كمؤلفات  احتمااًل بنسبة 13% ألن ُيسمَّ
مقارنة  الصلة  ذات  العلمية  املــقــاالت  فــي 
بــزمــالئــهــن الـــذكـــور، ومـــن غــيــر املــرجــح أن 
بــراءات االختراع  النساء في  ذَكر أسماء 

ُ
ت

املتعلقة باملشاريع التي عمل كالهما على 
بـــــراءات اخــتــراعــهــا مــثــل الـــرجـــال تــقــريــبــا، 
حــتــى مـــع الــتــحــكــم فـــي جــمــيــع الـــعـــوامـــل، 
عبر  متسقة  الفجوة   .%59 الفجوة  كانت 

املجاالت واملهن املختلفة«. 
ــــســــمــــى مــــؤلــــفــــة -وفــــــقــــــا إلجـــــابـــــات 

ُ
لــــكــــي ت

االستطالع- يتعني على النساء بذل املزيد 
مـــن الــجــهــد، فــيــمــا تــتــوقــف بــعــض الــنــســاء 
فقد  التنمر،  املشاريع بسبب  استكمال  عن 
»استخفاف  للتوقف  الرئيسي  السبب  كان 
ــن بــمــســاهــمــاتــهــن«، وذكــــــرت %49  ــريــ اآلخــ
ــبــِعــدن أن هــذا هو 

ُ
مــن الــنــســاء الــلــواتــي اســت

السبب، وفقا للدراسة.

الهدف من الدراسة 
لم يكن ما توصل 

إليه الفريق، بل هدفت 
أساسًا إلى النظر في 
مسألة املساواة في 
املنح لعملية إنتاج 

األبحاث

■ ■ ■
كانت النساء اللواتي 
عملن في مشروع 
 
ً
بحثي أقل احتماال
بنسبة 13% ألن 
ني كمؤلفات  ُيسمَّ

في املقاالت العلمية 
ذات الصلة مقارنة 
بزمالئهن الذكور

■ ■ ■
سمى مؤلفة، 

ُ
كي ت

يتعني على النساء 
بذل املزيد من الجهد، 
فيما تتوقف بعض 

النساء عن استكمال 
املشاريع بسبب 

التنمر

باختصار


