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غـزة  

غالبًا ما تتعرض االعتصامات المنادية بإحقاق العدالة، لقمع من قوات األمن  )محمود الحج/األناضول(

صدر، أمس، أكثر من تقرير دولي يتحّدث عن 
العديد  على  كــورونــا  لفيروس  الكارثية  اآلثـــار 
العالم، خصوصًا زيــادة حدة  الــدول حــول  من 
الفقر، في وقت منحت منظمة الصحة العاملية 
الصيني  اللقاح  الستخدام  الطارئة  موافقتها 
ــه فـــي نــظــام  ــإدراجــ »ســـيـــنـــوفـــاك«، مـــا يــســمــح بــ
»كوفاكس« لتوزيعه في البلدان الفقيرة. وكان 
الفتًا عدم تسجيل بريطانيا أي وفاة بالفيروس 

للمرة األولى منذ يوليو/تموز املاضي.
وكـــشـــفـــت مــنــظــمــة الـــعـــمـــل الـــدولـــيـــة أن جــائــحــة 
كــورونــا أغــرقــت مائة مليون عامل إضــافــي في 

الفقر، بسبب التراجع الكبير في ساعات العمل 
تقرير منتدى  أظهر  فيما  فــرص جيدة.  وغياب 
إبراهيم لعام 2021 )صدر التقرير قبيل املؤتمر 
الــذي ينعقد هذا األسبوع ملؤسسة مو  السنوي 
إبراهيم التي ترّوج للحكم الرشيد في أفريقيا(، 
أن »اإلغالق االقتصادي العاملي دفع أفريقيا إلى 
الــركــود، للمرة األولـــى خــالل 30 عــامــًا، عــدا عن 
والفقر  البطالة  على  الخطيرة  تــداعــيــاتــه  جــانــب 

وعدم املساواة وانعدام األمن الغذائي«.
ولــلــمــرة األولـــى منذ 30 يــولــيــو/تــمــوز املــاضــي، 
ســجــلــت بــريــطــانــيــا أول يـــوم مـــن دون وفــيــات 

تـــواصـــل دول عـــدة تخفيف  بــيــنــمــا  بـــكـــورونـــا، 
أنه  علمًا  الوباء،  انتشار  ملنع  الصحية  قيودها 
يتفاقم في جنوب شرق آسيا من تايالند إلى 
فــيــيــتــنــام. وفـــي مــا يتعلق بــالــلــقــاحــات، ذكــرت 
عن   

ً
نقال لألنباء  الروسية  »إنترفاكس«  وكالة 

مركز تشوماكوف، قوله إن ثالث لقاح روسي 
للوقاية من كورونا، وهو لقاح »كوفيفاك« الذي 
طــــّوره املــركــز، حــقــق فاعلية تــجــاوزت 80 في 
أعلنت مجموعة  كما  أولية.  بيانات  وفق  املائة، 
الرئيسيني  املوردين  أحد  السويسرية،  »لونزا« 
ملــخــتــبــرات األدويـــــــة، أنــهــا ســتــفــتــح خـــط إنــتــاج 

جديدًا في هولندا لتصنيع لقاح »موديرنا«. إلى 
أّن نسخة  العاملية  الصحة  منظمة  أعلنت  ذلــك، 
فرعية واحدة فقط من املتحورة دلتا لفيروس 
الــهــنــد، ما  شفت للمرة األولـــى فــي 

ُ
كــورونــا اكت

تخفيض  تــم  بينما  للقلق،  مثيرة  تعتبر  زالــت 
خطورة النسختني الفرعيتني األخريني.

وتــــــــــجــــــــــاوزت أعــــــــــــــداد املــــــصــــــابــــــني بـــــكـــــورونـــــا 
نحو  منهم  شفي  الــعــالــم،  حــول   172.010.571
154.531.754، في وقت توفي نحو 3.577.665، 

بحسب تعداد موقع »ورلد ميترز«.
)رويترز، فرانس برس، أسوشييتد برس(

الحدث

ضغوط إلطالق مسار إعادة اإلعمار
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هشام جعيط... مفارقات المؤرخ
قطع المؤرخ والمفكر التونسي الراحل هشام جعيط مع التنميط في الكتابة 

التاريخية العربية، فتجاوز التقسيمات الزمنية المبّسطة. ]24ـ25[

شرعت اإلمارات وإسرائيل 
في نقل النفط اإلماراتي 

عبر أنبوب »إيالت 
عسقالن« إلى أوروبا. 
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حّمل األهالي 
أونروا والحكومة األردنية 

مسؤولية ما يحصل

وعود »أونروا« ال تطمئن أهالي الشيخ  جراح
القدس المحتلة ـ محمد محسن

ــة غــــوث  ــالــ ــوكــ لـــــم يـــحـــمـــل املـــــفـــــوض الـــــعـــــام لــ
»أونـــروا«،  الفلسطينيني  الالجئني  وتشغيل 
فيليب الزاريني، خالل زيارته أمس األربعاء 
ــقــــدســــي، ســـوى  إلـــــى حـــــّي الـــشـــيـــخ جــــــــّراح املــ
 قضية 

ّ
مــزيــد مــن الــوعــود بالسعي إلـــى حـــل

الــحــّي ومــصــيــر أهــلــه املــهــدديــن بــالــطــرد منه 
مـــن قــبــل ســلــطــات االحــــتــــالل ومــســتــوطــنــيــه، 
بعدما تحول الشيخ جــّراح، خالل األسابيع 
إلــى قضية أساسية وّحــدت جميع  املاضية، 
ــا. وفــــيــــمــــا لـــــم يــشــر  ــهــ ــولــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــني حــ
ــنـــي إلـــى طبيعة األســالــيــب والــجــهــود  الزاريـ
أهالي   

ّ
الــوكــالــة لضمان حــق الــتــي ستبذلها 

الحي، حّمل هؤالء وكالة »أونروا« املسؤولية 

. والتقى املسؤول 
ّ

املباشرة لضمان هذا الحق
فـــي »أونــــــــروا«، خــــالل زيـــارتـــه أمــــس، مــجــددًا 
بــأهــالــي الــحــّي، خصوصًا الــعــائــالت املــهــددة 
منازلها  مــن  الــقــســري  والــتــرحــيــل  بالتهجير 
لــصــالــح املــســتــوطــنــني. وعـــقـــب الــــزيــــارة، قــال 
الزاريني، إن الوكالة »تسعى لضمان حقوق 
أن  مــن دون  الــحــي،  فــي  الفلسطينية«  األســـر 
يشير إلى ما يمكن أن تقوم به في هذا الشأن. 

خالل لقاء 
مفوض 
»أونروا« أهالي 
الشيخ جّراح 
أمس )العربي 
الجديد(

إسحق هرتسوغ
أمل نتنياهو بالعفو

صالح النعامي

انتخب إسحق هرتسوغ رئيسًا إلسرائيل 
لوالية تمتد لسبع سنوات، خلفًا لرؤوفني 
ريــفــلــني، الـــذي تنتهي واليــتــه رســمــيــًا في 
9 يـــولـــيـــو/ تـــمـــوز املـــقـــبـــل. وهـــرتـــســـوغ هو 
ــال 87  ــ ــ ـــ11 فــــي إســــرائــــيــــل، ون ــ ــ الـــرئـــيـــس الـ
صــــوتــــًا فــــي الـــكـــنـــيـــســـت، فــــي مـــقـــابـــل 26 
وامتنع 7  بيرتس.  ملنافسته، مريم  صوتًا 
نواب عن التصويت. وعاب هرتسوغ على 
اإلنكليزية  اللغة  إجــادتــهــا  عــدم  منافسته 
ــدم تــمــتــعــهــا بــخــبــرة ســيــاســيــة. ويـــدل  ــ وعـ
الدعم  أن  الــذي حققه على  الساحق  الفوز 
الحزبية  االعتبارات  به تجاوز  الذي حظي 
واأليــديــولــوجــيــة. لــكــن انــتــخــابــه فــتــح الــبــاب 
ــوزراء املنتهية  ــ الـ احــتــمــال أن يــنــال رئــيــس 

واليته، بنيامني نتنياهو، عفوًا. 
ولــم تــقــدم أي مــن األحـــزاب مرشحًا عنها 
ملنصب الرئاسة، للمرة األولى منذ تأسيس 
دولـــــــة االحـــــتـــــال، بــيــنــمــا دعـــــم نــتــنــيــاهــو 
هرتسوغ، بحسب تقارير إعامية عبرية، 
أن يحظى بعفو منه عن جرائم  أمــل  على 
األولــى  إدانــتــه فيها.  تتم  أن  فساد يحتمل 
مرتبطة بتلقيه وزوجته سارة رشًى على 
صـــورة هــدايــا مــن رجـــال أعــمــال، والثانية 
إعامية  تغطية  على  الحصول  بمحاولته 
مزايا  منحه  والثالثة  إسرائيل،  في  أفضل 
دوالر  مليون   500 نحو  بقيمة  تنظيمية 
لشركة »بيزك« لاتصاالت. وهنأ نتنياهو 
ــمـــر صــحــافــي  هـــرتـــســـوغ فـــــــورًا فــــي مـــؤتـ
في  أن يسهم  يتمنى  أنــه  مــذكــرًا  مشترك، 
خدمة »الدولة« تمامًا كما فعل والده، حاييم 

هرتسوغ.
وسبق لهرتسوغ )61 عامًا( أن ترأس حزب 
»العمل«، وخسر االنتخابات أمام نتنياهو 
الكنيست  فــي  عــضــوًا  وكــــان  عـــام 2013؛ 
عــدة  وشـــغـــل  و2018،   2003 عـــامـــي  بـــني 

مناصب وزارية بني عامي 2005 و2013. 
وعمل مستشارًا لرئيسي حزبي »العمل« 
السابقني شمعون بيريس وإسحق رابني، 
بــاراك  إيهود  لحكومة  كــان سكرتيرًا  كما 
كونه  مــن  الــرغــم  وعــلــى   .)2001 ـ   1999(
رئــيــســًا ســابــقــًا لــحــزب »الـــعـــمـــل«، ومــؤيــدًا 
لحل الدولتني، ويتبنى مواقف تتعارض مع 
مواقف حكومة اليمني الحالية، لكنه توقف 
الــصــراع، ال سيما  التطرق ملواقفه من  عن 
بــعــد انــتــخــابــه رئــيــســًا لــلــوكــالــة الــيــهــوديــة، 
على اعتبار أن املنصب يفرض عليه عدم 
التطرق ملواقف سياسية ذات طابع خافي. 
العسكرية  خــال خدمته  هرتسوغ  وعمل 
اإللكتروني  التجسس  وحــدة  فــي  ضابطًا 

املعروفة بـ »8200«.
وعـــنـــدمـــا كــــان نــائــبــًا فـــي الــكــنــيــســت بــرز 
هــرتــســوغ بــشــكــل خـــاص فـــي دفـــاعـــه عن 

املتعامل  الجنوبي«  لبنان  عناصر »جيش 
مــــع إســــرائــــيــــل، ونــــجــــح فــــي ســـــّن قـــانـــون 
لتحصني حقوقهم، بعد فرارهم في مايو/ 
لبنان  تــحــريــر جــنــوب  عــقــب  ــار 2000،  أيــ
هو  وهرتسوغ  اإلسرائيلي.  االحتال  من 
رئاسة  تولى  الــذي  نجل حاييم هرتسوغ، 
إســرائــيــل عــام 1983، وكــان قــائــدًا لشعبة 
االســـتـــخـــبـــارات الــعــســكــريــة »أمــــــــان«. أمــا 
فمستوطنة  عامًا(   67( بيرتس  منافسته 
زئــيــف«،  »غــفــعــات  مستوطنة  فــي  تسكن 
ــديـــرة مــــدرســــة، واشـــتـــهـــرت في  ــانـــت مـ وكـ
أعقاب منحها »جائزة إسرائيل« قبل ثاث 
»الدولة«  رئيس  أن منصب  يذكر  سنوات. 
في إسرائيل منصب فخري وال يتمتع في 
الغالب بصاحيات ذات تأثير كبير، على 
اعتبار أن نظام الحكم اإلسرائيلي هو نظام 
برملاني يمنح الحكومة جميع الصاحيات.

بورتريه ■ تقرير 

وأضاف أنه »من الصعب شرح معاناة األسر 
الفلسطينية في الحّي«، مؤكدًا أن هذه األسر 
أن  على  ومشددًا  ومعاناة«،  تهديدًا  »تعيش 
»إخـــــالء الـــنـــاس مـــن مــنــازلــهــم يــتــعــارض مع 

القانون الدولي اإلنساني«.
ــد تـــقـــدمـــوا  ــ ــي الـــشـــيـــخ جـــــــــّراح قـ ــ ــالـ ــ وكــــــــان أهـ
ــــالل لـــقـــائـــه قـــبـــل أســـبـــوع،  ــى الزاريـــــنـــــي، خـ ــ إلـ
تتحمل  أن  أبـــرزهـــا  املــطــالــب،  مــن  بمجموعة 
التهديد  عن  القانونية  مسؤوليتها  الوكالة 
ــائــــالت، عــلــى  بــالــتــهــجــيــر الــــــذي تــعــيــشــه الــــعــ
اعتبار أن »أونــروا« كانت طرفًا في االتفاقية 
املوقعة مع وزارة اإلنشاء والتعمير األردنية، 
ــقـــرن املـــاضـــي، والــتــي  مــطــلــع خــمــســيــنــيــات الـ
بموجبها أقيمت منازل تلك العائالت، مقابل 
الــتــي تقدمها  الــتــأمــني  تخليها عــن بــطــاقــات 
الشيخ  أهالي  لكن  األممية لالجئني.  الوكالة 
جـــّراح لــم يــبــدوا أمــس متفائلني بعد لقائهم 
 قريب 

ّ
الزاريــنــي، خصوصًا لجهة إيجاد حل

لــقــضــيــتــهــم، بــالــنــظــر إلـــى مـــا تــقــوم بـــه قـــوات 
االحتالل من تغيير للوضع القائم في الحّي، 

وفرض عزل وحصار عليه.
ــاب، وهـــو أحــد  ــ هـــذا الـــوضـــع أكــــده صــالــح ذيـ
»الــعــربــي  أهـــالـــي الـــحـــي، فـــي حــديــثــه أمــــس لـــ
الجديد«. وقال ذياب، إن أهالي الشيخ جّراح 
»ســمــعــوا وعـــودًا مــن املــفــوض الــعــام للوكالة 
ببذل جهود على جميع املستويات للحفاظ 
عــلــى بــقــائــهــم فـــي مــنــازلــهــم«، وهـــو مـــا رّدده 
أيضًا رئيس لجنة حّي الشيخ جّراح، يعقوب 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«.  ــة، فــــي تـــصـــريـــح لــــ ــرفــ عــ
ــة أن أهــــالــــي الــــحــــي تـــقـــدمـــوا  ــرفــ وأوضــــــــح عــ
ــو أن تــتــحــمــل  ــ ــي، وهـ ــ ــاسـ ــ بــطــلــب واحــــــد وأسـ
مسؤوليتهما  ــيـــة  األردنـ والــحــكــومــة  أونـــــروا 
حيال ما يتعرضون له. وأضــاف أن »أونــروا 
املتحدة،  لألمم  التنفيذية  الــذراع  باعتبارها 
مسؤولة مباشرة عما آلت إليه أوضــاع حّي 
الشيخ جــّراح وعائالته، وبالتالي فاملطلوب 
منها موقف حازم من االحتالل ومستوطنيه، 
ودون ذلــك فتقديم الوعود لن يــؤدي إلــى أي 
الذين  الحّي  ألهالي  وحقيقية  عملية  حلول 
من  زاد  صــعــبــة،  حياتية  أوضــاعــًا  يعيشون 
االحــتــالل من حصار،  يفرضه  ما  صعوبتها 

وما يقترفه من ممارسات وحشية«.
وكـــانـــت »مــحــكــمــة الـــعـــدل الــعــلــيــا« لــالحــتــالل 
مناقشة  أسابيع،  ثالثة  من  أكثر  قبل  أّجلت، 
الشيخ  إخــالء عائالت فلسطينية في  قضية 

ــراح لــصــالــح املــســتــوطــنــني، عــلــى أن تعقد  جــ
خالل 30 يومًا. ويرفض أهالي الحي مقترحًا 
القدس  العليا في  االحــتــالل  من قبل محكمة 
يــقــضــي بـــإبـــرام اتـــفـــاق تــســويــة بــيــنــهــم وبــني 
يعترف  مــنــازلــهــم،  ملكية  حــول  املستوطنني 
ــلـــك الــــبــــيــــوت بــمــلــكــيــة  بـــمـــوجـــبـــه أصــــحــــاب تـ
بيوتهم،  عليها  املقامة  لــألرض  املستوطنني 
مـــقـــابـــل تـــأجـــيـــل اإلخـــــــــالء. ورفـــــــض األهــــالــــي 
ــه يــقــتــرح عليهم  ــذا الـــعـــرض، خــصــوصــًا أنـ هـ
تــســجــيــل بــيــوتــهــم مــؤقــتــًا بـــأســـمـــاء فــــرد من 
البيت  عــائــلــة، وبــعــد وفــاتــه تنقل ملكية  كــل 
عــدم ملكية  الــعــائــالت  للمستوطنني. وتــؤكــد 
ــــألرض الـــتـــي أقـــيـــمـــت عــلــيــهــا  املــســتــوطــنــني لــ
أبــدوا استعدادًا لدفع أموال  منازلهم، لكنهم 
إلــى صــنــدوق املحكمة، إلــى حــني أن تبت في 
قرارها بخصوص القضية. ورفضت محكمة 

ّدمت إليها.
ُ
االحتالل سلسلة استئنافات ق

وعلى الرغم من مــرور أكثر من 4 عقود على 
تناقش  لــم  االحــتــالل  محاكم  أن  إال  القضية، 
ملكية األرض، بل اكتفت بوثيقة تقّدمت بها 
وجود  عــدم  وثبت  االستيطانية،  الجمعيات 
العثماني، تدعي  لها في األرشيف  أي أصــل 
من خاللها تسجيل وملكية األرض في 1972. 
الجمعيات  لصالح  حكمها  املحاكم  وبـــّررت 

االستيطانية بحجة التقادم.
ويربو عدد أفــراد العائالت املهددة باإلخالء 
فـــي الــشــيــخ جـــــراح عــلــى 500 نــســمــة، وســط 
مــحــاوالت إلســكــان مستوطنني مــكــانــهــم، ما 
أّجج نضااًل فلسطينيًا يوميًا للدفاع عن حق 
الــوجــود والــبــقــاء فــي الــحــي. ويــصــّر األهــالــي 
على مواصلة مواجهة الهجمة االستيطانية 
مع  االحتالل  يتعامل  فيما  الشرسة ضدهم، 

وجود املقدسيني كأمر مؤقت.
الحي  أهــالــي  وجــرت فعاليات تضامنية مــع 
ــى أن  ــ ــيــــر عـــلـــى غــــــزة، إلـ ــدوان األخــ ــ ــعـ ــ قــبــيــل الـ
ــوات االحــــتــــالل الـــحـــي وحـــاصـــرتـــه  ــ أغـــلـــقـــت قــ
بمكعبات إسمنتية، قبل أكثر من أسبوعني، 
أبــو خديجة  وذلــك بعد تنفيذ الشاب شاهر 
7 عناصر  استهدفت وأصابت  عملية دهس 
لــشــرطــة االحـــتـــالل الــتــي كــانــت تــقــيــم حــاجــزًا 
إلــى استشهاده.  الــحــي، مــا أدى  على مــدخــل 
ومــنــذ ذلــك الــحــني، ال تسمح قـــوات االحــتــالل 
الحي، وتضّيق على  سوى لألهالي بدخول 
حــركــتــهــم، فــيــمــا تــمــنــح املــســتــوطــنــني حــريــة 

الدخول إليه.

وعد المفوض العام 
لـ»أونروا« فيليب الزاريني، 
أمس، أهالي حّي الشيخ 
جرّاح المقدسي بدعم 

قضيتهم، لكن إجراءات 
االحتالل المتصاعدة 

ضّدهم تقلل من 
تفاؤلهم

  شرق
      غرب

استشهاد فلسطيني 
في بيرزيت

اســـتـــشـــهـــد الـــــشـــــاب الــفــلــســطــيــنــي 
فـــادي وشــحــة )34 عــامــًا( مــن بلدة 
ــلــــه، وســـط  الــ ــمـــال رام  بـــيـــرزيـــت، شـ
الــضــفــة الــغــربــيــة، أمــــس األربــــعــــاء، 
مــــــتــــــأثــــــرًا بـــــإصـــــابـــــتـــــه بـــــرصـــــاص 
االحتالل قبل نحو أسبوعني خالل 
مـــواجـــهـــات عــنــد املـــدخـــل الــشــمــالــي 
لرام الله والبيرة، والذي كان يشهد 
ــًا عن  ــاعـ تـــظـــاهـــرات فــلــســطــيــنــيــة دفـ
حي الشيخ جــراح املقدسي ودعمًا 
من  فلسطيني  أصــيــب  كــمــا  لـــغـــزة. 
مــديــنــة طـــوبـــاس، أمــــس، فـــي رأســـه 
بــــرصــــاص قــــــوات االحــــتــــالل خـــالل 

مواجهات معها.
)العربي الجديد(

غرق أكبر سفينة في 
البحرية اإليرانية

أعـــــلـــــن الــــجــــيــــش اإليـــــــــرانـــــــــي، أمــــس 
األربـــعـــاء، نــشــوب حــريــق فــي سفينة 
اإلســنــاد »خـــــارك«، والــتــي تــعــد أكبر 
ـــــدى الـــبـــحـــريـــة  ــ ــة ل ــريـ ــكـ ســـفـــيـــنـــة عـــسـ
كــانــت عــلــى مقربة  اإليــرانــيــة، بينما 
مــن ميناء جــاســك املــطــل على خليج 
ــرانـــي،  ــان. وأوضـــــح الــجــيــش اإليـ ــمـ ُعـ
عــلــى مــنــصــة »تـــلـــيـــغـــرام«، أن جــهــود 
إطـــفـــاء الـــحـــريـــق كـــانـــت بـــال نــتــيــجــة، 
فيما تم إنقاذ جميع أفراد السفينة. 
التحقيقات  بـــدء  الــســلــطــات  وأكـــــدت 
ملــعــرفــة ســبــب نـــشـــوب الـــحـــريـــق، في 
واقعة هي األحــدث في خليج عمان، 
الــــذي شــهــد أخـــيـــرًا تـــبـــادل اتــهــامــات 
بني إيران وإسرائيل باملسؤولية عن 
هجمات استهدفت سفنا لكل منهما.
)العربي الجديد، رويترز(

انتهاء جولة التفاوض 
في فيينا

ــة املــــشــــتــــركــــة  ــ ــنـ ــ ــجـ ــ ــلـ ــ ــت الـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اجـ
لـــالتـــفـــاق الــــنــــووي اإليــــرانــــي، أمــس 
األربـــعـــاء، فــي فــيــيــنــا، حــيــث تجري 
ــــران وواشــنــطــن مــفــاوضــات غير  إيـ
ــفــــاق،  ــيــــاء االتــ مـــبـــاشـــرة إلعـــــــادة إحــ
ــك قــبــل عـــودة الــوفــود املــشــاركــة  وذلـ
إلـــــى عـــواصـــمـــهـــا لـــلـــتـــشـــاور. وأكــــد 
اإليرانيني، عباس  املفاوضني  كبير 
»لديها  الوفود  أن جميع  عراقجي، 
عزيمة وجدية كاملة للوصول إلى 
اإليراني  الرئيس  اتفاق«، فيما قال 
ــي )الــــــــصــــــــورة(، إن  ــ ــانــ ــ حـــســـن روحــ
الــقــضــايــا األســاســيــة تـــم حــلــهــا مع 
واشـــنـــطـــن، مــتــحــدثــًا عــــن »قــضــايــا 

فرعية متبقية«.
)العربي الجديد(

تغييرات في قيادة 
الجيش جنوبي العراق 

قــــــــــّرر رئـــــيـــــس الــــــــــــــــوزراء الــــعــــراقــــي 
ــي، تـــســـمـــيـــة  ــ ــمــ ــ ــاظــ ــ ــكــ ــ ــ ــى ال ــفــ ــطــ مــــصــ
قــائــد جــديــد لـــقـــوات الــجــيــش فـــي 3 
مــحــافــظــات جــنــوبــي الــبــالد. وقــالــت 
الــعــراقــيــة )واع(، إن  األنـــبـــاء  وكــالــة 
الكاظمي وافق على تكليف الفريق 
ــادة عـــمـــلـــيـــات  ــ ــيــ ــ ــة، قــ ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــد حـ ــعــ ســ
الــعــراقــي، وذلــك  »ســـومـــر« للجيش 
ــلـــواء عــمــاد الــســيــالوي.  بــــداًل عـــن الـ
وتضم عمليات )سومر( محافظات 
ذي قــــار ومــيــســان واملـــثـــنـــى، كــبــرى 

محافظات جنوبي العراق.
)العربي الجديد(

أردوغان يلّوح بتدخل 
عسكري في مخيم 

مخمور

لــــّوح الــرئــيــس الــتــركــي رجــــب طيب 
أردوغــــان )الـــصـــورة(، أول مــن أمس 
الـــثـــالثـــاء، بــإمــكــانــيــة تـــدخـــل بـــالده 
ــقــــة مـــخـــمـــور  ــنــــطــ عــــســــكــــريــــًا فـــــــي مــ
العراق، استكمااًل لعمليات  شمالي 
ــيــــرًا.  ــرت أخــ ــ عـــســـكـــريـــة مـــشـــابـــهـــة جــ
التركي،  للتلفزيون  أردوغـــان،  وقــال 
إن بـــالده ســتــواصــل مــالحــقــة حــزب 
ــانـــي فــــي شــمــال  ــتـ ــال الـــكـــردسـ ــمـ ــعـ الـ
مخمور  مخيم  أن  مضيفًا  الـــعـــراق، 
)يــبــعــد 50 كــيــلــومــتــرًا مـــن املــوصــل( 
ــالــــي، واصـــفـــًا  ــتــ ســـيـــكـــون الــــهــــدف الــ

املخيم بأنه »منبع املسلحني«.
)العربي الجديد(

Thursday 3 June 2021 Thursday 3 June 2021
الخميس 3 يونيو/ حزيران 2021 م  22  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2467  السنة السابعة الخميس 3 يونيو/ حزيران 2021 م  22  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2467  السنة السابعة

أي مصالحة 
في ليبيا؟

للحديث تتمة...

ضغوط إلطالق 
إعادة اإلعمار

االحتالل يواصل مساعيه 
لتبادل أسرى

تتواصل الضغوط على االحتالل اإلسرائيلي من أجل إطالق مسار إعادة إعمار قطاع غزة، بينما ال تزال السلطات 
اإلسرائيلية تصر على ربط المسألة بصفقة تبادل أسرى، وقد كشفت وسائل إعالم إسرائيلية أمس أن تل أبيب عرضت 

على األمم المتحدة خطة لهدنة طويلة في غزة تتضمن إطالق أسرى إسرائيليين

غزة ـ ضياء خليل
القدس المحتلة ـ العربي الجديد

ــل فــيــه  ــ ــواصــ ــ ــت الـــــــــذي يــ ــ ــوقــ ــ ــي الــ ــ فــ
االحـــــــــتـــــــــالل اإلســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــي ربـــــط 
مــوضــوع إعـــادة إعــمــار قطاع غــزة، 
ــــرى، وهـــــو مــا  ــــألسـ بــمــلــف صــفــقــة تــــبــــادل لـ
تــرفــضــه حــركــة »حــــمــــاس«، يـــــزداد الــضــغــط 

عـــلـــى ســـلـــطـــات االحــــتــــالل فــــي مـــلـــف إعـــــادة 
ــار، وال ســيــمــا مــــن داخــــــل األوســــــاط  ــ ــمـ ــ اإلعـ
األميركية. يأتي ذلك بينما تتحدث وسائل 
اإلعــالم العبرية عن أن فــرص صفقة تبادل 
األســـرى زادت، وأن إســرائــيــل عــرضــت على 
ــم املـــتـــحـــدة خــطــة لــهــدنــة طــويــلــة بــغــزة  ــ األمـ
يتخللها تــبــادل لــألســرى، فــي حــني ال يــزال 
مزيد من الشهداء يسقطون ضحايا نتيجة 

مــخــلــفــات الــــعــــدوان عــلــى الـــقـــطـــاع. وأعــلــنــت 
وزارة الداخلية في غزة أمس عن استشهاد 
فلسطينينْي، أمس األربعاء، في انفجار وقع 
داخل أحد مواقع املقاومة وسط قطاع غزة، 
أثـــنـــاء تــفــكــيــك جــســم مــشــبــوه مـــن مــخــلــفــات 
االحتالل اإلسرائيلي. وفي وقت الحق، نعت 
لحركة  العسكرية  الــذراع  القسام«،  »كتائب 
جنينة  فضل  أســامــة  عضَويها  »حــمــاس«، 
وأحمد زكي أبو حصيرة اللذين استشهدا 
أثــنــاء تفكيك إحـــدى الــذخــائــر مــن مخلفات 
ــتــــالل خــــالل مــعــركــة »ســـيـــف الـــقـــدس«.  االحــ
في غزة  املختصة  األمنية  األجــهــزة  وتعمل 
منذ انتهاء العدوان اإلسرائيلي على تفكيك 
الــــصــــواريــــخ الـــتـــي أطــلــقــهــا االحــــتــــالل ولـــم 

تنفجر.
فــــــي هــــــــذه األثــــــــنــــــــاء، ذكــــــــــرت »هــــيــــئــــة الـــبـــث 
اإلســرائــيــلــيــة«، أن إســـرائـــيـــل عـــرضـــت، أمــس 
ــــاص لـــألمـــم  ــــخـ ــبــــعــــوث الـ األربـــــــعـــــــاء، عـــلـــى املــ
املتحدة إلى الشرق األوســط تور وينسالند، 
ــاء  ــزة. وجـ ــ ــدى فـــي غـ ــ خــطــة لــهــدنــة طــويــلــة املـ
ذلــك خــالل لــقــاء بــني وزيـــر األمـــن اإلسرائيلي 
بــيــنــي غــانــتــس وويــنــســالنــد، بــحــســب هيئة 
ــتـــي لــــم تـــحـــدد مــكــان  ــيـــة، الـ ــلـ ــيـ ــبـــث اإلســـرائـ الـ
قدم  »غانتس  إن  الهيئة  وقالت  اجتماعهما. 
ــتـــي صـــاغـــهـــا فــي  ــــى ويـــنـــســـالنـــد الـــخـــطـــة الـ إلـ
مؤسسة الــدفــاع، إلحـــالل ســالم طــويــل األمــد 
ــادة األوالد إلــى الــوطــن«،  مــع قــطــاع غــزة وإعــ
في إشــارة إلــى 4 إسرائيليني تقول تل أبيب 
إن »حــمــاس« تحتجزهم فــي غــزة منذ حرب 
طلب  غــانــتــس  أن  الــهــيــئــة  ــافــــت  وأضــ  .2014
مساعدة وينسالند في هذه الجهود. ولم يتم 

الكشف عن تفاصيل الخطة اإلسرائيلية.
وعلى صعيد تبادل األســرى، قالت صحيفة 
عن   

ً
نقال اإلسرائيلية،  أحرونوت«  »يديعوت 

 »فـــرص 
ّ
مـــســـؤول إســرائــيــلــي كــبــيــر، قــولــه إن

ــبــــادل أســـــــرى بــني  ــتــ ــــاق لــ ــفـ ــ الــــتــــوصــــل إلــــــى اتـ
أن  متوقعًا  زادت«،  حماس  وحركة  إسرائيل 
تطالب األخــيــرة بــإطــالق ســـراح 1111 أسيرًا 
استنادا إلى تلميح صدر أخيرًا عن رئيسها 
فــي غــزة يحيى الــســنــوار. وأضـــاف املــســؤول، 
الــذي اشترط عدم الكشف عن اسمه: »فرص 
التوصل إلى صفقة تبادل أسرى مع حماس 
مــن  ــًا  عـــرضـ اآلن  تــنــتــظــر  ــيــــل  وإســــرائــ زادت، 

وقــال  الصفقة«.  هــذه  ملثل  وســطــاء مصريني 
مهتمون  »املصريني  إن  للصحيفة  املــســؤول 
بــدون حل لقضية  أنه  باملوضوع، ويفهمون 
األســــرى واملــفــقــوديــن، لــن يــكــون هــنــاك إعـــادة 
إعــــمــــار«. وأضـــــــاف: »املـــصـــريـــون مــصــمــمــون 
ــاك تــوقــع  ــنــ ــل إلـــــى صـــفـــقـــة، وهــ ــتـــوصـ عـــلـــى الـ
في  الــطــاولــة  على  عــرضــًا  بأنهم سيطرحون 
إلـــى أن  ــارت الصحيفة  ــ األيــــام املــقــبــلــة«. وأشـ
غانتس »سيناقش هذه القضايا مع نظرائه 
األميركيني خالل زيارته السريعة لواشنطن 
اليوم الخميس، ومن املتوقع أن يوضح مرة 
أخــرى إصـــرار إســرائــيــل على هــذه القضية«. 

ــالــــت: »مــــن املـــقـــرر أن يــتــوجــه وفــــد أمــنــي  وقــ
إسرائيلي إلى القاهرة قريبًا ملناقشة األمر«.

فــي األثــنــاء، يــتــواصــل الضغط مــن أجــل حث 
ــادة  إســـرائـــيـــل عــلــى وقــــف عــرقــلــتــهــا ملــلــف إعــ
ــه 17 عــضــوًا  ــ ــاق، وجــ ــيــ ــســ ــي الــ ــ ــار. وفــ ــ ــمــ ــ اإلعــ
ديــمــقــراطــيــًا فــي مجلس الــشــيــوخ األمــيــركــي، 
أنتوني بلينكن،  الخارجية  إلى وزير  رسالة 
للسماح  إســرائــيــل  على  الضغط  على  لحثه 
ــة إلعــــــــــادة اإلعــــمــــار  ــ ــــالزمــ بـــــدخـــــول املــــــــــواد الــ
واملساعدات اإلنسانية إلى قطاع غزة. وأشار 
ــيـــركـــي إلــــى أن هــذا  مـــوقـــع »أكـــســـيـــوس« األمـ
الجهد يقوده كريس فان هولن الديمقراطي 

 سبب هذه 
ّ
عن والية ماريالند، مشيرًا إلى أن

الرسالة يعود إلى أن إسرائيل تهدد بتعطيل 
جهود الواليات املتحدة ومصر وقطر ودول 

أخرى بإعادة بناء غزة.
إدارة  أن  الـــشـــيـــوخ  مــجــلــس  أعــــضــــاء  ــتـــب  وكـ
بايدن يجب أن تصر على إعادة فتح املعابر 
»حتى يتمكن العاملون في املجال اإلنساني 
مــن الــدخــول وإحــضــار الــوقــود ومـــواد البناء 
ملــعــالــجــة املــشــاكــل واالحـــتـــيـــاجـــات املــتــزايــدة 
لــلــســكــان املـــدنـــيـــني«. وشــــدد أعـــضـــاء مجلس 
الــشــيــوخ عــلــى أنـــه »مـــن أجـــل أن يــتــم تثبيت 
وقف إطالق النار بشكل دائم، وتجنب تجدد 

دائرة العنف، فمن األهمية بمكان أن نحسن 
الــــظــــروف الــقــاســيــة فـــي غــــــزة«. مـــن جــهــتــهــا، 
ــزال فــصــائــل املــقــاومــة تــرفــض املــســاومــة  ال تــ
اإلســرائــيــلــيــة بــشــأن إعـــادة إعــمــار غـــزة. وأكــد 
الجهاد  في حركة  السياسية  الــدائــرة  رئيس 
لقناة  في حديث  الهندي،  اإلســالمــي، محمد 
»الجزيرة«، أمس، أنه »على وقع النصر الذي 
حققته املقاومة في غزة، فإن املعادالت تتغير 
ســواء داخــل فلسطني أو في اإلقليم أو حتى 
فــي الــعــالــم«، مــشــيــرًا إلـــى أن »هــنــاك محاولة 
لسرقة هذا النصر عبر مسألة إعادة اإلعمار«. 
وأوضح: »تعمل الواليات املتحدة وإسرائيل 
الــتــفــاوض، والبعض  إحــيــاء مسار  اآلن على 
نــفــوذًا فــي قطاع  أنــه يمكن أن يحقق  يتوهم 

غزة من خالل معركة إعادة اإلعمار«.
بدوره، بحث وزير األشغال العامة واإلسكان 
في الحكومة الفلسطينية، محمد زيــارة، مع 
مسؤولني دوليني، أمس، خطط الحكومة في 
ــادة اإلعـــمـــار، بحسب وكــالــة األنــبــاء  مــلــف إعــ
الفلسطينية »وفــا«. واجتمع زيــارة في غزة، 
مع وفد من برنامج األمــم املتحدة اإلنمائي، 
ــن مـــجـــمـــوعـــة قـــطـــاع اإلســـكـــان  ووفــــــد آخـــــر مــ
واملـــأوى، إضافة إلــى وفــد من اللجنة الدولة 

للصليب األحمر.
فــي غضون ذلــك، غــادر مدير عمليات وكالة 
ــــوث وتـــشـــغـــيـــل الـــالجـــئـــني الــفــلــســطــيــنــيــني  غــ
»أونــــــروا« فــي قــطــاع غــــزة، مــاتــيــاس شمالي 
ونائبه ديفيد ديبول، أمس األربعاء القطاع، 
عــلــى وقـــع تــصــاعــد االحــتــجــاجــات الشعبية 
لـــتـــصـــريـــحـــات األول  ــة  ــرافــــضــ الــ والـــرســـمـــيـــة 
الــعــدوان اإلسرائيلي  الثاني خــالل  ومــواقــف 
على القطاع. ولم ُيعرف ما إن كانت مغادرة 
املسؤولني األمميني نهائية أم مؤقتة. وكانت 
واسعة  ورسمية  شعبية  احتجاجات  بــرزت 
ضد تصريحات املسؤولني ومواقفهما التي 
اإلسرائيلي  للعدوان  تأييد  أنها  فهمت على 

وتبرير لجرائم االحتالل ضد املدنيني.
 املـــديـــر الـــعـــام للجنة 

ّ
مـــن جــهــة أخــــــرى، حــــث

مارديني،  روبــرت  األحمر،  للصليب  الدولية 
إسرائيل والفلسطينيني، أمس األربعاء، على 
الــتــوصــل إلـــى حـــل ســيــاســي لــلــحــيــلــولــة دون 
تكرار العنف الذي وقع الشهر املاضي، مؤكدًا 
أن وقوع ضحايا مدنيني فلسطينيني خالل 
الــعــدوان اإلسرائيلي األخير على قطاع غزة 
»أمــر غير مقبول«. وخــالل أول زيــارة له إلى 
غزة منذ أربعة أعوام، تفقد مارديني املناطق 
على  وردًا  اإلسرائيلي.  القصف  دمرها  التي 
ــان ســيــنــاقــش احـــتـــمـــاالت  ــ ــا إذا كـ ــّمـ ــؤال عـ ــ ســ
وجــوده  أثناء  السجناء  لتبادل  جديد  اتفاق 
في املنطقة، قال مارديني إن اللجنة الدولية 
للصليب األحمر مستعدة ملساعدة األطراف. 
ــرارًا كوسيط  مـ وأضــــاف: »عــرضــنــا خدماتنا 
محايد، لذا سنجدد هذا العرض مرة أخرى«.

أسامة علي

ترك قادة السلطة الجديدة الليبية 
كل استحقاقات املرحلة واملهمات 

املوكلة إليهم وقفزوا إلى استحقاق 
املصالحة الوطنية، من دون النظر إلى 

املعطيات والشروط الواجب توفرها 
إلنجاحها وإقناع الفاعلني وكل 

األطراف بها. وعلى الرغم من الزخم 
اإلعامي الذي رافق إعان املجلس 
الرئاسي إطاق امللتقى التأسيسي 

للمفوضية العليا للمصالحة 
الوطنية، يوم اإلثنني املاضي، غير 

 استجابة وال اهتمامًا من 
َ

أنه لم يلق
جانب املواطن وال الشرائح والنخب 

الفاعلة. مع العلم أن »الرئاسي« أعلن 
أن الهدف من إطاق امللتقى هو 

إشراك الليبيني »في وضع تصورات 
ومفاهيم ومقترحات تساعده في 

هيكلة املفوضية، واتخاذ القرار 
املناسب بشأن قيادتها«.

لم تحظ ردود فعل النخب والشارع 
باهتمام على الرغم من أن »التجاهل« 

وهو رد فعل بحد ذاته، قد يكون 
مضمونه الرفض. لكن ملاذا هذا 

السلوك؟
عمومًا، قد يثير واقع الباد أسئلة 
عدة في محاولة لإلجابة على هذا 

السؤال، وملخصها »كيف يمكن أن 
تنعقد مصالحة ومقاتلو الطرفني في 

خطوط التماس ال تفصلهما سوى 
بضعة كيلومترات، ويمكن لرصاصة 

واحدة أن تلغي تلك املسافة في ملح 
البصر؟«، و»كيف يمكن أن تنعقد 
مصالحة وأهالي ترهونة ال يزالون 

يبحثون عن رفات أبنائهم في حفر 
املوت؟«، و»كيف يمكن أن تنعقد 

مصالحة وعشرات السجون السرية 
ال تزال قائمة وعلى جدرانها قصص 
من غّيبهم املوت داخلها؟«. وماذا عن 
شوارع الزيت وقنفودة والهواري في 

بنغازي، وقائمة األسئلة طويلة بطول 
السنوات العشر املاضية.

استبق اللواء املتقاعد خليفة حفتر 
دعوة املجلس الرئاسي لليبيني 

للمشاركة في رسم هيكل مفوضية 
املصالحة، بيومني فقط، ليقول »آن 

األوان للتصالح والتسامح لنبني 
معًا ليبيا الجديدة، ليبيا الخير 

والسام وليبيا األمن والسام« 
وهو يستعرض آلة املوت والدمار، 
ولسان حاله: »أنا من يحدد موعد 
املصافحة واملسامحة ومن يحدد 

موعد القتل والحرب«، وربما رسالته 
»الرئاسي« والليبيني أن ال  املسبقة لــ
تصالح وال تصافح إال »تحت رايتي 

وبأمري«.
ومن مفارقات دعوة املجلس الرئاسي 

لشرائح الليبيني إلى املشاركة 
في بناء هيكل وقانون مفوضية 

املصالحة، أنه قرر عقد لقاءات 
لشريحة رجال الدين بإشراف هيئة 

األوقاف التي تديرها وتسيطر عليها 
رموز التيار املدخلي السلفي، الذين 
شّرعوا آلة القتل ووصفوا خصوم 

حفتر بأنهم »خوارج«.

أعربت وزارة الخارجية الروسية، أمس األربعاء، عن استعدادها الستضافة 
اجتماع بين فصائل فلسطينية يضم حركتي »فتح« و»حماس« في أي 
الخارجية  ــر  وزي نائب  ــال  وق ــت.  وق
في  )الصورة(،  بوغدانوف  ميخائيل 
كان  »إذا  ــس:  أم صحافي  مؤتمر 
التباحث  في  رغبة  )الفصائل(  لديها 
أو من دونه  بحضورنا  مع بعضها 
مستعدون  فإننا  مــوســكــو،  فــي 
الستضافة لقاء بينها في أي وقت«، 
»خططًا  بــالده  لــدى  أن  إلــى  مشيرًا 
فلسطينية- لقاءات  لعقد  دائمة 
إسرائيلية، وفلسطينية فلسطينية«.

روسيا تعرض استضافة الفصائل 

حث مارديني )وسط( 
على وقف دائرة العنف 

)مصطفى حسونة/
األناضول(

غزة 
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B B

  شرق
      غرب
المناورات األميركية 

في المغرب ال تشمل 
الصحراء

ــات املـــتـــحـــدة، أول من  ــواليــ الــ نــفــت 
أمس الثالثاء، أن يكون أي جزء من 
األفريقي 2021«  مــنــاورات »األســـد 
تشرف  الــتــي  املــشــتــركــة  العسكرية 
املغرب  بمشاركة  وتنظمها  عليها 
ــران  ــزيــ ــيــــو/حــ ــونــ فـــــي مـــنـــتـــصـــف يــ
الحاي، سيجري، كما أعلن رئيس 
ــديــــن  ــد الــ ــعــ الــــــــــــــوزراء املــــغــــربــــي ســ
الــعــثــمــانــي، فــي منطقة الــصــحــراء. 
ــيــــة فــي  ــيــــركــ ــــت الــــقــــيــــادة األمــ ــالـ ــ وقـ
أفــريــقــيــا )أفـــريـــكـــوم( فـــي بـــيـــان، إن 

املناورات لن تشمل الصحراء.
)فرانس برس(

زعيم البوليساريو يعود 
إلى الجزائر 

البوليساريو،  جبهة  زعــيــم  وصــل 
إبـــراهـــيـــم غـــالـــي، إلــــى الـــجـــزائـــر في 
ــبــــاح أمـــس  ــرة مــــن صــ ــكـ ــبـ ــة مـ ــاعــ ســ
أثــار سفره لتلقي  األربــعــاء بعدما 
الــعــالج فــي إسبانيا قبل أكــثــر من 
شهر خالفًا دبلوماسيًا بني مدريد 
ــتـــحـــدث بــاســم  والـــــربـــــاط. وقــــــال املـ
الجبهة في إسبانيا، جليل محمد، 
إن غـــالـــي ســـافـــر إلــــى الـــجـــزائـــر من 
إسبانيا  بشمال  بامبلونا  مدينة 

على منت طائرة خاصة.
)رويترز(

أزمة تمويل تهدد 
المحكمة الدولية 

الخاصة بلبنان
الخاصة  الــدولــيــة  املحكمة  أعلنت 
ــاء،  ــعـ بــلــبــنــان فـــي بــيــان أمـــس األربـ
ــا لــــن تــتــمــكــن مــــن الـــعـــمـــل بــعــد  ــهـ أنـ
ــن دون  ــ ــبــــل، مـ ــقــ يــــولــــيــــو/تــــمــــوز املــ
مــا تواجهه  فـــوري بسبب  تــمــويــل 
من أزمة مالية غير مسبوقة، داعية 
املــجــتــمــع الـــدولـــي إلــــى االســتــمــرار 
فــــي دعـــمـــهـــا ملـــواصـــلـــة مــهــمــاتــهــا. 
املــحــكــمــة إن تــوقــف العمل  وقـــالـــت 
غير  مهمة  »قــضــايــا  تـــرك  سيعني 
مكتملة مما سيعود بالضرر على 
ــا«. وتـــأســـســـت املــحــكــمــة  ــايـ الـــضـــحـ
عام 2007 ملحاكمة من يقفون وراء 
اغــتــيــال رئــيــس الــــــوزراء الــلــبــنــانــي 
األســـبـــق رفــيــق الـــحـــريـــري فـــي عــام 
2005 والنظر في قضايا ذات صلة.
)العربي الجديد(

بغداد ـ عادل النواب

فــي بغداد  عــراقــيــة  كشفت مــصــادر سياسية 
عـــــن قـــــــرب صــــــــدور قــــائــــمــــة أســـــمـــــاء جــــديــــدة 
ــابـــات الــتــشــريــعــيــة  ــتـــخـ ملــســتــبــعــديــن مــــن االنـ
ــر مــن  ــاشـ ــعـ ــرر إجـــــراؤهـــــا فــــي الـ ــقــ املـــقـــبـــلـــة، املــ
قــبــل  ــــن  مـ ــقــــبــــل،  املــ ــن األول  ــريـ تـــشـ أكــــتــــوبــــر/ 
املــفــوضــيــة الــعــلــيــا لــالنــتــخــابــات فــي الــعــراق، 
وذلك بعد ثالثة أيام من صدور قائمة ضّمت 
20 اســمــًا قــــررت املــفــوضــيــة اســتــبــعــادهــم من 
السابق  الــوزيــر  االنــتــخــابــي، بينهم  الــســبــاق 
وزعيم كتلة »الجماهير« في محافظة صالح 
الدين، شمالي البالد، أحمد الجبوري )امللقب 

أبو مازن(.
وبحسب بيان املفوضية، فإن القائمة األولى 
ــبـــط بـــقـــضـــايـــا جــنــائــيــة  ــرتـ لــلــمــســتــبــعــديــن تـ
هم، وجنح، بينها الفساد املالي واإلثراء 

ّ
بحق

ــــى الــتــي يتم  ــرة األولـ ــي املــ ــروع، وهـ ــشـ غــيــر املـ
فيها استبعاد مرشحني لهذا السبب منذ بدء 

 2005 عــام  الــعــراق  فــي  االنتخابية  العمليات 
)أي بــعــد نــحــو عــامــني مـــن الـــغـــزو األمــيــركــي 
ــتـــصـــرت االســـتـــبـــعـــادات  ــانــــت اقـ لـــلـــبـــالد(. وكــ
السابقة على االنتماء السابق لحزب البعث، 

أو تقديم أوراق رسمية مزيفة.
»العربي  مصادر سياسية في بغداد، أكدت لـ
مفوضية  في  القانونية  الــدائــرة  أن  الجديد« 
استبعاد  عــن  لــإعــالن  تستعد  االنــتــخــابــات 
أســــمــــاء جــــديــــدة بـــالـــعـــشـــرات خـــــالل الـــفـــتـــرة 
الــتــدقــيــق من  بــعــد ورود عــمــلــيــات  املــقــبــلــة، 
الداخلية  وزارة  فــي  الجنائي  القيد  مــديــريــة 
وهيئة املساءلة والعدالة )اجتثاث »البعث«(. 
املستبعدة  األســمــاء  فــإن  املــصــادر،  وبحسب 
االنتخابية.  والــدوائــر  الكتل  مختلف  تشمل 
وأكــــدت املــصــادر أن »الــقــائــمــة ستضم نــوابــًا 
ــًا، يــجــرى  ــيــــس كــتــلــة أيــــضــ ومــــســــؤولــــني ورئــ
التحقيق معه كمتهم بجرائم فساد«،  حاليًا 
فـــي إشـــــارة إلــــى زعــيــم حــــزب »الـــحـــل« جــمــال 
الكربولي، املتحدر من محافظة األنبار والذي 
بتهم فساد مالي  املاضي  الشهر  اعتقاله  تّم 

واستغالل املنصب.
ــيــــني، أعــلــنــت  ـــد - اإلثــــنــــني املــــاضــ ـــ ولــــيــــل األحـ
املــفــوضــيــة الــعــلــيــا لــالنــتــخــابــات فـــي الــعــراق 
استبعاد 20 مرشحًا من االنتخابات املبكرة 
املقبلة. وضّمت األسماء سياسيني معروفني 
األولــى، لكن  للمرة  وآخرين قدموا ترشحهم 
وأمنية.  حكومية  مناصب  شغلوا  أن  سبق 
وهـــؤالء هــم: ذيـــاب محمد، ريــســان الــغــراوي، 
نـــاظـــم زايـــــر حـــطـــاب، نــبــيــل مــحــمــد مــنــاحــي، 
علي درويش، فالح عبد العالي، علي يوسف 
حمود طلفاح، علي سالم سعد، كاظم جالوي 

املــســتــقــلــة لــالنــتــخــابــات فـــي الــــعــــراق، جــمــانــة 
ــــأن وجـــــود  ــــشـ ــة املــــعــــلــــومــــات بـ غـــــــــالي، صــــحــ
دفـــعـــة ثــانــيــة مـــن املــســتــبــعــديــن. وأوضـــحـــت 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن  رّدًا عــلــى اســتــفــســار لـــ
هي  استبعادها  تــم  التي  العشرين  األســمــاء 
بأسماء  »التدقيق  أن  مؤكدة  أولية«،  »وجبة 

البديري، باسم عبد الله سلطان، علي هادي 
صــالــح، حــســن فــرحــان حــســني، حــنــان هندي 
ــاز، حـــيـــاة كـــاظـــم ســـلـــمـــان، بــســمــان ذنـــون  ــنـ عـ
إياد  بهران،  إسماعيل  أحمد  الظاهر،  سعيد 
عــبــود حـــمـــود، مــحــمــد حــســني عــلــي خــضــيــر، 
ــــذي يـــعـــرف أيــضــًا  أحـــمـــد عــبــد الـــلـــه خــلــف )الــ
ــبـــوري(، ومـــعـــروف جــاســم  بــاســم أحــمــد الـــجـ
عبود مهدي الشمري. وبحسب القانون، فإنه 
استبدال  السياسية  القوى  بمقدور  سيكون 
من تم استبعادهم بأسماء أخــرى من خالل 
تــم استبعاد  الــتــي  الــكــتــل واألحـــــزاب نفسها 
ستبعدين 

ُ
امل استكمال  بعد  منها،  املرشحني 

فترة الطعن القانوني بالقرار.
وأكــــــدت املــتــحــدثــة بـــاســـم املــفــوضــيــة الــعــلــيــا 

التحقيق  جهات  قبل  مــن  مستمر  املرشحني 
التي  أن »الجهات  املختصة«. وتابعت غالي 
تــتــولــى الــتــحــقــق مـــن أســـمـــاء املــرشــحــني، هي 
العالي،  والتعليم  والتربية  الداخلية  وزارات 
لــة  ودائــــــرة األدلـــــة الــجــنــائــيــة، وهــيــئــة املــســاء
تدقيق  عن   

ً
النزاهة، فضال وهيئة  والــعــدالــة، 

ما إذا كان املرشح منتسبًا أمنيًا في القوات 
املسلحة، بما ضمنها املنتسبون إلى وزارتي 
الداخلية والدفاع في إقليم كردستان. ووفقًا 
لــغــالي، فــإنــه »لــيــس كــل مــن تــم استبعادهم 
من األسماء العشرين بسبب قضية أو ملف 
واحــــــد، وال مـــن ســيــتــم اســتــبــعــادهــم الحــقــًا، 
أو  أو جناية  فهناك من هو محكوم بجنحة 
تأثير  لها  أو جنحة  بالشرف،  جريمة مخلة 
على املال العام، حتى لو كان مشمواًل بقرار 

العفو العام«.
الــعــراقــي،  الــقــانــونــي  مــن جــهــتــه، رأى الخبير 
طــارق حــرب، إن قــرار استبعاد املرشحني »ال 
يعتبر قطعيًا، إذ يمكن للمستبعد أن يطعن 
االنتخابية،  القضائية  الهيئة  أمـــام  بــالــقــرار 
عــلــى أن يــكــون الــطــعــن فـــي قــــرار االســتــبــعــاد 
خــالل 3 أيــام، ومــن لم يطعن خــالل هــذه املدة 
فـــــإن قــــــرار املـــفـــوضـــيـــة بـــاالســـتـــبـــعـــاد يــعــتــبــر 
الجديد«،  »العربي  لـ نهائيًا«. وأضاف حرب، 
أنه »عند نظر الهيئة القضائية لالنتخابات 
في طعن املرشح املستبعد خــالل هــذه املــدة، 
تأييد  القضائية حق  الهيئة  فالقانون خــّول 
قـــرار املــفــوضــيــة فــي اســتــبــعــاد املــرشــح، ولها 
 نقض قـــرار املــفــوضــيــة«. وبـــنّي أن 

ّ
أيــضــًا حــق

»مـــــدة صـــــدور حــكــم مـــن الــهــيــئــة الــقــضــائــيــة 
حّددها قانون املفوضية بسبعة أيام فقط«.

جوالت الدبيبة 
الخارجية

مجلس 
األمة 

الكويتي

لــضــرورة الــعــمــل عــلــى الــتــوفــيــق بــني مصالح 
دول عدة فاعلة ومؤثرة في أزمة بالده، والتي 

غالبًا ما جاءت متشابكة ومتضاربة.
الجولة األخــيــرة للدبيبة، بعد شهر  وجــاءت 
مــن جــولــة أولـــى حملته إلــى أنــقــرة والــقــاهــرة 
وأبوظبي والكويت. وكانت زيارته إلى مصر 
وتـــركـــيـــا، األكـــثـــر كــثــافــة، مـــن حــيــث املــشــاركــة 
ذات  الثنائية  واالتــفــاقــات  الليبية،  الـــوزاريـــة 
الطابع االقتصادي، التي وقعت بني طرابلس 
إدراك رئيس  إلــى  مــا يشير  البلدين،  وهــذيــن 
حــكــومــة الـــوحـــدة الــلــيــبــيــة، مـــدى أهــمــيــة دور 
أنــقــرة والــقــاهــرة فــي بـــالده، وأنهما الفاعالن 
الخارجيان األكثر تأثيرًا وبشكل مباشر في 
أزمــتــهــا. كما يـــدرك الــدبــيــبــة، مــدى أهمية فّك 
اشــتــبــاك مــصــالــح تــركــيــا ومــصــر ومواقفهما 

املتوجّسة.
الــجــزائــر ثالثة مــن حيث كثافة وثقل  ــت 

ّ
وحــل

الزيارة لرئيس الحكومة الليبية، حيث رافقه 

إليها. وهو ما جعلها ترفض حضور الجلسة 
الخاصة التي دعا إليها رئيس مجلس األمة 
بناء على طلب النواب، وفق ما ذكرت صحف 
كويتية. وبات من املؤكد أن الحكومة الكويتية 
ســتــرفــض حــضــور الــجــلــســات الــخــاصــة التي 
النواب، ردًا على قيامهم بتعطيل  لها  يدعو 
الجلسات العادية وعدم تمكني الحكومة من 
حضورها. في املقابل، يرفض النواب حضور 
الجلسات العادية بسبب وجود »بند تأجيل 
االستجوابات املقدمة لرئيس مجلس الوزراء 
اعترافًا بدستورية  على جدولها«، ما يعني 
ــادة املـــعـــارضـــة  ــ ــد قــ ــ ــقـــًا ألحـ ــذا الـــتـــأجـــيـــل وفـ ــ هـ
فــي الــبــرملــان، الــنــائــب عــبــد الــكــريــم الــكــنــدري. 
أن  الجديد«،  »العربي  لـ حديٍث  في  ويضيف 
»طلب رئيس مجلس الــوزراء لالستجوابات 
املــقــرر تقديمها لــه أمــر غير دســتــوري وغير 
، وأتــحــدى أي خبير قانوني 

ً
مــوجــود أصــــال

أن يــأتــي بنص واحـــد يثبت هـــذا، ووجــودنــا 
في جلسة عادية ُيقرأ فيها بند التأجيل من 
دون حراك منا، يعني اعترافنا بقرارات غير 

دستورية وهو أمر لن نسمح به أبدًا«.
بـــارز في  مــصــدر حكومي  يعتبر  مــن جهته، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أنــه »لــن يحدث  حــديــٍث لـــ
شيء في البالد في املدى القريب، فالحكومة 
ــة فــــي مـــواجـــهـــة  ــ ــارمـ ــ مــتــمــســكــة بـــرأيـــهـــا وصـ
املعارضة البرملانية التاريخية، التي وصلت 

طرابلس ـ العربي الجديد

أنهى رئيس حكومة الوحدة الوطنية 
أمس  الدبيبة،  الحميد  الليبية، عبد 
ــة، بـــدأهـــا  ــيـ ــارجـ  خـ

ً
األربـــــعـــــاء، جــــولــــة

بــالــجــزائــر يـــوم الــســبــت املـــاضـــي، ثــم إيطاليا 
وفــــرنــــســــا، وحـــفـــلـــت كــــالــــزيــــارات الـــخـــارجـــيـــة 
الــســابــقــة الــتــي أجـــراهـــا الــدبــيــبــة مــنــذ تسلمه 
مــنــصــبــه رســمــيــًا فـــي مــــــــــارس/آذار املـــاضـــي، 
 مــن مــصــر وتــركــيــا، بــأجــواء 

ّ
ال سيما إلـــى كـــل

ــة الــثــنــائــيــة،  ــاديـ ــتـــصـ ــاقــــات االقـ ــفــ تـــوقـــيـــع االتــ
الدبيبة  وعقود إعــادة إعمار ليبيا. ويستعد 
للمشاركة في مؤتمر »برلني 2« حول بالده، 
الحالي  يونيو/حزيران   23 في  واملقرر عقده 
بمشاركة عدد من الدول اإلقليمية والدولية، 
ومنظمات دولية، كأول رئيس لحكومة ليبية 

موحدة منذ ست سنوات.
وعــكــســت زيــــــارات الــدبــيــبــة جــمــيــعــهــا إدراكــــه 

الكويت ـ خالد الخالدي

وصلت العالقة بني املعارضة داخل 
الكويت  )البرملان( في  مجلس األمــة 
إلى طريق مسدود، بعد  والحكومة 
نتيجة  الــطــرفــني  بــني  التفاهم  تحقيق  ر 

ّ
تــعــذ

للمعارضة  املنتمني  املــجــلــس،  نـــواب  إصــــرار 
ــل الــبــرملــان  ــ والــــذيــــن يــشــكــلــون األغــلــبــيــة داخـ
بواقع 30 نائبًا من أصل 50، على عدم تمكني 
األمــة  مــن حضور جلسات مجلس  الحكومة 
الـــعـــاديـــة. واســـتـــولـــوا عــلــى مــقــاعــد الــــــوزراء 
صباح  الشيخ  الحكومة  رئيس  قيام  بسبب 
ــبـــاح بــتــأجــيــل االســـتـــجـــوابـــات  ــالـــد الـــصـ الـــخـ
منتصف  تقديمها، حتى  واملقرر  لــه،  املقدمة 
الــبــرملــانــيــة  املـــعـــارضـــة  ــرفـــض  عــــام 2022. وتـ
تمكني الحكومة من حضور أي جلسة عادية، 
لعقد جلسات  طلب  بتقديم  قيامها   

ّ
ظــل فــي 

خــاصــة ذات مــواضــيــع مــحــددة، وفــقــًا للمادة 
72 من الالئحة الداخلية ملجلس األمة، والتي 
منحت رئيسه حق دعوة »املجلس لالجتماع 
قــبــل مــوعــده الــعــادي إذا رأى ضــــرورة لــذلــك، 
وعليه أن يدعوه إذا طلبت ذلك الحكومة أو 
عــشــرة مــن األعــضــاء عــلــى األقــــل، ويــحــدد في 

الدعوة املوضوع املطلوب عرضه«.
وقـــدم 30 نــائــبــًا مــن املــعــارضــة طلبًا مكتوبًا 
لرئيس مجلس األمة لعقد جلسة خاصة، من 
الداخلية ملجلس  الالئحة  تعديل  أجــل بحث 
األمة، مما يسمح لنواب البرملان بعزل رئيس 
لــكــن رئــيــس  ــا أرادوا،  مــجــلــس األمـــــة مــتــى مـ
مجلس األمـــة مــــرزوق الــغــانــم رفـــض الــدعــوة 
لــعــقــد جــلــســة خـــاصـــة مــتــعــلــقــة بـــهـــذا الــطــلــب 
بحجة أنه »طلب غير دستوري«. لكن رئيس 
مجلس األمة استجاب لطلب آخر مقدم من 35 
نائبًا، ينتمي بعضهم للمواالة، لعقد جلسة 
خاصة اليوم الخميس »ملناقشة االقتراحات 
املــادة  من  )الخامس(  البند  بتعديل  بقوانني 
األولى من املرسوم بالقانون رقم )20( لسنة 
لنظر  الكلية  باملحكمة  دائـــرة  بــإنــشــاء   1981
املـــنـــازعـــات اإلداريـــــــة، وإضـــافـــة فــقــرة جــديــدة 
إلى املــادة الثانية من املرسوم بالقانون رقم 
)23( لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء«. وهو 
بالنظر  الكويتي  للقضاء  السماح  يعني  ما 
فـــي قـــوانـــني الــجــنــســيــة الــكــويــتــيــة ومــنــحــهــا 
وإســقــاطــهــا، ومــنــع الــحــكــومــة الــكــويــتــيــة من 
سحب جنسية أي مواطن إال بحكم قضائي.

الذي  املقترح،  وتــرى الحكومة أن تقديم هذا 
ســيــمــر بــأغــلــبــيــة ســـاحـــقـــة داخــــــل الـــبـــرملـــان، 
ســيــؤدي إلـــى إضــعــاف سيطرتها عــلــى أحــد 
البالد وهــو ملف  الحساسة في  امللفات  أهــم 
ف قانونًا بأنه من 

ّ
الجنسية الكويتية، املصن

»أعــمــال الــســيــادة« الــتــي ال تمتد يــد القضاء 

وزراء،  تسعة  مــن  مــكــون  حكومي  وفــد  إليها 
شاركوا في العاصمة الجزائرية في العديد من 
اللقاءات التي عقدت مع نظرائهم الجزائريني 
ومسؤولني في هذا البلد. كما شهدت الزيارة 
ــــود، تــتــيــح  ــقـ ــ ــفــــاقــــات وعـ بـــــدورهـــــا، تـــوقـــيـــع اتــ
ــادة إعـــمـــار  ــ ــ ــة فــــي مـــلـــف إعـ ــاركـ ــشـ لـــلـــجـــزائـــر املـ
ليبيا. بل حرص الدبيبة على إطالق منتدى 
ليبي - جـــزائـــري، بــمــشــاركــة حــوالــى 400 من 
رجــال األعــمــال مــن كــال البلدين، ويــهــدف إلى 
التجاري وتبادل  التبادل  رفــع  فــي  »اإلســهــام 
ــاع الـــخـــاص  ــطـ ــقـ ــالـ ــهــــوض بـ ــنــ الــــخــــبــــرات، والــ
لــلــمــســاهــمــة فــــي تـــنـــويـــع مــــصــــادر الــــدخــــل«، 
الليبية.  للحكومة  اإلعــالمــي  املكتب  بحسب 
وجــــاء ذلـــك إضــافــة إلـــى الــتــشــاور فــي ملفات 
الــخــدمــي وقطاعي  الــجــانــب  بــدعــم  على صلة 
الكهرباء والصحة، واتفق الطرفان على عودة 
شــركــة »ســـونـــاطـــراك« الســتــئــنــاف الــعــمــل في 

مجال استكشاف النفط في ليبيا.
ــارة الــدبــيــبــة لـــرومـــا، يــومــي  ــ ــم تــخــتــلــف زيــ ولــ
األحــد واإلثنني املاضيني، في فقراتها، كثيرًا 
حملت  التي  السابقة  الخارجية  زيــاراتــه  عــن 
خــصــوصــًا اهــتــمــامــًا بــالــجــانــب االقــتــصــادي. 
وفي هذا اإلطــار، شــارك الدبيبة فور وصوله 
املنتدى  افتتاح  في  اإليطالية،  العاصمة  إلــى 
الليبي -اإليــطــالــي االقــتــصــادي، بــرفــقــة وزيــر 

للمرة األولى إلى هذا املستوى من الحدة في 
الطرح داخل البرملان«. ويكشف بأن الحكومة 
ــو عـــدم  ــ ــيـــط«، وهـ ــى »تــكــتــيــك بـــسـ ــ ســتــلــجــأ إلـ
حضور الجلسات الخاصة التي يدعو إليها 
النواب، وعدم حضور الجلسات العادية في 
ــواب عــلــى مــقــاعــد الــــــوزراء.  ــنـ حــــال جــلــوس الـ
مكونة  رباعية  لجنة  الحكومة  شّكل 

ُ
كما ست

مــن رئــيــس مجلس الــــوزراء ووزيـــر الداخلية 
ــر الـــعـــدل، تــديــر شـــؤون  ــ ــر الـــدفـــاع ووزيـ ــ ووزيـ
ــبـــالد، مــمــا يــعــنــي تــعــطــيــل الـــبـــرملـــان بشكل  الـ
فعلي، مع وجــوده رسميًا، وذلك بسبب عدم 
قــدرتــه عــلــى االنــعــقــاد. وجــــاءت هـــذه الخطة 

ــايـــو،  ــي لـــويـــجـــي دي مـ ــالــ ــطــ الـــخـــارجـــيـــة اإليــ
مشددًا على أن بالده »ترغب في إعادة إطالق 
اقــتــصــادهــا، وإيــطــالــيــا هـــي أفــضــل شــريــك«، 
وفق ما صّرح به خالل مؤتمر صحافي عقد 
مــع انــطــالق فعاليات املــنــتــدى. وعــلــى هامش 
الدبيبة رئيس  التقى  أيــضــًا،  املــنــتــدى  أعــمــال 
الـــــــوزراء اإليـــطـــالـــي، مـــاريـــو دراغــــــي، ملناقشة 
»سبل توسيع دائر املشاركة ملكافحة الهجرة 
غير النظامية، وإيجاد آليات تنسيق موحدة 
إزاء الــتــحــديــات األمــنــيــة الــتــي تـــواجـــه بـــالده 
وإيــطــالــيــا«، وفــق املكتب اإلعــالمــي للحكومة 

الليبية. 
وبعكس زيــاراتــه إلــى تلك الــدول، حملت آخر 
ــــوالت الــدبــيــبــة الــخــارجــيــة حتى  مــحــطــات جـ
العاصمة  ففي  وأمنيًا.  سياسيًا  طابعًا  اآلن، 
الــفــرنــســيــة بـــاريـــس، الــتــقــى الــدبــيــبــة الــرئــيــس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير الخارجية 
ــــف لـــــــودريـــــــان، ووزيـــــــــــرة الـــجـــيـــوش  ــ ــان إيـ ــ ــ جـ
الدبيبة  وشــــّدد  بــارلــي.  فــلــورانــس  الفرنسية 
ــده مــع  ــقـ ــــالل مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي مـــشـــتـــرك عـ خـ
ماكرون في اإلليزيه، على »الدور املهم لفرنسا 
في دعم برنامج استقرار ليبيا وتعزيز قرارنا 
الليبية  »اللجنة  أن  إلــى  مشيرًا  الــســيــاســي«، 
الفرنسية العليا املشتركة لم تجتمع منذ عام 
2002، واتفقنا مع الفرنسيني على تفعيلها«. 
ــاريـــع مــشــتــركــة بــني  وأوضـــــــح أن هـــنـــاك مـــشـ
ليبيا وفرنسا »نتطلع الستكمالها في أقرب 
وقت«. من جهته، شّدد الرئيس الفرنسي على 
وجوب عدم »السماح بتدخالت خارجية في 
لــيــبــيــا، وعــلــى ضــــرورة أن يــغــادرهــا املــرتــزقــة 
األجانب«، مؤكدًا عزم باريس على »مساعدة 

ليبيا خالل املرحلة االنتقالية«.
وبــحــســب املــحــلــل الــســيــاســي الــلــيــبــي مــــروان 
ذويــب، فــإن مضمون الــزيــارات »يعكس رؤية 
الدبيبة لعمق األزمة الليبية، وشكل الحل، من 
االقتصادية كأساس  للمقاربة  تقديمه  خالل 
«. ووفـــقـــًا لـــقـــراءة ذويــــب، 

ّ
بــاتــجــاه هــــذا الــــحــــل

ــإن الــدبــيــبــة يـــرى أن الــحــل هـــو فـــي التقليل  فـ
مـــن تــأثــيــر الــتــدخــالت الــخــارجــيــة فـــي بـــالده، 
بــهــدف إضــعــاف الــوكــالء املحليني، مــن خالل 
مقاربة اقتصادية تضمن مصالح املتنافسني 
الخارجيني، لكنه يسعى إلى خلق توازن بني 
تلك األطراف األكثر تأثيرًا، السيما اإلقليمية 

منها.
ــربـــي الــــجــــديــــد«، أن  ــعـ »الـ ـــ ويــــوضــــح ذويـــــــب، لـ
التركي،  املــصــري  التقارب  أن  »يـــدرك  الدبيبة 
كــــان مــفــتــاحــه تــفــاهــمــات الــطــرفــني فـــي املــلــف 
الليبي، لكنها توافقات ال تزال غير ناضجة، 
وإمكانية فشلها واردة، وبالتالي فإن آثار أي 
وأوضــح  ليبيا«.  على  وخيمة  ستكون  فشل 
الدبيبة أن »البلدين انفردا بمشاريع وعقود 
ضخمة )في ليبيا( قد تذكي الصراع بينهما، 
فكان لزامًا على الدبيبة إدخال طرف ثالث في 
من  »هــي  الجزائر  أن  التنافس«، مؤكدًا  حالة 
أهم دول الجوار الليبي التي يمكنها موازنة 

مصر وتركيا«.
أمــــا زيــــــارة الــدبــيــبــة لـــرومـــا وبــــاريــــس، فهي 
ــلـــفـــة، بـــحـــســـب ذويــــــــــب. ويــــــــرى املـــحـــلـــل  مـــخـــتـ
السياسي أنه »على الرغم من أن الزيارة إلى 
روما اتسمت باالهتمام بالجانب االقتصادي، 
الجنوبية لبالده،  الــحــدود  أن ملف تأمني  اال 
النظامية إلى فضاء  الهجرة غير  ونقل ملف 
دولــي كان محل تركيزه وتأكيده«، الفتًا إلى 

أن هذا امللف بحث أيضًا في باريس.
الشأن  في  الليبي  الباحث  يعتبر  جهته،  من 
الــســيــاســي، أبـــوزيـــد مــرغــم، أن الــدبــيــبــة يريد 
معتدل،  »رئيس  بأنه  مفادها  رسالة  إيصال 
ــل مــــع الـــجـــمـــيـــع وتــحــقــيــق  ــامـ ــعـ ــتـ ويـــمـــكـــنـــه الـ
الــــجــــوالت  ــبـــرًا أن هــــــذه  ــتـ مـــصـــالـــحـــهـــم«، مـــعـ
دعاية  بمثابة  االقتصادية، هي  اتها  »إغراء بـ
انـــتـــخـــابـــيـــة، فـــاملـــرحـــلـــة الــتــمــهــيــديــة الــحــالــيــة 
)االنتخابات  النفاد  وشــك  على  لالنتخابات 
والتشريعية مقررة في 24  الرئاسية  الليبية 
مرغم  ويقول  املقبل«.  األول  ديسمبر/كانون 
»الدبيبة  إن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ حديث  فــي 
يعرف أن املرحلة مرحلة هدنة سياسية، تّصر 
الـــعـــواصـــم الــكــبــرى عــلــى ضـــــرورة تــجــاوزهــا 

باالنتخابات املقبلة«.

الــحــكــومــيــة، كــحــٍل أخــيــر ملــواجــهــة املــعــارضــة 
الشرسة في البرملان، بعد فشل كافة خططها 
لــتــفــتــيــت الــكــتــلــة املـــعـــارضـــة وتــحــيــيــد بعض 
ــا. وفـــشـــلـــت الـــحـــكـــومـــة فــي  ــهـ ــلـ ــــواب بـــداخـ ــنـ ــ الـ
استخدام ورقة العفو عن املتهمني في قضية 
املوجودين  عــام 2011،  األمــة  اقتحام مجلس 
فــي تــركــيــا، وبينهم نـــواب ســابــقــون وزعــمــاء 
لــلــمــعــارضــة، وعــلــى رأســهــم الــنــائــب الــســابــق 
مسلم البراك. كما فشلت في استمالة بعض 
النواب املعارضني املعروفني بميلهم لتقديم 

خدمات لناخبيهم.
وســـتـــواجـــه الــحــكــومــة مــشــكــلــة واحــــــدة فقط 
األمــة وفقًا  في ظل خطتها بتجميد مجلس 
ــع بــعــد عــــدم انـــعـــقـــاد جــلــســاتــه،  ــواقــ لـــأمـــر الــ
والتي  للدولة  العامة  امليزانية  تمرير  وهــي 
يــجــب أن يــصــّوت مــجــلــس األمــــة عــلــيــهــا. ولــم 
أمــام الحكومة سوى خياران. األول هو   

َ
يبق

ترحيل امليزانية للعام املقبل، ما يعني تراكم 
الــتــي ستعانيها  االقــتــصــاديــة  الــصــعــوبــات 
عــدم وجــود ميزانية رسمية.  الــدولــة نتيجة 
بمرسوم  امليزانية  تمرير  في  يكمن  والثاني 
األمة،  الصيفية ملجلس  العطلة  أثناء  أميري 
مـــا قـــد يــفــتــح مـــواجـــهـــة أكـــبـــر بـــني الــحــكــومــة 

والبرملان.
ويــنــتــهــي دور االنــعــقــاد الــحــالــي فــي مجلس 
األمة في 7 يوليو/ تموز املقبل، لتبدأ العطلة 
الــصــيــفــيــة لـــلـــبـــرملـــان، عــلــى أن يـــدعـــو رئــيــس 
ــة إلـــى دور االنــعــقــاد املــقــبــل في  مــجــلــس األمــ
ــــل شــهــر أكــتــوبــر/ تــشــريــن األول املــقــبــل.  أوائـ
ولم ينجح مجلس األمة سوى في عقد أربع 
جلسات بعد أكثر من ستة أشهر من انتخابه، 
 لــكــثــيــر مـــن الــقــوانــني 

ً
وهـــو مـــا يــعــنــي تــعــطــال

واملعارضة  الحكومة  تطمح  التي  والــقــرارات 
في تمريرها على حد سواء.

ــــني الـــبـــرملـــان  ــيـــة بـ ــيـــاسـ ــــت األزمـــــــــة الـــسـ ــانـ ــ وكـ
انتخابات مجلس  بــدأت عقب  والحكومة قد 
األمة في شهر ديسمبر/ كانون األول املاضي، 
ــرزت بــرملــانــًا ذا أغــلــبــيــة مــعــارضــة.  ــ والـــتـــي أفـ
رغبتها  بإعالن  املعارضة خططها  وباشرت 
فــــي عـــــدم تـــرشـــيـــح مـــــــرزوق الــــغــــانــــم، مــرشــح 
املفضل النتخابات رئاسة مجلس  الحكومة 
ــــى 16  ــة )يــــضــــّم 50 نـــائـــبـــًا بـــاإلضـــافـــة إلـ ــ األمــ
فاجأ مراقبني بحصوله  الغانم  لكن  وزيـــرًا(، 
على 33 صوتًا في مقابل 28 ملرشح املعارضة 
األمة  مجلس  برئاسة  ليفوز  الحميدي،  بــدر 
ذلك  بعد  املــعــارضــة  الثالثة. وخــســرت  للمرة 
انتخابات اللجان البرملانية، والتي تعد أحد 
التصعيد  لتعلن  األمــة  مجلس  مفاصل  أهــم 
عــبــر تــقــديــمــهــا الســتــجــواب لــرئــيــس مجلس 
الــوزراء انتهى باستقالة الحكومة في مطلع 

شهر يناير/ كانون الثاني املاضي.

انتخابات العراق مقررة في 10 أكتوبر المقبل )صباح عرار/فرانس برس(

حملت زيارة الدبيبة لباريس طابعًا سياسيًا وأمنيًا )جيوفروي فان ديرهاسل/فرانس برس(

يحاول رئيس 
حكومة الوحدة 

الليبية عبد الحميد 
الدبيبة، فّك االشتباك 

بين عواصم القرار 
المؤثرة في بالده، 

اإلقليمية والدولية، 
بحسب مضامين 
جوالته الخارجية 

حتى اليوم، والتي 
رّكزت على جذب 

هذه الدول بملف 
إعادة اإلعمار، 

بانتظار االنتخابات 
المنتظرة في 

ديسمبر المقبل

يستمر اشتباك الحكومة والمعارضة البرلمانية في الكويت، مع تعّذر 
ما  وهو  األمــة،  مجلس  جلسات  حضور  على  الطرفين  بين  التفاهم 

سينعكس سلبًا على جملة استحقاقات، أبرزها الميزانية العامة للبالد
قضيةتقرير

مساع للتوفيق بين 
المصالح الدولية في ليبيا

طريق مسدود بين 
النواب والحكومة

خاص

مقبرة جماعية 
في ترهونة

أعلنت الهيئة العامة للبحث 
والتعرف على المفقودين 

في ليبيا، أمس، اكتشاف 
مقبرة جماعية في 

المشروع الزراعي في 
مدينة ترهونة جنوبي 

طرابلس، مشيرة إلى بدء 
انتشال الجثث. وكانت الهيئة 

اكتشفت منذ 2020 مقابر 
عدة في ترهونة التي 
كانت خاضعة لسيطرة 
مليشيات خليفة حفتر.

تعتبر دول عدة أن 
المرحلة الحالية في 

ليبيا انتقالية

الحكومة لن تحضر 
الجلسات الخاصة التي 

يدعو لها النواب

اتسمت أجواء معظم 
الزيارات بتوقيع اتفاقات 

اقتصادية

ترتبط أسباب االستبعاد 
بقضايا جنائية وجنح 

منها الفساد

لن ينجح مجلس 
األمة في تمرير الميزانية 

للعام الحالي

أكدت مصادر سياسية 
عراقية قرب إعالن 

مفوضية االنتخابات 
عن استبعاد عشرات 

المرشحين الجدد 
لالنتخابات، بعد الئحة 
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بعد عامين على مذبحة فض اعتصام القيادة العامة في الخرطوم، 
في  للتحقيق  لجنة  تشكيل  من  الرغم  على  محاسبة،  بال  الجناة  يزال  ال 

الجريمة، في حين بات أهالي الضحايا يطالبون بلجنة تحقيق دولية

67
سياسة

للبيانات وتحديد  النهائي  التقييم  وإجراء 
ــة فــي  ــنـ ــجـ ــلـ ــعــــدت الـ ــبــ ــتــ ــات. واســ ــ ــيـ ــ ــــؤولـ ــسـ ــ املـ
تقريرها تطبيق ما تطالب به »منظمة أسر 
الــشــهــداء« بــتــدويــل قــضــيــة فــض االعــتــصــام 
ــة،  ــيـ والــــلــــجــــوء لــلــمــحــكــمــة الـــجـــنـــائـــيـــة الـــدولـ
لتقول  مشددة على ضــرورة منحها فرصة 
كلمتها، و»عدم القفز فوق قدرة السودانيني 
 
ّ
على تحقيق العدالة ألنفسهم«، ال سيما وأن

السودان لم ينضم بعد للمحكمة الجنائية 
الدولية.

ــــد  ــه، وهــــــو والـ ــــام كــــشــ ــــسـ ــد الـ ــبـ ــه عـ ــن كـــشـ ــكـ لـ
الشهيد عبد السام كشه الذي قتل صبيحة 
 هناك أكثر من سبيل 

ّ
فض االعتصام، قال إن

لـــتـــدويـــل الــقــضــيــة، بــعــدمــا ثــبــت لــهــم كــأســر 
 »األجــــهــــزة الــعــدلــيــة واألجـــهـــزة 

ّ
ضــحــايــا أن

ــبــــة وغـــيـــر قـــــــادرة عــلــى  الــتــنــفــيــذيــة غـــيـــر راغــ
مــحــاســبــة مــن تـــورطـــوا فــي فــض االعــتــصــام؛ 
ــد، فـــي حـــديـــث مع  ــ تــنــفــيــذًا وتــخــطــيــطــا«. وأكــ
 »املنظومة العدلية كلها 

ّ
»العربي الجديد«، أن

الــســيــادة،  فــي مجلس  العسكري  املــكــون  بيد 
القضاء  رئيس  تعيني  إذ يسيطر حتى على 

والنائب العام«.
الوطنية  التحقيق  »لــجــنــة  أن  كــشــه  واعــتــبــر 
مــضــيــعــة لـــلـــوقـــت كــســابــقــاتــهــا مــــن الـــلـــجـــان، 
وهناك معلومات عن أن النائب العام املكلف 
الــجــديــد، مــبــارك مــحــمــود، سيضع يـــده على 
الصفر،  من  البدء  يعني  ما  الشهداء،  ملفات 
ــذا مــــا يــــريــــده املــــكــــون الـــعـــســـكـــري لـــشـــراء  ــ وهــ
ــنـــه،  ــتـــشـــهـــد كـــشـــه بــقــضــيــة ابـ ــــت«. واسـ ــوقــ ــ الــ
مبينا أنه دّون شخصيا باغات جنائية في 
النيابة، متهما فيها كل القوات التي شاركت 
فــي فــض االعــتــصــام بقتل ابــنــه، فــي حــني لم 
تتحرك القضية قيد أنملة حتى تاريخ اليوم، 

وفق قوله.
وصّب كشه جام غضبه على حكومة ما بعد 
الــتــي قــال إنــهــا »تماهت وانسجمت  الــثــورة، 
مع العسكر، ليكون نتاج ذلك املزيد من نزيف 
الـــدم، إذ شهدت الــبــاد حــاالت عــديــدة للقتل 
القانون، واالعتقاالت والتعذيب  خارج إطار 
للنشطاء والشباب«، مشيرًا إلى مقتل اثنني 

بعاصفة من االنتقادات بسبب ما ُعد تباطؤًا 
فــي الــتــحــقــيــق، فــيــمــا اخـــتـــارت »مــنــظــمــة أســر 
الــشــهــداء الـــثـــورة«، مــقــاطــعــة الــلــجــنــة تــمــامــا، 
ــة. وفــــي 11  ــيـ واملــطــالــبــة بــلــجــنــة تــحــقــيــق دولـ
ــر االتــهــام  مـــايـــو/أيـــار املـــاضـــي، وجــهــت األســ
مـــبـــاشـــرة لــنــائــب رئـــيـــس مــجــلــس الـــســـيـــادة، 
ــريــــع، الـــفـــريـــق أول  قــــائــــد قـــــــوات الــــدعــــم الــــســ
»حميدتي«،  بـ املعروف  دقلو،  حمدان  محمد 
وشقيقه عبد الرحيم دقلو، بالتورط في فض 

االعتصام.
ولم يقتصر السخط من تأخر إعان نتائج 
ــوار وأســـــــر الــضــحــايــا  ــ ــثـ ــ الــتــحــقــيــق عـــلـــى الـ
املـــدنـــيـــة  لـــلـــحـــكـــومـــة  إذ وصــــــــل  وحـــــــدهـــــــم، 
اجتمع  واألخير  حمدوك.  الله  عبد  برئاسة 
قــبــل أســبــوعــني مـــع رئــيــس لــجــنــة التحقيق 
ــلـــة  ــيـــل أديــــــــــب، ملــــعــــرفــــة املـــرحـ ــبـ الــــوطــــنــــيــــة نـ
التحقيقات  إلــيــهــا  الــتــي وصــلــت  والــنــتــائــج 
ــا، بــيــنــمــا عــمــدت  ــبـــاب تــأخــيــر إصــــدارهــ وأسـ
ــرت  ــى امـــتـــصـــاص الـــغـــضـــب، وذكــ الــلــجــنــة إلــ
تقرير  إعــداد  في  االستعجال  تريد  »ال  أنها 
ال يـــصـــمـــد أمـــــــام الــــســــجــــاالت الـــقـــضـــائـــيـــة«، 
مائة  بنسبة  دقيق  تقرير  بتقديم  وتعهدت 
تقرير  بنشر  ذلـــك  اللجنة  وأعــقــبــت  بــاملــائــة. 
يــوضــح مــا أنــجــزتــه خــال األشــهــر املاضية، 
وكان أبرز ما ورد فيه الكشف عن التحقيق 
مــع 500 شــخــص مــن الــذيــن لــهــم عــاقــة بما 
 عن 

ً
جـــرى صبيحة فــض االعــتــصــام، فــضــا

االســتــمــاع لــشــهــادة 3 آالف شــخــص، وجمع 
ــة. وشـــمـــلـــت  ــادثــ ــحــ ــلــ لــ فــــيــــديــــو  ــقـــطـــع  مـ  300
أعضاء  كل  التحقيق معهم  تم  الذين  قائمة 
وقعت  الـــذي  االنــتــقــالــي،  العسكري  املجلس 
فــي عــهــده حــادثــة فــض االعــتــصــام، ويشمل 
ذلـــك رئــيــس مجلس الــســيــادة الــحــالــي، عبد 
الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو، 
إضافة إلى التحقيق مع قيادات في األحزاب 
املدنية، ممن كانوا على تفاوض مع املجلس 
الــعــســكــري االنـــتـــقـــالـــي. وأوضــــحــــت الــلــجــنــة 
مقارنة  جـــدًا،  قليل  أعمالها  مــن  املتبقي  أن 
مــع مــا أنــجــز، ووعـــدت بإكمال التحقيق مع 
السابقة،  املــراحــل  من سقطت أسماؤهم في 

ــوار فـــي 29 رمـــضـــان املـــاضـــي أثــنــاء  ــثــ مـــن الــ
إحياء ذكرى فض املذبحة بالتقويم الهجري، 
ومــقــتــل شـــاب داخــــل مــعــتــقــات قــــوات الــدعــم 
السريع نهاية العام املاضي، من دون أن يتم 

تقديم أي متهم للعدالة.
»هو  واحـــدا  طريقا  أمامهم   

ّ
أن كشه  واعتبر 

إسقاط النظام بمكونيه العسكري واملدني«، 
ومن أجل ذلك، سيشاركون في الحراك الثوري 
املقرر اليوم الخميس »لهزيمة خذالن املكون 
املدني الذي لم يعد جديرا باالحترام، ومعه 
الحاضنة السياسية وكل الجهات التي تريد 
االنـــعـــطـــاف بـــالـــثـــورة الــســودانــيــة الــتــي دفــع 
الشهداء دماءهم من أجلها«. من جهته، لفت 

الذي  الفاضل،  الفاضل، شقيق علي  يوسف 
ــــود »عـــدم  قــتــل فـــي مــذبــحــة الـــفـــض، إلــــى وجـ
رضا عن كل ما تحقق بعد نجاح الثورة في 
شتى املجاالت، على عكس تطلعات وأحام 
الــشــعــب الـــســـودانـــي، وال ســيــمــا الــضــحــايــا«، 
مــشــيــرًا فـــي حــديــث مـــع »الـــعـــربـــي الــجــديــد«، 
الحلقات،  أضعف  العدالة هو  »ملف  أن  إلــى 
ولـــم يتحقق فــيــه شــــيء، بــســبــب وجــــود ذات 
عــقــلــيــة الــنــظــام الــقــديــم الــقــائــمــة عــلــى الــقــتــل 
خـــارج إطـــار الــقــانــون«. وعــلــى عــكــس مــا رآه 
أقــّر الفاضل بوجود  كشه عبد السام كشه، 
»مشكات حقيقية واجهتها لجنة التحقيق 
الوطنية، ما صّعب مهمة الوصول للجناة«، 

منوها إلى أنهم كأسرة يلومون اللجنة لعدم 
الجناة  إلــى  بــالــوصــول  تطمينات  تقديمها 

في املستقبل.
وأبـــــدى الــفــاضــل قــلــقــه مـــن »انـــتـــشـــار خــطــاب 
ــراع الــســيــاســي على  الـــكـــراهـــيـــة وحــــــّدة الــــصــ
حــســاب مــصــلــحــة الـــبـــاد«، وطـــالـــب الجميع 
ــــاق  ــفـ ــ ــــات واالتـ ــراحـ ــ ــــجـ »الــــتــــســــامــــي فــــــوق الـ ـــ بــ
ــه الــحــالــيــة«،  ــاتـ لــلــخــروج بـــالـــســـودان مـــن أزمـ
مـــؤكـــدًا أنــــه »لــــو حــــدث ذلــــك الـــتـــصـــالـــح، فــإن 
عـــددًا مــن أســر الــشــهــداء على أتــم االســتــعــداد 
لــلــحــاق بــركــب املــصــالــحــة والــعــفــو عـــن دمـــاء 
أبنائها الــذيــن لــم يــثــوروا لشيء إال مــن أجل 
ــتـــمـــاعـــي،  ــــاد، وســـامـــهـــا االجـ ــبـ ــ مــصــلــحــة الـ

ومــن أجــل تغيير حقيقي في الــســودان«. في 
األثناء، أعلنت قوى سياسية وتيارات ثورية 
 االعــتــصــام 

ّ
ــرى فـــض عـــن عــزمــهــا تــحــويــل ذكــ

إلـــى »حـــدث ينهي شــراكــة الـــدم بــني العسكر 
واملـــدنـــيـــني«، وعــلــى رأس هـــذه الــقــوى لجان 
املــقــاومــة الــســودانــيــة. ودشـــن عــدد مــن لجان 
مقاومة واليــة الخرطوم، حملة على وسائل 
لتسيير  لــلــتــعــبــئــة  االجـــتـــمـــاعـــي،  ــتـــواصـــل  الـ
مــواكــب فــي ذكـــرى فــض االعــتــصــام الــثــانــيــة، 
املــقــاومــة في  لــجــان  الخميس. ولفتت  الــيــوم 
 
ّ
بيان لها في 25 مــايــو/أيــار املــاضــي، إلــى أن

»الذكرى تمّر وما زالت األجهزة األمنية تقتل 
في بنات وأبناء الشعب«، داعية إلى الخروج 
ــثـــورة  ــتـــي أقــــعــــدت الـ ــفـــض شــــراكــــة الــــــدم الـ »لـ
ولم  للضحايا،  تقتص  ولــم  القتل  وشرعنت 
تاحق القتلة، ولم تزل تمكني الحزب البائد 
السابق  الرئيس  برئاسة  الوطني  )املــؤتــمــر 
رفقاء  مــن  تــام  بتواطؤ  وذلـــك  البشير(،  عمر 
ــارت الــلــجــان إلــى أنــه »لــم يعد  األمــــس«. وأشــ
هناك فرق بني مدني وعسكري، وكاهما في 

الخندق نفسه«.
بدوره، أصدر »تجمع املهنيني السودانيني« 
الذي يعّد دينمو الحراك الثوري، بيانا يوم 
الجمعة املــاضــي، قـــال فــيــه إنـــه »بــعــد عامني 
من التهاون والتسويف والتحايل واملراوغة 
ــيـــة تــجــاه  ــالـ ــيـــاكـــل الـــســـلـــطـــة الـــحـ ــبـــل هـ مــــن قـ
مــهــام الــثــورة عــمــومــا، ومــلــف الــعــدالــة بشكل 
 على كل قــوى املقاومة الشعبية 

ّ
خــاص، فــإن

ــيـــة  ــابـ ــقـ ــنـ ــة والـ ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ ــيــــة واالجــ ــيــــاســ والــــســ
واملطلبية رّص صفوفها وتشبيك جهودها، 
لــفــرض أجــنــدة الــعــدالــة االنــتــقــالــيــة«. وطالب 
ــزل الــعــســكــريــني  ــ »عـ ـــ ــ الـــتـــجـــمـــع فــــي بـــيـــانـــه، بـ
املــتــواجــديــن حــالــيــا فـــي املــجــلــس الــســيــادي، 
واســتــبــدالــهــم بــمــمــثــلــني مـــن شـــرفـــاء الــقــوات 
املسلحة والقوات النظامية األخرى املنحازة 
التغيير  ومتطلبات  ديسمبر  ثــورة  ألهـــداف 
الجذري في السودان«، وهو شرط يقول إنه 
»ضــــروري إلنــفــاذ الــعــدالــة، كــون العسكريني 
ــم أعــضــاء  فـــي املــجــلــس الـــســـيـــادي حـــالـــيـــا، هـ
املــجــلــس الــعــســكــري االنــقــابــي الــحــاكــم عند 

حدوث مجزرة فض اعتصام القيادة العامة، 
نــادى  كما  الجريمة«.  تلك  فــي  األول  واملتهم 
»تحويل التحقيق في جرائم فض اعتصام  بـ
الــقــيــادة الــعــامــة واعــتــصــامــات املـــدن األخـــرى 
ــبـــر مـــجـــلـــس األمـــــــن أو  ــى لـــجـــنـــة دولــــيــــة عـ ــ إلــ

املحكمة الجنائية الدولية«.
ــــني، رئــيــس الــقــطــاع  لــكــن املــحــامــي كــمــال األمـ
الــقــانــونــي فـــي حـــزب »املــؤتــمــر الـــســـودانـــي«، 
»املــطــالــبــة   

ّ
أن رأى  الـــحـــكـــومـــة،  فـــي  الـــشـــريـــك 

بـــإســـقـــاط الــحــكــومــة مـــجـــرد تــقــديــر خــاطــئ، 
املعقدة،  االنتقالية  املرحلة  أوضـــاع   

ّ
ظــل فــي 

واإلرث الــــذي ورثـــتـــه الــحــكــومــة مـــن الــنــظــام 
الــــســــابــــق«، مــتــوقــعــا أن »تــــكــــون نــتــيــجــة أي 
إسقاط للحكومة هو تسليم السلطة للعسكر 
ــرى«. وأشــــار األمــــني، فــي حــديــث مع  ــ مـــرة أخـ
 »لجنة التحقيق 

ّ
أن إلــى  الــجــديــد«،  »الــعــربــي 

»فعليا  وأنها  كبير«،  بجهد  قامت  الوطنية، 
ــت، إذ ال يــمــكــنــهــا  ــ ــوقـ ــ الـ بـــحـــاجـــة ملــــزيــــد مــــن 
الـــوصـــول إلـــى نــتــائــج فـــي فــتــرة قــصــيــرة مع 
تعقيدات جريمة فض االعتصام، وما رافقها 
والحرق  والنهب  بالقتل  متعلقة  جــرائــم  مــن 
ــتــــاج عــمــلــيــة  ــاب«. وتـــــابـــــع: »تــــحــ ــ ــــصــ ــتــ ــ واالغــ
ــفـــذيـــن ملـــدة  ــنـ الــــوصــــول إلـــــى املــخــطــطــني واملـ
طويلة من التحقيقات، كما حدث في جريمة 
األسبق في  اللبناني  الـــوزراء  رئيس  اغتيال 

لبنان رفيق الحريري«.
ــال املـــحـــلـــل الـــســـيـــاســـي عــمــرو  ــ مــــن جـــانـــبـــه، قـ
ــه »وحـــســـب مـــجـــريـــات الـــدعـــوات  شـــعـــبـــان، إنــ
لــلــحــراك الـــثـــوري املــنــتــظــر الـــيـــوم الــخــمــيــس، 
فــا خـــاف بــني مــطــالــبــات إســقــاط الحكومة 
املطالبات  وبني  واملدني،  العسكري  بشقيها 
الــعــدالــة والــقــصــاص،  فــي  الــجــزئــيــة املتمثلة 
والحد األدنى الذي يجب إنجازه هو إسقاط 
ــبـــان، فــي  الـــشـــق الـــعـــســـكـــري«. وأوضـــــــح شـــعـ
»الحكومة   

ّ
أن الجديد«،  »العربي  مع  حديث 

ــة مـــامـــة مــــن جـــانـــب الـــــشـــــارع، ألنــهــا  ــيـ ــدنـ املـ
الثورة  اختطاف  تسهيل  مسؤولية  تتحمل 
بواسطة العسكر، وبالتالي تضييع العدالة، 
التي تعّد أحد أبرز أركان الثورة السودانية«، 
زمـــام  ومــنــذ تسلمهم  »الــعــســكــر   

ّ
أن واعــتــبــر 

األمــــور بــعــد ســقــوط نــظــام الــرئــيــس املخلوع 
عــمــر الــبــشــيــر فـــي 11 إبــريــل/نــيــســان 2019، 
لـــم يــنــحــازوا لــلــثــورة، وعـــمـــدوا إلـــى خلخلة 
إلــى فضه،  العامة، وصــواًل  القيادة  اعتصام 
أخاقيا  الجرائم؛  بكل  وبالتالي هم مدانون 
وسياسيا في الحد األدنى، إن لم يكونوا هم 
الذين أصدروا القرار بارتكاب تلك الجريمة«.
فــــي املــــقــــابــــل، أكـــــد وزيــــــر اإلعــــــــام، املــتــحــدث 
ــزة بـــلـــول  ــمــ ــكــــومــــة، حــ ــم الــــحــ ــاســ ــمــــي بــ الــــرســ
»حــــــرص الـــحـــكـــومـــة املـــطـــلـــق عـــلـــى الـــعـــدالـــة، 
كــركــن أســـاس مــن أركـــان الــثــورة الــســودانــيــة، 
وهدف عمدت الحكومة إلى إنجازه ووضعه 
ــا وبـــرامـــجـــهـــا فــــي كــل  ــهـ ــاتـ فــــي قـــائـــمـــة أولـــويـ
املـــراحـــل«. وأضــــاف، فــي حــديــث مــع »العربي 
على   

ّ
وتظل تعهدت  »الحكومة   

ّ
أن الجديد«، 

ــا، بــتــســهــيــل عـــمـــل كــــل املـــؤســـســـات  تـــعـــهـــدهـ
العدالة  بتحقيق  املعنية  املستقلة  العدلية 
الكامل  االحــتــفــاظ  مــع  للشهداء،  والــقــصــاص 
التحقيق  لجنة  فيها  بما  املــؤســســات،  لتلك 
الوطنية حول فض اعتصام القيادة العامة، 
ــاء فــي  ــ ــكـــامـــل اســـتـــقـــالـــيـــتـــهـــا، طـــبـــقـــا ملــــا جــ بـ
الــدســتــوريــة«. ونــبــه بلول  نــصــوص الوثيقة 
 مــجــلــس الـــــــوزراء »يـــشـــارك اآلخـــريـــن 

ّ
إلــــى أن

عـــدم رضــاهــم عــن بـــطء اإلجــــــراءات الــعــدلــيــة، 
لكنه ال يمكن أن يتدخل أكثر من ذلــك، وفقا 
لــصــاحــيــاتــه وحــرصــا مــنــه عــلــى استقالية 

املؤسسات«.

مذبحة فض 
اعتصام الخرطوم

قال المحامي كمال األمين لـ»العربي 
التحقيق  في  »األســاس  إن  الجديد« 
المتورطين  كل  مالحقة  في  يكمن 
يمكن  ال  إذ  مهما كانت مناصبهم، 
العقاب«،  من  اإلفالت  مبدأ  تكريس 
مراهنًا على »كفاءة لجنة التحقيق 
بالمتورطين،  اإلمساك  في  الوطنية 
استثناء  عــدم  اتــضــح  أنــه  سيما  ال 
المراحل  فــي  التحقيق  مــن  ــد  أح
المكون  أعضاء  فيهم  بمن  األولى، 
العسكري«. وأكد أنه »إذا ثبت تورط 
محاكمته،  من  بد  فال  شخص  أي 
وإن لم يحصل، يتم التوجه للقضاء 

الدولي«.

مالحقة كل 
المتورطين

الغالف

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

حالة من اليأس واإلحباط تسود 
مــــنــــذ فــــــتــــــرة، بــــــني شـــــبـــــاب ثــــــورة 
 2019 األول  ــانــــون  ــبــــر/كــ ــمــ ديــــســ
فـــي الــــســــودان، وأســــر ضــحــايــا مــذبــحــة فض 
اعتصام محيط قيادة الجيش في الخرطوم، 
بسبب اإلخفاق في تحديد املتورطني في هذه 
املـــجـــزرة وتــقــديــمــهــم لــلــمــحــاكــمــة. ويــصــادف، 
يونيو/حزيران،  من  الثالث  الخميس،  اليوم 
مرور عامني كاملني على وقوع مجزرة فض 
االعتصام، التي لقي فيها ما ال يقل عن 128 
بجروح  املــئــات  وأصــيــب  شخصا مصرعهم، 

 عن فقدان العشرات.
ً
متفاوتة، فضا

وكانت الوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة 
االنـــتـــقـــالـــيـــة، قـــد نــصــت عــلــى تــشــكــيــل لجنة 

تواجه لجنة التحقيق 
في فض االعتصام 

عاصفة من االنتقادات

قوى وتيارات ثورية 
تنظم مواكب اليوم 

في ذكرى المجزرة

عامان من التستر لمصلحة العسكر
الــفــض، وتقديم  واقــعــة  فــي  للتحقيق  وطنية 
ــاكـــمـــة. وفـــــي أكـــتـــوبـــر/ املــــتــــورطــــني إلـــــى املـــحـ
ــوزراء  ــ الـ رئــيــس  2019، ســمــى  األول  تــشــريــن 
عــبــد الــلــه حـــمـــدوك، رئــيــس وأعـــضـــاء اللجنة 
 3 مهلة  منحها  بعد  مهماتها  بــاشــرت  التي 
املــجــزرة  تقريرها حــول  لتقديم  فــقــط،  أشــهــر 
اتــهــا الــقــانــونــيــة. لــكــن اللجنة  واتــخــاذ إجــراء
ومـــع اقـــتـــراب كــل مــوعــد لــتــقــديــم مــا توصلت 
إلـــيـــه، كـــانـــت تــطــالــب بــالــتــمــديــد لــهــا لــثــاثــة 
أخــرى، حتى وصلت جملة مطالبتها  أشهر 
فــي هــذا الــشــأن إلــى 6 مـــرات، ولــم تخرج بعد 
بــتــقــريــرهــا الــنــهــائــي. وفـــي آخـــر تــصــريــحــات 
اللجنة  قــالــت  أديـــب،  نبيل  املحامي  رئيسها 
إنها بحاجة لثاثة أشهر أخــرى تنتهي في 

29 أغسطس/آب املقبل.
ــوال األشـــهـــر املــاضــيــة، ُووجـــهـــت اللجنة  ــ وطـ

بلول  حمزة  الحكومة،  باسم  الرسمي  المتحدث  ــالم،  اإلع وزيــر  نفى 
من  أي  مع  الحكومة  جانب  من  تواطؤ  أي  وجود  بشدة،  )الصورة(، 
الجهات للعمل على عدم تحقيق العدالة »ألن الحكومة نفسها هي 
وبالتالي  الشهداء،  تضحيات  نتاج 
محاكمة  عــلــى  األحــــرص  هــي 
وأكد  وجــدوا«.  أينما  المتورطين 
الــيــوم  لــمــواكــب  »الـــدعـــوات  أن 
الخميس، في إطار التعبير السلمي 
فض  لمجزرة  الثانية  الذكرى  في 
االعتصام، تجد الترحيب من جانب 
أصيًال  حقًا  ذلك  باعتبار  الحكومة 

لكل شخص«.

الحكومة تنفي التواطؤ

عبد السالم كشه كان من بين ضحايا مجزرة فض االعتصام )أشرف الشاذلي/فرانس برس(
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اتهامات متصاعدة بين باكستان وأفغانستان: ال ثقةاإلنفاق المصري على القوات البحرية يتزايد

القاهرة ـ العربي الجديد

يبدو أن التهدئة بني مصر وتركيا لن تثني 
الــرئــيــس املــصــري عــبــد الــفــتــاح السيسي عن 
استمرار اإلنفاق العسكري في قطاع القوات 
البحرية تحديدًا، وقد اجتمع اإلثنني املاضي 
مع بيتر لورسن، مالك ورئيس مجلس إدارة 
األملانية في مجال صناعة  »لــورســن«  شركة 
لواحدة  التنفيذية  الخطوات  لوضع  السفن، 
مـــن أكــبــر صــفــقــات الــتــســلــيــح األملــانــيــة ملصر 
وأكـــثـــرهـــا اســـتـــدامـــة، والـــتـــي لـــم ُيــعــلــن عنها 
رســمــيــا حــتــى اآلن، عــلــى الــرغــم مــن اســتــمــرار 
دراستها ألكثر من عشرة أشهر بني الجانبني.
ــة مـــصـــريـــة،  ــيــ ــاســ ــومــ ــلــ ــادر دبــ ــ ــــصــ ــــت مــ ــالــ ــ وقــ
مع  التعاون  إن مشروع  الجديد«،  »العربي  لـ
الــشــركــة األملــانــيــة يــشــرف عليه قــائــد الــقــوات 
ــريـــق أحـــمـــد خـــالـــد،  ــفـ الـــبـــحـــريـــة املــــصــــريــــة، الـ
والذي يعتبر حاليا واحدًا من أقرب القيادات 
ــــده لــجــنــة  ــاعـ ــ ــــسـ ــلـــســـيـــســـي، وتـ الـــعـــســـكـــريـــة لـ
 
ً
محدودة من الضباط واملهندسني، موضحة
 فــريــقــا مــن الــلــجــنــة زار أملــانــيــا مــــرات عــدة 

ّ
أن

لــإعــداد لــزيــارة لــورســن ملصر، لاتفاق على 
التفاصيل النهائية للصفقة التي ربما تكون 
لها آثار واسعة على عاقات مصر العسكرية 

في الفترة املقبلة.
 الــشــركــة األملــانــيــة 

ّ
وأوضـــحـــت املـــصـــادر أن

أشهر  مــن  مــجــمــوعــة  بتصنيعها  املــعــروفــة 
الــيــخــوت الــفــارهــة فــي الــعــالــم والــفــرقــاطــات 
الــعــســكــريــة الـــســـريـــعـــة واملــــــدمــــــرات، والـــتـــي 

كابول ـ صبغة اهلل صابر

ــات األفـــغـــانـــيـــة الــبــاكــســتــانــيــة  ــاقــ ــعــ مـــــــّرت الــ
بــمــنــعــطــفــات ومــــراحــــل مــخــتــلــفــة خــــال فــتــرة 
وجــــــود الــــقــــوات األجـــنـــبـــيـــة واألمـــيـــركـــيـــة فــي 
أفغانستان )منذ عام 2001 وحتى اآلن(. وبذل 
الدولتني  في  واملسؤولون  الدوليون  الحلفاء 
جهودًا من أجل بناء الثقة بني كابول وإسام 
ــــان ســـيـــد املــــوقــــف فــي  أبـــــــاد، إال أن الـــتـــوتـــر كـ
عاقاتهما، رغم تشابكهما دينيا واجتماعيا 
وتــجــاريــا وســيــاســيــا. وأســــاس انـــعـــدام الثقة 
ــاد بــدعــم  حــالــيــا هـــو اتـــهـــام كـــابـــول إلســــام أبــ
مؤكدة  »طــالــبــان«،  حركة  تحديدا  املسلحني، 
نظام  خــال  مــن  الحركة  تساند  باكستان  أن 
مــتــكــامــل، وأن ثــاثــة كــيــانــات تــابــعــة للحركة 
تــتــخــذ مــن بــاكــســتــان مــقــرًا ألنــشــطــتــهــا وهــي: 
ــه«، و»شـــــــــــورى بــــيــــشــــاور«،  ــ ــتـ ــ ــويـ ــ »شــــــــــورى كـ
ــكـــة حــقــانــي  ــبـ و»شــــــــــورى بـــــــاره جــــهــــنــــار« )شـ

املوالية لطالبان(.
ومع بداية ما وصفه الرئيس األفغاني أشرف 
غــنــي بعهد جــديــد ألفــغــانــســتــان بــعــد خــروج 
الثقة  لبناء  البلدان  يتطلع  األجنبية،  القوات 
مــن خـــال الـــزيـــارات املــتــبــادلــة وتنفيذ خطط 
أمنية على الــحــدود. غير أنــه فــي خضّم هذه 
املساعي فّجرت تصريحات املستشار األمني 
لــلــرئــيــس األفــغــانــي واملـــقـــّرب مــنــه، حــمــد الــلــه 
محب، جداًل كبيرًا بني كابول وإسام أباد، ما 

تستخدمها حاليا القوات البحرية األملانية 
بأكبر  أخيرًا  والفائزة  والسعودية تحديدًا، 
عــقــد تـــوريـــد مـــدمـــرات فـــي تـــاريـــخ الــبــحــريــة 
األملـــانـــيـــة بـــعـــد الــــحــــرب الـــعـــاملـــيـــة الــثــانــيــة، 
على  للحصول  املاضي  العام  تسعى  كانت 
جــديــدة لصالح  فــرقــاطــات   6 عــقــد تصنيع 
مصر، ربما يستغرق تصنيعها 3 سنوات 
ــــك فـــي حــــوض تــصــنــيــع الــســفــن  كــامــلــة، وذلـ
أملانيا.  بريمن شمال  في  بالشركة  الخاص 
تطويره  تم  لورسن  من  املقدم  العرض  لكن 
الصناعات  توطني  فــي  املساعدة  ليتضمن 
البحرية الحربية وتقديم املساعدة للقوات 
ــا، وتــطــويــر  ــهـ ــبـ ــوانـ املـــســـلـــحـــة بــمــخــتــلــف جـ
الترسانة البحرية في اإلسكندرية، وتوفير 
مزايا تدريبية وتكنولوجية أكبر من املزايا 
الــــتــــي ســـبـــق وعـــرضـــتـــهـــا شــــركــــات أملـــانـــيـــة 

وإيطالية أخرى لتصنيع الفرقاطات.
ــتـــي وافـــقـــت  وتــتــضــمــن الـــخـــطـــة املـــصـــريـــة الـ
عليها الــشــركــة األملــانــيــة، مــشــاركــة أكــثــر من 
200 ضابط متخصص وعامل مصري على 
مــراحــل، فــي العمليات اإلنــشــائــيــة، وإضــافــة 
 عن 

ً
الـــجـــوانـــب الــتــقــنــيــة والــتــســلــيــح، فـــضـــا

لوجستية  مساعدات  املصري  الجيش  منح 
ــرات، ووســائــل  ــدمــ مــتــقــدمــة لــلــتــعــامــل مـــع املــ
اتصال وتحكم حديثة، باإلضافة إلى مزية 
جـــديـــدة كـــبـــرى هـــي تـــوريـــد هــيــاكــل جــاهــزة 
ألجــزاء من السفن املطلوبة واإلشـــراف على 
ــة. وأوضــــحــــت  ــدريــ ــنــ ــكــ تــجــمــيــعــهــا فــــي اإلســ
ــدة من  ــواحــ املــــصــــادر أن قــيــمــة الــفــرقــاطــة الــ
الــفــرقــاطــات الــســت لــصــالــح مــصــر، تــتــراوح 
ــــورو، لكن  يـ مــلــيــون  مــلــيــون و650  بـــني 500 
مـــا تــســتــهــدفــه مــصــر حــالــيــا هـــو أن تساهم 
ــلــــى املـــــــــدى الــــطــــويــــل فــي  هـــــــذه الـــصـــفـــقـــة عــ
تــخــفــيــض حـــجـــم اإلنــــفــــاق الـــعـــســـكـــري عــلــى 
القوات البحرية، بحيث يتم تصنيع السفن 
الصغيرة واملتوسطة في مصر بتكنولوجيا 
أجــنــبــيــة، وفـــي مــرحــلــة الحــقــة املــشــاركــة في 
والــكــورفــيــت  الــفــرقــاطــات  لــتــوريــد  التصنيع 
)فرقاطة صغيرة سريعة ذات تكلفة تشغيل 
ــلـــمـــعـــارك الــبــحــريــة  ــلـــح لـ اقـــتـــصـــاديـــة وتـــصـ
الــصــغــيــرة والـــتـــصـــدي لـــلـــغـــواصـــات وحــمــل 

دفع األخيرة إلى إباغ األولى بقطع عاقاتها 
مع مكتب املستشار. وأكدت إسام أباد، وفق 
تــســريــبــات صــحــافــيــة، أنـــهـــا لـــن تــتــعــامــل في 
اتــهــامــه إســام  املستقبل مــع مــحــب، ردًا على 
أبــــاد بــدعــم املــســلــحــني، وحــديــثــه حـــول وضــع 
القبائل البشتونية والبلوشية في باكستان. 
الخارجية  اســتــدعــت  أن  الــســيــاق، سبق  وفــي 
الــبــاكــســتــانــيــة الــســفــيــر األفــغــانــي لـــدى إســام 
الــلــه علي خــيــل، وسلمته رسالة  أبـــاد نجيب 

احتجاج شديدة اللهجة.
وأثار موقف باكستان حيال محب غضبا في 
كابول، ودفع محب للقول في مؤتمر صحافي 
له أخيرًا، إن »األجــدى بباكستان التي تنوي 
قــطــع الــعــاقــات مــع أفــغــانــســتــان، أن تقطعها 
وغيرها،  كطالبان  اإلرهابية،  الجماعات  مع 
على  وشــّدد  كلها«.  املشاكل  ستحل  وحينها 
ــهـــدد بــقــطــع الـــعـــاقـــات  ــتـــي تـ أن بـــاكـــســـتـــان الـ
مــع بـــاده لــم تكن فــي األســـاس تضمر نوايا 
األحــداث  السياق  فــي  حسنة تجاهها. وعـــّدد 
ــثـــل الـــهـــجـــوم عــلــى  ــرة، مـ ــ ــيــ ــ والـــهـــجـــمـــات األخــ
مــدرســة فــي كــابــول فــي 8 مــايــو/أيــار املاضي، 
الذي راح ضحيته أكثر من 60 طالبة، وهجوم 
إقليم لوكر املجاور للعاصمة، في 30 إبريل/
ــتــل فيه 23 شخصا، 

ُ
ق الـــذي  املــاضــي،  نيسان 

التي  الجماعات  تدعم  باكستان  أن  منه  ظنا 
تنفذ هذه الهجمات.

أما التصريحات التي أثارت غضب باكستان 
تحديدًا، فهي تلك التي أدلى بها محب خال 
زيارته الشهر املاضي إلى مدينة جال أباد، 
قبلية  فــي جلسة  مــؤكــدًا  أفغانستان،  شــرقــي 
هناك أن باكستان ال ترتاح الستتباب األمن 
فــي أفــغــانــســتــان، بــل تــربــك الــوضــع فــي بــاده 
»عماء إسام أباد«. وأشار  بيد من وصفهم بـ
أيضا إلى أن الرئيس األفغاني الراحل محمد 
السيطرة  بعد  »طــالــبــان«  قتلته  الــلــه،  نجيب 
على كابول في 1996، بأمر من باكستان ألن 
الــرجــل وقــف فــي وجــه مخططات إســام أبــاد 
وسياساتها التدميرية. كما تحدث محب عن 
الحراك  تحديدًا  لباكستان،  الداخلي  الوضع 
 إن 

ً
الـــذي يــقــوم بــه البلوش والــبــشــتــون، قــائــا

باكستان ال تمنحهما حقوقهما، وهو ما أدى 

ــا تـــعـــمـــل عــلــى  ــ ــاسـ ــ ــر. وهــــــي أسـ ــيــ ــطــ مـــهـــم وخــ
تــأمــني مصالحها عــبــر اســتــمــرار الــحــرب في 
أفــغــانــســتــان، لــكــنــهــا تــعــبــت أخـــيـــرًا، بــالــتــالــي 
عــلــى الــحــكــومــة األفــغــانــيــة أن تــعــمــل اآلن مع 
باكستان ألجل بناء الثقة. ويضيف أمر خيل، 
أن بــاكــســتــان تـــواجـــه مــلــفــات داخــلــيــة حـــادة، 
وستقبل بتغيير سياساتها إزاء أفغانستان، 
 

ّ
ظل فــي  عليها،  العنف سيؤثر  اســتــمــرار  ألن 

معاناتها من مظاهر التسلح بصور مختلفة، 
خــصــوصــا بــعــد تيقنها، كــمــا هــو شـــأن باقي 
»طالبان« العودة  لـ أنه ال يمكن  دول املنطقة، 

إلى السلطة بقوة الساح.
ويــبــدو أن إســـام أبـــاد مصممة عــلــى املضي 
األفغاني،  السام  ملف  مع  التعامل  في  قدما 
مع العمل للمحافظة على مصالحها وعمقها 
اإلستراتيجي. في السياق، لفت وزير اإلعام 
الــبــاكــســتــانــي فـــــواد حــســني شـــــــودري، خــال 
األسبوع الحالي، أن باده مصّرة على العمل 
ــرار األمـــن فــي أفغانستان. وأدرج  مــن أجــل إقـ
ــيـــرة ملــســؤولــني بــاكــســتــانــيــني،  ــارات األخـ ــزيــ الــ
تــحــديــدًا زيـــــارة قــائــد الــجــيــش الـــجـــنـــرال قمر 
الباكستاني  املبعوث  جاويد باجوه، وزيــارة 
أفغانستان محمد صــادق،  لــشــؤون  الــخــاص 
إلــــى كــــابــــول، فـــي ســـيـــاق مـــســـانـــدة بــاكــســتــان 
عملية السام في أفغانستان. لكنه شّدد على 
أن املــعــضــلــة األســـاســـيـــة والــعــقــبــة الــرئــيــســيــة 
في وجــه عملية السام مــوجــودة في كابول، 
غني.  أشــرف  األفغاني  الرئيس  بذلك  قاصدًا 
واعتبر أنه في حال كان لغني شكاوى معينة، 
فعليه الحديث مع باكستان من خال قنوات 
مختلفة، بداًل من التوجه إلى وسائل اإلعام 

والحديث معها.
ــــان كـــابـــول فتح  ــه مـــع إعـ ــــرى مـــراقـــبـــون أنــ ويـ
صفحة جديدة من العاقات مع دول املنطقة، 
إســام  مــع  أن تصفي حساباتها  عليها  فــإن 
أباد، وأن تعمل لبناء الثقة معها، إذ ال يمكن 
التعاون  دون  مــن  املنطقة  فــي  األمـــن  تحقيق 
بـــني الـــدولـــتـــني. فـــي املـــقـــابـــل، عــلــى بــاكــســتــان 
أفغانستان،  فــي  الــحــرب  استمرار  أن  تعي  أن 
سيؤثر سلبا عليها، خصوصا مع امتاكها 

الكثير في سياق الضغط على »طالبان«. تولي السلطات المصرية أهمية لقطاع القوات البحرية )لويك فينانس/فرانس برس(

جنود باكستانيون على الحدود مع أفغانستان )فرانس برس(

1.1 مليار يورو. كما تتضمن صفقة التسليح 
ــا 4 فــرقــاطــات »كــورفــيــت«  القياسية مــع رومـ
ــن الــــانــــشــــات  ــ ــلــــى األقـــــــــل وحــــــوالــــــي 22 مــ عــ
مع تجهيز جميع هذه  الخاطفة،  الهجومية 
إلكترونية  حـــرب  بمنظومة  األصــغــر  الــقــطــع 
لــاســتــشــعــار عن  ورادارات وأجــهــزة حــديــثــة 
ــدربــــني لـــتـــمـــريـــن الــضــبــاط  بـــعـــد، وتـــوفـــيـــر مــ
املصريني على استخدام بعض املميزات التي 

ستكون جديدة على البحرية املصرية.
ــتـــعـــاون املـــقـــتـــرح مع   الـ

ّ
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن

»لــورســن« سيكون األكــبــر مــن نوعه واألكثر 
أن  ــبـــق  سـ إذ  األول،  لـــيـــس  فـــهـــو  اســــتــــدامــــة، 
حــصــل تـــعـــاون بـــني الــتــرســانــة الــبــحــريــة في 
اإلســـكـــنـــدريـــة ومـــجـــمـــوعـــة »تـــيـــســـن كـــــروب« 
األملانية إلنشاء أول فرقاطة شبحية متعددة 
فــي مصر،   »MEKO-A200« املــهــام مــن طـــراز
القاهرة  عليها  تستحوذ  الــتــي  الــرابــعــة  هــي 
مـــن الـــطـــراز نــفــســه، إذ يــجــري حــالــيــا إنــشــاء 

ــــرى،  ــــى دول أخـ الــــطــــوربــــيــــدات( وغـــيـــرهـــا إلـ
ملصلحة الــشــركــات األجــنــبــيــة مــع اســتــفــادة 

مصر بنسبة من حصيلة الصفقات.
وعـــن اآلثــــار املحتملة إلتــمــام هـــذا املــشــروع؛ 
قالت املصادر إنه قد يؤدي إلى إبطاء تنفيذ 
ذاتــه،  اإلطــار  السابق تداولها في  املقترحات 
والتي  اإليــطــالــيــة،  »فينكانتيري«  شــركــة  مــع 
تــعــتــبــر أكـــبـــر مـــتـــعـــاون عــســكــري فـــي املــجــال 
البحري مع مصر حتى اآلن، إذ اشترت منها 
مصر أخيرًا فرقاطتني من نوع »فريم« بقيمة 

الــفــرقــاطــات الــثــاث األخـــرى فــي بريمرهافن 
أملانيا. وبالتوازي مع ذلــك، تعمل شركة  في 
أملانية أخرى هي »رينر«، على تنفيذ عقد تم 
توقيعه في سبتمبر/أيلول املاضي، لتوريد 

3 سفن حربية ملصر بحلول عام 2023.
وفـــي يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي املــاضــي، نشرت 
»الــعــربــي الــجــديــد«، بــيــانــات تفيد بــأن مصر 
احتلت املركز الثاني بني الدول التي أصدرت 
ميركل  أنجيا  األملــانــيــة  املــســتــشــارة  حكومة 
ــة لـــهـــا فــــي عـــام  ــحـ ــلـ ــد األسـ ــتـــوريـ ــاريـــح بـ تـــصـ
2020 بعد املجر، وأنها أنفقت على استيراد 
فيروس  جائحة  فترة  فــي  األملانية  األسلحة 
كورونا أكثر من جميع الدول التي استوردت 
الساح األملاني في الفترة نفسها، عدا املجر، 
بما في ذلك دولة االحتال اإلسرائيلي وقطر 

والواليات املتحدة وبريطانيا.
 مصر رفعت اإلنفاق خال 

ّ
وأظهرت األرقام أن

الــثــانــي مــن الــعــام املــاضــي، فأبرمت  النصف 
ــلـــيـــون يــــــــورو، لــيــقــفــز  عــــقــــودًا بــقــيــمــة 452 مـ
إجمالي قيمة األسلحة التي استوردتها من 
أملانيا فقط عام 2020 إلى 764 مليون يورو، 
ــوام فـــي اســتــيــراد  ــ ــ لــيــصــبــح ثـــانـــي أعـــلـــى األعـ
مصر لألسلحة األملانية عبر تاريخ العاقات 
بني البلدين، بعد عام 2019 الذي شهد إبرام 
عــقــود تــســلــيــح بــقــيــمــة تــتــجــاوز 801 مليون 

يورو.
التي تتوسع مصر  الــغــواصــات  وإلــى جانب 
فــي اســتــيــرادهــا مــن أملــانــيــا فــي إطـــار عملية 
تــضــخــيــم الـــقـــوات الــبــحــريــة وإنـــشـــاء قــواعــد 
عــســكــريــة ســاحــلــيــة جـــديـــدة شـــمـــااًل وشــرقــا، 
أنــفــقــت مــصــر ثــاثــني فــي املــائــة مــن إجــمــالــي 
ــلـــغ، عـــلـــى اســـتـــيـــراد أنـــظـــمـــة صـــاروخـــيـــة  ــبـ املـ
ومعدات لإطاق، ونحو عشرة باملائة على 
ــزة حــديــثــة  ــهـ أنــظــمــة راداريـــــــة وشــبــحــيــة وأجـ
لتحديد األهــداف، ونحو خمسة باملائة على 
معدات برية ومــدرعــات. وإجــمــااًل، استوردت 
مصر من أملانيا أسلحة في الفترة بني عامي 
ثم  يــــورو،  مــلــيــون   411 بقيمة  و2014   1999
ارتفعت القيمة ملستوى قياسي غير مسبوق 
بقيمة  و2020   2015 عــامــي  بـــني  الــفــتــرة  فـــي 

مليارين و706 مايني يورو.

الصفقة مع »لورسن« 
ستكون لها آثار على 

عالقات مصر العسكرية

الــحــالــيــة. لكن  إذا واصــلــت سياساتها  بـــاده 
مــســتــشــار الـــرئـــيـــس األفـــغـــانـــي فــــي الـــشـــؤون 
ــيـــس املـــجـــلـــس األعـــلـــى  ــائـــب رئـ الـــســـيـــاســـيـــة، نـ
الوطني للسام، أكرم خبلواك، اعتبر أن أمام 
ــدًا: »املــصــالــحــة مع  ــ ــ ــارًا واحـ ــيـ أفــغــانــســتــان خـ
باكستان وبناء الثقة معها«. وأوضح أن على 
للمستقبل.  والتطلع  املاضي  نسيان  البلدين 
وأضــــــاف فـــي حـــــوار لـــه مـــع قـــنـــاة »شــمــشــاد« 
املـــاضـــي، أن باكستان  فــي 31 مــايــو  املــحــلــيــة 
جـــددت وعــدهــا بتغيير ســيــاســاتــهــا، ويــبــدو 
لــذا علينا أن ننتظر  أنــهــا جـــادة فــي القضية 
ــار خــبــلــواك إلـــى أن  ونــنــســى املــاضــي. كــمــا أشـ
تعمل  استثناء،  دون  مــن  كلها،  املنطقة  دول 
ملصالحها، ويجب عدم هدر الوقت في انتظار 
أن تبّدل أي دولة سياساتها وإستراتيجيتها 
مـــن أجــــل إســتــراتــيــجــيــتــنــا نــحــن. لــذلــك يجب 

دعوة باكستان للعمل معنا.
وحـــول هــذه الــتــطــورات، يــؤكــد املحلل األمني 
األفـــغـــانـــي عــتــيــق الــلــه أمــــر خــيــل، فـــي حــديــٍث 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أنـــه بــالــنــظــر إلـــى سير  لـــ
العقود  التي شهدتها بادنا خــال  األحـــداث 
بــاكــســتــان  دور  أن  نـــجـــد  املـــاضـــيـــة  ــة  ــ ــعـ ــ األربـ

على  خــطــرًا  وتشكيلهما  انتفاضتهما،  إلـــى 
مستقبل باكستان. وكان الرئيس األفغاني قد 
جدد أيضا اتهامه لباكستان بدعم املسلحني 
ولكن بنبرة أكثر هدوءًا مقارنة بتصريحات 
ــال غــنــي فـــي مــحــاضــرة ألــقــاهــا في  مــحــب. وقــ
الحالي بعنوان  فــي األســبــوع  كــابــول  جامعة 
»الــتــغــيــيــر املــنــشــود«، إن بــــاده تــبــدأ صفحة 
جــديــدة مــن الــعــاقــات مــع دول املنطقة ودول 
األجنبية  القوات  العالم بأسرها بعد خــروج 
مـــن أفــغــانــســتــان. واعــتــبــر أن عــلــى بــاكــســتــان 
ــا الـــوقـــوف مع  ــد الــخــيــاريــن، إمـ أن تــخــتــار أحـ
الــجــمــاعــات املــســلــحــة أو الـــوقـــوف إلـــى جانب 
السام، مشّددًا  املساعي ألجــل  الشعب ودعــم 
الــتــهــديــدات ألمن  على أن باكستان أحــد أهــم 

اتهم مستشار غني 
األمني باكستان بالضلوع 

في اغتيال نجيب اهلل

تواصل مصر زيادة 
االنفاق على قطاع 

القوات البحرية، مع تبلور 
صفقة جديدة مع شركة 

»لورسن« األلمانية ستكون 
األكبر من نوعها واألكثر 

استدامة

على الرغم من التوتر 
السياسي المتصاعد بين 

أفغانستان وباكستان، 
إال أن انسحاب القوات 
األميركية من كابول، 

يدفع إسالم أباد للتفكير 
بتغيير سياساتها تجاه 

جارتها

تقرير خاص
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»قسد« تجّمد التجنيد لقطع الطريق على عودة النظام
اتفاق تهدئة في منبج السورية

»اإلدارة الذاتية« 
رضخت لمطالب أهالي 

مدينة منبج

أمين العاصي

خرج وجهاء العشــائر في منطقة 
الشــمالي  حلــب  ريــف  فــي  منبــج 
الشرقي في سورية، وممثلون عن 
»اإلدارة الذاتيــة« ذات الطابــع الكــردي التــي 
مــن  األربعــاء،  أمــس  باتفــاق،  املنطقــة،  تديــر 
املتوقــع أن ينــزع فتيل أزمــة عصفت باملدينة 
حملــة  خلفيــة  علــى  املاضيــة،  األيــام  فــي 
التجنيــد اإلجبــاري التــي قامــت بهــا »قــوات 
سورية الديمقراطية« )قسد(، وما رافقها من 
قمع وســقوط قتلى وجرحى. وأدت األحداث 
إلــى محاولــة النظام الســوري العودة مجددًا 
إلى هذه املدينة االستراتيجية. وذكر املرصد 
الســوري لحقــوق اإلنســان، أمــس، أن االتفــاق 
ينــص علــى إيقــاف العمــل بحملــة التجنيــد 
للدراســة  وإحالتهــا  وريفهــا  منبــج  فــي 
والنقــاش، وإطــاق ســراح كافــة املعتقلني في 
األحــداث األخيــرة، وتشــكيل لجنــة للتحقيــق 
بالحيثيــات التــي تم فيهــا إطاق النار وأدت 
إلى مقتل  سبعة محتجني ومحاسبة كل من 

كان متورطًا بذلك. 
ومــن الواضــح أن »اإلدارة الذاتيــة« رضخــت 
لتطويــق  منبــج  مدينــة  أهالــي  ملطالــب 
النظــام  عقبهــا  ســارع  التــي  االضطرابــات، 
أنهــا  يبــدو  محاولــة  فــي  للتحــرك  وروســيا 
املنطقــة  بتســليم  »قســد«  إلقنــاع  تنجــح  لــم 

للنظام. 
إبــرام  ســّرعت  املســاعي  هــذه  أن  ويظهــر 
االتفاق بني وجهاء منبج و»اإلدارة الذاتية«، 
حيث يسود املدينة رفض ألي محاولة يمكن 
أن تؤدي إلى عودة النظام وأجهزته األمنية 
واالحتجاجــات  التظاهــرات  وكانــت  إليهــا. 
يــوم  ومحيطهــا  منبــج  فــي  اندلعــت  قــد 
اإلثنــني املاضــي، بســبب األوضــاع املعيشــية 
املترديــة فــي املنطقة، ولكن سياســة التجنيد 
»واجــب  بـ »قســد«  تســّميه  مــا  أو  اإلجبــاري 
األولــى  الشــرارة  كانــت  الذاتــي«،  الدفــاع 

املاضــي، لتســليم بلــدة عــني عيســى فــي ريــف 
الرقــة الشــمالي إلــى قــوات النظــام أو لفصائل 

املعارضة. 
قــوات  عليهــا  تســيطر  التــي  منبــج،  وتبعــد 
»قســد« منــذ منتصــف عــام 2016، عــن مدينــة 
الحــدود  وعــن  كيلومتــرًا،   90 نحــو  حلــب 
الســورية التركية نحو 35 كيلومترًا، ويشــكل 
العــرب غالبيــة ســكانها، مــع وجــود ســكاني 
محدود من األكراد والتركمان والشــركس في 

املدينة وريفها.
منبــج  »مجلــس  يــزال  ال  متصــل،  ســياق  فــي 
مســؤولية  مــن  التنصــل  يحــاول  العســكري« 

األحــداث التــي عصفــت باملدينــة، ويظهــر ذلك 
مــن خــال قــول القيــادي فــي املجلــس شــرفان 
درويــش، فــي تســجيل مرئــي، إن »هنــاك مــن 
فوضــى«،  حالــة  فــي  املنطقــة  إدخــال  يحــاول 
مشــيرًا إلــى أن سياســة التجنيــد مطّبقــة منــذ 
ســبع ســنوات، وفــي منبــج منــذ أكثر مــن أربع 
ســنوات »ولــم تحدث مشــاكل«. وبرأيــه، هناك 
مــن يحــاول اســتغال هــذا األمر إلثــارة الفتنة 
والفوضــى، لكــن املجلــس »ســيتخذ التدابيــر 
كافة لضمان األمن واالســتقرار«، مشــّددًا على 

أن »لدى األهالي مطالب محقة«. 
النيفــي،  حســن  املحلــل  يلفــت  جانبــه،  مــن 
أن  إلــى  الجديــد«،  »العربــي  مــع  فــي حديــث 
منبــج »تقــع ضمــن مناطــق نفــوذ الواليــات 
ال  أن  علــى  مشــّددًا  ســورية«،  فــي  املتحــدة 
منبــج  بمصيــر  يتحكــم  أن  يســتطيع  أحــد 
مــن دون ضــوء أخضــر أميركــي، »ألن قســد 
فــي النهايــة أداة تنفيذيــة تابعــة للتحالــف 
الدولــي«. ويشــير إلــى »أن لــدى النظام رغبة 
كبيــرة بالعــودة إلــى مدينــة منبــج«، معتبــرًا 

أن غاية الجانب الروســي هي تمكني النظام 
مــن انتــزاع الســيطرة علــى املدينــة وريفهــا. 
إلــى  النظــام  قــوات  دخــول  أن  مــن  ر 

ّ
ويحــذ

مدينــة منبــج ســيكون كارثــة بــكل املقاييس. 
ويوضــح أن اإلدارة األميركيــة حتــى اللحظة 
»نائية بنفسها عما يحدث في منبج، وأنها 
لم توِل املنطقة أي اهتمام رغم مســؤوليتها 
 مســؤولية األحداث 

ً
األخاقيــة عنها، محّما
في املدينة لألميركيني.

الوطنــي  »االئتــاف  يتابــع  جانبــه،  مــن 
الســوري« تطــورات األوضاع في منبج، حيث 
ُوصــف  اجتماعــًا  السياســية  اللجنــة  عقــدت 
املنطقــة.  فــي  األوضــاع  ملناقشــة  »الطــارئ«  بـ
وكان االئتــاف قــد أكــد فــي بيــان لــه، أول مــن 
أمــس الثاثــاء، وقوفه »إلــى جانب االنتفاضة 
الشــعبية فــي منطقــة منبــج وريفهــا«، مطالبًا 
»رفــع  الجهــات الدوليــة التــي تدعــم »قســد« بـ
الغطاء والدعم عنها، والتحرك الفوري لوقف 
ضــد  اإلجراميــة  وممارســاتها  انتهاكاتهــا 

أهلنا في منبج وشرق الفرات«.

من المفترض أن ينزع 
االتفاق، الذي تّم أمس 

األربعاء بين »قوات سورية 
الديمقراطية« وعشائر 

مدينة منبج في الشمال 
السوري، فتيل االنفجار

تمددت االحتجاجات ضد »قسد« إلى خارج منبج )األناضول(

تــل 
ُ
لاحتجاجــات. ووفــق مصــادر محليــة، ق

قبــل  مــن  بالرصــاص  متظاهريــن  ســبعة 
عناصــر األمــن الداخلــي )األســايش( التابعــة 
»اإلدارة الذاتيــة«، يومــي اإلثنــني والثاثــاء  لـــ
املاضيني، مؤكدة أن هناك مفقودين. وتشير 
األوصــال«،  عــة 

ّ
مقط »باتــت  منبــج  أن  إلــى 

مدينــة  فــي  شــخص  ألــف   700 أن  موضحــة 
عــودة  باملطلــق  »يرفضــون  وريفهــا  منبــج 
قــوات النظــام إلــى املنطقــة«، قبــل أن تضيــف 
التــي  مطالبنــا  نيــل  علــى  نصــّر  »لكننــا 
وأبرزهــا  أجلهــا،  مــن  بتظاهــرات  خرجنــا 
إلغــاء التجنيــد اإلجباري وتحســني الظروف 

املعيشية الصعبة التي نمّر بها«.
تحدثــت  مطلعــة،  مصــادر  تشــير  بدورهــا، 
»العربــي الجديــد«، إلى أن النظام الســوري  لـ
وبدعــم مــن الجانــب الروســي »يريــد مربعــًا 
شــاكلة  علــى  منبــج،  مدينــة  داخــل  أمنيــًا 
القامشــلي  مدينتــي  فــي  األمنيــني  املربعــني 
والحســكة، شــمال شرقي سورية، في خطوة 
واسعة لاستحواذ على منبج«. أما الكاتب 
منبــج،  أبنــاء  مــن  وهــو  الشــرقي،  قحطــان 
الجديــد«،  »العربــي  لـ حديــث  فــي  فيطالــب 
»تدخــل مــن قبــل الواليــات املتحــدة وتركيا  بـ
فــي ملــف منبج لحمايــة األهالي«، داعيًا إلى 
تطبيق ما تم التوصل إليه من تفاهمات بني 
أنقــرة وواشــنطن فــي عــام 2018 حول منبج. 
عــدة  اتفاقــات  واألميركيــون  األتــراك  وأبــرم 
خال عام 2018 حول منبج، تضمنت بنودًا 
املدينــة،  مــن  »قســد«  انســحاب  علــى  تنــّص 
التنفيــذ  إلــى  طريقــه  يجــد  لــم  ذلــك  أن  إال 
األرض.  علــى  املوجــودة  التعقيــدات  بســبب 
وحاولــت الفصائــل املعارضــة املدعومــة مــن 
الجانــب التركــي، واملتمركــزة علــى الحــدود 
الشمالية ملنطقة منبج، التقدم جنوبًا خال 
عامــي 2018 و2019، لكــن القــوات األميركيــة 
املوجودة في محيط منبج حالت دون ذلك.

تنــوي  ال  »قســد«  أن  إلــى  املعطيــات  وتشــير 
أو  للنظــام  ســواء  طــرف،  ألي  منبــج  تســليم 
للــروس أو فصائــل املعارضة الســورية، ألنها 
تســيطر  مناطــق  مــع  تمامــًا  الصلــة  ســتقفد 
تــل  مدينــة  أبرزهــا  حلــب،  ريــف  فــي  عليهــا 
رفعــت، التــي تضــّم آالفــًا مــن النازحــني األكراد 
مــن منطقــة عفريــن، منــذ بدايــات عــام 2018. 
كمــا أن االنســحاب مــن منبــج ســُيغري أهالــي 
مناطــق أخــرى ذات غالبية عربية من الســكان 
للمطالبــة بانســحاب »قســد«، وهــو مــا يؤثــر 
علــى نفــوذ هــذه القــوات فــي مشــهد الصــراع 
»قســد« أن  علــى ســورية. مــع العلــم أنه ســبق لـ
قاومت ضغوطًا تركية وروسية، أواخر العام 
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ســجل الفائض التجاري لدولة قطر ارتفاعًا قياســيًا 
على أساس سنوي في إبريل/ نيسان املاضي، بلغت 
نســبته 194.1% لتصــل قيمتــه إلــى 12.8 مليــار ريــال 
مليــارات   8.4 بنحــو  مقارنــة  دوالر(،  مليــارات   3.5(
ريال في الشهر نفسه من العام املاضي 2020. وأظهر 
تقريــر إحصــاءات التجــارة الخارجيــة لشــهر إبريــل/ 
نيسان الصادر عن جهاز التخطيط واإلحصاء، أمس 
تشــمل  التــي  الصــادرات  إجمالــي  وصــول  األربعــاء، 
املنتجــات ذات املنشــأ املحلــي وإعــادة التصديــر إلــى 

 21 مليــار ريــال، بزيــادة 77.1% علــى أســاس ســنوي. 
التجــاري  الفائــض  فــي  املســجلة  الطفــرة  ورغــم 
 منهمــا 

ً
 كا

ّ
 أن

ّ
والصــادرات علــى أســاس ســنوي، إال

شــهد تراجعًا على أســاس شــهري، بنســبة 3% و%5 
وحققــت  الرســمية.  البيانــات  وفــق  الترتيــب  علــى 
 ،%9.2 بنســبة  ســنويًا  ارتفاعــًا  الســلعية  الــواردات 
مســجلة 8.2 مليــارات ريــال، فيمــا انخفضــت بنســبة 

8% على أساس شهري.
وزادت قيمة صادرات »غازات النفط والهيدروكربونات 
الغازيــة األخــرى« والتــي تمثــل الغــاز الطبيعي املســال 
واملكثفات والبروبان والبيوتان، إلى نحو 11.7 مليار 

أســاس  علــى   %52.6 نســبته  بلغــت  بصعــود  ريــال، 
مــواد  وزيــوت  نفــط  »زيــوت  قيمــة  وارتفعــت  ســنوي، 
معدنيــة قاريــة خــام« إلى ما يقــارب 3.2 مليارات ريال، 
بزيــادة 171.9%، ونمــت قيمــة صــادرات »زيــوت نفــط 
وزيــوت متحصــل عليهــا مــن مــواد معدنيــة قارية غير 

خام« 356.2% لتصل إلى نحو 2.2 مليار ريال.
بالنســبة  املقصــد  دول  صــدارة  اليابــان  واحتلــت 
لصادرات قطر خال إبريل/ نيســان بقيمة 2.8 مليار 
ريال، بما يعادل 13.4% من إجمالي الصادرات، تليها 
ثــم   ،%13.2 بنســبة  ريــال  مليــار   2.76 بقيمــة  الصــني 

الهند بـ2.7 مليار ريال بنسبة %12.7.

فاحتلــت  قطــر،  إلــى  املــوردة  الــدول  علــى صعيــد  أمــا 
الصني الصدارة بقيمة 1.1 مليار ريال بنســبة %13.4 
مــن إجمالــي واردات الدولــة الخليجيــة، ثــم الواليــات 
املتحدة بقيمة 1.08 مليار ريال بنســبة 13.3%، تليها 
الهنــد بقيمــة 600 مليــون ريــال بمــا يعــادل 7.4% مــن 

إجمالي الواردات.
وتعتبر قطر أكبر منتج ومصدر للغاز املسال للعالم، 
مليــون   77 مــن  اإلنتاجيــة  الطاقــة  لزيــادة  وتســعى 
طــن ســنويًا حاليــًا، إلــى 110 مايــني طــن بحلــول عــام 
2027، وتواجه منافسة في التصدير من بعض الدول 

الكبرى مثل الواليات املتحدة.

قطر: الفائض التجاري يقفز %194

مقاٍه متنقلة لتقليص البطالة في المغرب
مع الرفع التدريجي لتدابير الحجر الصحي بسبب فيروس 
كورونا، تزداد املقاهي املتنقلة في الشوارع العامة والحدائق 
املغربيــة، والتــي تعــد مشــاريع مهمــة تنقــذ شــبابًا كثــرًا مــن 
البطالــة. وعلــى جنبــات الطــرق، بــات مشــهد انتشــار املقاهــي 

املتنقلــة مألوفــًا للجميــع. وارتفــع عــدد العاطلــني إلــى نحــو 
1.4 مليــون فــي نهايــة 2020، فــي ظــل االنكمــاش االقتصــادي 
التــي  للتخطيــط،  الســامية  املندوبيــة  حســب   ،%7 بنســبة 
أشــارت إلــى أن االقتصــاد فقــد 432 ألــف فرصــة عمــل، بينمــا 

تقدر نقابات عمالية عدد من فقدوا وظائفهم بنحو 650 ألفًا. 
ويقــول العشــريني أنــس املرابــط، مالــك أحــد املقاهــي املتنقلــة 
»العربي الجديد«، إن دخله اليومي يتراوح بني  في الرباط، لـ

150 درهمًا و500 درهم )الدوالر يعادل 8.83 درهمًا(.

مشروعات جديدة في المغرب
التجارة والصناعة المغربية عن إطالق 73  أعلنت وزارة 
مشروعًا استثماريًا، بقيمة 2.8 مليار درهم )318 مليون 
عمل  فرصة  ألف   100 من  أكثر  توفر  أن  ينتظر  دوالر(، 

في 10 قطاعات صناعية.
بإمكان  إن  األربعاء،  أمس  لها  بيان  في  الوزارة،  وقالت 
تصل  سلع  تصدير  الجديدة  االستثمارية  المشاريع 
قطاع  وحصل  سنويًا.  درهم  مليار   1.4 إلى  قيمتها 
مشروعًا،   17 والكيمياء  مشروعًا،   22 على  النسيج 
والصناعة الغذائية 15 مشروعًا، والصناعات البالستيكية 
على  المتبقية  األعداد  توزعت  فيما  مشاريع،   6

الكهرباء والنقل.
التي  المغرب قد عمد في سياق جائحة كورونا  كان 
أثرت على الشركات إلى توفير دعم لنحو 950 ألف عامل 

الوطني للضمان االجتماعي  الصندوق  مسجلين لدى 
بقيمة 210 دوالرات في الشهر.

أسواق مشتركة بين باكستان وإيران
أسواق   3 إنشاء  عن  الباكستانية،  التجارة  وزارة  أعلنت 
حدودية مشتركة مع إيران، تنفيذا التفاق بين البلدين. 
ونقلت وكالة الجمهورية اإلسالمية لألنباء »إرنا« أمس، 
وزير  بأعمال  والقائم  باكستان  وزراء  رئيس  مستشار  عن 
تغريدة على  الرزاق داود، في  التجارة واالستثمار عبد 
تويتر، أن هناك 3 أسواق قيد اإلنشاء في مناطق »جبد« 
بلوشستان  إقليم  في  الواقعة  و»تشدجي«  و»ماند« 
بالقرب من الحدود اإليرانية. وأشار إلى أن هذه األسواق 
في  أيضًا  وتساعد  الثنائية  التجارية  العالقات  تعزز 
المعيشة  مستويات  وتحسين  اقتصادية  فرص   خلق 

لسكان المناطق الحدودية المشتركة بين البلدين.

الكوريون يقلصون استثماراتهم في »تسال«
أظهرت بيانات صادرة عن هيئة األوراق المالية الكورية، 
لصناعة  »تسال«  شركة  أسهم  شراء  أن  األربعاء،  أمس 
المستثمرين  قبل  من  األميركية،  الكهربائية  السيارات 
عام  في  له  مستوى  أدنى  سجل  الجنوبيين،  الكوريين 
سعرها.  في  انخفاض  وسط  الماضي،  أيار  مايو/  في 
مليون   80.8 قيمته  ما  الكوريون  المستثمرون  واشترى 
بانخفاض  الماضي،  الشهر  »تسال«  أسهم  من  دوالر 
الماضي، كما تمثل  نيسان  إبريل/  بلغت نسبته 45% عن 
حوالي 10% من االستثمارات المسجلة في يناير/ كانون 
بلغ  عندما  دوالر،  مليون   939 والبالغة  الماضي  الثاني 

سعر سهم »تسال« أعلى مستوى له على اإلطالق.

أخبار مختصرة

ُعطل مفاجئ للبورصة السعودية
لندن ـ العربي الجديد

تعطل نظام التداول في ســوق األســهم الســعودية 
)البورصــة( بشــكل مفاجــئ لنحــو 80 دقيقة، خال 
تعامــات أمــس األربعــاء، قبــل أن يعــاود العمل في 
وقــت الحــق، فيمــا أرجعــت إدارة البورصــة توقــف العمــل إلــى 

خلل فني غير متوقع، من دون ذكر تفاصيل.
وأغلــق املؤشــر الرئيســي علــى صعــود محــدود بلغــت نســبته 
والبورصــة  نقطــة.   10656.8 مســتوى  عنــد  لتســتقر   %0.56
الســعودية هــي األكبــر فــي املنطقة مــن حيث القيمة الســوقية، 
وأشــارت  قطاعــًا.   20 علــى  موزعــة  شــركة   200 مــن  وتتكــون 
التشــغيلية،  وعملياتهــا  أنظمتهــا  ســامة  إلــى  البورصــة 
مضيفــة أنهــا تعمــل دائمــًا علــى اتخــاذ كامــل اإلجــراءات التــي 
مــن شــأنها مصلحــة الســوق واملتعاملــني. مــن ناحيــة أخــرى، 
نقلت وكالة بلومبيرغ األميركية، أمس، عن مصادر وصفتها 
باملطلعة، أن شــركة أرامكو، عماق صناعة النفط الســعودي، 
تســعى لجمــع نحــو 5 مليــارات دوالر، مــن خــال طرح صكوك 
األربــاح.  الجــاري، لتمويــل توزيعــات  خــال يونيو/حزيــران 

وقالــت املصــادر إن »أرامكــو« تــدرس طــرح صكــوك بالــدوالر 
والعملــة املحليــة، مشــيرة إلــى أنهــا اختــارت حوالــي 15 بنــكًا 
لعمليــة الطــرح املزمعــة. مضيفــة أن الشــركة قــد تؤجــل الطــرح 
عــن  أرامكــو  امتنعــت  فيمــا  الســوق«،  ظــروف  تدهــورت  »إذا 
الشــركة  مســاعي  وتأتــي  األميركيــة.  الوكالــة  وفــق  التعليــق، 
لطــرح الصكــوك، وهــي عبارة عــن أداة لاقتــراض، رغم ارتفاع 
أرباحها في الربع األول من العام الجاري وســط انتعاش في 
أسواق النفط العاملية. وتضاعف سعر النفط، شريان الحياة 
فــي الســعودية، منــذ أكتوبر/تشــرين األول املاضــي، إلــى أكثــر 
مــن 70 دوالرًا للبرميــل مــع قيام االقتصادات الكبرى بحمات 
الجديــد،  كورونــا  فيــروس  ضــد  ملواطنيهــا  واســعة  تلقيــح 
وإعادة فتح األعمال التجارية والخدمية. وجاء ارتفاع أسعار 
الخــام مدعومــًا أيضــًا بخفــض تحالــف »أوبــك+«، اإلمــدادات 
فــي الســوق العامليــة للحفــاظ علــى اســتقرار األســعار، بعدمــا 
العــام املاضــي  مــن  فــي إبريل/نيســان  انهيــارًا حــادًا  شــهدت 
النهيــار  واســتجابة  الصحيــة.  الجائحــة  تداعيــات  بســبب 
أســعار النفــط الخــام فــي أوائل العام املاضــي، خفضت أرامكو 
اإلنفــاق والوظائــف واختــارت بيــع األصــول غيــر األساســية. 

إبريــل/ فــي  املتحــدة،  الواليــات  تقودهــا  مجموعــة  واتفقــت 
نيســان املاضــي، علــى شــراء حقــوق تأجيــر خطــوط أنابيــب 
تــزال مســتويات  أرامكــو مقابــل 12.4 مليــار دوالر. وال  نفــط 
ديــون أرامكــو ترتفــع بشــكل كبيــر، ويرجــع ذلــك أساســًا إلــى 
اســتحواذها علــى الشــركة الســعودية للصناعــات األساســية 
)ســابك( لصناعــة الكيماويــات مقابــل 69 مليــار دوالر، وهــي 
صفقــة تــم االتفــاق عليهــا قبــل تفشــي الوبــاء. وارتفــع معــدل 
املديونيــة، وهــو مقيــاس للديــون كنســبة مئويــة مــن حقــوق 
امللكيــة، مــن ســالب 5% فــي أوائــل عــام 2020 إلــى 23% بحلــول 
مــارس/آذار مــن العــام الجــاري، وهــو أعلــى مــن الحــد األقصى 
الــذي حددتــه الشــركة ذاتيــًا عنــد 15%. ومــن املقــرر أن يرتفــع 
اإلنفــاق الرأســمالي ألرامكــو هــذا العــام إلــى 35 مليــار دوالر، 
لكنه سيظل أقل من التوجيه املقدم خال الطرح العام األولي 
للشــركة لعــام 2019. وكانــت الشــركة التــي تتخــذ مــن الظهران 
مقــرًا لهــا واملدرجــة فــي البورصــة الســعودية، قــد لجــأت إلــى 
الســوق الدوليــة فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي املاضــي، حيــث 
جمعــت 8 مليــارات دوالر مــن بيــع ســندات تقليديــة ذات آجــال 

استحقاق تتراوح بني 3 سنوات و50 سنة.

اقتصاد
جواد العناني

حسب آخر تقرير صادر عن 
البنك الدولي يتناول فيه تطورات 

االقتصاد األردني، برز خبران 
مهمان، األول ينادي بشطب 

مشروع ناقل البحرين )األحمر 
وامليت(، بسبب الخالفات الفنية 

بشأن مواصفاته ونموذجه 
ووظائفه، لكن الثاني واألهم أن 

نسبة البطالة بني الشباب وصلت 
إلى %50.

ر علماء السلوك االجتماعي 
ّ
يحذ

واملحللني النفسيني من أن فيروس 
كورونا قد فعل فعله في زيادة 

ية واألرق والضغط على  الِحدِّ
الشباب والشابات. وصاَحَب ذلك 
كله ضياع األمل في فرص العمل 

في القطاعني، العام والخاص، 
وزيادة مطالبات أبناء القبائل 

والعشائر والعائالت املمتدة 
الذين يفضلون العمل لدى القطاع 

العام، العسكري منه واملدني، 
على العمل في القطاع الخاص. 
وقد وجد بعض الساعني خلف 

اإلثارة والشهرة، ممن ساعدتهم 
األجهزة الرسمية على الصعود، 

فرصة للشعبوية عن طريق 
التهديد، مستعينني بثقل العشائر، 

ووجود آالف منهم في األجهزة 
العسكرية واألمنية، للضغط على 
الدولة، ال لتوفير الوظائف العامة 

لهم فقط، ولكن إلبعاد من يسمون 
ع واملتجنسني عن الوظائف 

ْ
ل بالصُّ

العامة، بغض النظر عن أصولهم 
ومستوى تعليمهم وكفاءاتهم.

واآلن، يتحّدث امللك عبد الله الثاني، 
بقوة وباستفاضة، عن ضرورة 
اإلصالح في األردن. وللتذكير، 

أصدر امللك خالل السنوات 
2013 - 2017 سبع أوراق ملكية، 

تتحّدث عن اإلصالح السياسي 
واالقتصادي. وترتكز، في عقدها 

االجتماعي، على ضرورة إيجاد 
املواطن الفاعل، وأحزاب فاعلة، 
ومجلس نواب فاعل، ومجلس 

وزراء نيابي فاعل. وهكذا يصبح 
الشعب مصدر السلطات. ولكن 

اتباع اإلصالح، وفق أسس املساواة 
والعدالة وعدم التمييز، يصطدم 

بحائط ما يسميه بعض كبار 
السياسيني بالحقوق املكتسبة. 

وبمعنى آخر، إنهم يخاطبون 
املشروع اإلصالحي للملك، مطالبني 

إياه بأن يصلح قدر ما يريد 
شريطة أال يغير قواعد اللعبة، 

فمحافظة ما تشكل ما نسبته %2 
من سكان األردن يجب أن تستمر 

في التمتع بنسبة 10% من مجموع 
مقاعد مجلس النواب. واملنطق غير 
ح به هنا أن القبائل والعشائر  املصرَّ

بوا على كرمهم 
َ
يطالبون بأال ُيعاق

 آلالف 
ً
في فتح األبواب مشرعة

املهاجرين الذين أتوا إلى األردن 
طلبًا للموئل مما كانوا يتعّرضون 
له من حروب واحتالل واقتالع في 

بلدانهم األصلية التي أتوا منها.
التحّدي األكبر الذي يواجهه األردن، 

هو إيجاد جواب مقنع للجميع، 
يجعلهم مدركني أهمية تكامل 

فئات املجتمع املختلفة، وأن يدرك 
كل واحٍد أن له حقوقًا وعليه 

مسؤوليات، وأن الجانب الذي يريد 
فرض شروطه على الجانب اآلخر 

سيؤدي إلى إضعاف الطرفني. 
التغيير ووضع منهاج جديد هو 

البديل الذي ال مناص منه، وال 
غنى عنه.

التحّدي األردني

Thursday 3 June 2021
الخميس 3 يونيو/ حزيران 2021 م  22  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2467  السنة السابعة
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اقتصاد

النظام يقدم ضمانات للمغتربين بتسويات 
وّدية ومنع مصادرة األموال

160
السوري،  االقتصادي  يقول 
لـ»العربي  الجميل،  حسين 
يــوجــد  ال  ــه  ــ إن الـــجـــديـــد«، 
إحصاء دقيق حول األموال 
ثورة  اندالع  بعد  المهاجرة 
بحثية  مــراكــز  لكن   ،2011
مليار   160 بنحو  قــدرتــهــا 
لبنان  إلـــى  أكــثــرهــا  دوالر، 

ومصر وتركيا واإلمارات.

تحقيق

تحذيرات من االستيالء 
على رؤوس األموال عبر 

الضمانات الجديدة

بدء تواصل »غير رسمي« 
مع مستثمرين في مصر 

وتركيا والسودان

عدنان عبد الرزاق

بدأ نظام بشار األســد، بعد بقائه 
عـــلـــى كــــرســــي الـــســـلـــطـــة املــــوروثــــة 
ــة وإعـــــــان األســـبـــوع  ــعــ لـــفـــتـــرة رابــ
املاضي فوزه بانتخابات، تصفها املعارضة 
بــاملــســرحــيــة، الــتــحــضــيــر الســـتـــرجـــاع رجـــال 
األعـــمـــال والــرســامــيــل املـــهـــاجـــرة، خــاصــة من 

الدول العربية واإلقليمية املجاورة.
ويـــكـــشـــف مــســتــثــمــرون مــقــيــمــون فــــي مــصــر 
بدء  الجديد«،  »العربي  لـ والــســودان،  وتركيا 
تواصل »غير رسمي« معهم وتقديم اإلغراءات 
إلى  ورساميلهم  أعمالهم  لنقل  والضمانات 
سورية، مضيفني أن مجالس رجــال األعمال 
بــدأت  حكومي،  غير  تنظيم  وهــي  املشتركة، 
بتشكيل لــجــان، بــالــتــعــاون مــع اتــحــاد غــرف 
الـــتـــجـــارة والـــصـــنـــاعـــة ومــمــثــلــني عــــن وزارة 
سورية، لتلتقي برجال األعمال والصناعيني 

السوريني »إليجاد تسوية للعودة«.
وفي املقابل، تكشف مصادر رفيعة املستوى 
مــن دمــشــق، أن مــجــلــس الـــــوزراء فــي حكومة 
بـــشـــار األســــــد، قـــد شــكــل لــجــنــة لــلــنــقــاش مع 
الــذيــن غـــادروا ســوريــة بعد عام  املستثمرين 
2011 »لتشجيعهم ودعوتهم إلى العودة إلى 
سورية« بعد أن بات وضع الصناعة السورية 
»مــزريــا«، على حسب وصــف وزيــر الصناعة 
بحكومة األســد، زيــاد صباغ، خــال مناقشة 

تشكيل اللجنة، وفق ما نقلت املصادر.
وتضيف املصادر، التي رفضت ذكر اسمها، 
»العربي الجديد«، أن حكومة األسد »ارتأت«  لـ
خال اجتماعها األخير األسبوع املاضي، أن 
الحل الوحيد لعودة اإلنتاج املحلي وتخفيف 
ــاتــــورة االســـتـــيـــراد الـــتـــي تــســتــنــزف الــقــطــع  فــ
األجنبي »هو عودة الرساميل السورية بأي 

شكل«.
ــوري بـــقـــطـــاع الــنــســيــج  ــ ويــــقــــول مــســتــثــمــر ســ
»الـــعـــربـــي  ــي مـــديـــنـــة 6 أكـــتـــوبـــر بـــمـــصـــر، لــــ فــ
الـــجـــديـــد«، إن الـــتـــفـــاوض مــســتــمــر مـــع رجـــال 
إلى  للعودة  عامني  »منذ  السوريني  األعــمــال 
ــا بــعــد االنـــتـــخـــابـــات،  ســــوريــــة«، لــكــن فـــتـــرة مـ
تـــعـــاظـــمـــت، بـــقـــيـــادة رئــــيــــس مـــجـــلـــس رجــــال 
األعــمــال الــســوري املــصــري املــشــتــرك، خلدون 

وتعهدات  ضمانات  وتقديم  للعودة  املــوقــع، 
»بــطــي صــفــحــة املـــاضـــي«. ويـــؤكـــد املستثمر 
السوري، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن املزاج 
العام للمستثمرين السوريني بمصر »رافض 
الـــعـــودة إلـــى ســـوريـــة«، خــاصــة مـــن كـــان لهم 
رأي فــي عــنــف الــنــظــام فــي مــواجــهــة الــثــورة، 
مشيرًا إلــى أن خــلــدون املــوقــع يــرمــي بوعود 
وضــمــانــات تشمل عـــدم االعــتــقــال »حــتــى ملن 
انتقد النظام واإلفراج عن األموال واملمتلكات 
ــوزة«. لـــكـــن الــــواقــــع االقــــتــــصــــادي فــي  ــجــ ــحــ املــ
ســـوريـــة، بــحــســب املــســتــثــمــر الـــســـوري، »غــيــر 
مــشــجــع عـــلـــى الـــــعـــــودة، بـــصـــرف الـــنـــظـــر عــن 
السياسة، فتكاليف اإلنتاج مرتفعة جدًا، في 
ظل عدم توافر الطاقة واملواد األولية وارتفاع 
أجــــر الــعــمــالــة املــتــخــصــصــة املــتــبــقــيــة داخـــل 
ســوريــة، هــذا إن لــم نــأت على تــراجــع الــقــدرة 
يعني  مــا  املحلية،  الــســوق  الشرائية وضــيــق 
أن أي استثمار أو عــودة إلى سورية »مكللة 

بالخسائر واملخاطر«.
ولـــم يــخــف رجـــل األعـــمـــال الـــســـوري، »دراســــة 
ــة،  ــــى ســـوريـ بـــعـــض املــســتــثــمــريــن الــــعــــودة إلـ

خــاصــة بــواقــع مــا يــقــال عــن عـــودة الــعــاقــات 
السورية مع الدول العربية، ما يعني أن رأس 
ــال الـــســـوري املــهــاجــر ســيــصــبــح مــحــاصــرًا  املــ
وفــــي خـــطـــر«، مــشــيــرًا فـــي الـــوقـــت نــفــســه إلــى 
أن اإلغــــراءات تتزايد هــذه األيـــام »تــصــل إلى 

حصص في إعادة اإلعمار«.
ومــــن تــركــيــا، يـــؤكـــد رجــــل األعـــمـــال الـــســـوري 

ناجي  والعطور،  التجميل  قطاع  في  العامل 
 :

ً
تركماني، استحالة عودته إلى سورية، قائا

»أنا حصلت على جنسية تركية، وحتى لو لم 
أحصل عليها، ال يمكن أن أفكر في العودة«، 
»العربي الجديد« إلى  لـ مشيرًا خال حديثه 
أن الواقع السياسي واالقتصادي في سورية، 

ال يشجع.
ويــضــيــف: »أي مــجــنــون يــذهــب لــاســتــثــمــار 
في سورية حاليا، فإن لم نتوقف عند القتل 
ُدمــرت  واملنشآت  هــاجــرت  فالعمالة  والظلم، 
وال يوجد بنى تحتية ومــواد أولــيــة، كما أن 
العمات  وحــيــازة  التصدير  على  التضييق 
األجنبية، يصل حدود السجن لسبع سنوات، 
تركيا  فــي  يترك مناخا جــاذبــا  أن  يفكر  فمن 

ويخاطر بحياته وأمواله في سورية؟«.
ـــــــن مــنــشــأة 

ّ
ــيـــف تــــركــــمــــانــــي، الـــــــذي وط ويـــضـ

برأسمال  التجميل  ومــواد  العطور  لصناعة 
بـــريـــف  دوالر  ألـــــــف   500 ــلـــغ  ــبـ يـ تـــأســـيـــســـي 
إسطنبول، تصل منتجاتنا اليوم إلى أقطار 
عــربــيــة وأفــريــقــيــة وأوروبــــيــــة، ونــلــقــى دعــمــا 
لــلــتــصــديــر وعــــدالــــة فــــي املـــنـــافـــســـة بــالــســوق 

التركية، كيف نهدم ما بنيناه خال السنوات 
املــاضــيــة، لــنــذهــب ونــســاهــم فــي تــقــويــة نظام 

األسد وندفع الخسائر من أموالنا؟
ــل  ــتـــواصـ ــم الـ ــ ــــل تـ ــلـــى ســـــــــؤال: هـ وفــــــي رده عـ
مـــع املــســتــثــمــريــن الـــســـوريـــني بــتــركــيــا؟ يــقــول 
مستمر  بشكل  تلميحات  تصلنا  تركماني: 
وتزايدت هذه الفترة، من سوريني في تركيا 
لــهــم عــاقــات مــع الــنــظــام »لــكــن الــرفــض سمة 

عامة لكثير من املستثمرين في تركيا«.
الغذائيات  أكد مستثمر بقطاع  ومن جانبه، 
»العربي  لـ مصطفى،  صهيب  الــخــرطــوم،  فــي 
الجديد«، »استحالة العودة إلى سورية، ولو 

صفيت أعمالي«، على حد قوله.
وأضاف مصطفى أن »ما الدعوات واإلغراءات 
الــصــادرة من النظام ســوى فــخــاخ«. ويعتبر 
الــســودان  فــي  أعــمــالــه  أن  الـــســـوري  املستثمر 
ــّيـــق الــــســــودان  ــدم تـــضـ ــ نـــاجـــحـــة، مـــتـــوقـــعـــا عــ
بالسوريني، كما أشاع البعض قبل أشهر أن 

الخرطوم تريد ترحيل السوريني.
وليست فكرة دعوة رجال األعمال السوريني 
بالدول املجاورة للعودة إلى سورية، جديدة 
ــادي  ــتــــصــ عـــلـــى نــــظــــام األســـــــــد، بـــحـــســـب االقــ
تتكرر، خاصة  بــل  الــســوري محمود حسني، 
في مصر، نظرًا لضخامة رأسمال السوريني، 
مــوزعــا عــلــى اســتــثــمــار الــعــقــارات واملــصــانــع 

واملطاعم ومحات تجارية.
»العربي الجديد«،  ويذّكر حسني، في حديثه لـ
ــد شــكــل لــجــنــة فـــي فــبــرايــر/ ــ ــأن نـــظـــام األسـ بــ
شباط 2019، بعد املؤتمر الصناعي بدمشق، 
إلغـــــراء الــصــنــاعــيــني الـــســـوريـــني، خــاصــة في 
مــصــر، لــلــعــودة إلـــى ســـوريـــة، ولــكــن وقــتــذاك، 
لـــم يــتــم تــقــديــم أي ضـــمـــانـــات حــــول جــدولــة 
ــقــــروض املــتــعــثــرة وال األمـــــــوال واملــنــشــآت  الــ
املحجوز عليها احتياطيا »لكن الوضع ربما 
تغّير بعد صدور قانون االستثمار الجديد«.
ــــوم، وبـــعـــد صــــــدور قـــانـــون  ــيـ ــ ــــول: أمـــــا الـ ــقـ ــ ويـ
االستثمار الجديد، ربما تبدأ بعض األموال 
ــــادت  ــتـــي أعـ ــدول الـ ــ ــ بــــالــــعــــودة، خـــاصـــة فــــي الـ
ــد، ومــنــهــا اإلمــــــــارات، أو  ــ عــاقــاتــهــا مـــع األســ

الحقا مصر والسعودية.
وحــول حجم األمــوال السورية التي هاجرت 
بــعــد انــــدالع ثــــورة 2011، يــقــول االقــتــصــادي 
الــســوري إنــه ال يوجد إحصاء أو رقــم دقيق، 
لكن مراكز بحثية، منها مركز مداد من داخل 
ــرجـــت مــن  ــتـــي خـ ســــوريــــة، قــــــدرت األمــــــــوال الـ
إلى  أكثرها  سورية بنحو 160 مليار دوالر، 

لبنان ومصر وتركيا واإلمارات.
وكــــان نــظــام بــشــار األســــد قــد أصــــدر، الشهر 
ــــم 18 لــعــام  املــــاضــــي، قــــانــــون االســـتـــثـــمـــار رقـ
2021، وهو، بحسب تصريح وزير االقتصاد 

الخليل،  سامر  محمد  الخارجية،  والتجارة 
يــعــكــس ســيــاســة الـــدولـــة الــتــنــمــويــة ويضمن 
تــحــقــيــق بــيــئــة اســتــثــمــاريــة تــشــجــع رؤوس 
األمـــوال  الــخــارجــيــة وتحمي رؤوس  األمــــوال 

املحلية.
ــة إلــــى رأس  ــالـ وفــيــمــا اعـــتـــبـــره مـــراقـــبـــون رسـ
ــلــــيــــل: إن  ــر، قـــــــال خــ ــ ــاجـ ــ ــهـ ــ املــــــــال الــــــســــــوري املـ
الــقــانــون ركـــز عــلــى آلــيــة تــســويــة املــنــازعــات، 
الــوديــة والتحكيم، إضافة  الطرق  إدخــال  مع 
القانون  مــواد  أن  كما  املختص.  القضاء  إلــى 
تــؤكــد عــلــى مــبــدأ تــكــافــؤ الـــفـــرص واملــعــامــلــة 
إلى  إضافة  املستثمرين،  جميع  بني  العادلة 
حرية االستثمار، ومنع االحتكار في مختلف 

النشاطات االقتصادية.

فخ إغـراءات عودة 
المستثمرين لسورية

من  الخارج  في  السوريين  للمستثمرين  وضمانات  إغراءات  تقديم  إلى  السوري  النظام  اتجه 
إجل إعادتهم إلى بالدهم، بهدف االستفادة من أعمالهم ورساميلهم، ، وتشمل اإلجراءات 

الجديدة تعهدًا بتسويات ودية وعدم مصادرة األموال
تقلبات في سعر الليرة

فيما تراجع سعر غرام الذهب باألسواق السورية، بنحو ألف ليرة أمس 
األربعاء، ليسجل 160 ألف ليرة للغرام الواحد، استمر التذبذب في سعر 
الليرة السورية مقابل الدوالر، بني 3250 و3300 ليرة. ويأتي ذلك وسط 
الــتــهــاوي بعدما تنصل مــصــرف ســوريــة املــركــزي  تــوقــعــات بمزيد مــن 
املـــواد األساسية  املــســتــوردات واكتفى بتمويل بعض  أمــس، مــن تمويل 
واالستهالكية، وفق سعر صرف الــدوالر املحدد بـــ2525 ليرة، ما يعني 
التجارية  العمليات  لتمويل  السورية  بالسوق  الــدوالر  الطلب على  زيــادة 
والعقود التي أبرمها السوريون.  ويتوقع اقتصاديون من دمشق، استمرار 

تدهور العملة السورية خالل الفترة املقبلة، بسبب توقف التحويالت التي 
والبالغة نحو 10  الفطر  شهدتها ســوريــة خــالل شهر رمــضــان وعــيــد 
إلــى ما يرونه من »فشل« في إعــادة إنتاج  ماليني دوالر يوميًا، إضافة 
بشار األسد، إقليميًا ودوليًا، بعد الكلمة اإلقصائية التي تقّسم السوريني، 
فور إعالن نتيجة االنتخابات. ويشير اقتصاديون إلى أن عملية إعادة 
اإلعمار ال يمكن أن تمر في ظل بقاء األسد ونظامه، األمر الذي سيزيد 
من معاناة السوريني وتراجع سعر صرف الليرة، بواقع تبديد ما تبقى 

من العمالت الصعبة على استيراد القمح واملشتقات النفطية.

تدهور كبير 
للصناعات 
والحرف 
السورية )لؤي 
بشارة/فرانس 
برس(

صالح النعامي

بات تسارع خطوات التطبيع بني 
اإلسرائيلي،  اإلمــارات واالحتال 
وال سيما في مجال الطاقة، أكثر 
خــطــورة على أحــد أكــبــر املــمــرات املائية في 

العالم، وهو قناة السويس.
وكــشــفــت قــنــاة الــتــلــفــزة اإلســرائــيــلــيــة »كـــان« 
النقاب عــن أن اإلمــــارات وإســرائــيــل شرعتا 
بالفعل في تطبيق االتفاق بينهما، القاضي 
أنــبــوب »إيــات  النفط اإلمــاراتــي عبر  بنقل 
عسقان« إلى أوروبــا، في خطوة قد تسهم 

في تكريس بديل عن قناة السويس.
وفي تحقيق بثته، ذكرت القناة أن السفينة 
اإلماراتية التي وصلت، األحد املاضي، إلى 
ميناء »إيــات«، كانت في الواقع ناقلة نفط 
ضــخــمــة، مــشــيــرة إلــــى أنــهــا تـــواصـــل إفــــراغ 

حمولتها.
الــتــي تم  الــقــنــاة مــشــهــد السفينة  وعــرضــت 
ربطها بأنابيب تصل بمركز أنبوب »إيات 
عــســقــان«، مــشــيــرة إلـــى أنـــه يــتــم ضــخ ستة 
آالف طن من النفط في الساعة في األنبوب، 

الــذي يربط إيــات بعسقان. وقــد جــاء بدء 
ــبــــوب بــعــد أن تـــم إصــاحــه  الــعــمــل فـــي األنــ
مــن األضــــرار الــجــزئــيــة الــتــي لحقت بــه بعد 
إصــابــتــه بــأحــد الـــصـــواريـــخ الــتــي أطلقتها 
غــــزة، في  قــطــاع  مــن  الفلسطينية  املــقــاومــة 

اليوم الثاني للعدوان األخير على القطاع.
املستويات  مــن  الكثير  أن  التحقيق  وأظــهــر 
النفط  تــعــارض نقل  أبيب  تــل  فــي  الرسمية 
اإلمــاراتــي، بفعل األضــرار البيئية املحتملة 
النفط  مــن  كبيرة  كميات  نقل  عــن  الناجمة 

عبر إسرائيل.
 مــــن ديــــــوان 

ً
ــا ــإن كــــ وحــــســــب الـــتـــحـــقـــيـــق، فــــ

رئيس الحكومة بنيامني نتنياهو، ومكتب 
القومي مئير بن شابات،  مستشاره لألمن 
الــحــكــومــة  إطـــــاع وزارات  عــــدم  تــعــمــدا  قـــد 
واملـــؤســـســـات الــرســمــيــة عــلــى طـــابـــع بــنــود 
املتعلقة  والتفاصيل  اإلمــــارات  مــع  االتــفــاق 

ببدء تشغيله.
ويـــذكـــر أن »مـــركـــز أبـــحـــاث األمــــن الــقــومــي« 
ــر نــشــره  ــقـــديـ ــلــــي قــــد دعـــــــا، فــــي تـ ــيــ ــرائــ اإلســ
مؤخرًا، صراحة إلى استغال حادثة جنوح 
السفينة فــي قــنــاة الــســويــس وطـــرح بــدائــل 
للعالم عن قناة السويس، على اعتبار أنها 

فرصة اقتصادية كبيرة وهائلة إلسرائيل.
ــبــــوب »إيـــــات  ــة إلـــــى تــفــعــيــل أنــ ــافــ ــاإلضــ وبــ
عــســقــان« املــخــصــص لــنــقــل املــــواد السائلة 

 »مــركــز أبــحــاث األمــن 
ّ
فـــإن وضمنها النفط، 

الــقــومــي« اإلســرائــيــلــي اقـــتـــرح تــدشــني خط 
ســكــة حــديــد يــصــل إيــــات بــمــيــنــاء أســــدود، 
ليكون قــادرًا على نقل املــواد الصلبة، التي 

تصّدر من الخليج إلى أوروبا أو العكس.
االقتصادي  املجلس  أن رئيس  إلــى  ويــشــار 
ــــي ســـمـــحـــون، قــد  فــــي ديـــــــوان نــتــنــيــاهــو، آفـ
ــــح، فـــي مــقــابــلــة أجــرتــهــا مــعــه مــؤخــرًا  أوضــ
صحيفة »معاريف«، أن إسرائيل واإلمارات 
تــعــكــفــان عــلــى دراســـــة مــشــروعــني كــبــيــريــن، 
يــمــكــن أن يــســهــمــا بــشــكــل غــيــر مــبــاشــر في 

تقليص الحاجة إلى قناة السويس.
بحسب ســمــحــون، فــإن أبــوظــبــي وتــل أبيب 
تدرسان تحويل ميناء »إيــات« إلى ميناء 
عدد  استيعاب  يمكنه  بحيث  عميقة،  مياه 

من ناقات نفط ضخمة في آن واحد.
وفــــي حــــال تـــم تــنــفــيــذ هــــذا املــــشــــروع، فــإنــه 
ــنـــاء »الـــعـــقـــبـــة«  ــيـ ســيــشــكــل ضــــربــــة قــــويــــة ملـ
للموانئ  قــويــا  ــي، وســيــكــون منافسا  األردنــ
املصرية على قناة السويس. ولفت سمحون 
إلى مشروع آخر يتمثل في تدشني خط سكة 
وأبوظبي،  حيفا  ميناء  بــني  مباشر  حــديــد 

يمر في األردن والسعودية.
وفــي شهر أكــتــوبــر/تــشــريــن األول املــاضــي، 
ــارات اتــفــاقــا مبدئيا  ــ ــعــت إســرائــيــل واإلمـ

ّ
وق

ــام واملــنــتــجــات  ــخـ يــتــعــلــق بــشــحــن الــنــفــط الـ
ــــارات، ثالث  النفطية الــقــادمــة مــن دولـــة اإلمـ
أكــبــر منتج للنفط فــي أوبـــك، إلــى األســـواق 
ــيـــب لــلــنــفــط فــي  ــابـ األوروبـــــيـــــة عـــبـــر خــــط أنـ
ــــني الـــبـــحـــريـــن األحـــمـــر  إســــرائــــيــــل يــــربــــط بـ
ــعــت آنــــذاك شركة 

ّ
واألبــيــض املــتــوســط. ووق

خـــطـــوط األنــــابــــيــــب األوروبــــــيــــــة اآلســـيـــويـــة 
اإلســرائــيــلــيــة وشــركــة  الــحــكــومــيــة   )EAPC(
MED-RED LAnD BRiDgE LtD ومقرها 
في مجال  للتعاون  تفاهم  مذكرة  ــارات  اإلمـ

بغداد ـ محمد علي

قــالــت هــيــئــة عــراقــيــة رســمــيــة مــعــنــيــة بــشــؤون 
متابعة ملفات الفساد في الباد إنها ضبطت 
مــســتــنــدات تظهر هـــدرًا كــبــيــرًا فــي املـــال الــعــام 
ــراق،  ــعـ فـــي إحـــــدى دوائــــــر الــصــحــة جــنــوبــي الـ
ُيظهر شــراء غّسالة وجــهــاز تنشيف خاصني 
بـــاألغـــراض الــطــبــيــة بــمــبــلــغ يــقــدر بــنــحــو 200 
مــلــيــون ديـــنـــار عـــراقـــي )نــحــو 140 ألـــف دوالر 
ــراق مــنــذ عــــام 2003  ــعــ أمـــيـــركـــي(. ويـــعـــانـــي الــ
مــن تفشي ظــاهــرة الفساد املــالــي فــي مختلف 
مــؤســســات ومــفــاصــل الــدولــة أدى إلـــى تكبيد 
الباد مئات املليارات من الــدوالرات، وتسبب 
عن   

ً
والبطالة، فضا الفقر  معدالت  تفاقم  في 

تراجع كبير في الخدمات األساسية كالكهرباء 
واملاء والتعليم، والصحة، والطرق والجسور. 
وتــســعــى حــكــومــة رئـــيـــس الــــــــوزراء مصطفى 
الكاظمي إلى تحقيق تقدم في الحرب على ما 
الفساد املحمية من  تسميه مافيات وشبكات 
ونجحت  مسلحة.  وفصائل  سياسية  جهات 
ــال ومـــحـــاكـــمـــة نـــحـــو 40 شــخــصــيــة  ــقـ ــتـ ــي اعـ فــ
انــتــقــادات  لــكــن  مختلفة،  وحــكــومــيــة  سياسية 

لــلــحــكــومــة بــشــأن تجنبها فتح  ــادة تــوجــه  حــ
ملفات الفساد املتعلقة باملسؤولني والقيادات 
السياسية الرئيسة في الباد، وعملها ضمن 
دوائر فساد أقل تأثيرًا. وأعلنت هيئة النزاهة 
الــعــراقــيــة، أمــس األربــعــاء، العثور على أوراق 
إلــى عملية هــدر مــالــي كبير في  وأدلـــة تشير 
الباد،  جنوبي  املثنى  محافظة  صحة  دائـــرة 
تــظــهــر شــــــراء جـــهـــازيـــن لــلــغــســل والــتــنــشــيــف 

بمبالغ كبيرة جدًا وغير منطقية.
الــعــراقــيــة )واع( بيانا  األنـــبـــاء  ونــقــلــت وكــالــة 
الــتــحــقــيــقــات في   دائــــرة 

ّ
إن فــيــه  تــقــول  للهيئة 

هــيــئــة الـــنـــزاهـــة تــمــكــنــت مـــن ضــبــط مستندي 
صرف أموال في دائرة صحة املثنى، األول كان 
لشراء جهاز غسالة لجهاز الناظور بكلفه 99 

مليون ديــنــار عــراقــي سنه 2014 وإيــداعــه في 
ومستند  وتشغيله،  استخدامه  دون  املخازن 
الصرف الثاني الخاص بشراء جهاز )نشافة( 
لجهاز الناظور نفسه كان بكلفة 99.5 مليون 
ة للفريق  دينار. وأضافت أن التحقيقات األوليَّ
إلــى أن الجهازين لم يتم استخدامهما  قــادت 
ــا فـــي املـــخـــازن، كــمــا تــبــني أن عمليات  ــ وأودعــ
الــشــراء وطــريــقــة خــزن األجــهــزة أدت إلــى هدر 
األجهزة،  باندثار  إذ تسبب ذلك  العام،  باملال 
 عــــن فــــــوات املــصــلــحــة املــتــمــثــلــة بــعــدم 

ً
فـــضـــا

استخدامها طيلة الفترة املذكورة.
في االثناء، كشفت مصادر حكومية عراقية عن 
صــدور حكم بالحبس 8 ســنــوات بحق نائب 
مدير مطار النجف جواد الكرعاوي بقضيتي 
فساد في املطار. ونقلت وسائل إعام محلية 
عراقية عن مسؤول عراقي قوله إنه »بناًء على 
الــفــســاد والــجــرائــم  لــجــنــة مــكــافــحــة  تحقيقات 
املهمة، صــدر أمــس األربــعــاء، حكم على نائب 
مدير مطار النجف جواد الكرعاوي بالسجن 
8 سنوات عن جريمة الرشوة بعقد استثمار 
مطار النجف وقضية عقد املدرج الجديد الذي 

ضبطت بشأنه قضايا فساد أيضا.

بيروت ـ ريتا الجّمال

ــام  ــ ــــوف أمــ ــ ــوقـ ــ ــ ــر الـ ــ ــيـ ــ ــــوابـ ــرر مـــشـــهـــد طـ ــكــ ــتــ يــ
ــان، حــــيــــث يــنــتــظــر  الــــصــــيــــدلــــيــــات فـــــي لــــبــــنــ
أو  »مــــفــــقــــود«  عــــن دواء  بــحــثــا  ــنــــون  املــــواطــ
ب«، ويــعــتــمــدون شتى  ــرَّ ــ ــهـ ــ ن« أو »ُمـ

َّ
»ُمــــخــــز

الــســبــل والـــوســـائـــل إليـــجـــاده، فــيــمــا تنتشر 
طلبات املساعدة في البحث عن األدوية عبر 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي. وتتصاعد  وســائــل 
 

ّ
أزمـــة األدويــــة املــقــطــوعــة فــي لــبــنــان، فــي ظــل

غــيــاب املــعــالــجــات الــحــقــيــقــيــة والــجــديــة من 
ــانـــب املــــســــؤولــــني. ورمــــــى وزيــــــر الــصــحــة  جـ
اللبناني في حكومة تصريف األعمال حمد 
ــرة املــســؤولــيــة الــكــبــرى فـــي ملعب  حــســن كــ
مصرف لبنان، مشككا في أرقامه ووعوده، 
فــــكــــان أن حـــمـــل شــــكــــواه هـــــذه فــــي لــــقــــاءات 
الجمهورية  رئيس  مــع  أواًل  بــدأهــا  متتالية 
ــون، فـــرئـــيـــس حـــكـــومـــة تــصــريــف  ــ مـــيـــشـــال عــ
ــال حـــســـان ديــــــاب، ورئـــيـــس الــبــرملــان  ــمــ األعــ
نبيه بري. وشدد حسن، أول من أمس، على 
أن املــطــلــوب 3 أمــــور أســاســيــة لــكــي يــتــوافــر 
الحاكم  على  »أواًل  الصيدليات،  فــي  الـــدواء 
ريـــاض ســامــة أن يتبنى كــل األدويــــة التي 
قبل  املــســتــورديــن،  إلــى مستودعات  وصلت 
إعــــان ســيــاســة املــوافــقــة املــســبــقــة الــجــديــدة 

عــلــى تــمــويــل الــــــــــواردات، وقــــد تــمــنــيــنــا من 
الرئيس عون أن تتم مراسلة حاكم مصرف 
لـــبـــنـــان بـــهـــذا الــــخــــصــــوص«، الفـــتـــا إلـــــى أن 
»قيمة الــجــردة الــتــي أجــريــنــاهــا واملــتــوافــرة 
دوالر  مليون   185 تــقــارب  املستودعات  فــي 
أدويــة، و40 مليون دوالر كواشف مخبرية 
الصحة  وزيــر  ومستلزمات طبية«. وطالب 
»رفـــع الــســريــة املــصــرفــيــة عـــن الــحــســابــات  بــــ
املدعومة لاستيراد خــال عــام 2020 حتى 

ــــدواء منذ  ــــوزارة الــصــحــة تــتــبــع الـ يتسنى لـ
إلى  لبنان حتى صرفه  إلــى  لحظة وصوله 
املـــواطـــن. وإذا لـــم نــتــمــكــن مـــن الـــذهـــاب إلــى 
هذه الخطوة، يصار إلى تحويل امللف إلى 
النيابة العامة املالية ووضع يدها عليه ملا 
له من تداعيات خطرة على صحة املواطن«.

وكان البنك املركزي قد أصدر بيانا، في 21 
مايو/ أيار املاضي، أعلن فيه أنه »خال عام 
التي  للمصارف  أجنبية  عمات  بــاع   2020
مت بملفات استيراد أدوية ومستلزمات  تقدَّ
طبية وحليب رضع ومواد أولية للصناعة 
الدوائية، وذلك بسعر الصرف الرسمي بما 
يعادل 1173 مليون دوالر«. وأضــاف: »منذ 
بداية عام 2021 وحتى مايو/ أيار الجاري، 
التي قدمت  للمصارف  أجنبية  باع عمات 
ملفات استيراد املــواد الطبية املتنوعة بما 
حاليا  ولــديــنــا  دوالر،  مــلــيــون   485 يـــعـــادل 
مــلــفــات اســـتـــيـــراد قــيــد الـــــدرس بــقــيــمــة 535 
مليونا، وقد تسلمنا خال عشرة أيام 507 
تــســاوي  إجــمــالــيــة  بقيمة  للموافقة  طــلــبــات 
212 مليونا، ما يرفع الفاتورة الطبية التي 
مايو   20 وحــتــى  لــبــنــان  مــصــرف  يتحّملها 
إلى 1232 مليون دوالر، وهذا يتخطى كامل 
ــام 2020 لــهــذا  املــبــالــغ الــتــي بــيــعــت خـــال عـ

الغرض«.

التطبيع يجّفف 
قناة السويس

نقص حاد في العديد من األدوية )جوزيف عيد/
فرانس برس(

العراق: هدر مالي كبير في القطاع الصحي

لبنان: أزمة األدوية تتفاقم

النفط اإلماراتي يتدفق 
إلى أوروبا عبر إسرائيل

شرعت كل من اإلمارات 
وإسرائيل في تطبيق 

االتفاق بينهما، القاضي 
بنقل النفط اإلماراتي عبر 

أنبوب »إيالت عسقالن« 
إلى أوروبا، ما يهّدد قناة 

السويس

فساد مال وسياسة

مال وناس

وزير إماراتي يكشف 
عن توقيع 25 اتفاقية 
في أكثر من 15 قطاعا

حكم بالحبس 
8 سنوات بحق نائب 

مدير مطار النجف

من  النفطية  واملــنــتــجــات  الــخــام  النفط  نقل 
ــواق الــغــربــيــة عــبــر خط  ــ ــ ــى األسـ الــخــلــيــج إلــ
على  إيــات  مدينة  النفط بني  لنقل  أنابيب 
البحر  البحر األحمر وميناء عسقان على 

املتوسط. 
ــــي فـــي  ــنـ ــ وكـــــــــــان خـــــــط األنــــــابــــــيــــــب الـــــــــــذي بـ
الــقــرن املــاضــي يــهــدف إلــى  الستينيات مــن 
للنفط  املنتجة  الــدول  الخام من  النفط  نقل 

في الخليج إلى األسواق األوروبية.
وقامت إسرائيل ببناء الخط باالشتراك مع 

إيــران عام 1968، لكن الثورة اإلسامية في 
الــشــراكــة بني  إيـــران عــام 1979 مثلت نهاية 

البلدين. 
وفي إطــار تعزيز التطبيع االقتصادي بني 
وإماراتيون،  إسرائيليون  اجتمع  الطرفني، 
أمـــس األربــــعــــاء، فـــي فــنــدق أرمـــانـــي الــفــاخــر 
العالم في  داخــل أطــول ناطحة سحاب فــي 
دبـــــي، ملــنــاقــشــة فــــرص االســـتـــثـــمـــار، بــهــدف 
تحقيق استفادة قصوى من عمق العاقات 
بــني البلدين بعد تسعة أشــهــر مــن االتــفــاق 

الذي أضفى الطابع الرسمي على العاقات 
بني البلدين. املحادثات بني الطرفني تركزت 
ــاعـــات الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى الـــلـــيـــزر،  ــنـ حـــــول الـــصـ
ــــى تـــعـــزيـــز الـــســـيـــاحـــة وتــوفــيــر  وتـــطـــرقـــت إلـ
وتنويع  التكنولوجيا  ومشاركة  الوظائف 

االقتصادات ومعالجة قضايا ندرة املياه.
وقال وزير الدولة للتجارة الخارجية، ثاني 
ــــودي، وهــــو أعـــلـــى مــســؤول  ــزيـ ــ بـــن أحـــمـــد الـ
ــعــا 

ّ
ــاراتـــي فــي االجــتــمــاع، إن الــبــلــديــن وق إمـ

حوالي 25 اتفاقية في أكثر من 15 قطاعا.

التعاون بين اإلمارات 
واالحتالل يهّدد إيرادات 
قناة السويس )أحمد 
حسان/فرانس برس(

Thursday 3 June 2021 Thursday 3 June 2021
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لندن ـ العربي الجديد

ــول قــــضــــيــــة غـــــــــاز الـــطـــبـــخ  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ تـ
والــتــدفــئــة فـــي الـــواليـــات املــتــحــدة 
مــــن مـــعـــركـــة بــيــئــيــة واقـــتـــصـــاديـــة 
إلـــى مــعــركــة سياسية بــني الحزبني  بــســرعــة 
ــقــــراطــــي، وكــــذلــــك إلـــى  ــمــ الـــجـــمـــهـــوري والــــديــ
الكهرباء  إنتاج  معركة تجارية بني شركات 
البالد  الطبيعي في  الغاز  وشركات شبكات 
الكبرى  الطاقة  شركات  لوبي  يدعمها  التي 

في الواليات املتحدة.
ــدن  ــ املـ ــــني  بـ ــة  ــركــ ــعــ املــ تـــحـــتـــدم  وحــــتــــى اآلن 
والــــــــواليــــــــات، وتـــنـــقـــســـم بــــشــــأن إجــــــــــراءات 
الــتــحــول االســتــراتــيــجــي فــي الـــوقـــود حسب 
لــونــهــا الــســيــاســي. وبــيــنــمــا تـــعـــارض املـــدن 
الجمهوري  الحزب  من  حكام  يديرها  التي 
خــطــة الــرئــيــس جـــو بـــايـــدن الـــرامـــيـــة لحظر 
ــفــــوري فـــي الــوقــود  اســـتـــخـــدام الـــوقـــود األحــ

األقل  على  أو  الجديدة  باملساكن  والتدفئة 
الواليات  حكام  يؤيد  استخداماته،  خفض 
الــديــمــقــراطــي  الــحــزب  عليها  يسيطر  الــتــي 
اإلجـــــــــــراءات الــبــيــئــيــة الــــجــــديــــدة ويـــرونـــهـــا 

ضرورية ملستقبل خفض انبعاثات الغازات 
امللوثة للبيئة. 

وتــعــطــي املـــعـــارضـــة الـــشـــرســـة بــالــعــديــد من 
الـــــواليـــــات األمـــيـــركـــيـــة إلجــــــــــراءات الـــتـــحـــول 
مــن الــغــاز الــطــبــيــعــي إلـــى الــكــهــربــاء، مــؤشــرًا 
إلــــى الــصــعــوبــات الـــتـــي تــعــتــرض ســيــاســات 
تنفيذها ضمن  يــنــوي  الــتــي  البيئية  بــايــدن 
اســتــراتــيــجــيــة تــحــديــث الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة في 
في  االستثمار  ومستقبل  املتحدة  الــواليــات 

الطاقة النظيفة. 
جــورنــال«،  ستريت  »وول  صحيفة  وحــســب 
فإن بعض املدن األميركية شرعت في تنفيذ 
إجراءات لتقليل استخدام الوقود األحفوري 
لكن  الجديدة،  باملنازل  والطبخ  التدفئة  في 
حــتــى هــــذه الــــواليــــات الــديــمــقــراطــيــة تــواجــه 
ــاع املـــطـــاعـــم وصـــعـــوبـــات  مـــعـــارضـــة مــــن قـــطـ
فـــي كــيــفــيــة الــتــعــامــل مـــع كــلــف الــتــحــول إلــى 
الكهرباء ومستوى الدعم املقدم من البلديات 

ألصحاب األعمال التجارية واملساكن. 
ومن بني املدن الكبرى التي شرعت في تنفيذ 
نيويورك  مــدن  الجديدة  البيئية  اإلجــــراءات 
فرانسيسكو وسياتل ودينفر، وهذه  وسان 
املدن يديرها حكام من الحزب الديمقراطي. 
وفــي املــقــابــل، فــإن هنالك أكــثــر مــن 13 واليــة 
كبرى تعارض إجــراءات التحول إلى جانب 
الواليات املنتجة للطاقة، من بينها تكساس 
وأريــزونــا وأوكــالهــومــا وكنساس وتينسي 

معركة غاز 
الطهو بأميركا

مدينة داالس 
في تكساس من 

أكبر المعارضين 
إلجراءات بايدن 

)Getty( البيئية

المساكن  في  الكهرباء  إلى  الغاز  من  التحول  حول  المعركة  تحتدم 
الجمهوري  الحزبين  بين  المتحدة  بالواليات  والمطاعم  التجارية  والبنايات 
والديمقراطي على مستوى المدن والواليات. وربما تتحول المعركة إلى 
الحزب  وتعيق حصول  المقبلة  الكونغرس  انتخابات  قضية حاسمة في 

الديمقراطي على أغلبية

أصحاب المنازل األميركية 
يحبذون الغاز ألنه أرخص 

كلفة مقارنة بالكهرباء

الطلب على الوقود 
يرتفع في أميركا ويدعم 

تحّسن سعر النفط

65.5 % زيادة في 
الصادرات التركية خالل 

شهر مايو الماضي

بايدن يواجه 
معارضة شرسة 
حول استراتيجية 
وقود المساكن 

والبنايات

)Getty( ازدحام غير مسبوق بالمسافرين في مطار لوس أنجليس بكاليفورنيا)Getty( تركيا تسوق منتجاتها في دول أوروبية وتوقع صفقات

نيويورك ـ شريف عثمان

على الرغم من اعتياد األميركيني وغيرهم حول 
التطبيقات  على  الجائحة،  عــام  العالم، خــالل 
الــتــي تــســمــح بــعــقــد االجــتــمــاعــات عــبــر تقنية 
الفيديو كونفرانس، وتحقيق الشركات املالكة 
لتلك التطبيقات أرباحا طائلة خالل الشهور 
املـــاضـــيـــة، بـــاإلضـــافـــة إلــــى تــأكــيــد الــكــثــيــر من 
املحللني على استمرار الشركات في عقد هذه 
األميركيون  ى 

ّ
تلق االجــتــمــاعــات،  مــن  النوعية 

إشارات جديدة بعودة اقتصادهم لالنتعاش، 
املرتبطة بالسفر والعمل.  القطاعات  ال سيما 
الــثــالثــاء  ــال«،  ــ ــــورنـ ونــقــلــت »وول ســتــريــت جـ
تايلور، مسؤول خدمة  أليسون  عن  املــاضــي، 
الــعــمــالء فــي شــركــة أمــيــركــان أيــراليــنــز، قولها 
إنه مع عودة االقتصاد للفتح الكامل، أعلنت 
47 شركة من أكبر 50 من الشركات املتعاملة 
مع أميركان أيرالينز نيتها السماح ملوظفيها 
بالسفر فــي مــهــام عــمــل خـــالل الــعــام الــحــالــي. 
وفـــي الــوقــت الـــذي لــم تــتــجــاوز فــيــه حــجــوزات 
الـــشـــركـــات ملــوظــفــيــهــا نــســبــة 30% مــمــا كــانــت 
ــيـــروس وانـــتـــشـــاره في  ــفـ عــلــيــه قــبــل ظـــهـــور الـ
األراضـــي األميركية، بــدأت مــؤخــرًا الكثير من 
املــؤســســات، وعــلــى رأســهــا املــؤســســات املالية 
وتــحــديــدًا بــنــوك االســتــثــمــار وشـــركـــات إدارة 

أنقرة ـ العربي الجديد

شهدت الصادرات التركية قفزة في مايو/أيار 
املاضي، حيث ارتفعت بنسبة 65.5%، مقارنة 
بمايو 2020، كما شهدت الواردات قفزة أيضا 
القفزة  هــذه  وتــأتــي   .%54 بنسبة  زادت  حيث 
فــي الــوقــت الـــذي تتجه فيه الــبــالد إلــى زيــادة 

الصادرات الدفاعية.
ــام الــتــي أعــلــنــهــا وزيـــر الــتــجــارة  ــ وحــســب األرقـ
الــتــركــي، مــحــمــد مــــوش، فــي مــؤتــمــر صحافي 
ــعــــاء، بلغت  ــقـــرة، األربــ عــقــده فـــي الــعــاصــمــة أنـ
قــيــمــة الــــصــــادرات خــــالل مــايــو املـــاضـــي 16.5 
الــــواردات  فــي حــني بلغت قيمة  مــلــيــار دوالر، 
ــادرات  »الـــصـ أن  وأوضــــح  دوالر.  مــلــيــار   20.6
التركية حققت في مايو ثاني أعلى قيمة على 
مستوى الشهر الخامس في جميع السنوات«.

وكــشــف مــــوش أن صــــــادرات تــركــيــا إلــــى دول 
فــي   %71.1 ارتــــفــــعــــت  األوروبـــــــــــــي  االتــــــحــــــاد 
ــايـــو املــــاضــــي، مـــقـــارنـــة بــالــشــهــر نــفــســه مــن  مـ
وارتفعت  دوالر.  مــلــيــارات   6.8 محققة   ،2020

ــــى من  الــــصــــادرات فـــي األشـــهـــر الــخــمــســة األولـ
العام الجاري، بنسبة 38.3%، مقارنة بالفترة 
صــادرات  وبلغت  املاضية،  السنة  مــن  نفسها 
األشــهــر الــخــمــســة األولــــى مــن الــعــام الــجــاري، 

85.2 مليار دوالر.
ــلــــف، تــتــجــه الـــحـــكـــومـــة الــتــركــيــة  فــــي نـــفـــس املــ
لــزيــادة صــادراتــهــا الــدفــاعــيــة خــالل السنوات 
املقبلة، وسط اإلقبال الذي تجده في األسواق 
الــخــارجــيــة. ونسبت »األنـــاضـــول« إلــى رئيس 
الــصــنــاعــات الــدفــاعــيــة فــي الــرئــاســة الــتــركــيــة، 
إسماعيل دمير، قوله إن النجاحات امليدانية 
الدفاعية  الصناعات  منتجات  حققتها  التي 

املحلية، لعبت دورًا مهمًا في زيــادة ثقة دول 
وشـــركـــات أجــنــبــيــة بـــهـــا، مـــا أدى إلــــى تــعــزيــز 
الــصــادرات. وأضـــاف دمير أن استدامة  قطاع 
الصناعات الدفاعية تعتمد إلى حد كبير على 
الصادرات. وأشار إلى أن تركيا لديها أهداف 
طـــمـــوحـــة فــــي قـــطـــاع الـــصـــنـــاعـــات الـــدفـــاعـــيـــة، 
مــضــيــفــًا: »واثــــقــــون بــأنــنــا ســنــحــقــق أهــدافــنــا. 
واملــســّيــرة  املسلحة  البحرية  املــركــبــات  تعتبر 
)SİDA(، إحدى أكثر األمثلة الناجحة بالنسبة 

للصناعات الدفاعية التركية«.
ولفت إلى أن الطائرات املسلحة واملسّيرة من 
ق في سماء 

ّ
طراز »بيرقدار تي بي 2«، ستحل

كــل مــن بولندا وأوكــرانــيــا وقطر وأذربــيــجــان، 
وأن بـــيـــع تـــركـــيـــا لـــهـــذا الــــنــــوع مــــن املـــســـيـــرات 
ــي  ــ ــ ــاد األوروبـ ــحــ ــــى دول فــــي االتــ ــورة إلـ املـــتـــطـ
وحــلــف شــمــال األطــلــســي »نـــاتـــو« يعتبر أمــرًا 

مهمًا.
وذكــر دمير، أن بولندا اشترت هذه املسيرات 
أثــبــتــت فعاليتها مــيــدانــيــًا، بــعــد إجـــراء  الــتــي 
التاريخية  العالقات  ومــراعــاة  محايد،  تقييم 
ــابــــع: »كـــانـــت صــفــقــة الــبــيــع  بـــني الـــبـــلـــديـــن. وتــ
لبولندا سريعة جــدا. هذا الوضع أظهر مدى 
ــانـــوا مــطــلــعــني بشكل  مــتــابــعــتــهــم لـــنـــا، فــقــد كـ
ــروا تقييماتهم  ــ واســــع عــلــى مــنــتــجــاتــنــا، وأجـ
امليدانية لها بإنصاف«. وشــدد على »تعاظم 
الجودة  في  األجنبية  والشركات  البلدان  ثقة 
ــــوة الــتــشــغــيــلــيــة ملـــنـــتـــجـــات الـــصـــنـــاعـــات  ــقـ ــ والـ
ناحية  من  دمير  أكــد  كما  التركية«.  الدفاعية 
ــيـــة خـــفـــض تـــكـــالـــيـــف املــنــتــجــات  أخــــــــرى، أهـــمـ

الدفاعية من خالل تعزيز صادراتها.
ــال الــرئــيــس الــتــركــي رجــــب طيب  ــك، قــ ــ إلــــى ذلـ
أردوغــــــــــان، إن أبـــــــواب تـــركـــيـــا مــفــتــوحــة أمــــام 
الــشــركــات األجــنــبــيــة لــالســتــثــمــار، مــشــيــرًا إلــى 
استعداد بالده ملنح الشركات األميركية كافة 
الــدعــم. وتستفيد تركيا مــن أنها باتت  أنـــواع 
واحة مستقرة في منطقة الشرق األوسط التي 
تــعــيــش مــعــظــم بــلــدانــهــا وضــعــًا غــيــر مستقر 
بسبب الحروب والنزاعات والحظر األميركي.

للقاء  لعودة موظفيها  التجهيز  الثروات، في 
ــة املـــؤتـــمـــرات  ــامــ عــمــالئــهــم وجـــهـــًا لـــوجـــه، وإقــ
الحقيقية بعيدًا عن تقنية الفيديو كونفرانس 
أسابيع  وقبل  بامللل.  الكثيرين  أصابت  التي 
ــلـــة، تـــســـبـــب جـــيـــمـــي دايــــــمــــــون، الـــرئـــيـــس  ــيـ ــلـ قـ
تشيس«،  مــورغــان  بــي  »جــي  لبنك  التنفيذي 
أكبر البنوك األميركية، في تراجع أسعار سهم 
شركة زووم املتخصصة في عقد االجتماعات 
االفــتــراضــيــة بـــشـــدة، بــعــد إعــــالن نــيــتــه إلــغــاء 
كــافــة اجــتــمــاعــاتــه املــقــرر عــقــدهــا عــبــر تطبيق 
الوحيد  البنك  الشركة. ودعــا دايــمــون، رئيس 
الباقي في منصبه بعد األزمة املالية العاملية 
ـ 2009،  العالم في 2008  أســواق  التي ضربت 
»ليخرجوا  بالشجاعة  التحلي  إلــى  موظفيه 
الثالثاء،  ويــوم  عمالئهم«.  ملقابلة  ويــســافــروا 
ــال األعــمــال، كما  بــدأ تــوافــد املستثمرين ورجـ
على  املاليني،  واملستشارين  الــثــروات  مــديــري 
ــة فـــلـــوريـــدا األمــيــركــيــة،  مــديــنــة مــيــامــي بـــواليـ
لــحــضــور مــؤتــمــر ســنــوي تــــدور أعــمــالــه على 
ــول الــعــمــلــة املـــشـــفـــرة األشــهــر  ــدار يـــومـــني حــ ــ مـ

»بيتكوين«.
وفي الوقت الذي أطلق فيه على مؤتمر العام 
الــحــالــي اســـم »أكــبــر حـــدث خـــاص ببيتكوين 
فــي الـــتـــاريـــخ«، ُيــتــوقــع أن يــشــارك فــي أعــمــالــه 
ومستشاريهم  املستثمرين  كــبــار  مــن  املــئــات 
لالستماع  األنــحــاء  كافة  من  يتوافدون  الذين 
لنصائح مجموعة من أكبر املتخصصني في 
األيـــام األربــعــة  مـــدار  الرقمية. وعــلــى  العمالت 
التالية لهذا املؤتمر، ستكون هناك اجتماعات 
بــالــعــمــالت املشفرة  املـــرة  ــرى، تتعلق هـــذه  أخــ

ككل، وسيتم كل ذلك برعاية أكثر من عشرين 
منصة يتم تداول تلك العمالت عليها.

بعد  األميركيون  بها  يحتفل  أول عطلة  وفــي 
تخفيف الــقــيــود الــخــاصــة بــإلــزامــهــم بــارتــداء 
األســبــوع  نهاية  وخـــالل عطلة  الــوجــه،  أقنعة 
املــــاضــــي الـــتـــي كـــانـــت طـــويـــلـــة بــســبــب حــلــول 
أشــــارت   ،MeMoriAl DAy الــــذكــــرى  يــــوم 
الــتــقــديــرات إلــى سفر مــا يــقــرب مــن 37 مليون 
مسافر من املــطــارات األميركية، في واحــد من 
أكثر أيام العام األخير ازدحامًا، بعد أن شعر 
ــــى منذ  األمـــيـــركـــيـــون بــاطــمــئــنــان لــلــمــرة األولــ
ظــهــور الـــوبـــاء الــقــاتــل فــي أراضــيــهــم. وتــزامــن 
ـــار الـــنـــفـــط أعــلــى  ـــعـ كــــل ذلـــــك مــــع تــســجــيــل أسـ
مستوياتها في عامني، في إشارة على تنامي 
الطلب على الــوقــود مــع بــدء عــودة االنتعاش 

االقتصادي في البالد.
األسابيع  السفر خــالل  ارتفاع حركة  وتسبب 
األخــــيــــرة فــــي ارتــــفــــاع الـــطـــلـــب عـــلـــى الــــوقــــود، 
وارتــفــاع أســعــار النفط عــاملــيــًا. وفــي أول أيــام 
آخـــر شــهــور الــنــصــف األول مــن الـــعـــام، ارتــفــع 
سعر البرميل من خام برنت املعياري بنسبة 
1.3% ليسجل أكثر من 70 دوالرًا للمرة األولى 
منذ شهر مايو/أيار من عام 2019، كما ارتفع 
سعر البرميل من خام غرب تكساس األميركي 
مقتربًا  دوالرًا،   67.72 ليتجاوز   %2.1 بنسبة 
من أعلى مستوياته فيما يقرب من ثالثة أعوام. 
ومع اعتبار معدالت اإلصابة بالفيروس تحت 
الــســيــطــرة فــي الــعــديــد مــن الــبــلــدان اآلســيــويــة 
والـــصـــني، أكــبــر مــســتــهــلــك لــلــنــفــط فـــي الــعــالــم، 
ــد أعـــــــــداد الـــحـــاصـــلـــني عـــلـــى جــرعــتــي  ــ ــزايــ ــ وتــ
اللقاح فــي بــلــدان أوروبـــا والــواليــات املتحدة، 
ــــذي يــضــم أعــضــاء  رأى تــحــالــف »أوبــــــــك+«، الـ
منظمة الدول املصدرة للبترول أوبك وبعض 
مصدريه من خارجها مثل روسيا، أن أسواق 
العالم ربما تكون مستعدة في الوقت الحالي 
الكميات املعروضة، من  املزيد من  الستيعاب 
دون تــعــّرض األســعــار لــالنــهــيــار عــلــى النحو 

الذي حدث منتصف العام املاضي.

تركيا تتجه لزيادة الصادرات الدفاعيةاالنتعاش األميركي يحيي السفر ويقلص التواصل عن بُعد

»وول ستريت  تــقــريــر  ولــويــزيــانــا. وحــســب 
جورنال«، تعتبر هذه الواليات أن اإلجراءات 
أنها  كــمــا  البيئية غــيــر شــرعــيــة ومــتــعــســفــة، 
ــاء وبــالــنــســبــة  ــنـ ــي الـــبـ ــًا فــ ــاديـ ــتـــصـ مــكــلــفــة اقـ

للسكان.  
ويـــجـــد ســـكـــان الــــواليــــات املـــتـــحـــدة أن الــغــاز 
بكثافة  يــســتــخــدم  وبــالــتــالــي  رخــيــصــة،  أداة 
إدارة معلومات  بيانات  املنازل. وحسب  في 

األمــيــركــيــة إلــــى أن نــســبــة 47% مـــن املـــنـــازل 
األمـــيـــركـــيـــة تــســتــخــدم الـــغـــاز الــطــبــيــعــي في 

الوقود مقابل 36% تستخدم الكهرباء. 
وتجد العائالت األميركية أن الغاز الطبيعي 
أرخص من الكهرباء، كما تتخوف في الوقت 
والطبخ  التدفئة  نظم  تغيير  كلفة  مــن  ذاتـــه 
الكهرباء. وربما سيكون هذا  إلــى  الغاز  من 
الــعــامــل واحـــــدًا مـــن الــعــقــبــات الــكــبــرى الــتــي 

الــطــاقــة األمـــيـــركـــيـــة، فــــإن الــــواليــــات املــتــحــدة 
مكعب  قـــدم  تــريــلــيــون   30.5 نــحــو  استهلكت 
من الغاز الطبيعي في العام 2020، وأن قرابة 
نــصــف املــســاكــن األمــيــركــيــة تــســتــخــدم الــغــاز 
ــي الــتــدفــئــة والـــطـــبـــخ وتــســخــني  الــطــبــيــعــي فـ
املياه وتشغيل األدوات املنزلية من الغساالت 

واملنظفات. 
الــطــاقــة  مـــعـــلـــومـــات  إدارة  بـــيـــانـــات  وتـــشـــيـــر 

ســتــقــابــل اســتــراتــيــجــيــة بـــايـــدن لــلــتــحــول من 
ــفــــوري فـــي املـــنـــازل والــبــنــايــات  الـــوقـــود األحــ
الــتــجــاريــة إلــى الــكــهــربــاء. وهــنــالــك تــســاؤالت 
حول من سيدفع كلفة التحول، هل الحكومة 
األمــيــركــيــة أم أصــحــاب املــســاكــن والــبــنــايــات. 
ــــت، فــي  ــــوسـ ــنــــطــــن بـ وتـــشـــيـــر صـــحـــيـــفـــة واشــ
ــلـــديـــات عــرضــت  ـــى أن بـــعـــض الـــبـ ــر، إلــ ــقـــريـ تـ
خططًا للتعويض، ولكنها لن تكون مجزية 

السكان.   للعديد من  مقنعة  تكون  لن  وربما 
ــــرى وكــــالــــة حـــمـــايـــة الــبــيــئــة  مــــن جـــانـــبـــهـــا، تـ
األمــيــركــيــة أن بــنــايــات املــســاكــن واألعـــمـــال 
الغازات  من   %31 بنسبة  تساهم  التجارية 
امللوثة للبيئة، وأن خفض هذه النسبة بات 
ضروريًا خالل العقود املقبلة، ولذلك تنصح 

باستخدام الكهرباء في املباني الجديدة. 
وفي هذا الشأن، تقول مديرة منظمة خفض 
كاليفورنيا  بوالية  باملبني  الكربون  غــازات 
بـــانـــامـــا بــــارثــــولــــومــــي إن »املـــنـــظـــمـــة تــعــمــل 
عــلــى خــفــض الــــغــــازات املـــلـــوثـــة فـــي املــبــانــي 
بــنــســبــة 40% بحلول  الــســكــنــيــة والــتــجــاريــة 
تتبنى  املــنــظــمــة  أن  وأضـــافـــت   .»2030 الــعــام 
املباني  في تصميم  بيئية جديدة  إجـــراءات 
الجديدة وستصبح تشريعاتها ملزمة خالل 

السنوات املقبلة. 
وتــعــد شــركــات الــغــاز الطبيعي والــشــركــات 
ــبـــر  ــــدن أكـ ــاملــ ــ ــاز بــ ــ ــغــ ــ املـــشـــغـــلـــة لـــشـــبـــكـــات الــ
ـــك شـــركـــات  ــعــــارضــــني، وتـــدعـــمـــهـــا فــــي ذلــ املــ
املطاعم وأصحاب املنازل وبعض البنايات 

التجارية حتى في الواليات الديمقراطية. 
وتجد شركات الغاز الصخري، التي تعتمد 
عـــلـــى االســــتــــهــــالك املـــحـــلـــي لـــلـــغـــاز أكـــثـــر مــن 
التصدير، نفسها فــي موقف حــرج فــي حال 
تطبيق اإلجراءات الجديدة، إذ إنها ستخسر 
ــاز األمـــيـــركـــي  ــغــ ــن ســـــوق الــ حـــصـــة كـــبـــيـــرة مــ

لصالح منافساتها شركات الكهرباء. 
ــراء أن هـــــذه الـــشـــركـــات ربــمــا  ــبــ ويــــالحــــظ خــ
لــن تتمكن مــن تــعــويــض حــصــة الــغــاز التي 
ســتــفــقــدهــا فـــي الـــســـوق املـــحـــلـــي، إذ تــواجــه 
صعوبة في املنافسة الخارجية، خاصة في 
أســــواق رئيسية مــثــل أوروبــــا وآســيــا، حيث 
إن كلف استخراج وتصدير الغاز الصخري 
األمــيــركــي تــرتــفــع مــقــارنــة بــالــغــاز الــروســي. 
كــمــا أنــهــا تــواجــه منافسة الــغــاز األســتــرالــي 
والقطري في السوق اآلسيوي الذي تنخفض 

كلفة استخراجه مقارنة باألميركي. 
ويـــذكـــر أن مــعــركــة الـــحـــد مـــن اســتــخــدامــات 
الغاز الطبيعي في املساكن بدأت في مدينة 
 ،2019 العام  في  كاليفورنيا  بوالية  بيركلي 
ــي أعـــقـــاب  ــرت فــ ــشـ ــتـ ــا انـ ــان مــ ــرعــ ولـــكـــنـــهـــا ســ
ــعـــود  ــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي وصـ ــــحـ انــــتــــصــــار الـ
لــلــحــكــم. وال يستبعد  ــايـــدن  بـ الــرئــيــس جـــو 
خبراء أن تصبح خطة التحول من الغاز إلى 
الكهرباء واحدة من العقبات الرئيسية لنواب 
الحزب الديمقراطي في العديد من الواليات 
األمــيــركــيــة خــالل انــتــخــابــات الــكــونــغــرس في 

العام املقبل.

التفاؤل  ظل  في  األربعاء،  أمس  الرئيسية  العمالت  أمام  الدوالر  ارتفع 
بالنمو السريع لالقتصاد األميركي مع التعافي من أزمة »كورونا«، لكن 
في  البيانات  أظهرت  بعدما  التضخم  مستجدات  من  مخاوف  هنالك 
مؤشر  ارتــفــاع  الماضي  األســبــوع 
الشخصي  ــالك  ــه ــت االس نــفــقــات 
المتحدة  الــواليــات  في  األســاســي 
3.1% في أبريل/ نيسان، وهو أعلى 
وسجل  عــامــً.   29 منذ  مستوى 
بنحو  اليورو  أمام  ارتفاعً  الــدوالر 
0.3% إلى 1.2171 دوالر، كما ارتفع 
والفرنك  واإلسترليني  الين  ــام  أم

السويسري.

التفاؤل يرفع صرف الدوالر

تقرير

تتواتر األدلة على حدوث 
انتعاش في االقتصاد 

األميركي، بدءًا من تزاحم 
المسافرين، إلى عقد 
المؤتمرات المباشرة، 

وتراجع أسهم شركات 
التواصل عن بعد

رؤية

علي نور

ب تلقى اللبنانيون مبادرة حاكم مصرف 
ّ
بمزيج من الحذر والترق

رتهم بتمكني كل مودع 
ّ

لبنان )املركزي(، رياض سالمة، التي بش
من سحب 50 ألف دوالر بالتقسيط خالل مّدة خمس سنوات، 

من الحسابات املقّومة بالعمالت األجنبّية. 
املبادرة وعدت بتأمني نصف املبلغ بالدوالر النقدي، فيما سيتم 
دفع النصف اآلخر بالليرة اللبنانّية، وفق سعر الصرف املعتمد 
في منّصة مصرف لبنان لتداول العمالت األجنبّية. مع اإلشارة 
إلى أن سعر صرف املنّصة ال يعّبر اليوم عن سعر صرف الدوالر 
الفعلي في السوق املوازية، ما يعني أن الجزء املدفوع بالليرة من 
العملّية سيكّبد املودع خسارة ناتجة عن فارق سعري الصرف.

في الشكل، حاول مصرف لبنان أن يسّوق هذه املبادرة كبادرة 
تدريجّيًا.  ولو  أموالهم  استعادة  بإمكانية  للمودعني  األمــل  تعيد 
لكن سرعان ما برزت التساؤالت التي ستحدد مدى جدوى هذه 
الوعود من وجهة نظر املودعني: كيف سيتم تمويل السحوبات 
أيــن؟ ومــا هي كلفتها اإلجمالّية بالعملة  بــالــدوالر، ومــن  النقدّية 
الصعبة على النظام املالي؟ وهل ستسّهل هذه السحوبات سداد 
أم  الطويل؟  املــدى  املودعني على  التزامات املصارف تجاه  جميع 
تة تؤّجل التعامل معهم لسنوات 

ّ
ستكون مجّرد حّبة مهّدئ مؤق

طويلة مقابل جزء صغير جّدًا من حقوقهم؟ 
الــتــفــاوض مع  ــه بصدد 

ّ
أن لبنان  املــبــدأ، أعلن حاكم مصرف  فــي 

ه يتجه إلى 
ّ
ة، ما يوحي بأن

ّ
اللبنانّية لتنفيذ هذه الخط املصارف 

مــن هذه  وازنـــًا  جــزءًا  للمصارف  الخارجّية  املــوجــودات  تحميل 
الــســحــوبــات. لــكــّن نــظــرة ســريــعــة عــلــى آخـــر املــيــزانــيــات املجّمعة 
املاضي  مــارس  آذار/  شهر  لغاية  كانت  أنها  تظهر  للمصارف 
مدينة بنحو 5.95 مليارات دوالر للمؤسسات املالّية األجنبّية، في 
حني لم تكن تملك في حساباتها لدى املصارف املراسلة بالعملة 
الصعبة وفي سائر موجوداتها الخارجّية إال نحو 4.89 مليارات 
الخارجّية لدى املصارف  املوجودات  دوالر، ما يعني أن صافي 

سّجل عجزًا قيمته 1.06 مليار دوالر.
تمويل هذه  القدرة على   

ً
فعال املصارف  تملك  األسباب، ال  لهذه 

السحوبات من حساباتها الخاّصة في الخارج، فيما يكمن الحل 
من  ــوال  األمـ هــذه  فــي سحب  املصرفي  للنظام  بالنسبة  الوحيد 

احتياطات املصارف املودعة لدى املصرف املركزي. 
ل هذه االحتياطات آخر ما تبقى من السيولة بالعملة 

ّ
وعمليًا، تمث

الصعبة في املصرف املركزي، والتي يستعملها املصرف اليوم 
ومــواد  ودواء  محروقات  من  األساسّية  السلع  استيراد  لتمويل 
غــذائــّيــة، بــاإلضــافــة إلـــى عــقــود الــدولــة الــحــيــوّيــة، كــشــراء الفيول 
من  تبقى  ما  أن  العلم  مع  الكهرباء.  معامل  لتشغيل  املستعمل 
ل االحتياطات اإللزامّية التي جرى إيداعها 

ّ
هذه السيولة اليوم يمث

كضمانة للمودعني.
بات  أسبوعني،  كــل  لبنان  ينشرها مصرف  التي  لــأرقــام  وفقًا 
الـــ16.4 مليار  مستوى هذه االحتياطات اليوم ال يتجاوز حــدود 
ــف عــمــلــّيــة الــســحــوبــات الــتــي يــتــحــّدث عنها 

ّ
دوالر، فــيــمــا ســتــكــل

مصرف لبنان نحو 11 مليار دوالر وفقًا لتقديرات الخبراء. علمًا 
أن كلفة السحوبات الدقيقة يصعب تحديدها اليوم قبل إحصاء 

عدد الحسابات القائمة وتوّزع السيولة على هذه الحسابات. 
الــواضــح أن عملية السحوبات  الــحــاالت، يــبــدو مــن  لكن فــي كــل 
احتياطات املصرف  ثلثي  قــادرة على استنزاف ما يقارب  هــذه 
ل عمليًا أي حل جــذري ملشكلة املودعني 

ّ
املركزي، دون أن تشك

السحوبات  لن تعالج جميع  لــأرقــام،  الطويل. ووفقًا  املــدى  على 
الــتــي سيسمح بها املــصــرف املــركــزي طـــوال الــســنــوات الخمس، 
إجمالي  مــن  ــدوالر، ســـوى %20  ــالـ بـ أو  املــحــلــّيــة  بالعملة  ســـواء 
املصرف  يطرحه  ما  أن  د 

ّ
يؤك ما  للمودعني،  املصارف  التزامات 

األزمــة، بل مجّرد تأجيل  لهذه  ل معالجة شاملة 
ّ
املركزي ال يمث

طويل األمد.
في الواقع ال تكمن مشكلة الطرح األساسّية في كونه يستنزف 
ضمانة  لتكون  أساسًا  مودعة  االحتياطات  فهذه  االحتياطات. 
املــــودع األخـــيـــرة، ال لــإمــعــان فــي إنــفــاقــهــا عــلــى دعـــم االســتــيــراد 
أن  املاضية. لكن اإلشكالية تكمن في  كما جــرى طــوال األشهر 
استعمال هذه االحتياطات ال يأتي مصحوبًا بخطة شاملة تكفل 
معالجة الخسائر املتراكمة في النظام املصرفي، وتعيد انتظامه 
خالل سنوات معدودة، وهو ما يمكن أن يعيد للمودعني حقوقهم 
على املدى الطويل. كما ال يأتي هذا الطرح مصحوبًا برؤية تعالج 
البالد الحقًا ثقة  الدولة في ســداد ديونها، لتستعيد  ر 

ّ
أزمــة تعث

ــــواق بــهــا، ولتستفيد مــن تــدفــقــات مــالــّيــة خــارجــّيــة تنعش  األسـ
نظامها املالي.

ل سوى 
ّ
ما طرحه مصرف لبنان اآلن، وعلى العكس تمامًا، ال يمث

تفريط بآخر مكامن السيولة املتبقية في النظام املصرفي، دون 
أن يعالج أصــل املشكلة، وهــو ما سيعني فعليًا اإلطــاحــة بآمال 
املـــودعـــني عــلــى املــــدى الــطــويــل، مــقــابــل حــصــولــهــم خـــالل خمس 

سنوات على فتات حقوقهم. 
أما املشكلة األخرى في هذا الطرح، فستكون خسارة املصرف 
في  القطع  فــي ســوق  ل 

ّ
للتدخ بيديه  املــتــوفــرة  للسيولة  املــركــزي 

حاالت الطوارئ، أو في الحاالت التي تفقد فيها األســواق القدرة 
على تأمني العملة الصعبة الستيراد أكثر السلع حيوّية للمجتمع، 
لبنان  أن يعالج مصرف  يأتي قبل  الــطــرح  خصوصًا كــون هــذا 

مشكلة انهيار سعر الصرف وشح العملة الصعبة.
متى يستعيد املودع أمواله إذًا؟ 

تشير الدراسات إلى أن ميزانيات مصرف لبنان املركزي تحمل 
دوالر،  مليار   61.95 بقيمة  الصعبة  بالعملة  فجوة  طياتها  في 
وهي تحديدًا الفارق بني ما يتوّجب على املصرف املركزي دفعه 
األجــنــبــّيــة، ومــا تبقى مــن سيولة بهذه  بالعمالت  الــتــزامــات  مــن 
ل بغالبّيتها 

ّ
العمالت. مع العلم أن التزامات املصرف املركزي تمث

لديه، في حني  التي وظفتها املصارف  املودعني  أمــوال  الساحقة 
األجنبّية  بالعمالت  السيولة  مــن  األكــبــر  الــجــزء  املــصــرف  أنــفــق 

سابقًا في عمليات تثبيت سعر الصرف وتمويل االستيراد.
الــرهــان على أي طــرح ال يعالج  ولــهــذا السبب تــحــديــدًا، ال يمكن 
جــذريــًا هـــذه الــفــجــوة، خــصــوصــًا أن اســتــعــادة الــتــدفــقــات املــالــّيــة 
الثقة  استعادة  دون  مستحيلة  املصرفي  النظام  إلــى  الخارجّية 
بهذا النظام، وهي مسألة تبدأ من معالجة هذه الخسائر املتراكمة. 
وفي الوقت الراهن، لن يصب طرح مصرف لبنان األخير إال في 
أعتاب  الشارع على  ولتهدئة غضب  الوقت،  سياق شــراء بعض 
ــم وارتــفــاع 

ّ
مــرحــلــة رفـــع الــدعــم، مــع مــا سيصاحبها مــن تــضــخ

جنوني في أسعار املواد األساسّية.

ودائع اللبنانيين: 
هل تعود يومًا؟
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دالل البزري

ــأِت املــمــانــعــون مــن فــــراغ. الجمهورية  لــم يـ
قْبلتهم ومــحــورهــم،  اإليــرانــيــة  اإلســامــيــة 
ــيــــح. لــــكــــن أيـــــضـــــا، لـــــم يــــكــــن لــــهــــا أن  صــــحــ
لذلك.  املناسبة«  »البيئات  لــوال  ضن 

َ
حت

ُ
ت

ـــمـــا 
ّ
لــيــســت الــبــيــئــة املـــذهـــبـــيـــة وحــــســــب، إن

األخــــــــرى، األوســــــــع، خـــصـــوصـــا تـــلـــك الــتــي 
ــاريــــن فـــــي أطـــــرافـــــهـــــا: أكــــانــــوا  ــســ تـــضـــم يــ
ســابــقــن أم مــتــأخــريــن. ومـــن بــيــنــهــم تجد 
ــّد تعصبا  ــ األنـــشـــط تــنــظــيــرًا، وغــالــبــا األشـ
و»إخاصا« للممانعة، مقارنة باملذهبين 
أنفسهم. هذه الكيمياء الخاصة بن الدولة 
اإلســامــيــة وفــلــول الــيــســار الــقــديــم ليست 
ما لها جذور قديمة في 

ّ
سحرية تماما، إن

املاضي القريب لهذه الفلول. جذور القرابة 
الــفــكــريــة واملــســلــكــيــة الــقــائــمــة بــن االثــنــن. 

وإليك بعض وجوهها:
مــثــلــمــا  الـــســـيـــاســـيـــة.  األخـــــــــاق  ــــي  فـ أواًل: 
ــاٍوم املـــمـــاِنـــع اآلن، كــــان الــيــســاري  ــقــ هـــو املــ
فـــي الــســتــيــنــيــات والــســبــعــيــنــيــات وبــعــض 
الــثــمــانــيــنــيــات، صـــاحـــب طــبــائــع خــاصــة. 
حزبه،  ملــوقــف  ملوقفه،  الــشــديــدة  الحماسة 
الــجــمــاعــة األوســـــع حــولــهــمــا. ال تخلو  أو 
كلماته أو خطب قادته من عبارات النخوة 
ــرارة  ــحــ والـــشـــكـــيـــمـــة والـــبـــطـــولـــة. وهــــــذه الــ
بنوع  خــاصــة،  بطاقة  يها 

ّ
متلق تمّد  كانت 

 
ّ

ــع كـــل ــر، أو حـــتـــى الــــوقــــاحــــة مــ ــّبـ ــكـ ــتـ ــن الـ مــ
الــتــوجــه. وهـــذا سلوٌك  مختلف بــالــرأي أو 
طـــاول نــواحــي شخصية مــن الــعــاقــة بن 

جيرار ديب

ــتـــوى أن  ذكـــــر مـــصـــدر فـــرنـــســـي رفـــيـــع املـــسـ
املؤتمر الدولي الذي عقد في باريس لدعم 
الخمسة  تفوق  الــســودان خــرج بمساعدات 
مــلــيــارات دوالر. والفـــٌت أن هــذه املساعدات 
كــان يمكن أن تــكــون مــن نصيب لــبــنــان، لو 
مـــقـــّررات مؤتمر  بتنفيذ  الــتــزم ســيــاســيــوه 
سيدر آنذاك، ونفذوا اإلصاحات املطلوبة. 
أقّرت الدول املانحة والداعمة نيتها تقديم 
سيدر  مؤتمر  عقد  عبر  للبنان  املساعدات 
الــقــروض امليسرة  الــدولــي، تقّدم من خاله 
إلنعاش  واللوجستية  املــاديــة  واملساعدات 
االقــتــصــاد الــلــبــنــانــي. فــي املــقــابــل، انتظرت 
هذه الــدول أن يشكل املسؤولون في لبنان 
إنقاذية، تعمل  حكومة حيادية، ذات صفة 
الفساد،  وتــكــافــح  اإلصــاحــات  تقديم  على 
وتــعــيــد ثــقــة املــجــتــمــع الـــدولـــي بــعــد تــــرّدي 
الفساد في  ي 

ّ
األوضــاع االقتصادية، وتفش

إداراته وعبر مسؤوليه. لم يعرقل اللبناني 
ـــا 

ً
ــل أوقــــــــف أيـــض ــ ــط، بـ ــقــ ــدر  فــ ــ ــيـ ــ مـــؤتـــمـــر سـ

دعـــم صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، الـــذي طالبه 
بضرورة القيام باإلصاحات، عبر اإلسراع 
فــــي تــشــكــيــل حـــكـــومـــة إنــــقــــاذيــــة، كــــي يــفــرج 
الصندوق عن األموال الداعمة للبنان، بعد 
أن يــحــصــل عــلــى ثــقــة املــســؤولــن ونياتهم 
اإلصـــاحـــيـــة. ولـــكـــن عـــن أي ثـــقـــٍة نــتــحــدث، 
ونــحــن الــيــوم لــم نــر والدة هـــذه الــحــكــومــة، 
ــلـــى اســتــقــالــة  ــر عـ ــهــ وقــــــد مـــــــّرت تـــســـعـــة أشــ
نريد  كيف  ديـــاب؟  الرئيس حسان  حكومة 
من املجتمع الدولي أن يثق فينا، فيما الثقة 
مــفــقــودة بـــن رئــيــس الــجــمــهــوريــة وفــريــقــه 
السياسي والرئيس املكلف سعد الحريري؟ 
ال بـــل هــنــاك حــــرب قــائــمــة عــلــى الــاتــفــاهــم 
بينهما، ورسائل وخطابات وحرب بيانات 
التشكيل  األزمــــة عميقة وطــريــق  أن  ــظــهــر 

ُ
ت

صعب وشاق.
ــا ســـيـــاســـًيـــا يــصــنــفــه  ــ ــراًكـ ــ يــشــهــد لـــبـــنـــان حـ
ــادرات الـــخـــجـــولـــة لــلــتــوجــه  ــبــ ــاملــ بــعــضــهــم بــ
نحو إيــجــاد حلحلة فــي مــكــاٍن مــا لتشكيل 
حكومة إنقاذية، تعيد ثقة املجتمع الدولي 
والــعــربــي عــلــى وجـــه الــتــحــديــد. عــلــى الــرغــم 

أبو القاسم علي الربو

ــم بــــعــــض الـــــــدول  ــنـــظـ جـــــــرت الــــــعــــــادة أن تـ
ــاالت واســـــتـــــعـــــراضـــــات عـــســـكـــريـــة،  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ احـ
فـــي مــنــاســبــات وطــنــيــة أو إحـــيـــاء لــذكــرى 
انــتــصــارات فــي حـــروٍب خاضتها جيوش 
ــذه الــــــدول، حــيــث يـــقـــام عــــرض عــســكــري  هــ
العسكرية  الــدولــة  قــــدرات  فــيــه  تستعرض 
في  التدريبية  وإمــكــانــاتــهــا  والتنظيمية، 
املـــجـــال الــعــســكــري، وكــثــيــرا مـــا يــتــم فيها 
استراتيجية  انضمام أسلحة  اإلعــان عن 
قـــديـــمـــة، أو تــخــريــج  تـــطـــويـــر ألســـلـــحـــة  أو 
دفعات من الضباط أو الجنود. وكثيرا ما 
تهدف هذه الدول، من هذه االستعراضات، 
إلى إرسال رسائل معينة. إما إلى الخارج، 
ــلـــى درء  ــا عـ ــهــ لـــتـــؤكـــد مــــن خـــالـــهـــا قــــدراتــ
األخـــطـــاء، وإثــبــات وزنــهــا الــعــســكــري، بما 
ز وضعها اإلقليمي أو الدولي، أو على 

ّ
يعز

األقل لضمان عدم تجاهلها في أي تسوية 
أو مفاوضات قد تحدث في املنطقة، أو أن 
تــكــون الــرســالــة مــوجــهــة إلـــى الـــداخـــل، كما 
يحدث في األنظمة االستبدادية الشمولية، 
حيث تعبر هــذه األنــظــمــة، مــن خــال هذه 
االستعراضات ملواطنيها بالدرجة األولى، 
ــادرة بـــهـــا عــلــى  ــ ــقـ ــ ــقــــوة الـ بـــأنـــهـــا تــمــتــلــك الــ
الحياة.  بسط سيطرتها على كل مفاصل 
وبـــالـــتـــالـــي، بـــث الـــخـــوف والــــرعــــب فـــي كل 
أو  الطاعة،  من تسّول له نفسه شق عصا 

الصدع باملعارضة أو التفكير فيها.
ــــــــراد إيــصــالــهــا، 

ُ
ومـــهـــمـــا تـــكـــن الـــرســـالـــة امل

ــا، تـــظـــل  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــدفـ ــ ــ ــر عــــــــن هـ ــ ــظــ ــ ــنــ ــ ــ وبـــــــغـــــــض ال
أمرًا في مجمله  العسكرية  االستعراضات 
تقّرره الحكومة، وقد تترك بعض تفاصيله 
 
ً
البسيطة لقيادة الجيش التي تظل ملزمة
بـــعـــرض كــــل الــتــفــاصــيــل عـــلـــى الــحــكــومــة، 
والتي  النهائية،  صيغتها  في  العتمادها 
يــــكــــون لــــهــــا وحـــــدهـــــا صــــاحــــيــــة تـــوجـــيـــه 
الــــدعــــوات، الــداخــلــيــة والـــخـــارجـــيـــة، وبــمــا 
يـــخـــدم عــاقــاتــهــا الــســيــاســيــة، ومــواقــفــهــا 
اٌت بديهية  اإلقليمية والدولية، وهي إجراء
كل  تنتهجها  ومسلمة  الــــدول،  جميع  فــي 

األنظمة، وتتبعها كل الحكومات. 
تماما،  مختلفا  الــوضــع  يــبــدو  ليبيا،  فــي 
املسلمات، وخافا  ويجري على غير هذه 
لهذا املنطق، ففي سابقٍة ربما تكون األولى 
مــن نــوعــهــا، يــقــوم ضــابــط جــيــش متقاعد 
باإلعداد، واإلشــراف، والقيام باستعراض 
عــســكــري، وصـــفـــه املـــتـــحـــّدث بــاســمــه بــأنــه 
»أكــبــر اســتــعــراض فــي تــاريــخ ليبيا خال 
ــيــــرة«، اســتــعــراض لـــم يكن  الــســنــوات األخــ
ملسؤولي الدولة علم به، إلى أن ُوّجهت لهم 
رسائل دعوة للحضور، شملت مسؤولن 
املجلس  رئــيــس  مقدمتهم  وفـــي  عــديــديــن، 
الـــرئـــاســـي، مــحــمــد املــنــفــي، والـــــذي يشغل 
مــنــصــب الــقــائــد األعــلــى لــلــقــوات املسلحة، 
ورئـــيـــس حــكــومــة الـــوحـــدة الــوطــنــيــة، عبد 
ــــذي يــشــغــل منصب  الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، والـ
وزير الدفاع، من دون أن يشير في دعواته 
ــــذه املـــنـــاصـــب املـــرتـــبـــطـــة بــالــجــانــب  ــــى هـ إلـ

العسكري.
وقد واجهت هذه الخطوة انتقاداٍت كثيرة، 
ــلـــى املـــســـتـــويـــن، الـــشـــعـــبـــي والـــرســـمـــي،  عـ
بــاعــتــبــارهــا عــمــلــيــة اســتــفــزازيــة تــأتــي في 
وقت حساس، يتطلع فيه الليبيون إلى طي 
صفحة املاضي، بما فيها من قتل ودمــار 
تمزق  وتفاقم  وتــشــٍظ،  وتهجير  وانــقــســام 
الــنــســيــج االجــتــمــاعــي، تــأتــي وســـط خضم 
املباحثات والجلسات املنعقدة بن اللجان 
 +  5( وخصوصا  والعسكرية،  السياسية 

فائز السعدون

توحي  كما  إيـــران،  فــإن  كرهنا،  أم  أحببنا 
كقوة  فيينا ستكرس  مفاوضات  أنباء  به 
عــام ٢٠١٧  ترامب  انسحب دونالد  نووية. 
من االتــفــاق الــنــووي بن إيــران ومجموعة 
ــوأ صــفــقــة عقدتها  أســ ــاه  إيــ مــعــتــبــرًا   ،١+5
ــات املـــتـــحـــدة فـــي تـــاريـــخـــهـــا. ووفـــق  ــواليــ الــ
مــفــهــوم كــهــذا، فــقــد كـــان املــؤمــل أن تسعى 
ــــى اتــــخــــاذ خـــطـــوات  ــات املـــتـــحـــدة إلـ ــ ــــواليـ الـ
ــراءات مــن شأنها أن تجرد إيـــران من  وإجــ
قدراتها النووية غير السلمية، واملقصود 
تحديدًا نزع قدرات التخصيب والحصول 
على تــصــّور كامل بشأن قــدرة إيـــران على 
تصنيع بــاقــي مــكــونــات الــســاح الــنــووي 
أو ما ُيعرف في أدبيات االنتشار النووي 
القنبلة النووية أو جهاز التفجير  بجسم 
النووي، وال يقل هذا امليدان األخير أهمية 

عن موضوع التخصيب.
لقد كانت حصيلة سياسة ترامب، والتي 
إطاق  القصوى،  الضغط  عرفت بسياسة 
يد إيران في مجال التخصيب الذي وصل 
إلــى نسبة ٦٠%، إضــافــة إلــى الــشــروع في 
عــمــلــيــات تــعــديــن املــنــتــج املــخــصــب، وهــي 
امتاك  إلى  الطريق  في  خطوات جوهرية 
الــقــدرات  هــذه  ذري.  املتفجر لساح  القلب 
الكبرى،  النووية  الــدول  ال تمتلكها ســوى 
وهــي عمليات ال عــاقــة لــهــا، مــن قــريــب أو 
ــــووي ســلــمــي. كما  ــأي بــرنــامــج نـ بــعــيــد، بــ
إيـــران أجـــرت تجارب  الــوكــالــة أن  اكتشفت 
الــنــووي في  التفجير  على مكونات جهاز 
أربعة مواقع لم تكن معروفة أو معلنة من 
قــبــل، وأن الــنــشــاط فــي هـــذه املـــواقـــع جــرى 
خال الفترة الواقعة ما بعد توقيع االتفاق 

النووي لعام ٢٠١5.
ــرد عــــن مـــفـــاوضـــات  ــ ــق األنــــبــــاء الـــتـــي تـ ــ وفـ
هــدف مجموعة 5+١  فــإن  الــحــالــيــة،  فيينا 
هو الــعــودة إلــى ما كــان عليه الوضع قبل 
انسحاب ترامب من االتفاق النووي، ووفق 
قيام  أي  االمتثال«،  مقابل  »االمتثال  مبدأ 
الواليات املتحدة بالعودة لاتفاق القديم، 
وإلـــغـــاء مــعــظــم الــعــقــوبــات الــتــي فرضتها 
إدارة ترامب، مقابل قيام إيران بتخفيض 
مــســتــويــات الــتــخــصــيــب وإيـــقـــاف الــنــشــاط 
النووي في منشآت أخرجت من العمل وفق 
االتفاق القديم مثل منشأة »آراك«، وإيقاف 
أجهزة الطرد املركزي عن العمل باستثناء 
عدد محدود من الطراز األول وعدد أقل من 

األصحاب أو األصدقاء، وسّهل، كما يسَهل 
الخيانة  تهمة  إلصاق  املمانعن،  مع  اآلن 
لــصــالــح  الـــجـــاســـوســـيـــة  أو  الـــعـــمـــالـــة  أو 
»الــــعــــدو« فــيــمــا تــعــريــف هــــذا األخـــيـــر في 
الحالتن، السابقة والحاضرة، هو نفسه: 

الصهيونية، واإلمبريالية األميركية. 
 الــيــســاري، مثل املــمــاِنــع الــيــوم، لم 

ّ
ذلــك أن

يؤمن إاّل بالساح. في أيامه، كان اليساري 
 الــجــيــوش الــعــربــيــة خــذلــت األمـــة. 

ّ
يـــرى أن

وهـــا نــحــن نحمل الــســاح، نــتــدّرب عليه، 
نه، يخضع العسكر من بيننا لدورات 

ّ
نخز

مــدفــعــيــة أو اســـتـــراتـــيـــجـــيـــا فــــي االتـــحـــاد 
ــا. نـــرفـــض مــشــاريــع  الــســوفــيــيــتــي أو كـــوبـ
السام التي تقّدمها اإلمبريالية: مشروع 
أهــم بنوده  )١9٧٠(. ومــن  للسام  روجـــرز 
احتلتها  أراض  مـــن  إســـرائـــيـــل  انــســحــاب 
عــلــيــه  ــــق  وافــ  .)١9٦٧ )ولــــيــــس   ١9٦١ ــــام  عـ
بشهرين.  وفــاتــه  قبل  الناصر  عبد  جمال 
نا نصنع عاملا جديدًا على 

ّ
بأن كنا نؤمن 

أنقاض خطايا املاضي القريب وأخطائه. 
التاريخ«.  »مزبلة  إلى  السابق  الزمن  كان 
ونــــــحــــــن... نـــحـــن وحـــــدنـــــا، نــفــتــتــح حــقــبــة 
جديدة في التاريخ. ننزل إلى الشوارع في 
تــظــاهــراٍت صاخبٍة رفــضــا لــهــذا املــشــروع، 
مــتــزّيــنــن بـــالـــســـاح، مــؤمــنــن عــلــى طــول 
جدًا.  وقريبا  ننتصر،  ســوف  نا 

ّ
بأن الخط 

واآلن، حَملة الشعلة املماِنعون ال يريدون 
 مقّررات 

ّ
سماع كلمة سام. ومن حظهم أن

بساحهم  وا 
ّ

فانقض ها. 
ّ
كل فشلت  أوسلو 

ــلــــى الـــــســـــام انــــقــــضــــاض الـــــذئـــــب عــلــى  عــ

كــنــا فــي زمـــن املــقــاومــة الــيــســاريــة، نحتقر 
 عـــلـــيـــنـــا، فــيــمــا 

ً
ــا. نــــراهــــا صـــغـــيـــرة ــنـ ــدانـ ــلـ بـ

أوســــــــع.  أمـــــمـــــي  عـــــربـــــي  أفــــــــق  نــــحــــن ذوو 
كلماته  ومــن  منه  نسخر  الوطني  النشيد 
ــعــت أْرزتـــه 

ْ
»املــائــعــة«. والــعــلــم الــوطــنــي، نــن

ــبــيــطــة«. ال تــفــعــل املــمــانــعــة شيئا 
َ
»الــقــْرن بـــ

أزمــاٍت  في  التفكير  سقط 
ُ
ت مختلفا عندما 

»محلية« خانقة، أو فــي إصــاح شــيٍء ما 

فــي األراضــــي أو الــكــيــانــات املــهــتــرئــة التي 
تسيطر عليها.

 ثـــّمـــة اخـــتـــاف واضــــــح: الـــعـــاقـــة بن 
ْ
لـــكـــن

املــقــاِوم الــيــســاري ونــظــام حــافــظ األســـد لم 
تــكــن عــلــى هـــذه »الــعــضــويــة« الــتــي تتسم 
املماِنعن ووريــثــه بشار.  العاقة بن  بها 
ــالــــدم. ال يــمــحــو آثـــارهـــا  كـــانـــت مــغــّمــســة بــ
 هـــذا الــنــظــام تـــارة 

ّ
ذلـــك االلـــتـــبـــاس، مـــن أن

هـــو »قــلــعــة الـــصـــمـــود« وتــــــارة أخـــــرى هو 
مــصــدر قـــــرارات االغــتــيــال أو االعــتــقــال أو 
 من تسّول له نفسه بأن يكون 

ّ
الخطف لكل

ــراره. بــــل حـــتـــى الــفــصــائــل  ــ ــقـ ــ « بـ
ً
»مـــســـتـــقـــا

املــمــاِنــعــة تــعــّرضــت، فــي بــدايــة صــعــودهــا، 
إلى مقتلة على يد النظام السوري. وهذه 
الـــواقـــعـــة تـــحـــديـــدًا: هـــجـــوم قـــــوات ســوريــة 
خاصة على ثكنة فتح الله التابعة لحزب 
الله عام ١98٧ في أثناء حرب املخيمات، إذ 
كان الحزب يدعم الفلسطينين ضد حركة 
ــأمـــورة وقتها  أمـــل، الــتــابــعــة لــســوريــة، واملـ
بخوض هذه الحرب. اليوم طبعا، ال يمكن 
للمرء أن يتخّيل نوعا كهذا من االشتباك. 
إذ بــــــــاَت حــــــزب الــــلــــه أقــــــــوى مـــــن الـــنـــظـــام 
ــبــلــتــه اإليــرانــيــة تــحــتــل شيئا 

ُ
الـــســـوري، فــق

 نظامها 
ّ
كبيرًا من سورية »املفيدة«. أي أن

أقوى من النظام السوري. هو الذي أنقذه 
ى بها 

ّ
 ال تتحل

ٌ
من السقوط. وهذه حصانة

 كانت مماِنعة.
ْ
 األطراف، وإن

ّ
كل

ــاِوم خسر  ــقـ الــتــيــار الــيــســاري الــتــقــّدمــي املـ
التاحم   .١98٢ نهائيا في صيف  معركته 
فاختلفت  انــتــهــى،  الفلسطيني  الــلــبــنــانــي 

ع عــلــى أنـــحـــاء األرض 
َّ
ــوز ــ املــصــائــر، بـــن مـ

ــة  دولــ أّي  ــي  فــ بــــاإلقــــامــــة  راٍض  أو  ــة،  ــافــ كــ
عربية، وشتات يتعاظم... كما انهار التيار 
كذلك   ،١9٦٧ معركة  بعد  العربي  القومي 
انهار التيار التقّدمي اليساري، فكان فراغ، 
بالذي  اإليــرانــيــة،  الــثــورة اإلسامية  أملته 
نعرفه من تأطير وتمويل وتلقن ديني - 
 الساح بقي 

ّ
مذهبي. وتلك املفارقة، من أن

وأهدافه وخطابه.  بشعاراته  الكتف،  على 
آخر،  األيديولوجيا صــارت في مكان   

ّ
لكن

هو النقيض. من يسارية إلى إسامية.
 األمر ال يختلف كثيرًا اآلن في 

ّ
واألرجح أن

فلسطن، بعدما ُهزمت »فتح« سلميا، بأن 
ع عليها 

ّ
فشلت مشاريع »أوسلو« التي وق

ياسر عرفات عام ١993، فصارت »حماس« 
وعلى يسارها »الجهاد اإلسامي« تحمل 
ما حمله أوائل الفدائين الفلسطينين من 
املسلمن«  »اإلخـــوان  فكر  ســاح، وتعتنق 
وتستمد من إيران صواريخها وتقنياتها، 

ومحكومة بمجاورة مصر وإسرائيل.  
ــران والـــواليـــات  قــد تستقر الــعــاقــة بــن إيــ
املتحدة على اتفاق أو افتراق، على النووي 
وعلى »مناطق النفوذ«. ساعتئذ، قد تربح 
تخسرهما.  أو  وســلــطــة،  أدوارًا  املــمــانــعــة 
ــهــا فـــي الــحــالــتــن ســــوف تــضــعــف في 

ّ
لــكــن

 
ّ

ــل ــر كـ ــريـ ــل تـــحـ ــ ــال مــــن أجــ ــنــــضــ مــــيــــدان »الــ
فـــلـــســـطـــن«. ومـــــع بــــدايــــة نــهــايــتــهــا هــــذه، 
على طبقات  قشرة جديدة  ضاف 

ُ
ت ســوف 

التجارب التي لم تجِر مراجعتها، إاّل ملاما.
)كاتبة لبنانية(

أحدثته رسالة  الــذي  الحاصل  التشنج  من 
الرئيس ميشال عون إلى مجلس النواب، إذ 
اعتبرت أوساط نيابية معارضة للعهد أن 
هذه الرسالة غير دستورية وغير ميثاقية.

حــــســــم حــــــــزب الـــــلـــــه مــــوقــــفــــه مــــــن تــشــكــيــل 
الحكومة، عبر أمينه العام حسن نصرالله، 
بــّري،  نبيه  للرئيس  ا 

ً
تفويض أعــطــى  الـــذي 

في إطالته أخيرا، حيث رفض أي كام عن 
سحب التكليف املعطى للرئيس الحريري، 
ــيــة 

ّ
ــا مــــن تــســعــيــر الــحــســاســيــة الــســن ــ

ً
خــــوف

الشيعية، فترك لحليفه الرئيس بري العمل 
ولــو  حــتــى  التشكيل،  مــحــّركــات  إدارة  عــلــى 
ســيــكــون ذلـــك عــلــى حــســاب خــــذالن حليفه 

الرئيس عون وطروحاته.
التكليف،  مــّرت على  مــن تسعة أشهر  أكثر 
ولـــم يــتــم الــتــوصــل إلـــى شــكــل الــحــكــومــة إن 
 - تكنو  أم  سياسية  أم  تكنوقراطية  كــانــت 
كثيرة؛  الحكومة  تشكيل  ــد 

َ
فــِعــق سياسية، 

األحقية  بــشــأن  الــدســتــوري  الــخــاف  منها 
في تسمية الوزراء، هل هو الرئيس املكلف 
الــجــمــهــوريــة،  فــقــط، أم يشكلها مــع رئــيــس 
أم تــشــّكــل مـــن خــــال الــكــتــل الــنــيــابــيــة عبر 
استشاراتها التي يجريها الرئيس املكلف؟ 
إضافة إلى عقد أخــرى تبرز عند الوصول 
الثلث  كعقدة  السابقة،  للعقدة  حــلــول  إلــى 

.
ً

املعطل مثا
ــتــــســــاؤالت ال تــهــدف  الــ ــذه  ــ  كــــل هـ

ّ
يـــبـــدو أن

ــعــب فـــي الـــوقـــت الـــضـــائـــع، فــالــكــيــديــة 
ّ
إال لــل

السياسية املــمــارســة بــن كــل األطــــراف هي 
من  وتــزيــد  الحكومة،  تشكيل  تعرقل  الــتــي 
عزلة لبنان. والكيدية السياسية تعود إلى 
معارضي  لــدى  الرغبة  عــدم  األول،  سببن: 
العهد بإعطائه أي إنجاز يذكر، بهدف قطع 
الــوزيــر باسيل في  الطريق على طموحات 
الوصول إلى سدة الرئاسة. ومنهم من يربط 
الكيدية بطرح الرئيس عون وإصراره على 
السير في التدقيق الجنائي، الذي سيطاول 
 الــذيــن شــاركــوا فــي الــحــكــم مــنــذ مؤتمر 

ّ
كـــل

 
ّ
الــطــائــف فــي ١989. وآخــــرون يــعــتــقــدون أن

لتأجيل  تكون  قد  الحكومة  تشكيل  عرقلة 
ــا  ــراؤهــ ــع إجــ ــزمــ االنـــتـــخـــابـــات الـــنـــيـــابـــيـــة املــ
األفرقاء  ربط بعض  الثاني،  املقبلة.  السنة 

5(، والــتــي نجحت فــي وقـــف إطـــاق الــنــار 
ــراف املــتــصــارعــة، وحققت بعض  بــن األطــ
الــتــفــاهــمــات املــهــمــة، خــصــوصــا أن الــلــواء 
يمثله  مــن  اخــتــار  حفتر،  خليفة  املتقاعد، 

في هذه اللجنة. 
املــجــلــس  ــمــــي، دان  الــــرســ املـــســـتـــوى  ــلـــى  عـ
واعتبره  االستعراض،  هذا  للدولة  األعلى 
الرئاسي،  املجلس  استفزازيا، ودعــا   

ً
عما

بصفته القائد األعلى للجيش، إلى ضرورة 
وضع حد ملثل هذه الخروق والسلوكيات 
ــيـــة الـــتـــي يـــقـــوم بـــهـــا حـــفـــتـــر، وأن  الـــعـــدوانـ
يقوم بــدوره في إرســاء وقــف إطــاق النار 
والشروع في توحيد املؤسسة العسكرية، 
)وفق  السياسية  العملية  عن  بها  والنأي 
نـــص الـــبـــيـــان(. وبــــــــدوره، صــــرح عــبــدالــلــه 
الـــافـــي، نــائــب رئــيــس املــجــلــس الــرئــاســي، 
 إن املــجــلــس شـــــّدد، مـــــرارا وتـــكـــرارا، 

ً
قـــائـــا

القيام بأي تصرفات أحادية،  على تجنب 
مــن أي طــرف، ومنها  ذات طابع عسكري، 
التي  املــنــاورات واالســتــعــدادات العسكرية 

قد تؤّدي إلى نشوب الحرب مجّددا. 
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، يــــبــــدو أن رئــيــســي 
ال  الــرئــاســي  واملجلس  الوطنية  الحكومة 
يزاالن حريصن على بقاء شعرة معاوية 
نقطة  إلــى  الــوصــول  متفادين  مــع حفتر، 
االخـــتـــاف، لــضــمــان عـــدم الــدخــول مــجــّددا 
غــالــب فيها وال مغلوب،  فــي صـــراعـــاٍت ال 
باعتبار أن النصر الظاهري الذي سيحققه 
ــبـــه، فـــي الــحــقــيــقــة، بــالــفــشــل  ــــرف، أشـ أي طـ
الساحق، إذا ما قيست توابعه بالخسائر 
الــتــي ســتــطــاول الــجــمــيــع، وســيــدفــع ثمنه 
ــاء، كــمــا حــــدث فـــي كـــل املـــواجـــهـــات  ــ ــريـ ــ األبـ
وتفاديا  لإلحراج،  ومنعا  ولهذا  السابقة. 
لــانــتــقــادات الــتــي ســتــطــاولــهــمــا فــي حالة 
ــذرا عـــن قــبــولــهــا،  ــتـ مـــا قــبــل الــــدعــــوة، أو اعـ
ــّدد لــهــذا  ــحــ ــارا املـــوعـــد نــفــســه املــ ــتــ فــقــد اخــ
االســتــعــراض، ليقوما بـــزيـــارات عــمــل إلــى 
كــل مــن تــونــس والــجــزائــر، بينما يــبــدو أن 
رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، كان 
أكــثــر إصـــــرارًا عــلــى املــواجــهــة، فــلــم يسافر 
إلى الخارج، ولم يلِب الدعوة، فقد أصبح 
ــأن الـــوقـــت تــغــيــر، والـــظـــروف  عــلــى يــقــن بــ
لــيــســت كــمــا كـــانـــت، وأن اصـــطـــفـــافـــه، إلــى 
 غير 

ً
جانب حفتر، قد يجعل منه شخصية

مــقــبــولــة، خــصــوصــا أنـــه قــد حــــاول تلميع 
األخيرة،  الفترة  في  الجميع  لــدى  صورته 
را في اختيار 

ّ
ويحاول أن يكون طرفا مؤث

ى له، 
ّ
املناصب السيادية، وأن ذلك لن يتأت

إذا ما اختار الدوران في فلك حفتر، والذي 
جّربه فيما مضى، وكانت نتائجه سلبية، 
ــة الـــتـــي تــعــالــت فيها  وصـــلـــت إلــــى الــــدرجــ
األصــــــوات بـــضـــرورة اســتــبــدالــه، بــاعــتــبــار 
إقليم  مــن نصيب  الــنــواب  رئــاســة مجلس 

الجنوب، حسب االتفاق السياسي.
وجهات  تفاوتت  الشعبي،  املستوى  على 
الــنــظــر، وإن أجــمــعــت، فــي مــعــظــمــهــا، على 
ــبــــار هــــــذه االســــتــــعــــراضــــات انـــتـــهـــاكـــا  ــتــ اعــ
للجهود التي ُبذلت من أجــل وقــف إطاق 
نجاح  لفرص  تقويضا  فيها  ورأت  الــنــار، 
الحكومة الوطنية في توحيد املؤسسات، 
والوصول  العسكرية،  املؤسسة  فيها  بما 
إلى مناٍخ مناسب، يؤمل منه أن يقود إلى 
إجــــراء االنــتــخــابــات فــي مــوعــدهــا املــحــدد، 
تنهي  قد  انتخاباٍت  الحالي،  العام  نهاية 
أنتجت  الليبيون سنوات،   عاشها 

ً
معاناة

تـــطـــاردهـــم، متمثلة في  ــزال  تــ كــوابــيــس ال 
قذائف كانت تسقط على رؤوسهم، ال تميز 
بن املدني واملسلح، وصور لبيوتهم التي 
إمــا أن تكون ُهــّدمــت، أو ُســرقــت، أو حالت 

أجهزة الجيل الجديد، إضافة إلى تجريد 
إيـــــران مـــن كــمــيــات الـــيـــورانـــيـــوم املــخــّصــب 
بــاســتــثــنــاء مـــا ســمــح لــهــا بــاالحــتــفــاظ به 
ســـابـــقـــا مــــن درجــــــة تــخــصــيــب 3.٧% ومـــا 

راكمته من املاء الثقيل .
لـــكـــن جـــمـــيـــع املـــعـــطـــيـــات الـــقـــائـــمـــة تـــؤكـــد 
استحالة تحقيق هذا الهدف! فلقد أعلنت 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية أخيرًا أنها 
ال تستطيع تحديد الكميات التي تمتلكها 
ــران مــن الــيــورانــيــوم املــخــصــب، وتــذهــب  إيــ
 +( حاليا  تمتلك  أيـــران  أن  إلــى  تقديراتها 
أو - ستة عشر ضعف ما هو مسموح لها 
بــه(، وهــذا الزائد أو الناقص هو ما يمثل 
الــتــي تستطيع  الــهــروب  نــافــذة  بالتحديد 
إيران من خالها إخفاء كميات مراكمة من 
اليورانيوم من درجات تخصيب متنوعة، 
الزمن  اختصار  لها  تتيح  الكميات  وهــذه 
ــة الــتــي  ــنــــوويــ الــــــــازم لـــتـــجـــاوز الـــعـــتـــبـــة الــ
يــفــتــرض أن االتـــفـــاق الـــنـــووي لــعــام ٢٠١5 
قــد حــددهــا بسنة واحــــدة؛ لقد كــانــت هذه 
إيـــران  استخدمتها  نمطية  استراتيجية 
الــنــووي ومكنتها من  كــل تاريخها  خــال 
حــيــازة كــمــيــات مخفية مــن الــيــورانــيــوم ال 

يعرف كمياتها غير اإليرانين.
ــة أيـــضـــا، أن  ــيـ ــة الـــدولـ ــالـ لــقــد أعــلــنــت الـــوكـ
هــنــالــك مــنــشــآت نـــوويـــة لـــم تــكــشــف عنها 
إيــــران ســابــقــا، وهــــذه املــنــشــآت هــي أربــعــة 
مواقع إلجراء التجارب على أجهزة تفجير 
نووي، وهذا النوع من النشاط ال يستخدم 
إال  نــوويــة، وبالتالي يصعب كشفه  مــواد 
والهدف  استخبارية،  من خال معلومات 
مــنــه هـــو اخـــتـــبـــار مـــا يـــعـــرف فـــي أدبـــيـــات 
الــذريــة،  القنبلة  الــنــووي بجسم  االنــتــشــار 
واملــشــكــلــة هــنــا ال تتعلق بــوجــود منشآت 
مخّصصة لهذا الغرض يتم تدميرها من 
قبل مفتشي الوكالة بعد اكتشافها، ولكن 
التي  واملعرفة  الخبرات  في  تكمن  املشكلة 
راكمها اإليرانيون خال فترات العمل في 
هذه املنشآت؛ لقد كان هنالك قدر كبير من 
التساهل من جانب مجموعة 5+١ في ما 
بمنشأة  يتعلق  مماثل  بموضوع  يتعلق 
ــراء تـــجـــارب جــهــاز الــتــفــجــيــر الــنــووي  ــ إلجـ
فـــي مـــوقـــع »پــــارتــــشــــن«، حــيــث تـــم إغـــاق 
املــلــف رغــم أن إيـــران، وفــق تقارير الوكالة 
األسئلة  كل  إجابات عن  تقدم  لم  الدولية، 
الجهات  إلــى  الوكالة  خبراء  وجهها  التي 

اإليرانية املعنية .
 )دبلوماسي وكاتب عراقي(

»خطه  بصحة  املؤمن  بعنجهية  النعجة، 
الــســيــاســي« وبــــــدوره صــانــع الـــتـــاريـــخ أو 

باني التحرير.
تقسيم العالم بن معسكرين: واحدة أخرى 
ن، هي تلك 

َ
من نقاط التشابه بن املقاومت

مة لحركة البشر على 
ّ
الثنائية الحاّدة املنظ

هـــذا الــكــوكــب. كــمــا هــو حــاصــل الــيــوم، مع 
يمثله  »خير«  اليساري  لــدى  كــان  املماِنع، 
هو، مقابل »شر« يمثله خصومه. وقتها، 
العالم  االنقسام.  ن هــذا  كــان هناك ما يهوِّ
الباردة  الحرب  إيقاع  كان يسير على  ه 

ّ
كل

الـــدائـــرة بــن الـــواليـــات املــتــحــدة واالتــحــاد 
الـــســـوفـــيـــيـــتـــي: األولــــــــى بــصــفــتــهــا »عـــــدوة 

الشعوب« والثاني »صديق الشعوب«.
بــقــيــت الــثــنــائــيــة حــّيــة فـــي الــفــكــر املــمــانــع، 
 العالم 

ّ
وربما أكثر حّدة من سابقاتها. ظل

عنده منقسما بن أميركا عــدوة الشعوب 
وإيــران صديقتها، من دون النظر لتحول 
السوفييت إلى روس قومين إمبراطورين. 
ــران وروســـيـــا، بــاتــا فــي عــداد  ــنـــان، إيــ واالثـ
أرضها،  محتلون  واقعيا.  الشعوب  أعــداء 
قــاتــلــون مــواطــنــيــهــا، قــاصــفــون مــدارســهــا 
ــا، مـــحـــاِصـــرون،  ــهـ ــرانـ ومــســتــشــفــيــاتــهــا وأفـ
ــّكــــمــــون بـــعـــروشـــهـــا،  عـــــــون... مــــتــــحــ مـــــــجـــــــوِّ
مــتــصــارعــون عــلــى نــفــوذهــم فــي أجهزتها 
وقياداتها، مشتِركون مع النظام بارتكاب 

جرائم حرب، أو ساكتون عنها...
ــطــريــة، إهــمــالــهــا أو 

ُ
احــتــقــار الــكــيــانــات الــق

االستهتار بها، نظرًا لكونها »مْصطنعة« 
ثمرة االتفاقات بن املستعِمرين السابقن. 

فــي الـــداخـــل مــصــيــر الــحــكــومــة بــالــتــطــورات 
اإلقــلــيــمــيــة، وال ســيــمــا أن هـــنـــاك أكـــثـــر من 
ــــدث عـــلـــى الـــســـاحـــة اإلقــلــيــمــيــة فــــي طـــور  حـ
الــتــحــضــيــر، ومــنــهــا االنــتــخــابــات اإليــرانــيــة 
الرضا  ينتظر  النووي. ومنهم من  وملفها 
السعودي، كي يبادر في تشكيل حكومٍة ال 
تتعارض مع النية السعودية تجاه لبنان. 
وينظر بعضهم اليوم إلى هذا املوضوع من 
ة، كي 

ّ
منظار انتصار محور املقاومة في غز

املنتظر  الحصاد  وما  املقبلة،  املرحلة  يقرأ 
من هذا االنتصار.

أخـــيـــًرا، تـــمـــّرس املـــســـؤولـــون فـــي لــبــنــان في 
الــحــكــم، وفـــي طــريــقــة إقـــنـــاع الــشــعــب، على 
الـــرغـــم مـــن األزمــــــات الـــتـــي يـــمـــّر بــهــا الــبــلــد، 
فـــأصـــبـــحـــت الــــكــــيــــديــــة فـــــي الــــتــــعــــاطــــي مــن 
الــســيــاســات املـــمـــارســـة مـــن قــبــلــهــم. يتفنن 
املــســؤول فــي إيــجــاد األزمــــة فــي لــبــنــان، كي 
يـــمـــارس ســيــاســة الــضــغــط الــشــعــبــي على 
مــعــارضــيــه، فــيــمــا تــكــون حــلــولــه السحرية 
ــؤول بـــاقـــتـــنـــاص  ــ ــســ ــ ــرة. ال يــــأبــــه املــ ــ ــاضــ ــ حــ
الــفــرص، وال يستفيد مــن تــطــورات املنطقة 
واملــــفــــاوضــــات الـــحـــاصـــلـــة خـــدمـــة لــشــعــبــه، 
ــًمــــا مــصــالــحــه  ــل يــضــع نــصــب عــيــنــيــه دائــ بـ
ذلــك على حساب  كــان  ولــو  الضيقة، حتى 
تدمير الباد، وعدم تشكيل الحكومة مثال 

على ذلك.
)كاتب لبناني(

ــت، نــاهــيــك عن  ــ رعـ
ُ
بينهم وبــيــنــهــا ألــغــام ز

الضحايا األبرياء الذين سقطوا في حرٍب 
ثمنها،  دفعوا  ونــزاعــات  تكن خيارهم،  لم 
قـــدرهـــم جعلهم  أن  ذنــــب، ســــوى  مـــن دون 
يــقــطــنــون أحـــيـــاء أصــبــحــت مــســاحــة قــتــال 
لــأطــراف املتصارعة، يــرى فيها كل طرف 
مــنــطــقــة اســتــراتــيــجــيــة تــؤهــلــه لــلــســيــطــرة 
الليبيون  وتنفس  الــعــاصــمــة.  وســط  على 
الـــصـــعـــداء، وعــقــد مــعــظــمــهــم آمــــاال كــبــيــرة، 
انتقالية  على سلطة  الــفــرقــاء  اتــفــاق  عقب 
الــنــهــايــة لكل  ــة  ــدايـ بـ فــيــهــا  مــــوّحــــدة، رأوا 
ــوادر االســتــقــرار قد  ــوا أن بــ

ّ
األزمـــــات، وظــن

الحت.
ــن املـــنـــطـــقـــي أن يــثــيــر  وعـــلـــى أيـــــة حــــــال، مــ
ــيـــم فــي  ــذي أقـ ــ االســــتــــعــــراض الـــعـــســـكـــري الــ
قــاعــدة بنينة فــي بنغازي عــدة أسئلة في 
ــذه  ــا فــــي هـ ــبـــي، خـــصـــوصـ ــعـ الــــوســــط الـــشـ
الـــظـــروف الــتــي يــظــهــر لــلــيــبــيــن فــيــهــا أمــل 
فــي الــخــروج مــن الــهــّوة التي انــحــدر إليها 
أول تلك األسئلة يتمثل في  بلدهم، ولعل 
كيفية الــحــصــول عــلــى كــل هـــذه األســلــحــة، 
املــادي، خصوصا أن هذا  وحجم مقابلها 
االستعراض يأتي بعد سنة وأربعة أشهر 
من القتال على مشارف طرابلس، فقد فيه 
الجيش كثيرا من قدراته العسكرية، ناهيك 
عن قرار حظر توريد األسلحة الذي أقّرته 
اإلقليمية  الفعل  أمــا ردود  املــتــحــدة.  األمـــم 
والدولية فقد تفاوتت حسب تصنيف كل 
مــنــهــا حــفــتــر كــشــخــص، وملــوقــف كــل منها 
العام. وفي  الليبية في إطارها  من األزمــة 
تقديري أن حفتر أراد من هذا االستعراض 
أن يــقــول، فــي رســالــة واضــحــة إلــى الداخل 
ــه ال يـــــــزال، عـــلـــى الــــرغــــم مــن  ــ والـــــخـــــارج، إنـ
خــســارتــه، رقــمــا مهما فــي أي تــســويــة. وال 
أعتقد أنه بذلك يجنح إلى التلويح بحرٍب 
جــديــدة ضــد طــرابــلــس، فاملجتمع الــدولــي 
لــه بذلك،  لــن يسمحوا  بمن فيهم داعــمــوه 
إضافة إلى تجربته السابقة التي لم تكلل 
بـــالـــنـــجـــاح، بــــل كـــانـــت ســبــبــا فــــي خــســائــر 

مادية وبشرية كثيرة.
ــيـــة: كــيــف  ــمـ ــا الــــســــؤال الــــــذي ال يـــقـــل أهـ ــ أمـ
باعتباره  الــرئــاســي،  املجلس  رد  سيكون 
هذه  على  املسلحة،  للقوات  األعلى  القائد 
الخطوة؟ خصوصا أنه سبق أن قّرر منع 
كل شاغلي املناصب العسكرية من السفر 
اإلدالء  أو  إذن،  دون  مــــن  الــــبــــاد،  ــارج  ــ خــ
بالك  فما  اإلعــام،  لوسائل  بالتصريحات 
والــطــيــران  العسكرية  بــاآللــيــات  بــالــتــحــرك 
التساؤالت مطروحة  وغــيــره. ستظل هــذه 
مــن دون أجــوبــة، وسيظل املــواطــن الليبي 

ينتظر انفراجا وساما طال أمد تحققه.
)كاتب ليبي(

مقاومتان... يسارية وإسالمية

الكيدية السياسية تعزل لبنان مجّددًا

استعراض حفتر العسكري 
والصمت الحكومي

هل ستكرس مفاوضات 
فيينا إيران كقوة نووية؟

العالقة بين المقاِوم 
اليساري ونظام 
حافظ األسد لم 
تكن على هذه 

»العضوية« التي 
تتسم بها العالقة بين 

الممانِعين ووريثه 
بشار. كانت مغّمسة 

بالدم

الكيدية السياسية 
الممارسة بين كل 

األطراف هي التي 
تعرقل تشكيل 

الحكومة

يبدو أن رئيسي 
الحكومة الوطنية 

والمجلس الرئاسي ال 
يزاالن حريصين على 

بقاء شعرة معاوية 
مع حفتر

آراء

ياسر أبو هاللة

مشهد سفير اإلمــارات في دولة االحتالل راكعا يتلقى بركات حاخام حزب شاس 
الفضاء  انتقلت من  اإلماراتية  العربية بنسختها  فالصهيونية  غير مسبوق عامليا، 
السياسي واأليديولوجي إلى الفضاء الديني. الصهاينة العرب واملسلمون، حتى ممن 
خدموا في الجيش اإلسرائيلي، ال يؤمنون بالقدرات الخارقة للحاخام، وال يتلقون منه 
البركات، هم يؤمنون بالقدرات السياسية والعسكرية واالقتصادية لدولة االحتالل، 
حتى الصهاينة من اإلنجليكان األميركان ال يؤمنون بخوارق الحاخامات، بقدر ما 

يشتركون معهم في قواسم دينية. 
فوق ذلك كله، الصهيونية لم تقم على أكتاف حزب شاس الديني وأمثاله. بناة إسرائيل 
باليهودية قومية جامعة ال ممارسة دينية، وال  علمانيون، ومنهم مالحدة يؤمنون 
يحكمون بشرائعها. حركة شاس التي ركع لها السفير، من دون وجل من الكاميرات، 
التلمود  ونصوص  التلمود(،  في  الستة  للمباحث  اختصار  )شــاس  تلمودية  دينية 
اليهودي.  والتقطيع لآلخر غير  والــحــرق  اإلبـــادة  »داعـــش« في  تتقدم على نصوص 
وفي كتاب إلسرائيل شاحاك، وهو عالمة يهودي معاد للصهيونية، تفصيل لدموية 
التلمود وعنصريته. ومن ذلك »الفرق بني درجة اإلنسان والحيوان هو بقدر الفرق بني 
اليهودي وغير اليهودي، ولليهودي في األعياد أن يطعم الكلب، وليس له أن يطعم غير 
اليهودي«، ما يعني أن الكلب، في نظر الحاخام، خير من السفير، واألمة التي ينتسب 
لها.  في دين السفير ذلك كله مقبول، وهو جزٌء من مجمع األديان اإلبراهيمية املزمع 
افتتاحه في اإلمارات. واملشكلة فقط هي في جماعة اإلخوان املسلمني وقناة الجزيرة 
إنه  يقل  لم  أنــه  الغريب  التي شاهد فيها مسجدا!  اللتني تشوهان صــورة إسرائيل 
شاهد كنيسة أيضا! فالسفير يجهل أو يتجاهل أن ذلك ما تبقى من أهل البالد الذين 
هّجروا من بالدهم مسلمني ومسيحيني، وأن املشروع الصهيوني ال يعترف بغير 

اليهودي إنسانا وبنيانا. 
قبل »اإلخــوان« الذين تأسسوا في عام 1927، وقناة الجزيرة التي تأسست بعدهم 
بنصف قــرن، قــدم بلفور وعــده بإقامة وطــن لليهود على أشــالء الفلسطينيني غير 
اليهود. ومنذ قرن، لم يتوقف املشروع عن تدمير اإلنسان والبنيان والحلول مكانهما، 
ولم يتوقف الشعب عن املقاومة والتمسك بأرضه. ولم تكن معركة حي الشيخ جّراح 
الــقــدس األولــــى، وقــتــل فيها أطــفــال فلسطينيون تــصــّدروا الصفحة األولـــى من  فــي 
صحيفة هآرتس التي شاهدها السفير، بحكم تجواله في شــوارع تل أبيب. شاهد 
املسجد وقناة الجزيرة، ولم يشاهد »هآرتس«! هو يتعامى عن معاناة غير اليهودي، 
 .. وإحراقهم  األطفال  قتل  التلمود،  ينص  كما  البركة،  مانح  الحاخام  مثل  ى 

ّ
يتبن أو 

ى، النتيجة واحدة. 
ّ
تعامى أو تبن

بــالده حربا دموية وحشية بال توقف منذ عقد على  ت 
ّ
الــذي شن السفير  يتجاهل 

الدين بالسياسة، إن  الذين يخلطون  العربي، تحت ذريعة محاربة »اإلخــوان«  الربيع 
لــه يــمــارس مرجعية حزب  الــذي ركــع  الــديــن والسياسة، وإن الحاخام  »شـــاس« هــي 
سياسي يهودي يشارك في الحكومات. وإن انتخابات مــارس/ آذار املاضي جاءت 
بمن هم أكثر تطّرفا منه. ملاذا ال يتعلم من املجتمع الصهيوني احترام التنّوع، نتنياهو 
الدينية، وهم مختلفون  السياسيني يتحالفون مع األحــزاب  وليبرمان وغيرهما من 

معها. يعني يقبلون »إخوان يهود«. 
خدم سفير اإلمارات »اإلخوان املسلمني« من حيث أراد أن يهاجمهم، فكل من يواجه 
إسرائيل يحظى بشعبية في بالده، من رئيس باكستان إلى أردوغان إلى الخميني 
وصّدام حسني وقبلهما جمال عبد الناصر. تماما كما خدم »اإلخوان« اليهود، فذلك 
الحاخام املشعوذ وجد، بعد قرن من الصراع مع العالم العربي واإلسالمي، سفيرا 

يركع له ويأخذ بركته، وهذا ما لم يفعله سفراء دول غربية داعمة إلسرائيل. 
الفجور بالصهينة نتيجة طبيعية لهزيمة الصهيونية في معركة القدس وغّزة. وهو 
مكسب كبير ملقاومي الصهيونية الذين وجدوا مسخا كهذا يكفيهم مؤونة التشويه.

عبد الحكيم حيدر

الشعب  لسّد حاجة  بدائل »كالمية«  الخيال، ويبحث عن  يتعب  األزمــات  أوقــات  في 
امللء  في  بالفعل  إثيوبيا  بــدأت  بعدما  وخصوصًا  والترقب،  الفضول  من  املصري 
أيــار(، وال حتى راعت  الثاني لسّد النهضة في السادس من الشهر املاضي )مايو/ 
العمليات العسكرية املشتركة ما بني مصر والسودان بالقرب من حدودها، وال راعت 
 

ّ
أّن كل الرئيس جيبوتي أخيرًا في شــيء؟ أم  جدي زيــارة 

ُ
حتى الجّن، فهل ســوف ت

األمور قد انتهت، وما على الشعب سوى انتظار أحاديث حسنني هيكل املسّربة من 
التلفزيون املصري لشخص آخر  أو تجديد عقد من  أو قصر برقاش،  الجنة  نعيم 

يشبه مفيد فوزي، المتصاص غضب الشارع من أمام املخابز ومكاتب البريد؟ 
هل من حيلة ما تلفزيونية لتحريك شبيه مفيد فوزي، واحد يشبه مفيد فوزي من 
 

ّ
دون أن يكون هو، ويرتدي باروكة من دون أن تكون باروكة مفيد، ويكون اللقاء، ككل
، بجوار 

ً
 محطات رجال األعمال ليال

ّ
لقاءات مفيد، تسبقها إعالنات بالزهور في كل

حمامات السباحة وعصافير الجنة، وخلفية ناعمة من صوت فيروز، كعادة مفيد مع 
 الرؤساء في أوقات غضب الشارع، كي تهدأ الجماهير وتطمئن على قوة املسيرة، 

ّ
كل

وتعطي فرصة للقيادة، للحلول املناسبة والحاسمة في الوقت واملكان املناسبني. 
كــان النيل بــاألمــس كما رأيــتــه صباحًا والــلــه فــي قــّمــة روقــانــه، وقــد أغـــرق الجزيرة 
تطير  والطيور  وأمــهــا،  أبيها  بكرة  قلبي من خمسني سنة« عن  »جــزيــرة  الصغيرة 
لــون، وكم كانت جميلة،   

ّ
املــاء وأعناق الشجر والنخيل والغربان من كل  فوق 

ّ
وتحط

واألزهار فاقعة ومغناجة، هل تلك هي الجنة، وكما قال املؤرخون إّن ذلك النهر قد نبت 
 ذلك السحر؟ 

ّ
ت السياسة بعرجها وتغطية انقالباتها على كل

ّ
ة، فكيف حط

ّ
من الجن

وملاذا نسينا »شبيه مفيد فوزي بباروكته«، بجوار حّمام السباحة والعصافير؟ 
)بضم  حن 

ُ
امل  

ّ
بكل اآلن  فــوزي جاهز  مفيد  الكاميرات منصوبة، وشبيه  أّن  واضــٌح 

خرج لن ينسى أبدًا، وحامل الكاميرا لن ينسى هو اآلخر 
ُ
امليم(، في أوراقه من الليل. امل

الخاتم في أصبعه، وال فص الخاتم، كما فعلت ساندرا نشأت. بدا شبيه مفيد خائفًا 
الفخامة  لــزوم مواجهة  ارتباكة متعّمدة  ارتبك  إلى حد ما، وهو يتأمل املشهد، وقد 
الخاتم، كي يخفف من  التي فيها  بيده  الرئيس  األب  اإلقــدام عليه، فطبطب عليه  أو 
روعه، فارتاح املذيع الذي يشبه مفيد. إذًا، واضح جدًا أّن الخاتم فيه أسرار وبركاٌت 
إليه، وكتمت  السيدة ساندرا نشأت  أشــارت   ما 

ّ
املذيعني، وإال ف من اضطراب 

ّ
تخف

بالطبع عن األعداء باقي أسرار الخاتم، كان اللقاء صغيرًا جدًا، ألّن البالد في خطر 
وال يحتمل أمر النيل، العزيز على أرواح املاليني، الكالم الكثير واللّت والعجن بالطبع. 
ها الكلمات الحاسمات، في آخر مخاض للوطن والنيل معًا، فخامتك أرى عالماٍت 

ّ
إن

 هذا الحزن على النيل فقط أم هناك 
ّ

 على محياك، فهل كل
ً
من التأمل العميق واضحة

أشياء أخــرى؟ أبــدًا، النيل مكانه، ولن تحّركه من مكانه أّي قوة في العالم، طاملا هذا 
الرئيس بالطبع قبضته كالعادة، فسارع شبيه مفيد في تقليد  الشعب »كــده« كّور 
: »على 

ً
الحركة نفسها، فضحك الرئيس حتى بانت نواجذه، فأكمل لشبيه مفيد قائال

الرئيس طفلة  كــالمــي«. وسريعًا ظهرت من خلف  كــده، وبكرة تشوفوا  نا 
ّ
كل فكرة 

جميلة جدًا، وقّدمت للريس وردة، فقبلها الرئيس على خّديها وأجلسها قريبًا منه، 
تداعب األشياء حتى وصلت إلى الخاتم، والرئيس يبتسم، وشبيه مفيد يتعّجب. وفي 
ها طفلة ألحد شهداء سيناء، وقد طلبت الطفلة بنفسها حضور لقاء 

ّ
النهاية، اتضح أن

ق لها الرئيس أمنيتها في آخر لحظة، على الرغم 
ّ
الرئيس مع شبيه مفيد فوزي، فحق

من أهمية الحديث.  ضحك الرئيس بعد مغادرة الطفلة املشهد، فقال شبيه مفيد: من 
 ما قيل ويقال 

ّ
ابتسامات فخامتك، عرفت وأدركت وتحققت وآمنت، رغمًا عن أنف كل

وسيقال، أّن في بطن فخامتك بطيخة صيفي... فضحك الرئيس ضحكة عريضة، 
 ما 

ّ
 ما نمتلكه ُيعلن، وما كل

ّ
وقال: قل عشرين أو مّية، أو قل ما تستطيع، لكن، ما كل

 حدٍث حديث.
ّ

يحفظ في السريرة يقال، ولكل

محمد أحمد بنّيس

بعد أكثر من سنة ونصف السنة على إنشائها، قّدمت لجنة النموذج التنموي في 
 أبرز ما يمكن استخالصه 

ّ
املغرب تقريرها الختامي إلى امللك محمد السادس. ولعل

 ما راكمته، في هذا الصدد، تقارير ودراسات سابقة 
َّ
ه لم يتخط

ّ
من قراءته األولية أن

 
ّ

والــجــرأة، وظل والعمق  الدقة  افتقد  ــه، في مواضع كثيرة، 
ّ
إن القول  يمكن  بل  عليه. 

 
ً
ٍة. ويعود ذلك إلى الطابع الرسمي للجنة وتركيبتها، فضال أسير عمومياٍت مجترَّ
إلى  تقريرها،  إنجاز  في  استندت،  إذ  عملها،  طريقة  في  االبتكار  روح  غياب  عن 
وآراء  املــدنــي  املجتمع  ومنظمات  الــخــاص  والــقــطــاع  والنقابات  األحـــزاب  مقترحات 
ب 

ّ
املواطنني وتطلعاتهم. وبالتالي، لم يأِت التقرير بجديد في ما يتعلق باإلشكال املرك

االقتصادي واالجتماعي،  للوضعني،  املغرب، واكتفى بتشخيص عام  للتنمية في 
إنتاج هذه اإلشكالية في ظل واقع  التي تعيد  العميقة  من دون استدعاء األسباب 
تتوقف  تنموي  أّي مشروع  أّن نجاعة  املقارنة  التجارب  أثبتت  فقد  تعقيدًا،  يــزداد 
على مدى قدرته على مجابهة التطور املتسارع الذي تعرفه املجتمعات املعاصرة، 
وتحديث مقتضياته وتصحيحها كلما دعت الحاجة إلى ذلك. وعلى الرغم من أّن 
التقرير أعاد إلى الواجهة قضايا بالغة األهمية، من قبيل تطوير السيادة الصحية، 
وتحسني الخدمات العمومية التي تقّدمها الدولة للمواطن، لم يكن ذلك ضمن رؤية 
بناء  خــالل  من  العمومية،  السياسات  ملنظومة  االعتبار  تعيد  متسقة،  إصالحية 
الديمقراطية واحترام حقوق اإلنسان والتقيد بمبادئ املراقبة والتقييم واملحاسبة.

بة املتعلقة بمصادر الثروة في املغرب، وكيفيات 
ّ
لم يتصدَّ التقرير لإلشكاالت املرك

توزيعها، والعدالة الضريبية، وحصيلة املشاريع االقتصادية الكبرى في عالقتها 
الطبقة  لــه  تــتــعــّرض  ــذي  الـ املمنهج  والــحــصــار  االقــتــصــادي،  الــنــمــو  بضعف نسبة 
الرشيد،  الحكم  وضــعــف  املحلية،  النخب  وأزمـــة  والسلطة،  املـــال  وزواج  الــوســطــى، 
وغياب فصل السلطات، وعدم ربط املسؤولية باملحاسبة، والتغّول األمني، وترّدي 
الــحــريــات وحــقــوق اإلنــســان. واقــتــصــرت معالجته هــذه اإلشــكــاالت على الجوانب 
التي  التقليدية  بالبنية  ربطها  ب 

ّ
تجن واضحًا  فكان  واألخالقية،  واإلداريـــة  التقنية 

يعرفه  الــذي  التنموي  املـــأزق  عــن  ومسؤوليِتها  املــغــربــي،  السياسي  الحقل  حكم 
َ
ت

أّن التقرير تجنب، بما ال يخلو من داللــة، االقتراَب  املغرب منذ عقود. وكــان الفتًا 
من الخطوط الحمراء، مستعيضًا عن ذلك بكالم مكرور مستقى، في معظمه، من 

أدبيات التنمية، ومن تقارير ودراسات معروفة.
 حتى إلى ما أكده امللك محمد السادس بشأنها، 

َ
 املفارقة هنا أّن اللجنة لم ترق

ّ
ولعل

حني قال بالحرف: ›‹ننتظر منها أن تباشر عملها، بكل تجّرد وموضوعية، وأن 
ى بالشجاعة واالبتكار في 

ّ
، ولو كانت قاسية ومؤملة، وأن تتحل

َ
الحقيقة لنا  ترفع 

التي  اللجنة، إذًا، من أن تضع يدها على األسباب  الــذي منع  اقتراح الحلول‹‹. فما 
تــحــول دون بــنــاء نــمــوذج تــنــمــوي مــتــوازن ومــنــتــج، يستجيب النــتــظــارات املــغــاربــة 
عن  بعيدًا  حلقاته،  وتفكيك  للمغرب،  التنموي  املــأزق  فهم  يمكن  ال  وتطلعاتهم؟  
األزمة السياسية التي تشهدها البالد منذ االستقالل. ومن ثم، ليس الّريع مشكلة 
أخالقية وقانونية وإدارية، بقدر ما هو مشكلة سياسية تحيل إلى منظومِة فساٍد 
رٍة ترعاها السلطة وشبكات النخب، التي ترى في ممارسة السياسة والتحكِم 

ّ
متجذ

في قنواتها مغنمًا اجتماعيًا وطبقيًا، يتيح حيازة السلطة والنفوذ واالمتيازات، في 
وقٍت تزداد مظاهر الفقر والهشاشة والحرمان والتميز االجتماعي واإلقصاء من 

املشاركة املنتجة في املجتمع. 
قّدمت لجنة النموذج التنموي تشخيصًا عامًا لواقع التنمية في املغرب، لكن من دون 
بناء نموذج تنموي،  أمــام  التي تقف حجر عثرة  السياسية  أن تتصّدى لألسباب 
املغاربة،  الثروة وإعــادة توزيعها بما يضمن استفادة  آليات خلق  النظر في  يعيد 

بمختلف فئاتهم، منها.

سفير اإلمارات 
في خدمة »اإلخوان«

البحث عن بديل 
يشبه مفيد فوزي

التنمية العالقة في المغرب
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آراء

عالء بيومي

ال تتوقــف حملــة القــوى الحاكمــة فــي مصــر 
منــذ انقــاب يوليــو/ تمــوز 2013 عــن تدميــر 
وفــي  السياســية،  املعارضــة  قــوى  مختلــف 
مقدمتهــا اإلخــوان املســلمون، كونهــم األكثــر 
تنظيمــا. وهــي الحملــة التــي اتخــذت منحــًى 
شــديد العنــف منــذ انقــاب تلــك القــوى علــى 
القصيــرة،  الديمقراطــي  التحــّول  تجربــة 
ينايــر/  ثــورة  بعــد  مصــر  عاشــتها  والتــي 
كانــون الثانــي 2011، وال تتوقــف عــن تشــويه 
فمنــذ  باإلرهــاب،  ووصمهــم  خصومهــا 
االنقــاب قتــل املئات، وســجن عشــرات اآلالف، 
وطورد مئات وربما آالف املثقفني والنشــطاء 
والصحافيــني، فــي واحــدة مــن أشــد الحمــات 
ضراوة ضد نخب مصر السياسية والثقافية 

املعارضة واملستقلة. 
نفســه  النظــام  مســؤولي  اعترافــات  وتفيــد 
والثقافــي  السياســي  التــرّدي  بحالــة 
فــي  مصــر  عاشــتها  التــي  واالقتصــادي 
الســنوات األخيــرة لحكــم حســني مبارك، على 
االســتقرار  مظاهــر  مــن  شــهدته  ممــا  الرغــم 
السياســي والنمــو االقتصــادي، فعلــى ســبيل 
املثــال، تــرد إشــارة فــي كتــاب مذكــرات وزيــر 
الخارجية املصري السابق، أحمد أبو الغيط، 
»شــهادتي«  بعنــوان   ،2013 فــي  املنشــورة 
إلــى حالــة عــدم الرضــا املنتشــرة فــي أوســاط 
القيادات العسكرية والسياسية الكبرى، مثل 
وزير الدفاع السابق، محمد حسني طنطاوي، 
ورئيــس االســتخبارات العامــة الســابق، عمــر 
ونفــوذ  التوريــث  ســيناريو  عــن  ســليمان، 
رجالــه  وســيطرة  املتصاعــد،  مبــارك  جمــال 
الوطنــي  والحــزب  املصريــة  الحكومــة  علــى 
الصــراع  وحالــة  )الحاكــم(،  الديمقراطــي 
واالنقســام التــي عاشــتها مؤسســات الدولــة 
أبــو  يؤكــد  إذ  الخصــوص.  بهــذا  املصريــة 
 مصــر كانــت فــي انتظــار املجهــول 

ّ
الغيــط أن

لــو توفــي مبــارك فجأة، ولم يتم توريث جمال 
 القــوات املســلحة وغالبيــة أجهــزة األمــن 

ّ
»ألن

القومي لن توافق على ذلك«. 
الســابق،  األركان  رئيــس  مذكــرات  وتأتــي 
لثــورة  ارتياحــه  ذكــر  علــى  عنــان،  ســامي 
ناعــم«  »انقــاب  تنظيــم  فــي  وتفكيــره  ينايــر 
لثــورة  األولــى  األيــام  فــي  مبــارك  حكــم  ضــد 
مــن  عنهــا  املفــرج  الرســائل  وتؤكــد  ينايــر. 
الســابقة،  األميركيــة  الخارجيــة  بريــد وزيــرة 
 قــادة الجيــش املصــري 

ّ
هيــاري كلينتــون، أن

هم أمام انتفاضة جماهيرية 
ّ
كانوا يدركون أن

حقيقيــة ضــد حكــم مبــارك، مدفوعــة بأســباب 
 القوى السياسية 

ّ
اقتصادية في األساس، وأن

واألحــزاب  املســلمني  كاإلخــوان  التقليديــة، 
الغفيــرة  الجماهيــر  تحــرك  ال  والشــباب، 
التــي نزلــت للتظاهــر، وإن حاولــت تحفيزهــا 
وتنظيمها، كما تشــير أيضا إلى شــعور قادة 
الحــوار  بســهولة  األمنيــة  والقــوى  الجيــش 
واألحــزاب  كاإلخــوان  التقليديــة،  القــوى  مــع 

التقليدية.
وتشــير رســائل الخارجيــة األميركيــة نفســها 

عمر الشيخ

ســورية  فــي  املأســاوّية  الســخرية  ختصــر 
ُ
ت

ســوريني  لوقــوف  حقيقــّي  مشــهٍد  عبــر 
موظــف  بينمــا  االقتــراع«،  »صناديــق  أمــام 
االنتخابّيــة  »خدماتــه«  يقــّدم  الصنــدوق 
تقديــم  ثــم  األســد،  لبشــار  »نعــم«  بوضــع 
فــي  بيدهــم  لوضعــه  للمنتظريــن،  الصــوت 
معلومــات  تدويــن  بعــد  »البيعــة«،  بريــد 
مــا يشــبه  الشــخصّية، وتســجيل  هوياتهــم 
 من ال يمارس 

ّ
»صّك« النجاة من العقاب لكل

هذا »االستحقاق«!
الــذي  األبــرز  الســاح  العيــش  لقمــة  شــّكلْت 
استخدمه نظام األسد ضد الثورة السورّية. 
وتأتــي األخبــار مــن مناطق ســيطرة النظام، 
وعشــوائّياتها،  دمشــق  محيــط  خصوصــا 
اليومّيــة،  هنــاك  الســكان  معانــاة  علــى 
واملــاء  والغــاز  الوقــود  علــى  للحصــول 
التــي  الخدمــات  أبســط  وهــي  والكهربــاء، 
يمكــن تأمينهــا، علــى األقــل مــن »الحلفــاء – 
املحتلــني«، بعــد انتهاء املعــارك على خريطة 
الذهنّيــة   

ّ
أن  

ّ
إال املناطــق.  تلــك  قــرب  واســعة 

ــم علــى ســلطات األســد اتباع 
ّ
التأديبّيــة تحت

يتعــّرض  نظامــه   
ّ
ألن االنتقــام؛  سياســة 

لعقوبــاٍت دولّيــة، وهــذا مــا يرّوجــه إعامــه، 
بعبــارة »الحــرب علــى ســورية«، ويصّر على 

 ملصالح األسد فقط.
ً
نشر التعبئة خدمة

ظهــر، أخيــرًا، مقطــع فيديــو، أيضــا لكاميــرا 
»دورّيــة  بـ تقــوم  وهــي  النظــام؛  تلفزيــون 
الفقــراء،  بســطات  بعــض  علــى  تموينّيــة« 
علــى  أســعار«  »مخالفــات  عليهــم  لتســّجل 
خلــف  مــن  ينهــر  فيمــا   )!(  

ً
مباشــرة الهــواء 

صاحــب  شــرطي،  برتبــة  موظــف؛  املذيعــة 
لشــوف،  هويتــك  »هــات   :

ً
قائــا البســطة 

هات...«. لم يتغّير شــيء طوال عشــر ســنوات 

 الحوار لم ينقطع بني »اإلخوان« وقادة 
ّ
إلى أن

ذلــك   
ّ
وأن املســلحة،  للقــوات  األعلــى  املجلــس 

ل األداة الرئيسية إلدارة شؤون 
ّ
الحوار ربما مث

مصر منذ إطاحة مبارك في 11 فبراير/ شباط 
2011، حتــى بــدأ وزيــر الدفاع املصري الســابق 
ورئيس مصر الحالي، عبد الفتاح السياســي، 
فــي اإلعــداد لانقــاب علــى الرئيــس املصــري 
الســابق، محمــد مرســي، بدعــم مــن دول الثورة 
املضــادة الرئيســية فــي اإلقليم، وهي إســرائيل 
قــادة  غالبيــة  ومــن  واإلمــارات،  والســعودية 
فــي  التقليديــة  والليبراليــة  اليســارية  القــوى 
ــرت غطــاء سياســيا لانقــاب 

ّ
مصــر، والتــي وف

الســلطة  إلــى  الوصــول  فــي  العســكري، طمعــا 
بالتحالــف مع العســكر بعــد إطاحة »اإلخوان« 
خوفــا مــن ســيطرة هــؤالء علــى مقاليــد الحكــم 
تنظيمهــم  بســبب  طويلــة،  فتــرة  مصــر  فــي 
وفوزهــم فــي مختلــف االنتخابــات الحــّرة التي 

عقدت في مصر بعد الثورة. 
أيضــا  األميركيــة  الخارجيــة  رســائل  تشــير 
القــوى  أحــرص  كانــوا  »اإلخــوان«   

ّ
أن إلــى 

السياســية علــى االســتقرار السياســي وعقــد 
بحكــم  مواقيتهــا،  فــي  الحــّرة  االنتخابــات 
مــا  وهــو  فيهــا،  األكبــر  الفائــز  كانــوا  هــم 

ّ
أن

يفّســر ترّددهــم املتكــرر فــي دعــم ثــورة القــوى 
الشــبابية ضــد حكــم املجلــس العســكري، فقــد 
اقتنعوا، من خال حوارهم املســتمر والســري 
 اإلســراع في عقد 

ّ
مــع املجلــس العســكري، بــأن

لتســليم  األفضــل  الطريــق  هــو  االنتخابــات 
أخطــأوا  يكونــون  وقــد  للمدنيــني،  الســلطة 
فــي ضعــف تواصلهــم مــع القــوى السياســية، 
املجلــس  بنيــات  الثقــة  فــي  املبالغــة  فــي  أو 
العســكري، أو ببعــض التقديــرات السياســية، 
وهي األخطاء نفسها التي وقعت فيها القوى 
 
ّ
السياســية األخــرى علــى فتــرات مختلفة، لكن
انقــاب عســكري  إلــى  يســعوا  لــم  »اإلخــوان« 
القــوى  أو  الديمقراطــي  التحــول  يطيــح 
السياسية األخرى وفرصها في الوصول إلى 

الحكم عبر االنتخابات الحّرة.
تخبطهــم  فــي  العســكر  اســتمر  املقابــل،  فــي 
وترّددهم في إدارة عملية االنتقال السياسي، 
وتعطيلهــم التحــول الديمقراطــي، ســواء مــن 
أو  االنتخابــات،  عقــد  تأخيــر  خــال محاولــة 
إطاحــة  أو  دســتورية،  فــوق  مبــادئ  فــرض 
البرملان املنتخب. كما تذكر رسائل الخارجية 
 باتفاقه 

ّ
 املجلــس العســكري أخل

ّ
األميركيــة أن

مــع »اإلخــوان« قبيــل االنتخابــات السياســية، 
مرشــح  علــى  باالتفــاق  يقضــي  كان  والــذي 
دفــع  مــا  وهــو  موســى(،  )عمــرو  توافقــي 
الرئاســة  لســباق  الدخــول  إلــى  »اإلخــوان« 
ــحني، وهمــا خيــرت الشــاطر، 

ّ
املصريــة بمرش

ومحمــد  العســكري،  املجلــس  أطاحــه  الــذي 
لخــوض  نفســه مضطــرًا  وجــد  الــذي  مرســي 
وللثــورة  لإلخــوان  ــحا 

ّ
مرش االنتخابــات 

الــذي  الجيــش  مرشــح  مواجهــة  فــي  نفســها 
 غامضــا، حتى ظهر التفــاف قادة الجيش 

ّ
ظــل

خلــف رئيــس الــوزراء الســابق، أحمــد شــفيق. 
وتوضــح الرســائل نفســها ســعي مرســي إلــى 
املجلــس  مــع  مباشــرة  اتصــال  قنــوات  فتــح 

مــن الحــرب والثــورة. ذهنّيــة إعــام الطاغيــة 
ــة علــى التركيــز فــي ســطحّيات 

ّ
تحافــظ بدق

الشــارع  احتقــان  لضبــط  اليومّيــة،  الحيــاة 
ذاتــه  اإلعــام  هــذا  وســيكون  املســحوق، 
مــع  الســماء  وشــكر  للدبــكات  مهرجانــا 
»انتصــار« بشــار مجــّددًا علــى منافســيه فــي 

مؤامرة »االنتخابات«. 
هــم 

ّ
إن الكاميــرا.  أمــام  إعامــي«  »حاجــز 

يفتشــون عــن طــرق جديــدة إلهانــة النــاس. 
والعمــل«  »األمــل  النظــام  رأس  حملــة  ومــع 
ها خشبة مسرح 

ّ
االنتخابّية، بدت الباد كأن

والدمــار،  بالــدم  لــة 
ّ
مكل عماقــة،  حقيقّيــة، 

أســلحتها.  الكبــرى  القــوة  فيهــا  اختبــرْت 
قــة، 

ّ
كذلــك، تحــاول الفصائــل املعارضــة، املمز

الصــراع  مــن نتائــج  اســتعراض ســخريتها 
الشــام«  »تحريــر  تفتتــح  فيمــا  العســكري، 
 
ّ
مزيــدًا مــن مكاتــب التجنيــد لخدمتهــا، كأن
الثــورة ختمــت حدودهــا فــي هــذا التشــكيل 

 صوته.
ّ

العسكري الذي ال َيسمع إال
وفــي الوقــت الــذي ذهــب به بشــار األســد إلى 
 
ّ
دومــا فــي ريــف دمشــق، ليعلــن مــن هنــاك أن
رأي العالــم يســاوي »صفــرًا« فــي انتخاباتــه 
علــى  بهــدوء  إيــران  تعمــل  العســكرّية، 
والفكــري  الديموغرافــي  حضورهــا  تثبيــت 
فــي  لهــا  قنصلّيــة  فتحــت  إذ  واالجتماعــي؛ 
حلــب، وقاعــدة عســكرّية علــى تلــة فــي قريــة 
حبوبة بريف حلب، وتركز، كما باقي الدول 
العصــب  علــى  ســورية،  فــي  تتصــارع  التــي 
 بمدينة حلب، 

ً
االقتصادّي الذي كان متمثا

للبــدء بتكويــن البــاد التــي تريدهــا روســيا 
والوحــدة  القــّوة  منزوعــة  وإيــران،  وتركيــا 

وذات أقاليم تابعة للخارج. 
فــي نظــام بشــار األســد  آلــة اإلعــام  وتصــّر 
علــى اختــراع مفــرداٍت تزهــو بهــا وتفرضهــا 
بقــّوة الســاح، مثــل عبــارة »األمــل بالعمــل« 

العســكري بعيدًا عن »اإلخوان« رغبة منه في 
تحقيــق بعــض االســتقالية عنهــم، وأن يكون 
 املصريني، وإلى قربه الشــديد من 

ّ
رئيســا لكل

خــال  السيســي،  الفتــاح  عبــد  دفاعــه،  وزيــر 
وتنســيقه  الحكــم،  فــي  قضــاه  الــذي  العــام 
املستمر معه، وإلى سعيه إلى إرضاء الجيش، 
التــي  اإلضافيــة  الصاحيــات  فــي  ظهــر  كمــا 
منحــت لهــم فــي الدســتور الجديــد، وفي دفاع 
الجيــش.  عــن  املســتمر  »اإلخــوان« وإعامهــم 
و»اإلخــوان«  مرســي  مســاعي   

ّ
أن يبــدو  لكــن، 

ضمــن  الجيــش  قــادة  إلرضــاء  املســتمرة 
لبعــض  كافيــة  تكــن  لــم  الديمقراطــي  النظــام 
قادتــه، ولكثيريــن مــن قــادة مؤسســات الدولة 
تكــن  ولــم  العســكري،  االنقــاب  دعمــت  التــي 
 أبدًا لقوى الثورة املضادة في اإلقليم 

ً
مرضية

)حكومات إسرائيل، والسعودية، واإلمارات(، 
إطاحــة  إلــى  طاقتهــا،   

ّ
بــكل ســعت،  والتــي 

تجربــة التحــّول الديمقراطي نفســها، والقوى 
الرئيســة، وفــي مقدمهــا اإلخــوان  السياســية 
املسلمون، أصحاب الفكر العابر للحدود، من 
خــال تقديــم الدعــم اإلعامي واملالــي، والدعم 
الغربيــة،  والعواصــم  واشــنطن  فــي  الدولــي 

وربما الدعم التكتيكي واالستخباراتي. 
 تلك الدول، وال القوى التي 

َ
ولألسف، لم ترض

ســيطرت علــى الحكــم بعــد انقــاب 3 يوليــو 
أو مخــرج سياســي   ســلمي 

ّ
بــأّي حــل  ،2013

القضــاء  علــى   
ً
حريصــة كانــت  فقــد  لألزمــة، 

 مــن شــأنه 
ّ
علــى املســار السياســي نفســه، ألن

الديمقراطــي  التحــول  فــرص  علــى  الحفــاظ 
فــي مصــر والعالــم العربــي. لــذا يشــير ديفيــد 
مراســل   )David Kirkpatrick( كيركباتريــك 
فــي  األميركيــة  تايمــز«  »نيويــورك  صحيفــة 
مصــر خــال ســنوات الثــورة، فــي كتابــه املهم 
املنشــور فــي 2018 تحــت عنــوان »فــي أيــدي 
 »)Into the Hands of the Soldiers( الجنــود 
إلــى تشــجيع وزيــر خارجيــة اإلمــارات، عبــد 
علــى  املصــري  الجيــش  قــادة  زايــد،  بــن  اللــه 
»فعل ما يمكنهم القيام به لكسر اإلساميني، 
التــي يحتاجونهــا لذلــك، وأكــد  القــوة  وبــكل 
واشــنطن«.  فــي  ظهورهــم  يغطــي  أنــه  لهــم 
ويذكــر الكتــاب نفســه، وكذلــك تقاريــر وكالــة 
الكبــرى،  الحقوقيــة  واملؤسســات  »رويتــرز« 
كالعفــو الدوليــة و»هيومــان رايتــس واتش«، 
 »اإلخوان« كانوا قابلني بجهود الوساطة 

ّ
أن

مخــرج  عــن  البحــث  حاولــت  التــي  الدوليــة 
هــم أبــدوا 

ّ
سياســي لألزمــة املصريــة، وإلــى أن

استعدادهم، خال تلك املفاوضات القصيرة، 
لتخلي الرئيس مرسي عن الحكم، واالحتكام 
ومنطــق  الجماهيــر  لصــوت  أخــرى  مــرة 
 شــاركهم 

ً
هــم أبــدوا مرونــة

ّ
السياســة، وإلــى أن

األخــرى،  املدنيــة  الشــخصيات  بعــض  فيهــا 
منصــب  تولــى  الــذي  البرادعــي  محمــد  مثــل 
الحكومــة  فــي  الجمهوريــة  رئيــس  نائــب 
االنتقاليــة. ولألســف، لــم يقبــل الجيــش، وال 
داعموه اإلقليميون، تلك الحلول السياســية، 
وخــال األيــام القليلــة التاليــة لانقــاب، تــم 
»اإلخــوان«. وخــال  قــادة  مــن  مئــات  اعتقــال 
األســابيع التاليــة، تــم قتــل العشــرات، وربمــا 

وال أحد يعلم ما هو العمل املقبل الذي يريد 
هــذا النظــام فعلــه لتطويــع الشــعب املتبقــي، 
وتربيته كما يريد بشار. ومن بني العبارات 
انــة أيضــا، عبــارة »العــرس االنتخابــّي« 

ّ
الرن

موالــي  مــن  بقــوا  مــن  فيهــا  م 
ّ
يســل والتــي 

»نعــم«  لكلمــة  وكرامتهــم  ضميرهــم  األســد 
بالــدم للطاغيــة، وينشــرونها علــى منّصــات 
علــى  منهــم  تأكيــدًا  اإللكترونّيــة،  التواصــل 
ة« الوعي وبكرّيته وعبودّيته املســتمّرة 

ّ
»عف

ألّي شيء من عائلة األسد. 
 هيكلّيــة املؤسســات 

ّ
وربمــا بــات واضحــا أن

علــى   
ً
مبنّيــة زالــت  ومــا  كانــت  ســورية  فــي 

 مجاالت 
ّ

الــوالء املطلــق لعائلــة األســد فــي كل
الحيــاة السياســّية واالقتصادّيــة والثقافّيــة 
 مــن ال يثبــت والءه، يتــم 

ّ
واالجتماعّيــة، وكل

نفســية  »وهــن  عيــار  مــن  لــه  تهمــة  اختــراع 
ــه لــم يكــن؛ فــي ظلمــات 

ّ
األمــة«، وُينســى كأن

مــا  وهــذا  لألســد،  التابعــة  الرعــب  أجهــزة 
يبــّرر وجــود آالف مــن النــاس علــى صناديق 

»العرس«.
ال ينظــر هــؤالء فــي ســاحة األمويــني اليــوم، 
طــول  علــى  العبثّيــة،  »الــوالء«  خيــم  وفــي 
مناطق سيطرة روسيا وإيران، بني قوسني، 
قــوات النظــام، إلــى مــا وصلــت إليــه البــاد، 
النظــام  جيــش  بســبب  ثــم  أواًل،  بســببهم 
ألــم  لألســد،  »ال«  قــال  مــن   

ّ
كل دمــر  الــذي 

يكتبــوا، منــذ أيــام الثــورة األولــى: »األســد أو 
نحــرق البلــد«؟ لــم يــَر هــؤالء، بعــد التدميــر 
 املناطق املعارضة في ســورية، 

ّ
املمنهــج لــكل

وتهجيــر مايــني الناس مــن الباد، والبحث 
عــن »ســورية املفيــدة« التــي تــرى بشــار هــو 
»الضامن الوحيد« للدين والدولة واملجتمع 
هــا  حتــى!  والحرّيــات  والتعليــم،  واألطفــال 
هــم اليــوم يهادنــون بدمــاء من ماتــوا لتكون 
سورية حّرة، لتتحقق الديمقراطّية، ولينزل 

أغســطس/   14 وفــي  آخريــن،  آالف  اعتقــال 
آب 2013، تــم قتــل مئــات مــن أنصــار اإلخــوان 
املســلمني، تأكيــدًا علــى رفــض قــادة االنقــاب 

 السياسي. 
ّ

الحل
اإلخــوان  تغّيــرت جماعــة  الفتــرة،  تلــك  خــال 
إلى األبد، ولم تعد الجماعة التي كنا نعرفها 
 االنتخابــات الحــّرة فــي مصــر 

ّ
وفــازت فــي كل

بعــد ثــورة ينايــر، وهــي لــم تكــن مثاليــة بــأّي 
هــا ارتكبــت أخطــاء سياســية 

ّ
حــال، وال بــّد أن

مــا   
ّ
لكــن السياســية.  القــوى  كبقيــة  جســيمة، 

التدميــر  مــن  نــوع  العســكري  االنقــاب  فعلــه 
العنيف واملنظم لتلك الجماعة، باعتقال آالف 
وقتــل  الســجون،  وإيداعهــم  قادتهــا  أهــم  مــن 
مئــات مــن أنصارهــا، والقبــض علــى عشــرات 
اآلالف مــن أعضائهــا ومناصريهــا، والقبــض 
أيضا على قادة القوى الشبابية التي حاولت 
رفع صوتها عاليا ضد هذا القمع أو املطالبة 
والديمقراطيــة  السياســة  إلــى  بالعــودة 

والحلول السياسية. 
فــي  وأنصارهــا  الحاكمــة  القــوى  شــنت  كمــا 
بمعاييــر  تلتــزم  وال  ترحــم  ال   

ً
حملــة اإلقليــم 

تتهمهــا  الجماعــة،  ضــد  مهنيــة  أو  أخاقيــة 
بأســوأ وأشد االتهامات، وتسعى إلى تشويه 

العسكر عن سّدة الحكم التي انتهكوها منذ 
ستني عاما.

 قلمــا يشــطب بــه 
ّ

مــن يجعــل شــوكة املحتــل
إشــارة »نعم« لعرس الســخرية الذي انتشــر 
ــه 

ّ
أن أظــن  النظــام، ال  فــي ســورية وســفارات 

علــى  بــل  »شــعب«  كلمــة  تعنــي  مــاذا  يعلــم 
يكــون  كيــف  فقــط  يعلمــون  هــم 

ّ
إن العكــس؛ 

صورتهــا ووصمهــا باإلرهــاب والراديكاليــة 
مســتعّرة  حملــة  وهــي  السياســي،  والغبــاء 
لألســف  فيهــا  وتشــارك  مســتمرة،  زالــت  مــا 
شخصيات صحافية وسياسية كثيرة تّدعي 
تلــك  قمــع  مــن  خوفــا  واملوضوعيــة،  الحيــاد 
األنظمة أو طمعا في رضاها أو اتقاء لشــّرها 

أو استسهااًل وتعاليا.
دفــع  فــي  الحملــة  تلــك  نجحــت  ولألســف، 
الجماعــة، أو مــن تبقــى منهــا فــي مســار أكثــر 
فاإلخــوان  وتشــرذما،  وغضبــا  انقســاما 
الذيــن أبــدوا اســتعدادهم للتخلــي عــن إكمــال 
محمــد مرســي حكمه خــال األســابيع التالية 
الواقــع  مقتضيــات  مــع  تماشــيا  لانقــاب، 
مطــاردًا  منهــم  تبقــى  مــن  أظهــر  السياســي، 
فــي  تشــّددًا  أكثــر  مواقــف  الســجون  خــارج 
التمسك بمرسي وشرعيته، وهي مواقف كان 
مصيرهــا الفشــل لعــدم واقعيتهــا، واإلخــوان 
مــن  أقــوى  الســلمية   

ّ
أن أكــد مرشــدهم  الذيــن 

أصــوات  أوســاطهم  فــي  انتشــرت  الرصــاص 
إلــى  أو  العنــف  إلــى  أحيانــا  تدعــو  متشــّددة 
الطائفيــة، بعــد القمــع الرهيب الــذي تعّرضوا 
لــه، وهــي أصــواٌت اســتخدمتها وســائل إعام 
 علــى صحــة 

ً
الثــورة املضــاّدة املتحفــزة، دليــا

اتها االستباقية ضد »اإلخوان«.  ادعاء
هــذه  وداعمــوه  االنقــاب   

َّ
يتــن لــم  لــو  مــاذا 

اإلخــوان  ضــد  العنيفــة  التدميريــة  الحملــة 
وأنصارهــم، والتــي دفعت بعضهم دفعا نحو 
بعــض  االنقابيــون  تــرك  لــو  مــاذا  التشــّدد؟ 
خــارج  واملؤثريــن  املعتدلــني  اإلخــوان  قــادة 
السجون، وأجروا حوارًا معهم؟ ماذا لو قبلوا 
ــوا االعتصــام 

ّ
بالوســاطة الدوليــة، ولــم يفض

فــي ميداني رابعة العدوية والنهضة بالقوة؟ 
مــاذا لــو لــم يســتمّروا فــي حملتهــم القمعيــة 
والعنيفــة ضــد اإلعــام والنشــطاء والشــباب؟ 
الســتمرار  الظــروف  بعــض  وفــروا  لــو  مــاذا 
األصــوات املدنيــة الرافضة للعنــف واإلقصاء، 
مثــل محمــد البرادعــي، فــي حكومــة االنقــاب 

العسكري؟
كان من شأن إتاحة الفرصة للعمل السياسي 
تغييــر مســار التاريــخ واألزمــة التــي عاشــتها 
مختلــف  ومصيــر  الحــني،  ذلــك  منــذ  مصــر 
القــوى  تســلك  لــم  ولألســف  املعارضــة.  قــوى 
الحاكمــة ذلــك املســار، لشــعورها بخطره على 
الحلــول  ولرفضهــا  الســلطة،  فــي  مصالحهــا 

السياسية والديمقراطية من أساسها.
هــدف   

ّ
بــأن التذكيــر  يجــب  الخاتمــة،  وفــي 

هــذا املقــال ليــس الدفــاع عــن جماعــة اإلخــوان 
املســلمني، أو تبريــر أّي خطــأ سياســي وقعــوا 
مــا التدقيــق فــي مــا جــرى، بنــاء علــى 

ّ
فيــه، وإن

خبــرات العقــد املاضــي، ومــا توفــر خالــه مــن 
وثائق ودراسات، وإلى إعادة تقييم ما حدث، 
املعارضــة  قــوى  مختلــف  عــن  الظلــم  ورفــع 
ســياقها  فــي  مواقفهــا  ووضــع  املصريــة، 
الــذي  الظلــم   

ّ
أن علــى  والتأكيــد  الصحيــح. 

تعــّرض لــه »اإلخوان« جزء أساســي من الظلم 
الــذي تعّرضــت لــه مختلف القوى السياســية، 

وإن بصور ودرجات مختلفة.
)كاتب مصري في لندن(

النبــاح علــى إخوتهــم فــي التاريــخ واألرض، 
ممن رفضوا الظلم، وأرادوا صوتهم صادقا، 
املجرمــني  وأحذيــة  بنــادق  كعــوب  لــه 

ّ
تبل ال 

املخابــرات  »فــروع  أنفســهم  يســمّون  الذيــن 
والجيش«.

شــوارع  فــي  دخــان  مهــّرب  ياحقــون  هــم 
ّ
إن

دمشق صباحا، ثم يحملون أطنان الحشيش 
ملليشــيات إيــران إلــى مــا وراء الحــدود، إلــى 
تركيــا، إلــى األردن إلــى رومانيــا... يفتحــون 
ــب 

ّ
متاحــف ســورية للبعثــات الروســّية لتنق

عــون 
ّ
ويوز وتنقلهــا،  الســورّية  اآلثــار  عــن 

صكــوك امللكّيــات إليــران لتغّيــر ديموغرافيا 
الثقافّيــة  مراكزهــا  آفــة  وتنشــر  املناطــق، 

وتقّدم منحها املالّية للسوريني.
الشــام«  »تحريــر  مــع  يتاجــرون  هــم 

ّ
إن

و»قســد« عبــر الحدود، بالقمــح واملحروقات 
عــن  التنقيــب  رخــص  والكهربــاء، ويعطــون 
الغاز الطبيعي لشركاٍت روسّية، ثم يركزون 
على األعراس االنتخابّية، ياحقون صاحب 
التســعيرة  علــى   

ً
قليــا أضــاف  ــه 

ّ
ألن بســطٍة 

قبــل أن يتحــّول ملجــرم بســبب جوعــه، ربمــا. 
 ،

ً
مباشــرة الهــواء  علــى  الفقــراء  ويهينــون 

فــي ســورية، وتختبــر  إيــران  تتمــّدد  بينمــا 
فيمــا  فــي ســورية،  أيضــا  روســيا ســاحها 
ينتمــي الشــمال الســوري شــيئا فشــيئا إلــى 
العزلــة والتقســيم، بفضــل صــراع الفصائــل 

وتركيا مع األكراد. 
نتابــع  ونحــن  البــال،  فــي  الصــور  تتوالــى 
الســورّي، هــذا حاكــٌم يهتــم  العبــث   هــذا 

ّ
كل

بمظهره أمام العدســات، فيما يداه ملوثتان 
بمــا ســفك مــن أحــراٍر قالوا لحكمــه »ال«. هذه 
جمــوع فــي شــوارع العاصمــة تلــّوح بأعــام 
والفارســّية  بالروســّية  وتكتــب  املحتلــني، 

والعربّية »نعم لعرس الدم«.
)كاتب سوري(

م إلخوان مصر التدمير المنظَّ

عرس الدم وتمّدد الطاغية

ما فعله االنقالب 
العسكري نوع من 

التدمير العنيف 
والمنظم لجماعة 

اإلخوان، باعتقال آالف 
من أهم قادتها، 

وقتل مئات من 
أنصارها

الظلم الذي تعّرض له 
»اإلخوان« جزء أساسي 

من الظلم الذي 
تعّرضت له مختلف 

القوى السياسية، 
وإن بصور ودرجات 

مختلفة

مع حملة رأس النظام 
»األمل والعمل« 

االنتخابيّة، بدت البالد 
كأنّها خشبة مسرح 

حقيقيّة، عمالقة، 
مكلّلة بالدم والدمار

ينتمي الشمال السوري 
شيئًا فشيئًا إلى العزلة 

والتقسيم، بفضل 
صراع الفصائل وتركيا 
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انقطاع الكهرباء يُهّدد مرضى كورونا

أوقفوا تلويث المحيطات

17

طهران ــ صابر غل عنبري

بمــرض  املصــاب  عامــا(،   65( والــدي  »كان 
الربــو، قــد أصيــب بفيــروس كورونــا خــال 
الــذي فاقــم  املوجــة الرابعــة لتفشــيه، األمــر 
املستشــفى  أســّرة  كانــت  ســوءًا.  الصحــي  وضعــه 
التــي قصدناهــا ممتلئــة، فعدنــا إلــى البيــت وجلبنــا 
جهازًا للتنفس االصطناعي. إال أن انقطاع الكهرباء 
األسبوع املاضي عن املنزل كاد يودي بحياته«. هذا 
مــا يقولــه الثاثينــي بــدرام القاطــن غــرب العاصمــة 
عــن  الجديــد«،  »العربــي  لـــ  حديثــه  خــال  طهــران، 
املعاناة التي يعيشــها مرضى كورونا في إيران، في 
ظل االنقطاع املســتمر للتيار الكهربائي خال األيام 
املاضيــة. يضيــف: »بعــد انقطــاع التيــار الكهربائــي، 
ــه كان 

ّ
نقلنــا والــدي إلــى املستشــفى ســريعا، علمــا أن

يتنفس بصعوبة بالغة. بل كان على وشك أن يعجز 
عن التنفس لدى وصولنا«. وينقل بدرام عن الطبيب 
فــي املستشــفى قولــه: »لو تأخرنا فــي الوصول، لكان 
انقطــاع األكســجني ســيؤدي إلــى موتــه دماغيــا. كنــا 
محظوظني جدًا النعدام االزدحام املروري في الوقت 
تعــاون  أن  كمــا  املستشــفى.  إلــى  فيــه  نقلنــاه  الــذي 
الطاقــم الطبــي فــي املستشــفى بشــكل جيــد وســريع، 
ســاهم فــي إنقــاذ حياتــه«. قبل نحو أســبوعني، بدأت 
إيــران تشــهد انقطاعــا فــي التيــار الكهربائي من دون 
وجــود جــدول لعــدد الســاعات واألوقــات فــي بعــض 

املناطــق، األمــر الــذي أربــك املواطنــني. وحــذرت وزارة 
الصحــة اإليرانيــة من خطورة األمر، وكتب مستشــار 
وزيــر الصحــة، علــي رضــا وهــاب زادة، فــي تغريــدة 
علــى موقــع »تويتــر«، مخاطبــا شــركة الكهرباء: »هل 
البيــوت  فــي  الراقديــن  أن مرضــى كورونــا  تعلمــون 
االصطناعــي  التنفــس  أجهــزة  علــى  ويعتمــدون 
الكهربــاء؟  انقطعــت  حــال  فــي  التنفــس  يمكنهــم  ال 
فــي  كورونــا  مــاذا ســيحدث ملرضــى  تعلمــون  وهــل 
يتــم  ولــم  الكهربــاء،  انقطعــت  مــا  إذا  املستشــفيات 
تشــغيل املولــدات الكهربائيــة ليســتمر عمــل أجهــزة 

توليد األكسجني؟«.  
املســتمّر  االنقطــاع  مــن  املخــاوف   

ّ
أن زادة  ويكشــف 

للكهربــاء فــي إيران ال تقتصر على املرضى الراقدين 
لــدى  مخــاوف  ثمــة  بــل  وعائاتهــم،  البيــوت  فــي 
مرضــى  صحــة  علــى  اإليرانيــة  الصحيــة  الســلطات 
كورونــا الراقديــن فــي املستشــفيات، الذيــن يتكلــون 
 عن 

ً
علــى أجهــزة التنفــس االصطناعــي أيضــا، فضــا

قلق هؤالء املرضى أنفسهم وعائاتهم.  
فــي هــذا الســياق، تقــول األربعينّية زهــراء التي ترقد 
أمهــا فــي مستشــفى اإلمــام الخمينــي فــي العاصمــة 
الوضــع  »هــذا  إن  الجديــد«،  »العربــي  لـــ  طهــران، 
يشــّكل ضغطــا نفســيا علينــا. وعندما ينقطــع التيار 
الكهربائــي عــن املنطقة التي توجد فيها املستشــفى، 
والدتنــا«.  صحــة  علــى  مخــاوف  ســريعا  تنتابنــا 
ــه »عندمــا انقطــع التيــار الكهربائــي عــن 

ّ
أن تضيــف 

هذه املنطقة، سرعان ما هرع شقيقي إلى املستشفى 
أو  فيهــا  متوفــرة  الكهربــاء  كانــت  إذا  مــا  ملعرفــة 
مســتمر  بشــكل  يعمــل  »املستشــفى   

ّ
أن وتؤكــد  ال«. 

عندمــا ينقطــع الكهربــاء«. وعلــى الرغــم مــن وجــود 
مولــدات كهربائيــة تعمــل فــي حــاالت الطــوارئ فــي 
املستشــفيات اإليرانيــة، مــا زالــت الســلطات الصحية 
الكهربائــي  التيــار  انقطــاع  مــن  مخــاوف  راودهــا 

ُ
ت

بشــكل مســتمر، فاســتخدام أجهزة توليد األكســجني 
بكثافــة هــذه األيــام في املستشــفيات ملرضــى كورونا 
ُيشــّكل ضغطــا علــى مولــدات الكهربــاء، وإذا اســتمر 
انقطــاع الكهربــاء لســاعات طويلــة فتلــك املولدات قد 

ال تتحمل هذا الضغط الكبير.  
املصحــات  فــي  التبريــد  أجهــزة  انطفــاء   

ّ
أن كمــا 

واملستشــفيات أيضــا في ظــل ارتفاع درجات الحرارة 
فــي إيــران يفاقــم وضــع مرضــى كورونــا ســوءًا، حتى 
أجهــزة  يســتخدمون  ال  الذيــن  للمرضــى  بالنســبة 
التنفس االصطناعي. كما أن الطواقم الطبية تواجه 
مصاعب وتتخذ تدابير وقائية وتستخدم الكمامات 
لفتــرات طويلــة فــي هــذه املراكــز الصحّيــة. فــي هــذا 
الســياق، يعــرب مديــر العاقــات العامــة فــي منظمــة 
النظــام الطبــي اإليرانية، حســني كرمانبــور، عن قلقه 
انقطــاع  جــراء  مــن  محتملــة  صحيــة  تداعيــات  مــن 
»همشــهري«  لصحيفــة  ويقــول  الكهربائــي.  التيــار 
اإليرانيــة إنــه »باإلضافــة إلــى املشــاكل الناتجــة عــن 
انقطــاع األكســجني عــن مرضــى كورونــا فــي البيــت، 

الوضــع  يفاقــم  التكييــف  أجهــزة  عمــل  ــل 
ّ
تعط فــإن 

 ذلك يؤدي إلى تراجع نســبة 
ّ

 »كل
ّ
ســوءًا«. يضيف أن

األكســجني فــي الــدم لــدى املرضــى، والبديــل الوحيــد 
لجهــاز توليــد األكســجني هــو اســتخدام أســطوانات 
األكســجني«، مشــيرًا إلى أن أســعار هذه األسطوانات 

»عالية أيضا«. 
ه »خال التحّول إلى املولدات 

ّ
ويوضح كرمانبور أن

الكهربائيــة الطارئــة بعد انقطاع التيار الكهربائي 
أن  يمكــن  الــذي  األمــر  األكســجني،  يتراجــع ضغــط 
يشــّكل خطــرًا علــى املرضــى الذيــن يحتاجــون إلــى 

ضغط أكبر«.

مجتمع
عثــرت أجهــزة األمــن املصريــة علــى مقتنيــات تاريخيــة ونياشــني وأوســمة يعــود تاريخهــا للعصــر 
 عــن كميــات ضخمــة من املشــغوالت الذهبية والتحــف النادرة، داخل إحــدى الوحدات 

ً
امللكــي، فضــا

الســكنية بمنطقــة الزمالــك فــي وســط القاهــرة، خــال تنفيذهــا حكمــا قضائيــا ضــد نجــل صاحــب 
الشــقة، وهــو مستشــار ومســؤول ســابق فــي الدولــة. وبحســب إفــادة لــوزارة الداخليــة املصريــة، فإن 
الصــادر بحقــه الحكــم القضائــي موجــود حاليــا في دولة الكويت. وكســرت أجهزة األمن باب الشــقة 
)العربي الجديد( عندما لم تجد أحدًا بها من أجل تنفيذ الحكم. 

قــال الهــال األحمــر التونســي يــوم الثاثــاء إن مــا ال يقــل عــن 23 مهاجــرًا أفريقيــا غرقــوا قبالــة 
سواحل تونس لدى محاولتهم عبور البحر املتوسط من ليبيا إلى إيطاليا وإن 70 آخرين جرى 
إنقاذهم. وقال منجي ســليم املســؤول في الهال األحمر إن املركب كان يقل أكثر من 90 مهاجرًا. 
ولقي أكثر من 120 مهاجرًا حتفهم في األسابيع القليلة املاضية في حوادث مماثلة قبالة ساحل 
تونس، حيث ساعد تحّسن األحوال الجوية على زيادة عدد الرحات من تونس وليبيا باتجاه 
)رويترز( إيطاليا، بغية الوصول إلى أوروبا.  

تونس: غرق مهاجرين أفارقة مصر: مقتنيات تاريخية في مسكن مسؤول سابق

تواجه إيران منذ أسبوعين تقريبًا انقطاعًا للكهرباء 
معدالت  ــاع  ــف ارت بسبب  واســـع،  نــطــاق  على 
الصيف  فصل  فيه  يبدأ  لم  وقت  في  االستهالك، 
الوطني  المركز  باسم  المتحدث  ليتوقع  بعد، 
مصطفى  إيــران،  في  الكهرباء  صناعة  لمراقبة 
رجبي مشهدي، أن تواجه البالد »ظروفًا أصعب« 

خالل هذا الفصل الرتفاع االستهالك فيها عادة.

معّدالت استهالك مرتفعة

قــال رئيــس الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة، فولــكان 
بوزكيــر، فــي افتتــاح اجتمــاع لحشــد الزخــم ملؤتمــر 
األمــم املتحــدة للمحيطــات لعــام 2022، إنه يجب على 
العالــم تســخير حلــول واضحــة وقابلة للتنفيــذ، وإنه 
»يجب أن تتغير عالقتنا باملحيط. ال يوجد سيناريو 
حيــث نســتطيع أن نعيــش علــى كوكــب بــال محيــط«. 
النظــام  تــوازن  بإفســاد  البشــرية  األنشــطة  وتهــدد 

واالقتصاديــة  الغذائيــة  القيمــة  يدعــم  الــذي  البيئــي 
وقــال  العالــم،  أنحــاء  فــي  للمليــارات  واالجتماعيــة 
بوزكيــر: »النــاس ال يريــدون العيــش فــي عالــم يعاني 
مــن أزمــة تلــو األخــرى. رأينــا ذلــك فــي البلــدان واملــدن 
التــي أعطــت األولويــة لصحــة املناطــق الســاحلية على 
الســياحة، وفــي الجهــود املبذولــة للتصــدي للصيــد 
الشــحن،  وتنظيــم  املنظــم،  وغيــر  القانونــي،  غيــر 

أهميــة  علــى  بوزكيــر  وشــدد  املــوارد«.  واســتخراج 
نهــج إدارة سياســات وأســواق جديــدة تحفــز القــدرة 
الربحيــة واالســتدامة للنــاس وكوكــب األرض، وتوفر 
فرصــة للتعافــي البيئــي، ال ســيما في الــدول الجزرية 
الصغيرة النامية. بدوره، قال املبعوث الخاص املعني 
أن  »ينبغــي  إنــه  تومســون،  بيتــر  املحيــط،  بشــؤون 
تصبح عالقتنا باملحيط عالقة احترام وتوازن. تلوث 

املحيطــات ال يمكــن أن يســتمر، وخفــض انبعاثــات 
غــازات االحتبــاس الحــراري مطلــوب لتحقيــق أهداف 
األزرق  االقتصــاد   .2030 لعــام  املســتدامة  التنميــة 
املستدام، من التغذية إلى الطب، ومن الطاقة إلى عزل 
الكربــون، هــو الحجــر األســاس الــذي يمكــن أن نبنــي 

 آمنًا للبشرية«.
ً
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ــيـــة والــقــبــعــات  عـــــددًا مـــن الــحــقــائــب املـــدرسـ
الـــخـــاصـــة بــــطــــاب املـــــــــدارس ألنــــهــــا تــحــمــل 
شـــعـــار وكـــالـــة املـــعـــونـــة الــبــريــطــانــيــة. وفــي 
وقـــت الحـــق قــالــت ســلــطــات الــحــوثــيــن إنها 
اعــتــذارًا من منظمة »يونيسف« على  تلقت 
إلى  إدخـــال »مــســاعــدات غير مسموح« بها 
اليمن. ويرفض الحوثيون ممارسة منظمة 
»يــونــيــســف« األنــشــطــة املــتــعــلــقــة بــاألمــومــة، 
ويمنعون وصولها إلى النساء، وخصوصًا 

في محافظات الشمال. 
فـــي املــقــابــل، يـــرّكـــزون عــلــى املــشــاريــع الــتــي 
تجلب عوائد مالية، مثل مشروع الحواالت 
النقدية ملليون ونصف املليون متضرر من 
للمعلمن،  شهرية  حوافز  وتسليم  الحرب، 
ــال  ــاع الــــصــــحــــي.  وقــ ــطـ ــقـ ــلـــن فــــي الـ ــامـ والـــعـ
عـــامـــلـــون فـــي مــنــظــمــات أمــمــيــة ودولــــيــــة في 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن تــدخــات  صــنــعــاء لــــ
ــيــــن عـــــــــادة اســـــتـــــفـــــزازيـــــة، وتـــشـــمـــل  ــوثــ ــحــ الــ
مــواقــف الــغــرض منها الــهــيــمــنــة، مــثــل إمــاء 
شـــــروط حــــول األمــــــور الــشــخــصــيــة، ورفـــض 
منح تــأشــيــرات ملوظفن يــنــحــدرون مــن دول 
مــعــيــنــة مــثــل أمـــيـــركـــا وبـــريـــطـــانـــيـــا، وصــــواًل 
تقنية  عبر  الخاصة  اللقاءات  عقد  منع  إلــى 
الــفــيــديــو بــــدون إذن مــســبــق، وكــذلــك تأخير 
اعــتــمــاد مــشــاريــع، وحـــرف مــســار املــســاعــدات 
ــخــــاص  ــة األشــ ــويــ ــة، ومــــراقــــبــــة هــ ــيــ ــانــ ــســ اإلنــ

الــقــوائــم  تــحــديــد  فــي  والــتــدخــل  املستفيدين، 
بحيث يغلب عليهم األشخاص املوالن لهم. 
وبعد ضغوط دولية واسعة، وصلت إلى حد 
التهديد بوقف توزيع املساعدات في مناطق 
بدأت  للحوثين،  الخاضعة  اليمني  الشمال 
ســلــطــات الـــجـــمـــاعـــة، خــــال الـــعـــام الـــجـــاري، 
التعسفية،  الــتــدخــات  بــعــض  عـــن  الــتــراجــع 
االتفاقيات  مشاريع  على  بالتوقيع  وقــامــت 
املعلقة منذ العام املاضي، وفقًا ملصدر أممي.  
سلطات  مهادنة  األممية  املنظمات  وتحاول 
ــتـــمـــرار في  الــحــوثــيــن مـــن أجــــل ضـــمـــان االسـ
عــمــلــهــا، وغـــالـــبـــًا مـــا تــنــشــر وســـائـــل اإلعــــام 
التابعة للجماعة تصريحات ملمثلي منظمات 
إنـــســـانـــيـــة، يـــقـــولـــون فــيــهــا إنـــهـــم ســيــأخــذون 
التوجيهات الصادرة من مسؤولن حوثين، 

حتى لو كانت تعسفية، بعن االعتبار. 
غادرت منسقة الشؤون اإلنسانية السابقة 
في اليمن، ليز غراندي، منصبها في أواخر 
مارس/ آذار املاضي، ومؤخرًا، قدمت شهادة 
تولي  بعد  األميركي  الشيوخ  مجلس  أمــام 
الــواليــات  ملعهد  كرئيسة  الجديد  منصبها 
لــلــســام، وكشفت فيها عــن جانب  املــتــحــدة 
إذ وصفت  اإلنــســانــي،  العمل  انتهاكات  مــن 
الحوثين بأنهم »مفترسون، ويعملون من 
دون مساءلة عامة«. كذلك اتهمت الجماعة 
ــلـــى املــــســــاعــــدات  ــقــــيــــود عـ ــئــــات الــ ــفــــرض مــ بــ

زكريا الكمالي

ال يـــزال الــوضــع فــي اليمن يبعث 
مــع  مواجهة  الــدولــي  القلق  على 
مــايــن األشـــخـــاص مــجــاعــة غير 
ــق، وكـــمـــا ســاهــمــت  ــ مــســبــوقــة تـــلـــوح فـــي األفــ
أطــراف الــنــزاع في انــدالع األزمــة وإطــالــة أمد 
الــحــرب، فــإنــهــا تــســاهــم فــي مفاقمة املــعــانــاة 
اإلنسانية من خال فرض قيود واسعة على 
إلى  الدولي  املجتمع  تنّبه  اإلنساني.  العمل 
جـــوهـــر املــشــكــلــة بــعــد أن أصــبــحــت املــجــاعــة 
أمــرًا ملموسًا أكثر مــن ذي قبل، وفــي مطلع 
يــونــيــو/ حـــزيـــران الــــجــــاري، كـــانـــت الــســويــد 
تستضيف االجتماع الثالث لكبار املسؤولن 
اإلنسانين حول األزمة اإلنسانية في اليمن، 
ــمــــان وصــــول  ــــصــــص لــكــيــفــيــة ضــ

ُ
والــــــــذي خ

املساعدات إلى اليمنين »بسرعة وبفعالية«.  
بعد تقارير أممية متكررة عن تزايد القيود 
املـــفـــروضـــة، أكـــد مــجــتــمــع الــعــمــل اإلنــســانــي 
العمل  بمبادئ  تمسكه  اجتماعه  ختام  في 
لــة الــدولــيــة في  اإلنــســانــي، ومعايير املــســاء
إيصال املساعدات الحيوية، إذ إن املنظمات 
»تعمل تحت ظــروف  اليمن  فــي  اإلنــســانــيــة 

قاسية على األرض«.
أكـــثـــر مـــن 250 منظمة  الــيــمــن  فـــي  وتــعــمــل 
ــم املـــــســـــاعـــــدات  ــديــ ــقــ ــتــ مـــحـــلـــيـــة ودولـــــــيـــــــة لــ
ــنـــزاع، وبــمــا أن غالبية  لــلــمــتــضــرريــن مــن الـ
مقار املنظمات الرئيسية تقع في العاصمة 
الحوثي في صدارة  كانت جماعة  صنعاء، 
ــادئ الــعــمــل اإلنـــســـانـــي خــال  ــبـ مــنــتــهــكــي مـ
إذ  أممية،  لتقارير  وفقًا  املاضية،  السنوات 
اعــتــمــدت عــلــى »اآللـــيـــات واألنــظــمــة اإلداريــــة 
ــر بــيــئــات  ــثـ الــقــمــعــيــة لــخــلــق واحـــــــدة مــــن أكـ
العمل تقييدًا في العالم للعاملن في املجال 
اإلنــــســــانــــي«. وتـــقـــف مــحــافــظــتــا الـــحـــديـــدة 
على  الحوثين  لنفوذ  الخاضعتان  وحجة 
انــتــهــاكــات للعمل  الــتــي تــشــهــد  ــدن  املــ رأس 
اإلنساني، وتليها تعز، التي يتنازعها عدد 
مــن األطــــراف، بما فيها الــحــوثــيــون وقــوات 

الحكومة املعترف بها دوليًا.  
لدى الحوثين معايير مختلفة عن باقي دول 
الــتــي ُيسمح  املــســاعــدات  فــي تحديد  العالم 
لــهــا بـــدخـــول الـــيـــمـــن، وخـــــال شــهــر مــايــو/ 
أيار املاضي احتجزت سلطات الحوثي في 
تتبع  مدرسية  حقيبة   786 الحديدة  ميناء 
منظمة »يونيسف«، وأرجعت السبب إلى أن 
تلك الحقائب تضم خريطة الكرة األرضية، 
والتي تحدد موقع كافة دول العالم، ومنها 
إسرائيل، واعتبرت الجماعة أن تلك الشحنة 
التي كان من املفترض توزيعها على طاب 
مــــدارس الــحــديــدة تــدخــل ضــمــن »األنــشــطــة 
ــيـــة«، وتـــأتـــي ضــمــن مــخــطــط يــخــدم  ــعـــدائـ الـ
العاملي«.  واالستكبار  الشر  »قــوى  أجــنــدات 
الــجــمــاعــة فـــي ذات الشهر  كــذلــك احــتــجــزت 
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المليار  تتجاوز  والتي  المانحين،  مساعدات  تفلح  لم 
تهدد  مجاعة  كبح  في  سنويًا،  دوالر  مليار  ونصف 
ماليين اليمنيين، ألنها ال تصل إلى المتضررين من الصراع 

المتصاعد، بل إلى فئات موالية ألطرافه
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اإلنــســانــيــة، وتــهــديــد الــعــامــلــن فـــي املــجــال 
ــانـــي، والــتــنــمــر عــلــيــهــم، وتــرهــيــبــهــم،  اإلنـــسـ
واحــتــجــازهــم. ويــشــكــل الــوصــول اإلنــســانــي 
ملنظمات  األكــبــر  الهاجس  وكــفــاءة  بفاعلية 
ــًا أســاســيــًا  ــنـ ــدة، بـــاعـــتـــبـــاره ركـ ــتـــحـ ــم املـ ــ األمــ
لحماية األشــخــاص الــذيــن يــحــتــاجــون إلــى 
املساعدات، وخصوصًا في ظل ارتفاع عدد 
مقارنة  16 مليون شخص،  إلــى  املحتاجن 
ـــ5 مــايــن مــحــتــاج قــبــل عـــامـــن. وتــخــشــى  بــ
املــنــظــمــات األمــمــيــة، وعــلــى رأســهــا برنامج 
املفروضة  القيود  تــؤدي  أن  العاملي،  الــغــذاء 
عــلــى الــعــمــل اإلنــســانــي إلـــى تــفــاقــم الــجــوع، 

ويــقــول الــبــرنــامــج إن اليمن »يــعــد مــن أكثر 
بيئات العمل تعقيدًا في العالم«، إذ تقوض 
الــتــحــديــات جــهــود االســتــجــابــة اإلنــســانــيــة، 
وتتعطل شاحنات الغذاء التابعة للبرنامج 

يوميًا بسبب التأخير والبيروقراطية. 
في  اإلنسانية  الــشــؤون  تنسيق  مكتب  وشكا 
البيروقراطية«،  »القيود  من  اآلخــر  اليمن هو 
والــتــي قــال إنــهــا تمثل أكــثــر الــعــوائــق شيوعًا 
أمـــام إيــصــال املــســاعــدات، وخــدمــات الحماية 
ــة واملـــســـتـــدامـــة الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى املـــبـــادئ  ــنــ اآلمــ
األمــمــيــة. وكــشــف تقرير أمــمــي حــديــث، حصل 
عليه »العربي الجديد« أنه تم اإلباغ عن 4484 
حــادثــة متعلقة بــالــوصــول اإلنــســانــي، فــي 20 
محافظة يمنية خال عام 2020، بينما بلغت 
القيود املفروضة على تنقل الطواقم اإلنسانية 
التي تم اإلبــاغ عنها خال الشهرين األولن 

من العام الجاري 489 حادثة.  
وال تــقــتــصــر عـــوائـــق الــعــمــل اإلنـــســـانـــي في 
ــة لــنــفــوذ  ــعـ ــلـــى املــــنــــاطــــق الـــخـــاضـ ــمـــن عـ ــيـ الـ
جماعة الحوثين، وحسب التقرير األممي، 
مــتــزايــدة على ساحل  فقد ظــهــرت تحديات 
إداريــة  البحر األحمر، على شكل متطلبات 
جديدة، مثل »تبادل املعلومات الحساسة«، 
و»تــصــاريــح النقل الــشــامــلــة«، و»ازدواجــيــة 
الـــبـــيـــانـــات«، وذلــــك مـــن قــبــل ســلــطــة محلية 
جديدة غير معترف بها، وتعمل بمعزل عن 
السلطة  هـــذه  وفــرضــت  اليمنية.  الــحــكــومــة 
إلــى تعطيل وصــول املساعدات  أّدت  قــيــودًا 

فــي الــوقــت املــنــاســب، وإعــاقــة تنقل موظفي 
وصــواًل  متزايدة،  بصورة  اإلنساني  العمل 
إلى نقطة انقطاعها بشكل تام، وتحديدًا من 
مديرية الخوخة التابعة ملحافظة الحديدة، 

وحتى املخا التابعة ملحافظة تعز. 
وفــــي هــــذه الـــرقـــعـــة الــجــغــرافــيــة الــخــاضــعــة 
سجلت  اإلمـــــارات،  تدعمها  قـــوات  لسيطرة 
األمــم املتحدة خــال األشهر الثاثة األولــى 
العام الجاري 33 حادثة انتهاك للعمل  من 
ــانـــي، مــمــا عـــرقـــل تــقــديــم املـــســـاعـــدات  اإلنـــسـ
اإلنسانية لـ475 ألف نسمة على األقل.  وبعد 
ضـــغـــوط واســــعــــة، قـــامـــت ســلــطــات الــســاحــل 
الـــغـــربـــي بــتــعــلــيــق الــــشــــروط الــبــيــروقــراطــيــة 
خــــال شــهــر رمــــضــــان، وحـــتـــى نــهــايــة مــايــو 
ــم املــتــحــدة تــأمــل فـــي رفــع  املـــاضـــي، لــكــن األمــ
القيود بشكل دائم، كما عبر عن ذلك منسق 

الشؤون اإلنسانية السابق، مارك لوكوك. 
ورغــم وجــود أطـــراف منتهكة أخـــرى، إال أن 
حقوقين يمنين يتهمون جماعة الحوثي 
ــدارة فــــي الـــتـــاعـــب  ــع الــــــصــــ بــــاحــــتــــال مــــوقــ
والتضييق  اإلنسانية،  املساعدات  بمسألة 
على املنظمات التي تعمل في هذا الجانب، 
سواء كانت محلية أو دولية، وذلك بفرض 
الكثير من القيود عبر ما يسمى باملجلس 

األعلى لتنسيق الشئون اإلنسانية. 
ريــاض  اليمني،  الحقوقي  الناشط  وأرجـــع 
ــتـــدخـــات الـــحـــوثـــيـــة فــي  ــعـــي، تــــزايــــد الـ ــدبـ الـ
»التراخي  بـ إلى ما وصفه  العمل اإلنساني 

األممي« الذي يشّجع سلطات الجماعة على 
مــواصــلــة الــصــلــف الــحــاصــل، وحـــرف مسار 
املساعدات اإلنسانية، وتوجيهها إلى فئات 

غير مستحقة.  
ــديـــــد«:  »الـــــعـــــربـــــي الـــــجـــ ــعـــــي لــــــ ــدبـــ وقــــــــــال الـــ
»الــحــوثــيــون فــّرخــوا الــعــديــد مــن املنظمات 
ــمــــات تـــتـــســـلـــم كــل  ــنــــظــ ــة، وهـــــــــذه املــ ــيــ ــلــ املــــحــ
الــدعــم اإلنــســانــي، وتــقــوم بــحــرف كثير من 
املـــســـاعـــدات إلــــى جــبــهــات الـــقـــتـــال، بــــداًل من 
عن  كشفت  كما  املستفيدين،  إلــى  إيصالها 
ــت األمــم 

ّ
ذلــك تــقــاريــر دولــيــة، ومــع ذلــك غــض

ــطــــرف، ولــــم تــلــتــزم بــالــشــفــافــيــة  املـــتـــحـــدة الــ
ومعايير املسائلة الدولية«.

J

تحقيق

بغداد ـ زيد سالم

يـــواصـــل الـــعـــراقـــيـــون تــســجــيــل أســمــائــهــم 
عبر املنصات اإللكترونية التابعة لوزارة 
ــبـــاد  ــر الـــطـــبـــيـــة فــــي الـ ــ ــ ــدوائـ ــ ــ الـــصـــحـــة والـ
ــايـــزرـ بيونتيك«  لــلــحــصــول عــلــى لــقــاح »فـ
)طورته شركة بيونتيك األملانية بالتعاون 
مــع شــركــة فــايــزر األمــيــركــيــة(، عــلــى الــرغــم 
مــن تــوفــر لــقــاحــي »ســيــنــوفــارم« الصيني 
ــفــــورد« )طــــّورتــــه  و»أســـتـــرازيـــنـــيـــكـــا ـ أكــــســ
شركة أسترازينيكا البريطانية السويدية 
بالتعاون مع جامعة أكسفورد البريطانية( 
 يبدو 

ّ
فــي عــمــوم مستشفيات الــبــاد. لــكــن

ــلــون 
ّ

 عــــددًا كــبــيــرًا مـــن الــعــراقــيــن يــفــض
ّ
أن

الــحــصــول عــلــى لــقــاح »فــــايــــزر«، فـــي حن 
املستشفيات  في  اللقاحات  بقية  تتكّدس 
فــــي ظــــل ضـــعـــف اإلقــــبــــال عـــلـــى الــحــصــول 
لقاح  على  الحصول  كــان  وبعدما  عليها. 
»فايزر« يقتصر على املستشفيات، عمدت 
وزارة الــصــحــة إلــــى تـــوفـــيـــره فـــي املـــراكـــز 
الحجز  ب 

ّ
يتطل زال  مــا  ـــه 

ّ
أن إال  الــصــحــيــة، 

املــســبــق عــلــى عــكــس الــلــقــاحــات األخـــــرى. 
ويقول بعض املواطنن إن األعراض التي 
أقــل حدة  فــايــزر  تلي الحصول على لقاح 
ــــرى. ونقلت  بــاملــقــارنــة مــع الــلــقــاحــات األخـ
العراق  فــي  الرسمية  »الــصــبــاح«  صحيفة 
عن مدير صحة الكرخ في بغداد، جاسب 
ــدائــــرة خصصت  الــحــجــامــي، قــولــه إن »الــ
منافذ جديدة في املراكز الصحية للتطعيم 
بلقاح فايزر من أجل الحد من االزدحام في 
 20 لفتح  الــدائــرة  وتستعد  املستشفيات. 
منفذًا آخـــر«، مــؤكــدًا أن »الــبــاد ستحصل 
اللقاحات مع بداية  أكبر من  على كميات 
الــنــصــف الــثــانــي مــن الــعــام الــحــالــي، األمــر 
ــــدد أكــبــر  ــــذي ســيــســاهــم فــــي حـــصـــول عـ الــ
مــن املــواطــنــن على الــلــقــاحــات«، الفتًا إلى 
ــاء لــقــاحــي  أن »الــــبــــاد مــســتــمــرة فـــي إعـــطـ

أسترازينيكا وسينوفارم«.
وكان التطعيم بلقاح »فايزر« محصورًا 
التي حّددتها  املستشفيات  عــدد من  في 
ــــاد خـــال  ــبـ ــ ــي الـ ــ ــيـــة فـ ــات الـــصـــحـ ــهــ ــجــ الــ
واملحافظات،  بغداد  في  املاضية  الفترة 
لضمان حفظه بحسب الشروط الصحية 
 
ّ
املفروضة. وتشير وزارة الصحة إلى أن
»عــــدد األشـــخـــاص الـــذيـــن حــصــلــوا على 
جــرعــتــن مـــن الــلــقــاح فـــي الـــعـــراق وصــل 
ــع أن 

ّ
إلـــى 100 ألـــف شــخــص، ومـــن املــتــوق

يرتفع الرقم خال الشهر املقبل إلى 400 
ألـــف بحسب املــواعــيــد الــتــي تـــّم حجزها 
حاليًا على املنصة اإللكترونية. وتجاوز 
ــتـــراكـــمـــي لــلــحــاصــلــن عــلــى  ــمـــوع الـ املـــجـ
اللقاح في الكرخ 79 ألف شخص، وأكثر 

من 30 ألفًا حصلوا على جرعتن.
أبــو محمد املشهداني، وهــو من  وينتظر 
أهـــالـــي حـــي األعــظــمــيــة فـــي بـــغـــداد، دوره 
بــعــدمــا ســجــل اســمــه عــلــى مــنــصــة وزارة 
ــايـــزر«.  الــصــحــة لــلــحــصــول عــلــى لــقــاح »فـ
 »فـــايـــزر 

ّ
يـــقـــول لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن

هـــــو األفـــــضـــــل مـــــن وجــــهــــة نـــــظـــــري، وقــــد 
احـــتـــرت فـــي الـــبـــدايـــة فـــي اخــتــيــار الــلــقــاح 
األنسب. لكن بعد التعّرف على األعراض 
الجانبية التي يسببها لقاحا سينوفارم 
وأســتــرازيــنــيــكــا، تــبــّن لـــي أن فـــايـــزر هو 
األفــــضــــل«، مــشــيــرًا إلــــى أن بــعــض الــــدول 
»رفـــضـــت اســـتـــخـــدام الــلــقــاحــن الــصــيــنــي 
الصحافي  أمــا  الــســويــدي«.  والبريطاني 
ــراق(  ــ ــعـ ــ ــــوب الـ ــنـ ــ ــن مـــديـــنـــة الـــنـــجـــف )جـ ــ مـ
عــاء األنــصــاري، فيشير إلــى أن األهــالــي 
»فــايــزر«،  لــقــاح  الــحــصــول على  يفضلون 
الفتًا إلى أن اللقاحات األخــرى ال تحظى 
بــــأي اهـــتـــمـــام مـــن قــبــل الــنــجــفــيــن، األمـــر 
الذي دفع دوائر الصحة في املحافظة إلى 

واملؤثرين  الناشطن  ببعض  االستعانة 
ــبــــرامــــج  ــنــــة والـــصـــحـــافـــيـــن والــ ــــي املــــديــ فـ
الــلــقــاحــات  لــلــتــرويــج لبقية  الــتــلــفــزيــونــيــة 
ــقـــاحـــات  ــلـ الـ تــــؤكــــد أن  ــر  ــاريــ ــقــ تــ وإعـــــــــــداد 
وأسترازينيكا  سينوفارم  مثل  املــتــوفــرة 
جـــيـــدة«. ويــقــول لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إن 
»صــــورة مــغــلــوطــة تــرســخــت لـــدى الكثير 
ــتـــى املــثــقــفــن مــنــهــم،  مــــن املــــواطــــنــــن، وحـ
ــر الـــذي أدى  بـــأن فــايــزر هــو األفــضــل، األمـ
اللقاحات  اإلقــبــال على بقية  تــراجــع  إلــى 

املتكدسة في املستشفيات«.
ــة  مــن جــهــتــه، يــوضــح عــضــو خــلــّيــة األزمـ
»لقاح   

ّ
أن الحسيني،  الــعــراق، عباس  في 

فايزر ال يختلف كثيرًا عن بقية اللقاحات 
املعمول بها في العالم، لكنه يختلف في 
مـــا يــتــعــلــق بــنــســبــة الــتــســبــب بتجلطات 
دموية«. يضيف أن »نسبة التجلطات التي 
يسببها كل من سينوفارم وأسترازينيكا 
هي 5 في املليون، في مقابل 4 في املليون 
لــفــايــزر. والــفــارق ال يعد كبيرًا أو مؤثرًا 
»العربي  لـ اإلنــســان«. ويقول  على صحة 
ــد« إن جـــمـــيـــع الـــلـــقـــاحـــات الــتــي  ــديــ ــجــ الــ
يحصل عليه اإلنسان تسّبب مضاعفات، 
إال أنــهــا لــيــســت خــطــيــرة«. ولـــم تــتــراجــع 
الـــعـــراقـــيـــة خــال  الــصــحــة  جـــهـــود وزارة 
األشهر املاضية والتي تواصل حماتها 

اإلعامية لتشجيع العراقين على تلقي 
لقاحات كورونا. وبعدما كان العراق في 
مــقــدمــة الــــدول الــتــي تــأخــرت فــي وصــول 
ــات يملك  دفـــعـــات الــلــقــاح إلــيــهــا، فـــإنـــه بــ
الــيــوم كمية جــيــدة مــن الــلــقــاحــات إال أن 
إقبال الناس على املستشفيات للحصول 
عليها ضئيل، األمر الذي دفع الوزارة إلى 
جوالة  صحية  فــرق  تشكيل  على  العمل 
لتلقيح العراقين في منازلهم، كما تقول 
أن  الجديد«. تضيف  »العربي  لـ  مصادر 
»الــــوزارة تفكر في تطعيم العراقين في 
منازلهم مــن خــال زيـــارات ميدانية، ألن 
انتظار مبادرة املواطنن للتلقيح ليست 

باملستوى املطلوب«.
ــــى أن الـــتـــجـــاوب مــــع لــقــاحــي  وتـــشـــيـــر إلـ
ضعيف،  و»أسترازينيكا«  »سينوفارم« 
فــــي وقـــــت عـــمـــد كـــثـــيـــرون إلـــــى تــســجــيــل 
أسمائهم للحصول على »فايزر«، مؤكدة 
العراقين  لكن  فعالة،  اللقاحات  »كــل  أن 
يـــتـــصـــورون أن فـــايـــزر أكــثــر فــّعــالــيــة من 
غيره، وهذه من املفاهيم املغلوطة وغير 
الصحيحة«. بدوره، يقول املتحدث باسم 
لـ  الــبــدر،  الــعــراقــيــة سيف  الصحة  وزارة 
اللقاحات  إن »جميع  الجديد«،  »العربي 
املوجودة في العراق آمنة وفّعالة، وهناك 

إقبال متزايد على تلقي اللقاح«.

العراقيون يفّضلون »فايزر«

تنتظر دورها للحصول على اللقاح )أحمد الربيعي/ فرانس برس(

حصل على لقاح فايزر )أحمد الربيعي/ فرانس برس(

أطفال اليمن من بين أبرز المتضررين من الصراع )أحمد الباشا/فرانس برس(
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هو عدد المنظمات المحلية 

والدولية التي تعمل في اليمن لتقديم 
المساعدات للمتضررين من النزاع

يحرص الكثير من 
العراقيين على تسجيل 

أسمائهم لدى وزارة 
الصحة للحصول على 

لقاح »فايزر«، هم الذين 
يخشون اللقاحات 

األخرى المتوفرة

تشكو عائالت سودانية 
من الغالء الفاحش في 

أسعار السلع األساسية، 
حتى باتت عاجزة عن 

تأمين اللحوم أو دفع 
بدالت إيجار مساكنها، 
ما اضطرها إلى البحث 
عن بدائل تعينها على 
االستمرار، منها تقليل 

عدد الوجبات

عائالت سودانية تعيش على البدائل بسبب الغالء
عادت الكثير من األسر 

إلى نظام المطبخ الواحد 
وباتت تتشارك الوجبات 

باتت تطهو وجباتها 
من الخضروات معتمدة 

على الفحم النباتي

الخرطوم ــ عبد الحميد عوض

ــذه األيــــــــــام، فــــي ظــــل الــــغــــاء الـــكـــبـــيـــر فــي  ــ هــ
ــبـــذل  ــعــــض الــــســــلــــع، تـ األســــــعــــــار ونـــــــــــدرة بــ
الــعــائــات الــســودانــيــة جــهــدًا كــبــيــرًا إليــجــاد 
بدائل تعينها على االستمرار في يومياتها. 
موسى علي هو أحد هؤالء. يعمل في مجال 
شحن وتفريغ الحموالت في إحدى شركات 
األدوية في العاصمة السودانية الخرطوم. 
 الدارسة. يقول 

ّ
هو أب لثماني بنات في سن

لـ »العربي الجديد« إن حياته باتت ال تطاق 
في ظل االرتفاع الكبير في األسعار. شهريًا، 
ــار مــنــزلــه،  ــدل إيـــجـ يـــتـــوّجـــب عــلــيــه تـــأمـــن بــ
ومــســتــلــزمــات الــعــائــلــة الــيــومــيــة مـــن مــأكــل 
ومــشــرب، ومــصــاريــف الـــدراســـة، بــاإلضــافــة 

إلى األدوية. 
حال موسى علي ال يختلف عن حال العائات 
بالغة  إذ تجد صعوبة  األخـــرى،  الــســودانــيــة 
ـــي تـــأمـــن الـــخـــبـــز وغــــــاز الـــطـــهـــي، عـــــدا عــن  فـ
ــــل ســعــر  ــــد وصـ ارتــــفــــاع أســــعــــار الـــلـــحـــوم، وقـ

كيلوغرام الضأن إلى نحو 3500 جنيه )نحو 
9 دوالرات(، وسعر كيلوغرام لحم البقر إلى 
3000 جنيه )نحو 7 دوالرات( . كما ارتفعت 
والفاكهة  والخضار  والبيض  األلبان  أسعار 
ه 

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ  علي  يقول  وغيرها. 

ترك منزله الذي كان يقطنه باإليجار مؤخرًا 
وانــتــقــل لــلــســكــن فـــي مــنــزل أحـــد أقــربــائــه في 
منطقة الحاج يوسف. وبداًل من الغاز، باتت 
عائلته تعتمد على الحطب للطهي وتجلبه 
مـــن مــنــاطــق قــريــبــة. كــمــا بــاتــت تــعــتــمــد على 
طحن الــذرة إلعــداد العصيدة والكسرة بداًل 
مــن الــخــبــز، بــاإلضــافــة إلـــى طــهــي البقوليات 

مثل العدس واللوبياء كبديل عن اللحوم.
ــّد مــن  ــ ــــحـ ــن »الـ يـــوضـــح عـــلـــي أنـــــه ال بـــديـــل عــ
إلــى حرصه  االســتــهــاك« لاستمرار، مشيرًا 
ــي  ــاســ وزوجـــــتـــــه عـــلـــى تـــوفـــيـــر الـــــغـــــذاء األســ
بًا إلصــابــتــهــم بــأمــراض ســوء 

ّ
لــأطــفــال، تجن

ــوقــــت ذاتــــــه إلـــــى أن  ــًا فــــي الــ ــتــ ــتـــغـــذيـــة، والفــ الـ
التكافل داخل الحي وبن الجيران على وجه 
ل كثيرًا من األعباء على الجميع، 

ّ
التحديد يقل

في وقت لجأت زوجته إلى الطهي في املنازل 
 أصــدقــاءه 

ّ
املـــال. ويشير إلــى أن بهدف كسب 

يساعدونه من خال مؤونة غذائية من حن 
ه يواجه كل شيء »بالرضا 

ّ
إلى آخر. يقول إن

والصبر« وانتظار فرج يراه قريبًا.
لعائلة الطاهر محمد طريقتها الخاصة في 

املشاركة في  الحي على  ونــســاء  اتفقت  ــهــا 
ّ
أن

شـــــراء بــعــض املــســتــلــزمــات األســـبـــوعـــيـــة من 
محات البيع بالجملة ألن أسعارها أرخص، 

ثم يعمدن إلى تقسيمها في ما بينهن.
ـــ »الـــعـــربـــي  ــكـــر لــ ــقـــول هـــاشـــم أبـ مــــن جـــهـــتـــه، يـ
الــجــديــد« إنـــه قـــرر تـــرك الــعــاصــمــة الــخــرطــوم 
نهائيًا والــعــودة إلــى مسقط رأســه في والية 
إن  إذ  ــبــــاد،  الــ شــــرق  جـــنـــوب  األزرق،  الــنــيــل 
»أســـعـــار الــلــحــوم واأللـــبـــان والــخــضــار فيها 
أرخــــــــص، بـــاملـــقـــارنـــة مــــع الـــعـــاصـــمـــة واملـــــدن 
الـــكـــبـــرى«. يــضــيــف أنـــه بـــدأ الــتــرتــيــب لــأمــر، 
متوقعًا أن يكون ذلك خيارًا بالنسبة للكثير 
مــن ســكــان الــعــاصــمــة، وخــصــوصــًا الــقــادمــن 
من األرياف وأطراف السودان. ويشير إلى أن 
اقتصادية واجتماعية  قد يخلق حلواًل  ذلك 
مــن خـــال زيــــادة اإلنـــتـــاج وتــقــلــيــل االحــتــقــان 
واالزدحـــــام فــي املــــدن، ال سيما وأن األريـــاف 
التكافل االجتماعي،  التزامًا بقيم  هى األكثر 

إذ نادرًا ما تجد جائعًا في تلك املناطق.
أما أماني التي تبيع الشاي وسط الخرطوم، 

ــل الـــبـــدائـــل الــغــذائــيــة  ــّربـــت كـ ــا جـ ــهـ ـ
ّ
فــتــقــول إن

عن  عوضًا  الطماطم  تجفيف  منها  املمكنة، 
شــــراء مــعــجــون الــطــمــاطــم، وتــجــفــيــف الخبز 
 جميع 

ّ
إلطـــالـــة مـــدة اســتــخــدامــه. تــضــيــف أن

مــن فــي املــنــزل يعملون لــزيــادة دخــل األســرة. 
ــــع ذلـــــــك، فـــإنـــهـــا غـــيـــر قـــــــــادرة عـــلـــى تــحــمــل  مـ
الــغــاء الــفــاحــش ألســعــار السلع والــخــدمــات. 
ــنـــتـــهـــا الـــتـــي  ــع ابـ ــ وتـــســـتـــشـــهـــد بـــمـــا حــــــدث مـ
تدرس في الجامعة في مدينة األبيض غرب 
السودان، إذ احتاجت إلى مال يساوي قيمة 
تذكرة عودتها إلى الخرطوم بعد قرار إغاق 
الــجــامــعــات، األمــــر الــــذي اضــطــرهــا إلـــى بيع 

هاتفها الخلوي لترسل إليها املال. 
الجديد«  »الــعــربــي  لـــ  خــال حديثها  وتتابع 
ــهــا فــكــرت وابــنــتــهــا فــي اتــخــاذ قـــرار صعب 

ّ
أن

يتمثل في تعليق دراستها، حتى تكون قادرة 
على توفير مستلزماتها الدراسية واليومية 
ـــهـــا 

ّ
مــــن مـــأكـــل ومــــشــــرب والـــنـــقـــل. تــضــيــف أن

الحظت أن جيرانها في الحي بدأوا يبيعون 
أثات منزلهم لتوفير لقمة عيش كريمة.  

مواجهة الظروف املعيشية الصعبة، إذ عادت 
الكثير مــن األســـر إلــى نــظــام املطبخ الــواحــد، 
ــراء  وبــاتــت تــتــشــارك الــوجــبــات الــيــومــيــة وشـ
وغيرها  والخضار  والسكر  واأللبان  اللحوم 
مــن املــــواد الــغــذائــيــة. طــريــقــة تصفها هــاديــة 
الحد من  الطاهر باملفيدة جــدًا، وتساهم في 
الــتــكــالــيــف. وتـــقـــول لــــ »الــعــربــي الــجــديــد« إن 
أسرتها الكبيرة تتشارك دفع فاتورة الكهرباء 
ــع أن 

ّ
واملــيــاه وشــــراء أســطــوانــة الــغــاز. وتــتــوق

تقاليد  املستقبل  فــي  الــســودانــيــون  يستعيد 
لفائدتها  وذلـــك  التكافل  على  تعتمد  قديمة 

وجدواها اقتصاديًا واجتماعيًا.
أمــا عبير يــوســف، وهــي رّبـــة مــنــزل، فتقول لـ 
اللحوم  ها استغنت عن 

ّ
إن الجديد«  »العربي 

وجباتها  لتطهو  بــالــخــضــار،  واســتــبــدلــتــهــا 
معتمدة على الفحم النباتي عوضًا عن الغاز. 
الوجبات واالستهاك  تقليل  إلــى  لجأت  كما 
واالكتفاء في بعض األحــيــان بوجبة واحــدة 
خال اليوم. كما يشارك جميع أفــراد األسرة 
فــي العمل لــزيــادة دخــل األســــرة. وتشير إلى 

في أحد أحياء 
الخرطوم )أشرف 

شاذلي/ فرانس برس(

Thursday 3 June 2021 Thursday 3 June 2021
الخميس 3 يونيو/ حزيران 2021 م  22  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2467  السنة السابعة الخميس 3 يونيو/ حزيران 2021 م  22  شوال 1442 هـ  ¶  العدد 2467  السنة السابعة



علوم وتكنولوجيا
20

طريق سريع لشحن 
السيارات الكهربائية

 ElectReon Wireless شــركة  تعمــل 
شــحن  نظــام  تطويــر  علــى  اإليطاليــة 
الســلكي للســيارات الكهربائيــة يمكــن 
وســيتم  الســريعة،  الطــرق  فــي  دمجــه 
فــي  للنظــام  األول  االختبــار  إجــراء 
مــن  كيلومتــر  امتــداد  علــى  إيطاليــا 
الطريــق الســريع الممتــد بيــن مدينتي 

ميالنو وبريشيا.
وتســمح التكنولوجيــا التــي طورتهــا 
الســيارات  بطاريــات  بشــحن  الشــركة 
الكهربائيــة أثنــاء قيــادة الســيارة على 
الطاقــة  نقــل  يتــم  إذ  الطريــق،  طــول 
باســتخدام  البطاريــات  إلــى   

ً
الســلكيا

نظــام  المغناطيســي. ويتطلــب  الحــث 
الشحن وجود وحدة تحكم على جانب 
الطريق، باإلضافة إلى جهاز استقبال 
مثبــت فــي هيكل كل ســيارة كهربائية. 
ويمكــن لهــذه التكنولوجيات أن تكون 
لمشــاكل  المناســبة  الحلــول  بيــن  مــن 
الســيارات  فــي  البطاريــات  نفــاد 
الكهربائية على الطرق السريعة، على 
الرغــم مــن وجود بعــض العراقيل التي 
 
ً
تقف أمام توفيرها والمتمثلة أساســا
فــي تكلفتهــا العالية. ومن جهة أخرى، 
تطويــر  علــى  الشــركات  بعــض  تعمــل 
تقنيــات مشــابهة، حيث كشــفت شــركة 
صناعــة  فــي  الُمتخصصــة  كوالكــوم 
معالجــات الهواتــف الذكيــة، عن تقنية 
الكهربائيــة  الســيارات  شــحن  تتيــح 
واختبــرت  القيــادة.  أثنــاء  الســلكًيا 
الشركة األميركية التقنية التي أطلقت 
عليها اســم »الشــحن الديناميكي« في 
شــوارع مدينة فرســاي الفرنسية. وقد 
 20 كميــة  نقــل  فــي  كوالكــوم  نجحــت 
بطاريــات  إلــى  الطاقــة  مــن   

ً
كيلوواطــا

السيارة، وهي نفس كمية الطاقة التي 
توفرهــا معظم نقاط شــحن الســيارات 
فــي  المنتشــرة  العامــة  الكهربائيــة 

بعض الدول مثل بريطانيا.

الذكاء االصطناعي 
يتنبأ بالحد األقصى 

لعمر اإلنسان

يعمــل الباحثــون فــي شــركة Gero فــي 
ســنغافورة بالتعــاون مــع باحثيــن فــي 
مــن  الحيويــة  والفيزيــاء  األحيــاء  علــم 
أميــركا علــى تطوير أداة يمكنها تقدير 
معــدل الشــيخوخة البيولوجــي والحــّد 
األقصــى للعمــر بدقة، إذ قامــوا بتغذية 
نظــام ذكــي بكميــات هائلــة مــن بيانــات 
الطبيــة  والبيانــات  النــووي  الحمــض 
فــي  المتطوعيــن  مــن  اآلالف  لمئــات 

المملكة المتحدة والواليات المتحدة.
تطويــر  فــي  الباحــث  الفريــق  ونجــح 
اآليفــون  هواتــف  علــى  يعمــل  تطبيــق 
يمكنه تقدير الحد األقصى للعمر خالل 
 
ّ
فتــرة زمنيــة قصيرة، وتبّيــن للفريق أن

أطول مدة من المحتمل أن يعيشــها أّي 
، أي نحو ضعفي 

ً
إنســان هــي 150 عامــا

متوســط العمــر فــي المملكــة المتحــدة 
. وتوصل 

ً
 تقريبا

ً
الحالي البالغ 81 عاما

يتأثــر  الحيــاة  أمــد   
ّ
أن إلــى  الباحثــون 

العمــر  هــو  األول  أساســيين،  بعامليــن 
باإلجهــاد  يرتبــط  الــذي  البيولوجــي 
ونمــط الحيــاة والمــرض. والثانــي هــو 
المرونــة، ويتعلــق بمدى قدرة اإلنســان 

على التعافي من األمراض.
تســّمى  أداة  الباحثــون  واســتخدم 
»DOSI« وهــي أداة تأخــذ فــي االعتبــار 
عوامــل العمــر والمــرض ونمــط الحياة، 
لمعرفــة مــدى مرونة أجســامنا، بما في 
ذلــك قدرتهــا على التعافــي من اإلصابة 

أو المرض. 

الذكاء االصطناعي يشّخص أمراض الجلد

تعــد تقنيــة الواي-فــاي مــن بــن تقنيــات 
انتشــارًا،  األكثــر  الالســلكي  االتصــال 
الراديــو  موجــات  علــى  تعتمــد  حيــث 
البيانــات  لنقــل  الكهرومغناطيســية 
األجهــزة  مختلــف  بــن  عاليــة  بســرعة 
هــذه  علــى  تحتــوي  التــي  اإللكترونيــة 
علــى  بقدرتهــا  تتميــز  كمــا  الخاصيــة. 
ويســعى  والحواجــز.  الجــدران  اختــراق 
الباحثــون إلــى اســتخدام موجات الواي-
فــاي فــي تطبيقــات جديــدة. وفــي دراســة 
مــن  الباحثــن  مــن  فريــق  طــّور  حديثــة، 
جامعتي ســنغافورة الوطنية وتوهوكو 
علــى  قــادرة  جديــدة  تقنيــة  اليابانيــة 
إلــى طاقــة  فــاي  الــواي  تحويــل موجــات 
اإللكترونيــة  األجهــزة  تشــغيل  يمكنهــا 
الصغيرة. ونجح فريق الدراسة في جمع 
كميــة مــن الطاقــة من إشــارات الــواي فاي 
بشــكل  مضــيء  ثنائــي  صمــام  لتشــغيل 
بطاريــة.  أي  اســتخدام  دون  الســلكي، 
يانــغ  الباحــث  يقــول  الصــدد  هــذا  وفــي 
هيونســو مــن قســم هندســة الكمبيوتــر 
ســنغافورة  بجامعــة  واإللكترونيــات 
الوطنيــة: »باالعتمــاد علــى هــذه التقنيــة 
الــواي  إشــارات  مــن  االســتفادة  يمكننــا 

فــي  مــكان  كل  فــي  توجــد  التــي  فــاي 
تشــغيل األجهــزة اإللكترونيــة الصغيــرة 
واملستشــعرات بشــكل الســلكي بواســطة 
موجــات الراديو«. ومــن املتوقع االعتماد 
علــى هــذه التقنيــة فــي تطبيقــات متعلقة 
باملنــازل الذكيــة ومجال إنترنت األشــياء 

واألجهزة الطبية الدقيقة.

يعمل باحثون من معهد العلوم الصناعية بجامعة »طوكيو« على تطوير مواد بناء 
مصنوعــة مــن نفايــات األطعمــة، مــن خــالل االعتمــاد علــى ضاغطــة حراريــة تســتخدم 
عــادة فــي الصناعــات الخشــبية. ولهــذا الغــرض، قــام الفريــق الباحــث بتجفيــف أنــواع 
مختلفــة مــن النفايــات الغذائيــة ثــم طحنوهــا، وأضافــوا كميــة مــن املــاء إلــى املســحوق 

املطحون ووضعوه في قالب ليتم بعد ذلك ضغطه في درجة حرارة عالية جدًا.
وخــالل أربعــة أشــهر، اختبــر الباحثــون مقاومــة هــذه املــواد للتآكل، والحــظ الباحثون 
 املــادة لــم تتعفــن ولــم تنــُم عليهــا الفطريــات. وفــي هــذا الســياق، يقول يويا ســاكاي، 

ّ
أن

كبيــر مؤلفــي الدراســة، وهــو أســتاذ فــي معهــد العلــوم الصناعيــة بجامعــة »طوكيو«: 
»كان هدفنــا اســتخدام األعشــاب البحريــة وبقايــا الطعــام الشــائعة لبنــاء مــواد قويــة 
مثــل الخرســانة، ونجــح فريقنــا فــي تطويــر مــادة صلبــة أثبتــت قدرتها علــى الصمود 

لفترات طويلة«.
ومن املرتقب أن يتم نشر نتائج البحث في االجتماع السنوي السبعن لجمعية علوم 

املواد اليابانية، تحت عنوان: »تطوير مواد بناء جديدة من نفايات الطعام«. 
 قضيــة هــدر الطعام تعتبر من بن املشــاكل التي تحظى باهتمام 

ّ
والجديــر بالذكــر، أن

متزايــد مــن طــرف دول العالــم، فوفقــا لألرقــام الصــادرة عــن هيئــة األمم املتحــدة، ُيهَدر 
 عــام، أي نحــو 1.3 مليــار طــن، بقيمــة تصــل إلــى 

ّ
نحــو ثلــث األغذيــة املنتجــة عامليــا كل

تريليون دوالر سنويا.
الباحثــون   بعــض األبحــاث تعمــل علــى تطويــر تقنيــات مشــابهة، إذ يعمــل 

ّ
أن كمــا 

فــي »املعهــد امللكــي للتقنيــة« فــي ملبــورن فــي أســتراليا علــى إعــادة تدويــر الكمامــات 
فتــات  أضافــوا  فقــد  الطرقــات،  تعبيــد  مــواد  صناعــة  فــي  واســتخدامها  املســتعملة 
الكمامات املمزقة التي تستخدم ملرة واحدة، إلى حطام أنقاض املباني، فأنتج خليطا 

استوفى معايير السالمة األسترالية ملواد تعبيد الطرقات.

عالم االبتكار صناعات مستقبلية

تحويل موجات الواي فاي إلى طاقة

تحويل نفايات الطعام إلى مواد بناء

أحمد ماء العينين

فــي  الرائــدة  الشــركات  بعــض 
مجــال التكنولوجيــا تطمــح إلــى 
وخوارزميــات،  أجهــزة  تطويــر 
يمكنهــا تحويــل الهاتــف الذكــي إلــى مختبر 
عــن  األحيــان  بعــض  فــي  يغنينــا  متنقــل 
زيــارة الطبيــب أو اســتخدام أجهزة ضخمة، 
عــن  الكشــف  أو  بتحليــالت  القيــام  بغــرض 
حالــة  وتتبــع  الخطيــرة  األمــراض  بعــض 

املريض بشكل آني ومستمر.
وفــي هــذا الســياق، كشــفت شــركة »غوغــل« 
الجلــد  أمــراض  اكتشــاف  يمكنهــا  أداة  عــن 
تعتمــد  إذ  بكــرة، 

ُ
امل مراحلهــا  فــي  الشــائعة 

علــى تقنيــات الــذكاء االصطناعــي وكاميــرا 
دقيقــة  معلومــات  لتوفيــر  الذكــي  الهاتــف 
حــول األمــراض الجلديــة، إذ يكفــي أن يقــوم 
لبشــرته  صــور  ثــالث  بالتقــاط  ســتخدم 

ُ
امل

مختلفــة،  زوايــا  مــن  أظافــره  أو  شــعره  أو 
ويقوم باإلجابة عن بعض األســئلة املتعلقة 
بنــوع بشــرته واملشــاكل التــي يواجهها وأي 

يمكن لألدوات 
مة بالذكاء  المدعَّ

االصطناعي تحديد 
العالقات ذات المغزى 

في البيانات األولية 
للتشخيص الطبي

أعراض قد تكون لديه، ليتم بعد ذلك عرض 
 

ّ
نتائــج الكشــف وتقديــم توصيات حســب كل
حالــة. ووفقــا لشــركة »غوغل« يأخــذ نموذج 
العمــر  االعتبــار  فــي  االصطناعــي  الــذكاء 
والجنــس والعــرق وأنــواع البشــرة وعوامــل 
أخرى يمكن أن تؤثر في النتائج. وال تهدف 
األداة إلــى اســتبدال زيــارة الطبيــب أو تقديم 
هــا مصممــة فقــط ملنــح 

ّ
التشــخيصات، بــل إن

ســتخدم املزيد من املعلومات املوثوق بها 
ُ
امل

بنــاًء علــى الصــور التــي قدمهــا، إذ يتــم بنــاء 
النتائــج بنــاء علــى املعلومــات التــي راجعها 
أطبــاء الجلــد، وإجابــات األســئلة املتداولــة، 

والصور املماثلة من نتائج البحث.
وتعمــل شــركة »غوغــل« علــى تطويــر األداة 
منذ ثالث ســنوات وتأمل إطالقها كبرنامج 
العــام.  هــذا  مــن  الحــق  وقــت  فــي  تجريبــي 
إلــى ذلــك، أعلنــت »غوغــل« عــن  وباإلضافــة 
االصطناعــي  بالــذكاء  تعمــل  منفصلــة  أداة 
، من خالل 

ّ
ويمكنها الكشــف عن مرض الســل
تحليل األشعة السينية للصدر. 

األبحــاث  بعــض  فــإن  أخــرى،  جهــة  ومــن 
إذ  منافســة،  أنظمــة  تطويــر  علــى  تعمــل 
يعمــل الباحثــون فــي جامعــة »ســتانفورد« 
بالواليــات املتحــدة األميركيــة علــى تصميم 
الصــور  تحليــل  علــى  قــادرة  خوارزميــات 
لتقطــة بواســطة الهاتــف الذكــي والكشــف 

ُ
امل

عن سرطان الجلد بكفاءة تضاهي األجهزة 
واســتفاد  املستشــفيات.  فــي  املســتعملة 
الباحثــون مــن التقــدم الكبيــر الــذي حققتــه 
علــى  التعــرف  مجــال  فــي  »غوغــل«  شــركة 
االســتعانة  جــرت  إذ  الصــور،  مكونــات 

»غوغــل«.  ِقبــل  مــن  رت  طــوِّ بخوارزميــات 
هــذا  علــى  باالعتمــاد  تجــارب  أجريــت  وقــد 
النظــام الجديــد، إذ عــرض الفريــق الباحــث 
صــورًا ملشــاكل جلدية علــى أطباء مختصن 

ثــم قامــوا بفحصهــا عبــر الجهــاز. ووجــدوا 
أثبــت  كمــا  املــرض،  تشــخيص  فــي  تطابقــا 
الخاليــا  بــن  التمييــز  علــى  قدرتــه  النظــام 

السرطانية الخبيثة وبن الورم العادي.

هشام حدانة

طّورت شركة كانون )Canon( أول مستشعر 
بتقنيــة Spad فــي العالم بدقة مليون بكســل. 
الصــور  بالتقــاط  االبتــكار  هــذا  ويســمح 
باإلضافــة  عليهــا،  تؤثــر  ضوضــاء  بــدون 
بدقــة  األشــياء  بــن  مــا  املســافة  قيــاس  إلــى 
كبيــرة. كما يمكن اســتخدامه فــي الكاميرات 
القيــادة.  ذاتيــة  والســيارات  والروبوتــات 
أساســي  بشــكل  املستشــعر  تصميــم  وتــم 
الســتخدامه ككاميــرا أحاديــة اللــون للصور 
 ،CMOS املستشــعرات  وتقــوم  والفيديــو. 
الكاميــرات  فــي  شــائع  بشــكل  املســتعملة 

الرقميــة والهواتــف الذكيــة الحاليــة، بقياس 
ثــم تحويــل  تناظــري،  بشــكل  الضــوء  كميــة 
النتيجــة إلــى إشــارة رقميــة، ممــا ينتــج عنــه 
يعمــل  باملقابــل  »الضوضــاء«.  مــن  الكثيــر 
جميــع  تعــداد  طريــق  عــن   Spad مستشــعر 
الفوتونــات، وبالتالي الحصول على صورة 
ذات وضوح ال مثيل له. لتحقيق دقة مليون 
بكسل دون فقدان الحساسية، نجحت شركة 
 Spad في تجاوز حدود مستشــعرات Canon
وحــدات  إنشــاء  فــي  نجحــت  كمــا  الحاليــة. 
بكســل مربعــة وإزالــة املســافات بــن وحــدات 
البكســل الدائريــة اللتقــاط كل الضــوء الواقع 
علــى مســاحته. وتعــد هــذه التقنيــة ســريعة 

للغايــة، حيــث يمكنهــا تقليل وقــت التعرض 
للضــوء إلــى 3.8 نانوثانيــة فقــط، وبالتالــي 
يمكــن تصوير املشــاهد بمعــدل 24000 إطار 
فــي الثانيــة. كمــا تمكنــت الشــركة مــن إنتــاج 
مــن  لشــعاع  الحركــة  بطــيء  فيديــو  مقطــع 

الضوء يتحرك عبر الدخان.
أخيــرًا، يمكــن لهــذا املستشــعر أيضــا قيــاس 
مثــل  للمســافات،  الفوتونــات  قطــع  وقــت 
مستشــعرات ToF للهواتــف الذكيــة وأجهــزة 
املعلومــات  هــذه  اآليفــون.  فــي  الليــدار 
املشــهد  املمكــن رؤيــة  مــن  اإلضافيــة تجعــل 
بثالثــة أبعــاد بدقــة أعلــى بكثيــر مــن أجهــزة 

االستشعار الحالية. 

مستشعر جديد سُيحدث ثورة في التصوير الرقمي

)Getty( أداة ذكية من »غوغل« الكتشاف األمراض الجلدية مبكرًا

تــم إنشــاؤه منــذ ثمانــي ســنوات مــن طــرف شــركة غوغــل، وُيســمى بروتوكــول Quic، وهــو أحــد 
األحجــار األساســية املســتقبلية لإلنترنــت، حيــث أصبــح حاليــا معيــارًا رســميا. كمــا يمكــن لـــ 
Quic أن يحــل محــل البروتوكــول الحالــي TCP بشــكل مفيــد، مــع وعــود بتحقيــق ميــزات كبيــرة 
 Quic فــي الســرعة، باإلضافــة إلــى مرونــة معينــة فــي إدارة االتصــاالت املشــفرة. وتــم تصميــم
ا لغوغل، يمكن للبروتوكول الجديد أن يقلل الوقت 

ً
إلعطــاء دفعــة جذريــة لبنيــة اإلنترنت. ووفق

املســتغرق لعــرض نتائــج صفحــات الويــب بنســبة 8% و4% علــى الهاتــف املحمــول. واألفضــل 
مــن ذلــك، عندمــا يتعلــق األمــر بتشــغيل مقطــع فيديــو مــن خدمــة البث املباشــر مــن Google على 
YouTube، فــإن وقــت التخزيــن املؤقــت ألجهــزة الكمبيوتــر والهواتــف املحمولــة، علــى التوالــي، 
ينخفض   بنسبة 18% و15%. ومثل بروتوكول TCP، يعتمد Quic على معيار عناوين IP، وهو 

بروتوكول اإلنترنت وأساس الشبكة.

Quic: بروتوكول غوغل الذي سيعزز الويب
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االعتقاالت السياسية تعود بقوة إلى الضفة
رام اهلل ــ فاطمة مشعلة

املشــهد  إلــى  السياســية  االعتقــاالت  تعــود 
عــن  اإلعــالن  بعــد  مجــدًدا،  الفلســطيني 
التهدئــة بــن فصائــل املقاومــة الفلســطينية 
فــي قطــاع غــزة وقوات االحتالل اإلســرائيلي. 
ــت حدتهــا عقــب إعــالن الرئيــس 

ّ
وكانــت خف

محمــود عبــاس مرســوًما رئاســًيا قبــل أكثــر 
من 3 أشــهر بشــأن »تعزيز الحريات العامة« 
لتهيئــة األجــواء إلجــراء االنتخابــات العامــة 
ــا، حيث رصدت مؤسســات 

ً
التــي ألغيــت أيض

حقوقيــة خالل األســبوعن األخيرين اعتقال 
22 فلسطينًيا على خلفية سياسية. 

واالســتدعاءات،  االعتقــاالت  وطاولــت 
الناشــطن، أســرى محرريــن  إلــى  باإلضافــة 
عــدد  وتجــاوز  وفنانــن،  وصحافيــن 
خــالل   22 واالســتدعاءات  االعتقــاالت 
األســبوعن املاضيــن، كان آخرهــا اســتدعاء 
الظاهــر،  الرحمــن  املخــرج والصحافــي عبــد 
يتخــّوف  بينمــا  الشــعيبي،  زيــد  والناشــط 
االعتقــاالت  حملــة  اتســاع  مــن  حقوقيــون 
املقبلــة.  األيــام  خــالل  هــذه،  واالســتدعاءات 
أجــل  مــن  »محامــون  مجموعــة  ووثقــت 
العدالة« تعّرض معتقلن سياسين للضرب 
واإلهانة بعد نقلهم إلى أريحا، بحسب بيان 
ســابق لهــا، فيما تشــير املجموعــة الحقوقية 
إلــى تعــرض معتقلــن لالبتــزاز واملســاومة، 
مــن  »محامــون  فريــق  عــزل  منهــم  كالطلــب 
أمــام  القانونيــة  املتابعــة  عــن  العدالــة«  أجــل 
وجــه  وعلــى  املختصــة،  واملحاكــم  النيابــات 

الخصوص نيابة أريحا.

حملة اعتقاالت 
بعد إعالن التهدئة

ما إن انتزعت املقاومة الفلسطينية التهدئة 
فــي قطاع غزة، وانتهت االحتفاالت العارمة 
النصــر،  بهــذا  الغربيــة  الضفــة  عمــت  التــي 
حتــى انتهى حال قرابة عشــرين فلســطينيا 
فــي ســجن »أريحــا« شــرقي الضفــة الغربيــة 
والســمعة  الصيــت  ســيئ  يعتبــر  الــذي 
بعــد  »املســلخ«،  بـ الفلســطينيون  بــه 

ّ
ويلق

األمنيــة  األجهــزة  تها 
ّ
شــن اعتقــاالٍت  حملــة 

وطلبــة  ناشــطن  طاولــت  الفلســطينية، 
كتابــة  خلفيــة  علــى  آخريــن،  ومواطنــن 
منشورات على مواقع التواصل االجتماعي، 
وتحويلهــم جميعــا بصــورة غيــر مســبوقة 
إلى سجن أريحا، وفق ما يؤكده حقوقيون. 
مــن  إطميــزة،  شــاكر  املحامــي  ويقــول 
مؤسســة الضميــر لرعايــة األســير وحقــوق 
هــم 

ُ
الت »إن  الجديــد«:  »العربــي  لـ اإلنســان، 

املعتقلــون  الناشــطون  يواجههــا  التــي 
مؤخــرًا، )إثــارة النعــرات الطائفيــة(، لكنهــا 
ال تنطبــق علــى حالــة حرية الــرأي والتعبير 
التــي يمارســها الناشــطون بحكــم القانــون، 
إضافــة إلــى تهمــة )تلقــي أمــوال مــن جهــات 
الحملــة  لناشــطي  غيــر مشــروعة(، وجهــت 
االنتخابيــة القريبــن مــن القيــادي املفصول 

من حركة فتح محمد دحالن«.
الفتــرة  فــي  االعتقــاالت  لكثافــة  وفــي رصــد 
إطميــزة  شــاكر  املحامــي  يؤكــد  األخيــرة، 
أنــه وخــالل أســبوع قطــع مــا مســافته 1177 
كيلومتــرًا مربًعــا، مــن أجــل متابعــة قضايــا 
الفلســطيني  األمــن  لــدى  سياســي  اعتقــال 
فشــلت  جهــوده  لكــن  الغربيــة،  بالضفــة 
باإلفراج عن أي منهم. وبمفهوم الحسابات، 
فــإن هــذه املســافة هذه تعنــي ثالثة أضعاف 
املسافة بن رأس الناقورة وأم الرشراش في 
فلســطن التاريخيــة، بحســب إطميــزة، لكــن 
جــوالت املحامــي املدافع عن حقوق اإلنســان 
مئــة وعشــرين  مــا مجموعــه  حملــت معهــا 
يوًمــا لتوقيــف املعتقلــن السياســين الذين 
يتابعهــم، وكل هــذه املســافة لــم ينجــح فيها 
بــأن يفــوز بقــرار إفــراج عــن معتقــل واحــد، 
»ألجل هذا كله يسقط االعتقال السياسي«، 

يقول إطميزة.

أريحا ليست ُمريحة
املعتقلــن  الناشــطن  جميــع  ترحيــل  تــم 
النظــر  بغــض  أريحــا،  ســجن  إلــى  مؤخــرًا 

صريحــة  بمخالفــة  إقامتهــم،  مــكان  عــن 
التوقيــف  يعتبــر  الــذي  األساســي  للقانــون 
تدبيــرًا »احترازيــا« مــن أجل حفــظ ُمجريات 
عتقــل عبــر 

ُ
التحقيــق، ال مــن أجــل معاقبــة امل

واملماطلــة  املســتطاع،  قــدر  توقيفــه  تمديــد 
امللــف للقضــاء، وفــق إطميــزة.  فــي تحويــل 
فصائــل  بــن  التهدئــة  بــدء  مــع  وبالتزامــن 
املقاومــة واالحتــالل اإلســرائيلي، واحتفــال 
أهالــي الضفــة الغربيــة بانتصــار املقاومــة، 
التواصــل  مواقــع  علــى  انتشــرت  فقــد 

االجتماعي منشورات ساخرة بن النشطاء 
حــول إمكانيــة اعتقالهــم فــي ســجن أريحــا، 
إذ تؤكــد تلــك املنشــورات أن االعتقــاالت فــي 

أريحا »ليست مريحة«.
ويوضــح إطميــزة أنــه مــن املفتــرض أن تبــت 
هــذه  فــي  الفلســطينية  الصلــح  محكمــة 
خلــي ســبيل املعتقلن، وهذا 

ُ
القضايــا وأن ت

اللجنــة  وال  العامــة  النيابــة  تريــده  ال  مــا 
شــتركة التــي تولــت هــذه الفتــرة، 

ُ
األمنيــة امل

 
ً
بشــكل الفــت، حملــة االعتقــاالت، التــي عــادة

ال  كمــا  واحــد؛  أمنــي  جهــاز  يتوالهــا  مــا 
توجــد إجــراءات تحقيــق منطقية تســتدعي 
املحكمــة  »تشــدد«  لـ التوقيــف، إضافــة  مــدة 
وال  أكثــر،  أليــام  املعتقلــن  تمديــد  بقبــول 
عِلم« النيابة املحامن بتحويل املعتقلن 

ُ
»ت

فرصــة  لتفويــت  املحكمــة،  إلــى  »املوكلــن« 
الحملــة  وهــذه  التوقيــف،  مــدة  تخفيــف 
مختلفــة عــن مثيالتهــا الســابقة، بمحاولــة 

»ردع« النشطاء عن التعبير عن آرائهم.

خضيري واالعتقال »الخشن«
كان الناشط طارق خضيري أول املعتقلن 
األخيــرة،  الفتــرة  خــالل  السياســين 
واعتقــل لثالثــة أيــام، تعــّرض فيهــا ملعاملة 
وصفهــا فــي حديثــه مــع »العربــي الجديد« 
حــول  معــه  والتحقيــق  جــدًا«،  »الخشــنة  بـ
شــهدتها  التــي  واملســيرات  التظاهــرات 
شــتعلة 

ُ
الضفــة الغربيــة، بمــا فيهــا تلــك امل

قــرب حواجــز االحتــالل، إذ يعــد خضيــري 
كل  إلســكات  محاولــة  هــو  اعتقالــه  أن 
صــوت معــارض، وتخويــف الناس بســجن 
أريحــا. ووفــق خضيــري، فإنــه »لــم تتوفــر 
كونــه مريضــا  اعتقالــه؛  بدايــة  األدويــة  لــه 
ســابقا،  الدمــاغ  وســرطان  الســكري  بــداء 
ولــم يتناســب الطعــام املتوفــر مــع وضعــه 
جلســات  لثمانــي  وخضــع  الصحــي، 
تحقيــق خــالل ثالثــة أيــام، تمحــورت حــول 
احتمال عالقته بتنظيم سياســي خارجي، 
ومقابلــة  بهــا،  يشــارك  التــي  والفعاليــات 
منظمــة  أداء  علــى  بهــا  اعتــرض  ســابقة 
التحرير الفلســطينية واســتبدالها بجســم 
الناشــط طــارق  إذا فشــلت«. ويعتبــر  آخــر 
خضيــري أن »املســرحية« القائلــة إن هنــاك 
انتهــت،  قــد  وتعبيــر  رأي  حريــة  باألصــل 
وهــذا مــا اســتنبطه مــن الــكالم املوجــه لــه 

خالل التحقيق في أريحا.

»سقف الحريات« 
يتداعى... والتعذيب يعود

ألن ســقف الحريات يبدو أنه متداٍع، توقع 
ملوكليــه،  األســوأ  إطميــزة  شــاكر  املحامــي 
عالمــات  أن  ذلــك  ســياق  فــي  موضًحــا 
تعذيب املعتقل مصطفى الخواجا أصعب 
فطلــب  النحيــل،  جســده  يخبئهــا  أن  مــن 
إطميزة في محكمة صلح أريحا الخميس 
املاضــي )27 مايــو/ أيار الجاري( أن يخلع 
املعتقــل الخواجــا مالبســه، وعندمــا فعــل، 
ظهــرت الكدمــات والخــدوش علــى فخذيــه. 
»العربي الجديد«: »كانت  ويقول إطميزة لـ
فــي  واضحــة  مصطفــى  ضــرب  عالمــات 
منطقــة القدمــن، وألننا نريد إثبات أقواله 
القاضــي،  أمــام  طلبــت منــه خلــع مالبســه 
كذلــك تعــرض املعتقــل أكــرم ســلمة للشــيخ 
أثنــاء  كبيــر  بشــكل  والســباب  والشــتم 
تعذيبه، والتعذيب أمر ليس بجديد، لكنه 
فتــرة إصــدار  فــي  الصــورة  لــم يكــن بهــذه 
املرســوم الرئاســي بشــأن تعزيــز الحريــات 
شــباط  فبرايــر/  فــي  الصــادر  العامــة 
املاضــي، بشــأن إجــراء االنتخابــات العامــة 
أنــه  إطميــزة  املحامــي  ويوضــح  امللغــاة«. 
رغم أن املرســوم الرئاســي حول رفع ســقف 
الحريات فترة مرحلة اإلعداد لالنتخابات 
العامــة ال ُيعتبــر املــورد »القانونــي« الــذي 
عــن  واملدافعــون  املحامــون  منــه  يســتقي 
القانونيــة،  نصوصهــم  اإلنســان  حقــوق 
التنفيذيــة تنقــاض مرســوم  الســلطة  فــإن 

رئيسها في اعتقالها النشطاء.
املســتقلة لحقــوق اإلنســان »ديــوان  الهيئــة 
املظالــم الفلســطيني« طالبــت باإلفــراج عــن 
املعتقلــن فــي ســجن أريحــا عقــب زيارتهــم، 
مناشــدة جميع األطراف السياسية في غزة 
والضفــة بالتوقــف عــن االعتقــال السياســي. 
حقــوق  عــن  واملدافــع  املحامــي  ويقــول 
اإلنســان فريــد األطــرش من الهيئة املســتقلة 
»العربي الجديد«: »إن االعتقال السياسي  لـ
وأن  ينتهــي  أن  مرفــوض ويجــب  الحاصــل 
مــن  يرافقــه  ومــا  عليــه  القائمــون  يحاســب 
تعذيــب، ويعــد انتهــاكا لحــق التعبيــر عــن 

الرأي، ونقلهم ألريحا مخالف للقانون«.

طاولت االعتقاالت 
أسرى محررين 

وصحافيين وفنانين

والعدوان  الفلسطينية  الهبة  بعد  الغربية،  الضفة  في  الفلسطينيين  أفواه  لتكّم  السياسية  االعتقاالت  عادت 
اإلسرائيلي على غزة والقدس وفلسطينيي الداخل، وقد طاولت ناشطين وصحافيين وتعّدت الـ22 حالة

الناشــطني  مــن  املئــات  اإلســرائيلي  االحتــال  يعتقــل 
واملتظاهرين الفلســطينيني، من الداخل املحتل إلى القدس، 
فــي مســعى ملعاقبتهم إثــر انتفاضتهم األخيرة. وتتضمن 
لوائــح االعتقــاالت ناشــطني معروفــني أو متظاهرين، بينهم 
أطفال، أو حتى صحافيني خال قيامهم بعملهم. كما هدد 
االحتــال باعتقــال كل فلســطيني يقــوم بتوثيــق انتهاكات 
األســرى  شــؤون  »هيئــة  أعلنــت  املاضــي،  واألحــد  قواتــه. 
فــي  تعتقــل  اإلســرائيلي  االحتــال  قــوات  أّن  واملحرريــن« 
ســجونها 18 صحافيــًا فلســطينيًا. وأشــارت إلــى أّن آخــر 
املعتقلــني الصحافيــة زينــة حلوانــي، واملصــور الصحافــي 
اللــذان اعتقــا بالقــدس، الخميــس املاضــي،  وهبــي مكيــة، 
بعد »االعتداء عليهما بشــكل وحشــي وســحلهما من قبل 
جيــش االحتــال« وذلــك أثنــاء تغطيتهمــا اعتــداء الشــرطة 
اإلســرائيلية على مواطنني فلســطينيني بحّي الشــيخ جراح 
في القدس. وطالبت الهيئة »املؤسســات الحقوقية والدولية 
بإرســال لجــان تحقيــق لتوثيــق االنتهــاكات املرتكبــة بحــق 

جرائمــه  علــى  االحتــال  ومحاســبة  اإلعاميــة،  الطواقــم 
»األناضــول«.  وكالــة  عنهــا  نقلــت  مــا  بحســب  ضدهــم«، 
وأضافت: »سلطات االحتال صّعدت من وتيرة االعتداءات 
فــي  الفلســطينية  اإلعاميــة  والطواقــم  الصحافيــني  بحــق 
فــي  جــراح  الشــيخ  حــّي  داخــل  ســيما  ال  األخيــرة،  اآلونــة 
القــدس املحتلــة«. وأردفــت: »مــن وســائل ماحقــة االحتال 
للصحافيــني والطواقــم اإلعاميــة: االعتقــال، واالســتدعاء، 
والقمــع، ومصــادرة املعدات، وتقييد حرية الحركة، وإطاق 
واملؤسســات  املقــرات  واقتحــام  مباشــر،  بشــكل  النــار 

اإلعامية ومصادرة معداتها وإغاقها«.
وقصف االحتال اإلسرائيلي 33 مؤسسة إعامية بقطاع 
غــزة، وفــق نقابة الصحافيني الفلســطينيني، التي ذكرت أّن 
صحافيــًا استشــهد وأصيــب 170 آخــرون خــال العــدوان 
األخيــر علــى غــزة، باإلضافــة إلــى الضفــة الغربيــة. وشــهد 
قطاع غزة عدوانًا إســرائيليًا اســتمر 11 يومًا، وانتهى في 
21 مايو/ أيار عقب التوصل إلى اتفاق لوقف إطاق النار.

االحتالل أيضًا

MEDIA
منوعات

حكم القضاء الجزائري على أخبار
الصحافية في اإلذاعة المستقلة 

»راديو إم« كنزة خاطو بالسجن 
مع وقف التنفيذ، بعدما أوقفتها 

سلطات البالد في 14 مايو/أيار 
الماضي خالل تظاهرات الحراك 

الشعبي، ثم أخلت سبيلها في الـ18 
من الشهر نفسه.

أعلنت »قناة التغيير الفضائية« 
العراقية عن إخالء مقّرها في 
العاصمة بغداد، بعدما تلّقت 

»تهديدات بقتل العاملين فيها«، 
بعد ساعات من تداول مقطع 

فيديو يُظهر أحد مقدمي برامجها 
الحوارية موجهًا انتقادات لمسلحي 

»الحشد الشعبي«.

توفي »قيدوم )عميد( 
الصحافيين المغاربة« خالد 

الجامعي الذي شغل منصب 
رئيس التحرير ليومية »لوبينيون« 
الناطقة باسم حزب »االستقالل«، 

عن عمر يناهز 75 عامًا، في الدار 
البيضاء، بعد تدهور حالته الصحية 

إثر معاناة مع السرطان.

ُمنع مقدم البرامج التلفزيونية 
السياسية الشهير في باكستان 
حامد مير من تقديم برنامجه 

الحواري، وفًقا لما ذكرته 
مجموعته اإلعالمية شبكة »جيو 

نيوز«، وذلك بعد تعليقات أدلى بها 
في مطلع األسبوع ضد دور الجيش 

في الرقابة على اإلعالم.
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ولــو عــن غير قــصــد، مــا سمح بفضح القصة 
منذ بداية الفيلم. إذ جــاء ربــط األحـــداث على 
قياس القصة ومجاراة لها، من دون االعتماد 
عـــلـــى حــبــكــة مــتــقــنــة ومـــشـــبـــوكـــة بــشــكــل جــيــد 
الخاتمة سبقت  مــتــوازن.  إيقاع  يسمح بخلق 
ــــدت  مــفــاتــيــح الـــقـــصـــة وأبــــوابــــهــــا، الـــتـــي أوصـ
ــة فــرصــة  ــه املـــشـــاهـــد، ونـــزعـــت عــنــه أيــ فـــي وجــ
النص.  فــي خبايا  والــتــوغــل  األحــــداث  لتخيل 
استغاللها  اإلمكان  في  كان  التي  واملساحات 
تم  متسقة،  فرعية  حبكات  خاللها  مــن  لتمر 
تــقــويــضــهــا، وتــفــريــغــهــا مــن أيـــة صــدمــة كانت 
أن تخلق صراًعا حقيقًيا وجذاًبا.  املمكن  من 
بعضها  وعالقتها  الشخصيات  بناء  أن  كما 
ببعض جاء سطحًيا بما يتناسب مع القصة 

وأفكارها.
ــكـــذا، لـــم تـــوظـــف شــخــصــيــة الــبــطــل )املـــقـــدم  هـ
ــرات بــالــشــكــل  ــابــ ــخــ مـــجـــد( رئـــيـــس شــعــبــة املــ
املناسب للصراع. بل تم دفعها لتنقلب على 
رأس الــنــظــام املــتــمــثــل بــالــقــائــد األبــــدي )ألــف 
الـــثـــانـــي(، والـــــذي يــحــكــم الـــبـــالد بــقــبــضــة من 

حـــديـــد، بــشــكــل مــفــتــعــل. املــطــلــوب مـــن الــبــطــل 
عليها كشخصية  املؤتمن  الوظيفة  من  أكبر 
النفسية،  وصراعاتها  أزماتها  لها  رئيسية 
بــنــاء عــقــدة درامــيــة  فــي  الــتــي يعتمد عليها 
تدفعها إلى قبول املهمة واالنطالق باألحداث 
بشكل منطقي. شخصية ليلى درويش، أخت 
مجد، وهي شخصية ثائرة انتحرت بعد أن 
أمسك بها شقيقها هي ورفيقها الثائر ميار 
التي زجت  والوالدة  التحريض،  علي بتهمة 
بــالــســجــن، لــيــســا ســـوى وجـــه أخــالقــي معقد 
يعكس صرامة الخدمة األمنية التي يواجهها 
البطل بحكم موقعه الوظيفي، ما يستوجب 
لــن تنجح بدفع  أزمـــة نفسية ودرامــيــة  خلق 
املــشــاهــد إلـــى تــصــديــقــهــا، وال ســيــمــا عندما 
أن  يحقق مجد مع والدته، وتخبره األخيرة 
يبحث في أغراض شقيقته املخبأة في املنزل، 

كدعوة لفهم أفعال شقيقته.
وما إن يكتشف البطل ارتباط ليلى بتشكيل 
سري يسعى إلى إسقاط نظام الحكم، حتى 
ــا مــع الــثــوار 

ً
يــصــبــح شــخــًصــا ثـــائـــًرا مــتــعــاون

سالم أبو ناصر

اللبناني  األنيميشن  فيلم  يطرح 
 )2053  Alephia(  »2053 »ألــيــفــيــا 
ملــؤلــفــه ربــيــع ســـويـــدان، ومخرجه 
يعوزها  سينمائية  مـــادة  مهيا،  أبــو  جـــورج 
الــنــضــج والــخــبــرة. فــالــتــعــويــل عــلــى الــصــورة 
والرسوم املتحركة ال يشفع لفكرة، ولو بدت 
سباقة في عالم األنيميشن العربي، إذ ينسف 

جوهرها البناء الدرامي الركيك واملباشر.
ديمقراطية  جــمــهــوريــة  وجـــود  الفيلم  يــقــتــرح 
ــــي بـــلـــد عــربــي  ــا«، وهـ ــيـ ــفـ ــيـ شــعــبــيــة تـــدعـــى »ألـ
أي عام  املستقبل،  أحداثه تجري في  متخيل، 
2053. من هنا، تأتي دعوة الكاتب لفهم رؤيته 
ملــســتــقــبــل الـــبـــالد الــعــربــيــة. مــســتــقــبــل مــرهــون 
بماٍض مستمر ينتج عن واقع غير افتراضي 
االستبدادية.  األنظمة  ضــد  الشعوب  لــثــورات 
أي أن حــــركــــات الـــتـــحـــرر الـــعـــربـــي فــــي نــشــاط 
ــة الــنــظــم  ــمـــومـ مــســتــمــر، وديـــمـــومـــتـــهـــا مــــن ديـ
االســتــبــداديــة. وهــو مــا ينتهي إلــيــه ســويــدان، 

يحتوي ملح 
الهيمااليا الوردي على 

اليود بشكل طبيعي

جاءت حوارات الفيلم 
محشّوة بخطابات رنانة 

ومباشرة ركيكة

يروي الفيلم قصة 
عائلة سورية هاجرت 

إلى كندا عام 2015

2223
منوعات

بها، هو أمر في غاية السخافة، ويكشف عن 
ركــاكــة وهــشــاشــة فــي الــعــمــل، وقــلــة حيلة في 

بناء حبكة متوازنة غير مفتعلة.
ــا تأثير سلبي على 

ً
الــحــوارات كــان لها أيــض

ونمطية،  مستهلكة  ــاءت  جـ إذ  الــعــمــل؛  بنية 
تغلفها لهجة عربية فصحى ركيكة، مدفوعة 
بخطابات رنانة ومباشرة لتوصيف األفكار 
ــراد طــرحــهــا فــي الــشــريــط. وإن كــانــت هــذه  املــ
األفـــكـــار ضــــرورة مــلــحــة لــرفــع صــــورة الــواقــع 
إسقاط  عملية  عبر  واملجتمعي،  السياسي 
ــرأي الـــعـــام، إال  ــالـ ــــي تــؤثــر بــاملــشــاهــد وبـ درامـ
أنها لم تكن ملزمة بعرضها بأسلوب سردي 
أننا  لو  فــج، سهل االستيعاب واإلدراك، كما 
ا توجيهًيا مخصًصا للمدارس 

ً
نتابع شريط

 مثل »الخوف مفتاح 
ً

الثانوية، فنسمع جمال
ــورات تــبــدأ  ــ ــثــ ــ ــ الـــحـــكـــم« و»هـــــــل نـــســـيـــت أن ال
بشعار«، وغيرهما من عبارات طنانة افتقدت 

لالنسيابية والحنكة في إيصال املعلومة.
إيجابيات العمل يمكن نسبها إلى اإلخراج، 
ــي الــفــيــلــم.  ــا املـــهـــمـــة املــــطــــروحــــة فــ ــايـ ــقـــضـ والـ
تنفيذهما  تـــم  والــشــخــصــيــات  فــالــســيــنــاريــو 
بجودة عالية، وبلغة بصرية مريحة وجذابة، 
يرافقها حس موسيقي يتناسب مع األجواء 
األبيض  باللونني  التصوير  للقطات.  العامة 
واألسود خدم النص بطموحاته، السوداوية 
منها واإليجابية، ما دفع الحكاية لتتحد مع 

الغمامة املتوارية خلف قضاياها.
فـــالـــنـــص ال يــكــتــفــي بــتــســلــيــط الــــضــــوء عــلــى 
أساسي  كسبب  الــســيــاســي،  الــتــوريــث  مفهوم 
والديمقراطية  العصرية  الدولة  فكرة  النتفاء 
الـــتـــي يــطــمــح لــهــا الــشــعــب فــحــســب، بـــل حتى 
األجندة العاملة في تمكني هذا الكيان الحاكم 
واملــتــغــطــرس املتمثل بــالــقــائــد )ألـــف الــثــانــي(، 
تــشــكــل ذراًعـــــا أخــــرى تــحــاكــي فـــي مضمونها 
القروسطية،  فــي  األوروبــيــة  األنظمة  عقليات 
والتي كانت تعتمد على زواج األبناء لضمان 
اســتــمــرار الحكم وتــقــويــة الــروابــط واملــواثــيــق 
ــا أن املــــــــرور بــتــكــنــولــوجــيــا  ــمـ ــة. كـ ــيـ ــيـــاسـ الـــسـ
املــعــلــومــات والــعــمــل االســتــخــبــاراتــي مـــا هما 
ــان ملــنــظــومــة واحـــــــدة يــكــشــفــان عــن  ــهــ إال وجــ
األدوات املستخدمة لقمع الشعب والتحكم به. 
ا، إذ تم تصويره كشعب 

ً
وللشعب نصيب أيض

مشحونة عواطفه بالخطاب اإلعالمي املوجه، 
لنظام  إرادتـــه وحريته حني يخضع  مسلوبة 
رقابي وإداري، يحدد له ساعات تجوله ونظام 
غـــذائـــه وتــعــلــيــمــه املـــتـــوج بــخــطــاب عــقــائــدي، 
فيغدو مطواًعا وخادًما إلرادة النظام الحاكم، 
ا أي ثورة أو عمل مناهض. وهي صورة 

ً
رافض

فــي إشـــارة  عـــمـــًدا،  الــضــوء عليها  تــم تسليط 
إلـــى ثــقــافــة الــقــطــيــع، ولـــم يعتمد املــؤلــف هــذه 
األفــكــار صــراحــة إال لكشف النقاب عــن صــراع 
وجودي يعيشه لبنان، يفضحه بعض املعالم 

والطرقات التي ظهرت في الفيلم.

إبراهيم علي

في بداية السنة الحالية، اختارت مجموعة 
من الفنانني اللبنانيني، اإلقامة شبه الدائمة 
ــك بــعــد انــفــجــار مــرفــأ  ــــي، وذلــ فـــي مــديــنــة ُدبـ
ترتب  ومــا   ،)2020 أغسطس/آب   2( بيروت 
تــداعــيــات وتــراجــع للوضع املالي  عليه مــن 
أو  تنظيم  توقف  إلى  إضافة  واالقتصادي، 
الفنية بسبب  واملهرجانات  الحفالت  إقامة 
الــوضــع الــعــام، وفــيــروس كــورونــا. كــل ذلــك، 
دفـــع شــركــة روتـــانـــا، وغــيــرهــا مــن املنصات 
ــات ذات الـــهـــويـــة الـــســـعـــوديـــة، إلــى  ــركـ والـــشـ
تنفيذ الــقــرار الــســعــودي بــضــرورة الــعــودة 
إلى »الوطن«، والعمل من هناك وفق أجندة 
رئـــيـــس هــيــئــة الـــتـــرفـــيـــه، تـــركـــي آل الــشــيــخ، 
ورؤيــتــه الخاصة فــي ذلــك. ال يكاد يقتصر 
ذلــــــك عـــلـــى الــــشــــركــــات الـــعـــربـــيـــة الـــخـــاصـــة 
بعودة  املستقبل  يعد  بل  فقط،  باملوسيقى 
وإنشاء مراكز إعالمية سعودية، خصوصًا 

داخل الرياض.
تـــقـــف الــــيــــوم الــخــمــيــس الـــفـــنـــانـــة الـــســـوريـــة 
أصــالــة نــصــري على مــســرح »كــــراون بــالزا« 

وتحسني صحة الجيوب األنفية، والحفاظ 
تـــوازن ســوائــل الجسم ومــنــع الجفاف  على 
فــيــه، وضــبــط ضــغــط الـــــدم، واملـــســـاعـــدة في 

استرخاء العضالت.
يحتوي  الهيمااليا  ملح  أن  من  الرغم  وعلى 
على معادن ضرورية وعناصر نــادرة، يصل 
عددها إلى ما يقرب من 84 من املعادن املفيدة 
والــــضــــروريــــة لـــلـــجـــســـم، مـــثـــل الـــبـــوتـــاســـيـــوم 
واملــغــنــيــزيــوم والــكــالــســيــوم والــحــديــد، والتي 
ال يحتويها ملح الطعام، إال أن هذه املعادن 
موجودة بكميات صغيرة جًدا )2% فقط من 
تركيبة امللح(. ووفقًا للعلماء، ال تكفي لتقديم 

أي فوائد صحية ملموسة.
يــحــتــوي مــلــح الــهــيــمــااليــا عــلــى نــســبــة أقــل 
فكل  الــعــادي؛  بامللح  مقارنة  الصوديوم  من 
ــن مــلــح الـــطـــعـــام الـــعـــادي  مــلــعــقــة صــغــيــرة مـ
تحتوي على 2300 ملغ من الصوديوم، في 
الهيمااليا  ملح  من  ملعقة صغيرة  أن  حني 
الــخــشــن تــحــتــوي عــلــى أقــــل مـــن 2000 ملغ 
ــذا يــعــنــي أن اســتــهــالك  مـــن الـــصـــوديـــوم. وهــ
إلــى خفض حصة  الهيمااليا ســيــؤدي  ملح 
والــوقــايــة من  املستهلكة يومًيا  الــصــوديــوم 
ارتفاع ضغط الــدم. ولكن نظًرا إلى أن امللح 
الوردي غالًبا ما يحتوي على بلورات أكبر 
إلــى استخدام  الــطــعــام، قــد تحتاج  مــن ملح 

يارا حسين

ــاول املــــلــــح فــي  ــ ــنـ ــ ــايـــة تـ ــلـــغـ ــن الــــــضــــــروري لـ ــ مـ
نــظــامــنــا الــغــذائــي؛ إذ يــلــعــب دوًرا مــهــًمــا في 
في  بما  البيولوجية،  الــوظــائــف  مــن  الــعــديــد 
ذلــــك تــــــوازن الـــســـوائـــل وتـــوصـــيـــل األعـــصـــاب 
وتــقــلــص الــعــضــالت. ولــكــن بــســبــب املــخــاطــر 
الطعام،  ملح  من  الكثير  املحتملة الستهالك 
مثل ارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب، ذاع 
سيط ملح الهيمااليا خالل السنوات القليلة 
ج له كبديل صحي مللح الطعام،  املاضية، وُروِّ

كونه يحمل العديد من الفوائد الصحية. 
ــلــــون،  الــ ــلـــح وردي  مـ هــــو  ــا  ــااليـ ــمـ ــيـ ــهـ الـ ــلـــح  مـ
مستخرج من منجم ملح Khewra، الذي يقع 

بالقرب من جبال الهيمااليا في باكستان. 
ــا الـــــــوردي  ــااليـ ــمـ ــيـ ــهـ ــلـــح الـ تـــشـــبـــه تـــركـــيـــبـــة مـ
ما  على  يحتوي  إذ  الــطــعــام؛  ملح  كيميائًيا 
يصل إلــى 98% مــن كــلــوريــد الــصــوديــوم، إال 
أن عملية الحصاد الطبيعية مللح الهيمااليا 
الـــــــوردي تــجــعــلــه يــحــتــوي عــلــى الـــعـــديـــد من 
ــى الــعــنــاصــر  ــ ــة إلـ ــافــ املــــعــــادن املــخــتــلــفــة، إضــ
النادرة التي ال توجد في ملح الطعام العادي.
ــادن، وخـــاصـــة الـــحـــديـــد، هـــي الــتــي  ــعــ ــذه املــ هــ
ــا 

ً
ــــوردي املــمــيــز، وهـــي أيــض تــمــنــحــه الـــلـــون الــ

سبب املــذاق الخاص به. عــادة ما يتم تكرير 
عوامل  مع  كبير وخلطه  بشكل  الطعام  ملح 
مــثــل سيليكات  الــتــكــتــل  ملــنــع  للتكتل  مــانــعــة 
الــصــوديــوم أو كــربــونــات املــغــنــيــســيــوم، لكن 
مــلــح الــهــيــمــااليــا أقـــل مــعــالــجــة، وال يحتوي 

عادة على مواد مضافة.
يــشــتــرك مــلــح الــهــيــمــااليــا الــــوردي بالعديد 
الــتــي يمنحها امللح  الــصــحــيــة  الــفــوائــد  مــن 
التنفسي،  الجهاز  العادي، مثل دعم صحة 

فــي الــريــاض إلحــيــاء أولـــى حــفــالت الصيف 
فــي اململكة، بعد سنة واحـــدة مــن إلــغــاء كل 
الفعاليات، بسبب اجتياح فيروس كورونا 
العالم. وكان رئيس هيئة الترفيه السعودي، 
تــركــي آل الــشــيــخ، قــد أعــلــن قبل أســبــوع عن 
بـــ »دلــيــل البروتوكوالت«  إطــالق مــا ُيسمى 
الفنية  الفعاليات  وعــودة  بتنظيم  الخاص 
املتوفرة  الشروط  والــذي يتضمن  للمملكة، 
ــة الـــحـــاضـــريـــن. ودعــــــا آل  لـــضـــمـــان وســــالمــ
ــزام بــاملــعــايــيــر  ــ ــتـ ــ ــــى ضـــــــرورة االلـ الـــشـــيـــخ إلـ
البروتوكول  عليها  ينص  الــتــي  والــشــروط 

لتفادي اإلصابات بوباء كورونا.
تـــبـــدأ الـــيـــوم الــفــعــالــيــات بــحــفــل يــجــمــع بني 
الفنانة السورية أصالة نصري، إلى جانب 
زمــيــلــهــا الــكــويــتــي عــبــد الــلــه شــعــيــل، وذلـــك 
بتنظيم من شركة روتانا. وترافق ذلك مع 
روتانا  فيها  ذكــرت  إعالنية خــاصــة،  حملة 
، فيحيي غدًا الفنان 

ً
بمتابعة البرنامج كامال

 أيضًا، على أن 
ً
السعودي محمد عبده حفال

تكون معظم هذه الفعاليات بمثابة التجربة 
األولى للعمل على تنظيم مهرجانات فنية 

خالل فترة الصيف في الرياض.
وعــلــم أن شــركــة »روتــانــا« استنفرت فريقها 
الــغــرض، فيما أصبح واضحًا  الــخــاص لهذا 
مــن نشاطها  الــســعــوديــة ستقلل  الــشــركــة  أن 
أن نقلت  املقبلة، بعد  الفترة  فــي  بــيــروت  فــي 
ــيــــروت الـــتـــجـــاري إلـــى  ــــط بــ مــكــتــبــهــا مــــن وسـ
مــنــظــقــة ســــن الـــفـــيـــل، حـــيـــث اخــــتــــارت مـــركـــزًا 
الــريــاض عن  أن أعلن في  تمثيليًا فقط، بعد 
افتتاح مكاتب الشركة، فيما أبقت روتانا في 
بيروت على ثالثة موظفني إداريــني فقط في 
اإلداريـــة  والــشــؤون  املالية،  املحاسبة  قسمي 
ــة، عـــلـــى أن يـــتـــولـــى مـــديـــر الـــشـــؤون  ــيـ ــنـ ــفـ والـ

والتعاون  الغنائية  ــدارات  اإلصـ إدارة  الفنية 
مــع الفنانني بــني الــريــاض ودبـــي، خصوصًا 
أن عـــددًا ال بـــأس بــه مــن املــغــنــني اللبنانيني، 
دبي  اختاروا  السعودية،  للشركة  املنتسبني 
لـــإقـــامـــة هـــنـــاك، بــســبــب األوضـــــــاع الــصــعــبــة 

االقتصادية الصعبة التي يعيشها لبنان.
الشركة  وبحسب معلومات خاصة، ستنظم 
مــهــرجــانــات أخــــرى خـــالل االســبــايــع املقبلة، 
ومـــن األســـمـــاء املــرشــحــة إلحــيــاء حــفــالت في 
الــــريــــاض، املــغــنــي الــلــبــنــانــي وائـــــل كـــفـــوري، 

والعراقي ماجد املهندس، وكذلك نجوى كرم 
وعاصي الحالني، وأحالم، إلى جانب ليالي 
املغنني السعوديني، ومنهم رابح صقر وعبد 
الله، وأيضًا هناك تفاوض على  املجيد عبد 

حفل خاص للمغني راشد املاجد.

كـــمـــيـــات أكـــبـــر مــــن املـــلـــح الـــخـــشـــن لــتــحــصــل 
ناعمًا،  املــطــحــون  الــطــعــام  ملح  ملوحة  على 
وبالنتيجة قد ال يكون هناك فرق في كمية 

َكة، كما يبدو مفترضًا.
َ
ستهل

ُ
الصوديوم امل

ويــحــتــوي مــلــح الــهــيــمــااليــا بــشــكــل طبيعي 
للحفاظ  الجسم  الــذي يحتاجه  الــيــود  على 
ــة والــتــمــثــيــل  ــيــ ــفـــة الــــغــــدة الــــدرقــ ــيـ ــلـــى وظـ عـ
الغذائي السليم للخاليا. إال إن إضافة اليود 
الــعــادي أصبحت شائعة،  الطعام  إلــى ملح 
إلى  الــيــود  املنتجة  الشركات  حيث تضيف 
أصبح  أن  إلــى  معالجته،  بعد  الطعام  ملح 
املــصــادر الشائعة  ــعــزز باليود أحــد 

ُ
امل امللح 

ــادة، إضــافــة إلـــى املـــصـــادر األخـــرى  ــ لــهــذه املـ
كــاألســمــاك، وخــضــروات الــبــحــر، ومنتجات 

األلبان والبيض.
الــوردي  الهيمااليا  أن ملح  مــن  الــرغــم  وعلى 
قد يحتوي بشكل طبيعي على بعض اليود، 
إال أن كمية اليود فيه أقل من اليود املوجود 
ـــعـــزز. لـــذلـــك، فـــإن اســتــهــالك ملح 

ُ
فـــي املــلــح امل

يكون  لن  لليود  الـــوردي كمصدر  الهيمااليا 
كــافــيــًا بــالــنــســبــة لــلــذيــن يـــعـــانـــون مـــن نقص 
ويتوجب  نقصه،  لخطر  املعرضني  أو  اليود 
اليود  الحالة الحصول على  عليهم في هــذه 
الــوردي  من مصدر آخــر عند استخدام امللح 
بداًل من ملح الطعام. ختامًا، يجب على أولئك 
الذين يعانون من مشاكل في القلب واألوعية 
الصوديوم  تــنــاول  والــكــلــى، مراقبة  الــدمــويــة 
امللح، بما  أنــواع  والحد من استخدام جميع 
فــي ذلــك ملح الهيمااليا الـــوردي، والــحــد من 
األطعمة املصنعة والجاهزة؛ فوفقًا لجمعية 
من   %75 مــن  أكثر   ،)AHA( األميركية  القلب 
املوجود  امللح  من  يأتي  الصوديوم  مدخول 

في هذه األطعمة.

»روتانا« إلى الرياض: وداعًا بيروتملح الهيمااليا... تلك الّسفوح الوردية
تجهد الماكينة اإلعالمية 

الخاصة بـ»هيئة الترفيه« 
السعودية باإلعالن 
عن فعاليات فنية 

ومهرجانات غنائية داخل 
المملكة تبدأ اليوم

سامر إلياس

ــا،  بــعــد تـــأخـــر فـــي عـــرضـــه بــســبــب جــائــحــة كـــورونـ
يـــــصـــــدر، أخــــــيــــــرًا، الـــفـــيـــلـــم الــــكــــنــــدي »ســــــــالم عــبــر 
املستوحى من   ،)Peace by Chocolate( الشوكوال« 
قصة عائلة سورية مهاجرة إلى كندا للمرة األولى 
يونيو/   18 في  السينمائي  تريبيكا  مهرجان  في 

حزيران الجاري.
ــذي أخــــرجــــه الـــكـــاتـــب واملـــنـــتـــج  ــ ــ ــروي الـــعـــمـــل، الـ ــ ــ يـ
ــيــــركــــي، جـــونـــاثـــان كــيــســر  واملــــخــــرج الـــكـــنـــدي األمــ
عائلة  لنجاح  حقيقية  قصة   ،)Jonathan Keijser(
ســوريــة اضــطــرت إلــى الــنــزوح إلــى كــنــدا. وإضــافــة 
إلــى عــدد مــن املمثلني الكنديني، شــارك فــي العمل 
الــفــنــان الــراحــل حــاتــم عــلــي، ويـــارا صــبــري، وأيهم 
أبو عمار، ونجالء خمري، في أداء األدوار. يسرد 
العمل جوانب من التحديات التي واجهتها عائلة 
هدهد أثناء تجربة اللجوء من سورية بعد تدمير 
مصنع للشوكوال، كانت تملكه قرب مدينة دمشق، 
بقصف من طائرات النظام في 2012، واضطرارها 
إلى قرية صغيرة  لبنان، والحقًا  إلى  النزوح  إلى 
في كندا في 2015. ويركز املخرج على صراع أفراد 
الجديد،  املجتمع  فــي  واالنــدمــاج  للتأقلم  األســـرة 
وتأمني حياة  املستقبل  حــول  الداخلي  وصراعها 
مناسبة، وكــســب تــحــدي الــبــقــاء والــنــجــاح. يــؤدي 
الـــذي أثــبــت نجاحه  الــراحــل حــاتــم علي دور األب 
فــي ســوريــة فــي مــجــال صــنــاعــة الــشــوكــوال، وبنى 

ــدًا مـــن أكـــبـــر مــصــانــع الـــشـــوكـــوال فـــي الــشــرق  ــ واحــ
األوســـــط، ويــحــلــم بــتــكــرار الــتــجــربــة فــي كــنــدا. في 
إلــى استكمال دراسته  ابنه طــارق  املقابل، يسعى 
الــجــامــعــيــة فــي مــجــال الــطــب. ويــكــاد الـــصـــراع بني 
األب واالبن يؤدي إلى تمزيق العائلة الخارجة من 
بقيمه، ويفرض  إلــى مجتمع جديد  الحرب  أتــون 

تحديات غير مألوفة. 
الــتــي واجهها  الــتــحــديــات  ينجح األب فــي تــجــاوز 
والتسهيالت،  الـــالزم  التمويل  على  الحصول  فــي 
ويبدأ في تأسيس املصنع وإطالق عملية اإلنتاج. 
بــإدارة أعمال  يصاب االبــن بالصدمة بعد تكليفه 
املصنع الجديد، ولكنه يواصل العمل في املصنع 
مع بروز منافسني أقوياء في السوق، وفي الوقت 

ذاته ال يتخلى عند حلمه بدراسة الطب. 
مدينة  فــي   2020 ربــيــع  فــي  الفيلم  انتهى تصوير 
مــونــتــريــال الــكــنــديــة، وفــرضــت الـــظـــروف املناخية 
الــقــاســيــة، والــتــبــايــن فــي طــرق التصوير واإلنــتــاج 
اللغتني  إلــى استخدام  بني سورية وكــنــدا، إضافة 

الــعــربــيــة واإلنــكــلــيــزيــة مــعــًا، صــعــوبــات عــلــى طاقم 
الــتــمــثــيــل واإلنــــتــــاج. وفــــي إطــاللــتــه األخـــيـــرة أمـــام 
الكاميرا، ساهم الراحل حاتم علي في إخراج الجزء 
العربي، وشاركت زوجته الكاتبة دلع الرحبي في 

إعداد السيناريو العربي. 
ــف الــكــاتــب واملـــخـــرج جــونــاثــان كــيــســر قصة 

ّ
وتــلــق

الشعبوية  صعود  على  للرد  هدهد،  عائلة  نجاح 
ــة الــلــجــوء  فـــي الــعــالــم ومـــعـــاداة األجـــانـــب بــعــد أزمــ
السوري إلى أوروبا عامي 2015 و2016. واشتهرت 
قــصــة عــائــلــة هـــدهـــد فـــي خـــريـــف 2016، وتــحــدث 
عنها رئيس الــــوزراء الــكــنــدي  جاسنت تـــرودو في 
قمة استضافتها األمم املتحدة في نيويورك حول 
تحديات الهجرة واللجوء، ووصف العائلة بأنها 
»مـــثـــال لــــالنــــدمــــاج«، وحــصــلــت عــلــى عــــدة جــوائــز 
الــنــجــاح املــتــمــيــزة فــي املجتمع  كــنــمــوذج لقصص 
االحتفال  إلــى  الــســوريــة  العائلة  وتطمح  الــكــنــدي. 
بــالــذكــرى الــعــاشــرة للجوئها إلــى كــنــدا فــي 2025، 
ــد مـــن أكـــبـــر مــصــانــع  ــ وتـــحـــول مــصــنــعــهــا إلــــى واحـ
الــشــوكــوال فــي كــنــدا. رحـــل املــخــرج الــســوري حاتم 
علي نهاية العام املاضي بعد مسيرة فنية حافلة، 
أنــتــج فيها عــشــرات املسلسالت الــتــي القــت رواجــًا 
التاريخ  كبيرًا، وأّرخــت لحقب تاريخية مهمة في 
الــعــربــي الــقــديــم واملـــعـــاصـــر. واشــتــهــر لـــه مسلسل 
ــادر حــاتــم عــلــي إلــى  »الــتــغــريــبــة الــفــلــســطــيــنــيــة«. غــ
كندا مهاجرًا، ولم يسعفه القدر إلنتاج عمل يوثق 

»تغريبة« السوريني.

ماضٍ مفتوح على ثورة مؤّجلة

هل يقف راشد الماجد قريبًا للغناء أمام الجمهور؟ )فيسبوك(

آخر األعمال التي شارك فيها حاتم علي ممثًال )فيسبوك(

)Getty( يتّخذ لونه الوردي نتيجة احتوائه على معادن عدة أبرزها الحديد

أُنجز العمل بلغة بصرية جذابة )جوزيف عيد/فرانس برس(

يقترح فيلم »أليفيا 2053«، لمخرجه جورج أبو مهيا، تصّورًا لبلد عربي في عام 2053، تحدث 
فيه ثورة على نظام قمعي، من خالل شخصية تشهد تحّوالت سياسية

أليفيا 2053

سالم عبر الشوكوال

فنون وكوكتيل
نقد

فيلم

إضاءةصحة

أنس أزرق

اقتحم مواطنون كوبيون، في عام 1980، السفارة البيروفية في هافانا، 
طالبني اللجوء السياسي هربًا من بالدهم؛ فأمر زعيم الجزيرة، فيديل 
كــاســتــرو، حـــراس الــســفــارة بــاالبــتــعــاد والــســمــاح لكل مــن يــريــد اللجوء 
التوجه إلى السفارة، مخاطبًا راغبي اللجوء بقوله إن الباب مفتوح لهم، 
فــي استقبالهم. خــالل يوم  املتحدة  الــواليــات  واملشكلة هــي عــدم رغــبــة 
ديكتاتورية  من  الهرب  يريدون  كوبي  آالف  قرابة عشرة  تجّمع  واحــد، 
كاسترو، والحياة االقتصادية البائسة التي يحيون فيها. وبالفعل، هاجر 
ألــف كوبي إلــى ميامي في واليــة فلوريدا  خــالل عــام 1980 قرابة 130 
األميركية، التي ال تبعد سوى 150 كيلومترًا عن مرفأ ماربيل الكوبي، 
حيث كانوا يتجمعون. بني هؤالء، كان هناك نحو عشرة آالف »مجنون«، 
بــإخــراجــهــم من  الكوبية  السلطات  أمـــرت  الــذيــن  املــجــرمــني،  مــن  ومثلهم 
أكمل 2500 مجرم  وقد  املهاجرين،  إلى  لينضموا  والسجون،  املشافي 
الواليات املتحدة. وعلق منشق كوبي عن كاسترو  منهم أحكامهم في 
رافقه خالل ثورته التي أطاحت الحاكم املستبد العسكري فولغينسيو 
بأقدامها،  تصوت  الطغيان  عهود  فــي  »الــنــاس  أن   1959 عــام  باتيستا 
ببساطة تهاجر«. والجدير ذكره أن هذا العريف باتيستا كان حاكم كوبا 
 في إسبانيا 

ً
الوحيد املتحدر من السكان األصليني، وقد انتهى مقتوال

عــام 1973. هــذا جــزء يسير من سلسلة وثائقية تحمل عنوان »قصة 
الحرية: كوبا«، تمتد على ثماني حلقات، تبثها منصة »نتفليكس«.

كذلك فعل السوريون، فقد صوتوا بأقدامهم؛ إذ أجبرهم اإلجرام األسدي 
على اللجوء إلى بلدان الجوار وغيرها، حتى وصلوا إلى القطب الشمالي. 
فــي حني  األقـــدام مسافات طويلة،  مــن هاجر مشيًا على  بالفعل  ومنهم 
ل آخرون النزوح إلى مناطق سورية خارجة عن سيطرة النظام، الذي 

ّ
فض

، سياسيًا 
ً
قليال ولــو  عنه  مختلف  أي  إلقصاء  »التجانس«،  أطلق شعار 

املعارض  ويصبح  عنه«،  يدافع  ملن  »الــوطــن  ليصبح  ووطنيًا،  واجتماعيًا 
والالجئ من »حاملي الجواز«، كما أعلن بشار األسد في كلمته املتلفزة 
األخيرة، بعد مهزلة االنتخابات، وفــوزه بنسبة تفوق عدد من يحق لهم 
األســـد سيناريو  بشار  كــرر  التصويت.  والــذيــن يستطيعون  االنــتــخــاب، 
أفــرج بموجبها عن  والــتــي  التي أصــدرهــا،  العفو  كاسترو عبر مراسيم 
املجرمني وعتاة اإلرهابيني، وترك معتقلي الرأي، كاملدونة طل امللوحي، أو 
املحامي خليل معتوق، وغيرهما. وفي ذات السياق، تذكرت حادثة طريفة 
ــان الجيش الــعــراقــي، نـــزار الــخــزرجــي، فــي عهد صــدام  ــا رئــيــس أركـ رواهـ
حسني، وسجلها في كتابه املهم »الحرب العراقية-اإليرانية 1980 - 1988: 
مذكرات مقاتل«، الصادر عن املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، 
وثبتها في الفيلم الوثائقي »مقاتل مع صدام«، الذي بثه تلفزيون »سوريا«، 
أن املــلــك األردنــــي الــراحــل، حــســني، وعــد الرئيس الــعــراقــي صـــدام حسني، 
لــواء من  أن يشارك بفرقة أردنية في حــرب العراق مع إيـــران، فأرسل له 

املساجني الذين وعدهم باإلعفاء عن عقوباتهم مقابل هذه املشاركة.
وقصة كوبا، الجزيرة الكبرى في البحر الكاريبي، تشبه إلى حد كبير 
قصة سورية، حيث كانت ميدانًا للحرب الباردة بني املعسكرين الشرقي 
االتحاد  انهيار  املــاضــي، وحتى  الــقــرن  فــي  الخمسينيات  مــن  والــغــربــي 
وتحويله  البلد  على  مستبدة  شخصية  بهيمنة  وأيــضــًا  السوفييتي. 
من جمهوري إلى وراثي، وهي في حالة كوبا فيديل كاسترو وشقيقه 
راؤول، وفي حالة سورية حافظ األسد وشقيقه رفعت، ثم االبن باسل، 
وانتهاء بالوريث بشار. وقد استخدم نظام كاسترو االتجار باملخدرات 
الكولومبية،  فــارك  منظمة  مع  فعل  كما  االقتصادية،  ديمومته  لضمان 
 أيديولوجيا املقاومة للرأسمالية. وأما نظام األسد، فقد اعتمد 

ً
مستغال

دعــايــة »املــمــانــعــة واملــقــاومــة«، واعــتــمــد على التهريب مــن لبنان وزراعـــة 
الحشيش واالتجار به في البقاع اللبناني. وقصة النائب السابق يحيى 
شــمــص واحــــدة مــن قــصــص كــثــيــرة حـــول الــشــراكــة بــني ضــبــاط النظام 
الــتــجــارة. وســـار نــظــام األســـد على خطى نظام  وزعــمــاء محليني لــهــذه 
كاسترو باالتفاق مع الروس واألميركان بتسليم سالحه الكيميائي عام 
2013، لتفادي ضربة أميركية، كما فعل كاسترو بعد أزمة الصواريخ 
أميركي قضى بسحب  باتفاق سوفييتي  انتهت  والتي   ،1962 النووية 
الصواريخ النووية السوفييتية من كوبا، مقابل سحب الصواريخ النووية 
وإنشاء  كوبا  بعدم غزو  املتحدة  الواليات  وتعهد  تركيا،  في  األميركية 

الخط الساخن بني موسكو وواشنطن. نعم، قصة كوبا فيلم مكرر!

التي ما إن  املــدرســة دالل سحاب،  عن طريق 
أخــبــرتــه بــتــفــاصــيــل الــعــمــل الـــثـــوري الــســري، 
واملشاركة  باالنضمام  بسهولة  اقتنع  حتى 
فـــي الـــثـــورة الـــتـــي بـــدأهـــا والـــــده املــقــتــول هو 
ـــارس، الــــــــذراع الــيــمــنــى  ــ وزمــــــــالؤه عـــلـــى يــــد فــ

للحاكم، قبل سنوات طويلة.
ولـــعـــل الـــتـــحـــاق املــــدّرســــة ســـحـــاب بــالــخــدمــة 
الــتــعــلــيــمــيــة، مــقــابــل االنــســحــاب مـــن األعــمــال 
والــد مجد  التي كانت تمارسها مع  الثورية 
إضافة  الحياة،  قيد  على  لوحدها  وإبقاءها 
إلى غياب هذه املعلومات طوال تلك السنني 
الــعــمــل ومــعــرفــة شقيقته الصغرى  عــن بــطــل 

ديمقراطية األقدام
وقفة
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الــنــخــب، يمكن الــقــول بــأن صــاحــب »تأسيس 
الـــغـــرب اإلســـامـــي« قـــد اســتــوفــى حــقــوقــه من 
س »املجمع التونسي 

ّ
االعتراف والتبجيل. ترأ

لـــــآداب والـــفـــنـــون والـــعـــلـــوم - بــيــت الــحــكــمــة« 
من  الكثير  حوله  مت 

ّ
ظ

ُ
ون و2015،   2012 بني 

كتٌب جماعية  وصـــدرت  التكريمية،  الــنــدوات 
حــــول تــجــربــتــه، نــاهــيــك عـــن تـــجـــّدد طــبــعــات 
مــؤلــفــاتــه ونـــفـــادهـــا كــلــمــا شـــاركـــت بــهــا »دار 
الطليعة« في دورات معرض »تونس الدولي 
ـــَب 

ْ
ــل ذلـــــك َجـــن ــتـــاب«. عــلــيــنــا أن نـــضـــع كــ ــكـ ــلـ لـ

تكريمية:  نـــدوة  ضمن   2016 فــي  قالها  كلمة 
قرأ«، 

ُ
»كتاباتي حازت سمعة طيبة لكنها لم ت

وجنب مقولة له وردت في كتاب »أزمة الثقافة 
اإلســامــيــة« )2000(: »أشــعــر أنــنــي ُمــهــان في 
انتمائي إلــى دولــة با أفــق وال طموح )...( ال 
يوجد فيها علم وال عقل وال جمال وال حياة 
وال ثقافة حقيقية، هذه الدولة تقمعني؛ وأنا 
أخــتــنــق فـــي هـــذا املــجــتــمــع اإلقــلــيــمــي، املــزيــف 
ــل«. إنــهــا شـــهـــادة تــاريــخــيــة حــزيــنــة  ــاهـ والـــجـ
ــن خـــلـــدون، خير  ــرى عـــن تـــونـــس )بـــعـــد ابــ ــ أخـ
الــديــن، بيرم الــتــونــســي...(، وقــس عليها حال 

بقية الباد العربية. 
املفّكر  تــكــريــم  ُيختصر  مــســتــريــح،  بضمير 
في تنظيم ندوة احتفائية أو تجهيز كتاب 
جماعي أو إطاق دورة من معرض الكتاب 
بــاســمــه. لــكــن مــا الــفــائــدة إذا بــقــيــت أفــكــاره 
مــحــجــوزة طـــّي مــؤلــفــاتــه، مــثــل بــئــر معطلة، 
، هل 

ً
فـــا يــــروى مــمــا فــيــهــا املــجــتــمــع؟ مـــثـــا

الــروايــة أو  التاريخ كتابة  ت أعماله فــي 
ّ
غــذ

تراكم  أي  الدرامية؟  األعمال  سيناريوهات 
جــدلــّي رافــــق كــتــابــاتــه الــفــكــريــة؟ ومــــاذا عن 

استفادة الدولة وسياساتها من تجربته؟
يضعنا جعّيط في مواجهة الفجوة الرهيبة 
الــتــي تــفــصــل مــا تنتجه األنــتــلــجــنــســيــا عن 
الــــنــــاس، وعــــن الــفــعــل فـــي الــــواقــــع. يضعنا 
الفكرية  املشاريع  بقاء  أمــام إشكالية  أيضًا 
با ورثة. يحضرنا هنا اشتغاله التفكيكي 
عــلــى »اإلســـــــام املـــبـــكـــر« )ثـــاثـــيـــة الــســيــرة، 
وكتاب »الفتنة« خصوصًا( باعتباره رأس 

الــخــيــط الـــــذي يــوصــلــنــا إلــــى اإلشــكــالــيــات 
ــر حضاري 

ّ
تــأخ مــن  الــيــوم  لواقعنا  الكبرى 

ــبـــل املـــــــادي.  ــار الــــعــــنــــف، الــــفــــكــــري قـ ــشــ ــتــ وانــ
صحيح أن الكثير من الباحثني - ومعظمهم 
ــــع املـــنـــاطـــق  ــوا مـ ــكـ ــبـ ــتـ ــــد اشـ ــــن طـــلـــبـــتـــه - قـ مـ
جعّيط  مــشــروع  أفــق  لكن  نفسها،  البحثية 
يــبــدو غــائــبــًا بــامــتــداداتــه الــتــي تــفــيــض عن 
ــى الــفــلــســفــة واملــعــمــار  الــبــحــث الــتــاريــخــي إلـ

وعلم النفس واالقتصاد وغير ذلك.
ذات مّرة، تحّدث جعّيط عن اختياره التاريخ 
اختصاصًا حني كان طالبًا في خمسينيات 
الـــقـــرن املـــاضـــي فـــي بـــاريـــس، هـــو الــــذي كــان 
مــفــتــونــًا أكــثــر بــحــقــول مــعــرفــيــة أخــــرى مثل 
الــفــلــســفــة واألدب والــلــغــة، لــكــنــه اعــتــبــر في 
الــذي تصب  البحر  هــو  التاريخ  أن  النهاية 
ــّرر أن يتخّصص في  فــيــه كــل األنـــهـــار، ثــم قـ
ــه مــــادة  ــ ــاريــــخ اإلســـــامـــــي حــــني رأى أنــ ــتــ الــ
اختطفها أكاديميو الغرب مثل لقية أثرية، 

ومن ثّم قّولوه ما ليس فيه.
الــتــي ناقشها عـــام 1981،  كــانــت أطــروحــتــه 
ــادة كــتــابــه الــشــهــيــر »الـــكـــوفـــة: نــشــأة  ــ هـــي مـ
ــنــــة اإلســـــامـــــيـــــة«. حـــظـــيـــت بـــاهـــتـــمـــام  املــــديــ

شوقي بن حسن

ثمة مفارقة الزمــت املــؤّرخ واملفّكر 
الـــتـــونـــســـي هـــشـــام جـــعـــّيـــط طــــوال 
أن  وهــــا   ،)2021  -  1935( حــيــاتــه 
رحــيــلــه، أول أمـــــس، يـــؤّكـــدهـــا حــيــث الــتــوقــف 
عــنــد االســـم دون الــوصــول إلـــى املـــن. لــم يكن 
جعّيط يفتقر إلى اعتراف معاصريه بمكانته 
يــغــادره؛ مّرة  الظل ال  املعرفية، لكنه بقي في 
ــاء ســـيـــاســـي - زمـــــن حـــكـــم زيـــن  بــســبــب إقــــصــ
العابدين بن علي - ألنه لم ينخرط في »الحفلة 
التنكرية« التي ُدعي إليها األكاديميون، ومرة 
بقرار - ال يهم إن كان شخصّيًا أم خارجًا عن 
الذي  العام  الفضاء  - جعله غائبًا عن  نطاقه 
بـــــات مــســكــونــًا بـــالـــفـــوضـــى والـــامـــعـــنـــى، مــا 
ــد لديه خيبة أمــل فــي »الــثــورة التونسية« 

ّ
ول

إلــى وسائل  تــحــّدث  كلما  كــانــت تظهر جلية 
اإلعـــام، وهــو ال يفتأ يعيُب عليها، وهــو في 
والترويج  والعميق  املفيد  إقصاء  حضرتها، 
من  يخفي خيبته  يكن  لم  والخفيف.  للزائف 
حكم التهميش الجديد املفروض عليه. هكذا 
بمناخاتها وعاقاتها  الباد،  أحوال  تغّيرت 
 جــعــّيــط 

ّ
ــل ــ وتــقــلــبــاتــهــا ومـــخـــيـــالـــهـــا، فــيــمــا ظـ

مًا مهجورًا في بلد يعاني من 
َ
حيث هو؛ َمعل

أو  الــدولــة  على  نظرنا  قصرنا  إذا  التصّحر. 

هشام جعيّط

ما قام به النبي محّمد كان أمًرا جديًدا غير 
العربي  التاريخ  فــي  اإلطـــاق  على  مسبوق 
ــد. لــقــد دعــــا إلــــى طـــفـــرة عــمــاقــة على  ــديــ املــ
صعيد االعــتــقــادات والــعــادات، فكان يلزمه 
الله.  إيمان شديد برسالته وعــون من عند 

وهذه الفكرة حاضرة دائًما في القرآن.
ــــده ولــيــس  يـــأتـــي الــنــصــر مـــن عــنــد الـــلـــه وحـ
كما  مــن عند صحابته.  النبي وال  مــن عند 
أن نــزول الوحي مستمّر دائــًمــا في املدينة، 
ا شديد االرتــبــاط بما كــان يجري 

ً
وهــو حق

من أحداث، وكذلك بالجهد التشريعي، لكنه 
البشرية. وهو  والحالة  الواقع  دائًما  يعلي 
والديني.  األخاقي  بالتعليم  دائًما  ق 

ّ
يتعل

دنية البادئة 
ّ
بيد أنه من املؤّكد أن النبوة الل

فـــي مـــكـــة، تــلــتــهــا نـــبـــوة تــأّمــلــيــة وعــقــانــيــة 
مــنــغــرســة فـــي الــعــالــم ومــلــتــصــقــة بــاألشــيــاء 

 عــلــى ذلــــك اإلجــــــراءات 
ّ

املــلــمــوســة، كــمــا تــــدل
.

ً
التشريعية مثا

الــتــنــزيــلــّيــة،  للحظة  تنميط  ثــمــة  لــئــن صـــار 
فــهــنــاك مـــع ذلــــك تـــواصـــل واســـتـــمـــراريـــة في 
القدسي،  التاريخ  القرآني: تعميق  الخطاب 
إقامة الشعائر، الدعوة إلى األخاق ومخافة 
إذن هناك  اآلخــرة.  الوعد والوعيد في  الله، 
تــواصــل لــلــنــواة الــديــنــيــة املــركــزيــة لــلــنــبــّوة، 
فـــهـــذه أبـــعـــد مـــا تـــكـــون عـــن نـــبـــوة حــربــيــة ال 
غير، وحتى عن نبوة سياسية كما تريدها 
االستشراقية  والــدراســات  العربية  املصادر 
ــه مــتــعــّددة  الــاحــقــة. فــقــد كـــان لــلــنــبــّوة أوجــ
البداية نبّوة  إذ كانت في  املدينة،  في فترة 
تحيكم وتهدئة داخل املدينة، ومن هنا جاء 
مفهوم األمة في الوقت نفسه الذي ظهرت فيه 
للتسالم  أو  للتعايش  م 

ِّ
املنظ النبي  صــورة 

في  القاضي  النبي  الجماعات، صــورة  بــني 
الـــنـــزاعـــات، الــنــبــي الــشــفــيــع لــلــمــؤمــنــني عند 
ــر، الــــذي يــحــســن التعامل  ــدّبـ الــلــه، الــنــبــي املـ
مـــع املـــعـــارضـــات وقــــوى الـــنـــكـــران. ثـــم هــنــاك 

مفارقات المؤرّخ وميراثُه

هناك تواصل للنواة 
الدينية المركزية للنبّوة، 
فهذه أبعد ما تكون 

عن نبوة حربية، وحتى 
عن نبوة سياسية كما 

تريدها المصادر العربية 
والدراسات االستشراقية

رحل أّول أمس المؤرّخ 
والمفّكر التونسي عن 

86 عامًا. طوال مسيرته 
البحثية، قطع هشام 

جعيّط مع التنميط في 
الكتابة التاريخية العربية، 

فتجاوز التقسيمات 
الزمنية المبّسطة، وأنهى 

محورية الشخصيات 
الكبرى واستبدلها 

بالمفاهيم. أّما المفّكر 
فانشغل بالراهن والحارق

كان إسهام الراحل 
هشام جعيّط أساسيًّا 

في قلب النموذج 
المعرفي الذي ساد 

من قرون، إذ َفتح الباب 
للباحثين العرب لحقل 
كان يحتكره الخطاُب 

االستشراقّي 

تأّملية وعقالنية منغرسة في العالم وملتصقة باألشياء الملموسة

كَسر احتكار الغرب لدرس اإلسالم وتاريخه

هشام جعيّط  الوقوف عند االسم ال المتن

يضعنا رحيله أمام 
إشكالية بقاء المشاريع 

الفكرية بال ورثة

لم تكن هناك دولة 
ثيوقراطية إلى أن 

تكّون في وقت الحق 
جنين دولة

خّط طريًقا مستحدًثا 
في دراسة المعيش 
اليومي في اإلسالم 

عاد إلى بدايات الحضارة 
اإلسالمية باعتبارها 

ينابيع استئناف

المدينة  نشأة  »الكوفة،  كتابه  منذ 
اإلسالميّة« )1975(، يشّكل إرث هشام 
لم  كبير  مشروع  في  لَبنة  جعيط 
الحقبة  قراءة  إعادة  بعد:  يكَتمل 
من  تالها  وما  التأسيسية  اإلسالمية 
أجل  مــن  والمنعطفات  الــَفــتــرات 
صــراعــات  على  ــنــاقــدة  ال ــاءة  ــ اإلض
واآلتــي،  الحاضر  وتقلبات  الماضي 
طالما  متفهم«،  »عقالني  بمنظور 
الحالية  العربية  الدراسات  في  افتُقَد 
التي تقلّد، بسخافة، ما يكتبه صغار 

المستعربين.

لَبنة في مشروع كبير
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ثقافة

رحيل

مقتطف

إضاءة

فعاليات

ســـريـــع فـــي األوســـــــاط الــبــحــثــيــة الــفــرنــســيــة 
نـــظـــرًا الجـــتـــراحـــهـــا مـــســـالـــك بـــحـــث جـــديـــدة 
العربية بعد اإلسام  املــدن  تقارب تأسيس 
ــاء ســـــوف تــتــبــلــور ضــمــنــه  ــ بـــاعـــتـــبـــارهـــا وعــ
مــجــمــل املــكــّونــات الــحــضــاريــة الــاحــقــة، مع 
إلى  بابل  )مــن  القديمة  ــرات 

ّ
املــؤث استقصاء 

مــــكــــة(، كـــمـــا جـــعـــل مــــن الـــبـــحـــث تــفــكــيــرًا فــي 

الــوجــه اآلخـــر للعمل املــوّجــه نحو الــخــارج، 
املعّبر عنه بالحرب على قريش، واإلغــارات 
اليهودية  الــواحــات  فمهاجمة  الــبــدو،  على 
 

ٌ
ــذاك ظــهــر جـــدل ــا. آنــــ ــهـ ــارجـ فـــي املـــديـــنـــة وخـ

 منهما يؤثر في 
ّ

بــني الــداخــل والــخــارج: كــل
املركزي  العنصر  بالذات ظهر  اآلخــر. وهنا 
محّمد  النبي  أّداهـــا  التي  النبوية  للوظيفة 
ــًيـــا، وهـــــذا مـــا دعـــــاه مـــاكـــس فيبير  تـــدريـــجـ
»النبّوة الكاريزيمية«. الشاملة في آن واحد 
السلطة  التي تقوم عليها   تلك األدوار، 

ّ
لكل

النبي  اكتسبها  الــتــي  الهيبة  بــاألحــرى  أو 
محّمد. صحيح أن هذه السلطة ثيوقراطية 
بقدر ما تستند إلى أوامر الله، ولكن بقدر ما 
ة، ونسبًيا 

ّ
كانت تلك األمــور مستبطنة بدق

 حال لم 
ّ

حسب األفراد والجماعات. على كل
ى 

ّ
تكن هناك دولة ثيوقراطية أو غيرها، حت

مرحلة متقدّمة من الزمن تكّون فيها جنني 
دولة. ال أكثر.

آنــــذاك، مــا كــان هــنــاك ســوى جماعة مؤمنني 
نــبــويــة شخصية وكــاريــزمــيــة، ترتكز  وإمــــرة 
الله، لكنها تعاني من فرض  كــام  ا على 

ً
حق

من  أكثر  وتعاني  املدينة،  كامل  على  نفسها 
الكاريزما عن  تنجم  فرض نفسها خارجها. 
الصلة بالله على نحو خاص، لكنها تصدر 
ا عن شخص النبّي، بقدر ما يتمّكن من 

ً
أيض

القائد  مــن  ينتظر  إذ  أمـــره وسلطانه:  فــرض 
الــكــاريــزمــي أن يــصــون األّمــــة ويــنــظــم تسالم 

املجموعات.
)مقتطف من الجزء الثالث من »في السيرة النبوية: 
مسيرة محّمد في املدينة وانتصار اإلسالم«(

ــر عــن ظــاهــرة تتكّون  املــديــنــة كــمــفــهــوم يــعــبٍّ
بشكل عــفــوي ومــــدروس فــي آن، ولـــم ينس 
أن يــراجــع مــا وقـــع تــحــت يــديــه مــن مــراجــع 
ليأخذ العمل بعدًا آخر بنقد االستشراق في 
لحظة غير بعيدة عن لحظة إدوارد سعيد 
)كــتــاب »االســـتـــشـــراق«، 1979(، الــتــي بــدأت 
 األرض تحت أقدام التزييف األكاديمي.

ّ
تهز

ــع خــــطــــوة  ــطــ ــقــ ــــط تــ ــّيـ ــ ــعـ ــ ــاث جـ ــت أبـــــــحـــــ ــ ــانــ ــ كــ
جـــديـــدة فـــي نــقــد االســـتـــشـــراق، بــعــد إدوارد 
سعيد )وأنــــور عبد املــلــك(. فـــإذا كــان املفّكر 
أطروحته على مدّونة  أقــام  قد  الفلسطيني 
الشرق  الغرب على  أدبية لكشف إسقاطات 
قصد الهيمنة عليه، فإن جعّيط وضع تحت 
ــهــا أخطر 

ّ
مــشــرطــه كــتــابــات املـــؤرخـــني، ولــعــل

 تاريخنا. 
ّ

جرائم الغرب في حق
لاستشراق  النقدي  الُبعد  مّر  في جنينّيته، 
رّد فعل  يــثــيــر  أن  كــتــابــات جــعــّيــط دون  فـــي 
عــنــيــفــًا مـــن الــــدوائــــر األكـــاديـــمـــيـــة الــفــرنــســيــة. 
أفكاره  مــن  املبتكر  الــضــوء على  قـــّراؤه  ط 

ّ
سل

 شاب 
ٌ
واإلضــافــات الــتــي أخــذ يقّدمها بــاحــث

العربية  باملصادر  املعرفة  عمله  في  تــتــوازن 
واملـــنـــاهـــج الــتــاريــخــيــة الــحــديــثــة. لــكــن ريـــاح 

اإلعـــجـــاب الـــتـــي دفـــعـــت بــاســمــه ســريــعــًا إلــى 
ــّده،  ــ ــا انــقــلــبــت ضـ دائـــــــرة الــــضــــوء ســــرعــــان مــ
إذ ظــهــرت نــبــرة انـــزعـــاج لــيــس فــقــط مــن نقد 
بـــل ألن مـــؤرخـــًا عــربــيــًا متمّكنًا  االســـتـــشـــراق 
بني  الغربيني  الباحثني  وســاطــة  ينهي  كــان 
بنفسه  انتبه جعّيط  العرب وتاريخهم. وقد 
إلــى هــذه النقطة، حتى أنــه قــال ذات مــرة إن 
كتابه »الفتنة« )صدر بالفرنسية عام 1989(، 
قد »أنهى االستشراق«، والعبارة له، بمعنى 
 استعاد فيه املؤرخ املسلم الحق 

ٌ
أنه منعطف

فــي الحديث عــن اإلســـام ولــم يعد هــنــاك من 
لدراسة  املعرفية  عّدته  اكتمال  بعدم  يجادل 
تاريخه. هذه الجرأة على الكتابة التاريخية 
الــغــربــيــة كــانــت أرضــيــة أخــــرى يــقــف عليها 
لــم يجر استامها  ُيــوّرثــهــا )أو  جعّيط ولــم 
ــثــــل(، فــهــي تــحــتــاج نــّديــة  عــلــى الــنــحــو األمــ
معرفية مع مــادة البحث من جهة ومــع من 

كتبوا عنها في وقت سابق. 

أوجه متعّددة للنبّوة

اإلطاحة بالخطاب االستشراقي

بعد تأجيل موعده األّول )من 29 أيار/ مايو إلى 9 حزيران/ يونيو(، سيُقام المعرض 
الوطني للكتاب في »مدينة الثقافة« في تونس العاصمة بدءًا من 17 من الشهر 
هشام  اسم  إطالق  جرى  وقد  المعرض،  من  الثالثة  الــدورة  هي  هذه  الجاري. 
جعيّط، أمس، عليها بعد رحيل األخير، علمًا أن ندوة حول تجربته كانت مبرمجة 

ضمن المعرض.

على خشبة »ساقية عبد المنعم الصاوي«، يقام مساء اليوم عرض دمى غنائي 
خمس  قرابة  منذ  للعرائس«  الساقية  »مسرح  أطلقها  مبادرة  وهي  كلثوم،  ألم 
كامل  شفيق  أحمد  كلمات  من  حياتي  أمل  أغنيَتي  العرض  يستعيد  سنوات. 
محمد  الوهاب  عبد  كلمات  من  حدود  وللصبر  الوهاب،  عبد  محمد  وألحان 

وتلحين محمد الموجي.

صالح  وزينة  جنبار  فادي  من  كل  يقّدم  الجاري،  يونيو  حزيران/   12 السبت،  يوم 
لألغنية  المؤّسس  األب  صبرا:  وديع  عنوان  تحمل  بُعد  عن  محاضرًة  كيالي 
اللبنانية. عاش صبرا بين 1876 و1952، وقد درس الموسيقى في باريس ثم عاد إلى 
أبرز أعماله النشيد  لبنان سنة 1910، فأّسس أّول معهٍد موسيقٍيّ في لبنان، ومن 

الوطني اللبناني، واألوبرا التركية، وأوبرا رعاة كنعان.

تنّظم جمعية »نوفال أكروبول« بفرعيها في باريس وستراسبورغ محاضرًة بعنوان 
الثامنة  من  بداية  أوهمان  إيزابيل  ُتلقيها  اإللهية،  للكوميديا  التعليمية  الرحلة 
من مساء اليوم )توقيت فرنسا(. تستعيد المحاضرة أسماء الشخصيات واألماكن 

واإلشارات التاريخية التي وردت في كتاب الكوميديا اإللهية.

نجم الدين خلف اهلل

جعّيط  هشام  التونسي  فكر 
ُ
امل تــصــّدى 

تــأريــخ  قــضــايــا  لــُكــبــرى   )2021  -1937(
إســـــام الــــبــــدايــــات، الـــــذي َيــشــمــل عصر 
النبوة وعهد الخلفاء، إلى جانب بوادر 
»الــشــرق األوســـط« في  مصير مناطق 

َ
ت

الــعــصــر يــن األولــــي والــوســيــط. وكــانــت 
الــتــاريــخــّيــة والــثــقــافــّيــة  سلسلة أعــمــالــه 
ــه اســـــم:  ــيـ ــلـ ــــق عـ ــلـ ــ ــهـــج أطـ ــنـ ــًدا ملـ ــيــ تــــجــــســ
ــتــفــّهــمــة«، فـــي مــعــارضــة 

ُ
»الــعــقــانــّيــة امل

ــزعــات الــوضــعــّيــة املــوغــلــة 
ّ
مــنــهــجــّيــة لــلــن

ــا الــــتــــي كــــــان يــعــتــمــدهــا  ــهــ ــتــ ــيــ ــ ــِب ــ فـــــي َرْي
املستشرقون. 

ــي هـــــــذا املـــســـلـــك  ــ ــــــه، فــ
ُ
ــت بــــــدايــــــات ــ ــانــ ــ وكــ

الــتــاريــخــي، مـــع كـــتـــاب: »الـــكـــوفـــة، نــشــأة 
حــيــث   ،)1975( ــة«  ــ ــّيـ ــ ــــامـ اإلسـ املــــديــــنــــة 
امِلْصر   هــذه  مــراحــل تخطيط  استقصى 
ــَرأ عــلــى عـــمـــارتـــه مـــن تــــطــــّورات،  ــ ــ

َ
ــا ط ومــ

ــائـــف الـــديـــنـــّيـــة  ــلـــوظـ ــــراٍض لـ ــعـ ــ ــتـ ــ ــــع اسـ مـ
ــارّيـــة الــتــي  ــتـــجـ ــتـــى الـ والـــســـيـــاســـّيـــة وحـ
ــا ذلـــك الــتــخــطــيــط الــعــمــرانــي. وقــد  ــ أّداهــ
ا 

ً
طريق املبتكر  الَعمل  بهذا  فتح جعّيط 

اليومي  املعيش  دراســـة  فــي  ا 
ً
مستحدث

فـــي اإلســـــام بــاالعــتــمــاد عــلــى املــصــادر 
الـــعـــربـــيـــة الـــقـــديـــمـــة، بـــعـــد تــمــحــيــصــهــا 
ــا مــــــن مـــعـــلـــومـــات  ــهــ ــيــ ــــــرَبــــــلــــــة مــــــا فــ

َ
وغ

وأخـــبـــار. ثـــم انـــبـــرى بــعــد ذلـــك لقضايا 
أكــثــر حــســاســّيــة مــثــل الــســيــرة الــنــبــوّيــة 
وتاريخية الوحي القرآني، حقوٍل كانت 
ــًرا عــلــى  ــكــ تــعــتــبــر، ولــــقــــرون مــــديــــدة، حــ

ستعربني الغربيني.       
ُ
امل

ربات 
ّ

ومن أهم ما مّيز كتاباته، تلك الض
املوجعة التي وّجهها إلى املستشرقني، 
 االستناد 

ً
الــذيــن كــانــوا يرفضون أصــا

إلى ما َكتبه العرب املسلمون، ُمعتبرين 
ــه »مــنــحــاز« وغــيــر عــلــمــّي، حــتــى لــدى  ـ

ّ
أن

خيرة مؤلفينا مثل عبد العزيز الدوري، 
هم في َمجالهم، وأّكد، في غير 

ّ
فكان أن َبز

بالُحجج  ع 
ّ
يتقن خطابهم   

ّ
أن مناسبة، 

ــم بـــمـــصـــطـــلـــحـــات  ــاظــ ــعــ ــتــ ــّيــــة ويــ ــلــــمــ الــــعــ
الحقيقة سوى  في  ومــا هو  فضفاضة، 
تحامٍل على رموز اإلسام ومرجعياته 

وتأكيد للمركزّية األوروبية. 
ومن بني املعارك الدقيقة التي خاضها 
القرآني  النص  بتاريخّية  املتعلقة  تلك 
ــن جــــديــــد غــّيــر  ــ وعـــــوامـــــل انــــبــــجــــاس ديــ
تـــاريـــخ الـــبـــشـــرّيـــة، إذ َجـــهـــدت املـــدرســـة 
األملــانــّيــة ومـــا جـــاء بــعــدهــا، مــن تــيــاراٍت 

الــتــي أنــتــجــهــا، فــقــط مــن أجـــل التظاهر 
ــدام املــــنــــهــــج الـــفـــيـــلـــولـــوجـــي  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــاسـ ــ بـ
ــأن الــلــغــة  ــ واالقــــتــــصــــار عــلــيــه إيـــهـــاًمـــا بـ
ـــهـــا قـــد مــاتــتــا منذ 

َ
الــعــربــيــة وحـــضـــارت

عهوٍد. 
ــا في  هــكــذا، كــان إســهــام جعّيط أســاســّيً
قــلــب الــنــمــوذج املــعــرفــي الــــذي ســـاد من 
تح الباب للباحثني العرب 

َ
قــرون: فقد ف

االستشرافي  الخطاب  باحتكار  وأطــاح 
ــّبـــَت  ـ

َ
لـــــدرس اإلســــــام وتـــاريـــخـــه، كــمــا ث

ــام  ــــي أمــ ــــامـ ــتــــاريــــخ اإلسـ ــيــــات الــ أســــاســ
ــتـــي شــّكــكــت،  ــة الـــنـــقـــد الـــعـــارمـــة الـ مـــوجـ
ومنذ نهاية القرن التاسع عشر، في كل 
شيٍء دون استثناء، بدعوى أن األحداث 
املـــدروســـة َمــرويــة فــقــط مــن وجــهــة نظر 
ــة جــوفــاء 

ّ
الـــرؤيـــة اإلســامــيــة، وهـــي تــعــل

أو  الــســريــان  لــدى  ُكتب  البحث عّما  ألن 
ــذاك لـــن يــكــون ال أوســـع  ــ الــبــيــزنــطــيــني آنـ
 وال أكـــثـــر مــصــداقــيــة. َمــجــهــود 

ً
إحــــاطــــة

الـــخـــطـــاب  بـــــضـــــراوة  قـــيـــس  إذا  ــار  ــ ــّبـ ــ جـ
االستشراقي الذي حكم باالنتحال على 

كل ما ورد في املصادر التراثّية. 
ــتـــراث  كـــمـــا أن اعـــتـــمـــاد جـــعـــّيـــط عـــلـــى الـ
ــراث  ــتــ ــى الــ ــلــ الـــفـــلـــســـفـــي-الـــهـــيـــغـــلـــي، وعــ

الروحي لإلسام ونصه املقدس ورمزه 
يحتل  جعله  محمد(،  )النبي  الرئيسي 
التقليدية  ــة  الـــرؤيـ بـــني  ـــا 

ً
مــوقــًعــا وســـط

الــتــي تــحــمــل عــنــاصــر أســـطـــوريـــة وبــني 
ــة الــــــبــــــاردة، هـــذا  ــيـ ــراقـ ــتـــشـ ــة االسـ ــ ــرؤيـ ــ الـ
بأّمهات نصوص  استعانته  فضا عن 
ليفي  كلود  أعــمــال  مثل  الكونّية،  الفكر 
ــاكــــس فــيــبــر،  شـــــتـــــراوس، وفـــــرويـــــد، ومــ
أجــل تجسيد  من  ودوركهايم، وغيرهم 
حــاول  التي  املتفهمة«  »العقانية  هــذه 
املنطق  وإدراك  األحـــداث  تــأويــل  عبرها 

الخفّي الذي حكمها. 
ولــــــم يـــكـــتـــف بـــنـــقـــد هــــــذه األطـــــروحـــــات 
عــاد، فيما يشبه  بــل  وإظــهــار تهافتها، 
التمثات  طبقات  إلــى  املــعــرفــّي،  الحفر 
القرآن  رب عن 

َ
الغ التي راكمها  السلبية 

وعــن نــبــّي اإلســـام منذ الــقــرن الــحــادي 
عشر للمياد وصوال إلى عصر األنوار 
ومـــا بـــعـــده، حــيــث صـــاغ املــســتــشــرقــون، 
ــّديـــن املــتــعــّصــبــني،  ــهــم مـــن رجــــال الـ

ّ
وجــل

ــّبـــوا فــيــه كـــل مـــا ال يــتــاءم   صـ
ً
ــا مــتــخــيَّ

 بــمــثــابــة مــكــبٍّ 
َ
مــــع تـــوجـــهـــاتـــهـــم، فــــكــــان

ليعارض  َصــنــعــوه،  ــَر،  ــ
َ

آخ مــن  لهوسهم 
املثال الغربي، ثم أضافوا إليه كل ألوان 
 فضيلة 

ّ
ــزع كـــل

َ
الــتــشــويــه والــتــحــقــيــر، لــن

عنه. 
)كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس(

ــثـــون  ــاحـ ــــني«، وهـــــــم بـ ــيــ ــ ــرآنــ ــ ــ
ُ
ــق ــ ــ مــــثــــل: »ال

ألوهّية مصدر النص  غربيون ينكرون 
القرآني ويعايرونه مجّرد نسٍخ للكتب 
السابقة، وعلى رأسهم  وانسبروغ  في 
واقترحوا   ،)1977( القرآنية«  »دراساته 
ا، »ُحّرَر«  ا بشرّيً فرضّية كون القرآن نّصً
بعد أكثر من قرٍن من وفاة النبي، فكان 
ــد أطــروحــاتــهــم، 

ّ
أن انــبــرى جــعــّيــط لــيــفــن

األملــان،  املستشرقون  ه 
َ
صاغ ما  ب 

ّ
بتعق

والســيــمــا نــولــدكــه وشـــوالـــي إلـــى غــايــة 
األميركية باتريسيا كروان. 

ا نقده لرفض املستشرقني 
ً

ومن ذلك أيض
 مــا ورد فــي كــتــب الــســيــرة الــنــبــويــة، 

َّ
كـــل

، واعتباره منحواًل من 
ً
 وتفصيا

ً
جملة

ــّكـــائـــني، إال أنــه  ـــع الـــقـــصـــاص والـــحـ وضـ
وبــحــٍس نــقــدي مـــتـــوازن، مــّيــز مــا يمكن 
ــا ال يـــمـــكـــن، حـــســـب مــعــايــيــر  ــ قـــبـــولـــه ومـ
اإلمــــكــــان الــــواقــــعــــّي لــــأحــــداث ومــنــطــق 
 ثاثيته 

ّ
العقل الوضعّي. ولذلك، استهل

والنبوة«  الوحي  النبوية:  »السيرة  في 
التي  التاريخية  بنقد جــذرّي للمصادر 
من  فيها  ورد  مــا  محيص 

َ
وت اعتمدها 

عــنــاصــر وأخـــبـــار. كــمــا أنـــه اعــتــمــد على 
الـــقـــرآن مــصــدرًا رئــيــســًا لــكــتــابــة السيرة 
باعتبارها الوثيقة الصحيحة الوحيدة 
الشاهدة على أحــداث تلك الفترة، وهو 
الغربيون. ومن جهة  ا 

ً
ما يرفضه تعنت

ثانية، تمّيز عن املستشرقني بحمل الهم 
الــعــربــي وقــضــايــا الــوطــن فــي كــتــابــاتــه، 
ــره بــــبــــروٍد، كــمــا لو  فــلــم َيــــــدرس ظــــواهــ
ــع   عــــن الـــواقـ

ً
ــانـــت نـــصـــوصـــه مـــنـــعـــزلـــة كـ
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هشام جعيّط في بورتريه لـ أنس عوض )العربي الجديد(

هشام جعيّط

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

)Getty( متعلقات نبوية في »متحف الفن اإلسالمي والتركي« بإسطنبول

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني
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باسل طلوزي

حتى اآلن ال يعرف الزعيم العربّي سبب 
األرق الــذي أصابــه فــي األيــام املاضيــة. 
صار نومه صعًبا للغاية، على الرغم من 
األمــن »مســتتب«، وعرشــه محصــن،  أن 
هــذا  لكــن  كعادتــه،  مســتكني  وشــعبه 
والغريــب  مزايلتــه.  رفــض  اللعــني  األرق 
أنــه كان يســتيقظ علــى نحــو متكــرر فــي 
الليلــة الواحــدة مئــات املــرات.. ولــم تفلــح 
التــي  املســّكنات واملخــدرات  معــه ســائر 

تناولها. 
ا من استشــارة طبيبه  عندها لم يجد بًدّ
الخــاص ملســاعدته علــى النــوم. غيــر أن 
ا أو  الطبيب الذي لم يترك فحًصا جسدًيّ
ــا إال وأجــراه للزعيــم، لــم يســتطع  مخبرًيّ
تشــخيص ســبب أرقــه، فلــم يكــن أمامــه 
مفــّر مــن دراســة الحالــة النفســية للزعيم 
وإن لــم يخبــره ذلــك صراحــة، ألنــه يــدرك 

العاقبة جيًدا.
بعــد دراســة كل املداخــل ملفاتحــة الزعيــم 

عن حالته، سأله الطبيب:
سيدي كم يوًما استمر معك األرق؟

11 يوًما بالضبط.
هل في وسعك أن تتذكر عدد املرات التي 

استيقظت فيها؟
األول  اليــوم  فــي  الغبــي.  أيهــا  بالطبــع 
الثانــي 140  مــرة، وفــي  اســتيقظت 200 
هذيــن  بــني  يتــراوح  األرق  كان  مــرة. 

الرقمني عموًما. 
أمــا املجمــوع اإلجمالــي فبلــغ 4000 مــرة 

خالل األحد عشر يوًما.
وكيف كنت تستيقظ؟

ال أدري بالضبــط، لكــن كنــت أحــس بــأن 
ا سقط على رأسي.

ً
ثمة صاروخ

 الطبيب رأســه مســتغرًبا وهو يفرك 
ّ
 هز

شعره، فسأله الزعيم: ما الخطب؟
غريــب يــا ســيدي.. إنــه عــدد الصواريــخ 

نفسه الذي أطلق من غزة.

بنتائــج  الغربــي  اإلعــالم  وســائل  اهتمــام  قلــة  علــى 
أن  إال  األخيــرة،  الســورية  الرئاســية  االنتخابــات 
هــذه  يفوتــوا  لــم  العالــم  حــول  الســاخرين  الرســامني 
االنتخابــات الكاريكاتيريــة بنجمها األوحــد وأرقامها الخيالية 
التي تكذب ذاتها ومهازلها األخرى. امللفت أن التركيز كان على 
شــخص الرئيــس بشــار األســد بوصفــه دكتاتــورًا دمويــا يفرض 
نفســه بــرداء الديمقراطيــة املزيفــة، إليكــم باقــة مــن الكاريكاتيــر 

العاملي ضاحكا من انتخابات بشار األسد.

فوز بشار 
األسد

مضحكات عربية

كاريكاتير مترجم

أيام األرق

شريط
)دعاء العدل/تويتر(

سياسة 
الفصل 

العنصري

)ميخائيل كونتوريس/كيغل كارتونز(

مأزق االقتصاد في الخروج من الجائحة )الجريدة الكويتية(

غزة تحفر قبر نتنياهو ونهايته سياسيًا )محمد سباعنة/فيسبوك(

ما مدى صالحية الجامعة العربية اليوم؟ )باقي بوخالفة/فيسبوك(مصيدة اإلعجاب بالمواقع اإلسرائيلية )محمود عباس/فيسبوك(

موقف مشرف من الكويت تجاه التطبيع 
)محمود الرفاعي/فيسبوك(

أبيض وأسوأ
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أكدت اإلسبانية املخضرمة كارال سواريز نافارو 
ها كانت قريبة من الفوز 

ّ
ها تشعر بالغضب ألن

ّ
أن

بمباراتها أمام األميركية سلون ستيفنز في 
الدور األول من منافسات بطولة »روالن غاروس«. 
 حالتي 

ّ
وقالت سواريز، بعد املباراة: »كنت أعلم أن

البدنية ليست سيئة، لكن لعب 3 مجموعات... 
كان أمرًا صعبا بالنسبة لي بعد هذا الغياب 

ني كنت قريبة 
ّ
الطويل. أشعر ببعض الغضب ألن

من الفوز«.

توصل الالعب لوكاس فاسكيز إلى اتفاق لتجديد 
عقده ملدة ثالثة مواسم مع فريق ريال مدريد، 

بعدما حصل على وضع اقتصادي أفضل ورفض 
مقترحات كانت مطروحة على الطاولة من جانب 

أندية أوروبية كبرى. وكشفت مصادر حضرت 
ه سيجدد عقده مع 

ّ
املفاوضات للوكالة اإلسبانية أن

»امليرينغي« الذي ينتهي في 30 يونيو/ حزيران 
الجاري، ملدة ثالث سنوات. هذا وكانت أندية كبيرة 
تسعى لضم لوكاس فاسكيز في صفقة انتقال حّر.

وّدع اإليطالي كارلو أنشيلوتي فريق إيفرتون 
اإلنكليزي، برسالة خاصة، شكر فيها النادي 

ه يخوض »تحديا 
ّ
والالعبني والجماهير، وأكد أن

جديدًا« مع عودته إلى ريال مدريد، الذي أكد 
ه لطاملا كان في قلبه. وقال أنشيلوتي: »أود 

ّ
أن

أن أشكر إيفرتون والالعبني والجماهير على 
منحي هذه الفرصة لتدريب هذا النادي الرائع 

والتاريخي. لقد قررت تركه وخوض تحدٍّ جديد 
في فريق لطاملا كان في قلبي، وهو ريال مدريد«.

كارال سواريز بعد 
خروجها: أشعر بالغضب 

والحزن

لوكاس فاسكيز سيبقى 
في صفوف فريق ريال 

مدريد اإلسباني

أنشيلوتي: لدّي تحّدٍ 
جديد مع فريق لطالما 

شغل قلبي

قاد جيمس 
هاردن فريقه 
بروكلين نتس 
إلى الدور الثاني 
من »بالي أوف« 
دوري كرة 
السلة األميركي 
للمحترفين 
بتألقه الالفت 
أمام ضيفه 
بوسطن 
سلتيكس 
ومساهمته 
بالفوز )109-123( 
في المواجهة 
الخامسة بينهما 
في الدور 
األول، ليضرب 
موعدًا ناريا 
مع ميلووكي 
باكس في نصف 
نهائي المنطقة 
الشرقية. 
وحقق هاردن 
تريبل دابل 
بتسجيله 34 
نقطة مع 10 
متابعات ومثلها 
تمريرات حاسمة.

)Getty( فرحة كبيرة للنجم جيمس هاردن بعد التأهل

تأهل بروكلين نتس
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هولندا
المنتخب »المنحوس« 

من أجل لقب ثانٍ
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نتائج  لتسجيل  األوكــرانــي  املنتخب  يسعى 
إيجابية في بطولة »يورو 2020«، خصوصًا 
أنه حافظ على ظهوره املتواصل إلى جانب 
أفضل منتخبات العالم للمرة الثالثة تواليًا. 
أوكــرانــيــا أحــد املرشحني  لــن تكون  وبالطبع 
لــلــمــنــافــســة عـــلـــى الـــلـــقـــب فــــي ظــــل افــتــقــارهــا 
الكبيرة، فهي تملك مجموعة شابة  للنجوم 
الــدوريــات األوروبــيــة ويقودها  فــي  محترفة 

النجم شيفشينكو.

لمحة وتاريخ  في »اليورو«
بدأ املنتخب األوكراني املشاركة في بطوالت 
نــالــت  أن  بــعــد  عــــام 1992، وذلـــــك  ــــورو«  ــيـ ــ »الـ
لُتشارك   ،1991 عــام  في  استقاللها  أوكرانيا 
في نسخة السويد آنذاك، وتفشل في التأهل 
بــعــد أن سجلت تعادلني  الــثــانــي  ــدور  الــ إلـــى 
وخـــســـارة فـــي مــجــمــوعــتــهــا. وبــعــد املــشــاركــة 
األولــــــــى الـــرســـمـــيـــة فــــي تـــاريـــخـــهـــا الــــكــــروي، 
فشلت أوكرانيا في التأهل إلى أربع نسخات 
و2008،   2004  ،2000  ،1996( أعـــوام  متتالية 
لــتــعــود وُتـــشـــارك فـــي نــســخــة عـــام 2012. في 
ا  تلك النسخة التي استضافت أوكرانيا جزء
مــن املــبــاريــات مــع بولندا، لــم ينجح منتخب 
أوكرانيا في الذهاب بعيدًا وأقصي من دور 
املجموعات، ثم تكرر نفس األمر في النسخة 
األخــيــرة في فرنسا عــام 2016، عندما لعبت 
أوكـــرانـــيـــا فـــي مــجــمــوعــة صــعــبــة إلــــى جــانــب 
منتخبات أملانيا، بولندا وأيرلندا الشمالية.

فـــي بـــدايـــة مـــشـــوارهـــا آنــــــذاك، ســقــطــت أمـــام 

مــنــتــخــب »املـــانـــشـــافـــت« بـــهـــدفـــني نــظــيــفــني، 
ثــم خــســرت أمـــام أيــرلــنــدا الــشــمــالــيــة بنفس 
ــارثـــي  ــكـ ــا الـ ــوارهــ ــشــ الـــنـــتـــيـــجـــة، وأكــــمــــلــــت مــ
بخسارة ثالثة أمام منتخب بولندا، والالفت 
أن أوكــرانــيــا لــم ُتسجل أي هــدف فــي الــدور 
وســُيــحــاول  نظيفة.  أهـــداف   5 وتلقت  األول 
املنتخب األوكراني في نسخة هذا الصيف، 
العودة بقوة وتسجيل نتائج الفتة من أجل 
ربما الذهاب بعيدًا في النسخة الجديدة أو 
حتى محاولة الحصول على لقب »الحصان 
األســــــــود« فــــي الـــبـــطـــولـــة األوروبــــــيــــــة، وهـــو 
يــمــلــك بــعــض الــالعــبــني امُلــمــيــزيــن الــقــادريــن 
املنتخب  أن  كما  الــهــدف.  هــذا  على تحقيق 
األوكراني يملك عناصر شابة كثيرة تملك 
التي  الثقة  بسبب  كثيرًا  ونضجت  املــهــارة 
طورها املــدرب وأمست قــادرة على تحسني 
املباريات  في  والنجاح  األول  املنتخب  أداء 
ــا تــبــحــث عـــنـــه الــجــمــاهــيــر  ــو مــ ــ املـــهـــمـــة، وهـ

األوكرانية في بطولة »يورو 2020«.

التصفيات ونقاط القوة والضعف
ــــي فـــي املــجــمــوعــة  ــرانـ ــ يــلــعــب املــنــتــخــب األوكـ
ــنـــدا،  ــانــــب مـــنـــتـــخـــبـــات هـــولـ ــــى جــ ــة إلــ ــثـ ــالـ ــثـ الـ
النمسا ومنتخب مقدونيا الشمالية، ويبدأ 
ــــني« فــي  ــواحـ ــ ــطـ ــ مـــــشـــــواره ضــــد مــنــتــخــب »الـ
مــبــاراة صعبة جـــدًا، ثــم يلعب ضــد منتخب 
مقدونيا الشمالية في مواجهة في املتناول، 
أمــا املــبــاراة األخــيــرة ضمن منافسات الــدور 
وكأي  النمسا.  منتخب  ضد  فستكون  األول 
منتخب مــشــارك فــي بــطــولــة »يــــورو 2020«، 
لدى أوكرانيا نقاط قوة وضعف من املمكن 
املنتخب  مــســار  تــحــديــد  فـــي  تــلــعــب دورًا  أن 
فـــي الــبــطــولــة األوروبـــــيـــــة. ومــــن أبـــــرز نــقــاط 
ــتـــي يــمــلــكــهــا املــنــتــخــب األوكــــرانــــي  ــقــــوة الـ الــ
من  التي  الــجــديــدة  الشابة  العناصر  حاليًا، 
ــفــــارق وُتـــشـــكـــل عنصر  الــ املــمــكــن أن تــصــنــع 
ويكفي  أنــدريــي شيفشينكو.  لــلــمــدرب،  قــوة 
أن مــنــتــخــب أوكـــرانـــيـــا بــــدأ يــلــعــب كــــرة قــدم 
املنتخب  ويــمــلــك  املــلــعــب،  أرض  عــلــى  مقنعة 
القتالية  الــروح  املــدرب، شيفشينكو،  بفضل 

والتي ساهمت  املباريات،  في  أظهرها  التي 
بنسبة كبيرة في التأهل إلى بطولة »يورو« 
املؤجلة من عام 2020. في املقابل تكمن نقطة 
الضعف الكبيرة التي ُيعاني منها املنتخب 
األوكراني في دفاعه، خصوصًا في املباريات 
التي لعبها مؤخرًا في سنوات 2020 و2021، 
إذ إن املنتخب ال يخرج مــن أي مــبــاراة دون 

أن يتلقى هــدفــا على األقـــل، وهـــذا مــا حصل 
في أول 3 مباريات من التصفيات األوروبية 
املــؤهــلــة إلـــى بــطــولــة كـــأس الــعــالــم 2022، إذ 
تعادل في جميعها وسجل 3 أهــداف مقابل 
تــلــقــيــه ثــالثــة أيـــضـــًا. وعــلــى املـــــدرب تحسني 
البطولة  في  املشاركة  قبل  الدفاعي  الجانب 
ــدم الـــحـــفـــاظ عــلــى نــظــافــة  ــة، ألن عــ ــ ــيـ ــ األوروبـ

الشباك وتلقي الكثير من األهداف سيتسبب 
ربما بإقصاء أوكرانيا من الدور األول، وهو 
اإلقـــصـــاء الـــذي سيعني مـــغـــادرة املــــدرب مع 

نهاية البطولة األوروبية.

المجموعة والتشكيلة
املجموعة  فــي  ــرانـــي  األوكـ املــنــتــخــب  سيلعب 

الثالثة إلى جانب منتخبات، هولندا، النمسا 
ضد  مــشــواره  وسيبدأ  الشمالية،  ومقدونيا 
مــنــتــخــب هـــولـــنـــدا ثــــم يـــلـــعـــب ضــــد مــنــتــخــب 
مــقــدونــيــا الــشــمــالــيــة ويــخــتــتــم مــــشــــواره في 
الــنــمــســا. أمــا  دور املــجــمــوعــات ضــد منتخب 
تــشــكــيــلــة املـــنـــتـــخـــب األوكــــــرانــــــي فـــتـــضـــُم فــي 
ــرمــــى )أنــــديــــي بــــيــــاتــــوف، أنـــــدري  ــة املــ ــراســ حــ

لــونــني، هــيــوري بــوشــنــان(، وفــي خــط الــدفــاع 
كــارافــايــيــف،  أولــكــســنــدر  )مــيــكــوال ماتفينكو، 
ــول،  ــ ــوبـ ــ سـ إدوارد  ــســــوف،  ــتــ ــفــ ــريــ كــ ــري  ــ ــيـ ــ سـ
بوهدان  بــوردا،  ميكيتا  ميكولينكو،  فيتالي 

ميخاليشينكو(.
ــاك )أنـــــــــــدري  ــ ــنـ ــ ــهـ ــ أمـــــــــا فـــــــي خـــــــط الـــــــوســـــــط فـ
تــاراس  كونوباليناكا،  يفني  يارمولينكوي، 

ــانــــدر زيــنــشــيــنــكــو،  ــكــــســ ســتــيــبــانــيــنــكــو، أولــ
سيدورشوك،  سيري  مالينوفسي،  روســـالن 
فــيــكــتــور كــوفــالــيــنــكــو، فــيــكــتــور تــســيــانــكــوف، 
مارلوس(، أما في خط الهجوم فهناك )رومان 
أرتيم دوفبيك،  أرتيم بيسيدين،  ياريمشوك، 

جونيور موراييس وأرتيم كرافيتس(.
رياض...

أوكرانيا من أجل ُمشاركة ُمشرفة بعـد خيبات األمل

رياض الترك

إلى  الــهــولــنــدي  املنتخب  سيعود 
مـــنـــافـــســـات بـــطـــولـــة »يـــــــــورو« مــن 
ــيـــاب عــــن الــنــســخــة  ــد بـــعـــد غـ جـــديـ
األخـــيـــرة فــي فــرنــســا عـــام 2016، وهـــو الــيــوم 
يملك عناصر ُمميزة قادرة على تقديم الكثير 
على أرض امللعب وقادرة على املنافسة على 
التجديد  مــع  خصوصًا   ،»2020 »يـــورو  لقب 
الــكــبــيــر الـــذي شــهــدتــه تشكيلة »الــطــواحــني« 

خالل السنوات األخيرة.

لمحة وتاريخ في »اليورو«
في  جيدًا  تاريخًا  الهولندي  املنتخب  يملك 
بــطــوالت »الـــيـــورو«، لكنه كــان دائــمــًا يواجه 
ســـوء الــحــظ ويــفــشــل فــي الــتــتــويــج، وهـــو ما 
كـــان يــحــصــل مــعــه أيــضــًا فــي بــطــوالت كــأس 
ــــك لــكــان  ــــوال ذلـ ــــالل الــــســــنــــوات، ولــ الـــعـــالـــم خـ
ألقاب  بثالثة  اليوم  ُمتوجًا  منتخب هولندا 
فـــي املـــونـــديـــال وثـــالثـــة ألـــقـــاب فـــي »الـــيـــورو« 
الــهــولــنــدي في  على األقـــل. وشـــارك املنتخب 
أول نسخة لــه مــن »الـــيـــورو« فــي عــام 1976، 
إنجاز تاريخي بتحقيق  ونجح في تحقيق 
املركز الثالث، لكنه عاد إلى نسخة عام 1980، 
وخرج من الدور املجموعات دون تحقيق أي 
نتيجة ُتذكر، ليعود ويغيب عن نسخة عام 
1984. وفي نسخة عام 1988، نجح املنتخب 
الهولندي في تأكيد أنه سيكون بني أفضل 
املنتخبات األوروبية، وذلك بعد نجاحه في 
التتويج بأول لقب أوروبي في تاريخه. وفي 
املجموعة  من  كوصيف  تأهل  النسخة،  تلك 
السوفييتي،  االتحاد  منتخب  خلف  الثانية 
ثــم تــفــوق عــلــى منتخب أملــانــيــا الــغــربــيــة في 

ليعود ويتفوق على  النهائي،  الــدور نصف 
منتخب االتحاد السوفييتي بهدفني نظيفني 
ويحصد اللقب. وفي نسخة عام 1992، حقق 
ــة ُمـــمـــيـــزة نــتــائــج  ــدايـ املــنــتــخــب الـــهـــولـــنـــدي بـ
طيبة وأنهى املنافسة في املركز الثالث، وفي 
املنتخب  اإلنكليزية، خرج  نسخة عام 1996 
الهولندي من الدور ربع النهائي وكان قريبًا 
ــع الـــذهـــبـــي مـــجـــددًا.  ــربـ ــن الــــوصــــول إلــــى املـ مـ
ونــــجــــح املـــنـــتـــخـــب الـــهـــولـــنـــدي فــــي مــتــابــعــة 
العروض القوية في بطوالت »اليورو«، وحل 
ثالثًا في نسختي 2000 و2004، وفي نسخة 
عام 2008، خرج من الدور ربع النهائي وحل 
سادسًا، وفي نسخة عام 2012، وّدع منتخب 
»الطواحني« من دور املجموعات، ثم غاب عن 

نسخة عام 2016.

التصفيات ونقاط القوة والضعف
»يــورو  بطولة  إلــى  الهولندي  املنتخب  تأهل 
املــجــمــوعــة  فـــي  بــعــد أن حـــل وصــيــفــًا   ،»2020
ــانــــي املــتــصــدر،  الــثــالــثــة خــلــف املــنــتــخــب األملــ
انــتــصــارات  وجمعت هــولــنــدا 19 نقطة مــن 6 
ــل املـــنـــتـــخـــب 24  ــجــ وتـــــعـــــادل وخــــــســــــارة، وســ
أهـــداف، وأثــبــت قوته  الشباك 7  هدفًا وتلقت 
قـــبـــل املـــنـــافـــســـة فــي  الـــهـــجـــومـــيـــة حـــتـــى اآلن 
ــة. وبــالــنــســبــة لــنــقــاط قــوة  ــيــ الــبــطــولــة األوروبــ
الــتــي يــتــمــتــع بــهــا املــنــتــخــب الــهــولــنــدي، فهو 
الــدفــاع عن  قــويــًا وصلبًا يمكنه  يملك دفــاعــًا 
ــم تــلــقــيــه ضــربــة  ــام املــنــافــســني، ورغــ مـــرمـــاه أمــ
قوية بغياب نجم الدفاع األول، فيرجيل فان 
دايـــك، إال أنــه يبقى قويًا فــي الــدفــاع، وهــو ما 
أظــهــره فــي مــبــاريــات الــتــصــفــيــات األوروبـــيـــة. 
ويـــمـــلـــك املـــنـــتـــخـــب الـــهـــولـــنـــدي قـــــوة ضـــاربـــة 
الــدفــاع وخــط الوسط،  متصلة ببعضها بــني 
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سيُحاول المنتخب الهولندي العودة إلى منصات التتويج من جديد بعد 
غياب طويل، خصوصًا أنه المنتخب »المنحوس« الذي كلما وصل إلى المباراة 

النهائية فشل في تحقيق اللقب في المونديال و»اليورو«

)Getty( حصدت هولندا المركز الثالث في 4 مناسبات

)Getty( 1988 حققت هولندا اللقب عام

)Getty( »ُتشارك أوكرانيا للمرة الثالثة في »اليورو)Getty( تعسى أوكرانيا لتسجيل نتائج جيدة هذا الصيف

يملك املنتخب الهولندي الكثير من النجوم واألسماء البارزة التي تلعب 
في أفضل الدوريات األوروبية، لكن يبقى نجم خط الوسط، فرينكي دي 
يونغ، النجم األول ملنتخب »الطواحني« بشكل مؤكد. العب خط الوسط 
الشاب في فريق برشلونة، صنع الفارق على أرض امللعب خالل املواسم 
املاضية بفضل مهاراته الفردية وذكائه الكبير في التعامل مع كل كرة، 
إذ يمكنه نقل الفريق من الحالة الدفاعية إلى الهجومية بطريقة ُمميزة 
الهولندي  وسهلة. وخــاض دي يونغ حتى اآلن 25 مباراة مع املنتخب 

وسجل هدفًا وسيكون أحد نجوم البطولة األوروبية هذا الصيف.

فرانك دي بوير هو مدرب منتخب هولندا منذ عام 2020، والذي يطمح 
املنافسة  املتقدمة وربما محاولة  إلى األدوار  الطائر«  »الهولندي  لقيادة 
على اللقب. ورغــم أن املــدرب واجــه صعوبات كبيرة في بداية مشواره 
الــقــادرة على  امُلــمــيــزة  مــع هــولــنــدا، إال أنــه يملك مجموعة مــن العناصر 
إنــقــاذ مــســيــرة املــــدرب فــي الــبــطــولــة األوروبـــيـــة وربــمــا لــســنــوات قــادمــة. 
اإليطالي،  ميالن  وإنتر  الهولندي،  أياكس  أندية  تدريب  للمدرب  وسبق 
به  لينتهي  األميركي،  يونايتد  وأتالنتا  اإلنكليزي،  بــاالس  وكريستال 

املطاف مع منتخب بالده في محاولة منه لتحقيق األلقاب العاملية.

فرينكي دي يونغ

فرانك دي بوير

وهو ما يمنح هولندا قدرة على الدفاع بقوة 
مع  الــوســط، خصوصًا  خــط  على  والسيطرة 
وجود العب مثل دي يونغ، »الدينامو« الذي 
وبناء  الخلف  من  الكرة  الستالم  الكرة  يملك 
ــفــــارق هــجــومــيــًا. أمــا  الــهــجــمــات وصـــنـــاعـــة الــ
بعض نقاط الضعف فتتمثل بتغيير املدرب 

ــنـــدي يــتــعــرض  الــــــذي جـــعـــل املــنــتــخــب الـــهـــولـ
قــبــل أن يستعيد بــعــض من  الـــهـــزات  لــبــعــض 
ــدرب الــجــديــد، فـــراك دي بــويــر،  تـــوازنـــه مــع املــ
خصوصًا أن هولندا عملت مع املدرب رونالد 
كومان، لسنوات طويلة، وكان هناك استقرار. 
ــا نــقــطــة الــضــعــف الــثــانــيــة فــتــتــمــثــل بعمل  أمــ
فـــرانـــك دي بــويــر الــتــكــتــيــكــي، الــــذي ال يــعــرف 
الــتــعــامــل تــحــت الــضــغــط، إذ عــنــدمــا يضغط 
املنافس عليه ال يعرف الفريق كيفية الخروج 
بالكرة، خصوصًا في حالة وجود العب خط 
وسط أمام املدافعني، وهي نقطة ضعف ربما 
أما  الــهــجــمــات.  بــنــاء  تــؤثــر سلبًا على عملية 
الــثــالــثــة، فتتمثل بــاالعــتــمــاد  نــقــطــة الــضــعــف 
اللعب  فــي صناعة  األطـــراف  فيه على  املبالغ 
والـــهـــجـــمـــات، مـــا يــجــعــل هـــولـــنـــدا تــفــشــل في 

معظم األحــيــان فــي هــز الــشــبــاك بسبب ُنــدرة 
االبـــتـــكـــار فــــي صـــنـــاعـــة الــــفــــرص. وغـــالـــبـــا مــا 
يكون الضغط العالي الذي يصنعه املنتخب 
بل  كمجموعة،  يتحرك  وال  فاشاًل  الهولندي 
يسقط  املنتخب  يجعل  ما  منفردة،  بعناصر 
أمام املنافس القوي في إخراج الكرة ويسقط 

أمام املرتدات.

المجموعة والتشكيلة
املجموعة  فــي  الــهــولــنــدي  املــنــتــخــب  سيلعب 
الـــثـــالـــثـــة إلـــــى جــــانــــب مــنــتــخــبــات أوكـــرانـــيـــا 
والـــنـــمـــســـا ومـــقـــدونـــيـــا الـــشـــمـــالـــيـــة، وســيــبــدأ 
مشواره في بطولة »يورو 2020« ضد املنتخب 
األوكــرانــي على ملعب »يــوهــان كــرويــف«، ثم 
يلعب ضد منتخب النمسا على نفس امللعب، 

ويختتم مبارياته في املجموعة ضد منتخب 
مــقــدونــيــا الــشــمــالــيــة. أمـــا تــشــكــيــلــة املنتخب 
املــرمــى )تيم  الهولندي فستضم فــي حــراســة 
كـــــرول، كــاســبــر ســيــلــيــســن، مـــاركـــو بـــيـــزوت(، 
وفــي خــط الــدفــاع هــنــاك كــل مــن ماتياس دي 
ليخت، جويل فيلتمان، كيني تيلي، باتريك 
فان أنهولت، دالي بيلند، ستيفان دي فريج، 
نــاثــان أكـــي، هــانــس هاتيبوير(. أمــا فــي خط 
الــوســط فــهــنــاك )فــريــنــكــي دي يــونــغ، دايــفــي 
دي  مارتني  فينالدوم،  جورجينيو  كالنسن، 
تـــونـــي فــيــالنــهــا،  بـــيـــك،  ــان دي  فــ ــي  ــ روم، دونـ
كيفن ستروتمان، دايفي بروبر(، أما في خط 
الــهــجــوم فــهــنــاك )مــمــفــيــس ديـــبـــاي، ستيفني 
يـــــونـــــغ، كــويــنــســي  لــــــــووك دي  بــــيــــرغــــوايــــن، 

بروميس، راين بابل، كالفني ستينغس(.

أنـا النجم

أنـا المدرب

ُتنافس هولندا في 
المجموعة الثالثة في 

»يورو 2020«

يومًا8الباقي

دولـة 
وكرة

هل ينجح المنتخب 
األوكراني في تسجيل 

نتائج جيدة في دور 
المجموعات والتأهل 

إلى الدور الثاني من 
البطولة األوروبية؟
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حسين غازي

ــا أمـــــيـــــركـــــا، األعــــــــرق  ــ ــوبـ ــ ــة كـ ــولــ ــطــ بــ
فــــي تــــاريــــخ كــــــرة الــــقــــدم الـــخـــاصـــة 
بــاملــنــتــخــبــات، كــانــت بــدايــتــهــا قبل 
انــطــاق كـــأس الــعــالــم، تــحــديــدًا فــي عـــام 1916، 
املنتخبات. حديثنا  رحــلــة  أقلعت  هــنــاك  ومــن 
الــيــوم سينصب على األرجــنــتــن، التي يعتبر 
منتخبها واحــدًا من األعــرق في العالم بفضل 
األلقاب التي حققها في الكوبا وحتى املونديال.

تاريخ األرجنتين في الكوبا
فـــازت األرجــنــتــن بلقب بــطــولــة كــوبــا أميركا 
فـــي 14 مــنــاســبــة، مــتــأخــرة بـــفـــارق لــقــب فقط 
القياسي. رغم  الــرقــم  عــن أوروغــــواي صاحبة 
ذلــــك تــمــتــلــك األرجـــنـــتـــن الـــعـــديـــد مـــن األرقـــــام 
واإلنـــجـــازات املــمــيــزة فــي هــذه املــســابــقــة، التي 
ــــد الـــبـــتـــة، مــــن حـــيـــث عـــدد  لــــم يـــصـــل إلـــيـــهـــا أحـ
االنتصارات والعديد من األمور األخرى. يعد 
فاز  الــذي  الوحيد  الفريق  األرجنتن  منتخب 
ــرات مــتــتــالــيــة، وحـــصـــل ذلــك  ــ بــالــلــقــب ثــــاث مـ
وعانى   .)1947-1945( األربعينيات  فترة  فــي 
منتخب األرجنتن الحقًا بشكٍل كبير لحصد 
لقب الــبــطــولــة، فــالــكــأس األخــيــرة الــتــي رفعها 
الــتــانــغــو كــانــت فــي عـــام 1993، بــعــدمــا وصــل 
و2016،   2015 نــســخــتــي  ــي  فــ الـــنـــهـــائـــي  إلـــــى 
لــكــن الـــخـــســـارة كــانــت أمــــام تــشــيــلــي فـــي كلتا 

املناسبتن، منها واحدة بركات الترجيح.

التتويج األول
في  األول  لقبها  حصد  األرجنتن  استطاعت 
كانت  1921، حينها  عــام  أميركا  كوبا  بطولة 
مواجهة أوروغواي مصيرية، لذلك قرر رئيس 

األرجنتين 
شوق لأللقاب

تتابع »العربي الجديد« التغطية الخاصة ببطولة كوبا أميركا لكرة القدم، 
التي تنطلق يوم 13 يونيو/ حزيران المقبل على المالعب البرازيلية، بعدما 

كان مقررًا أن تقام في كولومبيا واألرجنتين
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سيباستيان   ،»Liga Rosarina de Football«
الــازمــة لحضور  الترتيبات  ــراء  إجـ غــارســيــا، 
ــاراة، مــــن خـــــال الــتــنــقــل مــن  ــ ــبــ ــ الـــجـــمـــاهـــيـــر املــ
روزاريـــو إلــى بوينس آيــرس، بتذاكر وأسعار 
مــنــخــفــضــة. ســافــر حـــوالـــي 3000 شــخــص من 
روزاريـــــــو لـــدعـــم الــعــديــد مـــن الــاعــبــن الــذيــن 
كانوا ينشطون في فرق املنطقة أمثال خوليو 
ليبوناتي وباس ساروبو وأدولفو سيليلي 
ــيــــرزوتــــي. لــتــخــفــيــف الــضــغــط  وفـــلـــوريـــنـــدو بــ
عـــلـــى الــــاعــــبــــن، نــقــلــهــم مـــســـؤولـــو املــنــتــخــب 
تيغري  في  تدريبي  إلى معسكر  األرجنتيني 
بمقاطعة بوينس آيرس. كانت لعبة البوتشي 
)تـــلـــعـــب بــــكــــرات مــــن الـــحـــديـــد أو الــبــاســتــيــك 
الــرومــانــي( وصيد  للعصر  تاريخها  ويــرجــع 
األســمــاك واملــوســيــقــى مــن بــن األنــشــطــة التي 
قام بها الاعبون خال تلك الفترة إلى جانب 
بينما  النهائي،  قبل  الجمعة  يــوم  الــتــمــاريــن. 
كان العبو أوروغـــواي يلعبون كرة السلة في 
املنتخب  نقل  لوبيز،  فيسنتي  في  معسكرهم 
فــي وسط  إلــى فندق  مــن تيغري  األرجنتيني 
مدينة بوينس آيرس، حيث كانوا يخضعون 
لــرقــابــة صــارمــة. ال أحــد يستطيع الــهــروب أو 
التسلل من هناك. حان موعد املباراة النهائية 
الفوز  حينها، ونجح منتخب األرجنتن في 
بـــهـــدٍف دون مــقــابــل ســجــلــه الـــاعـــب جــولــيــو 

ــنــــتــــن الــعــامــة  لـــيـــبـــونـــاتـــي، لــتــحــصــد األرجــ
الكاملة بعد 3 انتصارات على البرازيل )0-1( 

وباراغواي )3-0( وأوروغواي )0-1(.

اللقب األخير
الـــســـادســـة  الـــــــــــدورة  كــــانــــت   1993 نـــســـخـــُة 
والـــثـــاثـــن لــكــوبــا أمـــيـــركـــا. أقــيــمــت حينها 
الــبــطــولــة فــي اإلكــــــوادور فــي الــفــتــرة مــا بن 
15 يونيو و4 يوليو. شــارك جميع أعضاء 
الكونميبول العشرة، لكن للمرة األولى تمت 
القارة  دعــوة منتخبن جديدين مــن خــارج 
الــاتــيــنــيــة، فــوقــع االخــتــيــار عــلــى املكسيك 
والـــواليـــات املــتــحــدة األمــيــركــيــة مــن منطقة 
كــونــكــاكــاف. شــهــدت تــلــك الــبــطــولــة الــعــديــد 
مــن األحــــداث املــهــمــة، بينها فــشــل الــبــرازيــل 
وأوروغـــــــــــواي لـــلـــمـــرة األولـــــــى فــــي الـــتـــاريـــخ 
باحتال أحــد املــراكــز األربــعــة األولـــى، وهذا 
األمــر تكرر مرة أخــرى في 2015 باملناسبة. 
عــبــرت األرجــنــتــن املــجــمــوعــة الصعبة بعد 
الثاني خلف كولومبيا التي  احتال املركز 
تـــصـــدرت الــتــرتــيــب، وبــلــغــت الـــــدور الــتــالــي 
في  الثالث.  املركز  املكسيك صاحبة  معهما 
نــهــايــة األمــــر وصــــل مــنــتــخــب الــتــانــغــو إلــى 
أطــاح  بعدما  املكسيك،  جانب  إلــى  النهائي 
بركات  النهائي  ربــع  في  البرازيل  منتخب 
بالتعادل  الــلــقــاء  انــتــهــاء  إثــر   5-6 الترجيح 
اإليــجــابــي 1-1، ثــم تــكــرر املــوقــف فــي نصف 
ــر اخـــتـــتـــام  ــ ــا، إثــ ــيـ ــبـ ــائـــي أمـــــــام كـــولـــومـ ــهـ ــنـ الـ
السلبي والفوز بركات  املواجهة بالتعادل 
املــــوت 6-5 أيـــضـــًا. فـــي الــنــهــائــي، انــتــصــرت 
املــكــســيــك  ــلـــى  عـ بــنــتــيــجــة 1-2  ــتــــن  ــنــ األرجــ
باتيستوتا،  غابرييل  املهاجم  ثنائية  بعد 
الـــحـــارس األرجــنــتــيــنــي سيرجيو  واخــتــيــر 

نوبيرتو مينديز 
أفضل هداف أرجنتيني 

في تاريخ الكوبا

إصابة دي أراسكايتا بفيروس كورونا 
في معسكر أوروغواي

بفيروس  أراسكايتا،  أورغــــواي، جيورجيان دي  ثبتت إصــابــة العــب خــط وســط منتخب 
»كــورونــا«، وذلــك بعد يوم من دخوله معسكر الفريق الوطني تحت إمــرة املــدرب أوسكار 
واشنطن تاباريز. وذكر االتحاد األورغواياني لكرة القدم في بيان أن العب فريق فالمينغو 
اختبار سابق.  في  نتيجة سالبة  على  بعد حصوله  الفريق  في  لزمالئه  انضم  البرازيلي 
القائمة  الــعــزل، وتــم استبعاده من  إلــى ذلــك، أوضــح أن الالعب يوجد حاليًا في  باإلضافة 
املستدعاة للمشاركة في مباراتي تصفيات أميركا الجنوبية املؤهلة ملونديال 2022 بقطر 
الفني بداًل منه جناح  البيان، استدعى الجهاز  أمام كل من باراغواي وفنزويال. وبحسب 
األربعاء في مجمع  اعتبارًا من  املعسكر  الــذي سيدخل  أوكامبو،  براين  فريق ناسيونال، 
تم استدعاؤهم  بـــ20 من أصل 23 العبًا  الفني حاليًا  الجهاز  »سيليستي«. هذا ويحظى 
واملهاجم  جــوريــاران  فرناندو  الوسط  والعــب  كامبانا  مارتني  الــحــارس  انضمام  وينتظر 

جوناثان رودريغيز.

البرازيل تؤكد استضافة »كوبا أميركا«
عن  وكولومبيا  األرجنتني  تراجع  بعد  أميركا  كوبا  بطولة  استضافة  البرازيل  أكــدت 
تنظيمها، وأعلن وزير شؤون الرئاسة، لويس راموس، أن املباريات ستقام في واليات 
ماتو غروسو وريــو دي جانيرو وبرازيليا وجــويــاس، ومــن املقرر أن تنطلق في 13 
أميركا في  أن كوبا  »نؤكد  »تويتر«:  الوزير على حسابه في  يونيو. وكتب  حزيران/ 
البرازيل. علم البرازيل الذي يحتضن مباريات ليبرتادورس وسود أميريكانا، من دون 

الحديث عن البطوالت املحلية، ال يمكن أن يعطي ظهره لبطولة تقليدية مثل هذه«.

نادال: المباراة أمام جاسكيه لن تكون سهلة
بطولة  في  األول  بظهوره  عامليًا، سعادته  الثالث  املصنف  نـــادال،  رافاييل  اإلسباني  أبــدى 
»الــغــرانــد  الــكــبــرى فــي  األربـــع  الــبــطــوالت  ثــانــي  غــــاروس(،  للتنس )روالن  املفتوحة  فرنسا 
سالم«، بالفوز على األسترالي أليكسي بوبيرين بثالث مجموعات دون رد في الدور األول 
بالبطولة. وأشار نادال في تصريحات بعد املباراة إلى مباراته املقبلة أمام الفرنسي ريشار 
جاسكيه قائاًل: »نحن االثنني نمتلك مسيرتني طويلتني وناجحتني. نعرف بعضنا منذ أن 
كنا صغارًا، ولعبنا مباراتنا األولى في سن الـ12 أو الـ13، وتجمعني ذكريات طيبة معه«. 
وأشار »امللك« املتوج في البطولة الباريسية برصيد 13 لقبًا إلى أنه »من الجيد أن نلتقي 
مجددًا في بطولة مهمة مثل روالن غاروس. مواجهته دائمًا صعبة، وأتمنى أن أكون جاهزًا 
لكي أقدم املستوى الذي أتطّلع إليه دائمًا«. وحول انتصاره على األسترالي بوبيرين، أكد 

الالعب اإلسباني أنه قدم األداء املطلوب رغم أن األمور لم تكن سهلة.

مخيتاريان مستمر مع روما في الموسم القادم
النجم األرمــيــنــي، هنريك مخيتاريان، العــب وســط رومـــا اإليــطــالــي، عــقــده مــع ناديه  مــدد 
اإليطالي حتى 30 حزيران/ يونيو عام 2022، وأعلن فريق »الجيالوروسي« عن تمديد عقد 
صاحب الـ32 سنة في بيان رسمي عبر موقعه الرسمي. وجاء في بيان النادي العاصمي 
أن »نادي روما سعيد باإلعالن عن أن هنريك مخيتاريان مدد عقده مع النادي حتى 30 
الحالي، وكان  الشهر  نهاية  ينتهي  األرميني  الالعب  وكــان عقد  يونيو 2022«.  حــزيــران/ 
بإمكانه الرحيل مجانًا ألي فريق آخر، وقال مخيتاريان في تصريحات نشرها النادي بعد 
التجديد«: »على مدار هذين العامني، روما أسرتني تمامًا، سواء على مستوى الفريق، أو 
املدينة، وذلك بفضل شغف الجماهير املذهل. تطلعات النادي كبيرة للغاية، وأنا فخور حقًا 
بقدرتي على املساهمة في مواجهة التحديات التي تنتظرنا في املوسم املقبل«. في املقابل 
أبدى املدير الرياضي للنادي، تياغو بينتو، سعادته بالتوصل التفاق مع مخيتاريان الذي 

سجل 14 هدفًا، وساهم في صناعة 13 تمريرة حاسمة خالل املوسم املنقضي.

ميالنو ــ العربي الجديد

ملع نجم الوتــارو مارتينيز، مع نــادي إنتر ميالنو، بعدما ساهم 
في قيادته إلى تحقيق لقب الــدوري اإليطالي، تحت قيادة املدرب 
السابق أنطونيو كونتي، بسبب األهــداف الحاسمة التي سجلها 
املهاجم، وخوضه مائة مباراة بجميع البطوالت املحلية والقارية. 
لكّن رواية األرجنتيني لم تكن مفروشة بالورود، بعدما تربى في 
عائلة متوسطة، تعيش على أطالل نجومية والده خافيير مارتينيز، 

الذي وضع ُحلمه بتربية طفله الوتارو، على التعلق بكرة القدم، وأن 
أبــرز املهاجمني في تاريخ الساحرة املستديرة. ولد  يصبح أحــد 
الوتارو في 22 أغسطس/ آب 1997، ونشأ تحت كنف عائلته، التي 
حرص والــده فيها على تربيته ُمحبًا لعالم الرياضة بشكل عام، 
وكرة القدم بشكل خاص. لذلك، نجح الطفل الصغير، في أن يكون 

في إحدى األكاديميات املحلية في سن ُمبكرة.
لينييرز، ألن  نــادي  واضطر الوتـــارو في سنواته األولــى مع 
يذهب بالقطار والحافلة، من منزل عائلته إلى مقر التدريبات 
فــي األكــاديــمــيــة، وكـــان يــعــود دائــمــًا فــي وقــت مــتــأخــر، ليأكل 
الـــ15،  ويــدرس، وينام، وبقي على هذه الحال، حتى بلغ سن 
ليتعرض بعدها لصدمة كادت تنهي مسيرته. صدمة الوتارو 
بــوكــا جونيورز  نـــادي  على  القائمون  رفــض  عندما  ــاءت،  جـ
كي  الــالزمــة،  بالخصائص  يتمتع  ال  ألّنـــه  بموهبته،  اإليــمــان 
نهائيًا،  يستسلم  لم  املراهق  لكّن  قالوا،  كما  ُمهاجمًا،  يكون 
بل واصل رحلة صقل مهارته الفنية، حتى لفت انتباه فابيو 
راديــيــلــي املــديــر الــفــنــي لــفــريــق راســيــنــغ. ونــجــح الوتــــارو في 
تسجيل 26 هدفًا في 26 مباراة خاضها مع نادي راسينغ، 
لــه دعـــوة، مــن أجل  مــا جعل إدارة منتخب األرجــنــتــني توجه 
السعادة، كونه استطاع  بــالده، ما أغرقه في  تمثيل منتخب 
أخيرًا تحقيق ُحلم والده، الذي آمن به، منذ أن كان طفاًل. ومع 
انتشار اسمه في األرجنتني، بدأت األندية األوروبية الكبيرة، 
مثل ريال مدريد، وفالنسيا، وأتلتيكو مدريد، وإنتر ميالنو 
الذي  الــدوري اإليطالي،  لكّنه قرر االحتراف في  االهتمام به، 
انتقل إليه مقابل 22.7 مليون يورو في صيف 2018، لتبدأ 

مسيرته الذهبية في »الكالتشيو«.
ومع تألق الوتارو في املوسم األول مع إنتر ميالنو، بدأ برشلونة 
السعي إلى ضمه، ألّن القائمني على الفريق الكتالوني، شاهدوا 
 ،2019 أميركا  كوبا  بطولة  في  األرجنتني  منتخب  مع  املهاجم 
لم  ليونيل ميسي.  األســطــورة  مــع  كبير  وبــدا منسجمًا بشكل 
يستمع الوتارو لعرض برشلونة، وفّضل البقاء مع إنتر ميالنو، 
الذي آمنت اإلدارة به، ليساهم في قيادة الفريق إلى تحقيق لقب 
»الكالتشيو« للمرة الـ19 في تاريخه، بعد غياب دام ملدة 11 عامًا، 

ما جعل املهاجم يعيش ُحلم والده في تحقيق املجد الكروي.

الوتارو مارتينيز

على هامش الحدث

نجح النجم األرجنتيني الوتارو مارتينيز مهاجم اإلنتر في تحقيق ُحلم 
والده، بأن يصبح أحد أبرز المهاجمين بعالم »الساحرة المستديرة«

آخر تتويج 
لألرجنتين في 
كوبا أميركا كان 
في 1993 )شون 
)Getty/بوتريي

بولسونارو )إيفاريستو سا/ فرانس برس(

تلك  فــي  العـــٍب  أفــضــل  غويغوتشيا حينها 
النسخة، وهو الذي عرف بمهارته الكبيرة 

في التصدي لركات الجزاء.

أرقاٌم مهمة
ســجــل الــحــارس أمــيــريــكــو تــيــزوريــيــري اسمه 
بأحرف من ذهب في سجل كوبا أميركا، فقد 
ــان خـــيـــار األرجـــنـــتـــن األول فـــي 6 بــطــوالت  كــ
خال فترة العشرينيات، وهو الذي اختير في 
عام 1921 أفضل العب في البطولة الاتينية، 
الشرف،  أرجنتيني يحظى بهذا  أول  ليصبح 

ــــذي ســــاهــــم فــــي فـــوز  ــ ــبــــرتــــو مـــاســـكـــيـــو، الـ أومــ
األرجــنــتــن بلقب كــوبــا أمــيــركــا، وكـــان هــداف 
 الشباك 9 مرات، وهو أفضل 

ّ
البطولة بعدما هز

العب من باد الفضة من حيث التسجيل في 
نسخة واحدة، مع العلم أنه وبعد قرار انتقاله 
للعب في إيطاليا من بوابة نادي بولونيا إلى 
وأنجيليلو،  ســيــفــوري  عمر  مواطنيه  جــانــب 
قـــرر االتـــحـــاد األرجــنــتــيــنــي مــنــعــه مـــن تمثيل 
املنتخب مجددا، فغاب عن كأس العالم 1958. 
وبــفــضــل أصــلــه اإليـــطـــالـــي، تــمــكــن مـــن تمثيل 
مــنــتــخــب إيــطــالــيــا، فــكــان قـــائـــدًا إليــطــالــيــا في 

وأول حــامــي عــريــن يــصــل إلـــى هـــذه الــجــائــزة. 
إلى الاعب نوبيرتو مينديز، صاحب  ننتقل 
ــزة، الـــــذي ســجــل 5 أهــــــداف في  ــيـ ــمـ األرقـــــــام املـ
البطوالت الثاث املتتالية من عام 1945 حتى 
التانغو  منتخب  خــالــهــا  حــقــق  الــتــي   ،1947
ــان أيــضــًا  ــدفــ ــده هــ ــيــ ــًا، وفـــــي رصــ الـــلـــقـــب أيــــضــ
سجلهما في نسخة أخــرى، ما جعله الهداف 
األرجــنــتــيــنــي األفــضــل فــي الــتــاريــخ وصــاحــب 
الـــرقـــم الــقــيــاســي بـــن جــمــيــع املــهــاجــمــن في 
إلــى جانب  الكوبا  بمسابقة  الاتينية  الــقــارة 
الاعب  إلى  البرازيلي زيزينيو. نصل بعدها 

كـــأس الــعــالــم 1962 الــتــي أقــيــمــت فــي تشيلي، 
وواحـــــدًا مــن أبــــرز األســـمـــاء الــتــي شــاركــت في 
املــبــاراة ضد  فــي  أحـــداث »معركة سانتياغو« 
البلد املضيف، حينها كسر أنف ماسكيو من 
أدار  سانشيز.  ليونيل  التشيلي  الــاعــب  قبل 
ذلك اللقاء الحكم اإلنكليزي كن أستون، الذي 
يعود الفضل له في ابتكار البطاقات الصفراء 
ــراء فـــي وقــــت الحـــــق، أطـــلـــق عــلــى تلك  ــمـ والـــحـ
السمعة«، طرد  »املواجهة سيئة  لقب  املــبــاراة 
أكثر من العب خال اللقاء، وتدخلت الشرطة 

لدفعهم للخروج من امللعب.

ردود فعلٍ غاضبة: وجه رياضي
»كوفا« أميركا

تـــتـــواصـــل ردود الــفــعــل حــــول إقـــامـــة كــوبــا 
ــة الصحية  أمــيــركــا فــي الــبــرازيــل، رغــم األزمـ
التي تشهدها الباد بسبب تفشي فيروس 
ــدايـــة مــــع الـــســـيـــنـــاتـــور ريـــنـــان  ــبـ ــا. الـ ــ ــــورونـ كـ
كـــالـــيـــروس، رئـــيـــس لــجــنــة بــرملــانــيــة تحقق 
الــبــرازيــل  فــي   19- كوفيد  إدارة جائحة  فــي 
ــالــــب نــيــمــار  ــل الـــحـــكـــومـــة، الـــــــذي طــ ــبـ مــــن قـ
وبــقــيــة العـــبـــي املــنــتــخــب الـــبـــرازيـــلـــي بــعــدم 
الباد، نظرًا  أميركا في  قبول خوض كوبا 
لــلــمــخــاطــر الــتــي تــهــدد الــشــعــب الــبــرازيــلــي. 
اللجنة،  جلسة  افتتاح  في  كاليروس  وقــال 
البرازيلية:   »URL« نقلت صحيفة  ما  وفــق 
»إّنه أمر ال يصدق، الحكومة تريد استضافة 
يتفاقم  البرازيل، في وقت  في  أميركا  كوبا 
ومستشفياتنا  مقابرنا  ويمأل  الــوبــاء  فيه 
 

ّ
ــيـــل«، مــعــتــبــرًا أن ــثـ ــه مـ ــم يــســبــق لــ بــشــكــل لــ
على  السيطرة  عــدم  عــن   الحكومة مسؤولة 

األزمة الصحية.
 بطولة كوبا أميركا، 

ّ
وبحسب كاليروس، فإن

الـــتـــي أعـــلـــن »كــونــمــيــبــول« أّنـــهـــا ســتــقــام في 
البرازيل »ستصبح بطولة موت« إذا أقيمت 
فــي إحـــدى الــــدول األكــثــر تــضــررًا مــن الــوبــاء، 
والــتــي تــجــاوزت 465 ألــف وفـــاة بالفيروس، 

ــتـــخـــصـــصـــن، مـــوجـــة  وتــــــواجــــــه، بـــحـــســـب املـ
ــاء. وأضــــــــاف كـــالـــيـــروس:  ــ ــوبــ ــ جــــديــــدة مــــن الــ
أو  الحكومة  مناشدة  نستطيع  ال  أّنــنــا  »بما 
أكتب  فإّنني  الــقــدم،  لكرة  البرازيلي  االتــحــاد 
ــه  ــلـــي والعـــبـــيـــه ومـــدربـ ــرازيـ ــبـ ــــى الـــفـــريـــق الـ إلـ
ــلــــب مـــنـــهـــم عــــــدم قـــبـــول  ــار ألطــ ــمـ ــيـ ــه نـ ــمـ ــجـ ونـ
كــوبــا أمــيــركــا فــي الــبــرازيــل«. وخــتــم بــالــقــول: 
»البطولة التي يجب أن نلعبها هي التطعيم. 
تلك هي األهـــداف التي يجب أن نسجلها يا 
نيمار«. فهل سيستجيب نيمار وبقية العبي 
الـــبـــرازيـــل ويــطــالــبــون بــتــأجــيــل الــبــطــولــة أو 

نقلها إلى خارج البرازيل؟
األرجنتيني، سيرخيو  النجم  علق  بــدوره، 
أغــويــرو، قــائــًا: »بــحــال كــان الــوضــع معقدًا 
أّنهم  اللعب. سمعت  الــبــرازيــل، ال يمكن  في 
أغــلــقــوا الــــحــــدود«. وتـــابـــع الـــاعـــب املــنــتــقــل، 
ــي، مــــن مــانــشــســتــر ســيــتــي  ــ ــاضـ ــ اإلثــــنــــن املـ
اإلنــكــلــيــزي إلـــى بــرشــلــونــة اإلســبــانــي: »مــن 
ــــرأي، نــحــن كــاعــبــن نريد  ــداء الـ الــصــعــب إبــ
البحث عــن مكاٍن  فــي  القضية   

ّ
لــكــن الــلــعــب، 

 
ّ

أن العلم  اللعب، مع  لنا  جيد حتى يتسنى 
قـــرار اتــحــاد أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة لــكــرة الــقــدم 
إقامتها  بــعــدم  صحيحًا  كــان  )كونميبول( 

هنا في األرجنتن«.
من جانبها، أعربت النقابة الدولية لاعبن 
مــقــر كوبا  قلقها« حــيــال تغيير  »بــالــغ  عــن 
أمــيــركــا إلــى الــبــرازيــل قبل أيـــام مــن انطاق 
الــبــطــولــة، مـــا »قــــد يــنــطــوي عــلــى تــداعــيــات 
خــطــيــرة عــلــى صــحــة الـــاعـــبـــن املــحــتــرفــن 
ــهــــور بـــصـــفـــة عــــامــــة«.  ــمــ ــلــــن والــــجــ ــامــ ــعــ والــ
وقالت: »لم يتخذ القرار على املدى القصير 
 الــبــلــد املــضــيــف لــديــه أعـــداد 

ّ
فــحــســب، بــل إن

ــة بــكــوفــيــد 19،  ــابــ ــاالت اإلصــ ــ مــقــلــقــة مــــن حــ
مــا يتطلب اســتــعــدادًا مــبــكــرًا جــيــدا للغاية. 
الــفــتــرة الــزمــنــيــة الــقــصــيــرة الــتــي تـــم تأكيد 
املبادرة فيها تنطوي على تداعيات خطيرة 
والعاملن  املحترفن  الاعبن  صحة  على 
أّنها منذ  والجمهور بصفة عامة«. وأكــدت 
 

ّ
أن الجائحة »شـــددت بــوضــوح على  بــدايــة 

الــصــحــة الــعــامــة والــســامــة يــجــب أن تكون 
لــهــمــا األولـــويـــة داخــــل صــنــاعــة كـــرة الــقــدم، 

حتى في هذه األوقات االستثنائية«.
 العديد من املشجعن والصحافين 

ّ
ُيذكر أن

في أميركا الاتينية وصفوا البطولة الحالية 
»كوفا أميركا« بــداًل من »كوبا أميركا« في  بـ
إشارة واضحة إلى مرض »كوفيد-19« الذي 

يتسبب به فيروس كورونا الجديد.
)العربي الجديد(

كوبـا           أميركا

Thursday 3 June 2021 Thursday 3 June 2021
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أصرّ عراقيّون على تحدي األزمة االقتصادية التي فرضها تفشي فيروس كورونا، فكانت تربية الحيوانات األليفة خيارًا جيدًا للبعض 
لكسب المال ومساعدة عائالتهم على الصمود، وخصوصًا إذا ما استمرّ الحال على ما هو عليه

تربية الحيوانات
عراقيون يحتالون على كورونا

بغداد ــ كرم سعدي

لــجــأ شــبــاب عــراقــيــون إلـــى تربية 
ــة والـــطـــيـــور  ــفــ ــيــ الــــحــــيــــوانــــات األلــ
ملــســاعــدة عــائــاتــهــم الــتــي تــأثــرت 
فــيــروس كورونا   تفشي 

ّ
فــي ظــل اقتصاديًا 

ــراءات وقــائــيــة كـــان من  ــ ــا فــرضــه مــن إجــ ومـ
بينها اإلغــاق العام، والــذي استمّر أشهرًا 
عدة وإن لم تكن متواصلة. بعض هؤالء لم 
يتوقع أن يطول أمد تفشي الفيروس، األمر 
الــــذي أدى إلــــى خـــســـارة كــثــيــريــن أعــمــالــهــم 
الباد.  في  البطالة  نسبة  ارتفاع  وبالتالي 
وبعد مرور أكثر من عام على تسجيل الباد 
ــة بـــالـــفـــيـــروس، تـــوقـــع عــراقــيــون  ــابـ أول إصـ
على  عليه  السيطرة  مــن  الــعــالــم  يتمكن  أن 
هم لم 

ّ
 أن

ّ
غــرار فيروس إنفلونزا الطيور، إال

يصيبوا في توقعاتهم، األمر الذي أجبرهم 
على البحث عن بدائل للعيش.   

يــعــّد ســـوق الــغــزل الـــواقـــع وســـط العاصمة 
بــغــداد أحــد أشــهــر األســـواق فــي الــبــاد. هو 
ببيع مختلف  ُيــعــنــى  تــراثــي شعبي  ســـوق 
ــاك.  ــمــ ــيـــور واألســ أنــــــواع الـــحـــيـــوانـــات والـــطـ
ـــه بــات ملجأ للباحثني 

ّ
ويــقــول مــرتــادوه إن

عن معلومات حول كيفية تربية الحيوانات 
وتحصيل مكسب مادي منها.

طيور جارحة وأخرى للزينة
يــعــمــل عــبــد الــجــلــيــل الــفــاضــل فـــي تــجــارة 
الــطــيــور الــجــارحــة مــنــذ أكــثــر مــن عشرين 
 كثيرين 

ّ
عامًا. يقول لـ »العربي الجديد« إن

مــن خبراته  لــاســتــفــادة  الــيــوم  يقصدونه 
التي  الجارحة،  الطيور  وتربية  صيد  في 
كبيرة  مالية  بمبالغ  منها  أصــنــاف  تباع 
قـــد تــصــل إلــــى أكــثــر مـــن 100 ألــــف دوالر. 
 على املبتدئني صيد تلك 

ً
لكن، ليس سها

الــطــيــور، إذ يتطلب األمــر الخبرة واإلملــام 
بأنواع الصقور وطبيعة عيشها واملناطق 
يستغرق  وقــد  صيدها،  فيها  يمكن  الــتــي 
املحترفون  أيامًا وشهورًا. ويضطر  األمــر 
وقتًا  الصحاري  في  التخييم  إلــى  أحيانًا 
 الصــــطــــيــــادهــــا. لــــذلــــك، ال يــنــصــح 

ً
طــــويــــا

املبتدئني الباحثني عن مصدر رزق سريع 
يعوضون من خاله األضرار االقتصادية 
الــتــي لــحــقــت بــهــم وبــعــائــاتــهــم مـــن جـــراء 
الــنــوع مــن الصيد،  تفشي كـــورونـــا، بــهــذا 
 هناك طريقًا أسهل للراغبني 

ّ
أن الفتًا إلى 

فـــي الــعــمــل فـــي ســــوق الــطــيــور الــجــارحــة، 
وهو العمل »سماسرة«. 

يضيف: »البحث عن الطيور الجارحة من 
خــال الهواة أو في األســواق املتخصصة 
الــذيــن ال  للمبتدئني  بالنسبة   

ً
يــعــّد ســهــا

ــراء هــذه  ــ يــمــلــكــون املــــال الــكــافــي لــبــيــع وشـ
ــال مــعــرفــتــهــم بـــوجـــود طــائــر  الــطــيــور. وحــ
 ما عليهم فعله 

ّ
باملواصفات املرغوبة، كل

 
ّ

هــو االتــصــال بتجار الطيور وإرســـال كل
فيديو.  مقطع  عبر  به  املتعلقة  املعلومات 
على  يحصلون  الصفقة،  تمت  حــال  وفــي 

عمولة«. 
وال يــــجــــذب الـــعـــمـــل فــــي تــــجــــارة الـــطـــيـــور 
الجارحة سوى عدد قليل من الباحثني عن 
عمل مؤقت نتيجة التداعيات االقتصادية 
الــنــاتــجــة عـــن تــفــشــي كـــورونـــا، خصوصًا 
أنــواع  تربية وتجارة  العمل في مجال   

ّ
أن

أخـــرى مــن الــطــيــور هــو أكــثــر ســهــولــة، عدا 
عـــن كـــونـــه مــربــحــًا أيـــضـــًا. هــــذا مـــا يــقــولــه 

هوامش

في سوق الغزل في بغداد )مرتضى السوداني/ األناضول(

الطالب الجامعي، مخلد عامر، الذي عمد 
إلى مساعدة والده الذي تأثر عمله كثيرًا 
ــة كـــورونـــا، حــالــه حـــال كثيرين.  خـــال أزمـ
للدراسة  كامل  بشكل  متفرغًا  مخلد  كــان 
ويــســعــى إلــــى مــتــابــعــة دراســــاتــــه الــعــلــيــا 
 والــده كان يوفر له 

ّ
خارج الباد. يقول إن

هو  والشخصية،  الدراسية   مصاريفه 
ّ

كل
الــهــدايــا. يضيف  لبيع   

ً
مــحــا الـــذي يملك 

ــم تــعــد الــهــدايــا  ــديـــد«: »لــ ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـ لـ
ذات قيمة فــي ظــل الــظــروف الــراهــنــة التي 
اليوم  الــهــدف األســاســي  الــبــاد.  تعيشها 
ـــى 

ّ
ــــو الـــصـــحـــة والــــــغــــــذاء والــــســــكــــن. حـــت هـ

للبعض  بالنسبة  أولوية  لم يعد  التعليم 
الـــذيـــن تـــضـــررت أعــمــالــهــم بــشــكــل كــبــيــر«. 
نحو  مساحته  خشبيًا  قفصًا  مخلد  بنى 
عــشــريــن مــتــرًا مــربــعــًا فـــوق ســطــح مــنــزلــه، 
ــيـــور الـــزيـــنـــة الــتــي  وخـــّصـــصـــه لــتــربــيــة طـ
تكن  »لــم  يــقــول:  بــأصــوات جميلة.  تتمّيز 
لدي خبرة واسعة في تربية هذه الطيور، 
مذ  شبيهًا  طيرًا  اقتنيت  أنني  باستثناء 
كــنــت تــلــمــيــذًا فــي املــرحــلــة الــثــانــويــة، وقــد 
»أملك حاليًا  بــه«. يتابع:  أجــدت االهتمام 
أكــثــر مــن 200 طــائــر، وبـــّت أكــثــر إملــامــًا في 
وأســعــى  بــهــا.  واالعــتــنــاء  تربيتها  كيفية 
ــفـــادة من  ــتـ ــم بــاســتــمــرار واالسـ

ّ
إلــــى الــتــعــل

األشخاص األكثر خبرة ومشاهدة مقاطع 
فــيــديــو عــلــى يــوتــيــوب، وقــــراءة مــا يتوفر 

مــن مــعــلــومــات حــولــهــا فــي الــكــتــب أو عبر 
 ربــحــه الــشــهــري من 

ّ
اإلنـــتـــرنـــت«. يــقــول إن

جراء بيع هذه الطيور يصل إلى 600 ألف 
أن  قبل  أميركي(،  400 دوالر  )نحو  دينار 
يختم: »أسعى إلى مضاعفة ربحي خال 

األشهر القليلة املقبلة«.
 

كالب على السطوح
ــطــــوح املـــــنـــــازل مـــلـــجـــأ لــكــثــيــريــن  ــانــــت ســ كــ
الســتــغــالــهــا فـــي إنـــشـــاء عـــمـــل. وعــــــادة ما 
ــــي دار مــع  الـــســـكـــن فـ ــيــــون  ــراقــ ــعــ الــ يـــفـــضـــل 
حــديــقــة وســـطـــح مــفــتــوح مـــحـــاط بــســيــاج، 
ليالي  فــي  للنوم  سابقًا  يستغلونه  كــانــوا 
مكانًا  السطوح  هــذه  باتت  اليوم،  الصيف. 
مــنــاســبــًا لــتــربــيــة الــحــيــوانــات األلــيــفــة، كما 
فعل منتظر علي السيد، الذي بدأ في تربية 
»الــعــربــي الــجــديــد« إنـــه لم  الـــكـــاب. يــقــول لـــ
تربيتها  إلــى  التي عمد  األنـــواع  يبيع  يعد 
وقد تكاثرت، بل صار يشتري بعضًا منها 
ــــال مــــواقــــع الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي  مــــن خـ

واألسواق ليعيد بيعها. 
ــــي شـــركـــة  ــدًا فــ ــ ــرشــ ــ ــد يـــعـــمـــل مــ ــيــ ــســ كـــــــان الــ
سياحية، ويعيش مع والديه وثاثة أشقاء 
في بيت مكون من ثماني غرف، األمر الذي 
لبدء عمل  املنزل  مكنه من استغال سطح 
اخــتــاره ملــســاعــدة أســرتــه بعدما فقد عمله 
ــيـــات انـــتـــشـــار فـــيـــروس كـــورونـــا.  إثــــر تـــداعـ

ويـــقـــول: »مـــنـــزل عــائــلــتــي واســــع ومــســاحــة 
صنعت  مربعًا،  مــتــرًا   170 العلوي  السطح 
الـــكـــاب«، مشيرًا  أكــــواخ لتربية  فــيــه ثــاثــة 
ــــه يــحــقــق مكسبًا جــيــدًا مــن تــجــارتــه 

ّ
إلـــى أن

 مــا يــتــقــاضــاه يكفيه 
ّ
بــالــكــاب. يــضــيــف أن

لـــســـّد احــتــيــاجــاتــه الــشــخــصــيــة ومــســاعــدة 
والده في اإلنفاق على األسرة. 

بدوره، يقول حسني الجيزاني وهو طبيب 
 اإلقبال على 

ّ
»العربي الجديد«، إن بيطري، لـ

تربية الحيوانات، خصوصًا األليفة منها، 
تداعيات   

ّ
أن إلــى  الفتًا  باستمرار«،  »يـــزداد 

فــيــروس كـــورونـــا »زادت مــن إقــبــال الــنــاس 
عــلــى تــربــيــة هــــذه الـــحـــيـــوانـــات«. يــضــيــف: 
»يزورني كثيرون في عيادتي لاستفسار 
وما  منها حيواناتهم.  تعاني  أمـــراض  عــن 
ــربـــني جــــــددًا لــلــحــيــوانــات  ــــت أســتــقــبــل مـ زلـ
ــى تــربــيــة  ــأوا إلــ ــم لـــجـ ــهـ ـ

ّ
األلـــيـــفـــة يـــقـــولـــون إن

ــيـــوانـــات بـــعـــدمـــا فــــقــــدوا وظـــائـــفـــهـــم أو  الـــحـ
تأثرت أعمالهم«. 

وفـــي وقـــت ســـابـــق، أعــلــن مــســتــشــار رئــيــس 
الـــــــوزراء الـــعـــراقـــي لــلــشــؤون املــالــيــة محمد 
 30 بلغت  الباد  في  الفقر   نسبة 

ّ
أن صالح 

إلى  مشيرًا  السكان،  مجموع  من  املائة  في 
قدماء  »مهّجرين  الفقراء  أولئك  بني  من   

ّ
أن

وعــاطــلــني عــن الــعــمــل، بــاإلضــافــة إلـــى أكثر 
تفشي  نتيجة  أضيفت  عائلة  مليوني  مــن 

جائحة كورونا التي اجتاحت العالم«.

البحث عن الطيور 
الجارحة من خالل 

الهواة أو في األسواق 
املتخصصة سهل 
بالنسبة للمبتدئني 

الذين ال يملكون املال 
الكافي لبيع وشراء هذه 

الطيور

■ ■ ■
عادة ما يفضل 

العراقيون السكن في 
دار مع حديقة وسطح 
مفتوح محاط بسياج، 
فباتت هذه السطوح 
مكانًا مناسبًا لتربية 

الحيوانات األليفة

■ ■ ■
نسبة الفقر في البالد 
بلغت 30 في املائة من 

مجموع السكان

باختصار

سعدية مفرح

هذا أقل ما عليك فعله إن كنت ناشطًا في استخدام 
الصهيوني من  أن تحذف عــدّوك  التواصل،  وسائل 
ــل. ال تــجــعــلــه صــديــقــك،  ــ قــائــمــة مــتــابــعــاتــك عــلــى األقـ
املستخدمة في هذه  اللغة  ولــو مــجــازًا، في سياقات 
الجدار  ليكسر   

ً
فرصة العدو  هــذا  تعِط  ال  الوسائل. 

النفسي التاريخي بينك وبينه، وال تجعله يتصرف 
ــــه بــبــســاطــة لــيــس صــديــقــك. هو 

ّ
مــعــك كــصــديــق، ألن

 لحظة عن ممارسة دوره عدّوًا، حتى 
ّ

عدّو ولم يكف
وهو يتوّدد إليك بعبارات دينية إسالمية، ويتحدث 
ويــكــتــب بــلــغــتــك الــعــربــيــة فـــي تــدويــنــاتــه وتــغــريــداتــه 

ومقاطعه املرئية والصوتية. 
لــقــد ســعــى الــكــيــان الــصــهــيــونــي، دائــمــًا ومــنــذ نشأته 
الطبيعي  الــحــاجــز  إلـــى كــســر  فــلــســطــني،  عــلــى أرض 
بهدف تحقيق فكرته في  الوسائل،   

ّ
بكل وبينه  بيننا 

ما يسميه التعايش السلمي ما بني مغتصب األرض 
لرؤيته،  التعايش، وفقًا  هــذا  األرض. وفــي  هــذه  وأهــل 
ــه فــشــل دائــمــًا في 

ّ
انــتــصــار حقيقي ونــهــائــي لـــه، لــكــن

عت معه بعض 
ّ
تحقيقه على األرض، حتى بعد أن وق

تسميتها  على  حــرص  اتفاقياٍت  العربية  الحكومات 
اتفاقيات ســـالم... ومــا مــن ســالم! لكن، مــن الواضح 
أّن فشله لم يثِنه عن تكرار املحاوالت بشتى الوسائل 
والطرق، وها هي وسائل التواصل قد أضحت ميدانًا 

ملحاوالته الجديدة. 
ــتــه عــلــى صعيد 

ّ
ــه نــجــح جــزئــيــًا فـــي خــط ــ ـ

ّ
ــدو أن ــبـ ويـ

الوسيلة على األقل، عندما قّرر استهداف الجمهور 
لينفذ  التواصل،   مكان على وسائل 

ّ
كل العربي في 

الكبير  املتابعات  عــدد  يفّسر  مــا  وهــو  عبرها،  إلــيــه 
الوسائل،  هذه  على  الصهاينة  املسؤولني  لحسابات 
خصوصًا »تويتر« و»فيسبوك«. وعلى الرغم  من أّن 
أغلب من يتابعه من العرب يتابعونه ألهداٍف أخرى، 
أّن ذلــك يعّد   

ّ
ط لها، إال

ّ
التي حلم بها وخط غير تلك 

عليه،  مصّر  هو  ولذلك  لــه.  بالنسبة  مبدئيًا  نجاحًا 
وردود  الشتائم   

ّ
كــل على  وصــابــر  تبعاته،  متحمل 

التي يواجهه بها متابعوه، فهو  القاسية جدًا  الفعل 
ه في سبيل هدفه 

ّ
يعرف ذلك تمامًا منذ البداية، لكن

النهائي يمضي في الطريق الطويل، والذي كما يبدو 
بدأ بقطف بعض ثماره!

 فــي خضم حملة بدأتها 
ً
قبل ســنــوات، كتبت مــقــاال

على منصة »تويتر« تهدف إلى حذف متابعة حساب 
املتحدث بلسان الجيش الصهيوني لإلعالم العربي، 
أفيخاي أدرعــي. وعلى الرغم من أّن الحملة نجحت 
كثيرًا  املــتــابــعــات  تلك  أعـــداد  وانخفضت  حينه،  فــي 
 أّن صبر أدرعــي وإصــراره الشديدين 

ّ
وبسرعة، إال

»الــعــربــي« على »تويتر«  ف مــن وجـــوده 
ّ
جــعــاله يكث

املتابعني  أعــدادًا جديدة من  و»فيسبوك«، ما أكسبه 
الصهيونية على  الــحــكــومــة  الــجــدد، وشــجــع  الــعــرب 
فتح مزيد من هذه الحسابات املنوعة باللغة العربية، 

 هدفها املنظور التواصل مع العرب 
ّ

والتي جعلت جل
بلغتهم، تمهيدًا لتحقيق األهداف غير املنظورة. 

بــل ربــمــا جميع مــن يتابع  أّن كثيرين،  أعـــرف  نــعــم... 
حسابات أفيخاي، وغيرها من الحسابات الصهيونية 
ما يفعلون هذا على سبيل اقتناص 

ّ
الناطقة بالعربية، إن

الفرص للرّد عليه وإفحامه، أو لكيل الشتائم والسباب 
له، أو على سبيل الفضول ومعرفة األخبار الجديدة. 
لكّن هذا بالضبط ما يجعل من تلك الحسابات فاعلة 
لهذه  بالنسبة  فاملهم  التواصل،  وسائل  بلغة  ومؤثرة 
متابعيها  أعــداد  من  تزيد  أن  الصهيونية  الحسابات 
 ما تنشره من 

ّ
العرب، ما يجعلها مؤثرة في كــل من 

رسائل، وإن كان ذلك التأثير غير مباشر، في املراحل 
األولى. لذلك ال ينبغي أن نساهم، من دون أن ندري، في 
تحقيق ما يريده الكيان الصهيوني ويسعى إليه، وما 
ه نجح 

ّ
ه من أن

ّ
اجتهد دائمًا في ترويجه لدى العالم كل

الصهاينة  بــني  مــا  للتعايش  بيئة صالحة  إيــجــاد  فــي 
والفلسطينيني على أرض فلسطني املحتلة. وعلينا أن 
الصهيونية  الحسابات  متابعاتنا  إلغاء  أّن  من  د 

ّ
نتأك

على وسائل التواصل سيسهم في إفشالها، بتنفيذ 
ما تهدف إليه. احذف عدّوَك إذًا... وبسرعة.

احذف عدّوك... وبسرعة

وأخيرًا

علينا أن نتأّكد من أّن إلغاء 
متابعاتنا الحسابات الصهيونية 
على وسائل التواصل سيسهم 

في إفشالها
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