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ُيثير تطّور املتحور »دلتا« من فيروس كورونا 
 

ٍّ
ــتــي رصــــدت بـــؤر تــفــش الــجــديــد قــلــق الــصــن ال

جديدة في منطقتن، مع أكبر عودة للوباء منذ 
الصحية  السلطات  وكشفت  الــبــاد.  فــي  أشهر 
ــات فـــي مــقــاطــعــة فـــوجـــيـــان وبــلــديــة  ــابــ عـــن إصــ
املقاطعات  إلــى  تضافان  اللتن  تشونغتشينغ 
األربع والعاصمة بكن، حيث أعلن عن إصابات 
ــرت ســلــطــات نانجينغ  ــ ــتـــا« مـــن قــبــل. وأمـ بــــ »دلـ
)شرق( كل املواقع السياحية واألماكن الثقافية 
زيــادة معدالت  أمــس، بسبب  أبوابها  فتح  بعدم 
الــعــدوى، في وقــت يخضع مئات اآلالف  انتقال 

للعزل في مقاطعة جيانغسو. وفي وقت ذكرت 
فــي ظل  »دلــتــا«،  أن  العاملية  الصحة  منظمة  فيه 
انــتــشــاره الــســريــع، يشكل تــحــذيــرًا قــبــل ظهور 
متحورات أخطر، كشفت وثائق رسمية أميركية 
أن هـــذا املــتــحــور يتمتع بــقــدرة عــلــى االنــتــشــار 
تعادل قدرة جدري املاء، وقد يكون له آثار أخطر 
من الفيروس السابق، موضحة أن املصابن به 
تطعيمهم  تــم  ســـواء  نفسها  بــالــدرجــة  ينقلونه 
ــتــي وردت  ال الــوثــائــق األمــيــركــيــة  أرفـــقـــت  أو ال. 
داخل  حاليًا  تداولها  يجري  داخلية  مذكرة  في 
ــوقــايــة مـــن األمـــــراض ومــكــافــحــتــهــا«،  »مـــراكـــز ال

ــبــاد،  وهـــي الــوكــالــة الــصــحــيــة الــرئــيــســيــة فـــي ال
تغيرت«.  »الحرب  أن  يفيد  للمسؤولن  بتحذير 
ــال الــرئــيــس األمــيــركــي جو  ــذا الــســيــاق، قـ فــي هـ
بايدن )الصورة( إن توصيات أو قيودًا صحية 
فرض في الواليات املتحدة. 

ُ
جديدة »يمكن« أن ت

وفي فرنسا، يتفشى »دلتا« في أماكن العطات 
وخصوصًا في أقاليم ما وراء البحار. مع ذلك، 
ال يتوقع أن تضعف التعبئة ضد توسيع فرض 
الشهادة الصحية اعتبارًا من التاسع من الشهر 
الـــجـــاري، والــتــطــعــيــم اإلجـــبـــاري لــتــشــمــل بعض 
املـــهـــن، عــلــمــًا أن قــــوات األمــــن تــســتــعــد ملــواجــهــة 

ــبـــوع عــلــى بــدء  االحـــتـــجـــاجـــات. وبـــعـــد نــحــو أسـ
األلــعــاب األوملــبــيــة، مــددت اليابان حالة الــطــوارئ 
في طوكيو حتى نهاية الشهر الجاري، وقد قفز 
عدد اإلصابات قفزة قياسية بلغت 4058 حالة 
أمس، متجاوزًا 4000 حالة للمرة األولى، وهو ما 

يلقي بظاله على املنافسات. 
البريطانية  السلطات الصحية  إلى ذلك، حضت 
الحوامل على تلقي اللقاحات املضادة لكورونا، 
بعدما أظهرت دراسة وطنية أن »دلتا« يضاعف 

مخاطر إصابتهن بعوارض شديدة.  
)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس(
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الصين: العقيدة المقدسة للرئيس
تعزيز مركزية الحزب الشيوعي الصيني في كل مفاصل الحياة، يجري تنفيذًا 

لعقيدة الرئيس شي جين بينغ، المتوقع أن يجدد الحزب واليته. ]6ـ7[

جديد المشهد التونسي: 
اعتقاالت لسياسيين 

ثم إفراج عن بعضهم 
وانعدام يقين سياسيًا 

وانقسامات حزبية.

4ـ5

مغامرة النظام في درعا 

دعم إيراني وال مباركة روسية



مليشيات عراقية تواصل 
التصعيد ضد األميركيين

23
سياسة

حدود معركة 
درعا

بغداد ـ عادل النواب

القيادي في مليشيا »عصائب أهل  أفاد 
الــعــراق سعد  الحق« الحليفة إليــران في 
الــســعــدي، أمـــس الــســبــت، بـــأن الــفــصــائــل 
الــواليــات  الــحــوار مــع  ال تعترف بنتائج 
املتحدة، مؤكدًا استمرار العمل العسكري 
ــد األهــــــــــداف واملــــصــــالــــح الــعــســكــريــة  ــ ضـ
العراق. وجاء حديثه بعد  األميركية في 
يومني من هجمات متتالية تعرضت لها 
املنطقة الــخــضــراء فــي بــغــداد، وعـــدد من 
األرتال التي تحمل معدات غير عسكرية 
ــالــــف الـــــــدولـــــــي بـــقـــيـــادة  ــحــ ــتــ ــح الــ ــالــ لــــصــ
ــنـــوب الـــبـــاد  ــات املـــتـــحـــدة، فــــي جـ ــ ــــواليـ الـ
إعــام محلية  ووسطها. ونقلت وســائــل 
عــراقــيــة عــن الــســعــدي قــولــه إن »الحديث 
عــن أي هــدنــة مــع الــواليــات املتحدة غير 
بالحوار  نتائج  مــن  ومــا رشــح  صحيح، 
االستراتيجي بجولته الرابعة بني بغداد 
ــوار إمـــائـــي مـــن قبل  ــ وواشـــنـــطـــن هـــو حـ
اإلدارة األميركية على حكومة مصطفى 
الــكــاظــمــي، وفــصــائــل املــقــاومــة ال تعترف 
بنتائج هذا الحوار كونها كذبًا وزورًا«. 
وذكـــر أن »فــصــائــل املــقــاومــة مــاضــيــة في 
مواجهة القواعد األميركية بكل الوسائل 
والــســبــل الــعــســكــريــة وغــيــرهــا، وال هدنة 
للمقاومة  التنسيقية  الهيئة  بني  إطاقًا 

واالحتال األميركي«.
املــتــحــدث بــاســم حركة  مــن جهته، كشف 
ــاء«، املــنــضــويــة في  ــيــ »أنـــصـــار الــلــه األوفــ
في حديٍث  الكرعاوي،  عــادل  التنسيقية، 
مع »العربي الجديد«، أن »بعض الجهات 
ترجمت بيان الفصائل أخيرًا بخصوص 
نتائج الحوار االستراتيجي بأنه دخول 
فـــي هــدنــة جـــديـــدة، لــكــن هــــذا األمــــر غير 
حقيقي، فا توجد أي هدنة«. ولفت إلى 
أن الفصائل اتفقت على »استمرار العمل 
الجهادي ضد القوات املحتلة األميركية 
ــراغ كـــل الـــقـــواعـــد مـــن أي قـــوات  ــ لــحــني إفــ
أميركية«. وتحدث عن وجــود وساطات 
بالوقت الحالي لوقف الهجمات، مشّددًا 
املــقــاومــة ال تعترف  عــلــى أن »الــفــصــائــل 

بنتائج الحوار االستراتيجي«.
التنسيقية  »الهيئة  بـ تعرف  ما  وكانت 
الــعــراقــيــة« قــد أصــــدرت، يــوم  للمقاومة 

األربــعــاء املــاضــي، بيانًا أكــدت فيه أنها 
تنفيذ  لــحــني  جاهزيتها  عــلــى  ستبقي 
اتــفــاق انــســحــاب الــقــوات األمــيــركــيــة من 
الحكومتني  فــي جدية  مشككة  الــعــراق، 
االنسحاب.  بشأن  واألميركية  العراقية 
وتــضــّم »الــهــيــئــة« عــــددًا مــن املليشيات 
»كتائب حزب  أبــرزهــا  ــران،  إليـ الحليفة 
الـــــلـــــه« و»الـــــنـــــجـــــبـــــاء« و»الــــعــــصــــائــــب« 
ــــي« و»ســــيــــد الـــشـــهـــداء«  ــانـ ــ ــــراسـ ــــخـ و»الـ
أخــرى  حة 

ّ
مسل وفصائل  و»الــطــفــوف«، 

ــّم اإلعــــان  ــ ــران. وتـ ــ ــ تــتــلــقــى دعـــمـــًا مـــن إيـ
عــــن تــشــكــيــل هـــــذا الـــكـــيـــان الــتــنــســيــقــي 
ــى بـــعـــد نـــحـــو أســــبــــوع مــن  ــ ــ لـــلـــمـــرة األولـ
ــقـــدس« اإليـــرانـــي  مــقــتــل زعــيــم »فــيــلــق الـ
»الحشد  بـ والــقــيــادي  سليماني  قــاســم 
الــشــعــبــي« أبـــو مــهــدي املــهــنــدس بــغــارة 
أميركية قرب مطار بغداد، في 3 يناير/

كانون الثاني 2020.
ــيـــة هــجــمــات  وشــــهــــدت الـــســـاعـــات املـــاضـ
متعددة في مدن عراقية مختلفة بعبوات 
نــاســفــة اســتــهــدفــت أرتــــال دعـــم للتحالف 
 عـــن اســـتـــهـــداف املنطقة 

ً
الــــدولــــي، فــضــا

الخضراء، التي تضّم السفارة األميركية 
وسط بغداد، بصاروخي »كاتيوشا« لم 

يسفرا عن أي خسائر.
وحـــــول هــــذه املـــعـــطـــيـــات، يــــرى الــخــبــيــر 
أحمد الشريفي، في حديٍث مع »العربي 
الـــفـــصـــائـــل  ــرار  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ »اسـ أن  ــد«،  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
ــمــــل الــــعــــســــكــــري ضــــــد األهــــــــــداف  ــعــ ــالــ بــ
واملــصــالــح األمــيــركــيــة يــعــنــي اســتــمــرار 
ــيــــة ضــد  ــيــــركــ ــة األمــ الــــضــــربــــات الــــجــــويــ
ــقــــرات وشـــخـــصـــيـــات تـــلـــك الــفــصــائــل،  مــ
املباشرة  املواجهة  بــاب  وهــذا قد يفتح 
استمرار  أن  ر من 

ّ
ويــحــذ الطرفني«.  بني 

الـــتـــصـــعـــيـــد الـــعـــســـكـــري مـــــن قـــبـــل تــلــك 
الـــفـــصـــائـــل »ســـيـــكـــون لــــه تـــأثـــيـــر بــشــكــل 
ــلـــى مـــجـــمـــل الــــوضــــع األمـــنـــي  خـــطـــيـــر عـ
فــي الــعــراقــي، وحــتــى الــســيــاســي. وهــذا 
ــا يــــدخــــل مــرحــلــة  ــمــ الـــتـــأثـــيـــر، الـــــــذي ربــ
ــون لـــه  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ املــــــواجــــــهــــــة املـــــــبـــــــاشـــــــرة، سـ
البرملانية  االنتخابات  على  انعكاسات 
أكتوبر/تشرين   10 في  )املقررة  املبكرة 
ال  االنتخابية  فالعملية  املــقــبــل(،  األول 
يــمــكــن أن تــجــرى دون وجــــود اســتــقــرار 

أمني وسياسي في عموم الباد«.
ويــضــيــف الــشــريــفــي أن »هــنــاك مساعي 
)وفــــــــق املــــعــــلــــومــــات( مـــــن قـــبـــل أطــــــراف 
ــة  ــيـ ــكـــومـ ــات ســــيــــاســــيــــة وحـ ــيــ ــخــــصــ وشــ
لغرض إجراء حوار مع الفصائل املؤثرة، 
ــاف الـــعـــمـــلـــيـــات الــعــســكــريــة  ــقــ بـــهـــدف إيــ
األخير بني بغداد  االتــفــاق  تنفيذ  لحني 
وواشـــنـــطـــن، عــبــر ســحــب كــامــل الــقــوات 
القتالية من العراق نهاية العام الحالي، 
لـــكـــن الـــفـــصـــائـــل تــــرفــــض هــــكــــذا خــطــوة 
 50 من  أكثر  واستهدف  اللحظة«.  حتى 
العراق  فــي  األميركية  املصالح  هجومًا 
مـــنـــذ بــــدايــــة الــــعــــام، ال ســيــمــا الـــســـفـــارة 
وقــواعــد عسكرية  بــغــداد  فــي  األميركية 
عراقية تضّم أميركيني، ومطاري بغداد 
لــم تعلن أي كتلة  وأربــيــل. وحــتــى اآلن، 
الحوار  لنتائج  رافضًا  موقفًا  سياسية 
االســتــراتــيــجــي بـــني بـــغـــداد وواشــنــطــن، 
ــوم الـــثـــاثـــاء  ــ الـــــــذي وقــــعــــه الـــكـــاظـــمـــي يــ
األميركي  بالرئيس  لقائه  املاضي عقب 

جو بايدن في البيت األبيض.

الفصائل المحلية أعادت 
عشرات عناصر النظام 

الذين أسرتهم

تأخر االتفاق بسبب 
رفض أبناء المنطقة 

تسليم سالحهم

للحديث تتمة...

درعا: مغامرة 
فاشلة للنظام

»مكافحة اإلرهاب الفكري« ذراع للفصائل في العراق

تحقيق  عن  النظام  قوات  عجز  بعد  مصيرها،  السوري  الجنوب  في  درعا  تترّقب 
تقّدم خالل محاولتها اقتحام أحياء درعا البلد في األيام الماضية، بل إنها تعرضت 
جديدة،  تسوية  لتطبيق  اليوم  لتسعى  الحياد،  على  روسيا  وقفت  فيما  النتكاسة، 

تؤسس لتهدئة شاملة في الجنوب السوري

أمين العاصي

يـــتـــرقـــب ســــكــــان مـــحـــافـــظـــة درعــــــا، 
جــــــــنــــــــوبــــــــي ســـــــــــــوريـــــــــــــة، نـــــتـــــائـــــج 
االجتماعات املتواصلة منذ أول من 
أمس الجمعة، الجارية بني اللجان املركزية 
فـــي هـــذه املــحــافــظــة وبـــني الــنــظــام الــســوري 
برعاية من الجانب الروسي، لحسم مصير 
ــاولــــت قــــوات  ــلـــد، الـــتـــي حــ ــبـ ــاء درعــــــا الـ ــيــ أحــ
الــنــظــام ومــلــيــشــيــات تــســانــدهــا اقــتــحــامــهــا 
ــام، إال أنــهــا جــوبــهــت بــمــقــاومــة من  ــ مــنــذ أيـ
الــتــراجــع.  على  أجــبــروهــا  محليني  مقاتلني 
وحــــول هــــذه االجـــتـــمـــاعـــات، يــقــول الــنــاشــط 
ــة، فـــي حـــديـــث مع  ــاملـ اإلعــــامــــي أحـــمـــد املـــسـ
»العربي الجديد«، إنه من املقرر أن تستمر 
االجــتــمــاعــات بــني وفــد مــن اللجان املركزية 
الجانب  وبــني  املحافظة  أهــالــي  تمثل  الــتــي 
الروسي، مشيرًا إلى أن األمور »تتجه نحو 
انــتــشــار جيش  تــهــدئــة وتــســويــات وتنظيم 
النظام في عموم محافظة درعــا«. ويوضح 
أن الفصائل املحلية التي وقفت بوجه قوات 
الــنــظــام فـــي الــعــديــد مـــن مــنــاطــق املــحــافــظــة 
الذين  النظام  عناصر  من  العشرات  أعــادت 
كـــانـــت قـــد أســرتــهــم فـــي االشـــتـــبـــاكـــات الــتــي 
جــرت الخميس، مشيرًا إلــى أنــه »تــم تبادل 
أربع جثث للثوار مع جثة ضابط من قوات 
ــنــــظــــام«. ويـــكـــشـــف أن الـــجـــانـــب الـــروســـي  الــ
ــــي جـــنـــوب  ــــن تـــهـــدئـــة شـــامـــلـــة فـ »يـــبـــحـــث عـ
سورية«، الفتًا إلى أن موسكو »تــدرك أنها 
فــقــدت ثــقــة أهــالــي الــجــنــوب الـــســـوري، لذلك 
تــضــع الـــلـــواء الــثــامــن مــن الــفــيــلــق الــخــامــس 

املدعوم منها بالواجهة لتنفيذ طلباتها«.
وكــانــت روســيــا قــد شّكلت هــذا الــلــواء الــذي 
يقوده القيادي السابق في الجيش السوري 
الــعــودة، فــي عــام 2018، ويضم  الحر أحمد 
ــانـــوا ضمن  ــن كـ ــذيـ ــات مـــن الــعــنــاصــر الـ ــئـ املـ
فصائل املــعــارضــة الــســوريــة الــتــي اضطرت 

إلى توقيع اتفاقات تسوية مع النظام منذ 
ثاث سنوات، لم يلتزم األخير بها، وهو ما 
يدفع األوضــاع في املحافظة نحو التعقيد. 
وعــلــى الــرغــم مــن إعـــان روســيــا عــن توصل 
نظام األسد وممثلي أهالي درعا إلى اتفاق 
لــوقــف إطــــاق الــنــار فــي املــحــافــظــة اعــتــبــارًا 
أن معطيات  إال  الجمعة،  أمــس  أول مــن  مــن 
ميدانية تــؤّكــد أن الــنــظــام الــســوري ال يــزال 
يحشد قوات في املحافظة استعدادًا لجولة 
جــديــدة كــمــا يــبــدو لــلــقــتــال، فــي حـــال فشلت 

املباحثات التي يرعاها الروس.
وحـــيـــال هــــذه املــســتــجــدات، يــشــيــر الــنــاشــط 
»العربي  لـ الحوراني في حديٍث  أبو محمد 
الــــجــــديــــد« إلـــــى أن »تــــعــــزيــــزات كـــبـــيـــرة مــن 
الفرقتني األولـــى والــعــاشــرة، تضم دبــابــات 
وراجـــمـــات صـــواريـــخ، انــطــلــقــت مـــن منطقة 
الــكــســوة، فجر أمــس الــســبــت، ووصــلــت إلى 
مدينة ازرع، في حني اتجه قسم منها نحو 
مدينة درعــا«. ويبدي اعتقاده بأن »النظام 
يحاول كما يبدو تجميع قواته في مناطق 
محدودة، مع سحبه قسمًا من قواته مساء 
الــجــمــعــة مـــن الـــريـــفـــني الـــشـــرقـــي والـــغـــربـــي، 
وأيضًا سحب كامل قواته من بلدة املليحة 
اللواء 52 قرب الحراك ومعبر  الشرقية إلى 
آليات عسكرية  نقل  الحدودي. كما  نصيب 
السالم  الــري ومجمع  ودبــابــات مــن منطقة 
بــريــف درعــــا الـــغـــربـــي، إلــــى حـــي الــضــاحــيــة 
بــمــديــنــة درعـــــا«. مــن جــهــتــهــا، ذكــــرت شبكة 
»فـــرات بــوســت« الــتــي تتابع الــتــطــورات في 
مــنــاطــق شـــرق ســـوريـــة، أن الــفــرقــة الــرابــعــة 
العسكرية  نقاطها  سحبت  للنظام  التابعة 
املتمركزة على طريق دير الزور - البوكمال 
في ريف دير الزور الشرقي باتجاه محافظة 
درعــا وأبقت على نقطة واحــدة بالقرب من 

بلدة البلعوم.
ــزال مــصــّرًا  ويـــبـــدو أن الــنــظــام الـــســـوري ال يــ
ألسلحتهم،  املحليني  املقاتلني  تسليم  على 

وهــو مــا ترفضه الــلــجــان املــركــزيــة فــي درعــا 
ــواء الـــثـــامـــن«  ــ ــلـ ــ الـــتـــي تـــطـــالـــب بـــانـــتـــشـــار »الـ
الــتــابــع لــلــجــانــب الـــروســـي فـــي أحـــيـــاء درعـــا 
النظام  لــقــوات  أي وجـــود  الــبــلــد، واستبعاد 
واألجهزة األمنية التابعة له. ويؤكد القيادي 
الجنوب  في  املعارضة  فصائل  في  السابق 
السوري، العميد إبراهيم جباوي في حديث 

بغداد ـ زيد سالم

في موازاة االنتشار املسلح لعشرات الفصائل 
العراقية املنضوية ضمن »الحشد الشعبي«، 
ــــل مــــدن الــشــمــال الـــعـــراقـــي وغـــربـــه، تــبــرز  داخـ
مختلفة  وعناوين  وبأسماء  عديدة  واجهات 
تابعة باملجمل لفصائل بارزة في »الحشد«، 
بالتدخل  املتهمة  االقتصادية«  »املكاتب  مثل 
بــعــقــود اإلعــمــار ومــنــاقــصــات تــأهــيــل املباني 
املــوصــل وسهل  فــي  املــدمــرة  التحتية  والبنى 
نــيــنــوى وصــــاح الـــديـــن. وتـــبـــرز أيــضــًا لــجــان 
»مكافحة  ومــديــريــة  واملــعــلــومــات«،  »التدقيق 
التي نشطت بشكل كبير  الــفــكــري«،  ــاب  اإلرهـ
من  الكثير  إبعادها  مع  املاضية،  األشهر  في 
الخطباء ورجال الدين واملدّرسني أو تجميد 

عملهم تحت عناوين مختلفة.
اعتبارها  التي يمكن  املديرية،  وتنشط هذه 
ــي مــــدن  ــ »الـــــحـــــشـــــد«، فــ الـــــــــــــذراع األحـــــــــــدث لــــــ
الــديــن وديالى  األنــبــار وصــاح  ومحافظات 
وكركوك ونينوى إضافة إلى بغداد. وتتولى 

مع »العربي الجديد« هذا األمر، مشيرًا إلى 
أن »تــأخــر الــخــروج بــاتــفــاق فــي املــفــاوضــات 
الــجــاريــة بــرعــايــة روســيــة يــعــود إلـــى رفــض 
الثوار تسليم أي ساح للنظام، ويرفضون 
أيضًا إقامة أي نقاط أمنية أو حواجز لقوات 

النظام داخل أحياء درعا البلد«.
ويبدو أن عدم تدخل موسكو في مجريات 
الـــصـــراع الــعــســكــري، والــــذي تــقــدمــت خاله 
ــان رســــالــــة واضـــحـــة  ــ الـــفـــصـــائـــل املـــحـــلـــيـــة، كـ
على  قادرين  غير  أنهم  واإليرانيني  للنظام 
تــدخــل روســـي مباشر من  الحسم مــن دون 
خــال القصف الــجــوي. ويبدو أن أي اتفاق 
ــرانـــي فــي محافظة  ســيــحــّد مــن الــنــفــوذ اإليـ
»الـــفـــرقـــة الـــرابـــعـــة« الــتــي  ــل بــــ

ّ
درعــــــا، املــتــمــث

يــقــودهــا مــاهــر األســـــد، ومــلــيــشــيــات أخـــرى 
تابعة لها، والــتــي حــاولــت فــرض سطوتها 
ــا الــبــلــد، إال أنــهــا  ــ بــالــقــوة عــلــى أحـــيـــاء درعـ
فشلت وتكبدت خسائر كبيرة وظهرت أنها 

عاجزة عن تحقيق أي تقدم على األرض.
املـــحـــلـــل  ــبـــر  ــتـ يـــعـ ــــورات  ــطــ ــ ــتــ ــ الــ هـــــــذه  وإزاء 
في  الــفــرحــات،  مصطفى  العميد  العسكري 
»الجانب  أن  الــجــديــد«،  »العربي  مــع  حديث 

إدارتــــهــــا شــخــصــيــات مـــن جــمــاعــة »الـــربـــاط 
ــــي جـــمـــاعـــة ديـــنـــيـــة صــوفــيــة  املــــحــــمــــدي«، وهـ
بــــرزت فـــي الـــســـنـــوات األخـــيـــرة الــتــي أعــقــبــت 
املــدن مــن تنظيم »داعـــش« بدعم من  تحرير 
»الــحــشــد«، بــاإلضــافــة إلـــى بــعــض الــزعــامــات 
فــي »الــحــشــد الــعــشــائــري« املــرتــبــط تنظيميًا 

»هيئة الحشد الشعبي«. بـ

»وحدة التبليغ الديني«
وتأسست الــدائــرة في نهاية عــام 2017 باسم 
»وحدة التبليغ الديني«، قبل أن يتغير اسمها 
إلى »دائــرة مكافحة اإلرهــاب الفكري«، كقسم 
جديد داخل »هيئة الحشد الشعبي«. وهو ما 
الــذي  للقانون  بــأنــه مخالف  مــراقــبــون  يصفه 
على أساسه تم إنشاء الهيئة عام 2016، وحدد 
ســلــفــًا وحـــداتـــهـــا وأقــســامــهــا كــمــظــلــة جــامــعــة 
 مــســلــحــًا. 

ً
ومــنــظــمــة لــعــمــل نـــحـــو 80 فـــصـــيـــا

وتــظــهــر أنــشــطــة الــتــشــكــيــل الـــديـــنـــي الــجــديــد 
»الحشد  لـ الرسمي  اإللكتروني  املــوقــع  ضمن 
حوار  مثل  مختلفة،  فعاليات  عبر  الشعبي«، 
األديان والتسامح بني الطوائف وإعادة النظر 

بالخطاب الديني وتعزيز الوسطية.
وحيال هذه املواضيع، تحدثت مصادر مقربة 
من »الحشد الشعبي« عن أن دائرة »مكافحة 
فات 

ّ
خل

ُ
امل مراقبة  مهمتها  الــفــكــري«  ــاب  اإلرهـ

الــفــكــريــة الــتــي تــركــهــا تنظيم »داعـــــش«، بعد 
سيطرته على مناطق واسعة شمالي العراق 
ــربـــي  ــعـ »الـ ـــ ــٍث لـ ــ ــــديـ ــــي حـ ــيـــف فـ وغـــــربـــــه. وتـــضـ
إبــعــاد  تــقــوم بعمليات  الـــدائـــرة  أن  الــجــديــد«، 
العام  وتدقيق على هــذا األســاس في الهيكل 
اإلسامية  واملنظمات  والــجــوامــع  للمساجد 
الخيرية والدعوية، إال أن مسؤولني محليني 
ــبــــرملــــان،  ــــي الــ ــائــــب فـ وســــيــــاســــيــــني، بـــيـــنـــهـــم نــ
ــهــمــوهــا بــكــونــهــا تــتــولــى أنــشــطــة سياسية 

ّ
ات

ــة األكــــثــــر  ــلــــحــ ــلــــفــــصــــائــــل املــــســ والــــــتــــــرويــــــج لــ
»كتائب  مليشيات  تحديدًا  بــإيــران،  ارتــبــاطــا 

الـــروســـي لـــم يــســتــطــع ضــبــط قــــوات الــنــظــام 
درعا  الله في  اإليرانية وحــزب  واملليشيات 
على الــرغــم مــن أنــه كــان الــضــامــن التفاقات 
أنــه »وصــل  الــتــي جـــرت«، مضيفًا  التسوية 
األمـــر بــهــذه الــقــوات إلـــى حــد اعــتــقــال شبان 
ــا عــلــى الــحــواجــز وزجــهــم  مــن محافظة درعـ
فـــي مـــعـــارك الــشــمــال الــغــربــي مـــن ســـوريـــة«. 
ويـــشـــّدد عــلــى أن »املـــعـــادلـــة اآلن فـــي درعـــا 
إمــا االســتــجــرار إلــى املـــوت مــن خــال العمل 
الــوقــوف في وجهها«.  مع قــوات النظام، أو 
ويـــعـــرب عـــن اعـــتـــقـــاده بــأنــه »ال يــمــكــن عــزل 
املعطى السياسي عن املعطى العسكري في 
سورية«، مشيرًا إلى احتمال »حصول اتفاق 
روسي أميركي بعد قمة الرئيسني الروسي 
فــاديــمــيــر بـــوتـــني واألمـــيـــركـــي جـــو بــايــدن 
فـــي جــنــيــف الــســويــســريــة فـــي 16 يــونــيــو/ 
حــزيــران املــاضــي، إليــجــاد حــل سياسي في 
سورية وهو ما يقلق النظام«. ويشير إلى 
أن الجانب الروسي »لم يدخل املعركة التي 
جرت في درعــا، بل إن اللواء الثامن التابع 
املحلية،  للفصائل  تسهيات  قـــّدم  لــلــروس 
التي واجهت قوات النظام التي لم تعد تملك 

حـــزب الـــلـــه« و»الــنــجــبــاء« و»ســـيـــد الــشــهــداء« 
ــدر«. ويــشــيــرون  ــ و»عــصــائــب أهـــل الــحــق« و»بـ
وتقّرب  محددة  شخصيات  قصي 

ُ
ت أنها  إلــى 

السياسية  وتوجهاتها  لوالئها  وفقًا  أخــرى 
والفكرية، وتفرض نهجًا معينًا مستندة إلى 
في  تمتلكها  الــتــي  املليشيات  ونــفــوذ  سلطة 

تلك املناطق.
مـــن جــهــتــه، يــتــحــدث نـــائـــب بـــــارز عـــن بــغــداد 
»عمليات  بـ يصفه  عما  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ
ــع  ــوامــ ــاء الــــجــ ــبــ ــطــ ــن خــ ــ ــاء لــــعــــشــــرات مــ ــ ــــصــ إقــ
املــدارس  في  واملــدرســني  واملعلمني  واملساجد 
وصلت  اآلن،  ولغاية   2019 عــام  منذ  الدينية 
ــع بــفــعــل  ــوامــ ــجــ ــى إبــــعــــاد بـــعـــض خــــــــّدام الــ ــ إلــ
إجراءات دائرة مكافحة اإلرهاب الفكري التي 
بــاتــت تــفــرض قــراراتــهــا عــلــى جــهــات عـــدة في 
ي، مستمدة 

ّ
املدن املحررة ومنها الوقف السن

الشعبي  الحشد  فصائل  هيمنة  من  نفوذها 
وليس من القانون أو اإلجراءات الجزائية في 
القضاء العراقي«. ويضيف أن »القائمني على 
هذه الدائرة يستخدمون شعار محاربة الفكر 
غير  إقــصــاء  عمليات  فــي  التكفيري  السلفي 
قــانــونــيــة بــعــضــهــا يــحــمــل جـــوانـــب شخصية 
وأخرى سياسية«، واضعًا اإلجراءات األخيرة 
ــار »مــحــاولــة فـــرض إرادات وســيــطــرة  فـــي إطــ
عـــلـــى املـــســـاجـــد ومــــديــــريــــات األوقــــــــاف ودور 
تحفيظ القرآن الكريم، إضافة إلى فرض نمط 
معني ومحدد من خطب الجمعة واملحاضرات 
الدينية«، ويعتبر أن مهمة الدائرة تحولت من 
محاربة أفكار »داعــش« إلى عزل شخصيات 
»الحشد الشعبي«،  واستقدام أخرى موالية لـ
الدينية  التوجهات  على  إرادات  يــفــرض  بما 

والعقائدية لسكان تلك املناطق.
ــاحـــث  ــبـ ــــول الـ ــقـ ــ وحـــــــــول هـــــــذه الــــــتــــــطــــــورات، يـ
ــفــــرق فــــاروق  ــيـــة والــ فـــي الـــجـــمـــاعـــات اإلســـامـ
»مكافحة  إن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ الظفيري، 
اإلرهاب الفكري« تعمل على إقصاء املخالفني 

إرادة قتال وباتت عاجزة تمامًا عن تحقيق 
تقدم من دون الغطاء الجوي الروسي«.

ويـــصـــف الـــفـــرحـــات مـــا حــصــل فـــي مــحــافــظــة 
»النصر  درعا خال األيام القليلة املاضية بـ
الكبير للثوار بأسلحة خفيفة«، الفتًا إلى أن 
مع  وإنسانية  كبير  بوعي  تعاملوا  »الــثــوار 
أسرى النظام من ضباط وعناصر«، مضيفًا: 
النظام بسبب  إلــى مواجهة  األهــالــي  اضطر 
ــوم بــــات الــوفــد  ــيــ شـــروطـــه الــتــعــجــيــزيــة. والــ
ــل أهــالــي درعــــا بموقف 

ّ
املـــفـــاوض الــــذي يــمــث

تفاوضي أقوى مع رفض تسليم الساح، أو 
انتشار قوات النظام في احياء درعا البلد، أو 
تهجير أحد من األهالي إلى الشمال السوري. 
التي  املحافظة  مــركــز  درعـــا  مدينة  وتنقسم 
تحمل ذات االسم إلى قسمني، يفصل بينهما 
الــيــرمــوك، هــمــا: درعــا  وادي متفرع مــن نهر 
املــحــطــة الــتــي لــم تــخــرج عــن ســيــطــرة النظام 
الجنوب  السوري طيلة سنوات الصراع في 
الــســوري، ودرعـــا البلد والـــذي يشمل طريق 
)نسبة  واملــخــيــم  املــائــي(  للسد  )نسبة  الــســد 
ملخيمني يضمان فلسطينيني، ونازحني من 

الجوالن السوري منذ عام 1967(.

ــــوده فـــي املــنــاطــق  »الــحــشــد الــشــعــبــي« ووجــ لـــ
و»وصمهم  الــعــراق،  مــن  والــغــربــيــة  الشمالية 
املديرية  أن  الظفيري  ويضيف  بــالــدعــشــنــة«. 
التي يرأسها عبد القادر األلوسي وينوب عنه 
بالترويج  العيساوي، متورطة  نــوري  محمد 
ــــران بــشــكــل مــبــاشــر، وأقـــدمـــت أخـــيـــرًا على  إليـ
فتح فروع في مختلف املــدن. ويشّدد على أن 
مثل  للتحرك،  املديرية  تتخذه  الــذي  العنوان 
ــاب، مــجــرد غطاء  ــ الــوســطــيــة ومــحــاربــة اإلرهــ
مليشيات  على خدمة  تعمل  بالحقيقة  ألنها 

محددة وتمكينها في تلك املناطق.
املتحدث  الكرعاوي،  عــادل  يدافع  املقابل،  في 
ــاء«، إحــدى  ــيـ بــاســم حــركــة »أنــصــار الــلــه األوفـ
فـــصـــائـــل »الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي« الـــنـــاشـــطـــة فــي 

ــــدة شـــمـــالـــي الــــبــــاد وغـــربـــهـــا، عــن  مـــنـــاطـــق عـ
»العربي الجديد«،  املديرية. ويقول في حديٍث لـ
إن »الــحــشــد الــشــعــبــي يــــدرك أهــمــيــة مــحــاربــة 
الخطاب  هــذا  وأن  املتطرف  الديني  الخطاب 
كثيرة،  إرهابية  تنظيمات  لــوالدة  كــان سببًا 
ــا زال الـــخـــطـــاب املـــتـــطـــرف مـــوجـــودًا  ــا مـ ــمـ وربـ
ويؤثر على شباب العراق في املناطق املحررة، 
لــذلــك يتم تنقية رجـــال الــديــن الــذيــن يعتلون 
ذلك  يكون  أن  املناطق، شــرط  تلك  فــي  املنابر 
وفق آلية حكومية ونظامية وليس تعسفية«. 
والتكفيرية  اإلقصائية  »األفــكــار  أن  ويضيف 
مــا زالـــت مـــوجـــودة فــي الـــعـــراق وتــحــتــاج إلــى 
حمات إلنهاء هذا الخطر، بالتالي فإن مهمة 
الحشد الشعبي ليست قتالية فقط، بل تسعى 

إلى عدم السماح للمتطرفني بكسب مزيٍد من 
العراقيني إلى صفوفهم«.

عمل الدائرة
ــيــــاســــي مـــؤيـــد  ــكــــن الـــخـــبـــيـــر بــــالــــشــــأن الــــســ لــ
ــديـــد«  ــربــــي الـــجـ ــعــ »الــ ـــ الـــجـــحـــيـــشـــي، يــــشــــرح لــ
تـــفـــاصـــيـــل عـــمـــل دائــــــــرة »مـــكـــافـــحـــة اإلرهـــــــاب 
ــى أنــــهــــا خـــــــارج إطــــار  ــ ــيـــر إلــ الــــفــــكــــري«، ويـــشـ
الــقــانــون، وقــائــمــة عــلــى اجــتــهــادات العاملني 
فــيــهــا. ويــضــيــف أن »أغـــلـــب أنــشــطــة الــحــشــد 
بل  قــتــالــيــة،  أو  أمــنــيــة  الشعبي حــالــيــًا ليست 
املــــدن، وكأنها  فــي مجتمعات  تــتــدخــل  بــاتــت 
منظمات أو أجهزة رقابية متجاوزة القانون 
والقضاء وحتى اإلجراءات األصولية للدوائر 
واملـــؤســـســـات، وتــعــمــل تــحــت حــجــة مــحــاربــة 
داعــش والتطرف وغيرها مــن هــذه األهـــداف، 
ــا تـــســـتـــهـــدف كــــل صـــوت  ــهــ ــكـــن الـــحـــقـــيـــقـــة أنــ لـ

معارض لوجودها«.
ويــكــشــف أن »هــيــئــة الــحــشــد تــمــكــنــت خــال 
الـــعـــامـــني املـــاضـــيـــني مـــن تــأســيــس جــمــعــيــات 
ودوائــــــــــــــــر ثــــقــــافــــيــــة وديــــــنــــــيــــــة، فـــــــي ســـبـــيـــل 
تــقــديــم نــفــســهــا لــلــمــجــتــمــعــات فـــي تــلــك املـــدن 
والـــتـــرويـــج، وخــــال الــفــتــرة املــاضــيــة شهدت 
ــررة افـــتـــتـــاح ســلــســلــة مــن  ــ ــــحـ ــات املـ ــظـ ــافـ ــحـ املـ
ومنها  مستفزة،  بعناوين  األطــفــال،  مـــدارس 
ــلـــه الــخــمــيــنــي( فـــي نـــيـــنـــوى، و)أبــــو  )روح الـ
ــن، وهــو  ــديــ ــنـــدس( فـــي صــــاح الــ ــهـ مـــهـــدي املـ
مـــا ال يــنــســجــم مـــع طــبــيــعــة املــجــتــمــعــات ذات 
الــطــيــف الــواحــد فــي تــلــك املــــدن«. ويــلــفــت إلــى 
أن »بــعــض خــطــبــاء الــجــوامــع ورجــــال الــديــن 
بعدوا باإلكراه عن دور العبادة، ومنعوا من 

ُ
أ

التواصل مع األهالي عبر خطب الجمعة، وتم 
لكنهم  نفسها  املــدن  من  بآخرين  تعويضهم 
وجميع  املسلحة،  الفصائل  مــع  منسجمون 
هــــذه الـــتـــحـــركـــات هـــي ذات طـــابـــع ســيــاســي، 

وعلى السلطات أن تنتبه لذلك«.

ترّقب مصير المفاوضات وجيش 
األسد يضغط بتعزيز قواته

حاول النظام السوري السيطرة على أحياء درعا البلد )فرانس برس(

يريد »الحشد« السيطرة على المساجد )فرانس برس(

عبسي سميسم

فوجئت قوات النظام السوري، 
ممثلة بالفرقة الرابعة ذات الوالء 

اإليراني، بردة فعل غير متوقعة من 
قبل سكان درعا، على التصعيد 
األخير الذي قامت به تلك القوات، 
بصمود سكان درعا البلد التي 

حاول النظام اقتحامها، كما فوجئت 
بحجم املساندة التي تلقتها درعا 

البلد من املناطق األخرى في شتى 
أرجاء محافظة درعا، األمر الذي 
أدى إلى طرد النظام من عشرات 

النقاط والحواجز التي كان يسيطر 
عليها في املحافظة، إضافة إلى 

أسر عدد من عناصر النظام في 
تلك املناطق. وعلى الرغم من تراجع 
النظام في معظم املناطق التي حاول 

التقّدم إليها، إال أن روسيا أخذت 
ل إال حني 

ّ
دور املتفرج ولم تتدخ

وصلت املعركة إلى طور املفاوضات، 
األمر الذي يفسر التصعيد األخير 
على أنه جاء بدفع من إيران. ولكن 
على الرغم من التقّدم الذي حققه 
أهالي املحافظة، إال أنه يقع ضمن 
إطار التطور الذي يحّسن شروط 

التفاوض على مطالب محددة، 
من دون الوقوع في املبالغات التي 
بدأت تحّول جرعة الحماس التي 

تلقاها سكان محافظة درعا، 
إلى أحاديث عن تحرير مناطق، 

واستعادة املنطقة إلى سابق عهدها 
تحت سيطرة املعارضة. هذا األمر 

يبدو شبه مستحيل في املرحلة 
الحالية، فسكان مناطق درعا 

حاليًا ال يمتلكون أكثر من أسلحة 
خفيفة وفي أحسن األحوال أسلحة 
متوسطة، كما أن قوات اللواء الثامن 

م بها 
ّ
هي وحدة عسكرية تتحك

روسيا وبالطبع لن تسمح لها بلعب 
أي دور في استعادة أي شبر من 
محافظة درعا لصالح املعارضة، 
ل الروسي في بداية 

ّ
فعدم التدخ

التصعيد لم يكن أكثر من رسالة 
لها 

ّ
إليران لتنبيهها إلى خطورة تدخ

بشؤون محافظة درعا.
في املقابل، وعلى الرغم من الحشود 

التي يدفع بها النظام باتجاه درعا 
تحسبًا لفشل املفاوضات، إال أنه 

من الصعب عليه في الوقت الحالي 
القيام بعملية واسعة من دون موافقة 

موسكو، كما أن عملية عسكرية 
واسعة في املحافظة تتطلب حشودًا 
كبيرة وتعزيزات على حساب قواته 
املوجودة في إدلب، في ظل ضعف 

في عديد قوات النظام وانحسار 
مواردها إلى الحدود الدنيا، األمر 

الذي يجعل من الصعوبة التعامل مع 
منطقة واسعة تضم مئات البلدات 
والقرى مثل محافظة درعا. ومع 

إدراك أهالي درعا وقوات النظام لهذه 
املعطيات، يبقى التصعيد القائم في 
إطار كسب النقاط لتحسني شروط 

التفاوض حول اتفاق ال تتعدى 
شروطه عدد الناس الذين يفترض 

إبعادهم عن املحافظة، وأماكن 
تمركز حواجز قوات النظام واإلفراج 

عن األسرى.

تعمل »هيئة الحشد 
الشعبي« على تفعيل 

دور دائرة »مكافحة 
اإلرهاب الفكري« في 

العراق بعناوين علنية، 
مثل »معالجة المخلّفات 
الفكرية لتنظيم داعش«، 
لكنها في الواقع ترّوج 

للنفوذ اإليراني في العراق

ارتفع عدد ضحايا الهجمات التي شهدتها مدن عدة في العراق إلى 
18 قتيًال و32 جريحًا، غالبيتهم مدنيون، في مؤشر جديد على تصاعد 
»داعش«،  تنظيم  خاليا  اعتداءات 
المتكررة  اإلعالنات  من  الرغم  على 
للسلطات األمنية في بغداد، حول 
تابعة  شبكات  وتفكيك  اعتقال 
في  الهجمات  وتركزت  للتنظيم. 
وصالح  وديالى  األنبار  محافظات 
دموية  األكــثــر  كانت  التي  الــديــن 
ــت دخــلــت قـــوات األمــن  فــي وق
وقوع  من  تحسبًا  تأهب  بحالة 

اعتداءات جديدة قريبًا.

ضحايا هجمات »داعش«

Sunday 1 August 2021 Sunday 1 August 2021
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تسعى مليشيات 
عراقية موالية إليران 

في بغداد إلى مواصلة 
الهجمات ضد 

األميركيين، رغم اإلعالن 
عن انسحاب قواتها 

القتالية نهاية العام

»العصائب«: الحديث 
عن أي هدنة مع 
أميركا غير صحيح

  شرق
      غرب
»حماس« تنتقد بيع 

أميركا أسلحة إلسرائيل
انـــتـــقـــدت حــــركــــة »حـــــمـــــاس«، أمـــس 
املتحدة  الواليات  مواصلة  السبت، 
إلسرائيل.  العسكري  الــدعــم  تقديم 
ــدث بــــاســــم الــــحــــركــــة،  ــحــ ــتــ وقــــــــال املــ
ــات  ــواليــ حــــــازم قـــاســـم إن »قــــــــرار الــ
املـــتـــحـــدة بـــتـــقـــديـــم صــفــقــة أســلــحــة 
يشجع  الصهيوني،  للكيان  كبيرة 
ــه  االحــــتــــال عـــلـــى مـــواصـــلـــة عـــدوانـ
عــلــى شــعــبــنــا ومـــقـــدســـاتـــه، ويــزيــد 
من إرهابه ضد الفلسطيني ونهب 
الــخــارجــيــة  أرضـــــه«. وكـــانـــت وزارة 
وافــقــت على بيع 18  قــد  األميركية، 
ــراز »ســي.  طــائــرة هليكوبتر مــن طـ
ـ 53 كيه« إلسرائيل، بموجب  إتــش 
ــة تــــصــــل قـــيـــمـــتـــهـــا إلـــــــى 3.4  ــقـ ــفـ صـ

مليارات دوالر.
)األناضول(

العراق: تشديد 
على إجراء االنتخابات 

بموعدها

تعهد الرئيس العراقي برهم صالح 
)الــــصــــورة(، أمــــس الــســبــت، بــإجــراء 
االنتخابات البرملانية املبكرة في 10 
وجاء  املقبل.  األول  أكتوبر/تشرين 
ذلـــك خـــال لــقــائــه رئــيــس الــحــكــومــة 
السام  بقصر  الكاظمي،  مصطفى 
فـــي بـــغـــداد. وشـــــّدد بــيــان لــلــرئــاســة 
»تــوفــيــر مستلزمات  ــــرورة  عــلــى ضـ
إجراء االنتخابات بمعايير النزاهة 
والعدالة في مختلف مراحلها، بما 
للناخبني  الحقيقية  اإلرادة  يحقق 
ــيـــار مــمــثــلــيــهــم بـــعـــيـــدًا عــن  ــتـ فــــي اخـ

التزوير والتاعب«.
)األناضول(

وساطة جزائرية لمعالجة 
أزمة سد النهضة

ــر الــخــارجــيــة الـــجـــزائـــري،  ــ ــاد وزيـ ــ أفـ
ــان لـــعـــمـــامـــرة، أمـــــس الــســبــت،  ــطــ رمــ
الـــجـــهـــود  ــر  ــبــ تـــســـعـــى عــ بـــــــــاده  أن 
الــدبــلــومــاســيــة، ملــعــالــجــة أزمــــة سد 
الـــنـــهـــضـــة بـــــني الـــــــســـــــودان ومـــصـــر 
اإليجابي  »الدفع  بـ وذلك  وإثيوبيا، 
لتوفير اإلرادة والثقة لدى األطراف 
ــان  ــ ــــاوض«. وكــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ لـــفـــتـــح آفـــــــــاق لـ
ــاء أول  ــ ــسـ ــ ــد وصـــــــل مـ ــ ــرة قــ ــامــ ــمــ ــعــ لــ
مـــن أمــــس الــجــمــعــة، إلــــى الــعــاصــمــة 
ــًا مــن  ــيــ ــــوم، آتــ ــــرطـ ــــخـ ــة الـ ــيــ الــــســــودانــ

إثيوبيا، قبل توجهه إلى مصر.
)العربي الجديد(

السودان: إيرادات 
النيل األزرق تنقص 

2.8 مليار متر مكّعب
كشفت لجنة الفيضانات في وزارة 
الري واملــوارد املائية في السودان، 
أمــــس الـــســـبـــت، إن إيـــــــرادات الــنــيــل 
اإلثـــيـــوبـــيـــة،  الــهــضــبــة  مــــن  األزرق 
ــقـــدار 2.8 مـــلـــيـــار مــتــر  ــمـ نــقــصــت بـ
مــكــعــب، خـــال شــهــر يــولــيــو/تــمــوز 
ــــذات  الــــحــــالــــي، بـــعـــد مـــقـــارنـــتـــهـــا بـ
الــــشــــهــــر، الـــــعـــــام املــــــاضــــــي. وجـــــاء 
املــلء  إثيوبيا  تنفيذ  بعد  اإلعـــان 
يوليو/تموز   6 بــني  للسد  الــثــانــي 

املاضي و19 منه.
)العربي الجديد(

مصر: رفع الكفاءة 
القتالية في الجنوب

ــر بــيــان لــلــجــيــش املـــصـــري، أمــس  ذكـ
ــيــــس أركـــــــــان حـــرب  ــبــــت، أن رئــ الــــســ
ــقـــوات املــســلــحــة املــصــريــة الــفــريــق  الـ
مــحــمــد فـــريـــد، تـــابـــع إجـــــــراءات رفــع 
ة الــقــتــالــيــة إلحــــدى  وحــــدات  الـــكـــفـــاء
املـــنـــطـــقـــة الــــجــــنــــوبــــيــــة الـــعـــســـكـــريـــة 
)على الــحــدود مع الــســودان(، وذلك 
ــلــــوقــــوف عـــلـــى مــــــدى جــاهــزيــتــهــا  لــ
ــف بـــه مـــن  مــهــام 

ّ
لتنفيذ كـــل مـــا تــكــل

لــتــأمــني حــــدود مــصــر عــلــى االتــجــاه 
ــنـــوبـــي. وأفـــــاد  ــيـــجـــي الـــجـ ــتـــراتـ االسـ
ــــوات املــســلــحــة  ــقـ ــ مـــتـــحـــدث بـــاســـم الـ
املــصــريــة، أن فــريــد الــتــقــى عـــددًا من 
العسكرية  الجنوبية  املنطقة  رجــال 
عبر  تقنيه »فيديو كونفرانس« مع 
باقي وحــدات املنطقة وعناصر من 

األفرع الرئيسية.
)العربي الجديد(
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بالتصعيد مع طهران

أبــلــغ السفير األمــيــركــي فــي بــغــداد، 
مـــــاثـــــيـــــو تــــــــولــــــــر، أمــــــــــس الــــســــبــــت، 
املــســؤولــن الــعــراقــيــن، بــعــدم رغبة 
بــــــــــاده بـــالـــتـــصـــعـــيـــد مــــــع إيــــــــــران، 
ــر بيان  خــصــوصــا فــي الـــعـــراق. وذكـ
ملـــكـــتـــب مـــســـتـــشـــار األمــــــــن الـــقـــومـــي 
ــي، قــــاســــم األعــــــرجــــــي، إثـــر  ــ ــراقـ ــ ــعـ ــ الـ
ناقشا  الطرفن  أن  تولر  استقباله 
ــيـــس الـــــــوزراء  مـــخـــرجـــات زيـــــــارة رئـ
ــكــــاظــــمــــي  ــفــــى الــ الــــــعــــــراقــــــي مــــصــــطــ
ــد الــســفــيــر  إلــــى واشـــنـــطـــن، فــيــمــا أكــ
األمـــيـــركـــي أن بـــــاده »تـــرحـــب بــأي 
جهد دبلوماسي يفضي إلى إعادة 

 مع إيران«.
ً
العاقة طبيعية

)العربي الجديد(

إيران: أميركا تستغل 
مفاوضات فيينا 

ــق اإليـــــــرانـــــــي  ــ ــريــ ــ ــفــ ــ ــ قــــــــــال عـــــضـــــو ال
ــادة إحــيــاء  املــفــاوض فــي فيينا إلعــ
االتــــــفــــــاق الـــــــنـــــــووي، كــــاظــــم غـــريـــب 
أبــادي )الــصــورة(، أمــس السبت، إن 
الغربية أصــّرت  »أميركا واألطـــراف 
على إدراج بند في االتــفــاق إلجــراء 
مزيد من املباحثات مستقبا حول 
ثـــاث قــضــايــا«، مــشــيــرًا إلـــى أن من 
ــفـــض الـــتـــوتـــرات  ــذه املـــطـــالـــب »خـ ــ هـ
واتـــخـــاذ إجـــــــراءات بـــنـــاء الــثــقــة من 
خـــال الـــحـــوار فــي املــنــطــقــة«. ورأى 
»يــــتــــعــــارض  األخــــــيــــــر  املــــطــــلــــب  أن 
بــشــكــل ســـافـــر مـــع أهـــــداف وأجـــنـــدة 
واشنطن  متهما  فيينا«،  مباحثات 
السعي  »مــواصــلــة  بـــ واألوروبــــيــــن 
ــرًا لــلــخــوض  لـــجـــعـــل االتـــــفـــــاق جــــســ
والبرنامج  اإلقليمية  القضايا  فــي 

الصاروخي« إليران.
)العربي الجديد(

ماليزيا: تظاهرات 
الستقالة رئيس الحكومة 
احــتــشــد مــئــات الــشــبــاب املــالــيــزيــن 
بـــمـــابـــس ســـــــــوداء، أمـــــس الـــســـبـــت، 
ــبــــور، لــلــمــطــالــبــة  فـــي وســــط كــــواالملــ
بــاســتــقــالــة رئـــيـــس الـــــــــوزراء مــحــي 
الدين ياسن بسبب سوء تعامله مع 
أزمة كورونا. وتجاوزت اإلصابات 
الـــــ10 آالف حالة  الــيــومــيــة بــالــوبــاء 
ــــي.  ــــاضـ املـ يــــولــــيــــو/تــــمــــوز   13 فـــــي 
ودعــــا املـــتـــظـــاهـــرون، إلـــى »الــقــتــال« 
فــي وجــه الحكومة، طــارحــن ثاثة 
مطالب، وهي استقالة محي الدين 
واســتــئــنــاف الــجــلــســات الــبــرملــانــيــة 
الــقــروض تلقائيا  الــعــاديــة، ووقـــف 

ملساعدة املتضررين من الوباء. 
)أسوشييتد برس(

ماكرون يحّث على إنهاء 
حرب تيغراي بالحوار

ــا الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل  دعـ
مــاكــرون )الـــصـــورة(، أمــس السبت، 
إلى بدء محادثات إلنهاء العمليات 
الـــقـــتـــالـــيـــة لــلــجــيــش اإلثــــيــــوبــــي فــي 
ــتـــمـــرة مــنــذ  إقـــلـــيـــم تــــيــــغــــراي، واملـــسـ
ــــرون،  ــاكـ ــ مـ وشـــــــــّدد   .2020 ــريــــف  خــ
وفــــق بــيــان لــإلــيــزيــه، إثــــر اتــصــالــه 
ــي أبـــي  ــوبــ ــيــ ــيـــس الـــــــــــوزراء اإلثــ ــرئـ بـ
ــمــــد ونــــظــــيــــره الــــســــودانــــي عــبــد  أحــ
ــمـــدوك، عــلــى ضـــــرورة »رفـــع  الــلــه حـ
لــلــســمــاح بتوصيل  الــقــيــود  جــمــيــع 
املساعدات اإلنسانية في تيغراي«.
)رويترز(

اجتماع عسكري 
صيني ـ هندي

ــيـــشـــن  ــار قـــــــــــادة الـــجـ ــ ــبــ ــ ــع كــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اجـ
الــهــنــدي والــصــيــنــي، أمـــس السبت، 
 االشتباكات 

ّ
ملناقشة اإلسراع بفض

الطرفن،  بن  العسكرية  الحدودية 
واملـــســـتـــمـــرة مــنــذ 15 شـــهـــرًا. وقـــال 
املــتــحــدث بــاســم الــجــيــش الــهــنــدي، 
ــر شـــامـــولـــي،  ــيـ الـــكـــولـــونـــيـــل ســـودهـ
إن االجــــتــــمــــاع حـــصـــل أمــــــس، عــلــى 
الــجــانــب الــصــيــنــي مــن الـــحـــدود في 
بعد  وذلـــك  الــشــرقــيــة،  منطقة الداخ 
وزيــري  اجتماع  أسبوعن من  بعد 
خــارجــيــة الــبــلــديــن، وانــــغ يــي وإس 

جايشانكار، في طاجكستان. 
)أسوشييتد برس(

تدفع مجموعة مهمة 
في حركة »النهضة« 

إلى تغيير داخلها

منح السيسي صالحيات 
أوسع للمخابرات العامة 

لالختيار

انقسمت »الكتلة 
الديمقراطية« إلى شقين 

تجاه قرارات سعيّد

الرئاسة غضبت من 
انتشار أنباء عن اعتذار 

ثالثة مسؤولين

المشهد 
الحزبي 

في تونس
تونس ـ آدم يوسف

يعيش املشهد الحزبي والسياسي 
ــلــــى وقـــــــع تــــحــــّوالت  الــــتــــونــــســــي عــ
عميقة مــنــذ إعـــان الــرئــيــس قيس 
ــد املـــاضـــي، والــتــي  ــ ســعــّيــد عـــن قــــراراتــــه، األحـ
اعتبرها شق من األحزاب »انقابا« فيما شق 
وتأرجح  للمسار«  »تصحيح  بـ وصفها  آخــر 
آخــرون بينهما مطالبن بضمانات للخروج 
مـــن األزمــــــة. وحـــّولـــت قــــــرارات ســعــّيــد مــســرح 
الصراعات واالنقسامات من الشارع التونسي 
إلى الجسم الحزبي وداخــل هياكل األحــزاب، 
واملساندة  الرفض  بن  داخليا  تتخّبط  التي 
ــدم االنــــحــــيــــاز، لـــتـــبـــرز تـــحـــالـــفـــات جـــديـــدة  ــ وعــ
وتــطــفــو األحـــــزاب غــيــر الــبــرملــانــيــة مـــن جــديــد 
على الساحة وتتصدر املشهد بالتصريحات 
اللعبة  قــواعــد  وتعليق  الــبــرملــان  تجميد  بعد 
تبعات  مراقبون  يتوقع  وفيما  الديمقراطية. 
كبيرة على األحــزاب واملشهد السياسي بعد 
ــة، مـــع تـــراجـــع بــعــضــهــا، مــقــابــل  ــلـ هــــذه املـــرحـ
صعود أخرى سارعت لدعم قرارات سعّيد أو 
غّيرت رأيها من الرفض إلى املساندة لركوب 

موجة الشعبوية.
ــزاب مــنــذ الــســاعــات  ــ وتــســارعــت مـــواقـــف األحــ
األولــــــــى فــــي ديـــنـــامـــيـــكـــيـــة مـــلـــفـــتـــة، فـــســـارعـــت 
ــزاب الــبــرملــانــيــة الــثــوريــة إلـــى مناهضة  ــ األحــ
موقف سعّيد بتفعيل الفصل 80 من الدستور 
الحصانة  ورفـــع  الــبــرملــان  بتجميد  الــقــاضــي 
عـــن نـــوابـــه وإعــــفــــاء رئـــيـــس الــحــكــومــة هــشــام 
املشيشي. ووصــفــت هــذه األحــــزاب مــا حصل 
الجسيم«  الدستوري  و»الــخــرق  »االنقاب«  بـ
و»إســقــاط الــنــظــام الــجــمــهــوري« وأعــربــت عن 
الفردي  الحكم  إلــى نظام  »الــعــودة  مــن  قلقها 
املـــطـــلـــق« و»الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة« فــيــمــا ســـانـــدت 
أحـــــــــزاب صـــغـــيـــرة أخــــــــرى خـــــيـــــارات ســـعـــّيـــد. 
وتعاملت مجموعة ثالثة من األحــزاب بحذر 
شديد مع القرارات بن تبرير قبولها لخطورة 
واملطالبة  واالقــتــصــادي  االجتماعي  الــوضــع 

 ما حدث 
ّ
مشددًا، في جميع أحاديثه، على أن

 تبعاته ستكون 
ّ
انقاب وخرق للدستور، وأن

واستنجد  املــســتــويــات.  عــلــى جميع  وخــيــمــة 
الـــغـــنـــوشـــي بــالــتــونــســيــن لــحــمــايــة ثــورتــهــم 

وديمقراطيتهم بشكل سلمي. 
كما سجل املشهد الحزبي انقابا في موقف 
»قلب تونس«  إذ ســارع حــزب  الحكم،  حلفاء 
الــشــريــك األســـاســـي فـــي الــتــولــيــفــة الــبــرملــانــيــة 
القفز  إلى  املقال،  املشيشي  املساندة لحكومة 
مــن مــركــب الـــدفـــاع عــن الــشــرعــيــة االنتخابية 
وعـــن املــؤســســات الــديــمــقــراطــيــة، فــســرعــان ما 
غّير الحزب موقفه من رفض الخرق الجسيم 
ــرارات والــتــرحــيــب  ــ ــقـ ــ لــلــدســتــور إلــــى قـــبـــول الـ
من  التنصل  حــتــى  للمرحلة،  ســعــّيــد  بــقــيــادة 

التحالف مع »النهضة«.
أحــزاب  عند  الداخلية  االنقسامات  تقف  ولــم 
الــحــكــم، بــل كــانــت تــبــعــات الـــقـــرارات واضــحــة 
عـــلـــى املــــعــــارضــــة، فـــفـــرقـــت بــــوضــــوح تــحــالــف 
)38 عضوًا(  البرملانية  الديمقراطية«  »الكتلة 
الــتــي انــقــســمــت إلـــى شــقــن، فــانــحــازت حــركــة 
إلـــى ســعــّيــد، معتبرة  نــائــبــا(  »الــشــعــب« )16 
قــراراتــه تدخل في سياق تصحيح املسار   

ّ
أن

الديمقراطي. فيما ذهب »التيار الديمقراطي« 
ملــعــارضــة هـــذا املــســار وعــّبــر عــن اخــتــافــه مع 

املقابل،  في  الديمقراطية.  لحماية  بضمانات 
ــمــات الــوطــنــيــة والــنــقــابــات 

ّ
ــدا مـــوقـــف املــنــظ بــ

وأكــدت  األحـــزاب،  مــن  تناغما  أكثر  والهيئات 
تــمــّســكــهــا بــاملــكــاســب الــقــانــونــيــة والــحــقــوقــيــة 
الصريح عن رفــض مبادرة  التعبير  من دون 

سعّيد أو دعمها.
وأوجــــــدت قــــــرارات ســعــّيــد انــقــســامــات داخـــل 
أكثرها تنظيما وانضباطا  األحــزاب، طاولت 
مؤسساتيا على غرار حركة »النهضة« التي 
ــــى الــتــغــيــيــر  تـــدفـــع مــجــمــوعــة مــهــمــة فــيــهــا إلـ
إلــى حــّد املطالبة بتغيير  داخــلــهــا، ووصــلــت 
الـــقـــيـــادة الـــحـــالـــيـــة. وتــــبــــدو األوضــــــــاع داخــــل 
ــدة، فــعــلــى الـــرغـــم مـــن اتــفــاق 

ّ
»الــنــهــضــة« مــعــق

أقــدم عليه  ما   
ّ
أن قواعدها على  قياداتها مع 

للديمقراطية  وتهديد  للدستور  سعّيد خرق 
 طيفا هاما من النهضوين 

ّ
وللمؤسسات، فإن

ــع  ــواقــ ــــي فـــهـــم الــ ــا فـ ــاقــ ــفــ ــاك إخــ ــنــ  هــ
ّ
يـــــــرون أن

ــة لــلــمــطــالــب  ــابــ ــتــــجــ ــاعــــي وفــــــي االســ ــمــ ــتــ االجــ
ــاء عــلــى  ــ ــطـ ــ ــن ذلــــــك إلــــــى أخـ ــ ــازيـ ــ ــيـــة، عـ ــبـ الـــشـــعـ
مــســتــوى قــيــادة الــحــركــة تستوجب املــراجــعــة 
ــا أكــثــر مـــن 130 شــابــا من  والــتــصــحــيــح. ودعــ
حركة »النهضة« ومن بينهم خمسة نواب، في 
املــســار« رئيس  بيان تحت عنوان »تصحيح 
الحركة راشد الغنوشي إلى تغليب املصلحة 
ــن إجـــــــراءات  ــا يـــلـــزم مــ ــــاذ مــ ــــخـ ــة، واتـ ــيـ ــنـ الـــوطـ
مــن أجـــل تــونــس، لــتــأمــن عـــودة الــبــرملــان إلــى 
ــادة الـــثـــقـــة فــــي هـــذه  ــعــ ــتــ ســـيـــره الــــعــــادي واســ
املــؤســســة. كما دعــا أصــحــاب الــبــيــان، القيادة 
الحالية للحركة، إلى تحّمل املسؤولية كاملة 
عـــن الــتــقــصــيــر فـــي تــحــقــيــق مــطــالــب الــشــعــب 
والغليان،  االحتقان  حالة  وتفهم  التونسي، 
إذ لـــــم تــــكــــن خــــــيــــــارات الـــــحـــــزب الـــســـيـــاســـيـــة 
إدارتها  وطريقة  واالجتماعية  واالقتصادية 
لــلــتــحــالــفــات واألزمـــــــــات الـــســـيـــاســـّيـــة نــاجــعــة 
فـــي تــلــبــيــة حــاجــيــات املــــواطــــن«. مــقــابــل ذلـــك، 
أكـــــد الـــغـــنـــوشـــي فــــي تـــصـــريـــحـــات صــحــافــيــة 
ــنــــازالت شــــرط عـــودة  »االســــتــــعــــداد لــتــقــديــم تــ
ــار الــديــمــقــراطــي«  املـــؤســـســـات وحـــمـــايـــة املـــسـ

تأويل الرئيس للفصل 80 من الدستور، معلنا 
رفــضــه مــا تــرتــب عليه مــن قـــرارات وإجـــراءات 

خارج الدستور.
ولم يسلم »التيار الديمقراطي« من انقسامات 
داخلية، فسارع عدد من قياداته إلى التعبير 
ــــن مـــواقـــفـــهـــم الــــرافــــضــــة ومـــخـــالـــفـــة بــيــانــه  عـ
 
ّ
الرسمي، وأعلنت القيادية فيه سامية عبو أن
وجــاءت  وتاريخية  دستورية  سعّيد  قـــرارات 
الستعادة الباد من الفاسدين. وشاطر عبو 
الـــرأي عــدد مــن الــنــواب والــقــيــادات، على غــرار 

النائبة منيرة العياري.
ــّيــــد وحــــــــدة الــــحــــزب  وقــــصــــمــــت قـــــــــــرارات ســــعــ
الجمهوري املعارض )غير ممثل في البرملان( 
الـــذي اختلف قــادتــه بــن شــق يتزعمه األمــن 
الـــعـــام عــصــام الـــشـــابـــي، املـــعـــروف بــانــحــيــازه 
للثورة والديمقراطية، والــذي ســارع العتبار 
قـــرارات سعّيد انقابية، وبــن شق آخــر على 
مــســتــوى مــركــزيــة الــحــزب يبحث عــن إحـــداث 
ــاد »الــنــهــضــة«،  ــعــ تــغــيــيــرات فـــي املــشــهــد وإبــ
لــيــخــتــار إعـــــان مـــوقـــف مــســانــد لــســعــّيــد، ما 
العام بصدور بيانات متناقضة  الــرأي  فاجأ 

وتعليقات متعارضة تحمل شعار الحزب.
أيضا  انقسام  إلــى  ــرارات سعّيد  قـ دفعت  كما 
داخــــــل جـــســـم الـــيـــســـار الـــتـــونـــســـي املــــعــــارض، 
فــاخــتــار حــزبــا الــعــمــال والــقــطــب رفــــض هــذه 
ــــن الـــعـــام  ــــب األمــ الـــــقـــــرارات بــــشــــدة، فــيــمــا ذهـ
لــحــزب الــعــمــال، حــمــة الــهــمــامــي، إلـــى وصــف 
الرحيل  إلــى  إيــاه  داعيا  بالديكتاتور،  سعّيد 
مع كامل املنظومة، معتبرًا ما قام به انقابا 
واحـــد. مقابل  فــرد  يــد  فــي  للسلطات  وجمعا 
أحـــزاب يسارية  مــن  اجتمعت مجموعة  ذلــك، 
ــــرى مـــن بــيــنــهــا حــــزب الــوطــنــيــن املـــوحـــد،  أخـ
االشتراكي،  والديمقراطي  الشعبي،  والتيار 
ــام، فــي خــانــة الــحــذر  ــ وحــــزب تــونــس إلـــى األمـ
سعّيد،  بــقــرارات  التنديد  عــن  وامتنعت  أواًل، 

مع ترحيبها بإزاحة منظومة الحكم.
عيسى،  بــن  شكري  السياسي  املحلل  واعتبر 
 سعّيد 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن فــي تــصــريــح لـــ

 
ّ
ــك أن ــزاب، ذلــ ــــس الــواقــعــيــة لــــأحــ ضــــرب األسـ

ــاء مــن  ــ تـــحـــرك 25 يـــولـــيـــو/ تـــمـــوز املــــاضــــي جـ
 
ّ
فت عنه، بما يثبت أن

ّ
خارج األحزاب التي تخل

 القرار 
ّ
هذه األحــزاب ليست لها فاعلية، إذ إن

الشعبي الــذي اتخذه سعّيد جــاء من فــرد من 
ــزاب، وبــالــتــالــي ســتــتــم محاسبة  ــ ــ خــــارج األحـ
ـــهـــا لـــم تــكــن فــاعــلــة ولــم 

ّ
ــزاب عــلــى أن ــ هـــذه األحــ

الــوطــن.  لها  احــتــاج  البوصلة عندما  تــصــوب 
 »الـــزلـــزال الـــذي أحــدثــتــه قـــرارات 

ّ
ولــفــت إلــى أن

سعّيد خلق انقسامات وصراعات داخلية في 
األحزاب التي لم تعّدل ساعتها على ما حدث 
في حالة  اليوم  نفسها  لتجد  يوليو،   25 قبل 
ارتباك شديد لعدم اتضاح الرؤية والضبابية 
تــداول  ــه »ال يوجد 

ّ
أن التي تسودها«، معتبرًا 

وتشاركية داخل أبرز هذه األحزاب، وبالتالي 
 هذه املحطات من شأنها أن تبرز اإلدارة 

ّ
فــإن

 
ّ
إلــى أن العقيمة داخــلــهــا«. وأشـــار بــن عيسى 

»هناك نوعن من األحزاب، التي كانت حاكمة 
ــيـــو، وأخـــــرى  ــولـ وجــــــاء ضـــدهـــا مـــنـــعـــرج 25 يـ
مــعــارضــة كالتيار وحـــزب الــعــمــال«. وأضـــاف: 
تحصل  أن  منتظرًا  كـــان  للنهضة  »بــالــنــســبــة 
 الـــقـــرارات األولــــى كانت 

ّ
خــافــات بــاعــتــبــار أن

ــم تــتــم اســتــشــارة  أحــــاديــــة مـــن الــغــنــوشــي، ولــ
ــا يــفــســر هــذا  ــو مـ الـــحـــركـــة بــشــكــل مـــعـــّمـــق، وهــ
»بوجود  وأضــاف  النهضة«.  داخــل  االنشقاق 
تحريض ضد النهضة ودعوات الستئصالها 
ومــنــعــهــا مــن الـــوجـــود الــقــانــونــي، عـــزز ظهور 
الراديكالي  الــشــق  مقابل  النهضة  داخـــل  شــق 
لنور الدين البحيري وراشد الغنوشي وعلي 
ــاتـــي يــبــحــث عــن  ــمـ ــراغـ ــق بـ ــو شــ الــــعــــريــــض، هــ
هذه  فــي  عليه  املحافظة  يمكن  عما  املحافظة 
 
ّ
الــزوبــعــة الــعــنــيــفــة«. ولــفــت بــن عيسى إلـــى أن

»التيار الديمقراطي يعاني بن الشق املتمسك 
ــــذي يبحث  بــالــشــرعــيــة الــقــانــونــيــة والـــشـــق الـ
ــركــــوب فـــي ســفــيــنــة الـــرابـــحـــن بمنطق  عـــن الــ
مضيفا  الجماهير«،  أغلبية  وراء  الشعبوية 
منطق  ويغلبه  مشتت  التونسي  »اليسار   

ّ
أن

الــزعــامــاتــيــة بــقــدر مــنــطــق املــبــدئــيــة«. واعــتــبــر 

التمزق والتشتت   »جميع األحــزاب تعيش 
ّ
أن

ها تطغى عليها الزعاماتية من دون منطق 
ّ
ألن

ديمقراطي وإدارة عقانية تشاركية«.
مــــن جـــهـــتـــه، رأى املـــحـــلـــل الـــســـيـــاســـي مــاجــد 
البرهومي، في حديث مع »العربي الجديد«، 
بّن 

ُ
 مواقف سعّيد من األحزاب السياسية ت

ّ
أن

رفضه ملنظومة األحزاب من خال انتقاده لها 
في العديد من املناسبات، وهو حّمل املنظومة 
ــثـــر مــــن مــنــاســبــة  الـــحـــزبـــيـــة والــــبــــرملــــان فــــي أكـ
مسؤولية تــردي األوضـــاع، وبــرز هــذا املوقف 
ــوار مـــع األحـــــــزاب، وحــتــى  ــ ــــاق حـ بــرفــضــه إطـ
عند التشاور على التشكيل الحكومي تفادى 
الــجــلــوس مــعــهــا واخـــتـــار مــراســلــتــهــا كتابيا، 
فــيــمــا تــــشــــاور والـــتـــقـــى املـــنـــظـــمـــات الــوطــنــيــة 
البرهومي  املدني. وأضاف  وممثلي املجتمع 
انتخابات  ه خال السنتن األخيرتن منذ 

ّ
أن

السياسية  األحـــــزاب  صــــورة  تــشــّوهــت   2019
بــشــكــل كــبــيــر بــســبــب مــــمــــارســــات قـــيـــاداتـــهـــا 
للشعب  الحقيقية  الــخــيــارات  عــن  وحــيــادهــا 
وعــــن مــطــالــبــه، وقــــد انــعــكــس ذلــــك بــوضــوح 
فــي نتائج اســتــطــاعــات الـــرأي وفــي الــعــزوف 
ــــح عــــن الـــتـــصـــويـــت فــــي االنـــتـــخـــابـــات  ــــواضـ الـ
 انــتــخــاب 

ّ
الــبــلــديــة والــتــشــريــعــيــة، مــعــتــبــرًا أن

سعّيد بوصفه شخصية مستقلة ومن خارج 
األحزاب في 2019 بنسبة مهمة من األصوات 
يـــعـــّبـــر عـــــن رفــــــض جــــــزء مـــهـــم مـــــن الـــشـــعـــب، 
ــزاب ورغــبــتــه  ــ وخــصــوصــا مـــن الــشــبــاب، األحــ
ــار  فـــي أن يــكــون الــتــغــيــيــر مـــن خــارجــهــا. وأشـ
 تبعات الـــقـــرارات األخــيــرة 

ّ
الــبــرهــومــي إلــى أن

 ستكون 
ّ

على األحزاب واملشهد السياسي ككل
فــاصــلــة، ومــــن الــطــبــيــعــي أن يـــكـــون تــأثــيــرهــا 
واضــحــا عــلــى شعبية األحــــزاب وحــضــورهــا، 
ستصعد  ــــرى  وأخـ ستتقهقر  ــــزاب  أحـ فــهــنــاك 
بشكل الفت، ما يفسر مسارعة بعض األحزاب 
الــصــغــيــرة وغــيــر املــمــثــلــة فــي الــبــرملــان والــتــي 
خـــســـرت فـــي االنـــتـــخـــابـــات، لــــــإدالء بــمــواقــف 
مــســانــدة لــســعــّيــد، أو تغيير بــعــض األحـــزاب 

مواقفها من الرفض إلى املساندة.

ارتباك وانقسامات بعد 
قرارات سعيّد

أنزلت »النهضة« مناصريها في 26 يوليو إلى الشارع لالحتجاج )فتحي بلعيد/فرانس برس(

ترجحيات بإطالة عهد وزارة سامح شكري )إبراهيم حميد/فرانس برس(

االرتــبــاك  مــن  حالة  سعيّد  قيس  التونسي  الرئيس  ــرارات  قـ أحــدثــت 
بها  التنديد  أحزاب  اختارت  وبينما  الحزبية،  الساحة  في  واالنقسامات 
غيرها  أمسك  فيما  سعيّد،  مع  أخرى  وقفت  بـ»االنقالب«،  ووصفها 

العصا من منتصفها، في وقت يرتقب فيه تداعيات هذه المرحلة

خاص

خـــال فــتــرة الــصــيــف، فــي ظــل قـــرب عقد 
ــم املـــتـــحـــدة فــي  الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لـــأمـ
نـــيـــويـــورك مــنــتــصــف شـــهـــر ســبــتــمــبــر/
أيلول املقبل، وتفكير السيسي بشدة في 
كلها  العام،  هــذا  فيها  للمشاركة  السفر 
إطالة عهد وزارة سامح  ظــروف ترجح 
شــكــري، عــلــى الــرغــم مــن كــل املــاحــظــات 
العامة،  املخابرات  عليه  سجلتها  التي 
بلغت لــه بــصــورة رسمية خال 

ُ
والــتــي أ

ــة. كـــمـــا أن  ــيــ ــيــــع الــقــلــيــلــة املــــاضــ ــابــ األســ
عن  لاستغناء  متحمس  غير  السيسي 
خــدمــات محمد شاكر قبل إيــجــاد بديل 
كــــفء لــــه، يـــكـــون عــلــى درايــــــة بمختلف 
الدولة في  التي تتشارك فيها  املشاريع 
قطاع الكهرباء والطاقة مع املستثمرين 
األســــــاســــــيــــــن مـــــــن أملـــــانـــــيـــــا وروســــــيــــــا 
والواليات املتحدة. واألمر نفسه تقريبا 

يتكرر مع وزير االتصاالت.
ــتـــي وّجــــــه الــســيــســي  ــا الـــتـــغـــيـــيـــرات الـ ــ أمـ
بإجرائها على هيكل الحكومة، فأبرزها، 
وإن كان ال يزال تحت الدراسة، هو عودة 
ــراف رئــيــس  ــ وزارة االســتــثــمــار بــعــد إشـ
الوزراء عليها لنحو عامن، وذلك لخلق 
آلـــيـــة مــتــابــعــة أكـــثـــر دقــــة لــلــعــاقــات مع 
املستثمرين العرب واألجانب، واملشاكل 
تــطــرأ معهم وتــحــركــاتــهــم داخليا  الــتــي 
وخـــارجـــيـــا إزاءهـــــــا. وبــحــســب املـــصـــادر 
قّدمها  بشكاوى  مرتبط  التصور  فهذا 
ــال األعــــمــــال لــلــرئــاســة خــال  ــ بــعــض رجـ
األشهر القليلة املاضية، وتفيد بافتقار 
هذا امللف للمرونة والتفرغ من قبل وزير 
ــــدرك جـــيـــدًا ألبـــعـــاد عــمــلــهــم. ورجــحــت  مـ
املــصــادر إســنــاد هــذه الحقيبة فــي حال 
االســـتـــقـــرار عــلــى عــودتــهــا إلـــى مــســؤول 
بترشيح خاص  املالية،  وزارة  في  بــارز 
من رئيس الــوزراء ووزيــر املالية محمد 
مــعــيــط، عــلــى أن يــرتــبــط تــســيــيــر املــلــف 
بأعمال املالية وعلى ضوء احتياجاتها 
 عــن اإلشــــراف املشترك 

ً
املــتــغــيــرة، فــضــا

عــلــى لــجــان تــســويــة املـــنـــازعـــات. وتتجه 
األمــــــور إلــــى الــعــكــس بــالــنــســبــة لـــــوزارة 
قطاع األعمال العام، الذي يرى البعض 
ــي الـــــرئـــــاســـــة ودائــــــــــــرة الـــســـيـــســـي أن  ــ فــ
اخــتــصــاصــاتــهــا مـــا زالــــت غــيــر منتجة، 
ــــع اخـــتـــصـــاصـــات  ــل تـــداخـــلـــهـــا مـ ــ ــــي ظـ فـ
واالستثمار  كالتخطيط  أخــرى  وزارات 
ــنــــاعــــة، وضــــعــــف مــــــــردود جــمــيــع  والــــصــ
الوزراء الذين أداروها بسبب الخافات 
ــات الـــقـــابـــضـــة،  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ مـــــع مــــســــؤولــــي الـ

وصعوبة تنفيذ املهام املسندة إليهم.

املعتادة  غير  الــجــديــدة  الطريقة  هــذه  أن 
إثــــارة بــعــض الحساسيات  تــســّبــبــت فــي 
اإلداريــة  والرقابة  العامة  املخابرات  بن 
الجهازَين  أن  باعتبار  الــوطــنــي،  واألمـــن 
األخــيــرَيــن مكلفان بــإعــداد الــتــقــاريــر عن 
والسيرة  واألداء  الكفاءة  لجهة  الـــوزراء، 
واالتصاالت والعاقات الداخلية. ولفتت 
إلـــى أن هـــذه الــحــســاســيــات تــســّبــبــت في 
تــســريــب بــعــض املــعــلــومــات عــن التعديل 
قبل إتــمــامــه، إلــى نـــواب حــزب »مستقبل 
وطــــن« املـــوالـــن لــأمــن الــوطــنــي وبعض 
الــجــهــاز نفسه.  القريبن مــن  اإلعــامــيــن 
وهو ما أثار غضب الرئاسة واملخابرات، 
ــداول بــعــض املــعــلــومــات  ــ ال ســيــمــا بــعــد تـ
بثقة  يــحــظــون  عـــن وزراء  الــدقــيــقــة  غــيــر 
السيسي بالفعل، وترغب بعض األجهزة 
في إبعادهم أو إثارة الشكوك حولهم، أو 
مرشحن لم يكونوا قد ُحسم ترشيحهم 

لتولي الوزارة.
ــادر بــــــأن الـــرئـــاســـة  ــ ــــصــ ــردت املــ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ واسـ
عن  أنباء  انتشار  من  غضبت خصوصا 
اعـــتـــذار ثــاثــة مــســؤولــن عـــن اســتــكــمــال 
الــخــارجــيــة سامح  مــهــامــهــم، وهـــم وزراء 
ــر  ــاكــ شــــــكــــــري والــــــكــــــهــــــربــــــاء مــــحــــمــــد شــ
واالتصاالت عمرو طلعت، نظرًا لغضب 
ــتـــذار أي  الــســيــســي الــشــديــد مـــن فــكــرة اعـ
مــســؤول، وســابــقــة رفــضــه اعــتــذار شاكر 
تحديدًا مرتن عن استمراره في الوزارة. 
ويــعــتــبــر الــســيــســي أن هــــذه املــســؤولــيــة 
إال بقرار  الــتــراجــع عنه  يــجــوز  تكليف ال 
ــة الــــوزيــــر أو  ــرؤيــ مـــنـــفـــرد مـــنـــه ولـــيـــس بــ

ظروفه الشخصية.
ــــوزراء الـــثـــاثـــة تــحــديــدًا،  ــالـ ــ ــا بـ ــاطـ ــبـ وارتـ
أشــــــــــــارت املـــــــصـــــــادر إلــــــــى أنــــــــه لــــــم يــتــم 
تأجيل  لــكــن  خلفائهم.  عــلــى  االســتــقــرار 
الــتــعــديــل مـــع اســتــبــعــاد دعــــوة الــبــرملــان 
ــرار تعديل  ــ قــطــع إجـــازتـــه خــصــيــصــا إلقـ

القاهرة ـ العربي الجديد

كــشــفــت مـــصـــادر حــكــومــيــة مـــصـــريـــة، أن 
رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي 
تسّبب في تأخير التعديل الوزاري، الذي 
كــان مــقــررًا األســبــوع املــاضــي، العتراضه 
عــلــى عــــدد مـــن األســـمـــاء الـــتـــي رشــحــتــهــا 
الـــوزراء املغادرين  املــخــابــرات العامة مــن 
للحقائب. وأضــافــت  الــجــدد  واملــرشــحــن 
أن الــســيــســي وّجــــه بـــدراســـة حـــول إعـــادة 
تــقــســيــم بـــعـــض الـــحـــقـــائـــب واســـتـــرجـــاع 
بــعــض الـــــوزارات الــتــي ســبــق دمــجــهــا، أو 
إسناد اإلشراف عليها لرئيس الحكومة 
مصطفى مــدبــولــي، وعــلــى رأســهــا وزارة 
االســـتـــثـــمـــار. وأشـــــــارت املــــصــــادر إلــــى أن 
ــوزراء  ــ الـــعـــرض قــبــل الــنــهــائــي ألســـمـــاء الـ
املغادرين والجدد تم رفعه إلى السيسي 
يوم األحد املاضي لدراسته، بعدما كان 
قد وافق مبدئيا على إبعاد بعض الوزراء 
وقــبــل اعــتــذار وزراء آخــريــن يرغبون في 
التقاعد أو االبتعاد عن العمل الحكومي. 
ــاء األحــــد  لـــكـــن املــــخــــابــــرات فـــوجـــئـــت مـــسـ
املاضي باعتراضات عديدة من الرئاسة 
بما  واملقترحة،  املستبعدة  األسماء  على 
بــلــغــوا 

ُ
فـــي ذلــــك بــعــض الــــــــوزراء الـــذيـــن أ

بالفعل بإبعادهم.
وذكــرت املــصــادر أن النظام اتبع منهجا 
للتعديل،  األخيرة  املــشــاورات  في  جديدًا 
فبعدما كان معتادًا أال يتم إباغ رئيس 
الحكومة ونواب البرملان إال بعد التوافق 
بن  املــخــتــارة  الشخصيات  على  الــكــامــل 
جــمــيــع أجـــهـــزة الــنــظــام، ثـــم عــقــد لــقــاءات 
لتسجيل  الحكومة  رئــيــس  وبــن  بينهم 
السيسي هذه  األخــيــرة، منح  املاحظات 
املرة صاحيات أوسع للمخابرات العامة 
الحكومة  رئيس  مع  والتفاهم  لاختيار 
عــلــى الــحــقــائــب واملـــرشـــحـــن مـــع عــرض 
الــقــائــمــة الــنــهــائــيــة عــلــيــه قــبــل إحــالــتــهــا 
البرملان. وأوضحت املصادر  إلى  رسميا 

كواليس إرجاء التعديل الوزاري المصري
اعتراضات السيسي وحساسيات األجهزة

في ظّل عدم حسم 
ملف التعديل الوزاري 
في مصر، إال أنه كان 

الفتًا اعتماد النظام على 
رأي المخابرات العامة 

في اختيار الوزراء
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إسرائيل تهّدد إيران بالرّد على مهاجمة سفينتها»مبادرة خفية« من »النهضة« للخروج من األزمة
تونس ـ العربي الجديد

يــتــواصــل الــبــحــث فـــي تــونــس لــلــوصــول إلــى 
خريطة طريق للخروج من املــأزق السياسي 
الذي عّمقته قرارات الرئيس قيس سعّيد، يوم 
األحد املاضي، بتجميد عمل البرملان وإقالة 
الحكومة، وما رافقهما من إجراءات وصفها 
»االســتــثــنــائــيــة«. وفــــي هــــذا اإلطــــــار، تتجه  بـــ
األنـــظـــار إلــــى حـــركـــة »الــنــهــضــة« خــصــوصــا، 
والتي دعت أمس السبت، الرئيس التونسي، 
إلــــى »تــغــلــيــب املــصــلــحــة الــوطــنــيــة وإفـــســـاح 
بمخرجاته«،  الجميع  يــلــتــزم  لــحــوار  املــجــال 
مكي،  اللطيف  عبد  فيها،  القيادي  أكــد  فيما 
أن »النهضة« بدأت بالفعل نوعا »من املبادرة 
الخفية«، للخروج من الوضع الراهن، مبنية 

على الحوار.
 النعقاد 

ً
أمـــس، متابعة بــيــان أصــدرتــه  وفــي 

مـــكـــتـــبـــهـــا الـــتـــنـــفـــيـــذي الـــخـــمـــيـــس املــــاضــــي، 
شـــــــــــــــّددت حــــــركــــــة »الــــــنــــــهــــــضــــــة«، عـــــلـــــى أن 
اإلجـــــــــراءات االســتــثــنــائــيــة الـــتـــي لــجــأ إلــيــهــا 
ســعــّيــد، هـــي »خـــارقـــة لــلــدســتــور ولــلــقــانــون، 
مقتضيات  على  صريحا  اعــتــداء  وتتضمن 
ــقــــوق الـــفـــرديـــة  ــلــــى الــــحــ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، وعــ
ــتــــونــــســــي، وتـــوريـــطـــا  واملــــدنــــيــــة لـــلـــشـــعـــب الــ
عن  تعطلها  في صراعات  الدولة  ملؤسسات 
القيام بواجبها في خدمة الوطن واملواطن«. 
ورأت الحركة أن هذه »اإلجراءات، التي قدمت 
بصفتها استجابة ملطالب مشروعة للشعب 
مقفلة،  ودائـــرة  أزمـــة  مــن  للخروج  التونسي 
واملــتــراكــمــة،  املــركــبــة  للمشاكل   

ً ّ
ــا حـ تمثل  ال 

بقدر ما تضيف مخاطر جديدة إلى معاناة 

صالح النعامي

ــــددت إســـرائـــيـــل بـــالـــرد عــلــى الــهــجــوم الـــذي  هـ
اســتــهــدف، لــيــل الــخــمــيــس وصـــبـــاح الــجــمــعــة، 
ــلــهــا 

ّ
ــتـــي تــشــغ ســفــيــنــة »مـــيـــرســـر ســـتـــريـــت« الـ

ــاك مــاريــتــيــم« لــصــاحــبــهــا إيـــال  ــ ــ شــركــة »زوديـ
عــوفــر، قــبــالــة ســاحــل عــمــان وأســفــر عــن مقتل 
شــخــصــن، رومــانــي وبــريــطــانــي. ونــقــل موقع 
»والــا« عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن 
»إســرائــيــل ســتــرد عــلــى الــهــجــوم لــكــن املــســألــة 
املوقع  وأشـــار  والــتــوقــيــت«.  بالكيفية  تتعلق 
في  والعسكرية  السياسية  الــقــيــادات  أن  إلــى 
إسرائيل أجــرت مساء أول من أمــس الجمعة، 
مشاورات مكثفة حول سبل الرد على الهجوم. 
وشــارك وزيــر األمــن اإلسرائيلي بني غانتس 
أفيف كوخافي  الجيش  أركـــان  ورئــيــس هيئة 
وقيادات عسكرية وأمنية أخرى في االجتماع. 
وكوخافي  غانتس  اطلع  فقد  املــوقــع  وحسب 
عــلــى املــعــلــومــات االســتــخــبــاريــة عــن الــهــجــوم، 

التونسي، بضرب االستقرار واألمن  الشعب 
وأّكــدت  للشعب«.  واالقــتــصــادي  االجتماعي 
أن »املـــخـــرج املــمــكــن والــفــّعــال لــهــذه املــشــاكــل 
لن يتم عبر االستفراد بالحكم«، الــذي قالت 
واملحسوبية  الفساد  انتشار  فــي  »يــزيــد  إنــه 
الــعــمــران«. واعتبرت  لــخــراب  املـــؤدي  والظلم 
أن »الجميع مسؤول أمام الشعب التونسي، 
وسياسية  وتنفيذية  تشريعية  مــؤســســات 
ومــدنــيــة، وهـــي مــســؤولــيــة تقتضي أن يكف 
يــتــداعــوا لحوار  الــتــجــاذب، وأن  الجميع عــن 
ــدا، تــغــلــيــبــا ملــصــلــحــة الـــوطـــن  ــ ــ ال يــقــصــي أحـ
واملـــواطـــن«. كما دعــت »كــل الــقــوى الوطنية، 
ــيـــات، لــلــتــوافــق  أحــــزابــــا ومـــنـــظـــمـــات وجـــمـــعـ
على حد أدنــى وطني يضمن سرعة العودة 
لــلــحــيــاة الـــدســـتـــوريـــة والـــشـــرعـــيـــة، ويــحــمــي 

استقرار الباد ووحدتها«.
في األثناء، أكد القيادي في »النهضة«، عبد 
اللطيف املــكــي، أن الــحــركــة بـــدأت »نــوعــا من 
أي جهود  فــي  تتأخر  ولــن  الخفية،  املــبــادرة 
وطــنــيــة لـــلـــخـــروج مـــن الـــوضـــع االســتــثــنــائــي 
الـــراهـــن«. واعــتــبــر املــكــي، فــي حــديــث لــوكــالــة 
ــراءات  ــ ــا حــصــل مـــن إجــ »األنـــــاضـــــول«، أن »مــ
استنادًا إلى املادة 80 من الّدستور )تفسيرات 
صاحيات الرئيس في حالة »الخطر الداهم« 
انقاب وتطبيق  تأويل سعّيد(، هو  بحسب 
وتأويل خاطئ لهذه املادة، واستياء مؤسسة 
ــة عــلــى اخـــتـــصـــاصـــات مــؤســســات  ــدولــ فـــي الــ
وانتهاك جسيم  وتنفيذية،  تشريعية  أخــرى 
للقانون«. وقال املكي إن الحركة »بدأت نوعا 
املــبــادرة الخفية، وهــنــاك تــحــرك باتجاه  مــن 
حـــوار وطــنــي لــتــجــاوز هــذا الــوضــع املــتــأزم«. 

عن القلق من »االنحدار نحو الديكتاتورية« 
في تونس. ولفت إلى أن »هدفنا اآلن تجنب 
أي صــــدام كــبــيــر مــع الــجــيــش أو الــشــرطــة. ال 
نرغب فــي أي أعــمــال عنف فــي الــشــوارع، وال 

نرغب في وقوع ضحايا أو إراقة أي دماء«.
ــل أول  ــ ــ ــان الـــرئـــيـــس الـــتـــونـــســـي قــــد واصـ ــ ــ وكـ

ــرد الــعــســكــري والــســيــاســي.  وبــحــثــا أشـــكـــال الــ
وتـــّم االتــفــاق عــلــى تــزويــد وزارة األمـــن وزارة 
الخارجية باملعلومات التي بحوزتها من أجل 
الهجوم.  الــدولــي على حقيقة  إطــاع املجتمع 
وأفاد موقع »واي نت« اإلخباري اإلسرائيلي 
أن التقييمات تشير إلى وقوع هجومن على 
ــاعـــات. لم  الــســفــيــنــة تــفــصــل بــيــنــهــمــا بــضــع سـ
الــثــانــي أصــاب  ــرار لكن  يتسبب األول فــي أضـ
أسفر عن سقوط  والتحكم مما  القيادة  غرفة 
قوله:  إسرائيلي  مسؤول  عن  ونقل  القتيلن. 
»ســـيـــكـــون مـــن الــصــعــب عــلــى إســـرائـــيـــل غض 

الطرف« عن هذا الهجوم.
ــــف وزيــــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة  ــشـ ــ ــه، كـ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــاحـ ــ مـــــــن نـ
اإلســـرائـــيـــلـــي يــئــيــر لــبــيــد عــلــى حــســابــه على 
»تويتر« مساء الجمعة: »أنا على اتصال دائم 
بوزير الخارجية البريطاني )دومينيك راب(، 
وأبــلــغــتــه بـــضـــرورة الـــرد بــشــدة عــلــى الهجوم 
على السفينة التي قتل فيه مواطن بريطاني«. 
ــران لــيــســت مــشــكــلــة إســرائــيــلــيــة  ــ ــاف: »إيــ ــ وأضــ
فقط، بل هي مصدر لــإرهــاب والــدمــار وعدم 
أال  علينا  بنا جميعا،  الـــذي يضر  االســتــقــرار 
نظل صامتن أبدًا في وجه اإلرهاب اإليراني، 

الذي يضر أيضا بحرّية املاحة«.
الـــعـــســـكـــريـــة لــصــحــيــفــة  املـــعـــلـــق  بـــــــــدوره، رأى 
أن  يــــشــــاي،  بــــن  ــــوت« رون  ــرنــ ــ أحــ ــعــــوت  ــديــ »يــ
ــد تم   عــلــى أنــــه قـ

ّ
الـــهـــجـــوم عــلــى الــســفــيــنــة دل

اإلعداد له بشكل مسبق، وأثبت أن إيران تملك 
قدرات استخبارية متقدمة. وفي تحليل نشره 
املوقع، توقع بن يشاي أن ترد إسرائيل بشكل 
الــــذي »خــلــط األوراق«،  الــهــجــوم  مــؤكــد عــلــى 
ــران مــســتــعــدة لــتــحــمــل مــخــاطــر  ــ وأظـــهـــر أن إيــ

مــقــابــل ردهـــــا عــلــى الــهــجــمــات اإلســرائــيــلــيــة. 
ولفت إلــى أن إعــان وسائل إعــام إيرانية أن 
الهجوم على السفينة جاء للرد على الهجمات 
مطار  على  تحديدًا  ســوريــة،  فــي  اإلسرائيلية 
الضبعة، يدل على أن الحرس الثوري اإليراني 
الله عاجز عــن تنفيذه  نفذ مــا يبدو أن حــزب 

انطاقا من سورية.
وحـــســـب بـــن يـــشـــاي فـــإنـــه مـــن غــيــر املــســتــبــعــد 
وضـــع الــهــجــوم فــي إطـــار رســالــة إيــرانــيــة إلــى 
الــرئــيــس األمــيــركــي جـــون بـــايـــدن، مــفــادهــا أن 
طــــهــــران لــــن تــــتــــردد فــــي إشــــعــــال الــخــلــيــج فــي 
ــم يــتــم تـــأمـــن مــصــالــحــهــا فـــي االتـــفـــاق  ــال لـ حــ
الـــنـــووي. وذكـــر املــوقــع أنـــه حــســب الــتــقــديــرات 
طائرة  باستخدام  تم  الهجوم  فإن  األميركية، 
من دون طيار، الفتا إلى أن السفينة تعرضت 
لــهــجــومــن، أحــدهــمــا مــســاء الخميس واآلخـــر 
ــيـــادة املــركــزيــة  ــقـ صـــبـــاح الــجــمــعــة. وذكــــــرت الـ
الطائرات  أن حاملة  السبت،  أمــس  األميركية، 
ــغـــان« رافـــقـــت الــنــاقــلــة  األمــيــركــيــة »رونــــالــــد ريـ
اإلسرائيلية، التي ترفع علم ليبيريا وتملكها 
الــيــابــان. وأضــافــت الــقــيــادة الــتــي تــشــرف على 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة األمــيــركــيــة فـــي الــشــرق 
ــراء  ــبـ األوســــــــط وآســــيــــا الــــوســــطــــى »هــــنــــاك خـ

مفرقعات تابعون للبحرية على منت السفينة، 
ــــود مــخــاطــر إضــافــيــة على  لــضــمــان عــــدم وجـ
في  تحقيق  أي  لدعم  وهــم مستعدون  الطاقم 
الهجوم«. ونقلت قناة »سي أن أن« األميركية 
الناقلة  إن  قوله  أميركي،  دفاعي  مسؤول  عن 
أبلغت عــن هــجــوم فــاشــل بــطــائــرة مسيرة في 
وقــت ســابــق وسقطت فــي البحر. وأضـــاف أن 
أن  ُيعتقد  مسيرة  بطائرة  هدفت 

ُ
است الناقلة 

قبالة ســواحــل عمان.  إيــرانــيــة تشغلها  قـــوات 
الــخــارجــيــة  بـــاســـم وزارة  املــتــحــدثــة  وأعـــلـــنـــت 
أن  الجمعة،  مساء  بــورتــر،  جالينا  األميركية 
اإلدارة األمــيــركــيــة »تــراقــب الــوضــع عــن كثب. 
ونــنــســق مـــع شــركــائــنــا الــخــارجــيــن مـــن أجــل 

الوقوف على الوقائع«.
مطلعة  وأميركية  أوروبــيــة  واعتبرت مصادر 
إيـــران هــي املشتبه  إن  على تقارير مــخــابــرات 
بــه الرئيسي فــي الــواقــعــة، لكنها شـــّددت على 
على  للحصول  تسعى  تــزال  ال  الحكومات  أن 
اإليراني  »العالم«  تلفزيون  دامغة. ونقل  أدلــة 
الناطق باللغة العربية عن مصادر قولها إن 
الهجوم  على  ردًا  جــاء  السفينة  على  الهجوم 
على مــطــار الضبعة الــســوري. ولــم يــصــدر رد 
فعل رسمي مــن إيـــران على االتــهــام بأنها قد 
الجمعة،  ومساء  الهجوم.  عن  تكون مسؤولة 
 عن مصدر 

ً
أوردت وكالة األنباء العمانية نقا

العماني،  البحري«  األمــن  »مركز  في  مسؤول 
قوله إن الهيئة »تلقت معلومات حول تعرض 
نــاقــلــة بــحــريــة تــرفــع عــلــم جــمــهــوريــة ليبيريا 
لـــحـــادث خــــارج املـــيـــاه اإلقــلــيــمــيــة الــعــمــانــيــة«. 
وتـــابـــع املـــصـــدر »فــــور تــلــقــي املــعــلــومــات، قــام 

املركز على الفور باتخاذ اإلجراءات الازمة«.

املقبلة  القليلة  »األيــام واألسابيع  أن  واعتبر 
ــلـــة بــــدايــــة حـــــــوار بــن  يـــجـــب أن تــــكــــون مـــرحـ
ــة واألحــــــــزاب واملــنــظــمــات،  مـــؤســـســـات الــــدولــ
واملــســار  الطبيعية  للحياة  الــعــودة  لترتيب 

الديمقراطي«.
مــن جــهــتــه، اعــتــبــر رئــيــس »مــركــز الـــدراســـات 
ــة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« فــــي الــــواليــــات  ــيـ اإلســـامـ
املتحدة، رضــوان املصمودي، وهو مستشار 
رئيس »النهضة« راشد الغنوشي، أن سعّيد 
بالسلطة«،  للتفرد  الــبــاد  مــشــاكــل  »اســتــغــل 
»األناضول«، أن قرارات األخير »هي  مؤكدًا لـ
الديمقراطية«.  انقاب واضحة ضد  محاولة 
ــودي مـــــصـــــر واإلمــــــــــــــــارات  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــــصـ ــ واتـــــــهـــــــم املـ
معربا  أشــهــر،  منذ  »االنــقــاب«  لـــ بالتخطيط 

اتــــه  ــن أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، الــــدفــــاع عــــن إجــــراء مــ
»االســتــثــنــائــيــة«، مــتــعــهــدًا بــــأال يــتــحــول إلــى 
»ديــكــتــاتــور«، ورافـــضـــا االتــهــامــات املــوجــهــة 
إليه بتنفيذه انقابا، وذلك تزامنا مع اعتقال 
ذاتــه. ونقلت  اليوم  البرملان في  عضوين في 
»أعلم  قــولــه:  عــن سعّيد،  التونسية  الــرئــاســة 
ــتـــوريـــة وأحــتــرمــهــا  ــّيــــدًا الـــنـــصـــوص الـــدسـ جــ
ــد هــــــذه املـــــــدة كــلــهــا  ــعـ ــيــــس بـ ــا، ولــ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ودرسـ
البعض«.  قــال  كما  ديكتاتور  إلــى  سأتحول 
وجاء كام سعّيد، متزامنا مع ارتفاع منسوب 
القلق في الباد على الحقوق والحّريات، بعد 
ــــدون يــاســن الــعــيــاري  اعــتــقــال الــبــرملــانــي واملـ
)بتهمة املس بكرامة الجيش قبل 3 سنوات(، 
وقـــبـــل ســـاعـــات مـــن اعــتــقــال الــنــائــب وعــضــو 
حـــزب »الــكــرامــة« اإلســـامـــي، مــاهــر زيـــد )فــي 
قضية تعود للعام 2017(. وأعلن زيد، أمس، 
ــراج عــنــه. إلـــى ذلــــك، ذكـــر الــقــضــاء  ــ أنـــه تـــّم اإلفـ
التونسي أنه فتح تحقيقات مع 4 أشخاص 
»ارتــكــاب  ملحاولتهم  »النهضة«  بـ صلة  على 
ــرارات  ــ أعـــمـــال عـــنـــف« أثـــنـــاء احــتــجــاج ضـــد قـ
سعّيد اإلثنن. من جهته، ذكر اإلعام املحلي، 
ومصدر أمني تحدث لوكالة »رويترز«، أمس، 
القاضي  التونسية وضــعــت  األمـــن  قـــوات  أن 
بشير العكرمي، رهن اإلقامة الجبرية، وذلك 
بـــعـــد أســـبـــوعـــن عـــلـــى صــــــدور قــــــرار ملــجــلــس 
القضاء العدلي بإحالة العكرمي إلى النيابة 
الــعــامــة، عــلــى خــلــفــيــة شــبــهــات الــتــســتــر على 
اغتيال  بينها  بــاإلرهــاب، من  ملفات متعلقة 
األمن العام لحزب »الوطنين الديمقراطين 
املوحد« شكري بلعيد، والقيادي في »التيار 

الشعبي« محمد البراهمي، في 2013. تدخل إجراءات سعيّد ضمن تأويله للمادة 80 من الدستور )فتحي بلعيد/فرانس برس(

متابعةالحدث

يرتفع منسوب القلق 
في تونس على الحقوق 

والحّريات

واشنطن: 
يُعتقد أن قوات إيرانية 

استهدفت الناقلة

هّدد اإلسرائيليون 
بالرّد على إيران بسبب 

مهاجمتها سفينة 
»ميرسر ستريت« قبالة 

السواحل العمانية، 
مرتين، ليل الخميس 

وصباح الجمعة
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أفغانستان: الحكومة 
تصّد هجومًا لـ»طالبان« 

في هرات
إقليم  فــي  املحلية  السلطات  أعلنت 
ــران،  ــ ــ ــاور إليـ ــ ــجـ ــ ــانــــي املـ ــغــ ــرات األفــ ــ ــ هـ
األمـــــــن  قـــــــــــوات  أن  الـــــســـــبـــــت،  أمـــــــــس 
األفغانية تمكنت من إحباط هجوم 
كــبــيــر لــحــركــة »طـــالـــبـــان« كـــان هــدفــه 
ــــى املـــديـــنـــة والـــســـيـــطـــرة  الـــــدخـــــول إلــ
عــلــيــهــا. وأفــــــادت الــحــكــومــة املــحــلــيــة 
في اإلقليم أن الحركة حاولت مساء 
أول مــن أمـــس الــجــمــعــة الــتــســلــل إلــى 
داخل مدينة هــرات، لكن قوات األمن 
املمثلة  الشعبية  والــقــوى  األفغانية، 
بــــقــــادة الـــجـــهـــاد الـــســـابـــقـــن وقــبــائــل 

املنطقة، تصدت للحركة.
)العربي الجديد(

اغتيال رئيس هايتي: 
اتهام قاضية سابقة

وجـــهـــت شـــرطـــة هــايــتــي، مـــســـاء أول 
اتــهــامــات جديدة  مــن أمــس الجمعة، 
العليا  باملحكمة  السابقة  للقاضية 
ويـــنـــديـــل كــــوك ثـــيـــلـــوت، بــخــصــوص 
جوفينيل  الرئيس  باغتيال  صلتها 
تـــمـــوز  ــو/  ــ ــيـ ــ ــولـ ــ يـ فــــــي 11  مــــــويــــــس، 
املـــاضـــي. وأشــــــارت الــشــرطــة إلــــى أن 
املرتزقة  بعض  مــع  التقت  القاضية 
وكــان  بقتله.  املتهمن  الكولومبين 
مـــــويـــــس قــــــد أطـــــــــاح الــــقــــاضــــيــــة مــن 
ــريـــن في  مــنــصــبــهــا مـــع قــاضــيــن آخـ
املـــاضـــي، واتهمهم  فــبــرايــر/ شــبــاط 

بتدبير انقالب ضده.
)رويترز(

مالي: إجراءات لحّل 
األزمة السياسية

وضـــــــــع رئــــــيــــــس الــــــــــــــــــوزراء املــــــالــــــي، 
تــشــوجــويــل مـــايـــغـــا، أمــــس الــســبــت، 
خــطــة إلنــهــاء األزمــــة الــســيــاســيــة في 
ــهــــد بـــتـــحـــســـن األمـــــن  ــعــ الــــــبــــــالد، وتــ
وإجــــــراء انــتــخــابــات ذات مــصــداقــيــة 
إلنــــهــــاء الـــحـــكـــم الـــعـــســـكـــري. وحــــدد 
مــايــغــا األولـــويـــات الــرئــيــســيــة لخطة 
عمل حكومته في األشهر املقبلة أمام 
أعضاء معينن في املجلس الوطني 
ى دور الجمعية 

ّ
االنتقالي، الذي تول

الــوطــنــيــة )الـــبـــرملـــان( فـــي الــعــاصــمــة 
ــل ذلـــــــــك تـــعـــزيـــز  ــ ــمـ ــ ــشـ ــ بــــــامــــــاكــــــو. ويـ
ــراء انــتــخــابــات في  اإلصـــالحـــات وإجــ

فبراير/ شباط املقبل.
)األناضول(

الـــحـــزب وعــقــيــدة شـــي كــبــوصــلــة للمجتمع 
األمــيــركــي، بــل بــمــعــايــيــر االنــتــمــاء لــلــحــزب، 
ــر تــعــقــيــدًا  ــثــ ــحـــت أكــ ــبـ ــتــــي أصـ وآلــــيــــاتــــهــــا الــ
وصعوبة. وليس أدل من ذلك، اعتبار شبكة 
»سي أن أن« األميركية، في تقرير لها نشر 
أمس السبت، أن شي يريد من كل ذلك »حزبًا 
قويًا يستطيع تحشيده بقوة، عندما تدعو 
الــحــاجــة«، مــع تــزايــد االســتــعــداء األمــيــركــي 

لبالده، وفق منظور صيني.
ــأتــــي مــصــطــلــح »مـــــع األخــــــذ بـــاالعـــتـــبـــار  ويــ
لكل  دائــمــًا  ُمــرافــقــًا  الصينية«،  الخصائص 
الوثائق والخطط واملالحق، التي يتواصل 
ــكــل عـــقـــيـــدة شــي 

ّ
ــد، لــتــش ــقـ جــمــعــهــا، مـــنـــذ عـ

جـــن بــيــنــغ، الــــذي يـــواصـــل تــعــزيــز سلطته 

ــيــــالت الـــتـــي  ــلــ ــحــ ــتــ ــلــــة الــ ــمــ مــــــن جــ
هل عهد الرئيس 

ُ
سالت حن است

ــــي جـــــو بـــــايـــــدن بــــإدانــــة  ــــركـ ــيـ ــ األمـ
أفريقية،  املواطن من أصول  لقاتل  قضائية 
ــيـــض ديــريــك  ــورج فـــلـــويـــد، الـــشـــرطـــي األبـ ــ جـ
 حــمــلــت طـــابـــعـــًا خــارجــيــًا 

ٌ
شــــوفــــن، واحــــــــدة

مــوجــهــًا لــلــصــن، ومــفــادهــا أن عــهــد بــايــدن 
السود، لحشد  املواطنن  التصالح مع  أراد 
بعد  املقبلة،  األميركية  الــحــرب  فــي  دعمهم 
حــرب فيتنام والــحــرب على اإلرهــــاب. وإذا 
كان هذا البعد التحليلي أكبر مما يحتمل 
ــيـــوم  الـ ــبــــدو  تــ اســـتـــعـــادتـــه  أن  إال  الـــــحـــــدث، 
، مـــع ســيــل الــتــقــاريــر الــتــي تــخــرج 

ً
مــنــاســبــة

عــن الــصــن، مــنــذ فــتــرة، فــي ســيــاق »الــثــورة 
الشيوعي  الحزب  داخــل  الجارية  الجديدة« 
الرئيس  إرساءها  يواصل  والتي  الصيني، 
الصيني شي جن بينغ، منذ إطالق عقيدته 
2017 و2018،  عــامــي  بـــن  رســمــيــًا،  وفـــكـــره 
وتــضــمــن اســـمـــه وفــلــســفــتــه فـــي الــدســتــور. 
 النظر، عن أن شي نجح في أن يكون 

ّ
وبغض

الرئيس األقــوى في البالد منذ عقود، وهو 
يواصل ذلك صعودًا، بعد تحدي »مكافحة 
الفساد« مع بداية واليته األولــى في 2013، 
التشدد  فــإن أميركا تدخل في صلب حملة 
الشيوعي  الــحــزب  الــتــي يخوضها  الــدائــرة 

الصيني الحاكم. 
لــيــس فــقــط مــا يتعلق بتكريس  ومـــن ذلــــك، 

وسلطة الحزب الشيوعي الصيني، في البّر 
لــلــحــزب،  الـــــ20  تــمــهــيــدًا للمؤتمر  الــصــيــنــي، 
املقبل، حيث  الــعــام  مــن  الثاني  النصف  فــي 
بعدما  ثالثة،  لوالية  لشي  التجديد  يتوقع 
ألــغــى املــؤتــمــر عـــام 2018، حــصــر الــواليــات 

للرئيس الصيني باثنن. 
وبــعــد واليـــة أولـــى أطــلــق فيها شـــي، عهده 
»صــائــد لــلــنــمــور«، ضــمــن مــا عــرف  األول، كـــ
بــحــمــلــة الــتــطــهــيــر داخـــــل الـــحـــزب والـــدولـــة 
ملـــحـــاربـــة الـــفـــســـاد، ثــــم جـــنـــوحـــه فــــي عــهــده 
الثاني لتعزيز قبضته من منطلق شيوعي 
رسميًا  الكشف  مع  صينية«،  »خصائص  بـ
حينها عــن »فــكــره« حــول »االشتراكية ذات 
ال  جـــديـــدة«،  لحقبة  الصينية  الــخــصــائــص 
يـــزال الــرئــيــس الــصــيــنــي، الـــذي يــعــد األقـــوى 
بتفكك  يهجس  تونغ،  ماوتسي  حقبة  منذ 
االتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي، فــي 1991. لــكــن هــذا 
ــــده مـــا يــفــّســر الــحــمــلــة  الـــهـــاجـــس، لــيــس وحـ
املشددة اليوم، إلدماج عقيدة الرجل في كل 
شيء تقريبًا في الصن، بحيث تهدف إلى 
املجتمع  الحاكم مركزًا لحياة  الحزب  جعل 
الــتــي تبدو  الصيني، وتــعــزيــز قبضة شــي، 
في  املــخــاوف  لتها 

ّ
ظل بعدما  منيعة،  الــيــوم 
2013، من تمرد عسكري.

ــة فــــي الـــحـــزب  ــزيــ ــركــ وأصـــــــــدرت الـــلـــجـــنـــة املــ
ــي يـــنـــايـــر/كـــانـــون  الـــشـــيـــوعـــي الـــصـــيـــنـــي، فــ
»حكم  لبناء  جــديــدة  املــاضــي، خطة  الثاني 

ــانـــون«، يــفــتــرض أن تــتــبــلــور مـــع بــدايــة  ــقـ الـ
 .2035 حــلــول  مــع  كــامــلــة  وتطبيقها   ،2025
وتــدعــو الــخــطــة إلـــى االلـــتـــزام بــشــكــل حـــازم، 
ــانــــون االشــــتــــراكــــي »مـــع  ــقــ ــكـــم الــ بـــمـــســـار حـ
خــصــائــص صــيــنــيــة«، مـــع الــتــمــســك بــقــيــادة 
ــاكـــم، على  ــدة لــلــحــزب الـــحـ مـــركـــزيـــة ومــــوحــ
أن تــكــون »أفــكــار« شــي حــول حكم القانون 
إحــدى أهم العقائد املرشدة. وتقول الخطة 
إنه »بينما سيلعب مؤتمر الشعب الوطني 
)الــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة( دورًا فـــي الــعــمــلــيــة 

أن يتبع  )للخطة(، ولكنه يجب  التشريعية 
تعليمات الــقــيــادة املــركــزيــة، وهــو مــا يجب 
أن يــفــعــلــه أيــضــًا املـــســـؤولـــون عـــن الــقــوانــن 
يدفع  أن شــي  رأى محللون،  وإذ  املــحــلــيــة«. 
ســريــعــًا نــحــو »الـــقـــانـــون األوتــــوريــــتــــاري«، 
اعـــتـــبـــر آخــــــــرون أنـــــه يــــهــــدف إلـــــى اإلســـــــراع 
بتنفيذ خطته االستراتيجية التي تتضمن 
ــكــــون حــجــر  ــكـــي تــ »الــــشــــوامــــل األربــــــعــــــة«، لـ
األساس للسياسات الصينية، ومنها إدارة 
ــل ذلـــك،  »انــضــبــاط صـــــارم«. وألجــ الـــحـــزب بـــ

ــدأ الــحــزب الــشــيــوعــي الــصــيــنــي تغييرات  بـ
»الــنــوع«  بــداخــلــه، تــشــي بـــأن الــتــوّجــه هــو لـــ
ــك، وفــق  عــلــى حــســاب الــكــمــيــة. ويــتــبــلــور ذلــ
تقارير عدة، مع جنوح الحزب نحو تعزيز 
مليار  نــحــو  عــلــى  األيــديــولــوجــيــة  سيطرته 
إصــداره  مع  الصينين،  من  املليار  ونصف 
بــحــلــول مــنــتــصــف يــولــيــو/تــمــوز املـــاضـــي، 
ــول الــــعــــمــــل الـــحـــزبـــي  ــ ــ ــديــــــدًا« حـ  جــــ

ً
ــال »دلــــــيــــ

لــيــس أعــضــاءه  واأليــديــولــوجــي، يستهدف 
فــقــط، بــل »كـــل املــجــتــمــع«. وكــــان الــحــزب قد 

أطلق منذ وصــول شي إلى السلطة، إحدى 
أشد حمالته للتحشيد القومي منذ عقود، 
من  قاسية ضد  قمعية  مع حملة  بالتزامن 
يعتبرهم من املعارضن أو املنشقن، محذرًا 
من »تغلغل« األفكار الغربية. ورغم ذلك، فإن 
قلقًا داخليًا يترافق مع فورة اإلنترنت، يدفع 
والتعليم  »التثقيف  اليوم ملضاعفة  الحزب 

الحزبي« على كل الجبهات. 
ــي، عــلــى  ــ ــاســ ــ ــوم الـــحـــمـــلـــة، بـــشـــكـــل أســ ــقـــ وتـــ
الجديدة«،  للحقبة  شي  »عقيدة  لـ الترويج 

الــتــي يــتــم تــدريــســهــا لــلــكــادرات فــي الــحــزب 
االجــتــمــاعــات، وتملك تطبيقًا خاصًا  خــالل 
والترويج  لتعلمها  الــذكــيــة،  الــهــواتــف  على 
لــهــا. وبحسب الــدلــيــل الــجــديــد، فــإن الحزب 
ــع تــعــزيــز حــّســهــم  ــ »يـــريـــد لــلــمــجــتــمــع األوســ
ــاتــــي الــــســــيــــاســــي واأليــــديــــولــــوجــــي  ــويــ ــهــ الــ

»عقيدة شي«.  والنظري« بـ
فــإن  الــصــيــنــيــة،  الــتــعــلــيــم  وبــحــســب وزارة 
الــحــمــلــة »بـــــدأت الــعــمــل عــلــى إدخــــــال« هــذه 
الــعــقــيــدة فـــي »الـــنـــصـــوص املـــدرســـيـــة، وفــي 
الصفوف التعليمية في املدارس، وفي عقول 
التالميذ«، بعدما بدأت مؤسسات جامعية 
فـــي الـــبـــالد، مــنــذ الــخــريــف املـــاضـــي، إطـــالق 
»عقيدة شي للحقبة  محاضرات تعريفية بـ

الجديدة«. 
»سي أن أن«، عن  وتحدث التقرير الجديد لـ
الصينيون  يواجهها  التي  الصعوبة  مــدى 
العام  الذي بلغ مئويته  لالنتساب للحزب، 
الـــحـــالـــي، ومــنــهــم كــثــيــرون بـــدافـــع الــتــســلــق 
»يــريــد  أن شـــي  الــتــقــريــر  الـــوظـــيـــفـــي. ورأى 
ــــع«، ويـــجـــعـــل هـــدف  ــــوضــ ــذا الــ ــ أن يـــنـــهـــي هــ

املنتسبن »اإليمان بعقيدته«. 
ــتــــاذ الـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة فــي  وبـــحـــســـب أســ
جامعة جورج تاون في واشنطن، والخبير 
فــــي الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي الـــصـــيـــنـــي، بــــروس 
للراغبن  االجتماعات  »عــدد  فإن  ديكسون، 
باالنتساب، باإلضافة إلى العمل التطوعي، 
ــاد، بــعــدمــا كـــان االنــضــمــام لتكون  ــ فــي ازديــ
عضوًا في الحزب، قبل عقد، يتطلب شروط 
الحد األدنـــى، مــا جعل عــدد املنتسبن يقل 
خــــالل الـــســـنـــوات الــخــمــس املــاضــيــة )قــبــلــت 
عضوية 4.7 مالين صيني جدد بن يناير 

2020، ويونيو/حزيران املاضي(«. 
وأكــــد نـــوس غــرونــبــرغ، املــحــلــل فــي »معهد 
الــصــيــنــيــة«، للشبكة،  لــلــدراســات  مــركــاتــور 

ــنــــن حــقــيــقــيــن«  ــؤمــ يــــريــــد »مــ الـــــحـــــزب  أن 
ــلــــص مـــــن كـــــل أولـــــئـــــك الــــذيــــن  ــخــ ــتــ ــه، و»الــ بـــــ

يستخدمونه لصعود الساللم«.
وال يــعــنــي الــتــخــلــص مـــن حـــزبـــيـــن، مــجــرد 
ورأى  ومعاقبتهم.  مالحقتهم  بــل  طــردهــم، 
بشكل  يــراقــب  أصبح  »النظام  أن  غرونبرغ 
الــنــاس  أكــثــر دقـــة، وفـــي تفاصيل مــا يفعله 
وكــيــف يــتــصــرفــون«. وأفــــاد بـــأن فــكــرة أشــّد 
التخلي عنها،  »تطهير« الحزب، قد جرى  لـ
بــعــدمــا وجـــد الــنــظــام أن ذلـــك قــد يـــؤدي إلــى 
ــا يـــوجـــب عليه  ــدد املــنــتــســبــن، مـ تــقــلــص عــ
الحصول  املوازنة بن  دائمًا »عقد نوع من 
ــثــــر تــعــلــيــمــًا، والــتــمــثــيــل  عـــلـــى الــنــخــبــة األكــ
الـــواســـع فــي املــجــتــمــع«. وبــحــســب صحيفة 
»ســـــاوث تــشــايــنــا مــورنــيــنــغ بـــوســـت«، فــإن 
الحزب وضع في العام 2013، سقفًا سنويًا 
للنمو بمعدل 1.5 في املائة خالل السنوات 

العشر املقبلة منذ ذلك العام.
ليخرج  ومعاييره  قبضته  الــحــزب  ويــشــدد 
التكنولوجية،  املــعــركــة  فــي  منتصرًا  أيــضــًا 
والتي جعلها شي في رأس سلم أولوياته، 
في  األيديولوجيا  على  التركيز  عبر  وذلــك 
كافة مناحي الحياة الصينية، من الحكومة 
الريفية، وصواًل  املناطق  إلى  إلى الشركات 
ــــى اإلنــــتــــرنــــت، بــحــســب الـــدلـــيـــل الـــجـــديـــد.  إلـ
ومـــثـــال عــلــى ذلـــــك، فــــإن الـــشـــركـــات مــجــبــرة 
والسياسي  األيديولوجي  العمل  على دمج 
وفــي  اإلدارة.  وتــطــويــر  الــيــومــي  بـــاإلنـــتـــاج 
الحزبي  الــتــرويــج  تــجــري مضاعفة  الــقــرى، 
مــن مــكــبــرات للصوت وضــعــت وفــق أسطح 
املــــنــــازل. فــفــي مــقــاطــعــة هــيــبــي، قــــرب بــكــن، 
ــــالوة« عــقــيــدة شـــي »3 مــــرات في  تــجــري »تــ
فوق  آنهوي، وضعت مكبرات  اليوم«. وفي 

»أدلجة املزارعن«. حوالي 10 آالف منزل لـ
)العربي الجديد(

)Getty( يبحث شي أوًال عن المؤمنين بعقيدته

الشيوعي  الحزب  مركزية  لتعزيز  الصين  تتجه 
الحاكم في كل مفاصل الحياة، كما تتجه أكثر 
فأكثر، نحو حكم رجل واحد، هو الرئيس شي 
المقبل  العام  الحزب  الذي سيجدد  بينغ،  جين 
عملية  وتصب  الرئاسية.  واليته  األرجــح  على 
يجريها  التي  القصوى  واألدلــجــة  التحشيد 

الحزب في هذا اإلطار

تقرير
رأى تقرير لـ»سي أن أن« أن مؤتمر الحزب الشيوعي المقبل، قد يشير إلى 
أن  بينغ بعد 5 سنوات. واعتبر محللون  اسم خليفة محتمل لشي جين 
ال  الحكم،  ــداول  ت آليات  ــر  دّم شي 
كبيرين،  سياسيين  تحييد  بعد  سيما 
هما سون جينكاي وهيو شونهو، 
بتهم  األول  سجن  عبر   ،2018 في 
الثاني.  ترقية  وعدم  رشوة  قبول 
منحها  التي  الرفيعة  القيادات  أما 
السلطة،  فــي  عليا  مناصب  شــي 
رئيس  كنائب  السن،  في  فطاعنة 
الرئيس وانغ  الوزراء ليو هي، ونائب 

كيشان )الصورة(.

أزمة خالفة

الحدث

العقيدة المقدسة 
للرئيس الصيني

الحزب الشيوعي: شي جين 
بينغ 3 مرات في اليوم

ال يعني التخلص 
من حزبيين مجرد طردهم 

بل معاقبتهم

أصبحت متطلبات 
االنتماء للحزب أصعب 

وتركز على النوعية
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تاريخ دونالد ترامب يالحقه

ال يــــزال تـــاريـــخ الــرئــيــس األمـــيـــركـــي الــســابــق 
دونالد ترامب، قبل عهده الرئاسي بن 2016 
و2020، وخالله، يالحقه، بعد أكثر من 7 أشهر 
على مــغــادرتــه البيت األبــيــض. وبعد إطــالق 
مجلس النواب األميركي، أخيرًا، عمل اللجنة 
الــنــيــابــيــة الـــخـــاصـــة لــلــتــحــقــيــق فــــي اقــتــحــام 
أنصار الرئيس السابق ملقر الكونغرس في 6 
يناير/كانون الثاني املاضي، تعرض ترامب 
لــنــكــســتــن جــديــدتــن، تــتــعــلــق األولـــــى بملف 
 ،2019 منذ  املفتوح ضــده  الضريبي  التهرب 

»نظرية املؤامرة« التي بناها بن  والثانية بـ
أنصاره حول »تزوير« االنتخابات الرئاسية 
امللياردير  بقاء  يلغي  ال  ذلــك  لكن   .2020 فــي 
الــجــمــهــوري شخصية قــويــة داخـــل حــزبــه، ال 
سيما مــع اســتــعــداد املــحــافــظــن النــتــخــابــات 
الــكــونــغــرس الــنــصــفــيــة خــريــف الــعــام املــقــبــل، 
حــيــث ســاعــد تـــرامـــب فـــي جــمــع أكــثــر مـــن 56 
مــلــيــون دوالر مـــن مــانــحــن عــبــر اإلنــتــرنــت 
خالل األشهر الستة األولى من العام الحالي، 
ويسيطر  أنشأها  الــتــي  وللجماعات  لحزبه 

عليها داخله.
ــابــــق  ــي الــــســ ــ ــركــ ــ ــيــ ــ وتــــــعــــــرض الـــــرئـــــيـــــس األمــ
عندما  الجمعة،  أمــس  مــن  أول  النتكاستن، 
لــــإفــــراج عن  الـــطـــريـــق  الـــعـــدل  مـــّهـــدت وزارة 
ذاتــه  الــوقــت  فــي  الضريبية، كاشفة  سجالته 
 مــســؤولــن كــبــارًا 

ّ
عــن مــذكــرة تــظــهــر أنـــه حـــث

العام املاضي على االدعــاء زورًا بأن هزيمته 
االنتخابية كانت »مشوبة بفساد«، في تبدل 
ملــوقــف الـــــــوزارة مـــن الــنــقــيــض إلــــى النقيض 
ــان في  مـــقـــارنـــة بـــالـــوضـــع الـــســـابـــق عــنــدمــا كــ

السلطة. 
ــوزارة أخــيــرًا، الــطــريــق أمـــام وكالة  ومــّهــدت الــ

في فبراير/شباط املاضي، منع طلب بتسليم 
ــلـــرئـــيـــس الـــســـابـــق  ــيـــة لـ ــبـ اإلقـــــــــــــرارات الـــضـــريـ
إلـــى مـــدع فـــي نـــيـــويـــورك، يــحــقــق فـــي أعــمــالــه 
مت 

ّ
ُسل وإذا  الشخصية.  املــالــيــة  وتــعــامــالتــه 

السجالت للجنة مجلس النواب التي تريدها 
يـــزداد  الــضــرائــب،  تــجــريــه مصلحة  لتحقيق 
احتمال الكشف عنها للعامة. وكانت وزارتا 
الخزانة والعدل، في عهد ترامب، قد رفضتا 
الطلبات املقدمة لتسليم السجالت، ما أجبر 
اللجنة على رفع القضية لدى املحاكم. وقال 
أول من أمس،  اللجنة، ريتشارد نيل،  رئيس 
إن أعضاءها يطالبون بالكشف عن العائدات 
ــري مـــصـــلـــحـــة الـــضـــرائـــب  ــجــ ملـــعـــرفـــة كـــيـــف تــ
عمليات التدقيق الحسابي لرؤساء، وما إذا 
كــان ترامب مــارس »تأثيرًا ال داعــي لــه« على 
الــوكــالــة. وتــبــرز شــكــوك فــي أن يــكــون ترامب 
قــد تــالعــب بــالــقــانــون الــضــريــبــي لــدفــع مبلغ 
الضرائب  قوانن  انتهك  وربما  جــدًا،  ضئيل 
بشكل كبير، بحسب ما يتهمه التحقيق في 

نيويورك. 
ــــي ســــيــــاق االنــــتــــكــــاســــات أيـــــضـــــًا، تـــرســـم  ــ وفـ
دّونها  التي  اليد،  بخط  املكتوبة  املالحظات 
ريتشارد  الــعــدل،  وزيــر  نائب  بأعمال  القائم 
دونوهيو في ديسمبر/ كانون األول املاضي، 
ونشرتها لجنة الرقابة واإلصالح في مجلس 
ــيــــركــــي، أول مــــن أمــــــس، صــــورة  الــــنــــواب األمــ
لــتــرامــب وهــــو يــســعــى بـــقـــوة لــحــمــل الـــــوزارة 
غــيــر مسبوقة بالتدخل  اتــخــاذ خــطــوة  عــلــى 
 2020 انــتــخــابــات  نتيجة  لقلب  مــحــاولــة  فــي 
التي خسرها أمام جو بايدن. ويمثل سماح 
وزارة العدل بتسليم هذه املالحظات ملحققن 
اإلجــراءات  الكونغرس، تحواًل مثيرًا عن  في 
التي كانت تتخذ خالل إدارة ترامب لتجنب 
النواب  مجلسي  سلطتي  لتدقيق  الخضوع 
والـــشـــيـــوخ. وتــنــقــل إحــــدى املـــالحـــظـــات، قــول 
أيــام من تعين  ترامب لجيفري روزيـــن، قبل 
األخير قائمًا بأعمال وزير العدل )بعد إقالة 
ترامب لوزير العدل ويليام بار، لرفض األخير 
في  االنتخابات(،  تزوير  بشأن  مزاعمه  دعــم 
اتصال يوم 27 ديسمبر املاضي: »فقط قل إن 
االنتخابات كانت فاسدة ثم اترك الباقي لي 
ولنواب الكونغرس الجمهورين«، فيما أبلغ 
روزيـــن تــرامــب أن الـــوزارة »ال تستطيع، ولن 
ال تجري  األمــــور  االنــتــخــابــات.  نتيجة  تغير 
ــنـــحـــو«. لــكــن تـــرامـــب كــــان يــريــد  عــلــى هــــذا الـ
بشدة تغيير نتائج االنتخابات، وعاد ليقول 
ملـــحـــاوره: »نــحــن مــلــزمــون بـــأن نــقــول للناس 
غير شرعية وشابها  كــانــت  االنــتــخــابــات  إن 
فساد«. وكانت صحيفة »واشنطن بوست«، 

اإليـــــــرادات الــداخــلــيــة، لــكــي تــســلــم الــســجــالت 
الــضــريــبــيــة الــخــاصــة بــتــرامــب إلــــى محققي 
 األخير يحاربها 

ّ
الكونغرس، وهي خطوة ظل

لفترة طويلة، إذ أصبح أول رئيس للواليات 
املتحدة في 40 عامًا )منذ ريتشارد نيكسون( 
الضريبية  سجالته  عــن  الكشف  عــن  يمتنع 
للحفاظ على سرية  أخـــرى، ساعيًا  ووثــائــق 
»مـــؤســـســـة  األم،  ــتـــه  شـــركـ وأنــــشــــطــــة  ثــــروتــــه 
تــــرامــــب«. وقـــالـــت الــــــــوزارة إن لــجــنــة الــطــرق 
والــوســائــل فــي مجلس الــنــواب، الــتــي طلبت 
البعض  سجالت تعود لست سنوات يعتقد 
فيها،  قد تكشف عن حسابات مشكوك  إنها 
لديها سبب مشروع لالطالع على البيانات، 
األميركية  العليا  املحكمة  رفــض  بعد  وذلـــك 

قد أفــادت يوم الخميس املاضي، بأن ترامب 
»شكل  صل بــروزن بعدما حل محل بــار، بـ

ّ
ات

ــه عــلــى الــســيــر بــمــزاعــم 
ّ

شــبــه يـــومـــي« لــحــض
التزوير.

وعــلــى الـــفـــور، خـــرج الــتــرحــيــب الــديــمــقــراطــي 
بــقــرار وزارة الــعــدل اإلفــــراج عــن املــالحــظــات، 
حيث اعتبرته رئيسة مجلس النواب نانسي 
بيلوسي، أول من أمــس، بأنه يشكل »مسألة 
الرقابة  قــومــي«. واعتبرت رئيسة لجنة  أمــن 
واإلصـــــــالح فـــي مــجــلــس الــــنــــواب، كـــارواليـــن 
املــّدونــة تبّن أن  مــالــونــي، أن »هــذه التقارير 
الــرئــيــس تــرامــب أعــطــى تــوجــيــهــات مــبــاشــرة 
ــانـــون فـــي بـــالدنـــا،  ــقـ ألعـــلـــى وكـــالـــة إلنـــفـــاذ الـ
ــّرة  ــال انـــتـــخـــابـــات حـ ــطـ ــطـــوات إلبـ ـــخـــاذ خـ

ّ
بـــات

ونزيهة في األيام األخيرة من واليته«. 
ــرات«، وهـــو  ــ ــاحـ ــ ــسـ ــ الـ »مـــــطـــــاردة  كـــانـــت  وإذا 
املــصــطــلــح الـــــذي أطــلــقــه تـــرامـــب عــلــى سعي 
الديمقراطين خــالل عــهــده لــإطــاحــة بــه، قد 
تــخــطــت واليـــتـــه الـــوحـــيـــدة، مـــع ســيــر املــلــفــات 
الـــتـــي تــطــاولــه قـــدمـــًا، إال أن ذلــــك لـــم يحجب 
الـــنـــفـــوذ الـــــذي راكـــمـــه الـــرجـــل داخـــــل الــحــزب 
الـــجـــمـــهـــوري، وهـــــو مــــا يــســعــى حـــالـــيـــًا إلـــى 
توظيفه في حمالت جمع التبرعات للحزب، 
ــــؤدي ذلــــك إلــــى أن يـــكـــون لـــه كلمة  عــلــى أن يـ
فاصلة في االستحقاقات االنتخابية املقبلة، 
إلـــى قلب  الــجــمــهــوريــون  والــتــي يسعى فيها 
الــخــســائــر الـــتـــي مــنــيــوا بــهــا فـــي انــتــخــابــات 
الصدد، أظهر تقرير  خريف 2020. وفي هذا 
ــن تـــمـــويـــل الــــدعــــايــــة لـــلـــحـــزب الـــجـــمـــهـــوري  عــ
األميركي أن ترامب ساعد في جمع أكثر من 
اإلنترنت  عبر  مانحن  مــن  دوالر  مليون   56
خـــالل األشــهــر الــســتــة األولــــى مــن هـــذا الــعــام، 
ــاد  ــة عــلــى نــفــوذه داخــــل الـــحـــزب. وأفـ فــي داللــ
التقرير الــذي أعــدتــه منصة »ويــنــريــد«، أبــرز 
عبر  للجمهورين  التبرعات  جمع  منصات 
اإلنـــتـــرنـــت، أن لــجــنــة »تـــرامـــب اجــعــل أمــيــركــا 
عظيمة مجددًا«، التي تجمع األموال للحزب 
ــوال التي  الــجــمــهــوري ولــجــمــاعــات جــمــع األمــ
أكثر  السابق، جلبت  الرئيس  يسيطر عليها 
مــن 34 مليون دوالر خــالل هــذه الــفــتــرة. كما 
نجحت لجان جمع األموال الخاصة بترامب، 
إلـــى جــانــب مــجــمــوعــة أخــــرى تــجــمــع األمــــوال 
حــصــريــًا لــهــا، فــي جــلــب أكــثــر مــن 22 مليون 
ــظــهــر 

ُ
دوالر مــن خـــالل مــنــصــة »ويـــنـــريـــد«. وت

زال يحظى  ــا  مـ تـــرامـــب  أن  املــجــمــعــة  املــبــالــغ 
للحزب،  الشعبية  القاعدة  على  قــوي  بنفوذ 
حتى بعد انتهاء فترة واليته املضطربة التي 

استمرت أربع سنوات في يناير املاضي. 
)رويترز، فرانس برس( )Getty( استجوبت لجنة التحقيق باقتحام الكونغرس ضباطًا في الشرطة

وصف الديمقراطيون 
قرار وزارة العدل بأنه 

مسألة أمن قومي

على الرغم من استمرار 
مالحقته بملفات عدة، 

يؤكد الرئيس األميركي 
السابق دونالد ترامب أنه 
ال يزال رقمًا صعبًا داخل 

الحزب الجمهوري



تفرّد صالح ينذر بتعقيدات

تهديدات للمسار السياسي في ليبيا

دعا صالح لجلسة 
برلمانية غدًا لبحث 

قانون االنتخابات

طرابلس ـ العربي الجديد

عــــلــــى وقــــــــع الــــــــدعــــــــوات الــــدولــــيــــة 
املـــتـــزايـــدة لــتــمــهــيــد الــطــريــق أمـــام 
موعدها  فــي  الليبية  االنتخابات 
املقبل،  األول  كانون  ديسمبر/   24 في  املقرر 
تــبــرز تعقيدات  أمــامــهــا،  العقبات  كــل  ــة  وإزالــ
ــذا  ــقــــط بــــتــــهــــديــــد هــ ــيــــس فــ ــذر لــ ــ ــنـ ــ ــدة تـ ــ ــديــ ــ جــ
السياسية  العملية  انــهــيــار  بــل  االســتــحــقــاق 
بــرمــتــهــا فـــي لــيــبــيــا، وذلــــك مـــع ســعــي رئــيــس 
ــنـــواب عــقــيــلــة صــالــح إلقـــــرار إطـــار  مــجــلــس الـ
والبرملانية  الرئاسية  لالنتخابات  دستوري 
ــلـــة، بـــشـــكـــل مـــنـــفـــرد ومـــــن دون إشـــــراك  املـــقـــبـ
انتخاب  وباعتماد  لــلــدولــة،  األعــلــى  املجلس 
رئيس الدولة مباشرة من الشعب ومع توزيع 
جديد للدوائر االنتخابية، وسط تخّوف من 
أن يــكــون ذلـــك اســتــمــرارًا ملــبــدأ املحاصصات 
اإلقليمية، وفي ظل اتهامات ألطراف خارجية 

بدعم خطوة صالح.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن اســتــمــرار الــبــعــثــة األمــمــيــة 
السياسي  الــحــوار  ملتقى  على  التعويل  فــي 
إلنــــجــــاز اإلطــــــــار الــــدســــتــــوري لــالنــتــخــابــات 
وتــجــاوز الخالفات التي طــرأت بني أعضائه 
ــة الـــشـــهـــر املـــاضـــي،  ــدايــ خـــــالل اجـــتـــمـــاعـــهـــم بــ
التوافقات التي بــدأت  وذلــك مــن خــالل لجنة 
أعــمــالــهــا اإلثـــنـــني املـــاضـــي عــبــر الــفــيــديــو، إال 
أن عقيلة صالح دعــا النواب إلــى جلسة غدًا 
الرئاسية  االنتخابات  »قانون  حول  اإلثنني، 
ــاد تـــــوزيـــــع الـــــدوائـــــر  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ والــــبــــرملــــانــــيــــة، واعـ
الرسمي  للمتحدث  بيان  وفــق  االنتخابية«، 
أن  أوضــح  الــذي  بليحق،  الله  للمجلس عبد 
عــمــلــيــة الــتــصــويــت عــلــى الـــقـــانـــون ســتــجــرى 

»بمن حضر« من النواب.
الجديد«  »العربي  لـ برملانية  مصادر  وقالت 
ــانـــون املــنــتــظــر طـــرحـــه خـــالل  ــقـ إن مـــقـــتـــرح الـ
انتخاب  على  ينّص  اإلثــنــني،  البرملان  جلسة 

ل تلك األطراف في مقترح إعادة 
ّ

الشبهة بتدخ
تـــوزيـــع الـــدوائـــر االنــتــخــابــيــة الــتــي تـــقـــّدم بها 
السائح لتمرير مصالح بعض الدول، معتبرًا 
أقــالــيــم برقة  إلـــى  لــلــبــالد  الــســائــح  أن »تقسيم 
ــــزان لــيــس لـــه وجــــود دســتــوري  وطــرابــلــس وفـ
وال سند قانوني، ألنه يريد بذلك فرض واقع 

جديد وتقسيم الدولة إلى ثالث دول«.
ــاذ الـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة  ــتـ ــن ذلـــــك، رأى أسـ وعــ
الليبي، املتابع للمسار الدستوري في البالد، 
ــــزوي، فــــي حـــديـــث مــــع »الـــعـــربـــي  ــغـ ــ عــيــســى الـ
صالحياته  يستخدم  »صــالــح  أن  الــجــديــد«، 
التي  مواقفه  لخدمة  النواب  كرئيس ملجلس 
الحقيقية«،  أهــدافــهــا  تــبــنّي  بــات مــن الصعب 
االنتخابي  القانون  تمرير  عزمه  أن  معتبرًا 
بمن حضر مستندًا على ثغرات في الالئحة 
الــداخــلــيــة يــهــدف إلــــى الــضــغــط عــلــى املــســار 
بالقانون  القبول  نحو  لتوجيهه  الدستوري 
املــقــتــرح مـــن قــبــلــه واســتــثــمــار عـــامـــل الــوقــت 
ــذي بــدأ  ــ الـــفـــاصـــل عـــن مـــوعـــد االنـــتـــخـــابـــات الـ

يتبدد.
ــــى أن املـــخـــاطـــر تــتــصــل بــمــضــمــون  ــفـــت إلـ ولـ
أن يطرح  املنتظر  االنتخابات  قانون  مقترح 
عــلــى الــنــواب يـــوم غــد اإلثــنــني، وتــحــديــدًا في 
االنتخابية،  للدوائر  الجديد  التوزيع  جانب 
مــوضــحــا أن »مـــا تــســّرب حــتــى اآلن عــن عــدد 

الــــدوائــــر الـــجـــديـــدة هـــو زيـــــادة 19 دائـــــرة عن 
أن  إمكان  املخاوف حول  لكن  السابق،  العدد 
يخدم ذلك حديث عقيلة صالح املستمر عن 
العودة إلى األقاليم الثالثة التاريخية )برقة 
وطرابلس وفزان(«، معتبرًا ان إصرار صالح 
الدولة والتفرد بإصدار  على إقصاء مجلس 
التأزيم  من  ملزيد  مقدمة  االنتخابات  قانون 
باجتماع  السائح  مشاركة  وعــن  السياسي. 
ــــن ســيــقــبــل نــتــائــج  ــزوي »مــ ــ ــغـ ــ ــال الـ ــ رومــــــــا، قــ
االنــتــخــابــات بـــإشـــراف عــمــاد الــســائــح الـــذي 
أصــبــح يــســانــد طــرفــا عــلــى آخـــر واالنــتــقــادات 

كبيرة جدًا له«.
ليبيا  فـــي  مــتــدخــلــة  دواًل  أن  الـــغـــزوي  ورأى 
تــســعــى لــتــكــريــس مــنــطــق املــحــاصــصــة وفــق 
املجلس  انتخاب  عملية  في  الثالثة  األقاليم 
الرئاسي وتشكيل الحكومة الحالية من قبل 
ملتقى الحوار السياسي الذي شّكلته البعثة 
األمــمــيــة، مــعــتــبــرًا أن مــســار الــتــأزيــم الــحــالــي 
هذا  وفــق  السياسية  العملية  تجديد  هــدفــه 
الــســيــاســيــة  الــعــمــلــيــة  ــار  ــيـ ــهـ انـ املـــنـــطـــق وإال 

برمتها.
وعن دور البعثة األممية واملسار الذي تعمل 
السياسي من خالل  الحوار  عليه مع ملتقى 
بترك  البعثة  الغزوي  اتهم  التوافقات،  لجنة 
فــراغ في مسار اإلعــداد للعملية االنتخابية، 
للمعرقلني وعــلــى رأســهــم مجلس  مــا ســمــح 
النواب للتحرك بحرية، مشيرًا إلى أن البعثة 
قــد تــكــون تسير فــي ركـــاب ســيــاســات بعض 
الدول التي تنتهج العمل من خالل حلفائها 
املحليني لضمان مصالحها قبل إنتاج طبقة 

سياسية جديدة قد تفرزها االنتخابات.
ــك، تـــبـــرز أيـــضـــا مـــخـــاوف من  ــ فـــي غـــضـــون ذلـ
تأثير بقاء املرتزقة في ليبيا على االنتخابات 
املرتقبة. ودعا خبراء حقوقيون تابعون لألمم 
املتحدة، الجمعة، جميع املرتزقة واملتعاقدين 
ليبيا،  إلى مغادرة  بهم  املرتبطني  الخاصني 
ــــؤالء شـــــرط مــســبــق  ــ مــعــتــبــريــن أن رحــــيــــل هـ
ــراء انــتــخــابــات ســلــمــيــة. وقــالــت  ــ حـــيـــوي إلجــ
املتحدة  األمـــم  فــريــق  ــاراك، رئيسة  أبــ جيلينا 
العامل املعني باستخدام املرتزقة، في بيان، 
املــتــعــاقــديــن واملــرتــزقــة  إن »اســتــمــرار تجنيد 
ووجــودهــم فــي ليبيا بعد 9 أشهر مــن وقف 
إطالق النار يعوق التقّدم في عملية السالم، 
ويـــشـــّكـــل عــقــبــة أمـــــام االنـــتـــخـــابـــات املــقــبــلــة«. 
جرى في 

ُ
وأضافت »إذا كانت االنتخابات ست

ديسمبر 2021 كما هو مقرر، فيجب أن يكون 
العملية  بهذه  القيام  على  قــادريــن  الليبيون 
في بيئة آمنة، ووجود هذه الجهات الفاعلة 

يعوق ذلك«.
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سياسة

يسعى رئيس البرلمان 
الليبي عقيلة صالح إلقرار 

اإلطار الدستوري لالنتخابات 
خالل جلسة للبرلمان غدًا 

اإلثنين، وسط مخاوف من 
أن يؤدي ذلك إلى انهيار 

العملية السياسية

)Getty( حذر صالح من عودة ليبيا للمربع األول

لتوزيعة  وفــقــا  الــدولــة بشكل مباشر  رئــيــس 
ــلــــدوائــــر االنـــتـــخـــابـــيـــة فــــي الـــبـــالد.  جــــديــــدة لــ
وأوضــح أحــد املــصــادر أن »انتخاب الرئيس 
انتخابية  دائــــرة   32 لتقسيم  وفــقــا  ســيــكــون 
بــــداًل مـــن 13 دائــــــرة«، مــشــيــرًا إلـــى أن صــالــح 
املقترح  التصويت على  الــنــواب  سيطلب من 
 بماديته الخاصتني بانتخاب الرئيس 

ً
كامال

والتوزيع الجديد للدوائر االنتخابية.
بالتحذير  الجلسة  استبق  قــد  وكـــان صــالــح 
من أن ليبيا ستعود »إلى املربع األول« وإلى 
االضــطــرابــات إذا تأجلت االنــتــخــابــات. وقــال 
لوكالة »رويترز« بداية األسبوع الحالي »إذا 
ــلــت االنــتــخــابــات، ســـوف نــرجــع للمربع 

ّ
تــعــط

األول«، محذرًا من أن حكومة جديدة موازية 
ستظهر في الشرق. وعن فشل ملتقى الحوار 
السياسي في االتفاق على اإلطار الدستوري 
لالنتخابات خالل اجتماعه بداية هذا الشهر، 
قــــال صــالــح إنــــه ال حــاجــة الجــتــمــاع أعــضــاء 
الــلــجــنــة الــبــالــغ عــددهــم 75 عــضــوًا. وأضـــاف 
»لدينا إعالن دستوري... نحن لسنا بحاجة 

إلى االلتفاف وضياع الوقت. وال مساومة«.
دعـــوة صــالــح لجلسة  أول تعليق على  وفــي 
اإلثنني، قال املتحدث الرسمي باسم املجلس 
األعلى للدولة محمد عبد الناصر إن »تنسيب 
 
ً
قــانــون االنــتــخــابــات لــلــنــواب فقط يعد جهال
فاضحا بنصوص ومواد اإلعالن الدستوري 
فــي تصريح  الــســيــاســي«، مضيفا  واالتـــفـــاق 
وفيما  الــتــرهــات«.  هـــذه  بتمرير  نسمح  »لـــن 
»إفـــســـاد وتــعــطــيــل وتــأجــيــل  اتـــهـــم صـــالـــح بــــ
االنتخابات والطعن في مشروعيتها«، حّمل 
عبد الناصر البعثة األممية واملجتمع الدولي 
مسؤولية إصدار مجلس النواب »تشريعات 
باطلة لالنتخابات«، ومحاولة فرضها. وكان 
املجلس األعلى للدولة، قد أكد في بيان صدر 
»إقــرار  أن  املاضي  عنه في 22 يوليو/ تموز 
قانون االنتخابات العامة هو من اختصاص 
أي تصرف  وأن  والـــدولـــة...  الــنــواب  مجلسي 
مــرفــوضــا طبقا  يعتبر  الجهتني  مــن  أحـــادي 

للنصوص الدستورية«.
وتــأتــي جلسة الــبــرملــان بــعــد اجــتــمــاع رومـــا، 
الذي بدأ اإلثنني املاضي، بني أعضاء اللجنة 
لصياغة  صــالــح  قبل  مــن  املشّكلة  البرملانية 
قـــانـــون االنـــتـــخـــابـــات، مـــع رئـــيـــس املــفــوضــيــة 
لم  وفيما  السائح.  عماد  لالنتخابات  العليا 
تعلن اللجنة البرملانية عن نتائج اجتماعها 
بــالــســائــح فــي رومــــا، الــــذي انــتــهــى الخميس 
املــاضــي بشكل رســمــي، أكــدت مــصــادر ليبية 
»العربي الجديد« أن االجتماع واجه ارتباكا  لـ
البرملانية  اللجنة  أعــضــاء  رفــض  بعد  كبيرًا 

في  للدولة  األعــلــى  املجلس  ممثلي  مشاركة 
االجتماع إثر مطالبة البعثة األممية بذلك.

ل السائح في عملية إعداد القوانني 
ّ

وأثار تدخ
ومــخــاوف  سياسية،  اعــتــراضــات  االنتخابية 
مـــن جــــّر املــفــوضــيــة الــعــلــيــا لــالنــتــخــابــات إلــى 
أتون الصراع السياسي والسماح لها بتجاوز 
دورها الفني الذي نّص عليه قانون إنشائها. 
الــنــواب عــمــار األبــلــق،  حتى إن عضو مجلس 
ــبــــوه«، مــتــهــمــا  »املــــشــ ـــ بــ ــائـــح  الـــسـ وصـــــف دور 
»صب الزيت على  له لـ

ّ
أطرافا دولية بدعم تدخ

في  األبلق،  النار« لصالح مكاسبها. وتحدث 
تصريح لتلفزيون ليبي، عن وجود العديد من 
الت دولية في عمل املفوضية 

ّ
الدالئل عن تدخ

أكثر  وتوجيه رئيسها، منها تلقي املفوضية 
من مليون يورو من فرنسا، وتنظيم إيطاليا 
ــــذي تـــم إقـــصـــاء مجلس  لــالجــتــمــاع األخـــيـــر الـ
الــدولــة مــنــه. ورأى األبــلــق أنــهــا شــواهــد تثير 
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وقائع وأرقام عن المأساة السورية
عدنان عبد الرزاق

يــــرى األكـــاديـــمـــي الــــســــوري عبد 
الناصر الجاسم أن الدول الغنية 
واملــنــظــمــات اإلنــســانــيــة الــدولــيــة 
والــجــوع  الفقر  مشاكل  بتوصيف  »تكتفي 
ــلــــول«.  ــن تـــقـــديـــم الــــحــ ــ ــة بـــــــداًل مـ ــ ــــوريـ ــــي سـ فـ
اليوم  فالسوريون، وفق الجاسم، يعيشون 
ــاالت اإلنـــســـانـــيـــة واملــعــيــشــيــة  ــ ــحـ ــ »أســــــــوأ الـ
فــي الــعــالــم، بــعــدمــا تــعــدت نــســبــة الــفــقــر 90 
فــــي املـــــائـــــة«. ويــــشــــرح أن شــــــراء ضــــــرورات 
االســـتـــهـــالك الـــيـــومـــي يــــــزداد صـــعـــوبـــة، إلــى 
لعشرين  الكهربائي  التيار  انقطاع  جانب 
ساعة يوميا، وتقنني مياه الشرب، وارتفاع 
أســـعـــار املـــيـــاه املــعــبــأة »لــتــصــبــح أغـــلـــى من 

البنزين«.
وفي حني يلفت إلى ارتفاع تكاليف معيشة 
األســـــرة الـــســـوريـــة نــحــو 18 ضــعــف الــدخــل 
 ثابتا طبعا«، يشدد على 

ً
»ملن يمتلك دخــال

الزيادة  أن متوسط األجــور والــرواتــب بعد 
األخيرة ال يزيد عن 72 ألف ليرة.

ــاو«  ــانـــت مــنــظــمــة األغـــذيـــة والــــزراعــــة »فــ وكـ
ــاع مــســتــويــات  ــفــ حــــــذرت، الــجــمــعــة، مـــن ارتــ
انــعــدام األمـــن الــغــذائــي الــحــاد فــي 23 دولــة 
املقبلة،  األربعة  األشهر  العالم، خــالل  حــول 
من بينها سورية. وأشار التقرير إلى وجود 
للحيلولة  اإلنــســانــي،  للعمل  مــاســة  حــاجــة 
دون تــفــشــي الـــجـــوع واملــجــاعــة واملـــــوت في 

جميع البؤر الساخنة.
ــي يــحــيــى تــنــاري  ــزراعــ ــقـــول املـــهـــنـــدس الــ ويـ
ــه »ربـــمـــا لــيــس من  »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إنــ لــــ
املستغرب أن نرى أنجوال وإثيوبيا وتشاد، 
أو حتى لبنان واليمن ضمن تقرير »الفاو«، 
ولكن أن يدرج السودان الذي يعتبر خزانا 
تكون  وأن  بــأســرهــا،  املنطقة  يكفي  غــذائــيــا 
التي يعاني شعبها من  الــدول  سورية بني 
مجاعة، فهذا واقــع يشير إلــى حجم األزمــة 
في البالد«. ويشرح أن سورية كانت تنتج 

أكــثــر مــن 3.5 مــاليــني طــن مــن القمح، أي ما 
ــات  ــوازي ضــعــف حــاجــتــهــا، ولــديــهــا زراعــ ــ يـ
متنوعة، بحيث كانت تصّدر أكثر من 400 
ألــف طــن مــن الحمضيات ومثلها مــن زيت 
الزيتون، ويزيد إنتاج الخضر والفواكه عن 

ضعف حاجة السكان. 
ويضيف تناري أن لألسباب املناخية جزءا 
من تراجع اإلنتاج الزراعي في سورية، لكن 
الجزء األهم يكمن في ارتفاع أسعار البذار 
واألسمدة وأجور العمالة، يضاف إلى ذلك 
املــزارعــني من جــراء الحرب وتبوير  تهجير 
ــال غـــرب  ــمــ فــــي وســـــط وشــ أراض خـــصـــبـــة، 

سورية.
الجوع  أزمــة  أن  الــســوري  املهندس  ويعتقد 
للزيادة،  وغالء األسعار في بلده »مرشحة 
ــرار الـــالحـــل والــتــهــجــيــر«،  ــمـ ــتـ فـــي واقـــــع اسـ
لتصل نسبة الفقراء في سورية إلى أكثر من 
95 فــي املــائــة مــن السوريني الــذيــن يؤّمنون 
كــلــفــة مــعــيــشــتــهــم بـــالـــحـــدود الــدنــيــا الـــيـــوم. 

ويقترح زيادة املساعدات األممية للقطاعات 
الــزراعــة«، ألن بالده  املنتجة »فــي مقدمتها 
تــحــتــاج، وفــق تــقــديــرات األمـــم املــتــحــدة، إلى 
 ،2021 لعام  دوالر  مليارات  عشرة  من  أكثر 
مــن أجــل دعــم الــســوريــني املحتاجني بشكل 
مـــلـــيـــارات دوالر   4.2 يــشــمــل  ــذا  ــ كــــامــــل، وهــ
عــلــى األقــــل لــالســتــجــابــة فـــي ســـوريـــة، و5.8 
مــلــيــارات دوالر لــدعــم الــالجــئــني الــســوريــني 

واملجتمعات املضيفة لهم في املنطقة.
وكـــان برنامج األغــذيــة العاملي قــد بـــنّي، في 
أن 4.8  الــجــاري،  الخامس من تموز/يوليو 
مــاليــني ســـوري يــعــتــمــدون عــلــى املــســاعــدات 
الغذائية من برنامج األغذية العاملي للبقاء 
عــلــى قــيــد الــحــيــاة، وأن نــحــو 90 فـــي املــائــة 
العائالت السورية تتبع استراتيجيات  من 
وأســـالـــيـــب تــأقــلــم ســلــبــيــة لــلــبــقــاء عــلــى قيد 
الحياة. وأضــاف أن السوريني يلجأون إلى 
تقليل كمية الطعام، وجل السوريني يتبعون 

االقتراض لشراء حاجاتهم األساسية.

عّمان ـ العربي الجديد

قررت الحكومة األردنية، السبت، رفع أسعار املحروقات 
بنسب متفاوتة لشهر آب/ أغسطس، عازية الزيادة إلى 
العاملية، وفــق بيان  الــســوق  فــي  النفط  صعود أســعــار 
صادر عن وزارة الطاقة والثروة املعدنية. وعقدت لجنة 
والــثــروة  الطاقة  وزارة  فــي  النفطية  املشتقات  تسعير 
اللجنة،  رئيسة  برئاسة  الشهري  اجتماعها  املعدنية 
لــوزارة الطاقة والثروة املعدنية أماني  األمينة العامة 
النفطية محليا  املشتقات  بيع  أسعار  لتحديد  العزام، 
فـــي شــهــر أغــســطــس. واســتــعــرضــت الــلــجــنــة األســـعـــار 

النفطية خالل شهر  واملشتقات  الخام  للنفط  العاملية 
حزيران/  لشهر  بمثيالتها  ومقارنتها  يوليو  تموز/ 
يونيو املاضي، حيث أظهرت معدالت األسعار العاملية 
تموز. وبحسب  يوليو/  ارتفاعا ملحوظا خــالل شهر 
الــبــيــان، انــعــكــس هـــذا االرتـــفـــاع عــلــى أســعــار املشتقات 
النفطية املحلية خالل نفس الفترة بنسب متفاوتة، إذ 
ارتفع سعر بيع البنزين أوكتان 90 خالل شهر تموز/ 
 30 بمقدار   95 أوكــتــان  وعلى  فلسا   20 بمقدار  يوليو 
فلسا، مع اإلبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 

دنانير. )الدوالر = 0.71 دينار(. 
بــــــدوره، قــــرر مــجــلــس مــفــوضــي هــيــئــة تــنــظــيــم قــطــاع 

برئاسة حسني  عقد  اجتماع  واملــعــادن خــالل  الطاقة 
الوقود  أسعار  فرق  بند  تعرفة  قيمة  اللبون، تحديد 
في فاتورة الكهرباء لشهر آب/ أغسطس املقبل بقيمة 
صــفــر، وهـــي نــفــس القيمة الــتــي تــم تــحــديــدهــا لشهر 

تموز/يوليو الحالي. 
وبحسب البيان الحكومي فإن معدل سعر خام برنت 
ارتفع إلى 75 دوالرًا للبرميل في يوليو الحالي مقابل 
املــاضــي.  يونيو  حــزيــران/  فــي  للبرميل  دوالرًا   72.9
وكانت وزيرة الطاقة والثروة املعدنية األردنية هالة 
زواتي قد كشفت في فبراير/ شباط املاضي أن عوائد 
املحروقات تناهز 1.4 مليار دوالر سنويا. أوضحت 

إلى  ارتفاع أسعار املحروقات يعود  زواتــي أن سبب 
»رفع الدعم« وفرض ضرائب على املنتجات النفطية.

وفيما دخل األردن في مفاوضات مع صندوق النقد 
الــدولــي، قــال الخبير االقــتــصــادي حــســام عــايــش، في 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن حــالــة القلق  تصريح ســابــق لـــ
الحكومة  بــني  مــا  للتعاون  بــرامــج  الــتــي تصاحب أي 
وصـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي مـــبـــررة، بــســبــب أنـــه مــع كل 
بــرنــامــج يــتــم رفـــع الــضــرائــب واألســـعـــار مـــن دون أن 
يساهم ذلــك فــي تحسني الــوضــع االقــتــصــادي والحّد 
مـــن الــفــقــر والـــبـــطـــالـــة وتــخــفــيــض املـــديـــونـــيـــة الــعــامــة 

بشقيها الداخلي والخارجي.

حكومة األردن ترفع أسعار المحروقات

تراجع منصات التنقيب 
األميركية

تراجع عدد منصات التنقيب عن 
النفط في الواليات املتحدة خالل 
األسبوع الحالي، كما انخفضت 

منصات الغاز الطبيعي. وكشفت 
بيانات شركة »بيكر هيوز« 

األميركية أن عدد منصات التنقيب 
عن النفط تراجع منصتني ليصل 

إلى 385 منصة في األسبوع 
املنتهي في الثالثني من يوليو/ 

تموز. كذلك تراجع عدد منصات 
التنقيب عن الغاز الطبيعي في 
الواليات املتحدة منصة واحدة 

ليسجل 103 منصات.

تركيا تزيد تجارتها 
مع باكستان

قال أحمد جنكيز أوزدمير رئيس 
مجلس العمل التركي-الباكستاني 

إنهم يستهدفون رفع التبادل 
التجاري لـ5 مليارات دوالر بحلول 

عام 2023. وذكر أوزدمير أن 
اإلطار االقتصادي االستراتيجي 

الذي وافق عليه البلدان، حّدد خطة 
العمل الخاصة بتطوير التجارة 

واالستثمار وأن ذلك من شأنه أن 
يكسب التبادل التجاري زخمًا 

ملحوظًا. وأوضح أوزدمير أن حجم 
التبادل التجاري بلغ العام املاضي 
889 مليون دوالر، وأن هذا الرقم 

ال يعكس القدرات واإلمكانات 
الحقيقية للتجارة بني البلدين.
وأضاف أوزدمير أن الحكومة 

الباكستانية أعلنت عن حزمة دعم 
بقيمة 1,2 تريليون روبية في إطار 

مواجهة التأثيرات السلبية لوباء 
كوفيد-19 على االقتصاد. 

واشنطن تصادر ناقلة نفط
أمرت محكمة فيدرالية أميركية 

بمصادرة ناقلة نفط يملكها 
همة بتسليم كوريا 

ّ
سنغافوري مت

الشمالية شحنات، في انتهاك 
للعقوبات األميركية املفروضة 
على بيونغ يانغ. وقالت وزارة 

 عن 
ً
العدل األميركية في بيان نقال

وثائق قضائية إّن ناقلة النفط »إم/
تي كوريجس« نقلت منتجات 

بترولية إلى سفن ترفع علم كوريا 
الشمالية، وأوصلت شحنات إلى 
ميناء نامبو في كوريا الشمالية. 

وأصدر قاٍض فيدرالي في 
نيويورك حكمًا باحتجاز ناقلة 
النفط يسمح للواليات املتحدة 

بمصادرة السفينة الراسية حاليًا 
في كمبوديا. وقرار القاضي 

الفدرالي في نيويورك بمصادرة 
السفينة يعني أّن الحكومة 

األميركية باتت تمتلك اآلن هذه 
الناقلة. 

مزارعون لبنانيون 
يطالبون بالمازوت

طالبت نقابة تجمع مزارعي 
الجنوب، في بيان، وزارة الطاقة 

»توفير  واملياه والجهات املعنية بـ
مادة املازوت للمزارعني لري 

مزروعاتهم«. وشجبت »انقطاع 
مادة املازوت وبيعها حصرًا في 

السوق السوداء بما يتجاوز 3 
أضعاف سعرها مما سيؤدي إلى 

ارتفاع هائل في كلفة اإلنتاج«.

أخبار

تراجع عملة 
البيرو

سجلت عملة البيرو )السول البيروفي( تراجعا غير مسبوق مقابل الدوالر، وسط غموض حول هوية وزير املال املقبل، ما أجج من أزمة ارتفاع األسعار 
على املواطنني في األسواق. ويوم الخميس، اختار الرئيس بيدرو كاستيو غالبية أعضاء الحكومة دون أن تشمل تلك األسماء الشخصيتني املرشحتني 
لحقيبتي املال والعدل. وللمرة األولى تجاوز سعر صرف الدوالر عتبة أربعة سول بيروفي ليبلغ 4,06. والسول البيروفي كان يبلغ سعر صرفه 3,62 
مقابل الدوالر في كانون األول/ ديسمبر املاضي، إذ تراجعت قيمته منذ ما قبل الدورة األولى لالنتخابات الرئاسية في نيسان/ إبريل. وتشهد البيرو 

أزمة سياسية وفضائح فساد بلغت ذروتها في تشرين الثاني/ نوفمبر املاضي عندما أصبح للبالد ثالثة رؤساء في أسبوع واحد.

اقتصاد
Sunday 1 August 2021
األحد 1 أغسطس/ آب 2021 م  22  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2526  السنة السابعة

)Getty /سيرجي ريبوريدو(
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4.5
حجم  هو  ــال  ري تريليونات 
الحالي  النقدي  المعروض 
السوق  فيما  اليمن،  في 
المحلية ال تحتمل أكثر من 
ظل  في  ريــال  تريليون   2.5
الــتــشــوهــات االقــتــصــاديــة 
يسيطر  ــذي  الـ والــتــضــخــم 

على األسواق

الغالف

زيادة المعروض من 
العملة المحلية يعّمق 

من انهيار قيمتها

مساع لوقف االنقسام 
النقدي واالقتصادي 

والسيطرة على السوق

عدن ـ محمد راجح

يــشــهــد الــيــمــن أحـــداثـــا مــتــســارعــة 
تفاقمت حدتها مع انزالق العملة 
من  خطيرة  مرحلة  إلــى  الوطنية 
التدهور. سعر صرف الدوالر الواحد تجاوز 
حاجز األلف ريال، وذلك ألول مرة منذ بداية 
أكثر من ست  البالد قبل  الــدائــرة في  الحرب 
سنوات. شكل هذا التهاوي صدمة كبيرة في 
كارثي  مالي  انقسام  من  يعاني  الــذي  اليمن 
وتدهور اقتصادي كبير وأزمة إنسانية هي 
األســــوأ عــلــى مــســتــوى الــعــالــم كــمــا تصنفها 
ــتــــحــــدة. وكـــشـــفـــت مــــصــــادر مــطــلــعــة  ــم املــ ــ ــ األمـ
»الــعــربــي  )رفـــضـــت الــكــشــف عـــن هــويــتــهــا( لـــ
الجديد«، عن ضغوط هائلة تمارسها أطراف 
دولـــيـــة عــلــى طــرفــي الـــصـــراع فـــي الــيــمــن، أي 
الــحــكــومــة املــعــتــرف بــهــا دولــيــا والــحــوثــيــن، 
بــهــدف إنــهــاء االنــقــســام املــالــي والــنــقــدي في 
املصادر،  وفق  الجهات،  هذه  وتحّمل  البالد. 
هذا االنقسام املسؤولية الرئيسة في التدهور 
ــام  ــجــ ــــل املــــســــتــــويــــات وإحــ الــــحــــاصــــل عـــلـــى كـ
املجتمع الدولي عن تقديم املساعدة املناسبة. 
ــــارت إلـــى وجـــود تــوافــق مــن قــبــل جميع  وأشـ
تنفيذ  فــي  الــتــعــاون  املتنازعة على  األطــــراف 
مــا سيتم اتــخــاذه مــن قــــرارات مــن السلطات 
التدهور  وإيــقــاف  االنقسام  ملعالجة  النقدية 
ــادر أن  االقـــتـــصـــادي والـــنـــقـــدي. وأكـــــدت املـــصـ
جزءًا كبيرًا من الوساطة العمانية التي برزت 
مؤخرًا تدور في هذا الشأن، إذ كانت تحركات 
املسؤولن العمانين ترتفع بنسق تدريجي 
في  ونجحت  املــاضــي،  الشهر  منذ  متواصل 
تحقيق اخــتــراق مــهــم فــي الــوصــول إلـــى حل 
مؤقت ألزمة استيراد املشتقات النفطية عبر 
مــيــنــاء الــحــديــدة غــربــي الــيــمــن، مــع االقــتــراب 
من إيجاد تفاهم مناسب إلعــادة فتح مطار 
صنعاء، واملحاولة حاليا تدور حول تحقيق 
اختراق آخر في ملف العملة واالنقسام املالي.

تكرار التجربة اللبنانية
ــتـــصـــاد أن  ورجــــــح مـــصـــرفـــيـــون وخــــبــــراء اقـ
يكون اليمن قد دخل رسميا مرحلة »لبننة 
العملة الوطنية« كما كان التوقع عقب قرار 

الــبــنــك املـــركـــزي من  الــحــكــومــة اليمنية نــقــل 
عاصمتها  إلــى  صنعاء  اليمنية  العاصمة 
العام  أيلول من  املؤقتة عــدن في سبتمبر/ 
ديسمبر/  فــي  الحوثين  قـــرار  وكـــذا   .2016
الــعــمــلــة  تــــــداول  بــمــنــع   2019 األول  كـــانـــون 
ــيـــة املــطــبــوعــة  الـــجـــديـــدة مـــن الـــفـــئـــات الـــورقـ
ومــصــادرتــهــا، ومـــا نــتــج عــنــهــا مـــن تبعات 
ــام املــــؤســــســــات املــالــيــة  ــقـــسـ ــن انـ كــــارثــــيــــة، مــ
والسياسة النقدية، وتوسع فوارق الصرف، 
ــة فــــي مــنــاطــق  ــتــــداولــ واخــــتــــالف الــعــمــلــة املــ
ــار ذلــــك تتجسد  ــ طـــرفـــي الـــحـــرب. وبـــــدأت آثـ
عــلــى أرض الـــواقـــع بــصــورة أكــثــر وضــوًحــا 
منذ بداية العام الحالي بالنظر ملا يعيشه 
ــات اقـــتـــصـــاديـــة ومــعــيــشــيــة  ــ ــ الـــيـــمـــن مــــن أزمـ
حـــــادة، تــنــذر بــتــوســع رقــعــة الـــجـــوع، ليعم 
مــعــظــم مــنــاطــق الـــبـــالد املــقــســمــة واملـــجـــزأة 
بن أطــراف الــصــراع. ويبرز الـــدوالر والنقد 
األجنبي في مختلف التعامالت والتداوالت 
النقدية واالقتصادية والتجارية في البالد، 
فــي ظــل واقــع غير معلن يؤكد عجز جميع 
األطراف املحلية والدولية واألممية، وشبه 

ــهـــذه األزمــــــات  االســـتـــســـالم فــــي الـــتـــصـــدي لـ
اإلنسانية الحادة، التي يرزح تحت وطأتها 

أكثر من ثلثي سكان البالد.
وشــــرح الــبــاحــث االقــتــصــادي عــصــام مقبل 
»العربي الجديد«، أن الرئيس الراحل علي  لـ
عبدالله صالح بشر اليمنين انتقاما منهم 
عقب ثورة 11 فبراير/ شباط »بالصوملة« 

فــي إشــــارة إلـــى وضــعــيــة الــصــومــال آنــــذاك، 
والـــتـــي كـــانـــت تــشــهــد حـــربـــا أهــلــيــة طــاحــنــة 
وصراعات تسببت في تدميرها وتجزئتها. 
وتابع: »ترافقت الحرب اليمنية مع التشتت 
الجغرافي والتجزئة وتعدد سلطات النفوذ 
في أكثر من منطقة«. وأضاف: »أيضا وصل 
هــذا الــصــراع إلــى مستوى االنــقــســام املالي 
واالقتصادي ونهب ثــروات ومــوارد البالد، 
ودخـــولـــه مــرحــلــة خــطــيــرة مــنــذ نــحــو ثالثة 
واملصرفية  النقدية  السوق  بانفالت  أشهر 
ووصــــول العملة واالقــتــصــاد الــوطــنــي إلــى 
حافة الهاوية«. وقال مقبل: »هذا سيناريو 
يشبه ما عاشه لبنان في ثمانينيات القرن 
املاضي على إثر حرب أهلية طاحنة ال يزال 
يــعــانــي مــن تبعاتها حــتــى اآلن، والــشــبــه ال 
يتوقف حصرًا على نظام الحكم واالنقسام 
السياسي والجغرافي والسكاني، بل يتركز 
كــذلــك فــي االنــكــشــاف االقــتــصــادي وانــهــيــار 
ــــدوالر كعملة تــــداول شبه  الــلــيــرة وبــــروز الـ
رســمــيــة فـــي الـــبـــالد عــبــر اعـــتـــمـــاد الـــدولـــرة 
ــــذي بــدأ  لــالقــتــصــاد، وهــــو نــفــس املــنــزلــق الـ

اليمن مالمسته بصورة واضحة منذ مطلع 
العام الحالي«.

قرارات وتوقعات
وسارعت الحكومة اليمنية إلى اإلعالن عن 
مجموعة قرارات صادرة عن البنك املركزي 
في عدن قالت إنها تهدف إلى معالجة حالة 
االنقسام في السوق االقتصادية، والتشوه 
الـــذي أحــدثــه اخــتــالف ســعــر صـــرف العملة 
ــــدة فــــي املــنــاطــق  ــــواحـ املــحــلــيــة مــــن الـــفـــئـــة الـ
الــواقــعــة تــحــت ســيــطــرة الــحــكــومــة املعترف 
الواقعة تحت  ااّلخــرى  بها دولًيا واملناطق 

نفوذ الحوثين.
ــرارات ضـــخ الــعــمــلــة املــحــلــيــة  ــ ــقـ ــ تــضــمــنــت الـ
مـــن فــئــة األلـــــف ريـــــال إلــــى الـــســـوق لتشمل 
الــتــداول بها  مناطق الــبــالد كــافــة، وتكثيف 
معامالت  في  استخدامها  تعزيز  ومعاودة 
ــراء الـــنـــقـــدي، وبــحــجــم تــعــامــل  ــشــ الــبــيــع والــ
ــراءات منظمة  ــ أكــبــر. إضــافــة إلـــى اتــخــاذ إجـ
لــخــفــض حــجــم املـــعـــروض الــنــقــدي وإبــقــاءه 
في املستويات املقبولة واملتوافقة كميا مع 
حاجة السوق لها، وذلك بناًء على الدراسات 
البنك،  في  املختصون  الخبراء  أعدها  التي 
لــلــحــد مـــن أيـــة آثــــار تــضــخــمــيــة، وانــعــكــاســه 
عموم  في  املحلية  عملتنا  قيمة  على  سلبا 
الـــســـوق الــيــمــنــيــة ومــخــتــلــف املـــنـــاطـــق. كما 
تضمنت القرارات إلزام البنوك ومؤسسات 
ــــالل فـــتـــرة قــريــبــة  الــتــحــويــل والـــصـــرافـــة وخـ
فــرض عموالت جزافية وغير  قادمة بوقف 
مختلف  بن  الداخلية  للتحويالت  واقعية 
السعري  التمييز  بــدواعــي  الــيــمــن،  مــنــاطــق 
بن فئات العملة املحلية الواحدة، وتهديد 
البنك  يقررها  مــشــددة  بعقوبات  املخالفن 

املركزي اليمني بهذا الشأن.

معضلة العرض النقدي
وشـــدد الخبير املــالــي واالقــتــصــادي الــبــارز 
ــي تـــصـــريـــح  ــ ــاخ فــ ــ ــمـ ــ ــد شـ ــ ــمـ ــ ــن أحـ ــمــ ــيــ ــي الــ ــ فــ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، عــلــى أهــمــيــة اتــخــاذ  لــــ
قرارات صحيحة ومناسبة غير عبثية كما 
كـــان يحصل ســابــقــا لــوقــف تــهــاوي العملة 
ــان الـــوقـــت  ــ ــقـــد حـ واالقــــتــــصــــاد الـــوطـــنـــي، »فـ
تساهم  الــتــي  الـــقـــرارات  وإلصـــــدار  للتنفيذ 
فــي ضبط إيــقــاع العملة على أســس علمية 
البنك  واستقاللية  بتحييد  تبدأ  مــدروســة 
املــركــزي الــيــمــنــي« عــلــى حــد تــعــبــيــره. ودعــا 
شماخ إلى ضــرورة وضع حد لعملية ضخ 
الــنــقــد الـــجـــديـــد والـــحـــد مـــن انـــتـــشـــار مــحــال 
ــتـــي تـــســـاهـــم بــشــكــل  وشــــركــــات الـــصـــرافـــة الـ
رئــيــس فــي تــأجــيــج أزمـــة الــصــرف وتــدهــور 

املصرفي  الخبير  قلل  املــقــابــل،  فــي  العملة. 
ــقــــرارات  حـــافـــظ طـــربـــوش مـــن قــيــمــة هــــذه الــ
واإلجراءات، إذ رأى أن عملية الضخ من الفئة 
الــنــقــديــة الــكــبــيــرة إلـــى األســــواق ســيــزيــد من 
وبالتالي  الوطنية  للعملة  النقدي  العرض 
املزيد من التدهور في قيمتها. واقترح في 
حديثه مــع »العربي الــجــديــد«، إيــقــاف ضخ 
العملة املطبوعة إلى السوق املحلية والعمل 
على تفعيل األنــشــطــة االقــتــصــاديــة وإعـــادة 
تصدير النفط والغاز وتوريد عائداتها إلى 
البنك املــركــزي، إلــى جــانــب جميع إيـــرادات 
الدولة من دون استثناء من ضرائب بجميع 
أنـــواعـــهـــا والــــرســــوم الــجــمــركــيــة وإيـــــــرادات 

املنافذ البرية والبحرية. اليمن في 
سيناريو لبناني

تستمر محاوالت وقف االنقسام النقدي واالقتصادي في اليمن سعيًا للسيطرة على االنهيار 
االقتصادي وتدهور سعر العملة المحلية. إال أن االتجاهات السائدة تقوم على دولرة االقتصاد، 

كما حصل إثر الحرب األهلية في لبنان، وزيادة المعروض النقدي
توحيد القرار النقدي

يسعى البنك املركزي اليمني إلى توحيد قراراته النقدية، ضمن محاوالت 
وضع حد لالنقسام الحاصل. وقال البنك إن كافة األوراق النقدية من 
قانون  إلــى  استنادًا  واملــتــداولــة  املــصــدرة  فئاتها  بجميع  الوطنية  العملة 
كوسيلة  قيمتها  حسب  ملزمة  قانونية  عملة  تعتبر  املــركــزي،  البنك 
على  وأكــد  اليمنية.  الجمهورية  في  الداخلية  التعامالت  في جميع  دفــع 
النقد، وفرض  الرقابة على نشاط سوق صرف  استمرار إجراءاته في 
 ألزمة تراجع قيمة العملة 

ً
االنضباط في أدائه. هذا اإلجراء ال يعتبر حال

الوطنية، ولكنه يشكل جزءًا هامًا ضمن حزمة إجراءات، إذ أوضح البنك 

أنه سيتخذها في إطار خطواته ملعالجة هذه األزمــة وإصــالح املنظومة 
املصرفية ومعالجة التشوه السعري لقيمة العملة وتحسني بيئة النشاط 
االقتصادي بشكل عام. وفي املقابل، يتزايد التشديد على السوق النقدية 
من حيث االلــتــزام بــقــرارات قد تساهم في تهدئة العملة املحلية ووقف 
انزالقها املــتــســارع. وفــي هــذا االتــجــاه، أصـــدرت جمعية صــرافــي عــدن، 
األربعاء املاضي، تعميمًا يطالب شركات الصرافة وشبكات التحويالت 
 يمنيًا، بعد أن 

ً
الــريــال السعودي عند 250 ريــاال بتثبيت سعر صــرف 

.
ً
وصل سعر صرفه في التعامالت إلى نحو 270 رياال

موظف في 
البنك المركزي 
في صنعاء 
)محمد 
حويس/ فرانس 
برس(

تونس ـ إيمان الحامدي

يمثل الــغــالء واحــــدًا مــن األســبــاب 
ــد مـــعـــانـــاة  ــ ــزيـ ــ ــــي تـ ــتـ ــ ــة الـ ــيــــســ ــرئــ الــ
ــا عــــجــــزت  ــ ــدمـ ــ ــعـ ــ ــــن، بـ ــيـ ــ ــسـ ــ ــونـ ــ ــتـ ــ الـ
الـــحـــكـــومـــات املــتــعــاقــبــة عـــن الــســيــطــرة عليه 
نتيجة تعاظم سلطة االحتكارات في مسالك 
الــتــوزيــع وتـــجـــارة الــجــمــلــة. وتــعــلــق شريحة 
قريبة  بانفراجة  آمـــااًل  املواطنن  مــن  واســعــة 
فــي األســعــار وتــراجــع مــعــدالت الــغــالء، فيما 
ترشيد  إعــادة   

ّ
أن اقتصاديون  خبراء  يعتبر 

األسواق يحتاج إلى معالجة جذرية ألسباب 
الـــتـــضـــخـــم الــــنــــاتــــج أســــاســــا عــــن صـــعـــوبـــات 

اقتصادية هيكلية. 
 
ّ
أن الــنــوري،  ورأى الخبير االقــتــصــادي خالد 
لــوبــيــات الــغــذاء فــي تــونــس اســتــمــدت قوتها 
خـــالل الــســنــوات املــاضــيــة مــن ضــعــف أجــهــزة 
الرقابة الحكومية وتفكك آليات التخزين التي 
الــبــالد منذ عــقــود. وأضــاف  كــانــت تعتمدها 
 
ّ
أن الــجــديــد«  »العربي  لـ فــي تصريح  الــنــوري 
انفراط عقد التحكم في السياسات الغذائية 
الذي كان تحت رقابة حكومية مشددة تسبب 

في تعاظم دور مسالك التوزيع املوازية التي 
ــا. وأمـــل  تــســيــطــر عــلــى تـــجـــارة الــجــمــلــة أيـــضـ
الــخــبــيــر االقـــتـــصـــادي فـــي أن تــتــمــكــن أجــهــزة 
الــرقــابــة إخــــراج مــخــزونــات مــهــمــة مــن املـــواد 
املحتكرين وضخها  مــخــازن  مــن  األســاســيــة 
 غـــيـــر كــــاٍف 

ّ
ــل ــظـ ــك يـ ــ  ذلـ

ّ
فــــي الــــســــوق، غـــيـــر أن

بحسب رأيه لكبح األسعار من دون املعالجة 
الــهــيــكــلــيــة املـــرتـــبـــطـــة بــضــعــف الــــقــــدرة عــلــى 
اإلنفاق التي يعاني منها التونسيون عموما. 
التضخم مرتفعة   مستويات 

ّ
تظل أن  وتوقع 

في تونس وأن تلقي بظاللها على األســواق 
املحدود  الدخل  ألصحاب  الشرائية  واملقدرة 
االقتصادي  النمو  هبوط  نتيجة  واملتوسط 
وارتفاع الديون األجنبية وضعف احتياطي 
العملة الصعبة وزيادة كلفة الغذاء، ال سيما 

القمح والزيوت النباتية والسكر.
ــــادرة عــــن املـــرصـــد  ــــصـ وكـــشـــفـــت الـــبـــيـــانـــات الـ
 طـــفـــرات الــــزيــــادة في 

ّ
الـــوطـــنـــي لــلــفــالحــة أن

أســعــار الــخــضــروات تــجــاوزت 50 فــي املــائــة 
في بعض األصــنــاف خــالل يونيو/ حزيران 
املاضي، إذ ارتفع سعر البطاطا 52 في املائة 
فاكهة  زاد سعر  كما  املــائــة،  فــي   15 والفلفل 
البطيخ 11 فــي املــائــة، وســمــك الــســرديــن 11 
في املائة. وبّينت األرقام الصادرة عن معهد 
 املــواد الغذائية زادت 

ّ
اإلحصاء الحكومي أن

خـــالل يــونــيــو 7.2 فــي املــائــة، بسبب ارتــفــاع 
الخضر بـ 13 في املائة وزيادة أثمان الزيوت 

الغذائية 16.5 في املائة، إلى جانب تسجيل 
الحليب ومشتقاته  املائة في  بـ 8 في  زيــادة 
و7.6 فــي املــائــة فــي األســمــاك و6.4 فــي املائة 

من اللحوم.
عــدد كبير مــن أصــحــاب الــدخــل املــحــدود في 
تــونــس مــحــرومــون منذ ســنــوات مــن اللحوم 
ــم يـــعـــد حــتــى  ــ ــي لـ ــتــ الــــحــــمــــراء واألســــــمــــــاك الــ
ملتوسطي الدخل القدرة على تحملها. وهبط 
الضأن والبقر من 15  معدل استهالك لحوم 
كيلوغراما سنويا قبل 10 سنوات إلى أقل من 

6 كيلوغرامات حاليا.
ــــرزت فـــي الـــســـنـــوات األخـــيـــرة الــعــديــد من  وبــ
ــركـــات املــجــتــمــعــيــة املـــطـــالـــبـــة بــتــأهــيــل  ــتـــحـ الـ
الـــقـــطـــاع الــــزراعــــي كــصــمــام لـــأمـــن الــغــذائــي 
فــي الــبــالد ووقــــف الــفــســاد واالحــتــكــار الــذي 
ينخر هـــذا الــقــطــاع. ومـــن أهـــم الـــدوافـــع لهذه 
الــتــحــركــات غـــيـــاب الـــرقـــابـــة مـــن قــبــل الـــدولـــة 
ونــقــص الـــدعـــم بــالــنــســبــة لــصــغــار املـــزارعـــن 
ــــالف مـــن قــبــل كــبــار  فـــي مــقــابــل احـــتـــكـــار األعــ
الــشــركــات املــســتــوردة وتفشي املــضــاربــة بن 

كبار املنتجن واملستوردين.
الــرئــيــس التونسي قيس ســعــّيــد، في  وحــّمــل 
لــقــاء جــمــعــه بــرئــيــس منظمة رجــــال األعــمــال 
الضغط  مسؤولية  املنظمة،  مــاجــول،  سمير 
عـــلـــى األســــعــــار ومـــســـاعـــدة املـــواطـــنـــن عــلــى 
تجاوز املرحلة الصعبة التي تمّر بها البالد.

التونسين  حماية  املدنية  املنظمات  وتضع 
ــدارة املـــطـــالـــب املــحــمــولــة  ــ ــ مــــن الــــغــــالء فــــي صـ
باسم  املتحدث  وقــال  ملعالجتها.  إلــى سعّيد 
واالجتماعية  االقــتــصــاديــة  الــحــقــوق  منتدى 
 مكافحة 

ّ
)منظمة مدنية( رمضان بن عمر، إن

الــغــالء ال تــحــتــاج إلـــى إعــــالن نـــوايـــا، بــل إلــى 
العميقة  األسباب  تعالج  سياسات حكومية 
ــرك فيها 

ُ
لأزمة التي امتدت على سنوات وت

املواطنون ملصيرهم في مجابهة املضاربن. 

طرابلس ـ أحمد الخميسي

ــع الــشــركــة  ــاقـــدت شـــركـــة هـــاتـــف لــيــبــيــا مــ ــعـ تـ
األلياف  شبكة  لتحديث  »إنفنيرا«  األميركية 
ــتـــطـــويـــر الــبــنــيــة  ــة لــــالتــــصــــاالت، ولـ ــبـــصـــريـ الـ
التحتية، وخــلــق فـــرص عــمــل فــي الــعــديــد من 
القطاعات املرتبطة، بما في ذلك الطاقة والبناء 

والخدمات املالية وتشجيع االستثمار.
وقــــــال رئـــيـــس شـــركـــة هـــاتـــف لـــيـــبـــيـــا، مــحــمــد 
 
ّ
لـ »العربي الجديد«، إن بالرأس، في تصريح 
الــتــعــاقــد خــطــوة أولـــى نــحــو الــتــحــول الرقمي 
في مختلف أنحاء البالد، إذ سيطاول تطوير 
الــشــبــكــة 200 مــديــنــة عــبــر الــكــوابــل األرضــيــة 
والــبــحــريــة، فــي مـــدة زمــنــيــة تــنــاهــز 18 شــهــرًا. 
 املــنــظــومــة ســـوف تكون 

ّ
وأوضــــح بـــالـــرأس أن

مــتــكــامــلــة لـــتـــوفـــيـــر الــــخــــدمــــات املــعــلــومــاتــيــة 
ــذ الـــحـــدوديـــة  ــافـ ــنـ لـــلـــمـــصـــارف الـــتـــجـــاريـــة واملـ
ــع  ــن الـــقـــطـــاعـــات، وذلــــــك عـــبـــر أربــ وغـــيـــرهـــا مــ
الساحل  مــدن  عبر  البداية  مــراحــل، وستكون 
الليبي، باإلضافة إلى املساهمة في استكمال 
مخططات الجيل الرابع من االتصاالت، والبدء 
في مخطط الجيل الخامس عبر سعات كبرى.

الهادي،  بكر  أبــو  االقتصادي  املحلل  واعتبر 
 قطاع 

ّ
ها خطوة في االتجاه الصحيح، وأن

ّ
أن

 بنسبة 3 في 
ّ

االتــصــاالت ال يساهم حاليا إال
املائة من الناتج املحلي اإلجمالي. ولفت إلى 
آفــاقــا  يفتح  املــعــلــومــاتــيــة  الشبكة  تــطــويــر   

ّ
أن

جديدة لالستثمار. وفي حديثه مع »العربي 
 توقيع عقد مع شركة 

ّ
الجديد«، أكد الهادي، أن

أجــنــبــيــة يــعــطــي مــــؤشــــرات جـــيـــدة لــلــشــركــات 
األجنبية للمساهمة في برامج إعادة اإلعمار 

أو القيام باستكمال مشاريعها املتوقفة.
 
ّ
أن الـــقـــاضـــي  الــتــقــنــي مــحــمــد  الـــبـــاحـــث  ورأى 
تطوير البنية التحتية لقطاع االتصاالت في 
ليبيا، يساهم بشكل كبير في تطوير مختلف 
الــقــطــاعــات الــحــكــومــيــة والــخــاصــة وتحسن 

الـــجـــودة فــي الــخــدمــة، وهــــذه خــطــوة تــأخــرت 
 الخطة 

ّ
كــثــيــرًا. وقـــال لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إن

تكمن في ربط ليبيا كحلقة وصل بن االتحاد 
األوروبي وأفريقيا، وهي خطوة تسهم بشكل 
كبير في نقل التقنية وتوفير فرص العمل في 

السوق املحلية.
ــلــــن مــــصــــرف لــيــبــيــا  ــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، أعــ وعــ
املركزي، عن إطالق مجموعة من املشروعات 
التي تعنى بالتحول الرقمي وسالمة النظام 
املصرفي واالستدامة املالية والحوكمة وبناء 
القدرات. كما أكدت الهيئة العامة للمعلومات، 
»في  مشاريع  تسعة  تنفيذ  على  تعكف  ها 

ّ
أن

ســبــيــل الــنــهــوض بــقــطــاع املــعــلــومــات كقطاع 
ــي بــنــاء  حـــيـــوي يـــدعـــم رؤيــــــة دولــــــة لــيــبــيــا فــ

اقتصاد قائم على املعرفة«.
االتصاالت  شركات  جميع  الحكومة  وتمتلك 
بعضها  تشغل  فيما  والــالســلــكــيــة،  السلكية 
شركات أجنبية كشركة »هــواوي، زد تي أي« 
الصينية املؤسسة لشبكة »ليبيانا« للهاتف 
املحمول، والشركة الليبية للبريد واالتصاالت 
وتقنية املعلومات الحكومية، ويبلغ إجمالي 

أصولها 20 مليار دوالر أميركي.

القاهرة ـ عبداهلل عبده

تــبــاشــر وزارة الــكــهــربــاء املــصــريــة، بـــدءًا من 
ــد، تحصيل فــواتــيــر االســتــهــالك  الــيــوم األحــ
ــتـــي تــصــل  املـــنـــزلـــي بـــاألســـعـــار الـــجـــديـــدة الـ
نسبة ارتــفــاعــهــا إلـــى حــوالــي 13 فــي املــائــة. 
ــار أو  ــعـ وكــــان مـــن املــفــتــرض تــخــفــيــض األسـ
على األقــل تثبيتها، نتيجة وفــرة في الغاز 
املـــحـــلـــي الـــــــالزم لــتــشــغــيــل مـــحـــطـــات تــولــيــد 
الطاقة، والــذي أدى إلــى تحقيق فائض عن 

االستهالك يقدر بـ 20 غيغاوات.
وأوضـــــح الــخــبــيــر االقـــتـــصـــادي عــبــد الــنــبــي 
هناك   

ّ
أن الــجــديــد«،  »العربي  لـ املطلب،  عبد 

الــطــاقــة الكهربائية  إنــتــاج   وفــــرًا كــبــيــرًا فــي 
املصرية في الوقت  الحالي. وطبقا للمصادر 
 اإلنــتــاج يــصــل إلـــى  نــحــو   55 

ّ
ــإن  الــرســمــيــة، فـ

غــيــغــاوات، فــي حــن يبلغ االســتــهــالك نحو 
 هناك فائضا 

ّ
35 غيغاوات.  وبذلك  يتضح أن

غير مستغل يقدر بنحو 20 غيغاوات )36.6 
في املائة(. 

ــي حــــــال تـــصـــديـــر هـــذا  ــ ــــــــه فـ
ّ
وأشـــــــــار إلــــــى أن

لكن  التكلفة  االستثمارية،  ستقل  الفائض 
 الشركات 

ّ
لن ينعكس ذلك على األسعار، ألن

والغاز  واملياه  الكهرباء  وتــوزع  التي  تنتج 
وغــيــرهــا  مــن الــخــدمــات  االســتــراتــيــجــيــة هي 

شــركــات احــتــكــاريــة، تــضــع  ســعــر  خدماتها 
 الــنــظــر عـــن الــتــكــالــيــف.  

ّ
كــمــا تـــريـــد، بـــغـــض

وأكـــد أحـــد مــســتــشــاري الــحــكــومــة املــصــريــة، 
هناك   

ّ
أن الجديد«،  »العربي  مع  في حديث 

عن  الكهربائية  الطاقة  فــي  فائضا  بالفعل 
تطوير  نظام  إلــى  داعيا  االستهالك،  حاجة 
الشبكة الحالي الستيعاب الطاقة املتجددة 
ــن طــــريــــق  الـــشـــبـــكـــات الــــذكــــيــــة، وهــــــو مــا  ــ عـ

وأشــار  املنظومة.   استقرار  على  سينعكس 
 ارتــفــاع األســعــار يــرجــع  إلــى ارتــفــاع 

ّ
إلــى أن

تكلفة الكيلووات، نظرًا للتكلفة الرأسمالية 
ــديـــدة )ســيــمــنــز(   املــرتــفــعــة  لــلــمــحــطــات الـــجـ
ــة قبل  والــتــي تــم إنــشــاؤهــا بــقــروض  دوالريــ

 التعويم. 
مــن جــانــبــه، أعــلــن املــتــحــدث الــرســمــي باسم 
 مصر تنتج 

ّ
 وزارة الكهرباء، أيمن حمزة، أن

حاليا حوالي 60 ألف ميغاوات، منها 25 في 
املــائــة زيـــادة عــن حــاجــة االســتــهــالك.  وأشــار 
ه منذ نهاية 2014 حتى نهاية   2019، 

ّ
إلى أن

جــرت  إضــافــة أكــثــر مــن 28 غــيــغــاوات، الفتا 
 مجمع بنبان  للطاقة  الشمسية ينتج 

ّ
إلى أن

13 ضعفا عن قدرة السّد العالي. 
وأظهرت بيانات صادرة عن املركز املصري 
لــلــفــكــر والـــــدراســـــات  االســتــراتــيــجــيــة )غــيــر 
 تكلفة اإلنتاج ستظل أعلى من 

ّ
حكومي( أن

سعر بيع  الكهرباء للمواطن، على الرغم من 
االكتشافات الغازية الكبيرة والتي  ساهمت 
فــي تقليل كلفة اإلنــتــاج. وأشـــار املــركــز إلى 
 الدولة وفقا للتسعير الجديد في 2021، 

ّ
أن

الــفــاتــورة،  مــن تكلفة  املــائــة  فــي   تتحمل 60 
 ويتحمل املــواطــن 40 فــي املــائــة، وأكـــد على 
ــادة  الــشــريــحــة  ــ  مـــع زيـ

ّ
 نــســبــة الـــدعـــم تــقــل

ّ
أن

االستهالكية. 

الغالء 
يعّم تونس

محطة إلنتاج الطاقة في مصر )خالد دسوقي/ 
فرانس برس(

تطويرات تطاول البنية التحتية لالتصاالت

زيادة فاتورة الكهرباء  رغم وفرة الغاز

المطالب بخفض األسعار
ال تكفي لكبح التضخم

يواجه التونسيون 
ارتفاعًا كبيرًا في األسعار 

بالتزامن مع تضاؤل 
قدرتهم الشرائية، وتتزايد 

الدعوات إلى معالجة 
جذور المشكلة ووقف 

االحتكارات

ليبيا اقتصاد الناس

مصر

تأكيدات على أّن أسباب 
األزمة ترتبط بخلل بنيوي 

في االقتصاد

تحديث شبكة األلياف 
البصرية لالتصاالت في 

200 مدينة

وأكد بن عمر في تصريح لـ »العربي الجديد« 
لأمن  بديلة  استراتيجيات  وضــع  ضـــرورة 
والعاملي  املحلي  التوجه  مــع  تقطع  الغذائي 
التجارة  الــذي يتميز بهيمنة منطق  الحالي 
الــدولــيــة والــقــيــمــة الــتــبــادلــيــة املــعــتــمــدة على 
الــتــســلــيــع وهــيــمــنــة الـــشـــركـــات الــكــبــرى على 
الربح  الغذائي بغاية تحقيق  اإلنتاج  أدوات 
 الـــدعـــوة التي 

ّ
األقـــصـــى. واعــتــبــر بــن عــمــر أن

األســعــار  لخفض  للتجار  سعّيد  بها  تــوجــه 
نتائجها   

ّ
أن غــيــر  اســتــجــابــة،  تــجــد  أن  يمكن 

، مــشــددًا 
ً
ســتــكــون ظــرفــيــة ولـــن تــمــتــد طـــويـــال

ــرب  ــ ــلــــة وضــ ــر املــــشــــكــ ــ ــوهـ ــ ــى مــــعــــالــــجــــة جـ ــلــ عــ
مــنــظــومــات االحــتــكــار ومــراجــعــة مــنــظــومــات 
 الحلول الجوهرية تتطلب 

ّ
التوزيع. وقال إن

دور  وتقليص  االحــتــكــار،  منظومات  تفكيك 
الــزراعــيــة،  السياسات  ومــراجــعــة  املحتكرين، 

وتحقيق السيادة الغذائية للبالد.
 التبعية الغذائية 

ّ
وتؤكد األرقام الرسمية أن

ــال الـــحـــبـــوب )املـــصـــدر  لــلــتــونــســيــن فــــي مـــجـ
األساسي لغذاء التونسين( أصبحت عالية 

جدًا، إذ تشير البيانات في الفترة املمتدة ما 
بن 2008 و2018 إلى زيادة بأكثر من 57 في 
املــائــة مــن الــحــاجــيــات االســتــهــالكــيــة املــــوردة 
الحبوب  قطاع  إهمال  وتسبب  الحبوب.  من 
بــمــعــضــلــة كــبــيــرة تـــهـــدد غـــــذاء الــتــونــســيــن، 
نتيجة احــتــكــار الــبــذور واألدويــــة واملــبــيــدات 
ــــدد مـــحـــدد مــن  الــــالزمــــة لـــلـــزراعـــة مــــن قـــبـــل عـ
الـــشـــركـــات الـــتـــي تــســيــطــر عــلــى كـــل األنــشــطــة 
الترويج  إلــى  اإلنــتــاج  بالحبوب من  املتعلقة 

والتصدير.

األسعار تضغط على 
القدرة الشرائية )فتحي 
بلعيد/ فرانس برس(

Sunday 1 August 2021 Sunday 1 August 2021
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»فولكسفاغن« تنافس »تويوتا هيلوكس«

يترقب عشاق سيارات الدفع الرباعي النموذج األحدث من مركبات »أماروك« 
Amarok من »فولكسفاغن« التي يتوقع أن تكون أقوى منافس لسيارة »تويوتا 
شركة  مع  تتعاون  األملانية  فالصانعة  اليابانية.    Toyota Hilux هيلوكس« 
واكينشو« Walkinshaw إلنتاج سيارة »بيك آب« معدلة عن سيارات »أماروك« 
تمتاز بقدرات عالية على اجتياز أصعب الطرقات، عبر تزويدها بعجالت كبيرة 
تعليق خاصة، فضال عن ممتصات  أنظمة  وعلى  الوعرة،  للطرق  مخصصة 
وكشافات مجهزة  وخلفية  أمامية  باملعدن، ومصابيح  مدعمة  قوية  صدمات 

.LED »بتقنيات »ليد

»كيا سيراتو« تغزو األسواق

أعلنت »كيا« الكورية الجنوبية أن سيارة »سيراتو« Cerato بتصميمها الجديد 
ستصل إلى األسواق العاملية قريبا، وهي تتميز عن نموذجها السابق بتصميم 
أصبح شبك  إذ  األمــامــيــة،  الواجهة  ناحية شكل  مــن  كليا، وخصوصا  جديد 
غطاء املبرد فيها أضيق وأصغر مع مصابيح أكبر، كما تغير شكل الفتحات 
الهوائية على الواجهة، أما املصابيح فجهزت بخطوط إضاءة مميزة جدا وأحدث 
تقنيات »ليد« لتوفير إنارة ممتازة. وداخليا أصبحت هذه املركبة أكثر عصرية 
وتطورا، إذ جهزت واجهة القيادة فيها بشاشة ملسية متطورة بمقاس 10.25 
إلكترونية.  عـــدادات  كلوحة  تعمل  السائق  قبالة  إلــى شاشة  إضافة  بــوصــات، 
مع  االتصال السلكيا  قــادرة على  ملتيميديا متطورة  بأنظمة  أيضا  وجهزت 

الهواتف واألجهزة الذكية، وأنظمة صوت بمكبرات عالية األداء.

استدعاء »هوندا« لخلل مضخة الوقود

التجارة السعودية 5256 سيارة »هوندا« من موديالت مختلفة  استدعت وزارة 
صنع عامي 2019 و2020، لوجود خلل في مضخة الوقود قد يؤدي إلى توقف 
املحرك أثناء القيادة، بما يزيد خطر وقوع حادث، وأشــارت الــوزارة إلى ضرورة 
التأكد من شمول الرقم التسلسلي للسيارة، داعية مالكي السيارات إلى ضرورة 

التواصل مع »شركة عبدالله هاشم املحدودة« الستبدال مضخة الوقود مجانا.

نيويورك ـ العربي الجديد

الصغيرة  والسيارات  منذ سنوات 
واملـــــــــدمـــــــــجـــــــــة )بـــــــــــــن الـــــصـــــغـــــيـــــرة 
األميركي(  بالتعريف  واملتوسطة 
الــعــالــم، ال سيما من  تشهد طلبا كبيرا حــول 
الـــشـــركـــات والــــعــــائــــات الـــصـــغـــيـــرة واألفــــــــراد، 
نــظــرا لــقــدرتــهــا الــعــالــيــة عــلــى تــوفــيــر الــوقــود 
ــــص قــطــع غــيــارهــا وتــكــالــيــف صيانتها  وُرخـ

ـــعـــد مـــتـــواضـــعـــة قـــيـــاســـا بـــالـــســـيـــارات 
ُ
الـــتـــي ت

دفع  مــا  والــريــاضــيــة. وهـــذا  والفخمة  الكبيرة 
األفضل  تقديم  على  التنافس  إلــى  بالشركات 
عبر تزويد مركباتها بالتكنولوجيا الحديثة 
ووسائل الراحة في القيادة والركوب وتخزين 

األغراض.
أفضل 10 ســيــارات من هــذه الفئة أجــرى لها 
املــتــخــصــص   CarMax ــاكــــس«  ــارمــ »كــ مـــوقـــع 
ــــى بـــيـــانـــات مــبــيــعــات  تــصــنــيــفــا، اســـتـــنـــادا إلـ

جــمــعــهــا فـــي الــفــتــرة بـــن 1 أكــتــوبــر/تــشــريــن 
وكـــان  املــنــصــرمــن،  مـــــــــارس/آذار  و31  األول 
الفتا احتال املنتجات اليابانية صدارة هذا 

التصنيف.
1 - »هــونــدا ســيــفــيــك«: تــقــدم عـــددا كــبــيــرا من 
الــخــيــارات مــع 3 أنــمــاط وقــائــمــة طــويــلــة من 
األداء هما  عــالــيــي  ونـــمـــوذجـــن  ــكـــورات  الـــديـ
»سيفيك سي« والنوع »آر« لألعوام بن 2017 

و2019.
ــرا«: فــســيــحــة ومــريــحــة  ــتـ ــنـ ــيـ 2 - »نـــيـــســـان سـ
عد 

ُ
وتتميز برحلة سريعة االستجابة، وهي ت

إضافة رائعة باستخدام محرك 1.8 لتر رباعي 
األسطوانات ينتج 124 حصانا وعــزم دوران 
125 رطل قدم، وحظيت مودياتها بن 2017 

و2019 بتقدير »وكالة حماية البيئة«.
3 - »تــويــوتــا كـــــوروال«: ســيــدان صــغــيــرة ذات 
مقصورة رحبة مصممة للتعامل مع رحاتك 
الــيــومــيــة والـــخـــاصـــة. وبـــاملـــســـاحـــة الــواســعــة 
املــخــصــصــة لـــألرجـــل فـــي املــقــعــد الــخــلــفــي في 
طرازات 2017-2019، ال يشعر الركاب بالضيق 

في داخلها.
4 - »شيفروليه كروز«: تتوافر موديات 2017-

2019 في 5 فئات، وتتمتع بالعديد من ميزات 
االتصال، بما في ذلك تكامل Apple CarPlay و

Android Auto في جميع مودياتها.
5 - »فولكسفاغن جيتا«: تبدأ طــرازات 2017-
2019 بمحرك رباعي األسطوانات بسعة 1.4 
مــع 40 ميا في  مــزود بشاحن توربيني  لتر 

الغالون ونالت تقدير »وكالة حماية البيئة«.
6 - »فورد فوكس«: تأتي موديات 2018-2017 
بشكل قياسي مع محرك رباعي األسطوانات 
سعة 2.0 لتر ونــاقــل حــركــة أوتــومــاتــيــكــي، أو 
مــحــرك اخــتــيــاري ربــاعــي األســـطـــوانـــات سعة 
1.0 لتر مزود بشاحن توربيني، والذي ينقلك 
40 ميا بغالون واحد ونالت بدورها تقديرا 

بيئيا.
7 - »مــــــــازدا3«: مــتــوافــرة كــســيــارة ســـيـــدان أو 
 2018-2017 ــــوديـــــات  مـ ــي  ــأتــ وتــ ــاك،  ــبـ ــاتـــشـ هـ
األساسية بمحرك 2.0 لتر رباعي األسطوانات 
بقوة 155 حصانا وعزم دوران 150 رطل قدم. 
 Grand أو   Touring طـــرازات  اختيار  ويمنحك 

بقوة  األســـطـــوانـــات  ربــاعــي  مــحــركــا   Touring
طاقة  على  للحصول  لتر  و2.5  حصانا   184

إضافية.
الخلفي  مقعدها  يوفر  فــيــرســا«:  »نيسان   -  8
مساحة 37 بوصة في موديات 2019-2017، 

ــك مــســافــة 34 
ّ
وتــســتــهــلــك غــالــونــا واحــــدا لــتــقــل

ميا وحظيت بتقدير بيئي.
كسيارة سيدان  تتوافر  فييستا«:  »فـــورد   -  9
ــــي ســــيــــارة صـــغـــيـــرة تــقــدم  أو هـــاتـــشـــبـــاك، وهـ
ــوة. تــبــدأ  ــقــ ــارات تـــولـــيـــد الــ ــيــ مــجــمــوعــة مــــن خــ
موديات 2017-2019 بمحرك 1.6 لتر رباعي 
دوران  وعــزم  120 حصانا  يولد  األسطوانات 

يبلغ 112 رطل قدم.
إذا كنت تبحث عن  إمــبــريــزا«:  10- »ســوبــارو 
ســيــارة ســيــدان صــغــيــرة أو هــاتــشــبــاك مـــزودة 
بنظام دفع رباعي قياسي، فإن إمبريزا توفر 

قوة دفع رائعة في الطقس الرطب.

أفضل 10 سيارات صغيرة ومدمجة لعام 2021
نيسان سينترا« حلت في المرتبة الثانية بعد »سيفيك« )Getty(هوندا سيفيك« تقدمت كل خيارات تصنيف »كارماكس«

)Getty( تويوتا كوروال« و»شيفروليه كروز« في المركزين الثالث والرابع

داخلية »مرسيدس- بنز إس580 4 ماتيك« بين األفخم عالميًا )الشركة(

الصدارة يابانية 
لشركات »هوندا« 

و»نيسان« و»تويوتا«

تشمل المجموعة 
مرسيدس ورولز 

والمبورغيني 
وكونيغسيغ وفولفو

برلين ـ العربي الجديد

عد املقاعد أساس الراحة في قيادة السيارات 
ُ
ت

وخصوصا الفخمة منها، وفي السياق، يمكن 
عـــرض أكــثــرهــا شــهــرة، »مــرســيــدس« و»رولــــز 
رويــــــس« و»المـــبـــورغـــيـــنـــي« و»كــونــيــغــســيــغ« 
و»فـــولـــفـــو«، اســتــنــادا إلـــى تــقــريــر متخصص 
ــة األمـــيـــركـــيـــة  ــاديــ ــتــــصــ أوردتــــــــــه الـــشـــبـــكـــة االقــ

»بلومبيرغ«. 
بــنــز S580« مــوديــل 2021:  - »مــرســيــدس-   1
والــرأس  116300 دوالر،  ينطلق سعرها من 
املــيــكــانــيــكــي لــلــمــقــاعــد الـــجـــديـــدة بــــات أقـــرب 
ــان عــلــيــه فـــي الــســنــوات  ــى الــســطــح مــمــا كــ إلــ
الــســابــقــة، بــمــا يــســمــح بــمــامــســة أفــضــل من 
بــرامــج الــتــدلــيــك الــعــشــرة فــي الــســيــارة التي 
العالم  بــأول سلسلة إنتاج في  تتميز أيضا 
من الوسادة الهوائية للمقاعد الخلفية. أما 
الجلود املبطنة في الفئة S الجديدة فناعمة 

وأنيقة وأشبه بحقيبة اليد الراقية.

فــانــتــوم تيمبوس« موديل  2 - »رولــــز رويـــس 
2022: يبدأ سعرها من 500000 دوالر على طول 
كل بــاب، تنطلق أضــواء األلياف الضوئية من 
ثقوب صغيرة لتشكيل أنماط ملتوية دوامية 
تتكامل أســقــف »رولــــز رويــــس« الــشــهــيــرة. في 
مساند  الخلفي  الجزء  يوفر  العجات،  قاعدة 
ــد مـــن الــجــلــد املــــدبــــوغ، وجميع  ــائـ أقـــــدام ووسـ

مقاعدها األربعة مزودة بخيار التدليك.
أفــيــنــتــادور SVJ« مــوديــل  3 - »المــبــورغــيــنــي 
دوالر،   517700 مــــن  ــبــــدأ  يــ ــا  ــعـــرهـ سـ  :2021

ــــو مـــســـتـــوحـــاة مــن  ومـــقـــاعـــدهـــا عـــلـــى شـــكـــل دلـ
الطائرات املقاتلة، مبطنة بإحكام مع جوانب 
طويلة إلبقاء السائق في مكانه أثناء السباق 
حول املنعطفات. وتعانق خطوطها الصارمة 
منتبها  جامدا  يبقيه  بما  والكتفن،  الوركن 
ــه ومــرفــقــيــه  ــ مـــن دون مــنــعــه مـــن تــحــريــك رأسـ
ــيــــه. واملــقــاعــد مــغــطــاة بــجــلــد الــكــانــتــارا  وذراعــ
والــجــلــد املـــدبـــوغ، وهـــي مــتــوافــقــة مـــع أحــزمــة 

السباق ذات الخمس نقاط.
 :2021 مــــوديــــل  جـــيـــمـــيـــرا«  »كــونــيــغــســيــغ   -  4
من  ينطلق سعرها  خــارقــة  كهربائية  ســيــارة 
الخلفية  املقاعد  ضبط  تــم  دوالر،  مليون   1.7
رؤية  املقدمة لضمان خطوط  من  قليا  أعلى 
واضـــحـــة ومــســاحــة قـــصـــوى. وتـــلـــك األمــامــيــة 
قابلة للتعديل كهربائيا في 4 اتجاهات، وثمة 
مــســاحــة كــافــيــة الســتــيــعــاب 4 بــالــغــن بشكل 
مريح، إضافة إلى حقائب اليد. واملقاعد على 
شــكــل دلــــو مــصــنــوعــة مـــن إســفــنــج »مــيــمــوري 
ــيـــر دعــــــم مـــثـــالـــي بـــطـــول  ــتـــوفـ فــــــــوم« مــــدمــــج لـ
من  خالية  واملقصورة  كاما.  الفقري  العمود 
العوائق للركاب في األمام والخلف. وتتحمل 
حـــامـــات األكـــــــواب الــثــمــانــي درجــــــات حــــرارة 
ــضــاف إلـــى وســائــل 

ُ
ســاخــنــة وبـــــاردة، بينما ت

األمامية  املعلومات والترفيه  الراحة شاشات 
والخلفية، وأجهزة الشحن الاسلكية، وأربعة 

مصابيح للقراءة.
يبدأ سعرها  فولفو XC90 موديل 2021:   -  5
من 49695 دوالرا، وبفضل إطاراتها الفوالذية 
القوى  عالية الجودة، يمكن لكل مقعد تقليل 
ولديهم  الــركــاب،  على  الثلث  بمقدار  الرأسية 
فـــي الــصــفــن الــثــانــي والـــثـــالـــث ســتــائــر واقــيــة 
إلى  إضافة  السقف،  في  مدمجة  للنفخ  قابلة 
السائق،  للركبة على جــانــب  هــوائــيــة  ــادة  وسـ
وثــمــة خــيــار لــلــتــدلــيــك فـــي 10 نـــقـــاط. ولــطــاملــا 
كــانــت »فــولــفــو« رائــــدة فــي تــقــنــيــات الــجــلــوس 
املستدامة وغير الجلدية، إذ تستخدم مزيجا 
الحقيقي  الــصــوف  مــن  بها مصنوعا  خــاصــا 

عاد تدويره.
ُ
والبوليستر امل
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الظاهرة؟ في حين  الذي يجرم قانونه  األردن  الواسطة في  تنتشر  الجديد« عن سؤال لماذا   يجيب تحقيق »العربي 
بسبب  العقاب  من  اإلفالت  ليستمر  القضاء،  إلى  النزاهة  هيئة  أحالتها  واحدة  قضية  سوى  محاكمه  تشهد   لم 

 غموض النص التشريعي

غموض النص القانوني 
يسهل اإلفالت من العقاب

الواسطة 
في األردن

عّمان ـ هبة أبوطه

ــام ســابــق ملؤسسة  تــمــكــن مــديــر عـ
املهني األردنية )تحتفظ  التدريب 
الــــجــــريــــدة بــــاســــمــــه(، مـــــن تــعــيــن 
أبــنــائــه الــثــاثــة فـــي جــهــات مــرتــبــطــة بــــوزارة 
الــعــمــل والــتــي كــانــت املــؤســســة تتبعها، عبر 
الــــواســــطــــة، وتــــبــــن أن املـــشـــتـــكـــى عـــلـــيـــه قــبــل 
املدير في  ابنة  إليه لتعين  املقدمة  الوساطة 
صندوق التشغيل والتدريب والتعليم املهني 
والــتــقــنــي دون اإلعــــــان عـــن وظــيــفــة شــاغــرة 
والتنافس على نيلها، وهو ما اعتبره ديوان 
الخدمة املدنية مخالفا للقوانن، لكن عوضا 
عــن إنــهــاء خدماتها جــرى نقلها إلــى وظيفة 
أخــــرى فــي وحــــدة مــتــابــعــة وتــقــيــيــم املــشــاريــع 
فــي 15 يــولــيــو/تــمــوز 2015، بحسب مــا جــاء 
رقــم  الــجــزائــيــة  الصلحية  القضية  أوراق  فــي 
2019/4829، واملنشورة على موقع قسطاس 
)منصة قانونية تنشر التشريعات واألحكام 

قضائية(.
الوظيفة  اســتــثــمــار  تهمتا  لــلــمــديــر  ـــهـــت  وُوجِّ
والــتــدخــل فــي قــبــول الــواســطــة واملــحــســوبــيــة، 
واتــهــم مــن ســاعــده وقــبــل الــوســاطــة، بــإســاءة 
الواسطة  قــبــول  وجنحة  السلطة،  استعمال 
غرب  جــزاء  صلح  محكمة  لكن  واملحسوبية، 
عمان قــررت عــدم مسؤولية املــديــر عــن التهم 
ــه، وعــلــلــت قــــرارهــــا بــتــبــرئــة من  ــيـ املـــوجـــهـــة إلـ
ــأن الــنــتــيــجــة الــتــي  ــ ســــاعــــده مــــن الــتــهــمــتــن بـ
توصلت إليها لم تزن البينة وزنا دقيقا، كون 
الزماني  النطاق  عــن  يخرج  لــه  املسند  الفعل 

للنص التجريمي.

القضية  في  التجريم  يقع  لم  لماذا 
السابقة؟

يـــبـــدي املــحــقــق الـــســـابـــق فـــي هــيــئــة مــكــافــحــة 
الرقاد، والــذي سبق  الفساد، املحامي مشعل 
الشرطي،  العام والقضاء  األمــن  العمل في  له 
قـــرار املحكمة بــعــدم مسؤولية  انــدهــاشــه مــن 
»أن  موضحا  السابقة،  القضية  في  املتهمن 
قانون  كــان  عندما  ارتكبت  الواسطة  جريمة 
هــيــئــة مــكــافــحــة الــفــســاد رقــــم 62 لـــعـــام 2006 

محكمة صلح جـــزاء عــمــان، أدانـــت فــي الــرابــع 
عــشــر مــن أكــتــوبــر/تــشــريــن األول عـــام 2018، 
طبيبا متخصصا بجراحة العظام واملفاصل 
استنادا  واملحسوبية،  الواسطة  قبول  بجرم 
الـــنـــزاهـــة  ــــون  ــانـ ــ قـ ــن  ــ مـ املـــــــــادة 23/أ  ــام  ــ ــكـ ــ ألحـ
ومــكــافــحــة الــفــســاد بــداللــة املــــادة 16 مــن ذات 
الــقــانــون واملـــواد 2 و3و4 مــن قــانــون الجرائم 
االقــتــصــاديــة، وعــاقــبــتــه بــغــرامــة قـــدرهـــا 700 
أمــيــركــيــا( ودفــــع رســوم  )987 دوالرا  ديـــنـــارا 

التقاضي.
واســتــغــل املــــدان صــلــة قــرابــة مــع وزيـــر صحة 
ســـابـــق )تــحــتــفــظ الـــجـــريـــدة بـــاســـمـــه( لــلــتــقــدم 
المتحان بعد استنفاذه فرصا سابقة، ووجه 
الكتاب رقم تطوير/ إقامة/2358، في  الوزير 
24 مــــارس/آذار 2014، إلــى أمــن عــام الـــوزارة 
الــوقــت، للسماح لطبيب متخصص  فــي ذلــك 
فــي جــراحــة الــعــظــام واملــفــاصــل كـــان قــد تقدم 
المـــتـــحـــان الــتــقــيــيــم الـــســـنـــوي لــســنــة اإلقـــامـــة 
الثالثة في دورة ديسمبر/كانون األول 2012، 
ورسب ثم تقدم لامتحان في دورة ديسمبر 
تــعــلــيــمــات  عــلــيــه  فــانــطــبــقــت  2013 ورســـــــب، 
الفصل مــن اإلقــامــة، لكنه تــقــدم بطلب إعــادة 
ــر الـــصـــحـــة لـــلـــمـــرة الــثــالــثــة،  االمـــتـــحـــان لــــوزيــ
الــــشــــؤون  إدارة  مــــديــــرة  مــــن  ــر  ــ ــــوزيـ الـ فـــطـــلـــب 
اإلداريـــة أن تقوم بــدراســة حــول إمكانية ذلك 
وردت بعبارة )املفصولن يسمح لهم بإعادة 
االخــتــصــاص بــعــد 6 أشــهــر(، رغـــم ذلـــك سمح 
االمتحان، وعند علم  بإعادة  للطبيب  الوزير 
املــشــتــكــي املـــذكـــور اســمــه فــي الــقــضــيــة وبقية 
األطـــبـــاء الـــذيـــن لـــم يــحــالــفــهــم الـــحـــظ تــقــدمــوا 
بطلب إعادة االمتحان لوزير الصحة، إال أنهم 
قوبلوا بالرفض وجرت املاحقة، وعقب إدانة 
الــنــزاهــة ومكافحة  عــام  مــدعــي  الطبيب طلب 
الفساد اإلذن بماحقة وزير الصحة السابق 

بتهمة الواسطة واملحسوبية.
أحالتها  الــتــي  الــوحــيــدة  تعد  القضية  وهـــذه 
القضاء  إلــى  الفساد  ومكافحة  النزاهة  هيئة 
الــواســطــة، منذ صــدور  بــجــرائــم  فيما يتعلق 
عملها  ومباشرتها   2006 عــام  الهيئة  قانون 
املستشار  تــأكــيــد  وفـــق   ،2008 عـــام  منتصف 
اإلعامي للهيئة عمر عبندة، الذي يبرر عدم 
بالواسطة  املتعلقة  األخــرى  الشكاوى  إحالة 

إلى القضاء بعدم وجود بيانات واضحة.
الــواقــعــة إلى  الــرقــاد أن تحويل هــذه  ويعتبر 
الــقــضــاء خــطــوة فــي االتـــجـــاه الــصــحــيــح، غير 
ــات فـــي غــالــبــيــة الــجــرائــم  ــبــ أن مـــوضـــوع اإلثــ
العامة يكون في غاية  الوظيفة  الواقعة على 
الصعوبة، قائا: »لألسف نحن قمنا بتطبيق 
متأخر  بشكل  واملحسوبية  الواسطة  تجريم 
قانونيا  مسؤوليته  بعدم  والحكم  وخــجــول، 
الـــبـــراءة«. ورصـــدت مــعــدة التحقيق  ال يعني 
ــادرة عــــن الــهــيــئــة،  ــ ــــصـ الـــتـــقـــاريـــر الـــســـنـــويـــة الـ
لــيــتــبــن أنـــهـــا تــلــقــت 192 إخــــبــــارا وشـــكـــوى 
مــتــعــلــقــة بــالــواســطــة واملــحــســوبــيــة مــنــذ عــام 
2010 وحتى عام 2015، في حن لم تدرج عدد 
 ،2016 لعام  السنوي  تقريرها  فــي  الــشــكــاوى 
وتلقت الهيئة 1679 شكوى لم تفصل أنواعها 
في عام 2017، وارتفعت إلى 2797 عام 2018، 
وفي عام 2019 وصل عددها إلى 3572 شكوى 
شملت قطاعات متنوعة، دون تحديد املتعلقة 

بالواسطة بشكل خاص.

النواب مصدر رئيسي للواسطة
فــي الـــســـادس مــن يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي عــام 
2021، وجه النائبان في البرملان األردني ماجد 
الــرواشــدة ونــواش القواقزة رسالة إلــى وزير 
عــون  نجليهما  تعين  فيها  يطلبان  املــالــيــة 

مــاجــد الـــرواشـــدة، وعــلــي نـــواش الــقــواقــزة في 
وظائف من الدرجة األولى في دائرة الجمارك، 
ُكتبت  إذ  الــنــائــبــن،  توقيع  الــرســالــة  وحملت 
خال جلسة تحت قبة البرملان. وفي رده على 
»الــعــربــي الــجــديــد« حـــاول الــنــائــب الــرواشــدة 
لتعين  الواسطة  استخدام  إلــى  لجوئه  نفي 
ابنه واستغال موقعه لتعين أقاربه، متذرعا 
مستنكرا  »للتسلية«،  إال  تكن  لم  الرسالة  أن 
إثـــــارة هــــذه الــقــضــيــة بــيــنــمــا رفــــض الــقــواقــزة 
أنــه قــال في تصريحات سابقة  التعليق رغــم 
إن الرواشدة من كتب رسالتن لكل من وزيري 
ابنيهما.  بتعين  للمطالبة  والــزراعــة،  املالية 
ضلوع النواب بالواسطة واملحسوبية تؤكده 
نتائج استبيان رأي غير قياسي أجرته معدة 
 %41.5 أكـــد  إذ  مــشــاركــا،   82 شــمــل  التحقيق 
منهم بأن مصدر الواسطة التي استخدموها 
لتسيير أمر ما هم نواب حاليون أوسابقون، 
 ،%16.9 بنسبة  الحكوميون  املوظفون  تاها 
باقي  وتـــوزعـــت   ،%12.5 بنسبة  الــقــضــاة  ثــم 
ــوزراء  ــ الــنــســب كـــاآلتـــي: املــتــنــفــذون 7.6%، والـ

4.7%، واملسؤولون في األمن %1.5.
ويــعــزو مــديــر مــركــز الــحــيــاة لتنمية املجتمع 
املدني »راصد« )بحثي يهتم بقضايا املجتمع 
ــتـــور عـــامـــر بــنــي عـــامـــر ضــلــوع  ــدنــــي( الـــدكـ املــ
النواب في الواسطة إلى ضعف الدور الرقابي 
يعوضون  جعلهم  مــا  للبرملان،  والتشريعي 
هـــذا الــنــقــص بــقــضــاء تــســهــيــات ومــســاعــدات 

للشعب للتغطية على ضعف أدائهم.

ثقافة مجتمعية
ظاهرة  بأنها  الــواســطــة  قــبــول  جريمة  تتسم 
ــر  ــواتــ ــتــ ــرار وقــــوعــــهــــا، والــ ــكــ ــتــ اجـــتـــمـــاعـــيـــة، لــ
واالســتــمــرار ملحوظان بــوضــوح فــي حــدوث 
الواسطة في املجتمع األردني، حتى غدت من 
التي تمارس بشكل يومي، وال غنى  األفــعــال 
شرعيتها«،  عـــدم  رغـــم  عنها  املجتمع  ألفــــراد 

بحسب دراسة الرقاد والكساسبة.
الثقافة  ا من  الواسطة جــزء بالفعل أصبحت 
بني  عــامــر  الــدكــتــور  يــرصــد  كما  املجتمعية، 
عــامــر، مــشــيــرا إلـــى أن املــواطــن األردنــــي على 
الــدولــة  ــر  إنــجــاز معاماته فــي دوائـ مستوى 
يــبــاشــر قــبــل ذهـــابـــه بـــســـؤال مـــن حـــولـــه عن 
لتسهيل  املعنية  الــدائــرة  فــي  يعمل  شخص 
أنه  ويبلغه  التالي  اليوم  في  ليذهب  أمـــوره، 
من طرف »فان«، حتى وإن لم يكن هناك داع 
للواسطة. مبينا أن سكان املناطق األقل حظا 
بسبب  غيرهم  مــن  أكــثــر  للواسطة  يــلــجــؤون 
ضــعــف الـــخـــدمـــات املــقــدمــة وغـــيـــاب الــعــدالــة، 
عــاوة على أنهم يقطنون في بيئات طــاردة 
لفرص العمل والرعاية الصحية والتعليمية، 
ما يدفعهم إلى تلبية احتياجاتهم باللجوء 
للواسطة، وهو ما يؤكده استبيان الرأي، إذ 
قال 76.5% من أفراد العينة بأنهم استخدموا 
الحياتية، وأجاب  الواسطة لتسيير أمورهم 
لــلــحــصــول  اســـتـــخـــدمـــوهـــا  بـــأنـــهـــم   %44.7
بالواسطة   %12 اســتــعــان  بينما  عــمــل،  عــلــى 
ــم فــــي دائـــــــرة الـــســـيـــر فــيــمــا  ــ ــــورهـ لــتــيــســيــر أمـ
أو شطب  قــيــادة  رخــصــة  باستصدار  يتعلق 
مخالفات السير. وأجاب 89% من املشاركن 
بـــأن الــواســطــة أمـــر هـــام لــلــحــصــول عــلــى حق 
الواسطة ُمجدية،  أن  في األردن، ويــرى %64 
ووفــقــا لــإجــابــات فــقــد قـــدم مــا نسبته %34 
ــدم %25.6  ــاال مــقــابــل الــواســطــة فـــي حـــن قـ مـ
الــنــاطــق  لــكــن  مــن املستطلعة آراؤهـــــم هــديــة، 
املدنية خالد  الخدمة  ديــوان  اإلعامي باسم 
غرايبة يؤكد بأن الديوان يخلو من الواسطة 

وال مجال للتدخل بالتعيينات.

ساريا، وينص في املــادة 5 البند ط على أنه 
»يــعــتــبــر فـــســـادا لــغــايــات هـــذا الــقــانــون قــبــول 
الــواســطــة واملــحــســوبــيــة الــتــي تــلــغــي حــقــا أو 
أركــان الجريمة  بــاطــا«، وطاملا توفرت  تحق 
ــان يـــتـــوجـــب االتــــجــــاه إلـــى  ــ وأدلـــــــة االثــــبــــات كـ
هيئة  لقانون  النظر  دون  ــة،  واإلدانــ التجريم 
الـــنـــزاهـــة ومــكــافــحــة الــفــســاد لـــعـــام 2016 ألن 
وقائع  وتــكــررت   .»2015 عــام  وقعت  الجريمة 
ــكـــم الـــســـابـــق فــــي قــضــيــتــن مــشــابــهــتــن  الـــحـ
املحكمة  ــــدرت  أصـ إذ  بــالــواســطــة،  متعلقتن 
»عــدم  بـــ ــدان حكما يقضي  املــ بــعــد اســتــئــنــاف 
املــســؤولــيــة« ألســبــاب تــبــررهــا املحكمة، وهو 
ــــى غـــمـــوض فــــي الــنــص  ـــاد إلـ ــرقـ مــــا يــــعــــزوه الــ
ــنـــص يــعــيــق  ــأن الـ ــ ــك بـ ــ ــونـــي، مـــفـــســـرا ذلـ ــانـ ــقـ الـ
الــقــضــاء عـــن إمــكــانــيــة إصـــــدار الــحــكــم بــجــرم 
ــه يــحــتــاج إلـــى تــحــلــيــل قــانــونــي  الــواســطــة ألنـ
ــه إلــــــى مــجــمــوعــة  ــئـ ــزيـ ــنــــص وتـــجـ )تـــفـــكـــيـــك الــ
عائقا  يقف  مــا  منها(  يتألف  التي  العناصر 
أمـــــام الــتــطــبــيــق، رغــــم تــجــريــم الـــواســـطـــة في 
الفقرة 7 من املادة 16 من قانون هيئة النزاهة 
ومكافحة الفساد رقم 13 لسنة 2016، وتنص 
على أنه »يعتبر فسادا قبول موظفي اإلدارة 
العامة للواسطة واملحسوبية التي تلغي حقا 
قبول  تجريم  نــص  ويتسم  بــاطــا«.  تحق  أو 
»االتـــســـاع«، واســتــعــمــالــه ألــفــاظــا  ـــ الــواســطــة بـ
)قــبــول،  مــحــددة مثل  قانونية غامضة وغــيــر 
الواسطة، تلغي حقا( ما يجعل من الصعوبة 
إيجاد تفسير مدلوله دقيق، بحسب ما قاله 
دراســـة مشتركة  فــي  الكساسبة  فهد  الباحث 
الواسطة  قبول  »جريمة  بعنوان  الــرقــاد،  مــع 
التطبيق«،  وإشــكــالــيــة  األردنــــي  التشريع  فــي 
نشرت عام 2016، والتي لفتت إلى أن جريمة 
ــة، تــتــصــف بـــكـــونـــهـــا صــعــبــة  ــطــ ــواســ قـــبـــول الــ
ــواء يكتنفها  ــ اإلثـــبـــات، ألنــهــا تــرتــكــب فـــي أجـ
التي  الحاجة  تحقيق  نجاح  لضمان  التكتم 
يــســعــى أطــــراف الــواســطــة إلــيــهــا فــي الــخــفــاء، 

ومن الصعوبة إقامة دليل إلثباتها.

قضية واحدة أحيلت إلى القضاء
 ،7076/2018 رقــــــم  الـــقـــضـــيـــة  ــلـــف  مـ يـــكـــشـــف 
والــــذي اطــلــعــت عــلــيــه »الــعــربــي الــجــديــد«، أن 
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سيّار الجميل

ــــن بـــمـــا  ــّهـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــه الـ ــتــ ــاعــ ــطــ ــتــ ــاســ ال أحـــــــــد بــ
تــريــده الــســيــاســة األمــيــركــيــة فــي الــعــالــم، 
وخـــصـــوصـــا فـــي الـــشـــرق األوســـــــط، وإذا 
كانت الصحافة األميركية تتفق مع تلك 
»الــســيــاســة« أو تــخــالــفــهــا، فــلــيــس معنى 
ذلــك أنها تــدرك ما الــذي وراء ما يرسمه 
استراتيجياٍت خفية  من  القرار  أصحاب 
أبـــدًا.. فهل مــن الغباء  بمعزل عــن غيرهم 
 عــلــى 

ً
ــان مـــثـــا ــبـ ــالـ أن تــســيــطــر حـــركـــة طـ

إثر االنسحاب  أفغانستان  أراضــي  أغلب 
ــل تـــنـــفـــع الـــنـــيـــات  ــ ــنـــهـــا؟ وهــ ــركــــي مـ ــيــ األمــ
ــه ســيــتــم تــعــويــض  الــحــســنــة هـــنـــا، فـــي أنــ
أمــيــركــا أفــغــانــســتــان عـــن األضــــــرار الــتــي 
أحــدثــتــهــا  وحــجــم اآلالم وعـــدد الــوفــيــات 
التي تسبّبت فيها؟ من السذاجة معالجة 

األمور بهذه »الطريقة«. 
ــا يــذيــعــه  ــذا أو مـ ــا يــكــتــبــه هــ إذ ال يــهــم مـ
أفغانستان،  فــي  أميركا  ذاك عــن خــســران 
الــقــادمــة  ولــكــن أحـــدًا ال يعلم مــا الصفقة 
بني الفرقاء؟ وما االستراتيجية الجديدة 
التي قد يتّبعها األميركان في أفغانستان 

أو مع العراق الحقا.
نزل الشباب العراقي إلى الشوارع في عام 
2019 لاحتجاج على 16 عاما من مفاسد 
حكومات متتالية تعيسة، اعتمدت على 
طبقة سياسية طائفية فاسدة، تعتبرها 
كل من أميركا وإيـــران مجّرد دمــى لهما. 
كــانــت االحــتــجــاجــات مــوّجــهــة ضــد فساد 
وفشلها،  املتعاقبة  العراقية  الحكومات 

غازي دحمان

تونس  بــقــاء  العربية  األنــظــمــة  تحتمل  لــم 
انتقالية  مرحلة  بــســام،  وتعبر،  مــتــفــّردة، 
هذا  بقاء  أن  كما  الديمقراطي.  العالم  إلــى 
ــّوره يــشــّكــل خـــطـــرًا مقيما  ــطــ الـــنـــمـــوذج وتــ
املنظومة  ويــهــّدد  العربية،  الجغرافيا  فــي 
السياسية العربية القائمة على االستبداد 
واألجهزة  العسكر  بمعاونة  الفرد،  وحكم 
األمــنــيــة. لـــذا كـــان ال بـــد مـــن مــواجــهــة هــذا 
الــــتــــحــــّدي. إســــقــــاط الـــتـــجـــربـــة الــتــونــســيــة، 
األهم  السياسي  االستثمار  كــان   ،

ً
وعــاجــا

ألنــظــمــة االســتــبــداد الــعــربــي، حــيــث سيتم 
االستناد إلى هذا السقوط إلثبات نظرية 
 
ٌ
 فــاشــلــة

ٌ
أن الــديــمــقــراطــيــة الــغــربــيــة تــجــربــة

ـــط، وال تــســتــلــزم إعــــادة  فـــي الـــشـــرق األوســـ
أو تشجيعها، وأي محاولٍة  التفكير فيها 
بالدليل  فشلها،  إثبات  بعد  االتجاه  بهذا 
القاطع، تعني استثمارًا باملوت والفوضى 
ــإن تــأيــيــد الـــخـــارج  والــــدمــــار. وبــالــتــالــي فــ
إلى  يرقى  يكاد  املنطقة  فــي  للديمقراطية 

جريمة حرب موصوفة.
لم يكن خافيا على أحد الصراع القائم على 
تونس من األقطاب العربية واإلقليمية، إذ 
سعت تلك األقطاب إلى استقطاب املنظومة 
السياسية الناشئة في تونس، أو استقطاب 
أجنحتها، املختلفة واملتصارعة، ومحاولة 
ــارجــــني، الــحــصــول  جــمــيــع الــــاعــــبــــني، الــــخــ
الــذي  على حصٍة مــن هــذه املنظومة، األمــر 
السياسة،  لت 

ّ
عط حـــاّدة  صــراعــاٍت  انعكس 

ت الحياة العامة في بلٍد أرهقت شعبه 
ّ
وشل

الظروف االقتصادية واملعيشية.
االستبداد  تحالف  إن  الــقــول  نستطيع  هــل 
ــاز فـــي املـــعـــركـــة عــلــى تـــونـــس؟ وحــتــى  قـــد فــ
نكون موضوعيني، لم يكن التحالف اآلخر 
وأن  أيديولوجيا،  كــان  ما  بقدر  ديمقراطيا 
تونس بوصفها نموذجا ديمقراطيا كانت 

لميس أندوني

تتحّمل كل األطراف التونسية مسؤولية 
تــفــاقــم األزمــــــة الــســيــاســيــة االجــتــمــاعــيــة 
إلى فقدان  أّدت  التي  املرّكبة  االقتصادية 
ــا جــيــل  ــ ــــوصـ ــــصـ ــيــــني، وخـ ــســ ــونــ ــتــ ــة الــ ــقــ ثــ
انتفاضٍة أحيت األمل  الشباب، في رؤيــة 
بالتغيير في العالم العربي، لكن انقاب 
الــرئــيــس، قــيــس ســعــيــد، عــلــى الــدســتــور، 
بالسلطة، يمثان نكسة كبيرة  وانفراده 
لكل الحركات الشعبية في الوطن العربي.

ــهـــوم، فــهــم  ــفـ فــــــرُح تــونــســيــني كــثــيــريــن مـ
ــة  ــفـــاضـ ــتـ ــانـ يـــــــريـــــــدون حـــــيـــــاة أفــــــضــــــل، فـ
االستبداد   ضــد 

ً
كانت صــرخــة الياسمني 

ــار، ولـــم يــكــن هدفها  ــقــ والــتــهــمــيــش واإلفــ
تمكني أي حزٍب أو مجموعة، لكن الجيل 
ــام لــــم تــتــحــقــق،  ــ ــ ــاق عـــلـــى أحـ ــ ــ الــــشــــاب أفـ
الرئيس  التاريخية في إسقاط  فاللحظة 
زين العابدين بن علي ال تعني له شيئا، 
فهو يبحث عن لحظته التاريخية في ظل 
من  وتداعياتها  خانقة،  اقتصادية  أزمــة 

الفقر والبطالة، وانسداد أفق التغيير.
هــذا جــزء مهم مما يــحــدث على الساحة 
إنــــــكــــــاره. وفـــي  الـــتـــونـــســـيـــة، وال يـــمـــكـــن 
الـــوقـــت نــفــســه، هـــنـــاك حــمــى صـــــراع بني 
القومية  بتنويعاته  العلماني،  التيارين 
والليبرالية واليسارية، والديني، تجتاح 
ــزل املـــشـــهـــد  ــتــ ــخــ ــا، تــ ــ ــهــ ــ ــارجــ ــ ــــس وخــ ــونـ ــ تـ
مـــن مـــوقـــٍف مـــن إســـقـــاط حــــزب الــنــهــضــة 
ــــرى تــخــنــدقــا  ــي(، وبـــالـــتـــالـــي نـ ــ ــامــ ــ )اإلســ
ليس داخل تونس فحسب، بل في العالم 
دقيق، يحجب   غير 

ٌ
العربي، وهــو سياق

ــان يـــجـــب أن تــكــون  ــ قـــضـــايـــا رئـــيـــســـيـــة، كـ
عماد االنتفاضات الغربية، من بناء دولة 
إلى  الحريات  على  والحفاظ  املؤسسات 
وضــع أســس االقــتــصــاد املنتج والــعــدالــة 

االجتماعية.
تــنــادي بها،  كــانــت  الــتــي  التغيير  أســـس 
ــزاٌب وحـــراكـــاٌت عــربــيــة، لم  ــ ومـــا تــــزال، أحـ
تكن املعيار األهم الذي يحكم املوقف من 
اٍت قليلة،  أحـــداث تــونــس، فــعــدا اســتــثــنــاء
 كانت مهمة، فإن املوقف من »اإلخوان 

ْ
وإن

عن  السلطة،  إلــى  ووصــولــهــم  املسلمني« 
ــراع، إضـــافـــة إلــى  ــ ــتـ ــ طـــريـــق صـــنـــدوق االقـ
املعيار  هو  خليجية،  دول  بني  التجاذب 
الذي حكم مواقف مثقفني عرب عديدين. 
إلـــــى بــنــاء  ــمـــوح  ــطـ الـ يــعــنــي ذلـــــك أن  وال 
دولــــة مــدنــيــة تــعــدديــة، عــلــمــانــيــة، تفصل 
الدين علن السياسة، غير مشروع، ولكن 
إســـقـــاط اإلســـــام الــســيــاســي، عـــن طــريــق 
االنـــقـــابـــات الــعــســكــريــة، كــمــا فـــي مــصــر، 
أو انـــقـــاب الــرئــيــس عــلــى الــدســتــور كما 
فــي تــونــس، يــدمــر فــكــرة بــنــاء املؤسسات 

والدولة املدنية.
ى 

ّ
أتمن وال  بالعلمانية،  أؤمــن  بشفافية، 

رؤيـــــة أحــــــزاب ديــنــيــة فـــي الــســلــطــة، لكن 
ــهــــدف هــو  ــّرد أن الــ ــجــ تـــأيـــيـــد انـــــقـــــاٍب، ملــ
التيار اإلســامــي، يفقد النضال من أجل 
التغيير محتواه التقّدمي والتحّرري، وال 
انتقام ال يليق بأي مشروع  يمثل سوى 
ــه،  نــــهــــضــــوي، نـــتـــبـــّجـــح بــــه أو نــــنــــادي بـ
فاالنقاب في مصر لم ينب دولة القانون 
والـــتـــحـــّرر، بـــل أّدى إلـــى مــأســســة جــرائــم 
اإلقــصــاء والــقــمــع والــســجــون والتعذيب، 
ألي آخـــر ال يـــريـــده الــنــظــام، وأثـــبـــت عبد 
الــفــتــاح السيسي أنـــه األكــثــر تــعــاونــا مع 

وصـــواًل إلــى تشكيل حكومة جــديــدة في 
مصطفى  بـــرئـــاســـة   ،2020 أيـــــار  مـــايـــو/ 
الــكــاظــمــي )يــحــمــل جــنــســيــة بــريــطــانــيــة(، 
ومــــحــــررًا  ــا  ــيـ ــافـ صـــحـ  2003 مـــنـــذ  وكــــــــان 
)مقّره  العربي  اإلخباري  مونيتور  ملوقع 
ــق لــيــكــون 

ّ
الــــواليــــات املـــتـــحـــدة(، ثـــم تــســل

 لجهاز املخابرات العراقية. 
ً
رئيسا فاشا

ــثـــر مــــن ســنــة  ــرور أكـ ــ ــلـــى الــــرغــــم مــــن مــ وعـ
أي  فعل  يستطع  لــم  الحكم،  تسلمه  على 
وإمكاناته  قــدراتــه  ضعف  بسبب  شـــيء، 
إليقاف انهيارات الباد، والحّد من بطش 
ــة إليـــــران،  ــيـ املــلــيــشــيــات املـــوالـــيـــة والـــوالئـ
كـــمـــا لــــم يـــوقـــف أبــــــدًا اســـتـــشـــراء الــفــســاد 

واستفحال الجرائم. 
وتعلم أميركا فشله وفشل من سبقوه في 
حكم العراق، ولكنها، كما يبدو، ال تقبل 
بتغيير نظام الحكم الحالي، كونه يخدم 

وضعها تماما.  
كــانــت جــمــلــة مــلــيــشــيــات كــالــتــي سموها 
ــت عــام 

ّ
قــــوات الــحــشــد الــشــعــبــي قــد تــشــكــل

الــدولــة  تنظيم  عــصــابــات  ملــحــاربــة   2014
اإلســامــيــة )داعــــش(، وقــد سمح بإطاق 
ــيـــات أن تــســاهــم  ــيـــشـ ــلـ لـــتـــلـــك املـ ــان  ــنــ ــعــ الــ
إيراني متمّكن في سورية  بوجود نفوذ 
الــتــي بــاتــت رهــيــنــة بــواســطــة تــلــك الــقــوى 
الشعبي  الحشد  قــوات  وتضم  العراقية. 
اآلن حوالي 130.000 مقاتل يتوزعون في 

40 وحدة مختلفة أو أكثر. 
ـــــــــدت مــــعــــظــــمــــهــــم األحــــــــــــــزاب 

ّ
وقـــــــــــد جـــــــــن

املوالية  العراقية  السياسية  والجماعات 
لنظام خامنئي اإليراني، لكنهم يموهون 

قــــوات الــحــشــد فـــي الـــعـــراق وســـوريـــة، ما 
أثار إدانة علنية من الكاظمي وحكومته، 
بــاعــتــبــاره انــتــهــاكــا لــلــســيــادة الــعــراقــيــة. 
 ضربات انتقامية، أعلنت قوات 

ّ
وبعد شن

الحشد الشعبي وقفا جديدًا إلطاق النار 
ــزيــــران اســـتـــمـــّر ستة  فـــي 29 يـــونـــيـــو/ حــ
أيــــــام، كـــي يــســتــأنــف ثــانــيــة بــالــهــجــمــات 
الــصــاروخــيــة والـــطـــائـــرات املــســّيــرة على 
ــدد بــــايــــدن بـــالـــرد  ــ ــداف أمـــيـــركـــيـــة. وهــ أهـــــ
بضرباٍت جــويــٍة، حتى أنــه لــم يسقط أي 
 رّدت الــقــوات 

ً
ضــحــايــا أمــيــركــيــني، وفــعــا

أشد،  أو  أكثر  األميركية بضربات جوية 

ــيـــركـــان يـــدركـــون أن الــهــجــمــات  كــــون األمـ
ــيـــة. واضـــــح أن لــدى  ــيـــة بـــأيـــد عـــراقـ إيـــرانـ
بقواتهم  األميركيني أسبابهم لاحتفاظ 
في العراق الذي يعتبرونه قاعدة أمامية 
فــي حــربــهــم املــحــتــدمــة عــلــى إيــــران. وكــان 
دون وعي،  من  ابتلع،  قد  بايدن  الرئيس 
الـــحـــّبـــة الـــســـامـــة لــســيــاســة ســلــفــه تــرامــب 
تجاه إيران، من خال استخدام »الضغط 
األقصى«، واحدًا من أشكال »النفوذ«، ما 
التي  أّدى إلى تصعيد لعبة القط والفأر 
ال نــهــايــة لــهــا، والـــتـــي ســتــفــوز الـــواليـــات 
املــتــحــدة بــهــا فـــي الــنــهــايــة. وهــــو تكتيك 
بــــدأ أوبـــامـــا يــمــارســه قــبــل ســـت ســنــوات 
مـــن خـــال تــوقــيــع خــطــة الــعــمــل الــشــامــلــة 
املشتركة. وال يزال مصير االتفاق النووي 
اإليــرانــي غير مؤكد. وقــد انتهت الجولة 
في  املكوكية  الدبلوماسية  من  السادسة 
يــوم 20 يونيو/ حــزيــران املاضي،  فيينا 
السابعة.  للجولة  ولم يتم تحديد موعد 
ويــبــدو الـــتـــزام الــرئــيــس بــايــدن بــاالتــفــاق 
ــزازًا مـــن أي وقــــت مـــضـــى، وقــد  ــتــ أكـــثـــر اهــ
أعلن الرئيس اإليراني املنتخب، إبراهيم 
ــــن يـــســـمـــح لــأمــيــركــيــني  ــيــــســــي، أنــــــه لـ رئــ

بمواصلة رسم املفاوضات.
أنتوني  األميركية،  الخارجية  وزيــر  رفــع 
بلنكني، يوم 25 يونيو/ حزيران الرهان، 
مهّددًا باالنسحاب من املحادثات تماما. 
وقـــال إنــه إذا اســتــمــّرت إيـــران فــي تدوير 
ــرد مـــركـــزي أكـــثـــر تـــطـــّورًا على  أجـــهـــزة طــ
الصعب  مــن  أعــلــى سيصبح  مــســتــويــات 
لــلــغــايــة عــلــى الـــواليـــات املــتــحــدة الــعــودة 

ــيــــة. ولــــــدى ســـؤالـــه  ــلــ إلـــــى الـــصـــفـــقـــة األصــ
ــــاده قــــد تــنــســحــب مــن  ــانـــت بــ عـــمـــا إذا كـ
املفاوضات، أو متى ستنسحب، قال: »ال 
يمكنني تحديد موعد لها، لكنه يقترب«. 
وعــلــيــه، لــيــس مـــن الــعــقــل حــقــا انــســحــاب 
ومماثلته  الــعــراق  مــن  األميركية  الــقــوات 
بني  تماما  مختلف  فاألمر  بأفغانستان، 
الــبــلــديــن فــي االســتــراتــيــجــيــة األمــيــركــيــة. 
كان الجيش األميركي يقصف العراق 26 
وتثبت  املاضية.  عاما  الثاثني  في  عاما 
 »ضربات جوية 

ّ
الحقيقة أنه ال يزال يشن

دفــاعــيــة« بعد 18 عاما مــن غـــزوه  2003، 
وما يقرب من عشر سنوات منذ النهاية 
الرسمية للحرب، فمن التعاسة أن يكون 
العراق ميدانا للكوارث من خال تدخات 

اآلخرين في  أراضيه وشؤونه. 
.. ينفذ الرئيس بايدن اليوم استراتيجية 
ــان، وقـــــــد أجـــــــاب:  ــتــ ــســ ــانــ ــغــ ــة فـــــي أفــ ــيـ ــفـ خـ
ــه يــجــب  ــأنـ »بــالــنــســبــة لـــلـــذيـــن جــــادلــــوا بـ
الــبــقــاء ستة أشــهــر أخـــرى فقط أو  علينا 
سنة واحــدة أخــرى، أطلب منهم التفكير 
ــــث...«. هـــذا  ــديـ ــ ــــحـ الـ الـــتـــاريـــخ  فــــي دروس 
الــعــراق،  »الـــدرس« ال يمكن تطبيقه على 
الــغــارق في املــوت والــبــؤس، وقــد سحقت 
عديد من مدنه الجميلة، وشهد ولم يزل 
الطائفي، وهو  العنف  أشكااًل رهيبة من 
 ،

ً
يختلف عن أفغانستان جملة وتفصيا

وستشهد األيام املقبلة تحّوالت غاية في 
الــخــطــورة، وســتــكــون مــؤثــرة عــلــى عموم 

الشرق األوسط.
)مؤّرخ عراقي(

تــهــّم أنــصــار الــديــمــقــراطــيــة ومــؤّيــديــهــا من 
مثقفني ونــشــطــاء وثـــوريـــني، والـــذيـــن ليس 
أي من  أو صفة رسمية في  أي تمثيٍل  لهم 

الدول العربية.
نــعــم، فـــاز تــحــالــف االســتــبــداد، ولـــو مؤقتا، 
اللعبة  فــي  طـــرٍف  أقـــوى  استقطابه  نتيجة 
السياسية التونسية، الرئيس قيس سعّيد، 
وهــــو أقـــــوى طـــــرٍف بــمــعــنــى أنــــه الــشــخــص 
الوحيد الذي يحظى بأكبر إجماع تونسي، 
بــحــصــولــه عــلــى مــلــيــونــني ونــصــف مليون 
ــة، لــكــن  ــيـ ــاسـ ــرئـ ــات الـ ــابـ ــخـ ــتـ ــــوت فــــي االنـ صـ
األهم من ذلك كله ألنه الطرف الذي يعطيه 
لــغــيــره، حتى  الــدســتــور حقوقا ال يعطيها 
لـــو كــــان هــنــاك خــــاف بــشــأن تــفــســيــر مــدى 
إشكالية  وتــلــك  لــه،  املمنوحة  الــصــاحــيــات 
ــادة 80  فــي صياغة الــدســتــور، وتــحــديــدًا املـ
تحّدد  لم  والتي  إليها سعّيد،  استند  التي 
آلــــيــــات ومـــعـــايـــيـــر واضــــحــــة لــلــتــعــامــل مــع 
»حــــاالت الــخــطــر الـــداهـــم«، وتــركــت املــســألــة 

 للتقدير الذاتي للرئيس. 
ً
خاضعة

يملك سعّيد أوراق قــّوة مهمة في مواجهة 
دعم  الحالية،  التونسية  السياسية  القوى 
الــجــيــش، وقــــّوة خــارجــيــة مـــؤثـــرة، وغضب 
ــامـــل املـــنـــظـــومـــة الــســيــاســيــة،  شــعــبــي مــــن كـ
وســيــعــيــد تــشــكــيــل املــشــهــد الــســيــاســي في 
تونس، باتجاه تركيز الحكم بيديه بدرجٍة 
ــمـــوذج حكم  ــى نـ كـــبـــيـــرة، لــيــأخــذ تـــونـــس إلــ
الديمقراطية  بريق  انهيار   

ً
مستغا الــفــرد، 

ــات املــنــظــومــة الــســيــاســيــة،  ــراعــ نــتــيــجــة صــ
ــا الـــــتـــــوانـــــســـــة، وكــــشــــفــــوا  ــهــ ــنــ ــايــ والــــــتــــــي عــ

مشكاتها وعاشوا أزماتها. 
ــّيــــد وضـــــــع خــطــة  ومـــــــن الــــــواضــــــح أن ســــعــ
مــتــكــامــلــة لــبــلــوغ أهـــدافـــه، تــقــوم عــلــى أكــثــر 
سريعا  سيكون  تطبيقها  لكن  مرحلة،  من 
قــبــل خـــــروج الـــقـــوى الــســيــاســيــة مـــن حــالــة 
قــرارات سعّيد.  التي أوقعتها بها  الصدمة 
وقد تضّمنت املرحلة األولى إقالة الحكومة 

ــيـــل مـــن كـــل ســابــقــيــه مــنــذ تــوقــيــع  إســـرائـ
السلطات  ديفيد. وتركيز  كامب  معاهدة 
فــي يــد الــرئــيــس فــي تــونــس، مهما كانت 
صــفــاتــه، هـــو تــأســيــس الســـتـــبـــداد الــفــرد 
الــــذي يــعــتــبــر نــفــســه املــنــقــذ األعـــظـــم، وإن 
الــدوافــع،  مــن الصعب تصديق مثل هــذه 
ــدعــــوٌم مــن  ــأنـــه مــ واســـتـــبـــعـــاد الـــشـــكـــوك بـ
وكـــيـــف  ــة،  ــ ــيــ ــ ــارجــ ــ أو خــ داخـــــلـــــيـــــة  قــــــــوى 
نـــنـــادي بـــالـــحـــريـــات واحــــتــــرام الــدســتــور 
ــد االنــــقــــابــــات  ــــات فـــيـــمـــا نــــؤيــ ــــسـ ــــؤسـ واملـ
ضــرورة  بحجة  والدستورية،  العسكرية 

التخلص من التيار اإلسامي؟
الــفــروق  لــو كــان السيسي أو سعّيد )مــع 
بني االثنني( من اإلساميني، هل ستكون 
لــديــنــا ردة الــفــعــل نــفــســهــا عــلــى الــعــبــث 
ــل ســيــكــون  ــيــــر؟ هــ ــالـــحـــريـــات والــــدســــاتــ بـ
رد الـــكـــثـــيـــريـــن مـــنـــا، املـــتـــخـــنـــدقـــني تــحــت 
والقومية،  واليسار  العلمانية  شــعــارات 
ــؤال نــفــســه مــــطــــروح عــلــى  ــ ــسـ ــ نـــفـــســـه؟ والـ
قوى التيار اإلسامي، لو انعكست اآلية. 
فــي املــحــصــلــة، هــل نــدعــس عــلــى مبادئنا 
لتبرير انتصاٍر غير مشروع ضد غريمنا 
األيديولوجي، غير مكترثني بالتداعيات 

التدميرية على مجتمعاتنا؟
هناك مشكلة موقف مبدئي من الحريات، 
ــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة، فـــي قلب  ــعـــدالـ وحـــتـــى الـ
القوى والحراكات التي تقول إنها تدافع 
عن حقوق الشعوب، إن كانت في مرحلة 
املــعــارضــة، وبــعــد الــوصــول إلــى السلطة،  
ــــات الـــفـــئـــويـــة  ــراعـ ــ ــــصـ ــن انـــــجـــــرار آلــــــة الـ ــ مـ
والفرعية إلى الصراع على السلطة، بعد 
ــال مــركــزيــة  ــمـ الـــوصـــول إلــــى الــحــكــم، وإهـ
وبالتالي  االجتماعية.  والعدالة  التحرر 
أدارت  ظهرها عن املطالب التي اختزلها 
اجتماعية«،  عدالة  حرية،  »عيش،  شعار 
ــارج الحكم   فــي الحكم وخـ

ً
فــبــدت عــاجــزة

وبــرامــج  انــتــاج رؤى تغيير حقيقية  عــن 
تــســاعــدهــا فــي الــتــحــّرر مــن أذرع الــدولــة 
ــي لــــــم تـــعـــتـــرف  ــتـــ الـــعـــمـــيـــقـــة املـــــمـــــتـــــّدة الـــ

بهزيمتها. 
التونسية،  الحالة  في  العميقة،  والــدولــة 
عــــــادت إلـــــى تــثــبــيــت أقــــدامــــهــــا بـــعـــد فـــوز 
الباجي السبسي في انتخابات الرئاسة، 
ر على امتدادات للدولة العميقة 

ّ
في مؤش

وتــحــالــفــهــا مــع فــئــاٍت ال تــريــد ان تخسر 
امـــتـــيـــازاتـــهـــا فــــي الـــنـــظـــام الـــجـــديـــد، لــكــن 
كان  التونسي  الشعب  طموحات  خــذالن 
فـــي اســـتـــمـــرار نــهــجــا اقــتــصــاديــا عــمــاده 
الرضوخ  بعد  خصوصا  النيوليبرالية، 
لشروط النقد الدولي، أشهرا بعد إسقاط 
إذ كانت واشنطن حريصة على  النظام، 
ــــدم  املـــســـاس بـــهـــذا الــنــهــج، فــلــم تمض  عـ
أيــــام عــلــى االنـــقـــاب عــلــى الـــدســـتـــور، في 
25 الشهر املاضي )يوليو/ تموز(، حتى 
دعت الواليات املتحدة الرئيس التونسي 
إلـــــى االســـتـــعـــجـــال بـــإنـــهـــاء املـــفـــاوضـــات 
مــع صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، ألن تثبيت 
الــحــريــات  التبعية االقــتــصــاديــة أهـــم مــن 

والدساتير، وضمانة لهذه التبعية.
تــــدهــــور الــــوضــــع االقــــتــــصــــادي وتــثــبــيــط 
الــعــمــال واملــضــطــهــديــن مسؤولية  أحـــام 
تتحّملها كــل األحـــزاب الــتــي شــاركــت في 
الــصــيــغ الــتــوافــقــيــة الــتــي حكمت تــونــس، 
بــمــا فيها حـــزب  الــنــهــضــة، لــكــن الجميع 
تــجــاهــل األصـــــوات اآلتـــيـــة مـــن »الــحــوض 
املنجمي« في تونس، والتي  كانت طوال 

وجــودهــم بــاعــتــبــارهــم  جـــزءًا مــن الــقــوات 
مليشيات  هــي  فيما  الــعــراقــيــة،  املسلحة 
يمكن إليــران تشغيلها وإيقافها كساح 
ــتـــحـــدة، وهــــي وحــــدات  ضـــد الــــواليــــات املـ
ــقـــرار  لـــهـــا مــصــالــحــهــا وهـــيـــاكـــل صـــنـــع الـ
الخاصة بها، ومتنفذة في العراق، ولها 
قوة بطش تخشى منه الحكومة نفسها! 
ــق لــفــيــلــق  ــابـ ــد الـــسـ ــائـ ــقـ ــال الـ ــيـ ــتـ ومـــنـــذ اغـ
ــقـــدس فـــي الـــحـــرس الــــثــــوري اإليــــرانــــي،  الـ
الحشد  وقائد  سليماني،  قاسم  الجنرال 
الشعبي، أبو مهدي املهندس، في يناير/ 
كانون الثاني 2020، بدأ الهتاف بإخراج 
عــة فــي الــعــراق. 

ّ
الــقــوات األمــيــركــيــة املــتــوز

ــفـــق الـــعـــراق والــــواليــــات املــتــحــدة في  واتـ
أوائل إبريل/ نيسان على مغادرة القوات 
الــقــتــالــيــة األمــيــركــيــة قــريــبــا، وهــــي قصة 

تمويهية أخرى!
لــم يتم تحديد مــوعــد، ولــم يــتــّم التوقيع 
ــــني الــــعــــراقــــيــــني  ــل بــ ــّصــ ــفــ ــاق مــ ــ ــفــ ــ ــى اتــ ــلــ عــ
الــــعــــراق،  وزراء  ورئــــيــــس  ــان،  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ واألمـ
للثقة واألهلّية  فاقد  الكاظمي،  مصطفى 
 األطـــــراف، والــعــالــم يشهد تــوالــي 

ّ
مــن كـــل

الــهــجــمــات عــلــى الـــقـــوات األمــيــركــيــة، من 
دون أي رد فعل مضاد. ولكن إيران ربما 
تــبــيــعــهــم فـــي صــفــقــة مـــع األمـــيـــركـــان في 
مــحــادثــات فيينا بــشــأن االتــفــاق الــنــووي 
وخـــطـــة الــعــمــل الــشــامــلــة املـــشـــتـــركـــة، مع 
عــــرض عــســكــري كــرنــفــالــي فـــي يــونــيــو/ 
ــالــــذكــــرى  بــ ــفــــال  ــتــ لــــاحــ  2021 حــــــزيــــــران 
السابعة لتأسيس الحشد الشعبي. وفي 
الــيــوم الــتــالــي، قصفت الــواليــات املتحدة 

مــهــام املحكمة  الــبــرملــان واســتــام  وتجميد 
فــتــح تحقيق بتهم  الــدســتــوريــة، والــثــانــيــة 
ــيـــس، مع  ــرئـ ــة اغـــتـــيـــال الـ ــاولـ الـــفـــســـاد ومـــحـ
السلطة  أحــــزاب  فــي  مفصليٍة  شــخــصــيــاٍت 
الــحــالــيــة، وتـــبـــدو نــتــيــجــة هـــذه املــحــاكــمــات 
واضــحــة، وخــصــوصــا تهمة اإلرهــــاب التي 
للتجربة  استنساخا  تكون  أن  يستبعد  ال 

املصرية في محاكمة املعارضة. 
الـــقـــّوة السياسية  أن  أيــضــا  الـــواضـــح  ومـــن 
الـــكـــبـــرى فــــي تــــونــــس قــــد تــــم حـــشـــرهـــا فــي 
مــوقــف دفـــاعـــي، ووضــعــهــا ضــمــن خــيــاراٍت 
صــعــبــة، فــإمــا الـــرضـــوخ والــتــفــاوض ضمن 
يعنيه  بما  سعّيد،  يحّددها  التي  الشروط 
ذلــك من قبول إعــادة سعّيد تشكيل املجال 
أدوار  وتــــحــــديــــد  ــتــــونــــســــي  الــ ــيــــاســــي  الــــســ
ــلـــجـــوء إلـــى  الـــفـــاعـــلـــني وتـــراتـــبـــيـــتـــهـــم، أو الـ
الـــعـــنـــف، فـــي اســـتـــعـــادٍة لــتــجــربــة الــجــزائــر 
املريرة في تسعينيات القرن املاضي، وهو 
ى 

ّ
يتمن األحـــوال، ال  انتحاري في كل  خياٌر 

الكارثية  إليه، كــون نتائجه  الــوصــول  أحــد 
معلومة مسبقا.

)كاتب فلسطيني(

الحراكات  انــطــاق  مهد  املاضية  العقود 
موقعها  تونس  فقدت  أن  بعد  العمالية، 
دولة مصّدرة للفوسفات، ولم تتحقق أي 
كــانــت إحــدى  الــتــي  العمالية  مــن املطالب 
الياسمني.  انتفاضة  الرئيسة في  املظالم 
ــبـــاب »الــــحــــوض املــنــجــمــي«  ــــع شـ ــــد رفـ وقـ
شعار »الهجرة أول املوت«، فيما انشغلت 
مــا بينها، وبــدا  فــي  األحـــزاب بالتصارع 
حـــزب الــنــهــضــة عـــاجـــزا عـــن تــقــديــم رؤيـــٍة 
لم  الــحــكــم  إلـــى  الـــوصـــول  فبعد  مختلفة، 
فــي مؤسسات  يتحّد أحــد مــن املشاركني 
ــة الــصــيــغ االقــتــصــاديــة املــفــروضــة  الـــدولـ
على تونس، فيما انشغلت أحــزاٌب ترفع 
راية العلمانية باعتبار »النهضة« العدو 
 معاناة العمال والفئات 

ً
األكبر، متجاهلة

املهّمشة.
ــة  ــعـ ــراجـ ــمـ ــلـ قــــــد يـــــكـــــون هــــنــــا ضــــــــــــرورة لـ
ــكـــن دعــــــم الـــشـــبـــاب  لـــة، ولــــــم يـ ولـــلـــمـــســـاء
سعيد،  قيس  الرئاسة،  مرشح  التونسي 
ــلـــى اخـــتـــيـــارهـــم شــخــصــا  ـــــرا عـ

ّ
إال مـــــؤش

ــكـــن ذلــــــك ال  ــة، لـ خـــــــارج تـــركـــيـــبـــة الـــســـلـــطـ
الديمقراطية  وتــقــويــض  انــقــابــه  يجعل 
مـــشـــروعـــا، وهــــو فــعــل أول مـــا فــعــل، بعد 
استثنائية«،  »تدابير  سماها  ما  إعانه 
اإليـــعـــاز بــاقــتــحــام مــكــتــب قــنــاة الــجــزيــرة 
وإغاقه، على الرغم من جهده في توطيد 
الدائم  عاقته مع صحافييها، وترحيبه 
بــالــظــهــور عــلــى شــاشــتــهــا، مـــا يــعــنــي أن 
انتهازية  نــزعــة  ــر عــلــى 

ّ
فعلته هـــذه مــؤش

وقـــمـــعـــيـــة فـــيـــه، ال تـــتـــنـــاســـب مــــع صــــورة 
املــثــقــف، بــل مــع شــخــصــيــٍة كــانــت تخطط 

بروّية لاستحواذ على كل السلطة.
ال نــســتــطــيــع أن نــنــكــر عــلــى الــتــونــســيــني 
ثقتهم  فقدان  على  ر 

ّ
مؤش فهو  فرحتهم، 

بــمــا يــقــّدم لــهــم، ولــكــن احــتــكــار السلطات 
أمــا فرح  إنــقــاذ وطــنــي.  ال ينبئ بمرحلة 
فيدل  اإلســامــيــني  بهزيمة  العلمانييني 
على  فهم ضحل، فليست فكرة العلمانية 
الــــتــــي تـــنـــتـــصـــر، وإنــــمــــا خــــســــَر مــفــهــومــا 
نقوى  ال  ولكن  والتعددية.  الديمقراطية 
ــذي بــزغ  ــ ـــل الـ ـــل فـــي األمــ ــقـــدان األمــ عــلــى فـ
مـــن تـــونـــس، وآمــالــنــا اآلن مــعــقــودة على 
إلى  بلدها  دخــول  التونسية  القوى  منع 

الديكتاتورية. 
)كاتبة من األردن(

في تباين االستراتيجيات األميركية إزاء أفغانستان والعراق

تونس العائدة إلى حضن 
االستبداد العربي

تونس الياسمين ال تستسلم 
للديكتاتورية

لدى األميركيين 
أسبابهم لالحتفاظ 

بقواتهم في العراق 
الذي يعتبرونه 

قاعدة أمامية في 
حربهم المحتدمة 

على إيران

لم يكن خافيًا على 
أحد الصراع القائم 

على تونس من 
األقطاب العربية 

واإلقليمية

ال نقوى على 
فقدان األمل في 

األمل الذي بزغ 
من تونس، وآمالنا 

معقودة على منع 
القوى التونسية 
دخول بلدها إلى 

الديكتاتورية

آراء

حسام كنفاني

منذ نجاح بعض الدول العربية في إنهاء الحكم الرئاسي بعد الهبات الشعبية في 
2011، بدأ الحديث عن دساتير برملانية ال تتيح لرجل واحد التحكم بالسلطة، بعد 
مــا عانته هــذه الـــدول، وغيرها، مــن تسلط الشخص وتــفــرده فــي اتــخــاذ الــقــرارات. 
في الظاهر، كانت هذه الخطوة مثالية في طريق االنتقال من حكم الفرد إلى حكم 
املجموعة، أي الرئيس والحكومة والبرملان ومعهم األحزاب املمثلة وغير املمثلة في 
املجالس النيابية. غير أنه في الباطن، ال يبدو أن الشعوب العربية جاهزة حاليا ملثل 
هذا النوع من الحكم، وال تزال تحن إلى حكم الفرد، رغم ما يحمله من عودة إلى 

االستبداد، والذي من املفترض أن هذه الشعوب ثارت عليه. 
 لشعوب اعتادت 

ً
كان من املعروف أن التحول إلى النظام البرملاني لن يكون سهال

حكم الرجل الواحد، وخصوصا أن مثل هذا النظام من الطبيعي أن يخلق تعارضا 
بني االستراتيجيات واألفكار املختلفة للمكونات السياسية الحديثة الوالدة، والتي 
من املؤكد أنها تحتاج إلى الكثير من التدريب والتأقلم، قبل بلوغ مرحلة النضوج 
السياسي الحقيقي الذي يؤدي إلى التسليم بحكم األغلبية إلى حني. وهذا ما عاشته 
الــدول العربية في فترة ما بعد الثورات، وأدى إلى نكسات في ما كان  العديد من 
من املمكن أن يكون مسارًا ديمقراطيًا مؤسسًا ملرحلة التحول إلى الدولة الحديثة.

للديمقراطية،  املــعــاديــة  الـــدول  لبعض  الخارجية  الــتــأثــيــرات  مــن  التقليل  دون  ومــن 
الــدول وجدت األرضية  والتي مّولت إلى أقصى حد الثورات املضادة، غير أن هذه 
القابل  املتعدد  النظام  إلى  الكلي  للتحول  اآلن  املستعدة  غير  والسياسية  الشعبية 
العربي«،  »الربيع  إلى  العربية، والتي تحّولت  السلطة سلميًا. فاالنتفاضات  لتداول 
لم تقم باألساس لتطبيق نظام ديمقراطي، مع أن هذا املطلب كان غاية فئات قليلة 
د الفقر والجوع والبطالة. فإقامة 

ّ
مشاركة فيها، بل قامت ضد الظلم والفساد الذي ول

النظام الديمقراطي بشكله الحديث بحاجة إلى أرضية تثقيفية تأسيسية لم تكن 
متاحة أمام هذه الشعوب، ولم يتم العمل على إيجادها بعد انتصار بعض الثورات، 
بل جرى التحول مباشرة إلى املمارسة السياسية الجديدة، وكأن األرضية مهّيأة 

لتقبل هذا التغيير، وهو ما اتضح أنه غير صحيح.
من التجارب التي عاشتها بعض الدول العربية التي خرجت من ثــورات، وتحديدًا 
مصر في عام 2013 واليوم تونس، يتضح أن املزاج الشعبي العام يميل إلى فكرة 
املفكر محمد عابد  اإلمــام محمد عبده، وفّصلها  لها  ر 

ّ
التي نظ الــعــادل«  »املستبد 

الــفــرد، وجسدها  إلــى نظام حكم  الــزمــن  التي انحرفت مــع  الفكرة  الــجــابــري. وهــي 
العديد من الرؤساء العرب الذين تحولوا مع الزمن إلى رموز للديكتاتورية، إذ تحول 
االستبداد من مفهومه اللغوي القائم على »الحزم« و»الجرأة«، كما يشرح الجابري، 
إلــى »الــطــغــيــان«، وهــو مــا مــارســه كــل الــزعــمــاء الــعــرب الــذيــن امتطوا الفكرة نظريًا 
املنطلق  من  والطغيان  االستبداد  مفهومي  بني  الفرق  ورغــم  الحكم.  إلــى  للوصول 
اللغوي والتراثي العربي، إال أنه ال يبدو أن هناك قدرة شعبية على التمييز بينهما، 
الــذي مارسه  الشعبوية، وهو  بمقادير من  الطغيان  يتم تطعيم  خصوصًا عندما 
زعماء عرب في الطريق إلى انقالبهم على محاوالت التحول الديمقراطي التي ُولدت 
بعد الثورات العربية. نموذج واضح أمامنا اليوم حول هذه املمارسات، هو انقالب 
عبد الفتاح السيسي في مصر، والذي أعاد البالد سنوات طويلة إلى الوراء سياسيًا، 
وهو أمر ال خالف عليه حتى لو اختلفت النظرة إلى النتائج االقتصادية والتنموية 
والتعددية  الحريات  أن مرحلة  االنقالب وسياساته، فال خالف على  أنتجها  التي 

انتهت في مصر، فال صوت إال صوت النظام. 
نفسها، حتى  الخطى  على  تسير  قيس سعّيد  الرئيس  قـــرارات  بعد  تونس  اليوم 
وإن اختلفت األدوات. قد تكون تونس ليست مصر، كما يحاول بعض أهل البالد 
تبرير قــرارات الرئيس، لكن املعطيات بني حدثي 2013 و2021 هي نفسها، وهي 
االنقالب على التعددية املمثلة في البرملان، تمهيدًا إلعادة صورة »املستبد العادل« 

املقبولة شعبيًا.

باسل طلوزي

كـــان أجــــدى لــلــرئــيــس الــتــونــســي، قــيــس ســعــّيــد، أن يستعني عــلــى قــضــاء »انــقــالبــه« 
فقد  العرب،  اليساريني  فلول  إال  تقنع  مبتذلٍة ال  بمسّوغاٍت  يدلي  أن  بدل  بالكتمان، 
البرملان، أن أعضاء املجلس تطاولوا عليه  زعم فخامته، في معرض تبريره تجميد 
بالقذف والشتم. بمعنى أن »جاللته« قاد انقالًبا مكتمل األركان، ال لتصويب مسيرة 
بالسّب،  »آذوه«  ممن  انتقاًما  لقداسته،  االعتبار«  »رّد  ملجّرد  بل  لتقرير مصير،  أو 

و»خدشوا« كرامته بعباراتهم النابية.
هو انقالب »شخصّي«، إذن، في مبتداه ومنتهاه، أو هكذا يريد »اإلمبراطور« قيس 
سعّيد أن نفهم، فهو على استعداد للتحّول من رئيس منتخب إلى طاغية وديكتاتور 
ى لو صدر هذا االمتهان من 

ّ
ا على أدنى امتهان لشخصه املبّجل، حت إن لزم األمر، رّدً

التراب،  »الوليدة« تحت  الديمقراطية  لوأد  ا، وهو قابل 
ً

سلطة تشريعية منتخبة أيض
وإعادة تونس إلى ما قبل زمن زين الهاربني بن علي، إن مّسه نائب بشتيمة أو جازف 
بالنواب  ق 

ّ
تتعل »القيصر«  فعل  ردة  زالــت  مــا  ومهابته.  هيبته  مــن  باالنتقاص  أحــد 

صل بالشعب، فعليه أن يحمد الخالق ألن فخامته لم تصل إلى 
ّ
وحدهم. أما في ما يت

سمعه أّي شتيمة شعبية، وإال ملا كان تــوّرع عن ارتــداء جلد نيرون وحــرق تونس، 
فمقام الزعيم العربي مقّدس ال يحتمل عبور ذبابة واحدة، فكيف بشتيمة؟!

في كل األحــوال، برهن الرئيس »املفّوه« قيس سعّيد أن ال فرق بني زعيم عربي بلغ 
السلطة باالغتصاب أو االنتخاب، فالنتيجة واحدة، ألن كليهما، في نهاية املطاف، ال 
العربية، من  ا في نسيج ساللة الحكم 

ً
الغائر عميق بّد أن يعود إلى عرق االستبداد 

معاوية بن أبي سفيان إلى معاوية بن سعيد، مع حفظ »الفوارق« بالتأكيد، ألن داهية 
مثل معاوية األول أكبر من أن يتوّرط في تقديم مسّوغات »السّب« والتحقير لتبرير 
استبداده وتفّرده بالسلطة. عموًما، يبدو أن الفصحى التي يتبّجح بإتقانها سعّيد لم 
ا، 

ً
تسعفه في تسويغ انقالبه هذه املّرة، كما أسعفته في الوصول إلى السلطة سابق

ا من فهم العالم الديمقراطي املحيط 
ً
ن
ّ
ذلك أن من يتقن الفصحى ال بّد أن يكون متمك

، أن يشاهد دمى زعماء أكبر الــدول كيف يتّم تشكيلها على 
ً

به. ألم يقّيض له، مثال
هيئة حيواناٍت تدّون عليها عبارات أقذع من السّب والشتم، وتقاد في الشوارع على 
ليراها  نفسه،  البلد  وكــاالٌت وفضائياٌت من  وتتناقلها  الرئاسية،  املقّرات  مــرأى من 
بكل  ترامب،  دونالد  يظهر  يكن  ألم  الشعبية؟  السخرية  بهذه  املستهدفون  الرؤساء 
صالفته، كدمية خنزير في شوارع أميركا، فماذا لو استبّدت به نزعة قيس سعّيد 
، لرّد اعتباره؟ وماذا 

ً
النووية، مثال الثأرية، هل كان يجازف بضرب شعبه بالقنابل 

ى قيس بن سعيد صفعة »شعبية« على غرار التي تلقاها الرئيس الفرنسي 
ّ
لو تلق

مــاكــرون مــن مــواطــن غاضب فــي الــشــارع؟ هــل كــان األخــيــر سيثأر لكرامته بإبادة 
الشانزلزيه،  ساحة  في  ومــدّرعــاتــه  بدباباته  الفرنسّي  الجيش  أو سينشر  بــاريــس، 

ويحاصر البرملان، ويلغي الديمقراطية وتاريخ الثورة الفرنسية بجّرة قلم؟
ال  مباشرٍة  بلغٍة  يتحّدث  وأن  مع فصحاه،  ينسجم  أن  بالرئيس سعّيد  ــا  حــرّيً كــان 
الــتــأويــل: إن مــا أقــدم عليه هــو انــقــالب كــامــل، بوحي ومساعدة وتمكني من  تحتمل 
الجديد  املستبّد  على ضحايا  كان  مثلما  العربية.  الربيع  ثــورات  إجهاض  متعّهدي 
الياسمني،  انقالبه على ثورة  رات 

ّ
)آخر طبعة( أن يستشعروا نزعات سعّيد ومؤش

ى ظهر بعضها عندما كان يستدعي فخامته وزراء 
ّ
فقد كانت هناك مقّدمات شت

ونوابًا إلى قصره لتقريعهم ومعاملتهم معاملة األقزام على املأل اإلعالمي.
 بانقالب 

ً
أّما فلول اليسار العربي الذين دبكوا ورقصوا على »الوحدة ونّص« احتفاال

قيس سعّيد على ما أسموه »مجلس اإلخوان« وحزب النهضة، فال حاجة لتذكيرهم 
رفة التي تتحّدث عن »زوٍج أراد أن يقهر زوجته فخصى حاله«، ألن املستهدف 

ُّ
بالط

 هذه االنقالبات هو الحرية نفسها التي أشبعونا تنظيًرا لها، ونحمد 
ّ

الوحيد من كل
موا أي سلطة.

ّ
الله أنهم لم يتسل

محمد أبو رمان

التطورات التراجيدية في تونس منذ إعالن الرئيس، قيس سعّيد، عن تجميد البرملان 
من  عريض  قطاع  لــدى  بالقلق  بتساؤالت مشحونة  دفعت  السلطات،  فــي  والــتــفــّرد 
ل بصيصًا من 

ّ
الــذي طاملا شك التونسي،  االستثناء  كــان  إذا  فيما  العربي،  الشباب 

نور بإمكانية التحول الديمقراطي، قد تبّدد، وعادت تونس إلى »السياق السلطوي« 
العربي؟ قد يكون مبكرًا الجزم بهذا االحتمال، وإن كان كثيرون يرون شبح الحالة 
التونسي؛ وإْن  الرئيس  نــزال نراقب »نــوايــا«  التونسي، ومــا  املصرية تلوح في األفــق 
التونسي  القطار  بــأّن  الهواجس  تعّزز  بها، بصورة عامة،  قــام  التي  الخطوات  كانت 
الديمقراطي. مــع ذلــك يبقى ســؤال مهم عــن حجم »العامل  الطريق  انــحــرف عــن  قــد 
الــخــارجــي«، وعــن مــوقــف الجيش واألمـــن هــنــاك، فــهــي، بــالــضــرورة، عــوامــل حاسمة 
ومهمة، وإن هنالك، وفق شهادات موثوقة وعديدة، حالة ترحيب وقبول بما قام به 

الرئيس في أوساط الشباب التونسي!
جاءت اعترافات رئيس البرملان التونسي وزعيم حزب النهضة، راشد الغنوشي، قبل 
التيار  لدى  القراءة  وتعكس مشكلة  كثيرًا،  رة 

ّ
متأخ الفرنسية،  األنباء  لوكالة  يومني 

نوا من 
ّ
تمك بــأّن إسالميي تونس  اإلقـــرار  السياسي، مع  للواقع  اإلســالمــي، عمومًا، 

السير بنجاح وسط »حقل األلغام«، حتى جاءت قرارات الرئيس لتخلط األوراق مّرة 
أخرى. لسنا، هنا، في مقام تبادل قبعات »التالوم« بني القوى واألطراف املختلفة، فيما 
الرئيس  السبب  البالد هي  التي وقعت فيها  الظروف االقتصادية الصعبة  إذا كانت 
في وراء ما حدث، أم أخطأ اإلسالميون في التعامل مع املرحلة االنتقالية، واستعجلوا 
نوا من إخراج الدولة من 

ّ
قطف ثمار السلطة والحكم، في وقت صعٍب وحرج، ولم يتمك

األزمات املركّبة، فدفعوا ثمنًا باهظًا لذلك. هل كان هناك بالفعل مسار آمن أفضل مما 
كان؟ وهل املطلوب من األحزاب اإلسالمية، حصريًا، االبتعاد عن السلطة السياسية 
تجنبًا لتلك الفّزاعة التي ما تزال تالحقهم من املعارضة إلى مقاعد الحكم؟ سؤال مهم 
من الضروري أن يحظى بنقاٍش معّمق. ولكن باعتراف الغنوشي نفسه كانت هنالك 
نهم من 

ّ
أخطاء ولم ينجح اإلسالميون، على الرغم من حفاظهم على قاعدة معقولة تمك

البقاء رقمًا صعبًا في االنتخابات، في إخراج الناس من الواقع االقتصادي املتدهور، 
ومعقدة،   

ٌ
االنتقالية صعبة املرحلة  لكن طبيعة  وليلة،  يــوم  بــني  يحدث  لــن  أمــٌر  وهــو 

بمثابة القيادة في منعرجاٍت خطيرٍة من السهل أن تنزلق فيها املركبة إلى الهاوية. 
 في اإلسالميني، فمن الواضح أّن النخب السياسية 

ً
املشكلة، غالبًا، ليست محصورة

إلى  أن تلتفت  السياسية، من دون  الكعكة  التقليدية غرقت في حسابات  واألحــزاب 
جيل الشباب الذي فّجر الثورة، وكانت لديه آمال كبيرة وعريضة في تغيير الواقع، 
ه )هذا الجيل( وجد نفسه أمام حالٍة، وإْن تتميز سياسيًا بمساحات واسعة من 

ّ
لكن

ها، من زاوية آمالهم وطموحاتهم، أّدت إلى أوضاع سيئة 
ّ
 أن

ّ
الحرية والديمقراطية، إال

وتدهور في املجال االقتصادي وتراجع في الخدمات، وهي نتائج مرتبطة، بالضرورة، 
ل اإلسالميون، قبل الربيع العربي، 

ّ
بالتركة الثقيلة للمرحلة السابقة. في املقابل، شك

في مجتمعات عربية كثيرة، القوى الرئيسية في املعارضة، وقّدموا وعودًا هائلة في 
هم وجدوا أنفسهم في مرحلة الحكم في أزمٍة أكبر من 

ّ
حال تغّيرت األوضــاع، إال أن

نوا من التكّيف، خالل عقود طويلة، مع ديناميكياتها 
ّ
أزمتهم في املعارضة التي تمك

وشروطها القاسية، في أنظمٍة سلطويٍة وشبه سلطوية، ودفعوا ثمن ذلك غاليًا، لكن 
 حجمًا عن ثمن املعارضة.

ّ
الثمن اليوم ال يقل

في ضوء تصريحات الغنوشي ومحاولته الواضحة لتجنب السيناريو املصري: ماذا 
يمكن أن يــقــّدم حــزب النهضة اإلســالمــي إلنــقــاذ الــوضــع هــنــاك؟ ومــا هــي التنازالت 
الفخ الخطير؟  الوقوع في  التونسي من  النموذج  )التي تحّدث عنها( املطلوبة إلنقاذ 
الراهنة، إلنقاذ  السياسية  الحالة  الخروج من  أجل  إلى حــوار وطني من  الرجل  دعا 
الديمقراطية التونسية، وهو أمر يدفع، بالفعل، في ظل الظروف القاسية الحالة الكرة 
الخروج من  لكيفية   واضحة 

ً
لم يقّدم أجوبة وحلوال الرئيس؛ ألّن األخير  إلى ملعب 

األوضاع االقتصادية - االجتماعية التي انتقدها. هي أفكار أولية وتساؤالت نطرحها 
في ضوء املؤشرات واإلشارات األولية الحالية املقلقة من تونس، بعد قرارات الرئيس 

قيس سعّيد التفّرد في السلطة.

فاطمة ياسين

بِد إدارة الرئيس األميركي، جو بايدن، أّي ميل إلى التدخل السياسي في الحرب 
ُ
لم ت

منذ  املوجودة  العسكرية  وقدرتها  تحالفاتها  مستويات  على  فحافظت  السورية، 
الروسي  الرئيس  مع  قمة  لــقــاءه، في  بايدن  تــرامــب. واستبق  دونــالــد  الرئيس  عهد 
فالديمير بوتني قبل شهر، باستثنائه شركتني مملوكتني لرجال أعمال محسوبني 
هما تعمالن في مجاالٍت طبيٍة 

ّ
على رأس النظام السوري، من العقوبات، تحت بند أن

لها عالقة بالسيطرة على مرض كورونا. كما تم اإليعاز بمتابعة التعاون مع النظام 
املــجــال، واملــبــّرر هنا إنساني وصحي متعلق بمكافحة املــرض  الــســوري فــي هــذا 
عن   

ّ
إال السوري  للموضوع  التطرق  يتم  لم  الرئيسني،  بني  اللقاء  ذلــك  بعد  العاملي. 

استمرار عبور املساعدات اإلنسانية إلى ثالثة ماليني سوري موجودين في مناطق 
محّررة في الشمال، ليحصلوا على مستلزماتهم األساسية من معبر باب الهوى.. 
اإلعمار  إعــادة  بايدن هي في وجه مشاريع  إدارة  بديها 

ُ
ت التي  األساسية  املمانعة 

 يتعلق بشكل أكــبــر بروسيا 
ٌ

ومــحــاولــة إنــعــاش االقــتــصــاد الــســوري، وهــو مــوقــف
وإيران املستفيدتني الرئيسيتني من إعادة تشغيل االقتصاد في سورية.

كــان تــرامــب أكــثــر نشاطًا وجــّديــة فــي معاقبة الــنــظــام الــســوري، حــني وصــل عدد 
الكيانات والشخصيات التي شملتها العقوبات في فترة حكمه إلى 114، استهدفت 
قطاعات السياسة واالقتصاد واألمن وحقوق اإلنسان. واليوم يتجاوز عمر إدارة 
الحزبني  من  الكونغرس،  في  أعضاء  ويبدأ  أشهر،  األبيض ستة  البيت  في  بايدن 
الجمهوري والديمقراطي، بتوجيه انتقادات للرئيس لعدم إصداره أّي عقوبٍة ضد 
النظام، فتتحّرك وزارة الخزانة األميركية، وتوجه مجموعة من العقوبات إلى كيانات 
كيانات  ثمانية  منها  للنظام،  تابعة  عشر،  ثالثة  عددها  بلغ  وشخصيات سورية 
 حرصت قرارات العقوبات على إبرازها، 

ً
والبقية من األفراد. يتقاسم املعاقبون صفة

السورية،  الحرب  إلى  بايدن،  بقيادة  الجديدة،  األميركية  اإلدارة  تنظر  لتؤكد كيف 
فأتت جميعها تحت يافطة »انتهاك حقوق اإلنسان« إذ أطلق وصف السجون على 
لها  املعاقبة،  الخمسة  الشخصيات  أصبحت  بديهية،  وبصورة  الثمانية،  الكيانات 
السورية، وهي إحدى  العسكرية  املخابرات  أّن  الرغم من  صفة »سجانني«. وعلى 
الجهات األمنية األربع التي تتولى األمن والقمع داخل سورية، مشمولة في عقوباٍت 
فئة من  مايو/أيار 2011، ضمن  منذ  األميركية،  الخزانة  وزارة  وأدرجتها  سابقة، 
يستخدمون القوة والقمع ضد املتظاهرين واملدنيني، فقد تم اليوم إدراج ستة من 
سجون فروعها األمنية، باإلضافة إلى سجن صيدنايا الشهير، ضمن العقوبات 
الجديدة! كما شمل القرار سجنًا تابعًا إلدارة املخابرات العامة املعروف بأمن الدولة، 

أو سجن الفرع 251.
تــقــارب إدارة بــايــدن الــحــرب الــســوريــة مــن بــاب األزمـــة اإلنــســانــيــة وانــتــهــاك حقوق 
اإلنسان، ويبدو الرئيس األميركي أكثر اهتمامًا بالشأن اإلنساني في سورية من 
 نشاطات إدارته السياسية، 

ّ
أي موضوع سياسي، فجميع ما اتخذه من قرارات، وكل

موجهة بشكل كبير إلى هذا الشأن. وقد ضغطت إدارته جّديًا على روسيا لتمرير 
اتفاٍق بخصوص املعبر الوحيد الذي تدخل منه املساعدات اإلنسانية إلى الشمال 
السوري. وتأتي هذه العقوبات الخاصة بالكيانات الثمانية والشخصيات الخمسة 
لتؤكد هذا التوّجه، وكأنها تختصر سنوات الحرب العشر التي أقحم فيها الشعب 
السوري ملطالبته بتغيير سياسي بمجموعٍة من القرارات اإلنسانية، وتغطية واحد 
من جوانب املطالبات، وهذا ال يكفي بالتأكيد لتفكيك املأزق السوري السياسي في 
ب 

ّ
املقام األول. أما التبعات اإلنسانية واالقتصادية فهي أثر جانبي نشأ عن تصل

حة للزيادة التراكمية، مهما 
ّ

النظام واستقوائه بروسيا وإيران، وهذه التبعات مرش
بلغت درجة التداخل األميركي »اإلنساني«.

عودة إلى »المستبد العادل« انقالب بالفصحى

هل تبّدد االستثناء التونسي؟

ماذا تعني العقوبات 
األميركية الجديدة؟

1415
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آراء

مالك ونوس

ــام الـــلـــبـــنـــانـــي هـــــذه األيـــــــام فــي  ــظـ ــنـ يـــســـتـــمـــّر الـ
ــراغ الــحــكــومــي الـــذي  ــفــ الــــــــدوران فـــي حــلــقــة الــ
باالتفاق  اللبناني  النظام  أقطاب  به فشل  سبَّ
عــلــى تشكيل حــكــومــة، بسبب صــراعــهــم على 
ــل فـــريـــٍق  حـــقـــائـــب وزاريـــــــــة ســــيــــاديــــة، يـــريـــد كــ
سياسي منهم أن يتناهش ما بقي من جثثها، 
بعد أن دخلت البالد في طور االنهيار املالي 
واالقــتــصــادي. وبــعــد اعــتــذار أحــد أهــم أقطاب 
الحريري، عن تشكيل  اللبناني، سعد  النظام 
الحكومة، بعد تسعة أشهر من تكليفه وبعد 
 قطٍب آخٍر من 

َ
الفراغ الحكومي، اقترَح تسمية

أقــطــاب هــذا الــنــظــام، متهٍم بقضية إثـــراء غير 
مــــشــــروع، رئـــيـــس الــحــكــومــة األســــبــــق، نجيب 
مــيــقــاتــي، لتشكيل الــحــكــومــة. ثـــم ســـرعـــان ما 
أصــدر رئيس الجمهورية، ميشيل عــون، قرار 
عدم  إلــى  وبالنظر  مليقاتي.  مه 

ّ
وسل التكليف 

إلى  وباالستناد  األرض،  على  الــوقــائــع  تغير 
تاريخ ميقاتي في وزارتيه، يتأّكد لدى جميع 
املـــراقـــبـــن أن هــــذا الــنــظــام وصــــل إلــــى مــرحــلــة 
بعد  استمراره،  أجــل ضمان  نفسه من  ترقيع 

.
ً
أن باتت مهّمة إعادة إنتاجه دورّيًا صعبة

إلــى تكليف ميقاتي بتشكيل  االتجاه  إن  قيل 
حول  موقفه  نتيجة  جــاء  اللبنانية  الحكومة 
ــاذ، تــســتــنــيــر  ــ ــقـ ــ ضــــــــرورة تــشــكــيــل حـــكـــومـــة إنـ
باملبادرة الفرنسية من أجل إجراء إصالحاٍت 
ــتــــي وضــعــهــا  ــــي الـــــبـــــالد، وفــــــق الـــصـــيـــغـــة الــ فـ
ــر ســـيـــدر  ــمــ ــؤتــ صـــــنـــــدوق الــــنــــقــــد الــــــدولــــــي ومــ
ــيـــن الـــــذي ُعـــقـــدت جــلــســات  لــلــمــانــحــن الـــدولـ
عديدة له في باريس. ولكن هل يمكن لحكومة 
التي  اإلصـــالحـــات  إجــــراء  ميقاتي  سيشكلها 
الفرنسي،  الرئيس  السياسية  الطبقة  وعــدت 

راتب شعبو

نرغب  وال  دائــمــًا،  بها  نتعثر  التي  الحقيقة 
 العمل السياسي املنظم للنضال 

ّ
برؤيتها، أن

ــدة املــركــزيــة  ــديـ ضـــد ســلــطــات مــســتــبــّدة وشـ
يــحــتــاج إلــــى تــنــظــيــمــات ســيــاســيــة شــديــدة 
املركزية بدورها... نظرة سريعة إلى الواقع 
الــســوري الــيــوم، بعد الــصــراع الــدامــي الــذي 
 القوى 

ّ
دمت فيه تضحياٌت هائلة، تظهر أن

ُ
ق

الــتــي ثبتت على األرض، وحــازت  الــوحــيــدة 
مكاسب فعلية، هي شديدة املركزية، والتي 
ع، 

َ
ناز

ُ
يحوز مركز القرار فيها على سلطٍة ال ت

التي قامت  القوى  فيما تهّمشت أو تالشت 
داخــلــي، وخلت من  أســاس ديمقراطي  على 
وقـــادرٍة على ضبط  راســخــٍة  سلطٍة مركزيٍة 

الجسد التنظيمي.
بروز  مفيدة من  ثمرة  السوريون  يقطف  لم 
الــقــوى شــديــدة املركزية التي واجــهــت نظام 
األسد، وتمّكنت في املرحلة التي تلت الثورة 
الــقــوى استبدلت   هــذه 

ّ
أن السبب  الــســوريــة. 

السياسة بالجغرافيا، فبداًل من أن تتصارع 
على أرٍض واحدٍة وتحّد، على نحو متبادل، 
من احتكار السلطة، استقلت كل منها على 
عــلــى سلطتها  مــنــهــا  كـــل  وحــافــظــت  أرض، 
)املحتكر  الــنــظــام األســــدي   

ّ
أن املــحــتــكــرة. أي 

للسلطة  احــتــكــاره  اســتــمــرار  اشــتــرى  األول( 
بــالــتــخــلــي عــن أجــــزاء مــن األرض الــســوريــة، 
 

ٌّ
كل وأقامت  املستجّدة،  السلطات  ارتضتها 

عمر المرابط

مــنــذ بــــزوغ فــجــر الــربــيــع الــعــربــي، وإطــاحــتــه 
ــرز  إلــى  ــ أعـــتـــى الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــات الــعــربــيــة، بـ
الوجود خطاب إقصائي يندب حظ الشعوب 
العربية، باختيارها ما تسّمى األحــزاب ذات 
السلطة.  إلــى  للوصول  اإلسالمية   املرجعية 
ــثــــورات أنــظــمــة، وأجـــبـــرت أخـــرى  أســقــطــت الــ
إمــا بإصالحات داخلية إلرضــاء  القيام  على 
الــشــعــب وامـــتـــصـــاص غــضــبــه، أو تــغــيــيــرات 
فــي انتظار  لــالحــتــيــال عــلــى مــطــالــبــه  شكلية 
فــتــور الــحــراك وعــــودة الـــهـــدوء. هــكــذا  اخــتــار 
ــة،  ــدالـ ــعـ الــشــعــب املـــصـــري حــــزب الـــحـــريـــة والـ
واخـــتـــار الــشــعــب الــتــونــســي حــركــة النهضة، 
ــار الـــشـــعـــب املــــغــــربــــي  حـــــزب الـــعـــدالـــة  ــ ــتـ ــ واخـ
والتنمية. أما الشعوب األخرى فقد أجهضت 
ثوراتها وتحولت إلى حروب أهلية، أتت على  

األخضر واليابس.
مع بدء الثورة املضادة، والتي من الطبيعي أن 
يهلل لها فلول األنظمة السابقة ومن واالهم، 
ومناضلن  مثقفن  بــابــتــهــاج  املــــرء  يــتــفــاجــأ 
وســيــاســيــن عـــديـــديـــن، مــنــتــمــن إلــــى بعض 
والتحّررية  والليبرالية  التقدمية  الــتــيــارات 
التي قضت أغلب حياتها مناضلة ومنافحة 

زار  مــرارًا، بإجرائها، حن  إيمانويل ماكرون، 
بيروت عشية انفجار املرفأ، في 4 أغسطس/ 
آب 2020، وبعد ذلك؟ إذا كانت تستطيع فعل 
ذلــك، فــإن زمــالء ميقاتي فــي الطبقة الحاكمة 
سيمنعونه، ألن إصالحًا كهذا هو بمثابة حفر 
الطبقة قبرها بنفسها. إضافة إلى ذلك،  هذه 
أي إصالح سيتضمن مكافحة الفساد وإعادة 
األمــوال املنهوبة من املصارف اللبنانية ومن 
إلـــى مستحقيها، وهـــو ما  الــدولــة  مــؤســســات 
ــح  لـــن يــفــعــلــه مــيــقــاتــي، املــتــهــم بــقــضــايــا الــتــربُّ
رها ملؤسساته،  عبر قروض اإلسكان التي جيَّ
اللبناني واستحق على  الشباب  وحــرم منها 
في  االستئنافية  العامة  النيابة  اتــهــام  إثــرهــا 
جبل لبنان له بتحقيق مكاسب غير مشروعة، 
عــالوة على اتهامه بقضايا فــســاٍد أخــرى في 
ــاالت. يــخــالــف تــكــلــيــف مــيــقــاتــي  ــ ــــصـ حــقــل االتـ
ع 

َّ
متوق ولكنه  اللبنانين،  املواطنن  تطلعات 

ــذه الــطــبــقــة الــســيــاســيــة الـــتـــي تـــحـــاول  ــ مــــن هـ
النجاة بأي طريقة، على الرغم مما يعترضها 
مـــن ضــغــٍط شــعــبــي بــســبــب أزمــــة الـــبـــالد الــتــي 
انـــهـــارت فــيــهــا قــطــاعــات الــصــحــة والــكــهــربــاء 
ــي إطـــــــار مــخــالــفــة  ــ ــا. وفــ ــرهــ ــيــ ــارف وغــ ــ ــــصــ واملــ
الدائم  الهجوم  املواطنن، وفي إطار  تطلعات 
واملستمر  منهم،  املعارضن  على  واملتواصل 
منذ اندالع انتفاضة 17 تشرين األول )2019(، 
يـــخـــرج مــحــلــلــون ســيــاســيــون مــمــن يـــــدورون 
ــذا الــنــظــام عــلــى شــاشــات الــقــنــوات  فــي فــلــك هـ
الــفــضــائــيــة الــلــبــنــانــيــة، مــن أجـــل تلميع صــور 
أقطاب هــذا النظام. وآخــر ما قاله أحــد هؤالء 
اللبناني  النظام  بتغيير  يحلم  من  أيـــاٍم:  قبل 
فهو واهم... وفي لغة جازمة تشبه في جزمها 
مــا خـــرج بــه األمــــن الــعــام لــحــزب الــلــه، حسن 
ر 

َّ
نصر الله، عشية انتفاضة تشرين، حن بش

منها »دولتها« عليها. هكذا تحّول الصراع 
السوري إلى صراع خارجي، أي صراع بن 
مستقل  جغرافي  مجال  منها   

ّ
لكل سلطاٍت 

عـــن األخـــــــرى، بــشــكــٍل جــعــل الــــصــــراع نفسه 
 عن البعد الديمقراطي.

ً
مستقال

 
ّ
املـــفـــارقـــة الـــتـــي ُيـــشـــار هــنــا إلــيــهــا تـــقـــول إن

التنظيم الذي يحترم املبدأ الديمقراطي، في 
ظروف نضاٍل ضد سلطة مستبّدة وراسخة، 
غالبًا ما ينتهي إلى الفشل، نظرًا إلى هشاشة 
مــثــل هــــذا الــتــنــظــيــم أمــــام صــالبــة »تــنــظــيــم« 
النضال   

ّ
أن يــبــدو  هــكــذا  املــســتــبــّدة.  السلطة 

 مضاّدة 
ً
لكسر احتكار سلطٍة يحتاج سلطة

 النضال 
ّ
َكرة. على هذا، يبدو كما لو أن

َ
ُمحت

الديمقراطي يحتاج إلى تنظيم ديكتاتوري، 
باستبداد مضاد.  ُيــواَجــه  االســتــبــداد   

ّ
أن أو 

وهو ما يثير حيرة )وسخط( املتطلعن إلى 
الخالص من االستبداد السياسي املزمن في 
 هؤالء ال يتقبلون 

ّ
بلدانهم، فمن الطبيعي أن

تقول  تنظيماٍت  فــي  ديكتاتوري  سلوك  أّي 
ب 

ّ
ها تواجه الديكتاتورية، في وقٍت تتطل

ّ
إن

فــيــه مــجــريــات الــنــضــال الــفــعــلــي، تنظيمات 
ب 

ّ
يتطل أي  للتمثيل،  و«احـــتـــكـــار«  مــركــزيــة 

نوعًا من الديكتاتورية التنظيمية. الثائرون 
ــتــــبــــّدة يــــــريــــــدون تــنــظــيــم  ــٍة مــــســ ــلــــطــ ضـــــد ســ
بها،  يؤمنون  ديمقراطيٍة  بآلياٍت  نضالهم 
الفاعلية  إلى  نفسه،  الوقت  في  ويتطلعون، 
والــتــأثــيــر فـــي مــواجــهــة الــســلــطــة املــســتــبــدة. 
 فـــي هــــذا جــمــع ملـــا ال ُيــجــمــع. 

ّ
والــحــقــيــقــة أن

مــن أجـــل الــديــمــقــراطــيــة والـــدفـــاع عــن الحرية 
والعدالة والكرامة، وهم الذين لهم باع كبير 
فــــي الـــنـــضـــال والــــكــــفــــاح، حـــيـــث لــــم يــــألــــوا أي 
القائمة  األنظمة  بمعارضة  القيام  فــي  جهد 
ودفعوا  السياسية،  باإلصالحات  للمطالبة 
جَّ 

ُ
ــّراء مــواقــفــهــم الــتــضــحــيــات الــجــّمــة، بــل ز جــ

بعضهم فــي غــيــاهــب الــســجــون، حــتــى خــرج 
بشهادة النضال  مطبوعة فوق جبينه.

هـــم املـــنـــاضـــلـــون. أمــــا وقــــد حــــان وقــــت قطف 
ثـــمـــار نــضــالــهــم، فـــال يـــجـــوز أن يـــكـــونـــوا في 
الخلف، بل في املقدمة، فهم من أيقظ الشعب 
مـــن ســـبـــاتـــه. رفـــضـــوا الــظــلــم والـــطـــغـــيـــان في 
نـــادوا بالحرية والــتــحــّرر من  حينه وأوانــــه، 
أن يكون غيرهم  اليوم  أيــرضــون  القيود،  كل 
الطغيان  من  التحّرر  بعد  التجربة  يقود  من 
واالســتــبــداد، ال سيما أن هــذا الــغــيــر، حسب 
ولديه خطاب  التقية،  مبدأ  يستعمل  قولهم، 
مــــــــزدوج، يـــؤمـــن بـــالـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فـــقـــط آلــيــة 
 آنية للوصول إلى الحكم، 

ً
، ووسيلة

ً
انتخابية

وليس مفهوما شامال ومبدأ عاما، وسيأتي 
ــــن، ولــيــلــزمــهــم  ــديـ ــ زمـــــن لــيــحــكــمــهــم بـــاســـم الـ
بالتعاليم، ويجبرهم على احترام النصوص 

الشرعية قبل احترام القانون.
ُهـــم املــكــافــحــون الـــتـــحـــّرريـــون، وال  يــمــكــن أن 

النظام ال يسقط، وإن  : »هــذا 
ً
اللبنانين قائال

العهد )عهد الرئيس ميشيل عون( ال يسقط«، 
ــًا: »هـــــذا الـــنـــظـــام ال  ــازمــ أردف هــــذا املــحــلــل جــ
ر، بل ُيعاد إنتاجه في كل مرحلة ليكون  يتغيَّ
على مقاس املرحلة«. ثم، ولتأكيد نبوءته، ال 
 في تذكير اللبنانين بأن كل ما 

ً
يرى غضاضة

جرى في لبنان من حروب أهلية وانتفاضات 
ومــــظــــاهــــرات وتــــحــــّركــــات مــطــلــبــيــة، عــمــالــيــة 
الــتــحــّركــات، لم  ونقابية وأهــلــيــة، وغيرها مــن 
هو  نــظــاٍم  أي  ولــكــن  الــنــظــام.  تغيير  تستطع 
ــذا املــحــلــل بــصــعــوبــة تــغــيــيــره؟  ــر هـ

ِّ
الــــذي ُيــبــش

البقاء فــي السلطة،  الــذي يــواصــل أقطابه  إنــه 
املشبوهة  صفقاتهم  افتضاح  من  الرغم  على 
الــبــالد االقــتــصــاديــة  بــمــفــاصــل  مهم  بــعــد تحكُّ
ومـــرافـــقـــهـــا الـــحـــيـــويـــة، عـــــالوة عــلــى إهــمــالــهــم 
الذي أّدى إلى انفجار مرفأ بالدهم األساسي، 
من  كبير  عــدد  وقتل  ثلث عاصمتهم  وتدمير 
أبنائها، من دون أن يؤثر ذلك على مشاعرهم، 
أو يدفع أحدهم إلى الخجل، ومن ثم االنتحار 
تــحــت ضــغــط تــبــكــيــت ضــمــيــره بــعــد مــشــاهــد 
الخراب التي أّدى إليه االنفجار. ليست مشكلة 
ل، أو غيره، ممن يدافعون عن النظام 

ّ
هذا املحل

أنهم  تغييره،  لصعوبة  ــرون 
ِّ
ويــنــظ اللبناني، 

يــعــيــشــون تــحــت ضــغــط مـــرض »خـــط الــزمــن« 
الذي ال يستطيعون الفكاك منه، بل مشكلتهم 
اغــتــراٍب تدفعهم إلى  أنهم يعيشون في حالة 
إنـــكـــار الـــواقـــع الــــذي يــقــول إن أقـــطـــاب الــنــظــام 
يـــؤّســـســـون لــســقــوطــهــم مـــع بــــدء االنـــهـــيـــار في 
البالد. كما أنهم في حالة إنكار أن التغيير في 
مــزاج أتــبــاع زعــمــاء الطوائف وفــي والئــهــم قد 
بدأ، وهو يحدث على الرغم من بطئه، وأن هذا 
النظام ال يفعل شيئًا سوى إدارة أزمة البالد 
واالستثمار في انهيارها املالي واالقتصادي 

إلى سلطة مركزية  التنظيم تحتاج  فاعلية 
حاسمة.

حيازة سلطة مركزية حاسمة ال تأتي بقرار. 
لــكــي يــحــوز مــركــز مـــا عــلــى ســلــطــٍة حــاســمــٍة 
يكفيه  ال  التمثيل،  يحتكر  ولــكــي  ع، 

َ
ـــنـــاز

ُ
ت ال 

منا 
ّ
سل )إذا  سلطته  على  الطوعي  الــتــوافــق 

بإمكانية مثل هذا الرضا العام الذي تعكسه 
(، فهذا التوافق يبقى 

ً
أكثرية انتخابية مثال

ت، مع تقلب 
ّ
 للعرقلة ولالهتزاز والتفت

ً
عرضة

الظروف واملعطيات في النضال السياسي، 
الشخصية  الــنــزوعــات  ضغط  تحت  ويبقى 
املتباينة أو امليول الزعامية املنافسة... إلخ. 
املسيطر وصاحب  السياسي  املركز  يحتاج 
ـــه 

ّ
ــرار إلــــى مـــا هـــو أهــــم مـــن الـــتـــوافـــق، إن ــقــ الــ

يــحــتــاج وســـائـــل جـــذب وردع. يــنــطــبــق هــذا 
عــلــى الــتــشــكــيــالت الــكــبــرى )دول مــســتــبــّدة( 
األقــل تعقيدًا )جماعة  التشكيالت  كما على 
أو حـــــزب ســــيــــاســــي(. بـــكـــالم آخــــــر، يــحــتــاج 
الــنــضــال الــســيــاســي ضــد ســلــطــات مستبّدة 
تــعــتــرف بحقوق  املــركــزيــة وال  )أي شـــديـــدة 
اآلخرين(، لكي يستطيع التأثير، إلى سلطٍة 
ها مشابهة في 

ّ
تمثل الحقوق املسلوبة، لكن

املركزية. يصّح هذا أكثر كلما كانت السلطة 
أكثر استبدادًا.  النضال ضدها  التي يجرى 
 على صعوبٍة 

ّ
ــه يـــدل

ّ
إذا صــّح مــا ســبــق، فــإن

ــارض« أن  ــ ــعـ ــ ــن لــتــنــظــيــم »مـ ــ ــالـــغـــة، فـــمـــن أيـ بـ
يحوز التماسك التنظيمي املطلوب؟ واألهم، 
يكون  أن  »ديــكــتــاتــوري«  لتنظيم  يمكن  هــل 

يـــرضـــوا فــقــط بـــدرجـــة رقـــيـــب،  كــيــف لــلــثــورة 
ــم الــذيــن  ــذا، وهــ ــكـ ــن أيـــديـــهـــم هـ ـــف مـ

َ
ـــخـــط

ُ
أن ت

وا أنفسهم بحلم السلطة، وتكّبدوا 
َّ
لطاملا من

اليوم  أيتركونها  بلوغها،  أجل  من  الصعاب 
ــيــــن«،  ــــدي رجـــــــــاٍل يـــعـــتـــبـــرونـــهـــم »ظــــالمــ ــأيـ ــ بـ
لــم يكن كثيرون منهم يؤمن  و«مــاضــويــن«، 
بالديمقراطية البتة، بل كان يعتبرها دخيلة 
إن لـــم يــعــتــبــرهــا كـــفـــرا، ألنــهــا تــنــاقــض مــبــدأ 
الــحــاكــمــيــة لــلــه وتــعــطــي الــتــفــويــض للشعب، 
ــوم،  ــيــ كـــيـــف لـــهـــم أن يـــمـــتـــطـــوا حـــصـــانـــهـــا الــ
وللديمقراطية  لــهــم،  تــّبــا  بــزمــامــه،  ويمسكوا 

التي أتت بهم.
كــثــيــرة هـــي الــــذرائــــع الـــتـــي يــمــكــن تقديمها 
التي  البراهن  وعديدة  اإلسالمين،  لرفض 
أدبــيــاتــهــم  وكتاباتهم  مــن  تــؤخــذ  أن  يمكن 
كـــــر، وكــبــيــرة االتــهــامــات 

ُ
لــلــداللــة عــلــى مـــا ذ

التي يمكن أن توّجه إليهم، وإذا أضفنا إلى 
كــل هــذا قــوة اإلعـــالم املــضــاد، وتـــأزم الوضع 
االجــتــمــاعــي واالقـــتـــصـــادي، وتــأثــيــر الــغــرب 
املعادي لثوراٍت ال تخدم مصالحه،  وأخطاء 
اإلسالمين في تحالفاتهم وفي سلوكياتهم 
الــســيــاســيــة، نــكــون قــد جمعنا كــل مــكــّونــات 
طبخة الثورة املضاّدة، توابلها تصريحاٌت 
غـــيـــر مـــــدروســـــة ومـــــواقـــــف غـــيـــر مـــفـــهـــومـــة،  

الشامل.   االنهيار  أبعد حــد، قبل حصول  إلــى 
لــقــد انــحــصــر هــــمُّ أقـــطـــاب الـــنـــظـــام الــلــبــنــانــي 
رين 

ّ
واملنظ ومحلليهم  اإلعــالمــيــة  ووسائلهم 

التي  الحقيقية  املشكالت  طمس  فــي  لبقائهم 
عبر  سياساتهم،  بسبب  الــبــالد  منها  تعاني 
افـــتـــعـــال مـــشـــكـــالٍت أخــــــرى تـــدخـــل فــــي صــلــب 
الــدولــة. وهــي مشكالٌت تتعلق بتشكيل  إدارة 
الــحــكــومــة وفـــي نــوعــهــا؛ ســيــاســيــة أم حكومة 
املزمنة  املشكالت  فــي  نفخوا  كما  تكنوقراط. 
ٍل 

ِّ
ثلٍث معط من  الحكومة،  تمنع تشكيل  التي 

ومــــن أحــقــيــة بــعــض الــحــقــائــب لـــهـــذا الــطــرف 
أو ذاك، عــلــى الــرغــم مــن االنــهــيــار الـــذي يــرون 
أمــام أعينهم كل لحظة. وإذا  كيف تكبر كرته 
راٍض   

ٌ
الحلفاء، حليف األدوار بن  تبادل  كــان 

 ديمقراطية، وأن يبقى وفيًا للحقوق 
ً
وسيلة

املسلوبة التي يمثلها؟
ــنــــصــــرم، كــــانــــت املـــعـــارضـــة  خـــــالل الـــعـــقـــد املــ
ــّددة الـــعـــنـــاويـــن، عــلــى طــول  ــعـ ــتـ ــة مـ الـــســـوريـ
ــد عــنــوان  الـــخـــط، فـــي حـــن بــقــي لــنــظــام األســ
واحد. أي كان النظام بمركزية ثابتة )هناك 
ــادر عـــلـــى إدارة وحـــســـم صـــراعـــات  ــ قــ مـــركـــز 
املــراكــز األخـــرى داخـــل الــنــظــام(، فيما كانت 
املراكز، األمر  التنظيمات املعارضة متعّددة 
الـــــذي يــتــضــّمــن الــتــنــافــر والــــصــــراع الــخــفــي 
أو املعلن بــن هــذه املــراكــز، وهــو مــا كشفته 

كفاءة  وبهاراتها عدم خبرة واضحة، وقلة 
»طـــجـــن«  لــُيــطــهــى  بــــاهــــت،  وأداء  فـــاضـــحـــة 
النكوص واالنقالب على نار هادئة خافتة، 

ج ولو بعد حن.
ُ

ولينض
ــّكــــلــــوا  يــــشــ أن  ــون  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــالمـ ــ ــ اإلسـ يــــســــتــــطــــع  ــم  ــ ــ لـ
 عـــلـــى تـــقـــاطـــع فــي 

ً
 مـــبـــنـــيـــة

ً
تـــحـــالـــفـــاٍت قــــويــــة

ــَه في 
ْ
الـــرؤى، وتقاسم فــي األفــكــار واآلراء، بــل

 
ّ

الــبــرامــج واملــقــتــرحــات. لـــم يــتــمــّكــنــوا مـــن لــف

وحليف رافض، والصراع على الحصص، هما 
ما منعا سعد الحريري من تشكيل حكومته، 
ــذا الــتــبــادل لـــــأدوار مع  ــإن مــالمــح ظــهــور هـ فـ
ــد حــزب الله تكليف  ميقاتي قد بــدأت، حن أيَّ
ميقاتي، في حن رفض حليفه، رئيس التيار 
تكليفه.  تأييد  باسيل،  جبران  الحر،  الوطني 
ولـــم يفعل بــاســيــل ذلـــك فــحــســب، بــل عـــاد إلــى 
ــتـــي ســـّبـــبـــت فــشــل  ــى الـ ــ ــ نــقــطــة االنــــطــــالق األولـ
الحريري، وهي املطالبة بحصته، بدءًا بوزارة 
الـــداخـــلـــيـــة، حــتــى قــبــل اســـتـــالم مــيــقــاتــي قـــرار 

تكليفه الرسمي من رئيس الجمهورية.
عــمــلــيــة تــولــيــد الـــحـــاضـــر مـــن املـــاضـــي تــْحــكــُم 
عــلــى الــحــاضــر الــــذي ُيـــــراد تــولــيــده بــالــفــشــل، 
ــم يــســتــطــع مــيــقــاتــي أن يــقــدمــه خــالل  ــا لـ إذ مـ
الــحــكــومــتــن الــلــتــن شــكــلــهــمــا، ســنــتــي 2005 
و2011، أي خــالل أيـــام الــراحــة وقــلــة األزمـــات، 
لن يستطيع أن يقّدمه في طور انهيار البالد. 
عبر  اللبناني،  الــنــظــام  محللو  استنتج  وإذا 
ســـرد تــاريــخ الــحــركــات االحــتــجــاجــيــة فــيــه، أن 
الــنــظــام عــصــيٌّ عــلــى الــتــغــيــيــر، فـــإن عليهم أن 
يستنتجوا ن الحكومات التي يشكلها أقطاب 
أو متمنعة عن  عــاجــزة،  الــنــظــام ستبقى  هــذا 
إجـــراء إصـــالح ينفي وجــودهــا، وهــو إصــالٌح 
الدائنون بتقديم قــروٍض ال يريدون أن  ربطه 
تجد طريقها إلــى جــيــوب فــرقــاء الــنــظــام، كما 
حــصــل مــع قــــروٍض سبقتها، بــل إلـــى إصـــالٍح 
الــوجــوه هي ذاتها وتتبادل  لن يتم ما دامــت 
األدوار ذاتها. من هنا، يمكن القول إن تشكيل 
الحكومة اللبنانية على يد نجيب ميقاتي، إذا 
تم، سيبقي النظام اللبناني أعرج فاقدًا قدرة 
إنتاجه،  إعـــادة  العمل، وهــي، وإن عجزت عــن 

فلن يتسنى لها حتى ترقيعه.
)كاتب سوري(

ــي مــخــتــلــف  ــ ــيـــريـــن فـ ــثـ ــادات فـــاعـــلـــن كـ ــ ــهــ ــ شــ
مؤسسات املعارضة.

يــمــكــن الــنــظــر إلـــى تــعــّدديــة املــعــارضــة على 
 

ّ
ــهــا ملمح ديــمــقــراطــي، وهـــذا صــحــيــح، إال

ّ
أن

املــلــمــح كــان   هـــذا 
ّ
 مــن الصحيح أيــضــًا أن

ّ
أن

مــن أســبــاب ضــعــف أداء املــعــارضــة وتشتت 
ــن أســبــاب  قـــوتـــهـــا، أو بــكــلــمــة أخـــــرى كــــان مـ
ــقـــوى  ــانــــت الـ ــه، كــ ــفـــسـ ــنـــى نـ ــعـ ــاملـ الــــفــــشــــل. وبـ
الـــتـــي تــحــمــل رايــــــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، تــعــانــي 
مـــن مــشــكــلــة داخــلــيــة، أســاســهــا الــتــوتــر بن 
الديمقراطية(  )املبادئ  الديمقراطية  الفكرة 
واملهمة الديمقراطية )كسر احتكار السلطة 
السياسية(. تدفع األولــى إلى إعــالء املبادئ 
التنظيم  داخــــل  واحــتــرامــهــا  الــديــمــقــراطــيــة 
الــذات  إلــى تقوية  تــدفــع  وخــارجــه. والثانية 
في مواجهة السلطة املستبّدة. تقوية الذات 
ــة،  تــتــطــلــب، كـــمـــا بـــّيـــنـــت الـــتـــجـــربـــة الـــســـوريـ
تجميد الفكرة الديمقراطية لصالح مركزيٍة 
 املركزية التي تقوم 

ّ
شديدة وحاسمة. غير أن

مع  تبقى،  الــواســع  التفويض  أو  الثقة  على 
ذلـــك، أضــعــف مــن املــركــزيــة الــتــي تــقــوم على 
الــجــمــع بـــن الــقــســر والـــتـــرغـــيـــب، ذلــــك حن 
تــكــون لـــدى املـــركـــز املـــخـــّول وســـائـــل ترغيب 
وترهيب... وفي السلطة األسدية، كان هناك 
دائمًا اإلغراء الذي توفره االمتيازات ويوفره 
الـــفـــســـاد، وكـــــان هـــنـــاك الــقــســر الـــــذي تــوفــره 

أجهزة األمن أو الجيش عند الضرورة.
)كاتب سوري في فرنسا(

الــنــاس حــولــهــم، وتــكــويــن جــبــهــاٍت سياسيٍة 
ــة. أقــــصــــى مــــا حــقــقــوه  ــكـ ــمـــاسـ ــتـ ــة ومـ ــريـــضـ عـ
تحالفاٍت هجينة وتوافقات مرحلية قصيرة، 
انتهازية  لكنها  مــن طــرفــهــم،  لــربــمــا صــادقــة 
حولهم  وا 

ّ
التف غيرهم،  طــرف  مــن  ووصولية 

انتفاعا ال  قناعة،  رغــبــا،  جشعا ال  طمعا ال 
اقتناعا، وأخيرا اضطرارا ال رضــا، يظهرون 

ُوّدا ويضمرون حقدا.
اســتــغــلــهــم خــصــوُمــهــم مــنــفــذا إلــــى الــســلــطــة، 
وصـــــوال إلــــى املـــنـــاصـــب وتــحــقــيــقــا لــلــمــآرب، 
أفــول نجمهم وتــراجــع مكانتهم،  انتظار  فــي 
وتبيان عدم قدرتهم على اإلصالح والتغيير، 
وعــلــى مــكــافــحــة الــظــلــم  والــفــســاد، وعــجــزهــم 
والــكــرامــة، وعلى تحقيق  الحرية  عــن ضمان 
البئيس.  البسيط  التنمية والرخاء للمواطن 
وهــــــــذا مـــــا وقـــــــع لـــبـــعـــضـــهـــم، فــــقــــد تـــحـــّمـــلـــوا 
ظاهريا  حكموا  اآلمــــال.  وخــيــبــوا  املسؤولية 
ــة الــعــمــيــقــة  ــدولــ وبـــقـــيـــت  الــســلــطــة بـــأيـــدي الــ
ــوا لــهــا وأذعــــنــــوا، ظــنــا منهم  فــعــلــيــا، رضـــخـ
صنعهم،  بجميل  يوما  لهم   ستعترف  أنها 
حفاظا  لكنها  معروفهم،  على  وستجازيهم 
عــلــى مــواقــعــهــا ومــصــالــحــهــا ال تـــجـــازي إال 

»جزاء سنمار«.
)كاتب مغربي في باريس(
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الخليل ـ فاطمة مشعلة

نــســي الــطــفــل الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــد مــؤّيــد 
الــعــالمــي )12 عــامــًا(، وهــو مــن قــريــة بيت 
أمر شمال الخليل إلى الجنوب من الضفة 
التي  البلدة،  الدكان في  الغربية، شــراء غــرض من 
قصدها بصحبة والــده مؤيد العالمي )35 عامًا( 
وشقيقته عنان )9 أعوام( وشقيقه أحمد )5 أعوام(. 
فطلب من والده العودة إلى الدكان. وما إن استدار 
ــده بــالــســيــارة حــتــى أمــطــرهــم جــنــود االحــتــالل  والــ
في  القديمة  املقبرة  قــرب  املتمركزون  اإلسرائيلي 
بلدة بيت أمر بالرصاص، ما أدى إلصابة محمد 
بــنــحــو خــمــس رصـــاصـــات فــي الـــصـــدر، وأدت إلــى 

استشهاده مساء أول من أمس. 
 محمد الجالس 

ّ
لم يكترث جنود االحتالل إلى أن

ــــذي كـــان مــحــاطــًا فــقــط بــأكــيــاس  فـــي الـــســـيـــارة، والـ
املقرمشة  والبطاطس  والفاكهة  والخضار  الخبز 
وغيرها، ال يشكل أي خطٍر عليهم، فأردوه شهيدًا. 
ويـــقـــول عـــم الــشــهــيــد أشــــرف الــعــالمــي لــــ »الــعــربــي 
الجديد«: »اعتاد شقيقي مؤيد اصطحاب أطفاله 

إلى الدكان للتبضع. 
تذّكر  املقبرة،  الواقع قرب  إلى منزله  وعندما عاد 
ــراء أحـــد األغــــــراض، ومـــا إن رآه  طــفــلــه الــشــهــيــد شــ

جــنــود االحـــتـــالل عــائــدًا بــالــســيــارة حــتــى أمــطــروه 
بالرصاص«.

يــقــع مــنــزل عـــم الــشــهــيــد بــالــقــرب مـــن املـــقـــبـــرة، لــذا 
فــقــد رأى أشــــرف الــعــالمــي مــشــهــد قــتــل ابـــن أخــيــه 
 الــســيــارة 

ّ
. يــقــول: »جــنــنــت عــنــدمــا أيــقــنــت أن

ً
كــامــال

تعود ألخي. جنود االحتالل لم يعطوه أي فرصة 
للتوقف. كما لم يطلقوا النار لتحذيره. توقعت أن 
جميع مــن كــان فــي الــســيــارة، أي شقيقي وأوالده، 
ــــدت أن  ــــوجـ ــــن بـــيـــتـــي فـ ــزلــــت مـ ــهــــدوا. نــ ــتــــشــ ــــد اســ قـ
شقيقي، ومــن شــدة خوفه على أطفاله مــن املــوت، 
كــان قــد عــاد مسرعًا بالسيارة أثــنــاء إطــالق النار 
وصل  حتى  الخلف،  إلــى  تقريبًا  كيلومتر   مسافة 
ــى الــــشــــارع الـــرئـــيـــســـي لـــلـــبـــلـــدة. ثــــم راح يــتــفــقــد  ــ إلـ
 جميعهم بــخــيــر عــلــى الــرغــم 

ّ
أطــفــالــه وقـــد ظـــن أن

مــن الــرصــاصــات الــــ 14 الــتــي اســتــهــدفــت ســيــارتــه، 
ــدم يــخــرج مــن فــم محمد عــلــى كتف  لــيــالحــظ أن الـ
شقيقته عــنــان. كـــان يلفظ أنــفــاســه األخــيــرة وهــو 

جالس بن األكياس«.
ويــــــقــــــول أشــــــــــــرف: »عـــــنـــــدمـــــا وصــــــــل أخــــــــــي، كــــان 
الناس  ثــار  قتلوا محمد.  مــحــمــد...  قتلوا  يــصــرخ: 
ــر ونـــقـــلـــوا مــحــمــد  ــ ــلـــدة بـــيـــت أمـ وتـــجـــمـــهـــروا فــــي بـ
إلـــى أحـــد املــســتــوصــفــات فــي الــبــلــدة، قــبــل تحويله 
ــفـــى األهـــــلـــــي الـــــخـــــاص فـــــي مـــديـــنـــة  ــتـــشـ إلـــــــى املـــسـ

الــخــلــيــل، ويــعــلــن األطــبــاء هــنــاك عــن اســتــشــهــاده«. 
نبش  العالمي،  الطفل محمد  إصــابــة  مــع   وتزامنًا 
 جــنــود االحـــتـــالل قــبــر رضــيــعــة عــمــرهــا يـــوم واحــد 
ــا فـــي مــقــبــرة الــبــلــدة الــواقــعــة  فــقــط، دفــنــهــا والـــدهـ
الــطــفــل محمد بــادعــاء  بــالــقــرب مــن مــنــزل الشهيد 
ــاه بـــدفـــن أحـــدهـــم شــيــئــًا غــيــر املـــوتـــى في  ــبـ ــتـ االشـ
رضيعة  فيه  أن  القبر  نبشهم  بعد  وتبن  املقبرة. 
دفنها والدها قبل قتل محمد بقليل. وكل ما فعله 
جنود االحتالل هو إجبار والدها على دفنها مرة 
للقبر طفلن بعد  أعـــادوا  أنهم  آبهن  خـــرى، غير 

ُ
أ

قتل محمد«.  
يصف أشرف العالمي حال والدة الشهيد محمد، 
سمر العالمي )30 عامًا(، بالصعب بعد قتل ابنها 
البكر على يــد جنود االحــتــالل مــن دون أي مبرر. 
ويقول: »الله يعينها... الله يعينها«. أما عن محمد 
الــســادس، فتصفه عائلته  لــم يتجاوز صفه  الــذي 
بأنه »متدين، وتوقع استشهاده قبل ساعتن من 

قتله فقط«.
ــان عائلته  ويــقــول: »أخــبــر محمد رحــمــه الــلــه وأعــ
ــا، ابـــنـــي أمـــجـــد بـــأنـــه حـــلـــم أنـــــه فــــي بــحــر  ــنــ ــانــ وأعــ
أبــيــض جميل جــدًا وواســـع للغاية وقــد استشهد 
أمجد  بــن قصة حلم  فــيــه«. ساعتان فقط فصلت 
أن يصبر  منه  واستشهاده. شقيقته عنان طلبت 

إلى حن عودتهم إلى املنزل لتفسير الحلم. وقالت 
لــه: »اصــبــر يــا محمد بــس نرجع ع الـــدار بفسرلك 

إياها عالنت )اإلنترنت( هاذي الحلمة«. 
وأعــلــنــت بــلــديــة بــيــت أمـــر الــخــمــيــس املـــاضـــي يــوم 
ــام وإضــــــــراب يـــتـــم فـــيـــه تــعــطــيــل الــبــلــديــة  ــ ــداد عـ ــ حــ
باستثناء أعمال الطوارئ، حدادًا على روح الطفل 
الشهيد محمد العالمي، وقد شّيع جثمانه مئات 

الفلسطينين في القرية.

مجتمع
 أقدم على قتل ثالثة من أفراد 

ً
 رجال

ّ
قالت الشرطة العراقية في محافظة بابل، جنوبي البالد، إن

أســرتــه وإصــابــة خمسة آخــريــن بسبب خــالفــات بينهم على نخلة، وذلــك فــي مؤشر واضــح على 
استمرار جرائم العنف األسري في البالد، التي سجلت أرقامًا قياسية خالل العام الحالي. وذكر 
 الجريمة بدأت بخالف نشب بن بعض اإلخوة على نخلة في 

ّ
مسؤول في قيادة شرطة بابل، أن

 الخالف تصاعد، ما دفع أحدهم 
ّ
أرض زراعية في منطقة »جبلة« شمالي املحافظة، موضحًا أن

)العربي الجديد( الستخدام سالح ناري لالستيالء على النخلة.   

ُكشف النقاب عما يمكن أن يكون أكبر مختبر للمخدرات الصناعية في هولندا، في جنوب شرق 
من  كيلوغرام   100 مــن  أكثر  املمكن تصنيع  مــن  وكــان  الهولندية.  الشرطة  أعلنت  مــا  وفــق  البلد، 
املخدرات في اليوم الواحد في هذا املختبر بقيمة توازي مليون يورو في السوق، وفق ما أفادت 
ت تفكيك هذه املنشأة. وجاء في بيان الشرطة 

ّ
 عن الوحدة التي تول

ً
وكالة األنباء الهولندية نقال

إنتاج للمخدرات  أكبر موقع  لتفكيك منشآت كهذه، قد يكون هذا  الوطنية  الخدمة  ــه »بحسب 
ّ
أن

)فرانس برس( الصناعية في هولندا وأكثرها تطورًا«.  

هولندا: الكشف عن مختبر للمخدرات الصناعيةعراقي يقتل ثالثة من أفراد أسرته بسبب نخلة

دياني  القدس،  في  البريطانية  القنصل  طالبت 
محمد  الطفل  استشهاد  في  بالتحقيق  كورنر، 
بارد  بــدم  االحتالل  قــوات  قتلته  الــذي  العالمي، 
على  لها  تغريدة  في  وكتبت  أُمر.  بيت  بلدة  في 
موقع »تويتر«: »يأتي مقتل محمد في أعقاب 
محمد  وهــو  األســبــوع،  هــذا  آخــر  طفل  مقتل 
األحــداث  هذه  مثل  أّن  مؤكدًة  التميمي«  منير 

»المأساوية« تعّد خسارة كبيرة لحياة صغار السن.

مطالبة بالتحقيق

 23 فــي  الــجــوع  نسبة  ترتفع  أن  يتوقع 
العالم خالل األشهر  بــؤرة ساخنة في 
األغذية  منظمة  ر 

ّ
وتــحــذ املقبلة.  الثالثة 

ــة »الــــفــــاو« وبـــرنـــامـــج األغـــذيـــة  ــ ــزراعـ ــ والـ
ــاالت كــارثــيــة فـــي إقليم  الــعــاملــي مـــن حــ
تــيــغــراي املـــــأزوم فــي إثــيــوبــيــا وجــنــوب 
ــيــمــن وجـــنـــوب الـــســـودان  مــدغــشــقــر وال
قــاال في تقرير  وشمال نيجيريا، وقــد 
جديد عن »مناطق الجوع الساخنة« إّن 
»انعدام األمن الغذائي الحاد من املرجح 
ــثـــر« بـــن أغـــســـطـــس/ آب  أن يــتــفــاقــم أكـ
الحالي ونوفمبر/ تشرين الثاني املقبل. 
ووضعا إثيوبيا على رأس القائمة، مع 
اإلشـــارة إلــى أن عــدد األشــخــاص الذين 
أن  املتوقع  الجوع واملــوت من  يواجهون 
يرتفع إلى 401 ألف، وهو أعلى رقم منذ 
مجاعة 2011 في الصومال، إذا لم يتم 
بسرعة.  اإلنــســانــيــة  املــســاعــدات  تقديم 
تعرضت  التي  مدغشقر،  جنوب  وفــي 
ــوأ مــوجــة جــفــاف خـــالل األربــعــن  ألســ
عامًا املاضية، واآلفــات التي أثــرت على 
أسعار  وارتــفــاع  األساسية،  املحاصيل 
املــواد الغذائية، من املتوقع دفع 14 ألف 
شخص إلى حالة انعدام األمن الغذائي 
باملجاعة  تتسم  التي  »الكارثية«  الحاد 
املقبل،  أيلول  سبتمبر/  بحلول  واملــوت 
ومن املتوقع أن يتضاعف بحلول نهاية 
إلى  ألــف شخص  إذ يحتاج 28  الــعــام، 
إلى  املنظمتان  مساعدة عاجلة. ودعــت 
اتخاذ إجــراءات إنسانية عاجلة إلنقاذ 
وقالتا  ســاخــنــة،  نقطة   23 فــي  األرواح 
إن املــســاعــدة أمــر بــالــغ األهــمــيــة بشكل 
خاص في خمسة أماكن تأّهب قصوى 
ملنع املــجــاعــة واملــــوت. أضــافــتــا أن »هــذا 
ــوع فـــي الـــغـــالـــب بــحــركــة  ــدفـ الـــتـــدهـــور مـ
 عــن تــأثــيــرات جائحة 

ً
الـــصـــراع، فــضــال
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كابول ـ صبغة اهلل صابر

ــه لو توفر األمــن واالســتــقــرار في بــاده ملا 
ّ
يؤكد الاجئ األفغاني ناصر خــان، أن

 »أبناء 
ّ
»العربي الجديد« إن عاش هو وأسرته يومًا واحدًا في باكستان. ويقول لـ

 شــيء؛ التعليم، والــرعــايــة الصحية، وأدنــى 
ّ

الاجئني األفــغــان مــحــرومــون مــن كــل
مقومات الحياة«. ولد ناصر خان، ونشأ في مخيم »مندا« لاجئني في شمال غرب 
باكستان، وبــدأ منذ نعومة أظــافــره العمل، مع والــده عبد الجبار خــان، في مهن 
مختلفة لتوفير لقمة العيش. لم يتمكن من الدراسة بحكم اللجوء، وبحكم الوضع 
املعيشي الصعب ألسرته.  عمل خان خال شبابه في مصانع الطوب، وكان العمل 
ــه لم يقبل على التعلم 

ّ
شاقًا للغاية، قبل أن يتزوج لتكوين أســرة. يقول ناصر إن

ه يعرف صعوبة الحياة في باكستان، وكان همه األول واألخير تحصيل مصدر 
ّ
ألن

 األوضاع لم تكن مهيأة. كنت أكبر أبنائه 
ّ
دخل: »أبي كان يصر على أن ندرس، لكن

الذكور، وبالتالي كنت مضطرًا إلى العمل«. أنجب ناصر ستة أطفال؛ خمسة ذكور 
هم أصيل خان، وجمالي خان، وياسر خان، ومحمد علي خان، وحضرت علي خان، 
وابنة تدعى آسيا بي بي، وجميعهم يمضون يومهم بني بقالة والدهم وبني املنزل، 
الخضروات  فــي ســوق  عربة صغيرة  يدفع  الــذي  خــان،  أصيل  أكبرهم  باستثناء 
لنقل الخضروات والفواكه، ويكسب يوميًا ما يكفي لشراء الخضروات التي تكفي 
 أبناءه أيضًا 

ّ
أسرته. وكما حرم ناصر خان من التعليم رغم محاوالت والــده، فإن

يترعرعون من دون دراســة، وذلك بسبب الحالة املعيشية الهشة للعائلة، واألمل 
وأسرته  ناصر  ليعود  أفغانستان،  فــي  الــســام  عملية  تنجح  أن  فــي  لهم  الوحيد 
إلى بادهم، حيث يملكون أرضًا زراعية ومنزاًل في مديرية إمام صاحب، بإقليم 
 »العيش في أفغانستان نعمة ال تساويها أي 

ّ
قندوز، شمالي الباد. يقول ناصر إن

نعمة أخرى، بينما العيش في باد الغربة له تبعات سلبية كثيرة، منها حرمان 
األوالد من التعليم، فكما حرمت من التعليم، يوشك أوالدي أن يحرموا منه أيضًا، 
وسيكون مصيرهم مثل مصيري، لذا أرجو أن تنجح عملية السام كي نعود إلى 

 أفضل من مصيرنا«.
ً
بادنا، ونحاول أن نؤمن ألوالدنا مستقبا

يعمل الاجئ األفغاني منذ الصباح الباكر حتى وقت العشاء في بقالة صغيرة 
 االحــتــيــاجــات 

ً
بــالــقــرب مــن مــنــزلــه، ويــرجــع بــعــد صـــاة الــعــشــاء إلـــى املــنــزل حــامــا

املعيشية اليومية، وما يكسبه يكفي بالكاد لدفع إيجار املنزل، ورسوم الكهرباء، 
الــدواء   عن أن أبــاه وأمــه يحتاجان إلــى عناية كبيرة، خصوصًا في توفير 

ً
فضا

والغذاء، وبالتالي يخصص جزءًا مما يكسبه لنفقات والديه. يقول ناصر: »والدي 
تعب كثيرًا، وقدم التضحيات من أجلنا، لذا أنا أهتم به وبوالدتي«.

كما هي حال العديد من الدول، في ظّل االرتفاع الكبير لدرجات 
ويخشى  مشتعًال،  بعضها  زال  ما  حرائق  تركيا  تشهد  الحرارة، 

المسؤولون من أن تمتد أكثر فأكثر إلى المناطق السياحية. وفي 
الوقت الحالي، يعملون ليل نهار من أجل إطفائها

الكويت: »تمييز« في تطعيم الوافدين

1819
مجتمع

إسطنبول ـ جابر عمر

لــلــيــوم الـــخـــامـــس عــلــى الـــتـــوالـــي، 
ضخمة  حــرائــق  اشتعال  يستمّر 
فــي واليــــات تــركــيــة عـــدة جنوبي 
بــدأت شرارتها من  الباد وجنوب غربيها، 
الغابات الخضراء ضمن األماكن السياحية 
األشهر فيها، وامتدت لتلتهم عددًا كبيرًا من 
القرى وتقتل البعض وتصيب املئات بجروح 
وحـــاالت اخــتــنــاق. وأدت الــحــرائــق املشتعلة 
واملمتلكات  املــنــازل  فــي  كبيرة  خسائر  إلــى 
إلى  الحيوانية، ووصلت  والــثــروة  الخاصة 
ــراف الـــفـــنـــادق الــســيــاحــيــة الــشــهــيــرة في  ــ أطــ
الواليات، خصوصًا في مناطق تابعة  هذه 
لوالية أنطاليا ومنطقة مرمريس السياحية 
الشهيرة، بوالية موغا. وأعلن وزير الزراعة 
والغابات التركي، بكير باك ديميرلي، أمس، 
السيطرة على 88 حريقًا من أصل 98 حريقًا 
اندلع في غابات 26 والية تركية مختلفة ما 
بني الخميس املاضي وأمس السبت. وعادة 
مـــا تــشــهــد الـــبـــاد انـــــدالع حـــرائـــق مــحــدودة 
 أن كثافتها 

ّ
 عــام. إال

ّ
فــي هــذه الفترة مــن كــل

في  الفتًا،  كــان  انتشارها  وحجمها وسرعة 
وقـــت مــا زالـــت الــجــهــود مستمرة بـــرًا وجــوًا 
ــدار الـــســـاعـــة، بــحــســب املــســؤولــني،  ــ وعـــلـــى مـ

لــلــســيــطــرة عـــلـــى الـــحـــرائـــق املـــشـــتـــعـــلـــة.  مــن 
جــهــتــه، أعــلــن الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب 
أردوغــان، واليات أنطاليا وموغا ومرسني 
وعــثــمــانــيــة وأضـــنـــة »مــنــاطــق مــنــكــوبــة« من 
جراء الحرائق. وتشمل الواليات 18 منطقة 
 بعضها ما 

ّ
شهدت انــدالع حــرائــق، علمًا أن

الحرائق  فيه. وأسفرت  النار مشتعلة  زالــت 
عن مقتل 4 أشخاص وإصابة املئات بجروح 

وحاالت اختناق.
ـــواصـــل فـــرق اإلغـــاثـــة والـــطـــوارئ التركية 

ُ
وت

ــدد مــــن الــــقــــرى الــتــابــعــة  ــ »آفـــــــــــاد«، إخـــــــاء عــ
حيث  أنــطــالــيــا،  واليــــة  فــي  غيبيجة  ملنطقة 
ما زالــت الحرائق مشتعلة مقتربة من قرية 
أحمدالر، ما أدى إلى إخاء املواطنني منها 
القرية وسيارات  في  املتوفرة  املركبات  عبر 
ــد نــقــلــوا إلـــى منطقة آمنة  ــة، وقـ ــاثـ فـــرق اإلغـ
وحــصــلــوا عــلــى مــســاكــن خــاصــة، مــن بينهم 
فيما  إعـــاقـــة، ومـــســـنـــون،  أشـــخـــاص ذوي   8
طعت الطريق البرية الواصلة بني منطقتي 

ُ
ق

مـــرمـــريـــس وداتــــشــــا الــســيــاحــيــتــني، بــســبــب 
الحرائق املستمرة. 

وتتركز الجهود على إطفاء الحرائق بداية، 
اشتعالها  تبريد منعًا من  تتبعها عمليات 
مجددًا، باإلضافة إلى عزلها حتى ال تتمدد. 
بيان،  في  والغابات،  الزراعة  وزارة  وأعلنت 

ويـــتـــم الــتــحــقــيــق مــعــهــم لــلــتــأكــد مـــن وجـــود 
شبهات بافتعال تلك الحرائق.  وكانت هناك 
التعاطف والتعاضد على وسائل  حالة من 
التبرع  إلــى تصاعد حمات  أدت  التواصل، 
الــغــابــات الخضراء  مــن أجــل إعـــادة تشجير 
وإعـــادتـــهـــا إلـــى حــالــهــا الــســابــق، خصوصًا 
خـــال بــدايــة مــوســم الــخــريــف املــقــبــل والـــذي 
يرافقه هــطــول لــأمــطــار.   أظــهــرت اللقطات 
ــل اإلعــــام  ــائـ املــــصــــورة الـــتـــي تــداولــتــهــا وسـ
ســواء  املحترقة،  البيوت  فــي  كبيرة  خسائر 
 عن تضرر 

ً
التاريخية منها والعادية، فضا

اآلليات املختلفة واملــزارع واألشجار املثمرة 
والبيوت الباستيكية، باإلضافة إلى الثروة 

الحيوانية.  
وبحسب التقديرات األولية، قضت الحرائق 
ــروة  ــ ــثـ ــ الـ ــن  ــ مــ رأس  ألـــــــف   150 نــــحــــو  ــلــــى  عــ
الحيوانية من أبقار وأغنام ودواجن وآالف 
ــرائـــق على  خـــايـــا الـــنـــحـــل. كــمــا قــضــت الـــحـ
عــشــرات الــقــرى حيث تــم إجــاء الــســكــان، في 
ظل نقص الخدمات وتدمير البنى التحتية. 
ونــاشــد األهــالــي بتأمني الــدعــم الــفــوري لهم 
بهم.  لحقت  التي  الفادحة  الخسائر  بسبب 
ووعـــــدت الــحــكــومــة بــتــعــويــض املــتــضــرريــن 
بعد انتهاء حصر األضرار. وأظهرت لقطات 
ــرائـــق مـــن الــســواحــل  ــراب الـــحـ ــتــ ــة اقــ ــتـــداولـ مـ
الــســيــاحــيــة والـــفـــنـــادق الــفــخــمــة وخــصــوصــًا 
في واليــة أنطاليا ومنطقة مرمريس، حيث 
 جــهــود 

ّ
ــل ــ ــد الـــســـيـــاح الـــحـــرائـــق فــــي ظـ ــاهـ شـ

اإلطفاء املستمرة.
ــتـــار قــــريــــة أحــــمــــدالر،  ــــى ذلـــــــك، يــــقــــول مـــخـ إلــ
 الحرائق 

ّ
شكري زور، لـ »العربي الجديد« إن

»اقــتــربــت بــشــكــل كــبــيــر مــن الــقــريــة )تــقــع في 
مــنــطــقــة مــنــافــغــات بـــواليـــة أنـــطـــالـــيـــا( فنقل 
األهــالــي إلـــى مــنــاطــق أكــثــر أمــنــًا، خصوصًا 
اإلعــــاقــــة،  ــــاص ذوي  ــخــ ــ الــــســــن واألشــ ــار  ــبــ كــ
فــي وقـــت بــقــي عـــدد قــلــيــل مــن الــشــبــان فيها 
 
ّ
أن القرية، ال سيما  ليكونوا آخــر من يخلي 

الحرائق حاليًا تقع على بعد 10 كيلومترات 
 الظروف املناخية قد تؤدي 

ّ
 أن

ّ
من القرية، إال

إلــيــهــا«. يتابع: »األمــر  إلــى ســرعــة وصولها 
 

ّ
 أرواحــنــا أهــم ونــأمــل أال

ّ
مؤلم ومــحــزن، لكن

تصل الــحــرائــق إلــى الــقــريــة، بــل تنتهي عند 
 يــتــضــرر أّي شــخــص آخـــر، 

ّ
الـــحـــد، وأال هــــذا 

املتضررين  جميع  تعويض  إلــى  بــاإلضــافــة 
مما حصل«. من جهته، يقول املواطن سردار 
الــجــديــد«: »لــأســف، فقدُت  »الــعــربــي  لـــ إراي 
عـــددًا كــبــيــرًا مــن رؤوس املــاشــيــة خصوصًا 
األبقار. لم أتمكن من إنقاذ سوى عدد قليل، 
 مكان، وكانت 

ّ
إذ حاصرتنا الحرائق في كل

 على حالة خوفها، 
ّ

أصــوات الحيوانات تدل
ــرارة الـــعـــالـــيـــة الـــنـــاتـــجـــة عــن  ــ ــحـ ــ مــــن جــــــراء الـ
الباستيكية  البيوت  الــحــرائــق، وقــد دمــرت 
وأطـــنـــانـــًا مــــن األعـــــــاف واألســـــمـــــدة واملـــــؤن 
واألطــعــمــة املــخــزنــة، ولـــم يــبــق ســـوى القليل 
من املاشية واملاعز، ونأمل تعويضنا بأقرب 

وقت ممكن«.

نظام التطعيم في 
الكويت يؤازر المواطنين 

على حساب الوافدين

تسخيرها فرقًا كبيرة لعمليات اإلطفاء منذ 
بدء اندالع الحرائق، بعد انتقادات املعارضة 
ه بطء في عمليات اإلغاثة 

ّ
بسبب ما قالت إن

واإلطـــفـــاء ونــقــص فــي املـــعـــدات، مــشــيــرة إلــى 
 الـــــوزارة ســخــرت 6 طــائــرات إطــفــاء، و45 

ّ
أن

مــروحــيــة، و9 مــســيــرات، ومــروحــيــة مسيرة، 
ودبابة إطفاء واحدة، و1080 سيارة إطفاء، 
 عن 

ً
و55 جـــرافـــة مــخــتــلــفــة األحــــجــــام، فــضــا

مشاركة أكثر من 4 آالف عنصر في عمليات 
اإلطفاء املتواصلة دون انقطاع. 

ــــرت االســتــعــانــة  ــه جـ ــ ــ
ّ
ــال أردوغـــــــــان إن ــ كـــمـــا قـ

ــرات إطـــــفـــــاء قـــــادمـــــة مـــــن أوكــــرانــــيــــا  ــ ــائـ ــ ــطـ ــ بـ
ــا فـــي جــهــود عمليات  ــيـ وأذربـــيـــجـــان وروسـ
ــا، فــي  ــ ــددهــ ــ تـــحـــديـــد عــ مـــــن دون  اإلطــــــفــــــاء، 
حـــني وجـــهـــت املـــعـــارضـــة انـــتـــقـــادات شــديــدة 
لــعــدم وجـــود طــائــرات إطــفــاء كــافــيــة. ويقول 
املعارض،  الجمهوري  الشعب  حــزب  رئيس 
الحزب  فــي  لديهم   

ّ
إن أوغــلــو،  كلجدار  كمال 

ــه فشل 
ّ
مــقــتــرحــات لــعــمــلــيــات اإلطــــفــــاء، لــكــن

بالتواصل مع رئيس هيئة الطيران التركية، 
جناب أشجي.

ــــق فـــــي مــنــطــقــة  ــرائـ ــ ــحـ ــ بــــــدايــــــة، اشـــتـــعـــلـــت الـ

مانافغات قبل أن تنتقل إلى مناطق أخرى، 
ــــي أضـــنـــة  ــتـ ــ ــــي واليـ ــــوازي فـ ــتـ ــ ــالـ ــ وتـــشـــتـــغـــل بـ
ــراء ســـبـــب الـــحـــرائـــق  ــبــ ــعــــزو خــ ومــــوغــــا. ويــ
ــــاع درجـــــات  ــفـ ــ ــا إلـــــى ارتـ ــارهـ ــتـــشـ ــة انـ ــرعــ وســ
الــحــرارة وانــخــفــاض نسبة الــرطــوبــة بشكل 
ــة ســـاهـــمـــت فــي  ــافـ ــبــــوب ريــــــاح جـ كـــبـــيـــر، وهــ
تهيئة البيئة املناسبة للحرائق، وانتشارها 
بــشــكــل ســريــع. فــي الــوقــت نــفــســه، أكـــد وزيــر 
ــو،  ــ ــلـ ــ ــود تــــــشــــــاووش أوغـ ــ ــولــ ــ الــــخــــارجــــيــــة مــ
ــه جـــرى اعــتــقــال 3  املــتــواجــد فـــي املــنــطــقــة، أنـ
الحرائق،  افتعال  في  بهم  مشتبه  أشخاص 

كثيرًا ما يتناول 
ناشطون على موقع 

»فيسبوك« أخبارًا 
عن مهاجرين سريّين 

يختارون ليبيا كمحطة 
عبور إلى أوروبا، 

والمآسي الناتجة عنها. 
هؤالء المهاجرون 

يتلقون الوعود 
بحياة أفضل من قبل 

شبكات التهريب، لتكون 
النتيجة في أحيان 

كثيرة الغرق في البحر 
األبيض المتوسط. 
ويطالب ناشطون 

الدول التي يتحدر منها 
المهاجرون بتوفير 
فرص عمل للشباب 

والحّد من االقتتال حتى 
يتاح لهم البقاء في 
بالدهم من دون أن 

يعرضوا أنفسهم لهذا 
الخطر.

في ذروة مكافحة 
كورونا، يعتبر التطعيم 

حقًا للجميع يجب ألّا 
يلحظ أّي تمييز ألّن النتائج 

الصحية للوباء ال تفرّق 
بين الناس. لكّن ذلك لم 

يحصل في الكويت

الكويت ـ خالد الخالدي

يعاني وافدون ُكثر في الكويت، ممن يشكلون 
فعليًا نسبة 70 في املائة من السكان، من عدم 
قــدرتــهــم عــلــى الــحــصــول عــلــى لــقــاح فــيــروس 
 منح وزارة الصحة أولوية 

ّ
كــورونــا، في ظــل

لتطعيم املواطنني، بحسب أطباء في الوزارة، 
ووافـــديـــن ســجــلــوا فــي بــرنــامــج التطعيم من 
دون أن يحصلوا على أّي موعد، في ظاهرة 

ممتدة منذ أشهر عدة. 
وتؤكد مصادر في وزارة الصحة الكويتية لـ 
صصت 

ُ
 جرعات اللقاح خ

ّ
»العربي الجديد« أن

للمواطنني عمومًا بالدرجة األولى، ومن دون 
منح أّي أفضلية سواء لكبار السن أو مرضى 
بأمراض املزمنة وأصحاب املناعة الضعيفة، 
ها حددت أخيرًا مواعيد لتنفيذ 

ّ
وتشير إلى أن

حــمــلــة واســـعـــة لــتــطــعــيــم الــــوافــــديــــن، بــعــدمــا 
أنجزت جداول تطعيم الكويتيني.

ل 
ّ

الــصــحــة فض فــي وزارة  بـــارز  يــقــول طبيب 
عدم كشف اسمه، خوفًا من دعــاوى قانونية 
تستمر وزارة الصحة في رفعها ضد أطباء 
يشككون في فعالية خطتها ملواجهة فيروس 
كورونا، والفشل في تنظيم عملية التطعيم، 
لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »نـــظـــام الــتــطــعــيــم في 
ــلــــى حـــســـاب  ــــني عــ ــنـ ــ ــــواطـ الــــكــــويــــت يــــــــــؤازر املـ
أعــمــارهــم ووضعهم  كــانــت  الــوافــديــن، مهما 
أو  اللقاح  لنيل  امللّحة  الحاجة  صعيد  على 
ــه. فـــاملـــواطـــن يــحــصــل عــلــى مـــوعـــد بعد  ــدمـ عـ
يــومــني أو ثــاثــة أيـــام مــن تسجيل اســمــه في 
فيحدد موعده  الوافد  أما  املخصص،  املوقع 

بعد 4 أو 6 أشهر«.
اآلن  املطّعمني  غالبية   

ّ
أن إلــى  الطبيب  يشير 

كويتيون، في حني لم يتسلم معظم الوافدين 

الوافدين. واكتفى مسؤول بارز فيها بالقول 
 »اإلعام يجب أن يقّدر 

ّ
»العربي الجديد« أن لـ

التضحيات التي ينفذها طاقمنا الطبي«.
ويـــؤكـــد مــصــري يــدعــى مــنــيــر س. يــعــمــل في 
»الــعــربــي  مــحــل لبيع الــهــواتــف فــي حــديــثــه لـــ
الــجــديــد« تــعــرض الـــوافـــديـــن إلـــى تــمــيــيــز في 
عــمــلــيــة الــتــطــعــيــم، »فـــأنـــا ســجــلــت اســمــي في 

 فــي األســابــيــع األخــيــرة 
ّ

مــواعــيــد التطعيم إال
إثـــر ضــغــوط مـــورســـت عــلــى وزارة الــصــحــة، 
وجاءت بعدما فشلت الوزارة في إقناع باقي 
الكويتيني بأخذ التطعيم، بسبب خوفهم من 
حمات  بينها  مختلفة  ألســبــاب  الــلــقــاحــات 
تحذير من أخطار اللقاح أطلقت على وسائل 
ــتــــواصــــل. يـــضـــيـــف: »هــــــذه الـــســـيـــاســـة غــيــر  الــ
الواقعية تسببت في فضيحة كبيرة للكويت، 
ومواقع  العاملية  الصحف  الــيــوم  تتحدث  إذ 
أنباء مثل أسوشييتد برس وبلومبيرغ عن 
حصول تمييز في عمليات تطعيم الوافدين، 
ه 

ّ
وهو ما ال تستطيع وزارة الصحة نفيه ألن

أمر حقيقي، وحصل فعليًا«. ورفضت وزارة 
الــصــحــة الــكــويــتــيــة طــلــب »الــعــربــي الــجــديــد« 
ــم وجــــــود تــمــيــيــز ضــد  ــزاعــ الــتــعــلــيــق عـــلـــى مــ

دون  من  أشهر،  ثاثة  قبل  التطعيم  برنامج 
لــي حــتــى اآلن، بينما تسّجل  تــحــديــد مــوعــد 
مالك املتجر الــذي أعمل به والــذي يصغرني 
بــســنــتــني، وحـــصـــل عــلــى مـــوعـــد بــعــد يــومــني 

فقط«.
ويـــؤّيـــد املــوظــف الــهــنــدي أحــمــد م. مــا يقوله 
ه 

ّ
بأن الجديد«  »العربي  لـ منير س. ويتحدث 

 رســـالـــة تــحــديــد املـــوعـــد مــنــذ شــهــر، 
َّ

لـــم يــتــلــق
بينما وصلت الرسالة نفسها إلى زماء عمل 

كويتيني فور تسجلهم.
ويــشــيــر كــويــتــي يــدعــى ظــاهــر الــشــمــري )37 
عامًا( إلى سياسات تمييز ضد الوافدين في 
عملية التطعيم، ويقول لـ »العربي الجديد«: 
ــراد عــائــلــتــي لــلــتــطــعــيــم، وبينهم  ــ »تــســجــل أفـ
العمر، وكذلك عاملتان  الـــ 19 من  في  شباب 

 موعد 
ّ
ني فوجئت بأن

ّ
في منزلي وسائق، لكن

نيلي التطعيم مع أفراد عائلتي تحدد فورًا، 
بــخــاف مــوعــد الــعــامــلــني فـــي مــنــزلــي الــذيــن 
لـــم يــتــبــلــغــوا بــــأّي مــوعــد مــنــذ شــهــريــن على 
تسجلهم«. يضيف: »زعم وزارة الصحة عدم 
ني رأيت 

ّ
وجــود تمييز أمــر غير صحيح، ألن

ما يحصل واختبرته شخصيًا«.
الصحة ســّرعــت وتيرة  وزارة   

ّ
أن وكــان الفتًا 

تــطــعــيــم الـــوافـــديـــن بــعــدمــا تــصــاعــدت حملة 
ــادات ضــــدهــــا، وأنـــــشـــــأت مــســتــشــفــى  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ االنـ
الــزراعــيــة أقصى  الــوفــرة  فــي منطقة  ميدانيًا 
الــوافــديــن  ــزارعـــني  املـ الــبــاد لتطعيم  جــنــوب 
التطعيم  عملية   

ّ
لــكــن هــنــاك.  يعملون  الــذيــن 

شـــهـــدت كــــارثــــة تــنــظــيــمــيــة بــســبــب قـــلـــة عـــدد 
 حــمــلــتــهــا 

ّ
الـــــــــوزارة أن مــوظــفــيــهــا. وتــــوضــــح 

تــهــدف إلــى تطعيم 160 ألــف وافـــد مــن خال 
 
ّ
لكن مــيــدانــيــة.  مستشفيات  تــنــفــذهــا  بــرامــج 
هم ضاقوا ذرعًا 

ّ
خبراء صحيني فيها يبدو أن

بفشل املنظومة الصحية في الباد، يزعمون 
 هذه األعــداد مبالغ فيها وغير صحيحة، 

ّ
أن

في  تتخبط  زالـــت  »مـــا  ــــوزارة  الـ  
ّ
أن معتبرين 

آليات تنفيذ عمليات تطعيم تخضع ملعايير 
طبية فقط«.  ويؤكد خبير صحي عمل سابقًا 
فــي إدارة الــصــحــة الــوقــائــيــة الــتــابــعــة لـــوزارة 
 نصيب األسد 

ّ
»العربي الجديد« أن الصحة لـ

كــان ملواطنني، ويقول:  التطعيم  من عمليات 
 أكثر 

ّ
»ال يمكن أن تنفي وزارة الصحة واقع أن

املطعمني بجرعتني )حوالي  عــدد  من نصف 
الذين يشكلون نسبة  املواطنون  مليون( هم 

30 في املائة فقط من السكان«. 
تــقــول الــنــاشــطــة فــي مــجــال حــقــوق اإلنــســان، 
نا 

ّ
»العربي الجديد«: »رغم أن شيخة العلي، لـ

الــدولــة الــديــمــقــراطــيــة الــوحــيــدة فــي املنطقة، 
يــعــتــبــر ســجــلــنــا فـــي الــتــعــامــل مـــع الــوافــديــن 
خال جائحة كورونا األسوأ على اإلطاق«. 
مزجت  التلقيح  عمليات  »مــعــايــيــر  تــضــيــف: 
بــني الــعــنــصــريــة والــخــوف ومــحــاولــة إرضـــاء 
تيارات تكره الوافدين داخل الباد، ما شّكل 
 املرض ال 

ّ
مثااًل حقيقيًا على التمييز، رغم أن

يفّرق بني أحد«.
 وســــائــــل الـــتـــواصـــل 

ّ
ــــى أن تـــجـــدر اإلشــــــــارة إلـ

حــول  كويتيني  ملــواطــنــني  بتعليقات  ضــّجــت 
زمــاء عملهم الــوافــديــن الــذيــن تــوفــوا نتيجة 
ــا، بـــعـــدمـــا انـــتـــظـــروا مــوعــد  ــ ــــورونـ فــــيــــروس كـ

التطعيم طوال أشهر طويلة با فائدة.
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مهاجر العام الجاري

طرابلس ـ العربي الجديد

يزداد نشاط مهربي البشر، بحسب مسؤولني 
حكوميني، على الرغم من الجهود الحكومية 
واملــســارب  الطرقات  على  ملاحقتهم  الكبيرة 
الـــصـــحـــراويـــة، وتــكــثــيــف الـــرقـــابـــة عــنــد نــقــاط 
الـــتـــهـــريـــب عـــلـــى الـــســـاحـــل الـــشـــمـــالـــي لــلــبــاد. 
ويــقــول الــضــابــط فــي جــهــاز مكافحة الهجرة 
الـــســـريـــة رمــــضــــان الـــشـــيـــبـــانـــي، إن »الـــنـــشـــاط 
على  بحصولهم  يــرتــبــط  للمهربني  املــتــزايــد 
تبحث  كــانــت  الــتــي  املسلحة  املليشيات  دعـــم 
عـــن مـــصـــادر جـــديـــدة لــلــتــمــويــل بــعــدمــا كــانــت 
لهم  يدفعها  التي  الــحــرب  أمـــوال  تقتات على 

الشيباني،  ويوضح  املسلح.  الصراع  أطــراف 
في حديثه لـ »العربي الجديد«، أن قرار وقف 
إطاق النار انعكس سلبًا على ملف الهجرة 
 ليشمل 

ً
الــســريــة فــي ظــل عـــدم تطبيقه كــامــا

الذي  األمر  املسلحة واملليشيات،  املجموعات 

جــعــل مــجــمــوعــات مـــن األخـــيـــرة تــتــحــالــف مع 
مهربي البشر، وتسهل لهم عمليات التهريب 

لتشاركهم أرباح هذه التجارة.
ــلـــن خـــفـــر الـــســـواحـــل  ــــوع املــــاضــــي، أعـ ــبـ ــ واألسـ
500 مهاجر سري  أكثر من  اعتراضه  الليبي 
فـــي عـــرض الــبــحــر عــنــد شـــواطـــئ فـــي مناطق 
مختلفة )غرب الباد(، كانوا على منت قوارب 
فقد  الــدولــيــة،  الهجرة  عــدة. وبحسب منظمة 
زاد عدد القتلى بسبب غرق قواربهم في اآلونة 
األخيرة. ففي وقت لقي ما ال يقل عن العشرين 
قبيل  وأطــفــال، حتفهم  نساء  بينهم  مهاجرًا، 
عملية االعتراض التي نفذها خفر السواحل 
قبالة  آخرين  غــرق 57 مهاجرًا  أكــدت  الليبي، 
ــبــــاد، يــوم  ســـاحـــل مــديــنــة الـــخـــمـــس، غــــرب الــ
الــخــمــيــس املــــاضــــي. وأوضــــحــــت املــنــظــمــة أن 
ــــادث الـــغـــرق أبــلــغــوا بــوجــود  الــنــاجــني مـــن حـ
 وامــــرأة بــني الــغــرقــى، 

ً
أكــثــر مــن عــشــريــن طــفــا

مشيرة إلى أن عمليات البحث عن ناجني من 
قائمة.  تــزال  الدولية ال  اإلغاثة  قبل منظمات 
وتــشــيــر إحــصــائــيــات الــبــحــريــة الــلــيــبــيــة إلــى 
مــن 15  أكثر  الليبي  السواحل  اعــتــراض خفر 
ألف مهاجر العام الجاري وذلــك حتى نهاية 
يونيو/ حــزيــران املــاضــي، في مقابل 12 ألف 
فـــي الــفــتــرة نــفــســهــا مـــن الـــعـــام املـــاضـــي، فيما 
قالت منظمة الهجرة الدولية إن عدد الغرقي 
في عرض البحر خال العام الجاري زاد عن 
250 مــهــاجــرًا، وبــلــع عــدد املفقودين أكــثــر من 
500 مهاجر. وفي ظل االنتقادات الكبيرة التي 
وجــهــتــهــا مــنــظــمــات دولــيــة لــلــجــهــود الليبية 
إلى  السلطات  تشير  البشر،  تهريب  ملكافحة 
بضرورة  وتطالب  عــبــور،  نقطة  أراضيها  أن 
مــعــالــجــة مــلــف الــهــجــرة مـــن الـــــدول املـــصـــدرة 

للمهاجرين.
ــار املـــاضـــي، كـــانـــت وزيــــرة  ــ ومــطــلــع مـــايـــو/ أيـ
قد  املنقوش،  الحكومة، نجاء  في  الخارجية 
الــذي  الليبي  للجنوب  زيــارتــهــا  أثــنــاء  أعلنت 
يعد من أكبر بؤر تهريب البشر، أن »الليبيني 
لن يعملوا كحرس لحدود أوروبــا، وال يمكن 
واالضطهاد  للمعاناة  معبرًا  ليبيا  تكون  أن 
ضد إخواننا األفارقة«، قبل أن تعلن منتصف 
الشهر نفسه عن اتفاق حكومتها مع إيطاليا 
ــاد األوروبـــــــــي عــلــى  ــا ومـــمـــثـــل لـــاتـــحـ ــالـــطـ ومـ

»حماية الحدود الجنوبية« لبادها. 
ــاق، نــــشــــط جـــهـــاز  ــ ــ ــفـ ــ ــ وإثــــــــر اإلعــــــــــان عـــــن االتـ
الحكومي في  الشرعية  الهجرة غير  مكافحة 

مــاحــقــة املــهــربــني، وأعــلــن الــلــواء 444 التابع 
أكثر من  الحكومة عن تحرير  أركــان  لرئاسة 
110 مــهــاجــريــن غــيــر شــرعــيــني مــن جنسيات 
أفريقية مختلفة واقتحام 16 مقرًا لعصابات 
اقتحمت  أخـــرى،  عملية  وفــي  البشر.  تهريب 
ستة مقرات أخــرى ملهربي البشر في املنطقة 
إلى  الواقعة  وليد  بني  نفسها. وتعد منطقة 
الــجــنــوب الــشــرقــي مـــن طــرابــلــس بــنــحــو 190 
كــيــلــومــتــرًا، مـــن أهــــم مـــراكـــز الــتــهــريــب حيث 
ــتـــي يــتــم  تـــتـــواجـــد فــيــهــا عــــشــــرات املــــخــــازن الـ
احــتــجــاز املــهــاجــريــن الــقــادمــني مـــن الــجــنــوب 
الحميد  عبد  الحكومة  رئيس  وزار  بداخلها. 
بــرفــقــة عــــدد مـــن وزراء حــكــومــتــه،  الـــدبـــيـــبـــة، 
في  احتياجاتها سيما  للوقوف على  املدينة 
إلى  يشير  الشيباني  أن  إال  األمــنــي.  الجانب 
الجنوب  في  األمنية  الخطط  إنجاز  تأخر  أن 
التابعة لجهاز  الــدوريــات الصحراوية  ودعــم 
مكافحة الهجرة، شجع املهربني على النشاط 
مجددًا، مؤكدًا أن عدم احتكار الساح وبقاءه 
فــــي أيــــــدي املـــلـــيـــشـــيـــات شـــكـــل عـــامـــل حــمــايــة 

للمهربني من املاحقات الحكومية.
ــه، يــــؤكــــد الــــنــــاشــــط مـــحـــيـــي الـــديـــن  ــتـ ــهـ مــــن جـ
عمليات  مسلحة  مجموعات  قبض  عــرعــارة، 
على مهاجرين أفــارقــة فــي مــدن عــدة، أبرزها 
مدينة الزاوية غرب طرابلس، بهدف ابتزازهم 
مـــالـــيـــًا أو تــســلــيــمــهــم لـــلـــمـــهـــربـــني. وبــحــســب 
مــتــابــعــتــه ملــلــف الــهــجــرة الــســريــة فـــي الــبــاد، 
يؤكد لـ »العربي الجديد« أن املهربني راكموا 
خبرات لتجاوز املاحقات األمنية، وأصبحت 
لديهم القدرة على تغيير مواقع إطاق قوارب 

الهجرة على امتداد الشاطئ.
التي  املسلحة  املجموعات  أن  عــرعــارة  يتابع 
مــا زالــت ترفض االنــخــراط فــي أجــهــزة الدولة 
تــتــحــالــف مـــع املـــهـــربـــني، وتـــوفـــر لــهــم تــأمــيــنــًا 
الرابطة بني  الصحراوية  الطرقات  على طول 

الجنوب وأقصى الشمال.
وفي مطلع الشهر املاضي، أعلنت بلدية زوارة 
الــحــدوديــة مــع تــونــس، إحـــدى أنــشــط مناطق 
تهريب البشر عبر البحر، إطاق حملة أمنية 
واسعة للقبض على األجانب غير النظاميني. 
البلدية، في بيان لها، قرارها بتزايد  وعللت 
ــة واملـــهـــاجـــريـــن مـــن جــنــســيــات  ــارقــ أعــــــداد األفــ
أخــــــــرى، وخـــصـــوصـــًا فــــي املـــديـــنـــة الـــقـــديـــمـــة، 
وتــزايــد أعــداد الجثث التي يبلغ األهــالــي عن 

العثور عليها على شاطئ املدينة.
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التطعيم في الكويت يتعّرض النتقادات )ياسر الزيات/ فرانس برس(مهاجرون أفارقة وصلوا إلى العاصمة الليبية طرابلس )محمود تركية/ فرانس برس(

متطوع يشارك في إطفاء الحرائق )سيزغين بانكار/ األناضول(



20
فالشمجتمع

مناطق مكيّفة الهواء
حرّ اليونان أمرت السلطات في اليونان 

بتعزيز دوريات الحرائق 
وعمليات التفتيش على 

صيانة البنى التحتية، في وقت تشهد 
البالد موجة حر مصحوبة بهواء 

ساخن قادم من أفريقيا، ويتوقع أن 
تستمر أكثر من أسبوع. وتتضّمن 

إجراءات الطوارئ جهودًا إلقامة مزيد 
من املناطق مكيفة الهواء مفتوحة 
للناس في مدن حول اليونان وفي 

مراكز الالجئني، على الرغم من عرقلة 
الجهود بسبب قيود فيروس كورونا 

الجديد، التي تحد من عدد األشخاص 
الذين يمكنهم التجمع معًا.

ويتوقع أن تقفز درجات الحرارة في 
اليونان ودول مجاورة في جنوب شرق 

أوروبا إلى 42 درجة مئوية يوم غد 
اإلثنني، على أن تنخفض بعد نحو 

أسبوع.  وقال مسؤولون إن عمليات 
التفتيش اإلضافية تهدف إلى منع 

انقطاع الكهرباء واملياه، في ظل زيادة 
استخدام مكيفات الهواء. ويقول مدير 

هيئة األرصاد الجوية الوطنية في 
اليونان، تيودوريس كوليداس: »هذه 

ظاهرة جوية خطيرة. 
كنا نقول هذا منذ بداية األسبوع«. 

أضاف: »األحوال الجوية ستكون 
صعبة وستنخفض الحرارة تدريجيًا. 

كتل هواء شديدة السخونة من سواحل 
أفريقيا قادمة نحو منطقتنا«. ومع 
ارتفاع درجات الحرارة، دمرت ثالثة 

حرائق غابات منفصلة عدة منازل 
في جنوب اليونان خارج العاصمة 

أثينا، ومدينة باتراس غربي البالد. 
من جهته، قال مدير الحماية املدنية 

نيكوس هاردالياس: »تغير املناخ يزيد 
من خطورة اندالع حرائق«. تابع: »في 
املتوسط )وسط الصيف(، نتعامل مع 
نحو 50 حريق يوميًا، وكثير منها في 

أحوال صعبة. العدد يزيد بوضوح 
كل عام«. أضاف أنها »ظاهرة تتفاقم 

بالتدريج«. 
)أسوشييتد برس(
)Getty ،الصور: فرانس برس(
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MEDIA

ياسين العياري... تدوينات مصيرها السجن

بيروت: االعتداء على صحافيين أثناء زيارة رونالدينيو

تونس ـ العربي الجديد

أعلن حزب »حركة أمل وعمل« أول من أمس، 
الــجــمــعــة، اعــتــقــال الــنــائــب املـــعـــارض ياسني 
ــال محاميه  ــارج مــنــزلــه. وقــ الــعــيــاري مـــن خــ
مختار الجماعي إن العياري اعتقل على ما 
يبدو في ما يتعلق بإدانة محكمة له في 30 
بما  يبلغ  لم  لكنه  املــاضــي،  يونيو/حزيران 
ــة. وقــالــت زوجــــة الــعــيــاري،  ــ هــو ســبــب اإلدانــ
سيرين فيتوري، في تدوينة عبر صفحتها 
عــلــى »فــيــســبــوك« الــجــمــعــة: »أخـــــذوا ياسني 
للتو بكل عنف«. وأضــافــت، في تصريحات 
لوكالة »رويترز«، أن قوات أمن بالزي املدني 
اعــتــقــلــت زوجــهــا مــن دون مــعــرفــة األســبــاب 
قل 

ُ
وراء ذلك حتى اآلن. وأشــارت إلى أنه اعت

بــالــقــوة بــيــنــمــا كــانــت والـــدتـــه تـــصـــرخ، وأن 
ــــدم الــتــصــويــر  ــن »طـــلـــبـــوا مـــنـــا عـ ــ ــوات األمــ ــ قــ
ــاتـــف«. لـــكـــن »وكــــالــــة تـــونـــس أفــريــقــيــا  ــهـ ــالـ بـ
الــدولــة  الرسمية نقلت عــن وكــالــة  لــأنــبــاء« 
العامة للقضاء العسكري قولها إن العياري 
يـــوم الجمعة،  املــدنــي صــبــاح  الــســجــن  أودع 
تنفيذًا لحكم قضائي بات صادر عن محكمة 
االستئناف العسكرية في 6 ديسمبر/كانون 

األول عام 2018. 
أصدر مجلس نواب الشعب التونسي بيانًا 
القانوني  غير  »اإليــقــاف  بـــ فيه  نــدد  رسميًا 
الـــذي يمس مــن حــرمــة نـــواب الــشــعــب«. كما 
لتتبع  رفضها  عن  النهضة«  »حركة  عبرت 
نــــــواب الـــشـــعـــب أمــــــام املـــحـــاكـــم الــعــســكــريــة. 
عبرت  )أمنستي(  الدولية«  العفو  »منظمة 
أيــــضــــًا فـــــي بــــيــــان عـــــن قـــلـــقـــهـــا مـــــن إيــــقــــاف 
ــيـــر »انــتــقــد  ــيـــاري، مــشــيــرة إلــــى أن األخـ ــعـ الـ
بشدة التدابير االستثنائية التي أعلن عنها 
يــوم 25 يوليو/تموز  الرئيس قيس سعيد 
الحصانة عن  ورفــع  الــبــرملــان  بتعليق عمل 
العسكري«.  باالنقالب  ووصفه  البرملانيني 
وشــددت على إدانتها الشديدة لـ »محاكمة 
املدنيني أمام املحاكم العسكرية ومحاكمات 
ــان الـــعـــيـــاري قـــد وجــه  ــًا كـــانـــت«. كــ ــرأي أيــ ــ الــ
انتقادات متكررة في السابق للرئيس قيس 
ســعــيــد، واتــهــمــه بــتــنــفــيــذ انـــقـــالب عــســكــري 
خـــطـــطـــت لــــه فـــرنـــســـا واإلمــــــــــــارات الــعــربــيــة 
املـــتـــحـــدة عــلــى حـــد تــعــبــيــره، بــعــد أن أقـــال 
ســعــيــد يـــوم األحــــد املــاضــي رئــيــس الــــوزراء 
الــبــرملــان ملدة  هــشــام املشيشي، وجــمــد عمل 
التنفيذية.  السلطة  يتولى  إنــه  وقــال  شهر، 

منوعات
أخبار 
كاذبة

وواجــه  والحكومة،  الجيش  العياري  انتقد 
ــي، لــكــنــه لــم  ــاضــ مـــشـــكـــالت قـــانـــونـــيـــة فــــي املــ
الــبــرملــانــيــة بسبب  بــالــحــصــانــة  يــعــد يتمتع 
األخــيــرة؛ كانت  التونسي  الــرئــيــس  ــرارات  قــ
قضيتني  رفــعــت  التونسية  الــعــامــة  النيابة 
ــوزه بــمــقــعــد  ــ ضــــد يـــاســـني الـــعـــيـــاري بـــعـــد فــ
بـــرملـــانـــي كــمــرشــح مــســتــقــل فـــي ديــســمــبــر/

أمــام  كــانــون األول عــام 2017. حوكم مرتني 
محاكم عسكرية عامي 2015 و2016 بتهمة 
إهـــانـــة الــجــيــش، وُســـجـــن 4 أشــهــر ونــصــف 
فــــرج عــنــه فــي 16 إبــريــل/نــيــســان 

ُ
الــشــهــر، وأ

عــام 2015. غـــادر الــعــيــاري، وهــو ابــن عقيد 
ــام 2011 خـــالل االشــتــبــاكــات األولـــى  قــتــل عـ
ضد الجماعات اإلرهابية في البالد، تونس 

في يوليو/تموز عام 2015، بعد أن علم أن 
جديدًا  تحقيقًا  فتحت  العسكرية  املحكمة 
ضــــده بــتــهــمــة »الـــخـــيـــانـــة الـــعـــظـــمـــى«، وهــي 
املــادة 61 من قانون  جريمة كبرى بموجب 
العقوبات. في 29 إبريل/نيسان عام 2016، 
أسقط قاضي تحقيق في املحكمة العسكرية 
االبــتــدائــيــة الــقــضــيــة. ُحــكــم عليه عـــام 2018 
على  أشــهــر بسبب منشور  ثــالثــة  بالسجن 
عليه  حكم  كما  الجيش.  ينتقد  »فيسبوك« 
مــــــارس/آذار من  يــومــًا فــي 27  بالسجن 16 

العام نفسه ملنشور على مدونة أخرى.
ــــدون ســـابـــق نشط  والـــعـــيـــاري )30 عـــامـــًا( مـ
خــــالل االنــتــفــاضــة الــشــعــبــيــة الـــتـــي أطــاحــت 
زيــــن الـــعـــابـــديـــن بـــن عــلــي مـــن الــســلــطــة عــام 
2011، وانتخب نائبًا في 2017 ثم في 2019. 
التواصل  مــواقــع  على  تعالت  توقيفه  وإثـــر 
االجتماعي أصوات أبدت خوفها من العودة 
القمع. وســارع رئيس الجمهورية  إلى عهد 
 تــونــس 

ّ
إلــــى طــمــأنــة هـــــؤالء، مـــؤّكـــدًا لــهــم أن

»بــلــد الــحــقــوق والــحــركــات وبــلــد الــدســتــور«. 
 التونسيني 

ّ
ووّجــــه ســعــّيــد »رســالــة إلـــى كـــل

ــالـــرغـــم مــن   تــــونــــس، بـ
ّ
والـــعـــالـــم أجـــمـــع بــــــأن

ها تعمل في إطار 
ّ
التي تعيشها، فإن األزمــة 

ــد رئيس  ــ ضــمــان الــحــقــوق والـــحـــريـــات«. وأّك
 »ال خوف على حرية التعبير، 

ّ
الجمهورية أن

ــلـــى حــــريــــة الـــتـــنـــظـــيـــم، ولــيــس  ــــوف عـ وال خــ
 ســأبــدأ مرحلة جــديــدة تقوم 

ّ
فــي هــذا الــســن

الديكتاتورية  أكــره  أنــا  الديكتاتورية.  على 
لم  األمــن  أجــهــزة   

ّ
إن وأمقتها«. وقــال سعّيد 

تعتقل أحدًا من دون وجه حق، »إال إذا كانت 
عليه قضايا«.

لكن منذ استخدم سعيد يوم األحد سلطات 
الــحــكــومــة وإقــالــة  الـــطـــوارئ للسيطرة عــلــى 
رئيس الوزراء وتجميد عمل البرملان، أعفي 
رئـــيـــس الــتــلــفــزيــون الــوطــنــي مــحــمــد لسعد 
الداهش من منصبه، وداهمت الشرطة يوم 
االثــنــني املــاضــي مكتب قناة »الــجــزيــرة« في 
تونس، مما دفع وزارة الخارجية األميركية 
إلـــى قـــول إنــهــا مــنــزعــجــة مـــن هـــذه الــخــطــوة 
ــرام الــــصــــارم« لــحــريــة  ــ ــتـ ــ وحـــثـــت عــلــى »االحـ
الصحافة. وُمنع فريق »التلفزيون العربي« 
مـــن الــتــصــويــر والــنــقــل املــبــاشــر فـــي ســاحــة 
بــاردو. وقالت مراسلة لصحيفة »نيويورك 
تايمز« األربعاء إنها احتجزت لساعتني في 
تونس، لكن أطلق سراحها بعد ذلك وسمح 

لها بمواصلة العمل.

العياري اتهم سعيّد 
بتنفيذ انقالب خططت له 

باريس وأبوظبي

حّطم عناصر من 
فوج اإلطفاء كاميرات 

مصورين صحافيين

بيروت ـ العربي الجديد

اعــتــدى عــنــاصــر مــن فـــوج إطــفــاء العاصمة 
املــاضــي،  الخميس  يــوم  بــيــروت،  اللبنانية 
بالدفع والضرب على مراسل قناة »إل بي 
ســي آي« صــالح فــتــوح، ومــصــّور صحيفة 
»الـــنـــهـــار« حــســام شـــبـــارو، ومـــصـــّور مــوقــع 
»املــدن« اإللكتروني مصطفى جمال الدين، 
ـــداء الــــوطــــن« فــضــل  ومــــصــــّور صــحــيــفــة »نــــ
ــالــــة »أســوشــيــيــتــد  عـــيـــتـــانـــي، ومــــصــــّور وكــ
ــــرس« األمــيــركــيــة بــــالل حـــســـني، ومـــصـــّور  بـ
بــالل جويش،  الصينية  »شينخوا«  وكــالــة 
ــدم الــبــرازيــلــي  ــقـ ــرة الـ ــب كــ ــاء زيــــــارة العــ ــنـ أثـ
ــّر الــــفــــوج تــحــيــة  ــقـ املـــعـــتـــزل رونـــالـــديـــنـــيـــو مـ

لشهداء التفجير املأساوي املفجع.
ــال حــســام شــبــارو، لـــ »مــركــز الــدفــاع عن  وقـ
)سكايز(،  والثقافية«  اإلعــالمــيــة  الــحــريــات 
ــــوء تــنــظــيــم  ــان بــســبــب سـ ــ ــا حـــصـــل كـ ــ إن »مـ
ــتــــرض أن  ــفــ ــدث، إذ كــــــان مـــــن املــ ــ ــحــ ــ هــــــذا الــ
فوج  أهالي شهداء  مع  رونالدينيو  يلتقي 
اإلطــفــاء فــقــط، ولــكــن وجـــود عـــدد كبير من 
األشخاص في املكان، وبعد انتهاء الزيارة 
وخــروج رونالدينيو، ضــرب أحــد الضباط 
كاميرتي لدفعي إلى الوراء، لتأمني حماية 
لــرونــالــديــنــيــو، وعــنــدمــا اعـــتـــرض زمــالئــي 
اعــتــدوا علينا ومــزقــوا قميصي،  الــبــاقــون، 
إلـــى تــضــّرر عــدســة كاميرا  وأدى االعـــتـــداء 
ــال الـــــديـــــن، وهــــذه  ــمــ الــــزمــــيــــل مــصــطــفــى جــ

القطعة مكلفة جدًا اليوم«.
ويوم الجمعة دان نقيب محرري الصحافة 
اللبنانية جوزف القصيفي بشدة االعتداء 
الذي تعرض إليه الصحافيون واملصورون 
عــلــى يـــد عــنــاصــر مـــن فـــوج إطـــفـــاء بــيــروت. 
بــيــان: »نستنكر أشــد االستنكار  فــي  وقـــال 
الــحــادث الــذي تعرض إليه هــؤالء الــزمــالء، 

ــرادع بهم.  ــ ونــدعــو إلـــى إنــــزال الــقــصــاص الـ
ونــتــوجــه فــي الــوقــت نــفــســه إلـــى السلطات 
املـــعـــنـــيـــة، مـــحـــذريـــن مــــن مــغــبــة اســتــســهــال 
الــصــحــافــيــني واإلعـــالمـــيـــني واســـتـــفـــرادهـــم 
يــؤدون  وهــم  واالعـــتـــداء عليهم، خصوصًا 
على  التحركات  ويغطون  املهني  واجبهم 
اإلعالميون  يلقى  بأال  األرض. ولن نرضى 
املـــعـــامـــلـــة الـــتـــي يـــســـتـــحـــقـــون، ولـــــن نــســكــت 
عـــن املــعــتــديــن، وســنــالحــقــهــم ونــكــشــف عن 

هوياتهم، ولن ندع الصحافيني واملصورين 
لــقــمــة ســائــغــة ملـــن اعـــتـــاد اســتــيــطــاء حــائــط 
العاملني في املهنة«. في املقابل، أكد »تجمع 
نقابة الصحافة البديلة« متابعته للقضية، 
خــصــوصــًا لــجــهــة الــتــعــويــض عـــن تكسير 
ــه لـــفـــوج اإلطـــفـــاء  ــوتـ الـــكـــامـــيـــرات. وكـــــرر دعـ
للمحاسبة »بما يحفظ صورته اإلنسانية، 
الـــعـــنـــاصـــر املـــعـــتـــديـــة الحــقــت  ال ســيــمــا أن 
الصحافيني إلى الخارج وطالبتهم بحذف 

الـــصـــور، وتــصــرفــت بــشــكــل مــلــيــشــيــاوي ال 
احترام  وال  الفوج  عناصر  بمناقبية  يليق 
العمل الصحافي«. ويضم التجمع عامالت 
وعاملني في املجال اإلعــالمــي في لبنان ال 

تمثلهم النقابات الرسمية.
في السياق نفسه، نشر »البرنامج الوطني 
الصحة  لــــوزارة  الــتــابــع  النفسية«  للصحة 
مــا وصــفــه بـــ »اعــتــبــارات أســاســيــة للوقاية 
التغطية  املحتمل خــالل  النفسي  األذى  من 
ــفـــجـــار  ــة انـ ــويـ ــنـ ــسـ ــة الــــخــــاصــــة بـ ــ ــيـ ــ ــــالمـ اإلعـ
مــرفــأ بــيــروت« فــي 4 أغــســطــس/آب.  ودعــا 
العاملني فــي مــجــال اإلعـــالم إلــى التخفيف 
ــأة املـــشـــاهـــد والــــصــــور الـــتـــي تــوثــق  ــ مـــن وطـ
فــاجــعــة انــفــجــار املـــرفـــأ، عــبــر تــجــنــب عــرض 
املشاهد التي تتضمن صورًا قاسية وصور 
والتنبيه  اإلمكان،  قدر  واألشــالء  الضحايا 
التقارير على مشاهد  احــتــواء  إلــى  املسبق 
وصور قاسية قبل بثها، وتنبيه األهل إلى 
بمشاهدة  الــســمــاح ألطفالهم  وجـــوب  عــدم 
هذه التقارير، وعدم بث إعادة هذه املشاهد 
بشكل متكرر في وسائل اإلعالم في أوقات 
متفرقة من اليوم، والتذكير بالخط الوطني 
الذين  لأشخاص  النفسي  للدعم  الساخن 

يعانون من ضغوط.
وفــــي حــــال أرادت وســـائـــل اإلعــــــالم إجــــراء 
مقابالت مع الناجني من أهل الضحايا، لفت 
إلى  النفسية«  للصحة  الوطني  »البرنامج 
أهمية عدم إجبارهم على استذكار لحظات 
االنفجار أو سرد األحداث األليمة، ومنحهم 
ــاؤون  ــشــ ــة تـــوقـــيـــف املـــقـــابـــلـــة مـــتـــى يــ ــريــ حــ
واحترام عدم قدرتهم على التعبير. أما في 
مـــا يــخــص الــعــامــلــني فـــي املـــجـــال اإلعــالمــي 
التعرض  مــن  املستطاع  قــدر  الحد  فعليهم 
املشاهد حفاظا على  لتلك  الــضــروري  غير 

صحتهم النفسية.

نشط العياري خالل االنتفاضة الشعبية التي أطاحت زين العابدين بن علي )فتحي بلعيد/ فرانس برس(

التقى رونالدينيو أهالي شهداء فوج اإلطفاء في بيروت )فرانس برس(

انتقادات متكررة في  الجمعة، بعدما وّجه  اعتقل يوم  إذ  العياري نفسه مالحقًا،  ياسين  التونسي  النائب والمدون  أخرى يجد  مرة 
السابق للرئيس قيس سعيد واتهمه بتنفيذ انقالب عسكري
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نشرت صفحات معارضة 
لـ»حركة النهضة« صورة قيل إنّها 

ُتظهر نائبًا إسالميًا في تونس 
يلّقن تالميذ مدرسة كيفية غسل 

األموات. لكّن الرجل ليس نائبًا من 
»حركة النهضة« كما أن الصورة 

منشورة قبل سنوات على أنّها 
ملتقطة في العراق.

غداة إعالن الرئيس التونسي، قيس 
سعيّد، تجميد أعمال البرلمان 

وإعفاء رئيس الوزراء من منصبه، 
تداول مستخدمون مقطع فيديو 

اّدعوا أنّه يظهر احتفال الشعب 
التونسي بالقرارات األخيرة. لكّن 

المقطع قديم، ويعود الحتفاٍل بفوز 
سعيّد بالرئاسة التونسيّة عام 2019.

انتشرت على مواقع التواصل، 
صورة قيل إنّها لرئيس البرلمان 

التونسي، راشد الغنوشي، وهو 
يتعّرض للضرب. االدعاء خطأ، 
والصورة الملتقطة عام 2011 

تظهر استقبال الغنوشي في تونس، 
بعد أكثر من عشرين عامًا، قضاها 

في منفاه في لندن.

بعد أيام على تولّي الرئيس 
التونسي السلطة التنفيذية 

وتجميد عمل البرلمان، تداول 
مستخدمون فيديو قيل إنّه يُظهره 

معلنًا تسليم السلطات إلى الجيش. 
االدعاء غير صحيح، والصوت في 

المقطع ُمرّكب على مشاهد خطاب 
ألقاه سعيّد عام 2020.



ألغنية »يا نار فؤادي«، التي كانت على شكل 
طقطوقة، وقــد كــان هــذا اللحن من افضل ما 
 

ّ
عطي ألسمهان، إذ عرف غصن كيف يستغل

ُ
أ

طـــبـــقـــات صـــوتـــهـــا املــخــتــلــفــة وقـــدرتـــهـــا عــلــى 
التحول بني املقامات بكل سهولة.

زكريا أحمد
أحمد  زكريا  وامللحنني  السلطنة  شيخ  ومــع 
)كتابة  قلبي«  يــا  »عــاهــدنــي  كــانــت طقطوقة 
مــحــمــود حــســن إســـمـــاعـــيـــل(. اســتــغــل أحــمــد 

ــّوره فــي شكل  صـــوت أســمــهــان لتقديم مــا طــ
عوامل  وأدت  الــشــرقــيــة.  املــصــريــة  الطقطوقة 
عـــدة إلـــى خـــروج األغــنــيــة بشكل شــبــه كــامــل: 
الفرقة  وأداء  اللحن  إلــى  مــن صــوت أسمهان 
أداء أسمهان  بــني  الــدمــج  ثــم  بشكل متكامل، 
وأداء الــكــورس، فكان الــكــورس يــرد باملذهب 
أغنية أخرى  قــدم أحمد  وراء أسمهان. كذلك 
ــواك«، ولــكــن  ــ ــ ألســـمـــهـــان، هـــي »عــــذابــــي فـــي هـ
تسجيالتها مفقودة، علمًا أن برلنتي حسن 

أعادت غناءها في وقت الحق.

مريم الحبيب

قبل أسبوعني مّر العام الـ77 على 
رحيل أسمهان. وككل سنة تترافق 
هــــذه الـــذكـــرى مـــع غـــمـــوض يشبه 
رحيلها، ويعود صحافيون لنبش تفاصيل 
لوفاتها  املــجــردة  الحقيقة  يكتشفون  لعلهم 
في حادث سير أثناء توجهها لقضاء إجازة 
في منطقة رأس البر في مصر. لكن بعيدًا عن 
بوفاتها،  مرتبطة  مشّوقة  مـــادة  عــن  البحث 
لفنانة  حزينة،  ذكـــرى  أسمهان  رحــيــل  يبقى 
ــّدم الــكــثــيــر لــلــمــوســيــقــى  ــقـ ــان يــمــكــنــهــا أن تـ كــ
صوتها  فــي  امللحنون  وجــد  فنانة  الشرقية. 
كنزًا نـــادرًا وقـــادرًا على إبـــراز جمال األلحان 

على اختالفها.
فريد غصن

بدأت مسيرة آمال األطرش )أسمهان الحقًا(، 
مع امللحن اللبناني فريد غصن، وهو واحد 
الثالثينيات من  فــتــرة  فــي  امللحنني  أهــم  مــن 
القرن املاضي، وقد كان من أهم عازفي العود، 
ــًا لـــفـــرقـــة بـــديـــعـــة مــصــابــنــي لــســنــوات  ــقـ ــرافـ مـ
ني، أشهرهما 

َ
طويلة. قّدم غصن ألسمهان لحن

النوم لفترات قصيرة 
جًدا يؤدي إلى استهالك 

أكبر للطعام

وجد القصبجي 
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منوعات

محمد القصبجي
ــان مــتــوقــعــًا لـــصـــوت بـــهـــذا الــجــمــال،  وكـــمـــا كــ
تعاونت أسمهان مع محمد القصبجي الذي 
تحجيم  بعد  معها، خصوصًا  بالعمل  طمع 
أم كلثوم له، وميلها للشكل القديم من الغناء، 
التجديد. فكانت أسمهان  وعــدم رغبتها في 
وبــالــفــعــل صنع  للقصبجي،  الــلــه  هــي منحة 
القصبجي وأسمهان عدة ألحان كانت تنبئ 
املــصــريــة، ولــكــن موت  بشكل جــديــد لألغنية 
الفنانة السورية وضع حدًا لكل هذه األحالم. 

ونستذكر هنا ما قدمته مع امللّحن املصري، 
مـــثـــل أغـــنـــيـــة »الــــطــــيــــور«، أو أغـــنـــيـــة »إمـــتـــى 
حتعرف إمــتــى«. وكــانــت أســمــهــان قــد طلبت 
من القصبجي تلحني األغنية األخيرة بنفس 
نمط أغنية محمد عبد الوهاب »إنت وعزولي 
عــرف بحرفيته  القصبجي  ولــكــن  وزمــانــي«، 
»إمــتــى حتعرف  فــي  يــتــفــّوق  وموهبته كيف 

إمتى« على لحن محمد عبد الوهاب.
ــددًا مــن  ــ ــ كـــمـــا قـــــدم الــقــصــبــجــي ألســـمـــهـــان عـ
األغاني والقصائد، مثل »ليت للبراق عينا«، 
و»اســقــنــيــهــا«، و»أنــــا اســتــاهــل«، و»كــلــمــة يا 
نور العيون«، ولكن لحنًا واحدًا أثار جداًل ال 
إذ شّكل  األمــانــي«.  متناهيًا، هو لحن »كنت 
تهديدًا من القصبجي لعرش أم كلثوم، وهو 
مـــا صــــّرح بـــه املــلــّحــن الــكــبــيــر نــفــســه، إذ قــال 
إنــه عثر على صــوت قــادر على الوقوف أمام 
 صاحبة هذا الصوت، 

ّ
حنجرة أم كلثوم، وأن

أي أســمــهــان، لديها اســتــعــداد لتقديم كــل ما 
هو جديد. هكذا لم يترك القصبجي مساحة 
في صوت أسمهان لم يستغلها في القرار أو 

الجواب في مختلف األلحان.

مدحت عاصم
ــدًا مـــن املوسيقيني  ــ كـــان مــدحــت عــاصــم واحـ
املــهــتــمــني بــاملــوســيــقــى الــكــالســيــكــيــة، وألـــف 
املــقــاالت،  مــن  العديد  عــدة، وكتب  مقطوعات 
وكان مدير املوسيقى في اإلذاعة املصرية. وقد 
قدم ألسمهان لحنًا من أشهر وأهم ألحانها، 
الحقني«. وكان  هو لحن »يا حبيبي تعالى 
اللحن في األســاس مقتبسًا من لحن كوبي، 
قــدمــه مــدحــت عــاصــم بــصــوت مــــاري كويني 
بعدما   ،)1936( بــالــنــيــابــة«  »زوجــــة  فيلم  فــي 
كتب كلماتها املمثل أحمد جالل، زوج ماري 
كويني. وبعدها بأربع سنوات أي عام 1940، 
ـــق نــجــاحــًا 

ّ
ــادت أســـمـــهـــان لــتــؤديــهــا وتـــحـــق ــ عـ

كبيرًا.
لـــكـــن كــــانــــت ملــــدحــــت عــــاصــــم تـــجـــربـــة أخــــرى 
مــع أســمــهــان، عبر لحن قــد يــكــون مــن أفضل 
األلـــحـــان الــتــعــبــيــريــة الــتــي قــدمــت فــي تــاريــخ 
املوسيقى العربية، وهو لحن أغنية »دخلت 
ــرة فـــي جــنــيــنــة«. لــحــن جـــنـــائـــزي، لــكــلــمــات  مــ
العزيز ســالم.  عبد  كتبها  »الــحــدوتــة«  تشبه 
ــتـــخـــدام آلــــة الــتــمــبــانــي منذ  وقــــد أضـــــاف اسـ
الكثير مــن األجــــواء الرسمية  بــدايــة األغــنــيــة 

والجنائزية لألغنية.

فريد األطرش
عند استعادة سيرة أسمهان، أول ما يخطر 
في بال أي مستمع ألغانيها، هي تلك األلحان 
التي قدمها لها شقيقها امللحن والفنان فريد 
األطــــرش. إذ قـــّدم هــذا األخــيــر مــع أخــتــه فيلم 
جميع  ولـــّحـــن   ،)1941( الــشــبــاب«  »انــتــصــار 
أغاني الفيلم، مثل »ليالي األنس في فيينا«، 
و»يا بدع الــورد«، كما قدم لها أغنية خفيفة 
في آخر فيلم لها »غرام وانتقام« )1944(، هي 
أغنية »أهوى«. كانت األغنية خفيفة وجميلة 
وجديدة على أسمهان، بعيدًا عن الطقاطيق 

الحزينة أو القصائد.

رياض السنباطي
ــــاض الــســنــبــاطــي، صـــاحـــب أشـــهـــر ألــحــان  ريـ
ــــول مـــع أم  الــقــصــائــد، وصـــاحـــب الــرحــلــة األطـ
»حديث  مثل  قصائد،  ألسمهان  قــدم  كلثوم، 
الــعــيــون«. كــمــا قـــدم لــهــا أيــضــا آخـــر أغانيها 
»نشيد األســرة العلوية«، التي ماتت قبل أن 
تكمل تصويرها، وكان مطلعها يبدأ بجملة 
أنا بنت النيل، لتغرق أسمهان في النيل بعد 
أيــام قليلة من تسجيل األغنية. ولــم يتوقف 
التعاون بينهما على هذا النشيد، بل قّدم لها 
مع أحمد رامي »أيها النائم«. وطيلة األغنية 
يــبــدو كــــأن أســمــهــان تــرثــي نــفــســهــا، لــتــمــوت 

بعدها بوقت قصير.

إبراهيم علي

ــتــــاج الــكــلــيــبــات  عـــلـــى الــــرغــــم مــــن تــــراجــــع إنــ
املصورة في العالم العربي، ألسباب كثيرة، 
املرتفعة  والتكلفة  املــالــيــة  املــيــزانــيــات  منها 
ــقــــول إن املــمــثــلــني  ــال، يــمــكــن الــ ــ ــمـ ــ ــذه األعـ ــهـ لـ
ــثــــر مــــن شـــــــارك فــــي األغــــانــــي  الــــســــوريــــني أكــ
املصورة، ربما بسبب الشهرة العربية التي 
الخليج  أو  لبنان،  يتمتعون بها، ســواء في 

العربي، وحتى في مصر.
نجوى  اللبنانية،  املغنية  استعانت  هــكــذا، 
كرم، باملمثل السوري معتصم النهار، كبطل 
أغنيتها املصورة »مغرومة 2«. ليست املرة 
الــتــي تغامر كــرم بمثل هــذا الخيار.  األولـــى 
في بداياتها الفنية، اختارت املمثل يوسف 
اغنية »روح  فــي  إلــى جانبها  الــخــال، ليقف 
روحــي« )1999(، ليتحول بعدها إلى ممثل 
محترف، استطاع أن يثبت نفسه خــالل 20 
السورية  املغنية  اعتبرت  عاًما. من جهتها، 
أصالة نصري من أكثر من اختارت ممثلني 
الغنائية  أعمالها  في  ملشاركتها  محترفني 
املـــصـــورة. فـــي عـــام 2001، اخـــتـــارت نــصــري 

عــلــى الــطــاقــة بــــداًل مــن حــرقــهــا. والــحــل لهذه 
املشكلة هو استهالك النساء لسعرات حرارية 
ــة،  ــراريــ  عــــن 1200 ســـعـــرة حــ

ّ
تـــقـــل يـــومـــيـــة ال 

والرجال 1500 سعرة حرارية.
 

االنجذاب خلف التسميات الصحية
تحمل  التي  املنتجات  إلى  الكثيرون  ينساق 
ــة، مـــثـــل »قــلــيــلــة أو خــالــيــة  ــريـ ــغـ تــســمــيــات مـ
الدسم« أو »املصنوعة من الحبوب الكاملة« 
االنتباه  الغلوتني« من دون  »الخالية من  أو 
إلــــى أن هــــذه املــنــتــجــات لــيــســت بـــالـــضـــرورة 
والـــحـــل هو  الـــحـــراريـــة.  الــســعــرات  منخفضة 
كمية  ملعرفة  بدقة  الغذائية  امللصقات  قــراءة 
السعرات الحرارية التي يحتويها كل منتج، 

والعناصر الغذائية املكّونة له.

اتباع حميات الصنف الواحد 
يعتمد على  نــظــام  اتــبــاع  إلــى  البعض  يلجأ 
تناول نوع واحــد من الطعام قليل السعرات 
الـــــحـــــراريـــــة ولــــفــــتــــرات طـــويـــلـــة مـــثـــل حــمــيــة 
األلياف،  وحمية  البروتني،  وحمية  امللفوف، 
وحــمــيــات الـــســـوائـــل. وتــعــتــبــر هـــذه األنــظــمــة 
ــــواع الــحــمــيــات الــتــي يــمــارســهــا  مـــن أخــطــر أنـ
الفرد ألنها تحرم الجسم من استهالك باقي 

يارا حسين

الــــوزن يلجأ كثيرون  عــنــد مــحــاولــة إنــقــاص 
إلـــى اتـــبـــاع أنــظــمــة وطــــرق غــذائــيــة مختلفة. 
وقد يصاحب مرحلة الحمية أخطاء عدة قد 
تحول دون خسارة الــوزن. فما هي أهم هذه 

األخطاء؟ وكيف يمكن معالجتها؟

تخطي وجبات الطعام
الطعام  وجبات  تخطي  أن  الكثيرون  يعتقد 
كوجبة اإلفــطــار )أو أي وجبة فــي الــيــوم( قد 
ــن الــســعــرات  ــد مـ ــزيـ ــارة املـ يــســاعــد عــلــى خـــسـ
ــي الــحــقــيــقــة تــــــؤدي هـــذه  الــــحــــراريــــة. لـــكـــن فــ
ــراط  ــ ــ ــــى الـــشـــعـــور بـــالـــجـــوع واإلفـ الـــطـــريـــقـــة إلـ
السيطرة  يمكن  ال  بشكل  الطعام  تــنــاول  فــي 
عليه فــي الــوجــبــة الــتــالــيــة. لــذلــك يبقى الحل 
تـــوزيـــع الـــســـعـــرات الـــحـــراريـــة الــيــومــيــة على 
ثـــالث وجــبــات رئــيــســيــة ووجــبــة أو وجبتني 
خفيفتني مـــع الــتــحــكــم فـــي حــصــص الــطــعــام 
ساعات  بضع  كــل  الطعام  فتناول  املتناولة. 
الدائم  الشعور  من  التخلص  على  سيساعد 

بالجوع ثم الشراهة.

تناول سعرات حرارية قليلة جدًا
يــظــن الــبــعــض أن تقليل اســتــهــالك الــســعــرات 
الحرارية الــى الحد األدنــى يــؤدي إلــى فقدان 
الــوزن بشكل أســرع. ولكن يحذر الخبراء من 
أن العكس هو الصحيح. فالنقص الحاد في 
السعرات الحرارية ال يؤدي فقط الى الشعور 
بالجوع الشديد، بل ويؤدي أيضًا إلى إبطاء 
عــمــلــيــة الــتــمــثــيــل الـــغـــذائـــي، وبــالــتــالــي حــرق 
الجسم  إعطاء  الحرارية. وذلــك ألن  السعرات 
الحفاظ  إلــى  تدفعه  الــطــعــام  مــن  قليلة  كمية 

مــواطــنــهــا بـــاســـم يــــاخــــور، كــــان ال يـــــزال في 
 لكليب »مــا 

ً
بــدايــاتــه أيــضــًا، اخــتــارتــه بــطــال

بقاش أنا«. وبعدها اختارت املمثل املصري 
أحــــمــــد هــــــــــارون لـــكـــلـــيـــب »تـــــصـــــور بـــحـــبـــك« 
)2003(، وكــــان قــد ســبــقــه زمــيــلــه أحــمــد عــز، 
ــا جــت عينك  عــنــدمــا شــاركــهــا فــي أغــنــيــة »ملـ
املمثل  شاركها  وكــذلــك   ،)1998( عيني«  فــي 
ومـــقـــدم الــبــرامــج أيــمــن قــيــســونــي فـــي كليب 
»يمني الله« )2001(. أخيرًا، استعانت أصالة 
ليلعب  مــعــوض،  نيكوال  اللبناني،  باملمثل 
ــلـــه وتــفــارقــنــا«  بــطــولــة كــلــيــب أغــنــيــتــهــا »والـ

انتاج 2020.
أنــغــام،  الفنانة  الــســيــاق نفسه، اخــتــارت  فــي 
أيمن قيسوني، لكليب »سيدي وصالك«، منذ 
عشرين عاًما، ما فتح أمامه الباب لألضواء، 
ثم اعادت أنغام التجربة مع القيسوني عام 
2015، عندما اختارته لتصوير كليب أغنية 
»أهـــي جــت« فــي بــيــروت، وكــانــت مــن إخــراج 

حسن غدار.
واختارت الفنانة نانسي عجرم الفنان قصي 
خولي ملشاركتها في كليب  أغنية »يا كثر«  
)2011( من إخــراج صوفي بطرس، وتفاعل 
قــصــي خـــولـــي بــطــريــقــة جـــيـــدة مـــع نــانــســي 
عـــجـــرم فــــي ســـيـــنـــاريـــو، مـــتـــقـــن  حـــقـــق حــتــى 
»يــوتــيــوب«  على  متابع  مليون   17 الــســاعــة 

لألغنية.
املـــخـــرج ســعــيــد املـــــــاروق اخـــتـــار عــــام 2009 
املـــمـــثـــل الــــســــوري وائــــــل شــــــرف، لــلــمــشــاركــة 
للفنان فضل  أغــنــيــة  »وافــتــرقــنــا«  فــي كليب 
شــاكــر، الـــذي أصـــر عــلــى وجـــود وائـــل شــرف 
ضمن الكليب وقتها، من باب الصداقة التي 
وقتها  كـــان  شـــرف  أن  تربطهما، خــصــوصــًا 
مشاركًا فــي الــجــزء االول مــن مسلسل »بــاب 

الـــــحـــــارة«، الــــــذي حـــصـــد مـــاليـــني املــتــابــعــني 
على  وبناء  العربي.  العالم  في  واملشاهدات 
ــــوف، وافــــق املمثل  طــلــب الــفــنــان جــــورج وسـ
املشاركة في كليب  السوري عابد فهد على 
الـــكـــالم« )2019( مـــن إخـــــراج أحــمــد  »ســـكـــت 
املــنــجــد، وشــــارك أيــضــًا زمــيــلــه املــمــثــل ميالد 

يوسف في األغنية. محاولة ال تبدو إضافية 
لــلــمــمــثــل مــعــتــصــم الــنــهــار، بــعــدمــا استهلك 
الدرامية  نفسه في مجموعة من اإلنتاجات 
انتقادات الذعة  خالل عامني، بعضها القى 
لبطل »خــمــســة ونــــص«، الـــذي قـــدم أكــثــر من 
تــســع مــســلــســالت، فــي فــتــرة زمــنــيــة قصيرة 

جدًا، وتحول إلى »نجم« عربي، عبر املواقع 
منذ  تعفه،  لــم  التي  نفسها  املــواقــع  البديلة. 
األمس، من انتقادات جديدة، بعضها يسأل 
عن فارق العمر بني معتصم النهار )1987( 
ونــجــوى كــرم )1966(، فيما كتب آخـــرون أن 

النهار من جيل »أبناء« نجوى كرم.

العناصر الغذائية األساسية واالستفادة من 
والــضــروريــة  الــهــامــة  واملـــعـــادن  الفيتامينات 
في  يبقى  والــحــل  الجسم وحــيــويــتــه.  لصحة 
اتباع نظام غذائي متوازن ومحدد السعرات 
الحرارية بصورة ال ترهق الجسم وتضعف 
صحته وقوته، وعدم اتباع سياسة الحرمان 
لــفــتــرات طــويــلــة ألنــهــا تــجــعــل الــجــســم يــعــود 
لـــتـــنـــاول الـــطـــعـــام بـــشـــراهـــة بــعــد انـــتـــهـــاء تلك 

الحمية.

النوم لفترات قصيرة جًدا 
أظــهــرت الــدراســات أن عـــادات الــنــوم السليمة 
ضرورية للحفاظ على وزن صحي. ووجدت 
ــة قــدمــت فــي جمعية الــقــلــب األمــيــركــيــة  دراســ
أن األشــخــاص املــحــرومــني مــن الــنــوم يأكلون 
مــدار  أكثر بحوالي 550 سعرة حــراريــة على 
اليوم مقارنة بهؤالء الذين ينامون ملدة كافية 
التمتع  هو  والحل  براحة جيدة.  ويتمتعون 
بقسط وافـــر مــن الــنــوم والــحــصــول على نوم 
هادئ وعميق ملدة تتراوح من سبع إلى تسع 

ساعات كل ليلة.

الرياضة  مكافأة نفسك بعد ممارسة 
بالطعام 

ــــى االعـــتـــقـــاد أن مــمــارســة  يــمــيــل كـــثـــيـــرون إلـ
الرياضة قد تحرق سعرات حرارية أكثر وأنها 
قــد تــعــوض تــنــاول الــوجــبــات الــدســمــة، لذلك 
يــلــجــأون إلـــى تــنــاول وجــبــات غــذائــيــة دسمة 
مــبــاشــرة قــبــل مــمــارســة الــريــاضــة أو بعدها. 
ــدد الـــســـعـــرات  ــ لـــكـــن األصــــــح يــبــقــى مـــعـــرفـــة عـ
الحرارية التي تم حرقها فعليًا أثناء ممارسة 
الــريــاضــة ومــقــارنــتــهــا بــالــســعــرات الــحــراريــة 

التي يتناولها الفرد بعد ذلك. 

معتصم النهار آخرهم: الممثلون أبطال »الكليبات«لماذا ال تخسرون الوزن؟ هذه بعض األسباب
أصدرت شركة روتانا 
أغنية »مغرومة 2« 

لنجوى كرم، كلمات 
وألحان نبيل خوري، وحل 
الممثل السوري معتصم 

النهار بطًال في الكليب

عدنان عبد الرزاق

ــيــــرًا، حــصــد فــيــلــم »ذاكـــــــرة مــتــنــقــلــة«، لــلــمــخــرج  أخــ
الــتــركــي درويـــش زعــيــم، جــائــزة أفــضــل فيلم عاملي 
في مهرجان »سيدونا« الدولي لألفالم. لم ُيعرض 
العمل، الذي  أنتجته مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون 
التركية TRT، إال ليوم واحد في إسطنبول، قبل أن 
يشّد املخرج رحاله إلى خارج تركيا، في جولة له 

على عّدة مهرجانات.
تــم تــصــويــر الــعــمــل فــي مــديــنــة غـــازي عــنــتــاب، إلــى 
جــانــب بــعــض املــشــاهــد الــتــي ُصــــــّورت فـــي مــديــنــة 
ــه، يــقــول زعــيــم:  قــونــيــا الــتــركــيــة. فــي تــصــريــحــات لـ
»عــمــلــنــا بــجــد كــفــريــق واحـــد بـــروح مــشــتــركــة، أدى 
ــيـــاتـــه مــتــغــلــبــا عــلــى  الـــجـــمـــيـــع وظـــيـــفـــتـــه ومـــســـؤولـ
السورية  الحرب  أن  معتبرًا  الصعبة«،  التحديات 
التي أثرت على حياة األتــراك، أوجبت عليه إعداد 

عمل سينمائي تركي يتعلق بها. 
ويشير املخرج التركي إلى أن فيلم »ذاكرة متنقلة« 
ال يــركــز عــلــى هــجــرة الــشــبــاب الـــســـوري فــقــط، بل 
املحورية  الفكرة  لعدة مواضيع. وتتمركز  يتطرق 
حول التحول اإلنساني برحلة ممتدة من سورية 
ــــذي فقد  إلــــى تــركــيــا، عــبــر قــصــة الـــشـــاب أحـــمـــد، الـ
قدرته على الكالم بعد تعرضه لهجوم في سورية، 
ما  كــل  تسجيل  على  عمل  عندما  حياته  وتغيرت 
الجميع في  لع 

ّ
فــي وســعــه حتى يط مــا   

ً
بـــاذال رآه، 

أنحاء العالم ويعلموا كل ما يحدث في بلده. وقد 

وقع أحمد في اختيار صعب بني عائلته من جهة 
وقَيمه العليا من جهة أخرى.

وسبق للمخرج التركي صاحب فيلم »شقلبة في 
التركي،  بــاإلنــتــاج  األهـــم  املصنف ضمن  الــنــعــش« 
أن تنقل بــني بــيــوت ســوريــة عـــدة، ليسمع قصص 
رؤية  للسيناريو  ليضيف  ومعاناتهم،  السوريني 

بصرية مناسبة.
انتقادًا  »ذاكــرة متنقلة«، القى  التركي،  الفيلم  لكن 
من مختصني سوريني، نظرًا لقطعه قصة املصور 
السورية،  املعاناة  طبيعة  عن  وابتعاده  »قيصر«، 

خاصة من خالل مواقع التصوير.
تتبع  الفيلم  قصة  أن  محمد،  نبيل  الــنــاقــد  وكــتــب 
بــنــاء ســـرديـــًا غــيــر مــحــكــم، يــعــتــمــد الــخــيــال مبنيًا 
ة، مستغربًا وجود 

ّ
بدق املنقولة  الوقائع غير  على 

اســم املخرج درويــش زعيم على هــذا الفيلم. وبنّي 
الـــنـــاقـــد الــــســــوري أن الـــبـــنـــاء عـــلـــى قـــصـــة املـــصـــور 
السوري الشهيرة، التي كانت سببًا بإصدار قانون 
عقوبات »قيصر«، كان مبتورا بالفيلم، إذ اقتصر 

لحاالت  املصور  توثيق  على  التركي  املخرج  عمل 
ــه الــداخــلــي بـــني العمل  الــقــتــل والــتــعــذيــب وصـــراعـ
واإلنسانية، وهروبه إلى تركيا مصطحبًا »فالش 

ميموري«، وتنتهي القصة بالفيلم ها هنا.
السوري، عبدو مدخنة  املقابل، يعتبر املخرج  في 
خالل حديثه لـ »العربي الجديد« أن اختيار مخرج 
للقضية  الزعيم«  تركي »شهير من عيار درويــش 
الــســوريــة، مــشــروٌع لسببني؛ األول أن األتـــراك أكثر 
بــلــد اســتــقــبــل الــســوريــني، وبــالــتــالــي اطــلــعــوا على 
قــصــصــهــم ومــعــانــاتــهــم وشـــكـــلـــوا ذاكــــــرة بــصــريــة 
ــن قــضــيــتــهــم، واألمــــــر اآلخـــــر أن الــحــالــة  ــة عـ ــعـ واسـ
نظرًا  فنيًا،  مغرية  مستوياتها،  بمعظم  السورية 
لتغليب األلم اإلنساني والقضايا الكبرى كالحرية 

وحقوق اإلنسان.
لكن ذلك، برأي املخرج مدخنة، ال يبرر املجازفة أو 
السرعة أو حتى االستسهال بإنتاج عمل ال يعكس 
أو  املعاناة،  على  واالتــكــاء  السورية،  الحالة  فنيًا 
األبـــعـــاد الــســيــاســيــة، الــتــي قـــد تــطــرب الــجــمــهــور، 
وتستميل النقاد ولجان التحكيم في املهرجانات 
العديد  أن  إلــى  الــســوري  املــخــرج  العاملية. ويلفت 
مــن األفــــالم، الــوثــائــقــيــة والــطــويــلــة، الــتــي عالجت 
القضية السورية، كانت لألسف، بمستويات فنية 
مــتــدنــيــة، رغـــم وجـــود أحــــداث وقــصــص، أو حتى 
أشخاص، مثل »قيصر«، يمثلون حاالت تكتنفها 
دراما هائلة ويمكن البناء عليها فنيًا لتكون من 

تحف السينما العاملية.

ملحنون عبّدوا طريق نجوميتها

باسم ياخور ومعتصم النهار شاركا في كليبات غنائية )فيسبوك(

تم تصوير العمل 
في مدينة غازي 
)Imdb( عنتاب

)Getty/تناول الشاي والقهوة مع السكر يساهم في زيادة الوزن )إكستريم ميديا

غرافيتي ألسمهان في بيروت )رسم يزن حلواني(

منتصف الشهر الماضي مرّ 77 عامًا على رحيل أسمهان في  حادث سير ال يزال يلّفه الغموض. 
في ما يلي نستعيد سيرتها من خالل الملحنين الذين تعاونت معهم وساهموا في نجاحها

أسمهان بعد 77 عامًا

ذاكرة سوريّة متنقلة

فنون وكوكتيل
سيرة

إضاءة

رصداليف ستايل

ال يزال الغموض 
واألسئلة تالحق حادثة 
وفاتها. إذ يرى البعض 

أن حادث السير كان 
متعمدًا، وقد وجهت 
أصابع االتهام لجهات 

كثيرة، مثل القصر 
الملكي والملكة نازلي، أو 

المخابرات البريطانية، أو 
زوجها السابق، أو حتى 
منافساتها على الساحة 
الفنية. لكن حتى اليوم 

لم يكتشف أي دليل حول 
كون الحادث جريمة 

متعمدة.

غموض 
مستمر

Sunday 1 August 2021 Sunday 1 August 2021
األحد 1 أغسطس/ آب 2021 م  22  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2526  السنة السابعة األحد 1 أغسطس/ آب 2021 م  22  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2526  السنة السابعة



خّصص كتاَب »يوميات كاليفورنيا« ليكشف 
بانتقاله من  التي عاشها  املعرفّية  التحّوالت 
جــامــعــات أوروبــــــا إلــــى املـــؤّســـســـات الــبــحــثــّيــة 
ــّر لـــديـــه هـــاجـــس كــتــابــة  األمـــيـــركـــيـــة. واســــتــــمــ
الــســيــرة الــعــقــلــيــة إلــــى آخــــر أعـــمـــالـــه، »دروس 

هَرْين.
َ

حياة«، الصادر منذ ش
ولــلــســيــرة الــفــكــريــة جــــذوٌر بــعــيــدة فــي الثقافة 
ــذه الــتــســمــيــة  الــفــرنــســيــة، حــتــى إن لـــم تــكــن هــ
دارجة، فمفّكرو القرن العشرين والقرن الحالي 
قد استأنسوا لكتابة سيرهم بنماذج سابقة 
بليز   )1669( ــر«  ــواطــ »خــ ــف 

ّ
ــصــن

ُ
ت وضــمــنــهــا 

بــاســكــال، و»تـــأّمـــات« ُرنــيــه ديــكــارت )1641(، 
و»اعترافات« )1770( جان جاك روّسو. وكذلك 
كــتــاب »هــــذا هـــو اإلنــــســــان« )ُكـــتـــب عــــام 1888 
الــفــيــلــســوف  ــــذي جــعــلــه  الـ ــام 1908(  ــر عــ ـــشـ

ُ
ون

أفكاره. ومن  ص ملجمل 
ّ

األملاني نيتشه كملخ
في  فرنسا  مفّكري  فــي  نيتشه  تأثير  املعلوم 

القرن العشرين وما بعده.
 هذا التمرين 

ّ
َيظل

َ
وأّمــا في الثقافة العربية، ف

ا على اإلمساك النظرّي، فا هو حاضٌر  عصّيً
كــتــقــلــيــد كــمــا هـــو الـــحـــال فـــي فــرنــســا، وال هو 
غــائــب تــمــاًمــا. ومــثــال ذلـــك كــتــاب زكـــي نجيب 
الوهاب  وعبد   ،)1983( َعــقــل«  »قصة  محمود 
املـــســـيـــري فـــي كــتــابــه »رحـــلـــتـــي الـــفـــكـــريـــة: في 
البذور والجذور والثمار« )2001(. كما يمكن 
أن نــجــد أثـــر الــنــزعــة لــكــتــابــة الــســيــرة الفكرية 
ــعـــروي، من  فــي نــصــوص كــثــيــرة لــعــبــد الــلــه الـ
»خــواطــر الــصــبــاح« )عـــّدة أجـــزاء، صــدر أّولها 
عام 2001( إلى »نقد املفاهيم« )2018(. ويعّد 
الكثيرون كتاَب »األّيــام« )صدرت أجــزاؤه بني 
السيرة  إلــى  أقـــرب  لطه حسني  و1967(   1926
الكاتب   

َّ
ألن الذاتّية،  السيرة  إلــى  منه  الفكرّية 

 نادًرا. 
ّ

املصري لم يقتحم منطقة الحميمي إال
وكــــان مــحــور كــتــابــه إظــهــار قــــدرة الــفــرد على 
تجاوز الصعوبات ضمن نموذج التنوير، أْي: 
 مرة من ظلمة الجهل إلى نور 

ّ
الخروج في كل

املعرفة.
 مــن أســبــاب عـــدم الــحــســم فــي تصنيف 

ّ
ولــعــل

العقلية«  »الــســيــرة  إطـــار  كثيرة ضمن  أعــمــال 
الــتــذبــذب فــي التسميات،  أو »الــفــكــريــة«، هـــذا 
نقدّي مضبوط  ثقافتنا جهاز  في  يوجد  فا 
من  الجنس  هــذا  دراســـة  يتيح  للمصطلحات 
الــكــتــابــة، مــع تسجيل اســتــثــنــاءات مثل كتاب 
الــبــاحــث الــتــونــســي شــكــري املــبــخــوت »أحــفــاد 
ســــارق الـــنـــار: فــي الــســيــرة الــذاتــّيــة الــفــكــرّيــة«، 
وكتاب الباحث املغربي محمد الداهي »شعرية 
نْي، نقف 

َ
السيرة الذهنية«. ومنذ عتبة العنوان

الــذي ذكرناه. وال  التذبذب االصطاحي  على 
غفل ما هو أكثر خطورة: عزوف الجزء األكبر 

ُ
ن

مـــن الــبــاحــثــني عـــن املــواضــيــع غــيــر املــطــروقــة؛ 
فإذا لم َيجدوا إطاًرا منهجًيا واضًحا لدراسة 
بابتكار  يغامرون  ما 

ّ
قل تلك،  أو  القضية  هــذه 

مناهج لها وُمقارباٍت.
الفكرّية  للسيرة  بعيًدا  ــًرا  أثـ نجد  هـــذا،  وقــبــل 
فــي الــتــراث الــعــربــّي، فــابــن خــلــدون قــد انــبــرى 
ــلــــة« لــكــثــرة  لــكــتــابــه ســيــرتــه )واعـــتـــبـــرهـــا »رحــ
له املكانّي( منذ أن فرغ من تاريخه: »كتاب 

ّ
تنق

 أبــــرز األمــثــلــة الــتــي تــحــضــر إلــى 
ّ
الــِعــبــر«. لــكــن

الذهن كتابات أبي حامٍد الغزالي الذي كان من 
الروحي  مسارهم  رســمــوا  الــذيــن  العلماء  ة 

ّ
قل

نجم الدين خلف اهلل

 أســلــوبــّي 
ٌ
الــّســيــرة الــفــكــرّيــة تــمــريــن

وفي  الفرنسّية  الثقافة  في  ُمزدهر 
خــاص،  بشكٍل  األكــاديــمــّي  الفضاء 
حيث ُيعّد بمثابة الشرط للحصول على درجة 
جــامــعــّيــة ُعــلــيــا، وهـــي الــتــأّهــل لــإشــراف على 
التمرين  الــدكــتــوراه. يقتضي هــذا  أطــروحــات 
حون 

ّ
كتابة سيرة ذاتّية يتتّبع خالها املترش

ــّمـــة ِمــــن املـــفـــّكـــريـــن َمــن  تـــطـــّورهـــم الـــذهـــنـــي. وثـ
درجــة  مــن  لانتقال  الضّيق  النطاق   

ُ
يــتــجــاوز

مهنّية ألخرى ويحّول ذلك إلى هاجس تفكير. 
الــنــتــيــجــة ُمـــؤلـــفـــات ُيــقــبــل عــلــيــهــا الــبــاحــثــون 
والقّراء العادّيون ملا فيها من َجمع بني املعرفة 

اتّية الحّية.
ّ
املعّمقة والذ

فقد أقبلت أسماء ثقافّية شهيرة على تجاوز 
العقلّية ضمن اإلطــار الجامعي، ومن  السيرة 
الـــذي   ،)2005 ـــــ   1913( ريـــكـــور  بــــول  أبــــرزهــــم 
 على الذاكرة كهّم فلسفي، فوضع كتاب 

َ
غل

َ
اشت

العنوان  ــصَّ 
َ
)1995(، ون التفكير«   

َ
نجز

ُ
أ »وقــد 

ــٍح، عـــلـــى أنـــه  ــريــ ــّي لـــلـــكـــتـــاب، بــشــكــل صــ ــرعـ ــفـ الـ
التقليد  هــذا  أثــر  »سيرة عقلّية«. وكذلك نجد 
ــــذي بلغ  ــوران الـ ــ ــار مــ ــ فـــي كــتــابــات املــفــكــر إدغــ
ا من العمر. بدأ انشغاله بالكتابة 

ً
ًرا قرن

ّ
مؤخ

الفكرية - الذاتية، منذ بداية السبعينيات حني 

لندن ـ ساندرا كرم

ســعــى املــســلــمــون مــنــذ الــقــرن الـــحـــادي عشر، 
ــــال الـــحـــكـــم املـــغـــولـــي فــــي الـــشـــرق  خـــاصـــة خـ
والـــدولـــة الــعــامــريــة فــي األنـــدلـــس، إلـــى إدراج 
نــظــرتــهــم الــفــلــســفــيــة ومــخــيــلــتــهــم الــجــمــالــيــة 
البصرية،  اإلبــداعــات  على  الــفــردوس  ملفهوم 
وانــعــكــس لــديــهــم ذلـــك فــي هــنــدســة الــحــدائــق 
الرسوم  من  والعديد  والنقوش  واملنمنمات 

داخل القصور واملباني الرسمية.
تح 

ُ
 املــعــرض الــذي افت

ُ
ــة« عــنــوان

ّ
ــع الــجــن

ْ
»ُصــن

في »مركز آغا خان« في لندن منتصف أيار/ 
من  الثاثني  ويتواصل حتى  املــاضــي،  مايو 
أيـــلـــول/ ســبــتــمــبــر املــقــبــل، ويـــضـــّم مــقــاربــات 
لتسعة عشر فنانًا من مختلف أنحاء العالم 
ة ومفهومها في اإلســام، 

ّ
حــول صــورة الجن

باالعتماد على مئة وثاثني آية قرآنية.
تقع عني الزائر حني دخوله على نافورة في 

قلب الحديقة الرباعية التي تم إنشاؤها في 
املــيــاه، إنــمــا تنبعث  املــكــان، لكنها ال تــخــرج 
الــورق على شكل  منها شرائط مجدولة من 
أزهار من تصميم الفنانة األميركية، املقيمة 
ــــورش، حــيــث  ــ فــــي بــــرلــــني، كــلــيــر ســيــلــيــســت بـ
تتمركز النافورة في وسط املعرض كمحاكاة 
لتصميم الــجــنــان فــي الــحــضــارة اإلســامــيــة، 
وتــحــيــط بــهــا أربــعــة جــــدران تمثل التصميم 
ــارســـي الــكــاســيــكــي لــلــحــديــقــة املـــعـــروف  ــفـ الـ
»شار باغ« والذي ينتشر في عدد من املدن  بـ

اإليرانية والهندية.
بــورش رؤيــة معاصرة ضمن أعمالها  تــقــّدم 
التي  التهديدات  على  تــرّكــز  التي  التركيبية 
يتعّرض إليها التنوع البيولوجي في العالم 
من خال عملها على آالف الصور للنباتات 
والــحــيــوانــات بــهــدف إنـــشـــاء فــضــاء متخّيل 
للجنة التي يتصّورها اإلنسان على األرض.

يــســتــنــد املـــعـــرض إلــــى تــصــمــيــم مــتــكــامــل من 
ــاء  ــنــ ــــوت املـــــيـــــاه وغــ ــــصـ خـــــــال تـــســـجـــيـــات لـ
 عطر مخّصص الستحضار 

ّ
العصافير، ورش

ظهر األعمال املعروضة 
ُ
رائحة الحديقة، كما ت

خــال وسائط  من  للجنة  مختلفة  تفسيرات 

الحّق بالسيرة الفكريّة

يضّم المعرض الذي 
يتواصل في »مركز آغا 

خان« حتى نهاية أيلول/ 
سبتمبر المقبل، مقاربات 

لتسعة عشر فنانًا حول 
صورة الجنّة ومفهومها 

في اإلسالم

على عكس السَير الذاتية، 
فإن السيرة الفكرية تؤّكد 

على األفكار والنظريات 
والمبادئ التي قادت 
صاحَبها خالل تنّقله 

في ميادين المعرفة، 
كما تسلّط الضوء على 
المراحل المعرفية التي 

عرفها أثناء وقوفه 
على َزيف نظريّة أو 

تقادم نموذج معرفي

مع األزمة، تنفصل 
السلطة عن الجسم 
المثقف، وال تعود 

المحاصصة الطائفية 
قادرة على استيعاب 

الحراك االجتماعي 
داخل الطوائف نفسها

الجنة كما تخيّلها الفنانون المسلمون األوائل

حتى ال يكونوا مجرّد زّجالي طوائف

حقٌل خصب قلّما نجني ثماره

التذبذب االصطالحي 
سبٌب لقلة تصنيف أعمال 

عربية سيرًا فكرية

اعتمد الفنانون على 
مئة وثالثين آية قرآنية 

تصّور جنّات عدن

ليس المثقفون 
اليوم في وارد االنتقال 

إلى سيّد جديد

يمكن العثور على 
بدايات للسيرة الفكرية 

عربيًا عند الغزالي

الذات  من  نقدية  مسافة  يقتضي  صعبًا  تمرينًا  العقلية  السيرة  تظّل 
التمرين  هذا  يُنجز  أن  باحث  لكّل  ويحّق  الموضوع.  هي  تصبح  التي 
مرّة في حياته حتى يراجع مساره 
قطائَع  ــن  م ــه  خــالل ــره  خــب ومـــا 
الصعوبة  وتكمن  وتــراكــمــات. 
بين  الناظم  بالخيط  اإلمساك  في 
بها.  يمرّ  التي  واألطــوار  المراحل 
التي  ير  السِّ مجموع  كــان  وربــمــا 
العقل  زبدة  الُمفّكرون  يصوغها 
من  اآلحــاد  إليها  ينظر  اإلنساني؛ 
المفّكرين فيقفون منها موقف 

السؤال والُمراجعة.

ولو مرّة في العمر

2425
ثقافة

إضاءة

معرض

إطاللة

فعاليات

وتــحــّولــهــم مـــن عــلــم الـــكـــام والــفــقــه واملــنــطــق 
ثم  الــنــظــرّي  الــتــصــّوف  إلــى  والفلسفة، ومنها 
 ثاثة عشر عاًما. وثّمة 

َ
التنّسك العملّي خال

مقاطُع كثيرة من نصوصه ال يترّدد الباحث 
الحديث في تصنيفها ضمن السيرة العقلية، 
بالقدس، ومن  تأّماته في صوَمعة  نقرأ  كأن 
تبع ما اعتراه من األزمات الفكرية بسبب 

َ
ثمَّ ت

املحاكة  واملــنــســوجــات  اإلســامــيــة،  الهندسة 
يــدويــًا، واألعــمــال الخزفية، واأللـــواح املطرزة 
العربي،  والخط  املجففة  الــزهــور  باستخدام 

والرسوم املصغرة.
البريطانية  عرض أيضًا حروفيات للفنانة 

ُ
ت

الــبــاكــســتــانــيــة ثــريــا ســيــد الــتــي درســــت على 
ــاطــني عـــرب وأتـــــراك، وقـــّدمـــت العديد 

ّ
يــد خــط

ــة الــتــي  ــّيـ ــن الــــعــــروض الـــكـــالـــيـــغـــرافـــيـــة الـــحـ مــ
التي  األبعاد،  ثاثي  رقمية  تركيبات  تعتمد 
تسعى من خالها إلى إنشاء أرشيف رقمي 
للخط العربي يرتبط بسياقاته االجتماعية 
والــثــقــافــيــة والـــديـــنـــيـــة، كــمــا تــصــّمــم نــمــاذج 

ترتبط بشعائر الحج إلى مكة.
وتقّدم الفنانة البريطانية جني لي مكراكني 
ــد مـــســـتـــوحـــاة مــن  ــهـــدهـ ــّور الـ ــال تــــصــ ــمـ ــأعـ بـ
كــتــاب »مــنــطــق الــطــيــر« لــلــشــاعــر املــتــّصــوف 
الهدهد  يتحّدث  حيث  العطار،  الدين  فريد 
إلى ثاثة عشر طيرًا بوصفه حكيمهم عن 
لكنها  الــحــيــاة،  فــي  وسلوكياتهم  أفــعــالــهــم 
تبدو وكأنها تشابه تصّرفات البشر، بينما 
في  حسني  زارة  الباكستانية  الفنانة  تبرز 
مــنــحــوتــتــهــا نــمــطــًا هــنــدســيــًا مـــن املــثــلــثــات 
الــفــيــروزيــة واألزرق الــداكــن واألبــيــض على 
ــّررة ال  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ شــــكــــل زهــــــــرة ضــــمــــن حـــــركـــــات مـ
متناهية مصّممة من التطبيقات التفاعلية 

والرسم والنحت.

شــّكــه فــي املــحــســوســات واملــعــقــوالت والــعــلــوم 
الــنــظــريــة، ثــم إعــــادة الــيــقــني إلــيــهــا عــبــر البناء 
ما ننظر إلى كتابه الشهير، 

ّ
الفلسفي لها. وقل

»املنقذ من الضال« )1107 تقريبًا(، باعتباره 
سيرة، وهــو كذلك، فقد جــرى تصنيفه ضمن 
أعمال الهداية الدينّية وبتنا ننظر إليه كذلك.

ــاب 
ّ
وهـــكـــذا، فــالــســيــرة الــعــقــلــيــة لـــأدبـــاء والــكــت

والـــفـــاســـفـــة لــيــســت بــــدًعــــا فــــي تــــاريــــخ الــفــكــر 
مّرس 

َ
العربي، وإنما جنس من أجناس القول، ت

 فـــي الــتــصــرف 
ً
ــهــــروا بـــراعـــة بـــه أصــحــابــه وأظــ

 
ّ

 في وضع الذات محل
ً

ل أّوال
ّ
بآلياته التي تتمث

املوضوع والدأب على تتّبع األطوار التي مّرت 
الــتــي قطعتها ضمن بحثها  بــهــا، واألشــــواط 
عــن الحقيقة وعـــن الــنــمــط الــتــعــبــيــري املــائــم، 
مـــن أجــــل الـــوقـــوف عــلــى الــخــيــط الــنــاظــم لــهــا. 
ــان صاحبها  ــذه الــســيــرة إذا كـ ــد هـ

ّ
ــد تــتــعــق وقـ

ا 
ًّ
الفكرية خط فــي حياته  يتبع  ال  نمطّي  غير 

املنعطفات  فــي  الــبــحــث  مــّمــا يجعل  واضـــًحـــا، 
ه ممتع بما فيها 

ّ
والقطائع أمــًرا شائًكا، ولكن

من خرٍق للمنتظر وتكسير لانتظار.
تاريخّية  أكــانــت  الــذاتــّيــة،  الّسير  وعلى عكس 
الــفــكــرّيــة تــؤكــد على  الــســيــرة   

ّ
فـــإن ة، 

ّ
أم متخيل

ــتـــي قــــادت  ــادئ الـ ــ ــبـ ــ ــريـــات واملـ ــنـــظـ األفــــكــــار والـ
ــلــه فــي مــيــاديــن املــعــرفــة، 

ّ
صــاحــَبــهــا خـــال تــنــق

ط الضوَء على املراحل املعرفّية التي 
ّ
كما تسل

يف 
َ
عرفها صاحب السيرة أثناء وقوفه على ز

 
ً

نــظــرّيــة أو تــقــادم نــمــوذج مــعــرفــي، هــذا فضا
عــن أهـــّم األفــكــار الــتــي صاغها وأنــتــجــهــا، إّمــا 
بــاالعــتــمــاد عــلــى مــــوارده الــخــاّصــة أو بتبنّي 

طروحاٍت ُمستخدمة.
كما يتمّيز هذا الجنس بالعودة النقدّية إلى 
م للوقوف 

َ
مسارات االشتباك باملعرفة وبالعال

عــلــى مــكــامــن الــضــعــف والــتــهــافــت وإظـــهـــار ما 
الـــذات مــن الخيبة والــقــصــور، فالهدف  ينتاب 
م« 

ُّ
منها كــمــا قـــال تـــــودوروف فــي »روايــــة تعل

بغربلة  واالضــطــاع  النقد«  »نقد  هو   )1986(
مـــا حــصــل أثـــنـــاء مـــســـار الـــتـــطـــّور الــفــكــري من 
 باإلمكان أبَدَع مّما كان، كما 

ّ
قطائع، تأكيًدا أن

ه وزاّلته. 
ُ
 للفكر سقطات

ّ
أن

)كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس(

جماليات الفردوس

لبنان... السلطة والمثقفون

في  الماضي  الثالثاء  مساء  افتتح  الذي  المعرض  عنوان  الكاريكاتير،  تراث  من 
»بيت السحيمي« بالقاهرة، ويتواصل حتى اإلثنين المقبل، بالتعاون مع »الجمعية 
المصرية للكاريكاتير« و»متحف الكاريكاتير« في الفيّوم، ويضّم حوالي أربعين رسمًا 

للشاعر والفنان المصري الراحل صالح جاهين لم ُتعرض من قبل.

حتى الخامس من آب/أغسطس الجاري، تتواصل فعاليات الدورة السادسة عشرة 
من مهرجان ليالي المسرح الحّر الشبابي على خشبة المسرح الرئيسي في »المركز 
الثقافي الملكي« في عّمان. من األعمال المشاركة: »تراتيل: ثورة النساء« لـ ميس 

الزعبي، »العقاب« لـ عمر سالم، و»أديري« لـ هاني الخالدي.

بمحافظة  القامشلي  بمدينة  والفن«  للثقافة  شيخو  محمد  »مركز  في  تقام 
هركول  معرض  من  الخامسة  الدورة  فعاليات  سورية،  شمال  أقصى  الحسكة، 
للكتاب، بمشاركة قرابة أربعين دار نشر تحضر بنحو 130 ألف عنوان. تتواصل الدورة 
لشمال  الذاتية  اإلدارة  في  الثقافة«  »هيئة  ُتنّظمه  الذي  المعرض،  من  الجديدة 

وشرق سورية حتى الخامس من الشهر المقبل، تحت شعار »الكتاب نبض الحياة«.

أنا العارف بالليل عنوان معرض تشكيلي يقام حتى الخامس والعشرين من أيلول/ 
سبتمبر المقبل، في »غاليري ال تشيتا« بمدينة فيرونا اإليطالية بمشاركة خمسة عشر 
عادل عابدين، وشيرين أبو شقرا، وصادق كويش الفراجي،  فنانًا، من بينهم: 

وعبد القادري، وجان بوغوسيان، وسيمون فتّال )اللوحة(.

عبّاس بيضون

فــــي لـــبـــنـــان الــــــذي يـــعـــانـــي مــــن الـــتـــدهـــور 
املــالــي، والــنــقــص فــي الــكــهــربــاء واألدويـــة 
ــــود، ويــــواصــــل االنـــهـــيـــار املــتــفــاقــم  ــــوقـ والـ
ــد، والـــــــذي يــتــضــاءل  ــعـ عـــلـــى شـــتـــى الـــصـ
حراكه الشعبي، ويكاد ينقلب إلى هّبات 
السلطة إلى  أركــان  سريعة، بينما يعمد 
إذكــــاء الـــصـــراع الــطــائــفــي والــلــعــب عليه، 
فــــي املــــقــــابــــل، تــــتــــوارى أحـــــــزاب الــســلــطــة 
ذات الــقــواعــد الــطــائــفــيــة، عــن انــتــخــابــات 
فــيــمــا يصعد  الــجــامــعــات أو تــخــســرهــا، 
ــتـــات مــــن الـــضـــالـــعـــني فــــي االنــتــفــاضــة  شـ
التي كادت تنحسر منذ عام، على األقل. 
لعل انتخابات املهندسني التي فاز فيها 
ممثلو االنتفاضة بأكثرية ساحقة مثال 

آخر على هذا التغيير.
مـــــاذا يـــحـــدث فـــي لــبــنــان اآلن، وهــــل هو 
ـــــــــه صـــــــدى أخـــيـــر 

ّ
ــــت، أم أن ــــحـ لـــبـــنـــانـــي بـ

يكاد؟  أو  انطفأ  الــذي  العربي«  »الربيع  لـ
مــا يــجــري فــي لــبــنــان يــطــرح مــا كـــان في 
ــع  ــيـ ــربـ ــل »الـ ــمـ أســـــــاس الـــــحـــــراك الـــــــذي شـ
الـــعـــربـــي« وهــــو بـــالـــدرجـــة األولـــــى عــاقــة 
بالسلطة.  الــثــقــافــي  الــجــســم  أو  املــثــقــفــني 
كــانــت الــســلــطــات الــعــربــيــة الــقــائــمــة بعد 
م عسكرية 

َ
غ

ُ
سقوط فلسطني عبارة عن ط

تــمــّيــزت  هــــي  إن  عـــائـــلـــيـــة.  أو  قــبــلــيــة  أو 
بــشــيء، فــهــو أنــهــا تــكــاد تــكــون منفصلة 
ــن الــــقــــواعــــد الـــشـــعـــبـــيـــة، الـــتـــي تــســتــمــر  عــ
فيما  والــطــائــفــيــة،  ــَبــلــيــة 

َ
الــق مبانيها  فــي 

الــســلــطــات الـــجـــديـــدة تــبــنــي عــلــى الــقــوى 
إلى  وتتحّول  واالستخباراتية،  األمنية 
طــبــقــات قــائــمــة بــذاتــهــا. لــم يــكــن »الــربــيــع 
العربي« في واحد من مقوماته سوى ذلك 
النهوض لطبقة آخذة في التزايد، وبناء 
املتتابع، هي  وتأثيرها  الخاصة،  قوتها 
الشارع  إلــى  التي خرجت  املثقفني  طبقة 
لــتــواجــه طــغــمــًا اســتــولــت عــلــى الــســلــطــة، 
تـــزال تحكم،  االغــتــصــاب، وال  بــمــا يشبه 
من فوق، مستتبعة لها أبنية اقتصادية 

وسياسية وبوليسية. 
تمامًا  يكن  لــم  الطائفي،  بتعدده  لبنان، 
 طائفة، من 

ّ
على هذه الشاكلة، إذ تنتج كل

والتي  العائلية،  شبه  إطاراتها  داخلها، 
تــرفــع، فــي تنافسها، إلــى الــســّدة مثقفني 
شـــبـــه عـــائـــلـــيـــني، بـــيـــنـــمـــا يـــكـــفـــل الـــنـــظـــام 
الــطــائــفــي ملــثــقــفــي الــطــائــفــة حــصــصــًا في 
اندماج  كــان  اإلدارة. هكذا،  السلطة وفــي 
املــثــقــفــني فـــي الــطــائــفــة وجــهــًا مـــن وجـــوه 
واملعارضة  السلطة  على  املثقفني  ع 

ّ
تـــوز

الطوائف نفسها. لم تعد السلطة في هذا 
الحال، ولم تعد محاصصاتها ومنافعها 
السرية والظاهرة، قادرة على امتصاص 
حــاجــات املــثــقــفــني املــتــفــاقــمــة أو الــجــواب 
عــلــيــهــا. لــم تــعــد الــســلــطــة، خــصــوصــًا في 
وضــعــهــا الـــحـــالـــي، هـــي املــنــتــهــى واألمــــل 
ــا الـــحـــالـــي  ــهـ ــعـ ــــهــــا فــــي وضـ

ّ
والــــغــــايــــة. إن

مــفــضــوحــة تــمــامــًا. لــيــس عــجــزهــا وحـــده 
ــفـــضـــوح، لــكــن أيـــضـــًا، وبـــالـــدرجـــة  هـــو املـ
ــا واســتــتــبــاعــهــا املـــذل  نــفــســهــا تـــواطـــؤهـ
واملـــهـــني لــلــقــوى الــطــبــقــيــة واالقــتــصــاديــة 
للسلطة،  احتكارها  صــار  التي  الــنــافــذة، 
ما يشبه االغتصاب واالعتداء والخطف. 
تتناهبها  التي  العائات  اليوم  ها 

ّ
أن أي 

وتتقاسمها وتستولي عليها. 
لقد غدت ملفات هذه السلطة ورشاويها 

واســـتـــتـــبـــاعـــاتـــهـــا مـــفـــضـــوحـــة مــكــشــوفــة، 
لدرجة غصت بالفضائح، في حني تنشأ 
مــوازاتــهــا، سلطات  فــي مواجهتها، وفــي 
 مـــا تــمــلــكــه مـــن ســيــادة 

ّ
ــل أخـــــرى، تــمــلــك كــ

واســتــيــاء، بــل تسبقها فــي ذلـــك وتــزايــد 
في  تمامًا  ليسوا  الــيــوم  املثقفون  عليها. 
ــال إلــــى ســيــد جـــديـــد، وإلـــى  ــقـ ــتـ وارد االنـ
ســلــطــات أخـــــرى. لــيــســوا، إال فـــي شــرائــح 
لعب  على  االقتصار  وارد  فــي  محسوبة، 
أدوات تعبوية لسلطات ال يملكونها، وال 
فيها،  لــهــم  مــكــان  عــائــاتــهــم، وال  تملكها 
الـــدعـــوي، أي أن يــكــونــوا   فــي إطـــارهـــا 

ّ
إال

الــــطــــوائــــف. إذا عــلــمــنــا أن  فـــقـــط زّجــــالــــي 
السفر   

ّ
إال املثقفة  الطبقة  أمــام هــذه  ليس 

 الوضع 
ّ
ــنــا نفهم أن

ّ
خــــرى، فــإن

ُ
إلــى بــاد أ

ه ليس 
ّ
الحالي لم يعد فيه ما يغريها، وأن

تطاولها  األزمـــة  وأن  إلشباعها،  صالحًا 
ــهــا أزمتها وهي 

ّ
هــي بــالــدرجــة األولـــى. إن

وحدها القمينة بمواجهتها والرد عليها، 
وحــدهــا الــقــادرة على أن تــطــرح مشاريع 
املــــحــــك،  ــلــــى  عــ تــــضــــع  وأن  مـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة، 
 الـــدعـــوى االســتــراتــيــجــيــة 

ّ
ــل هــــذه املـــــرة، كــ

واأليديولوجية للنظام اللبناني.
)شاعر وروائي من لبنان(

ــكــــذا، نـــجـــد أنــفــســنــا إزاء  ــًا. هــ ــعـ فــــي آن مـ
طــبــقــات عــلــيــا مـــن املــثــقــفــني، هـــي تقريبًا 
زعامات الطوائف، بينما نجد في املقلب 
اآلخر طبقات دنيا تتجمع في معارضة 
أحــيــان  فــي  هـــي،  أحــيــانــًا، بينما  طائفية 
أخرى، معاِرضة للنظام، وإن يكن، غالبًا، 

من داخله.
 أزمة لبنان الحالية، 

ّ
 على أن

ّ
 ما يدل

ّ
لعل

إجمااًل، تتحّول،  االقتصادي  الوجه  ذات 
أكثر فأكثر، إلــى أزمــة نظام، هو في هذا 
الـــتـــراجـــع املـــتـــصـــل لــــأحــــزاب الــطــائــفــيــة 
النظام   

ّ
إن القول  يمكننا  املثقفني.  وســط 

املثقف  الجسم  يــرضــي  يعد  لــم  الطائفي 
الــى السلطة،   

ً
الــذي كــان يجد فيه سبيا

كان  التي  الطائفية،  األحـــزاب  عــن طريق 
ــولـــوجـــي فـــي الــغــالــب،  ــديـ مــنــطــوقــهــا األيـ
من  متخذًا  الطائفي،  التصريح  يتجنب 
الــوطــن أو األمـــة آفــاقــًا لــه، فــي حــني تبقى 
الــطــائــفــة بــالــنــســبــة لـــهـــذه األحـــــــزاب هي 

حشدها الفعلي وآفاقها. 
ــة، تنفصل الــســلــطــة عن  ــ الـــيـــوم، مــع األزمـ
ــم املــــثــــقــــف، بــــمــــقــــدار مــــا ال تــعــود  الـــجـــسـ
ــيــــة قـــــــــــادرة عــلــى  ــفــ ــة الــــطــــائــ ــاصــــصــ ــحــ املــ
اســـتـــيـــعـــاب الــــحــــراك االجـــتـــمـــاعـــي داخــــل 
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شوقي شمعون، أكريليك على قماش

جزء من »فيلسوف ينظر إلى مرآة« لـ برنارد فايان، القرن السابع عشر

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

من المعرض )موقع مركز آغا خان(



موسيقى

لينا الرواس

ــي وايـــــنـــــهـــــاوس  ــ ــمــ ــ تــــــــصــــــــّدرت أيــ
عـــنـــاويـــن الـــصـــحـــف الــبــريــطــانــيــة 
خــــال حــيــاتــهــا الـــقـــصـــيـــرة، الــتــي 
انتهت بشكل مأساوي في عام 2011. اليوم، 
وبــعــد عشر ســنــوات على رحيلها، مــا زالــت 
وايـــنـــهـــاوس لـــغـــزًا كـــبـــيـــرًا، ومـــثـــار جــــدل في 
أوســــاط الــفــن والــصــحــافــة، الــتــي ركـــزت على 
حياتها الشخصية إلى حد كبير، خصوصًا 
فيلدر  بليك  زوجــهــا  مــع  املضطربة  عاقتها 
ــتـــوتـــرة مـــع والـــدهـــا،  ســيــفــيــل، وعــاقــتــهــا املـ
إلـــى جــانــب إدمــانــهــا الــشــرس عــلــى الــكــحــول 

واملخدرات.
شــهــرتــهــا الـــعـــاملـــيـــة، ووقـــوفـــهـــا بــــن فــنــانــي 
بعد  خصوصًا  بريطانيا،  فــي  األول  الصف 
back to black بخمس جوائز  أغنيتها  فــوز 
أكاديمية، لم يمنعاها من ممارسة سلوكها 
الجامح والحاد؛ فحفاتها غير املكتملة، أو 
املــلــغــاة بشكل مــفــاجــئ، واســتــمــرار سلوكها 
التدميري الذاتي، وصواًل إلى وفاتها املبكرة 
ــامـــل، وفــق  بــســبــب الـــكـــحـــول، شــكــلــت لـــعـــام كـ
كتاب »مسألة موسيقية عن الحياة واملوت«، 
عشرة في املائة من إجمالي املحتوى املنشور 

على موقع »تويتر«. 
حتى بعد رحيلها، لم تنُج أيمي من ماكينة 
صناعة »صورة النجم«، إذ تغص السنوات 

العشر املاضية بمحاوالت كثيرة لـ »تلميع« 
ــنــــهــــاوس، وقـــلـــب الــــــرأي الــســائــد  صـــــورة وايــ
ها 

ّ
أن الراحلة على  للفنانة  ُســّوق  إذ  حولها؛ 

الذكورية  ضحية  الهشة«  الصغيرة  »الفتاة 
الـــقـــمـــعـــيـــة، وأحـــــــــداث الـــطـــفـــولـــة الـــتـــي أنــهــت 

حياتها في آخر األمر، وبشكل غير مباشر.
تمت إعادة إنتاج شخصية واينهاوس مرات 
عـــــّدة، بــوصــفــهــا »الــبــطــلــة اإليــجــابــيــة« الــتــي 
تستحق »تبريء العامة« لها، عبر مجموعة 
مـــن األفــــــام الـــوثـــائـــقـــيـــة، ولـــقـــطـــات الــفــيــديــو 
والصوتية،  املسجلة  واملقابات  الشخصية، 
ــة« عــن  ــثــ ــالــ ــة »ثــ ــتــــي تـــــــروي قـــصـ والــــســــيــــر الــ

حياة وايــنــهــاوس، وصــواًل إلــى وثائقي يتم 
إنتاجه اآلن، على أن يصدر قريبًا، بمناسبة 
ــه 

ّ
أن لــه على  ج  ُيـــروَّ مـــرور عقد على رحيلها، 

»يحكي ما لم ُيحَك سابقًا« عن حياة املغنية 

ــار صـــنـــاعـــة الــضــحــيــة  ــ الـــبـــريـــطـــانـــيـــة. فــــي إطــ
ــة« عــــن أيـــمـــي،  ــفـ ــزيـ ــذا، تــتــشــكــل نــســخــة »مـ ــ هــ
 

ّ
تـــروي حــكــايــة ملمعة ومــغــســولــة، تــضــع كــل

فيصف  الفعل«.  »رد  سياق  في  ممارساتها 
كــابــاديــا،  آســيــف  للمخرج  الــوثــائــقــي  الفيلم 
الشابة  الفنانة  الــذي يحمل عنوان »أيــمــي«، 
ــتـــاة حـــســـاســـة، أفــشــلــهــا غــيــاب  ــــهــــا فـ

ّ
عـــلـــى أن

والــــدهــــا، وأجـــبـــرتـــهـــا طــــــراوة والـــدتـــهـــا على 
ــالـــرجـــال«؛ أغــرقــتــهــا الــكــآبــة منذ  »الــتــشــبــه بـ
عن  الــدائــم  البحث  إلــى  ودفعتها  مراهقتها، 
الحب بسذاجة وسطحية؛ فيظهر في الفيلم 
أعمالها  ومدير  واينهاوس  ميشيل  والــدهــا 
العمل  على  يجبرانها  وهما  كوزبيرت  راي 
رغــــم مــرضــهــا الـــشـــديـــد، أمــــا زوجـــهـــا بــلــيــك، 
فــيــهــجــرهــا حـــال وقــوعــهــا فـــي حــبــه، ويــعــود 
إلــيــهــا بــعــد تحقيق شــهــرتــهــا، مــوقــعــًا إيــاهــا 
خلسة في فخ املخدرات؛ األمر الذي سيؤدي 

الحقًا إلى إدمانها املرضي. 
لــم تــعــد أيــمــي »حــطــام قــطــار« أو »إعــصــار« 
أثناء  البريطانية  الصحف  في  ُوصفت  كما 
حياتها، بل باتت مجرد شابة ضعيفة قابلة 
عن  قدمتها  التي  للصورة  وخــافــًا  للعطب. 
ــــوال ســـنـــوات حــيــاتــهــا، بــوصــفــهــا  نــفــســهــا طـ
النمطية،  األنــثــويــة  الــصــورة  لتحطيم  رمـــزًا 
ــيـــة بـــأحـــكـــام املــجــتــمــع،  ــالـ ــبـ ــيـــر املـ الـــشـــابـــة غـ
أيمي  باتت  بيز،  الشو  إعــام  والساخرة من 
املضطربة، وما سلوكياتها  الضعيفة  املــرأة 

للتكيف   وســيــلــة 
ّ

إال املــخــتــلــفــة  االجــتــمــاعــيــة 
 من 

ّ
مـــع شـــهـــرة كـــــادت تــبــتــلــعــهــا. يــشــيــر كــــل

 تلك 
ّ
بيركيرز وإيكلير، في مقال لهما، إلى أن

 
ّ

املحاوالت لتطهير شخصية أيمي، ليست إال
املستكينة«  »األنوثة  تعزيزًا أليديولوجيات 
 
ّ
بــأن القائلة  والفكرة  البنيوية«،  و»التبعية 

ـــجـــــازف املــرتــبــط  ــاة الـــنـــشـــط واملــ ــيـ نـــمـــط الـــحـ
بالروك آند رول ال يصلح للنساء، وقد يؤدي 

في كثير من األحيان إلى هاكهن.
أّي مناسبة عن  فــي  تعتذر  لــم  الــتــي  الفنانة 
جرأتها املفرطة، وال سعت في يوم إلى تبرير 
نمط حياتها الذي قد يبدو فاحشًا بالنسبة 
للمجتمع،  باعتذارها  أخيرًا  أدلــت  للبعض، 
ـــه اعــتــذار قــصــري، ورّد على ألسنة من 

ّ
أن  

ّ
إال

حولها، من دون أدنى رغبة منها. 
لـــم يــقــتــصــر األمـــــر عــلــى تــحــلــيــل ســلــوكــيــات 
وحسب،  الحياتية  وخــيــاراتــهــا  وايــنــهــاوس 
بل سعت الشاشة الكبرى إلى دراسة أعمال 
ــلــــة املـــوســـيـــقـــيـــة عـــلـــى ضـــــوء حــيــاتــهــا  الــــراحــ
ا؛ فوظف فيلم pape كلمات 

ً
أيض الشخصية 

مبتذلة  سردية  لدعم  الشابة  الفنانة  أغاني 
عــن الــفــتــاة املــرهــفــة الــتــي تخنقها أيـــدي من 
تقف  بينما  الــرجــال،  هــم حولها، خصوصًا 
ــوة، ويـــشـــيـــر عــبــر  ــ ــــول وال قــ مــتــفــرجــة بــــا حـ
 stronger than مشاهد عدة إلى عاقة أغنية
وأغــنــيــة  األولـــــى،  الــعــاطــفــيــة  بتجربتها   ،me
والـــدهـــا  بــهــجــران   ?What is it about Men

ألمها. 
ــدة، ُرّوج  ــديــ ــلـــى مــــدى ســـنـــوات عــ هـــكـــذا، وعـ
ــــهــــا »صـــرخـــة 

ّ
ألغــــانــــي وايــــنــــهــــاوس عـــلـــى أن

ــة« ولــــيــــســــت تـــــمـــــردًا واعـــــيـــــًا عــلــى  ــاثــ ــغــ ــتــ اســ
الــســيــطــرة املــؤســســاتــيــة األبـــويـــة. وفـــي حن 
تم التشديد على تلك الصات املحتملة بن 
أغــانــي وايــنــهــاوس وتــجــاربــهــا الشخصية، 
ــارة، وإن ملـــرة واحــــدة عــبــر تلك  ــ لــم يــتــم اإلشــ
األفام، إلى الجانب الفني في موسيقاها؛ إذ 
عرفت واينهاوس بقدرتها الكتابية الهائلة، 
بأسلوبها االرتجالي، وتوفيقها بن اللحن 
املتقن؛ سواء في  املنطوقة، وأدائها  والكلمة 
االســـتـــديـــو أو عــلــى خــشــبــة املــــســــرح، فــغــنــاء 
أيمي الصلب، ومزجها املدروس بن األنواع 
والبلوز  الــســول  مثل  املتضاربة،  املوسيقية 
والــــجــــاز والـــــــروك، وصـــوتـــهـــا الــكــونــتــر آلــتــو 
الفريد، وضعها في قائمة VH1 ألعظم 100 
امرأة في تاريخ املوسيقى، وجعلها صاحبة 
األلبوم األكثر مبيًعا في اململكة املتحدة في 
 عن كونها 

ً
والعشرين، فضا الحادي  القرن 

أول امــــرأة بــريــطــانــيــة تــفــوز بــخــمــس جــوائــز 
غرامي، والحائزة على الرقم القياسي ألكبر 
عدد من الجوائز التي قد تحققها فنانة في 

ليلة واحدة. 
 املـــــرأة الــتــي تــقــف خــلــف هــذه 

ّ
مـــن املـــؤكـــد أن

املـــرأة الهشة  اإلنــجــازات، ليست هــي نفسها 
ـــذت بــعــض  ــخــ اتـــ ــــد  قـ كــــانــــت  ــادة، وإن  ــ ـــقـ ــنــ ــ املـ
الـــتـــي أودت بــحــيــاتــهــا،  الــســيــئــة  الـــخـــيـــارات 
ها كانت 

ّ
 أن

ّ
وهــو أمــر ال نستطيع إنــكــاره، إال

صــاحــبــة قــــرارهــــا، تــمــامــًا كــمــا تــخــبــرنــا في 
الــذهــاب  على  »يجبرونني   :rehab أغنيتها 
ني أقــول: ال ال ال«. 

ّ
إلــى مصحة التأهيل، لكن

غــيــبــت مـــمـــارســـات اإلعــــــام ومـــعـــه نــتــاجــات 
الشاشة الكبرى والسير الذاتية هذه الـ »ال« 
الــواضــحــة والــحــدة فــي خــطــاب وايــنــهــاوس، 
أيمي؛  أمــام نسختن من  الجماهير  واضعة 
فــهــنــاك املــــــرأة الـــتـــي احــتــضــنــت شــيــاطــيــنــهــا 
اآلخــريــن،  بــأحــكــام  مبالية  غــيــر  الشخصية، 
ــــرى هـــي تلك  الــشــابــة املــتــمــردة بــحــق، واألخــ
املـــســـخ عـــن الــحــقــيــقــة، خـــيـــال رفـــيـــع، بــالــكــاد 

يمكنك رؤيته لشّدة وهنه.

شياطين امرأٍة تصرخ: ال

إيمي 
واينهاوس

)Getty/لم تعتذر في أّي مناسبة عن جرأتها المفرطة )إيان غافان

في األغنية مؤثرات ونغمات إلكترونية )فيسبوك(
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تتشكل نسخة »مزيفة« 
عن أيمي تروي حكاية 

ملمعة ومغسولة

تحضر في العمل 
لهجة ُمستلهمة من 
التراث الغنائي السوري

عمر بقبوق

ــارة  ــ ــدات والـــبـــطـــاريـــات )إنــ ــيـ ــلـ ــواء الـ ــ ــ عـــلـــى أضـ
بــديــلــة( فــي العاصمة الــســوريــة دمــشــق، التي 
تـــكـــاد تــفــقــد الـــكـــهـــربـــاء تـــمـــامـــًا، تــكــتــب وتــنــفــذ 
يتمكن  بعضها  الفنية؛  املــشــاريــع  مــن  الكثير 
ــع الــصــعــب، بفضل  ــواقـ مـــن تـــجـــاوز عــقــبــات الـ
اإلنــتــاجــات الــضــخــمــة الــبــاذخــة، الــتــي تتمكن 
إضـــاءة دروب وحكايات غير واقعية في  مــن 
مدينة البؤس والظام، لتنتج صورة فنية عن 
مدينة جامدة ال تشبه شيئًا. في املقابل، هناك 
بميزانيات  تنتج  لــهــا،  مــوازيــة  فنية  تــجــارب 
 أمـــامـــهـــا ســوى 

ً
مــنــخــفــضــة، وال تــجــد ســبــيــا

اســتــخــدام مــا يتاح لها مــن الــطــاقــات البديلة، 
لتعكس جانبًا أكبر من الواقع، من دون تكلف؛ 
وهــذا ما نــراه واضحًا في أغنية فرقة »سفر« 

الجديدة.
»ســفــر« هــي فــرقــة مــوســيــقــيــة ســـوريـــة، مضى 
أكثر من عشرين عامًا على تأسيسها، وتتكون 
من عازف العود وافي عباس، واملغني وعازف 
للعديد  بــاإلضــافــة  الــصــفــدي،  الغيتار شـــادي 
الفرقة  هــذه  املتبدلة.  املوسيقية  الــوجــوه  مــن 

املــهــمــشــة، الـــتـــي نــشــطــت مــنــذ بـــدايـــة األلــفــيــة، 
الـــســـوري، مكسورة  الــتــراث  أغـــان مــن  بتقديم 
بتوزيعات غربية، استفادت من الشهرة التي 
الــدرامــا  فــي  الــصــفــدي كممثل  حققها شــــادي 
فبدأت  املشتركة،  العربية  والــدرامــا  السورية 
بـــرســـم خــــط جـــديـــد لـــهـــا قـــبـــل أربــــعــــة أعــــــوام، 
لتنتج ألبومها األول بعنوان »تجربة رقم 1«، 
أغــانــي خاصة بها. وحقق بعض  الــذي يضم 
األغاني انتشارًا معقواًل على املستوى املحلي. 
إال أن »ســفــر« قــفــزت إلــى مستوى جــديــد قبل 
أيـــام، عندما أصـــدرت أغنية »يــا ويــل ويــلــي«، 
أولـــى عــيــنــات ألــبــومــهــا الــجــديــد »تــجــربــة رقــم 
الفيديو  فــي  املــشــاهــدات  عـــدد  تــجــاوز  إذ  2«؛ 
املليون  املــلــيــون ونــصــف  الــجــديــد عتبة  كليب 
الرقم يزيد عن  مشاهدة على يوتيوب، وهــذا 

ــام الــتــي حققتها أغاني  عــشــرة أضــعــاف األرقــ
ألــبــوم »تــجــربــة رقـــم 1«؛ ذلـــك مــا وصــلــت إليه 
صــوره  للغاية،  بسيط  األغنية  كليب   

ّ
أن رغــم 

املخرج يزن شربتجي في غرفة عادية في بيت 
دمشقي ممسوح املامح، وعلى إضاءة بديلة 
)الـــلـــيـــدات( الــتــي تــبــدو أبــــرز إيــحــاء يـــدل على 

مكان التصوير.
بـــاإلضـــافـــة لــلــكــلــيــب، الـــــذي حــصــل عــلــى الــكــم 
ــنــــاك الــــعــــديــــد مــن  األكــــبــــر مــــن اإلطـــــــــــــراءات، هــ
العوامل التي تستحق اإلشــادة في أغنية »يا 
ويل ويلي«، ابتداًء من الكلمات البسيطة التي 
غنى بلهجة سورية قريبة من البدوية، وهي 

ُ
ت

لهجة يعزف عنها عادة املغنون السوريون، إذ 
يفضل معظمهم الغناء باللبنانية أو املصرية، 
أو بلهجة بيضاء ال تقترن بأّي هوية ثقافية 

تحمل محددات منطقة بعينها.
تبدو  األغنية  تجعل  الغناء  فــي  اللهجة  هــذه 
ــذي  امـــــتـــــدادًا لـــلـــتـــراث الـــغـــنـــائـــي الـــــســـــوري، الــ
الغنائي  النتاج   

ّ
كــل تمامًا عن  يبدو مفصواًل 

السوري في العقود األخيرة )باستثناء النتاج 
الفني بمدينة حلب(. يزيد من ذلك اإلحساس 
األغنية،  تتناوله  الــذي  الفضفاض  املــوضــوع 
الكليب، رغــم عدم  يــبــدو منسجمًا مــع  والـــذي 
تــطــرقــه بــشــكــل مــبــاشــر لــلــواقــع املــعــيــش؛ فمن 
ألفاظ في ثنائية األسود  خال التاعب على 
 والــنــور، ناحظ إحساسًا 

ّ
واألبــيــض، أو الظل

يرد  الكليب، حيث  في  التماسه  يمكن  مبهمًا 
بازمة األغنية: »يا ويل ويلي شاب الشعر يا 

بنية ونجوم ليلي تضوي هالدرب علّي«.
 فقر اإلنتاج، يبدو أكثر 

ّ
من ناحية أخرى، فإن

وضوحًا بالتسجيل املوسيقي من الكليب؛ إذ 
الــروك  موسيقى  على  تعتمد  الــتــي  الفرقة  إن 
، تلجأ في هذه األغنية إلى بعض 

ً
البديل عادة

تبدو  ها 
ّ
لكن اإللكترونية،  والنغمات  املؤثرات 

ــهــا تتمكن من 
ّ
بــدائــيــة لــلــغــايــة؛ ورغـــم ذلـــك فــإن

ه ال يخلو من التركيب، 
ّ
صناعة إيقاع فقير، لكن

الصفدي  أداء شــادي  مــع  يتناغم بشكل جيد 
عــلــى مـــقـــام الـــحـــجـــاز، لــتــكــّون هــــذه الــعــنــاصــر 
جميعها مجتمعة أغنية دافئة، من املمكن أن 
تكون حجر األساس لنجاح مشروع موسيقي 

تأخرت انطاقته الفعلية كثيرًا.

يا ويل ويلي
»سفر« في بيت دمشقي مظلم

حتى بعد مرور عقد 
على رحيلها، لم تنُج 

الفنانة البريطانية أيمي 
واينهاس، من ماكينة 

صناعة »صورة النجم«، 
إذ تغص السنوات 

الماضية بمحاوالت 
»تلميع« صورة 

واينهاوس، وقلب الرأي 
السائد حولها؛ إذ ُسّوق 

لها على أنّها »الفتاة 
الصغيرة الهشة« ضحية 

الذكورية القمعية

ــش  دروي سيد  مــســرح  خشبة  على 
األوبرا  »دار  تقيم  اإلسكندرية،  في 
مساء  من  الثامنة  عند  المصرية«، 
عرضًا  الــجــاري،  الشهر  من  الخامس 
تــؤدى  ــشــرق«،  ال »كــوكــب  بعنوان 
فيه مجموعًة من أعمال السيدة أم 

كلثوم.

ألبوم  واتسن،  توني  للمغنية  صدر 
 Welcome To The يعنوان  جديد، 
ترّقبه كثيرًا،  Madhouse. عمٌل جرى 
 ،Dance Monkey أغنيتها  نجاح  بعد 
وجد  مــن  بين  الجمهور  وانقسم 
خطوة  وجــده  ومن  ناجحًا،  األلبوم 

متواضعة في بداية طريق طويل.

»متروفون«  برنامج  فعاليات  ضمن 
في  المدينة«  »مترو  ينظمها  التي 
سامح  اللبناني  الفنان  يؤدي  بيروت، 
غد،  وبعد  غد  يومي  المنى،  بو 
الراحل  الفنان  أعمال  من  مجموعة 
سامي الصيداوي، وذلك عند الساعة 

التاسعة والنصف مساًء.

تقيم  أغسطس/آب،  من  الثالث  في 
فرقة »األّوله بلدي« المصرية، عرضًا 
في »ساقية الصاوي« في القاهرة، 
تؤّدي  مساًء،  التاسعة  الساعة  عند 
الفنان  أغاني  من  مجموعًة  فيه 

الراحل الشيخ إمام عيسى )الصورة(. 

الذي  للفنان  ألبوم  برنس  ورثة  أصدر 
األميركيين  المغنّين  أبــرز  أحــد  شّكل 
يطرح  األلبوم  العشرين.  القرن  في 
سنوات  خمس  بعد  األولـــى  للمرة 
نظرة  أعماله  وتُظهر  وفاته،  على 
لواقع  االستشرافية  الموسيقي 

الواليات المتحدة اليوم.

أون« تحكي  ييرز   10 »إيمي واينهاوس:  بعنوان  أخيرًا، وثائقي  صدر، 
فيه والدة واينهاوس تفاصيل عن حياة ابنتها. تقول الوالدة، جانيس 
واينهاوس: »ال أشعر أّن العالم عرف إيمي على حقيقتها. إيمي التي 
ربيتها... وأتطلع للفرصة كي أقدم مفهومًا عن جذورها ونظرة 
صورة  لتصدير  إذًا،  أخــرى،  محاولة  الحقيقية«.  إيمي  عن  أعمق 

معينة عن واينهاوس، ال نعرف مدى تطابقها مع الحقيقة.

محاولة أخرى

أخبار
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أعرب مدافع فريق برشلونة اإلسباني جيرارد 
بيكيه عن آماله في أن يجدد زميله املهاجم 

األرجنتيني ليونيل ميسي تعاقده مع الفريق 
»الكتالوني« وأن ينضم للفريق مجددًا، وذلك 

 مواجهة اإلدارة صعوبات من أجل تمديد 
ّ

في ظل
عقده بسبب راتبه املرتفع للغاية. وقال بيكيه 

في تصريحات صحافية: »ننتظر تجديد ميسي 
تعاقده من أجل انضمامه للفريق، وأتمنى أن 

يكون مقتنعًا بالعرض املقدم«.

تدرب نجم التنس اإلسباني، رافاييل نادال، على 
ماعب مركز »روك كريك بارك« في واشنطن، 
استعدادًا للعودة إلى املاعب واملشاركة في 

منافسات بطولة سيتي املفتوحة، والتي ستنطلق 
في الثاني من أغسطس/ آب املقبل. ويعود 

نادال إلى املاعب بعد فترة راحة قرر الحصول 
عليها بعد الخسارة في نصف نهائي بطولة 
»روالن غاروس« ليغيب عن منافسات بطولة 

»ويمبلدون« ودورة األلعاب األوملبية.

لقي ما ال يقل عن 6 من العبي كرة القدم مصرعهم 
وأصيب 8 آخرون بسبب انفجار في الحافلة التي 
كانوا يستقلونها في مدينة كيسمايو الساحلية 

في منطقة جوبا السفلى، في جنوب الصومال. 
وكشفت الشرطة: »شهد اليوم مقتل 6 أشخاص 

بعد انفجار أصاب حافلة كانت تقل العبي كرة قدم 
في كيسمايو«. وبحسب أحد مسؤولي الشرطة، 
 االنفجار ناجم على األرجح عن عبوة ناسفة 

ّ
فإن

في السيارة، التي كان العبو كرة القدم فيها.

جيرارد بيكيه: ننتظر 
تجديد عقد ميسي 

وانضمامه للفريق

نادال يتدرب في الواليات 
المتحدة استعدادًا 

للعودة إلى المالعب

مقتل 6 العبي 
كرة قدم في هجوم 

جنوبي الصومال

ينطلق موسم 
كرة القدم في 
فرنسا اليوم، 
حين يقص 
فريقا ليل، بطل 
الدوري، وباريس 
سان جيرمان، 
بطل الكأس، 
شريط االفتتاح، 
بمواجهة 
»السوبر«. 
ويسعى 
»الباريسي« الذي 
ضم صفقات 
كبيرة في 
سوق االنتقاالت 
الصيفية، 
لتحقيق أول 
لقب له في 
موسم 2021-
2022، وتأكيد 
جهوزيته 
للمنافسة محليًا 
وأوروبيًا.

)Getty( يُعول النادي »الباريسي« على مبابي كثيرًا في الموسم الجديد

قمة »السوبر« الفرنسي
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 ســـــاعـــــة املـــــجـــــد بـــالـــنـــســـبـــة 
ُ

ســــــتــــــدق
لــلــريــاضــي الـــقـــطـــري، مــعــتــز بــرشــم، 
الباحث عن ذهبية أوملبية أولى في 
منافسات رياضة »الوثب العالي« ضمن فئة 
»ألــعــاب الــقــوى«، بعد أن فــرض نفسه عالمة 
ــــالل الـــســـنـــوات  ــذه الـــريـــاضـــة خـ ــ فــــارقــــة فــــي هـ
ــــو يــســعــى لــتــحــقــيــق املــيــدالــيــة  املـــاضـــيـــة، وهـ

الذهبية في أوملبياد طوكيو 2020.
ـــ30 ســنــة نهائي  ويــخــوض بــرشــم صــاحــب الــ
مــنــافــســات »الـــوثـــب الـــعـــالـــي« األحـــــد، بــعــدمــا 

انـــتـــزع ذهــبــيــتــي املـــونـــديـــال فـــي عــامــي 2017 
و2019، فـــي حـــن حــصــد بـــرونـــزيـــة أوملــبــيــاد 
لندن 2012 وفضية ريو 2016. وحقق برشم، 
صاحب ثاني أعلى قفزة في التاريخ )2.43 م( 
عام 2014، ثالث محاوالت ناجحة في الدور 
األول من دون أي إخفاق على علو 2.21 م ثم 
ُيقام  النهائي  الـــدور  أن  علمًا   ،2.28 ثــم   2.25

بدءًا من علو 2.19 م.
وفـــي هـــذا اإلطــــار قـــال الــنــجــم الــقــطــري معتز 
بــرشــم عـــن مــشــاركــتــه املــتــقــطــعــة فـــي املــوســم 

ــــرز الـــســـّبـــاح األمـــيـــركـــي كــايــلــيــب دريــســل  أحـ
ــبـــيـــاد  ــيـــة فــــي أوملـ ــبـ ــيـــاتـــه الـــذهـ ثــــالــــث مـــيـــدالـ
طوكيو، إذ ظفر بسباق 100 م فراشة، محققًا 
املجري كريستوف  أمام  رقمًا عامليًا جديدًا، 
مــيــالك، والــســويــســري نــيــو بــونــتــي، وسجل 
األمـــيـــركـــي )24 عـــامـــًا( بــطــل الـــعـــالـــم مــرتــن 
ــذا الــســبــاق زمــنــًا قــــدره 49.45 ثــانــيــة،  فــي هـ
محّسنًا رقمه الشخصي في 2019 )49.50(، 
الفضية )49.68 ث(  فــي وقــت حصد مــيــالك 
رابــع شخص  ليكون  أوروبــيــًا،  محققًا رقمًا 
في التاريخ يحقق زمنًا أقل من 50 ثانية في 

هذا السباق. 
املشاركة  »كانت  دريسل:  قال  السباق  وبعد 
ممتعة بهذا السباق ومثيرة باملجمل لهذه 
شعرت  لكّني  جيدًا،  التنفيذ  كــان  الرياضة. 
بحالة أفضل. حسمت خياري بخطة السباق 
والتزمت بها. أسرع زمنن في التاريخ. هذا 
األمر ال يحصل كثيرًا«. في املقابل قال ميالك 
بعد الفضية: »أنــا أبتسم أخــيــرًا. كــان األمــر 
صعبًا. هــذه نتيجة عــادلــة. كــان هــذا أقصى 
كايليب   

ّ
أنــا سعيد ألن تقديمه.  ما يمكنني 

احتاج إلى تحطيم رقم عاملي ليهزمني«. 

ورفع دريسل رصيده في طوكيو إلى ثالث 
ذهـــبـــيـــات بــعــد تــتــويــجــه ســابــقــًا فـــي ســبــاق 
100 م حرة املرموق، محطمًا الرقم األوملبي، 
 

ّ
وسباق التتابع أربع مرات 100 م حرة، لكن

األميركي الشاب خسر مسعاه إلى سداسية 
ذهبية فــي الــيــابــان، بعد خــســارة بـــالده في 
التتابع املختلط أربع مرات 100 م متنوعة. 

ويبقى أمام دريسل إمكانية حصد ذهبيتن، 
إذ من املرتقب أن يشارك أيضًا في سباق 50 م 
حرة، والتتابع أربع مرات 100 م متنوعة رجال 
ــد، آخـــر ســبــاقــات الــســبــاحــة فــي طوكيو،  األحــ
قبل  ميدالياته  عــدد  رفــع  بإمكانه  وبــالــتــالــي 
الرياضة،  خــتــام مــشــواره فــي منافسات هــذه 
لــكــّنــه فــشــل رســمــيــًا فــي تحقيق 6 مــيــدالــيــات 
أوملبية حاليًا، ما يعني أّنه سُيقاتل على آخر 
ميداليتن بكل شراسة ولن يسمح ألّي سباح 

بالتفوق عليه في املنافسات.
كايتي  األميركية  أحــرزت  السيدات،  فئة  في 
ليديكي ثالث ذهبية أوملبية لها تواليًا في 
سباق 800 م حرة، حاصدة رابع ميدالياتها 
فـــي طــوكــيــو، وســجــلــت لــيــديــكــي زمــنــًا قـــدره 
8:12.57 دقـــائـــق، مــتــقــّدمــة عــلــى األســتــرالــيــة 
أريــــــارن تــيــتــمــوس الــتــي نــالــت الــفــضــيــة مع 
أفضل توقيت لها 8:13.83 دقائق، في وقت 
ذهــبــت الــبــرونــزيــة إلـــى اإليــطــالــيــة سيمونا 

كواداريال مع 8:18.35 دقائق، وحّلت مواطنة 
ليديكي الشابة كايتي غرايمس البالغة 15 
عــامــًا فــقــط فــي املــركــز الـــرابـــع، مــا يشير إلــى 
موهبة قد يكون لها مستقبل كبير. وقالت 
وهــي منحنية بسبب  السباق  بعد  ليديكي 
ــع، أردت  ــ ــه أمـــر رائـ ــ ــذي بــذلــتــه: »إّنـ الــجــهــد الــ
أن أنــهــي الــســبــاق بــشــكــل جــيــد. أنـــا سعيدة 
للغاية وأشــعــر بــألــم شــديــد أيــضــًا«. وسبق 
لتيتموس أن أنزلت ليديكي عن عرش 200 
 األمــيــركــيــة هـــي ملكة 

ّ
لــكــن م و400 م حــــرة، 

بعدما  مــنــازع،  مــن دون  الطويلة  املــســافــات 
ســبــق أن حــصــدت الــذهــبــيــة االفــتــتــاحــيــة في 
1500 م األربعاء. وكانت ليديكي قد أحرزت 
أربــع ذهبيات وفضية في أوملبياد ريو دي 

جانيرو 2016، وذهبية في لندن 2012.
ــيـــة كــايــلــي  ــتـــرالـ مــــن جــهــتــهــا، حـــصـــدت األسـ
ثاني  مضيفة  ظهرًا،  م   200 ذهبية  ماكيون 
ميدالياتها بعد ذهبية 100 م ظهرًا. وحسمت 
األســتــرالــيــة الــبــالــغــة 20 عــامــًا الــســبــاق في 
مــتــرًا، مــحــرزة 2:04.68 دقيقة،  آخــر خمسن 
ومتقّدمة على الكندية كايلي ماس )2:05.42 
ث( ومواطنتها إميلي سيبوم )2:06.17 ث(.

وكـــانـــت مــاكــيــون، صــاحــبــة الـــرقـــم الــقــيــاســي 
الــعــاملــي فــي 100 م ظــهــرًا، املــرشــحــة الدائمة 
للفوز، إذ إنها أسرع بثانيتن تقريبًا من أي 
سباحة أخرى مشاركة في األلعاب، وسجلت 
ــرع تــوقــيــت فـــي الــتــاريــخ.  ــ مـــؤخـــرًا ثـــالـــث أسـ
لأللعاب  فــي تحضيراتها  مــاكــيــون  وعــانــت 
ــا شـــولـــتـــو بــســرطــان  ــ ــــدهـ  وفــــــاة والـ

ّ
ــي ظـــــل فــ

دماغي في أغسطس/ آب 2020، كما وشمت 
عــلــى ســاقــهــا جــمــلــة »ســأبــقــى دائـــمـــًا مــعــك« 

تكريمًا لذكراه.
)فرانس برس(

ماكالفلين ومحمد نحو معركة »الحواجز«دريسل يحرز ثالث ذهبياته ويخسر مسعاه إلى السداسية

ــاد: »أحــــــــاول تـــفـــادي  ــيــ ــبــ الـــحـــالـــي قـــبـــل األوملــ
اإلصـــــابـــــات. تـــعـــّرضـــت إلصــــابــــات فــــي آخـــر 
ســـنـــتـــن ولــــــم يـــكـــن األمـــــــر مـــمـــتـــعـــا. أحــــــاول 
ــاء. تــمــريــن أكــثــر  ــذكـ أن أتــعــاطــى مـــع األمــــر بـ
ومــشــاركــة أقـــــل«. وعـــن جــهــوزيــتــه لتحقيق 
الــلــقــب عــلــى غــــرار مــونــديــال الـــدوحـــة 2019، 
قال برشم »أعتقد أن األمر مماثل. أنا جاهز 

للقيام بما هو مطلوب للفوز«.
ويتمتع برشم، املولود في قطر من مهاجرين 
ســـودانـــيـــن، بــتــجــربــة املــنــافــســة عــلــى امللعب 
 في املركز األول مشاركة 

ّ
األوملبي عندما حل

مع الياباني ناوتو توبي )2.30 م( في حدث 
تــجــريــبــي فــي شــهــر أيـــار/مـــايـــو، وصــــّرح في 
لــلــفــوز بميدالية  »الــضــغــط  قــائــاًل  عـــام 2020 
لـــن يــكــون أبــــدًا أكــبــر مــمــا شــعــرت بـــه عندما 
تــعــّرضــت إلصــابــة كـــان مــن املــمــكــن أن تنهي 

مسيرتي«.

سامبا لبلوغ النهائي 
في نصف نهائي سباق 400 م حواجز الذي 
يـــخـــوضـــه الـــنـــجـــمـــان الـــنـــروجـــي كــريــســتــيــان 
يشارك  بنجامان،  راي  واألمــيــركــي  فــارهــولــم 
ــبـــد الـــرحـــمـــن ســـامـــبـــا، صــاحــب  ــطــــري، عـ ــقــ الــ
برونزية مونديال عام 2019. وتصّدر سامبا 
مجموعته وتأهل إلى نصف النهائي محققًا 
ثانية.  األّول 48.38  الــدور  األســرع في  الزمن 
ــر يــتــطــلــب تــحــطــيــم الــرقــم  وعــمــا إذا كـــان األمــ
سامبا  قــال  الذهبية،  امليدالية  لنيل  العاملي 
»نحن هنا للميدالية، وليس للرقم العاملي«، 
تابع  الــحــظــر،  الجماهير بسبب  غــيــاب  وعــن 
ــعـــب جــــــدًا دون حــضــور  ــا »األمــــــــر صـ ــبـ ــامـ سـ
ويخوض  للجمهور«.  حقًا  أفتقد  الجمهور. 
ــائـــي أيــضــًا  ــهـ ــنـ ــات الــــــــدور نـــصـــف الـ ــافـــسـ ــنـ مـ
الــذي حل ثالًثا  الجزائري عبد املالك لحولو 
في الدور األول )48.83 ث(. وفي نصف نهائي 
املــغــربــي عبد العاطي  ســبــاق 800 م، يــشــارك 
الــكــص، صــاحــب رابـــع أســـرع زمـــن فــي الـــدور 
أسامة  مواطنه  مــع  دقــائــق(،   1:44.84( األول 
نبيل )1:45.64 دقائق( والتونسي عبد السالم 
 3 تصفيات  وفــي  دقــائــق(.   1:45.73( عيوني 
وينفريد  البحرينية،  تشارك  موانع سيدات، 

OLYMPIAD  2020 أولمبياد

ستبدأ مشاركة النجم القطري، معتز برشم، في منافسات »الوثب العالي« 
في أولمبياد طوكيو 2020، اليوم عندما يخوض النهائي من أجل تأكيد 

سيطرته وتفوقه على جميع المنافسين مجددًا، سعيًا وراء تحقيق 
الميدالية الذهبية

)Getty( برشم يسعى لتحقيق الميدالية الذهبية في طوكيو

)Getty( العداءة األميركية نجمة سباق 400 م حواجز

)Getty( البحرين والفرصة األخيرة للتأهل إلى ربع النهائي )Getty( منتخب مصر للفوز على البحرين وتأكيد قوته

)Getty( فشل كايليب دريسل في تحقيق 6 ميداليات أولمبية

ـــ21 ســنــة رابـــعـــة مــونــديــال  ــ يـــافـــي، صــاحــبــة الـ
بوزياني.  مــروى  والتونسية   ،2019 الــدوحــة 
وفي الدور األول من تصفيات 400 م، يشارك 
السعودي، مازن الياسن، والسوداني، صدام 

سليمان كومي، واليمني، أحمد اليعري.

مواجهة عربية في اليد 
الــدور ربــع النهائي  بعد ضمان تأهله إلــى 
املنتخب  السويد، يخوض  بفوز الفت على 
ــة مــــع الــبــحــريــن  ــيـ ــربـ املــــصــــري مــــواجــــهــــة عـ
املتمسكة بأمل التأهل، وضمنت منتخبات 
)نـــقـــاط( ومصر  الــعــالــم )8  الــدنــمــارك بطلة 
املجموعة  عــن  تأهلها  نــقــاط(   7( والــســويــد 
الــثــانــيــة، فــيــمــا تــمــلــك الــبــرتــغــال والــبــحــريــن 
نقطتن، علمًا بأن أربعة منتخبات تبلغ ربع 
النهائي، في وقت أقصيت اليابان املضيفة 
إقصائه  وبــعــد  مــبــاريــات.  أربـــع  لخسارتها 
من الكرة الطائرة إثر أربع خسارات تواليًا، 

يـــخـــوض مــنــتــخــب تـــونـــس لــلــرجــال مـــبـــاراة 
شــرفــيــة لــكــن صعبة مــع روســيــا املــتــصــدرة. 
وفي كرة الطاولة، تلعب مصر مع رومانيا 
في دور الـ16 لفرق السيدات، ومع الصن في 

دور الـ16 لفرق الرجال.
ــيـــة الـــرومـــانـــيـــة،  ــيـــونـــانـ ــة الـ ــارعــ ــــي املــــصــ وفــ
يـــخـــوض الـــجـــزائـــري، فـــرقـــات عــبــد الــكــريــم، 
الــيــابــانــي  كـــلـــغ ضــــد  نـــهـــائـــي وزن 60  ــــع  ربـ
كــيــنــيــتــشــيــرو فـــومـــيـــتـــا، واملـــــصـــــري، هــيــثــم 
محمود، مع الروسي، سيرغي إيميلن. وفي 
املــصــري،  كــلــغ، يلعب  ربــع نهائي وزن 130 
الــروســي، سيرغي  اللطيف محمد، مع  عبد 

مع  قنيشي،  أمــن  والــتــونــســي،  سيمينوف، 
التشيلي، ياسماني أكوستا فرنانديس.

ــــي املـــصـــارعـــة الــــحــــرة، تــلــعــب املـــصـــريـــة،  وفـ
نــــهــــائــــي وزن 76  ـــع  ــ ربــ فـــــي  ســــمــــر حـــــمـــــزة، 
كـــلـــغ مــــع الــــروســــيــــة، نـــاتـــالـــيـــا فــوروبــيــيــفــا، 
والــتــونــســيــة، زيــنــب صغير مــع األمــيــركــيــة، 
ــــن مـــاريـــا غـــــراي، بــيــنــمــا فـــي مــنــافــســات  أدلـ
رفـــع األثـــقـــال، تــخــوض الــلــبــنــانــيــة، محاسن 
فتوح، منافسات وزن 76 كلغ، وفي الشراع، 
ناكرا  في سباق  التونسي  املختلط  ُيشارك 

»األوملبي«.
)العربي الجديد، فرانس برس(

مصر تريد تجنب 
مواجهة منتخب قوي 

في ربع النهائي

ما زال كايليب دريسل 
ينافس على ميداليتين 

ذهبيتين

مرات   4 المختلط  التتابع  ذهبية  ُتحرز  بريطانيا  سباحة: 
100 م متنوعة برقم عالمي

ذهبية سباق  إحــراز  إلــى  في طريقها  العاملي  الرقم  بريطانيا  حطمت 
الــتــتــابــع املــخــتــلــط 4 مــــرات 100م مــتــنــوعــة فــي ريــاضــة الــســبــاحــة أمــام 
الصن وأستراليا، خالل األلعاب األوملبية في طوكيو. وسجل الفريق 
البريطاني الذي يضم كايتلن داوســون، آدم بيتي، جيمس غاي، وآنا 
السابق  الــرقــم  دقــائــق، محطمًا   3:37.58 قـــدره  قياسيًا  زمــنــًا  هــوبــكــن، 
دقائق.   3:38.95 فــي تشينغداو  املــاضــي،  الــعــام  الــصــن،  باسم  املسجل 
 الــفــريــق الــصــيــنــي ثــانــيــًا مــســجــاًل 3:38.86 د، فــي وقـــت حصدت 

ّ
ــل وحــ

أستراليا البرونز بزمن 3:38.95 دقائق. وأنهى األميركيون السباق في 
املــتــوج بثالث  املــركــز الخامس )3:40.58(، رغــم وجــود كايليب دريــســل 

ذهبيات في طوكيو في املئة متر األخيرة.

استبعاد العداءة النيجيرية أوكاغباري بسبب المنشطات
األوملــبــيــاد، بعد  أوكــاغــبــاري من  النجيرية بليسينغ  الــعــداءة  اسُتبعدت 
إخفاقها في اختبار املنشطات، وهي الحالة األولى في منافسات املضمار 
واملـــيـــدان فــي ألــعــاب طــوكــيــو، وفـــق مــا أعــلــن مــســؤولــون. وكــشــفــت وحــدة 
نــزاهــة ألــعــاب الــقــوى فــي بــيــان إن أوكــاغــبــاري، الــتــي فـــازت بمجموعتها 
الجمعة، أظهرت اختبارًا إيجابيًا  التصفيات لسباق 100 م سيدات  في 
 االختبار أجري في 19 تموز/ 

ّ
لهرمون النمو البشري. وقالت الوحدة إن

يوليو، وتم إخطار العداءة بنتائجه في وقت مبكر السبت. ويأتي هذا 
االستبعاد بعدما أعلنت وحدة النزاهة أن 10 رياضين نيجيرين كانوا 

من بن 18 متسابقًا منعوا من املشاركة في ألعاب طوكيو.

بايلز تنسحب من نهائي مسابقتين أخريين

انسحبت النجمة األميركية سيمون بايلز من نهائي مسابقتن أخرين 
في رياضة الجمباز في أوملبياد طوكيو، وفق ما أعلن االتحاد األميركي 
للجمباز في بيان رسمي، وجاء في البيان: »بعد مزيد من التشاور مع 
الطاقم الطبي، قررت سيمون بايلز االنسحاب من نهائيي حصان القفز 
والعارضتن مختلفتي االرتفاع. سيتواصل تقييمها يوميًا، لتحديد ما 
الــتــوازن«.  الحركات األرضــيــة وعــارضــة  إذا كانت ستنافس في نهائيي 
من  انسحبت  عندما  املــاضــي،  الثالثاء  العالم،  قد صدمت  بايلز  وكانت 
نهائي املسابقة الكاملة للفرق بعد قفزة واحدة فقط بسبب مشاكل في 

»الصحة الذهنية«.

أولمبيادياتقصة أولمبية

دت العداءتان األميركيتان سيدني ماكالفلن ودليلة 
ّ

مه
محمد ملعركة حامية الوطيس في سباق 400 م حواجز 
ضــمــن مــنــافــســات أوملـــبـــيـــاد طــوكــيــو، بــعــد اجــتــيــازهــمــا 
الــتــصــفــيــات بــســهــولــة. واعــتــبــرت مــاكــالفــلــن )21 سنة( 
في  يكون  ربما  ث(   51.90( العاملي  القياسي  رقمها   

ّ
أن

خطر نظرًا لسرعة املضمار في طوكيو ونوعيته، قائلة: 
»يــبــدو ســريــعــًا جـــدًا. يمكنك الــشــعــور بــاالرتــطــام. عــادة 
يمتص املضمار ارتطامك وحركتك. هذا املضمار يجّدد 
حركتك«. في املقابل، لم تكن استعدادات محمد سلسة، 
لكّنها قادرة على االرتقاء في املناسبات الكبرى، وعلقت: 
كــورونــا خلفي لحسن  اآلن، أصبح  »أشعر بحال جيدة 
البحرينية  التي لحقته«. هذا وحلت  الحظ واإلصابات 
أمينة جمال في املركز 25 بزمن 55.90 ثانية هو األفضل 
لها هذا املوسم، في وقت حّلت الجزائرية لبنى بن حاجة 

في املركز 34 بزمن 57.19 ث.
األميركيات  وفــي منافسات 100 م حواجز، حيث تملك 
هاريسون  كندرا  مع  للتتويج، خصوصًا  كبيرة  فرصة 
الــبــاحــثــة عــن فــك عقدتها مــع الــبــطــوالت الــكــبــرى والــتــي 
تــأهــلــت إلــــى نــصــف الــنــهــائــي. وفــشــلــت هـــاريـــســـون )28 
سنة(، حاملة الرقم العاملي، في التأهل إلى ألعاب ريو، 
وهــــي الـــتـــي حـــّلـــت رابـــعـــة فـــي مـــونـــديـــال 2017 واكــتــفــت 

بفضية وراء مواطنتها نيا آلي في مونديال 2019. 
وفي سباق 800 م الــذي يغيب عنه حامل الرقم العاملي 
ــيــــد روديــــشــــا تـــأهـــل إلـــــى نـــصـــف الــنــهــائــي  الــكــيــنــي دافــ
الــبــوتــســوانــي نــايــجــل آمــــوس، الــــذي حــل وراء روديــشــا 
عندما حطم األخير الرقم العاملي في نهائي لندن 2012. 
وحــقــق املــغــربــي عــبــد الــعــاطــي الــكــص رابــــع أســــرع زمــن 
)1:44.84 دقائق( هو األفضل له، ليخوض نصف النهائي 
األحد. كذلك تأّهل مواطنه أسامة نبيل )1:45.64 دقائق( 
ولم  دقــائــق(.   1:45.73( عيوني  الــســالم  عبد  والتونسي 
يحالف الحظ املغربي مصطفى إسماعيلي والجزائري 

إسماعيلي حتحات والقطري أبو بكر حيدر.
الــتــمــهــيــدي لــســبــاق 100 م، تــأهــل العماني  الــــدور  وفـــي 

10.27 ث مع  بـــزمـــن  األول  ــدور  ــ الــ ــى  إلــ ــارثـــي  حـ بـــركـــات 
تــشــارك  كــمــا  )10.59 ث(.  الـــحـــمـــادي  مــحــمــد  ــي  ــاراتــ اإلمــ
فــي نصف  املسائية  الحصة  فــي  عــرافــي  ربـــاب  املغربية 

نهائي 800 م. 
واجتاز حامل الرقم العاملي في الوثب بالزانة السويدي 
أرمان دوبالنتيس التصفيات التي غاب عنها األميركي 
بفيروس  مرتن إلصابته  العالم  بطل  كندريكس،  ســام 
كورونا، وكان دوبالنتيس أحد 14 رياضيًا يقفزون فوق 

حاجز 5.75 م في امللعب األوملبي. وإلى دوبالنتيس، أو 
»موندو« البالغ 21 عامًا، والوحيد الذي تخطى 6 أمتار 
هذه السنة، تأهل صديقه حامل ذهبية 2012 الفرنسي 
رينو الفيليني الــذي أحــرز الفضية فــي ريــو، والـــذي لم 
يكن تأهله سلسًا، كما كان من بن املتأهلن البرازيلي 
الــذي حقق مفاجأة على أرضــه في 2016 عندما  تياغو 

أحرز امليدالية الذهبية.
)فرانس برس(

شهد اليوم ما قبل األخير 
برياضة السباحة في 

أولمبياد طوكيو إحراز 
األميركي كايليب دريسل 
ثالث ذهبياته في 100م 

فراشة برقم عالمي

على هامش األلعاب

Sunday 1 August 2021 Sunday 1 August 2021
األحد 1 أغسطس/ آب 2021 م  22  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2526  السنة السابعة األحد 1 أغسطس/ آب 2021 م  22  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2526  السنة السابعة



قتيبة خطيب

»سوبرليغ«  عادت قضية أندية الـ
ــــال مـــديـــد وبــرشــلــونــة  الـــثـــاثـــة، ريـ
اإلسبانيني ويوفنتوس اإليطالي، 
إلــى الــواجــهــة مــرة أخـــرى، بعدما نــالــت قــرارًا 
التجارية في العاصمة  قضائيًا من املحكمة 
اإلسبانية، ألزمت فيه االتحاد األوروبي لكرة 
اته  القدم »يويفا« بالتراجع عن جميع إجراء

بحق الفرق املؤِسسة للمسابقة.
ويقود فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، 
»ســـوبـــرلـــيـــغ«، ودافــــع  فــكــرة إقـــامـــة بــطــولــة الــــ
عنها خال الفترة املاضية، من خال حديثه 
عن أهميتها، وضرورة العمل على تأييدها، 
ــة من  ــيــ ألنــهــا ســتــنــقــذ جــمــيــع الـــفـــرق األوروبــ
شبح اإلفـــاس، الــذي بــات ُيهدد الجميع با 
استثناء، نتيجة أزمة فيروس كورونا، التي 

فرضت إجراءات جديدة على اإلدارات.
ــــال مـــقـــابـــلـــة مــــع بـــرنـــامـــج  وقـــــــال بــــيــــريــــز، خــ
»الــتــشــيــريــنــغــيــتــو«: »نــريــد إنــقــاذ كـــرة الــقــدم 
ذلك.  مقبلة. سوبرليغ ستفعل  20 عامًا  ملــدة 
األبــطــال.  لـــدوري  مشابهة  ستكون  املسابقة 
ــــدوري املــمــتــاز سيحقق  املــــال أهـــم شــــيء، والــ
ــا أفـــعـــلـــه هــو   مــ

ّ
ــنــــه«، مــضــيــفــًا: »كــــــل ــزيــــد مــ املــ

ما  شـــيء  تغيير  علينا  الـــقـــدم.  كـــرة  ملصلحة 
ــيـــة عــلــى  ــر جـــاذبـ ــثـ ــذه الـــريـــاضـــة أكـ ــ لــجــعــل هـ
املــســتــوى الــعــاملــي. هــذا مــا فعلناه مــع ملعب 
ــقــــدم بــحــاجــة  ســـانـــتـــيـــاغـــو بـــرنـــابـــيـــو. كـــــرة الــ
املشجعون  الــجــديــدة.  األجـــيـــال  مــع  للتكيف 
تــتــراوح أعمارهم بني 16 و24 عامًا ال  الذين 
يهتمون بكرة القدم التي باتت تفقد اهتمام 

الجماهير، نحن بحاجة إلى التغيير«.

منعطف 
الـ»سوبرليغ« 

الجديد

يواصل فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد اإلسباني، دفاعه الكبير عن 
إطالق بطولة الـ»سوبرليغ«، مؤكدًا أنّها قادرة على إنقاذ الفرق األوروبية 

من األزمة المالية التي تعاني منها منذ مارس 2020

3031
رياضة

تقرير

من  كبيرًا  دعمًا  بيريز  فلورنتينو  ويتلقى 
خـــوان البـــورتـــا، رئــيــس بــرشــلــونــة، وأنــدريــا 
عن  عّبرا  اللذين  يوفنتوس،  رئيس  أنييلي 
»ســوبــرلــيــغ«، وطــالــبــا  تــأيــيــدهــمــا إلقــامــة الـــ
االتحاد األوروبي لكرة القدم باحترام رغبة 
ــدائـــل مــالــيــة لــلــفــرق في  الــجــمــيــع بـــإيـــجـــاد بـ
القارة العجوز، وعدم فرض أّي عقوبة ضد 

من قام بتأسيس البطولة الجديدة.
ــا« قـــــرر فـــــرض عـــقـــوبـــات عــلــى  ــفــ  »يــــويــ

ّ
لــــكــــن

مع  البطولة،  تأسيس  فــي  املشاركة  األنــديــة 
املسابقات  خــوض  مــن  بحرمانها  التلويح 
الــقــاريــة الــتــي ينظمها، وعـــدم الــســمــاح ألّي 
العب من الفرق بخوض املنافسات الدولية 
مع منتخبات بــاده، األمــر الــذي دفع 9 فرق 
مــؤســســة إلــــى إعــــان انــســحــابــهــا مــبــاشــرة، 
عليها،  الكبير  الجماهيري  الضغط  نتيجة 
باإلضافة إلى خوفها من عقوبات »يويفا«.

ولــــم تــتــراجــع األنـــديـــة الـــثـــاثـــة؛ ريــــال مــديــد 
وبـــرشـــلـــونـــة ويـــوفـــنـــتـــوس عــــن الـــفـــكـــرة، بــل 
تــوجــهــت مــبــاشــرة إلـــى الــقــضــاء اإلســبــانــي، 
الـــــذي أمــــر االتــــحــــاد األوروبــــــــي لـــكـــرة الــقــدم 
ــه  ــزمــ ــــن جـــمـــيـــع قـــــــراراتـــــــه، وألــ بــــالــــتــــراجــــع عـ
»سوبرليغ«  بضرورة منح الفرصة إلطاق الـ

في مايو/أيار املاضي.  بدوره، قام االتحاد 
األوروبـــــي لــكــرة الــقــدم بــتــقــديــم االســتــئــنــاف 
التجارية في مدريد، من أجل  املحكمة  لدى 
قــراراتــهــا ضد  فــي  النظر  إعـــادة  حثها على 
 قاضي املحكمة التجارية رقم 

ّ
»يويفا«، إاّل أن

17 في العاصمة اإلسبانية أكد، في يوليو/
 »يويفا« ال يمكنه التصرف 

ّ
تموز املاضي، أن

ضــد شــركــة »أي 22 ســبــورتــس مانجمنت« 
»ســوبــرلــيــغ«. وبعد  املــســؤولــة عــن تمويل الـــ
ــتـــجـــاريـــة رقـــــم 17  قــــــرار قـــاضـــي املــحــكــمــة الـ
فـــي الــعــاصــمــة اإلســبــانــيــة، تـــراجـــع االتــحــاد 
األوروبــــــي لــكــرة الـــقـــدم »يــويــفــا« عـــن فكرته 
بــحــرمــان األنـــديـــة الــثــاثــة مــن املــشــاركــة في 
بــطــولــة دوري األبـــطـــال، لــكــّنــه واصـــل فكرته 
بــفــرض الــغــرامــات املــالــيــة الــقــاســيــة، بعدما 
أعلن أّنه سيذهب مباشرة إلى محكمة العدل 
التابعة لاتحاد األوروبي في لوكسمبورغ.

ــيــــر بــني  ــبــ ــكــ ومــــــــع اســـــتـــــمـــــرار الـــــتـــــجـــــاذب الــ
االتــحــاد األوروبـــــي لــكــرة الــقــدم، ومؤسسي 
»ســوبــرلــيــغ«، أعلنت األنــديــة الــثــاثــة، في  الـــ
بيان رسمي، عن ارتياحها للقرار القضائي 
الجديد من املحكمة التجارية في العاصمة 
ــــي  ــذي يــلــزم االتـــحـــاد األوروبـ اإلســبــانــيــة، الــ
لــكــرة الـــقـــدم، وبــشــكــل فــــوري، بــإلــغــاء جميع 
للمسابقة.  املؤسسة  األندية  اته بحق  إجراء
وجــــاء فـــي الــبــيــان الــــذي نــشــره نــــادي ريـــال 
»تويتر«:  فــي  الرسمي  على حسابه  مــدريــد 
»ســيــقــوم االتــحــاد األوروبـــــي بــإلــغــاء جميع 
قراراته، بما في ذلك إغاق امللفات التأديبية 
ــة، وإلــــغــــاء  ــثــــاثــ ــة الــ ــ ــديـ ــ املـــفـــتـــوحـــة ضــــد األنـ
التي تم فرضها  الغرامات والقيود األخــرى 
املتبقية،  التسعة  التأسيسية  األنــديــة  بحق 

حصلت أندية 
الـ»سوبرليغ« على 

قرار جديد من محكمة 
مدريد

الدوري اإليطالي يعتمد قانون التبديالت الخمسة
الكالتشيو، العتماد قانون  القدم الضوء األخضر ألندية  منح االتحاد اإليطالي لكرة 
5 تغييرات في املباراة الواحدة، حيث صدر القرار بعد اجتماع تشاوري بني أعضائه، 
عقب تلقيهم طلبات عدة إداريني، أصروا على املواصلة بنفس نظام املوسم املاضي. 
وكشفت صحيفة »توتو ميركاتو« اإليطالية أن اتحاد كرة القدم، وعبر بيان بموقعه 
الرسمي، ارتأى ضرورة منح املدربني حرية تبديل 5 العبني في املباراة، بالنظر للظروف 
قرار  مع  وتماشيًا  للمواجهات،  واستعداداته  الالعب  حياة  على  تؤثر  التي  الصحية 
مجلس الجمعية الدولية لالعبني. وجاء في نص البيان: »لقد وافقنا على عدد التبديالت 
الخمسة، تستفيد منه األندية في جميع املباريات التي تدخل ضمن املنافسات املنظمة 
من الرابطة اإليطالية لكرة القدم، وذلك خالل املوسم الجديد ولغاية نهايته«. ومع ذلك، 
اشترط اتحاد الكرة أن تتم التغييرات على 3 مراحل، حيث سيكون املدرب الذي يعول 
على إجراء التغييرات الخمسة أن ُيقحم العبني أو أكثر في مرة واحدة على األقل، مثلما 

كان عليه الحال في املنافسات الكبرى باملوسم الفائت.

كوريا الجنوبية تستضيف مباريات في دوري أبطال آسيا
ــا الــجــنــوبــيــة،  أعـــلـــن االتـــحـــاد اآلســـيـــوي لـــكـــرة الـــقـــدم، أن مــديــنــة جــيــونــجــو فـــي كـــوريـ
ستستضيف مباريات في دور الثمانية والدور قبل النهائي لفرق الشرق في بطولة 
املقبل. وسيقام دور  األول/أكــتــوبــر  القدم في شهر تشرين  لكرة  آسيا  آبطال  دوري 
الثمانية في 17 تشرين األول/أكتوبر، ينما سيجري الدور قبل النهائي بعدها بثالثة 
اللقب مع منافسه كاواساكي،  أيام تقريبًا، وسيلتقي فريق أولسان هيونداي حامل 
الستة عشر.  دور  في  أيلول/سبتمبر   14 في  غرامبوس  ناغويا  مع  دايغو  وسيلعب 
التالي، بينما سيلتقي  اليوم  البطل مرتني مع باثوم يونايتد في  وسيلعب تشونبوك 
سيريزو مع بوهانغ ستيلرز. وكان االتحاد اآلسيوي قد أعلن في مطلع يوليو/ تموز 
الجاري، أن مواجهات دوري أبطال آسيا ستقام من مباراة واحــدة، اعتبارا من دور 

الثمانية حتى نهاية البطولة.

فاران يودع الريال برسالة مؤثرة
نشر املدافع الفرنسي رفائيل فاران، رسالة مؤثرة عبر مواقع التواصل االجتماعي، 
إلــى مانشستر يونايتد.  وهــو يــودع فريقه السابق ريــال مدريد، عقب إعــالن انتقاله 
وكتب فاران غبر صفحته في )إنستغرام(: »كانت األيام القليلة املاضية مليئة بالعديد 
من املشاعر، التي أود اآلن أن أشاركها معكم جميعا. بعد 10 سنوات رائعة في ريال 
مدريد، النادي الذي سأحمله دائما في قلبي، حان اليوم وقت الــوداع«. وأضاف »منذ 
وصولي في عام 2011، تجاوزنا معا كل التوقعات وحققنا أشياء لم أكن أحلم بها 
أبدا. أود أن أشكر جميع املدربني واألشخاص الذين عملوا في النادي على كل ما فعلوه 
من أجلي«. وواصــل فــاران »شكرًا جزياًل أيضا لجميع مشجعي ريــال مدريد الذين 
لطاملا منحوني الكثير من الحب، وتوقعاتهم الكبيرة دفعتني إلى بذل قصارى جهدي 

والقتال من أجل كل نجاح«. 

مرسيدس يشن هجومًا الذعًا على ريد بول
وجه فريق مرسيدس، حامل لقب فئة الصناعني، في بطولة العالم لسباقات الفورموال 
1، انــتــقــادات الذعــة ملنافسه ريــد بــول، مشيرا إلــى أن األخــيــر حــاول تشويه السمعة 
الرياضية للسائق البريطاني لويس هاميلتون. جاء ذلك، بعد رفض طلب ريد بول، أمس 
فيرستابن،  ماكس  الهولندي  بسائقه  هاميلتون  اصطدام  واقعة  بمراجعة  الخميس، 
خالل سباق جائزة بريطانيا الكبرى. وأصدر مرسيدس بيانا جاء فيه: »باإلضافة 
إلى إسدال الستار على هذا الحادث، نأمل أن يضع هذا القرار، نهاية للمحاولة املنسقة 
من جانب إدارة فريق ريد بول بتلويث سمعة هاميلتون، بما في ذلك املستندات التي 
جرى تقديمها خالل املحاولة غير الناجحة ملراجعة العقوبة«. وأضاف البيان »نتطلع 
اآلن للتسابق هذا األسبوع وأن نواصل منافستنا الصعبة في موسم 2021 من بطولة 
)فيا(،  السيارات  لسباقات  الدولي  االتحاد  من  بــول  ريــد  وطلب   .»1 للفورموال  العالم 
مراجعة عقوبة التراجع 10 ثوان بحق هاميلتون، بعد تسببه في اصطدام فيرستابن 

بحواجز املضمار على سرعة عالية. 

زهير ورد

الذهبية،  الكأس  في  مغامرته  خــالل  املكسيك،  منتخب  يعتمد 
على العبه روخيلو فونيس موري، الذي كان من أبرز الالعبني 
إلى  بالنسبة  أهميته  أكـــدت  أهـــداف  ثــالثــة  مــحــرزًا  البطولة،  فــي 
املنتخب بعدما تمكن من الظهور بمستوى مشجع، ونجح في 
االنسجام مع عدٍد من العناصر التي تنقصها الخبرة الكبيرة 
ــدورات. ويبلغ مــوري 30 عــامــًا، إذ كــّون خبرة ال  ــ بمثل هــذه ال
ُيستهان بها في عالم كرة القدم، غير أّن ما مّيز مسيرته أّنه 
كان قادرًا على اللعب ملنتخب األرجنتني، بما أّنه يملك الجنسية 
األرجنتينية، لكّنه اختار تمثيل املكسيك مع وصول مسيرته 
إلــى منعرج أخير، وقــد شــارك في مباريات دولية منذ 2012 

مع منتخبات الشبان لكّنه لم يفرض نفسه مع املنتخب األول.
وكان موري مرشحًا لتعزيز صفوف منتخب التانغو، قبل أن 
منافسات  انطالق  قبل  املكسيك  تمثيل  ويختار  موقفه  ُيغّير 
الكأس الذهبية، ورغم أّنه شارك في لقاء مع منتخب األرجنتني 
ليكتشف  املكسيك  تمثيل  مــن  تمنعه  لــم  الــقــوانــني  فـــإّن  األول، 
البطوالت الكبرى في الكأس الذهبية ويكون من بني نجومها، 
وهذا االختيار، وإن تأّخر، فقد كان سليمًا، ال سيما مع وصول 
هدفًا   15 تسجيل  وبعد  الذهبية.  الكأس  نهائي  إلــى  املكسيك 

في منافسات الدوري، أصّر املدرب تاتا مارتينو على مشاركة 
مــــوري، وهـــو مــا دفـــع االتــحــاد إلـــى الــتــدخــل لـــدى »فــيــفــا« حتى 

يصبح مؤهاًل لخوض املباريات.
وعـــرفـــت مــســيــرة مــهــاجــم مــونــتــيــري املــكــســيــكــي الــعــديــد من 
بعدما  إذ  باألرجنتني،  أساسًا  ارتبطت  والتي  املهمة  املحطات 
انتقل  الرياضية،  بداية مسيرته  املتحدة في  الواليات  في  لعب 
إلى ريفر بليت من 2009 إلى 2013، ومع هذا النادي نجح في 
تطوير قدراته نظرًا إلى الضغط الكبير املسلط على الفريق الذي 

يجعل كّل العٍب مطالبًا بالعمل بشكل مستمٍر لرفع مستواه.
إلــى بنفيكا  الــنــادي بانتقال مــوري  التجربة مع هــذا  وسمحت 
البرتغالي الذي كان بوابة العديد من نجوم الدوري األرجنتيني 
غاب  البرتغالية  التجربة  أّن  غير  عامليًا،  والتألق  الشهرة  نحو 
على  الحصول  له  القليل ضمن  لكّن حضوره  التوفيق،  عنها 
ــدوري التركي  ــ ــدوري الــبــرتــغــالــي، وســرعــان مــا رحــل نحو ال ــ ال
نــادي  إلــى  االنتقال  اخــتــار  فــي موسم 2014ـ 2015، وسريعًا 
مونتيري املكسيكي. وانضم موري إلى مونتيري، أشهر الفرق 
العديد من املباريات  املحلية في املكسيك عام 2015، وخــاض 
ــاوز 100 هــــدف مـــع فــريــقــه الــحــالــي وأصـــبـــح مـــن نــجــوم  ــجـ وتـ
الدوري، ومع تقدمه في السن أصبح قادرًا على تقديم اإلضافة 

مستعينًا بخبرته، ليحظى بالتكريم مع املنتخب.

روخيلو فونيس موري

على هامش الحدث

من  بدًال  المكسيك  منتخب  مع  اللعب  موري  فونيس  روخيلو  فّضل 
منتخب األرجنتين، ألنه يحلم بقيادة بالده إلى تحقيق الكأس

يعمل بيريز على 
إنجاح مشروع 
الـ»سوبرليغ« 
)Getty(

مالعب كرة القدم تشهد إصابات قوية على 
)Getty/مستوى الرأس )أندي رين

حامل لقب الدوري اإلسبان

ــراءات تــأديــبــيــة من  ــ ــ لــتــجــنــب تــعــّرضــهــا إلجـ
قبل يــويــفــا«. وتــابــع: »بــهــذه الطريقة، تؤيد 
املــحــاكــم مـــرة أخـــرى مــوقــف مـــرّوجـــي دوري 
ــرفـــض االســتــئــنــاف  الـــســـوبـــر األوروبـــــــــي، وتـ
ــــي لــكــرة الــقــدم،  الـــذي قــدمــه االتــحــاد األوروبـ
 عدم امتثال 

ّ
محذرة في الوقت نفسه من أن

االتــحــاد األوروبــــي لهذا الــقــرار سيسفر عن 
ــيـــات جــنــائــيــة«.  عـــقـــوبـــات مـــالـــيـــة ومـــســـؤولـ
ــاف: »ســيــتــم تحليل الــقــضــيــة مــن قبل  ــ وأضـ
محكمة الــعــدل الــتــابــعــة لــاتــحــاد األوروبــــي 
املوقف  فــي  ستنظر  التي  لوكسمبورغ،  فــي 

الـــبـــيـــان:  وأردف  ــافـــســـي«.  ــنـ ــتـ الـ وتــــوازنــــهــــا 
ــا تــــم الـــتـــأكـــيـــد فــــي مـــنـــاســـبـــات عـــديـــدة،  »كـــمـ
فـــإن الــضــوابــط املــالــيــة غــيــر كــافــيــة ولـــم يتم 
األندية  تمتلك  موضوعي.  بشكل  تطبيقها 
ــة الــحــق  ــيــ املــشــاركــة فـــي املــســابــقــات األوروبــ
ويسعدنا  الخاصة،  مسابقاتها  تنظيم  في 
معرفة أنــنــا، مــن اآلن فــصــاعــدًا، لــن نتعرض 
لــتــهــديــدات مستمرة مــن االتــحــاد األوروبـــي 
لكرة القدم«. وختم: »نحن ملتزمون بتطوير 
بشكل  األوروبــــــــي  الـــســـوبـــر  دوري  مـــشـــروع 
بــّنــاء وتــضــامــنــي، مــع األخـــذ بعني االعتبار 

االحتكاري ليويفا إزاء كرة القدم األوروبية، 
التحديات  مــع  التعامل  عاتقنا  على  ويــقــع 
الــتــي تــواجــه كــرة الــقــدم فــي الــفــتــرة الحالية 
الشعبية  الرياضة  تعيشها  التي  الصعبة، 
األولــــــى فـــي الـــعـــالـــم، نــتــيــجــة أزمـــــة فــيــروس 
كــــورونــــا، الــــذي أضــــر بــالــجــمــيــع«. وواصــــل: 
»لــقــد احتكر االتــحــاد األوروبــــي لــكــرة القدم 
مــنــصــب املــنــظــم واملـــشـــّغـــل واملـــالـــك الــوحــيــد 
واملــــديــــر ملــســابــقــات كــــرة الـــقـــدم األوروبــــيــــة. 
إلــى تضارب  يــؤدي هــذا املوقف االحتكاري 
القدم  كــرة  املصالح، ويــقــّوض بشكل خطير 

املــشــجــعــني والـــاعـــبـــني واملــــدربــــني واألنـــديـــة 
والبطوالت والدوريات واالتحادات الوطنية. 
 في اقتراحنا بعض الجوانب التي 

ّ
ندرك أن

يــجــب إعـــــادة الــنــظــر فــيــهــا وتــحــســيــنــهــا من 
خال الحوار وتوافق اآلراء. ما زلنا نثق في 
الــذي سيحترم دائمًا لوائح  نجاح املشروع 

االتحاد األوروبي«.
الكرة  أصبحت  الثاثة،  األنــديــة  بيان  وبعد 
إلى  الذهاب  الــذي فضل  في ملعب »يويفا« 
محكمة العدل التابعة لاتحاد األوروبي في 

لوكسمبورغ، بداًل من الحوار.

تقنية جديدة للوقاية وجه رياضي
من إصابات الدماغ بالمالعب

مانشستر ـ العربي الجديد

تتطلع شركة فرنسية، لصناعة سماعة رأس 
الدماغ  ارتــجــاج  يمكنها تشخيص  جــديــدة، 
في غضون دقائق، إلى نقل تقنيتها   الثورية 
إلى كرة القدم اإلنكليزية. واآلن يمكن وضع 
لوقاية  ا لرسم خريطة ملستقبل  آخــر  ابتكار 
مــن أمـــراض تلف الــدمــاغ ومــا بــعــدهــا، حيث 
ــدد مـــن األنــــديــــة فـــي دوري الـــدرجـــة  يـــقـــوم عــ
الجهاز  باختبار  الفرنسي،  والثانية  األولــى 
ــــذي  ــة »ســـبـــيـــكـــتـــر«، والـ ــركـ الــــــذي أنــتــجــتــه شـ
يسمح لألطباء بتحديد نوعية اإلصابة في 
الــدمــاغ بغضون أربـــع دقــائــق، بعد مــغــادرة 
الاعب امليدان. وتحتاج سماعة الرأس التي 
على  موضوعة  مستشعرا   18 على  تحتوي 
الـــرأس، إلــى ثــاث دقــائــق فقط إلجـــراء مسح 
لــوظــيــفــة الــــدمــــاغ، وبـــمـــجـــرد االنـــتـــهـــاء، تتم 
مقارنة الفحص بالحالة التشخيص، ويمكن 
اإلباغ عن أي تناقضات مع أراء األطباء في 
معالجة مشاكل  واحتلت  ثانية.   60 غضون 
االرتـــجـــاج، مــكــانــة كــبــيــرة فــي جــــدول أعــمــال 
تــم تقديم  املــمــتــاز، حيث  اإلنكليزي  الـــدوري 
االرتــجــاج على أساس  البديل في حالة  حل 
تجريبي، في فبراير/ شباط املاضي. ويوفر 
للكشف  استخدامه  إمكانية  أيــضــا،  الجهاز 

عن مجاالت أخرى تهم نجوم الرياضة، بما 
في ذلك القلق واإلرهاق والحرمان من النوم 
ــاب، لــــذا تــتــطــلــع شـــركـــة »ســبــيــكــتــر«  ــئـ ــتـ واالكـ
حاليا، إلى تقديم تقنيتها للدوري اإلنكليزي 
املمتاز. وقال أنتوني برانكو لوبيز، الشريك 
تصريحات  فــي  )سبيكتر(  لشركة  املــؤســس 
»لدينا  البريطانية:  مــيــل(  )ديــلــي  لصحيفة 
مــع نصفي  متطابق  وهــو  كهربائي،  توقيع 
الـــدمـــاغ، وهـــذا مــن أســهــل األشــيــاء للقياس، 
ــيء مـــــا فـــــي املـــــيـــــدان،  ــ ــ ــرد حــــــــدوث شـ ــجــ ــمــ وبــ
نقيس هذا التوقيع ثم نقارنه. عندما يكون 
لــديــك إصــابــة أو صــدمــة دمــاغــيــة موضعية 

ستشخص«. 
وأضــــاف »ســـوف نــجــد بسهولة شــديــدة عــدم 
التماثل. إذا حدث ذلك، فلن يعود الاعب إلى 
املـــيـــدان. وإذا لــم يــكــن كــذلــك، يمكنه الــعــودة«. 
ــة، هـــي أحــــد املـــجـــاالت األربـــعـــة الــتــي  ــايـ ــوقـ والـ
ــي يــتــم  ــ ــتـ ــ تـــغـــطـــيـــهـــا تـــقـــنـــيـــة »ســـبـــيـــكـــتـــر«، والـ
تجربتها أيــضــا بــواســطــة ســبــاقــات فــورمــوال 
1، فــيــمــا تــــم اســـتـــخـــدامـــهـــا مــــن قـــبـــل االتـــحـــاد 
ــفــــرنــــســــي لــــريــــاضــــة الــــــســــــيــــــارات. وأبـــــــــرزت  الــ
األحــداث في يــورو 2020، هــذا الصيف أيضا، 
أكثر صــرامــة، خصوصا  تدابير  إلــى  الحاجة 
بـــعـــد الـــســـمـــاح لــلــفــرنــســي بـــنـــيـــامـــني بــــافــــارد 
بالعودة  بومغارتنر  كريستوف  والنمساوي 
إلــى امللعب، على الرغم من وضعهما الــذي ال 
يسمح باستكمال اللقاء. وقالت رابطة الدوري 
اإلنــكــلــيــزي املــمــتــاز »الــبــريــمــيــرلــيــغ«، وروابـــط 
اإلنكليزية ستحد من  الكرة  إن  للعبة،  أخــرى 
ضــربــات الــــرأس الــقــويــة فــي الــتــدريــب إلـــى 10 
فقط في األسبوع بدءًا من موسم 2022-2021 
وقال  جــديــدة.  قواعد  الاعبني ضمن  لحماية 
الــدوري في إنكلترا، إن  بيان مشترك لروابط 
ضربات الرأس هي التي تنطوي على ضربات 
قوية تأتي بعد تمريرات طويلة ألكثر من 35 
مترا أو تمريرات عرضية مثل الركات الركنية 
أو الحرة. وأضاف البيان أن الدراسات األولية 
أظــهــرت أن معظم ضــربــات الـــرأس تــحــدث في 
منخفضة.  قــــوة  ذات  ومــعــظــمــهــا  الــتــدريــبــات 
وتأتي هذه القواعد بعد تسليط الضوء على 
أحد األمراض العقلية في الرأس الذي تسببه 
ضــربــات الـــرأس مــن خــال وفــاة نوبي ستيلز 
ــــذي تــــم تــشــخــيــص حــالــتــه  الــــعــــام املــــاضــــي، الــ
بكأس  الفائز  الفريق  في  زمائه  من  والعديد 
ــــاف الــبــيــان:  ــــرض. وأضـ الــعــالــم 1966 بــهــذا املـ
ــــل حـــمـــايـــة وســـامـــة  ــذه الـــتـــوصـــيـــة مــــن أجـ ــ »هــ
الاعبني وسُتراجع بانتظام مع إجــراء املزيد 
من البحث لفهم املزيد عن تأثر ضربات الرأس 

في كرة القدم«.

Sunday 1 August 2021 Sunday 1 August 2021
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ريش البط
رحلة البحث عن الثروة المتروكة

ــي خــلــيــج  ــ ــع فــ ــقــ ــرة تــ ــ ــزيــ ــ ــلــــى جــ عــ
ــيـــوردور، قــبــالــة الــســاحــل  بـــريـــدافـ
العمل  ينشط  أليسلندا،  الغربي 
بــحــثــا عـــن ريـــش بـــط الــعــيــدر الــقــطــبــي ذي 
الزغب الناعم، إذ إن الكيلوغرام الواحد من 
هذا الريش الفاخر ُيباع بآالف الدوالرات، 

صنع منه أفضل اللحف في العالم.
ُ
وت

وكــمــا فــي كــل صــيــف، يفتش مــا يــقــرب من 
400 مــــزارع أيــســلــنــدي فــي جـــوف صخرة 
للعثور  الطويل  العشب  أو  الــرمــال  فــي  أو 
عــلــى بــضــع حــفــنــات مــن الــريــش الــرمــادي 
لــهــذا الــنــوع مــن الــبــط القطبي الـــذي يبدأ 
ــذ مــــايــــو/ أيـــــــار فــــي هـــذه  ــنـ الـــتـــعـــشـــيـــش مـ
املــنــطــقــة ذات املـــنـــاظـــر الــبــحــريــة الــرائــعــة 

والكثافة السكانية املنخفضة.
ــلـــدر«،  وتـــوضـــح رئــيــســة شـــركـــة »كــيــنــغ إيـ
إحدى أبرز الشركات املصّدرة لهذا الريش 
لوكالة  فريدريكسدوتير،  إرال  الــبــاد،  في 
: »عندما يكون هناك 

ً
»فرانس برس«، قائلة

ــن الـــزغـــب.  ـــزء مـ بـــيـــض، ال نـــأخـــذ ســــوى جـ
وعندما يغادر طائر العيدر العش، نأخذ 

كل شيء«.
ــدر الـــقـــطـــبـــي، وهـــــو مــن  ــيـ ــعـ ــرك بــــط الـ ــتــ ويــ
الــطــيــور الــبــحــريــة فـــي املــنــاطــق الــقــطــبــيــة، 
الـــدفء  يــنــشــدون  ملــن  كــنــزًا طبيعيا  وراءه 
خال الطقس البارد، إذ ُيصنع من ريشه 

)Getty/ريشه يباع بآالف الدوالرات )ريموند لينكي

نــــوع مـــن األلـــيـــاف الــطــبــيــعــيــة ُيــعــتــبــر من 
األكــثــر دفــئــا فــي الــعــالــم، ويــتــمــيــز بخفته 
وقدرته الشديدة على العزل الحراري في 

آن واحد.
وتــفــصــل أنــثــى هـــذه الــطــيــور، ذات الــريــش 
البني الداكن املحاط باألسود، الزغب عن 
صدرها لتفرش به عشها بهدف عزله في 

أثناء فترة الحضانة.
ــن الــريــش  ــاج كــيــلــوغــرام مـ ــتـ ويــســتــلــزم إنـ
االســـتـــعـــانـــة بـــحـــوالـــى ســتــن عـــشـــا، كــذلــك 
إن صــنــع كــل لــحــاف يتطلب مــا بــن 600 
و1600 غرام من هذا الريش تبعا للنوعية 

املطلوبة.
وال يــتــجــاوز املــحــصــول الــعــاملــي مـــن هــذا 
أربعة أطنان، ثاثة  للغاية  الفاخر  املنتج 
مــنــهــا تــأتــي مـــن أيــســلــنــدا، الــتــي تــتــصــدر 
لهذا  املنتجة  الــبــلــدان  قائمة  كبير  بــفــارق 
الــريــش أمــام كندا ودول أخــرى قريبة من 

القطب الشمالي.

تنظيف دقيق
كثر  ينشغل سكان  بيارنيار،  جــزيــرة  فــي 
ــال فـــي رصــــد أي أثــر  ــيــ مـــن مــخــتــلــف األجــ
أنــه  ـــح  ُيـــرجَّ فــي تقليد محلي  لــأعــشــاش، 
بدأ في أيسلندا خال استعمار الفايكينغ 
الــذيــن أتــــوا مــن الـــنـــروج فــي نــهــايــة الــقــرن 

تــحــظــى طيور  ــام 1847،  عـ الــتــاســع.ومــنــذ 
العيدر بحماية كاملة في أيسلندا، حيث 

ُيحظر صيدها واستخدام بيضها.
لــكــن هـــذه الــطــيــور تــواجــه مــع ذلـــك خطرًا 
ــيـــرة، بــيــنــهــا  ــثـ مــــن حـــيـــوانـــات مــفــتــرســة كـ
طيور النورس والغربان والنسور واملنك 
والــثــعــالــب، إال أن خــبــراء فــي هــذا الجنس 
الحيواني يؤكدون أن طيور العيدر تعرف 

كيف تحمي نفسها.
ويــقــول جــون فــريــدريــكــســون، شقيق إرال: 
»نشعر بأن البط يحب أن يبني أعشاشه 
بالقرب منا، حيث نعيش )...(، لذلك نعتقد 
بأن الحيوانات املفترسة تظل على مسافة 

بعيدة بفضلنا«.
وفــور حــصــاده، ُيجفف الريش في الهواء 
في  العاملون  يبدأ  ثم  تعفنه،  ملنع  الطلق 
األولــى  املرحلة  إرال  تديرها  التي  الشركة 
مــن التنظيف فــي فــرن ضخم على حــرارة 

120 درجة مئوية ملدة ثماني ساعات.
ــــؤول عــن  ــسـ ــ ويــــوضــــح بـــــال يــــونــــســــون، املـ
مــديــنــة  ــــي  فـ الـــــواقـــــع  املـــشـــغـــل  ــــي  فـ اآلالت 
أنــه  املـــجـــاورة،  الــصــغــيــرة  ستيكيشوملور 
»عندما يصل الريش إلى هنا، يكون مليئا 
بالعشب وقشور البيض وأمور شتى من 
املــحــيــط. نــضــعــه فــي الــفــرن لــلــقــضــاء على 
أي كائن حــّي، وهــذا أيضا يجعل العشب 

أكثر تفتتا«. وفي مرحلة الحقة، تزيل آالت 
ــرى عـــن الـــريـــش من  ــ ــاخ األخـ ــ دوارة األوســ

خال ضغطه على شبكة سلكية رفيعة.
أما اللمسة األخيرة، فتتوالها أياٍد خبيرة 
ال يــمــكــن أليَّ آلــــة الــحــلــول مــحــلــهــا، وهــي 
مرحلة الفرز النهائي: وحتى لأشخاص 
اليدوي  التنظيف  يستغرق  خبرة،  األكثر 
للكيلوغرام من ريش العيدر ما بن أربع 

وخمس ساعات.

أسعار باهظة
م 

َّ
وُيعق بــاملــاء  الــريــش  ُيغسل  النهاية،  فــي 

يــدويــا مــرة أخـــرى قبل عــصــره وتجفيفه. 
ويــشــكــل إنــتــاج ريـــش طــائــر الــعــيــدر ذائــع 
الــصــيــت عــاملــيــا، نــقــطــة فـــي بــحــر اإلنـــتـــاج 
العاملي للريش املقدر بنحو 175 ألف طن 
ســنــويــا، بــحــســب مــكــتــب الـــزغـــب والــريــش 

الدولي.
وإضـــافـــة إلــــى نـــدرتـــه الــجــغــرافــيــة، يفسر 
ــيـــدر، من  املـــســـار الـــــذي يــســلــكــه ريــــش الـــعـ
الدقيق،  التنظيف  إلــى  الــيــدوي  التجميع 
لـــحـــاف بسيط  الـــبـــاهـــظ، إذ يـــبـــاع  ســـعـــره 
ــذا الــريــش  ــرام مــن هـ يــحــتــوي عــلــى 800 غــ
 5100( أيسلندية  كــرونــة  ألــف   640 بسعر 

دوالر(.
ــذا املــنــتــج الــفــاخــر،  ــائـــن هــ وعــــن هـــويـــة زبـ
 :

ً
قـــائـــلـــة فـــريـــدريـــكـــســـدوتـــيـــر،  إرال  تـــوضـــح 

»غــالــبــا مــا يــكــونــون مــن مــحــبــي الطبيعة 
الوحيد  »النوع  ألنه  بالبيئة«،  واملهتمن 
الذي ُيحَصد، فيما األنــواع األخــرى غالبا 
ما تكون منتجات ثانوية لصناعة املواد 
الــشــركــات الصغيرة  الــغــذائــيــة«. وتــصــّدر 
واملــتــوســطــة األيــســلــنــديــة هـــذه املــنــتــجــات 

بشكل رئيسي إلى اليابان وأملانيا.
)فرانس برس(

يفتش ما يقرب من 
400 مزارع أيسلندي 
في جوف صخرة أو 
في الرمال أو العشب 
الطويل للعثور على 
بضع حفنات من 

الريش الرمادي لهذا 
النوع من البط القطبي

■ ■ ■
يترك بط العيدر 
القطبي، وهو من 

الطيور البحرية في 
املناطق القطبية، 

وراءه كنزًا طبيعيًا 
ملن ينشدون الدفء 

خالل الطقس البارد، إذ 
ُيصنع من ريشه نوع 
من األلياف الطبيعية

■ ■ ■
يستلزم إنتاج 

كيلوغرام من الريش 
االستعانة بحوالى 

ستني عشًا، كذلك إن 
صنع كل لحاف يتطلب 

ما بني 600 و1600 
غرام من هذا الريش 
تبعًا للنوعية املطلوبة

باختصار

كما كل عام، يستقبل خليج بريدافيوردور، قبالة الساحل الغربي أليسلندا، مئات المزارعين الباحثين عن ريش بط العيدر القطبي 
ذي الزغب الناعم الذي يباع بمبالغ كبيرة جدًا

هوامش

خطيب بدلة

ليست هــذه األفــكــار موجهة إلــى شخص مــعــني، أو 
الالجئني  أمــر  يهمهم  الذين  مــحــّددة. يستطيع  جهة 
السوريني، من أشخاص، ودول، ومنظماٍت إنسانية، 
أن يستفيدوا منها، كلها أو بعضها، أو أن يهملوها. 
أفـــكـــاٌر ذات طــبــيــعــة طـــوبـــاويـــة، حـــاملـــة، ولكنها  إنــهــا 
تــأتــي مشروعيتها مــن كــونــهــا صـــادرة  مــشــروعــة، 
ــــوري، مــهــتــم بــالــشــأن الــعــام.  عـــن كـــاتـــب/ مـــواطـــن سـ
، من جهة أخرى، الطعُن بنزاهتها، ألن 

ً
وليس سهال

لصاحبها مساهمات في الثورة واملعارضة. 
السؤال: هل يمكن تجريد قضية  الفكرة في  تكمن 
الالجئني من االعتبارات السياسية، وتخليصها من 
بحتة؟  إنسانية   

ً
قضية واعتبارها  الواقع،  تعقيدات 

عن  ي 
ّ
التخل اآلن،  حتى  رفضت،  املتنازعة  األطـــراف 

 
َ
طـــرٍف مسؤولية كــل  تحميل  عــن  فــعــدا  تسييسها، 
التهجير لألطراف األخرى، تضاءلت القضية، حتى 
املــســاعــدات إلى  ــال  أصبح أصغر إجـــراء فيها )إدخـ
( يــحــتــاج تــفــاهــمــات بني 

ً
مــخــيــمــات الــالجــئــني، مـــثـــال

الفيتو في  الــكــبــرى تــجــري تحت تهديد رفــع  الـــدول 

املــربــع  إلـــى  برمتها  القضية  وإعــــادة  األمـــن  مجلس 
ص املقترح الطوباوي الذي يراودني في 

ّ
األول.  يتلخ

خّصص منطقة، أو أكثر، على األرض السورية، 
ُ
أن ت

بنى 
ُ
ُيعاد إليها الالجئون، بإشراف األمم املتحدة، وت

فيها مدينة نموذجية، أو أكثر، على غرار مدينة الثورة 
التي بنيت بجوار قرية الطبقة أيام بناء سد الفرات، 
متاخمة  أرٍض  على  املدينة  هــذه  بنى 

ُ
ت أن  واألفــضــل 

ملناطق النظام، وللمناطق الخارجة عن سيطرته في 
آن. تحّدد مدة إقامة الالجئني العائدين في هذه املدينة 
 لهم، بعدها االنتقال 

ّ
بخمس سنوات أو عشر، يحق

وهناك شرطان  السورية،  األرض  في  مكاٍن  أي  إلــى 
من  أمنيًا  العائدين  مساءلة  عــدم  للعودة:  أساسيان 
أحد. أن يمنح أبناؤهم الذكور الذين بلغوا سن الخدمة 
 في دفع بدل نقدي، يذهب ريُعه إلى 

ّ
العسكرية الحق

ميزانية املدينة املحدثة، ويجب االعتراف بهذا اإلبدال، 
ْبَدل ألداء خدمة العلم الحقًا.. وال يجوز 

ُ
فال ُيطلب امل

أو أي مقيٍم في املدينة، أن يمتلك  ألي مهاجٍر عائد، 
الحق بحمل السالح، أو تشكيل األحزاب السياسية، 
 إذ إنـــنـــا، هـــنـــا، نـــكـــون أمـــــام تــجــربــة تــقــنــيــة مــؤقــتــة، 

والناس يحتاجون األمان حاجتهم الخبز واملاء.   

إنشاء البنى التحتية للمدينة )ماء وكهرباء وإنترنت 
تأتي من  أمـــواال،  ومجارير صــرف صحي( يحتاج 
مصادر متعّددة، كاألمم املتحدة، وبعض الدول التي 
يمكن أن تتبّرع للمشروع، ورجال األعمال السوريني، 
أو غــيــر الــســوريــني، تــبــّرعــًا صــرفــًا، أي مــن دون أن 
الالجئون  كــان  وإذا  مقابل.  أي  املدفوع  للمال   يكون 
لبنان،  )األردن،  الجوار  دول  في  يعيشون  العائدون 
تركيا، مصر(، يعفون من دفع أي شيء، باستثناء 
ــبــدل الــنــقــدي لــلــشــبــان، أمـــا إذا كــانــوا عــائــديــن من  ال
أوروبا أو دول الخليج، فال بأس أن ُيفرض على كل 

، يعود إلى صندوق املدينة. 
ٌ
فرٍد منهم مبلغ

فهذا  املــدنــيــة،  بالحقوق  يتعلق  آخــر  مــوضــوع  هناك 
ل لّب الكارثة التي حلت باملواطن 

ّ
املوضوع أصبح يمث

ــــســــوري، فــقــد خــســر قــســم كــبــيــر مـــن الــســوريــني  ال
ــحـــالت تــجــاريــة،  مــمــتــلــكــاتــهــم، مـــن دور ســـكـــن، ومـ
هــذه  بــبــقــاء  أو  بـــاملـــصـــادرة،  أو  بــالــقــصــف،  وأراٍض، 
ها على دخولها 

ُ
مالك العقارات في منطقٍة ال يجرؤ 

بعد هجرته )أو تهجيره( منها.. وهذه عملية بالغة 
 
ً
الــتــعــقــيــد، ولــكــن إيــجــاد حــلــوٍل لــهــا ســيــكــون مقدمة
الدولية  ألي حل سياسيٍّ يمكن أن تقدمه الشرعية 
للقضية الــســوريــة فــي قــابــل الــســنــني، فـــإن لــم يكن 
هناك إمكانية، في الوقت الحاضر، لدفع تعويضاٍت 
ألصحاب البيوت املهّدمة، فال بد من إصدار صكوٍك 
تتضّمن اعترافًا بأن هذه امللكية تعود لهذا املواطن، 
الذين  وأمــا  املناسب.  الوقت  في  ويجري تحصيلها 
فالعدل  أي غير مهّدمة،  قائمة،  تــزال ممتلكاتهم  ما 
)عــن  تــأجــيــرهــا  أو  ببيعها  لــهــم  يسمح  أن  يقتضي 
ُبـــعـــد(، أي بــالــوكــالــة. وبــاخــتــصــار شــديــد، ال يجوز 
األخــرى،  املناطق  تحكم  التي  للسلطات  وال  للنظام، 
اعتبار مال أي مواطن سوري )مهما تكن قوميته أو 

دينه أو مذهبه( غنيمة.

الالجئون السوريون... أفكار للمناقشة

وأخيرًا

الحقوق المدنية موضوع 
أصبح يمثّل لّب الكارثة التي 

حلت بالمواطن السوري
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