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»الجمهورية 
الجديدة«

بعد 8 أعوام على انقالب الثالث 
من يوليو/تموز في مصر، بدأت 

ترتسم مالمح »الجمهورية 
الجديدة« التي يريدها الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيسي.

6ـ7، 10ـ11، 18ـ19، 21ـ23

إخالء قاعدة باغرام

شهدت مصر في السنوات التالية لالنقالب الكثير من االحتجاجات المناهضة له  )األناضول(

رت منظمة الصحة العاملية من خطر تفشي 
ّ
حذ

موجة جــديــدة مــن فــيــروس كــورونــا الجديد في 
أوروبــــا بسبب انــتــشــار مــتــحــّور دلــتــا )املــتــحــّور 
ــابــــات  ــنــــدي(، فــــي حــــن تـــــــزداد أعـــــــداد اإلصــ ــهــ ــ ال
»بوتيرة مقلقة« في أفريقيا باإلضافة إلى آسيا. 
يأتي ذلك في وقت أكدت فيه شركة »جونسون 
أنـــد جــونــســون« األمــيــركــيــة أّن لــقــاحــهــا أحـــادي 
»دلــتــا«،  فــّعــال ضــّد  املــضــاد لكوفيد-19  الجرعة 
املناعية يمكن أن تستمّر  الجسم  وأّن استجابة 
األبحاث  رئيسة مجلس  قالت  بــدورهــا  ألشــهــر. 
الطبية في جنوب أفريقيا غليندا غراي )الصورة( 

في خالل مؤتمر صحافي إّن »كل البيانات التي 
الجيدة  املناعية  االستجابة  تؤكد  عليها  لعنا 

ّ
اط

والفورية واملستدامة ضّد دلتا، ونرى استمرارية 
مدهشة تصل إلى ثمانية أشهر في االستجابة 
وفي  جــونــســون«.  أنــد  جونسون  للقاح  املناعية 
األيام املقبلة، تستعّد كوبا للترخيص الستخدام 
األّول  وهــو  لكوفيد-19،  املضادة  لقاحاتها  أحــد 
الذي ُيطّور في أميركا الالتينية، األمر الذي ُيَعّد 
بصيص أمل للمنطقة في مواجهة موجة جديدة 
من الوباء. وقد أعلن علماء كوبيون أّن لقاح »عبد 
الــلــه« األكــثــر تــقــدمــا فــي الــتــجــارب فــّعــال بنسبة 

92.28 في وجه عدوى فيروس كورونا الجديد، 
الوطنية  الهيئة  ينقصه سوى تصريح  يعد  ولم 
طــارئ. من  لألدوية باستخدامه بشكل  الناظمة 
ى الجرعة 

ّ
 من تلق

ّ
جهة أخرى، أوصت أملانيا كل

ــى مـــن لــقــاح »أوكــســفــورد-أســتــرازيــنــيــكــا«  ــ األولـ
كجرعة  اللقاحات  مــن  مختلف  نــوع  باستخدام 
ثــانــيــة، بــهــدف زيــــادة ســرعــة وفــعــالــيــة اللقاحات 
مع تفشي »دلتا« األكثر عدوى. وبينما تخضع 
تــام، أعلنت إندونيسيا قيودًا  بنغالدش إلغــالق 
تدخل حّيز التنفيذ اليوم السبت ملواجهة االرتفاع 
أستراليا  مــن جهتهما، سّجلت  اإلصــابــات.  فــي 

وكوريا الجنوبية أعداد إصابات جديدة قياسية. 
في سياق متصل، أعلن الفرع األوروبــي ملنظمة 
بكوفيد-19  اإلصــابــات  عــدد  أّن  العاملية  الصحة 
ارتــفــع بنسبة 10 فــي املــائــة األســـبـــوع املــاضــي 
العاملية  الصحة  ــا، وعــزا مدير منظمة  أوروبـ في 
فــي أوروبـــــا هــانــس كــلــوغــه الــوضــع إلـــى »تــزايــد 
ــتــجــمــعــات وتــخــفــيــف  ــتــــالط والــــرحــــالت وال االخــ
القيود االجتماعية«، مشيرًا إلى أن »هذا االرتفاع 
 

ّ
يندرج في سياق وضع يتطّور بسرعة في ظل

متحّور دلتا«.
)رويترز، فرانس برس، أسوشييتد برس(

الحدث

أميركا تسّرع خروجها من أفغانستان
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انفجار بيروت: السلطة بقفص االدعاء
مرحلة جديدة من التحقيقات بجريمة انفجار مرفأ بيروت بدأت أمس بعد إطالق 

مسار االدعاء على عدد من كبار المسؤولين السياسيين واألمنيين. ]3[

تتفاقم جرائم 
المعلوماتية في أميركا، 
وتتزايد خسائرها، إذ بلغت 
4.2 مليارات دوالر في عام 
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سياسة

  شرق
      غرب
أردوغان يؤكد إجراء 

االنتخابات في موعدها

ــركـــي رجـــــب طــيــب  ــتـ ــيـــس الـ ــرئـ أكـــــد الـ
أردوغـــان )الــصــورة(، أمــس الجمعة، 
أن االنتخابات الرئاسية والبرملانية 
فــــي تـــركـــيـــا ســـتـــجـــرى فــــي مــوعــدهــا 
املــحــدد فــي يــونــيــو/ حــزيــران 2023، 
وذلك في كلمة له خالل تفقده مصنع 
جــنــازيــر الــدبــابــات بــواليــة صــقــاريــا 
ــــن نــاحــيــة  ــربــــي الـــــبـــــالد. مـ ــال غــ ــمــ شــ
أخرى، قال أردوغان: »موجودون في 
وشرقي  وسورية  وأذربيجان  ليبيا 

املتوسط وسنواصل وجودنا«.
)األناضول(

تبادل أسرى بين المعارضة 
والنظام السوري

الــتــركــيــة،  الــخــارجــيــة  وزارة  أعــلــنــت 
ــــس الـــجـــمـــعـــة، عــــن عــمــلــيــة تـــبـــادل  أمـ
ــلـــن بــــــن قــــــــــوات املــــعــــارضــــة  ــقـ ــتـ ــعـ مـ
والـــنـــظـــام الــــســــوري بــمــنــطــقــة الــبــاب 
الـــتـــابـــعـــة ملـــحـــافـــظـــة حـــلـــب شــمــالــي 
ســــــوريــــــة. وذكــــــــر بــــيــــان صــــــــادر عــن 
في  تأتي  التبادل  أن عملية  الـــوزارة 
إطار مجموعة العمل املعنية بإطالق 
ســــــــراح املــــحــــتــــجــــزيــــن/ املــخــتــطــفــن 
والكشف  الجثامن  وتــبــادل  قسريًا 
هذه  أن  يذكر  املفقودين.  مصير  عن 
ــار جهود  املــجــمــوعــة تشكلت فــي إطـ
مـــســـار أســــتــــانــــة. وفـــــي وقـــــت ســابــق 
 
ّ
أمـــس، أكـــدت وكــالــة »األنـــاضـــول« أن

فــصــائــل املــعــارضــة والــنــظــام أطلقوا 
سراح 5 أشخاص من كل جانب.

)األناضول(

سفينتان حربيتان تغادران 
البحر األسود

ــان حــــربــــيــــتــــان؛  ــتــ ــنــ ــيــ ــفــ عـــــــَبـــــــرت ســ
ــة، أمـــــس  ــ ــديــ ــ ــنــ ــ ــولــ ــ بــــريــــطــــانــــيــــة وهــ
ــة، مـــضـــيـــقـــي الـــبـــوســـفـــور  ــعــ ــمــ الــــجــ
والـــدردنـــيـــل الــتــركــيــن، مـــن الــبــحــر 
األســــود بــاتــجــاه الــبــحــر املــتــوســط، 
ــأن الــســفــيــنــة الــبــريــطــانــيــة  ــ عــلــمــًا بـ
ــانـــت قــــد تــســبــبــت بـــتـــوتـــرات بــن  كـ
لندن وموسكو قبل أكثر من أسبوع 
ــــالق الـــبـــحـــريـــة الـــروســـيـــة  ــراء إطــ ــ جــ
طلقات تحذيرية باتجاهها بادعاء 
دخولها مياهها اإلقليمية بالبحر 
بريطانيا.  نفته  مــا  وهـــو  األســــود، 
ونقلت وسائل إعــالم تركية صورًا 
ــــور الـــســـفـــيـــنـــتـــن  ــبـ ــ ــعـ ــ ومـــــشـــــاهـــــد لـ
الـــحـــربـــيـــتـــن مــضــيــق الـــبـــوســـفـــور، 
بـــاتـــجـــاه بــحــر مـــرمـــرة جـــنـــوبـــًا، ثم 
عبورهما مضيق الدردنيل باتجاه 

البحر املتوسط.
)العربي الجديد(

دعوة الستعادة 
المواطنين األوروبيين 

من سورية
ــلــــس أوروبــــــــــا  دعــــــــت مــــفــــوضــــة مــــجــ
لحقوق اإلنسان، دنيا مياتوفيتش، 
أمـــــــس الــــجــــمــــعــــة، الــــــــــدول األعــــضــــاء 
للسماح بعودة مواطنيها املعتقلن 
بتنظيم  التحاقهم  بعد  ســوريــة  فــي 
ــطــــوة تـــعـــارضـــهـــا  ــــي خــ »داعـــــــــــش«، فـ
فــرنــســا وبــريــطــانــيــا بــشــكــل خـــاص. 
ــيـــان إن  وقــــالــــت مــيــاتــوفــيــتــش فــــي بـ
رعايا دول املجلس البالغ عددها 47 
االختصاص  ضمن  »يدخلون  دولــة 

القضائي لتلك الدول«.
)فرانس برس(

واشنطن قلقة من تعزيز 
بكين ترسانتها البالستية

أعـــربـــت الــــواليــــات املـــتـــحـــدة، أمــس 
إزاء تقرير  الــجــمــعــة، عــن »قــلــقــهــا« 
ــة »واشـــــنـــــطـــــن  ـــفــ ــيـ نـــــشـــــرتـــــه صــــحــ
الخميس،  أمـــس  مــن  أول  بــوســت« 
يفيد بأن الصن باشرت بناء أكثر 
من 110 صوامع إطــالق لصواريخ 
ــلــــقــــارات. وقــــال  بــالــســتــيــة عــــابــــرة لــ
الــخــارجــيــة  بــاســم وزارة  املــتــحــدث 
األمــيــركــيــة نيد بــرايــس )الــصــورة( 
ــــذه املـــعـــلـــومـــات، إلــــى جــانــب   »هـ

ّ
إن

تـــــطـــــورات أخـــــــــرى، تـــشـــيـــر إلــــــى أن 
تــرســانــة الــصــن الــنــوويــة ستنمو 
أعلى  وإلـــى مستوى  أســـرع  بشكل 

مما كان متوقعًا من قبل«.
)فرانس برس(

طائرات االحتالل 
تقصف موقعًا لـ»حماس« 

جنوب غزة

سيالحق المسؤولون 
بتهمة جناية القصد 

االحتمالي لجريمة القتل

أصيب عشرات 
الفلسطينيين جراء قمع 

مسيرات الضفة

وافق فهمي على 
طلب المحقق العدلي 
مالحقة عباس إبراهيم

مواجهات 
في الضفة 

والقدس
غزة، رام اهلل، القدس المحتلة 

العربي الجديد

ــرات الــفــلــســطــيــنــيــن،  ــشــ أصـــيـــب عــ
أمــــس الــجــمــعــة، خــــالل قــمــع قـــوات 
ــلـــي مــســيــرات  ــيـ ــتــــالل اإلســـرائـ االحــ
رافــــضــــة لــالســتــيــطــان وتـــطـــالـــب بــــإزالــــة بـــؤر 
اســتــيــطــانــيــة فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة بــمــا فيها 
يستولون  مــســتــوطــنــون  كـــان  بينما  الــقــدس، 
على منزل في بلدة سلوان في القدس، وسط 
ــديـــث عــــن عــمــلــيــة تـــســـريـــب جــــديــــدة. يــأتــي  حـ
ذلــك، فــي وقــت قصفت فيه طــائــرات االحتالل 
اإلسرائيلي موقعًا عسكريًا لحركة »حماس« 

جنوب قطاع غزة، ليل الخميس الجمعة.
وقصفت طائرات حربية إسرائيلية، منتصف 
ــيـــل الـــخـــمـــيـــس الـــجـــمـــعـــة، مـــوقـــعـــًا عــســكــريــًا  لـ
ــذراع الــعــســكــريــة لحركة  ــ لــكــتــائــب الــقــســام، الــ
»حماس« جنوب مدينة غزة، من دون تسجيل 
إصابات. وقالت مصادر أمنية وشهود عيان، 
 الـــطـــيـــران الــحــربــي 

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن لــــ

اإلسرائيلي أغار على موقع »بدر« التدريبي 
 
ّ
الــتــابــع لــلــكــتــائــب جــنــوبــي مــديــنــة غــــزة، وإن
القصف أدى إلى حريق في املوقع املستهدف 
ولــــم تــســجــل إصــــابــــات فـــي صـــفـــوف عــنــاصــر 
املقاومة. من جهتها، قالت مصادر إسرائيلية 
 القصف »رد« على إطالق بالونات حارقة 

ّ
إن

ــن أمــــس الــخــمــيــس عــلــى مــســتــوطــنــات  أول مـ
مــن قبل ناشطن فلسطينين.  غــزة«  »غــالف 
وسجلت عدة حرائق في مستوطنات الغالف 
الــقــريــبــة مـــن الــقــطــاع فـــي الـــســـاعـــات األخــيــرة 
لــم يعلن رسميًا عن  الــتــي  الــبــالــونــات  نتيجة 
عودة نشاطها، ما يعني أنه إطالقها قد يكون 

تم بمبادرة فردية من قبل بعض النشطاء.
الـــحـــكـــومـــة   

ّ
أن ــور  ــ ــطـ ــ ــتـ ــ الـ هــــــــذا  مــــــن  ويــــــبــــــدو 

اإلسرائيلية الجديدة تحاول تكريس معادلة 
جديدة في التعامل مع غــزة، وأنها أصبحت 
ــات الــــحــــارقــــة كــأنــهــا  ــونــ ــالــ ــبــ ــع الــ ــ تـــتـــعـــامـــل مـ
الــغــالف، مــا »يستدعي  صــواريــخ تطلق على 
ردًا«. ويعيد هذا التوتر واملشهد املحتقن في 
غزة فرصة »االنفجار« من جديد، وخاصة في 
 مماطلة إسرائيل في فتح املعابر وإدخال 

ّ
ظل

مــــواد الــبــنــاء لــلــقــطــاع وإعـــاقـــة إدخــــال املنحة 

كذلك،  الجبور.  راتــب  الغربية  الضفة  جنوب 
قمعت قــوات االحتالل وقفة منددة بالتوسع 
الخليل  جنوب  يطا  مسافر  في  االستيطاني 
جــــنــــوب الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، وأطـــلـــقـــت قــنــابــل 
ــدمـــوع بــاتــجــاه  ــلـ ــاز املـــســـيـــل لـ ــ ــغـ ــ الــــصــــوت والـ
املــــشــــاركــــن فـــيـــهـــا. كـــذلـــك اعـــتـــقـــلـــت املــحــامــي 
مــوســى مــخــامــرة، واملـــواطـــن أحــمــد مــخــامــرة، 
أثـــنـــاء وجــودهــمــا ومــجــمــوعــة مـــن املــواطــنــن 
تجمع  مــن  بالقرب  والنشطاء  الفلسطينين 
الــركــيــز وشــعــب الــبــطــم بــمــســافــر يــطــا، حيث 
قام األهالي بإزالة خيمة نصبها مستوطنو 
فــي تلك  فــوق أراضيهم  مستوطنة »أفــيــغــال« 
املــنــطــقــة، لــصــالــح تــوســيــع تــلــك املــســتــوطــنــة 

املقامة على أراضي الفلسطينين.
صــــيــــب عــــشــــرات املــــواطــــنــــن، بــيــنــهــم 

ُ
كــــذلــــك أ

ــراء قمع  ــ ــــس، جـ صــحــافــيــون، بـــاالخـــتـــنـــاق، أمـ
ــلـــي مـــســـيـــرة كــفــر  ــيـ ــرائـ جـــيـــش االحــــتــــالل اإلسـ
قـــــدوم األســـبـــوعـــيـــة املــنــاهــضــة لــالســتــيــطــان. 
وجاءت املسيرة أمس إحياًء للذكرى العاشرة 

النطالقها.
الــقــدس، أصــيــب عــشــرات الفلسطينين  وفـــي 
باالختناق بالغاز املسيل للدموع، خالل قمع 
قــــوات االحـــتـــالل مــســيــرة ســلــمــيــة فـــي منطقة 
الــثــغــرة قــرب مــدخــل بــلــدة حــزمــا شــمــال شرق 
أراضـــي حزما لشق  لتجريف  الــقــدس، رفضًا 

شارع استيطاني هناك.
ــــالل بـــالـــرصـــاص  ــتـ ــ كـــذلـــك قــمــعــت قــــــوات االحـ

ملف  أمــام  العراقيل  للفقراء ووضــع  القطرية 
إعادة اإلعمار.

فـــي هـــذه األثـــنـــاء، كــانــت املـــواجـــهـــات مندلعة 
بــن قــوات االحــتــالل والفلسطينين فــي أكثر 
مــن نــقــطــة فــي الــضــفــة الــغــربــيــة املــحــتــلــة. فقد 
غلف 

ُ
امل املعدني  بالرصاص  مواطنان  أصيب 

جراء  أمــس،  باالختناق،  والعشرات  باملطاط، 
قــمــع قــــوات االحـــتـــالل اإلســرائــيــلــي املــواطــنــن 
الـــذيـــن أدوا صــــالة الــجــمــعــة فــــوق األراضـــــي 
املهددة باالستيالء عليها في منطقة »الراس« 

غرب مدينة سلفيت.
كــذلــك، قمعت قــوات االحــتــالل مسيرة سلمية 
في  أمـــس،  الجمعة،  صــالة  أداء  بعد  انطلقت 
مــحــيــط جــبــل صــبــيــح فـــي بــلــدة بــيــتــا جــنــوب 
إلقامة  رفضًا  الغربية،  الضفة  شمال  نابلس 
أوقــع  الــجــبــل، مــا  بـــؤرة استيطانية على قمة 
ــــاص املــــطــــاطــــي،  ــــرصـ ــالـ ــ ــة إصــــــابــــــات بـ ــمـــسـ خـ
وعشرات اإلصابات باالختناق بالغاز املسيل 
أفــاد به نائب رئيس بلدية  للدموع، وفــق ما 
»الــعــربــي  بــيــتــا مــوســى حــمــايــل فـــي حــديــث لـــ
مقاومة  هيئة  أفــــادت  مــن جهتها،  الــجــديــد«. 
 شبانًا 

ّ
بأن الفلسطينية  الجدار واالستيطان 

أســـقـــطـــوا طــــائــــرة مـــســـيـــرة لـــالحـــتـــالل أثـــنـــاء 
إلقائها قنابل الغاز على املتظاهرين في جبل 

صبيح.
كذلك، قمعت قوات االحتالل، بعد ظهر أمس، 
املــشــاركــن فــي املــســيــرة األســبــوعــيــة فــي قرية 
بــيــت دجــــن شــــرق نـــابـــلـــس، والـــتـــي تــتــواصــل 
منذ نحو عشرة أشهر والرافضة إقامة بؤرة 
استيطانية على أراضي القرية من ناحيتها 
ــاد بــه عضو  الــشــمــالــيــة الــشــرقــيــة، وفـــق مــا أفــ
املــجــلــس الـــقـــروي فـــي بــيــت دجــــن مــنــجــد أبــو 

»العربي الجديد«. جيش في حديث لـ
أبــو  الفلسطيني مسلم  املــواطــن  أصــيــب  كــمــا 
حميد ونجله بجروح خطيرة بالرأس واليد، 
أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، جــــــراء اعــــتــــداء مــســتــوطــنــن 
األهــالــي  هــاجــمــوا  أن  بعد  عليهما،  مسلحن 
العبيد شــمــال شـــرق يطا  مــغــايــر  فــي منطقة 
ــفـــة الـــغـــربـــيـــة،  ــنــــوب الـــضـ ــنــــوب الـــخـــلـــيـــل جــ جــ
بــالــحــجــارة والــعــصــي. ونــقــل املــصــابــان على 
إثر االعتداء إلى مستشفى الخليل الحكومي، 
وفق تصريحات ملنسق املقاومة الشعبية في 

ــاز املــســيــل  ــغــ املـــطـــاطـــي وقـــنـــابـــل الــــصــــوت والــ
للدموع مئات الفلسطينين في حي البستان 
ــلـــوان املــحــتــجــن عــلــى ســيــاســة بــلــديــة  فـــي سـ
االحتالل في القدس بهدم منازلهم، وقد أعقب 
ذلك اندالع مواجهات مع قوات االحتالل. وكان 
الجمعة،  صــالة  أدوا  قــد  الفلسطينين  مئات 
أمــــــس، تـــحـــت شـــعـــار »الـــثـــبـــات والـــصـــمـــود«، 
تنديدًا بعمليات الهدم التي طاولت منازلهم 
أخـــيـــرًا، والــتــهــديــد بــهــدم عــشــرات املـــنـــازل في 

أحياء البلدة املختلفة.
يــذكــر أن نــحــو 100 مــنــزل فــي أحــيــاء ســلــوان 
القسري  والترحيل  بالهدم  مــهــددة  املختلفة 
لقاطنيها، فيما يتزامن ذلك مع أحدث عملية 
تــســريــب لــعــقــارات الــبــلــدة لــلــمــســتــوطــنــن. إذ 
اســـتـــولـــى مــســتــوطــنــون مــتــطــرفــون بــحــمــايــة 
ــلــــي فـــجـــر أمـــس  ــيــ ــــالل اإلســــرائــ ــتـ ــ شــــرطــــة االحـ
الجمعة على عقار في حي وادي حلوة ببلدة 
ســلــوان، وســط معلومات عــن تسريبه. وفــور 
بنصب  املستوطنون  شرع  املنزل،  اقتحامهم 
كــامــيــرات مــراقــبــة عــلــى املــنــزل وفـــي محيطه، 

والقيام بتغييرات داخله وخارجه.
وعلمت »العربي الجديد« من مصادر محلية 
ــلـــوان أن الـــعـــقـــار ســـــّرب مـــن قبل  فـــي بـــلـــدة سـ
أحـــد األشـــخـــاص املــحــلــيــن وهـــو )و. ع( قبل 
أن يــغــادر الــبــلــدة إلـــى الـــخـــارج، حــيــث يعتقد 
بـــفـــراره إلــــى تــركــيــا. ووفـــقـــًا ملــركــز مــعــلــومــات 
 
ّ
وادي حــلــوة املــخــتــص بــشــؤون الـــقـــدس، فــإن
عملية التسريب تمت بالتعاون مع شخصن 
آخــريــن مــن الــداخــل الفلسطيني املــحــتــل عــام 
1948 كانا قد توّرطا في السابق في عمليات 
 الـــعـــقـــار الــبــالــغــة 

ّ
تــســريــب مــمــاثــلــة. يـــذكـــر أن

مــســاحــتــه مــئــتــي مــتــر مــربــع يــقــع عــلــى قطعة 
أرض مساحتها قرابة نصف دونم.

وأشار مركز وادي حلوة إلى أن املستوطنن 

الذين اقتحموا املنزل قاموا بتحطيم األقفال 
التي وضعت من قبل شبان حي وادي حلوة 
قبل ساعات من دخول املستوطنن إليه، »بعد 
وهــروب  العقار  تسريب  عــن  معلومات  ورود 
مالكه من املكان«. في هذه االثناء، أفاد املركز 
بـــإصـــابـــة الـــشـــاب عــلــي الـــطـــويـــل بـــحـــروق في 
الوجه بعد رشه من قبل أحد املستوطنن في 

حي وادي حلوة بمادة حارقة.
وفي تفاصيل أكثر حول تسّرب العقار، أوضح 
قبل حوالي  أنــه  وادي حلوة  مركز معلومات 
ــن بــيــعــه لــجــهــات  ــبــــوع جـــــرى الـــحـــديـــث عــ أســ
بــلــدة سلوان  فــقــام وجــهــاء مــن  غير معلومة، 
وأعضاء لجان محلية بالتحّدث مع صاحب 
العقار املدعو )و. ع(، الذي نفى وأنكر البيع، 
الفتًا إلى أنه تلقى عرضًا لبيعه لجهات تركية 
لــكــنــه لـــم يــقــم بـــذلـــك، وبــقــي فـــي مــنــزلــه برفقة 
أســرتــه حتى صباح أول مــن أمــس الخميس. 
وأضــــاف املــركــز أنـــه وســـط الــتــحــقــيــقــات التي 
أجرتها اللجان والجهات املختصة على مدار 
األيام املاضية، تبن أن املدعو )و. ع( قام ببيع 
الفلسطيني  الداخل  )أ. غ( من  منزله للمدعو 
بتسليمه  ــام  قــ واألخـــيـــر   ،1948 ــام  عــ املــحــتــل 
ملــقــاول إلجــــراء تــرمــيــمــات، فيما خـــرج )و. ع( 
وعائلته املكونة من 5 أفراد من العقار من دون 
أغراضهم  أخــذ  دون  ومــن  محتوياته  تفريغ 
الشخصية مــن مــالبــس وغــيــرهــا، لــعــدم لفت 
انــتــبــاه الــســكــان املـــجـــاوريـــن لــهــم، خــاصــة أن 

العقار يقع داخل أحد أزقة حي وادي حلوة.
وأضاف املركز أن جهات مختصة من سلوان 
أجرت اتصاالت مع املدعو )أ. غ(، الخميس، 
ــجــــري، وطــــالــــبــــوه بــالــحــضــور  ــا يــ ملـــعـــرفـــة مــ
لــلــعــقــار لــلــحــديــث مــعــهــم، لــكــن )أ. غ( رفــض 
ذلــك ونــفــى أن يــكــون قــد ســرب املــنــزل، وقــال 
ــام بــشــرائــه لــتــحــويــلــه إلـــى عـــيـــادة. أمــا  ــه قـ إنـ

املقاول الــذي جــاء صباح أمــس للعقار، فقد 
تمكن الوجهاء من التحدث معه ثم الذ هو 
اآلخــر بالفرار مــن املــوقــع. وأوضـــح املــركــز أن 
حي وادي حلوة هو الحي األقرب إلى املسجد 
األقــصــى مــن الــجــهــة الــجــنــوبــيــة، وهـــو األكــثــر 
االستيطانية،  الجمعيات  قبل  من  استهدافًا 
الــتــي تــســعــى لــلــســيــطــرة عــلــى عــقــاراتــه بــعــدة 
طرق، الفتًا إلى أن داخل الحي يوجد ما يزيد 

عن 50 بؤرة استيطانية.
ــات املـــواطـــنـــن  ــئــ عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، أدى مــ
قــرى وبــلــدات جنوب شرق  الفلسطينين من 
ــــس، فــــي خــيــمــة  ــ الــــقــــدس صـــــالة الـــجـــمـــعـــة، أمـ
االعــتــصــام فــي بــلــدة أبـــو ديـــس جــنــوب شــرق 
الـــقـــدس، الــتــي أقــيــمــت مــنــذ أكــثــر مـــن أســبــوع 
لــلــمــطــالــبــة بـــاســـتـــرداد جــثــمــان الــشــهــيــدة مي 
عفانة التي كان قتلها االحتالل بزعم محاولة 
نــفــيــذهــا عــمــلــيــة دهــــس. فـــي ســيــاق منفصل، 
شاركت مجموعات من الفتية والشبان بوقفة 
فــي بــاحــات املــســجــد األقـــصـــى، هــتــفــت افــتــداء 
الرئيس  للمسجد. كما هتف املشاركون ضد 
ــبـــاس عـــلـــى خــلــفــيــة  الــفــلــســطــيــنــي مـــحـــمـــود عـ

اغتيال املعارض السياسي نزار بنات.
من جهة أخرى، قررت سلطات االحتالل أمس 
املــواطــن املقدسي نضال الرجبي  اإلفـــراج عن 
ونجله أحمد، وقريبهما فادي الرجبي بشرط 
الــحــبــس املــنــزلــي ملــــدة 4 أيــــام وكــفــالــة نــقــديــة 
قـــوات  ــأن  بـ عــلــمــًا  دوالر.   1200 نــحــو  قيمتها 
ــتـــالل اعــتــقــلــتــهــم قــبــل 4 أيــــام خــــالل هــدم  االحـ
ببلدة  البستان  حــي  فــي  التجارية  منشأتهم 
ســـلـــوان جــنــوب الـــقـــدس. كــمــا قــــررت سلطات 
االحــتــالل اإلفـــراج عن الفتى موسى رويضي 
ــوان بـــشـــرط الـــحـــبـــس املــنــزلــي  ــلــ ــن بـــلـــدة ســ مــ
واإلبعاد عن البلدة ملدة أسبوع وكفالة نقدية 

قيمتها نحو 450 دوالرًا. 

تسريب عقار للمستوطنين في سلوان

من المواجهات في بيتا أمس )جعفر اشتية/ فرانس برس(

أدى انفجار المرفأ إلى مقتل 200 وإصابة 6500 )حسين بيضون(

أمس  اإلسرائيلي  االحتالل  وقوات  الفلسطينيين  بين  اشتباكات  اندلعت 
المحتلة،  والقدس  الغربية  الضفة  في  عدة  مناطق  في  الجمعة 
قبل  من  يُقتحم  بالقدس  سلوان  بلدة  في  جديد  عقار  كان  بينما 

المستوطنين على وقع حديث عن تسريبه من قبل مالكه

الحدث

صــلــيــبــا كــمــدعــى عــلــيــه. كــمــا طــلــب اإلذن 
فــي حكومة تصريف  الداخلية  وزيـــر  مــن 
األعمال محمد فهمي لالدعاء على املدير 
الــعــام لــجــهــاز األمــــن الــعــام الـــلـــواء عباس 
لقناة  فهمي،  وقــال  ومالحقته«.  إبــراهــيــم 
»أل بي سي آي« اللبنانية، أمس الجمعة، 
»بــمــا أن طــلــب الــبــيــطــار ملــالحــقــة إبــراهــيــم 
راعى كل األصول القانونية، ال يمكنني إال 

أن أعطي إذن املالحقة احترامًا للقانون«.
ــة  ــقــ كـــــــذلـــــــك ســــيــــطــــلــــب الـــــبـــــيـــــطـــــار مــــالحــ
شــخــصــيــات عــســكــريــة، عــلــى رأســهــا قائد 
ــهـــوجـــي، الــــذي  ــابـــق جـــــان قـ الـــجـــيـــش الـــسـ
ــرور بــــإجــــراءات  ــ ــ تــســتــوجــب مــالحــقــتــه املـ
مــعــيــنــة، بــاعــتــبــار أن الـــجـــرم املـــالحـــق به 
ــتـــه. وكـــــــان املــحــقــق  ــفـ ــيـ ارتــــكــــب أثــــنــــاء وظـ
الــعــدلــي الــســابــق قــد استمع إلــى قهوجي 
في فبراير/ شباط املاضي بصفة شاهد. 
وشملت قائمة املالحقات قادة عسكرين 
وأمنين سابقن، إذ ادعى البيطار أيضًا 
على مدير املخابرات السابق في الجيش 
السابق  والــعــمــيــد  ضــاهــر،  كميل  العميد 
الدين،  غــرز  الجيش غسان  فــي مخابرات 
والــعــمــيــد الــســابــق فــي املــخــابــرات جــودت 
عويدات. كذلك وّجه املحقق العدلي كتابًا 
فيه  طلب  التمييزية  الــعــامــة  النيابة  إلــى 
إجراء املقتضى القانوني في حق قضاة، 

لم يتم الكشف عن أسمائهم.
الــبــيــطــار استبعد   

ّ
إلـــى أن ولــفــت املــصــدر 

حتى اآلن، وبنسبة كبيرة، فرضيتن من 
التلحيم  لــالنــفــجــار:  الـــثـــالث  الــفــرضــيــات 
واالستهداف الجوي عبر إطالق صاروخ. 
وأوضـــــح أنــــه يــبــحــث فـــي فــرضــيــة الــعــمــل 
ــه لم  ــابـــي أو األمــنــي املــتــعــّمــد، إال أنـ اإلرهـ
إلــى شــيء ثابت بعد، خصوصًا  يتوصل 
لــم  مـــســـاعـــدتـــهـــا  ــلـــب  طـ قــــد  ــان  ــ كــ دواًل  أن 
ــى تـــقـــديـــم أدلــــة  ــ تـــتـــوصـــل هــــي األخـــــــرى إلـ
واضــحــة وصــريــحــة، األمـــر الـــذي يصّعب 
ــاء، أصـــدر  ــنــ ــذه األثــ املــهــمــة كـــثـــيـــرًا.  فـــي هــ
الــبــيــطــار، أمــــس الــجــمــعــة، قـــــرارًا بتخلية 
ــرائـــد في  ســبــيــل مــوقــوفــن اثـــنـــن، هــمــا الـ
األمن العام داود فياض، واملهندسة نائلة 
الـــحـــاج املـــســـؤولـــة فـــي الــشــركــة املــتــعــهــدة 
ألعــمــال صــيــانــة العنبر رقـــم 12 فــي حــرم 
مـــرفـــأ بــــيــــروت، فــيــمــا رّد طـــلـــبـــات إخــــالء 
ســبــيــل مـــوقـــوفـــن آخــــريــــن بـــمـــواقـــع أكــثــر 
وبهذه  عسكريًا.  أو  وأمنيًا  إداريـــًا  أهمية 
الخطوة يبقى عدد املوقوفن 17 من أصل 
العدلي  املحقق  الــقــاضــي  كــان  بعدما   ،25
قد أخلى، في 15 إبريل/ نيسان املاضي، 

سبيل ستة موقوفن.

إلغـــــالق الــتــحــقــيــقــات فـــي دورهــــمــــا. وفــي 
السياق، أكد بيطار أمس، في تصريحات 
ــــن الـــصـــحـــافـــيـــن، أنـــه  ــدد مـــقـــتـــضـــب مـ ــعــ لــ
حـــدد مــوعــدًا الســتــجــواب رئــيــس حكومة 
تــصــريــف األعـــمـــال حــســان ديــــاب كمدعى 
عليه، من دون أن يفصح عنه. كذلك أعلن 
التمييزية،  العامة  النيابة  ــه وّجــه، عبر 

ّ
أن

كتابًا الى البرملان طلب فيه رفع الحصانة 
نــواب حالين شغلوا  ثالثة  عــن  النيابية 
وهــم علي حسن  وزاريــــة سابقًا  مناصب 
غـــازي زعيتر  ــال(،  املــ ــى وزارة 

ّ
)تــول خليل 

)األشـــغـــال( ونــهــاد املــشــنــوق )الــداخــلــيــة(، 
ــيــــدًا لــــــالدعــــــاء عـــلـــيـــهـــم والـــــشـــــروع  »تــــمــــهــ
الــتــي سيالحقون  بــمــالحــقــتــهــم«. والــتــهــم 
عــلــيــهــا هـــي »جــنــايــة الــقــصــد االحــتــمــالــي 
ــة »إلــــــى جــنــحــة  ــافــ لــجــريــمــة الـــقـــتـــل«، إضــ
ــمـــال والــتــقــصــيــر« ألنــهــم كـــانـــوا على  اإلهـ
ــم  ــيـــوم »ولـ ــونـ ــرات األمـ ــتـ درايــــــة بـــوجـــود نـ
ـــب الـــبـــلـــد خــطــر 

ّ
ــتـــخـــذوا إجـــــــــراءات تـــجـــن يـ

االنــفــجــار«. كــذلــك طــلــب بــيــطــار مــن نقابة 
املحامن في بيروت إعطاءه اإلذن ملالحقة 
خليل وزعيتر كونهما محامين، كما طلب 
نقابة محامي طرابلس  مــن   

ً
مــمــاثــال إذنـــًا 

ملــالحــقــة وزيــــر األشـــغـــال الــســابــق يوسف 
فـــنـــيـــانـــوس، كــمــدعــى عــلــيــه فـــي الــجــرائــم 
نــفــســهــا.  وقــــال املـــصـــدر الــقــضــائــي الـــذي 
البيطار  إن  الجديد«  »العربي  مع  تحدث 
عمل على تصحيح ادعــاءات صــوان على 
وزعيتر  خليل  السابقن  الــــوزراء  صعيد 
ويوسف فنيانوس وسيستأنف ملفاتهم 
بعد نيل اإلذن، ورفع الحصانة عنهم من 
املــرجــعــيــات املــخــتــصــة. فـــي مــــــوازاة ذلـــك، 
ذكرت وسائل إعالم محلية لبنانية، أمس 
 »املــحــقــق الــعــدلــي طــلــب من 

ّ
الــجــمــعــة، أن

رئاسة الحكومة إعطاء اإلذن الستجواب 
ــن الــــدولــــة الــــلــــواء طــونــي  ــ ــاز أمـ ــهـ ــائـــد جـ قـ

بيروت ـ ريتا الجّمال

ــة انــــفــــجــــار مــــرفــــأ بــــيــــروت  ــيـ دخــــلــــت قـــضـ
ــق ما  ــورة، وفــ ــطــ ــة وخــ ــر دقــ ــثـ املـــرحـــلـــة األكـ
ــابـــع لــلــمــلــف  ــتـ ــائـــي مـ يــــؤكــــد مــــصــــدر قـــضـ
»العربي الجديد«، إذ إن املحقق العدلي  لـ
البيطار أطــلــق، أمس  فــي االنفجار طــارق 
الـــجـــمـــعـــة، عــمــلــيــة مـــالحـــقـــة لــشــخــصــيــات 
تشغل مناصب سياسية كبرى، يتقدمها 
األعــمــال حسان  رئــيــس حكومة تصريف 
دياب ووزراء سابقون إلى جانب ضباط 
ــاة، وقــــد بــدأ  أمــنــيــن وعـــســـكـــريـــن، وقــــضــ
البّت باإلجراءات والتدابير املطلوبة وفق 
األصول القانونية تمهيدًا لالدعاء عليهم. 
وكان انفجار قد وقع في مرفأ بيروت، في 
الــرابــع مــن أغــســطــس/ آب املــاضــي، عزته 
من  هائلة  كميات  تخزين  إلــى  السلطات 
نـــتـــرات األمـــونـــيـــوم بـــال إجـــــــراءات وقــايــة، 
أكــثــر مــن 200 شخص،  قــد بمقتل  تسبب 
وإصـــابـــة أكــثــر مــن 6500، بــاإلضــافــة إلــى 
تــدمــيــر أحـــيـــاء عــــدة فـــي الـــعـــاصـــمـــة. ولــم 
يـــتـــضـــح بـــعـــد مــــا ســـيـــكـــون عـــلـــيـــه مــوقــف 
ــــن ســيــتــم  ــذيـ ــ الـــســـيـــاســـيـــن واألمــــنــــيــــن الـ
االدعاء عليهم من إجراءات البيطار، الذي 
تسلم املنصب في فبراير/ شباط املاضي، 
فــادي صــوان بعد  العدلي  للمحقق  خلفًا 
أن تــمــت تنحية األخــيــر عــقــب ادعــائــه في 
على  املــاضــي  األول  كــانــون  10 ديسمبر/ 
األعــمــال حسان  رئــيــس حكومة تصريف 
ــوزراء الــســابــقــن، في  ــ ــاب وثــالثــة مــن الـ ديـ
خـــطـــوة أثـــــارت امــتــعــاضــًا ســيــاســيــًا، ولــم 
يــمــثــل أي مــنــهــم أمــــامــــه. وتــــقــــدم حــيــنــهــا 
ــازي زعــيــتــر وعلي  الـــوزيـــران الــســابــقــان غـ
العامة  النيابة  أمــام  حسن خليل بمذكرة 
إلــى  الــدعــوى  نــقــل  فيها  طلبا  التمييزية 
قاٍض آخر. واتهما صوان بخرق الدستور 
بادعائه عليهما، من دون املرور بالبرملان 
لكن  دســتــوريــة.  يمنحهما حصانة  الـــذي 
ما جرى يومها يبدو أنه لن يكون كافيًا 

مالحقة سياسيين وأمنيين وقضاة 
تحقيقات انفجار مرفأ بيروت

أطلق المحقق 
العدلي بقضية انفجار 

مرفأ بيروت مسار 
المالحقات القضائية، 

طالبًا رفع الحصانة عن 
سياسيين وأمنيين

اليمن: تدخل سعودي ال ينهي التوترات جنوبًا»صيف ساخن« يمهد لتغيير المعادالت في سورية
عماد كركص

عاد امللف السوري بقوة إلى املشهد السياسي 
دولــيــًا، بعد أن ُركــن جانبًا إثــر وصــول إدارة 
جــو بــايــدن إلــى السلطة فــي واشــنــطــن بداية 
»صيف  بـ الــعــودة  الحالي. وتشي هــذه  العام 
ســـاخـــن« لــلــقــضــيــة الـــســـوريـــة وربـــمـــا بعض 
جــغــرافــيــة الـــبـــالد ال ســيــمــا شــمــالــهــا، إذ إن 
ــذه الـــقـــضـــيـــة، قــد  ــ الـــفـــاعـــلـــن الـــدولـــيـــن فــــي هـ
يــكــونــون أكــثــر اســتــعــدادًا لتغيير املــعــادالت 
بعد  القائمة، سياسيًا وجغرافيًا، خصوصًا 
ــروس املــجــتــمــع  ــ تـــحـــدي الـــنـــظـــام وحــلــفــائــه الــ
وفق  الرئاسية  االنتخابات  بــإجــراء  الــدولــي، 
بشار  فــوز  وتمرير  للبالد،  الحالي  الدستور 

األسد فيها.
ــة  ــ وحـــضـــر املـــلـــف الــــســــوري بـــزخـــم فــــي أروقـ
ــــف عــــــدة خــــــالل األســــابــــيــــع األربــــعــــة  ــواقــ ــ ومــ
ــم مــــن أن الـــســـوريـــن  ــرغــ املــــاضــــيــــة، فــعــلــى الــ
توقعوا خروج قمة الرئيسن األميركي جو 
بــايــدن والـــروســـي فــالديــمــيــر بــوتــن بصفقة 
جــديــدة حــيــال املــلــف الـــســـوري، فـــإن عــالمــات 
واضحة لم تخرج عن تلك القمة حول صفقة 
على  األميركي  املوقف  حسم  ســوى  نهائية، 
لسان بــايــدن بقوله إن »األســـد شخص غير 
ــعـــه«، ما  ــه، وال يــمــكــن الــتــعــامــل مـ مـــوثـــوق بــ
يعني كبح جماح الجهود الروسية الساعية 
ــد مـــجـــددًا بــعــد مــســانــدتــه في  ــ لــتــعــويــم األسـ
ــوزه، غــيــر  ــ ــفـ ــ إنــــجــــاز تـــمـــريـــر االنــــتــــخــــابــــات بـ
املعترف به دوليًا. وتسّرب عن القمة، وفق ما 
أن  حينها،  الجديد«  »العربي  عليه  حصلت 
بوتن قّدم عروضًا عدة لبايدن على طاولة 

عدن ـ العربي الجديد

ال يــبــدو أن مـــدن جــنــوب الــيــمــن مــتــجــهــة إلــى 
هدوء في وقت قريب، فعلى الرغم من استمرار 
مـــحـــاوالت الــســعــوديــة لــدفــع طــرفــي الـــصـــراع، 
ــلــــس االنـــتـــقـــالـــي  الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة و»املــــجــ
ع 

ّ
املوق الــريــاض  اتفاق  تنفيذ  إلــى  الجنوبي«، 

بينهما في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، 
والذي يهدف إلى تقاسم السلطة بن الطرفن 
ــة جــمــاعــة  ــهـ وحـــــل الــــخــــالفــــات لـــلـــتـــفـــرغ ملـــواجـ
الــحــوثــيــن، فـــإن الــتــصــعــيــد يــســتــمــر كـــل فــتــرة 
الطرفن، خصوصًا مع  ألسباب مختلفة بن 
سعي »االنتقالي« إلى توسيع سيطرته على 
األوضاع جنوبي اليمن ومنع العودة الفعلية 

لسلطة الدولة إلى املنطقة، وعدن خصوصًا.
األسبوع  االنتقالي«  »املجلس  أعلن  وبعدما 
ــه فــــي مــــشــــاورات  ــتـ ــاركـ املــــاضــــي تــعــلــيــق مـــشـ

االجتماع تشمل تنازالت في ملفات عسكرية 
أو على  الــنــظــام،  تعويم  مقابل  واقــتــصــاديــة 
ــدار  ــ  الــــطــــرف عـــنـــه وإيــــقــــاف إصـ

ّ
ــــض األقــــــل غـ

لكن  السابقة.  العقوبات  وإهــمــال  العقوبات 
بـــايـــدن لـــم يـــقـــّدم أي تـــنـــازل فـــي هـــذا الــشــأن، 
مكتفيًا بتنازالت في ملفات إنسانية مقابل 
ـــرجـــم ذلـــك عقب 

ُ
ــــرى، وت مــلــفــات إنــســانــيــة أخـ

يومن فقط على انتهاء القمة، بإعطاء اإلذن 
لشركتن معاقبتن تعمالن لصالح النظام، 
بــالــتــحــرك فـــوق الــعــقــوبــات ملــواجــهــة جائحة 
كــورونــا فقط، وهــذا اإلذن أعطي كــبــادرة من 
لــعــدم  ــــروس  الـ اإلدارة األمــيــركــيــة الســتــمــالــة 
العاشر  »الفيتو« في  النقض  استخدام حق 
من الشهر الحالي في مجلس األمن الدولي، 
ــــال  ــيـــة إدخـ عـــنـــد الـــتـــصـــويـــت عـــلـــى تـــمـــديـــد آلـ

املساعدات عبر الحدود إلى سورية.
الحكومة  نــائــب رئــيــس  زار  بــايــدن،  بعد قمة 
ــــوري بـــوريـــســـوف، دمـــشـــق حيث  الـــروســـيـــة يـ
الــتــقــى األســـــد، وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن وســائــل 
إعــالم النظام رّوجــت لتلك الــزيــارة على أنها 
تــحــمــل دعــمــًا روســـيـــًا لــأســد بــعــد فــــوزه في 
ــابـــات ونـــاقـــشـــت مـــلـــفـــات اقــتــصــاديــة  ــتـــخـ االنـ
ــة ســّربــت  ــيـ ــــالم روسـ ــل إعـ ــائـ ــدة، إال أن وسـ ــ عـ
ــد بــحــصــول تــقــارب  أن بــوريــســوف أبــلــغ األسـ
روســــي - أمــيــركــي حــيــال ســـوريـــة، مـــا يعني 

تهيئة األسد لالستعداد لكافة االحتماالت.
بــيــومــن، كان  املــاضــي  انــتــهــاء الشهر  وقبيل 
الوضع السوري، ميدانيًا، حاضرًا على طاولة 
وزراء خارجية دول التحالف الدولي ملكافحة 
اإلرهاب في روما. واجتماع روما أخذ أهمية 
أنتوني  الخارجية األميركي  من قيادة وزير 

فــي ســـوريـــة، وتــحــديــدًا فــي الــشــمــال الــغــربــي 
مـــنـــهـــا، أي إدلــــــب ومـــحـــيـــطـــهـــا، عـــلـــى طـــاولـــة 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي ســيــرغــي الفـــروف 
ونظيره التركي مــولــود جـــاووش أوغــلــو في 
أنطاليا التركية. وشهدت تلك املباحثات قبل 
التصعيد  لوقف  معلن  غير  اتفاقًا  انطالقها 

اضطرت  الحكومة،  مع  الرياض  اتفاق  تنفيذ 
أنها  وأعــلــنــت  جــديــد،  مــن  للتدخل  السعودية 
و»املجلس  اليمنية  الحكومة  ممثلي  جمعت 
االنتقالي« في الرياض لبحث استكمال الدفع 
توافقا  الــطــرفــن  أن  مــؤكــدة  االتـــفـــاق،  بتنفيذ 
)السياسي،  التصعيد  على وقف كافة أشكال 
االجتماعي،  االقــتــصــادي،  األمــنــي،  العسكري، 
ــق آلـــيـــة اتـــفـــقـــا عــلــيــهــا لــوقــف  ــ اإلعـــــالمـــــي(، وفـ
األنباء  ــه وكــالــة  أوردتـ بيان  التصعيد. ووفــق 
السعودية  شـــددت  الجمعة،  أمــس  السعودية 
وما  واإلعــالمــي  السياسي  التصعيد  أن  على 
ــرارات تعين ســيــاســيــة وعسكرية  ــ قـ تـــاله مــن 
مــن قــبــل »املــجــلــس االنــتــقــالــي« ال تنسجم مع 
ما تم االتفاق عليه بن الطرفن. ودعت طرفي 
اتــفــاق الــريــاض »لــالســتــجــابــة الــعــاجــلــة ملــا تم 
التوافق عليه، ونبذ الخالفات والعمل باآللية 
املــتــوافــق عــلــيــهــا، وتــغــلــيــب املــصــلــحــة الــعــامــة 
االتفاق لتوحيد  الستكمال تنفيذ بقية بنود 
الصف ملختلف أطياف الشعب اليمني وحقن 
الدماء ورأب الصدع بن مكوناته، واستكمال 
واستقراره،  وأمنه  دولته  الستعادة  مسيرته 
ــــى حــــل ســيــاســي  ودعـــــــم جــــهــــود الــــتــــوصــــل إلــ
شــامــل يــنــهــي األزمـــــة فـــي الـــيـــمـــن«. وأكـــــدت أن 
التفاق  وفقًا  املشكلة  اليمنية  الحكومة  عــودة 
الرياض تمثل أولوية قصوى، معلنة استمرار 
فيها  يــشــارك  التي  اليمنية  للحكومة  دعمها 
»املجلس االنتقالي الجنوبي«، ومشددة على 
أهمية التزام كال الطرفن بما تم االتفاق عليه.

مـــن جــهــتــه، رحــــب وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــيــمــنــي 
أحــــمــــد عـــــوض بــــن مــــبــــارك »بـــبـــيـــان األشــــقــــاء 
فــي الــســعــوديــة، واملــتــضــّمــن رســائــل واضــحــة 

الحـــتـــرام االلـــتـــزامـــات املــتــوافــق عــلــيــهــا، لوقف 
اليمنية  الحكومة  لعودة  والتهيئة  التصعيد 
بن  املؤقتة عدن )جنوب(«. واعتبر  للعاصمة 
مبارك، في تغريدة عبر حسابه على »تويتر«، 
 »ذلــك هو نهج الحكومة اليمنية دومــًا في 

ّ
أن

تعاملها مع مختلف األحداث«.
فــي املــقــابــل، لــم يــكــن »املــجــلــس االنــتــقــالــي« قد 
أصدر حتى عصر أمس أي تعقيب على البيان 
السعودي، فيما أفادت قناة الجزيرة  أمس عن 
سقوط قتيلن و3 جرحى في اشتباكات بن 
»املــجــلــس  ــوات الـــحـــزام األمـــنـــي«، الــتــابــعــة لـــ »قــ
ــــوات الــحــكــومــيــة فــــي أبـــن  ــقـ ــ االنـــتـــقـــالـــي«، والـ
اليمن. وكــان »املجلس االنتقالي« قد  جنوبي 
املــاضــي تعليق مشاركته في  أعــلــن األســبــوع 
مشاورات تنفيذ اتفاق الرياض مع الحكومة، 
عـــلـــى خــلــفــيــة تــــوتــــرات وصـــــــراع جـــديـــد عــلــى 
فــي مباحثات  محافظة شــبــوة. ودعــا ممثليه 
ــقـــاف كــافــة  ــفـــاق إلـــى »إيـ اســتــكــمــال تــنــفــيــذ االتـ
أشكال التواصل واالتصال املباشر مع الطرف 
اآلخـــر، حتى يتم وضــع ملف محافظة شبوة 
فــي صــــدارة أولـــويـــات تنفيذ اتــفــاق الــريــاض، 
ومعالجة األوضــاع فيها بشكل كامل«. وهذا 
»املــجــلــس االنـــتـــقـــالـــي« بــشــأن  ثـــانـــي تــعــلــيــق لـــ

مـــشـــاورات تــنــفــيــذ اتـــفـــاق الـــريـــاض خـــالل أقــل 
ــن نـــصـــف شـــهـــر، ويـــســـتـــغـــل االنـــفـــصـــالـــيـــون  مــ
وذلك  الشرعية،  مع  للمساومة   

ّ
الهش االتفاق 

بـــهـــدف إعـــــادة بــســط الــنــفــوذ بــشــكــل قــانــونــي 
على محافظة شبوة الغنية بالثروات، والتي 
تــم دحــره منها فــي أغسطس/ آب 2019 على 
أيدي القوات الحكومية. وفي 28 يوليو/ تموز 
في  السعودية  بــقــيــادة  التحالف  أعــلــن   ،2020
اليمن اتفاقًا بن الحكومة الشرعية و»املجلس 
االنتقالي« بشأن تسريع تنفيذ اتفاق الرياض. 
املجلس  إعــالن  عليها  املتفق  اآللية  وتتضّمن 
اتــفــاق  وتطبيق  الــذاتــيــة،  اإلدارة  عــن  التخلي 
سياسية  كــفــاءات  حكومة  وتشكيل  الــريــاض 
خـــالل 30 يـــومـــًا. كــذلــك تــتــضــّمــن وقـــف إطـــالق 
الــقــوات  ومـــغـــادرة  بينهما،  والتصعيد  الــنــار 
العسكرية عدن، وفصل قوات الطرفن في أبن 

وإعادتها إلى مواقعها السابقة.
لــكــن »االنـــتـــقـــالـــي« يــســعــى إلــــى إعــــــادة بسط 
نفوذه على محافظة شبوة بعد دحــره منها 
قبل نحو عامن، نظرًا للثروات فيها، ويطالب 
الــحــكــومــيــة منها وتوجهها  الــقــوات  بــخــروج 
لـــقـــتـــال الـــحـــوثـــيـــن فــــي مـــــــأرب، وتـــعـــيـــن أحـــد 
فــي محافظة  كما حصل  لها،  قــادتــه محافظًا 
عــدن بعد تعين الــقــيــادي أحــمــد حــامــد مللس 
محافظًا لــهــا أواخــــر الــعــام املــاضــي. ويــرفــض 
املجلس في املقابل تطبيق الشق العسكري من 
اتفاق الرياض. وعلى الرغم من إصدار قرارات، 
األســـبـــوع املـــاضـــي، بــنــقــل مــقــر وألـــويـــة الــدعــم 
واإلسناد إلى خارج مدينة عدن، إال أنه أعلن 
في وقت الحق أن تلك الخطوات »تتماشى مع 

اتفاق الرياض« وليست تطبيقًا له.

الــواليــات  ملــســات  ووجـــود  ملجرياته،  بلينكن 
املــتــحــدة فــي بــنــود بــيــانــه الــخــتــامــي املتعلقة 
بـــالـــشـــأن الــــســــوري، فـــعـــالوة عــلــى الــتــشــديــد 
ــال املـــســـاعـــدات األمــمــيــة،  ــ عــلــى دعـــم آلــيــة إدخـ
وتــهــيــئــة مــنــاخ عــمــلــيــات دعـــم االســتــقــرار في 
كانت  النظام،  عن سيطرة  الخارجة  املناطق 
الـــتـــصـــريـــحـــات األمـــيـــركـــيـــة، قـــبـــل االجـــتـــمـــاع 
وخالله وما بعده، تذهب إلى فكرة التوصل 
إلى وقف إطالق نار شامل في عموم البالد. 
وســــبــــق االجــــتــــمــــاع تـــصـــريـــح مـــهـــم لــلــقــائــم 
ــر الــخــارجــيــة األمــيــركــي  بــأعــمــال مــســاعــد وزيـ
لشؤون الشرق األدنى، جوي هود، بالتلويح 
بعقوبات أمام الراغبن بالتطبيع مع النظام 
الـــســـوري. وقــبــل أيــــام، كـــان الــوضــع املــيــدانــي 

والرد املتبادل بن النظام واملعارضة جنوب 
ــي - تــــركــــي، مــــا يــشــيــر  ــ إدلـــــــب، بــتــفــاهــم روســ
التي  السابقة  بــاالتــفــاقــات  النظر  إعـــادة  إلــى 
ــــخـــــالف بــــن أنـــقـــرة  ــمـــوض والـ ــغـ يــكــتــنــفــهــا الـ

وموسكو في إدلب.
الــتــطــورات جميعها، حملت  أن هــذه  ويــبــدو 
ــة،  ــى ســــوريــ ــ ــعـــوث الــــرئــــيــــس الـــــروســـــي إلــ ــبـ مـ
ألــكــســنــدر الفــرنــتــيــيــف، لــلــذهــاب إلـــى دمــشــق 
ولــقــاء األســـد، ففي حــن خرجت األخــبــار عن 
أن الفرنتييف ناقش تفاصيل الجولة املقبلة 
)الــــــ16( مــن مــســار أســتــانــة الــتــي ستعقد في 
الثامن من الشهر الحالي، باإلضافة إلى بحث 
اللجنة  الــدســتــور مــن خـــالل  عملية صــيــاغــة 
الدستورية املتوقفة عن االنعقاد منذ نهاية 
الــعــام الــحــالــي، فــإن توقيت  الشهر األول مــن 
الزيارة يشي بما هو أعمق من التفاهم على 
األســد والفرنتييف، ال سيما  الشكليات بن 
أن أيامًا قليلة باتت تفصل طرفي النزاع في 
سورية والفاعلن اإلقليمين والدولين، عن 
انعقاد جلسة مجلس األمــن للتصويت على 
ع 

َ
آلــيــة تمديد املــســاعــدات. وفــي حــن ال ُيتوق

ــراف جميعها نــقــاط الــتــقــاء في  أن تــجــد األطــ
زحمة امللفات واملحطات املعقدة واملتشابكة، 
ــاوالت الــتــفــاوض وفــي  ــ فـــإن الـــخـــالف عــلــى طـ
األروقـــــــة الــســيــاســيــة، الـــدولـــيـــة واإلقــلــيــمــيــة، 
ــدًا مــــن الــتــصــعــيــد لــلــتــفــاوض  ــزيــ ســيــعــنــي مــ
بالنار على األرض، وحتى إن كانت الجهود 
التصعيد،  مــن  للحد  الــدولــيــة وجـــدت طريقًا 
األروقــة  الصدامات ستكون حاضرة في  فإن 
ت األطراف وتشابك 

ّ
الدبلوماسية نظرًا لتعن

صيغ الحل وشبه استحالة التفاهم. )Getty( ال دالالت على اتفاق بايدن وبوتين على صفقة حول سورية
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أكار: نواصل المباحثات 
وواشنطن بخصوص 

مطار كابول
أعــــــلــــــن وزيــــــــــــر الـــــــــدفـــــــــاع الــــتــــركــــي 
خـــلـــوصـــي أكـــــــــار، أمــــــس الـــجـــمـــعـــة، 
أنــــه لـــم يــتــخــذ أي قـــــرار بــعــد فيما 
العاصمة  مــطــار  بتشغيل  يتعلق 
األفــغــانــيــة كـــابـــول، وأن املــبــاحــثــات 
مــتــواصــلــة مـــع الــجــانــب األمــيــركــي 
ــذا املــــوضــــوع. واعــتــبــر أن  حـــيـــال هــ
املطار مهم جــدًا ملستقبل  »تشغيل 
ــات  ــاجــ ــــر حــ ــيـ ــ ــــوفـ ــان وتـ ــتــ ــســ ــانــ ــغــ أفــ
املـــواطـــنـــن«، مــوضــحــًا أن »تــركــيــا 
تشغل مطار كابول منذ 6 سنوات«.
)العربي الجديد(

 
كشمير: مقتل ثالثة 

متمردين وجندي هندي
قــتــل ثـــالثـــة مــتــمــرديــن وجـــنـــدي من 
ــبـــاك فــي  ــتـ ــنـــدي فــــي اشـ الـــجـــيـــش الـــهـ
من  الهند  لسيطرة  الخاضع  الشطر 
إقــلــيــم كــشــمــيــر. وأوضـــحـــت الــشــرطــة 
أن  الجمعة،  بيان أمس  الهندية، في 
العشرات  قــيــام  بعد  انــدلــع  اشتباكًا 
من شرطة مكافحة التمرد والجنود 
بناء على معلومات تفيد  بمداهمة، 
بوجود مسلحن في قرية في منطقة 
بـــولـــوامـــا، مــشــيــرة إلــــى مــقــتــل ثــالثــة 

مسلحن وجندي في االشتباكات.
)أسوشييتد برس(

 
إثيوبيا تنفي محاولة 

»خنق« تيغراي
رفــضــت الــحــكــومــة اإلثــيــوبــيــة، أمــس 
الــجــمــعــة، االتــهــامــات بــأنــهــا تــحــاول 
»خـــنـــق شـــعـــب تـــيـــغـــراي« مــــن خـــالل 
ــن املـــــواد  ــان ســـكـــان اإلقـــلـــيـــم مــ ــرمــ حــ
الغذائية وغيرها من املساعدات التي 
هـــم فـــي أمـــس الــحــاجــة إلــيــهــا، وذلـــك 
بعد ساعات من اتهام األمم املتحدة 
لقوات أمهرة بتدمير جسر ضروري 
لــلــوصــول إلـــى معظم اإلقــلــيــم. وقــال 
ميكونن  ديميكي  الــخــارجــيــة  وزيـــر 
نــــحــــاول  ــا  ــ ــنـ ــ أنـ إلـــــــى  »الـــتـــلـــمـــيـــح  إن 
ــراي، مـــــن خــــالل  ــ ــغـ ــ ــيـ ــ ــنــــق شــــعــــب تـ خــ
مــنــع وصــــول املــســاعــدات اإلنــســانــيــة 
واستخدام الجوع كسالح حرب، أمر 
فاق الحدود. ال يوجد أي سبب على 

اإلطالق لدينا للقيام بذلك«.
)أسوشييتد برس(

أفغانستان 

إخالء 
قاعدة باغرام 

فـــي ضـــمـــان أمــــن الــعــاصــمــة كـــابـــول املـــجـــاورة 
ومواصلة الضغط على »طالبان«.

األفغانية  الدفاع  املتحدث باسم وزارة  وكتب 
فــــــــؤاد أمــــــــــان، فـــــي تــــغــــريــــدة أمـــــــس الـــجـــمـــعـــة: 
»انسحبت القوات األميركية وقوات التحالف 
بــالــكــامــل مـــن الـــقـــاعـــدة )بـــــاغـــــرام(، وبــالــتــالــي 
الــجــيــش األفــغــانــي بحمايتها  ســتــقــوم قــــوات 
مدير  وقــال  اإلرهــــاب«.  ملحاربة  واستخدامها 

كابول، واشنطن ـ العربي الجديد

بعد ما يقرب من 20 عامًا من غزو 
ــادر الـــجـــيـــش األمـــيـــركـــي  ــ ــ الـــبـــلـــد، غـ
الجوية قرب كابول،  قاعدة باغرام 
ــة »طــــالــــبــــان«  ــه لــــإطــــاحــــة بـــحـــركـ مــــركــــز حــــربــ
األفــــغــــانــــيــــة، وتـــعـــقـــب مـــرتـــكـــبـــي هـــجـــمـــات 11 
الطريق  بذلك  ممهدًا   ،2001 أيــلــول  سبتمبر/ 

أمام إنهاء أطول حرب في تاريخ أميركا.
واالنــســحــاب مــن قــاعــدة بــاغــرام، التي تبادلت 
جــمــيــع األطــــــراف املــتــحــاربــة فـــي أفــغــانــســتــان 
باإلضافة إلى الغزاة، السيطرة عليها، أوضح 
مؤشر على أن آخر جندي أميركي من بن 3500 
قد غادر أفغانستان أو يقترب من القيام بهذا 
الرئيس األميركي  مــن وعــد  األمـــر، قبل أشهر 
سبتمبر/   11 بــحــلــول  بسحبهم  بـــايـــدن  جـــو 
اكتمال  التطور بعد  املقبل. ويأتي هذا  أيلول 
انسحاب القوات األملانية واإليطالية املشاركة 
الــحــلــف األطــلــســي. وستشكل قــدرة  فــي مهمة 
القوات األفغانية في املحافظة على سيطرتها 
فـــي قـــاعـــدة بـــاغـــرام الــجــويــة مــســألــة مــحــوريــة 

اإلدارة املحلية ملنطقة باغرام درويش رؤوفي، 
ــادرة  ــغــ ــة »أســـوشـــيـــيـــتـــد بـــــــرس«، إن املــ ــالـ لـــوكـ
األميركية تمت دون أي تنسيق مع املسؤولن 
من  العشرات  اقتحم  لذلك  ونتيجة  املحلين، 
اللصوص املحلين البوابات غير املحمية قبل 
أن تستعيد القوات األفغانية السيطرة عليها.

وذكـــرت شبكة »ســي أن أن« األمــيــركــيــة، أمس 
الــجــمــعــة، أن انــســحــاب الــقــوات األمــيــركــيــة من 
يــمــثــل  ــفـــال  ــتـ احـ مــــن دون أي  بــــاغــــرام  ــاعــــدة  قــ
انتصارًا رمزيًا لحركة »طالبان«، التي تواصل 
الــتــقــدم والــســيــطــرة عــلــى مــنــاطــق عـــديـــدة في 
أفغانستان  فــي شـــؤون  الخبير  وقـــال  الــبــالد. 
نــيــشــانــك مــــوتــــوانــــي، ومــــقــــره فــــي اســـتـــرالـــيـــا، 
ــروج الـــقـــوات  ــ ــــرس«، إن خـ لـــوكـــالـــة »فــــرانــــس بــ
األجــنــبــيــة مـــن قـــاعـــدة بـــاغـــرام »يـــرمـــز إلــــى أن 
أفغانستان وحيدة، وتركت للدفاع عن نفسها 
فــي مواجهة هــجــوم طــالــبــان«. وأضـــاف »بعد 
األميركيون  سيراقب  بــالدهــم،  إلــى  وصولهم 
وقـــــوات الــتــحــالــف مـــا حـــاربـــوا بــشــدة لبنائه 
عــلــى مـــدى 20 ســنــة وهـــو يــحــتــرق مـــن بعيد، 
الذين  األفــغــان  والنساء  الــرجــال  أن  ويعرفون 

حاربوا معهم يخاطرون بفقدان كل شيء«.
وكان األميركيون قد بنوا القاعدة الجوية في 
حلفائهم  لصالح  املاضي  القرن  خمسينيات 
ــه االتـــحـــاد  ــ ــان، كــحــصــن مــنــيــع فــــي وجـ ــ ــغـ ــ األفـ
الــبــاردة. ومنذ ذلك  السوفييتي خــالل الحرب 
ــراف مــخــتــلــفــة الــســيــطــرة  ــ الـــوقـــت، تــبــادلــت أطــ
على الــقــاعــدة، خــالل عــقــود مــن الــصــراع الــذي 
أربــــك أفــغــانــســتــان. وأصــبــحــت الــقــاعــدة مركز 
 ،1979 فــي  للبالد  السوفييتي  الــغــزو  انــطــالق 
بشكل  بتوسيعها  السوفييتي  الجيش  وقــام 
كبير خــالل احــتــاللــه الـــذي استمر قــرابــة عقد 
من الزمن. عندما انسحبت موسكو في العام 
1989، أصبحت »باغرام« أساسية في الحرب 
األهلية الطاحنة، وانتقلت السيطرة عليها من 

إلــى سيطرة  مــن موسكو  املــدعــومــة  الحكومة 
»إدارة املــجــاهــديــن«. وذكــــرت تــقــاريــر أنـــه في 
مرحلة ما كانت »طالبان« تسيطر على جزء 
من املدرج املمتد ثالثة كيلومترات، فيما كان 
الجزء  املعارض يسيطر على  الشمال  ائتالف 
اآلخر، قبل أن تسقط كل القاعدة بيد »طالبان« 
في منتصف تسعينيات القرن املاضي. وبعد 
االعــــتــــداءات فـــي 11 ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول 2001، 
سيطرت القوات األميركية على القاعدة، التي 
الـــتـــي تستخدمها  املـــراكـــز  ــم  إلــــى أهــ تــحــولــت 
واشنطن لشن الغارات الجوية ضد »طالبان«. 
إلــى ما يشبه مدينة صغيرة، إذ  كما تحولت 
تضم دور سينما ومنتجعات صحية، وحتى 

ممرا يضم منافذ للوجبات السريعة.

وتــقــع قــاعــدة بـــاغـــرام الــجــويــة، الــتــي تــعــد من 
ــر الـــقـــواعـــد األمـــيـــركـــيـــة فــــي أفــغــانــســتــان،  ــبـ أكـ
القديمة.  شمالي كابول بجوار مدينة باغرام 
العاصمة،  شمالي  كيلومترًا   50 نحو  وتبعد 
كــمــا تــقــع عــلــى امــتــداد الــطــريــق الــرئــيــســي بن 
كــابــول واألقــالــيــم الشمالية. ولــقــاعــدة بــاغــرام 
ــادر عــلــى الــتــعــامــل مع  ــد قـ الــجــويــة مـــدرج واحـ
جــمــيــع أنــــواع الــطــائــرات الــعــســكــريــة، الكبيرة 
والــصــغــيــرة. ويبلغ طــول املـــدرج القديم الــذي 
بينما  أمـــتـــار،   3003 اآلن  تشغيله  إيــقــاف  تــم 
يبلغ طـــول املــــدرج الــجــديــد، والــــذي تــم بــنــاؤه 
ــر الــعــام 2006، مــن قبل  واســتــكــمــالــه فــي أواخــ

الواليات املتحدة األميركية، 3602 متر.
وثمة عدد من حظائر الطائرات الكبيرة داخل 

املــراقــبــة واملــبــانــي السكنية،  الـــقـــاعـــدة، وبــــرج 
كما أن هناك خمس مناطق مختلفة النتشار 
العمليات  ذروة  فـــي  واســتــقــبــلــت،  الـــطـــائـــرات. 
الــعــســكــريــة، مــئــات آالف الــجــنــود األمــيــركــيــن 
ومـــن حــلــف شــمــال األطــلــســي. وكــانــت الــقــوات 
األميركية قد دمرت، بعد دخولها أفغانستان 
الـــتـــي أســســتــهــا  فـــي 2001، املـــبـــانـــي الــقــديــمــة 
الـــقـــوات الــســوفــيــيــتــيــة عــنــد احــتــاللــهــا الــبــالد، 

وقامت بإرساء مباٍن جديدة فيها.
كـــذلـــك يــقــع ســجــن بــــاغــــرام أيـــضـــًا إلــــى جــانــب 
الــــقــــاعــــدة الــــجــــويــــة. وكــــــان الـــصـــلـــيـــب األحـــمـــر 
ــقـــوات الـــدولـــيـــة مع  قـــد انــتــقــد مـــــرارًا تــعــامــل الـ
الــســجــنــاء. وفـــي أكــتــوبــر/ تــشــريــن األول عــام 
2012 ســلــم الــســجــن رســمــيــًا إلــــى الــســلــطــات 

األفــغــانــيــة. وكــانــت قــضــيــة ســجــن بـــاغـــرام من 
الـــقـــضـــايـــا الـــخـــالفـــيـــة بــــن حـــكـــومـــة الـــرئـــيـــس 
األفــغــانــي الــســابــق حــامــد كــــرزاي وواشــنــطــن، 
االتفاقية  عــلــى  للتوقيع  كــابــول  اشــتــرطــت  إذ 
بـــاغـــرام. وبعد  االســتــراتــيــجــيــة تسليم ســجــن 
تــســلــيــم الـــســـجـــن إلـــــى الـــســـلـــطـــات األفـــغـــانـــيـــة 
فــي 2012 تــم إطــــالق ســــراح أعــــداد كــبــيــرة من 
الــســجــنــاء، بينهم عــنــاصــر مــن »طـــالـــبـــان«، ال 
سيما بعد توافق الدوحة، في فبراير/ شباط 
2020. وتــعــرضــت قـــاعـــدة بـــاغـــرام عــلــى مــدى 
تــارة  انــتــحــاريــة  لعمليات  املــاضــيــن  العقدين 
ــــرى، حتى  ــارة أخـ ولــلــهــجــمــات بــالــصــواريــخ تــ
إبرام التوافق بن حركة »طالبان« وواشنطن 
فـــي الــــدوحــــة، الـــعـــام املـــاضـــي، إذ لـــم تــتــعــرض 
كــبــيــرة، باستثناء  الــوقــت لهجمات  ذلـــك  مــنــذ 
بــعــد الــهــجــمــات بــالــصــواريــخ والـــتـــي تبناها 
تنظيم »داعــش«. وقال مسؤول أميركي، طلب 
عدم الكشف عن اسمه، أمس الجمعة، إن »كل 
ــادرت بــاغــرام«، مــن دون أن  قـــوات التحالف غـ
يــحــدد مــتــى غـــــادرت آخــــر الـــقـــوات األمــيــركــيــة 
وجـــنـــود حــلــف شــمــال األطــلــســي، فــيــمــا نقلت 
»سي أن أن« عن مسؤول أميركي قوله إن آخر 
طائرة أميركية أقلعت فجر أمس. وتأتي هذه 
املتحدث  محاولة  من  بعد ساعات  التطورات 
باسم وزارة الخارجية األميركية نيد برايس 
ــقـــوات األمــيــركــيــة من  الـــدفـــاع عـــن انــســحــاب الـ
أنه »ليس صحيحًا على  أفغانستان. واعتبر 
اإلطــالق« أن الواليات املتحدة تعتزم التخلي 
عن أفغانستان برغم مواصلة انسحاب قوات 
بــــــالده. وقـــــال »نـــعـــم، نــســحــب قـــواتـــنـــا، لكننا 
نــعــتــزم الــحــفــاظ عــلــى وجــــود دبــلــومــاســي في 
كابول«. وأضاف »هذا شيء مهم بالنسبة لنا، 

الشراكة  املتأصلة في استمرار  لرغبتنا  نظرًا 
مع  مصيري  وبشكل  األفغانية  الحكومة  مــع 
الشعب األفغاني. لذا، ليس األمر على اإلطالق 
مشددًا  أفغانستان«،  عن  التخلي  نعتزم  أننا 
ــتـــواصـــل دعـــــم الـــقـــوات  ــنـــطـــن سـ عـــلـــى أن واشـ
والشعب  الدولي  املجتمع  أن  وأكــد  األفغانية. 
األفغاني لن يقبال بأي حكومة يتم تنصيبها 
تــحــظــى  لـــــن  ــة  ــكــــومــ الــــحــ ــلــــك  تــ بـــــالـــــقـــــوة، وأن 
املجتمع  من  مساعدة  تتلقى  ولــن  بالشرعية، 
الدولي. وكان وزير الدفاع لويد أوسنت قد أكد، 
اتــصــال هاتفي بنظيره األفــغــانــي بسم  خــالل 
الــلــه مــحــمــدي، أمـــس األول، اهــتــمــام الــواليــات 

املتحدة »باستقرار وأمن أفغانستان«.
وســــارعــــت »طـــالـــبـــان« لــلــتــرحــيــب بــانــســحــاب 
وكالة  ونقلت  الــقــاعــدة.  مــن  األجنبية  الــقــوات 
ــــرس« عـــن الــنــاطــق بـــاســـم الــحــركــة  »فـــرانـــس بـ
انسحابها  قوله: »سيمهد  الله مجاهد  ذبيح 
الكامل )من أفغانستان( الطريق أمام األفغان 
مــا بينهم«. وأضــاف  فــي  لــيــقــرروا مستقبلهم 
»نعتبر هذا االنسحاب خطوة إيجابية. يمكن 
االستقرار والسالم مع  األفغان من  يقترب  أن 
األجنبية«، معتبرًا  للقوات  الكامل  االنسحاب 
أن االنسحاب يصب أيضًا في مصلحة اإلدارة 

األميركية.
البنتاغون  أن  أميركية  إعــالم  وذكــرت وسائل 
أفــغــانــســتــان  فــي  نــحــو 600 عــســكــري  سيبقي 
كــابــول،  فــي  الكبير  الــســفــارة  لــحــراســة مجمع 
الجمعة،  أميركي، أمس  فيما أوضــح مسؤول 
أن الـــقـــائـــد األعــــلــــى لـــلـــقـــوات األمـــيـــركـــيـــة فــي 
أفــغــانــســتــان الــجــنــرال أوســــنت مــيــلــر »ال يـــزال 
لحماية  والسلطات  الــقــدرات  بجميع  يحتفظ 

القوات« املتمركزة قرب السفارة في كابول.

تسلمت القوات األفغانية قاعدة باغرام أمس )زكريا هاشمي/فرانس برس(

إنهاء  عملية  من  المتحدة  الــواليــات  تسرع 
من  قواتها  انسحاب  مــع  حــروبــهــا،  أطـــول 
الجوية قرب كابول. وستكون  باغرام  قاعدة 
القوات األفغانية، التي تسلمت القاعدة، قريبًا 

وحيدة في مواجهة »طالبان«

الحدث

أميركا تستعجل 
إنهاء أطول حروبها

نيد برايس: ليس 
صحيحًا أننا نعتزم التخلي 

عن أفغانستان

كانت القاعدة مركز 
انطالق الغزو السوفييتي 

للبالد في 1979

مؤتمر  خالل  )الصورة(،  الفروف  سيرغي  الروسي  الخارجية  وزير  حذر 
موسكو  في  الزياني  اللطيف  عبد  البحريني  نظيره  مع   صحافي 
شمال  في  قواته  يحشد  ــش«  »داع تنظيم  أن  من  الجمعة،  أمــس 
القوات  انسحاب  مع  أفغانستان 
البالد،  من  واألطلسية  األميركية 
قلق  يثير  األمــر  هذا  أن  إلى  مشيرًا 
التنظيم  أن  وذكــــر  ــو.  ــك ــوس م
األراضـــي  مــن  مــزيــد  على  يسيطر 
االنسحاب،  خــالل  أفغانستان  في 
»غير  بالموقف  وصفه  ما  وهــو 
المسؤولين  جانب  من  المسؤول« 

األفغان في كابول. 

موسكو قلقة من »داعش«

أربيل ترفض إخراج القوات األجنبية من العراق

بغداد ـ زيد سالم

العسكري األجنبي في  الوجود  يفتح ملف 
الـــعـــراق بــابــًا جــديــدًا مــن الــخــالفــات املــزمــنــة 
الــعــراق، وبغداد،  إقليم كردستان  قــادة  بن 
وتحديدًا القوى السياسية الحليفة لطهران، 
إذ كــشــف مــســؤول عــراقــي بـــارز فــي بــغــداد، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، عــن رفــض رســمــي في  لـــ
أربيل لدعوات إخراج القوات العاملة ضمن 
املتحدة،  الواليات  بقيادة  الدولي  التحالف 
مــــؤكــــدًا أن مـــســـؤولـــن فــــي اإلقـــلـــيـــم أبــلــغــوا 
مسؤولن أميركين رغبة اإلقليم باستمرار 

التعاون بغض النظر عن املشهد في بغداد. 
ومــنــذ أيــــام عــــادت كــتــل بــرملــانــيــة وفــصــائــل 
لطهران،  حليفة  أنــهــا  على  ــعــَرف 

ُ
ت مسلحة 

األجنبية  الــقــوات  إخــــراج  بملف  التصعيد 
وعــلــى رأســهــا األمــيــركــيــة مــن الـــعـــراق، عقب 
الــهــجــوم األمــيــركــي الــــذي اســتــهــدف مــواقــع 
مليشيا »كتائب سيد الشهداء«، في املنطقة 
الــحــدوديــة الــعــراقــيــة الــســوريــة، وأســفــر عن 

مقتل عدد من عناصرها.
ـــس الــجــمــعــة، كـــانـــت قـــوات  وحـــتـــى نـــهـــار أمـ
انتشار  عمليات  تــواصــل  الــعــراقــي  الجيش 
واســعــة فــي محيط الــقــواعــد واملــقــرات التي 
ُرصد  بينما  األميركية،  الــقــوات  تستضيف 
مروحيات  تحليق  الجمعة  ظهر  مــرة  ألول 
ــد،  ــ ــة فــــي ســــمــــاء قــــاعــــدة عــــن األســ ــيـ ــيـــركـ أمـ
غربي األنــبــار، في وقــت نفذت فيه السفارة 
منظومة  تشغيل  بــغــداد  وســـط  األمــيــركــيــة 
ــذار لــغــرض الــتــجــربــة والــفــحــص، وفــقــًا  ــ اإلنــ
ملصادر أمنية، أكدت أن حالة التأهب تهدف 
أو بطائرات  أي هجوم صــاروخــي  ملواجهة 

مسّيرة مفخخة.
»العربي  وكشف مسؤول عراقي في بغداد، لـ
وا أخيرًا مواقف 

ّ
الجديد«، أن األميركين تلق

مع أربيل حيال هذا امللف، ال سيما أن بغداد 
ال تعلم عدد القوات األجنبية داخل اإلقليم 
على وجــه الــدقــة. وعقب الــغــارات األميركية 
األخــــــيــــــرة، أكــــــد مـــســـتـــشـــار األمـــــــن الـــقـــومـــي 
العراقي قاسم األعرجي، أن بالده ستتوصل 
املتحدة على  الواليات  اتفاق مع  إلى  قريبًا 
قــواتــهــا، مبينًا فــي تصريح  جــدولــة سحب 
صحافي أن »العراق ليس بحاجة إلى قوات 
قتالية أجنبية على أراضيه، ولديه ما يكفي 
الكاظمي سيزور  وأن  العراقية،  القوات  من 
ــًا، وســـيـــتـــم االتــــفــــاق خـــالل  ــبـ ــنـــطـــن قـــريـ واشـ
الــزيــارة على جــدولــة االنــســحــاب األميركي 
من العراق«. وجاء هذا التعليق بعد موجة 
ردود غاضبة من تكرار الضربات األميركية 
وكان  الشعبي«.  »الحشد  تتبع  مواقع  ضد 
ــارات األمـــيـــركـــيـــة  ــغــ ــالــ ــد نـــــدد بــ الـــكـــاظـــمـــي قــ
بوصفها انــتــهــاكــًا ســافــرًا لــســيــادة الــعــراق، 
ــة، عـــقـــب ســـلـــســـلـــة مــن  ــهــــدئــ ــتــ ودعــــــــا إلــــــى الــ
مسلحة  فصائل  من  والبيانات  التغريدات 

توعدت بالرد على الغارات األميركية.
السابق  املستشار  قــال  ذلـــك،  على  وتعليقًا 
كفاح محمود،  كردستان،  إقليم  رئاسة  في 
في اتصال مع »العربي الجديد« من مدينة 
املطالبة  الــســيــاســيــة  »الــكــيــانــات  إن  أربـــيـــل، 
العراقين  كل  ل 

ّ
تمث ال  األميركين،  بــإخــراج 

الذين يبحثون عن مصلحة بالدهم، وقرار 
ل 

ّ
ل الشعب العراقي، إنما مث

ّ
البرملان ال يمث

مــجــمــوعــة األحـــــزاب الــشــيــعــيــة فــقــط«. ورأى 
أن »الــــشــــارع فـــي وســــط وجـــنـــوب الـــعـــراق، 
رفض حكم هذه األحــزاب، ولذلك هم هتفوا 
بشعارات »بــرا بــرا إيـــران« ولــم يقولوا »برا 
بــرا أمــريــكــا«، بالتالي فــإن مــا يــصــدر عنها 
كل  ولــيــس  أنفسهم  الشيعة  حــتــى  يمثل  ال 

العراقين«.
مــن جــهــتــه، اعــتــبــر الــقــيــادي فــي »الــتــحــالــف 
ــانــــي«، الـــنـــائـــب الـــســـابـــق مــاجــد  ــتــ ــكــــردســ الــ
شــنــكــالــي، أن »دعــــــاة االنـــســـحـــاب يـــريـــدون 
أن تــهــيــمــن إيـــــــران ونــــفــــوذهــــا وفــصــائــلــهــا 
أكـــثـــر عــلــى الـــواقـــع الـــعـــراقـــي«، مــضــيــفــًا في 
»العربي الجديد«، أن »االنسحاب  تصريح لـ
األميركي سيؤدي أيضًا إلى إنعاش جيوب 
ــا تــنــظــيــم »داعــــــــش« خـــصـــوصـــًا فــي  وخــــاليــ
مــنــاطــق نــيــنــوى وصــــالح الـــديـــن وكـــركـــوك، 
وهي قريبة من حدود إقليم كردستان، كما 
أنه سيؤدي إلى حدوث عدم تــوازن وتزايد 
التي  املناطق  فــي  »داعـــش«  نفوذ عصابات 
تشهد تهديدات أمنية، ناهيك عن زيادة في 
للخارج«.  املوالية  املليشيات  ونفوذ  تحرك 
وأكـــــد أن »الــــقــــوات الـــعـــراقـــيـــة، إضـــافـــة إلــى 
القوات الكردية، ال تزال بحاجة إلى التدريب 
ــــوات الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي،  والــتــســلــيــح مــــن قــ

إقليم  حكومة  قبل  من  بوجودهم  متمسكة 
كــردســتــان وقـــيـــادات سياسية فــي اإلقــلــيــم، 
قــــادة اإلقــلــيــم وقــــوى سياسية  مــضــيــفــًا أن 
مــتــفــقــة بـــاإلجـــمـــاع عـــلـــى أهـــمـــيـــة اســـتـــمـــرار 
ــم األمـــيـــركـــي ودول أخـــرى  الــــوجــــود والــــدعــ
مــثــل فــرنــســا وبــريــطــانــيــا وأســتــرالــيــا ضمن 
قــــوات الــتــحــالــف لــدعــم الــبــشــمــركــة وتــأهــيــل 
ــن فـــي اإلقــلــيــم. ولــفــت إلـــى أن  مــنــظــومــة األمــ
العمليات  أن  يــعــتــبــرون  اإلقــلــيــم  مــســؤولــي 
الــتــركــيــة وأنــشــطــة مسلحي حـــزب »الــعــمــال 
مسلحة  فصائل  وتــهــديــدات  الكردستاني« 
عــلــى حــــدود اإلقــلــيــم خــطــر آخـــر يــجــعــل من 
ــوازن سياسي  ــ وجــــود األمــيــركــيــن عــامــل تـ
وليس أمنيا فقط، مؤكدًا أن قيادات سياسية 
وفصائل مسلحة قد تدخل في أزمة جديدة 

واألمــيــركــيــة تــحــديــدًا، نــاهــيــك عــن الــتــدريــب 
وتطوير الخبرات العراقية«. 

ــن  وردًا عـــلـــى ذلــــــك، قـــــال عـــضـــو لــجــنــة األمــ
ــي، كـــاطـــع  ــ ــراقـ ــ ــعـ ــ ــي الــــبــــرملــــان الـ ــ والــــــدفــــــاع فـ
ــد«، إن »عــلــى  ــديـ »الـــعـــربـــي الـــجـ ــابـــي، لــــ ــركـ الـ
تــذعــن ألي توجهات  أال  الــكــاظــمــي  حــكــومــة 
مــن كتل سياسية تــريــد بــقــاء هــذه الــقــوات، 
وأال تــســمــح بــانــتــهــاك الــســيــادة الــعــراقــيــة«. 
وأضــــاف الــركــابــي، وهـــو عــضــو فــي ائــتــالف 
»دولة القانون« الذي يتزعمه نوري املالكي، 
أن »الــــقــــوات الــعــراقــيــة والـــكـــرديـــة والــحــشــد 
مواجهة  على  املــقــدرة  لديها  بــات  الشعبي 
قــــد تــهــدد  ــــش أو أي مـــخـــاطـــر  ــ تــنــظــيــم داعـ
العراقين، على املستويات األمنية، بالتالي 
فــــإن بـــقـــاء الـــقـــوات األمــيــركــيــة ال ســيــمــا مع 
العراق وسيادته  استمرار تجاوزاتها على 
وقتل عناصر من الحشد الشعبي من خالل 
ــدات  قــصــف مـــقـــرات ومـــخـــازن أســلــحــة ووحــ
تــواجــد على الــحــدود مــع ســوريــة، فــإن ذلك 
يدعم توجهات الكتل السياسية في إخراج 
الــقــوات األمــيــركــيــة«. ولــفــت إلـــى أن »جميع 
الجولة  نتائج  تنتظر  السياسية  الكيانات 
الــرابــعــة لــلــحــوار االســتــراتــيــجــي بــن بــغــداد 
الذي  امللف  هذا  إلنهاء  املرتقبة،  وواشنطن 

بات مزعجًا بالنسبة للعراقين«.
لــكــن عــضــو الــتــيــار املـــدنـــي الـــعـــراقـــي أحــمــد 
حقي اعتبر أن املوقف الكردي ليس منفردًا، 
ية 

ّ
إذ هناك قوى سياسية أخرى عربية سن

ــــوى أقــلــيــات وحـــتـــى عــلــى مــســتــوى كتل  وقـ
ــقـــوات األمــيــركــيــة  شــيــعــيــة تــعــتــبــر إخـــــراج الـ
مــطــلــبــًا إيـــرانـــيـــًا ولـــيـــس عـــراقـــيـــًا وبــالــتــالــي 
ــه. وأضـــــــــاف فــي  ــيــ فــ ــنـــخـــرط  تـ ــرغــــب أن  ال تــ
»الــخــروج  أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ تصريح 
األمــيــركــي اآلن يعني تــفــّردا إيــرانــيــا وعزلة 
ســيــاســيــة لــلــعــراق مـــن دول مــهــمــة وفــاعــلــة 
تصّعد  الــتــي  واملليشيات  والكتل  بالعالم، 
ــكـــون مــمــثــلــة  ــشـــأن املـــطـــلـــب ال يــمــكــن أن تـ بـ
لــكــل الـــعـــراقـــيـــن«، مــعــتــبــرًا فـــي الـــوقـــت ذاتـــه 
االنقسام  هــذا  يستغلون  قــد  األميركين  أن 
الـــعـــراقـــي فــــي رفـــــض الـــتـــعـــامـــل مــــع طــلــبــات 
خروجهم في الوقت الحالي حتى إن خرجت 
مــــن الـــحـــكـــومـــة ذاتــــهــــا. وتــمــتــلــك واشــنــطــن 
حــالــيــًا قـــرابـــة 2500 جـــنـــدي وعــســكــري في 
أقــل تمثيل عسكري لها منذ  الــعــراق، وهــو 
قـــرابـــة ثــالثــة  انـــســـحـــاب  الـــعـــام 2015، بــعــد 
ــارس/آذار من  ــ ــ آالف عــســكــري مــنــذ مــطــلــع مـ
العام املاضي ولغاية اآلن، وإنهاء التواجد 
فــي قــواعــد ومــواقــع عسكرية عـــدة، أبــرزهــا 
الــتــاجــي فـــي مــحــافــظــة صـــالح الـــديـــن، وكــي 
وان في محافظة كركوك، والتقدم بمحافظة 

األنبار، والبعاج بمحافظة نينوى. تحظى البشمركة بدعم من قوات التحالف في كردستان )يونس كيليس/األناضول(

يواصل الجيش العراقي 
انتشاره بمحيط قواعد 

تستضيف األميركيين

في موازاة دعوات 
القوى الحليفة إليران في 

العراق إلخراج القوات 
األميركية، برز موقف 

مناقض من أربيل، سيزيد 
الخالفات حول الملف
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بعد مرور 8 سنوات على انقالب الثالث من يوليو/تموز 2013، استطاع 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إحكام سيطرته على مصر، وحصر 

القرار الرسمي بيده، غير أنه فشل في إنشاء نظام سياسي حقيقي

تحيا مصر على 
وقع خنق المجال 

العام فيها منذ 
انقالب 2013، 

خصوصًا لجهة 
تطوير أساليب 

اعتقال المعارضين، 
وتمديد فترات 

توقيفهم، مع 
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67
سياسة

الناصر  الــراحــل جمال عبد  الرئيس  فــي عهد 
الذي كان حريصًا طوال فترة حكمه على إبعاد 
الجيش عن السلطة السياسية في إطار عالقته 
عامر.  الحكيم  عبد  املشير  بصديقه  امللتبسة 
األولــى،  الجمهورية  من  الثانية  املرحلة  وفــي 
زاد حرص الرئيس الراحل أنور السادات على 
إبــعــاد الــجــيــش عــن الــســلــطــة الــســيــاســيــة، وإن 
استمر في استجالب شخصيات منه لالعتماد 
عليها في شؤون الحكم، مثل خليفته حسني 
مبارك. وفي عهد مبارك، زادت املسافة اتساعًا 
بـــن الــجــيــش والـــحـــكـــم، خــصــوصــًا فـــي الــعــقــد 
األخير قبل الثورة، إذ زاد اعتماد مبارك على 

نجله جمال ورجال األعمال املقربن منه.
 من املراحل الثالث السابقة 

ً
ويمكن القول إن كال

صنعت »نظامًا حاكمًا« تتوزع فيه السلطات 
والـــصـــالحـــيـــات، ويــمــكــن تــســيــيــره ألجــــل غير 
مسمى مــن دون الــحــاكــم األعـــلـــى، األمـــر الــذي 
يختلف كثيرًا عن الوضع الحالي. فبعد عزل 
املنتخب محمد مرسي، وفي مرحلة  الرئيس 
تــهــيــئــة األوضــــــــاع الــتــشــريــعــيــة والــســيــاســيــة 
لترشح السيسي للرئاسة، تقّدم األخير بنفسه 
إبـــان كــونــه وزيــــرًا لــلــدفــاع بــعــدد مــن الــقــوانــن 
الرئيس املؤقت عدلي  التي أصدرها مباشرة 
منصور لضمان انتقال السلطة بصورة سلسة 

للسيسي بعد خلعه الرداء العسكري. 
العسكري  املجلس  مــوافــقــة  املــقــابــل، جعل  فــي 
ــذي يــخــتــاره  ــ ــر الــــدفــــاع الـ ــ شـــرطـــًا لــتــعــيــن وزيـ
وبمساعدة  الفور،  وعلى  الجمهورية،  رئيس 
صهره مدير املخابرات الحربية آنذاك محمود 
حجازي، استطاع السيسي اإلطاحة بعدد كبير 
مــن أعــضــاء املجلس األعــلــى لــلــقــوات املسلحة 
وعّن مجموعة جديدة من الشخصيات مأمونة 
الجانب. ثم كان من الطبيعي استصدار موافقة 
املجلس بسهولة على استقالة السيسي وفقًا 
لــلــقــواعــد الــعــســكــريــة املــعــمــول بــهــا فــي قــانــون 
شـــروط الــخــدمــة والــتــرقــيــة، والــتــي لــم يتبعها 
فيما بعد منافسه الفريق سامي عنان رئيس 
األركان األسبق، عندما أراد منافسة السيسي 
عام 2018 ليعاجله األخير بصفعة  مستخدمًا 
»سالح« املجلس العسكري، باعتبار أن عنان 
ما زال »ضابطًا تحت االستدعاء«، وبالتالي لم 

بــاإلضــافــة إلـــى اســتــحــداث مــحــددات واضــحــة 
لــلــعــالقــات االســتــراتــيــجــيــة لــهــذه الــجــمــهــوريــة 
على  وقدرتها  استقاللها  يكفل  بما  خارجيًا 

االستمرار.
الحالة املصرية  الشروط على  وبإسقاط هذه 
السيسي بعد  الــفــتــاح  الــرئــيــس عبد  فــي عهد 
ُيـــالَحـــظ أن  8 ســنــوات مــن صــعــوده للسلطة، 
جـــمـــهـــوريـــتـــه الــــجــــديــــدة تــفــتــقــر ألبـــســـط هـــذه 
املـــقـــومـــات. فــبــعــيــدًا عـــن األوضــــــاع الــحــقــوقــيــة 
السيسي  فشل  املكّبلة،  والــحــريــات  املتراجعة 
مــا يمكن وصــفــه بنظام سياسي،  إنــشــاء  فــي 
عــلــى عــكــس مـــا تــحــقــق فـــي عــهــود ســابــقــة من 
ــــى بـــن خــمــســيــنــيــات الــقــرن  الــجــمــهــوريــة األولـ
ــــدالع الـــثـــورة ضــد نــظــام الرئيس  املــاضــي وانـ
املخلوع حسني مبارك. فعملية تخليق القرار 
الرسمي للدولة املصرية على جميع األصعدة، 
ــًا، ســـيـــاســـيـــًا واقـــتـــصـــاديـــًا  ــيــ ــارجــ ــًا وخــ ــيـ ــلـ داخـ
تعليميًا  واســتــخــبــاراتــيــًا وحــتــى  وعــســكــريــًا 

وثقافيًا، يبدأ وينتهي عند السيسي نفسه.

ضمان البقاء في الحكم
ــــرورة هـــذا  ــــضـ ــدو أن الـــســـيـــســـي يـــؤمـــن بـ ــبــ ويــ
الــنــمــوذج لــلــحــفــاظ عــلــى الـــدولـــة املــصــريــة من 
وجـــهـــة نـــظـــره، فــبــعــدمــا كــــان يـــقـــول ردًا على 
االتـــهـــامـــات الــدولــيــة واملـــعـــارضـــة املــحــلــيــة »ال 
والله ما حكم عسكر« محاواًل دفع االتهامات 
ــد الـــســـيـــاســـي  ــهــ املــــوجــــهــــة لـــــه بـــتـــهـــيـــئـــة املــــشــ
واملـــجـــتـــمـــع املــــصــــري لــحــكــم عـــســـكـــري طــويــل 
األمــد، لم يجد غضاضة في تعديل الدستور 
عام 2019 ليضمن بقاءه في الحكم على األقل 
حــتــى عـــام 2030، ثـــم مــضــى قــدمــًا فـــي تنفيذ 
خــطــتــه لــحــكــم الـــبـــالد ألجــــل غــيــر مــســمــى بل 
وتوريثها ملن يختاره، ممن ينتمون للجيش 

وحده، أو من ترضى عنه قياداته.
التي  الصورة  السيسي بتشريعاته عن  خرج 
بأنها   2013 بعد  مصر  لحكم  متوقعة  كــانــت 
إلى  الجيش،  ستكون دولــة محكومة من قبل 
السيسي  للحكم يجعل  جــديــد  أســلــوب  خــلــق 
متحكمًا وحيدًا بالجيش وقيادته من ناحية، 
الجيش  بواسطة  السلطة  بتالبيب  وممسكًا 
نفسه من ناحية أخرى، وهو ما لم يحدث حتى 

يكن يجوز له الترشح من دون أن يستقيل أواًل.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن الــســيــســي بـــذلـــك أدخـــل 
ــال الــســيــاســي،  ــى املـــجـ املــجــلــس الــعــســكــري إلــ
رسميًا وتشريعيًا ألول مرة في تاريخ مصر، 
تمّكنه  التي  الصالحيات  كــل  يمنحه  لــم  فإنه 
ــيــــاســــي«، بــــل اســـتـــأثـــر  مــــن قــــيــــادة »نــــظــــام ســ
لنفسه بإمكانية استخدام املجلس العسكري 
ــن الــقــومــي«  ومــجــلــس آخـــر هـــو »مــجــلــس األمــ
برئاسته، وبصورة تضمن تحّكمه الكامل في 
األعــضــاء واالختصاصات ومــا ســوف يصدر 
ن السيسي من 

ّ
عن هذا الكيان املشترك. كما قن

خالل التشريع سيطرته العملية على املجلس 
ســنــوات،   6 منذ  واقــعــيــًا  والقائمة  العسكري، 
عّن  عندما  صريحة  بصورة  ترجمت  والتي 
ــــداًل من  ــر الـــدفـــاع الــحــالــي مــحــمــد زكــــي بـ ــ وزيـ
فبعدما  عــامــن،  مــنــذ  سلفه صــدقــي صبحي 
املسلحة  للقوات  األعــلــى  املجلس  قــانــون  كــان 
عــدد معن من  العضوية في  الحالي يحصر 

فقرة  أضيفت  العسكرية،  القيادات بصفاتهم 
»تــجــيــز لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة بصفته الــقــائــد 
األعلى للقوات املسلحة ضم أعضاء للمجلس 
من قيادات القوات املسلحة وفقًا للحاجة« مما 
يعني تحّكم السيسي املطلق في عدد األعضاء 
واتجاهاتهم أيضًا، واستطاعته -في أي وقت 

تتأزم فيه األمور- إدارة الدفة لصالحه.
ويعكس إصرار السيسي على تركيز السلطات 
في يده أزمة مزمنة تتمثل في عدم تمّكنه من 
يلبي طموحاته  قــوي  امتالك ظهير سياسي 
ــكــــامــــل بــــالــــشــــارع والـــســـلـــطـــة  ــــي الـــتـــحـــّكـــم الــ فـ
الخط  عــن  يــخــرج  مــن جــانــب وال  التشريعية 
املرسوم له من جانب آخر، فهو الذي قال من 
كل  ترجمة  ويمكن  »ليس سياسيًا«  إنــه  قبل 
تــوجــهــاتــه بــأنــهــا »قــتــل ملــا تبقى مــن سياسة 
 إال االعتماد 

ً
في مصر«، ال يجد أمامه سبيال

على مجموعة صغيرة للغاية من العسكرين 
لكن  الــقــرارات.  التــخــاذ مختلف  والحكومين 

حتى هذه املجموعة الصغيرة من »أهل الثقة« 
بـــصـــورة حـــرة مـــن دون  الــتــحــرك  ال تستطيع 

قرارات السيسي وتوجيهاته.
الــســيــســي  يــســتــخــدمــهــا  ــرى  ــ ــ أخـ أداة  وثــــمــــة 
لــلــتــحــّكــم الـــكـــامـــل، بــتــســلــيــط ســيــف الــرقــابــة 
واملحاسبة على جميع املسؤولن باستخدام 
جهاز الرقابة اإلدارية الذي حّوله إلى حكومة 
ظل لها أذرع في جميع السلطات وصالحيات 
ــة إلــــى  ــ ــافـ ــ ــــاإلضـ ــيــــهــــهــــا، بـ ملـــراقـــبـــتـــهـــا وتــــوجــ
استحداث مجموعة من املحاذير التشريعية 
عـــلـــى املـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري ومـــجـــلـــس األمــــن 
الجرائم املطاطة  القومي، على مجموعة من 
التي قد تشمل أي أفعال غير مرغوبة، وهي: 
ارتــكــاب أعــمــال مــن شأنها إفــســاد الحكم أو 
أو  الجمهوري  النظام  أو  السياسية  الحياة 
اإلخالل بالديمقراطية أو اإلضرار بمصلحة 
ــاء أســــرار  ــشــ ــاون فــيــهــا، وإفــ ــهـ ــتـ الـــبـــالد أو الـ
تتعلق  أســــــرار  أي  أو  املــجــلــس  اجـــتـــمـــاعـــات 

والتدخل  القومي،  وأمنها  الــدولــة  بسلطات 
الــضــار باملصلحة الــعــامــة فــي أعــمــال سلطة 

من سلطات الدولة.

أدوات حكم بدًال من أركان نظام
وتعّمد السيسي لتكريس هذا التحّكم الفردي 
الذي يتناقض مع فكرة خلق »النظام« تعظيم 
االعــتــمــاد عــلــى الــجــيــش والــجــهــات السيادية 
األخرى مثل الداخلية والرقابة اإلدارية للعب 
أدوار غير تقليدية، في املجاالت االقتصادية 
والخدمية واملرفقية وحتى التنموية األهلية، 
 عـــن االعــتــمــاد 

ً
لــتــكــون مــشــاركــة هــــؤالء بـــديـــال

املفترض في أي »نظام حاكم« على امتدادات 
ــــال  ــــي رجـ ــة داخـــــــل املـــجـــتـــمـــع تـــتـــمـــثـــل فـ ــيـ ــدنـ مـ
السياسة الشعبية واألعمال والغرف التجارية 

والجمعيات األهلية والنقابات واالتحادات.
وتعود جذور حالة الالنظام والدوران في فلك 
السلطة  فــي  تتحّكم  الــتــي  السيسي،  شخص 
املــصــريــة الــحــالــيــة، إلـــى فــتــرة مـــا بــعــد وضــع 
دستور 2014 الذي يعتبر آخر محطة شاركت 
فــيــهــا قــــوى أخـــــرى غــيــر مــجــمــوعــة الــســيــســي 

والجيش في صنع القرار السياسي.
ــقـــالب عــلــى مــرســي بــواســطــة  فــبــعــدمــا تـــم االنـ
مشهد دعائي يوحي بتالحم سلطات الدولة 
ومؤسساتها الرئيسية املختلفة ضد جماعة 
ــــوان املــســلــمــن«، ثــم اســتــعــانــة السيسي  »اإلخـ
في  مختلفة  سياسية  وتــيــارات  بشخصيات 
مــواقــع املــســؤولــيــة بــالــحــكــومــة ولــجــنــة إعـــداد 
ــه إلـــــى الـــتـــخـــفـــف تــدريــجــيــًا  ــوّجــ ــور، تــ ــتــ الــــدســ
ــع تــلــك الــجــهــات  ــن الـــتـــزامـــاتـــه واتـــفـــاقـــاتـــه مـ مـ
الكامل وحده  التحّكم  له  ى 

ّ
والتيارات، ليتسن

مع  فدخل  واالقــتــصــادي،  السياسي  باملشهد 
جميع أركان مشهد االنقالب في صدام لتقليم 
أظـــافـــرهـــا والـــعـــبـــث بـــقـــواعـــدهـــا، وإمـــــا حـــاول 
محاصرتها حتى ال تتمكن من القيام بدورها 
املتوارث  أو  وقانونيًا  دستوريًا  لها  املرسوم 
تاريخيًا، ليحتكر اللعبة مع دائرته الصغيرة.

عتبر مؤسسة القضاء على رأس الكيانات 
ُ
وت

ثــم عمل على  انقالبه  السيسي  التي شــاركــت 
ــارك رئــيــس مــجــلــس الــقــضــاء  إضــعــافــهــا، إذ بــ
آنــذاك، املستشار حامد عبدالله، بيان  األعلى 
السيسي وألقى كلمة مؤيدة، كما قبل رئيس 

املستشار  آنـــذاك،  العليا  الدستورية  املحكمة 
عدلي منصور، مهمة الرئيس املؤقت للبالد. 
وكـــان الــقــضــاة يــتــصــورون أنــهــم سيحصلون 
على ما يفوق وضعهم املميز ماليًا وسياسيًا 
واجتماعيًا في عهد حسني مبارك، خصوصًا 
بــعــدمــا شــــاركــــوا بــنــصــيــب األســـــد فـــي إعــــداد 
دستور 2014 وسيطروا على بعض الوزارات 
وانـــتـــدبـــوا بــكــثــافــة لــلــعــمــل بــمــجــلــس الـــــوزراء 
ومــجــلــس الـــنـــواب، إال أن الــســيــســي كــانــت له 
ــرى لــلــســيــطــرة عـــلـــى الــقــضــاء  ــ مــخــطــطــات أخــ
التنفيذية  للسلطة  تابع  إلى مرفق  وتحويله 
ماليًا بضّمهم  القضاة  بتحجيم  فبدأ  عمليًا. 
األقصى  الحد  لقانون  الخاضعة  الفئات  إلــى 
لأجور، ثم اعتمد سياسة املكافأة والتقريب 
ملــجــمــوعــة مــــحــــدودة مــــن الـــقـــضـــاة بــتــولــيــهــم 
جهات  أو  العدل  وزارة  في  تنفيذية  مناصب 
حكومية أخرى، في الوقت الذي أغلق فيه باب 
املالية للهيئات القضائية،  زيادة االعتمادات 
ثـــم بــســط عــلــيــهــم ســيــطــرتــه الخــتــيــار رؤســــاء 
جميع الجهات القضائية ابتداء من منتصف 
عام 2017، ثم كرس ذلك بالتعديل الدستوري 
األخـــيـــر لــيــكــون رئــيــســًا ملـــا يــســمــى باملجلس 
بنفسه  ويــضــع  الــقــضــائــيــة،  للهيئات  األعــلــى 

قواعد التعيينات واألجور.

السياسة ممنوعة
السيسي  اســتــعــان  الــســيــاســي،  الصعيد  على 
فــي أول أشــهــر حكمه بــعــدد مــن الشخصيات 
ــبــــارك  ــكــــل مـــــن مــ ــة بـــمـــعـــارضـــتـــهـــا لــ ــ ــروفـ ــ ــعـ ــ املـ
و»اإلخوان«، وأسند لها مواقع قيادية كرئيس 
الـــــــوزراء األســـبـــق حــــازم الـــبـــبـــالوي، ونــائــبــيــه 
ــن، ووزيــــر  ــديــ حـــســـام عــيــســى وزيــــــاد بـــهـــاء الــ
أحمد  العمل  ووزيـــر  فهمي،  نبيل  الخارجية 
»الجناح  بـ ُعــرف  البرعي، وهــم من شّكلوا ما 
الديمقراطي في الحكومة«. بعد ذلك تخلص 
مــنــهــم الــســيــســي واحــــــدًا بــعــد اآلخــــــر، بــعــدمــا 
شــهــدت فــتــرة مــشــاركــتــهــم فــي الــحــكــم أحــداثــًا 
للمشهد  مــا بعد  فــي  دامــيــة صّعبت عودتهم 
السياسي، كفض اعتصامي رابعة والنهضة 
وأحـــــداث الـــحـــرس الــجــمــهــوري واتـــخـــاذ قـــرار 

اعتبار »اإلخوان« جماعة إرهابية.
وفي مرحلة إعــداد الدستور، أعطى السيسي 
الــــضــــوء األخــــضــــر لــالســتــعــانــة بــشــخــصــيــات 
عرفت بمعارضتها ملبارك و»اإلخوان« وكذلك 
املجلس األعلى للقوات املسلحة، أبرزهم عبد 
ومحمد  الشوبكي  وعــمــرو  مصطفى  الجليل 
أبوالغار وهدى الصدة. لكن السيسي اصطدم 
بهم بشكل مباشر عندما شعر برغبتهم في 
خصوصًا  الدستور،  في  أفكاره  بعض  إعاقة 
املتعلقة بسلطات القضاء العسكري وإمكانية 
محاكمة املدنين أمامه. وبعد وضع الدستور، 
تم التضييق على جميع األحزاب واملجموعات 
السياسية بما في ذلك التي شــارك ممثلوها 
ــاول املــصــيــر نفسه  ــ فـــي لــجــنــة الــخــمــســن. وطـ
السيسي  بــهــا  اســتــعــان  شــخــصــيــات مستقلة 
عامي  بــن  النظام  لتجميل  مــحــدودة  لفترات 
الــذي  2013 و2014 على غـــرار عــصــام حــجــي، 
تـــولـــى مــنــصــب املـــســـتـــشـــار الــعــلــمــي لــرئــيــس 
بعد تمامًا عن الصورة 

ُ
الجمهورية املؤقت، ثم أ

ــراره عــلــى وضـــع خــطــة جــديــدة للتعليم  ــ إلصـ
فقد  صباحي،  حمدين  أمــا  العلمي.  والبحث 
ــًا مــــن حــمــالت  ــقـ ــنـــاصـــري الحـ عـــانـــى تــــيــــاره الـ
االعـــتـــقـــاالت والــتــضــيــيــق والـــتـــزويـــر املمنهج 
واألمــر  األخــيــرة،  التشريعية  االنتخابات  فــي 
ذاتـــه ينطبق على بــاقــي األحــــزاب الــتــي قبلت 
املشاركة في مجلسي النواب والشيوخ تعيينًا 

أو انتخابًا.

8 سنوات على 
انقالب يوليو

خنق المجال العام في مصر

أخطار  ظهور  ضــد  حكمه  لتأمين 
الترشح  عنان  سامي  بمحاولة  شبيهة 
عبد  أصدر   ،2018 انتخابات  في  ضده 
التشريعات  من  عددًا  السيسي  الفتاح 
ترشح  تحظر  الماضيين،  العامين  في 
في  الموجودين  من  سواء  الضباط 
خدمتهم  انتهت  مــن  أو  الخدمة 
رئاسة  النتخابات  المسلحة  بالقوات 
أو  النيابية  المجالس  أو  الجمهورية 
المجلس  موافقة  بعد  إال  المحلية، 
وبالتالي  المسلحة،  للقوات  األعلى 
أصبح هذا المجلس قيّمًا على اإلرادة 

السياسية للضباط الحاليين والسابقين.

منع ترشح الضباط 
الغالف

رصد

القاهرة ـ العربي الجديد

يرفع النظام املصري الحاكم شعار 
مــرور  مــع  الــجــديــدة«  »الجمهورية 
8 ســنــوات على انــقــالب الثالث من 
أطــــاح أول رئــيــس  الــــذي  يــولــيــو/تــمــوز 2013 
دستور  وأول  مــرســي،  محمد  منتخب  مــدنــي 
يناير/كانون   25 ثــورة  نتائج  من  ديمقراطي 
»الجمهورية  هـــذه  تــقــديــم  لــكــن  الــثــانــي 2011، 
يبدو  والعاملي  املحلي  العام  للرأي  الجديدة« 
الدولة  كيان  لنقل  النظام  على جهود  قاصرًا 
متفاقم  ر 

ّ
تعث في ظل  الجديدة  العاصمة  إلــى 

في إنجاز منشآتها والترويج لها، وانسحاب 
منها.  والعربية  املحلية  لالستثمارات  كبير 
وتــتــوقــف الــدعــايــة الــحــكــومــيــة فــقــط عــنــد حد 
ــّمـــعـــات  ــتـــجـ ــــرق والـ ــطـ ــ املــــبــــاهــــاة بـــمـــشـــاريـــع الـ
الــســكــنــيــة الــــجــــديــــدة ونــــقــــل ســــكــــان عـــــدد مــن 

عّدل السيسي الدستور 
ليضمن بقاءه في الحكم 

حتى 2030

أبعد السيسي شخصيات 
استعان بها في بداية 

حكمه

»جمهورية جديدة« بال نظام سياسي حقيقي

قمع وتنكيل بالمعارضين ومزيد 
من القيود على الحريات العامة

املــنــاطــق األكــثــر فــقــرًا إلــيــهــا، مــن دون التطرق 
الحديث  تتيح  الــتــي  الحقيقية  الــشــروط  إلـــى 
فــعــلــيــًا عـــن تــدشــن »جــمــهــوريــة جــــديــــدة«، أو 
الدولة  كيان  لدعم  تحقق  عما  الحديث  حتى 
بالشعب  الــســلــطــات  عــالقــة  املــصــريــة وتنظيم 

دستوريًا وعمليًا.
والــواقــع أنــه حتى إذا حــاولــت اآللــة اإلعالمية 
للنظام الترويج لهذه األمور لفشلت في ذلك. 
»الجمهورية  فالشروط املنطقية والسياسية لـ
الجديدة« تتضّمن وضع عقد اجتماعي جديد 
وعـــادل للعالقة بــن الــدولــة واملــواطــنــن تكفل 
مختلفة  مــقــاربــة  وتــقــّدم  وحرياتهم  حقوقهم 
عما اعتاد عليه املصريون من القمع، ووضع 
قــواعــد واضــحــة إلنــشــاء نــظــام ســيــاســي قائم 
على توزيع السلطات والصالحيات يستطيع 
العمل تلقائيًا على أسس دستورية وتشريعية 
وعرفية من دون االرتباط بأشخاص بعينهم، 

األزهر  لتحجيم  معركة  في  السيسي  الفتاح  عبد  المصري  الرئيس  دخل 
السيطرة  مشروع  تعطل  ورغم  )الصورة(.  الطيب  أحمد  شيخه  ودور 
جهات  أشرفت  الــذي  األزهــر  على 
عام  وضعه  على  وأمنية  سيادية 
الطيب  من  المقربين  أن  إال   ،2017
تم  المخطط  هــذا  أن  يــؤكــدون 
مع  بالتوازي  لكن  فقط،  ــاؤه  إرج
سحب  السيسي  دائرة  تحاول  ذلك 
ــر  األزه ــدام  أقـ تحت  مــن  البساط 
األوقاف  لــوزارة  دعمها  بتعظيم 
بالمساجد  تحّكمها  وتــكــريــس 
والخطاب الديني المساند للسلطة.

الخوف«، عبر تطبيق  لفرض »دولة  المصري محاوالته  النظام  يواصل 
القبضة األمنية، وزيادة أعداد السجون. وقبل أيام قليلة من الذكرى الثامنة 
نشرت  مــرســي،  بمحمد  لإلطاحة 
الجريدة  )ملحق  المصرية  الوقائع 
أصدرها  قـــرارات،  أربعة  الرسمية( 
محمود  المصري  الداخلية  ــر  وزي
مركزية  سجون   8 بإنشاء  توفيق، 
محافظات،  أربـــع  ــي  ف ــدة  ــدي ج
وكفر  وأســـــوان،  ــوم،  ــي ــف ال ــي  ه
السجون  وتنضم  والغربية.  الشيخ، 
أنشئت  سجنًا   16 إلــى  ــدة،  ــجــدي ال
السيسي الفتاح  عبد  عهد  فــي 

تحجيم األزهر

24 سجنًا جديدًا

تتعّمد وسائل اإلعالم تصوير السجون كفنادق مريحة )خالد دسوقي/فرانس برس(

من تظاهرات ضد السيسي في القاهرة في يناير 2015 )محمد الشاهد/فرانس برس(

القوية« عبد املنعم أبو الفتوح ونائبه محمد 
القصاص وغيرهما.

ويـــكـــون تـــدويـــر املــتــهــمــن فـــي الـــغـــالـــب على 
ـــتـــحـــت بـــعـــد قـــضـــايـــاهـــم األصـــلـــيـــة، 

ُ
قـــضـــايـــا ف

وتجمع عددًا كبيرًا من املتهمن املحبوسن 
واألشــــــخــــــاص املــــراقــــبــــن خـــــــارج الـــســـجـــون، 
وتتضمن اتهامات الترويج لجماعة إرهابية 
ونــــشــــر أخــــبــــار كــــاذبــــة وإســــــــــاءة اســتــعــمــال 
تربط بن  االجتماعي. وال  التواصل  وسائل 
أو حتى  تنظيمية  أي صــلــة  فــيــهــا  املــتــهــمــن 
ــاق جــغــرافــي  ــطـ مـــعـــرفـــة مــســبــقــة وال حـــتـــى نـ
لفترة  »التدوير«  استخدام  يرجح  ما  واحــد، 
الــســلــطــات في  كمصيدة ألي شــخــص تــرغــب 
التنكيل به، حتى وإن كان حريصًا على عدم 
التواصل.  السياسية عبر مواقع  آرائــه  إبــداء 
ــًا ملـــحـــامـــن، تــكــتــظ الـــســـجـــون املــصــريــة  ــقـ ووفـ
بأكثر من 1400 حالة تم رصدها ملحبوسن 
للحبس  القصوى  املــدة  وا 

ّ
تخط احتياطين 

االحتياطي وهي سنتان. وتعاظمت خطورة 
الحبس االحتياطي مفتوح املدة وأثره الداهم 
 إفــراط النظام في 

ّ
على حرية األفــراد، في ظل

وتدبير  تحفظي  إجــراء  من  ليتحول  باعه، 
ّ
ات

التأثير على  األســاس ملنع  مؤقت يهدف في 

القاهرة ـ العربي الجديد

ــات عــــديــــدة  ــ ــالفــ ــ ــتــ ــ الــــــرغــــــم مــــــن أن اخــ عــــلــــى 
طـــــــرأت عـــلـــى بـــنـــيـــة الـــســـلـــطـــة الـــحـــاكـــمـــة فــي 
مــصــر وتــحــالــفــاتــهــا فـــي الـــداخـــل وعــالقــاتــهــا 
أن  إال  ثماني ســنــوات،  مـــدار  الخارجية على 
املزيد  وفــرض  باملعارضن  والتنكيل  القمع 
مـــن الـــقـــيـــود تــبــاعــًا عــلــى الـــحـــريـــات الــعــامــة، 
والتغول  والتنظيمية  السياسية  خصوصًا 
األركـــان  مــن  الشخصية، ظلت  الــحــقــوق  على 
ــيــــة لـــلـــنـــظـــام بـــرئـــاســـة عـــبـــد الــفــتــاح  األســــاســ
الــســيــســي الــــــذي يــــحــــاول حـــالـــيـــًا أن يــضــفــي 
عليها وصف »الجديدة«. وحافظت األجهزة 
األمــنــيــة والــســيــاديــة عــلــى عــاداتــهــا القمعية 
كاملة، بل واستطاعت بمساعدة القضاء تارة 
والبرملان تارة أخرى، تطوير استخدام أدوات 
للدفاع  الــــالزم  التقنن  عليه  لتضفي  الــقــمــع 
العالم، واالدعــاء بأنها  أمــام  عن ممارساتها 

جميعًا ذات سند قانوني.
ويمكن رصد صور مختلفة من تطوير أدوات 
بحقوقهم؛  والــعــصــف  بــاملــواطــنــن  الــتــنــكــيــل 
بداية من اإلخــفــاء القسري الــذي طــاول عددًا 
ــنـــن. وبـــعـــدمـــا كــان  ــواطـ ــن املـ ــعـــروف مـ غــيــر مـ
ــتـــرة الـــفـــاصـــلـــة بــن  ــفـ اإلخــــفــــاء يـــحـــدث فــــي الـ
االعــتــقــال والــظــهــور أمـــام النيابة الــعــامــة في 
الفترة  تلك  الــرســمــي، ســـواء طــالــت  التحقيق 
أو قصرت، أصبحت لإخفاء صور أخرى في 
اآلونــة األخيرة. وبــات معتادًا أن يحدث بعد 
عـــرض املــعــتــقــل ســريــعــًا مــن دون مــحــام على 
ُيحال  وال  بحبسه،  قــرار  الستصدار  النيابة 
بعده املعتقل إلــى قسم شرطة أو سجن كما 
ينص القانون، بل يتم إخفاؤه في مكان غير 
معروف تابع غالبًا لأمن الوطني للتحقيق 
معه واستقاء املعلومات والضغط عليه، كما 
حدث أخيرًا في حالة السفير السابق يحيى 
نـــجـــم. وداخــــــل أمـــاكـــن االحـــتـــجـــاز والــســجــن، 
ــة فــــي اســـتـــخـــدام  ــيـ ــنـ ــــزة األمـ ــهـ ــ تـــوســـعـــت األجـ
أشـــكـــال الــتــعــذيــب املــخــتــلــفــة وســــوء املــعــامــلــة 
بحياة  أودى  ما  واملحتجزين،  املتهمن  ضد 

إخالء سبيل بعض أفرادها بتدابير احترازية، 
لــيــظــلــوا فــي مــنــازلــهــم رهـــن اإلقـــامـــة الــجــبــريــة. 
ويــمــتــد الــتــعــامــل الــشــرس مــع املــعــارضــن إلــى 
الــتــحــّكــم الــكــامــل فــي وســائــل اإلعــــالم املحلية 
والتوسع في الرقابة على املطبوعات وتحريك 
القوانن  باستخدام  وسريعة  عديدة  قضايا 
ــبــــة الـــصـــفـــحـــات  ــتــــي تـــقـــنـــن مــــراقــ الــــجــــديــــدة الــ
الشخصية على مواقع التواصل االجتماعي، 
بــهــدف تــجــريــف أرضــيــة املــعــارضــة بــالــداخــل، 
املواقع  الــعــام، ويعتبر حجب  الــرأي  وتجهيل 

اإللكترونية أحد صور تلك الظاهرة.
 الـــنـــظـــام دعــــــــوات الـــتـــظـــاهـــر الــتــي 

ّ
ــتــــغــــل واســ

لــالّدعــاء  علي  محمد  املمثل  املــقــاول  وجهها 
بــتــعــرض مــصــر لـــحـــروب إعــالمــيــة ودعــائــيــة 
ــزاد عـــدد املــواقــع اإللكترونية  مــن الـــخـــارج، فـ
ــة والــــصــــفــــحــــات املــــحــــجــــوبــــة إلــــى  ــ ــيـ ــ ــــالمـ اإلعـ
549 خـــالل الـــعـــام املـــاضـــي، بــحــســب إحــصــاء 
قفزة  فــي  والتعبير«،  الفكر  »حــريــة  ملؤسسة 
العدد 21 عــام 2017 و74  كــان  كبيرة، بعدما 
الــرأي  اب 

ّ
عــام 2018. وتــم منع العديد من كت

مــن نــشــر مــقــاالتــهــم، كــمــا أحــكــمــت املــخــابــرات 
ســيــطــرتــهــا عــلــى وســائــل اإلعــــالم مــن قــنــوات 
ــع إلـــكـــتـــرونـــيـــة وصـــحـــف ورقــــيــــة عــبــر  ــواقــ ومــ
الــشــركــة املــتــحــدة لــلــخــدمــات اإلعــالمــيــة على 
االستحواذ  بعد  واملحتوى،  اإلدارة  مستوى 
على معظمها خالل السنوات األربع املاضية. 
لكن التحكم الكامل في تلك الوسائل لم ينجح 
في الدفاع عن سمعة مصر في الخارج، فقد 
ــطـــورات  ــهــــر الـــســـتـــة األخــــيــــرة تـ ــهـــدت األشــ شـ
أساءت إلى تاريخ مصر وسمعتها، بدءًا من 
صدور بيان جماعي من أعضاء مجلس األمم 
املتحدة لحقوق اإلنسان يطالب بفتح املجال 
األهلية  الجمعيات  أوضـــاع  وتحسن  الــعــام 
والحقوقية واإلفراج عن املعتقلن، ثم تلويح 
ــــدة دول بـــمـــراجـــعـــة عـــالقـــاتـــهـــا الــعــســكــريــة  عـ
واالقـــتـــصـــاديـــة بـــمـــصـــر، وانـــتـــهـــاء بــتــحــريــك 
قضية رسمية ضد الضباط األربعة املتهمن 
بقتل الشاب جوليو ريجيني في مصر منذ 

خمس سنوات.

مجريات القضية أو هروب املتهم، إلى عقوبة 
بحد ذاتها.

ــامـــان عــلــى حبس  ــام مــــعــــدودة مـــر عـ ــ وقـــبـــل أيـ
آخــــر مــجــمــوعــة مـــن املـــعـــارضـــن والـــتـــي أطــلــق 
ج أفرادها 

ُ
عليها إعالميًا اسم »خلية األمل« ز

فــــي الــــســــجــــون، مـــصـــحـــوبـــن بــمــجــمــوعــة مــن 
االتــــهــــامــــات املـــعـــلـــبـــة، ومـــنـــهـــا »الـــتـــحـــالـــف مــع 
جماعة اإلخوان املسلمن إلحداث اضطرابات 
املستحيلة  التهمة  وهــي  بــالــبــالد«.  سياسية 
ــل الـــخـــالفـــات الــســيــاســيــة الــكــبــيــرة بن  فـــي ظـ
ــن الــنــشــطــاء الــســيــاســيــن  أفــــــراد املــجــمــوعــة مـ
ــاد الــعــلــيــمــي،  ــ والـــجـــمـــاعـــة، وفــــي مــقــدمــتــهــم زيـ
أحــد أعــضــاء ائــتــالف شــبــاب ثـــورة 25 يناير/ 
كانون الثاني 2011، والذي كانت قبة البرملان 
املــصــري شــاهــدة على مــدى معارضته لحكم 
الــرئــيــس املــنــتــخــب فـــي حــيــنــه مــحــمــد مــرســي. 
تهمن أيضًا حسام مؤنس، الذي كان 

ُ
ومن امل

بمثابة أحد املتحدثن باسم »جبهة اإلنقاذ«، 
الــتــي دعـــت إلـــى تــظــاهــرات 30 يــونــيــو 2013، 
باإلضافة إلى الصحافي اليساري هشام فؤاد.

النظام بمجموعة أخــرى من  وقبل ذلــك، دفــع 
أبـــــرز الــــوجــــوه الـــتـــي شـــاركـــت فـــي 30 يــونــيــو 
وأيــــدت اإلطــاحــة بــمــرســي، إلـــى الــســجــون وتــم 

مــئــات األشــخــاص، مــع إفـــالت متكرر للجناة 
الــعــقــاب أو االكـــتـــفـــاء بــعــقــوبــات مخففة  مـــن 
ال تـــــــوازي الــــجــــرم املـــرتـــكـــب، بــحــســب تــقــريــر 
حــقــوقــي جــمــاعــي مـــن عــــدة مــنــظــمــات صــدر 
يوم السبت املاضي بمناسبة »اليوم العاملي 
يونيو/  26 في  املوافق  التعذيب«،  ملناهضة 

ــام. ورصـــــــدت املــنــظــمــات  ــ حــــزيــــران مــــن كــــل عــ
أو  بالكهرباء  الصعق  أبــرزهــا  عــدة،  أساليب 
االعترافات  انتزاع  بهدف  الجنسي  التحرش 
الــديــن  تـــعـــّرض إبــراهــيــم عـــز  أو اإلذالل، فــقــد 
ــراء عــبــد الــفــتــاح وعــالء  ــ ومــحــمــد الــبــاقــر وإسـ
متفرقة خالل  بدنية  العــتــداءات  الفتاح  عبد 
فــتــرات احــتــجــازهــم. وفــي بعض القضايا تم 
تأييد أحكام باإلعدام وتنفيذها استنادًا إلى 

اعترافات تم انتزاعها تحت وطأة التعذيب.
كــمــا رصـــــدت املــنــظــمــات الــحــقــوقــيــة ارتـــفـــاع 
ــل أمــاكــن االحــتــجــاز،  وتــيــرة االنــتــهــاكــات داخـ
الضباط  الشرطة. ويحظى  أقسام  خصوصًا 
مرتكبو هذه الجرائم بإفالت تام من العقاب، 
كما حدث في واقعة قتل املحامي كريم حمدي 
كما  املطرية  فــي قسم شرطة  التعذيب  جــراء 
جــاء فــي تقرير الــطــب الــشــرعــي، والــتــي بــرأت 
مــحــكــمــة الــنــقــض فــيــهــا الــضــبــاط املــتــورطــن 
في تعذيبه. كما استبعدت املحكمة اتهامات 
الحكيم،  عبد  محمد  الــشــاب  بحق  التعذيب 
»عـــفـــروتـــو«، الــــذي لــقــي مــصــرعــه  ــعـــروف بــــ املـ
عام  املقطم  التعذيب في قسم شرطة  نتيجة 
2018. وكــذلــك فــي الــعــام املــاضــي فــي جريمة 
مقتل الشاب إســالم األسترالي بقسم شرطة 
املــنــيــب نــتــيــجــة الـــتـــعـــذيـــب، وأمــــــرت الــنــيــابــة 
بإخالء سبيل الضابط املتهم وحبس أربعة 

من أمناء الشرطة على ذمة التحقيق.
وبــيــنــمــا أصـــبـــح مــعــتــادًا ومــثــيــرًا لــلــســخــريــة 
ــائــــل اإلعـــــــالم تـــصـــويـــر الــســجــون  تـــعـــّمـــد وســ
كفنادق مريحة إلقامة نزالئها، خالل تصوير 
الـــزيـــارات املــجــهــزة ســلــفــًا واملـــعـــدة خصيصًا 
لتفنيد االنتقادات الدولية ألوضاع السجون، 
وثـــقـــت مــجــمــوعــة مـــن املــنــظــمــات الــحــقــوقــيــة 
ارتفاعًا مطردًا في أعداد الوفيات داخل أماكن 

االحتجاز، وصلت إلى 400 حالة وفاة داخل 
الــســجــون خــــالل الـــســـنـــوات األربـــــع املــاضــيــة. 
وخـــالل الــعــام املـــاضـــي، وبــعــد ظــهــور حــاالت 
األمن  كــورونــا بن عناصر  بفيروس  إصابة 
والنزالء في السجون، ومنع الزيارات بشكل 
وتعسفية،  مقيدة  بصورة  تنظيمها  ثم  عــام 
ثارت حالة من التوتر واالضطراب، خصوصًا 
بـــن املــحــكــومــن الــســيــاســيــن واملــحــبــوســن 
ــعــــرضــــون، بــحــســب  ــتــ احــــتــــيــــاطــــيــــًا، الـــــذيـــــن يــ
والــتــجــاوزات  للتعذيب  الحقوقية،  التقارير 
والتشدد خالل فترة الحبس األولى لهم حتى 

صدور األحكام ضدهم.
وإذا حـــالـــف الـــحـــظ املــعــتــقــل فـــي الـــنـــجـــاة من 
اإلخفاء القسري والتعذيب، فأمامه العديد من 
األخطار األخــرى، على رأسها إهــدار حقه في 
الدفاع والتجديد املستمر والتلقائي للحبس، 
من دون التأكد من توافر املتطلبات القانونية 
لـــذلـــك. كــمــا أصــبــح مـــن املــعــتــاد فـــي الــســنــوات 
املاضية استمرار حبس املعتقلن السياسين 
ــاوز املـــدة  فـــي مــصــر ألكـــثـــر مـــن عـــامـــن، وتــــجــ
القصوى للحبس االحتياطي من دون اكتراث 
أو طــعــون مقدمة من  قانونية  نــصــوص  بــأي 
املــحــامــن. ثـــم اســتــحــدثــت الــشــرطــة والــنــيــابــة 
فتح قضايا جديدة  عبر  الــتــدويــر«،  »ظــاهــرة 
الــبــارزيــن  احــتــيــاطــيــًا،  املــحــبــوســن  للمتهمن 
واملشهورين على مواقع التواصل االجتماعي، 
وغير  الحكومية  الجهات  عليهم  ترّكز  الذين 
باإلفراج.  مطالباتها  في  األجنبية  الحكومية 
بــالــتــالــي يــجــد املــحــبــوســون، وهـــم عــلــى وشــك 
على  معتقلن  أنفسهم  السنتن،  فــتــرة  إنــهــاء 
ذمة قضايا جديدة، مثل رئيس حزب »مصر 

أكثر من 
1400 مسجون احتياطيًا 

تخّطوا مدة السنتين

Saturday 3 July 2021 Saturday 3 July 2021
السبت 3 يوليو/ تموز 2021 م  23  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2497  السنة السابعة السبت 3 يوليو/ تموز 2021 م  23  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2497  السنة السابعة
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سياسة

مخاوف من تبعات كبيرة

سد النهضة يؤرق النظام المصري

زيادة جديدة في حجم 
أعمال التعلية الوسطى 

لسد النهضة

القاهرة ـ العربي الجديد

شـــكـــل تـــوقـــيـــع الـــرئـــيـــس املـــصـــري 
ــســــي عــلــى  ــيــ ــســ عــــبــــد الـــــفـــــتـــــاح الــ
وثــيــقــة »إعــــــالن املــــبــــادئ« بــشــأن 
ــد الــنــهــضــة اإلثـــيـــوبـــي فــــي مـــــــــارس/آذار  ســ
2015، مــحــطــة فــاصــلــة بــــدأت خــاللــهــا مصر 
ــلــــف، مــا  ــذا املــ ــ تــفــقــد أوراق ضــغــطــهــا فــــي هـ
الــتــاريــخــيــة من  فــي حصتها  للتفريط  مــهــد 
ذكرى  حلول  من  ساعات  وقبل  النيل.  مياه 
جاء  العسكري،  االنقالب  على  الثامن  العام 
املوقف الفرنسي، محبطًا للنظام في مصر. 
فرغم تأكيد باريس أن مجلس األمن، يمكن 
أيـــام جلسة خــاصــة ملناقشة  أن يعقد خــالل 
نتائج  تتوقع  لــم  فإنها  النهضة،  ســد  أزمـــة 
حــاســمــة تـــذكـــر، أو خــطــوة مــهــمــة يــمــكــن أن 
يتخذها املجلس لحل األزمة. وقال املندوب 
الـــفـــرنـــســـي فــــي مـــجـــلـــس األمـــــــن نـــيـــكـــوال دو 
ريفيير، أمس األول، إن سد النهضة قضية 
بــــن إثـــيـــوبـــيـــا والـــــســـــودان ومــــصــــر، مــشــيــرًا 
الــدول  بن  املحادثات  استئناف  أهمية  إلــى 
الــثــالث. وأضـــاف: »مــا يمكننا القيام به هو 
دعــــوة مــصــر وإثــيــوبــيــا والـــســـودان لــلــعــودة 
إلــى طــاولــة املــفــاوضــات«. وتــابــع: »ال أعتقد 
أن املجلس لديه الخبرة لتحديد كمية املياه 

التي يجب حصول كل دولة عليها«.
عــــديــــدة،  مـــنـــاســـبـــات  فــــي  الـــســـيـــســـي،  ودأب 
عــلــى اتــهــام ثـــورة 25 يــنــايــر/كــانــون الثاني 
2011، ونــاشــطــيــهــا، بــاملــســؤولــيــة عـــن بــنــاء 
ــع 

ّ
وق إذ  الحقيقة،  على خــالف  النهضة  ســد 

الــســيــســي عــلــى »اتـــفـــاق املـــبـــادئ«، بــعــد عــام 
ــد مـــن تــولــيــه الــحــكــم، مــقــابــل االعـــتـــراف  واحــ
االنتخابات،  عبر  جــاء  كرئيس  به  األفريقي 
ــقــــالب، والـــســـمـــاح بـــعـــودة مقعد  ولـــيـــس االنــ

مصر املعلق في االتحاد.
ولــعــبــت ســلــطــة االنـــقـــالب فــي مــصــر بــقــيــادة 

ــربـــي  ــعـ »الـ ـــ ــؤول، فــــي حــــديــــث لـ ــ ــســ ــ وتــــابــــع املــ
الجديد«: »في البداية أبلغ السيسي مقربن 
منه أن كل شيء مخطط له جيدًا، وأن األمور 
ستكون على ما يــرام بحل أزمــة السد، وهو 
ـــدار من جانب 

ُ
ما روج له اإلعــالم املصري امل

أن يتضح عدم صحة  األجهزة األمنية، قبل 
تــلــك االدعـــــــــاءات«. وأشـــــار إلـــى أن »الــجــمــيــع 
تــعــرض لــلــخــديــعــة، وربـــمـــا يــكــون السيسي 
املسؤولن  بمشاركة  للخداع  تعرض  نفسه 
فــي اإلمــــــارات، الــذيــن لــعــبــوا دورًا كــبــيــرًا في 
توقيع االتفاق، وربما أقنعوه حينئذ بصدق 
نواياهم حيال املساعدة على حلحلة األزمة«.

ــده مـــســـؤول فــنــي ســابــق في  ــر نــفــســه أكــ األمــ
كــان على صلة بملف  الــري املصرية،  وزارة 
ســــد الـــنـــهـــضـــة، بـــقـــولـــه إن »الــــرعــــونــــة الــتــي 

أديرت بها مفاوضات السد طوال السنوات 
املــاضــيــة، كــانــت مــثــار تــســاؤالت كــثــيــرة بن 
املـــتـــخـــصـــصـــن«. وأضـــــــــــاف: »املــــفــــاوضــــات 
كــانــت تقتضي تمسك  الــســيــاســيــة والــفــنــيــة 
مصر بعدم وضــع حجر واحــد في عمليات 
إنــشــاء الــســد قبل االنــتــهــاء مــن املــفــاوضــات. 
ــدث فــهــو مـــواصـــلـــة الـــبـــنـــاء وســط  ــا حــ ــا مـ أمــ
مماطلة من الجانب اإلثيوبي أثناء سنوات 
الــــتــــفــــاوض«. وقــــــال املـــــســـــؤول، فــــي حــديــثــه 
»العربي الجديد«، إنه »خالل الفترة األولى  لـ
مــن حــكــم الــســيــســي، كـــان بــإمــكــانــه أن يعلن 
منذ  والتلويح  السد،  بناء  استكمال  رفضه 
الــلــحــظــة األولــــــى بـــكـــون الـــخـــيـــار الــعــســكــري 
مطروحًا على طاولة صانع القرار املصري. 
لكن مــن يدير هــذا امللف كــان يعلم جيدًا أن 
قــــــراره مــقــيــد، وال يــســتــطــيــع اتـــخـــاذ الـــقـــرار 

الصحيح إزاء إدارة األزمة«.
فــي مـــوازاة ذلــك، قالت مــصــادر دبلوماسية 
الـــــــــذي أدلـــــــــى بــه  ــة إن »الـــــخـــــطـــــاب  ــريــ مــــصــ
بالذكرى  الــصــن  بتهنئة  أخــيــرًا،  السيسي، 
املئوية للحزب الشيوعي الحاكم، استهدف 
تــحــســن الـــعـــالقـــات الــثــنــائــيــة بـــن الــبــلــديــن، 
ــــوف بــكــن فـــي طــريــق  بــمــا يــســمــح بـــعـــدم وقـ

انــعــقــاد جــلــســة مــجــلــس األمــــن املـــرجـــوة من 
حــول سد  النزاع  لنظر  والخرطوم،  القاهرة 
النهضة اإلثيوبي، إلى جانب تشكيل عامل 
ضغط أكبر على إثيوبيا ملنعها من إلحاق 
الـــضـــرر بــمــصــر خـــالل عــمــلــيــة املــــلء الــثــانــي، 
ومــــا ســيــلــيــهــا مـــن إجـــــــراءات خــاصــة بــاملــلء 
والتشغيل«. وأوضحت املصادر أن التقارير 
الــفــنــيــة ال تـــتـــحـــدث فـــقـــط عــــن خــــــروج آالف 
األفـــدنـــة مــن الــرقــعــة الــزراعــيــة عــلــى مــراحــل، 
أيضًا عن  ولكن  املقبل،  العام  في  تبدأ  ربما 
اإلنفاق املالي الضخم الذي يجب على مصر 
املكثف  االستخدام  وقع  له، على  االستعداد 
للمبيدات، وزيادة كميات الصرف الصناعي 
والزراعي في حوض النيل، نتيجة للتطور 
الـــذي ســيــطــرأ عــلــى اســتــخــدامــهــا لــأغــراض 
الزراعية والصناعية والتنموية في إثيوبيا 

والسودان.
فنية مصرية  مــصــادر  جــهــتــهــا، كشفت  مــن 
عــن حـــدوث زيــــادة جــديــدة فــي حــجــم أعــمــال 
التعلية الوسطى لسد النهضة، تتراوح بن 
575 و577 مترًا فوق سطح البحر، خالل هذا 
ــبـــوع، مـــع ارتـــفـــاع فـــي مــنــســوب بحيرة  األسـ
السد إلى نحو 4.5 مليارات متر مكعب من 
املياه، بما يقل بنحو 500 مليون متر مكعب 
أغسطس/آب  فــي  منسوبها  عليه  كــان  عما 
املاضي )نهاية امللء األول(. وذكرت املصادر 
أن املــلء يسير حتى اآلن بــصــورة »عــادلــة«، 
حيث ما زالت إثيوبيا تسمح بخروج املياه 
من السد إلى حوض النيل األزرق لتصل إلى 

بحيرة سد الروصيرص.
ــوأ  ــذرت املـــصـــادر مـــن الــســيــنــاريــو األســ ــ وحــ
لأزمة، وهو أن ترفع إثيوبيا سرعة معدل 
الــوســطــى، وتتجه إلى  التعلية  اإلنــجــاز فــي 
غلق فتحتي املياه من السد لزيادة معدالت 
التخزين، مع زيادة معدالت سقوط األمطار 
ــــات مــــن مـــوســـم الــفــيــضــان،  لــتــعــويــض مــــا فـ
أخذة في االعتبار التباطؤ الذي كان يسود 
األعـــمـــال فــي إبــريــل ومـــايـــو/أيـــار املــاضــيــن. 
وشـــــددت املـــصـــادر عــلــى أنــــه بــانــتــهــاء املـــلء 
اإلثيوبي، وتشغيل جميع توربينات السد، 
متر  مليار   18.4 كمية  تخزين  اكتمال  عند 
إلــى تناقص منسوب  مكعب، ســيــؤدي هــذا 
املــيــاه فــي بحيرة نــاصــر بــصــورة كــبــيــرة، ال 
الــفــيــضــان في  انــخــفــض مــنــســوب  سيما إذا 
العامن املقبلن، ليقل عن مستوى 170 مترًا، 
بما يعني خسارة 12 ألف فدان من األراضي 
القابلة للزراعة في الدلتا والصعيد كمرحلة 
أولـــــى، مـــن إجــمــالــي 200 ألــــف فــــدان تــتــوقــع 
وزارة الـــري املــصــريــة خــروجــهــا خـــالل املــدة 

اإلجمالية للملء.

تحّول توقيع الرئيس 
المصري عبد الفتاح 

السيسي على »اتفاق 
المبادئ« بشأن سد 

النهضة إلى مأزق، بعد 
الفشل في إدارة األزمة، 

وسط تصاعد التعنّت من 
قبل إثيوبيا

)Getty( توقعات بخسارة 200 ألف فدان من األراضي الزراعية

ــذاك( عــلــى ورقــة  ــ الــســيــســي )وزيــــر الـــدفـــاع آنـ
ســد النهضة، كــأحــد املــلــفــات الــتــي فشل في 
إدارتـــهـــا الــرئــيــس املــنــتــخــب الـــراحـــل محمد 
مــرســي، بما يمهد لــإطــاحــة بــه مــن الحكم. 
غــيــر أن تــلــك األزمــــــة بـــاتـــت تـــــؤرق الــنــظــام، 
ــــاص نـــتـــقـــص مــن  ــقـ ــ ــتـ ــ ــعــــد االنـ ــًا بــ خــــصــــوصــ
النيل،  للقاهرة في مياه  التاريخية  الحصة 
غير الكافية في األصل لتلبية احتياجاتها 
حــالــيــًا، فــي ظــل مــواجــهــة الــبــالد أزمــــة »فقر 
مــيــاه« بسبب الــزيــادة املــطــردة فــي السكان. 
ــــالل مــتــابــعــة مــــراحــــل إنــــشــــاء الــســد  ــــن خـ ومـ
اإلثــيــوبــي، يتضح حجم الــزيــف الــذي يــروج 
له النظام املصري باتهاماته املتكررة، سواء 
لثورة يناير تارة، أو لعام حكم مرسي تارة 
أخرى. علمًا أن إثيوبيا لم تكن قد تجاوزت 
نسبة 20 فــي املــائــة مــن إنــشــاءات الــســد في 
إبريل/نيسان 2013، أي قبل إسقاط مرسي 

بشهرين فقط.
اقــتــرحــت   ،2013 ــران  ــزيـ ــيـــو/حـ ــونـ يـ  3 ــــي  وفـ
قــيــادات حزبية وسياسية في مصر تدمير 
 عـــــن دعــــم 

ً
ــــال ــوة، فـــــضـ ــ ــقـ ــ ــالـ ــ ســـــد الـــنـــهـــضـــة بـ

اإلثيوبية،  للحكومة  املناهضن  املتمردين 
خــــالل مــنــاقــشــة تــقــريــر الــفــريــق الـــدولـــي من 
الخبراء الفنين مع الرئيس الراحل، من دون 
علم هؤالء أن مناقشات هذا االجتماع مذاعة 
على الهواء مباشرة. وهو ما وصفه البعض 
حينها بأنها كــانــت مــؤامــرة مــدبــرة )إذاعـــة 
االجتماع( من داخل أطراف في أجهزة أمنية 
مصرية، وذلك إلحراج مرسي، ونظامه، أمام 

الرأي العام في الداخل والخارج.
ــاق  ــفـ ــد عـــلـــى تـــوقـــيـــع »اتـ ــ ــام واحــ ــ وبــــمــــرور عـ
ــودان  ــ ــســ ــ ــمـــــاء مـــصـــر والــ املــــــبــــــادئ« بـــــن زعـــ
ــا فــــي الــــخــــرطــــوم، أعـــلـــنـــت أديــــس  ــيـ ــوبـ ــيـ وإثـ
أبــابــا أنــهــا عــلــى وشـــك االنــتــهــاء مــن 70 في 
املائة من إنــشــاءات السد، بعد مــرور عملية 
اإلنـــشـــاء بتعثر بــســبــب نــقــص الــتــمــويــل، إذ 
االتــفــاق قبلة  املــصــري على  التوقيع  أعــطــى 
الحياة للسد املتعثر، باعتباره مثل اعترافًا 
رسميًا مــن مصر بــه، وهــو مــا تبعه تهافت 
الــســد، بعد فترة  الــدولــيــة لتمويل  األطــــراف 
مـــن امــتــنــاعــهــا، كـــونـــه مــحــل خــــالف دولــــي، 

والقوانن الدولية تمنع ذلك.
وفي هذا السياق، قال مسؤول سياسي، كان 
مقربًا مــن دوائـــر صناعة الــقــرار خــالل فترة 
بتلك  إنهم فوجئوا  املبادئ«،  »اتفاق  توقيع 
الــخــطــوة مــن جــانــب الــرئــيــس املـــصـــري، رغــم 
التقارير السيادية التي حذرته من تداعيات 
االتــــفــــاق، مــضــيــفــًا أنــــه »اتـــضـــح بــعــد ذلــــك أن 
التوقيع كان بمثابة شراء لشرعية سياسية 
ــائـــي«.  ــن مــصــر املـ ــة، عــلــى حـــســـاب أمــ ــيــ ودولــ
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العراق تحت الظالم
بغداد ـ محمد علي

ــراق فـــــي الـــــظـــــالم لــيــل  ــ ــعــ ــ ــ ــرق ال ــ ــ غـ
الخميس واستمرت األزمة حتى 
الجمعة، بعدما تراجعت التغذية 
وغير  قياسية  مــســتــويــات  إلـــى  الكهربائية 
مسبوقة منذ حرب الخليج األولى عام 1991. 
فقد شهدت بغداد وجميع محافظات العراق 
ــة، بــاســتــثــنــاء إقــلــيــم كـــردســـتـــان،  ــامـ عــتــمــة تـ
بـــالـــتـــزامـــن مــــع تــســجــيــل مــــعــــدالت قــيــاســيــة 

للحرارة قاربت الخمسن درجة مئوية.
مقربة  عراقية  حكومية  مصادر  قالت  فيما 
ــن رئـــيـــس الــــــــــوزراء مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي،  مــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن األخــيــر وافـــق على  لـــ
طلب استقالة وزير الكهرباء ماجد حنتوش.
مع مخاوف حكومية وسياسية  ذلــك  يأتي 
مـــن مـــوجـــة احـــتـــجـــاجـــات جـــديـــدة تــشــهــدهــا 
الجنوبية والوسطى على وجه  البالد  مدن 
إذ شهدت  الــخــدمــات،  التحديد جـــراء نقص 

الـــنـــاصـــريـــة ومـــيـــســـان وواســــــــط والـــبـــصـــرة 
ــــرى مـــن جــنــوبــي الـــعـــراق ليلة  ومــنــاطــق أخـ
احـــتـــجـــاجـــات وتـــجـــمـــعـــات لــيــلــيــة ملــواطــنــن 
غاضبن أحــرقــوا إطـــارات ســيــارات وأغلقوا 
طرقًا بسبب انعدام التيار الكهربائي والذي 
تسبب أيضًا بشح في تجهيز مياه الشرب 
لــعــدد مـــن مــنــاطــق الــعــاصــمــة بـــغـــداد ومـــدن 

جنوبية عدة.
وشـــرح مــصــدر حكومي رفــيــع املــســتــوى في 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن الــكــاظــمــي،  بـــغـــداد، لـــ
الـــذي يــجــري مــنــذ األربـــعـــاء زيــــارة إلـــى عــدة 
دول أوروبــــيــــة بــهــدف حــشــد الـــدعـــم إلجــــراء 
ــاعــــدة الــــقــــوات  االنــــتــــخــــابــــات املـــبـــكـــرة ومــــســ
ــة من  ــ الــعــراقــيــة »وّجــــــه بــتــشــكــيــل خــلــيــة أزمـ
الــطــاقــة  ــة نــقــص  ــ عــــدة وزارات ملــواجــهــة أزمـ
ــي الـــدفـــاع والــداخــلــيــة بالعمل  ــ وكــلــف وزارتـ
أبــراج  على تتبع ووقــف عمليات استهداف 
الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة ومــحــطــات الــتــحــويــل«. 
ــرة تحمل  ــيــ إلــــى أن »الـــهـــجـــمـــات األخــ الفـــتـــًا 

بــصــمــات إرهــابــيــة لتنظيم داعـــــش«. ووفــقــًا 
ــإن مــســؤولــن فـــي وزارة  ــه فــ ــ لــلــمــســؤول ذاتـ
الــكــهــربــاء والــنــفــط يــتــواصــلــون مــع الجانب 
اإليراني لبحث أسباب وقف طهران خطوط 
الغاز  نسبة  وتخفيض  الــكــهــربــاء  اســتــيــراد 
أن  عــن  كاشفًا  العراقية،  للمحطات  املــدفــوع 
سابقة  بمستحقات  يــطــالــبــون  »اإليــرانــيــن 

لقاء استئناف تصدير الكهرباء للعراق«.
فــــي هـــــذه األثــــنــــاء أكـــــد مــــســــؤول فــــي وزارة 
أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ العراقية،  الكهرباء 
إيـــقـــاف طـــهـــران خـــطـــوط تــصــديــر الــكــهــربــاء 
إلى العراق وتقليل الغاز الخاص بمحطات 
الـــكـــهـــربـــاء واســــتــــهــــداف أبــــــــراج ومـــحـــطـــات 
املحطات  إلــى خــروج بعض  الطاقة، إضافة 
عــن الــخــدمــة جـــراء الضغط املــتــزايــد عليها، 
إلــى  التجهيز  فــي وصـــول ســاعــات  تسببت 
الــصــفــر. وتـــابـــع »الـــــــوزارة أبــلــغــت الــحــكــومــة 
قــبــل أيـــــام بــــاألزمــــة وأن الـــطـــاقـــة انــخــفــضــت 
ألقــل مــن 12 ألــف مــيــغــاواط بــداًل مــن 19 ألفًا 

ومـــن ثــم تــراجــعــت إلـــى 8 آالف لــكــن لــم تكن 
هناك معالجات، إلى أن تم استهداف أبراج 
الضغط العالي للكهرباء املتجه إلى محطة 
إطفاء  إلــى  أدى  مــا  بــغــداد،  املسيب جنوبي 

كامل للمنظومة.
وكــشــف عـــن أن الــكــهــربــاء الــوطــنــيــة أعــيــدت 
للعمل بشكل تــدريــجــي، لــكــن لــن تــعــود إلــى 
ــات الـــســـابـــقـــة خـــــالل وقـــــت قـــريـــب،  ــويـ ــتـ املـــسـ
وهــنــاك اتــجــاه إلـــى ضــخ كــمــيــات كــبــيــرة من 
ملواجهة  األهلية  املولدات  ألصحاب  الوقود 

نقص الطاقة في األيام املقبلة.
ــه أعــلــنــت قـــيـــادة العمليات  فـــي الــســيــاق ذاتــ
الــعــراقــيــة املــشــتــركــة عــن تخصيص مــكــافــأة 
ــــي بــــمــــعــــلــــومــــات تـــتـــعـــلـــق  ــدلــ ــ ــن يــ ــ ــ ــة ملـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ مـ
باستهداف أبراج ومحطات الكهرباء، وقالت 
فــي بــيــان إنــه »لــيــس بغريب على عصابات 
الظروف  املنهزمة باستغالل  داعش وفلوله 
ومحاولة إيذاء املواطنن مع ارتفاع درجات 

الحرارة في البالد«.

لندن ـ العربي الجديد

أصبحت غالبية اجتماعات مجموعة أوبك+ تقوم على 
سياسة حافة الهاوية، بحيث أعادت اللقاءات التي بدأت 
الخميس التذكير بالحرب النفطية التي انعكست بشكل 
كبير على األسواق الدولية. لكن هذه املرة املخاطر كبيرة 
بالنسبة لالقتصاد العاملي، وال تمتلك الــدول املنتجة 
قدرات للدخول في معارك كبرى جديدة. ويشرح املحلل 
في وكالة »بلومبيرغ« األميركية، أنتوني هالبن، أنه 
في  اعتراضها  املتحدة  العربية  اإلمـــارات  إعــالن  حتى 
الــلــحــظــة األخـــيـــرة، اعــتــقــد كـــارتـــل الــنــفــط وحــلــفــاؤه أن 

ا لزيادة اإلمدادات الشهرية بمقدار 400 ألف 
ً
لديهم اتفاق

برميل يومًيا بن أغسطس/ آب وديسمبر/ كانون األول 
لتخفيف أسعار الخام وسط انتعاش في الطلب العاملي. 
وهذا االعتراض أثار ذكريات الصراع املرير في حرب 
السعودية  العربية  اململكة  بن  املاضي  العام  اإلنتاج 
وروسيا والتي تزامنت مع تراجع الطلب خالل عمليات 
اإلغالق لتحويل أسعار النفط الخام لفترة وجيزة إلى 
سيناريوهات  تمتلك  ال  النفطية  واملجموعة  سلبية. 
بــديــلــة، إذ إن الفشل فــي الــتــوصــل إلــى اجــتــمــاع يعني 
استمرار أوبك+ بشروط اإلنتاج الحالية حتى إبريل/ 
األسعار  دفعت  التي  الضغوط  مــن  يزيد  مما  نيسان، 

بالفعل لالرتفاع بنحو 50 في املائة هذا العام. ويخاطر 
ذلـــك بـــإذكـــاء املـــخـــاوف بــشــأن الــتــضــخــم فــي االقــتــصــاد 
العاملي وقد يؤدي إلى رد فعل عنيف تجاه املجموعة 
رئيسين  ومستهلكن  املتحدة  الــواليــات  من  النفطية 
للنفط يخشون تأثير سياسات النفط على االنتعاش. 
كما أن هناك عوامل أخرى غير متوقعة. فقد يجلب إحياء 
االتــفــاق الــنــووي اإليــرانــي إمـــدادات نفطية جديدة إلى 
السوق، فيما قد يؤدي انتشار متغير دلتا من كورونا 
إلــى إعــادة بعض الــدول إلــى عمليات اإلغــالق التي قد 
تضعف الطلب. وقالت مصادر بأوبك+ لوكالة »رويترز« 
إن اإلمارات ال تعارض مبدأ زيادة إنتاج املجموعة لكنها 

ترغب في أن يرتفع إنتاجها. وتقول إن خط األساس 
الخاص بها، وهو مستوى اإلنتاج الذي يتم من خالله 
حساب التخفيضات، كان في األصل متدنيًا للغاية وهو 
أمر كانت مستعدة لغض البصر عنه إذا انتهى االتفاق 

في إبريل.
وشرحت مصادر أوبك+ أن اإلمارات ترغب في أن يتحدد 
خط األساس إلنتاجها عند 3.8 مالين برميل يوميًا، 
مقارنة مع املستوى الحالي عند 3.168 مالين برميل 
يوميًا. وإذا تغير خط األساس، فإن ذلك قد يعني إضافة 
املزيد من النفط إلى السوق عن املخطط أو سيتعن على 

بقية املنتجن قبول زيادة أقل.

سياسة حافة الهاوية تحكم اجتماعات أوبك+

شركة طيران سعودية 
جديدة تسعى للمنافسة

تخطط السعودية الستهداف حركة 
ركاب الترانزيت الدولية بشركة 

طيران وطنية جديدة. وقال مصدران 
مطلعان لوكالة »رويترز« إن شركة 
الطيران الجديدة ستعزز املسارات 

الدولية وتكرر تجربة الناقالت 
الخليجية الحالية عبر نقل املسافرين 

من دولة إلى أخرى عبر رحالت ربط 
في اململكة. ويهدد التوسع السعودي 

بزيادة حدة معركة على الركاب 
في الوقت الذي تضرر فيه السفر 
بفعل جائحة كورونا. وتحتاج أي 
شركة طيران إلى رأسمال كبير، 

ويحذر خبراء من أنه إذا كانت 
السعودية تطمح للتنافس على 

رحالت الترانزيت فإنها قد تضطر 
إلى مواجهة خسائر لسنوات. وقال 

أشخاص مطلعون إن شركة الطيران 
السعودية الجديدة قد تتخذ من 
العاصمة الرياض مقرا لها، وإن 

صندوق الثروة السيادي، صندوق 
االستثمارات العامة، يساعد في 

تأسيسها.

صعود عائدات صندوق 
التقاعد الياباني

حقق صندوق استثمار معاشات 
التقاعد الحكومية الياباني )جي 
بي آي إف(، عائًدا قياسًيا خالل 

العام املالي املنتهي في مارس/ آذار، 
لترتفع أصوله إلى أعلى مستوياتها 

على اإلطالق عند 186.1 تريليون 
ين )1.67 تريليون دوالر(. وخالل 

األشهر االثني عشر املنتهية في 
مارس، بلغ عائد صندوق معاشات 

التقاعد األكبر في العالم على 
استثماراته 25 في املائة أو 37.8 
تريليون ين )339 مليار دوالر(، 

 أكبر عائد منذ أن بدأ 
ً
مسجال

الصندوق إدارة املعاشات في 2001. 
وكانت األسهم األجنبية فئة األصول 

األفضل أداًء خالل تلك الفترة، 
بعائد 59.4 في املائة، تلتها بعد ذلك 
األسهم املحلية بعائد 41.6 في املائة، 

وارتفعت السندات األجنبية 7.1 
في املائة، بينما خسرت السندات 

اليابانية 0.7 في املائة. 

أضرار نقص مياه النيل على 
زراعة مصر

أوضح محمد عبد العاطي، وزير 
املوارد املائية والري املصري، 

مخاطر نقص حصة مياه نهر 
النيل لبالده على قطاع الزراعة. 

وجاءت تصريحات عبد العاطي 
خالل مشاركته في املؤتمر الوزاري 
رفيع املستوى »مشاورات من أجل 
الوصول إلى نتائج«، والذي تنظمه 

الحكومة األملانية، وفقًا لبيان صادر 
الجمعة. وقال عبد العاطي إن أي 

نقص في املوارد املائية سوف 
يتسبب في أضرار جسيمة، حيث 

إن نقص مليار متر مكعب من املياه 
سيتسبب في فقدان 200 ألف أسرة 
ملصدر رزقها الرئيسي في الزراعة. 
وتابع: »وهو ما يعني تضرر مليون 
مواطن من أفراد هذه األسر، وقطاع 

الزراعة في مصر يعمل به 40 مليون 
نسمة على األقل، وبالتالي فإن أي 

نقص في املوارد املائية ستكون 
له انعكاسات سلبية ضخمة على 

نسبة كبيرة من سكان مصر«.

أخبار

إضراب 
مطار 
باريس

أغلق عمال مطارات في باريس صالة مزدحمة الجمعة في مطار شارل ديغول احتجاجًا على تخفيضات األجور، وذلك ضمن سلسلة من اإلضرابات التي ستستمر 
حتى يوم االثنن. واشتبك املحتجون مع الشرطة، ما أدى إلى تأخير رحــالت. وأطلقت الشرطة رذاذ الفلفل في محاولة لتفريق املتظاهرين في صالة إي 2، التي 
تستخدم في املقام األول للسفر الدولي. وقام بضع مئات من النقابين بقرع الطبول واألبواق وإغالق منطقة مراقبة جوازات السفر بالصالة، ما تسبب في فقدان 
مئات الركاب لرحالتهم الجوية. انتشرت شرطة مكافحة الشغب بالخوذات والدروع، وأعيد توجيه الركاب إلى صالة مجاورة. وتقول إدارة شبكة مطارات باريس إن 

اإليرادات انخفضت بنسبة 80 في املائة في 2020 وإنها تحاول تجنب تسريح العمال عن طريق خفض األجور.

اقتصاد
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)جيوفري فان دير هاسيتلت/ فرانس برس(
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القاهرة ـ العربي الجديد

لـــم تــكــن مــوافــقــة مــجــلــس الــنــواب 
ــانــــون  ــعــــديــــل قــ ــلــــى تــ املـــــصـــــري عــ
ــة، بــغــرض  ــتــــوريــ املـــحـــكـــمـــة الــــدســ
قــرارات  القضائية على  الرقابة  منحها حق 
ــة وهـــيـــئـــات  ــيــ املـــنـــظـــمـــات والـــهـــيـــئـــات الــــدولــ
الــتــحــكــيــم األجــنــبــيــة املــطــلــوب تــنــفــيــذهــا في 
مــواجــهــة الــدولــة املــصــريــة، بعيدة عــن حالة 
في  االنــقــالب  تعيشها سلطة  التي  التخّبط 
مصر على مــدار ثماني ســنــوات، خصوصًا 

في مجال التشريعات املالية واالقتصادية.
ومـــع عـــودة الــبــرملــان املــصــري لــالنــعــقــاد في 
صــــدر قــانــون تــلــو اآلخــر 

ُ
مطلع عـــام 2016، أ

أنه  الــبــالد، غير  فــي  بحجة دعــم االستثمار 
تــبــعــتــهــا تـــعـــديـــالت تــشــريــعــيــة مــــن شــأنــهــا 
تشجيعهم،  مــن  بـــداًل  املستثمرين  تخويف 
ــديــــل قـــــانـــــون املـــحـــكـــمـــة  ــعــ ــل آخـــــرهـــــا تــ ــ ــعـ ــ ولـ
ــتـــداد  ــــذي يــقــضــي بـــعـــدم االعـ الـــدســـتـــوريـــة الـ
بــااللــتــزامــات  أو  الـــدولـــي  التحكيم  بـــقـــرارات 

املترتبة على تنفيذها.
ــة الـــتـــعـــديـــل  ــريــ وطـــــرحـــــت الــــحــــكــــومــــة املــــصــ
لتمكينها من وقف تنفيذ األحكام والقرارات 
الـــصـــادرة عــن مــحــاكــم ومــنــظــمــات وهيئات 
دولية ذات طبيعة سياسية أو قضائية في 
مواجهتها. وكذلك قطع الطريق على قرارات 
مـــلـــزمـــة بـــــــأداء مــســتــحــقــات أو تــعــويــضــات 
ــزام بــنــصــوص مــعــيــنــة في  ــتــ مـــالـــيـــة، أو االلــ
معاهدات دولية، أو توقيع عقوبات تتطلب 
رفع الضرر الواقع على أشخاص أو أطراف 
أو جـــهـــات بــعــيــنــهــا. بـــدايـــة الــتــخــبــط كــانــت 

صنعاء ـ محمد راجح

ــار املــنــتــشــر  ــ ــــآبـ ــدد الـــحـــفـــر الــــعــــشــــوائــــي لـ ــهــ يــ
ــمـــن املــــــــــوارد املـــائـــيـــة  ــيـ ــنـــاطـــق الـ فــــي مـــعـــظـــم مـ
باالستنزاف، في بالد تعاني من شحة املياه 
ــلـــة هـــطـــول األمــــطــــار وســـقـــوطـــهـــا فــــي غــيــر  وقـ
ــا يــنــتــج عــنــهــا مـــن فــيــضــانــات  مــواســمــهــا، ومــ
وســيــول تــســبــب أضـــــرارًا بــالــغــة فــي األراضــــي 
العشوائي  الحفر  عمليات  وتتركز  الــزراعــيــة. 
لــآبــار فــي املــنــاطــق الــتــي تنتشر فيها زراعــة 
ــات« الـــتـــي تــتــطــلــب كــمــيــات هــائــلــة  ــقــ نــبــتــة »الــ

الخرطوم ـ هالة حمزة

الجديد«  »العربي  لـ  أكــدت مصادر موثوقة 
ــود اتـــجـــاه لـــزيـــادة أجــــور الــعــامــلــن  عـــن وجــ
في القطاع الحكومي من 3 إلى أكثر من 24 
ألـــف جنيه عــلــى األجـــر األســـاســـي فــي حــده 
األدنى، عقب انتهاء الحكومة االنتقالية من 
مراجعة هيكل األجور وبدء تطبيقه اعتبارًا 

من العام 2022.
وكشفت املصادر أن الهيكل الجديد يراعي 
ارتــــفــــاع تــكــلــفــة املــعــيــشــة نــتــيــجــة لــالنــفــالت 
ــفـــاع الــحــاد في  الــكــبــيــر فــي الــتــضــخــم واالرتـ
أســــعــــار الـــســـلـــع االســـتـــهـــالكـــيـــة الـــضـــروريـــة 
كـــافـــة، مـــا تــســبــب فـــي فـــجـــوة بـــن الـــدخـــول 
واملـــصـــروفـــات لــغــالــبــيــة الــعــامــلــن بــالــدولــة. 
وتوقعت تحديد الحد األدنى لأجور ألسرة 
مكونة من 5 أفراد بأكثر من 105 آالف جنيه.

لـ  الحكومي محمد منصور  املوظف  وشكا 
»العربي الجديد« من عدم تناسب راتبه مع 
غالء املعيشة، وقال إنه يتوقع حدوث زيادة 
الحكومة بسبب  أعلنتها  التي  الرواتب  في 
االرتــفــاع املــطــرد فــي أســعــار السلع. واعتبر 
أن السوق ستمتص الزيادة مباشرة بسبب 
لجوء التجار فورا ملضاعفة األسعار بمجرد 
اإلعالن عن بدء تطبيق الزيادة في الرواتب 

العام املقبل، ما يستدعي زيادة الرقابة في 
الــســوق. وقــال األمــن العام السابق ملجلس 
ــور عــبــد الــرحــمــن يــوســف حـــيـــدوب إن  ــ األجـ
ــادة فــــي األجـــــــور حــتــمــيــة. وأشـــــــار فــي  ــ ــزيـ ــ الـ
استمرار  إلــى  الجديد«  »العربي  مع  حديث 
ــيـــرًا  ــكـــومـــة أخـ ــتــــي أعـــلـــنـــتـــهـــا الـــحـ ــة الــ ــنـــحـ املـ
للعاملن بالدولة بواقع 10 مليارات جنيه 
حــتــى نــهــايــة الـــعـــام الــحــالــي، لــيــتــم تحويل 
مبلغها لالستفادة منه في تطبيق الزيادة 

الجديدة في األجور بداية العام.
ــة مــنــتــصــف  ــيـ وطـــبـــقـــت الـــحـــكـــومـــة الـــســـودانـ
إبريل/ نيسان املاضي 2021 زيادة في الحد 
 425 بن  بالدولة  للعاملن  لأجور  األدنــى 
الــزيــادات  إلــى 3 آالف جنيه، ملقابلة  جنيهًا 
باألسواق وغالء  السلع  أسعار  في  املطردة 

املعيشة واالرتفاع املتصاعد في التضخم.
ــادات فــي  ــ ــزيــ ــ ــيــــدوب إن تـــحـــديـــد الــ وقــــــال حــ
الوظيفية،  للدرجات  وفقا  يتفاوت  األجــور 
وحسب تقديرات وزارة املالية وقدرتها على 

توفير تمويل لها من موارد حقيقية.
وأعد املجلس األعلى لأجور بالسودان 11 
ــارت  دراســــة متخصصة حـــول األجـــــور، أشـ
إلى أن دخول األفراد قد ترتفع من الناحية 
قــد  الــحــقــيــقــيــة  ــــول  ــــدخـ الـ أن  إال  الـــنـــظـــريـــة، 
تنخفض من الناحية الفعلية نظرا الرتفاع 

تكاليف املعيشة وانخفاض القوى الشرائية 
والتخطيط  املالية  وزارة  وشكلت  للنقود. 
االقـــتـــصـــادي فـــي الــــســــادس مـــن ديــســمــبــر/

وطـــنـــي،  عـــمـــل  فــــريــــق   2019 األول  كــــانــــون 
العاملن  ومــرتــبــات  األجـــور  هيكل  ملعالجة 
بالدولة لعام 2020 إلجراء معالجات شاملة 
للمرتبات واألجور في الخدمة املدنية، وفق 

ما أعلنته.
كــــمــــا أشــــــــــــارت إلــــــــى أنـــــهـــــا تــــســــعــــى إلزالــــــــة 
ــة والــــرضــــا  ــدالــ ــعــ الـــتـــشـــوهـــات وتـــحـــقـــيـــق الــ
الـــوظـــيـــفـــي بــــن جـــمـــيـــع مـــكـــونـــات الـــخـــدمـــة 
املــدنــيــة املــخــتــلــفــة، وتــحــســن ســبــل العيش 

الكريم للعاملن بالدولة.
ولفتت إلى ارتفاع تكاليف املعيشة وانهيار 
ــلــــمــــواطــــنــــن، نــتــيــجــة  ــة لــ ــيــ ــرائــ ــشــ الـــــقـــــوى الــ
اتبعها  الــتــي  املمنهجة  اإلفــقــار  لــســيــاســات 
الحالي  الوضع  البائد، مع مراجعة  النظام 
لـــأجـــور واملـــرتـــبـــات فـــي الـــخـــدمـــة املــدنــيــة، 
ــانـــون خــــاص،  ــقـ والـــــوحـــــدات الـــتـــي تــعــمــل بـ
ــات، ومــراجــعــة  ــوهـ ــشـ ــفــــروق والـــتـ وإبـــــــراز الــ
املــــخــــصــــصــــات والــــــــبــــــــدالت واالمــــــتــــــيــــــازات 
املختلفة، وفقا للتدرج الوظيفي في الخدمة 

املدنية، والوحدات الحكومية.
وقـــالـــت الــــــوزارة إنــهــا تــعــمــل عــلــى توضيح 
ــات الـــتـــبـــايـــن بــــن الــــوظــــائــــف، ووضــــع  ــ ــ درجـ

أســـس عــلــمــيــة مـــحـــددة لــلــمــراجــعــة الـــدوريـــة 
التي تحدث في  التغيرات  ملــراعــاة  لــأجــور، 

كلفة املعيشة بسبب تغيرات األسعار.
الــفــصــل األول األجــــور  وانـــتـــقـــدت مـــديـــرة 
املــالــيــة  وزارة  ــي  فــ الـــســـابـــقـــة  ــات  ــبــ ــرتــ واملــ
االقتصادي أسماء مصطفى،  والتخطيط 
ــديــــد«،  ــع »الــــعــــربــــي الــــجــ ــ ــثـــهـــا مـ ــــي حـــديـ فـ
ــرة غـــيـــر املـــــدروســـــة فــي  ــ ــيـ ــ الــــــزيــــــادات األخـ
األجور بنسبة 500 في املائة التي تسببت 
فــي خــلــق مــشــكــالت كــبــيــرة، وعــجــز وزارة 
املالية عن اإليفاء بها في حينها. وتوقعت 
وقوع الحكومة الحالية في الخطأ السابق 
ــادات املــرتــقــبــة على  ــزيــ ذاتـــــه، مـــن حــيــث الــ
األجور وتطبيقها من غير دراسة وحصر 
ثابتة  مــوارد  للتمويل من  الكلية  للتكلفة 
عن  لعجزها  أخــيــرا  يـــؤدي  مــا  وحقيقية، 
واستبعدت  أقرتها.  التي  الــزيــادة  مقابلة 
ــة االنـــتـــقـــالـــيـــة  ــكـــومـ مــصــطــفــى إقــــــــدام الـــحـ
ــرار بخفض  ــ فـــي الــــســــودان عــلــى اتـــخـــاذ قـ
الرواتب، في ظل االرتفاعات القياسية في 
معدل تضخم األسعار »ألنها صارت حقا 
العمل  لوائح  بموجب  للعاملن  مكتسبا 
يأخذه  استحقاق  أي  أن  على  تنص  التي 
يمكن  ال  لــه  حــقــا مكتسبا  يعتبر  الــعــامــل 

خفضه بأي حال من األحوال«.

مـــع قـــانـــون االســتــثــمــار الــجــديــد الــــذي أقـــره 
 مجلس النواب في مايو/ أيار 2017، وسمح 
بــتــمــلــك األجــــانــــب لــــأراضــــي املـــصـــريـــة فــي 
ــــدة بـــمـــدن  ــــديـ ــــجـ ــق االقــــتــــصــــاديــــة الـ ــاطــ ــنــ  املــ
الــقــنــاة وســيــنــاء، مــن دون األخـــذ باالعتبار 
ــن الــقــومــي لــلــبــالد،  ــ خـــطـــورة ذلــــك عــلــى األمـ
 عن منحه رئيس الــوزراء صالحيات 

ً
فضال

واســـــــعـــــــة حــــــيــــــال املـــــــــزايـــــــــا االقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
لــلــمــســتــثــمــريــن، ومــنــهــا تــخــصــيــص أراٍض 
بــاملــجــان لــلــصــنــاعــات االســتــراتــيــجــيــة، بال 
تــحــديــد ملــاهــيــة تــلــك الـــصـــنـــاعـــات، وتــحــمــل 
ــق إلــــى  ــ ــ ــرافـ ــ ــ ــل املـ ــيــ ــة كـــلـــفـــة تــــوصــ ــومــ ــكــ ــحــ الــ
املـــشـــروعـــات الـــجـــديـــدة، بــمــا يــثــقــل مـــوازنـــة 

الدولة بأعباء مالية ضخمة.
ومنح القانون املستثمر الحق في الحصول 
إلــى الــعــقــارات الــالزمــة ملــبــاشــرة نــشــاطــه، أو 
أو  الشركاء  كانت جنسية  أيــًا  فيه،  التوسع 
املــســاهــمــن أو نــســبــة مــشــاركــتــهــم فـــي رأس 
املـــال، واســتــقــدام عاملن أجــانــب بنسبة 20 
ــدد الــعــامــلــن في  ــائـــة مـــن إجـــمـــالـــي عــ فـــي املـ
املــــشــــروع، مـــع الـــنـــص عــلــى إلـــغـــاء املــنــاطــق 
الــحــرة الــخــاصــة، والــتــي يعمل بها نحو 73 

ألف عامل مصري.
مــــواد  ــــادات إزاء  ــقـ ــ ــتـ ــ تــــزايــــد حـــــدة االنـ ومـــــع 

مــن املــيــاه، وهــو مــا يعتبر فــي طليعة أسباب 
الــيــمــن. وتكشف بيانات  اســتــنــزاف املــيــاه فــي 
الــجــديــد« عن  »الــعــربــي  اطلعت عليها  حديثة 
اعــتــمــاد املــســاحــة املــحــصــولــيــة الـــزراعـــيـــة في 
الــيــمــن عــلــى مــيــاه اآلبــــار بنسبة 38 فــي املــائــة 
تليها املياه الناتجة عن األمطار بنسبة 10 في 
املائة وحوالي 2 في املائة من السدود ونحو 1 

في املائة من املياه املنقولة بالشاحنات.
وقـــال الخبير الـــزراعـــي أيــمــن الــشــرمــانــي إن 
ــات« ســاهــم بشكل  ــقـ ــة نــبــتــة »الـ ــ تــوســع زراعـ
العشوائي  الحفر  ظــاهــرة  انتشار  فــي  كبير 
ــى مــشــاريــع  ــتـــي تــحــولــت إلــ ــاه والـ ــيـ آلبـــــار املـ
الــذي يتسبب في تسريع  استثمارية، األمــر 
الجوفية ومضاعفة معاناة  املياه  استهالك 
اليمن املزمنة في شحة املياه.  وأوضح، في 
العائدات  أن  الجديد«،  »العربي  مع  حديثه 
املــجــزيــة مــن نبتة »الـــقـــات« خـــالل الــســنــوات 
القليلة املاضية واتجاه املزارعن إلى اقتالع 
القات  وإحــالل  األخــرى  الزراعية  املحاصيل 
بداًل عنها، أدت إلى توسع دائــرة العمل في 
استثمار »القات« وتكّون فئة تجارية خالل 
ســـنـــوات الـــحـــرب الــراهــنــة تــقــوم بــاســتــغــالل 
هذه النبتة التي تحظى باهتمام وإقبال في 

اليمن. 
وفي الوقت الذي تؤكد فيه الجهات الحكومية 

الـــقـــانـــون، وفــشــلــه فـــي جــــذب االســتــثــمــارات 
الــخــارجــيــة، اضــطــرت الــحــكــومــة إلـــى إدخـــال 
تعديالت موسعة على التشريع بعد عامن 
مـــن تــطــبــيــقــه، وهـــي الــتــعــديــالت الــتــي وافـــق 
ــام 2019، ومــنــحــت  ــ عـ فــــي  الـــبـــرملـــان  عــلــيــهــا 
املستثمرين األجانب حوافز إضافية تشمل 
إعادة استثمار فوائض أرباحهم في مصر، 
ــــالل مــــــواد مــــحــــددة تــقــلــل الــتــكــالــيــف  مــــن خـ

عليهم.
ومنحت التعديالت املشروعات االستثمارية 
الخاصة  بــالــحــوافــز  التمتع  فــرصــة  القائمة 
بــــاالســــتــــثــــمــــارات الــــجــــديــــدة، مــــن إعــــفــــاءات 
ضــريــبــيــة ومـــا شــابــهــهــا، إلـــى جــانــب وضــع 
حد أقصى لرسوم التصديق على توقيعات 
الــشــركــاء عــلــى الــعــقــود عــنــد كـــل تــعــديــل في 

ــــن نـــظـــام  ــام الــــشــــركــــة، بـــغـــض الـــنـــظـــر عـ ــظــ نــ
االستثمار الذي تخضع له.

إال أن تدفقات االستثمار األجنبي إلى مصر 
بقيت عند مستوياتها املنخفضة، رغم قرار 
الحكومة تحرير صرف الجنيه أمام الدوالر، 
ما دفع األخيرة إلى التقدم للبرملان بتعديل 
جديد على القانون في العام التالي، للسماح 
القائمة  الصناعات  ملشروعات  بالترخيص 
على الغاز الطبيعي كأحد مدخالت اإلنتاج، 
والبتروكيماويات،  األســمــدة  رأســهــا  وعلى 

للعمل بنظام املناطق الحرة.

الجنسية والصندوق السيادي
ــــي جــــذب  ــــالب فــ ــ ــقـ ــ ــ ــل ســـلـــطـــة االنـ ــشــ ومـــــــع فــ
التضارب  نتيجة  الخارج  االستثمارات من 
ــــق مجلس  فـــي الــــقــــرارات االقـــتـــصـــاديـــة، وافـ
الـــنـــواب عــلــى تــعــديــل حــكــومــي عــلــى أحــكــام 
ــــب، يــقــضــي  ــانـ ــ ــول وإقــــامــــة األجـ ــ قــــانــــون دخــ
مقابل  لــأجــانــب  املــصــريــة  الجنسية   ببيع 
وديــــعــــة مــصــرفــيــة مـــدتـــهـــا خـــمـــس ســـنـــوات 
ــا يــعــادلــهــا   بــقــيــمــة 7 مـــاليـــن جـــنـــيـــه، أو مــ
ــــع إجـــــــــازة مــنــح  ــــن الـــعـــمـــلـــة األجــــنــــبــــيــــة، مـ مـ
ــر الــداخــلــيــة لكل  ــ ــقـــرار مـــن وزيـ الــجــنــســيــة بـ
ــبــــالد، مــتــى كــــان بــالــغــًا  أجــنــبــي أقـــــام فـــي الــ

الالزمة  الشروط  فيه  وتوافرت  الرشد،  سن 
لقبول طلب التجنس.

كــذلــك وافــــق الــبــرملــان عــلــى تــشــريــع بــإنــشــاء 
»صــــنــــدوق مـــصـــر الــــســــيــــادي« تـــحـــت إدارة 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة، بـــــرأس مــــال مــرخــص 
مـــال  ورأس  ــــري،  ــــصـ مـ جـــنـــيـــه  مـــلـــيـــار   200
مـــصـــدر 5 مـــلـــيـــارات جــنــيــه، والــــهــــادف إلــى 
مــنــح الــصــنــدوق أحــقــيــة نــقــل ملكية أصــول 
ــا، وبــيــع  ــددهــ ــحــ ــتــــي يــ الـــــدولـــــة لـــلـــجـــهـــات الــ
وشراء وتأجير واستئجار األصول الثابتة 
واملنقولة للدولة، إيذانًا بطرحها للبيع أمام 
القطاع الخاص، على غرار مجمع التحرير 
ومقر الحزب الوطني السابق ومبنى وزارة 
الداخلية في وسط القاهرة. وفي 20 يوليو/ 
 على 

ً
الــبــرملــان تــعــديــال تــمــوز 2020، أدخــــل 

قــانــون إنــشــاء الــصــنــدوق لتحصن قـــرارات 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة بــنــقــل مــلــكــيــة األصـــول 
إلى الصندوق من الطعن القضائي، بحيث 
الــجــهــة املــالــكــة أو الــصــنــدوق  يقتصر عــلــى 
العقود  ببطالن  الــدعــاوى  تــرفــع  وال  نفسه، 
التي يبرمها الصندوق، أو التصرفات التي 
يتخذها لتحقيق أهدافه، أو اإلجراءات التي 
اتخذت استنادًا لتلك العقود، أو التصرفات، 

إال من أطراف التعاقد من دون غيرهم.

تحيا مصر
ــيـــســـي عــلــى  ــي مـــــــــــوازاة ذلــــــــك، صــــــدق الـــسـ فـــ
ــــدوق تــحــيــا  ــنــ ــ ــاء »صــ ــ ــشـ ــ ــون إنـ ــ ــانـ ــ تـــعـــديـــل قـ
مـــصـــر« فـــي 15 يــونــيــو/ حـــزيـــران املـــاضـــي، 
الــنــواب، إلعــفــاء جميع  بعد موافقة مجلس 
الــصــنــدوق ومــداخــيــلــه والتسهيالت  عــوائــد 
االئتمانية املمنوحة له، من جميع الضرائب 
ــان نــوعــهــا، ورســــوم الشهر  ــًا كـ والـــرســـوم أيـ
الجمركية،  والـــرســـوم  والــتــوثــيــق،  الــعــقــاري 
وكــذلــك عــدم ســريــان أحــكــام قــوانــن ضرائب 
ــة، ورســـــــم تـــنـــمـــيـــة مــــــوارد  ــ ــغـ ــ ــدمـ ــ ــــل والـ ــــدخـ الـ
الـــدولـــة، والـــضـــرائـــب والـــرســـوم الــجــمــركــيــة، 
نوع  وأي  املــضــافــة،  القيمة  على  والضريبة 
ــن الــــضــــرائــــب والـــــرســـــوم املـــفـــروضـــة  آخـــــر مــ
. ومثل التعديل استمرارًا 

ً
حاليًا أو مستقبال

لتوسيع سلطات الصندوق التابع للرئاسة 
للرقابة،  نهائيًا  الخاضع  وغــيــر  والــجــيــش، 
لــتــكــريــس وضـــعـــه االســتــثــنــائــي كــصــنــدوق 
الشركات  النظام  به  يزاحم  »شبه سيادي«، 
الــحــكــومــيــة والـــقـــطـــاع الــــخــــاص فــــي بــعــض 
ــة، ال ســيــمــا أن قـــانـــون الــصــنــدوق  األنـــشـــطـ
بإنشاء شــركــات جــديــدة مملوكة  لــه  يسمح 
ملكية تامة للصندوق، أو يساهم في رأس 

مالها.

غالء غير مسبوق
وكــشــف الـــواقـــع زيـــف وعـــود قــائــد االنــقــالب 
عبد الفتاح السيسي املتكررة حول تحسن 
ــاع االقـــتـــصـــاديـــة، إذ شــهــد املـــواطـــن  ــ ــ األوضـ
املصري موجة غير مسبوقة من الغالء في 
تاريخ البالد، إثر رفع أسعار الكهرباء ملرات 
ثماٍن متتالية منذ وقــوع االنــقــالب، بزيادة 
مجموعها وصــل إلــى 860 في املائة، وست 
زيـــادات فــي أســعــار املـــواد البترولية، حيث 
قفز سعر السوالر من 1.1 جنيه لليتر إلى 
من  أوكــتــان(   92( والبنزين  جنيهات،   6.75
بــخــالف  جــنــيــهــات،   7.75 إلــــى  جــنــيــه   1.85
الطبيعي  الــغــاز  استهالك  أســعــار  تضاعف 

ومياه الشرب للمنازل أكثر من مرة.

خصخصة المرافق
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، وافـــــق مــجــلــس الـــنـــواب 
عــلــى تــعــديــل بــعــض أحـــكـــام قـــانـــون إنــشــاء 
والــذي  مصر،  حديد  لسكك  القومية  الهيئة 
ــراك الــقــطــاع الـــخـــاص فـــي إدارة  ــإشـ قــضــى بـ
ــــات الــبــنــيــة  ــــروعـ ــــشـ ــة مـ ــانــ ــيــ ــيـــل وصــ ــغـ وتـــشـ
األساسية، وشبكات هيئة السكك الحديدية 
عــلــى مــســتــوى الــجــمــهــوريــة، تــمــهــيــدًا لطرح 
أصـــــول املـــرفـــق الـــعـــام لــلــبــيــع أمـــــام شــركــات 
القطاع الخاص، وتحرير أسعار بيع تذاكر 

القطارات.
ــن الـــحـــكـــومـــة  ــ ــًا مـــقـــدمـــًا مـ ــونــ ــانــ كـــمـــا أقــــــــّر قــ
ــات نــــوعــــيــــة جــــديــــدة  ــاصــ ــتــــصــ إلدخــــــــــال اخــ
لــلــهــيــئــة الــقــومــيــة لـــأنـــفـــاق، تــشــمــل إشــــراك 
إدارة  فــي  واألجــانــب  املحلين  املستثمرين 
الهيئة شركات مساهمة  وتأسيس  املرفق، 
آخرين  مع شركاء  باالشتراك  أو  بمفردها، 
املــــشــــروعــــات،  وصـــيـــانـــة  وتـــشـــغـــيـــل  إلدارة 
مــا يــعــد الــخــطــوة األولــــى نــحــو خصخصة 
الخدمات  أسعار  وزيــادة  بالكامل،  القطاع 

الحالية املقدمة للمواطنن.
ــــى تـــعـــديـــل  ــلـ ــ ــًا عـ ــ ــــضــ ووافـــــــــــــق الــــــبــــــرملــــــان أيــ
ــي،  ــدنــ ــــون الــــطــــيــــران املــ ــانـ ــ ــام قـ ــ ــكـ ــ بـــعـــض أحـ
والــــــذي يــســتــهــدف تــنــظــيــم إجــــــــراءات طــرح 
 أراضــــي ومــبــانــي املـــطـــارات املــصــريــة للبيع 
ــو الـــتـــشـــريـــع الــــذي  ــ  أمــــــام املـــســـتـــثـــمـــريـــن، وهـ
ــن الــحــكــومــة لــبــيــع مــطــار  ــّد خــصــيــصــًا مـ ــ أعـ
ــة،  ــ ــدريــ ــ ــنــ ــ ــكــ ــ ــة فـــــــي مــــحــــافــــظــــة اإلســ ــ ــزهــ ــ ــنــ ــ ــ  ال
نيسان  إبــريــل/  فــي  السيسي  تصريح  بعد 
تشغيله  فـــي  اســتــحــالــة  ــنـــاك  »هـ ــأن  بــ  2017
مرة أخرى، بعد صرف أكثر من 360 مليون 

جنيه على تطويره«.

الحفر  ظاهرة  مكافحة  عن  عجزها  املختصة 
العشوائي للمياه الجوفية في ظل انتشار أكثر 
من 480 جهازًا يعمل في حفر اآلبار االرتوازية 
لــلــمــيــاه بــشــكــل عـــشـــوائـــي، يــســتــمــر الـــقـــات في 
اســتــنــزاف املــيــاه الــجــوفــيــة بنسبة تــصــل إلــى 
نحو من 75 في املائة من املياه املستهلكة في 
اليمن. وأكد املزارع علي املجربي، مالك أراٍض 
العاصمة  فــي محافظة عــمــران شمال  زراعــيــة 
اليمنية صنعاء، لـ»العربي الجديد«، أن زراعة 
أصبحت  والــفــاكــهــة  بــالــخــضــروات  املحاصيل 
مكلفة للغاية مقابل عائدات ال تغطي نصف 
ما يتم إنفاقه على مستلزمات اإلنتاج الزراعي 

واألسمدة والوقود.
ويتفق معه املزارع في محافظة ذمار الزراعية 
أنيس مهدي الذي رأى في حديثه مع »العربي 
الـــجـــديـــد« أن الــكــثــيــر مـــن املــــزارعــــن اضــطــروا 
»الــقــات« بسبب عائداته  لــزراعــة  التحول  إلــى 
ــبــه عملية 

ّ
الــســريــعــة واملــجــزيــة رغـــم مـــا تــتــطــل

زراعــتــه مــن جهد شــاق وكــمــيــات مــن املبيدات 
واألسمدة ومياه ضخمة لريه بشكل يومي.

ــيـــة، يـــعـــد الـــيـــمـــن مــن  ــقـــاريـــر رســـمـ وبـــحـــســـب تـ
املائية، ويقع في  املـــوارد  العالم في  أفقر دول 
ــــدول الــواقــعــة تــحــت خـــط الفقر  أســفــل ســلــم الـ
املائي، حيث يتراوح املتوسط السنوي لكمية 
األمطار بن 250- 400 ملم والتي من املتوقع 

انــخــفــاضــهــا بــنــســبــة كــبــيــرة خــــالل الــســنــوات 
الثالث املاضية. وتشير أحدث بيانات متاحة 
ــى أن  ــ اطـــلـــعـــت عــلــيــهــا »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إلـ
حجم مخزون اليمن من املياه الجوفية يصل 
إلـــى نــحــو 10 بــاليــن مــتــر مــكــعــب فــي حــوض 
املــســيــلــة، 205 بــاليــن مــتــر مكعب فــي حــوض 
تهامة وتتوزع البقية من االحتياطي الجوفي 

السحب  فيما تصل كمية  املناطق.  بقية  على 
مكعب  متر  بليون   1.5 االحتياطية  املياه  من 
ســنــويــًا. وتــؤكــد تــقــاريــر وأبـــحـــاث زراعـــيـــة أن 
هذا الحجم من املياه املستخرجة يفوق معدل 
الــتــغــذيــة الــجــوفــيــة بــمــقــدار 900 مــلــيــون متر 
متزايد  انخفاض  حصول  سبب  مما  مكعب؛ 

في منسوب املياه الجوفية.
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المصريون يواجهون موجة غالء غير مسبوقة )خالد الدسوقي/ فرانس برس(

تتخبّط السلطات 
المصرية في القرارات 

االقتصادية، إذ إنها تريد 
ترسيخ هيمنة الرئيس 

والجيش على االقتصاد، 
وفي الوقت ذاته 

تشجيع االستثمار الخاص

تنتشر اآلبار العشوائية في 
غالبية المناطق اليمنية، 

ما يهدد المياه الجوفية 
بالمزيد من الشح. 

وتساهم زراعة القات 
في استفحال األزمة 
لحاجتها إلى كميات 

كبيرة من مياه الري

النمو األميركي
رفع صندوق النقد الدولي، الجمعة، 
توقعاته لنمو االقتصاد األميركي 
العام الحالي إلى 7 في املائة، وهي 

أسرع وتيرة نمو في الواليات 
املتحدة منذ 25 عاما. وكان »النقد 

الدولي« توقع في أبريل/ نيسان 
املاضي، نموا أميركيا بنسبة 

4.6 في املائة. ووصف الصندوق 
انتعاش أكبر اقتصاد في العالم بأنه 

»الفت بعد الركود التاريخي الذي 
سجل في 2020« بسبب جائحة 

كورونا. وهّون الصندوق من 
مخاوف التضخم بالواليات املتحدة، 

والتي تتسبب بضغوط هائلة على 
االحتياطي الفيدرالي )املركزي 

األميركي( قد تدفعه لتشديد 
السياسة النقدية بأسرع من املتوقع. 

وقال في تقريره، إن »املؤشرات 
االقتصادية تظهر استمرار تباطؤ 

كبير في سوق العمل، وهذا يفترض 
أن يشكل صمام أمان لتخفيف 

الضغوط على األجور واألسعار«.

صادرات تركيا
سجلت الصادرات التركية رقما 

قياسيا في النصف األول من العام 
الحالي، بواقع 105 مليارات دوالر. 

وقال وزير التجارة محمد موش، في 
مؤتمر صحافي بالعاصمة أنقرة، 

الجمعة، إن الصادرات زادت 40 في 
املائة في األشهر الستة األولى من 

العام الجاري، وبلغت 105 مليارات 
دوالر. وأوضح أن الصادرات في 

يونيو/ حزيران املنصرم، ارتفعت 
إلى 19.8 مليار دوالر بعدما سجلت 

زيادة بمعدل 47 في املائة، مقارنة 
بالشهر نفسه من عام 2020. وأكد 

أن أرقام الصادرات سواء على 
أساس شهري أو ربع أو نصف 

سنوي، تعد األعلى في تاريخ 
الجمهورية.

نفط روسيا
انخفض إنتاج روسيا النفطي 
خالل يونيو/ حزيران، بعدما 

استقر في مايو/ أيار، وفقًا لبيانات 
أولية صادرة عن وحدة تابعة 

لوزارة الطاقة الروسية. وضخت 
البالد 42.64 مليون طن من الخام 

واملكثفات في يونيو، وهو ما يعادل 

حوالي 10.419 مليون برميل 
يومًيا أو أقل بحوالي 0.5 في املائة 
عن مستوى مايو، وذلك بناًء على 

حسابات أجرتها وكالة »بلومبيرغ« 
األميركية. وخالل الفترة من مايو 

ويوليو/ تموز، ُيسمح لروسيا زيادة 
اإلنتاج بإجمالي 116 ألف برميل 
يومًيا كجزء من اتفاق »أوبك+«.

ضريبة الشركات
أعلنت 130 دولة دعمها فرض حد 
أدنى لضريبة عاملية على الشركات 

كجزء من اتفاقية أوسع إلصالح 
القواعد الضريبية الدولية. جاء 

ذلك في بيان وقعته الدول الـ130، 
ووزعته منظمة التعاون االقتصادي 

والتنمية ومجموعة العشرين.
ودعا البيان إلى وضع حد أدنى 

عاملي ملعدل الضريبة على الشركات 
بنسبة 15 في املائة على األقل، وهو 
مقترح أميركي تبناه قادة مجموعة 

السبع في قمة عقدت بالعاصمة 
البريطانية في يونيو/حزيران 

املاضي. وقال البيان إنه سيتم 
االنتهاء من خطة تنفيذ مفصلة 

لهذه الضريبة، بحلول أكتوبر/
تشرين األول القادم. وأضاف أنه 

»قد يستغرق تنفيذ االتفاقية بعض 
الوقت بعد االنتهاء من الخطة، 

ألن البلدان ستحتاج إلى تحديث 
قوانينها، وربما أيضا وضع 

معاهدات ضريبية«. ويأتي البيان 
قبل اجتماع وزراء مالية مجموعة 

العشرين في إيطاليا في وقت الحق 
من يوليو/تموز الجاري، ويتوقع 

أن تعلن دول املجموعة عن اتفاق 
بشأن الضريبة العاملية. 

وجاءت الصني والهند ضمن 
الدول املوقعة على البيان، والتي 
كان يعتقد أنها تشكل عقبات 

محتملة أمام تبني هذه الضريبة، 
بينما خلت القائمة من أيرلندا 
التي تفرض معدالت ضريبية 

منخفضة على الشركات.

أخبار قضية

مال وناسزراعة

بروفايل

أدار بوناواال
الرباط ـ مصطفى قماس

دفـــعـــت الــجــائــحــة أدار بــــونــــاواال إلــــى بـــــؤرة الـــضـــوء، 
بـــعـــدمـــا عــلــقــت الـــكـــثـــيـــر مــــن اآلمــــــــال عـــلـــى مــجــمــوعــتــه 
»مــعــهــد األمــصــال الــهــنــديــة« الــتــي تــتــولــى إنــتــاج لقاح 
الــذي  الــنــشــاط  هــذا  أدى  الــهــنــد. فقد  فــي  أسترازينيكا 
ترافق مع انتشار فيروس كورونا إلى تعظيم إيرادات 
املــجــمــوعــة، لــتــصــنــف مــجــلــة فـــوربـــس بـــونـــاواال ضمن 
األكثر  أربعن عاما  أقــل من  األربــعــن شخصية بعمر 
أنديا«  أوف  »تايمز  قــدرت صحيفة  العالم.  في  تأثيرًا 
عائلته  مــع  ليحتل  دوالر،  مــلــيــار   15 بــحــوالــي  ثــروتــه 
الهند،  الغنية في  العائالت  السادس في الئحة  املركز 
بــعــدمــا أصــبــحــت شــركــتــه تــنــتــج نــصــف جــرعــات لقاح 
حسب  العاملية،  الــســوق  فــي  تضخ  التي  أسترازينيكا 

صحيفة »الغارديان« البريطانية.
ينحدر بوناواال من أسرة غنية، ما أهله ألن يدرس في 
بوالده  وتــأثــر  بريطانيا.  فــي  ادمــونــدز  جامعة سانت 
الــذي أســس معهد األمصال  ســيــروس مربي الخيول، 
الهندية في 1996، بعد نقاش مع طبيب بيطري حول 
االبــن بالشركة في 2011 بعد  التحق  أنشطته.  تنويع 
الــجــامــعــيــة، ليصبح الرئيس  حــصــولــه عــلــى شــهــادتــه 
لــلــشــركــة الــتــي كــانــت أكــبــر منتج للقاحات  الــتــنــفــيــذي 
حتى قبل األزمة الصحية، حيث عرفت بإنتاج لقاحات 

ضد شلل األطفال والدفتريا والكزاز.
غير أن أزمة كورونا شكلت تحوال في مسار املجموعة 
التي يقودها، حيث بادرت في النصف األول من العام 
املاضي، عندما كان العالم غير مستوعب بعد للصدمة 
ــرام اتــفــاق مــع املختبر  الــنــاجــمــة عــن الــفــيــروس، فــي إبــ
املالين  مئات  إنتاج  بهدف  أسترازينيكا  البريطاني 

من جرعات اللقاح الذي طورته جامعة أوكسفورد.
لقد كانت مغامرة كبيرة تلك التي أقدم عليها الشاب 
الهندي الذي يوصف بـ »أمير اللقاحات«، فقد استثمر 
أن  البريطاني 250 مليون دوالر، غير  اللقاح  ذلــك  في 

املجموعة كانت مستعدة ملثل هذا التحدي. 
ففي 2015 كان مؤسس مايكروسوفت بيل غيتس، قد 
نبه إلى أن العالم ليس مستعدا لجائحة جديدة، داعيا 
أن  اللقاحات  أمير  االحتمال. يحكي  ذلك  ملثل  للتأهب 
اإلنــتــاج  تجهيزات  إلــى مضاعفة  دفــعــه  التحذير  ذلــك 

التكلفة،  الــلــقــاحــات منخفضة  فــي  أكــثــر  والــتــخــصــص 
حــيــث أضــحــت املــجــمــوعــة تــتــوفــر الــيــوم عــلــى خمسن 

مصنعا موزعا على خمسن هكتارًا.
بيل غيتس  »لقد غير  بــونــاواال في تصريحاته  يقول 
نظرتي لأشياء. بدأت أتطلع إلى قدرات إنتاج كبيرة 
مع زيادة التخطيط. وبينما يخطط مصنعو األدوية 
لستة أشهر، شرعنا في وضع خطط استباقية ألربعة 
وســتــة أعـــــوام«. ال يــكــف هــاتــفــه عــن الـــرنـــن. يتصل به 
رؤســـاء دول،  وزراء صحة، ورؤســـاء حكومات وحتى 
التواصل معهم منذ ســنــوات، وذلــك  انقطع  وأصــدقــاء 
من أجل الحصول على اللقاح الذي توفره مجموعته 
العمالقة بالهند، حسب ما تقول وسائل إعالم دولية.

إدارتــهــا مدرجة في  بــونــاواال  التي يتولى  واملجموعة 
بورصة بومباي، تحقق رقم معامالت في حدود مليار 
دوالر وتوفر 5200 فرصة عمل. وكانت الشركة أنتجت 
في 2019 مليارًا و600 مليون جرعة من اللقاحات، 70 

في املائة منها صدرت لحوالي 170 بلدًا.
الــذي يرشحه مظهره ألن  يقول رجــل األعمال الهندي 
أكــن أتصور قبل عام  يكون أحــد نجوم بوليوود: »لــم 
أنـــنـــي ســأســعــى لــلــحــصــول عــلــى األمــــــوال واملــخــاطــرة 
في مواجهة وضعيات عــدم يقن كبيرة. هــذا رائــع أن 
توفر اللقاحات لبلدنا والعالم«. جون جوزيف بيانو، 
املتخصص في شؤون الهند، يشير إلى أن الحديث عن 
رجــل األعــمــال بــدأ مــع الجائحة، حيث أضحى يتمتع 
بشعبية كبيرة بالهند، بفضل تحوله إلى أول مصّدر 

من حيث الحجم للقاحات إلى بلدان العالم.
ال يخفي عالمات الثراء، هو الذي تزوج بسيدة األعمال 
الــهــنــديــة نــاتــاشــا بـــونـــاواال الــتــي رزق مــنــهــا بــولــديــن. 
مكتبه الثاني يوجد على منت طائرة إيرباص، هو الذي 
يملك 35 ماركة من السيارات النادرة، كما يهوى جمع 
لوحات الفن التشكيلي، مثل تلك التي أنجزها بيكاسو 
ورامبرانت. كان أول مزود آللية »كوفاكس« باللقاحات 
املوجهة للدول الفقيرة بأفريقيا، غير أن ذلك كان قبل 
قرار الحكومة الهندية بتفضيل تلقيح مواطنيها ِإثر 
موجة اإلصابات الكبيرة التي عرفها البلد اآلسيوي، 
أدار  املجموعة صادراتها بعدما خاطب  حيث كبحت 
ــاواال عــبــر تــويــتــر الــبــلــدان األخـــــرى، ودعـــاهـــا إلــى  ــونـ بـ

التحلي بالصبر.

»تحيا مصر« التابع 
للرئاسة والجيش ينافس 

القطاع الخاص

يلقب بـ »أمير اللقاحات«، هو أدار بوناواال، 
ــر معهد  يــدي الـــذي  الــهــنــدي  ــاب  ــش ال
اسمه  ــدأ  ب والـــذي  الهندية،  األمــصــال 
انتشار  بعد  العالم  بلده وفي  يتردد في 
فيروس كورونا، حين باشرت مجموعته 

بإنتاج لقاح »أسترازينيكا«

يعاني المصريون من ارتفاع كبير في 
الــقــرارات  تالحق  مــع  التنقل  كلفة 
 3 انــقــالب  منذ  ارتــفــع  إذ  الرسمية، 
التذكرة  سعر   2013 تــمــوز  يــولــيــو/ 
من  القاهرة  أنفاق  لمترو  الموحدة 
جنيه واحد إلى خمسة جنيهات كحد 
أدنى، وصوًال إلى عشرة جنيهات في 
كلفة  وزادت  للمترو،  الثالث  الخط 
إلى  جنيه  مــن  الــعــام  النقل  وســائــل 
العادية،  للباصات  جنيهات  خمسة 
السير  لخطوط  جنيهًا  عشر  وخمسة 
للمدن  مطورة  بباصات  المدعومة 
القطارات  تذاكر  سعر  وزاد  الجديدة، 

بأكثر من 300 في المائة.

ارتفاع 
كلفة التنقل

Saturday 3 July 2021 Saturday 3 July 2021
السبت 3 يوليو/ تموز 2021 م  23  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2497  السنة السابعة السبت 3 يوليو/ تموز 2021 م  23  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2497  السنة السابعة

ارتفاع 
في 
تكاليف 
اإلنتاج 
الزراعي 
)محمد 
حمود/ 
األناضول(

أدار بوناواال )فرانس برس(
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تتفاقم جرائم المعلوماتية في أميركا، وتتزايد خسائرها عاما وراء عام، إذ بلغت 4.2 مليارات دوالر خالل 2020، بزيادة 
300% عن 2015، ويجمع المحتالون البيانات لتصميم عمليات استهداف بعضها عشوائي وأخرى محكمة ومعقدة

احتيال عابر للحدود 
يستهدف األفراد والشركات

جرائم المعلوماتية 
في أميركا

واشنطن ـ محمد الهواري

ــة املـــقـــيـــمـــة فــي  ــيـ ــربـ ــغـ تـــجـــاهـــلـــت املـ
ــة فــلــوريــدا األمــيــركــيــة، فــدوى  واليــ
ــة تـــلـــقـــتـــهـــا عــبــر  ــ ــالــ ــ ســــويــــنــــي، رســ
بريدها اإللكتروني في 6 مارس/آذار املاضي 
ــدة  ــه املــــســــؤول عـــن »وحــ ــم أنــ مـــن شـــخـــص، زعــ
الــتــفــتــيــش الــتــابــعــة لـــأمـــم املـــتـــحـــدة« بــمــطــار 
هارتسفيلد جاكسون )أتالنتا الدولي(، قائال 
ــا صـــنـــدوقـــن كــبــيــريــن وبــداخــلــهــمــا  ــ ــدنـ ــ :»وجـ
وبـــريـــدك  اســـمـــك  مـــاليـــن دوالر، وعــلــيــهــمــا   8
اإللــكــتــرونــي، ونــحــن بــحــاجــة لــصــورة هويتك 

وعنوانك وهاتفك إليصالهما لك«. 
لم تقع سويني في شباك النصاب اإللكتروني، 
وعلى الفور حذفت الرسالة، إذ سبق وأن قرأت 
الــعــديــد مــن الــتــحــذيــرات عــن ســرقــة الــبــيــانــات 
يوم  كــل  يقعون  عديدين  أن  غير  الشخصية، 
ضــحــايــا جــرائــم املــعــلــومــاتــيــة، وهـــو مــا يؤكد 
تــلــقــي مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات الـــفـــيـــدرالـــي 2000 
شـــكـــوى يــومــيــا، بــحــســب تــقــريــره عـــن جــرائــم 
اإلنترنت التي وقعت في عام 2020، والصادر 

في 17 مارس 2021.

سرقة البيانات
يــســتــغــل املـــحـــتـــالـــون بـــيـــانـــات الـــضـــحـــايـــا فــي 
ــتــــهــــداف مـــالـــيـــة، وهـــو  تــصــمــيــم عـــمـــلـــيـــات اســ
مـــا جــــرى مـــع الــلــبــنــانــيــة ســــارة زيـــــدان والــتــي 
ــالـــة عــبــر بــريــدهــا اإللـــكـــتـــرونـــي في  تــلــقــت رسـ
ــبــلــت 

ُ
ق بــأنــهــا  تــفــيــد  أغـــســـطـــس/آب 2020،   17

في  الرئيسي  املتحدة  األمــم  بمقر  وظيفة  فــي 
ومقابلة  اختبارا  اجتيازها  وبعد  نيويورك، 
عــبــر اإلنـــتـــرنـــت اتـــصـــل بــهــا شــخــص مـــن رقــم 
أمــيــركــي ادعـــى أنــه املــســؤول عــن ترتيب أمــور 
إقامتها ونصحها باستئجار مسكن بداًل من 
فنادق نيويورك باهظة الثمن، وعرض عليها 
ترتيب األمر مقابل 4500 دوالر. أثار هذا الطلب 
ــخ لــرغــبــتــهــا  ــارة، لــكــنــه رضــ ــ ــد ســ ــ مـــخـــاوف والـ
الكبير للوظيفة األولــى، بعد  وسط حماسها 
األعـــمـــال  إدارة  مــاجــيــســتــيــر  عــلــى  حــصــولــهــا 
الــعــام  الــجــامــعــة اللبنانية األمــيــركــيــة فــي  مــن 
إذ  الــوالــد،  توقعات  املاضي، وبالفعل صدقت 
اختفى املتصل والوظيفة عقب التحويل الذي 
فشل في إيقافه بعد إدراك الخدعة التي وقعوا 

تـــزايـــد، وخــاصــة فــي عــمــلــيــات بــيــع الــســيــارات 
املستعملة. وهو ما وقع للسورية ريم رضوان 
)شبكة   Craigslist بــمــوقــع  اســتــعــانــت  والــتــي 
إعالنية عبر اإلنترنت( لشراء سيارة، ووجدت 
إعــالنــا لــبــيــع ســيــارة تــويــوتــا كــامــري مــوديــل 
2017 بسعر 5000 دوالر في مدينة ريتشموند 
بـــواليـــة فــيــرجــيــنــيــا، رغــــم أن ثــمــنــهــا األصــلــي 
يصل إلى 10 آالف دوالر. وتواصلت ريم عبر 
ان اسمها لورا  ادعــت  التي  املعلنة  البريد مع 
وأنها مجندة في الجيش وعليها أن تلتحق 
لــذلــك اضطرت  بوحدتها فــي أملــانــيــا ســريــعــا، 
لــبــيــع الـــســـيـــارة بـــهـــذا الــســعــر مــوضــحــة أنــهــا 
مــوجــودة فــي مدينة أوســنت بــواليــة تكساس، 
وعـــرضـــت عــلــى ريـــم وضـــع ثــمــن الــســيــارة في 
حـــســـاب بــنــكــي لــشــركــة ضـــمـــان مـــالـــي تــتــولــى 
ــــى أن يـــتـــم شـــحـــن الـــســـيـــارة.  ــا، إلـ إيـــصـــالـــه لـــهـ
وبالفعل حولت ريم املبلغ إلى حساب الشركة، 

لكن اختفت البائعة والسيارة.
ــا لــــم تــقــرأ  ــــى أنـــهـ ــم يـــرجـــع إلـ ــ ــــدث مــــع ريـ مــــا حـ
التحذيرات املتكررة على موقع Craigslist، بأن 
يتم إجــراء عمليات الشراء بشكل مباشر، ألن 
الكثير من اإلعالنات املبوبة وهمية، ما أسفر 
عن وقوعها في شباك املحتالة، موضحة أنها 
قدمت بالغا للمباحث الفيدرالية وما تزال في 
انــتــظــار الـــرد. وتــكــرر مــا حــدث لــريــم مــع تاجر 
الــســيــارات الــســعــودي بـــالل الــبــقــعــاوي والـــذي 
شــاهــد إعـــالنـــًا عــلــى إنــســتــغــرام لــبــيــع ســيــارة 
فتواصل  جيد،  بسعر   2021/G63 مرسيدس 
 wulf export مع  الشركة املعلنة والتي تدعى
وأرسلت  دييغو،  ســان  في  مقرها  أن  وزعمت 
تصدر  أنها  تذكر  عمل  مستندات  للبقعاوي 
مئات الــســيــارات لــدول مختلفة، مــا دعــاه إلى 
اإلقبال على التعامل معهم وتحويل 150 ألف 
دوالر لحساب الشركة لكن لم تصله السيارة 

رغم مضي 7 أشهر.
وعــبــر تــتــبــع مــكــتــب الــشــركــة فـــي كــالــيــفــورنــيــا 
املسؤولية  نــوع  أنها من  التحقيق  وجــد معّد 
إنشائها على 100  )ال تزيد تكلفة  املــحــدودة، 
دوالر(، وتمتلك موقعا على اإلنترنت ولكنها 

ال تمتلك أي مكان لعرض أو بيع السيارات.

شيكات بنكية مزّورة
أنجليس  العقارات في لوس  تعرض سمسار 
ــر، لـــلـــنـــصـــب مـــــن قــــبــــل مـــحـــتـــال  ــكــ ــابــ مـــحـــمـــد بــ
ادعــــي أنـــه مستثمر عـــرف نــفــســه بــاســم كريغ 
منه  Craiglist، طالبا  عبر موقع  تواصل معه 
تجهيز قــائــمــة بــاملــنــازل املــالئــمــة واملــعــروضــة 
للبيع ومــتــوســط ســعــرهــا بــن نــصــف مليون 
أن  املليون دوالر، في مقابل  ومليون ونصف 
الــســاعــة نظير  فــي  لــبــابــكــر 125 دوالرا  يــدفــع 
مقبول  شيكا  بابكر  تلقى  وبالفعل  خدماته، 
الدفع بقيمة 5 آالف دوالر من كريغ، وأودعــه 
اليوم  فــي  آخــر  إليه شيك  فــي حسابه، ليصل 
كريغ  منه  دوالر وطلب  آالف   9 بقيمة  التالي 
إيداعه في حسابه أيضا من أجل تأجير منزل 
لإقامة فيه بعد أن يصل إلى لوس أنجليس 
لتفقد املنازل، لكن بابكر تلقى بريدا من كريغ 
بأنه مضطر للذهاب إلى كندا طالبا منه أخذ 
إليه وتحويل  التي وصلت  املبالغ  أتعابه من 
الباقي له عبر ويسترن يونيون في كندا كونه 
قام  وبالفعل  هــنــاك.  بنكيا  حسابا  يمتلك  ال 
بابكر بتحويل 7000 دوالر إلى كريغ وأرسل 
الــتــحــويــل، حينئذ اختفى  لــه صـــورة إيــصــال 

وتوقفت وسائل التواصل معه بمجرد سحب 
املبلغ من ويسترن يونيون.

بعد 3 أيام تلقى بابكر اتصاال من البنك يخبره 
املصرفين  الشيكن  يستطع تحصيل  لم  أنــه 
املـــودعـــن. وتــوضــح كـــارولـــن رمــبــرغــر املــديــر 
بواشنطن   Riggs PNC »رجـــز«  لبنك  السابق 
أن الــشــيــك بــعــد إضــافــتــه إلـــى رصــيــد العميل، 
يـــقـــوم الــبــنــك بــتــحــصــيــلــه مـــن الــبــنــك الـــصـــادر 
عــنــه، خــالل فــتــرة مــن خمسة إلــى تسعة أيــام، 
إقناع  املحتالون على  الفتره يعمل  وفي هذة 
من  كبيرا  ا  جــزء لهم  يرسلوا  بــأن  ضحاياهم 
يونيون  ويسترن  طريق  عن  الشيكات  مبالغ 
الشيكات  أمــر  اكتشاف  غـــرام، وبعد  أو موني 
املــزورة يكون الوقت قد فات والضحية أرسل 
األمـــــــــوال لـــلـــمـــحـــتـــال، وال تـــتـــوقـــف الــخــســائــر 
عــنــد هـــذا الـــحـــد، إذ يــفــرض الــبــنــك مــصــاريــف 

التحصيل علي الضحية.

الفدية الرقمية
ــم  ــرائــ ــجــ ــن الــ ــ ــة عــ ــمــ ــاجــ ــنــ بـــلـــغـــت األضـــــــــــــرار الــ
مليارات   4.2 عنها  عنها  املبلغ  اإللكترونية 
مــلــيــار  كــانــت  أن  بــعــد  عــــام 2020،  فـــي  دوالر 
مــكــتــب  ــر  ــريـ ــقـ تـ بـــحـــســـب   ،2015 عــــــام  دوالر 
الــتــحــقــيــقــات الـــفـــيـــدرالـــي، وتــكــبــد الــضــحــايــا 
الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاًما ما يقرب من 
أدى  ما  االحتيال،  إجمالي خسائر  من   ٪28
السن.  لكبار  تــعــود  دوالر  مليار  إلــى ضــيــاع 
ويمثل الرقم السابق زيادة بنحو 300 مليون 
دوالر مــقــابــل مــا أبــلــغ عــنــه الــضــحــايــا الــذيــن 
تــجــاوزوا الستن مــن عمرهم فــي عــام 2019. 
وتــتــفــاقــم مــخــاطــر تــلــك الــجــرائــم الــتــي تــهــدد 
مكتب  اعتقل  إذ  األميركية،  الشركات  أعــمــال 
التحقيقات الفيدرالي في الثاني من يونيو/
حـــزيـــران 2021 املـــواطـــن الــنــيــجــيــري تــشــارلــز 
أونوس والذي حاول  تنفيذ عمليات اقتحام 
تتعامل  لشركات  حساب   5500 لـ  إلكترونية 
املــــوارد البشرية  مــع مؤسسة تــقــدم خــدمــات 
ألصـــحـــاب الــعــمــل فـــي أمــيــركــا، بــهــدف ســرقــة 

ودائع رواتب قيمتها 800000 دوالر. 
وأدين 11 شخصا بارتكاب جرائم معلوماتية 
تــوقــيــف 11  تـــم  يــونــيــو 2021، بــيــنــمــا  خــــالل 
مــتــهــمــا آخـــريـــن، بــاإلضــافــة إلـــى كــشــف شبكة 
املتضررين  عــدد  بلغ  التي   Dark Side Group
نفذته 90 شخصا، وبلغت  الــذي  الهجوم  من 
ــة الـــنـــاجـــمـــة عـــــن الـــجـــرائـــم  ــيــ ــالــ الـــخـــســـائـــر املــ
 74 الشهر  ذات  اإلنــتــرنــت خــالل  عبر  املرتكبة 
لــرصــد أجــراه  ألــف دوالر. وفــقــا  مليونا و477 
»العربي الجديد« عبر تتبع بيانات منشورة 
التحقيقات  ملــكــتــب  اإللــكــتــرونــي  املـــوقـــع  عــلــى 
ــتـــبـــر الــــبــــروفــــيــــســــور جـــون  الــــفــــيــــدرالــــي. ويـــعـ
ــــذي عــمــل ســابــقــا فـــي املــبــاحــث  ســنــســيــش، والـ
لعلوم  بنسلفانيا  مــركــز  ومـــديـــر  الــفــيــدرالــيــة 
الــتــحــقــيــق والـــطـــب الـــشـــرعـــي أن الــحــكــومــة ال 
تقوم بعمل كاف إليقاف جرائم اإلنترنت، ولم 
يجر تطوير تطبيقات للمساعدة على تنبيه 
املستهدفن لعدم الوقوع في شراك املحتالن.

ــــدى الــجــغــرافــي لــلــجــرائــم  ويـــزيـــد اتـــســـاع املـ
اإللــكــتــرونــيــة أمـــر مــكــافــحــتــهــا تــعــقــيــدا، فال 
أن  تستطيع واليــة واحـــدة مجابهتها، كما 
القانون الفيدرالي الخاص بجرائم اإلنترنت 
رقم U.S.C 18.1030  ال يردع النصابن وفقا 
لسنيش، لذلك ترتفع أعداد الضحايا خالل 

األعوام املاضية.

ــل املــحــتــال اإللــكــتــرونــي  فــيــهــا. لــكــن كــيــف وصـ
»العربي  لـ قائلة  الضحية  تجيب  ســـارة؟  إلــى 
الجديد«، :»نشرت سيرتي الذاتية على مواقع 
إعــالنــات أميركية إليــجــاد وظــيــفــة، ومــا جعل 
األمر مألوفا ودفعني لالستجابة أن الرسالة 
staffing@ngosocdev-un. بــريــد  مــن  وصــلــت 

org ورغـــم أنـــه مــزيــف لكنه بـــدا وقــتــهــا وكــأنــه 
حقيقي«. في حالة سارة استهدفها املحتال 
بــشــكــل مـــحـــدد بــعــد حــصــولــه عــلــى بــريــدهــا 
اإللـــكـــتـــرونـــي املـــنـــشـــور فـــي إعـــالنـــهـــا، بينما 
التواصل  مــواقــع  مــن  بيانات  آخـــرون  يجمع 
تلعب  نــصــب  عــمــلــيــة  لتصميم  االجــتــمــاعــي 
على احتياجات املستهدف، وفق ما يرصده 
خبير األمن اإللكتروني عمار فيتور، والذي 
يميز بن النوع األول الذي يقوم على خطة 
مــــحــــددة، ونـــــوع يـــقـــوم عــلــى إرســــــال رســالــة 
ــــاص عـــشـــوائـــيـــا دون  ــخــ ــ إلــــــى مــــاليــــن األشــ
استهداف ضحية محددة، ومــن ذلــك رسالة 
تستهدف مــســاعــدة فــي تــحــويــل أمــــوال عبر 
املـــال،  حــســاب املستلم فــي مــقــابــل نسبة مــن 
وعقب الوصول إلى بيانات الضحية املالية 

والشخصية تجري سرقة حسابه.

شركات الضمان 
وعدم تسليم المشتريات

ــركـــات  ــبـــر شـ ــة عـ ــيـ ــالـ ــّد إتــــمــــام عـــمـــلـــيـــات مـ ــعــ يــ
في  أمــــرا شــائــعــا   »Escrow« املـــالـــي الــضــمــان 
البيع والــشــراء  أمــيــركــا وخــاصــة فــي عمليات 
ــرنــــت، إذ تــضــمــن هـــــذه الـــشـــركـــات  ــتــ عـــبـــر اإلنــ
وصول األمــوال لشخص أو شركة عبر تعاقد 
األطــراف معها لتتعامل نيابة عنهم، وهو ما 
بابا جديدا ملحتالن يؤسسون شركات  فتح 
لــالدعــاء  الســمــهــا،   »Escrow« كلمة  يضيفون 
بأنها شركة ضمان، في ظل سهولة إنشاء هذا 
الــنــوع مــن الــشــركــات، إذ تقر جميع الــواليــات، 
ــام 1996 إنـــشـــاء الـــشـــركـــات الــصــغــيــرة  مــنــذ عــ
ذات املسؤولية املحدودة LLC بعد ما خضع 
الضرائب، بحسب منظمة  لقانون  النوع  هذا 
مــقــرهــا  ــة  )خـــاصـ  ،Better Business Bureau

فيرجينيا تقيم مصداقية الشركات(.
وتــــؤكــــد املــنــظــمــة ردا عـــلـــى أســـئـــلـــة »الـــعـــربـــي 
الجديد« أن النصب من قبل شركات صغيرة 
يــزعــم مالكها بــأنــهــا شــركــة ضــمــان مــالــي في 

4.2 مليارات دوالر 
خسائر مالية 

ناجمة عن الجرائم 
المعلوماتية في 

2020

2000 شكوى 
متعلقة بجرائم 
اإلنترنت يتلقاها 

مكتب التحقيقات 
الفيدرالي يوميا

Saturday 3 July 2021
السبت 3 يوليو/ تموز 2021 م  23  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2497  السنة السابعة

)Getty( يجمع المحتالون بيانات الضحايا لتصميم عمليات استهداف محكمة

هل تستطيع الساعة الذكية تشخيص النوبة القلبية؟

مضادات األجسام بعد اإلصابة بكوفيد-19 تستمر سنة

صحة

ــة الـــتـــي أتـــــت بــهــا  ــ ــيـ ــ وتـــفـــيـــد الـــتـــقـــديـــرات األولـ
دراســــــة إيـــطـــالـــيـــة، أجـــريـــت عــلــى 81 شخصا 
التمسوا الرعاية الطبية داخل إحدى العيادات 
محتملة،  قلبية  بنوبة  إلصابتهم  اإليــطــالــيــة 
باإلضافة إلى 19 شخصًا من األصحاء؛ أفادت 
أن قــراءات مخطط كهربائية القلب اآلتية من 
تراوحت  بنسبة  دقيقة  كانت  الذكية  الساعة 
الرصد الصحيح ملختلف  بن 93 و95 ٪ في 

أنماط النوبة، وكذلك في التمييز بينها.

نتائج واعدة.. ولكن هناك تحديات؟!
يـــقـــول الـــدكـــتـــور بــيــتــر لـــيـــبـــي، طــبــيــب الــقــلــب 
التابع  آنـــد وومــــن«  فــي مستشفى »بــريــغــهــام 
ــة هـــــــارفـــــــارد: »هــــــــذه تـــقـــنـــيـــة تــتــمــيــز  ــعـ ــامـ لـــجـ
بن  الجمع  شأنها  مــن  ألن  عظيم،  بمستقبل 
أجــهــزة يــمــكــن ارتـــداؤهـــا والـــذكـــاء الــصــنــاعــي، 
ــا عـــلـــى املـــراقـــبـــة  ــنـ وإحــــــــداث تـــحـــول فــــي قـــدرتـ
والتنبؤ بأمراض القلب«. ويتوقع د. ليبي أن 
تطرح ساعات ذكية تقوم بذلك بصورة أفضل 
فــي غضون عقد مــن اآلن، لكن هناك عــدد من 

التحديات يجب معالجتها، منها:
- آلية إجراء االختبار تستدعي وضع الساعة 
بطريقة معينة على الرسغ و8 مواقع محددة 
من الصدر والبطن؛ وفي الدراسة املشار إليها، 

قام األطباء بذلك وليس املشاركون.
- لـــو تــمــكــن حــامــل الــســاعــة الــذكــيــة مـــن جمع 
قراءات ECG من املواقع التسعة بنجاح، فإنه 

يحتاج لطبيب قادر على تفسيرها.
- تزايد عدد األشخاص الذين يرتدون أجهزة 
الذكية، قد يترتب عنه فيضان  الساعية  مثل 
من اختبارات املتابعة غير الضرورية وكذلك 

الكثير من العالجات.

في انتظار الساعة الذكية الموعودة 
أبرز النصائح التي تساعد على حماية قلبك:

- ال تدخن.
- مارس النشاط الرياضي املنتظم.

- اعتمد نظامًا غذائيًا صحيًا للقلب.
- حافظ على وزنك املثالي.

- احصل على نوم جيد نوعًا وكمًا.
الــجــســديــة والنفسية  الــتــوتــرات  ابــتــعــد عــن   -

والعاطفية.
- راجــــع طــبــيــبــك بــانــتــظــام مـــن أجــــل الــفــحــص 
الطبي وعمل الفحوصات األخرى التي يراها 

الطبيب ضرورية.

أنور نعمة

ــع » نـــيـــويـــورك بــــوســــت« أن حــفــيــد  ــوقـ ــر مـ ــ ذكـ
ــــورك، الــبــالــغــة مـــن الــعــمــر 74  ــاري بـ الــســيــدة مــ
، وفــي إحدى 

ً
سنة، قــدم لها ساعة ذكية هدية

بــورك من غفوتها  السيدة  الليالي استيقظت 
امللفوفة حول  الذكية  على »صريخ« ساعتها 
قلبها يدق بسرعة  أن  معصم يدها، يخبرها 
وبعدم انتظام، فتوجهت إلى املستشفى فورا، 

ما ساهم في إنقاذ حياتها.

النوبة  لتشخيص  الــذكــيــة  الــســاعــة 
القلبية

املناسب  الوقت  في  القلبية  النوبة  تشخيص 
الخطيرة.  توابعها  مــن  للوقاية  هامة  خطوة 
ــه لــتــشــخــيــص الـــنـــوبـــة تتم  ــ ــن املــــعــــروف أنـ ــ ومـ
خالل  مــن  للقلب  الكهربائي  الــنــشــاط  متابعة 
 ،ECG  »الــقــلــب مــا يسمى »مخطط كهربائية 

يلجأ الكثيرون لتناول 
القهوة لتساعدهم على 

االستيقاظ وتمدهم 
بالنشاط، لكن قد يفاجئك 

معرفة أن تأثير القهوة 
على الجسم يختلف 

لدرجة أنها قد تشعرك 
بالنعاس

لماذا يشعر بعضهم بالنعاس بعد تناول القهوة؟

حمدي المهدي

ــيـــن  ــافـ ــكـ الـ تــــــنــــــاول  أن  املـــــــعـــــــروف 
املــركــزي،  العصبي  الــجــهــاز  يحفز 
ــا يــوقــظــك ويـــشـــعـــرك بــمــزيــد من  مـ
الـــنـــشـــاط. غــيــر أنــــك قـــد تــفــاجــأ إن عـــرفـــت أن 
التأثير على جسمك بطرق  بإمكانها  القهوة 
مختلفة، ويختلف تأثيرها من شخص آلخر، 
وقــــد يــصــل عــنــد بــعــضــهــم إلــــى أن الــقــهــوة ال 
بــالــعــكــس تجعلك تشعر  بــل  الــيــقــظــة،  تسبب 

بالنعاس.

القهوة  تجعل  التي  األسباب  ما 
تجعلك تشعر بالنعاس واإلرهاق؟

دورة  مــع  الكافيين  يتداخل  قــد   .1
النوم واالستيقاظ

الــقــهــوة منبها  الــكــافــيــن املــوجــود فــي  يعتبر 
الــتــداخــل مع  فــهــو يعمل عــن طــريــق  طبيعيا، 
ــادة كــيــمــيــائــيــة طبيعية  ــو مــ األديـــنـــوزيـــن، وهـ
تتراكم خالل النهار حتى تسبب النعاس في 
الليل. وأثناء النوم، تنخفض مستوياته مرة 

أخرى، فقط لبدء الدورة في اليوم التالي.
في دراسة نشرت عام 2018، ناقش الباحثون 
هذه الــدورة، ووجــدوا أن الشعور بالتعب في 
الصباح يؤدي إلى زيادة استخدام الكافين، 
وهــو مــا يرتبط بـــدوره بضعف أنــمــاط النوم 

الالحقة.

2. تحجب القهوة آثار األدينوزين
طبيعي،  بشكل  األديــنــوزيــن  جسمك  ينتج 
وهــــو نــاقــل عــصــبــي مـــســـؤول عـــن الــشــعــور 
بــالــنــعــاس. عــنــدمــا تـــشـــرب الـــقـــهـــوة، يمنع 
الــكــافــيــن املــوجــود فــي الــقــهــوة مستقبالت 
األديــــنــــوزيــــن فـــي الــــدمــــاغ مـــن تــلــقــيــه، رغــم 
تــلــقــي  ــن  ــ ــك مــ ــ ــاغــ ــ يـــمـــنـــع دمــ ــيــــن  ــافــ ــكــ الــ أن 
األديـــنـــوزيـــن، إال أنــــه ال يــمــنــع جــســمــك من 
عندما  وبالتالي،  العصبي.  الناقل  إنــتــاج 

كانت بنفس الكمية التي تشربها كل يوم، وقد 
يترجم جسمك هذا التوتر إلى نعاس بمجرد 

انتهاء االستجابة األولية للضغط.

7. أعراض انسحاب الكافيين
إلى  الكافين،  أعــراض انسحاب  النعاس أحــد 
جانب الصداع والغثيان والتهيج وعدم القدرة 
عــلــى الــتــركــيــز. يــمــكــنــك الــشــعــور بــاالنــســحــاب 
في غضون 12 إلــى 24 ساعة بعد آخــر تناول 
التي  الكافين  كمية  على  اعــتــمــادا  للكافين. 

ــراض  ــ تــســتــهــلــكــهــا بــانــتــظــام، قـــد تــســتــمــر األعـ
كــنــت  إذا  ــقــــط.  فــ ــبــــوعــــن  أســ أو  أيـــــــام  بـــضـــعـــة 
تــرغــب فــي اإلقــــالع عــن شـــرب الــقــهــوة وتجنب 
أعراض انسحاب الكافين، فحاول اتباع نهج 
تــدريــجــي. قــلــل مــن اســتــهــالكــك بــمــقــدار نصف 
كـــوب كــل يــومــن إلـــى ثــالثــة أيــــام، أو اســتــبــدل 
الشاي األخضر بكمية أقل من الكافين. استمر 

في التقليل حتى تتوقف عن تناول الكافين.

8. قهوة منخفضة الجودة
من املقبول على نطاق واسع أن تحصل على 
ما تدفع مقابله، والقهوة ليست استثناًء من 
هذه القاعدة. إذا كنت تشتري قهوة ذات جودة 
مزيجا  تشتري  أن  احتمال  فهناك  منخفضة، 

من القهوة دون املستوى املطلوب.
تعتبر الجودة مصدر قلق كبير ألن الكافين 
عقار فعال. إذا كانت جــودة الكافين ال ترقى 
إلـــى املــســتــوى املــطــلــوب، فــقــد تظهر مشكالت 

صحية خطيرة بعد االستهالك املنتظم.

دون  مــن  القهوة  تــشــرب  كيف 
الشعور بالنعاس؟

إذا كــانــت الــقــهــوة تــجــعــلــك تــشــعــر بــالــنــعــاس 
بشكل دائم، فهناك بعض األشياء التي يمكنك 

القيام بها للحد من آثارها:
- اشـــرب كمية معتدلة مــن الــقــهــوة فــي الــيــوم. 
توصي منظمة الصحة العاملية بتناول ما ال 
يزيد عن 400 ملليغرام من الكافين يوميا، أي 

حوالي 2 إلى 4 أكواب.
- تأكد من جودة القهوة التي تشتريها.

الــســكــر  مــــن دون إضــــافــــة  الــــقــــهــــوة  تــــنــــاول   -
واملبيض إليها.

القهوة،  املــيــاه مــع  - اشـــرب كميات كبيرة مــن 
طريق  عــن  تفقدها  الــتــي  الــســوائــل  لتعويض 

التبول بسببها.
- فكر في شرب القهوة منزوعة الكافين.

إذا كــنــت تـــشـــرب كــمــيــة مــعــتــدلــة مـــن الــقــهــوة 
)كــوبــن إلــى ثالثة أكــــواب(، فقد ال تالحظ أي 
شــيء، ولكن إذا شربت أربــعــة أكـــواب أو أكثر 
من القهوة، فقد تجد نفسك تركض الستخدام 

الحمام.

5. قد تلعب منتجات األلبان دورًا
لطاملا تم وصف الحليب الدافئ بأنه مشروب 
يساعدك على النوم. يرجع ذلك في الغالب إلى 
محتوى التربتوفان في الحليب الذي يسبب 
الــنــعــاس، لــكــن يصعب ذلـــك إال فــي حـــال كنت 

تشرب القليل من القهوة.

6. الكافيين يسبب اإلجهاد
حيث  الكافين،  بــمــادة  الكظرية  الــغــدة  تتأثر 
يــحــفــزهــا عــلــى إنـــتـــاج هـــرمـــون األدريـــنـــالـــن، 
وعــــنــــد اســـتـــهـــالك الـــقـــهـــوة بـــكـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة، 
يــشــكــل الــكــافــيــن عــبــئــا عــلــى الـــغـــدة الــكــظــريــة، 
وتــصــبــح غــيــر قــــادرة عــلــى إفــــراز األدريــنــالــن 
إال بــكــمــيــات قــلــيــلــة، مـــا يـــــؤدي إلــــى الــشــعــور 
بالتعب واإلجــهــاد. وجــدت دراســـة حديثة أن 
تناول الكافين ضاعف مستويات األدرينالن 
كــان الشخص يستهلك  والــكــورتــيــزول ســـواء 
الــكــافــيــن بــانــتــظــام أم ال. هـــذا يــعــنــي أنـــك قد 
تشعر بــالــتــوتــر بــعــد شـــرب الــقــهــوة، حــتــى لو 
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تحتوي القهوة على أكثر من 1000 مادة كيميائية، أشهرها الكافيين، 
الدماغ؛  على  القهوة  تأثيرات  معظم  عن  مسؤول  أنه  يعتقد  الذي 
وتقسيمه  الكبد  طريق  عن  استقالبه  ويتم  جدا.  شائع  منشط  وهو 
إلى ثيوفيلين ثيوبرومين وباراكسانثين، وتستغرق جرعة 200 ملغ من 
الكافيين  تأثيرات  بالكامل، وأكبر  استقالبها  ليتم  نحو 40 ساعة  الكافيين 

تحدث خالل 4-6 ساعات من تناوله.

الكافيين

أعاني من ارتجاع املريء، يوجد في فمي 
لون أبيض على لساني ويضايقني، منذ 
5 شهور وهذه الحالة تختفي وتعود.. هل 

هناك دواء يريحني؟

األخ العزيز؛
ــن أكـــثـــر  ــ ــاع املـــــــــريء مـ ــ ــجــ ــ مــــــرض ارتــ
شيوعا،  الهضمي  الــجــهــاز  أمـــراض 
ــتــــزام بــبــعــض  ــر لــــاللــ ــ ــ ويـــحـــتـــاج األمـ
التعليمات الخاصة بتقليل أعراض 

ونوبات االرتجاع.

مثال، وباختصار:
- خسارة بعض الوزن.

- مضغ الطعام جيدا وعــدم الشرب 
أثناء األكل إال للضرورة.

- عــدم الــنــوم والــرقــود إال بعد األكــل 
بساعتن إلى ثالثة ساعات.

- عــدم ارتـــداء املالبس الضيقة على 
منطقة الخصر واإلقــالل أو التوقف 
عن التدخن وشرب املنبهات واملواد 

املحتوية على كافين.
- االبـــتـــعـــاد عـــن الـــوجـــبـــات الــدســمــة 
ــة،  ــعـ ــريـ واملــــقــــلــــيــــة والـــــوجـــــبـــــات الـــسـ
الحلويات  أو  الــفــواكــه  أكــل  وتأجيل 

لساعتن على األقل بعد األكل.
ــزام بــــأخــــذ الـــــعـــــالج بــشــكــل  ــ ــ ــتـ ــ ــ - االلـ
مــنــتــظــم ملـــدة أســبــوعــن عــلــى األقـــل، 
فــإن تمت االستجابة، تستمر حتى 
اثني عشر أسبوعا حتى لو لم تكن 

هناك أعراض.
أما إذا كنت تعاني من قيء متكرر، أو 
فقدان للوزن أو انخفاض في نسبة 
الهيموغلوبن، أو آالم خارج املريء، 
الجيوب  أو  أو مشاكل في األســنــان 
الــبــراز، أو  األنفية، أو دم مخفي في 
أي عرض من األعــراض التحذيرية؛ 
ــابـــة  ــتـــجـ اسـ أي  ــــدث  ــحـ ــ يـ ــم  ــ لــ ــو  ــ لــ أو 
للعالج بعد أسبوعن، فيجب عليك 
إجـــــــراء مـــنـــظـــار لــلــجــهــاز الــهــضــمــي 
ــلـــوي. نــصــيــحــتــي لـــك بــالــذهــاب  الـــعـ
ــتـــصـــاصـــي الــــجــــهــــاز الــهــضــمــي  الخـ
ــــف اإلكـــلـــيـــنـــيـــكـــي  ــــشـ ــكـ ــ وتـــــوقـــــيـــــع الـ
وااللـــتـــزام بــالــعــالج وحــمــيــة غذائية 
إلنقاص الوزن، وربما إجراء منظار 
للجهاز الهضمي العلوي إن استلزم 

األمر. 
مــــع تــمــنــيــاتــي لــــك بــــــــدوام الــصــحــة 

والعافية

د. محمد نجيب
استشاري أمراض الجهاز الهضمي

سؤال في الصحة

د. عامر شيخوني

أعـــلـــنـــت هــيــئــة الـــصـــحـــة الــوطــنــيــة 
ــل إلـــى  ــتــــوصــ ــن الــ ــ ــة عـ ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ ــبـ الـ
اختبار جديد لفحص الدم، يمكنه 
ــًا مــن  الـــكـــشـــف املـــبـــكـــر عــــن 50 نـــوعـ
أنواع السرطان، قبل أن تظهر على 
املـــصـــاب أيــــة أعــــــراض أو عــالمــات 
دقيق  االختبار  هــذا  وأن  سريرية، 
لدرجة مقبولة، وربما سيتم تعميم 
عام  استكشافي  كاختبار  تطبيقه 

قبل نهاية 2021.
ــح بــــــاســــــتــــــخــــــدام هـــــذا  ــ ــــصـ ــنـ ــ ــيـ ــ وسـ
االخـــتـــبـــار لــــدى األشـــخـــاص الــذيــن 
لــديــهــم عـــوامـــل خـــطـــورة لــإصــابــة 
أعمارهم  تزيد  والــذيــن  بالسرطان 
ــة. ويــكــشــف  ــنــ عـــلـــى الـــخـــمـــســـن ســ
ــان الــتــي  ــرطـ ــواع الـــسـ ــ ــ ــار أنـ ــبـ ــتـ االخـ
تــصــيــب الــــرأس والــعــنــق واملــبــيــض 
والــــبــــنــــكــــريــــاس واملــــــــــريء وبـــعـــض 

سرطانات الدم.
ــائــــج األولــــــيــــــة لـــهـــذا  ــتــ ــنــ ـــــشـــــرت الــ

ُ
ن

ــة الــعــلــمــيــة  ــلــ ــار فـــــي املــــجــ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ االخـ
 ،Annals of Oncology الــــدوريــــة 
ــي كــلــيــفــالنــد  ــ ــــت فـ ــريــ ــ جــ

ُ
ــة أ ــ ــدراســ ــ لــ

كلينيك وأظــهــرت أن دقــة االختبار 
جيدة.

ــزاء  ــــود أجــ ويــكــشــف االخـــتـــبـــار وجـ
مــن الــحــمــض الـــنـــووي DNA الــذي 
يــتــســرب مـــن الــخــاليــا الــســرطــانــيــة 
ــــري االخــتــبــار على  ــدم، وأجـ ــ إلـــى الـ
مـــن كشف  4077 شــخــصــا وتــمــكــن 
املــــرض لـــدى 51.1٪ مــنــهــم، وعــنــد 
بــبــعــض  ــــن  ــابـ ــ ــــصـ املـ مــــــن   ٪65.6
أنواع السرطان التي تصيب الكبد 
الدراسة  هــذه  ر 

ِّ
تبش والبنكرياس. 

بعض  عــن  املبكر  للكشف  بطريقة 
أنــواع السرطان، وسيفيد ذلــك في 

تحسن نتائج العالج.

فحص 
يكشف 50 نوعًا 

من السرطان 
بالجسم

)Getty( قد تجعلك القهوة تشعر بالنعاس، ويحدث هذا ألسباب متعددة

مرة أخرى صدمتنا اإلجابة: من سورية )العربي الجديد(

يـــتـــالشـــى الـــكـــافـــيـــن، يــــكــــون هــــنــــاك تـــراكـــم 
 لأدينوزين الذي يجعلك تشعر بالنعاس.

الكثير  على  قهوتك  تحتوي  قد   .3
من السكر

إذا أضـــفـــت الـــســـكـــر لــلــقــهــوة فـــقـــد يــســبــب لــك 
النعاس. سواء كان على شكل كريمة مخفوقة 
أو حــتــى مــكــعــبــات الـــســـكـــر؛ فــالــجــســم يــعــالــج 
الـــســـكـــر بــشــكــل أســــــرع بــكــثــيــر مــــن الــكــافــيــن، 
مــا يــــؤدي إلـــى تكسير جــزيــئــاتــه فــي الــجــســم. 
ويـــــــؤدي اســـتـــهـــالك الـــطـــاقـــة املـــفـــاجـــئ وحــــرق 
الــغــلــوكــوز إلـــى خــفــض مــســتــويــات الــســكــر في 
الجسم، ما قد يساهم في الشعور بالنعاس، 
ويكون ذلــك عند أغلب الناس في غضون 90 

دقيقة بعد تناول السكر.

4. القهوة مدرة للبول
القهوة من املشروبات املدرة للبول الحتوائها 
على نسبة عالية من مادة الكافين، التي تفِقد 
الــجــســم كــمــيــات كــبــيــرة مــن الــســوائــل املــخــزنــة 
داخله عن طريق التبول. ومع قلة شرب املياه، 
تزداد فرص اإلصابة بالجفاف، ما يؤدي إلى 
األمـــر بنقل كمية  الـــدم. ينتهي  زيـــادة سماكة 
أقــل مــن األكسجن إلــى جميع أنــحــاء الجسم. 

نتيجة لذلك، يشعر املرء باإلرهاق والنعاس.

ألسئلتكم:
health@alaraby.co.uk

معلومة تهمك

طبيب األسرة

نشرت دراسة حديثة من جامعة ووهان في الصن في 
مجلة ِعلم الفيروسات الطبية تم فيها فحص مستويات 
مضادات األجسام النوعية ضد فيروس كورونا الجديد 
الذي يسبب مرض كوفيد-19 عند 538 مريضًا أدخل إلى 

املستشفى للعالج من اإلصابة بمرض كوفيد-19 خالل 
شهري فبراير ومارس 2020.

اكتشفت الدراسة أن مضادات األجسام النوعية ضد هذا 
الفيروس موجودة لدى 83٪ من هؤالء املرضى بعد مرور 

أكثر من سنة على الشفاء. لم تسجل أية فروق من هذه 
الناحية بن الرجال والنساء، ولكن لوحظ أن متوسط 

مستوى مضادات األجسام عند الشباب الذين أعمارهم 
أقل من 35 سنة كان أقل من 60 وحدة، بينما كان أعلى من 

ذلك عند الذين أعمارهم أكبر من 60 سنة.
 

ّ
 تمثل هذه املعلومة اكتشافًا جديدًا مشجعًا، ألنها تدل

على أن نوعًا من املناعة يظل موجودًا في أجسام حوالي 
80٪ من املصابن بمرض كوفيد-19 حتى بعد مرور سنة 
على الشفاء، خاصة عند كبار السن منهم، وربما تستمر 

كذلك املناعة النوعية التي تؤمنها اللقاحات ضد هذا 
املرض فترة أطول مما كان يعتقد العلماء قبل نشر هذه 

الدراسة األولية.

النوبة قلبية تصيب
 شخصًا كل 40 ثانية 

وتسبب وفاة من 
بين كل 4 وفيات

Saturday 3 July 2021
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حيّان جابر

تـــشـــهـــد مـــــدن الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة تـــحـــّركـــات 
احتجاجية مدنية وسياسية، منذ اإلعالن 
بنات،  نـــزار  السياسي،  الــنــاشــط  مقتل  عــن 
تــــحــــت الــــتــــعــــذيــــب فـــــي ســــجــــون الـــســـلـــطـــة، 
رفــضــًا وتــنــديــدًا بــســلــوك األجـــهـــزة األمنية 
الرغم من فداحة  والسلطوية عمومًا. على 
الشعبي  الغضب  أن  إال  املرتكبة،  الجريمة 
الفلسطيني من مؤسسات وقيادات السلطة 
واســـــــع وعـــــريـــــض، وربــــمــــا يــــصــــّح وصــفــه 
بـــأنـــه شـــامـــل، إذ يـــطـــاول جــمــيــع الــقــضــايــا 
تناولها  بالسلطة  يفترض  التي  وامللفات 
ومــعــالــجــتــهــا إداريـــــًا وســيــاســيــًا وخــدمــيــًا، 
فالفشل السلطوي ظاهر وَبّن، حتى يكاد 
الضرير يبصره، ولنا في صفقة اللقاحات 
مثال على  لفيروس كورونا خير  املضادة 
الغضب  الفشل األكبر ومصدر  ذلــك. ولكن 
الشعبي األعظم يعود إلى توالي السقطات 
 الــســلــطــويــة الـــفـــادحـــة وطــنــيــًا وســيــاســيــًا، 
ــيــــات واملـــــمـــــارســـــات  ــكــ ــلــ مــــــن تــــنــــامــــي املــــســ
القمعية تجاه معارضيها، إلى  السلطوية 
عجزها عن مواكبة )بل يمكن القول تعّمدها 
الفلسطينية  الهّبة  أو  االنتفاضة  تجاهل( 
أخيرًا، على الرغم من تصاعدها اجتماعيًا 
التمّسك  وسياسيًا، مرورًا بإصرارها على 
بحل الدولتن، واملضي باملسار التفاوضي 
ــدة وواحــــــــــــدة، عـــلـــى الـــرغـــم  ــ ــيـ ــ وســـيـــلـــة وحـ
 مــــن ثـــبـــوت فــشــلــه وعــــجــــزه عــــن اســـتـــعـــادة 

جميع حقوق الفلسطينين املشروعة.

جيرار ديب

أعلنت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي 
اللبناني أنه عثر على 16 قذيفة صاروخية 
ــــي« وخــــمــــس قـــذائـــف  ــوع »آر بــــي جــ ــ مــــن نــ
مـــتـــنـــوعـــة، جــمــيــعــهــا قـــديـــمـــة وغـــيـــر مـــعـــّدة 
لــلــتــفــجــيــر، فـــي الــعــاصــمــة بــــيــــروت. وبــيــان 
كــهــذا بـــات يــتــكــرر فــي أكــثــر مــن منطقة في 
وال  أمنية،  تخريبية  ألهـــداف  ليس  لبنان، 
هي أعمال إرهابية بغرض زعزعة الساحة 
مألوفة  أصبحت  ظاهرة  هي  بل  الداخلية، 

عن اللبنانين.
تتواصل أزمة املحروقات في لبنان، بسبب 
عـــــن مـــحـــطـــات الـــوقـــود 

ّ
عـــــدم تــســلــيــم املـــــوز

الــكــمــيــات الـــالزمـــة لــحــاجــة الـــســـوق وتــأخــر 
مــصــرف لــبــنــان بــفــتــح اعــتــمــادات اســتــيــراد 
تستمر  أن  يتوقع  لهذا  واملــــازوت،  البنزين 
ــرار رفــع  ــة حــتــى تــأخــذ الـــدولـــة قــ ــ هـــذه األزمـ
رفع  إلــى  اللبنانية  السلطة  تتجه  الــدعــم.  
الدعم عن املحروقات، نتيجة عجز املصرف 
املــركــزي عــن االســتــمــرار فــي سياسة الدعم 
ــتــــصــــادي فــــي لــبــنــان،  بــســبــب الــــوضــــع االقــ
نتيجة عــوامــل كــثــيــرة، أبـــرزهـــا الــعــقــوبــات 
عــلــى لــبــنــان، بــســبــب ســيــاســات حــــزب الــلــه 
ــمــــاس فــــي الـــســـاحـــة اإلقــلــيــمــيــة.  ــغــ فــــي االنــ
هـــذا ونــحــت الــــدول الــعــربــيــة مــنــحــى الـــدول 
الــغــربــيــة، واتــخــذت الــقــرار بــفــرض مقاطعة 

اقتصادية على لبنان. 
ــا الـــســـبـــب الـــثـــانـــي لــــأزمــــة الــلــبــنــانــيــة،  ــ أمــ
املركزي  املصرف  فتمظهر في عدم تطبيق 
ــال كـــــونـــــتـــــرول« وعـــــدم  ــتــ ــيــ ــابــ ــكــ قـــــانـــــون »الــ
مــصــادقــة مــجــلــس الـــنـــواب عــلــيــه، مــا سمح 
السياسين  مــن  وأغلبهم  املــودعــن،  لكبار 
واملسؤولن، بتهريب ودائعهم إلى الخارج. 
هذا ما أّدى إلى انخفاض االحتياط املركزي 
ــذي أوجــــد  ــ ــ ــر الـ ــ ــ بـــالـــعـــمـــالت الـــصـــعـــبـــة، األمـ

صعوبة في استيراد املواد النفطية.
الـــكـــيـــديـــة الــســيــاســيــة فــــي املـــمـــارســـة بــن 
ــم تــنــتــج  املــــســــؤولــــن الــلــبــنــانــيــن الـــتـــي لــ
ــة إلـــى  ــافــ ــة، إضــ ــاذيــ ــقــ تــشــكــيــل حـــكـــومـــة إنــ

عمر المرابط

في  والجهوية  اإلقليمية  االنتخابات  مــّرت 
فرنسا الختيار مجالس األقاليم والجهات 
ــم بـــــالـــــعـــــزوف االنــــتــــخــــابــــي  ــ ــسـ ــ ــي جـــــــّو اتـ ــ فــ
ــل ولـــنـــقـــل بـــالـــالمـــبـــاالة وبـــعـــدم  الـــكـــبـــيـــر، بــ
حيث  كثيرين،  فرنسين  مواطنن  اكــتــراث 
اخـــتـــار أكــثــر مـــن ثــلــثــي الــنــاخــبــن مقاطعة 
ــدة أســــبــــاب، أهـــمـــهـــا عـــدم  ــعـ ــات لـ ــابـ ــخـ ــتـ االنـ
اإلحـــســـاس بــأهــمــيــة املــواضــيــع املــطــروحــة، 
إذ لــوحــظ أن املــواضــيــع الــتــي نــوقــشــت في 
باألساس  كانت  االنتخابية  الحملة  أثــنــاء 
ذات بـــعـــد وطـــنـــي وســـــيـــــادي، أكـــثـــر مــنــهــا 
مــواضــيــع تــتــعــلــق بــســيــاســة الـــقـــرب، سيما 
ــا ال تـــدخـــل فـــي صـــالحـــيـــات مــجــالــس  ــهـ وأنـ
ــم، حـــيـــث طـــغـــت مــلــفــات  ــيــ ــالــ الـــجـــهـــات واألقــ
األمن ومحاربة اإلرهــاب والهجرة والشغل 
والــبــطــالــة عــلــى طــاولــة املــنــاقــشــات الــعــامــة، 
وهـــي مــواضــيــع، عــلــى الــرغــم مــن أهميتها 
القصوى، طرحها سابق ألوانه، في انتظار 
رئاسيات السنة املقبلة، ما أعطى انطباعًا 
عامًا لــدى الـــرأي الــعــام الفرنسي بأنه أمــام 
انــتــخــابــات تــمــهــيــديــة الخــتــيــار املــرشــحــن 
املــحــتــمــلــن لــرئــاســة الـــدولـــة الــفــرنــســيــة أو 
أبرز ما أسفرت عنه االنتخابات  تأكيدهم. 
عـــــــودة األحـــــــــزاب الـــتـــقـــلـــيـــديـــة إلـــــى املــشــهــد 
بقاؤها  بــاألحــرى  أو  الــفــرنــســي،  السياسي 
ــم، حـــيـــث حــافــظ  ــيــ ــالــ ــرأس الـــجـــهـــات واألقــ ــ تــ
رئاسة  على  اليميني،  الجمهوريون،  حزب 
سبع جهات، واستطاع االشتراكيون، بدعم 
ــن  املــحــافــظــة عــلــى رئــاســة  مـــن الـــخـــضـــر، مــ
خمس جهات، وهي نتيجة مخّيبة لآمال، 
خصوصًا أن حزب الجمهورية إلى األمام، 
مـــاكـــرون«، ظهر  أو دعــونــا نسميه »حــــزب 
أنه مدين بوجوده على الساحة السياسية 
ر فــي 

ّ
لـــلـــرئـــيـــس، ولـــــم يــســتــطــع أن  يـــتـــجـــذ

أوساط املجتمع الفرنسي بعد زهاء خمس 
ســــنــــوات مــــن بـــدايـــتـــه. بــــل األدهـــــــى أن هـــذا 
الحزب لم  يحصل حتى على املركز الثاني 
في كل الجهات، وكانت نتائجه في مناطق 
عديدة دون مستوى عتبة 10٪ التي تسمح 

بالوصول إلى الدور الثاني.
لم يكن حزب الرئيس الوحيد العائد بخفي 
حنن من هذه االنتخابات، فقد فشل أيضًا 
التجمع الوطني، اليميني املتطّرف بزعامة 
مارين لوبان، في الحصول على رئاسة جهة 
الباكا، وعاصمتها مدينة نيس الفرنسية، 
وهـــي الــجــهــة املــعــروفــة عــاملــيــًا بــشــواطــئــهــا 
ومدنها الجميلة، وهي وجهة أثرياء عرب 
ويعود  عــديــديــن.  عاملين  وفــنــانــن  وروس 
فــشــل الـــحـــزب الــعــنــصــري، بــــاألســــاس، إلــى 
التحالف الجمهوري الذي جمع كل أحزاب 

رضوان زيادة

 مــمــتــٌع فــي الــعــلــوم السياسية، 
ٌ

هــنــاك حــقــل
ــة الــســلــوكــيــة فــــي حقل  ــدرســ يـــقـــوم عــلــى املــ
ــــة أن  ــ ـــدرسـ ــ ــتــــرض هــــــــذه املــ ــفــ الــــســــيــــاســــة. تــ
املؤسسات السياسية في الــدول التسلطية 
أو الــدكــتــاتــوريــة هـــي فـــي غـــايـــة الــهــشــاشــة 
والضعف، ولذلك ال تعمل بشكل مؤسسي. 
والــهــدف مــن هــيــاكــل املــؤســســات املــوجــودة 
السيطرة أكثر من أن تعمل من أجل تحقيق 
أهدافها السياسية املناطة بها، فالبرملان ال 
 
ً
ووسيلة املــواطــنــن،  صــوت  بوصفه  يعمل 
لــتــحــويــل الــغــضــب الــشــعــبــي إلـــى داخــــل قبة 
بالعكس،  الديمقراطيات.  في  كما  البرملان، 
ــان فــــي الــــــــدول الــتــســلــطــيــة وظــيــفــة  ــبـــرملـ ــلـ لـ
للموالن، عبر منحهم  املزايا  وحيدة، منح 
مـــقـــاعـــد لــلــبــرســتــيــج االجـــتـــمـــاعـــي وراتــــبــــا 
تعويضيا إذا كانوا في حاجة له بالنسبة 
ــــول عــلــى  ــقـ ــ ــذا يـــنـــطـــبـــق الـ ــ ــكـ ــ لـــبـــعـــضـــهـــم. وهـ
املؤسسات األخرى، كالقضائية والتنفيذية. 
zإذا كانت هذه املدرسة السلوكية تفيد في 
للدكتاتوريات،  السياسية  األنظمة  دراســة 
السلوك  الوحيدة هــي دراســـة  الطريقة  فــإن 
الــشــخــصــي والــنــفــســي لــلــدكــتــاتــور بوصفه 
الــــدولــــة ذاتــــهــــا، كــمــا قــــال لـــويـــس الــخــامــس 
عشر قديما »أنــا الــدولــة والــدولــة هــي أنــا«. 
ولذلك بدأت الكتابات والدراسات تكثر في 
التحليل النفسي والسلوكي للدكتاتورين 
هــذا  مــع  ربــمــا نستطيع،  إذ  بشكل خــــاص، 
الــتــحــلــيــل، مــعــرفــة أو عــلــى األقــــل تــوقــع ردة 
الدولة تجاه بعض  أو  الدكتاتور  فعل هــذا 
تعتمد  ولــذلــك  الخارجية.  السياسة  أزمـــات 
وزارة الخارجية األميركية على سبيل املثال 
على محللن من هذه املدرسة السلوكية في 
قراءة رّدات فعل زعيم كوريا الشمالية كيم 
جونغ أون، فليس من املهم قــراءة البيانات 
التركيز على  هــو مهم  مــا  بــقــدر  الحكومية 
تــحــلــيــل الــســلــوك الــشــخــصــي لــلــزعــيــم الـــذي 
سيحكم حتما رّدة فعل الدولة في سلوكها 
أو حـــتـــى خـــالل  الــــعــــدائــــي  أو  الـــتـــصـــويـــتـــي 
الــــحــــرب. فـــي الـــســـيـــاق نــفــســه، مـــن األهــمــيــة 
بــمــكــان تــتــبــع الـــســـلـــوك الــشــخــصــي لــبــشــار 
تجاه  فعله  رّدة  تــوقــع  يمكن  حــتــى  ــد،  األســ
نظامه  تــعــتــري  الــتــي  املستقبلية  ــات  ــ األزمــ
الذي يخضع لعقوبات أميركية وأوروبية، 
وفي الوقت نفسه، يواجه تجاهال أو إهماال 

تتعدد أسباب الغضب واالحتقان الشعبي 
وقــيــاداتــهــا،  السلطة  مــؤســســات  أداء  عــلــى 
ــرة الـــحـــذر  ــيــ ــاألخــ ــتـــرض بــ ــفـ األمـــــــر الـــــــذي يـ
ــة  ــن بـــجـــمـــيـــع املــــصــــائــــب املـــســـؤولـ ــعـ ــمـ ــتـ والـ
عنها، بداًل من خطاب التشكيك في النيات 
الشعبية. لكن واستنادًا إلى تجربة املنطقة 
ــــي الــــســــنــــوات األخــــــيــــــرة، نــجــد  الــــــزاخــــــرة فـ
فلسطينيًا  الــســلــطــويــة  الـــنـــكـــران  حــالــة  أن 
ال تــخــتــلــف عــــن نــظــريــتــهــا فــــي أي نــظــام 
ــار واحــــتــــج شــعــبــه عــلــى  ــ ــمـــي عــــربــــي، ثـ رسـ
ــًا، كما  ــيـ ــارجـ فــشــلــه املـــتـــالحـــق داخـــلـــيـــًا وخـ
فــي الـــعـــراق والــجــزائــر والـــســـودان ولــبــنــان 
أخيرًا، وسورية والبحرين ومصر واليمن 
الحاكمة  فالطبقة  سابقًا،  وتونس  وليبيا 
الذاتية  مصالحها  على  بالحفاظ   

ٌ
معنية

املتناقضة مع مصالح الشعوب حكمًا، ما 
يفرض عليها التهّرب من الواقع والتنّصل 
من املسؤولية، بل وإنكار الشعب وحقوقه، 
والتظاهر،  االحــتــجــاج  فــي  ــه 

ّ
حــق فيها  بما 

وصـــــواًل إلــــى تــكــذيــب صــــور وفــيــديــوهــات 
املمارسة  والقتل  والسحل  القمع  وشواهد 
واملعارضن  واملنتفضن  املحتجن   

ّ
بحق

عمومًا.
نــزار  مقتل  الفلسطينية  السلطة  تنكر  لــم 
بـــنـــات داخــــــل ســـجـــونـــهـــا، لــكــنــهــا حـــاولـــت 
الـــتـــنـــّصـــل مــــن مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا عـــبـــر إخـــفـــاء 
ــي تـــوحـــي  ــ ــه الـــحـــقـــيـــقـــيـــة، كـ ــ ــاتـ ــ ــاب وفـ ــ ــبـ ــ أسـ
ي نتيجة ظرف صحي 

ّ
للمتابع بأنه قد توف

عن  أمنية  أي مسؤولية  دون  مــن  عـــارض، 
ذلك. وهو ما يزيد من فقدان الثقة بالسلطة 

مــعــارضــة صــاحــب هـــذا الــــرأي لــهــم أيــضــًا(، 
بل سوف نستغرب عدم انخراطهم، إال في 
حال عدم امتالكهم كتلة بشرية داعمة لهم، 
الداخلي  السياسي  التنافس  منطق  ففي 
الفشل  استثمار  طــرٍف سياسيٍّ  يحق ألي 
أنــصــاره  حشد  عبر  والــرســمــي،  الحكومي 
وتقديم رؤيته املغايرة )على فرض امتالكه 
ل محاولة 

ّ
تقل رؤيــة مغايرة(. وبالتالي، ال 

أي طـــــرف اســـتـــثـــمـــار هـــــذه االحـــتـــجـــاجـــات 
واســتــغــاللــهــا مــن بــعــدهــا الــوطــنــي، كــمــا ال 
يــقــلــل مـــن شــرعــيــتــهــا، وبــالــتــالــي ال يــجــوز 
وال يصح قبول هذا الخطاب السلطوي أو 

السكوت عنه.
وعليه، لم تخرج تجربة كل من السلطتن 

ــلــــســــطــــيــــنــــيــــتــــن )شــــــهــــــدنــــــا الــــســــلــــوك  الــــفــ
الــســلــطــوي نفسه مــن حــركــة حــمــاس إبــان 
الحركات  مع  نعيش«(  »بدنا  احتجاجات 
الــتــي حكمت  عــن  الشعبية،  االحــتــجــاجــيــة 
ممارسات مجمل النظم الرسمية العربية 
ــتـــي ســبــقــتــهــا فــــي الـــتـــصـــّدي لــلــحــركــات  الـ
ــة، مــــع مــالحــظــة  ــيـ ــمـ االحـــتـــجـــاجـــيـــة والـــرسـ
ــات والــــقــــدرات  ــانـ ــكـ ــرق الــكــبــيــر فـــي اإلمـ ــفـ الـ
لــصــالــح الــنــظــام الــرســمــي الــعــربــي طبعًا، 
وكأننا أمام كتالوغ واحد يحّدد خطوات 
النظم فــي قمع الــشــعــوب وإثــــارة الــحــروب 
الــداخــلــيــة، بــــداًل مــن مــحــاســبــة املــســؤولــن 
مــن أعــلــى الــهــرم إلــى أســفــلــه، وتقبل الــرأي 
باألخطاء  واالعــتــراف  واحــتــرامــه  الشعبي 
ومــعــالــجــتــهــا فــي أســــرع وقـــت مــمــكــن. كما 
لـــم يــخــرج خــطــاب حــركــة فــتــح وســلــوكــهــا 
الـــعـــربـــيـــة  ــــي األحــــــــــزاب  فـ املـــتـــبـــع  ــن ذاك  ــ عـ
الــقــابــضــة عــلــى الــســلــطــة لــأســف، فجميع 
يـــهـــّدد  مـــضـــمـــون  الــــحــــركــــة ذات  ــانــــات  ــيــ بــ
املــحــتــجــن ويــتــهــمــهــم بــتــدمــيــر املــنــجــزات 
مسؤوليتها  الحركة  لتتجاهل  الوطنية! 
ومسؤولية قيادتها، سيما قيادة السلطة، 
 عن 

ً
الوطنية، فــضــال املــنــجــزات  عــن تدمير 

بحديثها  املتضخمة  ــام  األوهــ فــي  غــرقــهــا 
عــن مــنــجــزات وطــنــيــة! وكــأنــهــا قــد نسيت 
أو تــنــاســت أن شــعــب فــلــســطــن وأرضـــهـــا 
يــخــضــعــان لــلــســيــطــرة الــصــهــيــونــيــة الــتــي 
تمارس حمالت التطهير العرقي والفصل 
ما  وهـــو  الفلسطينين،  تــجــاه  الــعــنــصــري 
يـــدعـــو صـــاحـــب هــــذه املـــقـــالـــة إلــــى تــحــذيــر 

كوادر حركة فتح الوطنية من تبعات هذا 
الخطاب وهذه املمارسة. نعم، تعود قيادة 
الفلسطيني  السياسي  الجسم  فتح  حركة 
ــــرن املــــنــــصــــرم، حــيــث  ــقـ ــ إلــــــى ســـتـــيـــنـــيـــات الـ
أثناء  في  كثيرة  وتقلباٌت  مراحل  تعاقبت 
قــيــادتــهــا لــــه، مـــن مــســار الـــتـــحـــّرر الــوطــنــي 
ــــرورًا  ــتــــســــالم( مـ ــــى مـــســـار الــــســــالم )االســ إلـ
بــمــرحــلــة املـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة وغــيــرهــا من 
الـــذي جعلنا  األمـــر  والــتــحــوالت،  التقلبات 
نـــشـــهـــد تــــحــــول »فــــتــــح« مــــن حــــركــــة تـــحـــّرر 
املسلح  الفلسطيني  النضال  تقود  وطني 
السياسي  العمل  إلى حزب سلطوي يقود 
ــفـــاوضـــي، ويـــديـــر الــــشــــؤون الــيــومــيــة  ــتـ والـ
)بغض النظر عن تقييمها(. بيد أننا اليوم 
أمام مرحلٍة خطيرة فلسطينيًا وفتحاويًا، 
نــظــرًا إلـــى احــتــمــاالتــهــا املــتــنــاقــضــة، إذ قد 
مناطق  في  الشعبية  االحتجاجات  تحقق 
الــغــربــيــة أواًل، ومــظــاهــر املــقــاومــة  الــضــفــة 
الــشــعــبــيــة املـــتـــصـــاعـــدة فــــي غــالــبــيــة أرض 
التيار  نــجــاح  ثــانــيــًا،  الــتــاريــخــيــة  فلسطن 
الوطني داخل حركة فتح في استعادة دور 
الحركة الوطني املتطابق مع اسم الحركة؛ 
على  الفلسطيني؛  الوطني  الــتــحــّرر  حركة 
حدث 

ُ
ت أو قد  ذلــك.  الكاتب  الرغم استبعاد 

تحّواًل جديدًا في نهج الحركة وطبيعتها، 
بــعــد تــحــولــهــا مــن حــركــة تــحــرر إلـــى حــزب 
سلطوي، وذلك بتحّولها من حزب سلطوي 
إلى تيار تشبيحي ال أكثر؛ وهو ما ُيخشى 

منه بشدة؛ يلفظ جميع كوادره الوطنية.
)كاتب فلسطيني(

لبنان،  على  املفروضة  الدولية  العقوبات 
أحدثتا هذه األزمــات املتوالية التي تدفع 
لبنان نحو االنهيار الكبير. هذا ما ذكره 
املمثل األعلى لالتحاد األوروبي للشؤون 
الخارجية، نائب رئيس االتحاد األوروبي 
ــرا  ــيــ ــه أخــ ــ ــ ــارتـ ــ ــ ــي زيـ ــ ــل، فــ ــ ــ ــوريـ ــ ــ ــب بـ ــ ــوزيــ ــ جــ
ــة مــرشــحــة  ــ ــال إن األزمــ إلــــى بـــيـــروت، إذ قــ
للتصعيد إذا لم تشّكل الحكومة ملحاورة 
صندوق النقد الدولي، وتحقيق التدقيق 

الجنائي.
التي تتردد  العبارة  تلك  الــذل«،  »طوابير 
يــومــًيــا فــي تــقــاريــر األخــبــار فــي لــبــنــان، ال 
بل أصبحت على لسان املجتمع الدولي، 
تلك الظاهرة الجديدة القديمة التي ألفها 
الــلــبــنــانــي، كــلــمــا دخــلــت الـــبـــالد فـــي أزمـــة 
ســيــاســيــة بـــن مــكــونــات الــســلــطــة. تشهد 
شـــــوارع لــبــنــان الــعــامــة والــفــرعــيــة زحــمــة 
سير، سببها ليس قطع الطرقات، كما كان 
يحصل في تحّركات »17 تشرين«، بل تلك 
أمــام محطات  الــســيــارات  الطوابير آلالف 
الوقود تنتظر لساعات كي يحن دورها. 
ا 

ً
وقد يصبح مشهد »طوابير الذل« مألوف

املواطن  لحياة  اليومية  املشهدية  ضمن 
العثور  فــظــاهــرة  املستجد  أمــا  اللبناني، 
تكتشف  وذخائر  وقنابل  متفجرات  على 
هنا وهــنــاك، فــي أحــيــاء مــن بــيــروت، وقد 
تنتقل إلى أحياء لبنان كلها، بسبب لجوء 
اللبناني إلى تخزين هذه املواد السريعة 
املتفجرة،  املـــواد  تلك  بجانب  االشــتــعــال، 
مــا أثــــار الــرعــب مــن حــــدوث االنــفــجــارات، 
فدفع بهم إلى رمي تلك الذخائر بطريقة 
بيروت  فــي شـــوارع  آمنة  عشوائية وغير 
وأحيائها.  أعلن مصرف لبنان، في بيان 
له، أن كميات كبيرة من البنزين واملازوت 
التي تم استيرادها خالل  املنزلي  والغاز 
عــام 2021 تمثل زيـــادة بــحــدود 10٪ عن 
الكميات املستوردة في الفترة عينها من 
العام 2020. وهذا دليل، بحسب املراقبن، 
ــأن كــمــيــات  عــلــى أن هــــذه األرقــــــام تــفــيــد بــ
إلى  يــتــّم تهريبها  املــحــروقــات  مــن  كبيرة 

ماكرون  والوسط وحــزب  التقليدي  اليمن 
في الئحة واحــدة، ثم إلى انسحاب اليسار 
والخضر من الجولة الثانية لقطع الطريق 
عــلــيــه. ولــــوال ذلـــك لــرأيــنــا تــيــري مــاريــانــي، 
ــو وزيــــــر ســـابـــق فــــي حـــكـــومـــة الــرئــيــس  ــ وهـ
األسبق ساركوزي، وصديق لجزار سورية 
ــد ولــلــرئــيــس الـــروســـي بــوتــن،  ــ بـــشـــار األسـ
فــي نتائج  املــفــارقــة  الجهة.  على رأس هــذه 
هذه االنتخابات اإلقليمية والجهوية أنها 
حافظت على الوجوه نفسها التي عرفتها 
السياسي  املشهد  وكــأن    ،2015 انتخابات 
على حاله، وكأن فرنسا لم تعرف انتخابات 
رئاسية سنة 2017، جعلت الرئيس ماكرون 
فــي مــواجــهــة مـــاريـــن  لـــوبـــان، مــا يمكن من 
بن  التفريق  أواًل،  التالية:  العبر  استنتاج 
االنــتــخــابــات الــجــهــويــة والــوطــنــيــة، فنسبة 
الخمس  بل  الثلث،  تتعد  لم  التي  املشاركة 
أزمة  الشعبية،  تعكس  املناطق  في بعض 
الــديــمــقــراطــيــة الــفــرنــســيــة، وتــجــعــلــهــا على 
ــقــــدان الـــثـــقـــة بــالــطــبــقــة  املــــحــــّك، وتــــوضــــح فــ
السياسية املسيطرة على الحكم في فرنسا.

ثانيًا، التوجه اليميني املتزايد، فعلى الرغم 
من عدم حصول اليمن املتطّرف على رئاسة 
ــه اســتــطــاع فـــرض أجــنــدتــه  أيـــة جــهــة، إال أنـ
الــســيــاســيــة، وإبــــراز املــواضــيــع الــتــي تحتل 
األولـــويـــة فــي بــرنــامــجــه، مــا أجــبــر األحـــزاب 
ي جزء من أفكاره  املتطّرفة، 

ّ
األخرى على تبن

خصوصًا فيما يتعلق باألمن واملهاجرين 
ومـــحـــاربـــة الـــتـــطـــّرف واإلســـالمـــويـــة. ثــالــثــًا، 
حافظ  حيث  التقليدية،  األحــــزاب  هشاشة 
حزب »الجمهوريون« على رئاسة الجهات، 
ــادرت الـــحـــزب منذ  ــ ــارزة غـ ــ ــوه بـ بــفــضــل وجــ
اليميني  املنحى  على  احتجاجًا  ســنــوات، 
املـــتـــطـــّرف، عــلــى شــاكــلــة فــالــيــري بيكريس 
الــتــي فـــازت فــي جــهــة إيـــل دو فــرانــس التي 
شاكلة  على  أو  وضواحيها،  باريس  تضم 
جـــزافـــيـــي بــــرتــــران، وزيـــــر الــعــمــل الــســابــق، 
والذي فاز بأغلبية كبيرة في منطقة شمال 
فــرنــســا دفــعــتــه إلــــى اإلعــــــالن مـــبـــاشـــرة عن 
حه لالنتخابات الرئاسية املقبلة. ومن 

ّ
ترش

عــجــائــب املـــصـــادفـــات أن الــرئــيــس مــاكــرون 
الئحة  فشل  بعد  عليه،  للتصويت  اضــطــر 
الثاني، وإذا  الــدور  حزبه في الوصول إلى 
علمنا أن عـــدد املــنــتــمــن لــهــذا الــحــزب نــزل 
من 215 ألفًا سنة 2014 إلــى 65 ألــف عضو 
أواخــر سنة 2020، نعرف مدى األزمــة التي 
الــحــزب، ونــجــاح استراتيجية  ضربت هــذا 
مـــاكـــرون فـــي تــكــســيــر عــظــامــه، ولــــو أنــــه لم 
ــه، الــجــمــهــوريــة إلــى  ــزبـ يــنــجــح فـــي بـــنـــاء حـ
األمــــام، مــا يــدعــونــا إلـــى الــقــول إن مــاكــرون 
ــًا،  اســـتـــطـــاع الــــهــــدم مــــن دون الـــبـــنـــاء. رابـــعـ
إذ  »الــخــضــر« وارتـــفـــاع شعبيتهم،  امــتــداد 

عربيا ودوليا. في الحقيقة، املخزن الرئيسي 
األول  رئيسيان:  مــصــدران  املعلومات  لهذه 
»اإليــمــيــالت« )الــرســائــل( املــســّربــة مــن خلية 
ظهر »اإليميالت« التي كان يرسلها 

ُ
األزمة. ت

اإلعالمية  إلى زوجته وحماه ومستشارته 
لــونــا الــشــبــل، وغــيــرهــم مــن املــقــّربــن، دومــا 
ــدرة لـــه عــلــى اتــخــاذ  ــ شــخــصــا مــــتــــرّددًا، ال قـ
قـــــرار حـــاســـم. وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، تــظــهــره 
شخصا يعرف تماما ما يــدور حوله، لكنه 
يريد طرقا من أجل التحايل على الحقيقة 
والـــواقـــع. وربــمــا هــذا مــا يفسر دومـــا اتهام 
الزعماء الذين قابلوه له بالكذب دوما. وهذا 
مــا يظهر أيــضــا فــي الــكــذب، أحــيــانــا الغبي 
منه، أمام الكاميرا، عندما يجري مقابلة مع 
صحافي أجنبي ال يترّدد في سؤاله أسئلة 

محرجة، فيضطر للكذب في اإلجابة عنها.
ــد تــقــريــبــا الــكــلــمــات نــفــســهــا في  يـــكـــّرر األســ
هذه املقابالت، ويعيد العبارات نفسها منذ 
بــدايــة االنــتــفــاضــة فــي مــــارس/ آذار 2011، 
وكأنه يعيش في عامله الخاص الذي نسجه 
مــن خياله، أنــه قــادر على الــعــودة بسورية 
ــبـــل مـــــــارس 2001.  ــانــــت عـــلـــيـــه قـ ــى مــــا كــ ــ إلــ
وباملناسبة، هذا ما نصحته به زوجته في 
أن يكّرر  البريد اإللكتروني،  إحــدى رسائل 
الـــعـــبـــارات نــفــســهــا، فــهــي ربـــمـــا تـــرســـخ في 
اإلعالم الغربي بوصفها »حقائق«. املصدر 
الــثــانــي لــلــمــعــلــومــات عـــن الــحــالــة النفسية 
والسلوكية لأسد مقابلة األشخاص الذين 
الــتــقــوا مــعــه وقــابــلــوه فــي فـــتـــراٍت مختلفة، 
حيث يتأكد هنا وصفه شخصية تتالعب 
حسب عليه، 

ُ
بالكلمات، يغّيرها خوف أن ت

ــذا  ــم يــنــقــلــب عــلــيــهــا فــيــتــهــم بـــالـــكـــذب، وهـ ثـ
طبعا فرق كبير بن شخصيته وشخصية 
والــــده حــافــظ األســــد الــــذي كـــان يــــدرك وزن 
الكلمة بالنسبة لرئيس الدولة، وكان أكثر 
 بنفسه. أما بشار األسد، كما كشف عبد 

ً
ثقة

الحليم خدام الذي كان نائبه ست سنوات، 
أنه يغير رأيه مع لقاء آخر شخص يلتقيه. 
اآلراء،  تمحيص  عــلــى  الــقــدرة  لــديــه  ليست 
واتـــخـــاذ األفــضــل مــنــهــا. وإذا مــا اجتمعت 
كــل هـــذه الــصــفــات مــع الــرغــبــة فــي التدمير 
ــد األب فــــي الـــعـــنـــاد  ــ ــ وصــــفــــات والــــــــده األسـ
والصالفة والقسوة، فإنها تفّسر تماما ما 
وصل إليه الشعب السوري اليوم من تدمير 

 لأسد جفن. 
ّ

وتشريد من دون أن يرف
)كاتب سوري في واشنطن(

وأجهزتها، وفي مقدمتها األجهزة األمنية 
ز 

ّ
والـــســـيـــاســـيـــة مــــن نـــاحـــيـــة أولــــــــى. ويــــعــــز

الــشــكــوك بــشــأن تــعــّمــد الــعــنــف والــقــتــل من 
ثانية، وكأنها  األمنية من ناحية  األجهزة 
ــهـــدف إلـــى  ــالــــة تـــحـــذيـــر، بــــل تـــهـــديـــد، تـ رســ
 

ّ
كل مصير  مــن  وتخويفه  املجتمع  إرهـــاب 

بناء  وقياداتها!  السلطة  وينقد  يجرؤ  من 
على ذلك كله، أي على األسباب السياسية 
ــان ال بــــد مــن  ــ ــيــــة، كـ ــنــ واالجـــتـــمـــاعـــيـــة واألمــ
الـــتـــظـــاهـــر واالحــــتــــجــــاج، بـــهـــدف الــضــغــط 
مــن أجــل إحـــداث تغيير جـــذري فــي هياكل 
الــســلــطــة ودورهــــــــا وبــنــيــتــهــا وقـــيـــادتـــهـــا، 
لــتــمــتــن الــجــبــهــة الــداخــلــيــة وتــعــزيــز قـــدرة 
الـــشـــارع عــلــى مــواجــهــة حــمــالت التطهير 
الصهيونية،  العنصري  والفصل  العرقي 
الفلسطيني  الــتــحــرري  النضال  سياق  فــي 
الـــشـــامـــل، حــيــث أضـــحـــت الــســلــطــة لــأســف 
مــن أهـــم أســبــاب تــراجــع مــســاهــمــة مناطق 
الضفة الغربية في مشروع التحّرر الشامل 

والكامل.
ــان مــتــوقــعــًا،   كــ

ْ
ــا هـــو غــيــر طــبــيــعــي، وإن مـ

مشاهدة مظاهر العنف السلطوي )بشقيه 
ــمـــي( فـــي الــتــصــّدي  الـــرســـمـــي وغـــيـــر الـــرسـ
ــلـــحـــشـــود املـــحـــتـــجـــة، ورمــــــــي املـــحـــتـــّجـــن  لـ
بـــعـــشـــرات الـــتـــهـــم املـــشـــّكـــكـــة فــــي انــتــمــائــهــم 
ـــذون أجـــنـــدات 

ّ
ــف ــنـ ــنـــي، واعـــتـــبـــارهـــم يـ الـــوطـ

ــار  ــع أنـــصـ ــنـ ــة. طـــبـــعـــًا ال يـــمـــكـــن مـ ــيــ ــارجــ خــ
املــفــصــول مــن حــركــة فــتــح، مــحــمــد دحـــالن، 
ــقـــدوة،  ــا نـــاصـــر الـ ــمـ أو حـــركـــة حـــمـــاس وربـ
عن االنــخــراط في هــذه االحتجاجات )رغم 

 عــن تــخــزيــن كميات 
ً

خـــارج لــبــنــان، فــضــال
أخرى، بغرض جني أرباح مضاعفة بعد 
ا من انقطاع تلك 

ً
رفع الدعم عنها، أو خوف

املـــادة بسبب عجز املــصــرف املــركــزي عن 
تأمن الدوالر لالستيراد. وفي الحالتن، 
يــشــكــل تــخــزيــن املـــحـــروقـــات فـــي األحـــيـــاء 
الــســكــنــيــة، وتــحــديــًدا فــي طــوابــق املباني 
كارثة تهدد بحدوث  السفلية واألرضية، 
انـــفـــجـــار قـــد يـــــؤدي إلــــى انـــهـــيـــار املــبــانــي 
وموت قاطنيها. لذا أصدر محافظ بيروت 
ــا 

ً
مــــروان عــبــود تــعــمــيــًمــا يــمــنــع مــنــًعــا بــات
تخزين هذه املواد في األحياء السكنية. 

كما أن تخزين تلك املواد القابلة لالشتعال 
ــص من 

ّ
دفـــع لــبــنــانــيــن كــثــيــريــن إلـــى الــتــخــل

الــذخــائــر الــتــي كــانــوا يحتفظون بــهــا، بعد 
ــّم شـــراؤهـــا أو  الـــحـــرب األهـــلـــيـــة، أو الـــتـــي تــ
الــســوداء،  الــســوق  فــي  توزيعها، وال سيما 
بــســبــب الـــتـــخـــوف مـــن انـــهـــيـــار األمــــــن، بعد 
تخزين  فعملية  بذلك،  تنذر  كثيرة  تقارير 
الـــوقـــود واملـــحـــروقـــات دفــعــت كــثــيــريــن إلــى 
ــا، بـــرمـــيـــهـــا فــــي حــــاويــــات  ــهـ ــنـ الـــتـــخـــلـــص مـ
النفايات أو زوايــا األحــيــاء. وامللفت أن من 
يــرمــيــهــا هـــو مـــن يــبــلــغ الـــقـــوى األمــنــيــة عن 

عثوره على تلك الذخائر. 
)كاتب لبناني(

هذا  استطاع  ملا  اليسار  مع  تحالفهم  لــوال 
األخير الحفاظ على مواقعه، بينما نالحظ  
أفول نجم حزب فرنسا األبية، الذي يرأسه 
للرئاسيات  ـــح 

ّ
واملـــرش املــشــاكــس  املــعــارض 

املقبلة كما السابقة، جان لوك ميلونشون.
ــات الــحــقــيــقــيــة  ــ ــامـ ــ ــزعـ ــ ــاد الـ ــقــ ــتــ ــًا، افــ ــامــــســ خــ
داخـــل األحــــزاب الــتــقــلــيــديــة، إذ مــن الغريب 
والــعــجــيــب أن نـــرى أن اســتــطــالعــات الـــرأي، 
وحــتــى نــتــائــج هـــذه االنــتــخــابــات، مــا زالــت 
تضع الرئيس ماكرون في املقدمة، متبوعًا 
بمارين لوبان، على الرغم من أن حزبيهما 

فشال في  الحصول على نتائج مشرفة.
ــة اآلن الــتــنــبــؤ بما  ــازفـ قـــد يـــكـــون مـــن املـــجـ
التي  الرئاسية  االنتخابات  عليه  ستكون 
ــهـــر، ففي  ســتــجــرى فـــي غـــضـــون عـــشـــرة أشـ
الـــوقـــت الـــحـــالـــي، يــمــكــن الـــقـــول إن املــشــهــد 
الـــســـيـــاســـي الـــفـــرنـــســـي غـــيـــر مــســتــقــر، ولـــن 
ــــوازن الـــقـــوى الــســيــاســيــة إال بعد  يــســتــقــر تـ
مــعــرفــة أســـمـــاء جــمــيــع املـــرشـــحـــن، كــمــا أن 
الــســيــاق االقــتــصــادي واالجــتــمــاعــي ســوف 
الفرنسين، ال سيما مع  يؤثر على تصّور 
بدء خروج البالد من األزمة الصحية التي 
انعكاساتها  ــزال  تـ والــتــي ال  بــعــد،  لــم تنته 

االقتصادية واالجتماعية غير واضحة.
ــتـــشـــرف املــســتــقــبــل  ــسـ نـ ــكـــن أن  ــمـ يـ ولـــــكـــــن، 
واســتــخــالص الــعــبــر والـــــدروس مــن نتائج 
االنتخابات اإلقليمية والجهوية، مع بروز 
ر كبير، يوحي بأن االنتخابات املقبلة 

ّ
مؤش

لن تكون كمثيالتها، إذ إن املستوى القياسي 
لـــالمـــتـــنـــاع عــــن الـــتـــصـــويـــت فــــي الــجــولــتــن 
عن  الناخبن  ثلثي  وغياب  االنتخابيتن، 
صندوق االقتراع، يجعالن التكهن بنتائج 
الــجــولــة األولـــى مــن االنــتــخــابــات الرئاسية 
املــنــال. بيد أن مــن األكــيــد أن  املقبلة صعب 
ــذه االنــتــخــابــات أضــعــفــت كــال املــرشــحــن  هـ
الــبــارزيــن، الرئيس مــاكــرون الــذي يستعير 
املــتــطــّرف، بغية مغازلة  اليمن  مــن  أفــكــاره 
نــاخــبــيــه، ومـــاريـــن لـــوبـــان الــتــي تـــحـــاول أن 
تنفي تطّرفها وغلوها اليميني، وقابليتها 
ــزيـــة  بـــعـــض الـــســـيـــاســـات املـــحـــوريـــة واملـــركـ
الفرنسية، وتنحو منحى اليمن التقليدي، 
ال سيما فيما يخص الجانب االقتصادي، 
مـــا يــفــتــح بــــاب املــنــافــســة عــلــى مــصــراعــيــه 
ــريـــن، خــصــوصــًا مـــن أوســــاط  ــحــن آخـ

ّ
ملــرش

الــيــمــن، وقـــد تــكــون لــهــم حــظــوظ وافــــرة، إذ 
النسخة  الفرنسي  الشعب  غالبًا ما يختار 
ــة لــلــمــنــتــوج فــــي مـــقـــابـــل الــنــســخــة  ــيـ ــلـ األصـ

املقرصنة. 
)كاتب مغربي مقيم في فرنسا(

»فتح« بين التحرير والتشبيح

أزمة المحروقات وظواهر غريبة 
في لبنان

انتخابات جهوية في فرنسا 
بطعم الرئاسيات

كيف يفّكر األسد اليوم؟

نشهد تحول »فتح« 
من حركة تحّرر 

وطني تقود النضال 
الفلسطيني المسلح 

إلى حزب سلطوي

مصرف لبنان بات 
أمام خيارات أهونها 
مّر، كالدعم من مال 

المودعين

المشهد السياسي  
الفرنسي غير مستقر، 

ولن يستقر توازن 
القوى السياسية إال 
بعد معرفة أسماء 

جميع المرشحين 
النتخابات الرئاسة

آراء

حسام كنفاني

يعيش لبنان حالة سقوط حر إلى هاوية يبدو أن ال قعر لها، خصوصًا في ظل 
انسداد كل آفاق الحلول السياسية واالقتصادية بفعل الخالفات السياسية التي 
لم تفلح األزمة الخانقة التي تعيشها البالد في تحييدها عن مسار املحاصصات 
الطائفية واملذهبية الضيقة. الجميع اليوم يترقب شكل االرتطام املقبل، ليتم على 
أســاســه البحث عــن طريقة لــن تكون سهلة للصعود مــن جــديــد، فــي حــال كان 
 مختلفة، من املمكن أن يكون أقربها 

ً
ذلك ممكنًا. هذا االرتطام قد يأخذ أشكاال

 
ً
أن حكومة كهذه لن تحمل حلوال إنقاذية. ورغــم  االتفاق على تشكيل حكومة 

سحرية للوضع املتردي، إال أنها ستعطي األطراف الدولية التي ال تزال راغبة في 
البالد، وبالتالي  السياسي في  املسار  الثقة في استقرار  لبنان بعض  مساعدة 
لتصحيح  قاسية،  تكون  أن  املمكن  من  اقتصادية،  خطوات  اتخاذ  على  الــقــدرة 

االعوجاج االقتصادي الذي بدأ قبل عقود من اليوم.
بات  املذهبي  الطائفي  السياسي  يبدو قريبًا، فالخالف  االرتطام ال  أن هذا  غير 
ألي  تبعات شعبية  من  مخاوف  هناك  أن  السابق، خصوصًا  من  تعقيدًا  أكثر 
من  العتيدة، خصوصًا  الحكومة  إليها  تلجأ  أن  املمكن  مــن  اقتصادية  قـــرارات 
قبيل رفــع الــدعــم كليًا، وهــو مــا بــات شبه حــاصــل فــي الــواقــع، أو تحرير سعر 
أعلى مما هي عليه  إلى مستويات  بالدوالر  الليرة رسميًا، ما قد يقفز  صرف 
اليوم. وبالتالي من الواضح أنه إضافة إلى حالة االنقسام السياسي، هناك نوع 
من التهرب من تحمل مسؤولية ما قد تؤول إليه األمور في حال تنفيذ طلبات 

املجتمع الدولي، وال سيما صندوق النقد، ملساعدة لبنان.
نــوع آخــر من االرتــطــام قد يكون على شكل فلتان أمني يتدحرج إلــى ما يشبه 
ما  منطقة، خصوصًا  من  أكثر  في  بدأنا نشهد مالمحه  ما  وهــو  أهلية،  حربًا 
حدث في طرابلس )شمالي لبنان( في األيام األخيرة من مواجهات بني املحتجني 
إلــى مزيد من  إلــى استخدام األسلحة. األمــر قــد يتجه  تــطــورت  والــقــوى األمنية 
الفلتان األمني، مع زيادة االحتقان بني املواطنني ذوي الدخل املحدود، والذين ربما 
يلجؤون إلى عمليات سلب ونهب لتأمني قوت يومهم، وهو ما بدأ فعليًا يحصل، 

لكن ال يزال على نطاق ضيق.
تصاعد الفلتان األمني من املحتمل أن يدفع إلى تدخل دولي، وحتى ربما فرض 
وصاية على لبنان، وخصوصًا أن األزمة االقتصادية اللبنانية صنفت على أنها 
ثالث أكبر أزمة في العالم. مثل هذه الوصاية هي حاليًا شبه قائمة، مع تسليم 
امللف اللبناني إلى فرنسا التي بدأت تتحدث عن فرض عقوبات على املسؤولني 
اللبنانيني في إطار الضغط عليهم لالتفاق على تشكيل الحكومة. غير أن هذا 
الحديث لم يؤد إلى تحرك مساعي تشكيل الحكومة قيد أنملة، بل على العكس 
زاد من حدة االنقسام القائمة اليوم، وال سيما بني رئيسي الجمهورية ميشال 

عون والنواب نبيه بري.
 إعـــالن اإلفـــالس قــد يــكــون شكل ثــالــث مــن االرتــطــامــات املرتقبة فــي لــبــنــان. هو 
إفالس قائم فعليًا غير أنه لم يعلن رسميًا بعد، فالدولة أعلنت عجزها قبل فترة 
عن سداد الديون، وهي تجاهد لتأمني االعتمادات الستيراد املحروقات أو الغذاء 
من الــخــارج، وهــو ما فاقم أزمــات الكهرباء والــوقــود والـــدواء، وخلق طوابير من 
املواطنني عند منافذ البيع لتأمني احتياجاتهم. اإلفالس أيضًا سيخلق نوعًا من 
الوصاية من املؤسسات املالية الدولية، لكن هذه الوصاية تترقب شريكًا تنفيذيًا 

غير موجود.
وتداعياته  سيستمر،  للبنان  الحر  السقوط  أن  يبدو  كهذه،  سيناريوهات  أمــام 
الفقر،  خــط  تحت  منهم  كبير  جــزء  بــات  الــذيــن  اللبنانيني  على  كبيرة  ستكون 
والباقي ينتظر دوره مع التهام املصارف ودائع من يعرفون بأنهم أبناء »الطبقة 

الوسطى« اآليلة لالختفاء حاليًا.

محمد أبو الغيط

في مصر«  الغذاء  على  للسيادة  السياسي  االقتصاد  مــرحــرح...  »عيش  كتاب  يبدأ 
من  متعاقبة  أجيال  بشكر  األولـــى،  في صفحته   ،)2021 القاهرة،  )دار صفصافة، 
الباحثني املصريني واألجانب الذين عملوا عن قرب على »املسألة الزراعة« في مصر«. 
بهذه البداية، يحدد الباحثان، محمد رمضان وصقر النور، أحد أبرز سمات الكتاب 
في مختلف فصوله، وهي الوعي التام بمكانه كحلقة ضمن سلسلة واسعة محلية 
الدستور  الرغم من أن  .. وعلى  النيوليبرالي.  العمالق  وعاملية من محاوالت مقاومة 
املصري ينص في مادته التاسعة والسبعني على أن الدولة »تكفل السيادة الغذائية 
بشكل مستدام«، إال أن هذا املفهوم يظل غير مألوٍف على اآلذان املصرية والعربية، 
ــذاتــي«. يعتمد الكتاب  بعد عــقــود مــن عــمــوم مفاهيم »األمـــن الــغــذائــي« و»االكــتــفــاء ال
العاملية،  املزارعني(  املعتمد لدى حركة فيا كمبسينا )نهج  الغذائية  السيادة  تعريف 
والذي تم إعالنه في منتدى نيليني عام 2007، »هي حق الشعوب في غذاء صحي 
ومالئم ثقافيا، ينتج من خالل أساليب صحيحة ومستدامة بيئيا، وحقها في تحديد 
نظمها الغذائية والزراعية..«. وفقا لتعداد 2017، يعيش نحو 58% من املصريني في 
الرغم من  البالد. وعلى  العاملة في  القوة  الزراعة نحو 25% من  الريف، ويعمل في 
ذلك، املزارعون املصريون محرومون من املشاركة الجاّدة في القرارات املؤثرة عليهم.

يطرح الكتاب أسئلة: ما هو واقع السيادة الغذائية في مصر؟ ما هي تحّدياتها؟ هل 
تقاوم ممارسات الفالحني الحالية تجريدهم من هذه السيادة؟ ولإلجابة، يدمج الكتاب 
بني كم ضخم من البيانات والجداول اإلحصائية العاملية واملحلية وبني بحث ميداني 
معمق في قريتني شمال الصعيد، إبوان في املنيا وهوارة في الفيوم، حيث املحصوالن 
الذي  امليداني  البحث  )الشمندر(. شمل  البطاطس والبنجر  الرئيسيان هما  النقديان 
من  ومالحظات  معايشة  وكذلك شمل  استبيانات،  استمارات  أشهر  تسعة  استمر 
الباحثني. ولعل هذا ما أّدى إلى توّسع الكتاب لجوانب اجتماعية وأنثروبولوجية، حتى 
ق أغاني الريفيات، كما يقّدم مالحظات بالغة الذكاء عن تأثير نوع املحصول 

ّ
أنه يوث

املزروع على »األدوار الجندرية« ونفاذية النساء إلى أموال األسرة.
د الكتاب فكرة املصلحة املحققة للفالحني من »الزراعة التعاقدية«، وكونها ترفع 

ّ
يفن

بني  التفاوضية  الــقــوى  مــوازيــن  تماما  تغيب  حيث  الــقــيــمــة«،  »سلسلة  فــي  مكانهم 
املزارعني واملصانع التي تمدهم بالبذور وتتعهد بشراء محاصيلهم بعدها.

يحسب الكتاب بدقة بالغة كلفة زراعة طن البطاطس أو البنجر، ليوثق تراجع ربحية 
نشاط الزراعة في املجمل، حتى أن الدخل الشهري للفالح املستأجر من الزراعة يصل 
إلى 1700 جنيه )166 دوالرا(، أي أقل من الحد األدنى لألجور املصري البالغ ألفي 
جنيه. ولذلك واقعيا ينتشر نمط الزراعة بدوام جزئي، بجانب العمل بوظائف أخرى، 
إال أن األرض تبقى أهميتها رأسماال اجتماعيا. يرصد الكتاب أيضا أثر التحوالت 
التاريخية في نمط ملكية األرض ودور اإلدارة الحكومية. على سبيل املثال، يوثق أن 
»اإلصالح الزراعي« في عهد جمال عبد الناصر على املزارعني  االنعكاس الرئيسي لـ
ز على توزيع األرض، بل على تثبيت القيمة اإليجارية. ويرصد الكتاب أيضًا 

ّ
ال يترك

تراكما تاريخيا ملمارسات »نزع القيمة« من الريف لصالح املدن املصرية، فضال عن 
نزعها من مصر في املجمل لصالح دول الشمال، وذلك منذ تصدير محصول القطن 
في عهد محمد علي، وحتى الوضع الحالي لشركة بيبسي العاملية. كما يوثق أنماطا 
الستهالك  الخضر  لزراعة  بهامش  االحتفاظ  مثل  الفالحية،  »املقاومة«  من  عديدة 
األســرة، وكذلك الحفاظ على عــادات صناعة الخبز التقليدي، مثل »الخبز املرحرح« 
البذور  استخدام  الفالحون  يعيد  أشهر. حني  لألكل  يظل صالحا  الــذي  »البتاو«  أو 
دولية،  اتفاقات  يخالفون  الــواقــع  في  فهم  تــقــاوي«،  »كسر  يسّمونها  التي  بالطريقة 
ومن   ،2017 في  »يــوبــوف«  النباتية  األصناف  لحماية  الدولي  االتحاد  اتفاق  آخرها 
العام  الــرأي  إليها  يلتفت  لم  الشركات بموجب موافقة برملانية  أن تقاضيهم  املمكن 
املصري في ذلك الوقت. في املجمل، يعد الكتاب إضافة مهمة ونادرة في فئته، وعلى 
أن  إال  وليس حلولها،  املشكالت  توصيف  على  األكبر يصّب  تركيزه  أن  من  الرغم 
التي كتبها األكاديمي الجزائري حمزة حموشان، بوصفه منسق مشروع  خاتمته 
سع من التقني 

ّ
السيادة الغذائية في شمال أفريقيا، تشير إلى مناقشات وحلول تت

إلى السياسي، ومن املحلي إلى العاملي.

بيار عقيقي

مّر زمن طويل، نسبيًا، منذ أن كان لبنان ومسيحيوه جزءًا من يوم فاتيكانّي 
طويل، لكنه زمن قصير في املقياس التاريخي بني 1990، تاريخ انتهاء الحرب 
ـــ31، حضر  الـ األعـــوام  وطـــوال  الحالي.  والــعــام  عــام 1975،  اندلعت  التي  اللبنانية 
على  وتأثيراتها  خصوصًا،  السياسية  اللبنانية،  األحـــداث  قلب  فــي  الفاتيكان 
إلــى صياغة  الثاني  بولس  يوحنا  الــراحــل  البابا  الــبــدايــة، سعى  فــي  املسيحيني. 
مبنيٍة  واملنطقة،  لبنان  في  واإلقليمي،  اإلسالمي  املحيطني،  مع  عالقٍة مسيحيٍة 
بالعناوين  االكتفاء  ال   ،

ً
فعال وتطبيقها  املشترك«  »العيش  صيغة  تفعيل  على 

املولود من »سينودس  الرسولي«  العريضة فيها. وهو ما نّص عليه »اإلرشــاد 
األساقفة مــن أجــل لبنان«، الــذي طرحه البابا فــي أثــنــاء زيــارتــه بــيــروت فــي عام 
رحت وثيقة أخرى منبثقة من »سينودس كنائس الشرق 

ُ
1997. وفي 2010، ط

طر 
ُ
األوسط« بقيادة البابا املستقيل بينيديكتوس السادس عشر، لم تخُرج عن أ

»يــوم  البابا فرنسيس فــي  تــطــّرق  الخميس،  أمــس  املــشــتــرك«. وأول مــن  »العيش 
التأمل والصالة من أجل لبنان«، إلى ضرورة أن يبقى لبنان »واحة أخّوٍة تلتقي 
ل 

ّ
فيها األديــان والطوائف املختلفة، وتعيش فيها معًا جماعاٌت مختلفة، وتفض

الخير العام على املصالح الخاصة«.
العام في  »املــزاج« املسيحي  افتراقًا عن  الثالث،  الفاتيكان، في تلك املحطات  أظهر 
الطوائف،  لكل  اللبناني  النظام  يكّرسها  انعزاليٍة  مــن  مصنوٌع  مـــزاٌج  وهــو  لبنان، 
على حساب مدنية الحكم والسلطة من جهة، ومن الهزيمة العسكرية ـ السياسية 
للمسيحيني في حرب لبنان من جهة أخرى. لم يدُع الفاتيكان إلى الهجرة، وال إلى 
الــواقــع، بل فقط إلــى التفاعل مع  امتشاق السالح، وال الحرب، وال إلــى تقّبل األمــر 
املحيط الواسع. وهي عمليًا ليست حربا خاسرة للمسيحيني في لبنان، إذا خرج 
»حقوق  بـ املتمحورة  السياسية،  اللحظوية  أبعد من مجّرد  ر فيها بسياق 

ّ
من يفك

املسيحيني«. طوال العقود الثالثة املاضية، توّجه الفاتيكان إلى املسيحيني بإشارات 
عدة، تدعوهم إلى الخروج من مبدأ »التفكير األقلوي« أو »الخوف على املصير«، ألنه 

سبٌب للفناء الذاتي، علموا ذلك أم لم يعلموا. االنعزالية ال تحمي. 
ُيــعــّد سببًا  الــشــرق،  أو  لبنان  الــدفــع بما ُيسّمى »حلف األقــلــيــات«، فــي  فــي املقابل، 
ف، في حال استمرت 

ّ
رئيسيًا في القضاء على هذه »األقليات«، ألن التاريخ ال يتوق

ب خطوات استثنائية، 
ّ
قواعد اللعبة على ما هي عليه. والخروج من هذه القواعد يتطل

ال فعال ورّد فعل. اآلن، سيكون مدى نجاح أو فشل اليوم الفاتيكاني مبنيًا على 
رّد الفعل لدى املسؤولني السياسيني والدينيني املسيحيني، الذين سبق أن ساهموا 
بإطاحة »اإلرشاد الرسولي« و»سينودس األساقفة« ألسباٍب شخصيٍة مصلحيٍة 
ضّيقة، وأيضًا بسبب كثافة األحداث املتالحقة وعجزهم عن مواكبتها بلغٍة مغايرٍة 
عــادة، حني  واإلقليم.  لبنان  في  عليهم،  رضت 

ُ
ف إذا  املاضية، خصوصًا  لألدبيات 

يشعر املسيحيون بما يصفونه »خطرا« عليهم، يذهبون باتجاه التقوقع، على قاعدة 
»ال أحد يريدنا في السلطة والجميع يريد إقصاءنا«، علمًا أن املبدأ نفسه يسري 
الطوائف، لكنه يتخذ صدًى أكبر لدى املسيحيني، غير أن املسيحيني  على جميع 
م العمل السياسي في إطاره 

ّ
 كل الطروحات التي تنظ

ً
أنفسهم هم من حاربوا طويال

للتطّرف  تقريبًا كل من يتخذ مسارًا مغايرًا  ف 
ّ
الفئوي، وُصن الجامع، ال  الوطني 

املسيحي أنه »خارج عن الطائفة«. ال يصّح لهذه األدبيات أن تستمّر اليوم وال غدًا، 
ومبدأ »الوجود املسيحي« ال يقتصر على مكاسب سلطويٍة في نظام لبناني مدّمر، 
بقدر ما يحتاج إلى تفعيل الفكر السياسي، املبني على العدالة االجتماعية، خارج 
السلطة، في  »الــوجــود« في  نفع  البحتة. فما  اليمينية  األفكار  أو  الدينية  سياقاتها 
وقٍت لم يعد فيه ال املسيحي وال غيره قادرين على تأمني رغيف خبز؟ وكيف ُيمكن 
املطالبة بحقوٍق باسم الطائفة في نظام ُوجد البتالع مفهوم املواطنة واملساواة بني 
جميع اللبنانيني؟ ال يحتاج املسيحيون سوى إلى عكس طرق التفكير، وسيجدون 

أنفسهم يطّبقون توصيات الفاتيكان.

بانتظار االرتطام »عيش مرحرح«...
 أسئلة السيادة الغذائية المصرية

عن مسيحيي لبنان والفاتيكان
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عّمان ـ أنور الزيادات

ـــعـــانـــي غــالــبــيــة املــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة 
ُ
ت

ــــوادر الــطــبــيــة  ــكـ ــ ــة مــــن نـــقـــص فــــي الـ ــ ــيـ ــ األردنـ
ــاء  ــ ــبــ ــ ــًا أطــ ــ ــ ــــوصـ ــ ــــصـ ــ ــة، وخـ ــ ــيــ ــ ــــضــ ــريــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــ وال
إلــى االكتظاظ في بعض  يــؤدي  االختصاص. نقٌص 
املستشفيات، والتي تقصدها أعداد كبيرة املواطنن 
يــومــيــًا، األمــــر الــــذي يــتــســّبــب بـــإرهـــاق الـــكـــادر الطبي 
ومــعــانــاة املــرضــى، بــاإلضــافــة إلــى تقديم خــدمــات ال 
ترقى إلى املستوى املطلوب. وخالل الفترة املاضية، 
فــيــروس  فيها  تــســّبــب  الــتــي  الصحية  ــة  األزمــ كشفت 
ــاة نــحــو 9750  كـــورونـــا الــجــديــد والـــتـــي أدت إلـــى وفــ
شخصًا في األردن، عن حجم تردي خدمات املنظومة 
الصحية، وقصورها عن النهوض بأدوارها. وتؤّكد 
فاجعة مستشفى السلط، حيث توفي سبعة مرضى 
مــن جــــّراء نــفــاد مــخــزون األوكــســجــن، عــلــى ضـــرورة 

إعادة تقييم املنظومة الصحية. 
ويــفــرض الـــواقـــع الــحــالــي إعــــادة تــحــديــد األولـــويـــات 
الـــصـــحـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة املــتــعــلــقــة بـــــاألمـــــراض املــعــديــة 
بالرعاية  واالهتمام  املزمنة،  األمــراض  مع  بالتوازي 
الــصــحــيــة األولـــيـــة )املـــراكـــز الــصــحــيــة( بــالــتــوازي مع 
االهتمام بالرعاية الصحية املقدمة في املستشفيات، 
الــذي  التأمن الصحي  إطـــار  إلــى توسيع  بــاإلضــافــة 
يــغــطــي حــالــيــًا 67 فــي املــائــة مــن الــســكــان.  وبحسب 
الــصــادر عن  الصحي  القطاع  في  البالد  تقرير حالة 

املجلس االقتصادي واالجتماعي في نيسان/ إبريل 
املــــاضــــي، فــــإن تـــعـــدديـــة مـــكـــونـــات الـــنـــظـــام الــصــحــي، 
وضعف التنسيق في ما بينها، وعدم وضوح األدوار 
لـــهـــذه الـــقـــطـــاعـــات، أدت إلــــى فـــوضـــى داخـــــل الــقــطــاع 

الصحي العام وغياب التكامل في تقديم الخدمات. 
في هذا السياق، يقول رئيس لجنة التنمية والصحة 
والتعليم في املركز الوطني لحقوق اإلنسان، ورئيس 
البدور، في  إبراهيم  النيابية األسبق،  لجنة الصحة 
حديث لـ »العربي الجديد«: »نحتاج إلى ثورة بيضاء 
فالخدمات  الصحي.  والــتــأمــن  الصحي  القطاع  فــي 
الصحية وتوفيرها بنوعية جيدة هي من أساسيات 
حقوق اإلنسان«. يضيف: »هناك مشكلة في القطاع 
الــصــحــي الــعــام فــي األردن، وقـــد بـــدأت مــنــذ أكــثــر من 
في  تدريجيًا  وتتفاقم  تتعمق  وأصــبــحــت  عــامــًا،   30
مختلف الــقــطــاعــات الــصــحــيــة الــحــكــومــيــة، وقـــد أدت 
 أزمة 

ّ
أن البدور  إلى تدني جــودة الخدمات«. ويتابع 

كورونا »عمقت أزمة القطاع الصحي، وكشفت بشكل 
أكبر عن جوانب القصور«، مشيرًا إلى أنه خالل بداية 
املوجة الثانية من الوباء، سجلت إصابة أعداد كبيرة 
بالفيروس، وحدث اهتزاز في املنظومة الصحية في 
القطاع العام. إال أن وجود عدد كبير من األســّرة في 

القطاع الخاص ساهم في تجاوز األزمة«. 
إلى  العام يحتاج  الصحي  القطاع  أن  الــبــدور  ويــرى 
إعادة ترتيب األوراق، مشيرًا إلى وجود بنية تحتية 
تتعلق  الرئيسية  املشكلة  أن  إال  جــّيــدة،  وتجهيزات 

بالجوانب الفنية واإلدارية. ويوضح أن هناك مراكز 
ــوادر طــبــيــة كــافــيــة،  ــ صــحــيــة مــجــهــزة لــكــن مـــن دون كـ
مضيفًا: »من الضروري أن تعمل جميع املستشفيات 
العامة، أي مستشفيات وزارة الصحة واملستشفيات 
الــجــامــعــيــة والــخــدمــات الــطــبــيــة املــلــكــيــة )الــعــســكــريــة( 
تحت مظلة واحدة، على أن تتوزع الكواد املتخصصة 
على الــقــطــاعــات وفــق الــحــاجــة. وفــي الــوقــت الحالي، 
يــالحــظ أن عــــددا مــن األطـــبـــاء مــن الــتــخــصــص نفسه 
يعملون معًا في أحد املستشفيات، في وقت تفقتر له 

مستشفيات أخرى«.  
مـــن جــهــتــه، يـــقـــول مــســتــشــار الـــطـــب الـــشـــرعـــي هــانــي 
الصحية  األردنــــي  املجتمع  احــتــيــاجــات   

ّ
إن جــهــشــان 

مشيرًا  والعالج،  والحياة  بالصحة  بالحق  مشمولة 
إلى أن استجابة وزارة الصحة لالحتياجات الصحية 
بشيوع  مرتبطة  غير  خدماتها  وجـــودة  املجتمعية 
األمــراض املزمنة على حساب األمــراض املعدية مثل 
كـــورونـــا أو الــعــكــس، وغــيــر مــرتــبــط بــإعــطــاء أولــويــة 
الرعاية  أو  األولية  للرعاية  املالي واملشاريع  اإلنفاق 
 »املــخــصــصــات املــالــيــة الــحــالــيــة 

ّ
الــثــانــويــة. ويــــرى أن

كافية  ستكون  للدولة  العامة  امليزانية  مــن  للصحة 
ومهنية  بشفافية  أديــرت  إذا  السكان  لعدد  بالنسبة 
 تعثر وزارة الصحة مرتبط 

ّ
وعدالة. لكن لأسف، فإن

والبيروقراطية  الــعــام  املـــال  وهـــدر  اإلداري  بالترهل 
ــيـــاب الــتــخــطــيــط االســتــراتــيــجــي بعيد  والـــفـــســـاد وغـ
الــجــودة«.  إلــى غياب معايير ضبط  املــدة، باإلضافة 

ــة يـــشـــمـــل »تـــوفـــيـــر  ــــي الـــصـــحـ  الــــحــــق فـ
ّ
ــــح أن ويـــــوضـ

الــرعــايــة الصحية  الــعــامــة ومــرافــق  املــرافــق الصحية 
ــج، واســـتـــفـــادة  ــرامــ ــبــ واملـــســـتـــلـــزمـــات والــــخــــدمــــات والــ
الجميع من الوصول إلى املرافق والخدمات الطبية«. 
كذلك، يشير جهشان إلى أنه يتوجب على الحكومة 
املــواطــن لخدمات رعاية  أن »تضمن سهولة وصــول 
الحق  ذلــك  فــي  صحية وقائية وعالجية جــيــدة، بما 
في الحصول على خدمات الرعاية الصحية الطارئة، 
والرعاية الصحية املتخصصة واملتقدمة، والحصول 

على األدوية بيسر«. 

مجتمع
»طابعها  الــفــدرالــيــة، مــنــددة بـ الــخــمــيــس، عمليات اإلعــــدام  الــعــدل األمــيــركــيــة، يـــوم  جــّمــدت وزارة 
التعسفي، وبأنها تستهدف أصحاب البشرة امللّونة في شكل غير متناسب«. ويخالف ذلك موقف 
إعــدام، وهو عدد  التي تعّمدت تنفيذ 13 حكم  السابق دونالد ترامب،  الجمهوري  الرئيس  إدارة 
قياسي في عهد أي إدارة. وقــال وزيــر العدل ميريك غارالند، املناهض لعقوبة اإلعــدام: »ستعيد 
الوزارة النظر في السياسات واإلجراءات الخاصة بعقوبة اإلعدام، إذ يجب أن نسهر على الحفاظ 
)فرانس برس( على دعم املساواة واملعاملة اإلنسانية في القوانن«.  

دور  عن  الخميس،  يــوم  هالسيما،  فيمكي  أمستردام  الهولندية  العاصمة  بلدية  رئيسة  اعتذرت 
البلدية فــي نــظــام تــجــارة العبيد االســتــعــمــاري فــي املــاضــي، وتــجــارة الرقيق الــتــي جلبت الــثــروة 
من  الكاريبي  والجزء  في سورينام  العبودية  إلغاء  بذكرى  كلمة  في  وقالت  للمدينة.  واالزدهـــار 
العبودية  في  املتمثل  الكبير  الظلم  إدراج  وقــت  »حــان   :1823 تموز  يوليو/  من  األول  في  اململكة 
االستعمارية في هوية مدينتنا«. وكان النقاش عاد في هولندا وعدد من الدول األوروبية حول 
)فرانس برس( املاضي االستعماري والعبودية بعد حركة »حياة السود مهمة« في أميركا. 

أمستردام تعتذر عن العبوديةإدارة بايدن تجّمد عقوبة اإلعدام

جهشان  هاني  الشرعي  الطب  مستشار  يتحدث 
الوزراء  أبواب  العالج على  عن ظاهرة استجداء 
الصحف  وعبر  والنواب،  الرسمية  والمؤسسات 
لمبادرة  وانتظار  االجتماعي،  التواصل  ومواقع 
امتهانًا  ذلك  معتبرًا  ما،  جهة  من  مكرمة  أو 
»ال  أنه  يضيف  بالصحة.  وحقه  اإلنسان  لكرامة 
التأمين  بتطبيق  للتأخير  حقيقي  مبرر  يوجد 

الصحي الشامل للجميع«.

تأمين صحي للجميع

في حادثة لم تتكرر منذ أكثر من 30 عامًا، وتحديدًا 
عـــام 1990، توقفت  ــى  ــ األولـ الــخــلــيــج  مــنــذ حـــرب 
بالكامل  الــكــهــربــاء  منظومة  الجمعة  أمـــس  فــجــر 
في كل مدن العراق ومحافظاته، باستثناء إقليم 
كردستان، بعد توقف عدد من املحطات ألسباب 
الطاقة  لنقل  رئيسية  أبــراج  واستهداف  مختلفة، 
بسلسلة هجمات  العراق وشماله وشرقه  وسط 
يبدو أنها منّسقة. تزامن ذلك مع وقف إيران، بال 

التي  الكهرباء  توريد  عمل خطوط  إنـــذار،  سابق 
يشتريها العراق، بحجة تراكم ديونه.

»صيف مريح  والالفت أن الحكومة كانت وعدت بـ
التغذية  عـــدد ســاعــات  ــادة  زيــ لــلــعــراقــيــني« يلحظ 

بالكهرباء إلى أكثر من 16 ساعة يوميًا.
ــال املـــحـــطـــات أن 14  ــحـ ــم بـــيـــانـــي لـ ــ وأوضـــــــح رسـ
محافظة عراقية بال كهرباء. وأن محطتي الدورة 
محطات  خرجت  كما  بالكامل،  أطفئتا  والرشيد 

ذي قار والزبيدية والديوانية والدجيل واملنصورية 
وتعطلت محطة  الخدمة،  ديالى عن  في محافظة 
 »

ً
املسيب فــي بــابــل نتيجة حــريــق أســقــط »كــابــال

رئيسًا لنقل الطاقة.
الجديد« من  »العربي  لـــ  مــســؤول تحدث  ويــرجــح 
املــولــدات  دون أن يكشف اســمــه، االعــتــمــاد عــلــى 
»وزارة  أن  إلــى  مشيرًا  الــكــهــربــاء،  لتأمني  املحلية 
النفط تدرس منح أصحاب املولدات وقودًا بأسعار 

مخفضة جدًا لزيادة ساعات تشغيلها، علمًا أنها 
أيــام املنازل أكثر من نسبة 70  تمنح عمليًا منذ 

باملائة من الطاقة يوميًا«.
وخالل الساعات املاضية، تداول العراقيون وسم 
»ماكو_كهرباء« في تغريداتهم ومنشوراتهم التي 
أبدوا فيها غضبهم الشديد، فيما دعا آخرون إلى 

عودة االحتجاجات.
)العربي الجديد(

Saturday 3 July 2021
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)أحمد الربيعي/ فرامس برس(
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محمود الريماوي

شهد السودان، في األيام القليلة املاضية، جملة 
مسيراٍت عّمت معظم واليات البالد، احتجاجًا 
على عدم تحقيق أهداف الثورة التي أطاحت 
حكم عمر البشير في إبريل/ نيسان من عام 
2018، وكذلك على سوء الوضع املعيشي، بما 
أعاد عقارب الساعة إلى الوراء. وبينما كانت 
 إلى هذه املوجة الجماهيرية 

ً
األنظار مشدودة

الجديدة، فقد ظهرت الشرطة السودانية وهي 
تــؤّدي دوريــن معًا. األول عملت فيه على قمع 
الحركة االحتجاجية بالهراوات والغاز املسّيل 
للدموع، منعًا لوصول الجمهور الغاضب إلى 
مواقع سياديٍة تتعلق بقيادة القوات املسلحة 
الثاني  الـــدور  الــســيــادة. وتمثل  ومقر مجلس 
الذي نهضت به الشرطة بخروج أعداد كبيرة 
من أفرادها بمسيراٍت في الخرطوم، احتجاجًا 
على ضعف الرواتب التي يتلقاها أفــراد هذه 
)ما يقارب 30 دوالرًا شهريًا(، وللدفاع  القوة 
زّج  نتيجة  والــوطــنــيــة  املــهــنــيــة  سمعتها  عــن 
أفـــرادهـــا فــي مــواجــهــات دامــيــة مــع الجمهور، 
ــة ويــتــمــحــور  ــيـ ــمـ ــل أهـ ــقـ ــٍب آخــــــر ال يـ ــبـ ثــــم لـــسـ
ــول الـــشـــكـــوى مــــن ازدواجـــــيـــــة مــرجــعــيــتــهــم  ــ حـ
بــن الــحــكــومــة ومــجــلــس الــســيــادة الـــذي يضم 
عــســكــريــن ومــدنــيــن، لــكــن رئــاســتــه للعسكر، 
بحسب اتفاق أغسطس/ آب 2019، الذي سّمي 

اإلعالن الدستوري. 
الــذي يعيد إلى  الغليان الشعبي  ومــع مشهد 
ــــام 2018 ضـــد حكم  عـ احـــتـــجـــاجـــات  األذهــــــــان 
فإن  الوطني،  املؤتمر  وحــزبــه  البشير  الفريق 
الراهن السياسي السوداني يشكو من ضبابيٍة 
تتطّرق  أهــمــيــة،  ذو  أمـــٌر  أخــيــرًا  ثقيلٍة تخللها 
إلــيــه الــســطــور الــالحــقــة، فــاالتــفــاق الــدســتــوري 
لقيادة  21 شهرًا  فترة  العسكري  املــكــون  منح 
البالد، على أن يتولى املكون املدني، عقب ذلك، 
رئاسة مجلس السيادة، ويتخلل ذلك تشكيل 
مــجــلــس تــشــريــعــي، بــمــهــّمــات مـــحـــدودة، فيما 
 في مطلع عام 2024 

ٌ
تجرى انتخاباٌت برملانية

بشرى المقطري

تــبــرز تــجــربــة املــجــلــس االنــتــقــالــي الــجــنــوبــي، 
املــدعــوم مــن اإلمــــارات، باعتباره أحــد القوى 
املــحــلــيــة الــتــي صــّعــدتــهــا الـــحـــرب فـــي الــيــمــن، 
قــوة سياسية  فــرض نفسه  اســتــطــاع  بحيث 
وعــســكــريــة فـــي جـــنـــوب الـــيـــمـــن. ومــــع تــبــايــن 
ــن الــقــوى  الــتــجــربــة الــســيــاســيــة لــلــمــجــلــس عـ
املــحــلــيــة املــســلــحــة الــتــي تــنــشــط فـــي املــنــاطــق 
اليمنية األخرى، سواًء التي تمتلك أجهزتها 
الخاصة، أو التي ما زالت تعمل تحت مظالت 
ــيـــث مـــوقـــعـــهـــا فــي  ســـيـــاســـيـــة أخــــــــرى، مــــن حـ
تواجهه،  الــتــي  الــتــحــّديــات  وطبيعة  السلطة 
ــه  إدارتـ أدواتـــهـــا، وكيفية  فــي  فــإنــهــا تتشابه 
لــهــا، بحيث أعـــاق ذلـــك انــتــقــالــهــا مــن الحالة 
الواقع،  األمر  إلى مرحلة سلطة  املليشياوية 
كما أن املشكالت التي رافقت نشوءها حّدت 
من تطّورها السياسي، إضافة إلى أن فشلها 
بــديــال  أّســـســـتـــهـــا  الـــتـــي  إدارة األجــــهــــزة  فــــي 
ملؤسسات الدولة أنتج حالة من الفراغ األمني 
أضّر بحياة املواطنن في املناطق الخاضعة 
لــهــا. وفــيــمــا يــراهــن املــجــلــس االنــتــقــالــي على 
ــة ســيــاســيــة رابــــحــــة، تــمــثــيــل املــظــلــومــيــة  ــ ورقـ
إال  املستقبلية،  حظوظه  لتنمية  الجنوبية، 
أن ذلك كما يبدو ليس خيارًا مضمونًا يمكن 
االعتماد عليه، وذلــك في ضوء طبيعة إدارة 
املجلس لسلطته في مدينة عدن، بما في ذلك 
الذي  األمــر  املتصارعة،  العسكرية  منظومته 
السياسي  الظرف  الستمرار  مرتهنًا  يجعله 
الحالي أكثر من امتالكه أدواٍت لالنتقال إلى 

مرحلة السلطة الفعلية.
عــوامــل،  عــدة  االنتقالي  املجلس  أداء  حكمت 
ــــــرت عــلــى أدائــــــه الـــســـيـــاســـي، كــمــا أوجــــدت 

ّ
أث

تـــحـــّديـــات عـــديـــدة فــشــل فـــي الــتــعــامــل مــعــهــا. 
وفـــي هـــذا الــســيــاق، يــشــّكــل الــــذراع العسكري 
ــرز الــتــحــّديــات الــجــوهــريــة الــتــي تــواجــهــه،  أبــ
ــًا تـــحـــّديـــا ملــعــظــم الـــقـــوى  والــــتــــي تــمــثــل أيـــضـ
املحلية التي سبق تأسيسها تشكيل ذراعها 
الــعــســكــري، فــبــعــد اســتــكــمــال بـــنـــاء األحـــزمـــة 
األمنية والتشكيالت العسكرية من اإلمارات، 
تــأّســس املجلس بعد أكــثــر مــن عــامــن مظلة 
ــقـــوى، إال أن طــبــيــعــة هــذه  ســيــاســيــة لــهــذه الـ
من  يجعل  واملتنافسة  املتنافرة  التشكيالت 
عليها،  سلطته  بسط  املجلس  على  الصعب 
عــلــى الـــرغـــم مـــن اعــتــمــاده عــلــيــهــا فـــي دورات 
الصراع التي خاضها ضد السلطة الشرعية، 
ــتــــي مــّكــنــتــه مــــن الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مــديــنــة  والــ
عــدن. ومــن جهة ثانية، تشّكل املـــوارد املالية 
املجلس إلقامة فعالياته  التي يعتمد عليها 
القيادات  والءات  لكسب  وأيــضــًا  السياسية، 
االجتماعية  والزعامات  واألمنية،  العسكرية 
أخــرى، جعلته محكومًا باشتراطات  مشكلة 
ــّول. ومــــن جــهــة ثــالــثــة، تــمــثــل املــشــكــالت  ــمــ املــ
البنيوية والتنظيمية للمجلس تحّديًا آخر، 
ــّدد عــالقــتــه بــمــحــيــطــه الــســيــاســي، بحيث  ــ حـ

النــتــخــاب مــجــلــس تــشــريــعــي يــخــلــف املجلس 
املعّن املؤقت. وإذ انتهت الفترة املتفق عليها  
ــار للعام  الــعــســكــري فــي 21 مــايــو/ أيـ للمكون 
، من دون أن 

ّ
الجاري، فإن هذا التاريخ قد حــل

تنتقل الــقــيــادة إلــى املــكــون املــدنــي، وبـــدون أي 
تفسير لهذا اإلخــالل باالتفاق، وبغير تحديد 
معالم خطة طريق )صاغ رئيس الحكومة عبد 
 طموحة، بغير التطّرق 

ً
الله حمدوك أخيرًا خطة

إلـــى تــحــّديــات تــطــبــيــق اإلعـــــالن الـــدســـتـــوري(. 
وواقع الحال أن عدم التقيد باالتفاق األساسي 
الذي جرى قبل نحو عامن يومئ إلى تغيير 
بــدا مؤقتًا  املــعــادالت السياسية، وإلـــى أن مــا 
وانتقاليًا في سبيله إلى أن يتحول إلى الثبات 
والــديــمــومــة بــقــوة األمــــر الـــواقـــع. وخــــالل ذلــك، 
االحتجاجات  قمعه  الــســيــادة  مجلس  يغطي 
وانــفــراده بتقرير األمـــور الــســيــاديــة، بــاالّدعــاء 
بــصــفــة مــســتــمــّرة أن الــغــضــب الــشــعــبــي يــوقــد 
. بــهــذا، 

ّ
نــــاره حــــزب املــؤتــمــر الــوطــنــي، املــنــحــل

ــده الــــذي ُيــفــســد الــعــالقــة  فـــإن هـــذا الـــحـــزب وحــ
بن حكم مجلس السيادة والــرأي العام. وهذا 
إذ ينبئ  الــســودانــيــن،  بــذكــاء  استهتار مفرط 
طاقم  باستبدال  عامن،  نحو  منذ  يجري،  ما 
عــســكــري حــاكــم بــطــاقــم جـــديـــد، مـــع مـــا يتسم 
بــه حكم العسكر مــن فــرديــٍة ومــن انــقــطــاع عن 
الشعب املدني. وكان الفتًا حن تم اإلعالن عن 
االتفاق الدستوري أن الجماهير أخذت تهتف 
»مدنية مدنية«، فيما كان نائب رئيس مجلس 
الـــســـيـــادة، مــحــمــد حـــمـــدان دقــلــو )حــمــيــدتــي(، 
يخرج من االجتماع، وذلــك بمطالبٍة صريحٍة 
إرادة  على  فيها  الحكم  ينبني  مــدنــيــٍة  بــدولــٍة 
الــنــاخــبــن واملــؤســســات الــدســتــوريــة املنبثقة 
ــى الــعــســكــر الــحــكــم بــصــورة 

ّ
عــنــهــا، ال أن يــتــول

مــبــاشــرة أو مــــداورة مــن خــالل واجــهــة مدنية.  
ــم الــقــفــز عـــنـــه، وهــو  ــة اســتــحــقــاق آخـــــر، تـ ــّمـ وثـ
اإلعــالن عن نتائج التحقيق في املجزرة التي 
ارتــكــبــت أمــــام مــقــر الـــقـــيـــادة الــعــســكــريــة فـــي 3 
 
ً
قتيال وأوقــعــت 128  يــونــيــو/ حــزيــران 2019، 

ألقيت جثث  وقــد  املعتصمن،  مــن  األقـــل  على 

 عـــن تـــصـــوره املــلــتــبــس 
ً
ــّدده، فـــضـــال ــمــ ــــاق تــ أعـ

ملفهوم استعادة »الدولة الجنوبية املفقودة«، 
واآلليات التي اتبعها لتحقيق تلك الغاية.

بحسب توصيف املجلس االنتقالي، تنضوي 
األحـــزمـــة األمــنــيــة والــتــشــكــيــالت الــعــســكــريــة، 
ــــوات الــعــاصــفــة،  كـــقـــوات الـــدعـــم واإلســـنـــاد وقـ
ــــن الـــتـــشـــكـــيـــالت، تـــحـــت مــســّمــى  ــا مـ ــيــــرهــ وغــ
ومـــع فخامة  الــجــنــوبــيــة«.  املسلحة  »الـــقـــوات 
هذا التوصيف، إال أنه ال يستند، في الواقع، 
وظيفية،  أو  تنظيمية  حقيقية،  أســس  على 
م 

ّ
بــمــا فــي ذلـــك قــيــادة عسكرية مــوحــدة تنظ

عمله، فضال عن افتقاره إلى وحــدة العقيدة 
السياسية املقاتلة، بحيث يمكن توصيفه قوة 
مسلحة جنوبية موّحدة، إذ إن تحليل ُبنية 
هذه القوى وقوامها البشري، وكذلك املناطق 
املــحــلــيــة التي  لــهــا، وزعــامــتــهــا  الــتــي تنتمي 
ذلك  في  بما  تأسيسها،  منذ  عليها  تعاقبت 
البينية  والعالقات  أجهزتها  إدارتها  طريقة 
املشكالت  أعضائها، يكشف عن  في صفوف 
قوة  كّرستها  والتي  ُبنيتها،  داخــل  العميقة 
مسلحة منفلتة، بحيث تخوض، من وقت إلى 
آخر، حربًا في مدينة عدن، األمر الذي جعلها 
 وظفها في صراعه مع 

ْ
عبئًا على املجلس، وإن

له؛ فمن جهٍة، مثلت طبيعة  املنافسة  القوى 
قــوامــهــا الــبــشــري أحـــد هـــذه املــشــكــالت، إذ إن 
العسكرية  للمؤسسة  أفـــرادهـــا  انــتــمــاء  عـــدم 
املليشياوي  الطابع  غلبة  إلــى  أّدى  الرسمية 
النظامي.  للبعد  افتقرت  أدائها، بحيث  على 
كــمــا شـــّكـــل اقـــتـــصـــار قـــوامـــهـــا الـــبـــشـــرى على 
منها  تنحدر  مناطقية  خلفيات  مــن  ــراد  األفــ
قيادة املجلس االنتقالي، إلى صبغها بصبغة 
العقائدين  سيطرة  ذلــك  فــي  بما  مناطقية، 
على بعض أجهزتها. ومن جهة ثالثة، أفضى 
افتقار معظم أفرادها إلى التأهيل العسكري 
ــى أداٍة  ــ ــى تـــحـــّولـــهـــا إلـ ــ ــيـــة إلـ ــنـ والـــخـــبـــرة األمـ
للعنف ضــد املــواطــنــن، وهــو مــا يمثل عبئًا 
بتصديره  املجلس،  على  وأخالقيًا  سياسيًا 
الدائمن لحقوق اإلنسان في  املنتهكن  أحد 
اليمن، سواًء تم ذلك بتواطئه أو عدم معرفته 
ــذه األجــــهــــزة في  ــة إلــــى فــشــل هــ ــافـ ــذلـــك. إضـ بـ
ضبط األمن وتطبيع الحياة في مدينة عدن، 
ومن  األمنية.  املشكلة  إلــى سبب  تحّولت  بل 
جــهــة رابـــعـــة، أّدى خــضــوع تــعــيــن الــقــيــادات 
ــرار رئـــيـــس املــجــلــس،  ــقــ فــــي هـــــذه األجــــهــــزة لــ
»قوات  عيدروس الزبيدي، الرئيس األعلى للـ
اعــتــبــاراٍت  أي  دون  مــن  الجنوبية«،  املسلحة 
لــلــتــدّرج فــي الــقــيــادة، إلــى تنمية الــصــراعــات 
بن قياداتها، بحيث خاضت حــرب شــوارع، 
كما شهدته مدينة عدن من اقتتاٍل بن قوات 
الحزام األمني وقوات الدعم واإلسناد، والتي 
أسفرت عن إقالة الزبيدي القائد العام أللوية 
الدعم واإلسناد، محسن الوالي، وتعين قائد 
لــقــوات الـــحـــزام األمـــنـــي، وضــّمــهــا إلـــى وزارة 
الــداخــلــيــة، إال أن ذلــك ال يــعــدو كــونــه ترحيال 
وتحميل  العسكرية،  قــواتــه  بــن  لــلــصــراعــات 

ومنذ  النيل.  نهر  فــي  الضحايا  هـــؤالء  بعض 
ذلـــك الــتــاريــخ، يــتــم تجهيل أســمــاء الــفــاعــلــن، 
ومــــن أصـــــدر األوامـــــــر بــقــتــل املــعــتــصــمــن بــدم 
ر االستبشار 

ّ
بــارد. وغنيٌّ عن القول إنــه يتعذ

بعهٍد جديٍد من حكم القانون وتحقيق أهداف 
ــــذا الــعــهــد بــدايــاتــه  ــــورة، فــيــمــا يــســتــهــل هـ ــثـ ــ الـ
بارتكاب مثل هذه املذبحة، ثم العمل على طي 
صفحتها.. فما الــذي يكون، والحالة هــذه، قد 
تغير عن حكم البشير؟ مع بقاء أموٍر كما هي 
على  العسكرية  املــؤســســة  مــثــل هيمنة  عــلــيــه، 
الــقــرارات السيادية، بما  الــدولــة، وعلى  قــيــادة 
فيها توقيع اتفاقياٍت دولية، وتبخيس قيمة 
الحريات العامة والفردية بالجمع بن خطاب 
ــان ومــــمــــارســــاٍت نــقــيــضــة تــهــدر  حـــقـــوق إنــــســ
هـــذه الــحــقــوق، وافــتــقــاد وجــــود آلــيــة ملكافحة 
القطاعن،  في  الفساد على جميع مستوياته 
العام والخاص، وملنع قيام بيئٍة يزدهر فيها 
الفساد. وإلــى جانب القفز عن استحقاق نقل 
القيادة إلى املكون املدني، فإنه قد تم القفز عن 
مــؤقــت،  تشريعي  مجلس  تشكيل  اســتــحــقــاق 
تــخــتــار قــــوى الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر ثــلــثــي عــدد 
 .٪40 فيه  النساء  نسبة  تبلغ  فيما  أعــضــائــه، 
وقــــد جــــرى اســتــغــالل تـــصـــّدعـــات فـــي صــفــوف 
االستحقاق،  هــذا  على  لاللتفاف  الــقــوى  هــذه 
واإليحاء بأن تشكيل مثل هذا املجلس ال يقّدم 
ر في أحوال البالد والعباد.  وقد وقع 

ّ
وال يؤخ

تــطــور مــهــم فـــي فـــبـــرايـــر/ شــبــاط املـــاضـــي مع 
برئاسة  وموسعٍة  ثانيٍة  حكومٍة  عــن  اإلعـــالن 
ــــدوك، ودخــــــل إلـــيـــهـــا مــمــثــلــون  ــمـ ــ عـــبـــد الـــلـــه حـ
ــركـــات املــســلــحــة،  لــلــمــعــارضــة ولـــقـــيـــادات الـــحـ
واخــتــار العسكر فيها مــجــّددًا وزيـــري الــدفــاع 
والداخلية، وكأن وزارة الداخلية مؤسسة ذات 
طابع عسكري، مثل وزارة الدفاع! وقد أعلنت 
الحكومة بتشكيلتها الجديدة، يوم 26 الشهر 
املاضي )يونيو/ حزيران( بن قــراراٍت أخرى، 
العامة،  املــخــابــرات  وجــهــاز  بالقضايا  تتعلق 
أقل  خــالل  تشريعي  بتشكيل مجلس  قــرارهــا 
مــن شــهــر، وهـــي مـــبـــادرة مــحــمــودة وشــجــاعــة 

الــســلــطــة الــشــرعــيــة مــســؤولــيــتــهــا. ومـــن جهة 
ي عناصر هذه 

ّ
خامسة، وعلى الرغم من تبن

ــزة أطــــروحــــات املــجــلــس االســتــقــاللــيــة،  ــهـ األجـ
طبيعتها  والءات  ضـــمـــان  يــمــكــن  ال  أنــــه  إال 
املناطقية، إضافة إلى مشكلة رواتــب األفــراد 
الــتــي تمثل  التشكيالت  فــي هـــذه  املــنــضــويــن 
التي  الــجــهــة  كــونــه  دائــمــًا للمجلس،  تــحــّديــًا 

اها على األقل سياسيًا. 
ّ
تتبن

ــى مــن طــرق 
ّ
إدراك قـــوة أي مــكــون محلي تــتــأت

تمويله ومدى ديمومتها، وقدرته على تغطية 
نــفــقــات تــشــغــيــل هــيــئــاتــه املــخــتــلــفــة، ونــشــاطــه 
املجلس  كـــان  وإذا  واالجـــتـــمـــاعـــي.  الــســيــاســي 
االنتقالي ليس حزبًا سياسيًا، بحيث يعتمد 
عــلــى اشــتــراكــات أعــضــائــه، كــمــا أنـــه ال يمتلك 
ــــوال ثــابــتــة، لــيــضــمــن مـــــوارد دائـــمـــة، فــإنــه  أصـ
اليمن،  في  املحلية  القوى  معظم  مثل  اعتمد، 
على سيطرة التنظيمات العسكرية التابعة له 
ــرادات الــدولــة، وفــرض رســوم جبايات  على إيـ
على املــحــالت الــتــجــاريــة الــواقــعــة فــي املناطق 
الخاضعة له، إضافة إلى دعم التجار املوالن 
له، إال أن تلك املصادر صّعدت الصراعات بن 
السياسية،  ذلــك  فــي  بما  العسكرية،  أجنحته 
كما أنها ال تمثل موردًا دائمًا، إذ إن قيام دولة 
ــرادات يــقــّوض  ــ مــركــزيــة تــشــرف عــلــى هـــذه اإليــ
األساس املالي الذي تعتمد عليه، ما يجعلها 
ففي  اليمن،  فــي  املتدخلة  الـــدول  لدعم  ترتهن 
لت اإلمارات، طوال السنوات املاضية، 

ّ
حن تكف

إيجار  ذلــك  فــي  بما  املجلس،  أنشطة  بتمويل 
السياسية  لقياداته  رحـــالٍت  وتنظيم  مــقــاّره، 
لتسويق املــجــلــس دولــيــًا، فـــإن مــظــاهــر الــدعــم 
ــبـــدو حــــاضــــرة وبــكــثــافــة  ــالــــي تـ الـــســـعـــودي املــ
املناصفة،  تشكيل حكومة  بعد  وذلــك  أخــيــرا، 
حــيــث مــــّول الـــلـــقـــاءات الــجــمــاهــيــريــة لــقــيــادات 
املــــجــــلــــس، واســـتـــضـــافـــة وفـــــــود مــــن املـــنـــاطـــق 
حوافز  ومنحهم  عـــدن،  مدينة  إلــى  الجنوبية 
مــالــيــة، فــقــد وصــــل حــجــم تــمــويــل الــفــعــالــيــات 
أخيرا، بحسب متابعن، إلى ما يقارب املليون 
ريال سعودي. ومع أهمية هذا الدعم للمجلس 
باشتراطات  محكوما  يجعله  أنــه  إال  حــالــيــا، 
املمول السياسية، ومن ثم تكريسه قوة محلية 
غــيــر مــســتــقــلــة اقـــتـــصـــاديـــًا، ال تــمــلــك خــيــارهــا 

السياسي. 
مـــع الــتــولــيــفــة املــتــصــارعــة ألجــهــزتــه األمــنــيــة 
نجح  االنتقالي  املجلس  أن  إال  والعسكرية، 
فــي تــكــريــس سلطته الــســيــاســيــة، وذلـــك بعد 
ــــروط  ــــي الــــحــــكــــومــــة، نـــتـــيـــجـــة شـ انــــخــــراطــــه فـ
التمكن التي فرضتها السعودية واإلمارات، 
البنيوية والتنظيمية داخل  أن املشكالت  إال 
املــجــلــس أعـــاقـــتـــه مـــن أن يـــتـــحـــّول إلــــى كــيــان 
مــؤســســي أو يــتــمــّدد نــحــو مــنــاطــق جنوبية 
أخــــرى، إذ حــصــر اســتــمــرار احــتــكــام املجلس 
لرئيسه عــيــدروس الــزبــيــدي الـــذي انــفــرد في 
تــوجــيــه املــجــلــس وإدارتـــــــه الــســلــطــات بــيــده، 
ــرى إلــــى رديـــف  ــ ــّول الــهــيــئــات األخــ ــ بــحــيــث حـ
أجنحة  تنافس  كـــّرس  كما  الــرئــيــس،  لسلطة 

املجلس السياسية بن قيادات الضالع ويافع، 
والذي أنتج أيضا الصراع بن قيادات الحزام 
األمـــنـــي والـــدعـــم واإلســـنـــاد اعــتــمــاد املجلس 
عــلــى زعـــامـــات مــحــلــيــة، ولــيــس عــلــى مــشــروع 
مستقبلية،  ورؤيــــة  أدواٍت  يمتلك  ســيــاســي 
كــمــا أن فــشــل املــجــلــس فـــي تـــجـــاوز تركيبته 
ــورا فــــي مــنــاطــق  الـــجـــغـــرافـــيـــة جــعــلــه مـــحـــصـ
 يستند إلى حاضنة اجتماعية 

ّ
معينة، إذ ظل

تترّكز في مدينة الضالع، مسقط رأس رئيس 
املجلس، واملناطق املهزومة في حرب صيف 
لها سياسيًا، إضافة إلى بقايا 

ّ
 لم تمث

ْ
94، وإن

السالطن وحواضن ما قبل استقالل جنوب 
الـــيـــمـــن مــــن االســـتـــعـــمـــار الـــبـــريـــطـــانـــي، األمــــر 
اخــتــراق  قـــادٍر على  املجلس غير  الـــذي جعل 
بــيــئــاٍت جــنــوبــيــٍة جـــديـــدة، فــعــلــى الـــرغـــم من 
العائق  تــجــاوز  املجلس على  رئــيــس  حــرص 
لقيادات  سياسيٍة  اٍت  لقاء بعقده  الجغرافي، 
محلية من خارج املثلث الجغرافي للمجلس، 

كـــــــان مـــســـتـــغـــربـــًا بــعــض  مـــــن حــــــمــــــدوك، وإن 
الـــشـــيء الـــتـــوّجـــه نــحــو تــشــكــيــل هــــذا املــجــلــس 
فــي غــضــون أربــعــة أســابــيــع فــقــط، بعد تأجيل 
وتسويف طويلن سابقن. إذ تكمن الخشية 
املقاومة  ولجان  املدني  املجمع  يتمّكن   

ّ
أال في 

ــذه الـــفـــتـــرة  ــ ــــالل هــ ــاق خــ ــ ــفـ ــ واألحـــــــــــزاب مــــن االتـ
الــقــصــيــرة عــلــى  أســمــاء املــمــثــلــن، مــع احتمال 
تحميل مسؤولية اإلخفاق للقوى املدنية. على 
أنه يمكن مالحظة أن حمدوك، وهو يدرك حجم 
الــتــحــديــات الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة الــتــي تثقل 
كــاهــل الــســودانــيــن )نــحــو 44 مــلــيــون نسمة(، 
ــة ســـد الــنــهــضــة ومـــيـــاه الــنــيــل، مع  ومــنــهــا أزمــ
ينتهج  بات  فإنه  االنتقالي،  الوضع  تعقيدات 
سياسة تقوم على تحقيق إنجازاٍت محدودٍة 
لحكومته،  أكبر  صالحياٍت  ومنح  ومتراكمة، 
بما يشيع مناخًا  األمــنــي،  املــجــال  بما يشمل 
ــدًا، ومـــعـــه مـــعـــادلـــة نــهــضــويــة  ــديــ ســيــاســيــًا جــ
جــديــدة، قوامها أن املــكــّون املدني ســوف يجد 
تمثيله الفعلي في الحكومة متعددة األطياف، 
الوالية  وصاحبة  الواسعة  الصالحيات  ذات 
العامة، إضافة إلى املجلس التشريعي املزمع 
الحكومة،  هـــذه  تسهم  أن  أمـــل  عــلــى  تشكيله، 
مــع هــذا املــجــلــس، فــي تمكن الــبــالد مــن عبور 
االنتقالية، وبحيث تتقلص تدريجيًا  املرحلة 
ــيـــادة  نــــزعــــة املــــكــــون الـــعـــســـكـــري ملـــجـــلـــس الـــسـ
ــراد بــالــحــكــم، وبــغــيــر احــتــكــاٍك معه،  ــفـ إلـــى االنـ
وتــتــقــلــص مــعــهــا ســطــوتــه عــلــى الـــشـــارع التي 
ال يــحــّدهــا حـــد، وال يقيدها قــيــد. فــهــل تنجح 
حكومة حمدوك في تحقيق هذا الطموح، وهل 
وقطاعات  الحكومة  بــن  وثــيــق  تــعــاون  ينشأ 
املجتمع السياسي واملدني الواسعة، من أجل 
 طريق آخر، وبــدون التقيد الحرفي دائمًا 

ّ
شق

الــدســتــوري، وتتحقق فيه األهـــداف  بــاإلعــالن 
ــثــــوار، وقـــضـــى من  نــفــســهــا الـــتـــي هــتــف بــهــا الــ
أجــلــهــا عـــشـــرات املــعــتــصــمــن واملــحــتــجــن من 
زهــرة شباب السودانين على مــدار السنوات 

الثالث األخيرة؟
)كاتب من األردن(

وتحديدًا من مدن أبن وشبوة وحضرموت، 
بــمــا فــي ذلـــك تطعيم املــجــلــس بــزعــامــات من 
سهم في 

ُ
هذه املناطق، فإن هذه السياسة ال ت

تفكيك الطوق الجغرافي الذي يعيق املجلس 
عــن الــتــقــّدم جــغــرافــيــا، ســـواء بــاخــتــراق حالة 
االنــقــســام فـــي مــديــنــة أبــــن، أو الــتــمــّدد نحو 
ــم املــنــاطــق  مــديــنــتــي شــبــوة وحـــضـــرمـــوت، أهـ
الغنية في جنوب اليمن، وكذلك تغيير بنية 
سلطة  منازعة  عن  وعــدا  املناطقية؛  املجلس 
الــشــرعــيــة فـــي مــديــنــة لــحــج، وتــكــريــس حــالــة 
االستقطابات السياسية، فإن نشاط املجلس 
فيها  أنتج   

ْ
عــدن، وإن ظل منكفئا في مدينة 

واقعًا مأساويًا يعاني منه املواطنون. 
فـــي مــديــنــة عـــــدن، ال شــــيء ســــوى الــفــوضــى 
انتقلت من  الــتــي  الــصــراع  والــعــنــف ودورات 
صراع الفرقاء إلى صراع األجنحة العسكرية 
للمجلس االنــتــقــالــي، والــتــي خــلــفــت، أخــيــرا، 
عشرات الضحايا من املدنين، وذلك نتيجة 
في  السلطة  وإدارتـــه  املجلس،  أذرع  لتوليفة 
مــديــنــة عــــدن، حــيــث عــكــس تـــصـــّوره امللتبس 
لشكل الدولة الجنوبية، وطريقة استعادتها، 
اتبعها،  الــتــي  اآللـــيـــات  تــبــدأ، بحسب  والــتــي 
إنتاج سلطة  املحلية، ال  السلطة  من تعطيل 
بديلة، وأيضًا تشكيل هيئاٍت سياسيٍة أثبتت 
أنها لم تكن سوى تقويض ملؤسسات الدولة 
إلــى تعطيله سلطة محافظ  فإضافة  ة، 

ّ
الهش

ــّن بــمــوجــب  ــعـ ــدن، أحـــمـــد ملـــلـــس، املـ ــ مــديــنــة عـ
»اتـــفـــاق الــــريــــاض«، مــمــثــال لــســلــطــة املــحــلــس 
االنــتــقــالــي، عــمــد رئــيــس املــجــلــس إلـــى القيام 
بــصــالحــيــات املــحــافــظ األمــنــيــة والــســيــاســيــة 
واإلداريـــــــــة، ومـــراقـــبـــة عــمــل املـــؤســـســـات عبر 
الهيئات السياسية التي شّكلها، بما في ذلك 
فأعاق  بالقوة،  الدولة  مباني  على  السيطرة 
عمل مؤسسات الدولة. ومن ثم، وبأي شكل، 
ال تعني تلك الخطوات، ومع أثرها السياسي 
اآلنـــي لكسب حــمــاســة أنـــصـــاره، أنــهــا أدواٌت 
املنشودة، بل تعد تكريسًا  الدولة  الستعادة 
ممنهجًا للفوضى وتعقيد الوضع اإلنساني 
لــلــمــواطــنــن. فــيــمــا ال تــعــدو عـــن كــونــهــا، في 
الرئيس عبد  الوقت الحالي، منازعة لسلطة 
ربه منصور هــادي، وفــرض الزبيدي حاكما 
 فــشــل فـــي أن يــكــون قــائــدًا 

ْ
ملــديــنــة عــــدن، وإن

خارج املدينة املنكوبة. في كل الحاالت، ومع 
العسكرية  والقوة  السياسي  التمكن  أهمية 
الباطشة، والتمويل اإلقليمي لفرض املجلس 
قـــوة عــســكــريــة، فـــإن ذلـــك ال يــنــتــج وعــيــا لــدى 
الدولة  الدولة، ســواء  بمفهوم  املتغلبة  القوة 
ــة الــحــالــيــة الــتــي يــســعــى إلـــى تفكيكها 

ّ
الــهــش

يــريــد استعادتها؛  الــتــي  املــفــقــودة  الــدولــة  أو 
ــي الـــســـيـــطـــرة عــلــى  ــ بـــحـــيـــث فـــشـــلـــت حـــتـــى فـ
القوة  هـــراوات  أن  كما  العسكرية،  أجنحتها 
 صــنــعــت زعــامــات 

ْ
وحــمــايــة املــتــدخــلــن، وإن

محلية طارئة، ال تصنع قائدًا محنكًا، يمكن 
جمع عليه القوى املترّبصة بنفسها.

ُ
أن ت
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بعد ثمانية أعوام من انقالب الثالث من يوليو/ تموز 
من عام 2013، يبدو المصريون خائفين. هم يخشون 

بعضهم بعضًا، كما تقلقهم الوشايات

أزمة نفايات دير الزور مستمرة

1819
مجتمع

القاهرة ـ العربي الجديد

قــــبــــل بــــضــــع ســــــنــــــوات، كــــانــــت هــبــة 
وزوجــــهــــا مــحــمــد يـــســـتـــعـــّدان لــنــقــل 
 سكنهما من عمارات الضباط 

ّ
محل

في حّي مدينة نصر شرقي القاهرة، بعدما 
ــدد من  ــا تـــهـــديـــدات مـــن قــبــل عــ ــهـ ــى زوجـ

ّ
تــلــق

ــلـــى خــلــفــيــة خــــالفــــات ســيــاســيــة  الـــســـكـــان عـ
لت هبة وزوجها وطفلهما كثيرًا، 

ّ
بينهم. تنق

 تفاصيل 
ّ

 األعــن األمنية كــان ترصد كــل
ّ
لكن

حياتهم، فقرر الثنائي الرحيل.
بالعودة إلى سنوات أبعد، تحديدًا إلى عام 
مساعدة  كــأســتــاذة  تعمل  هبة  كــانــت   ،2011
ــا  ــ ــرة، أّم ــاهــ ــقــ ــي كــلــيــة اإلعـــــــالم بـــجـــامـــعـــة الــ فــ
زوجها وهو طبيب متخصص في األمراض 
من  عــدد  فــي  يعمل  فكان  والعقلية  النفسية 
كالهما  والخاصة.  الحكومية  املستشفيات 
كان له نشاط سياسي ما قبل اندالع ثورة 25 
يناير/كانون الثاني 2011. هي كانت عضوا 
فـــي حــركــة 9 مــــارس الســتــقــالل الــجــامــعــات، 
وتـــراســـل مــوقــعــًا صــحــافــيــًا خــاصــًا بــأخــبــار 
الـــجـــامـــعـــة وتـــنـــشـــر مــــقــــاالت. أّمــــــا هــــو فــكــان 
عــضــوا نشطا فــي نــقــابــة األطـــبـــاء املصرين 
الـــتـــي كــــان لــهــا نـــشـــاط ســيــاســي أصـــيـــل في 
الــحــراك السياسي إبــان الــثــورة. وكانت هبة 
قد تعّرفت إلى زوجها في فعالية سياسية، 

ليتزّوجا بعد الثورة مباشرة.
ــن بــثــورة يناير وأهــدافــهــا، 

َ
هما كــانــا مــؤمــن

 الرئيس الراحل محمد مرسي كان وما 
ّ
وبأن

زال الرئيس املدني األّول املنتخب في مصر 
انقالب عسكري. لذلك،   اإلطــاحــة به هي 

ّ
وأن

كـــانـــت هــبــة وزوجـــهـــا يـــشـــاركـــان بـــن الــحــن 
ــر فـــي اعــتــصــام رابـــعـــة الــعــدويــة الـــذي  ــ واآلخـ
ــدأه أنـــصـــار مــرســي لــدعــم الــشــرعــيــة، علمًا  بــ
كيلومترات  يبعد  كـــان  االعــتــصــام  مــوقــع   

ّ
أن

 ذلــــك كــانــا 
ّ

قــلــيــلــة عـــن مــنــزلــهــمــا. ووســــط كــــل
 أنــظــار قــاطــنــي املــبــنــى الــســكــنــي حيث 

ّ
مــحــط

ل مناوشات سياسية  سجَّ
ُ
يعيشان، وكانت ت

األطــيــاف  إلــى  املنتمن  بــن  عــاديــة ومتقبلة 
ــار الطبيعي.  ــ فـــي اإلطـ الــســيــاســيــة املــخــتــلــفــة 
ــه بــعــد انــقــالب الــثــالــث مــن يوليو/تموز 

ّ
لــكــن

2013، انقلبت األحوال تمامًا.
فــي مــذبــحــة رابــعــة الــعــدويــة، أصــيــب محمد 
زوج هــبــة إصــابــة بــالــغــة فــي كــتــفــه، واضــطــر 
ــاء يــعــرفــهــم ويــثــق  ــبــ حــيــنــهــا بـــمـــســـاعـــدة أطــ
ي العالج بعيدًا عن أعــن األمن 

ّ
بهم إلــى تلق

الـــذي كـــان يــرصــد فــي هـــذا الــوقــت املصابن 
ــــه نجا 

ّ
. صــحــيــح أن

ّ
ــّراء عــمــلــيــة الـــفـــض ــ مـــن جـ

 ومــن الــرصــاص ومــن أعــن األمــن 
ّ

مــن الــفــض
من  ينُج  لــم  ــه 

ّ
أن غير  للمستشفيات،  املراقبة 

جــيــرانــه. وصــــار وزوجـــتـــه هــبــة غــيــر مــرّحــب 
بهما فــي املــبــنــى، وقـــد ُوّجـــهـــت إلــيــهــمــا هــذه 
ــة فــــي أكـــثـــر مــــن مــنــاســبــة.  ــراحــ الـــرســـالـــة صــ

مـــؤســـســـة الــــحــــق لـــحـــريـــة الــــــــرأي والــتــعــبــيــر 
وحـــقـــوق اإلنـــســـان )مــنــظــمــة مــجــتــمــع مــدنــي 
مصرية( تقريرًا حول مشروع قانون الفصل 
بــغــيــر الــطــريــق الــتــأديــبــي املـــعـــروف إعــالمــيــًا 
 
ّ
بقانون »فصل املوظف اإلخواني«، ورأت أن
النصوص املقترحة فيه شبه غير دستورية 
فــي  اإلدارة  جــــهــــات  ــيــــات  صــــالحــ ــــع  ــوّســ ــ وتــ
التأديبي،  الطريق  دون  مــن  املوظفن  فصل 
ــافـــة إلــــى إمــكــانــيــة إســــــاءة اســتــغــالل  بـــاإلضـ
الــتــي تسمح  الفضفاضة  الــقــانــون  نــصــوص 
بــفــصــل املـــوظـــفـــن بــالــتــفــتــيــش فــــي الـــنـــيـــات. 
ه على 

ّ
وخلصت املؤسسة في تقريرها إلى أن

الرغم من الخلفية التاريخية الطويلة لقانون 
ــواد الـــفـــصـــل غـــيـــر الـــتـــأديـــبـــي،  ــ وتـــعـــديـــالت مــ
التشريع  هــذا   

ّ
فــإن  ،1972 لسنة   10 للقانون 

وجــــــذوره الــتــشــريــعــيــة الــســابــقــة مـــا هــمــا إال 
ــت 

ّ
تــشــريــعــات اســتــثــنــائــيــة بــطــبــيــعــتــهــا ُســن

ملواجهة ظروف وقتية بعينها، وهو ما يعني 
 هذه التشريعات تدور وجــودًا وعدمًا مع 

ّ
أن

يفعل  وكذلك  له  لق 
ُ

خ الــذي  الزماني  الظرف 
الــطــوارئ فقط. فهو قانون مرتبط  في حالة 
بحالة استثنائية أصلية. وحتى لو أضيف 
ه ال ينزع 

ّ
إلى البنية التشريعية العادية، فإن

عنه الصفة االستثنائية.

قبل عام 2006 لم 
تتوافر الخدمات األساسية 

في المدينة وظلت 
مفقودة لعقود

تغيب ثقافة االختالف، 
والقاعدة هي إن لم تكن 

معي فأنت ضّدي

 قــوة 
ّ
وفـــي يــــوم، أخـــبـــره حــــارس الــعــقــار بــــأن

الوطني املصري حضرت وسألت  األمــن  من 
عــنــه. فــخــشــي مــحــمــد مــن الــبــقــاء مــع زوجــتــه 
ــا فــــي مـــنـــزلـــهـــمـــا، واضـــــطـــــروا إلـــى  وولــــدهــــمــ
فــي مدينة  إلــى شقة سكنية أخــرى  االنتقال 
الحّي  هــذا  تــرك  إذ ال يستطيع  كــذلــك،  نصر 
ــــه أقــــرب إلـــى مــقــار عــمــلــه الــعــديــدة. انتقل 

ّ
ألن

بالفعل، لكن مع تسارع وتيرة القبض على 
ترك  إلــى  املعارضة، اضطر  املحسوبن على 
تــلــك الــشــقــة الــســكــنــيــة. مـــن جــهــتــهــا، رحــلــت 
فــي طنطا  إلــى مسقط رأســهــا  هبة وابنهما 
بــمــحــافــظــة الـــغـــربـــيـــة، بــعــدمــا حــصــلــت على 
إجازة من دون راتب من الجامعة، فيما سكن 
محمد مع صديق له في شقة بحّي العباسية 
 عمله تضّرر 

ّ
لــكــن بــالــقــرب مــن مدينة نــصــر. 

كثيرًا بسبب الوشايات التي كانت تستهدفه 
 بسبب خلفيته السياسية. استمّر 

ّ
أينما حل

الــوضــع عــلــى هـــذه الــحــال أشــهــرًا عــــّدة، قبل 
أن يــقــرر محمد وهــبــة »الــفــرار« إلــى الــخــارج 

واالستقرار في بلد أوروبي.
تختلف قصة هبة في أحداثها وتفاصيلها 
لت 

ّ
مع قصة آية وهي صحافية مصرية فض

وعــدم  مستعار  بــاســم  نفسها  عــن  التعريف 
ن تتشابهان 

َ
 القصت

ّ
الكشف عن هوّيتها. لكن

لجهة تفاصيل املضايقات والوشايات التي 
تــرك عملها.  إلــى  آيــة ودفعتها  الحقت كذلك 
ففي مجال اإلعــالم املصري، ثّمة متعاونون 
يــقــّدمــون تقارير مفّصلة عن  كثر مــع األمـــن، 
زمالئهم ورؤسائهم ومصادرهم، وقد وقعت 
آية ضحية أحد هؤالء في الصحيفة الخاصة 
ها 

ّ
التي كانت تعمل فيها. وهو كان يعرف أن

مــؤمــنــة بــمــطــالــب اعــتــصــام رابـــعـــة الــعــدويــة، 
بها  فانتهى  مــرســي.  تناصر شرعية  ــهــا 

ّ
وأن

الحال في مكتب رئيس التحرير الذي أعلمها 
الصحيفة  مارس على 

ُ
ت أمنية   ضغوطًا 

ّ
بــأن

بــســبــب بـــعـــض الــصــحــافــيــن املــنــتــمــن إلـــى 
له  قالت  املسلمن. وعندما  اإلخــوان  جماعة 
ك 

ّ
»أنـــا لست عــضــوا فــي الــجــمــاعــة«، رّد »لكن

متعاطفة معهم«. فقّدمت آية فورًا استقالتها 
ها لم تتمّكن من العمل في 

ّ
من الجريدة، لكن

الــتــعــّرض  الحــقــًا خشية  أخـــرى  أّي صحيفة 
إلى املوقف ذاته.

في هذا السياق، يقول أستاذ في علم النفس 
ـــل عـــدم 

ّ
واالجــــتــــمــــاع بــجــامــعــة األزهــــــــر، فـــض

 
ّ
إن الجديد«،  »العربي  لـ هويته،  عن  الكشف 
في  الوشاية   

ّ
أن يتصّورون  أشخاصًا  »ثّمة 

ــاد في  ــات االســتــقــطــاب الــســيــاســي الـــحـ ــ أوقــ
ــواع الــتــشــّدق بالوطنية.  مــصــر، نـــوع مــن أنــ
ــمــا 

ّ
ـــغ عــــن مــــعــــارض ســـيـــاســـي كــأن

ّ
فـــمـــن ُيـــبـــل

ـــه 
ّ
ــلـــوطـــن«. يــضــيــف أن قـــــّدم خـــدمـــة جــلــيــلــة لـ

الــعــاديــة غير املشحونة  ــات  »حتى فــي األوقـ
بــاالســتــقــطــاب الــســيــاســي، ثــّمــة مــن يتصّور 
ـــه فــي حــال وشــى بزميل أو جــار أو حتى 

ّ
أن

ــداء«،  ــ ـــه يــنــتــصــر لــوطــنــه مـــن األعــ
ّ
قـــريـــب، فـــإن

معيدًا ذلــك إلــى »غياب ثقافة االخــتــالف في 
الرأي وتقّبل اآلخر. فالقاعدة هي إن لم تكن 
 مشاعر 

ّ
معي فأنت ضـــّدي. فــي املــقــابــل، فــإن

إلــى نفوس  السالمة تتسلل  الخوف وإيثار 
ــاذ علم  ــتـ كــثــيــريــن بــالــتــبــعــيــة«. ويـــتـــابـــع أسـ
 »هـــذا الــخــوف 

ّ
الــنــفــس واالجــتــمــاع نفسه أن

والقلق من املجتمع يتحّوالن مع الوقت لدى 
ُيــطــلــق عليها  الــنــاس إلـــى مشكلة  عـــدد مــن 
علميًا  تعني  وهــي  أنــثــروبــوفــوبــيــا،  تسمية 
ــنــــاس أو  الــــخــــوف املــســتــمــر واملــــفــــرط مــــن الــ
 »الخوف من اآلخر صار 

ّ
املجتمع«. ويؤكد أن

هو سّيد املوقف، وهو ما يؤّدي بالضرورة 
إلــى مجتمع مــريــض غير ســـوّي ويــزيــد من 

االنعزال والحذر وأحيانًا االنتقام«.
وتــحــت عــنــوان »الـــعـــودة لــلــخــلــف«، أصـــدرت 
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كأن العيش في بؤر قمامة 
هو أسلوب حياة فرض على 

أهالي دير الزور. كل شيء 
متروك بال حلول، وهذه الحال 

مستمرة منذ عقود سواء 
سيطر النظام أو »داعش«

عبد اهلل البشير

الـــزور حديثة  فــي مدينة ديــر  النظافة  أزمـــة  ليست 
الــعــهــد أو نــاجــمــة عـــن نــقــمــة الــنــظــام الـــســـوري إثــر 
انــتــفــاض أهــلــهــا ضـــده عـــام 2011، فــهــي تــعــود إلــى 
عقود في مدينة محرومة ومهّمشة يعيش سكانها 
واقــعــًا سيئًا فــي مــا يــخــص خــدمــات الــتــخــلــص من 
الواقع سوءًا  وزاد هذا  الصحي.  والصرف  القمامة 
خــالل ســنــوات سيطرة تنظيم »داعــــش« على جزء 
منها، وبعدها قوات النظام السوري الذي انتهجت 

حكومته سياسة معاقبة السكان.
عــام 2017 سيطرت قــوات النظام على كامل أحياء 
املدينة بعد مواجهات مع عناصر تنظيم »داعش« 
فت دمارًا واسعًا بسبب عمليات القصف. وكان 

ّ
خل

التنظيم يسيطر منذ عام 2014 على أجزاء واسعة 
مــن محافظة ديـــر الــــزور إلـــى جــانــب املــديــنــة، مركز 
أزمة  الفترة  هــذه  في  املحافظة  وشهدت  املحافظة. 

جوع وشّح في املياه.
ــــزور، صهيب  يــتــذكــر الــصــحــافــي ابـــن مــديــنــة ديـــر الـ
ــقـــول لـ  ــام 2006، ويـ ــع املــديــنــة مــنــذ عــ ــ الـــجـــابـــر، واقـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »األزمــــــة لـــم تــنــتــج مـــن الــثــورة 
الــتــي فاقمتها فــي الــواقــع فــي شــكــل أكــبــر. فــي عــام 
2006 اقترح أحد املستثمرين الوافدين إلى املدينة 
على حكومة النظام العمل على تنفيذ آلية معينة 
تــدويــرهــا.  عــبــر جمعها وإعــــادة  الــقــمــامــة،  ملعالجة 
ــروع عـــلـــى مـــوافـــقـــة وقــــبــــول حــيــنــهــا،  ــشــ وحـــصـــل املــ
والــضــوء األخــضــر إلطــالقــه، لكن مــا لبث أن توقف 
بعد فترة من بدء العمل به، بسبب مطالبة الحكومة 
بجزء مــن أربـــاح عملية إعـــادة الــتــدويــر، ثــم أسقطه 
املــســتــثــمــر مـــن حــســابــاتــه، وأنـــهـــى الــعــمــل فـــي مــكــّب 

للنفايات جرى تجهيزه«.
الـــخـــدمـــات  ــر  ــتـــوافـ تـ ــم  لــ وتــــابــــع: »قـــبـــل عـــــام 2006، 
األساسية في املدينة، وظلت مفقودة لعقود، وكان 
ــر الـــواقـــع،  ــ ــرق مــخــتــلــفــة لــلــتــعــامــل مـــع األمـ هـــنـــاك طــ
عموم  فــي  جــدًا  رديــئــة  التحتية  البنى  أن  باعتبار 
املــديــنــة، وال وجــــود لشبكة صـــرف صــحــي بعكس 
مــحــافــظــات أخـــرى تحظى بــدعــم نــظــام األســـد مثل 
مدن الساحل. وبالنسبة إلى النفايات دأبت البلدية 
قبل عــام 2011 على نقلها إلــى أحـــراش فــي محيط 
املدينة من أجل حرقها، كما اعتمدت إجــراء رميها 

في أماكن البادية البعيدة«.
ت الحياة 

ّ
ل

ُ
وُيشير الجابر إلى أنه »في عام 2012، ش

في املدينة مع بدء عمليات القصف الجوي واملدفعي 
التي نفذها النظام السوري عام 2012. وتوقف كل 

شيء عن العمل في املدينة، وبات األهالي يحرقون 
القمامة داخلها، وتكّدست كميات كبيرة منها في 
شارع التكايا بحي الشيخ ياسن، وأمام الحديقة 
املــركــزيــة. ولـــم يتغير الــحــال بــعــد اســتــعــادة نظام 
ــدأت األمـــراض  األســـد بــدعــم مــن روســيــا املــديــنــة، وبـ
لدى  اللشمانيا  ومنها  املناطق  بعض  فــي  تنتشر 
األطــفــال، عبر مــوجــة أولـــى عــام 2013. وأعــقــب ذلك 
سيطرة داعش على أحياء العرضي والشيخ ياسن 
والحميدية والعرفي والحويقة الشرقية وأجزاء من 
واملوظفن  والجبيلة  والرشدية  الغربية  الحويقة 
والــصــنــاعــة واملـــطـــار الــقــديــم والـــرصـــافـــة والــعــمــال، 
فواجه سكان هذه األحياء أزمة على صعيد القمامة 
والصرف الصحي. ثم لم تختلف األمور كثيرًا على 
صعيد تــوفــيــر هـــذه الــخــدمــات بــعــد ســيــطــرة قــوات 

النظام على املدينة بالكامل عام 2017«.
ويـــرى الستيني أبــو خــالــد، مــن ســكــان املــديــنــة، في 
حديثه لـ »العربي الجديد« أن التعامل مع موضوع 
ــــزور ونــقــلــهــا إلــى  جــمــع الــقــمــامــة مـــن أحـــيـــاء ديـــر الـ
أمــاكــن مــحــددة، لــم يختلف كثيرًا منذ عــودة نفوذ 
والنفايات  الكريهة  والــروائــح  إليها،  النظام  قــوات 

املكّدسة فوق بعضها البعض على أطراف الشوارع 
وفــي مناطق مــهــجــورة ضمن املــديــنــة، أمــر مألوف 

لأسف لدى السكان«.
ُيضيف: »بالطبع اعتاد األهالي وضع القمامة في 
املسؤولة  والجهات  البلديات  أن  باعتبار  الشوارع 
املدينة. لكن بعد سنوات من  إلــى خــارج  ستنقلها 
القمامة عملية  نقل  أن  أدركــوا  اإلهمال والتجاهل، 
مزاجية قد تحدث مــرة كل شهرين، علمًا أن هناك 
مواقع مهجورة تشكل بؤرًا لرمي القمامة. واملعاناة 
األكـــبـــر فـــي هــــذا اإلطـــــار تــشــهــدهــا أحـــيـــاء الــقــصــور 

والجبيلة والحميدية«.
في  الــســوري  للنظام  تابعة  أن جــهــات  إلــى  ويلفت 
برنامج  منها  دولية  مع منظمات  تعاونت  املدينة 
األمم املتحدة اإلنمائي، ومنظمة »أدرا« األميركية، 
واملــنــظــمــة الــفــنــلــنــديــة لــلــتــنــمــيــة. لــكــن كـــل الــجــهــود 
املدينة،  مــن  واألنــقــاض  القمامة  لترحيل  املــبــذولــة 
تـــزال مــحــدودة،  الــصــرف الصحي ال  وصيانة بنى 
وتنحصر في أجزاء صغيرة من املدينة«. ويوضح 
عدد من األهالي في املدينة أن تأخير عملية اإلزالة 
أحيانًا  القمامة.  في موضوع  األكبر  املشكلة  يمثل 
قــد يستغرق ذلــك مــدة شــهــر، ومــع ارتــفــاع درجــات 
الحرارة تنبعث روائح كريهة جدًا ال يمكن تحملها 
الطبيعية،  العوامل  التي تتحلل بفعل  القمامة  من 
في حن تظل إجــراءات إزالتها من الشوارع كيفية 
البلدية. وهكذا يتسبب  بمواعيد من  وغير مقيدة 
تكدس القمامة في الشوارع وقرب املنازل مشاكل، 
خصوصًا أن املناطق شعبية واملنازل متقاربة من 
بعضها البعض، وتنتشر الحشرات بأعداد كبيرة 
الــكــالب والقطط  الــقــمــامــة، كما تتجمع  ــوام  فــوق أكـ

والجرذان حولها، وتنبش فيها. 

خوف المصريينتحقيق
تأجيج االنقسام يهدد بشرخ مجتمعي مزمن

في تاريخ مصر أكبر عدد من اإلعدامات 

أصدرت المحاكم المصرية 
2595 حكمًا باإلعدام منذ 

وقوع االنقالب

القاهرة ـ العربي الجديد

أحكام  إصــدار  املصريون في  القضاة  توّسع 
 مــعــارضــي انـــقـــالب الــثــالــث 

ّ
اإلعــــــدام فـــي حــــق

مــنــهــم  مـــحـــابـــاة  تـــمـــوز 2013،  يـــولـــيـــو/  ــن  مــ
لــنــظــام الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح السيسي الــذي 
القضائية  السلطة  على  قبضته  يحكم  بــات 
الدستور في  برّمتها، وذلــك بموجب تعديل 
عام 2019، األمــر الــذي أثــار ردود فعل دولية 
غاضبة على مدى األعــوام الثمانية املاضية 
من جّراء إصدار أحكام نهائية بإعدام مئات 
مــــن قــــيــــادات وأعــــضــــاء جـــمـــاعـــة »اإلخــــــــوان« 
املعارضة. وقد دعت منظمات حقوقية دولية 
سلطة االنـــقـــالب فــي مــصــر إلـــى وقـــف تنفيذ 
ولــو بصورة مؤقتة، نتيجة  اإلعـــدام،  عقوبة 
ذات  املحاكمات  فــي  العدالة  ضمانات  غياب 
من  الــبــالد  تشهده  ومــا  السياسية،  الطبيعة 
انــتــشــار واســــع النــتــهــاكــات حــقــوق اإلنــســان، 
وســـط اتــهــامــات للقضاء بــالــتــوّرط فــي أكثر 
 لإجراءات األساسية في 

ً
الخروقات جسامة

تاريخ مصر الحديث.
ومــنــذ تــولــي الــســيــســي الــحــكــم فـــي منتصف 
املــصــري أحكامًا  الــقــضــاء  عـــام 2014، أصـــدر 
جــمــاعــيــة بـــاإلعـــدام، وصــفــتــهــا جــهــات دولــيــة 
ها »تفتقر إلى ضمانات املحاكمة العادلة 

ّ
بأن

 عـــن تــعــّرض 
ً
ــة«، فــضــال ــيـ ــاسـ واملــنــصــفــة األسـ

املتهمن املحكوم عليهم باإلعدام النتهاكات 
ــفـــاء الــقــســري والــتــعــذيــب  عـــديـــدة، مــنــهــا اإلخـ
ــــن ضــــــــروب املـــعـــامـــلـــة الـــقـــاســـيـــة  ــا مـ ــيــــرهــ وغــ
 
ّ
وانــتــهــاك الــحــق فــي الــدفــاع وإغــفــال مــبــدأ أن

املتهم بريء حتى تثبت إدانته.
وفــي 14 يــونــيــو/ حــزيــران املــاضــي، أصــدرت 
محكمة النقض املصرية حكمًا باتًا في قضية 
ــة الـــعـــدويـــة«، بــتــأيــيــد إعــــدام  ــعـ اعــتــصــام »رابـ
12 مــن قــيــادات وأعــضــاء جماعة »اإلخــــوان« 
املحبوسن، وهم عبد الرحمن البر وصفوت 
ياسن  وأســامــة  البلتاجي  حــجــازي ومحمد 
الفرماوي ومصطفى  عــارف ومحمد  وأحمد 
ــاروق وهــيــثــم الــعــربــي  ــ ــمـــد فــ ــفـــرمـــاوي وأحـ الـ
ومحمد الزناتي وعبد الرحمن عطية وإيهاب 
وجدي. وخلت قائمة االتهام في القضية من 
ذوا عملية 

ّ
نف الذين  الشرطة والجيش  رجــال 

فـــض االعـــتـــصـــام فـــي 14 أغـــســـطـــس/ آب من 
ألــف قتيل  أكثر من  فت 

ّ
عــام 2014، والتي خل

بذلك  فاقتصرت  السلمين.  املعتصمن  مــن 
ــاء وأنــــصــــار الــجــمــاعــة  الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى أعــــضــ
إلــى بعض  باإلضافة  فــي مصر،  املسجونن 
قــيــاداتــهــا فــي الـــخـــارج، عــلــى الــرغــم مــن كــون 

َهمن معتدى عليهم في األصل.
ّ
املت

من جهتها، قضت محكمة جنايات دمنهور 
بـــإحـــالـــة 16 مــتــهــمــًا فــــي الــقــضــيــة املـــعـــروفـــة 
إعــالمــيــًا بـــ«تــفــجــيــر أتــوبــيــس الـــشـــرطـــة« في 
الديار  إلــى مفتي  مركز رشيد في عــام 2015 
املصرية، إلبــداء الــرأي الشرعي في إعدامهم. 
ــذت الــســلــطــات حــكــم اإلعــــدام بالفعل في 

ّ
ونــف

حـــق 15 مــدنــيــًا عــلــى ذّمــــة ثــــالث قــضــايــا في 
الـــرابـــع مـــن أكــتــوبــر/ تــشــريــن األول مـــن عــام 
 

ّ
2020، في حن ما زال 68 مدنيًا آخر على أقل

تقدير رهن اإلعدام في البالد في قضايا ذات 
طابع سياسي.

جستس«  فــور  »كوميتي  مؤسسة  ورصـــدت 
الــحــقــوقــيــة إصـــــدار املــحــاكــم املــصــريــة 2595 
ــوع االنـــقـــالب، وهــو  حــكــمــًا بـــاإلعـــدام مــنــذ وقــ
الرقم األكبر من اإلعــدامــات في تاريخ مصر، 
ي عدد أحكام اإلعدام طوال 

َ
إذ يزيد عن ضعف

الراحل  الرئيس املخلوع  َحَكم فيها  30 عامًا 
 
ّ
حسني مــبــارك الــبــالد. وبــّيــنــت املــؤســســة أن
السيسي  فــي عهد  الجماعية  اإلعـــدام  أحــكــام 
صدرت عن محاكم غير طبيعية واستثنائية، 

اختير أعضاؤها بطريقة انتقائية ومخالفة 
الســــتــــقــــالل الــــقــــضــــاء املــــنــــصــــوص عـــلـــيـــه فــي 

الدستور والقانون.
ــدام  ــدار أحـــكـــام اإلعــ ــ ــذا الــتــوّســع فـــي إصـ وهــ
ــة لـــلـــحـــقـــوق  ــ ــريـ ــ ــــصـ ــه »املـــــــــبـــــــــادرة املـ ــ ــرتـ ــ ــّسـ ــ فـ
ه »راجع إلى العمل بدوائر 

ّ
الشخصية« بأن

اإلرهاب املشّكلة في ديسمبر/ كانون األول 
من عام 2013، وفقًا لقرار محكمة االستئناف 
القاضي بتشكيل دوائر بعينها مكّونة من 
قــضــاة بــعــيــنــهــم«. وأصــــــدرت هــــذه الـــدوائـــر 
أكبر عــدد من أحكام اإلعــدام منذ إنشائها، 
مقارنة باملحاكم األخرى في الفترة نفسها. 
ــرارًا يــقــضــي بــتــغــيــيــر  ــ ــ ــدر الــســيــســي قـ ــ ــ وأصـ
إجــــراءات الطعن على األحــكــام فــي إبــريــل/ 
بــمــوجــبــه  ــام 2017، والـــــــذي  ــ عـ مــــن  نـــيـــســـان 
ُيــنــظــر فــي الــقــضــايــا الــتــي صـــدر فيها حكم 
باإلعدام مّرة واحدة أمام محكمة الجنايات 
ثّم  االستشاري،  املفتي  رأي  استطالع  عقب 
النقض للطعن على حكم  تتصّدى محكمة 
الــدرجــة األولـــى كمحكمة مــوضــوع، ويكون 
ــــب الــنــفــاذ بعد  الــحــكــم الـــصـــادر عــنــهــا واجـ
ق 

ّ
تصديق رئيس الجمهورية عليه. وقد وث

»مـــركـــز الــشــهــاب لــحــقــوق اإلنــــســــان« إصــــدار 
في  بــاإلعــدام  فــي مصر 1565 حكمًا  القضاة 
ذ 

ّ
ف

ُ
قضايا سياسية بن عاَمي 2013 و2021، ن

 97 متهمًا. وأفادت 
ّ

منها حكم اإلعدام في حق
منظمة العفو الدولية في الثاني من يناير/ 
املــرّوع   »االرتفاع 

ّ
بــأن الثاني املاضي،  كانون 

فــي تنفيذ أحــكــام اإلعـــدام فــي عهد السيسي 
ــان في  يــكــشــف عـــن عــمــق أزمــــة حــقــوق اإلنـــسـ
 
ّ
مـــصـــر«. أضـــافـــت املــنــظــمــة فـــي تــقــريــر لــهــا أن
إلى قمع منظمات  السلطات املصرية عمدت 
مناهضة  مجال  في  العاملة  اإلنسان  حقوق 
عـــقـــوبـــة اإلعــــــــــــدام، فـــاعـــتـــقـــلـــت مـــوظـــفـــن فــي 
»املـــــبـــــادرة املـــصـــريـــة لــلــحــقــوق الــشــخــصــيــة« 
منتصف نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي مــن عــام 
2020، واستجوبتهم بشأن عملهم في مجال 
املجتمع  املنظمة  ودعـــت  الــجــنــائــيــة.  الــعــدالــة 
الدولي، بما في ذلك هيئات حقوق اإلنسان 
 الــقــاهــرة 

ّ
الــتــابــعــة لــأمــم املـــتـــحـــدة، إلــــى حــــث

عالنية لوضع حّد لعمليات اإلعــدام وإنشاء 
مجلس حقوق اإلنسان التابع لأمم املتحدة 
ــع حــقــوق  ــ ــلـــرصـــد واإلبــــــــــالغ عــــن وضــ ــة لـ ــيــ آلــ

اإلنسان في مصر.

كــبــيــرة من  الــســن بنسبة  كــبــار  يتمتع 
الــعــاطــفــة، يــوزعــونــهــا خــصــوصــًا على 
منهم.  املقربن  واألصــدقــاء  عائالتهم 
وعــلــى مـــدار الــعــشــريــن عــامــًا املــاضــيــة، 
ــة  ــعـ ــامـ كـــــانـــــت عـــــاملـــــة الــــنــــفــــس فــــــي جـ
كــالــيــفــورنــيــا األمــيــركــيــة ســـــوزان تــرك 
تشارلز، تراقب تغير املزاج، والشعور 
بــالــرضــا، ولــحــظــات الــتــأمــل، ونــوبــات 
األفــراد  الغضب والحزن واليأس لدى 
ــع اهـــتـــمـــام  ــ ــن مـــخـــتـــلـــف األعــــــمــــــار، مـ ــ مـ
الــتــعــامــل مـــع املــشــاعــر  خـــاص بكيفية 
وقد  السن.  في  التقدم  مع  واختبارها 
الحــظــت تــشــارلــز هـــي وزمــــالؤهــــا، أنــه 
رغــم عــالقــات كــبــار الــســن االجتماعية 
بعاطفة  يتمتعون  أنــهــم  إال  الضئيلة 
كــبــيــرة تــجــاه املــقــربــن مــنــهــم، بحسب 

مقال في موقع »سميثسونيان«.
العلمية  الــدراســات  كانت  السابق  فــي 
والــعــواطــف  الشخصية   

ّ
أن إلــى  تشير 

تتطور بالكامل عند بلوغ سن الثامنة 
ــمــــر. ويـــعـــتـــقـــد بــعــض  ــعــ ــن الــ ــ ــرة مـ ــشــ عــ
علماء األعصاب أنه نظرًا ألن الطبيعة 
البشرية تعالج املعلومات بشكل أبطأ 
 مــع الــتــقــدم فــي الــعــمــر، فـــإن هــذا 

ً
قــلــيــال

تتصرف،  أن  قبل  تفكر  الــنــاس  يجعل 
السريعة. والحظ  بداًل من االستجابة 
الــعــلــمــاء انــخــفــاضــًا فــي الــكــتــلــة الكلية 
لــلــفــص الــجــبــهــي لــلــدمــاغ عــنــد الــتــقــدم 
فـــي الـــســـن، وهــــو الـــجـــزء املـــســـؤول عن 
ــيـــر املــعــقــد  ــكـ ــفـ ــتـ ــاعــــر والـ تـــنـــظـــيـــم املــــشــ
مثل  الباحثن  لكن  املعالجة.  وســرعــة 
ــارا مـــاثـــر مــــن جـــامـــعـــة كــالــيــفــورنــيــا  ــ مــ
 كبار السن غالبًا 

ّ
الجنوبية، وجدوا أن

مـــا يــظــهــرون نــشــاطــًا أكــبــر فـــي قــشــرة 
األصغر سنًا عند  الجبهي من  الفص 

معالجة العواطف.
وقــــالــــت عــــاملــــة الـــنـــفـــس ســــــــوزان تـــرك 

ــيـــح أن األشــــخــــاص  ــز: »صـــحـ ــارلــ تــــشــ
ـــرضـــيـــة واملــشــاعــر 

ُ
امل الـــعـــالقـــات  ذوي 

ــــول،  اإليـــجـــابـــيـــة يــعــيــشــون لـــفـــتـــرة أطـ
األمــر،  تفسير  الباحثون  حــاول  لذلك 
الــنــفــســيــة  ــة  ــيــ ــاهــ ــرفــ الــ  

ّ
أن ووجــــــــــــدوا 

ــرار انــــخــــفــــاض  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــاســ ــ مــــرتــــبــــطــــة بــ
ــيــــزول  ــورتــ ــكــ مــــســــتــــويــــات هـــــرمـــــون الــ
)الـــهـــرمـــون املــــســــؤول عـــن مــســتــويــات 
( وتحسن صحة  الجسم  التوتر في 

القلب واألوعية الدموية«.
ووجــــــــدت دراســــــــة حـــديـــثـــة فــــي مــجــلــة 
األكبر سنًا  الشمبانزي  أن  »ساينس« 
اجتماعية  تفاعالت  امتالك  إلى  تميل 
أقـــل ولــكــن أكــثــر إيــجــابــيــة  تــمــامــًا كما 
البشر، وبالتالي خلص الباحثون إلى 
الــتــطــور ال يعتمد بــالــضــرورة   هــذا 

ّ
أن

فعندما  يــنــفــد.  الـــوقـــت  أن  إدراك  عــلــى 
يبلغ الشخص عمرًا متقدمًا قد يكون 
مــع ما  التأقلم  لــه  بالنسبة  الجيد  مــن 
هــو مــألــوف بالنسبة إلــيــه. وقــد يلعب 
الـــطـــاقـــة دورًا  انـــخـــفـــاض مـــســـتـــويـــات 

متساويًا بن البشر والشمبانزي.
وأوصــــى املــقــال األشـــخـــاص بــضــرورة 
ــروابـــط  ــوقـــت فـــي تــنــمــيــة الـ تــمــضــيــة الـ
ــة، وإعـــــــطـــــــاء األولــــــويــــــة  ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ االجـ
ــراد الــعــائــلــة،  ــ لــأصــدقــاء املــقــربــن وأفــ
فالعثور  الــعــمــر.  مــراحــل  مختلف  فــي 
ــي الـــحـــيـــاة  ــ ــنــــى فـ ــعــ ــــدف واملــ ــهـ ــ عـــلـــى الـ
مــهــم أيــضــًا بــشــكــل حـــيـــوي. ويختلف 
ــر بـــن األفــــــراد، فــالــبــعــض يـــرى أن  األمــ
يشعرهم  الخيرية  املــســاعــدات  تقديم 
بــالــرضــى، فــيــمــا يــهــتــم الــبــعــض اآلخــر 
ــي الــحــالــتــن  بــالــعــائــلــة فـــقـــط، ولـــكـــن فـ
فإن العثور على هدف مهم واالهتمام 
من  للغاية  ممتعًا  يــكــون  أن  يمكن  بــه 

الناحية العاطفية.
)العربي الجديد(

لماذا يتمتع كبار السن 
بعاطفة أكبر؟

زهير هواري

دخلت املؤسسات التعليمية في البلدان العربية في االمتحانات النهائية 
منذ مطلع صيف العام 2021. يستوي في ذلك كل من القطاعني العام 
أكاديميًا  أكــان  الجامعي ســواء  التعليم ما قبل  ذلــك  والــخــاص. ويشمل 
الكليات  فــي  الــعــالــي  والتعليم  الــعــام،  بالتعليم  يسمى  مــا  أم  مهنيًا،  أم 
التعليمية واملهنية  إجــازة االختصاص  والجامعات بما هو مراحل نيل 
واملاستر أو الدبلومات وحتى شهادة الدكتوراة. ومع أن لكل من املراحل 
التعليمية خصائصها، لكن املسميات تختلف، وكذلك األنظمة املعتمدة 
بني مؤسسات البلد الواحد، اال أن ما هو ثابت أن االمتحان ما زال معتمدًا 
في عملية تقويم أو تقييم نتائج العملية التعليمية – التعلمية التي تلقاها 
الــدراســي. وبما يسمح  الــعــام  أو  الفصل  امــتــداد  الطالب على  أو  التلميذ 
بالحكم على الخاضع لالمتحان، أو التقييم باالرتقاء إلى صفوف أعلى، 
أو  لــشــهــادات رسمية  امتحانات  فــي حــال كانت هناك  الــشــهــادة  نيل  أو 

اختصاصات جامعية. 
الشركات  بــه  تــقــوم  كما  والــجــامــعــة،  املــدرســة  تمارسها  عملية  والتقييم 
أو  إلى وظائف معينة،  التقدم  العام عندما تفتح باب  القطاع  ومؤسسات 
للدخول في األسالك املدنية والعسكرية، وتشترط فيها الخضوع المتحان، 
تقرر بموجبه املقبولني إلشغال الوظيفة املطلوبة. والواقع أن التقييم بات 
علمًا قائمًا بذاته في مناهج كليات التربية في كل جامعات العالم، باعتباره 
املطلوبة  املــهــارات  امتلك  من  بموجبها  يتحدد  الخطورة،  من  درجــة  على 
عمن لم يمتلكها من املتقدمني له. ولذلك هناك الكثير من الخبراء التربويني 
الذين عملوا عليه بهدف فحص مدى تحقق الغايات والكفايات التي تتنكب 
مسؤولياتها املؤسسة التعليمية، والتي أوكل لها املجتمع القيام بالعملية 
أمكنهم  ما  أســاس  الطالب على  تقييم  أي  الــدور،  بهذا  تتويجًا  التعليمية 

الحصول عليه من معارف ومهارات في صفوفهم. 
الــجــهــات املــتــدخــلــة فــي التقييم أوســـع مـــدى من  الــقــول إن حلقة  ويــمــكــن 
وزارات التربية والتعليم العالي والجامعات، إذ املعروف أن املجتمع نفسه 
يساهم في عملية التقييم بشكل أو آخر. فالصناعي الذي يختار من بني 
املهندسني وطالب الدراسات املهنية والفنية له شروطه، لقبول هذا الخريج 
دون غيره من خريجي املدارس واملعاهد املهنية. واملقصود القول إن هناك 
هم  من  فيها  يتشارك  والخريج،  الطالب  على  الحكم  في  واسعة  مروحة 
باختيار  مواقعهم  لهم  تسمح  الذين  من  وســواهــم  اختصاص،  أصحاب 
ذوي الكفاءة األبرز. وعليه، يمكن القول إن االمتحان أو التقييم ليس على  
البساطة التي يتصورها البعض بالنظر إلى تعدد وتنوع الدراسات التي 
يناله  الــذي  الظلم  أو  األعــطــاب  مــدى  الكثير منه  أثبت  والتي  أجريت عليه، 

الطالب من الخلل الذي يخرج عن إرادته. 
)باحث وأكاديمي(

االمتحانات العربية 
قبل وبعد كورونا

أكاديميا

المصرية  المؤسسات  تطهير  إلى  بدعوات  المصريين  اإلعــالم  شحن 
بـ«قانون فصل  المعروف إعالميًا  القانون  لتمرير  من عناصر »اإلخوان«، 
بغير  الفصل  القومي، من خالل تعديل قانون  األمن  اإلخوان« لحماية 
حيث  من  التعديالت  تلك  على  البرلمان  وافق  وقد  التأديبية.  الطرق 
خوفًا  المعارضة  على  محسوبة  سياسية  قوى  رفضتها  فيما  المبدأ، 

من استخدامها كأداة ضّد الموظفين.

»قانون فصل اإلخوان«

)Getty /هذا التعبير لم يعد ممكنًا اليوم )جيف ج. ميتشل

يقود دراجة بين أكوام نفايات )أحمد عبود/فرانس برس(

Saturday 3 July 2021 Saturday 3 July 2021
السبت 3 يوليو/ تموز 2021 م  23  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2497  السنة السابعة السبت 3 يوليو/ تموز 2021 م  23  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2497  السنة السابعة

)Getty /تعرفان كيفية تمضية الوقت بإيجابية )ديفيد مكنيو

يبكون أقارب لهم ُحكم عليهم باإلعدام )فرانس برس(
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حياة مهددة وأمان مفقود
أطفال سورية »سورية ليست مكانًا آمنًا 

لأطفال« ووضع 1.7 مليون 
طفل سوري من األكثر 

هشاشة معّرض للتدهور في حال 
فشل مجلس األمن الدولي في تمديد 

التفويض إلدخال املساعدات إلى 
سورية عبر معبر باب الهوى بن تركيا 
ومحافظة إدلب في الشمال السوري، إذ 
رت 

ّ
 لذلك »تأثيرًا مدّمرًا«. هذا ما حذ

ّ
إن

منه أخيرًا منظمة األمم املتحدة للطفولة 
)يونيسف(. والتفويض عبر الحدود 
ص 

ّ
ل

ُ
ه ق

ّ
يسري منذ عام 2014، غير أن

بشكل كبير في العام املاضي عبر اإلبقاء 
على نقطة دخول حدودية واحدة، هي 

معبر باب الهوى )شمال غرب(، مع 
 صالحية التفويض 

ّ
تركيا، علمًا أن

تنتهي بعد أسبوع واحد، في العاشر 
من يوليو/ تموز الجاري.

ودعت »يونيسف« مجلس األمن 
الدولي إلى تجديد تفويض املساعدة 

عبر الحدود وتوسيعها ملّدة 12 شهرًا، 
 طرقات املساعدة عبر 

ّ
 »كل

ّ
مؤّكدة أن

الحدود وعبر خطوط القتال ضرورّية 
لتلبية االحتياجات املتزايدة والسماح 

للشركاء في املجال اإلنساني بتقديم 
املساعدة لأطفال املحتاجن أينما 
 
ّ
كانوا في البالد«. وشّددت على أن
»حياة مالين األطفال في سورية 
تعتمد على هذا القرار«. ويستعّد 

مجلس األمن الدولي للتصويت على 
مشروع قرار لتمديد إدخال املساعدات 
العابرة للحدود وسط خشية من فيتو 
من قبل روسيا التي أبدت رغبتها في 
إغالق معبر باب الهوى، لتصير بذلك 
 نقاط عبور املساعدات إلى سورية 

ّ
كل

مقفلة، باستثناء تلك التي تمّر عبر 
ه »من 

ّ
دمشق. وأوضحت »يونيسف« أن

نقل عبر الحدود، 
ُ
دون املساعدات التي ت

سوف ُيحرم األطفال من املساعدة املنقذة 
للحياة ويقع تأثير وخيم على حمايتهم 

وإمكانية وصولهم إلى خدمات املياه 
والنظافة والدعم الطبي والتعليم«.

)فرانس برس(
)Getty ،الصور: فرانس برس(
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األمن المصري يحُكم اإلعالم واإلنترنت
القاهرة ــ العربي الجديد

مضت ثماني سنوات على ذكرى االنقالب 
الــراحــل  املــعــزول  الرئيس  العسكري، ضــد 
مــحــمــد مـــرســـي فــــي الـــثـــالـــث مــــن يــولــيــو/

تموز 2013، شهدت فيها اكتمال سيطرة 
ــزة األمـــنـــيـــة عـــلـــى جـــمـــيـــع وســـائـــل  ــ ــهـ ــ األجـ
ــروءة،  ــقــ ــالم املـــرئـــيـــة واملــســمــوعــة واملــ ــ اإلعــ

وكذلك اإلنترنت. 
فبينما تتقاطع عدد من القوانن املصرية 
ــع تــنــظــيــم  ــن نـــصـــوصـــهـــا مــ ــي الـــكـــثـــيـــر مــ فــ
ــــالم والــحــقــوق الــرقــمــيــة، مــثــل قــانــون  اإلعـ
 ،2003 لــســنــة   10 ــم  رقـ االتـــصـــاالت  تنظيم 
املعلومات  تقنية  مكافحة جرائم  وقانون 
حــمــايــة  ــانــــون  وقــ  ،2018 لــســنــة   175 رقــــم 
البيانات الشخصية رقم 121 لسنة 2020، 
ــــالم رقــم  وقـــانـــون تنظيم الــصــحــافــة واإلعـ
الــطــوارئ  أحــكــام  أن  إال   ،2018 لسنة   180
رقـــم 94 لسنة  اإلرهــــاب  وقــانــون مكافحة 
في  والعليا  األولـــى  السلطة  يجعل   2015

يد األجهزة األمنية.

حجب مواقع وتضييق 
على الحريات اإلعالمية

السلطات  وتــوغــل  الكبير  التوسع  ساهم 
السيطرة على وسائل  إحكام  في  األمنية 
اإلعـــالم واإلنــتــرنــت فــي مصر، فــي تعطيل 
اســـتـــخـــدام الــنــصــوص الـــدســـتـــوريـــة الــتــي 
تقضي بــحــريــة الــفــرد فــي الــحــصــول على 
ــقــــوق الـــفـــكـــر والــتــعــبــيــر،  ــلـــومـــات، وحــ ــعـ املـ
مقابل زيادة ممارسة الرقابة على اإلعالم 

والتضييق على اإلعالم الرقمي.
واستمرت السلطات في ممارسة الحجب 
والرقابة على اإلنترنت على نطاق واسع، 
إلــى 628  املحجوبة  املــواقــع  حتى وصلت 
ـــا فـــي مــصــر عــلــى األقـــــل، مــنــهــا 596 

ً
رابـــط

 اســتــخــدمــتــه 
ً

ــــا بــــديــــال
ً
مـــوقـــًعـــا و32 رابــــط

املواقع املحجوبة للوصول إلى جمهورها. 
مع  كانت  للحجب  الحقيقية  البداية  لكن 
حــجــب »الــعــربــي الــجــديــد« فــي ديسمبر/

كانون األول 2015، والذي ال يزال محجوًبا 
في مصر إلى اليوم. وتضم قائمة املواقع 
ا،  ا وإعالمّيً املحجوبة 116 موقًعا صحافّيً
م خدمات تجاوز حجب  ُيقدِّ و349 موقًعا 
املواقع )Proxy وVPN( و15 موقًعا يتناول 
قـــضـــايـــا حــــقــــوق اإلنـــــســـــان، و11 مـــوقـــًعـــا 
م أدوات للتواصل  ا، و17 موقًعا ُيقدِّ ثقافّيً
لـــلـــمـــعـــارضـــة  مــــوقــــعــــًا  و27  والــــــــدردشــــــــة، 
الــســيــاســيــة، وثـــمـــانـــي مــــدونــــات ومـــواقـــع 
ملشاركة  موقًعا  و12  مــدونــات،  استضافة 
الــوســائــط املــتــعــددة، بــاإلضــافــة إلـــى عــدد 

آخر من املواقع املتنوعة.
القانون  وكــان البرملان املصري قد أصــدر 
مكافحة  شـــأن  فـــي   2018 لــســنــة   175 رقـــم 
عطي 

ُ
ت والــــذي  املــعــلــومــات،  تقنية  جــرائــم 

مواقع  حجب  سلطة  منه  السابعة  ــادة  املـ
الويب لجهات التحقيق بعد أخذ موافقة 
من املحكمة، باإلضافة إلى إعطاء جهات 
الــــتــــحــــري والــــضــــبــــط )جـــــهـــــاز الــــشــــرطــــة( 
ســلــطــة إخـــطـــار الــجــهــاز الــقــومــي لتنظيم 
االتــــصــــاالت بــحــجــب مــؤقــت لــلــمــواقــع في 
حــالــة االســتــعــجــال، لــوجــود خطر حــال أو 
ضــرر وشيك الــوقــوع من ارتــكــاب جريمة، 
وتــســتــخــدم هـــذه املــــادة ألــفــاظــًا فضفاضة 
عــديــدة عــلــى إثــرهــا يمكن حــجــب املــواقــع، 
مثل: »األمن القومي أو تعّرض أمن البالد 

أو اقتصادها القومي للخطر«.
ثم أصدر البرملان القانون رقم 180 لسنة 
الــصــحــافــة واإلعــــالم،  بــشــأن تنظيم   2018
لتنظيم  األعــلــى  للمجلس  أعــطــى  والــــذي 
املــنــوط بها تنظيم قطاع  )الجهة  اإلعـــالم 
ــــالم فـــي مــصــر( ســلــطــة حــجــب مــواقــع  اإلعـ
الويب للعديد من األسباب، منها »نشر أو 
بث أخبار كاذبة، أو ما يدعو أو يحرض 
عــلــى مــخــالــفــة الــقــانــون أو إلـــى الــعــنــف أو 
الـــكـــراهـــيـــة، أو يــنــطــوي عــلــى تــمــيــيــز بن 
املـــواطـــنـــن، أو يــدعــو إلــــى الــعــنــصــريــة أو 

أعــراض  فــي  ا 
ً
طعن يتضمن  أو  التعصب، 

ــا لــهــم، أو امتهانا 
ً
األفــــراد أو ســًبــا أو قــذف

لأديان السماوية أو للعقائد الدينية«. 
وال يـــقـــتـــصـــر تـــطـــبـــيـــق نـــــص املـــــــــادة عــلــى 
ــيـــة فـــقـــط، حــيــث ُيــمــكــن  ــائـــل اإلعـــالمـ الـــوسـ
ــرونـــي  ــتـ ــكـ تـــطـــبـــيـــقـــهـــا عــــلــــى كـــــل مــــوقــــع إلـ
شخصية  إلكترونية  مــدونــة  أو  شخصي 
يبلغ عدد  إلكتروني شخصي  أو حساب 
متابعيه خمسة آالف متابع أو أكثر. يشار 

اإلعـــالم  لتنظيم  األعـــلـــى  املــجــلــس  أن  إلـــى 
املتغافل عن حجب 682 موقًعا في مصر 
ــا  عــلــى األقــــل، مــنــهــا 116 مــوقــًعــا صــحــافــّيً
ــــا، أنـــشـــئ بـــمـــوجـــب قــــانــــون رقـــم  وإعــــالمــــّيً
التنظيم  قــانــون  بــإصــدار   2016 لسنة   92
املؤسسي للصحافة واإلعــالم، الذي يقوم 
ــيـــب عـــلـــى الـــصـــحـــافـــة وحـــريـــة  ــرقـ بــــــدور الـ
التعبير، ويؤدي دور شرطة األخالق، إلى 
جــانــب دور الــجــهــة األمــنــيــة الــتــي تــراجــع 

وتقوم  واإلعالمية  الصحافية  املحتويات 
بــغــلــق وحــظــر ومــنــع الــصــحــافــة واإلعــــالم 

والعاملن بهما.

الوصاية على اإلنترنت واإلعالم
النظام  صممها  التشريعات  مــن  ترسانة 
ثماني  مــدار  على  بعناية وعمق  املصري 
القبضة  فــي  فــي مجملها  ســنــوات، تصب 
ــبـــكـــة الــعــربــيــة  ــة، وصـــفـــتـــهـــا »الـــشـ ــيــ ــنــ األمــ
ــقــــوق اإلنــــــســــــان« )مــنــظــمــة  ــات حــ ملـــعـــلـــومـ
»تــشــريــعــات  مــجــتــمــع مـــدنـــي مـــصـــريـــة( بـــ
الظالم«، في دراسة رصدية بأهم القوانن 
واإلعالمية  الصحافية  للحريات  املقيدة 

والرقمية من عام 2013 وحتى عام 2020.
القوانن  تلك  مــن  نــمــاذج  الشبكة  وذكـــرت 
ــا 

ً
املــقــيــدة لــلــحــريــات الــتــي تــضــم 25 قــانــون

»كــبــل حــقــوق وحـــريـــات املــصــريــن«، ومــن 
بينها قانون رقم 92 لسنة 2016 بإصدار 
ــي لــلــصــحــافــة  ــون الــتــنــظــيــم املـــؤســـسـ ــانــ قــ
»قانون  الــذي وصفته الشبكة بـ واإلعــالم، 

سيئ السمعة. 
 عـــن قـــانـــون رقــــم 180 لــســنــة 2018 

ً
فــضــال

بــشــأن تنظيم الــصــحــافــة واإلعـــــالم، الــذي 
قالت عنه الشبكة إنه »احتوى على قائمة 
ــة مــــن الــــجــــزاءات  مــــن املـــمـــنـــوعـــات والئــــحــ
للصحافة  تــشــيــيــعــا  املـــراقـــبـــون  اعــتــبــرهــا 
ــة إلـــى  ــافــ إلـــــى مـــثـــواهـــا األخـــــيـــــر«. بــــاإلضــ
 178« واإلعـــالم  الصحافة  هيئات  قــوانــن 
عنها  قــالــت  والـــتـــي   ،»2018 لــســنــة  و179 
الشبكة، إنها »تتضافر مع قانون تنظيم 
الصحافة واإلعالم سيئ السمعة، إلنشاء 
املـــزيـــد مـــن الــهــيــئــات الـــتـــي تــشــكــل رقــابــة 
أمنية على اإلصــدارات الصحافية، ورقّية 
كانت أو إلكترونية«، مع الئحة الجزاءات 
منهجية  عليها  »غلبت  التي   2019 لسنة 
تــهــدف إلـــى الــتــضــيــيــق عــلــى حــريــة الـــرأي 
والتعبير وخنق املجال اإلعالمي، وفتحت 
الـــبـــاب نــحــو غــلــق املـــســـاحـــات اإلعــالمــيــة 
أمــــام املــعــارضــن واملــخــالــفــن لــســيــاســات 

الحكومة املصرية«.

الحريات  مــؤشــرات  ــل  ذي فــي  مصر 
اإلعالمية والرقمية

ســاهــمــت هـــذه الــقــبــضــة األمــنــيــة املحكمة 
الرقمي  واإلعــــالم  التقليدي  اإلعــــالم  عــلــى 
في تدهور حالة حرية اإلعالم واإلنترنت 
في مصر؛ إذ حصلت مصر على 26 نقطة 
ا ملؤشر 

ً
وفق نقطة،   100 إجمالي  من  فقط 

»فــــريــــدوم هــــــاوس« عـــن حـــريـــة اإلنــتــرنــت 
2020. ووصــف املــؤشــر مصر بأنها دولــة 
ال تملك »إنترنت حرا«. ويبني التصنيف 
مؤشراته من خالل قياس الحريات املدنية 
بنسبة 60٪، والحريات السياسية بنسبة 

.٪40
ــفــــاظ عـــلـــى تـــدنـــي  ــي الــــحــ ــ كـــمـــا نـــجـــحـــت فـ
العاملي  التصنيف  في  املتأخرة  مرتبتها 
»منظمة  تقرير  حسب  الصحافة،  لحرية 
مــراســلــون بــال حــــدود« لــعــام 2021، حيث 
حــافــظــت مــصــر عــلــى تــراجــعــهــا فــي املــركــز 
166 الذي يقّيم الوضع اإلعالمي في 180 
ــقــيــم مــدى 

ُ
ــلــــًدا، انـــطـــالقـــا مـــن مــنــهــجــيــة ت بــ

ــــالم واســتــقــاللــيــتــهــا  تــعــدديــة وســـائـــل اإلعـ
وبـــيـــئـــة عـــمـــل الـــصـــحـــافـــيـــن ومــســتــويــات 
الرقابة الذاتية، فضال عما يحيط بعملية 
ــة، مــثــل  ــمــ ــار مــــن آلــــيــــات داعــ ــبــ إنــــتــــاج األخــ
اإلطـــــــار الـــقـــانـــونـــي ومـــســـتـــوى الــشــفــافــيــة 

وجودة البنية التحتية.
وبــــن الـــنـــطـــاقـــات الــخــمــســة ملــكــانــة مصر 
فـــي املـــؤشـــر تــســتــمــر مــصــر فـــي املــســاحــة 
السوداء، حيث إن حالة اإلعالم تنتقل من 
سيئ إلى أسوأ وعلى مدار سنوات، فيما 
فها املنظمة كواحدة من أكبر سجون 

ّ
تصن

الصحافين في العالم أجمع.
وبــلــغ عـــدد الصحافين واإلعــالمــيــن في 
مايو/ نهاية  71 حتى  املصرية  السجون 
أيــــــار املــــاضــــي، حـــســـب تـــوثـــيـــق »املـــرصـــد 

العربي لحرية اإلعالم«.

ترسانة تشريعات تقيد 
الحريات الصحافية وتصب 

في القبضة األمنية

بعد 8 أعوام على االنقالب في مصر، يحكم األمن كلّا من اإلعالم واإلنترنت بترسانة قوانين مقيّدة، أبرزها »اإلرهاب« 
و»الطوارئ«، فيما أصبحت المواقع المحجوبة بالمئات، والصحافيون المسجونون بالعشرات

ــام املـــصـــري  ــظـ ــنـ ــات، يـــعـــاقـــب الـ ــ ــكــ ــ ــتــضــيــيــق واإلســ عـــــدا ال
الــصــحــافــيــني بــالــحــبــس، لــتــكــون الـــبـــالد واحـــــدًا مـــن أكــبــر 
أحــوال الصحافيني املصريني  العالم. وباتت  السجون في 
في السجون مزرية، وسط صمت مخجل من قبل نقابة 
الصحافيني التي تعجز حتى عن تحسني ظروف حبسهم.

ق »املرصد العربي لحرية اإلعالم« أسماء الصحافيني 
ّ
ووث

شهر  نهاية  حتى  املحبوسني  واملــصــوريــن  واإلعــالمــيــني 
مايو/ أيار في مصر، وهم: 

إبراهيم سليمان، أحمد شاكر، أحمد الليثي، أحمد أبوزيد 
أحمد  عفيفي،  عــبــده  علي  أحــمــد  سبيع،  أحــمــد  الطنوبي، 
أبــو خليل، أحمد  عــالم، أحمد سعد عــمــارة، أحمد محمد 
الفتاح،  عبد  ــراء  إسـ عــمــارة،  أســامــة سعد  خليفة،  محمد 
ــــالم جــمــعــة، إســمــاعــيــل الــســيــد عــمــر اإلســـكـــنـــدرانـــي،  إسـ
بــدر محمد  النصر، أشــرف حمدي،  إيهاب حمدي سيف 
الــلــه، توفيق غــانــم، جمال  بــدر، بهاء الــديــن إبــراهــيــم نعمة 
علي  حسني  مــؤنــس،  حسام  الجمل،  جمال  العظيم،  عبد 
الوهاب، خالد محمد عبد  أحمد كريم، خالد حمدي عبد 
الــرؤوف سحلوب، خالد حلمي غنيم، دعــاء خليفة، سيد 

ــادي ســــرور، شيماء  شــحــتــة، ســيــد مــحــمــد عــبــدالــاله، شــ
الحداد، طــارق خليل، عامر  سامي، صهيب سعد محمد 
الله  املــنــعــم، عــاشــور مــعــوض كشكة، عــاطــف حسب  عبد 
عبد  رشــاد،  الله  عبد  علي محمود،  الرحمن  عبد  السيد، 
الله السعيد، عبد الرحمن الورداني، عبد الرحمن رمضان 
شــاهــني املصيلحي، عــلــيــاء عــــواد، عــصــام عــابــديــن، عمر 
اإلذاعــيــة سابقًا،  الهندسة  مــديــر  الخفيف  عــمــرو  خــضــر، 
مــحــســن يـــوســـف الــســيــد راضــــــي، مــحــمــد أحـــمـــد محمد 
السعيد  الجرف، محمد  أكسجني، محمد  شحاتة، محمد 
الدشتي، محمد اليماني، محمد أبو املعاطي خليل، محمد 
محمد  فهمي،  محمد سعيد  الشاعر،  عطية  أحمد  عطية 
صالح الدين مدني، محمد عبد النبي فتحي عبدة، محمد 
عبد الغني، محمد عمر سيد عبد اللطيف، محمود محمد 
مــدحــت رمــضــان، مصطفى حــمــدي سيف  اللطيف،  عبد 
النصر، مصطفى األعصر، مصطفى األزهري، مصطفى 
محمد  ودنـــان،  معتز  الــوهــاب،  عبد  بالله  معتز  الخطيب، 
هــانــي جــريــشــة، هــشــام عــبــد الــعــزيــز، هــشــام فــــؤاد، وليد 

محارب، ويحيى خلف الله.

خلف القضبان

MEDIA
منوعات

أبدت مواقع إخبارية إلكترونية أخبار
في السودان غضبها من قرار 

إغالقها منذ الثالثاء الماضي، من 
دون معرفة الجهة التي اتخذته، 
معلنًة استعدادها لمناهضة القرار 

بالوسائل المتاحة كافة. اإلغالق 
شمل نحو 40 موقعًا وصفحة على 

»فيسبوك«.

ستكرم »الحركة العالمية من 
أجل الديمقراطية«، ومقرها 

نيودلهي، الناشطة المصرية إسراء 
عبد الفتاح عبر منحها »جائزة 

الشجاعة« يوم الخميس المقبل. 
إسراء عبد الفتاح محتجزة احتياطيًا 

في سجون النظام المصري منذ 
عام ونصف العام.

بدأ تطبيق »تيك توك« بالسماح 
للمستخدمين بنشر فيديوهات 

تصل مدتها إلى 3 دقائق، 
أي أطول بثالث مرات مما كان 
مسموحًا به سابقًا. لدى »تيك 

توك« مليار مستخدم حول العالم، 
بينهم أكثر من مائة مليون في 

الواليات المتحدة. 

وقعت شركات »فيسبوك« 
و»تويتر« و»غوغل« و»تيك توك« 

على تعهد تقوده »مؤسسة 
الشبكة العنكبوتية العالمية« 

)WWWF(، إلصالح نقاط الضعف 
التي ال تزال موجودة في أنظمتها، 
ومعالجة العنف القائم على النوع 

االجتماعي عبر اإلنترنت.

أكثر من 70 صحافيًا في سجون مصر )محمد الشاهد/فرانس برس(
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القاهرة ـ العربي الجديد

بــــات مـــن الـــواضـــح أن الــنــظــام املـــصـــري، بعد 
ــر 

ّ
ــنــــوات، يــتــحــض اســـتـــغـــاللـــه الـــصـــحـــافـــة لــــســ

لالنقالب على املؤسسات اإلعالمية، ألسباب 
ــــدة، أبـــرزهـــا أنـــهـــا ال تــحــقــق أهـــدافـــه بشكل  عـ
كامل. وهو ما دفعه الستخدام سالح آخر هو 
الدراما التي رأى أنها أكثر فاعلية من اإلعالم.

وفي هذه الخطوة يتشابه النظام الحالي مع 
نظام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الذي 
اعتمد كثيرًا على الفن من خالل إنتاج أفالم 
ومسلسالت وبرامج في اإلذاعة ترّوج ألفكاره. 
هكذا أحكمت السلطة الحالية سيطرتها على 
ــتــــاج الـــفـــنـــي، وأصـــبـــحـــت تــوّجــه  شـــركـــات اإلنــ
املــؤلــفــن واملــخــرجــن إلظــهــار صـــور ورســائــل 

بعينها والتركيز عليها.
التي سبقت  الخطة في األسابيع  بــدأت هــذه 
دور  كــــان  إذ   .2013 يــولــيــو/تــمــوز   3 انـــقـــالب 
اإلعــالم واضحًا في التحريض على اإلطاحة 
بنظام الرئيس املعزول الراحل محمد مرسي، 
وذلك عبر برامج ومقاالت لنخبة الصحافين 

في املؤسسات املحلية وحتى العربية.
ــّم عــــزل مــرســي،  وبـــعـــد 30 يـــونـــيـــو/حـــزيـــران ثــ
باتت تعقد جلسات أسبوعية للصحافين في 
السيسي،  الفتاح  عبد  الرئيس  منزل  حديقة 
وقــد كــان وقتها ال يــزال مشيرًا. ومــن بــن من 
شارك في هذه الجلسات الصحافيان إبراهيم 
يوسف  واملــذيــع  الكردوسي  ومحمود  عيسى 
الــحــســيــنــي. وبــالــفــعــل شـــــارك هـــــؤالء ومــعــهــم 
إعــالمــيــون آخــــرون بتعبيد الــطــريــق لــوصــول 

السيسي إلى رئاسة الجمهورية عام 2014.
مــنــذ تــلــك الــســنــة بـــدا أن الــنــظــام يــطــّبــق خطة 
واضحة املعالم بالتخلص نهائيًا مما تبقى 
ــــالم فـــي مــصــر. وقـــد بــدأ  مـــن الــصــحــافــة واإلعــ
ذلك بهجوم من األجهزة األمنية على وسائل 
اإلعالم املختلفة، وأجبرت مالكيها من رجال 
أعمال، على بيعها حتى أصبحت كل وسائل 

اإلعالم تقريبًا في قبضة النظام.
وهي  التالية  خطوتها  فــي  الخطة  اســتــمــّرت 
التخلص نهائيًا من االعتماد على الصحافة 
واإلعالم في البالد، كسالح أوحد، أو حتى أول، 
املحتوى  فــي  تدريجيًا  يقلص  الــنــظــام  فــأخــذ 
املحطات والصحف، ويقلل  تلك  تقدمه  الــذي 
والعاملن  والــفــنــيــن  الصحافين  أعــــداد  مــن 
عــمــومــًا فــي تــلــك املــؤســســات، حــتــى أصبحت 

»توك شوز«،  الـ البرامج التي تقدم، بما فيها 
الــواحــدة بعدما كانت  اليد  تعد على أصابع 
بالعشرات، وانحسرت الصحافة واإلعالم في 

مقابل ازدهار »اإلنتاج الفني«.
رؤيــــة الــنــظــام لــلــصــحــافــة واإلعـــــالم جسدها 
ــارحــــي فــــي أحـــد  ــجــ ــم الــ ــيــ ــراهــ ــافـــي إبــ الـــصـــحـ
مــؤتــمــرات الــشــبــاب الــتــي حــضــرهــا الــرئــيــس 
ــام 2016 عــنــدمــا ردَّ عــلــى حديث  عـ املــصــري 
دور  أهمية  عــن  عيسى  إبــراهــيــم  للصحافي 
الـــصـــحـــافـــة. فـــقـــال الـــجـــارحـــي »شـــهـــدت هــذه 
ــر اإلعـــالمـــيـــن، ألنــهــم ظــنــوا في  الــفــتــرة تــجــبُّ
أنفسهم أنهم قادة رأي سياسيون، هو يظن 
أن الكالم اللي بيقوله في البرنامج هذا تيار 
ــاف: »حــتــى املـــؤيـــد لــلــدولــة  ــ ســيــاســي«. وأضــ
يــتــحــول إلـــى نــيــران صــديــقــة مــن مــقــدار هــذه 
الثقة واللي هو شايف مصلحة الدولة أكثر 
مــن الـــدولـــة«، وهــنــا قــاطــعــه إبــراهــيــم عيسى 
 »مــــن قــــال مـــن الــلــي شــايــف 

ً
بــانــفــعــال قـــائـــال

ــثـــر مــــن الـــــدولـــــة«، فــقــال  ــة أكـ ـــدولــ مــصــلــحــة الـ
وليكم  إبراهيم،  أستاذ  »يــا  وقتها  السيسي 
الــــرأي وتوعية  عــن  بتتكلموا  الــلــي  يــا  كلكم 
ــــاس«، مـــلـــوحـــا بـــحـــركـــة املـــالكـــمـــة وكـــأنـــه  ــنـ ــ الـ
ــا ســـيـــادة  ــ ــرد عــلــيــه عــيــســى »يـ ــ مـــســـتـــغـــرب، فـ
الـــرئـــيـــس، ده الـــتـــنـــوع املــــشــــروع واملـــطـــلـــوب 
ــتــــالف  واملــــــفــــــروض يـــبـــقـــى بـــــــدون هــــــذا االخــ
والتنافر في الرأي مع الود واملحبة، ده اللي 
بــصــادر على  ــا  أنـ إنــمــا ال  نــتــقــدم،  هيخلينا 

إبراهيم وال إبراهيم بيصادر علي«.
وبـــعـــدهـــا مـــبـــاشـــرة أوقـــــف بـــرنـــامـــج إبــراهــيــم 
ــرامـــج  ــبـ ــــن الـ ــا أوقـــــــف الــــعــــديــــد مـ ــمـ ــيـــســـى، كـ عـ
األخـــرى، ثــم أنــشــأت املــخــابــرات العامة شركة 
أحكمت  املتحدة«،  »املجموعة  تسمى  جديدة 

مارس يوسف نشاطه 
السياسي تحت قبة 

البرلمان لفترة من الزمن

عبّد اإلعالميون طريق 
السيسي إلى رئاسة 

الجمهورية
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منوعات

ــيـــع وســـــائـــــل اإلعـــــــالم  ــمـ ــلــــى جـ ــيـــطـــرتـــهـــا عــ سـ
ــتــــاج  ــا فــــي اإلنــ ــهـــدهـ ــحــــف، وركــــــــزت جـ والــــصــ

التلفزيوني والدرامي.
ــة الــــنــــظــــام الــــحــــالــــي مــــع الــــــدرامــــــا بــــدأت  قـــصـ
مبكرًا، عندما حاول سالح الشؤون املعنوية 
»مسيرة  فيلم يجسد  إنتاج  املسلحة  للقوات 
السيسي«، فلجأ إلى السيناريست األبرز في 
مصر، الكاتب الراحل وحيد حامد، الذي كتب 
فيلمًا بعنوان »سري للغاية«، تم تعديله بعد 
محمد  باملخرج  باالستعانة  وتصويره  ذلــك 
سامي، إال أنه في النهاية لم يعجب السيسي 
فتم حرق الفيلم بعد صرف نحو مليار جنيه.

كــــان اســــم مـــشـــروع وحـــيـــد حـــامـــد األصــلــي 
ــثــــورة والـــغـــضـــب«، ثـــم تـــحـــول إلــى  »أيــــــام الــ
»ســــري لــلــغــايــة«، بــعــدمــا ذهــــب الـــــورق إلــى 
املصري،  الرئيس  إلــى  ومنها  الدفاع  وزارة 
ــن الـــتـــعـــديـــالت على  الـــــذي أجـــــرى الــكــثــيــر مـ
الــســيــنــاريــو. وبــحــســب مــصــدر تــحــدث إلــى 
»العربي الجديد«، فقد ذهب الراحل وحيد 
للقوات  املعنوية  الــشــؤون  إدارة  إلــى  حامد 
ليشاهد  الجديدة،  مصر  ومقرها  املسلحة، 
4 ساعات من التصوير كان رأيه أنها بال فن 
وال سياسة، وأن املمثلن في أسوأ أحوالهم 
رغم األموال الطائلة التي تقاضوها، فسأله 
املنتج املقرب من الجيش واملــســؤول حاليًا 
عن اإلنتاج الفني في الشركة املتحدة كامل 
أبــو علي: »هــل تستطيع فعل شـــيء؟«، فرد 
وحيد حامد: »بالطبع ال، وأنــا قلت لك من 

البداية إن الفيلم لن ينجح بهذا الشكل«.
الدراما  النظام كل جهده وماله مللف  كرس 
التلفزيونية، وخصوصًا في شهر رمضان، 
الفنانن  كــامــل مــن  حــيــث اســتــعــان بجيش 
والــفــنــيــن وكــتــاب الــســيــنــاريــو واملــخــرجــن، 
ــا يــكــتــبــونــه  وعــــن عــلــيــهــم لــجــانــًا ملــراقــبــة مـ
ــــي  ــــدرامـ ــرج املـــنـــتـــج الـــنـــهـــائـــي الـ ــخــ حـــتـــى يــ
املصري  النظام  النظام. رصــد  رؤيــة  حسب 
مفتوحة،  مــيــزانــيــات  الفنية  األعــمــال  لــهــذه 
وأكدت مصادر من داخل املجموعة املتحدة 
تقوم  والــتــي  الــعــامــة،  للمخابرات  اململوكة 
 3 نحو  أن  الرمضانية،  املسلسالت  بإنتاج 
مليارات جنيه صرفت على املسلسالت، إلى 
جانب جهود املؤسسة العسكرية والشرطة 
حتى يتم إنتاج هذه األعمال، التي هي في 
معظمها أنتجت لتزييف التاريخ، وصناعة 
أســاطــيــر وبـــطـــوالت خـــارقـــة تــســبــغــهــا على 

الجيش والشرطة، وتحويل وقائع إجرامية، 
إلـــى مــعــارك مقدسة،  كجريمة فــض رابــعــة، 
الذي  كما حــدث في مسلسل »االختيار 2«، 
عرض خالل رمضان املاضي، وهو املسلسل 
الذي رأى كثيرون أنه يكرس حالة االنقسام 
املجتمعي، ويعمق االستقطاب والخصومة 

بن أبناء الشعب الواحد.
التي  التلفزيونية  الــدرامــا  تحولت  وبسرعة 
مــبــدعــون أصحاب  أن يقّدمها  املــفــتــرض  مــن 
السيسي  ألفكار  درامية  معالجة  إلى  خيال، 
الــتــي يــعــبــر عــنــهــا فـــي مــؤتــمــراتــه وحــفــالتــه، 
فأصبحت األعمال التلفزيونية مجرد دعاية 
قــالــب فني،  فــي  تــم تقديمها  فــّجــة،  سياسية 
بــواســطــة مــجــمــوعــة مـــن الــفــنــانــن. وكــمــثــال 
على ذلك أنتج مسلسل »إال أنا«، الذي عرض 
املتحدة  للشركة  التابعة   DMC قنوات  على 
ــــالم وتـــخـــضـــع بـــــدورهـــــا لـــلـــمـــخـــابـــرات  ــــإعـ لـ
أحداثه في حلقات  تــدور  املسلسل  املصرية. 
مختلفة  قضايا  تــتــنــاول  متصلة،  منفصلة 
معظمها تتعلق بقضايا املرأة التي يتطّرق 
ــرارًا؛ فهناك حلقات  مــ املــصــري  الــرئــيــس  لها 
ــواريــــث، وعــــدم إعـــطـــاء املــــرأة  تــتــحــدث عـــن املــ
حـــقـــوقـــهـــا، وأيــــضــــًا الــــطــــالق والـــخـــلـــع، وهـــي 
فيها  وتحدث  الرئيس  ناقشها  موضوعات 

اته املفتوحة. في لقاء
 بمجرد أن خرج السيسي متحدثًا عن قضية 
اتــه، وأثــنــاء  الــطــالق واملـــواريـــث فــي أحـــد لــقــاء
االحــتــفــال بعيد الــشــرطــة فــي يــنــايــر/ كــانــون 
الثاني 2020، حن طالب بعدم وقوع الطالق 
 ،

ً
الشفهي، وأن الطالق يجب أن يكون مسجال

مــشــيــرا إلـــى أنـــه »طــبــقــًا إلحـــصـــاءات الــجــهــاز 
من   ٪40 فـــإن  واإلحـــصـــاء،  للتعبئة  املـــركـــزي 
الخمس  السنوات  خــالل  يطلقون  املتزوجن 
األولى للزواج«، معتبرًا أن هذه »نسبة كبيرة 
األســـرة واألجــيــال  لها سلبيات على  وتــكــون 
القانون  هــذا  أن مثل  املقبلة«. أضــاف حينها 

ســيــكــون الــهــدف مــنــه »إعـــطـــاء الــنــاس فرصة 
ملراجعة نفسها بداًل من أن يتم الطالق بكلمة 
يقولها )الـــزوج( هــكــذا« فــي أي لحظة. توجه 
الــســيــســي بــعــد ذلـــك إلـــى شــيــخ األزهــــر اإلمـــام 
أحــمــد الــطــيــب، الــــذي كــــان يــحــضــر االحــتــفــال 
 بالعامية: »وال إيه يا فضيلة اإلمــام؟«، 

ً
قائال

ثم أردف »تعبتني يا فضيلة اإلمام«.
وأمام رفض األزهر، قررت »املتحدة لإعالم« 
ترجمة هذه الفكرة في عمل درامي، فصدرت 
األوامـــــــر مـــن تـــامـــر مـــرســـي، رئـــيـــس مجلس 
بــالــشــركــة  الـــعـــامـــلـــن  ــــى  إلـ ــق،  ــابـ ــسـ الـ اإلدارة 
درامــي  إنجاز مشروع  على  العمل  بضرورة 
يناقش كل مطالبات الرئيس، وحتى ال يبدو 
إســنــاد تنفيذ  تــم  مــبــاشــر،  األمــــر تكليف  أن 
إنتاجه  ليتم  ــا«،  ــ »أرومـ إلــى شــركــة  املسلسل 
ــتـــعـــاون بــــن الـــشـــركـــة املـــتـــحـــدة لــلــخــدمــات  بـ
مرتضى،  تامر  للمنتج  و»أرومـــا«  اإلعالمية 
ــا ال يــعــرفــه  ــم »مــ ــان يــحــمــل اســ واملــســلــســل كــ

الرجال«، وتم تغييره إلى »إال أنا«.
الفخراني  يــســري  املــصــري  الصحافي  وبـــادر 
 DMC واملـــــســـــؤول عــــن الـــــدرامـــــا فــــي قــــنــــوات
بالتطوع ليقول إنه صاحب املبادرة واملشرف 
 للقيام بهذا 

ً
على املشروع بوصفه كاتبًا مؤهال

الدور. وبدأ الفخراني في االتصال بمجموعة 
من شباب كتاب الدراما الذين يعملون بنظام 
تكليف  وتــم  السيناريو،  فــي صياغة  الـــورش 
كل فريق بصياغة عشر حلقات عن كل قضية 
السيسي وتحدث  ناقشها  التي  القضايا  من 
مواجهة  فــي  اإلعــالمــي  ليطلق سالحه  فيها، 
شيخ األزهر، ظنا منه أنها قد تكون محاولة 
ــام يــســتــطــيــع مــــن خــاللــهــا  ــ لــتــشــكــيــل رأي عــ
الــضــغــط لــتــغــيــيــر املــفــاهــيــم حــســبــمــا يـــراهـــا. 
ولكن يظل السؤال: هل هناك جدوى من دراما 
ُصنعت بــاألمــر املــبــاشــر؟ وفــي أقــل مــن ثالثة 
فريق  واختيار  األفــكــار،  تمت صياغة  شهور 

العمل والتصوير وإذاعة أول قصتن.

آخر للترويج لالنقالب. فبعد دخوله مجلس 
ــواب، عـــرفـــت عـــن يـــوســـف املــشــاكــســة في  ــنــ الــ
أثناء الجلسات، إذ إنــه كــان عضًوا في تيار 
ما يسمى بـ«30/25« تحت القبة، وهو التيار 

القاهرة ـ العربي الجديد

لـــم تــكــد تــمــر خــمــس ســـنـــوات عــلــى الــخــدمــة 
الكبرى التي قدمها املخرج خالد يوسف )أعلن 
أيــام( لالنقالب في  إلــى السينما قبل  عودته 
الثالثن من يونيو/ حزيران 2013، وما ترتب 
عليها من احتفاء به وتدليله سياسيًا وجعله 
عضوًا في مجلس النواب، حتى تغير الوضع 
تــمــامــًا: إذ تــم املــشــهــد كــالــتــالــي: فــجــأة تظهر 
فيديوهات جنسية مشينة بطلها يوسف، ثم 
يتم القبض على الفتيات الالتي ظهرن في تلك 

الفيديوهات، بتهمة إشاعة الفحش.
ثم تفرد املواقع الصحافية املصرية املساحات 
لــتــلــك الــقــضــيــة، ويــصــبــح يــوســف هــو املتهم 
باستغالل أولئك الفتيات جنسيًا عن طريق 
الــلــعــب عــلــى طــمــوحــهــن فــي مــجــال السينما: 
وفــي األثــنــاء يسافر املــخــرج إلــى فرنسا، وال 
يعود بعدها إلى مصر سوى أخيًرا وبعد 3 
ليدفنه  وعــاد  توفي شقيقه  عندما  ســنــوات، 
ــزة األمــنــيــة لـــه بــذلــك.  ــهـ بــعــدمــا ســمــحــت األجـ
بــن صــعــوده إلـــى قــمــة السلطة والــنــفــوذ في 
مصر، وبــن مشهد الفضيحة وخــروجــه من 
مصر، مــاذا حدث في قصة »مخرج ثــورة 30 
يــونــيــو«، كما وصــفــه إعــالمــيــون محسوبون 

على االنقالب في مصر؟
مــخــرًجــا سينيمائًيا مشهوًرا  كــان  أنــه  رغــم 
التي  السينمائية  األفـــالم  مــن  العديد  أخـــرج 
أثارت الجدل، بسبب تناولها قضايا املجتمع، 
التي  الفقر والعشوائيات، وهي األفــالم  مثل 
قيل إن بعضها حمل إرهاصات ثورة الخامس 
والعشرين من يناير، التي ارتبط اسمه بها، 
إال أن خالد يوسف أطل على الشعب املصري 

في الثالثن من يونيو 2013 بإطاللة مختلفة 
ا »سينمائًيا« 

ً
تماًما، إذ قرر أن يصور شريط

الفنية  الحيل  استخدامه  خــالل  مــن  يضخم 
واإلمكانات وزوايا التصوير واألعداد الكبيرة 
التي نزلت إلى الشارع وكأنها »ثورة شعبية« 
الــدولــي  املجتمع  رآهـــا  كما  انــقــالًبــا  وليست 
آنـــــذاك. وبــالــفــعــل حــقــق الــفــيــلــم الــــذي صـــوره 
يوسف بعض النجاح في إثارة الجدل بدوائر 
معينة في الغرب حــول االنــقــالب، وإقناعهم 
بــأنــهــا ثــــورة شــعــبــيــة شـــاركـــت فــيــهــا جــمــوع 

الشعب املصري.
حــصــل يـــوســـف عــلــى مــكــافــأتــه بــعــد نــجــاح 
ــــدء خـــطـــوات مـــا أطـــلـــق عليها  ــقــــالب، وبـ االنــ
باالستفتاء  بــدأت  التي  الــطــريــق«،  »خريطة 
عــلــى تــعــديــل الـــدســـتـــور، ثـــم »االنـــتـــخـــابـــات 
الرئاسية« التي كانت أشبه بمسرحية هزلية، 
والتي أعلن فيها يوسف تأييده لعبد الفتاح 
السيسي، متخلًيا عن رفيقه التاريخي الذي 
لطاملا دعمه، املرشح حمدين صباحي، وهو 
مــا رفـــع رصــيــد يــوســف أكــثــر لـــدى األجــهــزة 
األمن  جهاز  باستثناء  بالسيسي،  املحيطة 
الوطني، الــذي أكــد مصدر سابق بــه، رفض 
الجهاز  أن  الــجــديــد«،  لـ«العربي  اســمــه،  ذكــر 
لـــم يــكــن يــثــق فـــي يــوســف كــثــيــرًا، وأن فــكــرة 
تــســريــب الــفــيــديــوهــات الــفــاضــحــة نبتت من 

داخل الجهاز ملحاربته.
وتأييده  االنــقــالب  فيلم  بعد  يوسف  أصبح 
للسيسي رقًما مهًما في الحياة السياسية، 
بعدما وصل إلى عضوية البرملان كممثل عن 
كفر شكر بمحافظة القليوبية، مسقط رأسه. 
ورغم النجاح الكبير الذي حققه خالد يوسف 
في إخراج فيلم االنقالب، وذلك بالطبع كان 

بــمــســاعــدة كـــل إمــكــانــيــات الـــقـــوات املسلحة 
وتحديًدا إدارة الشؤون املعنوية، والتي وفرت 
أن  إال  الــالزمــة،  التصوير  الطائرات ومعدات 
يوسف بعد ذلك لم يقدم أي عمل سينمائي 

الذي عارض بعض القضايا التي تم عرضها 
على البرملان في دور انعقاده األول، وهي فترة 
ابتعد فيها يوسف تماًما عن عمله األساسي 
كمخرج سينمائي. ظل خالد يوسف يمارس 

لفترة  البرملان  قبة  تحت  السياسي  نشاطه 
مــن الــزمــن، عـــارض خــاللــهــا بــعــض الــقــرارات 
والـــتـــوجـــهـــات الـــتـــي اتـــخـــذهـــا الـــرئـــيـــس عبد 
الفتاح السيسي، الذي قاد انقالب الثالثن من 

يونيو، مثل قرار التنازل عن جزيرتي تيران 
وصنافير للمملكة العربية السعودية، وهو 
األمـــر الـــذي أثـــار غضب األجــهــزة، ثــم جــاءت 
الفترة التي قرر فيها النظام إجراء تعديالت 
على الدستور املعدل، تسمح للسيسي بالبقاء 
فــي الحكم ملــدد أكثر وأطـــول مــن املنصوص 
ــور. وخـــــالل هــــذه الــفــتــرة  ــتـ ــي الـــدسـ عــلــيــهــا فـ
الــجــديــد« عــن خطة لجهاز  كشفت »الــعــربــي 
امللف،  على  كــان يشرف  الــذي  االستخبارات 
هدفها الترويج للتعديالت من خالل بعض 
الشخصيات العامة ال سيما املحسوبة على 
»املعارضة« منها. وكانت الخطة تقتضي أن 
يقوم النائب خالد يوسف بالتواصل مع هذه 
الشخصيات ومحاولة إقناعها بقبول فكرة 

التعديالت الدستورية.
عقب نشر تقرير »العربي الجديد« مباشرة، 
   نــفــى املـــخـــرج الــســيــنــمــائــي املـــصـــري وعــضــو 
ــنــــواب وعـــضـــو لــجــنــة الــخــمــســن  مــجــلــس الــ
لــكــتــابــة الــدســتــور خــالــد يــوســف، فــي بــيــان، 

قــوى سياسية  التواصل مع  تكليفه بمهمة 
إلقــنــاعــهــا بــــضــــرورة تــعــديــل الـــدســـتـــور من 
أجل التمديد للرئيس عبد الفتاح السيسي. 
وبعد نفي خالد يوسف بأقل من شهر واحد، 
وتحديًدا في فبراير/ شباط 2019، تم تسريب 
مقطع فيديو إباحي ملمثلتن شابتن وملن 
القبض  تــم  إنــه مخرج شهير، وبعدها  قيل 
الحاج،  وشيما  فـــاروق  منى  املمثلتن  على 
فــاضــح، وبعدها سافر  ارتــكــاب فعل  بتهمة 
خالد يوسف إلى فرنسا ولم يعد إال لحضور 
آذار املاضي، ثم  جنازة شقيقه في مــارس/ 

غادر بعدها سريًعا.
لـ«العربي الجديد«، إن عودة  وقالت مصادر 
يوسف إلى مصر جاءت بعد تنسيق مع جهاز 
االســتــخــبــارات الــعــامــة، الـــذي ســمــح بعودته 
لــدفــن شــقــيــقــه، حــتــى أن يــوســف نــفــســه بعد 
جنازة شقيقه شكر »مؤسسات الدولة« التي 
قال إنها رحبت به في مصر، وقدمت التعازي 
بوفاة شقيقه. وأكد مصدر مقرب من يوسف 
لـ«العربي الجديد«، أن رئيس املخابرات العامة 

اللواء عباس كامل اتصل بيوسف ليعزيه.
وقــــال يــوســف عــلــى صفحته الــرســمــيــة على 
»فيسبوك«: »وصلت مطار القاهره وفوجئت 
بمؤسسات الدولة حاضرة ومرحبة ومؤكدة 
أنني لم  لي ما أعلن عنه منذ أسابيع قليلة 
أكن في يوم متهما في قضية وأن كل ما أشيع 
كان كالما مرسال عبر وسائل إعالمية وغير 
مــســتــنــدة لــتــصــريــحــات مـــن جـــهـــات رســمــيــة، 
ــار بــعــد دقــائــق  ــارج املـــطـ ــ ــدت نــفــســي خـ ــ ووجــ
ــذا االســتــقــبــال  ــل هــ ــ ــعــــدودة، ولـــأمـــانـــة أدخـ مــ
الــحــزيــن، وعندما  قلبي  عــلــى  ارتــيــاح  نسمة 
جاءتني التعازي من رجاالت الدولة تبددت 

كل هواجس أصدقائي، بل انقشع قليل الغيم 
املسيطر على روحي بفعل مخاوف ابني«.

الــدولــة أن تقوم  وأضـــاف: »قـــدرت ملؤسسات 
بــالــتــرحــيــب بــعــودتــي وهـــم يــعــرفــونــي جــيــدا 
لسياسات  التأييد  أنتوي  ال  أنني  ويعلمون 
أول  فــي  الترحيب  هــذا  عــارضــتــهــا، وحسبت 
األمر تقديرا للظرف اإلنساني الذي أمر به لوال 
أن التعزيات التي جاءتني في األيام التالية 
كـــانـــت مــصــحــوبــة بــالــتــرحــيــب بـــي مــعــارضــا 
وعدم توقعهم أني سأغير مواقفي أو ثوابتي 
ــــول رأيـــي  ــوا أن الـــدولـــة مــرحــبــة أن أقـ ــربــ وأعــ
بمنتهي الحرية ودون دفع أثمان.. تمنيت من 
ذلــك نهجا جديدا تتبناه  أن يكون  كل قلبي 
أجهزة الدولة وتفتح املجال العام أمام جميع 
أصوات املعارضة املخنوقة سجنا أو ترهيبا«.

سيناريوهات برعاية أمنية

خالد يوسف... عودة مخرج شريط االنقالب

فنون وكوكتيل

انقالب 3 يوليو
وداعًا لإلعالم أهًال بالدراما باكرًا جدًا أدرك النظام 

المصري أهمية 
اإلعالم في ترسيخ 

أفكاره والترويج 
لها. لكن يبدو أن 

هذه األهمية بدأت 
تتقلّص لصالح سالح 

آخر هو الدراما. ففي 
السنتين األخيرَتين 

ازدهرت األعمال 
الدرامية المنّفذة 
بإشراف مباشر من 

أجهزة الدولة، سواء 
لترويج وجهة نظرها 

أو روايتها األمنية، 
او لترسيخ أفكار 

اجتماعية يراها النظام 
ضرورية مرتبطة 
بالزواج والطالق 
ودور النساء في 

المجتمع المصري. 
ولهذه الغاية جنّد 

كتابًا ومخرجين 
وممثلين، وعيّن 

منتجين يشرفون على 
تنفيذ خطته. وقد 

ظهرت هذه اإلنتاجات 
بشكل واضح في 

العروض الرمضانية 
خالل األعوام القليلة 

الماضية، ولعّل 
أشهرها مسلسل 

»االختيار« في جزئه 
الثاني

عودة يوسف 
إلى مصر جاءت 
بعد تنسيق 
مع جهاز 
االستخبارات 
)Getty( العامة

)Getty( كتب وحيد حامد فيلمًا بعنوان »سري للغاية« عن مسيرة السيسي

حّول مسلسل 
»االختيار 2« وقائع 
إجرامية مثل مجزرة 
فض اعتصام 
ميدان رابعة إلى 
معارك مقدسة 
)فيسبوك(
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الثابتة عن العرب. أقترُح على القارئ البدء 
من كتابي »عرٌب ال نراهم« )صدرت ترجمته 
التعّمق  القاهرة عام 2011( ثم  العربية في 
القدس  القراءة حول محاولة »تغييب«  في 

واملقدسين.

■ ما السؤال الذي يشغلِك هذه األيام؟
القضايا نفسها. مشكلة التمثيل، إذ ال أزال 
قة 

ّ
تعل

ُ
 حول إعادة بناء الّسرديات امل

ُ
أتساءل

 
ُ
أرّكــز املتوسط.  البحر  طــول  على  بالتاريخ 

في أعمالي على املدِن وسّكاِنها، باعتبارها 
 على التحّوالت األخيرة. 

ُّ
»املشهَد« الذي يدل

البحثي،  الصعيد  على  اليوم  أّمــا هاجسي 
الجديد على  السياسّي  فهو إضفاء املعنى 

الفضاءات العامة الَحضرّية.

■ ما أكثر ما تحّبينه في الثقافة التي تنتمني إليها 
ني تغييره فيها؟

ّ
وما هو أكثر ما تتمن

ــا  ــنـ ــفـ  بـــوصـ
ُ
ــــن ــــحـ ــنـ ــ  الــــــتــــــعــــــددّيــــــة، فـ

ُ
أعــــــشــــــق

إيطالين، ننتمي إلى تاريٍخ معقد للغاية، 
 
ً
ــذا الــتــاريــخ مــحــتــرمــًا وفـــاِضـــال ــم يــكــن هـ ولـ
ــتـــالل،  ــا لـــالحـ ــنـ ــقـــد تـــعـــّرضـ ــلـــى الــــــــــدوام. لـ عـ
مستعِمرين  ــا 

ّ
وكــن غيرنا،  باحتالل  وقمنا 

ــاٌم  ــ ــابـــعـــن، ومــــــــّرْت عــلــيــنــا أيـ وأصـــبـــحـــنـــا تـ
ــا أكــثــر ما  أخــــرى كــمــهــاجــريــن وكــرقــيــق. أّمــ
يـــؤملـــنـــي فــيــنــا كـــإيـــطـــالـــيـــن، فـــهـــو االفـــتـــقـــار 
لطاملا  لة.  واملساء الحقيقية  الشجاعة  إلى 
اعتدنا إخفاء أنفسنا وراَء ُحّجِة أن وضَعنا 
 في 

ُ
»عصيٌّ على اإلصــالح«، وخاصة نحن

نا 
ّ
ألن  

ٌ
مستحيل التغيير  إيــطــالــيــا:  جــنــوِب 

بالطبع.  ــراٌء  هـ وهـــذا  بــالــفــطــرة.  معطوبون 
واحــدة:  بعبارٍة  هــذا   

ِّ
كــل اختصاُر  يمكنني 

انعدام املسؤولية.

ــّيــض لــِك الــبــدء مــن جــديــد، أي مــســار كنت 
ُ
■ لــو ق

ستختارين؟
كنت سأختار العمل في السلك الدبلوماسي 
أعــتــقــد. لقد ظــنــنــُت، بعد حصولي  على مــا 

على الدكتوراه في تاريخ العالقات الدولية، 
الالزمة ألكون  أتمتع بالخصائص  ني ال 

ّ
أن

 إلى 
َ

سفيرة. ال أرغــُب بالطبع في أن أتحّول
آلة بيروقراطية سياسية، وأن أفقد حريتي 
الفكرية  فحّريتي  األشــيــاء،  على  الحكم  فــي 
أثمن ما لدّي. أما اليوم، فأفتقُد إمكانية أن 

 ألتمّكن من التفاوض.
ً
أكون وسيطة

في  تريدين  أو  تنتظرين  الـــذي  التغيير  هــو  مــا   ■
العالم؟

الــبــشــر  احـــــتـــــرام  وأخــــــيــــــرًا.  أواًل  االحــــــتــــــرام 
والطبيعة،  اإلنــســان،  احــتــرام  البشر،  وغــيــر 
 كــائــن بــشــري. 

ّ
والــكــوكــب. احــتــرام كــرامــة كـــل

احــتــرام الــزمــن والــفــصــول والــجــهــد والعمل 
والحياة الشخصية وحقوق اإلنسان.

■ شخصية من املاضي توّدين لقاءها، وملاذا هي 
بالذات؟ 

القّديس فرانسيس األسيزي. مار فرانسيس. 
لــه. ولكنني أرغــب  لـــدّي الكثير مــن األســئــلــة 
 
ُ
ث  شــيء فــي رؤيــتــه يــتــحــّرُك ويــتــحــدَّ

ّ
قبل كــل

ويمشي ويذهُب في رحالِتِه، وُيعاني وُيِحّب. 

روما ـ العربي الجديد

ــّدمــــني املـــشـــهـــد األدبــــــي  ــقــ ■ كـــيـــف تــ
والثقافي في بلدِك لقارئ ال يعرفه؟

لــديــنــا  األدبــــــــي  املـــشـــهـــد  أن  أرى 
املثالي  التمثيل  أن  أي  يمر بمرحلة تحّول، 
لبالدي هو أنها تنوُس بن النظرة اإلقليمية 
لأدب، والخصوصية املثيرة لالهتمام من 
هنا  أشــيــر  املختلف.  الثقافي  النهج  خــالل 
العابر  رة بالحوار األدبي 

ّ
إلى كتابات متأث

 أن وجود ونشاطات النساء 
ّ
لأوطان. وأظن

األدب  الــّربــط بن  للغاية في  الكاتبات مهم 
و»الحياة املعاصرة«.

■ كيف تقّدمني عملك لقارئ جديد، وبأي كتاب لك 
تنصحينه أن يبدأ؟

ــهــــد الـــســـيـــاســـي  ــلـــي حـــــــول املــــشــ ــمـ  عـ
َ
تــــــرّكــــــز

والثقافي في املنطقة العربية بفضل الفترة 
الـــطـــويـــلـــة الـــتـــي قــضــيــتــهــا مــــن حـــيـــاتـــي فــي 
اثني عشر  بلغت  والــتــي  والــقــدس،  القاهرة 
ـــ بـــوصـــفـــي صــحــافــيــة  ــ ــــد حــــاولــــت ـ عــــامــــًا. وقـ
للناس  العادية  الحياة  تصوير  ــ  ومــؤّرخــة 
واملشهد السياسي أيضًا للقّراء اإليطالين. 
ل هدفي األول في كسِر الصورة النمطّية 

ّ
تمث

محمد رضا

إلى أبي دائمًا 
أنا أيضًا

دخلت جسَد أبي
 ُهم أيضًا

َ
 اآلباَء كاذبون

َّ
 أن

َ
 أكتشف

ْ
 أن

َ
قبل

ورأيُت إليه
 في جسِد أبيه

ُ
 يدخل

َ
كيف

ُمسرعًا
كمثِل أحصنٍة صغيرٍة على القفز.

لعشرين سنة 
 والدي في جسِد أبيه

َ
بحث

عن مكاٍن تحَت الِجلد
 حدوث األشياِء الطارئة

ُ
يحتمل

سافَر إلى ليبيا 
رَّ إلى بلغاريا لشهرين

َ
َوف

عب.
ّ
ثمَّ عاَد إلى ُحُجراِت الل

 سنٍة 
َ
لعشرين

ي 
ّ
ألبومات تغذ  في 

َ
الغّميضة تلعُب عائلتي 

 العائلة
َ
شجرة

وتترُك األَب وحيدًا
 في قصِص الفقراء.

َ
ه ال أبطال

ّ
ألن

 جسداِن منكفئاِن على عزلتيهما
ُ
نحن

فِمي وشعُر صدِره
تي 

ّ
ال بالغاباِت  املكتفيِة  الغاباِت  في  نائماِن 

ستصنُعها
اعمة

ّ
َدمي وذقنُه الن

َ
ق

وم
ّ
تي اتخذناها للن

ّ
 األرائِك ال

َ
منسّيان فوق
وم.

ّ
وقتلنا الن

ُ
 أجساٍد نحن

ُ
ثالثة

 من 
ٌ
 قــمــيــٍص آتــيــة

ُ
فــمــي وشــعــُر صــــدرِه ويــاقــة

منزِل الجّد
:
ّ
لدينا ثالثة أرقام لنخفيها وال نؤمن بالحظ

واحٌد 
أبي خارج جسد الجّد

اثنان 
أبي داخل جسد الجّد

ثالثة
 جسدي

ُ
جّدي نصف

وجسدي كمالُه اآلخر.
■ ■ ■

رغبات بائتة 
أعلم جيدًا 

ـــتـــي نــلــعــب فـــوق حــبــالــهــا وفــي 
ّ
أن املـــســـارح ال

دورانها الخافت
 

ّ
كل إلينا  تحمله  الـــذي  القليل  الصمت  وفــي 

يوم
مطّرزة بستائر فارعة

 هذين الجسدين
ُ

تفصل
ً
اقصن قليال

ّ
الن

لكثرة ما يصنعان في املخّيلة.
وأعلم أيضًا

 املدينة الغارقة في ضبابها
ُ

أنك ستغتال
 ثمالى

ٌ
اق

ّ
ينة وساعة تركها لك عش

ّ
بحذاٍء للز

وفتحة قميٍص مكوّي على مَهل
ــابـــرون فـــي هــذه  ــعـ ـــبـــان الـ

ّ
كـــي ال يــــتــــذّوق الـــش

الصحوة
بالت األمس.

ُ
الرغبات البائتة من ق

رشدها إلى مواضع 
ُ
وحيدًا كنت أو مع يٍد ت

باوال كاريدي تقف هذه الزاوية مع 
كاتب من العالم في 
أسئلة حول مشاغله 

وما يود مشاطرته مع 
قرّائه. »لم يكن التاريخ 

اإليطالي محترمًا وفاِضًال 
على الدوام. لقد تعرّضنا 

لالحتالل، وقمنا باحتالل 
غيرنا، وكنّا مستعِمرين 

وأصبحنا تابعين«، 
تقول الكاتبة اإليطالية 

لـ»العربي الجديد«

يتيُح األدب لإلنسان، 
أن يتأّمل حياتُه من 

خارج تلك الحياة، 
لربما يقودُه ذلك إلى 

اإلشفاق على حالِه 
وقد يقودُه أيضًا إلى 

تفكيك خساراته

تغتاُل المدينَة الغارقَة في ضبابها بحذاٍء للزينة

الوظيفة االستشفائية لألدب

ِثمارُ حياٍة بين القاهرة والقدس

ترّكز عملي على المشهد 
السياسي والثقافي 

في العالم العربي

يحتاُج المرء حكايًة 
كي يقرأ على ضوئها 

حكايتُه

كان هدفي كسر 
الصورة النمطيّة الثابتة 

حول العرب

Paola Caridi صحافية ومؤرّخة إيطالية، 
درست  ــا.  روم في   1961 عــام  مولودة 
روما«  »جامعة  في  والفلسفة  اآلداب 
العالقات  تــاريــخ  وحـــازت دكــتــوراه فــي 
صدر  فلورنسا«.  »جامعة  من  الدولية 
العريقة  اإليطالية  النشر  دار  ــدى  ل لها 
ال  »عرٌب  منها  كتب،  عّدة  »فيلترينيللي« 
أولئك  نعرفهم،  ال  الذين  أولئك  نراهم: 
و»حركة   )2007( إرهابيين«  ليسوا  الذين 
الحكم«  ــى  إل المقاومة  مــن  حــمــاس: 
)2009( و»القدس دون إله: صورة لمدينة 

قاسية« )2013، الغالف(.

بطاقة

2425
ثقافة

كاتب من العالم

قصائد

إطاللة

فعاليات

■ ما هو، في اعتقادك، أكبر خطر على حرية الكاتب 
والكتابة في العالم اليوم؟

رأَسها  طأِطُئ 
ُ
ت التي  السردّية  البروباغندا: 
للسلطِة والُحكِم االستبدادّي.

الكتابة  تــكــون  أن  يــمــكــن  وهـــل  هــي قضيتك  مــا   ■
قضية بذاتها؟

مس 
ّ
الل

تنسى دومًا
أنه ال حمائَم في حدائقك لترسم موتًا بطيئًا 

نه من أجلي
ّ
خز

ُ
فوق أجنحتها وت

ألنني معصوب العينن
وال أؤمن بالحْدس

تنسى دومًا
أن األطفال الذين لن نتمّكن من أن ننجبهم

في مطبخك 
سيكبرون في هذه الرسائل التي أبعثها لك 

على دفعات
 مرارة أن نكون اثنن في الحّب

َ
كي تتحّمل

الصبّي ذي  إلــى هــذا  م كيف تنتبه 
ّ
كــي تتعل

العينِن الخضراوين
املدهوش بوفرة

وكي تهتدي إلى كيفية إنجابه
مــســتــعــيــنــًا بــريــشــة وقـــلـــم »ســتــيــلــو« وورقــــة 

عّدها للقسوة
ُ
بيضاء ت

تنسى دومًا
ــيــــوات كــامــلــة  ـــط لــــحــ

ّ
ــم نـــلـــتـــِق لـــنـــخـــط ــ ــا لـ ــنــ أنــ

سنحياها بعَد حن
ألن هذه األيام عجلى 

ى في خياالٍت حزينة
ّ
 نقطعها معًا حت

َ
وال طريق

 لنا روعة هذا البحر
ُ

تقتل
رقة.

ّ
جبرنا على أن نحلَم بالز

ُ
وت

)شاعر من لبنان(  

اهتماماتي  ل 
ّ
تتمث أدنــى شــك.  الحّرية دون 

األساسّية في الحرّية عمومًا وفي الحرّيات 
ــان، وحـــقـــوق  ــقــــوق اإلنـــــســـ الـــشـــخـــصـــيـــة، وحــ
 إليها 

َ
العّمال، والحالة الَحِرَجة التي َوَصــل

املناخ. 

■»األدب العاملي يكتبه املترجمون«، إلى أي درجة 
تــوافــقــني عــلــى هـــذه املــقــولــة وإلـــى أي درجـــة كتبك 

املترجمون؟
 تمامًا على هذا 

ُ
ال أدري مــا إذا كنُت أوافـــق

 الحديث عن »أدٍب 
ً
نا أصــال

ُ
الــرأي. هل يمِكن

 األدَب عامليٌّ بطبيعِته.
َّ
عاملّي«؟ أعتقُد أن

تكتبني  الــتــي  اللغة  مــع  عالقتك  تصفني  كيف   ■
بها؟

ــاِب الذين 
ّ
، فأنا لسُت مــن الــُكــت

ٌ
 جــيــدة

ٌ
عــالقــة

الكلماِت   في معاِرَك ُمضنيٍة مع 
َ
ينخرطون

 إنــنــي 
ُ

ــقـــول ــلــــوِب والــلــغــة. يــمــكــنــنــي الـ واألســ
ني صحافّية. 

ّ
 نوعًا ما، ربما ألن

ٌ
 ركيكة

ٌ
كاتبة

ني أعتقُد بصرِف النظر عن هذا أنني 
ّ
ولكن

قـــد تـــشـــّربـــُت مــوقــفــًا »عــلــمــانــيــًا« بــعــيــدًا عن 
كُمكّوٍن  أو  كــمــاّدة،  اإليطالية  اللغة  تبجيِل 

 اليوميُّ ومراحل التاريخ 
ُ

ُه االستعمال
َ
صاغ

والتغييرات الكثيرة.

■ كاتب منسي من لغتك توّدين أن يقرأه العالم؟ 
 
ُ
لن أسّمي كاتبًا أو شاعرًا إيطاليًا. سأتحّدث
عــــن املـــــــــؤّرِخ روزاريـــــــــو فـــالـــيـــري. أعـــتـــقـــد أنـــه 
مُت من أعماله كيف يمكننا 

ّ
الكاتب الذي تعل

الوثائِق والفنوِن والذكرياِت  فن قراءة 
ّ
كمثق

د. وأرى أن عمله ما يزال 
ّ
عق

ُ
ِل الواقِع امل يُّ

َ
خ

َ
وت

محوريًا في ثورة نابولي وال تزال شخصية 
بالنسبة  حقيقيًا  نموذجًا  ل 

ّ
تمث مازانييلو 

إلّي.

■ لو بقي إنتاجك بعد 1000 سنة، كيف تحبني أن 
تكون صورتك عند قّرائك؟

 ومــنــفــِتــحــة 
ٌ
ــّيــــة  وفــــضــــولــ

ٌ
ــة ــ ــادقـ ــ  صـ

ٌ
ــة ــانــ إنــــســ

 
ٌ
زة

ّ
 ومتحف

ٌ
الوقت نفسه مذنبة وحــّرة، وفي 

وغاضبة.

أحصنٌة صغيرة على القفز

في إطار الحكاية

مهرجان سفر  السادسة من  الدورة  الجاري  السابع عشر من الشهر  تتواصل حتى 
الذي انطلق أول أمس بتنظيم من المركز العربي البريطاني في لندن. في البرنامج 
عروٌض لعشرين فيلمًا تتناول االحتجاجات العربية، منها »السعداء« لصوفيا غاما، 

و»نحن من هناك« لوسام طانيوس، و»جزائرهم« )الصورة( للينا سويلم.

في  األحد  غٍد  مساء  من  السادسة  عند  اإلبراشي  مي  العمارة  أستاذة  تقّدم 
المعهد الفرنسي بالعاصمة المصرية محاضرة حول الربط بين التراث والمجتمع 
على المستوى العمراني في القاهرة التاريخية. تناقش الُمحاِضرة الحفاظ على 
المناطق  سّكان  وبين  المتخّصصين  بين  تجمع  تشاركية  عملية  خالل  من  التراث 

األثرية.

اإلسالمي  الفن  متحف  مكتبة  في  يتواصل  المقبل،  سبتمبر  أيلول/  نهاية  حتى 
بالدوحة معرض ذكريات جميلة من فلسطين الذي افتُتح في العشرين من الشهر 
تغّطي  فلسطين  حول  النادرة  الكتب  من  مجموعة  المعرض  يتضّمن  الجاري. 
المجالت  وكذلك  الماضي،  القرن  ثالثينيات  وحتى   1610 عام  من  الممتّدة  الفترة 

والقصص والملصقات ومذكرات األسفار واألرشيفات الفوتوغرافية األوروبية.

في  المدينة  مسرح  خشبة  على  اليوم  مساء  من  والنصف  الثامنة  عند  ُتعرض 
يتناول  الباقي.  عبد  سامي  وإخراج  حنا  سامر  تأليف  من  هلع  مسرحية  بيروت 
في  ويشارك  المنزلي،  الحجر  خالل  الدراسة  زمالء  من  مجموعة  ذكريات  العمل 
أدائه شربل أبي نادر وترايسي يونس وماريا بشارة وليال الغصين وميليسا دانو وسامر 

حنا.

سومر شحادة

في كتابِه »تأمالت في السرد الروائي« 
يتحدث أمبرتو إيكو )1932-2016( عّما 
يدعوه »الوظيفة االستشفائية لأدب«؛ 
 
ً
ــكــــو؛ يــعــطــي شــكــال فـــــــاألدب بــحــســب إيــ

ــمــّيــز الــتــجــربــة. بــهــذا 
ُ
لــلــفــوضــى الـــتـــي ت

املــيــزة  إيــكــو  يــشــرح  املقتضب  التعقيب 
ــراءة األدب  الــفــضــلــى الــتــي تجعل مــن قــ

محاولة للشفاء. 
 الـــبـــشـــر يـــعـــيـــشـــون، فـــهـــم ال 

ّ
ــــدا عــــن أن عـ

تجاربهم  يتأملوا  كــي  كثيرًا  فون 
ّ
يتوق

ــــون  ــانــ ــ ــخــ ــ ــ ــــون وُي ــ ــّب ــ ــحــ ــ ــــش. يــ ــيــ ــ ــعــ ــ فـــــــي الــ
ــّب، لــتــتــراكــم املــشــاعــر  ــاودون الــــحــ ــ ــعـ ــ ويـ
بنى اآلثار في نفوسهم أثرًا فوق آخر. 

ُ
وت

يؤمنون بأوطاٍن ويبتعدون عن أوطان، 
يبنون بيوتًا ويرحلون عنها، يعيشون 
في بيوٍت، بما للبيِت من فضاٍء خاص 
البيوت،  تلك  يفقدون  ثــّم  ومــن  وحميم، 
املشاعر  لتتراكم   ،

ً
هــجــرة أو  تدميرًا  إمــا 

ويــبــنــي الــحــنــن أعــشــاشــه مــوقــفــًا بعد 
يــحــّبــونــهــم  أوالدًا،  يـــنـــجـــبـــون  ـــف.  ــوقـ مــ
 ما لديهم، ومن ثّم يغادر 

ّ
يمنحونهم كل

الخالدة  السيرة  تلك  ويعيدون  األبــنــاء 
البشر   

ُ
أبناء آخرين. وهكذا ينشغل مع 

ــن أحـــــــداث حــيــاتــهــم بـــأحـــداث  ــًا عــ ــمــ دائــ
ــاٌح يـــقـــود إلــــى نـــجـــاٍح آخـــر،  ــرى، نـــجـ ــ أخــ
ــواتـــٌر   آخــــــر، أو تـ

ً
 يــصــنــع فـــشـــال

ٌ
ــل وفــــشــ

باملجهول  نفسه  االنشغال  إلــى  يفضي 
الذي قد تأتي بِه الحياة. وفي غمرة تلك 
االنــشــغــاالت؛ يــتــيــُح األدب لــإنــســان أن 
ف 

ّ
يقرأ ذاتــُه، أن يفهم آالمها، وأن يتوق

-ولــو لساعات قــراءة روايــة ما- ويتأّمل 
فــــي مـــصـــائـــر شـــخـــصـــيـــاتـــهـــا، الــــتــــي قــد 
تــحــاكــي أو ربــمــا تــقــتــرب مـــن تــجــربــتــِه. 
يتأّمل حياتُه  أن  لإنسان،  األدب  يتيُح 
من خارج تلك الحياة. لربما يقودُه ذلك 
 

َ
 على حــالــِه، ويـــدرك عمق

َ
إلــى أن يشفق

ــقـــودُه أيــضــًا إلـــى تفكيك  عـــجـــزِه. وقـــد يـ
التبعات  إحدى خساراتِه، والتحّرر من 
النفسية للخسارة. إذ يتيُح األدب للمرء 
أن يــقــرأ خـــســـارات اآلخـــريـــن، أيـــن بــدأت 
املـــرء شيئًا  وكــيــف انتهت، وكــيــف يفقد 

حّصل عليِه.
َ
فشيئًا ما ت

بالفوضى،  اإلنــســان  تجربة  إيكو  يسم 
 شيء، ويندفع 

ّ
وفي حياة يحدث فيها كل

 شيء إلى ذاكرة اإلنسان بشكٍل 
ّ

فيها كل
غــامــٍض ومـــتـــراٍم، وعــلــى نــحــو ال يكون 
ــِه، والــتــعــاطــي  ــ مــعــه قــــادرًا عــلــى فــهــم ذاتـ
مــع ذاكــرتــِه. يأتي األدب كــي يختار من 

التجربة  فمواجهة  املتواضعة.  مــداركــه 
اإلنسانّية بأكملها أمر شاق على وعي 

اإلنسان، وتكاد تكون مستحيلة. 
اإلنــســانــيــة هــي مضمار  الــتــجــربــة  تبقى 
األدب  يستطيع  ما  أكثر  ولربما  الشفاء، 
ــان ثقل  ــف عـــن اإلنـــسـ

ّ
فــعــلــُه، هـــو أن يــخــف

مـــن روِح  بـــشـــيٍء  ُيـــشـــعـــره  ــِه، وأن  ــ ــزانـ ــ أحـ
الــرفــقــة. ويــقــول لــه؛ أّيــهــا اإلنــســان املتألم 

لسَت وحيدًا. قصة فقدِك حدثت من قبل، 
وحــكــايــة عـــجـــزك حـــدثـــت، الــخــديــعــة أمـــٌر 
يحدث، والحروب أمٌر يحدث على امتداد 
ــايـــات الــتــي  ــكـ األزمـــــنـــــة. وفـــــي غـــمـــرة الـــحـ
تصنع إرث البشر، لربما يمثل األدب أداة 
مثلى كي يشرح لهم جانبًا من تجاربهم، 
غير  ومــؤثــر،  واٍع  فني  شــكــٍل  باستخدام 
رك 

َ
تلقائي وغير بــريء، يوقع بهم في ش

ــِه  أدويـــتـ ــَر  أكـــثـ يـــقـــدم األدب  إذ  الــتــشــابــه. 
تتكّرر  التي  النماذج  باستخدام   

ً
فعالية

الخيانة  عن  والصداقة،  الحب  عن  دائمًا 
واآلمــــــال املــحــطــمــة. عــنــدمــا يــخــبــر الــفــرد 
ـــه لــيــس اســـتـــثـــنـــاًء، ولـــيـــس األول في 

ّ
بـــأن

واحدة  لإنسانية تجربة  ما 
ّ
وإن أحزانِه، 

وشاسعة، تعيُد نفسها دائمًا.
)كاتب من سورية(  

 
ً
تلك الفوضى، ويجعل ملا يختارُه شكال

ويستخلص  يــقــرأه  أن  لــإنــســان  يمكن 
منُه، أو يأنَس له وفيِه. إذ يجعل األدب 
من  باجتزائِه  إّمــا  للفهم،   

ً
قابلة الحياة 

أحداثها الغزيرة، أو بوضعها في إطاِر 
يقرأ  كــي   

ً
حكاية املــرء  يحتاُج  الحكاية، 

على ضوئها حكايتُه. 
لـــكـــن حـــتـــى إيـــكـــو يـــنـــّبـــه إلـــــى الــوظــيــفــة 
ــِه  ــتــ ــفــ االســـــتـــــشـــــفـــــائـــــيـــــة لــــــــــــــــأدب، بــــصــ
 
ً
ــة ــنـ ــايـ ــعـ ــن الـــــحـــــيـــــاة، مـ ــ ــًا مــ ــتــــخــــالصــ اســ

لها.  ــراج  إخــ اإلنـــســـان، وإعــــادة  لتجربة 
بــالــطــبــع ال يــقــصــد إيــكــو الــنــظــر إلـــى ما 
ــة  ــــــه جـــمـــيـــل، أو رؤيــ

ّ
هــــو قــبــيــح عـــلـــى أن

ـــمـــا عبر 
ّ
الــجــانــب املـــشـــرق وحـــســـب. وإن

 األدُب على الوعي، 
ُ

ابتداع الشكل َيحتال
ٍة ما يحاكي  ويساعد اإلنسان على قراء
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عمل لـ عبد الحي الديوري

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

جزء من »تركيب« لـ علي مقّوص، أكريليك وحبر وكوالج على ورق، 2000

باوال كاريدي
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رياضة

أكدت تقارير صحافية فرنسية أن فريق باريس 
سان جيرمان توصل التفاق لضم املدافع 

اإلسباني املخضرم، سيرخيو راموس، الذي 
قرر ريال مدريد عدم تمديد تعاقده، وأن الالعب 

سيدافع عن »الباريسي« في عقد يتمد ملوسمن. 
وأشار راديو »مونت كارلو« إلى أن الطرفن 

توصال التفاق بشأن انتقال راموس، وأن شقيق 
الالعب ووكيله يتواجد في باريس من أجل 

مواصلة املفاوضات املتعلقة بالعقد وتفاصيله.

يتطلع فريق برشلونة للحصول على توقيع 
نجمه، ليونيل ميسي، لتجديد عقده الذي انتهى 

في 30 حزيران/يونيو، خالل أيام قليلة، وأكدت 
مصادر في النادي للوكالة اإلسبانية وجود نية 

للطرفن لتجديد العقد الجديد في أسرع وقت 
ممكن. وأشارت املصادر إلى أن هناك أمورًا يتعن 
حلها مثل طريقة الدفع والضرائب الواجب دفعها 

على ما سيحصل عليه ميسي، ثم السير وفق 
معايير »اللعب املالي النظيف«.

رفضت النيابة األرجنتينية التي تحقق فيما 
إذا كان حدث إهمال نتجت عنه وفاة األسطورة، 

دييغو مارادونا، طلبات اعتقال مقدمة من 
محامي املدعي تجاه 7 متهمن. وذكرت مصادر 
قضائية للوكالة اإلسبانية أنه تم طلب املحامي 
ماريو ياودي، الزوج الحالي لفيرونيكا أوخيدا، 

أم االبن األخير للنجم الراحل، للتحقيق، وهو 
الذي طالب باعتقال األطباء واملمرضن الذين 

كانوا يتولون فترة العالج.

راديو »مونت كارلو« 
يُعلن توصل راموس 

التفاق مع »الباريسي«

برشلونة يتطلع للحصول 
على توقيع ليونيل 

ميسي خالل أيام

النيابة ترفض طلبات 
باعتقال المتهمين 
في وفاة مارادونا

أظهر ميلووكي 
باكس أنه فريق 
قائم على اللعب 
الجماعي وليس 
على الحلول 
الفردية، حينما 
قّدم هجومًا 
متوازنًا للفوز 
على أتالنتا 
هوكس )123 - 
112( في المباراة 
الخامسة من 
سلسلة نهائي 
المنطقة 
الشرقية لدوري 
كرة السلة 
األميركي 
للمحترفين، 
ليتقدم )3 - 2(. 
وسجل بروك 
لوبيز 33 نقطة 
وغرو هوليداي 
25 نقطة و13 
تمريرة حاسمة، 
في وقت أنهى 
كريس ميدلتون 
المباراة مع 
26 نقطة و13 
ميلووكي باكس يعتزم المنافسة على اللقب هذا الموسم )Getty(مرتدة لباكس.

ميلووكي يتقدم أتالنتا
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دخلت المسيحية إلى الصين في القرن السابع الميالدي، وفق نقش 
كبير عثر عليه في سيانفو عاصمة ساللة تانغ الملكية، وسط الصين، 

مدون على مسلة سوداء باللغتين الصينية والسريانية

رحلة راهب 
من نجران

أحوال الصين في القرن العاشر الميالدي

أحزمة من قرن الكركدن

تيسير خلف

كـــــشـــــفـــــت لــــــنــــــا رحـــــــلـــــــة الـــــــراهـــــــب 
بغداد  التقاه في  الــذي  النجراني، 
ــنـــديـــم  ــن الـ ــ ــ املــــــــــؤرخ الــــعــــبــــاســــي ابـ
ــًا مـــهـــمـــًا وقـــع  ــدثــ ــاحــــب »الــــفــــهــــرســــت«، حــ صــ
للكنيسة النسطورية في الصن في نهايات 
ــيـــالدي،  ــرن الــــرابــــع الـــهـــجـــري، الـــعـــاشـــر املـ ــقـ الـ
على يد البوذين، إذ كان هذا الراهب شاهد 
الـــذي تعرض  الكبير  عــيــان على االضــطــهــاد 
وأنهى  الحقبة  تلك  فــي  الصن  لــه مسيحيو 

وجودهم هناك ألكثر من قرنن من الزمان.
دخلت املسيحية إلى الصن في القرن السابع 
ــــق نـــقـــش كــبــيــر عـــثـــر عــلــيــه فــي  ــيـــــالدي، وفـ ــ املـ
وسط  امللكية،  تانغ  ساللة  عاصمة  سيانفو 
باللغتن  مـــدون على مسلة ســـوداء  الــصــن، 
الــصــيــنــيــة والــســريــانــيــة يـــذكـــر أن مــبــعــوثــن 
باملسيحية  التبشير  بـــدأوا  نساطرة  ســريــان 
فـــي عــهــد الــجــاثــلــيــق الــســريــانــي يــشــوعــيــاب 
الــنــقــش  ــذا  هــ وبــحــســب   .)643-628( الـــثـــانـــي 
الـــذي تــرجــمــه الــبــاحــث بــالــتــاريــخ الــســريــانــي 
ــا أســــعــــد، فـــقـــد حــمــل  ــومـ ــد صـ ــعـ الـــدكـــتـــور أسـ
بــشــارة اإلنــجــيــل شــخــص يــدعــى ألــوبــن إلــى 
تشانغم، وأن اإلمبراطور تاي تسونغ )627-
650 م(، أرســل وزيــره دوكفانغ هسوان لينغ 
الكريم.  الــزائــر  الــشــرف الستقبال  مــع حــرس 
ومــن ثــم استقبله اإلمــبــراطــور شخصيًا عام 
635 م، وبناء على طلب اإلمبراطور فقد ترجم 
اإلنجيل إلى اللغة الصينية. وفي العام 638 
م أصدر اإلمبراطور منشورًا ملكيًا بالسماح 
بنشر الدين املسيحي في الصن. وبعد ثالث 
سنوات صدر مرسوم يقضي ببناء دير لهذا 
الرجل املقدس »ألوبن« ولعشرين راهبًا معه.
ــإن أول  ــا، فــ وبــحــســب الـــبـــاحـــث أســـعـــد صـــومـ
ن من ِقبل  جملة في هذا النقش تقول إنه ُدوِّ
السرياني.  الدير  من  تشينغ  تشينغ  الراهب 
الــســريــانــيــة »آدم قس  الــجــمــلــة  ثـــم تــتــبــعــهــا 
ومــــطــــران صــيــنــســتــان«. وفــــي أســـفـــل الــوجــه 
األمامي من النصب وتحت الكتابة الصينية 
تــقــرأ من  هــنــاك كتابة سريانية فــي عــوامــيــد 
الــيــســار إلـــى الــيــمــن، وهـــي: »فـــي ســنــة 1092 
يــونــانــيــة )تــعــادل ســنــة 781/780 مــيــالديــة(، 
أقام سيدي يزدبوزيد قس ومطران العاصمة 
كومدان، ابن املرحوم القس ميليس من مدينة 
ــّيـــد هــــذا الــنــصــب  بــلــخ فـــي طـــخـــارســـتـــان، وشـ
الــحــجــري الـــذي دّونــــت فــيــه ســيــرة مخلصنا 

وكرازة آبائنا إلى امللوك الصينين«.

مبعوث كنسي
وقد انتعشت الكنيسة السريانية النسطورية 
بعد ذلــك ملــدة قــرنــن مــن الــزمــان تقريبًا إلى 
-840( ووتــــســــونــــغ  اإلمــــبــــراطــــور  أصــــــدر  أن 
عودة  بوجوب  يقضي  ملكيًا  مرسومًا   )846
الــرهــبــان والــقــســاوســة إلـــى الــحــيــاة املــدنــيــة، 
وطرد الرهبان األجانب من الصن. ومع ذلك 

بقيت  فقد  الــصــن،  مــن  املسيحية  لــم تختف 
مــــوجــــودة بــشــكــل شــبــه ســــري إلــــى أن أرســـل 
البطريرك السرياني النسطوري عبد يشوع 
األول الــراهــب الــنــجــرانــي إلــى الــصــن ليعود 
املجتمع  أن  بعدما وجــد  قليلة  بعد ســنــوات 
ــرة فـــي منطقة  ــ ــ املــســيــحــي والــكــنــائــس واألديـ

حكم ساللة سونغ قد دمرت بالكامل.
يقول ابن النديم عند حديثه عن عقائد أهل 
الصن، إن مصدره هو راهب نجراني، نسبة 
إلـــى مــديــنــة نــجــران )تــقــع حــالــيــًا فــي جنوبي 
املــمــلــكــة الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة(، عــــاد مـــن بلد 
الــصــن فــي ســنــة ســبــع وســبــعــن وثــالثــمــائــة 
ــــه جــاثــلــيــق  ــلـ ــ ــا أرسـ ــدمـ ــعـ ــرة/987م. بـ ــ ــجـ ــ ــهـ ــ ــلـ ــ لـ
سنن  سبع  نحو  منذ  النسطورية  الكنيسة 
إلى بلد الصن، وأرسل معه خمسة رجال من 
الــديــن، فعاد من  الــنــصــارى، ممن يقوم بأمر 

الجماعة هذا الراهب وآخر بعد ست سنن.
وقــد وصــف ابــن الــنــديــم محدثه الـــذي التقاه 
بــدار الـــروم وراء البيعة فــي بــغــداد بأنه كان 
 شابًا حسن الهيئة، قليل الكالم إال أن 

ً
»رجال

ُيسأل، فسألته عما خرج فيه وما السبب في 
إبطائه طول هذه املدة، فذكر أمورا لحقته في 
الــطــريــق عــاقــتــه. وأن الــنــصــارى الــذيــن كانوا 
ببلد الصن، فنيوا وهلكوا بأسباب، وأنه لم 
يبق في جميع البالد إال رجل واحد، وذكر أنه 
كان لهم ثمة بيعة خربت، قال: فلما لم أر من 
أقوم لهم بدينهم، فعدت في أقل من املدة التي 

مضيت فيها«.

أوضاع مرتبكة
ــذهـــب بـــاحـــثـــون إلــــى أن نـــشـــاط الــكــنــيــســة  ويـ
ــبـــط بــطــريــق  ــنـــســـطـــوريـــة فــــي الــــصــــن مـــرتـ الـ
الــحــريــر، حــيــث يــعــزى إلــيــهــم نــقــل دودة القز 
ــام فـــي عــهــد مـــعـــاويـــة بـــن أبــي  إلــــى بــــالد الـــشـ
ســفــيــان، وهــــو مـــا كــســر احــتــكــار الصينين 
لهذه الصناعة التي كانت تدر عليهم عائدات 
ضخمة طوال أكثر من ألف عام سابقة لذلك. 
وقد ازدهرت الكنيسة النسطورية في الصن 
 ،)683-650( كاوتسونغ  اإلمبراطور  عهد  في 
فــأصــبــحــت هــنــاك كــنــائــس فــي جــمــيــع مــراكــز 
األقاليم الصينية، وقبل نهاية القرن السابع 
املـــيـــالدي كـــانـــت املــســيــحــيــة الــنــســطــوريــة قد 
صينية، حتى  مقاطعات  عشر  فــي  انــتــشــرت 
أنها بدأت بمنافسة البوذية، األمر الذي دعا 
إلى   ،)705-690( تسيتيان  وو  اإلمــبــراطــورة 
البدء بحملة اضطهاد ضد املسيحين. ولكن 
وبعد وفاة هذه اإلمبراطورة، عادت الكنيسة 
عدد  تعاطف  بفضل  لالنتعاش  النسطورية 
كــبــيــر مـــن الـــقـــادة الــصــيــنــيــن مــعــهــا، أبــرزهــم 
الــقــائــد الــعــســكــري غـــوو تــســيــي، الــــذي تــبــرع 
وفي  الكنائس.  وبناء  لترميم  كبيرة  بمبالغ 
ــوم إمــــبــــراطــــوري  ــرســ هـــــذه املـــرحـــلـــة صـــــدر مــ
صيني بتغيير اسم الكنيسة النسطورية من 
السريانية،  الكنيسة  إلى  الفارسية  الكنيسة 
وذلك أن التسمية القديمة كانت إبان الحكم 
الفارسي في بــالد الــعــراق والــجــزيــرة، موطن 
األسقف  ويخبرنا  التاريخي.  الكنيسة  هــذه 
توما املرجي بأن الجاثليق طيمثاوس األول 
)780-820(، رسم مطرانًا للصن اسمه داويد.

فساد الطريق البحري
الــنــديــم جانبًا مــن مــرويــات  ابــن  لنا  وينقل 
سمعها من الراهب النجراني الذي لم يذكر 
اســمــه، ومــن ذلــك حديثه عــن أن »املــســافــات 
ــر البحر  فــي الــبــحــر قــد اخــتــلــفــت، وفــســد أمـ
وقل أهل الخبرة به، وظهر فيه آفات وخوف 
وجزائر قطعت املسافات، إال أن الذي يسلم 
ـــرر يـــســـلـــك«. ومـــــن غـــيـــر املــــعــــروف  ــغـ عـــلـــى الــ
السفر  النجراني حول  الراهب  سياق حديث 
السفر من بغداد يكون  أن  فالشائع  بالبحر، 
فــي تلك األزمـــان عــن طــريــق الــبــر، عبر طريق 
ــذي يــخــتــرق وســـط آســيــا وصـــواًل  الــحــريــر الــ
إلـــى الـــصـــن، ولــكــن ربــمــا ســلــك هـــذا الــراهــب 
طــريــق الــبــحــر عــبــر الخليج الــعــربــي وصـــواًل 
إلى الهند، حيث كانت الكنيسة النسطورية 
منتشرة هناك ولها بيع ورعية تذكرها كتب 
التاريخ الكنسي، وصوال إلى هضبة التيبت، 
حيث انتشرت الكنائس واألديرة النسطورية 
مــنــذ الــقــرن الــثــامــن املـــيـــالدي. ومـــا يــدعــم هــذا 
، في الخليج العربي 

ً
االحتمال أن السفر، فعال

واملحيط الهندي في ذلك الوقت كان ينطوي 
عــلــى مــخــاطــر جــمــة نــتــيــجــة ضــعــف الــخــالفــة 
الــعــبــاســيــة وتـــســـلـــط الـــقـــرامـــطـــة عـــلـــى إقــلــيــم 
البحرين من الخليج، وصعود حكام األقاليم 
الــبــعــيــدة واســتــقــاللــهــم بــأمــر بــلــدانــهــم، حتى 
للدولة  ولــو اسميًا  تابعًا،  وإن بقي بعضهم 

العباسية ويدعو للخليفة على املنابر.
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يقول ابن النديم )الصورة(: لقد كان الراهب النجراني شاهد العيان الوحيد على نهاية الحقبة 
ذلــك بأكثر من  الصني، والتي عــادت بقوة بعد  النسطورية في  الكنيسة  تاريخ  األولــى من 
قرنني ونصف القرن على يد القبائل 
الـــتـــي كــــان يـــديـــن بعضها  ــيــة  املــغــول
باملسيحية النسطورية، وخاصة في 
فترة ساللة يــوان، حني نقل قوبالي 
خــــان عــاصــمــتــه إلــــى خــنــبــلــق )بــكــني 
الحالية(، فتأسست فيها عام 1248 
أبرشية للكنيسة النسطورية، وعادت 
األسماء املسيحية لتظهر مجدًدا في 
الــحــولــيــات الــصــيــنــيــة. وقـــد أصبحت 
بكني مطرانية نسطورية عام 1275، 
قــدم منها  التي  نفسها  الفترة  وهــي 
راهبان منغوليان إلى بغداد أحدهما 
النسطورية  الكنيسة  أصبح جاثليق 
الــثــالــث، والــثــانــي هو  بــاســم يهباالها 
الربان صوما مبعوثًا عامًا للكنيسة، 
وهــو الـــذي كــانــت رحلته إلــى أوروبـــا 

موضوع مقالتنا السابقة.

شاهد عيان

ــدن  حــــول نـــظـــام الــحــكــم فـــي املـ
ــة، يـــــقـــــول الـــــراهـــــب  ــيــ ــنــ ــيــ الــــصــ
ــــي كــــل مــديــنــة  الــــنــــجــــرانــــي: »فــ
ــراء،  مــن مـــدن الــصــن أربــعــة أمـ
ــــون،  ــجـ ــ ــه النـ ــ ــال لــ ــ ــقـ ــ ــم يـ ــ ــدهــ ــ أحــ
ــراء. واآلخــر  ومــعــنــاه أمــيــر األمــ
ــاه  ــنـ ــعـ ــة، ومـ ــ ــبـ ــ ــراصـ ــ اســــمــــه صـ
رأس الجيش«. ثم يحدثنا عن 
املعبد  فيها  يقع  التي  املدينة 
الرئيس في الصن، فيقول إنه 
فــي مدينة بــغــران الــواقــعــة في 
أرض خانقون )هي هانغتشو 
الـــحـــالـــيـــة(، فـــي املـــوضـــع الـــذي 
ــنــــم األعــــــظــــــم، وهــــو  ــيــــه الــــصــ فــ
البغبور«. وفي شرحه  صورة 
الــصــن،  بلغة  الــبــغــبــور  ملعنى 
يقول: »هو ابن السماء أي نزل 

من السماء«. 
ســــــؤال  عــــلــــى  ردًا  ويــــضــــيــــف 
ابــــن الـــنـــديـــم حــــول مــذاهــبــهــم، 
ثــنــويــة، أي  أكــثــرهــم  فيقول إن 
ــد للخير  يــعــبــدون إلــهــن واحــ
ــر لــلــشــر، وأقــلــهــم سمنية  وآخــ
أو  والــــســــمــــنــــيــــة  ــة،  ــ ــ ــوذيـ ــ ــ بـ أي 
الــشــامــانــيــة، بحسب قـــول أبــي 
كتابه:  في  البيروني  الريحان 
ــيــــق مــــــا لــــلــــهــــنــــد«، هــم  ــقــ »تــــحــ

أصحاب الُبّد، أي البوذيون.
ويــقــول الـــراهـــب الــنــجــرانــي إن 
ــبـــدون  ــعـ ــيـــن يـ ــنـ ــيـ عــــامــــة الـــصـ
املــلــك ويــعــظــمــون صــورتــه، أي 
لـــهـــذا  أن  ويـــضـــيـــف  تـــمـــثـــالـــه، 
ــال مـــعـــبـــد عـــظـــيـــم فــي  ــثــ ــمــ ــتــ الــ
ــنــــة بـــــغـــــران يــــكــــون نــحــو  مــــديــ
مــثــلــه،  فــــي  ذراع  آالف  عـــشـــرة 
واآلجــر  الصخر  بأنواع  مبني 

والذهب والفضة. 
ــــف: »قـــــبـــــل الـــــوصـــــول  ــيـ ــ ــــضـ ويـ
ــغـــران، يــشــاهــد الــقــاصــد  إلـــى بـ
ــام،  ــنــ إلـــيـــهـــا أنــــواعــــًا مــــن األصــ
والـــــــتـــــــمـــــــاثـــــــيـــــــل، والـــــــــصـــــــــور، 
والتخيالت التي تبهر عقل من 
ال يعرف كيف هي، وأي شيء 

موضوعها«.

المعبد 
الرئيس

ينقل ابن النديم عن الراهب النجراني قوله 
إن العاصمة الصينية التي يقيم فيها امللك 
ــان هـــنـــاك مــلــكــان مــات  ــ تـــدعـــى طـــاجـــونـــه، وكـ

أحدهما وبقي اآلخر.
ــريـــب لـــدى  ويـــتـــحـــدث الــــراهــــب عــــن تــقــلــيــد غـ
بــارتــداء  يتمثل  الصيني  امللك  الــدخــول على 
نوع من األحزمة املصنوعة من قرن حيوان 
ــول إن هـــــذا الــبــشــان  ــقــ ــبــــشــــان. ويــ يــســمــى الــ
ــــور خــلــقــة  ــــصـ ــتــــي عـــلـــيـــهـــا الـ ــقــــطــــع الــ ــــو »الــ هـ
ــذا الـــحـــديـــث غــامــضــًا  ــبـــدو هــ ــرن«. ويـ ــقــ فـــي الــ
مبتسرًا، والغالب أن ابن النديم اختزله إلى 
أبـــعـــد حــــد، عــلــى اعــتــبــار أن الــجــغــرافــي ابــن 
السيرافي سبق  زيد  أبو  خرداذبة والرحالة 
 كل شيء حول هذا 

ً
أن شرحا شرحًا مفصال

الحزام الذي يذكره الراهب. يقول السيرافي: 
»الــبــشــان املعلم، وهــو الــكــركــدن لــه فــي مقدم 

آالف وأكثر، على قــدر حسن الــصــورة، وهذا 
كله يشترى من بالد دهرم بالودع وهو عن 
الـــبـــالد«. ويــقــول الــراهــب الــنــجــرانــي إن ثمن 
األوقية منه تعادل خمسة بمقياس املن من 
الذهب، وهي قيمة كبيرة جدًا تقارب ما ذكره 
السيرافي، ولكن الراهب يعود ليقول إن امللك 
الــعــادة، وأمــر بالدخول  الباقي قد غير هــذه 
عليه بــأحــزمــة الــذهــب ومــا شــابــهــه، فهبطت 
األوقية  البشان حتى صــارت  أحزمة  أسعار 

منه تعادل أوقية الذهب وأقل.
ويــقــول الــراهــب الــنــجــرانــي إنــه ســأل عــن أمر 
هذا القرن، فذكر له حكماء الصن وعلماؤها 
الــذي هــذا قرنه إذا وضــع الولد  أن الحيوان 
حــصــل فــي قــرنــه صـــورة أي شـــيء نــظــر إليه 
أوال عند خروجه من الرحم، وأكثر ما يصاب 
فــيــه الـــذبـــاب والــســمــك. وعــنــدمــا قـــال لـــه ابــن 

جبهته قرن واحــد، وفي قرنه عالمة، صورة 
خلقة كــصــورة اإلنــســان فــي حــكــايــتــه، الــقــرن 
ــــود والــــصــــورة بــيــضــاء فـــي وســطــه،  ـــه أسـ

ّ
كـــل

وهــــذا الــكــركــدن دون الــفــيــل فــي الــخــلــقــة إلــى 
الّسواد ما هو، ويشبه الجاموس، قوي ليس 
له مفصل  الحيوان، وليس  كقّوته شــيء من 
فــي ركبته وال فــي يـــده، وهــو مــن لــدن رجله 
إلــى إبطه قطعة واحـــدة، والفيل يهرب منه، 
وهــو يجتر كما تجتر البقر واإلبــل، ولحمه 
حــالل قد أكلناه، وهــو في هــذه اململكة كثير 
فــي غــيــاضــهــم وهـــو )أيـــضـــًا( فــي ســائــر بــالد 
قــرون هــذا أجـــود، فربما كان  الهند، غير أن 
فــي الــقــرن صــــورة رجــــل، وصــــورة طــــاووس، 
وصورة سمكة، وسائر الصور، وأهل الصن 
املــنــاطــق )األحـــزمـــة(، وتبلغ  يــتــخــذون منها 
املــنــطــقــة بــبــالد الــصــن ألــفــي ديـــنـــار وثــالثــة 

النديم إن الحيوان صاحب القرن هذا يسمى 
يقال،  كما  »ليس  الراهب:  رد عليه  الكركدن، 
هو دابــة من دواب تيك البالد، وقيل لي إنه 

دابة من بلد الهند وهذا هو الصحيح«.
ويــنــقــل ابـــن الــنــديــم عــنــه تعليقه عــلــى حالة 
ــه يا  ــلــ ــثـــال لـــعـــبـــادة املـــلـــك بـــقـــولـــه: »والــ ــتـ االمـ
ـــم أحـــدنـــا، مـــن الــنــصــارى 

ًّ
ــا الـــفـــرج لـــو عـــظ أبــ

تعظيم  اسمه  جل  الله  واملسلمن،  واليهود 
 عــن 

ً
ــورة مــلــكــهــم فـــضـــال ــوم لــــصــ ــقــ هــــــؤالء الــ

شخص نفسه، ألنـــزل الــلــه لــه الــقــطــر، فإنهم 
إذا شــاهــدوهــا، وقــع عليهم األفــكــل والــرعــدة 
والجزع، حتى ربما فقد الواحد عقله أيامًا«. 
ويــقــول ابـــن الــنــديــم ردًا عــلــى الـــراهـــب: »ذلــك 
ــتـــحـــواذ الــشــيــطــان عــلــى بــلــدهــم وعــلــى  السـ
سبيل  عـــن  ليضلهم  يــســتــغــويــهــم  جملتهم 
الله«. فقال له الراهب: »يوشك أن يكون ذلك«.

رسم لكنيسة في 
أحد شوارع بكين في 

القرن التاسع عشر 
)Getty(

رحالت
Saturday 3 July 2021
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قتيبة خطيب

ــا عــقــبــة فــي  ــيــ ــرانــ يـــقـــف مــنــتــخــب أوكــ
طـــريـــق مــنــافــســه مــنــتــخــب إنــكــلــتــرا، 
بــمــواجــهــة ربـــع نــهــائــي بــطــولــة كــأس 
ــم األوروبــــيــــة لــكــرة الـــقـــدم 2020، الــســبــت،  األمــ
اإليطالية  العاصمة  في  »األوملبيكو«  بملعب 
رومــا، وأعــن رجــال املــدرب غاريث ساوثغيت 

على مواصلة السير في املسابقة القارية.
صحيح أن منتخب إنكلترا مرشح كبير على 
الــورق إلى الوصول لنصف نهائي املسابقة 
مت 

ّ
ــورو 2020« عل ــ »يـ بــطــولــة  لــكــن  الـــقـــاريـــة، 

ــه ال يـــوجـــد فــريــق  الــجــمــيــع بـــال اســتــثــنــاء، أنــ
يشكل  أوكــرانــيــا  ومنتخب  نــهــائــيــا،  ضعيف 
خطرًا حقيقيًا على »األسود الثالثة«. واستمد 

زهير ورد

ربع  الـــدور  ضمن  السبت،  مواجهات  ستكون 
 بوجود عدٍد 

ً
نهائي من »يورو 2020«، مثيرة

مــن املــهــاجــمــن الـــبـــارزيـــن، الــذيــن سيشعلون 
الــتــنــافــس بـــن مــخــتــلــف املــنــتــحــبــات، بــهــدف 
ــع الــــذهــــبــــي، ذلـــــك أن كــل  ــربــ الــــوصــــول إلـــــى املــ
منتخب يعتمد على قلب هجوم قوي من أجل 
الــدنــمــارك  منتخب  ويعتمد  الــتــأهــل.  تحقيق 
كاسبر  عــلــى  الــتــشــيــك،  منتخب  منافسه  ضــد 
دولــبــيــرغ، مهاجم نـــادي نيس الــفــرنــســي، من 
أجل تمديد مشواره في »اليورو«، خاصة بعد 
)16( عندما  تألقه الكبير ضد ويلز في دور الـ
التقدم سريعًا  الدنمارك  منحا  سجل هدفن، 

.
ً
وجعال طريق التأهل تكون سهلة

بقية  األضـــواء من  ونجح دولبيرغ في سرقة 
نجوم املنتخب بفضل نشاطه املتواصل، وقد 
اســتــعــاد الــفــاعــلــيــة فـــي ثــمــن الــنــهــائــي عندما 
احــتــاجــه رفـــاقـــه لــيــفــرض نــفــســه عــلــى حــســاب 
املنتخب وخاصة بولسن ويؤكد  بقية نجوم 
رغم  للتألق  رشحته  التي  السابقة  التوقعات 

املصاعب التي مّر بها مع فريقه.
أّما منتخب التشيك، فيدين بوصوله إلى هذا 
الدور املتقدم من البطولة إلى املهاجم باتريك 
شيك الذي مازال معنيا بسباق املنافسة على 
لقب هـــّداف هــذه النسخة إذ نجح فــي إحــراز 
، وهــو من ساعد 

ً
أهــداف كانت حاسمة أربعة 

منافسه  عقبة  تخطي  على  التشيك  منتخب 
الهولندي الصعب.

صاحب أفضل هدف في اليورو إلى حّد االن، 
ُيعتبر الخطر األول في منتخبه وكل املنافسن 
ه قادر على التسجيل 

ّ
سيحاولون مراقبته، ألن

مــن أي مــركــز، ولــن يــكــون مــن السهل التعامل 
مــعــه خــاصــة وأن طــمــوحــاتــه كــبــرت، إذ يعلم 
أكبر  فرصًا  سيمنحه  املسابقة  فــي  التقدم  أن 

»امليركاتو«. للحصول على عرض أفضل بـ
وســـيـــدخـــل مــنــتــخــب إنـــكـــلـــتـــرا، مـــبـــاراتـــه ضــد 
أوكــرانــيــا بــورقــة هجومية جــديــدة تتمثل في 

هاري كن، الذي كان أساسيا في كل املباريات، 
لكن الوضع تغّير بعد أن نجح في التسجيل 
بشكل  املعنوي  وضعه  وتحسن  أملانيا،  ضــد 
النجم اإلنكليزي، كان في مستوى ثقة  كبير. 
املــــدرب ســاوثــغــيــت الـــذي أصـــر عــلــى االعــتــمــاد 
ه أضاع 

ّ
عليه متحديا كل االنتقادات، ورغم أن

فرصا سهلة ضد أملانيا إال أنه تــدارك الحقًا، 
وســيــحــاول كـــن تــحــســن أرقـــامـــه فـــي الــيــورو 
باعتبار أنه سجل في عديد املناسبات خالل 

البطولة السابقة.
ــّداف أنـــدريـــه  ــ ــهـ ــ ــإن الـ ــ ــــي الـــجـــهـــة األخــــــــرى، فـ وفـ
يارمولينكو ُيعتبر املهاجم األهم في منظومة 

 
ً
مــنــتــخــب أوكـــرانـــيـــا، فــهــو يــمــلــك خــبــرة كــبــيــرة

ساعدته على احتالل املركز الثاني في ترتيب 
أفضل الهدافن في منتخب أوكرانيا على مّر 
ه لم يسجل في لقاء السويد، 

ّ
التاريخ، ورغم أن

إال أن ذلك ال يحجب الــدور الكبير الــذي يقوم 
به، وخاصة عندما تألق بأسيست عاملي.

يتقدمهم شيك وكين.. 
هّدافون بالموعد

منتخب أوكرانيا خطورته، من مدربه أندريه 
تاريخ  الالعبن في  أعظم  أحد  شيفتشينكو 
الــســاحــرة املــســتــديــرة، والـــحـــال عــلــى جــائــزة 
الــكــرة الــذهــبــيــة عـــام 2004، واســتــطــاع خــالل 
فــتــرة قــصــيــرة، صــنــاعــة الــتــاريــخ لـــبـــالده في 

املسابقة القارية.
الــوصــول لربع  واســتــطــاع منتخب أوكــرانــيــا 
على  املثير  فـــوزه  بعد   ،»2020 »يـــورو  نهائي 
وحــيــد، وصنع  هــدف  مقابل  بهدفن  السويد 
رجــال أنــدريــه شيفتشينكو الــفــارق بــاألوقــات 
ــيــــة، لــكــنــهــم لــــم يــســتــطــيــعــوا الــتــغــلــب  ــافــ اإلضــ
ــــود الــثــالثــة« فــي مــواجــهــاتــهــم الـــ7  عــلــى »األسـ
السابقة، سوى في مناسبة واحدة، وكانت في 

تصفيات مونديال 2010.
ــلــــى نــجــمــه  ــمـــد مـــنـــتـــخـــب أوكـــــرانـــــيـــــا عــ ويـــعـــتـ
يونايتد  وستهام  العــب  يارمولينكو  أنــدريــه 
اإلنــكــلــيــزي، الــــذي خــطــف األنـــظـــار فــي بطولة 
كـــأس األمـــم األوروبـــيـــة، بــعــدمــا ســجــل هدفن 
وصنع هدفًا، لكن املدرب أندريه شيفتشينكو، 
إنكلترا  منتخب  منافسه  الــدخــول ضــد  يــريــد 
كمجموعة واحــدة فقط. ويعلم املــدرب غاريث 
بأن  إنكلترا،  ملنتخب  الفني  املدير  ساوثغيت 
منافسه منتخب أوكرانيا يعتمد على اختالف 
أسلوبه في اللعب، ألنهم لعبوا بطريقة 5-3-

الــوقــت األصــلــي للمباراة ضــد السويد،  2 فــي 
ثــم تــحــولــوا فــي األشــــواط اإلضــافــيــة إلــى 3-4-
الذي  الثمن،  الهدف  بخطف  نجحت  التي   ،3

جعلهم يصلون لربع النهائي »يورو 2020«.
ــر الــفــنــي  ــديــ ــاريــــث ســـاوثـــغـــيـــت املــ ــر غــ ــقـ ــتـ واسـ
ملنتخب إنكلترا، على طريقة لعب 3-4-3، التي 
أملانيا  إقــصــاء منتخب  فــي  مــن خاللها  نجح 
)16( في »يورو 2020«، بعد فوزهم  من دور الـ
ــذي جــعــل  ــ ــر الــ ــ ــيء، األمــ ــ بـــهـــدفـــن مـــقـــابـــل ال شــ
تــرشــح »األســـود  البريطانية  وســائــل اإلعـــالم 

الثالثة«، لحصد لقب املسابقة القارية.
ويـــطـــمـــح غــــاريــــث ســـاوثـــغـــيـــت فــــي أن يــكــون 
هــاري  إنــكــلــتــرا،  وقــائــد منتخب  األول  نــجــمــه 
كن، في يوميه، ويقود »األســود الثالثة« إلى 
تحقيق الفوز، وتجنب خطر منافسه منتخب 
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أصبح منتخب أوكرانيا يُشكل خطرًا حقيقيًا على 
منافسه منتخب إنكلترا، الذي يطمح نجومه للوصول 

إلى نصف نهائي بطولة »يورو 2020«

)Getty( تتفوق التشيك تاريخيًا على الدنمارك

)Getty( يعتمد ساوثغيت مدرب إنكلترا على نجومه ضد أوكرانيا

)Getty( يطمح نجوم أوكرانيا لتحقيق المفاجأة ضد إنكلترا

)Getty( يطمح شيك لمواصلة تسجيل األهداف

)Getty( يعتمد منتخب إنكلترا على قائده هاري كين

ــا، الــــذي بــــات يــشــكــل تــهــديــدًا حقيقًا  ــيـ ــرانـ أوكـ
فيها  هــزم  التي  الطريقة  بعد  خصومه،  على 
منتخب السويد في ثمن نهائي بطولة كأس 

األمم األوروبية لكرة القدم.
من جهة أخرى، يستعد ملعب »باكو األوملبي« 

فـــي الــعــاصــمــة األذربـــيـــجـــانـــيـــة، الـــســـبـــت، إلــى 
الجماهير  تترقبها  التي  املواجهة  استضافة 
الـــريـــاضـــيـــة بـــن مــنــتــخــب الــتــشــيــك وخــصــمــه 
ربع  دور  منافسات  الدنمارك، ضمن  منتخب 
ــم األوروبــــيــــة لــكــرة  ــ نــهــائــي بــطــولــة كــــأس األمـ
بتاريخه  التشيك  منتخب  ويحتمي  الــقــدم. 
أمام الدنمارك، بعدما استطاع تحقيق الفوز 
في مباراتن سابقتن، األولى كانت في دور 
»يــورو 2000«، وانتهت  املجموعات ببطولة 
في  كــانــت  والثانية  شـــيء،  ال  مقابل  بهدفن 
»يــــورو 2004«، وانــتــصــر فيها  نــهــائــي  ربـــع 
بــثــالثــة أهــــداف نــظــيــفــة. وانــتــهــت خــمــس من 
املباريات الست األخيرة بن منتخب التشيك 

بما  بالتعادل،  الدنمارك  منتخب  ومنافسه 
فـــي ذلــــك آخــــر لــقــاء جــمــع بــيــنــهــمــا فـــي شهر 
فيما   ،2016 عــــام  الــثــانــي  نــوفــمــبــر/تــشــريــن 
اســتــطــاع مــنــتــخــب الـــدنـــمـــارك الـــفـــوز بــثــالثــة 
ــــداف مــقــابــل ال شـــيء فـــي تــصــفــيــات كــأس  أهـ

العالم بشهر مارس/آذار عام 2013.
ــــداف مقابل  ــوز الـــدنـــمـــارك بــأربــعــة أهـ وبــعــد فـ
هدف على روسيا، وانتصارها بأربعة أهداف 
نظيفة عــلــى ويــلــز، أصــبــح أول فــريــق تــاريــخ 
البطولة األوروبــيــة يسجل أكثر من 4 أهــداف 
فـــي املـــبـــاريـــات املــتــتــالــيــة بــاملــســابــقــة الــقــاريــة، 
بعدما وصل نجومه إلى 9 أهــداف حتى اآلن 
تسديدات  ويبلغ متوسط   .»2020 »يــورو  في 

الدنمارك 18.8 تسديدة و 7.3 تسديدات على 
املرمى في املباراة الواحدة حتى اآلن في كأس 
ــة 2020، مـــا يــجــعــلــهــمــا أعــلــى  ــيــ األمــــم األوروبــ
نــســخــة واحــــدة ببطولة  فــي  رقــمــن مسجلن 

كبرى منذ عام 1966 )كأس العالم واليورو(.
الرابعة  للمرة  التشيك  منتخب  بـــدوره وصــل 
ــأس األمــــم  ــ ــة كــ ــائـــي بـــطـــولـ ــهـ ــع نـ ــ ــى دور ربــ ــ إلــ
األوروبية لكرة القدم، حيث استطاع التقدم في 
البرتغال  كانت ضــد  األولـــى  فقط،  مناسبتن 
في »يورو 1996«، والثانية ضد الدنمارك في 
لهذه  بالوصول  لكنهم فشلوا  »يــورو 2004«، 
ــالــــدو فـــي »يــــورو  املــرحــلــة عــلــى يـــد رفــــاق رونــ

2012«، عندما خسروا بهدٍف نظيف.

يـورو بـازار

يريد منتخب التشيك 
تخطي عقبة الدنمارك 
والوصل لنصف النهائي

اإلنكليزي  للمهاجم  الرسمي  االنتقال  دورتــمــونــد  بوروسيا  فريق  أكــد   ■
يــورو،  مليون   85 مقابل  يونايتد  مانشستر  إلــى  جــيــدون سانشو  الــشــاب 
بجانب املتغيرات. وقال املدير اإلداري في دورتموند هانز يواكيم فاتسكه 
أعلن  قد  دورتموند  وكــان  رحيله«.  على  بل حزينون  باملال،  »لسنا سعداء 
عن صفقة االنتقال والتي تفتقر فقط إلى بعض التفاصيل وتخطي الالعب 
للفحص الطبي. وكان سانشو والنادي األملاني قد توّصال إلى اتفاق للسماح 
برحيله في حال وصول عرض مناسب قبل بداية موسم االنتقاالت. وانضم 
سانشو )21 عامًا( إلى صفوف دورتموند في عام 2017 قادمًا من فريق 

الناشئني في مانشسترسيتي ودفع النادي األملاني 7.8 ماليني يورو مقابل 
الحصول على خدماته. وخــاض سانشو مع دورتموند 104 مباريات في 
الــدوري األملاني »البوندسليغا« سجل خاللها 38 هدفًا، كما سجل خمسة 

أهداف في 38 مباراة في دوري األبطال.

لــوف عمله مديرًا فنيًا بشكل رسمي مع منتخب  املــدرب يواخيم  أنهى   ■
أملانيا، بعدما خرج »املانشافت« من منافسات دور الـ )16( في بطولة كأس 
»يـــورو 2020«، بهدفني مقابل ال شــيء على  الــقــدم  لــكــرة  األمـــم األوروبـــيـــة 
آخــر مؤتمر صحافي  لــوف، في  الفني   املدير  إنكلترا. وتحّدث  يد منتخب 
بصفته الرسمية، عن مسيرته التي امتدت ملدة 15 عامًا، لكنه فاجأ الجميع 
ــل قــائــد خـــط وســط  ــ ــتــي تـــحـــّدث فــيــهــا الــنــجــم مــســعــود أوزيـ بــتــصــريــحــاتــه ال
»املانشافت« السابق، الذي اعتزل إثر خيبة األمل في مونديال 2018. وقال 
لوف في تصريحاته الصحافية: »بالنسبة إلى مسعود أوزيل فهو خيبة أمل 
هائلة كانت لي على املستوى الشخصي. لم نتحادث منذ تلك الحادثة، لكن 
سنلتقي يومًا ما على طاولة واحدة لنفتح هذا املوضوع. لقد كان العبًا مهمًا 
للغاية بالنسبة إلى منتخب أملانيا«. وتابع: »أنا آسف لجماهير منتخب أملانيا، 
ألنني خذلتها في بطولة كأس األمم األوروبية، ولم نوِجد الحماسة املناسبة، 
املسابقة،  الخروج من  أتحمل مسؤولية  وأنا  املواجهات،  ولم نتحمل ضغط 
بسبب ارتكابي للعديد من األخطاء«. واختتم لوف حديثه بقوله: »ليس لدي 
أي مخططات اآلن، وال حتى الدخول في إجازة، من الواضح أنني سأستمر 
بعملي مدربًا، لكنني اآلن أصبحت مشجعًا إضافيًا ملنتخب أملانيا، وجميع 

العبيه في املستقبل«.

■ قرر االتحاد األوروبــي لكرة القدم إلغاء التذاكر التي تم بيعها للمقيمني 
في إنكلترا، وذلك للحؤول دون سفرهم إلى روما من أجل حضور مباراة 
منتخب »األســود الثالثة« ونظيره األوكراني في ربع نهائي »اليورو«، وذلك 
بحسب ما أعلنت السلطات اإليطالية. وسيتوجب على األشخاص املقيمني 
في اململكة املتحدة أو الذين مروا فيها خالل األيام الـ14 األخيرة الدخول في 
عزل ملدة خمسة أيام لدى وصولهم الى إيطاليا في إطار إجراءات الوقاية من 
فيروس كورونا. ومن أجل تفادي أي خرق لهذا اإلجراء »تم وضع سياسة 
وأوكــرانــيــا،  إنكلترا  بــني  النهائي  ربــع  ملــبــاراة  املخصصة  لــلــتــذاكــر«  خــاصــة 
بحسب ما أفادت وزارة الداخلية اإليطالية. وبحسب البيان الصادر عن وزارة 
الداخلية اإليطالية، قّرر االتحاد األوروبي لكرة القدم، بناًء على طلب السلطات 
اإليطالية، »منع بيع التذاكر وإمكانية نقلها مع إلغاء التذاكر املباعة للمقيمني 
في اململكة املتحدة منذ منتصف ليل 28 حزيران/ يونيو«، أي منذ االثنني. 
هذا ولم يتم تحديد عدد التذاكر املتأثرة بهذه اإلجراءات. وأشار وكيل وزارة 
الصحة اإليطالية أندريا كوستا الخميس في حديث ملحطة »راديو كابيتال« 
إلى أن أي شخص يصل من اململكة املتحدة يجب أن يخضع للحجر الصحي 
ملدة خمسة أيام، وهذا األمر »لن يسمح للمشجعني الذين غادروا في األيام 
األخيرة بمشاهدة املباراة. سنكون يقظني بخصوص الحجر الصحي. نحن 

ال نتحدث عن عدد كبير وبالتالي عملية املراقبة لن تكون صعبة«.

ملعب 
ُحــر

أكون أو ال أكون

Saturday 3 July 2021 Saturday 3 July 2021
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رياض الترك

املــبــاراة  إلــى  للوصول  ذهبية  فرصة  الــيــوم  اإلنكليزي  املنتخب  يملك 
النهائية لبطولة »يورو 2020«، وهو أول نهائي له منذ عام 1966 في 
ثم  الصعب  األوكــرانــي  منافسه  تخطي   

ً
أوال عليه  لكن  كبيرة،  بطولة 

الدور نصف النهائي قبل الوصول إلى املباراة الختامة في »ويمبلي«.
إنــكــلــتــرا الــتــي لــم تــعــرف الــنــجــاح لــســنــوات وســـنـــوات ودائـــمـــًا مــا كــان 
جمهورها يبكي بعد كل بطولة بسبب خيبات األمل، تجد نفسها اليوم 
عوض للتتويج بلقب »اليورو«، وأكثر من ذلك تأكيد 

ُ
أمام فرصة ال ت

وذلــك بسبب  أيضًا،  لقب مونديال 2022  للمنافسة على  جهوزيتها 
عوض خصوصًا 

ُ
ميزة والقوية. فرصة إنكلترا ربما لن ت

ُ
التشكيلة امل

بعد خروج الكبار، مثل البرتغال، فرنسا وأملانيا، وفرصتها أكبر ألن 
طريقها إلى املباراة النهائية في املتناول نظرًا لحجم املنافسني في ربع 
النهائي ونصف النهائي واملباراة الختامية، وبالتالي إذا فوتت إنكلترا 
 فاشلة في كرة القدم الدولية.

ً
ثبت للجميع أنها فعال

ُ
هذا الفرصة، ست

أكــون«، وليس هناك  أو ال  اليوم ستلعب تحت شعار »أكــون  إنكلترا 
مجال ألي شعار آخر، والفوز في 3 مباريات مهم جدًا من أجل رفع 
أول كأس للمنتخب الذي يملك أفضل دوري في العالم »البريميرليغ«.



خــالفــًا ملـــا تــظــهــره نــتــيــجــة املـــبـــاراة 
وفـــــــــوزهـــــــــا بــــمــــجــــمــــوعــــتــــن عـــلـــى 
الروسية آنا بلينكوفا )6 – 4( و)6 
– 3(، عانت آشلي بارتي وقدمت أداء متأرجحًا 
مــــرة أخـــــرى. وكـــانـــت األســـتـــرالـــيـــة قـــد خــســرت 
مــجــمــوعــة أمـــــام اإلســـبـــانـــيـــة كـــــارال ســـواريـــس 
نــــافــــارو فـــي مــســتــهــل رحــلــتــهــا نــحــو تحقيق 
حلمها بأن تصبح أول أسترالية تتوج بلقب 
بطولة »ويمبلدون« منذ إيفون غوالغونغ عام 
1980، ثم عانت من كثرة األخطاء املزدوجة في 

اإلرسال واألخطاء املباشرة.
ــة أن  ــهــ ــواجــ ــة املــ ــايـ ــهـ ــفـــت بــــارتــــي بـــعـــد نـ وكـــشـ
لو ذهبت بعض  أعــانــي.  بلينكوفا »جعلتني 
النقاط في اتجاه مغاير )أي لصالح الروسية(، 
لكنها نجحت في  مــخــتــلــفــة«،  الــقــصــة  لــكــانــت 
منتصرة  والـــخـــروج  بلينكوفا  عقبة  تخطي 
من أول مواجهة لها مع الروسية البالغة من 

العمر 22 سنة واملصنفة 89 عامليًا.
فــي مستهل  بــارتــي نفسها متخلفة  ووجـــدت 
املجموعة األولــى )2 – صفر(، لكنها حافظت 
عــلــى ربـــاطـــة جــأشــهــا ورّدت لـــتـــدرك الــتــعــادل 
الالعبتان  تبادلت  وبعدما  ثــم  ومــن   ،)2  –  2(
ــل مــنــهــمــا لــتــتــعــادال )4 – 4(،  كــســر إرســــــال كـ
حسمت األسترالية الشوطن التالين وأنهت 
املــجــمــوعــة لــصــالــحــهــا. وتـــبـــادلـــت الــالعــبــتــان 
ــثـــانـــيـــة،  الـ املـــجـــمـــوعـــة  مـــســـتـــهـــل  ــــي  فـ األدوار 
تــرد  أن  قــبــل  بـــارتـــي )2 – صـــفـــر(  تــقــدمــت  إذ 
الـــروســـيـــة بــقــوة بــحــســمــهــا األشــــــواط الــثــالثــة 
الــتــالــيــة، لــكــن بـــارتـــي ردت مـــجـــددًا وحــســمــت 
أربع  أنقذت  ثم  لصالحها  التالين  الشوطن 
فــرص للروسية من أجــل انــتــزاع الشوط على 
إرســال املصنفة أولــى، لتتقدم )5 – 3( قبل أن 
تنتزع الشوط التاسع على إرسال منافستها، 

بطولة 
ويمبلدون

إلى  أولى، مجددًا لحجز بطاقتها  المصنفة  بارتي،  األسترالية آشلي  عانت 
الدور الثالث لبطولة ويمبلدون اإلنكليزية، ثالثة البطوالت األربع الكبرى في 
والروسي  فيدرر  روجيه  السويسرية  األسطورة  تأهل  فيما  المضرب،  كرة 

أندري مدفيديف واأللماني ألكسندر زفيريف من دون مقاومة تذكر

3031
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تقرير

منهية املجموعة )6 – 3( واملــبــاراة في ساعة 
البالغة  لأسترالية،  يسبق  ولــم  دقــيــقــة.  و30 
من العمر 25 سنة والفائزة بلقب وحيد كبير 
غـــاروس عام  )روالن  اآلن  فــي مسيرتها حتى 
2019(، أن ذهــبــت أبــعــد مــن الــــدور الــرابــع في 
البطولة اإلنكليزية سوى في مرة واحدة فقط 
مــن أصـــل أربـــع مــشــاركــات ســابــقــة فــي القرعة 

الرئيسية )من دون حسبان التصفيات(.
ــة مــــن مــشــاركــة  ــادمـ ــقـ ــيـــة الـ ــتـــرالـ وتــلــتــقــي األسـ
مــخــيــبــة فـــي روالن غــــــاروس حــيــث اضــطــرت 
لالنسحاب من الدور الثاني بسبب اإلصابة، 
فـــــي الــــــــــدور الــــثــــالــــث الـــتـــشـــيـــكـــيـــة كـــاتـــيـــريـــنـــا 
األميركية  على  بــدورهــا  الــفــائــزة  سينياكوفا 

كوكو فانديفيغه )6 – 4( و)6 – 2( و)6 – 2(.
وتــأهــلــت أيــضــًا إلـــى الــــدور الــثــالــث التشيكية 
حاملة  عــاملــيــًا(،   17( كرايتشيوكوفا  بــاربــورا 
لـــقـــب بـــطـــولـــة روالن غــــــــاروس، عـــلـــى حــســاب 
األملانية أندريا بيتكوفيتش )7 – 5( و)6 – 4(، 
أناستازيا  الــروســيــة  وصيفتها  بها  ولحقت 
بــافــلــيــوتــشــنــكــوفــا بـــفـــوزهـــا عـــلـــى الــتــشــيــكــيــة 

كريستينا بليشكوفا )6 – 3( و)6 – 3(.
هـــذا، وودعـــت اليونانية مــاريــا ســاكــاري )18 
عـــاملـــيـــًا( الــــتــــي بـــلـــغـــت نـــصـــف نـــهـــائـــي روالن 
غاروس، من الدور الثاني بعد سقوطها أمام 
 –  7( )46 عامليًا(،  األميركية شيلبي رودجـــرز 

5( و)6 – 4(، على غرار البيالروسية فيكتوريا 
أزارنــــكــــا الــثــانــيــة عـــشـــرة الـــتـــي خـــســـرت أمـــام 
الرومانية سورانا كيرستيا )7 – 6( و)7 – 5( 
و)6 – 3( و)6 – 4(. كما تأهلت األميركية كوري 
غــــوف )20 عـــاملـــيـــًا(، بـــفـــوزهـــا عــلــى الــروســيــة 
3(، والالتفية   – 4( و)6   –  6( إيلينا فيسنينا 
يلينا أوستابانكو بطلة روالن غــاروس لعام 
2017 بفوزها على الروسية داريا كاساتكينا 

)6 – 1( و)6 – 3( و)6 – 3(.

تأهل سهل لفيدرر 
ومدفيديف وزفيريف

الــرجــال، بــدا روجيه فيدرر  في منافسات فئة 
املصنف سادسًا الذي يحتفل بميالده األربعن 
في الثامن من الشهر املقبل، في طريقه ملواجهة 
الــدور  شاقة أخــرى مماثلة للتي خاضها في 
األول قبل انسحاب منافسه الفرنسي أدريان 
مــانــاريــنــو فــي مستهل املــجــمــوعــة الــخــامــســة، 
وذلــــك بــاضــطــراره لــخــوض شـــوط فــاصــل في 
املجموعة األولــى أمام الفرنسي اآلخر ريشار 
غاسكيه قبل حسم األمــور )7 – 6( و)7 – 1(. 
لكن السويسري، املتوج بالبطولة اإلنكليزية 
ــرات وبـــعـــشـــريـــن لــقــبــًا فــــي الـــغـــرانـــد  ــ ثـــمـــانـــي مــ
األلقاب  بعدد  القياسي  الرقم  )يتشارك  ســالم 
مع اإلسباني رافــايــل نـــادال(، ضــرب بقوة في 
الثانية وأنهاها بسهولة )6 – 1( بعدما كسر 
إرسال منافسه مرتن، ثم واصل على الوتيرة 
ذاتها في الثالثة منهيًا إياها )6 – 4( واملباراة 

في ساعة و51 دقيقة.
ــم يـــتـــوج بـــأي  ويـــلـــتـــقـــي الـــســـويـــســـري الــــــذي لــ
لــقــب كبير مــنــذ 2018 والــــذي قـــرر االنــســحــاب 
مــن الـــدور الــرابــع لـــروالن غـــاروس مــن أجــل أن 
الدور  في  لويمبلدون،  أفضل  يتحضر بشكل 

فيدرر يتخطى 
صعوبات الجولة األولى 

ويتأهل بسهولة

براغانتينو يتعادل ويحافظ على صدارته للدوري البرازيلي
تعادل فريق براغانتينو سلبيًا أمام سيارا ضمن الجولة الثامنة من مسابقة دوري 
وكذلك صدارته  الهزيمة  عــدم  ليواصل سلسلة  القدم،  لكرة  البرازيلي  األولــى  الدرجة 
التعادل يرفع براغانتينو رصيده إلى 18 نقطة في الصدارة، مبتعدًا  الجدول. وبهذا 
بفارق نقطتني عن كل من أتلتيكو باراناينسي وبامليراس، وبثالث نقاط عن فورتاليزا. 
نفس  في   )1  -  4( أتلتيكو جويانيينسي  مينيرو ضيفه  أتلتيكو  املقابل سحق  في 
وإجناسيو  )الدقائق 27 و37(  ماتياس  فيدريكو  بثالثية عبر  مينيرو  تقدم  الجولة. 
فرنانديز )د.42( قبل أن يقلص مارلون فريتاس النتيجة بهدف لجويانيينسي )د.45(، 
لكن فرنانديز عاد ليسجل هدفه الثاني والرابع ألصحاب األرض )د.89(، ورفع مينيرو 
رصيده إلى 13 نقطة ليحل في املركز الخامس، مقابل 10 نقاط لجويانيينسي في 
املركز الثاني عشر. بينما فاز فالمينغو حامل اللقب خارج أرضه على كويابا بهدفني 
نظيفني سجلهما بيدرو جييرمي وتياغو مايا، ليرفع الفريق رصيده إلى 12 نقطة في 
املركز السادس، ولديه مباراتان مؤجلتان، في وقت تجمد رصيد كويابا عند 4 نقاط 

ليحتل الترتيب الثامن عشر.

كاردونسو ينضم إلى صفوف بورتو البرتغالي
تم اإلعالن عن انتقال املدافع البرتغالي فابيو كاردوسو، الذي لعب لفريق سانتا كالرا 
البرتغالي املواسم الثالثة املاضية، إلى صفوف بورتو رسميًا. وأظهر الالعب البرتغالي 
)27 سنة( صالبة دفاعية في املواسم الثالثة املاضية التي قضاها في صفوف سانتا 
الذي انضم  البرتغالي،  املدافع  الذي شارك معه في 97 مباراة. وتخرج  النادي  كــالرا، 
ملنتخب الناشئني البرتغالي، من أكاديمية بنفيكا، وانتقل على سبيل اإلعارة إلى فرق 
في موسم 2018-2017  ذلــك  بعد  وانتقل  البرتغالي،  فيريرا  دي  باسوش  بينها  من 
إلى اللعب في رينجيرز االسكتلندي، وعاد إلى البرتغال في املوسم التالي ليلعب في 
صفوف أزوريــس، وبعد تقديمه رسميًا، أكد كاردوسو أن »حلم اللعب في أحد أكبر 

األندية في العالم أصبح حقيقة اليوم«. 

السماح بنصف السعة في مالعب كرة القدم 
التركية في موسم 2022-2021

أعلن االتحاد التركي لكرة القدم أنه سُيسمح للمالعب باستضافة جماهير بنصف 
السعة في كافة مباريات موسم 2021-2022. وبهذه الخطوة، ستعود كرة القدم، على 
األقل بشكل جزئي، للحياة الطبيعية، بعد موسم بال جماهير بسبب فيروس كورونا 
االجتماعية  الحياة  على  مفروضة  كانت  التي  القيود  كافة  تركيا  ورفعت  املستجد. 
والترفيهية على مدار األشهر األخيرة، مثل حظر التجول والقيود على السفر. وانتهت 
تركيا من تطعيم 15 مليون شخص تقريبًا ضد الفيروس، في حني تلقى حوالي 35 
مليون آخرين الجرعة األولــى، ما يعني أن كافة البالغني تقريبًا أصبحوا في مرحلة 

التحصني ضد املرض في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 83 مليون نسمة.

حكم ألماني يقاضي اتحاد الكرة بدعوى 
»التمييز على أساس السن«

املقبل  املوسم  امللعب  أرض  لن يحضر على  الــذي  الحكم، مانويل غريف،  سيقاضي 
أساس  »التمييز على  بدعوى  القدم  لكرة  األملــانــي  االتــحــاد  الــــ47،  بلوغه عامه  بسبب 
السن«. وقال غريف لصحيفة »دي تسايت« األملانية األسبوعية »سأقاضي االتحاد 
األملاني لكرة القدم بسبب التمييز على أساس السن. االتحاد األملاني يسلب مني أكثر 
للحصول  اقتصادية، وسأسعى  أيضًا خسائر  هناك  بالطبع ستكون  يسعدني.  ما 
على تعويض على األقل عن األخيرة«. وُيعد غريف أحد الحكام األكثر تقديرًا في أملانيا 
من قبل املراقبني والالعبني، وقد طالب الكثير منهم اتحاد الكرة األملاني باستثنائه من 

قاعدة تقاعد الحكام لدى بلوغهم عامهم السابع واألربعني. 
وأكد الحكم »كنت أتمنى االستمرار. قدماي وركبتاي وفخذاي في حالة جيدة، لكن 
االتحاد األملاني لكرة القدم يصر على تطبيق قاعدة عفا عليها الزمان. أشعر كما لو 
كان بإمكاني االستمرار في التحكيم على األقل حتى أبلغ من العمر 50 سنة. لن أحكم 

بلت دعواي«.
ُ
بعد اآلن حتى لو ق

زهير ورد

أصـــبـــح تـــومـــاس أالركــــــــون، ضــمــن حـــســـابـــات مـــــدرب منتخب 
التشيلي خالل السنوات األخيرة، بعد أن ساعدته رغبته الكبيرة 
فــي إظــهــار قــدراتــه، على تحسني مــهــاراتــه واكــتــســاب الخبرات 
لهم  إلــى جانب العبني  مكان  على  املنافسة  على  تساعده  التي 
خبرة كبيرة. وال تبدو مهمة توماس أالركــون سهلة، نظرًا إلى 
أن منتخب »الروخــا« يملك عناصر مميزة في املراكز الدفاعية 
أو في وسط امليدان، غير أن قدرته على اللعب في عديد املواقع 
ه يعتبر 

ّ
جعلته يكون حاضرًا بانتظام في السنوات األخيرة، إذ إن

مــن الــالعــبــني الــشــبــان الــواعــديــن صلب منتخب يملك أكــثــر من 
العب مخضرم في مختلف املراكز.

وُولد أالركون عام 1999، ولم يعرف خالل مسيرته االحترافية 
غير محطتني، كانت األولــى في التشيلي مع فريق هيغنز الذي 
إذ  رائــعــة  أظهر خاللها مستويات  مــواســم،  قضى معه خمسة 
لم يقتصر دوره على الجانب الدفاعي فقط فقد تألق بصناعة 
األهداف أو التسجيل، ما سمح له بالتمتع بفرصة االنتقال إلى 

الليغا التي تستهوي عديد الالعبني من الدوري التشيلي.
الـــقـــادم إلـــى نـــادي قـــاديـــش، بهدف  ــــون املــوســم  وسينتقل أالركـ
الليغا كانت بوابة  تطوير قدراته وتحسني مهاراته خاصة وأن 

النجاح لنجوم كرة القدم التشيلية طوال السنوات املاضية، وقد 
أمضى عقدا ملدة 4 مواسم. وقد بلغت قيمة الصفقة 2 مليون 

يورو، حيث أصّر الالعب على خوض هذه التجربة.
وقد عبرت عديد الفرق عن رغبتها في انتداب متوسط امليدان 
ه 

ّ
البرازيلي ولكن الــدوري املكسيكي وكذلك  الواعد، وخاصة من 

أصر على االنتقال إلى أوروبا حيث سيباشر التجربة الجديدة 
لتعرف  أميركا  التشيلي في كوبا  مباشرة بعد نهاية مشاركة 
مسيرة الالعب تحوال مهمًا وقد يكون قاديش بوابته من أجل 

املزيد من الشهرة وكذلك الفوز بمكان أساسي في املنتخب.
لــه مع  أول ظــهــور  الــدولــيــة، فقد حملت سنة 2019  أّمـــا تجربته 
ه 

ّ
أن غير  األرجنتني،  منتخب  ودي ضد  لقاء  في  األول  املنتخب 

لم يقدر على تثبيت نفسه أساسيًا وهو ما يفسر العدد القليل 
من املباريات التي شــارك فيها إلى حّد االن )7 مباريات(، وقد 
وقع عليه االختيار من املدرب السرتي ليكون حاضرًا في كوبا 

أميركا 2021 التي تعتبر أول مسابقة كبرى يشارك فيها.
وقد ظهر خالل منافسات كوبا أميركا أن املدرب بدأ يفكر في 
منح النجم الواعد وقتًا أطول من أجل إظهار قدراته إذ أقحمه في 
بعض املباريات مكان فيدال بهدف تنشيط وسط امليدان، وفي 
كل مرة يستعني بها بخدماته ينجح في تسجيل النقاط، ويثبت 

ه قادر على أن يقدم اإلضافة.
ّ
أن

توماس أالركون

على هامش الحدث

ينتظر النجم التشيلي الواعد توماس أالركون انتهاء بطولة كوبا أميركا 
لكرة القدم 2021، من أجل الذهاب إلى أوروبا لخوض تجربته الجديدة

آشلي بارتي 
ُتحقق فوزًا 
مهمًا في 
»ويمبلدون« 
)Getty(

)Getty( األرجنتين ُتعول على ميسي من أجل التأهل

املــقــبــل الــبــريــطــانــي كـــامـــيـــرون نـــــوري الـــرابـــع 
لم يجد مدفيديف  وبـــدوره،  والثالثن عامليًا. 
صــعــوبــة تــذكــر فــي حــجــز بــطــاقــتــه إلـــى الـــدور 
الثالث، وهو أقصى ما وصل إليه في البطولة 
اإلنــكــلــيــزيــة خــــالل ثــــالث مـــشـــاركـــات ســابــقــة، 
بفوزه على اإلسباني كارلوس ألكاراس )6 – 
الــذي  وقـــال مدفيديف،   .)1  – 1( و)6   –  6(  ،)4
إلــى نهائي أستراليا  املوسم  وصــل في بداية 
املفتوحة قبل أن ينتهي مشواره في البطولة 
ــع نهائي  الــكــبــرى الــتــالــيــة عــنــد مــنــافــســات ربـ

ألكاراس »العــب رائــع وحتى أني فوجئت في 
املــجــمــوعــة األولــــى بــالــطــريــقــة الــتــي قــاتــل بها 
على امللعب العشبي الذي ال يعتبر من املالعب 
البطولة  مدفيديف  ويخوض  لديه«.  املفضلة 
اإلنــكــلــيــزيــة بــمــعــنــويــات مــرتــفــعــة بــعــد فــــوزه، 
األســـبـــوع املـــاضـــي، فــي مــايــوركــا بلقبه األول 
على اإلطالق على املالعب العشبية، والحادي 
ــلــــى غــــرار  عـــشـــر فــــي مـــســـيـــرتـــه بـــاملـــجـــمـــل. وعــ
مدفيديف، لم يجد زفيريف صعوبة أيضًا في 
حجز بطاقته إلــى الـــدور الــثــالــث بــفــوزه على 

»روالن غــاروس«، إنه »في روسيا يقولون إن 
إلى  لوصوله  منه  إشـــارة  فــي  ثابتة«،  الثالثة 
الدور الثالث للمرة الثالثة تواليًا بعدما خرج 
ــــى عــام  ــــدور الــثــانــي فـــي مــشــاركــتــه األولـ مـــن الـ
2017 )لم يتأهل من التصفيات في محاولته 

األولى عام 2016(.
ــيـــديـــف أي فــــرصــــة ملــنــافــســه  ــتــــرك مـــدفـ ــم يــ ــ ولــ
ــن الــعــمــر 18 ســـنـــة، رغــم  اإلســـبـــانـــي الـــبـــالـــغ مـ
األخير  بها  التي حظي  الجماهيرية  املـــؤازرة 
الــذي يعد بمستقبل واعــد، ورأى الــروســي أن 

األميركي تنس ساندغرين )7 – 5( و)6 – 2( 
نتائجه  لتحسن  األملــانــي  ويطمح   .)3  – و)6 
في ويمبلدون، حيث حقق أفضلها في العام 
2017 عندما بلغ الدور ثمن النهائي، في وقت 
الــثــالــث فــي 2018 واألول عام  الـــدور  وّدع مــن 
ألغيت  املــاضــي  الــعــام  نسخة  أن  علمًا   ،2019
بــســبــب تــداعــيــات فـــيـــروس كـــورونـــا. ويلتقي 
زفيريف بعد ذلك مع أحد األميركين تايلور 

فريتز )40 عامليًا(، أو ستيف جونسون )74(.
)فرانس برس(

ربع نهائي »كوبا أميركا«وجه رياضي
األرجنتين للتأهل

رياض الترك

يخوض املنتخب األرجنتيني فجر اليوم قمة 
مرتقبة ضد منتخب اإلكوادور في ربع نهائي 
إلى  التأهل  والهدف  أميركا«  »كوبا  بطولة 
الدور نصف النهائي وتأكيد املنافسة على 
القارية من جديد، وذلــك بعد  البطولة  لقب 
الفشل في رفع الكأس في النسخات املاضية.

ــمـــوعـــات، ســيــلــعــب  ــد نـــهـــايـــة دور املـــجـ ــعـ وبـ
املــنــتــخــب األرجــنــتــيــنــي مــتــصــدر املجموعة 
األولــى ضد ربع املجموعة الثانية منتخب 
ــحــقــق أي 

ُ
اإلكـــــــوادور، رغـــم أن األخـــيـــرة لـــم ت

تعادالت وخسارة   3 بعد  وتأهلت  انتصار 
املفاجأة  لتحقيق  لتسعى  األول،  الــدور  في 
وإقصاء أحد أبرز املرشحن للمنافسة على 

اللقب »األلبيسيليستي«.
املنتخب  مــدرب  املرتقبة حذر  املباراة  وقبل 
األرجنتيني، ليونيل سكالوني، العبيه من 
هذه املباراة الصعبة لعدم االستهانة بها أبدًا 
وقال: »األرجنتن مستعدة ذهنًيا ملواجهة 
الجميع. لدينا احترام كبير لإكوادور، التي 

أثبتت أنها منتخب جيد مع العبن مقاتلن«.
ويعّول سكالوني على قائد املنتخب ليونيل 
ميسي املنتهي عقده مع برشلونة اإلسباني 
والذي أظهر علو كعبه في النسخة الحالية 
في  ثنائية  بينها  أهـــداف،  ثالثة  بتسجيله 
مرمى بوليفيا في الجولة األخيرة من دور 
املجموعات، في مباراته الـ148 دوليا في رقم 
السابق  زميله  رقــم  بــه  قياسي وطني محا 
في النادي الكتالوني خافيير ماسشيرانو.

ولــن يــكــون هــنــاك أي شــك فــي قـــدرة ليونيل 
املنتخب  مــع  املــشــوار  على مواصلة  ميسي 
األرجــنــتــيــنــي لـــثـــالث مـــبـــاريـــات عــلــى األقـــل 
ــواًل إلـــى املـــبـــاراة الــنــهــائــيــة، وهـــو الــذي  وصــ
أميركا«  »كوبا  لقب  لتحقيق   

ً
أصــال يسعى 

ألول مرة مع بالده منذ انضمامه للمنتخب 
في عام 2005، بعد سقطات ُمدوية في نهائي 
نهائي  وكــذلــك  أعـــوام 2007 و2015 و2016، 

مونديال البرازيل 2014.
فـــي املـــقـــابـــل يـــخـــوض مــنــتــخــب أوروغـــــــواي 
يونايتد  ومانشستر  نجمها  جنبها  الــتــي 
اإلنكليزي إدينسون كافاني مواجهة البرازيل 
في ربع النهائي بتسجيله هدف الفوز على 
ــر( فـــي الــجــولــة  ــفــ الــــجــــارة بــــاراغــــواي )1-صــ
األخيرة، اختبارًا ال يخلو من صعوبة ضد 

منتخب كولومبيا.
وستكون األنظار موجهة نحو خط الهجوم 
الذي يضُم لويس سواريز وإدينسون كافاني، 
وهــمــا الــالعــبــان الـــقـــادران عــلــى إســقــاط أي 
منافس وقلب الطاولة في املباريات الكبيرة 
وتحقيق االنتصار، ولن يكون الدور نصف 
النهائي بالطبع جميال بدون تواجد منتخب 
مثل أوروغـــواي الــذي دائمًا ما كــان ُينافس 

على لقب »كوبا أميركا«.
ذبذبة في دور املجموعات، 

ُ
ورغم النتائج امل

إال أن منتخب األوروغواي هو األقرب لتخطي 
منافسه كولومبيا، مع التنوبه بأن األخير 
منتخب صعب جدًا ويملك العبن ُمميزين 
قادرين على التفوق في امللعب، في مقدمتهم 
النجم، جيمس رودريغيز، الذي يعرف جيدًا 
كيف يصل إلى شباك املنافسن، خصوصًا 

في البطولة القارية.
الــيــوم بتأهل  ومـــن املــتــوقــع أن ينتهي هـــذا 
األرجنتن بقيادة ليونيل ميسي وأوروغواي 
بقيادة لويس سواريز وإدينسون كافاني إلى 
الدور نصف النهائي، وذلك ملواجهة املنتخب 
البرازيلي على لقب عام 2021، وطبعًا منتخب 
»السامبا« يبقى أقوى املرشحن لرفع الكأس.

Saturday 3 July 2021 Saturday 3 July 2021
السبت 3 يوليو/ تموز 2021 م  23  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2497  السنة السابعة السبت 3 يوليو/ تموز 2021 م  23  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2497  السنة السابعة
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نشاطات التخييم
بريطانيون يستغنون عن السفر إلى الخارج

لندن ـ كاتيا يوسف

تــغــّيــر مــفــهــوم التخييم الـــذي كــان 
يـــعـــّد فـــي املـــاضـــي ضـــــرورة مــلــّحــة 
للصيادين الذين يقضون لياليهم 
بــعــيــدًا عــن عــائــالتــهــم ومــنــازلــهــم، والــتــجــار 
آخــر،  إلــى  البضائع مــن بلد  الــذيــن ينقلون 
م قواعدها بعيدًا 

ّ
والجيوش التي كانت تنظ

عن األحياء السكنية وما زالت.  
ـــه جــزء مــن حياة 

ّ
أن مــا نعرفه عــن التخييم 

ــأ مــصــطــلــح  ــل. ونـــشـ ــ ــرّحـ ــ الـــغـــجـــر والــــبــــدو الـ
التاسع عشر  الــقــرن  فــي  )كــرفــان(  »القافلة« 
فـــي بــريــطــانــيــا. وبــــدأ يــتــحــّول إلـــى وسيلة 
لــلــتــرفــيــه فـــي أواخــــــر الـــقـــرن الـــتـــاســـع عشر 
وأوائل القرن العشرين. وُيقبل كثيرون في 
هذا  ينتعش  وقد  التخييم،  على  بريطانيا 
التي  التغّيرات   

ّ
ظــل في  فأكثر  أكثر  القطاع 

فرضها تفشي فيروس كورونا. 
لالستكشاف  بحبهم  البريطانيون  ُيــعــَرف 
والـــلـــجـــوء إلــــى الــطــبــيــعــة والـــحـــيـــاة الــبــريــة. 
بــداًل من  التخييم  البعض  مــن هنا، يختار 
على  منهم  الحريصن  وخصوصًا  السفر، 
الطائرات. وقد  البيئة والحد من استخدام 
يبقى التخييم الخيار األضمن واألوفر في 

من هواة التخييم )جيوف كاديك/ فرانس برس(

الــبــالد خــالل هــذا الــصــيــف. وتشير األرقـــام 
البريطانيون  أنفقها  الــتــي  املــبــالــغ   

ّ
أن إلــى 

على التخييم في عام 2019 بلغت 2.2 مليار 
إجــازة  مليون   13.1 على  إسترليني  جنيه 
تخييم وكرفانات. وبشكل عام، كانت نسبة 
الرحالت املحلية 51 في املائة في مقابل 49 

في املائة للرحالت خارج البالد. 
مــــن 12000 مــوقــع  أكـــثـــر  بـــريـــطـــانـــيـــا  وفـــــي 
ل البعض 

ّ
مسجل خاص بالتخييم. ويفض

الــتــخــيــيــم فــي املــرتــفــعــات الــجــبــلــيــة أو على 
الغابات وعلى  في  أو  الشواطئ  مقربة من 
تـــقـــتـــصـــر ســـيـــاحـــة  ضــــفــــاف األنـــــــهـــــــار. وال 
على  تقليدية  خيمة  نــصــب  عــلــى  التخييم 
أرضية عشبية فقط، إذ يمكن للراغبن في 
فوق  بيت  حجز  أو  خيمة  نصب  التخييم 

األشجار أو غير ذلك.  
ويــعــد تــومــاس هــيــرام هــولــديــنــغ، الــخــيــاط 
للتخييم  روج  من  أول  املتنقل،  البريطاني 
بـــدأ شــغــفــه بالتخييم عــام  فــي بــريــطــانــيــا. 
التاسعة، حن سافر  كــان في  1853 عندما 
عــبــر مــــروج أمــيــركــا الــشــمــالــيــة مـــع والــديــه 
فــي عــربــة قــطــار. ولـــدى عــودتــه إلــى اململكة 
بما  املــغــامــرات  مــن  العديد  اختبر  املتحدة، 
فيها رحلة الزورق والتخييم في املرتفعات 

فــي جــمــيــع أنــحــاء أيــرلــنــدا، بــاإلضــافــة إلــى 
ركوب الدراجات الهوائية.  

وكـــان السفر مــن خــالل الــدراجــة على وجه 
الـــخـــصـــوص يــتــطــلــب خـــيـــامـــًا أخـــــف وزنــــًا 
تــمــوز 1987،  يــولــيــو/  نقلها. وفــي  ويسهل 
أيــرلــنــدا، صــّمــم خيمة  إلـــى  قــبــل أن ينطلق 
ــوزن تــنــاســب طــريــقــة  ــ صــغــيــرة وخــفــيــفــة الــ
تنقله. وفي وقت الحق، في عام 1899، أنشأ 
على  يحرصون  للذين  فانتوم«  »مجموعة 
ركوب الدراجات والتخييم. وهذه املجموعة 
ها كانت النقطة الرئيسية 

ّ
وصف بأن

ُ
اليوم ت

فـــي ثـــــورة الــــــوزن الــخــفــيــف. وأنـــشـــئـــت أول 
املخيمات  »رابــطــة  وهــي  تخييم،  مجموعة 
الهوائية« عام 1901، حن نصب ستة رجال 
خيامهم في بستان في منطقة بيركشاير. 
وبحلول عام 1906، نما النادي وصار يضم 
املــئــات، وأنــشــأ أول مــوقــع تخييم دائـــم في 

ويبريدج بالقرب من نهر التايمز. 
ـــل الـــبـــدو 

ّ
ــرى الـــبـــعـــض فــــي طـــريـــقـــة تـــنـــق ــ ــ ويـ

ــر مــكــلــفــة  ــ ــيـ ــ ــلــــة ســـهـــلـــة ومــــريــــحــــة وغـ ــيــ وســ
للسفر، كما كــانــت الــحــال مــع الــرحــالــة عبر 
الــســهــول األمــيــركــيــة فــي الــقــرنــن املــاضــيــن. 
التخييم  بمركبات  الـــذي لحق  الــتــطــور  أّمـــا 
بدأ  فقد  )الكرفانات(،  األميركية  الترفيهية 

في بريطانيا في عام 1907، بتشكيل نادي 
القافلة لبريطانيا العظمى وأيرلندا. وكانت 
مــجــمــوعــات الــغــجــر قـــد ســبــقــت بـــقـــرن على 
األقل هذه القوافل في أوروبا وبريطانيا.   

وأصبحت القوافل والتخييم جزءًا ال يتجزأ 
مــن الــحــيــاة الــبــريــطــانــيــة مــنــذ ذلـــك الــوقــت، 
ـــر »نــــادي كــرفــان« قــوافــل للصليب 

ّ
حــن وف

األحمر في الحرب العاملية األولــى. وساهم 
ظــهــور حــركــة الكشافة فــي ذلــك الــوقــت، في 
الــبــالد.  أنــحــاء  ــار التخييم فــي جميع  ازدهــ
ــقـــرن  ــتــــرة ثـــالثـــيـــنـــيـــات الـ كــــذلــــك، شــــهــــدت فــ
املاضي واألزمة االقتصادية لجوء كثيرين 
إلــــى الــتــجــول بــحــثــًا عـــن عــمــل مــوســمــي أو 
التخييم هربًا من  البعض  مــؤقــت. وحـــاول 
القنابل والخطر والتقنن الغذائي الصارم 

في لندن في الحرب العاملية الثانية.  
التخييم يأخذ  بــدأ مفهوم  بعد عــام 1945، 
مــكــانــتــه فـــي الــســيــاحــة الـــداخـــلـــيـــة لــقــضــاء 
العطلة في الطبيعة. وفي ذلك الوقت، خففت 
الحكومة البريطانية من القيود، خصوصًا 
فـــي أعـــقـــاب الـــحـــرب الــعــاملــيــة الــثــانــيــة الــتــي 
أنهكت الحكومة والشعب وقطاعات البالد 

عمومًا في بريطانيا.
ــهــــوون الــتــخــيــيــم يــحــبــون  ــئــــك الــــذيــــن يــ أولــ
ــم قــد  ــ ــهـ ــ ـ

ّ
ــــال شــــــك، ويــــــدركــــــون أن املــــغــــامــــرة بـ

يــخــتــبــرون لــحــظــات مسلية وجــمــيــلــة. لكن، 
في أحيان أخــرى، قد تكون ليالي التخييم 
باردة، أو ربما تسقط الخيمة فوق رؤوس 
قـــاطـــنـــيـــهـــا. وأحــــيــــانــــًا، قــــد تــــكــــون أصـــــوات 
الحيوانات في الغابة مقلقة، خصوصًا في 
الظالم، وهي األوضاع التي يمكن أن تدفع 
آخرين بعيدًا عن هذا النشاط الحيوي الذي 

تتزايد أهميته في بريطانيا.

كان توماس هيرام 
هولدينغ، الخياط 

املتنقل، أول من روج 
للتخييم في بريطانيا. 

وقد بدأ شغفه عام 
1853 عندما كان 

في التاسعة

■ ■ ■
أنشئت أول مجموعة 
تخييم وهي »رابطة 
املخيمات الهوائية« 
عام 1901، حني 

نصب ستة رجال 
خيامهم في بستان 
بمنطقة بيركشاير، 
وبحلول 1906، نما 
النادي وصار يضم 
املئات، وأنشأ أول 
موقع تخييم دائم

■ ■ ■
في بريطانيا أكثر من 
12000 موقع مسجل 

خاص بالتخييم

باختصار

يحب البريطانيون إمضاء الوقت في الطبيعة والتخييم. بل يفضل كثيرون قضاء إجازاتهم على هذا النحو بدًال من السفر إلى 
الخارج. وهؤالء لن يتأثروا كثيرًا بإغالقات كورونا

هوامش

رشا عمران

بــاب بيٍت مفتوٍح  أنــا أخــرج من  أراه أحيانا:  ثّمة منام 
على بستاٍن أخضر، لكنني ال أمشي، بل أقفز قفزاٍت 
طــويــلــة وعــالــيــة، تــشــبــه قـــفـــزات األرنـــــب، أشــعــر معها 
ٍة غريبٍة، وأصل سريعا إلى املكان الذي أقصده، 

ّ
بخف

ر ما هو، ذلك ليس سوى أضغاث أحالٍم 
ّ
والذي ال أتذك

املنام  الباطن وما يختزنه؛  لكن ليس  العقل  يحركها 
ة بيضاء أربيها منذ 

ّ
هو املهم فيما أريد أقوله: لدّي قط

فطمتها أمها، تعيش معي وحــدي، هي أقــرب إلــى أن 
 معي في املنزل، نتآنس بوجودنا معا، 

ً
تكون شريكة

ونتحاور بلغٍة خاصٍة سيفهمها حتما من يعيش مع 
أقضي  كثيرة،  أحيانا  مستأنس.  حــيــواٍن  أي  أو  ة 

ّ
قط

لعبة  أحــيــانــا،  الغميضة  لعبة  تي، 
ّ
قط مــع  ألــعــب  الــوقــت 

الكرة. وأحيانا أخرى، تركض هي وأنا أركض خلفها. 
تي ال تركض 

ّ
في هذه اللعبة تحديدا، أنتبه إلى أن قط

القطط، هي تقفز قفزا كما األرنــب، كما أقفز  كباقي 
في الحلم الذي أراه بني الفينة واألخرى.

تي، تشبهني جدا، 
ّ
قط إن سيوا،  لي أصدقائي:  يقول 

البشر  ولــهــا طــبــاعــي. تحب  املــشــي،  فــي  لها طريقتي 
وتستأنس بهم، لكنها تضع مسافة معهم، حتى معي 
تضع هذه املسافة، فهي ال تنام معي على السرير، وال 
الطويلة  الوحدة  قليلة.  ثوانَي  إال  في حضني  تجلس 

املقّربة.  تــقــول صديقتي  كما  الــطــبــاع،  بــّريــة  جعلتني 
صرت أشبه قطتي، لي بعض خصائصها، وصارت 
هي تشبهني في بعض خصائصي، قد تستغربون 
تنام في مواعيد نومي، وتستيقظ معي. وحني  ذلــك: 
أكون في مزاج سيئ، تدرك ذلك، وتقضي معظم وقتها 
أو  لتأكل،  مــا. ال تخرج منه حتى  مــكــاٍن  فــي  مختبئة 
اللعب، فتأتيني وهي تقفز قفزتي  أناديها نداء  حتى 

في املنام، قفزة األرنب. 
الــســوري: إن »كل  يقال لدينا فــي قــرانــا فــي الساحل 
من على بابو بيشبه صحابو«. يقصدون الحيوانات 
ــكـــالب والــحــمــيــر والــبــقــر  املــســتــأنــســة، مـــن الــقــطــط والـ
 
ً
قريبة القرى  في  تعيش  التي  الحيوانات  من  وغيرها 

من البشر، وتأخذ من طباعهم حتى لتصبح شبيهة 
الشكالنية،  الصفات  إلــى  أحيانا  التشابه  يصل  بهم. 
ال أقصد املالمح طبعا، لكن هناك شــيء ما ال يمكن 
لدى  يعيش  الــحــيــوان  هــذا  أن  تـــدرك  يجعلك  تفسيره 
الوصمة  تلك  يضع  خفي،  مــا  شــيء  الفالنية،  العائلة 
الصفات  فــي  التشابه،  وصمة  تسميتها  يمكن  التي 
وفي الشكل العام عموما. لدي صديقة تربي في بيتها 
خمس قطط ذكورا وإناثا، وفي الجميع شيء ما منها، 

يالحظه كل من يزورها.
يعيدنا ذلك إلى نظرية داروين وتطور اإلنسان، وهو ما 
تؤكده سلوكيات القردة التي ترصدها أبحاث العلماء 

بشكل متواصل في محاولٍة ملراقبة آلية التطور تلك. إذ 
ثّمة من يقول إن الحيوانات املستأنسة، سيما القطط 
والكالب هي في دورة تطّورها، وما ذلك االستئناس 
وتــلــقــي صــفــات أصــحــابــهــا إال بـــدايـــات نــحــو الــتــطــّور 
ربما  السنني  مــاليــني  يحتاج  ــذي طبعا  والـ املــقــصــود، 
على  تساعد  ما   

ً
طفرة العلم  يكتشف  لم  ما  ليكتمل، 

تسريع عملية التحّول، وهو ما ليس مستبعدا، فالعلم 
 في علم املجهول، تصيب البشر 

ً
يخطو خطواٍت مهولة

يرفضون  بمن  بالكم  فما  باالرتباك،  بالعلم  املؤمنني 
نظريات العلم والتطّور، ألسباٍب دينيٍة وإيديولوجية.

ومنطقة  الجبني  تعابير  فــإن  أيــضــا،  العلماء  وحسب 
البشر.  لـــدى  لحالتها   

ٌ
مــشــابــهــة الــكــالب  لـــدى  العينني 

تــعــّبــر الـــكـــالب عـــن عــواطــفــهــا بــعــيــنــيــهــا وبــعــضــالت 
جبينها، ليس بحركة الذيل واألصوات فقط، بينما ال 
أملس  للقطط جبني  بعد.  الخاصية  القطط هذه  تملك 
ال  التجميل،  بعد عمليات  املــرأة  لجبني  تماما، مشابه 
يمكن تحريك واحدة من عضالته. كذلك تعابير عيون 
القطط قليلة )دهشة كسل تحفز(، تعّبر القطط بذيلها 
أعــضــاء جسمها  باقي  مــن  أكثر  وتــمــّوجــات صوتها 
الــكــالب بدأ  األخـــرى. يفّسر العلماء ذلــك بــأن تــدجــني 
عــام. خالل  آالف  عشرة  بحوالي  القطط  تدجني  قبل 
هذه املدة، اكتسبت الكالب صفاٍت بشرية أضيفت إلى 
طبيعتها، بينما القطط ما زالت في طريقها إلى ذلك. 

ــتــي وأراهـــــا تقفز 
ّ
ال أخــفــيــكــم، حـــني أركــــض وراء قــط

املــتــكــّرر عــن قفزي مــن باب  كــأرنــب، أستعيد منامي 
ة نادرة، أقول ربما كان أكثر عدال أن يكون 

ّ
بيتي بخف

 
ً
التطّور معكوسا، أن يتم تدحني البشر لتصبح شبيهة
 
ً
رحمة أكثر  املخلوقات  فهذه  العكس،  ال  بحيواناتها 
 من البشر. إدراكها ذاتها واملحيط 

ً
 وبراءة

ً
 وطيبة

ً
ورأفة

ــهــا بــســيــط وغـــيـــر مــعــقــد، بــيــنــمــا إدراك الــبــشــر  حــول
جميع  على  ومعتٍد  ومتملك  ومسيطر  ومعقد  مبهم، 
املــخــلــوقــات، إدراك الــبــشــر صــنــع جــمــاال حــتــمــا، لكنه 
صنع مــن القباحة مــا يــدّمــر كــل أثــر للجمال. لــو كان 
تي ذات يــوم، بعينيها 

ّ
األمــر لي، لتمنيت لو أصبح قط

املدهوشتني وبالقفزة األرنبية التي تميزها.

أنا وقّطتي

وأخيرًا

للقطط جبين أملس 
تماما، مشابه لجبين المرأة 

بعد عمليات التجميل، ال يمكن 
تحريك واحدة من عضالته
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